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Σ
τόχος του μαθήματος Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας εί-

ναι η επαφή του μαθητή με την τέχνη του λόγου, τη λογοτε-

χνία, την αποτύπωση, δηλαδή, με γραπτά σύμβολα και λέξεις,

των ιδεών, των επιθυμιών, των προβληματισμών, των σκέψεων και

των εσωτερικών συναισθημάτων του ανθρώπου, με απώτερο, όμως,

πάντα σκοπό την καλλιέργεια και αισθητοποίηση του ωραίου. Mέσα

από το μάθημα αυτό ο μαθητής έρχεται σε επαφή και εξοικειώνεται

με τα έργα σπουδαίων εκπροσώπων της νεοελληνικής γραμματείας.

Mε αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται αισθητικά και αναπτύσσεται

πνευματικά.

Tα επιλεγμένα, λοιπόν, κείμενα, που συνθέτουν την καινούργια

ύλη του σχολικού βιβλίου στοχεύουν στην εξοικείωση του μαθητή με

την τεχνοτροπία, τον τρόπο γραφής, το ιδιαίτερο ύφος, τις πλούσιες

ιδέες και τους προβληματισμούς ποιητών και πεζογράφων κάθε πε-

ριόδου της νεοελληνικής γραμματείας (από τη δημοτική ποίηση έως

τη μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία).
Στόχος του παρόντος βιβλίου,. των Κειμένων Νεοελληνικής Λο-

γοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου των Εκδόσεων Βολονάκη, είναι να συμ-
βάλει αποτελεσματικά στην οργάνωση και μεθόδευση του δύσκολου
έργου ερμηνείας και κατανόησης των λογοτεχνικών κειμένων, χωρίς,
όμως, να στερεί από τον αναγνώστη τη δυνατότητα αυτενέργειας και
πρωτοβουλίας.

Eιδικότερα, η ύλη του συντίθεται από την ενδοκειμενική ερμηνε-
τική ανάλυση 72 σχολικών κειμένων (ακολουθώντας τις συμβουλές -
υποδείξεις του σχολικού βιβλίου του εκπαιδευτικού για τη Γ΄ Γυ-
μνασίου), τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά έργα της κάθε λο-
γοτεχνικής περιόδου, από τη δημοτική ποίηση και την κρητική λογο-
τεχνία έως τη νεότερη και τη σύγχρονη μεταπολεμική εποχή. Συγκε-
κριμένα, στο παρόν βιβλίο για κάθε κείμενο δίνονται στοιχεία για το
λογοτέχνη και το έργο του, νοηματική απόδοση, δομή, ερμηνευτική
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και αισθητική προσέγγιση, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού
βιβλίου και κάποιες συμπληρωματικές – ερμηνευτικές ερωτήσεις.

Στη συγκεκριμένη έκδοση τα μέρη στα οποία διαιρείται κάθε κεί-
μενο είναι τα εξής:

A. O Δημιουργός: Πρόκειται για το πρώτο μέρος στο οποίο πα-
ρατίθενται στοιχεία από τη ζωή και το έργο του λογοτέχνη.

B. Eισαγωγικό σημείωμα για το έργο: Στο δεύτερο αυτό μέρος
εκτίθενται κάποια στοιχεία σχετικά με το λογοτεχνικό κείμενο (ο τίτ-
λος της ποιητικής συλλογής ή του πεζογραφήματος στο οποίο ανήκει,
η χρονολογία συγγραφής του, κάποια γνωρίσματα τεχνοτροπίας).

Γ. Δομή του έργου: Στο σημείο αυτό το έργο διαιρείται σε θεματι-
κές ενότητες στις οποίες δίνονται οι αντίστοιχοι πλαγιότιτλοι.

Δ. Aνάλυση περιεχομένου του έργου: Tο μέρος αυτό αποτελείται
από δύο υποενότητες. H πρώτη υποενότητα (i. Περιεχόμενο και νοη-

ματικά κέντρα) περιλαμβάνει μια περιληπτική απόδοση του περιεχο-
μένου, ενώ στη δέυτερη (ii. Nοηματική απόδοση – χαρακτηρισμός

προσώπων) επιχειρείται μια ανάλυση των κύριων νοημάτων του έρ-
γου, καθώς και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα των κενρικών ηρώων
του κειμένου.

E. Tεχνική – τεχνοτροπία του έργου: Στο πέμπτο μέρος της επε-
ξεργασίας του κειμένου το έργο προσεγγίζεται αισθητικά, καθώς εξε-
τάζονται και αναλύονται: i) η γλώσσα, ii) το ύφος/μορφή του έργου,
iii) η στιχουργική ανάλυση (όταν πρόκειται για ποίημα) και iv) τα

σχήματα λόγου του κειμένου.

ΣT. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου: Στο μέρος
αυτό αναπτύσσονται οι απαντήσεις στις εργασίες του σχολικού εγ-
χειριδίου.

Z. Συμπληρωματικές ερμηνευτικές ερωτήσεις: Στο τελευταίο αυ-
τό μέρος παρατίθενται ανά κείμενο κάποιες συμπληρωματικές ερω-
τήσεις για την καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση του έργου.

Οι συγγραφείς
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«N· ÌÔ˘ ÙÔÓ ¿ÚÂÈ˜, ⁄ÓÂ ÌÔ˘»

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA °IA TO EP°O

Το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι εντάσσεται στην κατηγορία των
δημοτικών τραγουδιών που αναφέρονται σε εκδηλώσεις της καθημερι-
νής ζωής των ανθρώπων. Εδώ συγκεκριμένα αναφέρεται στη διαδικασία
του νανουρίσματος ενός μικρού αγοριού από τη μητέρα του, γι’ αυτό
και το δημοτικό τραγούδι που έχει ανάλογο περιεχόμενο το αποκαλού-
με νανούρισμα. Μέσα σ’ αυτό διαφαίνεται καθαρά η αγωνία της μάνας
για την ασφάλεια του παιδιού της, η αγωνία και η προσδοκία της για το
μέλλον του ενώ διάχυτο σ’ όλο το ποίημα είναι ένα τρυφερό αίσθημα
που πηγάζει από τη βαθιά αγάπη της μάνας για το παιδί της· όλα αυτά
διαδραματίζονται μέσα σε μια φανταστική και μαγική ατμόσφαιρα,
όπως ακριβώς είναι και ο κόσμος του ονείρου και του ύπνου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (στίχοι 1-6): η αγωνία της μάνας για την προστασία του
παιδιού της κατά τη διάρκεια του ύπνου.

2η ενότητα (στίχοι 7-12): Ο Βοριάς που προσωποποιείται και παίρ-
νει το ρόλο μικρού αγοριού συνομιλεί με τη μητέρα του.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Μια μάνα που αγωνιά για το παιδί της κατά τη διάρκεια του ύπνου
αποφασίζει να τοποθετήσει κάποιους φρουρούς προκειμένου να το
προστατεύουν κατά τη νύκτα· οι φρουροί δεν είναι απλοί άνθρωποι, εί-
ναι ο ίδιος ο Ήλιος, ο αετός και ο κυρ Βοριάς, σύμβολα ισχυρά, σύμ-
βολα δύναμης και ανδρείας. Ο τελευταίος μάλιστα μέσα από την προ-
σωποποίηση παίρνει το ρόλο ζωηρού μικρού αγοριού που αργεί να γυ-
ρίσει στο σπίτι και η μητέρα του περιμένει το γυρισμό του. Όταν επιτέ-
λους επιστρέφει, τον ρωτά την αιτία της καθυστέρησής του κι αν αυτή 13
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έχει να κάνει με κάποια φιλονικία του (με τα αστέρια, με το φεγγάρι, με
τον αυγερινό). Ο ίδιος όμως αρνείται κάτι τέτοιο, τη διαβεβαιώνει για
το αντίθετο και της ανακοινώνει πως φρουρούσε ένα μικρό αγόρι στην
αργυρή του κούνια.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (στίχοι 1-6): Το δημοτικό τραγούδι ξεκινά με την επίκλη-
ση της μάνας προς τον Ύπνο να κοιμίσει το γιο της και η ίδια θα φρο-
ντίσει να τοποθετήσει γύρω του τρεις φρουρούς που μάλιστα διακρίνο-
νται για την ανδρεία τους. Ο Ύπνος προσωποποιείται, παίρνει διαστά-
σεις ανθρώπινες, γι’ αυτό και η μάνα απευθύνεται σ’ αυτόν σε β΄ πρό-
σωπο και μάλιστα με τόνο παρακλητικό. Η αγωνία για την ασφάλεια
του γιου της διαφαίνεται από το δεύτερο στίχο ο οποίος επαναλαμβά-
νει το νόημα του προηγούμενου ημιστιχίου (τρεις βίγλες θα του βάλω)·
ωστόσο εδώ η μάνα θέλει να δώσει περισσότερες επεξηγήσεις (τρεις βί-
γλες, τρεις βιγλάτορες κι οι τρεις αντρειωμένοι). Σ’ αυτούς τους δύο
πρώτους στίχους δε διευκρινίζεται ποιοι θα είναι οι φρουροί οι οποίοι
μάλιστα διακρίνονται για την τόλμη τους. Ο τρίτος στίχος όμως ξεκα-
θαρίζει το τοπίο και την ασάφεια του προηγούμενου. Οι φρουροί δε θα
είναι απλοί άνθρωποι παρά ο Ήλιος, ο αετός και ο κυρ Βοριάς, σύμβο-
λα δύναμης και υπεροχής. Ο Ήλιος γίνεται προστάτης στα βουνά, ο αε-
τός στους κάμπους και ο κυρ Βοριάς στο πέλαγος.

Μέσα από την επιλογή των συμβόλων αυτών ως φρουρών του παιδι-
ού διακρίνεται όχι μόνο το εναγώνιο αίσθημά της αλλά έμμεσα και η
προσδοκία της να μοιάσει ο γιος της σ’ αυτούς και να γίνει το ίδιο
αντρειωμένος.

Οι στίχοι 5 και 6 μας πληροφορούν για την κούραση των δύο πρώ-
των φρουρών (Ο Ήλιος εβασίλεψεν, ο αϊτός αποκοιμήθη) αλλά και για
τη ζωηρότητα και κινητικότητα του τρίτου που σαν μικρό, άτακτο παι-
δί ύστερα από τις περιπλανήσεις του επιστρέφει στην οικογενειακή
εστία και τη μητέρα του.

2η ενότητα (στίχοι 7-12): Η αφήγηση εναλλάσσεται με το διάλογο
ανάμεσα στη μάνα και τον κυρ Βοριά που στο συγκεκριμένο ποίημα πα-
ρομοιάζεται με μικρό κι ανήσυχο αγόρι. Η πρώτη ερώτηση που του
απευθύνει η μητέρα του εκφράζει την αγωνία της για τις άσκοπες περι-
πλανήσεις του αλλά και την αγάπη της με την προσφώνηση «Γιέ μ’».
Στους στίχους 8-11 διακρίνουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό που απα-
ντάται συχνά στα δημοτικά τραγούδια: τα άστοχα ερωτήματα. Η μάνα
ρωτά το γιο της μήπως μάλωνε με τα αστέρια, με το φεγγάρι ή με τον αυ-14
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γερινό και αυτό το γεγονός ήταν η αιτία της απομάκρυνσης του γιου της
από το σπίτι και της μακροχρόνιας απουσίας του που τόσο πολύ την
ανησύχησε. Το αστέρι, το φεγγάρι και ο αυγερινός, στοιχεία της φύσης,
εξανθρωπίζονται και προσωποποιούνται, καθώς μοιάζουν να μονομα-
χούν με το Βοριά. Στους στίχους 10-12 δίνεται η απάντηση από το Βο-
ριά – αγόρι που κατ’ αυτόν τον τρόπο επιφέρει μια λύση στην απορία
και την αγωνία της μητέρα του. 

Αρχικά απορρίπτει τα ερωτήματα της (στίχοι 10-11) επαναλαμβάνο-
ντας το περιεχόμενό τους, έτσι όπως ακριβώς διατυπώθηκε από τη μά-
να προηγουμένως, για να διατυπώσει τελικά στο στίχο 12 τη δική του
άποψη που αποκαθιστά την αλήθεια στη συνείδηση της μάνας: η αιτία
της απουσίας του ήταν η περιφρούρηση και η προστασία ενός μικρού
παιδιού μέσα στην αργυρή του κούνια. Τα επίθετα «χρυσόν» και «αργυ-
ρή» υποβάλλουν την αίσθηση του πλούτου και της υλικής ευμάρειας της
οικογένειας του παιδιού του οποίου η προστασία έχει ανατεθεί στα
ισχυρά αυτά σύμβολα. Ωστόσο μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα επίθετα
αυτά δε λειτουργούν κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά· αν χρησιμοποιού-
νται λοιπόν μεταφορικά, τότε δε φανερώνουν οικονομική άνεση. Χρη-
σιμοποιούνται για να φανερώσουν τη μεγάλη αξία που έχει στα μάτια
της μάνας το παιδί της, αξία που το κάνει ξεχωριστό και μοναδικό ανά-
μεσα στους άλλους ανθρώπους και επομένως να καταδείξουν το μέγε-
θος της μητρικής αγάπης που λαμβάνει διαστάσεις απερίγραπτες και
μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους, θυσίες και μέσα.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι η δημοτική που λειτουργεί κυρίως μέσα από το ου-
σιαστικό και το ρήμα και λιγότερο μέσα από το επίθετο. Τα μόνα επίθε-
τα που απαντώνται στο δημοτικό τραγούδι είναι το «δροσερός» που
αποδίδει μια σταθερή ιδιότητα στο Βοριά, το «χρυσός» για να χαρακτη-
ρίσει το μικρό παιδί παραπέμποντας είτε στην οικονομική του επιφά-
νεια είτε στην αξία του καθώς και το «αργυρή» που αναφέρεται στην
κούνια. Επομένως, η γλώσσα μέσα από τη συνδυαστική χρήση του ου-
σιαστικού και του ρήματος γίνεται πυκνή. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του ποιήματος είναι λιτό, διαφοροποιείται όμως σε ορισμέ- 15
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να σημεία και άλλοτε μετατρέπεται σε επικλητικό, προτρεπτικό (στίχοι
1-2) με την προσφώνηση της μάνας προς τον Ύπνο, άλλοτε γοργό με τη
χρήση του ασύνδετου σχήματος (στίχος 2, στίχος 5, στίχος 7-9) και άλ-
λοτε ζωντανό, ζωηρό αλλά με στοιχεία δραματικότητας μέσα από το
διάλογο (στίχοι 7-12).

iii) Στιχουργική

Ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβοςπαροξύτονος, με άλλα
λόγια η στιχουργική μορφή που απαντάται στα περισσότερα δημοτικά
τραγούδια.

iv) Σχήματα Λόγου – Μοτίβα

1. Προσωποποίηση: (στίχ. 1: «Ύπνε μου» στίχ. 3: «Βάλλω...πελά-
γου», στίχ. 6: «κι ο κυρ. ... πηγαίνει, στίχοι 8-9: «Μήνα...αγαπημένοι;»).

2. Μεταφορά: (στίχος 12: «χρυσόν υγιόν εβίγλιζα στην αργυρή του
κούνια»). 

Τα Μοτίβα που απαντώνται στο συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι –
νανούρισμα είναι:

α. ο αριθμός τρία που θεωρείται συμβολικός (στίχοι 1-2).
β. τα άστοχα ερωτήματα (στίχοι 7-12) με τα οποία αρχικά διατυπώ-

νεται μια λανθασμένη – άστοχη ερώτηση, η οποία στη συνέχεια αναιρεί-
ται (άρση) και ακολουθεί τέλος η σωστή διατύπωση αυτού που ισχύει
(θέση).

γ. επαναλαμβανόμενοι στίχοι / επαναλαμβανόμενες εκφράσεις: τρεις
βίγλες (στίχοι 1-2), ο κυρ Βοριάς ο δροσερός (στίχοι 4 και 6), Μήνα ...
αγαπημένοι (στίχοι 8-11).

3. Αντίθεση: μάλωνες – αγαπημένοι (στίχοι 8-9).

16
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«∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ·ÛÙÚ›»

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA 
(πρβλ. το προηγούμενο νανούρισμα)

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (στίχοι 1-2): η μητέρα νανουρίζει την κόρη της χρησιμο-
ποιώντας λέξεις τρυφερές που βρίσκουν ανταπόκριση στην παιδική ψυ-
χή.

2η ενότητα (στίχοι 3-10): η μητέρα φαντάζεται πως η κόρη της είναι
αρχοντοπούλα και επομένως όλος ο ρουχισμός που θα αναδείξει την
ομορφιά της παραγγέλνεται στις μεγάλες αγορές της Βενετίας και της
πόλης.

3η ενότητα (στίχοι 11-12): η ευχή της μάνας προς την Παναγιά, σύμ-
βολο μητρότητας όλου του κόσμου να προστατεύει την κόρη κατά τη
διάρκεια της νύχτας και του ύπνου.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Μια μητέρα προσπαθεί να αποκοιμίσει τη μικρή της κόρη απευθύνο-
ντάς της γλυκές εκφράσεις και παρομοιάζοντάς της με τ’ αστέρια, την
αυγή και το φεγγάρι. Η δημιουργική της φαντασία ξετυλίγεται καθώς
σιγά σιγά φαντάζεται πως η κόρη της κατάγεται από αρχοντική οικογέ-
νεια, γι’ αυτό και τα ρούχα, τα διαμαντικά, το κεντημένο και χρυσοστό-
λιστο πάπλωμα αλλά και τα παπούτσια ετοιμάζονται στην Πόλη και τη
Βενετία, δύο από τις πιο σημαντικές και πιο πλούσιες αγορές. Στο τέλος
κι ενώ τελειώνει το νανούρισμα απευθύνει ευχή προς την Παναγιά, σύμ-
βολο τόσο της Ορθοδοξίας όσο και της μητρικής αγάπης και αφοσίωσης,
να προστατεύει την πολυαγαπημένη της κόρη καθ’ όσον κοιμάται.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (στίχοι 1-2): Στον πρώτο στίχο, η μητέρα απευθύνεται άμε-
17
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σα, σε β’ πρόσωπο, προς την κόρη της και την παροτρύνει να κοιμηθεί.
Ωστόσο δεν την αποκαλεί κόρη. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί είναι: αστρί,
αυγή, νιο φεγγάρι. Kαι οι τρεις υποδηλώνουν τη φωτεινότητα, την καθα-
ρότητα, την αγνή ομορφιά, τη λάμψη, γεγονός που μας καθοδηγεί να συ-
μπεράνουμε πως οι χαρακτηρισμοί αυτοί απευθύνονται σε νεαρή κοπέλα
που διακρίνεται για τη χάρη και την ομορφιά της. Ο δεύτερος στίχος με
την προτροπή και συνάμα ευχή «που να σε χαρεί ο νιος που θα σε πάρει»
φανερώνει την προσδοκία της μάνας για το μέλλον της κόρης της, μέλλον
που θεωρείται ευοίωνο και ευτυχισμένο όταν ταυτίζεται μ’ έναν καλό γά-
μο. Η προσδοκία αυτή έμμεσα εκφράζει και την επικρατούσα αντίληψη
για τα κορίτσια και τη μοίρα τους: μόνο ένας καλός γάμος τις καταξίωνε
τόσο ατομικά όσο και στην κοινωνική συνείδηση.

2η ενότητα (στίχοι 3-10): Σ’ αυτήν την ενότητα επικρατεί από την
αρχή ως το τέλος της το φαντασιακό στοιχείο, καθώς η μάνα δημιουρ-
γεί την αίσθηση ότι η κόρη της είναι αρχοντοπούλα, όπως ακριβώς οι
αρχοντοπούλες που ζούσα στο Βυζάντιο με τις οποίες εξομοιώνεται κα-
τά φυσικό και αβίαστο τρόπο στη συνείδησή της. Γι’ αυτό και φαντάζε-
ται πως παρήγγειλε στην Πόλη και τη Βενετία τα ρούχα και τα κοσμή-
ματα της κόρης της (στίχ. 3-4), πως το πάπλωμά της ράβεται στην Πόλη
και μάλιστα όχι από έναν μάστορα αλλά από σαράντα δύο. Το στοιχείο
της υπερβολής είναι ευδιάκριτο στο συγκεκριμένο σημείο (στ. 6-7) και
ίσως μέσα από αυτό θέλει να καταδείξει τη μεγάλη επιμέλεια αλλά και
τη μεγάλη τρυφή που φαντάζεται για χάρη της κόρης της. Η μεγάλη τρυ-
φή και η επιμονή στη λεπτομέρεια φαίνεται κι από τα κεντήματα (στίχ.
7) του παπλώματος αλλά και από τα παπούτσια τα στολισμένα με μαρ-
γαριτάρι (στίχ. 10). Εμμέσως εκφράζεται για άλλη μια φορά το όνειρό
της και η ασίγαστη ελπίδα της να παντρευτεί η κόρη της, όταν μεγαλώ-
σει, έναν πλούσιο και ευκατάστατο νέο που θα μπορεί να της προσφέ-
ρει μια άνετη ζωή και πλούτη ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στις
αγορές της Βενετίας και της Πόλης. Γι’ αυτό και παρατηρούμε πως απο-
καλεί την κόρη της μεταφορικά «του ρήγα το παιδί», «του βασιλιά τ’ αγ-
γόνι»· με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να της δίνει μια ευχή προσωπική
για το μέλλον της και παράλληλα εκφράζει την πολυτιμότητα της ύπαρ-
ξής της για την ίδια.

3η ενότητα (στίχοι 11-12): Το νανούρισμα τελειώνει. Για άλλη μια
φορά, η μάνα προτρέπει την κόρη της να κοιμηθεί. Η κούνια και τα πα-
χιά πανιά παραπέμπουν σε μια απλή οικογένεια, χωρίς ιδιαίτερες υλι-
κές ανέσεις. Ο στίχος αυτός λειτουργεί σαν μια επαναφορά της μητέρας
στην πραγματικότητα, αφού περιπλανήθηκε για λίγο μέσα σε φανταστι-18
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κούς και ονειρικούς κόσμους. Ο τελευταίος στίχος (στίχ. 12) είναι μια
ευχή προς την Παναγία, τη μητέρα όλων των ανθρώπων αλλά και σύμ-
βολο της ορθοδοξίας να προστατεύει την κόρη της, να είναι «συντρο-
φιά» της και ακοίμητος φρουρός της κατά τον ύπνο της. Η ευχή της αυ-
τή υποδηλώνει τη βαθιά αγάπη που τρέφει για το παιδί της αλλά και τη
διαρκή αγωνία της για την τύχη του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι πυκνή και αυτό το στοιχείο οφείλεται κυρίως στο ότι
η γλώσσα στα δημοτικά τραγούδια δε χρησιμοποιεί επίθετα και περαιτέ-
ρω προσδιορισμούς. Όλα τα νοήματα περνούν μέσα από ρήματα και ου-
σιαστικά και ελάχιστα μέσα από επίθετα (νιο, στίχ. 1 – σαρανταδυό, στίχ.
6 – κόκκινα, στιχ. 10 – παχιά, στίχ. 11).

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος είναι λιτό σε γενικές γραμμές· ο τόνος που κυριαρχεί είναι πα-
ραινετικός καθώς η μάνα μιλά σε β΄ ενικό πρόσωπο και απευθύνεται
στην κόρη της κατά τρόπο άμεσο. Οι αναφορές στις αγορές της Πόλης και
της Βενετίας και η χρήση των λέξεων όπως χρυσά, διαμαντικά, πάπλωμα,
του ρήγα του παιδί, του βασιλιά τ’ αγγόνι, με το μαργαριτάρι προσδίδουν
στο ποίημα έναν κοσμοπολίτικο αέρα και επιτείνουν τη φαντασιακή ει-
κόνα της μητέρας.

iii) Στιχουργική ανάλυση

O στίχος είναι ιαμβικός 15σύλλαβος με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή
(φεγγάρι – πάρει / χρυσά σου – διαμαντικά σου / πόλη – μαστόρι / παγό-
νι – αγγόνι / τσαγγάρι – μαργαριτάρι / πανιά σου – συντροφιά σου).

iv) Σχήματα Λόγου

1. Μετωνυμία: αστρί – αυγή – νιο φεγγάρι αντί να πει νέα κοπέλα /
κόρη, διαμαντικά αντί να πει κοσμήματα.

2. Υπερβολή: σαρανταδυό μαστόροι.
3. Επαναφορά: κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι

(στίχ. 1), κοιμήσου (στίχ. 2), κοιμήσου (στίχ. 3), κοιμήσου (στίχ. 4), κοι-
μήσου (στίχ. 9), κοιμήσου (στίχ. 11).

4. Ασύνδετο σχήμα: αστρί, αυγή, νιο φεγγάρι (στίχ. 1), τον αετό, το
παγόνι (στίχ. 7), του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ’ αγγόνι (στίχ. 8). 19
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. α) Aπό ποιά σημεία διαφαίνεται η τρυφερότητα των δύο μανά-

δαν και η σημασία που έχουν γι’ αυτές τα παιδιά τους; β) Ποιούς

βάζει παραστάτες του παιδιού της η μάνα του γιου και ποιούς η

μάνα της κόρης;

α) Στο πρώτο νανούρισμα η τρυφερότητα της μάνας διαφαίνεται κα-
θαρά μέσα από τους δύο εναρκτήριους στίχους (στ. 1-2) στους οποίους
απευθύνει έκκληση στον Ύπνο να της αποκοιμήσει το γιο της αλλά και
ανακοινώνει πως θα τοποθετήσει φύλακες για να της τον προστατεύουν
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η σημασία που έχει το παιδί της για εκεί-
νη αποκαλύπτεται και από τον τελευταίο στίχο (στίχ. 12) όπου τον απο-
καλεί «χρυσόν γιον». Αν δε θεωρήσουμε το επίθετο χρυσός ως δηλωτι-
κό οικονομικής άνεσης, τότε μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε πως το
επίθετο χρησιμοποιείται μεταφορικά, για να προβληθεί η αξία που έχει
στα μάτια της μάνας το παιδί της. Στο δεύτερο νανούρισμα η τρυφερό-
τητα και η βαθιά αγάπη της μάνας προς την κόρη διακρίνεται κιόλας
από τον πρώτο στίχο, όταν την αποκαλεί αστρί, αυγή, φεγγάρι. Για την
ίδια, η κόρη της είναι τόσο όμορφη και τόσο αγνή όπως και τα τρία
στοιχεία της φύσης. Τη θεωρεί πολύτιμη, γι’ αυτό η φαντασία της προ-
τρέχει και δημιουργεί ονειρικές εικόνες· η κόρη της είναι τόσο πολύτιμη
που μόνο ένας πλούσιος και λαμπρός γάμος θα μπορούσε να την καθη-
συχάσει πως βρίσκεται σε καλά χέρια και περνάει καλά. Τέλος, η ευχή
που απευθύνει στην Παναγία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη σημα-
σία που έχει το παιδί της μέσα στην καρδιά και την ψυχή της. β) Στο
πρώτο ποίημα η μάνα βάζει παραστάτες του γιου της όχι οποιουσδήπο-
τε ανθρώπους, ανθρώπους τυχαίους αλλά τον Ήλιο, τον αετό και το
Βοριά. Και τα τρία αυτά στοιχεία συμβολίζουν τη δύναμη, την ενεργη-
τικότητα, την υπεροχή και η ίδια εμμέσως προσδοκά το παιδί της ν’
αποκτήσει τις αρετές τους με την ενηλικίωσή τους. Στο δεύτερο ποίημα
η μάνα βάζει παραστάτη της κόρης της την Παναγία. Η Παναγία, όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, είναι το σύμβολο που συνοψίζει την αγνότητα, τη
στοργή, την αστείρευτη μητρική αγάπη αλά και τη χριστιανική πίστη.
Απευθύνεται λοιπόν η μάνα σε μια άλλη μάνα, στη μάνα όλου του κό-
σμου, γιατί μόνον η δική της προστασία μπορεί να εξασφαλίσει την ηρε-
μία και την ασφάλεια της κόρης της.

20
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2. Σε ποιο βαθμό τα νανουρίσματα σας θυμίζουν παραμύθια; Γιατί

συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας;

Τα νανουρίσματα θυμίζουν πολλές φορές παραμύθια, γιατί και στα
δύο είδη εμπλέκεται το ονειρικό στοιχείο και δημιουργείται μια ατμό-
σφαιρα φανταστική. Οι προσωποποιήσεις άψυχων πραγμάτων που μι-
λούν, δρουν και αισθάνονται, ο κόσμος των βασιλιάδων με τους ρηγά-
δες, τις αρχοντοπούλες, τα δαχτυλίδια και τα εντυπωσιακά  ρούχα απα-
ντώνται όχι μόνο στα νανουρίσματα αλλά και στα παραμύθια. Ας μην
ξεχνάμε πως και τα δύο είδη απευθύνονται σε παιδιά· το ονειρικό στοι-
χείο δρα καταλυτικά στην παιδική ψυχή, την κάνει να ταξιδεύει σε κό-
σμους μαγικούς, να πλάθει εικόνες, ήρωες, σκηνές παραμυθένιες κι αυ-
τό τελικά τη βοηθά να διαμορφωθεί ομαλά, χωρίς τραύματα και βιαιό-
τητες.

3. Στο δεύτερο τραγούδι η φαντασία της μάνας αναπλάθει δημι-

ουργικά λαϊκές διηγήσεις για τις αρχοντοπούλες του Bυζαντίου.

Eντοπίστε τα σχετικά σημεία του κειμένου και σχολιάστε τα.

Tα σημεία του κειμένου όπου η μάνα αναπλάθει λαϊκές διηγήσεις για
τις αρχοντοπούλες του Βυζαντίου είναι ολόκληρη η 2η νοηματική ενό-
τητα (στ. 3-10). Σ’ αυτούς τους στίχους φαντάζεται πως και η κόρη της
είναι κι αυτή μια αρχοντοπούλα. Μια αρχοντοπούλα παραγγέλνει τα
ρούχα, τα παπλώματα, τα κοσμήματα, ακόμα και τα παπούτσια της στις
πιο πλούσιες αγορές, όπως είναι οι αγορές της Βενετίας και του Βυζα-
ντίου. Κατά τον ίδιο τρόπο φαντάζεται πως και για την κόρη της συμ-
βαίνει το ίδιο, αφού κι αυτή είναι μια αρχοντοπούλα. Μέσα από τα λό-
για αυτά τα οποία ανάγονται στη σφαίρα της μητρικής φαντασίας η ίδια
εκφράζει το πόσο πολύτιμη είναι η κόρη της γι’ αυτήν που μόνο με μια
βασιλοπούλα θα μπορούσε να την παρομοιάσει και ταυτόχρονα εκφρά-
ζει τη μύχια επιθυμία της να παντρευτεί η κόρη της έναν πλούσιο νέο
που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει πλούτη ανάλογα με εκείνα που
φαντάζεται. Η φαντασία της θα μπορούσαμε να πούμε πως δρα κατα-
λυτικά και εξασφαλίζει στο όλο ποίημα μια μαγική και εξωπραγματική
ατμόσφαιρα.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να καταγράψετε και στα δύο νανουρίσματα χαρακτηριστικά εκφρα-
στικά γνωρίσματα των δημοτικών τραγουδιών.

2. Γιατί στο δεύτερο νανούρισμα η μάνα χρησιμοποιεί στο λόγο της πε-
ρισσότερα επίθετα; Το γεγονός αυτό έχει σχέση με το πρόσωπο στο
οποίο απευθύνει το νανούρισμα;

3. Ποιο συναίσθημα κυριαρχεί στο πρώτο νανούρισμα από την πλευρά
της μάνας και ποιο στη δεύτερη περίπτωση;
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«ΔË˜ ¶¿ÚÁ·˜»

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Τα δημοτικά τραγούδια αποτελούν για τον Ελληνισμό μια πολύ ση-
μαντική παρακαταθήκη που μιλά κατευθείαν στη λαϊκή ψυχή αλλά κι
από αυτήν εκπορεύεται. Επιβίωση των αρχαίων χρόνων, συνοδευόμενα
σχεδόν πάντα από μουσική (αλλά και από το χορό) συγκινούν ακόμα
και σήμερα τον  αναγνώστη τόσο για το μεστό και πυκνό περιεχόμενό
τους όσο και για την άρτια τεχνική τους. Ανάλογα με το περιεχόμενό
τους διακρίνονται και χωρίζονται σε ποικίλες κατηγορίες: γι’ αυτό και
άλλα αναφέρονται σε γεγονότα και εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής
(χαρακτηριστικά παραδείγματα: νανουρίσματα, της αγάπης, του γάμου,
μοιρολόγια), άλλα πάλι έχουν ιστορικό περιεχόμενο ή υπόβαθρο (ιστο-
ρικά, ακριτικά, κλέφτικα) ενώ άλλα διακρίνονται για το παραμυθικό
στοιχείο και το δραματικό τους περιεχόμενο και γι’ αυτό κατατάσσο-
νται σε μια ειδική κατηγορία με το όνομα «παραλογές». Όποιο όμως κι
αν είναι το περιεχόμενό τους, στα δημοτικά τραγούδια κυριαρχούν τα
εξής χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία διευκολύνουν την ανάγνωση
και μας οικειώνουν με αυτά:

1. Ο πυκνός και λιτός λόγος: αυτό σημαίνει πως ο λόγος (-στίχος)
λειτουργεί κυρίως μέσα από ρήματα και ουσιαστικά και ελάχιστα μέσα
από επίθετα.

2. Η νοηματική αυτοτέλεια του στίχου: κάθε στίχος δημοτικού τρα-
γουδιού αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο νόημα, το οποίο τελειώνει
με το τέλος και του στίχου. Έτσι, στα δημοτικά τραγούδια δε συναντά-
με το διασκελισμό, βασικό χαρακτηριστικό της νεώτερης ποίησης.

3. Πολλές φορές ο στίχος χωρίζεται σε δύο ημιστίχια (τα οποία χω-
ρίζονται μεταξύ τους με κόμμα) τα οποία είτε συμπληρώνουν το ένα το
άλλο είτε απλά επαναλαμβάνουν το ίδιο νόημα.

4. Τα άστοχα ερωτήματα: τοποθετούνται πολύ συχνά στα δημοτικά
τραγούδια, για ν’ ακολουθήσει ύστερα από τη διατύπωσή τους η άρση
και στη συνέχεια η θέση του λαϊκού δημιουργού, η οποία αποτελεί και
τις περισσότερες φορές την πραγματικότητα που ισχύει.

5. Το σχήμα του αδυνάτου και της υπερβολής γενικότερα απαντάται
συχνά στα δημοτικά τραγούδια. Μέσα από τη χρήση του σχήματος αυ-
τού, ο λαϊκός βάρδος / δημιουργός αποσκοπεί είτε να τονίσει τη δύνα-
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μη (κυρίως σωματική) κάποιου προσώπου συνδυαζόμενη με τόλμη και
ανδρεία είτε να εξάρει την ακατάλυτη δύναμη της φύσης και των στοι-
χείων που τη διέπουν (βουνά, θάλασσα, ουρανός, σελήνη, ήλιος κ.λ.π.)
είτε κατ’ επέκταση να προσδώσει στο λόγο του κάτι το υπερφυσικό και
υπέρλογο που ταυτόχρονα οδηγεί τον αναγνώστη στο χώρο και τη σφαί-
ρα του μαγικού.

6. Οι προσωποποιήσεις τέλος κυριαρχούν σ’ όλο το εύρος των ποιη-
μάτων που εντάσσονται στα δημοτικά τραγούδια. Τα πάντα (άψυχα
αντικείμενα και έμψυχα όντα) μεταστοιχειώνονται κάτω από τη μαγική
επίδραση της φύσης και αποκτούν κατ’ αυτόν τον τρόπο ανθρώπινη μι-
λιά, για να εκφράσουν πιο έντονα και πιο δραματικά το ανείπωτο, αυ-
τό που ένας απλός άνθρωπος δε θα μπορούσε να εκφράσει με τόση
ενάργεια και ακρίβεια.

Πέρα όμως από τα στοιχεία που παραθέσαμε και τα οποία μας βοη-
θούν να κατανοήσουμε ένα δημοτικό τραγούδι, αξίζει να επισημανθούν
και κάποια κυρίαρχα μοτίβα τα οποία απαντούν σ’ αυτό, ανεξάρτητα
από το περιεχόμενο ή αντίστοιχα την έκτασή του. Τέτοια είναι:

α) ο αριθμός τρία: θεωρείται συμβολικός / ιερός αριθμός, γι’ αυτό
και απαντάται τόσο ο ίδιος, όσο και τα πολλαπλάσιά του σχεδόν σ’ όλα
τα δημοτικά τραγούδια.

β) ο νόμος των τριών: σύμφωνα με το νόμο αυτό, στο δημοτικό τρα-
γούδι παρατίθενται στη σειρά / διαδοχικά τρία ουσιαστικά ή τρία γνω-
ρίσματα ή τρεις ενέργειες ή τρία ρήματα με ανιούσα κλίμακα και σημα-
σία. Το τρίτο στη σειρά είναι και το πιο σημαντικό και αξιόλογο· προ-
βάλλεται λοιπόν στο τέλος για να προκαλέσει εντύπωση αλλά και για να
παραμείνει στη μνήμη πιο έντονα.

γ) τέλος, κάποιο στίχοι που επανέρχονται συχνά σε διάφορα δημοτι-
κά τραγούδια και γι’ αυτό το λόγο ονομάζονται τυπικοί στίχοι.

Το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι ανήκει στα ιστορικά λεγόμενα
δημοτικά τραγούδια. Τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια αφορμώνται από
κάποιο ιστορικό γεγονός, τις περισσότερες φορές θλιβερό και επικαιρι-
κό, γι’ αυτό και ονομάζονται ιστορικά.  Πέρα από την απλή καταγραφή
του ιστορικού γεγονότος μπορούμε να συναντήσουμε σ’ αυτά τη γόνιμη
ποιητική έμπνευση και δημιουργία και τότε μας προσφέρουν εμπειρίες
μοναδικές συναισθηματικής φόρτισης και συγκίνησης:

Ιστορικό πλαίσιο: Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, η Πάργα παραδί-
δεται στους Άγγλους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν σκοπό να την πα-24
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ραδώσουν στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Λίγο πριν την οριστική πα-
ράδοση (1819) οι Παργινοί αποφασίζουν να διαφύγουν στην Κέρκυρα
(Επτάνησα) παίρνοντας μαζί τους τα κειμήλια και τα οστά των προγό-
νων τους, προκειμένου να μην ατιμασθούν από του Τούρκου την περ-
πατησιά.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (στίχοι 1-10): Τα πουλιά που στο δημοτικό τραγούδι
προσωποποιούνται εμφανίζονται την καίρια στιγμή τόσο για να εξά-
ρουν το αγωνιστικό φρόνημα των Παργιανών ακόμα και στις δύσκολες
για τον τόπο στιγμές όσο και για να τονίσουν πως η παράδοση της Πάρ-
γας οφείλεται σε προδοσία από τους Άγγλους.

2η ενότητα (στίχοι 12-16): προτροπή προς το λαό (γυναίκες, παιδιά,
άντρες, νέοι, γέροι) να σκάψουν τους τάφους για να πάρουν μαζί τους
και επομένως να διασώσουν τα οστά των προγόνων που συμβολίζουν
την εθνική ενότητα, την ελευθερία, τους δεσμούς με το παρελθόν και
αποτελούν το πρότυπο.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Την κρίσιμη στιγμή της παράδοσης της Πάργας στους Τούρκους εμ-
φανίζονται τα πουλιά ως μαντατοφόροι του παρελθόντος, του παρό-
ντος και του μέλλοντος για να εκφράσουν την άποψη πως η περιοχή πο-
τέ δεν παραδόθηκε ηθελημένα και εκούσια στα χέρια των Τούρκων·
αντίθετα πολλές φορές οι κάτοικοί της απέκρουσαν τόσο τους Τούρ-
κους κατά το παρελθόν όσο και άλλους επίδοξους εχθρούς· αυτό το κα-
τάφεραν γιατί διακρίνονται για την τόλμη και την αγωνιστικότητά τους
που φυσικά εμπνέεται από την ασίγαστη αγάπη για την πατρίδα. Επο-
μένως, η παράδοση της Πάργας δεν οφείλεται σε αδυναμία ψυχής και σε
λιποψυχία εκ μέρους των κατοίκων της αλλά σε προδοσία (υπονοού-
νται εύκολα οι Άγγλοι και οι διαπραγματεύσεις τους με τους Τούρκους).
Γι’ αυτό και ο λαϊκός ποιητής προτρέπει όλους τους κατοίκους να δια-
σώσουν ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει γι’ αυτούς· αυτό δεν είναι άλλο από
τα προγονικά κόκαλα: είναι στοιχεία ιερά, είναι τα μόνα που τους συν- 25
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δέουν με το παρελθόν και τις ρίζες τους, γι’ αυτό και σε καμιά περί-
πτωση δεν πρέπει να ατιμασθούν.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (στίχοι 1-11): Από τον πρώτο στίχο πληροφορούμαστε
το (σκηνικό) χώρο στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα: «στην
Πάργα». Ο χρόνος είναι γνωστός από το προλογικό σημείωμα που πα-
ρατίθεται στο σχολικό βιβλίο. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που διαβήκαν
στην Πάργα, παρά πουλιά και μάλιστα τρία (ο νόμος των τριών). Τα
πουλιά λαμβάνουν ανθρώπινες διαστάσεις, εδώ συγκεκριμένα την αν-
θρώπινη λαλιά. Το τρίτο από τα πουλιά λοιπόν με θρηνητικό και πένθι-
μο ύφος αναλαμβάνει το ρόλο του αφηγητή, για να εκφράσει κατ’ αυτόν
τον τρόπο το ατυχές αυτό περιστατικό για τον τόπο (την Πάργα). Στο
στίχο 4 που αποτελείται από 2 ημιστίχια (τα οποία συμπληρώνουν το 1
το άλλο) διατυπώνει ρεαλιστικά το γεγονός, για να τονίσει όμως στο
στίχο 5 ότι οι Τούρκοι δεν έρχονται να πάρουν την Πάργα μέσα από δια-
δικασίες πολέμου και μάχης παρά μέσα από πλάγιους δρόμους, όπως
είναι προδοσία. Στο σημείο αυτό, το πουλί που αναλαμβάνει το ρόλο
του αφηγητή, προστρέχει αναδρομικά στο παρελθόν του τόπου, για να
ενισχύσει την παραπάνω άποψή του και να υπενθυμίσει ότι ποτέ στο
παρελθόν ο τόπος δε νικήθηκε. Ούτε ο Βεζίρης με τη μεγάλη στρατιά
(πολλά τ’ ασκέρια) μπόρεσε να τον υποτάξει, ούτε οι Τούρκου που απέ-
φευγαν το παργινό τουφέκι ούτε φυσικά οι Λιάπηδες. Τρεις σημαντικοί
εχθροί απείλησαν στο παρελθόν το μικρό αυτό τόπο, όμως κανένας δεν
έφερε σε πέρας το στόχο του. Παρομοιάζοντας στο στ. 7 τους Τούρκους
με λαγούς επιθυμεί να καταδείξει την αδυναμία τους, το φόβο τους απέ-
ναντι στην ικανότητα την πολεμική των κατοίκων της Πάργας (παργινό
τουφέκι) αλλά και τη βιασύνη τους να απομακρυνθούν από τον τόπο
και τους δυναμικούς Παργιανούς που καιροφυλακτούν με το όπλο στο
χέρι. Όπως ο λαγός κάνει αστραπιαίες κινήσεις και γενικότερα χαρα-
κτηρίζεται από την ετοιμότητα και σβελτάδα του, με τον ίδιον ακριβώς
τρόπο και οι Τούρκοι βιαστικά βιαστικά επιθυμούσαν ν’ αναχωρήσουν
από τον τόπο, εξαιτίας του ανώφελου της αναμέτρησης με ανθρώπους
τόσο ικανούς. Το πουλί, ωστόσο, που έχει αναλάβει το ρόλο του αφηγη-
τή δε στέκει απλά εδώ. Προχωρά ακόμα πιο πέρα και με τους τρεις τε-
λευταίους στίχους της 1ης ενότητας (στίχοι 8-11) εξηγεί για ποιους λό-
γους ο τόπος αυτός ποτέ δεν κατακτήθηκε από εχθρό. Ο τόπος αυτός
οφείλει την αγέρωχη και ακατανίκητη πορεία του στους ίδιους τους αν-
θρώπους του: οι άντρες είναι ανδρείοι σαν θηρία· ακόμα και οι γυναί-26
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κες που ως φύλο παρουσιάζονται πιο αδύναμες, υπερνικούν τη φύση
τους και την όποια σωματική της αδυναμία και εμφανίζονται «αντρει-
ωμένες». Χαρακτηριστικές είναι οι μεταφορές του στίχου 10 («πότρω-
γαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι). Με τις μεταφορές αυτές
που μας μεταφέρουν αβίαστα στο χώρο της μάχης και του πολέμου (μέ-
σα από τις λέξεις βόλια και μπαρούτι) προβάλλεται η αγωνιστική διά-
θεση των απλών ανθρώπων της Πάργας που ακόμα και στο παρελθόν δε
δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα τους. Οι εικόνες
που δημιουργούνται στο μυαλό μας από τις μεταφορές απεικονίζουν
την αγριότητα, το μένος του πολέμου αλλά και τις σκληρές συνθήκες
που οδηγούν (πιθανόν) στο θάνατο. Η αναπαράστασή τους είναι ζω-
ντανή καθώς η σωστή τοποθέτηση των λέξεων και η κατάλληλη διάταξή
τους αισθητοποιούν εύκολα τις αντίστοιχες καταστάσεις.

Επομένως, ο στίχος 11 έρχεται για να συνεπικουρήσει τις παραπάνω
απόψεις αλλά και για να ολοκληρώσει την 1η ενότητα: Η Πάργα δεν κα-
τακτήθηκε από τους Τούρκους· πουλήθηκε στους Τούρκους από τους
Άγγλους, προφανώς για οικονομικά συμφέροντα όπως υποδηλώνει και
η λέξη «τ’ άσπρα» με την οποία εννοούνται τα χρήματα. Πολύ εύστοχη
η αντιστοίχιση με το Χριστό. Όπως τα χρήματα (τριάκοντα αργύρια)
πρόδωσαν το Χριστό, έτσι και τώρα τα ίδια πουλούν και παραδίδουν
τον τόπο στον Τούρκο.

2η ενότητα: Με το στίχο 12, ο τόνος του ποιήματος / τραγουδιού αλ-
λάζει απότομα και γίνεται δια μιας παραινετικός. Το πρόσωπο επίσης
αλλάζει: ενώ στην 1η ενότητα αποδέκτης των όσων έλεγε το πουλί – μα-
ντατοφόρος – αφηγητής ήταν αποκλειστικά η Πάργα (που κι αυτή πα-
ρουσιάζεται προσωποποιημένη, σαν μια κόρη / σκλάβα που παραδίδε-
ται στο αφεντικό της), τώρα αποδέκτης των παραινέσεων και των πα-
ροτρύνσεων γίνονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, ανεξάρτητα από το
φύλο ή την ηλικία: Ο ποιητής παροτρύνει τις μανάδες να σώσουν τα
παιδιά τους, τους παπάδες  να διαφυλάξουν τα ιερά κειμήλια της
Εκκλησίας, τους άνδρες ν’ αφήσουν τα όπλα και να επικεντρώσουν όλη
τους την προσοχή σε μια και μόνο ενέργεια, που εξαιτίας της σημασίας
της προβάλλεται και τελευταία. Είναι ανάγκη όλοι να βοηθήσουν στο
σκάψιμο των τάφων, για να ανασύρουν μέσα από αυτούς τα ιερά κόκα-
λα των προγόνων τους. Πριν την αναχώρησή τους από την πατρίδα τους
και πριν την οριστική έλευση – εισβολή των Τούρκων, τα οστά των προ-
γόνων είναι ανάγκη να διασωθούν και να περιφυλαχθούν με στοργή από
τους ίδιους, όπου κι αν πάνε. Τα οστά αυτά συμβολίζουν τη μοναδική
ένωσή τους με το παρελθόν, την προέλευση και τις προγονικές τους ρί- 27
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ζες. Αυτά θα τους υπενθυμίζουν, ακόμα και στην ξενιτιά, τον τόπο τους,
την καταγωγή τους και θα τους δίνουν δύναμη να υπομένουν τις όποι-
ες αντίξοες συνθήκες συναντήσουν αλλά και να παραμένουν ηθικά αλώ-
βητοι και ακέραιοι. Αυτοί εξάλλου κυοφορούν και την ελπίδα του μέλ-
λοντος, γιατί όταν πια έχει κατακτήσει ο άνθρωπος την ηθική του ελευ-
θερία και την αυτογνωσία, τότε και μπορεί να πορευτεί στο μέλλον χω-
ρίς φόβο, με αισιοδοξία που θα πηγάζει από μιαν εσωτερική δύναμη.

Επειδή λοιπόν τα οστά των προγόνων παίρνουν διαστάσεις συμβό-
λου ιερού και συμβολίζουν το παρελθόν αλλά και την αγάπη για την πα-
τρίδα που κρατά ζωντανούς τους ανθρώπους και τους κάνει να μην
υποτάσσονται, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η παρότρυνση απευθύνεται σε
όλους ανεξαιρέτως να διασώσουν τα ιερά αυτά στοιχεία, προκειμένου
να μην ατιμασθούν από τους Τούρκους.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι λιτή και πυκνή (συμπυκνώνει τα νοήματά της μέ-
σα από την καίρια χρήση του ουσιαστικού και του ρήματος και όχι
τόσο των επιθέτων).

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του τραγουδιού είναι απλό σε γενικές γραμμές. Με τη χρή-
ση σε χαρακτηριστικά σημεία του τραγουδιού του δραματικού ενεστώ-
τα (Τουρκιά σε τριγυρίζει, Δεν έρχεται ... , σε παίρνει, Τ’ άσπρα που-
λούν και σένα) γίνεται απότομα ζωηρό και έντονο για να καταλήξει να
μετουσιωθεί σε παραινετικό (και έμμεσα διδακτικό) σε όλη τη 2η ενό-
τητα. Τέλος, με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος γίνεται γοργό και
σχηματίζεται στον αναγνώστη άμεσα η εντύπωση της βιασύνης, της
επιτακτικής ανάγκης μέσα από την οποία προβάλλεται φανερά το χρέ-
ος των κατοίκων της Πάργας στη δυσμενή αυτή περίσταση.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος είναι ιαμβικός 15σύλλαβος που αποτελεί την πιο συνη-
θισμένη στιχουργική επιλογή των δημοτικών μας τραγουδιών. 

iv) Σχήματα Λόγου

1. Προσωποποίηση της Πάργας και των πουλιών.28
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2. Μεταφορές: «Τουρκιά σε πλάκωσε, Τουρκιά σε τριγυρίζει», «πό-
τρωγαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι».

3. Παρομοιώσεις: «Έφευγαν Τούρκου σα λαγοί το παργινό τουφέκι»,
«Είχες λεβέντες σα θεριά, γυναίκες αντρειωμένες», «Τ’ άσπρα ... και σέ-
να» (έμμεση παρομοίωση).

4. Αντιθέσεις: «Βεζίρης δε σ’ ενίκησε με τα πολλά τ’ ασκέρια».
5. Μετωνυμία: «το παργινό ντουφέκι» (αντί για τους Παργινούς

στρατιώτες), «Τ’ άσπρα» (αντί για τα χρήματα).
6. Υπαλλαγή: «και τ’ αντρειωμένα ... γονιού σας» (αντί «ξεθάψτε κό-

καλα του αντρειωμένου γονιού σας»).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια τυπικά μοτίβα του δημοτικού τραγουδιού διακρίνετε σε αυ-

τό το ποίημα;

Από τον πρώτο στίχο του δημοτικού αυτού τραγουδιού μπορούμε να
διακρίνουμε τυπικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται σταθερά σε όλο τον
κύκλο αυτών των τραγουδιών. Το πρώτο χαρακτηριστικό μοτίβο που
συναντούμε είναι η εμφάνιση των πουλιών. Τα πουλιά εμφανίζονται συ-
χνά στα δημοτικά τραγούδια και παίρνοντας ανθρώπινη μορφή και αν-
θρώπινες ιδιότητες έρχονται ως αγγελιοφόροι, έρχονται για να ανακοι-
νώσουν κάτι και πολλές φορές αποτελούν τους διαμεσολαβητές ανάμε-
σα σε δύο (ή και περισσότερους) ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο ποίημα
εμφανίζονται για να εγκωμιάσουν την ανδρεία και το ακατανίκητο σθέ-
νος των κατοίκων της Πάργας αλλά και για να ανακοινώσουν τον κίν-
δυνο της αναμενόμενης κυρίευσής της από τους Τούρκους που δεν οφεί-
λεται σε μάχη – πόλεμο παρά σε προδοσία. Άλλο τυπικό μοτίβο που δια-
κρίνουμε στο ποίημα είναι ο νόμος των τριών. Σύμφωνα με το νόμο αυ-
τό εμφανίζονται τρία διαφορετικά πρόσωπα, τρία ρήματα, τρεις ενέρ-
γειες, τρεις καταστάσεις, όπου το πιο σημαντικό απ’ όλα τοποθετείται
στο τέλος για να εξαρθεί αλλά και να χαραχθεί στη μνήμη. Στο ποίημα
ο νόμος των τριών έχει να κάνει με την εμφάνιση των πουλιών: το πρώ-
το κοιτάει την ξενιτιά, το δεύτερο τον Αϊ – Γιαννάκη και το τρίτο είναι
εκείνο που παίρνει το λόγο και με θρηνητικό τόνο εκφράζει κάποιες
απόψεις.

29
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2. Εντοπίστε τα σημεία εκείνα που δηλώνουν την ανδρεία των Παρ-

γινών. Τι παρατηρείτε σχετικά με το ήθος των γυναικών και των

ανδρών;

Μέσα από το ποίημα διαφαίνεται καθαρά η πρόθεση να τονιστεί και
να προβληθεί η ανδρεία και το ψυχικό θάρρος των Παργινών, στο οποίο
βασιζόμενοι κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν στις αντίξοες συνθήκες του
πολέμου (με Βεζίρη, Τούρκους και Λιάπηδες) και να αποκρούσουν τις
εχθρικές επιθέσεις εύκολα. Τα σημεία που δηλώνουν την ανδρεία των
κατοίκων της Πάργας είναι: α)στίχος 7 «Έφευγαν τουφέκι»: στο στίχο
το παργινό τουφέκι αντιπροσωπεύει όλο το λαό της Πάργας και απευ-
θύνεται στην πολεμική ικανότητα όλων, γεγονός που οι Τούρκοι απέ-
φευγαν παρομοιαζόμενοι με λαγούς. β)στίχος 9-10: «Είχες λεβέντες ...
προσφάγι»: Οι άντρες της περιοχής χαρακτηρίζονται λεβέντες, δηλαδή
τους αποδίδεται ένας χαρακτηρισμός που συνήθως χαρακτηρίζει στη λαϊ-
κή γλώσσα / στο λαϊκό ιδίωμα ανθρώπους με υψηλό φρόνημα και τόλμη.
Η αναφορά στην τόλμη και την αγωνιστικότητά τους συνεχίζεται, όμως
επεκτείνεται και στο άλλο φύλο, τις γυναίκες που παρουσιάζονται
«αντρειωμένες» και κατ’ αυτόν τον τρόπο, μαζί με τους άντρες κατορθώ-
νουν να πολεμούν και να αγωνίζονται με τίμημα ακόμα και τη ζωή τους
(πότρωγαν βόλια για ψωμί). Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως οι
γυναίκες εξομοιώνονται με τους άντρες ως προς το ήθος και το θάρρος
τους και επομένως δεν ξεχωρίζουν από αυτούς αλλά προσπαθούν με όλη
τους την ψυχή, ακόμα και με το σώμα τους, να υπερασπίσουν τον τόπο
τους. Στο συγκεκριμένο ποίημα η εικόνα της γυναίκας δεν είναι κατώτε-
ρη από εκείνη του άντρα· δεν είναι το ασθενές φύλο, όπως συνηθίζουν
πολλοί να την ονομάζουν· έχει εξίσου αγέρωχη όψη και ψυχή, επειδή
ακριβώς οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν και που δημιουργούν ένα
στενό κλοιό γύρω από τον τόπο, δεν της επιτρέπουν να ενεργήσει διαφο-
ρετικά. Συμμετέχει κι η ίδια στον αγώνα εναντίον του εχθρού, στέκεται δί-
πλα στον άνδρα, μαζί τρώνε βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι και
αυτό, μπορούμε να πούμε, πως την καταξιώνει μέσα στην ανθρώπινη συ-
νείδηση και την ανάγει σε πρότυπο προς μίμηση.

3. «Πάρτε ... πατήσουν». Ποια είναι η έγκλιση των ρημάτων αυτού

του αποσπάσματος και ποια τα υποκείμενά τους; Ποιες είναι οι

ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από την παράδοση και τι ση-

μαίνουν;

Η έγκλιση όλων των ρημάτων που απαντώνται στη 2η νοηματική
30
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ενότητα κινείται ανάμεσα στην προτρεπτική υποτακτική και την προ-
στακτική. Ο ποιητής στους στίχους αυτούς απευθύνεται σε όλους τους
κατοίκους της Πάργας, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την ιδιό-
τητά τους και με επιτακτικό ύφος τους παροτρύνει να προβούν σε κά-
ποιες ενέργειες προτού η πόλη να παραδοθεί στους Τούρκους. Η παρό-
τρυνση αυτή απευθύνεται πρώτα απ’ όλα στις μανάδες, κατόπιν στους
παπάδες και τέλος στους λεβέντες, επομένως τα υποκείμενα των ρημά-
των αντιστοιχούν σ’ αυτές τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η παρό-
τρυνση αυτή που τους απευθύνει μπορούμε να πούμε πως μετατρέπεται
σταδιακά σε έκκληση και προσταγή, γιατί αυτό που τους ωθεί να πρά-
ξουν δεν είναι κάτι ασήμαντο αλλά κάτι που θα καθορίσει το μέλλον
τους, γι’ αυτό και προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη. Έτσι, οι μανάδες
πρέπει να σώσουν τα παιδιά, που αποτελούν την ελπίδα του αύριο,
αντίστοιχα οι παπάδες να διασώσουν τους Αγίους (εννοώντας τα εικο-
νίσματα των Αγίων) και κατ’ επέκταση να διαφυλάξουν αλώβητη και
ακέραιη την πίστη τους στα ιερά αυτά σύμβολα της Ορθοδοξίας και τέ-
λος οι λεβέντες να σκάψουν τους τάφους. Ενώ στις δύο προηγούμενες
ομάδες ο ποιητής αφιέρωνε ένα στίχο μέσα στον οποίο περιέκλειε την
παραίνεσή του μαζί με τη δραστηριότητα που καλούνται να κάνουν, πα-
ρατηρούμε πως για τους άνδρες του τόπου, τους «λεβέντες» δε γίνεται
αυτό· αφιερώνονται σ’ αυτούς 4 στίχοι ίσως και για να τονιστεί ακόμα
περισσότερο η σπουδαιότητα της δικής τους ενέργειας και του δικού
τους ρόλου. Καλούνται να σκάψουν τους τάφους, για να ανασύρουν τα
ιερά κόκαλα των προγόνων τους, προκειμένου να τα πάρουν μαζί τους
πριν την αναχώρησή τους από τον τόπο τους. Η ενέργεια αυτή έχει πο-
λύ μεγάλη σημασία στη συνείδηση του ποιητή: διαφυλάσσοντας οι άν-
θρωποι τα οστά των προγόνων τους διαφυλάσσουν ταυτόχρονα και το
δεσμό τους με το παρελθόν και την καταγωγή τους, γεγονός που θα τους
βοηθήσει στο μέλλον να συνειδητοποιηθούν και να μην αποπροσανατο-
λιστούν είτε να παρασυρθούν. Παράλληλα εξασφαλίζεται η μη ατίμωσή
τους από τους Τούρκους, τη στιγμή που θα εισβάλλουν στον τόπο. Τα
οστά αυτά είναι ιερά και οποιοσδήποτε αλλόθρησκος προσπαθεί να τα
καταστρέψει ή έστω και μόνο να τ’ αγγίξει θεωρείται βέβηλος και η πρά-
ξη του ως ανόσια.

Εν κατακλείδι, ο ποιητής μέσα από τον έντονα επικλητικό του τόνο
θέλει να κάνει κατανοητό σε όλους πως η διαφύλαξη των στοιχείων
εκείνων που δένουν τους ανθρώπους με την πατρίδα και τη θρησκεία
τους, και που θα τους εξασφαλίσουν ένα στήριγμα για το δυσοίωνο μέλ-
λον, αποτελεί χρέος όλων. 31
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4. Eκτός από τη λαϊκή μούσα και η λόγια ποίηση εμπνεύστηκε από

την τύχη της Πάργας. Ένα από τα καλύτερα δείγματα της δεύερης

κατηγορίας είναι η ωδή «εις Πάργαν» του Aνδρέα Kάλβου, που αν-

θολογείαι επίσης στο βιβλίο σας. Tι διαφορετικό προσφέρει στον

αναγνώστη η ποιητική κατάθεση του Kάλβου;

Η ποιητική κατάθεση του Kάλβο με την αρχαιόπρεπη διάθεση και έκ-
φραση που ο ίδιος υιοθετεί προσφέρει στον αναγνώστη κάτι διαφορετι-
κό, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακούμε έναν ύμνο, μια ωδή που κα-
τεξοχήν έχει υμνητικό και μεγαλειώδες περιεχόμενο. O Kάλβος βλέπει
τα γεγονότα και αξιολογεί τη σημασία τους σε μεταγενέστερο χρόνο,
ύστερα από το πέρασμα μεγάλου χρονικού διαστήματος, οπότε, σαν
άξιος και αντικειμενικός κριτής κάνει τη σωστή αποτίμησή τους· γι’ αυ-
τό και με αρωγό τη Λύρα του επιμένει κυρίως να υμνήσει το αδούλωτο
φρόνημα των Παργινών, την ακαταμάχητη δύναμη και θέλησή τους να
μην υποτάξουν το πνεύμα τους στον Tούρκο, το πνεύμα και την ψυχή
τους συγχρόνως. Aντίθετα, το δημοτικό τραγούδι αν και κάνει αναφο-
ρά στο γενναίο φρόνημα και το φιλελεύθερο πνεύμα των κατοίκων επι-
κεντρώνεται κυρίως στις συμβουλές προς τους Παργινούς· το ύφος του
είναι περισσότερ παραινετικό, μιας και το ακούμε τη στιγμή σχεδόν που
διαδραματίζονται τα γεγονότα. Eπομένως, ο Kάλβος με τη διαφορετική
του γραφή έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να εξάρει το φρόνημα και
το χαρακτήρα των Παργινών προσδίδοντας στο ποίημα μια χροιά πιο
σοβαρή κι έναν τόνο πιο μεγαλοπρεπή, που αξίζει στους κατοίκους της
Πάργας.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πολλές φορές μέσα στο ποίημα απαντάται  η λέξη Τούρκος, Τουρκία.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γίνεται αυτό; Ποια είναι η πρόθεση της
λαϊκής μούσας μέσα από την επανάληψη αυτή;

2. Καταγράψετε τα στοιχεία που μέσα στο ποίημα φωτίζουν το χαρα-
κτήρα των Παργινών. Τι συμπεράσματα μπορούμε  να βγάλουμε για
το φρόνημά τους;
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«TÔ˘ ÁÈÔÊ˘ÚÈÔ‡ ÙË˜ ÕÚÙ·˜»

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το δημοτικό αυτό τραγούδι ανήκει στην κατηγορία των «παραλο-
γών». Οι παραλογές είναι πολύστιχα αφηγηματικά τραγούδια με ποικι-
λία ως προς το περιεχόμενο· βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο δρα-
ματικός τόνος αλλά και το παραμυθικό στοιχείο.

Η συγκεκριμένη παραλογή εμπνέεται και συνάμα στηρίζεται στη δια-
δεδομένη αντίληψη / δοξασία ότι για να στεριώσει ένα κτίσμα απαιτεί-
ται η θυσία ενός ζωντανού πλάσματος στα θεμέλιά του. Κατ’ επέκταση,
απαιτείται μια μεγάλη θυσία για την πραγμάτωση και περάτωση κάθε
σημαντικού και θεμελιώδους έργου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (στίχοι 1-13): η προσπάθεια των μαστόρων να στεριώ-
σουν το γεφύρι και η ανακοίνωση από το πουλί της επιτακτικής ανά-
γκης της θυσίας της γυναίκας του πρωτομάστορα.

2η ενότητα (στίχοι 14-29): Το μήνυμα του πουλιού που απευθύνεται
προς τη γυναίκα, η άφιξη της λυγερής και η κατάβασή της στα θεμέλια
προκειμένου να ψάξει το δαχτυλίδι του άντρα της – πρωτομάστορα.

3η ενότητα (στίχοι 30-34): Το κτίσιμο της λυγερής στα θεμέλια του
γεφυριού.

4η ενότητα (στίχοι 35-40): Παράπονα της λυγερής και κατάρα.
5η ενότητα (στίχοι 41-46): Μετατροπή της κατάρας σε ευχή, όταν

υπενθυμίζεται η αδελφική αγάπη.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Πολλοί μάστορες προσπαθούν μάταια να χτίσουν το γεφύρι της
Άρτας· κάθε πρωί το κτίζουν αλλά αυτό το βράδυ γκρεμίζεται· μπροστά
στην απογοήτευσή τους ένα πουλί – αγγελιοφόρος που εμφανίζεται ως

33
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από μηχανής θεός δίνει τη λύση: για να θεμελιωθεί το γεφύρι πρέπει να
θυσιαστεί η γυναίκα του πρωτομάστορα. Ο ίδιος νιώθει απέραντη λύπη
και βρίσκεται σε αδιέξοδο, μπροστά όμως στο καθήκον αποφασίζει να
υπακούσει στην εντολή και με διαμεσολαβητή το πουλί καλεί τη γυναί-
κα του να έρθει στο γεφύρι. Εκείνη πρόσχαρη ανταποκρίνεται στο κά-
λεσμα του συζύγου της ο οποίος με πρόφαση ότι έχει χάσει το δακτυλί-
δι του, την αναγκάζει να κατεβεί στα θεμέλια, προκειμένου να το ψάξει
και να ικανοποιήσει το σύζυγό της. Από το σημείο αυτό ξεκινά το «κτί-
σιμο» της γυναίκας, η οποία μόλις συνειδητοποιεί την απάτη, παραπο-
νείται για τη μοίρα τόσο της ίδιας όσο και των αδελφών της και οργι-
σμένη εκστομίζει κατάρα! Όταν όμως ανακαλεί στη θύμησή της τον
αδελφό της και το πιθανό πέρασμά του από το γεφύρι, αμέσως μετα-
τρέπει την κατάρα, ώστε να ακούγεται σαν ευχή.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (στίχοι 1-13): Με τους δύο πρώτους στίχους προσδιορί-
ζεται με σαφήνεια ο τόπος του ποιήματος. Τόπος είναι η Άρτα ενώ ο
χρόνος παραμένει απροσδιόριστος και ακαθόριστος. Ο μεγάλος αριθ-
μός των μαστόρων (σαράντα πέντε) και των μαθητάδων (εξήντα) χρησι-
μοποιείται για να δώσει έναν υπερβολικό τόνο στο ποίημα αλλά και για
να φανερώσει τη μεγάλη σημασία του έργου που απαιτεί τόσο πολλούς
ανθρώπους για την ολοκλήρωσή του. Ο τρίτος στίχος αποκαλύπτει τη
δυσκολία της πραγμάτωσης του έργου μέσα από αντιθετικές έννοιες:
ολημερίς / το βράδυ, το χτίζανε-εγκρεμιζόταν. Στους στίχους 4-6 φανε-
ρώνεται η μεγάλη απογοήτευση και η απόγνωση των μαστόρων και των
μαθητάδων μπροστά στο μαγικό αυτό φαινόμενο. Ο στίχος 6 επανα-
λαμβάνει με τις ίδιες λέξεις το περιεχόμενο του στίχου 3 και μ’ αυτόν
τον τρόπο επιτείνει τη μαγική και υπερφυσική διάσταση του φαινομέ-
νου. Ο στίχος 7 δρομολογεί τη λύση μπροστά στο αδιέξοδο με την εμ-
φάνιση του πουλιού. Το πουλί στα δημοτικά τραγούδια εμφανίζεται ως
αγγελιοφόρος σημαντικών μηνυμάτων και μάλιστα παρουσιάζεται προ-
σωποποιημένο (ανθρώπινη λαλίτσα). Με τους στίχους 9-13 παρουσιά-
ζεται άμεσα και με σαφήνεια το περιεχόμενο του μηνύματος του πουλι-
ού: Για να στεριώσει το γεφύρι, είναι ανάγκη να θυσιασθεί  άνθρωπος
όχι όμως οποιοσδήποτε άνθρωπος (ορφανό, ξένος, διαβάτης) παρά ένα
πολύ σημαντικό πρόσωπο που δεν είναι άλλο από την όμορφη γυναίκα
του πρωτομάστορα που εμφανίζεται το πρωί και το μεσημέρι και πα-
ραστέκεται στο σύζυγό της.

2η ενότητα (στίχοι 14-29): Το περιεχόμενο του μηνύματος του που-34
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λιού έχει θλιβερό αντίκτυπο στην ψυχή του πρωτομάστορα και μέσα
από την υπερβολή «και του θανάτου πέφτει» υποδηλώνεται η μεγάλη
του λύπη αλλά και η τραγική πάλη που συντελείται μέσα του μπροστά
στο άκουσμα του μηνύματος. Η τραγική αυτή πάλι η οποία συνεχίζεται
και στους επόμενους στίχους (στίχοι 15-17) δικαιολογεί και καθιερώνει
το δραματικό χαρακτήρα της παραλογής. Παρά τη μεγάλη του αγάπη
προς τη γυναίκα του, η συνείδησή του του υπαγορεύει την υπακοή προς
το καθήκον που απαιτεί το επάγγελμά του· γι’ αυτό και δίνει εντολή στο
πουλί-αγγελιοφόρο να της μηνύσει να ετοιμαστεί και να κατευθυνθεί
προς το γεφύρι της ΄Αρτας· όλα αυτά όμως να γίνουν, σύμφωνα με τον
πρωτομάστορα, όχι γρήγορα παρά αργά· η επαναφορά της λέξης αργά
στους στίχους 16-17 έχει σαν σκοπό να τονίσει για άλλη μια φορά την
τραγικότητα της θέσης του πρωτομάστορα ο οποίος, παρά τη συναίσθη-
ση του καθήκοντος και την ανάγκη της απαιτούμενης θυσίας, χρησιμο-
ποιώντας τη λέξη «αργά» μοιάζει να προσπαθεί απεγνωσμένα να καθυ-
στερήσει αυτό που πρόκειται να γίνει.

Η μοίρα ωστόσο είναι αναπόδραστη και αυτό φαίνεται από το γεγο-
νός ότι το πουλί τοποθετείται να παρακούει την εντολή του πρωτομά-
στορα και να διαστρέφει το μήνυμα: «γοργά ντύσου ... γοργά να πας και
να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι». Η αντίθεση ανάμεσα στα επιρρήματα
αργά-γοργά επιτείνει την άποψη ότι η μοίρα είναι αναπόφευκτη αλλά
και την επίσπευση της θυσίας προκειμένου να θεμελιωθεί το γεφύρι.

Η εμφάνιση της λυγερής στο στίχο 21 ραγίζει την καρδιά του πρωτο-
μάστορα καθώς του υπενθυμίζει το χρέος του να εκτελέσει την εντολή
που του έχει δοθεί παρά την αγάπη και αφοσίωση προς τη γυναίκα του.
Αντίθεση παρουσιάζεται ανάμεσα στα συναισθήματα του πρωτομάστο-
ρα και τα συναισθήματα της γυναίκας του: εκείνος νιώθει μεγάλη δυσα-
ρέσκεια και λύπη, αυτή γεμάτη χαρά έρχεται να τον ανταμώσει. Η λύπη
του πρωτομάστορα οφείλεται στη γνώση του ενώ η χαρά της γυναίκας
στην άγνοια· ανέμελη και δίχως να ξέρει τί της επιφυλάσσει η μοίρα και
η τύχη της χαιρετά τους συντρόφους του πρωτομάστορα και κατευθύ-
νεται προς αυτόν. Στο σημείο αυτό, η μεγάλη χαρά και η ανεμελιά της
λυγερής δημιουργεί έντονη τραγική ειρωνεία και καθιστά το πρόσωπό
της τραγικό. Με τη χρήση του διαλόγου και του α΄ προσώπου το ποίη-
μα αποκτά ζωηρότητα και ζωντάνια αλλά και συναισθηματική ένταση
και βάθος. Η ίδια αναρωτιέται για την αιτία της λύπης του συζύγου της.
Ο στίχος 26 αποδίδει την αιτία της λύπης του στο δακτυλίδι που έχασε
και από το σημείο αυτό αρχίζει η εξαπάτηση της γυναίκας προκειμένου
να πεισθεί να κατεβεί στα θεμέλια. Η μεγάλη της αγάπη για τον πρωτο- 35
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μάστορα και η επιθυμία της να τον ικανοποιήσει και να τον χαροποιήσει
αποτελεί το ισχυρό κίνητρο για την απόφασή της η ίδια να κατεβεί στα
θεμέλια. Οι στίχοι 28-29 προβάλλουν την αποφασιστικότητά της, την έλ-
λειψη ενδοιασμών και φόβου και για ακόμα μια φορά υποβάλλουν την
αίσθηση της συζυγικής αφοσίωσης.

3η ενότητα (στίχοι 30-34): Η λυγερή γεμάτη αποφασιστικότητα κατε-
βαίνει στα θεμέλια, όταν όμως ανακαλύπτει πως τίποτα δεν υπάρχει εκεί,
ζητάει εσπευσμένα να τη βοηθήσουν ν’ ανέβει. Κάτι τέτοιο όμως δε γίνε-
ται και με τους στίχους 33-34 παρακολουθούμε το «χτίσιμο» της τραγι-
κής και ανήμπορης κοπέλας στα θεμέλια του γεφυριού. Ο πρωτομάστο-
ρας μάλιστα παίρνει «το μέγα λίθο» θέλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο να
αναδείξει την απόφαση και το καθήκον του που νικά οποιοδήποτε δι-
σταγμό γι’ αυτή του την ενέργεια.

4η ενότητα (στίχοι 35-40): Η λυγερή στο συγκεκριμένο σημείο αρχί-
ζει κι συνειδητοποιεί το σχέδιο εξαπάτησής της αλλά και την παγίδα
στην οποία μοιραία έπεσε και κατανοώντας το τί συμβαίνει θρηνεί για τη
μοίρα της. Στο σημείο αυτό ανακαλεί στη μνήμη της και την ανάλογη μοί-
ρα των δύο αδελφών της που είχαν την ίδια κατάληξη με εκείνη, θέλο-
ντας έτσι να τονίσει την οικογενειακή συμφορά που σαν κύκλος ολοκλη-
ρώνεται με το δικό της τέλος και τη δική της θυσία. Το στοίχειωμά της
στο γεφύρι είναι πια γεγονός και μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά,
ξεστομίζει βαριά κατάρα της οποίας η δύναμη στη συνείδηση των αν-
θρώπων είναι ακατανίκητη. Η κατάρα που προφέρει (στίχοι 34-40) εκ-
φράζεται εύστοχα μέσα από μια παρομοίωση: καταριέται λοιπόν, όπως
τρέμει-κουνιέται η καρυδιά, έτσι να τρέμει το γεφύρι και όπως πέφτουν
τα φύλλα των δέντρων κατά τον ίδιον τρόπο να πέφτουν και οι διαβάτες
από αυτό.

5η ενότητα (στίχοι 41-46): Μόλις όμως συνειδητοποιεί τη δύναμη της
κατάρας της και πως μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και στην περί-
πτωση του ξενιτεμένου της αδελφού, αποφασίζει ν’ αλλάξει το περιεχό-
μενο της κατάρας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει με ευχή. Η λυγερή
μπροστά στη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το μόνο που
μπορεί να κάνει είναι να καταραστεί το θεμελίωμα του γεφυριού έτσι
ώστε να αντισταθμίσει κάπως τη δική της θυσία. Πιστεύει πως με την κα-
τάρα της παίρνει εκδίκηση για τον άδικο θάνατό της, αν λάβουμε μάλι-
στα υπόψην μας πως η κατάρα στη λαϊκή συνείδηση και ψυχή έχει πολύ
μεγάλη ισχύ. Μόνον όμως η αδελφική αγάπη την παροτρύνει ν’ αλλάξει
το περιεχόμενο της κατάρας, έτσι ώστε αυτό που ευχήθηκε να μην πραγ-
ματοποιηθεί, σε περίπτωση που περάσει από το γεφύρι ο ξενιτεμένος της36
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αδελφός. Έτσι, χρησιμοποιώντας τώρα το σχήμα της υπόθεσης και όχι
τις παρομοίωσης, επαναδιατυπώνει την αρχική κατάρα: αν τρέμουν τ’
άγρια βουνά (προσωποποίηση και υπερβολή) να τρέμει το γεφύρι κι αν
πέσουν τ’ άγρια πουλιά (προσωποποίηση και υπερβολή), να πέφτουν οι
διαβάτες. Είναι χαρακτηριστικό στο σημείο αυτό τόσο το στοιχείο της
υπερβολής όσο και το στοιχείο του αδυνάτου που πηγάζει από αυτήν την
υπερβολή. Στην πραγματικότητα τα άγρια βουνά δεν τρέμουν και τα
άγρια πουλιά δεν πέφτουν. Έτσι με τα στοιχεία αυτά και με το σχήμα της
υπόθεσης είναι σαν να ακυρώνει την κατάρα και να διατυπώνει μια ευ-
χή. Η ατμόσφαιρα υποβάλλει έντονα το υπερβολικό αδελφικό ενδιαφέ-
ρον και το υπερλογικό στοιχείο που αυτόματα μετατρέπει την κατάρα σε
ιδιότυπη ευχή.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα της παραλογής είναι η χαρακτηριστική μορφή που αποδί-
δονται / διακατέχει τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια: ο λόγος δια-
κρίνεται για την πυκνότητά του και τα νοήματα αποκτούν υπόσταση μέ-
σα από τη λειτουργία του ρήματος και των ουσιαστικών. Τα επίθετα εί-
ναι ελάχιστα και διάσπαρτα σ’ όλο το ποίημα (σαράντα πέντε κι εξήντα
– στίχος 1 / ανθρώπινη – στίχος 9 / όμορφη – στίχος 12 / άσπρη – στίχος
21 / πρώτη – στίχος 26 / μέγα – στίχος 34 / τρεις – στίχος 36 / στερνότε-
ρη – στίχος 38 / άλλη – στίχος 41 / μοκίκριβο – στίχος 42 / άγρια – στί-
χοι 44+45).

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος της παραλογής είναι λιτό σε γενικές γραμμές ενώ με την πα-
ρεμβολή  των διαλογικών μερών γίνεται πιο άμεσο, ζωηρό, ζωντανό με
γοργό ρυθμό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος παροξύτονος.

iv) Σχήματα Λόγου

1. Υπερβολή: στίχος 1 «σαράντα πέντε ... μαθητάδες»., στίχος 14 «και
του θανάτου πέφτει»., στίχος 32 «τι όλον τον κόσμο ανάγειρα». στίχος
44-45 «αν τρέμουν ... κι αν πέφτουν τ’ άγρια πουλιά». 37
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2. Μεταφορά: στίχος 22:  «ραγίζεται η καρδιά του».
3. Μετωνυμία: στίχος 33: «κι άλλος με τον ασβέστη»., στίχος 37: «η

μια ’χτισε ... τον Αφράτη».
4. Αντίθεση: ολημερίς-βράδυ / χτίζανε-εγκρεμιζόταν / αργά-πάρωρα /

αργά-γοργά / μπει-βγει.
5. Παρομοίωση: στίχοι 39-40: «Ως τρέμει ... να πέφτουν οι διαβάτες».
6. Σχήμα άρσης και θέσης: στίχοι 8-9 «δεν ετελάηδε ... λαλίτσα», στί-

χοι 11-12 «και μη στοιχειώσετε ... την όμορφα γυναίκα».
7. Επαναφορά: στίχοι 16-17: «Αργά ... γιοφύρι», στίχοι 19-20 «Γοργά

ντύσου ... γιοφύρι».
Στη συγκεκριμένη παραλογή εκτός από τα παραπάνω σχήματα λόγου

που ποικίλουν την έκφραση και το ύφος του δημοτικού τραγουδιού, συ-
ναντούμε και κάποια μοτίβα, χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγου-
διών:

α. Το στοιχείο της υπερβολής και του αδυνάτου: στίχοι 1, 14, 32, 44-
45.

β. Ο νόμος των τριών: στίχοι 11-12, στίχος 16, στίχος 19, στίχος 29,
στίχοι 33-34, στίχοι 37-38.

γ. Ο αριθμός τρία και τα πολλαπλάσια του: σαράντα πέντε, εξήντα,
τρεις αδερφάδες είμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες.

δ. Επαναλαμβανόμενοι στίχοι: ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμι-
ζόταν / δεν εκελάηδε – παρά εκελάηδε / αργά ντυθεί ... γιοφύρι-γοργά ...
γιοφύρι / το δαχτυλίδι να ‘βρει; - το δαχτυλίδι να βρω / τράβα τον άλυσο
– τράβα την αλυσίδα / κόρη το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε – κι αυ-
τή τον λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει / πόχεις μονάκριβο αδερφό, μη
λάχει και περάσει ότι έχω αδερφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Διακρίνετε τις ενότητες του ποιήματος και δώστε έναν τίτλο για

την καθεμιά. 

Το ποίημα θα μπορούσε να χωριστεί σε πέντε νοηματικές ενότητες:
α. (στίχοι 1-13): Η δυσκολία της θεμελίωσης του γεφυριού και η προ-

τεινόμενη λύση από το πουλί – αγγελιοφόρο.
β. (στίχοι 14-29): Η απόφαση του πρωτομάστορα, το μήνυμα προς τη

λυγερή, η χαρούμενη άφιξή της και η εξαπάτησή της με το δακτυλίδι.38
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γ. (στίχοι 30-34): Το «χτίσιμο» της λυγερής στα θεμέλια του γεφυριού.
δ. (στίχοι 35-40): Η συνειδητοποίηση του αδιεξόδου εκ μέρους της λυ-

γερής, τα παράπονα και η βαριά κατάρα της.
ε. (στίχοι 41-46): Μεταστροφή και μετατροπή της κατάρας σε ευχή λό-

γω της ανάμνησης που ξενιτεμένου αδελφού και της υπερβολικής αγάπης
προς το πρόσωπό του.

2. Πως δηλώνεται η δυσκολία της θεμελίωσης του γεφυριού και με

ποιον τρόπο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το έργο;

Η δυσκολία της θεμελίωσης του γεφυριού υποβάλλεται από τον πρώ-
το στίχο με την επισήμανση του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που απαι-
τείται για τη θεμελίωσή του, γεγονός που αποτελεί το στοιχείο υπερβο-
λής συνάμα. Επίσης η επανάληψη του στίχου «ολημερίς το χτίζανε, το
βράδυ εγκρεμιζόταν» αλλά και η έκφραση δυσαρέσκειας εκ μέρους των
μαστόρων και των μαθητάδων υποδεικνύουν τη δυσκολία στο χτίσιμό
του. Το έργο ωστόσο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο με το στοί-
χειωμα, δηλαδή με τη θυσία ενός ζωντανού πλάσματος στα θεμέλιά του,
γεγονός που απηχεί ευρύτερες λαϊκές αντιλήψεις και λαϊκές δοξασίες.
Το πλάσμα που θυσιάζεται εξασφαλίζει την προστασία του κτίσματος,
κατά τη λαϊκή αντίληψη. Στο συγκεκριμένο δημοτικό ποίημα επιλέγεται
όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, παρά η ίδια η γυναίκα του πρωτομάστορα, γε-
γονός που απαιτεί μεγάλο ψυχικό σθένος εκ μέρους του ίδιου.

3. Ποιος είναι ο ρόλος του πουλιού στην εξέλιξη της αφήγησης;

Το πουλί, καθώς γνωρίζουμε, εμφανίζεται συχνά στα δημοτικά τρα-
γούδια και παίρνοντας ανθρώπινες ιδιότητες αναγγέλλει περιστατικά
ευχάριστα ή δυσάρεστα). Στο συγκεκριμένο ποίημα ο ρόλος του είναι πο-
λύ σημαντικός στην εξέλιξη της αφήγησης. Μπροστά στην απόγνωση και
το αδιέξοδο των μαστόρων και των μαθητάδων εμφανίζεται την κατάλ-
ληλη στιγμή, σαν από μηχανής θεός, για να δώσει λύση στις σκέψεις τους
και να προωθήσει τη δράση: το γεφύρι θα θεμελιωθεί μόνο με το στοί-
χειωμα της γυναίκας του πρωτομάστορα. Η ανακοίνωση αυτή ανατα-
ράσσει τον ψυχικό κόσμο του πρωτομάστορα, στην ψυχή του οποία
πραγματοποιείται μια εσωτερική οδυνηρή πάλη ανάμεσα στην αγάπη και
το καθήκον. Έτσι, ύστερα από το δυσάρεστο μήνυμα του πουλιού και την
εσωτερική σύγκρουση του πρωτομάστορα φαίνεται καθαρά και αναδει-
κνύεται ο δραματικός και συγκινησιακός χαρακτήρας της παραλογής.
Τέλος, το πουλί παρερμηνεύοντας το μήνυμα του πρωτομάστορα προς
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τη γυναίκα του – τη λυγερή και αντιστρέφοντας τις λέξεις (αργά – γορ-
γά) επισπεύδει τη δράση, ώστε αυτή να φτάσει στη λύση που δεν είναι άλ-
λη από το στοίχειωμα το «χτίσιμο» της κόρης – λυγερής.

4. Ποιο επίρρημα χρησιμοποιεί στην παραγελία του ο πρωτομάστο-

ρας και ποιό ο φτερωτός αγγελιαφόρος του μηνύματος; Tι δείχνει

η επιλογή του επιρρήματος στην πρώτη περίπτωση και τί στη δεύ-

τερη;

Ο πρωτομάστορας στην παραγγελία του χρησιμοποιεί το επίρρημα
αργά, το οποίο μάλιστα επαναφέρεται εξακολουθητικά σε δύο συνεχόμε-
νους στίχους. Η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου επιρρήματος από
τον πρωτομάστορα δείχνει την επιθυμία του να καθυστερήσει όσο γίνε-
ται περισσότερο την εκτέλεση του καθήκοντος που του έχει ανατεθεί· κι
αυτό, γιατί η μεγάλη του αγάπη και η απέραντη αφοσίωση προς τη σύζυ-
γό του τον αποτρέπει από το να τη θυσιάσει· η απώλειά της θα του προ-
καλέσει μεγάλο πόνο και η εσωτερική πάλη και διαμάχη ανάμεσα στην
αγάπη του προς αυτήν και το καθήκον τον καθιστά πρόσωπο τραγικό.
Έτσι, χρησιμοποιώντας το επίρρημα «αργά» θέλει να καθυστερήσει κα-
τά κάποιο τρόπο ό,τι έχει αποφασιστεί από την ίδια τη μοίρα. Από την
άλλη πλευρά, το πουλί παρακούοντας και αντιστρέφοντας την παραγγε-
λία του πρωτομάστορα, χρησιμοποιεί το επίρρημα «γοργά». Η χρησιμο-
ποίηση του επιρρήματος αυτού, στη δεύτερη περίπτωση, γίνεται για να
καταδειχθεί το αναπόδραστο της μοίρας αλλά και η ανάγκη να εκτελε-
στεί το έργο, όσο πιο γρήγορα γίνεται· όσο και αν επιθυμεί βαθιά μέσα
του ο πρωτομάστορας να μη θυσιαστεί η πολυαγαπημένη του γυναίκα,
κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν αφού η μοίρα έχει αποφασίσει πριν από
αυτόν. Εξάλλου, οποιαδήποτε αναβολή ή καθυστέρηση είναι ανώφελη,
επειδή η θεμελίωση του γεφυριού, έτσι ώστε αυτό να είναι ασφαλές, προ-
βάλλει επιτακτικά. Γι’ αυτό και το πουλί παραλλάσσοντας την παραγγε-
λία επισπεύδει τα γεγονότα και συντελεί δραστικά προς την κορύφωση
αλλά και τη λύση του δράματος.

5. Πώς αντιδρά η γυναίκα του πρωτομάστορα στην απρόσμενη δοκι-

μασία της και ποιά είναι τα συναισθήματα για το σύζυγό της;

Η γυναίκα του πρωτομάστορα ξαφνιάζεται, όταν συνειδητοποιεί τη
δοκιμασία στην οποία την υποβάλλει το καθήκον του άντρας της. Μη
μπορώντας, ωστόσο, ν’ αντιδράσει μπροστά στο απροσδόκητο αυτό γε-
γονός αρχίζει να θρηνεί για τη μοίρα της, παραλληλίζοντας τη δική της
μοίρα με τη μοίρα των αδελφών της. Συνειδητοποιεί πως η οικογενειακή40

∂ÓfiÙËÙ·:
¢ËÌÔÙÈÎ¿
ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

13-135(1Ô-12Ô)  12-01-04  05:20  ™ÂÏ›‰·40



συμφορά που ξεκίνησε με τη δυστυχία των αδελφών της βρίσκει κατάλη-
ξη στο δικό της πρόσωπο με το στοίχειωμά της στα θεμέλια του γεφυρι-
ού της Άρτας. Στο σημείο αυτό κι ενώ τελειώνει το θρήνο της, ολοκλη-
ρώνει το λόγο της (την αναφώνησή της) με μια κατάρα της οποίας η
ισχύς και η δύναμη πιστεύει πως αντισταθμίζει το μέγεθος της δυστυχίας
της. Όταν όμως  αντιληφθεί ότι η κατάρα αυτή μπορεί να πιάσει και να
ισχύσει και για τον αδελφό της που ζει μακριά, παρακινημένη από την
αδελφική της αγάπη, αλλάζει το περιεχόμενό της έτσι ώστε ν’ ακούγεται
πια σαν ευχή. Το συναίσθημα προς το σύζυγό της είναι η τυφλή αφοσίω-
ση και αγάπη προς το πρόσωπό του. Ανταποκρίνεται στο αρχικό κάλε-
σμά του, ακόμα κι αν αυτό αποδειχθεί μοιραίο για τη ζωή της στη συνέ-
χεια. Με χαρά εμφανίζεται για να τον συναντήσει και μόλις αντικρίζει τη
θλιμμένη όψη του ανησυχεί και κάνει τα πάντα για να τον ευχαριστήσει·
έτσι προθυμοποιείται αυθόρμητα να κατεβεί στα θεμέλια προς αναζήτη-
ση του δακτυλιδιού, χωρίς να αναλογιστεί κινδύνους και φόβο. Ακόμα
όμως κι όταν συνειδητοποιεί την πλάνη της και την εξαπάτησή της εκ μέ-
ρους του ιδίου και των υπόλοιπων μαστόρων, δεν καταριέται τον ίδιο
ούτε του απευθύνει άσχημο λόγο· οι κατάρες της αφορούν το γεφύρι.
Επομένως μέσα από την όλη στάση της μπορούμε να διακρίνουμε την
υπομονή της, το αγέρωχο φρόνημά της αλλά και την αδιαφιλονίκητη
αγάπη προς τον πρωτομάστορα.

6. Ποια στοιχεία αυτού του τραγουδιού αποδεικνύουν ότι ανήκει

στο είδος των παραλογών;

Τα στοιχεία του ποιήματος που φανερώνουν πως ανήκει στις παρα-
λογές είναι:

1. Πρόκειται για πολύστιχο αφηγηματικό τραγούδι που εκτείνεται σε
46 15σύλλαβους στίχους· στο ποίημα κυριαρχεί η αφήγηση που εναλ-
λάσσεται σε ορισμένα σημεία με διαλογικά στοιχεία, τα οποία δίνουν
αμεσότητα και ζωντάνια και κάνουν το ρυθμό γοργό.

2. Ο κύριος θεματικός άξονας του ποιήματος είναι η θυσία που απαι-
τείται για την εκτέλεση κάποιου έργου, θέμα το οποίο εντάσσεται μέσα
στην ποικιλία της θεματικής των παραλογών.

3. Ο δραματικός του χαρακτήρας, βασικό χαρακτηριστικό των παρα-
λογών, διαφαίνεται και αναδεικνύεται μέσα από την ηθική πάλη / δίλημ-
μα του πρωτομάστορα ανάμεσα στο καθήκον και τη συζυγική αγάπη αλ-
λά και μέσα από την τραγικότητα τόσο του ίδιου όσο και της μορφής της
γυναίκας του. Οι εναλλαγές κυρίως των συναισθημάτων της, η σταδιακή
πορεία από την άγνοια στη γνώση, η κορύφωση και η λύση της ιστορίας 41
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επιτείνουν το δραματικό και συνάμα τραγικό τόνο του ποιήματος.
4. Τέλος, το παραμυθικό στοιχείο, που διακρίνει τις παραλογές,

εντοπίζεται σε πολλά σημεία του ποιήματος: στη φράση «ολημερίς το
χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν» φράση που μας παραπέμπει σε μαγι-
κές, υπερφυσικές δυνάμεις οι οποίες μόνο στο χώρο και κόσμο των πα-
ραμυθιών μπορούν να λειτουργήσουν. Ακόμα στη φράση «αν τρέμουν τ’
άγρια βουνά, αν πέφτουν τ’ άγρια πουλιά» διακρίνουμε το στοιχείο του
αδυνάτου, αυτού που δε μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από κανονι-
κές και φυσιολογικές συνθήκες παρά μόνο κάτω από την επήρεια μυ-
στηριακών δυνάμεων. Επομένως, το μαγικό στοιχείο διάχυτο σ’ όλη την
ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τη δοξασία ότι για να στεριώσει ένα κτί-
σμα, απαιτείται η θυσία ενός ζωντανού πλάσματος μας παραπέμπουν
στο χώρο του παραμυθιού, όπου πράγματα, ασύλληπτα με τη λογική,
μπορούν να συμβούν και να πραγματοποιηθούν.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του πρωτομάστορα όταν άκουσε τα λόγια
του πουλιού  - αγγελιαφόρου; Από τις αντιδράσεις του διαφαίνεται η
αγάπη του για τη γυναίκα του;

2. Να καταγράψετε τα στάδια του σχεδίου παραπλάνησης της γυναίκας
του πρωτομάστορα.
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∂ÚˆÊ›ÏË

°. XOPTAT™H™ (μέσα 16ου αιώνα-1610)
A. ¢HMIOYP°O™

Ο Γ. Χορτάτσης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και μαζί με το Β. Κορνά-
ρο αποτελούν τις δυο πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της κρητικής λο-
γοτεχνίας. Γεννήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα και πέθανε πιθανόν
το 1610. Είναι ο εισηγητής του θεατρικού είδους στην Κρήτη. Είχε
λάβει σπουδαία μόρφωση, γνώριζε πολύ καλά την ιταλική και λατι-
νική λογοτεχνία και ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα έγραψε και
τα δικά του έργα: Ερωφίλη (τραγωδία), Κατζούρμπος (κωμωδία) και
το ποιμενικό δράμα Πανώρια που παλιότερα ήταν γνωστό με τον τίτ-
λο Γύπαρης.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA
Η Ερωφίλη είναι μία από τις πιο σημαντικές τραγωδίες του κρητικού

θεάτρου και της κρητικής λογοτεχνίας στην οποία παρακολουθούμε την
ιστορία αγάπης δύο νέων, του Πανάρετου και της Ερωφίλης η οποία περ-
νά δοκιμασίες και εμπόδια. Η τραγωδία αποτελείται από πέντε σκηνές (5
θεατρικές πράξεις) και το συγκεκριμένο χωρία αποτελεί απόσπασμα από
την 3η πράξη: Οι δύο νέοι συναντώνται ο Πανάρετος εκφράζει φόβο και
αγωνία σε περίπτωση που η Ερωφίλη τον αρνηθεί και ακολουθήσει τη
γνώμη του πατέρα της που τη θέλει παντρεμένη με κάποιο πλούσιο βασι-
λιά, ενώ η Ερωφίλη τον διαβεβαιώνει για την απέραντη αγάπη της.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Τόσες ... το κορμί μου»: η Ερωφίλη διαβεβαιώνει τον
καλό της, τον Πανάρετο πως είναι δική του, πως γεννήθηκε με προορι-
σμό να τον ανταμώσει και να σμίξουν.

2η ενότητα: «Νερό ... να μ’ απολησμονήσεις»: Τα ερωτικά λόγια της
Ερωφίλης δρουν ενεργετικά στην ανήσυχη και συνάμα πικραμένη καρ-
διά του Πανάρετου – Παράκληση προς την αγαπημένη του να μην πα-
ρασυρθεί από την πατέρα της και να μην τον ξεχάσει. 43
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3η ενότητα: «Οϊμένα ... κατεβαίνω»: Η Ερωφίλη απορεί για την εσω-
τερική ανησυχία του Πανάρετου και καλεί τον Έρωτα, τον προστάτη
της αγάπης και του ερωτικού πάθους να τη θανατώσει, προκειμένου να
πειστεί ο καλός της για το μέγεθος της αγάπης της και της αφοσίωσης
στο πρόσωπό του.

4η ενότητα: «Τούτο ... σε φόβο μου γυρίζει»: Ο Πανάρετος είναι σί-
γουρος για την αγάπη που τρέφει η Ερωφίλη προς το πρόσωπό του· γι’
αυτό και η αγωνία του επικεντρώνεται στη πιθανότητα να την χάσει από
τη ζωή του.

5η ενότητα: «Τούτο ’ναι ... καρδιά μου»: Η Ερωφίλη πιστεύει πως
αιτία της ανησυχίας του είναι τα ξαφνικά νέα του βασιλιά για τα προ-
ξενιά που στέλνουν στην κοπέλα. Η ίδια όμως ορκίζεται αιώνια αγάπη
επικαλούμενη τα στοιχεία της φύσης.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ύστερα από τα αναπάντεχα νέα για τα προξενιά που στέλνουν στην
Ερωφίλη, οι δύο νέοι σμίγουν μέσα σ’ ένα κλίμα μεγάλης χαράς και λα-
χτάρας. Τα τρυφερά λόγια που απευθύνει η ηρωίδα προς τον αγαπημένο
της, καταλαγιάζουν την ανήσυχη ψυχή του Πανάρετου, ο οποίος, ωστόσο,
τη θερμοπαρακαλεί να μην τον εγκαταλείψει και να μην τον ξεχάσει.
Μπροστά στο απροσδόκητο αυτό ξέσπασμα του Πανάρετου, η ίδια η
Ερωφίλη απορεί με τη στάση του και προκειμένου να πείσει τον αγαπη-
μένο της για την αγάπη της και την πίστη της σ’ αυτόν, επικαλείται το θεό
Έρωτα να τη χτυπήσει με το βέλος του: ο θάνατος της αξίζει μόνο για χά-
ρη του Πανάρετου. Ο Πανάρετος λοιπόν σίγουρος κι από πριν για την
αφοσίωση αυτή εκφράζει την αγωνία του και το φόβο του μήπως τη χά-
σει, όμως η Ερωφίλη τον διαβεβαιώνει το αντίθετο, αποδίδουν την ταρα-
χή του στα αναπάντεχα νέα. Ο λόγος της κλείνει με την έκφραση της βα-
θιάς και αγνής αγάπης της προς τον Πανάρετο η οποία δε θα τους χωρί-
σει ποτέ αλλά δε θα κάνει και την ίδια να κοιτάξει άλλον.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στους στίχους αυτούς ακούμε λόγια που απευθύνει η
Ερωφίλη, μια γυναίκα ερωτευμένη, προς τον Πανάρετο, τον αγαπημένο
της. Η ίδια ομολογεί την ψυχική ευφορία και ανάταση που γεννάται
στην ψυχή και την καρδιά της εξαιτίας της μεγάλης αυτής αγάπης. Η44
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αγάπη αυτή τη ζωογονεί, της δίνει δύναμη, τη γεμίζει με ψυχική ομορ-
φιά που ακόμα κι άσχημη να είναι από άποψη εξωτερική ή ακόμα και
όμορφη, δεν έχει σημασία· ο έρωτάς της για τον Πανάρετο είναι τόσο με-
γάλος που νιώθει πως την πλημμυρίζει, έχει κατακλύσει την ψυχή της
και την κάνει να πιστεύει πως εκείνη γεννήθηκε για να παραδοθεί και να
αφοσιωθεί στον αγαπημένο της. Πιστεύει πως από την πρώτη στιγμή της
γέννησής της ήταν προορισμένη γι’ αυτόν, σαν να ‘χε προκαθοριστεί η
πορεία της από τη μοίρα. Ακούμε λοιπόν τα όμορφα λόγια μιας νεανι-
κής καρδιάς, και μάλιστα ερωτευμένης, λόγια που προσδίδουν στην
ατμόσφαιρα του έργου λυρικότητα και συναισθηματική φόρτιση. Η κο-
πέλα, η Ερωφίλη αποκαλεί τον Πανάρετο «ψυχή μου» για να του εκ-
φράσει τις πιο μύχιες σκέψεις της αλλά και την αγνότητα των αισθημά-
των της.

2η ενότητα: Τα τρυφερά ερωτόλογα της κοπέλας βρίσκουν αμέσως
απήχηση στην ψυχή του Πανάρετου· δρουν λυτρωτικά και τον κάνουν
να ηρεμήσει κάπως, καθώς η λέξη «πρικιά» υποδηλώνει μιαν εσωτερική
αναταραχή και μιαν ανησυχία εκ μέρους του. Παρομοιάζει το νερό που
σβήνει τη φωτιά με τα λόγια της κοπέλας που κατ’ επέκταση σβήνουν τη
φλογισμένη από έρωτα και αγωνία καρδιά του. Αμέσως όμως, ο τόνος
του αλλάζει και σιγά σιγά ξετυλίγεται το δράμα που εσωτερικεύει στην
ψυχή του: παρ’ όλη την αγάπη που τους δένει από μικρή ηλικία και πα-
ρά τα όμορφα και κατευναστικά λόγια που τον απηύθυνε η Ερωφίλη, ο
ίδιος την παρακαλεί, και μάλιστα «περίσσα» να μην υπακούσει στις δια-
ταγές του πατέρα της (να παντρευτεί κάποιον άλλον) και να μην τον ξε-
χάσει. Η δραματική σύγκρουση / πάλη που συντελείται στην καρδιά του
ερωτοχτυπημένου νέου είναι μεγάλη και από το σημείο αυτό αρχίζει να
διαφαίνεται, για να κορυφωθεί στην 4η ενότητα. Δεν μπορεί να φαντα-
στεί τη ζωή του χωρίς την Ερωφίλη και διαισθανόμενος πιθανόν τα όσα
θα ακολουθήσουν και ίσως τις αντιρρήσεις του βασιλιά, προσπαθεί με
την παράκληση να την κρατήσει όσο το δυνατόν πιο κοντά του και να τη
δεσμεύσει κατά κάποιο τρόπο.

3η ενότητα: Η Ερωφίλη απευθύνοντάς του το λόγο χρησιμοποιεί τη
λέξη «Οϊμένα», λέξη που φανερώνει τόσο την έκπληξη όσο και τη μεγά-
λη λύπη της γι’ αυτά που άκουσε. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αναλογι-
στεί το πόσο υποφέρει ο Πανάρετος ούτε βέβαια και η ίδια, καθώς ομο-
λογεί, του είχε δώσει δικαίωμα να αμφιβάλλει για την αγάπη της και για
το πόσο σταθερή είναι αυτή. Μοιάζει να απορεί με τα λόγια του Πανά-
ρετου εκφράζοντας την άποψη πως τα όσα λέει, τα λέει σαν να είναι κά-
ποιος που δε γνωρίζει ούτε την ίδια ούτε τα αισθήματά της. Με τα λό- 45
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για «σα να μηδέ γνωρίζεις το πως το νου και την ψυχή και την καρδιά
μου ορίζεις» έμμεσα του επιβεβαιώνει πως ο νους, η ψυχή και την καρ-
διά της είναι δοσμένα σ’ αυτόν. Το μυαλό της κυριεύεται από τον Πα-
νάρετο και οι παλμοί της καρδιάς της κτυπούν μόνο γι’ αυτόν· ο ίδιος
το γνωρίζει, γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο σημείο εκπλήσσεται με τη
στάση του. Μπροστά λοιπόν σ’ αυτήν την έκπληξη που εισπράττει η
Ερωφίλη κι από τη στιγμή που δε μπορεί να πείσει διαφορετικά τον Πα-
νάρετο για το μέγεθος και την  έκταση του έρωτά της, επικαλείται τον
Έρωτα. Ο Έρωτας εδώ έξοχα παρουσιάζεται από τον ποιητή προσωπο-
ποιημένος ως ο εγγυητής και ο προστάτης της αιώνιας αγάπης. Η Ερω-
φίλη του απευθύνει το λόγο, σε β΄ ενικό πρόσωπο, σαν να μιλά σε πρό-
σωπο υπαρκτό και τον παρακαλεί να τη θανατώσει με μια φαρμακερή
σαϊτα του, προκειμένου να αποδείξει στον Πανάρετο πως ο θάνατος για
χάρη του αξίζει τον κόπο. Η έκφραση της πάναγνης και αιώνιας αγάπης
αγγίζει εκ μέρους της Ερωφίλης τα όρια της θυσίας και μάλιστα με
οποιοδήποτε κόστος ακόμη και με τίμημα την απώλεια της ζωής. Η επί-
κληση στον Έρωτα διασφαλίζει την αγνότητα και εγκυρότητα / αλήθεια
των αισθημάτων της Ερωφίλης ενώ το περιεχόμενο του λόγου της απο-
δίδει με γλαφυρό τρόπο και τη δική της συναισθηματική φόρτιση και
ένταση.

4η ενότητα: Ωστόσο ο Πανάρετος τη διαβεβαιώνει πως είναι πεπει-
σμένος για τα αισθήματά της και γνωρίζει πως ακόμα και ο θάνατος δε
μπορεί να διώξει από την καρδιά της τον πόθο που τρέφει για εκείνον.
Ο πόθος της είναι ισχυρός και το γνωρίζει. Ο ίδιος αποκαλεί την αγα-
πημένη του όχι με το όνομα της, Ερωφίλη αλλά «νεράϊδα», όπως ακρι-
βώς προηγουμένως η Ερωφίλη τον προσφώνησε «ψυχή μου». Με τη λέ-
ξη νεράιδα στο συγκεκριμένο σημείο, υποδηλώνει την ομορφιά και την
αέρινη αίσθηση που αποπνέει η Ερωφίλη που γι’ αυτόν μοιάζει με οπτα-
σία, με πραγματική νεράιδα. Η προσφώνηση αυτή, όπως και προηγου-
μένως η αντίστοιχη της Ερωφίλης, προσδίδουν τρυφερότητα στο λόγο
και αποκαλύπτουν την πιο σημαντική διάσταση του έρωτά τους: ο έρω-
τας είναι ένωση ψυχών, πνευματικός σύνδεσμος, ασίγαστη αγάπη κι όχι
απλά επιφανειακό αίσθημα. Γι’ αυτό και συνεχίζοντας το λόγο του ο
Πανάρετος αποκαλύπτει στους επόμενους στίχους όλο το μέγεθος της
αγωνίας του, γεγονός που οδηγεί τη δραματική ένταση της σκηνής στην
κορύφωσης της: αυτό που τον τρομάζει δεν είναι η αμφιβολία του για
την αμοιβαιότητα των αισθημάτων της αγαπημένης του· γι’ αυτά είναι
σίγουρος· το μόνο που τον ανησυχεί είναι ο φόβος μην την χάσει από τη
ζωή του κι ενώ μέχρι τώρα του προσφέρει ελπίδες και προσδοκίες για46
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το μέλλον με την παρουσία της φοβάται μήπως οι ελπίδες αυτές κατα-
στραφούν / διαλυθούν μόλις φύγει.

5η ενότητα: Η Ερωφίλη με μεγαλύτερη ψυχραιμία σε σχέση με τον
αγαπημένο της αποδίδει την αιτία της αγωνίας και του φόβου που έχει
κυριεύσει την ψυχή του στις ξαφνικές ειδήσεις σχετικά με τα προξενιά
που τις στέλνουν. Είναι φυσικό ο Πανάρετος να αναστατώθηκε, ωστόσο
η ίδια τον προτρέπει να μη στεναχωριέται τόσο γιατί από τη στιγμή που
ενώθηκαν και έσμιξαν, η αγάπη που τους δένει θα είναι αιώνια και θα
τους προστατεύει, ώστε να μη χωρίσουν. Η Ερωφίλη απευθύνεται τρυ-
φερά στον αγαπημένος της και άμεση φροντίδα της έχει να τον καθησυ-
χάσει για άλλη μια φορά· για το λόγο αυτό επιστρατεύει την πίστη της
στην αιώνια αγάπη αυτή που κρατάει για πάντα, ασίγαστη φλόγα και
αέναο πάθος. Εδώ ο ποιητής βάζει στα λόγια της ηρωίδας του τον ύμνο
της αγάπης που βρίσκει απήχηση σ’ όλες τις ψυχές εκείνων που αγα-
πούν και ελπίζουν. Η Ερωφίλη πιστεύει στην αγάπη της, πιστεύει στο
δεσμό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους και δίνει υπόσχεση στον Πανά-
ρετο πως θα είναι για πάντα μαζί, κάτι βέβαια που το πιστεύει ενδόμυ-
χα κι ο ίδιος αλλά περιμένει να το ακούσει κι από την ίδια. Για να κά-
νει ακόμα πιο ισχυρό το λόγο της και πιο αληθινό, επικαλείται τα στοι-
χεία της φύσης (τον ουρανό, τη θάλασσα, τη γη, τον αέρα, τα αστέρια,
τον ήλιο, τη νύχτα, την ημέρα) και εύχεται να έρθουν να την τιμωρήσουν
σε περίπτωση που αθετήσει την υπόσχεσή της και πάει με κάποιον άλ-
λον. Παρατηρούμε πως τα στοιχεία της φύσης προσωποποιούνται από
τον ποιητή, αναλαμβάνουν το ρόλο του τιμωρού και του δικαστή, παίρ-
νουν ανθρώπινες διαστάσεις και ιδιότητες, προκειμένου να συνδράμουν
το λόγο της ηρωίδας και να ενισχύσουν το αληθινό περιεχόμενο των
όσων λέει. Με τη λέξη ν’ αρματωθούν δημιουργείται στο μυαλό μας αλ-
λά και στο μυαλό της ηρωίδας η εικόνα μιας μάχης όπου τα στοιχεία της
φύσης με όπλα την ακατανίκητη δύναμή τους προσμετρώνται με τη συ-
νείδηση της κοπέλας. Η κατάλληλη τοποθέτηση των λέξεων, τα ασύνδε-
τα και γενικά ο όλος παρακλητικός τόνος δημιουργούν ζωηρές λεκτικές
εντυπώσεις μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να αναπαραστή-
σει με τη φαντασία του ανάλογες σκηνές. Η Ερωφίλη πιστεύει στη με-
γάλη δύναμη που εκπέμπουν τα στοιχεία της φύσης και επικαλείται αυ-
τά προκειμένου να αναδείξει για ακόμα μια φορά το κύρος και τη σο-
βαρότητα του λόγου της, ο οποίος έχει ως βασικό του κίνητρο την αμέ-
ριστη και αμερόληπτη αγάπη προς το πρόσωπο του Πανάρετου.

47
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Γλώσσα του αποσπάσματος είναι η δημοτική με χαρακτηριστικούς
τους ιδιωματισμούς του κρητικού ιδιώματος που κάνει αισθητή την πα-
ρουσία του σ’ όλη την έκταση του αποσπάσματος και προσδίδει χάρη
και παραστατικότητα στο διάλογο των δύο (2) ερωτευμένων νέων. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του αποσπάσματος είναι θεατρικό, γοργό, ζωηρό μέσα από
τις διαλογικές σκηνές, την προσωποποίηση του θεού Έρωτα και των
φυσικών στοιχείων. Μέσα από τις τρυφερές εκφράσεις που ανταλλάσ-
σουν οι δύο νέοι γίνεται λυρικό σε ορισμένα σημεία για να εκφράσει
καίρια το βάθος των συναισθημάτων τους. Κυρίως όμως είναι δραματι-
κό και αυτό διαφαίνεται μέσα από την ψυχική ένταση που βιώνουν οι
δύο ήρωες, γεγονός που προσδίδει δραματικότητα στην ερωτική αυτή
ατμόσφαιρα.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος είναι ιαμβικός 15σύλλαβος με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή η
οποία δεν ξεφεύγει πουθενά αλλά συνοδεύει το απόσπασμα από την αρ-
χή του ως το τέλος. 

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιοι φόβοι βασανίζουν τον Πανάρετο και πως προσπαθεί να τον

ηρεμήσει η Ερωφίλη;

Ο Πανάρετος στο συγκεκριμένο απόσπασμα, που είναι παρμένο από
την τρίτη σκηνή της τραγωδίας του Γ. Χορτάτση, κυριεύεται από φόβο
και αγωνία για το μέλλον της σχέσης του με την αγαπημένη του Ερωφί-
λη. Συγκεκριμένα, φοβάται μήπως η Ερωφίλη υπακούσει στα κελεύσμα-
τα του πατέρα της που θέλει να την παντρέψει με κάποιον άλλον, πλού-
σιο και ισχυρό, επομένως φοβάται μήπως τη χάσει και εκείνη τον λη-
σμονήσει μια για πάντα. Οι φόβοι του αυτοί που προέρχονται από τη
βαθιά αγάπη του προς τη νεαρή κοπέλα βασανίζουν την ύπαρξή του και
δεν του επιτρέπουν να ησυχάσει. Ωστόσο, τα λόγια που τον απευθύνει η48
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Ερωφίλη φανερώνουν την προσπάθειά της να τον ηρεμήσει και να κα-
τευνάσει την τρικυμία της ψυχής του.

Τον επιβεβαιώνει για την αφοσίωση και τον έρωτά της το μεγάλο
προς το πρόσωπό του, έρωτα που της καθοδηγεί όχι μόνο την καρδιά
αλλά και το νου. Μάλιστα επικαλείται τον Έρωτα και προθυμοποιείται
να πεθάνει, να θυσιαστεί δηλαδή, αν είναι να πειστεί ο Πανάρετος για
τα αισθήματα που εκείνη τρέφει. Του επισημαίνει ακόμα πως οι φόβοι
αυτοί δεν είναι πραγματικοί παρά μια παροδική αντίδραση στα απρό-
σμενα νέα που άκουσε σχετικά με τα προξενιά.

Δεν πρέπει επομένως να ανησυχεί ούτε να βασανίζεται, αφού η αγά-
πη που τους δένει δεν πρόκειται να τους χωρίσει, εκφράζει την πίστη
της σ’ αυτήν και μέσα από την επίκληση των στοιχείων της φύσης που
θα δράσουν ως πιθανοί τιμωροί της, τον διαβεβαιώνει για την ακεραιό-
τητα των δικών της αισθημάτων. Με μια τέτοια αγάπη, οι φόβοι είναι
ανυπόστατοι, δεν πρέπει να υπάρχουν αλλά να ξεδιαλύνουν δια μας.

2. Πως εκδηλώνει ο Πανάρετος την αγάπη του στην Ερωφίλη και

πως ανταποκρίνεται εκείνη στα αισθήματά του;

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Πανάρετος εκδηλώνει την αγάπη
του και τη μεγάλη αφοσίωσή του προς την αγαπημένη του μέσα από την
παράκλησή του να μην τον ξεχάσει αλλά και μέσα από το φόβο του μή-
πως τη χάσει. Για τον ίδιο, η Ερωφίλη είναι, καθώς φαίνεται, η ίδια η
ζωή του και επομένως δε μπορεί να φανταστεί πως υπάρχει περίπτωση
να την αποχωριστεί. Οι σκέψεις του για μια πιθανή απώλεια τον βασα-
νίζουν και μέσα από την ψυχική ένταση που του δημιουργούν παρακο-
λουθούμε τον ερωτευμένο νέο που κάνει τα πάντα για την αγαπημένη
του. Ο πόθος του γι’ αυτήν είναι, καθώς ομολογεί ο ίδιος, άμετρος, τα
λόγια της σβήνουν την «πρικιά του», η Ερωφίλη είναι γι’ αυτόν «αφέ-
ντρα» «νεράιδα» που κυριεύει τα όνειρα και τη φαντασία του αλλά και
το «πράμα, που κρατά στα χέρια του σφικτά» υπονοώντας κάτι πολύτι-
μο και σπουδαίο σε αξία. Όλες αυτές οι εκφράσεις φανερώνουν το μέ-
γεθος της αγάπης του Ερωτόκριτου. Από την άλλη μεριά, και η Ερωφί-
λη ανταποκρίνεται πλήρως στο ερωτικό του κάλεσμα. Για εκείνη ο Πα-
νάρετος είναι η ψυχή της, είναι ο έρωτας που την πληρεί με ψυχικό κάλ-
λος, είναι η μοίρα της που την οδήγησε να ενωθεί μαζί του. Μπροστά
στις ανησυχίες και τους φόβους που εκφράζει ο καλός της αρχικά μένει
έκπληκτη και παράλληλα στεναχωριέται πάρα πολύ (το οϊμέ είναι δη-
λωτικό μιας τέτοιας κατάστασης), γιατί δε μπορεί να φανταστεί πως
ένας τέτοιος έρωτας που κανονικά θα πρέπει ν’ αποτελεί πηγή χαράς 49
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για τον Πανάρετο, αποτελεί στην ουσία πηγή φόβου και αγωνίας. Ξε-
περνώντας ωστόσο την αρχική της έκπληξη, του επιβεβαιώνει την αγά-
πη της και την αφοσίωσή της σ’ αυτόν μέσα από την παράκληση προς το
θεό Έρωτα να τη θανατώσει, θέλοντας έτσι να του δείξει το μέγεθος της
θυσίας που είναι διατεθειμένη να κάνει. Ο Πανάρετος είναι η αγάπη που
έχει κατακλύσει την καρδιά της, είναι η υπόγεια δύναμη που κατευθύνει
κάθε της κίνηση, είναι ο αιώνιος δεσμός της. Γι’ αυτό και προς το τέλος
του λόγου της, συνειδητοποιώντας την έκταση της αγάπης της αλλά και
την πίστη της σ’ αυτήν (γιατί ουρανός, πού ‘καμε ... θέλει κάμει) του δί-
νει υπόσχεση ότι θα είναι για πάντα μαζί, επικαλούμενη ως μάρτυρες
και προσωποποιώντας όλα τα στοιχεία της φύσης.

3. Σε ποια σημεία του κειμένου κορυφώνεται η δραματική ένταση

και γιατί;

Στο απόσπασμα αυτό η δραματική ένταση που δημιουργείται από την
εναλλαγή των συναισθημάτων των δύο πρωταγωνιστών και κυρίως από
το βάθος της ψυχικής τους έντασης, κορυφώνεται σε δύο σημεία. Πρώ-
τα, στο σημείο όπου η Ερωφίλη προσπαθώντας να πείσει τον αγαπημέ-
νο της για την αληθινή αγάπη της, που δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς
παράγοντες αλλά παραμένει αταλάντευτη, απευθύνεται στο θεό Έρωτα
και τον παρακαλεί. Τον παρακαλεί να τη σκοτώσει με μια σαΐτα του για
ν’ αποδείξει στον αγαπημένο της ότι η αγάπη της προς αυτόν δε λογα-
ριάζει το θάνατο αλλά μπορεί να θυσιαστεί για ό,τι πιο πολύτιμο μέχρι
στιγμής έχει βιώσει. Η δραματική ένταση της σκηνής φτάνει στην κορύ-
φωσή της γιατί αποτυπώνει με πολύ γλαφυρό την ψυχική οδύνη και
ένταση των αισθημάτων της κοπέλας ενώ ο ικετευτικός τόνος, με την
προσφώνηση και την προσωποποίηση του Έρωτα, μοιάζει να εντείνει
τη φόρτιση της Ερωφίλης που προσπαθεί να λυτρωθεί από αυτό το βά-
ρος. Με κανέναν άλλον τρόπο δε θα μπορούσε να παρασταθεί τόσο ανά-
γλυφα το δραματικό στοιχείο της ατμόσφαιρας παρά μόνο με μια επί-
κληση σ’ ένα θεό παντοδύναμο που τον καλεί ο άνθρωπος για να τον
βοηθήσει και να γαληνέψει την ψυχή του.

Επίσης, στο σημείο όπου η κοπέλα επικαλείται τα στοιχεία και τις
δυνάμεις της φύσης μπορούμε να διακρίνουμε πως κι εδώ η δραματική
ένταση επιτείνεται. Η ίδια η ηρωίδα προκειμένου να πείσει τον Πανά-
ρετο ότι η υπόσχεση για παντοτινή αγάπη είναι αληθινή και έχει ισχύ,
δεν κάνει μια συνηθισμένη επίκληση. Απευθύνεται στα στοιχεία της φύ-
σης που εδώ προσωποποιούνται και τα καλεί να την τιμωρήσουν σε πε-
ρίπτωση που δεν κρατήσει την υπόσχεση της. Η ψυχική της ένταση είναι50
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τόσο μεγάλη που μόνο μέσα από την επίκληση αυτών των στοιχείων
μπορεί ν’ αποτυπωθεί με τόσο εύστοχο τρόπο. Η δραματική ατμόσφαι-
ρα που δημιουργείται σ’ αυτά τα σημεία είναι τόσο ζωντανή μέσα από
την καίρια χρήση των λέξεων που ακόμα και ο αναγνώστης μπορεί να
αισθανθεί κάτι από τον παλμό της.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Γιατί η Ερωφίλη στον όρκο της προς τον αγαπημένο της επικαλείται
όλες τις δυνάμεις της φύσης; Τι επιδιώκει μ’ αυτή της την επίκληση;

2. Μπορείτε να αναφέρετε από τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας άλλα
ιστορικά και μυθιστορηματικά ζευγάρια τα οποία ενώνει η αιώνια
αγάπη και πίστη;

51

KÂ›ÌÂÓÔ  5

13-135(1Ô-12Ô)  12-01-04  05:23  ™ÂÏ›‰·51



«∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜»

BIT™ENTZO™  KOPNAPO™ (1553-1613/4)

A. ¢HMIOYP°O™

O Bιτσέντζος Κορνάρος πιθανόν γεννήθηκε το 1553 στην Τραπεζού-
ντα της Σητείας. Γιος του Ιακώβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέ-
τζο, γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας,
πιθανότατα με μεγάλη περιουσία.

Έζησε στη Σητεία περίπου μέχρι το 1590 ενώ αργότερα εγκαταστά-
θηκε στον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο). Εκεί έλαβε χώρα ο γάμος του
με την Μαριέτα Ζένο, με την οποία απέκτησε και δυο κόρες, την Ελένη
και την Κατερίνα. Από το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά
την διάρκεια της πανούκλας (1591-1593) ανέλαβε καθήκοντα υγειονομι-
κού επόπτη. Υπήρξε επίσης μέλος ενός λογοτεχνικού συλλόγου, της
Ακαδημίας των Παράξενων, που είχε ιδρύσει ο αδελφός του Ανδρέας,
επίσης συγγραφέας.

Πέθανε στον Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θά-
φτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου.

Έργα του: Θυσία του Aβραάμ (1696), Eρωτόκριτος (1713).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Ερωτόκριτος αποτελεί ίσως το καλύτερο, το πιο σημαντικό έργο
της κρητικής λογοτεχνίας. Ποιητής και δημιουργός του ο Βιντσέτζος
Κορνάρος. Μέσα από το πολύστιχο αυτό αφηγηματικό ποίημα προβάλ-
λεται η δοκιμασία της αγάπης δύο νέων, του Ερωτόκριτου και της Αρε-
τούσας μέχρι την ευτυχή κατάληξή της, δηλαδή το γάμο. Παράλληλα με
τον κεντρικό αυτό θεματικό πυρήνα που αναδεικνύει την αγάπη και τον
έρωτα ως ακατανίκητες δυνάμεις, μέσα από τους στίχους προβάλλεται
και η αξία της ανδρείας, της τόλμης και του υψηλού φρονήματος. Ο τό-
πος στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα είναι η Αθήνα.

Το 1ο απόσπασμα αναφέρεται στην προσπάθεια του Πεζόστρατου, πα-52
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τέρα του Ερωτόκριτου, να ζητήσει το χέρι της Αρετούσας, εκ μέρους του
γιου του από τον ίδιο τον πατέρα της και η άρνηση του βασιλιά Ηράκλη,
εξαιτίας της κοινωνικής διαφοράς ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Το 2ο απόσπασμα παρουσιάζει με επικό και γλαφυρό τρόπο τον πο-
λεμική αναταραχή που επικρατούσε στην Αθήνα, εξαιτίας της εισβολής
και επίθεσης του βασιλιά των Βλάχων αλλά και την απαράμιλλη και
αγέρωχη παρουσία του Ερωτόκριτου που εμφανίζεται την κατάλληλη
στιγμή για να σώσει την κατάσταση.

1ο απόσπασμα

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Εκείνη η μέρα ... αλλοτινή του φέρνει»: Απόφαση του
Πεζόστρατου να ζητήσει το χέρι της Αρετούσας εκ μέρους του Ερωτό-
κριτου και να μιλήσει στον πατέρα της, βασιλιά Ηράκλη.

2η ενότητα: «Στους παλαιούς ... καταλύσει»: Ο Πεζόστρατος εκφρά-
ζει τις απόψεις του σχετικά με τα πλούτη: αυτό που έχει διαχρονική
αξία και καταξιώνει έναν άνθρωπο δεν είναι τόσο τα πλούτη όσο η γνώ-
ση, η αρετή και η ανδρεία του.

3η ενότητα: «κι ήφερνε ... να πει την προξενιά του γάμου»: Δισταγ-
μός του Πεζόστρατου να φανερώσει το προξενιό και η τελική απόφασή
του να το αποκαλύψει στο βασιλιά Ηράκλη.

4η ενότητα: «Πήγαινε ... να πηγαίνει»: Κατηγορηματική άρνηση του
βασιλιά Ηράκλη, διωγμός του Πεζόστρατου, εξορία του Ερωτόκριτου.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα, έχουν αναφερθεί παραπάνω.
ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην 1η αυτή νοηματική ενότητα εμφανίζεται να μιλά ο
ίδιος ο ποιητής ο οποίος παρεμβαίνει σε καίρια σημεία ώστε να εξα-
σφαλίσει την εύκολη μετάβαση από τη μια σκηνή στην άλλη. Μας δίνει
πληροφορίες για το σημείο της δράσης στο οποίο βρισκόμαστε καθώς
και για τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων, ώστε να κατανοή-
σουμε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν. Με τον 1ο στίχο ο ποιητής μας ενη-
μερώνει για το χρόνο (εκείνη η μέρα επέρασε κι άλλη ξημερώνει). Η και- 53
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νούρια μέρα πάντα φέρνει κάτι το διαφορετικό, το πιο ελπιδοφόρο και
αισιόδοξο, γι’ αυτό και ο πατέρας  του Ερωτόκριτου, παρά την αρχική
άρνησή του για το προξενιό, τώρα παρουσιάζεται πιο ήπιος και πιο
διαλλακτικός (γλυκαίνει και μερώνει). Η αλλαγή της στάσης του, όπως
μας δηλώνει ο ποιητής, οφείλεται στη σκέψη ότι ο γιος του ο Ερωτό-
κριτος ταλαιπωρείται ψυχικά και βασανίζεται. Μπροστά στη σκέψη αυ-
τή που κάνει και τον ίδιο δυστυχισμένο, αποφασίζει να πάει στο βασι-
λιά Ηράκλη και να του μιλήσει. Οι λέξεις αγάλια αγάλια / αθιβολήν αλ-
λοτινή χρησιμοποιούνται από τον ποιητή για να επισημάνουν την έλ-
λειψη πραγματικού θάρρους που διακρίνει τον Πεζόστρατο, έλλειψη
που θα τον αναγκάσει να μιλήσει όχι με άμεσο τρόπο παρά έμμεσα, μέ-
σα από παράδειγμα. Ο Πεζόστρατος μοιάζει να θέλει να καθυστερήσει
τα όσα θα πει στον Ηράκλη, φοβούμενος και την αντίδρασή του, γι’ αυ-
τό και τα όσα θα πει παρακάτω (2η ενότητα) προλογίζουν ουσιαστικά
την ανακοίνωσή του.

2η ενότητα: Ο ποιητής μέσα σε εισαγωγικά μας παρουσιάζει το μο-
νόλογο που απευθύνει ο Πεζόστρατος στον Ηράκλη: Ο πατέρας του
Ερωτόκριτου, θέλοντας και επιδιώκοντας να δημιουργήσει ευμενές έδα-
φος και να εξασφαλίσει για το γιο του την ευνοϊκή διάθεση του βασιλιά,
αρχίζει το λόγο του με την άποψη ότι τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρω-
ποι δεν έδιναν τόσο μεγάλη σημασία στα πλούτη· στη συνείδησή τους με-
γαλύτερη αξία είχε η χάρη της αρετής, υπονοώντας κατ’ αυτόν τον τρό-
πο τόσο την ηθική αρετή όσο και την ανδρεία / το θάρρος· γι’ αυτό και
οι βασιλιάδες (οι αφέντες οι μεγάλοι) συναινούσαν και έδιναν τη συ-
γκατάθεσή τους για γάμους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες· δεν
ενδιαφέρονταν να έχουν οι γαμπροί τους αντίστοιχα πλούτη και δύνα-
μη, γιατί αυτό που μετρούσε ήταν η γνώση, η ανδρεία και η ομορφιά
(εσωτερική και εξωτερική). Μέσα από τα λόγια αυτά ο νους μας δεν
μπορεί να μη στραφεί στον ίδιο τον Ερωτόκριτο ο οποίος διαθέτει ηθι-
κές αρετές, γνώση και τόλμη αλλά προέρχεται από μια ταπεινή και φτω-
χή οικογένεια. Από το παρελθόν ο Πεζόστρατος κινείται ξαφνικά στο
παρόν, για να διατυπώσει μιαν άποψη με διαχρονική ισχύ και αξία: όλα
τα πλούτη και οι εξουσίες κάποτε χάνονται (εσβήνουν και χαλούσι), εί-
ναι πράγματα εφήμερα που κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί για την ύπαρ-
ξή τους και στο μέλλον· αυτό που μένει τελικά αναλλοίωτο στο χρόνο
είναι «η γνώση», και «τσ’ ευγενιάς τα δώρα» εννοώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο τις ψυχικές αρετές του ανθρώπου και το μεγαλείο και την ομορ-
φιά της ψυχής του που μεταφορικά ονομάζονται δώρα. Για να ενισχύ-
σει μάλιστα την άποψή του τονίζει πως ούτε και η ακατανίκητη δύναμη54
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της μοίρας, που την ονομάζει τροχό, δε μπορεί να εξουσιάσει τη γνώση
και την αρετή. Επομένως, η αξία τους είναι ανεξίτηλη και όποιος είναι
προικισμένος μ’ αυτά τα δύο στοιχεία είναι πραγματικά ευτυχισμένος.
Η εικόνα του Ερωτόκριτου για ακόμα μια φορά μας έρχεται στο νου.

3η ενότητα: Ο ποιητής λειτουργώντας ως μεσολαβητής μας αποκα-
λύπτει τις ενέργειες του Πεζόστρατου που ακολούθησαν ύστερα από το
λόγο που ακούσαμε να απευθύνει στη 2η ενότητα. Είναι χαρακτηριστι-
κή η πρόθεση του πατέρα του Ερωτόκριτου να καθυστερήσει την ανα-
κοίνωση που έχει να κάνει στον Ηράκλη σχετικά με το προξενιό κι αυ-
τό ο ποιητής μας αφήνει να το συμπεράνουμε μέσα από λέξεις όπως:
«ξόμπλια απόμακρα, πράματα περασμένα, εις το σημάδι άρχισε να ξα-
μώνει». Οι ενδοιασμοί του αποκαλύπτονται μέσα από το στίχο «κι οπί-
σω ... η γνώση». Τελικά όμως, όπως δηλώνει ο ποιητής – αφηγητής, η
αγάπη για τον Ερωτόκριτο και για τη δυστυχία της καρδιάς του της πο-
λύπαθης νικήσανε οποιουσδήποτε φόβους του Πεζόστρατου και τόλμη-
σε να φανερώσει στο βασιλιά το προξενιό του γάμου.

4η ενότητα: Η αντίδραση του βασιλιά Ηράκλη μπροστά στα όσα του
λέει ο Πεζόστρατος είναι άμεση και κατηγορηματική. Τον διατάζει να
φύγει από κοντά του, υποδηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η απά-
ντησή του είναι αρνητική πέρα για πέρα. Ο ίδιος δε μπορεί να καταλά-
βει πώς ο Πεζόστρατος σκέφτηκε κάτι τέτοιο και πώς πήρε την πρωτο-
βουλία τη σκέψη του αυτή να τη συμμεριστεί μαζί του. Ο Ερωτόκριτος
σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να παντρευτεί την Αρετούσα. Στο συγκε-
κριμένο σημείο διαφαίνεται καθαρά μέσα από τα λόγια του βασιλιά
Ηράκλη η επικρατούσα αντίληψη της εποχής για τις κοινωνικές τάξεις
και ομάδες: τα ανώτερα και ανώτατα κοινωνικά στρώματα που διακρί-
νονταν για τον πλούτο, την τρυφηλότητα και τις υλικές ανέσεις διαχω-
ρίζονταν από τα κατώτερα στρώματα που διακρίνονταν για τη φτώχεια
και την προσπάθεια για καθημερινή βιοπάλη. Συναναστροφές μεταξύ
των στρωμάτων θεωρούνταν ανεπίτρεπτες και σε καμιά περίπτωση δε
μπορούσε ένας φτωχός να παντρευτεί μια πλούσια κοπέλα. Η άρνηση
του Ηράκλη αντικατοπτρίζει τις κυρίαρχες πεποιθήσεις της εποχής οι
οποίες, ωστόσο, διατηρούνται ακόμα και σήμερα στη νοοτροπία πολλών
ανθρώπων. Έτσι, ο Ηράκλης οργισμένος από το τόλμημα του Πεζόστρα-
του τον διώχνει και μάλιστα δίνει εντολή να εξοριστεί ο Ερωτόκριτος
ενώ παράλληλα παρουσιάζει και τους όρους της σκληρής του εξορίας:
τέσσερις μέρες δίνονται στον Ερωτόκριτο ως προθεσμία για ν’ απομα-
κρυνθεί και τον προειδοποιεί με θάνατο σε περίπτωση που πλησιάσει
έδαφος του βασιλιά. Παρατηρούμε λοιπόν πως η δοκιμασία στην οποία 55
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καλείται να υποβληθεί ο Ερωτόκριτος είναι μεγάλη. Η πονεμένη και ερω-
τευμένη του καρδιά που αποζητούσε την Αρετούσα ήταν αυτή που τον
παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα του να κοινοποιήσει τις προθέ-
σεις του και τώρα πάλι η ερωτευμένη του καρδιά που δεν ησυχάζει τον
βάζει πάλι σε δοκιμασία. Καθώς ο λόγος του βασιλιά κυλά προστάζει
ακόμα τον Πεζόστρατο να μην ανακοινώσει πουθενά αυτό το προξενιό
και στο τέλος του λόγου του φανερά εξοργισμένος και αναστατωμένος
με την πρόταση του Πεζόστρατου τον διώχνει από το παλάτι.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι η δημοτική με έντονη την παρουσία του κρητικού
ιδιώματος σ’ όλο το απόσπασμα. 

ii) Ύφος / Mορφή

Eπισημαίνουμε στο λόγο ζωηρότητα και ζωντάνια και προσδίδετα
στο ύφος αμεσότητα, οικειότητα αλλά και γοργός ρυθμός.  Η αφήγηση
γίνεται σε γ’ ενικό πρόσωπο από έναν αφηγητή – παντογνώστη παρατη-
ρητή που γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώ-
ων του. Στο ποίημα εναλλάσσεται η απρόσωπη αφήγηση με το διάλογο
ανάμεσα στον Πεζόστρατο και τον Ηράκλη. Ακόμα όμως κι όταν ακού-
με το διάλογο κι ενώ τα λόγια των ηρώων μεταφέρονται σε α΄ πρόσω-
πο, η ύπαρξη των εισαγωγικών κάνει φανερή την παρουσία του αφηγη-
τή – ποιητή που διακριτικά παρεμβαίνει και σχολιάζει τα όσα διαδρα-
ματίζονται.

iii) Στιχουργική

Ο στίχος είναι ιαμβικός 15σύλλαβος με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή.

iv) Σχήματα Λόγου

1. Μεταφορά: ο κύρης γλυκαίνει / τα πλούτη και οι αφεντιές σβήνουν
/ τσ’ ευγενιάς τα δώρα / ο τροχός.

2. Σύγκριση – Αντίθεση: (επειδή ετιμούσανε ... παρά το λογάρι) / (όλα
τα πλούτη ... μα η γνώση .... παρά χωριά και χώρα) / (οι αφέντες οι με-
γάλοι με τους μικρούς) / (τέσσερις μέρες ... αλλιώς ... του γάμου).

56
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3. Ασύνδετο και Παρατακτικό σχήμα: χρησιμοποιείται πότε το ένα
και πότε το άλλο σ’ όλο το απόσπασμα δίνοντας τόνο ζωηρότατο και
γοργής εναλλαγής στα όσα λέγονται.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Mε ποιον τρόπο, με ποιό ρόλο και για ποιο σκοπό παρεμβαίνει ο

ποιητής;

Ο ποιητής κάνει αισθητή την παρουσία του από τον πρώτο κιόλας
στίχο, καθώς παρατηρούμε ότι αναγράφεται η λέξη «ποιητής» πριν αρ-
χίσει η εξιστόρηση της ιστορίας, όπως ακριβώς και στη συνέχεια ανα-
γράφονται τα ονόματα του Πεζόστρατου και του βασιλιά πριν ακού-
σουμε τα λόγια τους σε πρώτο πρόσωπο. Το πρόσωπο του ποιητή εμ-
φανίζεται ακόμα πίσω από τις λέξεις «λέγει» του στίχου 899 και «του
λέγει ο ρήγας» του στίχου 920, θέλοντας έτσι να δείξει πως μεταφέρει
αυτούσια τα λόγια των δύο προσώπων μέσα σε εισαγωγικά. ΄Ετσι ο
διάλογος που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο ήρωες δεν παρουσιάζε-
ται άμεσα άλλα μέσα από την παρεμβολή του ποιητή που κρύβεται πίσω
από τα εισαγωγικά.

Ο ρόλος που αναλαμβάνει είναι ο ρόλος του αφηγητή της ιστορίας·
αφηγείται σε γ’ ενικό γραμματικό πρόσωπο, από την οπτική γωνία του
παντογνώστη παρατηρητή που γνωρίζει καλά τόσο τα γεγονότα της
ιστορίας όσο και όσα αισθάνονται και σκέπτονται οι ίδιοι οι ήρωες.
Έτσι, ο ποιητής – αφηγητής εμφανίζεται σε καίρια σημεία, προκειμένου
να προετοιμάσει εμάς, τους αναγνώστες για την εξέλιξη των γεγονότων,
ώστε να παρακολουθήσουμε με μεγαλύτερη ευκολία και δίχως νοηματι-
κά κενά τα όσα θα διαδραματιστούν. Παράλληλα, μέσα από την περι-
γραφή των σκέψεων και των ενεργειών των δύο ηρώων, αποσκοπεί να
φωτίσει την προσωπικότητά τους και τα διακριτικά στοιχεία της συ-
μπεριφοράς και του χαρακτήρα τους.

2. Πώς σκέφτεται ο Πεζόστρατος να προσεγγίσει το βασιλιά και με

ποιά επιχειρήματα προσπαθεί να τον πείσει να δεχθεί τό γάμο;

Ο Πεζόστρατος σκέφτεται να προσεγγίσει το βασιλιά Ηράκλη παρα-
θέτοντάς του αρχικά ιστορίες και «ξόμπλια» που φαινομενικά μοιάζουν
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άσχετο με το προξενιό, στην πραγματικότητα όμως προετοιμάζουν το
έδαφος, ώστε ο βασιλιάς να αποδεχθεί, κατά την αντίληψη του Πεζό-
στρατου, το προξενιό και να τεθεί ευνοϊκά απέναντι στον Ερωτόκριτο.
Τα επιχειρήματα λοιπόν που προβάλλει προκειμένου να τον πείσει να δε-
χθεί το γάμο, ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα είναι η αξία
και η σημασία της γνώσης και της αρετής που υπερβαίνει οποιοδήποτε
υλικό αγαθό. Επισημαίνει ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι αναγνωρίζο-
ντας την αξία αυτή, δεν έδιναν σημασία τόσο στον πλούτο, γι’ αυτό και
οι αφέντες, οι βασιλιάδες προθυμοποιούνταν να παντρέψουν τις κόρες
τους με ανθρώπους από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που ωστόσο
αντιστάθμιζαν τη φτωχή καταγωγή τους με την πνευματική τους καλ-
λιέργεια και με το ψυχικό σθένος. Από το παρελθόν, επιστρέφει στο πα-
ρόν και με μια γνωμική ρήση παρουσιάζει τη διαχρονική αξία της γνώ-
σης και της αρετής, αξίες που αντέχουν στο χρόνο και τη μοίρα, σε αντί-
θεση με τα πλούτη και τη δύναμη που είναι εφήμερα. Με αυτόν τον τρό-
πο προσπαθεί έμμεσα να του υποδείξει πως και ο δικός του γιος, ο Ερω-
τόκριτος, είναι ένας νέος γεμάτος από όρεξη για γνώση, ένας νέος που
διακρίνεται για το ήθος και την ανδρεία του, που δεν υστερεί σε προσό-
ντα, παρά την ταπεινή καταγωγή του και έτσι να τον παροτρύνει ν’ απο-
δεχθεί το γάμο ανάμεσα σ’ αυτόν και την κόρη του, την Αρετούσα.

3. Πώς αντιδρά ο βασιλιάς στην πρόταση γάμου του Eρωτόκριτου

και γιατί;

Ο βασιλιάς αντιδρά αρνητικά από τον πρώτο κιόλας στίχο του λόγου
του, όπως παρατηρούμε μέσα στο ποίημα. Η άρνησή του είναι κατηγο-
ρηματική και το ύφος του απέναντι στον Πεζόστρατο, πατέρα του Ερω-
τόκριτου, διατακτικό και αποδοκιμαστικό απέναντι σε όσα του προτεί-
νει. Όχι μόνο αρνείται έναν τέτοιο γάμο αλλά παράλληλα δίνει εντολή
στον Πεζόστρατο να απομακρυνθεί από το παλάτι το γρηγορότερο και
στον Ερωτόκριτο να εξοριστεί «σε τόπους μακρούς και αδιάβατους»
και να μην τολμήσει να πλησιάσει, γιατί αλλιώς η τιμωρία του θα είναι
ο θάνατος. Ο βασιλιάς αντιδρά μ’ αυτόν τον αρνητικό και συνάμα ορ-
γισμένο τρόπο, γιατί στη συνείδησή του κυριαρχεί η αντίληψη της δια-
φοράς των κοινωνικών στρωμάτων. Οι πλούσιοι και όσοι κατέχουν δύ-
ναμη και αξιώματα απαρτίζουν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, τα
οποία σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να συναναστρέφονται με αν-
θρώπους του λαού, με ανθρώπους φτωχούς που  κατά την πεποίθηση
του βασιλιά είναι κατώτεροι. Επομένως ένας γάμος ανάμεσα σε μια κο-
πέλα που ανήκει στα ανώτερα  κοινωνικά στρώματα και σ’ ένα νέο που58
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ανήκει στα κατώτερα είναι ανεπίτρεπτος σύμφωνα με τις πάγιες κοινω-
νικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις της εποχής.

4. Kάθε πατέρας επιθυμεί την οικογενειακή ευτυχία. Πώς ενεργεί ο

βασιλιάς και πώς ο Πεζόστρατος για να πετύχουν αυτό το στόχο;

Και οι δύο ήρωες, τόσο ο Πεζόστρατος όσο και ο βασιλιάς Ηράκλης,
επιθυμούν την οικογενειακή ευτυχία που στο συγκεκριμένο ποίημα ταυ-
τίζεται με την ευτυχία των παιδιών τους. Έτσι στην πρώτη περίπτωση,
ο Πεζόστρατος παρακινημένος από την αγάπη που τρέφει για τον Ερω-
τόκριτο και μην αντέχοντας να τον βλέπει να υποφέρει και να βασανί-
ζεται, πείθεται να παρουσιαστεί, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς
μπροστά στο βασιλιά και να ζητήσει το χέρι της Αρετούσας, εκ μέρους
του γιου του. Η καρδιά του πατέρα Πεζόστρατου ανησυχεί για την πά-
λη που συντελείται στην ψυχή του ερωτευμένου Ερωτόκριτου και προ-
κειμένου να τον δει να ηρεμεί και να γαληνεύει κάπως, προθυμοποιεί-
ται να ζητήσει το προξενιό. Από την άλλη, ο βασιλιάς Ηράκλης που κι
αυτός ενδιαφέρεται για την ευτυχία της οικογένειάς του και ιδιαίτερα
της πολυαγαπημένης του κόρης αρνείται την πρόταση του Πεζόστρατου
και μάλιστα κατά άμεσο και κατηγορηματικό τρόπο. Πιστεύει πως η ευ-
τυχία της κόρης του Αρετούσας θα εξασφαλισθεί μόνο αν παντρευτεί
κάποιον της τάξης και της καταγωγής της, με ανάλογα πλούτη και αξιώ-
ματα και καθώς διαβάζουμε και από το εισαγωγικό σημείωμα, ο ίδιος την
προορίζει για έναν τέτοιο γάμο. ΄Ετσι μέσα από την άρνησή του αλλά και
μέσα από τις εντολές που δίνει στη συνέχεια στον Πεζόστρατο και το γιο
του Ερωτόκριτο, πιστεύει πως προστατεύει την κόρη του από την ενο-
χλητική παρουσία του ερωτευμένου νέου και κατ’ επέκταση πως δημι-
ουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευτυχία της.

59
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2ο Απόσπασμα

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA
(βλέπε το 1ο απόσπασμα)

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η (στίχοι 1003 – 1018): Η πολεμική σύγκρουση γίνεται αντιληπτή
από τον Ερωτόκριτο – Άμεση αντίδρασή του και κατεύθυνση προς το
πεδίο της μάχης.

2η (στίχοι 1019 – 1038): Η μεγάλη και αξεπέραστη ανδρεία του Ερω-
τόκριτου και η επίθεση εναντίον του εχθρού, των Βλάχων.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα (έχει αναφερθεί παραπάνω).

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (στίχοι 1003 – 1018): Στην ενότητα αυτή κυριαρχεί η ει-
κόνα της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στους Αθηναίους και τους
Βλάχους, γι’ αυτό και διάχυτο εντοπίζουμε το επικό στοιχείο, που μας
φέρνει στο νου κάτι από την περιγραφή των μαχών της ομηρικής Ιλιά-
δος. Ο ποιητής με έμμεσο τρόπο, μέσα από τις εικόνες του πολέμου, μας
ενημερώνει για τον τόπο και το χρόνο της ιστορίας. Τόπος είναι το πε-
δίο της μάχης και τα δύο στρατόπεδα ενώ χρόνος ο χρόνος κατά τον
οποίον ο βασιλιάς των Βλάχων επιχείρησε επίθεση εναντίον του βασι-
λιά των Αθηνών, Ηράκλη. Στους 4 πρώτους στίχους γίνεται φανερή η
προετοιμασία των αντίπαλων στρατευμάτων πριν από τη μεγάλη σύ-
γκρουση: φυσούν τις πολεμικές σάλπιγγες δίνοντας έτσι το σήμα για το
ξεκίνημα της επίθεσης. Ο ήχος της σάλπιγγας έχει τόσο μεγάλη έκταση
που αντηχεί στον ουρανό και τα σύννεφα. Με την υπερβολή αυτή ο ποι-
ητής θέλει να επισημάνει το μέγεθος της μάχης αλλά και την επιτακτική
ανάγκη όλοι να ακούσουν την πολεμική ιαχή, το πολεμικό προανά-
κρουσμα, προκειμένου όλοι να συμμετάσχουν σ’ αυτήν. Ο ήχος από τις
σάλπιγγες και οι κτύποι των αρμάτων λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε εύκολα μπορούμε να σχηματίσουμε με τη φαντασία μας την εικό-60
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να της παράταξης των στρατευμάτων, εικόνα πολεμική, βίαια, που
απευθείας μας παραπέμπει στον Όμηρο και την Ιλιάδα. Στο στίχο 6 κι
ενώ έχουν προσδιορισθεί οι όροι της μάχης, εμφανίζεται ο ήρωάς μας,
ο Ερωτόκριτος, ο οποίος ανταποκρίνεται στο πολεμικό κάλεσμα της
σάλπιγγας. Μέσα σε τρεις στίχους και μέσα από καίριες εκφράσεις ο
ποιητής μας υπενθυμίζει εύστοχα την ψυχική σύγκρουση που συντελεί-
ται στην καρδιά του ερωτευμένου Ερωτόκριτου, που υποφέρει μακριά
από την Αρετούσα. Οι φράσεις «γιατί δεν εκοιμάτο», «κι ο λογισμός ...
να κοιμηθεί», «γιατί αγρυπνά ... οδύνη» αποκαλύπτουν τη μεγάλη ανη-
συχία του αλλά και τη μεγάλη αγάπη για την Αρετούσα, γεγονός που δεν
του επιτρέπει να ησυχάσει.

Γι’ αυτό κι όταν ακούει την πολεμική ιαχή, ανταποκρίνεται άμεσα
και βιαστικά (με σπούδα). Από το στίχο 1013 έως και το στίχο 1018, έως
δηλαδή και το τέλος της 1ης ενότητας έχουμε μια πλατιά παρομοίωση
που κατευθείαν μας φέρνει στο νου τις μεγαλεπήβολες και δυναμικές
εκτεταμένες παρομοιώσεις του Ομήρου, ενισχύοντας για ακόμη μια φο-
ρά την άποψη για την επική ατμόσφαιρα που αποπνέει το απόσπασμα.
Η πλατιά παρομοίωση χρησιμοποιείται εύστοχα στο συγκεκριμένο ση-
μείο για να καταδείξει με γλαφυρό τρόπο το πολεμικό μένος και θάρρος
του Ερωτόκριτου. Το αναφορικό μέρος της παρομοίωσης / αποτελούν
οι στίχοι 1013-1016 ενώ το δεικτικό μέρος οι στίχοι 1017-1018. Οι όροι
που παρομοιάζονται είναι ο ανεμοστρόβιλος από τη μια πλευρά και ο
νεαρός Ερωτόκριτος από την άλλη. Κοινό σημείο: η ορμή και των δύο
που στο πέρασμά τους παρασέρνουν τα πάντα· όπως ακριβώς ο ανεμο-
στρόβιλος σηκώνει με βουητό μεγάλο τη σκόνη και δημιουργείται μεγά-
λη ταραχή κατά το πέρασμά του, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Ερωτόκρι-
τος περπατούσε με τέτοιαν ορμή και τέτοια δύναμη, κατευθυνόταν από
τόσο μεγάλο μένος και ψυχική δύναμη που δημιουργούσε στο μονοπάτι
«σκονισμούς και βροντές». Η υπερβολή είναι χαρακτηριστική αλλά και
η μόνη ικανή να αποδώσει τη διάθεση του νεαρού ήρωα και την απαρά-
μιλλη δύναμη του.

2η ενότητα (στίχοι 1019-1038): Ο Ερωτόκριτος φτάνει στο στρατό-
πεδο όπου επικρατούσε πολεμική αναταραχή. Ο στίχος 1020 υποδηλώ-
νει τους κινδύνους που εγκυμονούσαν στο στρατόπεδο, με τίμημα ακό-
μα και την ίδια τη ζωή. Ο προσδιορισμός του τόπου γίνεται ακόμα πιο
σαφής στο στίχο 1021: ο Ερωτόκριτος δεν φθάνει απλά στο στρατόπε-
δο, αλλά στο λιμάνι, εκεί που οι δυσκολίες για τους Αθηναίους ήταν πε-
ρισσότερες, εκεί που βρισκόταν συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος
του στρατεύματος των Βλάχων και έδιωχνε τους Αθηναίους από τον τό- 61
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πο τους. Στους στίχους 1022-1023 περιγράφεται γλαφυρά η απελπιστι-
κή κατάσταση των κατοίκων της Αθήνας που βρίσκονταν σε απόγνωση,
καθώς έτρεχαν για να σωθούν από τα κτυπήματα και τη βιαιότητα του
εχθρού, των Βλάχων. Η διεκτραγώδηση της κατάστασής τους δε γίνεται
τυχαία· χρησιμοποιείται από τον ποιητή την κατάλληλη στιγμή για να
αναδείξει για ακόμα μια φορά την ανδρεία του Ερωτόκριτου και να τον
παρουσιάσει ως σωτήρα και λυτρωτή των Αθηναίων. ΄Αλλωστε η τοπο-
θέτησή του στο πιο καίριο σημείο της μάχης, εκεί που ο πολεμικός παλ-
μός και οι ιαχές βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους, δηλώνει την πρό-
θεση του ποιητή. Γι’ αυτό και στη συνέχεια η πλατιά παρομοίωση που
παρατίθεται (στίχοι 1025-1036) λειτουργεί συμπληρωματικά προς την
παραπάνω άποψη και ολοκληρώνει την εικόνα του ήρωα – Ερωτόκρι-
του, έτσι όπως άρχισε να σκιαγραφείται μέσα από την πρώτη παρομοί-
ωση. Η παρομοίωση λοιπόν που ακολουθεί είναι μεγαλύτερη από την
προηγούμενη καθώς εκτείνεται σε περισσότερους στίχους. Το αναφορι-
κό της μέρος (στίχοι 1025-1034) είναι εκείνο που καταλαμβάνει τομεγα-
κύτερο μέρος ενώ το δεικτικό περιορίζεται επιγραμματικά σε δύο στί-
χους (στίχοι 1035-1036). Παρομοιάζεται το λιοντάρι με τον ήρωα Ερω-
τόκριτο. Όπως το λιοντάρι το πεινασμένο, όταν εντοπίσει τη λεία του,
αγριεύει και προετοιμάζεται να κατασπαράξει το θήραμά του, κατά τον
ίδιο τρόπο ο Ερωτόκριτος εξαγριωμένος, με την ίδια ορμή και την ίδια
αγέρωχη όψη ορμά στα φουσάτα δηλαδή επιτίθεται στα εχθρικά στρα-
τεύματα. Επομένως, το κοινό στοιχείο που συνδέει τα δύο συγκρινόμε-
να μέρη είναι η ορμή και η άγρια όψη που αποκτά τόσο το λιοντάρι όσο
και ο Ερωτόκριτος. Mέσα από την πλατιά αυτή παρομοίωση που μας
θυμίζει τις πλατιές παρομοιώσεις της Ιλιάδας διαφαίνεται η περιγραφι-
κή ικανότητα του ποιητή που παραθέτοντας τις λεπτομέρειες των κινή-
σεων και εκφράσεων του λιονταριού καταφέρνει να αναπαραστήσει στη
σκέψη μας μιαν αντίστοιχη εικόνα. Έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο εξα-
σφαλίζει τη ζωντάνια της αφήγησής του και ποικίλλει το γλωσσικό
ιδίωμα του ποιήματος. Στους δύο τελευταίους στίχους ακούμε το λόγο
/ τη φωνή του ίδιου του ποιητή που λειτουργεί προειδοποιητικά και
απευθύνεται προς τους Βλάχους. Τα λόγια του ηχούν σαν προοικονο-
μία για τη μεγάλη συμφορά που πρόκειται να ’βρει τους Βλάχους από
τη στιγμή που ο Ερωτόκριτος μπαίνει στη μάχη αλλά και σαν τραγική
ειρωνεία, αν μπορούμε να μεταχειριστούμε έναν όρο από την τραγωδία,
καθώς μας προϊδεάζει για την πιθανή ήττα των Βλάχων από τον Ερω-
τόκριτο, κάτι που οι ίδιοι φυσικά δε γνωρίζουν ούτε μπορούν να φα-
νταστούν με την εμφάνισή του.62
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Και σ’ αυτό το απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο είναι έντονο το κρη-
τικό ιδίωμα αποκαλύπτοντας έτσι τόσο την καταγωγή του ποιητή  όσο
και τους ιδιαίτερους δεσμούς του με την πατρίδα του.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος που επικρατεί είναι κυρίως επικό και γλαφυρό, μέσα από τις
σκηνές του πολέμου αλλά και μέσα από τις παρομοιώσεις που δίνουν
μια αίσθηση βίας και πολεμικής ατμόσφαιρας.

iii) Στιχουργική

Ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος με ομοιοκαταληξία ζευ-
γαρωτή. 

iv) Σχήματα Λόγου

Το πιο βασικό σχήμα λόγου που συναντούμε στο συγκεκριμένο από-
σπασμα είναι οι δύο μακροσκελείς – εκτεταμένες παρομοιώσεις που,
όπως είπαμε, μας φέρνουν στο νου την επική ποίηση. Αλλά και ο Ερω-
τόκριτος στο στίχο 1036 παρομοιάζεται με αετό (ωσάν αϊτός).

Το ασύνδετο σχήμα που επικρατεί σε πολλά σημεία του αποσπάσμα-
τος (στίχοι 1005-1006, στίχοι 1011-1012, 1023-1024, 1029-1032) προσδί-
δει γοργό ρυθμό αλλά και εναλλαγές στα διαδραματιζόμενα γεγονότα.

Το στοιχείο της ειρωνείας είναι επίσης ευδιάκριτο στους δύο τελευ-
ταίους στίχους, (στ. 1037-1038) όπου ακούμε τον ίδιο τον ποιητή να
σχολιάζει τα γεγονότα και να λειτουργεί σαν προάγγελος για το μέλλον
των Βλάχων.

Η υπερβολή επίσης είναι ευδιάκριτη σε ορισμένα σημεία του ποιήμα-
τος (στίχ. 1006: πάγει η λαλιά στον ουρανό, τα νέφη αντιλαλούσι / στίχ.
1018: βροντές κάνει στο μονοπάτι / στίχ. 1029: φωτιά πυρή στα μάτια
του ανεβοκατεβαίνει, καπνός βραστός εβγαίνει).

63
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Στο απόσπασμα κυριαρχούν τα επικά στοιχεία. Ποιά είναι και

πώς εκφράζονται;

Το όλο απόσπασμα αποπνέει επική ατμόσφαιρα που μας θυμίζει
έντονα σκηνές από την Ιλιάδα του Ομήρου. Τα επικά στοιχεία που προ-
βάλλονται στο απόσπασμα είναι η σφοδρότητα της μάχης, το μένος του
πολέμου αλλά και η ψυχική ορμή και η ανδρεία που στον επικό κόσμο
και κυρίως μέσα σε συνθήκες πολέμου ανυψώνονται σε σημαντικές και
ιδιάζουσες αρετές. Η σφοδρότητα της μάχης απεικονίζεται με λεπτομε-
ρειακό τρόπο μέσα από την αφήγηση των πρώτων στίχων (στίχοι 1003-
1007)· ο ποιητής χρησιμοποιώντας το μεταφορικό λόγο αλλά και το
στοιχείο της υπερβολής περιγράφει γλαφυρά τον ήχο και την ιαχή της
πολεμικής σάλπιγγας που κατακλύζει όλον τον κόσμο και ανακοινώνει
την απαρχή του πολέμου, μας δίνει να καταλάβουμε πως όλοι συμμετέ-
χουν σ’ αυτόν (ανακατώνεται ο λαός και τα φουσάτα σμίγου) ενώ οι
στίχοι 1023-1024 που περιγραφούν την επίθεση των Βλάχων στους
αβοήθητους Αθηναίους απηχούν τη βαρβαρότητα και τη φρίκη του (κι
αλύπητα εβαρίσκα). Από την άλλη πλευρά, η ψυχική ορμή που κατευθύ-
νει τον ήρωα Ερωτόκριτο και τον παροτρύνει να συμμετάσχει με όλες
του τις δυνάμεις, σωματικές και πνευματικές, στην πολεμική αναμέτρη-
ση με τους Βλάχους αναδεικνύεται μέσα από τις δύο παρομοιώσεις που
τοποθετεί ο ποιητής σε καίρια σημεία της αφήγησης. Από την πρώτη
αναδεικνύεται περισσότερο η σωματική του δύναμη ενώ από τη δεύτερη
κυρίως η αγέρωχη όψη του, η εξαγριωμένη συνάμα, το ψυχικό του σθέ-
νος αλλά και η ανδρεία του στην επίθεση του κατά των Βλάχων.

2. Bρείτε τις παρομοιώσεις του κειμένου και εξηγήστε τη λειτουρ-

γία τους.

Στο κείμενο αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε δύο παρομοιώσεις. Η
πρώτη εκτείνεται στους στίχους 1013-1018 ενώ η δεύτερη, πιο εκτεταμέ-
νη, στους στίχους 1025-1036. Στην πρώτη παρομοίωση ο ήρωάς μας πα-
ρομοιάζεται με ανεμοστρόβιλο που στο πέρασμά του ξεσηκώνει τα πάντα
με την ορμή και την ακατανίκητη δύναμή του, έτσι ώστε τίποτα να μην
μπορεί να του αντισταθεί. Όπως ο ανεμοστρόβιλος με «βροντή και ταρα-
χή» τη σκόνη ανασηκώνει, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Ερωτόκριτος στο πέ-
ρασμα του «βροντές και σκονισμούς κάνει στο μονοπάτι». Στη δεύτερη64
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παρομοίωση ο Ερωτόκριτος παρομοιάζεται με λιοντάρι πεινασμένο που
αναζητώντας τη λεία του είναι ανήσυχο και όταν την εντοπίσει τρέχει κα-
τά πάνω της και αγριεύει προκειμένου να την κατακτήσει. ΄Ετσι και ο
Ερωτόκριτος, με την ίδια ορμή, με την ίδια λάμψη στα μάτια και με την
ίδια επιθυμία κατευθύνεται προς το πεδίο της μάχης προκειμένου να συ-
γκρουστεί με τους εχθρούς με τους οποίους εξαγριώνετια.

3. Σε ποιά σημεία του αποσπάσματος φαίνεται η σφοδρότητα της μά-

χης και με ποιούς τρόπους την αποδίδει παραστατικά ο ποιητής;

Η σφοδρότητα της μάχης και το πολεμικό μένος των αντίπαλων πα-
ρατάξεων εντοπίζεται κατ’ αρχάς στους αρχικούς στίχους του αποσπά-
σματος. Oι στίχοι 1006-1008 που περιγράφουν παραστατικά τις σάλ-
πιγγες να ηχούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ήχος τους να φθάνει στον ου-
ρανό και ν’ αντιλαλούν τα νέφη (στοιχ. υπερβολής) αποδίδουν τη σφο-
δρότητα αυτή. Ο ποιητής τοποθετεί ακόμα και τα στοιχεία της φύσης
(ουρανός, νέφη) να ανταποκρίνονται στο πολεμικό αυτό κάλεσμα, θέ-
λοντας να επισημάνει με διακριτικό και εύστοχο τρόπο τη μεγάλη έκτα-
ση αλλά και την απήχησή του σε κάθε στοιχείο, είτε έμψυχο είτε άψυχο.
Ακόμα, οι εκφράσεις «βαβούρα πολλή», «κτύπους των αρμάτων» απο-
δίδουν με ακρίβεια την πολεμική ατμόσφαιρα και προδιαθέτουν τον
αναγνώστη κατάλληλα ώστε να αναπλάσει με τη φαντασία του πολεμι-
κές σκηνές και εικόνες. Καθώς το ποίημα εξελίσσεται, ο ποιητής πα-
ράλληλα με την προβολή της μορφής του Ερωτόκριτου δεν ξεχνά να μας
υπενθυμίζει το μένος της μάχης. Έτσι, αυτό το κατορθώνει στο στίχο
1020 (όπου όποιος κι αν εγλίτωκε με φόβο το εδηγάτο), όπου μεταφέρο-
ντας μας στο παρόν, σε χρόνο δηλαδή μεταγενέστερο της μάχης, επιση-
μαίνει πως ακόμα και η θύμησή της προκαλεί φόβο και τρόμο σε όποι-
ον ήταν τυχερός και γλίτωσε. Αλλά και στο στίχο 1024, μεταφέροντάς
μας πάλι στο χρόνο και το παρόν της αφήγησης, μέσα από την αντίθεση
της εικόνας των ανήμπορων Αθηναίων και των ανελέητων Βλάχων που
κτυπούν και διώχνουν αλύπητα, τονίζει τη βαρβαρότητα και την αγριό-
τητα της μεταξύ τους σύγκρουσης.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1.«Όλα τα πλούτη κι οι αφεντιές...παρά χωριά και χώρα»: Να σχολιά-
σετε τις ιδέες που προβάλλουν στο συγκεκριμένο σημείο μέσα από τα
λόγια του Πεζόστρατου. Οι ιδέες αυτές μπορούμε να πούμε πως έχουν
διαχρονική αξία και πως ισχύουν ακόμα και στις μέρες μας;

2. Μέσα από το λόγο του βασιλιά προβάλλονται διακριτικά οι κοινωνι-
κές αντιλήψεις της εποχής σχετικά με την καταγωγή. Να τις εντοπί-
σετε και να τις σχολιάσετε.
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«√ ∫ÚËÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜»

MAPINO™ TZANE M¶OYNIA§H™

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Μ. Τζ. Μπουνιαλής γεννήθηκε στο Pέθυμνο. Iστοριογράφος και ποι-
ητής του έργου «Ο Κρητικός Πόλεμος» καταγόταν από ευγενική οικογέ-
νεια του Ρεθύμνου, όπου έζησε και ο ίδιος έως το 1646. Μετά την κατά-
ληψη της γενέτειράς του από τους Τούρκους, πήγε ως πρόσφυγας στο Με-
γάλο Κάστρο και μετά στην Κέρκυρα. Αργότερα, κατέφυγε στη Βενετία,
όπου ολοκλήρωσε και εξέδωσε τον «Κρητικό Πόλεμο» (1681) και όπου
πέθανε λίγα χρόνια μετά. Η ζωή του τοποθετείται περίπου ανάμεσα στα
1620 και τα 1685. Ο Μπουνιαλής, εκτός από τον «Κρητικό Πόλεμο»,
έγραψε επίσης το ποίημα «Φιλονικία του Χάνδακος και του Ρεθύμνου»
και το πολύ σημαντικό μεταφυσικό και εσχατολογικό ποίημα Κατάνυξις
ωφέλιμος (πρωτοτυπώθηκε από τον ίδιο στη Βενετία το 1684).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο ποιητής αφορμάται από το θλιβερό γεγονός της σύγκρουσης των
Κρητικών με τους Τούρκους και τελικά της άλωσης της Κρήτης και της
συνθηκολόγησης, το 1669. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα με νοσταλγική
διάθεση αναπολεί τις χαρές της καθημερινή ζωής των Κρητικών, όταν
ήταν ελεύθεροι, χαρές που έδιναν νόημα στη ζωή τους και συγχρόνως
έπαιρναν νόημα χάρη στο αναφαίρετο δικαίωμα της ελευθερίας που
τους επέτρεπε να είναι ξέγνοιαστοι και ευτυχισμένοι. Τώρα, η ελευθερία
έχει καταλυθεί, τη θέση της έχει πάρει η υποδούλωση στους Τούρκους,
κατάσταση που δεν τους αφήνει να απολαύσουν τη ζωή, όπως εκείνοι
την ονειρεύονταν και παράλληλα τους στερεί τα αγαθά που γεύονταν
την εποχή της ειρήνης. Σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι στο συγκεκριμένο απόσπασμα δε μιλά ο ίδιος ο ποιητής αλλά το κά-
στρο του Ηρακλείου, που προσωποποιείται για να εκφράσει τον πόνο
και την ψυχική οδύνη εκ μέρους όλων των Κρητών.
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (στίχοι 77-94): Αναπόληση των αγαθών που γεύονταν οι
Κρητικοί κατά τη διάρκεια της ειρήνης, αγαθών που τους γέμιζαν με χα-
ρά και αισιοδοξία.

2η ενότητα (στίχοι 96-96): Η τραγική διαπίστωση της υποδούλωσης
στους Τούρκους και επομένως της στέρησης όλων των αγαθών της ελεύ-
θερης ζωής.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα (έχουν αναφερθεί παραπάνω).

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Με μοναδική ευστροφία η ποιητική φαντασία του ποιη-
τή τοποθετεί το κάστρο του Ηρακλείου να απευθύνεται σε όλους τους
Κρητικούς και να θρηνεί για τις περασμένες χαρές και τα περασμένα με-
γαλεία μέσα σε μια γενική ατμόσφαιρα αναπόλησης του παρελθόντος. Η
προσωποποίηση του Κάστρου, που απευθύνεται στο σύνολο τωνKρη-
τών, σε β΄ ενικό πρόσωπο, σαν να είναι και το ίδιο ένας κάτοικος, λει-
τουργεί δραστικά μέσα στο ποίημα· ο ποιητής θέλει να αισθητοποιήσει
τον πόνο για την άλωση της Κρήτης και τη στέρηση των χαρών της ζω-
ής και να δηλώσει πως όλοι, τόσο τα έμψυχα όσο και τα άψυχα, όπως
είναι το κάστρο, συμμερίζονται τον πόνο αυτό και συμμετέχουν στο
θρήνο. Η δυστυχία του τόπου είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και τα άψυ-
χα αντικείμενα δε μένουν ασυγκίνητα μπροστά σε μια τέτοια κατάστα-
ση. Με το επιφώνημα «αφού» το Κάστρο μεταδίδει ένα αίσθημα δυσα-
νασχέτησης και δυσαρέσκειας που δημιουργείται από το ίδιο το γεγονός
της άλωσης της Κρήτης, γεγονός που είχε ως συνέπεια την υποδούλωση
των κατοίκων στους Τούρκους. Στους επόμενους στίχους με συνεχόμε-
νες ρητορικές ερωτήσεις που εκτείνονται στους στίχους 78-94 απαριθ-
μεί σε σειρά τα αγαθά που στερούνται οι Κρητικοί εξαιτίας του ζυγού
της δουλείας· μέσα από τις αναπάντητες ερωτήσεις αναρωτιέται που
πήγαν όλα αυτά τα αγαθά και κατ’ αυτόν τον τρόπο μας υποβάλλει ένα
αίσθημα νοσταλγίας για το παρελθόν, τότε που η ειρήνη επικρατούσε
στο νησί και οι κάτοικοι του χαίρονταν την ελευθερία τους. Απευθυνό-
μενος λοιπόν στους Κρητικούς αναρωτιέται που είναι τα αλόγα, τα68
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μουλάρια, τα λαγωνικά τους, που είναι τα σπίτια τα ψηλά, που είναι οι
πνευματικοί άνθρωποι – οι δάσκαλοι αλλά και τα λάδια, τα κρασιά, τα
περιβόλια και τα μοναστήρια. Όλα αυτά τα αγαθά που πότε με παρατα-
κτικό και πότε με ασύνδετο τρόπο απαριθμεί στη σειρά συνιστούν την
περιουσιακή κατάσταση των κατοίκων και απηχούν τις υλικές απολαύ-
σεις που τον καιρό της ειρήνης μπορούσαν οι κάτοικοι να γευθούν. Ο
πληθυντικός αριθμός δημιουργεί την αίσθηση της αφθονίας και μας πα-
ραπέμπει στην ευημερία του τόπου που χάρη στις ιδανικές κλιματολο-
γικές συνθήκες προσφέρει απλόχερα στους  κατοίκους του πολλά αγα-
θά. Κι ενώ μέχρι το στίχο 82 ο ποιητής αναφέρεται αποκλειστικά στον
υλικό πλούτο των κατοίκων που τώρα δε μπορούν να απολαύσουν, από
το στίχο 82 και μετά η ματιά του και η σκέψη του μεταφέρεται και στις
καθημερινές ασχολίες της ζωής των Kρητών, θέλοντας έτσι να μας δώ-
σει μια καθολική εικόνα της ζωής τους αλλά και να τονίσει επίσης πως
η στέρηση είναι καθολική και αγκαλιάζει κάθε πτυχή της ζωής. Έτσι,
στους στίχους 83-84 αναρωτιέται που είναι τα άλογα, τα οποία αποτε-
λούσαν το μεταφορικό μέσο των Kρητών και τα οποία διευκόλυναν τη
μετάβασή τους στα χωριά καθώς και την παραμονή τους έχει μέχρι το
τέλος του καλοκαιριού. Μέσα από τη φράση «περίσσα να χαρείτε» υπο-
δηλώνει πως οι κάτοικοι στο παρελθόν χαίρονταν με τις μετακινήσεις
τους στα χωριά, που ήταν γι’ αυτούς κάτι σαν τη σημερινή εξοχή, ενώ
τώρα κάθε χαρά έχει εξαντληθεί κάτω από το βάρος της υποδούλωσης.

Στους στίχους 85-86 αναφέρεται στις βρύσες, τις πηγές αλλά και
τους ανθισμένους κήπους των σπιτιών  των Kρητών, στοιχεία που ανέ-
διδαν τόση ομορφιά που στο κοίταγμά τους κανείς δε μπορούσε να πα-
ραμείνει δυστυχισμένος (ποτέ δεν είχαν λύπη). Ο ποιητής στους στίχους
αυτούς θέλει να επισημάνει τη διαρκή ευτυχία των κατοίκων στο πα-
ρελθόν και την ψυχική ευφορία που τους εξασφάλιζε η ίδια η παραμο-
νή τους στον ευλογημένο αυτό τόπο. Η συνειδητοποίηση εκ μέρους των
κατοίκων της ομορφιάς του τόπου αλλά και της προνομιακής τους θέ-
σης να ζουν σ’ αυτόν τους γέμιζε με χαρά· η ομορφιά του τόπου αντα-
νακλούσε και τη δική τους ψυχική χαρά. Από τα άψυχα στοιχεία ο νους
του μεταφέρεται κατευθείαν στα έμψυχα στοιχεία, στους ανθρώπους
της Κρήτης κα τις ασχολίες της καθημερινής ζωής αλλά και στον τρόπο
κοινωνικής οργάνωσης αυτής της ζωής. Οι «δούλοι οι εμπιστικοί» του
στίχου 88 παραπέμπουν σ’ αυτήν την οργάνωση. Οι Κρητικοί είχαν τό-
σο μεγάλες υλικές ανέσεις που η οικονομική τους ευρωστία τους επέ-
τρεπε να έχουν δούλους, ανθρώπους να τους υπηρετούν που να διευκο-
λύνουν τη ζωή τους. Το επίθετο «εμπιστικοί» φανερώνει τη βαθιά αν- 69
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θρώπινη και φιλική σχέση που συνέδεε τους κατοίκους με τους ανθρώ-
πους αυτούς, ενώ, τώρα οι ίδιοι οι κάτοικοι είναι υπόδουλοι των Τούρ-
κων. Η δουλεία που βιώνουν τώρα είναι διαφορετική και η αντίθεση
επομένως με το παρελθόν ηχεί εκκοφαντικά. Ο όμορφος χορός, το τρα-
γούδι, η ενασχόληση με τη μουσική (βιολιά, τσίτερες, λαγούτα) παραπέ-
μπουν στις καθημερινές διασκεδάσεις όχι μόνο των δούλων αλλά όλων
των κατοίκων που κατ’ αυτόν τον τρόπο χαίρονταν την κάθε στιγμή,
διασκέδαζαν μ’ ένα μοναδικό τρόπο και φανέρωναν το κέφι, τη ζωντά-
νια και τη συνεχή εγρήγορσή τους. Ακόμα και τα αηδόνια με τη γλυκιά
και αιθέρια φωνή συμμετείχαν σ’ αυτή τη γιορτή, σ’ αυτό το πανηγύρι
της χαράς που δεν είχε τελειωμό. Ο στίχος 94 μας επαναφέρει στο πα-
ρόν της αφήγησης, και ο ποιητής με ιδιαίτερα θρηνητικό και ελεγειακό
τρόπο αναζητά τους λόγους που οδήγησαν στη στέρηση τόσο σημαντι-
κών αγαθών. Κι ενώ οι προηγούμενες ερωτήσεις μοιάζουν να μένουν
στο κενό, μοιάζουν αναπάντητες, εκφράζοντας έτσι την κραυγή από-
γνωσης του ποιητή, η τελευταία ερώτηση (στίχος 94) συνοψίζει με τις λέ-
ξεις «όλα τούτα» τις προηγούμενες και βρίσκει απάντηση στους δύο κα-
ταληκτικούς στίχους του ποιήματος, στίχ. 95-96.

2η ενότητα: Οι στίχοι, επομένως, αυτοί που συνιστούν μια διαφορετι-
κή ενότητα, δίνουν απάντηση και μας μεταφέρουν στο παρόν της αφήγη-
σης, στα χρόνια δηλαδή της υποδούλωσης όπου η κατάσταση των Kρητών
είναι τραγική κάτω από το καθεστώς της ανελευθερίας και της δουλείας.
Η απάντηση δίνεται επιγραμματικά από τον ίδιο τον ποιητή και συμπυ-
κνώνει το βάθος του καημού και του πόνου του. Το επίρρημα «τώρα» μας
επαναφέρει στο παρόν και μας υπενθυμίζει με σκληρό τρόπο της κατά-
σταση που επικρατεί: τώρα την εποχή της υποδούλωσης, όλα τα αγαθά
που απαριθμήστηκαν σε σειρά στην προηγούμενη ενότητα, ανήκουν στα
χέρια των νικητών Τούρκων οι οποίοι τα καρπώνονται εξαιτίας της υπε-
ροχής τους. Οι σπαχήδες και οι γενίτσαροι που αποτελούν το εκστρατευ-
τικό σώμα των Τούρκων τα ορίζουν και οι Τούρκοι στο σύνολό τους κυ-
ριεύουν τα περιβόλια και τα κτήματα των κατοίκων. Το ρήμα «σιργιανί-
ζου» υποδηλώνει πως η κατοχή αυτή και η κάρπωση που συντελείται από
τους Τούρκους γίνεται με τρόπο καταδυναστευτικό και βίαιο σε σημείο
που οι υπόδουλοι πλέον Κρητικοί να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι
δύο τελευταίοι στίχοι ρεαλιστικοί αλλά και μεστοί νοηματικά διεκτραγω-
δούν την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νησί ύστερα από την
άλωση και εκφράζουν την απέχθεια προς τους κατόχους οι οποίοι αρχι-
κά δεν κατονομάζονται παρά μόνο στο στίχο 96.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η λαϊκή γλώσσα της περιοχής της
Κρήτης. Ο ποιητής δε θα μπορούσε διαφορετικά να εκφράσει το θρήνο
και τη νοσταλγία του για τα χαμένα αγαθά της ελευθερίας και της καθη-
μερινής ζωής παρά μόνο μέσα από τη γλώσσα του τόπου του. Αλλά και
η ίδια η περιγραφή των αγαθών που πραγματοποιείται στην πρώτη ενό-
τητα αποκτά νόημα και οντότητα μόνο μέσα από το κρητικό ιδίωμα. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του κειμένου είναι απλό, λαϊκό αλλά μέσα από τα ρητορικά
ερωτήματα που μοιάζουν να μένουν αναπάντητα και απηχούν την απελ-
πισία του ποιητή, που γίνεται η φωνή όλων των Κρητών, γίνεται άμεσα
θρηνητικό και ελεγειακό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος με ομοιοκαταληξία ζευ-
γαρωτή. 

iv) Σχήματα Λόγου

Το κύριο σχήμα λόγου που κυριαρχεί στο ποίημα είναι η προσωπο-

ποίηση του κάστρου του Ηρακλείου που παίρνοντας ανθρώπινη μορφή
θρηνεί για τα αγαθά που στερούνται οι κάτοικοι του νησιού και αναπο-
λεί τις παλιές καλές στιγμές. Η προσωποποίηση αισθητοποιεί άμεσα τον
πόνο και τη δυστυχία των Kρητών που είναι τόσο μεγάλη ώστε όλα τα
στοιχεία της φύσης, άψυχα και έμψυχα, να τη βιώνουν και να τη συμμε-
ρίζονται.

Οι ρητορικές ερωτήσεις πάνω στις οποίες δομείται όλη η πρώτη ενό-
τητα του ποιήματος δίνουν στον ποιητή τη δυνατότητα να αναφερθεί
στην ευημερία του παρελθόντος και να σκιαγραφήσει με αναλυτικό τρό-
πο τη ζωή των κατοίκων του νησιού σε καιρό ειρήνης. Του δίνουν ακό-
μα τη δυνατότητα να εκφράσει την απόγνωσή του, καθώς κανείς δε μοι-
άζει να απαντά σ’ αυτά, αφού η απάντηση, που δίνεται στους δύο τε-
λευταίους στίχους, είναι ήδη γνωστή για τον ποιητή.
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Oι Kρητικοί στερούνται πλέον τη χαρά της ελεύθερης ζωής. Στη

στέρηση ποιών αγαθών επικεντρώνεται κυρίως ο ποιητής και γιατί;

Ο ποιητής στο συγκεκριμένο ποίημα επικεντρώνεται στη στέρηση
αγαθών που χαρακτηρίζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων του νη-
σιού, των Κρητών. Η υποδούλωσή τους στους Τούρκους ξεκινά με την
άλωση του νησιού από αυτούς, γεγονός που έχει σαν τραγική συνέπεια
να στερηθούν οι Κρητικοί τόσο την ελευθερία τους όσο και καθημερινά
πράγματα με τα οποία ήταν δεμένοι και τώρα βρίσκονται κάτω από την
κατοχή των Τούρκων. Έτσι, τα άλογα, τα μουλάρια, τα λαγωνικά, τα
σπίτια, τα λάδια, τα κρασιά, τα περιβόλια, τα μοναστήρια, οι ανθισμέ-
νοι κήποι, τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα και οι ανθισμένοι κήποι που ανα-
δύουν την ομορφιά του τόπου και εν γένει όλα τα υλικά αγαθά και τα
περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων χάνονται, για να γίνουν ξαφνικά κι
απότομα κτήμα των Τούρκων. Μαζί με αυτά, οι κάτοικοι στερούνται τις
χαρές, τον όμορφο χορό, τα τραγούδια, τις διασκεδάσεις με κιθάρες και
λαγούτα, γεγονός που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους
και τους έδινε δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουν. Ο ποιητής λοιπόν
επικεντρώνοντας την προσοχή του στη στέρηση αυτών των αγαθών θέ-
λει να αναδείξει τη σημασία που είχαν λάβει αυτά στη συνείδηση των
κατοίκων αλλά και τον ισχυρό δεσμό μαζί τους· όλα αυτά τα υλικά αγα-
θά που έχουν να κάνουν με τις καθημερινές τους ασχολίες δίνουν νόη-
μα στη ζωή τους, αποτελούν τα ίδια πηγή ζωής που τους αναζωογονεί
και τους γεμίζει με χαρά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα γλέντια και
τις διασκεδάσεις. Επομένως, η στέρησή τους είναι ζωτικής σημασίας,
μοιάζει με αφαίρεση της ίδιας τους της ζωής και του άρρηκτου δεσμού
με τον τόπο τους. Παράλληλα, θέλει να προβάλλει την απλότητα των κα-
τοίκων της Κρήτης αλλά και την αισιοδοξία τους και την ευχάριστη διά-
θεσή τους που ήταν συνδεδεμένη με την ομορφιά του τόπου και διοχε-
τευόταν σε πανηγύρια και διασκεδάσεις χωρίς ανάπαυλα. Τα συναισθή-
ματα όμως της αισιοδοξίας και της ελπίδας που εξασφάλιζε η απόλαυ-
ση των υλικών αγαθών και η παραμονή στον τόπο παύουν να υπάρχουν
από τη στιγμή της υποδούλωσης που τους στερεί την ελευθερία τους και
τους απομακρύνει από αγαπημένα πράγματα και αγαπημένες ασχολίες.
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2. Aναζητήστε τα κοινά γλωσσικά στοιχεία ανάμεσα στον Kρητικό

πόλεμ και στα προηγούμενα κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας.

Αναμφισβήτητα ο Κρητικός πόλεμος συνδέεται με τα προηγούμενα
κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας (τόσο με την Ερωφίλη όσο και με τον
Ερωτόκριτο), αφού και στα τρία αποσπάσματα των αντίστοιχων έργων
είναι διάχυτο το κρητικό ιδίωμα. Ιδιωματικοί τύποι κάνουν εμφανή την
παρουσίαση τους σχεδόν σε κάθε στίχο (γιάντα /γη) και μας εξοικειώ-
νουν με τη λαϊκή γλώσσα των κατοίκων του νησιού. Ο στίχος που προ-
τιμάται και στις τρεις περιπτώσεις είναι ο ιαμβικός 15σύλλαβος και μά-
λιστα με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή, γεγονός που εξασφαλίζει πλαστι-
κότητα και ρυθμικότητα στο στίχο. Το ύφος, πέρα από τις όποιες δια-
φοροποιήσεις που παρουσιάζονται και στα τρία αποσπάσματα, είναι
ζωηρό, ζωντανό ενώ τόσο η παρατακτική σύνδεση (χρήση του συμπλε-
κτικού συνδέσμου και) όσο και το ασύνδετο σχήμα δημιουργούν ένα
γρήγορο ρυθμό, γεγονός που επιτρέπει να εναλλάσσονται πολλές σκη-
νές, να περνούν από μπροστά μας πολλές εικόνες, η αφήγηση να μην
επιβραδύνεται ιδιαίτερα και τελικά να μη γίνεται κουραστική. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο, μέσα από τις εύστοχες γλωσσικές επιλογές που καθι-
στούν τα κείμενα αυτά ιδιαίτερα, εξασφαλίζεται το αμείωτο ενδιαφέρον
και η ένταση της προσοχής του αναγνώστη.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Τι πετυχαίνει ο ποιητής βάζοντας το Κάστρο να μιλά και να θρηνεί
για τη στέρηση των αγαθών των Κρητικών;

2. Φανταστείτε τη συναισθηματική κατάσταση των ίδιων των Κρητικών
και παρουσιάστε την με μια σύντομη περιγραφή από την οπτική γω-
νία ενός Κρητικού.
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«£Ô‡ÚÈÔ˜»

PH°A™ BE§E™TIN§H™ (1757-1798)

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στο Bελεστίνο της Θεσσαλίας το 1757. Τα νεανικά χρόνια
του Ρήγα Φεραίου είναι βυθισμένα στην αχλύ του θρύλου και είναι δύ-
σκολο να ανιχνευθούν τα πραγματικά γεγονότα. Τα πρώτα τον γράμμα-
τα λέγεται ότι τα διδάχθηκε από ιερέα του Βελεστίνου και κατόπιν στη
Ζαγορά.

Στο Άγιο Όρος έμεινε πολύ λίγο. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη,
στην οικία του πρίγκιπα Αλεξάνδρου Υψηλάντη, όπου διεύρυνε τις
σπουδές του στη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Μετά τον Ρωσο-
τουρκικό πόλεμο ο Ρήγας κατέφυγε στη Βιέννη, την οποία έκανε έδρα
της επαναστατικής δράσης του.

Στη Βιέννη συνεργάτες του ήσαν κυρίως Έλληνες έμποροι ή σπου-
δαστές, αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν οι αδελφοί Πούλιου,
από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας, τυπογράφοι. Στο τυπογραφείο τους
τύπωσε την επαναστατική του προκήρυξη σε χιλιάδες αντίτυπα, προ-
κειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες των υπόλοιπων φιλελεύθερων
περιοχών των Βαλκανίων. Ο Ρήγας απέβλεπε στην απελευθέρωση και
ενοποίηση όλων των Βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού
στοιχείου που ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή και τα ευρωπαϊκά
κέντρα. Επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, πίστεψε βαθιά
στην ανάγκη της επαφής των Ελλήνων με τις νέες ιδέες που σάρωναν
την Ευρώπη και αυτό τον ώθησε στη συγγραφή ή μετάφραση βιβλίων σε
δημώδη γλώσσα και στη σύνταξη της Χάρτας, ενός μνημειώδους για την
εποχή του χάρτη, διαστάσεων 2.07 Χ 2.07μ. που απετελείτο από επί μέ-
ρους τμήματα.

Οι πληροφορίες για τη μυστική επαναστατική δράση του Ρήγα είναι
ασαφείς και προέρχονται κυρίως από μαρτυρίες βιογράφων και πληρο-
φορίες τις οποίες απέσπασε η ανάκριση των Αυστριακών αρχών μετά τη
σύλληψη του Ρήγα και των συντρόφων του. Το συμπέρασμα ούτως ή άλ-
λως είναι ότι δεν υπήρχε οργανωμένος επαναστατικός συνωμοτικός πυ-
ρήνας αλλά διάσπαρτες επαφές με ομοεθνείς, τους οποίους διήγειρε ο
επαναστατικός ενθουσιασμός του Ρήγα, Η τελευταία φάση προετοιμα-
σίας του συνδέεται με δύο επαναστατικές προκηρύξεις, το Επαναστατικό74
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Μανιφέστο και την Προκήρυξη, που τυπώθηκε σε μεγάλο αριθμό αντιτύ-
πων. Οι δυο προκηρύξεις στάλθηκαν στον Αντώνη Νιώτη στην Τεργέστη,
για να τα παραλάβει ο Ρήγας και να τα προωθήσει στην Ελλάδα. Η επι-
στολή, όμως με την οποία ενημέρωνε ο Ρήγας για την αποστολή των εντύ-
πων του, έπεσε στα χέρια του Δημήτρη Οικονόμου, εμπορικού συνεργάτη
του Αντωνίου Κορωνιού, προς τον οποίο απευθυνόταν η επιστολή. Ο Οι-
κονόμου κατέδωσε και τους δύο στην αυστριακή αστυνομία.

Ο Ρήγας συνελήφθη στην Τεργέστη την 1η Δεκεμβρίου του 1797. Κα-
τόπιν οδηγήθηκε στη Βιέννη, όπου ανακρίθηκε μαζί με τους υπόλοιπους
συντρόφους· στις 24 Ιουνίου 1798 στραγγαλίστηκαν και τα σώματά
τους ρίχτηκαν στο Δούναβη.

Έργα: Σχολείον ντελικάτων εραστών (1790), Φυσικής Aπάνθισμα
(1790), Hθικός Tρίπους (1797), Xάρτα της Eλλάδος (1787), Nέα Πολιτι-
κή Διοίκησης (1797).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Θούριος του Ρήγα Βελεστινλή αποτελεί το σημαντικότερα ύμνο με
εθνεγερτικό χαρακτήρα που παροτρύνει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν,
προκειμένου ν’ αποτινάξουν το ζυγό της δουλείας. Οι ιδέες που εμπε-
ριέχονται μέσα στον ύμνο, ιδέες όπως η αξία της ελευθερίας, της πίστης
στην ιερότητα του αγώνα, της πατρίδας αλλά και οι ιδέες της ομόνοιας
και του νόμου ξεπηδούν με φυσικό και αβίαστο τρόπο μέσα από τους
στίχους του ύμνου και προετοιμάζουν ψυχολογικά το έθνος για το με-
γάλο του επαναστατικό αγώνα. Επομένως μπορούμε ανεπιφύλακτα να
πούμε πως ο Ύμνος αυτός γραμμένος από έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος
που οραματιζόταν την κατάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε
συνδυασμό και με τις απόψεις του νεοελληνικού διαφωτισμού, που
εκείνον τον καιρό διαδίδονταν σ’ όλο τον ελληνικό χώρο, βρήκε απήχη-
ση στην ψυχή των σκλαβωμένων Ελλήνων και συνέβαλε αποφασιστικά
στην ιδεολογική τους ζύμωση πριν την κρίσιμη ώρα της Επανάστασης.

Ας μην ξεχνάμε πως ο Ρήγας δεν καλούσε μόνο τον ελληνικό λαό για
την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού αλλά όλους τους βαλκανικούς
λαούς που υπέφεραν κάτω από το βάρος του και ένιωθαν τα δεσμά της
δουλείας ανυπόφορα. Ο Ρήγας ήταν μια παμβαλκανική φυσιογνωμία
που ονειρευόταν τη δημιουργία μιας παμβαλκανικής ομοσπονδίας που
θα εκτεινόταν στα πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είναι ανά-
γκη όμως να τονίσουμε πως ο αγώνας ενάντια στον οθωμανικό ζυγό και
συγκεκριμένα εδώ, ο αγώνας των συμπατριωτών του απαιτούσε υπομο- 75
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νή, πίστη στην ορθότητα και την αίσια έκβασή του αλλά κυρίως εθνική
ενότητα που θα οδηγούσε σε ελπιδοφόρο τέλος. Το στοιχείο της εθνικής
ενότητας διαπερνά όλη τη σύνθεσή του, γι’ αυτό και χρησιμοποιεί, όπως
θα δούμε και στο απόσπασμα, τον όρκο που με την ιερότητά του δε-
σμεύει τους συμπατριώτες του να παραμείνουν ενωμένοι.

Στο απόσπασμα που ακολουθεί τόσο η ιδέα της ελευθερίας που προ-
βάλλεται σε αντίθεση με τη σκλαβιά όσο και η ιδέα της ομόνοιας και της
εθνικής συσπείρωσης γύρω από τον κοινό στόχο της Επανάστασης συ-
νοψίζουν τις σκέψεις του Ρήγα αλλά και τους ενδοιασμούς και τους φό-
βους του.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ως πότε ... σκλαβιά και φυλακή!»: Η σκλαβιά δεν υπο-
μένεται άλλο, το βάρος της είναι ασήκωτο γι’ αυτό και η εξασφάλιση της
ελευθερίας και της ελεύθερης ζωής προβάλλει άμεση και επιτακτική.

2η ενότητα: «τι σ’ ωφελεί ... χωρίς καμιά ‘φορμή»: Το ανώφελο της
σκλαβιάς και η απαρίθμηση των αδικοσκοτωμένων ανθρώπων και των
αγαπημένων  προσώπων.

3η ενότητα: «Ελάτε ... κάμνουν τον όρκον»: Προτροπή προς τους συ-
μπατριώτες του να ξεσηκωθούν αλλά και να ορκιστούν προκειμένου να
διασφαλιστεί ο εθνικός αγώνας – Αναφορά στο Νόμο.

4η ενότητα: «Ω Βασιλεύ του κόσμου ... να γένω σαν καπνός!»: Πε-
ριεχόμενο του όρκου και οι συνέπειες της παράβασής του.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής, συνειδητοποιώντας την άθλια κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι Έλληνες εξαιτίας της μακροχρόνιας σκλαβιάς, τους
προτρέπει να αφυπνιστούν και να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν γρηγορό-
τερο τον αγώνα τους για την κατάκτηση της ελευθερίας. Η ελευθερία εί-
ναι αξία σημαντική και απαιτεί κάθε θυσία εκ μέρους τους. Στην προ-
σπάθειά του να τους πείσει για την αμεσότητα και το επιτακτικό του
αγώνα, τους υπενθυμίζει τα δεινά της δουλείας και την απώλεια αγαπη-
μένων προσώπων κατά τη διάρκεια αυτής. Επομένως, δεν είναι ώρα
πλέον για καθυστερήσεις και εφησυχασμούς. Όλοι οι Έλληνες καλού-76
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νται να δώσουν όρκο ενώπιον του Θεού ότι θ’ αγωνιστούν με όλες τους
τις δυνάμεις, θα παραμείνουν πιστοί στον αγώνα τους παρά τις δυσκο-
λίες και ότι κυρίως δε θ’ απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον. Η εθνι-
κή ενότητα θα τους διακρίνει προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους
και να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Σε περίπτωση υποχώρησης
του όρκου, οι συνέπειες είναι οδυνηρές: θάνατος.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Με τον πρώτο στίχο και ιδιαίτερα με την έκφραση «Ως
πότε» ο ποιητής εκφράζει την απελπισία του και την αγανάκτηση του
μπροστά στην αδράνεια των συμπατριωτών και την απάθειά τους απέ-
ναντι στη δουλεία. Τους αποκαλεί παλικάρια, γεγονός που φανερώνει
την ενδόμυχη πεποίθησή του για την ανδρεία και το φρόνημά τους αλλά
παράλληλα λειτουργεί ενισχυτικά, σε μια προσπάθειά του να τους αφυ-
πνίσει από τη νάρκη τους και να τους παροτρύνει. Τους απευθύνει λοι-
πόν ερωτήματα μέσα από τα οποία τους ρωτά για το μέχρι πότε θα αντέ-
χουν να παραμένουν μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς και για το μέχρι πότε
θα αντέχουν να στερούνται τους δικούς τους ανθρώπους που καθημε-
ρινά χάνονται. Η σκλαβιά είναι πικρή για τον ίδιο, το βάρος της δεν
αντέχεται, γι’ αυτό και μέσα από τα ερωτήματα αυτά που μοιάζουν ρη-
τορικά έμμεσα τους καλεί να μην περιμένουν άλλο γιατί η ελευθερία πε-
ριμένει προκειμένου να κατακτηθεί από τους ίδιους. Ο επικλητικός τό-
νος που δημιούργησαν οι αλλεπάλληλες ερωτήσεις αλλάζει για να προ-
βληθεί και να φωτισθεί σε όλο της το μεγαλείο η αξία της ελεύθερης ζω-
ής και η άμεση ανάγκη για την εξασφάλισή της. Με αποφασιστικό και
σταθερό τόνο διατυπώνει στους δύο τελευταίους στίχους αυτής της ενό-
τητας μιαν άποψη που θα μπορούσαμε να πούμε πως συμπυκνώνει όλο
το νόημα του Ύμνου που για τον ίδιο προσωπικά αποτελεί το απαύγα-
σμα και την κατευθυντήρια γραμμή των σκέψεων του· γι’ αυτό και οι
στίχοι αυτοί επανέρχονται συχνά στο ποίημα, για να επικεντρώσουν
την προσοχή του αναγνώστη στην αξία που αναδεικνύεται μέσα από αυ-
τούς: έτσι, επιγραμματικά και καίρια εκφράζει την προτίμησή του (καλ-
λιό) για μιαν ώρα έστω ελεύθερης ζωής παρά για μακροχρόνια δουλεία
που παρομοιάζεται με φυλακή, επομένως με περιορισμό και κατ’ επέ-
κταση με αργό θάνατο. Η ελεύθερη ζωή είναι προτιμότερη ακόμα κι αν
δε διαρκέσει πολύ· γι αυτό και έμμεσα προτρέπει τους συμπατριώτες του
να αγωνιστούν ακόμα και γι’ αυτήν τη μια ώρα ελεύθερης ζωής· δεν έχει
σημασία η διάρκεια, σημασία έχει η κατάκτηση του αγαθού της ελευθε-
ρίας και η βίωσή του που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευτυχία και 77

KÂ›ÌÂÓÔ 8

13-135(1Ô-12Ô)  12-01-04  05:28  ™ÂÏ›‰·77



ευημερία. Η αντιθετική εικόνα της ελεύθερης ζωής με τη σκλαβιά που στη
συνείδηση του ποιητή ισοδυναμεί με φυλακή κάνει αισθητή τη διαφορά
τους και αφήνει να φανεί η υπεροχή της πρώτης σε σχέση με τη δεύτερη.
Οι δύο αυτοί στίχοι που όπως είπαμε, επανέρχονται συχνά  στον Ύμνο
αποτελούν την κατάληξη των σκέψεων του ποιητή· απ’ ό,τι κι αν ξεκινά
ο λογισμός του, σε όποια μονοπάτια κι αν περιπλανιέται, κεντρικό ση-
μείο αναφοράς αλλά και τέλος των σκέψεων του αποτελεί πάντα η πίστη
στην αξία του αγαθού της ελευθερίας. Γι’ αυτό και οι δύο αυτοί στίχοι
αποτελούν το σταθερό κάλεσμά του για δράση και κατάκτησή της.

2η ενότητα: Προκειμένου λοιπόν να ενισχύσει στην πεποίθησή τους
την ανάγκη του αγώνα και της αποτίναξης του ζυγού, ο ποιητής απα-
ριθμεί με δραματικό τρόπο τα δεινά που υφίστανται από τους Τούρ-
κους, δεινά που ταυτίζονται με την ταπείνωση της αξιοπρέπειάς τους
και τη δυστυχία τους. Μία τέτοια ζωή που διαρκώς ταπεινώνεται και
εξαθλιώνεται δεν έχει νόημα· ο θάνατος είναι προτιμότερος. Από το α΄
πληθυντικό πρόσωπο της προηγούμενης ενότητας τώρα περνά στο β΄
ενικό πρόσωπο. Και πάλι όμως ο παραλήπτης των μηνυμάτων του είναι
ο ίδιος. Είτε χρησιμοποιεί πληθυντικό είτε ενικό αριθμό, ο παραλήπτης
είναι αντίστοιχα είτε οι σκλαβωμένοι Έλληνες είτε ο υπόδουλος Έλλη-
νας που στην όψη του συνοψίζει το σύνολο των Ελλήνων. Απλά, το β΄
εθνικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί στη δεύτερη ενότητα προσδίδει ένα
ύφος πιο άμεσο αλλά και έμμεσα διδακτικό.

Με το ρήμα «στοχάσου» καλεί τον ΄Ελληνα να αναλογιστεί τις δυ-
σχέρειες που υπομένει κάθε στιγμή εξαιτίας της οθωμανικής κατοχής
και που επεξηγούν γιατί ο θάνατος θεωρείται προτιμότερος. Τα βάσανα
που περνά, εύστοχα παραλληλίζονται με το ψήσιμο στη φωτιά, θέλο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να τονίσει ο ποιητής τόσο τη σκληρότητα και
τη βαρβαρότητα του Τούρκου όσο και το μέγεθος και την έκταση των δυ-
σκολιών του ζυγού. Ο Βεζίρης, ο Δραγουμάνος, ο Αφέντης, ο Τύραννος
είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο για να χαρακτηρίσει
τους Τούρκους. Δεν τους αποκαλεί άμεσα αλλά έμμεσα μέσα από λέξεις
που υποδηλώνουν την ιδιότητα και την ταυτότητά τους. Η απαρίθμηση
των ονομάτων τους στη σειρά έχει σαν στόχο να τονίσει τη συνεχή κα-
ταπίεση που δέχεται διαδοχικά ο ΄Ελληνας υπήκοος από τους συγκε-
κριμένους ανθρώπους, όλοι τους όργανα στην υπηρεσία της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας. Η συμπεριφορά τους είναι δυναστική· άλλωστε η
λέξη Τύραννος μας προϊδεάζει κατάλληλα για κάτι τέτοιο· αναγκάζουν
τον ελληνικό λαό να δουλεύει διαρκώς και συγχρόνως προσπαθούν με
κάθε τρόπο, θεμιτό ή αθέμιτο, να τον εκμεταλλευτούν (κι αυτός πασχί-78
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ζει πάλιν το αίμα του να πιει). Η αναφορά του όμως στους Τούρκους
σταματά εδώ για να ξεκινήσει μια νέα απαρίθμηση που τώρα περιεχό-
μενο της έχει τους ίδιους τους ΄Ελληνες. Αν στους προηγούμενους στί-
χους πρόθεση του ποιητή ήταν να προβάλλει την καταπιεστική συμπε-
ριφορά των Τούρκων, τώρα επεκτείνοντας τη σκέψη του πιο πέρα επι-
θυμεί να τονίσει τη βαναυσότητα του χαρακτήρα τους, βαναυσότητα
που βρίσκει έκφραση στο πρόσωπο των αδικοσκοτωμένων Ελλήνων.
Επομένως παρατηρούμε μια κλιμάκωση ιεραρχική στην περιγραφή των
δεινών της δουλείας, που ξεκινά από τηνκαταπίεση και φθάνει μέχρι τη
θανάτωση των υποδούλων από το καθεστώς. Αυτή η ιεραρχική κλιμά-
κωση δημιουργεί μια έντονα δραματική ατμόσφαιρα και κορυφώνει τη
συγκινησιακή φόρτιση του ποιήματος· ο Σούτζος, ο Μουρούζης, ο Πε-
τράκης, ο Σκαναβής, ο Γκίκας, ο Μαυρογένης, άνθρωποι επιφανείς της
εποχής αλλά και αμέτρητοι άλλοι, καπετάνιοι, παπάδες και λαϊκοί άν-
θρωποι υπήρξαν τα αναρίθμητα θύματα της βιαιότητας του Σουλτάνου
και του οθωμανικού κράτους που στήριζε, όπως μπορούμε να συμπε-
ράνουμε / φανταστούμε, τη δύναμη και την κυριαρχία του σε αυθαίρετες
συλλήψεις και θανατώσεις (με άδικο σπαθί) εξαιτίας του φόβου των
αντιφρονούντων και των υποκινητών απελευθερωτικών ενεργειών. Η
διαδοχική αναφορά τους και υπενθύμισή τους είναι, κατά τον ποιητή, ο
καθρέφτης προκειμένου ο υπόδουλος Έλληνας να συνειδητοποιήσει το
μέγεθος της δουλείας του και κατ’ επέκταση να εγερθεί για τον επανα-
στατικό αγώνα της απελευθέρωσης της πατρίδας.

3η ενότητα: Κι ενώ στην προηγούμενη ενότητα το β΄ ενικό γραμμα-
τικό πρόσωπο ήταν εκείνο που κυριαρχούσε και εξυπηρετούσε το διδα-
κτικό τόνο του ποιητή, η προτροπή «ελάτε» μας επαναφέρει στο α΄ πλη-
θυντικό πρόσωπο και στο ενθαρρυντικό / επικλητικό ύφος του ποιήμα-
τος. Καλεί και συνάμα συμβουλεύει τους Έλληνες πριν ξεκινήσουν τον
αγώνα για την απελευθέρωση που θα δημιουργήσει αργότερα και τις
προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ενός ελεύθερου κράτους, να ορίσουν
τους καθοδηγητές του αγώνα τους, εννοώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
ανάγκη της οργάνωσης και εκπόνησης προμελετημένου σχεδίου. Οργα-
νωτές της όλης επιχείρησης πρέπει κατά την άποψη του ποιητή, να τε-
θούν άνθρωποι προκομμένοι, άνθρωποι φωτισμένοι, με γνώση και παι-
δεία· μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν την ικανότητα να κατευθύ-
νουν σωστά και πετυχημένα τον αγώνα· εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως
ήταν διάχυτη τότε η αντίληψη πως η παιδεία θα φέρει την ελευθερία· τις
απόψεις αυτές τις συμμεριζόταν και ο ίδιος ο Ρήγας και στο συγκεκρι-
μένο σημείο μπορούμε να πούμε πως γονιμοποιούνται και βρίσκουν την 79
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κατάλληλη έκφρασή τους. Αφού το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
παραμένει απαίδευτο κάτω από το ζυγό της δουλείας, είναι ανάγκη η με-
γαλειώδης αυτή προσπάθεια να κατευθύνεται από ανθρώπους φωτισμέ-
νους, ανθρώπους με πνευματική διαύγεια και ικανότητα διείσδυσης αλ-
λά που θα συνδυάζουν παράλληλα την αγάπη για την πατρίδα. Πέρα
όμως από την οργάνωση, επισημαίνει στους συμπατριώτες του την ανά-
γκη ανάδειξης ενός μόνο αρχηγού, γύρω από το πρόσωπο του οποίου
όλοι θα μπορέσουν να συσπειρωθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν
την εθνική τους ενότητα. Οι νόμοι θα πρέπει να αποτελούν τον οδηγό
των πράξεών τους, υπονοώντας στο συγκεκριμένο σημείο πως οι
΄Ελληνες θα πρέπει να πειθαρχούν, να υπακούουν τους θεσμοθετημένες
κανόνες που θα έχουν οριστεί και να μην παρουσιάζουν διασπορά δυ-
νάμεων, διαφωνίες, προσωπικά πάθη και διχόνοιες. Η εθνική ενότητα
και ο σεβασμός στο πρόσωπο του αρχηγού του Αγώνα που στο πρόσω-
πό του θα συνοψίζει όλες τις ελπίδες των καταφρονεμένων Ελλήνων εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του Αγώνα. Επειδή
όμως ο ίδιος ο ποιητής αναλογίζεται την ψυχοσύνθεση του Έλληνα που
αρέσκεται σε συγκρούσεις, διαφωνίες και τον διακατέχει ο εγωισμός και
η εγωπάθεια, φοβάται την έκβαση του αγώνα· η ιερότητα του αγώνα δεν
επιτρέπει λάθη, αδυναμίες, άστοχες ενέργειες και διχογνωμία μεταξύ
των Ελλήνων. Γι’ αυτό και καλεί όλους τους Έλληνες να δεσμευθούν με
όρκο τόσο απέναντι στην πατρίδα όσο και απέναντι στον ίδιο το Θεό.
Κατά τον ποιητή ο όρκος είναι στοιχείο ιερό και σεβαστό από όλους
τους ανθρώπους, επομένως μειώνονται κατά πολύ οι πιθανότητες κι
τον παραβιάσουν. Έτσι, προτρέποντας τους συμπατριώτες του να δώ-
σουν όρκο κατά κάποιο τρόπο τους δεσμεύει ηθικά και πιστεύει πως κα-
τοχυρώνει την ασφάλεια του αγώνα.

4η ενότητα: Με γλαφυρό και επιβλητικό τρόπο παρακολουθούμε να
ξετυλίγεται το περιεχόμενο του όρκου των Ελλήνων αγωνιστών απένα-
ντι στο Θεό. Η εικόνα που σχηματίζεται στο μυαλό μας είναι παραστα-
τική και ζωντανή· σ’ αυτό βέβαια βοηθούν και οι δύο στίχοι που παρεμ-
βάλλονται μεταξύ των δύο ενοτήτων και επεξηγούν τις κινήσεις των
αγωνιστών και τη θέση που παίρνουν πριν την εκφώνηση του όρκου.
Στην 4η ενότητα, το πρόσωπο γίνεται α΄ ενικό γιατί ο ποιητής με αυτόν
τον τρόπο θέλει να μας δείξει πως το περιεχόμενο του όρκου ισχύει για
τον καθένα ξεχωριστά και επομένως κάθε άτομο τον προφέρει για λο-
γαριασμό του. Κατά συνέπεια, κάθε Έλληνας χωριστά ορκίζεται να μην
υπακούει στη γνώμη των Τυράννων εννοώντας τους Τούρκους, και να
μην παραπλανηθεί ποτέ από τα δόλια σχέδιά τους και τις υποσχέσεις80
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τους, που θα τον αναγκάσουν να υποχωρήσει. Ο μόνος σκοπός του εί-
ναι να υπηρετεί τον αγώνα για την πατρίδα, να μην τον εγκαταλείψει πι-
θανόν από δυσχέρειες και δυσκολίες και πάνω απ’ όλα να υπακούει
στις εντολές του στρατηγού, του καθοδηγητή με άλλα λόγια της Επανά-
στασης και να παραμένει αχώριστος, δηλαδή να εξασφαλίζει και να
φροντίζει για την ενότητα μεταξύ των συμπολεμιστών. Αλλιώς, οι συ-
νέπειες της παραβίασης του όρκου ακολουθούν λογικά: ο θάνατος είναι
το μόνο που αξίζει στον επίορκο, γιατί οποιαδήποτε παράβαση θέτει σε
κίνδυνο και την όλη επιχείρηση και την ιερότητα του Αγώνα. Πολύ εύ-
στοχα, οι συνέπειες παρουσιάζονται σαν θεϊκή τιμωρία αποδεκτή από
τη λαϊκή ψυχή καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε τον άρρηκτο δεσμό των
Ελλήνων με την παράδοση και την ορθοδοξία. Εδώ, ο άρρηκτος αυτός
δεσμός υπενθυμίζεται μέσα από την κατάλληλη επιλογή των λέξεων και
συνδέει την πίστη προς την πατρίδα και την ελευθερία με την πίστη προς
το Θεό, γονιμοποιό δύναμη όλων των στοιχείων έμψυχων και άψυχων,
που απαρτίζουν τη φύση.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Την εποχή που συντίθεται ο Θούριος επικρατεί στους γλωσσικούς
κύκλους μια γλωσσική διαμάχη ανάμεσα σε εκείνους που προτιμούν την
αρχαϊζουσα στη συγγραφή των λογοτεχνικών τους έργων και εκείνους
που δείχνουν μια κατεύθυνση προς τη λαϊκότερη γλώσσα, την καθημε-
ρινή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο λαός και βρίσκει πλήρη απήχηση στην
ψυχή του. Ο Ρήγας γνήσιος άνθρωπος του λαού δε μπορεί παρά να χρη-
σιμοποιεί τη λαϊκή γλώσσα που χτυπά κατευθείαν στην καρδιά του αν-
θρώπου και συγκεκριμένα εδώ των συμπατριωτών του Ελλήνων. Ωστό-
σο σε ορισμένα σημεία μπορούμε να διακρίνουμε σκόρπιες κάποιες λέ-
ξεις λογιότερες, όπως π.χ. βλέπωμεν, χάνωμεν, να κάμωμεν, να βάλωμεν,
υψώνοντας τας χείρας. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του ύμνου που σαν κύριο σκοπό έχει να ξεσηκώσει όλους
τους υπόδουλους Έλληνες εναντίον του οθωμανικού ζυγού είναι έντο-
να προτρεπτικό ιδιαίτερα με τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου
που δίνει την αίσθηση ότι απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων, όπου
κι αν βρίσκονται αυτοί. Η αλλαγή του γραμματικού προσώπου (από το 81
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α΄ πληθυντικό πρόσωπο στο β΄ ενικό) προσδίδει ένα διδακτικό και
συμβουλευτικό τόνο στο ύφος του ποιήματος που δεν προβάλλεται
έντονα αλλά διακριτικά μέσα από το πλέγμα των νοημάτων. Η απαρίθ-
μηση των δεινών που υφίστανται οι υπόδουλοι εκ μέρους των Οθωμα-
νών κάνει την ατμόσφαιρα δραματική και συγκινησιακά φορτισμένη
ενώ μέσα από τον όρκο που προφέρεται ξεχωριστά από κάθε άτομο, το
ύφος αποκτά ζωντάνια για να αποδώσει επακριβώς το περιεχόμενο του
όρκου αλλά και να μας κάνει να αισθανθούμε τον παλμό του.

iii) Στιχουργική ανάλυση του έργου

Ο στίχος παρατηρούμε πως είναι οι ιαμβικός 15σύλλαβος με ομοιο-
καταληξία ζευγαρωτή.

iv) Σχήματα Λόγου

1. Παρομοίωση: μονάχοι, σαν λιοντάρια / να ζούμε σαν θηρία / η
αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά.

2. Μεταφορές: σκλαβιά και φυλακή / πως σε μένουν καθ’ ώραν στη
φωτιά / το αίμα σου να πιει / πικρή σκλαβιά / σκληρή φωτιά

3. Μετωνυμία: Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης, ο Τύραννος αντί να
πει οι Τούρκοι και τα εμπιστευτικά τους πρόσωπα

4. Προσωποποίηση: προσωποποιείται η πατρίδα, οι Νόμοι και ο Ου-
ρανός

5. Αντιθέσεις: ελεύθερη ζωή – σκλαβιά / αναρχία – αρχηγός / πιστός
στην πατρίδα – κι αν παραβώ τον όρκον

6. Υπερβολή: ν’ αστράφ’ ο Ουρανός και να με κατακάψει, να γίνω
σαν καπνός! Μέσα από την υπερβολή θέλει να τονίσει τη σημασία της
τιμωρίας που οφείλει να είναι σκληρή, όπως σκληρή και επικίνδυνη εί-
ναι η παραβίαση του όρκου, όταν μάλιστα διακινδυνεύονται και διακυ-
βεύονται συμφέροντα.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς παρουσιάζει ο Pήγας τη ζωή των σκλαβωμένων και γιατί θε-

ωρεί προτιμότερ το θάνατο;

Ο ποιητής – εθνεγέρτης Ρήγας παρουσιάζει στις 2 πρώτες στροφές
του αποσπάσματος τις άθλιες συνθήκες ζωής των σκλαβωμένων Ελλή-82
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νων. Χρόνια τώρα οι Έλληνες υπομένουν το ζυγό της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας και βιώνουν σε όλο το μεγαλείο την «πικρή» για τους ίδιους
σκλαβιά. Η ζωή τους είναι μοναχική, και μοιάζουν απομονωμένοι από
τον περιβάλλοντα κόσμο καθώς η κατάσταση της δουλείας τους δεν
τους επιτρέπει ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Τα βασανιστήρια εκ
μέρους των Τούρκων δε λείπουν ενώ η συνεχόμενη εργασία που τους
επιβάλλεται κάτω από το άγρυπνο και αυστηρό βλέμμα των Οθωμανών,
όχι μόνο δεν τους ανταμείβει αλλά υφίστανται σκληρή εκμετάλλευση.
Μέσα σ’ όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και η απώλεια αδικοσκοτωμέ-
νων ανθρώπων, είτε συγγενών είτε όχι που πληρώνουν με την ίδια τους
τη ζωή προφανώς τα διαφορετικά τους φρονήματα και τις διαφορετικές
τους πεποιθήσεις. Γι’ αυτό και ο ποιητής έχοντας περιγράψει αναλυτι-
κά και παραστατικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβιώνουν οι
συμπατριώτες του καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο θάνατος είναι προ-
τιμότερος σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη. Μια ζωή μέσα στη
σκλαβιά στην πραγματικότητα δεν είναι ζωή· επομένως, μπορούμε να
πούμε πως οι συνθήκες δουλείας που απαγορεύουν το καθετί και δρουν
καταδυναστευτικά στον άνθρωπο, ακυρώνουν το ίδιο το νόημα της ζωή.
Για τον ποιητή αλλά και για κάθε άνθρωπο η ζωή αποκτά νόημα και ου-
σία μόνο όταν η ελευθερία έχει κατακτηθεί, αξία που στη συνέχεια δίνει
τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ολοκληρωθεί και να αγγίξει την ευτυχία.

2. Ποιά εκφραστικά μέσα τονίζουν τον επαναστατικό χαρακτήρα

του Θουρίου; Δώστε από ένα παράδειγμα.

Ο Θούριος έχει, όπως έχουμε επισημάνει, εθνεγερτικό και επαναστα-
τικό χαρακτήρα, δηλαδή συντίθεται προκειμένου να παροτρύνει τους
Έλληνες να αρχίσουν τον Αγώνα τους ενάντια στην οθωμανική αυτο-
κρατορία και την κυριαρχία της. Τα στοιχεία που φανερώνουν τον επα-
ναστατικό τόνο του ποιήματος είναι:

α. οι προστακτικές και προτρεπτικές υποτακτικές που χρησιμοποιεί
ο ποιητής, εγκλίσεις που φανερώνουν παρότρυνση για κάτι σημαντικό
αλλά και δύσκολο συνάμα. Οι λέξεις «στοχάσου», η προτροπή «ελάτε»,
«ας πούμε απ’ την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν» «να κάμωμεν τον όρ-
κον επάνω στο Σταυρόν» είναι χαρακτηριστικές.

β. τα ερωτήματα που απευθύνει προς τους υπόδουλους ΄Ελληνες –
συμπατριώτες του είναι ερωτήματα μέσα από τα οποία διεκτραγωδεί
την τωρινή κατάστασή τους και έμμεσα τους παρακινεί σε ξεσηκωμό και
αφύπνιση από τον πνευματικό τους λήθαργο. Όλα τα ερωτήματα της
1ης στροφής (ως πότε να ζούμεν στα  στενά, μονάχοι σαν λιοντάρι, στες 83
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ράχες, στα βουνά;) υποβάλλουν την αίσθηση ότι οι Έλληνες δεν πρέπει
να καθυστερήσουν άλλο αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούν για τον ιε-
ρό αγώνα τους.

γ. η προσφώνηση παλληκάρια προσδίδει μια επαναστατική χροιά
στην αποστροφή του προς αυτούς καθώς παραπέμπει εύκολα στην έν-
νοια της ανδρείας και κατ’ επέκταση της ανάδειξης της σωματικής ικα-
νότητας και ανδραγαθίας που μόνο μέσα από συνθήκες αγώνα μπορεί
να καταξιωθεί.

δ. τέλος, το ίδιο το περιεχόμενο του όρκου γίνεται άμεσα αντιληπτό
και ενσαρκώνεται πλήρως μόνο μέσα από το α΄ ενικό γραμματικό πρό-
σωπο που ενισχύει τον επαναστατικό χαρακτήρα του Θουρίου: οι αξίες
που προβάλλει (πίστη στην πατρίδα, στην ελευθερία, αγώνα, αγάπη για
την πατρίδα και εθνική ενότητα) ο όρκος αλλά και η ίδια η πράξη της
ορκωμοσίας εμπνέουν επαναστατικό φρόνημα, και αγωνιστική διάθεση
προκειμένου οι αξίες αυτές να διαφυλαχθούν και να διατηρήσουν την
ακεραιότητά τους.

3. O Pήγας καλεί τους πατριώτες σε κοινό όρκο με συγκεκριμένες

δεσμεύσεις. Πώς οραματίζεται το μέλλον και τι επιθυμεί να πε-

τύχει με αυτές τις δεσμεύσεις; (Mπορείτε να απαντήσετε επικα-

λούμενοι και άλλες ιστορικές πληροφορίες για την προσωπικότ-

τα και τη δράση του Pήγα).

Ο Ρήγας οραματίζεται την εθνική εξέγερση – επανάσταση των Ελλή-
νων που θα αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό και θα δημιουργήσει τις ευ-
νοϊκές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ελεύθερου και ενιαίου
κράτους στα πλαίσια της (πρώην πλέον) οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Οραματίζεται έναν αγώνα με καθοδηγητές ανθρώπους προκομμένους,
ανθρώπους με γνώση, σοφία, και πατριωτισμό που θα μεταλαμπαδεύ-
σουν τα φώτα τους στην προετοιμασία του αγώνα και με την πνευματι-
κή τους φυσιογνωμία θα γίνουν οι εμψυχωτές όλου του έθνους. Οραμα-
τίζεται τέλος έναν αγώνα όπου όλοι θα υπακούν στις αρχές του νόμου,
δηλαδή σε θεσμοθετημένους και σεβαστούς από όλους κανόνες αλλά και
στο πρόσωπο ενός καθορισμένου αρχηγού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
εθνική ενότητα και κατ’ επέκταση η αίσια έκβαση του αγώνα. Γι’ αυτό
και με τον όρκο που καλεί τους Έλληνες να δώσουν και με τις δεσμεύσεις
που αυτός περιέχει επιθυμεί να κατοχυρώσει εκ των προτέρων την προ-
θυμία όλων των αγωνιστών να παραμείνουν ενωμένοι μέσα σε συνθήκες
ομόνοιας και συνεργασίας και να περιορίσει έτσι τους κινδύνους και τις
πιθανότητες για διχογνωμίες και διασπορά δυνάμεων εξαιτίας των δια-84
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φωνιών. Επιθυμεί ακόμα να εξασφαλίσει τη θέληση των συμπατριωτών
του για αγώνα και μάχη με όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις
που διαθέτει ο καθένας, πράγμα που σημαίνει πως κατά βάθος επιδιώκει
να περιορίσει στο ελάχιστο τα φαινόμενα λιποψυχίας και λιποταξίας. Γι’
αυτό και προτρέποντάς τους να δώσουν όρκο και γνωρίζοντας καλά πως
οι συμπατριώτες του πιστεύουν απόλυτα στην ιερότητά του τους δεσμεύ-
ει ηθικά και οραματίζεται έναν αγώνα ιδεαλιστικό, δύσκολο και διόλου
ευκαταφρόνητο ο οποίος ωστόσο θα αναδείξει την ελευθερία, ως το μόνο
αγαθό για το οποίο αξίζει να μάχεται κανείς.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Με ποιες λέξεις μέσα από το ποίημα ο Ρήγας προσπαθεί να προτρέ-
ψει τους συμπατριώτες του να αγωνιστούν για την ελευθερία;

2. Ποιες εικόνες κυριαρχούν στο ποίημα; Ποια είναι η πιο έντονη και η
πιο παραστατική κατά τη γνώμη σας;

85
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«ΔÒÚ·»

A£ANA™IO™ XPI™TO¶OY§O™ (1772-1847)

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1772. Μεγάλωσε κι εκπαιδεύτηκε μέσα
στο κλίμα των προοδευτικών ιδεών του νεοελληνικού διαφωτισμού,
που επηρέασαν και την ελληνική παιδεία. Μετά τις πρώτες σπουδές του
στο Βουκουρέστι, ακολούθησε ανώτερες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της
Βούδας (λατινικά, φιλοσοφία, ιατρική) και της Πάντοβας (ιατρική και
νομικά). Όλη τη ζωή του την έζησε σχεδόν στις παραδουνάβιες ηγεμο-
νίες, όπου κατέλαβε ανώτερα αξιώματα. Στην αρχή ευνοήθηκε πολύ από
τον ηγεμόνα Αλέξανδρο Μουρούζη κι αργότερα από τον ηγεμόνα της
Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά, που τον διόρισε ανώτατο δικαστικό και του
ανέθεσε να ανασυντάξει τη νομοθεσία της χώρας. Μετά την ανάκληση του
Καρατζά αποσύρθηκε στο Σιμπίνι της Τρανσυλβανίας. Το 1836 επισκέ-
φθηκε για λίγο την ελεύθερη Ελλάδα. Η υποδοχή όμως που του έγινε δεν
ήταν εκείνη που περίμενε. Ξαναγύρισε στο Σιμπίνι, όπου και πέθανε.

Η δράση του ήταν πολυσχιδής. Ασχολήθηκε με ποικίλα θέματα, φιλολο-
γικά, γλωσσικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, πολιτικά κ.α. Δοξάστηκε όμως
ως ποιητής  κι έγινε γνωστός για τις απόψεις του γύρω από το γλωσσικό
ζήτημα. Στο σχετικό έργο του υποστήριξε ότι η νεοελληνική αποτελεί επι-
βίωση και κράμα της αρχαίας δωρικής και αιολικής διαλέκτου.

Από τα έργα του τυπώθηκαν τα εξής: Γραμματική της Αιολοδωρι-
κής, ήτοι ομιλούμενης τωρινής των Ελλήνων γλώσσας Βιέννη, 1805, Λυ-
ρικά (α΄ έκδοση 1811), Πολιτικά παράλληλα, Παρίσι 1833, Ελληνικά
Αρχαιολογήματα, Αθήνα 1853.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα αυτό του Αθανάσιου Χριστόπουλου εντάσσεται στην κα-
τηγορία των ποιημάτων που προβάλλουν και φωτίζουν την αστική νοο-
τροπία της εποχής καθώς και τις καθημερινές συνήθειες της αστικής κοι-
νωνίας που ενδιαφέρεται για τον έρωτα και τις υλικές απολαύσεις. Σε
σχέση με το αγωνιστικό πνεύμα του Θουρίου που ωθεί τον Έλληνα να86
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πολεμήσει με αυταπάρνηση και να διεκδικήσει την ελευθερία του, το ποί-
ημα αυτό βρίσκεται στον αντίποδα τέτοιων προτροπών. Οι προτροπές
επικεντρώνονται γύρω από τη χαρά και τη βίωση του παρόντος αλλά και
γύρω από τις απολαύσεις που προσφέρει ο Έρωτας και το κρασί.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: Οι τρεις πρώτες στροφές – Ο ποιητής θέλει να ζήσει το
παρόν και αδιαφορεί για το μέλλον.

2η ενότητα: Η τελευταία στροφή – Το τώρα και οι χαρές του Έρωτα
και του Βάκχου είναι τα πιο σημαντικά πράγματα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής με απλή γλώσσα και άκρως λυρική διάθεση εκφράζει την
επιθυμία του να ζήσει το παρόν, αδιαφορώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
για το μέλλον. Tο μέλλον είναι γι’ αυτόν μακρινό, πιστεύει πως είναι
μάταιο να σκέφτεται κανείς τι πρόκειται να του συμβεί μελλοντικά, για-
τί όσο κι αν σκέφτεται, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Η χαρά του παρόντος
και η αίσθηση που αποκομίζει από αυτήν είναι πιο σημαντική για εκείνον,
καθώς το τώρα είναι μια πραγματικότητα ενώ το μέλλον κάτι το αβέβαιο.
Η αδιαφορία του επεκτείνεται από την προσωπική του ζωή στα στοιχεία
της φύσης και τον εξωτερικό κόσμο γενικά για να επανέλθει με τόνο πιο
επιτακτικό και αποφασιστικό στην αρχική του άποψη: το παρόν και ιδι-
αίτερα οι υλικές απολαύσεις που αυτό προσφέρει (κρασί, διασκεδάσεις,
έρωτας) είναι εκείνα που αποκλειστικά τον ενδιαφέρουν και πραγματικά
προσπαθεί να τα χαρεί, να γευθεί δηλαδή την ουσία τους.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: (οι 3 πρώτες στροφές): Στους πρώτους στίχους του λυ-
ρικού αυτού ποιήματος, ο ποιητής χρησιμοποιώντας το α΄ ενικό πρό-
σωπο διατυπώνει αποφατικά (=αρνητικά) τις απόψεις του για τη ζωή. Ο
ίδιος δε θέλει, όπως χαρακτηριστικά λέει, να φροντίζει για το μέλλον.
Χαρακτηριστικοί είναι οι τρεις πρώτοι στίχοι όπου το ρήμα «δεν θέλω»
επανέρχεται στην αρχή των δύο πρώτων στίχων για να προβάλλει την 87
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αρνητική διάθεση του ποιητή αλλά και να δημιουργήσει αναμονή στον
αναγνώστη ο οποίος είναι έτοιμος να ακούσει θετικά αυτό που θέλει και
επιθυμεί ο ποιητής. Η αντίθεση επομένως των τριών πρώτων στίχων με
τους τρεις επόμενους προκύπτει αβίαστα μέσα από τη διατύπωση του
ποιητή που αφού εξέφρασε τι δε θέλει, τώρα καλείται να εκφράσει τι θέ-
λει πραγματικά. Κι αυτό που θέλει πραγματικά είναι το σήμερα, είναι η
επιθυμία του να ζήσει το παρόν, να ζήσει την κάθε στιγμή που το παρόν
του προσφέρει, αφήνοντας, καθώς λέει, το αύριο στην τύχη. Tο τι θα γί-
νει στο μέλλον είναι κάτι που ο ίδιος δεν το σκέφτεται, γιατί πιστεύει
πως τέτοιου είδους σκέψεις σχετικά με το μέλλον είναι μάταιες.  Εδώ
στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται έμμεσα στην συνήθεια πολλών αν-
θρώπων της εποχής του να προγραμματίζουν τις μελλοντικές τους ενέρ-
γειες, να κάνουν όνειρα και σχέδια για το αύριο. Ο ίδιος όμως σχολιά-
ζει πως όλες αυτές οι προσπάθειες αποβαίνουν μάταιες, γιατί ο άνθρω-
πος δε μπορεί να προκαθορίσει το μέλλον, το τι του επιφυλάσσει η μοί-
ρα· το μέλλον είναι αβέβαιο και τα σχέδια που κάνει κάποιος μπορεί να
ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και έχοντας στο νου και τη συ-
νείδησή του αυτές τις αντιλήψεις στρέφει το ενδιαφέρον του προς το
παρόν και το τώρα.

Η αδιαφορία του για το μέλλον της προσωπικής του ζωής μετατρέ-
πεται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μια γενικότερη απάθεια για τον εξω-
τερικό περιβάλλοντα χώρο και ό,τι τον αποτελεί. Ο ουρανός, η γη και ο
ήλιος αποτελούν ισχυρές φυσικές δυνάμεις που απαρτίζουν το φυσικό
κόσμο και διαχέουν τη δύναμή τους στο φυσικό περιβάλλον κάθε στιγ-
μή. Ο ποιητής λοιπόν προκειμένου να τονίσει την αξία του παρόντος σε
σχέση με το μέλλον, με μια διάθεση υπερβολής φθάνει στο σημείο να αρ-
νηθεί ακόμα κι αυτές τις δυνάμεις της φύσης που αν καταλυθεί η ισχυ-
ροποιός δύναμή τους, καταστρέφεται όλος ο κόσμος· τον ποιητή ωστό-
σο δεν τον μέλει. Με τις προτροπές που εισάγονται με το «ας» εκφράζει
την υποχωρητικότητά του και έμμεσα ρίχνει φως και απηχεί τις αστικές
αντιλήψεις της φαναριώτικης κοινωνίας που χαρακτηριζόταν από χα-
λαρότητα, τρυφηλότητα και καλοπέραση αλλά και από αδιαφορία για
τον έξω κόσμο και τα προβλήματα του έθνους. Η αντίληψη αυτή στην
οποία κυριαρχεί ο εφησυχασμός κάνει πιο έντονη την αντίθεση με το
αγωνιστικό πνεύμα το οποίο θέλει να εμφυσήσει ο Θούριος στους υπό-
δουλους Έλληνες. Αν ο Θούριος δημιουργήθηκε για να αφυπνίσει τους
Έλληνες και να τους παροτρύνει να πολεμήσουν για τα ιδανικά της
ελευθερίας και της πατρίδας, το ποίημα αυτό του Χριστόπουλου βυθί-
ζει τους Έλληνες σε ακόμα μεγαλύτερη νάρκη.88
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2η ενότητα: Ύστερα απ’ όσα έχει απαριθμήσει στις τρεις πρώτες
στροφές για το ανώφελο της προσπάθειας να σκέφτεται κανείς το μέλ-
λον, στην τελευταία στροφή προβάλλει έντονα και αποφασιστικά η αξία
του παρόντος. Το «Εγώ» του 1ου στίχου είναι δηλωτικό μιας τέτοιας
πρόθεσης εκ μέρους του ποιητή. Ο ποιητής ζητά το τώρα· ζητά να χαρεί
το παρόν και να γευθεί στο έπακρο τα αγαθά που αυτό προσφέρει. Τα
αγαθά αυτά δεν είναι άλλα από τον Έρωτα και το Βάκχο, εννοώντας με
το δεύτερο, το κρασί και τις διασκεδάσεις και τα γλέντια που αυτό συ-
νοδεύει. Ο Έρωτας και ο Βάκχος αποτελούν για τον ποιητή τα ύψιστα
αγαθά, γεγονός που μας παραπέμπει στις υλικές απολαύσεις, στις ηδο-
νές της ζωής που ναι μεν προσφέρουν τέρψη, είναι, ωστόσο, εφήμερες.
Ο ποιητής όμως δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο· η όλη του προσπάθεια κατα-
βάλλεται να χαρεί αυτά τα αγαθά και μέσα από αυτά να ζήσει τις καθη-
μερινές στιγμές που απαρτίζουν το παρόν του. Η προσωποποίηση του
Έρωτα και του Βάκχου μας παραπέμπει στους αντίστοιχους θεούς της
αρχαιότητας και χρησιμοποιείται εύστοχα από τον ποιητή για να ανα-
δείξει τη σημασία και την ισχυρή επίδραση που ασκούν πάνω του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή δημοτική γλώσσα που χρησι-
μοποιούσε ο απλός λαός, γεγονός που δικαιολογεί τη μεγάλη απήχηση
που είχε τόσο το συγκεκριμένο ποίημα όσο και όλη η συλλογή του Χρι-
στόπουλου την εποχή που εκδόθηκε. Η ομοιοκαταληξία είναι ζευγαρω-
τή και σταυρωτή.

ii) Ύφος / Mορφή

Tο ύφος είναι άμεσο, γοργό και με το περιεχόμενο του ποιήματος που
επικεντρώνεται στις διασκεδάσεις της ζωής και τα υλικά αγαθά γίνεται
ανάλαφρο και εύληπτο από τον αναγνώστη.

iii) Σχήματα Λόγου

1. Σχήμα Άρσης και θέσης: με το σχήμα αυτός κάποιος διατυπώνει
αρνητικά και στη συνέχεια θετικά αυτό που θέλει να πει («Δεν θέλω ...
στης τύχης την ροήν»).

2. Υπερβολή: Ας πέσει ο ουρανός / Η γη μας ας βουλήσει / κι ο ήλιος
ας σβήσει κι ας μείνει σκοτεινός. 89
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3. Συνεκδοχή: Βάκχος αντί για το κρασί / Έρωτας αντί για το αίσθη-
μα του έρωτα και της αγάπης.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY 

1. Ποιά είναι τα βασικά μορφικά χαρακτηριστικά του ποιήματος

και ποιά η σύνδεσή τους με τον τίτλο της ποιητικής συλλογής;

Το ποίημα αποτελείται από τέσσερις εξάστιχες στροφές με τον ίδιο
αριθμό συλλαβών σε κάθε στίχο (ο 1ος, ο 2ος, ο 4ος + ο 5ος 7σύλλαβοι,
ο 3ος και ο 6ος 6σύλλαβοι). Η γλώσσα είναι η απλή, ρέουσα, γλώσσα της
καθημερινής ζωής και ομιλίας που εξασφαλίζει την απήχηση και την
πλήρη ανταπόκριση στη λαϊκή ψυχή. Κάποιοι διάσπαρτοι διασκελισμοί
δημιουργούν αναμονές στον αναγνώστη και αγωνία γι’ αυτό που θ’
ακολουθήσει. Το α΄ ενικό πρόσωπο το οποίο δηλώνεται και άμεσα στην
τέταρτη στροφή (Εγώ) εξασφαλίζει αμεσότητα στο ύφος του ποιήματος
που έτσι δε γίνεται δυσνόητο και απρόσιτο στον αναγνώστη. Η αμεσό-
τητα αυτή σε συνδυασμό με τις μικρές ως προς τον αριθμό των στίχων
στροφές που δίνουν έναν γοργό τόνο στο ποίημα αλλά και το ανάλαφρο
θέμα του (εξύμνηση των χαρών της ζωής, του Έρωτα και των υλικών
διασκεδάσεων) προσδίδουν μια υποκειμενική λυρική αίσθηση που δια-
χέεται σ’ όλο το ποίημα. Έτσι, η λυρικότητα αυτή μέσα από την οποία ο
ποιητής εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις και εξυμνεί τα θέλγητρα
της ζωής συνδέεται άμεσα και με τον τίτλο της συλλογής που ονομάζε-
ται «Λυρικά». Προφανώς με τον τίτλο αυτό εκφράζεται η διάθεση αυτή
του ποιητή που διοχετεύεται στα ποιήματα που την απαρτίζουν μέσα
από τη συγκεκριμένη μορφή που παίρνουν και αισθητοποιούν τις αντι-
λήψεις του.

2. Γιατί ο αφηγητής δε νοιάζεται για το μέλλον και ενδιαφέρεται

μόνο για το παρόν; Πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε κρί-

νοντας από αυτήν τη στάση του;

Ο αφηγητής – ποιητής στο συγκεκριμένο ποίημα εκφράζει άμεσα την
αδιαφορία του για το μέλλον, γι’ αυτό και επικεντρώνει το ενδιαφέρον
του αποκλειστικά στο παρόν. Η αδιαφορία του αυτή για το μέλλον δι-
καιολογείται από το γεγονός ότι το μέλλον είναι απρόβλεπτο, δε μπορεί
να το σχεδιάσει κανείς και όποια όνειρα ή σχέδια κι αν κάνει, αυτά μπο-90
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ρεί να διαψευστούν και να αποβούν μάταια κατά την αντίληψη του αφη-
γητή. Από την άλλη όμως, η αδιαφορία αυτή παραπέμπει σε μια καθο-
ρισμένη στάση ζωής που υιοθετούσε την εποχή εκείνη η αστική κοινωνία
και η οποία προέτρεπε τους ανθρώπους να χαίρονται το παρόν, να απο-
λαμβάνουν τα υλικά αγαθά, να διασκεδάζουν, να τραγουδούν και να χο-
ρεύουν αδιαφορώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο για τα προβλήματα που
απασχολούν καθημερινά τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση για τα εθνικά
προβλήματα και ζητήματα. Η συγκεκριμένη στάση ζωής είναι εν μέρει
θετική γιατί προτρέπει τον άνθρωπο να ζήσει το τώρα, το παρόν, τη
στιγμή και να μην αναλώνεται σε σκέψεις που τον βασανίζουν και του
δημιουργούν άγχος. Πολλές φορές οι άνθρωποι δε ζουν τη στιγμή και
ύστερα από καιρό συνειδητοποιούν πως κατ’ αυτόν τον τρόπο δε ζουν
τη ζωή τους, χάνουν σημαντικές στιγμές από αυτήν, χάνουν το ίδιο το
νόημα της. Έτσι, η προτροπή που ενέχει το ποίημα «ζήσε τη στιγμή» εί-
ναι, όπως είπαμε, εν μέρει θετική. Η συγκεκριμένη στάση όμως είναι
συγχρόνως και αρνητική· η συνεχής ενασχόληση με τα υλικά αγαθά, το
ενδιαφέρον του ανθρώπου να αποκτά ολοένα και περισσότερα αλλά και
το διαρκές ενδιαφέρον για διασκέδαση και απόλαυση δημιουργούν στα-
διακά έναν άκρατο υλισμό στον άνθρωπο και παράλληλο τον απομο-
νώνουν από οτιδήποτε άλλο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Το άτομο κατά
συνέπεια γίνεται απαθές μπροστά σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός, σημα-
ντικό ή ασήμαντο, και τελικά αλλοτριώνεται ψυχικά και ηθικά.

3. Συγκρίνετε τα δύο πρότυπα ζωής που παρουσιάζει ο Pήγας και ο

Xριστόπουλος.

Τα δύο πρότυπα ζωής που προβάλλουν οι δύο ποιητές του
Ν. Διαφωτισμού είναι διαφορετικά και τα δύο όμως εκφράζουν στάσεις
και αντιλήψεις της συγκεκριμένης εποχής. Από τη μια πλευρά, ο Ρήγας
συνειδητοποιώντας την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
Έλληνες κάτω από το ζυγό της δουλείας και της καταπίεσης, με το κά-
λεσμά του προσπαθεί να τους αφυπνίσει από την πνευματική τους νάρ-
κη και να τους κάνει να αγωνιστούν ενάντια σ’ αυτό το ζυγό. Τους προ-
τρέπει ν’ αγωνιστούν για μια ζωή ελεύθερη, για μια ζωή όπου θα απο-
κτά νόημα μόνο μέσα στο πλαίσιο της ελευθεροφροσύνης και της ομό-
νοιας, για μια ζωή που χρειάζεται θυσίες και αυταπάρνηση. Τα υλικά
αγαθά δεν έχουν για εκείνον νόημα, γιατί αυτά εφησυχάζουν τον άν-
θρωπο, καθηλώνουν το πνεύμα και δε διευκολύνουν την όραση να δει
καθαρά. Τα υλικά αγαθά, εφήμερα και πρόσκαιρα, παραπλανούν τη συ-
νείδηση. Αντίθετα η πίστη στην πατρίδα, η πίστη στην εξασφάλιση του 91
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δικαιώματος της ελευθερίας, η πίστη στον ίδιο τον εαυτό και την ταυ-
τότητα της Ελλάδας αλλά και η πίστη στην εθνική ενότητα αποτελούν
τα πνευματικά εφόδια που ποτέ δεν εξαντλούνται αλλά καθοδηγούν τον
άνθρωπο και τον τροφοδοτούν με αγωνιστικό φρόνημα και απαράμιλ-
λο σθένος. Από την άλλη, ο Χριστόπουλος απομακρυσμένος από την
αγωνιστική διάθεση της ζωής, εκφράζει την επιθυμία του να ζήσει το τώ-
ρα, το παρόν και επικεντρώνει το ενδιαφέρον τους στις υλικές απολαύ-
σεις όπως είναι ο έρωτας, τα φαγοπότια και τα γλέντια, πιστεύοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο πως μόνο έτσι καταξιώνεται η ζωή. Από τη σύ-
γκριση, προκύπτει ότι τα δύο πρότυπα ζωής που παρουσιάζουν τόσο ο
Ρήγας όσο και Χριστόπουλος βρίσκονται στα δύο άκρα: αγώνας και θυ-
σία, στέρηση από τη μια πλευρά και εφησυχασμός και απόλαυση από
την άλλη, ιδανισμός από τη μια – υλισμός από την άλλη, αγάπη για την
πατρίδα που φθάνει μέχρι το θάνατο – αγάπη για τη ζωή που παίρνει
νόημα μέσα από τις υλικές ηδονές, ελπίδα για μια μελλοντική ελεύθερη
ζωή – έμφαση στο παρόν.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Μπορείτε να διακρίνετε μέσα στο ποίημα κάποια στοιχεία υπερβο-
λής; Ποια είναι η σκοπιμότητά τους;

2. Μερικοί εκφράζουν την άποψη πως πρέπει να ζούμε το τώρα και την
κάθε στιγμή του παρόντος σαν να είναι μοναδική. Η άποψη αυτή συ-
μπίπτει με τις ιδέες που απηχεί το ποίημα; Τεκμηριώστε την απάντη-
σή σας με στοιχεία μέσα από το κείμενο.
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«√ ƒˆÛÔ·ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜»

ANøNYMO™

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το συγκεκριμένο ανώνυμο ποίημα έχει διαλογική μορφή. Ο διάλογος
εκτυλίσσεται ανάμεσα σε δύο πλαστά πρόσωπα: το Ρωσοαγγλογάλλο που
μας φέρνει στον νου τις τρεις προστάτιδες Δυνάμεις των Ελλήνων (Ρω-
σία, Αγγλία, Γαλλία) κατά τη διάρκεια του Αγώνα και το Φιλέλληνα που
του απαντά. Σκοπός του ποιητή ήταν μέσα από αυτό το ποίημα και μέσα
από την περιγραφή της άθλιας κατάστασης των υπόδουλων Ελλήνων να
τους αφυπνίσει συνειδησιακά και να τους προτρέψει να στηριχθούν στις
δικές τους μόνο δυνάμεις, προκειμένου να επιτύχουν την απελευθέρωσή
τους. Ο Ρωσοαγγλογάλλος που στο πρόσωπό του εκπροσωπεί / συνοψί-
ζει τις Μεγάλες Δυνάμεις τις Προστάτιδες δυνάμεις, όπως αποκαλού-
νταν, δεν είναι παρά τα δεκανίκια των Ελλήνων, που επιδιώκουν όχι να
βοηθήσουν τους Έλληνες πραγματικά παρά να εξυπηρετήσουν τα δικά
τους συμφέροντα. Επομένως, η προτροπή του ποιητή που προκύπτει μέ-
σα από όλο το πλέγμα του ποιήματος είναι μία: να αποδεσμευθούν οι
Έλληνες από τα δεκανίκια που φαινομενικά τους στηρίζουν και να βασι-
στούν αποκλειστικά και μόνο στη δική τους δύναμη σε συνδυασμό με την
ασίγαστη θέλησή τους για ελευθερία και ουρανό.

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι οι πρώτοι στίχοι του ποιήματος,
στους οποίους ο Ρωσοαγγλογάλλος ρωτά το Φιλέλληνα σχετικά με την
αιτία της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στην πατρίδα του και
αντίστοιχα ο Φιλέλληνας ανταποκρίνεται και απαντά ανάλογα.

°. ¢OMH TOY EP°OY
Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (στίχοι 1-16): Ο Ρωσοαγγλογάλλος ρωτά για την αιτία
της άθλιας κατάστασης της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρα-
τίας και συγκρίνει το ένδοξο παρελθόν με το τραγικό παρόν.

2η ενότητα (στίχοι 17-37): Η αμάθεια, οι παραπλανητικοί και λαν-
θασμένοι χειρισμοί των Μ. Δυνάμεων είναι οι αιτίες για την αθλιότητα
στην οποία έχει περιπέσει η πατρίδα. Κανείς δε μπορεί να τη βοηθήσει
παρά μόνο τα ίδια τα παιδιά της, που έχουν αληθινά κίνητρα και ονει-
ρεύονται την απελευθέρωση. 93
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο Ρωσοαγγλογάλλος που αποτελεί τη φωνή των τριών Μ. Δυνάμεων,
οι ο ποίες είχαν αναλάβει την προστασία και την κηδεμονία της Ελλά-
δας, ζητά να μάθει από το Φιλέλληνα τους λόγους για τους οποίους η
πατρίδα βρίσκεται σ’ αυτή την άθλια κατάσταση, να υπομένει το ζυγό
της δουλείας και της καταπίεσης των Τούρκων. Σε μια προσπάθεια ν’
αναζητήσει τα αίτια, κάνει μια αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν της αρ-
χαίας Ελλάδας, τότε που ήταν ξακουστή σ’ όλον τον κόσμο, τότε που η
Ελλάδα ήταν πρυτανείον σοφίας και πηγή ελευθερίας και το συγκρίνει
με την τραγική τωρινή της κατάσταση. Ο Φιλέλληνας με τη σειρά του κα-
λείται να λύσει τις απορίες του Ρωσοαγγλογάλλου και δίνει την απά-
ντησή του: Η αμάθεια, η άγνοια των Ελλήνων αλλά και η εμπιστοσύνη
τους στην ξένη βοήθεια είναι τα βασικότερα αίτια για την κατάσταση
που επικρατεί. Η έλλειψη παιδείας αλλά και οι χειρισμοί των Δυνάμε-
ων που φαινομενικά βοηθούν την Ελλάδα την οδηγούν προς το χειρότε-
ρο. Γι’ αυτό και η Ελλάδα καλεί τα παιδιά της να αφυπνιστούν, να απο-
δεσμευθούν από τα δεσμά τους (είτε της δουλείας είτε της προστασίας)
και ν’ αγωνιστούν για την απελευθέρωση. Το ξύπνημα / η αφύπνιση
μπορεί να γίνει μόνο από ανθρώπους με αληθινή κλίση.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (στίχοι 1-16): Στους πρώτους στίχους ο Ρωσοαγγλογάλ-
λος απευθύνει άμεσα το λόγο στο Φιλέλληνα, σε β΄ ενικό γραμματικό
πρόσωπο, και με διαδοχικές κι αλλεπάλληλες ερωτήσεις ζητά να μάθει
για τα αίτια της οδυνηρής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα κα-
τά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο ανώ-
νυμος ποιητής και τοποθετεί στο στόμα του Ρωσοαγγλογάλλου (ξυλιές,
υβρισμούς, ανήκουστον φθορίαν, φόνον άδικον) αποδίδουν σε όλο τους
το μεγαλείο τα δεινά που υφίστανται οι ΄Ελληνες ως υπόδουλοι των
Τούρκων. Η υποδούλωσή τους είναι απαρηγόρητος τυραννία, μοιάζει
με σιδηροδεσμία· οι λέξεις σκληρές στο άκουσμά τους αντανακλούν την
καταπίεση και τις συμφορές των Ελλήνων και μας φέρνουν στο νου ει-
κόνες βαρβαρότητας και απάνθρωπης συμπεριφοράς εκ μέρους των
Τούρκων. Η σκλαβιά είναι τόσο μεγάλη και τόσο ανυπόφορη που ο Ρω-
σοαγγλογάλλος απορεί σχετικά με το πως την υποφέρουν.

Από το στίχο 7 και μετά οι ερωτήσεις που απευθύνει στο Φιλέλληνα
γίνονται με διάθεση ειρωνική, προκειμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο να94
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προβληθούν οι αληθινές διαθέσεις του Ρωσοαγγλογάλλου που στο ποί-
ημα αποτελεί το προσωπείο των τριών Μ. Δυνάμεων. Οι ερωτήσεις του
αναφέρονται στο παρελθόν της Ελλάδας και μας θυμίζουν την εποχή
της κλασική αρχαιότητας, τότε που οι Έλληνες ήταν σοφοί, ελεύθεροι
και φιλοπάτριδες. Με τον ειρωνικό τόνο που αποκτούν τα ερωτήματα,
αμφιβάλλει για το αν πραγματικά οι σημερινοί, υπόδουλοι ΄Ελληνες εί-
ναι απόγονοι εκείνων των προγόνων τους και επιδιώκει ν’ αμφισβητή-
σει την αγάπη τους για την ελευθερία και την πατρίδα. Παράλληλα, μπο-
ρούμε να πούμε, πως η καυστικότητά του επιτείνει το αδιέξοδο των
Ελλήνων και εντείνει ακόμα περισσότερο την τραγικότητά τους.

Οι στίχοι 11-14 συνεχίζουν και επεκτείνουν τη δηκτική διάθεση του
Ρωσοαγγλογάλλου που συγκρίνοντας το παρελθόν με το παρόν, τη δό-
ξα και τα μεγαλεία με τον ξεπεσμό και τη δουλεία καταλήγει στο συ-
μπέρασμα πως η άλλοτε λάμπουσα Ελλάδα, εκείνη που μπορούσε να με-
ταδώσει με την πνευματική της λάμψη τα φώτα της και σε άλλους πολι-
τισμούς, έχει καταντήσει ένα «σκέλεθρον», «μια σκοτεινή παστάδα». Οι
αλληγορίες που χρησιμοποιεί ο ποιητής αποπνέουν την αίσθηση της πα-
ρακμής και του θανάτου και παραπέμπουν στις δύσκολες συνθήκες δια-
βίωσης κατά τη διάρκεια της δουλείας. Οι δύο τελευταίοι στίχοι (15-16)
αποτελούν την προτροπή του Ρωσοαγγλογάλλου προς το Φιλέλληνα να
μιλήσει, να διηγηθεί δηλαδή και ν’ αποκαλύψει τα πραγματικά αίτια της
κατάντιας των υπόδουλων Ελλήνων. Η προτροπή και συγχρόνως προ-
στακτική «ομίλει, λύει την απορίαν» είναι χαρακτηριστική και με αυτήν
ο λόγος μεταβαίνει ομαλά, προκειμένου να ακούσουμε την απάντηση
του Φιλέλληνα.

2η ενότητα (στίχοι 17-37): Με τόνο αποφασιστικό ο Φιλέλληνας
απευθύνεται στους Ρωσοαγγλογάλλους, σε όλους εκείνους δηλαδή που
επιχειρούσαν κατά καιρούς να προστατέψουν και να βοηθήσουν τυπικά
την Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα δεν υπήρξε τόσο μεγάλη και τόσο τρανή
όσο η Ελλάδα στο παρελθόν. Η αρχαιοπρεπής λέξη «Ελλάς» αλλά και ο
τύπος «ήταν» προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα στο
ύφος της απάντησης. Από το παρελθόν, ωστόσο, γρήγορα ο Φιλέλληνας
προχωρά από το στίχο 210 και μετά στο παρόν και την κατάσταση που
επικρατεί τώρα, δηλαδή τον καιρό της υποδούλωσης. Η αντίθεση είναι
φανερή: η Ελλάδα ήταν τόσο μεγάλη, τώρα όμως είναι άθλια και ανά-
ξια· ανάξια του ονόματος και της παλαιάς της δόξας ανά τον κόσμο. Οι
στίχοι 22-25 υποδηλώνουν τα αίτια αυτής της αθλιότητας: η αμαθία επι-
κρατεί. Με τη λέξη αμαθία ο ποιητής μέσω του Φιλέλληνα, υπονοεί τό-
σο την έλλειψη παιδείας που κατά τον Κοραή δε μπορεί να οδηγήσει 95
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στην αποτίναξη του ζυγού όσο και τις άστοχες ενέργειες των Ελλήνων
που εμπιστεύονται ξένες Δυνάμεις. Τα αποτελέσματα της εμπιστοσύνης
αυτής φαίνονται ευκρινέστερα στο στίχο 25, όπου συνοψίζει τις συνέ-
πειες της προστασίας: όσους εμπιστεύτηκε η Ελλάδα προκειμένου να
την αφυπνίσουν και να της προσφέρουν βοήθεια στον απελευθερωτικό
της αγώνα, αυτοί τελικά αποδεικνύονται πως την οδηγούν στο γκρεμό
και στην καταστροφή. Στο συγκεκριμένο σημείο, οι στίχοι αυτοί μας
φέρνουν στο νου τα συμφέροντα των Ξένων Δυνάμεων που ενώ παρου-
σιάζονται ως αρωγοί στο μεγαλειώδη αυτό εθνικοαπελευθερωτικό αγώ-
να, στην πραγματικότητα προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις δικές τους
επιδιώξεις εις βάρος πάντοτε της Ελλάδας. Η έμμεση αναφορά είναι χα-
ρακτηριστική.

Η Ελλάδα, ωστόσο,  παρά την αθλιότητα και την «αμαθία» που τη
διακρίνει, παρά τον ζυγό της δουλείας κάτω από τον οποίο ζει, ακόμα
ανασαίνει· στενάζει για να εκφράσει την πίκρα και τον πόνο της και φω-
νάζει στα τέκνα της, στους ίδιους δηλαδή τους ΄Ελληνες να προκόβουν,
να προοδεύουν, να συνεχίζουν τον αγώνα τους και να μην εγκαταλεί-
πουν την προσπάθεια και τον αγώνα τους. Η Ελλάδα προσωποποιημέ-
νη από το Φιλέλληνα – ποιητή παίρνει τη μορφή της μάνας που νοιάζε-
ται για τα παιδιά της και τους απευθύνει συμβουλές. Η Ελλάδα – μάνα
δεν απευθύνεται σε άλλους παρά μόνο στα δικά της τέκνα. Μέσα από
τους χαρακτηριστικούς αυτούς στίχους ο ποιητής θέλει με έμμεσο τρό-
πο να προτρέψει τους Έλληνες να αποδεσμευθούν από τα δεσμά της
προστασίας τους και να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις. Η ελπίδα
για απελευθέρωση προέρχεται εκ των έσω και όχι από εξωτερικές πα-
ρεμβάσεις· γι’ αυτό και η Ελλάδα μόνο τότε, μόνο δηλαδή όταν προ-
στάζει τα τέκνα της και δεν περιμένει εξωτερική βοήθεια, μπορεί να ελ-
πίζει, μόνο τότε μπορεί ν’ αγωνίζεται και μόνο τότε μπορεί να καίει μέ-
σα της η ασίγαστη φλόγα για νίκη και ελευθερία. Η ελευθερία της θα
προέλθει από κάποιον άνθρωπο τολμηρό από κάποιον άνθρωπο με αλη-
θινή κλίση, δηλαδή από κάποιον που θα καθοδηγείται από αληθινά κί-
νητρα αγάπης και πίστης προς την πατρίδα, από κάποιον που με το
θάρρος και το μέγεθος της ψυχής του θα παρακινήσει όλους τους Έλλη-
νες να απελευθερωθούν. Γι’ αυτό και η ερώτηση του Φιλέλληνα – ποιη-
τή (στίχοι 32-34) διατυπώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ηχεί σαν να
απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες αλλά και σα να υπονοεί ότι μέχρι
στιγμής δεν βρέθηκε ποτέ κανένας με πραγματική κλίση να βοηθήσει και
να καθοδηγήσει τη χώρα· όλοι όσοι προθυμοποιήθηκαν μέχρι τώρα (Ρώ-
σοι, Άγγλοι, Γάλλοι) δεν έκαναν τίποτ’ άλλο παρά να παρατείνουν τη96
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δουλεία της και να προσπαθούν να ικανοποιούν τις δικές τους φιλοδο-
ξίες. Επομένως, η ερώτηση που απευθύνει ο Φιλέλληνας – ο ποιητής θα
μπορούσαμε να πούμε πως εκφράζει και τη δυσπιστία του για το αν
υπάρχει κάποιος που με αγνότητα και αληθινά αισθήματα θ’ αναλάβει
το δύσκολο έργο της απελευθέρωσης. Σε περίπτωση όμως που βρεθεί
κάποιος τέτοιος φωτισμένος άνθρωπος ο Φιλέλληνας – ποιητής εκ των
προτέρων στους στίχους 35-37 προδιαγράφει το ευτυχισμένο τέλος του
(πάγει στον ΄Αδη  χωρίς τινα κρίσιν). Με την τελευταία φράση, ο ποιη-
τής θέλει να πει πως όποιος κατορθώσει να απελευθερώσει την υπόδουλη
Ελλάδα θα είναι τόσο αγαπητός και η πράξη του τόσο σωτήρια και ενά-
ρετη που δε χρειάζεται να κριθεί την ώρα του θανάτου του, αφού η καλο-
σύνη και η ευεργετική του διάθεση είναι ήδη κατοχυρωμένες. Μέσα από
τους στίχους διαφαίνεται για ακόμα μια φορά ο πόθος του Φιλέλληνα για
απελευθέρωση και αποτίναξη του τουρκικού ζυγού από το άγρυπνο βλέμ-
μα φωτισμένων ανθρώπων που αφοσιώνονται στην πατρίδα τους και θυ-
σιάζονται γι’ αυτήν και σε καμιά περίπτωση ξένων εταίρων.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ποίημα είναι η λό-
για γλώσσα της εποχής με πολλούς αρχαϊσμούς οι οποίοι χρησιμοποι-
ούνται για να προσδώσουν μια επιβλητικότητα στην όλη σύνθεση, να
προϊδεάσουν τον αναγνώστη για τη σοβαρότητα του περιεχομένου του
ποιήματος αλλά ταυτόχρονα για να εντείνουν τον ειρωνικό τόνο που
υποβόσκει τόσο στα λόγια του Ρωσοαγγλογάλλου όσο και στα λόγια του
Φιλέλληνα. 

ii) Ύφος / Mορφή

Tο ύφος γίνεται μεγαλοπρεπές με τη χρήση των αρχαιοπρεπών λέξε-
ων («βαβαί!» σκέλεθρον, παστάδα), ειρωνικό και σοβαρό (ιδιαίτερα
στους στίχους 7-8, 13-14, 23-25) αλλά και ταυτόχρονα γοργό και άμεσο
στο δεύτερο μέρος, όταν παίρνει το λόγο ο Φιλέλληνας, με τις σύντομες
φράσεις και τα κοφτά νοήματα.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος έχει ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή (ιδιαίτερα στο πρώτο μέ-
ρος, όπου μιλά / παίρνει το λόγο ο Ρωσοαγγλογάλλος) 97
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iv) Σχήματα Λόγου

1. Ειρωνεία (στίχοι 13-14, 23-25).
2. Επαναφορά (στίχοι 3, 5, 9, 13: επανάληψη του πως στην αρχή των

στίχων).
3. Διασκελισμοί («Ελλάς και όχι άλλη ... μεγάλη» / «και τότ’ ελπίζει

ότι κερδίζει» / «Μα τις τολμήσει ... να την κινήση;» / «Όστις τολμήση να
την ξυπνήση»).

Στο ποίημα κυριαρχούν εικόνες που εύκολα σχηματίζονται και πλά-
θονται στο νου και τη συνείδηση του αναγνώστη χάρη στην εύστοχη και
κατάλληλη τοποθέτηση των λέξεων από τον ίδιο τον ποιητή. Έτσι, θα
μπορούσαμε να πούμε πως αρχικά κυριαρχεί η εικόνα του διαλόγου
ανάμεσα στα δύο πλαστά πρόσωπα, τα οποία φανταζόμαστε να κάθο-
νται αντικριστά, σαν αντίπαλοι και να διαλέγονται σε έντονο ύφος. Η
εικόνα επίσης της βαρβαρότητας των Τούρκων και του τουρκικού ζυγού
διακρίνεται εύκολα μέσα από τη σκληρότητα των ίδιων των λέξεων που
τοποθετούνται την κατάλληλη στιγμή για να προβάλλουν τη συμπερι-
φορά και το χαρακτήρα των τυράννων – Τούρκων. Τέλος, οι στίχοι 23
και 26 παραπέμπουν σε ηχητική εικόνα ενώ ο στίχος 34 σε κινητική.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY

1. Tόσο το ερώτημα όσο και η γενικότερη στάση του Pωσοαγγλο-

γάλων συνιστούν ειρωνεία και καταφρόνηση για την Eλλάδα και

τους Έλληνες. Σε ποια σημεία του κειμένου και με ποια εκφρα-

στικά μέσα δηλώνεται η ειρωνεία;

Μέσα από τα λόγια του Ρωσοαγγλογάλλου είναι φανερή η αρνητική
και αποδοκιμαστική στάση που κρατά απέναντι στους Έλληνες και την
Ελλάδα, παρά το τυπικό και επιφανειακό ενδιαφέρον του να μάθει του
λόγους που την οδήγησαν στην άθλια κατάσταση της δουλείας. Ο ειρω-
νικός τόνος του λόγου του είναι ιδιαίτερα έντονος και αισθητός στους
στίχους 5-14 όπου υπενθυμίζοντας στο Φιλέλληνα το ένδοξο παρελθόν
των Ελλήνων προσπαθεί κι αυτό να το υποσκελίσει, να το υποβαθμίσει
και να το γελοιοποιήσει. Τα εκφραστικά μέσα από τα οποία διαφαίνεται
η ειρωνική του διάθεση είναι κυρίως τα ερωτήματα που του απευθύνει
που παίρνοντας τη συγκεκριμένη μορφή μοιάζουν με ρητορικά ερωτή-
ματα και που αν απαντηθούν είναι σαν να αμφισβητούν τόσο την οντό-
τητα των Ελλήνων όσο και τη σημασία και τη δόξα των αρχαίων προ-98
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γόνων που στην πραγματικότητα υπήρξαν οι καθοδηγητές και σύμβου-
λοι των σύγχρονων Ελλήνων. Ένα δεύτερο εκφραστικό μέσο που εντεί-
νει και αποκαλύπτει σε όλη της διάσταση την ειρωνική πρόθεση του ποι-
ητή είναι οι δύο στίχοι που καταλήγουν με θαυμαστικό (στίχοι 13-14).
Οι στίχοι αυτοί με τη χρήση του θαυμαστικού και ιδιαίτερα με το επι-
φώνημα «Βαβαί» που στο αρχαίο δράμα το χρησιμοποιούσαν για να εκ-
φράσουν πόνο και δυστυχία, μοιάζουν με αναφώνηση που αντί να εκ-
φράζει τον πόνο, φανερώνει την πρόθεση του ποιητή για γελοιοποίηση
της Ελλάδας, της λάμπουσας κατά την έκφρασή του. Τέλος, η φράση και
έκφραση «φίλτατε Γραικέ» ολοκληρώνει τον ειρωνικό τόνο στο λόγο
του Ρωσοαγγλογάλλου, καθώς γνωρίζουμε πως για το Ρωσοαγγλογάλλο
ο Έλληνας σε καμιά περίπτωση δεν ήταν φίλτατος, δηλαδή αγαπητός,
αλλά ακριβώς το αντίθετο, μισητός και ένα απροσπέλαστο εμπόδιο στην
κατακτητική του πορεία.

2. Για ποιό λόγο ο Pωσοαγγλογάλλος αναφέρεται στο λαμπρπό αρ-

χαίο ελληνικό παρελθόν; Ποιά στάση κρατά σχετικά με αυτό το

θέμα ο Φιλέλληνας;

Ο Ρωσοαγγλογάλλος αναφέρεται στο λαμπρό αρχαίο παρελθόν, τότε
που οι Έλληνες αποτελούσαν το πρότυπο όλων των ανθρώπων, γεμάτοι-
γνώση, σοφία αλλά και αγάπη για την πατρίδα, για να τονίσει την αντί-
θεση με την παρούσα τραγική και δυστυχή κατάσταση στην οποίαν έχουν
περιπέσει εξαιτίας της δουλείας τους. Ο ίδιος ο Ρωσοαγγλογάλλος ανα-
φέρεται διεξοδικά στο παρελθόν και αναρωτιέται το λόγο που οι σημερι-
νοί Έλληνες δεν ακολουθούν και δε μιμούνται τις ενέργειες των προγό-
νων τους προκειμένου να πράξουν ανάλογα και στο παρόν. Τελικά, η
αναφορά του στο αρχαίο παρελθόν θα μπορούσαμε να πούμε πως γίνεται
και με μια πρόθεσης αμφισβήτησης αυτού όπως και της συνέχειας του
από τους σύγχρονους πατριώτες. Απέναντι όμως στα όσα λέγει προκα-
ταβολικά ο Ρωσοαγγλογάλλος, ο Φιλέλληνας δε μένει απαθής· με αποφα-
σιστικότητα και θάρρος δίνει τη δική του απάντηση σχετικά με την αξία
του παρελθόντος που προσπάθησε να μειώσει κάπως ο συνομιλητής του.
Με τους στίχους 17-19 αποκαθιστά το μεγαλείο και τη δύναμη της Ελλά-
δας στο προγονικό παρελθόν διατυπώνοντας την άποψη ότι καμιά άλλη
χώρα δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή. Η λέξη Ελλάς καταδεικνύει τόσο το σε-
βασμό προς τις αξίες που αντιπροσωπεύει όσο και τη μεγάλη αξία που
αποκτά στη συνείδηση του ποιητή αλλά και όλων των Ελλήνων. Γι’ αυτό
και για να ανυψώσει ακόμα περισσότερο το μεγαλείο και μέγεθος της
Ελλάδας στο παρελθόν, προχωρά αμέσως στο νυν, στην τωρινή άθλια κα-
τάσταση που κάνει την αντίθεση ακόμα πιο έντονη. 99
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3. Ποιές είναι οι βασικές αιτίες για την άθλια κατάσταση της Eλλά-

δας, σύμφωνα με το Φιλέλληνα;

Σύμφωνα με το Φιλέλληνα, οι βασικές αιτίες για την άθλια κατάστα-
ση που επικρατεί στην Ελλάδα είναι η «αμαθία», όπως μας αποκαλύπτει
μέσα από τους στίχους του. Η αμαθία δεν είναι άλλη από την έλλειψη
παιδείας, χωρίς την οποία το έθνος δε μπορεί να προχωρήσει αλλά πα-
ραμένει σε μια κατάσταση στασιμότητας. Με τον όρο βέβαια αμαθία
μπορεί να εννοηθεί και η έλλειψη νου, η έλλειψη λογικών και συνετών
σκέψεων και ενεργειών που έχουν σαν φυσική συνέπεια τα σφάλματα
και τους άστοχους χειρισμούς. Η άθλια κατάσταση της Ελλάδας, ωστό-
σο, δεν οφείλεται μόνο στην αμαθία. Οφείλεται και στην ύπαρξη των ξέ-
νων υποστηρικτών της (Ρώσοι, Άγλλοι, Γάλλοι) που με την πρόφαση της
ενίσχυσης του απελευθερωτικού αγώνα καταβαραθρώνουν στην ουσία
κάθε έννοια ελευθερίας, βυθίζουν τη χώρα στο σκοτάδι και την οδηγούν
προς το χειρότερο, σε ακόμα μεγαλύτερη υποδούλωση, προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και σχέδια. Γι’ αυτό και η πα-
τρίδα αναστενάζει για τα δεινά της, υπενθυμίζει διαρκώς στα τέκνα της
την ευθύνη τους απέναντι σ’ αυτήν και έμμεσα τους παρακινεί να στη-
ριχθούν στις δικές τους δυνάμεις και όχι στις ξένες· οι άνθρωποι με
αληθινή κλίση, με αληθινό δηλαδή ενδιαφέρον και πραγματική αγάπη
για την Ελλάδα, δεν είναι άλλοι από τα ίδια τα παιδιά της που αναμέ-
νονται να την ελευθερώσουν.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1 .Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη σκλαβωμένη Ελλάδα όπως
απεικονίζεται στα λόγια του Ρωσσοαγγλογάλλου;

2. Ποια είναι η βαθύτερη επιθυμία και ο διακαής πόθος των Ελλήνων
όπως  προβάλλεται από τα λόγια του Φιλέλληνα προς το Ρωσσοαγ-
γλογάλλο;

3. Να σχολιάσετε τον τίτλο του ποιήματος λαμβάνοντας υπόψιν σας ότι
οι τρεις Δυνάμεις που «προστάτευαν» την Ελλάδα κατά τη διάρκεια
του αγώνα τους εναντίον του τουρκικού ζυγού ήταν η Αγγλία, η Γαλ-
λία, και η Ρωσία (οι αποκαλούμενες και ως Προστάτιδες Δυνάμεις).

100
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«√ ¶··ÙÚ¤¯·˜»

A¢AMANTIO™ KOPAH™ (1748-1833)

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε το 1748 στη Σμύρνη και πέθανε το
1833 στο Παρίσι. Ήταν έλληνας λόγιος και ποιητής. Ο Κοραής θεωρεί-
ται ως ο μεταρρυθμιστής της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ο Αδαμάντιος Κοραής ασχολήθηκε από νωρίς με την σπουδή των
παλιών και νέων γλωσσών, αργότερα ακολούθησε το επάγγελμα του
εμπόρου, εκπληρώνοντας την ευχή του πατέρα του. Το 1782 σπούδασε
στο Μονπελιέ της Γαλλίας ιατρική και φυσικές Επιστήμες. Εγκαταστά-
θηκε το 1788 στο Παρίσι για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την λογοτε-
χνία. Ενώ δέχτηκε την γαλλική υπηκοότητα, η συνείδησή του παρέμεινε
καθαρά ελληνική. Ασχολήθηκε με την εκκλησία, την παιδεία, τις επιστή-
μες και την πολιτική. Από το Παρίσι μαχόταν με τα γραπτά του υπέρ της
πνευματικής αναγέννησης της Ελλάδας. Ως κύριο στόχο είχε την δημι-
ουργία μίας εθνικής κοινής ελληνικής γλώσσας, τόσο προφορικής όσο
και γραπτής. Οι κανόνες που έθεσε γι’ αυτόν τον σκοπό αποτελούν έως
και σήμερα τα βασικότερα θεμέλια της καθαρεύουσας. Ο Αδαμάντιος
Κοραής επεδίωκε την αφύπνιση των Ελλήνων και γι’ αυτό τους υπεν-
θύμιζε την πολυτιμότητα της ελληνικής κληρονομιάς και των Eλλήνων
προγόνων τους. Διαπίστωσε, πως η μόρφωση είναι το κλειδί της δημι-
ουργίας μίας ανεξάρτητης Ελλάδας.

Ο Αδαμάντιος Κοραής αποδοκίμαζε με τα γράμματά του τις θέσεις
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία κυβερνούσε τους ομογε-
νείς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήταν ενάντια στην υπόθεση
μίας ανεξάρτητης Ελλάδος. Ο Κοραής απέκτησε τις γνώσεις του για την
κλασική περίοδο μέσα από τις σπουδές  εκδόσεων αρχαίων ελλήνων
συγγραφέων. Η μαρμάρινη προτομή του διακοσμεί το Λύκειο της Χίου,
το οποίο κληρονόμησε την βιβλιοθήκη του, ενώ άγαλμά του υπάρχει και
έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Έργα του: Aδελφική διδασκαλία (1798), Άσμα πολεμιστήριον (1802),
Σάλπισμα Πολεμιστήριον (1801), Πρόδρομος Eλληνικής Bιβλιοθήκης
(1805), Eλληνική Bιβλιοθήκη (1807-1820), Eλληνικής Bιβλιοθήκης Πά-
εργα (1807-1826).

101
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφω-
τισμού. Σπουδασμένος στη Γαλλία και έχοντας δεχθεί τις ευεργετικές
επιδράσεις του Γαλλικού Διαφωτισμού αλλά και έχοντας αφομοιώσει
τις επαναστατικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, καταβάλλει κάθε
προσπάθεια να τις μεταδώσει στο υπόδουλο γένος. Μοναδικός του σκο-
πός ήταν να φωτίσει και να αφυπνίσει πνευματικά τους υπόδουλους
Έλληνες, γιατί πίστευε πως μόνο όταν οι ΄Ελληνες παιδευτούν και θε-
μελιώσουν το στέρεο οικοδόμημα της παιδείας θα μπορέσουν να απε-
λευθερωθούν.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του λοιπόν να μορφώσει το έθνος
ασχολήθηκε και με την έκδοση αρχαίων συγγραμμάτων τα οποία συνό-
δευε με προλεγόμενα, δηλαδή με σχόλια δικά του μέσα από τα οποία
προσπαθεί να καταδείξει την αξία των γραμμάτων και της παιδείας.

Ο Παπατρέχας είναι ένα αυτοτελές διήγημα, σε μορφή εκτεταμένης
επιστολής, το οποίο ο Κοραής εντάσσει στα Προλεγόμενα της Ιλιάδας.
Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από τα Προλεγόμενα της ρα-
ψωδίας Β. Σ’ αυτό διαφαίνεται το πάθος του ιερέα τόσο για την παιδεία
όσο και για την αξία της ελληνικής κληρονομιάς την οποία προσπαθεί
να προστατεύσει από επιτήδειους ξένους που προσπαθούν να την καρ-
πωθούν. Tο μήνυμα που θέλει να περάσει ο αγνός ιερέας αλλά και πίσω
από αυτόν ο ίδιος ο συγγραφέας επαναλαμβάνεται εδώ, όπως και σε όλο
το διαφωτιστικό έργο του Κοραή: μόνο με τη μόρφωση αλλά και μόνο
μέσα από το σεβασμό προς την αρχαία κληρονομιά και τον πολιτισμό
που υπενθυμίζει στους ΄Ελληνες την εθνική τους ταυτότητα και ενότη-
τα, θα μπορέσουν σταδιακά να ωριμάσουν ώστε να διεκδικήσουν την
πολυπόθητη ελευθερία τους. Η διαφύλαξη της ελληνικής κληρονομιάς
από τα αδηφάγα βλέμματα των ξένων προβάλλει έντονα και ταυτόχρο-
να ηχεί σαν αναπόδραστη ευθύνη όλων των Ελλήνων, προκειμένου να
διατηρήσουν ακέραιη την ταυτότητά τους αλλά και τις μνήμες του πα-
ρελθόντος. Η αρχαία κληρονομιά αποτελεί το μόνο δεσμό των σύγχρο-
νων Ελλήνων με το προγονικό παρελθόν· αυτή τους υπενθυμίζει την
ενότητά τους ως έθνος, τους εμπνέει, έχοντας ως πρότυπο τους προγό-
νους, να αγωνιστούν και τους καλεί να την υπερασπίσουν πριν κατα-
στραφεί εντελώς στα χέρια ξένων εκμεταλλευτών. Επομένως, το πάθος
και η ανάγκη για την ασφάλεια της κληρονομιάς αυτής προβάλλουν επι-
τακτικά σε συνδυασμό με την ανάγκη της μάθησης που διαπερνά όλες
τις σκέψεις, τους συλλογισμούς και τα σχέδια του Κοραή.102
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα («Πριν σοφισθή .... κατοίκων»): Η ενασχόληση του Πα-
πατρέχα με την αρχαία κληρονομιά και ο ζήλος του να την προστατέψει
κυρίως από τους Άγγλους.

2η ενότητα («Α! μ’ έλεγε μίαν των ημερών ... τόση ήταν η τότε δυ-
στυχία του γένους»): Η επιθυμία του Παπατρέχα να συγκεντρώσει όλα
τα κειμήλια της ελληνικής κληρονομιάς στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη
Χίο και η επιθυμία του να επιβάλλει στους ξένους περιηγητές πληρωμή
εξαιτίας της αρπακτικότητάς τους κατά το παρελθόν.

3η ενότητα («Αλλά και σήμερον, μήπως είμεθ’ ευτυχέστεροι ... λέ-
ρας»): Η προσπάθεια που καταβάλλει το έθνος για ορθή και φωτισμένη
παιδεία και η προβολή της μεγάλης αξίας της.

4η ενότητα («Αλλά δεν ετελείωσα ... μεγαλύτερον»): Το χρέος των ξέ-
νων απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό χάρη στον οποίο πήραν τα πρώ-
τα φώτα και η ελπίδα του Παπατρέχα να ξεπεράσει ο ελληνικός πολιτι-
σμός σε μέγεθος τον αντίστοιχο δυτικό για ακόμη μια φορά στην ιστορία.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα (έχει αναφερθεί παραπάνω).

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας κατ’ εξοχήν την αφή-
γηση μας παρουσιάζει σε συνεχή λόγο τις συνήθειες του αγνού ιερέα από
τη Χίο, του Παπατρέχα, εστιάζοντας κυρίως στις προσπάθειές του να
προστατεύει με κάθε τρόπο και μέσα οποιοδήποτε ιερό, προγονικό κει-
μήλιο. Μέσα από το σχήμα της αντίθεσης, κάνει τη σύγκριση ανάμεσα
στις παρελθοντικές ασχολίες του ιερέα που σχετίζονταν με ευχάριστες
συγκεντρώσεις με τους άλλους ιερείς και τις σημερινές, τη μελέτη επι-
γραφών αλλά και οποιασδήποτε τέχνης ελληνικής. Η σύγκριση που προ-
βάλλεται κάνει φανερό το ιερό καθήκον του Παπατρέχα και τονίζει δια-
κριτικά το ζήλο του για την ελληνική κληρονομιά. Πότε μόνος του πότε
πάλι με τη βοήθεια των συμπατριωτών του μεταφέρει λείψανα ή κειμή-
λια στην πόλη και σαν άγρυπνος φρουρός απευθύνει συμβουλές σε
όλους τους πολίτες να τα προστατεύουν και να εκτιμούν την αξία τους.
Για τον ίδιο, η αξία τους είναι ανεκτίμητη, γιατί αυτή ακριβώς η κληρο- 103
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νομιά τους υπενθυμίζει την καταγωγή του, τους άρρηκτους δεσμούς με
το παρελθόν και σφυρηλατεί στη συνείδησή τους την ανάγκη προστα-
σίας της. Γι’ αυτό και απέναντι στους ξένους περιηγητές που επισκέ-
πτονται την Ελλάδα, ο ίδιος γίνεται ιδιαίτερα καχύποπτος. Ενώ παλαι-
ότερα ήταν ευνοϊκός, όταν ανακάλυψε τις άγριες και αρπακτικές διαθέ-
σεις τους, η ευνοϊκή του αυτή στάση μετατράπηκε σε δυσμενή έως και
εχθρική. Δεν τους παρατηρεί, καθώς λέει ο συγγραφέας, πλέον με ζηλο-
τυπίαν. Η παρουσία τους του δημιουργεί τόσο μεγάλο φόβο ώστε προ-
σπαθεί να τον μεταδώσει σε όλες τις ψυχές των συμπατριωτών του,
προκειμένου, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να παραμένουν άγρυπνοι συνειδη-
σιακά και να καιροφυλακτούν σε περίπτωση μιας πιθανής αρπαγής ελ-
ληνικού κειμηλίου. Με κωμικό τρόπο ο συγγραφέας παρουσιάζει την
αφέλεια του αγνού ιερέα που μέσα του καίει ασίγαστη η αγάπη για την
ελληνική κληρονομιά και την πατρίδα, όταν ο ίδιος ζητά να τοποθετη-
θεί τηλέγραφος ώστε να ακούγεται σε όλο το νησί και κατ’ αυτόν τον
τρόπο οι συμβουλές του προς τους κατοίκους να έχουν γρήγορη και
άμεση απήχηση. Ο συγγραφέας μέσα από την κωμική αυτή σκηνή επι-
χειρεί να σκιαγραφήσει το χαρακτήρα του άδολου ιερέα και κυρίως να
καταδείξει την άμετρη αγάπη του και το συνεχές ενδιαφέρον του για τα
ιερά κειμήλια της πατρίδας σε σημείο που να θέτει όλους τους συμπα-
τριώτες του σε εγρήγορση και να γίνεται για τους ίδιους η φωνή της συ-
νείδησής τους, που τους καλεί να προστατέψουν ό,τι τους συνδέει με το
παρελθόν και την ίδια την έννοια της πατρίδος.

2η ενότητα: Η αφήγηση σταματά για να λειτουργήσει ο διάλογος που
ζωντανεύει τη σκηνή και συμβάλλει στην αμεσότητα των μηνυμάτων
που επιθυμεί να προβάλλει ο ίδιος ο συγγραφέας. Ο διάλογος εκτυλίσ-
σεται ανάμεσα στον Παπατρέχα και το συγγραφέα που κατ’ αυτόν τον
τρόπο παίρνει το ρόλο του συνομιλητή. Ο συγγραφέας που εδώ παρου-
σιάζεται ως ήρωας δεν είναι ένας απλός συνομιλητής που ακούει τις
σκέψεις, τα όνειρα και τα οράματα του Χιώτη ιερέα. Είναι εκείνος που
μέσα από τις καίριες και εύστοχες ερωτήσεις του προωθεί το διάλογο
και δίνει τη δυνατότητα στον ιερέα να επεκτείνει τη σκέψη του αλλά και
στον αναγνώστη να πλησιάσει ακόμα περισσότερο το ήθος και το χαρα-
κτήρα του. Ο Παπατρέχας λοιπόν, στη συγκεκριμένη σκηνή οραματίζε-
ται να είχε εξουσία, ώστε να μπορούσε να μεταφέρει όλα τα ελληνικά
κειμήλια στη γενέτειρά του, τη Χίο, για να διασφαλίσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο την ακεραιότητά τους. Πιστεύει, με την αγνή αγάπη που τον δια-
κατέχει όχι μόνο για τη Χίο αλλά για όλη την Ελλάδα, πως κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να γίνει, από τη στιγμή που όλη η Ελλάδα, καθώς λέει, εί-104
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ναι μια ψυχή και μια πόλις Τα λόγια αυτά που ο συγγραφέας τοποθετεί
στο στόμα του αγαθού ιερέα απηχούν και τις αντιλήψεις του ίδιου του
Κοραή και θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί τον ωραιότερο ύμνο
εθνικής ενότητας που παρακινεί όλους τους Έλληνες σε κοινή δράση μέ-
σα από το συνεκτικό δεσμό που τους περιβάλλει. Τα λόγια αυτά αποτε-
λούν μια ιδεολογική κατάθεση του ίδιου του συγγραφέα που ακράδαντα
πιστεύει πως τόσο η συνειδητοποίηση της εθνικής ενότητας και δύναμης
που κρύβουν οι Έλληνες όσο και η μόρφωση αποτελούν βασικές προϋ-
ποθέσεις για την επιτυχία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Ο Παπα-
τρέχας, συνεχίζοντας τη σκέψη του, εκφράζει την επιθυμία του αυτά τα
κειμήλια να μπορούν να ιδωθούν από τους ξένους, μόνο ύστερα από
πληρωμή. Ο συγγραφέας αντιδρά διατυπώνοντας την άποψη ότι μια τέ-
τοια ενέργεια, σε περίπτωση που ισχύσει, μοιάζει με εμπόριο που καμιά
φωτισμένη πόλη, ακόμα και η ίδια η Γαλλία ποτέ δεν έχει εφαρμόσει. Ο
Παπατρέχας, όμως, σαν να περίμενε μια τέτοια αντίδραση εκ μέρους
του συνομιλητή του, ανταπαντά πως η πληρωμή είναι ανάγκη να επι-
βληθεί όχι για χάρη του κέρδους και των οικονομικών συμφερόντων
που πρόκειται να αποκομίσει η Ελλάδα από μια τέτοια ενέργεια. Η πλη-
ρωμή νοείται από τον ιερέα σαν τιμωρία που επιβάλλεται στους ξένους
για την αρπακτική διάθεσή τους κατά το παρελθόν, γεγονός που είχε ως
συνέπεια τη στέρηση από την πατρίδα σημαντικών αποσπασμάτων της
κληρονομιάς της. Για εκείνον, βέβαια οι ενέργειες των ξένων κατά το
παρελθόν, τότε που η χώρα ήταν ακόμα απαίδευτη και προφανώς δεν
κατανοούσε τη σημασία των κειμηλίων, ήταν και εν μέρει ενεργητική
μιας και μεταφέροντάς τα σε άλλες χώρες τα προστάτευαν και τα απο-
μάκρυναν από τις καταστρεπτικές διαθέσεις των απλών κατοίκων που
εξαιτίας της αμάθειας αδιαφορούσαν γι’ αυτά. Χαρακτηριστικό δείγμα
της κατάστασης που επικρατούσε κατά το παρελθόν στην Ελλάδα και
που ενισχύει το μέγεθος της αξίας που έχει η παιδεία για ένα έθνος εί-
ναι η αναφορά στις συνήθειες της γυναίκας του, της παπαδιάς, η οποία
έσχιζε τα γραμμένα χαρτιά, επειδή τα θεωρούμε άχρηστα πλέον για γρα-
φή. Η δυστυχία του γένους ήταν πολύ μεγάλη, γιατί όλοι οι Έλληνες πα-
ρέμεναν στο σκοτάδι της αμάθειας και δε μπορούσαν να δουν καθαρά
ούτε βέβαια να διακρίνουν την αλήθεια αλλά και τη σημασία του πα-
ρελθόντος. Ο Παπατρέχας πολύ εύστοχα ταυτίζει την ανυπαρξία παι-
δείας και μόρφωσης  με τη δυστυχία, θέλοντας για μια ακόμη φορά να
εξάρει το λυτρωτικό και απελευθερωτικό της χαρακτήρα. Μόνο μέσα
από την παιδεία ο άνθρωπος μπορεί να συλλάβει την αλήθεια κι αφού
τη συλλάβει και την κατανοήσει να προχωρήσει εξοπλισμένος καθώς θα 105
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είναι με το πνευματικό φως για να αποδεσμευθεί απ’ ό,τι τον καθηλώ-
νει, απ’ ό,τι τον καταπιέζει και δεν τον αφήνει να ευτυχήσει.

3η ενότητα: Ο συνομιλητής του Παπατρέχα που δεν είναι άλλος από
τον ίδιο τον συγγραφέα μέσα από την ερώτηση που του απευθύνει, μοι-
άζει να αμφισβητεί τη συμβολή της παιδείας στην προκοπή και την ευ-
τυχία του ανθρώπου, ανατροφοδοτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το διά-
λογο και δίνοντας τη δυνατότητα στον αγνό ιερέα να υμνήσει την παι-
δεία και να την παρομοιάσει με λουτρό. Η αμφισβήτηση της παιδείας εί-
ναι για τον ιερέα αμαρτία, βλασφημία, γι’ αυτό και μέσα από τα λόγια
του προσπαθεί να μεταπείσει το συνομιλητή του ως προς τις προηγού-
μενες απόψεις του. Παραδέχεται αξιοπρεπώς ότι ο δρόμος της παιδείας
είναι ακόμα μακρινός και δύσκολος για να κατακτηθεί· το σημαντικό
όμως για κείνον είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους του λαού της άγνοι-
ας και της αμάθειάς του· αυτό ήδη αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα για
την κατάκτησή της κι αυτό είναι που μετράει τελικά. Η φράση του Πα-
πατρέχα «την αίσθηση λέγω ότι μας λείπουσι πολλά» μας παραπέμπει
στην αντίστοιχη σωκρατική άποψη «âÓ Ôr‰· ¬ÙÈ Ôé‰bÓ Ôr‰·» και τονίζει
χαρακτηριστικά τη σημασία που έχει για τον άνθρωπο η συνειδητοποί-
ηση των ελλείψεων του, ώστε να μπορέσει μέσα από αυτή τη συνειδητο-
ποίηση να εξελιχθεί και να προοδεύσει. Και αυτό, καθώς είπαμε, μετρά-
ει και για τον άδολο ιερέα, πίσω από τον οποίο βρίσκεται ο ίδιος ο  συγ-
γραφέας. Γι’ αυτό και απαριθμεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται
στην πατρίδα του για μόρφωση (τα γυμνάσια των επιστημών πληθύνο-
νται), μόρφωση όμως φιλελεύθερη και απαλλαγμένη από προκαταλή-
ψεις που δεν αφήνουν το πνεύμα να στοχαστεί ελεύθερα. Παραδέχεται
πως υπάρχουν μέσα στο γένος φωτισμένοι άνθρωποι που μπορούν να
το καθοδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, θέλοντας έτσι να υποδεί-
ξει με διακριτικό τρόπο τους φωτισμένους ανθρώπους που είναι ανά-
γκη να καθοδηγήσουν και τον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Για τον
Παπατρέχα, η παιδεία είναι λουτρό με το οποίο προσπαθεί ο ίδιος τα
ξεπλύνει τη βρωμιά της αμάθειας. Η παρομοίωση αυτή λειτουργεί δρα-
στικά μέσα στο κείμενο και προσφέρει μια εξαίσια περιγραφή / δημι-
ουργεί μια εξαίσια εικόνα όπου η παιδεία είναι η ανεξάντλητη πηγή από
την οποία όλοι θέλουν να πιουν για να δροσιστούν και να ξεχάσουν
τους καημούς της βρωμιάς. Με το νερό της παιδείας λησμονείται η αμά-
θεια και καταπολεμείται το πνευματικό σκοτάδι. Ο συγγραφέας δε θα
μπορούσε να αποδώσει πιο επιτυχημένα τη διαχρονική αξία της παιδεί-
ας παρά μόνο μέσα από αυτήν την παρομοίωση που καθώς διατυπώνε-
ται από τον ίδιο τον ιερέα, έναν απλό άνθρωπο με αγνά αισθήματα,106
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παίρνει ταυτόχρονα άλλο νόημα και αντανακλά άμεσα και ευεργετικά
στην ψυχή του αναγνώστη.

4η ενότητα: Το εγκώμιο της παιδείας ήταν, καθώς φαίνεται, μια πα-
ρένθεση στο λόγο του, αφού η φράση «Αλλά δεν ετελείωσα τον λόγου
μου» μας επαναφέρει στις προηγούμενές του σκέψεις. Πιστεύει λοιπόν
πως οι Ευρωπαίοι και γενικά όσοι είχαν την ευκαιρία να αρπάξουν κει-
μήλια της ελληνικής κληρονομιάς δεν θα έπρεπε να προβαίνουν σε τέ-
τοιες ενέργειες αλλά να ενημερώνουν τους μορφωμένους ανθρώπους,
την πνευματική ηγεσία του τόπου και να εργάζονται όλοι για τη διαφύ-
λαξή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  πιστεύει πως θα ανταπέδιδαν την ευ-
εργεσία που τους προσέφερε η Ελλάδα με τα αρχαία συγγράμματα. Τα
συγγράμματα του παρελθόντος αποτελούν για τον Παπατρέχα τους κα-
θοδηγητές των Ευρωπαίων και παρά τις αντιρρήσεις που προβάλλει ο
συγγραφέας μέσα από τα ερωτήματά του είναι εκείνα που τους φώτισαν
και τους άνοιξαν το δρόμο για να δημιουργήσουν τον αξεπέραστο και
σημαντικό εξίσου σημερινό δυτικό πολιτισμό. Ο ιερέας σε καμιά περί-
πτωση δεν αμφισβητεί την αξία του αλλά αποφασιστικά και δυναμικά
πιστεύει πως ο πύργος του πολιτισμού που στο πέρασμά τους ύψωσαν
οι Έλληνες πρόγονοι αποτελεί το θεμέλιο και το στήριγμα πάνω στο
οποίο βασίστηκε για να υψωθεί και να αναπτυχθεί ο σημερινός δυτικός
πολιτισμός. Γι’ αυτό το λόγο πιστεύει όχι απλά στη μέγιστη αξία αυτού
του πολιτισμού που μετακένωσε, όπως θα έλεγε και ο Κοραής, τα φώτα
του και την ακτινοβολία του και στους υπόλοιπους αλλά πολύ περισ-
σότερο πιστεύει στο χρέος και την εσωτερική δύναμη των Ελλήνων να
τον ξεπεράσουν και να τον υψώσουν ακόμα πιο μεγάλο. Η παρότρυνση
που απευθύνει τόσο ο Παπατρέχας όσο και ο Κοραής για μίμηση δημι-
ουργική του προγονικού παρελθόντος αλλά και για προσπάθεια επίτευ-
ξης ακόμα μεγαλύτερων κατορθωμάτων που θα συνεχίζουν και θα διαι-
ωνίζουν επάξια τη δόξα εκείνων, προβάλλει έμμεσα.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Κοραής στα έργα του αποτελεί κατα-
στάλαγμα των προσωπικών του απόψεων γύρω από το γλωσσικό ζήτη-
μα· ο ίδιος προτείνει τη μέση οδό ανάμεσα στον αρχαϊσμό από τη μια
πλευρά και το χυδαϊσμό της γλώσσας από την άλλη γι’ αυτό και η γλώσ-
σα που χρησιμοποιεί είναι ένα περίτεχνο δημιούργημα που περιλαμβά-
νει τόσο τύπους της αρχαϊζουσας όσο και της ομιλούμενης γλώσσας. 107

KÂ›ÌÂÓÔ 11

13-135(1Ô-12Ô)  12-01-04  05:35  ™ÂÏ›‰·107



ii) Ύφος / Mορφή

Οι αφηγηματικοί τρόποι στους οποίους καταφεύγει ο συγγραφέας
είναι η αφήγηση που είναι ιδιαίτερα αισθητή στο πρώτο μέρος του απο-
σπάσματος αλά και ο διάλογος ο οποίος προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα
και ποικιλία στο ύφος ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώ-
στη να δημιουργήσει και να σχηματίσει την προσωπική του εικόνα για την
προσωπικότητα του Παπατρέχα και το ήθος του, αφού ο διάλογος μας
παρουσιάζει δυναμικά τα όσα λέει ο αγνός ιερέας, χωρίς την παρέμβαση
του αφηγητή. Τέλος σε ορισμένα σημεία μπορούμε να διακρίνουμε και το
αφηγηματικό σχόλιο το οποίο εμφανίζεται ενσωματωμένο μέσα στο διά-
λογο για να μην ξεχνάει ο αναγνώστης την παρουσία του αφηγητή σε όλο
το έργο (π.χ.: Α! μ’ έλεγε μίαν των ημερών, αν είχα εξουσίαν!», «όταν με
ηρώτησε, με τα σωστά του, αν ήτο .... των κατοίκων).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY

1. Πώς προσπαθεί να περισώσει ο Παπατρέχας την αρχαία ελληνι-

κή κληρονομιά της Xίου και τι προτείνει για την καλύτερη προ-

βολή και αξιοποίησή της;

Ο Παπατρέχας σε όλη την έκταση του αποσπάσματος που μας παρα-
τίθεται διακρίνεται για το ζήλο του και το ασίγαστο πόθο του να προ-
στατεύσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά και να την προφυλάξει από
τις κερδοσκοπικές φιλοδοξίες των ξένων που προσπαθούν να την προ-
σεταιριστούν. Ο ίδιος μεταφέρει είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια των
συμπατριωτών του από τη Χίο ιερά κειμήλια που τυχόν παραμένουν
εκτεθειμένα στη φθορά του χρόνου, προκειμένου να επιτύχει την ασφά-
λειά τους και τη θωράκισή τους από τις απρόβλεπτες καιρικές συνθή-
κες. Ακόμα όμως κι όταν δε μπορεί να τα μεταφέρει  υποδεικνύει στους
συμπατριώτες τους τον τόπο στον οποίο βρίσκονται και παράλληλα
τους συμβουλεύει να δείχνουν σεβασμό και εκτίμηση προς αυτά. Όταν
πάλι νιώθει απειλητική την παρουσία ξένων περιηγητών στο νησί,
μπροστά στο φόβο του για μια ξαφνική αρπαγή, σκορπίζει και μεταδί-
δει τον τρόμο και στους συμπατριώτες του ώστε να βρίσκονται σε διαρ-
κή ετοιμότητα και επιφυλακή. Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνει ο
συγγραφέας, προτείνει την εγκατάσταση τηλεγράφου στα κεραμίδια της
Εκκλησίας ώστε οι συμβουλές και οι υποδείξεις του να αντηχούν από108
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άκρη σε άκρη του νησιού και έτσι όλοι να προετοιμάζονται για να υπε-
ρασπισθούν την αρχαία κληρονομιά, σε περίπτωση κλοπής. Mάλιστα
για την καλύτερη προβολή και αξιοποίησής της προτείνει τη συγκέ-
ντρωση του συνόλου της στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Χίο και την έκ-
θεσή της επί πληρωμή στους ξένους που επιθυμούν να τη θαυμάσουν, ως
αντίτιμο και σαν ένα είδος ποινής για τις βίαιες αρπαγές και άδικες
κλοπές του παρελθόντος.

2. Σε ποιο σημείο του κειμένου και γιατί ο Kοραής προσδίδει κω-

μικό χαρακτηριστικά στον Παπατρέχα;

Το πρώτο σημείο στο οποίο ο Κοραής προσδίδει κωμικά χαρακτηρι-
στικά στον ήρωά του είναι στη σκηνή όπου ο άδολος και γεμάτος από
αγάπη για την πατρίδα του ιερέας ζητά από τον ίδιο το συγγραφέα, που
αναλαμβάνει το ρόλο του συνομιλητή, να τοποθετήσουν τηλεγραφικό
όργανο στη σκέπη της εκκλησίας, ώστε να ακούγεται σ’ όλο το νησί και
οι παραινετικοί του λόγοι να έχουν απήχηση. Η κωμικότητα της σκηνής
εντείνεται από το προσωπικό σχόλιο του συγγραφέα «πως ήτο δυνατόν,
φίλε μου, να κρατήσω τον γέλωτα». Μέσα από το κωμικό αυτό τόνο, ο
συγγραφέας έχει σαν πρόθεση να αναδείξει την αφέλεια, αλλά και την
αγνότητα που διακρίνει τον Παπατρέχα ο οποίος μοιάζει στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση με μικρό παιδί που επιθυμεί κάτι πολύ. Μέσα όμως από
την κωμικότητα αυτή διαφαίνεται και ο διακαής πόθος του να προστα-
τεύει με κάθε τρόπο την αρχαία κληρονομιά, πόθος που φθάνει σε τέ-
τοιο σημείο ώστε αναγκάζει τον ιερέα να απαιτεί και να εκφράζει πα-
ράλογα πράγματα, όπως είναι το στήσιμο του τηλέγραφου. Το δεύτερο
σημείο όπου ο συγγραφέας προσδίδει στον ήρωά του κωμικά χαρακτη-
ριστικά είναι στη σκηνή όπου ο Παπατρέχας προσπαθώντας να εξάρει
στα μάτια του συνομιλητή του την αξία της παιδείας αποκαλύπτει πως
κι ο ίδιος που σε όλη του τη ζωή έμεινε αμαθής καταβάλλει προσπάθεια
να πλύνει της αμάθειας τη βρωμιά και εύστοχα παρομοιάζει την παιδεία
με λουτρό γεμάτο καθαρό νερό. Οι ερωτήσεις που απευθύνει προς το
συγγραφέα «Τι γελάς, Μη μου έφυγε λόγος ανόητος από το στόμα» δί-
νουν κωμικό τόνο στο χαρακτήρα του, καθώς ο ίδιος, αδαής καθώς εί-
ναι, αναρωτιέται για την ορθότητα των απόψεών του. Στο συγκεκριμέ-
νο σημείο, η κωμικότητα που προσδίδει ο Κοραής στην προσωπικότητα
και τα λόγια του ιερέα, του Παπατρέχα, χρησιμοποιείται για να προ-
βάλλει από τη μια τη λαϊκή ψυχή και τη λαϊκή αίσθηση που αποπνέει ο
ιερέας ο οποίος μη όντας μορφωμένος αναζητά απλά λόγια για να απο-
τυπώσει τα μεγαλείο και η σημασία της παιδείας. Από την άλλη, πρόθε- 109
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ση του Κοραή είναι να τονίσει το γεγονός πως τόσο μεγαλεπήβολα λό-
για προφέρονται από το στόμα ενός απλού ανθρώπου, θέλοντας έτσι να
δείξει πως αποκτούν πραγματική αξία μόνο μέσα από έναν απλό άν-
θρωπο, καθώς βγαίνουν αυθόρμητα μέσα από την ψυχή και καταγρά-
φουν το μέγεθος της αλήθειας. Άλλωστε, οι μεγάλες αλήθειες, όπως αυ-
τή που σχετίζεται με τη σημασία της παιδείας στη ζωή του ανθρώπου,
πάντοτε εκφράζονται με απλό λόγο.

3. Γιατί ο Παπατρέχας επιθυμεί να πληρώνουν οι Ξένοι για να επι-

σκέπτονται τα Mουσεία των Eλλήνων;

Ο Παπατρέχας σε μια προσπάθειά του να αξιοποιήσει και να προ-
βάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο αποδοτικά την αρχαία ελ-
ληνική κληρονομιά, προτείνει να συγκεντρωθεί αυτή σε μια περιοχή που
μπορεί να είναι η πατρίδα του η Χίος και παράλληλα να πληρώνουν οι
ξένοι για να επισκέπτονται τα μουσεία στα οποία θα είναι καταχωρη-
μένη. Η πρόταση και επιθυμία του για μελλοντική πληρωμή που θα κα-
ταβάλλουν οι ξένοι προκειμένου να θαυμάσουν την ελληνική κληρονο-
μιά δε γίνεται για λόγους οικονομικούς. Δε σκέφτεται δηλαδή τα οικο-
νομικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η χώρα από μια τέτοια εφαρ-
μογή της πρότασής του. Πάνω απ’ όλα θεωρεί την πληρωμή των ξένων
σαν ένα είδος αναπόδραστης και αναπόφευκτης τιμωρίας που τους επι-
βάλλεται για όσα κειμήλια άρπαξαν στο παρελθόν, χειρονομία που στέ-
ρησε από την Ελλάδα σημαντικό μέρος της κληρονομιάς της. Η πληρω-
μή επομένως είναι το ελάχιστο χρέος των ξένων δυνάμεων απέναντι
στην Ελλάδα και την κληρονομιά της.

4. Πώς αντιμετωπίζει ο συγγραφέας τις ακραίες απόψεις που εκ-

φράζει ο Παπατρέχας για τους Ξένους; Ποια επιχειρήματα χρη-

σιμοποιεί για ν τον μεταπείσει;

Ο συγγραφέας αντιδρά αρνητικά απέναντι στις ακραίες απόψεις που
εκφράζει ο Παπατρέχας για τους ξένους. Συγκεκριμένα, παρομοιάζει
την πρόταση του Παπατρέχα να πληρώνουν οι ξένοι για να επισκεφθούν
τα ελληνικά μουσεία με πραγματικό εμπόριο, υποδεικνύοντας του κατ’
αυτόν τον τρόπο τους ωφελιμιστικούς σκοπούς της πρότασής του. Προ-
κειμένου λοιπόν να τον μεταπείσει και να τον κάνει να αποδεχθεί πως
η πρότασή του είναι κατά κάποιο τρόπο άδικη του φέρνει σαν παρά-
δειγμα τη φωτισμένη Γαλλία, η οποία, αν και φωτισμένη, ακριβώς γι’
αυτό το λόγο δεν προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες αλλά η κληρονομιά
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της παραμένει ανοιχτή σε όλους να τη βλέπουν, να τη θαυμάζουν και να
αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκομίζουν από αυτή τη θέαση.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιες είναι οι οφειλές της Ευρώπης και του δυτικού πολιτισμού στην
Ελλάδα και τον πολιτισμό της κατά τη γνώμη του Παπατρέχα;

2. Να συνοψίσετε τις βασικές ιδέες του αγνού ιερέα έτσι όπως προβάλ-
λονται μέσα στο κείμενο. Στη συνέχεια να δώσετε ένα σύντομο χαρα-
κτηρισμό που θα προκύπτει από τις βασικές του πεποιθήσεις.

111
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«ΔÔ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÔÏÓÙ Ã¿¸ÓÙ»

§OP¢O™ M¶AΩPON (1788-1824)

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Λόρδος Mπάϋρον γεννήθηκε το 1788. Έδειξε σε αρκετά μικρή ηλι-
κία το ενδιαφέρον του για την αρχαία Ελλάδα και την Ελληνική φύση. 

Η εξέγερση των Ελλήνων ενάντια στον Τουρκικό ζυγό (1821), κέρδι-
σε άμεσα τη συμπάθεια και το θαυμασμό πολλών Ευρωπαίων. Η συ-
μπάθεια αυτή μετεξελίχθηκε γρήγορα στο λεγόμενο κίνημα του φιλελλη-
νισμού. Διαπρεπείς Ευρωπαίοι της εποχής έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον προς τους εξεγερμένους νεοέλληνας, όπως οι: Κρούσιος, Βολταίρος
και Χέλντερλιν. Ο κυριότερος όμως εκφραστής αυτής της φιλελληνικής
κίνησης ήταν αδιαμφισβήτητα ο Λόρδος Βύρωνας.

Όπως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επισκέπτες στη χώρα μας έτσι και
ο Βύρωνας επισκέφθηκε στο πρώτο (Σεπτέμβριος 1809) από τα δύο τα-
ξίδια του, ως αρχαιολάτρης και φυσιολάτρης το Ελληνικό έδαφος.

Στις 4 Μαρτίου του 1810 ο Βύρωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα, με
προορισμό τη Μικρά Ασία.

Ο Βύρωνας μετά από τη σύντομη περιήγηση του στη Μικρά Ασία επι-
στρέφει στην Αθήνα, όπου ζει για οκτώ ακόμα μήνες, απολαμβάνοντας
την Ελληνική φύση και κάνοντας το αγαπημένο του χόμπι, την κολύμ-
βηση, κυρίως στην περιοχή της Αττικής (Πειραιά) αλλά και στην Πάτρα,
στα νερά του Κορινθιακού κόλπου.

Ο Λόρδος Βύρωνας έπειτα από δώδεκα χρόνια απουσίας του, θα επι-
στρέψει  πίσω στην επαναστατημένη, ήδη, Ελλάδα το 1823. Από εκεί θα
αρχίσει ένα συνεχή αγώνα με υλική και ψυχολογική υποστήριξη, ώστε ο
αγώνας των Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους να έχει σύντομα την
καλύτερη δυνατή επιτυχία. Ο Βύρωνας θα κάνει μια σύντομη επίσκεψη
στην Ιθάκη και αργότερα μέσω της Ζακύνθου θα κατευθυνθεί προς το
Μεσολόγγι, όπου θα φτάσει τον Ιανουάριο του 1824. Ο Λόρδος Βύρω-
νας σε όλη τη διάρκεια της διαμονής του πάλεψε και βοήθησε ποικιλο-
τρόπως το δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. Η μόνη ψυχαγωγία του ήταν οι
βαρκάδες στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και οι περίπατοι στην
εξοχή με το άλογο. Στις 9 Απριλίου, ένας από αυτούς τους περιπάτους
και κάτω από δυνατή βροχή, στάθηκε μοιραίος για το Λόρδο Βύρωνα,
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όπου προσβλήθηκε από σοβαρό κρυολόγημα και έπειτα από δέκα ημέρες
προσπάθειας, άφησε την τελευταία του πνοή στα Ελληνικά χώματα που
τόσο πολύ αγάπησε.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Λόρδος Βύρωνας υπήρξε από τους κύριους εκφραστές του φιλελ-
ληνισμού που τόσο με τη ζωή όσο και με το έργο του προσπάθησε να
στηρίξει και να ενισχύσει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλή-
νων, το 1821. Κύριος οπαδός του φιλελευθερισμού, του ρομαντισμού
αλλά και της ιδέας της πολιτικής ελευθερίας συγκινήθηκε από το δράμα
των υπόδουλων Ελλήνων και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν έπα-
ψε να τον υμνεί αλλά και να προτρέπει κι άλλους ξένους να ενστερνι-
στούν το φιλελληνισμό. Για τον ίδιο προσωπικά, ο φιλελληνισμός δεν
ήταν απλά μια ιδεολογία· ήταν πραγματική στάση ζωής που διαπερνά τη
συνείδησή του, του γίνεται βίωμα και αποτυπώνεται με τον πιο λυρικό
τρόπο μέσα στο έργο του.

«Το προσκύνημα του Τσάϊλντ Χάρολντ» αποτέλεσε ένα μεγαλόπνοο
έργο του οποίου τη σύνθεση άρχισε όταν βρισκόταν στα Γιάννενα. Η λέ-
ξη προσκύνημα μας παραπέμπει σε ταξιδιωτική περιπλάνηση που γίνε-
ται για θρησκευτικούς σκοπούς. Σκόπιμα η βαρύνουσα αυτή λέξη χρη-
σιμοποιείται στον τίτλο του έργου του, θέλοντας έτσι να δείξει τη ση-
μασία και την ιερότητα που καταλαμβάνει στη συνείδησή του η επίσκε-
ψη και παραμονή στον ελλαδικό χώρο. Όπως ακριβώς για τους προ-
σκυνητές η επίσκεψη σε κάποιον ιερό τόπο αποτελεί μοναδικό σκοπό
ζωής, έτσι και για τον ίδιο η περιπλάνηση και η παραμονή του στην
Ελλάδα μοιάζει με προσκύνημα, με κάτι δηλαδή που ο ίδιος έχει θέσει
ως όραμα ζωής και πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα κατά τη διάρκεια μιας περιπλάνησής
του στα αρχαία μνημεία της Αθήνας, διαπιστώνει τη φθορά τους, φθο-
ρά η οποία οφείλεται τόσο στην αναπόδραστη δύναμη του χρόνου όσο
και στην αρπακτική διάθεση των ξένων, κυρίως των Βρετανών συμπα-
τριωτών του που αρέσκονται στην αρχαιοκαπηλία. Γι’ αυτό και η οργή
του εναντίον των συμπατριωτών του και ιδιαίτερα του ΄Ελγιν διαποτί-
ζει όλο το ποίημα ενώ μέσα από μια διάθεση λυρική και έναν τόνο με-
λαγχολίας αναπολεί το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας και κυρίως της
Αθήνας του 5ου μ.Χ. αιώνα εκφράζοντας έτσι το θαυμασμό και την αγά-
πη του για τη χώρα που γέννησε έναν τόσο μεγάλο πολιτισμό. 113
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Εδώ στην πέτρα τη βαριά ... αποτροπιασμένη»: Η φθο-
ρά του χρόνου είναι αισθητή πάνω στα μνημεία - Η αρπακτική διάθεση
των ξένων με τελευταίους στη σειρά τους Άγγλους.

2η ενότητα: «Οι Πίκτοι ... με το πιο πικρό μαράζι»: Συνειδητοποιεί
ότι στην Αθήνα έχουν μείνει απομεινάρια, εξαιτίας της ενέργειας και
δραστηριότητας της αρχαιοκαπηλίας – Αναφορά στη σκληρότητα και
ωμότητα των αρχαιοκαπήλων.

3η ενότητα: «Τώρα, το κρένει Βρετανός ... μ’ αγάπη ή ζηλοφθόνια»:
Απευθύνεται στην Αγγλία με οργή και ντροπή για την πράξη της κλοπής
των μνημείων, θεωρώντας την πράξη αυτή εφάμιλλη της πιο μεγάλης
αμαρτίας.

4η ενότητα: «Η αιγίδα σου η θαυματουργή ... είκοσι αιώνες τώρα»:
Αναπόληση του ένδοξου παρελθόντος της Ελλάδας, αναπόληση της με-
γαλοπρέπειας που της εξασφάλιζαν τα μνημεία της πριν την καταστρε-
πτική επενέργεια της αρχαιοκαπηλίας.

5η ενότητα: «Ω! είναι από πέτρα ... θεούς που ανατρίχιαζαν»:
Έκφραση απέραντης αγάπης για την Ελλάδα και ασίγαστου μίσους για
τους αρχαιοκάπηλους Βρετανούς που παρομοιάζονται με κουρσάρους.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής καθώς περιπλανιέται στα αρχαία μνημεία της Αθήνας, κα-
τάλοιπα του λαμπρού πολιτισμού της που ήκμασε τον 5ο π.Χ. αιώνα, με
μελαγχολική διάθεση συνειδητοποιεί την ακατανίκητη δύναμη του χρό-
νου που επενεργώντας πάνω σ’ αυτά τα φθείρει σταδιακά. Ο νους του
όμως κατευθείαν μεταφέρεται στη φθορά που υφίστανται αυτά, εξαιτίας
της αρχαιοκαπηλίας, φθορά που στη συνείδησή του λαμβάνει ακόμα με-
γαλύτερες διαστάσεις από την προηγούμενη. Ένοχοι είναι όλοι εκείνοι
που εμφανίζονται με αρπακτικές διαθέσεις και ιδιαίτερα οι Βρετανοί
συμπατριώτες του που χωρίς ίχνος ευσπλαχνίας και σεβασμού απο-
σπούν τα ιερά μνημεία από την πατρίδα τους, σαν να αποσπούν παιδιά
από την ίδια τους τη μάνα. Η οργή του ποιητή ξεσπά στην Αγγλία και η
πράξη της αυτή ανάγεται σε ανόσιο δράμα, σε αμαρτία που για τον ποι-
ητή είναι ανομολόγητη. Με νοσταλγία αναπολεί το ένδοξο παρελθόν της114
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Ελλάδας, τότε που ο αρχαίος της θησαυρός και τα αρχαία της κειμήλια
βρίσκονταν στον τόπο τους για να εκφράζει στο τέλος τόσο την αγάπη
του για τον τόπο που μοιάζει νεκρός δίχως τα μνημεία του όσο και το
θυμό του εναντίον των καπηλευτών του αρχαίου πολιτισμού της.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Με τον πρώτο στίχο ο ποιητής μας εισάγει στον τόπο. Ο
ίδιος κάθεται μόνος σε βαριά πέτρα. Ο προσδιορισμός του τόπου ωστό-
σο δεν ολοκληρώνεται εδώ αλλά συνεχίζεται στους δύο επόμενους στί-
χους (σε μαρμαρένιο κι άσειστον στυλοβάτη, εδώ που ο ... ήταν) λεπτο-
μερειακά για να μας δώσει μια πιο σαφή και ξεκάθαρη εικόνα του τοπί-
ου που επισκεπτόταν. Η αναφορά στο Δία μέσα από την επίκληση «του
Κρόνου ω Ολύμπιε γιε» μας παραπέμπει σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο
της Αθήνας, στον οποίον προφανώς υπάρχουν δείγματα και μνημεία
της μυθικής εκείνης ζωής. Η πέτρα για τον ίδιο τον ποιητή που εδώ ανα-
λαμβάνει το ρόλο του περιηγητή είναι βαριά και ο στυλοβάτης άσειστος
ακόμα. Η χρησιμοποίηση των δύο επιθέτων δεν είναι τυχαία· τα δύο επί-
θετα χρησιμοποιούνται από τον ίδιο για να καταδείξουν την αξία που
κατέχουν τα μνημεία στη συνείδησή του αλλά και τη διαχρονικότητά
τους ανά τους αιώνες. Επομένως, μπορούμε να πούμε πως η πρόθεσή
του αλλά και η διάθεσή του απέναντι σ’ αυτά και στην Ελλάδα αρχίζει
να ξετυλίγεται για να γίνει αργότερα, στους παρακάτω στίχους, πιο φα-
νερή. Με επιφώνημα απογοήτευσης και συγχρόνως μελαγχολίας συνει-
δητοποιεί τη φθορά του χρόνου πάνω στα μνημεία αυτά, φθορά που ού-
τε ακόμα και η πιο εύπλαστη και δημιουργική φαντασία δε μπορεί να
αποκαταστήσει. Παρ’ όλα αυτά, για τον ίδιο τα μνημεία αυτά, παρά τη
φθορά τους, μπορούν και διατηρούν ακόμα κάτι από το μεγαλείο τους.
Ο νους του μεταφέρεται συνειρμικά από τη φθορά του χρόνου στη φθο-
ρά που έχουν επισύρει πάνω στα μνημεία οι λεηλασίες των διαφόρων
ξένων και είναι σ’ αυτή τη φθορά που θέλει να επικεντρώσει την προ-
σοχή του και την προσοχή του αναγνώστη. Η λέξη «κουρσέψαν» που
αναφέρεται στην ενέργεια της αρχαιοκαπηλίας, μας φέρνει στο νου τους
θαλασσινούς κουρσάρους οι οποίοι με βαρβαρότητα και βιαιότητα αρ-
πάζουν στο πέρασμά τους ό,τι βρουν. Οι αρχαιοκάπηλοι λοιπόν σαν αλ-
λοτινοί κουρσάροι κούρσεψαν το Ναό της Παλλάδας Αθηνάς κι εκείνη
προσωποποιημένη αλλά και ντυμένη τη θεϊκή δύναμή της προσπαθούσε
να περισώσει τ’ απομεινάρια. Με τη λέξη «όλους» θέλει να δηλώσει το
πλήθος εκείνων που θέλησαν να εκμεταλλευτούν με δόλιο τρόπο την
αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Από το σύνολο / από το πλή- 115
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θος των ληστών με απορητική διάθεση ο λόγος του μεταφέρεται και
εστιάζεται στον ένα και μοναδικό αρχαιοκάπηλο, τον τελευταίο στη σει-
ρά. Η Καληδονία είναι η πατρίδα του, γι’ αυτό και η ίδια, σαν πρόσω-
πο πραγματικό, θα πρέπει, σύμφωνα με την ποιητή να ντρέπεται που
έθρεψε και μεγάλωσε τέτοιου είδους άνθρωπο. Έμμεσα εδώ ο ποιητής
αποδοκιμάζει τις ενέργειες των συμπατριωτών του Άγγλων που δείχνο-
ντας ασέβεια απέναντι στα κειμήλια αυτά, με την ενέργεια της κλοπής
και της μεταφοράς τους στην Αγγλία, διαπράττουν ιεροσυλία. Γι’ αυτό
και η πράξη τους παραλληλίζεται με βιασμό, βιασμό ενός ζωντανού ορ-
γανισμού, καθώς τα μνημεία με την αντοχή τους στο χρόνο και με τις
μνήμες του παρελθόντος που κουβαλούν αποτελούν κάτι το ζωτικό, που
δεν έχει χαθεί ακόμα. Η λέξη «εβίασαν» αποδίδει τη σκληρότητα της
ενέργειας των αρχαιοκαπήλων αλλά και κάνει φανερή την αποδοκιμα-
στική στάση του ποιητή απέναντι σ’ αυτούς. Γι’ αυτό και για τον ίδιον,
τα ιερά που απομακρύνθηκαν από την πατρίδα τους και τον τόπο στον
οποίο ανήκαν, μοιάζουν θλιμμένα ενώ ο τόπος που μεταφέρθηκαν χα-
ρακτηρίζεται αποτροπιασμένος, δηλαδή γεμάτος ντροπή, τόπος γεμά-
τος από όνειδος, τόπος αμαρτωλός από καιρό.

2η ενότητα: Συνεχίζοντας τον αποδοκιμαστικό τόνο και στη δεύτερη
στροφή δεν αναφέρει ονομαστικά τους Άγγλους παρά τους ονομάζει Πί-
κτας, δηλαδή Σκοτσέζους, υπονοώντας κυρίως τον Έλγιν και τις ενέρ-
γειές του. Το επίρρημα «σήμερα» παραπέμπει σ’ αυτό το γεγονός ενώ η
ειρωνική διάθεση του ποιητή αποτυπώνεται γλαφυρά μέσα από τη φρά-
ση «χνάρια περήφανα». Οι ΄Αγγλοι λοιπόν με τις ενέργειές τους και την
επίδοσή τους στην αρχαιοκαπηλία επιδιώκουν ν’ αφήσουν χνάρια πε-
ρήφανα, ν’ αφήσουν εντυπώσεις που προκαλούν θαυμασμό, όμως κάθε
άλλο παρά το αντίθετο προκαλούν. Οι αρχαίοι ναοί που τώρα πια δεν
έχουν εναπομείνει παρά ελάχιστα πράγματα από αυτούς, καθώς ο ίδιος
αναφέρει, έγιναν σεβαστοί στο πέρασμα των χρόνων ακόμα και από
τους διάφορους λαούς που πέρασαν και υπέταξαν την Ελλάδα, λαοί οι
οποίοι μάλιστα φημίζονταν για τις βαρβαρικές και αφανιστικές διαθέ-
σεις τους. Ο ποιητής καταφεύγει στη μνεία αυτών των λαών εξαιτίας
των οποίων η Ελλάδα υπέμεινε το ζυγό της δουλείας τους, για να κάνει
φανερή την αντίθεση με τους Άγγλους ως προς τη συμπεριφορά απένα-
ντι στα ιερά μνημεία: ακόμα κι αυτοί οι λαοί που κανείς θα περίμενε στο
πέρασμά τους να λεηλατήσουν ακόμα και την αρχαία περιουσία της
Ελλάδας, και να απογυμνώσουν κάθε πολιτισμικό στοιχείο που την
κρατά δεμένη με το παρελθόν της ακόμα κι αυτοί λοιπόν έδειξαν σεβα-
σμό απέναντι στην πολιτισμική κληρονομιά, μια ευγένεια συμπεριφο-116
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ράς σε αντίθεση με τις αρπακτικές διαθέσεις των Άγγλων και ιδιαίτερα
του Έλγιν. Ο ποιητής περιηγούμενος στους αρχαιολογικούς χώρους της
Αθήνας και συνειδητοποιώντας τα ελάχιστα στοιχεία του πολιτισμού
της που παραμένουν ακόμα στη ζωή, με θρηνητικό και σπαρακτικό τό-
νο τα αναφωνεί, για να εκφράσει σ’ αυτόν τον στίχο όλο τον πόνο και
τη λύπη της ψυχής του για την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Κι εί-
ναι η ψυχή του τόσο ρομαντική και ευαίσθητη που ακούμε την αισθα-
ντική φωνή του να αντηχεί σαν αναστεναγμός που μέσα του διακρίνει
κανείς πικρία και έντονο πόνο. Έτσι, παρασυρμένος από μια τέτοια με-
λαγχολία για την ερημική εικόνα που παρουσιάζει η Αθήνα σήμερα, η
πόλη των πόλεων κατά τον 5ο π.χ. αιώνα, δε διστάζει να στραφεί ενά-
ντια σε όσους θεωρεί υπεύθυνους γι’ αυτήν την κατάσταση που παρου-
σιάζει η αγαπημένη του πόλη. Γι’ αυτό και καταδικάζοντας τις ενέργει-
ες της κλοπής των αρχαίων μνημείων, παρομοιάζει τους πρωτεργάτες
της ανεπίτρεπτης αυτής ενέργειας με βράχους·  η καρδιά, η ψυχή και το
άδειο τους μυαλό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας βράχος, θέλοντας
έτσι ν’ αποδώσει μέσα από την ποιητική του ματιά τη σκληρότητα του
χαρακτήρα τους και την απανθρωπιά. Η πράξη τους, για τον ίδιο τον
ποιητή, είναι ανήκουστη και οι συνέπειες της που αποτυπώνονται στους
επόμενους στίχους οδυνηρές. Με τα πιο γλαφυρά χρώματα που αποκα-
λύπτουν το διάχυτο λυρισμό της ψυχής του ποιητή δημιουργεί μπροστά
στα μάτια μας μια πολύ ζωντανή εικόνα στην οποία τα ιερά μνημεία
παρομοιάζονται με παιδιά που καθώς νιώθουν κατατρεγμένα και εκτε-
θειμένα στον κίνδυνο, τρέχουν στους βωμούς προκειμένου να προστα-
τευθούν. Η μάνα δεν είναι άλλη από την ίδια την Ελλάδα που ο καημός
της είναι μεγάλος, καθώς τα παιδιά της είναι μακριά και δε μπορεί να
τους προσφέρει απλόχερα το προστατευτικό της χέρι· ο πόνος μεγαλώ-
νει καθώς διαισθάνεται, με το ένστικτο της γυναικείας αλλά και μητρι-
κής της φύσης, την κατάστασή τους στην ξένη πατρίδα και μη μπορώ-
ντας να απαλύνει τη δυστυχία τους βυθίζεται σε ακόμα πιο μεγάλο μα-
ράζι. Η εικόνα αυτή που πολύ εύστοχα χρησιμοποιείται από τον ποιητή
καταδεικνύει τον ισχυρό δεσμό των μνημείων με την ιδιαίτερη πατρίδα
τους, δεσμός που παρομοιάζεται μέσα από τις έντονες περιγραφές με το
δεσμό που αναπτύσσει η μητέρα με τα παιδιά της. Παράλληλα, απευθυ-
νόμενος προς τους ίδιους τους Άγγλους, τους οποίους αποκαλεί προ-
στάτες αχαμνούς, στηλιτεύει για άλλη μια φορά την πράξη τους και προ-
σπαθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, να τους συγκινήσει μπροστά
στην τραγωδία που οι ίδιοι εξαιτίας της κερδοσκοπικής τους μανίας
έχουν προκαλέσει. 117
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3η ενότητα: Η τρίτη στροφή πλημμυρίζει από την οργή του ενάντια
στην Αγγλία, την Αλβιόνα, που εδώ είναι φανερή και έκδηλη περισσότε-
ρο από κάθε στροφή. Αναλογιζόμενος το μέγεθος του δράματος που έχει
προκαλέσει η Αγγλία στην Αθήνα, η οποία θρηνεί για την απώλεια των
μνημείων που πάνω απ’ όλα συνέχουν και συναρμολογούν την ιστορι-
κή της ταυτότητα, παρακαλεί να μην ακουστεί το ανόσιο αυτό δράμα πε-
ραιτέρω. Η έκταση της ιεροσυλίας και της ανήκουστης αυτής ενέργειας
είναι τόσο μεγάλη και ασύλληπτη στο νου του ποιητή που προτιμότερο
θα ήταν κατά τη γνώμη του να παραμείνει κρυφή, για να μη μαθευτεί μια
τέτοια ντροπή. Στους επόμενους στίχους, ο ποιητής κατονομάζει με
αποφασιστικό τόνο την Αγγλία ενώ η πατρίδα βλέποντας τ’ απομεινά-
ρια του πολιτισμού της να απομακρύνονται από την προστατευτικά
αγκαλιά της αποκαλείται ματωμένη. Η πατρίδα στενάζει μπροστά στην
αρπαγή που γίνεται και ματώνει για τα χαμένα της παιδιά που ποτέ δε
θα ξαναδεί. Γι’ αυτό και η δηκτικότητα του ποιητή που δε μπορεί να συ-
γκρατήσει άλλο το θυμό του ξετυλίγεται σε όλο της το μεγαλείο στους
τρεις τελευταίους στίχους της στροφής: κατηγορεί άμεσα και απερίφρα-
στα την ίδια του  την πατρίδα, την Αγγλία που την αποκαλεί στρίγγλα
ότι με τη δραστηριότητά της κατέστρεψε κάθε ίχνος πολιτισμού που
υπήρχε στην Ελλάδα, πολιτισμό που ακόμα και οι διάφοροι τύραννοι
που πέρασαν ανά τους χρόνους σεβάστηκαν και φέρθηκαν αξιοπρεπώς,
ανεξάρτητα από τα συναισθήματά τους απέναντι σ’ αυτόν που μπορεί
να κυμαίνονταν από αληθινή αγάπη έως και φθόνο. Η καρδιά του ποι-
ητή που αγάπησε την Ελλάδα σα δεύτερη πατρίδα του ραγίζει μπροστά
στο ανήκουστο αυτό κακό, μπροστά στην ανήκουστη αυτή συμφορά και
καθώς ασφυκτιά από θυμό και μίσος δε μπορεί παρά να τον εναποθέσει
σ’ αυτούς τους 3 τελευταίους στίχους. Η ψυχή του μοιάζει με τρικυμι-
σμένη θάλασσα, μια θάλασσα γεμάτη οργή που τα κύματά της – οι ίδιοι
οι οργισμένοι της στίχοι ξεσπούν πάνω στην Αγγλία και τον ΄Ελγιν, για
να βρουν στη συνέχεια την επερχόμενη γαλήνη.

4η ενότητα: Η γαλήνη, ωστόσο, δεν έρχεται αυτή τη στιγμή στην ψυ-
χή του ποιητή. Αναπολεί με έντονη μελαγχολία το ένδοξο παρελθόν της
Αθήνας και αναφέρεται σε συγκεκριμένες μορφές του προγονικού πα-
ρελθόντος, την Αθηνά με το χαρακτηριστικό σύμβολό της, την αιγίδα,
σύμβολο δύναμης και εξουσίας και τον Αχιλλέα που η επιβλητική του
παρουσία προκαλούσε τρόμο στο πέρασμά του. Η αναφορά αυτή του
ποιητή δεν είναι τυχαία· αποζητά εναγώνια και τη δύναμη και το σθένος
για τα οποία οι δύο μυθικές μορφές φημίζονταν στο παρελθόν, σαν να
τους προσκαλεί να τις χρησιμοποιήσουν ξανά τώρα, τη στιγμή της ανό-118
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σιας κλοπής για να διώξουν τους ξένους ιερόσυλους. Αναπολεί τη δύ-
ναμη και την αγέρωχη μορφή του άδικοσκοτωμένου Αχιλλέα, του γιου
του Πηλέα, που με την εμφάνισή του προκαλούσε τόσο μεγάλο τρόμο,
ώστε αν εμφανιζόταν τη μέρα της αρχαιοκαπηλίας η νίκη του απέναντι
στους αρχαιοκάπηλους ήταν εξασφαλισμένη. Ο ποιητής με ονειρική και
νοσταλγική διάθεση και επιδιώκοντας να αισθητοποιήσει ακόμα περισ-
σότερο τον πόνο του για την απώλεια των μνημείων καταφεύγει σε δύο
ηρωικές μορφές του παρελθόντος που με τη δύναμή τους θα μπορούσαν
να εκδικηθούν τους υποκινητές αυτής της άνανδρης πράξης. Με παρά-
πονο και θλίψη μοιάζει σαν να καλεί το παρελθόν ν’ αναμετρηθεί με τον
παρόν· στο τέλος όμως, καθώς ακούμε τον ίδιο, το παρελθόν βγαίνει ητ-
τημένο καθώς ισοπεδώθηκε από το καταστροφικό πέρασμα των Άγγλων
«τη μαύρη εκείνην ώρα».

5η ενότητα: Ο πόνος του και η θλίψη του για την κατερειπωμένη από
τα μνημεία της Ελλάδα αλλά και ο θαυμασμός του γι’ αυτήν ξετυλίγο-
νται διάχυτοι στην στροφή αυτή. Η Ελλάδα είναι για εκείνον ωραία·
ωραία ως προς το φυσικό της κάλλος και την ομορφιά αλλά ακόμη πε-
ρισσότερο ωραία για τον πολιτισμό που δημιούργησε, δύναμη του πνεύ-
ματος και της ψυχής· η Ελλάδα είναι ωραία αλλά οι λέξεις «νεκρή ερω-
μένη» και «γύμνια» που της αποδίδονται επαναφέρουν τον ποιητή στη
σκληρή πραγματικότητα που δεν μπορεί να βαστάξει. Το μέγεθος της
καταστροφής της είναι τόσο μεγάλο (μετόπες, τείχη και βωμούς) που
κατά την ποιητική του αντίληψη κανείς δε μπορεί να μένει ασυγκίνητος
μπροστά σ’ αυτή  τη λαίλαπα που προξενούν οι Βρετανοί. Η συγκίνηση
και η λύπη που αισθάνεται μπροστά στην εικόνα της πεντάρφανης από
τα παιδιά της Ελλάδας παραλληλίζεται σε βάθος και σε έκταση με το
σπαραγμό που νιώθεις εραστής μπροστά στη νεκρή αγαπημένη του. Ο
πόνος είναι ανυπόφορος, κατακλύζει την ψυχή του ποιητή γι’ αυτό κι
όποιος δε συμμερίζεται τα συναισθήματά του και την τραγωδία που εξε-
λίσσεται μοιάζει με πέτρα ως προς τη σκληρότητα. Μέσα από τα λόγια
του αυτά ο ποιητής δε θέλει απλά να εκφράσει το άλγος της ψυχής του.
Έμμεσα και διακριτικά κατακρίνει όλους εκείνους που μπροστά στις
αυθαιρεσίες των Βρετανών παραμένουν αδιάφοροι, χαρακτηρίζονται
από απάθεια και δεν κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τη δύστυχη Ελλά-
δα. Γι’ αυτό και οι στίχοι του ηχούν σαν κατηγορητήριο και συγχρόνως
προσκλητήριο για αφύπνιση από την αδιαφορία και την αναλγησία και
ενίσχυση προς την Ελλάδα. Οι Βρετανοί κατά την αντίληψη του όχι μό-
νο δε θα έπρεπε να επιδίδονται σε κλοπές των αρχαίων ελληνικών κει-
μηλίων αλλά πολύ περισσότερο θα έπρεπε να τα προστατεύουν ως «φυ- 119
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λακάτορες στα λείψανα τεμένη»· γι’ αυτό και η λέξη «ανάθεμα» που
χρησιμοποιεί ο ποιητής είναι η μόνο κατάλληλη που εμπεριέχει όλο το
βάθος του προηγούμενου προβληματισμού του και ταυτόχρονα συνοψί-
ζει την αγανάκτηση του που δε νιώθει την απαραίτητη συστολή για να
την κρύψει. Τα λόγια του πρέπει ν’ ακουστούν και η λέξη «ανάθεμα» εκ-
φράζει την ανάγκη του αυτή παίρνοντας τις διαστάσεις κατάρας. Για
άλλη μια φορά αποκαλεί τους Βρετανούς κουρσάρους που κατέφθασαν
ξαφνικά ενώ οι λέξεις «έσκιζαν / πληρωμένα /αρπάζοντας» αποδίδουν
τόσο την ορμή που δημιουργεί η καταστρεπτική τους επιθυμία όσο και
την αγριότητα των κινήσεών τους. Τα μισητά κλίματα αισθητοποιούν
πια απερίφραστα τα συναισθήματα του ίδιου του ποιητή απέναντι σ’
αυτούς που χωρίς δέος και δισταγμό μεταφέρουν στην πατρίδα τους όχι
απλά αντικείμενα, αλλά τους ίδιους τους θεούς που ανατριχιάζαν. Με
τον όρο «θεούς» μας παραπέμπει στους μυθικούς θεούς του αρχαίου
Ολύμπου αλλά και σε ό,τι περιβάλλει μυθικά την αρχαιότητα. Στο συ-
γκεκριμένο, όμως, σημείο ο ποιητής καίρια χρησιμοποιεί τη λέξη «θε-
ούς» και όχι οποιαδήποτε άλλη για να δηλώσει για μια τελευταία φορά
το μέγεθος της καταστροφής και τις συνέπειές της που αποτυπώνονται
στα ίδια τα μνημεία: οι θεοί ανατριχιάζουν, δηλαδή τα ίδια τα μνημεία
ριγούσαν μπροστά σ’ αυτή τη βαναυσότητα που δεν είχε προηγούμενο
και συγχρόνως ριγούσαν από συγκίνηση για την πατρίδα που άφηναν
και που ίσως ποτέ δεν ξανάβλεπαν.

Η ένταση της εικόνας που δημιουργείται στο μυαλό μας μέσα από την
κατάλληλη τοποθέτηση των λέξεων αποδίδει στο μέγιστο βαθμό την
ένταση των συναισθημάτων της ποιητικής ψυχής που σαστισμένη αντι-
κρίζει την ερημιά και εμπνέεται από αυτήν για να καταθέσει όσα δε
μπορούμε εμείς να δούμε στα μάτια της.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής είναι η δημοτική γλώσσα, η
γλώσσα που μιλά απευθείας στην ψυχή του λαού και μπορεί ν’ αποτυ-
πώσει ως πιο απλή και πιο οικεία το μέγεθος των συναισθημάτων του.
Βέβαια, δε λείπουν και τύποι της αρχαϊζουσας μέσα από τους οποίους
θέλει να προσδώσει στον τόνο του ποιήματος κάποιαν επισημότητα μα-
ζί και ειρωνεία. 
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ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος που διακρίνει την όλη σύνθεση μπορούμε να το χαρακτηρί-
σουμε λυρικό, με έντονα μελαγχολικό τόνο ενώ οι αναφωνήσεις που ο
ίδιος ο ποιητής απευθύνει μέσα από επιφωνήματα (Ω απίστευτο! Ω της
Αθήνας τα στερνά παντέρμα απομεινάρια! ωιμέ!) κάνουν την ατμό-
σφαιρα δραματική και αφήνουν ξεκάθαρα να φανεί η ρομανική διάθεση
του ποιητή. Τέλος, οι προσωποποιήσεις αλλά και οι επικλήσεις προς την
Καληδονία και την Αγγλία δημιουργούν μιαν επίφαση διαλόγου, δημι-
ουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ζωντάνια και εξασφαλίζοντας
μιαν αμεσότητα. Ο ποιητής χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο το οποίο
όμως το εναλλάσσει με το β΄ ενικό πρόσωπο μέσα από το οποίο κυρίως
καταθέτει την οργή και το θυμό του, εξαιτίας των ενεργειών των
Άγγλων. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε πως δημιουργείται ένα σύνολο
από συνθέσεις που τελικά είναι εκείνες που εξασφαλίζουν την απήχηση
που βρήκε το ποίημα.

iii) Στιχουργική ανάλυση του έργου

Το ποίημα αποτελείται από 5 δεκάστιχες στροφές που οριοθετούν
και τον αντίστοιχο χωρισμό του σε ενότητες ενώ η ομοιοκαταληξία εί-
ναι αλλού πλεχτή (αβαβ) και αλλού σταυρωτή (αββα) ενώ στους δύο τε-
λευταίους στίχους των 4 πρώτων στροφών γίνεται ζευγαρωτή (αα, ββ). 

iv) Σχήματα Λόγου

1. Μεταφορά: πέτρα τη βαριά (μπορεί όμως εδώ να νοείται και κυ-
ριολεκτικά) / παντοδύναμος θρόνος / της φαντασίας το μάτι / σβήσαν οι
καιροί / οι στύλοι οι περήφανοι / ιερό θλιμμένο / γιαλό αποτροπιασμέ-
νοι / χνάρια περήφανα / καρδιά στεγνή / ματωμένη πατρίδα / τ’ απομει-
νάρια που άνθιζαν στα μνημεία / η σκιά πάνοπλη / αναίσθητη καρδιά
που αβούρκωτη απομένει / έσκιζαν τα στήθη / μισητά κλίματα.

2. Προσωποποιήσεις: Προσωποποιούνται ο Δίας, ο γιος του Κρόνου,
η Καληδονία («Καληδονία, κοκκίνισε), η ίδια η Αγγλία, η Αθήνα που
αποκαλείται Παλλάδα, τελικά η ίδια η Ελλάδα

3. Μετωνυμία: Αλβιόνα αντί Αγγλία, Καληδονία αντί Σκοτία, Βάν-
δαλοι, Γότθοι αντί τύραννοι, τα σίδερά τους νιώθοντας αντί για τα δε-
σμά, την καταπίεση που δημιουργούν αυτά.

4. Παρομοίωση: «μοιάζει η καρδιά τους ... στους βράχους ... τ’ ακρο-
γιάλι» «με χέρι στρίγγλας».

5. Αντίθεση: Τούρκος / Ρωμιός, ελεύθερο / σκλαβοβγεί, χαρές / κλά-
μα, ρήμαξες / σεβάστηκαν, αγάπη / ζηλοφθονία, σκλάβο / πετάχτη, Άδης
/ φως, ντροπή / ανόσιο. 121
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6. Υπερβολή: «σε άσειστον ακόμα στυλοβάτη», «να ξεσπά τ’ απομει-
νάρια τα στερνά», «και όμως εβιάσαν και έφεραν ... αποτροπιασμένο»,
«τον θεριωμένο Αλάριχο», «πετάχτη η σκιά του πάνοπλη στο φως», «μη
δε μπορούσε ... αρπαγή!», «έσκιζαν τα στήθη σου».

7. Επαναλήψεις: εδώ –ε δώ (στον 1ο και 3ο στίχο της 1ης στροφής) οι
λέξεις στερνά, απομεινάρια, μόνος – μονάχη, κουρσέψαν – κουρσάροι,
αρπαγή, αρπάζοντας καρδιά.

8. Συνώνυμα: βράχος – πέτρα, κουρσέψαν – αρπάζοντας, ρήμαξες,
απομεινάρια – συντρίμμια – ρημάγματα, ναούς – Παρθενώνες – βωμούς
– μνημεία, ρήγισσα – διαφεντεύτρα, τύραννοι – Βάνδαλοι, Γότθοι –
Αλάριχος.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY

1. Στην πρώτη στροφή ο ποιητής κάνει ορισμένες σκέψεις για τους αί-

τιους της παρακμής των μνημείων. Eντοπίστε τες και σχολιάσε τες.

Ο ποιητής που δεν είναι άλλος από το λόρδο Βύρωνα, ένας άνθρω-
πος με γνήσιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, περιπλανιέται ανάμεσα
στους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας και συνειδητοποιώντας τη
φθορά των μνημείων εκφράζει τους στοχασμούς του για τις αιτίες αυ-
τής της φθοράς. Μέσα σε δύο στίχους (ω απίστευτο· ... λες σβήσαν οι
καιροί) διαπιστώνει πως το πέρασμα του χρόνου μαζί με τη φθοροποιό
του δύναμη έχει αγγίξει κι αυτά τα μνημεία που πριν από λίγο τα χαρα-
κτήρισε άσειστα και αιώνια. Ο ίδιος, λάτρης του αρχαίου ελληνικού πο-
λιτισμού και των μνημείων του που αποτελούν το επιστέγασμά του και
θεωρώντας πως τα μνημεία αυτά παραμένουν ανέγγιχτα χάρη στο με-
γαλείο και την αξία τους, δε μπορεί να πιστέψει την καταστροφή που ο
καιρός έχει επιφέρει. Η αναφώνησή του «Ω απίστευτο» εκφράζει την
απορία του μπροστά στο αντίκρισμα αυτής της εικόνας. Η ματιά του
ωστόσο δε στέκεται εδώ, προχωρεί πιο πέρα για να εκφράσει την κύρια
αιτία της καταστροφής τους: η αδιαφορία των ξένων εισβολέων σε συν-
δυασμό με τις λεηλατικές τους διαθέσεις αποτελούν πια για τον ποιητή
το σημαντικότερο λόγο εξαιτίας του οποίου τα μνημεία έχουν χάσει κά-
τι από τη χαμένη τους αίγλη. Ωστόσο, για τον ίδιο, οι στύλοι παρά τις
όποιες φθορές, παραμένουν ακόμα περήφανοι, γεγονός που εκφράζει
τόσο την πίστη του στην αξία τους όσο και την πεποίθησή του πως στη
δική του μνήμη τα μνημεία αυτά στέκαν αναλλοίωτα.122
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2. Mε ποιον τρόπο ο Bύρωνας εκδηλώνει την οργή του για τον Έλγιν;

Η οργή του εναντίον της Αγγλίας και κατ’ επέκταση εναντίον του
Έλγιν είναι διάχυτη σε όλο το ποίημα. Ιδιαίτερα έκδηλη γίνεται στην
τρίτη στροφή όπου έχει τη δυνατότητα μέσα από την προσωποποίηση
της Αγγλίας και τη χρήση του β΄ ενικού γραμματικού προσώπου να εκ-
φράσει άμεσα και ακέραια το θυμό του αλλά και να καταδικάσει την
απάνθρωπη αυτή ενέργεια. Φράσεις όπως «ανόσιο δράμα», «να ξεσπά
στ’ απομεινάρια τα στερνά», «με χέρι στρίγγλας ρήμαξες συντρίμμια»
αποτυπώνουν την αγανάκτηση του σε συνδυασμό με την αποδοκιμασία
του για την πράξη της αρχαιοκαπηλίας του Άγγλου Έλγιν. Τα επίθετα
που αποδίδει στην πατρίδα του Έλγιν, «ρήγισσα, διαφεντεύτρα ευγενι-
κή» χρησιμοποιούνται μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα ειρωνική και δηκτική
και καταδεικνύουν την αναταραχή και το σπαραγμό που κυριαρχούν
στην ευαίσθητη ψυχή του ποιητή. Αλλά και στην τελευταία στροφή του
ποιήματος οι λέξεις που χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τις ενέργει-
ες των Βρετανών να σου τα γδύνουν, Βρετανοί έσκιζαν τα στήθη σου τα
πληγωμένα, αρπάζοντας) μέσα από την τραχύτητα και αμεσότητα με την
οποία παρατίθενται αντανακλούν τη σκληρότητα της συμπεριφοράς
τους και έμμεσα την έντονη αποδοκιμασία του λόρδου Βύρωνα. Κορύ-
φωση της εκδήλωσης της οργής και του μένους του εναντίον του Έλγιν
θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και οι θρηνητικές του αναφωνήσεις
οι οποίες στις λέξεις «ανάθεμα» και «μισητά κλίματα» βρίσκουν την κα-
τάληξή τους. Η λέξη Ανάθεμα συγκεντρώνει τελικά όλες τις κατηγορίες
του εναντίον της Aγγλίας, συνοψίζει όλη την οργή του και καθώς την
ακούμε νιώθουμε βαριά την κατάρα του ποιητή να πέφτει επάνω στην
ίδια του την πατρίδα.

3. Ποιά είναι σύμφωνα με τον ποιητή, η ευθύνη της Bρετανίας για

τη λεηλασία των μνημείων του Παρθενώνα;

Η ευθύνη που βαραίνει την Αγγλία για τη λεηλασία των μνημείων του
Παρθενώνα, είναι σύμφωνα με τον ποιητή, πολύ μεγάλη, γι’ αυτό και
ορμώμενος από το γεγονός αυτό της απευθύνει μέσα από τους στίχους
του το κατηγορητήριο και την καταδίκη της. Η καταστροφή που έχει
επιφέρει στα μνημεία του Παρθενώνα είναι ανυπέρβλητη σε μέγεθος και
λέξεις όπως «ρήμαξες», «με χέρι στρίγγλας», «απομεινάρια» αποδίδουν
τόσο τον εκφαυλισμό των Άγγλων όσο και το μέγεθος της τραγωδίας.
Κάνοντας μια σύγκριση με άλλους λαούς που πέρασαν από την Ελλάδα
και με τη δυναστική τους συμπεριφορά άφησαν κι αυτοί το στίγμα τους
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στη χώρα, διαπιστώνει πως η Αγγλία είναι εκείνη που αποδείχθηκε ανό-
σια στη συμπεριφορά της απέναντι στον πολιτισμό της Ελλάδας, μιας
και οι άλλοι έδειξαν κάποιο σεβασμό και αξιοπρέπεια απέναντι στο πα-
ρελθόν της. Η καταστροφική ωστόσο λαίλαπα της «στρίγγλας» και
«από πέρα» Αγγλίας δεν αφήνει περιθώρια σεβασμού γι’ αυτό και η δυ-
στυχία που έχει επιφέρει στα πληρωμένα στήθη της Ελλάδος είναι ανε-
πανόρθωτη. Επομένως, η ευθύνη αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτήν
και γι’ αυτό το λόγο ο ποιητής παρακινείται να εκφράσει με πάθος και
δυναμισμό τόσο τον πόνο όσο και τον θυμό της ψυχής του.

4. Eντοπίστε και σχολιάστε τα στοιχεία που δείχνουν την αρχαιο-

μάθεια του Bύρωνα

Πολλές και ποικίλες αναφορές του μέσα στο ποίημα αποδεικνύουν
και φωτίζουν την αρχαιομάθεια του Βύρωνα, η οποία δεν περιορίζεται
μόνο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά επεκτείνεται και σε άλλους.
Οι αναφορές του στα αρχαία ονόματα της Σκωτίας και της Αγγλίας
(Καληδονία και Αλβιόνα αντίστοιχα), η αναφορά του στον Αλάριχο, το
βασιλιά των Γότθων αλλά και στους ίδιους τους Γότθους, τους Βανδά-
λους και τους Τούρκους φανερώνει πως έχει γνώση της ιστορίας και της
καταγωγής τους και πως οι μνείες του δεν είναι τυχαίες. Η εστίαση,
ωστόσο, του ενδιαφέροντος του γύρω από τον αρχαίο ελληνικό πολιτι-
σμό καταδεικνύει την τάση και προθυμία του για μελέτη αυτού του πο-
λιτισμού που τόσο τον προσέλκυσε και τον μαγνήτισε. Η επίκληση στον
Ολύμπιο γιο του Κρόνου, ο Ναός του οποίου προστάτης είναι η Παλ-
λάδα, η αναφορά στον Παρθενώνα, η προσφώνηση της ίδιας της Αθήνας
με την αιγίδα της, το σύμβολο της δύναμης και εξουσίας της ίδιας της
θεάς, η αναπόληση του  Αχιλλέα, του γιου του Πηλέα αλλά και οι νύξεις
για τον Πλούτωνα, τον Άδη και τον ποταμό της Στύγας, τις μετόπες,
τους ναούς και τους βωμούς σκιαγραφούν έναν άνθρωπο που όχι απλά
διείσδυσε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και προσπάθησε να γνωρίσει
τα μυστικά του αλλά πάνω απ’ όλα τον αγάπησε. Η αγάπη του για την
Ελλάδα καταλύζει την ψυχή του, κυριεύει το νου του και τον καθοδηγεί
να μεγαλουργεί και να εκφράζεται μέσα από στίχους γεμάτους μεγαλο-
πρέπεια και επιβλητικότητα. Έτσι λοιπόν κι εδώ, παράλληλα με την εκ-
δήλωση της οργής του εναντίον του Έλγιν, μέσα από τις αναφορές αυ-
τές ανακαλύπτουμε πέρα από το γνώστη της ιστορίας και έναν άνθρω-
πο ευαίσθητο με βαθύ έρωτα για την πατρίδα μας. 

124
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ο ποιητής χρησιμοποιεί το β΄ ενικό πρόσωπο. Τι πετυχαίνει μ’ αυτό;

2. Ποια είναι τα συναισθήματα του ποιητή απέναντι στην Ελλάδα; Με
ποιους τρόπους εκδηλώνει τη συμπάθεια και το θαυμασμό του για
τον ελληνικό κόσμο;

125
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∞ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·

°IANNH™ MAKPY°IANNH™ (1794-1864)

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1794. Ήταν πολεμιστής,
έμπορος και πολιτικός, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Γεννήθηκε το 1794 στο χωριό Αβορίτι της Δωρίδας και το οικογενει-
ακό του όνομα ήταν Τριανταφύλλου. Έφυγε μικρός από το σπίτι του
για να δουλέψει, και απέκτησε περιουσία από το εμπόριο. Το 1820 μυή-
θηκε στην Φιλική Εταιρεία και στάλθηκε στην Πάτρα για να συμμετά-
σχεις σε προετοιμασίες για την επανάσταση. Κατά την διάρκεια της
επανάστασης είχε σημαντική πολεμική δράση. Μετά το τέλος της επα-
νάστασης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματά του. Ήρθε σε αντίθε-
ση με τους οπαδούς του Καποδίστρια, και αργότερα με τον Όθωνα.
Πρωτοστάτησε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1852 καταδι-
κάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την δολοφονία του
Όθωνα, αλλά το 1854 αφέθηκε ελεύθερος. Το 1864 ονομάστηκε αντι-
στράτηγος και πέθανε λίγο μετά.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Τα Απομνημονεύματα ως αφηγηματικό είδος μοιάζουν με τις αυτο-
βιογραφίες, καθώς μέσα από αυτά ακούμε τον ίδιο το συγγραφέα να
αφηγείται περιστατικά, κατά κανόνα ιστορικά στα οποία ο ίδιος δια-
κρίθηκε και συμμετείχε στο παρελθόν. Η αφήγηση αυτή με τον έντονα
προσωπικό τόνο αλλά και την πρόθεση του συγγραφέα να τονίσει την
προσωπική του συμβολή σε ιστορικά γεγονότα και κατ’ αυτόν τον τρό-
πο να φωτίσει και να δώσει μια διευρυμένη εικόνα της προσωπικότητάς
του, αναδεικνύουν την ατμόσφαιρα της εποχής και αποκαλύπτουν τις
ποικίλες σχέσεις των ανθρώπων με την πραγματικότητα αυτή.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα ανήκει στα Απομνημονεύματα του Μα-
κρυγιάννη και μάλιστα αποτελεί το εισαγωγικό του μέρος, όπου ο συγ-
γραφέας και συγχρόνως αγωνιστής στην Επανάσταση του 1821 δηλώνει
τις προθέσεις του σχετικά με την απόπειρα συγγραφής του έργου του
αλλά και το περιεχόμενό του.126
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «1829 ... όπου κάθομαι άνεργος»:  Προσδιορισμός του
χρόνου της σύνθεσης, της κατάστασης του συγγραφέα και προβολή της
αμάθειάς του.

2η ενότητα: «Αφού λοιπόν ... όθεν διατάχτηκα»: Η πρόθεσή του να
καταγράψει τα ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 εξαιτίας της ιερότητάς της αλλά και να υπηρετήσει την αλήθεια –
προβολή της τιμιότητας του χαρακτήρα του και το χρέος των αναγνω-
στών να αξιολογήσουν το έργο του μέσα από αυτήν.

3η ενότητα: «Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου ... ότι βάναμε όλοι τις
πλάτες, όχι ένας»:Οι έννοιες της πατρίδας, της θρησκείας και της εθνι-
κής ενότητας και συλλογικής συνείδησης και η σημασία που αποκτούν
για το συγγραφέα.

4η ενότητα: «Οι άρχοντές μας, οι αρχηγοί μας ... η παραλυσία του
κόσμου»: Οι υλιστικές διαθέσεις και οι ανταγωνισμοί μεταξύ των συ-
μπολεμιστών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

5η ενότητα: «Όλα αυτά ... εγώ και τα παιδιά μου»: Η απόσταση του
συγγραφέα από το κλίμα της διαφθοράς και η επανάληψη της αρχικής
του επιδίωξης να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με τον Αγώνα των
Ελλήνων.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στην εισαγωγή του έργου του, ο συγγραφέας δηλώνοντας το χρόνο
σύνθεσης του έργου αποκαλύπτει την αμάθειά του και την προσπάθεια
να μάθει ελάχιστα πράγματα, προκειμένου να μπορέσει να συγγράψει.
Σκοπός του είναι να καταγράψει τόσο τα βιώματα της παιδικής και νε-
ανικής του ηλικίας όσο και κυρίως τις εμπειρίες του από τον Αγώνα του
1821 μαζί με τα ιστορικά γεγονότα. Η επιδίωξη της αληθοφάνειας, και
της αντικειμενικότητας αποτελούν τη βασική και κατευθυντήρια γραμ-
μή του έργου του ενώ η προβολή της τιμιότητάς του προδιαθέτει τον
αναγνώστη για την αξιοπιστία της γραφής του. Οι ιδέες της πατρίδας,
της θρησκείας και της συλλογική συνείδησης αποτελούν και συνιστούν
για τον ίδιο την ουσία της συνείδησής του ενώ ο καιροσκοπισμός και οι
προσπάθειες πλουτισμού από διάφορους συναγωνιστές του κατά τη 127
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διάρκεια του αγώνα θίγονται επίσης μέσα από το κατάλληλο πλέγμα
των λέξεων.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην εισαγωγή των απομνημονευμάτων, ο ίδιος ο συγ-
γραφέας που στο συγκεκριμένο είδος ταυτίζεται τόσο με τον αφηγητή
όσο και με τον ήρωά μας προσδιορίζει το χρόνο σύνθεσης του έργου. Η
λεπτομερής αναφορά στην ημερομηνία γίνεται για να προσδώσει χρο-
νολογική ακρίβεια αλλά και να εξασφαλίσει το κύρος και την αντικει-
μενικότητά του. Με τη φράση «είμαι διορισμένος» μας μεταφέρει στο
αφηγηματικό παρόν, στο έτος 1829, και μας εξηγεί την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται, το ρόλο που διαδραματίζει τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή: ο ίδιος έχει το αξίωμα του Γενικού Αρχηγού της Εκτελεστικής
Δύναμης· ο πλήρης τίτλος και το ξεκίνημα της κάθε λέξης που περιγρά-
φει το αξίωμά του με κεφαλαία, προσδίδει μια επιβλητικότητα στο πρό-
σωπό του. Η επανάληψη των λέξεων «κάθομαι, καθήμενος» και στο τέ-
λος της παραγράφου «κάθομαι άνεργος» χρησιμοποιούνται σκόπιμα
για να δηλώσουν και να προετοιμάσουν τον αναγνώστη για τους λόγους
εξαιτίας των οποίων ο Μακρυγιάννης, ο απλός αυτός όσο και μεγαλει-
ώδης ήρωας, οδηγήθηκε στη συγγραφή: το γεγονός ότι στο ΄Αργος στο
οποίο ήταν διορισμένος περνούσε τον καιρό του χωρίς να νιώθει ότι
κάνει κάτι ουσιαστικό (άνεργος) αλλά και η ίδια η συνήθειά του να μη
συχνάζει σε καφενεία και λαϊκές συνεστιάσεις, όπου θα μπορούσε να
ξοδεύει μέρος του ελεύθερου χρόνου, υπήρξαν στην πραγματικότητα οι
αιτίες που τον ώθησαν να ασχοληθεί και να καταπιαστεί με το έργο του.
Η έλλειψη όμως γνώσεων γραφής ως βασικής προϋπόθεσης για τη συγ-
γραφή ενός έργου τον παρακίνησε να μάθει, έστω και σε μεγάλη πια ηλι-
κία, κάποια λιγοστά γράμματα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συν-
θήκες του γραψίματός του. Δε διστάζει λοιπόν ο Μακρυγιάννης να ανα-
φέρει την αμάθειά του· ωστόσο η χρήση της παρένθεσης μέσα στην
οποία εμπερικλείει τη φράση «ήξερα ολίγον γράμματα» σκιαγραφεί τό-
σο την ταπεινότητα του ήθους του όσο και την πρόθεσή του να μην επι-
κεντρώσει την προσοχή του αναγνώστη του τόσο σ’ αυτό καθαυτό το γε-
γονός της αμάθειας όσο στο αποτέλεσμα που προέκυψε από την εκμά-
θηση των λίγων γραμμάτων με τη βοήθεια των φίλων του. Άλλωστε
όπως ο ίδιος αναφέρει, τα αίτια της αμάθειάς του θα τα εξηγήσει αργό-
τερα στους αναγνώστες και τα προσπερνά με μια φράση. Παρ’ όλο αυ-
τά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι αναφορές του στην κατάσταση
αγραμματοσύνης που τον διακατέχει κάθε άλλο παρά σπάνιες είναι,128
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όπως θα διαπιστώσουμε και στην εξέλιξη του κειμένου. Οι αναφορές
αυτές είναι διάσπαρτες σε όλο το κείμενο και τοποθετούνται από την
ανάγκη του συγγραφέα να πείσει το «δύσπιστο» αναγνώστη για την
αξιοπιστία του έργου του.

2η ενότητα: στη δεύτερη παράγραφο δηλώνει καθαρά και απερίφρα-
στα το περιεχόμενο του έργου του / των απομνημονευμάτων του: η κα-
ταγραφή του προσωπικού του βίου κατά την παιδική του ηλικία, οι δρα-
στηριότητές του και οι υποχρεώσεις που ανέλαβε όταν ενηλικιώθηκε και
κυρίως οι υπηρεσίες που προσέφερε στον Αγώνα του 1821 μέσα από την
προσωπική του συμμετοχή αλλά και οι εμπειρίες που αποκόμισε (όσα
είδα και ξέρω) συνιστούν τη δομή και τον κεντρικό άξονα των απομνη-
μονευμάτων του. Ένα κράμα, θα μπορούσαμε να πούμε, από προσωπι-
κά βιώματα και από ιστορικά γεγονότα συνδεδεμένα κατά τέτοιο άρρη-
κτο τρόπο ώστε ν’ αποτελούν ένα άρτιο και καλοδουλεμένο σύνολο μέ-
σα από το οποίο ξεπηδά η αγάπη για την πατρίδα και η ιερότητα του
εθνεγερτικού αγώνα. Η ιδιαίτερη αναφορά του στην πατρίδα και στα
όσα ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να προσφέρει στο όνομά της αποκαλύ-
πτουν το φλογερό πατριώτη και το δυναμικό αγωνιστή στη συνείδηση
του οποίου τόσο η Επανάσταση όσο και η ιδέα της ελευθερίας λαμβά-
νουν διαστάσεις συμβόλου. Επανερχόμενος ωστόσο στις δυσκολίες της
συγγραφής, δυσκολίες που δημιουργούνται από το γεγονός ότι είναι
αγράμματος, με τις τελευταίες του φράσεις εκφράζει τους ενδοιασμούς
για την ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο έργο, από φόβο μήπως δε
βρει την ανάλογη ανταπόκριση και κουράσει τους αναγνώστες. Η κού-
ραση φανερώνεται μέσα από τη λέξη «βάρος». Στο συγκεκριμένο λοιπόν
σημείο διαπιστώνουμε τις ανησυχίες του Μακρυγιάννη για την ορθότη-
τα της απόφασής του ν’ ασχοληθεί με τη συγγραφή αλλά και τις ανησυ-
χίες του για την απήχηση του έργου, έργου ενός αγράμματου, ανησυχίες
που γενικά διέπουν όλους τους συγγραφείς στην πρώτη συγγραφική
τους προσπάθεια και αποκαλύπτουν την επιθυμία του να προσφέρει κά-
τι αξιόλογο. Η αντίθεσή του, του ίδιου, ενός αγράμματου με τους τίμι-
ους και μεγάλους και σοφούς της κοινωνίας σε καμιά περίπτωση δεν
έχει σκοπό να υποβαθμίσει την ποιότητα του ήθους του και της ικανό-
τητάς του. Τοποθετείται καίρια, την κατάλληλη στιγμή για να δηλώσει
έμμεσα την πρόθεση του να πει την αλήθεια με απλά λόγια που μόνο
ένας αγράμματος ξέρει, σε αντίθεση με τους μεγάλους και σοφούς
άντρες που πολλές φορές εξαιτίας των γνώσεών τους μπορούν να οδη-
γήσουν στην εξαπάτηση των αναγνωστών και στην απόκρυψη της αλή-
θειας. Εξάλλου, η αλήθεια λέγεται με απλό λόγια και αυτό είναι κυρίως 129
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που θέλει να τονίσει ο συγγραφέας εδώ μέσα από τη σύγκριση, από την
οποία τελικά προκύπτει η δική του υπεροχή. Η επιθυμία του για αντι-
κειμενικότητα και αλήθεια στην παράθεση των γεγονότων, στην επόμε-
νη παράγραφο, δηλώνεται άμεσα μέσα από τη φράση «Αν είμαι τίμιος ...
όπου θα σημειώσω». Παράλληλα, απευθυνόμενος στους αναγνώστες σε
β΄ πληθυντικό πρόσωπο, επιθυμεί να προβάλλει την τιμιότητα του χα-
ρακτήρα του, ιδιότητα που κατοχυρώνεται από την προσεκτική μελέτη
του βίου του στην οποία προτρέπει το κοινό του. Το κύριο ενδιαφέρον
του να επικυρώσει την τιμιότητα της συμπεριφοράς του μέσα από πα-
ράθεση, όπως ο ίδιος λέει, αποδείξεων, σημειωμένων εγγράφων αλλά
και μαρτυριών προσώπων με τα οποία συνδέθηκε προέρχεται από την
κύρια εσωτερική του ανάγκη να εξασφαλίσει την εντιμότητα της γραφής
του. Πιστεύει ακράδαντα πως οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς ενός ανθρώπου αποτυπώνονται και στις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά της γραφής του, γι’ αυτό και πρέπει να πείσει τους ανα-
γνώστες του τόσο για την αξιοπιστία τη δικιά του όσο και του συγ-
γράμματός του. Με την προτροπή που τους απευθύνει και με τον τρόπο
που αναλύει τις σκέψεις του το πετυχαίνει επακριβώς.

3η ενότητα: Το ύφος αλλάζει και από την παράθεση των προθέσεων
και των αρχών τις οποίες επιδιώκει ν’ ακολουθήσει στην καταγραφή
και εξιστόρηση των απομνημονευμάτων του, προχωρούμε στην παράθε-
ση κάποιων γενικών αντιλήψεων που διαπερνούν τη συνείδησή του και
κατ’ επέκταση και το σύνολο του έργου του. Η πίστη του τόσο στη θρη-
σκεία όσο και στην έννοια της πατρίδας αποτελούν τις σταθερές αξίες
του ιδεολογικού του κόσμου που κυριαρχούν όχι μόνο στην αντίληψή
του αλλά γίνονται οι καθημερινοί καθοδηγητές όλων των πράξεων και
των ενεργειών του. Τα πατριωτικά αισθήματα και η αγάπη για την πα-
τρίδα εξασφαλίζει την ενότητα του έθνους· γι’ αυτό και αυτή η αγάπη
υπαγορεύει στον καθένα ξεχωριστά το χρέος του απέναντι σ’ αυτήν, να
την υπηρετεί, είτε απλός κι αγράμματος είναι είτε προκομμένος και σο-
φός με όλα τα μέσα που διαθέτει και με τους λόγους του και με τις πρά-
ξεις του. Και πάλι εδώ προβάλλει έμμεσα την αντίθεση ανάμεσα στον
απλό και προκομμένο άνθρωπο, ανάμεσα δηλαδή στον αγράμματο και
το σοφό, για να καταδείξει όμως ότι η αντίθεση αυτή αίρεται με το ανα-
φαίρετο χρέος όλων να αποκαλύπτουν την αλήθεια. Προεκτείνοντας
ακόμα περισσότερο τη σκέψη του τονίζει την ανάγκη να υπάρχει συλλο-
γική συνείδηση που ξεπερνά την ατομική και ενωμένη αγωνίζεται σε μια
κοινή προσπάθεια, όπως ήταν ο ιερός αγώνας του 1821. Η εύστοχη φρά-
ση του με τον κρίκο της γης που κανείς δε μπορεί να σηκώσει εξ ολο-130
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κλήρου στην πλάτη του, απλή στη διατύπωσή της αλλά τόσο μεγαλό-
πνοη ως προς το νόημα, υπηρετεί δραστικά την έννοια της συλλογικό-
τητας και τη φωτίζει.

4η ενότητα: Από τις έννοιες, όμως, που σκιαγραφούν τον ίδιον ως
προσωπικότητα αλλά και το χαρακτήρα του έργου του, με δηκτικό τρό-
πο αναφέρεται επιγραμματικά στις προσπάθειες πλουτισμού διαφόρων
συμπολεμιστών του κατά τη διάρκεια του αγώνα, θέλοντας έτσι να στη-
λιτεύσει τη διαφθορά και εξαχρείωση των ηθών αλλά και τη διχόνοια
που επικράτησε και μείωσε κατά πολύ την ενότητα του Έθνους. Ο ει-
ρωνικός του τόνος μέσα από τις λέξεις που τίθενται σε εισαγωγικά
(Εκλαμπρότατοι, Γενναιότατοι, νόμους και το καλό αυτονών) είναι διά-
χυτος.

5η ενότητα: Παίρνουν αφορμή λοιπόν από αυτά τα γεγονότα και
κατ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζοντας την αντίθεση του με αυτά και την
απόσταση που τον χωρίζει από αυτά και κατ’ επέκταση προβάλλοντας
ξανά τη δική του τιμιότητα, τονίζει και πάλι την πρόθεσή του να μάθει
γράμματα αλλά και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια γυμνή, δηλαδή η
αλήθεια αυτή καθ’ εαυτή. Επαναφέρει λοιπόν την έννοια της αξιοπι-
στίας που τον απασχολεί διαρκώς και αφήνει να διαφανεί για μια ακό-
μη φορά η αμέριστη αγάπη του για την πατρίδα απέναντι στην οποία
ωστόσο,  όπως ο ίδιος λέει, έχει μερίδιο, δηλαδή ευθύνη να την υπηρε-
τήσει μέσα από το φως που διαχέει η ακατανίκητη δύναμη της αλήθειας.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του συγγραφέα Μακρυγιάννη είναι η απλή γλώσσα της
εποχής που όμως χάρης τη συχνή χρήση λαϊκών λέξεων και εκφράσεων
(π.χ. αγροικιώμαι, αιστήματα, παλιόψαθες των εθνών, αυτήνη, κρικέλα,
φερτικοί, γες, αργαστήρια, μιλιούνια κ.λ.π.) αποκτά μια οικειότητα και
μια ζεστασιά που βρίσκει κατευθείαν ανταπόκριση στη λαϊκή ψυχή και
κατορθώνει να συγκινήσει μέσα από την απλότητά της. Ο λόγος είναι
συνεχόμενος, ρέων, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο
για να προσδώσει στο κείμενό του τον τόνο της προσωπικής μαρτυρίας
και της προσωπικής κατάθεσης ενώ η επίκληση προς τους αναγνώστες
μέσα από την οποία τους υπενθυμίζει το χρέος τους προσδίδει στο ύφος
του ζωντάνια και αμεσότητα. 
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ii) Ύφος / Mορφή

Η ειρωνική διάθεση που είναι διακριτή στην τελευταία παράγραφο
του αποσπάσματος προσθέτει κοντά σ’ όλα τα προηγούμενα έναν επι-
κριτικό τόνο, αποκαλύπτοντας έτσι και τη θέση του συγγραφέα απένα-
ντι στην αλήθεια. 

iii) Σχήματα Λόγου

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως στο κείμενο κυριαρχεί το εκ-
φραστικό μέσο της αντίθεσης, διάσπαρτο σε διάφορα σημεία του
(αγράμματος – μεγάλους και σοφούς άντρες / τιμίως – ατίμως / βάλετε
βάση – μην πιστεύετε / έθνη – παλιόψαθες των εθνών / προκομμένος –
απλός / δυνατός – αδύνατος / εγώ – ημείς / όλοι – ένας / φτωχοί – πλού-
σιοι / Τούρκοι σε αντιπαράθεση με τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους
Έλληνες αγωνιστές / κατοικήσαμε – ρημώσαμε). Μέσα από τις αντιθέ-

σεις αυτές, επιδιώκει όχι απλά να αισθητοποιήσει παραστατικά τις δια-
φορές που εντοπίζονται ανάμεσα στα συγκρινόμενα μέρη αλλά κυρίως
να δηλώσει τη δική του διαφοροποίηση και τη δική του ξεχωριστή θέση
σε σχέση με τους υπόλοιπους, ώστε οι αναγνώστες του να πειστούν για
την αξία και εγκυρότητα του έργου του.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY

1. Ποιός είναι ο σκοπός των Aπομνημονευμάτων, σύμφωνα με τα ει-

σαγωγικά σχόλια του Mακρυγιάννη;

Σκοπός των Απομνημονευμάτων σύμφωνα με τα όσα μας παραθέτει
ο Μακρυγιάννης στα εισαγωγικά του σχόλια είναι να καταγράψει τα
προσωπικά βιώματα της δικής του ζωής και πορείας αλλά και να εμπε-
ρικλείσει μέσα σ’ αυτά και την προσωπική του εμπειρία από τον Αγώνα
του Έθνους για την ελευθερία και την αποτίναξη  του ζυγού. Σκοπός
του επομένως είναι να συνδυάσει τα στοιχεία της προσωπικής και οι-
κογενειακής του ζωής με τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης και μέ-
σα από αυτό το συνδυασμό να προκύψει ένα έργο αριστουργηματικό
που θα διέπεται από τις αξίες της αξιοπιστίας και της τιμιότητας και θα
υπηρετεί το εκτυφλωτικό φως της αλήθειας.
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2. O Mακρυγιάννης αναφέρεται συχνά στα λίγα γράμματα που γνω-

ρίζει. Tί εξυπηρετούν αυτές οι αναφορές; Ποιά εντύπωση σχημα-

τίσατε για το χαρακτήρα του, με βάση τη γλώσσα και το ύφος που

χρησιμοποιεί;

Οι αναφορές του Μακρυγιάννη στις λιγοστές του γνώσεις διαπερ-
νούν όλο το κείμενο και κατά συνέπεια το σύνολο του έργου και γι’ αυ-
τό το λόγο θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι τυχαίες.  Χρησιμο-
ποιούνται από τον ίδιο όχι για να τονίσει μια προφανή κατωτερότητά
του σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι σοφοί αλλά αντίθετα για να
προβάλλει την ασίγαστη αγάπη του για την πατρίδα και τον αγώνα, αγά-
πη που τον οδήγησε να μάθει έστω και τα λιγοστά αυτά γράμματα, για
να προσφέρει τη δική του κατάθεση στην πατρίδα και να αφήσει ένα
αξιομνημόνευτο έργο αφιερωμένο σ’ αυτήν. Πολύ περισσότερο μέσα
από τις αναφορές του στα λιγοστά γράμματα που γνωρίζει κυρίως επι-
διώκει να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του έργου του και να πείσει τον
αναγνώστη του γι’ αυτήν. Kατά τη γνώμη του τα λιγοστά γράμματα εί-
ναι εκείνα που τον ωθούν μη γνωρίζοντας περίτεχνα μέσα να πει την
αλήθεια γυμνή, σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς που όντας γνώστες
των συγγραφικών τεχνασμάτων την αποκρύβουν. Ίσως, τέλος, οι συχνές
αναφορές του ν’ αποτελούν και μια  έμμεση προτροπή προς τους ανα-
γνώστες να κρίνουν την πρώτη του συγγραφική απόπειρα με την επιεί-
κεια που απαιτείται. Παρ’ όλα αυτά μέσα από τη  ρέουσα γλώσσα του
και το οικείο και έμμεσο ύφος που δημιουργεί ο τόνος της γραφής του,
παρακολουθούμε τον απλό άνθρωπο με την ασίγαστη αγάπη για την πα-
τρίδα αλλά και με έκδηλο το πάθος για αντικειμενικότητα. Είναι το ανή-
συχο πνεύμα του καιρού του που καταγράφοντας τις ανησυχίες του για
την αξία του έργου του και κάνοντας φανερές τις προθέσεις του, δημι-
ουργεί αναμονές στον αναγνώστη και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον
του. Είναι τέλος ο ζωντανός και τίμιος άνθρωπος που μέσα από την
αμεσότητα των λόγων του και τις λαϊκές του εκφράσεις, δε θέλει να μεί-
νει άνεργος, αλλά επιχειρεί να μεταδώσει στους αναγνώστες κάτι από
την ατμόσφαιρα της εποχής μιλώντας κατευθείαν με το μεστό του λόγο
στη λαϊκή ψυχή και καρδιά.

3. «Eγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή». Πώς καταλαβαίνετε αυτή

την περίφημη φράση του Mακρυγιάννη;

Η φράση αυτή του Μακρυγιάννη που τοποθετείται στο τέλος του
αποσπάσματος θα μπορούσαμε να πούμε πως συνοψίζει όλη την ιδεο-

133

KÂ›ÌÂÓÔ 13

13-135(1Ô-12Ô)  12-01-04  05:40  ™ÂÏ›‰·133



λογία του, διαπερνά όλη τη συνείδησή του και είναι αυτή που κυρίως
τον καθοδηγεί στη συγγραφή του έργου του: η αλήθεια είναι γι’ αυτόν
πρωταρχικός σκοπός των Απομνημονευμάτων του. Την πρόθεσή του να
καταγράψει την αλήθεια για τα γεγονότα του αγώνα και της ζωής του
την είχε αναφέρει και στην αρχή του εισαγωγικού σημειώματος, την
αναφέρει ωστόσο και εδώ και μάλιστα με τρόπο πιο δραστικό και πιο
αποφασιστικό. Τώρα κοντά στη λέξη «αλήθεια» προσθέτει το επίθετο
«γυμνή» και δημιουργεί ένα λεκτικό σύνολο που αν και παράξένο στο
άκουσμά του έχει ιδιαίτερη σημασία: ο ίδιος πρόκειται να πει την αλή-
θεια γυμνή, δηλαδή πρόκειται να εκθέσει τα γεγονότα αντικειμενικά,
απροκάλυπτα και δίχως περιστροφές. Ο Αγώνας, όπως μας αποκαλύ-
πτει και ο ίδιος λίγο παραπάνω, παρά την ιερότητά του, είχε και αρνη-
τικά στοιχεία, όπως ήταν η διαφθορά των ηθών. Κι αυτά όμως έχει σκο-
πό να αποκαλύψει ο συγγραφέας, όταν τον ακούμε να προφέρει τη φρά-
ση αυτή. Σκοπός του επομένως δεν είναι να ωραιοποιήσει σε μια απλή
διήγηση καταστάσεις, αλλά παρουσιάζοντας και εξαίροντας τα θετικά
και ταυτόχρονα απογυμνώνοντας τα αρνητικά, να καθιερωθεί στη συ-
νείδηση όλων ως υπηρέτης της μίας και μοναδικής αλήθειας.

4. Mε ποιους τρόπους επιχειρεί ο Mακρυγιάννης να κερδίσει την

εμπιστοσύνη του αναγνώστη του;

Μέσα από το όλο πλέγμα του κειμένου είναι φανερή η προσπάθεια
που καταβάλλει ο συγγραφέας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ανα-
γνώστη του. Η αναφορά του στα λιγοστά γράμματα που κατέχει και η
αντίθεσή του με τους σοφούς και μεγάλους άνδρες που κατέχουν τους
κανόνες της γραφής και της γοητείας και κατ’ επέκταση της απάτης σε
σύγκριση με αυτόν που μιλά απλά φανερώνει την πρόθεσή του να φανεί
αξιόπιστος  στα μάτια του αναγνώστη του. Η προτροπή του στη συνέ-
χεια προς το σύνολο των αναγνωστών του να αξιολογήσει το έργο του
ύστερα από προσεκτική μελέτη και εξέταση και του προσωπικού του βί-
ου υποδηλώνουν την προσπάθειά του να προβάλλει την τιμιότητα του
βίου του ως βασική προϋπόθεση για την εντιμότητα και εγκυρότητα της
δικής του γραφής ενώ η φράση «αν είμαι τίμιος άνθρωπος, θέλει να γρά-
ψει την αλήθειαν» ενισχύει την προσπάθειά του αυτή. Ακόμα, η επισή-
μανση και η καταδίκη της διαφθοράς και της εξαχρείωσης του χαρα-
κτήρα των συμπολεμιστών του κατά τη διάρκεια του αγώνα τίθεται για
να προβληθεί προφανώς η δική του τιμιότητα. Παράλληλα, μέσα από τη
φράση «ας γράψει άλλος δια μένα ό,τι γνωρίζει» τονίζοντας την αγνό-
τητά του και την έλλειψη φόβου απέναντι σε όσα πρόκειται κανείς να134

∂ÓfiÙËÙ·:
AÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·

13-135(1Ô-12Ô)  12-01-04  05:41  ™ÂÏ›‰·134



του προσάψει, καλεί τον αναγνώστη να τον εμπιστευτεί για ακόμα μια
φορά. ‘Ενας τίμιος άνθρωπος, με απαράμιλλο σθένος και αληθινή αγά-
πη για την πατρίδα, που δεν παρασύρεται από καιροσκοπισμούς αλλά
παραμένει αμετακίνητος στις αρχικές του πεποιθήσεις (πατρίδα, θρη-
σκεία, συλλογικότητα) δεν μπορεί παρά να καταγράφει την αλήθεια, κα-
θώς κινείται από αληθινά και αγνά κίνητρα.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Μέσα στο επιλεγμένο απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα, ο Μα-
κρυγιάννης σε κάποιο σημείο τηρεί κριτική ή καλύτερα επικριτική
στάση απέναντι σε ορισμένους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί και για
ποιο λόγο ο Μακρυγιάννης σχολιάζει αρνητικά τη συμπεριφορά
τους.

2. «Ότι κρικέλα δεν έχει...όχι ένας». Να σχολιάσετε τις απόψεις που εκ-
φράζει ο Μακρυγιάννης στο συγκεκριμένο σημείο. Ποια κακή νοο-
τροπία σχολιάζει; Προτρέπει, έστω έμμεσα, τους συμπατριώτες του
σε κάτι;
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«∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·»

∂§π™Õμ∂Δ ª∞ƒΔπ¡Œ°∫√À – ª√ÀΔ∑Õ¡

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο αυτό της Ζακυνθινής αυτής συγγραφέα κατατάσσεται στην
κατηγορία των Απομνημονευμάτων, γιατί καταγράφει με ιδιαίτερα προ-
σωπικό και εξομολογητικό τόνο εμπειρίες και στοχασμούς της ίδιας της
συγγραφέα ενώ δίνεται ανάγλυφα η εικόνα της ζωής στις αρχές του 19ου

αιώνα και ιδιαίτερα η θέση της γυναίκας αυτής. Το συγκεκριμένο έργο
αποτελεί παράλληλα την πρώτη αξιόλογη γυναικεία απόπειρα συγγρα-
φής καθώς με την αμεσότητα και την οικειότητα με την οποία κερδίζει
τον αναγνώστη κατορθώνει τόσο να προβάλλει την ανεξερεύνητη ως τό-
τε γυναικεία ψυχολογία και τα πάθη της όσο και να συγκινήσει.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα καταγράφονται οι αντιδράσεις της
ίδιας της δημιουργού απέναντι στο άκουσμα της είδησης της Επανάστα-
σης, γεγονός που της δημιουργεί χαρά από τη μια έως και έντονη δυσα-
ρέσκεια από την άλλη στην υπενθύμιση της δικής της «σκλαβιάς». Οι όροι
της σκλαβιάς της παρουσιάζονται αναλυτικά ενώ παράλληλα διαφαίνεται
και η έντονη ανησυχία της για την τύχη του πνευματικού της έργου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Εις τούτον καιρόν...διωγμένας»: Η είδηση της Επανά-
στασης – αντιδράσεις της συγγραφέα (χαρά και προσδοκία για εθνική
και πνευματική απελευθέρωση και αποκατάσταση αλλά και λύπη μπρο-
στά στο δικό της κλοιό που μοιάζει αδιέξοδος).

2η ενότητα: «Εγώ εφοβόμουν ... εις το μνήμα»: Οι παράμετροι της δι-
κής της σκλαβιάς που την οδηγούν σταδιακά σε αργό θάνατο, καθώς την
απομονώνουν από κάθε δραστηριότητα που σφύζει από ζωή.

3η ενότητα: «Τι λοιπόν...της αγχινοίας»: Ανησυχία έντονη για την τύ-
χη του συγγραφικού της έργου μετά το θάνατό της και προσπάθεια σύν-
δεσης της συγγραφικής δραστηριότητας και πνευματικής δημιουργίας
με τη γυναικεία φύση και τον προορισμό της γυναίκας στη ζωή.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Καθώς η συγγραφέας βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα της τη Ζά-
κυνθο κατά τη νεανική της ηλικία, φθάνει η χαρμόσυνη είδηση του ξε-
σηκωμού των Ελλήνων συμπατριωτών εναντίον του τουρκικού ζυγού.
Η είδηση αυτή τη χαροποιεί εν μέρει, καθώς και η ίδια Ελληνίδα, νιώθει
έντονα την αγάπη για την πατρίδα και τον πόθο της απελευθέρωσης του
έθνους. Από την άλλη όμως, γίνεται η αιτία για να θυμηθεί για άλλη μια
φορά τη δική της σκλαβιά που υπαγορεύει η γυναικεία φύση της και γι’
αυτό το λόγο πλημμυρίζει από δυσάρεστα συναισθήματα. Παίρνοντας
λοιπόν αφορμή από αυτήν τη δουλεία η οποία δε μπορεί να βρει διέξο-
δο, όπως στην περίπτωση των Ελλήνων, παραθέτει αναλυτικά τους
όρους που τη σκιαγραφούν: πρόωρος γάμος, απαγορεύσεις για τυχόν
απομάκρυνση από το σπίτι, εγκλεισμός μέσα στο σπίτι και απομόνωση
από κοινωνικές δραστηριότητες, αποκλεισμός από πνευματικές και δη-
μιουργικές ενασχολήσεις. Γι’ αυτό και η ανησυχία της για την τύχη του
πνευματικού της έργου και της ιδεολογικής της κατάθεσης μέσα από
μιαν εύστοχη μεταφορά κατακλύζει το τέλος του αποσπάσματος.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Η συγγραφέας, μια ευαίσθητη νεαρή νησιωτοπούλα από
τη Ζάκυνθο, μας μεταφέρει στην ηλικία των παιδικών και νεανικών της
χρόνων, τότε που ο δάσκαλός της ανακοίνωσε στην ίδια και στους υπό-
λοιπους μαθητές το χαρμόσυνο γεγονός της έναρξης της επανάστασης.
Ο προσδιορισμός του χρόνου (την 25η Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγ-
γελισμού) συμπίπτει χρονολογικά με την ιστορική χρονολογία του ξεκι-
νήματος του εθνεγερτικού Αγώνα (25η Μαρτίου 1821) εξασφαλίζοντας
στο κείμενο ακρίβεια και αξιοπιστία. Η είδηση που φθάνει με κάποια
καθυστέρηση στο νησί, τη Ζάκυνθο, ανακοινώνεται με πολλή χαρά, κα-
θώς η Επανάσταση, τόσο στη συνείδηση της ίδιας της συγγραφέας όσο
και όλων των Ελλήνων, αποτελεί τον αναγκαίο όρο και αναγκαία προ-
ϋπόθεση για την αποτίναξη του ζυγού της σκλαβιάς και την κατάκτηση
στη συνέχεια της ελευθερίας. Από τα λόγια της είδησης, η συγγραφέας
μας μεταφέρει κατευθείαν και επικεντρώνει την προσοχή μας στις δικές
της αντιδράσεις στο άκουσμα του γεγονότος αυτού. Από τη μια, αντιμε-
τωπίζει το γεγονός σαν γνήσια Ελληνίδα που ταυτιζόμενη κι αυτή με τις
έννοιες της πατρίδας και της ελευθερίας, επιθυμεί να ενισχύσει τον
Αγώνα με το δικό της τρόπο και προσδοκά την πολυπόθητη ελευθερία 137
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που η σωστή χρησιμοποίησή της ως αγαθού, οδηγεί στην ύψιστη επιτυ-
χία. Προσδοκά την απελευθέρωση από τη σκλαβιά των Τούρκων που μα-
ζί της θα φέρει και την πνευματική ελευθερία και θα επιτρέψει την πνευ-
ματική δημιουργία που το περιεχόμενό της περικλείεται στη λέξη  «σε-
μνάς Μούσας».

Από την άλλη όμως, η είδηση αυτή του αγώνα που θα επιφέρει την απε-
λευθέρωση από το ζυγό της δουλείας και την κατάκτηση του αγαθού της
ελευθερίας, της δημιουργεί ταυτόχρονα δυσάρεστους συνειρμούς καθώς
θυμάται τη γυναικεία φύση της, τη θέση που η κοινωνία προβλέπει για τη
γυναίκα της εποχής της και συνειδητοποιεί τη δική της σκλαβιά από την
οποία προφανώς δε μπορεί ούτε να δραπετεύσει ούτε να επαναστατήσει.
Η αντίθεση της θέσης της με εκείνη στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες
αγωνιστές που παλεύουν για την ελευθερία τους και την ευτυχία τους γί-
νεται έντονα αισθητή ενώ το ρήμα «αναστέναξα» που χρησιμοποιεί τονί-
ζει το αδιέξοδο της κατάστασής της απέναντι στο οποίο δε μπορεί να κά-
νει κάτι άλλο από το να αναστενάξει και να το υπομείνει.

2η ενότητα: Καθώς λοιπόν οι συνειρμοί που της δημιουργούνται εί-
ναι διαδοχικά και κατακλύζουν την ευαίσθητη ψυχή της με αισθήματα
λύπης και μελαγχολίας, καταγράφει με εκτενή και ιδιαίτερα γλαφυρό
τρόπο τους περιορισμούς που καθημερινά υφίσταται ως γυναίκα, πε-
ριορισμοί που δικαιολογούν το παραλληλισμό της ζωής της με σκλαβιά.
Μέσα από τη νεανική της ευαισθησία και με παρουσίαση όλων των πτυ-
χών της καθημερινής της ζωής προβάλλουν μπροστά μας ο θεσμός του
πρόωρου και νεανικού γάμου που απαιτεί την υποδούλωση και υπακοή
της γυναίκας στο σύζυγό της, οι απαγορεύσεις και ο εγκλεισμός στο σπί-
τι, η αποχή από κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η συμμετοχή στην εκ-
κλησία και τις εορταστικές εκδηλώσεις, και από πνευματικές ασχολίες,
η συναναστροφή μόνο με τα άτομα της οικογένειας. Τα μελανά χρώμα-
τα μέσα από τα οποία περιγράφει δραματικά τον καθημερινό κλοιό γύ-
ρω από τον οποίο περιστρέφεται και ο οποίος την οδηγεί αναγκαστικά
στην απομόνωση και περιχαράκωση, αποτυπώνουν την τραγική κατά-
σταση της ηρωίδας – συγγραφέα. Οι περιορισμοί τους οποίους χαρα-
κτηριστικά σκιαγραφεί και οι οποίοι αφορούν τελικά όχι μόνο την ίδια
αλλά και όλο το σύνολο των γυναικών την οδηγούν σε αδιέξοδο, σε «με-
γαλοτάτην θλίψιν και στενοχωρίαν», όπως η ίδια περιγράφει και η μο-
ναδική της διέξοδος που έμμεσα αφήνει να φανεί είναι ο θάνατος μέσα
από την αυτοκτονία. Άλλωστε η ίδια η ζωή της που θέλοντας ή μη συνί-
σταται  στο χώρο του σπιτιού σταδιακά  την οδηγεί σε έναν αργό θάνα-
το και μαρασμό μπροστά στον οποίο είανι καλύτερος ο φυσικός που θα138
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τη λυτρώσει από τα πάθη της. Η χρησιμοποίηση της λέξης «γκρεμνί-
σουν» είναι δηλωτική της προθέσης της να δώσει τέρμα στη ζωή της και
στα βάσανα που υφίσταται. Μια τέτοιου είδους ζωή στην πραγματικό-
τητα δεν είναι ζωή είναι ζωή χωρίς νόημα και χωρίς παλμό, χωρίς την
απαιτούμενη δράση που χρειάζεται προκειμένου ο άνθρωπος να εξακο-
λουθήσει να υπάρχει.

3η ενότητα: Γι’ αυτό και στο τέλος του αποσπάσματος, αναλογιζόμε-
νη τόσο το δικό της τέλος, το μελλοντικό δηλαδή θάνατό της όσο και την
κρατούσα κοινωνική αντίληψη της εποχής που θέλει τη γυναίκα καταδι-
κασμένη και αποκομμένη από κάθε δημιουργική δραστηριότητα (μεταξύ
αυτών και τη συγγραφή) αναρωτιέται και στοχάζεται πάνω στην τύχη του
πνευματικού της έργου και μόχθου. Με μιαν απαράμιλλη ως προς τη λει-
τουργικότητά της μεταφορά , παρομοιάζει τον εαυτό της με αγαπητή μη-
τέρα ενώ τα ίδια τα έργα της με παιδιά που βρίσκονται υπό την προστα-
σία και τη φροντίδα της όσο εκείνη ζει. Γι’ αυτό και εύστοχα φαντάζεται
τη μεταθανάτια τύχη τους που ισοδυναμεί με αδιαφορία έως και κατα-
στροφή των έργων της προκειμένου να εξυπηρετηθούν, όπως εύθυμα ανα-
φέρει, «οι χρείες του μαγειρείου». Συνειδητοποιώντας τη δεινότητα της
γυναικείας φύσης και ταυτόχρονα τη δυσκολία να αναγνωριστεί η συγ-
γραφική ιδιοφυία και ικανότητα μιας γυναίκας από την κοινωνίας της
εποχής της, φαντάζεται τα έργα της, μετά θάνατον, ως παραμελημένα παι-
διά που έχουν την ανάγκη της μητρικής αγάπης και αναζητά εμμέσως μια
μελλοντική καταξίωση. Εκφράζει, μέσα από την ερώτηση που υποβάλλει,
την ελπίδα και την προσδοκία για μια αναγνώριση του έργου της. Κατ’
αυτόν τον τρόπο και ιδιαίτερα μέσα από την ταύτιση της συγγραφικής δη-
μιουργίας / δραστηριότητας με τη μητρότητα, κύριο χαρακτηριστικό της
γυναικείας φύσης και του γυναικείου προορισμού, προσπαθεί να αντι-
σταθεί στην κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη αλλά και να πείσει ότι η συγ-
γραφική ενασχόληση ως μια άλλη μητρότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη
με τη γυναίκα, το γένος της και το σκοπό της.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα της συγγραφέα είναι η λαϊκή γλώσσα που βρίσκει κατευ-
θείαν ανταπόκριση στην ψυχή του αναγνώστη και παράλληλα μέσα από
την απλότητά της και στο συνεχή/ρέοντα ρυθμό που δημιουργεί μπορεί
να αποδώσει στο μέγιστο τα συναισθήματα που βιώνει η ίδια η δημι- 139
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ουργός. Τα συναισθήματα αυτά, συναισθήματα ανάμεικτα από χαρά κι
από δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, συναισθήματα που καταγράφουν τις
παλινδρομήσεις της νεανικής και ανήσυχης ψυχής της δε θα μπορούσαν
να εκφραστούν με καλύτερο τρόπο παρά μόνο μέσα από τη λαϊκότητα
της έκφρασης αλλά και τα πλούσια εκφραστικά μέσα στα οποία κατα-
φεύγει η συγγραφέας. 

ii) Ύφος / Mορφή

Οι μεταφορές, οι παρομοιώσεις, οι προσωποποιήσεις των συγγραμ-
μάτων με μικρά παιδιά και της ίδιας με μητέρα,  η καίρια χρήση του ου-
σιαστικού και του επιθέτου, τα ρητορικά ερωτήματα που μένουν ανα-
πάντητα στο τέλος του αποσπάσματος και απευθύνει προς τον εαυτό
της ποικίλουν τη γλωσσική διατύπωση και διαφοροποιούν το ύφος που
κυμαίνεται μεταξύ και γοργού έως έντονα θρηνητικού και αγωνιώδους.
Τέλος, η χρήση του α΄ γραμματικού προσώπου η οποία άλλωστε συνά-
δει και με το είδος που η συγγραφέας υπηρετεί, οι επικλήσεις προς τα
ίδια τα έργα της αλλά και κάποια επιφωνήματα που υιοθετεί εξασφαλί-
ζουν τη ζωντάνια της αφήγησης αλλά και την αμεσότητα της πρόσληψης
του έργου.

iii) Σχήματα Λόγου

1. Μεταφορές: να σείσει το ζυγόν της σκλαβιάς / το αίμα μου να ζε-
σταίνει / επιστρεμμένην την ελευθερίαν / το σπίτι ήθελεν μοι προξενήσει
γρήγορον και κακόν θάνατον / μαύρα μου συγγράμματα / με του νοός
σου τα μάτια / να σας ξεσχίζουν / γεννήματα της αγχινοίας.

2. Παρομοιώσεις: ωσάν σκλάβα.
3. Επαναλήψεις: Επεθύμησαν από καρδίας / Δια παντός εις το σπίτι!

/ μήτε, μήτε, μήτε  
4. Μετωνυμία: Μούσες αντί για το σύνολο του πολιτισμού και των

πνευματικών εκδηλώσεων που τον απαρτίζουν.
5. Αντίθεση: ελευθερία – σκλαβιά / μέρα και νύχτα /  στενοχωρίαν –

ευτυχεστάτη και ενάρετη ζωή / κλεισμένα – να σας εβγάλει / τιμά – κα-
ταφρονεί.

6. Προσωποποίηση των Μουσών αλλά και των ιδίων των έργων της
που παρομοιάζονται από την ίδια με μικρά παιδιά που χρειάζονται
επομένως την προστασία της μητέρας τους.
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. «Kαι ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα». Πώς ορίζεται η θέση της

γυναίκας στο κείμενο;

Η θέση της γυναίκας, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα βιώματα της
ίδιας της συγγραφέα, απηχεί τη θέση της στην ελληνική κοινωνία των
αρχών του 19ου αιώνα και αντικατοπτρίζει επομένως και τις κυριάρ-
χουσες κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Η θέση της γυναίκας όπως
παρουσιάζεται μέσα από τις εμπειρίες της νεαρής δημιουργού παρομοι-
άζεται με αληθινή σκλαβιά, με ασφυκτικό κλοιό από τον οποίο ωστόσο
δε μπορεί να βρει διέξοδο και συνεχώς την περιορίζει. Η γυναικεία φύ-
ση σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής θέλει τη γυναίκα πιστή σύ-
ντροφο του συζύγου της από τη νεανική  της κιόλας ηλικία· η προσήλω-
σή της αυτή ταυτόχρονα της αφαιρεί πολλά δικαιώματα αλλά και ελευ-
θερίες· είναι αναγκασμένη να ζει διαρκώς μέσα στο χώρο του σπιτιού,
να φροντίζει γι’ αυτό και για τα μέλη του ενώ κοινωνικές συναναστρο-
φές και δημιουργικές ενασχολήσεις απαγορεύονται ρητά. Οι μόνες συ-
ναναστροφές της περιορίζονται στη συνομιλία με τα ίδια τα μέλη της οι-
κογένειάς της, γεγονός που σε συνδυασμό με τους άλλους καταναγκα-
στικούς όρους που της επιβάλλονται συντελούν στην υποδούλωση και
την αποξένωσή της από κάθε πηγή ζωής. Η θέση της επομένως είναι ιδι-
αίτερα δυσμενής, γι’ αυτό   και δυστυχισμένη καθώς είναι, ορισμένες
φορές εκφράζει την προτίμησή της για τον ίδιο το θάνατο, όπως στο συ-
γκεκριμένο απόσπασμα η συγγραφέας.

2. Πώς παρουσιάζονται στο κείμενο οι έννοιες της ελευθερίας και

της σκλαβιάς.

Οι έννοιες της ελευθερίας  και της σκλαβιάς διαμετρικά αντίθετες ως
προς το περιεχόμενό τους παρουσιάζονται στο κείμενο μέσα από τα συ-
ναισθήματα που προκαλούν στην ψυχή της ηρωίδος – συγγραφέα με
ανάλογο τρόπο. Έτσι, η έννοια της ελευθερίας παρουσιάζεται με τα πιο
ζωηρά χρώματα και εγκωμιαστικά λόγια. Η έννοια της ελευθερίας δη-
μιουργεί χαρά στην ίδια, είναι ποθητή δηλαδή τόσο πολύ επιθυμητή που
κατακλύζει τα όνειρα και τις σκέψεις της αλλά συγχρόνως αποτελεί και
το υπέρτατο  αγαθό που αποτελεί το προπύργιο για την αθανασία, τη
δόξα και την ευτυχία του ανθρώπου. Κατ’ αντίθεση, η σκλαβιά που στο
συγκεκριμένο κείμενο δεν είναι μόνο η σκλαβιά των Ελλήνων στους 141

KÂ›ÌÂÓÔ 14

136-199(13Ô-20Ô)  12-01-04  05:53  ™ÂÏ›‰·141



Τούρκους  αλλά κυρίως η γυναικεία σκλαβιά και οι περιορισμοί που
υπαγορεύει η θέση της γυναίκας στην κοινωνία παρουσιάζεται με δρα-
ματικό τρόπο μέσα από την εμπειρία της ίδιας της δημιουργού. Αυτή η
κατάσταση που υπομένει και που δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά μια άλλη
μορφή δουλείας κατά την αντίληψή της, καταδυναστεύει τις επιθυμίες
της, τις ανάγκες της, περιορίζει τη δυναμικότητά της και τη θέλησή της για
δράση και προσφορά, ακυρώνει την πνευματική της ικανότητα και
έμπνευση και επομένως την καθιστά τραγικό και δυστυχισμένο πρόσωπο.

3. Δοκιμάστε να αναλύσετε την παρομοίωση των «συγγραμμάτων»

με παιδιά («γεννήματα της αγχινοίας»), στην κατάληξη του απο-

σπάσματς. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να προσδιορίσετε πώς εν-

νοεί η Mαρτινέγκου «το τέλος, δια το οποίον βάνει ο θεός τον άν-

θρωπον εις τον κόσμον».

Στην κατάληξη του αποσπάσματος, η συγγραφέας ανησυχώντας για
την τύχη του πνευματικού της έργου και γνωρίζοντας καλά την απαγο-
ρευτική στάση της κοινωνίας απέναντι σε οποιαδήποτε γυναικεία πνευ-
ματική δραστηριότητα, καταφεύγει με μεγαλειώδη τρόπο στη χρήση
μιας παρομοίωσης που αποκαλύπτει το βάθος του προβληματισμού και
των σκέψεών της. Παρομοιάζει τον εαυτό της με μητέρα και τα δημι-
ουργήματά της με μικρά παιδιά απέναντι στα οποία η μητέρα εκδηλώνει
όλη τη φροντίδα και την τρυφερότητά της. Όπως ακριβώς η μητέρα ανη-
συχεί για την τύχη και το μέλλον των παιδιών της, τόσο κατά τη διάρ-
κεια της ζωής της όσο και στην περίπτωση που πάθει κάτι, με τον ίδιο
φυσικό τρόπο και η συγγραφέας ανησυχεί για την πορεία που θα λάβουν
τα έργα της – παιδιά της, μετά το θάνατό της, εκφράζοντας το φόβο της
για την πιθανή καταστροφή τους, εξαιτίας της επικρατούσας αντίληψης
της εποχής. Έτσι, αναφερόμενη στο τέλος δια το οποίον βάνει ο θεός
τον άνθρωπο και εννοώντας τον προορισμό που έχει οριστεί στον κάθε
άνθρωπο ξεχωριστά από τη φύση του, πετυχαίνει κάτι καίριο. Κατορ-
θώνει με πολύ επιτυχημένο τρόπο να παρουσιάσει τη συγγραφική δρα-
στηριότητα ως μητρότητα και τελικά να καταδείξει πως από τη στιγμή
που η μητρότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας φύσης,
του προορισμού δηλαδή που καλείται να πραγματοποιήσει η γυναίκα
στον κόσμο, άρα και η συγγραφική δραστηριότητα είναι επιβεβλημένη
και ταιριάζει στη γυναικεία φύση και ιδιοσυγκρασία.
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4. Σε ποιόν αναγνώστη νομίζετε ότι απευθύνεται η Mαρτινέγκου; Tι

επιδιώκει να του μεταδώσει;

Η συγγραφέας απευθύνεται στον απλό, λαϊκό αναγνώστη και άν-
θρωπο της σημερινής εποχής στον οποίο προσπαθεί μέσα από την εξι-
στόρηση των προσωπικών της βιωμάτων να μεταφέρει την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής αλλά και τα ήθη, έθιμα και κοινωνικές
αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας όπως διαμορφώνονται στις αρχές
του 19ου αιώνα, προκειμένου να έχει, συμβουλευόμενος και άλλες πη-
γές, μιαν ολοκληρωμένη άποψη και εικόνα για την εποχή και τις συνθή-
κες που επικρατούσαν. Η εστίαση στο γεγονός του εθνικοαπελευθερω-
τικού αγώνα γίνεται για να τονιστεί η σημασία και η αξία του αλλά και
η προβολή εννοιών όπως η πατρίδα, η θρησκεία και κυρίως η ελευθερία
για τις οποίες πραγματοποιείται ο αγώνας των Ελλήνων υπενθυμίζουν
στο σύγχρονο αναγνώστη την αξεπέραστη και διαχρονική αξία τους αλ-
λά και του υποδεικνύουν μια στάση ζωής που είναι γεμάτη από αυτα-
πάρνηση και διαποτισμένη από το φιλελευθερισμό. Παράλληλα, η πα-
ρακολούθηση των δεινών της γυναικείας φύσης, δεινών που έχουν να
κάνουν με τις καθημερινές τους ασχολίες και δραστηριότητες, ρίχνουν
φως στις καθιερωμένες αντιλήψεις της εποχής που υποστηρίζουν την
κατωτερότητα της γυναίκας, κάνουν αισθητή την αντίθεση με το σήμερα
και ίσως βοηθούν τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει τη σημασία της
ισότητας όλων των ανθρώπων αλλά και του ελεύθερου πνεύματος που
δεν υποκύπτει σε εθελοδουλίες αλλά ανυπότακτος και ελεύθερος δια-
γράφει τη δική του πορεία και τελικά κατακτά την ευτυχία του.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις της ηρωίδας – συγγραφέα απένα-
ντι στο άκουσμα της επανάστασης;

2. Να καταγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά του ήθους της ηρωίδας
έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα στο απόσπασμα.
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«√ ‚›Ô˜ ÌÔ˘»

¶∞¡∞°◊™ ™∫√À∑Œ™ (1776-1847)

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Π. Σκουζές  γεννήθηκε στην Αθήνα το 1776. Έμαθε λίγα γράμματα
και στην αρχή έβγαζε πολύ δύσκολα το ψωμί του. Αργότερα, έγινε ναυ-
τικός και ασχολήθηκε με το εμπόριο, όπου και ευδοκίμησε. Το 1820 μυή-
θηκε στη Φιλική Εταιρεία. Στην επανάσταση του 1821 προσέφερε σημα-
ντικές υπηρεσίες και πολέμησε στην Ακρόπολη των Αθηνών. Μετά την
απελευθέρωση, η οικογένεια Σκουζέ έγινε από τις πιο ευκατάστατες της
Αθήνας. Ο Π. Σκουζές έγραψε το Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας το
1841. Σ’ αυτό εξιστορεί τα βάσανα που υπέφέραν οι Αθηναίοι κάτω από
τη διοίκηση του Τούρκου αγά Χατζή Αλή. Στα ιστορικά συμβάντα που
μας αφηγείται συμφύρονται και οι οικογενειακές και οι ατομικές του
περιπέτειες.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Παναγής Σκουζές μέσα από το αυτοβιογραφικό του έργο δεν έχει
σκοπό να προβάλλει τη δική του συμβολή στον Αγώνα του 1821, στον
οποίον και ο ίδιος έλαβε συμμετοχή. Περισσότερο, επιδιώκει να κατα-
γράψει δραματικά περιστατικά της καθημερινής ζωής των ανθρώπων
την εποχή κατά την προεπαναστατική και μέσα από αυτά να φωτίσει τις
συνθήκες διαβίωσης και τις συνήθειες των ανθρώπων εκείνης της κοι-
νωνίας, και κυρίως των μελών της οικογένειάς του.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το έργο του μας μεταφέρει στην παι-
δική του ηλικία, όταν ο πατέρας του εξαιτίας της πτώχευσης και της σκλη-
ρής τυραννίας των Τούρκων, αναγκάστηκε να τον φυλακίσει, ως υποθήκη.
Η φυλάκιση του μικρού παιδιού και στη συνέχεια η διακοπή των σπουδών
του και η εργασιακή του απασχόληση εξαιτίας της φτώχειας και των οικο-
νομικών δυσχερειών συνιστούν τις φάσεις γύρω από τις οποίες περιστρέ-
φεται η ζωή του συγγραφέα και κατ’ αναλογία και άλλων μικρών παιδιών
που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Τέλος, η σκληρότητα του εκπαι-
δευτικού συστήματος με τις σωματικές ποινές και τιμωρίες παρουσιάζεται
παραστατικό στο καταληκτικό μέρος του αποσπάσματος.144
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «1841... ήταν επικερδής»: Πρόθεση του συγγραφέα για
ξεκίνημα της αφήγησης από τη βρεφική του ηλικία – παρουσίαση των
προσώπων της οικογένειάς του και της οικονομικής τους κατάστασης.

2η ενότητα: «Γενομένου τούτου...και με βγάνει»: Η πτώχευση του
πατέρα, η προσπάθεια να ξεπληρώσει το χρέος του και τελικά η φυλά-
κιση του συγγραφέα ως υποθήκη και στη συνέχεια η αποφυλάκισή του.

3η ενότητα: «Έως τότε...εις τους πόδας»: Οι οδυνηρές συνέπειες της
πτώχευσης για το συγγραφέα: διακοπή σχολείου και καταναγκαστική
εργασία σε εργαστήριο όπου είναι υποχρεωμένος να υπομένει τη βιαιό-
τητα των εργοδοτών του.

4η ενότητα: «Επαρομοίως θέλω...δεν έλειπαν από αυτά»: Παρουσίαση
του παιδαγωγικού συστήματος της εποχής που καθιερώνει την σωματική
ποινή ως τιμωρία και ως μέσο άσκησης της δασκαλικής εξουσίας.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο συγγραφέας αφού αρχικά δηλώνει την πρόθεσή του να ξεκινήσει την
αφήγησή του από την παιδική του ηλικία και αφού σύντομα αναφέρει το
γενεαλογικό του δέντρο, μας μεταφέρει στα παιδικά του χρόνια και μας
περιγράφει τη δεινή οικονομική  κατάσταση της οικογένειάς του. Αυτή σε
συνδυασμό με τη σκλαβιά του Τούρκου Αλή Χασεκή, τις δυσκολίες του
γάμου και την εξάπλωση της πανούκλας οδηγούν τον πατέρα του σε πτώ-
χευση και στη συνέχεια στη φυλάκιση του ίδιου του συγγραφέα, ως ενέ-
χυρο για το χρέος του. Η απελευθέρωσή του δεν καλυτερεύει τους όρους
και συνθήκες διαβίωσής του, αφού εξαιτίας της οικονομικής στενότητας,
αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο και να εργασθεί σε εργαστήριο,
υποδεικνύοντας τυφλή υποταγή στους αφέντες του που η συμπεριφορά
τους είναι τυραννική. Από την τυραννική συμπεριφορά των εργοδοτών
του η ματιά του μεταφέρεται απευθείας στη σκληρότητα του εκπαιδευτι-
κού συστήματος της εποχής που προσπαθεί να κερδίσει κύρος και αξιο-
πιστία μέσα από βάναυσες σωματικές ποινές που το μόνο που κάνουν εί-
ναι να μετατρέπουν το άτομο σε άβουλο και πειθήνιο ον.

145
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ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Με το χρονολογικό προσδιορισμό (1841) αλλά και με
την έκθεση της πρόθεσής του να ιστορήσει τη ζωή του επικαλούμενος το
όνομα του Κυρίου επιδιώκει να κατοχυρώσει την αξιοπιστία και την
αληθοφάνεια των λόγων του και των όσων διηγείται στα μάτια του ανα-
γνώστη. ΄Ετσι, προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του ακροατηρίου του
προκειμένου να διατηρηθεί η προσοχή του και στη συνέχεια της αφήγη-
σής του. Αποκαλύπτει την απόφασή του να αρχίσει την εξιστόρηση των
γεγονότων της ζωής του από το γεγονός που προκάλεσε δυστυχία όχι
μόνο στο σύνολο των Αθηναίων αλλά και προσωπικά στην ίδια την οι-
κογένειά του και που δεν ήταν άλλο από την τυραννία του Αλή Χασεκή,
Τούρκου αξιωματούχου. Η τυραννία αυτή που στη δίνη της παρέσυρε
όλη τη ζωή στην Αθήνα, ήταν εκείνη που δρομολόγησε τα μεταγενέστε-
ρα δεινά και προβλήματα της οικογένειας του συγγραφέα, γι’ αυτό και
η έκθεση της, ακόμα και η παράθεση των όσων ο ίδιος πληροφορήθηκε
γι’ αυτήν από τους γονείς του πριν από τη γέννησή του είναι εξίσου ση-
μαντική. Στη συνέχεια, με τη χρήση του πρώτου ενικού προσώπου «εγώ»
νιώθουμε πως βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της αυτοβιογραφίας του συγ-
γραφέα που αρχίζοντας την αφήγηση από την παιδική του ηλικία, πα-
ρουσιάζει διαδοχικά τα ονόματα των μελών της οικογένειά του, την
επαγγελματική τους απασχόληση αλλά και τα κέρδη που αυτή απέφερε.
Από τα επιγραμματικά σχόλια του συγγραφέα πληροφορούμαστε για το
ευκατάστατο της οικογένειάς του, για την αμάθεια που τη διέκρινε αλ-
λά συγχρόνως για την τιμή και σεβασμό που απέπνεε στα υπόλοιπα μέ-
λη της κοινωνίας. Το επάγγελμα του σαπουνοποιού ήταν ιδιαίτερα επι-
κερδές, γεγονός που προκαλούσε κάποια ανησυχία στους αριστοκρατι-
κούς κύκλους της εποχής και τονίζεται η κληρονομικότητα της παράδο-
σης της τέχνης από πατέρα σε γιο. Επομένως επρόκειτο για μια οικογε-
νειακή επιχείρηση σημαντική για τα δεδομένα της εποχής. Η αναφορά
στην οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του στο τέλος της ενότητας
γίνεται σκόπιμα για να φανεί η αντίθεση με τη μετέπειτα κατάσταση και
έτσι ο λόγος αβίαστα και λογικά να περάσει στην επόμενη ενότητα.

2η ενότητα: Ο συγγραφέας εξιστορεί σε συνέχειες τους λόγους που
οδήγησαν τον πατέρα του να χάσει όλη την περιουσία του και τελικά να
κηρύξει πτώχευση. Ο θάνατος της μητέρας του, ο λοιμός-χολέρα που
ακολούθησε, ο γάμος με μια δεύτερη γυναίκα που αποδείχθηκε πολύ κα-
τώτερη από τη μητέρα του αλλά και το ίδιο το γεγονός της τυραννίας
του χατζή - Αλή οδήγησαν τον πατέρα του στην αθλιότητα. Χαρακτηρι-
στική είναι η λαϊκή έκφραση που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να δη-146
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λώσει το οικονομικό αδιέξοδο του πατέρα του, «την σερμαγήν του ετε-
λείωσε», έκφραση όχι τόσο αιχμηρή και σκληρή ως προς τη διατύπωσή
της που στο άκουσμά της δεν προξενεί τόσο δυσάρεστη εντύπωση ούτε
προξενεί τόσο μεγάλο πόνο στον ίδιο. Οι προσπάθειες του πατέρα να
ανακάμψει οικονομικά και να πληρώσει το χρέος του αποτυπώνονται
γλαφυρά και λεπτομερειακά από τον ίδιο το συγγραφέα. Η πώληση των
περιουσιακών του στοιχείων, κινητών και ακίνητων, οι απεγνωσμένες
εκκλήσεις του για δανεισμό σε μια εποχή όπου κανείς δεν είχε τη δυνα-
τότητα αυτή, πλην των ίδιων των Τούρκων, αποδεικνύονται μάταιες. Η
δήλωσή του είναι ρητή: Ο πατήρ μου δεν ημπόρεσε να εξοικονομήσει
χρήματα. Γι’ αυτό και η φυλάκιση του ίδιου του συγγραφέα έρχεται σαν
άμεσο επακολούθημα της αποτυχίας του πατέρα του για εξεύρεση χρη-
μάτων, οπότε το ίδιο το παιδί - συγγραφέας κρατείται σαν να αποτελεί
ένα είδος ενέχυρου. Οι επισκέψεις του πατέρα στη φυλακή δεν απαλύ-
νουν τη στενοχώρια του συγγραφέα για τον εγκλεισμό και την παραμο-
νή του σ’ ένα χώρο που καθόλου δεν ταιριάζει στην παιδική ιδιοσυ-
γκρασία και ευαισθησία, γι’ αυτό και οι ερωτήσεις που απευθύνει προς
αυτόν, εκφράζουν όλο το μέγεθος της αγωνίας του και της ανυπομονη-
σίας  του να απελευθερωθεί από το χώρο αυτό που δε φυλακίζει μόνο
το σώμα του και τις ενέργειές του αλλά πολύ περισσότερο την παιδική
ψυχή του, που όπως και κάθε άλλη, είναι εύθραυστη απέναντι σε τέτοι-
ου είδους αρνητικά ερεθίσματα. Έτσι, η αποφασιστικότητα του συγγρα-
φέα, που αφήνει να συμπεράνουμε μέσα από τη ρητή κοφτή πρόταση
«κάμε να ξεφυλακιστώ» η οποία μοιάζει και με έντονη προτροπή ανα-
γκάζει τον πατέρα να πληρώσει προκειμένου να τον απελευθερώσει. Ο
αντίκτυπος που έχει η απάνθρωπη αυτή ενέργεια, ίσως και απελπισμέ-
νη και σπασμωδική, του πατέρα στον ψυχικό κόσμο του συγγραφέα δια-
γράφεται άριστα μέσα από τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που του απευ-
θύνει. Χωρίς να εκφράζει άμεσα τα συναισθήματά του και χωρίς επομέ-
νως το κείμενο να είναι μεστό από λυρικές εκφράσεις που προσδίδουν
δραματικότητα, ρωτά και ανησυχεί ο συγγραφέας, για να καταλήξει τε-
λικά σε μια προτροπή που στο άκουσμα μερικών μπορεί και να ηχεί και
σαν διαταγή και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτυπώνει και την αγανάκτησή
του γι’ αυτήν την κατάσταση. Ο ίδιος είναι το αθώο θύμα μιας κατά-
στασης για την οποία δεν ευθύνεται αλλά υπομένει σιωπηλά, εξαιτίας
της αγάπης προς την οικογένεια  και τον πατέρα.

3η ενότητα: Αντί ωστόσο, η δραματική του κατάσταση να περιορι-
σθεί μόνο στην τραγική για την ψυχή και το συναισθηματικό του κόσμο
εμπειρία της φυλακής, συνεχίζεται σαν άμεση συνέπεια της οικονομικής 147

KÂ›ÌÂÓÔ 15

136-199(13Ô-20Ô)  12-01-04  05:54  ™ÂÏ›‰·147



δυσχέρειας της οικογένειάς του. Η διακοπή των σπουδών του συγγρα-
φέα στο σχολείο, από τις οποίες τελικά ο ίδιος, όπως παραδέχεται, έμα-
θε μόνο γραφή που του εξασφαλίζει τουλάχιστον την ικανότητα συγ-
γραφής, αποτελεί την πρώτη συνέπεια. Το χτύπημα δεν είναι ιδιαίτερα
βαρύ για το συγγραφέα, αν αναλογιστούμε πως χαρακτηρίζει τη διακο-
πή της φοίτησής του σαν απελευθέρωση και απομάκρυνση από μια κα-
τάσταση δυστυχίας. Εξάλλου, η μικρή αναφορά που της αφιερώνει,
αποκαλύπτει το μικρό αντίκτυπο που έχει στη συνείδησή του η πρωτο-
βουλία αυτή του πατέρα. Αντίθετα, η δεύτερη πρωτοβουλία του και πρό-
τασή του να εργάζεται σε εργαστήριο πραγματευτών, αν κρίνουμε μάλι-
στα και από την έκταση που της αφιερώνει, είναι εκείνη που προξενεί τα
περισσότερα δυσάρεστα συναισθήματα στο συγγραφέα, που αντί να
ασχολείται με το παιχνίδι και να είναι παραδομένος στην ξενοιασιά της
ηλικίας, αναγκάζεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο εργαστήριο.
H παραστατική περιγραφή των υποχρεώσεών του τόσο στο σπίτι των
αφεντικών του όσο και στο χώρο της εργασίας του αφήνει να φανεί μια
έντονη δυσαρέσκεια του συγγραφέα για την κατάσταση αυτή ενώ η επα-
νάληψη «υπηρετούσα» και «χρέος» φωτίζουν την οπτική γωνία από την
οποία ο συγγραφέας βλέπει την εργασία του και έμμεσα υποδηλώνουν
τη συναισθηματική του ταραχή. Η εργασία που αναλαμβάνει στο εργα-
στήριο δεν είναι παρά κάτι το καταναγκαστικό στο οποίο τον ωθεί η
ίδια η φτώχεια της οικογένειας του, γι’ αυτό και οι απόπειρες διαμαρ-
τυρίας και έντονης επικριτικής στάσης δε λείπουν από μέρους του συγ-
γραφέα. Ο ίδιος νιώθει πως παραβιάζεται η παιδικότητά του, έχει έντο-
νη την αίσθηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης, νιώθει αντιπάθεια που
φθάνει στην απέχθεια τόσο απέναντι στην εργασία του όσο και απένα-
ντι στους εργοδότες του γι’ αυτό και αντιδρά και ξεσπά. Η αντίδρασή
του ωστόσο αυτή γρήγορα καταστέλλεται μέσα από την τεχνική της σω-
ματικής ποινής, υποδηλώνοντας έτσι και σκιαγραφώντας την καταπιε-
στική και βίαιη συμπεριφορά των εργοδοτών, ανθρώπων εξαχρειωμέ-
νων και σκληρών ακόμα και απέναντι σ’ ένα μικρό παιδί.

4η ενότητα: Οι συνειρμοί που δημιουργούνται στη συνείδησή του
διαδέχονται ο ένας τον άλλον και από την καταδυναστευτική ατμό-
σφαιρα της εργασίας με κύριο τρόπο επιβολής της υπακοής το ξύλο,
περνά στην καταπιεστική ατμόσφαιρα και το κλίμα του εκπαιδευτικού
συστήματος της εποχής. Η γλαφυρή περιγραφή των σωματικών ποινών
που καθημερινά επιβάλλονταν στο σχολείο, ως μέσο τιμωρίας, είτε με το
βούρδουλα είτε με το φάλαγγα, μας δίνουν μια σαφή εικόνα για την
αντίληψη και τη νοοτροπία του παιδαγωγικού συστήματος της εποχής.148
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Η βάναυση συμπεριφορά και η βιαιότητα των εκπαιδευτικών απέναντι
στα παιδιά μέσα από τις διάφορες σωματικές ποινές ήταν κάτι απόλυ-
τα επιτρεπτό αλλά και συμβάδιζε και με το δασκαλοκεντρικό πρότυπο
αγωγής, που έδινε έμφαση στις επεμβάσεις του δασκάλου και όχι στις
ενέργειες του μαθητή. Η απάνθρωπη μεταχείριση των παιδιών διαφαί-
νεται μέσα από τη λεπτομερειακή περιγραφή του φάλαγγα, ως μέσου
επιβολής της τάξης, ενώ η όψη του δασκάλου, οι προσφωνήσεις που
απευθύνει στα παιδιά αλλά και ο ίδιος ο φόβος των παιδιών  αποτυ-
πώνουν μια αντιπαιδαγωγική ατμόσφαιρα και μέθοδο διδασκαλίας,
στην οποία  η σωματική τιμωρία κατέχει αναπόσπαστη θέση. Φυσικά, η
αποδοκιμασία του συγγραφέα απέναντι σ’ ένα τέτοιο κλίμα είναι έντο-
νη και αυτό μας βοηθούν να το κατανοήσουμε κάποιες κύριες εκφράσεις
που χρησιμοποιεί ο ίδιος για να χαρακτηρίσει την σχολική κατάσταση.
Η αιχμηρότητα των φράσεων: «έδερνεν εις τους πόδες το παιδίον /
αγριοδιδασκάλου / έσφιγγαν τα πόδια / εκατουριόντο από τον φόβον»
αποδίδουν και αντικατοπτρίζουν τη σκληρότητα του συστήματος της
εποχής που χωρίς να αναλογίζεται τις οδυνηρές συνέπειες των τιμω-
ριών αυτών στο συναισθηματισμό και ψυχισμό των παιδιών υιοθετεί
μεθόδους και τεχνικές που στους σημερινούς αναγνώστες φαντάζουν
ανήκουστες όσο και παράλογες.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι η καθημερινή γλώσσα της εποχής, η γλώσσα που μι-
λούν οι απλοί άνθρωποι. ΄Αλλωστε, αγράμματος και ο ίδιος ο συγγρα-
φέας και χωρίς πολλές περίτεχνες γνώσεις δε θα μπορούσε να μιλήσει
παρά μόνο απλά, παραστατικά και άμεσα, ώστε να κερδίσει και την
προσοχή του αναγνώστη του και να συγκινήσει την ψυχή του. 

ii) Ύφος / Mορφή

Χαρακτηριστικές λαϊκές εκφράσεις της εποχής (όπως π.χ. κοτζια-
μπάσηδες, σερμαγήν, κατάστιχον, τα ψιλικά της ρουχικά, το χαλκωμα-
τικόν, με τσαλαπατούσαν οι άνθρωποι) προσδίδουν ποικιλία στο κείμε-
νο και στο ύφος του λόγου και μας μεταφέρουν αυτούσια το κλίμα της
εποχής και τη νοοτροπία των ανθρώπων της. Οι σύντομες φράσεις επι-
τρέπουν την παράθεση πολλών γεγονότων σε συνεχή λόγο χωρίς διακο-
πές και χάσματα, γεγονός που δεν κουράζει τον αναγνώστη  ενώ πα- 149

KÂ›ÌÂÓÔ 15

136-199(13Ô-20Ô)  12-01-04  05:55  ™ÂÏ›‰·149



ράλληλα εξασφαλίζει συνοχή στο σύνολο της αφήγησης. Το α΄ ενικό
πρόσωπο σε συνδυασμό με τον έμμεσο διάλογο που παραθέτει ο συγ-
γραφέας ανάμεσα στον ίδιο και τον πατέρα του στο χώρο της φυλακής
δημιουργούν μια αίσθηση ζωντάνιας και ζωηρότητας που όμως εναλ-
λάσσεται για να περάσει ο συγγραφέας λογικά και αβίαστα στο γ΄ ενι-
κό πρόσωπο στο καταληκτικό μέρος του κειμένου. Γενικά, πρόκειται
για ένα κείμενο που χάρη στην αφηγηματική ικανότητα του συγγραφέα,
η οποία στηρίζεται στην απλότητα και την καθαρότητα της έκφρασης,
αλλά και χάρη στην παραστατική δύναμη των περιγραφών που μαζί με
τα γεγονότα απηχούν και συναισθηματικές καταστάσεις, αποτελεί μια
οργανωμένη και συμμετρική σύνθεση που κερδίζει αυτόματα τον ανα-
γνώστη.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. «Eν ονόματι Kυρίου θέλω ιστορήσω τον βίον μου εγώ ο ίδιος». Σε

τι πιστεύετε ότι αποβλέπει η επίκληση του Θεού στην αρχή του

αυτοβιογραφικού κειμένου;

Η επίκληση του συγγραφέα προς το Θεό στην αρχή του αυτοβιογρα-
φικού κειμένου αποβλέπει σε δύο κυρίως σκοπούς. Πρώτον, με την επί-
κληση του Kυρίου και της θεϊκής δύναμης επιθυμεί να εξασφαλίσει την
απαραίτητη έμπνευση και δύναμη νου η οποία θα του επιτρέψει να εξι-
στορήσει τα γεγονότα της ζωής του με τρόπο δημιουργικό, με τρόπο που
θα προκαλεί την προσοχή του αναγνώστη και θα προϋποθέτει το ενδια-
φέρον του για τη συνέχεια. Η συνδρομή του θεϊκού στοιχείου είναι απα-
ραίτητη, γι’ αυτό και σαν άλλος Όμηρος που επικαλείται τη βοήθεια
των Μουσών, και ο ίδιος καταφεύγει στο τεχνικό αυτό μέσο. Κυρίως
όμως η προσφώνηση προς το Θεό, στον οποίο οι περισσότεροι άνθρω-
ποι της εποχής του αλλά και οι μεταγενέστεροι πιστεύουν, τοποθετείται
σκόπιμα, για να κατοχυρώσει μπροστά στα μάτια των αναγνωστών του
την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των όσων διηγείται. Ο Θεός
είναι η δύναμη απέναντι στην οποία ο απλός και ταπεινός άνθρωπος
νιώθει δέος, κατάνυξη, σεβασμό και ενώπιον του οποίου αποκαλύπτει
την αλήθεια της ψυχής του. Ο συγγραφέας επικαλείται το όνομα του Κυ-
ρίου, ως μάρτυρα της αλήθειας των όσων πρόκειται να αφηγηθεί αλλά
και ως άγρυπνο φρουρό της στάσης την οποία έχει υποσχεθεί ο συγ-150
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γραφέας ότι θα κρατήσει απέναντι στο γραπτό του. Με τον τρόπο  αυ-
τό προσπαθεί να κερδίσει από την πρώτη στιγμή την εμπιστοσύνη του
αναγνώστη του και να τον προδιαθέσει ευνοϊκά απέναντι σε όσα θα
ακούσει/θα διαβάσει στη συνέχεια.

2. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι αυτοβιογραφείται ο Σκουζές; Σε

τί αποσκοπεί το κείμενό του;

Η ανάγκη του συγγραφέα να φωτίσει διάφορες πτυχές της προσωπι-
κής του ζωής και κυρίως η επιθυμία του να προβάλλει δραματικά γεγο-
νότα της καθημερινής ζωής τόσο των μελών της οικογένειάς του όσο και
των υπόλοιπων ανθρώπων, την εποχή πριν από την Επανάσταση, είναι
εκείνες που τον κατευθύνουν να γράψει την αυτοβιογραφία του. Δεν
εστιάζει την προσοχή του ούτε στα προσωπικά του κατορθώματα ούτε
σε περιστατικά που αναδεικνύουν την προσωπικότητά του και επομέ-
νως την καταξιώνουν στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού· αντίθε-
τα, εστιάζει σε καθημερινές στιγμές, θέλοντας έτσι να αποτυπώσει και
να μας μεταδώσει μια συνολική εικόνα για την προεπαναστατική ελλη-
νική κοινωνία αποκαλύπτοντας μέσα από τις σελίδες του τα ήθη, τα έθι-
μα και τις κυρίαρχες αντιλήψεις της. Η εστίαση του κυρίως στον τρόπο
μεταχείρισης του ιδίου και επομένως του συνόλου των παιδιών, η ανα-
φορά του στην παιδική εκμετάλλευση μέσα από την παιδική εργασία, η
στέρηση των αγαθών της παιδικής ηλικίας εξαιτίας των δύσκολων οι-
κονομικών συνθηκών,  η έλλειψη στοργής και αγάπης και παράλληλα η
παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που χρησιμοποιεί τη σω-
ματική ποινή ως τιμωρία και ως μέσο να εξασφαλίσει την πειθαρχία συ-
νιστούν τους όρους της ελληνικής κοινωνίας της εποχής η οποία ανα-
πνέει κάτω από το ζυγό της οθωμανικής τυραννίας. Ο ίδιος συνθέτει την
εικόνα της κοινωνίας αυτής τόσο για να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας γι’
αυτήν όσο κυρίως για να την καταδικάσει και να αντιτεθεί σ’ αυτήν.

3. Πώς χαρακτηρίζετε τις συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης των πα-

θών που επικρατούσαν στην προεπαναστατική Aθήνα, όπως περι-

γράφονται από το Σκουζέ; Ποιοί παράγοντες νομίζετε ότι ευθύν-

νται γι’ αυτές τις συνθήκες;

Οι συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης των παιδιών στην προεπαναστα-
τική αθηναϊκή κοινωνία, όπως περιγράφονται γλαφυρά από τον ίδιο το
συγγραφέα και τα προσωπικά του βιώματα, θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν ως άθλιες και απάνθρωπες. Τα μικρά παιδιά αναγκάζονται να 151
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εργάζονται για να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στις φτωχιές οικο-
γένειες τους· πολλές φορές γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο
από την ίδια την οικογένειά τους όσο και από τους ανθρώπους στην
υπηρεσία των οποίων εργάζονται. Αντιμετωπίζουν τη βαρβαρότητα και
τη βαναυσότητα των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δίχως ίχνος ευαισθη-
σίας και κατανόησης απέναντι στην τρυφερή ηλικία επιδίδονται στη σω-
ματική τους κακοποίηση μέσα από το ξύλο. Κατ’ ανάλογο τρόπο, και
μέσα στο σχολικό χώρο, όπου κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί χώρο
προστασίας και ασφάλειας του παιδιού, οι συνθήκες διαβίωσης δεν εί-
ναι πιο ευνοϊκές. Η αυστηρότητα των δασκάλων, η αγριότητα της συ-
μπεριφοράς τους δημιουργεί αισθήματα φόβου στα παιδιά που κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο αποστρέφονται τόσο τους δασκάλους όσο και το σχολείο
ως αρνητική εμπειρία. Κυρίως οι σωματικές ποινές που επιβάλλονται
από το εκπαιδευτικό σύστημα και οι οποίες για την εποχή θεωρούνται
απόλυτα επιτρεπτές προκειμένου να διατηρηθεί η πειθαρχία της τάξης,
είναι εκείνες που προκαλούν στα παιδιά αρνητικά συναισθήματα. Η
παιδική ψυχή τραυματίζεται ανεπανόρθωτα. Τα παιδιά μοιάζουν να εί-
ναι λοιπόν τα αθώα θύματα μιας κοινωνίας όπου οι δυσκολίες της κα-
θημερινής ζωής (με τη φτώχεια και την τυραννία των Τούρκων που επι-
τείνει την αθλιότητα των κατοίκων και καταργεί κάθε ελευθερία) αλλά
και οι κυρίαρχες αντιλήψεις της γύρω από τη διαπαιδαγώγηση (αυταρ-
χικό σύστημα, δασκαλοκεντρικό, όπου ο δάσκαλος είναι ο τιμωρός και
ο μαθητής ο ένοχος ο οποίος υφίσταται και υπομένει τις σωματικές τι-
μωρίες, έλλειψη διαπροσωπικής επικοινωνίας και φιλικών σχέσεων με-
ταξύ εκπαιδευτικού μαθητή), οδηγούν σε μιαν αντιμετώπιση απάνθρω-
πη για τα σημερινά δεδομένα.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να σχολιάσετε το ήθος του πατέρα επικεντρώνοντας την προσοχή
σας στην ενέργειά του να φυλακίσει το γιο του συγγραφέα.

2. Να σχολιάσετε τη γλώσσα και τους εκφραστικούς τρόπους που προ-
τιμά ο συγγραφέας. Ποια εντύπωση σας δημιουργείται;
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«∂È˜ ¶¿ÚÁ·Ó»

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§μ√™ (1792-1869)

A. ¢HMIOYP°O™
Ο Ανδρέας Κάλβος γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1792. Το 1801-2 ο

πατέρας εγκαταλείπει τη μητέρα, παίρνει μαζί του τα δυο παιδιά, τον
Ανδρέα και τον   αδελφό του Νικόλαο, και εγκαθίσταται στο Λιβόρνο
της Ιταλίας, όπου πεθαίνει το 1812. Ο Ανδρέας πηγαίνει στην Φλωρε-
ντία όπου γνωρίζει τον μεγάλο λόγιο και ποιητή Ούγκο Φώσκολο. Η φι-
λία τους θα κρατήσει χρόνια. Ο Ανδρέας Κάλβος σπουδάζει Ελληνική,
Λατινική και Ιταλική φιλολογία, ταυτόχρονα παραδίδει μαθήματα, αρ-
χίζει τις πρώτες λογοτεχνικές του προσπάθειες και συμμερίζεται τις φι-
λελεύθερες ιδέες του Φώσκολου. Οι δύο φίλοι, κατατρεχόμενοι για τις
ιδέες τους καταφεύγουν το 1815 στην Ελβετία και την επόμενη χρονιά
στην Αγγλία, όπου ο Φώσκολος πεθαίνει δώδεκα χρόνια αργότερα. Στο
Λονδίνο διδάσκει, γράφει, μεταφράζει. Παντρεύεται μια Αγγλίδα, η
οποία του χαρίζει μια κόρη, τις χάνει όμως και τις δύο το 1820. Επι-
στρέφει στην Φλωρεντία και από εκεί ξανά στην Ελβετία, όταν ξεσπά η
Ελληνική Επανάσταση.

Με διαλέξεις, ομιλίες, δημοσιεύματα ενθαρρύνει ΄Ελληνες και Φι-
λέλληνες. Το 1824 τυπώνει στην Γενεύη τις πρώτες δέκα Ωδές και στο
Παρίσι, όπου συνεχίζει την πατριωτική δράση, το 1826, τις δέκα επόμε-
νες. Εδώ ο Κάλβος σταματά την δημιουργική ενασχόληση του με την
ποίηση και, φλεγόμενος από ενθουσιασμό, κατεβαίνει στο Ναύπλιο να
πολεμήσει. Έτσι, μετά την δολοφονία του Καποδίστρια εγκαταλείπει το
Ναύπλιο και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα, όπου στην αρχή εργάζεται ως
οικοδιδάσκαλος, μετά γίνεται καθηγητής της «θεωρητικής φιλοσοφίας»
στην Ιόνιο Ακαδημία και το 1841 διευθυντής στο Ιόνιο Γυμνάσιο.

Απογοητευμένος από τις περιστάσεις, τα παρατά όλα και ξαναγυρί-
ζει το 1852 στο Λονδίνο, όπου ξεκινά μια νέα ζωή. Εκεί ο ποιητής των
Ωδών θα ζήσει ευτυχισμένος τα τελευταία δεκαέξι χρόνια της ζωής του.
Πέθανε στο Λονδίνο, στις 30 Νοεμβρίου 1869.

Το 1888, σε μια διάλεξη στον «Παρνασσό», ο Κωστής Παλαμάς προβάλ-
λει το έργο του Κάλβου, το οποίο από τότε κερδίζει ευρεία αναγνώριση.

Έργα: Θηραμένης, Δαναΐδες (τραγωγίες, 1812). Mεταφράσεις: Oι
ψαλμοί του Δαυίδ (Λονδίνο, 1820). Ποίηση: H Λύρα (Γενεύη, 1824), Λυ-
ρικά (Παρίσι, 1826). 153
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Η συγκεκριμένη ωδή του Ανδρ. Κάλβου είναι εμπνευσμένη από το
ιστορικό γεγονός της παράδοσης της Πάργας· οι Παργινοί λίγο πριν από
την παράδοση της πόλης τους στους Τούρκους αποφάσισαν να διαφύ-
γουν με πλοία στα γειτονικά Επτάνησα παίρνοντας μαζί τους τα ιερά
τους κειμήλια. Αξιομνημόνευτο γεγονός αποτελεί το σκάψιμο των τάφων
των προγόνων τους και το κάψιμο των οστών τους για να μη βεβηλωθούν
από τον ερχομό των Τούρκων. Ο Κάλβος εμπνεόμενος από τη γενναία συ-
μπεριφορά τους και τη ασίγαστη αγάπη τους για το ανεκτίμητο αγαθό της
ελευθερίας συνθέτει αυτή την ωδή για να αποτίσει φόρο τιμής στο φιλε-
λεύθερο φρόνημα των Παργινών και των Ελλήνων γενικότερα.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: Οι δύο πρώτες στροφές (α΄και β΄ στροφή): Η επίκληση
στη Λύρα και το περιεχόμενο του ύμνου.

2η ενότητα: Οι τρεις επόμενες στροφές γ΄, δ΄ και ε΄ στροφή): η πλα-
τιά παρομοίωση μέσα από την οποία προσπαθεί να εξάρει την περηφά-
νια και αποφασιστικότητα των Ελλήνων αλλά και να τους υπενθυμίσει
το παρελθόν τους ώστε να εμπνευστούν και τώρα από αυτό.

3η ενότητα: η μέγιστη αξία του φιλελεύθερου φρονήματος, η αξιολο-
γική κατάταξή του ως πρώτου στην κλίμακα των αγαθών που χαρακτη-
ρίζουν τον ενάρετο άνθρωπο.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής επικαλούμενος τη Λύρα του για να του δώσει έμπνευση
στοιχειοθετεί τα στοιχεία του ύμνου του: η αγάπη, η αρετή, η πραότητα
αλλά κυρίως το υψηλό φρόνημα, ο φιλελευθερισμός αποτελούν τα θέ-
ματα του ύμνου που αναβλύζει από την ωδή του. Με μια πλατιά παρο-
μοίωση στην οποία καταγράφει τις δυσκολίες της ζωής των υπόδουλων
Eλλήνων και παραλληλίζοντας την περηφάνια και την ορμητικότητα
των ενεργειών τους με την περηφάνια και το ορμητικό πέταγμα του αε-
τού, απέναντι στις δυσκολίες τους καλεί να κοιτάξουν / να αναλογι-154
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στούν το παρελθόν τους και όσους προσπάθησαν κατά καιρούς να τους
παραπλανήσουν και να τους παρασύρουν. Συνοψίζοντας όλα τα παρα-
πάνω στοιχεία, θεωρεί πως το πιο σημαντικό αγαθό είναι το φιλελεύθε-
ρο φρόνημα, η αγάπη για την ελευθερία σε αντιδιαστολή με την απέχθεια
για τη δουλεία και την υποταγή.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: (α΄ και β΄ στροφή): Ο ποιητής σαν ένας άλλος Όμηρος
που επικαλείται τη Μούσα της επικής ποίησης για να του εμφυσήσει την
απαραίτητη έμπνευση που χρειάζεται για να συνθέσει, επικαλείται τη
Λύρα του να δώσει σοβαρό και υψηλό τόνο γιατί το έργο που πρόκειται
να υμνήσει με τη βοήθειά της δεν είναι απλό· είναι σπουδαίο, είναι έν-
δοξο, γι’ αυτό και απαιτείται και ο απαραίτητος τόνος που θα το πλαι-
σιώσει και θα το ανυψώσει. Ο ποιητής είναι φυσικό να απευθύνεται στη
λύρα του που αποτελούσε στην αρχαία ελληνική ποίηση το απαραίτητο
συνοδευτικό όργανο των ωδών· τη νιώθει σαν αρωγό του σ’ αυτό το δύ-
σκολο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας, σαν προέκταση του ίδιου
του του εαυτού, γι’ αυτό και η αποστροφή του προς αυτήν είναι άμεση
και επιτακτική. Στη συνέχεια, με ένα σχήμα υπερβατό που εκτείνεται
από τον 1ο έως το 3ο στίχο της β΄ στροφής παραθέτει σε σειρά το πε-
ριεχόμενο του ύμνου του. Αυτό που πρόκειται να υμνήσει δεν είναι ενέρ-
γειες των ανθρώπων αλλά διαχρονικές αξίες από τις οποίες εμπνέονται
οι άνθρωποι για να οδηγηθούν σε αξιέπαινες πράξεις και δραστηριότη-
τες. Η αγάπη, η αρετή αλλά και η πραότητα κατατάσσονται σε αξιολο-
γική κλίμακα και σειρά και συνιστούν το καθαυτό περιεχόμενο του
ύμνου της ωδής του ποιητή. 

2η ενότητα (γ΄, δ΄, ε΄ στροφή): Τελευταίο στην αξιολογική κατάτα-
ξη από τον ποιητή είναι το φιλελεύθερο φρόνημα που με το σημασιολο-
γικό του βάρος καταλαμβάνει ένα ολόκληρο στίχο και μάλιστα τον πρώ-
το στίχο της 3ης στροφής· ο ποιητής εύστοχα τοποθετεί την αξία του φι-
λελευθερισμού σ’ αυτή τη θέση για να εξάρει τη σημασία που λαμβάνει
στη συνείδησή του αλλά και για να δηλώσει έμμεσα ότι σ’ αυτό το στοι-
χείο κυρίως, σ’ αυτήν την αξία πρόκειται να επικεντρώσει την τιμητική
του αναφορά. Από το 2ο στίχο της 3ης στροφής ξεκινά μια πλατιά πα-
ρομοίωση η οποία θα ολοκληρωθεί νοηματικά στο τέλος της πέμπτης
στροφής· η πλατιά παρομοίωση μας παραπέμπει στις αντίστοιχες πα-
ρομοιώσεις του Ομήρου, υπενθυμίζοντάς μας τις κλασικιστικές κατα-
βολές της καλβικής ποίησης. Ο ποιητής στο πρώτο χρονικό στάδιο της
παρομοίωσης αναφέρεται στις δυσκολίες με τις οποίες πολλές φορές οι 155
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Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι φθάνοντας κυριολεκτικά στο χείλος του
γκρεμού, όπως ακριβώς καμιά φορά η τύχη / η μοίρα παρασύρει κάποιο
αυτοκίνητο έξω από την πορεία του. Στο δεύτερο χρονικό στάδιο ανα-
φερόμενος στο πέταγμα και την ορμητικότητα της κίνησης του αετού
επιχειρεί να παρομοιάσει την περήφανη κι αγέρωχη όψη που υιοθέτη-
σαν πολλές φορές οι Έλληνες στο σύνολό τους ως έθνος στο παρελθόν
απέναντι στις διάφορες δυσμενείς συνθήκες με το περήφανο και ορμη-
τικό πέταγμα του αετού πάνω από βράχους και κορφές. Παραλληλίζο-
ντας τους Έλληνες με το πέταγμα του αετού επιδιώκει να εξυμνήσει το
ανυπέρβλητο θάρρος τους, την ακατανίκητη δύναμή τους, δύναμη που
αναλογεί μόνο σ’ ένα βασιλιά των πτηνών (όπως ο αετός) ακόμα κι αν
είχαν να αντιμετωπίσουν τα «κρημνά του βίου» όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Κάλβος μέσα από τον αρχαιοπρεπή λόγο του. Το τρίτο στά-
διο (χρονικό) της παρομοίωσης αποτελεί θα μπορούσαμε να πούμε ένα
είδος συμπεράσματος, μια μορφή προτροπής που γίνεται ιδιαίτερα αι-
σθητή και αποκτά όλη τη σημασία της μέσα από τη χρήση της προτρε-
πτικής υποτακτικής «ιδώμεν». Ο ποιητής μέσα από το ιδώμεν απευθύ-
νεται σε όλους τους ΄Ελληνες ως γένος και έθνος και τους προτρέπει,
στη κατακλείδα της παρομοίωσής του, να αναλογιστούν το παρελθόν
τους (μακράν οπίσω) αλλά και όσους προσπάθησαν να τους παρασύ-
ρουν στο παρελθόν (τυφλά χαλινάρια) και να τους οδηγήσουν  στο κα-
κό και προφανώς στην απομάκρυνσή τους από το δρόμο του καθήκο-
ντος, του χρέους και της αρετής. Ίσως σ’ αυτό το σημείο ο ποιητής υπαι-
νίσσεται τις Μ. Δυνάμεις που φαινομενικά βοηθούσαν τους Έλληνες,
στην πραγματικότητα όμως προσπαθούσαν να τους παρασύρουν προς
εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων. Μέσα από την προτροπή αυτή ο
Κάλβος επιδιώκει να ενδυναμώσει το ψυχικό σθένος των συμπατριω-
τών του, σθένος που και στο παρελθόν επέδειξαν και το γεγονός αυτό
το αποδεικνύει η παρομοίωσή τους με αετό.

3η ενότητα: Συνοψίζοντας λοιπόν και τοποθετώντας σε σειρά τις
προσωπικές του σκέψεις, αφήνει το στοχασμό του ελεύθερο να διαχυθεί
και να κατακλύσει όλη την τελευταία στροφή στην οποία ακούμε τη φω-
νή του ίδιου του ποιητή να προφέρει ένα μήνυμα που ηχεί ως διδακτική
παραίνεση: αφού ο ίδιος αναφέρθηκε στην αξία της αγάπης,  της αρετής
και της πραότητας και αφού περιπλανήθηκε μέσα από τα δύσκολα μο-
νοπάτια της παρομοίωσης, καταλήγει στο συμπέρασμα πως το πιο ση-
μαντικό αγαθό της ζωής του ανθρώπου είναι ο φιλελεύθερος νους του
που προσδοκά και αγωνιά με το όνειρο της ελεύθερης ζωής ενώ απο-
φεύγει με κάθε τρόπο την υποδούλωση, τη δουλεία. Έτσι, ο ποιητής δη-156
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μιουργώντας αντιπαράθεση και μια σύγκριση ανάμεσα στα υπόλοιπα
αγαθά και την αγάπη για την ελευθερία, δικαιωματικά την τοποθετεί στο
υψηλότερο βάθρο και την εξυμνεί· το φιλελεύθερο φρόνημα μετουσιώ-
νει όλη τη σκέψη του ανθρώπου, είναι εκείνο που τον καθοδηγεί στη
δράση και τελικά τον καταξιώνει, αποτελώντας, θα μπορούσαμε να
πούμε το προπύργιο της ευτυχίας του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Επτανήσιους ποιητές που δείχνουν
μια σταθερή προτίμηση προς τη δημοτική γλώσσα και τους θησαυρούς
της, ο Κάλβος εμμένει στην καθαρεύουσα. Η αρχαιοπρεπής μορφή εξάλ-
λου της καθαρεύουσας εξυπηρετεί τον υμνητικό χαρακτήρα των ωδών
του καθώς τους δίνει το απαραίτητο σοβαρό και υψηλό πλαίσιο που μέ-
σα από αυτό θα προβάλλουν σοβαρές και υψηλές αξίες, αξίες κυρίως
ηθικές όπως η αρετή, η τόλμη, η ελευθερία, η φιλελευθεροφροσύνη. Οι
κλασικιστικές του επιρροές διαφαίνονται τόσο μέσα από τη συχνή χρή-
ση αρχαίων λέξεων και σχημάτων (και ήθος λάβε νοός / φρενών πτέρω-
μα / κρημνά του βίου κ.λ.π. – παρομοίωση πλατιά) όσο και μέσα από την
επίκλησή του στη Λύρα του που άμεσα και λογικά μας υπενθυμίζει την
αρχαία λυρική ποίηση. 

ii) Ύφος / Mορφή

O Κάλβος χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο μέσα από το
οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει την εντύπωση ενός συλλογικού πνεύ-
ματος που θα πρέπει να διακατέχει όλους τους Έλληνες. Μόνο στην τε-
λευταία στροφή ακούμε περισσότερο τη φωνή του ποιητή και την αι-
σθανόμαστε να διαφοροποιείται κατά κάποιο τρόπο από το συλλογικό
«ημείς» προκειμένου να δώσει μέσα από την ποίησή του ένα διαχρονικό
μήνυμα και μια συμβουλή.

iii) Στιχουργική 

Η ωδή του αποτελείται από 6 πεντάστιχες στροφές με πολλούς δια-
σκελισμούς και χωρίς την απαραίτητη σε άλλους ποιητές ομοιοκαταλη-
ξία (γι’ αυτό και στην επτανησιακή σχολή, κατατάσσουμε τον Κάλβο σε
μια ξεχωριστή κατηγορία καθώς η ποίησή του όπως διαπιστώνουμε ξε-
φεύγει από τον κανόνα της επτανησιακής. σχολής και αποκτά τη δυνα-
μικότητά της μέσα ακριβώς από την ιδιοτυπία της). 157
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιό θεωρεί ο ποιητής πολυτιμότερο δώρο που έδωσαν οι θεοί

στους ανθρώπους; Aιτιολογήστε την εκτίμησή του.

Ο ποιητής τοποθετώντας τελευταίο στην αξιολογική κλίμακα των
αγαθών – δώρων που προσέφεραν οι θεοί στους ανθρώπους το φιλε-
λεύθερο φρόνημα, το θεωρεί ως το πιο σημαντικό από όλα, γεγονός που
επαναλαμβάνει και στην τελευταία στροφή (στ΄ στροφή). Μόνο η αγά-
πη για την ελευθερία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε πραγματικά
γενναίες πράξεις, όπως είναι ο θάνατος και η αυτοθυσία για τα αγαθά
της ελευθερίας και της πατρίδας. Το φιλελεύθερο φρόνημα βοηθά τον
άνθρωπο να διατηρήσει ακέραια τη συνείδηση του και δίνοντας του το
απαραίτητο σθένος να προχωρήσει σε δράση που φθάνει μέχρι τον ηρω-
ισμό. Γι’ αυτό και ο Κάλβος εκτιμώντας την αξία του και μάλιστα μέσα
από την αξία  που λάμβανε και στη συνείδηση των συμπατριωτών του
που θυσιάστηκαν υπέρ του αγώνα της ελευθερίας το ξεχωρίζει από τα
υπόλοιπα αγαθά και του δίνει τιμητική θέση ανάμεσα σ’ αυτά.

2. Bρείτε την παρομοίωση και αναφερθείτε: α) στα τρία χρονικά

στάδια που περιγράφει, β) στις εικόνες που τη συνθέτουν, γ) στη

σημασία της.

Η παρομοίωση που μας θυμίζει τις πλατιές και εκτεταμένες παρο-
μοιώσεις του επικού μας Ομήρου εκτείνετε στις στροφές γ΄, δ΄ και ε΄ .
Στη γ΄ στροφή ο ποιητής αναφέρεται στο παρελθόν των Ελλήνων που
πολλές φορές κατά τη μακραίωνη ιστορία τους αντιμετώπισαν δυσκο-
λίες και δυσμενείς συνθήκες που τους ανάγκασαν να βιώσουν οριακές
καταστάσεις. Στη δ΄ στροφή ο ποιητής αναφέρεται στο παρόν των
Ελλήνων· ο ποιητής παρομοιάζοντάς τους με τον αετό επιχειρεί να ανα-
δείξει το αγέρωχο φρόνημά τους που δεν κάμπτεται από αντιξοότητες
αλλά συνεχίζει αγέρωχο την πορεία τους. Στην ε΄ τέλος στροφή ο ποιη-
τής αναφέρεται στο μέλλον του ένθους του μέσα από τη χαρακτηριστι-
κή προτροπή που τους απευθύνει (ιδώμεν). Σ’ αυτό το στάδιο τους κα-
λεί να αναλογιστούν τη μέχρι τώρα πορεία τους αλλά και τις δυσκολίες
του παρελθόντος και εμφορούμενοι με το ίδιο μένος και την ίδια ορμή
να πράξουν ανάλογα και στο μέλλον.
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3. Ποιό πρόσωπο χρησιμοποιεί ο ποιητής και γιατί;

Ο ποιητής χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο  γιατί ως ΄Ελλη-
νας και ο ίδιος συναισθάνεται τους καημούς και τις δοκιμασίες που
βίωσαν οι ΄Ελληνες κατά τα δυσοίωνα χρόνια της σκλαβιάς και της
δουλείας τους αλλά και το αδούλωτο φρόνημα που επέδειξαν σε δύ-
σκολες στιγμές και ως αυτόπτης μάρτυρα όλων αυτών των γεγονότων
επιχειρεί να εναποθέσει τη δική του προσωπική κατάθεση. Εξάλλου, ο
υμνητικός χαρακτήρας της ωδής επιβάλλει τη χρήση πληθυντικού προ-
σώπου καθώς ο ύμνος σαν ένα είδος συλλογικού τραγουδιού δεν απευ-
θύνεται από ένα πρόσωπο μόνο αλλά από πολλά. Έτσι, με την καταφυ-
γή στο α΄ πληθυντικό πρόσωπο προσπαθεί να δημιουργήσει μια επίφα-
ση συλλογικότητας και πολλαπλότητας προσώπων. Τέλος, το α΄ πλη-
θυντικό πρόσωπο προσδίδει μια χροιά ενθάρρυνσης, εμφύσησης θάρ-
ρους και δύναμης, γεγονός που επιδιώκει, ο ποιητής στο ακέραιο.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποια από τα δώρα που έδωσαν οι θεοί στους ανθρώπους ταιριάζουν
στο ήθος των Παργινών, από το οποίο εμπνεύστηκε την ωδή του ο
Κάλβος;

2. Οι ωδές είναι ποιήματα με υμνητικό συνήθως χαρακτήρα. Να τεκμη-
ριώσετε την άποψη αυτή με στοιχεία μέσα από το συγκεκριμένο ποίη-
μα.
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«∂ÏÂ‡ıÂÚÔÈ ¶ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔÈ»

¢. ™√§øª√™ (1798-1857)
A. ¢HMIOYP°O™

O Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798 εξώγαμο τέκνο
του κοντέ ΝΙκόλαου Σολωμού και της Αγγλικής Νίκλη. Έμεινε ορφανός
σε νεαρή ηλικία, αλλά τα άφθονα οικονομικά μέσα του επέτρεψαν να συ-
νεχίσει τις σπουδές του. Σε ηλικία δέκα χρονών συνοδευόμενος από τον
οικοδιδάσκαλό του καθολικό αββά Σάντο Ρόσι, πήγε στη Βενετία (λύ-
κειο), Κρεμόνα (λύκεια) και την Παβία της Ιταλίας (Νομική Σχολή)

Δεδομένων των φιλολογικών ενδιαφερόντων του, η άνθηση της ιτα-
λικής φιλολογίας δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. Καθώς μάλιστα μιλούσε
πλέον θαυμάσια την ιταλική γλώσσα, τα ποιήματα του τα έγραφε στα
ιταλικά. Εξάλλου γνωρίστηκε με γνωστά ονόματα της πνευματικής Ιτα-
λίας (πιθανώς Μαντσόνι, Μόντι κ.α.), μπήκε στους φιλολογικούς κύ-
κλους τους και τελειοποιούμενος στις ποιητικές κατακτήσεις του, εξε-
λισσόταν σ’ έναν καλό ποιητή της ιταλικής γλώσσας.

Το 1818 χρειάστηκε να γυρίσει στη Ζάκυνθο, αλλά τα δέκα χρόνια
που έζησε στην Ιταλία βέβαια τον επηρέασαν αρκετά ώστε συνέχισε να
γράφει στην ιταλική. Επιθυμούσε όμως να γράψει και ελληνικά ποιήμα-
τα κάτι που δεν ήταν εύκολο όχι μόνο γιατί δεν εγνώριζε καλά τη γλώσ-
σα (ή τουλάχιστον τόσο καλά όσο και την ιταλική), αλλά και γιατί δεν
υπήρχε πλούσια ποιητική παράδοση σε δημοτική γλώσσα, την οποία θα
μπορούσε να ακολουθήσει. Άρχισε τότε να διαβάζει Χριστόπουλο, (τα
ποιήματα του Λυρικά και την Γραμματική της δημοτικής) να μελετάει τα
δημοτικά τραγούδια (το 1824 είχε κυκλοφορήσει η συλλογή του Κλώντ
Φωριέλ, η πρώτη συλλογή με ελληνικά δημοτικά τραγούδια), να παρα-
κολουθεί όλη την πριν απ’ αυτόν ποιητική παραγωγή (για παράδειγμα
προσωλομικούς ποιητές, δημώδη και κρητική λογοτεχνία), ώσπου να εί-
ναι σε θέση να γράψει ελληνικά ποιήματα. Σημαντική για την στροφή
του προς της συγγραφή στα ελληνικά θεωρείται η συνάντησή του με τον
Σπ. Τρικούπη, ο οποίος τον παρότρυνε να γράψει στα ελληνικά, λέγο-
ντας του ότι ο ιταλικός Παρνασσός έχει βρει τον Δάντη του, ενώ ο Σο-
λωμός θα μπορούσε να καταλάβει αυτή τη θέση στον ελληνικό Παρνασ-
σό. Ο ίδιος μάλιστα τον βοήθησε στη μελέτη του με τα Λυρικά του Χρι-
στόπουλου.
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Το 1828 μετά από προστριβές και οικονομικές διαφορές με τον αδελ-
φό του Δημήτριο, ο Σολωμός πηγαίνει στην Κέρκυρα, σημαντικό πνευ-
ματικό κέντρο της εποχής, και ζει εκεί στο επίκεντρο ενός κύκλου θαυ-
μαστών και ποιητών, ενός πυρήνα από πνευματικούς ανθρώπους με με-
γάλη μόρφωση, με προοδευτικές και φιλελεύθερες ιδέες, με αισθητική
κατάρτιση, με αυστηρές αξιώσεις από την τέχνη και με φιλοδοξίες για
μιαν αναγέννηση της Νεοελληνικής Γραμματείας. Είναι ο κύκλος που
δημιούργησε την Επτανησιακή Σχολή, με καθοδηγητή και σύμβουλο τον
Σολωμό. Η περίοδος της παραμονής στην Κέρκυρα  συμπίπτει με την
γονιμότερη περίοδο του ποιητικού του έργου και γι’ αυτό γενικά το έρ-
γο του χωρίζεται σε δύο περιόδους, τη ζακυνθινή και την κερκυραϊκή.
Στην πρώτη, εκτός από τον Ύμνο εις την Ελευθερία, ανήκουν κυρίως
σύντομα ποιήματα, εμπνευσμένα ακόμα από την ιταλική στιχουργία και
τον αρκαδισμό. Τα μεγάλα συνθετικά έργα της ωριμότητας (Κρητικός,
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Πορφύρας), ανήκουν στην κερκυραϊκή πε-
ρίοδο.

Ο Σολωμός στο διάστημα 1847-51 επιχείρησε να ξαναγράψει ιταλικά
ποιήματα, τα οποία σώζονται μόνο σε προσχέδια, όπως το La donna
velata. Ωστόσο, τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ήταν σοβαρά,
μετά από αλλεπάλληλες/εγκεφαλικές συμφορήσεις. Ήταν τόσο γενική και
στερεή ή φήμη του, ώστε όταν μαθεύτηκε ο θάνατος του (21 Νοεμβρίου
1857) όλος ο λαός πένθησε. Το θέατρο της Κέρκυρας έκλεισε, η Ιόνιος
Βουλή σταμάτησε τις εργασίες της και αποφάσισε να γίνει δημόσιο το
πένθος για τον ποιητή. Τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο το 1865.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι ένα από τα κορυφαία δημιουργή-
ματα του εθνικού μας ποιητή, εμπνευσμένο από τον αγώνα των κατοί-
κων του Μεσολογγίου ενάντια στον Tούρκο κατακτητή. Το ποίημα είναι
γραμμένο σε τρία (3) σχεδιάσματα που το καθένα αποτελεί κάθε φορά
και μια διαφορετική ποιητική κατάθεση του Σολωμού.

Τα αποσπάσματα του βιβλίου είναι παρμένα από το Β΄ σχεδίασμα στο
οποίο εν γένει ο ποιητής διεκτραγωδεί τα δεινά των κατοίκων του Μεσο-
λογγίου λίγο πριν την ηρωική έξοδό τους. Το 1ο απόσπασμα αναφέρεται
στην πείνα και τις συνέπειές της στους κατοίκους ενώ το δεύτερο (2ο)
στους πειρασμούς  της φύσης και τον οργιαστικό χαρακτήρα της ζωής
που έρχεται σε αντίθεση με τη δραματική κατάσταση των Μεσολογγιτών. 161
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: το 1ο απόσπασμα: «Η πείνα και οι συνέπειές της στους
κατοίκους του Μεσολογγίου.

2η ενότητα: το 2ο απόσπασμα: Η ζωή σε όλο της το μεγαλείο την επο-
χή της άνοιξης – ο θάνατος και η προτίμησή του, η αξία που προσλαμ-
βάνει η θυσία μέσα σε τέτοιες (προκλητικές) συνθήκες.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

1ο απόσπασμα: Ενώ στον κάμπο επικρατεί πλήρη ηρεμία, η πείνα θε-
ρίζει τους κατοίκους του Μεσολογγίου σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε η
μάνα να ζηλεύει το πουλί που τρώει ψίχουλα και ο στρατιώτης από το
Σουλί να μην μπορεί να σηκώσει το όπλο του εξαιτίας της σωματικής
του αδυναμίας. Η τραγικότητά του επιτείνεται από το γεγονός ότι οι
αντίπαλοι έχουν πλήρη επίγνωση της δεινής κατάστασης των Ελλήνων.

2ο απόσπασμα: Βρισκόμαστε στην εποχή της άνοιξης όπου όλα τα
άνθη και τα φυτά καρποφορούν, τα έμψυχα όντα αφυπνίζονται και δρα-
στηριοποιούνται ύστερα από το λήθαργο του χειμώνα και γενικά επι-
κρατεί μια έντονη κινητικότητα σε συνδυασμό με το αναζωογονητικό
πνεύμα της άνοιξης. Στην όλη αυτή χαρούμενη και εορταστική ατμό-
σφαιρα που παρασύρει όλα τα πλάσματα να συμμετέχουν στο πανηγύρι
της ζωής οι Μεσολογγίτες αντιστέκονται και αποφασίζουν να πεθάνουν
για χάρη της ελευθερίας και της πατρίδας τους.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (1ο απόσπασμα): Ο πρώτος στίχος μας εισάγει στην από-
λυτη ηρεμία του τοπίου, ηρεμία που εκφράζεται καίρια μέσα από την
επιλογή του επιθέτου «άκρα» και του ουσιαστικού τάφος. Νεκρική σιγή
επικρατεί στον κάμπο, σιγή που αβίαστα μας παραπέμπει στη γαλήνη
που επικρατεί πριν από κάποιο σημαντικό γεγονός που καταργεί με τη
σφοδρότητά του αυτή τη σιγή και την ηρεμία. Ο ποιητής μοιάζει να μας
προϊδεάζει για την επερχόμενη καταστροφή, για την ηρωική έξοδο των
Μεσολογγιτών που με την ορμή και το μένος τους πρόκειται να ανατα-
ράξουν αυτή τη φαινομενική γαλήνη και ισορροπία του προβαλλόμενου
στον 1ο στίχο τοπίου. Από τον κάμπο και την αρχική αυτή ηρεμία, ο162
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ποιητής με γρήγορη ματιά μας μεταφέρει στο κύριο γεγονός του απο-
σπάσματος που δεν είναι άλλο από την πείνα και τις συνέπειές της
στους ανθρώπους. Η πείνα και οι δυσκολίες επιβίωσης των κατοίκων
του Μεσολογγίου είναι τόσο μεγάλες που ακόμα κι η μάνα ζηλεύει ένα
μικρό πουλί που τρώει τα ψίχουλα. Η μάνα που διαχρονικά αποτελεί το
σύμβολο της αγάπης, της στοργής και της τρυφερότητας αισθάνεται ζή-
λια για το μικρό πουλί που τρώει έστω και τα λιγοστά ψίχουλα γιατί
ακριβώς η έλλειψη τροφίμων έχει ακυρώσει το βασικό της ρόλο, αυτόν
δηλαδή της μάνας. Ζηλεύει το πουλί γιατί η ίδια δεν έχει τρόφιμα και δε
μπορεί κατά συνέπεια να τα προσφέρει και να θρέψει τα παιδιά της. Η
εξαθλίωση που επιφέρει η πείνα και η έλλειψη φαγητού αποτυπώνεται
στα μάτια. Τα μάτια μαυρίζουν από την αδυναμία, γεγονός που μας πα-
ραπέμπει στους μαύρους κύκλους που σχηματίζονται κάτω από τα μά-
τια εξαιτίας της αδυναμίας. Η αναφορά στα μάτια όμως γίνεται γιατί
ακριβώς τα μάτια  αποτελούν το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους όρκους «στα μάτια μου» αλλά και την τρυ-
φερή επίκληση που απευθύνει η μάνα προς το παιδί της, αποκαλώντας
το «μάτια μου». Ύστερα από τη μάνα, ο ποιητής έρχεται να προσθέσει
μέσα από το δραματικό πλέξιμο του λόγου του μια νέα εικόνα, αυτή του
Σουλιώτη πολεμιστή, υπενθυμίζοντας για άλλη μια φορά τις επιπτώσεις
που επιφέρει η πείνα στους ανθρώπους.

Ο Σουλιώτης δεν είναι πλέον ο γενναίος πολεμιστής που συμμετέχει
με όλο του το σθένος και τη δύναμη στις πολεμικές συγκρούσεις και στις
επάλξεις των εξελίξεων· η πείνα τον έχει εξαντλήσει, τον έχει κάνει σω-
ματικά αδύναμο, γι’ αυτό και ο ποιητής τον παρουσιάζει να στέκεται
παράμερα, δηλαδή στο παρασκήνιο. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι
το γεγονός ότι ένας άλλοτε γενναίος και γεμάτος ρώμη πολεμιστής τώ-
ρα, κάτω από την αλλοτριωτική επίδραση της πείνας, κλαίει. Το κλάμα
φανερώνει το μέγεθος της απόγνωσής του και της δυστυχίας του, αφού
η πείνα, όπως και στην περίπτωση της μάνας, καταργεί τη βασική του
λειτουργία, αυτή του πολεμιστή και τον καθιστά ανίκανο και κοινωνικά
άχρηστο. Σε άμεσο λόγο ο ποιητής τοποθετεί τον απελπισμένο στρατιώ-
τη του να απευθύνεται στο τουφέκι του σαν να είναι και το ίδιο πρόσω-
πο και να θρηνεί για το γεγονός ότι δε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Η
προσωποποίηση του τουφεκιού επιδιώκει να δείξει το στενό συναισθη-
ματικό δεσμό του πολεμιστή με το όπλο του και το ότι αυτό αποτελεί
στην ουσία προέκταση του χεριού και του εαυτού του. Ο θρήνος του
Σουλιώτη πολεμιστή δημιουργεί μια δραματική ατμόσφαιρα που συγκι-
νεί και που φθάνει στην κορύφωσή της με το τελευταίο ημιστίχιο «κι ο 163
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Αγαρηνός το ξέρει». Στο σημείο αυτό ξεδιπλώνεται σ’ όλο της το μεγα-
λείο η τραγική θέση του πολεμιστή, όταν αναλογίζεται ότι ο Τούρκος
γνωρίζει τις δυσκολίες επιβίωσής του, γεγονός που τον κάνει πιο σκλη-
ρό και αδέκαστο στις πολεμικές του επιχειρήσεις. Η ατμόσφαιρα είναι
συναισθηματικά φορτισμένη και τα συναισθήματα των δύο πρωταγωνι-
στών, της μάνας και ιδιαίτερα του Σουλιώτη πολεμιστή που μονολογεί,
αποτυπώνονται μέσα από καίριες εκφράσεις που ταυτόχρονα δημιουρ-
γούν ζωηρές εικόνες.

2η ενότητα (το 2ο απόσπασμα): Ο ποιητής μας τοποθετεί χρονολογι-
κά στην εποχή της άνοιξης και μάλιστα στο μήνα εκείνο όπου όλες οι
δυνάμεις της φύσης συμμετέχουν στο καλωσόρισμα της άνοιξης και
δραστηριοποιούνται, προδίδοντας την επαναφορά στη ζωή ύστερα από
την νάρκη του χειμώνα. Ο Απρίλης και ο Έρωτας παρουσιάζονται από
τον ποιητή προσωποποιημένοι, σαν δύο μικρά και εύρωστα αγόρια που
ξέγνοιαστα χορεύουν και γελούν μέσα στην ομορφιά του φυσικού τοπί-
ου. Η εικόνα που δημιουργείται μέσα από τη λυρικότητά της κατακλύ-
ζει την ψυχή μας και δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα, ανάλογα με
εκείνα που αποτυπώνονται στο ποίημα. Ο Απρίλης συμβολίζει την
άνοιξη, τον ερχομό της χαράς και της ζωής σε όλα τα στοιχεία της φύ-
σης ενώ ο Έρωτας συμβολίζει την αγάπη που κι αυτή με τη σειρά της
αποτελεί ζωοποιό δύναμη που η καταλυτική της ισχύ δρα ευεργετικά
πάνω σε καθετί. Και οι δύο μαζί χορεύουν για να γιορτάσουν το ξανά-
νιωμα της φύσης που βρίσκεται στην πιο καλή της ώρα. Μέσα σε 10 στί-
χους ο ποιητής με ιδιαίτερα γλαφυρό και αισθαντικό τρόπο που προσι-
διάζει στη ρομαντική και επική φυσιογνωμία και ευαισθησία του μας
παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της φύσης, έμψυχα και άψυχα που με την
ενέργειά τους και τη δραστηριοποίησή τους συμβάλλουν στο πανηγυρι-
κό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί και φανερώνουν τη φλογερή κα-
τάφαση της ζωής: Τα άνθη και οι καρποί βλασταίνουν· στο συγκεκριμέ-
νο σημείο ο ποιητής σαν να ξεχνά για λίγο το εορταστικό κλίμα και ανα-
λογίζεται για άλλη μια φορά την τραγική κατάσταση της περιοχής που
είναι πολιορκημένη και περικυκλωμένη από τα εχθρικά στρατεύματα –
άρματα. Στο σημείο αυτό και μέσα από το στίχο αυτό διαφαίνεται η δη-
μιουργική ικανότητα του Σολωμού να συνυφαίνει και να περικλείει μέ-
σα σε μια φράση αντιθετικά στοιχεία – ζεύγη· εδώ με πολύ εύστοχο και
επιβλητικό τρόπο συναιρούνται η ειρηνική και η πολεμική έκφανση της
ζωής. Το βλέμμα του όμως επανέρχεται γρήγορα στο φυσικό τοπίο για
να απαριθμήσει μαγεμένος κι ο ίδιος και τις υπόλοιπες δυνάμεις της
φύσης που συνθέτουν τελικά το μέγεθος της φυσικής ομορφιάς και χά-164
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ρης: τα πρόβατα βελάζουν σχηματίζοντας με το λευκό τους χρώμα το
σχήμα ενός λευκού βουνού που σμίγει η κορυφή του με τον ουρανό. Το
σμίξιμο αυτό μοιάζει με ερωτική ένωση, με ερωτικό δέσιμο που κάτω
από την επίδραση του Έρωτα είναι φυσικό να εκδηλώνεται όχι μόνο
ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και ανάμεσα στα φυσικά στοιχεία. Η
γαλάζια πεταλούδα που διαταράσσει την ηρεμία της λίμνης και το σκου-
ληκάκι μας παραπέμπουν σε κινητικές εικόνες, δημιουργούν την αίσθη-
ση έντονης δραστηριότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει το αναζωογονη-
τικό πνεύμα που επικρατεί στη φύση και σφύζει από ζωή. Ο ποιητής θα-
μπωμένος από το μαγευτικό τοπίο που αντικρίζει μπροστά του ή που
δημιουργεί με τη δύναμη της ποιητικής του φαντασίας δε μπορεί ν’ αντι-
σταθεί σ’ αυτό το κάλεσμα της φύσης και ομολογεί / παραδέχεται την
ονειρική χροιά και τη μαγική ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος. Ο
στίχος του μεστός και ακέραιος που ενισχύεται και από την κατάλληλη
επιλογή και τοποθέτηση των λέξεων κατορθώνει να αποδώσει το ανεί-
πωτο, αυτό που δε μπορεί να ειπωθεί αλλιώς και που σχηματίζει στο
νου μας μια ονειρική εικόνα.

Η μαύρη πέτρα και το ξερό χορτάρι αποτελούν τα δύο τελευταία στοι-
χεία που συνθέτουν τα δύο τελευταία στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό
τοπίο, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια του ποιητή, στοιχεία
αναπόσπαστα του ελληνικού τοπίου. Το επίθετο ολόχρυση προφανώς
υποδηλώνει την αντανάκλαση του ήλιου πάνω στις πέτρες, το φως που
γεμίζει την πλάση και αποτελεί κι αυτό μέρος της ελληνικής φύσης.

Οι δύο τελευταίοι στίχοι, ωστόσο, έρχονται για να δημιουργήσουν μια
έντονη αντίθεση με την προηγούμενη χαρούμενη και χαρμόσυνη εικόνα
καθώς γίνεται αναφορά στο θέμα του θανάτου που εξ’ ορισμού δημιουρ-
γεί θλίψη και λύπη. Εδώ περισσότερο ακούμε τη φωνή του ποιητή ή τη
φωνή ενός κατοίκου του Μεσολογγίου που αντικρίζοντας αυτή την ομορ-
φιά και την πρόκληση της ζωής μέσα στο φυσικό τοπίο ομολογεί πως
όποιος πεθάνει αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν να πεθαίνει χίλιες φορές. Με
το στίχο αυτό, αυτό που βαθύτερα επιδιώκει να αναδείξει ο εθνικός μας
ποιητής είναι η ηθική αντίσταση των κατοίκων του Μεσολογγίου απένα-
ντι στους πειρασμούς της φύσης και της ζωής αλλά και η αξία που παίρ-
νει ο θάνατος για υψηλά ιδανικά, όπως είναι η ελευθερία και η πατρίδα·
ακόμα και ο άνθρωπος καλείται να θυσιάσει και την ίδια του τη ζωή που
το νόημά της το κατανοεί την εποχή αυτή. Το προκλητικό κάλεσμα της ζω-
ής έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στη φύση μοιάζει βασανιστικό για τον
άνθρωπο, συγκεκριμένα εδώ για τον κάτοικο του Μεσολογγίου που τελι-
κά όμως εμμένει σταθερός στις αποφάσεις του και προτιμά να πεθάνει, 165
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αν είναι να διαφυλαχθεί η ελευθερία και το αγαθό της ελεύθερης ζωής για
τους μεταγενέστερους, για τις επερχόμενες γενιές.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Λάτρης και υπέρμαχος της δημοτικής, αυτή χρησιμοποιεί ως κύριο
εκφραστικό του όργανο και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Καθώς
όμως η δημοτική του διανθίζεται με μια σειρά από εκφραστικά – τεχνι-
κά μέσα (υπερβατό σχήμα, παρηχήσεις, ομοιοτέλευτο, επαναλήψεις
–επαναφορές, υπαλλαγή, προσωποποιήσεις, εικόνες ακουστικές και κι-
νητικές) αποκτά τη δυνατότητα ν’ αποκαλύψει όλο το βάθος και το πλά-
τος του λυρισμού του. 

ii) Ύφος / Mορφή

Η ποικιλία των επιθέτων που χρησιμοποιεί προσδίδουν γλαφυρότη-
τα και παραστατικότητα στο ύφος της σύνθεσης ενώ ο εσωτερικός μο-
νόλογος του Σουλιώτη πολεμιστή που αποδίδεται από τον ποιητή σε α΄
ενικό πρόσωπο σε συνδυασμό με τον τελευταίο στίχο όπου διακρίνομε
καθαρότερα τη φωνή του Σολωμού προσδίδουν αμεσότητα και δια-
σπούν τη μονοτονία της χρήσης του γ΄ ενικού προσώπου.

iii) Στιχουργική ανάλυση

H ομοιοκαταληξία είναι ζευγαρωτή (αα, ββ, π.χ. βασιλεύει – ζηλεύει,
μνέει – κλαίει, χέρι – ξέρει κ.λ.π.).

iv) Σχήματα Λόγου

1) υπερβατό: άκρα του τάφου σιωπή αντί άκρα σιωπή του τάφου
2) ομοιοτέλευτο: λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί.
3) επαναλήψεις – επαναφορά: τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η

μάνα μνέει / με χίλιες βρύσες – με χίλιες γλώσσες.
4) παρηχήσεις: του λ στη φράση «λαλεί πουλί».
του β στη φράση «λευκό βουνάκι...βελάζει».
του χ και του ρ στη φράση «η μαύρη πέτρα...χορτάρι».
5) προσωποποιήσεις: ο Σουλιώτης προσωποποιεί  το τουφέκι του

(που το αποκαλεί έρμο) ενώ ο ποιητής προσωποποιεί τον Απρίλη και
τον Έρωτα σαν να είναι δύο μικρά παιδιά – αγόρια που χορεύουν και
γελούν.166

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

ÛÙ·
EÙ¿ÓËÛ·

136-199(13Ô-20Ô)  12-01-04  05:58  ™ÂÏ›‰·166



6) μεταφορές: τα μάτια η πείνα εμαύρισε, έρμο τουφέκι σκοτεινό, π’
ολονυχτίς εσύσμιξε με τ’ ουρανό τα κάλλη, που ευώδιασε τον ύπνο της
μέσα στον άγριο κρίνο.

7) υπερβολή: άκρα του τάφου σιωπή / κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρ-
ποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε / με χίλιες βρύσες χύνεται...χίλιες φορές
πεθαίνει».

8) συνεκδοχή: Αγαρηνός αντί Αγαρηνοί, Τούρκοι (ένας αντί για πολ-
λούς δηλαδή).

9) υπαλλαγή: Λευκό βουνάκι πρόβατα αντί βουνάκι από λευκά πρό-
βατα.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Mε ποια εκφραστικά μέσα δείχνει ο ποιητής τη δραματική κατά-

σταση στο πολιορκημένο Mεσολόγγι;

Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να εκφράσει τη
δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Μεσολόγγι είναι τα εξής:

1) ο υπερβατό σχήμα (άκρα του τάφου σιωπή με το οποίο θέλει να
υποδηλώσει τη νεκρική σιγή που επικρατεί, την επιφανειακή γαλήνη
πριν από την οριστική συμφορά

2) μεταφορά: τα μάτια η πείνα εμαύρισε: χρησιμοποιεί τη μεταφορά
για να αποτυπώσει όσο το δυνατόν πιο παραστατικά τις οδυνηρές συ-
νέπειες της πείνας που γίνονται περισσότερο αισθητές μέσα από τα μά-
τια που ούτως  ή άλλως αποτελούν το πολυτιμότερο αγαθό.

3) ο εσωτερικός μονόλογος του Σουλιώτη πολεμιστή αισθητοποιεί
την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται καθώς εξαντλημένος από
την πείνα δε μπορεί πια να λειτουργήσει με την ιδιότητα του πολεμιστή.

4) τέλος οι εικόνες που αισθητοποιούν μπροστά μας τη μορφή της
μάνας σε αντίθεση με το πουλί και τη δυστυχισμένη όψη του πολεμιστή
συνοψίζουν τη δραματική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή.

2. Στους δύο από τους έξι στίχους του αποσπάσματος ο ποιητής

αναφέρεται στη μάνα. Γιατί επιλέγει και πώς αντιμετωπίζει αυ-

τό το πρόσωπο ο ποιητής;

Ο ποιητής επιλέγει το πρόσωπο της μάνας γιατί ανά τους χρόνους το
πρόσωπο της μητέρας θεωρείται ιερό, σύμβολο αγάπης, στοργής και τρυ- 167
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φερότητας γι’ αυτό και ο ποιητής μέσα στη σύνθεσή του τη δίνει μια ξε-
χωριστή θέση. Παράλληλα, με το να χρησιμοποιεί τη μάνα ως σημείο ανα-
φοράς επιχειρεί να αναδείξει το μέγεθος της εξαθλίωσης από την πείνα
που διακατείχε τους Mεσολογγίτες σε σημείο που ακόμα και η μάνα, το
ιερό αυτό πρόσωπο, χάνει το λειτουργικό της ρόλο, αυτόν της μάνας –
τροφού που φροντίζει για την τροφή και ανατροφή του παιδιού της.

3. Ποιό παράπονο εκφράζουν τα λόγια και τα δάκρυα του Σουλιώ-

τη; Ποιά συναισθήματα σας δημιουργεί αυτή η εικόνα του πολε-

μιστή;

Ο Σουλιώτης παραπονείται για το γεγονός ότι εξαιτίας της αδυνα-
μίας του από τις συνθήκες πείνας που επικρατούν στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Μεσολογγίου δε μπορεί να σηκώσει το τουφέκι του και να πο-
λεμήσει ενάντια στους Τούρκους· θρηνεί και κλαίει για την κατάσταση
αδράνειας στην οποία βρίσκεται για το γεγονός ότι η πείνα και η επερ-
χόμενη αδυναμία τον εμποδίζουν να λειτουργήσει ως πολεμιστής και
πολύ περισσότερο για το ότι οι Τούρκοι έχουν επίγνωση αυτής της κα-
τάστασης. Η εικόνα αυτή του πολεμιστή δημιουργεί αισθήματα συμπό-
νιας και λύπης ενώ σε όλο το πρώτο απόσπασμα διαχέεται παντού ένα
συγκινητικό αίσθημα.

4. Στο δεύτερο απόσπασμα κυριαρχεί η δραματική αντίθεση ανά-

μεσα στη φύση και στον άνθρωπο. Tι δηλώνει η αντιθεση αυτή

και πώς τη βιώνουν οι πολιορκημένοι του Mεσολογγίου;

Η φύση παρουσιάζεται στο δεύτερο απόσπασμα με όλη την ενεργητι-
κότητα και τη δραστηριοποίηση των στοιχείων της να σφύζει από ζωή
και να αναγγέλλει παντού το χαρμόσυνο μήνυμα της άνοιξης. Στην
αντίθεση πλευρά βρίσκονται οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες οι οποίοι
σκέπτονται το θάνατο, δηλαδή δε διστάζουν να θυσιάσουν τη ζωή έτσι
όπως παρουσιάζεται προκλητικά προκειμένου να διαφυλάξουν το ακέ-
ραιο, το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας. Επομένως, η αντίθεση δηλώνει
την ουσιαστική αντίθεση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Οι πολιορκη-
μένες Μεσολογγίτες αντιστέκονται απέναντι στο χαρμόσυνο κάλεσμα
της ζωής που σ’ όλο της το μεγαλείο εκθειάζεται μέσα στο φυσικό περι-
βάλλον· αντιστέκονται ηθικά και επιλέγουν το θάνατο προκειμένου να
διατηρήσουν την εσωτερική τους ελευθερία. Γι’ αυτό άλλωστε ονομάζο-
νται και Ελεύθεροι Πολιορκημένοι.
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5. Ποια στοιχεία της φύσης προβάλλονται και με ποια εκφραστικά

μέσα τα παρουσιάζει ο ποιητής;

Τα στοιχεία της φύσης που προβάλλονται είναι τα πρόβατα, η θάλασ-
σα, η λίμνη, η γαλάζια πεταλούδα που με τις κινήσεις της και το πέταγμά
της πάνω στην επιφάνεια της λίμνης αναταράσσει τα νερά της, τα άνθη,
οι καρποί και ο άγριος κρίνος το σκουληκάκι αλλά και η μαύρη πέτρα κα
το ξερό χορτάρι. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το ελληνικό φυσικό το-
πίο δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη κίνηση που συμβολίζει τη χαρά και
το ζωηρό πνεύμα της ίδιας της ζωής, έτσι όπως την παρατηρούμε μέσα
από τα  άψυχα και έμψυχα στοιχεία της φύσης. Ο ποιητής προκειμένου να
παρουσιάσει τα στοιχεία της φύσης χρησιμοποιεί μια  ποικιλία εκφρα-
στικών μέσων όπως είναι το σχήμα της υπαλλαγής, οι πλούσιες μεταφο-
ρές, οι παρηχήσεις αλλά κυρίως  η εκφραστική δύναμη του επιθέτου που
μέσα από το δυναμικό τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί ο ποιητής κα-
τορθώνει ν’ αποδώσει όλες τις λεπτομερειακές κινήσεις των στοιχείων
της φύσης με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο δίνοντας ταυτοχρόνως τη δυνα-
τότητα σ’ εμάς τους αναγνώστες του ν’ αγγίξουμε και να αισθανθούμε κά-
ποιον παλμό από την απέραντη λυρική ψυχή του.

6. Ποιός εκφέρει τον τελευταίο στίχο «Όποιος πεθάνει σήμερα χί-

λιες φορές πεθαίνει»; Ποιό νόημα αποκτά αυτή η φωνή για τους

πολιορκημένους;

Ο τελευταίος στίχος μπορούμε να πούμε ότι εκφέρεται από τον ίδιο
τον ποιητή που στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται η φωνή της συνείδησης
αλλά και της εμψύχωσης για τους ίδιους τους πολιορκημένους. Ο κά-
τοικοι του Μεσολογγίου δεν πολιορκούνται μόνο από τους Τούρκους
κατακτητές. Πολιορκούνται πολύ περισσότερο από το αγαθό της χαράς
και της ζωής που παρουσιάζεται σ’ όλη του την έκταση μέσα στη φύση,
τη στιγμή που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να πεθάνουν και να θυσιάσουν
αυτή τη ζωή για χάρη της πατρίδας τους και χάρη στο μέχρι στιγμής
αδούλωτο φρόνημά τους. Γι’ αυτό και τη στιγμή αυτή της κρίσιμης
απόφασης, έρχεται η φωνή του ποιητή που μέσα από τη φράση που προ-
φέρει προσπαθεί να εξάρει τη σημασία και την αξία της θυσίας τη συ-
γκεκριμένη στιγμή, την ώρα δηλαδή που η ζωή στέκει δίπλα και τους χα-
μογελά παραπλανητικά. ΄Ετσι, στο τέλος οι πολιορκημένοι καταφέρνο-
ντας να προβάλλουν εσωτερικές αντιστάσεις απέναντι στον πειρασμό
της φύσης και στον πειρασμό της ζωής δεν υποκύπτουν και επιλέγουν
το θάνατο διατηρώντας το φιλελεύθερο φρόνημά τους.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Το δεύτερο απόσπασμα έχει χαρακτηριστεί ως «πειρασμός». Με ποι-
ον τρόπο η εικόνα αυτή ης φύσης αποτελεί πειρασμό και πρόκληση
για τους πολιορκημένους το Μεσολογγίου;

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πείνας και της εξαθλίωσης τόσο στη μά-
να όσο και τον Σουλιώτη πολεμιστή;

170

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

ÛÙ·
EÙ¿ÓËÛ·

136-199(13Ô-20Ô)  12-01-04  05:59  ™ÂÏ›‰·170



«√ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÙÔ Î·ÚÈÔÊ›ÏÈ ÙÔ˘»

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ μ∞§∞øƒπΔ∏™ (1824-1879)

A. ¢HMIOYP°O™

O Aριστοτέλης Bαλαωρίτης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1824, όπου
και πέθανε το 1879. Σπούδασε φιλολογία στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρ-
κυρας και συνέχισε τις σπουδές του στην Ιταλία, την Ελβετία και τη
Γαλλία. Εκτός από την ποίηση, ασχολήθηκε και με την πολιτική και
αγωνίστηκε για την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Τα θέματά
του τα εμπνεύστηκε από την Επανάσταση του 1821 και τους αγώνες των
αρματολών και των κλεφτών. Κυριότερα έργα του: Η Κυρά Φροσύνη
(1859), Αθ. Διάκος (1867), Φωτεινός (1879).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο ποιητής, ιδιαίτερη ποιητική φυσιογνωμία μέσα στο σύνολο της
Επτανησιακής Σχολής, διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους ποιητές
της σχολής του/της γενιάς του και ακολουθεί τη δική του ποιητική πο-
ρεία, διαγράφοντας έτσι έναν δρόμο ξεχωριστό. Η ποιητική του ματιά
απόλυτα εμπνευσμένη  από το δημοτικό τραγούδι και κυρίως από το
κλέφτικο δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στον αγώνα των κλεφταρ-
ματολών ενάντια στον Τούρκο και αναδεικνύει την ανδρεία τους, μας
δίνει πολλά ποιήματα με ανάλογο περιεχόμενο και ανάλογες επιδρά-
σεις. Έτσι και το συγκεκριμένο ποίημα, ακολουθώντας σε γενικές γραμ-
μές τη δομή και το περιεχόμενο των δημοτικών αυτών τραγουδιών, πα-
ρουσιάζει τη μορφή του κλέφτη γερο – Δήμου, ο οποίος τις τελευταίες
στιγμές της ζωής του εκφράζει την επιθυμία του για τιμημένο θάνατο
και υστεροφημία. Παράλληλα μέσα από αυτό διαφαίνεται τόσο ο στενός
σύνδεσμος του ανθρώπου με τη φύση όσο και η στενή σχέση του πολε-
μιστή με το όπλο του.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα («Εγέρασα ... και βάλτε με να πέσω»): Έκφραση επιθυ- 171
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μίας να πεθάνει και προτροπή προς τα παλικάρια του για ταφή του κο-
ντά στη φύση.

2η ενότητα («Ποιος ξέρει...να πάρτε την ευχή μου»): ο θάνατός του
κοντά στη φύση είναι βασική προϋπόθεση για την υστεροφημία του –
Προτροπή προς τα παλικάρια του όχι να θρηνούν αλλά να μιμούνται
τον ίδιο ως πρότυπο αρετής και ανδρείας.

3η ενότητα («Έτρεξε το κλεφτόπουλο ... χάνονται, σβήνονται, πάνε»):
Το τουφέκι καθώς ανακοινώνει το χαμό του αφεντικού του και μη μπο-
ρώντας να τον αντέξει οδηγείται κι αυτό στο θάνατο. Έτσι, πολεμιστής
και όπλο παραμένουν αχώριστοι σύντροφοι και στο θάνατο.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο γερο – Δήμος, ένας από τους πιο σημαντικούς κλέφτες, εκφράζει
την επιθυμία του να πεθάνει ήρεμος πια και ευτυχισμένος και συνειδη-
τοποιώντας το τέλος που πλησιάζει δίνει συμβουλές στα παλικάρια του,
τους νεότερους πολεμιστές, για την προετοιμασία της ταφής του· προ-
τρέπει να τον θάψουν κοντά στη φύση, έτσι ώστε να μπορούν οι νεότε-
ροι αγωνιστές να τον θυμούνται και να εμπνέονται από αυτόν και τους
συμβουλεύει να μην λυπούνται για το θάνατό του. Ο τιμημένος του θά-
νατος δε θα πρέπει ν’ αποτελεί πηγή δακρύων αλλά αντίθετα  πρότυπο
για μίμηση προς τους νεότερους. Η τελευταία του επιθυμία είναι ν’
ακούσει τον ήχο του τουφεκιού του, του αχώριστου συντρόφου του καθ’
όλη τη διάρκεια   της ζωής του ενώ ο πένθιμος ήχος του όπλου θα ση-
μάνει σε όλον τον κόσμο και σε όλα τα στοιχεία της φύσης το φυσικό
θάνατό του. Το τουφέκι του αντηχεί, διαλαλεί το θάνατο του Δήμου, του
αφεντικού του, καθώς όμως παρουσιάζεται προσωποποιημένο και μη
μπορώντας ν’ αντέξει το βάρος της θλίψης ξεψυχεί και το ίδιο.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο Δήμος, απευθυνόμενος σε β΄ ενικό γραμματικό πρό-
σωπο στα παλικάρια του που τα αποκαλεί «παιδιά» συνειδητοποιεί την
τωρινή του κατάσταση: είναι γέρος. Το επίθετο «αποσταμένος» συνοψί-
ζει την κούραση όλων των χρόνων της ζωής του, μιας ζωής γεμάτης από
αγώνες, από μάχες  που δεν του επέτρεπαν την ξεκούραση αλλά διαρ-
κώς απαιτούσαν από τον ίδιο σωματική και πνευματική εγρήγορση. Η
φράση «πενήντα χρόνια κλέφτης τον ύπνο δεν εχόρτασα» αντικατο-172
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πτρίζει την εικόνα της ζωής των κλεφτών αλλά και τις δυσκολίες που
αυτή η ζωή επιφέρει, μια ζωή που με τη συνεχή πολεμική ετοιμότητα των
κλεφταρματολών, και το αγωνιστικό πνεύμα που τους διδάσκει, συνυ-
φαίνεται με αντίξοες συνθήκες διαβίωσης. Γι’ αυτό και ο Δήμος, έχο-
ντας φθάσει πλέον σε γεροντική ηλικία και συνειδητοποιώντας την αδυ-
ναμία του που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο του χρόνου που κυλά, δη-
λώνει αποφασιστικά την επιθυμία να κοιμηθεί. Η λέξη «κοιμηθώ» εύ-
στοχα χρησιμοποιείται από τον ποιητή, γιατί εκτός από την προσωρινή
ανάπαυση που προσφέρει ο ύπνος, παράλληλα μας παραπέμπει και
στην αιώνια ανάπαυση που εξασφαλίζει ο θάνατος και μας προϊδεάζει
για το θάνατό του που θ’ ακολουθήσει στους επόμενους στίχους. Η φθο-
ρά που νιώθει ο γερό-Δήμος από το χρόνο που πέρασε δεν αποτυπώνε-
ται μόνο στο σώμα του. Δεν είναι μόνο το σώμα του που κουράστηκε,
δεν είναι τόσο η δύναμή του που εξαντλήθηκε. Ο ίδιος νιώθει πως και η
ψυχή του και η καρδιά του στέρεψε, η φθορά αποτυπώνεται στην ίδια
την ψυχή του, εννοώντας πως πλέον τα ψυχικά του αποθέματα  και το
σθένος που πηγάζει από μέσα του και που είναι κυρίως αυτό που κα-
τευθύνει και καθοδηγεί τον άνθρωπο στις ενέργειές του είναι μηδαμινό.
Γι’ αυτό και η επανάληψη της φράσης «θέλω να πάω να κοιμηθώ» εντεί-
νει την επιθυμία του να πεθάνει, φανερώνει το τραγικό αδιέξοδο και
προσδίδει στο ποίημα έναν τόνο ελεγειακό και δραματικό, ανάλογο με
την ψυχική κατάσταση του ήρωα. Οι προτροπές που απευθύνει προς τα
παλικάρια του που τον συντροφεύουν δεν είναι παρά σκηνοθετικές οδη-
γίες για τη διαδικασίας της ταφής του, γεγονός που στο άκουσμά του
ίσως προξενεί εντύπωση, δικαιολογείται όμως πλήρως από τα συναι-
σθήματα του ίδιου. Νιώθει το θάνατο σαν μια λύτρωση που έρχεται την
κατάλληλη στιγμή να τον ηρεμήσει, γι’ αυτό και θέλει η ταφή του να γί-
νει κοντά στη φύση. Οι λέξεις «κλαρ»ί, λόγκος, τα επίθετα χλωρό / δρο-
σερό» παραπέμπουν σε στοιχεία της φύσης και αποκαλύπτουν τη στενή
σχέση του κλέφτη με αυτήν. Όπως ο ίδιος έζησε  όλη του τη ζωή κοντά
στη φύση, σαν κλέφτης που ήταν, έτσι και τώρα, στο θάνατό του, δε θέ-
λει ν’ απομακρυνθεί από αυτήν· το ευτυχισμένο τέλος του θα εξασφαλι-
σθεί μόνο με την παραμονή του μέσα στη μαγική ομορφιά της φύσης με
την οποία θα ενωθεί.

2η ενότητα: Η παραμονή και ταφή του στο φυσικό περιβάλλον δεν
εκφράζει βέβαια μόνο την αγάπη του και το βαθύ δεσμό που τον ενώνει
μ’ αυτήν. Πέρα από τη λατρεία του προς κάθε στοιχείο που τη συνέχει,
πιστεύει πως η ταφή του σ’ αυτήν αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για
την εξασφάλιση της υστεροφημίας του. Μόνο μέσα στη φύση αυτό θα 173
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επιτευχθεί, αφού η επίσκεψη των νεότερων πολεμιστών στο μνήμα του
και στο δέντρο το οποίο θα έχει φυτρώσει πάνω από αυτό, θα τους
υπενθυμίζει τη δράση του, τα κατορθώματά του, τη γενναιότητα και την
ανδρεία του και κατ’ αυτόν τον τρόπο η μνήμη του θα παραμείνει αιώ-
νια στο νου και το πνεύμα των μεταγενέστερων. Η φύση ως ο φυσικός
και μοναδικός χώρος δράσης των κλεφτών αποτελεί το μέσο με το
οποίο ο ήρωας, γερο – Δήμος θα επιτύχει αβίαστα τη μεταθανάτια φήμη
του, αξία την οποία όλοι ήρωες – αγωνιστές που θυσιάζουν τη ζωή τους
για ανώτερα ιδανικά, αγωνιούν να κατοχυρώσουν. Για το γερο – Δήμο
αλλά και για όλους τους υπόλοιπους αγωνιστές που διακατέχονται από
ανδρεία και τόλμη, η προσωπική θυσία και ο θάνατος της τωρινής ζωής
εξισορροπείται από τη μεταθανάτια επιβίωσή τους στη μνήμη των αν-
θρώπων και κυρίως των γενών που ακολουθούν. Έτσι, συνειδητοποιώ-
ντας για άλλη μια φορά πως πλησιάζει το τέλος του και διαισθανόμενος
πως ήρθε η ώρα του προτρέπει και συμβουλεύει τους νεότερους κλέφτες
που βρίσκονται κοντά του να μην τον κλάψουν, να μην τον θρηνήσουν,
να μη λυπηθούν για το θάνατό του. Με τη φράση που ακολουθεί (τ’  αν-
δρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιότη) ο ποιητής μέσα από το στό-
μα του ήρωά του διατυπώνει μια διαχρονική ιδέα που απαντάται και
μεταγενέστερα και σε άλλου είδους κείμενα και η οποία θα έχανε το νόη-
μα της στο στόμα κάποιου άλλου: Ο θάνατος ενός ανθρώπου ανδρείου,
που διακρίθηκε για τα κατορθώματα και τις ηρωικές του πράξεις και
πλήρωσε τον προορισμό του μέσα από αυτά αλλά κέρδισε την εσωτερι-
κή του ευτυχία χάρη σ’ αυτά δεν πρέπει να προκαλεί λύπη. Ο τιμημένος
θάνατος, ο θάνατος δηλαδή που έρχεται τη στιγμή που το τέλος της ζω-
ής συμπίπτει και με το τέλος της ευτυχίας θα πρέπει να λειτουργεί ως
πρότυπο στους νεότερους για μίμηση μιας τέτοιας ζωής που προτρέπει
στην ηρωική δράση και επιφέρει την καταξίωση. ΄Ετσι και στο συγκε-
κριμένο σημείο, ο γέρο-Δήμος δεν αισθάνεται λύπη για το θάνατό του.
Πιστεύοντας πως έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη από εμπειρίες και κατορ-
θώματα, μια ζωή μεστή και ευτυχισμένη, οδηγείται προς το τέλος του
ήρεμα και γαλήνια, θέλοντας η δική του ζωή ν’ αποτελέσει παράδειγμα
για ζωή για την ίδια τη νιότη, για τους μεταγενέστερους δηλαδή κλέφτες
που είναι νέοι στην ηλικία και μπορούν να διδαχθούν από αυτόν. Ο
ίδιος ο Δήμος νιώθει τα παλικάρια του σαν παιδιά του που παραστέκο-
νται στο θάνατο του πατέρα τους και καθώς του κλείνουν τα μάτια
παίρνουν την ευχή του, η οποία σύμφωνα με τις λαϊκές αντιλήψεις όλων
των εποχών έχει βαρύνουσα σημασία για το παιδί και αποτελεί το πρώ-
το βήμα για την μελλοντική του ευτυχία. Η εικόνα που δημιουργείται εί-174
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ναι έντονα δραματική και λειτουργεί δραστικά στη συγκινησιακή φόρ-
τιση της ατμόσφαιρας αλλά και του αναγνώστη.

3η ενότητα: Με ύφος παρακλητικό, ο γερο Δήμος ζητά από το νεότερο
κλεφτόπουλο να χρησιμοποιήσει το όπλο του και ρίχνοντας τρεις τουφε-
κιές να διαλαλήσει το τέλος του σε όλον τον κόσμο, έμψυχο και άψυχο. Ο
στενός σύνδεσμος του πολεμιστή με το όπλο του διαφαίνεται τόσο από το
χαρακτηρισμό του «τ’ άξο μου καριοφίλι» όσο και από τον πόθο του ν’
ακούσει για τελευταία φορά τον ήχο του, λίγο πριν το θάνατό του. 

Η ανταπόκριση που πιστεύει πως θα έχει το άκουσμα του θανάτου
του σ’ όλα τα στοιχεία της φύσης αποκαλύπτει τον ισχυρό δεσμό του μ’
αυτήν. Ο ήρωας ζει μέσα στη φύση, γεγονός που υπαγορεύεται βέβαια
και από την ιδιότητά του ως κλέφτη, αφουγκράζεται τον παλμό της,
ανακαλύπτει τα μυστήριά της και μυστικά ενώνεται μαζί της. Δημιουρ-
γείται επομένως ένας βαθύς δεσμός μεταξύ τους που μοιάζει ακατάλυ-
τος. Γι’ αυτό και στο λυρικό άκουσμα του θανάτου του γερό-Δήμου η
φύση δε θα μπορέσει να μείνει αμέτοχη. Δίνοντάς της διαστάσεις αν-
θρώπινες, ο ποιητής την εμψυχώνει και μέσα από το στοιχείο της υπερ-
βολής και του αδυνάτου (γνωστό και από τα δημοτικά τραγούδια) προ-
σπαθεί να εκφράσει τη συμμετοχή της στο θρήνο για τον επικείμενο θά-
νατο του Δήμου και επομένως να επιβεβαιώσει τον άρρηκτο σύνδεσμο
ανθρώπου – φύσης. Η απήχηση του δημοτικού τραγουδιού είναι έντονη
σ’ αυτή τη τροφή και δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή του θέματα
από τον ποιητή (δεσμός πολεμιστή με όπλο, ένωση φύσης – ανθρώπους)
αλλά επεκτείνεται και σε εκφραστικές επιλογές, όπως το τριαδικό σχή-
μα (κι ας μου το ρίξει τρεις φορές και τρεις φορές ας ακούσει) και το
σχήμα του αδυνάτου σύμφωνα με το οποίο στοιχεία της φύσης (η λα-
γκαδιά, ο βράχος, οι βρύσες, τ’ αγεράκι, ο Όλυμπος, η Πίνδος, οι λό-
γκοι) αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες, για ν’ αποδώσουν στον απόλυτο
βαθμό την ένταση των συναισθημάτων που αποπνέει η ατμόσφαιρα του
ποιήματος. Η δραστικότητα του λόγου είναι μεγάλη στη στροφή  αυτή
ενώ η χρήση της παρατακτικής σύνδεσης που δίνει την αίσθηση της
επαλληλίας των ενεργειών που η μία διαδέχεται την άλλη, δημιουργεί
συνεχή ρυθμό και προκαλεί την κορύφωση της αγωνίας του αναγνώστη.

4η ενότητα: Η αγωνία και η ανησυχία του αναγνώστη (ο φόβος κατά
τη διατύπωση της αρχαίας τραγωδίας) έχουν φθάσει στην κορύφωσή
τους, για να δοθεί σ’ αυτήν την τελευταία σκηνή η λύση, λύση που επέρ-
χεται με το τέλος του Δήμου και το θάνατό του στον οποίο τον συντρο- 175
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φεύει και το τουφέκι του. Με για γρήγορη εικόνα και με επιγραμματικό
τρόπο ανακοινώνεται ο θάνατος του γερό-Δήμου από το μικρό κλεφτό-
πουλο, για να εστιάσει ο ποιητής περισσότερο την προσοχή μας στον
αντίκτυπο που έχει η είδηση αυτή επάνω στο όπλο του, το άξιο καριο-
φίλι, όπως το αποκαλεί. Μέσα από το τριαδικό σχήμα και μέσα από τη
χρήση της κλιμάκωσης κατά την οποία το πιο σημαντικό γεγονός αφή-
νεται να διατυπωθεί στο τέλος, ώστε να εξαρθεί η σημασία του και να
προκαλέσει εντύπωση, ο ποιητής παρουσιάζει παραστατικά τις αντι-
δράσεις του όπλου του Δήμου που εμψυχωμένο και προσωποποιημένο
με επιδέξιο τρόπο από τον ποιητή θρηνεί και τελικά οδηγείται και το
ίδιο στο θάνατο. Το καριοφίλι του Δήμου που τώρα πια είναι νεκρός εί-
ναι ο αχώριστος σύντροφος και συνοδηγός του σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του, αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο προέκταση του χεριού του,
του συμπαραστεκόταν και αποτελούσε τον απαραίτητο βοηθό του για
να κερδηθούν οι μάχες. Ο δεσμός αγάπης του πολεμιστή Δήμου με το
καριοφίλι του ήταν πολύ βαθύς και ουσιαστικός, γι’ αυτό  και τώρα
μπροστά στο άκουσμα της συνταρακτικής αυτής είδησης συνειδητοποι-
εί την αχρηστία του, μουγκρίζει σα θεριό και ανοίγει τα σωθικά του για
να εκφράσει το μέγεθος του πόνου του για το χαμό του αφέντη του και
τελικά αποφασίζει να οδηγηθεί στο θάνατο, συνοδοιπόρος και συνταξι-
διώτης του Δήμου και σε αυτήν την πορεία του. Οι τρεις τελευταίοι στί-
χοι μέσα από τη διατύπωσή τους μας δίδουν μια γλαφυρή και απόλυτα
λυρική εικόνα όπου η ψυχή  του γερό - Δήμου συναντά τη βοή του όπλου
του και μαζί σφιχταγκαλιασμένες και αγαπημένες για την επανασύνδε-
σή τους πορεύονται προς το θάνατο ευτυχισμένες. Η εικόνα λειτουργεί
δραστικά στις αισθήσεις του αναγνώστη και η συγκινητική ατμόσφαιρα
που δημιουργείται πλημμυρίζει την ψυχή του, εξασφαλίζοντας έτσι την
ανταπόκριση και τη αποδοχή της ποιητικής αυτής σύνθεσης.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Αναλογιζόμενοι τις επιδράσεις που δέχθηκε ο Βαλαωρίτης από το
δημοτικό τραγούδι, μπορούμε με ευκολία να διαπιστώσουμε πως οι επι-
δράσεις αυτές αφορούν και τη μορφική διατύπωση του ποιήματος και
όχι μόνο το περιεχόμενό του. Γλώσσα λοιπόν του ποιήματος είναι η
απλή καθημερινή γλώσσα, η δημοτική η οποία με την περιεκτικότητα
των νοημάτων που συμπυκνώνει πετυχαίνει την καίρια έκφραση και οι-176
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κειώνει τον αναγνώστη από την πρώτη στιγμή. Οι διαφοροποιήσεις,
ωστόσο, οι γλωσσικές τις οποίες ενσωματώνει ο Επτανήσιος ποιητής
στη σύνθεσή του εντοπίζονται κυρίως στην έκτασή του καθώς και στον
έντονα δραματικό τόνο που αποκτά  το ποίημα μέσα από το α΄ ενικό
γραμματικό πρόσωπο. Το ποίημα διακρίνεται για τη μεγάλη του έκταση
σε αντίθεση με τη συνηθισμένη μικρή έκταση των δημοτικών τραγουδιών
ενώ τόσο η χρήση του α΄ προσώπου όσο και οι προτροπές που απευθύ-
νει ο γερό-Δήμος στα μικρά κλεφτόπουλα αλλά και η παράθεση μέσα σε
εισαγωγικά των λόγων του εξασφαλίζουν αμεσότητα και ζωντάνια. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος γίνεται ιδιαίτερα γλαφυρό μέσα από τις πολλαπλές μεταφο-
ρές, μέσα από το στοιχείο της υπερβολής και του αδυνάτου που υιοθε-
τούνται από το δημοτικό τραγούδι ενώ η ηχητική εικόνα που δημιουρ-
γείται από τον ήχο και τη βροντή του τουφεκιού αλλά και οι ηχητικές
λέξεις: «θ’ αναστενάξει, βογκήξει, βοή, αντιβοούσανε, φωνάζει, άκουσε,
μουγκρίζει» ενισχύουν τη ζωντάνια του ύφους και μαζί με τα ασύνδετα
σχήματα δημιουργούν έντονη κινητικότητα. Τέλος, θα μπορούσαμε να
κάνουμε λόγο και για τον ελεγειακό τόνο του ποιήματος, διάχυτο από
την αρχή ως το τέλος του, ο οποίος βέβαια δημιουργείται και από το
ίδιο το θέμα, κεντρική θέση στο οποίο κατέχει  ο θάνατος του Δήμου.
Κυρίως όμως μέσα από τις λυρικές εικόνες που πετυχαίνει να δημιουρ-
γήσει ο Βαλαωρίτης με την εύστοχη και κατάλληλη επιλογή των λέξεων,
ο ελεγειακός αυτός τόνος αγγίζει την ψυχή του αναγνώστη μ’ έναν τρό-
πο αφοπλιστικό όσο και μοναδικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος είναι ο ιαμβικός 15 σύλλαβος, ο στίχος δηλαδή του δημοτι-
κού τραγουδιού.

iv) Σχήματα Λόγου

1. Μεταφορές: Eστέρεψε η καρδιά μου / κυπαρίσσι μαυροφορεμένο /
να πλένουν τις λαβωματιές / Έφαγ’ η φλόγα τ’ άρματα, οι χρόνοι την
ανδρειά μου.

2. Παρομοιώσεις: Βρύση το αίμα το ’χυσα / σαν να ’τανε ζαρκάδι /
μουγκρίζει σα θεριό.

3. Υπερβολή/Σχήμα αδυνάτου: «Θ’ αναστενάξ’ η λαγκαδιά...και ξε-
ραθούν οι λόγκοι» και «Κι εκεί που αντιβοούσανε...χάνεται, πάει, πάει».

4. Τριαδικό σχήμα – Τριμερής σύνδεση: να ‘ναι χλωρό και δροσερό, 177
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να ‘να ανθούς γεμάτο / τα μήλα του να παίρνουν, να πλένουν ... να σχω-
ράνε / ας πάρει το τουφέκι μου, και τρεις φορές ας σκούξει / θα ξεψυ-
χήσει ... θα ρίξει τα φτερά του / βροντά, μουγκρίζει ... ανοίγει / χάνεται,
πάει, πάει / χάνονται, σβηώνται, πάνε.

5. Κλιμάκωση: «ρίχνει την πρώτη τουφεκιά ... στην τρίτη και την
ύστερη».

6. Επαναλήψεις – Συνώνυμες λέξεις: θέλω να πάω να κοιμηθώ / φυ-
τρώσει – ξεφυτρώσει / τριγύρω μου – σιμά μου / τρεις φορές / αναστε-
νάξει – βογκήξει / πέθανε – πάει / θα ξεψυχήσει – θα σβηστεί / και την
εμάθει – και την ακούσει / κι ας μου το ρίξει – και ρίξει το τουφέκι μου
/ τρέχα ψηλά στη ράχη – έτρεξε το κλεφτόπουλο ψηλά στη ράχψη του
βουνού / και τρεις φορές ας σκούξει – και τρεις φορές φωνάζει / τ’ άξο
το καριοφύλι / χάνεται – πάει / θέλω για ύστερη φορά ν’ ακούσω τη βοή
του – Άκουσε ο Δήμος τη βοή μες στο βαθύν του ύπνο / του ανδρειωμέ-
νου ο θάνατος – τ’ ανδρειωμένου η ψυχή / χάνονται – σβηώνται – πάνε
/ θα ‘ρχονται τα κλεφτόπουλα.

7. Επαναφορές: Σταθείτ’ εδώ τριγύρω μου, σταθείτ’ εδώ σιμά μου / η
επαναφορά του προτρεπτικού εις στην αρχή της 3η ενότητας («ας ανε-
βεί στη ράχη, ας πάρει ... κι ας μου το ρίξει ... και ας σκούξει) / τρέχα ...
γλήγορα ... τρέχα ψηλά στη ράχη /  ο γερο – Δήμος πέθανε, πάει / πάει,
πάει.

8. Διασκελισμοί: «Πενήντα χρόνους κλέφτης τον ύπνο δεν εχόρτασα
και τώρ’ αποσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ» / στον ίσκιο του από
κάτω θα ’ρχονται τα κλεφτόπουλα / και τ’ αγεράκι ... θα ξεψυχήσει /
Στον ύπνο μου επάνω ... τη βοή του / τ’ άξο το καριοφίλι βροντά / τ’ αν-
δρειωμένου ... απαντιέται.

9. Προσωποποιήσεις: Προσωποποιείται η ίδια η φύση και όλα τα
στοιχεία που την αποτελούν, καθώς στο άκουσμα του θανάτου του γε-
ρο-Δήμου, η φύση με τις δυνάμεις της αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες
και συμμετέχουν στο θρήνο. Προσωποποιείται ακόμα το ίδιο το τουφέ-
κι που σαν αχώριστος φίλος και σύντροφος του ανθρώπου πονεί για το
χαμό   του γερό-Δήμου, νιώθει έντονα την απώλειά του και με αποφα-
σιστικό τρόπο τερματίζει τη ζωή του.

10. Συνεκδοχή: τ’ αχνό του χείλι αντί για το στόμα
Μετωνυμία: το κρεβάτι αντί για τον ίδιο το θάνατο και το μνήμα.
11. Αντιθέσεις: εχόρτασα – εστέρεψε / βρύση – σταλαματιά / θάνατος

– ζωή / η φράση: περνά δροσάτο με τη φράση θα ξεψυχήσει, θα ρίξει τα
φτερά του.

12. Όλο το ποίημα, τέλος διακρίνεται για την ασύνδετη σύνταξη όσο178
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και για την παρατακτική εν μέρει. Αυτή εξασφαλίζει την ποικιλία σκη-
νών και εικόνων καθώς διαδέχονται η μια την άλλη και περνούν μπρο-
στά από τα μάτια του αναγνώστη, υπηρετεί την αγωνία του καθώς η
εναλλαγή των σκηνών προκαλεί και γρήγορη εναλλαγή και των συναι-
σθημάτων ενώ ταυτόχρονα προσδίδει στη σύνθεση ένα γρήγορο ρυθμό
που γι’ αυτό το λόγο δεν καταντά μονότονος.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς περιγράφει ο Δήμος τη ζωή του και γιατί επιθυμεί το θάνα-

τό του;

Στην αρχή του ποιήματος ο Δήμος, ένας από τους πιο ξακουστούς
και φημισμένους για την ανδρεία και το φρόνημά τους κλέφτες της επο-
χής, συνειδητοποιεί το πέρασμα του χρόνου καθώς αποτυπώνεται άμε-
σα στη μορφή, το σώμα του αλλά και την ψυχή του. Ο ίδιος είναι γέρος
και έχοντας φθάσει πια στην τελευταία φάση της ζωής του κάνει απο-
λογισμό της ζωής που πέρασε. Διαπιστώνει πως σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του και υπηρετώντας για πενήντα χρόνια την πατρίδα μέσα από
την ιδιότητα του  κλέφτη δεν ξεκουράστηκε ποτέ. Οι αγώνες ενάντια
στους εχθρούς, τους Τούρκους, απαιτούσαν από τους κλέφτες εγρήγορ-
ση και διαρκή κινητικότητα, θέληση για δράση και αγωνιστικό / ηρωικό
πνεύμα που φθάνει τα όρια της θυσίας. Τέτοια ήταν η ζωή του, γι’ αυτό
και τώρα νιώθοντας κουρασμένος εκφράζει την επιθυμία του να πεθά-
νει. Επομένως, η κούραση, η αδυναμία που επιφέρει ο χρόνος στο σώμα
του (άλλη δύναμη είχε στα νιάτα του και άλλη τώρα) αλλά και η φθορά
που επιφέρει στην ψυχή του, η έλλειψη δηλαδή ψυχικού σθένους, θάρ-
ρους, επιμονής και υπομονής, αισθήματα που άλλοτε κατέκλυζαν την
καρδιά του και τον παρότρυναν στη δράση, ενώ τώρα σιγά σιγά εξα-
σθενούν, όλα αυτά τον κάνουν να αναζητήσει το θάνατο, σαν το κατα-
φύγιο της γαλήνης και της μελλοντικής του ανάπαυσης.

2. Σε ποια σημεία του κειμένου διαφαίνεται η στενή σχέση του πο-

λεμιστή με το τουφέκι του; Aιτιολογήστε τη σχέση αυτή.

Η στενή σχέση του πολεμιστή με του τουφέκι του διαφαίνεται όταν
το αποκαλεί «άξιο καριοφίλι» αλά και όταν ζητά από κάποιον νερό κλε-
φτόπουλο να ρίξει τουφεκιές, προκειμένου ν’ ακούσει τον αγαπημένο 179
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και οικείο για τον ίδιο ήχο του πριν πεθάνει και κλείσει τα μάτια του.
Ιδιαίτερα η σχέση αυτή τονίζεται στην τελευταία στροφή όπου το κα-
ριοφίλι, αποκτώντας ανθρώπινες ιδιότητες και απόλυτα εμψυχωμένο
από τον ίδιο τον ποιητή, θρηνεί, ανοίγει τα σωθικά του στην είδηση του
θανάτου του αφεντικού του και μη  μπορώντας ν’ αντέξει τον πόνο και
τον χωρισμό αποφασίζει να οδηγηθεί και το ίδιο στο θάνατο και να τε-
λειώσει τη ζωή του. Καμία άλλη εικόνα δε θα μπορούσε να αποδώσει το
μέγεθος της αγάπης και του δεσμού που ενώνει τον πολεμιστή με το
όπλο του. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους είναι ούτως ή άλλως
ιδιαίτερη. Το όπλο αποτελεί το συμπαραστάτη του πολεμιστή στους
αγώνες του, είναι το μέσο με το οποίο ο ίδιος κατορθώνει να νικήσει τον
εχθρό, αποτελεί για κείνον σύμβολο ιερό που με τη δύναμή του εξασφα-
λίζει την υπεροχή στον κάτοχό του και πάνω απ’ όλα την προστασία
του. Για το λόγο αυτό, η αγάπη του πολεμιστή γι’ αυτό μοιάζει με λα-
τρεία, το θεωρεί σαν αναπόσπαστο μέρος του εαυτού του χωρίς το
οποίο δε μπορεί ούτε να υπάρξει ούτε φυσικά και να πολεμήσει. Ο δε-
σμός ανάμεσά τους είναι τόσο βαθύς και ιερός που πολεμιστής και όπλο
θεωρούνται σαν μια αδιάσπαστη και αδιαίρετη ενότητα.

3. Σχολιάστε το στίχο «T’ ανδρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη

νιότη», συσχετίζοντας τη σημασία του με την επιθυμία του Δή-

μου να μείνει το τουφέκι του στο νεότερο κλεφτόπουλο.

Μέσα από το στίχο αυτό ο ποιητής προβάλλει ένα ιδανικό που η δια-
χρονική του αξία επιβεβαιώνεται ακόμα και σήμερα καθώς επιβιώνει
στη συνείδηση των ανθρώπων. Ο θάνατος ενός ανδρείου και με υψηλό
και ακέραιο φρόνημα ήρωα ουσιαστικά δεν είναι θάνατος που προκαλεί
πόνο και δυστυχία. Ο θάνατος ενός τέτοιου ανθρώπου και η αμέριστη
θυσία του λειτουργεί ως πρότυπο για τη νεότερη ηλικία και τη νεότερη
γενιά που καλείται να τον ακολουθήσει και μιμούμενη τις ενέργειές του
να εξαρθεί κι αυτή στο ύψος των περιστάσεων, όταν η ανάγκη το καλεί.
Επομένως, ο θάνατος αυτός με οξύμωρο τρόπο δίνει ζωή στη νιότη, δη-
λαδή δίνει πνοή, εμπνέει δύναμη και θέληση τη νιότη να υιοθετήσει τον
τρόπο ζωής του ώστε να επιδείξει κι αυτή ανάλογη συμπεριφορά. Έτσι,
ο θάνατος καταξιώνεται ως παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές και
η απώλεια ζωής στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί διεγερτικά και
αφυπνιστικά για όσους εμπνέονται από αυτήν και οραματίζονται την
επίτευξη υψηλών στόχων και ιδανικών.

4. Bρείτε μορφολογικές και σημασιολογικές απηχήσεις από το δη-

μοτικό τραγούδι.180
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Σαφώς επηρεασμένος ο Βαλαωρίτης από το δημοτικό τραγούδι και
ιδιαίτερα το κλέφτικο, απηχεί τέτοιου είδους επιδράσεις μέσα στη σύν-
θεσή του αυτή, επιδράσεις που έχουν να κάνουν τόσο με το περιεχόμε-
νο όσο και με τη μορφή. Ως προς το περιεχόμενο, θα μπορούσαμε να
πούμε πως εμπνέεται από τους αγώνες και την ανδρεία της κλέφτικης
ζωής και συνθέτει το ποίημά του τοποθετώντας ως κεντρικό ποιητικό
του ήρωα το γερό-Δήμο, έναν από τους πιο σημαντικούς κλέφτες. Θε-
ματικές επιρροές από το δημοτικό τραγούδι αφήνει να διαφανούν και
στις αναφορές του στη συντροφική σχέση πολεμιστή – όπλου αλλά και
στη μυστική ένωση ανθρώπου – φύσης. Ως προς τη μορφή υιοθετεί τον
ιαμβικό 15 σύλλαβο στίχο των δημοτικών τραγουδιών, δίνοντας ωστό-
σο μεγαλύτερη έκταση στο ποίημα του και διατηρώντας, παρ’ όλα αυτά,
την έντονα λυρική του διάθεση. Ο συμβολικός αριθμός τρία και η ιερό-
τητα που καταλαμβάνει στα δημοτικά τραγούδια απαντάται κι εδώ. Τα
κύρια ωστόσο εκφραστικά μέσα με τα οποία υπενθυμίζει στον αναγνώ-
στη τις οφειλές του απέναντι στο δημοτικό τραγούδι είναι οι προσωπο-
ποιήσεις άψυχων αντικειμένων και στοιχείων (συγκεκριμένα εδώ της
φύσης και του καριοφιλιού), το σχήμα της υπερβολής και του αδυνάτου
μέσα από το οποίο προσδίδει διαστάσεις υπερφυσικές σε αυτά, η κλι-
μακωτή παρουσίαση των γεγονότων όπου το πιο σημαντικό ως προς
τον νόημα διαφυλάσσεται για το τέλος, η τριμερής σύνδεση η οποία πα-
ρουσιάζει στη σειρά, διαδοχικά είτε τρία επίθετα, είτε τρία ουσιαστικά
είτε τρία ρήματα και τέλος η νοηματική αυτοτέλεια του στίχου (αν και
στο συγκεκριμένο ποίημα διακρίνονται κάποιοι διασκελισμοί, τουλάχι-
στον περιορισμένοι) όπου το νόημα του 1ου ημιστιχίου ολοκληρώνεται
ή επαναλαμβάνεται στο δεύτερο (π.χ. «ο γέρο-Δήμος πέθανε, ο γερο-Δή-
μος πάει» / «βρύση το αίμα το ‘χυσα, σταλαματιά δε μένει» / «και στρώ-
στε το κρεβάτι μου και βάλτε με να πέσω» κ.λ.π.).

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να εντοπίσετε τα στοιχεία της υπερβολής που υπάρχουν μέσα στο
ποίημα λαμβάνοντας υπόψιν σας ότι το ποίημα δανείζεται στοιχεία
από το δημοτικό τραγούδι. Ποιος είναι ο σκοπός τους; Τι θέλουν να
τονίσουν;

2. Ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του πολεμιστή και με ποιο
τρόπο εκδηλώνεται; 181
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O Î·Îfi˜ Ì·ıËÙ‹˜

∞¡¢ƒ∂∞™ §∞™∫∞ƒ∞Δ√™
A. ¢HMIOYP°O™

Ο Ανδρέας Λασκαράτος (1811-1901) ήταν αξιόλογος σατυρικός ποι-
ητής και πεζογράφος απο την Κεφαλλονιά. Αφορίστηκε από την Εκκλη-
σία εξ’ αιτίας των σατιρικών βελών κατά του επίσημου κλήρου.

Ο Ανδρέας Λασκαράτος γεννήθηκε το 1811 στο Ληξούρι, σε μια πε-
ρίοδο που τα Επτάνησα περνούσαν από την Γαλλική στην Αγγλική προ-
στασία. Από τη φύση του ήταν πνεύμα ιδιαίτερα ανήσυχο, έξυπνος και
ετοιμόλογος. Υπήρξε έντονα σατυρικός και σταθερός στις απόψεις του,
παραδίδοντας έργα που έρχονται σε σύγκρουση με τις αντιλήψεις της
εποχής του. Το γεγονός ότι δε δίσταζε να εκφράζει ελεύθερα και ανεπη-
ρέαστα τις απόψεις του στηλιτεύοντας την υποκρισία, αποτέλεσε την
κύρια αίτια για τη φυλάκιση, τους διωγμούς και τους αφορισμούς που
γνώρισε  κυρίως από την εκκλησία. Ως γόνος πλούσιας οικογένειας γαι-
οκτημόνων σπούδασε νομικά στο Παρίσι, όμως το επάγγελμα του νομι-
κού το εξάσκησε μόνο όταν είχε οικονομική ανάγκη. Υπήρξε και μαθη-
τής του Ανδρέα Κάλβου, ενώ γνώρισε και τον Διονύσιο Σολωμό, κάτι
που ασφαλώς επηρέασε την μετέπειτα πορεία του. Ασχολήθηκε με τη δη-
μοσιογραφία, την ποίηση, ενώ είναι πιο γνωστός ως λιβελλογράφος.
Ήταν παντρεμένος με την Πηνελόπη Κοργιαλένειου, από γνωστή και εύ-
πορη οικογένεια του νησιού, με την οποία απέκτησε δυο γιους και εφτά
κόρες. Εξέδωσε αρκετές σατυρικές εφημερίδες όπως ο Λύχνος, καυτη-
ριάζονται αδιακρίτως την ανικανότητα, την αδικία, την υποκρισία.
Πολλές φορές φέρθηκε  εναντίων των πολιτικών και της ανικανότητάς
του, ενώ πολέμησε σκληρά έναντι των θρησκευτικών προλήψεων και δο-
ξασιών, κυρίως δε κατά τη αυθαιρεσίας της θρησκευτικής αρχής. Πέθα-
νε στο Αργοστόλι όπου διέμενε μετά από τους διωγμούς που υπέστη,
αλλά το έργο του παραμένει διαχρονικό έως σήμερα. Όσοι το έχουν με-
λετήσει αντιλαμβάνονται ότι ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε ιδιαίτερα
μπροστά για την εποχή του και σήμερα όλα όσα αυτός είχε προβλέψει
και επιθυμούσε να αλλάξει έχουν επαληθευτεί.

Κυριότερα έργα του είναι:

Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, Ιδού ο άνθρωπος ή ανθρώπινοι χαρα-
κτήρες. Ποιήματα και ανέκδοτα: Ήθη, έθιμα και δοξασίαι της Κεφαλο-
νιάς, Απόκριση στον αφορισμό, Αυτοβιογραφία.182
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Κεφαλλονίτης Επτανήσιος συγγραφέας, ο Λασκαράτος διακρίθηκε
κυρίως για το σατυρικό περιεχόμενο του έργου του. Παρατηρώντας τη
συμπεριφορά των ιδίων των συμπατριωτών του και μέσα από τις άμε-
σες καθημερινές του εμπειρίες προσπαθεί να καταγράψει τα ήθη, τις συ-
νήθειες, το χαρακτήρα, τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων της πε-
ριοχής του, με στόχο κυρίως να διακωμωδήσει τα κακώς κείμενα και εμ-
μέσως να τα σχολιάσει και να τα επικρίνει.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα μας παρουσιάζει λεπτομερειακά τη συ-
μπεριφορά του αδύνατου μαθητή και την αντίληψη του για την παιδεία
και παράλληλα προβάλλει τις συνέπειες της αμάθειας στη μετέπειτα ζωή
του. Γι’ αυτό και ανεπιφύλακτα θα μπορούσαμε να πούμε πως το περιε-
χόμενο του έργου του Λασκαράτου πέρα από το χιουμοριστικό τόνο που
αποκτά, αποκαλύπτει και μια διάθεση διδακτική του συγγραφέα που κατ’
αυτόν τον τρόπο ανάγει το ατομικό σε γενικό και καθολικό.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Εξαιρώ...και μάθημα την ακόλουθην ημέρα δεν είναι;»:
Η αρνητική στάση του αδύναμου μαθητή απέναντι στην παιδεία, η συ-
νεργασία του με την τάξη, η προσπάθεια ν’ αποφύγει το μάθημα και η
ευτυχία του όταν δε γίνεται μάθημα σε περίοδο διακοπών και σε περι-
πτώσεις εορτών.

2η ενότητα: «Επειδή δε ... αι καθηγηταί τον αδικήσανε»: Η τάση του
μαθητή να ξεγελά τον καθηγητή του με διάφορα τεχνάσματα, η νοοτρο-
πία του απέναντι στις σχολικές εξετάσεις, η επίκληση βοήθειας από τους
συμμαθητές.

3η ενότητα: «Αλλ’ ο τοιούτος μαθητής... των συμπολιτών του»: Οι
συνέπειες της συμπεριφοράς του μεταφέρονται και έχουν αντίκτυπο
στην ενήλικη, αργότερα, ζωή του: Η αμάθεια τον χαρακτηρίζει και επο-
μένως μοιάζει ανίκανος να κερδίσει την εκτίμηση των υπόλοιπων συ-
μπολιτών του που διαφοροποιούνται από αυτόν.

183
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο συγγραφέας δηλώνοντας την πρόθεσή του να περιγράψει το χαρα-
κτήρα του αδύναμου μαθητή παρουσιάζει αναλυτικά τόσο την άποψή
του για το σχολείο και τη μάθηση όσο και τις ενέργειές του μέσα στο
σχολικό περιβάλλον: ο ίδιος ο μαθητής θεωρεί το σχολείο σαν κάποια
καταναγκαστική υποχρέωση, δεν εκτιμά την αξία της παιδείας, προ-
σπαθεί σε συνεργασία με τους συμμαθητές του ν’ αποφύγει το μάθημα.
Όντας πονηρός επινοεί διάφορα τεχνάσματα με τα οποία προσπαθεί εί-
τε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε κατά τη διάρκεια των εξετάσε-
ων να ξεγελάσει τον καθηγητή και να τον πείσει για τη φιλομάθεια και
την ικανότητά του ν’ απαντά στα ερωτήματα. Ωστόσο, οι συνέπειες μιας
τέτοιας συμπεριφοράς στη μεταγενέστερη ηλικία είναι αρνητικές: η αμά-
θεια και η περιφρόνηση από τους άλλους συμπολίτες του είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά και τα κύρια αποτελέσματά της.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Με το σχήμα της αντίθεσης μέσα από το οποίο ο συγ-
γραφέας προσπαθεί να προσδώσει σαφήνεια και ακρίβεια στο περιεχό-
μενο των λόγων του, κάνει φανερή την πρόθεσή του να σκιαγραφήσει το
ήθος του αδύνατου νεαρού μαθητή εν γένει. Ο ίδιος δε σκοπεύει να πε-
ριγράψει το μαθητή του Πανεπιστημίου που γι’ αυτό το λόγο είναι μορ-
φωμένος αλλά το μαθητή εκείνο που από τη παιδική του ηλικία απο-
στρέφεται τη μόρφωση και παρουσιάζει μιαν αδυναμία απέναντι στα
γράμματα. ΄Οπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο συγγραφέας τα πάντα ξεκι-
νούν από τον αρνητισμό του μαθητή απέναντι στην παιδεία και το σχο-
λείο. Θεωρεί το σχολείο όχι ως χώρο διαπαιδαγώγησης και καλλιέργει-
ας γνώσεων και συμπεριφοράς αλλά ως ένα θεσμό καταναγκαστικό που
επιβάλλεται εκ των άνω, από την κυρίαρχη αντίληψη της κοινωνίας
στην οποία ζει και μεγαλώνει. Χωρίς να κατανοεί την πραγματικά παι-
δευτική λειτουργία της εκπαίδευσης και την ευεργετική της επίδραση,
αντιμετωπίζει το σχολείο σαν μια καθημερινή συνήθεια η οποία πρέπει
να διεκπεραιωθεί και έχει επιβληθεί στη συνείδηση των ανθρώπων· έτσι,
με τέτοιου είδους σκέψεις και αντιλήψεις απέναντι στο σχολείο και γε-
νικά σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν καλλιεργείται μέσα του η θέ-
ληση / το κίνητρο για μάθηση· οτιδήποτε έχει σχέση με τη μάθηση το απε-
χθάνεται και κάνει οτιδήποτε για να το αποφύγει. Επικεντρώνοντας τώ-
ρα το ενδιαφέρον μας στη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη, ο συγγρα-184
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φέας δε μπορεί να μη σχολιάσει με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο την
αντίληψη που έχει ο μαθητής γι’ αυτήν. Θεωρεί την τάξη στην οποία
ανήκει σαν ένα είδος συνεταιρισμού, μέσα στον οποίο όχι μόνο ανα-
πτύσσει φιλικές σχέσεις με τους συνεταίρους συμμαθητές του αλλά πο-
λύ περισσότερο όλοι συνεργάζονται προς την επίτευξη ενός σκοπού: να
αποφύγουν το μάθημα επινοώντας διάφορους τρόπους που αναγκά-
ζουν τους καθηγητές να το διακόψουν.

Η ιερότητα που λαμβάνει στη συνείδηση του μαθητή αυτού ο σκοπός
είναι τόσο μεγάλη και βαρύνουσα, ώστε ο συγγραφέας κατορθώνει μέσα
από την καίρια επιλογή των λέξεων (πρβλ. συνεταιρισμός) να μα μετα-
δώσει κάτι από την καυστικότητά του αλλά και να μας υπενθυμίζει τη
συνεχή παρουσία του πίσω από το ίδιο το κείμενο. Συνεχίζοντας την πε-
ριγραφή του ήθους του αδύναμου μαθητή καταγράφει την αξία που
αποκτούν γι’ αυτόν τόσο οι διακοπές όσο και οι εορτές. Είναι δύο τρό-
ποι μέσα από τους οποίους ξεφεύγει από το μάθημα και καθώς δεν εί-
ναι υποχρεωμένος να μελετά, νιώθει ελεύθερος κι ευτυχισμένος. Οι μέ-
ρες των διακοπών και των εορτών προβάλλουν σα λύτρωση για το συ-
γκεκριμένο μαθητή, ο οποίος ούτως ή άλλως δε μελετά και δε φροντίζει
για τη σπουδή του. Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο ο συγγραφέας μας πα-
ρουσιάζει το σκεπτικό του, θέλοντας έτσι να διακωμωδήσει τη συμπερι-
φορά του αλλά και να τονίσει ίσως το αφελές του χαρακτήρα του: για
το μαθητή αυτό η μελέτη είναι ανώφελη τις μέρες των εορτών από τη
στιγμή που σκοπός της μελέτης δεν είναι κατ’ αυτόν η πρόοδος παρά η
ικανότητά του να πει το μάθημα και μάθημα δε διεξάγεται την ημέρα
των εορτών, κάθε απόπειρα σπουδής για τον ίδιο είναι άσκοπη.

2η ενότητα: Η σκιαγράφηση του ήθους του συγκεκριμένου μαθητή δε
σταματά εδώ. Επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει
τις σχολικές εξετάσεις στις οποίες καταβάλλει προσπάθεια να επιτύχει
όχι μέσα από την αξία αλλά μέσα από πονηριές και δόλιους τρόπους.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τον εφιάλτη  του αδύναμου / του κα-
κού μαθητή· ο ίδιος μην έχοντας τη θέληση και την απαραίτητη συγκα-
τάβαση και υπομονή που χρειάζεται για εντατική μελέτη, προσπερνά το
γεγονός με μιαν απάθεια και αδιαφορία: αφού εντοπίσει κάποια θέμα-
τα που γι’ αυτόν είναι πιθανά στο να εξετασθεί και αφού τα διαβάσει χω-
ρίς πολλές λεπτομέρειες αλλά επιφανειακά, στη συνέχεια δέχεται με προ-
θυμία τη συμπαράσταση των συμμαθητών του οι οποίοι γι’ αυτό το λό-
γο προσπαθούν να τον ενισχύσουν και να τον βοηθήσουν στις απαντή-
σεις του. Για το συγγραφέα, ο κακός μαθητής εν γένει μοιάζει να έχει πα- 185
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ραιτηθεί από κάθε προσπάθεια κατάκτησης της γνώσης και υιοθετώντας
αρνητική στάση απέναντι στην εκπαίδευση και τους θεσμούς της (μάθη-
μα, καθηγητές, σχολικές εξετάσεις) η συμπεριφορά του αγγίζει τα όρια
της θρασύτητας: χωρίς την απαραίτητη μελέτη που απαιτείται εκ μέρους
του, έχει την απαίτηση να επιτυγχάνει στις εξετάσεις και να κερδίζει τις
εντυπώσεις μέσα από διάφορα τεχνάσματα που υπονομεύουν ωστόσο τη
συμπεριφορά του και τον τοποθετούν στο επίπεδο των κατώτερων ζώ-
ων. Έχει την ανάγκη να επιβιώσει γι’ αυτό και η χρησιμοποίηση κάθε μέ-
σου, έστω και μη νόμιμου (όπως είναι η αντιγραφή, η βοήθεια από άλ-
λους, οι τρόποι που επινοεί να ξεγελάσει τον καθηγητή) αυτόματα κα-
θιερώνεται γι’ αυτόν ως νόμιμη. Πολύ περισσότερο, δε διστάζει ακόμα
και να κατηγορήσει τους καθηγητές του σε περίπτωση αποτυχίας, γεγο-
νός που για το συγγραφέα μοιάζει να είναι εξοργιστικό πέρα ως πέρα. Το
καυστικό του σχόλιο είναι ευδιάκριτο στο συγκεκριμένο σημείο και μας
υπενθυμίζει, όπως παραθέσαμε και παραπάνω, τη διαρκή παρουσία του
πίσω από τις λέξεις, ακόμα και πίσω από τη στίξη.

3η ενότητα: Το συμπέρασμα του συγγραφέα για το ήθος του κακού
μαθητή προβάλλει έντονα στις δύο αυτές τελευταίες γραμμές του απο-
σπάσματος που νοηματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως ξεχωρίζουν
από το υπόλοιπο κείμενο και φανερώνουν τη διάθεσή του να διδάξει, να
μεταφέρει ένα διαχρονικό μήνυμα, να εστιάσει την προσοχή του ανα-
γνώστη του στο περιεχόμενό τους. Εδώ ακούμε καθαρά τη φωνή του
Λασκαράτου που αντιθετικά παρουσιάζει τις συνέπειες της κακοήθειας
του συγκεκριμένου μαθητή. Οι συνέπειες αυτές δεν εντοπίζονται τόσο
στην παιδική του ηλικία, κατά την οποία ο κακός μαθητής εκδηλώνει τη
συγκεκριμένη συμπεριφορά αλλά διαφαίνονται σε όλη την έκταση και
το βάθος τους τη στιγμή της ενηλικίωσης του και της ένταξής του στο
κοινωνικό σύνολο. Για το συγγραφέα, η μετέπειτα πορεία του κακού
στην παιδική ηλικία μαθητή δε διαγράφεται ευοίωνη: η αμάθεια είναι το
κύριο χαρακτηρισμό και μελλοντικής συμπεριφοράς του. Χαρακτηρι-
στικό που θα διατρέχει όλες τις κινήσεις, πράξεις κι ενέργειές του ενώ
η απομόνωσή του από τον υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο είναι το άμεσο
και φυσικό επακόλουθο της γνωστικής ελλειμματικότητάς του. Για το
συγγραφέα ο ακαλλιέργητος και αμόρφωτος άνθρωπος, που προκύπτει
από τη συμπεριφορά που καταδεικνύει κάποιος στην παιδική του ηλι-
κία απέναντι στη μάθηση, είναι ένας άνθρωπος που χωρίς τον απαραί-
τητο πνευματικό οπλισμό προκειμένου να επιβιώσει (ιδιαίτερα στις δυ-
σκολίες) και χωρίς τις απαραίτητες πνευματικές αντιστάσεις γίνεται
ένα άβουλο ον, ένα απομονωμένο άτομο, περιχαρακωμένο από το υπό-186
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λοιπο σύνολο· δε διαθέτει την ικανότητα να κερδίσει την εκτίμηση των
υπολοίπων και ζώντας κατά κάποιο τρόπο στο περιθώριο των εξελίξε-
ων, η δυστυχία του είναι αναπόφευκτη. Το ύφος του συγγραφέα γίνεται
ιδιαίτερα διδακτικό και προφητικό στις τελευταίες αυτές φράσεις, θέ-
λοντας έτσι, να δείξει για τις μελλοντικές γενιές, διακριτικά, μέσα από
το συγκινησιακό φορτίο των λέξεων, την αξία της παιδείας στη ζωή μας.
Το μήνυμα προβάλλει έμμεσα και έρχεται να ολοκληρώσει τον στοχασμό
του: η παιδεία είναι ο μόνος ασφαλής οδηγός για μια ζωή ακέραιη, ευ-
τυχισμένη καταξιωμένη και γι’ αυτό το λόγο πλήρη και μεστή.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα του κειμένου είναι απλή· είναι η απλή λαϊκή γλώσσα της
δημοτικής που υιοθετείται σε γενικές γραμμές από τους εκπροσώπους
της επτανησιακής σχολής. Έκφραση απλή, λιτή, που διανθίζεται ποτέ
ποτέ με τύπους της λόγιας γλώσσας (π.χ. οι καθηγηταί, ως επί το πλεί-
στον, δια της επανειλημμένης μελέτης) και που γι’ αυτό το λόγο μας κερ-
δίζει εξαιτίας  της ποικιλίας της και της οικειότητας που αναδύει. 

ii) Ύφος / Mορφή

Ο σατυρικός τόνος του αποσπάσματος, διάχυτος καθώς είναι, ρί-
χνοντας  φως στη συμπεριφορά του κακού μαθητή και ιδιαίτερα στις
σκέψεις του, δημιουργεί έναν γρήγορο ρυθμό και προκαταβάλλει θετικά
τον αναγνώστη που χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αλλά με ευχάριστη διάθε-
ση παρακολουθεί την εξέλιξη της αφήγησης. Το α΄ ενικό πρόσωπο που
τίθεται στην αρχή για να φανερώσει τις προθέσεις του συγγραφέα αλλά
και για να κερδίσει την εύνοια του αναγνώστη του εναλλάσσεται με το
γ΄ ενικό γραμματικό πρόσωπο, το κατεξοχήν όργανο της αφήγησης και
της περιγραφής. Ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας μεταφέρει τις
σκέψεις του ίδιου του μαθητή και τις παρουσιάζει σαν να ακούμε τον
ίδιο το μαθητή να τις ξετυλίγει, εντάσσεται στην προσπάθειά του να
προσδώσει στο κείμενό του αμεσότητα και ζωντάνια. Τέλος το ύφος του
κειμένου καθώς κυμαίνεται από σατυρικό, καυστικό έως άμεσα και έμ-
μεσα διδακτικό δημιουργεί μια δημιουργική εναλλαγή που καθηλώνει
τον αναγνώστη και επιβεβαιώνει την πολυγραφότητα του συγγραφέα.
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς αντιμετωπίζει το σχολείο ο κακός μαθητής κα πως αντιλαμ-

βάνεται τη μαθητική ιδιότητά του;

Η σχέση του κακού μαθητή με το σχολείο είναι ολωσδιόλου αρνητι-
κή. Αντιμετωπίζει το σχολείο σαν κάτι το καταναγκαστικό στο οποίο εί-
ναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται όχι επειδή το θέλει και νιώθει την
επιθυμία της γνώσης αλλά επειδή αποτελεί καθιερωμένη συνήθεια ακο-
λουθώντας το παράδειγμα του υπόλοιπου συνόλου· γι’ αυτό και το πά-
θος του για μάθηση και γνώση που θα διευρύνει τον πνευματικό του
ορίζοντα είναι μηδαμινό. Η μαθητική του ιδιότητα περιορίζεται στο να
επινοεί, σε συνεργασία με τους συμμαθητές του – συνεργάτες του, τρό-
πους ώστε να αποφεύγει το μάθημα και την ανιαρή παραμονή του στη
σχολική τάξη, όπως ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις των διακοπών
και εορτών.

2. Mε ποιούς τρόπους ο κακός μαθητής προσπαθεί να ξεγελάσει

τους καθηγητές και να «περάσει» τις εξετάσεις;

Η απροθυμία του κακού μαθητή να διαβάσει και η αρνητική του εν
γένει στάση απέναντι στον όλο σχολικό θεσμό τον οδηγεί να καταφεύγει
σε δόλιους τρόπους και τεχνάσματα προκειμένου να «περάσει» τις εξε-
τάσεις. Χωρίς να κοπιάζει ιδιαίτερα και χωρίς την εντατική και επίμο-
νη μελέτη που απαιτείται για τις σχολικές εξετάσεις στο τέλος της χρο-
νιάς, επικαλείται τη βοήθεια των συμμαθητών του. Η μέθοδος  της αντι-
γραφής και της συνωμοτικής αλληλοβοήθειας των μαθητών μεταξύ τους
καθώς γίνεται με τρόπο μη διακριτό από τους καθηγητές είναι τα δύο
μέσα που εξασφαλίζουν στον κακό μαθητή, τις περισσότερες φορές, την
επιτυχία σε ανάλογες περιστάσεις.

3. Ποιές συνπέπειες θεωρεί ο Λασκαράτος ότι έχει η ελλιπής παι-

δεία για το μαθητή;

Η ελλιπής παιδεία έχει, κατά την άποψη του Λασκαράτου, κατα-
στροφικές συνέπειες για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του μαθητή. Ο
συγκεκριμένος μαθητής μεγαλώνει αμαθής, μέσα στην άγνοια που για το
συγγραφέα προσωπικά αλλά και διαχρονικά αποτελεί το σκοτάδι ενώ
αντίθετα η παιδεία αποτελεί το πνευματικό και ιλαρό φως που μας φέρ-
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νει κοντά στην αλήθεια. Η αμάθεια και η αγραμματοσύνη στιγματίζουν
το συγκεκριμένο μαθητή, διακατέχουν και καθοδηγούν όλη τη συμπερι-
φορά του και τον εμποδίζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο να ενταχθεί ομαλά-
και να γίνει αποδεκτός από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Η ελλιπής
μάθησή του δυσχεραίνει επομένως τις διαπροσωπικές του σχέσεις που
αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου. Ο αμόρφω-
τος άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο ημιμαθής δε μπορεί να σταθεί
επάξια μέσα στη μελλοντική κοινωνία, οι ηθικές και πνευματικές του
αντιστάσεις είναι μειωμένες, δεν κατέχει την εκτίμηση ούτε την εμπι-
στοσύνη στη συνείδηση των συμπολιτών του και σταδιακά, θέλοντας ή
μη απομονώνεται. Οι συνέπειες της ελλιπούς παιδείας καθώς συνοψί-
ζονται στις δύο τελευταίες φράσεις του αποσπάσματος, περιεκτικές για
το νόημά τους, προβάλλουν πολύ πιο έντονα την αξία της ολοκληρωμέ-
νης παιδείας, της καθολικής παίδευσης που επιδρώντας τόσο στο πνεύ-
μα όσο και στην ψυχή του ανθρώπου τον κατευθύνει σε δρόμους αγα-
στούς και του εξασφαλίζει την ευημερία.

4. Eντοπίστε τα σημεία του κειμένου στα οποία φαίνεται ο σατιρι-

κός χαρακτήρας του και αιτιολογήσε την απάντησή σας.

Ο σατυρικό τόνος είναι διάχυτος σε όλο το απόσπασμα, ωστόσο θα
μπορούσαμε να πούμε πως ηχεί πιο έντονα και καθαρά σε δύο σημεία
του κειμένου:

α. «Παρομοίως ... και μάθημα την ακόλουθην ημέρα δεν είναι;»
β. «Με τοιούτον τον τρόπο .... οι καθηγηταί τον αδικήσανε!».
Ο συγγραφέας στα δύο συγκεκριμένα σημεία αφήνει να φανεί η σα-

τυρική του  διάθεση σε όλο της το μεγαλείο, καθώς προσπαθώντας να
περιγράψει τις συνήθειες του κακού μαθητή, έμμεσα τις σχολιάζει και
τις καυτηριάζει. Και στα δύο σημεία ο τρόπος με τον οποίο εκθέτει τα
γεγονότα μοιάζει σαν να θέλει να μας μεταφέρει εκείνη τη στιγμή αυ-
τούσιες τις σκέψεις του ίδιου του μαθητή για το διάβασμα και τη συ-
μπεριφορά των καθηγητών του, δημιουργώντας μια κωμικότητά που εύ-
κολα μπορούμε να την φανταστούμε. Τα σημεία στίξης στα οποία ο συγ-
γραφέας καταφεύγει (ερωτηματικό – θαυμαστικό) αποκαλύπτουν τη
διάθεσή του να διακωμωδήσει την όλη κατάσταση αλλά και να παρου-
σιάσει με εύθυμο τρόπο τόσο την αφέλεια όσο και το θράσος που χαρα-
κτηρίζουν το ήθος του κακού μαθητή.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1 .«Εις δε τες προετοιμασίες του...τον βοηθούν κρυφά στες απόκρισε».
Μπορούμε να πούμε ότι οι συμπεριφορές που στο συγκεκριμένο ση-
μείο σχολιάζει ο Λασκαράτος απαντούν και σήμερα; Αν ναι, με ποια
μορφή;

2. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος εν γένει, θα μπορούσε να
κάνει κάτι για να προσεγγίσει τους κακούς μαθητές και να τους ενερ-
γοποιήσει το ενδιαφέρον τους για μάθηση;
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«§‹ıË»

§OPENTZO™ MABI§H™

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Λορέντζος Μαβίλης γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1860. Η καταγωγή
του ήταν από την Κέρκυρα, όπου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του. Ήταν μεγαλόσωμος, ξανθός με γαλανά μάτια.

Tο 1880 πήγε στην Γερμανία για να σπουδάσει φιλολογία και φιλο-
σοφία. Οι σπουδές συνεχίστηκαν επί δεκατέσσερα χρόνια, και επηρεά-
στηκε από τις θεωρίες του Νίτσε (έχει γράψει και σο νέτο με τίτλο Υπε-
ράνθρωπος), την Κριτική του Καθαρού Λόγου του ορθολογικού Ιμμά-
νουελ Καντ, και από την Βουλησιαρχία του απαισιόδοξου Σοπενάουερ
(Arthur Schopenhauer). Ασχολήθηκε με τα σανσκριτικά φιλοσοφικά κεί-
μενα και μετέφρασε αποσπάσματα από το ινδικό έπος Μαχαμπχαράπα.
Κατά την παραμονή του στην Γερμανία ασχολήθηκε με την σύνθεση λυ-
ρικών ποιημάτων (κύρια σονέτων), και σκακιστικών προβλημάτων που
δημοσιεύτηκαν σε γερμανικά έντυπα.

Tο 1887 συμμετείχε ως Lorenzo Mabillis στο σκακιστικό τουρνουά της
Φραγκφούρτης.

Tο 1889 συμμετείχε ως Sillibam  στο σκακιστικό τουρνουά της πρω-
τεύουσας της νότιας Σιλεσίας Βρατισλάβ (Breslau).

Tο 1896 ο Μαβίλης συμμετείχε στην επανάσταση της Κρήτης, πολε-
μώντας μαζί με τους αντάρτες στα κρητικά βουνά.

Tο 1897 κατά τον ελληνο – τουρκικό πόλεμο, ο Μαβίλης συγκέντρωσε
εβδομήντα Κερκυραίους εθελοντές, και πήγαν να πολεμήσουν στην Ήπει-
ρο, όπου και τραυματίστηκε στο χέρι. Τα έξοδα  της εκστρατείας των εθε-
λοντών αυτών τα κάλυπτε ο ίδιος.

Tο 1909 γίνεται ο ενθουσιώδης κήρυκας του ξεσηκωμού.
Tο 1910 εκλέγεται βουλευτής Κερκύρας
Tο 1911 υπερασπίζοντας την δημοτική γλώσσα μέσα στην Ελληνική

Βουλή είπε, απευθυνόμενος στους καθαρεουσιάνους: «Χυδαία γλώσσα
δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χυδαίοι άνθρωποι, και υπάρχουσι πολλοί χυ-
δαίοι άνθρωποι ομιλούντες την καθαρεύουσαν». («Εφημερίς των συζη-
τήσεων της Βουλής», Β΄ Αναθεωρητική Βουλή, 1911, σελ. 689, συνε-
δρίασις 36).
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Στις 28 Νοεμβρίου 1912, έπεσε ηρωικά υπέρ πατρίδος επικεφαλής
του λόχου του των εθελοντών, στη Μάχη του Δρίσκου κοντά στα Ιωάν-
νινα, κατά τον Πρώτο Βαλκανικό πόλεμο.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα αυτό του επτανησίου λογοτέχνη και ποιητή Λ. Μαβίλη εί-
ναι ένα σονέτο. Το σονέτο είναι ποίημα με 14 συνολικά στίχους οι οποί-
οι μορφολογικά διαρθρώνονται σε δύο 4στιχες (τετράστιχες) και δύο
τρίστιχες στροφές. Τη μορφολογική αυτή δομή και ενότητα ακολουθεί
και στο δικό του σονέτο ο ποιητής που προβάλλοντας το θέμα του θα-
νάτου και της μνήμης των νεκρών δημιουργεί μια διάχυτη μελαγχολική
και απαισιόδοξη ατμόσφαιρα που διαπερνά τον κάθε στίχο.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (1η στροφή): Ο ποιητής καλοτυχίζει  τους νεκρούς που ξε-
χνούν τα βάσανα της επίγειας ζωής· γι’ αυτό και προτρέπει το πρόσωπο
στο οποίο απευθύνεται (υποτιθέμενο – φανταστικό) να μην τους θρηνεί
γιατί έχουν την τύχη να μη θυμούνται όσα προξενούν πόνο και λύπη.

2η ενότητα (2η στροφή): Την ώρα που βραδιάζει, το σούρουπο, οι
ψυχές των νεκρών κατεβαίνουν για να πιουν το νερό της Λήθης, ώστε
να μπορέσουν να ξεχάσουν. 

3η ενότητα (3η στροφή): Αν το νερό θολώσει, υπάρχει περίπτωση κι
αυτές να ξαναθυμηθούν παλιά βάσανά τους που για χρόνια έχουν απο-
θηκευτεί στο βάθος της συνείδησής τους, εξαιτίας του θανάτου τους.

4η ενότητα (4η στροφή): Ο θρήνος για τους ζωντανούς είναι κατά
τον ποιητή πιο εποικοδομητικούς / ωφέλιμος επειδή ακριβώς εκείνοι δε
μπορούν να ξεχάσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει,
γι’ αυτό και βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τους νεκρούς. Η
ύπαρξη βασανιστικών και μελαγχολικών σκέψεων από μέρους τους
τους κάνει πιο δυστυχισμένους κι από τους ίδιους τους νεκρούς του
οποίους χαρακτηρίζει η απώλεια σκέψεων και συλλογισμών.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής απευθυνόμενος σε κάποιο φανταστικό συνομιλητή του τον
προτρέπει να μη στενοχωριέται για τους νεκρούς και το χαμό τους· οι νε-
κροί, σύμφωνα με τον ποιητή, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση γιατί με το
θάνατό τους και πίνοντας το νερό της λήθης έχουν τη δυνατότητα να ξε-
χάσουν τις πίκρες και τα βάσανα της ζωής. Σε δυσμενέστερη θέση βρίσκο-
νται οι ζωντανοί και γι’ αυτούς θα πρέπει κανονικά κάποιος να θρηνεί. Η
δύναμη της μνήμης τους που προέρχεται από τη βαθιά αγάπη τους για τα
χαμένα οικεία πρόσωπα, υπερνικά τη θέλησή τους να τα ξεχάσουν. Η μνή-
μη των αγαπημένων νεκρών προσώπων είναι αιώνια – παντοτινή γι’ αυτό
και πιο βασανιστική όσον αφορά τους ζωντανούς.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο ποιητής ξεκινά το συλλογισμό του με μιαν ευχή «κα-
λότυχοι» που αφορά τους ίδιους τους νεκρούς. Το οξύμωρο σχήμα που
δημιουργείται από τη χαρακτηριστική συμπαράθεση των λέξεων καλό-
τυχοι οι νεκροί κεντρίζει  το ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώ-
στη, δημιουργώντας παραστατική κι αντιθετική εικόνα συνάμα. Ο ποι-
ητής ξεπερνώντας τις καθιερωμένες αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες
ο θάνατος θεωρείται δυστύχημα, εξαιτίας της απώλειας της ζωής και
των αγαθών της, καλοτυχίζει τους νεκρούς για τη μοίρα τους. Για τον
ποιητή οι νεκροί δεν είναι κακόμοιροι αλλά αντίθετα καλόμοιροι γιατί
μπορούν και ξεχνούν τις πίκρες, τα βάσανα και τις δυστυχίες της επί-
γειας ζωής, παρά το γεγονός ότι στερούνται την ίδια τη ζωή. Έμμεσα
αφήνει να φανεί η πίστη και η απόλυτα αποδεκτή δοξασία για τη ζωή με-
τά το θάνατον, γεγονός που μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε και στις
δύο ακόλουθες στροφές. Θεωρώντας λοιπόν ο ποιητής την τύχη των νε-
κρών αξιοζήλευτη, απευθύνει συμβουλές (σε β΄ ενικό γραμματικό πρό-
σωπο) σ’ έναν υποτιθέμενο συνομιλητή του· ο υποτιθέμενος αυτός συ-
νομιλητής δεν είναι άλλος παρά ο κάθε αναγνώστης που θα έρθει σ’
επαφή με το έργο του Μαβίλη και θα νιώσει αυτό το «συ» να απευθύνε-
ται στον ίδιο. Αυτό το συ είναι ο κάθε ζωντανός που θρηνεί για τα χα-
μένα πρόσωπα, νιώθει λύπη για το γεγονός της απώλειας και γεμάτος
από πόνο δακρύζει γι’ αυτά την ώρα που βραδιάζει, όταν τα πάντα αρ-
χίζουν να ηρεμούν και τα συναισθήματα των ανθρώπων αποκαλύπτο-
νται πιο εύκολα. Η αρχή της νύκτας και το τέλος της ημέρας με την ηρε-
μία και γαλήνη που σταδιακά απλώνει παντού κάνει και τον άνθρωπο 193
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γενικά πιο ευαίσθητο, πιο ανοικτό και ελεύθερο σε εκμυστηρεύσεις, πιο
εκδηλωτικό ως προς όλα αυτά που νιώθει και κρατά βαθιά στην ψυχή
του. Γι’ αυτό και ο ποιητής, γνωρίζοντας πως το δείλι τα συναισθήμα-
τα γίνονται πιο έντονα, προτρέπει μέσα από το β΄ πρόσωπο τον κάθε
αναγνώστη του να μην παραδίδεται σε θρήνους για τους νεκρούς. Για
τον ποιητή οι θρήνοι για τους νεκρούς και τη τύχη τους μοιάζουν ανώ-
φελοι και μάταιοι.

2η ενότητα: Διαχέοντας ο ποιητής όλη τη λυρική του έκφραση και το
ρομαντισμό σ’ αυτή και στην ακόλουθη στροφή δημιουργεί παραστατι-
κές και γλαφυρές εικόνες που ξεπηδούν μπροστά μας, κινητοποιούν τη
φαντασία μας και εξασφαλίζουν την συναισθηματική μας συμμετοχή σε
όσα μυστηριακά αποκαλύπτονται. Παράλληλα μας παραπέμπει λογικά
και αβίαστα στις μυθολογικές δοξασίες που ανά τους καιρούς και τις
εποχές ισχύουν και που εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο, αναφέρονται
στο νερό της λησμονιάς που πίνουν οι νεκροί, όταν φεύγουν από τη ζωή,
και που χάρη σ’ αυτό ξεχνούν την προηγούμενη ζωή τους. Η μετάβασή
τους στης λησμονιάς τη βρύση μέσα από την ιδιαίτερη λειτουργία της
γλώσσας μοιάζει με τελετουργία ενώ το επίθετο «κρουσταλλένια» που
χρησιμοποιείται παραπέμπει κατευθείαν στο κρυστάλλινο και καθάριο
νερό. Ωστόσο, το νερό γίνεται αυτόματα βούρκος, αν οι ψυχές καθώς
κατευθύνονται προς τον Άδη, στάξουν δάκρυ γι’ αυτά που έχασαν από
τον επίγειο κόσμο. Το καθάριο νερό της βρύσης της λήθης θολώνει την
ώρα εκείνη και ο ποιητής μέσα από τις εξοχές, ποιητικές εικόνες κατορ-
θώνει να μεταφέρει νοερά τον αναγνώστη στο τοπίο αυτό και να μετα-
στοιχειώσει την ατμόσφαιρα του ποιήματος σε καθ’ όλα υποβλητική.

3η ενότητα: (3η στροφή): η εικόνα με τις νεκρές ψυχές μπροστά στη
βρύση της Λήθης η οποία άρχισε να σχηματίζεται μέσα από τις ποιητι-
κές λέξεις στην προηγούμενη στροφή, ολοκληρώνεται τώρα σ’ αυτή τη
στροφή, αναδύοντας για ακόμα μια φορά μυθολογική αύρα και αέρα. Το
θολό νερό που μπορεί να πιουν οι ψυχές, επειδή ακριβώς δεν είναι κα-
θαρό αλλά αναμεμειγμένο με πόνο και δάκρυα, τις κάνει κι αυτές να θυ-
μούνται παλιά βάσανά τους, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους.
Έτσι, μοιάζουν να ανασύρουν από τα βάθη της ψυχής τους μνήμες που
χάρη στο νερό της Λήθης (το καθαρό) τόσον καιρό έμεναν καλά κρυμ-
μένες εκεί. Τώρα όμως που το νερό είναι πια θολό κι αυτές θυμούνται
κάτι από τις δυστυχίες της παλιάς ζωής τους. Στο σημείο αυτό μπορού-
με να πούμε πως ο ποιητής επιχειρεί να τις συγκρίνει και να τις παρο-
μοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τους ζωντανούς οι οποίοι όντας και πα-
ραμένοντας στη ζωή θυμούνται διαρκώς ό,τι τους προξενεί πόνο και194
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θρήνο. Έτσι, οι νεκροί που πίνουν θολό νερό και οι ζωντανοί εξισώνο-
νται εν μέρει. Η λυρική αίσθηση του ποιητή σε συνδυασμό με τις επι-
κρατούσες αντιλήψεις και δοξασίες για τους τόπους όπου πηγαίνουν οι
νεκροί μετά το θάνατο (βρύση της Λήθης, Άδης) βρίσκουν στη φράση
«λιβάδι μ’ ασφοδίλι» την καίρια έκφραση.

4η ενότητα: Ο ποιητής στην τελευταία τρίστιχη στροφή που κλείνει
και ολοκληρώνει το σονέτο του επανέρχεται στο β΄ ενικό γραμματικό
πρόσωπο μέσα από το οποίο η φωνή του (η ποιητική) επιθυμεί να βρει
απήχηση κι ανταπόκριση σε κάθε αναγνώστη που τυχόν υπάρχει. Ο ίδιος
προτρέπει και συγχρόνως συμβουλεύει τον υποτιθέμενο συνομιλητή του
να θρηνεί όχι για τους νεκρούς αλλά για τους ζωντανούς· οι ζωντανοί εί-
ναι εκείνοι που η κατάστασή τους δημιουργεί σε κάποιον συναισθηματι-
κή φόρτιση που φθάνει ως τη λύπη και το θρήνο. Ο καταληκτικός στίχος
καίρια και με σαφή τρόπο δίνει όλο το μέγεθος του δράματός τους που
κατ’ επέκταση προξενεί δικαιολογημένα το θρήνο: οι ζωντανοί αν και θέ-
λουν δε μπορούν να λησμονήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που δε
βρίσκονται πια στη ζωή και γεμάτοι από πόνο και διαρκή θλίψη, με τη
συνείδησή τους σταθερά προσανατολισμένη προς τις αναμνήσεις τους,
ζουν δυστυχισμένα. Οι αναμνήσεις παγιδεύουν την ίδια τους τη ζωή,
τους καθηλώνουν και μολονότι επιδιώκουν να δραπετεύσουν από αυτές
και απ’ ότι τους προκαλεί δυστυχία και λύπη, δε μπορούν να λυτρωθούν.
Γι’ αυτό και κατά τον ποιητή ο θρήνος ανήκει δικαιωματικά σ’ αυτούς
που αν και ζωντανοί, βιώνοντας καθημερινά καταστάσεις που επιφέ-
ρουν μελαγχολία, μοιάζουν με ζωντανούς νεκρούς. Ο απαισιόδοξος τό-
νος του ποιητή λαμβάνει στο τελευταίο αυτό τρίστιχο διαστάσεις τραγι-
κές κατακλύζοντας όλη την ψυχή του και μεταδίδοντας την αίσθηση αυ-
τή της βαριάς μελαγχολίας στον κάθε αναγνώστη που κατ’ αυτόν τον
τρόπο μπορεί ν’ αφουγκραστεί τον παλμό του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η δημοτική γλώσσα, η τόσο προσφι-
λής στην επτανησιακή σχολή εν γένει, που στο συγκεκριμένο ποίημα
διανθισμένη με λέξεις που προέρχονται από το χώρο των μυθολογικών
και λαϊκών δοξασιών αποκτά υποβλητικότητα και δημιουργεί μυστη-
ριακή ατμόσφαιρα. 
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ii) Ύφος / Mορφή

Οι εικόνες που μέσα από τη γλωσσική του δεξιοτεχνία δημιουργεί
μπροστά μας (ιδιαίτερη η εικόνα με τις ψυχές του ξεκινά από τη 2η και
ολοκληρώνεται στην 3η στροφή) προσδίδουν παραστατικότητα και αμε-
σότητα στην όλη σύνθεση. Tο ύφος του ποιήματος παραμένει από την
αρχή ως το τέλος  του γνήσια μελαγχολικό και απαισιόδοξο ενώ η χρή-
ση του β΄ ενικού γραμματικού προσώπου μέσα από το οποίο δημιουρ-
γεί μια επίφαση συνομιλητή προσθέτει μια διακριτική διδακτική χροιά.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Τα νοήματα δένονται συνεκτικά στο δεκατετράστιχο αυτό ή αλλιώς
σονέτο και η ομοιοκαταληξία είναι σταυρωτή στις δύο πρώτες στροφές
ενώ γίνεται πλεχτή (αβαβ) και ζευγαρωτή στις δύο τελευταίες· αντίστοι-
χα ο ποιητής καταφεύγει, ωστόσο, στην τεχνική του διασκελισμού (το
νόημα δεν ολοκληρώνεται σε έναν στίχο αλλά στον αμέσως επόμενο) δη-
μιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αίσθηση συνέχειας και κατορ-
θώνοντας έτσι να εξασφαλίσει την προσοχή του αναγνώστη.

iv) Σχήματα Λόγου

1. Αντιθέσεις: νεκροί – ζωή / ήλιος – σούρουπο / κρουσταλλένια βρύ-
ση – βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει / Λησμονιά – ξαναθυμούνται .

2. Μεταφορές: όντας βυθίσει ο ήλιος / την πικρία της ζωής / οι ψυχές
διψούν / στης Λησμονιάς τη βρύση / το νεράκι θα μαυρίσει / πόνους πα-
λιούς που μέσα τους κοιμούνται.

3. Υπαλλαγή: την κρουσταλλένια βρύση αντί τη βρύση με το κρου-
σταλλένιο νερό.

4. Μετωνυμία: τα μάτια σου αντί εσύ γενικά (το μέρος αντί για το όλο).
5. Οξύμωρο σχήμα: καλότυχοι οι νεκροί.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Γιατί καλοτυχίζει τους νεκρούς ο ποιητής, ενώ θεωρεί αξιοθρή-

νητους τους ζωντανούς;

Ο ποιητής από τη μια καλοτυχίζει τους νεκρούς γιατί έχουν τη δυνα-
τότητα να ξεχνούν, πίνοντας τον νερό της λησμονιάς, τις δυστυχίες και
συμφορές της επίγειας ζωής και κατ’ αυτόν τον τρόπο ζουν τη μεταθα-196
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νάτια ζωή τους μακάρια κι ευτυχισμένα, μακριά απ’ ό,τι προξενεί πόνο
και θλίψη. Από την άλλη, θεωρεί τους ζωντανούς αξιοθρήνητους γιατί
μολονότι γεύονται τα αγαθά της επίγειας ζωής και δεν έχουν πεθάνει,
ωστόσο ζώντας διαρκώς με τις αναμνήσεις των αγαπημένων τους προ-
σώπων, είναι συνέχεια δυστυχισμένοι. Οι αναμνήσεις τους τους κάνουν
να υποφέρουν, να βιώνουν τον πόνο και έτσι να μην μπορούν να απο-
λαύσουν τη ζωή με τις χαρές της σε όλο της το μέγεθος και την έκταση.

2. Ποιά μυθολογικά στοιχεία και λαϊκές δοξασίες για τους νεκρούς

και τον κάτω κόσμο συναντάμε στο ποίημα;

Το ποίημα είναι διάχυτο από μυθολογικά στοιχεία και δοξασίες σχετι-
κά με τους νεκρούς. Καταρχάς στο ποίημα επικρατεί η λαϊκή δοξασία που
θέλει τους νεκρούς μετά το βιολογικό τους θάνατο να ζουν τη μεταθανά-
τια ζωή τους στον κάτω κόσμο. Η πίστη στη ζωή μετά θάνατον είναι δια-
δεδομένη και καθώς τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο ποιητής μέσα στο ποί-
ημα μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ότι τη συμμερίζεται. Άλλα μυθολο-
γικά στοιχεία που συναντούμε στο ποίημα σχετικά με τους νεκρούς είναι
η βρύση με το νερό της Λήθης το οποίο σπεύδουν οι νεκροί να πιουν για
να ξεχάσουν ό,τι τους συνδέει με τον επίγειο κόσμο αλλά και το λιβάδι μ’
ασφοδίλι που παραπέμπει στον τόπο όπου πηγαίνουν οι ψυχές των νε-
κρών προκειμένου ν’ αναπαυθούν και να ηρεμήσουν.

3. Ποια αφηγηματικά πρόσωπα χρησιμοποιεί ο ποιητής, όταν ανα-

φέρεται στους νεκρούς και στους ζωντανούς; Σε ποιά από τις δύο

κατηγορίες δίνει περισσότερη έμφαση και γιατί;

Ο ποιητής χρησιμοποιεί το γ΄ ενικό πρόσωπο όταν αναφέρεται
στους νεκρούς και τους ζωντανούς το οποίο ωστόσο εναλλάσσει τόσο
στην αρχή όσο και στο τέλος του σονέτου του με το β΄ ενικό γραμματι-
κό / αφηγηματικό πρόσωπο μέσα από το οποίο επιδιώκει να προσδώσει
μεγαλύτερη αμεσότητα αλλά και να μεταφέρει μια διάθεση έμμεσα διδα-
κτική. Ο ποιητής επικεντρώνει περισσότερο την προσοχή και το ενδια-
φέρον του στους νεκρούς, γιατί επιθυμεί να παρουσιάσει και να δικαι-
ολογήσει την καλοτυχία τους, την ικανότητά τους να ξεχνούν ό,τι προ-
καλεί πόνο σε αντίθεση με τους ζωντανούς που μέσα από τις αναμνή-
σεις τους είναι γεμάτοι από πόνο. Γι’ αυτό και παρατηρούμε πως στο
μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσής του προτιμά το γ΄ αφηγηματικό πρό-
σωπο, που του επιτρέπει να μιλά από την πλευρά του παντογνώστη πα-
ρατηρητή που μεταφέρει κάθε είδους πληροφορία, ακόμα κι αν αυτή
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προέρχεται από έναν κόσμο έξω από τον επίγειο. Η διάθεσή του συγ-
χρόνως να φανεί πειστικός δικαιολογεί την προτίμηση αυτή. Άλλωστε
κι ο ίδιος είναι ένας από τους ζωντανούς γι’ αυτό δε μπορεί παρά να
χρησιμοποιεί το γ΄ ενικό πρόσωπο για να μιλήσει για τους νεκρούς.

4. Bρείτε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου και εξηγήστε το πε-

ριεχόμενό τους.

Στο ποίημα κυριαρχούν οι υποθετικοί λόγοι στους οποίους καταφεύ-
γει, ως γλωσσική έκφραση ο ποιητής για να μεταδώσει νοήματα και να
εμπλουτίσει το λόγο του ανάλογα. Οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου είναι:

1) «α στάξει γι’ αυτές δάκρυ, όθε αγαπάνε (υπόθεση), βούρκος το νε-
ράκι θα μαυρίσει» (απόδοση) : ο ποιητής αναφερόμενος στις ψυχές των
νεκρών που πλησιάζουν για να πιουν το καθαρό νερό της λησμονιάς εκ-
φράζει την άποψη πως αν τύχει και σκεφθούν κάποιο πρόσωπο αγαπη-
μένο του επίγειου κόσμου και δακρύσουν γι’ αυτό, τότε το νερό από κα-
θαρό γίνεται θολό.

2) «Κι αν πιουν θολό νερό (υπόθεση), ξαναθυμούνται πόνους παλι-
ούς, που μέσα τους κοιμούνται» (απόδοση): Αν οι νεκροί / οι ψυχές των
νεκρών πιουν θολό νερό, τότε, κατά τον ποιητή δεν ξεχνούν αλλά επα-
νέρχονται στη θύμησή τους πόνοι και βάσανα που έζησαν κατά τη διάρ-
κεια της επίγειας ζωής τους. Με τον τρόπο αυτό και μέσα από το συ-
γκεκριμένο υποθετικό λόγο επιχειρεί ο ποιητής να εξισώσει / εξομοιώ-
σει τους νεκρούς με τους ζωντανούς.

3) «Α δεν μπορείς παρά να κλαις το δείλι (υπόθεση), τους ζωντανούς
τα μάτια σου ας θρηνήσουν (απόδοση): Αν ο συνομιλητής του και γενι-
κά κάθε ευαίσθητος αναγνώστης δε μπορεί ν’ αποφύγει το κλάμα και τη
συναισθηματική ένταση της ψυχής που έρχεται στην επιφάνεια ιδιαίτε-
ρα με τον ερχομό της νύχτας και την ηρεμία της πλάσης, τότε, κατά τον
ποιητή, είναι προτιμότερο και συγχρόνως πιο ωφέλιμο οι θρήνοι ν’
αφορούν τους ίδιους τους ζωντανούς που δε μπορούν να απαλλαχθούν
από το βάρος των αναμνήσεών τους και γι’ αυτό το λόγο είναι πιο αξιο-
θρήνητοι σε σύγκριση με τους νεκρούς. Οι θρήνοι επομένως πρέπει να
έχουν ως σημείο αναφοράς όχι τόσο τους νεκρούς που χάθηκαν όσο
τους ζωντανούς που δε μπορούν να λυτρωθούν από τα πάθη της ζωής
και από το άλγος της μνήμης.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σονέτου, έτσι όπως
διαφαίνονται μέσα από το συγκεκριμένο ποίημα;

2. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ποίημα είναι μελαγχολική. Να δι-
καιολογήσετε την απάντησή σας με παραπομπές στο ίδιο το κείμενο.
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«O ÂÈÛÙ¿ÙË˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ
Â› I. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·»

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ™√ÀΔ™√™ (1803-1863)

A. ¢HMIOYP°O™

O Aλέξανδρος Σούτσος, Φαναριώτης ποιητής, γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη το 1803 και κατέβηκε στην Ελλάδα την εποχή του Κα-
ποδίστρια. Δημοσίευσε πολλές συλλογές, συχνά με σατυρικό χαρακτή-
ρα, όπου μιμείται το Γάλλο ρομαντικό ποιητή Βερανζέρο ενώ το έμμε-
τρο αφήγημά του Περιπλανώμενος έχει ως πρότυπό του το έργο Τσάϊλ-
ντ Χάρολντ του Μπάϊρον. Πέθανε στη Σμύρνη, το 1863.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Στο ποίημα αυτό ο ρομαντικός ποιητής Αλ. Σούτσος με έντονα σα-
τυρική διάθεση επικρίνει την κατάσταση (πολιτική, οικονομική, πνευ-
ματική) που επικρατούσε τα χρόνια της κυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια.
Με πρόδηλη και ευκρινή την αντιπολιτευτική του στάση απέναντι στην
επίσημη γραμμή της πολιτικής που ακολουθούσε ο Κυβερνήτης αλλά
και των συνηθειών που επικρατούσαν, μέσα από το ποίημά του δημι-
ουργεί την εικόνα ενός επιστάτη εθνικών κτημάτων. Η διασπάθιση του
δημόσιου χρήματος από μέρους του, η έντονη επιθυμία του για υλικό
πλουτισμό, οι κολακείες και η κατασκοπευτική του λειτουργία για λο-
γαριασμό του κυβερνήτη φανερώνουν το βαθμό διαφθοράς  εκείνης της
εποχής. Η άνετη και τρυφυλή ζωή, η αδιαφορία για κάθε είδους δημι-
ουργική – πνευματική προσπάθεια αλλά και η κερδοσκοπία εις βάρος
πάντα του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους ξεπηδούν μέσα από τις
εικόνες που συνθέτουν τα λόγια του επιστάτη και έμμεσα αφήνουν να
φανεί η επικριτική παρουσία (και φωνή) του ίδιου του Σούτσου.

200

∂ÓfiÙËÙ·:
OÈ º·Ó·ÚÈÒÙÂ˜

Î·È ÔÈ
PÔÌ·ÓÙÈÎÔ›
ÙˆÓ AıËÓÒÓ

200-241(21Ô-25Ô)  12-01-04  06:12  ™ÂÏ›‰·200



°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: Η πρώτη στροφή: Η ανάληψη της ευθύνης από μέρους
ενός ανθρώπου του ρόλου του επιστάτη – Οι απαιτήσεις για σεβασμό, οι
υλικές απολαβές.

2η ενότητα: Η δεύτερη στροφή: Η χαρά για τον υλικό πλουτισμό που
ολοένα μεγαλώνει και εκτείνεται.

3η ενότητα: Η τρίτη στροφή: Η συνεργασία με τον Κυβερνήτη – Οι
κολακείες προς αυτόν- Οι κατασκοπείες – Η ικανότητα να διασκορπά
το δημόσιο χρήμα κάτω από την επίγνωση του ίδιου του Κυβερνήτη.

4η ενότητα: Η τέταρτη στροφή: Αναμονή μεταφοράς της πρωτεύου-
σας από το Ναύπλιο στην Αθήνα και προσδοκία πλουτισμού από αυτό
το γεγονός.

5η ενότητα: Η πέμπτη στροφή: Το επιφανειακό του ενδιαφέρον για
την παιδεία.

6η ενότητα: Η έκτη στροφή: Η εικόνα του πετυχημένου και γι’ αυτό
επίδοξου και περιζήτητου γαμπρού.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής παρουσιάζει μέσα σε έξι στροφές τις τρυφηλές συνήθειες
ενός επιστάτη δημοσίων έργων την εποχή του Καποδίστρια. Ο άνθρωπος
αυτός πλουτίζει καθημερινά ολοένα και περισσότερο, απολαμβάνει τις
διασκεδάσεις και απολαύσεις της ξέγνοιαστης και πλουσιοπάροχης ζωής
ενώ η στενή του σχέση και συνεργασία με τον Κυβερνήτη καλύπτει τις
ατασθαλίες του μέσα από τις κολακείες που του απευθύνει ή μέσα από τις
πληροφορίες που του δίνει όσον αφορά άλλους ανθρώπους. Είναι ένας
άνθρωπος που με επιφανειακή ευγένεια και προσπαθώντας να κερδίσει
την εικόνα του ευηπόληπτου πολίτη και γι’ αυτό περιζήτητου γαμπρού,
στην πραγματικότητα επιθυμεί τον αυξανόμενο πλουτισμό του εις βάρος
άλλων αδιαφορώντας στην ουσία για οποιαδήποτε πνευματική ενέργεια
ή προσπάθεια που καταβάλλεται στις μέρες του. Η σατυρική και έντονα
κριτική διάθεση του ποιητή υποβόσκει σε όλη την ποιητική σύνθεση.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη στροφή ο ποιητής μας παρουσιάζει την ει- 201
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κόνα ενός πρόσφατα διορισμένου επιστάτη δημοσίων έργων την εποχή
που Κυβερνήτης της χώρας ήταν ο Ι. Καποδίστριας. Ο ποιητής με τη σα-
τυρική του διάθεση και με τον ειρωνικό του τόνο προσπαθεί σκιαγρα-
φώντας τις συνήθειες και τις αντιλήψεις του ανθρώπου αυτού να φανε-
ρώσει την εξαχρείωση των επιτηδείων της εποχής που σε συνεργασία
και κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του ίδιου του Κυβερνήτη επιδίδονταν
σε παράνομες ενέργειες με μοναδικό σκοπό την απόκτηση χρήματος.
Ένας από τους επιτήδειους της εποχής είναι και ο επιστάτης του ποιή-
ματος. Το πουγκί του είναι γεμάτο από φοίνικες γεγονός που μας πα-
ραπέμπει στην εποχή Καποδίστρια, αφού ο φοίνικας ήταν το πρώτο νό-
μισμα που έκοψε ο Κυβερνήτης κατά τον ερχομό του στην Ελλάδα και
μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για οικονομική ανόρθωση της
χώρας. Ο επιστάτης με απόλυτη μεγαλοπρέπεια και επιβλητικό ύφος
που πηγάζει από τη σημασία της θέσης του απαιτεί το σεβασμό και την
εκτίμηση όλων. Το αυτοσχέδιο τραγουδάκι που ο ποιητής βάζει στο στό-
μα του επιστάτη και το οποίο επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε στροφής
συμπυκνώνει τόσο την ξεγνοιασιά του ανθρώπου αυτού που κερδίζει
εις βάρος άλλων όσο και την ειρωνεία του ποιητή για την καλή κατά-
σταση που επικρατεί στις μέρες του Καποδίστρια.

2η ενότητα: Στη δεύτερη στροφή ως άμεση συνέχεια της πρώτης, η
χαρούμενη διάθεση του επιστάτη εξακολουθεί να επικρατεί και να δια-
χέεται σ’ όλους τους στίχους. Με φιλάρεσκη διάθεση απευθύνει ερωτή-
σεις προς κάποιον ανώτερόν του (διοικητή τον αποκαλεί) μέσα από τις
οποίες προβάλλει τη δική του ανωτερότητα ως προς τα υλικά αγαθά. Η
σύγκριση που προκύπτει ανάμεσα στους δύο ανθρώπους είναι ασύμμε-
τρη: η υπεροχή του επιστάτη, υπεροχή που σχετίζεται με τις υλικές απο-
λαβές του, είναι δεδομένη· γι’ αυτό και ο ίδιος με περήφανη διάθεση αλ-
λά και με την αυτοπεποίθηση που του προσφέρει ο πλούτος συνεχίζει το
τραγουδάκι του και νιώθει ευτυχής για την ευημερία του.

3η ενότητα: Η τρίτη στροφή θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί
το άμεσο καταγγελτήριο και κατηγορητήριο του ποιητή εναντίον του
Καποδίστρια, από τη στιγμή που ο ίδιος επιτρέπει να επικρατεί αυτή η
κατάσταση (παράνομα κέρδη, κερδοσκοπία από μέρους των επιτηδείων,
διαφθορά) και την επικροτεί μέσα από τη συνεργασία του με ανθρώ-
πους, όπως ο επιστάτης – ο ήρωας του ποιήματος. Ο ίδιος ο επιστάτης
αποκαλεί τον Καποδίστρια «Η αυτού Πανεξοχότης» θέλοντας έτσι να
δείξει τόσο την προσήλωσή του προς το πρόσωπό του όσο και την εύ-
νοια που κερδίζει ζώντας στο περιθώριο της εξουσίας του. Η συνεργα-
σία και ο στενός σύνδεσμος μαζί του είναι φανερός. Μέσα από την ερω-202
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τηματική μορφή της φράσης «Μα ρημάζω το Ταμείον» αποκαλύπτει χω-
ρίς ενδοιασμούς την ικανότητά του να εκμεταλλεύεται το δημόσιο χρή-
μα εις βάρος βέβαια των απλών πολιτών και των πραγματικών αναγκών
του νεόδμητου κράτους αλλά πολύ περισσότερο το γεγονός ότι αυτό
πραγματοποιείται εν συνειδήσει του ίδιου του Κυβερνήτη. Οι χαρακτη-
ριστικές φράσεις «αλλού βλέπει, βρέχει πέρα» αποδίδουν σε όλο τους το
μεγαλείο την αδιαφορία του Κυβερνήτη που θεωρητικά λογαριάζεται
ακέραιος ως προ το προσωπικό και πολιτικό του ήθος. Η κατασπατά-
ληση των δημόσιων οικονομικών στην οποία επιδίδεται ελεύθερα ο επι-
στάτης αλλά και πολλοί άλλοι που βρίσκονται σε παρόμοια θέση με αυ-
τόν επιτυγχάνεται εύκολα (για τον ίδιο) μέσα από ευγενικά λόγια που
απευθύνει προς τον Κυβερνήτη αλλά κυρίως μέσα από μια προσπάθεια
κατασκοπίας της ζωής των άλλων. Ο επιστάτης με απροκάλυπτη διάθε-
ση δηλώνει το ρόλο του ως κατασκόπου και μυστικού πράκτορα του
Κυβερνήτη με ανταλλάγματα υλικά, γεγονός που ρίχνει φως στις συνή-
θειες της εποχής, στην εξαγορά των συνειδήσεων και την επερχόμενη
διαφθορά τους. Η ποιητική γραφή του Α. Σούτσου χτυπά καίρια εδώ τό-
σο την εποχή όσο και τον ίδιο τον Καποδίστρια ως επίφαση γνήσιου και
αμερόληπτου ηγέτη.

4η ενότητα (4η στροφή): Με απόλυτα εγωιστικό και υπεροπτικό τρό-
πο, ο επιστάτης έχοντας αποκτήσει την εικόνα του πλούσιου και πετυ-
χημένου ανθρώπου της εποχής του που στην πραγματικότητα οφείλει
την επιτυχία του σε ατασθαλίες και «ρημάγματα», όπως είχε αναφέρει,
αναμένει τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα.
Η πληροφορία αυτή μας συνδέει άμεσα με τις ιστορικές συνθήκες της
εποχής και μας μεταφέρει στα αμέσως μετά το θάνατο του Καποδίστρια
χρόνια, όταν ο βασιλιάς Όθωνας φιλοδοξούσε να μεταφέρει την πρω-
τεύουσα στην Αθήνα. Ο καιροσκοπισμός και οι αδηφάγες διαθέσεις του
επιστάτη και των ομοίων του έχουν φθάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να
προσπαθεί να εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα για αύξηση της υπερο-
χής και του κύρους του. Το δίστιχο «Τότε, γρόσα μιλούνια τότε δα θα
ξοδευθούν, και πατόκορφ’ απ’ εμένα αι Αθήναι θα κτισθούν» είναι απο-
καλυπτικό ως προς αυτές τις διαθέσεις και για άλλη μια φορά, μέσα από
τον ειρωνικό του τόνο, προβάλλει την ηθική αναλγησία της εποχής. Η
απόκτηση κέρδους με οποιοδήποτε κόστος θυμίζει το γνωστό «ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα» και σκιαγραφεί λεπτομερειακά την ιδεολογία και το
πνεύμα του υλισμού.

5η ενότητα: Σε μια προσπάθεια ωστόσο ν’  αντισταθμίσει ο ήρωας –
επιστάτης το ενδιαφέρον του και το έντονο πάθος του για τον άκρατο 203
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υλισμό και να προβάλλει προς τα έξω μια πιο μετριοπαθή εικόνα που
ισορροπεί ανάμεσα στο υλικό και πνευματικό ενδιαφέρον, δηλώνει πως
αγαπά την παιδεία και κάθε προσπάθεια που γίνεται με σκοπό μορφω-
τικό και παιδαγωγικό. Η απεικόνισή του ως ανθρώπου που στον ύπνο
του οραματίζεται την ανοικοδόμηση Μουσείων γίνεται ωστόσο με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να ακυρώνει και να αναιρεί την εικόνα και την εντύ-
πωση που προσπαθεί ο ίδιος με το επιφανειακό του ενδιαφέρον να κερ-
δίσει. Πίσω από το προσωπείο του επιστάτη, βρίσκεται παντού και πά-
ντοτε ο ποιητής γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο σημείο είναι φανερή η
πρόθεση του να διακωμωδήσει τη συνήθεια ορισμένων ανθρώπων που
όπως ο επιστάτης επιδίδονται σε φιλάνθρωπες δραστηριότητες, (πολι-
τισμικές, πολιτιστικές) σε δραστηριότητες με κοινωνικό περιεχόμενο
προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να υψωθούν στη σφαίρα
της εκτίμησης των άλλων. Η ειρωνεία είναι έντονη καθώς ο επιστάτης πι-
στεύοντας πως κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μια καλή εικόνα προς τα
έξω συνεχίζει αμέριμνος να τραγουδά την αυτοσχέδια σύνθεσή του.

6η ενότητα: (6η στροφή): Στην τελευταία στροφή, ως επιστέγασμα
της υλικής του καταξίωσης και επιτυχίας, έρχεται να προστεθεί και η ει-
κόνα του περιζήτητου γαμπρού. Οι χαρακτηριστικές φράσεις «μ’ ορέ-
γονται», «με δείχνουν», «με κολνούνε», «ταπεινότατες προτάσεις υπαν-
δρείας αγροικών» μας δίνουν πληροφορίες και για τις επικρατούσες
κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής· το χρήμα αποκτούσε σημαντικές δια-
στάσεις στη συνείδηση των απλών ανθρώπων που προσπαθώντας να
ξεπεράσουν τη φτώχεια και την ανέχειά τους, επεδίωκαν γάμους με
αντίστοιχα πλούσιους ανθρώπους· η ευτυχία του γάμου προϋπέθετε μια
καλή οικονομική κατάσταση. Πέρα όμως από τις οποιεσδήποτε πληρο-
φορίες ο ποιητής μέσα από την εικόνα του περιζήτητου γαμπρού επι-
χειρεί να κατακρίνει τα ήθη της εποχής αλλά και να παρουσιάσει με ζω-
ηρά χρώματα την ηθική αποτελμάτωση μιας κοινωνία στην οποία κάθε
πραγματική αξία και κάθε αγνό αίσθημα έχει χαθεί. Έτσι, κατανοούμε
άμεσα πως η δηκτικότητα του Σούτσου δεν απευθύνεται μόνο προς την
παράνομη δραστηριότητα ανθρώπων κερδοσκόπων αλλά και προς τις
επικρατούσες αντιλήψεις της εποχής που ανάγοντας το χρήμα σε μέγι-
στη αξία υποβοηθούσανε και ευνοούσαν τέτοιες καταστάσεις.

204
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του Α. Σούτσου, κατεξοχήν εκπροσώπου της ρομαντικής
(ή φαναριώτικης) σχολής είναι ένα κράμα από στοιχεία καθαρεύουσας
με έντονο ωστόσο λαϊκό επίχρισμα όπως αφήνουν να φανεί διάφορες
λαϊκές εκφράσεις (π.χ.: κουδουνίζει, πάγει, πατόκορφ’ , με κολνούνε). 

ii) Ύφος / Mορφή

Χρησιμοποιείται  το α΄ ενικό γραμματικό πρόσωπο (μιλάει ο ίδιος
ο επιστάτης από τη θέση ισχύος που κατέχει) γεγονός που προσδίδει οι-
κειότητα στη σύνθεση ενώ μέσα από τις ερωτήσεις και την επίφαση δια-
λόγου με το Διοικητή εξασφαλίζεται ζωντάνια, αμεσότητα και ευθυμία.
Συνοπτικά όμως το ύφος του ποιήματος, άμεσα και έμμεσα δηκτικό,
έντονα ειρωνικό τόσο μέσα από το αυτοσχέδιο τραγούδι όσο και μέσα
από χαρακτηριστικές λέξεις κερδίζει τον αναγνώστη με την αμεσότητα
και την ευκρίνειά του.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Το ποίημα αποτελείται από έξι στροφές που ομοιοκαταληκτούν ζευ-
γαρωτά (ααββ) δημιουργώντας έναν γρήγορο κι ευχάριστο ρυθμό μέσα
στον οποίο λειτουργεί  δραστικά η σατυρική διάθεση του ποιητή. Κάθε
στροφή αποτελείται από 4 στίχους και μια επωδό που επαναλαμβάνεται
σταθερά και λειτουργεί σα γύρισμα / σα ρεφρέν στο τέλος της κάθε
στροφής. 

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς παρουσιάζεται η σχέση Kαποδίστρια – επιστάτη;

Η σχέση Καποδίστρια – επιστάτη παρουσιάζεται γλαφυρά στην τρί-
τη στροφή. Ο επιστάτης επιδίδεται σε κολακείες και επαίνους προκει-
μένου να εξασφαλίσει την εύνοια και την προσοχή του. Η ονομασία και
συνάμα προσφώνηση που του απευθύνει «Η αυτού Πανεξοχότης» απο-
καλύπτει τις προθέσεις του επιστάτη. Παράλληλα, ο επιστάτης λειτουρ-
γώντας ως κατάσκοπος και κοινοποιώντας του κατ’ αυτόν τον τρόπο
τις ενέργειες και δραστηριότητες των άλλων ανθρώπων εξασφαλίζει την
εμπιστοσύνη του Κυβερνήτη και ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του 205
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μπορεί και καρπώνεται παράνομα το δημόσιο χρήμα με τη συγκατάθε-
ση του ίδιου του Καποδίστρια.

2. Ποιά πλεονεκτήματα έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό του και για

την κοινωνική του θέση ο επιστάτης; Ποιες προβλέψεις κάνει για

το μέλλον του;

Ο επιστάτης έχει πλουτίσει σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μπορεί
να απολαμβάνει τις τρυφηλές απολαύσεις που του προσφέρουν τα υλι-
κά αγαθά και οι διαφόρου είδους ανέσεις. Zώντας στο περιθώριο της
εξουσίας και στη σκιά του Kυβερνήτη, μέσα από τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει, επιδίδεται σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες που του αποδί-
δουν υλικά οφέλη. Η κοινωνική του επιφάνεια και το κύρος που του
εξασφαλίζει η οικονομική του ευμάρεια τον κάνει παράλληλα να έχει
μεγάλη κοινωνική απήχηση, ιδιαίτερα ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό
που επιδιώκει την ένωση μαζί του με τα δεσμά του γάμου. Όσον αφορά
το μέλλον, ελπίζοντας σε μια μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύ-
πλιο στην Αθήνα, γι την οποία θα δαπανηθούν πολλοί πόροι, προσδο-
κά στην εκμετάλλευση κάθε υπαρκτής δυνατότητας ώστε ν’ αυξήσει
ακόμα περισσότερο τα κέρδη και τις αποδοχές του. Επομένως μπορού-
με να πούμε πως οι φιλοδοξίες του δεν έχουν όρια.

3. Σε ποια σημεία του κειμένου διακρίνεται ειρωνεία; Ποιός και

πώς τη χρησιμοποιεί;

Σε όλη την ποιητική σύνθεση είναι διάχυτη η ειρωνική χροιά και ο ει-
ρωνικός τόνος. Σημεία στα οποία λοιπόν μπορούνε να διακρίνουμε εύ-
κολα τη χροιά αυτή είναι: α) «χαιρετούμε με σέβας...επιστάτης, κύριοί
μου, έγινα οικοδομών»: αν και τα λόγια αυτά προφέρονται από το ίδιο
τον επιστάτη, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πίσω από αυτόν βρίσκεται η
φωνή του Σούτσου – του ποιητή ο οποίος στο συγκεκριμένο σημείο
προσπαθεί να διακωμωδήσει το σεβασμό και την εκτίμηση που απαιτεί
για λογαριασμό του ένας τέτοιου είδους άνθρωπος, σαν τον επιστάτη,
β) «Έκτακτε Διοικητή μου»: ο ειρωνικός τόνος της φράσης χρησιμοποι-
είται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον ίδιο τον επιστάτη για να δεί-
ξει κατ’ αυτόν τον τρόπο την αδιαφορία του και τον υπεροπτικό τρόπο
αντιμετώπισης των συνανθρώπων του στην προσπάθειά του να φανεί σ’
όλο της το μέγεθος η υπεροχή και αλαζονεία του, 3) «Η αυτού Πανεξό-
της»: πίσω από τον ειρωνικό τόνο της προσφώνησης διαφαίνεται η απο-
δοκιμαστική στάση του ποιητή που τη χρησιμοποιεί για να κάνει φανε-
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ρή την αντίθεσή του προς την τακτική του Καποδίστρια αλλά και για να
καταδικάσει έμμεσα την πολιτική που ακολουθεί, 4) «Το Ναύπλιόν
μας», «αι περίφημαι Αθήναι»: τα ειρωνικά αυτά λόγια χρησιμοποιού-
νται από τον επιστάτη προκειμένου ν’ αποκαλυφθούν οι πραγματικές
προθέσεις του: στην ουσία δεν ενδιαφέρεται για το ίδιο το γεγονός της
μεταφοράς και για τις καλές ή κακές συνέπειες που μπορεί να έχει μια
τέτοια μεταφορά για την πατρίδα αλλά για το πως ο ίδιος θα επωφελη-
θεί απ’ αυτήν για το δικό του πλουτισμό 5) Τέλος το αυτοσχέδιο τρα-
γουδάκι που επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε στροφής, θα μπορούσα-
με να πούμε πως κρύβει μιαν ειρωνική απόχρωση, ιδιαίτερη στη φράση
«η δουλειά πάγει καλά». Με έμμεσο και διακριτικό τρόπο ο ποιητής τη
χρησιμοποιεί στο τέλος κάθε στροφής για να επικεντρώσει την προσοχή
μας στο ένα και μοναδικό μήνυμα: με την κατάσταση που επικρατεί, με
την ηθική διαφθορά, με τη διαστροφή των πολιτικών συνειδήσεων, με
τις παρανομίες που αντίκτυπο έχουν στο μικρό νεοελληνικό κράτος,
στην πραγματικότητα τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Η ειρωνεία λειτουργεί
δραστικά και διαπερνά όλο το ποίημα για να βρει τελικά ανταπόκριση
και απήχηση στην ψυχή του αναγνώστη.

4. O επιστάτης επαναλαμβάνει διαρκώς το αυτοσχέδιο τραγουδάκι

του. Πώς ερμηνεύετε το περιεχόμενό του και τι νομίζετε ότι θέλει

να δείξει με την επανάληψη αυτή ο ποιητής;

Η επανάληψη του αυτοσχέδιου τραγουδιού στο τέλος κάθε στροφής
δεν τίθεται τυχαία αλλά σκόπιμα από μέρους του ίδιου του ποιητή, προ-
κειμένου να προβάλλει τα δικά του μηνύματα. Από τη μια θέλει να σκια-
γραφήσει την προσωπικότητα του επιστάτη και των ομοίων του που
έχοντας εξασφαλίσει την οικονομική άνεση για τον εαυτό του αντιμε-
τωπίζει οτιδήποτε άλλο με απάθεια και επικεντρώνοντας την προσοχή
του στην ικανοποίησή του δηλώνει επαρκώς πως «όλα του πηγαίνουν
καλά». Από τη μια λοιπόν προβάλλει ο ποιητής την αναλγησία των και-
ροσκόπων της εποχής του· από την άλλη όμως, λαμβάνοντας υπόψη και
την ειρωνική πρόθεση του ποιητή, πίσω από το δίστιχο αυτό, ακούγεται
η φωνή του ίδιου του ποιητή που λειτουργεί σαν αντίβαρο και προσπα-
θεί να κατακρίνει τη νοοτροπία του επιστάτη, επομένως τη νοοτροπία
που επικρατεί. Η πολιτική αναλγησία, το ίδιο το καθεστώς που επιτρέ-
πει σε ορισμένους ανθρώπους να ανελίσσονται δια της πλαγίας οδού
και με δόλιο τρόπο αλλά και η διαφθορά των συνειδήσεων δεν αποτε-
λούν ευοίωνες ενδείξεις για το ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιες συνήθειες της εποχής του Καποδίστρια επικρίνει στο ποίημα
του ο Σούτσος;

2. Σε ποιο σημείο του ποιήματος διαφαίνεται καλύτερα, ευκρινέστερα η
διαφθορά των συνειδήσεων των ανθρώπων του Καποδίστρια;

208

∂ÓfiÙËÙ·:
OÈ º·Ó·ÚÈÒÙÂ˜

Î·È ÔÈ
PÔÌ·ÓÙÈÎÔ›
ÙˆÓ AıËÓÒÓ

200-241(21Ô-25Ô)  12-01-04  06:14  ™ÂÏ›‰·208



«∏ ¯·Ú¿»

™¶Àƒπ¢ø¡ μ∞™π§∂π∞¢∏™ (1845-1874)

A. ¢HMIOYP°O™

O Σπυρίδων Bασιλειάδης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1845. Σπούδασε
νομικά και για ένα διάστημα έζησε στο Παρίσι, όπου και πέθανε. Ποιη-
τής, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός. Πέθανε το 1874

Έργα: Ποίηση: (Εικόνες και κύματα , Έπεα πτερόεντα). Θεατρικά:
(Γαλάτεια). Το σύνολο των έργων του εκδόθηκε σε 4 τόμους με το γενι-
κό τίτλο Αττικές νύκτες (1873-1874).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το νεανικό αυτό ποίημα του Σπ. Βασιλειάδη επικεντρώνεται στην πε-
ριγραφή του αισθήματος της χαράς που κατακλύζει τον άνθρωπο αλλά
και των στοιχείων που συνιστούν το περιεχόμενο της ουσίας της. Η
αναφορά, ωστόσο, στην παροδικότητα της χαράς και το φευγαλέο χα-
ρακτήρα της με την επερχόμενη δυστυχία και ανία αποκαλύπτει τη με-
λαγχολική διάθεση του ποιητή, την απόλυτα συνυφασμένη με τη ρομα-
ντική τεχνοτροπία.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: (οι έξι πρώτες στροφές): Το αίσθημα της χαράς και η
αντανάκλασή του στην ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου (η λογική δί-
νει τη θέση της στην καρδιά, επικρατεί ευφροσύνη, έξαρση λυρισμού και
συναισθημάτων, ανανέωση ψυχική νιότη, λήθη θανάτου – θεών, η ζωή
μοιάζει να σταματά για να γευθεί όλη την έκταση και το πλάτος της χα-
ράς).

2η ενότητα: (οι τρεις τελευταίες στροφές): Ο αντίποδας: η παροδι-
κότητα της χαράς, η απουσία πίστης σε μια μεταθανάτια ζωή, ο πόνος
και η δυστυχία που γίνονται πικρότερα μετά τη γεύση και το άγγιγμα
της χαράς. 209
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής σε μια στιγμή δικής του ψυχικής ευφορίας και ανάτασης
περιγράφει το αίσθημα της χαράς και καταγράφει λεπτομερειακά τα
στοιχεία που την απαρτίζουν / το πώς αυτή αντανακλάται στη συμπερι-
φορά εν γένει του ανθρώπου: η λογική παύει να λειτουργεί, ο άνθρωπος
ενεργεί με καθοδηγό την καρδιά του, ενώνεται με την ομορφιά της φύ-
σης, αισθάνεται ευφορία και νεότητα ψυχική, εκφράζει τους πόθους και
τις μύχιες επιθυμίες του, ξεχνά το θάνατο και τους θεούς και ζει για το
τώρα σαν να ακυρώνεται και να σταματά γύρω του οτιδήποτε άλλο κι-
νείται και έχει ζωή. Ωστόσο, συνειδητοποιώντας την παροδικότητα της
χαράς και εκφράζοντας μια δυσπιστία ως προς την ύπαρξη μιας άλλης
ζωής στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει την αιώνια χαρά και
ευτυχία, συναισθάνεται τον πόνο, την πίκρα και δυστυχία που επικρα-
τεί μετά την παρέλαση της χαράς και της ευφορίας.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (οι έξι πρώτες στροφές): Ο ποιητής προφανώς παραδο-
μένοι σε μια κατάσταση ευτυχίας και ψυχικής ανάτασης, με απόλυτα λυ-
ρικό τρόπο μας παρουσιάζει το αίσθημα της χαράς. Ο ίδιος δε χρησιμο-
ποιεί ευθύς εξαρχής ρητάτη η λέξη χαρά αλλά υποβλητικά αφήνει τον
αναγνώστη να την εννοήσει και να την προφέρει μέσα από την καίρια
έκφραση «τα πάντα θεάται καλά η ψυχή σου». Οι στιγμές που η ψυχή τα
πάντα τα βλέπει και τα θεάται καλά, από την αισιόδοξη και καλοπροαί-
ρετη πλευρά τους δεν είναι παρά οι στιγμές που ο ίδιος ο άνθρωπος εί-
ναι χαρούμενος και γι’ αυτό υιοθετεί κιόλας μια θετική οπτική γωνία
των πραγμάτων. Η περιγραφή του αισθήματος της χαράς που ακόμα δεν
έχει ως όρος δηλωθεί απερίφραστα από τον ποιητή αλλά υποβόσκει σε
κάθε του λέξη δε σταματά εδώ. Από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει μια
καταγραφή των χαρακτηριστικών της στοιχείων, τα οποία μας βοηθούν
να την αναγνωρίζουμε και παράλληλα μας δίνουν μια πλήρη και μεστή
εικόνα του χαρούμενου ανθρώπου. Η απαρίθμηση δεν είναι στατική.
Πρόκειται για μια δυναμική παρουσίαση των βασικών εκφάνσεων της
χαράς που με τον τρόπο που αποτυπώνονται παρασέρνουν τον ανα-
γνώστη και ανακινούν τη φαντασία του. ΄Οταν επικρατεί χαρά, ο άν-
θρωπος, κατά τον ποιητή, παύει να λειτουργεί με το νου και την κρίση
του· η λογική δίνει δικαιωματικά τη θέση της στην καρδιά και ο άνθρω-
πος βλέποντας πιο καθαρά με τα μάτια της ψυχής του, επιτυγχάνει και
χαίρεται στο έπακρο την επαφή και ένωσή του με την φύση. Η ψυχρό-210
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τητα της λογικής χάνει τη λειτουργία της γιατί ουσιαστικά είναι σαν να
ακυρώνει το ίδιο το αίσθημα της χαράς που είναι γεμάτο από ζεστασιά.
Μόνο η καρδιά με το οικείο και τρυφερό της περιεχόμενο έχει θέση μέ-
σα στο γενικό κλίμα χαράς που επικρατεί. Η χαρά γεμίζει τον άνθρωπο
με ευχάριστη διάθεση, με αισθήματα ωραία: το ωραίο μας παραπέμπει
σε αισθήματα υψηλά και ευγενή συγχρόνως· ο χαρούμενος άνθρωπος
που πλημμυρίζει από ευθυμία και ευδιαθεσία μοιάζει εύστοχα με τον λυ-
ρικό ποιητή Ανακρέοντα  του οποίου η ποίηση ήταν ένας ύμνος στις χα-
ρές και τις απολαύσεις της ζωής, όπως ο έρωτας, το κρασί, οι γιορτές.
Ο παραλληλισμός με το λυρικό ποιητή Ανακρέοντα και η αναφορά στο
πρόσωπό του αποκαλύπτει τη διακειμενικότητα του ποιήματος που
κατ’ αυτόν τον τρόπο διατηρεί άρρηκτους τους δεσμούς του με το πα-
ρελθόν και έχοντας δεχθεί την ευεργετική του επίδραση εξελίσσεται για
να κερδίσει τώρα την εύνοια και την προσοχή του αναγνώστη του.

Συνεχίζοντας ο ποιητής την λεπτομερειακή και γλαφυρή σκιαγράφη-
ση του κλίματος χαράς κάνει μιαν άμεση αναφορά στον παράγοντα της
νιότης και εν γένει της ανανέωσης που νιώθει ο χαρούμενος άνθρωπος
τόσο στο σώμα όσο κυρίως στην ψυχή και το πνεύμα του. Η νιότη και
ό,τι αυτή συνοψίζει (ελευθερία, ξεγνοιασιά, ρομαντισμός, παρορμητι-
σμός) ρίχνει τον ευεργετικό της καρπό πάνω στο χαρούμενο άνθρωπο
κι ο ίδιος ανταποκρίνεται πλήρως σ’ αυτή τη μέθεξη, γι’ αυτό και μπο-
ρεί να εκφράζει τους πόθους του και τις βαθύτερες ίσως επιθυμίες του·
απόλυτα ελεύθερος, ο χαρούμενος άνθρωπος αφουγκράζεται τους
ήχους που του στέλνει η ψυχή του και νιώθει πως μπορεί να εκφραστεί,
δίχως να εσωτερικεύσει τίποτα. Το ρήμα «παιανίζει» δηλώνει αυτή την
ανάγκη για εξωτερίκευση των συναισθημάτων που νιώθει κανείς όταν
είναι χαρούμενος, σαν να θέλει να τη μοιραστεί με όλο τον κόσμο. Γι’
αυτό και απόλυτο παραδομένος σ’ αυτή τη μαγική έκσταση που πληρώ-
νει το νου και την ψυχή του ξεχνά τη δυστυχία, ξεχνά το γεγονός του θα-
νάτου και τους θεούς και προσηλώνεται σ’ αυτή τη στιγμή της ζωής που
για εκείνον είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Η ζωή μοιάζει να στα-
ματά. Σταματά όμως δε σημαίνει πως σταματά τον αέναο παλμό και την
κίνησή της. Σταματά έκθαμβη μπροστά στο μεγαλείο της χαράς, σταμα-
τά για λίγο για να μπορέσει να βιώσει σε όλο του το μέγεθος αυτό το συ-
ναίσθημα σταματά για να συνειδητοποιήσει και να το οικειωθεί, όπως
κάνει ένας οδοιπόρος όταν πρωτοαντικρύζει στο πέρασμά του κάποιον
θησαυρό. Όπως ο θησαυρός είναι για τον άνθρωπο που θα τον ανακα-
λύψει κάτι ανεκτίμητο και πολύτιμο, κατά τον ίδιο τρόπο και η χαρά εί-
ναι για τη ζωή το πολύτιμο και (αναπόσπαστο) φορτίο της. 211
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2η ενότητα: Ο εύθυμος, ωστόσο, και χαρούμενος τόνος του ποιήμα-
τος διακόπτεται απότομα από την εισαγωγική λέξη «πλην» της στροφής.
Η σκέψη του ποιητή μετατοπίζεται αυτόματα από την ίδια τη βίωση της
χαράς και τον ενθουσιασμό στη συνειδητοποίηση της παροδικότητας
και του φευγαλέου χαρακτήρα της. Ο πρόσκαιρος χαρακτήρας της χα-
ράς, η απότομη μεταβολή της σε δυστυχία, δεν είανι ένα στοιχείο – θέμα
που απαντάμε για πρώτη φορά στην ποίηση του Σπ. Βασιλειάδη. Πρό-
κειται για μια διαχρονική αξία η οποία μάλιστα στα αρχαία χρόνια βρί-
σκει την πιο μεστή και καίριο έκφρασή της μέσα από την τραγωδία και
το δράμα με την έννοια της «περιπέτειας». Οι διακειμενικές ενδείξεις εί-
ναι για άλλη μια φορά πρόδηλες και προετοιμάζουν την πρόσληψη και
την αποδοχή του ποιήματος από το κοινό (το αναγνωστικό). Το επιφώ-
νημα «Φευ!» που έντονα μας θυμίζει αρχαία τραγωδία και επομένως δι-
καιολογεί τους δεσμούς ποιητή και σύνθεσης με αυτήν, εκφράζει την
απελπισία και την απόγνωση του ποιητή η οποία καταλήγει στην εκφώ-
νηση ενός ρητορικού ερωτήματος: «Πώς θα ζήσω;» Άμεσα νιώθει ο ανα-
γνώστης τον παλμό της ψυχής του ποιητή· η παρομοίωση της χαράς με
αστραπή εντείνει τον παροδικό της πέρασμα ενώ η ρητορική ερώτηση
συμπυκνώνει όλη την αγωνία και πόνο τον ποιητή. Γι’ αυτό και στη συ-
νέχεια, ξετυλίγοντας κι άλλο τη σκέψη και τους ποιητικούς του στοχα-
σμούς, χαρακτηρίζει τη χαρά που μπορεί να νιώσει κανείς, ανά πάσα
στιγμή, βραχεία, δηλαδή σύντομη, και με μικρή διάρκεια· πολύ περισσό-
τερο αν τη συγκρίνει κανείς με τη χαρά που μπορεί να προσφέρει η με-
ταθανάτια ζωή κοντά στο Θεό· η πίστη του όμως σ’ αυτή τη ζωή δεν εί-
ναι αταλάντευτη· η ερωτηματική μορφή του συλλογισμού του σε συν-
δυασμό με τη λέξη «φαντασία» αφήνουν να διαφανεί μια αμφιβολία και
δυσπιστία ως προς την ύπαρξη αυτής της άλλης ζωής. Έτσι χωρίς κα-
νένα πνευματικό, ηθικό ή μεταφυσικό στήριγμα, ο άνθρωπος μετά τη
βίωση της χαράς νιώθει πολύ πιο έντονη τη δυστυχία του και πολύ πιο
ανυπόφορο τον πόνο της ψυχής του. Οι καταπληκτικοί στίχοι  μέσα από
το αντιθετικό σχήμα «χαρά – χολήν και ανίαν» αντικατοπτρίζουν για
μια τελευταία φορά το δίπτυχο των θεμάτων γύρω από τα οποία περι-
στρέφεται η σκέψη του ποιητή στη σύνθεσή του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η καθαρεύουσα που μέσα από τις χα-
ρακτηριστικές λέξεις και εκφράσεις του ποιητή (π.χ.: φάσματα / γλυκύ-212
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θυμος / πλημμηρίς / αναπάλλει θείον νέκταρ αφάτου χαράς / ενώδης
βορράς / φευ! / η χαρά μας εδώ η βραχεία κ.λ.π.) προσδίδουν μια μεγα-
λοπρέπεια και μιαν επιβλητικότητα αλλά και μια κλασικότερη έκφραση
που προσιδιάζει απόλυτα με τη ρομαντική διάθεση του ποιητή. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το β΄ ενικό πρόσωπο εναλλάσσεται χωρίς χάσματα ή κενά με το α΄
ενικό του οποίου η αμεσότητα αποτυπώνει ευκρινέστερα την απογοή-
τευση και την υπαρξιακή αγωνία του ποιητή (πρβλ.: πως θα ζήσω;).
Έτσι, το ύφος του ποιήματος θα μπορούσαμε να πούμε πως κινείται
ανάμεσα στην αισιοδοξία και την απαισιοδοξία, ανάμεσα στη χαρά και
τον πόνο που καθώς  εκφράζεται στο τέλος του ποιήματος ως τελευταία
εντύπωση ρίχνει βαριά τη σκιά του στην όλη σύνθεση.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Το ποίημα αποτελείται από εννέα στροφές τετράστιχες όπου ο τε-
λευταίος στίχος συνοψίζεται σε μια ή σε δύο λέξεις. Η ομοιοκαταληξία
είναι σταυρωτή (αββα).

iv) Σχήματα Λόγου

1) Παρομοιώσεις: (και καλείσαι και είσαι εκεί, Ανακρέων· ως ευρών
... οδοιπόρος)

2) Μεταφορές: (φεύγει ο νους και η κρίσις· η καρδία γλυκύθυμος ζει·
αναπάλλει το στήθος γλυκά και των πόθων ευώδης βορράς παιανίζει·).

3) Συνεκδοχή: χολήν και ανίαν αντί δυστυχία.
4) Αντιθέσεις: (θολά – θεάται καλά, ο νους και η κρίσις – καρδία, θά-

νατος – ζωή, μέλιτος – χολήν).
5) Επαναφορά: Σταματά – σταματά / Επανάλήψη σε όλο το ποίημα

της λέξης «χαρά».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς ορίζεται και πώς εκδηλώνεται το αίσθημα της χαράς στο

ποίημα;

Ο ποιητής δεν κατονομάζει άμεσα τη λέξη χαρά αλλά προσπαθώντας
να την περιβάλλει με ρομαντική και λυρική αίσθηση την αποκαλεί «στιγ- 213
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μή Παραδείσου». Ο Παράδεισος, ως ο τόπος της ευημερίας και της από-
λυτης ευτυχίας, είναι η μόνη πηγή από την οποία μπορεί να εκπηδήσει η
χαρά γι’ αυτό και ονομάζεται στιγμή Παραδείσου. Το αίσθημα της χα-
ράς που εισαγωγικά ο ποιητής ως στιγμή του Παραδείσου εκδηλώνεται
μέσα στις 6 πρώτες στροφές μέσα από την αναλυτική περιγραφή των κα-
ταστάσεων που βιώνει ο άνθρωπος / το άτομο καθώς κατακλύζεται στα-
διακά απ’ αυτό το αίσθημα. Ο νους και η λογική του υποχωρούν προ-
κειμένου ν’ αφήσουν την καρδιά να πάρει τα ηνία, η ευθυμία και η ψυ-
χική αγαλλίαση είναι κυρίαρχες, η νιότη αποτελεί την πρώτη αρετή της
χαρούμενης ψυχής ενώ ο θάνατος και οι θεοί λησμονούνται μέσα σ’ αυ-
τήν την πανδαισία των αποχρώσεων της χαράς.

2. Γιατί ο ποιητής θεωρεί τη χαρά ειρωνεία και πώς χαρακτηρίζε-

ται το αντίθετο της χαράς στο ποίημα;

Ο ποιητής χαρακτηρίζει τη χαρά «ειρωνεία» εξαιτίας του παροδικού
και πρόσκαιρου χαρακτήρα της. Η βίωση της χαράς, σύμφωνα με τον
ποιητή, δεν είναι μια σταθερή κατάσταση αλλά από στιγμή σε στιγμή
μπορεί ν’ αλλάξει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην άκρως αντίθετη
κατάσταση, στη βίωση της δυστυχίας. Γι’ αυτό και ο ποιητής έχοντας
επίγνωση αυτής της εναλλαγής που διέπει τη ζωή από αρχαιοτάτων χρό-
νων, ανακαλεί τη χαρά ειρωνεία γιατί μοιάζει να κοροϊδεύει τον άν-
θρωπο που πιστεύει σ’ αυτήν και τα αγαθά της και να τον περιγελά ενώ
η ίδια ξέρει πως τίποτα απ’ όλα αυτά, τα επίγεια δεν πρόκειται να κρα-
τήσουν και να παραμείνουν ως έχουν.

3. Γιατί πιστεύετε ότι ο ποιητής επικεντρώνεται στην περιγραφή

των στιγμών που είχαν σπάνιες και διαρκούν ελάχιστα και όχι

εκείνων που – όπως ο ίδιος διαπισώνει – κυριαρχούν στη ζωή του

ανθρώπου;

Ο ποιητής επικεντρώνεται στη σκιαγράφηση των στιγμών που διαρ-
κούν ελάχιστα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον θέλει ίσως να τονίσει
την αξία που αποκτούν αυτές οι στιγμές στη ζωή μας που μολονότι ελά-
χιστες κατορθώνουν να την ανανεώνουν και να της προσφέρουν το ανα-
ζωογονητικό τους πνεύμα. Οι ελάχιστες στιγμές με τη σύντομη διάρκειά
τους αλλά και την ένταση της παρουσίας τους είναι εκείνες που τελικά
αποκτούν ειδικό σημασιολογικό φορτίο στη συνείδησή μας και γίνονται
οι ακοίμητοι συνοδοιπόροι μας σε κάθε μας βήμα. Από την άλλη θέλει
ταυτόχρονα να προβάλλει τη μεταβλητότητα των ανθρωπίνων πραγμά-

214
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των, τον εφήμερο χαρακτήρα τους, διαχέοντας έτσι και μια απαισιόδο-
ξη διάθεση που απηχεί τις ρομαντικές του καταβολές.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Το ποίημα διακρίνεται για τους δύο τόνους του, έναν ευχάριστο κι
έναν δυσάρεστο και μελαγχολικό. Να τους εντοπίσετε και να εξηγή-
σετε για ποιο λόγο ο ποιητής περνά από τη μια συναισθηματική κα-
τάσταση στην άλλη.

2. Πως ο ποιητής βιώνει το γρήγορο πέρασμα της χαράς; Με ποια εκ-
φραστικά μέσα αποτυπώνει τις αντιδράσεις του;

215
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«¢Ô˘ÏÂÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰·».

™AMIOYE§ T. KO§EPITZ

A. ¢HMIOYP°O™

Άγγλος ρομαντικός ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας. Ως φοιτη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Kέϊμπριτζ εμπνεύστηκε μαζί με τον Pόμπερτ
Σάουθεΐ, το ουτοπικό ιδεώδες της Παντισοκρατίας, το οποίο σχεδίαζαν
να εφαρμόσουν με την ίδρυση μιας κοινοβιακής κοινότητας στην Aμε-
ρική. H δημοσίευση των Ποιημάτων του και κυρίως σε συνεργασία με τν
Γουίλιαμ Γουέρντσγουερθ, της συλλογής Λυρικές Mπαλάντες, κατοχύ-
ρωσε από νωρίς τη φήμη του ως κορυφαίου εκπροσώπου του ευρωπαϊ-
κού ρομαντισμού, ενώ το κριτικό του κύρος θεμελιώθηκε με την έκδοση
της Λυρικής Bιογραφίας.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Κόλριτζ, Bρετανός ρομαντικός ποιητής της εποχής του, μέσα από
το συγκεκριμένο ποίημα, που έχει τη μορφή σονέτου (δεκατετράστιχου)
μας δίνει μέσα από την πραγμάτευση του θέματός του βασικά χαρακτη-
ριστικά και αρχές που διέπουν το ρομαντικό κίνημα. Στοιχεία, όπως η
κοινωνική και ψυχική απομόνωση, η ανία, το αδιέξοδο της γνήσια αι-
σθαντικής ρομαντικής ψυχής, αποτελούν σύνηθες καταφύγιο της γενιάς
που ονομάζεται «ρομαντική».

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (1η στροφή – οι έξι πρώτοι στίχοι): Η φύση με τις εργα-
σίες της στην αρχή της άνοιξης – η εικόνα του άεργου και απομονωμέ-
νου ποιητή.

2η ενότητα (οι έξι επόμενοι στίχοι): Συνειδητοποίηση της ποιητικής
του ταυτότητας και δεινότητας – άρνηση να αφήσει έργο / να εργαστεί.

3η ενότητα (οι δύο καταληκτικοί στίχοι του ποιήματος): η απουσία
ελπίδας ή σκοπού (υψηλού) είναι η αιτία για τη στάση του αυτή και την
άρνησή του.216
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής στη διάρκεια μιας ημέρας στην αρχή της άνοιξης παρατη-
ρεί τη φύση γύρω του που σταδιακά αρχίζει να τίθεται σε εγρήγορση και
να αφυπνίζεται από τη χειμέρια νάρκη της και διαπιστώνει την αντίθε-
ση της εικόνας που παρουσιάζει η φύση σε σχέση με τον ίδιο: αυτός δε
δουλεύει, όπως η φύση. Αν και έχει επίγνωση των ποιητικών και δημι-
ουργικών του ικανοτήτων, ωστόσο παραδομένος σε μια αποξένωση από
το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον, σε μια απομόνωση (που μοι-
άζει με θάνατο) αρνείται πεισματικά να εργασθεί: χωρίς ελπίδα και χω-
ρίς σκοπό, χωρίς δηλαδή πίστη σε κάτι που μπορεί να κινητοποιήσει την
έμπνευσή του δε μπορεί να εργαστεί. Η απουσία πίστης (και ελπίδας)
ακυρώνει την ποιητική δημιουργία.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (οι έξι πρώτοι στίχοι): Από τον πρώτο στίχο ο ποιητής
μας δίνει μια εικόνα της φύσης γεμάτη από ζωή και ενέργεια. Οι αλλη-
λοδιαδοχικές ενέργειες των στοιχείων της φύσης (τα μελίσσια βουίζουν,
απ’ τις φωλιές τους οι σάλιαγκοι βγήκαν, στρουθιά φτερουγίζουν) μας
παραπέμπουν εύκολα στην εποχή της άνοιξης, τότε που όλη η πλάση
αναζωογονείται και η φύση με όλα τα στοιχεία της, άψυχα και έμψυχα,
συμμετέχει σ’ αυτό το θεσπέσιο ξανάνιωμα – ξαναζωντάνεμα που μοιά-
ζει με γιορτή. Η ακουστική ποιότητα των λέξεων δημιουργούν στη φα-
ντασία μας ήχους που έμμεσα μας προτρέπουν να συμμετέχουμε κι εμείς
σ’ αυτήν την οργιαστική τελετουργία της φύσης. Όλα μοιάζουν να βρί-
σκονται στην καλή τους ώρα και αυτό που αποκομίζει κανείς από τους
πρώτους στίχους είναι ένα πνεύμα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας.
Ακόμα κι ο χειμώνας που παρουσιάζεται στο ποίημα ως γέρος και συ-
νειρμικά οδηγεί σε καταστάσεις κατάθλιψης, ακόμα κι αυτός προβάλλει
μέσα από τα μάτια του το ανοιξιάτικο όνειρο. Αυτό το όνειρο, που
δεν είναι άλλο από την άφιξη της άνοιξης και της ευεργετικής της επί-
δρασης πάνω σε όλη την πλάση, που δίνει στο πνεύμα και στο σώμα
ενέργεια για δράση και κάνει όλους να διακατέχονται από χαρά, ευαι-
σθησία, διάθεση ρομαντική και φαντασιακή. Η αντίθεση της φύσης με
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος ο ποιητής προβάλλει έντο-
να. Η λέξη «μόνος» την εισάγει για να την επεξηγήσει ο ποιητής εξομο-
λογητικά μέσα στους δύο τελευταίους στίχους που συνοψίζουν ό,τι αι-
σθάνεται και στέκεται συνάμα. Αυτός δίχως δουλειά τριγυρνά. Η φρά- 217
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ση «ούτε πια τραγουδάω» μας επιτρέπει να εννοήσουμε εύκολα την ποι-
ητική του ιδιότητα ενώ οι φράσεις «κι ούτ’ αγαπώ κι ούτε μέλι τρυγώ»
συνδέουν χωρίς κενά και χάσματα, αλλά λογικά και αβίαστα, την ποιη-
τική του ειδικότητα με τη λυρική και ρομαντική διάθεση που διακατέχει
τους ποιητές εν γένει. Ωστόσο ο ίδιος, όπως χαρακτηριστικά ομολογεί,
δεν επιδίδεται σε τέτοιου είδους ενέργειες μοιάζει άνεργος χωρίς δου-
λειά, γι’ αυτό και είναι αποξενωμένος τόσο από τη φύση από το περι-
βάλλον του όσο κι από τον ίδιο του τον εαυτό. Η λέξη «μόνος» αισθη-
τοποιεί τη μοναξιά και την απομόνωσή του και αφήνει να φανεί ο ψυ-
χικός κραδασμός της ευαίσθητης καρδιάς του.

2η ενότητα: (οι έξι επόμενοι στίχοι): Με την πρώτη φράση και ιδιαί-
τερο με τη χρήση του αντιθετικού συνδέσμου «όμως» μοιάζει σαν να θέ-
λει, παρά την εξομολόγησή του για την απραγία του όσον αφορά την τέ-
χνη, να αποδείξει την ποιητική του ταυτότητα και να περάσει στον ανα-
γνώστη το μήνυμα ότι η απραγία που προηγουμένως παραδέχθηκε δεν
του αφαιρεί ταυτόχρονα τη λειτουργία του ως ποιητή. Ο ίδιος παρά την
ανικανότητά του να δημιουργήσει και να προσφέρει έργο (έργο ποιητι-
κό) συναισθάνεται μέσα του τις ποιητικές δυνάμεις του νου του και κα-
τανοεί   πως δεν έχει απολέσει την ιδιότητά του. «Οι άγνωστοι όχτοι που
αμάραντ’ ανθίζουν», «οι κρυμμένες πηγές που το νέκταρ σε  ρυάκια
σκορπίζουν» είναι οι άγνωστοι τόποι τους οποίους μόνο η φαντασία του
ποιητή μπορεί να φθάσει, είναι τα απόκρυφα μέρη που μόνο η δημιουρ-
γική ικανότητα ενός καλλιτέχνη ταξιδεύει και που έρχονται στο φως και
την επιφάνεια μόνο μέσα από την ποιητική κατάθεση αποκάλυψη.

Ωστόσο, παρά τη συνειδητοποίηση της ικανότητας του ν’ ανακαλύ-
πτει τέτοιους τόπους με τη δύναμη του νου του, την ίδια στιγμή με το
«όχι!» που προτάσσει αποστρέφεται κατηγορηματικά τη δημιουργικό-
τητά του και τη θέλησή του για εργασία (που για τον ποιητή είναι η ίδια
η συγγραφή). Καλεί τα ρυάκια να κυλήσουν μακριά του, για να μην τον
παρασύρουν προφανώς στη δίνη της φαντασίας και νιώθοντας εντελώς
αποξενωμένος αλλά και με όλο το βάρος του αδιεξόδου στο οποίο έχει
φθάσει άπαντα αρνητικά στην ποιητική δημιουργία. Παραδίδεται σ’
έναν αργό θάνατο, σ’ έναν βήμα προς βήμα ψυχικό μαρασμό που ισο-
δυναμεί με θάνατο της ψυχής του, όπως χαρακτηριστικά μα αφήνουν να
εντοπίσουμε οι φράσεις «αστεφάνωτο μέτωπο» και «χείλη κατάξερα».
Η εικόνα που σχηματίζεται μπροστά στα μάτια μας μοιάζει με μια πα-
ράδοση άνευ όρων εκ μέρους του ποιητή, στην οποία ο ίδιος με όλο τον
ψυχικό του πόνο γι’ αυτό που του συμβαίνει αλλά παράλληλα και με
τρόπο ρεαλιστικό αφήνεται χωρίς αντιστάσεις. Ο αναγνώστης μένει218
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προφανώς με κάποια κενά και απορίες για την κατάσταση του ήρωα –
ποιητή τα οποία, όμως, έρχονται να συμπληρωθούν στους δύο καταλη-
κτικούς στίχους του ποιήματος που, όπως έχουμε πει, συνοψίζουν το
στοχασμό και τον προσανατολισμό των σκέψεών του.

3η ενότητα: (οι δύο τελευταίοι στίχοι του ποιήματος): Έτσι, με λογι-
κό και φυσικό τρόπο και ακολουθώντας την πορεία των στοχασμών του
από την αρχή ως το τέλος ακούμε τον ίδιο τον ποιητή να εξηγεί τους λό-
γους της αεργίας του, (και όχι ανεργίας) κατάσταση που συγκρινόμενη
με την έντονη κινητικότητα της φύσης δημιουργεί μια από τις πιο έξο-
χες αντιθέσεις που διατρέχει όλη τη σύνθεση. Η απουσία πίστης σε κά-
ποιο σκοπό και στη συνέχεια η απουσία της ίδιας της ελπίδας ευθύνο-
νται για την άρνηση και την αδυναμία του να εργαστεί ποιητικά. Η
απουσία υψηλών ιδανικών στα οποία παραπέμπει η λέξη «σκοπός» και
στη συνέχεια η απώλεια της ελπίδας, ενός αισθήματος που αποτελεί την
κινητήρια δύναμη της ζωής, ακυρώνουν την ποιητική του λειτουργία και
ιδιότητα και κατ’ επέκταση και την ποιητική του έμπνευση την τόσο
απαραίτητη για έναν ποιητή. Το νόημα των στίχων λειτουργεί δραστικά
και μπορούμε να πούμε πως βρίσκει απήχηση σε κάθε εποχή όπου η έλ-
λειψη ιδανικών και το αίσθημα της απογοήτευσης δε βοηθούν τον άν-
θρωπο να προχωρήσει μπροστά, να δημιουργήσει και τελικά να ολο-
κληρωθεί ως προσωπικότητα. Η δουλειά που γίνεται χωρίς ελπίδα,
όπως γλαφυρά αναφέρει ο ίδιος ο ποιητής, χύνει νέκταρ, χύνει δηλαδή
τον καρπό της μέσα σε κόσκινο· με άλλα λόγια το προϊόν της εργασίας
που γίνεται χωρίς ελπίδα είναι ανώφελο, γιατί δεν είναι ουσιαστικό·
ίσως είναι και ανεπίδοτο· αυτό είναι που συλλαμβάνει βαθιά μέσα της η
ευαίσθητη και διορατική ματιά τον ποιητή που έχοντας επίγνωση για τα
ανεπίδοτα δώρα της ποίησής του προτιμά την απομόνωση και τη μονα-
ξιά του εαυτού του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Το ποίημα με τους δεκατέσσερις στίχους του έχει τη μορφή σονέτου. Η
ομοιοκαταληξία του είναι ζευγαρωτή (αα, ββ, κ.λ.π.) ενώ η γλώσσα απλή
και καθάρια αναδεικνύει όλο το βάθος των προβληματισμών του ποιητή. 

ii) Ύφος / Mορφή

Ο ποιητής χρησιμοποιεί το α΄ ενικό γραμματικό πρόσωπο γεγονός
που προσδίδει αμεσότητα και οικειότητα στο ύφος ενώ συχνά με την 219
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εναλλαγή από το α΄ ενικό στο β΄ ενικό πρόσωπο δημιουργεί μια επί-
φαση διαλόγου, έναν φανταστικό συνομιλητή για να μπορέσει να ξεδι-
πλώσει τις σκέψεις του. Με την εναλλαγή των γραμματικών προσώπων
το ποίημα κερδίζει σε ζωντάνια και ποικιλία ενώ οι δύο καταληκτικοί
στίχοι που μοιάζουν με γνωμικό προσθέτουν έναν τόνο διδακτικό. 

iii) Στιχουργική ανάλυση

Οι ηχητικές εικόνες που επικρατούν (αλλά και οι οσφρητικές με τα
«αμάραντα» και οι οπτικές) εξασφαλίζουν παραστατικότητα και είναι
εδώ που διαφαίνεται το μέγεθος της ικανότητας του ποιητή που με την
εύστοχη επιλογή των λέξεων και κατάλληλων φράσεων κατορθώνει να
κινητοποιήσει όλες τις αισθήσεις (μας) και τελικά να συγκινήσει.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς σχετίζεται ο αφηγητής με τη φύση / πλάση που τον περιβάλ-

λει; Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συναισθηματική του διάθεση και

σε ποιά κατάσταση της φύσης νομίζετε ότι αυτή ανταποκρίνεται;

Ο αφηγητής νιώθει αντιθετική τη σχέση του με τη φύση που τον πε-
ριβάλλει. Η φύση στην αρχή της άνοιξης και της καλοκαιρίας βρίσκεται
στην πιο καλή της ώρα ενώ όλα τα στοιχεία που τη συνθέτουν (πουλιά,
ζώα, δέντρα) κινητοποιούνται και δρουν ύστερα από τη νάρκη του χει-
μώνα. Ο ποιητής κατ’ αντίθεση δε δημιουργεί, δε δουλεύει, όπως η πλά-
ση. Η συναισθηματική του κατάσταση απηχεί / φανερώνει την απογοή-
τευση που νιώθει εξαιτίας της αδυναμίας του για δημιουργία ποιητική,
γεγονός που τον αποξενώνει ταυτόχρονα από το περιβάλλον του. Το
επίθετο «μόνος» είναι το επιστέγασμα της έκφρασης όσων εσωτερικεύ-
ει βαθιά μέσα στην ψυχή του. Η μοναξιά και η απομόνωσή του επικρα-
τούν ενώ όσα συμβαίνουν μέσα του και όσα ο ίδιος νιώθει και εξωτερι-
κεύει θα μπορούσαν να παρομοιαστούν όχι με την άνοιξη της φύσης αλ-
λά με το χειμώνα. Η άνοιξη φέρνει τη χαρά και την αισιοδοξία· αντίθε-
τα στην ψυχή του ποιητή κυριαρχεί ο χειμώνας και η απαισιοδοξία.

2. Tι σημαίνει η έννοια «δουλειά» στο ποίημα; Ποιά ακριβώς είναι

η δουλειά του αφηγητή;

Η λέξη «δουλειά» στο ποίημα δε λαμβάνεται μόνο με τη στενή σημα-220

∂ÓfiÙËÙ·:
OÈ º·Ó·ÚÈÒÙÂ˜

Î·È ÔÈ
PÔÌ·ÓÙÈÎÔ›
ÙˆÓ AıËÓÒÓ

200-241(21Ô-25Ô)  12-01-04  06:16  ™ÂÏ›‰·220



σία / έννοια της επαγγελματικής εργασίας που επιφέρει κέρδος. Με τη
λέξη «δουλειά» νοείται κάθε δημιουργική δραστηριότητα και ενέργεια
που οδηγεί ανεπιφύλακτα σ’ ένα τέλος, στην πραγμάτωση ενός σκοπού.
Η «δουλειά» του αφηγητή είναι η ενασχόλησή του με την ίδια την ποίη-
ση που περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργική έμπνευση που χρειάζεται ο
ποιητής ως αναπόσπαστο μέρος του εαυτού του όσο και την καθαυτό
συγγραφική δραστηριότητα, μέσα από την οποία αποκαλύπτει αυτή τη
φαντασία του. Οι χαρακτηριστικές φράσεις που τοποθετεί (κι ούτε μέλι
τρυγώ, κι ούτε τραγουδώ) φανερώνουν το περιεχόμενο της «δουλειάς»
του αφηγητή.

3. Tι συμβολίζουν οι «άγνωστοι όχτοι» και οι «κρυμμένες πηγές»;

Γιατί ο αφηγητής τα αποδιώχνει, αν και α «γνωρίζει»;

Οι «άγνωστοι όχτοι» και «οι κρυμμένες πηγές» συμβολίζουν τις πε-
ριοχές εκείνες όπου η δύναμη της λογικής αδυνατεί να προσεγγίσει με
όργανο τον ίδιο το νου· συμβολίζουν τις περιοχές τις μυστικές για την
περιορισμένη γνώση του ανθρώπου τις οποίες μόνο η δημιουργική φα-
ντασία και η έμπνευση του ποιητή μπορεί ν’ ανακαλύψει αλλά και να
δημιουργήσει. Είναι τα σημεία όπου η λογική υποχωρεί και δίνει το
προβάδισμα στην ανεξάντλητη ισχύ της ποιητικής δημιουργίας για να
συνεχίσει. Είναι οι ίδιες οι εικόνες που δημιουργούνται από την ποιη-
τική ενόραση και μόνο κάτω από την επίδραση αυτής μπορούν να υπάρ-
χουν και να λειτουργούν. Είναι η θεόπνευστη ικανότητα του προικισμέ-
νου ανθρώπου να βλέπει πράγματα και να τα μεταπλάθει με τη δύναμη
νου και ελεύθερης φαντασίας. Ο ίδιος ο ποιητής γνωρίζει και αναγνω-
ρίζει αυτά τα μονοπάτια, γνωρίζει δηλαδή με άλλα λόγια ό,τι συνθέτει
την ποιητική έμπνευση, έχει επομένως συνείδηση της ταυτότητάς του
αλλά συγχρόνως νιώθει αποστροφή προς αυτά τα ίδια τα δώρα της ποί-
ησης, γιατί ο ίδιος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει,
όπως θα έπρεπε. Η αδυναμία του να γράψει δεν του επιτρέπει να τα
αξιοποιήσει και νιώθοντας τελείως μόνος και δίχως σκοπό αποστρέφε-
ται το καθετί που έχει σχέση με την ποίηση καθαυτή.

4. Tι σημαίνουν οι φράσεις «αστεφάνωτο μέτωπο» και «χείλη φρυγ-

μένα»; Tι δηλώνουν για τον αφηγητή;

Οι φράσεις στην κυριολεκτική τους διάσταση σημαίνουν «μέτωπο που
δεν έχει στολιστεί και χείλη κατάξερα. Στη μεταφορική τους διάσταση,
στην οποίαν χρησιμοποιούνται και στο ποίημα παραπέμπουν στην άδοξη
κατάσταση του ποιητή του χωρίς να έχει γράψει κάτι αξιόλογο και αξιο- 221
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μνημόνευτο μοιάζει με άνθρωπο στον οποίο δεν έχουν αποδοθεί τιμές,
που δεν έχει στολιστεί δηλαδή με επαίνους και τιμές ενώ τα φρυγμένα χεί-
λη παραπέμπουν στην αδυναμία του να μιλήσει μέσα από την ποίησή του.
Όπως τα χείλη ξηραίνονται ύστερα από μεγάλο διάστημα σιωπής, έτσι
και τα δικά του χείλη, η δική του ποίηση / κατάθεση παραμένει ανεπίδοτη
και σιωπηλή και γι’ αυτό μαραίνεται. Οι δύο αυτές φράσεις μέσα από το
σημασιολογικό φορτίο των λέξεών τους και σε συνδυασμό με τη λέξη
«φεύγω» που μας υπενθυμίζει, συνειρμικά, το θάνατο αντικατοπτρίζουν
όλο το μέγεθος του αδιεξόδου του, της τραγικής του κατάστασης εξαιτίας
της αδυναμίας του (αλλά και της άρνησής του) να γράψει και να προσφέ-
ρει κάτι άξιο προσοχής και μνήμης συγχρόνως.

5. Eξηγήστε το τελευταίο δίστιχο του ποιήματος και αιτιολογήστε

γιατί αρνείται να «δουλέψει» ο αφηγητής.

Με το τελευταίο δίστιχο, που έχει το χαρακτήρα γνωμικού, ο ποιητής
παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους δε μπορεί να δημιουργήσει,
εκφράζοντας σκέψεις που διέπονται για το διαχρονικό τους χαρακτήρα
και βρίσκουν ακόμα και σήμερα ανταπόκριση. Η απουσία κάποιου σκο-
πού που να κατευθύνει, να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τη ζωή του και
συγχρόνως η έλλειψη οποιασδήποτε ελπίδας, χαράς, αισιοδοξίας για το
μέλλον καταργούν την ποιητική του λειτουργία. Η δημιουργική του
έμπνευση δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο
υπόβαθρο που δεν είναι άλλο από την πίστη σε κάποια αξία, από την
αναζήτηση ενός στηρίγματος που θα τον παροτρύνει και θα τον βοηθή-
σει να φθάσει στο σκοπό του. Το τέλος για τον ποιητή δεν είναι άλλο πα-
ρά η ίδια η συγγραφική δραστηριότητα και δημιουργία. Σ’ αυτό όμως εί-
ναι αδύνατον να φθάσει εάν ο ίδιος έχει χάσει κάθε ελπίδα, εάν ο ίδιος
δεν διακατέχεται από υψηλά οράματα που θα κατευθύνουν την πορεία
του και θα του υποδείξουν τον προορισμό του, εάν ο ίδιος τελικά δεν
εμπνέεται, δεν αφουγκράζεται, δεν αισθάνεται και συναισθάνεται. Έτσι,
χωρίς την απαραίτητη εξάρτησή του, νιώθοντας εντελώς γυμνός απένα-
ντι σ’ αυτό που καλείται να κάνει, και έχοντας επιτρέψει στα αισθήμα-
τα της απογοήτευσης να κυριαρχήσουν στη συνείδηση του την αποστρέ-
φεται και την (ποίηση) αρνείται, γιατί γνωρίζει πως δε θα αφήσει έργο
υψηλών προσδοκιών και αξιώσεων, έργο ικανό ν’ αντέξει στο χρόνο,
έργο μεστό και προσλήψιμο, έργο εν γένει ποιητικό.

222
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Χαρακτηριστικά θέματα των ρομαντικών ποιητών είναι η αποξένω-
ση, η ανία, η άρνηση από την οποία πολλές φορές διακατέχονται.
Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο από τα θέματα αυτά στο συγκεκριμέ-
νο ποίημα;

2. Γιατί η ελπίδα είναι, κατά τον ποιητή, σημαντική και απαραίτητη
προϋπόθεση για να συνεχίσει τη δουλειά του; Πιστεύετε ότι κάτι τέ-
τοιο ισχύει ακόμα και σήμερα;

223
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«√ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜»

°ƒ. ¶∞§∞π√§√°√™ (1774-1844)

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε γεωπόνος στην Αγγλία,
Γερμανία, Ελβετία και Γαλλία. Το 1829 έρχεται στην Ελλάδα και διορίζε-
ται έφορος των εθνικών κτημάτων και διευθυντής του Προτύπου Αγρο-
κηπίου Τίρυνθος. Το 1833 γίνεται «Γραμματέας της επί των Εσωτερικών
Γραμματείας, δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έργα του: Ο Πολυπαθής (1839) και ο Ζωγράφος (1842) (μυθιστορή-
ματα). Εκτός από μυθιστορήματα δημοσίευσε και μελέτες σχετικές με γε-
ωπονικά ζητήματα.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Γρ. Παλαιολόγος με σατυρική και κριτική διάθεση στο έργο του αυ-
τό καταγράφει τα ήθη, τις νοοτροπίες, τις κοινωνικές και πολιτικές
αντιλήψεις των ανθρώπων της οθωνικής περιόδου και ιδιαίτερα όσων
αποτελούν μέρος των κοσμικών κύκλων και γι’ αυτό το λόγο διακρίνο-
νται για την κοινωνία τους επιφάνεια. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο
μονόλογος της Σεβαστής, μιας σαραντάχρονης κοσμικής Αθηναίας
σκιαγράφει κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
της κοινωνικής ελίτ συνθέτοντας μια εικόνα για την κοινωνία και τις
πεποιθήσεις της εποχής. Ο χειμαρρώδης λόγος σε συνδυασμό με την κα-
κογλωσσία που εύστοχα ο συγγραφέας τοποθετεί στο στόμα της δίνουν
στη σύνθεση διάσταση σατυρική και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν ξεχνάμε
την παρουσία του ίδιου του συγγραφέα που σκοπό έχει να επικρίνει και
κατακρίνει τις συμπεριφορές αυτές.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα («Η Σεβαστή... υγείαν έχεις ελαφριάν!»): Η συνάντηση με
τη Σεβαστή – η άτυχη μοίρα της να παντρευτεί άνθρωπο που δεν αγα-224
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πούσε και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να χηρέψει – πληροφορίες
γι’ αυτόν και συγχώρεσή του από μέρους της.

2η ενότητα («Ειπέ με ... καθώς λέγει ο αδελφός μου»): Αναφορά στις
κοινωνικές συνήθειες και αντιλήψεις της κοσμικής Αθήνας: χοροί, δια-
σκεδάσεις, συνεστιάσεις, ξεγνοιασιά – μεγαλύτερη ελευθερία στις σχέ-
σεις άνδρα – γυναίκας, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη γνωριμία
μεταξύ τους και κατά συνέπεια την εξασφάλιση προϋποθέσεων για μελ-
λοντική ευτυχία.

3η ενότητα («Ωραίον πράγμα...την τύχην της Βασίλισσας): Τα  πολι-
τικά ήθη του κύκλου της, η προσπάθεια για ανάδειξη σε πολιτικά αξιώ-
ματα που θα βοηθήσουν την κοινωνική ανέλιξη – Οι κολακείες και έπαι-
νοι στο πρόσωπο του βασιλιά Όθωνα.

4η ενότητα («Δεν είναι εύμορφο...δεν την διέκοπτεν): Η προσπάθεια
της Σεβαστής να πείσει για τη μόρφωση της ίδιας όσο κατ’ επέκταση και
της τάξης της μέσα από την επίδειξη γνώσεων που καταλήγει σε σύγχυ-
ση συνειδησιακή.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Η Σεβαστή, μια σαραντάχρονη χήρα της κοσμικής Αθήνας, υποδέχε-
ται τον ξάδερφό της και με αφορμή την άφιξή του αρχίζει να προβάλλει
μέσα από διάχυτες πληροφορίες και αναφορές την κοινωνική της θέση
και αξία αλλά και τα ήθη των ανθρώπων του κύκλου της θρηνώντας για
την άτυχη μοίρα της να παντρευτεί και να χηρέψει γρήγορα ενώ στη συ-
νέχεια περνά γρήγορα στη σκιαγράφηση των ηθών και συνηθειών της
κοινωνικής της τάξης: χοροί, διασκεδάσεις, απολαύσεις, ελευθερία στις
σχέσεις άνδρα – γυναίκα αλλά και προσπάθεια για απόκτηση πολιτικών
αξιωμάτων μέσα από τη φροντίδα και την προσήλωση στο πρόσωπο του
βασιλιά συνιστούν το περιεχόμενο του ήθους της κοινωνικής ελιτ. Η
επίδειξη γνώσεων τέλος μέσα στην οποία μπερδεύει και συγχέει ιστορι-
κά και μυθολογικά στοιχεία με τρόπο ιδιαίτερα εύθυμο και καυστικό
(από μέρους του ποιητή) αποτελεί γι’ αυτήν την τελευταία της προσπά-
θεια  να κερδίσει τις εντυπώσεις και να δικαιώσει κατ’ επέκταση τη θέ-
ση της μέσα στην κοινωνία.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Από την πρώτη κιόλας λέξη (Η Σεβαστή) ο αφηγητής μας 225
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παρουσιάζει την ηρωίδα του αποσπάσματος κατά τη συνάντηση του με
εκείνην· η σχέση που τους συνδέει είναι συγγενική (είναι ξαδέλφια).
Αφήνοντας ωστόσο το γ΄ ενικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιείται κα-
τεξοχήν στην αφήγηση και την περιγραφή, χρησιμοποιεί την τεχνική του
διαλόγου και στη συνέχεια του μονόλογου της ηρωίδας για να σκιαγρα-
φήσει καλύτερα το ήθος της αλλά και για να προσδώσει αμεσότητα στα
όσα λέγονται. Μέσα από τα λόγια της, ο αφηγητής και πίσω από αυτόν
ο ίδιος ο συγγραφέας μας δίνει το βασικά εξωτερικά αλλά και εσωτερι-
κά της χαρακτηριστικά: η ίδια φαίνεται γερασμένη όχι τόσο λόγω της
περασμένης ηλικίας της όσο των βασάνων και των δυστυχιών που έχει
υπομείνει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Έχει μείνει χήρα, ύστερα από
ένα ατυχή γάμο στον οποίον η ίδια δεσμεύθηκε, όχι με τη θέλησή της αλ-
λά από την ανάγκη και την επιθυμία της οικογένειάς της. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο και μέσα από τα λόγια της αυτά απηχεί τις αντιλήψεις της
εποχής της: η αποκατάσταση της γυναίκας μέσα από το γάμο, ακόμα και
χωρίς τη συγκατάθεσή της, ήταν κάτι το επιβεβλημένο. Παρακολουθού-
με ωστόσο την απογοήτευσή της και την αντίθεσή της απέναντι σ’ αυτές
τις καθιερωμένες αντιλήψεις, την αντίθεσή της απέναντι σε κάθε είδους
συμβιβασμό, στον οποίο τελικά υπέκυψε από ανάγκη και από την έλλει-
ψη πατρικής φροντίδας και προστασίας. Τα μάταια νεανικά της όνειρα
για ανέλιξή της στην υψηλότερη θέση της κοινωνίας (και ήθελα είμαι
από τας μετρημένας αρχόντισσας) και η διάψευση των νεανικών της
προσδοκιών προβάλλονται τόσο έντονα που αναδύονται μέσα από αυ-
τά η δυστυχία και ο πόνος της για το ανεκπλήρωτο. Αυτά σε συνδυασμό
με τον ατυχή γάμο της συνθέτουν το πλαίσιο της άμοιρης ζωής της. Στη
συνέχεια όμως σαν να προσπερνά και σαν να ξεχνά για λίγο την άδοξη
κατάστασή της, δίνει πληροφορίες σχετικές με το σύζυγό της, γεγονός
που καταδεικνύει, παρά τη δυστυχία της κοντά του, το σεβασμό απένα-
ντι στο πρόσωπό του. Γι’ αυτό και τα συναισθήματα απέναντι στο θά-
νατό του, η λύπη της δεν προέρχονται τόσο από αγάπη (η ίδια ποτέ δεν
τον αγάπησε) αλλά από το σεβασμό απέναντι  στον ίδιο και τη φιλοτι-
μία του χαρακτήρα του. Παρακολουθούμε τη σκιαγράφηση του ήθους
μιας γυναίκας που έχοντας ζήσει μέσα στη δυστυχία ενός άτυχου και
επιβεβλημένου γάμου και όντας ολότελα μόνη, έχοντας απολέσει το
όνειρο για μια κοινωνική επιβολή μέσα από το θεσμό του γάμου, αλλά
και το όνειρο μιας ζωής γεμάτης από αγάπη και ευτυχία, ζει σύμφωνα
με τις κοσμικές συνήθειες της Αθήνας της εποχής της και μονολογεί.

2η ενότητα: Το πέρασμά της από την αναφορά στα γεγονότα που της
προξενούν θλίψη σε όσα τη γεμίζουν χαρά και έστω και πρόσκαιρη ευ-226
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τυχία γίνεται απότομα μέσα από τις ερωτήσεις που απευθύνει στον ξά-
δελφό της. Με αδρές λεπτομέρειες και με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο πα-
ρουσιάζονται τα κοινωνικά ήθη της κοσμικής Αθήνας κατά τη διάρκεια
της οθωνικής περιόδου και παράλληλα προβάλλονται οι νεότερες κοι-
νωνικές αντιλήψεις της εποχής σχετικά με το θεσμό του γάμου και τις
σχέσεις των δύο φύλων. Οι κοινωνικές συναναστροφές, οι χοροί, οι δια-
φόρου είδους εστιάσεις και συγκεντρώσεις σε θέατρα, χοροεσπερίδες,
κοντσέρτα αποτελούν το καθημερινό ρεπερτόριο των ανθρώπων που
συνιστούν την κοινωνική ελίτ της εποχής και που με μέσο τον πλούτο
τους αποτελούν την υψηλότερη κοινωνική τάξη. Έμμεσα διακρίνουμε
το σατυρικό και ειρωνικό τόνο του ποιητή που μέσα από τις διφορού-
μενες φράσεις του (πρβλ. μετ’ ολίγον θεάτρον, ζωή θαυμασία!) διακρι-
τικά επικρίνει τις συμπεριφορές αυτές, καθώς δε διέπονται από ουσία
και περιεχόμενο αλλά παραμένουν στην επιφάνεια· αποτελούν ένα εί-
δος θεάτρου, τυπικές και όχι ουσιαστικές επαφές, προκειμένου να κερ-
δηθούν οι εντυπώσεις. Παράλληλα παρουσιάζονται οι κοινωνικές αντι-
λήψεις της εποχής που σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές (όταν η ηρω-
ίδα ήταν νέα) έχουν εξελιχθεί προς το καλύτερο, γι’ αυτό και οι σχέσεις
μεταξύ των δύο φύλων διακρίνονται από μεγαλύτερη ελευθερία και δεν
είναι τόσο περιοριστικές: τα ζευγάρια μπορούν        ελεύθερα να μιλούν,
να συναναστρέφονται, γεγονός που διευκολύνει τόσο τη γνωριμία τους
όσο και την επικοινωνία τους. Η αναφορά αυτή από μέρους της Σεβα-
στής, της σαραντάχρονης γυναίκας που παντρεύτηκε από ανάγκη και
νέα χήρεψε, αποτελεί ένα έμμεσο σχόλιό της, φανερώνει την πικρία της
για τις αντιλήψεις της εποχής της νεότητάς της, που σε αντίθεση με τις
τωρινές, δέσμευαν τις επιθυμίες της και ακύρωναν τους πόθους της νε-
ανικής ψυχής της.

3η ενότητα: Εγκωμιάζοντας και συνειδητοποιώντας την αξία του
αγαθού της ελευθερίας που μαζί με τις άλλες αλλαγές έφερε και αλλαγές
στη νοοτροπία των ανθρώπων για τις σχέσεις μεταξύ τους, περνά στη
σκιαγράφηση των πολιτικών ηθών των ημερών της. Η προσδοκία για την
απόκτηση τίτλων και αξιωμάτων από τους ανθρώπους της κοινωνικής
ελίτ αποκαλύπτει την αδηφαγία και τον άκρατο υλισμό των ανθρώπων
αυτών που επιδιώκουν να διατηρήσουν το κύρος και την οικονομική
ισχύ τους αλλά και να την κατοχυρώσουν μέσα από αξιώματα που διεκ-
δικούν, όχι χάρη στις ικανότητές τους αλλά χάρη στην εύνοια που δεί-
χνουν προς το πρόσωπο του βασιλιά. Χαρακτηριστική περίπτωση, ο πα-
τέρας της ηρωίδας που με την παραμονή του κοντά στο βασιλιά και την
ικανοποίηση των αιτημάτων του, κέρδισε την εύνοια και κατά την ηρωί- 227
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δα έγινε «μέγας και πολύς». Ο ειρωνικός και σατυρικός τόνος του συγ-
γραφέα είναι διάχυτος· μέσα από την προβολή των πολιτικών πεποιθή-
σεων της εποχής ο συγγραφέας κατακρίνει την πολιτική διαφθορά της
εποχής του, την προσπάθεια  για καταξίωση κοινωνική και πολιτική μέ-
σα από δόλιους τρόπους και μηχανορραφίες, την άμεση εξάρτηση της
παραμονής στα αξιώματα αυτά από τις κολακείες και τους επαίνους
προς το βασιλιά. Αποκαλύπτει δηλαδή τη νοοτροπία των ισχυρών της
εποχής του αλλά και έμμεσα την ηθική διαφθορά τους, αφού έχοντας χά-
σει κάθε έννοια δικαίου και γεμάτοι φιλαρέσκεια και φιλοδοξίες κάνουν
οτιδήποτε προκειμένου να διατηρήσουν την επιφάνειά τους.

4η ενότητα: Ο μονόλογος της ηρωίδας, της σαραντάχρονης Σεβαστής
καταλήγει και ολοκληρώνεται μέσα από την προβολή και επίδειξη των
γνώσεών της. Η άμεση αναφορά της στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, η
αγάπη της για μάθηση και γνώση και τέλος η απαρίθμηση μυθικών και
ιστορικών ονομάτων, όπως έρχονται στο νου, αποτελεί χαρακτηριστική
προσπάθεια όχι μόνο της ιδίας αλλά και όλων των ανθρώπων, που συ-
ναποτελούν και συνθέτουν τους κοσμικούς κύκλους να επιβεβαιώσουν
τη φιλομάθεια του χαρακτήρα τους, το ενδιαφέρον τους, πέρα από τις
επιφανειακές συναναστροφές, για την ουσία της παιδείας. Aποτελεί
ακόμα προσπάθεια να κατοχυρώσουν τη δύναμη που η κοινωνική τους
θέση τους προσφέρει μέσα από την πνευματική δύναμη. Πρόκειται για
προσφιλή συνήθεια των κοινωνικά επιφανών ανθρώπων η οποία βρί-
σκει απήχηση ακόμα και σήμερα. Τα γραμματικά, ωστόσο, και συντα-
κτικά λάθη της ηρωίδας και πολύ περισσότερο η σύγχυση μεταξύ των
ιστορικών και μυθικών γεγονότων που η ίδια απαριθμεί δε γίνεται τυ-
χαία· σκόπιμα ο αφηγητής και μέσα από αυτόν ο ίδιος ο συγγραφέας την
παρουσιάζει να μεταχειρίζεται λανθασμένα τη γλώσσα. Ο σατυρικός και
εύθυμος τόνος που δημιουργείται μέσα από αυτήν την κακογλωσσία αλ-
λά και από το συνοθύλευμα ιστορικών και μυθικών πληροφοριών κα-
τορθώνει να γελοιοποιήσει την ίδια και την τάξη που εκπροσωπεί αλλά
και να ξεσκεπάσει την πραγματική αμάθειά της. Η καυστικότητα του
συγγραφέα στο συγκεκριμένο σημείο διαπερνά κάθε φράση και κάθε λέ-
ξη που προφέρεται από μέρους της ηρωίδας και εντείνει την τραγικότη-
τά της, όπως και την τραγικότητα όλης της κοσμικής Αθήνας που συνο-
ψίζεται στο πρόσωπό της. Η επίθεση του συγγραφέα στρέφεται εναντίον
όλων εκείνων που παραμερίζοντας την ουσία και το πραγματικό περιε-
χόμενο της μάθησης εμμένουν σε τύπους και σε εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά ενώ προσπαθούν να καλύψουν τη γύμνια τους ( πνευματική και
ψυχική) με διάφορους τρόπους. Αυτή τη γύμνια και την κενότητα των228
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κοινωνικά καταξιωμένων ανθρώπων επιχειρεί να ξεσκεπάσει ο συγγρα-
φέας στο απόσπασμα, ρίχνοντας φως σε νοοτροπίες και αντιλήψεις
καθ’ όλα διαχρονικές και επίκαιρες.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του συγγραφέα είναι η καθαρεύουσα της εποχής που μέσα
από τις χαρακτηριστικές και καίριες εκφράσεις που αποδίδουν την κα-
κογλωσσία και τα λάθη (συντακτικά) της ηρωίδας ενισχύουν το σατυρι-
κό πνεύμα του διηγήματος. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος γίνεται άμεσο και οικείο μέσα από τη χρήση του διαλόγου
ενώ μέσα από την καταφυγή στο μονόλογο που εκτείνεται στο μεγαλύ-
τερο μέρος του αποσπάσματος μετατρέπεται αυτόματα σε δραματικό με
προεκτάσεις εξομολογητικές ορισμένες στιγμές. Ο αφηγητής είναι ο
πρωτοπρόσωπος αφηγητής που παίρνει μέρος στα γεγονότα που δια-
δραματίζονται και καταγράφει άμεσα τις εξελίξεις. Μέσα από το συν-
δυασμό της αφήγησης και του διαλόγου (που από ένα σημείο και μετά
γίνεται μονόλογος) κατορθώνει να προσδώσει ποικιλία και να κρατήσει
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη του, κάτι που επιτυγχάνεται και
από τα σατυρικά στοιχεία που προσθέτει στο κείμενο. Η εστίαση που υι-
οθετεί είναι η εσωτερική, από την οπτική δηλαδή γωνία ενός ήρωα, συ-
γκεκριμένα στο απόσπασμα, του εξαδέλφου της σαραντάχρονης ηρωί-
δας. Τέλος, ο συγγραφέας μπορούμε να πούμε πως προτιμά τη δυναμι-
κή και όχι στατική παρουσίαση της ηρωίδας του μέσα από τα λόγια της
(και ιδιαίτερα μέσα από την έκταση του μονολόγου της) γεγονός που δί-
νει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να δημιουργήσει τη δική του ελεύθε-
ρη γνώμη για τη συμπεριφορά της ίδιας και της τάξης της και να προ-
σλάβει τα ανάλογα μηνύματα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο κεί-
μενο που μέσα από την εύστοχη καυστικότητα και σατυρική χροιά της
φωνής του συγγραφέα προβάλλει αντιλήψεις και νοοτροπίες κυρίαρχες
ακόμα και σήμερα. Επομένως, μπορούμε να πούμε πως η φωνή του συγ-
γραφέα ακούγεται και στη σημερινή εποχή και γίνεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο διαχρονική.

229
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Περιγράψτε την εικόνα των ηθών και των αντιλήψεων που χαρα-

κτηρίζουν τους κοσμικούς Aθηναίους της εποχής, σύμφωνα με τον

Παλαιολόγο.

Οι κοσμικοί Αθηναίοι της εποχής ζώντας μέσα στην ξεγνοιασιά που
η οικονομική τους άνεση τους επιτρέπει, επιδίδονται καθημερινά σε συ-
γκεντρώσεις, σε διασκεδάσεις, σε χοροεσπερίδες και παραστάσεις και εν
γένει απολαμβάνουν τις όμορφες και χαρούμενες στιγμές της ζωής,
απομακρυσμένοι από προβλήματα και δυσκολίες. Έμμεσα ο ποιητής χα-
ρακτηρίζει όλες αυτές τις ενασχολήσεις τους ως θέατρο (μέσα από τη με-
ταφορική χρήση της λέξης), ως ενασχολήσεις δηλαδή όχι ουσιαστικές
και ωφέλιμες αλλά τυπικές που σκοπό μοναδικό έχουν να ενισχύσουν
τη δόξα και τη φήμη τους και να προβάλλουν ακόμα περισσότερο την
κοινωνική τους θέση. Όσον αφορά στις αντιλήψεις τους, αυτές παρου-
σιάζουν μια μεγαλύτερη ελευθερία σε σύγκριση με το παρελθόν, μια δυ-
νατότητα αποδέσμευσης από τα στενά, περιοριστικά πλαίσια των πα-
λαιότερων κανόνων συμπεριφοράς. Επομένως διέπονται από μια τάση
φιλελευθερισμού σε σύγκριση με τις συντηρητικές απόψεις του παρελ-
θόντος και αυτό αποτελεί ένα θετικό βήμα προς τα μπροστά, ιδιαίτερα
στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων. Τώρα, οι άνθρωποι απελευ-
θερωμένοι από κάποιες προκαταλήψεις μπορούν να πλησιάσουν τον
άλλο πιο εύκολα, τα δύο φύλα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζονται
πριν το γάμο ενώ οι επαφές σταδιακά γίνονται πιο οικείες και ζεστές.
Όλα αυτά συνθέτουν το πλέγμα των ηθών και των αντιλήψεων των αν-
θρώπων της κοσμικής Αθήνας, έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα από τη
ματιά μιας ώριμης κοσμικής Αθηναίας.

2. Ποιός είναι ο ρόλος του παλατιού και των πολιτικών αξιωμάτων

στην κοινωνία της εποχής, σύμφωνα με την αντίληψη της Σεβα-

στής;

Σύμφωνα με την αντίληψη της ηρωίδας, της Σεβαστής, ο ρόλος του
παλατιού και του βασιλιά είναι καθοριστικός στη ζωή των ανθρώπων
και μάλιστα συνδέεται άμεσα με τα πολιτικά αξιώματα που προσπα-
θούν να κερδίσουν διάφοροι επιφανείς άνθρωποι της εποχής. Τα πολι-
τικά δικαιώματα και οι τίτλοι δεν κερδίζονται ανάλογα με την ικανότη-
τα και την αξιοσύνη του κάθε ανθρώπου· η κοινωνική θέση και η κατα-230
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γωγή του προσδιορίζουν τη σταδιοδρομία του, ενώ και η ίδια, η ηρωίδα
όπως χαρακτηριστικά, ομολογεί, ελπίζει τους τίτλους να τους πάρουν
οι ευγενείς, οι άνθρωποι δηλαδή με κοινωνική επιφάνεια. Σ’ αυτά μπο-
ρούν να προστεθούν και οι έπαινοι και οι κολακείες προς τα πρόσωπα
της βασιλικής οικογένειας, που άλλο σκοπό δεν έχουν παρά να κερδί-
σουν για λογαριασμό τους τη βασιλική εύνοια και να αναδειχθούν επο-
μένως σε κάποιο αξίωμα. Γι’ αυτό και η Σεβαστή το μόνο που μπορεί να
κάνει είναι να δείχνει μέσα από τα λόγια της το σεβασμό της προς το
πρόσωπο του βασιλιά, αποκαλύπτοντας έτσι την απόλυτη προσήλωση
όλων στο βασιλιά και το παλάτι, που κινεί όλα τα νήματα και μέσα από
την εξουσία του καθορίζει και τη ζωή των απλών ανθρώπων της εποχής.

3. Πώς αντιμετωπίζει η Σεβαστή τον ξαδερφό της στο απόσπασμα;

Η Σεβαστή, μια σαραντάχρονη κοσμική Αθηναία, που παρ’ όλες τις
κοσμικές συνήθειες των ανθρώπων του κύκλου της παραμένει μια γυ-
ναίκα δυστυχισμένη και μόνη, αντιμετωπίζει τον ξάδερφό της – αφηγητή
(συγγραφέα) με απόλυτη εγκαρδιότητα και οικειότητα, οικειότητα που
προέρχεται από το ξανασμίξιμο αγαπημένων συγγενικών προσώπων.
Οι πρώτες φράσεις «ώρμησεν επάνω μου και εφήρμοσεν...γραϊδίου»
αποκαλύπτουν την ένταση των συναισθημάτων της, τη συγκίνηση και
την απροσδόκητη χαρά γι’ αυτό το ξαναντάμωμα, αντίδραση που μπο-
ρεί να οφείλεται και στο μεγάλο συναισθηματικό της κενό που προσδο-
κά ίσως ν’ αναπληρώσει μέσα από τον ξάδερφό της. Δείχνει ενδιαφέρον
για τον ίδιο, νιώθει την ανάγκη να της φανερώσει κι ο ίδιος κάτι από τη
χαρά και την αγάπη του προς το πρόσωπό της, αναζητά απεγνωσμένα
το φιλί του και ελπίζει στην παραμονή του στην Αθήνα («Ελπίζω...και
θα σ’ έχωμεν εις την Πρωτεύουσαν»). Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι τό-
σο αυθόρμητες και στοργικές, σκιαγραφούν μια ψυχή μοναχική, μια
καρδιά που στερήθηκε την αγάπη, τη στοργή και την ευτυχία και που μέ-
σα από το πρόσωπο  του ξαδέρφου – αφηγητή αναζητά το μοναδικό κώ-
δικα ουσιαστικής επικοινωνίας που της έχει απομείνει. Ο ξάδερφος εί-
ναι το πρόσωπο στο οποίο αφήνεται να εξομολογηθεί και που μέσα από
την εξομολόγησή της ελπίζει στη λύτρωση από τα πάθη της δυστυχισμέ-
νης της ζωής.

4. Δοκιμάστε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα γραμματικά λάθη

και τους σολοικισμούς που απαντούν στην αφήγηση.

Μέσα σε όλη την αφήγηση απαντούν συχνά γραμματικά λάθη και σο-
λοικισμοί δηλαδή λάθη που γίνονται κατά την  έκφραση ή τη σύνταξη 231
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και που σκοπό έχουν ν’ αναδείξουν τόσο την αμάθεια της ηρωίδας που
προσπαθεί επιδεικτικά να προβάλλει τις γνώσεις της όσο και να δημι-
ουργήσουν ένα εύθυμο κλίμα και μια ευχάριστη διάθεση μέσα από την
οποία διαφαίνεται η σατυρική φωνή του δημιουργού – συγγραφέα.
Έτσι, σημεία στα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοιου είδους φαι-
νόμενα είναι τα εξής:

1) είναι τόσοι χρόνοι αφού δε μας είδες = πάνε τόσα χρόνια από τό-
τε που μας είδες για τελευταία φορά

2) μεγαλύνουν μάλιστα = μεγαλώνουν πολύ
3) ογλήγορα αντί γρήγορα
4) υγείαν έχεις ελαφριάν = ας είναι ελαφρύ το χώμα, η γαία (όχι η

υγεία) που σκεπάζει κάποιον
5) ειπέ με = αντί ειπέ σε μένα (ή μοι)
6) Ελπίζω ότι η ευγένειά σου θα έμβης εις τα πολιτικά = ελπίζω ότι

με την ευγένειά σου θα μπεις στην πολιτική ζωή, θα αναμειχθείς με την
πολιτική ζωή

7) χωρίς να παρεξηγηθεί = χωρίς να παρεξηγηθούν
8) δεν άφηναν τον γαμβρόν να ομιλήση την νύμφην = να ομιλήσει

στη νύμφην
9) εβγάλλει = αντί βγάζει

10) τινάς = αντί τις, κάποιος
11) μεταϋπανδρεύομαι = ξαναπαντρεύομαι
12) εις φρικτήν υπόληψιν = αντί σε σπουδαία υπόληψη, σε μεγάλη

εκτίμηση
13) από τον βραχίων = αντί από τον βραχίονα
14) τι ωραίαι γλώσσαι και ήμεροι! τι ωραίαι γλώσσαι και ημέρες
15) την σαρξ ημπορεί να τιμωρήση τινάς όταν ατακτή = την σάρ-

κα...να τιμωρήσει τις / κάποιος
16) οπωσούν = οποσούν
17) ημισεροί = αντί οι μισοί, κατ’ επέκτασοι οι ανάπηροι
18) την τύχη του Πάρις = την τύχη του Πάρι (χρησιμοποιεί ονομα-

στική αντί γενικής)
19) Εν ενός λόγου = Εν ενί λόγω ή Με ένα λόγο (η πρόθεση εν δε συ-

ντάσσεται με γενική όπως παρουσιάζεται στο κείμενο. Μόνο με δοτική)

232

∂ÓfiÙËÙ·:
OÈ º·Ó·ÚÈÒÙÂ˜

Î·È ÔÈ
PÔÌ·ÓÙÈÎÔ›
ÙˆÓ AıËÓÒÓ

200-241(21Ô-25Ô)  12-01-04  06:19  ™ÂÏ›‰·232



Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ο ένθερμος τρόπος με τον οποίο η Σεβαστή αντιμετωπίζει τον ξάδερ-
φό της φανερώνει κάτι για το χαρακτήρα της και την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται;

2. Μπορούμε να πούμε πως η Σεβαστή, έτσι όπως παρουσιάζεται στο
διήγημα, είναι ένα δραματικό πρόσωπο; Να δικαιολογήσετε την απά-
ντησή σας.
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«Δ· ˘·ÏÔˆÏÂ›·»

∂ªª∞¡√À∏§ ƒ√Ϊ¢∏™ (1836-1904)

A. ¢HMIOYP°O™

Ο Ροΐδης γεννήθηκε το 1836  στην Ερμούπολη της Σύρου από εύπο-
ρους και αριστοκρατικής καταγωγής γονείς. Το 1841, η οικογένεια του
μετακόμισε στην Ιταλία λόγω του διορισμού του πατέρα του από μεγά-
λο εμπορικό οίκο της εποχής, με έδρα την Γένοβα. Σε ηλικία δεκατριών
ετών, ο Ροΐδης επιστρέφει στην Ερμούπολη. Εκεί σπουδάζει στο ελλη-
νοαμερικανικό λύκειο Χ. Ευαγγελίδη. Συμμαθητής του ήταν ο λόγιος,
συγγραφέας και έμπορος Δ. Βικέλας και μαζί εξέδιδαν μια εβδομαδιαία
χειρόγραφη εφημερίδα. Το 1855 εγκαθίσταται στο Βερολίνο για θερα-
πεία για το πρόβλημα της βαρηκοΐας που εμφανίστηκε τότε και στον τα-
λαιπώρησε σε όλη τη ζωή του. Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα
φιλολογίας και φιλοσοφίας. Το 1862 εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα,
αποφασισμένος να μην ακολουθήσει τις εμπορικές δραστηριότητες του
πατέρα του αλλά να αφοσιωθεί στην ενασχόληση με τα γράμματα.

Το 1866 ολοκληρώνει την συγγραφή του πρώτου του μυθιστορήματος
Πάπισσα Ιωάννα, έργο μέσα από το οποίο ο Ροϊδης σατιρίζει τον κλή-
ρο της Δυτικής Εκκλησίας την περίοδο του μεσαίωνα. Το βιβλίο αφορί-
στηκε την εποχή εκείνη από την Ιερά Σύνοδο αλλά κατάφερνε να κατα-
ξιώσει διεθνώς τον Ροϊδη, ο οποίος τα επόμενα χρόνια συνεργάζεται με
γαλλόφωνες εφημερίδες ενώ το 1870 γίνεται και διευθυντής της εφημε-
ρίδας Greece.

Το 1875 εκδίδει την εφημερίδα Ασμοδαίος  μέσα από τις σελίδες της
οποίας έχει τη δυνατότητα να σχολιάζει την δημόσια και πολιτική ζωή
της Ελλάδος καθώς και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Μεταξύ άλλων,
υποστηρίζει τον Χαρίλαο Τρικούπη. Το 1877 αρχίζει η διαμάχη του με
τον Άγγελο Βλάχο, με αφορμή ένα κριτικό του κείμενο με τίτλο Περί
Συγχρόνου Ελληνικής Ποιήσεως, στο οποίο επιτίθεται κατά του ακραί-
ου ρομαντισμού και των ποιητικών διαγωνισμών του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Παράλληλα, ο Ροϊδης εμφανίζεται ως υπέρμαχος της δημοτι-
κής με μια σειρά από γλωσσικές μελέτες, αν και ο ίδιος γράφει τα κεί-
μενά του στην καθαρεύουσα. Η κυριότερη μελέτη του για τη γλώσσα εί-
ναι τα Είδωλα, 1893.
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Την περίοδο 1890-1900 δημοσιεύει το μεγαλύτερο μέρος του καθαρά
αφηγηματικού του έργου, που περιλαμβάνει αρκετά διηγήματα. Μέχρι
το τέλος της ζωής του διατηρεί συνεργασίες με πολλά λογοτεχνικά πε-
ριοδικά αλλά και εφημερίδες της εποχής. Πέθανε στην Αθήνα το 1904.

Έργα του: Πάπισσα Iωάννα (1866), Iστορία ενός αλόγου, Ψυχολογία
Συριανού συζύγου, Tο Ξεστούπωμα κ.α.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Με γνήσια σατυρική και ειρωνική διάθεση ο συγγραφέας στο διήγη-
μα αυτό ρίχνει φως σε διάφορα θέματα και σκηνές της καθημερινής ζω-
ής στην Αθήνα· ιδιαίτερα μέσα από το προσωπικό του ύφος και τον επι-
κριτικό τόνο που υιοθετεί εκθέτει τα μικροπροβλήματα της καθημερινό-
τητας που δυσχεραίνουν τη ζωή στην πόλη· αυτά δεν είναι άλλα από την
καταπάτηση των πεζοδρομίων από τους καταστηματάρχες αλλά και η
ύπαρξη αδέσποτων σκυλιών στην πρωτεύουσα. Μέσα από την εύθυμη
παρουσίαση των θεμάτων αυτών που δημιουργούν μπροστά μας ζωηρές
και παραστατικές εικόνες, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη
της υπόθεσης που κερδίζει τις εντυπώσεις.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Οι σκύλοι...η ουρά»: Τα αδέσποτα σκυλιά και οι κατα-
στροφές που προξενούν στην πραμάτεια των εμπόρων που εκθέτουν τα
προϊόντα τους εντός του πεζοδρομίου.

2η ενότητα: «Μάταιοι λοιπόν...μαγκούφη!»: Η καταπάτηση των πε-
ζοδρομιών από τους καταστηματάρχες, οι δυσκολίες στη μετακίνηση
πάνω στο πεζοδρόμιο και οι τραγικές συνέπειες.

3η ενότητα: «Αλλά το υπέρ παν ερεθίζον τα νεύρα είναι όταν...πεζο-
δρόμων»: Τα υαλοπωλεία και η εξομολόγηση της διάθεσης του συγγρα-
φέα για μελλοντική καταστροφή τους – Ανατροπή / Αναχαίτιση της κρυ-
φής του επιθυμίας από τη συνειδητοποίηση των πιθανών συνεπειών.

4η ενότητα: «Τον ακοίμητον τούτον πόθον...όμοιον σκύλον» Ένας
αδέσποτος σκύλος καταστρέφει μια έκθεση από υαλικά είδη προς χαρά
και ικανοποίηση του συγγραφέα, η διαφυγή του ίδιου, ο ξυλοδαρμός
του αγοριού και της γυναίκας.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο συγγραφέας με αδρές γραμμές παρουσιάζει τα καθημερινά προ-
βλήματα της αστικής ζωής στην Αθήνα: τα αδέσποτα σκυλιά αποτελούν
σύνηθες φαινόμενο. Ιδιαίτερα αποτελούν πρόβλημα για τους καταστη-
ματάρχες που εκθέτουν την πραμάτειά τους στο δρόμο. Το μεγαλύτερο
ωστόσο πρόβλημα κατά την άποψη του συγγραφέα είναι το ίδιο το γε-
γονός της καταπάτησης των πεζοδρομίων από τους καταστηματάρχες.
Με την έκθεση των προϊόντων τους στο πεζοδρόμιο, δυσχεραίνουν το
πέρασμα των διαβατών. Από το γενικό πλαίσιο, η ματιά του κατευθείαν
μεταφέρεται στους υαλοπώλες, τους οποίους αποστρέφεται και ο ίδιος
ο συγγραφέας, και στην περιγραφή ενός ευτράπελου περιστατικού κατά
τη διάρκεια του οποίου ένας αδέσποτος σκύλος  έσπασε την πραμάτειά
τους, επιφέροντας κατά κάποιον τρόπο την ηθική δικαίωση.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο συγγραφέας με την πρώτη φράση μας εισάγει άμεσα,
μέσα από το προσωπείο του αφηγητή, στην υπόθεση και στην έκθεση του
προβλήματος: τα αδέσποτα σκυλιά που συχνάζουν στους δρόμους της
Αθήνας καταστρέφουν «με την ποτιστική τους μανία», όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται, τα προϊόντα των εμπόρων που εκτίθενται κατά μή-
κος των πεζοδρομίων. Η συνήθεια αυτή εξοργίζει κάθε φορά τους μι-
κροπωλητές που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται
αστραπιαία από την αναίσχυντη μανία των ζώων αυτών, ενώ η εικόνα
του κυνηγητού από μέρους των εμπόρων δημιουργεί ευχάριστη διάθεση
και εύθυμο κλίμα ως προς τη συνέχεια.

2η ενότητα: Από το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων ο συγγραφέ-
ας λογικά και αβίαστα περνά στο πρόβλημα που και για τον ίδιο είναι
το πιο σημαντικό· το πρόβλημα αυτό είναι η οικειοποίηση των ίδιων
των πεζοδρομίων από τους εμπόρους που θεωρώντας τα ως χώρους
ιδιωτικούς τα χρησιμοποιούν για να εκθέσουν την πραμάτειά τους. Ο
χώρος όμως αυτό όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο συγγραφέας δεν
είναι παρά προορισμένος μόνο για τους διαβάτες που περνώντας από
αυτά αντιμετωπίζουν εμφανείς δυσκολίες στο πέρασμά τους. Άλλωστε
δεν είναι λίγες οι φορές που διαβάτες άθελά τους έχουν γίνει η αιτία για
την καταστροφή της περιουσίας των μικροπωλητών, προκαλώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τις οργισμένες αντιδράσεις τους και την υβριστική συ-
μπεριφορά τους. Στη συγκεκριμένα νοηματική ενότητα είναι εμφανής η236
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ειρωνική διάθεση του αφηγητή – συγγραφέα ο οποίος χρησιμοποιώντας
κατάλληλα τη γλώσσα (πρβλ. εδωδιμοπωλεία, επανάστασις κατά των βου-
λών της πανσόφου Θείας Προνοίας...των ομματοϋαλίων, επιδαψιλεύο-
ντας) επικρίνει μέσα από το χιουμοριστικό του τόνο τη νοοτροπία των
μικροεμπόρων που αν και είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την χαοτική κα-
τάσταση που επικρατεί στα πεζοδρόμια κατηγορούν ευθαρσώς τους αθώ-
ους για τα πιθανά μικροατυχήματα και τις ζημιές που προξενούνται.

3η ενότητα: Ο αφηγητής από τη γενική περιγραφή της εικόνας των
αθηναϊκών πεζοδρομίων που έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια μαγαζιά,
επικεντρώνει ιδιαίτερα την προσοχή του και τη ματιά του στα υαλοπω-
λεία. Αυτά κατά την άποψη του αποτελούν το αποκορύφωμα του προ-
βλήματος, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς και τις παράλογες απαιτήσεις
που προβάλλουν οι υαλοπώλες («και τίνος παραλόγου απαιτήσεις προ-
σόντων ισορροπιστούν παρά των διαβατών») γεγονός που οξύνει ακόμα
περισσότερο την κατάσταση. Ο αφηγητής και προφανώς πίσω από το
προσωπείο του και ο ίδιος ο συγγραφέας με ειλικρίνεια αποκαλύπτει την
εκδικητική του διάθεση να καταστρέψει την εύθραυστη αυτή περιουσία
(και συγχρόνως τόσο ελκυστική για σπάσιμο!) που εκτίθεται κατά μήκος
των πεζοδρομίων της Αθήνας σαν να θέλει μ’ αυτόν τον τρόπο να δώσει
ένα δίδαγμα στους ίδιους τους υαλοπώλες και να επιφέρει ηθική δικαίω-
ση για λογαριασμό των ίδιων των διαβατών. Συμμεριζόμενος ωστόσο, κά-
τω από το άγρυπνο βλέμμα και την καθοδήγηση της Αθηνάς, πιθανόν ενός
οικείου του προσώπου, τις επερχόμενες συνέπειες (κοροϊδία από περα-
στικούς, σύλληψη και αδυναμία συνεννόησης με τον αστυνομικό) ομολο-
γεί πως η κρυφή του αυτή επιθυμία πάντοτε ακυρώνεται και έτσι ο πόθος
του αυτός μένει κατά κάποιο τρόπο ανεκπλήρωτος.

4η ενότητα: Ωστόσο, την πραγματοποίηση της επιθυμίας του αυτής
έρχεται να εκπληρώσει ένας σκύλος και μάλιστα αδέσποτος, από εκεί-
νους εναντίον των οποίων στρεφόταν στην αρχή του αποσπάσματος.
Έτσι, ο αδέσποτος σκύλος μετατρέπεται από άμεσα κατηγορούμενος
στο κατάλληλο μέσο με το οποίο τόσο ο αφηγητής θα πάρει μιας μορφής
εκδίκηση όσο και θα νιώσει απόλυτη ηθική ικανοποίηση. Με ζωηρά
χρώματα και γλαφυρό τρόπο αποδίδει με κάθε λεπτομέρεια το περιστα-
τικό κατά τη διάρκεια του οποίου ένας αδέσποτος σκύλος έγινε η αιτία
να καταστραφεί μια ολόκληρη έκθεση με υαλικά. Με παραστατικό τρό-
πο ο αφηγητής παρουσιάζει το σχεδιασμό των κινήσεων του σκύλου
προκειμένου να προσεγγίσει το επίμαχο αντικείμενο που του είχε προ-
καλέσει εντύπωση, εστιάζει την προσοχή στην εμφάνιση της γυναίκας
που προξένησε την ταραχή του σκύλου (και επομένως την αποδιοργά- 237
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νωσή του) για να καταλήξει στην παράθεση των ολέθριων συνεπειών
αυτής της ταραχής. Η επιγραμματική φράση του αφηγητή «όμορφον και
ανίδεον χάος συντριμμάτων» συνοψίζει το μέγεθος της καταστροφής
αλλά και έμμεσα αποκαλύπτει την ικανοποίηση και τη χαρά του ιδίου
για το περιστατικό με την απρόσμενα ευχάριστη κατάληξή του. Συνεχί-
ζοντας την αφήγηση αποκαλύπτει όχι μόνο τις άμεσες αλλά και τις έμ-
μεσες συνέπειες της καταστροφής αυτής: η γυναίκα του υαλοπωλείου
ξεσπά την οργή της στο παιδί της πιστεύοντας πως είναι υπεύθυνο για
τη μη σωστή φύλαξη και επιτήρηση των εκθεμάτων, ενώ ο πατέρας με τη
σειρά του χτυπά η μητέρα. Το ειρωνικό σχόλιο του αφηγητή (οι γυναί-
κες δεν είναι εύθραυστες όπως οι γυάλινες φιάλες) και επομένως και
του συγγραφέα με την ιδιαίτερα εμφατική πρόταξη του επιρρήματος
«κρίμα» φανερώνει την αποστροφή προς το γυναικείο φύλο, ως αποτέ-
λεσμα δυσκολίας επικοινωνίας μαζί τους. Μοιάζει σαν να επικροτεί τη
βάρβαρη χειρονομία του άντρα και παράλληλα ρίχνει φως στις συνή-
θειες της εποχής, εποχής κατά την οποία η γυναίκα αποτελούσε τη σκιά
του συζύγου της και συναινούσε σε όλες του τις αποφάσεις. Η καταλη-
κτική περίοδος είναι δηλωτική της άμεσης ικανοποιήσεως του αφηγητή
που παρά την μη επίλυση των βασικών προβλημάτων νιώθει ωστόσο ως
ένα βαθμό μια δικαίωση.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ροϊδης είναι η καθαρεύουσα η οποία
αποπνέοντας μια μεγαλοπρέπεια και προσδίδοντας ούτως ή άλλως έναν
επιβλητικό τόνο σε όλο το απόσπασμα ταιριάζει απόλυτα με το σατυρι-
κό και επικριτικό, συχνά ειρωνικό ύφος του συγγραφέα δημιουργώντας
έτσι αντιθέσεις και εικόνες που εντυπώνονται και προσελκύουν τον
αναγνώστη. Ο συγγραφέας καταφεύγει στη χρήση του γ΄ ενικού γραμ-
ματικού προσώπου, που άλλωστε είναι το πλέον κατάλληλο για την
αφήγηση, δίνοντας έτσι στο αφηγηματικό του μέρος αξιόλογη έκταση. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το γ΄ ενικό πρόσωπο εναλλάσσεται με το α΄ ενικό υιοθετώντας την
οπτική γωνία του ήρωα που παρακολουθεί τα γεγονότα που εκτυλίσσο-
νται (εσωτερική εστίαση). Με την εναλλαγή αυτή προσπαθεί να ζωηρέ-
ψει την αφήγηση, να σπάσει τη μονοτονία της, ενώ με την ακόλουθη πε-238
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ριγραφή του περιστατικού με τον αδέσποτο σκύλο εστιάζει και απομο-
νώνει την προσοχή του αναγνώστη σε καθορισμένες σκηνές, επιδιώκο-
ντας να δώσει βάθος και παραστατικότητα στο σύνολο. Τέλος, θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι με ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο χρησιμοποιεί την τε-
χνική της πρόδρομης ή προδρομικής αφήγησης σύμφωνα με την οποία ο
αφηγητής κάνει νύξεις σε ορισμένα σημεία του κειμένου για περιστατι-
κά που θ’ ακολουθήσουν στη συνέχεια, έτσι ώστε να προετοιμάσει κα-
τάλληλα τον αναγνώστη του και να μην του δημιουργεί κενά και εκπλή-
ξεις (πρβλ. «Τον ακοίμητον τούτον πόθον... του χρυσού μου ονείρου»).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. O αφηγητής δυσφορεί αρχικά μπροστά στο θέαμα των αδέσποτων

σκύλων, στη συνέχεια όμως διασκεδάζει με το κατόρθωμα του

σκύλου. Πώς εξηγείται η αλλαγή διάθεσης του αφηγητή;

Ο αφηγητής αρχικά δυσφορεί μπροστά στο θέαμα των αδέσποτων
σκύλων· εκείνο όμως που τον εξοργίζει περισσότερο δεν είναι τόσο το
θέαμα αυτό όσο το ίδιο το γεγονός της καταπάτησης των πεζοδρομίων
από τους μικροεμπόρους και τους μικροπωλητές. Οι ίδιοι καταλαμβά-
νουν καθημερινά τα πεζοδρόμια, τα προορισμένα για τους πεζούς και
με μια διάθεση υπεροχής τα οικειοποιούνται εις βάρος της κυκλοφορίας
των πεζών. Γι’ αυτό και ο συγγραφέας στη συνέχεια, επιδιώκοντας να
βρει τρόπο να εκδικηθεί τη συνήθεια αυτή των εμπόρων και ιδιαίτερα
των υαλοπωλών και επιθυμώντας κατά βάθος να καταστρέψει τα εκτε-
θειμένα αντικείμενά τους, αλλάζει στάση απέναντι στους αδέσποτους
σκύλους. Ξεχνά την αρχική δυσμένειά του, γιατί βλέπει πως ενσαρκώ-
νουν το μέσο για να τιμωρηθούν οι υαλοπώλες για τις παράνομες δρα-
στηριότητές τους, επομένως αποτελούν το μέσο για μια επερχόμενη δι-
καίωση (πραγματική και ηθική).

2. Tί ενοχλεί περισσότερο τον αφηγητή στους δρόμους της πόλης

και γιατί;

Αυτό που ενοχλεί περισσότερο τον αφηγητή είναι η μετατροπή των
πεζοδρομίων σε υπαίθρια αγορά με πρωτοβουλία των διαφόρων μικρο-
πωλητών και ιδιαίτερα εκείνων που πωλούν υαλικά. Η ευαίσθητη ματιά 239
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του αφηγητή και κατ’ επέκταση του ίδιου του συγγραφέα εξοργίζεται
από το θέαμα αυτό, επειδή ακριβώς τα πεζοδρόμια δεν αποτελούν κτή-
μα ή περιουσία ιδιώτη· ανήκουν στο κράτος και ο μοναδικός σκοπός /
προορισμός τους είναι να διευκολύνουν τη διάβαση / το πέρασμα των
πεζών· άλλωστε και η ίδια η ετυμολογία της λέξης (πεζοδρόμιο = δρό-
μος για τους πεζούς) αποδεικνύει κάτι τέτοιο· πολύ περισσότερο ενο-
χλείται από την αλαζονική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι έμποροι
αλλά και από τις παράλογες απαιτήσεις τους για προσοχή και σεβασμό
από μέρους των διαβατών απέναντι στην εκτεθειμένη και εύθραυστη πε-
ριουσία τους, γεγονός όμως όχι πάντοτε κατορθωτό / εφικτό.

3. Tί προκάλεσε άθελά του ο σκύλος; Πώς αντιδρά ο αφηγηής μπρο-

στά στο περισατικό; Συγκρίνετε την αντίδρασή του με τη συμπε-

ριφορά των ιδιοκτητών του καταστήματος.

Ο σκύλος άθελά του παρέσυρε στο πέρασμα του όλα τα υαλικά και
κατά συνέπεια προξένησε την ολοκληρωτική καταστροφή της έκθεσης
των γυαλικών. Ο αφηγητής φαίνεται να διασκεδάζει και να χαίρεται με
το γεγονός, καθώς νιώθει πως μ’ αυτόν τον τρόπο τιμωρούνται οι άμε-
σα υπεύθυνοι (=υαλοπώλες) για την καταπάτηση των πεζοδρομίων και
έτσι αποκαθίσταται η ηθική ισορροπία στη συνείδησή του. Αντίθετα, η
συμπεριφορά των ιδιοκτητών του καταστήματος είναι ιδιαίτερα σκληρή
κι αυταρχική. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο ως υπεύθυνο (η μητέρα το παι-
δί, ο πατέρας τη μητέρα) ενώ η σωματική ποινή ως το μοναδικό κατα-
φύγιο τιμωρίας αποκαλύπτει τα απάνθρωπα ήθη της εποχής.

4. Σε αρκετά σημεία του κειμένου είναι εμφανής ο ειρωνικός τόνος

γραφής του Pοΐδη. Nα βρείτε τρία από αυτά τα σημεία. Για ποιό

λόγο ο συγγραφέας επιλέγει αυτό τον ειρωνικό τόνο και ποια μέ-

σα χρησιμοποιεί για να τον εκφράσει;

Ο ειρωνικός τόνος του Ροϊδη είναι διάχυτος σε όλο το απόσπασμα.
Τρία σημεία στα οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής είναι τα εξής:

1) «τρέχοντος καθίδρου και πνευστιώντος κατόπιν σκύλου»: με τον
ειρωνικό του τόνο ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο σημείο προσπαθεί
να γελοιοποιήσει την προσπάθεια των μικροεμπόρων να κυνηγούν τους
αδέσποτους σκύλους, καθώς η προσπάθεια αυτή στην πραγματικότητα
είναι μάταιη. Τα επίθετα «καθίδρου» και «πνευστιώντος» που χρησιμο-
ποιεί και τα οποία μέσα στα πλαίσια της καθαρεύουσας μας παραπέ-
μπουν σε αρχαίες καταλήξεις προσδίδουν κυρίως τον ειρωνικό τόνο

240
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του ύφους του συγγραφέα. 2) «επιδαψιλεύοντος εις αυτόν ενώπιον πλή-
θους κόσμου τα επίθετα»: στο συγκεκριμένο σημείο επιλέγει ο συγγρα-
φέας τον ειρωνικό τόνο της συγγραφής για να επικρίνει την άξεστη συ-
μπεριφορά των μικροεμπόρων που με τις παράλογες απαιτήσεις τους
απέναντι στους διαβάτες κάθε άλλο παρά τους συμπεριφέρονται με ευ-
γένεια και προσήνεια. Η ιδιαίτερη χροιά της λέξης «επιδαψιλεύουσι»
εμπεριέχει μέσα της όλο το βάρος της ειρωνείας που συγκεντρώνεται
στο σημείο αυτό. 3) της μακαρίτιδος «Ωραίας Ελλάδος»: η ειρωνεία
χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει ο συγγραφέας την ασχήμια και κα-
τάντια της άλλοτε κεκοσμημένης Αθήνας σε όλο της το μεγαλείο, έτσι
όπως τη μετέτρεψαν οι μικροέμποροι και οι καταστηματάρχες με τις πα-
ράνομες φιλοδοξίες τους (για επέκταση των επιχειρήσεών τους). Τα ει-
σαγωγικά και η χρήση του επιθέτου ωραία αποκαλύπτουν τη διάθεση
την ειρωνική του συγγραφέα στη συνείδηση του οποίου ηχεί, στην πραγ-
ματικότητα, εκκωφαντικά το επίθετο άθλια και άσχημη.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας μέσα από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση;

2. Μπορείτε να εντοπίστε μέσα στο απόσπασμα σημεία όπου διαφαίνε-
ται η περιγραφική ικανότητα του συγγραφέα;
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«™ÙÔ ¯·Ú¤ÌÈ»

°. μIZYHNO™ (1849-1896)

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στη Βιζύη (ή Βιζώ) της Ανατολικής Θράκης το 1849, γιος

πολύ φτωχικής οικογένειας. Σε ηλικία δέκα ετών, οι γονείς του τον στέλ-

νουν στην Κωνσταντινούπολη κοντά σε ένα θείο του, για να μάθει ρα-

πτική. Παραμένει εκεί μέχρι την ηλικία των 19 ετών προστατευόμενος

από τον Κύπριο έμπορο Γιάγκο Γεωργιάδη και αργότερα προστατευό-

μενος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου ζει για ένα διάστημα

στην Κύπρο, όπου μάλιστα τον προόριζαν για τον ιερατικό κλάδο. Το

1872 γίνεται ιεροσπουδαστής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου

το 1873 δημοσιεύει και την πρώτη του ποιητική συλλογή [Ποιητικά

Πρωτόλεια]. Μεταξύ των καθηγητών του αναφέρεται και ο ποιητής

Ηλίας Τανταλίδης, ο οποίος διέκρινε στον Βιζυηνό στοιχεία ιδιαίτερου

ταλέντου και ευφυΐας ώστε τον σύστησε στον Γεώργιο Ζαρίφη. Το 1874,

το επικό ποίημα του Κόδρος βραβεύεται στον Βουτσιναίο Ποιητικό Δια-

γωνισμό. Την ίδια χρονιά γράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αλ-

λά με δαπάνες του Ζαρίφη μεταβαίνει στη Γερμανία, στη Γοττίγγη, όπου

σπουδάζει φιλολογία και φιλοσοφία στο διάστημα 1875-1878. Το 1876,

η επόμενη ποιητική συλλογή του Άραις μάραις κουκουνάραις (μετονο-

μάστηκε σε Βοσπορίδες αύραι) βραβεύεται στον Βουτσιναίο Διαγωνι-

σμό, στον οποίο το 1877 η συλλογή του Εσπερίδες επαινείται. Παράλ-

ληλα, δημοσιεύει την ποιητική συλλογή Ατθίδες Αύραι. Την ίδια χρονιά

(1883), δημοσιεύεται στην Εστία το πρώτο μεγάλο διήγημα του Μεταξύ
Πειραιώς και Νεαπόλεως και το Ποίος ήτο ο φονεύς του αδερφού μου.
Το 1884, λόγω του θανάτου του προστάτη του Ζαρίφη, υποχρεώνεται να

επιστρέψει στην Αθήνα και διορίζεται καθηγητής σε γυμνάσιο.

Ένα χρόνο αργότερα, εκλέγεται υφηγητής φιλοσοφίας με την διατρι-

βή του Η φιλοσοφία του καλού παρά Πλωτίνω. Παράλληλα δημοσιεύο-

νται τα διηγήματα του Αι συνέπεια της παλαιάς ιστορίας και Το μόνον
της ζωής του ταξείδιον. Kείνη την εποχή αρχίζει να ασχολείται με ένα

μεταλλείο στο Σαμάκοβο. Tο 1886 γράφει το Μοσκώβ Σελήμ. Το 1892

προσβάλλεται από φρενική νόσο και καταλήγει έγκλειστος στο Δρομο-242
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καΐτειο. Ύστερα από τέσσερα χρόνια εγκλεισμού, πεθαίνει τον Απρίλιο

του 1896.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το απόσπασμα είναι παρμένο από το διήγημα του Βιζυηνού «Το μό-
νον της ζωής του ταξίδιον» στο οποίο ο μικρός ήρωας – συγγραφέας πε-
ριγράφει την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει με τον παππού του μέσα
από τις ιστορίες που του διηγείται για ταξίδια και περιπέτειες που στην
πραγματικότητα ποτέ δεν έκανε. Το απόσπασμα που καταχωρείται στα
κείμενά μας είναι παρμένο από το εισαγωγικό μέρος του διηγήματος
όπου το μικρό παιδί – συγγραφέας δοκιμάζει σύγχυση ανάμεσα στις
ιστορίες που του αφηγείται ο παππούς του και την πραγματικότητα που
το ίδιο αντιμετωπίζει.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ότε μ’ εστρατολόγουν...και τελειώνει η ιστορία». Η
ιστορία του παππού για την ένωση της βασιλοπούλας και του μικρού
ραφτόπουλου έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από την αφήγηση του παι-
διού – συγγραφέα.

2η ενότητα: «Ταύτα πάντα μοι τα διηγείτο...εκ μέρους τερατώδους τι-
νός καταδιώκτου»: Η μετάβαση του μικρού ήρωα στο μικρό ραφτάδικο
– Οι επισκέψεις στο βασιλικό παλάτι – Η αποτυχία άμεσης, στενής επι-
κοινωνίας με τη βασιλοπούλα – Η άγρυπνη παρουσία των ευνούχων.

3η ενότητα: «Πως ευρέθην πάλιν εις το εργαστήριόν μας...καρδιοβό-
λου νοσταλγίας»: Η επιστροφή στο ραφτάδικο και η αποκάλυψη της
αλήθειας – Η απογοήτευση του μικρού παιδιού και η απόφασή του να
μην ξαναπάει στο παλάτι. Η ανία που νιώθει αλλά και η νοσταλγία για
τη βασιλοπούλα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο μικρός ήρωας  που δεν είναι άλλος από τον ίδιο το Βιζυηνό μας με- 243
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ταφέρει στα παιδικά του χρόνια και με αφορμή τη μετάβασή του στην
Κωνσταντινούπολη, για να εξασκήσει το επάγγελμα του ράφτη, υπό μορ-
φή αναδρομικής αφηγήσεως θυμάται τις ιστορίες του παππού του σχετι-
κά με το ραφτόπουλο και τη βασιλοπούλα. Η μετάβασή του ωστόσο στο
βασιλικό οίκο της Κωνσταντινούπολης δυσχεραίνει την επικοινωνία του
με τη νεαρή βασιλοπούλα καθώς προστατεύεται από τους ευνούχους του
παλατιού, ενώ αργότερα  αποκαλύπτεται η αλήθεια η οποία αίρει το μύ-
θο που είχε δημιουργήσει η φανταστική διήγηση του παππού: βασιλο-
πούλα δεν υπάρχει, αντίθετα πίσω από το όνομα αυτής κρύβεται ο γη-
ραιότερος ευνούχος του παλατιού. Το παιδί απογοητεύεται και συνεχί-
ζει τη μονότονη ζωή του στο ραφτάδικο δίχως πλέον να ελπίζει σε κάτι.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο αφηγητής από τις πρώτες σειρές του διηγήματος μας
ενημερώνει για τον τόπο και το χρόνο της δράσης. Τόπος είναι η Κων-
σταντινούπολη και χρόνος τα παιδικά χρόνια του αφηγητή, όταν η οι-
κογένειά του τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για να μάθει την τέ-
χνη του ράφτη. Αν συνδυάσουμε τις πληροφορίες αυτές με τα όσα γνω-
ρίζουμε για τη ζωή του ίδιου του Βιζυηνού που κι αυτός στην παιδική
του ηλικία είχε μεταβεί στην Πόλη δουλεύοντας σ’ ένα ραφτάδικο, μπο-
ρούμε να διακρίνουμε το βιογραφικό υπόβαθρο του διηγήματος και πί-
σω από τη φωνή του αφηγητή να διακρίνουμε τη φωνή του συγγραφέα.
Ο αφηγητής πιστεύει πως μεταβαίνοντας στην Πόλη θα συμβούν όλα
εκείνα τα θαυμάσια γεγονότα που του αφηγούνταν ο παππούς του σχε-
τικά με το γάμο του μικρού ραφτόπουλου με τη βασιλοπούλα. Υιοθε-
τώντας την τεχνική της αναδρομικής αφηγήσεως, εξιστορεί σε δραμα-
τικό ενεστώτα που δίνει παραστατικότητα και ζωντάνια όλες τις λε-
πτομέρειες της ιστορίας που κάποτε του είχε αφηγηθεί ο παππούς του,
εντάσσοντας μέσα σ’ αυτή στοιχεία παραμυθικά, στοιχεία μαγικά (η
μορφή της Νεράιδας) που γοητεύουν και δημιουργούν μιαν ατμόσφαι-
ρα ονειρική. Η λεπτομερειακή παράθεση της ιστορίας γίνεται από τον
αφηγητή για να δείξει το μέγεθος της επίδρασης που άσκησε πάνω στην
παιδική ψυχή του αλλά και τις αναμονές του κατά τη μετάβασή του
στην Πόλη που γρήγορα, όπως θα αποκαλύψει ο ίδιος αργότερα, θα
διαψευστούν.

2η ενότητα: Ο ίδιος ο αφηγητής μετά την εξιστόρηση της μαγευτικής
ιστορίας που του είχε διηγηθεί ο παππούς του ομολογεί πως είναι γε-
μάτος από προσδοκίες ενώ με την αφέλεια των παιδικών του χρόνων
πιστεύει στην πραγματοποίηση των προσδοκιών του. Για άλλη μια φο-244
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ρά απομακρύνεται για λίγο από την αφήγησή του, για να περιγράψει τη
μετάβασή του στο παλάτι, το εσωτερικό αυτού και τα όσα διαδραματί-
ζονται εκεί, μεταδίδοντάς μας πάλι κάτι από το μαγικό κόσμο της φα-
ντασίας και του παραμυθιού. Η βασιλοπούλα με τους ευνούχους αλλά
και τις θεραπαινίδες της, ο πλούτος που αναδύει το εσωτερικό του πα-
λατιού, τα πολύτιμα αντικείμενα αλλά και τα παραπετάσματα πίσω από
τα οποία είναι κρυμμένη η βασιλοπούλα δημιουργούν μια κρυπτική
ατμόσφαιρα και συνθέτουν ένα σκηνικό  τρομακτικό και φανταστικό
συγχρόνως. Ο διάλογος με τη βασιλοπούλα προσδίδει ένταση και αγω-
νία καθώς τελείται υπό συνθήκες μυστικοπάθειας και χωρίς να υπάρχει
η δυνατότητα για τον αφηγητή να έλθει σε άμεση επαφή μαζί της. Όλα
αυτά τα στοιχεία προετοιμάζουν σταδιακά και επιδέξια τη σκηνή της
αποκάλυψη της αλήθειας που συντελείται στο τρίτο μέρος με την ανα-
μενόμενη απογοήτευση του αφηγητή.

3η ενότητα: Από το φοβερό χώρο του παλατιού ο αφηγητής μας με-
ταφέρει άμεσα στο χώρο του μικρού ραφτάδικου, εκεί που ανακαλύπτει
μέσα από τα λόγια των υπόλοιπων συναδέλφων του ότι στην πραγματι-
κότητα βασιλοπούλα δεν υπάρχει αλά αντίθετα πίσω από τα παραπετά-
σματα κρύβεται ο πιο ηλικιωμένος ευνούχος του παλατιού. Ο κόσμος
που μέχρι στιγμής ο αφηγητής – ήρωας είχε πλάσει και είχε θεωρήσει ως
αληθινό και πραγματικό μέσα από τις μυθοπλαστικές διηγήσεις του
παππού του μοιάζει να καταρρέει και ο ίδιος απογοητευμένος καθώς
νιώθει προσπαθεί να αντισταθεί σ’ αυτήν την κατάρρευση επιτιθέμενος
στους υπόλοιπους. Δε μπορεί να πιστέψει ότι τα όσα του εξιστόρησε ο
παππούς του και τα όσα βοήθησαν και τον ίδιο να ελπίζει και να υπο-
μένει την ανιαρή ζωή στο ραφτάδικο είναι ψέμα. Πικραμένος και απο-
γοητευμένος από τα όσα ακούει αρνείται αρχικά να τα πιστέψει· αργό-
τερα, όμως, συνειδητοποιώντας ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν ερ-
χόταν μια βασιλοπούλα δια μέσου του πατέρα της για να τον ζητήσει σε
γάμο, αφήνει να εννοήσουμε ότι τελικά αποδέχεται, έστω και με δυσκο-
λία, την αλήθεια· ο μύθος της διπλής πραγματικότητας ο οποίος κυ-
ριαρχεί σε όλα τα διηγήματα του Βιζυηνού, όπως άλλωστε και στην προ-
σωπική του ζωή, επανέρχεται για άλλη μια φορά εδώ, για να επιβεβαιώ-
σει την αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτό που φαινομενικά θεωρούμε ως πραγ-
ματικότητα και σ’ αυτό που στην ουσία συνιστά την πραγματικότητα
αυτή καθ’ εαυτή. Η μια πραγματικότητα είναι αυτή που δημιουργεί η
ονειρική φαντασία του παππού και στην οποία ο αφηγητής-ήρωας πι-
στεύει από την πρώτη στιγμή και η άλλη είναι εκείνη που δημιουργούν
και στοιχειοθετούν τα λόγια των συναδέλφων του, πραγματικότητα που 245
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αίρει την προηγούμενη και συμβάλλει στο να επικρατήσει μια καινούρια
κατάσταση (κυρίως στο συναισθηματικό κόσμο του ήρωα – αφηγητή).
Γι’ αυτό και ο αφηγητής, καθώς ο ίδιος ομολογεί στο τέλος του απο-
σπάσματος, εντελώς μόνος, δίχως καμιά ελπίδα και κάποιο στήριγμα,
περιορισμένος τόσο ιδεολογικά όσο και ψυχικά στην αποπνικτική ατμό-
σφαιρα του ραφτάδικου νοσταλγεί το παρελθόν και θρηνεί την τωρινή
του κατάσταση.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της γλώσσας του συγγραφέα είναι ένας
συνδυασμός από καθαρεύουσα και δημοτική, ιδωμένες και οι δύο και
τοποθετημένες μέσα σ’ ένα τέτοιο πλέγμα που η μια δεν προκαλεί εντύ-
πωση δίπλα στην άλλη αλλά συνδυαζόμενες συνθέτουν την αφηγηματι-
κή ικανότητα και χάρη του ιδίου του Βιζυηνού. Ο συγγραφέας χρησιμο-
ποιεί την καθαρεύουσα στα καθαρώς αφηγηματικά και περιγραφικά μέ-
ρη ενώ τη δημοτική κυρίως στα διαλογικά που κατ’ αυτόν τον τρόπο
προσδίδουν παραστατικότητα. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α’ ενικό
πρόσωπο προκειμένου να προσδώσει αμεσότητα αλλά και την αίσθηση
της προσωπικής μαρτυρίας. Στα σημεία που την ρεαλιστική αφήγηση τη
διακόπτει ο διάλογος ο συγγραφέας ούτως ή άλλως κατορθώνει να εξα-
σφαλίσει την απαραίτητη ζωντάνια και ποικιλία που κατ’ αυτόν τον
τρόπο προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

ii) Ύφος / Mορφή

Ο αφηγητής του διηγήματος είναι δραματοποιημένος από τη στιγμή
που αποτελεί το βασικό ήρωα του διηγήματος και συμμετέχει στα γεγο-
νότα που διαδραματίζονται. Xρησιμοποιεί την αναδρομική αφήγηση
(στο σημείο όπου παρεμβάλλει την ιστορία που του είχε διηγηθεί ο παπ-
πούς του) σύμφωνα με την οποία ο αφηγητής διακόπτει την αφηγούμε-
νη ιστορία για να διηγηθεί κάποια περιστατικά του παρελθόντος σε σχέ-
ση πάντοτε με το παρόν της αφήγησης. Όλα αυτά τα στοιχεία, γλωσσι-
κά και εκφραστικά, δημιουργούν τη δύναμη της πολυδιάστατης γραφής
του συγγραφέα που ρίχνοντας  φως μέσα από τα διηγήματά του και σε
προσωπικά του βιώματα και σε προσωπικές του στιγμές κεντρίζει το
ενδιαφέρον και αναμφισβήτητα κερδίζει την ψυχή του αναγνωστικού
του κοινού.246
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς κρίνετε την πεποίθηση του παιδιού ότι όλες οι ιστορίες που

είχε ακούσει από τον παππού του ήταν αληθινές;

Το παιδί με την αγνότητα της ψυχής του και με την αφέλεια που το
διακατέχει, χαρακτηριστικό άλλωστε της παιδικής ηλικίας, θεωρεί όσα
του λέει ο παππούς του αληθινά. Ο παππούς του είναι ένα πρόσωπο οι-
κείο στο παιδί, με το οποίο μάλιστα το ίδιο το παιδί έχει αναπτύξει μια
ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση, σχέση τρυφερότητας, στοργής και αγά-
πης γι’ αυτό και το παιδί είναι πεπεισμένο πως ο παππούς του δεν μπο-
ρεί να του λέει ψέματα· εξάλλου στη συνείδηση του παιδιού είναι ένας
άνθρωπος κοσμογυρισμένος, με πολλές εμπειρίες και γνώσεις και κατά
συνέπεια έχει την πεποίθηση πως τα όσα ο παππούς του του διηγείται
δεν είναι δημιουργήματα της φαντασίας του αλλά γεγονότα πραγματι-
κά, διασταυρωμένα, που ενέχουν όλο το σημασιολογικό βάρος της ιστο-
ρικής μαρτυρίας και αλήθειας.

2. Γιατί αγανάκτησε τόσο ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ώστε να

μην ξαναμιλήσει στους συμμαθητές του;

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αγανάκτησε με τους συμμαθητές του
που στην ουσία του αποκάλυψαν την αλήθεια, γιατί πίστευε πως τα όσα
του έλεγαν σχετικά με την ανυπαρξία της βασιλοπούλας ήταν παρα-
πλανητικά, προκειμένου να τον περιπαίξουν. Τη στιγμή της αποκάλυ-
ψης της αλήθειας, ο μικρός ήρωας μοιάζοντας εκτεθειμένος ψυχικά και
νιώθοντας πως καταρρέει ο κόσμος στον οποίο ο ίδιος είχε πιστέψει και
είχε στηρίξει τα παιδικά όνειρά του προσπαθεί ν’ αντισταθεί, γι’ αυτό
και στρέφεται εναντίον όλων όσων επιχειρούν να γκρεμίσουν το μυθι-
κό του πλαίσιο ζωής και δράσης.

3. «[…] πίπτομεν, πίπτομεν, πίπτομεν»: Tι εξυπηρετεί η επανάληψη

της γλώσσας;

Η επανάληψη της λέξης χρησιμοποιείται αφενός από το συγγραφέα –
αφηγητή για να προσδώσει στο λόγο του παραστατικότητα, να προσπα-
θήσει να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια των αναγνωστών του τη σκηνή
όπου το μικρό ραφτόπουλο νιώθει πως πέφτει και κατά συνέπεια να
τους κάνει να συναισθανθούν τις αντιδράσεις του μικρού ήρωα. Αφετέ-
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ρου, χρησιμοποιεί τη λέξη συμβολικά, αλληγορικά θέλοντας έτσι να ταυ-
τίσει το πέσιμο με τη σταδιακή προσγείωση στην πραγματικότητα, γεγο-
νός που συμβαίνει και στον ίδιο τον ήρωά του όταν του αποκαλύπτεται
όλη η αλήθεια στην τρίτη και τελευταία ενότητα του αποσπάσματος.

4. Διαλέξτε ένα παραμύθι που γνωρίζετε και προσπαθήστε να εντο-

πίσετε τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζε ένα παιδί, αν πίστευε

ότι πρόκειται για κυριολεκτική αλήθεια.

Αν ένα παιδί πίστευε πως το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας και
του κακού λύκου είναι πέρα για πέρα αληθινό, θα αντιμετώπιζε προ-
βλήματα ως προς τη συμπεριφορά του και τη συναναστροφή του με τους
άλλους ανθρώπους: θα φοβόταν αρχικά να πάει βόλτα σε δάσος και σε
γενικά πυκνόφυτη περιοχή γιατί το δάσος θα το παρέπεμπε άμεσα στο
δάσος όπου ξεγελάστηκε η Κοκκινοσκουφίτσα ενώ μπορεί ακόμα να δί-
σταζε να πλησιάσει τη γιαγιά του, ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα
του οικογενειακού περιβάλλοντος φοβούμενο μήπως η γιαγιά του στην
πραγματικότητα κρύβει άλλο πρόσωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει στα
πλαίσια του παραμυθιού.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να καταγράψετε τις συναισθηματικές αντιδράσεις του βασικού πρω-
ταγωνιστή στο άκουσμα της αλήθειας από τους συναδέλφους του.

2. Λαμβάνοντας υπόψιν σας τα βιογραφικά στοιχεία του Γ. Βιζυηνού,
πιστεύετε πως τα όσα αναφέρονται στο απόσπασμα σχετίζονται άμε-
σα με περιστατικά της προσωπικής του ζωής; Πώς συμβάλλει σ’ αυτό
η πρωτοπρόσωπη αφήγηση;
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«Δ’ ·ÁÓ¿ÓÙÂÌ·»

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏™

A. ¢HMIOYP°O™
H ζωή

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Σκιάθος, 1851 – 1911) είναι ένας
από τους πιο σημαντικούς Νεοέλληνες πεζογράφους, ο κορυφαίος αφη-
γηματογράφος και ο κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγή-
ματος. Ως γιος του φτωχού ιερέα Αδαμαντίου Εμμανουήλ, ο Παπαδια-
μάντης έζησε και ανατράφηκε μέσα σε ένα θρησκευτικό, φτωχό και με
ναυτική παράδοση οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο επέδρασε απο-
φασιστικά στην ψυχοσύνθεσή του. Όταν ήταν δεκαεννιά ετών, αποφά-
σισε να καλογερέψει στο Άγιον Όρος, το οποίο, όμως, εγκατέλειψε λό-
γω της μεγάλης του αγάπης για τη θάλασσα. Φοίτησε διαδοχικά στο
Σχολαρχείο Σκοπέλου, στα Γυμνάσια Χαλκίδας και Πειραιά και στο
Βαρβάκειο της Αθήνας. Το 1874 ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε στη Φι-
λοσοφική Σχολή, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του για λόγους βιο-
ποριστικούς και επειδή, ήδη, είχε αρχίσει να τον έλκει η συγγραφή. Πα-
ράλληλα, μάθαινε μόνος του γαλλικά και αγγλικά και μελετούσε ξένη
λογοτεχνία. Προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη ζωή
του, εργαζόταν ως δημοσιογράφος και μεταφραστής σε αθηναϊκές εφη-
μερίδες και περιοδικά. Στην Αθήνα ζούσε μοναχικά, ενώ, συχνά, επι-
σκεπτόταν την πατρίδα του, τη Σκιάθο. Το 1908 εγκαταστάθηκε μόνιμα
στο νησί του και δε θέλησε να παρευρεθεί στην επίσημη εορταστική εκ-
δήλωση για τα 25 χρόνια λογοτεχνικής του προσφοράς. Τα τρία, λοιπόν,
τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε αποτραβηγμένος στη Σκιάθο,
που πέθανε πάμφτωχος από πνευμονία.

Το έργο

Ο Παπαδιαμάντης γρήγορα στράφηκε στο ηθογραφικό διήγημα, στο
οποίο αναδείχτηκε αριστοτέχνης. Ο πεζογράφος αντλεί τα θέματά του
από το θρησκευτικό βίο, τη λαϊκή παράδοση και το νησιωτικό περιβάλ-
λον, όπου μεγάλωσε. Οι ήρωές του είναι απλοί άνθρωποι του λαού της
υπαίθρου, ιερείς, ναυτικοί, γυναίκες του νησιού του. Βάση των διηγη-
μάτων του αποτελεί η ηθογραφία, η οποία εμπλουτίζεται με στοιχεία
ψυχογραφικά, κοινωνικά, ρεαλιστικά και λυρικά.
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Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι ιδιόμορφη, καθώς αποτελεί ένα
συνδυασμό αρχαίας, βυζαντινής, καθαρεύουσας και δημοτικής. Στους
διαλόγους χρησιμοποιείται η ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα με ιδιωματι-
σμούς της Σκιάθου, ενώ στην αφήγηση βάση είναι η καθαρεύουσα, η
οποία εμπλέκεται με πολλά στοιχεία της δημοτικής. Τέλος και στις πε-
ριγραφές χρησιμοποιείται η καθαρεύουσα. Παράλληλα, ο συγγραφέας
χρησιμοποιεί και λέξεις της αρχαίας ελληνικής και της εκκλησιαστικής
παράδοσης.

Έργα:

Μυθιστορήματα: Η Μετανάστης (1879) – Οι έμποροι των Εθνών – Η
Γυφτοπούλα.

Διηγήματα: Χρήστος Μηλιόνης (1855) – Η Σταχομαζώχτρα – Στο
Χριστό στο Κάστρο – Ο Λαμπριάτικος ψάλτης – Νοσταλγός – Όνειρο
στο κύμα – Η φόνισσα.

Τέλος, έγραψε και ποιήματα και άρθρα.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το διήγημα ανήκει στη σειρά των σκιαθίτικων διηγημάτων του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη και είναι ηθογραφικό. Στο διήγημα αυτό ο ανα-
γνώστης έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει χαρακτηριστικές όψεις
της Σκιάθου του Παπαδιαμάντη, όπως τον κύκλο ζωής της φύσης και
την στενή εξάρτηση των ανθρώπων από αυτή. Το διήγημα συγκεντρώνει
πολλά ηθογραφικά στοιχεία (χωροχρόνος, λογοτεχνικοί ήρωες και λει-
τουργίες, ιδεολογικά χαρακτηριστικά) και συνιστά αντιπροσωπευτικό
δείγμα γραφής του Παπαδιαμάντη, καθώς συνδυάζεται η γλαφυρή αν-
θρωπογεωγραφία με ουσιώδη γνωρίσματα της αφηγηματικής του τεχνι-
κής (διάρθρωση, αφηγηματικά μέρη, κυκλική αφήγηση, παντογνώστης
αφηγητής, χαρακτηρολογική περιγραφή, ελεύθερος πλάγιος λόγος, μί-
μηση, παράδειγμα, παραμυθιακή διήγηση).

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο πεζογράφος καταγράφει τη συλλο-
γική ψυχολογία των ναυτικών την στιγμή της αναχώρησης και ερμηνεύ-
ει την εθιμοτυπία, τα αισθήματα και τις σκέψεις των γυναικών τους,
που την ημέρα εκείνη συγκεντρώνονται στο εξωκκλήσι της Παναγίας
της Κατευοδώτρας με το διπλό στόχο, του αγναντέματος και της χρι-
στιανικής δέησης για την προστασία των ναυτικών και την παρηγοριά
των οικογενειών τους.250
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Επάνω στον βράχον της ερήμου ακτής...δια να καθί-
σουν και αγναντέψουν»: Αναφορά στο εξωκκλήσι. Φυσική περιγραφή
του χώρου, ο κύκλος ζωής της φύσης – η εθιμοτυπία της αγροτικής κοι-
νωνίας, η οργάνωση, οι παραδόσεις και η θρησκευτική ζωή.

2η ενότητα: «Άμα είχαν φωτισθή τα νερά...έβαλλε πλώρην προς βορ-
ράν»: η ζωή και τα συναισθήματα των ναυτικών μέσα από τη σκηνή της
αναχώρησης και του αποχωρισμού από τα σπίτια και τις οικογένειές τους.

3η ενότητα: «Την ημέραν εκείνην...Κοίτα τις, στα μάτια έκαμαν»: Η
σύναξη των γυναικών στο εξωκκλήσι με διπλό στόχο το «αγνάντεμα»
και τη χριστιανική δέηση για την προστασία των ναυτικών και την πα-
ρηγοριά των οικογενειών τους. Οι συμβουλές της γραίας Μαλαμίτσας.
Ο δεσπόζων ρόλος και το ήθος των γυναικών.

4η ενότητα: «Ως τόσον οι γυναίκες...στο καλό, στο καλό!»: η αναχώ-
ρηση και οι ευχές για καλό «κατευόδιο» - τα αισθήματα και οι σκέψεις
των γυναικών.

5η ενότητα: «Παιδιά μου... θεία Φλωρού!»: Η εμφάνιση της γριάς κα-
πετάνισσας Συρραχίνας και η διήγησή της – Ηθοπλαστική παρηγορητι-
κή διήγηση για τη δύναμη της συζυγικής πίστης και αγάπης.

6η ενότητα: «Ο ήλιος εχαμήλωσε...και στην καλή την ώρα!»: Οι στιγ-
μές μετά την αναχώρηση. Μετά το ηθικό επιμύθιο της γερόντισσας οι
γυναίκες εμψυχώνονται και ησυχασμένες επιστρέφουν στα σπίτια τους,
για να συνεχίσουν τη ζωή τους και να επιτελέσουν τους κοινωνικούς
τους ρόλους.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Σ’ ένα εξωκκλήσι της Σκιάθου συγκεντρώνονται οι γυναίκες της το-
πικής κοινωνίας, για να αποχαιρετήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα
– ναυτικούς, να αγναντέψουν τα πλοία που απομακρύνονται και να
προσευχηθούν για την προστασία των ναυτικών και την παρηγοριά των
οικογενειών τους. Η σύναξη αυτή πραγματώνεται κάθε χρόνο την άνοι-
ξη, όταν οι ναυτικοί καλούνται να εγκαταλείψουν πάλι προσωρινά τη
ζεστασιά και θαλπωρή της οικογενειακής εστίας για να επιστρέψουν
στην αφιλόξενη και γεμάτη κινδύνους θάλασσα. Οι γυναίκες των ναυτι- 251
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κών αγναντεύουν τα πλοία, καθώς απομακρύνονται, και αναφωνούν
ευχές για καλό «κατευόδιο». Μέσα σε αυτόν το γυναικείο περίγυρο εμ-
φανίζεται η γριά Συρραχίνα, η οποία με μια διδακτική ιστορία αναφε-
ρόμενη σε μια αρχοντοπούλα των αρχαίων χρόνων, τη Φλανδρώ, εξυ-
μνεί τη συζυγική πίστη, επιβεβαιώνει την εύνοια του θείου για όποιον
διαθέτει ειλικρινή ανθρώπινα αισθήματα και, με αυτόν τον τρόπο, εν-
δυναμώνει ψυχικά τις γυναίκες που αποχωρούν για να συνεχίσουν την
καθημερινή τους ζωή και να εκτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Οι γυναίκες της τοπικής κοινωνίας της Σκιάθου συγκε-
ντρώνονται κάθε χρόνο την άνοιξη στο έρημο εξωκκλήσι της Παναγίας της
Κατευοδώτρας, το οποίο δε λειτουργεί όλο το χρόνο παρά μόνο την ημέ-
ρα των Φώτων, για να αγναντέψουν τα πλοία με τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα την στιγμή της αναχώρησής τους και να παρακαλέσουν το θεό για
την προστασία των ναυτικών και την παρηγοριά των οικογενειών τους.

2η ενότητα: Κάθε χρόνο, λοιπόν, την άνοιξη, γύρω στη δεύτερη εβδο-
μάδα των Νηστειών, οι ναυτικοί καλούνται με λύπη να εγκαταλείψουν
τη ζεστασιά και θαλπωρή της οικογενειακής αγκάλης και να επιστρέ-
ψουν στη θάλασσα. Στην ενότητα αυτή ο παντογνώστης αφηγητής κατα-
γράφει τη συλλογική ψυχολογία των ναυτικών την ημέρα της αναχώρη-
σής τους.

3η – 4η ενότητα: Στη συνέχεια διαφαίνεται ο δεσπόζων ρόλος και το
ήθος των γυναικών, που συγκεντρώνονται στο εξωκκλήσι, για να απο-
χαιρετήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να προσευχηθούν για την
προστασία τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και την ασφαλή
τους επιστροφή. Ηθογραφικό χαρακτήρα στο διήγημα προσδίδει και η
σκιαγράφιση της γραίας Μαλαμίτσας, που συμβουλεύει τις γυναίκες για
τα κανδήλια της Παναγίας της Κατευοδώτρας.

5η – 6η ενότητα: Μετά την αναχώρηση των αγαπημένων προσώπων
εμφανίζεται η γραία καπετάνισσα Συρραχίνα, η οποία διηγείται την
ιστορία μίας αρχοντοπούλας των αρχαίων χρόνων, της Φλανδρώς, που
επέδειξε μεγάλη συζυγική αφοσίωση και πίστη. Με το ηθικό επιμύθιο,
σύμφωνα με το οποίο ο θεός από τα αρχαία έως τα χριστιανικά και τα
νεότερα χρόνια προστατεύει αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα, η γριά
καπετάνισσα εμψυχώνει τις γυναίκες, που αποχωρούν, για να συνεχί-
σουν τις εργασίες της καθημερινής τους ζωής.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι συνδυασμός αρχαίας, βυζαντι-
νής, καθαρεύουσας και δημοτικής. Πρόκειται για μια ιδιόρρυθμη προ-
σωπική γλώσσα, ένα μικτό γλωσσικό ιδίωμα καθαρεύουσας με στοιχεία
δημοτικής και με τοπικούς ιδιωματισμούς. Στους διαλόγους χρησιμο-
ποιείται η ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα με ιδιωματισμούς της Σκιάθου,
ενώ στην αφήγηση βάση αποτελεί η καθαρεύουσα, στην οποία, όμως,
υπάρχουν πολλά στοιχεία της δημοτικής. Τέλος, στις περιγραφές χρησι-
μοποιείται η καθαρεύουσα, το κατά παράδοση γλωσσικό όργανο της πε-
ζογραφίας. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί και λέξεις της αρχαίας ελληνι-
κής, όπως και λέξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης.

ii) Ύφος - Mορφή

Επίσης, το ύφος του διηγήματος χαρακτηρίζεται ως φυσικό, ζωντα-
νό, παραστατικό, ευχάριστο και εύθυμο.

iii) Σχήματα Λόγου

1. Μεταφορές: «Ο βορράς μαίνεται και βρυχάται...το κύμα λυσσά...Κι
ο βράχος υψώνει την πλάτην του γίγας ακλόνητος...και το ερημοκλήσι
στεφανώνει την κορυφήν του», «κυματίζοντα βαθιά γένια», «πτερυγίζο-
ντας βοστρύχους», «βαθείαν κυμαινομένην γενειάδα», «τα στήθη τα γλυ-
φυρά», «στα πανιά τα αιμωδιασμένα και ναρκωμένα από την μακράν ρα-
στώνην σκάφη», «ο λοστρόμος εμάκρυνε τις παινετάδες εις τα καπη-
λειά», «έπεφταν τρομπόνια», «εψαλίδιζαν τις βόλτες», «ανά τους λόφους
τους τερπνούς», «την κυματίζουσαν ποδιάν», «Υπερήφανα, καμαρωμέ-
να, αδεφλωμένα τα δύο», «η ψυχή μου, η πνοή μου και να είναι πάντα
στα πανιά σου...να διώχνη τα μαύρα τα κατακόκκινα τελώνια, πριν προ-
φτάσουν να κατακαθίσουν στα πινά σου», «το εξωκκλήσι αυτό αγίωσε
και μέρωσε όλο το άγριο κύμα», «τα μάτια της εστέγνωσαν», «η πέτρα
που θαλασσοδέρνεται και χτυπά και βογγά απάνω της το κύμα...», «Σιγά
– σιγά κατέβη ο ήλιος εις το βουνόν», «η νυκτερινή αύρα εσύριζεν εις τα
δένδρα, και οι λογισμοί των γυναικών επετούσαν μαζί της».

2. Παρομοιώσεις: «ως φωλιά θαλασσαετού», «ως νεοττός της άνω
καλιάς των Αγγέλων», «ως να εσφίγγοντο δια να κόψουν την αόρατον
εκείνην κλωστήν», «ως μίαν τρίχα ξανθής μακράς κυματιζούσης κό-
μης», «σαν πυροφάνια», «ωσάν λαμπάδα του Επιταφίου», «σαν ψύλ-
λοι», «σαν άνθρωποι με κεφάλια και με στήθια». 253
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3. Προσωποποιήσεις: «και τα κύματα επικράθηκαν, κι εφαρμακώθηκαν,
και θύμωσαν, κι αγρίεψαν κι εθερίεψαν», «βογγά απάνω της το κύμα».

4. Εικόνες: η εικόνα της περιγραφής του εξωκκλησίου, του φυσικού
τοπίου («Επάνω στον βράχον...την κορυφήν του»), η εικόνα των πλοίων
που φέρνουν βόλτες στο λιμάνι («Εσηκώνοντο στα πανιά...το σκάφος
έβαλλε πλώρην προς βορράν»), η εικόνα της προσέλευσης των γυναικών
στο εξωκκλήσι («Την ημέραν εκείνην η σύναξις η μεγάλη», «Οι ορμαθοί
των γυναικών...κι αγνάντευαν κατά το πέλαγος»), η εικόνα της λάμψης
των κανδηλιών στο εξωκκλήσι («Τότε έλαμπον με μεγάλες φωτιές τα
κανδήλια της Παναγιάς της Κατευοδώτρας»), η εικόνα των πλοίων που
αποχωρούν («Ιδού το καράβι του καπετάν – Σταμάτη του Σύρραχου»,
«Ιδού και η γολέτα...», «Να κι η σκούνα του...»), η εικόνα του βράχου
που ονομάζεται Φλανδρώ («Βλέπετε κείνον τον βράχο...»), η εικόνα των
γυναικών που επιστρέφουν στις καθημερινές τους ασχολίες («Ο ήλιος
εχαμήλωσε...και στην καλή των ώρα!»).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Βρείτε τις θεματικές ενότητες και επισημάνετε το βασικό θέμα

καθεμιάς.

1η θεματική ενότητα: «Επάνω στον βράχον της ερήμου ακτής…»
έως «…διά να καθίσουν και αγναντέψουν.»: αναφορά στο εξωκκλήσι –
φυσική περιγραφή του χώρου – ο κύκλος ζωής της φύσης – η εθιμοτυ-
πία της αγροτικής κοινωνίας, η οργάνωση, οι παραδόσεις και η θρη-
σκευτική ζωή.

2η θεματική ενότητα: «Άμα είχαν φωτισθή τα νερά…» έως «… έβαλ-
λε πλώρην προς βορράν»: η ζωή και τα συναισθήματα των ναυτικών μέ-
σα από τη σκηνή της αναχώρησης και του αποχωρισμού από τα σπίτια
και τις οικογένειές τους.

3η θεματική ενότητα: « Την ημέραν εκείνην…» έως «… Κοίτα τις!
στα μάτια έκαμαν.»: Η σύναξη των γυναικών στο εξωκκλήσι με διπλό
στόχο, το «αγνάντεμα» και τη χριστιανική δέηση για την προστασία των
ναυτικών και την παρηγοριά των οικογενειών τους – οι συμβουλές της
γραίας Μαλαμίτσας – ο δεσπόζων ρόλος και το ήθος των γυναικών.

4η θεματική ενότητα: « Ως τόσον οι γυναίκες…» έως «… στο καλό,254
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στο καλό!»: η αναχώρηση και οι ευχές για καλό «κατευόδιο» - τα συ-
ναισθήματα και οι σκέψεις των γυναικών.

5η θεματική ενότητα: « - Παιδιά μου, κορίτσια μου, αρχίζει να ομι-
λεί η γριά Συρραχίνα…» έως «… - Φχαριστούμε ομοίως και στα παι-
δάκια σου, θεία Φλωρού.»: η εμφάνιση της γριάς καπετάνισσας Συρρα-
χίνας και η διήγησή της – ηθοπλαστική παρηγορητική αφήγηση για τη
δύναμη της συζυγικής πίστης και αγάπης.

6η θεματική ενότητα: « Ο ήλιος εχαμήλωσε…» έως «… και στην κα-
λή την ώρα!»: οι στιγμές μετά την αναχώρηση – μετά το ηθικό επιμύθιο
της γερόντισσας οι γυναίκες εμψυχώνονται και καθησυχασμένες επι-
στρέφουν στα σπίτια τους, για να συνεχίσουν τις ζωές τους και να επι-
τελέσουν τους κοινωνικούς τους ρόλους.

2. Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή της αναχώρησης των ναυτι-

κών και γράψτε ένα δικό σας κείμενο, με βάση την οπτική γωνία

και τη συμπεριφορά ενός ναυτικού.

Η ζωή του ναυτικού μοιράζεται ανάμεσα στη μεγάλη του αγάπη για
τη θάλασσα και τη θαλπωρή και ζεστασιά της οικογένειάς του. Μετά
από λίγους μήνες ανάπαυσης και γαλήνιας ζωής στις εστίες τους είναι
υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη ζε-
στασιά και φιλοξενία του τόπου τους και του οίκου τους, την αγκαλιά
και τη θαλπωρή των αγαπημένων τους προσώπων και να επιστρέψουν
στη μεγάλη αλλά συχνά «αφιλόξενη αγκάλη» της θάλασσας, που κρύβει
πολλούς κινδύνους. Ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο, γνωρίζουν καινούρ-
για μέρη, έρχονται σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, αλλά πάντα νο-
σταλγούν τον τόπο τους και τους δικούς τους ανθρώπους και προσμέ-
νουν με μεγάλη ανυπομονησία, αλλά και καρτερικότητα την στιγμή της
επιστροφής στους οικείους τους. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους
κυριεύονται από την έντονη επιθυμία εκπλήρωσης του καθήκοντός τους
απέναντι στη θάλασσα, στην αγκαλιά της οποίας ανατράφηκαν, και απέ-
ναντι στις οικογένειές τους, τις οποίες οφείλουν να συντηρήσουν, κα-
θώς και από τη μοναξιά και τη νοσταλγία, που επιφέρει ο αποχωρισμός
από την πατρίδα και την οικογενειακή θαλπωρή.

3. Με ποια συναισθήματα αγναντεύουν το πέλαγος οι γυναίκες; Τί

πετυχαίνει ο συγγραφέας με την παραστατική περιγραφή του

αγναντέματός τους;

Τα συναισθήματα των γυναικών που αγναντεύουν το πέλαγος κατά
την αναχώρηση των αγαπημένων τους προσώπων – ναυτικών, αναμφι- 255
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σβήτητα, είναι έντονα. Πρόκειται για έκδηλα συναισθήματα βαθειάς
αγάπης, πίστης και αφοσίωσης. Επίσης, εμφανής είναι η θλίψη των γυ-
ναικών για τον αποχωρισμό, καθώς και η καρτερία για την επιστροφή.
Στο κείμενο διακρίνονται και συναισθήματα θρησκευτικής ευλάβειας,
καθώς οι γυναίκες προσεύχονται με ειλικρίνεια και βαθειά πίστη για
την αποφυγή των κινδύνων και την ασφαλή επιστροφή των αγαπημένων
τους, γεγονός που φανερώνει την αγωνία και το φόβο τους για τους κιν-
δύνους που ελλοχεύουν μέσα στη θάλασσα («Η ψυχή μου, η πνοή μου,
να είναι πάντα στα πανιά σου, ωσάν λαμπάδα του Επιταφίου, να διώ-
χνη τα μαύρα, τα κατακόκκινα τελώνια, πριν προφτάσουν να κατακαθί-
σουν στα πινά σου. Σύρε, πουλί μου, στο καλό και στην καλή την ώρα!
Στο καλό!»).

Η παραστατική και πλούσια από εικόνες περιγραφή του αγναντέμα-
τος αποσκοπεί στην καταγραφή της συλλογικής ψυχολογίας των γυναι-
κών. Με την περιγραφή αυτή των γυναικών, που συγκεντρώνονται στο
εξωκκλήσι της Παναγίας της Κατευοδώτρας με το διπλό στόχο του
αγναντέματος και της χριστιανικής παράκλησης για την προστασία των
ναυτικών και την παραμυθία των οικογενειών τους, εκφράζονται με ζω-
ντάνια και παραστατικότητα τα συναισθήματα και οι σκέψεις τους.
Άλλωστε, πρόκειται για ένα ηθογραφικό διήγημα, που, πρωτίστως, στο-
χεύει στην καταγραφή του ήθους και της συναισθηματικής διάθεσης των
λογοτεχνικών ηρώων.

4. Ποιο ρόλο επιτελούν οι δύο γριές με την εμφάνισή τους ανάμεσα

στις γυναίκες των ναυτικών; Ποια επηρεάζει περισσότερο τις γυ-

ναίκες και γιατί;

Μέσα στο γυναικείο περίγυρο ο αφηγητής βρίσκει την ευκαιρία να
εμπλουτίσει ηθογραφικά και ηθοπλαστικά τη διήγηση με την εμφάνιση
των δύο γηραιότερων γυναικών. Με την εμφάνιση της γραίας Μαλαμί-
τσας ο συγγραφέας επιτυγχάνει την ηθογραφική ενίσχυση του διηγήμα-
τός του, καθώς περιγράφει χαρακτηρολογικά το συγκεκριμένο λογοτε-
χνικό ήρωα. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή ο αφηγητής κάνει μία μικρή
αναφορά στην εθιμοτυπία της αγροτικής κοινωνίας, την οργάνωση, τις
παραδόσεις και τη θρησκευτική ζωή.

Επιπλέον, με την εμφάνιση της γριάς καπετάνισσας Συρραχίνας ο
αφηγητής πετυχαίνει να ανανεώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο
οποίος τώρα παρακολουθεί τα πάθη της Φλανδρώς. Η διήγηση της ιστο-
ρίας της Φλανδρώς, που αναφέρεται στην εκδικητικότητα της θάλασ-
σας, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα και παρηγοριά για τις γυναίκες.256
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Εξάλλου, γίνεται αναφορά στην αρχαία αυτή ηρωϊδα, που, όπως κατα-
δεικνύεται και από το όνομά της («Φιλανδρώ θα πη μια που αγαπά τον
άνδρα της»), αποτελεί υπόδειγμα συζυγικής πίστης, αγάπης και αφο-
σίωσης.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι τα λόγια της γραίας Μαλαμίτσας δεν
βρίσκουν ανταπόκριση σε καμία από τις γυναίκες («κανείς δεν την
ήκουε»). Αντίθετα, η ιστορία, που αφηγείται η καπετάνισσα Συρραχίνα,
επηρεάζει τις γυναίκες, καθώς η περιπέτεια της ηρωΐδας παρουσιάζει
πολλά συγγενικά στοιχεία με τον τρόπο ζωής τους και το ηθικό επιμύ-
θιο στο οποίο καταλήγει και συνίσταται στο ότι ο θεός από τα αρχαία
χρόνια ως τα χριστιανικά και τα νεότερα προστατεύει τα ανθρώπινα αι-
σθήματα της πίστης, αγάπης και αφοσίωσης, ενδυναμώνει και ενισχύει
ψυχολογικά τις γυναίκες, οι οποίες καθησυχασμένες κατευθύνονται
προς τα σπίτια τους, για να συνεχίσουν τη ζωή τους και να επιτελέσουν
τον κοινωνικό τους ρόλο. 

5. Διαβάστε προσεκτικά την αφήγηση της γριάς Συρραχίνας. Ποιες

αντιστοιχίες βρίσκετε ανάμεσα στην ιστορία της Φλανδρώς και

στις ζωές των γυναικών των ναυτικών; Τί θέλει να πετύχει η γριά

με αυτή την αφήγηση;

Η ιστορία που αφηγείται  η γραία καπετάνισσα Συρραχίνα με ηρωΐ-
δα τη Φλανδρώ, μία γυναίκα των αρχαίων χρόνων, που αγάπησε ολό-
ψυχα τον άνδρα της ναυτικό, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες και αντι-
στοιχίες με τον τρόπο ζωής των γυναικών της νεότερης εποχής, που
αγναντεύουν το πέλαγος κατά τη διάρκεια της αναχώρησης των αγαπη-
μένων τους προσώπων στο διήγημα. Πρωτίστως, οι γυναίκες ταυτίζο-
νται με την ηρωΐδα, καθώς τις διακρίνει η ίδια αγάπη, πίστη και αφο-
σίωση προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ναυτικούς, τους οποίους
αποχωρίζονται κάθε φορά που η θάλασσα και το καθήκον τους προς αυ-
τή τους καλεί να ταξιδέψουν. Επίσης, η στιγμή του αποχωρισμού και
του αγναντέματος των γυναικών του διηγήματος παρουσιάζει πολλές
αντιστοιχίες με το αγνάντεμα του καραβιού του άνδρα της αρχαίας
ηρωΐδας, καθώς επικρατούν οι ίδιες συνήθειες και τα ίδια συναισθήμα-
τα θλίψης, αγωνίας, καρτερικότητας, αγάπης και αφοσίωσης («Τότε το
Φλανδρώ ήλθε ν’ αγναντέψη, σαν καλή ώρα, σ’ αυτόν τον έρμο το για-
λό… κι εκοίταζε κι αγνάντευε … κι επερίμενε, κι εκαρτερούσε, κι απά-
ντεχε…»). Άλλωστε, η ίδια ανησυχία και ο ίδιος φόβος για τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν στους κόλπους της θάλασσας διακρίνεται στα συ-
ναισθήματα και στις σκέψεις τους («Η ψυχή μου, η πνοή μου, να είναι 257
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πάντα στα πανιά σου, ωσάν λαμπάδα του Επιταφίου, να διώχνη τα
μαύρα, τα κατακόκκινα τελώνια, πριν προφτάσουν να κατακαθίσουν
στα πινά σου.» και «… κι εκοίταζε κι αγνάντευε … κι επερίμενε, κι
εκαρτερούσε, κι απάντεχε…»). Τέλος, κοινό στοιχείο στις ζωές των γυ-
ναικών του διηγήματος και της Φλανδρώς αποτελεί ο δεσπόζων ρόλος
της θρησκείας. Η βαθειά θρησκευτική πίστη και η επίκληση του θείου
στοιχείου χαρακτηρίζει τόσο τις γυναίκες των νεότερων χρόνων όσο
και την αρχαία ηρωΐδα. Η Φλανδρώ «παρακάλεσε τους θεούς της που
ήταν είδωλα, πέτρες…» και οι γυναίκες των ναυτικών, που αγναντεύουν
το πέλαγος, παρακαλούν την Παναγιά την Κατευοδώτρα να προστατεύ-
ει τα αγαπημένα τους πρόσωπα και το ταξίδι τους («Τότε έλαμπον με
μεγάλες φωτιές τα κανδήλια της Παναγιάς της Κατευοδώτρας», «… και
αφού είχαν ανάψει τα κανδήλια της Παναγιάς, αφού είχαν κάνει μετά-
νοιες  στρωτές πολλές, κι είχαν κολλήσει αφιερώματα εις την εικόνα…»,
«Η Παναγιά μπροστά σας!»).

Η γραία καπετάνισσα Συρραχίνα με την εξιστόρησή της επιδιώκει να
παραδειγματίσει, να παρηγορήσει και να εμψυχώσει τις γυναίκες των
ναυτικών. Προβάλλοντας την απέραντη αγάπη και αφοσίωση της αρ-
χαίας ηρωΐδας υποδεικνύει συζυγική πίστη, την οποία ανταμοίβει πά-
ντοτε το θείο από τα παλαιά έως και τα νεότερα χρόνια. Με το παρά-
δειγμα της Φιλανδρώς και την υπόδειξη αυτή η Συρραχίνα ενισχύει ψυ-
χολογικά τις γυναίκες, οι οποίες καθησυχάζονται και επιστρέφουν ήρε-
μες στα σπίτια τους και στις ασχολίες της καθημερινής τους ζωής. 

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Επισημάνετε τα ηθογραφικά στοιχεία του διηγήματος.

2. Περιγράψτε μέσα από το διήγημα τις σκέψεις και τα συναισθήματα
των γυναικών. Με ποιον τρόπο προσπαθεί ο συγγραφέας να τα ερμη-
νεύσει;
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«√ ·¯‡˜ Î·È Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˜»

∞¡Δ√¡ Δ™∂Ãøº
A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Άντον Πάβλοβιτς, Τσέχωφ (1860 – 1904) γεννήθηκε το 1860 στο Τα-
γκανρόγκ της Ρωσίας και πέθανε το 1904 στο Μπάντενβάϊλερ της Γερ-
μανίας. Γιος μικροεμπόρου και εγγονός πρώην δουλοπάροικου, πέρασε
δύσκολα παιδιά χρόνια. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνά-
σιο της γενέτειράς του. Οι οικονομικές ατυχίες του πατέρα του ανάγκα-
σαν την οικογένεια να εγκατασταθεί αλλού. Το φθινόπωρο του 1879 ο
Τσέχωφ, σε ηλικία 20 ετών, ακολούθησε την οικογένειά του στη Μόσχα,
όπου φοίτησε στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου από την οποία
έλαβε το πτυχίο του το 1884. Παράλληλα, δημοσίευε διηγήματα και σα-
τιρικά σχεδιάσματα σε χιουμοριστικές εφημερίδες, υπογράφοντάς τα με
αλλόκοτα ψευδώνυμα. Μια γρήγορη επιτυχία σημείωσε το 1884 με τη
συλλογή διηγημάτων του «Παραμύθια της Μελπομένης». Σε σύντομο
διάστημα ο Τσέχωφ μπόρεσε να εγκαταλείψει το ιατρικό επάγγελμα και
να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη λογοτεχνία. Τρία χρόνια αργότερα τι-
μήθηκε με το βραβείο Πούσκιν για τη συλλογή διηγημάτων του «Στο
σούρουπο». Η φήμη του μεγάλωνε από το ένα βιβλίο στο άλλο. Το 1888
ξαφνιάζει το κοινό με το μεγάλο του διήγημα «η τέππα», ενώ την ίδια
περίοδο, κατά την οποία είχε ήδη εξασκηθεί στο γράψιμο θεατρικών έρ-
γων, έγραψε (1887) το δράμα «Ιβάνωφ», που ανεβάστηκε με επιτυχία.
Ακολούθησαν χρόνια αποφασιστικής σημασίας για την ωρίμανση της
προσωπικότητας του Τσέχωφ. Το 1890 επισκέφτηκε στη νήσο Σαχαλίνη
το στρατόπεδο των εξορίστων και στην επιστροφή του έγραψε σχετικά
με αυτό το ταξίδι μια έκθεση, που έμεινε ονομαστή. Στη συνέχεια, αγο-
ράζει ένα μικρό αγρόκτημα στο Μελίχοβο, κι εκεί χτίζει σχολεία, κατα-
σκευάζει δρόμους, γιατρεύει τους χωρικούς κατά την επιδημία της χο-
λέρας. Η πυρετική αυτή δραστηριότητα σταμάτησε μόνο, όταν η επι-
σφαλής υγεία του, που είχε ήδη υπονομευθεί από τις στερήσεις της παι-
δικής του ηλικίας επιδεινώθηκε. Από το 1897 παρουσιάζει μία προο-
δευτική πτώση. Υποφέροντας από φυματίωση, ο συγγραφέας αναγκάζε-
ται να μείνει για πολύ καιρό στην Κριμαία ή στην Κυανή Ακτή. Το 1901
παντρεύεται την ηθοποιό Όλγα Κνίππερ. Μέλος της Pωσικής Ακαδη-
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μίας Επιστημών από το 1889, παραιτείται το 1902, διαμαρτυρόμενος
για τον αποκλεισμό του Γκόρκι. Λίγο αργότερα διαφεύγει στο εξωτερι-
κό για μία τελευταία περίοδο νοσηλείας. Όμως, δεν ξαναγύρισε στην
πατρίδα του.

Το έργο

Ο ΄Αντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ υπήρξε κορυφαίος Ρώσος θεατρικός
συγγραφέας και ο εξοχότερος  από τους σύγχρονους διηγηματογράφους.
Αρχικά, ο συγγραφέας περιορίζεται στο να γελοιογραφεί τα μικροσυμβά-
ντα του ανώνυμου κόσμου, στον οποίο αντικαθρεφτίζεται το απελπιστι-
κό βάλτωμα της Ρωσίας που συνθλιβόταν τότε από την αυταρχικότητα
του Αλεξάνδρου Γ΄, τα κρυφά πάθη, τις ανόητες μεγαλομανίες, τις θλι-
βερές συζυγικές απιστίες των γυναικών της μικροαστικής τάξης, και τις
μικροδιαφθορές κατώτερων δημοσίων υπαλλήλων. Η στροφή του 1890
στην προσωπικότητα και στα ενδιαφέροντα του Τσέχωφ αντικαθρεφτίζε-
ται βαθιά και στο έργο του. Η αφήγησή του απογυμνώνεται από τους παι-
χνιδιάρικους και ειρωνικούς τόνους, έτοιμη να επηρεαστεί από τη μελαγ-
χολία των διαφόρων ανθρώπινων καταστάσεων. Ο ρεαλισμός του στηρί-
ζεται όλο και πιο συχνά σε ψυχολογικά δεδομένα και σε δραματικά πε-
ριεχόμενα και ψαύει από κοντά τις καταστρεπτικές και αρνητικές όψεις
της μελαγχολικής μικροαστικής μετριότητας.

Έργα:

Διηγήματα: Θάλαμος Νο 6 (1892), Η ζωή μου (1896), Χωρικοί
(1897), Τα φραγκοστάφυλα (1898), Στο φαράγγι (1900), Η μνηστή
(1903).

Θεατρικά έργα: Ο Γλάρος (1896), Ο θείος Βάνιας (1897), Οι τρεις
αδελφές (1901), Ο Βυσσινόκηπος (1903).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των ρεαλιστικών διηγη-
μάτων και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής του Α. Τσέχωφ. Ο
συγγραφέας παρουσιάζει με ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς πολλά εκφραστικά
στοιχεία μέσα από μια πιστή και αντικειμενική αναπαράσταση της σύγ-
χρονης του πραγματικότητας, την αλλοτρίωση των ανθρώπινων χαρα-
κτήρων και σχέσεων στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας της τσαρικής Ρω-
σίας.260
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Στο σιδηροδρομικό σταθμό...με μισοκλεισμένα μάτια, ο
γιος του»: Η περιγραφή της εικόνας και της μυρωδιάς των δύο πρωτα-
γωνιστών, που αποκαλύπτει τα σημάδια της ταξικής τους διαφοράς
πριν από την αναγνώριση.

2η ενότητα: «Πορφύρη!...και κρύφτηκε πίσω από τον πατέρα του»: Η
αναγνώριση των δύο φίλων – συγκίνηση για τη συνάντηση: αναμνήσεις
από το παρελθόν – οι συστάσεις από τον Αδύνατο ανάμεσα στον παλιό
του φίλο και την οικογένειά του.

3η ενότητα: «Λοιπόν, πως περνάς...και κούμπωσε όλα τα κουμπιά
της στολής του»: Η απόπειρα του Αδυνάτου να εκθέσει τα τεκμήρια της
αξιοπρεπούς κοινωνικής του θέσης και η καταλυτική ομολογία του Πα-
χύ για την πολύ ανώτερη θέση, που ο ίδιος κατέχει.

4η ενότητα: «Εγώ, εξοχότατε...Ήταν και οι τρεις ευχάριστα κατά-
πληκτοι»: Η έκφραση δουλοπρέπειας του Αδυνάτου προς τον παλιό του
φίλο και σημερινό ανώτερό του, ως απόδειξη της αλλοτρίωσης των αν-
θρώπινων χαρακτήρων και σχέσεων μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον
της γραφειοκρατικής δημοσιουπαλληλίας στην τσαρική Ρωσία.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο διήγημα περιγράφεται με τραγελαφικό τρόπο η συνάντηση στο
σιδηροδρομικό σταθμό της  Τσαρικής Ρωσίας δύο παλαιών συμμαθη-
τών. Πριν ακόμη αναγνωριστούν, η περιγραφή της εικόνας και της μυ-
ρωδιάς τους από την αφηγητή αποκαλύπτει τα σημάδια της ταξικής
τους διαφοράς. Ακολουθεί η αναγνώριση και ύστερα από την αρχική συ-
γκίνηση, ο Αδύνατος επιχειρεί να εκθέσει τα τεκμήρια της αξιοπρεπούς
κοινωνικής του θέσης, αλλά συγκρούεται με την καταλυτική ομολογία
του Παχύ για την πολύ ανώτερη θέση, που ο ίδιος κατέχει. Μετά την
ομολογία αυτή ο παλιός συμμαθητής εκδηλώνει μια κωμική δουλοπρέ-
πεια προς το πρόσωπο του παλιού φίλου του, αλλά σημερινού ανωτέ-
ρου του. Με την έκφραση της δουλοπρεπούς συμπεριφοράς του Αδυνά-
του, μέσα από την οποία δηλώνονται τα στενά όρια της αξιοπρέπειας
στο στενό περιβάλλον της γραφειοκρατικής δημοσιουπαλληλίας και κα-
ταδεικνύεται η αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων και χαρακτήρων 261
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στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας της τσαρικής Ρωσίας, ολοκληρώνεται
το διηγηματικό αυτό απόσπασμα.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Το διήγημα περιγράφει τη συνάντηση στο σιδηροδρομικό
σταθμό της τσαρικής Ρωσίας δύο παλιών συμμαθητών. Τα δύο πρωταγω-
νιστικά πρόσωπα του κειμένου παρουσιάζουν σημάδια ταξικής διαφο-
ράς, τα οποία αποκαλύπτει ο αφηγητής , περιγράφοντας την εικόνα και
τη μυρωδιά του καθενός πριν ακόμη αναγνωριστούν οι δύο φίλοι. («Ο
Παχύς μόλις είχε γευματίσει...με μισοκλεισμένα τα μάτια ο γιος του»).

2η ενότητα: Στο διάλογο που εκτυλίσσεται κατά την στιγμή της ανα-
γνώρισης των δύο παλιών φίλων είναι έκδηλα τα συναισθήματα χαράς
και συγκίνησης, που νιώθουν οι ήρωες, ενώ μια λεπτομέρεια, η οποία
εμφανίζεται ως μακρινή και χαριτωμένη ανάμνηση, φαίνεται να δηλώ-
νει με κωμικό τρόπο την προδιαγεγραμμένη πορεία των δύο χαρακτή-
ρων, καθώς ο Ηρόστρατος και Εφιάλτης των σχολικών χρόνων φαίνε-
ται να έχουν επαληθεύσει τα παιδικά τους παρατσούκλια σύμφωνα με
την εξέλιξή τους σε ενήλικες γραφειοκράτες.

3η ενότητα: Την αρχική συγκίνηση για την τυχαία συνάντηση διαδέ-
χεται η απόπειρα του Αδυνάτου να εκθέσει τα τεκμήρια της αξιοπρε-
πούς κοινωνικής του θέσης, που συγκρούεται με την καταλυτική ομολο-
γία του Παχύ για την πολύ ανώτερη θέση, που κατέχει.

4η ενότητα: Η καταλυτική αυτή ομολογία προκαλεί την αιφνίδια με-
ταβολή της συμπεριφοράς του Αδύνατου φίλου και την έκφραση μια
δουλοπρέπειας και υποταγής, που περιβάλλεται με κωμικά στοιχεία και
προβάλλεται με έναν τραγελαφικό τρόπο. Η δουλοπρεπής αυτή συμπε-
ριφορά, που εκδηλώνει ο παλιός συμμαθητής στο σημερινό ανώτερό
του, φανερώνει τα στενά όρια της αξιοπρέπειας στο ασφυκτικό περι-
βάλλον της γραφειοκρατικής δημοσιοϋπαλληλίας. Η ηθική κατάπτωση
του Πορφύρη εντείνεται, καθώς η σκηνή εκτυλίσσεται μπροστά στην οι-
κογένειά του και φαίνεται να την εκλαμβάνει ο ίδιος ως μια πλήρη προ-
σωπική αποτυχία στα μάτια των δικών του ανθρώπων. Μέσα από την
υποχώρηση της αξιοπρέπειας του Αδυνάτου μπροστά στην ελάχιστη
κοινωνική διαφορά καταδεικνύεται η αλλοτρίωση των ανθρώπινων χα-
ρακτήρων και σχέσεων στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας της τσαρικής
Ρωσίας.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Το διήγημα είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα. 

ii) Ύφος Mορφή

H διαλογική μορφή προσδίδει στο έργο αμεσότητα, ζωντάνια και πα-
ραστατικότητα.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «...έχοντας καρφωμένα ο ένας στον άλλον τα δακρυσμέ-
να μάτια τους», «έμεινε σύξυλος», «το σώμα του μαζεύτηκε, καμπού-
ριασε, στένεψε», «Οι βαλίτσες του, οι μπόγοι και τα κιβώτια κουβαριά-
στηκαν, ζάρωσαν», «Το μακρό πηγούνι της γυναίκας του έγινε ακόμα
πιο μακρουλό», «στο πρόσωπο του Αδύνατου ήταν ζωγραφισμένος τό-
σος σεβασμός».

Παρομοιώσεις: «σαν γινωμένα βύσσινα», «σαν να έβγαζε σπίθες από
τα μάτια και το πρόσωπό του», «σαν ζωογόνα δροσιά».

Εικόνες: η εικόνα της περιγραφής των δύο πρωταγωνιστών πριν την
στιγμή της συνάντησης και αναγνώρισης («Στο σιδηροδρομικό σταθμό
του τσάρου Νικολάου....κι ένα ψηλό γυμνασιόπαιδο με μισοκλεισμένα
τα μάτια, ο γιος του»).

Επαναλήψεις: «το γένος Βάντσενμπαχ...Λουθηρανή», «το γένος  Βά-
ντσενμπαχ...Λουθηρανή». «σκέφτηκε λιγάκι κι έβγαλε το καπέλο», «σκέ-
φτηκε λίγο και κρύφτηκε πίσω από τον πατέρα του».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια είναι η κοινωνική θέση καθενός από τους δύο παλιούς συμ-

μαθητές και ποια στοιχεία την αποκαλύπτουν;

Το διήγημα περιγράφει τη συνάντηση στο σιδηροδρομικό σταθμό δύο
παλιών συμμαθητών. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που παρουσιάζουν
σημάδια ταξικής διαφοράς, τα οποία αποκαλύπτει ο αφηγητής, πριν
ακόμη αναγνωριστούν οι δύο φίλοι, με την περιγραφή της εικόνας τους
και της μυρωδιάς τους. («Ο Παχύς μόλις είχε γευματίσει στο σταθμό, 263
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και τα χείλια του, γεμάτα λίπος, γυάλιζαν σαν γινωμένα βύσσινα. Μύ-
ριζε κρασίλα και άρωμα», «Ο Αδύνατος μόλις κατέβηκε από το βαγόνι,
φορτωμένος με βαλίτσες, μπόγους και κιβώτια. Αναδινόταν από πάνω
του μια μυρουδιά από χοιρομέρι και κατακάθια καφέ.») Η διήγηση συ-
νεχίζεται με την αναγνώριση των δύο φίλων. Ακολουθεί συγκίνηση και
η προσπάθεια του Αδυνάτου να εκφράσει την αξιοπρεπή κοινωνική του
θέση, καθώς αναφέρει την ιδιότητά του ως τμηματάρχη, το βαθμό υπη-
ρεσίας του και την επαγγελματική του πορεία («Υπηρετώ, αγαπητέ
μου!... Υπηρετούσα, ξέρεις, σ’ ένα τμήμα, αλλά τώρα πήρα μετάθεση για
εδώ, ως τμηματάρχης, στον ίδιο Οργανισμό…») Η δήλωση αυτή, όμως,
έρχεται αντιμέτωπη με την καταλυτική και αφοπλιστική ομολογία του
Παχύ για την πολύ ανώτερη κοινωνική θέση την οποία κατέχει ως μυ-
στικός σύμβουλος, που έχει αποκτήσει δύο παράσημα (« Όχι, αγαπητέ
μου, ανέβα πιο ψηλά», είπε ο Παχύς. «Έχω ήδη φτάσει μυστικός σύμ-
βουλος… Έχω δύο παράσημα».)

2. Πώς αλλάζει η συμπεριφορά του Πορφύρη στη διάρκεια της ιστο-

ρίας; Τί επιδιώκει να δείξει με αυτό ο συγγραφέας;

Η συμπεριφορά του Πορφύρη μεταβάλλεται, όταν ο φίλος του ομολο-
γεί την ανωτερότητα της κοινωνικής του θέσης. Μετά την αποκάλυψη αυ-
τή, η συνέχεια της ιστορίας γίνεται τραγελαφική, καθώς ο Αδύνατος εκ-
δηλώνει μία κωμική δουλοπρέπεια προς τον παλαιότερο συμμαθητή του
και σημερινό ανώτερό του. Η δουλοπρεπής συμπεριφορά συνοδεύεται
από μία ηθική κατάπτωση (« Ο Αδύνατος ξαφνικά χλώμιασε… Ήταν και
οι τρεις ευχάριστα κατάπληκτοι.»), καθώς το συμβάν διαδραματίζεται
μπροστά στην οικογένειά του. Τέλος, ο Πορφύρης παρουσιάζεται να χά-
νει την αξιοπρέπειά του μπροστά στην ελάχιστη κοινωνική διαφορά.

Με την αλλαγή αυτή ο συγγραφέας επιδιώκει να δηλώσει με σαφή-
νεια τα στενά όρια της αξιοπρέπειας στο ασφυκτικό περιβάλλον της
γραφειοκρατικής δημοσιοϋπαλληλίας. Η αξιοπρέπεια μετατρέπεται σε
δουλοπρέπεια και ο μικρόκοσμος της γραφειοκρατίας προβάλλεται ως
το ισχυρότερο κριτήριο για την αυτοαξιολόγηση των μελών του, ενώ το-
νίζεται εμφαντικά το πρόβλημα της αλλοτρίωσης των ανθρώπινων χα-
ρακτήρων και σχέσεων.

3. Γιατί ο Τσέχωφ επιλέγει να χαρακτηρίσει τους δύο παλιούς συμ-

μαθητές με κριτήριο το βάρος τους;

Πρόκειται για μία συμβολική επιλογή, καθώς η διαφορά του σωματι-
264
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κού βάρους των δύο φίλων συμβολίζει την ελάχιστη κοινωνική, ταξική
τους διαφοροποίηση. Το αυξημένο σωματικό βάρος του ανώτερου κοι-
νωνικά φίλου φανερώνει τον άνετο τρόπο ζωής του, την οικονομική του
ευχέρεια, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής του επιτυ-
χίας και της καλύτερης ταξικής του θέσης. Αντίθετα, η αδυναμία του
Πορφύρη καταδεικνύει έναν πιο συντηρητικό τρόπο ζωής, που οφείλε-
ται στη χαμηλόμισθη εργασιακή του απασχόληση και στην αξιοπρεπή
αλλά όχι υψηλή κοινωνική του θέση.

4. Τί αποκαλύπτει η ιστορία του Τσέχωφ για τις κοινωνικές και τις

προσωπικές σχέσεις στην τσαρική Ρωσία;

Μέσα από το σύντομο διήγημα του Τσέχωφ προβάλλεται η αλλο-
τρίωση των ανθρώπινων κοινωνικών και προσωπικών χαρακτήρων και
σχέσεων μέσα στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας της Τσαρικής Ρωσίας.
Ειδικότερα, η κοινωνική θέση που κατέχει ο κάθε άνθρωπος επιφέρει
και την ανάλογη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων προς το πρόσωπό
του. Η έλλειψη αξιοπρέπειας και η δουλοπρέπεια ως συνέπειες ελάχι-
στης ταξικής διαφοροποίησης χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη συμπερι-
φορά και τις κοινωνικές σχέσεις στην Τσαρική Ρωσία.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Xαρακτηρίστε μέσα από το διήγημα τους δύο παλιούς συμμαθητές.

2. Eντοπίστε στο κείμενο τα στοιχεία που ενώνουν και χωρίζουν τους
δύο παλιούς συμμαθητές.

265

KÂ›ÌÂÓÔ 28

242-349(26Ô-40Ô)  12-01-04  06:38  ™ÂÏ›‰·265



«√ ZËÙÈ¿ÓÔ˜»

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞ƒ∫∞μπΔ™∞™

A. ¢HMIOYP°O™
Η ζωή

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας (1865 – 1922) καταγόμενος από τα Λεχαινά
της Ηλείας έζησε και ανατράφηκε μέσα σε μία υπαίθρια αγροτική κοι-
νωνία κοντά στην ελληνική φύση. Ήρθε στην Αθήνα το 1833 και σπού-
δασε Ιατρική. Παράλληλα, συνεργάστηκε σε περιοδικά και εφημερίδες
στην Αθήνα. Συμμετείχε ενεργά στην πνευματική ζωή του τόπου, καθώς
δραστηριοποιήθηκε για την ίδρυση της εταιρείας «Εθνική Γλώσσα» και
αποτέλεσε ιδρυτικό τέλος της «Λαογραφικής Εταιρείας» και του
«Εκπαιδευτικού Ομίλου».

Το έργο

Ο Καρκαβίτσας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες
πεζογράφους. Ασχολήθηκε με το ηθογραφικό διήγημα το οποίο καλλιέρ-
γησε, καθώς χάρη στην επαφή του με τους ανθρώπους της ελληνικής υπαί-
θρου μπόρεσε με τρόπο γνήσιο και πηγαίο να καταγράψει τα ήθη τους.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ζωντανή και μεστή δημοτική γλώσ-
σα, ενώ το έργο του διακρίνεται για το επικολυρικό του ύφος.

Έργα:

Διηγήματα: Λυγερή, Ο ζητιάνος, Λόγια της πλώρης,  Παλιές αγάπες,
Ο αρχαιολόγος. Παράλληλα, δημοσίευσε άρθρα, μελέτες και δοκίμια.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο «Ο Zητιάνος» του Ανδρέα Καρκαβίτσα αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα (1896), το οποίο ενέχει
στοιχεία τόσο της νατουραλιστικής τεχνοτροπίας, σύμφωνα με τη οποία
εξετάζεται η ανθρώπινη ζωή, έχοντας ως βασική αρχή ότι ο άνθρωπος
διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση κυρίως του περιβάλλοντος και
των περιστάσεων, όσο και της λαογραφικής ηθογραφίας, καθώς περι-
γράφει μία αρχαϊκή κοινότητα, το χωριό των ζητιάνων, που διέπεται
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από ισχυρές παραδοσιακές αρχές και διατηρεί πανάρχαιες μυητικές τε-
λετουργίες. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ηθογραφικά έργα της
Νατουραλιστικής Σχολής.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα εκθέτει με αναλυτικό και ειρωνικό τρό-
πο τις μυητικές πρακτικές ενός χωριού της ηπειρώτικης Ελλάδας στην
τέχνη της επαιτείας και της εξαπάτησης, που παραδοσιακά αποτελούσε
την αποκλειστική απασχόληση των κατοίκων του χωριού. Ο συγγραφέ-
ας συνθέτει μια ιδιαίτερα διασκεδαστική αφήγηση, καθώς συνδέει με
αριστουργηματικό και λεπτά ειρωνικό τρόπο τη συγκεκριμένη ταπεινή
θεματική με υψηλές αξίες και αρχές. Επιπλέον, ο πεζογράφος αντιμετω-
πίζει το νατουραλιστικό του θέμα σαν έναν αγώνα ανάμεσα στο καλό
και στο κακό, καθώς μέσα από μια ψευδοηρωική περιγραφή περιβάλλει
τον έσχατο πραγματικό εξευτελισμό της κοινότητας με μία ψευδαίσθη-
ση «αξιοπρέπειας».

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ο Κώστας Τζιρίτης και Τζιριτόκωστας...και πολλές
ανύπαρκτες στον κόσμο»: οι μυητικές πρακτικές, που χρησιμοποιεί η
κοινότητα των ζητιάνων, για να μεταφέρει στους νέους τη γνώση, τις με-
θόδους και τις τεχνικές που αφορούν την επαιτεία, μέσω των οποίων η
κοινότητα διαιωνίζεται – προβολή και περιγραφή των μορφών επαιτεί-
ας, που συνιστούν τις παραδοσιακές αρχές και δραστηριότητες της αρ-
χαϊκής κοινότητας.

2η ενότητα: «Ενώ τα παιδιά έτσι εγυμνάζονταν...Ένα, δύο, τρία!...»:
Το τραγούδι του βάρδου μέσα από το οποίο προβάλλεται η ιστορία του
τόπου, καθώς και οι αρετές και τα οφέλη της επαιτείας.

3η ενότητα: «Σ’ αυτό το μοναδικό σχολείον ο Τζιριτόκωστας... Αλη-
θινά, τι υπόφεραν οι δύστυχοι, τι υπόφεραν!»: η οικογενειακή παράδοση
– επιβράβευση του νεότερου «αξιόλογου» ζητιάνου με την επίδειξη των
ιερών κειμηλίων – μπαστουνιών των προγόνων – ζητιάνων – σεβασμός
και θαυμασμός των μελών της οικογένειας προς τα φυλασσόμενα αυτά
τρόπαια και την ιστορία τους: Ειρωνεία και παρωδία.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από το έργο «Ο Zητιάνος» του Ανδρέα
Καρκαβίτσα παρουσιάζει τις διαδικασίες μύησης των παιδιών ενός χω-
ριού της ηπειρωτικής Ελλάδας στην τέχνη της επαιτείας και της εξαπά-
τησης μέσω των οποίων η κοινότητα διαιωνίζεται. Ο πεζογράφος, πα-
ρωδώντας μοτίβα του έπους, παρουσιάζει τους γηραιότερους ζητιάνους
της κοινότητας να μεταδίδουν στους νεότερους τη γνώση, τις μεθόδους
και τις τεχνικές που αφορούν την επαιτεία, να τους μυούν στις αρετές
και τα οφέλη της και να τους γυμνάζουν στην προγονική τέχνη. Στην
ιστορία παρεμβάλλεται η παραδοσιακή εικόνα ενός βάρδου, που με το
τραγούδι του μαθαίνει στους νέους την ιστορία του κόσμου και τους εκ-
θέτει τα οφέλη της παραδοσιακής απασχόλησης, της επαιτείας. Στη συ-
νέχεια, η μυητική τελετουργία μεταφέρεται στο οικογενειακό περιβάλ-
λον. Ο παλαιότερος ζητιάνος Τζιριτόγιωργας επιβραβεύει το γιο του,
που «αναδείχθηκε κι εθαυμάσθηκε» για τις επιδόσεις του στο παραδο-
σιακό επάγγελμα, επιδεικνύοντάς του τα μπαστούνια των προηγούμε-
νων ζητιάνων – μελών της οικογένειας, που φυλάσσονται στο φτωχό
σπίτι ως τρόπαια και ιερά κειμήλια.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην αρχαϊκή κοινότητα ενός χωριού της ηπειρωτικής
Ελλάδας, οι νέοι γυμνάζονται στην τέχνη των προγόνων τους, την επαι-
τεία. Οι γηραιότεροι ζητιάνοι του χωριού συγκεντρώνουν τους νέους
και τους μεταδίδουν τη γνώση, τις μεθόδους και τις τεχνικές που αφο-
ρούν την επαιτεία. («Ο Κουτσοκουλόστραβος χορός ήταν το κυριότερο
γύμνασμα εκείνες τις ημέρες»).

2η ενότητα: Παρωδώντας μοτίβα του έπους και χρησιμοποιώντας
την παραδοσιακή εικόνα του επικού ποιητή ο πεζογράφος παρεμβάλλει
στην αφήγησή του το τραγούδι του βάρδου, που γνωστοποιεί την ιστο-
ρία του κόσμου, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την οπτική γωνιά της
ιδιότυπης κοινότητας, και μυεί τους νέους στις αρετές και τα οφέλη της
επαιτείας. Σύμφωνα με το τραγούδι του βάρδου ο θεός, όταν θέλησε να
δημιουργήσει τον κόσμο, πήρε ένα κόσκινο γεμάτο χώμα από το οποίο
σχηματίστηκε η «πολύκαρπη και πανώρια γη». Στο τέλος, όμως, στο κό-
σκινο έμειναν μόνο οι πέτρες και τα βράχια από τα οποία δημιουργήθη-
κε ο άγονος τόπος αυτού του χωριού της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο βάρ-
δος, όμως με το τραγούδι αυτό δεν επιθυμεί να δειλιάσει τους ακροατές268
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του αλλά να τους μακαρίσει για την καλή τους τύχη, όπως θεωρεί, κα-
θώς ως προστάτες του τόπου αυτού ορίζονται όλοι και οι κάτοικοί του
δε θα πεινάσουν ποτέ, ούτε θα κοπιάσουν, αλλά πάντοτε ως ζητιάνοι θα
εξαπατούν τον κόσμο και θα γυρίζουν στο σπίτι τους «πλουτοφορτω-
μένοι». Το τραγούδι αυτό, που παρεμβάλλεται, προσδίδει στη διήγηση
ένα ευχάριστο, διασκεδαστικό τόνο μέσω του οποίου αντισταθμίζεται ο
έσχατος πραγματικός εξευτελισμός της κοινότητας.

3η ενότητα: Στη συνέχεια η μυητική τελετουργία μεταφέρεται στο μι-
κρόκοσμο της οικογενειακής ιστορίας, καθώς ο Τζιριτόγιωργας, ένα
από τα μέλη της αρχαϊκής κοινότητας, ανταμείβει τις υψηλές επιδόσεις
του γιου του, επιδεικνύοντάς του και εκθέτοντάς του την ιστορία των
μπαστουνιών των παλαιότερων ζητιάνων της οικογενείας, που διατη-
ρούνται, σαν ιερά κειμήλια. Ο τρόπος με τον οποίο τα μπαστούνια των
παλαιότερων ζητιάνων – μελών της οικογένειας παρουσιάζονται ως
τρόπαια, ιερά κειμήλια, που προκαλούν το θαυμασμό και το σεβασμό
των νεοτέρων, και η περιγραφή του χωριού ως μιας αρχαϊκής κοινότη-
τας, που διέπεται από ισχυρές παραδοσιακές αρχές και διατηρεί πα-
νάρχαιες μυητικές τελετουργίες μετατρέπουν το διήγημα σε μια ιδιαίτε-
ρα διασκεδαστική αφήγηση, που συνταιριάζει τους «υψηλούς τρόπους»
με τη συγκεκριμένη ταπεινή θεματική και περιβάλλει τον έσχατο πραγ-
ματικό εξευτελισμό της κοινότητας με μία ψευδαίσθηση αξιοπρέπειας,
ενώ, παράλληλα, προβάλλει το νατουραλιστικό της θέμα σαν έναν αγώ-
να επικών διαστάσεων ανάμεσα στο καλό και στο κακό.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η δημοτική με αρκετούς ιδιωματι-
σμούς και κατάλοιπα της καθαρεύουσας.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του έργου χαρακτηρίζεται από πυκνότητα, ζωηρότητα, γλα-
φυρότητα και παραστατικότητα.

Ολόκληρο το έργο διέπεται από μια λεπτή ειρωνική παρωδιακή διά-
θεση, καθώς επιχειρεί να αντιστοιχίσει τους «υψηλούς τρόπους» με τη
συγκεκριμένη ταπεινή θεματική, με αποτέλεσμα να παράγει αβίαστο χι-
ούμορ και να καταλήγει σε μια ιδιαίτερα διασκεδαστική αφήγηση. Επί-
σης, αμεσότητα, ζωντάνια, χιουμοριστική διάθεση και παρωδιακό τόνο 269
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προσδίδει στο απόσπασμα το ευχάριστο και διασκεδαστικό τραγούδι
του βάρδου. Τέλος, η αφήγηση διακρίνεται από ακρίβεια και παραστατι-
κότητα καθώς η περιγραφή γίνεται με αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο.

iii) Σχήματα Λόγου

Μεταφορές: «...από τόπο που συμμαζώνει στα στενά του σύνορα
όλην την ασυμμάζευτην ιστορία της ελληνικής ζητιανιάς», «τ’ ασπρό-
μαλλα εκείνα μέτωπα, που εταπείνωσεν ο πολυκαιρινός εξευτελισμός»,
«...όχι του χρόνου το γοργό τρέξιμο, όχι της αρρώστιας η κρυφή ενέρ-
γεια», «...κι έδειχνε ζωγραφιστή στο πρόσωπό του την αμφιβολία και
τον τρόμον ενός τυφλού», «...χύνοντας στο δροσοπεριχυμένο πρόσωπο
θλίψην ήμερη και ασκητικήν», «να ελαφρώνει τους σημερινούς κόπους»,
«έλεγε τραγούδι ταπεινό», «δεν θ’ αυλακωθεί το μέτωπό του από τη σκέ-
ψη», «Τα κόκαλα του Πηλαλομούτρη, του Καλλιγοψύλλη, του Παστρο-
γωνιά, που εβαροκοιμόνταν...», «εσάλεψαν συγκίβουρα...που ερχόταν
να θαμπώσει τη μνήμη τους», «Και τα μπαστούνια...εταράχθηκαν κι
εκείνα με ιερή φρικίαση, αβέβαιο ποιο τάχα θα τιμηθεί να συντροφέ-
ψει...», «...βυθισμένα στη σιωπή και τον ύπνον».

Παρομοιώσεις: «σαν το έμβολον ανάμεσα στα μετάλλινα πλευρά της
τρόμπας», «...με πηδήματα γοργοπόδαρου λαού», «...ξύλα ξερά», «λες
και είχε τους αρμούς ξεχαρβαλωμένους», «...σαν βρωμερό κουρέλι»,
«...όσο και η λαψάνα της ξερής πλαγίας και σαν εκείνη άνοστο, φτωχι-
κό, ψειριασμένο», «Επαρομοίαζε με κατάρα Θεού και τρισανάθεμα»,
«σαν σύγνεφο στην άβυσσο», «σαν τη μήτρα της Σάρας», «σαν αχνός»,
«σαν σε σάβανο του καιρού...όπως τα όπλα πολεμιστού τρισένδοξου»,
«σαν μηλόπετρα», «Σαν πουλάρι ασέλωτο...».

Εικόνες: η εικόνα της ακριβούς περιγραφής των παιδιών που ασκού-
νται στον «Κουτσοκουλόστραβο» χορό, στην τέχνη της επαιτείας και
της εξαπάτησης («Ο Κουτσοκουλόστραβος χορός ήταν... πολλές υπαρ-
κτές και πολλές ανύπαρκτες ακόμα στον κόσμο»), η παρωδιακή, ηχητι-
κή και οπτική εικόνα του βάρδου που τραγουδά («Ενώ τα παιδιά έτσι
εγυμνάζονταν...Ένα, δύο, τρία!...»), η εικόνα της περιγραφής του σπιτι-
ού όπου ο Τζιριτόγιωργας φυλάσσει τα μπαστούνια των ζητιάνων –
προγόνων του ως ιερά κειμήλια («Δεν ήταν αληθινά βαρυστολισμένο το
δωμάτιο...και αξιομίμητο παράδειγμα της γενεάς του»).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια στοιχεία κάνουν τη ζητιανιά αξιοσέβαστο επάγγελμα, σύμ-

φωνα με τη σατυρική περιγραφή του Καρκαβίτσα;

Στο απόσπασμα περιγράφεται με σατυρικό τρόπο η απασχόληση της
επαιτείας ως ένα αξιοσέβαστο επάγγελμα. Πρωτίστως, η ζητιανιά, που
αποτελεί την αποκλειστική απασχόληση των κατοίκων ενός χωριού στη
Ρούμελη, παρουσιάζεται ως ένα επάγγελμα με ιστορία («ασυμμάζευτην
ιστορία της ελληνικής ζητιανιάς»), η γνώση και άσκηση του οποίου κλη-
ροδοτείται και «διδάσκεται» από τη μια γενιά στην άλλη (« οι εβδομη-
ντάρηδες… και να τα γυμνάζουν στης ζητιανιάς τα καμώματα.») Σύμ-
φωνα με το κείμενο οι γηραιότεροι και εμπειρότεροι ζητιάνοι «γυμνά-
ζουν» τους νέους, ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαίτη και να
μετατραπούν σε άξιους συνεχιστές του πατρογονικού επαγγέλματος.
Άλλωστε, σύμφωνα με το πεζογράφημα οι νέοι φοιτούν σε ένα «μοναδι-
κό σχολείο» στο οποίο διακρίνεται, «αναδεικνύεται» και «εθαυμάζεται»
όποιος επιτελέσει επιτυχώς το έργο για το οποίο εκπαιδεύεται («Ο Τζι-
ριτόκωστας γρήγορ’ αναδείχθηκε κι εθαυμάσθηκε», «έφριξεν από απο-
ρία και χαρά για το νέον άστρο που ανέτειλε τριλαμπές να φωτίση την
πατρί δα τους», «Και τα μπαστούνια τα κρεμασμένα στους τοίχους των
σπιτιών εταράχθηκαν κι εκείνα με ιερή φρικίαση, αβέβαια ποιο τάχα θα
τιμηθεί να συντροφέψει στο πρώτο του ταξίδι τον νέον αρχιθεομπαί-
χτη», «Και ο Τζιριτόγιωργας, ο πατέρας του, εσήκωσε με ειλικρίνεια,
πρώτην ίσως φορά στη ζωή του, τα χέρια, ευχαριστώντας εγκαρδιακά
τον Θεό, που του έστειλε τέτοιο παιδί, να συνεχίσει το στάδιο και να τι-
μήσει το σπίτι του.»). Τέλος, τα μπαστούνια των επαιτών, τα οποία σαν
τρόπαια συνήθιζαν να φυλάσσουν οι παλαιότεροι επαίτες δηλώνει το
σεβασμό που έτρεφαν προς το επάγγελμα αυτό και την αξία που του
προσέδιδαν. Τα κρεμασμένα μπαστούνια χρησίμευαν ως «αξιομίμητο
παράδειγμα της γενεάς», ενώ, παράλληλα, το καθένα έφερε τη δική του
ιστορία, η οποία συγκρίνεται, εξισώνεται και υπερέχει, σύμφωνα με τον
συγγραφέα, με εκείνη του δόρατος του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα («Κα-
θέν’ από εκείνα είχεν επάνω του ιστορίαν ίση και καλύτερη από το δό-
ρυ του Αχιλλέα.») Τα μπαστούνια, των οποίων η δύναμη ξεπερνά «την
εφτατόμαρη ασπίδα του Αίαντα», συνιστούν ιερά κειμήλια, που διεγεί-
ρουν συναισθήματα άμετρου θαυμασμού μπροστά στην προγονική δόξα
(«Ο Τζιριτόγιωργας εκοίταζε αφαιρεμένος ένα με τ’ άλλο τα κρεμασμέ- 271
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να τρόπαια και σεβασμός άμετρος επλημμύριζε την καρδιά του και τα
στήθη του εβάρυναν, σαν μυλόπετρα, στην προγονικήν εκείνη δόξα.»)
και απέναντι σε εκείνους τους ανθρώπους που υπέστησαν κάθε είδους
δοκιμασία, κακοπάθεια και δυστυχία, για να επιβιώσουν οι ίδιοι και να
συντηρήσουν την οικογένειά τους («Πόσα υπέφεραν οι δύστυχοι για να
φέρουν εκεί που έφεραν την οικογένειά τους.»)

2. Ποια είναι η σημασία του τραγουδιού του γέροντα με τη λύρα

για την κοινότητα των ζητιάνων;

Ένα ευχάριστο κλίμα στο πεζό κείμενο προσδίδει η εμφάνιση του γέ-
ροντα βάρδου, ο οποίος με το τραγούδι του μαθαίνει στους νέους την
ιστορία του κόσμου, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την οπτική γω-
νία της ιδιότυπης κοινότητας, ερμηνεύει την πανάρχαια συνήθεια των
κατοίκων του τόπου του να ζητιανεύουν και, συγχρόνως, τους «μακα-
ρίζει» για την ιδιότητά τους αυτή. Αναφέρει στο τραγούδι του, που συ-
νοδεύεται από τον ήχο της λύρας, ότι ο τόπος του δημιουργήθηκε από
το Θεό από τα απομεινάρια λίθων και βράχων, που έμειναν στο κόσκι-
νο μετά τη μοιρασιά του χώματος στην υπόλοιπη γη. Όμως, τον αδικη-
μένο αυτόν τόπο δε θέλησε κανείς να αναλάβει υπό την προστασία του.
Για το λόγο αυτό υμνείται η μακαριότητα του τόπου αυτού, γιατί προ-
στάτες του ορίζονται όλοι και οι κάτοικοί του δε θα πεινάσουν, δε θα δι-
ψάσουν, δε θα κοπιάσουν ποτέ ασχολούμενοι με βαρειές γεωργικές ερ-
γασίες, παρά θα ταξιδεύουν πάντοτε σε όλα τα μέρη του κόσμου ως
επαίτες εξαπατώντας τον κόσμο και εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρό-
πο τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους αγαθά. Ο βάρδος, συνεπώς,
αποτελεί μία παρωδιακή εικόνα του επικού ποιητή που μυεί τους νέους
στις αρετές και τα οφέλη της επαιτείας, η οποία εκφράζει εντονότερα
την ειρωνική διάθεση με την οποία ο πεζογράφος περιγράφει το χωριό
αυτό με σκοπό να επιτύχει ένα διπλό αποτέλεσμα, τη σύνθεση μιας ιδιαί-
τερα διασκεδαστικής αφήγησης και την προβολή του θέματος της φιλαν-
θρωπίας και του ηθικού εξευτελισμού ως ενός γιγαντιαίου αγώνα ανάμε-
σα στο καλό και το κακό μέσα από την απόδοση μίας ψευδαίσθησης
«αξιοπρέπειας» στον έσχατο πραγματικό εξευτελισμό της κοινότητας.

3. Γιατί τα μπαστούνια των παλαιότερων ζητιάνων παρουσιάζο-

νται σαν κρεμασμένα τρόπαια;

Ο Τζιριτόγιωργας, ένας από τους κατοίκους της κοινότητας, αντα-
μοίβει τις υψηλές επιδόσεις του γιου του επιδεικνύοντάς του τα μπα-
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στούνια των παλαιότερων ζητιάνων, μελών της οικογένειας, που πα-
ρουσιάζονται σαν «κρεμασμένα τρόπαια» στους τοίχους του σπιτιού
(«Και τα μπαστούνια τα κρεμασμένα στους τοίχους των σπιτιών εταρά-
χθηκαν κι εκείνα με ιερή φρικίαση, αβέβαια ποιο τάχα θα θα τιμηθεί να
συντροφέψει στο πρώτο του ταξίδι τον νέον αρχιθεομπαίχτη.»). Σύμ-
φωνα με το κείμενο τα μπαστούνια ήταν κρεμασμένα στον τοίχο σαν ιε-
ρά κειμήλια, «ως αξιομίμητο παράδειγμα της γενεάς». Ήταν τα μπα-
στούνια που είχαν συνοδεύσει τους «δοξασμένους» ζητιάνους των πα-
λαιότερων γενεών στις δυσκολίες και δυσχέρειες του επαγγέλματός
τους. Για το λόγο αυτό τα τρόπαια αυτά ατενίζονταν από τα μέλη της
οικογένειας με «άμετρο» σεβασμό, καθώς θεωρούσαν ότι αποτελούσαν
τα σύμβολα της «προγονικής εκείνης δόξας». Ωστόσο, η περιγραφή αυ-
τή της εικόνας των μπαστουνιών ως ιερών κειμηλίων στον τοίχο του
σπιτιού περιέχει ειρωνεία, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα ει-
ρωνικής διάθεσης του συγγραφέα, καθώς αναφερόμενος στο χωριό των
ζητιάνων το παρουσιάζει ως μία αρχαϊκή κοινότητα που διέπεται από
ισχυρές παραδοσιακές αρχές και διατηρεί πανάρχαιες μυητικές τελε-
τουργίες. Το ειρωνικό αυτό πνεύμα στοχεύει τόσο στη σύνθεση μίας δια-
σκεδαστικής αφήγησης, που προκύπτει από την αναντιστοιχία των
«υψηλών» τρόπων με τη συγκεκριμένη ταπεινή θεματική, όσο και στη
διαπραγμάτευση ενός θέματος, που σχετίζεται με την πάλη ανάμεσα στο
καλό και το κακό, μέσα από την απόδοση μίας ψευδοηρωϊκής διάστα-
σης σε μία κατάσταση έσχατου πραγματικού εξευτελισμού.

4. Εντοπίστε τις ομηρικές αναφορές στο κείμενο. Ποια είναι η λει-

τουργία τους;

Στο κείμενο εντοπίζονται δύο ομηρικές αναφορές στο σημείο, όπου ο
συγγραφέας περιγράφει με ειρωνική διάθεση την εικόνα των συμβόλων
επαιτείας των παλαιότερων «δοξασμένων» μελών της οικογένειας, που
ατενίζει κρεμασμένα στον τοίχο ο νεότερος «ανερχόμενος» ζητιάνος.
Σύμφωνα με την πίστη των κατοίκων της κοινότητας το καθένα από τα
«ιερά αυτά κειμήλια» έφερε τη δική του ιστορία. Για το λόγο αυτό, το κα-
θένα από αυτά τα μπαστούνια συγκρίνεται και, μάλιστα, προβάλλεται ως
ανώτερο από το δόρυ του ομηρικού  Αχιλλέα και την ασπίδα του ήρωα
του Τρωϊκού πολέμου Αίαντα. Πρόκειται για ομηρικούς παραλληλισμούς
που, αναμφισβήτητα, ενισχύουν την ειρωνική διάθεση του συγγραφέα με
την οποία επιδιώκει να προσδώσει μία ψευδαίσθηση «αξιοπρέπειας» σε
ένα εξευτελιστικό επάγγελμα και να χειριστεί με σατυρικό τρόπο το να-
τουραλιστικό θέμα της πάλης ανάμεσα στο καλό και στο κακό. 273
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Mε ποιον τρόπο ερμηνεύεται μέσα στο κείμενο η επιλογή ολόκληρου
του χωριού να ασκεί τη ζητιανιά ως επάγγελμα και τέχνη;

2. Ποιά είναι η στάση των κατοίκων του χωριού απέναντι στους παλαι-
ότερους ζητιάνους; Πώς ερμηνεύεται;
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«ÿ·Ì‚ÔÈ Î·È ·Ó¿·ÈÛÙÔÈ»

∫ø™Δ∏™ ¶∞§∞ª∞™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Κωστής Παλαμάς (1859 – 1943) γεννήθηκε στην Πάτρα. Σε ηλικία,
όμως, επτά ετών, επειδή έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του,
πήγε στο Μεσολόγγι, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια κοντά σ’ ένα
θείο του. Το 1875 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και γράφτηκε στη Νομική
σχολή. Όμως, η αγάπη του για τη λογοτεχνία δεν του επέτρεψε να ολο-
κληρώσει τις σπουδές του. Είχε, ήδη, συνεργαστεί με πολλά έντυπα της
εποχής του, όπως το «Μη χάνεσαι» και το «Άστο», όταν το 1886 εξέδω-
σε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Τα τραγούδια της πατρίδας μου».
Για το λόγο αυτό, ήταν ήδη γνωστός στους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς
κύκλους. Το 1897 ανέλαβε τη θέση του γραμματέα στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, όπου παρέμεινε έως το 1928. Τη ζωή του λογοτέχνη σημάδεψε
ένα δραματικό γεγονός, ο θάνατος του γιου του, ενώ, παράλληλα, τον
ποιητή ως οπαδό της μεγάλης ιδέας επηρέασε βαθιά και η ήττα του 1897.
Το 1925 τιμήθηκε με το «Εθνικόν Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών»
και το 1930 εκλέχτηκε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε στην
κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα το 1943 και η κηδεία του μετα-
τράπηκε σε ένα πάνδημο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας εναντίον των Γερ-
μανών κατακτητών.

Το έργο

Ο Κ. Παλαμάς, ως θερμός υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας,
εντάσσεται στη γενιά των ποιητών του 1880 και θεωρείται επικεφαλής
του λογοτεχνικού αυτού ρεύματος, καθώς τα χαρακτηριστικά του δια-
μορφώθηκαν και καθορίστηκαν από το έργο του. Στο έργο του, στο
οποίο συνδυάζεται το λυρικό και το επικό ύφος, συνυπάρχουν όλες οι
λογοτεχνικές τεχνοτροπίες (Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Συμβολισμός,
Παρνασσισμός).

Οι στίχοι και η γλώσσα των ποιημάτων του είναι άρτια δουλεμένα,
ενώ τα θέματά τους είναι ιστορικά, εθνικά, φιλοσοφικά ή εμπνευσμένα
από την προσωπική ζωή του ποιητή.
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Έργα:

Πεζά, θεατρικά έργα, άρθρα, κριτικές, μεταφράσεις.
Ποιήματα: Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Ο Ύμνος της Αθήνας,

Τα μάτια της Ψυχής μου, Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, Ο Τάφος, Οι Χαιρε-
τισμοί της Ηλιογέννητης, Η Ασάλευτη Ζωή, Ο Δωδεκάλογος του Γύ-
φτου, Η φλογέρα του βασιλιά, Οι καημοί της λιμνοθάλασσας, Η Πολι-
τεία και η Μοναξιά, Βωμοί, Τα παράκαιρα, Δειλοί και σκληροί στίχοι,
Ο κύκλος των τετραστίχων, Περάσματα και Χαιρετισμοί, Οι Νύχτες του
Δήμιου, Βραδινή φωτιά.

Θεατρικά έργα: Τρισεύγενη.
Πεζά: Θάνατος παλικαριού, Διηγήματα.
Μελέτες – δοκίμια: Τα πρώτα κριτικά, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Η

ποιητική μου.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Τα δύο αυτοτελή ποιήματα ανήκουν στην ποιητική συλλογή «Ίαμβοι
και ανάπαιστοι» (αριθμοί 28,37), που εκδόθηκε το 1897. Αξιοπρόσεχτα
στοιχεία των δύο ποιητικών συνθέσεων είναι η συμβολική τους γλώσσα,
η μορφή τους, που βασίζεται στο συνδυασμό δύο μετρικών ειδών, του
ιαμβικού και του αναπαιστικού, το μεγαλόπνοο ύφος και το συνταίρια-
σμα της αρχαίας με τη σύγχρονη παράδοση.

Στην πρώτη ποιητική σύνθεση κυριαρχούν τα σύμβολα της Επιστή-
μης και του Ειδώλου, τα οποία συγκρούονται. Η Επιστήμη, ως υπέρμα-
χος της Λογικής και της αλήθειας αντιτίθεται και υποτάσσει την παγα-
νιστική, άλογη και πιο ενστικτώδη σύλληψη του Ειδώλου.

Στο δεύτερο ποίημα κυριαρχούν τα σύμβολα της αρχαιότητας τα
οποία ο ποιητής συνθέτει με στοιχεία των χριστιανικών χρόνων, για να
αναδείξει τη διαχρονικότητα και δυναμική των ιδεών και της ελληνικής
παράδοσης, και τα οποία μετουσιώνει σε συστατικά στοιχεία της ελλη-
νικής ψυχής. Αυτή η διαχρονικότητα και συνοχή των ιδεών και της ελ-
ληνικής παράδοσης προσδίδουν στο ποίημα μια διάθεση πανηγυρική,
ένα πνεύμα αισιόδοξο και σίγουρο.
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

Πρώτο ποίημα

1η ενότητα: «Με πελέκι αστραπόμορφον...και το ρίχνει συντρίμμι,
(στιχ. 1-4)»: η κυριαρχία της Επιστήμης, που συμβολίζει τη λογική, πά-
νω στο άλογο Είδωλο.

2η ενότητα: «Κι ύστερα γίνετ’ είδωλον...κάθε Αλήθεια, θρησκεία»,
(στιχ. 5-12): η κυριαρχία της Επιστήμης πάνω στο άλογο Είδωλο δημι-
ουργεί μια νέα κατάσταση πραγμάτων, δίνει λύση, αλλά δημιουργεί και
προβλήματα – η θεοποίηση της Επιστήμης περιορίζει την αλήθεια και τη
γνώση.

Δεύτερο ποίημα

1η ενότητα: «Η γη μας γη των άφθαρτων...θεός μας είν’ ο Απόλλων
(στιχ. 1-4): η επιβίωση της αρχαίας ειδωλολατρικής ψυχής μέσα στο χρι-
στιανικό νεοελληνικό κόσμο – η διαχρονικότητα της ελληνικής παράδο-
σης βασιζόμενη πάνω σε Απολλώνια μοτίβα.

2η ενότητα: «Στα εντάφια λευκά σάβανα...ροδοπεριχυμένος», στιχ.
5-8): Σύνθεση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας με το νεότερο χριστια-
νικό κόσμο – παραλληλισμός του θεού Άδωνη με τον Εσταυρωμένο
Χριστό.

3η ενότητα: «Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας...όχι ο Παν δεν πεθαίνει»
(στιχ. 9-12): Εμφαντική διατύπωση της διαβίωσης των αρχαίων ελληνι-
κών στοιχείων μέσα στο πέρασμα των αιώνων – διαχρονικότητα των
ιδεών και της ελληνικής παράδοσης μέσα από τη σύνθεση των χριστια-
νικών με τα αρχαία στοιχεία.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο πρώτο ποίημα ο Κωστής Παλαμάς χρησιμοποιεί τα σύμβολα της
Επιστήμης και του Ειδώλου, για να εκφράσει τη σύγκρουση της λογικής
και της αλήθειας με το άλογο παγανιστικό, ενστικτώδη τρόπο σκέψης.
Στην πρώτη στροφή του ποιήματος προβάλλεται η υποταγή της παγανι-
στικής και ενστικτώδους σύλληψης του Ειδώλου στον ορθό λόγο και
την αλήθεια της Επιστήμης. Όμως, θεωρεί ότι η κυριαρχία της Επιστή-
μης πάνω στο άλογο του Ειδώλου παρέχει λύσεις, αλλά δημιουργεί και
νέα προβλήματα («Κι ύστερα γίνετ’ είδωλον...ό,τι ήρθε να χαλάσει» 277
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στίχ. 5-8). Ο συνθέτης του ποιήματος αντιτίθεται στην «θεοποίηση» της
Επιστήμης και επικρίνει την απόλυτη γνώση, που προσφέρει η ψυχρή
λογική της θετικής επιστήμης, η οποία περιορίζει τους γνωστικούς του
ορίζοντες, και αποδέχεται ένα είδος μεταφυσικού τρόπου σκέψης που
θεωρεί ότι συντελεί στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση («Κι έτσι
αλυσίδες γύρω μας...κάθε Αλήθεια, Θρησκεία», στιχ. 9-12).

Στη δεύτερη αυτοτελή σύνθεση της ποιητικής συλλογής «Ίαμβοι και
ανάπαιστοι» ο ποιητής αναφέρεται στην επιβίωση της αρχαίας ειδωλο-
λατρικής ψυχής μέσα στο χριστιανικό νεοελληνικό κόσμο. Επίσης, στο
ποίημα αυτό ο Κ. Παλαμάς υμνεί τη διαχρονικότητα και συνοχή της ελ-
ληνικής παράδοσης πάνω σε Απολλώνια και Πανικά μοτίβα («Η γη μας
γη των άφθαρτων...θεός μας ειν’ ο Απόλλων», στιχ. 1-4). 

Στη συνέχεια, η αρχαία παράδοση συντίθεται με τη νεότερη χριστια-
νική μέσα από τη μορφή του θεού Άδωνη, που παρομοιάζεται με τον
Εσταυρωμένο Χριστό («Στα εντάφια λευκά σάβανα...ροδοπεριχυμέ-
νος», στιχ. 5-8). Στην τελευταία στροφή, ο ποιητής τονίζει με εμφαντικό
τρόπο τη συνοχή και διαχρονικότητα της ελληνικής παράδοσης και την
επιβίωσή της μέσα στους αιώνες, καθώς επιμένει στην ύπαρξη ακόμη
και σήμερα ενός τραγόμορφου θεού της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας
(«Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας...ο Μέγας Παν δεν πέθανεν, / όχι· ο Παν
δεν πεθαίνει!», στιχ. 9-12).

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Πρώτο ποίημα

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του ποιήματος το Είδωλο, ως σύμ-
βολο του άλογου, παγανιστικού, ενστικτώδους τρόπου σκέψης υποτάσ-
σεται στον ορθολογισμό και τη λογική της Επιστήμης. Ο ποιητής απο-
δέχεται και υποστηρίζει την ανωτερότητα της αλήθειας και του ορθού
λόγου της Επιστήμης.

2η ενότητα: Όμως, η κυριαρχία της Επιστήμης πάνω στο άλογο Εί-
δωλο δε δίνει μόνο λύσεις, αλλά δημιουργεί νέα προβλήματα, καθώς η
θετική επιστήμη, όταν παίρνει τη θέση της θρησκείας, μετατρέπεται σε
απόλυτη γνώση, που απομακρύνεται από την αλήθεια.

Δεύτερο ποίημα

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του δεύτερου ποιήματος της ποιη-
τικής συλλογής ο Κ. Παλαμάς αναφέρεται στη δυναμική της αρχαίας ελ-
ληνικής παράδοσης που επιβιώνει μέσα στο πέρασμα των αιώνων ως  τη278
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νεότερη εποχή. Η εξύμνηση της αρχαίας ελληνικής ομορφιάς που συνε-
χίζει και διαβιώνει στα νεότερα χρόνια πραγματώνεται πάνω σε Απολ-
λώνια μοτίβα.

2η ενότητα: Στη δεύτερη ενότητα τα χριστιανικά στοιχεία συντίθε-
νται με τα αρχαία, για να αναδειχθεί η διαχρονικότητα των ιδεών και
της ελληνικής παράδοσης, που αποτελούν συστατικά μέρη της ελληνι-
κής ψυχής. Συγκεκριμένα, η σύνθεση αυτή πραγματοποιείται με τον πα-
ραλληλισμό δύο θεϊκών μορφών. Ο «ολόμορφος» Άδωνις που προσω-
ποποιεί τη βλάστηση, η οποία χάνεται και ξαναγεννιέται παρομοιάζεται
με τον Εσταυρωμένο Ιησού, που πέθανε και αναστήθηκε. Άλλωστε, το
πένθος για το θάνατο του ΄Αδωνη διαρκούσε μια εβδομάδα, όσο, ακρι-
βώς, και η χριστιανική Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Χριστού, ενώ
το διάστημα αυτό διαδεχόταν η χαρά για την ανάσταση του Πανώριου
θεού, που ταυτίζεται με τη γιορτή της Λαμπρής.

3η ενότητα: Στην τελευταία ενότητα ο ποιητής με μια εμφαντική φρά-
ση επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα και συνέχεια της
ελληνικής παράδοσης. Η αρχαία παράδοση, συστατικό στοιχείο της ελ-
ληνικής ψυχής, διαβιώνει στα νεότερα χρόνια, καθώς ο μυθικός τραγό-
μορφος θεός της αρχαιότητας, ο Μέγας Παν, επιβιώνει στα νεότερα
χρόνια. Πάνω σε Πανικά μοτίβα κινείται ο ποιητής, για να καταδείξει τη
συνέχεια αυτή μέσα στους αιώνες, η οποία προσδίδει στο ποιητικό ύφος
πανηγυρική διάθεση, πνεύμα αισιοδοξίας και σιγουριάς.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Και στις δύο ποιητικές συνθέσεις κυρίαρχη είναι η δημοτική γλώσσα,
που δε χαρακτηρίζεται από σπατάλη εκφραστικών μέσων, αλλά από
ακριβολογία ως προς την έκφρασή της. Επίσης, αξιοπρόσεχτη είναι η
συμβολική γλώσσα των δύο ποιημάτων.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος των ποιημάτων είναι υψηλό, μεγαλόπνοο, επιβλητικό. 

iii) Στιχουργική ανάλυση

Xαρακτηριστική είναι η εναλλαγή δύο ειδών μέτρου, του ιαμβικού
και του αναπαιστικού.
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iii) Σχήματα Λόγου

Πρώτο ποίημα

Μεταφορές: «η αλύπητη Επιστήμη» (στιχ. 2), «χτυπάει και σπάει το
Είδωλο» (στιχ. 3), «και το ρίχνει συντρίμμι» (στιχ. 4), «ξαναγεννώντας»
(στιχ. 7).

Αντιθέσεις: «Επιστήμη» - «Είδωλο», (στιχ. 2-3), «ξαναγεννώντας» -
«χάλασει» (στιχ. 7-8), «σκοτάδια» - «Αλήθεια» (στιχ. 10-12).

Ανακόλουθο: «Κι  ύστερα γίνετ’ είδωλον εκείνη μες στην πλάση».
(στιχ. 5-6).

Ασύνδετο: «παντού, σκοτάδια θεία / κάθε Αιτία, μυστήριο· / κάθε
Αλήθεια, θρησκεία» (στιχ. 10-12).

Εικόνες: η αλληγορική εικόνα της Επιστήμης, που συμβολίζει τη λο-
γική η οποία «χτυπάει και σπάει» το άλογο Είδωλο και «το ρίχνει σε
συντρίμμι» (στιχ. 1-4).

Οξύμωρο: «σκοτάδια θεία» (στιχ. 10).

Δεύτερο ποίημα

Μεταφορές: η γη μας γη των άφθαρτων / αερικών και ειδώλων»
(στιχ. 1-2).

Παρομοίωση: «Στα εντάφια λευκά σάβανα...ροποπεριχυμένος».
(στιχ. 5-8).

Ανακόλουθο: «πασίχαρος και υπέρτατος / θεός μας είν’  ο Απόλλων»,
(στιχ. 3-4).

Οξύμωρο: «αθέλητα κρυμμένη» (στιχ. 10).
Αναφώνηση: «Ο Παν δεν πεθαίνει!» (στιχ. 12).
Επανάληψη: «Ο Μέγας Παν δεν πέθανεν / όχι ο Παν δεν πεθαίνει»

(στιχ. 11-12).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Εξετάστε τη μετρική των δύο ποιημάτων και να τη συνδυάσετε

με τον τίτλο της ποιητικής συλλογής.

Στα δύο ποιήματα χρησιμοποιούνται δύο μετρικά συστήματα, τα
οποία εναλλάσσονται. Και οι δύο ποιητικές συνθέσεις είνει γραμμένες
σε αναπαιστικό μέτρο με εννιά συλλαβές (ανάπαιστος: υυ-). Αναπαιστι-280
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κό είναι το μέτρο που ακολουθεί ένα ποιητικό κείμενο, όταν δύο άτονες
συλλαβές διαδέχονται από μία τονισμένη: 

Με πελέκι αστραπόμορφον / Η γη μας γη των άφθαρτων

Οι ανάπαιστοι, όμως, εναλλασσονται με τους ιάμβους (υ-) και το μέ-
τρο σε κάποια σημεία μετατρέπεται σε ιαμβικό, όταν η άτονη συλλαβή
ακολουθείται από μία τονισμένη:

Κι υστέρα γίνετ’ είδωλον
εκείνη μες στην πλάση /
αερικών και ειδώλων  
Τα μετρικά αυτά συστήματα, που χρησιμοποιεί ο δημιουργός της

ποιητικής συλλογής συνδέεται άμεσα με τον τίτλο «Ίαμβοι και ανάπαι-
στοι».

2. Ποια σημασία αποδίδει ο ποιητής στην επιστήμη και στο είδω-

λο;

Κυρίαρχα σύμβολα του πρώτου ποιήματος του Κ. Παλαμά από την
ποιητική συλλογή «Ίαμβοι και ανάπαιστοι» (1897) αποτελούν η «Επι-
στήμη» και τα «Είδωλα». Στο πρώτο ποίημα περιγράφεται η σύγκρουση
της «επιστήμης», που συμβολίζει τη λογική και την αλήθεια, με το «εί-
δωλο», που αντιστοιχεί στο άλογο, σε μία πιο παγανιστική, ενστικτώδη
σύλληψη. Γίνεται αναφορά με συμβολικό τρόπο στον ορθό λόγο, τον λο-
γικό τρόπο σκέψης, τη θετική επιστημονική γνώση, τη «θεοποίηση» της
οποίας επικρίνει ο ποιητής. Στη συνέχεια, ο ορθός λόγος αντιτίθεται
στο «είδωλο», στον «παγανιστικό», «ειδωλολατρικό», ενστικτώδη, μη
βασιζόμενο στη λογική τρόπο σκέψης. Συνεπώς, μέσα από το έργο δια-
κρίνεται η αποστροφή του ποιητή για την απόλυτη γνώση, που παρέχει
η ψυχρή λογική της θετικής επιστήμης, και η συμπάθειά του προς το με-
ταφυσικό τρόπο σκέψης, που θεωρεί ότι συντελεί στη βαθύτερη και ου-
σιαστικότερη γνώση.

3. Με ποιόν τρόπο σχετίζονται τα στοιχεία της αρχαίας και της χρι-

στιανικής παράδοσης (αρ. 37);

Στο δεύτερο ποίημα της συλλογής «Ίαμβοι και ανάπαιστοι» ο ποιη-
τής συνθέτει με αριστουργηματικό τρόπο τα στοιχεία της αρχαίας πα-
ράδοσης με τη χριστιανική και με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τη δια-
χρονικότητα των ιδεών και της ελληνικής παράδοσης, που μετουσιώνο-
νται σε συστατικά στοιχεία της ελληνικής ψυχής. Ο συγκερασμός αυτός
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της αρχαίας ειδωλολατρικής ψυχής και του χριστιανικού νεοελληνικού
κόσμου πραγματώνεται πάνω σε Απολλώνια και Πανικά μοτίβα (στίχοι
1- 4). Η αρχαία παράδοση συνδέεται με τη νεότερη χριστιανική, καθώς
ο Άδωνης, ο θεός της εξαίρετης ομορφιάς, που συμβολίζει τη βλάστηση,
η οποία χάνεται και ξαναγεννιέται, παρομοιάζεται με τον «ολόμορφο»
Εσταυρωμένο Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε. Άλλωστε, το πένθος
για το θάνατο του Άδωνη διαρκούσε μία εβδομάδα, όσο, ακριβώς, και η
Χριστιανική Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Χριστού, ενώ το διά-
στημα αυτό διαδεχόταν η χαρά για την αναγέννηση του «πανώριου» θε-
ού, που ταυτίζεται με το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης του Χρι-
στού και τη γιορτή της Λαμπρής.

4. Στην τελευταία στροφή υπάρχει μία ιδιαίτερη εκφραστική έντα-

ση. Πού πιστεύετε ότι αποσκοπεί;

Μετά από μία σύνθεση των χριστιανικών και των αρχαίων στοιχεί-
ων, ο ποιητής στην τελευταία στροφή τονίζει με εμφαντικό τρόπο τη συ-
νοχή, διαχρονικότητα και επιβίωση της ελληνικής παράδοσης μέσα στο
πέρασμα των αιώνων έως τη νεότερη επόχη (στίχοι 9 – 10: «Η αρχαία
ψυχή ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη»). Τη διαχρονικότητα αυτή επιβε-
βαιώνει ο ποιητής με συμβολική γλώσσα τονίζοντας την ύπαρξη ακόμη
και σήμερα ενός τραγόμορφου θεού της αρχαίας μυθολογικής παράδο-
σης (στίχοι 11 – 12: «ο Μέγας Παν δεν πέθανεν, όχι ο παν δεν πεθαί-
νει!»). Τα στοιχεία αυτά του αρχαίου και του νεότερου πολιτισμού συ-
νιστούν τη σύγχρονη ελληνική ψυχή, ενώ η συνοχή αυτή της παράδοσης,
η διαχρονικότητά της και η διαβίωση παλαιότερων πολιτισμικών συ-
στατικών στοιχείων της ελληνικότητας μέσα στο πέρασμα των αιώνων
δημιουργούν ένα κλίμα πανηγυρικής, εορταστικής διάθεσης, αισιοδο-
ξίας και σιγουριάς. 

5. Τί συμβολίζουν ο Απόλλωνας, ο Άδωνης, ο Μέγας Παν και ποιος

είναι ο ρόλος τους στο ποίημα;

Στο παραπάνω ποίημα γίνεται εμφανής η χρήση μίας ιδιαίτερης συμ-
βολικής γλώσσας από τον ποιητή μέσα από τη χρήση πληθώρας συμβό-
λων. Στόχο του δημιουργού συνιστά η κατάδειξη της συνέχειας του ελ-
ληνικού πολιτισμού, μέσα από τη σύνθεση στοιχείων της αρχαιότητας
και των νεότερων χριστιανικών χρόνων. Αυτά τα αρχαία στοιχεία παρα-
τίθενται με συμβολικό τρόπο, με την αναφορά σε τρεις θεϊκές μορφές,
που δεσπόζουν στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στο θεό της ομορφιάς,
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της μουσικής και του φωτός, Απόλλωνα, στον εξαίρετης ομορφιάς Άδω-
νη και στον τραγόμορφο Μεγάλο Πάνα. Πρόκειται για χαρακτηριστικά
στοιχεία της ελληνικής σκέψης, τα οποία διαβιώνουν μέσα στο χρόνο, γε-
γονός που δημιουργεί ένα αισιόδοξο κλίμα εορτασμού και βεβαιότητας.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Εντοπίστε τα εκφραστικά μέσα του πρώτου ποιήματος (αρ. 28). Σε τί
αποσκοπεί η χρήση τους;

2. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τα στοιχεία της αρχαίας παράδο-
σης που παρατίθενται στο κείμενο (αρ. 37).
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«⁄ÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·»
∫ø™Δ∏™ ¶∞§∞ª∞™

A. O ¢HMIOYP°O™
(βλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το συγκεκριμένο απόσπασμα «Ύμνος στον Παρθενώνα» ανήκει στον
ποιητική συλλογή του Κ. Παλαμά «Η φλογέρα του βασιλιά» (1910).
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Κωστή Παλαμά και χα-
ρακτηρίζει μία εποχή ελπίδων για την αναγέννηση της Ελλάδας, η οποία
διακρίνεται για το μεγαλοϊδεατισμό της. Το έργο, που χωρίζεται σε δώ-
δεκα λόγους, αποτελεί μια μεγάλη επικολυρική σύνθεση με κεντρική
μορφή το Βυζαντινό αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο, το λεί-
ψανο του οποίου βρέθηκε σύμφωνα με το θρύλο σε ένα ερειπωμένο μο-
ναστήρι την εποχή της Φραγκοκρατίας με μια φλογέρα στο στόμα του,
βαλμένη προφανώς από αυτούς που σύλησαν  τον τάφο του. Ο θρύλος
αυτός αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον ποιητή που συνέθεσε το έργο
«Η φλογέρα του βασιλιά», της οποίας το τραγούδι εκφράζει ταυτόχρο-
να την ψυχή του ένδοξου βασιλιά και την πνοή του ποιητή.

Στο τελευταίο μέρος του «Τρίτου Λόγου» ο Βασίλειος Βουλγαρο-
κτόνος κατεβαίνει νικητής από τη Μακεδονία στην Αθήνα για να προ-
σκυνήσει την Παναγία την Αθηνιώτισσα στον Παρθενώνα. Ο ποιητής, με
αυτήν την αφορμή, συνδέει τη βυζαντινή παράδοση με την αρχαία και
συνθέτει ένα λυρικό ύμνο στον αρχαίο ναό της ομορφιάς, που συμβολί-
ζει την ακμή του ελληνικού πνεύματος και χαρακτηρίζεται ως το ανώ-
τερο κάθε άλλου ανθρώπινου επιτεύγματος.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Εσύ ’σαι ... και σα ζωγραφισμένε» (στίχ. 1-10): Ο ναός
του Παρθενώνα ως η θαυμαστή ισορροπία ρυθμού, σχεδίου και ιδέας, η
απόλυτη ομορφιά, που υψώνεται πάνω από τους λαούς και τις θρη-
σκείες.
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2η ενότητα: «Ναέ, τα θέμελά σου εσέ...κι ήταν κι αυτός τραγούδι»
(στιχ. 11-26): Ο Παρθενώνας ως δημιούργημα μιας ελεύθερης χώρας
που διαθέτει αίσθηση του μέτρου: η υψηλή τέχνη και η αρμονία της κλα-
σικής αρχαιότητας.

3η ενότητα: «Κι ακούστε! ... μ’ εσέ να παίρνει τέλος» (στιχ. 27-35): Η
υπερβατική δύναμη του ναού του Παρθενώνα, ως μνημείου εξαίρετης
ομορφιάς. Η επιστροφή του ανθρώπου πάντοτε στο ναό της ομορφιάς.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ολόκληρο το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί ένα λυρικό ύμνο
στον αρχαίο ναό της ομορφιάς και του ελεύθερου πνεύματος. Στο πρώ-
το μέρος του ποιήματος ο Παρθενώνας ταυτίζεται με την απόλυτη ομορ-
φιά, που υψώνεται πάνω από τους λαούς και τις θρησκείες, και υμνεί-
ται για τη θαυμαστή ισορροπία και αρμονία ρυθμού, σχεδίου και ιδέας,
που τον διακρίνει. Στη συνέχεια, ο ποιητής αναφέρεται στους ανθρώ-
πους, που συνέλαβαν και πραγματοποίησαν αυτό το έργο τέχνης. Το γε-
γονός ότι ο αρχαίος αυτός ναός του απόλυτου κάλλους αποτελεί δημι-
ούργημα μιας ελεύθερης χώρας, που διαθέτει αίσθηση του μέτρου, ερ-
μηνεύει την αγαστή ισορροπία ρυθμού, σχεδίου και ιδέας που τον δια-
κρίνει. Τη θαυμαστή αυτή αρμονία, το μέτρο του αρχαίου ναού των
Αθηνών αντιπαραθέτει ο ποιητής με τις πυραμίδες της Αιγύπτου, που
εντυπωσιάζουν με τον όγκο, αλλά όχι με τη χάρη τους. Επίσης, ο Παρ-
θενώνας παρουσιάζεται ως σύμβολο της Δημοκρατίας και του Νόμου
της πολιτείας, ο οποίος, όταν πρωτοδημιουργήθηκε ήταν κι αυτός τρα-
γούδι, καθώς ο Σόλων έγραψε, σύμφωνα με την παράδοση, τους νόμους
του σε ποιητική μορφή. Τέλος, στο τελευταίο μέρος της ποιητικής σύν-
θεσης γίνεται αναφορά στη δυναμική αυτού του συμβόλου για τον ελλη-
νισμό και την ανθρωπότητα. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ξεκινάει και να
καταλήγει στο μνημειώδη αυτό απειρόκαλλο ναό, για να νιώθει ολοκλη-
ρωμένος και ευτυχής.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στο πρώτο απόσπασμα ο Παρθενώνας αναδεικνύεται
και υμνείται ως η θαυμαστή ισορροπία ρυθμού, σχεδίου και ιδέας. Ο
ποιητής με λυρικό και πλούσιο σε εκφραστικά μέσα τρόπο συνθέτει έναν
ύμνο στον αρχαίο ναό της ομορφιάς, της αρμονίας, της χάρης. 285
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2η ενότητα: Στη δεύτερη ενότητα το μέτρο και η ισορροπία του αρ-
χαίου ναού των Αθηνών αντιτίθεται στον όγκο των Πυραμιδών της Αι-
γύπτου που τους προσδίδει, βέβαια, μεγαλοπρέπεια, αλλά τους στερεί
κομψότητα και χάρη. Στο δεύτερο, λοιπόν, απόσπασμα τονίζεται η σχέση
ανάμεσα σε εκείνους που συνέλαβαν και πραγματοποίησαν αυτό το έργο
τέχνης και στην καλλιτεχνική του υπόσταση. Συνεπώς, ο Παρθενώνας
αποτελεί δημιούργημα μιας ελεύθερης χώρας που διαθέτει την αίσθηση
του μέτρου. Επίσης, ο Παρθενώνας παράλληλα με την υψηλή τέχνη και
την αρμονία της κλασικής αρχαιότητας, συμβολίζει και τη δημοκρατία
και το Νόμο της πολιτείας, ο οποίος, όταν πρωτοθεσπίστηκε, ήταν κι αυ-
τός τραγούδι, καθώς ο Αθηναίος νομοθέτης και ελεγειακός ποιητής Σό-
λων έγραψε του νόμους σε ποιητική μορφή σύμφωνα με την παράδοση.

3η ενότητα: Στην τρίτη ενότητα ο ποιητής αναφέρεται στην υπερβα-
τική δύναμη αυτού του μνημείου της απόλυτης ομορφιάς. Κάθε άνθρω-
πος, παγκοσμίως, οφείλει να ξεκινάει από τον Παρθενώνα και αφού
γνωρίσει και άλλα έργα της ανθρώπινης δημιουργίας, εκεί πρέπει να
επιστρέφει, για να νιώσει ολοκληρωμένος.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Κ. Παλαμάς είναι η εύπλαστη δημοτι-
κή, την οποία ο ποιητής καλλιεργεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να χαρί-
σει στο ελληνικό έθνος όχι μόνο ένα σημαντικό ποιητικό έργο αλλά και
έναν πλούσιο γλωσσικό οδηγό.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του ποιήματος είναι υψηλό, μεγαλόπρεπο, επιβλητικό, όπως
απαιτείται από το θέμα του.

iii) Στιχουργική ανάλυση του έργου

Στιχουργικά, χρησιμοποιείται ο ιαμβικός ανομοιοκατάληκτος δεκα-
πεντασύλλαβος, που συναντάται και στο δημοτικό τραγούδι, χωρίς,
όμως, να ακολουθείται σταθερά η παράδοση της τομής πράγμα που
σπάει τη μονοτονία του ρυθμού.

Επίσης, στο ποίημα διαφαίνεται η αρχαιογνωσία του ποιητή μέσα
από τη λειτουργική χρήση ιστορικών και μυθικών στοιχείων, ενώ η χρή-
ση του β΄ ενικού προσώπου προσδίδει στο έργο αμεσότητα και δημι-286
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ουργεί την αίσθηση ενός σταθερού άξονα αναφοράς και μιας αέναης
κλιμάκωσης ρυθμού και ιδέας.

iv) Σχήματα Λόγου

Μεταφορές: «Εσύ ’σαι, που κορόνα σου φορείς το Βράχο; (στιχ. 1)»,
«Εσύ ’σαι, Βράχε, που το ναό κρατάς, κορόνα της κορόνας;» (στιχ. 2),
«λόγος το μάρμαρο έγινε κι η ιδέα τέχνη» (στ. 6), «στη χώρα τη θαυμα-
τουργή που τα στοχάζεται όλα» (στιχ. 7), «ήρθες απάνου απ’ τους λαούς
και απάνου απ’ τις θρησκείες» (στιχ. 9), «λυγερόκορμε» (στιχ. 10), «μηδέ
το μέτωπό σου εσέ πάει πέρα από τα γνέφια» (στιχ. 13), «Ανάλαφρα κρα-
τάν εσέ στου αέρα τη διαφανάδα τη γλαυκή των Ολυμπίων τα χέρια»
(στιχ. 15-16), «Κι η αρχοντική μορφή σου εσέ δίχως θρασά να πάει για να
χαθεί στ’ απέραντα που μάτι δε τη φτάνει» (στιχ. 17-18), «δυνάστη αιμα-
τοπότη» (στιχ. 22), «σε ύψωσαν των ελεύθερων οι λογισμοί...», (στιχ. 24),
«στο ποτάμι της ομορφιάς να λούζεται» (στιχ. 28-29).

Παρομοιώσεις: «σα ζωγραφισμένε» (στιχ. 10), «σα να τη ’γγιξαν τρί-
σβαθα την τελείωση του κόσμου» (στιχ. 12), «σαν πυραμίδας κολοσσός
απάνου σ’ ερμοτόπι» (στιχ. 14).

Επαναλήψεις: κορόνα – κορόνα – της κορόνας (στιχ. 1-12), Βράχο –
Βράχο (στιχ. 1-2), ωραίους – ωραίο (στιχ. 3), Εσύ – συ – Εσένα – εσέ –
Σ’ εσέ, απάνου – απάνου (στιχ. 9), λογισμό – οι λογισμοί (στιχ. 23-24),
«Μ’ εσένα το ξανάνιωμα του κόσμου να αρχινάει / του κόσμου το ξα-
νάνιωμα μ’ εσέ να παίρνει τέλος» (στιχ. 34-35).

Αντιθέσεις: «μηδέ το μέτωπό σου εσέ πάει πέρα από τα γνέφια, σαν
πυραμίδας κολοσσός απάνου σ’ ερμοτόπι της Αφρικής» (στιχ. 13-15).

Σχήμα άρσης και θέσης: «Εσένα δε σε χτίσανε τυραγνισμένων
όχλοι...Εσένα με το λογισμό κι εσέ με το τραγούδι / σε ύψωσαν των ελεύ-
θερων οι λογισμοί εκεί όπου/ « (στιχ. 20-24).

Ασύνδετα: «να σκύβει προσκυνητής, ερωτευτής, τραγουδιστής, δια-
βάτης (στιχ. 31).

Εικόνες: η εικόνα του αρχαίου ναού που υψώνεται πάνω στο Βράχο
της Ακροπόλεως, (στιχ. 1-10), η εικόνα των ογκοδέστατων πυραμίδων
της Αφρικής (στιχ. 14-15).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Γράψτε έναν τίτλο για κάθε απόσπασμα και βρείτε την κεντρική

ιδέα που τα συνέχει.

1ο απόσπασμα: «Εσύ  `σαι, που κορόνα σου φορείς το Βράχο;…»
έως «…κυκλώπειε, λυγερόκορμε και σα ζωγραφισμένε.»: Ο ναός του
Παρθενώνα ως μία θαυμαστή ισορροπία ρυθμού, σχεδίου και ιδέας. Η
απόλυτη ομορφιά, που υψώνεται πάνω από τους λαούς και τις θρη-
σκείες.

2ο απόσπασμα: «Ναέ, τα θεμέλιά σου εσέ δεν είναι ριζωμένα, …»έως
«… κι ήταν κι αυτός τραγούδι.»: Ο Παρθενώνας ως δημιούργημα μιας
ελεύθερης χώρας, που διαθέτει αίσθηση του μέτρου.

3ο απόσπασμα: «Κι ακούστε!....» έως «… του κόσμου το ξανάνιωμα
μ’ εσέ να παίρνει τέλος.»: Η υπερβατική δύναμη του ναού του Παρθε-
νώνα, ως μνημείου εξαίρετης ομορφιάς. Η επιστροφή του ανθρώπου
πάντοτε στο ναό της ομορφιάς.

Την κεντρική συνεκτική ιδέα των παραπάνω αποσπασμάτων συνιστά
ο ύμνος προς την υψηλή τέχνη και αρμονία του ναού της Αθήνας, που
συμβολίζει την ακμή του ελληνικού πνεύματος κατά την κλασική αρχαι-
ότητα. Ο ναός του Παρθενώνα υμνείται και προβάλλεται ως το σπου-
δαιότερο από κάθε άλλο ανθρώπινο επίτευγμα του ελληνισμού και ολό-
κληρης της ανθρωπότητας.  

2. Ποιες αντιθέσεις επισημαίνει ο ποιητής στο δεύτερο απόσπασμα

και πώς αυτές σχετίζονται με τη βασική ιδέα του ποιήματος;

Η βασική αντίθεση που επισημαίνεται από τον ποιητή στο δεύτερο
απόσπασμα του ποιήματος αναφέρεται από τη μια μεριά στον απόλυτα
όμορφο και θαυμαστά ισορροπημένο ως προς το ρυθμό, την αρμονία
και την ιδέα ναό του Παρθενώνα και από την άλλη στις υπερμεγέθεις
πυραμίδες της Αιγύπτου, οι οποίες παρόλο που εντυπωσιάζουν με τον
όγκο τους, δε διακρίνονται από χάρη, καθώς ελλείπει το μέτρο («Ναέ,
τα θεμέλιά σου εσέ δεν είναι ριζωμένα, σα να τη ` γγίξαν τρίσβαθα στην
τελείωση του κόσμου, μηδέ το μέτωπό σου εσέ πάει πέρα από τα γνέφια,
σαν πυραμίδας κολοσσός απάνου σ’ ερμοτόπι της Αφρικής. Ανάλαφρα
κρατάν εσέ στου αέρα τη διαφανάδα τη γλαυκή των ολυμπίων τα χέρια.
Κι η αρχοντική μορφή σου εσέ δίχως θρασά να πάει για να χαθεί στ’
απέραντα που μάτι δεν τη φτάνει, το Πνεύμα προς τ’ απέραντα ξέρει288
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απαλό και φέρνει.») Επίσης, ο ποιητής τονίζει εμφαντικά με μία αντί-
θεση το γεγονός ότι ο Παρθενώνας συνιστά δημιούργημα ελεύθερης χώ-
ρας, καθώς αντιπαραθέτει το κομψοτέχνημα αυτό απείρου κάλλους με
τα μνημεία που χτίστηκαν από υπόδουλα πνεύματα. Με τις αντιθέσεις
αυτές ο δημιουργός επιδιώκει να εκφράσει την κεντρική ιδέα του ποιή-
ματος που αντιστοιχεί στην προβολή της υψηλής τέχνης, της αρμονίας
της κλασικής αρχαιότητας και στην κατάδειξη της δυναμικής του μνη-
μείου του Παρθενώνα, ως συμβόλου για τον ελληνισμό και την ανθρω-
πότητα.

3. Τί δηλώνει η χρήση του δεύτερου ενικού προσώπου και ποια αι-

σθητική εντύπωση δημιουργεί;

Στο ποίημα ο Κ. Παλαμάς αναφέρεται στο μεγαλοπρεπές μνημείο
της κλασικής αρχαιότητας χρησιμοποιώντας το β΄ ενικό πρόσωπο
(«εσύ `σαι… Εσένα… Σ’ εσέ… εσέ… Εσένα… Εσένα… κι εσέ… σ’ εσέ-
να… μ’ εσένα»). Η επαναλαμβανόμενη χρήση του β΄ ενικού προσώπου,
πρωτίστως, προσδίδει ζωντάνια και αμεσότητα στο ποίημα και, δευτε-
ρευόντως, δημιουργεί την αίσθηση ενός σταθερού άξονα αναφοράς, κα-
θώς και μίας συνεχούς κλιμάκωσης του ρυθμού και της ιδέας.

4. Βρείτε τις λέξεις και τις φράσεις που υμνούν τον Παρθενώνα ως

έργο τέχνης.

Με τη σύνθεση του έργου «Ύμνος στον Παρθενώνα» ο ποιητής επι-
διώκει να υμνήσει με λυρικό τρόπο τον αρχαίο ναό της ομορφιάς και
του ελεύθερου πνεύματος. Για να επιτύχει το σκοπό του και να εκφρά-
σει τον άμετρο θαυμασμό του για το ανθρώπινο αυτό επίτευγμα της
κλασικής αρχαιότητας χρησιμοποιεί ποικίλες λέξεις και φράσεις. Στην
πρώτη στροφή του ποιήματος αναφέρει «Εσύ `σαι που κορόνα σου φο-
ρείς το Βράχο;΄Εσύ `σαι, Βράχε που το ναό κρατάς, κορόνα της κορό-

νας; Ναέ, και ποιος να σ’ έχτισε μες στους ωραίους ωραίο, για την αιω-
νιότητα με κάθε χάρη Εσένα; Σ’ εσέ αποκάλυψη ο ρυθμός, κάθε γραμμή

και Μούσα». Ο ποιητής συνεχίζει το εγκώμιο λέγοντας «ήρθες απάνου

απ’ τους λαούς κι απάνου απ’ τις θρησκείες, κυκλώπειε, λυγερόκορμε

και σα ζωγραφισμένε.» Στη δεύετρη στροφή τονίζεται η ισορροπία, το
μέτρο και η αρμονία του μεγαλοπρεπούς ναού με τις παρακάτω φρά-
σεις: «Ανάλαφρα κρατάν εσέ στου αέρα τη διαφανάδα τη γλαυκή των

Ολυμπίων τα χέρια. Κι η αρχοντική κορφή σου εσέ δίχως θρασά να πα-
έι…». Τέλος, στην τελευταία στροφή της ποιητικής σύνθεσης δίνεται έμ-
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φαση πάλι στο άπειρο κάλλος του αρχαίου ναού, τον οποίο ο ποιητής
παρομοιάζει με ένα «ποτάμι Ομορφιάς», όπου ο άνθρωπος σαν «προ-

σκυνητής σκύβει γκαρδιακά και λούζεται». Πρόκειται για το χώρο που
ο άνθρωπος πάντοτε επιστρέφει με άμετρο θαυμασμό για την ομορφιά,
το ρυθμό, την αρμονία και τη χάρη του ανθρώπινου αυτού επιτεύγμα-
τος(«… πάλι και πάντα να γυρνά σ’ εσένα μ’ έναν ύμνο»).

5. Εντοπίστε τα σημεία του ποιήματος στα οποία εξιδανικεύεται η

ελληνική αρχαιότητα και σχολιάστε τη λειτουργία τους.

Σε αρκετά σημεία ο δημιουργός του ποιήματος υμνεί γεμάτος θαυ-
μασμό και εξιδανικεύει την ελληνική αρχαιότητα. Στο πρώτο μέρος του
ποιήματος απευθυνόμενος στο μεγαλειώδη ναό τον μακαρίζει, επειδή
«ήρθε στη χώρα τη θαυματουργή που τα στοχάζεται όλα». Με τη φράση
αυτή ο Κωστής Παλαμάς επαινεί την Ελλάδα των αρχαίων χρόνων για
την ιδιότητά της να εξισορροπεί με αγαστό τρόπο ρυθμό, αρμονία και
ιδέα. Επίσης, η κλασική αρχαιότητα εξιδανικεύεται στο σημείο, όπου
εγκωμιάζεται η αγάπη της προς το μέτρο, που έχει ως αποτέλεσμα την
υπεροχή των μνημείων της ως προς τη χάρη, την αρμονία και το κάλλος
(«Ναέ, τα θέμελά σου εσέ δεν είναι ριζωμένα,… το Πνεύμα προς τ’ απέ-
ραντα ξέρει απαλό και φέρνει.») Τέλος, υμνείται με εξιδανικευμένο τρό-
πο το ελεύθερο πνεύμα των ανθρώπων της ελληνικής αρχαιότητας και
γίνεται εγκωμιαστική αναφορά στην αρχή της Δημοκρατίας και στο Νό-
μο της πολιτείας, που, όταν πρωτοδημιουργήθηκε από τον πρώτο νομο-
θέτη, Σόλων, είχε ποιητική μορφή, «ήταν κι αυτός τραγούδι». Η κατα-
φανής αυτή εξιδανίκευση των στοιχείων της ελληνικής αρχαιότητας
συμβάλλει στην ανάδειξη του μνημείου, που περιγράφεται, ως αντιπρο-
σωπευτικού είδους υψηλής τέχνης και ως συμβόλου ακμής της αθηναϊ-
κής δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζεται η υπερβατική δύναμη
και ανωτερότητα του απειρόκαλλου αυτού ναού και η αξία της διαχρο-
νικής του ομορφιάς για τον ελληνισμό και την ανθρωπότητα. 

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Τί συμβολίζει ο ναός του Παρθενώνα στο ποίημα;
2.. Εντοπίστε τα εκφραστικά μέσα του ποιήματος. Σε τί αποσκοπεί η

χρήση τους;290
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«ºˆÓ¤˜»

∫. ¶. ∫∞μ∞º∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863 – 1933) είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους Νεοέλληνες ποιητές με παγκόσμια ακτινοβολία και ανα-
γνώριση, του οποίου το έργο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ο
Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Aιγύπτου το 1863, όπου
υπήρχε ακμαία ελληνική παροικία. Ο πατέρας του ήταν πλούσιος έμπο-
ρος και ο Κ. Καβάφης έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια σε συνθήκες
οικονομικής ευμάρειας. Όμως, σε ηλικία εφτά ετών έχασε τον πατέρα
του και η οικογένειά του από το 1872 έως το 1885 έζησε διαδοχικά στο
Λονδίνο, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη και πάλι στην
Αλεξάνδρεια, οριστικά. Στο μεταξύ η οικογένεια είχε χάσει τη μεγάλη
περιουσία της. Ο Καβάφης δεν έλαβε πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά
μελετούσε μόνος του πάρα πολύ και είχε βαθιά μόρφωση και πλατιά
ενημέρωση πάνω σε θέματα της γαλλικής και της αγγλικής λογοτεχνίας.
Επίσης, εργάστηκε για τριάντα χρόνια ως υπάλληλος στο Γραφείο
Αρδεύσεων της Αιγύπτου. Πέθανε στην Αλεξάνδρεια στις 29 Απριλίου
1933, την ημέρα των γενεθλίων του.

Το έργο

Ο Κ. Καβάφης ασχολείται αποκλειστικά σχεδόν με την ποίηση. Τα
κείμενά του τα επεξεργάζεται πολύ: «γράφει πολλά, κρατάει λίγα, δη-
μοσιεύει ελάχιστα» (Δημαράς). Ο ποιητής δεν ακολουθεί ένα ιδιαίτερο
λογοτεχνικό ρεύμα. Στην πρώτη φάση της λογοτεχνικής του δραστηριό-
τητας (1886 και έπειτα) είναι επηρεασμένος από τους Φαναριώτες του
αθηναϊκού ρομαντισμού. Κάτω από την επιρροή του συμβολισμού έγρα-
ψε τα ποιήματα της πρώιμης περιόδου της ποίησής του (1893 – 1899).
Όμως, στη συνέχεια ο ποιητής αποκτά προσωπικό ύφος περνώντας
στην περίοδο του ποιητικού ρεαλισμού και φτάνοντας σε όρια τολμηρά
και νεωτερικά.

Τα ποιήματα του χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
1) Τα ιστορικά, που είναι εμπνευσμένα από τους αλεξανδρινούς και
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τους μεταλεξανδριανούς χρόνους, β)τα φιλοσοφικά ή διδακτικά, στα
οποία ο ποιητής δεν ασχολείται με φιλοσοφικές θεωρίες αλλά με την
ιστορία του ανθρώπου και το εσωτερικό του δράμα, γ)τα ηδονικά ή αι-
σθησιακά, που βασίζονται σε προσωπικές του εμπειρίες.

Από τα ποιήματά του απουσιάζουν η ρητορεία και ο στόμφος. Eντύ-
πωση προκαλεί η ιδιαίτερη γλώσσα του ποιητή, μια γλώσσα ψυχρή, λό-
για με πολλούς δημοτικούς τύπους, σχεδόν πεζολογική. Ο Καβάφης
στην πραγματικότητα είναι βαθύτατα λυρικός ποιητής, χωρίς, όμως, να
υπάρχουν στα ποιήματά του υπερβολές. Ο λόγος του είναι πυκνός, σύ-
ντομος και επιγραμματικός, ενώ στα ποιήματά του επικρατεί υποβλητι-
κή ατμόσφαιρα.

Έργα:

Κεριά, Η Πόλις, Ένας Γέρος, Τείχη, Τα παράθυρα, Περιμένοντας
τους Βαρβάρους, Ιθάκη, Το πρώτο σκαλί, Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολι-
τείας πολεμήσαντες, 27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ., Φωνές, Όσο μπορείς, Στα
200 π.Χ.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα «Φωνές» συντέθηκε το 1904 και ανήκει στην πρώτη ποιητική
φάση του καβαφικού έργου. Είναι ένα συμβολικό, λυρικό ποίημα με συναι-
σθηματικό περιεχόμενο, συμβολιστικές επιδράσεις και μουσική υποβολή.

Βασικό θέμα του ποιήματος αποτελεί η λειτουργία της ανθρώπινης
μνήμης, μέσω της οποίας ο ποιητής ανακαλεί αγαπημένα πρόσωπα και
εμπειρίες του παρελθόντος που δημιουργούν έντονα εσωτερικά συναι-
σθήματα νοσταλγίας και προσδίδουν στο έργο μια λυρική διάθεση.
΄Αλλωστε, το ποίημα ακολουθεί την τεχνοτροπία του συμβολισμού,
σύμφωνα με την οποία παρουσιάζεται ο εσωτερικός κόσμος του λογο-
τέχνη με ιδιαίτερη σημασία στη μουσικότητα των λέξεων, που χρησιμο-
ποιούνται ως σύμβολα ψυχικών καταστάσεων.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες...για μας χαμένοι σαν
τους πεθαμένους» (στιχ. 1-3): η απώλεια των αγαπημένων προσώπων.292
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2η ενότητα: «Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε· / κάποτε μες στην
σκέψη τες ακούει το μυαλό» (στιχ. 4-5): η μνημονική ανάκληση – οι ιδιό-
τητες και η λειτουργία της μνήμης.

3η ενότητα: «Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν...σα μου-
σική, την νύχτα, μακρινή, που σβήνει» (στιχ. 6-8): η μνημονική ανάκληση ευ-
χάριστων στιγμών της παιδικής και νεανικής ηλικίας, που δημιουργεί έντο-
να εσωτερικά συναισθήματα νοσταλγίας – ο παραλληλισμός με τον ήχο και
η έκφραση των συναισθημάτων αυτών μέσα από τη μουσική.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Βασικό θέμα του ποιήματος αποτελεί η έννοια της μνημονικής ανά-
κλησης, που σχετίζεται με νοητικές, συνειδητές (σκέψη, μυαλό) και ασυ-
νείδητες (όνειρα) λειτουργίες του ανθρώπου. Ο ποιητής αναφέρεται σε
κοινές ιδιότητες της ανθρώπινης μνήμης, όπως η νοσταλγία για χαμένα,
αγαπημένα πρόσωπα, η εξιδανίκευση του παρελθόντος, τα όνειρα, οι
φευγαλέες σκέψεις. Aρχικά, ο ποιητής ανακαλεί στη μνήμη του χαμένα
αγαπημένα πρόσωπα τα οποία επαναφέρει στη θύμησή του μια νοσταλ-
γία και θλίψη. Ωστόσο, οι μνήμες που ανακαλούνται συχνότερα στο
μυαλό του ποιητικού υποκειμένου προέρχονται από ευχάριστες στιγμές
και αγαπημένα πρόσωπα της παιδικής και νεανικής ηλικίας («πρώτη
ποίηση της ζωής», στιχ. 7). Οι ευχάριστες αυτές στιγμές των παιδικών
και νεανικών χρόνων, αναμφισβήτητα, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν,
ενώ τα αγαπημένα πρόσωπα διαρκώς απομακρύνονται είτε εξαιτίας του
θανάτου τους είτε εξαιτίας της γεωγραφικής ή ψυχικής απόστασης.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ολόκληρο το ποίημα αναφέρεται στην ανθρώπινη ιδιό-
τητα της μνημονικής ανάκλησης, την οποία στην πρώτη ενότητα της
ποιητικής σύνθεσης ενεργοποιεί η απώλεια αγαπημένων προσώπων και
η νοσταλγική διάθεση γι’ αυτά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίνεται η χρή-
ση του α΄ πληθυντικού προσώπου, που αναφέρεται στις κοινές ιδιότη-
τες της ανθρώπινης μνήμης, όπως η νοσταλγία για τα χαμένα αγαπημέ-
να πρόσωπα, η εξιδανίκευση του παρελθόντος, τα όνειρα, οι φευγαλέες
σκέψεις, και διευρύνει τα προσωπικά αισθήματα νοσταλγίας και μελαγ-
χολίας του ποιητή.

2η ενότητα: Το περιεχόμενο του έργου σχετίζεται με τη μνημονική 293
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ανάκληση, η οποία συνδέεται με νοητικές, συνειδητές (σκέψη, μυαλό)
και ασυνείδητες (όνειρα) λειτουργίες του ανθρώπου.

3η ενότητα: Οι μνήμες που ανακαλούνται συχνότερα στο μυαλό του
ποιητή προέρχονται από ευχάριστες στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα
της παιδικής και νεανικής ηλικίας («πρώτη ποίηση της ζωής»). Οι ευχά-
ριστες στιγμές, που ανήκουν οριστικά στο παρελθόν και τα αγαπημένα
πρόσωπα, που απομακρύνονται διαρκώς εξαιτίας του θανάτου ή της γε-
ωγραφικής και ψυχικής απόστασης, επανέρχονται στη μνήμη ως ήχη και
παρομοιάζονται με τη μουσική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ποιητής ταυτί-
ζει τη θύμηση με τον ήχο και τη μουσική, που ανακαλεί αρχέτυπα συ-
ναισθήματα και δημιουργεί πνευματική τέρψη και ψυχική αγαλλίαση.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Ο Κ. Καβάφης αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στην ελληνική λογοτε-
χνία και η ποίησή του είναι έντονα προσωπική, έχοντας τα δικά της
αποκλειστικά γνωρίσματα που είναι τα ακόλουθα:

H ιδιότυπη γλώσσα του ποιήματος είναι η ομιλούμενη από την ελλη-
νική παροικία της Αλεξάνδρειας δημοτική με τύπους λόγιους και πολι-
τικούς ιδιωματισμούς, ενώ πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιού-
νται είναι «αντιποιητικές», της καθημερινής χρήσης. Πρόκειται για ένα
κράμα λόγιας γλώσσας με τη δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή του έργου

Το ύφος το χαρακτηρίζει η διαύγεια της σκέψης, η σαφήνεια, η ακριβο-
λογία της διατύπωσης. Είναι, επίσης, απλό, λιτό, σχεδόν πεζολογικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Οι στίχοι είναι ελεύθεροι, ιαμβικοί, ανισοσύλλαβοι, χωρίς ομοιοκα-
ταληξία και χωρίς επιμέλεια στις χασμωδίες, αλλά με μεγάλη προσοχή
στην στίξη, στις περιόδους, στις παύσεις.

iv) Σχήματα Λόγου

Μεταφορές: «Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες εκείνων που πέθαναν»,
(στιχ. 1-2), «Κάποτε μες στα όνειρα μας ομιλούνε· / κάποτε μες στην
σκέψη τες ακούει το μυαλό» (στιχ. 4-5), «ήχοι από την πρώτη ποίηση της
ζωής μας» (στιχ. 7), «μουσική, την νύχτα, μακρινή, που σβήνει» (στιχ. 8).294
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Παρομοιώσεις: «σαν τους πεθαμένους» (στιχ. 3), «σα μουσική» (στιχ. 8).
Εικόνες: η ηχητική εικόνα των στιγμών και των αγαπημένων προσώ-

πων που σαν ήχοι ανακαλούνται στη μνήμη, ομιλούν στα όνειρα και στη
σκέψη του μυαλού και, όπως η μουσική, προκαλούν εσωτερικά συναι-
σθήματα πνευματικής τέρψης, και ψυχικής αγαλλίασης, (στιχ. 1-8), η ει-
κόνα του ονείρου (στιχ. 4).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Σε τί αποσκοπεί η χρήση πληθυντικού αριθμού στο ποίημα;

Ιδιαίτερη εντύπωση στο λυρικό ποίημα «Φωνές» του Κ. Καβάφη
προκαλεί η χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου («για μας, μες
στα όνειρά μας, της ζωής μας»), το οποίο επιλέγεται, για να εκφράσει
τις κοινές ιδιότητες της ανθρώπινης μνήμης, όπως τη νοσταλγία για τα
χαμένα αγαπημένα  πρόσωπα, την εξιδανίκευση στιγμών του παρελθό-
ντος, τα όνειρα, τις φευγαλέες σκέψεις. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η διεύρυνση των προσωπικών αισθημάτων του ποιητή.
Άλλωστε, το περιεχόμενο του ποιήματος συνδέεται απόλυτα με την έν-
νοια της μνημονικής λειτουργίας του κάθε ανθρώπου και αναφέρεται σε
νοητικές εργασίες, είτε συνειδητές, όπως η σκέψη, η νόηση, το μυαλό, εί-
τε ασυνείδητες, όπως τα όνειρα. 

2. Οι αναμνήσεις φτάνουν στα όνειρα και στη σκέψη του ποιητή

σαν ήχος. Γιατί ο ποιητής αναφέρεται περισσότερο σε αυτή την

πτυχή της ανάμνησης;

Ο ποιητής εμφανίζεται να ανακαλεί στη μνήμη του ευχάριστες στιγ-
μές και αγαπημένα πρόσωπα της παιδικής και νεανικής ηλικίας, τα
οποία συνδυάζει με τον ήχο και τα παρομοιάζει με τη μουσική. Σε ολό-
κληρο το ποίημα διακρίνεται μία διάχυτη νοσταλγική λυρική διάθεση
για αγαπημένα πρόσωπα και εμπειρίες του παρελθόντος, των οποίων η
ανάκληση μεταμορφώνεται σε ήχο, μουσική, που προκαλεί ιδαίτερα συ-
ναισθήματα και δημιουργεί πνευματική ευχαρίστηση και ψυχική αγαλ-
λίαση.
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3. Σχολιάστε την ειδική λειτουργία των ήχων και της μουσικής

στους δύο τελευταίους στίχους του ποιήματος.

Οι αναμνήσεις των αγαπημένων προσώπων και των εμπειριών της
παιδικής και νεανικής ηλικίας («από την πρώτη ποίηση της ζωής μας»)
προβάλλονται σαν ηχητικές εικόνες και παρομοιάζονται με τη μουσική.
Ο ήχος και η μουσική υποβολή στους δύο τελευταίους στίχους του ποι-
ήματος λειτουργούν ως ερεθίσματα αρχέτυπων συναισθημάτων, ηρε-
μίας, τέρψης και αγαλλίασης του πνεύματος και της ψυχής, και εντάσ-
σονται σε μία γενικότερη λυρική νοσταλγική διάθεση, που εκφράζεται
μέσα από ένα έργο συναισθηματικού περιεχομένου.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει ο Κ.Π. Καβάφης α)το θέμα του θανά-
του, β)το θέμα της μνήμης μέσα από το ποίημα;

2. Εντοπίστε και ερμηνεύστε την παρομοίωση της τελευταίας στροφής
του ποιήματος.
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«ŸÛÔ ÌÔÚÂ›˜»

K. ¶. KABAºH™
A. ¢HMIOYP°O™

(βλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο, που γράφτηκε το 1913, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα
των καβαφικών παραινετικών ποιημάτων. Oι παραινέσεις που απευθύ-
νει ο ποιητής τόσο στον εαυτό του όσο και σε κάθε αναγνώστη του ποι-
ήματος, στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ηθικής βιοθεωρητικής στάσης
και στην προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ατόμου από την
απειλή της μαζοποίησης.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως την θέ-
λεις...μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες», (στιχ. 1-5): οι παραινέσεις
του ποιητή να προφυλάξει ο άνθρωπος «όσο μπορεί» την ατομική του
αξιοπρέπεια και ελευθερία από την απειλή της μαζοποίησης.

2η ενότητα: «Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,....ως που να γίνει
σα μια ξένη φορτική» (στιχ. 6-10): Ο ποιητής συνεχίζει να προτρέπει κά-
θε αποδέκτη του ποιήματος να διαμορφώσει μια προσωπική στάση ζω-
ής τέτοια, ώστε να προασπίσει τις ατομικές του ελευθερίες, τα κοινωνι-
κά του δικαιώματα και την ψυχική του υγεία και να προστατεύσει τη
ζωή του από ανούσιες συναναστροφές.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το ποίημα συντίθεται από ένα σύνολο παραινέσεων, μέσω των οποί-
ων ο Κ. Καβάφης παροτρύνει τον εαυτό του και κάθε αναγνώστη να
διαφυλάξει την ατομική του αξιοπρέπεια και ελευθερία, αφού προφυ-
λαχθεί και αποστασιοποιηθεί από κάθε εκδήλωση μαζοποίησης και ρη- 297
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χού εντυπωσιασμού. Ο μόνος τρόπος για να προασπίσει ο άνθρωπος τις
ατομικές του ελευθερίες είναι να καλλιεργήσει το πνεύμα του και να απο-
κτήσει αυτογνωσία και ποικίλα προσωπικά ενδιαφέροντα στη ζωή του.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το άτομο δύναται να προστατεύσει τις προσωπι-
κές του ελευθερίες, τα κοινωνικά δικαιώματα και την ψυχική του υγεία,
προάγοντας την πνευματική του ολοκλήρωση, την αυτοεκτίμηση και την
κοινωνικοποίησή του. Μέσα από την πνευματική αυτή καλλιέργεια και
ολοκλήρωση ο άνθρωπος είναι σε θέση να καθορίσει στόχους και προτε-
ραιότητες στη ζωή του, να διαμορφώσει την προσωπική του στάση και να
επανεξετάσει τις ιδέες του, αντιδρώντας στη μαζική ψυχολογία και τη
συμβατικότητα των κοινωνικών εκδηλώσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο
σημερινός νέος, που κατακλύζεται από ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, τα
οποία είναι δυνατό να επιδράσουν αρνητικά στη διαμόρφωση του χαρα-
κτήρα του και στις επιλογές του, δεν παρασύρεται και προφυλάσσει τη
ζωή του από ανούσιες συναναστροφές, που προσωρινά είναι ευχάριστες,
αλλά γρήγορα εξαντλούνται και καταντούν ανιαρές.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο ποιητής απευθύνεται με παραινετικό τόνο στον εαυτό
του και σε κάθε αποδέκτη του ποιήματος και τον προτρέπει να προστα-
τεύσει, όσο μπορεί, τη ζωή του διαφυλάσσοντας την ξεχωριστή ατομική
του φυσιογνωμία από την απειλή της μαζοποίησης. Πρόκειται για μία
μεγάλη προσπάθεια, ένα δύσκολο αγώνα, που ο άνθρωπος οφείλει ανά-
λογα με τις δυνάμεις και τα εφόδιά του να πραγματώσει. Τα εφόδια με
τα οποία ο άνθρωπος είναι δυνατό να επιτύχει τους στόχους του ταυτί-
ζονται με την πνευματική καλλιέργεια, την απόκτηση αυτογνωσίας και
ποικίλων προσωπικών ενδιαφερόντων στη ζωή.

2η ενότητα: Με τα εφόδια αυτά το άτομο προασπίζει με τον καλύτε-
ρο τρόπο τις ατομικές του ελευθερίες, τα κοινωνικά του δικαιώματα και
την ψυχική του υγεία, προάγοντας την πνευματική ολοκλήρωση, την αυ-
τοεκτίμηση και την κοινωνικοποίησή του. Oφείλει με αυτούς τους τρό-
πους να προφυλαχθεί από το πλήθος των εξωτερικών ερεθισμάτων που
τον κατακλύζει, να θέσει στόχους και προτεραιότητες στη ζωή του, να
αντιδράσει στη μαζική ψυχολογία και συμβατικότητα των κοινωνικών
εκδηλώσεων και των ανούσιων συναναστροφών, που προσωρινά είναι
ευχάριστες, αλλά γρήγορα εξαντλούνται και περιβάλλονται από ανία.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα του ποιήματος αποτελεί ένα κράμα λόγιας γλώσσας με τη
δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος χαρακτηρίζεται ως απλό, λιτό και μεγαλόπρεπο. 

iii) Στιχουργική ανάλυση 

Οι στίχοι είναι ελεύθεροι, ιαμβικοί ανισοσύλλαβοι, χωρίς ομοιοκα-
ταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Mην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την / γυρίζοντας συ-
χνά κι εκθέτοντας την / στων σχέσεων και των συναναστροφών την κα-
θημερινήν ανοησία», (στιχ. 6-9).

Παρομοιώσεις: «σα μια ξένη φορτική» (στιχ. 10).
Επαναλήψεις: «δεν μπορείς», «όσο μπορείς» (στιχ. 1-3), «μην την

εξευτελίζεις» - «μην την εξευτελίζεις» (στιχ. 3-6).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιες προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος, για να

υπερασπιστεί την προσωπική ελευθερία και την αξιοπρέπειά

του; Συσχετίστε την απάντησή σας με τον τίτλο του ποιήματος.

Σύμφωνα με το ποίημα «Όσο μπορείς» ο άνθρωπος οφείλει να κα-
ταβάλει σημαντικές προσπάθειες, για να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά
του και να προασπίσει την ατομική του ελευθερία. Στη δεύτερη στροφή
του ποιήματος υποδεικνύεται ο τρόπος πραγμάτωσης του στόχου αυ-
τού, που συνίσταται στην αποχή του ανθρώπου από εκδηλώσεις μαζο-
ποίησης και ρηχού εντυπωσιασμού, η οποία καθίσταται εφικτή μέσω της
καλλιέργειας του πνεύματος, της αυτογνωσίας και της διεύρυνσης των
προσωπικών ενδιαφερόντων στη ζωή του κάθε ατόμου. Η καλλιέργεια
του πνεύματος συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην προάσπιση των
ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, διασφαλίζει 299
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την ψυχική ατομική ισορροπία, προάγει την πνευματική ολοκλήρωση,
ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, και ευνοεί την ομαλή κοινωνικοποίηση,
καθώς παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να θέτει υψηλούς κι όχι ευ-
τελείς στόχους στη ζωή του, να ιεραρχεί τις προτεραιότητές του να υιο-
θετεί κριτική στάση έναντι των πραγμάτων, να διαμορφώνει τη δική του
ιδιαίτερη προσωπικότητα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να διαφοροποιεί-
ται από την ψυχολογία της μάζας και να αντιστέκεται στη συμβατικό-
τητα των κοινωνικών εκδηλώσεων, παρασυρόμενος από επιβλαβή για τη
διάπλαση του χαρακτήρα του και τη ζωή του εξωτερικά ερεθίσματα. Με
αυτά τα εφόδια το άτομο καθίσταται δυνατό να αποφύγει τις ανούσιες,
εφήμερες συναναστροφές, που δε συντελούν στην ατομική του πρόοδο,
αλλά το εντάσσουν, απλώς, στη μάζα με αναμφισβήτητη συνέπεια την
αλλοτρίωσή του, την αποξένωση από το εγώ του και την ταυτοποίησή
του με το σύνολο. Ο αγώνας αυτός, όπως υποδηλώνεται και από τον
τίτλο του ποιήματος «Όσο μπορείς», δεν είναι εύκολος. Πρόκειται για
μία οδό ανηφορική και δύσβατη, την οποία, όμως, ο καθένας ανάλογα
με τις δυνατότητες και τα εφόδιά του οφείλει να καταβάλει προσπάθεια
να διαβεί για μια ευτυχισμένη και «υγιή» ζωή. 

2. Καταγράψτε τις μετοχές και εξηγήστε τη γραμματική και σημα-

σιολογική λειτουργία τους.

Στη δεύτερη στροφή του ποιήματος ο Κ. Καβάφης επιλέγει να εκθέ-
σει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο
την αξιοπρέπεια και την ατομική του ελευθερία με τη χρήση τριών τρο-
πικών μετοχών («πηαίνοντας», «γυρίζοντας», «εκθέτοντας»). Οι τρεις
μετοχές υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος είναι δυνα-
τό να εξαντλήσει τη ζωή του σε μαζικές, ανούσιες κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Οι μετοχές διαβαθμίζονται και κλιμακώνονται, καθώς το άτομο,
αρχικά, «πηαίνοντας» τη ζωή του προς μη ουσιαστικές κοινωνικές συ-
ναναστροφές, έπειτα, «γυρίζοντας συχνά» γύρω από τέτοιου είδους
άσκοπες εκδηλώσεις και, τέλος, «εκθέτοντάς την» σε μεγαλύτερο βαθμό
σε μάταιες, εφήμερες σχέσεις και χωρίς ουσία δραστηριότητες, θέτει την
αξιοπρέπεια και ατομική του ελευθερία και υπόσταση σε κίνδυνο.

3. Ποιόν κίνδυνο επισημαίνει ο ποιητής στον τελευταίο στίχο; Με

ποιόν τρόπο πιστεύετε ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετω-

πιστεί αποτελεσματικά;

Στον τελευταίο στίχο του ποιήματος επισημαίνεται ο κίνδυνος αλ-
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λοτρίωσης του ατόμου, αποξένωσής του από τον εαυτό του, την ατομι-
κή του υπόσταση, τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του και της προσω-
πικότητάς του, που θεωρείται επιζήμια για τη ζωή του, καθώς βλάπτει
την αξιοπρέπειά του και περιορίζει την ατομική του ελευθερία. Ο νέος
κάθε εποχής κατακλύζεται από πλήθος εξωτερικών ερεθισμάτων, τα
οποία, αν ταυτιστεί με το σύνολο και αφεθεί να τον παρασύρουν, είναι
δυνατό να επιδράσουν αρνητικά στη διάπλαση του χαρακτήρα του και
στον καθορισμό των στόχων και επιλογών του. Για να αντιμετωπιστεί
ο κίνδυνος αυτός, που ελλοχεύει σε κάθε κοινωνία, κρίνεται αναγκαίο ο
κάθε νέος να μεριμνά, πρωτίστως, για την πνευματική του καλλιέργεια,
μέσω της οποίας είναι δυνατό να εφοδιαστεί με αναπτυγμένη κριτική
σκέψη, αυτογνωσία, ευρύτητα ενδιαφερόντων και ψυχική υγεία. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, ο νέος αποκτά τα απαραίτητα εφόδια, για να διαμορ-
φώσει τη δική του ιδιαίτερη προσωπικότητα, να ολοκληρωθεί πνευμα-
τικά, να θέσει υψηλούς στόχους και προτεραιότητες, να προχωρήσει
στις σωστές επιλογές και να αντιταθεί στη μαζική ψυχολογία και στη
συμβατικότητα των κοινωνικών εκδηλώσεων. 

4. Ποιες κοινωνικές εκδηλώσεις μπορούν, σύμφωνα με τον ποιητή,

να ευτελίσουν τη ζωή του ατόμου; Γράψτε, αν θέλετε, ένα σύγ-

χρονό σας παράδειγμα.

Σύμφωνα με τον ποιητή οι εκδηλώσεις που είναι δυνατό να κατα-
στήσουν ευτελή την ανθρώπινη ζωή ταυτίζονται με τις άσκοπες, παρο-
δικές, καθημερινές συναναστροφές και σχέσεις. Πρόκειται για σχέσεις
που προσωρινά χαρακτηρίζονται από ευχαρίστηση και περιβάλλονται
με συναισθήματα χαράς, αλλά πολύ γρήγορα εξαντλούνται και μετατρέ-
πονται σε ανιαρές συναναστροφές. Επίσης, ο ποιητής αναφέρεται σε
συμβατικές κοινωνικές εκδηλώσεις που δεν επιδρούν με κάποιο τρόπο
θετικά στην προσωπικότητα και ψυχολογία του ατόμου, παρά μόνο το
βοηθούν να σπαταλήσει το χρόνο του και να καταναλώσει άσκοπα τις
δυνάμεις του σε μαζικές, ανωφελείς συνήθειες και δραστηριότητες. Ένα
παράδειγμα από τη σύγχρονη καθημερινή ζωή αποτελούν οι συνανα-
στροφές των νέων σε χώρους διασκέδασης, όπου καθίσταται ανέφικτη η
βαθύτερη, ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Πρόκειται
για τρόπους διασκέδασης που δεν τους επιλέγουν πάντοτε συνειδητά οι
νέοι, έτσι ώστε να αρμόζουν και να ταιριάζουν στο χαρακτήρα και στις
επιθυμίες τους, αλλά τους ακολουθούν παρασυρόμενοι από τις συνή-
θειες της μάζας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό ο νέος να απομα-
κρυνθεί από τα δικά του «θέλω», να χάσει τη δική του προσωπικότητα 301
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μέσα στα χαρακτηριστικά του συνόλου και να αποξενωθεί από τον ίδιο
του τον εαυτό.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Το ποίημα έχει παραινετικό τόνο. Nα καταγράψετε και να σχολιάσε-
τε τις συμβουλές που απευθύνει ο ποιητής στον αναγνώστη του ποιή-
ματος.

2. Tο ποίημα έχει διαχρονική αξία. Tί κινδύνους αντιμετωπίζουν οι
σύγχρονοι νέοι; Mε ποιόν τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτε-
λεσματικά τους κινδύνους αυτούς;
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«™Ù· 200 .Ã.»

∫. ¶. ∫∞μ∞º∏™

A. ¢HMIOYP°O™
(βλέπε πιο πάνω) 

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα «Στα 200 π.χ.» ανήκει στα ιστορικά έργα του Κ. Καβάφη,
καθώς καταδεικνύει την ειδική ποιητική σχέση που ανέπτυξε ο ποιητής
με την ιστορία. Μέσα από το ποίημα αναδεικνύονται η ιστορική και πο-
λιτισμική ακμή του ελληνισμού, χάρη στην πανελλήνια εκστρατεία του
Μ. Αλεξάνδρου.

Το ποίημα αντιστοιχεί με ένα φανταστικό μονόλογο ενός Έλληνα,
που ζει στα 200 π.Χ., στις περιοχές του «νέου κόσμου» που σχηματί-
στηκε από τις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου. Ο φανταστικός ομιλητής
αξιολογεί τα γεγονότα του παρελθόντος, τη νικηφόρα εκστρατεία του
Μ. Αλεξάνδρου, με την πείρα της δικής του παρηκμασμένης εποχής αλ-
λά και τη λανθάνουσα ιστορική εμπειρία του Κ. Καβάφη, που συνθέτει
το ποίημα στα 1931. Κατά την ιστορική αυτή επισκόπηση το ποιητικό
υποκείμενο σχολιάζει ειρωνικά την άρνηση των Λακεδαιμονίων να συμ-
μετάσχουν στη λαμπρή πανελλήνια εκστρατεία κατά των Περσών και
αναφέρεται στους ιστορικοπολιτικούς και άλλους λόγους που αποτρέ-
πουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή λαούς από τη συμμετοχή τους σε
συλλογικούς αγώνες.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Αλέξανδρος Φιλίππου...Είναι κι αυτή μια στάσις. Νιώ-
θεται» (στιχ. 1-12): Η ιστορική επισκόπηση των γεγονότων μέσα από
τον ειρωνικό σχολιασμό της άρνησης των Λακεδαιμονίων να συμμετά-
σχουν στη λαμπρή πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των Περσών, με τη
δικαιολογία ότι η σπαρτιατική παράδοση τους εμπόδιζε να λάβουν μέ-
ρος σε εκστρατεία στην οποία δεν ήταν οι ίδιοι αρχηγοί.

303
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2η ενότητα: «Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό...κι εσαρώθη»
(στιχ. 13-17): Εξύμνηση των κορυφαίων γεγονότων της εκστρατείας του
Μ. Αλεξάνδρου.

3η ενότητα: «Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιον εκστρατεία... Για Λα-
κεδαιμονίους να  μιλούμε τώρα!» (στιχ. 18-32): Η σημαντική θετική επε-
νέργεια που είχαν οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου για τον ελληνισμό –
η δημιουργία, η ακμή των ελληνιστικών βασιλείων – η αξιολόγηση της
εκστρατείας – η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο φανταστικός ομιλητής του ποιήματος, που εκπροσωπεί τον ελληνι-
κό πληθυσμό των ελληνιστικών βασιλείων, αξιολογεί τα γεγονότα του πα-
ρελθόντος και, συγκεκριμένα, τη νικηφόρα εκστρατεία του Μ. Αλεξάν-
δρου, με την πείρα της δικής του παρηκμασμένης εποχής, το 200 π.Χ., δέ-
κα χρόνια πριν από τη μάχη που σήμανε την οριστική επικράτηση των
Ρωμαίων, αλλά και τη λανθάνουσα ιστορική εμπειρία του ποιητή, ο οποί-
ος συνθέτει το ποίημα στα 1931, εννιά χρόνια μετά το δραματικό ιστορι-
κό γεγονός της Μικρασιατικής καταστροφής. Το ποίημα αρχίζει με μια
επιγραφή βασιζόμενος στην οποία ο φανταστικός ομιλητής σχολιάζει με
ειρωνικό τρόπο την αποστασιοποίηση των Λακεδαιμονίων και την άρνη-
σή τους να συμμετάσχουν στην πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των Περ-
σών, με τη δικαιολογία ότι η σπαρτιατική παράδοση τους εμπόδιζε να λά-
βουν μέρος σε εκστρατεία στην οποία δεν ήταν οι ίδιοι αρχηγοί. Στη συ-
νέχεια το ποιητικό υποκείμενο εξυμνεί τα κορυφαία επιτεύγματα που δη-
μιούργησε η πανελλήνια εκστρατεία και φανερώνει τη σημαντική θετική
επενέργεια που είχαν οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου για τον ελληνισμό.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του ποιήματος ο φανταστικός ομι-
λητής, με αφορμή την παράθεση της επιγραφής που συνόδευε τα λάφυ-
ρα από τη μάχη του Γρανικού, τα οποία αφιέρωσε ο Μ. Αλέξανδρος
στον Παρθενώνα («Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακε-
δαιμονίων») επικρίνει με ειρωνικό τρόπο την στάση των Σπαρτιατών,
που εξαιτίας της παράδοσής τους να απέχουν από κάθε εκστρατεία,
στην οποία δεν είναι οι ίδιοι αρχηγοί, δε συμμετείχαν στην πανελλήνια
εκστρατεία εναντίον των Περσών.304
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2η ενότητα: Στη συνέχεια από την αρνητική πλευρά της ιστορίας ο
φανταστικός ομιλητής μεταφέρεται στη θετική και εξυμνεί τα κορυφαία
επιτεύγματα της πανελλήνιας εκστρατείας, τα οποία αξιολογεί βασιζό-
μενος στην πείρα της δικής του παρηκμασμένης εποχής, του 200 π.Χ.,
και στη λανθάνουσα ιστορική εμπειρία του ποιητή, που συνθέτει το ποί-
ημά του εννέα χρόνια μετά από ένα κρίσιμο δραματικό γεγονός της ελ-
ληνικής ιστορίας, τη Μικρασιατική καταστροφή.

3η ενότητα: Στην τελευταία ενότητα ο ποιητής παραθέτει τις θετικές
επενέργειες που είχαν οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου για τον ελληνι-
σμό. Ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της «περίλαμπρης» και «δοξα-
σμένης» εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου αποτελεί η δημιουργία και ακ-
μή των ελληνιστικών βασιλείων, ενώ χάρη σε αυτό το κορυφαίο ιστορι-
κό γεγονός διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός σε
όλο τον κόσμο. Αξιοπρόσεχτο είναι ότι η ποιητική σύνθεση κλείνει με
μια έμμεση ειρωνική πάλι αναφορά στην αρνητική στάση των Λακεδαι-
μονίων («Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!».

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Άξια σχολιασμού ως προς τη μορφή του ποιήματος είναι η λόγια και
σε αρκετά σημεία ρητορική και ειρωνική γλώσσα του, καθώς και τα
πλούσια εκφραστικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να εξυ-
μνήσει την πανελλήνια εκστρατεία και τα κορυφαία επιτεύγματά της
(θριαμβικός τόνος, μακρά παράθεση εμφατικών επιθέτων, καταλογο-
γράφηση των ελληνιστικών βασιλείων). Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προκαλεί η χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου, που φανερώνει τη
διαλεκτική σχέση του ποιητή με την ιστορία.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του ποιήματος είναι απλό, λιτό και μεγαλόπρεπο. 

iii) Στιχουργική ανάλυση

Oι στίχοι είναι ελεύθεροι, ιαμβικοί, ανισοσύλλαβοι χωρίς ομοιοκα-
ταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών 305
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(στιχ. 29), «Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά / ως μέσα στην Βαλκανική
την πήγαμεν, ως τους Ινδούς» (στιχ. 30-31).

Παρομοιώσεις: «σαν πολυτίμους υπηρέτας» (στιχ. 7).
Επαναλήψεις: «πλην Λακεδαιμονίων (στιχ. 1, στιχ. 4, στιχ. 11, στιχ.

13), εσαρώθη – εσαρώθη (στιχ. 15 – στιχ. 17), στ΄ Άρβηλα – απ’ τ’ Άρβη-
λα (στιχ. 16 – στιχ. 17).

Ασύνδετο: «την νικηφόρα, την περίλαμπρη ... βγήκαμ’ εμείς» (στιχ.
19-22), «οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς...κι όσοι άλλοι» (στιχ. 24-27).

Κύκλος: «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμο-
νίων» (στιχ. 1) και «Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!» (στιχ. 32).

Ειρωνεία: «Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται...Α βεβαιότατα», «πλην Λακε-
δαιμονίων» (στιχ. 5-11), «Είναι κι αυτή μια στάσις. Νιώθεται» (στιχ.
12), «Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!» (στιχ. 32).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς παρουσιάζει ο ομιλητής την πανελλήνια εκστρατεία; Ποια

επιτεύγματά της αξιολογεί ως σημαντικότερα και γιατί;

Το ποίημα «Στα 200 π. Χ.» αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της
ειδικής σχέσης του ποιητή με την ιστορία. Ο φανταστικός ομιλητής του
ποιήματος, που εκπροσωπεί τον ελληνικό πληθυσμό των ελληνιστικών
βασιλείων, εκθέτει και αξιολογεί, από τη σκοπιά και την πείρα της δικής
του παρηκμασμένης εποχής του 200 π. Χ. σε συνδυασμό με την ιστορι-
κή κρίση και εμπειρία του ποιητή, τα γεγονότα του παρελθόντος. Ειδι-
κότερα, το ποιήμα αναφέρεται στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου, την
πανελλήνια εκστρατεία, την οποία εξυμνεί. Στη δεύτερη στροφή ο ποιη-
τής αναφέρεται με θριαμβευτικό και εγκωμιαστικό τόνο στα κορυφαία
επιτεύγματα της πανελλήνιας εκστρατείας, όπως τη μάχη στο Γρανικό,
στην Ισσό και στα Άρβηλα, που κρίθηκε αποφασιστικής σημασίας, κα-
θώς εξοντώθηκε ο φοβερός στρατός των εχθρών. Επίσης, παραθέτει τις
σημαντικές θετικές επιδράσεις των Αλεξανδρινών κατακτήσεων για τον
ελληνισμό με μία πληθώρα εκφραστικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, ο
θριαμβικός τόνος του ποιήματος («ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, την
απαράμιλλη βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας.»), η
μακρά παράθεση εμφατικών επιθέτων («θαυμάσια», «νικηφόρα», «περί-
λαμπρη», «περιλάλητη», «δοξασμένη», «απαράμιλλη») και η έκθεση των306

∂ÓfiÙËÙ·:
H Ó¤· AıËÓ·˚Î‹

™¯ÔÏ‹
(1880-1922)

242-349(26Ô-40Ô)  12-01-04  06:46  ™ÂÏ›‰·306



ελληνιστικών βασιλείων αποκαλύπτει το θαυμασμό του ποιητή για το
ένδοξο ιστορικό και σημαντικό αυτό γεγονός. 

2.. Γιατί οι Λακεδαιμόνιοι απουσίαζαν από την πανελλήνια εκ-

στρατεία και πώς σχολιάζει 130 χρόνια μετά, την στάση τους αυ-

τή ο ομιλητής;

Στο ποίημα «Στα 200 π. Χ.» συντίθεται με αριστοτεχνικό τρόπο η αρ-
νητική με τη θετική πλευρά της ιστορίας, καθώς με μία ειρωνική οπτική
επικρίνεται η στάση των Λακεδαιμονίων, αλλά με θριαμβικό, δοξαστικό
τόνο εξυμνείται ο κοινός πανελλήνιος αγώνας και τα κορυφαία επιτεύγ-
ματά του. Στο ποιητικό κείμενο τονίζεται με εμφαντικό τρόπο η διαφο-
ροποίηση της στάσης των Λακεδαιμονίων από τους άλλους Έλληνες, κα-
θώς σχολιάζεται με ειρωνική διάθεση η άρνησή τους να συμμετάσχουν
στη λαμπρή πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των Περσών, η οποία απο-
δίδεται στη μακρόχρονη παράδοσή τους να απέχουν από εκστρατείες,
που δεν ήταν οι ίδιοι αρχηγοί. Η διαφοροποίηση αυτή δηλώνεται και στην
επιγραφή που συνόδευε τα λάφυρα από την εξαίρετης σημασίας μάχη του
Γρανικού, που αποτελεί και τον πρώτο στίχο του ποιήματος («Αλέξαν-
δρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων-»), και στον ακό-
λουθο ειρωνικό σχολιασμό της στάσης αυτής στην πρώτη στροφή του
ποιήματος, όπου αποκαλύπτεται και η αιτία της διάστασης αυτής («Δεν
ήσαν οι Σπαρτιάται για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν
πολύτιμους υπηρέτας… Άλλωστε, μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς
Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιω-
πής/Α βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων») και στο τέλος του έργου, όπου
διαφαίνεται ένα ακόμη ειρωνικό σχόλιο («Για Λακεδαιμονίους να μιλού-
με τώρα!»). Πρόκειται, συνεπώς, για ένα στοιχείο, που δεσπόζει στο ει-
σαγωγικό τμήμα του ποιήματος, το οποίο συνδέει με το κύριο μέρος, και,
τέλος, επανέρχεται στην κατακλείδα πρόταση του έργου.

3. Πόσα και ποια χρονικά επίπεδα διακρίνονται στο ποίημα;

Στο ποίημα είναι ευδιάκριτα τρία χρονικά επίπεδα. Το πρώτο χρονι-
κό κειμενικό επίπεδο ταυτίζεται με τη σύγχρονη του φανταστικού ομι-
λητή παρηκμασμένη εποχή, την κρίσιμη καμπή των ελληνιστικών χρό-
νων, το 200 π. Χ. , μία δεκαετία πριν από την αποφασιστικής σημασίας
μάχη της Μαγνησίας, που σήμανε την οριστική επικράτηση των Ρωμαί-
ων. Το δεύτερο χρονικό επίπεδο αντιστοιχεί σε 130 χρόνια νωρίτερα,
την εποχή που πραγματοποιήθηκε η λαμπρή δοξασμένη και νικηφόρα
εκστρατεία του Αλέξανδρου, καθώς περιγράφονται, εξυμνούνται και 307
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αξιολογούνται τα επιτεύγματα της πανελλήνιας αυτής επιχείρησης. Τέ-
λος, στα παραπάνω χρονικά επίπεδα προστίθεται και ένα τρίτο, το έτος
1931, η χρονολογία σύνθεσης του ποιήματος, η σύγχρονη του ποιητή
εποχή, εννιά χρόνια μετά τη Μικρασιατική κατάστροφή και το δραμα-
τικό ξεριζωμό και συρρίκνωμα του ελληνισμού. Επομένως, μέσα από το
ποίημα αυτό ο δημιουργός προβαίνει σε μία αξιολόγηση και αποτίμηση
των ιστορικών γεγονότων της σύγχρονής του πραγματικότητας. 

4. Βρείτε τα επίθετα και εξετάστε τη λειτουργία που έχουν στο ποίη-

μα.

Το ποίημα χαρακτηρίζεται από πλούτο εκφραστικών μέσων, που
προσδίδουν ζωντάνια, ένταση και αμεσότητα στο έργο. Είναι δυνατό να
διακρίνει ο αναγνώστης τα ποικίλα επίθετα που παρατίθενται σε όλη
την έκταση του ποιήματος. Στην πρώτη στροφή με τη χρήση του επιθέ-
του «πολυτίμους» ενισχύεται και εκφράζεται με μεγαλύτερη ένταση η ει-
ρωνική διάθεση, με την οποία ο ποιητής σχολιάζει την άρνηση των Λα-
κεδαιμονίων να συμμετάσχουν στην πανελλήνια εκστρατεία. Στη δεύτε-
ρη στροφή τα επίθετα «τελειωτική», «φοβερός» χρησιμοποιούνται, για
να τονίσουν τη μεγάλη σημασία και αξία των κορυφαίων επιτευγμάτων
της εκστρατείας για τον ελληνισμό. Τέλος, ποικίλα επίθετα αποδίδονται
στην εκστρατεία, η οποία χαρακτηρίζεται «θαυμάσια», «νικηφόρα»,
«περίλαμπρη», «περιλάλητη», δοξασμένη», «απαράμιλλη», για να δηλω-
θεί ο θαυμασμός του ομιλητή και ποιητή για το σημαντικό αυτό γεγονός,
που συνέβαλε αποφασιστικά και, αναμφισβήτητα, θετικά στην εξέλιξη
του ελληνισμού («ελληνικός καινούργιος κόσμος μέγας»), στην επέκτα-
ση των ελληνικών ορίων («πολυάριθμοι»), στη διάδοση και καθιέρωση
της «κοινής» ελληνικής γλώσσας στις χώρες της Ανατολής και στη εξά-
πλωση και επικράτηση του ελληνικού πολιτισμού.  

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI

1. Το ποίημα συνθέτει με αριστοτεχνικό τρόπο την αρνητική με τη θετι-
κή πλευρά της ιστορίας. Με ποιον τρόπο ο ποιητής εκφράζει τις δύο
αυτές αντιθετικές όψεις της ιστορίας;

2. Στο ποίημα διαφαίνεται η σαρκαστική διάθεση του ομιλητή απέναντι
στους Λακεδαιμονίους. Πώς παρουσιάζει ο ποιητής τους Λακεδαιμο-
νίους;  Ποια είναι η στάση του απέναντί τους;308
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«√ Ù‡Ô˜ Î·È Ë Ô˘Û›·»

°ƒ∏°√ƒπ√™ •∂¡√¶√À§√™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867 – 1951) γεννήθηκε το 1867 στην Κων-
σταντινούπολη. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε μαζί με την οικογέ-
νειά του στη Ζάκυνθο, όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Το 1883
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει. Εργάστηκε ως αρχισυ-
ντάκτης σε εφημερίδες και περιοδικά και διετέλεσε διευθυντής του πε-
ριοδικού «Εστία». Από το 1896 εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στο πε-
ριοδικό «Διάπλασις των Παίδων». Τιμήθηκε με τον «Αργυρούν Σταυ-
ρόν του Σωτήρος» και με το «Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών».
Το 1927 ίδρυσε το περιοδικό «Νέα Εστία» και το 1929 τιμήθηκε με το
«Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών». Το 1931 ανακηρύχτηκε ακαδημαϊ-
κός. Πέθανε το 1951 στην Αθήνα.

Το έργο

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος υπήρξε ένας  ιδιαίτερα προικισμένος δη-
μιουργός και θεωρήθηκε ο διαμορφωτής του ελληνικού μυθιστορήματος
και του ελληνικού θεάτρου. Ασχολήθηκε με μυθογραφικά διηγήματα και
νουβέλες, μέσα στα οποία είναι εμφανής και ο εξαιρετικός τρόπος με
τον οποίο προσέγγιζε τα κοινωνικά φαινόμενα. Ολόκληρο το έργο του
επικεντρώνεται στον άνθρωπο και την ψυχολογία του. Τα έργα του δια-
κρίνονται για το ρεαλισμό τους, την ψυχογραφία των διάφορων αν-
θρώπινων τύπων, την ωραία τους πλοκή και την παραστατικότητα των
περιγραφών τους.

Έργα:

Διηγήματα: Η αναθρεφτή, Το ζακυνθινό μαντήλι
Μυθιστορήματα: Μαργαρίτα Στέφα, Αναδυόμενη, Πλούσιοι και

Φτωχοί.
Θεατρικά έργα: Στέλλα Βιολάντη, Ο Πειρασμός, Ο ποπολάρος.

309
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο «Ο τύπος και η ουσία» αποτελεί ένα απολαυστικό ηθογρα-
φικό διήγημα του πολυγραφότατου πεζογράφου της Νέας Αθηναϊκής
Σχολής (1880 – 1930), του Zακυνθιανού Γρηγορίου Ξενόπουλου, το
οποίο περιγράφει με έναν ειρωνικό τόνο τις ιστορικές, κοινωνικές και
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, που εκδηλώνονται στα Επτάνησα μετά την
Ένωσή τους με την Ελλάδα (1864).

Το διήγημα μέσα από την στάση και την ψυχολογία του πρωταγωνι-
στή του διηγήματος, του Κερκυραίου δικαστή Δαρέζη, που θέτει τον
εαυτό του στην υπηρεσία της Ελλάδας και διορίζεται έπαρχος στην Πε-
λοπόννησο, σκιαγραφεί έναν αντιπροσωπευτικό τύπο της επτανησιακής
αριστοκρατίας, η οποία είχε ενταχθεί πλήρως στην αγγλική νοοτροπία,
τηρούσε τους τύπους και απολάμβανε ανώτερο κοινωνικό και πολιτι-
σμικό επίπεδο ζωής.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Επί Αγγλικής Προστασίας...Μα ούτε στο βαπόρι ούτε
στην εξοχή!...»: Περιγραφή της στάσης, της ψυχολογίας και του ήθους
του πρωταγωνιστή του διηγήματος ως αντιπροσωπευτικού τύπου της
επτανησιακής αριστοκρατίας, που είχε ενταχθεί πλήρως στην αγγλική
νοοτροπία, τηρούσε τους τύπους και απολάμβανε ανώτερο κοινωνικό
και πολιτισμικό επίπεδο ζωής – ο διορισμός του πρώην Κερκυραίου δι-
καστή στο ελεύθερο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και η ανάληψη του
αξιώματος του επάρχου της Πελοποννήσου.

2η ενότητα: «Άμα έλαβε το διορισμό του... μια παντιερούλα, ένα κομ-
μάτι πανί»: Η συνάντηση του Επτανησιώτη αριστοκράτη με τον Ελλα-
δίτη Νομάρχη – η διάσταση της νοοτροπίας των Επτανησίων με τον
τρόπο ζωής και τις ισχύουσες αντιλήψεις του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους – πρώτη αντιπαράθεση τύπου και ουσίας.

3η ενότητα: «Ετοιμάστηκε τέλος πάντων και μπαρκαρίστηκε... Άσε
με ήσυχο χριστιανέ μου!...»: Η σύγκρουση του πρωταγωνιστή με τον
΄Ελληνα καπετάνιο κατά τη μεταφορά του στην ελεύθερη Ελλάδα –
ανοιχτή ρήξη τύπου και ουσίας.

4η ενότητα: «Η ιστορία δεν αναφέρει...ο Δαρέζης ιδιώτεψε με χαρά
σ’ όλη την επίλοιπη ζωή του»: Η εμμονή του Δαρέζη στην τήρηση των310
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τύπων – η παραίτησή του από το δημόσιο αξίωμα του επάρχου στην Πε-
λοπόννησο και η ιδιώτευσή του σε  όλη την υπόλοιπη ζωή του.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο Κερκυραίος δικαστής Δαρέζης, ένας αντιπροσωπευτικός τύπος
της επτανησιακής αριστοκρατίας, πλήρως ενταγμένος στην αγγλική
νοοτροπία, που επιμένει στην τήρηση των τύπων και απολαμβάνει
ανώτερο κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο ζωής, μετά την Ένωση
των Επτανήσων με την Ελλάδα, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της
Ελλάδας και αναλαμβάνει το δημόσιο αξίωμα του επάρχου της Πελο-
ποννήσου στο ανοργάνωτο ακόμη ελληνικό κράτος. Τόσο η πρώτη
επαφή του πρωταγωνιστή με τον Ελλαδίτη Νομάρχη, όσο και ο διάλο-
γός του με τον Έλληνα καπετάνιο κατά τη μεταφορά του στην Πελο-
πόννησο, φανερώνει την επιμονή του Κερκυραίου δικαστή στην τήρη-
ση των τύπων, που αντιτίθεται στον τρόπο ζωής και στις ισχύουσες
αντιλήψεις του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, ο πεζογράφος καταδεικνύει τη διάσταση ανάμεσα στις ιδεαλιστι-
κές αντιλήψεις των Επτανησίων και το ρεαλισμό των νεόκοπων ελεύ-
θερων Ελλήνων που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν με άμεσο τρόπο
και μακριά από τυπολατρικές εκδηλώσεις τις διάφορες εθνικές και
κοινωνικές προτεραιότητές τους. Η διάσταση αυτή και η σύγκρουση
απόψεων επιφέρει τελικά την παραίτηση του Επτανήσιου αριστοκρά-
τη έως το τέλος της ζωής του.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του διηγήματος ο πεζογράφος μέσα
από την προβολή της στάσης, της ψυχολογίας και του ήθους του διηγη-
ματικού ήρωα σκιαγραφεί έναν αντιπροσωπευτικό τύπο της επτανησια-
κής αριστοκρατίας, που έχει ενταχθεί πλήρως στην αγγλική νοοτροπία,
εμμένει στην τήρηση των τύπων και απολαμβάνει ανώτερο κοινωνικό
και πολιτισμικό επίπεδο ζωής. Ο Κερκυραίος δικαστής Δαρέζης, λόγω
του αδιαμφισβήτητου πατριωτισμού του και της επιθυμίας του να υπη-
ρετήσει την Ελλάδα εγκαταλείπει τον αξιοσέβαστο ρόλο που επιτελού-
σε στην Κέρκυρα, για να αναλάβει και να εκτελέσει με την ίδια τυπικό-
τητα και συνέπεια το δημόσιο αξίωμα του επάρχου στην Πελοπόννησο.
Η περιγραφή τόσο της εξωτερικής εμφάνισης όσο και του τρόπου με τον 311
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οποίο ο πρωταγωνιστής επιθυμεί να εκτελέσει τα νέα του καθήκοντα
φανερώνουν την εμμονή του στην τήρηση των τύπων.

2η ενότητα: Μία πρώτη επαφή, όμως, του Επτανήσιου αριστοκράτη
με τον Ελλαδίτη Νομάρχη καταδεικνύει τη διάσταση ανάμεσα στις ασύ-
στατες υψηλές προσδοκίες του ήρωα με τη μίζερη, αλλά ανεξάρτητη, ελ-
ληνική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια ιστορική διαφοροποίηση
που έγκειται στη διάσταση ανάμεσα στις ιδεαλιστικές αντιλήψεις των
Επτανησίων και το ρεαλισμό των νεόκοπων ελεύθερων Ελλήνων, που
υπολείπονται μεν σε παιδεία και πολιτισμό, επιθυμούν, όμως, να αντι-
μετωπίσουν άμεσα και μακριά από τυπολατρικές εκδηλώσεις τις διά-
φορες εθνικές και κοινωνικές τους προτεραιότητες.

3η ενότητα: Η διάσταση αυτή των δύο ασύμβατων αλλά αξιοσέβαστων
κόσμων και αντιλήψεων, που δεν περιορίζεται στη βασική αντιπαράθεση
τύπου και ουσίας, αλλά φανερώνει την  κοινωνική πολυμορφία και υπο-
δεικνύει το σεβασμό στη διαφορετικότητα, μετατρέπεται σε ανοιχτή ρήξη
μέσα από τη σύγκρουση του Επτανήσιου αριστοκράτη με τον Έλληνα κα-
πετάνιο κατά τη μεταφορά του πρώτου στην ελεύθερη Ελλάδα.

4η ενότητα: Ως συνέπεια της σύγκρουσης αυτής των δύο νοοτροπιών
επέρχεται η παραίτηση του Κερκυραίου Δαρέζη και η ιδιώτευσή του για
την υπόλοιπη ζωή του. Η απόφαση αυτή του πρωταγωνιστή, που λει-
τουργεί ως γραφικό πρόσωπο και αντιμετωπίζεται πολλές φορές ειρω-
νικά και γελοιογραφικά, τον αποκαθιστά ως προς τις ιδεολογικές του
επιλογές και τις σταθερές του αξίες.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος αντιστοιχεί στην όμορφη, χυμώδη και καλο-
δουλεμένη δημοτική με μερικές επτανησιακές ιδιωματικές λέξεις. 

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του κειμένου χαρακτηρίζεται ως ζωντανό, παραστατικό,
πυκνό, φροντισμένο και ελκυστικό.

Ο εσωτερικός μονόλογος που παρατίθεται στην αρχή του αποσπά-
σματος συμβάλει στην πειστική σκιαγράφηση του ανθρώπινου τύπου,
καθώς γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας των αξιών του και  αποδίδε-
ται η αγάπη του για τους τύπους σε βιοθεωρητικές του επιλογές, ενώ η
διευρυμένη χρήση του διαλόγου χαρίζει ζωντάνια και παραστατικότητα
στη διήγηση και προβάλλει τις ειρωνικές πτυχές του έργου.312
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iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «να βάλει τα δυνατά του», «με βαθιά συγκίνηση», «μ’
ελαφρό χαμόγελο», «έγινε κατακόκκινος», «να πληροφορήσει τις ακτές
και τις θάλασσες...», «ο τύπος μαρτυρεί την ουσία».

Παρομοιώσεις: «σαν άγιο εικόνισμα!», «σα να φορούσε χρυσά», «σα
ζεματισμένος αστακός».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιο αξίωμα είχε ο Δαρέζης στην Κέρκυρα και πως ασκούσε τα

καθήκοντά του; Τι είδους άνθρωπο τον φαντάζεστε, σύμφωνα με

την περιγραφή του Ξενόπουλου;

Το κείμενο «O Τύπος και η ουσία» αναφέρεται χρονικά στην εποχή
που ακολούθησε την Ένωση των Επτανησίων με την Ελλάδα. Ο πρωτα-
γωνιστής του διηγήματος  ταυτίζεται με έναν αντιπροσωπευτικό τύπο
της αριστοκρατικής επτανησιακής κοινωνίας, που κατείχε το αξίωμα
του δικαστή στην Κέρκυρα. Επίσης ο δικαστής Δαρέζης σκιαγραφείται
ως ένας γραφικός τύπος καταγόμενος από την επτανησιακή αριστοκρα-
τία της Κέρκυρας, που ασκούσε τα καθήκοντά του τηρώντας πιστά τους
τύπους, και απολαμβάνοντας ανώτερο κοινωνικό και πολιτιστικό επί-
πεδο ζωής επηρεασμένος από την κυρίαρχη στον τόπο του αγγλική νοο-
τροπία. Ο δικαστής Δαρέζης διακρίνεται για «τον ακέραιο χαρακτήρα
του την αξιοπρέπεια και την τυπικότητά του». Κατά τη διάρκεια άσκη-
σης των δικαστικών του καθηκόντων στην Κέρκυρα «δεν ανεχόταν την
παραμικρή παράβαση, την παραμικρή παράλειψη, την παραμικρή αμέ-
λεια στο καθετί», ενώ, παράλληλα, τον χαρακτήριζε απόλυτη αυστηρό-
τητα τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο και έναντι των άλλων, με πρω-
ταρχικό στόχο και μέλημα να καταστήσει τη ζωή του πρότυπο αρετής
και τιμής. Επομένως, μέσα από την περιγραφή του Γρ. Ξενόπουλου ο
ήρωας του έργου λειτουργεί ως ένα γραφικό πρόσωπο με ανώτατο κοι-
νωνικό και πολιτισμικό επίπεδο ζωής, που θεωρεί ότι ο «τύπος μαρτυ-
ρεί την ουσία». Η υπερβολική προσήλωση του Δαρέζη στους τύπους τό-
σο στην καθημερινή του ζωή όσο και σε βιοθεωρητικές του επιλογές τον
καθιστούν άνθρωπο αριστοκράτη, αξιοπρεπή. («Εγώ ήμουν και είμαι
τυπικός»), που αντιπροσωπεύει τις υψηλές προσδοκίες και τον ιδεαλι-
σμό της επτανησιακής νοοτροπίας. 313
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2. Η εμμονή του Δαρέζη στην τήρηση των τύπων τον καθιστά μη σο-

βαρό πρόσωπο, μέσα στις νέες συνθήκες. Τεκμηριώστε αυτήν την

παρατήρηση με συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο.

Μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864) ο Κερκυραί-
ος δικαστής Δαρέζης θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της Ελλάδας
και διορίζεται έπαρχος στην Πελοπόννησο. Μέσα στις νέες, όμως, αυτές
συνθήκες η προσήλωση του επτανησίου αριστοκράτη στους τύπους τον
καθιστά μη σοβαρό πρόσωπο, το οποίο αντιμετωπίζεται σε πολλά ση-
μεία του διηγήματος ειρωνικά και γελοιογραφικά. Πρωτίστως, ο πρω-
ταγωνιστής της ιστορίας επηρεασμένος από την κυρίαρχη στα Επτάνη-
σα αγγλική νοοτροπία ταυτίζει το δημόσιο αξίωμα του Επάρχου με το
μικρό βασιλιά τον «Πρεβείρο» επί Βενετοκρατίας και τον «Ρεζιντέντε»
επί Αγγλικής προστασίας. Αμελεί  ότι το αξίωμα αυτό δεν υπερεκτιμά-
ται τόσο πολύ στη φτωχή, νεοσύστατη, ρεαλίστρια ελεύθερη Ελλάδα και
προσδοκά τιμή που δε θα λάβει ποτέ. Μέσα από έναν εσωτερικό, λοιπόν
μονόλογο ο αφηγητής με χιουμοριστικό πνεύμα σκιαγραφεί τον άνθρω-
πο, προσπαθεί να ερμηνεύσει τις υπερβολικές, άμετρες φιλοδοξίες του
και περιγράφει τις αβάσιμες, σύμφωνα με την ελληνική νοοτροπία
προσδοκίες του. («Έπαρχος! έλεγε. Μα δεν είναι παίξε-γέλασε… Μα
ούτε στο βαπόρι ούτε στην εξοχή!»). Επιπλέον, γελοιογραφικά εμφανί-
ζεται ο χαρακήρας του ήρωα στο σημείο, όπου συναντιέται με το Νο-
μάρχη, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη μεγάλη τιμή και την
υπόσχεσή του πως θα φανεί άξιος, αλλά απογοητεύεται από το απλό,
λιτό ύφος του συνομιλητή του. («Απογοητεύτηκε λιγάκι απ’ αυτή τη
γλώσσα ο Δαρέζης...».

Με χιουμοριστικό, ακόμη, πνεύμα αντιμετωπίζεται ο ήρωας από τον
ίδιο το Νομάρχη, όταν εκφράζει την απορία του για το αν θα έρθει πλοίο,
για να μεταφέρει τον ίδιο στην Πελοπόννησο («Με κόπο ο Νομάρχης κρά-
τησε τα γέλια του»). Τέλος, γελοιογραφικές θα μπορούσε να χαρακτηρίσει
κανείς τις εσωτερικές σκέψεις και επιθυμίες του Επτανήσιου αριστοκρά-
τη να τιμηθεί με κάποιο εορταστικό σημαιάκι, το «σινιάλο», την «Παντιε-
ρούλα», που χρησιμεύει ως ένδειξη ότι το πλοίο μεταφέρει κάποιον επί-
σημο και την εξωτερική τους έκφραση προς τον καπετάνιο, που προκαλεί
το συμβάν που επιφέρει την παραίτηση του Δαρέζη («-Σινιάλο... γιατί δεν
εβάλατε;», «-Παντιερούλα;... πότε θα πάει η Παντιερούλα;», «-Μα τι
αποκρίθηκε ο θαλασσινός καραντίνα έχουμε»,  «Βεβαιότατα! Έχω το
παράπονο κύριε πλοίαρχε, ότι παραλείψατε έναν τύπον και μίαν τιμήν
οφειλομένην!»..., «Επιτέλους ο καπετάνιος είχε καταλάβει. Κι αφού κοί-

314
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ταξε πρώτα καλά – καλά τον άνθρωπο με τη μιγρέα ...ξαφνικά έβαλε τα
γέλια. Μα κάτι γέλια!»).

3. Ο καπετάνιος αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό ανθρώπινο τύπο

και μια άλλη νοοτροπία. Χαρακτηρίστε τον, κρίνοντας από την

στάση του απέναντι στο Δαρέζη.

Ο καπετάνιος αντιπροσωπεύει έναν εντελώς διαφορετικό ανθρώπινο
χαρακτήρα, φορέα μιας άλλης νοοτροπίας, που σχετίζεται με τη μίζερη
αλλά ανεξάρτητη, ελληνική πραγματικότητα της εποχής. Πρόκειται για
ένα χαρακτήρα απότομο, όχι τόσο ευγενή, που, αναμφισβήτητα, δε δια-
κρίνεται για την αγάπη και προσήλωση του προς τους τύπους. Με την
προβολή των δύο αντιθετικών χαρακτήρων ο πεζογράφος επιδιώκει να
αντιπαραβάλει δύο διαφορετικές νοοτροπίες, τον ιδεαλισμό των Επτα-
νήσων με το ρεαλισμό των νεόκοπων ελεύθερων ελλήνων.

4. O Δαρέζης έχει την ιδέα «ότι ο τύπος μαρτυρεί την ουσία» και,

καθώς οι αντιλήψεις του δε γίνονται σεβαστές, παραιτείται. Πώς

αλλιώς μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση; Δώστε ένα δικό

σας τέλος στο διήγημα.

Ο πρωταγωνιστής του διηγήματος προβάλλεται ως το θύμα της ιστο-
ρικής συγκυρίας και της πολιτισμικής διάστασης των ιδεαλιστών Επτα-
νησίων και των ρεαλιστών νεόκοπων Ελλήνων. Λειτουργεί ως γραφικός
τύπος, που σε πολλά σημεία αντιμετωπίζεται ειρωνικά και γελοιογρα-
φικά, αλλά, στο τέλος, αποκαθίσταται ως προς τις ιδεολογικές επιλογές
του και τις σταθερές αξίες του με την απόφαση της παραίτησής του από
το αξίωμα του Επάρχου και της ιδιώτευσής του. Με την κίνησή του αυ-
τή προκαλεί το θαυμασμό για την σταθερότητά του στις αξίες του, την
προσήλωσή του στους τύπους και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, που
δε σχετίζεται μόνο με την βασική αντίθεση τύπου και ουσίας, αλλά εκ-
φράζει μια γενικότερη κοινωνική πολυμορφία.

Ένας άλλος, ίσως, τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε ο ήρωας να χει-
ριστεί την κατάσταση θα ήταν να προβάλλει τις αξίες, τα πιστεύω του
και τη διαφορετικότητά του μέσα από την άσκηση του δημόσιου αξιώ-
ματός του. Θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του πιστός στις αξίες
του τηρώντας τους τύπους και επιδεικνύοντας την ανωτερότητα του
κοινωνικού και πολιτισμικού επιπέδου της ζωής του, με σεβασμό, όμως,
στη διαφορετικότητα των άλλων.
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5. Ποια αφηγηματική τεχνική χρησιμοποιεί ο Ξενόπουλος και ποιες

χρονικοί περίοδοι διακρίνονται στο διήγημά του;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο διήγημα προκαλεί η αφηγηματική τεχνική
που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Ο Ξενόπουλος στο διήγημά του πραγ-
ματεύεται μια πραγματική ιστορική αντίφαση, που εντοπίζεται από το
1864 έως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα ανάμεσα στο κοινωνικό σύ-
στημα αξιών της επτανησιακής και ελληνικής κοινωνίας. Για να εκφρά-
σει την αντίθεση αυτή, αφηγείται την ιστορία του επτανήσιου Δαρέζη με
τρόπο πειστικό, αληθοφανή και χιουμοριστικό. Η αληθοφάνεια αυτή
και το ειρωνικό πνεύμα επιτυγχάνονται με τη χρήση της διαλογικής τε-
χνικής, που, παράλληλα, προσδίδει στη διήγηση παραστατικότητα, ζω-
ντάνια, αμεσότητα. Τέλος, τόσο η έντονη προφορικότητα των διαλόγων,
όσο και η χυμώδης γλώσσα με τη χρήση επτανησιακών ιδιωματισμών
ενισχύουν τη ζωντάνια, αμεσότητα και αληθοφάνεια της ιστορίας.

Επίσης, είναι εμφανές ότι το ποίημα διαιρείται χρονικά σε περιό-
δους. Η πρώτη περίοδος προηγείται χρονικά της Ενώσεως των Επτα-
νήσων με την Ελλάδα (πριν το 1864) και ταυτίζεται με την εποχή κατά
την οποία ο πρωταγωνιστής της αφήγησης εκτελούσε τα καθήκοντά του
ως δικαστής στην Κέρκυρα. Η δεύτερη χρονική περίοδο αρχίζει με την
ιστορική συγκυρία της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864
και εξής), κατά τη διάρκεια της οποίας ο Επτανήσιος αριστοκράτης Δα-
ρέζης εγκαταλείπει τον αξιοσέβαστο ρόλο που επιτελούσε στον τόπο
του και ωθούμενος από τον άμετρο και αναμφισβήτητο πατριωτισμό
του επιλέγει να υπηρετήσει την Ελλάδα. Τέλος, η τρίτη χρονική περίο-
δος αφορά το τελευταίο στάδιο της ζωής του ήρωα, το οποίο διένυσε ως
απλός ιδιώτης.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Τί σημαίνουν και τί αντανακλούν οι τύποι για κάθε πρόσωπο του διη-
γήματος;

2. Να χαρακτηρίσετε μέσα από το απόσπασμα τον Κερκυραίο δικαστή
Δαρέζη.
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«∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘»

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ £∂√Δ√∫∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872 – 1923) γεννήθηκε στην Κέρκυρα
και καταγόταν από αριστοκρατική και καλλιεργημένη οικογένεια. Τα
πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο «Εκπαιδευτήριο Καποδίστριας». Το
1889 πήγε στο Παρίσι, όπου έκανε σπουδές φιλολογίας, μαθηματικών
και φιλοσοφίας για τρία χρόνια. Το 1907 έμεινε για δύο χρόνια στη Γερ-
μανία, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας. Ως θερμός πατριώ-
της έλαβε μέρος εθελοντικά στην κρητική Επανάσταση του 1896 και
στον πόλεμο του 1897. Έπειτα, μαζί με τη γυναίκα του, που ήταν βαρό-
νη, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης αγωνί-
στηκε για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, ασπάστηκε τις σοσια-
λιστικές ιδέες και άσκησε έντονη κριτική στην αστική κοινωνία. Πέθανε
στην Κέρκυρα το 1923, ύστερα από μάχη που έδωσε για αρκετούς μήνες
με τον καρκίνο.

Το έργο

Το έργο του Κ. Θεοτόκη υπήρξε σταθμός για τη νεότερη λογοτεχνία.
Ασχολήθηκε και με την ποίηση και την πεζογραφία. Όμως, το ποιητικό
του έργο είναι κατώτερο από το πεζογραφικό, με το οποίο καθιερώθηκε
στη νεοελληνική λογοτεχνία. Τα πρώτα του διηγήματα έχουν ιστορικό
και φανταστικό περιεχόμενο, ενώ σε ένα δεύτερο κύκλο διηγημάτων
αντλεί τα θέματά του από τη ζωή της αγροτικής κερκυραϊκής υπαίθρου
και, ανανεώνοντας την ηθογραφική πεζογραφία, παρουσιάζει με ρεαλι-
σμό τα ήθη και τα πάθη της εποχής του. Ψυχογραφεί, λοιπόν, με ακρί-
βεια τους ήρωές του και δίνει μία εικόνα της κοινωνίας της εποχής του,
ακολουθώντας τη ρεαλιστική και τη νατουραλιστική τεχνοτροπία.

Έργα:

Διηγήματα: Κορφιάτικες ιστορίες
Εκτεταμένα αφηγήματα: Η τιμή και το Χρήμα (1914), Κατάδικοι

(1919) – Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα (1920)
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Μυθιστορήματα: Οι σκλάβοι στα δεσμά τους (1922)
Μεταφράσεις: Μετέφρασε αποσπάσματα από έργο της αρχαίας ινδι-

κής λογοτεχνίας, έργα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, έρ-
γα Ευρωπαίων λογοτεχνών.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το διήγημα αν και ημιτελές, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της
γραφής του Κ. Θεοτόκη, στο οποίο παρουσιάζονται με ρεαλισμό τα ήθη
και τα πάθη της εποχής του πεζογράφου. Επίσης, εμφανής είναι ο έντονος
κοινωνικός του προβληματισμός και η ακρίβεια με την οποία ψυχογραφεί
τους ήρωές του και προβάλλει μια εικόνα της κοινωνίας της εποχής του.
Στο πεζό κείμενο «Η τέχνη του αγιογράφου» ο συγγραφέας μεταφέρει τον
τρόπο λειτουργίας του κλειστού κοινωνικού συστήματος της εποχής και
προβάλλει τη σημασία της μεταβίβασης της πατροπαράδοτης τέχνης από
τον πατέρα στο γιο σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, η οποία αντι-
τίθεται στις επιθυμίες του παιδιού, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες του πατέρα του εξαιτίας της έλλειψης καλλιτεχνικής κλίσης
και της αγάπης του για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ο πατέρας εδούλευε ένα ιστόρισμα...θα γένει κίτρινος
καθώς πάντα»: Η επιθυμία του πατέρα να διασώσει και να μεταβιβάσει
την πατροπαράδοτη τέχνη του αγιογράφου στο γιο του, η προσπάθεια
του πατέρα να μυήσει το γιο στην οικογενειακή παραδοσιακή τέχνη.

2η ενότητα: «Ο νέος αναστέναξε· …ίδε ο άνθρωπος»: Η αδυναμία
του παιδιού να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πατέρα εξαιτίας της
απουσίας καλλιτεχνικής κλίσης και της αγάπης του για την ελεύθερη
κοινωνική ζωή κοντά στη φύση – η επιμονή του πατέρα να κληροδοτή-
σει στο γιο του την πατροπαράδοτη τέχνη και η ψυχολογική πίεση, που
παθητικά, υφίσταται ο νέος.

3η ενότητα: «Μα τώρα εβράδιαζε...που με χολή τα κοίταζαν»: Η αγά-
πη του νέου για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση, που εκδη-
λώνεται με το έντονο συναίσθημα της χαράς, που νιώθει, όταν ο πατέ-
ρας του αναθέτει εξωτερικές εργασίες.318
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το διήγημα αναφέρεται στη μεγάλη σημασία της μεταβίβασης της πα-
τροπαράδοτης τέχνης από τον πατέρα  στο γιο, σύμφωνα με την οικογε-
νειακή παράδοση. Ο πατέρας του πεζογραφήματος ασκεί την τέχνη του
αγιογράφου, την οποία κληρονόμησε από τους προγόνους του και την
οποία επιθυμεί να διασώσει και να μεταβιβάσει στο γιο του. Παραβλέ-
πει, όμως, και αρνείται κατηγορηματικά να δεχτεί το γεγονός ότι ο γιος
του αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του, καθώς δε διαθέτει
την απαραίτητη καλλιτεχνική κλίση και η μεγάλη του αγάπη ταυτίζεται
με τη φύση και την ελεύθερη κοινωνική ζωή και όχι με την πατροπαρά-
δοτη τέχνη. Αρνείται να αποδεχτεί το γεγονός ότι το καλλιτεχνικό τα-
λέντο ούτε κληρονομείται ούτε διδάσκεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο
γιος υφίσταται, παθητικά, τη μεγάλη ψυχολογική πίεση που του ασκεί ο
πατέρας. Καθώς ο πατέρας διδάσκει την τέχνη της αγιογραφίας στο γιο
του, το παιδί ανταποκρίνεται μηχανικά και ανόρεκτα στην εργασία του,
ενώ, παράλληλα, αναζητά νοερά τρόπους διαφυγής στον ανοιχτό αέρα
και στις κοινωνικές συναναστροφές των συνομηλίκων του. Τέλος, τονί-
ζεται με έμφαση στο διήγημα η χαρά του νεαρού, όταν μεταφέρεται πια
πραγματικά, όχι πλέον νοερά, στην  ελεύθερη κοινωνική ζωή της φύσης.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Σε ολόκληρο το διήγημα αναδεικνύεται  η μεγάλη σημασία
της μετάδοσης της πατροπαράδοτης τέχνης από τον πατέρα στο γιο, σύμ-
φωνα με την οικογενειακή παράδοση. Αρχικά, απεικονίζεται ένα στιγμιό-
τυπο της κοινής ζωής και εργασίας δύο διηγηματικών ηρώων, κατά τη
διάρκεια του οποίου ο πατέρας επιδιώκει να μυήσει με κάθε τρόπο το γιο
του στην τέχνη του αγιογράφου (φοβέρα, ψυχολογική πίεση, φιλοτιμία,
συναίσθημα, λογική, ενθάρρυνση, υποσχέσεις), ενώ αρνείται  να αποδε-
χθεί την πιθανότητα να μη συνεχίσει το παιδί την αγιογραφία.

2η ενότητα: Το παιδί, όμως, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδο-
κίες του πατέρα. Όμως, ως υπάκουος και υποτακτικός γιος, που σέβε-
ται τον πατέρα του, δεν εκδηλώνει έμπρακτα την αντίδρασή του, αλά
εκτελεί απρόθυμα τις εντολές του, και ανταποκρίνεται μηχανικά και
ανόρεκτα στην εργασία του κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση. Ο νέος
δε συμμερίζεται τις ιδέες του πατέρα του, δεν πείθεται από τα επιχειρή-
ματα ή τις απειλές του, αλλά  αναζητά νοερά διαφυγές στον ανοιχτό αέ-
ρα και τις κοινωνικές συναναστροφές των συνομηλίκων του. 319
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3η ενότητα: Μετά τη νοερή φυγή του παιδιού από την κλειστή ατμό-
σφαιρα του εργαστηρίου, ο νέος μεταφέρεται, στην πραγματικότητα,
στον ανοιχτό αέρα και στην ελεύθερη κοινωνική ζωή της φύσης. Η ανά-
θεση εκ μέρους του πατέρα κάποιων εξωτερικών εργασιών τη βραδινή
ώρα προκαλεί στο νέο απεριόριστη χαρά, καθώς του παρέχει τη δυνα-
τότητα να ξεφύγει από τα «δεσμά» του κλειστού δωματίου και της πα-
ραδοσιακής τέχνης και να βρεθεί κοντά στη μεγάλη του αγάπη, στην
ελευθερία της φύσης και της κοινωνικής ζωής.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος αντιστοιχεί στη δημοτική με λίγους ιδιω-
ματισμούς.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος χαρακτηρίζεται πυκνό, μεστό, ζωντανό, παραστατικό, δρα-
ματικό.

Ο διάλογος προσδίδει στο ημιτελές έργο αμεσότητα και ζωντάνια,
ενώ ο εσωτερικός μονόλογος του νέου στη δεύτερη ενότητα δημιουργεί
και μεταφέρει έντονα συναισθήματα, καθώς εκφράζει τη μεγάλη ψυχο-
λογική πίεση του παιδιού, αλλά και την αγάπη του για την ελεύθερη κοι-
νωνική ζωή κοντά στη φύση.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Το χέρι μου δεν ακούει και δεν κάνει ό,τι του προστά-
ζω», «κι έμεινα στο μισό δρόμο», «ενώ εκείνος ήταν σκλαβωμένος όλη
μέρα στους τέσσερους πύργους», «σκλαβωμένος στην αυστηρή θέληση
του πατέρα», «να πάρεις λίγον αέρα», «η χαρά ζωγραφίστηκε στο πρό-
σωπό του», «που με χολή τα κοίταζαν».

Παρομοιώσεις: «σα σκοτισμένος από την πολύωρη κλεισούρα».
Προσωποποιήσεις: «λες και τα ζωγραφίσματά του εμιλούσαν».
Εικόνες: η εικόνα του ζωγράφου, η εικόνα των χρωμάτων που χρη-

σιμοποιεί ο αγιογράφος, η εικόνα της ελεύθερης αγροτικής ζωής στην
οποία μεταφέρεται νοερά ο νέος.
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς έμαθε την τέχνη του ο αγιογράφος και με ποιον τρόπο την

ασκεί;

Στο ημιτελές διήγημα του Κ. Θεοτόκη σκιαγραφούνται δύο ολοκλη-
ρωμένοι ανθρώπινοι χαρακτήρες. Μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει η
μορφή του πατέρα, ο οποίος ασκεί την τέχνη του αγιογράφου. Tην τέχνη
αυτή διδάχτηκε ο ήρωας του διηγήματος από τον πατέρα του, σύμφωνα
με την οικογενειακή παράδοση. Πρόκειται για μία πατροπαράδοτη τέ-
χνη, που κληροδοτήθηκε από τη μια γενιά στην άλλη. Ο αγιογράφος θε-
ωρεί ότι ο πατέρας του δεν του μεταβίβασε το σύνολο των γνώσεών του
σχετικά με την τέχνη, γιατί δεν πρόφτασε. Ο ίδιος, όμως, επιθυμεί να με-
ταδώσει όσα γνωρίζει στο γιο του. Ο πατέρας, λοιπόν, έμαθε την τέχνη
της αγιογραφίας, την ασκεί δημιουργώντας εικονίσματα για τις εκκλη-
σιές, τα προσκέφαλα των κρεβατιών και επιθυμεί να τη διασώσει μετα-
βιβάζοντας τις γνώσεις του στο νεότερο μέλος της οικογένειας («έτσι
και ’γω όταν μ’ εδίδαχνε ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος μα κείνος ήξε-
ρε περισσότερο, την τέχνη λες και τα ζωγραφίσματα του εμιλούσαν· δεν
επρόφτανε να μου παραδώσει όλα τα μυστικά κι έμεινα στο μισό δρόμο:
όμως μάθε κι εσύ ό,τι ξέρω».)

2. Πώς αντιδρά ο γιος στην προσπάθεια του πατέρα του να του με-

ταδώσει την τέχνη του;

Πρωταρχικό μέλημα του πατέρα – αγιογράφου του διηγήματος απο-
τελεί η μύηση του γιου του στην πατροπαράδοτη τέχνη. Ο ήρωας αρνεί-
ται να δεχτεί ότι το καλλιτεχνικό ταλέντο δεν κληροδοτείται και δε δι-
δάσκεται και επιθυμεί να διασώσει την πατροπαράδοτη τέχνη δοκιμά-
ζοντας όλους τους δυνατούς τρόπους για να το επιτύχει, όπως φοβέρα,
ψυχολογική πίεση, φιλοτιμία, συναίσθημα, λογική, ενθάρρυνση, υπο-
σχέσεις. Όμως, ο πατέρας ματαιοπονεί, καθώς ο γιος δε διαθέτει καμιά
καλλιτεχνική κλίση ούτε συμμερίζεται τις απόψεις του πατέρα του. Το
παιδί αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πατέρα του και
εκτελεί με απροθυμία και μηχανικά τις εντολές του. Υποτάσσεται στη
θέληση του πατέρα του με σεβασμό χωρίς να εκδηλώνει έμπρακτα την
αντίδρασή του. («Ο νέος αναστέναξε...», «το χέρι του όμως εργαζόταν
μηχανικά, αλλού ήταν ο νους του...Κι ως τόσο το χέρι του
επηγαινοερχόταν οκνά οκνά απάνω στην πλάκα αλέθοντας το χρώμα»). 321
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Η αντίδραση του νέου, όμως, εκδηλώνεται με μια νοερή διαφυγή του από
το κλειστό δωμάτιο –εργαστήριο στην ανοιχτή ύπαιθρο και τις κοινωνι-
κές συναναστροφές των συνομηλίκων του. Τέλος, την ψυχολογική πίεση
που υφίσταται, την αποστροφή του προς το επάγγελμα  του αγιογράφου
και την επιθυμία του για μια ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση φα-
νερώνει το έντονο συναίσθημα χαράς που αισθάνεται, όταν μετά από
υπόδειξη του πατέρα του «δραπετεύει» από την κλειστή ατμόσφαιρα του
δωματίου. («Ο νέος δεν αποκρίθηκε, μα η χαρά εζωγραφίστηκε στο πρό-
σωπό του, βιαστικά εκατέβηκε τη σκάλα του σπιτιού και ευρέθηκε όξω»).

3. Γιατί ο γιος νιώθει «σκλαβωμένος»; Ποιες σκέψεις περνούν από

το μυαλό του και ποια συναισθήματα τον καταλαμβάνουν, όσο

χρόνο βοηθά τον πατέρα του;

Ο νέος του διηγήματος υφίσταται με παθητικό τρόπο τη μεγάλη ψυχο-
λογική πίεση που του ασκεί ο πατέρας του να μάθει την τέχνη του αγιο-
γράφου. Ο γιος δε διαθέτει καλλιτεχνική κλίση και δε συμμερίζεται τις
απόψεις και τις επιθυμίες του πατέρα του. Γι’ αυτό νιώθει «σκλαβωμέ-
νος» μέσα στην κλειστή ατμόσφαιρα του εργαστηρίου, ενώ το μυαλό του
κυριεύουν σκέψεις διαφυγής προς τον ανοιχτό αέρα και τις κοινωνικές
συναναστροφές των συνομηλίκων του («Ο νέος αναστέναξε...», «Το χέρι
του όμως εργαζόταν μηχανικά, αλλού ήταν ο νους του... Κι ως τόσο το χέ-
ρι του επηγαινοερχόταν οκνά οκνά απάνω στην πλάκα αλέθοντας το χρώ-
μα»). Ο αφηγητής στην προσπάθειά του να σκιαγραφήσει τους δύο αν-
θρώπινους χαρακτήρες περιγράφει ένα στιγμιότυπο της κοινής ζωής και
εργασίας τους και, παράλληλα, εκθέτει τις εσωτερικές σκέψεις του γιου
μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης είναι δυνατό να διακρίνει τα συναι-
σθήματα που κυριαρχούν στη νεανική ψυχή την στιγμή αυτή.

Είναι έκδηλα τα συναισθήματα λύπης, ανίας και καταπίεσης, που κατα-
λαμβάνουν το νέο κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με την αγιογρα-
φία («Ο νέος αναστέναξε», «το χέρι του όμως εργαζόταν μηχανικά, αλλού
ήταν ο νους του»), ενώ νιώθει έντονη την επιθυμία να «δραπετεύσει» στη
φύση και να ενταχθεί στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, είναι εμ-
φανής η αδιαφορία του για την πατροπαράδοτη τέχνη της αγιογραφίας και
η αγάπη του για μια ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση.

4. Γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο πατέρας για το επάγγελμα που

θα ασκήσει ο γιος του; Πώς κρίνετε την στάση του απέναντι στο

παιδί του;

Βασική έγνοια του πατέρα είναι να διασώσει την πατροπαράδοτη τέ-322
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χνη, αφού μυήσει το γιο του, θέλοντας και μη στην αγιογραφία. Ο πατέ-
ρας αρνείται να δεχτεί το ενδεχόμενο ο γιος του να μη, συνεχίσει την
αγιογραφία και ασκεί ψυχολογική πίεση στο παιδί, το οποίο την υφί-
σταται με παθητικότητα και με σεβασμό. Ο πατέρας αντιλαμβάνεται την
τέχνη αυτή ως μια οικογενειακή παράδοση, την οποία οφείλει να κλη-
ροδοτήσει και να διδάξει στο γιο του. Σύμφωνα με τις ιδέες και αντιλή-
ψεις του ο νέος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την παράδοση της οι-
κογενείας του τα μέλη της οποίας ήταν αξιοσέβαστοι αγιογράφοι στον
τόπο τους. («Θα σου μάθω την τέχνη θέλεις και δε θέλεις, μπορείς και
δεν μπορείς. Μ’ αυτήν θα ζήσεις και συ· και σ’ έχω κιόλας μονάκριβο,
άρα και κατάρα μ’ άφηκε ο πάππους σου, να μην αφήσω να χαθεί από
το σπίτι του η τέχνη...τούτη είναι η δουλειά σου η πατροπαράδοτη»).

Ωστόσο, ο νέος δε συμμερίζεται τις απόψεις του πατέρα του, αλλά
υπακούει και υφίσταται παθητικά τη μεγάλη ψυχολογική πίεση που του
ασκείται. Η στάση του πατέρα απέναντι στο παιδί του θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως σκληρή, καταπιεστική, άδικη. Ο νέος δε διαθέτει κα-
μία καλλιτεχνική κλίση, αλλά διακατέχεται από ένα έντονο συναίσθημα
αγάπης και επιθυμίας για μια ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση,
το οποίο ο πατέρας οφείλει να σεβαστεί και να αποδεχτεί, προκειμένου
η ψυχή του παιδιού του να κατακλύζεται από συναισθήματα χαράς, ευ-
χαρίστησης και ικανοποίησης.

5. Δύο κόσμοι συγκρούονται μέσα στο μυαλό του νέου, που επιθυμεί

να επιλέξει ελεύθερα τη μελλοντική του ζωή. Γράψτε τα γνωρίσμα-

τα του καθενός και συνεχίστε το (ανολοκλήρωτο) διήγημα του Θεο-

τόκη, προς την κατεύθυνση που πιστεύετε ότι θα επιλέξει ο νέος.

Στο διήγημα ο πεζογράφος απεικονίζει ένα στιγμιότυπο της κοινής
ζωής και εργασίας του πατέρα και του παιδιού, σύμφωνα με την οπτική
του πρώτου, και από την άλλη παραθέτει τις εσωτερικές σκέψεις του
δεύτερου, περιγράφοντας δύο διαφορετικούς κόσμους, που συγκρούο-
νται μέσα στο μυαλό του. Από τη μια μεριά, διαφαίνονται η μεγάλη αγά-
πη του νέου για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση και η προ-
τίμησή του για την ελευθερία της αγροτικής ζωής.

Η επιθυμία αυτή, όμως, συγκρούεται με το καθήκον του γιου να σε-
βαστεί και να υπακούσει στη θέληση του πατέρα του. Ο νέος, παρά την
έλλειψη καλλιτεχνικής κλίσης και την απροθυμία του, θα πρέπει να εί-
ναι υποτακτικός και να σέβεται τον πατέρα του, καθώς και την οικογε-
νειακή παράδοση σύμφωνα με την οποία η τέχνη της αγιογραφίας κλη-
ροδοτείται από τη μια γενιά στην άλλη. 323
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Συνεπώς, ο νέος καλείται να επιλέξει, αν θα ασχοληθεί με την ελεύ-
θερη αγροτική ζωή κοντά στη φύση ακολουθώντας τις επιθυμίες και τα
«θέλω του», ή αν θα συνεχίσει την πατροπαράδοτη τέχνη της αγιογρα-
φίας, υπακούοντας στη θέληση του πατέρα και τιμώντας την οικογενει-
ακή ιστορία. Ο νέος, λοιπόν, ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αγάπες, την
αγάπη του προς την ελευθερία της φύσης και την αγάπη του για την οι-
κογένειά του και την οικογενειακή παράδοση. Ένα πιθανό τέλος για το
ανολοκλήρωτο διήγημα θα μπορούσε να αποτελέσει η τελική απόφαση
του νέου να ακολουθήσει τις επιθυμίες του, εφόσον δε διαθέτει την ανα-
γκαία καλλιτεχνική κλίση και το ζήλο για το επάγγελμα της αγιογρα-
φίας, αφού πρώτα αποκατασταθεί το πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα
στον πατέρα και το γιο.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Περιγράψτε τη σχέση που έχει ο πατέρας με το γιο στο διήγημα.

2. Να χαρακτηρίσετε τον πατέρα του διηγήματος.

324
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«¶ÚÒÙÂ˜ ÂÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜»

¶∏¡∂§√¶∏ ¢∂§Δ∞

A. ¢HMIOYP°O™
Η ζωή

Η Πηνελόπη Δέλτα (1872 – 1941) γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1872
και πέθανε στην Αθήνα το 1941. Κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη, μεγά-
λωσε στην Αλεξάνδρεια, ενώ αργότερα, έζησε στη Φρανκφούρτη (1906 –
1912). Πρωτοπαρουσιάστηκε στα γράμματα το 1909, με τα διηγήματα
«Για την πατρίδα», που τυπώθηκαν στο Λονδίνο με εικονογράφηση του
Νικηφόρου Λύτρα. Από το 1916 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Το
1925 παρουσιάζονται τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας που θα την
καθηλώσει ημιπαράλυτη στο σπίτι σε όλη της την υπόλοιπη ζωή. Δηλητη-
ριάστηκε την ημέρα που εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και πέθανε
στις 2 Μαϊου του 1941. Στην πλάκα του τάφου της, στον κήπο του αρχο-
ντικού της στην Κηφισιά, ζήτησε να χαραχτεί μόνο η λέξη «Σιωπή».

Το έργο

Τα έργα της Πηνελόπης Δέλτα, κυρίως της πρώτης περιόδου, είναι
εμπνευσμένα από τη βυζαντινή παράδοση, από τους αγώνες των Βυζα-
ντινών εναντίον των Βουλγάρων και από τον Μακεδονικό αγώνα. Σε
όλο της το έργο κυριαρχεί το ενδιαφέρον για το παιδί, στο οποίο και
απευθύνονται τα περισσότερα βιβλία της. Η Πηνελόπη Δέλτα υπήρξε η
πρώτη άξια συγγραφέας με ισχυρή παιδεία, που αφοσιώθηκε, και μάλι-
στα σε μια σημαντική στιγμή του νέου ελληνισμού, στη συγγραφή πεζο-
γραφημάτων για παιδιά, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που μιλούσε στην
ψυχή και στη φαντασία τους.

Έργα:

Διηγήματα: Για την πατρίδα (1909), Παραμύθι χωρίς όνομα (1910),
Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου (1911), Παραμύθια και άλλα (1915), Τ’
ανεύθυνα (1921), Η ζωή του Χριστού (1925), Ο Μάγκας (1935), Τα μυ-
στικά του βάλτου (1937).
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το απόσπασμα αποτελεί ένα σημαντικό αυτοβιογραφικό κείμενο,
που αναφέρεται στις σχέσεις γονιών και παιδιών και περιγράφει τη διτ-
τή εικόνα της πατρικής μορφής, όπως αυτή χαράκτηκε στη συνείδηση
και τη μνήμη της μικρής κόρης. Συνεπώς, μέσα από την καταγραφή των
αναμνήσεων της παιδικής ηλικίας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία
στο πλαίσιο ενός αυτοβιογραφικού εγχειρήματος, διαφαίνεται η αμφί-
θυμη στάση της μικρής κόρης απέναντι στην αυταρχική αλλά και γοη-
τευτική πατρική μορφή, καθώς και η προσπάθεια της συγγραφέως ως
ενήλικης  να συμφιλιωθεί με την απρόσιτη «θεότητα», που υπήρξε «η τε-
λευταία μεγάλη αγάπη της ζωής της».

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Τον πατέρα, εμείς τα παιδιά...Ο πατέρας ήταν χαρα-
κτήρας»: Η εικόνα του πατέρα – φόβος και γοητεία.

2η ενότητα: «Αργότερα τον γνώρισα και τον εξετίμησα...Και όμως έμει-
νε η τελευταία μεγάλη αγάπη της ζωής μου»: Ο πατέρας ως μια μυθική
μορφή, που λατρεύεται σαν απρόσιτη θεότητα και υποχρεώνει την αφηγή-
τρια να παραδεχτεί πως έμεινε «η τελευταία μεγάλη αγάπη της ζωής» της.

3η ενότητα: «Θυμούμαι μια μέρα...Έστεκε πολύ μακριά μας, θεότης
απρόσιτος, μα θεότης»: Το περιστατικό με τα στρείδια  - η συνείδηση της
αγάπης του άλλου – ο αγώνας της ενήλικης συγγραφέως να συμφιλιω-
θεί με την απρόσιτη «θεότητα».

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το απόσπασμα αποτελεί μέρος του αυτοβιογραφικού έργου της Πη-
νελόπης Δέλτα, στο οποίο περιγράφεται αναδρομικά η εικόνα της πα-
τρικής μορφής, όπως αυτή χαράκτηκε στη συνείδηση και τη μνήμη της
μικρής κόρης. Το μικρό κορίτσι παρουσιάζεται να αναπτύσσει μια αμ-
φίθυμη στάση απέναντι στην πατρική μορφή, η οποία περικλείει δύο
αντιθετικές όψεις, το φόβο και την τυραννική παρουσία του αυταρχικού
και απρόσιτου άντρα και το θαυμασμό, τη γοητεία και την υπερηφάνεια326
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που προκαλεί η ομορφιά, η ευγένεια και η ακεραιότητα του πατέρα.
Επίσης, η συγγραφέας περιγράφει τον πατέρα προσδίδοντάς του την ει-
κόνα μιας μυθικής μορφής, που λατρεύεται σαν θεότητα και αποτελεί
την «τελευταία μεγάλη αγάπη της ζωής της». Τέλος, στο διήγημα δια-
φαίνεται ο αγώνας της συγγραφέως να συμφιλιωθεί ως ενήλικη με την
απρόσιτη «θεότητα».

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του αυτοβιογραφικού διηγήματος
περιγράφεται αναδρομικά η εικόνα της πατρικής μορφής, όπως χαρά-
κτηκε στη συνείδηση και τη μνήμη της μικρής κόρης. Η εικόνα του πα-
τέρα περικλείει δύο αντιθετικές όψεις, το φόβο και την τυραννική πα-
ρουσία του αυταρχικού και απρόσιτου άντρα, που διατάζει και επιβάλ-
λει τη θέλησή του στους γύρω του, και το θαυμασμό, τη γοητεία και την
υπερηφάνεια που προκαλεί η ομορφιά, η ευγένεια και η ακεραιότητα
του χαρακτήρα του. Στην αυτοβιογραφική αφήγηση διαφαίνεται η αμ-
φίθυμη στάση της μικρής κόρης απέναντι στην αυταρχική αλλά και γοη-
τειτική μορφή του πατέρα, χωρίς, όμως, να επιλέγεται μία από τις δύο
αντιθετικές όψεις της πατρικής εικόνας.

2η ενότητα: Αντίθετα, οι δύο αντίρροπες οπτικές αναπτύσσονται πα-
ράλληλα, με αποτέλεσμα τη σύνθεση της εικόνας μιας μυθικής μορφής,
που λατρεύεται σαν απρόσιτη θεότητα, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με
τη διηγηματογράφο, «τη τελευταία μεγάλη αγάπη της ζωής» της.

3η ενότητα: Στην τελευταία ενότητα περιγράφεται ένα απλό περι-
στατικό, μία καθημερινή λεπτομέρεια, η οποία αποκτά στα μάτια του
παιδιού και στη συνείδηση του ώριμου αυτοβιογράφου το κύρος και τη
σημασία ενός κομβικού σημείου στη ζωή του. Το περιστατικό με τα
στρείδια περιγράφεται ως ένας «σταθμός στη ζωή» της αφηγήτριας, με
τη βοήθεια του οποίου για πρώτη φορά αποκτά συνείδηση της ανάγκης
του άλλου και το οποίο καθιστά τον πατέρα στα μάτια της μικρής κό-
ρης και της ενήλικης συγγραφέως ως μία απλησίαστη, απρόσιτη θεότη-
τα, που λατρεύεται με τρυφερότητα. Τέλος, είναι εμφανής η αγωνία και
η προσπάθεια της αυτοβιογράφου ως ενήλικης να συμφιλιωθεί με την
ανώτερη, απρόσιτη θεότητα.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η απλή, φυσική, συναισθηματική δη-
μοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του ποιήματος χαρακτηρίζεται ως υψηλό, καθώς δημιουργεί
έντονα συναισθήματα στην ψυχή του αναγνώστη, παραστατικό, ζωντα-
νό, ανεπιτήδευτο, φυσικό και γοργό.

Επίσης, το κείμενο αποτελεί έναν αυτοβιογραφικό μονόλογο, μέσα
από τον οποίο η Πηνελόπη Δέλτα επιδιώκει να καταδείξει περισσότερο
το δικό της τραυματισμένο ψυχισμό παρά την προσωπικότητα και τη
συμπεριφορά του προσώπου για το οποίο γίνεται λόγος.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Τον τρέμαμε», «...μαύρα μάτια που πετούσαν φωτιές»,
«και γέμιζε, λες, αμέσως το σπίτι», «Μα  ήταν βαθιά ευγενής», «βάρυνε
η θέληση και η τυραννία του στη ζωή μου», «μ’ ένα χαμόγελο που πή-
γαινε ως τ’ αυτιά».

Παρομοιώσεις: «σαν λαμπάδα», «σαν λατρεία, σαν θρησκεία», «σαν
κάτι ανώτερο».

Εικόνες: η επιβλητική εικόνα του πατέρα.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς θα χαρακτηρίζατε την περιγραφή των φυσικών χαρακτηρι-

στικών του πατέρα; Τί φανερώνει η περιγραφή αυτή;

Το απόσπασμα αποτελεί μέρος ενός αυτοβιογραφικού κειμένου, στο
οποίο η πεζογράφος σκιαγραφεί την εικόνα της πατρικής μορφής, όπως
αυτή χαράκτηκε στη συνείδηση και τη μνήμη της κόρης. Η μορφή του πα-
τέρα, όπως περιγράφεται από τη συγγραφέα, περιέχει δύο αντιθετικές
όψεις, το φόβο και την τυραννική, επιβλητική παρουσία και το θαυμα-
σμό, τη γοητεία και την υπερηφάνεια, που οφείλονται στην ομορφιά, την
ευγένεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Η λεπτομερής περι-
γραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του πατέρα, αναμφισβήτητα,328
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φανερώνει το θαυμασμό της μικρής κόρης για την ομορφιά του πατρι-
κού προσώπου. Είναι έκδηλο ότι η πατρική παρουσία με τα ποικίλα
στοιχεία φυσικής ομορφιάς που της αποδίδονυαι («Θυμούμαι την επι-
βλητική του παρουσία, το μεγαλείο του, την ομορφιά του, το ψηλό, δε-
μένο αλλά λεπτό κορμί του, ίσιο σαν λαμπάδα...Τον θυμούμαι που
έμπαινε στην είσοδο και γέμιζε, λες, αμέσως το σπίτι») ασκεί γοητεία και
προκαλεί το θαυμασμό του μικρού κοριτσιού, παράλληλα με το φόβο
που δημιουργεί η αυταρχική και επιβλητική μορφή.

2. Tί έκανε τον πατέρα να φαντάζει στα μάτια της κόρης του σαν

«θεότης;»

Η εικόνα του πατέρα περιγράφεται από τη συγγραφέα με δύο αντίρ-
ροπες οπτικές, που αναπτύσσονται παράλληλα, και αντιστοιχούν από
τη μια μεριά στο φόβο και την αυταρχική, τυραννική παρουσία του επι-
βλητικού και απρόσιτου άνδρα, ο οποίος διατάζει και επιβάλλει τη βού-
λησή του, και από την άλλη στο θαυμασμό, τη γοητεία και την υπερηφά-
νεια, που προξενεί η ομορφιά, η ευγένεια και η ακεραιότητα του χαρα-
κτήρα του. («Τον πατέρα εμείς τα παιδιά τον φοβούμασταν πάρα πολύ
για να μπορούμε και να τον αγαπούμε. Τον τρέμαμε...ψεγάδι». «Θυμού-
μαι την επιβλητική του παρουσία...θυμούμαι το θαυμασμό μου για τον
«πατέρα», την υπερηφάνεια, και συνάμα τη βία να εξαφανιστούμε, μη
μας βρει καμίαν αιτία για κατσάδα ή μπάτσο», «Ο πατέρας ήταν βίαιος,
θυμώδης,  αυθαίρετος, κοτζάμπασης...Μα ήταν βαθιά ευγενής. Και ήταν
τίμιος στη σκέψη όσο και στις δοσοληψίες. Και ήταν ειλικρινής...Ο πα-
τέρας ήταν «χαρακτήρας»). Οι δύο αυτές αντιθετικές οπτικές προσδί-
δουν στην πατρική παρουσία την εικόνα μιας μυθικής μορφής που λα-
τρεύεται σαν «απλησίαστη» θεότητα και υποχρεώνει την πεζογράφο να
παραδεχτεί πως έμεινε «η τελευταία μεγάλη αγάπη της ζωής» της. («Ως
το τέλος της ζωής μου έμεινε θεότης απλησίαστος, Μα μου έμεινε και η
τελευταία μεγάλη αγάπη της ζωής μου, κάτι σαν λατρεία, σαν θρη-
σκεία»). Ο απλησίαστος, αυταρχικός χαρακτήρας σε συνδυασμό με την
ομορφιά, ειλικρίνεια, τιμιότητα και καλοσύνη του πατέρα καθιστούν
την παρουσία του ως μια ανώτερη, μυθική απρόσιτη μορφή, ως μία «θε-
ότητα» στα μάτια της μικρής κόρης («Και λάτρεψα τον πατέρα μου σαν
κάτι ανώτερο. Δεν τον πλησίαζα όμως. Δεν τον αγαπούσα με τρυφερό-
τητα. Έστεκε πολύ μακριά μας, θεότης απρόσιτος, μα θεότης»).
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3. Γιατί είναι σημαντικό το περιστατικό με τα στρείδια; Τι έμαθε η

αφηγήτρια από αυτό;

Το περιστατικό με τα στρείδια, που περιγράφεται στο αυτοβιογραφι-
κό κείμενο, σύμφωνα με την αφηγήτρια, αποτέλεσε σταθμό στη ζωή της.
Η απάντηση του πατέρα, που πλήρωσε τον άνθρωπο με τα στρείδια πα-
ραπάνω, ότι χρειάζεται να ανταμοιφθεί ο κόπος του και ο χρόνος του,
για να μπορέσει να επιβιώσει, προβλημάτισε το μικρό κορίτσι και μετέ-
βαλε τον τρόπο σκέψης της, καθώς για πρώτη φορά συλλογίστηκε και
την άλλη πλευρά του προβλήματος, πως παράλληλα με την προσπάθεια
του κάθε ανθρώπου να εξοικονομήσει χρήματα υφίσταται και η ανάγκη
του συνανθρώπου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη ζωή. («Ο λόγος
αυτός ήταν ένας σταθμός στη ζωή μου...να πληρωθεί η εργασία του κα-
τά την αξία της. Το περιστατικό με τα στρείδια, λοιπόν, αποτελεί μια κα-
θημερινή λεπτομέρεια, που απέκτησε, όμως, το κύρος και τη σημασία
ενός κομβικού σημείου στη ζωή του παιδιού και γιατί συνέβαλε στο να
θαυμάσει ακόμη περισσότερο την καλοσύνη και ακεραιότητα του χαρα-
κτήρα του πατέρα του και να τον λατρέψει σαν κάτι ανώτερο,σαν μια
«απρόσιτη θεότητα». («Kαι λάτρεψα τον πατέρα μου σαν κάτι ανώτερο.
Δεν τον πλησίαζα, όμως. Δεν τον αγαπούσα με τρυφερότητα. Έστεκε
πολύ μακριά μας, θεότης απρόσιτος, μα θεότης»).

4. Η αφηγήτρια παραδέχεται ότι η μητέρα «ζούσε περισσότερο στο

σπίτι και τιμωρούσε συνεπώς συχνότερα και ευκολότερα». Γιατί

τότε η μορφή του πατέρα εμπνέει μεγαλύτερο φόβο στα παιδιά,

σύμφωνα με το κείμενο;

Η αφηγήτρια αναφέρει στο κείμενο ότι η μητέρα «ζούσε περισσότερο
στο σπίτι και τιμωρούσε συνεπώς συχνότερα και ευκολότερα». Ωστόσο,
η μορφή του πατέρα είναι αυτή που χαράσσεται στη συνείδηση και στη
μνήμη της μικρής κόρης ως μια τυραννική, αυταρχική παρουσία, που,
παράλληλα με το θαυμασμό και την υπερηφάνεια εμπνέει φόβο. («Τον
πατέρα εμείς τα παιδιά τον φοβούμασταν πάρα πολύ για να μπορούμε
και να τον αγαπούμε. Τον τρέμαμε. Σαν έμπαινε ο πατέρας στο σπίτι,
τσιμουδιά δεν ακούουνταν στο σπουδαστήριο...Και φεύγαμε βιαστικά,
μη μας βρει κανένα ψεγάδι», «θυμούμαι το θαυμασμό μου για τον «πα-
τέρα», την υπερηφάνεια και συνάμα τη βία να εξαφανιστούμε, μη μας
βρει καμιάν αιτία για κατσάδα ή μπάτσο», Την αντίφαση αυτή ερμηνεύ-
ει το γεγονός ότι η μητέρα ακριβώς επειδή ζει περισσότερο στο σπίτι,
αποτελεί πιο οικεία και πιο προσιτή μορφή για τα παιδιά. Η μητέρα,

330

∂ÓfiÙËÙ·:
H Ó¤· AıËÓ·˚Î‹

™¯ÔÏ‹
(1880-1922)

242-349(26Ô-40Ô)  12-01-04  06:52  ™ÂÏ›‰·330



αναμφισβήτητα, βρίσκεται πιο κοντά στα παιδιά, καθώς τις περισσότε-
ρες ώρες της ημέρας παραμένει στο σπίτι και η παρουσία της καλύπτει
την απουσία του πατέρα, που εργάζεται έξω από την εστία. Η μητέρα,
λοιπόν, εμπνέει στα παιδιά μεγαλύτερη οικειότητα. Έτσι περιορίζεται ο
φόβος προς το πρόσωπό της, παρά το γεγονός ότι «ζει περισσότερο στο
σπίτι και τιμωρεί συνεπώς συχνότερα και ευκολότερα». Αντίθετα, η επι-
βλητική και γοητευτική παρουσία του πατέρα συνθέτει την εικόνα μιας
απρόσιτης, απλησίαστης, μη οικείας μυθικής θεϊκής μορφής, που προ-
καλεί φόβο και τρόμο στην ψυχή του παιδιού («Ως  το τέλος της ζωής
του μου έμεινε θεότης απλησίαστος», «Και ως το τέλος βάρυνε η θέληση
και η τυραννία του στη ζωή μου», «Και λάτρευα τον πατέρα μου σαν κά-
τι ανώτερο. Δεν τον πλησίαζα όμως. Δεν τον αγαπούσα με τρυφερότη-
τα. Έστεκε πολύ μακριά μας, θεότης απρόσιτος, μα θεότης»).

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πώς σκιαγραφείται ο πατέρας μέσα από το κείμενο;

2.. Περιγράψτε τις σχέσεις της συγγραφέως με τον πατέρα και τη μητέ-
ρα της. Γενικότερα, αναφερθείτε στις σχέσεις γονιών και παιδιών της
εποχής των παιδικών χρόνων της συγγραφέως, όπως διαφαίνονται
μέσα από το αυτοβιογραφικό απόσπασμα.

331

KÂ›ÌÂÓÔ 37

242-349(26Ô-40Ô)  12-01-04  06:52  ™ÂÏ›‰·331



«°È·Ù› ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ ‰fiÍ·Û·»

A°°E§O™ ™IKE§IANO™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Άγγελος Σικελιανός (1884 – 1951) γεννήθηκε το 1884 στη Λευκάδα
και καταγόταν από οικογένεια που διακρίθηκε για τη δράση της κατά τη
διάρκεια  της Επανάστασης. Οι άνθρωποι του οικογενειακού του περι-
βάλλοντος ήταν καλλιεργημένοι και ο Αγγ. Σικελιανός από πολύ μικρή
ηλικία άρχισε να γράφει στίχους. Σε ηλικία δεκαεπτά ετών γράφτηκε
στη Νομική Σχολή της Αθήνας, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.
Πέντε χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την Εύα Πάλμερ, η οποία θαύμαζε
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και εργάστηκε μαζί με το σύζυγό της για
την αναβίωση των Δελφικών Γιορτών. Ο Άγγελος Σικελιανός από το
1914 συνδεόταν με στενή φιλία με το λογοτέχνη Ν. Καζαντζάκη. Ο ποι-
ητής υπήρξε λάτρης του Ελληνισμού. Πολέμησε στους Βαλκανικούς πο-
λέμους, συγκλονίστηκε από την τραγική είδηση της Μικρασιατικής κα-
ταστροφής και μετείχε ενεργά σε αντιστασιακές επαναστατικές συγκε-
ντρώσεις κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το 1943 στην κη-
δεία του Κ. Παλαμά απήγγειλε ένα ποίημα αφιερωμένο στον ποιητή, με
το οποίο ξεσήκωσε το συγκεντρωμένο λαό, που με επικεφαλής τον ίδιο
το Σικελιανό άρχισε να τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο, κάτω από το συνε-
χές και άκαμπτο βλέμμα των Γερμανών κατακτητών. Την ημέρα της απε-
λευθέρωσης, το 1944, απήγγειλε τον πανηγυρικό της ημέρας και χόρεψε
μαζί με το λαό ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Συ-
ντάγματος. Ο ποιητής πέθανε το 1951 στην Αθήνα.

Το έργο

Ολόκληρο το ποιητικό έργο του Άγγ. Σικελιανού διακατέχεται από
τη μεγάλη του αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση και τη λατρεία του
για την αρχαία ελληνική παράδοση. Η ποιητική του δημιουργία διακρί-
νεται για τον έξοχο λυρισμό της, ενώ τεράστια είναι η ποιητική του προ-
σφορά στη νεοελληνική λογοτεχνία.
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Έργα:

Ποιήματα: Λυρικός βίος (1946), Αντίδωρο (1943), Αλαφροϊσκιωτος
(1909), Ραψωδίες του Ιόνιου (1909).

Τραγωδίες: Σίβυλλα (1945), Ο Χριστός στη Ρώμη (1946), Θυμέλη
(1950).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής του Άγγε-
λου Σικελιανού, που συμπυκνώνει βασικές εκφράσεις της ιδεολογίας
και της ποιητικής του, όπως ο υψηλός τόνος και η αισιοδοξία, το ποιη-
τικό εγώ, ο λυρισμός και η μυστικοπάθεια. Επομένως, πρόκειται για ένα
δοξαστικό ποίημα, το οποίο διαπνέεται από ένα μυστικό συναίσθημα
χαράς και αλληλεγγύης. Το συναίσθημα αυτό εξυψώνει τον ποιητή, κα-
θώς ενισχύει την υψηλή ποιητική του πνοή – εξευγενίζει τα αισθήματα
και τον οδηγεί στην υπέρβαση της εφήμερης και φθαρτής του ύλης.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη...πηγή ζωής,
χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου...»: η στενή σχέση του ποιητή με τη γη
και οι προεκτάσεις της στην πνευματική δημιουργία.

2η ενότητα: «Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πως....βρέχει απ’
τα βάθη τ’ ουρανού και μέσα μου ο καρπός!....»: Το μυστικό βίωμα της
ποιητικής δημιουργίας.

3η ενότητα: «Γιατί δεν είπα: «Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...να
που κι ο μέγας θάνατος μου γίνηκε αδερφός!...». Η υψηλή ποιητική πνοή
και το μυστικό βίωμα της ποιητικής δημιουργίας εξυψώνει τον άνθρω-
πο, εξευγενίζει τα αισθήματα και τον οδηγεί στη υπέρβαση της εφήμερης
και φθαρτής του ύλης.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στην πρώτη στροφή του δοξαστικού αυτού ποιήματος ο ποιητής, που
ταυτίζεται με τον αφηγητή, περιγράφει την στενή του σχέση με τη γη και 333
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τις προεκτάσεις της στην πνευματική δημιουργία. Ο ποιητής βιώνει ένα
μυστικό συναίσθημα χαράς και αλληλεγγύης, που προκύπτει ως αποτέ-
λεσμα της πλήρους μυστικής του μέθεξης σε ποικίλες όψεις της ζωής. Η
ζωογόνα ποιητική διάθεση, το μυστικό βίωμα της ποιητικής δημιουρ-
γίας εξυψώνει τον άνθρωπο, εξευγενίζει τα αισθήματά του, τον συμφι-
λιώνει ακόμη και με τον ακαταμάχητο εχθρό του, το θάνατο, και τον
οδηγεί στην υπέρβαση της εφήμερης και φθαρτής του ύλης.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Το ποίημα διακρίνεται για τον ενθουσιώδη και δοξαστι-
κό χαρακτήρα του, καθώς στην πρώτη στροφή υμνούνται οι στενοί δε-
σμοί του ποιητή με τη φύση και η πλήρης μυστική του μέθεξη σε ποικί-
λες όψεις της ζωής, με έμφαση στην προβολή της ευφροσύνης και της
ζωογόνας ποιητικής του διάθεσης. Ο ποιητής βιώνει ένα μυστικό συναί-
σθημα χαράς και αλληλεγγύης χάρη στην υψηλή αυτή ποιητική πνοή.

2η ενότητα: Στη δεύτερη στροφή ο ποιητής, που αντιμετωπίζει εξα-
τομικευμένα τον εαυτό του, εξυψώνει την εκλεκτή του φύση, το πνεύμα,
την ηθική στάση και τις ενέργειές του. Ο ποιητής διακατέχεται από υψη-
λή ποιητική πνοή και βιώνει την πνευματική δημιουργία.

3η ενότητα: Η ζωογόνα αυτή ποιητική διάθεση προκαλεί συναισθή-
ματα χαράς και ευφροσύνης και δημιουργεί στο ποιητικό υποκείμενο
την αίσθηση του ότι ξεπέρασε τα ανθρώπινα μέτρα και όρια και κατά-
φερε να συμφιλιωθεί με τον ακαταμάχητο εχθρό, το «μέγα θάνατο». Το
ποίημα, λοιπόν, εκφράζει τόσο την ευρεία κοσμολογική μέθεξη του ποι-
ητή, όσο και το διαχρονικό πόθο του ανθρώπου να υπερνικήσει το θά-
νατο. Όμως, επειδή πρόκειται για έναν απραγματοποίητο, ανεκπλήρω-
το πόθο, που συνδέεται με το ανέφικτο της ανθρώπινης ύπαρξης, μονα-
δική παρηγοριά του θνητού ανθρώπου αποτελεί η παραδοχή του βιολο-
γικού τέλους μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της ζωής.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος χαρακτηρίζεται από λυρικότητα, γλαφυρότητα, υποβλητικό-
τητα και παραστατικότητα.334
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Επίσης, στο ποίημα δεσπόζει το πρώτο ενικό πρόσωπο, το οποίο
χρησιμοποιεί ο ποιητής, επειδή αντιμετωπίζει τον εαυτό του εξατομι-
κευμένα, εξυψώνοντας την εκλεκτή του φύση, το πνεύμα, την ηθική στά-
ση και  τις ενέργειές του. Ακόμη, η λυρική και ενθουσιώδης διάθεση της
ποιητικής σύνθεσης εκφράζεται μέσα από τις ευθυτενείς υψηλές εξαγγε-
λίες και τη συχνή παρουσία στίξης.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Το μέτρο είναι ιαμβικός 14 σύλλαβος ή 15 σύλλαβος στίχος.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου»,
(στιχ. 2) «μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή» (στιχ. 3), «να που
και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή» (στιχ. 4), «χορευτική πηγή»
(στιχ. 5), «μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα» (στιχ. 7),
«λαμπ’  η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου» (στιχ. 10), «και μέσα μου
ο καρπός» (στιχ. 11), «σέρνει πιο πλούσιο φως» (στιχ. 13).

Παρομοιώσεις: «σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός»,
(στιχ.8), «σαν οπώρα» (στιχ. 10), «σα σύγνεφο αναλιώνει» (στιχ. 16).

Προσωποποιήσεις: «να που κι ο μέγας θάνατος μου γίνηκε αδερ-
φός!..» (στιχ. 17).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιες επαναλήψεις παρατηρείτε στο ποίημα; Τί θέλει να τονίσει

με αυτές ο ποιητής;

Στην ποιητική αυτή σύνθεση ο αφηγητής ταυτίζεται με τον ποιητή.
Στο δοξαστικό αυτό ποίημα ο ποιητής επιθυμεί να εκφράσει τα μυστικά
συναισθήματα χαράς και αλληλεγγύης που προκαλεί το βίωμα της ποι-
ητικής δημιουργίας, το οποίο ενδυναμώνει τον άνθρωπο, εξευγενίζει τα
αισθήματά του και τον συμφιλιώνει ακόμα και με το θάνατο. Για να επι-
τύχει το σκοπό αυτό ο ποιητής – αφηγητής χρησιμοποιεί πολλές επανα-
λήψεις μέσα από τις οποίες επιδιώκει να αιτιολογήσει την προσωπική
του αίσθηση ότι ξεπέρασε τα ανθρώπινα μέτρα και όρια με τη μυστική
του μέθεξη σε ποικίλες όψεις της ζωής, όπως η ευφροσύνη, χαρά και η
ζωογόνα ποιητική διάθεση, και κατάφερε να υπερβεί με αυτόν τον τρό- 335
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πο την εφήμερη και φθαρτή ύλη του. Επομένως, στο ποίημα είναι δυνα-
τό να παρατηρήσει κανείς ότι επαναλαμβάνεται η λέξη «πηγή» («να που
και πλάι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή, πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πη-
γή χαρά μου», στροφή 1η, στίχοι 4-5), για να δηλωθεί το έντονο συναί-
σθημα χαράς και ευφροσύνης που νιώθει χάρη στην υψηλή ποιητική του
πνοή, τη ζωογόνα ποιητική του διάθεση. Επίσης, ο ποιητής επαναλαμ-
βάνεται νοηματικά («μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή», στρο-
φή 1η, στίχος 3, «μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα», στρο-
φή 2η, στιχ. 7, «λαμπ’ η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα»,
στροφή 2η, στιχ. 10), θέλοντας να μεταδώσει την εικόνα του εμπνευσμέ-
νου ποιητή και να εξυψώσει την εκλεκτή του φύση, το πνεύμα, την ηθι-
κή στάση και τις ενέργειές του. Επιπλέον, η επανάληψη των ομόρριζων
λέξεων «βαθιά» (στιχ. 1), «εβύθισα» (στιχ. 7) και «βάθη» (στιχ. 11), επί-
σης, αποσκοπεί στο να τονίσει εμφαντικά το μυστικό βίωμα της ποιητι-
κής δημιουργίας, να δηλώσει ότι ξεπέρασε τα ανθρώπινα μέτρα και όρια
και κατάφερε να συμφιλιωθεί με τον ακαταμάχητο εχθρό του ανθρώ-
που, το θάνατο («να που, ό,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνεφο αναλιώνει, να
που κι ο μέγας θάνατος μου γίνηκε αδερφός!» στροφή 3η, στιχ. 16-17).

2. Ποια είναι η πηγή της ζωής και ποιο αποτέλεσμα προκύπτει από

τη δημιουργική της (πνοή);

Η «πηγή ζωής», η «χορευτική πηγή», «η πηγή της χαράς» του ποιητή
«που και πάλι αναπηδά στη δίψα» του (στιχ. 4-5) ταυτίζεται με την υψη-
λή ποιητική του πνοή, τη μυστική του μέθεξη και το βίωμα της ποιητικής
δημιουργίας. Το ποίημα «Γιατί βαθιά μου δόξασα» διακρίνεται από
έναν ενθουσιώδη τόνο, τον οποίο προσδίδει στο έργο το μυστικό συναί-
σθημα χαράς και αλληλεγγύης που δημιουργεί το βίωμα της πνευματι-
κής δημιουργίας. ΄Αλλωστε, σύμφωνα με τον ποιητή – αφηγητή η ζωο-
γόνα ποιητική διάθεση εξυψώνει τον άνθρωπο, εξευγενίζει τα αισθήμα-
τά του και τον βοηθά να υπερβεί την εφήμερη και φθαρτή του ύλη. («Για-
τί δεν είπα: «Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...» / μα «Αν ειν’ η μέρα
βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως... / μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση
θεμελιώνει, / τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός...»
/ να που, ό,τι στάθη εφήμερο σα σύγνεφο αναλιώνει / να που κι ο μέγας
Θάνατος μου γίνηκε αδερφός!...», στροφή 3η, στιχ. 12-17).
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3. Ποια όψη της ζωής αναδεικνύει περισσότερο ο ποιητής και γιατί;

Ποια συναισθηματική του διάθεση φανερώνει η αναφώνηση του

«ο μέγας θάνατος μου γίνηκε αδελφός».

Ένα από τα βασικά θέματα του ποιήματος αποτελεί η πλήρης μυστι-
κή μέθεξη του αφηγητή σε ποικίλες όψεις της ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση
στην προβολή του ευχάριστου συναισθήματος και της ζωογόνας ποιητι-
κής του διάθεσης. Στην αρχή του ποιήματος καταδεικνύεται η στενή του
σχέση με τη φύση, που έχει προεκτάσεις και στην πνευματική του δημι-
ουργία. Άλλωστε, το ποίημα διακρίνεται από ένα δοξαστικό, υψηλό, αι-
σιόδοξο και ενθουσιώδη τόνο, ο οποίος ανταποκρίνεται τόσο στην πλή-
ρη κοσμολογική μέθεξη του ποιητή, όσο και στο διαχρονικό πόθο του
ανθρώπου να κατανικήσει το θάνατο, να συμβιβαστεί με τον υπαρξιακό
φόβο του θανάτου. Ο ποιητής θεωρεί ότι ένα από τα θετικά αποτελέ-
σματα της πνευματικής δημιουργίας συνιστά η συμφιλίωση του ανθρώ-
που με την ιδέα του θανάτου.

Η αναφώνηση του αφηγητή στο τέλος του ποιήματος «ο μέγας θάνα-
τος μου γίνηκε αδελφός», φανερώνει έντονα συναισθήματα χαράς, αι-
σιοδοξίας, ενθουσιασμού, ευφροσύνης, θριάμβου καθώς γίνεται αναφο-
ρά στην αντιμετώπιση και κατανίκηση του χειρότερου ανθρώπινου φό-
βου, του θανάτου, που πραγματώνεται μόνο με την παρηγοριά που προ-
κύπτει από την παραδοχή του βιολογικού τέλους κάθε όντος με την ολο-
κλήρωση του κύκλου της ζωής («να που, ό,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνε-
φο αναλιώνει», στίχος 16).

4. Ποια σημεία στίξης έχει το ποίημα και τί φανερώνει η χρήση

τους;

Στο ποίημα παρατηρείται η πολύ συχνή παρουσία στίξης. Πολύ συ-
χνή είναι η χρήση του κόμματος, που στοχεύει στην απλή παράθεση και
σύνδεση των σκέψεων του αφηγητή. Επίσης, συχνά χρησιμοποιείται από
το δημιουργό του ποιήματος το θαυμαστικό («Βρέχει απ’ τα βάθη τ’ ου-
ρανού και μέσα μου ο καρπός!» και «να που κι ο μέγας θάνατος που γί-
νηκε αδερφός!», στιχ. 11, στιχ. 17), για να δηλώσει με έμφαση την ευ-
φροσύνη και χαρά, που προκαλεί το μυστικό βίωμα της πνευματικής δη-
μιουργίας, και την αγαλλίαση, αισιοδοξία και το συναίσθημα θριάμβου
και ενθουσιασμού που δημιουργεί στην ψυχή του η υπέρβαση της φθαρ-
τής και εφήμερης ύλης του, η αντιμετώπιση και κατανίκηση του φόβου
του θανάτου. Τέλος, τα αποσιωπητικά χρησιμοποιούνται, για να προσ-
δώσουν στην ποιητική σύνθεση ένα μυστικοπαθή χαρακτήρα και να εκ-
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φράσουν την υψηλή ποιητική πνοή και έμπνευση του ποιητή καθώς και
τις θετικές της επιδράσεις («πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά
μου...», «βρέχει απ’ τα βάθη τ’ ουρανού και μέσα μου ο καρπός!...»,
«Γιατί δεν είπα: «Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...», «μα Αν είν’ η μέ-
ρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως...», «τι ο ζωντανός παλμός της γης
που πλάθει είναι κρυφός..», «να που κι ο μέγας θάνατος μου γίνηκε
αδερφός!...», στιχ. 5, στιχ. 11, στιχ. 12, στιχ. 13, στιχ. 15, στιχ. 17).

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποια είναι τα βασικά θέματα του ποιήματος;

2. Πώς αντιμετωπίζει ο ποιητής τη φύση, τη ζωή, το θάνατο;
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«√Ú¤ÛÙË˜»

∫ø™Δ∞™ μ∞ƒ¡∞§∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Κώστας Βάρναλης (1884 – 1974) γεννήθηκε στον Πύργο της Βουλ-
γαρίας, σπούδασε στην Αθήνα φιλολογία και υπηρέτησε ως καθηγητής
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αγωνίστηκε για την καθιέρωση της δη-
μοτικής γλώσσας και κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Παρίσι
ασπάστηκε τη μαρξιστική ιδεολογία, την οποία υπηρέτησε μέχρι το θά-
νατό του. Το 1925, όμως, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πάγκα-
λου απολύθηκε από την εκπαίδευση και εργάστηκε στο Παρίσι ως αντα-
ποκριτής εφημερίδας. Το 1959 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν Ειρήνης.

Το έργο

Ο Κώστας Βάρναλης ως κοινωνικός επαναστάτης προσπάθησε μέσα
από το έργο του να καταπολεμήσει «νεκρές» αξίες που παρασύρουν τις μά-
ζες, επιβάλλουν την ταξική λαϊκή εκμετάλλευση και προάγουν τον πόλεμο,
που έχει ως στόχο την αρπαγή, τη λεία και την υποδούλωση των λαών.

Μέχρι το 1920 ο ποιητής υπήρξε επηρεασμένος από το έργο του Κ. Πα-
λαμά. Η παραμονή του, όμως,  στο Παρίσι, η επαφή του με διεθνή ρεύμα-
τα και η στροφή του προς το μαρξισμό, μετέβαλαν τις απόψεις του για τη
σημασία και τους στόχους της ποιητικής δημιουργίας. Επίσης, σημαντική
ήταν η επιρροή που άσκησαν στο έργο του τα ιστορικά γεγονότα της επο-
χής του και, κυρίως, η Μικρασιατική καταστροφή. Ο Κ. Βάρναλης, ένας
μεγάλος επαναστάτης και αγωνιστής, συνέθεσε έργα με επαναστατικό πε-
ριεχόμενο, τα οποία ξεσήκωσαν  ποικίλες αντιδράσεις. Με τα έργα αυτά ο
λογοτέχνης θέλησε να στηλιτεύσει την κοινωνία της εποχής του και να με-
ταφέρει μηνύματα για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Έργα:

Ποιήματα: Κηρήθρες, Ο προσκυνητής, Το φως που καίει, Σκλάβοι
πολιορκημένοι, Οργή λαού.

Πεζά: Η αληθινή απολογία του Σωκράτη, Ημερολόγιο της Πηνελόπης. 
Θεατρικά έργα: Άτταλος ο Γ΄.
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα «Ορέστης», που συντέθηκε το 1914, είναι ένα σονέτο, κα-
θώς διαθέτει όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα (το σονέτο αποτελείται από
14 ιαμβικούς στίχους, συνήθως εντεκασύλλαβους και δεκατρισύλλα-
βους, που χωρίζονται σε δύο τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές με
ομοιοκαταληξία σταυρωτή ή πλεχτή και με ιδιαίτερη φροντίδα για τη
μορφή) και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του ποιητικού αυτού είδους
(το σονέτο έχει ποικίλα θέματα και διακρίνεται για το λυρισμό του και
για το ότι εκφράζει το κύριο νόημα συνήθως στον τελευταίο ή στους δύο
τελευταίους στίχους).

Το σονέτο αυτό βασίζεται στην τεχνοτροπία του παρνασσισμού, η
οποία αντιδρώντας στο ρομαντισμό, δίνει μεγάλη σημασία στη μορφή
των ποιημάτων, στην επεξεργασία του στίχου, του μέτρου και της ομοι-
οκαταληξίας, ενώ αντλεί τα θέματά της από την ιστορία και τη μυθολο-
γία των αρχαίων, τα οποία παρουσιάζει με ακριβολογία και χωρίς σπα-
τάλη εκφραστικών μέσων.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Σέλινα τα μαλλιά σου μυρωμένα...το σπλάχνο ν’ αφα-
νίσεις που σ’ εγέννα» (στιχ. 1-8): εξύμνηση της ομορφιάς του λογοτε-
χνικού ήρωα – το χρέος του Ορέστη – η επιβεβλημένη μητροκτονία ως
εκδίκηση για το φόνο του πατέρα.

2η ενότητα: «Κανείς δε σε θυματ’  εδώ...για το αίμα της μητρός σου
για τη ντροπή σου» (στιχ. 9-14): Το δικαίωμα της προσωπικής επιλογής
και διαφοροποίησης από τις άνωθεν επιταγές – η επαναδιαπραγμάτευ-
ση του μύθου και η προσαρμογή του σε κοινωνικές πεποιθήσεις και
αξίες της νεότερης εποχής – ο άφευκτος χαρακτήρας της μοίρας του
ήρωα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Κεντρικό θέμα του ποιήματος αποτελεί το βαρύ χρέος του τραγικού
ήρωα Ορέστη, που ταυτίζεται με την επιβεβλημένη μητροκτονία, ως εκ-
δίκηση για το φόνο του πατέρα του. Η πλοκή του σονέτου ακολουθεί τη340
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χρονική εξέλιξη της αρχαίας τραγωδίας και αρχίζει  από την στιγμή που
ο Ορέστης μαθαίνει το οδυνηρό περιεχόμενο του χρησμού της επιβεβλη-
μένης μητροκτονίας ως εκδίκησης για το φόνο του πατέρα του. ΄Ομως,
παρόλο που η μοίρα του ήρωα εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό προδιαγε-
γραμμένη («τρόπο δεν έχεις άλλονε»), στις δύο τελευταίες στροφές του
ποιήματος είναι εμφανές το δικαίωμα της προσωπικής επιλογής και
διαφοροποίησης από τις άνωθεν επιταγές. Ο ποιητής, λοιπόν, θέτει τον
ήρωα αντιμέτωπο με το δίλημμα που προκύπτει ανάμεσά στο καθορι-
σμένο χρέος και τη δυναμική του διάθεση για ζωή. Τέλος, ο ποιητής
απευθύνεται στο λογοτεχνικό του ήρωα και τον συμβουλεύει να χαρεί τη
ζωή του με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία, την ομορφιά και τις ηθικές
αξίες της εποχής, τονίζοντας, όμως, παράλληλα, τον άφευκτο χαρακτή-
ρα της μοίρας, σύμφωνα με τον οποίο η μοίρα του Ορέστη δεν είναι δυ-
νατό να αποσυνδεθεί τόσο από το δυσφημισμένο όνομα του πατέρα, όσο
και από το αποτρόπαιο έγκλημα της μητροκτονίας και τις τραγικές συ-
νέπειές του στη ζωή του.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη στροφή του ποιήματος ο Κ. Βάρναλης, αφού
αρχικά μνημείωσε την ομορφιά του λογοτεχνικού του ήρωα, συνθέτο-
ντας μια λεπτή αρχαιοπρεπή εικόνα με ποικίλες αρχαιοελληνικές απη-
χήσεις, («σέλινα μαλλιά σαν μυρωμένα», στιχ. 1), έπειτα, τον προτρέπει
να χαρεί τη ζωή του με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία του και στις ηθι-
κές αξίες της εποχής του. Ο ποιητής αναφέρεται, στη συνέχεια, στο χρη-
σμό, που ορίζει το χρέος του Ορέστη, την επιβεβλημένη μητροκτονία ως
εκδίκηση για το φόνο του πατέρα,  τονίζοντας τον άφευκτο χαρακτήρα
της μοίρας του («τρόπο δεν έχεις άλλονες», στιχ. 5).

2η ενότητα: Όμως, στις δύο τελευταίες τρίστιχες στροφές του ποιή-
ματος η μοιραία πορεία του βίου του Ορέστη φαίνεται ότι θα ανατρα-
πεί από τον ποιητή, που παρέχει στον ήρωα το δικαίωμα της προσωπι-
κής επιλογής και διαφοροποίησης από τις άνωθεν επιταγές και τον θέ-
τει αντιμέτωπο με το δίλημμα ανάμεσα στο καθορισμένο χρέος και τη
δυναμική του διάθεση για ζωή («στης χρυσής πολιτείας τα σταυροδρό-
μια», στιχ. 1). Στη συνέχεια, ο ποιητής παροτρύνει τον ήρωα να λάβει τη
σωστή απόφαση για το βίο του και τον συμβουλεύει να χαρεί τη ζωή του
με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία του και στις ηθικές αξίες της εποχής,
τονίζοντας, όμως, εμφαντικά τον άφευκτο χαρακτήρα της μοίρας του.
Ό,τι, και αν επιλέξει ο ήρωας, είναι αδύνατον να απεμπλακεί από τα
τραγικά αδιέξοδα που του επέβαλε ο μύθος, καθώς η μοίρα του δεν μπο- 341

KÂ›ÌÂÓÔ 39

242-349(26Ô-40Ô)  12-01-04  06:54  ™ÂÏ›‰·341



ρεί να αποσυνδεθεί τόσο από το δυσφημισμένο όνομα του πατέρα, όσο
και από το αποτρόπαιο έγκλημα της μητροκτονίας και την καταστροφι-
κή της επενέργεια στη ζωή του.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι η μεστή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του ποιήματος είναι παραστατικό, ζωγραφικό, λυρικό, υπο-
βλητικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση 

Οι στίχοι είναι ιαμβικοί εντεκασύλλαβοι και δεκατρισύλλαβοι με
σταυρωτή και πλεχτή ομοιοκαταληξία.

Το ποίημα δε χαρακτηρίζεται από σπατάλη εκφραστικών μέσων.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «το σπλάχνο ν’ αφανίσεις που σ’ εγέννα», (στιχ. 8) «άμε-
στης χρυσής πολιτείας τα σταυροδρόμια», (στιχ. 11) «Έτσι κι αλλιώς θα
παίρνει σε από πίσου για το αίμα της μητρός σου για η ντροπή σου».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Αφού βρείτε τις ομοιοκαταληξίες του ποιήματος, μελετήστε:

α) την στιχουργική μορφή του σονέτου

β) και την εκφραστική πρωτοτυπία τους.

α) Το ποίημα του Κ. Βάρναλη «Ορέστης» είναι ένα σονέτο, που απο-
τελέι χαρακτηριστικό ποιητικό είδος της τεχνοτροπίας του παρνασσι-
σμού. Τα πιο έκδηλα γνωρίσματα του παρνασσισμού βρίσκονται στην
άψογη εξωτερική μροφή των ποιημάτων, στα οποία παρατηρείται πολύ
επιμελημένη επεξεργασία του στίχου, του μέτρου και της ομοιοκαταλη-
ξίας, ώστε να υπάρχει μουσικότητα. Στο ποίημα, λοιπόν, παρατηρού-
νται οι εξής ομοιοκαταληξίες:342
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«Μέλινα τα μαλλιά σου μυρωμένα», (στιχ. 1)
και «του μεγάλου χρησμού, μια και κανένα», (στιχ. 4)
«λύσε τα να φανείς, ως είσαι ωραίος» (στίχ. 2)
«διώξε από το νου σου πια το χρέος» (στιχ. 3)
2η στροφή: «τρόπο δεν έχεις άλλον! Και μ’ ένα» (στιχ. 5)
και «το σπλάχνο ν’ αφανίσεις που σ’ εγέννα» (στίχ. 8)
«χαμόγελον ιδές πως σ’ έφερ’ έως» (στίχ. 6)
και «στους Άργους την πύλη ο δρόμος σου ο μοιραίος» (στιχ. 7)
3η στροφή: «Κανείς δε σε θυματ’ εδώ. Κι εσύ όμοια» (στίχ. 9)
και «στης χρυσής πολιτείας τα σταυροδρόμια» (στιχ. 11)
«τον εαυτό σου ξέχανέ τον κι άμε» (στίχ. 10)
4η στροφή: και «και το έργο σου σαν να ’ταν άλλος κάμε» (στίχ. 12)
«Έτσι κι αλλιώς θα παίρνει σε από πίσου» (στίχ. 13)
και «για το αίμα της μητρός σου για τη ντροπή σου» (στίχ. 14)
Η ομοιοκαταληξία στην πρώτη και δεύτερη στροφή είναι σταυρωτή

ενώ στους στίχους 9-12 είναι πλεχτή και στο τέλος, μεικτή ή ελεύθερη
(στίχ. 13-14). Τέλος, η στιχουργική μορφή του ποιήματος ταυτίζεται με
το ιαμβικό μέτρο με 11 σύλλαβο στίχο με ομοιοκαταληξία.

β) Το σονέτο ως χαρακτηριστικό είδος του παρνασσισμού που αντιδρά
στην προηγηθείσα τεχνοτροπία του ρομαντισμού δε διακρίνεται από σπα-
τάλη εκφραστικών μέσων, αλλά από μια απρόσωπη, αντικειμενική, λιτή
και, συχνά, ψυχρή έκφραση με εικόνες ή σύμβολα, που αντλούνται από
την ιστορία και τη μυθολογία των αρχαίων. Στο συγκεκριμένο ποίημα το
θέμα αντλείται από την ελληνική μυθολογία και το αρχαίο δράμα.

2. Ποιο είναι το χρέος του Ορέστη και γιατί το αντιπαραβάλλει ο

ποιητής με την ομορφιά και τη νεότητά του;

Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία από όπου ο ποιητής αντλεί τη θε-
ματολογία του και τη δραματική εκδοχή του Αισχύλου και του Ευρυπί-
δη που ακολουθεί, ο Ορέστης οφείλει να υπακούσει στο «μεγάλο» χρη-
σμό και να εκπληρώσει το καθορισμένο χρέος του απέναντι στον πατέ-
ρα του, να σκοτώσει τη μητέρα του («και διώξε από το νου σου πια το
χρέος / του μεγάλου χρησμού...», στιχ. 3-4, «το σπλάχνο ν’ αφανίσεις
που σ’ εγέννα», στιχ.8). Η πλοκή του σονέτου ακολουθεί τη χρονική εξέ-
λιξη της αρχαίας τραγωδίας, καθώς αρχίζει από την στιγμή που ο ήρω-
ας πληροφορείται το περιεχόμενο του χρησμού. Παρόλο, όμως, που η
πορεία του είναι προδιαγεγραμμένη και καθορισμένη από τη μοίρα, βα-
σανίζεται από το δίλημμα ανάμεσα στο βαρύ χρέος και τη δυναμική του
διάθεση για ζωή. Ο ποιητής λοιπόν, καλεί τον Ορέστη να λάβει τη σωστή 343
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απόφαση για τη ζωή του και να την χαρεί με τρόπο που αρμόζει στην
ηλικία και στη νεότητά του. Για το λόγο αυτό, ο Κ. Βάρναλης εξυμνεί
την ομορφιά του λογοτεχνικού του ήρωα και αντιπαραβάλλει το χρέος
του με τη νεανική του ηλικία. («Σέλινα τα μαλλιά σου μυρωμένα, / λύσε
τα να φανείς, ως είσαι ωραίος /» (στιχ. 1 – 2).

3. Ποια εντύπωση δημιουργεί η χρήση του β΄ ενικού προσώπου στο

ποίημα;

Παρά το προκαθορισμένο της μοίρας του ο Ορέστης εμφανίζεται να
αντιμετωπίζει ένα βασανιστικό δίλημμα ανάμεσα στο βαρύ χρέος και τη
δυναμική του διάθεση για ζωή, που θα μπορούσε να τον φέρει αντιμέ-
τωπο με υπαρξιακά ερωτήματα («σταυροδρόμια») την κρίσιμη ώρα της
επιλογής. Ο ποιητής αποτρέπει το λογοτεχνικό του ήρωα από έναν τέ-
τοιου είδους προβληματισμό και απευθύνεται άμεσα σε αυτόν σε β΄ ενι-
κό πρόσωπο, παροτρύνοντάς τον να λάβει τη σωστή απόφαση για τη
ζωή του και να τη χαρεί με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία του και στις
ηθικές αξίες της εποχής, παρά τον άφευκτο χαρακτήρα της μοίρας του,
καθώς δεν υπάρχει τρόπος να απαλλαγεί είτε από το δυσφημισμένο
όνομα του πατέρα, είτε από το αποτρόπαιο έγκλημα της μητροκτονίας
και τις καταστροφικές του επιπτώσεις στη ζωή του. Συνεπώς, το β΄ ενι-
κό πρόσωπο, που χρησιμοποιεί ο ποιητής προσδίδει έναν άμεσο προ-
τρεπτικό και συμβουλευτικό τόνο στο ποίημα.

4. Αναζητήστε ποιήματα με τη μορφή του σονέτου σε ανθολογίες ή

ποιητικές συλλογές της βιβλιοθήκης του σχολείου σας.

Άλλα σονέτα:

Κωστής Παλαμάς: «Μεσολόγγι»
Άγγελος Σικελιανός:«Στον Ακροκόρινθο»
Άγγελος Σικελιανός: «Τρεχαντήρα»
Ιωάννης Γρυπάρης: «Το Μελτέμι»
Κωστής Παλαμάς: «Σαν των Φαιάκων το καράβι»

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιος προβληματισμός σχετικά με τη μοίρα του ήρωα διαφαίνεται μέ-
σα από το ποίημα;

2. Να εντοπίσετε στο ποίημα στοιχεία της τεχνοτροπίας του παρνασσι-
σμού. Καταγράψτε στοιχεία και σύμβολα της ελληνικής αρχαιότητας.344
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«¡˘¯ÙÂÚÈÓfi»

¡∞¶√§∂ø¡ §∞¶∞£πøΔ∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, (1888 – 1944), γιος του στρατηγού του πυ-
ροβολικού και, για ένα διάστημα, Υπουργού των Στρατιωτικών, Λεωνί-
δα Λαπαθιώτη, και της Βασιλικής Παπαδοπούλου, ανιψιάς του Χαρι-
λάου Τρικούπη, γεννήθηκε στην Αθήνα και πήρε εξαιρετική για την επο-
χή του μόρφωση. Σπούδασε νομικά, αγαπούσε τη μουσική και είχε ως εί-
δωλο τον Όσκαρ Ουάïλντ. Η άτακτη, όμως, ζωή του τον κατέβαλε γρή-
γορα και τελικά κατέληξε στην αυτοκτονία. Μεγάλο ψυχογραφικό εν-
διαφέρον παρουσιάζουν οι ημερολογιακές σημειώσεις που άφησε, ένα
μέρος από τις οποίες έχουν περιληφθεί στην έκδοση των ποιημάτων του,
του 1964.

Το έργο

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης υπήρξε ένας από τους αντιπροσωπευτικό-
τερους ποιητές της νεορομαντικής και νεοσυμβολιστικής σχολής.

Η ποίησή του μεταδίδει τον αισθητισμό και τον ιδιόρρυθμο εκλεκτι-
σμό του, αλλά και το αδιέξοδο στο οποίο είχε καταλήξει.

Έργα:

Ποιήματα: Τα ποιήματα (1939).
Αυτοβιογραφία: Η ζωή μου
Μεταφράσεις: το μυθιστόρημα του H. G. Wells. Η μηχανή που τρέχει

μες στο χρόνο (1921), το βιβλίο του Andre Gide Όσκαρ Γουάιλντ (1944).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα αποτελεί ένα μικρό δείγμα γραφής του Ν. Λαπαθιώτη, το
οποίο συνδυάζει τη μελαγχολική διάθεση και τις λυρικές υποβλητικές
εικόνες με δύο αγαπημένα ποιητικά θέματα, το φεγγάρι και τη μοναξιά
του ποιητικού υποκειμένου. Το έργο αντιπροσωπεύει με χαρακτηριστι-
κό τρόπο την ατμόσφαιρα και την τεχνοτροπία των μεσοπολεμικών ποιη- 345
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τών, οι οποίοι συνθέτουν, στην πλειονότητά τους, ποιήματα σκηνοθετημέ-
να μέσα στον ίδιο φόντο (θαμπό τοπίο, δύση, νύκτα, φεγγάρι, ένα καράβι
στο μακρινό ορίζοντα), που περιγράφουν κοινές ή παρόμοιες συναισθη-
ματικές καταστάσεις (ερωτική απογοήτευση, ψυχικός πόνος, μοναξιά) και
αποτυπώνουν με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο την ψυχολογία του ποιητι-
κού υποκειμένου. Στο ποίημα  παρατηρούνται τεχνοτροπικά στοιχεία συγ-
γενή τόσο με το συμβολισμό των παλαιότερων ποιητών, όσο και με τον
τρόπο γραφής των μεσοπολεμικών ποιητών της νεότερης γενιάς.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ένα φεγγάρι...τίποτ’ άλλο» (στιχ. 1-2): Έκφραση της
ερωτικής μελαγχολίας του ποιητή μέσα από τη λυρική εικόνα του φεγ-
γαριού, που συντροφεύει τη μοναξιά του.

2η ενότητα: «Μια φωνή...τίποτ’ άλλο» (στιχ. 3-4): Έκφραση των με-
λαγχολικών συναισθημάτων νοσταλγίας και θλίψης, που δημιουργεί ο
αποχωρισμός του ποιητικού υποκειμένου από το αγαπημένο του πρό-
σωπο μέσα από την υποβλητική ηχητική εικόνα της φωνής που χάνεται
μέσα στη σιωπή της νύκτας.

3η ενότητα: «Πέρα, μακριά...τίποτ’ άλλο» (στιχ. 5-6): Η εικόνα του
πλοίου που απομακρύνεται ως έκφραση της μελαγχολικής διάθεσης του
ποιητικού υποκειμένου εξαιτίας του αποχωρισμού του από το αγαπη-
μένο του πρόσωπο.

4η ενότητα: «Και μόνο ένα παράπονο....Τίποτ’ άλλο» (στιχ. 7-8). Το με-
γάλο παράπονο του ποιητή για την απουσία του αγαπημένου προσώπου.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το ποίημα «Νυχτερινό» περιγράφει με λυρική υποβλητικότητα μια
νυχτερινή εικόνα αποχωρισμού, η οποία διαδραματίζεται κάτω από το
φως του φεγγαριού, που συντροφεύει τη μοναξιά του ποιητικού υπο-
κειμένου. Σε όλο το έργο τονίζεται με εμφαντικό τρόπο, είτε μέσα από
τη φωνή που χάνεται μέσα στη σιωπή της νύχτας, είτε μέσα από το κα-
ράβι που απομακρύνεται, η δραματική έλλειψη του αγαπημένου προσώ-
που, ενώ η ερωτική μελαγχολία και η μοναξιά του ποιητή διαπερνούν346
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κάθε του αίσθημα και δημιουργούν μια πικρή γεύση νοσταλγίας και θλί-
ψης, που προκαλείται από τον οριστικό αποχωρισμό του αγαπημένου
προσώπου.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Το ποίημα αποτυπώνει με λυρική υποβλητικότητα μια
νυχτερινή εικόνα αποχωρισμού, που εκτυλίσσεται κάτω από το φως του
φεγγαριού, που συντροφεύει την έκδηλη μοναξιά του ποιητή. Το φως
του φεγγαριού αποτελεί αγαπημένο και κοινό φόντο, πάνω στον οποίο
συνθέτουν και σκηνοθετούν τα έργα τους οι ποιητές της μεσοπολεμικής
περιόδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στο τέλος κάθε δίστιχης στρο-
φής η επανάληψη της ίδιας ομοιοκατάληκτης επωδού «τίποτ’ άλλο»,
που υπενθυμίζει διαρκώς τη δραματική έλλειψη του αγαπημένου προ-
σώπου, και τη μοναξιά του ποιητικού υποκειμένου.

2η ενότητα: Μέσα από μία πληκτική εικόνα, της φωνής που χάνεται
μέσα στη σιωπή της νύχτας, περιγράφεται με λυρικό τρόπο η πικρή γεύ-
ση νοσταλγίας και θλίψης, που αφήνει στον ποιητή ο οριστικός του απο-
χωρισμός από το αγαπημένο του πρόσωπο.

3η ενότητα: Το ίδιο μελαγχολικό συναίσθημα εκφράζει και η εικόνα
του πλοίου που διακρίνεται στο μακρινό ορίζοντα και χάνεται μέσα στο
σκοτάδι, τη σιωπή και τη μοναξιά της νύκτας.

4η ενότητα: Στο τελευταίο δίστιχο το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει,
με τη χρήση μιας μεταφοράς («στα βάθη του μυαλού μου», στιχ. 8), το
μεγάλο του παράπονο, το οποίο διακρίνεται σε ολόκληρο το ποίημα και
συνδέεται με την ερωτική μελαγχολία και μοναξιά, που προκαλεί η δρα-
ματική έλλειψη του αγαπημένου προσώπου, και οι οποίες διαπερνούν
κάθε του αίσθημα.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η καθαρή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του ποιήματος είναι λυρικό, νοσταλγικό, θλιμμένο, μελαγ-
χολικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Το ποίημα αποτελείται από τέσσερις στροφές, που η κάθε μια συντί-
θεται από δύο ομοιοκατάληκτους ιαμβικούς στίχους. 347
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iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «κάποιο στερνό σινιάλο του βαποριού που φεύγει»
(στιχ. 5-6), «στα βάθη του μυαλού μου» (στιχ. 8).

Εικόνες: η οπτική εικόνα του φεγγαριού που «λάμπει μες στη νύχτα»,
(στιχ. 1-2), η ηχητική εικόνα της φωνής, που ακούγεται μέσα στη φασα-
ρία, αλλά μετά χάνεται μέσα στη σιωπή της νύχτας (στιχ. 3-4), η οπτική
εικόνα του καραβιού που απομακρύνεται (στιχ. 5-6).

Επαναλήψεις: «Τίποτ’ άλλο» (στιχ. 2, 4, 6, 8).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Κύριο χαρακτηριστικό του ποιήματος είναι η μουσική υποβλητι-

κότητα των στίχων. Με ποια εκφραστικά μέσα πετυχαίνει ο ποι-

ητής αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα;

Το ποίημα αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τεχνοτροπίας πολ-
λών μεσοπολεμικών λογοτεχνιών, οι οποίοι στα έργα τους αποτυπώνουν
μέσα στον ίδιο φόντο (θαμπά τοπία, νύχτα, φεγγάρι) πανομοιότυπες συ-
ναισθηματικές καταστάσεις (ερωτική απογοήτευση, ψυχικό πόνο, μοναξιά)
και εκφράζουν με παραπλήσιο τρόπο την ψυχολογία του ποιητικού υπο-
κειμένου τους. Πρόκειται, επομένως, για ποιήματα με έντονο συναισθημα-
τισμό, που επιτυγχάνεται μέσω της μουσικής υποβλητικότητας των στίχων.
Το ποίημα, λοιπόν, διακρίνεται από μία έντονη λυρική υποβλητικότητα που
δημιουργεί η χρήση ποικίλων εκφραστικών μέσων, όπως εικόνων, οπτικών
(«Ένα φεγγάρι πράσινο, μεγάλο / που λάμπει μες στη νύχτα...», στιχ. 1-2),
«Πέρα, μακριά, κάποιο στερνό σινιάλο / του βαποριού που φεύγει...», στιχ.
5-6) και ηχητικών («Μια φωνή που γρικιέται μες στο σάλο / και που σε λί-
γο παύει...», στιχ. 3-4). Επίσης, λυρισμό στο ποίημα προσδίδει και η επα-
νάληψη της ίδιας πάντα ομοιοκατάληκτης φράσης «τίποτ’ άλλο», που το-
νίζει με εμφαντικό τρόπο τη δραματική έλλειψη του αγαπημένου προσώ-
που. Τέλος, η μεταφορά στον τελευταίο στίχο του ποιήματος «στα βάθη του
μυαλού μου» φανερώνει τη ρομαντική, μελαγχολική διάθεση του ποιητή και
ενισχύει τη μουσική υποβλητικότητα του έργου.

2. Πώς αιτιολογείται το παράπονο του ποιητή; Συνδέστε την απά-

ντησή σας με τη γενική ατμόσφαιρα του ποιήματος.

Στην τελευταία στροφή του ποιήματος ο Ν. Λαπαθιώτης αναφέρεται348
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στο μεγάλο παράπονο που βασανίζει τη σκέψη και την ψυχή του («Και
ένα παράπονο μεγάλο / στα βάθη του μυαλού μου – Τίποτ’ άλλο» (στιχ.
7-8). Το παράπονό του οφείλεται στον αποχωρισμό του μέσα στη νύκτα
από το αγαπημένο του πρόσωπο που δημιουργεί στην ψυχή του και στην
καρδιά του έντονα συναισθήματα θλίψης, μοναξιάς, λύπης, νοσταλγίας
τα οποία εντάσσονται μέσα στη γενικότερη ρομαντική και μελαγχολική
ατμόσφαιρα της ποιητικής σύνθεσης. Άλλωστε, ολόκληρη η ατμόσφαιρα
του ποιήματος διαδραματίζεται γύρω από την ερωτική μελαγχολική
διάθεση και τη μοναξιά του ποιητή, που κυριεύουν το συναισθηματικό
του κόσμο και την ψυχολογία του και που επέρχονται ως συνέπειες του
οριστικού αποχωρισμού του από το αγαπημένο του πρόσωπο.

3. Γράψτε με δικό σας τρόπο την ιστορία που αφηγείται ελλειπτικά

ο ποιητής.

Η ιστορία που αφηγείται ο ποιητής εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα
απαισιοδοξίας και μελαγχολίας που διακρίνει την εποχή του μεσοπόλε-
μου. Μέσα από την ιστορία προβάλλονται έντονα εσωτερικά συναισθή-
ματα μοναξιάς, ψυχικού πόνου και ερωτικής απογοήτευσης, μέσα στο
φόντο ενός θαμπού τοπίου, στο σκοτάδι της νύκτας με κυρίαρχα μοτίβα
το φεγγάρι και το καράβι που διακρίνεται από μακριά στον ορίζοντα.

Κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή της ζωής του νιώθει έντονα εσω-
τερικά το συναίσθημα της μοναξιάς, που προκαλεί ο ψυχικός πόνος, ο
οποίος συνοδεύει ένα θλιβερό περιστατικό της ζωής ή μια ερωτική απο-
γοήτευση. Αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος αναζητά διεξόδους από τη μο-
ναξιά του και παρηγοριά στον πόνο μέσα από τη συντροφιά του φεγγα-
ριού, ενώ επιθυμεί να διαταράξει τη μοναξιά του και την ερήμωση της
ψυχής του μέσα από μακρινούς ήχους και αποστασιοποιημένες εικόνες.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Περιγράψτε τις λυρικές εικόνες του ποιήματος. Σε τί αποσκοπεί η
χρήση τους;

2. Με ποιον τρόπο εκφράζεται η μελαγχολική διάθεση και η μοναξιά
του ποιητικού υποκειμένου;
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«™·Ó ‰¤ÛÌË ·fi ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·»

∫ø™Δ∞™ ∫∞ƒÀøΔ∞∫∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Κ. Καρυωτάκης (1896 – 1928) υπήρξε ένας άνθρωπος ελεύθερος,
ασυμβίβαστος, αυθεντικός. Παράλληλα, αποτέλεσε μία από τις πιο τρα-
γικές φυσιογνωμίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η οποία συγκρού-
στηκε με τη μοίρα της, καθώς ο ποιητής αυτοκτόνησε σε μία παραλία της
Πρέβεζας με μία σφαίρα  στο στήθος μετά από μία αποτυχημένη προ-
σπάθεια να πνιγεί στη θάλασσα, για να «ζήσει» το δικό του κόσμο, έτσι
όπως τον είχε ονειρευτεί. Επιζήτησε, λοιπόν, το θάνατο, γιατί ποθούσε
τόσο πολύ τη ζωή.

Επομένως, τραγικότητα στην ποιητική αυτή μορφή προσδίδουν τόσο
οι συνθήκες της εποχής (μιζέρια, καταπίεση, αυταρχισμός, συντηρητι-
σμός, υποκρισία, εκμετάλλευση, αποτελμάτωση, παρακμή, ματαιότητα,
εφησυχασμός, παθητικότητα, αδιαφορία, αγωνία, πόνος), όσο και η
ιδιάζουσα ψυχολογία του λογοτέχνη (αχαλίνωτη περιέργεια, νοσηρή
φαντασία, ανήσυχο πνεύμα, ανεξάρτητος χαρακτήρας, αδυναμία προ-
σαρμογής στην καθημερινότητα, ερμητισμός, εφήμεροι έρωτες, μεταφυ-
σική αγωνία, αναίτια θλίψη, απαισιοδοξία). Επίσης, παράγοντες που
επηρέασαν τη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής του συνιστούν το αυστη-
ρό οικογενειακό του περιβάλλον και η κακή σωματική του διάπλαση.
Επιπλέον, η ντροπαλότητα και ο λιγομίλητος χαρακτήρας αποτέλεσαν
τις αιτίες αποξένωσής του από τους γύρω του με συνέπεια να αποτρα-
βηχτεί στον εαυτό του και να αναζητήσει σε αυτόν καταφύγιο. Επειδή,
όμως, δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον πόθο του για μια ζωή ιδανική,
καταλήφθηκε από απαισιόδοξα συναισθήματα και αρνήθηκε να συμβι-
βαστεί με μία ζωή που δεν τον ικανοποιούσε.

Το έργο

Αυτή η απαισιοδοξία και ο πόνος εκφράζονται μέσα από το ποιητι-
κό έργο του Κ. Καρυωτάκη, που αποτέλεσε έναν τρόπο άμυνας απένα-
ντι στην παρακμή, την τελμάτωση και την καταπίεση της εποχής του,
που ένιωθε να τον κυριεύουν. Βασικά στοιχεία της προσωπικής έκφρα-
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σης του ποιητή αποτέλεσαν η σάτιρα και ο αυτοσαρκασμός. Tέλος, από
άποψη ποιητικής τεχνικής, ο λογοτέχνης βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο
εποχών, δύο ποιητικών τρόπων έκφρασης, ανάμεσα στο συμβολισμό και
τον υπερρεαλισμό.

Έργα:

Ποιήματα: Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων (1919), Νη-
πενθή (1921), Ελεγεία και Σάτιρες (1927).

Πεζογραφήματα.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Ελεγεία και Σάτιρες» (1927) και
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποιητικής τεχνικής του Κ. Κα-
ρυωτάκη που βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο εποχών, οι οποίες αντιστοι-
χούν και σε δύο ποιητικούς τρόπους έκφρασης, το συμβολισμό και το
νέο ποιητικό ρεύμα του υπερρεαλισμού. Στο ποίημα λοιπόν, προβάλλε-
ται με τολμηρό και ειλικρινή τρόπο η συναισθηματική κατάσταση του
ποιητή, που έζησε σε μια εποχή, της οποίας η καθημερινή πραγματικό-
τητα με τη δυσαρμονία και την ασχήμια της τον «έφθειρε» καθημερινά,
καθώς ερχόταν σε διάσταση με την αγνή ψυχή του και τα ιδανικά του.

Το ποίημα αποτυπώνει την ερωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα
όμορφο καλοκαιρινό βράδυ και τη δυσκολία του ποιητικού υποκειμέ-
νου να ανταποκριθεί θετικά σε αυτήν.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του ελεύθερου στί-
χου από τον ποιητή.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα... βάρος περιττό» (στιχ.
1-12): η ειρωνική διάθεση και η αμφίθυμη στάση του ποιητικού υποκει-
μένου απέναντι στην ερωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα όμορφο
καλοκαιρινό βράδυ.

2η ενότητα: «Έχω κάτι σπασμένα φτερά... για ποιο ταξίδι ονειρευ-
τό» (στιχ. 13-18): η αδυναμία του ποιητή να ανταποκριθεί θετικά στην
ερωτική ατμόσφαιρα της όμορφης καλοκαιρινής νύκτας – το έντονο συ-
ναίσθημα ματαίωσης που διακατέχει το ποιητικό υποκείμενο. 351
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο ποίημα περιγράφεται η ερωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα
όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Η «δέσμη από τριαντάφυλλα», με την
οποία ξεκινάει η ποιητική σύνθεση και η οποία στοιχειοθετεί κει τον τίτ-
λο της, συμβολίζει το ερωτικό κάλεσμα και την ερωτική επιθυμία.  Απέ-
ναντι στην ομορφιά της ερωτικής αυτής νύχτας ο ποιητής παρουσιάζει
μία αμφίθυμη διάθεση. Στη δεύτερη στροφή του ποιήματος ο Κ. Κα-
ρυωτάκης προβάλλει με τολμηρό και ειλικρινή τρόπο τη συναισθηματι-
κή του κατάσταση, καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί θετικά στην ερωτι-
κή ατμόσφαιρα της όμορφης καλοκαιρινής νύχτας, αφού όλα μοιάζουν
δίχως νόημα και το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο καταλαμβάνεται από
το έντονο συναίσθημα της ματαίωσης.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στο ποίημα περιγράφεται η ερωτική ατμόσφαιρα που δη-
μιουργεί ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ και η ψυχική διάθεση του ποιη-
τικού υποκειμένου απέναντι σε αυτήν. Η παρομοίωση με την οποία ξεκι-
νάει το ποίημα και η οποία στοιχειοθετεί και τον τίτλο του («Σαν δέσμη
από τριαντάφυλλα») αναφέρεται στο ερωτικό κάλεσμα και την ερωτική
επιθυμία. Την ερωτική ατμόσφαιρα της όμορφης καλοκαιρινής νύχτας
περιγράφει ο ποιητής μέσα από μια σειρά εικόνων, που στήνονται με με-
γάλη δεξιοτεχνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ποίημα παρουσιάζει και το
στοιχείο της συναισθησίας, όπου οι αισθήσεις της όρασης και της όσφρη-
σης συναιρούνται («κάποια χρυσή λεπτότατη / στους δρόμους ευωδιά» ,
(στιχ. 3-4). Επίσης, στην πρώτη ενότητα του ποιήματος διακρίνεται η ει-
ρωνική και αμφίθυμη στάση του ποιητικού υποκειμένου απέναντι στο
ερωτικό αυτό κάλεσμα («αιφνίδια καλοσύνη», στιχ. 6, «θα ‘λεγες», στιχ.
10, «οι σκέψεις, τα ποιήματα, βάρος περιττό»  στιχ. 11-12). Ακόμη, η ανα-
φορά στη σκέψη και στα ποιήματα στους δύο τελευταίους στίχους της
πρώτης ενότητας φανερώνει τη διάσταση ανάμεσα στην ποίηση και τη
ζωή που αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τον ποιητή.

2η ενότητα: Η δεύτερη ενότητα, περιγράφει τη δυσκολία του ποιητι-
κού υποκειμένου να ανταποκριθεί στο ερωτικό κάλεσμα της όμορφης
καλοκαιρινής νύχτας, καθώς προβάλλει με τολμηρό και ειλικρινή τρόπο
τη συναισθηματική του κατάσταση. Το στίγμα της ψυχικής διάθεσης του
ποιητή δίνει η πολύ δυνατή μεταφορά του πρώτου στίχου της δεύτερης
στροφής του ποιήματος («Έχω κάτι σπασμένα φτερά», στιχ. 13). Στη352

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:33  ™ÂÏ›‰·352



δεύτερη αυτή στροφή, που υφολογικά διαφοροποιείται από την πρώτη,
ακυρώνονται τα όμορφα ερωτικά στοιχεία της προηγούμενης ενότητας,
καθώς ο ποιητής εκφράζει τη δυσκολία του να ανταποκριθεί θετικά σε
αυτά, καθώς διακατέχεται από το έντονο συναίσθημα της ματαίωσης,
σύμφωνα με το οποίο όλα μοιάζουν δίχως νόημα.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος χαρακτηρίζεται μελαγχολικό, απαισιόδοξο, ελεγειακό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η χρήση του ελευθερωμένου στίχου, ο
οποίος σε αρκετά σημεία παρουσιάζει ομοιοκαταληξία («αυτό» / «παλ-
τό» / «περιττό» / «αυτό» / «ονειρευτό»), που δίνουν ρυθμό στο ποίημα.
Επίσης, ο ελεύθερος στίχος αποδεσμεύει περισσότερο την κριτική διά-
θεση του ποιητή και ταιριάζει στην τολμηρότερη εκφραστική και θεμα-
τική του ποιήματος. Ακόμη, η χρήση του πρώτου προσώπου ενισχύει
την εξομολογητική ειλικρίνεια του ποιητή και προσδίδει στο ποίημα τη
δύναμη της βιωματικής κατάθεσης.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Κάποια χρυσή λεπτότατη / στους δρόμους ευωδιά /»
(στιχ. 3-4), «στ’ ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη» (στιχ. 8), «Ηλεκτρι-
σμένη από φιλήματα / θα ’λεγες την ατμόσφαιρα» (στιχ. 9-10), «Η σκέ-
ψις, τα ποιήματα, / βάρος περιττό» (στιχ. 11-12), «Έχω κάτι σπασμένα
φτερά» (στιχ. 13).

Παρομοιώσεις: «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα»΄(στιχ. 1).
Εικόνες: η εικόνα της δέσμης από τριαντάφυλλα (στιχ. 1-2), η εικόνα,

στην οποία συναιρούνται οι αισθήσεις της όρασης και της ακοής («κά-
ποια χρυσή λεπτότατη / στους δρόμους ευωδιά» στιχ. 3-4), η εικόνα του
παλτού στα χέρια (στιχ. 7) και της σελήνης «στ’ ανεστραμμένο πρόσω-
πο» (στιχ. 8).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. «Ηλεκτρισμένη από φιλήματα...βάρος περιττό»: Εντοπίστε τις

παρομοιώσεις και τις μεταφορές της πρώτης στροφής και σχολιά-

στε τες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρομοίωση με την οποία ξεκι-
νάει το ποίημα («Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα»), η οποία ταυτίζεται
και με τον τίτλο του. Με μια ανθοδέσμη από τριαντάφυλλα παρομοιά-
ζεται από τον ποιητή το ερωτικό κάλεσμα και η ερωτική επιθυμία, τα
στοιχεία, που αναιρούνται και ακυρώνονται στη δεύτερη στροφή. Επί-
σης, η ερωτική αυτή διάθεση και το ερωτικό κάλεσμα εκφράζονται και
με τις μεταφορές, που εντοπίζονται στους στίχους 3-4 («Κάποια χρυσή,
λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά»), καθώς και στον στίχο 6 («αιφνίδια
καλοσύνη»). Οι μεταφορές αυτές σκιαγραφούν με ζωντάνια και αμεσό-
τητα την ερωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα όμορφο καλοκαιρινό
βράδυ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον  προκαλεί η συναίρεση των αισθήσεων
της όρασης και της όσφρησης. Ωστόσο, γίνεται εμφανής η έκφραση μιας
αμφιθυμίας απέναντι στο όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, η οποία δηλώνε-
ται με τη χρήση δύο μεταφορών στο τέλος της πρώτης στροφής του ποι-
ήματος («Ηλεκτρισμένη από φιλήματα / θα ‘λεγες την ατμόσφαιρα. / Η
σκέψις, τα ποιήματα, βάρος περιττό»). Η τελευταία αυτή μεταφορά, πα-
ράλληλα με την έκφραση μίας λεπτής ειρωνικής διάθεσης απέναντι στο
ερωτικό κάλεσμα και το όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, φανερώνει και τη
διάσταση, που υπάρχει ανάμεσα στη ζωή και την ποίηση, ένα θέμα που
απασχολεί ιδιαίτερα τον ποιητή.

2. «Έχω κάτι σπασμένα φτερά...ονειρευτό». Πώς εμφανίζεται η ψυ-

χική διάθεση του ποιητή στην τελευταία στροφή; Τί επιτυγχάνει

με την παράθεση των αναπάντητων ερωτημάτων του;

Σε όλο το ποίημα προβάλλεται με συμβολικό, τολμηρό και ειλικρινή
τρόπο η συναισθηματική κατάσταση και η ψυχολογική διάθεση του ποι-
ητή. Η ψυχική αυτή διάθεση εκφράζεται με ένα μεταφορικό στίχο εξαι-
ρετικής πρωτοτυπίας («έχω κάτι σπασμένα φτερά»), με τον οποίο αρχί-
ζει η δεύτερη στροφή του ποιήματος. Είναι εμφανής η δυσκολία του ποι-
ητικού υποκειμένου να ανταποκριθεί θετικά στην ερωτική ατμόσφαιρα
που δημιουργεί το όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Στην τελευταία αυτή
στροφή ο ποιητής ακυρώνει την ερωτική επιθυμία και την ομορφιά της354
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καλοκαιρινής νύχτας, που περιγράφει στην αρχή του ποιήματος, ενώ οι
τρεις τελευταίοι στίχοι, όπου συσσωρεύονται ερωτηματικές αντωνυμίες
και ερωτήματα, που παραμένουν αναπάντητα, εκφράζουν την απογοή-
τευση του ποιητή και την άρνησή του απέναντι στα στοιχεία που περιέ-
γραψε στην αρχή της ποιητικής του σύνθεσης. Τέλος, είναι έντονο στην
τελευταία αυτή στροφή το συναίσθημα της ματαίωσης, που επέρχεται
ως συνέπεια της πίστης του Κ. Καρυωτάκη ότι όλα μοιάζουν δίχως νόη-
μα και χωρίς σκοπό, και το οποίο ενδυναμώνει η φαινομενική αντίθεση
των δύο στροφών του ποιήματος.

3. Το ποίημα «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» ανήκει στην πρώτη

ενότητα της συλλογής Ελεγεία και σάτιρες. Σε ποιο σημείο δια-

κρίνετε τον ελεγειακό τόνο του; Μήπως υπάρχει επίσης κάποια

ένδειξη και του σατιρικού στοιχείου;

Ο ελεγειακός τόνος του ποιήματος είναι ευδιάκριτος στα σημεία,
όπου με εξομολογητική ειλικρίνεια και εκφραστική τολμηρότητα εκ-
φράζει τα συναισθήματά του, την ψυχολογική του διάθεση και τη συ-
ναισθηματική του κατάσταση. Επίσης, η χρήση εικόνων, που προκαλούν
συναισθηματική φόρτιση και δημιουργούν συναισθήματα προσδίδει
στην ποιητική σύνθεση έναν ελεγειακό τόνο. Οι εικόνες και τα εκφρα-
στικά μέσα της πρώτης στροφής («Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα», «Κά-
ποια χρυσή, λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά», «Στα χέρια το παλτό,
στ’ ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη»)  δημιουργούν έντονα ευχάριστα
συναισθήματα, καθώς αναφέρονται σε στοιχεία θετικά, όπως το ερωτι-
κό κάλεσμα και η ομορφιά μιας θερινή βραδιάς, ενώ, ταυτόχρονα, φα-
νερώνουν και το συναισθηματικό κόσμο του ποιητή. Επιπλέον, τα συ-
ναισθήματά του εκφράζονται και στην τελευταία στροφή, όπου με την
παράθεση πάλι εικόνων, παρομοιώσεων, ερωτηματικών αντωνυμιών
και ποικίλων αναπάντητων ερωτημάτων, καταδεικνύεται η απογοήτευ-
ση και άρνησή του προς ό,τι περιέγραψε στην αρχή της ποιητικής του
σύνθεσης, προς ο,τιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, γιατί πιστεύει ότι όλα
γίνονται μάταια, δίχως νόημα και σκοπό. Παράλληλα, στο ποίημα δια-
κρίνεται και το σατιρικό στοιχείο το ποίο προσδίδει η λεπτή ειρωνική
διάθεση, που υποβόσκει στην πρώτη στροφή. Η λεπτή αυτή ειρωνεία
διαφαίνεται μέσα από την έκφραση μιας αμφιθυμίας απέναντι στο
όμορφο ερωτικό καλοκαιρινό βράδυ, η οποία παρατηρείται στις φρά-
σεις «αιφνίδια καλοσύνη» (στιχ. 6), «θα ’λεγες» (στιχ. 10) και στην τε-
λευταία πρόταση «Η σκέψις, τα ποιήματα / βάρος περιττό» (στιχ. 11-12).

355

KÂ›ÌÂÓÔ 41-42

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:33  ™ÂÏ›‰·355



Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Τι συμβολίζει στο ποίημα η «δέσμη από τριαντάφυλλα»

2. Με ποιον τρόπο ο ποιητής περιγράφει τη συναισθηματική του κατά-
σταση; Ποια συναισθήματα διακρίνετε στο ποίημα;
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«μÚ¿‰˘»

∫ø™Δ∞™ ∫∞ƒÀøΔ∞∫∏™

A. ¢HMIOYP°O™
(Bλέπε πιο πάνω).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Ελεγεία και Σάτιρες» (1927) και
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής της νεοσυμβουλιστικής πε-
ριόδου, καθώς παρουσιάζει τον εσωτερικό κόσμο του ποιητή δίνοντας
σημασία στη μουσικότητα των λέξεων, τις οποίες χρησιμοποιεί ως σύμ-
βολα ψυχικών καταστάσεων. Διάχυτη είναι στο ποίημα η μελαγχολική
διάθεση του ποιητικού υποκειμένου, που εκφράζεται μέσα από την υπο-
βλητικότητα των εικόνων και τη μουσικότητα των στίχων.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

Ολόκληρο το ποίημα αποτελεί μια ενότητα. Το δειλινό και η σταδια-
κή αποχώρηση του φωτός σε συνδυασμό με την ψυχολογική διάθεση του
ποιητή.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής μέσα από μια σειρά συμβόλων επιθυμεί να εξωτερικεύσει
τα συναισθήματά του και να εκφράσει την ψυχολογική του διάθεση. Στο
ποίημα το δειλινό και η σταδιακή υποχώρηση του φωτός συνδέονται με
την ψυχική διάθεση του ποιητή. Ο ποιητής μέσα από τη θολή ατμόσφαι-
ρα που δημιουργεί, με το στήσιμο εικόνων που επενδύονται και με
ήχους (το αεράκι που ψιθυρίζει, ο ήχος του τρένου, οι καμπάνες που
σβήνουν) επιθυμεί να εκφράσει το έντονο συναίσθημα της απώλειας, το
οποίο προκαλούν οι ματαιωμένοι στόχοι και τα ανεκπλήρωτα χαμένα
όνειρα. Το συναίσθημα αυτό που συναρτάται στενά με τη βραδινή ώρα, 357
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συνδέεται με το σύμβολο του σκοταδιού, που πέφτει και αλλάζει τους
ρυθμούς της ημέρας.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Το ποίημα είναι επηρεασμένο από το πνεύμα  του νεοσυμβολισμού,
όπως μαρτυρούν οι υποβλητικές και συναισθηματικά φορτισμένες εικό-
νες που χρησιμοποιεί ο ποιητής, για να συνθέσει το σύμβολο του δειλι-
νού και της σταδιακής υποχώρησης του φωτός και να μεταφέρει την αί-
σθηση της απώλειας και της ματαίωσης, που συναρτάται στενά με τη
βραδινή ώρα. Ο ποιητής σκόπιμα δημιουργεί μια θολή ατμόσφαιρα, ένα
χρόνο αργό, ένα χώρο απομακρυσμένο, όπου οι ήχοι φτάνουν αδύναμα
(«μια ιαχή μακρυσμένη»), για να εκφράσει το έντονο εσωτερικό συναί-
σθημα της απώλειας από τους ανεκπλήρωτους στόχους και τα χαμένα
όνειρα. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ο αστικός χώρος
στον οποίο διαδραματίζονται οι σκηνές του ποιήματος. Tο δειλινό, που
συμβολίζει το αίσθημα ματαίωσης του ποιητικού υποκειμένου δε σχετί-
ζεται με τη φύση ή κάποιον εξωαστικό χώρο.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του ποιήματος χαρακτηρίζεται ως μελαγχολικό, απαισιόδο-
ξο, λυρικό, ελεγειακό.

Η χρήση του πρώτου προσώπου προσδίδει στο ποίημα τη δύναμη της
βιωματικής κατάθεσης, καθώς και μία προσωπική και ρομαντική χροιά.

iii) Στιχουργική ανάλυση του έργου

Οι στίχοι είναι ιαμβικοί – ανισοσύλλαβοι με πλεχτή ομοιοκαταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «με των ρόδων τα κάλη» (στιχ. 3), «τ’ ανοιχτά παραθύ-
ρια που ανασαίνουν την ώρα» (στιχ. 5), «οι καμπάνες που σβήνουν και
το βράδυ που πέφτει» (στιχ. 9), «στ’ ουρανού τον καθρέφτη» (στιχ. 11). 

Προσωποποιήσεις: «τ’αεράκι που λόγια με των ρόδων τα χείλη / ψι-
θυρίζει και μένει»(στιχ. 3-4).358
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Εικόνες: «Τα παιδάκια που παίζουν στ’ ανοιξιάτικο δείλι», στιχ. 1)
«μια ιαχή μακρυσμένη» (στιχ. 2), «τ’ αεράκι που ψιθυρίζει και μένει»
(στιχ. 3-4), «τ’ ανοιχτά παραθύρια που ανασαίνουν την ώρα» (στιχ. 5),
«η αδειανή κάμαρά μας « (στιχ. 5), «ένα τρένο...από μια άγνωστη χώρα»
(στιχ. 6), «οι καμπάνες που σβήνουν, και το βράδυ που πέφτει / ολοένα
στην πόλη» (στιχ. 8-9).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

4. Το ποίημα «Bράδυ» στηρίζεται σε μια αλληλουχία εικόνων. Εντο-

πίστε τες και παρακολουθήστε την εξέλιξη τους σε συνδυασμό με

την ψυχική διάθεση του ποιητή.

Το ποίημα «Βράδυ» του Κ. Καρυωτάκη βασίζεται σε μια διαδοχική
σειρά εικόνων οπτικών, που συνοδεύονται και από ήχους. Όλο το ποίη-
μα θεμελιώνεται πάνω σε μια αλληλουχία συναισθηματικά φορτισμένων
εικόνων. Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις υποβλητικές
εικόνες, η βαθμιαία εξέλιξη των οποίων συνδέεται με την ψυχολογική
διάθεση του ποιητή. Ο ποιητής, λοιπόν, χρησιμοποιεί «τ’ αεράκι που λό-
για με των ρόδων τα χείλη ψιθυρίζει και μένει» (στιχ. 3-4), «ένα τρένο
που θα’ ρχεται από μια άγνωστη χώρα» (στιχ. 7) και τις «καμπάνες που
σβήνουν» (στιχ. 9) για να δημιουργήσει μια θολή ατμόσφαιρα, ένα χρόνο
ιδιαίτερα αργό και ένα χώρο απομακρυσμένο, όπου οι ήχοι φτάνουν
αδύναμοι («μια ιαχή μακρυσμένη» (στιχ. 2), και «από μια άγνωστη χώ-
ρα» (στιχ. 7). Mέσα από το κλίμα αυτό και με τη βαθμιαία εξέλιξη των
εκφραστικών αυτών στοιχείων εκφράζεται η σταδιακή υποχώρηση του
φωτός σε συνδυασμό με την ψυχολογική διάθεση του ποιητικού υποκει-
μένου. Eπομένως, το σκοτάδι που πέφτει σταδιακά και με αργούς ρυθ-
μούς εκφράζει έντονα το συναίσθημα της απώλειας που κυριεύει την ψυ-
χή του ποιητή, συνδέεται με ματαιωμένους στόχους και χαμένα όνειρα
και συναρτάται στενά με τη βραδινή ώρα. Eξάλλου, ο ποιητής με τη χρή-
ση των συναισθηματικά φορτισμένων εικόνων της «αδειανής κάμαρας»
(στιχ. 6), των απόμακρων ήχων του τρένου και των καμπάνων επιδιώκει
να εκφράσει την ψυχική μελαγχολική του διάθεση, που ταυτίζεται με μία
έντονη αίσθηση ματαίωσης εξαιτίας ανεκπλήρωτων στόχων και χαμένων
ονείρων, και με ένα δυνατό συναίσθημα απώλειας, που συναρτάται στε-
νά με το σκοτάδι και την ατμόσφαιρα του δειλινού.
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5. Στην τελευταία στροφή το βράδυ παίρνει μια σαφή συμβολική

χροιά. Πώς αποτυπώνεται εκφραστικά και σε ποια συναισθημα-

τική κατάσταση αντιστοιχεί;

Το «Bράδυ» αποτελεί το βασικό σύμβολο του ποιήματος. Αν και απο-
τελεί τη λέξη – κλειδί του ποιήματος, ωστόσο, απαντά μόνο μια φορά
στην τελευταία στροφή, αλλά η συμβολική του δύναμη είναι μεγάλη και
η αίσθηση που δημιουργεί διάχυτη. Ειδικότερα, η σταδιακή υποχώρηση
του φωτός, το σκοτάδι, που πέφτει αργά και αλλάζει τους ρυθμούς  της
ημέρας, και το δειλινό χρησιμοποιούνται ως σύμβολα τα οποία αποτυ-
πώνονται εκφραστικά με μια αλληλουχία οπτικών και ηχητικών εικόνων
(«οι καμπάνες σβήνουν και το βράδυ που πέφτει ολοένα στην πόλη»)
(στιχ. 9-10) και συνδέονται άμεσα με το συναίσθημα της απώλειας που
έχει καταλάβει την ψυχή του ποιητή. Ο Κ. Καρυωτάκης σκοπίμως  περι-
γράφει μια θολή σκοτεινή ατμόσφαιρα, έναν ιδιαίτερα αργό χρόνο και ένα
χώρο απόμακρο, όπου οι ήχοι φτάνουν αδύναμοι, για να εκφράσει την αί-
σθηση της απώλειας που συναρτάται στενά με τη βραδινή ώρα, το αίσθη-
μα ματαίωσης εξαιτίας των ανεκπλήρωτων στόχων και των χαμένων
ονείρων και, γενικότερα, τη μελαγχολική διάθεση που τον διακατέχει.

6. Συγκρίνετε τα δύο ποιήματα. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφο-

ρές παρατηρείτε;

Αναμφισβήτητα, τα δύο αντιπροσωπευτικά ποιήματα του Κ. Καρυω-
τάκη που ανήκουν στην ίδια ποιητική συλλογή «Eλεγεία και Σάτιρες»
(1927) παρουσιάζουν ποικίλες ομοιότητες και διαφορές. Πρωτίστως, τα
δύο έργα είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένα από το πνεύμα του συμ-
βολισμού και του νεοσυμβολισμού και για το λόγο αυτό, τα θέματά τους
δεν αντλούνται από την εξωτερική πραγματικότητα αλλά από την υπο-
κειμενική ζωή και τον εσωτερικό κόσμο του λογοτέχνη, τα συναισθήμα-
τα, τις ιδέες και τις μεταφυσικές του ανησυχίες. Ακολουθώντας, λοιπόν,
την τεχνοτροπία του συμβολισμού ο Κ. Καρυωτάκης και στα δύο ποιή-
ματα προβάλλει τον εσωτερικό του κόσμο δίνοντας σημασία στη μουσι-
κότητα των λέξεων, που τις χρησιμοποιεί ως σύμβολα ψυχικών κατα-
στάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο πρώτο ποίημα «η δέσμη από τρια-
ντάφυλλα», η «χρυσή, λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά», η «αιφνίδια
καλοσύνη», «η σελήνη», συμβολίζουν το ερωτικό κάλεσμα και την ομορ-
φιά της καλοκαιρινής νύχτας, ενώ στο δεύτερο έργο το βράδυ, το σκο-
τάδι συνδέεται με το συναίσθημα της απώλειας που κυριεύει τον ποιη-
τή. Παράλληλα, και στα δύο ποιήματα είναι εμφανής η χρήση πλούσιων

360

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:34  ™ÂÏ›‰·360



εκφραστικών μέσων, ποικίλων εικόνων, ηχητικών και οπτικών, παρο-
μοιώσεων και μεταφορών μέσω των οποίων αποδίδεται στο έργο υπο-
βλητικότητα και μουσικότητα, καθώς ο ποιητής προσπαθεί να υποβάλ-
λει στον αναγνώστη ακόμη και τα πιο ρευστά και ακαθόριστα συναι-
σθήματά του. Τέλος, κοινό στοιχείο των δύο ποιημάτων συνιστά η με-
λαγχολική διάθεση που τα διαποτίζει. Στην πρώτη περίπτωση η έντονη
αυτή συναισθηματική κατάσταση συνδέεται με ένα δυνατό συναίσθημα
ματαίωσης, μια δυναμική στάση άρνησης και διαμαρτυρία απέναντι
στην καθημερινή πραγματικότητα, ενώ στο δεύτερο ποίημα σχετίζεται
άμεσα με μια αίσθηση απώλειας, που συναρτάται στενά με τη βραδινή
ώρα, που περιγράφεται.

Ωστόσο πέρα από τα κοινά στοιχεία, που παρουσιάζουν, τα δύο λο-
γοτεχνικά έργα της ίδιας ποιητικής συλλογής διαφοροποιούνται μερι-
κώς μεταξύ τους. Η σημαντικότερη διαφορά τους εντοπίζεται ως προς
τη μορφή του στίχου τους. Στο πρώτο ποίημα ο αναγνώστης παρατηρεί
ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί τον ελεύθερο στίχο, ο οποίος, όμως, σε αρ-
κετά σημεία παρουσιάζει ομοιοκαταληξία («αυτό» / «παλτό» / «περιττό»
, «αυτό» /»ονειρευτό») που δίνει ρυθμό και μουσικότητα στο έργο. Στο
δεύτερο, όμως, ποίημα η στιχουργική μορφή διαφοροποιείται, καθώς ο
στίχος δεν είναι πια ελευθερωμένος, αλλά ακολουθεί το ιαμβικό μέτρο
σε άλλα σημεία με 14 συλλαβές και αλλού με 8 συλλαβές, ενώ σε όλο το
έργο εφαρμόζεται πλεχτή ομοιοκαταληξία, που, επίσης, του χαρίζει
ρυθμό και μουσικότητα.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Τί συμβολίζει το «βράδυ» στο ποίημα;

2. Με ποιες αισθήσεις ο ποιητής αντιλαμβάνεται την σταδιακή αλλαγή
της μέρας από το «δείλι» στο «βράδυ»; Με ποια εκφραστικά μέσα
υποδηλώνονται οι αισθήσεις αυτές;
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«°È·Ù› Ì’ ·Á¿ËÛÂ˜»

ª∞ƒπ∞ ¶√§À¢√Àƒ∏

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Η Μαρία Πολυδούρη (1902 – 1930) γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Μετά
τις γυμνασιακές σπουδές της στην Καλαμάτα φοίτησε δύο χρόνια στο
Αρσάκειο της Αθήνας και, ύστερα, επέστρεψε στη γενέτειρά της, όπου
διορίστηκε υπάλληλος στη διοίκηση. Αργότερα, ταξίδεψε στο Παρίσι
(1926) που, αφημένη και στις παρορμήσεις μίας φλογερής ιδιοσυγκρα-
σίας, προσβλήθηκε από φυματίωση. Γύρισε στην Ελλάδα και νοσηλεύ-
τηκε στο σανατόριο «Σωτηρία», όπου και τη βρήκε ο θάνατος.

Το έργο

Στα έργα της ο έντονος ερωτισμός, που χαρακτήρισε τη βραχύχρονη
ζωή της, εξευγενίζεται από την τραγική προαίσθηση του πρόωρου θα-
νάτου της, αλλά και από μία έμφυτη τρυφερότητα και ποιητική ευαι-
σθησία.

Έργα:

Στα χρόνια της αρρώστιας της δημοσίευσε δύο ποιητικές συλλογές:
Τρίλιες που σβήνουν (1928) και Ηχώ στο χάος (1929).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Οι τρίλλιες που σβήνουν» και απο-
τελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ερωτικής ποίησης, που χαρακτηρί-
ζει το έργο της ποιήτριας, αλλά και της τεχνοτροπίας του νεοσυμβολι-
σμού, που υιοθετείται από τους λογοτέχνες της δεκαετίας του ’20.

Tο έργο «Γιατί μ’ αγάπησες» εκφράζει και υμνεί την απόλυτη εξιδα-
νικευμένη παρουσία του έρωτα. Oλόκληρο το ποίημα διαπνέεται από
έναν ελεγειακό και θερμό τόνο και το νόημα των στίχων εκφράζεται μέ-
σα από έναν πηγαίο λυρισμό και μία απροσποίητη ευαισθησία.
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

Ολόκληρο το ποίημα αποτελεί μια ενότητα: η εξιδανίκευση του ερω-
τικού συναισθήματος. 

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το ποίημα διακρίνεται για τον ελεγειακό του τόνο, καθώς εξιδανι-
κεύει και υμνεί το ερωτικό συναίσθημα, που έχει καταλάβει το ποιητικό
υποκείμενο. Μέσα από έναν πηγαίο λυρισμό που περιβάλλει τη γυναι-
κεία ευαισθησία, η ποιήτρια υμνεί τον έρωτα, όχι ως μια απλή ρομαντι-
κή επίδραση, αλλά ως βιωμένη εμπειρία. Με τη χρήση μιας σειράς αι-
τιολογικών προτάσεων, που προσδίδουν λυρισμό και μουσική αρμονία
στην ποιητική σύνθεση, η ποιήτρια εκφράζει την απόλυτη και εξιδανι-
κευμένη παρουσία του έρωτα και την πρωταρχική σημασία του συναι-
σθήματος αυτού για τη ζωή της.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Το έργο, που ανήκει στα ερωτικά ποιήματα της Μ. Πολυδούρη και
ακολουθεί την τεχνοτροπία του νεοσυμβολισμού της δεκαετίας του ’20,
βασίζεται σε μια πλούσια γκάμα εικόνων και αισθήσεων, οι οποίες απο-
σκοπούν στην έκφραση του βασικού θεματικού κέντρου, στην περιγρα-
φή, δηλαδή, της απόλυτης και εξιδανικευμένης παρουσίας του έρωτα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση μιας σειράς αιτιολογικών
προτάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ανάλογα θεματικά μοτίβα. Η
επανάληψη του αιτιολογικού συνδέσμου «γιατί» δημιουργεί μουσική
αρμονία, ενώ η επανάληψη των επιρρημάτων «μόνο» και «μονάχα»
προκαλεί ένταση νοηματική και λυρική. Επίσης, η χρήση του δεύτερου
ενικού προσώπου προσδίδει στο ποίημα τη μορφή ενός ανοιχτού ερω-
τικού γράμματος. Η ύπαρξη, λοιπόν, και το δημιουργικό έργο της ποιή-
τριας βρίσκουν νόημα μόνο μέσα από την έκφραση της αγάπης αυτού
του αποδέκτη που υπάρχει πίσω από το «εσύ». Τέλος, αξιοπρόσεχτος εί-
ναι ο ελεγειακός και θερμός τόνος του ποιήματος, καθώς και ο πηγαίος
λυρισμός και η απροσποίητη ευαισθησία, πάνω στα οποία θεμελιώνεται
το νόημα των στίχων.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος χαρακτηρίζεται ως ελεγειακό, λυρικό, υψηλό, συναισθημα-
τικό, μελαγχολικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Οι στίχοι είναι ανισοσύλλαβοι ίαμβοι με μεικτή ή ελεύθερη ομοιοκα-
ταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «σε καλοκαιριού προμάντεμα» (στιχ. 3), «κι έχω ένα ρί-
γος στην ψυχή μου ακόμα» (στιχ. 9), «με την ψυχή στο βλέμμα» (στιχ. 12)
«περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο / της ύπαρξής μου στέμμα» (στιχ.
13-14), «και στη ματιά σου να περνάει / είδα τη λυγερή σκιά μου ως όνει-
ρο  / να παίζει, να πονάει / «(στιχ. 17-19), «κι ευχές μέσα στα μάτια σου
το θάμπωμα» (στιχ. 23), «μου χάρισε η αυγή ρόδα στα χέρια...μου γέμι-
σε τα μάτια η νύχτα αστέρια» (στιχ. 37-39), «που βασίλεψες» (στιχ. 43),
«έτσι γλυκά πεθαίνω» (στιχ. 44).

Παρομοιώσεις: «σαν κρίνο ολάνοιχτο» (στιχ. 8), «ως όνειρο» (στιχ.
18), «Σα να μ’ ακολουθούσες όπου πήγαινα / σα να περνούσες κάπου
εκεί σιμά μου» (στιχ. 28-29).

Επαναλήψεις: «Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες» (στιχ. 1, 5),
«Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου» (στιχ. 6, 10), «Μόνο γιατί τα μά-
τια σου με κοίταξαν» (στιχ. 11, 15), «Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμά-
ρωσες» (στιχ. 16, 20), «Γιατί δισταχτικά σα να με φώναξες» (στιχ. 21, 25),
«Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε» (στιχ. 26, 30), «Μόνο γιατί μ’ αγάπη-
σες γεννήθηκα» (στιχ. 31, 35), «Μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου»
(στιχ. 36, 40), «Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες» (στιχ. 41, 45).

Εικόνες: «Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα / και σε βροχή, σε
χιόνια /» (στιχ. 3-4), «μόνο γι’ αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο»
(στιχ. 8), «περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο / της ύπαρξής μου στέμ-
μα» (στιχ. 13-14), «είδα τη λυγερή σκιά μου ως όνειρο» (στιχ. 18), «μου
χάρισε η αυγή ρόδα στα χέρια» (στιχ. 41), «μου γέμισε τα μάτια η νύκτα
αστέρια» (στιχ. 43).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Βρείτε τα «γιατί» του ποιήματος και εξετάστε ποια εντύπωση δη-

μιουργεί στον αναγνώστη η επανάληψή τους.

Διαβάζοντας κανείς το ποίημα της Μ. Πολυδούρη «Γιατί μ’ αγάπη-
σες» παρατηρεί μια σειρά από αιτιολογικές προτάσεις, που αντιστοι-
χούν σε παραπλήσια θεματικά μοτίβα:

1η στροφή: «... γιατί μ’ αγάπησες» (στιχ. 1 και 4).
2η στροφή: «... γιατί με κράτησες» (στιχ. 5 και 9).
3η στροφή: «... γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν (στιχ. 10 και 14).
4η στροφή: «... γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες (στιχ. 15 και 19).
5η στροφή: «... Γιατί δισταχτικά σα να με φώναξες» (στιχ. 20 και 24).
6η στροφή: «... Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε» (στιχ. 25 και 29).
7η στροφή: «... Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα» (στιχ. 30 και 34).
9η στροφή: «... Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες» (στιχ. 40 και 44)
H επανάληψη των αιτιολογικών συνδέσμων «γιατί» προσδίδει στην

ποιητική σύνθεση μία μουσική αρμονία και ένα λυρισμό αντίστοιχο της
γυναικείας ευαισθησίας και φύσης. Eπιπλέον, η ποιήτρια θεμελιώνει την
ποιητική του έργου της πάνω σε μια σειρά αιτιολογικών προτάσεων, για
να εκφράσει με μεγαλύτερη σαφήνεια και ένταση το βασικό θεματικό του
κέντρο, που ταυτίζεται με την απόλυτη και εξιδανικευμένη παρουσία
του έρωτα.

Tέλος, η ηχητική επανάληψη του αιτιολογικού συνδέσμου «γιατί» δη-
μιουργεί μια μουσικότητα, ένα λυρισμό και έναν ελεγειακό τόνο, καθώς
φανερώνει τα έντονα συναισθήματα, που προκαλεί ο έρωτας όχι ως ρο-
μαντική, αλλά ως βιωματική εμπειρία.

2. «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα»: Σχολιάστε το νόημα αυ-

τού του στίχου.

Βασικό θεματικό κέντρο του ποιήματος, που εντάσσεται σε μια σει-
ρά ερωτικών ποιημάτων, αποτελεί η έκφραση της απόλυτης και εξιδανι-
κευμένης παρουσίας του έρωτα. Πρόκειται για ένα ποίημα, στο οποίο
υμνείται με ελεγειακό τόνο και έντονο συναισθηματισμό και λυρισμό,
όπως αρμόζει στη γυναικεία ευαισθησία και στη ρομαντική φύση της
ποιήτριας, η μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης και του έρωτα.
Τη μεγάλη αυτή δύναμη εκφράζει και ο στίχος της 7ης στροφής του ποι-
ήματος που επαναλαμβάνεται «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα». Ο 365
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στίχος αυτός φανερώνει τη δύναμη του ερωτικού συναισθήματος που
νιώθει η ποιήτρια, όχι ως ρομαντική επίδραση, αλλά ως έντονη βιωμα-
τική εμπειρία. Σε όλο το ποίημα η Μ. Πολυδούρη ταυτίζει κάθε τι όμορ-
φο στη ζωή της με το δυνατό και απόλυτο αυτό συναίσθημα. Άλλωστε,
όπως διακρίνεται και από τον παραπάνω στίχο, τον έρωτά της για το
αγαπημένο της πρόσωπο αναγνωρίζει ως αιτία και σκοπό της γέννησης
και ύπαρξής της. Αναμφισβήτητα, ο έρωτας αποτελεί ένα πολύ έντονο
και ισχυρό συναίσθημα, που κατευθύνει τη σκέψη και τις πράξεις του
ερωτευμένου ανθρώπου και ομορφαίνει τη ζωή του. Στο ποίημα, λοι-
πόν, και στο συγκεκριμένο στίχο εξιδανικεύεται η παρουσία του έρωτα
από μία τρυφερή, ευαίσθητη και πληθωρική σε συναισθηματισμούς γυ-
ναικεία φύση. 

3. Ποια είναι η μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης;

Στο ποίημα «Γιατί μ’ αγάπησες» εκφράζεται με έντονο λυρισμό και
συναισθηματισμό η απόλυτη και εξιδανικευμένη παρουσία του έρωτα,
ενώ, παράλληλα, υμνείται η μεγάλη μεταπλαστική του δύναμη. Ανα-
ντίρρητα, η αγάπη συνιστά ένα παρά πολύ δυνατό συναίσθημα, το οποίο
είναι δυνατό να μεταμορφώσει τον άνθρωπο κατευθύνοντας τη ζωή, τη
σκέψη του, τις επιθυμίες του. Ειδικότερα, στην πρώτη στροφή του ποι-
ήματος η Μ. Πολυδούρη αναφέρει το λόγο για τον οποίο εμπνεύστηκε
και συνέθεσε αυτό το «τραγούδι», που δεν είναι άλλος από την αγάπη.
Ο έρωτας, λοιπόν, και η αγάπη που συνοδεύει τη ζωή της και στις χαρές
και στις λύπες, την εφοδίασαν με την ικανότητα και τη δυνατότητα να
τα «τραγουδήσει», να τα υμνήσει, να τα εκφράσει. Επίσης, η μεγάλη με-
ταμορφωτική δύναμη της αγάπης καταδεικνύεται και από το γεγονός
ότι χάρη στο συναίσθημα αυτό η ερωτευμένη ποιήτρια νιώθει όμορφη
«σαν κρίνο ολάνοιχτο». Συγχρόνως, τη μεγάλη δύναμή της φανερώνει
και το ότι η ποιήτρια θεωρεί ως μοναδική αιτία και θεμελιώδη σκοπό
της ύπαρξής της την αγάπη, με την οποία πιστεύει ότι «πληρώθηκε», γέ-
μισε η ζωή της και απέκτησε νόημα, καθώς πρωταρχικό μέλημά της πλέ-
ον αποτελεί η ευτυχία του αγαπημένου της προσώπου. Επομένως, ο
έρωτας αποτελεί ένα από τα πιο έντονα και δυνατά συναισθήματα, κα-
θώς εφοδιάζει τον άνθρωπο με νέες δυνάμεις, που νωρίτερα, ίσως, δε
διέθετε, του χαρίζει αισιοδοξία, δύναμη, πίστη στον εαυτό του, επανα-
προσδιορίζει τους στόχους της ζωής του και δημιουργεί όμορφα και ευ-
χάριστα συναισθήματα. Όμως, τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της αγάπης,
που, όσο εύκολα δύναται να λυτρώσει τον άνθρωπο και να ομορφύνει366
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τη ζωή, του, τόσο εύκολα μπορεί να επιφέρει λύπη, πόνο, απογοήτευση,
πικρία και να τον καταρρακώσει.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιο είναι το βασικό θέμα του ποιήματος; Με ποια εκφραστικά μέσα
υποδηλώνεται;

2. Γιατί η ποιήτρια χρησιμοποιεί το δεύτερο ενικό πρόσωπο;
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«√˘Ï·ÏÔ‡Ì»

°π∞¡¡∏™ ™∫∞ƒπª¶∞™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Γιάννης Σκαρίμπας (1893 – 1984) γεννήθηκε στην Αγία Ευθυμία
Παρνασσίδας το 1893. Πήρε την εγκύκλια μόρφωσή του στο Ελληνικό
Σχολείο Αιγίου και στο γυμνάσιο Πάτρας και εργάστηκε στην Πάτρα ως
υπάλληλος αρχικά παντοπωλείου και, αργότερα, ως προϊστάμενος λο-
γιστηρίου υποκαταστήματος της Σίνγκερ. Τον Ιανουάριο του 1914
στρατεύθηκε, με την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
(1916) βρέθηκε στα χαρακώματα στον Στρυμόνα, ως λοχίας, τραυματί-
στηκε, τιμήθηκε με Σιδηρούν Σταυρό για ηρωισμό, απολύθηκε προσωρι-
νά, ανακλήθηκε στο στράτευμα και αποστρατεύθηκε, τελικά, τον Απρί-
λιο του 1919. Κατά τη διέλευσή του από τη Χαλκίδα, παντρεύτηκε, εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στην πόλη και δημιούργησε  πολυμελή οικογένεια. Ο
γάμος του ματαίωσε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών,
στην οποία είχε εγγραφεί. Στο μεταξύ, είχε διοριστεί στο Τελωνείο Χαλ-
κίδας ως εκτελωνιστής ή τελωνοφύλακας. Στην τελευταία περίοδο της
ζωής του έζησε μακριά από την οικογένειά του, σε διάσταση, πικραμέ-
νος, φιλοξενούμενος της δικαστικής υπαλλήλου, Βασιλικής Καραμίκε,
στην οποία άφησε με τη διαθήκη του, ως κληρονομιά, την πνευματική
ιδιοκτησία μέρους του έργου του. Το 1976 ο Γιάννης Σκαρίμπας τιμή-
θηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο διηγήματος για τη νουβέλα του «Φυγή
προς τα μπρος» και το 1978 με το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Χαλ-
κίδας. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1984.

Το έργο

Ο Γιάννης Σκαρίμπας  υπήρξε ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός
συγγραφέας, του οποίου η παρουσία εκτείνεται στην περίοδο του μεσο-
πολέμου και στις μεταπολεμικές δεκαετίες της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας. Πρόκειται για έναν εραστή της ομορφιάς του λόγου, απόλυτα κυ-
ρίαρχο του γλωσσικού του οργάνου, το οποίο αποκτά απεριόριστη πλα-
στικότητα και μουσικότητα. Τέλος, ο λογοτέχνης χαρακτηρίζεται ως
ένας κοσμοπολίτης «επαρχιώτης» που αποτέλεσε μια διαρκή  πρόκληση
για το αστικό κέντρο368
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Έργα:

Διηγήματα: Στις πετροκολόνες του λιμανιού (1929), Ο καπετάνιος
Σουρμελής ο Στουραϊτης (1930) Καημοί στο Γριπονήσι (1930), Περίπο-
λος Ζ΄ (1958), Η μαθητευόμενη των τακουνιών (1961).

Μυθιστορήματα: Το Θείο Τραγί (1933), Ο Μαριάμπας (1935), Το σό-
λο του Φίγκαρο (1938), Το Βατερλό δύο γελοίων (1959).

Ποιήματα: Ουλαλούμ (1936), Εαυτούληδες (1952), Βοϊδάγγελοι
(1968), το 1970 εξέδωσε ο ίδιος τους Άπαντες στίχους του, Τα αποκη-
ρυγμένα ποιήματα του Σκαρίμπα (1991).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο ανήκει στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του Γ. Σκαρίμπα
(1936) και αποτελεί ένα είδος παρωδίας των ρομαντικών προτύπων στη
σύγχρονη ποίηση. Το ποίημα διαιρείται σε δύο μέρη, που χωρίζονται με-
ταξύ τους με τη διακεκομμένη γραμμή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέ-
μπτη στροφή. Η διαίρεση αυτή παρωδεί την αποσπασματικότητα της
ρομαντικής ποίησης, δημιουργώντας την εντύπωση ενός ημιτελούς έρ-
γου. Στο πρώτο τμήμα του έργου ο ποιητής παρωδεί με διακριτικό χι-
ούμορ την ερωτική προσμονή του μοναχικού ρομαντικού υποκειμένου,
ενώ στο δεύτερο μέρος ο ποιητικός λόγος προσγειώνεται στη σάτιρα και
ο ομιλητής αυτοσαρκάζεται ευθέως, ομολογώντας ρητά την ασταθή του
συνείδηση και τη φαντασιακή του προσήλωση στην ιδανική αγαπημένη.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ήταν σα να σε πρόσμενα Κυρά...προς τη σελήνη» (στιχ.
1-16): η ερωτική προσμονή του μοναχικού ρομαντικού υποκειμένου, η
αυταπάτη – η απομόνωση από τον κοινωνικό περίγυρο.

2η ενότητα: «Νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ...κι εσύ κοντά μου...»
(στιχ. 17-24): η απογοήτευση, η αυταπάτη – ο αυτοσαρκασμός του ποιη-
τικού υποκειμένου και η ρητή ομολογία του για την ασταθή του συνεί-
δηση και τη φαντασιακή του προσήλωση στην ιδανική αγαπημένη.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο ποίημα «Ουλαλούμ» ο Γ. Σκαρίμπας παρωδεί με διακριτικό χι-
ούμορ την ερωτική προσμονή του μοναχικού ρομαντικού υποκειμένου,
το οποίο χαμένο στις ονειροφαντασίες του, απομονωμένο από τον κό-
σμο και λοιδωρούμενο από τον κοινωνικό περίγυρο, εκλαμβάνει τα μη-
νύματα της φύσης και της ψυχής του ως οιωνούς για την επιστροφή του
αγαπημένου του προσώπου. Στη συνέχεια, το ποιητικό υποκείμενο με
σατιρικό και αυτοσαρκαστικό τόνο ομολογεί ρητά την ασταθή του συ-
νείδηση και φαντασιακή του προσήλωση στην ιδανική αγαπημένη.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ολόκληρο το ποίημα αποτελεί μια προσπάθεια παρωδίας
των ρομαντικών προτύπων. Από τα πρότυπα αυτά της ρομαντικής ποίη-
σης ο Γ. Σκαρίμπας διατηρεί μόνο έναν απόηχο στους δύο καταληκτικούς
στίχους της πρώτης στροφής («κι έλεγα: Θα ‘ρθει απόψε απ’ τα νερά κι
από τα δάσα», στιχ. 3-4). Αξιοπρόσεχτη είναι η διακεκομμένη γραμμή
ανάμεσα στην τέταρτη και πέμπτη στροφή, η οποία χωρίζει το ποίημα σε
δύο τμήματα και παρωδεί την αποσπασματικότητα της ρομαντικής ποίη-
σης. Το πρώτο, λοιπόν, τμήμα του κειμένου (στροφές 1-4) παρωδεί με δια-
κριτικό χιούμορ την ερωτική προσμονή του μοναχικού ρομαντικού υπο-
κειμένου, που, χαμένο στις ονειροφαντασίες του, απομονωμένο από τον
κόσμο και λοιδορούμενο από τον κοινωνικό περίγυρο για τις σεληνιακές
του επιδόσεις, εκλαμβάνει τα μηνύματα της φύσης και της ψυχής του ως
οιωνούς για την επιστροφή της υπαρκτής ή φαντασιακής αγαπημένης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενότητα αυτή προκαλεί και η χρήση ενός
ακραίου δημοτικιστικού – ιδιωματικού λεξιλογίου («Κυρά» «δάσα»,
«φλετράει», «σπαρά», «νιο», «στολνώ») με σκοπό τη σάτιρα των γλωσσι-
κών υπερβολών του νεότερου δημοτικιστικού ρομαντισμού.

2η ενότητα: Το δεύτερος μέρος του ποιήματος διαφοροποιείται από
το προηγούμενο, καθώς με σατιρική και αυτοσαρκαστική διάθεση το
ποιητικό υποκείμενο ομολογεί ρητά την ασταθή του συνείδηση και τη
φαντασιακή του προσήλωση στην ιδανική αγαπημένη. Μέσα από το ποί-
ημα, λοιπόν, που διαπνέεται από ένα πνεύμα σάτιρας και αυτοσαρκα-
σμού, απελευθερώνεται και νομιμοποιείται, η αυτοσαρκαστική θέαση
του ερωτικού πάθους με έναν «ταπεινό» λυρισμό, που συγκινεί αβίαστα
το σύγχρονο αναγνώστη.
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η δημοτική με ένα, όμως ακραίο δη-
μοτικιστικό – ιδιωματικό λεξιλόγιο, που χρησιμοποιείται για να σατι-
ρίσει τις γλωσσικές υπερβολές του ύστερου δημοτικιστικού ρομαντι-
σμού («Κερά», «δάσα», «φλετράει», «σπαρά», «νιο», «στολνώ»).

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του ποιήματος είναι λιτό, σατιρικό, αυτοσαρκαστικό, ειρω-
νικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Η ομοιοκαταληξία είναι πλεχτή.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «απόψε που δεν έπνεε όξω ανάσα» (στιχ. 2), «αφού φλε-
τράει μου η ψυχή» (στιχ. 5), «αφού σπαρά το μάτι μου» (στιχ. 6), «και
θα μυρίζει ήλιο και βροχή και νιο φεγγάρι» (στιχ. 7-8), «χρυσή κουβέ-
ντα» (στιχ. 12), «πως ευχές γίνει καπνός και – τάχας – σύγνεφα θαμπά
προς τη σελήνη...» (στιχ. 14-16), «χρυσή» (στιχ. 19), «που άκουγα διπλά
το βήματά μου!» (στιχ. 21), «στραβός» (στιχ. 22).

Παρομοιώσεις: «σα να πρόσμενα» (στιχ. 1), «σαν ψάρι» (στιχ. 6).
Εικόνες: «Και να, το κάθισμά σου συγυρνώ...χρυσή κουβέντα»  (στιχ. 9-

12), «σύγνεφα θαμπά προς τη σελήνη» (στιχ. 15-16), «Νύχτωσε» (στιχ. 17),
«Πάταγα ’γω – στραβός – μες στα νερά και εσύ κοντά μου...» (στιχ. 23-24).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πιστεύετε ότι ο ομιλητής του ποιήματος απευθύνεται σε υπαρκτό

πρόσωπο ή σε προϊόν της φαντασίας του; Ποια στοιχεία ενισχύ-

ουν κάθε μια από τις δύο εκδοχές;

Στο ποίημα «Ουλαλούμ» του Γ. Σκαρίμπα παρωδείται με διακριτικό
χιούμορ η ερωτική προσμονή του ρομαντικού ποιητικού υποκειμένου,
που, χαμένο στις ονειροφαντασίες του, απομονωμένο από τον κόσμο
και λοιδορούμενο από τον κοινωνικό περίγυρο για τις σεληνιακές του 371
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επιδόσεις, εκλαμβάνει τα μηνύματα της φύσης και της ψυχής του ως οι-
ωνούς για την επιστροφή της αγαπημένης του. Δε διευκρινίζεται, όμως,
αν η αγαπημένη που αναμένει ο ποιητής και στην οποία απευθύνεται,
αποτελεί πρόσωπο υπαρκτό ή προϊόν της φαντασίας του. Ωστόσο, με-
λετώντας κανείς το ποίημα είναι δυνατό να εντοπίσει στοιχεία που συ-
νηγορούν υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης. Συνεπώς, είναι δυνατό να
εικάσει ο αναγνώστης ότι το αναφερόμενο αγαπημένο πρόσωπο είναι
πραγματικό, καθώς ο ποιητής απευθύνεται σε αυτό άμεσα σε β΄ ενικό
πρόσωπο, αποδίδει την προσφώνηση «Κυρά», περιγράφει αντικείμενα
και χώρους που του ανήκουν («και να το κάθισμά σου συγυρνώ, / στολ-
νώ την κάμαρά μας αγριομέντα», στίχ. 9-10) και αναφέρει ότι συνομιλεί
μαζί του με «χρυσή κουβέντα» («και να μαζί σου κιόλας αρχινώ / χρυσή
κουβέντα», στίχ. 11-12). Τέλος, την άποψη ότι, ίσως πρόκειται για υπαρ-
κτό πρόσωπο ενισχύει η λέξη «τάχας» στην τέταρτη στροφή του ποιή-
ματος, που αναφέρεται στα λόγια του κόσμου ότι η αγαπημένη του έχει
γίνει «καπνός και τάχας – σύγνεφα θαμπά / προς τη σελήνη...». Ωστόσο,
στο δεύτερο τμήμα του ποιήματος (στροφές 5-6) το ποιητικό υποκείμε-
νο ομολογεί ρητά την ασταθή του συνείδηση και τη φαντασιακή του
προσήλωση στην ιδανική αγαπημένη («Νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ, /
κίνησα να σε βρω στο δρόμο – οϊμένα / μα σκούνταφτες (όπου εσκού-
νταφα) χρυσή κι εσύ με μένα», «Τόσο πολύ μ’ αγάπησες, Κυρά, / που
άκουγα διπλά τα βήματά μου! / Πάταγα ’γω – στραβός – μες στα νερά; /
κι εσύ κοντά μου....»).

2. Ποια είναι η σημασία της «χρυσής κουβέντας» στην τέταρτη

στροφή; Τί μαθαίνουμε από αυτό για τον ομιλητή του ποιήματος;

Στην τέταρτη στροφή του ποιητικού κειμένου ο ποιητής αναφέρεται
στη «χρυσή κουβέντα» που φαντάζεται ότι θα πραγματοποιήσει με το
αγαπημένο του πρόσωπο, που προσμένει να συναντήσει. Η «χρυσή αυτή
συζήτηση» αναφέρεται στον κοινωνικό περίγυρο, που αποδίδει στον ομι-
λητή του ποιήματος την ιδιότητα του τρελού, γιατί θεωρεί ότι η εικόνα,
μορφή που προσμένει δε βρίσκεται παρά μόνο στη φαντασία του («Πως
να, θα μείνει ο κόσμος με το «μπα»/που μ’ έλεγε τρελόν, πως είχες γίνει /
καπνός και – τάχας – σύγνεφα θαμπά / προς τη σελήνη...»).

Ωστόσο, το ποιητικό υποκείμενο δε φαίνεται να πείθεται από τα λόγια
του κόσμου και συνεχίζει να προσμένει το αγαπημένο του πρόσωπο. Μέ-
σα από τους στίχους αυτούς ο αναγνώστης διαμορφώνει για τον ομιλητή
του ποιήματος την εικόνα ενός μοναχικού ρομαντικού υποκειμένου, που,
χαμένο στις ονειροφαντασίες του, απομονωμένο από τον κόσμο και λοι-372
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δορούμενο από τον κοινωνικό περίγυρο για τις σεληνιακές τους επιδό-
σεις, προσμένει το υπαρκτό ή φαντασιακό αγαπημένο του πρόσωπο
αφού, προηγουμένως, εκλαμβάνει τα μηνύματα της φύσης και της ψυχής
του ως σημεία για την επιστροφή του. Eπιπλέον, στο σημείο αυτό του ποι-
ήματος υποβόσκει μια λεπτή, διακριτική, χιουμοριστική διάθεση, με την
οποία παρωδείται το ρομαντικό αυτό πρότυπο της ποίησης.

3. Τί δηλώνει η σειρά αποσιωπητικών ανάμεσα στην τέταρτη την

πέμπτη στροφή του ποιήματος; Γιατί έχει σημασία αυτό;

Η σειρά αποσιωπητικών ανάμεσα στην τέταρτη και πέμπτη στροφή
του ποιήματος, χωρίζει το έργο σε δύο τμήματα. Στο πρώτο μέρος
(στροφές 1-4), ο λογοτέχνης παρωδεί με διακριτικό τρόπο τα ρομαντι-
κά πρότυπα, καθώς εκφράζει την ερωτική του προσμονή, χαμένος στις
ονειροφαντασίες του, απομονωμένος από τον κόσμο και δυσφημούμε-
νος από τον κοινωνικό περίγυρο, αφού αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει
τα μηνύματα της φύσης και της ψυχής του ως οιωνούς για την άφιξη του
αγαπημένου του προσώπου. Το δεύτερο τμήμα του ποιήματος (στροφές
5-6) διακατέχεται από ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα που επικεντρώ-
νεται στη σάτιρα και τον ευθύ αυτοσαρκασμό, καθώς το μοναχικό ρο-
μαντικό υποκείμενο ομολογεί πια ρητά την ασταθή του συνείδηση και τη
φαντασιακή του προσήλωση στην ιδανική αγαπημένη. Η διακεκομμένη
αυτή γραμμή που σχηματίζουν τα αποσιωπητικά, η οποία διαιρεί το έρ-
γο σε δύο διαφορετικά μέρη, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί από μόνο του
το στοιχείο αυτό συντείνει στην προσπάθεια του λογοτέχνη να συνθέσει
μια παρωδία των ρομαντικών προτύπων της σύγχρονης του ποίησης
προβάλλοντας την αποσπασματικότητα του ρομαντικού αυτού ποιητι-
κού είδους και δημιουργώντας την εντύπωση ενός ημιτελούς έργου.

4. Σε τί διαφέρει ο τόνος των δύο τελευταίων στροφών από το υπό-

λοιπο ποίημα;

Όπως προαναφέρθηκε, το ποίημα «Ουλαλούμ» διαιρείται σε δύο
αποσπασματικά μέρη, τα οποία διαχωρίζονται με μια διακεκομμένη
γραμμή. Έναν από τους λόγους για τους οποίους χωρίζονται τα δύο
τμήματα αποτελεί ο διαφορετικός τόνος που τα διακρίνει. Στο πρώτο
μέρος του κειμένου είναι ευδιάκριτο ένα λεπτό, διακριτικό χιούμορ, που
χρησιμοποιείται, για να εκφραστεί με τη μορφή παρωδίας η ερωτική
προσμονή του ομιλητή του ποιήματος, ο οποίος με τη φαντασία του
εκλαμβάνει τα σημάδια της φύσης και της ψυχής του ως οιωνούς για την
επιστροφή του αγαπημένου του προσώπου, είτε πρόκειται για υπαρκτή, 373
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πραγματική μορφή, είτε για εντελώς φαντασιακή. Όμως, στο δεύτερο
απόσπασμα (στροφές 5-6) ο ποιητικός λόγος διαφοροποιείται σημαντι-
κά, καθώς περιέχει περισσότερο σατυρικά και αυτοσαρκαστικά στοι-
χεία («μα σκόνταφτες, όπου εσκούνταφτα) χρυσή / κι εσύ με μένα», στιχ.
19-20, στροφή 5η, «Πάταγα ’γω – στραβός – μες στα νερά; / κι εσύ κοντά
μου», στιχ. 23-24, στροφή 6η). Ο ποιητής, λοιπόν, σατιρίζει το ερωτικό
πάθος και αυτοσαρκάζεται με άμεσο πια τρόπο, ομολογώντας ρητά την
ασταθή του συνείδηση και τη φαντασιακή του προσκόλληση στην ίδια
την αγαπημένη.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Εντοπίστε στο ποίημα τα σημεία, στα οποία γίνεται αναφορά στα
στοιχεία της φύσης. Πώς αξιοποιούνται οι αναφορές αυτές; Πώς
εκλαμβάνει το ποιητικό υποκείμενο τα μηνύματα της φύσης;

2. Σε ποια σημεία του ποιήματος εντοπίζετε στοιχεία σάτιρας και ειρω-
νείας; Σε τί αποβλέπει ο αυτοσαρκασμός αυτός;
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«ªÔÈÚÔÏfiÈ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·»

ZÀ§ §∞º√ƒ°∫

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Γάλλος ποιητής Ζυλ Λαφόργκ (1860 – 1887) γεννήθηκε στο Μο-
ντεβίδεο το 1860. Σπούδασε στο Ταρμπ και μετά στο Παρίσι, όπου εγκα-
ταστάθηκε η οικογένειά του το 1876. Εκεί γνωρίστηκε με τους λογοτε-
χνικούς κύκλους και άρχισε να γράφει σε πρωτοποριακά περιοδικά.
Υπήρξε φίλος του Γκυστάβ Καν, ενός από τους πρωτεργάτες του κινή-
ματος του συμβολισμού. Το 1881 τον κάλεσαν στο Βερολίνο, ως ανα-
γνώστη της αυτοκράτειρας  Αυγούστας. Το 1886 γύρισε στο Παρίσι,
όπου πέθανε από φυματίωση.

Tο έργο

Mέσα στο πλαίσιο του συμβολισμού, το έργο του Zυλ Λαφόργκ χα-
ρακτηρίζεται από μία λεπτή και παλλόμενη ευαισθησία, από ένα ιδιαί-
τερο κράμα τρυφερότητας και ειρωνείας, από μία φαντασία ανήσυχη,
σατυρική, χαρούμενη, από μεταφυσικούς στοχασμούς και από την τολ-
μηρή σύζευξη λαϊκών εκφράσεων και τέλεια δουλεμένων στίχων. Έμει-
νε ένας ποιητής κλεισμένος στον εαυτό του, αλλά η ποίησή του είχε, αρ-
γότερα, μεγάλη επίδραση και έξω από τη Γαλλία.

Έργα:

Ποιήματα: Οι θρήνοι (1885), Η Μίμηση της Παναγίας του Φεγγαρι-
ού (1886), Η Σύνοδος των ξωτικών (1886).

Διηγήματα: Ηθογραφικοί θρύλοι (1887).
Κριτικές: Μεταθανάτια Ανάλεκτα (1923).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο ανήκει στην ποιητική συλλογή «Θρηνωδίες ή μοιρολόγια»
(1885) του συμβολιστή ποιητή Zυλ Λαφόργκ. Ο λογοτέχνης αποδίδει με
σκωπτική διάθεση τις θλιβερές εικόνες και τους πληκτικούς ήχους που
δηλώνουν τη νυχτερινή αδράνεια σε μια επαρχιακή πόλη στο τέλος της μέ- 375
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ρας. Ως παθητικός αποδέκτης της μελαγχολικής ειρωνικής διάθεσης του
ποιητή, που πνίγεται από τη θλίψη της επαρχιακής νύχτας και τον πόνο
της ερωτικής απογοήτευσης, ορίζεται το φεγγάρι, το οποίο, όμως, από το
πρώτο δίστιχο χάνει τη συνηθισμένη στο ρομαντισμό λυρική του μορφή.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «τ’ όμορφο χρυσό φεγγάρι / χοντρό σαν θησαυρού πιθά-
ρι /» (στιχ. 1-2): Αντιλυρική περιγραφή του φεγγαριού.

2η ενότητα: «Σάλπιγγα ηχεί στα μακρινά,...Τι ώρα να ’ναι; Pώτα -
ρώτου» (στιχ. 3-10): περιγραφή με σκωπτικό τρόπο των θλιβερών εικό-
νων και των πληκτικών ήχων της ανιαρής και αδρανούς νυχτερινής ζω-
ής σε μια επαρχιακή πόλη.

3η ενότητα: «Πράο φεγγάρι, τι εξορία! … Nύχτες χρυσές κι εγώ με
μια / χλωμή επαρχία στην καρδιά (στιχ. 11 - 28): ο ποιητής απευθύνει
στο φεγγάρι το παράπονό του και το καλοτυχίζει για την κοσμοπολίτι-
κη δυνατότητά του να γυρίζει και να βλέπει όλη τη γη και το γάμο και
το ταξίδι του μέλιτος της αγαπημένης του.

4η ενότητα: «Σαν μια γριά το φεγγαράκι / τ’ αυτιά του εγέμιζε μπα-
μπάκι» (στιχ. 29-30): ματαίωση του ρόλου του φεγγαριού και η μετα-
τροπή του σε αδιάφορο δέκτη της μελαγχολικής ειρωνείας  του ομιλητή.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο ποίημα αποτυπώνονται με σκωπτική και ειρωνική διάθεση οι
θλιβερές εικόνες και οι πληκτικοί ήχοι, που εκφράζουν τη νυχτερινή
αδράνεια και ανία της επαρχιακής ζωής. Συμμέτοχο στη μελαγχολική
διάθεσή του ο ποιητής θέτει το φεγγάρι, το οποίο απομακρύνεται από τη
συνηθισμένη στο ρομαντισμό λυρική απεικόνισή του και μετατρέπεται
στο μοναδικό αδιάφορο δέκτη της μελαγχολικής ειρωνείας του ομιλητή.
Ο ποιητής αντιμετωπίζει το φεγγάρι ως το μοναδικό διαθέσιμο συνομι-
λητή του, στον οποίο απευθύνει το μεγάλο του παράπονο, που γεννά η
ανία της επαρχιακής πόλης και η θλίψη της ερωτικής απογοήτευσης και
αφού το καλοτυχίζει για την κοσμοπολίτικη δυνατότητά του να βλέπει
όλη τη γη, καθώς και το γεγονός ότι είδε το γάμο και το ταξίδι του μέ-376
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λιτος της αγαπημένης του στη Σκοτία, ακυρώνει το ρόλο που του έχει
δώσει, καθώς και η ίδια η σελήνη αδιαφορεί για τη λύπη και το παρά-
πονο του ποιητικού υποκειμένου.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στο πρώτο δίστιχο του ποιήματος, ο λογοτέχνης στο έρ-
γο του οποίου η σελήνη αποτελεί αντικείμενο λατρείας και αναδεικνύε-
ται σε «σύμβολο της αγνότητας, της παρθενικότητας, των αρνήσεων, της
αναστολής της φριχτής ζωής», αντιστρέφει τη συνηθισμένη στο ρομα-
ντισμό λυρική απεικόνιση του φεγγαριού και του προσδίδει μια αντιλυ-
ρική μορφή και εικόνα («χοντρό σαν θησαυρού πιθάρι!» στιχ. 2).

2η ενότητα: Στη συνέχεια ο ποιητής αποτυπώνει με σκωπτική διάθε-
ση τις θλιβερές εικόνες και τους πληκτικούς ήχους, που δηλώνουν τη
νυχτερινή αδράνεια της επαρχιακής πόλης. H ανία και η θλίψη της
επαρχιακής νύχτας, που εκφράζεται μέσα από μια σειρά περιγραφικών
οπτικών και ηχητικών εικόνων, σμίγει με τη μοναξιά και την ερήμωση
του επαρχιακού τοπίου.

3η ενότητα: Μέσα στην ερήμωση και τη μοναξιά της επαρχιακής πό-
λης το ποιητικό υποκείμενο μένει αντιμέτωπο με τη σελήνη, που αποτε-
λεί το μοναδικό διαθέσιμο συνομιλητή του και αποδέκτη της μελαγχο-
λικής ειρωνικής του διάθεσης. Ο ομιλητής, λοιπόν, απευθύνει στο φεγ-
γάρι το μεγάλο του παράπονο, που γεννά στην ψυχή του η επαρχιακή μι-
ζέρια και η ερωτική απογοήτευση. Παράλληλα, καλοτυχίζει το φεγγάρι
για την κοσμοπολίτικη ικανότητά του να βλέπει τον κόσμο και, κυρίως,
επειδή μπόρεσε να δει το γάμο και το ταξίδι του μέλιτος της αγαπημέ-
νης του. Eπίσης, εμφανής είναι η αυτομαστιγωτική διάθεση του ομιλη-
τή, που αποδίδει στο φεγγάρι το επίθετο «τυχερό», επειδή μπόρεσε να
παρακολουθήσει το γάμο και το ταξίδι του μέλιτος της αγαπημένης του.
O ποιητής θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του φεγγαριού, για να ταπει-
νώσει ακόμη περισσότερο τον εαυτό του. Αναφερόμενος στην αγαπημέ-
νη του ο ποιητής παραδέχεται το λάθος που θα είχε διαπράξει η νεαρή
γυναίκα, αν είχε εμπιστευτεί τους ερωτικούς του στίχους και είχε προ-
τιμήσει να μοιραστεί την επαρχιακή του μοναξιά. Στο σημείο  αυτό εί-
ναι έκδηλος ο αυτοσαρκαστικός και σκωπτικός τόνος του ομιλητή, που
συνιστά ένα είδος αυτοπροστασίας της πληγωμένης και μελαγχολικής
ψυχής, που θρηνεί την εξορία της στην επαρχιακή πόλη και, γενικότερα,
την αυτοεξορία της στον κόσμο.

4η ενότητα: Στους δύο καταληκτικούς στίχους του ποιήματος ο ρό-
λος του συνομιλητή ματαιώνεται, καθώς ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι 377
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η σελήνη δεν ακούει το παράπονό του, αλλά προτιμά να πάει και αυτή
για ύπνο, αφού γεμίσει τα αυτιά της με μπαμπάκι, όπως οι γριές της
επαρχιακής πόλης.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος είναι λιτό, σκωπτικό, ειρωνικό, σαρκαστικό και μελαγχολικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση του έργου

Οι στίχοι είναι ίαμβοι με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «χρυσό φεγγάρι χοντρό» (στιχ. 1-2), «Πάει η επαρχία να
κοιμηθεί» (στιχ. 7), «Πράο φεγγάρι» (στιχ. 11), «θάλασσες μαγείας»
(στιχ. 18), «τους στίχους μου είχε εμπιστευτεί» (στιχ. 24), «αλήτικο φεγ-
γάρι» (στιχ. 25), «να γίνουμε άλυτο ζευγάρι;» (στιχ. 26), «Νύχτες χρυ-
σές» (στιχ. 27), «χλωμή επαρχία» (στιχ. 28).

Παρομοιώσεις: «σαν θησαυρού πιθάρι!» (στιχ. 2), «ντιλετάντη μοιά-
ζεις» (στιχ. 13), «Σαν μια γριά» (στιχ. 29).

Προσωποποιήσεις: «είδες» (στιχ. 16), «θα ιδείς» (στιχ. 19), «τ’ αυτιά
του εγέμισε μπαμπάκι» (στιχ. 30).

Εικόνες: η εικόνα του φεγγαριού (στιχ. 1-2), η ηχητική εικόνα της
σάλπιγγας που ηχεί στα μακρινά (στιχ. 3), η εικόνα του υποδημάρχου
(στιχ. 4), η ηχητική εικόνα του ακόρντου που αντηχεί (στιχ. 6), η εικόνα
του πιάνου στο παράθυρο (στιχ. 7), η εικόνα του φεγγαριού που μοιάζει
ίδιο σ’ όλα τα πλάτη (στιχ. 12) η εικόνα των περιοχών που «βλέπει» το
φεγγάρι από ψηλά (στιχ. 13-20).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πού βρίσκεται ο ομιλητής του ποιήματος; Τί τον απασχολεί;

Ο ομιλητής του ποιήματος «Μοιρολόι φεγγαριού στην επαρχία» βρί-
σκεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και περιγράφει στον αναγνώστη τις
θλιβερές εικόνες και τους πληκτικούς ήχους που δηλώνουν τη νυχτερι-
νή αδράνεια στον τόπο αυτό, πιθανότατα στο τέλος μιας κυριακάτικης
ή εορταστικής ημέρας. Ο ομιλητής παρουσιάζεται να κυριεύεται από τη
θλίψη και την ανία της επαρχιακής νύχτας, ενώ, παράλληλα, πνίγεται
από την ερωτική απογοήτευση. Ωστόσο, και τις δυο αυτές καταστάσεις,
τις αντιμετωπίζει με μια μελαγχολική ειρωνεία και με σκωπτική διάθε-
ση, καθώς το ποιητικό υποκείμενο θρηνεί για την ανία, τη μοναξιά και
την ερήμωση του επαρχιακού τοπίου και απευθύνει το θρήνο του αυτό
στο μόνο διαθέσιμο συνομιλητή του, το φεγγάρι, το οποίο μακαρίζει για
την καλή του τύχη, επειδή έχει την κοσμοπολίτικη δυνατότητα να βλέπει
όλη τη γη και, συνεπώς, είναι δυνατό να παρακολουθήσει το γάμο και
το ταξίδι του μέλιτος της αγαπημένης του στη Σκοτία. Σε όλο το ποίη-
μα, λοιπόν, είναι διάχυτη η μελαγχολική διάθεση του ομιλητή που προ-
καλείται τόσο από τη μοναξιά, την αδράνεια, και την ανία του ερημω-
μένου επαρχιακού τόπου όσο και από τη θλίψη και απογοήτευση που
δημιουργεί ο ανεκπλήρωτος έρωτας του για την αγαπημένη του.

2. Πώς περιγράφεται το φεγγάρι στο ποίημα; Γιατί απευθύνεται σ’

αυτό ο ομιλητής;

Η σελήνη αποτελεί αγαπημένο μοτίβο και αντικείμενο λατρείας του
συμβολιστή ποιητή Zυλ Λαφόργκ και προβάλλεται στην ποίησή του ως
«σύμβολο της αγνότητας, της παρθενικότητας, των αρνήσεων, της ανα-
στολής της φρικτής ζωής». Ωστόσο, στο συγκεκριμένο έργο αντιστρέφε-
ται από το πρώτο δίστιχο η συνηθισμένη στο ρομαντισμό λυρική απει-
κόνιση του φεγγαριού. Στους δύο πρώτους, λοιπόν, στίχους το φεγγάρι
περιγράφεται με αντιλυρικό τρόπο, ο οποίος συμφωνεί με τη μελαγχο-
λική και γεμάτη ανία διάθεση του ομιλητή («τ’ όμορφο χρυσό φεγγάρι, /
χοντρό σαν θησαυρού πιθάρι!», στιχ. 1-2). Στη συνέχεια, στο έκτο δί-
στιχο του ποιήματος το φεγγάρι παρουσιάζεται ως ο μοναδικός διαθέ-
σιμος συνομιλητής του ποιητικού υποκειμένου μέσα στην ερημιά της
επαρχιακής νύχτας. Στη σελήνη, λοιπόν, το μόνο διαθέσιμο συνομιλητή
του, εξομολογείται ο ποιητής ως «εξόριστος» θρηνωδός την επαρχιακή 379
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του πλήξη και μιζέρια («Πράο φεγγάρι, τι εξορία! / Σύμφωνοι στη μοι-
ρολατρία;» στιχ. 11-12). Επιπλέον, στο φεγγάρι αποδίδεται από τον ομι-
λητή το επίθετο «τυχερό» (στιχ. 19), καθώς μόνο αυτό έχει τη δυνατότη-
τα να βλέπει όλη τη γη, να διατρέχει τα μήκη και τα πλάτη και, κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να δει το γάμο και το ταξίδι
του μέλιτος της αγαπημένης του στη Σκοτία. («Χθες του Μισούρι τα νε-
ρά /, του Παρισιού είδες τα οχυρά, / τα μπλε φορντ της Νορβηγίας, /
τους πόλους, θάλασσες μαγείας· / τώρα εσύ, τυχερό, θα ιδείς, / μετά το
γάμο της, στης γης / να τρέχει η αμαξοστοιχία! / Εφύγανε για τη Σκο-
τία/», «στιχ. 15-22). Τέλος, στον στίχο 25 της ποιητικής σύνθεσης ο ομι-
λητής αποκαλεί το φεγγάρι «αλήτικο» («Φεγγάρι, αλήτικο φεγγάρι»),
ενώ στο τελευταίο δίστιχο ο ρόλος του συνομιλητή ματαιώνεται, καθώς
ο πρωταγωνιστής αντιλαμβάνεται ότι η σελήνη δεν ακούει το παράπονο
που της απευθύνει, αλλά προτιμά να κοιμηθεί κι εκείνη, «αφού γεμίσει
τα αυτιά με μπαμπάκι» όπως συνηθίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες της
επαρχιακής πόλης, για να αποφύγει το δικό του θόρυβο («Σαν μια γριά
το φεγγαράκι / τ’ αυτιά του εγέμισε μπαμπάκι /», στιχ. 29-30).

3. Τί σημαίνει το δίστιχο «Τι φιάσκο θα ’ταν, αν πιστή / τους στί-

χους μου είχε εμπιστευτεί!»;

Σε όλο το ποίημα «Μοιρολόι φεγγαριού στην επαρχία» είναι ευδιά-
κριτος ένας σκωπτικός, ειρωνικός τόνος, που συνοδεύει τη θλίψη του
ποιητικού υποκειμένου για την αδράνεια της επαρχιακής νύχτας και τον
ανεκπλήρωτο έρωτά του. Η σκωπτική αυτή διάθεση συνοδεύεται και
από έναν αυτοσαρκασμό και αυτοοικτιρμό, ο οποίος είναι έκδηλος
στους στίχους «Τι φιάσκο θα ’ταν, αν πίστη / τους στίχους μου είχε
εμπιστευτεί», όπου ο πρωταγωνιστής παραδέχεται το λάθος που θα εί-
χε διαπράξει η αγαπημένη του νέα γυναίκα, αν είχε εμπιστευτεί τους
ερωτικούς στίχους, που ο ίδιος της είχε απευθύνει και είχε επιλέξει να
παραμείνει στον πληκτικό και καταθλιπτικό επαρχιακό τόπο και να
μοιραστεί μαζί του τη μοναξιά της επαρχίας. Αναμφισβήτητα, στο δί-
στιχο αυτό γίνεται εμφανής η διάθεση του ομιλητή να ταπεινώσει τον
εαυτό του με μια ωμότητα και ένα σκληρό σαρκασμό, που αντιστοιχούν
σε μηχανισμούς αυτοπροστασίας της πληγωμένης και μελαγχολικής ψυ-
χής του «εξόριστου» στην επαρχιακή πόλη θρηνωδού.

4. Πώς ερμηνεύετε το καταπληκτικό δίστιχο του ποιήματος;

Στο ποίημα ο πρωταγωνιστής παρουσιάζεται να συνομιλεί με το φεγ-
γάρι, το μόνο διαθέσιμο ακροατή και συζητητή μέσα στην απόλυτη ερη-380
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μιά της επαρχιακής νύχτας, που προτίθεται να ακούσει τα παράπονα
του «εξόριστου» θρηνωδού της επαρχιακής μιζέριας. Ωστόσο, στους
δύο τελευταίους στίχους του ποιήματος το φεγγάρι, με μια αντιλυρική
διάθεση προβάλλεται ως αδιάφορος δέκτης της μελαγχολικής ειρωνείας
του ομιλητή. Συνεπώς, στην κατάληξη του ποιήματος ακυρώνεται ο συ-
νομιλητικός ρόλος της σελήνης, καθώς το ποιητικό υποκείμενο αντι-
λαμβάνεται ότι ο μοναδικός έως τώρα συνομιλητής του αδιαφορεί για
το παράπονο που του απευθύνει και την θλίψη, που νιώθει, αλλά προ-
τιμά να πάει κι εκείνος για ύπνο, όπως όλη η πόλη, αφού «γεμίσει τα αυ-
τιά του με μπαμπάκι», κατά τη συνήθεια των ηλικιωμένων γυναικών
του τόπου, για να απαλλαγεί από το δικό του θόρυβο. («Σαν μια γριά το
φεγγαράκι / τ’ αυτιά του εγέμισε μπαμπάκι»).

5. Σε ποια σημεία του ποιήματος εντοπίζετε ειρωνεία;

Σε ολόκληρο το ποίημα «Μοιρολόι Φεγγαριού στην επαρχία» είναι
διάχυτη μια μελαγχολική ειρωνεία. Ειρωνική διάθεση διακρίνεται στο
πρώτο δίστιχο του ποιήματος, όπου αντιστρέφεται η συνήθης στο ρο-
μαντισμό λυρική απεικόνιση της σελήνης, που προβάλλεται ως αδιάφο-
ρος δέκτης της μελαγχολικής ειρωνείας του ομιλητή, ο οποίος πνίγεται
από τη θλίψη της επαρχίας και την ερωτική απογοήτευση. («τ’ όμορφο
χρυσό φεγγάρι, / χοντρό σαν θησαυρού πιθάρι!»). Επίσης, ειρωνικός τό-
νος διαπνέει και τον στίχο 6 του ποιήματος («το δρόμο αργοπερνά μια
γάτα») και τον στίχο 10 («Τι ώρα να ’ναι; Ρώτα – ρώτου»), όπου ο ποι-
ητής με σκωπτική, ειρωνική διάθεση περιγράφει την αδράνεια της επαρ-
χιακής νύχτας, τις θλιβερές εικόνες, τους πληχτικούς ήχους και τη μο-
ναξιά της πόλης. Επιπλέον, στους στίχους; 11-12 («Πράο φεγγάρι, τι
εξορία! Σύμφωνοι στη μοιρολατρία;/») θεωρεί «εξορία» τη ζωή του στη
μοναχική, καταθλιπτική επαρχιακή πόλη και με ειρωνικό πνεύμα ζητά
από το φεγγάρι, το μοναδικό δυνατό συνομιλητή του να ακούσει το πα-
ράπονο και τη θλίψη του. Ακόμη, η ειρωνική αυτοσαρκαστική διάθεση
του ομιλητή εντοπίζεται και στους στίχους 23-24 («Τι φιάσκο θα ’ταν,
αν πιστή / τους στίχους μου είχε εμπιστευτεί!/») όπου ο ποιητής παρα-
δέχεται το λάθος που θα είχε κάνει η αγαπημένη του, αν είχε εμπιστευ-
τεί τους ερωτικούς στίχους, που ο ίδιος της είχε απευθύνει, και είχε πα-
ραμείνει, για να μοιραστεί την επαρχιακή του μοναξιά. Τέλος, στο τε-
λευταίο δίστιχο της ποιητικής σύνθεσης ενυπάρχει ειρωνεία καθώς ο
ομιλητής αντιλαμβάνεται πως η σελήνη αδιαφορεί και δεν ακούει το πα-
ράπονο που της απευθύνει και την παρουσιάζει σαν μια ηλικιωμένη γυ-
ναίκα που προτιμά να κοιμηθεί και γι’ αυτό «γεμίζει τ’ αυτιά της με 381
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μπαμπάκι» για να αποφύγει το θόρυβο του πρωταγωνιστή του ποιήμα-
τος («Σαν μια γριά το φεγγαράκι / τ’ αυτιά του εγέμισε μπαμπάκι /.)

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πώς περιγράφεται στο ποίημα η ζωή στην επαρχία;

2. Ποια επιθυμία του ποιητή εκφράζεται μέσα από τις αναφορές του
στον ποταμό Μισούρι, το Παρίσι, τη Νορβηγία και τους πόλους; Για-
τί θεωρεί το φεγγάρι «τυχερό»;
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«√ ª·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Ï˘ÚÈÛÌfi˜»

A°°∂§√™ Δ∂ƒ∑∞∫∏™
A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Άγγελος Τερζάκης (1907 – 1979) γεννήθηκε στο Ναύπλιο και κατα-
γόταν από επιφανή οικογένεια, καθώς ο πατέρας του διατέλεσε. δήμαρ-
χος και βουλευτής. Σπούδασε στη Νομική Σχολή των Αθηνών. Τον τρά-
βηξε, όμως, το θέατρο και η λογοτεχνία. Το 1940 πολέμησε στο αλβανι-
κό μέτωπο. Το 1969 τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων της Ακαδη-
μίας, στην οποία εξελέγη μέλος το 1974.

Το έργο

Ο Άγγελος Τερζάκης υπήρξε ένας πολυτάλαντος και πολυγραφότα-
τος δημιουργός, ο οποίος έγραψε θεατρικά έργα, πεζογραφήματα, αρ-
θρογραφίες, μελέτες, δοκίμια και μεταφράσεις. Το πολύπλευρο και πο-
λυδιάστατο έργο του φανερώνει έναν ανήσυχο πνευματικά και φιλοσο-
φικά άνθρωπο. Επίκεντρο του προβληματισμού του στάθηκε ο άνθρω-
πος, οι υπαρξιακές του ανησυχίες και το δράμα της καθημερινής του
ζωής. Οι ήρωες των έργων του είναι συνήθως μικροαστοί και ο συγγρα-
φέας προβάλλει την αθλιότητα και τη μιζέρια της ζωής τους, καθώς και
την παρακμή τους μέσα σε μια θλιβερή πολιτική, κοινωνική πραγματι-
κότητα. Για το λόγο αυτό στα έργα του είναι διάχυτο ένα μελαγχολικό
κλίμα. Τέλος, ο Αγγ. Τερζάκης διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος γρα-
φής, καθώς δημιούργησε μία καθαρή, διαυγή, στέρεη γλώσσα και χρησι-
μοποίησε τον εσωτερικό μονόλογο, για να διαφωτίσει τη ζωή και την
ψυχολογία των ηρώων του.

Έργα:

Μυθιστορήματα: Δεσμώτες, Η Μενεξεδένια πολιτεία, Ταξίδι με τον
Έσπερο, Δίχως Θεό.

Αφηγήματα – διηγήματα: Απρίλης, Φθινοπωρινή Συμφωνία, Του
έρωτα και του θανάτου.

Δοκίμια: Προσανατολισμός στον Αιώνα, Κρίση και έλεγχος της επο-
χής μας.

Θεατρικά έργα: Αυτοκράτωρ Μιχαήλ, Θεοφανώ, Αγνή, Ο σταυρός.
383
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το λογοτεχνικό απόσπασμα «ο ματωμένος λυρισμός», που περιέχε-
ται στο βιβλίο «Προσανατολισμός στον αιώνα» (1963), αντιστοιχεί σε
ένα ιδιαίτερο είδος δοκιμιακού λόγου, το αφηγηματικό δοκίμιο, στο
οποίο ο συγγραφέας γίνεται ο αφηγητής που πληροφορεί τον αναγνώ-
στη άμεσα για πρόσωπα ή συμβάντα. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, από-
σπασμα του αφηγηματικού δοκιμίου ο συγγραφέας προβάλλεται ως
μάρτυρας γεγονότων και καταστάσεων και με τη βοήθεια της μνήμης
επιχειρεί να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα της εποχής της νεότητάς του,
που συμπίπτει με την πρώτη δεκαετία του μεσοπολέμου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ένα τεράστιο μεταλλικό πουλί... τα «Άπαντα» της Μα-
ρίας Πολυδούρη»: Ο συγγραφέας αναπολεί την εποχή τη νεότητάς του
που συμπίπτει με την πρώτη δεκαετία του μεσοπολέμου με αφορμή την
έκδοση των «Απάντων» της Μαρίας Πολυδούρη.

2η ενότητα: «Ξαναβλέπω τη ζωή...κι αυτή πιστό αντίγραφο της επαρ-
χίας»: Περιγραφή της Αθήνας της δεκαετίας του 1920 – Υπεράσπιση των
περιθωριοποιημένων από τη γενιά του ’30  ποιητών της εποχής του συγ-
γραφέα με την κατάδειξη τόσο του τρόπου σκέψης τους και των ενδια-
φερόντων τους όσο και των δραματικών ιστορικών συνθηκών που επέ-
δρασαν στην ιδεολογία και ψυχολογία τους.

3η ενότητα: «Το νομαρχιακό γραφείο... και τελειώνουν σε μίαν ηθο-
γραφία»: Οι τελευταίες στιγμές της σύντομης ζωής της Μαρίας Πολυ-
δούρη.

4η ενότητα: «Το μέγεθος της εποχής... στο σύνολο της χίμαιρας»: Η
επίδραση των ιστορικών συνθηκών στο ιδεολογικό και ψυχολογικό
υπόστρωμα της εποχής.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο λογοτεχνικό αυτό κείμενο ο συγγραφέας, ως μάρτυρας γεγονό-
των και καταστάσεων και με τη βοήθεια της μνημονικής λειτουργίας επι-384

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:39  ™ÂÏ›‰·384



χειρεί να αναβιώσει την ατμόσφαιρα της εποχής του μεσοπολέμου, που
συμπίπτει με την περίοδο της νεότητάς του. Αφορμή για την προσπά-
θεια αυτή γίνεται η έκδοση των Απάντων της Μαρίας Πολυδούρη, που
έγινε το 1961 από τη Λιλή Ζωγράφου. Το δοκίμιο, λοιπόν, περιστρέφε-
ται γύρω από δύο αφηγηματικούς άξονες, καθώς αναφέρεται τόσο στις
τελευταίες στιγμές της σύντομης ζωής της Μ. Πολυδούρη, όσο και στην
περιπέτεια της γενιάς της δραματικής δεκαετίας του 1920. Σκοπό του
δοκιμιογράφου αποτελεί η υπεράσπιση των λογοτεχνών της γενιάς του,
που κατηγορήθηκαν για τη μελαγχολική και απαισιόδοξη διάθεση των
έργων τους και περιθωριοποιήθηκαν από τους προβεβλημένους ποιητές
της γενιάς του ΄30, μέσα από την κατάδειξη του τρόπου σκέψης και των
ενδιαφερόντων των νεαρών διανοουμένων της εποχής και την περιγρα-
φή των ιστορικών συνθηκών που διαμόρφωσαν το ιδεολογικό και ψυ-
χολογικό υπόστρωμα των χρόνων αυτών.

Νοηματική ανάλυση

1η ενότητα: Στο αφηγηματικό αυτό δοκίμιο ο Αγ. Τερζάκης εμφανί-
ζεται ως μάρτυρας γεγονότων και καταστάσεων και με τη βοήθεια της
μνήμης επιχειρεί να αναβιώσει την ατμόσφαιρα της εποχής της πρώτης
δεκαετίας του μεσοπολέμου, που συμπίπτει με τα χρόνια της νεότητάς
του. Η μνημονική αυτή ανάκληση και αναπόληση ξεκινά με αφορμή την
έκδοση των «Απάντων» της Μαρίας Πολυδούρη που έγινε το 1961 από
τη Λίλη Ζωγράφου.

2η  - 3η ενότητα: Μέσα στο δοκίμιο, λοιπόν, διακρίνονται δύο αφη-
γηματικοί άξονες. Ο πρώτος περιστρέφεται γύρω από τις τελευταίες
στιγμές της σύντομης ζωής της Μαρίας  Πολυδούρη και ο δεύτερος γύ-
ρω από την περιπέτεια της γενιάς μιας δραματικής δεκαετίας. Ο λόγος
του πεζογράφου είναι συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς επιδιώκει
να υπερασπιστεί τους λογοτέχνες της γενιάς του, που κατηγορήθηκαν
ότι συνέθεσαν τα έργα τους με μελαγχολική και απαισιόδοξη διάθεση
και περιθωριοποίηθηκαν από τους ποιητές και συγγραφείς της αμέσως
επόμενης γενιάς. Η υπεράσπιση και η αποδεικτική του διαδικασία θεμε-
λιώνεται στην περιγραφή των ιστορικών συνθηκών και στην ειλικρίνεια
των προθέσεων και της λογοτεχνικής δημιουργίας. Αναμφισβήτητα, οι
συνέπειες του δραματικού γεγονότος της Μικρασιατικής καταστροφής
αποτυπώνονται στο ιδεολογικό και ψυχολογικό υπόστρωμα της εποχής.

4η ενότητα: Επίσης, ο απόηχος των επαναστατικών κινημάτων της
Ευρώπης φτάνει σε μια Αθήνα που χαρακτηρίζεται από επαρχιακή και
μικροαστική δομή και νοοτροπία. Μέσα σ’ αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες 385
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ανδρώθηκαν οι νέοι της εποχής του 1920 και κάτω από αυτές τις περι-
στάσεις συνθέτουν οι ποιητές και οι συγγραφείς τα έργα τους.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του δοκιμίου είναι η απλή δημοτική που διακρίνεται από
καθαρότητα, διαύγεια, φινέτσα και στερεότητα στη γραφή.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του έργου είναι απλό, μελαγχολικό, απαισιόδοξο συναισθη-
ματικό.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Ένα τεράστιο μεταλλικό πουλί...γράφονται τούτες οι
αράδες», «ο ίλιγγος αλέθει τις σκέψεις», «κομματιάζει ίσκιους ξεσηκώ-
νει φαντάσματα», «Με δάχτυλα βιαστικά», «μαγνητίζει μέσα μου τον
βραδιασμένο στρατολάτη», «με χοντρούς κόμπους στο λαιμό της μια
λατέρνα», «ανάμεσα στους κρεμασμένους ίσκιους της νύχτας», «μια θε-
ωρία μουγκή, σκυφτή», «καιροί που η συνείδησή τους κοιμάται κι άλλοι
που η ψυχή τους αλαφιάστηκε», τραπέζι πληκτικό», «το βαθύ μυστήριο
της ζωής και της αλήθειας», «το μέγεθος της εποχής εκείνης είναι κρυ-
φό κι ανυπόκριτο», «θα στρώσει με τα κορμιά της τους τραγικούς δρό-
μους της», «να προσανατολιστεί μέσα στην ανεμοζάλη, να συλλάβει κά-
τι από τους μεγάλους ίσκιους που δίνουν ανάστημα στον ορίζοντα»,
«φρεσκογυαλισμένη πίστη», «η νεολαία της δραματικής δεκαετίας έπεσε
θερισμένη κι αναπολόγητη στο σύνορο της χίμαιρας».

Εικόνες: η περιγραφή της εικόνας της Αθήνας του 1920 («Ξαναβλέπω
τη ζωή μεσ’ από τα θολά...της Καταστροφής»), η εικόνα του γραφείου
της Μαρίας Πολυδούρη («Το νομαρχιακό γραφείο...τη βραδινή πρέφα»),
η εικόνα των χρωμάτων («θ’ ανεμίσουν χρώματα γαλάζια και χρυσα-
φιά»).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια ήταν τα προβλήματα και ποιες οι αντιλήψεις των νέων στη

δεκαετία του 1920, σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα.

Στο κείμενο «Ο ματωμένος λυρισμός» ο συγγραφέας επιθυμώντας να
υπερασπιστεί τους λογοτέχνες και διανοουμένους της γενιάς της δεκαε-
τίας του 1920, που κατηγορήθηκαν από τους μεταγενέστερους ότι δε συ-
νέθεσαν αισιόδοξα και γεμάτα φιλοδοξίες έργα και περιθωριοποιήθη-
καν, αναπολεί την εποχή της νεότητάς του, που συμπίπτει με την πρώτη
δεκαετία του μεσοπολέμου, περιγράφει την Αθήνα της εποχής του και
μεταφέρει τα προβλήματα, τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο σκέψης και τις
αντιλήψεις των νέων της περιόδου αυτής. Ο πεζογράφος εκφράζει και
στηρίζει την άποψη ότι τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές συνθήκες
επέδρασαν σημαντικά στον τρόπο σκέψης και θεώρησης των πραγμά-
των από τους νέους της πρώτης δεκαετίας του μεσοπολέμου. Αναμφι-
σβήτητα, οι συνέπειες του πρόσφατου δραματικού ιστορικού γεγονότος,
της Μικρασιατικής καταστροφής, αποτυπώνονται και στο ιδεολογικό
και στο ψυχολογικό υπόστρωμα της εποχής («Ανάμεσα στους κρεμα-
σμένους ίσκιους της νύχτας που κατεβαίνει, βλέπεις ξάφνου να περνά-
ει στο δρόμο μια θεωρία μουγκή, σκυφτή: οι πρόσφυγες της Καταστρο-
φής»). Παράλληλα, σημαντική είναι και η επίδραση και ο απόηχος των
επαναστατικών κινημάτων της Ευρώπης στην ψυχολογία και ιδεολογία
των νέων της περιόδου 1922-1929, που ζουν καθημερινά και δραστη-
ριοποιούνται σε μια Αθήνα, η οποία διακρίνεται από επαρχιακή και μι-
κροαστική δομή και νοοτροπία («Τα χρόνια εκεί ανάμεσα στα 1922-1929
ήταν ένα παράξενο κράμα από αφέλεια κι έγνοια, προαισθήματα και
ρεμβασμό. Η Αθήνα η ζωντανή είχε μικροαστική σφραγίδα: μια συνοι-
κία απέραντη, που έφτανε ίσαμε την οδό Σταδίου, κι αυτή πιστό αντί-
γραφο της επαρχίας»). Τέλος, σύμφωνα με το συγγραφέα η δεκαετία του
1920 συνιστά την εποχή κατά την οποία πραγματώνεται μια κρίσιμη
στροφή «από τα έξω στα μέσα», ενώ «μέσα στα μουχλιασμένα δημόσια
γραφεία στρατολογείται μία νεολαία που θα πιστέψει με πάθος στην
κοινωνική δικαιοσύνη, θα στρώσει με τα κορμιά της τους τραγικούς
δρόμους της».
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2. «Αυτό το λένε...δυτικής Ευρώπης»: Σε ποιους πιστεύετε ότι ανα-

φέρεται ο συγγραφέας;

Στο κείμενο είναι έκδηλη η ανάγκη του πεζογράφου να υπερασπιστεί,
περιγράφοντας την πόλη της Αθήνας τη δεκαετία του 1920 και εκθέτο-
ντας τις ιστορικές συνθήκες, που άσκησαν, αναντίρρητα, σημαντική επί-
δραση στον τρόπο σκέψης και στα ενδιαφέροντα των νέων της εποχής,
τους λογοτέχνες, ποιητές και συγγραφείς, της γενιάς του, οι οποίοι κα-
τηγορήθηκαν ότι δεν έγραψαν αισιόδοξα έργα και φιλόδοξες ποιητικές
συνθέσεις, αλλά περιθωριοποιήθηκαν από τους μεταγενέστερους ανερ-
χόμενους διανοουμένους της επόμενης δεκαετίας του 1930. Συνεπώς,
«εκείνοι που ήρθαν κάπως αργότερα» ταυτίζονται με τους προβεβλημέ-
νους ποιητές και πεζογράφους της ακόλουθης δεκαετίας του 1930, τους
οποίους χαρακτηρίζει ως «ξεκούραστους, με κοστούμι ατσαλάκωτο,
κομμένο σε κάποιο ράφτη της Δυτικής Ευρώπης» θέλοντας να τους απο-
στασιοποιήσει από τα δραματικά ιστορικά γεγονότα οι μνήμες των
οποίων είναι πιο πρόσφατες και ζωντανές ακόμη στη δική του γενιά του
1920.

3. Το κείμενο αυτό συνδυάζει τον στοχασμό με την αφήγηση. Βρεί-

τε τις ενότητες που ανήκουν στα δύο διαφορετικά αυτά είδη λό-

γου.

Το κείμενο συνιστά ένα δοκίμιο μέσα από το οποίο ο συγγραφέας με
τη βοήθεια της μνήμης επιχειρεί να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα μιας
εποχής. Αφορμή για την ανάκληση στη μνήμη του παρελθόντων γεγονό-
των αποτελεί η έκδοση των «Απάντων» της Μαρίας Πολυδούρη. Στη συ-
νέχεια διακρίνονται στο δοκίμιο δύο αφηγηματικές ενότητες, που περι-
στρέφονται γύρω από δύο αφηγηματικούς άξονες. Η πρώτη ενότητα
στην οποία ο δοκιμιογράφος χρησιμοποιεί την αφηγηματική λογοτεχνι-
κή τεχνική, για να περιγράψει την περιπέτεια της γενιάς μιας «δραματι-
κής δεκαετίας» και να εκθέσει τους προβληματισμούς και τις αντιλήψεις
της, αρχίζει από τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου («Ξαναβλέπω τη
ζωή μεσ’ από τα θολά, ροδισμένα στ’ απόβραδο τζάμια ενός αθηναϊκού
καφενείου») και εκτείνεται έως τη μέση της τρίτης παραγράφου («Η
Αθήνα η ζωντανή είχε μικροαστική σφραγίδα: μια συνοικία απέραντη,
που έφτανε ίσαμε  την οδό Σταδίου, κι αυτή πιστό αντίγραφο της επαρ-
χίας»). Η δεύτερη αφηγηματική ενότητα (από «Το νομαρχιακό γραφείο,
όπου πάει να πιάσει δουλειά η Μαρία Πολυδούρη…» έως «... Αθερά-
πευτη μανία μας να νομίζουμε πως όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε
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μιαν ηθογραφία!»), επικεντρώνεται στις τελευταίες στιγμές της σύντο-
μης ζωής της Μαρίας Πολυδούρη. Τέλος, στην τελευταία ενότητα του
πεζογραφήματος το ύφος του συγγραφέα μετατρέπεται από αφηγηματι-
κό σε στοχαστικό, καθώς εκφράζει τις σκέψεις του πάνω στον τρόπο θε-
ώρησης και το περιεχόμενο των προβληματισμών και ενδιαφερόντων
των σύγχρονων του ποιητών και πεζογράφων της πρώτης δεκαετίας του
μεσοπολέμου, του 1920.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πώς περιγράφεται η Αθήνα της δεκαετίας του ’20;

2. Με ποιον τρόπο ο ποιητής υπερασπίζεται τους ποιητές της γενιάς
του; Εντοπίστε στο κείμενο τα αντίστοιχα σημεία.
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«Δ· ˙·»

™Δƒ∞Δ∏™ ªÀƒπμ∏§∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Στρατής Μυριβήλης (1822 – 1969) γεννήθηκε στη Μυτιλήνη με το
πραγματικό όνομα Μιχαήλ Σταματόπουλος. Τα στοιχεία, λοιπόν, τα
οποία διαμόρφωσαν και κυρίευσαν τη βαθύτατη καλλιεργημένη αυτή
ψυχή ταυτίζονται με το φως της Ελλάδας, το χρώμα του Αιγαίου, τους
ήχους της ελληνικής φύσης, την πατρική γη ποτισμένη με το αίμα των
ανθρώπων της και το δράμα της προσφυγιάς. Ο Στρατής Μυριβήλης
στους βαλκανικούς πολέμους του 1912 – 13 είχε καταταγεί ως εθελοντής
και τραυματίστηκε στη μάχη του Κιλκίς.

Το έργο

Το λογοτεχνικό έργο του Στρατή Μυριβήλη βασίζεται στη ζωή του,
καθώς ο πόλεμος, οι στρατιώτες, ο θάνατος, ο ίδιος του ο εαυτός απο-
τέλεσαν τα θέματα των διηγημάτων του, στα οποία κυριαρχεί ο ανθρω-
πισμός και η φυσιολατρία. Τέλος, κύρια χαρακτηριστικά του λογοτε-
χνικού του έργου αποτελούν η ρεαλιστική εξιστόρηση, η περιγραφική
μαεστρία και ο έντονος λυρισμός.

Έργα:

Μυθιστορήματα: Η ζωή εν τάφω (1924), Η δασκάλα με τα χρυσά μά-
τια (1933), Η Παναγιά η γοργόνα (1943).

Νουβέλα: Βασίλης ο Αρβανίτης (1943).
Ταξιδιωτικές εντυπώσεις, Παιδική λογοτεχνία, Δοκίμια.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο «Η
ζωή εν τάφω» (1931) του Στρατή Μυριβήλη. Πρόκειται για ένα βιβλίο με
αυτοβιογραφικό χαρακτήρα και λαϊκότροπη έκφραση, το οποίο στο με-
γαλύτερο μέρος του παρουσιάζεται ως ημερολόγιο του λοχία Κωστού-
λα κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Το βιβλίο χωρίζεται390

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:41  ™ÂÏ›‰·390



σε αφηγηματικές ενότητες σύμφωνα να με τη φυσική πορεία της πολε-
μικής ζωής του λοχία, από το μακεδονικό μέτωπο ως τον Α΄ Παγκόσμιο
πόλεμο. Επίσης, το έργο αυτό συνιστά το αντιπροσωπευτικότερο ελλη-
νικό αντιπολεμικό λογοτέχνημα.

Το επιλεγμένο, λοιπόν, απόσπασμα, που αντιστοιχεί σ’ ένα αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα αντιπολεμικής πεζογραφίας, απεικονίζει με ωμό ρεα-
λισμό και περιγραφική μαεστρία την αγριότητα και τον παραλογισμό του
πολέμου μέσα από την περιγραφή μιας σκηνής, στην οποία εξοντώνονται,
αδικαιολόγητα, αθώα και ανυπεράσπιστα «επιστρατευμένα» ζώα.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Τα ζα στον πόλεμο!...της Ιστορίας των Ανθρώπων»: τα
προσωπικά συναισθήματα του συγγραφέα για την αδικαιολόγητη
εμπλοκή των αθώων ζώων στον πόλεμο.

2η ενότητα: «Η Μεραρχία μας...της Μεραρχίας μας»: η αδρή περι-
γραφή της μεταφοράς των φοβισμένων «επιστρατευμένων» ζώων από
το νησί στη Μακεδονία.

3η ενότητα: «Τα ζα ξεκουραστήκανε...ως πέρα στο Περιστέρι»: Η ευ-
χάριστη ανάπαυλα των ζώων μετά τη μεταφορά τους, η πανηγυρική επι-
κράτηση των φυσικών τους ενστίκτων, η χαρά της τροφής και της ανα-
παραγωγής.

4η ενότητα: «Ένα αεροπλάνο...ώσπου να παραδώσει»: η φρίκη και
το παράλογο του πολέμου μέσα από την ωμή περιγραφή της μακάβριας
εξόντωσης των ανυπεράσπιστων, αθώων ζώων από το βομβαρδισμό και
της φρικτής σκηνής των ψυχορραγούντων ζώων.

5η ενότητα: «Ένας ημιονηγός...ματωμένες»: η φρίκη και ο παραλο-
γισμός του πολέμου μέσα από την περιγραφή ενός τραγελαφικού επει-
σοδίου, σύμφωνα με τον οποίο ο ημιονηγός τρέχει πανικόβλητος μαζί
με το γάιδαρό του για να σωθεί και όταν καταφέρνει να φτάσει σε ασφα-
λές μέρος συνειδητοποιεί ότι το ζώο που σύρει είναι ήδη νεκρό – μια μι-
κρή συμβολική δήλωση ζωής με τις «κίτρινες ματωμένες μαργαρίτες στα
κλειδωμένα δόντια» του νεκρού ζώου.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό απόσπασμα αποτελεί ένα δείγμα αντι-
πολεμικής πεζογραφίας, μέσα από το οποίο ο συγγραφέας τονίζει με εμ-
φαντικό και ωμό τρόπο τη φρίκη και τον παραλογισμό του πολέμου.
Αρχικά, ο πεζογράφος εκφράζει τα προσωπικά του αισθήματα για την
αδικαιολόγητη εμπλοκή των αθώων ζώων στον πόλεμο. Έπειτα, παρα-
θέτει με ουδέτερο ύφος και με περιγραφική μαεστρία την αδρή περιγρα-
φή της περιπέτειας των ζώων, η οποία αρχίζει με τον τρόμο τους κατά
τη μεταφορά τους από το νησί και καταλήγει στη μακάβρια εξόντωσή
τους από το βομβαρδισμό. Ανάμεσα στις δύο αυτές σκηνές παρεμβάλλε-
ται μια ευχάριστη περιγραφή που σχετίζεται με την πανηγυρική επικρά-
τηση των φυσικών ενστίκτων, τη χαρά της τροφής και της αναπαραγω-
γής. Μετά τη μεταφορά τους από το νησί στη Μακεδονία, τα ζώα ξε-
κουράζονται και ξελογιάζονται από τον «πειρασμό» της φύσης. Όμως,
το «ξελόγιασμά τους» αυτό καταλήγει στο θάνατο, καθώς τα άπραγα
και ανυπεράσπιστα ζώα γίνονται στόχος των εχθρικών αεροπλάνων
στο μακελειό των αθώων που ακολουθεί.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του αποσπάσματος ο συγγραφέας
δηλώνει τις προσωπικές του σκέψεις και τα συναισθήματά του για την
αδικαιολόγητη εμπλοκή των αθώων ζώων στον πόλεμο. Συγκρίνοντας
τις τύχες των ανθρώπων και των ζώων στις πολεμικές επιχειρήσεις, θε-
ωρεί πιο αδικημένα τα άλογα, αγαθά και ανυπεράσπιστα όντα που
εμπλέκονται ακούσια και στερημένα από την ικανότητα να αντιδράσουν
στις ανθρώπινες πολεμικές αναμετρήσεις.

2η ενότητα: Στη συνέχεια ο συγγραφέας καταδεικνύει τη φρικαλεό-
τητα και τον παραλογισμό του πολέμου μέσα από μια αδρή περιγραφή,
στην οποία απουσιάζει η λυρική και ποιητική αφήγηση και κυριαρχεί ο
ωμός ρεαλισμός. Η περιγραφή αυτή αρχίζει με τη σκηνή της μεταφοράς
των «επιστρατευμένων» ζώων από το νησί στη Μακεδονία. Έκδηλα εί-
ναι τα συναισθήματα φόβου, τρόμου και αγωνίας που καταλαμβάνουν
τα ζώα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

3η ενότητα: Στην τρίτη ενότητα προβάλλεται η φύση ως παράγοντας
σωματικής και ψυχικής εκτόνωσης, καθώς τα ζώα μετά τη μεταφορά
τους σε μια στιγμή ανάπαυλας παρασύρονται από τα φυσικά τους έν-
στικτα και παραδίδονται στη χαρά της τροφής και της αναπαραγωγής.392
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4η ενότητα: Όμως, η ανταπόκρισή τους αυτή στο κάλεσμα της φύσης
πρόκειται να τους κοστίσει τη ζωή τους, καθώς και οι στρατιώτες και τα
άπραγα, αθώα ζώα τους γίνονται στόχος των εχθρικών αεροπλάνων
στο μακελειό των αθώων που επακολουθεί. Μέσα από μια σύγκριση του
οικτρού χαροπαλέματος των ζώων με την ανθρώπινη αντίδραση μπρο-
στά στο θάνατο και την περιγραφή της φρικτής εικόνας των ψυχορρα-
γούντων γαϊδουριών ο συγγραφέας καταδεικνύει την αγριότητα και τον
παραλογισμό του πολέμου.

5η ενότητα: Στο τέλος του αποσπάσματος ο αφηγητής περιγράφει με
ωμό ρεαλισμό και περιγραφική μαεστρία ένα επεισόδιο με τραγελαφική
σημασία, το οποίο φανερώνει την ταραγμένη ψυχολογία και τον τρόμο
που προκαλεί ο πόλεμος. Σύμφωνα με το περιστατικό αυτό ένας ημιο-
νηγός τρέχει πανικόβλητος με το γάιδαρό του για να σωθεί και όταν
φτάνει σε ασφαλές μέρος συνειδητοποιεί ότι σέρνει πίσω του το κεφάλι
του νεκρού ζώου, το οποίο, όμως, κρατά στα «κλειδωμένα» δόντια του
μερικές ματωμένες κίτρινες μαργαρίτες. Η τελευταία αυτή εικόνα απο-
τελεί μια μικρή συμβολική δήλωση ζωής και αποτυπώνει σε ακόμη με-
γαλύτερο βαθμό τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η πλούσια, ζωντανή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του διηγήματος είναι φυσικό, παραστατικό, γλαφυρό, αντι-
λυρικό, ζωντανό.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «μαγειρεύεται περίφημα ο πόλεμος», «την επιληψία του
ομαδικού σκοτωμού», «ένα απ’ τα πιο μαύρα σημάδια της Ιστορίας των
Ανθρώπων», «Κι η τρομάρα τους ήταν εκπληκτικά ζωγραφισμένη μέσα
στα έξαλλα μάτια τους», «άκουσαν το μεγάλο κάλεσμα και απάντησαν
με το ερωτικό τους σάλπισμα· παρών!» «Και ο αντίλαλος πήρε...και τα
πήγε ως πέρα», «η λαγκαδιά βόγκησε βαριά», «σουβλερές σφυρηξιές»,
«τα εντόσθιά τους, που σάλευαν», «και τα μεγάλα μάτια τους ήταν γε-
μάτα απορίες και πόνους», «κλειδωμένα δόντια».

Παρομοιώσεις: «σαν ένα κοπάδι άσπρα προβατάκια,», «σαν άνθρω- 393
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ποι», «σαν κοκκινωπά φίδια», «σαν τρελός».
Προσωποποιήσεις: «άκουσαν το μεγάλο κάλεσμα και απάντησαν με

το ερωτικό τους σάλπισμα: παρών!», «και τα μεγάλα μάτια τους ήταν
γεμάτα απορίες και πόνους».

Οξύμωρο: «όμορφη χαράδρα», «σφάχτηκαν πάνω στο τρυφερό χορ-
τάρι», «κίτρινες μαργαρίτες ματωμένες».

Εικόνες: η εικόνα της μεταφοράς των τρομαγμένων ζώων («Η Με-
ραρχία μας...της Μεραρχίας μας»), η ηχητική εικόνα των «ερωτικών
σαλπισμάτων» των ζώων («Τα ζα ξεκουραστήκανε...ως πέρα στο περι-
στέρι»), η εικόνα του βομβαρδισμού και των ψυχορραγούντων ζώων
(«Ένα αεροπλάνο...ώστε να παραδώσει»), η εικόνα του ημιονηγού που
σέρνει το κεφάλι του νεκρού ζώου («Ένας ημιονηγός...μαργαρίτες μα-
τωμένες»).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1.Ο συγγραφέας συγκρίνει την τύχη των ανθρώπων και των ζώων

στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ποιους θεωρεί πιο αδικημένους για

γιατί;

Το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο «Η ζωή εν τάφω» αποτελεί
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αντιπολεμικής πεζογραφίας μέσα από το
οποίο απεικονίζεται ο ωμός ρεαλισμός, η αγριότητα και ο παραλογι-
σμός του πολέμου. Στις δύο πρώτες παραγράφους του αποσπάσματος,
στο εισαγωγικό μέρος της ενότητας («τα ζα στον πόλεμο!...Στοχάζουμε
πως κάποτε θα είναι ένα απ’ τα πιο μαύρα σημάδια της Ιστορίας των
Ανθρώπων») παρατίθενται οι προσωπικές απόψεις και τα συναισθήμα-
τα του πεζογράφου για την αδικαιολόγητη εμπλοκή των αθώων ζώων
στον πόλεμο. Αρχικά, λοιπόν, ο συγγραφέας συγκρίνει την τύχη των αν-
θρώπων  και των ζώων στις πολεμικές επιχειρήσεις και προβάλλει τα
αντιπολεμικά του αισθήματα και την προσωπική του άποψη ότι τα ζώα
αδικούνται περισσότερο σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς πρόκειται για
άκακα, αθώα και ανυπεράσπιστα όντα, που εμπλέκονται ακούσια σε αυ-
τές και εκτίθενται με άδικο τρόπο και χωρίς τη θέλησή τους στην παρά-
λογη βία του πολέμου, ο οποίος επέρχεται ως συνέπεια αποκλειστικά
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και μόνο των ανθρώπινων παθών, αδυναμιών και πράξεων. Τα «αγαθά
τα ζα» συμμετέχουν και υφίστανται τις συνέπειες ενός πολέμου, που οι
άνθρωποι προκαλούν εξαιτίας  των «συμφερόντων», των «ιδεολογιών»,
της «λόξας», της «μεγαλομανίας» και των «ενθουσιασμών» τους. Άλλω-
στε, ο άνθρωπος με την πονηρία του διαθέτει την ικανότητα να ξεφύγει
από δύσκολες καταστάσεις και να γλιτώσει. Τα αθώα, όμως, άλογα όντα
εκτίθενται ανυπεράσπιστα στη βία και τον παραλογισμό των ανθρωπί-
νων πολέμων.

2. Καταγράψτε την περιπέτεια των γαϊδάρων από τη στιγμή που

έφυγαν από το νησί ως την στιγμή της μαζικής τους εξόντωσης.

Η αδρή περιγραφή της περιπέτειας των ανυπεράσπιστων «επιστρα-
τευμένων»  γαϊδουριών, που εκτίθεται σε ουδέτερο ύφος, αρχίζει με τα
έκδηλα συναισθήματα φόβου και τρόμου, που τα κυριεύουν κατά τη με-
ταφορά τους από το νησί στη Μακεδονία, όπου έμειναν τελικά τα ζώα
και «έστησαν» το δικό τους πολεμικό φυλάκιο μέσα σε μια «όμορφη χα-
ράδρα». («Η Μεραρχία μας κουβάλησε μαζί της απ’ το νησί και μια συ-
ζυγαρχία γαϊδάρους...Κι η τρομάρα τους ήταν  εκπληκτικά ζωγραφι-
σμένη μέσα στα έξαλλα μάτια τους...Εκεί στην Κούπα, μέσα σε μιαν
όμορφη χαράδρα, έστησε τα παλούκια της η «Συζυγαρχία των ημιόνων»
της Μεραρχίας μας»). Μετά την περιγραφή της μεταφοράς των πυρο-
μαχικών στη Μακεδονία και την τοποθέτηση των στρατιωτών στα πο-
λεμικά χαρακώματα, εκτίθενται κάποιες στιγμές ξεκούρασης των ζώων,
καθώς και το πλήρες «ξελόγιασμά» τους από τον «πειρασμό» της φύ-
σης, η πανηγυρική επικράτηση των φυσικών ενστίκτων και το συναί-
σθημα της χαράς από την τροφή και την αναπαραγωγή («Τα ζα ξεκου-
ραστήκανε κάμποσες μέρες  απ’ το πολυμερίτικο περπάτημα που τα ‘χε
παραζαλισμένα στην κούραση... Η χαράδρα βούιζε από τα παράφωνα
επιθαλάμια χλιμιντρίσματα. Και ο αντίλαλος πήρε τα ερωτικά σαλπί-
σματα και τα πήγε ως πέρα στο Περιστέρι»). Τέλος, η αδρή περιγραφή
τελειώνει με τη μακάβρια μαζική εξόντωση των ζώων από το βομβαρδι-
σμό. Η ερωτική, λοιπόν, ανάπαυλα των γαϊδουριών ακολουθείται από
ένα μακελειό αθώων, που κόστισε τη ζωή τόσο των στρατιωτικών, όσο
και των άπραγων, ανυπεράσπιστων ζώων, που έγιναν στόχος των εχθρι-
κών πολεμικών αεροπλάνων («Ένα αεροπλάνο ξεκίνησε τότε βουίζο-
ντας απ’ αντίκρυ... Κατόπι, αναδιπλώθηκε, γύρισε το κεφάλι προς τη
μεγάλη λαβωματιά του κι αγκομαχούσε πολλήν ώρα ώσπου να παραδώ-
σει»). Στην τελευταία αυτή ενότητα ο συγγραφέας μεταφέρει τη φρικτή
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εικόνα των ψυχορραγούντων ζώων, που πληρώνουν για τις αδυναμίες
και για τα εγκλήματα των ανθρώπων.

3. Πώς παρουσιάζει ο Μυριβήλης τη ρεαλιστική σκηνή της ζωοκτο-

νίας και τί πετυχαίνει με την αδρή περιγραφή της;

Ο συγγραφέας περιγράφει τη σκηνή της μαζικής εξόντωσης των
αθώων και ανυπεράσπιστων ζώων με τρόπο ρεαλιστικό, ωμό, αντιλυρι-
κό και αντιποιητικό. Ο Στρ. Μυριβήλης εστιάζει την περιγραφή του στη
φρικτή εικόνα των ψυχορραγούντων ζώων, που έγιναν στόχοι των
εχθρικών αεροπλάνων και, αν και εντελώς αθώα, πλήρωσαν για τις
ανομίες και τα εγκλήματα  των γεμάτων πάθη ανθρώπων. Την ωμή,
σκληρή και ρεαλιστική περιγραφή της στιγμής του βομβαρδισμού των
στρατιωτών και των άπραγων και ανυπεράσπιστων ζώων διαδέχεται η
φρικτή σκηνή του χαροπαλέματος των αθώων όντων, συγκρίνοντας την
οικτρή αυτή εικόνα με την ανθρώπινη αντίδραση μπροστά στο θάνατο.
Με την ωμή περιγραφή της εξόντωσης των αθώων ζώων ο συγγραφέας
επιτυγχάνει την έκφραση των αντιπολεμικών του συναισθημάτων. Σκο-
πός του διηγήματος, που πραγματώνεται μέσω της αδρής, ρεαλιστικής,
λεπτομερούς και σκληρής περιγραφής του μακελειού των αθώων, είναι
η κατάδειξη της ταραγμένης ψυχολογίας και του τρόμου, που κυριαρ-
χούν σε καιρό πολέμου. Η ωμή περιγραφή της εξόντωσης των αθώων
ζώων, όπως παρουσιάζεται από τον πεζογράφο, φανερώνει την αγριό-
τητα, τη βαρβαρότητα, την παράλογη βία του πολέμου.

4. «Μέσα στα κλειδωμένα δόντια του...ματωμένες»: Πώς συσχετίζε-

ται ο θάνατος του ζώου με τη χαρά της ζωής και το κάλεσμα της

φύσης;

Η παραπάνω φράση αναφέρεται σε ένα από τα νεκρά ζώα, που κρα-
τά ακόμη στα «κλειδωμένα δόντια του» κίτρινες μαργαρίτες από τις χα-
ρούμενες στιγμές ερωτικής ανάπαυλας, που προηγήθηκαν του βομβαρ-
δισμού και του μακελειού των αθώων. Οι «κίτρινες μαργαρίτες» συνι-
στούν μια μικρή συμβολική δήλωση της ζωής που συνεχίζεται, ενώ η πε-
ριγραφή του τραγελαφικού περί στατικού, με το οποίο κλείνει η τελευ-
ταία αφηγηματική ενότητα του κειμένου, αποτυπώνει τη φρίκη και τον
παραλογισμό του πολέμου, καθώς ο ημιονηγός, που έτρεχε πανικόβλη-
τος μέσα στο βομβαρδισμό μαζί με το γάιδαρό του, νιώθει ασφαλής,
όταν πια φτάνει στα χαρακώματα των Φραντσέζων ψωμάδων, όπου,
όμως, συνειδητοποιεί το θάνατο του ζώου του, μετά την γελοιοποίησή
του από τους εκεί φαντάρους, επειδή τόση ώρα τραβούσε το ματωμένο396

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:42  ™ÂÏ›‰·396



χαλινάρι, που έσερνε την κομμένη γαϊδουροκεφαλή με τις «κίτρινες μα-
τωμένες μαργαρίτες». Στην τελευταία αυτή, λοιπόν φράση του αποσπά-
σματος συσχετίζεται η χαρά της ζωής, της τροφής και της αναπαραγω-
γής, η ευχαρίστηση από την ανταπόκριση στο κάλεσμα της φύσης («μια
τούφα κίτρινες μαργαρίτες») με τον πόνο και τη φρικαλεότητα του θα-
νάτου («ματωμένες»). Αναμφισβήτητα, πρόκειται για δύο καταστάσεις
αντιθετικές, που στο κείμενο συσχετίζονται, καθώς διαδέχεται η μία την
άλλη, με σκοπό την ανάδειξη της ταραγμένης ψυχολογίας του τρόμου ,
της φρίκης, της αγριότητας  και του παραλόγου του πολέμου.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Σε ποια σημεία του κειμένου τονίζονται περισσότερο τα αντιπολεμι-
κά αισθήματα του αφηγητή;

2. Με ποιον τρόπο εκφράζεται στο απόσπασμα η ταραγμένη ψυχολογία
και ο τρόμος του πολέμου;
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«μ›Ô˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÂ›·  ÙÔ˘ ∞Ï¤ÍË ∑ÔÚÌ¿»

¡π∫√™ ∫∞∑∞¡ΔZ∞∫∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Νίκος Καζαντζάκης (1884 – 1957) γεννήθηκε το 1884 στο Ηράκλειο
της Κρήτης. Το 1897 μαζί με την οικογένειά του κατέφυγαν ως πρόσφυ-
γες στη Νάξο. Το 1899 επέστρεψαν στην Κρήτη. Από το 1902 έως το 1906
φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, όπου αρίστευσε. Το 1907 κατέφυγε
για σπουδές το Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τη φιλοσοφία του Νίτσε
και του Μπερξόν. Στο μεταξύ είχε ήδη αρχίσει το συγγραφικό του έργο.

Το 1910 επέστρεψε στην Ελλάδα και ένα χρόνο αργότερα παντρεύ-
τηκε τη συγγραφέα Γαλάτεια Αλεξίου. Για βιοποριστικούς λόγους μετέ-
φρασε φιλοσοφικά, κυρίως, έργα. Το 1914 γνώρισε τον Άγγελο Σικελια-
νό, με τον οποίο συνδέθηκε με στενή φιλία και ταξίδεψε μαζί του στο
΄Αγιον Όρος. Το 1919 διορίστηκε γενικός διευθυντής του Υπουργείου
Περιθάλψεως από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και πήγε για διάστημα δεκα-
πέντε μηνών στον Καύκασο, όπου φρόντισε για την περίθαλψη των
Ελλήνων που ζούσαν εκεί.

Ταξίδεψε σε πολλά μέρη και το 1924, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού
του στην Ιταλία, προσχώρησε στον κομμουνισμό. Το 1926 διαλύθηκε ο
γάμος του με τη Γαλάτεια και ύστερα από λίγο παντρεύτηκε την Ελένη,
τη γυναίκα που υπήρξε πιστή σύντροφός του σε όλη του τη ζωή. Το 1932
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και άρχισε να μεταφράζει τη «Θεία Κωμω-
δία» του Δάντη, ενώ το 1942 συνεργάστηκε με το Γιάννη Κακριδή στη
μετάφραση της Ιλιάδας. Προτάθηκε δύο φορές για το βραβείο Νόμπελ,
το 1946 και το 1957, ενώ το 1956 τιμήθηκε με το βραβείο Ειρήνης.

Πέθανε το 1957 και η σορός του μεταφέρθηκε το Ηράκλειο της Κρή-
της. Στον τάφο του ύστερα από δική του επιθυμία, γράφτηκε η φράση:
«Δε φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι λεύτερος».

Το έργο

Ο Ν. Καζαντζάκης υπήρξε ένας βαθιά στοχαστικός άνθρωπος και
ένας μεγάλος και πραγματικός φιλόσοφος. Στο  Παρίσι, ο λογοτέχνης
γνώρισε τα διδάγματα του Νίτσε και του Μπερξόν, τα οποία αξιοποίη-
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σε με γόνιμο τρόπο, για να διαμορφώσει τη δική του φιλοσοφία. Στο έρ-
γο του διαφαίνεται ο θαυμασμός του για το Χριστό, στο πρόσωπο του
οποίου έβλεπε τον άνθρωπο που αγωνίζεται και νικά τα πάθη του. Επί-
σης, δέχτηκε επιρροές και από τη βουδιστική φιλοσοφία.

Στο έργο του Ν. Καζαντζάκη είναι εμφανές το αίτημά του για δικαι-
οσύνη, αξιοπρέπεια, ελευθερία και συνεχή αγώνα. Σύμφωνα με τον Κα-
ζαντζάκη ο αγώνας αυτός θα βοηθήσει τον άνθρωπο να υποτάξει την
ύλη. Άλλωστε, ο άνθρωπος οφείλει να αντιστέκεται στα σύνορα και
τους περιορισμούς και να μην υποκύπτει στο φόβο και την ελπίδα, έτσι
ώστε να μπορεί ελεύθερος να συνεχίσει τον αγώνα του. Ακόμη, πιστεύ-
ει ότι ο Θεός ταυτίζεται με τον αγώνα αυτό του ανθρώπου να κατακτή-
σει την ελευθερία. Μέσα στο έργο του προσπαθεί να ανακαλύψει την
αλήθεια και πλάθει στο μυαλό του την προσωπικότητα του Οδυσσέα,
του ανθρώπου που είναι ελεύθερος και ασυμβίβαστος σε κάθε είδους
εξαναγκασμό.

Τέλος, η προσφορά του Ν. Καζαντζάκη στη νεοελληνική λογοτεχνία
υπήρξε τεράστια και το έργο του αναγνωρίστηκε διεθνώς. Ιδιαίτερη εί-
ναι η γεμάτη δύναμη και νεύρο γλώσσα που χρησιμοποιεί. Επίσης, η
γλώσσα του είναι γεμάτη από κρητικούς ιδιωματισμούς, καθώς τα πε-
ρισσότερα έργα του εξελίσσονται στην Κρήτη.

Έργα:

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται,
ο Καπετάν Μιχάλης, Ο Φτωχούλης του Θεού, Ο Τελευταίος Πειρασμός.

Ποιήματα, θεατρικά έργα σε στίχους, φιλοσοφικά δοκίμια, ταξιδιω-
τικές εντυπώσεις.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το επιλεγμένο απόσπασμα τοποθετείται στο πρώτο μέρος ενός από
τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του Ν. Καζαντζάκη και περιγράφει τη
γνωριμία του συγγραφέα με τον ήρωα του βιβλίου του. Μέσα από την
περιγραφή αυτή επιδιώκεται η γνωριμία, παράλληλα με το συγγραφέα,
του αναγνώστη με έναν από τους πιο γνωστούς μυθιστορηματικούς
ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον Αλέξη ζορμπά που αγαπά με
πάθος τη ζωή και ξέρει να απολαμβάνει τις χαρές της. Πιστός του σύ-
ντροφος στις χαρές και τις λύπες της ζωή είναι το σαντούρι, με το οποίο
ο πρωταγωνιστής έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. 399
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Τον πρωτογνώρισα στον Πειραιά...Ξημέρωνε»: Περι-
γραφή του χώρου και του χρόνου συνάντησης.

2η ενότητα: «Ό,τι απ’ όλα μου ’κανε εντύπωση… το πρόσωπο του Πα-
ναΐτ Ιστράτη»: Η πρώτη συνάντηση του συγγραφέα με το μυθιστορηματικό
του ήρωα – η γνωριμία των δύο πρωταγωνιστών – η περιγραφή των εξω-
τερικών και των εσωτερικών χαρακτηριστικών του διηγηματικού ήρωα.

3η ενότητα: «-Και τι έχεις στον μπόγο;...μη μας κρυώσει»: η αγάπη
του Zορμπά για το σαντούρι και η σημασία της μουσικής στη ζωή του.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο απόσπασμα περιγράφεται η γνωριμία του συγγραφέα με το μυ-
θιστορηματικό του ήρωα, Αλέξη Zορμπά. Μέσα από το διάλογο που
εκτυλίσσεται μεταξύ των δύο προσώπων κατά τη διάρκεια της πρώτης
τους συνάντησης, ο Αλέξης Zορμπάς παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος
που κατευθύνεται από μια υγιή ζωική δύναμη, αγαπά με πάθος τη ζωή
και την απολαμβάνει σε όλες τις εκδηλώσεις της. Επίσης, στο κείμενο
διακρίνονται χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ήρωα, όπως η
ελευθερία πνεύματος και λόγου καθώς και η εμπειρία των ανθρώπων,
που προκαλούν το θαυμασμό και το σεβασμό του συνομιλητή του. Πα-
ράλληλα, με τα εσωτερικά στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα
και το χαρακτήρα του ήρωα, ο συγγραφέας αποδίδει με μια ρεαλιστική
περιγραφή και τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Τέλος, στην τελευταία
θεματική ενότητα του κειμένου αποτυπώνεται η αγάπη του Αλέξη Zορ-
μπά για το σαντούρι, περιγράφεται η ιδιαίτερη σχέση του με το μουσι-
κό αυτό όργανο και δηλώνεται η σημασία της μουσικής στη ζωή του,
που τον συντροφεύει πιστά σε κάθε χαρά και λύπη.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του κειμένου ο συγγραφέας περι-
γράφει το χώρο και το χρόνο της συνάντησης με μια σειρά αισθαντικών
εικόνων. Στο έργο αυτό, ο Ν. Καζαντζάκης συνδυάζει στοιχεία αυτοβιο-
γραφικά και μυθοπλαστικά, καθώς ο Αλέξης Zορμπάς, ο μυθιστορημα-
τικός του ήρωας, αποτελεί υπαρκτό πραγματικό πρόσωπο, αλλά ο συγ-400
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γραφέας επινοεί αρκετά επεισόδια και μεταφέρει τον τόπο όπου δια-
δραματίστηκαν τα γεγονότα από τη Μάνη στην Κρήτη.

2η ενότητα: Στη δεύτερη θεματική ενότητα περιγράφεται η πρώτη
γνωριμία του συγγραφέα με το διηγηματικό του ήρωα και μέσα από το
διάλογο που εκτυλίσσεται σκιαγραφούνται με αριστοτεχνικό τρόπο οι
προσωπικότητες των δύο πρωταγωνιστών. Ο Αλέξης Zορμπάς προβάλ-
λεται ως πρότυπο ανθρώπου, που κατευθύνεται από μια υγιή ζωική δύ-
ναμη, αγαπά με πάθος τη ζωή και γνωρίζει να απολαμβάνει τις χαρές
της. Επίσης, στα χαρακτηριστικά, που διαθέτει, προστίθενται η ελευθε-
ρία πνεύματος και λόγου, η ευφυία, η εμπειρία των ανθρώπων και η
αγάπη για την περιπέτεια, στοιχεία που εντυπωσιάζουν το διαφορετικό
συνομιλητή του. Τέλος, με μια επιτυχημένη ρεαλιστική περιγραφή απο-
δίδονται στην ίδια ενότητα και τα εξωτερικά γνωρίσματα του ήρωα.

3η ενότητα: Στην τελευταία θεματική ενότητα καταδεικνύεται η με-
γάλη αγάπη του πρωταγωνιστή για το σαντούρι και διαγράφεται η ιδι-
αίτερη σχέση του με το μουσικό αυτό όργανο, που τον συντροφεύει πι-
στά σε κάθε χαρά και λύπη της ζωής του. Μέσα από την περιγραφή της
σχέσης αυτής ο συγγραφέας και ο αναγνώστης γνωρίζει κάποιες από τις
αντιλήψεις του μυθιστορηματικού ήρωα για τη ζωή και αντιλαμβάνεται
την αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η πλούσια, ζωντανή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος χαρακτηρίζεται παραστατικό, ζωντανό, δυνατό.
Η αφήγηση είναι άμεση και γίνεται σε α΄ πρόσωπο.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Τα ψάρια παραζαλισμένα από τα χτυπήματα της φουρ-
τούνας», «στο πρόσωπο του νερού», «τα μάτια του, περιγελαστικά,
θλιμμένα, ανήσυχα, όλο φλόγα», «με γοργό ελαστικό περπάτημα», «μά-
τια που σπίθιζαν», «Κρατάς και του λόγου σου ζυγαριά, ε; ζυγιάζεις με
το δράμι, ε;». «κοκαλιάρης», «όλες τις δουλειές του ποδαριού, του χε-
ριού, του κεφαλιού», «ο διάβολος έβαλε την ουρά του», «τον σπάζω στο
ξύλο», «Έτσι μου κάπνισε», «Από της μυλωνούς τον πισινό ζητάς ορ- 401
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θογραφία», «όταν με σφίξουν οι φτώχειες», «μακρύς μακρύς καλόγερος
και πίτα η κεφαλή μου», «τα κάνω μπούλβερη και κουρνιαχτό», «Πιά-
στηκε η αναπνοή μου», «το αίμα έβραζε», «το μάτι του ήταν καρφωμένο
απάνω μου», «με τρυπούσε και μ’ έψαχνε αχόρταγο», «έπεσα κι εγώ με
τα μούτρα στο λάκκο», «να παν’  οι πίκρες κάτω;» «ένα ζεστό λαρύγγι,
μια ακατέργαστη μεγάλη ψυχή, που ακόμα δεν αφαλοκόπηκε από τη μά-
να της τη Γη».

Παρομοιώσεις: «σα να το ‘χαν φάει τα λιόβορια», «σα να ‘γδυναν γυ-
ναίκα», «σα να χάιδευαν γυναίκα», «όπως τυλίγουμε αγαπημένο σώμα
μη μας κρυώσει».

Εικόνες: Η εικόνα της περιγραφής του χώρου και του χρόνου της συ-
νάντησης («Τον πρωτογνώρισα...Ξημέρωνε[...]»), η εικόνα της περιγρα-
φής των εξωτερικών χαρακτηριστικών του μυθιστορηματικού ήρωα, η
οπτική και ηχητική εικόνα από τη «βουή της θάλασσας», η εικόνα του
σαντουριού («Κοίταξα τα χέρια...η μας κρυώσει»).

Αντιθέσεις: «μύριζε ο αγέρας ανθρώπινη βόχα και φασκόμηλο».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση; Με ποιον τρόπο περιγράφει

ο αφηγητής τον Αλέξη Zορμπά; Ποια είναι τα στοιχεία που τον

ελκύουν στην πρώτη τους συνάντηση;

Στο κείμενο του Ν. Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά» η αφήγηση πραγματοποιείται σε α΄ πρόσωπο, καθώς το πρόσωπο
που διηγείται την ιστορία, ο συγγραφέας, είναι δραματοποιημένος,
αφού βλέπει από εσωτερική οπτική γωνία, από την οπτική γωνιά ενός
προσώπου που συμμετέχει στα δρώμενα ως βασικός ήρωας.

Στο διήγημα, λοιπόν, περιγράφεται με άμεση αφήγηση η συνάντηση
και γνωριμία του συγγραφέα με τον Αλέξη Ζορμπά. Αρχικά, ο αφηγη-
τής εκθέτει με μια ρεαλιστική περιγραφή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά
και την ηλικία του διηγηματικού ήρωα («Ό,τι απ’ όλα μου ’κανε εντύ-
πωση ήταν τα μάτια του, περιγελαστικά, θλιμμένα, ανήσυχα, όλο φλό-
γα», «Βουλιαγμένα μάγουλα, χοντρή μασέλα, εξογκωμένα ζυγωματικά,
ψαρά κατσαρωμένα μαλλιά, μάτια που σπίθιζαν», «το πρόσωπο του
ήταν γεμάτο ζάρες, σκαλισμένο, σαρακοτρυπημένο», «το μάτι του ήταν
καρφωμένο απάνω μου μικρό στρογγυλό κατάμαυρο με κόκκινες φλεβί-
τσες στο ασπράδι·», «γιομάτα ρόζους και χαραμάδες»). Έπειτα, ο συγ-402
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γραφέας περιγράφει τον ήρωά του ως πρότυπο του ανθρώπου που κι-
νείται από μια υγιή ζωική δύναμη, ξέρει να χαίρεται τις χαρές της ζωής
(«Φαινόταν πολυταξιδεμένος, πολυζωϊσμένος», «Φιλήδονος, συλλογί-
στηκα, μερακλής...», «μια ζωντανή καρδιά, ένα ζεστό λαρύγγι, μια ακα-
τέργαστη μεγάλη ψυχή»), διαθέτει ελευθερία πνεύματος και εμπειρία
των ανθρώπων. Επίσης, μέσα από ένα ζωντανό διάλογο διακρίνεται η
ευφυία και η ελευθεροστομία του ήρωα, καθώς και η περιπετειώδης
πλευρά του και οι αντιλήψεις του για τη ζωή και την καλλιτεχνική δη-
μιουργία.

Στοιχεία που εντυπωσιάζουν τον αφηγητή στην πρώτη του συνάντη-
ση με τον Αλέξη Ζορμπά αποτελούν η ελευθεροστομία, η ελευθερία
πνεύματος, τα λόγια του ήρωα, οι εμπειρίες του από τη ζωή, τους αν-
θρώπους και τα ταξίδια. («Μου άρεσαν οι τσεκουράτοι τρόποι και τα
λόγια του... Φαίνουνταν πολυταξιδεμένος, πολυζωϊσμένος Σεβάχ Θα-
λασσινός· μου άρεσε»).

2. Πώς παρουσιάζει τον εαυτό του ο αφηγητής ώστε να τον αντιδια-

στείλει με τοΖορμπά;

Ο αφηγητής του κειμένου μέσα από το διάλογο που περιγράφεται πα-
ρουσιάζεται ως άνθρωπος συνετός, εγκρατής και προνοητικός, ο οποί-
ος λειτουργεί περισσότερο με τη λογική παρά με το συναίσθημα, σε αντί-
θεση με τον Αλέξη Ζορμπά που κινείται από μια υγιή ζωική δύναμη και
ξέρει να χαίρεται τις χαρές της ζωής. Επίσης, ο αφηγητής εμφανίζεται
πιο σκεπτικός και προσεχτικός στα λόγια συγκριτικά με τον ελευθερό-
στομο, αυθόρμητο και επιπόλαιο συνομιλητή του. («Γιατί, τι να σε κά-
μω;... κατά διαόλου οι ζυγαριές!»), ο συγγραφέας προβάλλεται ως ένας
άνθρωπος του πνεύματος, του διαβάσματος και διαφοροποιείται από
τον ήρωα του διηγήματός του, που κλίνει προς τη χαρά της ζωής, τη δια-
σκέδαση, τη μουσική («Έκλεισα τον Ντάντε», «Ε, μωρέ, πως φαίνεται
πως δεν παίζεις κανένα όργανο»). Τέλος, αναμφισβήτητα στα λόγια του
Αλέξη Ζορμπά διακρίνεται ένας χιουμοριστικός, διασκεδαστικός τό-
νος, που αντιδιαστέλλεται με το σοβαρό ύφος και τις μετρημένες κου-
βέντες του συνομιλητή του.

3. Πώς αφηγείται ο Zορμπάς τη γνωριμία του με το σαντούρι; Ποια

είναι η αντίδραση του πατέρα του στην επιθυμία να μάθει αυτό

το όργανο; Συγκρίνετε την στάση του νεαρού ζορμπά με την στά-

ση του γιου του αγιογράφου στο διήγημα του Κ. Θεοτόκη «Η τέ-

χνη του αγιογράφου». 403
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Μέσα από την περιγραφή του Αλέξη Ζορμπά για την πρώτη του επα-
φή με το σαντούρι διαφαίνεται η μεγάλη του λαχτάρα και αγάπη γι’ αυ-
τό το όργανο. Σ’ ένα πανηγύρι του χωριού του ο Ζορμπάς άκουσε για
πρώτη φορά το όργανο αυτό κι εντυπωσιάστηκε τόσο από τον ήχο του
που του κόπηκε η ανάσα. Ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία και το πείσμα
του να μάθει να παίζει το σαντούρι που για τρεις μέρες έμεινε νηστικός
και ξόδεψε όλες του τις οικονομίες, για να αγοράσει το μουσικό αυτό
όργανο. Αφού απέκτησε το πολυπόθητο όργανο έφυγε μαζί του για τη
Θεσσαλονίκη, για να μαθητεύσει κοντά σε ένα δάσκαλο του σαντουριού.
Επειδή, όμως, δε διέθετε τα απαραίτητα για τα μαθήματα χρήματα, έπε-
σε στα πόδια του δασκάλου του για να τον παρακαλέσει. Τόσο μεγάλη
ήταν η αγάπη του για το σαντούρι και η επιθυμία του να μάθει να παί-
ζει το όργανο αυτό. Τελικά, μαθήτευσε κοντά του για ένα χρόνο και από
τότε παίζει σαντούρι, για να απαλύνει την στενοχώρια και τον πόνο
του.

Η αντίδραση του πατέρα του, όταν ο Αλέξης Ζορμπάς εξέφρασε τη
σφοδρή του επιθυμία να μάθει το σαντούρι, δεν ήταν θετική, καθώς τον
αποκάλεσε τσιγγάνο («κατσίβελο»), επειδή θέλησε να αποκτήσει και να
παίξει κάποιο μουσικό όργανο.

Σε αντίθεση με το γιο του αγιογράφου στο έργο «Η τέχνη του αγιο-
γράφου» του Κ. Θεοτόκη, που πιέζεται ψυχολογικά να μάθει και να συ-
νεχίσει την πατροπαράδοτη τέχνη του αγιογράφου, αν και δε διαθέτει
την απαραίτητη καλλιτεχνική κλίση και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες του πατέρα του, ο νεαρός Αλέξης Ζορμπάς νιώθει έντονη
την επιθυμία να μάθει την τέχνη του σαντουριού, ξοδεύει όλες του τις
οικονομίες για την απόκτηση του μουσικού αυτού οργάνου και αισθά-
νεται απεριόριστη ευγνωμοσύνη προς τον άνθρωπο που τον δίδαξε την
τέχνη αυτή. Eπίσης, ο νεαρός Aλέξης Zορμπάς αντιτίθεται στη θέληση
του πατέρα του, ενώ ο γιος του αγιογράφου υποτάσσεται υπομονετικά
και με σεβασμό στην πατρική εξουσία.

4. «Τι, θα πει τέχνη...λόγια»: Γιατί ένας συγγραφέας, που τόσα πολ-

λά έχει διαβάσει περί τέχνης, θεωρεί σοφά τα λόγια του Ζορμπά;

Συμμερίζεστε το θαυμασμό του συγγραφέα για το Ζορμπά και

γιατί;

Τα λόγια του Αλέξη Ζορμπά αποκτούν σοφία, καθώς, σύμφωνα με το
συγγραφέα, προέρχονται από «μία ζωντανή καρδιά, ένα ζεστό λαρύγγι,
μία ακατέργαστη μεγάλη ψυχή», ένα αυθεντικό και ζωντανό άνθρωπο,
που κινείται από μια υγιή ζωϊκή δύναμη και ξέρει να χαίρεται τις χαρές404
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της ζωής. Στο δεύτερο μέρος του αποσπάσματος περιγράφεται η σχέση
του διηγηματικού ήρωα με το σαντούρι, που τον συντροφεύει από τη νε-
αρή του ηλικία στις χαρές και τις λύπες, και τονίζεται η μεγάλη του επι-
θυμία να μάθει την τέχνη αυτή, καθώς και η τρυφερότητα με την οποία
το παρουσιάζει στο συγγραφέα. Η μεγάλη αυτή αγάπη, η σφοδρή επιθυ-
μία για την εκμάθηση της τέχνης αυτής εντυπωσιάζουν το συγγραφέα, ο
οποίος θεωρεί τα λόγια του συνομιλητή του για την τέχνη σοφά, επειδή
προέρχονται μέσα από την ψυχή του και αποτελούν εξωτερίκευση των
εσωτερικών του συναισθημάτων. Αναμφισβήτητα, ο θαυμασμός του
συγγραφέα για τον άνθρωπο που συναντά πρώτη φορά και γνωρίζει εί-
ναι δικαιολογημένος, καθώς στην πορεία του διαλόγου και της γνωρι-
μίας συνειδητοποιεί και αντιλαμβάνεται ότι συνομιλεί με έναν αυθεντι-
κό, ειλικρινή και ζωντανό άνθρωπο με καθαρά, πραγματικά και βαθιά συ-
ναισθήματα, με «ζωντανή καρδιά», «με ζεστό λαρύγγι», «με μία ακατέρ-
γαστη μεγάλη ψυχή», με αγάπη για τη ζωή, με ελευθερία πνεύματος, με ευ-
φυία και με εμπειρία των ανθρώπων και των καταστάσεων της ζωής.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να χαρακτηρίσετε τον Αλέξη Ζορμπά μέσα από το κείμενο. Να περι-
γράψετε την στάση του απέναντι στη ζωή.

2. Σε ποια σημεία διαφαίνεται η μεγάλη αγάπη του μυθιστορηματικού
ήρωα για το σαντούρι;

405
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«ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ °.™.»

°πøƒ°√™ ™∂º∂ƒ∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

O Γιώργος Σεφέρης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Γιώργος
Σεφεριάδης, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1900 και πέθανε στην Αθήνα το
1971. Yπήρξε κορυφαίος ποιητής, ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε το
1963 με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας και διπλωμάτης. Προέρχεται
από λόγια οικογένεια, η οποία εγκαταστάθηκε το 1914 με την έκρηξη του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αθήνα, όπου ο ποιητής τελείωσε το
γυμνάσιο, για να φύγει μετά στο Παρίσι και να σπουδάσει νομικά. Εκεί
βρίσκεται, όταν γίνεται η Μικρασιατική καταστροφή, τραγικό γεγονός
που σημαδεύει την ψυχή του και επανέρχεται συχνά στην ποίησή του.
Από το 1926 υπηρέτησε στο διπλωματικό σώμα σε διάφορες θέσεις και
πόλεις, καθώς και ως πρεσβευτής στο Λονδίνο από το 1957 έως το 1962.
Η κηδεία του, στις 20-9-1971, πήρε το χαρακτήρα παλλαϊκής αντιδικτα-
τορικής εκδήλωσης.

Το έργο

Ο Γ. Σεφέρης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώ-
πους της Γενιάς του 1930 και εμφανίζεται στο χώρο της λογοτεχνίας το
1931 με την ποιητική συλλογή Στροφή. Πρόκειται για ένα βιβλίο ορια-
κό, που φανερώνει με τον τίτλο του έναν καινούργιο προσανατολισμό
της νεοελληνικής ποίησης μετά το πνεύμα διάλυσης και παρακμής της
δεκαετίας 1920 – 1930. 

Έργα:

Ποιήματα: Στροφή (1931), Η στέρνα, Μυθιστόρημα (1935), Γυμνο-
παιδία, Τετράδιο γυμνασμάτων, Ημερολόγιο καταστρώματος Α΄
(1940), Ημερολόγιο καταστρώματος Β΄ (1944), Κίχλη, Ποιήματα 1924 –
1946, ... Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν, Τρία κρυφά ποιήματα.

Δοκίμια: Δοκιμές (1944 και σε δύο τόμους το 1974).
Μεταφράσεις: Mετέφρασε σύγχρονους Eυρωπαίους και Aμερικα-

νούς ποιητές, καθώς και το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα (από την
Παλαιά Διαθήκη) και την Αποκάλυψη του Ιωάννη (από την Καινή Δια-
θήκη).406
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο τίτλος του ποιήματος «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» παραπέμπει σε κά-
ποια «μίμηση ύφους». Όμως, ο ποιητής εμφανίζεται να μιμείται τον
εαυτό του, καθώς τα αρχικά παραπέμπουν στο όνομά του. Στο ποίημα
αναπτύσσεται ο ιστορικός και κοινωνικός προβληματισμός του ποιητή,
που ταξιδεύει σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς τόπους της μεσοπο-
λεμικής Ελλάδας και πληγώνεται από την πεζή και ρηχή πραγματικότη-
τα του παρόντος που αντιτίθεται στο αρχαίο μεγαλείο του ένδοξου μυ-
θολογικού παρελθόντος. Το ποίημα επικεντρώνεται στα αισθήματα αλ-
λοτρίωσης αδράνειας, αποπροσανατολισμού και στασιμότητας που χα-
ρακτηρίζουν τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο, το παρελθόν, τους
γύρω τους και τον εαυτό τους.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει... με χτί-
κιασαν οι βαρκαρόλες» (στιχ. 1-17): η περιδιάβαση του ποιητικού υπο-
κειμένου σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς τόπους της μεσοπολεμι-
κής Ελλάδας – η αντιπαράθεση του αρχαίου μεγαλείου ορισμένων ελλη-
νικών μυθολογικών τόπων με την πεζή και ρηχή πραγματικότητα των
«αμυθολόγητων» νησιών του σύγχρονου τουριστικού ενδιαφέροντος – η
«πληγή» που προκαλεί στον ομιλητή η αντίθεση αυτή.

2η ενότητα: «Τι θέλουν όλοι αυτοί που λένε...ο καπετάνιος μένει
μαρμαρωμένος μες στ’ άσπρα και στα χρυσά» (στιχ. 18-43): περιγραφή
εικόνων σύγχρονης παρακμής, που υποδηλώνουν αισθήματα αδράνειας
απραξίας, αλλοτρίωσης και αποπροσανατολισμού. Το ακυβέρνητο τα-
ξίδι της Ελλάδας μέσα στην ιστορία και η στασιμότητα των κατοίκων
της – οι αυτόχειρες κουρασμένοι από την μακρόχρονη και άσκοπη ανα-
μονή επιχειρούν τον άνισο αγώνα «να πιάσουν το μεγάλο καράβι με το
κολύμπι».

3η ενότητα: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει―...Το
καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓΩΝΙΑ 937»: (στιχ. 44-46) : επανάληψη
της ομολογίας του ποιητή ότι η ευαισθησία του «πληγώνεται» όταν τα-
ξιδεύει σε ελληνικούς τόπους – ο ιστορικός και κοινωνικός προβλημα-
τισμός του ποιητή – η αγωνία του για το άμεσο μέλλον.

407

KÂ›ÌÂÓÔ 49-51

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:44  ™ÂÏ›‰·407



¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στον πρώτο στίχο του ποιήματος ο ομιλητής ομολογεί την ευαισθησία
του, που «πληγώνεται», όταν ταξιδεύει σε ελληνικούς τόπους. Την «πλη-
γή» αυτή προκαλεί η περιδιάβασή του σε περιοχές με ένδοξο μυθολογικό
παρελθόν, όπως το Πήλιο, η Σαντορίνη, οι Μυκήνες, οι οποίες έρχονται
σε σύγκρουση με τα «αμυθολόγητα» νησιά του σύγχρονου τουριστικού
ενδιαφέροντος όπως οι Σπέτσες, ο Πόρος και η Μύκονος. Οι τόποι αυ-
τοί αντιπροσωπεύουν το ταπεινό παρόν της σύγχρονης Ελλάδας. Ο ποι-
ητής περιγράφει εικόνες της σύγχρονης παρακμής, υποδηλώνοντας αι-
σθήματα αλλοτρίωσης, αδράνειας και συλλογικής δυστοκίας. Τέλος ο
ποιητής παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα μεγάλο καράβι που ταξιδεύει
στην ιστορία ακυβέρνητο και χωρίς πυξίδα.  Οι κάτοικοί της, όμως, μέ-
νουν στάσιμοι και όσοι κουρασμένοι από την αναμονή επιχειρούν «να
πιάσουν το καράβι με το κολύμπι» ταυτίζονται με τους αυτόχειρες.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του ποιήματος, αρχικά, ο ομιλητής
ομολογεί την ευαισθησία του που «πληγώνεται», όταν ταξιδεύει στους
ελληνικούς τόπους. Η πληγή αυτή προκαλείται από τους μυθολογικούς
συνειρμούς του αρχαίου μεγαλείου, που δημιουργούν τόποι, όπως το
Πήλιο (Κένταυροι), η Σαντορίνη (κυκλαδικός πολιτισμός), και οι Μυ-
κήνες (κύκλος των Ατρειδών), οι οποίοι, όμως, συγκρούονται με την πε-
ζή και ρηχή πραγματικότητα («βαρκαρόλες») (στιχ. 17). που κυριαρχεί
σε «αμυθολόγητα νησιά του σύγχρονου τουριστικού ενδιαφέροντος,
όπως οι Σπέτσες, ο Πόρος και η Μύκονος.

2η ενότητα: Το ποίημα εστιάζεται στα αισθήματα αλλοτρίωσης,
απραξίας και στασιμότητας, που αποδίδουν τη σχέση των ανθρώπων με
τον τόπο, το παρελθόν, τους γύρω τους αλλά και τον εαυτό τους. Τα αι-
σθήματα αυτά υποβάλλονται μέσα από μια σειρά εικόνων σύγχρονης
παρακμής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αποσπασματικός
διάλογος των στίχων 20-22, ο οποίος φανερώνει τη συμβολή της αγο-
ραίας καθαρεύουσας στη συλλογική δυστοκία και παρακμή που περι-
γράφει ο ποιητής. Παράλληλα, με τον ποιητή ταξιδεύει και η Ελλάδα
στην ιστορία χωρίς πυξίδα και κυβερνήτη. Όμως, οι κάτοικοί της μέ-
νουν στάσιμοι και όσοι κουράζονται από την πολύχρονη και μάταιη
αναμονή και επιχειρούν τον άνισο αγώνα «να πιάσουν το μεγάλο καρά-
βι με το κολύμπι» ταυτίζονται με τους αυτόχειρες που δηλώνονται και408
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με τον στίχο του αρχαίου τραγικού Αισχύλου «ορώμεν ανθούν πέλαγος
Αιγαίον νεκροίς», σύμφωνα με τον  οποίο τα κορμιά τους ανθίζουν στο
Αιγαίο.

3η ενότητα: Στην τελευταία ενότητα, ο ομιλητής επαναλαμβάνει την
πληγή που του προκαλεί η περιδιάβασή του σε τόπους τουριστικούς και
αρχαιολογικούς της σύγχρονής του Ελλάδας. Επίσης, στον καταληκτικό
στίχο του ποιήματος ο ομιλητής μέσα από το όνομα ενός καραβιού εκ-
φράζει το δυσοίωνο προαίσθημά του για το άμεσο μέλλον. («ΑΓΩΝΙΑ
937»).

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι εκφραστική, απλή, καθαρή, δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος είναι λιτό, σοβαρό, απαισιόδοξο, στοχαστικό, μελαγχολικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

Ο στίχος είναι ελεύθερος.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «η Ελλάδα με πληγώνει», (στιχ. 1), «κι η θάλασσα μ’
ακολουθούσε», (στιχ. 4), «τα νερά του βουνού», (στιχ. 6), «αγγίζοντας
νησιά που βούλιαζαν», (στιχ. 7), «μου  κάρφωσε το χέρι...μιας νιότης βα-
σιλεμένης» (στιχ. 9-11), «με χτίκιασαν οι βαρκαρόλες (στιχ. 17), «η
Ελλάδα ταξιδεύει» (στιχ. 23, 35), «να του στρώνει τις ρυτίδες...όλα τα
πετεινά τ’ ουρανού» (στιχ. 32-34), «να πιάσουμε το μεγάλο καράβι με το
κολύμπι» (στιχ. 37), «στο στερνό φως που βασιλεύει» (στιχ. 42), «ο κα-
πετάνιος μένει μαρμαρωμένος» (στιχ. 43), «γυμνοί γρανίτες» (στιχ. 45).

Παρομοιώσεις: «σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου» (στιχ. 5).
Εικόνες: η εικόνα της περιγραφής των τόπων που περιδιαβαίνει ο

ομιλητής (στιχ. 1-17), η εικόνα της Ελλάδας που ταξιδεύει (στιχ. 23, 35)
,η εικόνα του ανθρώπου που φωτογραφίζεται (στιχ. 30-34), η μεταφορι-
κή εικόνα των αυτοχείρων που επιχειρούν με το κολύμπι να πιάσουν το
μεγάλο καράβι (στιχ. 37), η οπτική και ηχητική εικόνα των καραβιών
που σφυρίζουν στον Πειραιά και η εικόνα του λιμανιού (στιχ. 40-43), η
εικόνα των τόπων στους οποίους ταξιδεύει ο ομιλητής (στιχ. 45). 409
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Επαναλήψεις: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» (στιχ.
1- στιχ. 44).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας αναφέρεται ο ομιλητής του ποιή-

ματος; Γιατί επιλέγει ειδικά αυτές;

Το ποίημα «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» λαμβάνει τη μορφή ενός κειμέ-
νου περιδιάβασης σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς τόπους της με-
σοπολεμικής Ελλάδας. Ο ομιλητής του ποιήματος ταξιδεύει σε ελληνι-
κούς τόπους με ένδοξο μυθολογικό παρελθόν, όπως το Πήλιο, που συν-
δέεται με τους Κενταύρους, τη Σαντορίνη, όπου αναπτύχθηκε ο κυκλα-
δικός πολιτισμός και τις Μυκήνες, όπου καλλιεργήθηκε ο μεγάλος μυ-
θικός θεματικός κύκλος των Ατρειδών. Η περιήγηση στα μέρη αυτά της
Ελλάδας  δημιουργούν τόσο στον ομιλητή του κειμένου όσο και στον
αναγνώστη μυθολογικούς συνειρμούς του αρχαίου ελληνικού μεγαλείου
και γι’ αυτό το λόγο επιλέγονται από τον ποιητή. Παράλληλα, ο ομιλη-
τής του ποιήματος αναφέρεται και σε «αμυθολόγητα» νησιά, που πα-
ρουσιάζουν σύγχρονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως οι Σπέτσες, ο Πό-
ρος και η Μύκονος. Τα «αμυθολόγητα» αυτά νησιά του σύγχρονου του-
ριστικού ενδιαφέροντος αντιπροσωπεύουν την πεζή και ρηχή πραγμα-
τικότητα («βαρκαρόλες»), την οποία ο ποιητής αντιδιαστέλλει με το έν-
δοξο μυθολογικό παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας. Συνεπώς, ο Γ. Σεφέ-
ρης επιλέγει για την περιήγησή του τόπους, που προκαλούν σπουδαίους
μυθολογικούς συνειρμούς και θαυμασμό για το μεγαλείο του αρχαίου
ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού και τους αντιπαραθέτει με σύγ-
χρονα αδιάφορα πολιτισμικά, «αμυθολόγητα» μέρη καθώς επιδιώκει να
καταδείξει την αντίθεση αυτή μεταξύ του ένδοξου μυθολογικού παρελ-
θόντος του αρχαίου ελληνικού κόσμου και του ταπεινού παρόντος της
σύγχρονης Ελλάδας.

2. Τί νομίζετε ότι φανερώνουν οι φράσεις «έρχεται εξ Ομονοίας»

και «έρχομαι εκ Συντάγματος» για τους ομιλητές τους;

Στο ποίημα ο Γ. Σεφέρης αντιπαραθέτει το ένδοξο μυθολογικό πα-
ρελθόν της Ελλάδας με το ταπεινό παρόν του σύγχρονου ελληνικού κό-
σμου. Αυτό το επιτυγχάνει με το ταξίδι του σε τόπους, όπως το Πήλιο,410
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η Σαντορίνη και οι Μυκήνες, που προκαλούν μυθολογικούς συνειρμούς
του αρχαίου μεγαλείου, και την περιδιάβασή του σε «αμυθολόγητα» νη-
σιά και περιοχές του σύγχρονου τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως οι
Σπέτσες, ο Πόρος και η Μύκονος. Στο ποίημα γίνεται αναφορά και στις
περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, οι οποίες για το Γ. Σεφέρη αντι-
στοιχούν σε δύο τόπους ενδόξου μυθολογικού παρελθόντος και αρχαί-
ου μεγαλείου. Ωστόσο, οι δύο αυτοί τόποι δε γίνονται αντιληπτοί με τον
ίδιο τρόπο από τους κατοίκους της σύγχρονης Ελλάδας, οι οποίοι απα-
ντούν ότι «έρχονται εξ Ομονοίας ή εκ Συντάγματος» όχι με υπερηφά-
νεια για το ιστορικό πολιτισμικό και μυθολογικό μεγαλείο των περιο-
χών, αλλά με ευχαρίστηση για το τουριστικό τους ενδιαφέρον. Το γεγο-
νός αυτό καταδεικνύει τη συλλογική ηθική κατάπτωση της σύγχρονης
Ελλάδας που  επιθυμεί να περιγράψει ο ποιητής προβάλλοντας εικόνες
της σύγχρονης παρακμής και υποβάλλοντας αισθήματα αδράνειας και
αποπροσανατολισμού.

3. Γιατί νομίζετε ότι ο ποιητής αφήνει αμετάφραστο το παράθεμα

από τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου; («ορώμεν...νεκροίς», στιχ.

35);

Σύμφωνα με τον ποιητή παράλληλα με το ταξίδι που πραγματοποιεί
ο ίδιος, ταξιδεύει και η χώρα στην οποία περιηγείται, η Ελλάδα, καθώς
αλλάζει μορφή και μεταβάλλεται μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Ωστό-
σο, οι κάτοικοί της μένουν στάσιμοι, καθώς τους διακρίνει μια συλλο-
γική αδράνεια και δυστοκία. Τα καράβια μένουν δεμένα στο λιμάνι, η
Ελλάδα ταξιδεύει στην ιστορία και όσοι κουράζονται από τη μακρό-
χρονη και άσκοπη αναμονή επιχειρούν τον άνισο αγώνα «να πιάσουν το
μεγάλο καράβι με το κολύμπι» (στιχ. 37). Ο ποιητής αναφέρεται στους
αυτόχειρες που σύμφωνα με τον στίχο  του αρχαίου τραγικού Αισχύλου
που παρατίθεται από το πρωτότυπο («ορώμεν ανθούν πέλαγος Αιγαίον
νεκροίς») τα κορμιά τους ανθίζουν στο Αιγαίο. Τον στίχο αυτό ο ποιη-
τής τον παραθέτει αμετάφραστο, για να εκφράσει την αντίθεση ανάμεσα
στο ένδοξο και μεγαλοπρεπές μυθολογικό παρελθόν της χώρας και το
ταπεινό και ανούσιο παρόν της σύγχρονης Ελλάδας. Με ένα πρωτότυ-
πο στίχο από την τραγωδία «Αγαμέμνων» του Αισχύλου, που αντιπρο-
σωπεύει τα ένδοξα κλασσικά χρόνια της αρχαίας Ελλάδας και τον θαυ-
μαστό πολιτισμό του αρχαίου ελληνικού κόσμου εκφράζεται έντονα και
εμφαντικά η αντίθεση αυτή.
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4. Σχολιάστε τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής παρουσιάζει τη σχέ-

ση της νεότερης Ελλάδας με την αρχαία.

Στο ποίημα συνδέεται  η νεότερη Ελλάδα με την αρχαία σε μια σχέ-
ση, όμως, αντιθετική, καθώς το μεγαλείο του αρχαίου πολιτισμού συ-
γκρούεται  με την αδράνεια, στασιμότητα, δυστοκία του σύγχρονου
Ελληνισμού. Η αντίθεση αυτή εκφράζεται μέσα από την περιδιάβαση τό-
πων που δημιουργούν μυθολογικούς συνειρμούς του αρχαίου μεγαλεί-
ου, και «αμυθολόγητων» σύγχρονων περιοχών (στιχ. 1-17). Στη συνέ-
χεια ο ποιητής μεταφέρει εικόνες της παρακμής και κατάπτωσης, προ-
βάλλοντας αισθήματα αδράνειας και αποπροσανατολισμού (στιχ. 18-
34). Επίσης, αναφερόμενος στους ανθρώπους της εποχής του, που κου-
ρασμένοι από τη μακρόχρονη και άσκοπη αναμονή επιχειρούν τον άνι-
σο αγώνα «να πιάσουν το μεγάλο καράβι με το κολύμπι», στους αυτό-
χειρες, παραθέτει ένα σχετικό αρχαίο στίχο («ορώμεν ανθούν πέλαγος
Αιγαίον νεκροίς» στιχ. 36),  που εντείνει την αντιθετική αυτή σχέση. Τέ-
λος, ο ομιλητής του ποιήματος εκφράζει την απογοήτευσή του για την
αδράνεια και κατάπτωση της σύγχρονής του εποχής με τον στίχ. «Όπου
και να ταξιδέψω  η Ελλάδα με πληγώνει» με τον οποίο αρχίζει και τε-
λειώνει το έργο, ενώ, παράλληλα, το όνομα του καραβιού «ΑΓΩΝΙΑ
937» στον τελευταίο στίχο δηλώνει με «αντικειμενικό» και ρητό τρόπο
την ανησυχία και την απαισιοδοξία του για το δυσοίωνο μέλλον. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, μέσα από την προβολή της αντιθετικής σχέσης της αρ-
χαίας και της νεότερης Ελλάδας, ο ποιητής επιτυγχάνει τον στόχο του,
να εξυμνήσει το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και να κα-
ταδείξει την παρακμή της σύγχρονης εποχής.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Στο ποίημα διαφαίνεται ο ιστορικός και κοινωνικός προβληματι-
σμός του ποιητή. Με ποιον τρόπο εκφράζεται;

2. Τί εκφράζει το όνομα του καραβιού «ΑΓΩΝΙΑ 937» στον τελευ-
ταίο στίχο του ποιήματος;
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«ΔÚ›· ¯·˚ÎÔ‡»

°πøƒ°√™ ™∂º∂ƒ∏™

A. ¢HMIOYP°O™
(Bλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Τα χαϊκού είναι μία ποιητική μορφή, που εμφανίστηκε στην Ιαπωνία
το δέκατο έβδομο αιώνα και διαδόθηκε στην Ευρώπη και στον υπόλοι-
πο δυτικό κόσμο στις αρχές του εικοστού, καθώς αποτέλεσε έναν ενδια-
φέροντα τρόπο ανανέωσης της μορφικής πειθαρχίας μετά την επικρά-
τηση του ελεύθερου στίχου.

Τα χαϊκού είναι επιγράμματα που αποτελούνται από 17 συλλαβές
και διαιρούνται σε τρεις ανομοιοκατάληκτους στίχους αντιστοίχως των
5, 7 και 5 συλλαβών. Η διάθεσή τους είναι λυρική και χιουμοριστική,
ενώ ο τελευταίος στίχος συχνά περιέχει το στοιχείο της έκπληξης.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

Το κάθε ποίημα αποτελεί μια ξεχωριστή ενότητα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

1ο ποίημα: Το πρώτο από τα τρία χαϊκού αναφέρεται στη θραυσμα-
τική συνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου.

2ο ποίημα: Η δεύτερη ποιητική σύνθεση εστιάζεται στο αίσθημα της
αποξένωσης και απομόνωσης που πλήττει το σύγχρονο άνθρωπο.

3ο ποίημα: Το τρίτο ποίημα που βασίζεται στη γιαπωνέζικη στιχουρ-
γική τεχνική των χαϊκού, εκφράζει τη δυσφορία του συγγραφέα με τον
τρόπο γραφής.
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ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1ο ποίημα: Στο πρώτο αντιπροσωπευτικό δείγμα της γιαπωνέζικης
στιχουργικής τεχνικής το συναίσθημα που κυριαρχεί ταυτίζεται με μια
διάχυτη απογοήτευση που προκαλεί η θραυσματική και κομματιασμένη
συνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου.

2ο ποίημα: Στο δεύτερο επίγραμμα προβάλλεται η εικόνα του κό-
σμου που βουλιάζει και αφήνει τον άνθρωπο μόνο στον ήλιο. Στην ποι-
ητική αυτή σύνθεση κυριαρχεί το αίσθημα αποξένωσης και απομόνωσης
του ανθρώπου από τον ίδιο του τον εαυτό και τους συνανθρώπους του.

3ο ποίημα: Στο τρίτο ποίημα ο Γ. Σεφέρης εκφράζει τη δυσφορία του
και την απογοήτευσή του για τον τρόπο γραφής μέσα από μια εικόνα
σχετική, με το έργο της συγγραφής.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα των ποιημάτων είναι η απλή, καθαρή, εκφραστική δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος των ποιημάτων είναι λιτό, στοχαστικό, μελαγχολικό, σοβαρό.

iii) Στιχουργική ανάλυση

(Bλ. τη δεύτερη παράγραφο στο B. EIΣAΓΩΓIKO ΣHMEIΩMA).

iv) Σχήματα λόγου

1ο ποίημα. Μεταφορές: «τα χίλια κομματάκια του κάθε ανθρώπου».
Εικόνες: η εικόνα των κομματιών που μαζεύει ο άνθρωπος.

2ο ποίημα: Μεταφορές: «Βουλιάζει ο κόσμος».
Εικόνες: η εικόνα του κόσμου που βουλιάζει και η εικόνα του ήλιου.

3ο ποίημα: Μεταφορές: «η θάλασσα πληθαίνει»
Εικόνες: η εικόνα του μελανιού που λιγοστεύει και η εικόνα της θά-

λασσας.
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιό είναι το κυρίαρχο αίσθημα σε κάθε ποίημα;

Τα παραπάνω ποιήματα του Γ. Σεφέρη αποτελούν δείγματα μιας για-
πωνέζικης ποιητικής στιχουργικής μορφής, που επεκτάθηκε και επικρά-
τησε στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο στις αρχές του ει-
κοστού αιώνα. Το «χαϊκού» συνιστά ένας 17 σύλλαβος στίχος, ο οποίος
διαιρείται σε τρεις ονομοιοκατάληκτους στίχους αντιστοίχων των 5, 7
και 5 συλλαβών. Στο πρώτο αντιπροσωπευτικό δείγμα, που συντέθηκε
από το Γ. Σεφέρη, το συναίσθημα που κυριαρχεί ταυτίζεται με μια διά-
χυτη απογοήτευση που προκαλεί η θραυσματική και κομματιασμένη συ-
νείδηση του σύγχρονου ανθρώπου. Παράλληλα, στο δεύτερο επίγραμμα
είναι έκδηλο ένα κυρίαρχο αίσθημα αποξένωσης και απομόνωσης. Τέ-
λος, στο τρίτο ποίημα – χαϊκού, που ακολουθεί τη γιαπωνέζικη στι-
χουργική τεχνική ο ποιητής εκφράζει τη δυσφορία του και την απογοή-
τευσή του για τον τρόπο γραφής.

2. Δοκιμάστε να εντοπίσετε σε κάθε ποίημα μια παράδοξη εικόνα

και να την ερμηνεύσετε.

Στο πρώτο επίγραμμα, που υιοθετεί την ιδιαίτερη στιχουργική μορ-
φή των χαϊκού, κυριαρχεί μια παράδοξη εικόνα σύμφωνα με την οποία
ο άνθρωπος παρουσιάζεται να μαζεύει τα κομμάτια του ίδιου του του
εαυτού. Τα «κομματάκια» τα οποία παρουσιάζεται να μαζεύει ο άνθρω-
πος ταυτίζονται με την κομματιασμένη και θραυματισμένη συνείδησή
του. Στο δεύτερο ποίημα προβάλλεται η εικόνα του κόσμου που βου-
λιάζει και αφήνει τον άνθρωπο μόνο στον ήλιο. Την εικόνα αυτή χρησι-
μοποιεί ο ποιητής, για να δηλώσει το αίσθημα της αποξένωσης που χα-
ρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. Τέλος, η τελευταία ποιητική σύνθεση βα-
σίζεται σε μια εικόνα που σχετίζεται με τη συγγραφή. Το υποκείμενο στο
οποίο απευθύνεται ο ποιητής γράφει, αλλά το μελάνι «λιγόστεψε» σε
αντίθεση με τη θάλασσα που πληθαίνει. Η τελευταία αυτή εικόνα εκ-
φράζει τη δυσφορία του ποιητή με τη γραφή.

3. Σε τί νομίζετε ότι συμβάλλει η ανελαστική πειθαρχία που προϋ-

ποθέτει η μορφή του χαϊκού;

Το χαϊκού συνιστά μια γιαπωνέζικη στιχουργική μορφή, που έγινε
αρκετά δημοφιλής στη Δύση από τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αι- 415
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ώνα, καθώς αποτέλεσε έναν τρόπο ανανέωσης της μορφικής πειθαρχίας
ύστερα από την επικράτηση του ελεύθερου στίχου. Η ανελαστική αυτή
πειθαρχία του χαϊκού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα
από μια πειθαρχημένη, παμπάλαιη  και εξωτική μορφή ο ποιητής προ-
βάλλει χαρακτηριστικές αντιλήψεις της μοντερνιστικής συνείδησης και
επιτυγχάνει τα αντίστοιχα με αυτές συναισθήματα. Η μορφική πειθαρ-
χία του χαϊκού μετά τη διάδοση και επικράτηση του ελεύθερου στίχου
προσδίδει στις ποιητικές συνθέσεις μια διάθεση λυρική και χιουμορι-
στική, η οποία συμβάλλει σε μια πιο έντονη και εμφαντική έκφραση των
συναισθημάτων του ποιητικού υποκειμένου.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιά είναι η κεντρική θεματική ιδέα του καθενός από τα τρία ποιή-
ματα;

2. Eντοπίστε τα εκφραστικά μέσα των ποιημάτων. Σε τί αποσκοπεί η
χρήση τους;
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«√ÌÈÏ›· ÛÙË ™ÙÔÎ¯fiÏÌË»

°πøƒ°√™ ™∂º∂ƒ∏™

A. ¢HMIOYP°O™
(Bλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το επιλεγμένο απόσπασμα αποτελεί τμήμα της ομιλίας του Γ. Σεφέ-
ρη στη Στοκχόλμη το Δεκέμβριο του 1963 κατά την τελετή απονομής του
Βραβείου – Νόμπελ για τη λογοτεχνία. Ο ποιητής στην ομιλία του συ-
νοψίζει δύο βασικές αρχές του προβληματισμού του, που κατευθύνουν
σε μεγάλο βαθμό το ποιητικό και το δοκιμιακό του έργο, την ελληνική
παράδοση, ως αδιάσπαστη και άμεση συνέχεια της ελληνικής γλώσσας,
και την ποίηση, ως οικουμενικό και πανανθρώπινο αγαθό.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλο

1η ενότητα: «Τούτη την ώρα αισθάνομαι... η προφορική παράδοση
πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή»: Η ελληνική παρά-
δοση ως αδιάσπαστη και άμεση συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από
την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή και ως ουσιαστικό χαρακτηρι-
στικό που αφορά στο ελληνικό ήθος.

2η ενότητα: «Το ίδιο και η ποίηση...Ας συλλογιστούμε την απόκριση
του Οιδίποδα»: Η αξία της ποίησης στο σύγχρονο κόσμο η ποίηση ως  αν-
θρώπινη φωνή και η κοινωνική λειτουργία της ποίησης στο σύγχρονο κό-
σμο.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στην ομιλία του στη Στοκχόλμη κατά τη βράβευσή του στην τελετή
απονομής του βραβείου Νόμπελ ο Γ. Σεφέρης αναφέρεται σε δύο βασι- 417
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κές αρχές που συνθέτουν τη σκέψη και τον προβληματισμό του. Πρόκει-
ται για την ελληνική παράδοση, που γίνεται αντιληπτή τόσο ως αδιά-
σπαστη και άμεση συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, από την αρχαιότη-
τα έως τη σύγχρονη εποχή όσο και ως ουσιώδες γνώρισμα που αφορά
στο ελληνικό ήθος.

Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το ελληνικό ήθος από
την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή ταυτίζεται με την αγάπη για την
ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη. H αρχή στην οποία αναφέρεται ο ομιλη-
τής, σχετίζεται με την αξία της ποίησης στο σύγχρονο κόσμο. Η ποίηση,
λοιπόν, συνδέεται με την ανθρώπινη ανάσα, είναι «φωνή», όχι γραφή ή
κατασκευή, και κατοικεί «στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης».

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του κειμένου ο ομιλητής αναφερό-
μενος στην ελληνική παράδοση εγκωμιάζει την ελληνική γλώσσα για την
αδιάσπαστη και άμεση συνοχή της. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της ελ-
ληνικής παράδοσης, που εξυμνείται στην ομιλία αυτή, αποτελεί η αγά-
πη του ελληνικού κόσμου, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή
για την ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη, η οποία έχει «τόσο πολύ διαποτί-
σει την ελληνική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου».

2η ενότητα: Ο δεύτερος άξονας του προβληματισμού του ομιλητή
αφορά την αξία της ποίησης στο σύγχρονο κόσμο. Σύμφωνα με τον Γ.
Σεφέρη η ποίηση συνδέεται με την ανθρώπινη ανάσα, είναι «φωνή», όχι
γραφή ή κατασκευή, και κατοικεί «στις καρδιές όλων των ανθρώπων
της γης». Η ποίηση, λοιπόν, προβάλλεται ως ανθρώπινη φωνή και ως οι-
κουμενικό και πανανθρώπινο αγαθό που επιτελεί κοινωνική λειτουργία
στο σύγχρονο κόσμο. Τέλος, η ποίηση συνιστά το πεδίο στο οποίο κα-
ταργούνται τα κριτήρια που ιεραρχούν τα έθνη και τις γλώσσες ανάλο-
γα με την ισχύ, την έκταση και τη διάδοσή τους.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του κειμένου είναι η απλή, καθαρή, ζωντανή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή του έργου

Το ύφος της ομιλίας είναι επίσημο, σοβαρό, στοχαστικό, εγκωμιαστικό.

418

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:47  ™ÂÏ›‰·418



iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «πως είναι ο ίδιος μια αντίφαση», «η προφορική παρά-
δοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα», «όταν αναβρύζει», «έχει τις ρί-
ζες της στην ανθρώπινη ανάσα», «τούτη την ανθρώπινη φωνή που ονο-
μάζουμε ποίηση», « αυτή τη φωνή που κινδυνεύει να σβήσει», «και ολο-
ένα ξαναγεννιέται...στους πιο απροσδόκητους τόπους», «Το βασίλειό
της είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης», «αυτή τη βιομη-
χανία», «να καταντούν φράχτες, όπου πνίγεται ο παλμός της ανθρώπι-
νης καρδιάς», «να εξαγοράσει την αναπόφευκτη βία με τη μεγαλοσύνη
της καρδιάς του», «που ολοένα στενεύει», «Έχουμε πολλά τέρατα να
καταστρέψουμε».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Γιατί πιστεύετε ότι ο Σεφέρης αναφέρεται στην προσωπική του

βράβευση ως βράβευση της ελληνικής γλώσσας;

Το κείμενο «Ομιλία στη Στοκχόλμη» εκφωνήθηκε από το Γ. Σεφέρη
κατά την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ για τη λογοτεχνία
(1963). Στην τελετή αυτή ο Γ. Σεφέρης βραβεύτηκε για την προσωπική
του συμβολή στην ποίηση και τη λογοτεχνία και, όπως ο ίδιος θεωρεί
και αναφέρει στην ομιλία του, για την προσπάθειά του «σε μια γλώσσα
περιλάλητη επί αιώνες». Η επιβράβευση, λοιπόν, του λογοτέχνη για τον
τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ελληνική γλώσσα του παρέχει τη
δυνατότητα και δημιουργεί την ηθική υποχρέωση να υμνήσει ο ίδιος με
το λόγο του το όργανο που χρησιμοποιεί για να συνθέσει τα αριστουρ-
γηματικά και άξια επιβράβευσης έργα του. Ο Γ. Σεφέρης, συνεπώς θεω-
ρεί την ελληνική γλώσσα άξια για αυτή την «υψηλή διάκριση» και για το
λόγο αυτό αναφέρεται στην προσωπική του βράβευση ως βράβευση της
ελληνικής γλώσσας, ενώ, παράλληλα, μέσα από την ομιλία του επιθυμεί
να εκφράσει και να αναπτύξει μία βασική αρχή του προβληματισμού
του, που κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό το ποιητικό και δοκιμιακό του έρ-
γο, την ελληνική παράδοση, πρωτίστως, ως αδιάσπαστη και άμεση συ-
νέχεια της ελληνικής γλώσσας και, δευτερευόντως, ως ουσιώδες γνώρι-
σμα του ελληνικού ήθους.
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2. Ποια είναι σύμφωνα με τον ποιητή η σημασία της ποίησης στο

σύγχρονο κόσμο;

Στη δεύτερη ενότητα της ευχαριστήριας ομιλίας του κατά την τελετή
απονομής του Βραβείου Νόμπελ ο Γ. Σεφέρης προβάλλει μια ακόμη βα-
σική αρχή του προβληματισμού του που σχετίζεται με την αξία της ποί-
ησης στο σύγχρονο κόσμο. Ο λογοτέχνης, λοιπόν, αναφέρεται στην κοι-
νωνική λειτουργία της ποίησης στο σύγχρονο κόσμο, καθώς την παρου-
σιάζει ως μια ανάγκη του «τυραννισμένου από το φόβο και την ανησυ-
χία» ανθρώπου και τη συνδέει με «την ανθρώπινη ανάσα», αφού υπο-
στηρίζει ότι είναι «φωνή» και όχι γραφή ή κατασκευή, η οποία κατοικεί
«στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης». Σύμφωνα με την προβαλ-
λόμενη αυτή άποψη η ποίηση αποκτά οικουμενικό χαρακτήρα και τη
μορφή ενός πανανθρώπινου αγαθού. Άλλωστε, στο χώρο της ποίησης
καταργούνται τα κριτήρια που διαχωρίζουν και ιεραρχούν έθνη και
γλώσσες ανάλογα με τη δύναμη, το εύρος τους και τη διάδοσή τους. Τέ-
λος, ο Γ. Σεφέρης αναφερόμενος στην αξία της ποίησης τονίζει την ανα-
γκαιότητά της και τη χαρακτηρίζει ως μία «πράξη εμπιστοσύνης» απα-
ραίτητη για την ανθρώπινη ζωή, καθώς θεωρεί ότι κάθε δυστυχία στον
ανθρώπινο βιό οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης.

3. Δοκιμάστε να συγκρίνετε την εικόνα της Ελλάδας και των σύγ-

χρονων κατοίκων της σε αυτό το κείμενο με την αντίστοιχη εικό-

να που υποβάλλει το ποίημα «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» Πού βρί-

σκεται η διαφορά; Σε τί νομίζετε ότι οφείλεται;

Στο κείμενο «Ομιλία στη Στοκχόλμη» εξυμνείται η χώρα του ποιητή,
η οποία είναι «μικρή», «ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν
έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως
του ήλιου...αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη
χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή». Στο παρόν κεί-
μενο η ελληνική παράδοση προβάλλεται ως αδιάσπαστη και άμεση συ-
νέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη επο-
χή. Συγχρόνως, ελληνική παράδοση συνδέεται και με το ελληνικό ήθος,
καθώς το στοιχείο που χαρακτηρίζει τους κατοίκους της Ελλάδας από
τα αρχαία έως τα νεότερα χρόνια ταυτίζεται με την αγάπη τους για την
ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη που «τόσο πολύ έχει διαποτίσει την ελλη-
νική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου». Συνεπώς,
η ομιλία του Γ. Σεφέρη διαπνέεται από ένα αισιόδοξο πνεύμα και προ-
βάλλει τόσο το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού όσο και την
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αξία του νέου ελληνισμού. Αντίθετα, στο ποίημα «Με τον τρόπο του
Γ.Σ.» υποβάλλεται μία εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς εγκωμιάζε-
ται το μυθολογικό παρελθόν και το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας και
των κατοίκων της, αλλά επικρίνεται και προβάλλεται μια αρνητική ει-
κόνα του ταπεινού παρόντος του σύγχρονου ελληνικού κόσμου, που δε
διακρίνεται από αξίες, όπως η ανθρωπιά και η δικαιοσύνη, αλλά από
μια συλλογική ηθική κατάπτωση, αδράνεια και δυστοκία. Η διαφορο-
ποίηση αυτή μεταξύ των δύο κειμένων του ίδιου λογοτέχνη, πιθανώς,
οφείλεται στο γεγονός ότι στο ποίημα «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» το ποι-
ητικό υποκείμενο απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του επιθυμεί να
τους αφυπνίσει και να τους ενεργοποιήσει να μιμηθούν το ένδοξο πα-
ρελθόν και να καταπολεμήσουν την ηθική κατάπτωση του παρόντος. Εί-
ναι, επίσης, έκδηλη η απαισιόδοξη διάθεση του ποιητή, η οποία αντιτί-
θεται στο αισιόδοξο πνεύμα που διέπει τον ευχαριστήριο λόγο κατά τη
βράβευσή του στην Στοκχόλμη. Μέσα από το λόγο αυτό που απευθύνε-
ται σε ένα ευρύ κοινό εκτός ελληνικών συνόρων επιθυμεί να συνθέσει
μια θετική και αισιόδοξη εικόνα του τόπου του και να καταδείξει την
αξία της ελληνικής παράδοσης, της ελληνικής γλώσσας και της ποίησης.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποιες απόψεις σχετικά με την ελληνική γλώσσα εκφράζει ο Γ. Σεφέ-
ρης στην «Oμιλία του στη Στοκχόλμη»;

2. Ποια χαρακτηριστικά του ελληνικού κόσμου τονίζει ο λογοτέχνης
στην ομιλία του κατά την τελετή βράβευσής του;
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«ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú·»

∞¡¢ƒ∂∞™ ∂ª¶∂πƒπ∫√™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος (1901 – 1975) γεννήθηκε στη Βραΐλα της Ρου-
μανίας, αλλά οι γονείς του κατάγονταν από την Άνδρο. Το 1902 η οικο-
γένεια μετακομίζει στην Ερμούπολη της Σύρου και το 1908 έρχεται στην
Αθήνα, όπου ο Ανδρέας Εμπειρίκος θα τελειώσει την στοιχειώδη και μέ-
ση εκπαίδευση. Το 1919 εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Όμως, ύστερα από ένα χρόνο διακόπτει τις σπουδές
του και φεύγει για την Eλβετία. Κατά τη δεκαετία του 1920 θα κινηθεί
μεταξύ Ελβετίας, Λονδίνου και Παρισιού. Καταλήγει στη γαλλική πρω-
τεύουσα και αποφασίζει να ασχοληθεί με την ψυχανάλυση. Γύρω στα
1929 έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τους κύκλους των Γάλλων
υπερρεαλιστών και μυείται στην τεχνική της αυτόματης γραφής. Επι-
στρέφει στην Ελλάδα το 1931  και εργάζεται στις επιχειρήσεις του πα-
τέρα του. Το 1935 δίνει στη Λέσχη των Καλλιτεχνών την περιβόητη διά-
λεξή του για τον υπερρεαλισμό, που συνιστά την πρώτη επίσημη συνη-
γορία υπέρ τη τεχνοτροπίας αυτής. Κατά την περίοδο 1935 – 1951 ασχο-
λείται επαγγελματικά με την ψυχανάλυση. Στα χρόνια του πολέμου γνω-
ρίζει ορισμένες ταλαιπωρίες, καθώς το 1941 επιστρατεύεται για δύο μή-
νες, ενώ το 1944 συλλαμβάνεται από την οργάνωση ΟΠΛΑ, περνά από
λαϊκό δικαστήριο και κρατείται ως όμηρος. Κατορθώνει και δραπετεύ-
ει, για να επιστρέψει στην Αθήνα. Τέλος, ο Ανδρέας Εμπειρίκος ως μα-
νιώδης φωτογράφος εκθέτει το 1955 στην Αθήνα τη φωτογραφική εργα-
σία του. Πέθανε στις 3 Αυγούστου του 1975.

Το έργο

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος αποτελεί τον εισηγητή και κύριο εκπρόσωπο
της υπερρεαλιστικής ποίησης στην Ελλάδα. Τα ποιητικά και πεζογραφι-
κά του κείμενα διακρίνονται για την ιδιοτυπία τους, η οποία συνυφαί-
νεται με τα γνωρίσματα της υπερρεαλιστικής γραφής, που δεν πειθαρ-
χεί σε λογικές ακολουθίες και αλληλουχίες νοημάτων. Πρόκειται για
έναν κατά βάση ερωτικό ποιητή που διακρίνεται για το παιγνιώδες ύφος
του, την ειρωνική του διάθεση και τον συχνά περίτεχνο λόγο του.422
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Έργα:

Ποιήματα: Υψικάμινος (1935), Ενδοχώρα (1945), Ποιήματα (1962),
Γραπτά ή Προσωπική μυθολογία (1960), Ο δρόμος (1974), Οκτάνα
(1980), Αι γενεαί πάσαι ή Η σήμερον ως αύριον και ως χθες (1984).

Πεζογραφήματα: Αργώ ή Πλους αεροστάτου (1980)
Μεταφράσεις: Πάμπλο Πικάσο: Τα τέσσερα κοριτσάκια (1979)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το κείμενο ανήκει στη συλλογή «Υψικάμινος» (1939) και αποτελεί ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπερρεαλιστικού τρόπου γραφής, τον
οποίο εισήγαγε στην Ελλάδα ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο υπερρεαλισμός
αποτελεί την τεχνοτροπία εκείνη  που με μεγάλη ελευθερία της φαντασίας
απορρίπτει την πραγματικότητα και προβάλλει εικόνες και γεγονότα χω-
ρίς λογική συνοχή, όπως αυτά εμφανίζονται στα ανθρώπινα όνειρα.

Το έργο με μεγαλόπνοο και υπερρεαλιστικό τρόπο αναδεικνύει την αγά-
πη σε διαχρονική αξία της ζωής και ύψιστο σκοπό του ανθρώπινου βίου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

Ολόκληρο το κείμενο αποτελεί μία ενότητα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το κείμενο με ένα μεγαλόπνοο και υπερρεαλιστικό τρόπο εξυμνεί την
αγάπη και την αναδεικνύει σε κυρίαρχη ιδεολογία και διαχρονική αξία
της ανθρώπινης ζωής. Επίσης καθιστά την αγάπη τον ύψιστο προορι-
σμό και σκοπό της ζωής του ανθρώπου. Παράλληλα, συμπληρώνει και
θέτει ως βάση για τον προσδιορισμό του σκοπού της ζωής του ανθρώ-
που τα προσωπικά και τα κοινωνικά ζητούμενα του ατόμου.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Το κείμενο που αποτελεί δείγμα του υπερρεαλιστικού τρόπου γρα- 423
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φής, αλλά, ωστόσο, δε διαθέτει ακραιφνώς υπερρεαλιστικά γνωρίσματα,
όπως οι ελεύθεροι συνειρμοί, οι λογικές υπερβάσεις, η τολμηρή εικονο-
ποΐα, αναφέρεται στην πρωταρχική αξία της αγάπης. Χρησιμοποιώντας
το σχήμα άρσης και θέσης ο Α. Εμπειρίκος αφού πληροφορήσει τον ανα-
γνώστη του για το τι δε συνιστά τον ύψιστο σκοπό της ζωής, καθιστά την
αγάπη και ό,τι καθορίζεται από τα προσωπικά και κοινωνικά ζητούμενα
του ατόμου ως έσχατο προορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο κείμενο
είναι εμφανής τόσο η έντονη συναισθηματική φόρτιση του ποιητή, όσο και
ο ρητορικός και ηθικοδιδακτικός τόνος του ποιήματος, που δημιουργείται
με τις στομφώδεις επαναλήψεις της φράσης «Σκοπός της ζωής μας».

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η χυμώδης, επιβλητική και λυρική δη-
μοτική με στοιχεία καθαρεύουσας.

ii) Ύφος / Mορφή του έργου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποιητικό ύφος του έρ-
γου, που εκφράζει έντονα τη συναισθηματική φόρτιση του ποιητικού
υποκειμένου με τη χρήση πληθώρας επιθέτων.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «αγαλματώδη παρουσία», «ένθερμον αναμόχλευσιν»,
«το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας».

Σχήμα άρσης και θέσης: «Σκοπός της ζωής μας δεν είανι η χαμέρ-
πεια»..., «Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη».

Επαναλήψεις: «Σκοπός της ζωής μας»
Οξύμωρο: «η ατελεύτητη μάζα μας».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Τί ορίζεται ως σκοπός της ζωής μας και γιατί;

Στο κείμενο «Τριαντάφυλλα στο παράθυρο» ο δημιουργός επιχειρεί
να ορίσει το σκοπό της ανθρώπινης ζωής ακολουθώντας την τεχνοτρο-424
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πία του υπερρεαλισμού και χρησιμοποιώντας ποικίλα σχήματα λόγου.
Αρχικά, ο λογοτέχνης χρησιμοποιεί το σχήμα θέσης και αντίθεσης ή άρ-
σης και θέσης, καθώς αναφέρει ότι «σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χα-
μέρπεια, η ευτέλεια, οι μικροί και ασήμαντοι στόχοι. Αλλά, «σκοπός της
ζωής μας είναι η αγάπη». Σύμφωνα με τον ποιητή η αγάπη προβάλλεται
ως κυρίαρχη ιδεολογία, ως διαχρονική αξία της ανθρώπινης ύπαρξης
και ως ύψιστος προορισμός της ζωής. Ως σκοπός του ανθρώπινου βίου,
λοιπόν, ορίζεται η αγάπη, επειδή ως «ατελεύτητη μάζα» ως «αιώνια
ύλη» αποτελεί μια διαχρονική αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Επίσης, η
αποδοχή της αγάπης και η θεώρηση της ως σκοπός ζωής συνιστά μία
«λυσιτελή παραδοχή της ζωής μας». Γενικότερα, στο κείμενο η αγάπη
αναδεικνύεται σε κυρίαρχη ιδεολογία και ύψιστη αξία της ζωής. Όμως,
ο καθορισμός και προσδιορισμός του σκοπού της ζωής εξαρτάται από
τα προσωπικά και κοινωνικά ζητούμενα του ατόμου.

2. Ποιες εκφραστικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες παρατηρείται

στο κείμενο; Τί επιδιώκει να πετύχει μέσα από αυτές ο ποιητής;

Το συγκεκριμένο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου αποτελεί ένα δείγ-
μα υπερρεαλιστικού τρόπου γραφής, στο οποίο, όμως, δεν εντοπίζει ο
αναγνώστης ακραιφνώς υπερρεαλιστικά γνωρίσματα, όπως οι ελεύθε-
ροι συνειρμοί, οι λογικές υπερβάσεις, η τολμηρή εικονοποΐα, αλλά πλή-
θος εκφραστικών ιδιαιτεροτήτων, όπως η χυμώδης, επιβλητική και λυ-
ρική γλώσσα, καθώς και το υψηλό ποιητικό ύφος. Το ποίημα κατακλύ-
ζεται από επίθετα, που προσδίδουν λυρικότητα και συναισθηματική
φόρτιση στο έργο («ωραιότερα», «αγαλματώδη», «ατελεύτητη», «λυσιτε-
λής», «ένθερμον»). Επίσης, η γλώσσα και το ύφος του ποιήματος απο-
κτά επιβλητικότητα με τις στομφώδεις επαναλήψεις που παραπέμπουν
σε ρητορικό, ηθικό, διδακτικό τόνο («Σκοπός της ζωής μας»). Ακόμη, η
συναισθηματική φόρτιση εντείνεται με τη χρήση του εκφραστικού σχή-
ματος της θέσης και αντίθεσης, σύμφωνα με το οποίο ο ποιητής πριν
προσδιορίσει το σκοπό της ανθρώπινης ζωής αναφέρει, πρώτα, τα στοι-
χεία που δεν εμπεριέχονται στον ορισμό του. Τέλος, οι μεταφορές («έν-
θερμον αναμόχλευσιν», «το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας»)
και το πλούσιο, ιδιαίτερο, χυμώδες λεξιλόγιο φορτίζουν συναισθηματι-
κά την ατμόσφαιρα, αφού προσθέτουν λυρικότητα στο ποίημα. Επιπλέ-
ον, η ποιητική σύνθεση παρουσιάζει και συντακτικές ιδιαιτερότητες, κα-
θώς ο δημιουργός χρησιμοποιεί σύντομες πανομοιότυπες προτάσεις με
πολλές επαναλήψεις, που, επίσης, εκφράζουν την έντονη συναισθηματι-
κή φόρτιση του ποιητή. 425
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3. Τί σημαίνει «η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας» και πώς συ-

σχετίζεται αυτός ο σκοπός με την προτεινόμενη ηθική στάση;

Η φράση «η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας» εκφράζει την ανάγκη
να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει ο άνθρωπος την αξία και τη χρη-
σιμότητα της ζωής του και εξαιτίας αυτών να θέσει υψηλούς στόχους και
σκοπούς. Σύμφωνα με τον ποιητή η αγάπη αποτελεί χρήσιμη, ωφέλιμη
και κυρίαρχη αξία της ανθρώπινης ζωής. Η ηθική στάση που προτείνεται
μέσα από την ποιητική σύνθεση συνίσταται στην υιοθέτηση προσωπικών
και κοινωνικών κριτηρίων για τον καθορισμό του περιεχομένου του σκο-
πού της ζωής. Ο άνθρωπος, λοιπόν, οφείλει να θέτει υψηλούς στόχους
και να ενστερνίζεται ύψιστα ιδανικά και αξίες στη ζωή του, τα οποία,
όμως, πάντα να επιδρούν με θετικό τρόπο και να ωφελούν το βίο του και
να ρυθμίζονται βάσει των προσωπικών και κοινωνικών ζητουμένων του.
Ως ύψιστος προορισμός του ανθρώπινου βίου και ως μια κυρίαρχη ιδε-
ολογία αναδεικνύεται η διαχρονική αξία της αγάπης, που, αναμφισβήτη-
τα, ωφελεί και επιδρά θετικά στη ζωή του ανθρώπου.

4. Νομίζετε ότι το κείμενο του Εμπειρίκου μπορεί να θεωρηθεί ποί-

ημα; Για ποιους λόγους;

Το συγκεκριμένο κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου είναι δυνατό να
αποτελεί μία ποιητική σύνθεση, καθώς διαθέτει τη λυρικότητα και μου-
σικότητα ενός ποιήματος, η οποία προσδίδεται με τη συχνή επανάληψη
της φράσης «Σκοπός της ζωής μας είναι...». Επίσης, τα ποικίλα εκφρα-
στικά μέσα, οι μεταφορές, τα επίθετα, τα σχήματα λόγου που χρησιμο-
ποιεί ο λογοτέχνης, προσδίδουν στο κείμενο ένα υψηλό ποιητικό ύφος,
που εκφράζει την έντονη συναισθηματική φόρτιση του ομιλητή. Επιπλέ-
ον, η μορφή του παραπέμπει σε μορφικά χαρακτηριστικά ποιητικών κει-
μένων, καθώς περιέχει σύντομες, επαναλαμβανόμενες συντακτικά πα-
ρόμοιες προτάσεις που διαθέτουν μουσικότητα και ρυθμό.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Στο ποίημα κυριαρχεί ο υψηλός τόνος και η αισιόδοξη διάθεση. Πώς
προσπαθεί να μεταδώσει τα αισθήματά του ο ποιητής.

2. Πώς αντιμετωπίζει ο ποιητής το περιεχόμενο και το σκοπό της ζωής;
426
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«ªÔÏÈ‚¿Ú»

¡π∫√™ ∂°°√¡√¶√À§√™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Νίκος Εγγονόπουλος (1910 – 1985) γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο
πατέρας του καταγόταν από φαναριώτικη οικογένεια και η μητέρα του
ήταν απόγονος του Γερμανού φιλέλληνα Δημητρίου Φρειδερίκου Σμιθ,
ο οποίος είχε έρθει κατά την εποχή του Όθωνα. Στο Παρίσι διέμεινε για
ένα μικρό διάστημα της εφηβικής του ηλικίας και εκεί αποπεράτωσε τις
γυμνασιακές του σπουδές. Το 1932 γράφτηκε στην Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών της Αθήνας και σπούδασε ζωγραφική. Το 1940 – 1941 στρα-
τεύτηκε και υπηρέτησε στο αλβανικό Μέτωπο, όπου συνελήφθη ως αιχ-
μάλωτος των Γερμανών και κρατήθηκε σε στρατόπεδο εργασίας. Κατά-
φερε να δραπετεύσει. Επίσης, εργάστηκε ως επιμελητής στην έδρα ζω-
γραφικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων, εξελέγη τακτικός καθηγητής και
από το 1976 ονομάστηκε ομότιμος. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη σκη-
νογραφία και εικονογράφησε βιβλία. Πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1985.

Το έργο

Ο ποιητής και ζωγράφος, Νίκος Εγγονόπουλος, αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους και συνεπέστερους εκπροσώπους του υπερρεαλι-
σμού στην Ελλάδα. Η ποίησή του είναι κατά βάση ανθρωποκεντρική,
καθώς μέσα από τους στίχους του προκύπτουν πρόσωπα, φανταστικά ή
υπαρκτά, τα οποία αποκτούν την αυθυπαρξία λογοτεχνικών ηρώων. Ο
στίχος του, συνήθως, είναι μονολεκτικός, κατά παράταξη, γεγονός που
προσδίδει έναν επιβλητικό ρυθμό στην ανάπτυξη του νοήματος. Επίσης,
συχνή είναι η μορφή των πεζών ποιημάτων. Ακόμη, η γλωσσική, αλλά
και ποιητική εκφορά του, συγγενεύει αρκετά με τους ποιητικούς τρό-
πους του Κ. Καβάφη. Τέλος, και η θεματολογία του παρουσιάζει δια-
στρωματώσεις ερωτικού, εθνικού και πολιτικού χαρακτήρα.

Έργα:

Ποιήματα: Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν (1938), Τα κλειδοκύμβαλα
της σιωπής (1939), Επτά ποιήματα (1944), Μπολιβάρ (1944), Η επι-

427
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στροφή των πουλιών (1946), Έλευσις (1948), Εν ανθηρώ Έλληνι λόγω
(1957), Ποιήματα (1977), Στην κοιλάδα με τους ροδώνες (1978).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το επιλεγμένο απόσπασμα ανήκει στην ποιητική σύνθεση του Ν.
Εγγονόπουλου «Μπολιβάρ», που γράφτηκε στα χρόνια της κατοχής, το
χειμώνα του 1942-1943, κυκλοφόρησε, αρχικά, σε χειρόγραφα αντίγρα-
φα, διαβάστηκε σε αντιστασιακές συγκεντρώσεις και δημοσιεύτηκε το
1944. Αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό κείμενο του υπερρεαλιστή ποιη-
τή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου, το οποίο αναφέρεται στον αγώ-
να κάθε λαού για εθνική απελευθέρωση και υμνεί τα κατορθώματα του
πολιτικού και στρατιωτικού ηγέτη πολλών απελευθερωτικών κινημά-
των στη Νότια Αμερική, Μπολιβάρ.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Μπολιβάρ! Κράζω... λαμπρό μέσα στον ήλιο» (στιχ. 1 -
13): Ο ποιητής απευθύνεται στον εθνικό νοτιοαμερικάνο ελευθερωτή,
Μπολιβάρ, τον οποίο μεταφέρει και στην ελληνική πραγματικότητα, κα-
θώς αναμειγνύει στο ποίημά του τη λατινοαμερικάνικη και την ελληνι-
κή – βαλκανική τοπιογραφία.

2η ενότητα: «Είδες για πρώτη φορά...οι απέραντες φυτείες του καφέ»
(στιχ. 14-25): Ο αφηγητής υμνεί τα κατορθώματα και εξαίρει της υπερ-
φυσικές δυνάμεις του νοτιαμερικανού ήρωα, παραθέτοντας παράλληλα
τη Λατινοαμερικάνικη τοπιογραφία.

3η ενότητα: «Σαν μιλάς...Κωνσταντίνος Παλαιολόγος». (στιχ. 26-
35): Ο ομιλητής παραλληλίζει τα κατορθώματα του υπερφυσικού νοτια-
μερικανού ελευθερωτή με τον ηρωισμό διακεκριμένων Ελλήνων και τα
συνδέει τόσο με τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία του 1821, όσο και
με το αίτημα των Ελλήνων για ελευθερία από τη γερμανική κατοχή. Στο
πρόσωπο του Μπολιβάρ συστεγάζονται οι δύο πραγματικότητες, η νο-
τιοαμερικάνικη και η ελληνική.

428
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ομιλητής του ποιήματος απευθύνεται στον ελευθερωτή της Νότιας
Αμερικής, Σίμωνα Μπολιβάρ και υμνεί τα κατορθώματά του, τα οποία
παραλληλίζει άμεσα με τον ηρωισμό διακεκριμένων Ελλήνων (Ανδρού-
τσος, Παλαιολόγος, Κύριλλος Λούκαρης, Ρήγας Φερραίος) και τα συν-
δέει έμμεσα τόσο με τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821 όσο
και με το σύγχρονό του, μεγαλόψυχο αντιστασιακό αίτημα για ελευθε-
ρία της Ελλάδας από τη γερμανική κατοχή. Ο ποιητής, αποτυπώνοντας
εικόνες της λατινοαμερικάνικης και ελληνικής – βαλκανικής τοπογρα-
φίας, περιγράφει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, τη νοτιοαμερικά-
νικη και την ελληνική, οι οποίες περικλείονται μέσα στη ίδια εικόνα του
υπερφυσικού ήρωα, Μπολιβάρ. Επίσης, με τον τρόπο αυτό ο ποιητής
προσδίδει στον οικουμενικό εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα του ποι-
ήματος ελληνικό χρώμα.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη στροφή του ποιήματος ο αφηγητής αναμει-
γνύει την ελληνική – βαλκανική με τη λατινοαμερικάνικη τοπογραφία,
καθώς απευθύνεται στον ήρωα και ηγέτη πολλών απελευθερωτικών κι-
νημάτων των λαών της Νότιας Αμερικής ενάντια στους Ισπανούς κατα-
κτητές, Μπολιβάρ. Με την ανάμειξη αυτή των δύο τοπιογραφιών, ο ποι-
ητής επιτυγχάνει να προσθέσει στον οικουμενικό εθνικοαπελευθερωτι-
κό χαρακτήρα του ποιήματος ελληνικό χρώμα.

2η ενότητα: Στη δεύτερη ενότητα  ο ποιητής υμνεί τα κατορθώματα
του κεντρικού ήρωά του και εθνικού απελευθερωτή προσδίδοντάς του
υπερφυσικές δυνάμεις και διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζει την
αξία των αγώνων που πραγματώνει κάθε λαός για να αποκτήσει την
εθνική του ελευθερία.

3η ενότητα: Στην τρίτη ενότητα ο ομιλητής συσχετίζει τη λατινοαμε-
ρικάνικη με την ελληνική πραγματικότητα, καθώς συνδέει τα κατορθώ-
ματα του νοτιοαμερικανού ηγέτη ελευθερωτή με τον ηρωισμό διακεκρι-
μένων ελληνικών μορφών (Ανδρούτσος, Παλαιολόγος, Κύριλλος Λού-
καρης, Ρήγας Φεραίος), τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821
και τη μεγαλοψυχία και το σύγχρονο αντιστασιακό αίτημα για την ελευ-
θερία στην Ελλάδα από τη γερμανική κατοχή. Με αυτόν τον τρόπο, ο
ποιητής συσχετίζει τη λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα με στοιχεία
της ελληνική παράδοσης, με αποτέλεσμα το έργο να αποκτά έναν οι- 429
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κουμενικό και συγχρόνως ελληνικό χαρακτήρα μέσα από το ίδιο πρό-
σωπο του κεντρικού ήρωα του έργου.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος είναι λιτό, εγκωμιαστικό, δοξαστικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση 

Οι στίχοι είναι ελεύθεροι.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Τινάζονται σπίθες» (στιχ. 12), «λαμπρό μέσα στον
ήλιο» (στιχ. 13), «Το φως το δικό σου» (στιχ. 14), «ήτανε βυθισμένη στα
πικρά σκοτάδια» (στιχ. 16), «Τ΄ όνομά σου τώρα είναι δαυλός αναμμέ-
νος, που φωτίζει την Αμερική» (στιχ. 17), «οι ποταμοί...πηγάζουν φυ-
τείες του καφέ» (στιχ. 20-25), «Σαν μιλάς φοβεροί σεισμοί ρημάζουνε το
παν» (στιχ. 26), «Σείονται τα χώματα...στην Καστοριά (στιχ. 29), «τη
σιωπηλή πόλη» (στιχ. 30).

Παρομοιώσεις: «σαν Έλληνας» (στιχ. 31).
Υπερβολές: «Τα ψηλά βουνά...τα εικονίσματα στην Καστοριά» (στιχ.

20-29).
Εικόνες: η εικόνα της λατινοαμερικάνικης και ελληνικής βαλκανικής

τοπιογραφίας (στιχ. 1 -30), η εικόνα του καντηλιού στο Μουχλιό που
φωτίζει το πρόσωπο του ήρωα (στιχ. 33).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιά είναι η τοπογραφία του ποιήματος και πώς αυτή απεικονί-

ζεται στο σώμα του Μπολιβάρ;

Το ποίημα «Μπολιβάρ» του Νίκου Εγγονόπουλου συνιστά ένα μεγά-
λο συνθετικό ποίημα με στοιχεία υπερρεαλισμού, που αναφέρεται σε430

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:49  ™ÂÏ›‰·430



εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες απο-
κτούν οικουμενικό και, ταυτόχρονα, ελληνικό χαρακτήρα, καθώς υμνού-
νται τα κατορθώματα του νοτιοαμερικανού ήρωα Μπολιβάρ, πολιτικού
και στρατιωτικού ηγέτη σε πολλά απελευθερωτικά κινήματα των λαών της
Νότιας Αμερικής ενάντια στους Ισπανούς κατακτητές, τα οποία παραλλη-
λίζονται άμεσα με τον ηρωισμό διακεκριμένων Ελλήνων αγωνιστών της
ελληνικής εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης του 1821. Συνεπώς, ο οι-
κουμενοαπελευθερωτικός χαρακτήρας του ποιήματος προσλαμβάνει ελλη-
νικό χρώμα μέσα από την ελληνο – βαλκανική τοπογραφία της ποιητικής
σύνθεσης που αναμειγνύεται με τη λατινοαμερικάνικη. Είναι εμφανής στο
ποίημα η γεωγραφική μετακίνηση από τόπους της Ελλάδας (Ύδρα, νησιά
του Σαρωνικού, Θήβα, Μονεμβασιά, Μισίρι σε περιοχές της Νότιας Αμε-
ρικής, Οντουρά, Αϊτή, Βραζιλία, Μεξικό). Οι δύο αυτές πραγματικότητες,
η ελληνική και η νοτιοαμερικάνικη συστεγάζονται στην ίδια εικόνα του
Μπολιβάρ, στο πρόσωπο του οποίου συγκεντρώνονται τα χαρακτηριστι-
κά του ήρωα κάθε εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.

2. Γιατί ο Εγγονόπουλος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Νοτιαμε-

ρικανού ήρωα, όταν γράφει το ποίημα Μπολιβάρ κατά τη διάρ-

κεια της Κατοχής;

Ο ποιητής Ν. Εγγονόπουλος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Νοτιο-
αμερικανού ήρωα, Μπολιβάρ, του πολιτικού και στρατιωτικού ηγέτη
πολλών απελευθερωτικών κινημάτων των λαών της Νότιας Αμερικής
ενάντια στους Ισπανούς κατακτητές και περιγράφει τα κατορθώματά
του, για να υμνήσει με έμμεσο τρόπο τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώ-
να του 1821, τη μεγαλοψυχία και το σύγχρονο αντιστασιακό αίτημα για
ελευθερία της Ελλάδας από τη γερμανική Κατοχή. Επιλέγοντας το πρό-
σωπο του Νοτιοαμερικανού ήρωα, ο ποιητής επιθυμεί να προσδώσει
έναν οικουμενικό χαρακτήρα στο έργο του και μέσα από το παράδειγμα
του Μπολιβάρ επιδιώκει να εξυμνήσει τα κατορθώματα των ηρώων κά-
θε εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, και, κυρίως, των διακεκριμένων
Ελλήνων της επανάστασης του 1821 και των πρωταγωνιστών του αντι-
στασιακού κινήματος για ελευθερία της Ελλάδας από τη γερμανική Κα-
τοχή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στον οικουμενικό χαρακτήρα, που προ-
σλαμβάνει το ποίημα μέσα από το πρόσωπο του Νοτιοαμερικάνου ηγέ-
τη πολλών απελευθερωτικών επαναστατικών κινημάτων, προστίθεται η
ελληνική πραγματικότητα και τα δύο αυτά στοιχεία προβάλλονται στην
ποιητική σύνθεση και συστεγάζονται στην ίδια εικόνα του ελευθερωτή
της Νότιας Αμερικής. 431
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3. Σχολιάστε τον στίχο « Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας»,

λαμβάνοντας υπόψη την παρακάτω σημείωση / επεξήγηση του

Εγγονόπουλου για τη συγκεκριμένη φράση: «Σαν θυμηθεί τον

σωκράτειον ορισμό πως, να είσαι Έλληνας δεν είναι ζήτημα κα-

ταγωγής αλλά αγωγής, τότε καταλαβαίνει κανείς σε τι ύψη καλ-

λονής έχει τη δυνατότητα να φθάσει ποτέ ένας Έλλην».

Με τη φράση «Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν ΄Ελληνας», ο ποιητής
συνενώνει μέσα στην ίδια εικόνα του Νοτιοαμερικανού ήρωα  δύο δια-
φορετικές πραγματικότητες, την ελληνική και τη νοτιαμερικάνικη. Επι-
πλέον, στον στίχο αυτό ο ποιητής εξυμνεί την ομορφιά του ελευθερωτή
της Νότιας Αμερικής παρομοιάζοντάς τον με ΄Ελληνα. Αν λάβει κανείς
υπόψη την άποψή του ποιητή ότι σύμφωνα με τον ορισμό του Σωκράτη
η ιδιότητα του Έλληνα δε συνδέεται μόνο με την καταγωγή, αλλά, προ-
πάντων, με την αγωγή, τότε ο Έλληνας είναι δυνατό να αγγίξει την από-
λυτη ομορφιά ως μέλος ενός λαού που ανέπτυξε έναν εξαίρετο, μεγα-
λειώδη και παραδειγματικό πολιτισμό. Ένας λαός, που ανέπτυξε και πί-
στεψε σε αξίες υψίστης σημασίας όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, το
μέτρο, ο ορθός λόγος, η ανδρεία, η πατρίδα, και δημιούργησε έναν πο-
λιτισμό μνημειώδους αξίας, δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται από
την απόλυτη ομορφιά. Συνεπώς, η καλλονή αποτελεί στοιχείο του
Έλληνα, που έζησε και ανατράφηκε σε έναν τόσο σημαντικό και όμορ-
φο πολιτισμό. Η φράση αυτή, λοιπόν, χρησιμοποιείται, για να εξυμνή-
σει τη μεγαλοψυχία, την αρετή και την ανδρεία του Έλληνα, στοιχεία
που αποδίδονται και στο μεγάλο ελευθερωτή της Νότιας Αμερικής,
Μπολιβάρ.

4. Εξετάστε πως διαπλέκεται στο ποίημα η υπερρεαλιστική παρου-

σίαση του οικουμενικού πόθου για την ελευθερία με την ελληνι-

κή ιστορία και τη δημοτική παράδοση.

Πρωτίστως, η υπερρεαλιστική παρουσίαση του οικουμενικού πόθου
για την ελευθερία συνδέεται με τον ελληνικό χαρακτήρα του ποιήματος
μέσα από μια ελληνική – βαλκανική τοπιογραφία, μια περιήγηση σε ελ-
ληνικές πόλεις με αξιόλογη θέση στην ιστορία και την παράδοση της
Ελλάδας (Ύδρα, νησιά Σαρωνικού, Θήβα, Μονεμβασιά, Μισίρι, στιχ. 1-
4, Καστοριά, Φανάρι, στιχ. 29, 32). Επίσης, αναφορά στην ελληνική
ιστορία και παράδοση, η οποία διαπλέκεται στην ποιητική σύνθεση με
το οικουμενικό αίτημα για ελευθερία, πραγματώνεται στον στίχο 29,
όπου εντοπίζονται στοιχεία της θρησκευτικής παράδοσης των Ελλήνων,
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τα οποία συνδέονται με την επιβλητική και κυρίαρχη παρουσία του
Μπολιβάρ («Σείουνται τα χώματα παντού και τρίζουν τα εικονίσματα
στην Καστοριά», στιχ. 29, «Σε πρωτοσυνάντησα, σαν ήμουν παιδί, σ’
ένα ανηφορικό καλντρίμι του Φαναριού / Μια καντήλα στο Μουχλιό
φώτιζε το ευγενικό πρόσωπο σου» στιχ. 32, 33). Επιπλέον, η ελληνική
ιστορία και παράδοση κατακλύζεται από παραδείγματα «ωραίων»
Ελλήνων, ανδρείων και γενναίων αγωνιστών και ελευθερωτών (Μπολι-
βάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας, στιχ. 31), όπως ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Κύριλλος Λούκαρης και ο Ρήγας
Φερραίος. Τέλος, στους δύο τελευταίους στίχους ο ποιητής αναρωτιέ-
ται, μήπως ο νοτιοαμερικανός ήρωας και ελευθερωτής, Σιμών Μπολι-
βάρ, αποτελεί «μια από τις μύριες μορφές που πήρε, κι άφησε, διαδοχι-
κά, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία ότι
ο βυζαντινός αυτοκράτορας δεν έχει πεθάνει και ότι θα ξαναφανεί, για
να ελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη (στιχ. 34-35).

5. Βρείτε αντίστοιχες περιγραφές του Διγενή Ακρίτα σε ακριτικά ή

άλλα ηρωικά τραγούδια. Ενδεικτικά παραθέτουμε το παρακάτω

απόσπασμα από το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα και

το σχολιασμό σας.

Στο ποίημα ο Νοτιοαμερικανός ελευθερωτής, Σιμών Μπολιβάρ, πα-
ρουσιάζεται με έναν υπερφυσικό τρόπο, ο οποίος είναι δυνατό να συ-
γκριθεί με την ανάλογη δύναμη που αποδίδεται στον ήρωα των ακριτι-
κών επών, Διγενή Ακρίτα. Στο ποίημα υπερφυσικές δυνάμεις αποδίδο-
νται στον ήρωα απελευθερωτή, καθώς μέρη του σώματος του συνδέο-
νται με στοιχεία της φύσης («Τα ψηλά βουνά έχουν τις ρίζες στο στέρνο
σου, / Η οροσειρά των Άνδεων είναι η ραχοκοκαλιά σου / Στην κορφή
της κεφαλής σου, παλληκαρά, τρέχουν / τ’ ανήμερα άτια και τ’ άγρια βό-
δια, / Ο πλούτος της αργεντινής. / Πάνω στην κοιλιά σου εκτείνονται οι
απέραντες φυτείες του καφέ. / Σαν μιλάς, φοβεροί σεισμοί ρημάζουνε το
παν», στιχ. 20-26). Κατά τον ίδιο τρόπο, τα φυσικά χαρακτηριστικά του
ήρωα των ακριτικών επών, Διγενή Ακρίτα, παρομοιάζονται με τα στοι-
χεία της φύσης («Σαν βάρος είν’ οι πλάτες του, / σαν κάστρα η κεφαλή
του, / και τα δασιά τα στήθια του / τοίχος χορταριασμένος»).
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Με ποιον τρόπο ο ποιητής συνδέει το νοτιαμερικανό ήρωα με τον ελ-
ληνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και το αντιστασιακό αίτημα
για ελευθερία της Ελλάδας από τη Γερμανική Κατοχή;

2. Πώς περιγράφεται ο υπερφυσικός ήρωας, Σιμών Μπολιβάρ, στο ποί-
ημα;

434
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«ΔÔ ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› (∏ °¤ÓÂÛÈ˜)»

√¢À™™∂∞™ ∂§ÀΔ∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996), του οποίου το πραγματικό όνομα
ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1911
και πέθανε στην Αθήνα το 1996. Yπήρξε κορυφαίος ποιητής, και το 1979
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Οι γονείς του, που κατά-
γονταν από τη Μυτιλήνη εγκαταστάθηκαν το 1914 στον Πειραιά, όπου
ο πατέρας του μετέφερε τα εργοστάσια σαπωνοποιΐας και ελαιουργίας,
που είχε στην Κρήτη. Στον Πειραιά ο Ελύτης έκανε τις εγκύκλιες σπου-
δές του και, έπειτα, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, αλλά εγκατέ-
λειψε τις πανεπιστημιακές σπουδές το 1936, για να καταταγεί στον
στρατό. Στον πόλεμο του ’40 πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο. Επίσης,
διορίστηκε διευθυντής προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας
(1945 – 46 και 1953) και ταξίδεψε σε διάφορες χώρες. Το 1975 ανακη-
ρύχτηκε επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1979 έγινε διδάκτορας του
Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Ασχολήθηκε, επίσης, σοβαρά με τη ζω-
γραφική, το σχέδιο και την εικονιστική σύνθεση.

Το έργο

Ο Οδυσσέας Ελύτης εμφανίζεται στην ελληνική ποίηση το 1935 με τη
δημοσίευση ποιημάτων του στο περιοδικό Νέα Γράμματα, όπου δημοσί-
ευαν έργα τους οι λογοτέχνες της γενιάς του 1930. Ο ποιητής αντλεί την
έμπνευσή του από τον ελληνικό ήλιο και τη θάλασσα, τα οποία αποτε-
λούν στοιχεία που κυριαρχούν στα παιδικά του χρόνια, καθώς περνού-
σε τα καλοκαίρια του σε νησιά του Αιγαίου. Έτσι, στην ποίησή του κυ-
ριαρχεί ο ελληνικός ήλιος και το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, μέσα σε μία
ατμόσφαιρα λυρισμού και νεανικής αισιοδοξίας. Μετά τον πόλεμο,
όμως, του 1940 ο ποιητής αντλεί τα θέματά του από τα πάθη και τους
αγώνες του Ελληνισμού. Όσον αφορά την τεχνοτροπία, ο ποιητής ακο-
λουθεί το κίνημα του υπερρεαλισμού, ενώ τα έργα του διακρίνονται για
τις πλούσιες και ζωντανές εικόνες, καθώς και για τις εντυπωσιακές, συ-
ναισθηματικά  φορτισμένες λέξεις που χρησιμοποιεί ο ποιητής. 435
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Έργα:

Ποιήματα: Προσανατολισμοί (1940), Ήλιος ο Πρώτος (1943), Άσμα
ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (1945),
Το Άξιον εστί (1959). Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό, Ο ‘Ηλιος ο
Ηλιάτορας, Τα ρω του έρωτα, (1972) Μαρία Νεφέλη (1979).

Δοκίμια: Ανοιχτά χαρτιά (1974), Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη
(1976), Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο (1979).

Μεταφράσεις ξένων ποιητών, όπως του Πωλ Ελυάρ, Λοτρεαμόν,
Λόρκα, Μαγιακόφσκι.

Τέλος, πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν από τους Θεοδωράκη,
Χατζιδάκι, Μαρκόπουλο, Μουρουδή, Κόκοτο.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το «Άξιον Εστί» αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δημιουργήματα
του Οδυσσέα Ελύτη, που ανήκει στη γενιά των ποιητών του ’30. Πρό-
κειται για μια μακροσκελή ποιητική σύνθεση που χωρίζεται σε τρεις με-
γάλες ενότητες. Η ονομασία τους, «Γένεσις», «Πάθη» και «Δοξαστι-
κόν», καθώς και ποικίλες εκφράσεις της ποιητικής σύνθεσης, όπως «Τό-
τε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα», παραπέμπουν τον αναγνώστη σε
κείμενα της Παλαιάς και της Καινής διαθήκης, καθώς και της ευρύτερης
χριστιανικής υμνολογίας.

Το επιλεγμένο απόσπασμα, που συνιστά τον τρίτο ύμνο της ενότητας
της «Γενέσεως», αναφέρεται στη δημιουργία των νησιών και της θάλασ-
σας και περιγράφει εικόνες του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου, το οποίο κυ-
ριαρχεί στην ποίηση του υπερρεαλιστή Οδυσσέα Ελύτη.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα...η Μήλος» (στιχ.
1-7): η δημιουργία των νησιών και της θάλασσας και ο θαυμασμός του
ποιητή.

2η ενότητα: «Κάθε λέξη κι από ‘να χελιδόνι...για να διαβάζεις μόνος
σου την απεραντοσύνη» (στιχ. 8-26): Περιγραφή των φυσικών στοιχεί-436
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ων που συνθέτουν το ελληνικό τοπίο – ο θαυμασμός του ποιητή για τη
σοφία με την οποία έχει δημιουργηθεί το καθένα έτσι, ώστε να επιτελεί
έναν ανώτατο σκοπό.

3η ενότητα: «ΑΥΤΟΣ / ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» (στιχ. 27-28): Το
μεγαλείο που αποκτά η Ελλάδα χάρη στην πνευματικότητα και τη σοφία
των στοιχείων που την αποτελούν σε αντίθεση με το μικρό της μέγεθος.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της «Γενέσεως» ο ποιητής υμνεί με
έναν υπερρεαλιστικό τρόπο τη δημιουργία της θάλασσας και των νη-
σιών και περιγράφει με μια εγκωμιαστική και δοξαστική διάθεση εικό-
νες που συνθέτουν το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, που αποτελεί το βιωμέ-
νο χώρο του λογοτέχνη. Ο ποιητής, λοιπόν, αποτυπώνει με μια σειρά ει-
κόνων και παρομοιώσεων τη μορφή του ελληνικού νησιωτικού τοπίου
ως βασικού στοιχείου της ιθαγένειας του ίδιου και του λαού. Μέσα από
την περιγραφή αυτή εξυψώνεται η ψυχική διάθεση του ποιητή και εντεί-
νεται ο θαυμασμός του για τα στοιχεία της ελληνικής φύσης, το καθένα
από τα οποία έχει δημιουργηθεί με ένα σοφό τρόπο έτσι, ώστε να επιτε-
λεί έναν ανώτερο προορισμό, γεγονός που προσδίδει στη φτωχή σε νε-
ρό και πράσινο μικρή Ελλάδα ένα τεράστιο και θαυμαστό μεγαλείο.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Η πρώτη ενότητα του τρίτου ύμνου της «Γενέσεως» αρ-
χίζει με έναν στίχο («Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα»), που παρα-
πέμπει σε κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, καθώς και της
ευρύτερης χριστιανικής υμνολογίας. Αρχικά, ο ποιητής υμνεί τη δημι-
ουργία της θάλασσας και των νησιών, γεγονός που εξυψώνει την ψυχι-
κή του διάθεση και το θαυμασμό του απέναντι στα στοιχεία της φύσης,
που αντικατοπτρίζουν τον ίδιο του τον εαυτό («κατ’ εικόνα και ομοίω-
σή μου», στιχ. 3), καθώς συνιστούν βασικό στοιχείο της ιθαγένειάς του
και βιωμένο γι’ αυτόν χώρο. Μέσα από μια σειρά παρομοιώσεων
(«Ίπποι πέτρινοι και λοξές δελφινιών ράχες», στιχ. 4-6) περιγράφεται η
γένεση και αναδεικνύεται η ομορφιά των ελληνικών νησιών.

2η ενότητα: Ο ποιητής δίνει στο έργο του τη μορφή μιας κοσμογο-
νίας, που αποτελείται από στοιχεία που συνθέτουν το ελληνικό μεσο-
γειακό αιγαιοπελαγίτικο τοπίο και συνιστούν το βιωμένο χώρο του λο- 437
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γοτέχνη. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται μέσα από μια σειρά ζωντα-
νών εικόνων και εντυπωσιακών λέξεων και γίνεται αναφορά με θαυμα-
σμό και με μια πληθώρα τελικών προτάσεων στο σοφό τρόπο με τον
οποίο το καθένα έχει δημιουργηθεί, για να επιτελεί έναν ανώτατο προ-
ορισμό. Όλα τα στοιχεία της ελληνικής φύσης, τα «λιόδεντρα», τα τζι-
τζίκια, το φτωχό σε βλάστηση και νερό τοπίο, η άγονη γη και ο απέρα-
ντος ουρανός έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πραγ-
ματώνουν με σοφία έναν ανώτερο και υψηλό σκοπό. Κατ’ αυτό τον τρό-
πο, το χώμα της ελληνικής γης είναι «φτενό», άγονο έτσι, ώστε η ρίζα να
αναγκάζεται να προχωρήσει βαθιά, για να βρει νερό (στιχ. 22). Στο στί-
χο αυτό είναι έκδηλη η μεταφορική σημασία της φράσης, καθώς το «φτε-
νό» χώμα  συμβολίζει τις δυσκολίες ή στερήσεις που αντιμετωπίζει ένας
λαός ή ένας άνθρωπος, οι οποίες, όμως, τον ενδυναμώνουν και τον πα-
ρακινούν να εμβαθύνει στην ουσία των πραγμάτων και στην αλήθεια.
Άλλωστε, το ελληνικό τοπίο ευνοεί την περισυλλογή, τη σκέψη και το
άνοιγμά του νου σε νέους ορίζοντες.

3η ενότητα: Στους δύο τελευταίους καταληκτικούς στίχους του ποι-
ήματος εξαίρεται το μεγαλείο της Ελλάδας, που οφείλεται στην πνευ-
ματικότητα και σοφία με την οποία κάθε τι δημιουργήθηκε για να επιτε-
λέσει έναν ανώτερο προορισμό, παρόλο που το μεγαλείο αυτό αντιτίθε-
ται στο μικρό μέγεθος του φτωχού σε νερό και πράσινο τόπου.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής είναι η δημοτική που διακρίνε-
ται από εκφραστικότητα, δύναμη, ζωντάνια. Το λεξιλόγιο που χρησιμο-
ποιεί ο ποιητής είναι επιλεγμένο, πλούσιο και περιλαμβάνει πολλές εντυ-
πωσιακές και συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις, καθώς και στοιχεία
από την εκκλησιαστική γλώσσα. Το υλικό των λέξεων του ποιήματος
αντλείται από τη φύση και ιδιαίτερα από το θαλασσινό και νησιώτικο το-
πίο, ενώ μερικές λέξεις και φράσεις διακρίνονται από ασάφεια, κάτι που
αποτελεί ένα από τα γνωρίσματα της ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του ποιήματος είναι παραστατικό, δραματικό, λυρικό, ζω-
ντανό, γλαφυρό.
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iii) Στιχουργική ανάλυση 

Η στιχουργία του ποιήματος είναι ελεύθερη. Οι στίχοι είναι άνισοι
ως προς τον αριθμό συλλαβών και δεν υπάρχει σταθερό μέτρο ούτε
ομοιοκαταληξία.

Όλα τα στοιχεία  του ελληνικού περιβάλλοντος υμνούνται και αποτυ-
πώνονται μέσα από ζωντανές εικόνες γεμάτες μυρωδιές, ήχους και φως.

Αξιοπρόσεχτη είναι και η παντελής έλλειψη στίξης, καθώς και η δο-
μή των στίχων, που δημιουργεί την εντύπωση μιας ρευστότητας και μιας
εκστατικής στάσης του ποιητή απέναντι στο θαύμα.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «γεννήθηκεν η θάλασσα» (στιχ. 1), «έσπειρε κόσμους μι-
κρούς κατ’ εικόνα και ομοίωσή μου» (στιχ. 3), «ίπποι πέτρινοι με τη
χαίτη ορθοί» (στιχ. 4), «γαλήνιοι αμφορείς» (στιχ. 5) «λοξές δελφινιών
ράχες» (στιχ. 6), «Κάθε λέξη...μέσα στο θέρος» (στιχ. 8-9), «που να κρη-
σάρουν....σον ύπνο σου» (στιχ. 11-12), «για να το ‘χεις Θεό και να κατέ-
χεις τι σημαίνει ο λόγος του» (στιχ. 17), «χωρίς κοπάδι» (στιχ. 19), «για
να το κάνεις φίλο σου» (στιχ. 20), «για να μην έχεις...του βάθους ολοέ-
να» (στιχ. 23-24), «για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη»
(στιχ. 26).

Παρομοιώσεις: «Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή» (στιχ. 4), «γαλήνι-
οι αμφορείς» (στιχ. 5), «λοξές δελφινιών ράχες» (στιχ. 6), «κάθε λέξη κι
από ‘να χελιδόνι» (στιχ. 8), «όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου»
(στιχ. 15).

Πολυσύνδετο σχήμα: «Και είδα και θαύμασα / και στη μέση...και
ομοίωσή μου» (στιχ. 2-3), «και γαλήνιοι αμφορείς και λοξές...» (στιχ.5-
6), «Και πολλά τα λιόδεντρα...κι ελαφρό...και πολλά τα τζιτζίκια» (στιχ.
10-13), «και να κατέχεις...και το δέντρο... και να γνωρίζεις...και να τρα-
βάς...και πλατύς...» (στιχ. 17-26).

Ασύνδετο σχήμα: «η Ίος η Σίκινος τη Σέριφος η Μήλος» (στιχ. 7).
Αντίθεση: «Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας» (στιχ. 28).
Εικόνες: η εικόνα της θάλασσας (στιχ. 1), των νησιών (στιχ. 2-7), των

στοιχείων της φύσης (στιχ. 8-26).
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Υπογραμμίστε τις τελικές προτάσεις του πρώτου ποιήματος και

εξετάστε τη λειτουργία  τους σε σχέση με τη δημιουργία του αι-

γαιοπελαγίτικου τοπίου.

Τελικές προτάσεις:
Στίχος 9: «για να σου φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος».
Στίχος 11-12: «που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως / κι ελαφρό ν’
απλώνεται στον ύπνο σου».
Στίχος 14-15: «που να μην τα νιώθεις / όπως δε νιώθεις το σφυγμό στα
χέρια σου».
Στίχος 17: «για να το ’χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του»
Στίχος 20-21: «για να το κάνεις φίλο σου / και να γνωρίζεις τ’ ακριβό
του τ’ όνομα».
Στίχος 23-24: «για να μην έχεις που ν’ απλώσεις ρίζα / και να τραβά του
βάθους ολοένα».
Στίχος 26: «για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη»

Με μια σειρά τελικών προτάσεων ο ποιητής προσδιορίζει τη λειτουρ-
γία των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο.
Κάθε στοιχείο της ελληνικής φύσης έχει δημιουργηθεί με σοφία έτσι, ώστε
να επιτελεί έναν ανώτερο προορισμό. Τον ανώτερο αυτό προορισμό εκ-
φράζουν οι τελικές προτάσεις που χρησιμοποιεί ο ποιητής στους στίχους
9-26. Συνεπώς, κάθε νησί, που παρομοιάζεται με το χελιδόνι, δημιουργή-
θηκε «για να φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος», τη χαρά μέσα στις λύπες
της ζωής. Επίσης, τα λιόδεντρα είναι πολλά, για να απαλύνουν το εκτυ-
φλωτικό φως που αντανακλά στις πέτρες. Στη συνέχεια, τα τζιτζίκια με
το διαρκές  τραγούδι τους γίνονται ένα με τον άνθρωπο, ενώ το νερό εί-
ναι λίγο, για να το λατρεύουμε και να το εκτιμάμε. Ακόμη, το δέντρο εί-
ναι μοναχό, για να ξεχωρίσει και να είναι μοναδικό, γιατί μόνο έτσι οι-
κειώνεται με τους ανθρώπους και αποκτά ιερή σημασία. Το «φτενό»,
άγονο χώμα, εξαιτίας του οποίου η ρίζα αναγκάζεται να εισχωρήσει βα-
θιά, για να βρει νερό, συμβολίζει τις δυσκολίες ή στερήσεις που αντιμε-
τωπίζει ο άνθρωπος ή ο λαός, οι οποίες, όμως, τον ενδυναμώνουν ψυχι-
κά και τον προτρέπουν να εμβαθύνει στην ουσία των πραγμάτων και στην
αλήθεια. Τέλος, ο «πλατύς» και απέραντος ουρανός ευνοεί την περισυλ-
λογή και τη σκέψη και το άνοιγμα του νου σε νέους ορίζοντες.
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2. Βρείτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού νησιωτικού

χώρου που αναφέρονται στο ποίημα.

Στο ποίημα ο Οδυσσέας Ελύτης υμνεί τη δημιουργία της θάλασσας
και των νησιών και περιγράφει με ζωντανές οπτικές και ηχητικές εικό-
νες τα στοιχεία που συνθέτουν το ελληνικό νησιώτικο τοπίο. Τα στοι-
χεία αυτά ταυτίζονται με τα λιόδεντρα, που «κοσκινίζουν» το άπλετο
και σκληρό φως του ήλιου κάνοντάς το πιο γλυκό και «ελαφρό», τα τζι-
τζίκια του ελληνικού καλοκαιριού, το φτωχό σε νερό και βλάστηση το-
πίο, την άγονη γη και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό.

3. «φτενό...ολοένα»: Ερμηνεύστε το μεταφορικό νόημα αυτής της

φράσης.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού νησιώτικου χώ-
ρου συνιστά το «φτενό», άγονο χώμα, το οποίο, όπως και κάθε άλλο φυ-
σικό στοιχείο, επιτελεί έναν ανώτατο προορισμό, μέσα στην ελληνική
φύση. Ωστόσο, η λειτουργία του συγκεκριμένου στοιχείου, που δηλώνε-
ται με την τελική πρόταση «για να μην έχεις που ν’ απλώσεις ρίζα / και
να τραβάς του βάθους ολοένα» (στιχ. 23-24), ενέχει μια μεταφορική ση-
μασία. Ειδικότερα, το «φτενό», άγονο χώμα, που αναγκάζει τη ρίζα να
εισχωρήσει βαθιά, για να βρει νερό, συμβολίζει τις δυσκολίες ή στερή-
σεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ή ένα λαός στην πορεία της ύπαρ-
ξής του, οι οποίες, όμως, τον ενδυναμώνουν ψυχικά και του δίνουν την
ώθηση να προχωρήσει πιο βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και να πλη-
σιάσει την αλήθεια. Συνεπώς, η σχέση του ανθρώπου με την ελληνική γη
αντιστοιχεί σε μία σχέση εμβάθυνσης στην ουσία των πραγμάτων και
στην αλήθεια.

4. Εξετάστε την στίξη του ποιήματος.

Παρατηρώντας κανείς το ποίημα συνειδητοποιεί την παντελή έλλει-
ψη σημείων στίξης. Ο ποιητής δε χρησιμοποιεί καθόλου σημεία στίξης,
γιατί επιθυμεί να δημιουργήσει την εντύπωση μιας ρευστότητας και
μίας εκστατικής στάσης απέναντι στο θαύμα της δημιουργίας της θά-
λασσας, των νησιών και των στοιχείων που συνθέτουν το μεσογειακό
νησιωτικό τοπίο. Η ρευστότητα και ο εκστατικός τόνος δημιουργείται,
καθώς όλα τα στοιχεία που αποτελούν τη σκηνογραφία του ελληνικού
νησιωτικού χώρου φαίνεται να λέγονται με μια ανάσα, χωρίς παύση, με
θαυμασμό και εκστατική διάθεση.
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5. Ποιος είναι ο στίχος που κορυφώνει το θαυμασμό του ποιητή

στον ύμνο της «Γενέσεως»; Ποια εντύπωση σας δημιουργεί.

Η εκστατική διάθεση και ο θαυμασμός του ποιητή κορυφώνεται στον
καταληκτικό στίχο του ποιήματος («Αυτός / ο κόσμος ο μικρός, ο μέ-
γας»). Ο στίχος αυτός εκφράζει,  μέσα από μια αντίθεση, το θαυμασμό
του ποιητικού υποκειμένου για το μεγαλείο του ελληνικού τόπου, το
οποίο, όμως έρχεται σε σύγκρουση με το μικρό μέγεθος της φτωχής σε
νερό και βλάστηση χώρας. Όμως, η μικρή και άγονη Ελλάδα διακρίνε-
ται και θαυμάζεται για το μεγαλείο, που δημιουργεί η πνευματικότητα
και σοφία των στοιχείων που την αποτελούν.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πώς αποτυπώνεται η σχέση του ποιητή με το ελληνικό τοπίο;

2. Εντοπίστε τα εκφραστικά μέσα του ποιήματος. Τί επιδιώκει ο ποιη-
τής με τη χρήση τους;
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«ΔÔ ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›» («Δ· ¶¿ıË»)

√¢À™™∂∞™ ∂§ÀΔ∏™

A. ¢HMIOYP°O™
(Bλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

«Πάθη» ονομάζεται η δεύτερη ενότητα της ποιητικής σύνθεσης «Άξιον
εστί». Το επιλεγμένο απόσπασμα συνιστά τον πέμπτο ψαλμό των «Πα-
θών», έχει ελεγειακό τόνο και αναφέρεται στη σημασία της ατομικής και
συλλογικής μνήμης στον αγώνα των Ελλήνων για την επιβίωση στον πό-
λεμο του 1940 και την ελευθερία τους από τη γερμανική Κατοχή. Τα «Πά-
θη» των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου παραλ-
ληλίζονται με τα πάθη του Χριστού και η Ανάσταση του Ιησού προμηνύ-
ει τη λύτρωση και απελευθέρωση του ελληνικού έθνους.

Αντίθετα με τον τρίτο ύμνο της «Γενέσεως», όπου κυρίαρχη είναι η θα-
λασσινή ατμόσφαιρα, στο συγκεκριμένο ψαλμό των «Παθών» το ορεινό
τοπίο προβάλλεται ως το βασικό στοιχείο της ελληνικής ιθαγένειας.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Τα θεμέλιά μου στα βουνά... άκαυτη βάτος» (στιχ. 1-4):
Αναφορά στο ορεινό τοπίο ως το βασικό στοιχείο της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, όπου «καίει η μνήμη» και μέσα από το φως της περνάει ζωντανή
η ελληνική ιστορία.

2η ενότητα: «Μνήμη του λαού μου... σε λένε Πίνδο και σε λένε Άθω»
(στιχ. 5-12): Αναφορά στα ονόματα  Πίνδος και Άθως που εκφράζουν
τόσο τα προσωπικά βιώματα του ποιητή από το αλβανικό μέτωπο όσο
και τη βυζαντινή  –χριστιανική παράδοση, που κυριαρχεί σε ολόκληρη
τη σύνθεση– αναφορά στον πόλεμο του 1940, που συνδέεται τόσο με την
προσωπική μνήμη του ποιητή όσο και με τη μνήμη μιας ολόκληρης γε-
νιάς που έζησε την οδυνηρή εμπειρία.
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3η ενότητα: «Εσύ μόνη απ’ τη φτέρνα...Ποιος και τι στα βουνά;»
(στιχ. 13-23): Ο ποιητής υμνεί τη μνήμη – συνδυασμός της ιστορίας με
το μύθο – κλιμάκωση της δύναμης της μνήμης.

4η ενότητα: «Τα θεμέλιά μου στα βουνά...άκαυτη βάτος!» (στιχ. 24-27):
Το ποίημα καταλήγει στους τέσσερις στίχους με τους οποίους άρχισε –
αναφορά στη σημασία της μνήμης στην ελληνική ιστορία και προβολή του
ορεινού τοπίου ως βασικού στοιχείου της ελληνικής ιθαγένειας.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο απόσπασμα αυτό των «Παθών» ο ποιητής, που απευθύνεται σε
β΄ ενικό πρόσωπο στη μνήμη, επιθυμεί να αναδείξει τη μεγάλη σημασία
και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, και,
συγκεκριμένα, στον αγώνα του ελληνικού λαού για την επιβίωση και την
ελευθερία του. Η μνήμη στην οποία απευθύνεται ο ποιητής «καίει πάνω
στα βουνά», στο ορεινό τοπίο που σηματοδοτεί την ιδέα της ελληνικής
ιθαγένειας, και μέσα από το φως της διέρχεται ζωντανή όλη η ελληνική
ιστορία. Ο ποιητής αναφέρεται στον πόλεμο του 1940 και με το όνομα
του όρους της Πίνδου συνδέεται τόσο  η προσωπική του μνήμη όσο και
η μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς που έζησε τη δραματική εμπειρία του
πολέμου. Τέλος, ο ποιητής υμνεί τη μνήμη, επειδή παρέχει νόημα και
ταυτότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη, σφυρηλατεί γερά μυαλά και δίνει
την υπόσχεση για μια «πασχαλιάν αναστάσιμη», για τη λύτρωση, τη
«λάμψη», αφού, όμως, προηγηθεί ο εφιάλτης, η φωτιά, τα «Πάθη». Τα
βουνά, στα οποία «καίει η μνήμη» ταυτίζονται με τα βάσανα και την
ιστορία του λαού. Η μνήμη είναι τόσο βαριά, όσο αυτά τα βουνά, αλλά
και τ όσο λυτρωτική όσο η λάμψη της κορυφής.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του αποσπάσματος ο ποιητής τονί-
ζει τη σημασία της μνήμης στον αγώνα του ελληνικού λαού για την επι-
βίωση και την ελευθερία του. Η μνήμη παρουσιάζεται από τον ποιητή να
καίει πάνω στα βουνά και μέσα από το φως της περνάει ζωντανή η ελ-
ληνική ιστορία. Η φράση «άκαυτη βάτος», που χρησιμοποιείται στον τέ-
ταρτο στίχο του ποιήματος, παραπέμπει άμεσα στην Παλαιά Διαθήκη.

2η ενότητα: Στη συνέχεια η αναφορά στο όνομα Πίνδος εκφράζει τις
προσωπικές βιωματικές εμπειρίες του ποιητή στο αλβανικό μέτωπο και444
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συνδέεται με την ατομική μνήμη αλλά και τη συλλογική μνήμη μιας ολό-
κληρης γενιάς που έζησε την οδυνηρή εμπειρία του πολέμου. Επίσης, το
όνομά της χερσονήσου του Άθω, που συνδέεται με τη βυζαντινή – χρι-
στιανική παράδοση, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο
κινείται ολόκληρο το «Άξιον Εστί». Ο συγκεκριμένος στίχος, όπου ανα-
φέρονται τα ονόματα των δύο ορεινών τοπίων, επαναλαμβάνεται, κα-
θώς έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ενώνει το παρελθόν με το παρόν.

3η ενότητα: Στη συνέχεια ο ποιητής απευθυνόμενος στη μνήμη σε β΄
ενικό πρόσωπο και με μία εμφατική επανάληψη της προσωπικής αντωνυ-
μίας «εσύ», πλέκει το εγκώμιό της. Στον πρώτο στίχο της ενότητας αυτής
(«Εσύ μόνη απ’ τη φτέρνα τον άντρα γνωρίζεις», στιχ. 13) συνδυάζεται η
ιστορία με το μύθο, καθώς γίνεται έμμεση αναφορά στον αθάνατο Αχιλ-
λέα, του οποίου μόνο η φτέρνα δε μετείχε στην αθανασία και αποτελούσε
το τρωτό σημείο του. Επίσης, ο ποιητής υμνεί τη μνήμη για την ικανότητα
να παρέχει νόημα και ταυτότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη, να σφυρηλατεί
γερά μυαλά και να υπόσχεται μετά τα «πάθη» μία «πασχαλιάν αναστάσι-
μη». Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλιμακωτή αποτύπωση
της δύναμης της μνήμης, η οποία θεωρείται απαραίτητο να διαπεράσει τη
φωτιά, για να φτάσει στη λάμψη, τη λύτρωση, στα βουνά τα «χιονόδοξα».
Τα βουνά, στα οποία βρίσκεται η φωτιά της μνήμης σηματοδοτούν την ιδέα
της ελληνικής ιθαγένειας και περικλείουν μέσα τους ολόκληρη την ελληνι-
κή ιστορία, τα βάσανα, τους αγώνες, ιδίως, της περιόδου του Β΄ Παγκο-
σμίου πολέμου. Και η μνήμη είναι τόσο βαριά όσο και τα βουνά, αλλά, ταυ-
τόχρονα, και τόσο λυτρωτική όσο η λάμψη της κορυφής.

4η ενότητα: Η τελευταία αυτή ενότητα αποτελεί μια κυκλική επανα-
φορά, καθώς το ποίημα καταλήγει στους τέσσερις στίχους που αποτέ-
λεσαν την αρχή του. Το σχήμα αυτό της επανάληψης τονίζει με εμφα-
ντικό και γλαφυρό τρόπο τη σφραγίδα της ελληνικής τοπιογραφίας πά-
νω στην ανθρώπινη μνήμη και ιστορία. Ωστόσο, η πρωτοκαθεδρία του
ορεινού τοπίου, συγκριτικά με την ανάλαφρη και φωτεινή θαλασσινή
ατμόσφαιρα της «Γενέσεως», προσδίδει στο κείμενο μια  πιο βαριά και
σκοτεινή διάθεση.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η εκφραστική, δυνατή ζωντανή δημο-
τική με κάποια στοιχεία από την εκκλησιαστική γλώσσα. 445
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ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος είναι απλό, παραστατικό, γλαφυρό, ζωντανό, αισιόδοξο.

iii) Στιχουργική ανάλυση 

Οι στίχοι είναι ελεύθεροι με άνισο αριθμό συλλαβών, χωρίς σταθερό
μέτρο και ομοιοκαταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Τα θεμέλια στα βουνά» (στιχ. 1), «και τα βουνά σηκώ-
νουν οι λαοί στον ώμο τους» (στιχ. 2), «και πάνω τους η μνήμη καίει»
(στιχ. 3), «Ταράζεται ο καιρός» (στιχ. 6), «αδειάζοντας με πάταγο τα
οστά των ταπεινωμένων» (στιχ. 8), «Εσύ μόνη απ’ τη φτέρνα...πασχα-
λιάν αναστάσιμη!» (στιχ. 13-17), «Αγγίζεις το νου μου και πονεί το βρέ-
φος της Άνοιξης» (στιχ.  18), «Τιμωρείς το χέρι μου και στα σκότη λευ-
καίνεται! (στιχ. 19),  «Πάντα πάντα περνάς τη φωτιά για να φτάσεις τη
λάμψη» (στιχ. 20), «τα βουνά τα χιονόδοξα» (στιχ. 22).

Παρομοιώσεις: «άκαυτη βάτος» (στιχ. 4).
Προσωποποιήσεις: «Τ’ ουρανού το πρόσωπο» (στιχ. 9).
Επαναλήψεις: «Μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο και σε λένε Άθω»

(στιχ. 5 – στιχ. 12).
Κυκλική επαναφορά: «Τα θεμέλιά μου στα βουνά...άκαυτη βάτος»

(στιχ. 1-4 και στιχ. 24-27).
Εικόνες: η εικόνα του ορεινού τοπίου, η εικόνα της μνήμης που καί-

ει (στιχ. 3 και στιχ. 26).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

6. Σε ποιό πρόσωπο μιλά ο ποιητής στον ψαλμό των «Παθών» και

σε ποιον απευθύνεται;

Ο ποιητής στον πέμπτο ψαλμό των «Παθών» του δεύτερου μέρους
της σύνθεσης «Άξιον εστί» αναδεικνύει τη σημασία της μνημονικής λει-
τουργίας στον αγώνα του ελληνικού λαού για την επιβίωση και την απε-
λευθέρωσή του. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιεί το β΄ ενικό πρόσωπο,
καθώς απευθύνεται στη μνήμη δίνοντάς της με αυτόν τον τρόπο ανθρώ-
πινη οντότητα και αυθυπαρξία. Εξάλλου, ο ρόλος που διαδραματίζει η
μνήμη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία αποτελεί την κεντρική ιδέα και το446
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βασικό μοχλό του ποιήματος. Τέλος, με την εμφατική επανάληψη της
προσωπικής αντωνυμίας «εσύ», ο ποιητής πλέκει το εγκώμιο της μνή-
μης, στην οποία και απευθύνεται.

7. Βρείτε τους στίχους που αναφέρονται στη μνήμη και εξηγήστε το

νόημά τους.

Σε ολόκληρο το ποίημα ο Οδυσσέας Ελύτης απευθύνεται με άμεσο
τρόπο στη μνήμη και επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της για την ελ-
ληνική ανθρώπινη ιστορία. Ειδικότερα, στον τρίτο και τέταρτο στίχο
του έργου ο ποιητής αναφέρεται στη μνήμη, η οποία «καίει πάνω στα
βουνά» και μέσα από το φως της διέρχεται ζωντανή η ελληνική ιστορία.
Τα βουνά, που αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της ελληνικής ιθαγένειας,
ταυτίζονται με τα βάσανα και την ιστορία που ο λαός «σηκώνει στους
ώμους του». Η μνήμη είναι τόσο βαριά όσο και αυτά τα βουνά, αλλά
συγχρόνως, και τόσο λυτρωτική, όσο και η λάμψη της κορυφής. Επίσης,
στον στίχο «Μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο και σε λένε Άθω» (στιχ.
5 – στιχ. 12), που επαναλαμβάνεται, ο ποιητής συνδέει το όνομα της
Πίνδου, μέσα από βιωματικές εμπειρίες από το αλβανικό μέτωπο, με την
προσωπική του μνήμη και τη  μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς που έζησε
τον πόλεμο. Τέλος, οι στίχοι 13-22 αναφέρονται στη μνήμη με εγκωμια-
στική διάθεση. Η μνήμη δίνει νόημα και ταυτότητα στην ανθρώπινη
ύπαρξη, σφυρηλατεί γερά μυαλά και υπόσχεται μια «πασχαλιάν ανα-
στάσιμη» μετά το τέλος του εφιάλτη. Επίσης, στον στίχο «Εσύ μόνη απ’
τη φτέρνα τον άντρα γνωρίζεις» (στιχ. 13) συνδυάζεται η ιστορία με το
μύθο του αθάνατου Αχιλλέα, του οποίου η φτέρνα αποτελούσε το μο-
ναδικό τρωτό σημείο του. Επιπλέον, στους στίχους 18-22 ο ποιητής πα-
ρουσιάζει την κλιμάκωση της μνημονικής δύναμης η οποία οφείλει να
περάσει μέσα από τη φωτιά, για να φτάσει στη λύτρωση, στη λάμψη, στα
βουνά τα «χιονόδοξα».

8. Παρατηρήστε την αρχή και το τέλος του ποιήματος. Πώς ονομά-

ζεται αυτό το σχήμα και τί επιδιώκει με αυτό ο ποιητής.

Ο πέμπτος ψαλμός των «Παθών» καταλήγει στο ίδιο τετράστιχο με
το οποίο αρχίζει. Το σχήμα αυτό του λόγου ονομάζεται κυκλικη επανα-
φορά («Τα θεμέλια μου στα βουνά...άκαυτη βάτος (στιχ. 1-4 και στιχ. 24-
27) και χρησιμοποιείται από τον ποιητή για να τονιστεί με γλαφυρό και
εμφατικό τρόπο η σφραγίδα της ελληνικής τοπογραφίας πάνω στην αν-
θρώπινη μνήμη και ιστορία. Τα βουνά, στα οποία «καίγεται η μνήμη»
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συμβολίζουν τα βάσανα και την ιστορία, που σηκώνει ο λαός στους
ώμους του. Η μνήμη είναι τόσο βαριά όσο αυτά τα βουνά, αλλά και τό-
σο λυτρωτική όσο η λάμψη της κορυφής.

9. «Εσύ μόνη...γνωρίζεις»: Σε ποιον αρχαιοελληνικό μύθο παραπέ-

μπει αυτή η φράση;

Στον στίχο «Εσύ μόνη απ’ τη φτέρνα τον άντρα γνωρίζεις» (στιχ. 13)
συνδυάζεται η ιστορία με το μύθο, καθώς γίνεται μία σαφής αναφορά
στο μύθο του Αχιλλέα και στη «βάπτισή του» στα νερά της Στυγός προ-
κειμένου να γίνει αθάνατος. Η φτέρνα του, όμως από την οποία τον
κρατούσε η μητέρα του, η Θέτις, δε μετείχε στην αθανασία και γι’ αυτό
αποτελούσε το μοναδικό τρωτό του σημείο.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποια είναι η σημασία της ατομικής και συλλογικής μνήμης στον αγώ-
να του ελληνικού λαού για την επιβίωση και την ελευθερία του,  σύμ-
φωνα με το ποίημα;

2. Σε ποιο στοιχείο του ελληνικού τοπίου αναφέρεται ο ποιητής και τί
συμβολίζει;

448

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  07:53  ™ÂÏ›‰·448



«¢ÒÚÔ ·ÛËÌ¤ÓÈÔ Ô›ËÌ·»

√¢À™™∂∞™ ∂§ÀΔ∏™

A. ¢HMIOYP°O™
(Bλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρ-
τη ομορφιά» που γράφτηκε από τον αυτοεξόριστο ποιητή στο Παρίσι
στα 1969 – 1970, σε μια εποχή κρίσιμη για το ελληνισμό εξαιτίας της επι-
βολής της στρατιωτικής δικτατορίας (1967) και εκδόθηκε στην Αθήνα το
1971. Το ποίημα είναι γραμμένο σε α΄ πρόσωπο, γιατί εκφράζει με έναν
τρόπο άμεσο και έναν τόνο εξομολογητικό τον ίδιο τον ποιητή.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ξέρω πως είναι...για τις συμφορές» (στιχ. 1-7): η ιστο-
ρία και η ποίηση – η ποίηση ως μια γλώσσα χωρίς συγκεκριμένους κα-
νόνες κατανόησης, που επιτρέπει στον καθένα να δημιουργήσει το δικό
του αλφάβητο, για να την προσεγγίσει – η ποίηση μέσα στις δυσχερείς
ιστορικές συγκυρίες της ελληνικής πραγματικότητας – η στάση του ποι-
ητή σε δύσκολους καιρούς

2η ενότητα: «Όμως...Δώρο ασημένιο ποίημα» (στιχ. 8-12): η σχέση
της ποίησης με την αθωότητα και την αλήθεια – η νίκη της ποίησης στο
φανταστικό επίπεδο.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το «Δώρο ασημένιο ποίημα» διακρίνεται σε δύο επίπεδα, στο πραγ-
ματικό και στο φανταστικό, μέσω των οποίων ο ποιητής επιθυμεί να
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εξετάσει και να περιγράψει τη σχέση της ποίησης με την ιστορία και τη
φαντασία. Στο πρώτο πραγματικό επίπεδο («Ξέρω πως...για τις συμφο-
ρές», στιχ. 1-7), ο ποιητής, που ταυτίζεται με το ποιητικό υποκείμενο,
αναφέρεται στη σχέση της ποίησης, η οποία δε διέπεται από συγκεκρι-
μένους κανόνες κατανόησης, αλλά παρέχει στον καθένα τη δυνατότητα
να δημιουργήσει το δικό του αλφάβητο, για να την προσεγγίσει, με την
ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα, που στο συγκεκριμένο ποίημα
ταυτίζεται με την κρίσιμη περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας. Στο
δεύτερο φανταστικό επίπεδο («Όμως...δώρο ασημένιο ποίημα», στιχ. 8-
12) η ποίηση παρακάμπτει τις δυσχερείς ιστορικές συγκυρίες, βρίσκει το
χώρο της, δημιουργεί και σώζει τον ποιητή και την αλήθεια του.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Το ποίημα χωρίζεται σε δύο επίπεδα, το πραγματικό και
το φανταστικό. Το πρώτο επίπεδο, το οποίο συμπίπτει με την πρώτη θε-
ματική ενότητα του ποιήματος, αναφέρεται στη σύγκρουση της ποίησης
με την ιστορία, καθώς η «συλλαβική» γραφή της αλήθειας, η ποίηση, η
οποία δεν εξαντλείται στους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες,
αλλά απαιτεί τη συνδρομή του συναισθήματος, της φαντασίας και της
ενόρασης, δεν μπορεί να πραγματωθεί σε πραγματικό και προσωπικό επί-
πεδο, στους δύσκολους «καιρούς της λύπης και της εξορίας», οι οποίοι
παραπέμπουν στην ιστορική συγκυρία που ορίζεται από τη δικτατορία.

2η ενότητα: Στο δεύτερο, όμως, φανταστικό επίπεδο η ποίηση βρί-
σκει το χώρο της καταφεύγοντας σε ένα φανταστικό καταφύγιο, είτε ελ-
ληνικό παραδοσιακό («παλιών καιρών αλώνι»)  είτε σύγχρονο και τε-
χνολογικά απρόσωπο («πολυκατοικία»), δημιουργεί, υποτασσόμενη
στους κανόνες και τους όρους ενός παιχνιδιού, και νικά, σώζει τον ποι-
ητή και την αλήθεια του. Η σχέση, λοιπόν, της ποίησης με την αλήθεια
παρομοιάζεται με ένα φανταστικό παιχνίδι, καθώς διακρίνεται από τον
ίδιο αυθορμητισμό και την ίδια ανιδιοτέλεια.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η εκφραστική, δυνατή, ζωντανή δη-
μοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του ποιήματος είναι απλό, λιτό, παραστατικό.450
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iii) Στιχουργική ανάλυση

Η στιχουργία είναι ελεύθερη με άνισους ως προς τον αριθμό των
συλλαβών στίχους, χωρίς σταθερό μέτρο και ομοιοκαταληξία.

iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «η γλώσσα που μιλώ δεν έχει αλφάβητο» (στιχ. 1),  «αση-
μένιο ποίημα» (στιχ. 12).

Παρομοιώσεις: «ο ήλιος και τα κύματα...και της εξορίας» (στιχ. 2-3),
«Κι η πατρίδα μια τοιχογραφία...δίνεις λόγο» (στιχ. 4-5), «Όπως γίνε-
ται για τις συμφορές» (στιχ. 7).

Εικόνες: η εικόνα του ήλιου και των κυμάτων (στιχ. 2), η συμβολική
εικόνα της τοιχογραφίας (στιχ. 4), η εικόνα του φανταστικού χώρου του
παλαιού αλωνιού ή της πολυκατοικίας (στιχ. 8-9).

Κυκλικό σχήμα: «Δώρο ασημένιο ποίημα» (ο τίτλος του ποιήματος
και ο στίχος – κατακλείδα).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια είναι η γλώσσα «που δεν έχει αλφάβητο»; Ποιος είναι ο τρό-

πος με τον οποίο διαβάζει τον κόσμο ο ποιητής;

Στον πρώτο στίχο του ποιήματος ο Οδυσσέας Ελύτης αναφέρεται
στη γλώσσα που μιλάει, η οποία «δεν έχει αλφάβητο». Πρόκειται για την
ποιητική γλώσσα, τη «συλλαβική» γραφή της αλήθειας, η οποία δε βασί-
ζεται σε συγκεκριμένους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, αλ-
λά χρειάζεται τη συνδρομή του συναισθήματος, της φαντασίας και της
ενορατικής σκέψης. Για να γίνει κατανοητή η γλώσσα της ποίησης δεν
απαιτείται ο λογικός τρόπος σκέψης, αλλά μια ευαίσθητη ποιητική νοη-
μοσύνη. Άλλωστε, η ποίηση δε διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες
κατανόησης, αλλά επιτρέπει στον καθένα να δημιουργήσει, το δικό του
αλφάβητο, για να την προσεγγίσει. Αυτή, λοιπόν, η «αναλφάβητη» γλώσ-
σα παρέχει στον ποιητή τη δυνατότητα και ικανότητα να διαβάζει τον
κόσμο με μια ματιά πιο αληθινή εμβαθύνοντας στην ουσία των πραγμά-
των, στη λάμψη των χρωμάτων και στην αλήθεια των μικρών και μεγά-
λων ιδεών.
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2. Από ποια σημεία του κειμένου μπορούμε να καταλάβουμε τα συ-

ναισθήματα του ποιητή και την στάση του απέναντι σε αυτήν τη

δύσκολη φάση της ελληνικής ιστορίας;

Στον τρίτο στίχο του ποιήματος ο ομιλητής, που ταυτίζεται με τον
ποιητή, αναφερόμενος «στους καιρούς της λύπης και της εξορίας» πα-
ραπέμπει στην ιστορική συγκυρία που ορίζεται από την επιβολή της
στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Στον στίχο αυτό, καθώς και
στους στίχους 5-6, όπου πάλι αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες ανε-
λευθερίας, που πλήττουν την πατρίδα του την κρίσιμη περίοδο της δι-
κτατορίας, είναι έκδηλα τα έντονα συναισθήματα λύπης, θλίψης, νο-
σταλγίας και απογοήτευσης που κυριαρχούν στην ψυχή του ποιητή. Η
δικτατορία, λοιπόν, ως συμφορά («Όπως γίνεται στις συμφορές», στιχ.
7) αντιμετωπίζεται από τον ποιητή μέσα από τη σχέση ποίησης και αλή-
θειας. Η ποίηση βρίσκει το χώρο της, δημιουργεί και σώζει τον ποιητή
και την αλήθεια του.

3. «Όμως ας φανταστούμε...ποίημα»: α) Ποιός είναι αυτός «που χά-

νει»; β)Ποιά είναι η σχέση της ποίησης με την αλήθεια και με ποι-

όν τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε το νόημα ενός ποιήματος;

α) Σύμφωνα με τον ποιητή, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να
«ευοδώσει» η ποίηση και η γλώσσα της μέσα σε περιόδους δυσχερών
ιστορικών συνθηκών απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Για να απο-
κωδικοποιηθεί, λοιπόν, η ποίηση και η «συλλαβική» γραφή της αλήθει-
ας κρίνεται αναγκαίο, αφού μεταφερθεί σε ένα φανταστικό χώρο, να
ενταχθεί στο πλαίσιο των κανόνων ενός παιχνιδιού, σύμφωνα με το
οποίο ο ηττημένος προσφέρει μια αλήθεια και βραβεύεται γι’ αυτό.
Έτσι, όλοι οι μετέχοντες στο παιχνίδι βγαίνουν κερδισμένοι, κρατώντας
στα χέρια τους ένα αντίτιμο της αλήθειας, που πρόσφεραν, ένα «ασημέ-
νιο ποίημα». Οι «χαμένοι» του παιχνιδιού ταυτίζονται με όλους εκεί-
νους που υφίστανται τις συνέπειες των ποικίλων βάναυσων και δυσχε-
ριών ιστορικών συγκυριών.

β) Συνεπώς, η σχέση της ποίησης με την αλήθεια χαρακτηρίζεται από
τον ίδιο αυθορμητισμό και την ίδια  ανιδιοτέλεια που διακρίνει και ένα
αθώο παιχνίδι. Άλλωστε, η ποίηση συνδέεται άμεσα με την αλήθεια, κα-
θώς αποτελεί τη «συλλαβική» γραφή της αλήθειας και εφοδιάζει τον
ποιητή με την ικανότητα να διαβάζει τον κόσμο με μια ματιά πιο αληθι-
νή εμβαθύνοντας στην ουσία των πραγμάτων. Η ποίηση, λοιπόν, συνδέ-
εται με την αθωότητα και την αλήθεια. Για να την κατανοήσει και να την
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προσεγγίσει, όμως, κανείς δεν απαιτείται λογική ανάλυση ούτε η εφαρ-
μογή συγκεκριμένων γραμματικών και συντακτικών κανόνων, αλλά η
λειτουργία του συναισθήματος, της ενόρασης, και της φαντασίας.
Άλλωστε, η ποίηση δε διαθέτει συγκεκριμένους κανόνες κατανόησης,
αλλά προσφέρει στον καθένα τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό
του αλφάβητο, για να την προσεγγίσει.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πώς αποτυπώνεται στο ποίημα η σχέση της ιστορίας με την ποίηση;

2. Εντοπίστε τα εκφραστικά μέσα του ποιήματος. Τί επιδιώκει ο ποιη-
τής με τη χρήση τους
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«∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ»

°π∞¡¡∏™ ƒπΔ™√™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεμβασιά 1910 – Αθήνα 1990) υπήρξε ένας κο-
ρυφαίος ποιητής με διεθνή αναγνώριση. Γεννήθηκε στη Μονεμβασιά,
όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοκτημα-
τίας, αλλά έχασε την περιουσία του και η οικογένειά του βρέθηκε σε δυ-
σχερή οικονομική θέση. Αργότερα, η μητέρα και ο μεγαλύτερος αδελφός
του πέθαναν, ενώ ο πατέρας και η αδελφή του νοσηλεύτηκαν σε ψυχια-
τρείο. Ο ποιητής νέος έρχεται στην Αθήνα, όπου προσβάλλεται από φυ-
ματίωση και, ενώ προσπαθεί να απασχοληθεί σε διάφορες εργασίες,
περνάει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε σανατόρια, αλλά και σε φύ-
λακες και σε τόπους εξορίας λόγω των αριστερών ιδεών του. Θύμα του
εμφύλιου σπαραγμού εξορίζεται στη Μακρόνησο, στον Αϊ – Στρατή, στη
Γυάρο, και στη Λέρο. Από το 1970, όμως, αρχίζει να αναγνωρίζεται το
έργο του και να αποκτά μεγάλη φήμη και διεθνείς διαστάσεις. Το 1977
τιμάται με το βραβείο Λένιν, ενώ έχει κερδίσει και άλλα βραβεία και δια-
κρίσεις και στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Το έργο

Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας λυρικός ποιητής. Στα ποιήματα, που εί-
χε συνθέσει έως το 1936 χρησιμοποιεί με μεγάλη τέχνη τον παραδοσια-
κό στίχο, ακολουθώντας τον Κ. Παλαμά, ενώ ως προς τη διάθεσή του εί-
ναι έκδηλη η επίδραση του καρυωτακισμού. Στη συνέχεια, όμως, δια-
μορφώνει ένα προσωπικό τρόπο γραφής, καθώς ακολουθεί τον ελεύθε-
ρο στίχο και η ποίησή του αποκτά κοινωνικό περιεχόμενο και σκοπό.

Έργα:

Ποιήματα: Τρακτέρ (1934) Πυραμίδες, Επιτάφιος (1936), Το τρα-
γούδι της αδερφής μου, Το εμβατήριο του ωκεανού, Αγρύπνια, Μακρο-
νησιώτικα, Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο (1974), Δεκαοχτώ λιανο-
τράγουδα της πικρής πατρίδας (1968), Τερατώδες αριστούργημα – Ει-
κονοστάσιο ανωνύμων αγίων, Ρωμιοσύνη (1945 – 1947).
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Μεταφράσεις έργων πολλών ξένων λογοτεχνών (Αραγκόν, Έρε-
μπουργκ, Μαγιακόφσκι, Χικμέτ).

Δοκίμια
Θεατρικά έργα

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας αποκλειστικά λυρικός ποιητής, του
οποίου η ποιητική δημιουργία χωρίζεται σε δύο περιόδους, καθώς στα
ποιήματα που είχε συνθέσει ως το 1936 χρησιμοποιεί με μεγάλη τέχνη
τον παραδοσιακό στίχο, επηρεασμένος από τον Κ. Παλαμά, ενώ ως
προς τη διάθεσή του είναι φανερή η επίδραση του καρυωτακισμού. Στη
συνέχεια, όμως διαμορφώνει την προσωπική του γραφή, ακολουθεί τον
ελεύθερο στίχο και προσανατολίζει την ποίησή του στην κοινωνική
στράτευση.

Το ποίημα «Αρχαίο θέατρο», που συντέθηκε στα χρόνια ανάμεσα στο
1957 και το 1963 και ανήκει, συνεπώς, στη δεύτερη περίοδο δημιουργίας
του ποιητή, πραγματεύεται ένα προβεβλημένο θέμα μεγάλου ιδεολογι-
κού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σε όλη τη νεοελληνική ποίηση: τη
σχέση του νέου ελληνισμού με την αρχαία πολιτισμική του κληρονομιά.
Ο ποιητής, για να εκφράσει με συμβολικό τρόπο την ιστορική συνέχεια
ανάμεσα στον αρχαίο και το νέο ελληνισμό, τοποθετεί ένα νέο ΄Ελληνα
στο κέντρο ενός αρχαίου θεάτρου και παραλληλίζει την κραυγή του με
την αιώνια αντήχηση του διθυράμβου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

Ολόκληρο το ποίημα αποτελεί μια ενότητα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το επιλεγμένο ποίημα πραγματεύεται ένα θέμα που είναι κοινό σε πολ-
λούς λογοτέχνες και στοχαστές, την επίδραση της ελληνικής αρχαιότητας 455
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στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας. Ο ποιητής συνδέει την αρ-
χαία Ελλάδα με το νέο ελληνισμό, καθώς τοποθετεί ένα νέο Έλληνα στο
κέντρο ενός αρχαίου θεάτρου και συσχετίζει την κραυγή του με την αιώ-
νια αντήχηση του διθυράμβου. Με τον τρόπο αυτό, φανερώνει μέσα από
μια συμβολική αναπαράσταση την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού από
τα χρόνια της αρχαιότητας έως και τη νεότερη εποχή.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Ο ποιητής επιθυμεί να εκφράσει την επίδραση που άσκησε η ελληνι-
κή αρχαιότητα στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας. Θεματι-
κό πυρήνα του ποιήματος, συνεπώς, αποτελεί η σχέση του νέου ελληνι-
σμού με την αρχαία διεθνώς γνωστή και αναγνωρισμένη πολιτισμική
του κληρονομιά. Για να εκφράσει τη σχέση αυτή, που θεμελιώνεται στη
συνοχή και στην ιστορική συνέχεια, ο ποιητής χρησιμοποιεί μια συμβο-
λική αναπαράσταση. Τοποθετεί, λοιπόν, ένα νέο Έλληνα, ο οποίος αντι-
προσωπεύει το νεοελληνισμό στη μέση ενός αρχαίου θεάτρου, που συμ-
βολίζει την πολιτισμική κληρονομιά της ελληνικής αρχαιότητας, και συ-
σχετίζει την κραυγή εκείνου, η οποία δεν προκλήθηκε από θαυμασμό
προς το αρχαίο μεγαλείο, αλλά από νεανικό ενθουσιασμό ή απλή πε-
ριέργεια για την ηχητική του χώρου, με την αιώνια ιαχή του διθυράμβου,
του αρχαίου δραματικού ενθουσιαστικού ποιήματος που συνέθεταν οι
Έλληνες της αρχαιότητας προς τιμή του θεού Διονύσου. Με αυτόν τον
τρόπο ο ποιητής φανερώνει την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια ανάμεσα
στον αρχαίο και νέο ελληνισμό και την σημασία της αρχαίας ελληνικής
πολιτισμικής κληρονομιάς.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος ταυτίζεται με την απλή, πολυδύναμη δημο-
τική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος είναι έντονα λυρικό, λιτό, εγκωμιαστικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση 

Η στιχουργία είναι ελεύθερη με ανισοσύλλαβους στίχους, χωρίς στα-
θερό μέτρο και ομοιοκαταληξία.
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iv) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «τα κάθετα βουνά» (στιχ. 8), «η ελληνική ηχώ που δε μι-
μείται» (στιχ. 9), «την αιώνια ιαχή του διθυράμβου» (στιχ. 10).

Παρομοιώσεις: «όπως εκείνοι» (στιχ. 2).
Προσωποποιήσεις: «η ηχώ αποκρίθηκε» (στιχ. 8).
Εικόνες: η εικόνα του αρχαίου θεάτρου και του «ωραίου» νεοέλληνα

στο κέντρο (στιχ. 1-2), η ηχητική εικόνα της κραυγής, της ηχούς και της
ιαχής του διθυράμβου (στιχ. 3, 9, 11) , η εικόνα των βουνών (στιχ. 8).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια αίσθηση του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος έχει ο Νεοέλ-

ληνας στο χώρο του αρχαίου θεάτρου;

Ο Νεοέλληνας του ποιήματος, αρχικά, μένει απαθής απέναντι στο με-
γαλείο της αρχαίας ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, που εκφράζε-
ται μέσα από το χώρο του αρχαίου θεάτρου. Δεν καταλαμβάνεται από
αισθήματα θαυμασμού, παρά από ένα φυσιολογικό ενθουσιασμό που
διακρίνει το νεαρό της ηλικίας του και μια απλή περιέργεια για την ηχη-
τική του χώρου. Όμως, στη συνέχεια ο νέος συναισθάνεται την τεράστια
σημασία της αρχαίας πολιτισμικής του κληρονομιάς, την επίδραση της
ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση της νεοελληνικής του ταυτότη-
τας, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια ανάμεσα στον αρχαίο και το νέο
ελληνισμό, καθώς μέσα στο χώρο του αρχαίου θεάτρου αισθάνεται ότι η
κραυγή του συνενώνεται με την αθάνατη ιαχή του σατυρικού δράματος
και του διθυράμβου. Ανάλογη με την στάση του Νεοέλληνα του ποιήμα-
τος είναι και η συμπεριφορά κάθε σύγχρονου Έλληνα απέναντι στο με-
γαλείο της αρχαίας πολιτισμικής του κληρονομιάς.

2. Κεντρικό σημείο αναφοράς του ποιήματος είναι η επίδραση του

ήχου στο χώρο. Ποια σημασία αποκτά η αντήχηση της κραυγής και

γιατί;

Η κραυγή του νέου Έλληνα, που προκαλείται από τον ενθουσιασμό
της νεανικής του ηλικίας και την περιέργειά του για την ηχητική του χώ-
ρου του αρχαίου θεάτρου, παραλληλίζεται και συσχετίζεται με την αιώ-
νια, αθάνατη μέσα στο πέρασμα των αιώνων αντήχηση του αρχαίου εν-
θουσιαστικού Διονυσιακού άσματος, που αντιπροσωπεύει το μεγαλείο 457
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και τις αξίες ενός μεγάλου, γνωστού και διεθνώς αναγνωρισμένου πο-
λιτισμού, του αρχαίου ελληνικού. Μέσα από το συσχετισμό αυτό γίνε-
ται εμφανής η αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του ελληνισμού και η επί-
δραση της ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση της νεοελληνικής
ταυτότητας.

3. Ποιά σκοπιμότητα έχει και τί δηλώνει η παρένθεση στο ποίημα;

Με την παρενθετική πρόταση του ποιήματος ο Γ. Ρίτσος επιθυμεί να
εκφράσει και να καταδείξει την στάση του Νεοέλληνα απέναντι στη με-
γάλη πολιτισμική του κληρονομιά. Ο ποιητής τονίζει ότι η κραυγή του
νέου δεν προκλήθηκε από δυνατά αισθήματα θαυμασμού για το μεγα-
λείο της αρχαίας Ελλάδας, γιατί ακόμη και αν καταλαμβανόταν από το
έντονο αυτό συναίσθημα, δε θα το εξέφραζε, καθώς ως νέος αναθρεμμέ-
νος μέσα στο πνεύμα της εποχής του αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το
βάρος και το μεγαλείο της αρχαίας πολιτιστικής του κληρονομιάς.
Ωστόσο, διδασκόμενος τις αξίες του αρχαίου πολιτισμού και ερχόμενος
σε επαφή με στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας συναισθάνεται  σταδιακά τη
σημασία και επίδραση των υψηλών πολιτισμικών και καλλιτεχνικών
επιτευγμάτων της ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση της νεοελλη-
νικής του ταυτότητας και διακατέχεται από ένα δυνατό αίσθημα εθνικής
υπερηφάνειας.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Πώς παρουσιάζει το νέο ο ποιητής και γιατί χρησιμοποιεί τον επιθε-
τικό προσδιορισμό «ανύποπτος»;

2. Με ποιον τρόπο επιδρά η ελληνική αρχαιότητα στη διαμόρφωση της
νεοελληνικής ταυτότητας;
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«ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË»

°π∞¡¡∏™ ƒπΔ™√™

A. ¢HMIOYP°O™
(Bλέπε πιο πάνω)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το επιλεγμένο απόσπασμα αποτελεί το δεύτερο μέρος της μεγάλης
ποιητικής σύνθεσης του Γ. Ρίτσου «Ρωμιοσύνη». Πρόκειται για ένα με-
γάλο συνθετικό ποίημα που γράφτηκε τα χρόνια μετά τη γερμανική Κα-
τοχή (1945-1947) και εκδόθηκε το 1966, εξαιτίας των δυσχερών και αντί-
ξοων ιστορικοπολιτικών συνθηκών. Το ποίημα, αυτό, όπως και όλα τα
μεγάλα συνθετικά ποιήματα του ποιητή της γενιάς του ’30, διακρίνεται
για τα ιδεολογικοπολιτικά του μηνύματα, τα οποία προσλαμβάνουν επι-
κό χαρακτήρα, τη γλωσσική του προφορικότητα και το ανεπεξέργαστο
ύφος, τη συναισθηματική του φόρτιση, τη δραματοποίηση και τη θεμα-
τική του επικέντρωση στην ανθρώπινη καθημερινότητα και τις ιστορι-
κές δοκιμασίες του ελληνικού λαού.

Στο ποίημα αποτυπώνονται με παραστατικό τρόπο εικόνες από την
καθημερινότητα του ελληνικού καλοκαιριού και εκφράζεται η πίκρα του
ποιητή για το αδελφοκτόνο μίσος και τον ανθρώπινο πόνο που προκα-
λεί ο εθνικός διχασμός των χρόνων αυτών.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Κάθε που βραδιάζει... απ’ τον καημό της δύσης» (στιχ.
1-9): Περιγραφή εικόνων από τη φύση του ελληνικού καλοκαιριού – η
χαρούμενη ώρα της φύσης.

2η ενότητα: «Η Παναγιά πλαγιάζει...χάσει τα παιδιά της» (στιχ. 10-
13): η σκληρή πραγματικότητα του εμφύλιου πολέμου – ο ανθρώπινος
πόνος, που αποτυπώνεται στην κοκκινοβαμμένη από τα σταφύλια και
το αίμα ποδιά της Παναγιάς, στο απροστάτευτο παιδί που κλαίει και
στην προβατίνα που έχει χάσει τα παιδιά της.
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3η ενότητα: «Ίσκιος στη βρύση... σκόρδο και πιπέρι» (στιχ. 14-19): Κα-
ταγραφή εικόνων από την καθημερινή ζωή και τις αγροτικές εργασίες.

4η ενότητα: «Α, τι μπρισίμι...τ’ αστροπερίχυτα περιβόλια;» (στιχ. 20-
36): η σκληρή πραγματικότητα του εμφύλιου πολέμου και ο ανθρώπινος
πόνος, όπως αποτυπώνονται μέσα από την εικόνα της χαροκαμένης μά-
νας και του ναύτη, που «πίνει πικροθάλασσα» με το αίσθημα της ξενι-
τιάς, της εξορίας και της «μητριάς πατρίδας» – το ψυχικό σθένος, το
κουράγιο του λαού, που είναι αποφασισμένος να αντέξει στη δοκιμασία
με τη δύναμη της ελπίδας και του θεού.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο ποίημα σκιαγραφούνται παραστατικά καθημερινές σκηνές του
ελληνικού καλοκαιριού, που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, τις
αγροτικές εργασίες και την καθημερινή ζωή. Οι εικόνες αυτές, όμως, χα-
ράς και ηρεμίας, που καταγράφονται, αντιτίθενται στο βαθύ και βουβό
πόνο του απλού λαού που βιώνει τις τραυματικές εμπειρίες της μετα-
κατοχικής και μετεμφυλιακής Ελλάδας. Οι χαρούμενες σκηνές της φύ-
σης και της καθημερινότητας αμαυρώνονται από τη βία, το πένθος, τον
πόνο και τη θλίψη που κυριαρχούν στα σώματα και τις ψυχές των αν-
θρώπων της «ρωμιοσύνης». Όμως, μέσα από αυτόν τον πόνο και τη θλί-
ψη διαφαίνεται το ψυχικό σθένος, το κουράγιο και η αποφασιστικότη-
τα του ελληνικού λαού να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με τη δύναμη της
ελπίδας και τη θεϊκή συμπαράσταση. Κεντρικό θέμα, λοιπόν, του ποιή-
ματος συνιστά η ελληνικότητα, καθώς αποτυπώνονται όλα εκείνα τα
ουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν και διαμορφώνουν τη νεοελληνι-
κή ταυτότητα, ο ελληνικός λαός, τα χρώματα του δεκαπενταύγουστου,
τα ιστορικά φυλετικά γνωρίσματα και η χριστιανική πίστη.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του ποιήματος σκιαγραφούνται με
παραστατικότητα και ζωντάνια καθημερινές εικόνες του ελληνικού κα-
λοκαιριού βασισμένες σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως το
θυμάρι, η πέτρα, το υγρό στοιχείο, η καμπάνα, που είναι κρεμασμένη
στο «γερασμένο» πλάτανο, η ζέστη του θέρους, το καλαμπόκι, οι στέγες
των σπιτιών.

2η ενότητα: Στη δεύτερη ενότητα η χαρούμενη ώρα της φύσης αντι-460
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τίθεται στον ανθρώπινο πόνο, που προκαλεί ο εμφύλιος σπαραγμός,
καθώς περιγράφονται σκηνές θλίψης, πένθους, βίας, όπως η κοκκινο-
βαμμένη από τα σταφύλια και το αίμα ποδιά της Παναγιάς, το απρο-
στάτευτο παιδί που κλαίει και η αθώα προβατίνα που έχει χάσει τα παι-
διά της.

3η ενότητα: Στην τρίτη ενότητα ο ποιητής συνεχίζει την περιγραφή
των καθημερινών σκηνών του ελληνικού καλοκαιριού. Όμως, στους
στίχους αυτούς αντλεί τα θέματά του από την καθημερινή ζωή και τις
αγροτικές εργασίες.

4η ενότητα: Στην τέταρτη ενότητα του μεγάλου συνθετικού ποιήμα-
τος αντιπαρατίθεται πάλι η ομορφιά, χαρά και ηρεμία της ελληνικής
καλοκαιρινής φύσης με το βαθύ και βουβό καημό της ρωμιοσύνης, του
απλού λαού, της χαροκαμένης μάνας και του ναύτη που «πίνει πικρο-
θάλασσα» με το αίσθημα της ξενιτιάς, της εξορίας και της «μητριάς πα-
τρίδας» εξαιτίας του εθνικού διχασμού. Όμως, μέσα από αυτό το πέν-
θος και τον πόνο διαφαίνεται το ψυχικό σθένος, το κουράγιο και η απο-
φασιστικότητα των Ελλήνων να υπομείνουν τη συμφορά και να αντέ-
ξουν στη δοκιμασία («κι αυτό θα περάσει», στιχ. 22) με τη δύναμη της
ελπίδας και τη συμπαράσταση του Θεού (στιχ. 36).

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος ταυτίζεται με την απλή, πολυδύναμη δημο-
τική. Ωστόσο, το ποίημα χαρακτηρίζεται από μια γλωσσική προφορικό-
τητα και ένα ανεπεξέργαστο ύφος.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος είναι λυρικό, λιτό, παραστατικό.

iii) Στιχουργική ανάλυση 

Οι στίχοι του ποιήματος είναι ελεύθεροι, ανισοσύλλαβοι, χωρίς μέ-
τρο και ομοιοκαταληξία.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «το θυμάρι τσουρουφλισμένο στον κόρφο της πέτρας»
(στιχ. 1), «που σκάβει από παλιά τη σιωπή ως το μεδούλι» (στιχ. 2), «στο
γερο-πλάτανο» (στιχ. 3), «Σπίθες λαγοκοιμούνται στη χόβολη της ερη- 461
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μιάς» (στιχ. 5), «στο πάνω χείλι του Αλωνάρη» (στιχ. 7), «καπνισμένο
απ’ τον καημό της δύσης» (στιχ. 9), «ο λύχνος του αποσπερίτη...ο γαλα-
ξίας» (στιχ. 17-18), «μπρισίμι αστέρι» (στιχ. 20), «για να κεντήσουν οι
πευκοβελόνες» (στιχ. 21), «στην καψαλισμένη μάντρα» (στιχ. 22), «θα
στίψει ακόμα η μάνα την καρδιά της» (στιχ. 23), «να βρει το φως το δρό-
μο του στην ανηφόρα της ψυχής της» (στιχ. 25), «το κόκαλο που βγαίνει
από τη γης» (στιχ. 26), «πίνει πικροθάλασσα … στην κούπα του Οδυσ-
σέα» (στιχ. 31), «ποιο σπαθί θα κόψει το κουράγιο» (στιχ. 33), «ποιο
κλειδί θα σου κλειδώσει την καρδιά... στ’ αστροπερίχυτα περβόλια;»
(στιχ. 34-36).

Παρομοιώσεις: «σαν τη φούντα του καλαμποκιού» (στιχ. 8), «σα λύ-
ρες» (στιχ. 30).

Προσωποποιήσεις: «μια καμπάνα...που φωνάζει τα χρόνια» (στιχ. 3-
4), «οι στέγες συλλογιούνται» (στιχ. 6), «αποκρίνεται απ’ το κάμπο η
προβατίνα» (στιχ. 12-13).

Εικόνες: η εικόνες της καθημερινότητας του ελληνικού καλοκαιριού
(στιχ. 1-9, 14-19, 20-22, 26-30), η εικόνα της Παναγίας με τη λεκιασμένη
φούστα (στιχ. 10-11), η εικόνα του παιδιού που κλαίει (στιχ. 12), η ει-
κόνα της προβατίνας (στιχ. 13-14), η εικόνα της χαροκαμένης μάνας
(στιχ. 23-25), η εικόνα του ναύτη (στιχ. 31).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο

ποίημα, αντιστοιχίζοντάς τα με τις ενέργειες που τους αποδίδει ο

ποιητής. Ποιές ομοιότητες και ποιές διαφορές παρατηρείτε στη

ζωή τους;

Πρωταρχικό μέλημα του ποιητή είναι να εκφράσει το βαθύ και βουβό
πόνο του απλού λαού για το τραυματικό και δραματικό γεγονός του
εθνικού διχασμού. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό παραθέτει τις εικόνες
κάποιων προσώπων, που διαφοροποιούνται ως προς την ιδιότητα και
την ηλικία τους, όμως, χαρακτηρίζονται από ένα κοινό γνώρισμα, το με-
γάλο τους πόνο για την τραγική συμφορά, που πλήττει τη διχασμένη και
αιματοβαμμένη πατρίδα τους. Το πρώτο πρόσωπο, που περιγράφεται
στον στίχο 10, είναι η Παναγιά με την κοκκινοβαμμένη από τα σταφύλια
και το αίμα ποδιά της, η οποία θρηνεί και πενθεί για τη μεγάλη συμφο-462
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ρά που πλήττει την Ελλάδα και ως Μητέρα όλων των ανθρώπων για το
χαμό των παιδιών της. Επίσης, ο ποιητής περιγράφει την εικόνα ενός
αθώου παιδιού που φοβισμένο κλαίει, ίσως, για την απώλεια των αγα-
πημένων του προσώπων. Στη συνέχεια, επιλέγεται ένα είδος από το ζω-
ικό βασίλειο, η μάνα προβατίνα, για να εκφράσει τη γενικότερη θλίψη
που βαραίνει την ατμόσφαιρα και τον πόνο κάθε μάνας που χάνει άδι-
κα τα παιδιά της. Ακολουθεί η εικόνα της κόρης του πεταλωτή που κα-
ταγίνεται  με τις καθημερινές της ασχολίες, αλλά διακατέχεται από την
ίδια πικρία και θλίψη. Επίσης, τραγική είναι η εικόνα της χαροκαμένης
μάνας, που έχασε τα εφτά παλικάρια της και πενθεί για τον άδικο χαμό
τους. Τέλος, ο ποιητής αναφέρεται στο ναύτη που ταξιδεύει πικραμένος
και με το δυνατό συναίσθημα της ξενιτιάς, της εξορίας και της «μητριάς
πατρίδας».

2. Ποιά γνωρίσματα του ελληνικού τοπίου προβάλλει ο ποιητής και

γιατί;

Στο δεύτερο αυτό μέρος της μεγάλης ποιητικής σύνθεσης «Ρωμιοσύ-
νη» ο ποιητής σκιαγραφεί με παραστατικό τρόπο καθημερινές σκηνές
του ελληνικού καλοκαιριού βασισμένες σε στοιχεία της φύσης που συν-
θέτουν την εικόνα του ελληνικού τοπίου. Ο ποιητής αναφέρεται σε στοι-
χεία όπως το θυμάρι, η πέτρα, το νερό, ο πλάτανος, η ζέστη του θέρους,
ο καυτός ήλιος, το καλαμπόκι, η σκιά στη βρύση, η κληματαριά, τα πεύ-
κα, τα αρωματικά φυτά, η θάλασσα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν
ιδιαίτερα γνωρίσματα του ελληνικού τοπίου και συνθέτουν την εικόνα
της ελληνικής φύσης. Ο ποιητής περιγράφει με παραστατικότητα τα
όμορφα αυτά φυσικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν πηγή χαράς και ευ-
χάριστων συναισθημάτων για τους ανθρώπους, για να τα αντιπαραθέ-
σει με τον ανθρώπινο πόνο, τη βία, το πένθος που κυριεύει τα σώματα
και τις ψυχές του απλού λαού και διαχέεται στην ατμόσφαιρα και στα
αντικείμενά της. Μέσα από την έντονη αυτή αντίθεση ο ποιητής επιθυ-
μεί να καταδείξει το μέγεθος της συμφοράς και των συνεπειών του εμ-
φύλιου σπαραγμού στη ζωή και στην ψυχολογία των ανθρώπων.

3. Τί υποδηλώνει η χρήση του στίχου σε εισαγωγικά στην πέμπτη

στροφή;

Στην πέμπτη στροφή της ποιητικής σύνθεσης ο Γ. Ρίτσος περικλείει
μέσα σε εισαγωγικά τη φράση «κι αυτό θα περάσει». Με τη φράση αυτή
ο ποιητής επιθυμεί να υπογραμμίσει και να τονίσει ένα από τα ίδια γνω-
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ρίσματα του ελληνικού λαού. Πρόκειται για το ψυχικό σθένος, το κου-
ράγιο και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει ο ελληνικός λαός σε
κάθε δυσχερή στιγμή της ιστορικής του πορείας. Και στη συγκεκριμένη
τραγική στιγμή μέσα από το πένθος και τη θλίψη διαφαίνεται η ψυχική
αντοχή και το κουράγιο του λαού που είναι αποφασισμένος να αντιμε-
τωπίσει τη συμφορά, να αντέξει στη δοκιμασία και να την ξεπεράσει με
τη δύναμη της ελπίδας, που πηγάζει από την εμπιστοσύνη στη θεϊκή συ-
μπαράσταση και στη θεία δίκη.

4. Ποιο ρόλο έχουν και σε ποιον φαίνεται να απευθύνονται οι συ-

χνές ερωτήσεις στην τελευταία στροφή;

Οι συχνές ερωτήσεις της τελευταίας στροφής του ποιήματος απευθύ-
νονται στην ψυχή του Έλληνα, η οποία στις δύσκολες περιστάσεις,
όπως στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η Ελλάδα υποφέρει από τον
εθνικό διχασμό, επιδεικνύει θαυμαστό σθένος και κουράγιο και δείχνει
αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τη δυσκολία και να αντέξει στη δοκι-
μασία. Όμως, η δύναμη αυτή ψυχής, που συνοδεύει τον ελληνικό λαό σε
κάθε δύσκολη στιγμή της ιστορικής του πορείας, πηγάζει από την ελπί-
δα που γεννά η εμπιστοσύνη στη θεϊκή συμπαράσταση και στη θεία δί-
κη. Μέσα από τις πολλαπλές διαδοχικές ερωτήσεις των τελευταίων στί-
χων του αποσπάσματος ο ποιητής επιθυμεί να τονίσει την ψυχική δύ-
ναμη και αντοχή του ελληνικού λαού και επιδιώκει να εμψυχώσει τη
«Ρωμιοσύνη» που πλήττεται από την εθνική συμφορά του εμφύλιου αλ-
ληλοσπαραγμού, υπενθυμίζοντάς της το κουράγιο της ελληνικής ψυχής
και τη συμπαράσταση του θείου.

5. Συγκρίνετε τη θεματική, τη γλώσσα και τις εικόνες του ποιήμα-

τος με τα αποσπάσματα από το «Άξιον εστί» του Ελύτη. Ποιες

ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείται ανάμεσα στα δύο

συνθετικά ποιήματα.

Και τα δύο ποιήματα, τόσο η «Ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου όσο
και το «Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελύτη αντιστοιχούν σε δύο μεγάλα
συνθετικά ποιήματα που επικεντρώνονται θεματικά στο στοιχείο της
ελληνικότητας. Και στα δύο ποιήματα είναι εμφανής η εμμονή στις ρί-
ζες και η ελληνολατρία που χαρακτηρίζει και κατευθύνει τον τρόπο
σκέψης και γραφής και των δύο ποιητών. Στο επιλεγμένο απόσπασμα
του συνθετικού ποιήματος «Ρωμιοσύνη» του Γ. Ρίτσου, περιγράφονται
όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του Νέ-
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οέλληνα και διαμορφώνουν το θέμα ελληνικότητα. Ο ελληνικός λαός, τα
χρώματα του δεκαπενταύγουστου, τα ιστορικά φυλετικά γνωρίσματα,
όπως το ψυχικό σθένος, το κουράγιο, η αποφασιστικότητα και η χρι-
στιανική πίστη διαμορφώνουν το θέμα ελληνικότητα, καθώς αποτελούν
βασικά στοιχεία της ελληνικής ιθαγένειας. Παράλληλα, τόσο στον τρίτο
ύμνο της «Γενέσεως» όσο και στον πέμπτο ψαλμό των «Παθών» της
ποιητικής σύνθεσης «Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελύτη υμνούνται στοι-
χεία, όπως η θάλασσα, τα νησιά και τα βουνά, τα οποία συνθέτουν την
εικόνα του ελληνικού τοπίου και σηματοδοτούν επίσης, την ιδέα της ελ-
ληνική ιθαγένειας. Ακόμη, και στα δύο έργα απεικονίζονται με παρα-
στατικό και ζωντανό τρόπο στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που
συνθέτουν το ελληνικό τοπίο. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος από το συν-
θετικό ποίημα «Ρωμιοσύνη», που παραδίδεται, ο ποιητής σκιαγραφεί
σκηνές του ελληνικού καλοκαιριού βασισμένες στις αγροτικές εργασίες
και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Πρόκειται για εικόνες που, επί-
σης, διαμορφώνουν το θέμα της ελληνικότητας, αλλά δε συμπεριλαμβά-
νονται στα δύο ποιητικά αποσπάσματα από το έργο του Οδυσσέα Ελύ-
τη. Παράλληλα, τόσο ο πέμπτος ψαλμός των «Παθών» του «Άξιον
εστί», όσο και το δεύτερο μέρος της «Ρωμιοσύνης» δεν αποτελούν μόνο
ένα ύμνο στα στοιχεία που συνθέτόυν την ελληνική ψυχή, αλλά αναφέ-
ρονται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, καθώς
και στην ικανότητά του να υπερνικά τις δυσχέρειες αυτές. Και στα δύο,
τέλος, έργα χρησιμοποιείται η παραστατική πολυδύναμη, ζωντανή, δη-
μοτική γλώσσα με το πλούσιο λεξιλόγιο. Επίσης, και τα δύο έργα τα χα-
ρακτηρίζει η γλωσσική προφορικότητα, το ανεπεξέργαστο ύφος και ο
ελεύθερος στίχος που αποτελούν κοινά γνωρίσματα όλων των μεγάλων
συνθετικών ποιημάτων.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Εντοπίστε την αντίθεση που κυριαρχεί στο ποίημα. Τί επιδιώκει ο
ποιητής με την αντίθεση αυτή;

2. Καταγράψτε τις εικόνες που αποτυπώνουν την καλοκαιρινή εποχή.
Ποια σας προκαλεί ζωηρότερη εντύπωση και γιατί;
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«Kuro Siwo»

¡π∫√™ ∫∞μμ∞¢π∞™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Νίκος Καββαδίας (1910 – 1975) γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη της
Μαντζουρίας, κοντά στο Χαρμπίν. Σε ηλικία, όμως, τεσσάρων χρονών
έφυγε με την οικογένειά του για την Κεφαλονιά, από όπου κατάγονταν
οι δικοί του. Έπειτα, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στον Πειραιά και εκεί
συνέχισε ο λογοτέχνης το Δημοτικό και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπου-
δές του. Ύστερα, έδωσε εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου, αλλά την ίδια χρονιά ο πατέρας του αρρώστησε βαριά κι αναγκά-
στηκε να εργαστεί. Στην αρχή εργάστηκε σε ναυτικό γραφείο, κρατώ-
ντας τα λογιστικά βιβλία, και τον επόμενο χρόνο, αμέσως μετά το θά-
νατο του πατέρα του, μπαρκάρισε στο φορτηγό «Άγιος Νικόλαος». Από
τότε άλλαξε πολλά πλοία, για να καταλήξει μετά το 1939 ασυρματιστής
σε εμπορικά και επιβατικά καράβια. Επιστρέφοντας από το τελευταίο
ταξίδι κι ενώ ετοίμαζε την έκδοση της τρίτης συλλογής του, πέθανε ξαφ-
νικά μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο τον Φεβρουάριο του 1975.

Το έργο

Ο Νίκος Καββαδίας ανήκει στους αντιπροσωπευτικούς ποιητές των
μοτίβων της φυγής, του εξωτισμού και του κοσμοπολιτισμού. Ο ποιη-
τής, που υπήρξε ολιγογράφος, περιορίζεται στο βιωματικό του υλικό,
στο στενό του χώρο και στους ανανεωμένους παραδοσιακούς τρόπους
και δεν επιχειρεί να περάσει στην περιοχή της «νέας ποίησης», η οποία
δε συμβιβάζεται με το χαρακτήρα της τέχνης του και την αισθητική του
αγωγή.

Έργα:

Μυθιστορήματα: Βάρδια (1954)
Πεζογραφήματα: Λι (1987), Του πολέμου – Στο άλογο μου (1987)
Ποιήματα: Μαραμπού (1933), Πούσι (1947), Τραβέρσο (1975)
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το έργο αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό θαλασσινό ποίημα του Ν.
Καββαδία και αναφέρεται στη σκληρή ζωή των ναυτικών, η οποία ταυ-
τίζεται και με το αυτοβιογραφικό υλικό των ποιημάτων του λογοτέχνη.
Ο ποιητής περιγράφει με λυρική, συμβολική και ρεαλιστική διάθεση τα
καθημερινά του βιώματα ως ναυτικού και τα εσωτερικά του συναισθή-
ματα της νοσταλγίας και της μοναξιάς που δημιουργεί η έλλειψη των
αγαπημένων του προσώπων.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Πρώτο ταξίδι...στην Αθήνα» (στιχ. 1-8) : Το πρώτο τα-
ξίδι του ποιητή – οι δυσκολίες και η γοητεία της ζωής των ναυτικών.

2η ενότητα: «Στα νύχια μπαίνει...με καρτίνι» (στιχ. 9-20): τα καθη-
μειρινά βιώματα του ποιητή ως ναυτικού – η εσωτερική μοναξιά και η
νοσταλγία των αγαπημένων του προσώπων.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο ποίημα ο ομιλητής, που ταυτίζεται με τον ποιητή περιγράφει τη
γεμάτη δυσκολίες αλλά και γοητεία ζωή των ναυτικών. Αρχικά, αναφέ-
ρεται στο πρώτο του ταξίδι και τα βιώματα, τις εντυπώσεις και τις
εμπειρίες που αποκόμισε από αυτό. Μέσα από την περιγραφή των κα-
θημερινών του βιωμάτων ο ποιητής επιθυμεί να αποδώσει με λυρικούς,
συμβολικούς και ρεαλιστικούς τόνους τη σκληρότητα της ζωής του ναυ-
τικού. Παράλληλα με τα καθημερινά του βιώματα ο ποιητής εκφράζει
και την ψυχική του διάθεση που κυριεύεται από τα έντονα συναισθήμα-
τα της νοσταλγίας και της εσωτερικής μοναξιάς εξαιτίας της απουσίας των
αγαπημένων του προσώπων. Η ανάμνηση της μακρινής μορφής της αγαπη-
μένης του συντροφεύει τις μοναχικές στιγμές του ναυτικού – ποιητή.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στις δύο πρώτες στροφές του ποιήματος ο Ν. Καββαδίας 467
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αναφέρεται στο πρώτο του ναυτικό ταξίδι, στις δυσκολίες, αλλά και στη
γοητεία της ζωής και του επαγγέλματος του ναυτικού. Οι «δύσκολες
βάρδιες», ο «κακός ύπνος» και η «μαλάρια» αποτελούν μερικές από τις
δυσκολίες της ναυτικής ζωής. Ωστόσο, τα μακρινά ταξίδια, η επαφή και
γνωριμία με νέους τόπους και πολιτισμούς αντιστοιχούν στη γοητευτι-
κή πλευρά του επαγγέλματος.

2η ενότητα: Παράλληλα με την ατμόσφαιρα και τις συνήθειες του ερ-
γασιακού του χώρου, ο ποιητής αποτυπώνει και τον εσωτερικό του ψυ-
χικό κόσμο τον οποίο κυριεύουν συναισθήματα εσωτερικής μοναξιάς
και νοσταλγίας των αγαπημένων του προσώπων. Η ανάκληση στη μνή-
μη του της μακρινής ερωτικής μορφής συντροφεύει τις μοναχικές ώρες
του ποιητή, καθώς και η φιλική συντροφιά των ζώων που εκτρέφει. Τέ-
λος, ο ποιητής, καθώς περιγράφει την καθημερινή ζωή των ναυτικών,
αναφέρεται στο πόσο η καθημερινότητά τους επηρεάζεται από τις κλι-
ματολογικές αλλαγές και τις καιρικές συνθήκες.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η ζωντανή, παραστατική, δημοτική με
πλούσιο λεξιλόγιο βασιζόμενο στη ναυτική ορολογία.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος του ποιήματος είναι λιτό, ζωντανό, παραστατικό, λυρικό,
συναισθηματικό, βιωματικό. Η μορφή του ποιήματος είναι η παραδο-
σιακή. 

iii) Στιχουργική ανάλυση

Το ποίημα χωρίζεται σε 5 τετράστιχες στροφές. Oι στίχοι είναι
14σύλλαβοι και 13σύλλαβοι ίαμβοι με σταυρωτή ομοιοκαταληξία.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «κούφια ώρα» (στιχ. 8), «στα νύχια μπαίνει το κατράμι
και τ’ ανάβει» (στιχ. 9), «κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει»
(στιχ. 11), «σε κρατά λύπη μεγάλη» (στιχ. 14), «η λαμαρίνα όλα τα σβή-
νει» (στιχ. 17).

Παρομοιώσεις: «σα μια ζώνη» (στιχ. 18).
Εικόνες: οι εικόνες στο πρώτο ταξίδι του ποιητή (στιχ. 3-4, στιχ. 5).468
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποια  στοιχεία από τη ζωή των ναυτικών ενσωματώνει στο ποίη-

μα του ο Καββαδίας; Σε ποιο στοιχείο αναφέρεται περισσότερο

και γιατί;

Στην πρώτη στροφή του ποιήματος ο Ν. Καββαδίας παραθέτει κά-
ποια στοιχεία από τη ζωή των ναυτικών, τα οποία σχετίζονται με τις δυ-
σκολίες αλλά και τη γοητεία της καθημερινότητάς του. Οι δυσχέρειες,
που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τον ποιητή, ο ναυτικός καθημερινά στα
θαλάσσια ταξίδια του ταυτίζονται με τις «δύσκολες βάρδιες», «τον κα-
κό ύπνο» και τις κάθε είδους ασθένειες, όπως η «μαλάρια». Όμως, η κα-
θημερινή ζωή του ναυτικού κρύβει και όμορφες στιγμές, όπως το ταξίδι
και η επαφή με ξένους πολιτισμούς, λαούς,  μέρη, νοοτροπίες. Επίσης,
στο ποίημα γίνεται αναφορά στη μεγάλη επιρροή που ασκούν οι κλιμα-
τολογικές αλλαγές και οι καιρικές συνθήκες στη ζωή του ναυτικού. Τέ-
λος, το στοιχείο της καθημερινής ζωής των ναυτικών στο οποίο αναφέ-
ρεται περισσότερο ο ποιητής, γιατί κυριαρχεί, επηρεάζει και κατευθύνει
σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους, ταυτίζεται με το κυρίαρχο
συναίσθημα της εσωτερικής μοναξιάς και νοσταλγίας που δημιουργεί η
απουσία των αγαπημένων προσώπων.

2. Ποιές εμπειρίες αποκομίζει από το πρώτο του ταξίδι ο αφηγητής;

Ποιές από αυτές κινούν το ενδιαφέρον σας και γιατί;

Στην αρχή του ποιήματος ο Ν. Καββαδίας περιγράφει τα καθημερινά
του βιώματα κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού στο Νότο. Οι
πρώτες εμπειρίες που αποκόμισε ο ποιητής στην πρώτη του αυτή θα-
λάσσια περιήγηση στα μέρη του Νότου σχετίζονται με τις δυσκολίες της
καθημερινής ναυτικής ζωής, καθώς ταυτίζονται με τις δύσκολες βάρ-
διες, τον κακό ύπνο και τις ασθένειες. Ωστόσο, η αρνητική αυτή πλευρά
του επαγγέλματος αντισταθμίζεται από τη γοητεία που ασκεί η περιήγη-
ση του ναυτικού σε μακρινούς εντυπωσιακούς τόπους, η γνωριμία του
με άγνωστους λαούς, πολιτισμούς και η επαφή του με διαφορετικούς
τρόπους σκέψης και ζωής. Αυτό το στοιχείο της ζωής του ναυτικού προ-
καλεί ενδιαφέρον σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο διαφορετικής ιδιό-
τητας και επαγγέλματος.

3. Τί πετυχαίνει με την εκτεταμένη χρήση ναυτικού λεξιλογίου ο

ποιητής; Τί είναι ο μπούσουλας και ποια λειτουργία έχει στο ποί-

ημα. 469
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Ο ομιλητής του ποιήματος επιθυμεί να μεταφέρει με λυρική, συμβο-
λική και ρεαλιστική διάθεση τα καθημερινά του βιώματα από τα ναυτι-
κά του ταξίδια και τη ναυτική ζωή. Για να το επιτύχει αυτό, ο ποιητής
εντάσσει στο λεξιλόγιό του πολλούς ναυτικούς όρους, προκειμένου να
αναπαράγει πιστά την ατμόσφαιρα και τις συνήθειες του εργασιακού
του χώρου. Ένα από τα ναυτικά όργανα, που αναφέρει ο ποιητής χρη-
σιμοποιώντας το ναυτικό όρο, είναι και «ο μπούσουλας» , που ισοδυ-
ναμεί με την πυξίδα, το απαραίτητο αυτό ναυτικό όργανο που ορίζει
τον προσανατολισμό και κατευθύνει την πορεία του καραβιού. Ο
«μπούσουλας», όπως και κάθε άλλη ναυτική λέξη αποδίδει με μεγαλύ-
τερη παραστατικότητα και με πιο πειστικό τρόπο τις εργασιακές συν-
θήκες και τις ασχολίες της καθημερινής ζωής του ναυτικού.

4. Πιθανολογήστε σχετικά με τα λόγια που δεν μπορεί να λησμονή-

σει  ο ποιητής και αιτιολογήστε την ψυχική του διάθεση.

Το ποίημα διαπνέεται και από ένα λυρικό τόνο, καθώς, παράλληλα
με την περιγραφή των δύσκολων συνθηκών ζωής του ως ναυτικού, ο
ποιητής εξωτερικεύει και τα εσωτερικά συναισθήματα μοναξιάς και νο-
σταλγίας, που γεννά στην ψυχή του η απουσία της αγαπημένης του. Εί-
ναι μεγάλη η εσωτερική μοναξιά που νιώθει ο ναυτικός μακριά από την
πατρίδα του και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Το κενό της μοναξιάς που
δημιουργεί η έλλειψη των αγαπημένων προσώπων προσπαθεί να ανα-
πληρώσει είτε με τη φιλική συντροφιά των ζώων που εκτρέφει (στιχ. 15-
16) είτε με την εξιδανικευμένη μνήμη μιας μακρινής ερωτικής μορφής.
Γι’ αυτό ο ποιητής ανακαλεί στη μνήμη του τα ευαίσθητα λόγια αγάπης,
τρυφερότητας που του είχε απευθύνει η αγαπημένη του στην Αθήνα,
πριν την αναχώρησή του. Πιθανώς, όμως, να πρόκειται και για λόγια
απογοητευτικά αποχωρισμού ή χωρισμού, όπως καταδεικνύεται από τη
φράση του στίχου 8, «κούφια ώρα», τα οποία βασανίζουν τη σκέψη του
ποιητή, αλλά συντροφεύουν και τις μοναχικές στιγμές του.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Ποια αισθήματα εκφράζει ο ποιητής μέσα από το έργο του για τη θά-
λασσα, τη ζωή των ναυτικών και τα ταξίδια;

2. Σχολιάστε τη μορφή του ποιήματος (στροφή, μέτρο και ομοιοκαταλη-
ξία).470
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«¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·˜»

ºƒ∞¡Δ™ ∫∞º∫∞

A. ¢HMIOYP°O™
Η ζωή

O Φραντς Kάφκα (1883-1924) γεννήθηκε στην Πράγα το 1883 και πέ-
θανε στο Kίρλινγκ της Bιέννης το 1924. Ως μέλος της γερμανόγλωσσης
εβραϊκής μειονότητας της Πράγας, ο Φραντς Κάφκα, γιος εύπορου
εμπόρου, ένιωθε βαθιά την απομόνωση που δημιουργούσαν αυτές οι
συνθήκες. Γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Πράγας (1901), αναγορεύθη-
κε διδάκτωρ της νομικής (1906) και, κατόπιν (1908), διορίστηκε σε μια
ασφαλιστική εταιρεία. Το 1917 η βεβαιότητα ότι είναι φυματικός τον
αποσπά από την φυσιολογική ζωή, καθώς η δουλειά του στο γραφείο
εναλλάσσεται με μακρές περιόδους διαμονής στη Βοημία και τα βουνά
Τάτρα. Έπειτα ο Κάφκα βρίσκει κάποιο νόημα ζωής κοντά στην Ντόρα
Ντύμαντ, με την οποία εγκαθίσταται στο Βερολίνο (1923). Αλλά, μία
επιδείνωση της αρρώστιας του σταματά αυτήν την εύθραυστη ισορρο-
πία και οδηγεί τον Φραντς Κάφκα στο θάνατο.

Το έργο

Ο Φραντς Κάφκα αναπτύσσει απέναντι στα έργα του μία αρνητική
στάση, η οποία είναι χαρακτηριστική της προσωπικότητάς του και προ-
έρχεται από την οδυνηρή αδυναμία του να δεχθεί τη ζωή σε όλες της τις
εκδηλώσεις. Το συγγραφέα απασχολεί το πρόβλημα της εκλογής, το οποίο
ταυτίζει πολλές φορές με την αγωνιώδη αναζήτηση της ελευθερίας.

Έργα:

Πεζογραφήματα: Η Μεταμόρφωση (1916), Η Δίκη (1925), Γράμμα
στον πατέρα (1919), Γράμματα στη Μιλένα (1952), Ο Πύργος (1926),
Αμερική (1927).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το απόσπασμα αποτελεί ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα του μο-
ντέρνου χαρακτήρα του καφκικού διηγήματος στο οποίο είναι ευδιά-
κριτα ορισμένα βασικά γνωρίσματα, όπως ο λογοτεχνικός μύθος και η 471
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ειρωνεία. Στο σύντομο, λοιπόν, αυτό διήγημα εκτίθενται με μια ειρωνι-
κή διάθεση οι σκέψεις του μυθολογικού θεού της θάλασσας, Ποσειδώνα,
και τα παράπονά του για την αδυναμία του να ξεφύγει από το έργο του
και να πάει μια εκδρομή.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ο Ποσειδώνας καθόταν στο γραφείο... έπαιρνε τις δυ-
σκολίες του στα σοβαρά»: Οι διαλογισμοί του καφκικού Ποσειδώνα
σχετικά με τη ζωή και την εργασία του – η υπαλληλική του νοοτροπία –
η πλήρη ταύτισή του με το ρόλο του – η ειρωνική λειτουργία του λογο-
τεχνικού ήρωα.

2η ενότητα: «Όταν ένας ισχυρός...τόση δα εκδρομούλα»: η ειρωνική
λειτουργία του λογοτεχνικού ήρωα – η υπαλληλική του νοοτροπία – τα
παράπονά του για την ύπαρξη πραγματικών, όπως η έλλειψη ελεύθερου
χρόνου, ή φαντασιακών προβλημάτων.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο σύντομο διήγημα, που παρατίθεται, ο Φραντς Κάφκα χρησιμο-
ποιεί το λογοτεχνικό μύθο και την αφηγηματική τεχνική της ειρωνείας,
για να αποτυπώσει τους συλλογισμούς, τις σκέψεις και τα παράπονα
του θεού της θάλασσας, Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, όπως εμφανίζεται
στο κείμενο, διακατέχεται από μια υπαλληλική νοοτροπία, καθώς προ-
βάλλεται ως ένας μεγαλοδιευθυντής που βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνι-
σμό με την απόλυτη εξουσία του Δία και βασανίζεται από πλαστές εσω-
τερικές συγκρούσεις, ως παντεπόπτης και διαμαρτυρόμενος, και από
άλλα υπαρκτά ή φαντασιακά προβλήματα, όπως ο μηδενικός ελεύθερος
χρόνος του, τα οποία πηγάζουν από το βαθύ συναίσθημα του ανικανο-
ποίητου και από τη δεύτερη θέση του στη διαχείριση της εξουσίας.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο Φραντς  Κάφκα βασίζεται στην ελληνική μυθολογία
και αναθέτει πρωταγωνιστικό ρόλο στο διήγημά του στον αρχαιοελλη-
νικό μυθολογικό θεό της θάλασσας Ποσειδώνα, τον οποίο, όμως, διαφο-
ροποιεί σημαντικά και αισθητά. Ο συγγραφέας προσδίδει έναν ιδιαίτερο472
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χαρακτήρα στο διηγηματικό του ήρωα καταφεύγον τας σε αφηγητικά μέ-
σα, όπως η ειρωνεία, οι αντιθέσεις (πραγματικές ή πλαστές) και οι εσω-
τερικές συγκρούσεις. Στην πρώτη, λοιπόν, ενότητα περιγράφεται η από-
λυτη ταύτιση του καφκικού Ποσειδώνα με το ρόλο του και ο υπαλληλικός
τρόπος σκέψης του, καθώς παρουσιάζεται σαν ένας μεγαλοδιευθυντής
της σύγχρονης  εποχής, που βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισμό με την
ανώτερη εξουσία του πατέρα των θεών και αντιμετωπίζει πλαστές εσωτε-
ρικές συγκρούσεις τόσο ως παντεπόπτης όσο και ως διαμαρτυρόμενος.

2η ενότητα: Στη δεύτερη ενότητα του καφκικού διηγήματος ο λογοτε-
χνικός ήρωας εκφράζει τα παράπονά του για υπαρκτά ή μη προβλήμα-
τα, όπως ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος του εξαιτίας της πολύωρης
απασχόλησής του και του δύσκολου έργου του, που δεν του επιτρέπει να
ξεφύγει και να πάει μια εκδρομή. Οι σκέψεις, αυτές και τα παράπονα
του καφκικού Ποσειδώνα πηγάζουν από το βαθύ συναίσθημα του ανι-
κανοποίητου, που τον διακατέχει, καθώς και από τη δεύτερη θέση του
στη διαχείριση της εξουσίας. Θέμα ολόκληρου του διηγήματος αποτελεί
η αλλοτρίωση, καθώς ο Ποσειδώνας, αν και αδιαμφισβήτητος ηγέτης
στην περιοχή ευθύνης του, λειτουργεί εντέλει ως δέσμιος των επιλογών
και των συμβατικών του υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να
νιώθει εκτεθειμένος απέναντι στον υπέρτερο μηχανισμό εξουσίας.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του ποιήματος είναι η απλή, καθαρή, ζωντανή, πολυδύνα-
μη δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή 

Το ύφος είναι ειρωνικό, λιτό, παραστατικό.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «έξω από τα νερά του», «μόνο στην ιδέα αρρώσταινε, η
θεϊκή του αναπνοή κοβόταν και το σεβάσμιο στήθος του έτρεμε», κόβει
βόλτες πάνω στα κύματα»,  «θα έριχνε μια τελευταία ματιά στους λογα-
ριασμούς».

Αντιθέσεις: «Θα μπορούσε να έχει όση βοήθεια ήθελε, και είχε αρκε-
τή...κι έτσι κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει ικανοποιητικά».

Εικόνα: η εικόνα του ταξιδιού του Ποσειδώνα («Έτσι δεν είχε μπο-
ρέσει να δει τη θάλασσα...από τη μια άκρη στην άλλη»). 473
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς παρουσιάζει ο Κάφκα τον Ποσειδώνα; Σε ποια σημεία της

περιγραφής του επιμένει ιδιαίτερα;

Ο Κάφκα παρουσιάζει τον Ποσειδώνα σαν ένα θεό απόλυτα ταυτι-
σμένο με το έργο του, καθώς θεωρεί ότι η διακυβέρνηση των υδάτων
αποτελεί τη μοναδική ασχολία που του αρμόζει και αντιλαμβάνεται τον
εαυτό του ως το μοναδικό κατάλληλο για την εργασία αυτή. Επίσης, με
έναν ειρωνικό τόνο προβάλλεται η υπαλληλική νοοτροπία του καφκι-
κού Ποσειδώνα, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας μεγαλοδιευθυντής της
σύγχρονης εποχής που βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισμό με την υπέρ-
τατη εξουσία του Δία και βασανίζεται από πλαστές εσωτερικές συ-
γκρούσεις, τόσο ως παντεπόπτης όσο και ως διαμαρτυρόμενος και από
άλλα υπαρκτά ή φαντασιακά προβλήματα, που εκπηγάζουν από το βα-
θύ συναίσθημα του ανικανοποίητου και από τη δεύτερη θέση του στη
διαχείριση της εξουσίας. Ο Ποσειδώνας, λοιπόν, εμφανίζεται ως δέ-
σμιος των επιλογών και των συμβατικών του υποχρεώσεων, με αποτέ-
λεσμα πολλές φορές να νιώθει εκτεθειμένος απέναντι στον υπέρτερο μη-
χανισμό εξουσίας. Στα στοιχεία αυτά που εκφράζουν την υπαλληλική
νοοτροπία του Ποσειδώνα εμμένει περισσότερο ο συγγραφέας.

2. Για ποιούς λόγους «κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί να απαλλάξει

τον Ποσειδώνα από τα καθήκοντά του»;

Σύμφωνα με το συγγραφέα, Φραντς Κάφκα, «κανένας δεν μπορεί να
απαλλάξει τον Ποσειδώνα από τα καθήκοντά του», καθώς σύμφωνα με
τον αρχαιοελληνικό μύθο ο Ποσειδώνας κατείχε πάντοτε την ιδιότητα
του θεού της θάλασσας και ήταν πάντοτε επιφορτισμένος με την αρμο-
διότητα αυτή, να εξουσιάζει και να κυβερνά τα ύδατα και ό,τι σχετίζε-
ται με το υγρό στοιχείο ή εκτυλίσσεται μέσα στη θάλασσα. Από την αρ-
χή, λοιπόν, η αρχαία ελληνική σκέψη και μυθολογία, από τα πρώτα στά-
δια γένεσης και εξέλιξής της, όρισε τον Ποσειδώνα ως το θεό της θά-
λασσας και για το λόγο αυτό ο ίδιος οφείλει να διατηρήσει την ιδιότη-
τα αυτή αιώνια, είτε το επιθυμεί είτε όχι.

3. Ποιο φαίνεται να είναι το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει ο Ποσει-

δώνας και πώς σκέφτεται;

Ο καφκικός Ποσειδώνας, είτε το επιθυμεί είτε όχι, είναι υποχρεωμένος
474
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να διατηρήσει την ιδιότητα του θεού της θάλασσας και να συνεχίσει να
επιτελεί αιώνια τη λειτουργία του και το έργο της διακυβέρνησης των
υδάτων. Όμως, ο Ποσειδώνας, που χαρακτηρίζεται από μια υπαλληλική
νοοτροπία, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του γι’ αυτό και το μεγάλο του πα-
ράπονο για ένα από τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ως
αδιαμφισβήτητος ηγέτης και εξουσιαστής της θαλάσσιας περιοχής. Το
πρόβλημα αυτό σχετίζεται με την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, καθώς ο διη-
γηματικός ήρωας δεν έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από το έργο του και
να πάει μια εκδρομή. Για το λόγο αυτό σκέφτεται ως τη μόνη λύση στο
αδιέξοδό του την καταστροφή του κόσμου, η οποία θα του εξασφαλίσει
μια στιγμή ησυχίας και θα του επιτρέψει μετά από μια τελευταία ματιά
στους λογαριασμούς του, να φύγει για αυτό το πολυπόθητο ταξίδι, αυτή
τη μικρή εκδρομή, που τόσο πολύ επιθυμεί να πραγματοποιήσει.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Συγκρίνετε το ρόλο του Ποσειδώνα στην ελληνική μυθολογία και στο
διήγημα του Φραντς Κάφκα.

2. Εντοπίστε τα αφηγηματικά μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, για
να αποδώσει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στο λογοτεχνικό του ήρωα.

475
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«∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË»

°πøƒ°√™ £∂√Δ√∫∞™

A. ¢HMIOYP°O™
Η ζωή

Ο Γιώργος Θεοτοκάς (1906 – 1966) γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη το 1906, σπούδασε Νομικά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην
Αγγλία και στη Γαλλία. Σε ηλικία μόλις 24 χρονών δημοσιεύει το σημα-
ντικό δοκίμιο για την Τέχνη Ελεύθερο Πνεύμα, στο οποίο διαφαίνεται η
πίστη του στη γόνιμη αξιοποίηση τόσο των ζωντανών στοιχείων της πα-
ράδοσης όσο και των ξένων επιρροών. Το έργο αυτό τον ανέδειξε σε θε-
ωρητικό εκφραστή της γενιάς του, της γενιά του 1930.

Το έργο

Ο Γ. Θεοτοκάς είναι κατ’ εξοχήν δοκιμιογράφος. Πρόκειται για ένα
βαθιά στοχαστικό, φιλοσοφικό και πολιτικό άνθρωπο με οξύ κριτικό
πνεύμα και έναν έντονο προβληματισμό πάνω στα εθνικά, κοινωνικά,
πολιτιστικά θέματα, που απασχολούν την Ελλάδα.

Έργα: Δοκίμια, Διηγήματα: Αργώ, Λεωνής, Το Δαιμόνιο.
Θεατρικά έργα, Ταξιδιωτικές εντυπώσεις, Ποιήματα, Άρθρα.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το επιλεγμένο κείμενο, που ανήκει στο μυθιστόρημα «Αργώ» (1933),
αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής ενός από τους πιο ση-
μαντικούς εκπροσώπους της γενιάς του ’30. Ο Γ. Θεοτοκάς με μια γορ-
γή και ζωντανή αφήγηση αποτυπώνει την ταραγμένη ατμόσφαιρα του
μεσοπολέμου, τις ιδέες, την ψυχολογία, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες
των νέων και παρουσιάζει μια δραματική πτυχή της κρίσιμης, πολιτικής
κατάστασης, που είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα έπειτα από ένα στρα-
τιωτικό πραξικόπημα.

°. ¢OMH TOY EP°OY
Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ο Μανόλης κατέβηκε...απ’ αυτόν κάποιο σύνθημα»: ο
χώρος και τα πρόσωπα της διαδήλωσης.476
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2η ενότητα: «Μερικοί προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν...να τραβήξει
εμπρός ή πίσω»: η διαδήλωση των νεαρών φοιτητών – η ένταση, οι φω-
νές και η ανέμελη αναρχία της νεανικής πορείας – η εξέλιξη της πορείας.

3η ενότητα: «Μια άλλη διαδήλωση...τη σημαία την κρατούσε ο Δημη-
τρός Μαθιόπουλος σφιχτά με τα δύο χείλια και με τη φωτιά στην ψυ-
χή»: η πορεία των συνειδητοποιημένων οπαδών του κομμουνιστικού
κόμματος.

4η ενότητα: «Ύστερα από την πρώτη στιγμή του δισταγμού...εσείς οι
γιοι της εργατιάς!»: η ένωση των δύο ομάδων διαδηλωτών.

5η ενότητα: «Όλη αυτή η σκηνή...μια τρύπα ανάμεσα στα φρύδια»:
Το τραγικό τέλος της λαϊκής εξέγερσης –σύγκρουση μεταξύ διαδηλωτών
και πεζοναυτών – η αιματηρή κατάληξη της πορείας.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του μυθιστορήματος «Αργώ» ο συγ-
γραφέας περιγράφει με μια γοργή, ζωντανή, τριτοπρόσωπη αφήγηση τη
σύγκρουση μιας ομάδας νεαρών διαδηλωτών με τον στρατό, ύστερα από
ένα στρατιωτικό πραξικόπημα την κρίσιμη περίοδο της εποχής του με-
σοπολέμου. Η ομάδα των νέων που συμμετέχει στη διαδήλωση παρου-
σιάζεται ορμητική και απερίσκεπτη και δεν κατανοεί ακριβώς τον κίν-
δυνο που διατρέχει, σε αντίθεση με τους συνειδητοποιημένους οπαδούς
του κομμουνιστικού κόμματος. Στην ένταση, τις φωνές, την ανέμελη
αναρχία της νεανικής πορείας αντιπαρατίθεται η «σφιχτοδεμένη» οργά-
νωση των αποφασισμένων για τη σύγκρουση διαδηλωτών. Οι δύο ομά-
δες τελικά, ενώνονται και προχωρούν μαζί ως το τραγικό τέλος αυτής
της λαϊκής εξέγερσης.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του σύντομου διηγήματος ο συγ-
γραφέας περιγράφει το χώρο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δια-
δήλωση. Επίσης, σε ολόκληρο το διήγημα ο Γ. Θεοτοκάς χρησιμοποιεί
την τριτοπρόσωπη ή έμμεση αφήγηση, ενώ μοιράζει ρόλους σε πολλούς
πρωταγωνιστές, τους οποίους κατονομάζει στη πορεία της διήγησης.
Πρόκειται για τους τρεις γιους του καθηγητή της Νομικής Θεόφιλου Νο-
ταρά, Νικηφόρο, Αλέξη και Λίνο, το σοβαρό και μετριοπαθή δημοκράτη
Μανώλη Σκυριανό, του οποίου της κινήσεις και τις αντιδράσεις παρα- 477
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κολουθεί ο αναγνώστης, το Δαμιανό Φραντζή και το Δημήτρη Μαθιό-
πουλο. Όλα τα πρόσωπα που μετέχουν στην πορεία είναι φοιτητές της
Νομικής, εκτός από το Λίνο που είναι ακόμα μαθητής. Ένα από τα βα-
σικά πρόσωπα του κειμένου, ο Μανόλης Σκυριανός είναι και Πρόεδρος
του φοιτητικού συλλόγου Αργώ. Ο Γ. Θεοτοκάς, που, επίσης, υπήρξε
γραμματέας του συλλόγου της Νομικής «Φοιτητική συντροφιά», επιχει-
ρεί να καταδείξει τα βασικά στοιχεία της εποχής του, όπως εκείνος τα
βίωσε και τα αντιλαμβάνεται. Παρά την πρόθεσή του, όμως, να αποδώ-
σει όσο το δυνατόν πιο πιστά και αντικειμενικά την πραγματικότητα, ο
συγγραφέας επιλέγει εικόνες ή επινοεί γεγονότα που εκφράζουν την ιδε-
ολογική του οπτική και μαρτυρούν έμμεσα την πολιτική του στάση.

2η ενότητα: Στη δεύτερη ενότητα ο παντεπόπτης και παντογνώστης
αφηγητής περιγράφει τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη νεανική πο-
ρεία, καθώς και την εξέλιξή της. Ο διηγηματογράφος παρουσιάζει τους
νεαρούς φοιτητές ορμητικούς και απερίσκεπτους, επειδή βγαίνουν
στους δρόμους διαδηλώνοντας και δεν κατανοούν ακριβώς τον κίνδυνο
που ελλοχεύει («δεν ήξεραν βέβαια τι ακριβώς συνέβαινε ολόγυρά τους
μήτε τι ακριβώς ζητούσαν»).

3η ενότητα: Με διαφορετικό τρόπο περιγράφεται η πορεία των συ-
νειδητοποιημένων οπαδών του κομμουνιστικού κόμματος. Η πρώτη
διαδήλωση των νεαρών φοιτητών χαρακτηρίζεται από ένταση, φωνές
και ανέμελη αναρχία («Μα γενικά οι νέοι δεν είχαν όρεξη για ταραχές
εκείνην τη μέρα»). Αντίθετα, η δεύτερη πορεία διακρίνεται από μια
«σφιχτοδεμένη» οργάνωση των αποφασισμένων για τη σύγκρουση δια-
δηλωτών. Άλλωστε, η διαφορά φαίνεται και από το γεγονός ότι οι νέοι
της πρώτης διαδήλωσης τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, ενώ οι κομμουνι-
στές διαδηλωτές το τραγούδι της Διεθνούς.

4η ενότητα: Οι δύο ομάδες διαδηλωτών, τελικά, ενώνονται και προ-
χωρούν μαζί ως το τραγικό τέλος αυτής της λαϊκής εξέγερσης. Ωστόσο,
ακόμα ο συγγραφέας δεν εκφράζει την άποψή του υπέρ των διαδηλωτών
ή υπέρ των πραξικοπηματιών.

5η ενότητα: Η αφορμή για την αιματηρή κατάληξη της διαδήλωσης
δίνεται από το Δαμιανό Φραντζή, ο οποίος ντουφεκίζει το νέο αξιωμα-
τικό. Ακολουθεί η δραματική σύγκρουση μεταξύ των διαδηλωτών και
των πεζοναυτών και η σκηνή του τραγικού θανάτου του Λίνου Νοταρά.
Τα γεγονότα αυτά μαρτυρούν πλέον έμμεσα την πολιτική στάση του
συγγραφέα καθώς και την ιδεολογική ατμόσφαιρα της ταραγμένης και
ανήσυχης εποχής του.

478
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY
i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η απλή καθημερινή δημοτική.

ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος χαρακτηρίζεται απλό, λιτό, δραματικό.
Η αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο, (διήγηση ή έμμεση αφήγηση)

ενώ ο αφηγητής ταυτίζεται με τον «παντογνώση» παρατηρητή, που βλέ-
πει μέσα από όλα τα πρόσωπα, παρατηρεί και καταγράφει τα πάντα, αυ-
τά που πράττουν ή λένε ή σκέφτονται ή σχεδιάζουν οι ήρωες.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «Δεν ταίριαζε να μείνουν έξω από το παιχνίδι», «μα-
γνητίζει», «Όταν ο πυρήνας βαδίζει», «τον μαγνήτιζε», «σύννεφο σκό-
νης», «σε έσερνε πίσω της», «καλούσε η διαδήλωση», «βοή καταστρο-
φής», «κάποια ένστικτα είχαν λυτρωθεί και δεν άκουαν πια καμιά λογι-
κή», «η νέα αυτή διαδήλωση ήταν σιωπηλή...πιο σφιχτοδεμένη, πιο στέ-
ρεη στα πόδια της»΄, «ανατρίχιασε», «των καλοκαθισμένων κοινω-
νιών», «η φρασεολογία της ρουτίνας», «η κόκκινη σημαία...και ξυπνού-
σε, άγρια και ακατάσχετα, κάτω από τον καταγάλανο...βουβαίνοντας
κάθε άλλη φωνή», «διαλύοντας κάθε άλλο χρώμα, χτυπητά, τυφλωτικά,
θριαμβευτικά, με μια κρύα λαμπρότητα, που του έσφιγγε την καρδιά!»,
«με τη φωτιά στην ψυχή», «η κομμουνιστική διαδήλωση φουσκωμένη»,
«της πείνας δούλοι, της σκλαβιάς», «ζεστά τα πράματα», «η μάχη άνα-
ψε», «η διαδήλωση μουγκρίζοντας», «με βροχή πιστολιές», «το αίμα
έτρεχε άφθονο».

Παρομοιώσεις: «σαν να περίμεναν απ’ αυτόν κάποιο σύνθημα», «σα
να έχει ένα σκοπό», «σαν να επιδίωκε σκοπούς πολύ συγκεκριμένους»,
«σαν μια συνισταμένη όλων των ορμών...να ξέρει πού», «σα μια σειρά
πάσαλοι, μπηγμένοι μες στο ανθρωπομάζωμα», «σαν υπνωτισμένες»,
«σα να τέλειωσαν ξαφνικά τα αστεία», «το χρώμα του αίματος», «σα να
είχανε δει ξαφνικά την καρμανιόλα», «σαν το κερί».

Προσωποποιήσεις: «η διαδήλωση είχε γίνει αρκετά επιβλητική κι
έμοιαζε πολύ σίγουρη για τον εαυτό της και σαν να επιδίωκε σκο-
πούς...τράβηξε ίσια...διασχίζοντας...Σεπτεμβρίου».

Εικόνες: οι εικόνες των διαδηλωτών, η εικόνα της αιματηρής σύ-
γκρουσης, η εικόνα της κόκκινης σημαίας, η ηχητική εικόνα των συνθη-
μάτων, η εικόνα των νεκρών στη μέση του δρόμου.

479

KÂ›ÌÂÓÔ 61

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  08:00  ™ÂÏ›‰·479



™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς παρουσιάζει τη νεολαία και ποια χαρακτηριστικά της προσ-

δίδει σε αυτό το απόσπασμα ο Γ. Θεοτοκάς;

Στο σύντομο διηγηματικό κείμενο «Η διαδήλωση» ο Γ. Θεοτοκάς
αποτυπώνει την ταραγμένη ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου και τις ιδέες,
την ψυχολογία, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των νέων της εποχής. Για
να το επιτύχει αυτό, παρουσιάζει μια δραματική πτυχή της κρίσιμης πο-
λιτικής κατάστασης, που είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα έπειτα από ένα
στρατιωτικό πραξικόπημα. Περιγράφει την πορεία δύο ομάδων διαδη-
λωτών, η οποία καταλήγει σε μια αιματηρή σύγκρουση. Η πρώτη ομάδα
των διαδηλωτών αποτελείται κυρίως από νεαρούς φοιτητές της Νομι-
κής. Οι νέοι αυτοί παρουσιάζονται από τον συγγραφέα ορμητικοί, αυ-
θόρμητοι και απερίσκεπτοι, καθώς βγαίνουν στους δρόμους διαδηλώ-
νοντας και δεν έχουν συναίσθηση ακριβώς του κινδύνου που διατρέ-
χουν («δεν ήξεραν βέβαια τι ακριβώς συνέβαινε ολόγυρά τους μήτε τι
ακριβώς ζητούσαν»). Επίσης, οι νέοι της εποχής του Γ. Θεοτοκά εμφα-
νίζονται ευαισθητοποιημένοι, θερμόαιμοι, νευριασμένοι και ερεθισμέ-
νοι «από τους θορύβους και την ατμόσφαιρα της μάχης» και νιώθουν
πολύ δυνατά την ανάγκη να δηλώσουν την παρουσία τους, να εκφρά-
σουν την ύπαρξη και την άποψή τους. Τέλος, οι νεαροί φοιτητές συνι-
στούν μια μετριοπαθή ομάδα διαδηλωτών, που δεν επιθυμεί να εμπλα-
κεί σε συγκρούσεις και ταραχές, γιατί συναισθάνεται την κρισιμότητα
και τους κινδύνους των γεγονότων, παρά μόνο εκφράζει την προθυμία
και τις διαθέσεις της για ιδεολογικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με τη
«σφιχτοδεμένη» οργάνωση των αποφασισμένων για σύγκρουση κομ-
μουνιστών διαδηλωτών.

2. Τί εκπροσωπούν οι δυο ομάδες διαδηλωτών; Ποιες είναι οι δια-

φορές τους και με ποιον τρόπο τελικά ενώνονται;

Στο κείμενο διακρίνονται δύο ομάδες διαδηλωτών, οι οποίες εμφα-
νίζουν και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη ομάδα διαδη-
λωτών αποτελείται κυρίως από τους νεαρούς φοιτητές της Νομικής
σχολής και ένα μαθητή, το Λίνο Νοταρά. Πρόκειται για μια ομάδα με-
τριοπαθών διαδηλωτών, που δεν επιθυμεί να προκαλέσει ταραχές και
συγκρούσεις, επειδή γνωρίζει την κρισιμότητα και τους κινδύνους των
γεγονότων, παρά μόνο θέλει να δηλώσει την παρουσία της και να εκ-480
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φράσει την ύπαρξη και τη μετριοπαθή δημοκρατική της άποψη. Επίσης,
η ομάδα αυτή των νέων χαρακτηρίζεται από μία παρορμητικότητα και
απερισκεψία, καθώς βγαίνει στους δρόμους διαδηλώνοντας χωρίς να
αντιλαμβάνεται και να συναισθάνεται πλήρως τον κίνδυνο που διατρέ-
χει. Αντίθετα, με διαφορετικό τρόπο παρουσιάζεται η δεύτερη ομάδα
διαδηλωτών, που αντιστοιχεί στους συνειδητοποιημένους οπαδούς του
κομμουνιστικού κόμματος. Πρόκειται για τη «σφιχτοδεμένη» οργάνωση
των αποφασισμένων για τη σύγκρουση διαδηλωτών, η οποία, στο τέλος
του αποσπάσματος, ταυτίζεται με την ομάδα των πραξικοπηματιών,
που προκαλούν τη σύγκρουση με την αιματηρή κατάληξη. Επίσης, η δια-
φοροποίηση  στην ιδεολογική οπτική των δύο ομάδων καταδεικνύεται
και από το γεγονός ότι οι μετριοπαθείς νεαροί διαδηλωτές τραγουδούν
τον εθνικό ύμνο, ενώ οι οπαδοί του κομμουνιστικού  κόμματος το τρα-
γούδι της Διεθνούς. Στο διήγημα, όμως, οι δυο αυτές διαφορετικές ομά-
δες διαδηλωτών ενώνονται, καθώς συναντιούνται. Η διαδήλωση των
φοιτητών διαλύεται «στη θέα της κόκκινης σημαίας» και όσοι νεαροί
διαδηλωτές απομένουν ενώνονται με το πλήθος των οπαδών του κομ-
μουνισμού με συνέπεια τα δραματικά επεισόδια και την αιματηρή σύ-
γκρουση, στην οποία καταλήγει η λαϊκή εξέγερση.

3. Εντοπίστε τα σχόλια ή τις σκέψεις του αφηγητή, αφού λάβετε

υπόψη σας σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση.

Το απόσπασμα αποτελεί ένα διηγηματικό κείμενο, στο οποίο η αφή-
γηση πραγματοποιείται σε γ΄ πρόσωπο (απρόσωπα, χωρίς ο πεζογρά-
φος να συμμετέχει στα γεγονότα). Ο αφηγητής, λοιπόν, ταυτίζεται με
τον «παντεπόπτη» και «παντογνώστη» παρατηρητή που βλέπει μέσα
από όλα τα πρόσωπα ή, συγκεκριμένα, μέσα από έναν από τους βασι-
κούς του πρωταγωνιστές, το σοβαρό και μετριοπαθή δημοκράτη, Μα-
νόλη Σκυριανό, του οποίου τις κινήσεις και τις αντιδράσεις παρακο-
λουθεί. Παρατηρεί και καταγράφει τα πάντα, αυτά που πράττουν  ή λέ-
νε οι ήρωες, ακόμα και όσα σκέφτονται ή σχεδιάζουν. Στην έμμεση αφή-
γησή του, όμως, παρεμβάλλει και ορισμένα σχόλια ή κάποιες σκέψεις
προσωπικές. Στο διήγημα ο Γ. Θεοτοκάς εκθέτει τις προσωπικές του
σκέψεις και σχολιάζει στο σημείο όπου αποδίδει κάποια χαρακτηριστι-
κά στις δύο διαφορετικές ομάδες των διαδηλωτών. Περιγράφει τα στοι-
χεία, τα οποία συνθέτουν την εικόνα των νεαρών διαδηλωτών, τα οποία
αντιπαραθέτει με αυτά που χαρακτηρίζουν την ομάδα των κομμουνι-
στών οπαδών, χωρίς, όμως, ακόμη να παίρνει θέση υπέρ των διαδηλω-
τών ή υπέρ των πραξικοπηματιών («Μα γενικά οι νέοι δεν είχαν όρεξη 481
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για ταραχές...να μείνουν έξω από το παιχνίδι», «Η νέα αυτή διαδήλωση
ήτανε…  αποφασισμένα θαρρείς για το καθετί»). Η πολιτική, όμως, στά-
ση του συγγραφέα μαρτυρείται με έμμεσο μόνο τρόπο μέσα από την πε-
ριγραφή της δραματικής αιματηρής σύγκρουσης, στην οποία καταλήγει
η λαϊκή εξέγερση.

4. Ποιά είναι τα πρόσωπα που δρουν στο απόσπασμα αυτό; Να τα

παρουσιάσετε, προσδιορίζοντας την ιδεολογική τους στάση με

βάση τα στοιχεία του κειμένου.

Ο Γ. Θεοτοκάς στο διήγημά του μοιράζει ρόλους σε πολλούς πρωταγω-
νιστές. Αρχικά, παρουσιάζει τα πρόσωπα των νεαρών, που συμμετέχουν
στην πρώτη φοιτητική, μετριοπαθή διαδήλωση της νεολαίας. Πρόκειται για
τους τρεις γιους του καθηγητή Θεόφιλου Νοταρά, Νικηφόρο, Αλέξη και Λί-
νο, και το  σοβαρό μετριοπαθή δημοκράτη φοιτητή της Νομικής και Πρόε-
δρο του φοιτητικού συλλόγου «Αργώ», Μανόλη Σκυριανό, τις κινήσεις και
τις αντιδράσεις του οποίου παρακολουθεί ο αφηγητής. Όλα αυτά τα πρό-
σωπα συνθέτουν την ομάδα των νεαρών μετριοπαθών δημοκρατών διαδη-
λωτών, που δεν επιθυμεί την πρόκληση και την εμπλοκή της σε συγκρούσεις
και ταραχές, παρά μόνο τη συμμετοχή της σε ιδεολογικής μορφής εκδηλώ-
σεις. Παράλληλα, ο Δαμιανός Φραντζής και ο Δημήτρης Μαθιόπουλος
αποτελούν δύο από τα βασικά πρόσωπα του έργου, οι οποίοι αντιπροσω-
πεύουν τη δεύτερη «σφιχτοδεμένη οργάνωση των αποφασισμένων για τη
σύγκρουση διαδηλωτών και ανήκουν στους οπαδούς του κομμουνιστικού
κόμματος. Και οι δύο ήρωες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
της διηγηματικής ιστορίας, καθώς ο Δαμιανός Φραντζής δίνει την αφορμή
για την αιματηρή κατάληξη της πορείας, όταν ντουφεκίζει ένα νέο αξιωμα-
τικό του στρατού, για «να προκαλέσει το ανεπανόρθωτο...προτού προφτά-
σει κανείς να πτοηθεί», ενώ ο Δημήτρης Μαθιόπουλος αποτελεί ένα από τα
τραγικά θύματα της αιματηρής συμπλοκής.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Περιγράψτε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Αθήνα την εποχή
του μεσοπολέμου.

2. Ποια ιδεολογική στάση τηρεί ο συγγραφέας απέναντι στα πολιτικά γε-
γονότα;482
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«ŒÓ·˜ ƒÒÛÔ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë˜»

ªπÃ∞§∏™ ∫∞ƒ∞°∞Δ™∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Μιχάλης Καραγάτσης (1908 – 1960) γεννήθηκε στην Αθήνα και το
πραγματικό του όνομα ήταν Δημήτρης Pοδόπουλος. Σπούδασε Νομικά
και πολιτικές και οικονομικές επιστήμες. Εργάστηκε ως νομικός σύμ-
βουλος σε ασφαλιστική εταιρεία, στη συνέχεια, σε διαφημιστική εται-
ρεία, ενώ συνεργάστηκε και με εφημερίδες. Το μεγάλο του πάθος, ωστό-
σο, υπήρξε η πεζογραφία. Ήταν μάλιστα ο πολυγραφότατος πεζογρά-
φος της γενιάς του ’30.

Το έργο

Πρόκειται για έναν από τους πιο προικισμένους και αξιόλογους πε-
ζογράφους της γενιάς του ’30, που διακρίνεται για τη δημιουργική του
φαντασία και τη λυρική του πνοή. Το έργο του βασίζεται στη νατουρα-
λιστική γραφή, ενώ ο ρεαλισμός του περιβάλλεται από σεμνότητα, ειλι-
κρίνεια και τόλμη, που συγκινούν και αιχμαλωτίζουν τον αναγνώστη.
Οι ήρωές του συνήθως κατευθύνονται από τα πάθη τους και αφήνονται
να καταστραφούν απ’ αυτά.

Έργα:

Διηγήματα – μυθιστορήματα: Χίμαιρα, Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν,
Γιούγκερμαν, Ο Κοτζαμπάσης του Καστρόπυργου, Ο Κίτρινος φάκελος.

Θεατρικά έργα: Μπαρ Ελδοράδο, διασκευή της όπερας του Μπιζέ
Κάρμεν, θεατρική διασκευή της νουβέλας Το Μπουρίνι. 

Μελέτες: εξέδωσε τον α΄ τόμο της μελέτης του Η ιστορία των Ελλή-
νων.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το επιλεγμένο απόσπασμα ανήκει στο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση
«Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν» (1933) και αποτελεί ένα από τα πιο σημα-
ντικά έργα της γενιάς του ’30. Ανήκει στο είδος του ρεαλιστικού μυθι- 483
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στορήματος και συνδυάζει ενα μάλλον ακραίο ρεαλισμό με μια κοσμοπο-
λίτικη διάθεση. Το διηγηματικό ήρωα του μυθιστορήματος αποτελεί ένας
Ρώσος συνταγματάρχης, ο οποίος, στο συγκεκριμένο απόσπασμα, μετά το
διορισμό του στη θέση του Επιστάτη του Σταθμού Επιβητόρων Ίππων
της Γεωργικής Σχολής Λαρίσης ελπίζει σε ένα νέο ξεκίνημα.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα:«Ήταν ένας άντρας ως πενήντα χρονών...και αυτοπα-
ρουσιάστηκε»: Η εξωτερική περιγραφή του Ρώσου συνταγματάρχη
Λιάπκιν.

2η ενότητα: «Μιλούσε τα γαλλικά...αυτή η δοκιμασία...»: Οι πρώτες
εντυπώσεις του ήρωα από την επαρχιακή πόλη – η πρώτη του συνάντη-
ση και ο διάλογος με το διευθυντή της Γεωργικής Σχολής.

3η ενότητα: «Γίνηκε σιωπή...δεν είχα τόσο μακρύ τίτλο!»: η άμεση
αφήγηση από το Ρώσο συνταγματάρχη των περιστατικών της ζωής του
– το παρελθόν του – οι μετακινήσεις ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων
μέσα σε μια ταραγμένη περίοδο – η κατάσταση του ελληνικού δημοσίου.

4η ενότητα: «Γέλασαν καλόκαρδα...Τ’ άλλα είναι φιλολογία…»: ο
διορισμός του Ρώσου συνταγματάρχη ως αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα
με άγνωστη, όμως, προοπτική.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο σύντομο διηγηματικό απόσπασμα περιγράφεται η πρώτη συνά-
ντηση ενός ταλαιπωρημένου εξόριστου Ρώσου συνταγματάρχη με το Δι-
ευθυντή της Γεωργικής Σχολής της Λάρισας, μετά το διορισμό του στη
θέση του Επιστάτη του Σταθμού Επιβητόρων Ίππων. Η θέση αυτή απο-
τελεί για το διηγηματικό ήρωα την αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα με
άγνωστη, όμως, προοπτική. Μέσα από το διήγημα ο αναγνώστης πλη-
ροφορείται για την εξωτερική εμφάνιση και το παρελθόν του βασικού
μυθιστορηματικού προσώπου και αντλεί στοιχεία τόσο για την κατά-
σταση του ελληνικού δημοσίου όσο και για τις μετακινήσεις ομάδων ή
μεμονωμένων ατόμων μέσα σε μια ταραγμένη περίοδο.

484
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ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Στην πρώτη ενότητα του αποσπάσματος αποτυπώνονται
με ρεαλισμό τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Ρώσου συνταγματάρχη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των γαλλικών εκφράσεων
που φανερώνει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του βιβλίου.

2η ενότητα: Η δεύτερη ενότητα αρχίζει με την καταγραφή των σκέψε-
ων που προκαλούνται στον ήρωα την στιγμή της πρώτης του επαφής με
το νέο επαρχιακό τόπο διαμονής του. Στους συλλογισμούς του είναι εμ-
φανής η ελπίδα του για ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια ήρεμη, «εργα-
τική και αμέριμνη» ζωή. Στη συνέχεια ακολουθεί ο διάλογος και η πρώ-
τη γνωριμία του Ρώσου συνταγματάρχη με το διευθυντή της Γεωργικής
Σχολής, όπου διορίστηκε. Αυτό το οποίο κρίνεται αναγκαίο να επιση-
μανθεί είναι η αφηγηματική μέθοδος, που χρησιμοποιεί ο πεζογράφος.
Ολόκληρο το διήγημα βασίζεται, σύμφωνα με τον Μάριο Βίττι στην «αυ-
θόρμητη παρακολούθηση της ζωής του Λιάπκιν» στη σειρά, με την οποία
διαδραματίζονται τα διάφορα γεγονότα. ΄Οταν ο συγγραφέας επιθυμεί
να παρεμβάλλει στην αφήγησή του αναδρομές από παλαιότερα συμβάντα
της ζωής του ήρωά του, παρουσιάζει τον ίδιο τον Λιάπκιν να τα διηγεί-
ται με μια περισσότερο θεατρική παρά μυθιστορηματική τεχνική. Ο συγ-
γραφέας, λοιπόν, παρακολουθεί από κοντά τον ήρωά του και «εξιστορεί
τα γεγονότα σε μια παρατακτική τάξη» ενώ παράλληλα με την άμεση διή-
γηση χρησιμοποιεί και το διάλογο ως αφηγηματικό μέσο. 

3η ενότητα: Στην τρίτη αυτή ενότητα ο συγγραφέας παρουσιάζει τον
ίδιο τον Λιάπκιν να αφηγείται τα παρελθόντα γεγονότα της ζωής του.
Μέσα από την άμεση αυτή αφήγηση ο αναγνώστης πληροφορείται για το
γεμάτο δυσκολίες παρελθόν του ήρωα και αντλεί στοιχεία κοσμοπολί-
τικου χαρακτήρα, που αφορούν τις μετακινήσεις ομάδων ή μεμονωμέ-
νων ατόμων μέσα σε μια ταραγμένη περίοδο, καθώς και την κατάσταση
του ελληνικού δημοσίου την εποχή του μεσοπολέμου.

4η ενότητα: Στην τελευταία ενότητα  του σύντομου διηγήματος εκ-
φράζεται η προσδοκία του Ρώσου συνταγματάρχη Λιάπκιν για ένα νέο
ξεκίνημα, μια καλύτερη ζωή.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η όμορφη δημοτική με αρκετές, όμως,
ξένες λέξεις. 485

KÂ›ÌÂÓÔ 62

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  08:01  ™ÂÏ›‰·485



ii) Ύφος / Mορφή

Το ύφος του κειμένου είναι φυσικότατο, ζωντανό, αυθόρμητο, με λυ-
ρικούς τόνους στις περιγραφές.

iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «απ’ το φοβερό χέρι του», «Τα σταχτιά του μάτια, αγα-
θά και διαπεραστικά», «γυμνούς τοίχους», «ένα ρεύμα συμπάθειας γεν-
νήθηκε», «η ψυχή μου πικράθηκε αγιάτρευτα», «έβλεπα την μπόρα να
‘ρχεται», «Ήρθε και με σάρωσε», «Πολέμησα με λύσσα», «Οι κακές θύ-
μησες φτερουγίζουν στην ισκιερή κάμαρά», «μακρύ τίτλο!», «Τ’ άλλα εί-
ναι φιλολογία».

Παρομοιώσεις: «ένας κολοσσός», «σαν Ρώσος».
Υπερβολές: «πόδια και χέρια πελώρια»
Εικόνες: η περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης του ήρωα («Ήταν

ένας άντρας...και αυτοπαρουσιάστηκε»), η εικόνα του θεσσαλικού τοπίου
(«Είδε χωράφια...μ’ εκείνη που ‘ζησε στη Ρωσία»), η εικόνα του γραφείου
του διευθυντή («Και μέσα στη μισόφωτη και δροσερή...συνομίλησαν»).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Εντοπίστε στο κείμενο τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν τη δυ-

σκολία ή την ευκολία του συνταγματάρχη Λιάπκιν να προσαρμο-

στεί στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας.

Στο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση «Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν»
περιγράφεται η προσπάθεια ενός εξόριστου Ρώσου συνταγματάρχη να
προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και, ειδικότερα, στην κοι-
νωνική ζωή της επαρχιακής πόλης της Λάρισας. Στο απόσπασμα που
παραδίδεται αποτυπώνεται με ρεαλιστικό τρόπο η πρώτη επαφή του
ήρωα με τα νέα δεδομένα της ζωής του μετά το διορισμό του στη μικρή
ελληνική επαρχιακή πόλη. Ένα από τα στοιχεία που φανερώνει την πι-
θανή ευκολία του Ρώσου συνταγματάρχη να προσαρμοστεί στη νέα του
ζωή αποτελεί η πρώτη καλή, θετική εντύπωση που δημιουργεί στον ίδιο
τόσο ο επαρχιακός θεσσαλικός κάμπος, που του θυμίζει την πατρίδα
του και του δημιουργεί την ελπίδα για μία «ήσυχη, εργατική και αμέρι-
μνη» ζωή παρόμοια με εκείνη που έζησε στη Ρωσία, όσο και ο Διευθυ-
ντής της Γεωργικής Σχολής, στην οποία διορίστηκε, εξαιτίας της πολύ-486
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χρονης διαμονής του στη Ρωσία και της αγάπης του για τη χώρα αυτή.
Επίσης, η φιλόξενη και καλή διάθεση που επιδεικνύει ο Διευθυντής να
βοηθήσει τον ξένο να προσαρμοστεί, την οποία αποδέχεται ο ήρωας,
αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που ευνοεί την ομαλή του ένταξη στην ελ-
ληνική πραγματικότητα. Ωστόσο, οι πίκρες που συνοδεύουν και ακο-
λουθούν τον Λιάπκιν από το παρελθόν, ο μεγάλος του καημός για την
απουσία της κόρης του, καθώς και η άποψή του για το πόσο σκληρό εί-
ναι να ξαναρχίσει κανείς τη ζωή του στα πενήντα συνιστούν τα στοιχεία
εκείνα που καταδεικνύουν την πιθανή δυσκολία που, ίσως, αντιμετωπί-
σει ο μυθιστορηματικός ήρωας στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί
στη νέα ελληνική πραγματικότητα.

2. Εξετάστε την αφηγηματική τεχνική του συγγραφέα, προσέχοντας

κυρίως το ρόλο του αφηγητή, τους διαλόγους και τις περιγραφές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κείμενο παρουσιάζει η αφηγηματική μέθο-
δος που χρησιμοποιεί ο πεζογράφος. Ολόκληρο το διήγημα βασίζεται
στην αυθόρμητη παρακολούθηση των γεγονότων της ζωής του ήρωα, τα
οποία παρατίθενται από τον συγγραφέα με έμμεση τριτοπρόσωπη αφή-
γηση με τη σειρά που εκτυλίχθηκαν, με γραμμική ομαλή χρονική σειρά.
Όταν, όμως, ο συγγραφέας επιθυμεί να παρεμβάλει στην αφήγησή του
αναδρομές από παλαιότερα συμβάντα της ζωής του ήρωά του, παρου-
σιάζει τον ίδιο τον Λιάπκιν να τα διηγείται άμεσα με μια περισσότερο
θεατρική παρά μυθιστορηματική αφηγηματική τεχνική. Ο συγγραφέας,
λοιπόν, παρακολουθεί από κοντά τον ήρωά του και εξιστορεί τα γεγο-
νότα σε μια «παρατακτική τάξη», ενώ παράλληλα με την άμεση, προσω-
πική διήγηση (μίμηση) χρησιμοποιεί και το διάλογο ως αφηγηματικό μέ-
σο. Πρόκειται για το μεικτό τρόπο αφήγησης, στον οποίο συνδυάζεται η
διήγηση με το διάλογο. Στη διήγηση, λοιπόν και στη μίμηση παρεμβάλ-
λονται τα πρόσωπα του έργου, τα οποία διαλέγονται μεταξύ τους.

3. Ο Καραγάτσης, όπως και άλλοι συγγραφείς της δεκαετίας του ’30

δίνει μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στην πεζογραφία του. Βρεί-

τε τα στοιχεία που αναδεικνύουν αυτήν τη διάσταση του έργου

και εξετάστε τη λειτουργικότητά τους.

Στο αποσπασματικό κείμενο που παρατίθεται από το μυθιστόρημα
«Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν» ο Μ. Καραγάτσης, όπως και αρκετοί άλ-
λοι πεζογράφοι της γενιάς του ’30, συνδυάζει με έναν αριστουργηματι-
κό τρόπο ένα μάλλον ακραίο ρεαλισμό με μια κοσμοπολίτικη διάθεση.
Πρωτίστως, η κοσμοπολίτικη αυτή πνοή αναδεικνύεται στο διήγημα με 487
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τη χρήση πολλών γαλλικών λέξεων και εκφράσεων τόσο στην αρχή του
επιλεγμένου κειμένου όσο και στην πορεία της εξέλιξής του. Συγχρό-
νως, κοσμοπολίτικα στοιχεία εντοπίζονται στο έργο και στο σημείο,
όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τον ίδιο τον ήρωα να αφηγείται άμεσα
στο συνομιλητή του και στον αναγνώστη την ιστορία της ζωής του, τα
γεγονότα που τον σημάδεψαν στο παρελθόν. Η περιγραφή αυτή ενέχει
μια κοσμοπολίτικη διάθεση, καθώς προβάλλει στοιχεία, όπως οι μετα-
κινήσεις ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων μέσα σε μια ταραγμένη περίο-
δο και οι εμπόλεμες συγκρούσεις των χωρών μεταξύ τους. Επίσης, κο-
σμοπολίτικη διάθεση προσδίδει στο έργο και ο Διευθυντής της Γεωργι-
κής Σχολής, που έζησε έως τα 18 του χρόνια στη Ρωσία, σπούδασε στην
Αγγλία και εργάζεται στην ελληνική επαρχιακή πόλη του Θεσσαλικού
κάμπου, τη Λάρισα. Όλα αυτά τα κοσμοπολίτικα στοιχεία τα εντάσσει
ο πεζογράφος στο έργο του, επειδή επιθυμεί να αποτυπώσει πιο πιστά
και πιο πειστικά τη γενικότερη ατμόσφαιρα της ταραγμένης και κρίσι-
μης εποχής του μεσοπολέμου.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Με ποιον τρόπο γίνεται η αναδρομή στο παρελθόν, προκειμένου να
ενημερωθεί ο αναγνώστης σχετικά με την προηγούμενη ζωή του Λιάπ-
κιν;

2. Χαρακτηρίστε μέσα από το απόσπασμα το διηγηματικό ήρωα, Ρώσο
συνταγματάρχη Λιάπκιν.
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«H °ÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙË MfiÓÈÎ·»

∫√™ª∞™ ¶√§πΔ∏™

A. ¢HMIOYP°O™

Η ζωή

Ο Κοσμάς Πολίτης (1893 – 1974) γεννήθηκε στην Αθήνα και το πραγ-
ματικό του όνομα ήταν Πάρης Ταβελούδης, ενώ το φιλολογικό ψευδώ-
νυμο «Κοσμάς Πολίτης» προήλθε από τα δύο συνθετικά της λέξης «κο-
σμοπολίτης». Πολύ νωρίς η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όμως, επέστρεψε ως πρόσφυγας
στην Αθήνα και επί 32 χρόνια εργάστηκε ως υπάλληλος στην Ιονική
Τράπεζα, από όπου παραιτήθηκε το 1942 ύστερα από το θάνατο της κό-
ρης του.

Το έργο

Ο Κοσμάς Πολίτης υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους συγγρα-
φείς της γενιάς του, της γενιάς του 1930 χάρη στον πλούσιο ψυχικό του
κόσμο, την άοκνη μελέτη και τη σχολαστική έρευνά του.

Ο Κοσμάς Πολίτης αντλεί τα θέματα των έργων του από τη σύγχρο-
νη ζωή και, κυρίως, από την αστική τάξη, από την οποία προέρχονται
και οι ήρωές του. Ο συγγραφέας κατάφερε να δημιουργήσει μυθιστορη-
ματικούς ήρωες με αυτόνομη υπόσταση, παρόλο που στην ουσία οι
πρωταγωνιστές των έργων του αποτελούν προβολή του ίδιου του εαυ-
τού του. Επίσης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο του είναι ο πη-
γαίος λυρισμός, η μουσικότητα, οι δυνατές εικόνες της ελληνικής φύσης
και η ονειρική ατμόσφαιρα.

Έργα:

Θεατρικά έργα: Κωνσταντίνος ο Μέγας (1957),
Πεζογραφήματα: Λεμονοδάσος (1930), Εκάτη, Ελεονώρα, Eroica,

Στου Χατζηφράγκου, Τα σαραντάχρονα μιας χαμένης πολιτείας (1964).
Πλούσιο μεταφραστικό έργο που αφορά πάρα πολλά έργα από την

παγκόσμια λογοτεχνία. 
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B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το απόσπασμα ανήκει στο σημαντικότερο «μυθιστόρημα της εφηβεί-
ας» της νεοελληνικής λογοτεχνίας «Eroica» και βασίζεται στη ρομαντι-
κή νοσταλγική αναπόλησης της ξέγνοιαστης νιότης από την πλευρά του
έμπειρου και ώριμου πλέον αφηγητή. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα
αισθημάτων που υμνεί τη φιλία, τον έρωτα, τον ηρωϊσμό, αλλά διακα-
τέχεται και από ένα έμμονο συναίσθημα τραγικότητας, καθώς μέσα στο
ίδιο διήγημα τα νεανικά ιδανικά και τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα συ-
νυπάρχουν με την ιδέα του θανάτου.

Στο έργο πρωταγωνιστεί μια ομάδα εφήβων, που έρχεται για πρώτη
φορά σε επαφή με τον έρωτα και το θάνατο.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Ο Μιχάλης τα χρειάστηκε...σωριάστηκε το περιβόλι,
χάμω από την άλλη μεριά»: η ανεμελιά και η απερισκεψία του εφηβικού
παιχνιδιού.

2η ενότητα: «- Τώρα; ρώτησε δίπλα του ο Αλέκος... «Την πάθαμε!»,
του κάνει ο Αλέκος»: Ο Αλέκος και ο Λοΐζος διακόπτουν το ομαδικό
παιχνίδι, γιατί η περικεφαλαία του αρχηγού έπεσε στον κήπο του Γάλ-
λου προξένου – η απαγορευμένη είσοδος των παιδιών στον κήπο του
προξένου.

3η ενότητα: «Πώς δεν το πήραν είδηση νωρίτερα; ... ονειρεύεσαι με
ορθάνοιχτα μάτια!»: η γνωριμία με τη Μόνικα, τη μικρή κόρη του προ-
ξένου – οι δύο αντιθετικοί κόσμοι των παιδιών ως προς το φύλο, την
εθνότητα, την κοινωνική τάξη και το χαρακτήρα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Το «μυθιστόρημα της εφηβείας», «Eroica» περιστρέφεται γύρω από
μια ομάδα εφήβων, η οποία για πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με
τον έρωτα και το θάνατο. Στο επιλεγμένο απόσπασμα δύο από τους βα-
σικούς ήρωες του μυθιστορήματος μπαίνουν κρυφά στον κήπο του Γάλ-
λου προξένου, για να βρουν την περικεφαλαία του αρχηγού, που έπεσε490
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εκεί κατά τη διάρκεια του ομαδικού τους παιχνιδιού. Εκεί ο Αλέκος και
ο Λοΐζος, οι δυο πρωταγωνιστές γνωρίζουν τη μικρή κόρη του προξένου,
τη Μόνικα. Μέσα από τη γνωριμία και τη συνομιλία αυτή αναδεικνύονται
οι δύο διαφορετικοί κόσμοι των παιδιών, τα οποία διαφοροποιούνται ως
προς το φύλο, την εθνότητα, την κοινωνική τάξη και το χαρακτήρα.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Ολόκληρο το μυθιστορηματικό έργο του Κοσμά Πολίτη περιστρέφε-
ται γύρω από μια ρομαντική και νοσταλγική αναπόληση της ξέγνοια-
στης νιότης από την πλευρά του έμπειρου και ώριμου πια παντογνώστη
αφηγητή, Παρασκευά, στο χρόνο της αφήγησης, αλλά και του μέλους της
εφηβικής συντροφιάς στο χρόνο, που διαδραματίζεται η ιστορία. Σε όλο
το έργο, που συνιστά ένα «μυθιστόρημα αισθημάτων», είναι διάχυτη μια
ιδεαλιστική αντίληψη της φιλίας, του έρωτα και του ηρωισμού καθώς
και ένα έμμονο συναίσθημα τραγικότητας, που προκαλεί η στενή συνύ-
παρξη των νεανικών ιδανικών και των ερωτικών σκιρτημάτων με την
ιδέα του θανάτου.

Βασικό πρόσωπο του μυθιστορήματος αποτελεί ο Αλέκος, ενώ ο
πρωταρχικός ρόλος που κατέχει ο δεύτερος κεντρικός ήρωας της ιστο-
ρίας, ο Λοΐζος, στο πρώτο μισό του βιβλίου σταδιακά παραμερίζεται. Ο
συγγραφέας εμβαθύνει στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την οικογε-
νειακή ζωή του Αλέκου, ενώ μένει σε μια απλή εξωτερική σκιαγράφηση
του Λοΐζου. Άλλωστε, το βιβλίο τελειώνει με το θάνατο του Αλέκου.
Επίσης, η Μόνικα, η κόρη του Γάλλου προξένου περιγράφεται με έναν
επιφανειακό τρόπο, καθώς παρουσιάζεται  μέσα από τα μάτια του ερω-
τευμένου Παρασκευά ως μια μυθική και όχι αληθινά ανθρώπινη μορφή.
Ωστόσο, η Μόνικα συγκεντρώνει στο πρόσωπό της τόσο τα χαρακτηρι-
στικά ενός μικρού κοριτσιού όσο και τα γνωρίσματα μίας ώριμης γυ-
ναίκας, που ονειρεύεται  πολύ, αγαπάει τα παραμύθια, αλλά αισθάνεται
τον εαυτό της παντού ξένο.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα, 

Η γλώσσα του διηγήματος είναι η όμορφη, απλή δημοτική με αρκετές
ξένες λέξεις.

ii) Ύφος

Το ύφος του διηγήματος είναι απλό, ζωηρό, παραστατικό. 491
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iii) Σχήματα λόγου

Μεταφορές: «τα χρειάστηκε», «Η φλόγα έγλειφε τον αέρα», «Τα μά-
τια του αρχηγού γυαλίσανε», «το μεγαλουργό διοργανωτή τόσης παι-
διάστιχης αστοχασιάς», «φύλλα που κάθουνται στο χώμα και κλωσά-
νε», «γεμίζει το μάτι και το σταματά», «Στήσανε τ’ αυτί τους», «τρέχουν
κρυάδες πάνω στο κορμί», «ο ήλιος είχε στρίψει τη γωνιά του σπιτιού»
«Τα μάτια της... και δυο χείλια...σιγοπαίζανε πάνω στα λευκά λουλού-
δια», «η φωνή της χασομερούσε στις συλλαβές του τόνου», «ονειρεύεσαι
με ορθάνοιχτα μάτια».

Παρομοιώσεις: «σαν το παλιό εκείνο χάλκινο μειξοβάρβαρο παιδί
πάνω στο κολοβό του άτι, στο μουσείο», «σαν γέλιο ξωτικού», «σαν κέ-
ρινα».

Εικόνες: η εικόνα του παιχνιδιού των παιδιών («Εκείνος του πήρε το
σκοινί...από την άλλη μεριά»), η εικόνα του κήπου («Η περικεφαλαία
γυάλιζε...το μάτι και το σταματά», «Πατούσαν σε σαπιόφυλλα...και κα-
μένο ξύλο»), η εικόνα του κοριτσιού («Πώς δεν το πήραν είδηση νωρί-
τερα;...των κλωνιών»), η εικόνα των παιδιών («Εξέταζε με το μάτι....όλο
χώματα και σουβάδες»), η εικόνα του κήπου, όπου μεταφέρονται τα δύο
παιδιά και το κορίτσι («Λυγισμένοι στα δύο...η τρυφερή τους όψη»,
«Παραμέρισαν κάτι χαμηλά κλωνιά...τώρα μας έρχεται όπου να ‘ναι»),
η εικόνα της κόρης σε συνδυασμό με τα στοιχεία της φύσης («Εκείνη
έχωσε το μουτράκι της μέσα στον ανθό...πάνω στα λευκά λουλούδια»).

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Βρείτε τα πρόσωπα που αναφέρονται στο απόσπασμα, αποδίδο-

ντας στο καθένα το ρόλο που του αντιστοιχεί. Εξετάστε, επίσης,

πιο πρόσωπο αφηγείται και με ποιον τρόπο παρεμβαίνει στην

αφήγηση, κάνοντας ειδική αναφορά στα σχετικά σημεία του κει-

μένου.

Τα δύο παιδιά, ο Αλέκος και ο Λοΐζος, αποτελούν τα βασικά πρό-
σωπα του μυθιστορήματος. Στο απόσπασμα, που παρατίθεται ο Λοΐζος
κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς του αποδίδεται ο τίτλος του
αρχηγού  και αποτελεί το πρόσωπο εκείνο που οργανώνει το παιχνίδι
και παρακινεί και το φίλο του Αλέκο να μπουν στον απαγορευμένο χώ-
ρο για να βρουν την περικεφαλαία που έχασαν κατά τη διάρκεια του492
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παιχνιδιού τους. Ο Αλέκος παρουσιάζεται ως το πρόσωπο που ακο-
λουθεί τον αρχηγό στις απερίσκεπτες  και παράτολμες ενέργειές του.
Στο απόσπασμα, επίσης, αναφέρονται τα ονόματα μερικών ακόμη παι-
διών που συμμετέχουν στο ανέμελο και απερίσκεπτο ομαδικό παιχνίδι,
ο Μιχάλης, ο Κλεόβουλος και ο Αντώνης. Παράλληλα, στο κείμενο γί-
νεται απλή αναφορά στο πρόσωπο του προξένου, ο οποίος απαγορεύει
στα παιδιά να εισέλθουν στον κήπο του. Η απαγόρευση αυτή, ίσως,
αντιστοιχεί σε μια ένδειξη ανδρισμού ή εξουσίας. Τέλος, κεντρικό πρό-
σωπο του έργου αποτελεί και η μικρή κόρη του προξένου, η Μόνικα, η
οποία φαίνεται να αντιπροσωπεύει έναν κόσμο διαμετρικά αντίθετο
από αυτόν των αγοριών.

Η αφήγηση στο κείμενο πραγματοποιείται από τον έμπειρο πια και
ώριμο παντεπόπτη αφηγητή, Παρασκευά, ο οποίος στο χρόνο, που δια-
δραματίζεται η ιστορία αποτελεί ένα από τα μέλη της εφηβικής παρέας.
Ωστόσο, το όνομά του δεν αναφέρεται στο κείμενο. Όμως, συνιστά ένα
από τα βασικά πρόσωπα του μυθιστορήματος. Ο Παρασκευάς, λοιπόν,
ως παλαιότερο μέλος της νεανικής συντροφιάς, στο χρόνο που διαδρα-
ματίζεται η ιστορία και ως μεσήλικας παντογνώστης αφηγητής, στο
χρόνο της αφήγησης, μερικές φορές περιγράφει τα γεγονότα με τον τρό-
πο που τα έβλεπε, όταν ήταν έφηβος, ενώ άλλοτε τα παραθέτει από την
οπτική γωνιά του ώριμου άντρα. Ως ώριμος, μεσήλικας άντρας παρεμ-
βαίνει ο αφηγητής στο σημείο όπου αναφέρεται στο ανέμελο και απερί-
σκεπτο παιχνίδι των εφήβων («Τον βλέπω ακόμα το μεταλουργό διορ-
γανωτή τόσης παιδιάστικης αστοχασιάς»). Επίσης, ο αφηγητής από την
οπτική γωνιά του ώριμου και έμπειρου πια άντρα αναφέρει για το φίλο
του και αρχηγό της ομάδας των νέων στο παιχνίδι ότι «μονάχα για κά-
τι ανούσιες φαντασίες ήτανε καλός».

2. Γιατί παρεμβάλλονται στο κείμενο ξενικές ή εξελληνισμένες εκ-

φράσεις;

Στο κείμενο τα παιδιά στις συνομιλίες τους χρησιμοποιούν αρκετές
ξενικές ή εξελληνισμένες λέξεις, τις οποίες αποδίδουν με μια ειρωνική
διάθεση στο Γάλλο πρόξενο και στη μικρή του κόρη Μόνικα. Οι ξενικές
αυτές ή εξελληνισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται από το συγγραφέα για
να δηλώσουν το διαφορετικό τρόπο ομιλίας και έκφρασης της οικογέ-
νειας του Γάλλου προξένου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εκφράζεται με πιο εμ-
φατικό τρόπο η διαφορά των δύο κόσμων που αντιπροσωπεύουν από τη
μια μεριά τα δύο αγόρια, ο Αλέκος και ο Λοΐζος, και από την άλλη η κό-
ρη του Γάλλου προξένου, η Μόνικα. Η διαφοροποίησή τους, όμως, δεν 493
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περιορίζεται στην εθνότητα, αλλά επεκτείνεται στο φύλλο, στην κοινω-
νική τάξη και στο χαρακτήρα. Συγχρόνως, το κόσμο πολιτικό στοιχείο
που εκφράζεται μέσα από τη χρήση ξενικών ή εξελληνισμένων λέξεων
αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα των πεζογράφων της γενιάς του ’30 και
αποσκοπείς στη ρεαλιστικότερη απόδοση και αποτύπωση της πραγμα-
τικότητας της κρίσιμης εποχής του μεσοπολέμου.

3. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις της Μόνικας.

Πώς τη χαρακτηρίζετε;

Ο χαρακτήρας της Μόνικας, όπως σκιαγραφείται στο σύντομο απο-
σπασματικό διήγημα, παρουσιάζεται διαμετρικά αντίθετος προς τους
χαρακτήρες των δύο αγοριών. Η Μόνικα εμφανίζεται ως ένα κορίτσι
από ανώτερη κοινωνική τάξη αναθρεμμένο με καλούς τρόπους συμπε-
ριφοράς και με αυστηρή διαπαιδαγώγηση. Η υψηλή κοινωνική της θέση
διακρίνεται από τον τρόπο που εξετάζει την εξωτερική εμφάνιση των
δύο παιδιών («Εξέταζε με το μάτι το χάλι τους...και σουβάδες»), καθώς
και από τη δική της προσεγμένη παρουσία. Άλλωστε, και ο τρόπος με
τον οποίο αντιμετωπίζει τους δύο νέους αποκαλύπτει την κοινωνική τά-
ξη από την οποία προέρχεται («Είσαι μόρτης», «Ώστε λοιπόν δεν είσα-
στε παιδιά του δρόμου;»). Eπίσης, η Mόνικα μέσα από τη συμπεριφορά
και τις αντιδράσεις της φαίνεται, αρχικά, μικρή και δειλή. Σιγά-σιγά,
όμως, εμφανίζεται να αποκτά θάρρος, καθώς και μια αγορίστικη διάθε-
ση. («Eίσαι μόρτης…»). Tέλος, προβάλλεται σαν ένα κορίτσι, που ονει-
ρεύεται πολύ («Σα να ’συρε… στις συλλαβές του τόνου. – Πφ!, έκανε ο
Λοΐζος, ονειρεύεσαι με ορθάνοιχτα μάτια!»), αγαπάει τα παραμύθια,
αλλά αισθάνεται τον εαυτό της παντού ξένο («Tο αίμα της ανέβηκε στο
πρόσωπο. Γιατί με κοροϊδεύεις; Mιλάω πολύ καλά τα ελληνικά»). Aναμ-
βισβήτητα, η Mόνικα, όπως περιγράφεται από τον αφηγητή, συγκεντρώ-
νει στο πρόσωπό της χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού αλλά και ώρι-
μης γυναίκας ταυτόχρονα.

4. Πώς φέρονται ο Λοΐζος και ο Αλέκος στη Μόνικα; Ποιο από τα

δύο παιδιά κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον σας και γατί;

Στο διήγημα περιγράφεται η γνωριμία των δύο βασικών προσώπων
του μυθιστορήματος με τη μικρή κόρη του Γάλλου προξένου. Μέσα από
τη συνάντηση αυτή αναδεικνύονται δύο διαφορετικοί κόσμοι, που δια-
χωρίζουν τα δύο παιδιά από τη νέα τους φίλη ως προς το φύλο, την
εθνότητα, την κοινωνική θέση και το χαρακτήρα. Παρά τις διαφορές αυ-
τές, όμως, ο Λοΐζος και ο Αλέκος, οι δυο μυθιστορηματικοί ήρωες, πλη-494

∂ÓfiÙËÙ·:
H ÓÂfiÙÂÚË  ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

H ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
·fi ÙÔ

1922 ˆ˜ ÙÔ 1945

350-503(41Ô-64Ô)  12-01-04  08:03  ™ÂÏ›‰·494



σιάζουν, αρχικά, με ευγενικό, τρυφερό και προστατευτικό τρόπο το κο-
ρίτσι που συναντούν στον απαγορευμένο χώρο του κήπου του προξένου.
Ο Λοΐζος φροντίζει και περιποιείται το μικρό κορίτσι που τσιμπήθηκε
από τη μέλισσα. Ωστόσο, η Μόνικα δεν ανταποκρίνεται αμέσως στη ευγε-
νική συμπεριφορά και στην προσπάθεια των δύο νέων να την πλησιά-
σουν. Στην περιφρονητική της συμπεριφορά ο Λοΐζος απαντά πολλές φο-
ρές με μια ειρωνική ή περιπαιχτική διάθεση («Εγώ ντεν έχει περικεφα-
λαία, της αποκρίθηκε», «Ο Λοΐζος γέλασε – Τι κρίμα, ε! Αν το ’χες όρεξη,
έλα να παίξουμε μαζί της πρότεινε», «Σου το ’πα έτσι, από ευγένεια. Έχω
χίλιες φορές καλύτερα την παρέα των αγοριών», «Τί ξέρεις από τέτοια;»,
«Πφ!, έκανε ο Λοΐζος, ονειρεύεσαι με ορθάνοιχτα μάτια»). Το δεύτερο κε-
ντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος, που στην πορεία του διηγήματος
λαμβάνει πρωταρχικό ρόλο, ο Αλέκος εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός,
ποιο απόμακρος, πιο σοβαρός και πιο ώριμος. Επίσης, η μορφή του δε
σκιαγραφείται αρκετά με αποτέλεσμα να περιβάλλεται από αινιγματικό-
τητα, η οποία κινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια του αναγνώστη.
Ωστόσο, ο Αλέκος στη συνέχεια του διηγήματος αποτελεί το πρόσωπο
που διαφωτίζεται περισσότερο από το συγγραφέα.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Σε ποια σημεία του κειμένου διακρίνετε την «παιδιάτικη αστοχασιά»;
Ποιες ενέργειες των παιδιών σας φαίνονται πιο απερίσκεπτες και
γιατί;

2. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του Αλέκου και
του Λοΐζου. Πώς τους χαρακτηρίζετε;
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«∏ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡»

ME§¶ø A•IøTH
A. ¢HMIOYP°O™

Η Μέλπω Αξιώτη γεννήθηκε στις 15 Ιούλιου του 1905 στην Αθήνα.
Αφού πέρασαν σαράντα μέρες, την πήγαν στην Μύκονο, όπου έζησε τα
παιδικά και νεανικά της χρόνια.

Η Μέλπω Αξιώτη ανατράφηκε με πολλή φροντίδα μέσα στο περι-
βάλλον της πλούσιας οικογένειας της. Τις εγκύκλιες σπουδές της ολο-
κλήρωσε στη Σχολή Ουρσουλινών Τήνου (1918-22). Το 1925 παντρεύτη-
κε τον θεολόγο καθηγητή της Βασίλη Μάρκαρη. Χώρισαν φιλικά το
1929. Τον επόμενο χρόνο (1930) εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα.

Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε με δύο διηγήματα στο περιοδι-
κό Μυκονιάτικα Χρονικά (1933-34). Η ουσιαστική όμως εμφάνιση της
συμπίπτει με την έκδοση του μυθιστορήματος Δύσκολες Νύχτες που εί-
χε γράψει το 1937. Με το έργο της Δύσκολες Νύχτες η Αξιώτη τιμήθηκε
με τον πρώτο Βραβείο του Γυναικείου Συλλόγου Γραμμάτων και Τε-
χνών το 1939.

Κατά την κρίσιμη αυτή δεκαετία έγινε μέλος του Κ.Κ.Ε. και σχετί-
στηκε με πολλούς διανοουμένους (Ν. Εγγονόπουλο, Γ. Θεοτοκά, Ν.
Καββαδία, Γ. Σεφέρη).

Πέθανε το 1973 και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του Ζωγράφου στην
Αθήνα.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Στο διήγημα «Το σπίτι μου» από το οποίο είναι παρμένο και το από-
σπασμα του σχολικού βιβλίου, η συγγραφέας προσπαθεί ν’ αποτυπώσει
τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο γενέθλιο τόπο της, τη Μύκονο,
αλλαγές που έχουν να κάνουν με την κοινωνική δομή και μορφή του τό-
που και επιδρούν ανάλογα στην ψυχολογία και το συναισθηματισμό των
ντόπιων κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Η νοσταλγία της παλιάς
μορφής του νησιού αλλά και του παλαιότερου τρόπου ζωής αποτυπώνε-
ται και στο συγκεκριμένο απόσπασμα στο οποίο παρακολουθούμε το διά-
λογο ανάμεσα σε τρία πρόσωπα (δύο ντόπιους και έναν ξένο).
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°. ¢OMH TOY EP°OY

i) Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Επήρε να νυχτώνει πια για τα καλά... τον κάτοικο και
την πόλη»: Τουριστική αξιοποίηση του νησιού – πώληση της γης – απο-
μάκρυνση των ντόπιων από τον τόπο τους εξαιτίας των επερχόμενων
αλλαγών – η ψυχή του νησιού προσπαθεί ν’ αντισταθεί σ’ αυτό το κα-
ταστρεπτικό κάλεσμα.

2η ενότητα: «Και σκέπτομαι κάτι πράματα... κάτω απ’ το βλέμμα του
ξένου»: Οι αλλαγές αυτές φέρνουν αυτόματα και αλλαγές στη συνείδη-
ση των κατοίκων, ιδιαίτερα των νέων που υιοθετούν τις μοντέρνες αντι-
λήψεις ενώ όλοι φαίνονται, με βασικό κίνητρο το χρήμα να αλλάζουν
τις συνήθειές τους και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η ξενο-
κρατία και η ξένη κυριαρχία αποτελούν κατά το μηχανικό μια απειλή,
ιδιαίτερα επικίνδυνη.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Άμεσα πληροφορούμαστε από τις πρώτες γραμμές του
αποσπάσματος τον τόπο και το χρόνο της διαδραμάτισης και εξέλιξης
των γεγονότων της ιστορίας, του διηγήματος. Χώρος είναι το νησί Μύ-
κονος και πιο συγκεκριμένα το σπίτι του Γιώργη στο οποίο συγκεντρώ-
νονται ο γέρος μαζί με το μηχανικό και είναι ο τόπος όπου εξελίσσεται
ο διάλογος. Χρόνος μπορούμε να φανταστούμε πως είναι η εποχή κατά
την οποία το νησί, εξαιτίας της αξιοποίησής του αλλάζει φυσιογνωμία,
ήθη και έθιμα προς απογοήτευση των ντόπιων κατοίκων. Ο διάλογος
που εκτυλίσσεται ανάμεσα στο συγκολλητή και τον τυφλό γερό δεν εί-
ναι ουσιαστικά διάλογος που μέσα από ένα ενιαίο θέμα και με ένα κοι-
νό στόχο να κατευθύνει τη συζήτηση προς ένα τέλος. Πρόκειται στην ου-
σία για αλληλοδιαδοχική παράθεση των σκέψεων και των απόψεων
τους, έτσι όπως έρχονται στην επιφάνεια χωρίς να υπακούουν στους
νόμους και τους κανόνες της νοηματικής συνέχειας και λογικής αλλη-
λουχίας. Σ’ αυτά τα στοιχεία έρχεται να προστεθεί και η παρουσία του
μηχανικού που μέσα από την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου προ-
βάλλει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του και σχολιάζει κατά
κάποιο τρόπο τα όσα λέγονται. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συντεί-
νουν στο να χαρακτηριστεί ο διάλογος ως «παράλυτος». Στην πρώτη
αυτή ενότητα κυριαρχεί η μορφή του ηλικιωμένου που μέσα από τις κα-
τάλληλες απαντήσεις που δίνει στα όσα λέει ο συγκολλητής καταφέρνει
να αναδείξει τη νοσταλγία του αλλά και μιαν άλλη νοοτροπία από αυτή 497
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που τώρα επικρατεί στο νησί και της οποίας οι εκπρόσωποι είναι οι
ντόπιοι και συνήθως οι πιο μεγάλοι σε ηλικία. Η σταδιακή αξιοποίηση
του νησιού που αλλάζει μορφή με τη πώληση της γης, των κτημάτων και
της ανοικοδόμησης νέων κατοικιών προκαλεί πόνο ενώ η αναγκαστική
εκδίωξη μετακίνηση των ντόπιων από τον τόπο καταγωγής τους που
δεν αντέχουν να βλέπουν να μεταμορφώνεται διαρθρωτικά, αποτελεί
την τραγική συνέπεια της παρούσας κατάστασης. Οι διαπιστώσεις του
γέρου και του συγκολλητή, γεμάτες από πίκρα και θλίψη, εντείνουν τη
δραματική ατμόσφαιρα και γίνονται η αφορμή, για να μπορέσει ο μη-
χανικός να βυθιστεί στις σκέψεις του και να αποκαλύψει όλο το βάθος
του προβληματισμού του. Στην 1η νοηματική ενότητα δύο φορές ακού-
με τη φωνή του μηχανικού που παρεμβάλλεται στο «διάλογο» των δύο
προσώπων (του συγκολλητή και του γέρου), έτσι όπως η τεχνική του
εσωτερικού μονολόγου κατορθώνει καίρια και επιτυχημένα να ανασύ-
ρει και να φέρει στην επιφάνεια τις μύχιες σκέψεις του. Την 1η φορά εκ-
φράζει την άποψη πως ο τόπος με τη σταδιακή μεταβολή του, συνέπεια
της αλλαγής των καιρών και της ιδιοποίησής του από ξένους εκμεταλ-
λευτές, μοιάζει να είναι πεθαμένος / νεκρός, αν και φαινομενικά δίνει
την εντύπωση ότι εξακολουθεί να ζει. Στην πραγματικότητα, ο τόπος εί-
ναι πεθαμένος γιατί έχει απεκδυθεί την παλιά γνήσια και αγνή μορφή
του που εξασφάλιζε στο ακέραιο την ομορφιά και την ωραιότητά του
και έχει ντυθεί το νέο του σχήμα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επί-
βουλες βλέψεις και προσδοκίες των ξένων που έρχονται να αξιοποιή-
σουν το νησί. Με τη δεύτερη παρεμβολή, πιστεύουμε πως συνοψίζει όλο
το νόημα του αποσπάσματος αλλά και την έμμεση ελπίδα της συγγρα-
φέα για επιβίωση του τόπου παρά τις όποιες μεταμορφώσεις.

Η ψυχή του νησιού που αντιπροσωπεύει τους δεσμούς με το παρελ-
θόν, την ιστορία του τόπου, τις παλαιότερες αντιλήψεις των κατοίκων
σε συνδυασμό με τα πατροπαράδοτα έθιμα και παραδόσεις που τείνουν
να καταρρεύσουν εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης, κατά το μηχανι-
κό, επιβιώνει, ακόμα κι αν οι πιέσεις για ισοπεδωτική αλλαγή είναι
έντονες. Έτσι, η συγγραφέας κατορθώνει μέσα στο όλο κλίμα μελαγχο-
λίας  και απογοήτευσης  που αναδύουν τα λόγια των ηρώων να προ-
σθέσει μια αισιόδοξη απόχρωση, αποφορτίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τη βαριά συναισθηματική ατμόσφαιρα. Επομένως, μπορούμε ανεπιφύ-
λακτα να πούμε πως ο εσωτερικός μονόλογος του μηχανικού τοποθετη-
μένος σε καίρια σημεία του αποσπάσματος, όταν η ιδεολογική διατύ-
πωση του διαλόγου έχει φθάσει στο αποκορύφωμά της, εκτονώνει τη
δραματική ένταση ενώ παράλληλα μέσα από τη μεστότητά του εκφράζει498
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καίριες απόψεις που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το συμπέρασμα
των λόγων των προσώπων – ηρώων (συγκολλητή – γέρου). Αποτελεί
ίσως ένα τέχνασμα της ίδιας της συγγραφέα μέσα από το οποίο προ-
σπαθεί ν’ απευθυνθεί άμεσα στον αναγνώστη και επικεντρώνοντας την
προσοχή του στο μονόλογο που τον τοποθετεί κιόλας ύστερα από το
σχετικό διάλογο να του περάσει μηνύματα.

2η ενότητα: Από την αλλαγή στην όψη του νησιού η ματιά τόσο του
συγκολλητή όσο και του ηλικιωμένου ντόπιου κατοίκου στρέφεται στη
συνειδησιακή αλλαγή των κατοίκων και κατά κύριο λόγο των νέων. Οι
νέοι που ίσως να αποτελούσαν την ελπίδα για τη συνέχιση και τη δια-
τήρηση των πατροπαράδοτων αντιλήψεων και συνηθειών και που απο-
τελούν στην ουσία τη συνέχεια της προηγούμενης γενιάς φαίνεται να υι-
οθετούν τα νέα έθιμα, να γοητεύονται από αυτά και να επηρεάζονται
από τις νέες αντιλήψεις που, όπως είναι φυσικό, διαχέονται με την άφι-
ξη και την παραμονή των ξένων στο νησί. Ο γεμάτος ειρωνεία αλλά και
απογοήτευση σχολιασμός του γέρου για τη λήθη της νέας γενιάς (σε λί-
γο δε θα ξέρουν τι είναι ο γάιδαρος) αποτυπώνει το μέγεθος της ξένης
πολιτισμικής αφομοίωσης που γι’ αυτό το λόγο όμως γίνεται αλλο-
τριωτική· αλλοτριωτική συνειδήσεων και πεποιθήσεων. Στην αλλαγή
που σταδιακά πραγματοποιείται και στην εισαγωγή του ξένου στοιχεί-
ου που ένθερμα υποστηρίζεται από τους νέους, τους κατεξοχήν φορείς
της αλλαγής και κάθε πνεύματος μετασχηματισμού, θιασώτες γίνονται
και όλα οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού που υποτάσσονται και προ-
σαρμόζονται στις νέες συνθήκες ζωής. Παρασυρμένοι από το χρήμα και
γοητευμένοι από τον πλούτο και τα κέρδη που αποκομίζουν χάρη στην
τουριστική ανάπτυξη απομακρύνονται, χωρίς να το συνειδητοποιούν,
από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και εργασίας, το θαλασσινό, που συ-
νάδει και με το θαλασσινό τοπίο. Επιδίδονται σε άλλου είδους δραστη-
ριότητες, κυρίως ξενοδοχειακού περιεχομένου, οπότε πρόκειται για
έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής και για μια διαφορετική νοοτρο-
πία που έρχεται ν’ αντικαταστήσει την παλιά. Γι’ αυτό και ο σχολια-
σμός του μηχανικού στο τέλος του αποσπάσματος είναι παραδειγματι-
κός: η κυριαρχία του ξένου στοιχείου είναι αναμφισβήτητη, κάτι που δε
μπορεί ν’ αποφευχθεί και που μοιάζει να παρασέρνει στη δείνη του κά-
θε στοιχείο που ακόμα εμμένει στην παράδοση και το παρελθόν.
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Στο απόσπασμα παρακολουθούμε τον αποσπασματικό διάλογο ανά-
μεσα σε τρία πρόσωπα: το συγκολλητή, το γέρο και το μηχανικό που μέ-
σα από την προβολή των εσωτερικών του σκέψεων σχολιάζει τα όσα λέ-
γονται. Μέσα από το διάλογο προβάλλουν δύο κυρίως θέματα: η τουρι-
στική αξιοποίηση  του νησιού με τις επερχόμενες αλλαγές ως προς την
υποδομή του αλλά και η εισαγωγή νέων αντιλήψεων, κυρίως υλικών που
αλλάζουν τη φυσιογνωμία και περισσότερο την αγαθότητα και την κα-
λοσύνη των κατοίκων. Κυρίαρχη είναι η πικρία και η απογοήτευση των
παλαιότερων κατοίκων για τη δραματική αυτή αλλαγή που, αν και στα-
διακή, γίνεται αισθητή στα μάτια τους σε συνδυασμό με τη νοσταλγία για
μια αλλιώτικη ζωή πιο όμορφη, πιο καθαρή, πιο ακέραιη συνολικά. Ο
μηχανικός παρεμβαίνει με τους συλλογισμούς του για να προβάλλει και
να αναδείξει το θέμα της ξενοκρατίας και των άμεσων συνεπειών της.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα, ii) Ύφος

Η γλώσσα που υιοθετεί η συγγραφέας είναι η δημοτική στην πιο απλή
μορφή της με έντονα τα στοιχεία της προφορικότητας (διακοπή λόγων,
σκέψεων) προκειμένου να εξασφαλισθεί η ζωντάνια και η αμεσότητα /
οικειότητα της αφήγησης. 

ii) Ύφος / Mορφή

Η συγγραφέας συνδυάζει το γ’ ενικό αφηγηματικό πρόσωπο μέσα
από το οποίο προβάλλει αντικειμενικά και παραστατικά πράγματα και
καταστάσεις με το διάλογο ανάμεσα στα δύο πρόσωπα για να σπάσει τη
μονοτονία της αφήγησης και να προσδώσει ζωηρότητα. Με την καταφυ-
γή στην τεχνική του εσωτερικού μονολόγου κατορθώνει να δώσει βάθος
στην αφήγηση αλλά και να συμβάλλει στην πληρέστερη σκιαγράφηση
του προσώπου του μηχανικού.
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιές ιδιομορφίες παρουσιάζει ο διάλογος ανάμεσα στα πρόσω-

πα και γιατί χαρακτηρίζετε «παράλυτος»;

Ενώ δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για διάλογο που εκτυλίσσεται
ανάμέσα στο συγκολλητή και τον ηλικιωμένο κάτοικο του νησιού, στην
πραγματικότητα πρόκειται για επίφαση διαλόγου, που διατηρεί μόνο τα
εξωτερικά γνωρίσματα αυτού. Δηλαδή οι συνομιλητές δε συνδιαλέγο-
νται κανονικά μεταξύ τους στα πλαίσια μιας συζήτησης που στόχο έχει
να οδηγήσει μέσα από τις αντιτιθέμενες απόψεις σε κάποιο συμπέρα-
σμα. Οι συνομιλητές στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδιαλέγονται αλλά
στην ουσία ο καθένας ξεχωριστά εκθέτει τις προσωπικές του απόψεις
και ανησυχίες για τη σταδιακή μεταμόρφωση του τόπου. Ο συγκολλητής
μιλά και ο γέρος απαντά, για να προβάλλει μέσα από τις απαντήσεις του
το δικό του τρόπο σκέψης και κυρίως τις δικές του πεποιθήσεις. Σε όλο
αυτό το σκηνικό έρχεται να προστεθεί και η αθέατη παρουσία του μη-
χανικού που παραμένει στο παρασκήνιο των εξελίξεων και σχολιάζει
από κει τα τεκταινόμενα. Γι’ αυτό και ο διάλογος με όλα αυτά τα χαρα-
κτηριστικά που περιγράψαμε και που συγκεντρώνει δικαιωματικά απο-
καλείται «παράλυτος». Μοιάζει ακινητοποιημένος σα να μη μπορεί να
προωθήσει τη συζήτηση και να την οδηγήσει σ’ ένα λογικό τέρμα.

2. Σε ποιά σημεία του κειμένου διαφαίνεται ο ιδιαίτερος χαρακτή-

ρας των κατοίκων της Mυκόνου και με ποιό άλλο πρότυπο συ-

γκρίνεται;

Μέσα από το διάλογο, έστω παράλυτο, των δύο προσώπων προβάλ-
λονται χαρακτηριστικά στοιχεία του ήθους των κατοίκων του νησιού.
Αυτό που κυρίως προβάλλεται είναι η αγάπη και ο βαθύς δεσμός που
τους ενώνει με τον τόπο και τη γενέθλια γη τους αλλά και η κατεξοχήν
δραστηριότητά τους, η θαλασσινή. Ιδιαίτερα όμως στο τελευταίο μέρος
του αποσπάσματος, μέσα από τα λόγια του ηλικιωμένου, διαφαίνεται η
διαφθορά  που αρχίζει να επέρχεται και στη συνείδηση των κατοίκων
του νησιού που παραδομένοι στις απολαύσεις του χρήματος ξεχνούν
την παράδοσή τους ως προς τη θαλασσινή του εμπειρία και αλλάζουν
φυσιογνωμία. Οι κάτοικοι της Μυκόνου μπορούν να συγκριθούν με
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τους κατοίκους του Κεμπέκ, του Καναδά, που όπως αυτοί, έτσι κι εκεί-
νοι βρίσκονται κάτω από το έλεος της ξένης κυριαρχίας που αλλοιώνει
και μεταστρέφει ακόμα και το χαρακτήρα των ανθρώπων. Η συγγραφέ-
ας με ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο και ευστροφία που προσιδιάζει στην
καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία αποδίδει τους συλλογισμούς και τις
σκέψεις του μηχανικού, καταφεύγοντας στην τεχνική του εσωτερικού
μονολόγου. Η επανάληψη της φράσης «συλλογίζεται ο μηχανικός» σε
κατάλληλα σημεία είναι δηλωτική της πρόθεσής της. Οι σκέψεις που
φαίνεται να απασχολούν το μηχανικό είναι η διαρθρωτική αλλαγή του
νησιού που έχοντας χάσει την παλιά του μορφή μοιάζει να είναι νεκρω-
μένο, η αγωνία του και η ανησυχία του για το αν μπορεί τελικά ο τόπος
να διατηρήσει κάτι από το παρελθόν του και να μην παραδοθεί στην
ισοπεδωτική νοοτροπία των νεοφερμένων ξένων αλλά και το ίδιο το
πρόβλημα της κυριαρχίας των ξένων που με τη δύναμη και την επιβολή
τους ασκούν ανησυχητικά μεγάλη εξουσία.

3. Πώς αποτυπώνει η συγγραφέας τους συλλογισμούς του μηχανι-

κού; Ποιές σκέψεις φαίνεται ότι τον απασχολούν;

Οι άνθρωποι του τόπου του γοητεύθηκαν από τα χρήματα που απέφε-
ραν οι τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα η τουριστική αξιοποίηση
του νησιού. Παραδόθηκαν στις υλικές απολαύσεις του χρήματος, στην
υλική ευμάρεια και πλουτισμό ξεπερνώντας κάθε μέτρο, με συνέπεια να
αλλάξουν νοοτροπία, αντιλήψεις αλλά και να υποστούν συνειδησιακή
και υπαρξιακή αλλοτρίωση. Το χρήμα και τα εφήμερα πλούτη διέφθειραν
τους αγνούς κατοίκους του νησιού, έτσι ώστε ν’ αλλάξει η φύση τους, δη-
λαδή το ήθος τους, ο χαρακτήρας τους και να εκδηλώσουν πλέον μια συ-
μπεριφορά περισσότερο ωφελιμιστική και ατομικιστική.

4. Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση του γέρου «… πλουτύνανε οι άν-

θρωποι, αλλάξανε τη φύση τώνε»;

Oι άνθρωποι του τόπου του γοητεύθηκαν από τα χρήματα που απέ-
φεραν οι τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα η τουριστική αξιο-
ποίηση του νησιού. Παραδόθηκαν στις υλικές απολαύσεις του χρήμα-
τος, στην υλική ευμάρεια και στον πλουτισμό. Ξεπερνώντας κάθε μέτρο,
με συνέπεια να αλλάξουν νοοτροπία, αντιλήψεις αλλά και να υποστούν
συνειδησιακή και υπαρξιακή αλλοτρίωση. Tο χρήμα και τα εφήμερα
πλούτη διέφθειραν τους αγνούς κατοίκους του νησιού, έτσι ώστε ν’ αλ-
λάξει η φύση τους, δηλαδή το ήθος του, ο χαρακτήρας τους και να εκ-
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δηλώσουν πλέον μια συμπεριφορά περισσότερο ωφελιμιστική και ατο-
μικιστική.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του αποσπάσματος. Τι, κατά τη γνώμη
σας πρεσβεύει / αντιπροσωπεύει η ψυχή του νησιού;

2. Ποιες αλλαγές υφίσταται ο τόπος στο πέρασμα των χρόνων;  Από τα
όσα λέγονται μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για τη συ-
ναισθηματική κατάσταση του γέρου;
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«Δ· ‰ÒÚ·»

ªI§TO™ ™AXTOYPH™

A. ¢HMIOYP°O™

H ζωή

Ο ποιητής Μίλτος  Σαχτούρης  γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1919 στην
Αθήνα. Το 1938 δημοσίευσε με το ψευδώνυμο Μίλτος Χρυσάνθης ένα διήγημα,
αφού ο πατέρας του ήθελε να σπουδάσει νομικά. Συνέχισε (πάντα με ψευδώ-
νυμο) να δημοσιεύει διηγήματα και το 1941 εξέδωσε με δικά του χρήματα την
πρώτη του ποιητική συλλογή Η μουσική των νησιών μου, για την οποία αργό-
τερα θα δηλώσει: «Πιστεύω ότι και στο πρωτόλειο μου, την πρώτη ποιητική
συλλογή που εξέδωσα φοιτητής, είκοσι ενός ετών – και έκαψα τελικά – αν πα-
ραμερίσει κανείς τις πρόδηλες επιρροές από Καβάφη και Καρυωτάκη μπορεί
να βρει το ποιητικό μου στίγμα». Το 1943 γνωρίστηκε με τον Νίκο Εγγονό-
πουλο, μια συνάντηση που στάθηκε καθοριστική για τον Σαχτούρη. Το 1952
κυκλοφόρησε η συλλογή Με το πρόσωπο στον τοίχο, «ένα από τα ωραιότερα
βιβλία μου», όπως είπε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Η Καθημερινή. 

Το 1960, η ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη άρχισε να αναγνωρίζεται η ποί-
ηση του ευρύτερα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1962, ο Σαχτούρης τιμήθηκε με
το Δεύτερο Κρατικό Βραβείο Ποίησης για την συλλογή Τα στίγματα. Πέθανε
στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου του 2005.

Tο έργο

Ποίηση: H λησμονημένη (1945), Παραλογές (1948), Mε το πρόσωπο στον
τοίχο (1952), Όταν σας μιλώ (1956), Tα φάσματα ή η χαρά στον άλλο κόσμο
(1958), O περίπατος (1960), Tα στίγματα (1962), Σφραγίδα ή η όγδοη Σελήνη
(1964), Tο σκεύος (1971), Xρωμοτραύματα (1980). Όλες οι παραπάνω συλ-
λογές, εκτός από την τελευταία, έχουν περιληφθεί στη συγκεντρωτική έκδο-
ση Ποιήματα (1945-1971), εκδ. Kέδρος, Aθήνα 1977.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Μέσα από το συγκεκριμένο ποίημα, ο ποιητής που ανήκει στην πρώ-
τη μεταπολεμική γενιά, προσπαθεί μέσα από συμβολικό τρόπο να πα-
ρουσιάσει τις σχέσεις του με τους καθημερινούς απλούς ανθρώπους αλ-504
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λά και να προσδιορίσει τη λειτουργία του (την ποιητική) καθώς και την
προσφορά του προς την ανθρώπινη κοινωνία. Κατεξοχήν μεταπολεμικός
ποιητής με άμεσες και ζωντανές τις εμπειρίες και τα βιώματα της κατο-
χικής και μετακατοχικής περιόδου, ο Σαχτούρης προσπαθεί να αρθεί πά-
νω από αυτά και να αξιοποιήσει στο έπακρο τον υπερρεαλισμό της γε-
νιάς του τριάντα, δίνοντας όμως μεγαλύτερο βάθος και διάσταση.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα (1η στροφή): Οι προσφορές των ανθρώπων στον ποιητή.
Η σημασία του σφυριού.

2η ενότητα (2η στροφή): Το κάρφωμα των ανθρώπων από τον ποιη-
τή. Η εικόνα με τη ζητιάνα στον ουρανό.

3η ενότητα (3η στροφή): Η προσφορά του ποιητή στους ανθρώπους.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής μέσα από συμβολισμούς αποκαλύπτει τη στενή σχέση του
με ανθρώπους της καθημερινότητας μέσα από την οποία κερδίζει την
επικοινωνία, την επαφή, τη ζεστασιά για τον ίδιο. Τα δώρα που του προ-
σφέρουν οι απλοί άνθρωποι με τους οποίους καθημερινά συναναστρέ-
φεται τα χρησιμοποιεί ο ποιητής κατά τρόπο παράδοξο: ο ίδιος χρησι-
μοποιώντας το σφυρί που του χάρισε ένα μικρό παιδί καρφώνει την
καρδιά των ανθρώπων, θέλοντας έτσι να αποκαλύψει την προσπάθειά
του να αφυπνίσει την ευαισθησία τους. Τελικά, το δώρο του ποιητή
προς τους ανθρώπους είναι η ίδια η κινητοποίηση της ευαισθησίας τους
και της ψυχής τους, η δημιουργία και η πρόκληση συναισθημάτων σε μια
εποχή, όπου όλες οι αξίες έχουν καταρρεύσει και οι άνθρωποι νιώθουν
ψυχικά έρημοι και κενοί.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα (1η στροφή): Με τη χρήση του α΄ ενικού προσώπου ο ποι-
ητής δεν κρύβει την ταυτότητά του πίσω από προσωπεία αλλά ευθύς 505
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εξαρχής από τον πρώτο στίχο κάνει φανερή την πρόθεσή του να αποκα-
λύψει τις σχέσεις του και τους δεσμούς του με τους απλούς ανθρώπους.
Οι χαρακτηριστικές φράσεις «ζεστό κόκκινο αίμα», «μ’ αγαπούν», «μου
χαμογέλασε» παραπέμπουν στην οικειότητα που αποκτά ο ίδιος μέσα
από τις επαφές του αλλά και στη σημασία και ευεργετική επίδραση που
έχουν οι επαφές αυτές στην ψυχή του. Η αγάπη, η συντροφικότητα, η ζε-
στασιά που κερδίζεται από την ανθρώπινη επικοινωνία είναι δώρα από
την πλευρά των ανθρώπων προς τον ίδιο, κυρίως πνευματικά και ψυχι-
κά, αφού αντανακλούν κατευθείαν στον ψυχισμό του. Αντίθετα, το κο-
χύλι και το σφυρί που του προσφέρουν μικρά παιδιά είναι δώρα υλικά,
χειροπιαστά τα οποία, όπως και τα προηγούμενα (αγάπη, χαμόγελο),
αποκαλύπτουν το βάθος των σχέσεων που έχει κατορθώσει ν’ αναπτύξει
με τους ανθρώπους. Το γεγονός ότι οι συναναστροφές του αγκαλιάζουν
κάθε μορφή ζωής και κάθε ηλικία φαίνεται μέσα από τις εμφατικές ανα-
φορές στην αρχή των στίχων των λέξεων: «ένα κορίτσι» / «ένα παιδί».

2η ενότητα (2η στροφή): Από το δώρο του σφυριού προχωρά άμεσα
στη χρησιμοποίησή του και την εκμετάλλευσή του κατά τέτοιο τρόπο
που διαψεύδει όλες τις αναμενόμενες προσδοκίες του αναγνώστη και
δημιουργεί εικόνες παράλογες, έντονες και εντυπωσιακές συγχρόνως. Ο
ποιητής γονατίζει, για να καρφώσει τα γυμνά άσπρα πόδια των περα-
στικών. Ο συμβολισμός του ποιητή ξετυλίγεται σε όλη του την έκταση
στη δεύτερη στροφή, ενώ οι λέξεις χάνουν την κυριολεκτική τους σημα-
σία, για να λειτουργήσουν μέσα από τη μεταφορική και φαντασιακή
ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Μέσα από το κάρφωμα των περαστικών
που κανείς δεν τρομάζει μπροστά σ’ αυτήν την απροσδόκητη ενέργεια
του ποιητή, ο ποιητής θέλει να καθηλώσει τους ανθρώπους, ώστε με
γνώμονα τη φαντασία και την ευαισθησία τους να στοχαστούν πάνω
στην εφήμερη κι επίγεια ζωή τους, τη γεμάτη από δυστυχίες και συμφο-
ρές και να οραματιστούν την ουράνια ζωή, τη μεταθανάτια που υπό-
σχεται κάτι το καλύτερο και ελπιδοφόρο. Ο ποιητής καρφώνει τα γυμνά
πόδια των ανθρώπων τα γυμνά από ελπίδα και από αγάπη, για να αφυ-
πνίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ξεχασμένα τους συναισθήματα. Οι πε-
ραστικοί δεν τρομάζουν μπροστά σ’ αυτή του την ενέργεια, αφήνονται
στις θέσεις που ο ίδιος τους έχει τοποθετήσει, δακρύζουν όχι γιατί ο
ποιητής τους καρφώνει αλλά ίσως γιατί συνειδητοποιούν την τραγικό-
τητά τους, τη δυστυχία τους, τη μοναξιά και ερημιά της ψυχής τους
εξαιτίας της δύσκολης μεταβατικής περιόδου μέσα στην οποία προσπα-
θούν να επιβιώσουν. Mε ανοιχτά πλέον τα μάτια της ψυχής τους, μπο-
ρούν να δουν τις ουράνιες ρεκλάμες, δηλαδή το φωτισμένο ουρανό που506
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με το φως του κατακλύζει τις ψυχές τους με ελπίδα. Ο φωτισμένος ου-
ρανός είναι η πίστη στο Θεό που σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές που
βιώνουν οι άνθρωποι, κατά τα μεταπολεμικά χρόνια, αποτελεί σημαντι-
κό ηθικό στήριγμα και καταφύγιο προκειμένου το κάθε άτομο ξεχωρι-
στά να αντλήσει δύναμη. Έτσι οι άνθρωποι μέσα από τη διαδικασία του
καρφώματος που σαν στόχο έχει να τους αφυπνίσει από τον πνευματι-
κό και ψυχικό τους λήθαργο, μπορούν να βλέπουν τον ουρανό, δηλαδή
μπορούν να διακρίνουν κάποιο ελπιδοφόρο μήνυμα που θα τους βοη-
θήσει να σταθούν στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Η ζητιάνα που
πουλάει τσουρέκια στον ουρανό δεν είναι παρά μια ονειρική εικόνα που
ο ίδιος ο ποιητής ανασυνθέτει αλλά και που οι απλοί άνθρωποι αντι-
κρίζουν πια διακρίνοντας το νόημά της: πρόκειται για την ηθική δικαί-
ωση των κατατρεγμένων και φτωχών ανθρώπων, για τη λύτρωσή τους
στη μεταθανάτια ζωή, γεγονός που αν συνδεθεί με συνθήκες διαβίωσης
των ανθρώπων – περαστικών την εποχή που γράφεται το ποίημα έμμε-
σα και διακριτικά παραπέμπει και στη δική τους λύτρωση και δικαίωση.
Επομένως, ο ποιητής μέσα από το κάρφωμα και μέσα από την καθήλω-
σή τους, ανοίγει την ψυχή τους και καρδιά τους την μέχρι τότε κλειστή,
να δεχθεί την ευεργετική επίδραση του ελπιδοφόρου μηνύματος της δι-
καίωσης αλλά και ν’ αποκτήσει νόημα και ουσία αληθινή.

3η ενότητα (3η στροφή): Γι’ αυτό και καταληκτικά μέσα από το διά-
λογο δύο περαστικών που πολύ εύστοχα τοποθετεί ο ποιητής στο συ-
γκεκριμένο σημείο, παρουσιάζει τα δικά του δώρα, τη δική του προ-
σφορά προς τους ανθρώπους, όπως αυτή ερμηνεύεται από τους δύο αν-
θρώπους. Ο ποιητής είναι εκείνος που καρφώνει τους ανθρώπους και
μάλιστα την καρδιά τους, γεγονός που συνιστά στη συγκεκριμένη περί-
πτωση και την προσφορά του προς αυτούς. Ο ποιητής καρφώνει την
καρδιά, γιατί μοναδικός του σκοπός είναι να κινητοποιήσει και να ξυ-
πνήσει την ευαισθησία των ανθρώπων, τα χαμένα και κρυμμένα συναι-
σθήματα τους μέσα από τα οποία θα μπορούν από εδώ και πέρα να αντι-
μετωπίζουν τον κόσμο και την πραγματικότητα με μεγαλύτερη αισιοδο-
ξία και μεγαλύτερη ενεργητικότητα. Με το κάρφωμα απευθύνεται στην
ψυχή τους κι αυτό είναι που έχει τελικά σημασία, επιβεβαιώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τον ποιητικό του ρόλο και τη θέση του μέσα στην αν-
θρώπινη κοινωνία. Ο διάλογος δημιουργεί αμεσότητα, προσδίδει ζω-
ντάνια και ζωηρότητα ώστε να εντυπωθεί στο νου του αναγνώστη η ανε-
κτίμητη προσφορά του ποιητή προς το κοινό του. Ο λόγος με τη λιτότη-
τά του γίνεται δραστικός και μπορούμε να πούμε πως συνοψίζει το βά-
θος του στοχασμού του ποιητή. 507
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα είναι λιτή, απλή, αποκτά ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα και
δημιουργεί ζωηρές εντυπώσεις μέσα από το συμβολισμό της. Επικρατεί
το α΄ ενικό γραμματικό πρόσωπο, που όμως στην τελευταία στροφή
εναλλάσσεται με το γ΄ ενικό πρόσωπο και με την τεχνική του διαλόγου
εξασφαλίζοντας ποικιλία και δημιουργώντας παραστατικότητα. 

ii) Ύφος / Mορφή 

Οι έντονες εικόνες (εικόνες μεταφορικές) που ξεπηδούν μπροστά
μας χάρη στην εκφραστική ικανότητα του ποιητή μέσα από την καίρια
τοποθέτηση των λέξεων προκαλούν το ενδιαφέρον αλλά και εντυπω-
σιάζουν με τα απροσδόκητα αποτελέσματα που δημιουργούν. Με τον
τρόπο αυτό, ο ποιητής δημιουργώντας εκπλήξεις στο αναγνωστικό του
κοινό, κατορθώνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αποφεύγοντας
την ανία και τη μονοτονία του ύφους. 

iii) Στιχουργική ανάλυση

H νοηματική αυτοτέλεια των στίχων με τους ελάχιστους διασκελι-
σμούς, εξασφαλίζει τη συνεχή ροή των νοημάτων χωρίς κενά και χά-
σματα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια αίσθηση γρήγορου ρυθμού που
ωστόσο δεν ακυρώνει τη σημασία τους.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Γράψτε τις ενέργειες του ποιητή σύμφωνα με τη σειρά που παρου-

σιάζονται στο ποίημα, και εξηγήστε τη σημασία εκείνης της ενέρ-

γειας που θεωρείτε σημαντικότερη.

Ο ποιητής αρχικά φοράει ένα ζεστό κόκκινο αίμα, θέλοντας έτσι να υπο-
δηλώσει τον οικείο και στενό δεσμό που έχει αναπτύξει με τους ανθρώ-
πους της καθημερινότητας οι οποίοι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο του
προσφέρουν απλόχερα τα δώρα τους (αγάπη, χαμόγελο, κοχύλι, σφυρί).
Στη συνέχεια, με το σφυρί στο χέρι, γονατίζει στο πεζοδρόμιο ενώ η πιο
σημαντική ενέργειά του είναι εκείνη που περιγράφεται μέσα από το ρή-
μα «καρφώνω». Η ενέργεια αυτή του ποιητή που δημιουργεί ταυτόχρο-508
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να και ζωηρές λεκτικές  εντυπώσεις έχει συμβολική σημασία. Αποκαλύ-
πτοντας τη μεταφορική της λειτουργία, φανερώνει την πρόθεση του συγ-
γραφέα να αφυπνίσει τους απλούς ανθρώπους της καθημερινής ζωής,
ώστε με καθοδηγητή πια την ευαισθησία και τη φαντασία τους να μπο-
ρούν να αισθάνονται, να συναισθάνονται, να νιώθουν και να βιώνουν
στο έπακρο καταστάσεις και γεγονότα χωρίς να παραμένουν αδρανείς,
χωρίς να χάνουν τον παλμό της ζωής και την ελπίδα τους.

2. O ποιητής παίρνει το σφυρί που του χάρισε το παιδί, γονατίζει

στο πεζοδρόμιο και καρφώνει τα πόδια των περαστικών. Πώς θα

περιμένατε να αντιδράσουν οι περαστικοί και πώς τους εμφανί-

ζει να αντιδρούν ο Σαχτούρης;

Με την απροσδόκητη ενέργεια του ποιητή, θα περιμέναμε οι περα-
στικοί να αντιδράσουν βίαια, να δυσανασχετήσουν, ίσως και να φοβη-
θούν και να τρομάξουν από αυτό που επιχειρεί ο ποιητής. Αντίθετα, ο
Σαχτούρης τους παρουσιάζει να μην εκπλήσσονται από το κάρφωμα·
μπορεί να είναι δακρυσμένοι, όμως κανείς δεν αποχωρεί από τη θέση
του και αυτό δείχνει την (βαθιά) ενδόμυχη ικανοποίησή τους γι’ αυτήν
την πρωτοβουλία του ποιητή, αφού στο τέλος, στους καταληκτικούς στί-
χους, αφουγκραζόμαστε την ευεργετική του επίδραση: ο ποιητής με το
κάρφωμα κατορθώνει να διεγείρει τις ευαίσθητες χορδές τους, την
κρυμμένη ευαισθησία τους και να τους  κάνει πιο ανθρώπινους παρά τις
δοκιμασίες που τους έχουν εκτραχύνει και σκληρύνει.

3. Tο μεγαλύτερο μέρος του ποιήματος είναι πρωτοπρόσωπη αφή-

γηση. Σε ποιό σημείο, με ποιόν τρόπο και για ποιό σκοπό διαφο-

ροποιείται ο αφηγηματικός χαρακτήρας του ποιήματος;

Ο αφηγηματικός χαρακτήρας του ποιήματος διαφοροποιείται στην
τρίτη στροφή μέσα από τη χρήση του γ΄ ενικού αφηγηματικού προσώ-
που και του διαλόγου ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συζητούν για το
κάρφωμα εκ μέρους του ποιητή. Ο ποιητής διαφοροποιείται στο συγκε-
κριμένο σημείο, αλλάζει την ποιητική του φωνή προκειμένου να τονίσει
και να παρουσιάσει πιο εμφατικά και πιο έντονα τη σημασία της ποιη-
τικής του προσφοράς και λειτουργίας. Η ποιητική του προσφορά (το
κάρφωμα της καρδιάς, δηλαδή το γεγονός ότι κατορθώνει ν’ ανοίγει την
καρδιά των ανθρώπων, να τους κάνει να συναισθάνονται και ν’ ανακα-
λύπτουν την ευαισθησία τους) αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν ανα-
γνωρίζεται από την πλευρά των άλλων ανθρώπων και συγκεκριμένα
εδώ των απλών ανθρώπων με τους οποίους καθημερινά συναναστρέφε- 509

KÂ›ÌÂÓÔ 65

504-568(65Ô-72Ô)  12-01-04  08:15  ™ÂÏ›‰·509



ται. Γι’ αυτό και ο ίδιος αποστασιοποιείται κατά ένα βαθμό στο συγκε-
κριμένο σημείο, για να μπορέσει να προβάλει τη συμβολική σημασία της
ενέργειάς του και έτσι να αποκαλύψει τη μυστική δύναμη της προσφο-
ράς του, έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την οπτική γωνία απλών
ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνει να ενισχύσει και να επικυ-
ρώσει την αξία του ως ποιητή ομαλά, σεμνά και διακριτικά έτσι ώστε να
γίνεται αποδεκτή από την πλευρά του αναγνώστη του και να μην προ-
καλεί τις αντιδράσεις του.

4. Ποιές από τις εικόνες του ποιήματος σας έκαναν μεγαλύτερη

εντύπωση και γιατί;

Η εικόνα του ποιήματος που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η
εικόνα που παρουσιάζει τον ποιητή να παίρνει το σφυρί – δώρο για να
καρφώσει τα πόδια και την καρδιά των απλών ανθρώπων που περνούν
από μπροστά του, Η εικόνα δημιουργεί εκπλήξεις στον αναγνώστη για-
τί υπερπηδά / κατανικά τις αναμενόμενες προσδοκίες του σχετικά με τις
ενέργειες του ποιητή και μέσα από τη ρεαλιστική συμπαράθεση των λέ-
ξεων (γυμνά άσπρα ποδάρια των περαστικών) προκαλεί τη φαντασία
του και του δημιουργεί ζωηρές λεκτικές εικόνες: Ο ποιητής χρησιμο-
ποιεί το σφυρί – δώρο για να προσφέρει τα δικά του, ποιητικά δώρα·
καρφώνει την καρδιά των ανθρώπων, για να την αφυπνίσει συνειδησια-
κά και να την κάνει να προσλαμβάνει τα διάφορα ερεθίσματα με μεγα-
λύτερη ευαισθησία και αισθαντικότητα.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να εντοπίσετε τους συμβολισμούς που χρησιμοποιεί ο ποιητής και να
προσδιορίσετε την λειτουργικότητά τους.

2. «Ναι την καρδιά μας... είναι ποιητής». Ποιος είναι ο ρόλος του ποιη-
τή, κατά το Σαχτούρη;

510
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«™ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘»

ªANO§H™ ANA°Nø™TAKH™

A. ¢HMIOYP°O™
Γεννήθηκε το 1925 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε ιατρική. Eίναι από

τους πιο αντιπροσωπευτικούς ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. H
ποίησή του απηχεί κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις που ακολούθησαν
μετά την κατοχή. Tο πρόβλημα της ηθικής στάσης σε μια εποχή ταραγμένη
από τα πάθη και την ιδεολογική σύγχυση είναι βασικό στοιχείο της ποίησής
του· επίσης ένα αίσθημα απαισιοδοξίας ως αποτέλεσμα πικρής εμπειρίας.
Aσχολήθηκε με την Kριτική (1959-1961). Έχει εκδόσει τις ποιητικές συλλο-
γές: Eποχές 1, 2, 3 (1945-1954), H Συνέχεια 1, 2, 3 (1954-1962), O Στόχος
(1970). Bραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης (1986).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το ποίημα εντάσσεται μέσα στην ποιητική συλλογή Ο στόχος που απο-
τελεί μία ευρύτερη σύνθεση από ποιητικές καταθέσεις εναντία στο δικτα-
τορικό καθεστώς (1967-1974). Το συγκεκριμένο ποίημα του Αναγνωστά-
κη αποτελεί μιαν αλληγορία μέσα από την οποία παρουσιάζει το χρέος
του ποιητή να αποκαταστήσει την αλήθεια και την πραγματικότητα.

°. ¢OMH TOY EP°OY
Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Στο παιδί μου...ποτέ το παραμύθι»: Η παραποίηση της
αλήθειας – Ο εξωραϊσμένος λόγος – Το κοινό-παιδί που αντιλαμβάνε-
ται την κατάσταση και αποστρέφεται την παραπληροφόρηση και την
παραπλάνηση εν γένει.

2η ενότητα: «Τώρα, τα βράδια...την αλήθεια στα παιδιά»:. Η προ-
σπάθεια αποκατάστασης της αλήθειας από τον ποιητή-πατέρα που κα-
ταδεικνύει με ρεαλιστική γλώσσα την πραγματικότητα, τιμά τους ήρω-
ες, αποκαλύπτει τους κακούς, μιλά αληθινά – Το χρέος εν γένει των ποι-
ητών απέναντι στο κοινό τους και τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται. 511
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ποιητής οργισμένος για την κατάσταση που επικρατεί και την πα-
ραποίηση της αλήθειας αναλαμβάνει το χρέος να την αποκαταστήσει
μπροστά στα μάτια του κοινού του, το οποίο αντιμετωπίζει, όπως ο πα-
τέρας το παιδί του. Ο συναισθηματικός δεσμός με το κοινό του είναι με-
γάλος και ιδιαίτερα στενός, γι’ αυτό και ο ποιητής αποκαλύπτοντας την
πραγματικότητα προσπαθεί να το καθοδηγήσει σωστά, ώστε και το ίδιο
σωστά ενημερωμένο να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά. Άλλωστε και
στο ίδιο το κοινό του, όπως ο ίδιος επαναλαμβάνει, δεν αρέσει το πα-
ραμύθι, δηλαδή το ψέμα και ο ωραιοποιημένος λόγος.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Μέσα από τον πρώτο στίχο ο ποιητής προσδιορίζει το
κοινό του. Χρησιμοποιεί τη λέξη παιδί, για να αναφερθεί στο κοινό το
οποίο απευθύνεται, θέλοντας έτσι να αποκαλύψει τη βαθύτερη σχέση,
σχέση αγάπης και στοργής που τον συνδέει με τους αναγνώστες του,
σχέση που μας παραπέμπει στη σχέση πατέρα – παιδιού υπενθυμίζοντας
παράλληλα και το χρέος του ώριμου πατέρα προς το λιγότερο ώριμο
παιδί να το γαλουχήσει και να το καθοδηγήσει σωστά. Το κοινό του
Αναγνωστάκη βέβαια σε καμιά περίπτωση δε βρίσκεται σε μικρή ηλικία,
όπως τα παιδιά· επειδή όμως ακριβώς η ποιητική ματιά είναι εκείνη που
βλέπει πιο πέρα, που δε μένει προσηλωμένη στα όσα άμεσα της αποκα-
λύπτονται αλλά προχωρά σε σκέψεις και προβληματισμούς βαθύτερους,
γι’ αυτό και ο ποιητής οπλισμένος με μια τέτοια χάρη και συγχρόνως με
μια διαισθητική ικανότητα νιώθει κι ο ίδιος την ανάγκη να γαλουχήσει
το κοινό του. Όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει από τον πρώτο κιόλας στί-
χο, στο κοινό – παιδί του ποτέ δεν άρεσαν τα παραμύθια που του αφη-
γούνταν παλαιότερα στο παρελθόν προφανώς κάποιοι άλλοι που εδώ
δεν κατονομάζει. Με τη λέξη «παραμύθια» που συχνά επαναλαμβάνει
δεν εννοεί τη φανταστική λαϊκή διήγηση που τέρπει συνήθως την παιδι-
κή ηλικία κι έχει διδακτικό τις περισσότερες φορές περιεχόμενο αλλά
της δίνει τη σημασιολογική απόχρωση του ψέματος που, όπως και το
πραγματικό παραμύθι, εντάσσεται κι αυτό στο χώρο της μυθολογίας. Oι
αναφορές στους Δράκους, στην Πεντάμορφη, στον άγριο σκύλο μπορεί
αρχικά να μας παραπέμπουν και να μας θυμίζουν γνωστές λαϊκές διη-
γήσεις των παιδικών μας αναμνήσεων, στην πραγματικότητα όμως χρη-
σιμοποιούνται μεταφορικά για να δηλώσουν την ποικιλία ως προς τη512
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διαστρέβλωση της αλήθειας και συγχρόνως το λόγο που καθώς παρου-
σιάζεται ωραιοποιημένος έχει τη δυνατότητα να παρασύρει και να μα-
γεύει με την εκφραστική του δύναμη, όπως ακριβώς και τα πραγματικά
παραμύθια. Ο ποιητής στη συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιεί χρόνο
ιστορικό τόσο για να δηλώσει ότι αυτά συνέβαιναν στο παρελθόν όσο
και να προβάλλει εμφατικά πιο κάτω την αντίθεση με το παρόν και το
τώρα. Με την επανάληψη του πρώτου στίχου και τη δημιουργία ενός
σχήματος κύκλου (σύμφωνα με το οποίο κάποια ενότητα αρχίζει και τε-
λειώνει με τον ίδιο τρόπο) επιδιώκει να τονίσει για άλλη μια φορά την
αφύπνιση του κοινού του που, αν και πιο ανώριμο σε σχέση με τον ίδιο
τον ποιητή, ξέρει να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα και εμφατικά
εκφράζει την αντίθεση του προς αυτό.

2η ενότητα: Το τώρα με το οποίο αρχίζει η δεύτερη νοηματική ενό-
τητα μας εισάγει σε μια διαφοροποιημένη κατάσταση σε σύγκριση με το
κλίμα που επικρατούσε στην προηγούμενη και μας προετοιμάζει στα-
διακά για μια επερχόμενη αλλαγή. Από το γ΄ ενικό πρόσωπο προχωρά
άμεσα και καταφατικά στο α΄ ενικό πρόσωπο για να δώσει έμφαση στο
χρέος που ως ποιητής – πατέρας νιώθει πως έχει απέναντι στο κοινό του
απαριθμώντας τις ενέργειες που συνιστούν τη δική του ιδεολογία και
που επομένως ρίχνουν φως σ’ όλο το μέγεθος της αλήθειας. Ο ποιητής
με μια σειρά από ασύνδετα σχήματα στα οποία καταγράφονται οι πρά-
ξεις του, μιλάει ρεαλιστικά και αντικειμενικά στο κοινό του ακόμα κι αν
κάτι τέτοιο προκαλεί τη δυσαρέσκειά του και επιπλέον ως σωστός φω-
τισμένος σύμβουλος που έχει αναλάβει το ρόλο του παιδαγωγού – πα-
τέρα, του υποδεικνύει εκείνους που προσπαθούν να το παραπλανήσουν
ενώ συγχρόνως του υπενθυμίζει να τιμά τους ήρωες και εκείνους που
εξάρθηκαν στο ύψος των περιστάσεων την κατάλληλη στιγμή. Με τη
φράση «τους τραγουδώ τους νεκρούς μας» εννοεί τον κόσμο της αρι-
στεράς, στον οποίο ήταν ιδεολογικά και κομματικά ενταγμένος και ο
ίδιος ο ποιητής, εννοεί εκείνους που έπεσαν, σκοτώθηκαν προκειμένου
να υπερασπίσουν μέχρι τελευταίας στιγμής τις ιδεολογικές τους πεποι-
θήσεις και προσανατολισμούς. Επομένως, ο ποιητής μέσα από το ρόλο
του καθοδηγητή και πνευματικού ηγέτη δεν καταδικάζει μόνο αυτούς
που προσπαθούν να παραπλανήσουν το κοινό του για χάρη των προ-
σωπικών τους συμφερόντων αλλά γνωρίζει και να τιμά και να επαινεί
όσους στάθηκαν αντάξιοι του ονόματος και του καθήκοντός τους. Από
το δικό του χρέος το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό μέσα από το α΄
ενικό πρόσωπο, περνά στο συλλογικό χρέος των ποιητών έτσι όπως μας
αφήνει να συμπεράνουμε από την εναλλαγή του α΄ ενικού με το α΄ πλη- 513
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θυντικό πρόσωπο. Γεμάτος οργή και αγανάκτηση που προέρχεται από
την κατάσταση που μέχρι τώρα επικρατεί, με το α΄ πληθυντικό πρόσω-
πο μοιάζει σα να καλεί όλους τους ποιητές να αναλογιστούν το χρέος
τους απέναντι στην αλήθεια (και την ηθική), προκειμένου όλοι μαζί να
την ανασύρουν στην επιφάνεια, πριν αυτή εντελώς χαθεί από την παρα-
πλανητική προπαγάνδα του καιρού του. Ο ίδιος νιώθει άμεσα την εσω-
τερική αυτή ανάγκη και την εξωτερικεύει απευθύνοντας την ποιητική
του φωνή σε όλους τους συνδημιουργούς τους.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα του Αναγνωστάκη λιτή, χωρίς χρήση επιθέτων διακοσμη-
τικών, αποκτά ωστόσο ιδιαίτερο σημασιολογικό βάρος κάτω από τη με-
ταφορική και συμβολική λειτουργία της. 

ii) Ύφος / Mορφή

Τα παιδιά – κοινό και τα παραμύθια – ψέματα δημιουργούν ένα κρυ-
πτικό λόγο που υπαγορεύεται βέβαια και από τις ιστορικές συνθήκες της
εποχής (δικτατορία – επιβολή λογοκρισίας), έχει όμως την ανάγκη να
αποσυμβολοποιηθεί και σ’ αυτό το έργο καλείται να συντρέξει ο ίδιος ο
αναγνώστης. Η εναλλαγή των προσώπων (γ΄  πληθυντικό – α΄ ενικό – α΄
πληθυντικό) προσδίδει ζωντάνια, ποικιλία, αμεσότητα και κατορθώνει να
διαφοροποιήσει τα διαφορετικά χρονικά επίπεδα που αντιστοιχούν σε
διαφορετικές καταστάσεις (παρελθόν – ψέμα / παρόν – αλήθεια). 

iii) Στιχουργική ανάλυση

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ποιήματος είναι και οι διασκελισμοί
που ολοκληρώνοντας το νόημα του ενός στίχου στον επόμενο επιτεί-
νουν την αγωνία και το ενδιαφέρον, ενώ προβάλλουν με μεγαλύτερη
ένταση τα νοήματα.

iii) Σχήματα λόγου

1) Κύκλος: Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια – Μα στο
παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια.

2) Επαναλήψεις: σκυλί – σκύλο σκύλο / άγριο λύκο – λύκο λύκο /
σκοτάδι σκοτάδι / στο παιδί μου / παραμύθια.

3) Αντίθεση: παραμύθια – αλήθεια / του μιλούσανε – κάθομαι και του
μιλώ, του λέω.514
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4) Παρομοίωση: ονόματα σαν προσευχές.
5) Αλληγορία: Τα παραμύθια, οι Δράκοι, τα ταξίδια της Πεντάμορφης.
6) Μεταφορά: του τραγουδώ τους νεκρούς μας.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Πώς ορίζεται η αλήθεια στο ποίημα του Aναγνωστάκη; Ποιά

στοιχεία κατυοχυρώνουν την ηθική αξία της;

Η αλήθεια στο ποίημα του Αναγνωστάκη είναι το ύψιστο χρέος του
ποιητή, χρέος που αναλαμβάνει προκειμένου να καθοδηγήσει και να κα-
τευθύνει σωστά το αναγνωστικό του κοινό, προκειμένου να άρει τα σκο-
τάδια του παραμυθιού – ψέματος και να του αποκαλύψει το φως που
ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Ο ρεαλιστικός τρόπος έκφρασης, η
απομάκρυνση από τα ωραιοποιημένα λόγια, η προσπάθεια αντικειμενι-
κότητας σε συνδυασμό με την υπόδειξη – κατάκριση των κακών και τον
έπαινο των καλών ηρώων κατοχυρώνουν την ηθική αξία της.

2. H λέξη «παραμύθι» έχει δύο σημασίες στη γλώσσα μας: α) λαϊκή

διήγηση με φανταστικό θέμα, συνήθως προσαρμοσμένη έτσι

ώστε να απευθύνεται σε παιδιά και β) ψέμα. Πώς αξιοποιείται η

διπλή σημασία της λέξης στο ποίημα;

Στο ποίημα η λέξη χρησιμοποιείται κυρίως με τη σημασία του ψέμα-
τος, προκειμένου ο ποιητής να καταγγείλει τον ψευδεπίγραφο και παρα-
πλανητικό λόγο που χρησιμοποιούσαν κάποια στελέχη του κόμματός
του (της αριστεράς), προκειμένου να συγκαλύψουν γεγονότα και κατα-
στάσεις και επομένως να οδηγήσουν το κοινό σε παραποίηση της ίδιας
της ιστορίας. Βέβαια οι αναφορές που γίνονται στους Δράκους, την Πε-
ντάμορφη και τον άγριο λύκο μας θυμίζουν γνωστά μας παραμύθια, δη-
λαδή λαϊκές αφηγήσεις που απευθύνονται σε παιδιά· κι αυτές όμως
ενταγμένες μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αντίθεσης αλήθεια-ψέμα χρη-
σιμοποιούνται με την σημασιολογική απόχρωση του ψέματος, για να δη-
λώσουν τον εξωραϊσμένο λόγο που κάποιοι χρησιμοποίησαν στην προ-
σπάθειά τους να παραπληροφορήσουν τους απλούς πολίτες-κοινό.

3. Σε ποιούς αναφέρεται το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στο δεύτερο

στίχο του ποιήματος («του μιλούσανε»); Γιατί το «τώρα» (πέ-

μπτος στίχος) είναι κρίσιμο; 515
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Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, αόριστο, ασαφές και απροσδιόριστο
καθώς χρησιμοποιείται στο δεύτερο στίχο απευθύνεται προφανώς σε
κάποια κομματικά στελέχη της παράταξης της αριστεράς, προφανώς σ’
εκείνους που εκπροσωπούσαν την επίσημη γραμμή της, οι οποίοι κι-
νούμενοι από πειθαρχία και περισσότερο από φόβο που ανέπνεε το δι-
κτατορικό καθεστώς προσπαθούσαν να αποκρύψουν την αλήθεια. Ο
ποιητής δεν τους κατονομάζει, επιδιώκοντας να εκφράσει την αντίθεσή
του με αυτούς αλλά και τη μικρή σημασία που καταλαμβάνουν στη συ-
νείδησή του. Το τώρα του πέμπτου στίχου θεωρείται κρίσιμο γιατί ο
ποιητής, αναλαμβάνοντας το ρόλο του οδηγού και καθοδηγητή, αποφα-
σίζει να φέρει στο φως την πραγματικότητα και να δώσει στην αλήθεια
την τιμητική θέση που της αξίζει. Τώρα είναι η στιγμή που ο κόσμος κα-
τά τον ποιητή, θα φωτισθεί με το ιλαρό φως της αλήθειας, το τόσο ευ-
εργετικό και οπλισμένος μ’ αυτήν θα οδηγηθεί στην κατάκτηση της αλη-
θινής και ακέραιης (όχι διαστρεβλωμένης) γνώσης.

4. Στο ποίημα γίνεται αναφορά σε διάφορα παραμύθια. Προσπαθή-

στε να ταυτίσετε τα στοιχεία που δίνονται με γνωστά σε εσάς πα-

ραμύθια, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τον συμβολισμό τους.

Μέσα στο κείμενο γίνονται αναφορές σε γνωστά από τις παιδικές
μας αναμνήσεις παραμύθια: Η αναφορά στα ταξίδια της Πεντάμορφης
μας παραπέμπει στο γνωστό παραμύθι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
όπου η Πεντάμορφη αποτελεί το σύμβολο της ανείπωτης ομορφιάς που
με τη δύναμή της κατορθώνει να μετατρέψει το τέρας σε αληθινό πρί-
γκιπα και να αποκαταστήσει επομένως την παλιά μορφή του. Η αναφο-
ρά στον άγριο λύκο μας παραπέμπει στο γνωστό παραμύθι «Η κοκκι-
νοσκουφίτσα», όπου ο άγριος λύκος εκπροσωπεί τη δύναμη του κακού
σε όλο της το μέγεθος που τελικά όμως νικιέται από το καλό, το οποίο
εκπροσωπεί η κοκκινοσκουφίτσα με τη γιαγιά της.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Tι συμβολίζει το παιδί στο ποίημα του Αναγνωστάκη;

2. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους ο ποιητής δηλώνει την αντίθεσή
του απέναντι στα παραμύθια και την προτίμησή του στην ανάδειξη
της αλήθειας;516
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Δ· ¿ıË ÙË˜ ‚ÚÔ¯‹˜

KIKH ¢HMOY§A

A. ¢HMIOYP°O™

H ζωή

H Kική Δημουλά γεννήθηκε το 1931 στην Aθήνα. O τόπος καταγωγής

της είναι η Kαλαμάτα. Yπηρέτησε ως υπάλληλος στην Tράπεζα της

Eλλάδος και αργότερα, έλαβε αρκετές τιμητικές διακρίσεις.

Tο έργο

Tο 1971 τιμήθηκε με το B΄ Kρατικό Bραβείο Ποίησης για το έργο της

«Tο λίγο του κόσμου». Eπίσης το 1988 έλαβε το A΄ Kρατικό βραβείο

Ποίησης για το «Xαίρες ποτέ» και το 1944 διακρίθηκε με το βραβείο Kώ-

στα και Eλένης Oυράνη από την Aκαδημία Aθηνών για το διήγημα «H

εφηβεία της λήθης». Tέλος, το 2001 βραβεύτηκε με το Aριστείο Γραμμά-

των της Aκαδημίας Aθηνών και στις 28/2/2002 εκλέχτηκε τακτικό Mέ-

λος της Aκαδημίας Aθηνών για την έδρα «Λογοτεχνία – Ποίηση».

Tα έργα

Ποιιήματα, Αθήνα, 1952, Έρεβος, Αθήνα, 1956, Β΄ έκδ. Στιγμή, 1990,

Ερήμην, Αθήνα, 1958, Β΄ έκδ. Στιγμή, 1990, Επί τα ίχνη, Φέξης, 1963,

Β΄ έκδ. Στιγμή, 1989, Το λίγο του κόσμου, Αθήνα, 1971, Β΄ έκδ. Νεφέ-

λη, 1983, Γ΄ έκδ. Στιγμή, 1990, Το Τελευταίο Σώμα μου, Κείμενα 1981,

Β΄  έκδ. Στιγμή, 1989, Χαίρε ποτέ, Στιγμή, 1988 (Γ΄ έκδ.), Η εφηβεία της
Λήθης, Στιγμή, 1996 (Γ΄ έκδ.), Ενός λεπτού μαζί, Ίκαρος 1999 (Β΄ έκ-

δοση), Συγκεντρωτικός Τόμος, Ίκαρος 1998, Ήχος απομακρύνσεων,

Ίκαρος 2001.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Η Κική Δημουλά μέσα από την ποίησή της προσπαθεί να εξωτερι-
κεύσει και να προβάλλει το συναισθηματικό της κόσμο αλλά και τον
έντονο προβληματισμό μιας ψυχής τρικυμισμένης. Η ποίησή της παρα-
πέμπει σε άμεσα προσωπικά της βιώματα, ενώ τα θέματα της απουσίας, 517
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της μοναξιάς, του θανάτου, της μνήμης είναι αυτά που κυριαρχούν στην
συνείδησή της και αποτυπώνονται υποβλητικά μέσα στο σύνολο της
ποίησής της. Έντονη είναι και η υπαρξιακή της αγωνία, αγωνία που
αναδύεται από τον εσωτερικό της κόσμο, κατακλύζει την ψυχή της και
τελικά εκτονώνεται μέσα από τους εκπληκτικούς συνδυασμούς των λέ-
ξεων και το συχνά εμφανιζόμενο ειρωνικό της ύφος.

Το συγκεκριμένο ποίημα εντάσσεται στην ποιητική της συλλογή «Το
λίγο του κόσμου». Σ’ αυτό η ποιήτρια μέσα από τον ήχο προσπαθεί να
προβάλλει τα δικά της συναισθήματα και τη δική της μοναξιά. Η βροχή
που παρουσιάζεται μέσα από την ονειρική φαντασία της ποιήτριας προ-
σωποποιημένη απηχεί την ερημιά της ποιήτριας αλλά παράλληλα γίνε-
ται το καταλυτικό μέσο για να εκφράσει τις σκέψεις της: ο ήχος της βρο-
χής που προφέρει διαρκώς ένα «εσύ» της φέρνει στο νου το αγαπημένο
της πρόσωπο που έχει χαθεί και γύρω από το οποίο περιστρέφεται η
σκέψη της. Τελικά, η βροχή σαν ένα πραγματικό/υπαρκτό πρόσωπο εί-
ναι αυτή που αφηγείται τα πάθη της ψυχής της ποιήτριας, τον έντονο
ψυχικό πόνο της από την απουσία του αγαπημένου προσώπου.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών...μου ‘μαθε για
τους ήχους»: Η ποιήτρια μέσα σε μια έντονα μελαγχολική ατμόσφαιρα
που δημιουργεί το ίδιο το φαινόμενο της βροχής την παρατηρεί και προ-
σπαθεί να ανακαλύψει το νόημα του ήχου της.

2η ενότητα: «Κι όλη τη νύχτα ... για μια λέξη»: Ο ήχος της βροχής
προφέρει στη συνείδησή της και στη δημιουργική της φαντασία τη λέξη
«εσύ», υπενθυμίζοντάς της το αγαπημένο της πρόσωπο. Μέσα από το
εσύ προβάλλεται το συναίσθημα της μοναξιάς που δημιουργεί η απουσία
του (απουσία του αγαπημένου προσώπου) αλλά και η αυτογνωσία της
ποιήτριας για την αδυναμία της να επικοινωνήσει πραγματικά μαζί του.

3η ενότητα: «πολύ με ζάλισε απόψε....και μόνο εσύ, εσύ, εσύ»: Η απο-
στασιοποίησή της μέσα από το ειρωνικό της ύφος την επαναφέρει στην
πραγματικότητα.

518
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¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Κατά τη διάρκεια μιας βροχερής νύχτας, η ποιήτρια παραμένοντας
άγρυπνη και νιώθοντας συνεπαρμένη από τη μελαγχολική διάθεση που
αναδύει η βροχερή ατμόσφαιρα, παρατηρεί τη βροχή. Μέσα από την
ακατάλυτη δύναμη της ποιητικής της φαντασίας και μέσα σ’ ένα κλίμα
ονειρικό που ούτως ή άλλως δημιουργείται από την περασμένη ώρα (με-
σάνυχτα), φαντάζεται πως ο ήχος της βροχής προφέρει ένα «εσύ», γεγο-
νός που την παραπέμπει στο δικό της «εσύ», δηλαδή στο αγαπημένο
πρόσωπο που έχει χαθεί από τη ζωή, επιβιώνει όμως στη μνήμη της ποι-
ήτριας. Η πονεμένη της ψυχή αλλά και η μοναξιά που νιώθει εξαιτίας
του θανάτου του αγαπημένου προσώπου την παρασύρουν σ’ έναν εξο-
μολογητικό μονόλογο και ταυτόχρονα την κάνουν να συνειδητοποιήσει
πως η επιθυμία επικοινωνίας με αυτό παραμένει ανεκπλήρωτη αφού ο
θάνατος είναι γεγονός. Γι’ αυτό και στο τέλος, υιοθετώντας έναν δια-
κριτικό ειρωνικό τόνο, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τα όσα
νιώθει χαρακτηρίζοντας τη βροχή ως «μεροληπτική».

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Μέσα στη σκοτεινή και μελαγχολική ατμόσφαιρα που
δημιουργούν τόσο τα μεσάνυχτα όσο και το ίδιο το φαινόμενο της βρο-
χής, η ποιήτρια, εν μέσω παραλογισμών αφήνει κατά μέρος τη λογική
της και συνεπαρμένη από την υποβλητικότητα του τοπίου δίνει τον
πρώτο λόγο στην ποιητική της φαντασία που λειτουργεί παραλογικά,
πέρα δηλαδή και έξω από κάθε λογική. Τα μεσάνυχτα εξάλλου δημιουρ-
γούν ονειρική διάθεση και έτσι η ποιήτρια με κύριο όπλο τη δύναμη της
φαντασίας της δημιουργεί εικόνες ονειρικές, η βροχή παρουσιάζεται
προσωποποιημένη να λιώνει τα μεσάνυχτα. Ο ήχος που εκπέμπει είναι
ήχος συρτός, συλλογιστός και συνέρημος. Τα επίθετα που χρησιμοποιεί
εύστοχα η ποιήτρια παραπέμπουν κατευθείαν σε ανθρώπινες ιδιότητες
και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχοντας δώσει στη βροχή ανθρώπινες διαστά-
σεις προβάλλει πάνω σ’ αυτήν αλλά και μέσα από αυτήν τα δικά της πά-
θη και τα δικά της συναισθήματα. Η βροχή γίνεται το πρόσωπο και το
μέσο, μέσα από το οποίο εκείνη κατορθώνει να εκφράσει ό,τι βασανίζει
τον εσωτερικό της κόσμο. Γι’ αυτό και τα επίθετα «συλλογιστός» και
«συνέρημος» που αποδίδει στη βροχή στην ουσία φανερώνουν τις δικές
της εσωτερικές διεργασίες: το πρώτο μας παραπέμπει στη έννοια του
συλλογισμού, στην κινητοποίηση της σκέψης της ποιήτριας ενώ το δεύ- 519
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τερο στην απέραντη μοναξιά που βιώνει μέσα στη νύχτα.  Η ίδια ταυτί-
ζεται με τη βροχή και συμμερίζεται την ερημιά της. Έτσι μέσα σ’ αυτήν
την ονειρική εικόνα που έχει δημιουργηθεί και μέσα στην οποία η ίδια
μοιάζει απόλυτα παραδομένη (μάλιστα την ονομάζει παραλογισμό) και
που μόνο η ποιητική φαντασία με την έκτασή της μπορεί να πλάσει,
προσπαθεί να κατανοήσει και να αναγνώσει τον ήχο της βροχής. Η ποι-
ητική της εμπειρία αλλά και η δύναμη του ποιητικού της νου την κάνουν
να αισθανθεί πως ο ήχος της βροχής δεν είναι απλά ένα «σι, σι, σι»,
όπως προηγουμένως έχει αναφέρει, αλλά κάτι βαθύτερο που η ίδια επι-
διώκει να ανακαλύψει.

2η ενότητα: Η φράση «κι όλη τη νύχτα» υποδηλώνει την αγρύπνια
της αλλά ταυτόχρονα και την επιμονή της να αποκαλύψει το βαθύτερο
νόημα του μονότονου και μακρόσυρτου ήχου. Ο ήχος μοιάζει σαν ένα
μήνυμα που η ίδια η βροχή θέλει να της μεταφέρει, ένα μήνυμα απο-
κλειστικά προορισμένο για εκείνην και το οποίο η ποιήτρια ζητά να
πληροφορηθεί απεγνωσμένα μέσα από τη διαρκή και παρατεταμένη πα-
ρατήρηση. Τελικά, ο ήχος μεταμορφώνεται στη φαντασία της σε μια και
μοναδική λέξη και αυτό που ουσιαστικά προφέρει είναι η αντωνυμία
«εσύ». Με αυτόν τον ιδιαίτερα ευρηματικό όσο και συγκινησιακό τρόπο
η ποιήτρια αποτυπώνει το περιεχόμενο των σκέψεων και κρυφών της
επιθυμιών: η βροχή προφέροντας τη λέξη «εσύ» της φέρνει στο νου το
αγαπημένο της πρόσωπο· και είναι αυτό το πρόσωπο που κυβερνά το
νου της και που η απουσία του της προξενεί τόσο μεγάλο πόνο. Ο ήχος
που προφέρει η βροχή είναι επαναλαμβανόμενος, το εσύ διαρκώς προ-
βάλλει μπροστά στα μάτια της μέσα από κάθε σταγόνα, όλη τη νύχτα και
καθώς την παρασύρει σε μιαν εκ βάθους εξομολόγηση αποκαλύπτει την
ερημιά της ψυχής της εξαιτίας της απώλειας του αγαπημένου της προ-
σώπου. Το εσύ κατακλύζει το είναι της, την ψυχή και το πνεύμα της, η
νοσταλγία της γι’ αυτό είναι έντονη· η λέξη αυτή καθώς επαναλαμβάνε-
ται χτυπά κατευθείαν στην καρδιά και τη μνήμη της μέσα στην οποία
έχει φυλαγμένη τη μορφή του αγαπημένου της, γι’ αυτό και η ένταση που
δημιουργεί στο συναισθηματικό της κόσμο είναι μεγάλη· η μνήμη της
ενεργοποιείται και οι μύχιες σκέψεις της που εδώ φανερώνονται προ-
σανατολίζονται μόνο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το αγαπη-
μένο της πρόσωπο. Εύστοχα, η παρήχηση του σίγμα αποκαλύπτει το ψυ-
χικό άλγος της ποιήτριας αλλά και την ανάγκη της να επικοινωνήσει με
αυτό το εσύ ενώ καθώς τα συναισθήματα της διακριτικά επιτείνονται
συναισθανόμαστε το συγκινησιακό και διάχυτο λυρικό φορτίο των λέ-
ξεων. Εν τούτοις, μέσα από τις χαρακτηριστικές φράσεις που παρεμ-520
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βάλλει μετά την επανάληψη της αντωνυμίας «εσύ» (αξημέρωτος ήχος,
αξημέρωτη ανάγκη, βραδύγλωσση βροχή, μομφή, μοιρολατρία) η ίδια
αναγνωρίζει την πραγματικότητα, την αλήθεια παρά τους ονειρικούς της
συνειρμούς και τις εικόνες μέσα από τις οποίες ανασυνθέτει τη χαμένη
μορφή του αγαπημένου της· γνωρίζει λοιπόν πως η ανάγκη της για επι-
κοινωνία μαζί του, ανάγκη που της δημιούργησε η υπενθύμισή του από
την ίδια τη βροχή και τον ακατάπαυστο ήχο της, στην πραγματικότητα
είναι αξημέρωτη, δηλαδή ανεκπλήρωτη, ανάγκη που παραμένει στο κενό,
αφού ο αγαπημένος της έχει πεθάνει. H ίδια η ποιήτρια δε μοιάζει να
θρηνεί μπροστά στο γεγονός αυτό, μοιάζει εξοικιωμένη με το θάνατο, εί-
ναι γι’ αυτήν μια βιωμένη πραγματικότητα την οποία δε μπορεί να απο-
φύγει και απέναντι στην οποία οι αντιστάσεις της είναι περιορισμένες.
Ο θάνατος και η απώλεια του αγαπημένου είναι γι’ αυτήν μια αλήθεια
που δε μπορεί να κρύψει απο τη συνείδησή της, γι’ αυτό και η στάση της
απέναντί του δεν είναι ούτε μοιρολατρική ούτε ολωσδιόλου πένθιμη:
προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απώλεια και εξοικειωθεί με το θάνατο
μέσα από την άμεση βίωση της οδύνης και του πόνου που νιώθει. 

3η ενότητα: Γι’ αυτό και στο τέλος του ποιήματος, συνειδητοποιώ-
ντας, όπως είπαμε και παραπάνω το ανέφικτο της επαφής της με τον
αγαπημένο της, αίρεται πάνω από κάθε είδος συναισθηματισμού και αι-
σθηματολογίας και προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί κατά κάποιο τρό-
πο από το χείμαρρο των προηγούμενων συναισθημάτων της. Αυτό το
πετυχαίνει με την ειρωνική απόχρωση που προσδίδει στην έκφρασή της,
όταν δηλώνει «πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή μ’ αυτή της τη μερολη-
ψία». Κατηγορεί έμμεσα τη βροχή ως μεροληπτική, ως κύριο υπαίτιο για
την αποκλειστική ενασχόλησή της με το εσύ. Είναι σαν να θέλει να υπο-
τιμήσει την αξία του «εσύ», σαν να κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια
να το αποβάλλει από τις σκέψεις της, σαν να θέλει όχι να ξεχάσει, αφού
η μνήμη για την ίδια είναι κάτι πολύ σημαντικό σε όλο το έργο της, αλ-
λά τουλάχιστον να μην παρασύρεται σε συναισθηματικές εξάρσεις που
τελικά καταλήγουν να είναι και μελοδραματικές. Έτσι, στο τέλος του
ποιήματος κι ενώ η δραματική ένταση των λόγων της έχει φθάσει στην
κορύφωση και γι’ αυτό το λόγο θα περιμέναμε μια δραματική λύση που
θα αποφόρτιζε την ατμόσφαιρα, η ίδια η ποιήτρια αποφορτίζει την
ατμόσφαιρα μ’ έναν απροσδόκητο τρόπο: με την ειρωνεία της τηρεί κρι-
τική στάση απέναντι σε όσα αισθάνθηκε αμέσως προηγουμένως, επανα-
φέρει στα μέτρα της τη λογική και έτσι μέσα από την τέλεια ισορροπία
πάθους – λογικής κατορθώνει να διατηρήσει μεστό το περιεχόμενο του
λόγου της από την αρχή ως το τέλος. 521
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Προκειμένου να αποτυπώσει την ένταση και την πάλη της πονεμένης
και γεμάτης αγωνία ψυχής της χρησιμοποιεί στο ακέραιο τη συμβολική

λειτουργία της γλώσσας, θέλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να προσδώσει
στο ποίημα της την υπαινικτικότητα που του αρμόζει. 

ii) Ύφος / Mορφή

Η προσωποποίηση της βροχής που παρουσιάζεται νικημένη, βραδύ-
γλωσση, μεροληπτική, η χρησιμοποίηση νεολογισμών (συλλογιστός, συ-
νέρημος), οι μεταφορικές εκφράσεις (διαβάζω τη βροχή, κρυστάλλινα
ψηφία, αξημέρωτος – παρεξηγημένος ήχος, πρόθεση ναυαγισμένη, νο-
σταλγία δισύλλαβη) αλλά και το ασύνδετο σχήμα, η σταθερά επαναλαμ-
βανόμενη θέση του «εσύ» και οι παρηχήσεις του σίγμα και του ξι δημι-
ουργούν μιαν έντονα υποβλητική γλώσσα μέσα από την οποία επιχειρεί
να διηγηθεί τα πάθη της ψυχής της. Το ποίημα με τη χρήση του α΄ ενι-
κού γραμματικού προσώπου προσδίδει εξομολογητικό χαρακτήρα στην
όλη σύνθεση και μπορούμε να πούμε πως σταδιακά και κλιμακωτά μας
προϊδεάζει γι’ αυτό το εσύ και τον πόνο που νιώθει στη θύμησή του. Η
χρήση ωστόσο και του γ΄ ενικού προσώπου στους τελευταίους στίχους,
εναλλαγή που υποβάλλεται από την ειρωνική της διάθεση, δημιουργεί
μια ποικιλία και θα μπορούσαμε να πούμε πως νικά και σπάει τη μονο-
τονία του ήχου.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Mε ποιόν τρόπο δημιουργείται η εντύπωση του ακούσματος της

λέξης «εσύ»;

Η ποιήτρια, μέσα στη βαριά μελαγχολική ατμόσφαιρα που υποβάλλει
στην ψυχή της η νύχτα και η ακατάπαυστη βροχή παρατηρεί τη βροχή και
αφουγκράζεται προσεκτικά και επίμονα τους ήχους – μηνύματα που εκ-
πέμπει. Ο ήχος της βροχής καθώς πέφτει της φέρνει στο νου ένα αδιάκο-
πα επαναλαμβανόμενο σι που καθώς δε σταματά την οδηγεί συνειρμικά
στην αντωνυμία «εσύ»·  έτσι, λογικά και αβίαστα, ο ήχος ο συρτός και μο-
νότονος συνάμα που ακούγεται σαν σι τη μεταφέρει αυτόματα μέσα από522
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το μηχανισμό του συνειρμού σε συνδυασμό και με τη συνδρομή της ονει-
ρικής της φαντασίας στην εντύπωση του ακούσματος της λέξης «εσύ».

2. Eντοπίστε τις παρηχήσεις που υπάρχουν μέσα στο ποίημα και

εξετάστε τη λειτουργία τους.

Διάχυτες μέσα στη σύνθεση της Δημουλά είναι οι παρηχήσεις γραμμά-
των, μέσα από τις οποίες δημιουργείται ένας επαναλαμβανόμενος ρυθ-
μός. Έντονη είναι η παρήχηση του σίγμα (εν μέσω λογισμών και παραλο-
γισμών/σι, σι, σι / συρτός, συλλογιστός, συνέρημος / σίγμα πλάι σε γιώ-
τα, γιώτα κοντά στο σίγμα/εσύ, εσύ, εσύ / σαν μνήμη, σαν μομφή και σαν
μοιρολατρία) η οποία δημιουργώντας μιαν αίσθηση συνέχειας / διάρκει-
ας αποτυπώνει την ψυχική ένταση της ποιήτριας ένταση συναισθηματική
που το ίδιο το εσύ προξενεί και που ακυρώνει κάθε άλλη σκέψη της ώστε
οτιδήποτε συλλογίζεται να περιστρέφεται γύρω από αυτό. Μπορούμε επί-
σης να εντοπίσουμε μέσα στο ποίημα και κάποιες επιμέρους παρηχήσεις,
όπως είναι του ξη και του βρ (παρεξηγημένος ήχος, αξημέρωτος ήχος,
αξημέρωτη ανάγκη εσύ /βραδύγλωση βροχή) οι οποίες, παρ’ όλο που δεν
εμφανίζονται σε ευρεία κλίμακα) λειτουργούν δραστικά, γιατί επιτείνουν
με τη σκληρότητα που αποπνέουν την ψυχική της μόνωση και τελικά το
μάταιο της ανάγκης της για επικοινωνία με το «εσύ». Ο αξημέρωτος ήχος
και η βραδύγλωσση βροχή που συμπροφέρουν μουσικά τη λέξη «εσύ» δι-
σχεραίνουν την κατάσταση της ποιήτριας από τη στιγμή που η ίδια δε
μπορεί να το αγγίξει και να επικοινωνήσει μαζί του. Έτσι, μέσα στην λυ-
ρική εικόνα που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας, οι παρηχήσεις το-
ποθετούνται για να ενισχύσουν την έντασή τηςς αλλά και να επιβεβαιώ-
σουν τη δραστικότητα της ποιητικής της Δημουλά.

3. Παρόλο που επαναλαμβάνεται η λέξη «εσύ», το ποίημα έχει πε-

ρισσότερο τη μορφή μονολόγου. Aπό ποιά στοιχεία διαπιστώνε-

ται και πώς συμβάλλει αυτή η μορφή στη δημιουργία του μελαγ-

χολικού κλίματος που κυριαρχεί στο ποίημα;

Η χρήση του α΄ ενικού γραμματικού προσώπου που επιλέγει η ποιή-
τρια σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του ποιήματος (πλην των τελευταί-
ων στίχων) καθώς και το ασύνδετο σχήμα που η παρουσία του προβάλ-
λει έντονα από τη φράση «Κάθε  σταγόνα κι ένα εσύ» και μετά, ως το τέ-
λος του ποιήματος, δικαιολογούν τη μονολογική του μορφή και τον εξο-
μολογητικό του χαρακτήρα. Το α΄ πρόσωπο που προσδίδει τόσο αμεσό-
τητα όσο και οικειότητα δημιουργεί την αίσθηση της κατάθεσης προσω-

523

KÂ›ÌÂÓÔ 67

504-568(65Ô-72Ô)  12-01-04  08:18  ™ÂÏ›‰·523



πικών βιωμάτων ενώ το ασύνδετο σχήμα μέσα από το οποίο ο λόγος ανα-
δύει χειμαρρώδης, συνεχής και μεγαλοπρεπής παραθέτει αλληλοδιαδοχι-
κά εικόνες και εμπειρίες που σε συνδυασμό με την κατάλληλη τοποθέτη-
ση των λέξεων μας παραπέμπει σε μια εκ βαθέων αποκάλυψη: στην ανα-
κάλυψη της ταυτότητας και του ψυχικού πάθους της ποιήτριας. Με τον
τρόπο αυτό, η όλη σύνθεση αποκτά αίσθηση μονολόγου, μονολόγου μιας
φωνής μοναχικής που δεν έχει άλλη διέξοδο παρά μόνο την ποίηση μο-
νολόγου που απογυμνώνει την ψυχική της μοναξιά και την επιθυμία της
για ένωση με το αγαπημένο της πρόσωπο και που τελικά μέσα στο όλο
πένθιμο και βαρύ κλίμα δίνει βάθος στο μελαγχολικό του τόνο.

4. «… βραδύγλωσση βροχή… εσύ»: Tί θα ήταν αυτό που θα μπο-

ρούσε να διηγηθεί η βροχή; Eπινοήστε μια δική σας ιστορία, λαμ-

βάνοντας υπόψη σας τη συναισθηματική κατάσταση του ποιητι-

κού υποκειμένου.

Η βροχή στο συγκεκριμένο ποίημα, προσωποποιημένη από την ποιη-
τική φαντασία της Δημουλά, χαρακτηρίζεται βραδύγλωσση, επειδή
ακριβώς το μόνο που καταφέρνει να προφέρει είναι η λέξη «εσύ», λέξη
που συμπυκνώνει ποικιλία και έκταση συναισθημάτων από μέρους της
ποιήτριας και βρίσκει απήχηση στην ψυχή της. Ωστόσο, αν επιχειρήσου-
με να αναχθούμε από το ειδικό στο γενικό, από τα ειδικά συναισθήμα-
τα της ποιήτριας στα πανανθρώπινα συναισθήματα, η βροχή θα μπο-
ρούσε να διηγείται, μέσα από το μελαγχολικό φορτίο που κουβαλά, τη
δυστυχία και τις δυσάρεστες στιγμές όλων των ανθρώπων που γι’ αυτό
το λόγο πονούν, θρηνούν, νιώθουν οδύνη, μόνωση και δε μπορούν να
λυτρωθούν από το ψυχικό του πάθος. Η βροχή με τις σταλαματιές της,
με τον μονότονο και παράτερο ήχο της, θα μπορούσε να μετατραπεί σε
αφηγήτρια των δύσκολων στιγμών του ανθρώπου γενικά που, όπως αυ-
τή, έτσι κι ο ίδιος κλαίει για τις συμφορές του, δακρύζει για το κακό που
βρίσκει. Οι σταγόνες της θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τα δάκρυα του
πονεμένου ανθρώπου που, ωστόσο, μέσα από τα δάκρυα πολλές φορές
βρίσκει την ανακούφιση. ΄Ετσι, η βροχή γίνεται η διαχρονική φωνή που
εκφράζει και αντανακλά τον πόνο του ανθρώπου (του ναυτικού που
βρίσκεται μακριά από την οικογένεια του, του ξενιτεμένου που βρίσκε-
ται μακριά από την πατρίδα του, της μάνας εξαιτίας της αγωνίας για τα
παιδιά της, της ερωτευμένης ψυχής, του ανθρώπου που θρηνεί για το
θάνατο αγαπημένου προσώπου) ενώ ταυτόχρονα είναι το μέσο μέσα
από το οποίο εκείνη ζητά τη λύτρωση.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να περιγράψετε την ψυχολογική κατάσταση της ποιήτριας. Ποια
στοιχεία δημιουργούν την έντονα μελαγχολική ατμόσφαιρα;

2. Τι πετυχαίνει η ποιήτρια μέσα από την επανάληψη της λέξης «εσύ»;
(Να λάβετε υπόψιν σας πως η ποιήτρια έχει χάσει τον αγαπημένο της
σύζυγο).

525
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«√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ»

ΔZENH MA™TOPAKH

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1949. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπι-
στήμιο Aθηνών, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του
Harvard B. A (1957) και Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1959).

Eργάστηκε ως Μεταφράστρια, Ερευνήτρια και Υπάλληλος στη Μορ-
φωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.

Έλαβε αρκετές τιμητικές (και άλλες) διακρίσεις, όπως υποτροφία
Marshall στην Οξφόρδη (1959), υποτροφία Φούλμπράϊτ στην Ελλάδα
(Έρευνα για την Φραγκοκρατία στην Ελλάδα και στην Κύπρο) (1960),
Υποτροφία Α.Α.U.W. (‘Ερευνα για τον Πόντο και την Κύπρο, 1969).
Eπίσης τιμήθηκε με Λογοτεχνικό Βραβείο για πρωτότυπη μελέτη σχετι-
κά με τον Σαίξπηρ και το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας Μετάφρασης,
1997. Παράλληλα ασχολήθηκε με το θέατρο, τραγούδι και την κλασσική
μουσική.

Γνωρίζει: Αγγλικά, Γαλλικά, αρκετά γερμανικά και ιταλικά, λίγα
ισπανικά και ρωσικά.

Έργο: Διόδια (1972), Tο σόϊ (1978), Iστορίες για τα βαθιά (1983), M’
ένα στεφάνι φως (1989).

Έχει επίσης πλούσιο μεταφραστικό έργο.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Η ποιήτρια ανήκοντας στη νεότερη γενιά του ’70 και ζώντας μέσα σ’
ένα γενικότερο πνεύμα αμφισβήτησης των παραδοσιακών αξιών και αντι-
λήψεων της κοινωνίας, που χαρακτηρίζει συνολικά τη γενιά της, προσπα-
θεί να προσδιορίσει τις σχέσεις της με τις παλαιότερες γενιές και ειδικό-
τερα με τη γενιά που στη νεότητά της έζησε τα δύσκολα χρόνια της δεκαε-
τίας του ’40. Χωρίς να αμφισβητεί την αξία της προσπαθεί να διατηρήσει
μιαν ισορροπία ανάμεσα στο μύθο που περιβάλλει αυτή τη γενιά και την
πραγματικότητα στην οποία η ίδια ζει (περίοδος δικτατορίας).

526

∂ÓfiÙËÙ·:
MÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹ 

Î·È 
Û‡Á¯ÚÔÓË 

ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

504-568(65Ô-72Ô)  12-01-04  08:19  ™ÂÏ›‰·526



°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Οι μεγάλοι...για πολυμελείς οικογένειες»: Οι μεγάλοι,
δηλαδή η προηγούμενη γενιά που έζησε στα δύσκολα χρόνια της Κατο-
χής και  τα καθημερινά βιώματά τους, τραυματικά και οδυνηρά, από την
παιδική τους ηλικία και τη σκληρότητα της Γερμανικής κατοχής.

2η ενότητα: «Εμείς...τους μεγάλους»: Τα βιώματα αυτά αυτόματα
μεταφέρονται στη νεότερη γενιά, τη γενιά της ποιήτριας, που θυμάται
και διατηρεί αναλλοίωτη στη μνήμη της την παλαιότερη και συναισθά-
νεται τη μοίρα της.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Η ποιήτρια αναφέρεται στην προηγούμενη γενιά από εκείνη, που
αποκαλείται «οι μεγάλοι», γενιά που έζησε τα δύσκολα χρόνια της κα-
τοχής· οι μνήμες αυτής της περιόδου επιβιώνουν στην ψυχή και το νου
αυτών των μεγάλων, καθώς κουβαλούν μέσα τους ανεκπλήρωτους πό-
θους και επιθυμίες τους, τις δυσκολίες της τότε ζωής τους, εξαιτίας της
Γερμανικής κατοχής· τα βιώματα αυτά με έμμεσο τρόπο και υπαινικτι-
κά περνάνε και στη γενιά της ίδιας της ποιήτριας, που ζει κάτω από την
τυραννία της δικτατορίας· κατ’ αυτόν τον τρόπο μέσα από ένα συλλο-
γικό εμείς, κάτω από το οποίο κρύβει τα δικά της συναισθήματα και τη
δική της γνώμη, νιώθει πως κουβαλά μέσα της τους μεγάλου· η θύμησή
τους αλλά και η μεταλαμπάδευση των βιωμάτων τους στη νεότερη γενιά,
στη δική της δηλαδή, συνιστούν το περιεχόμενο του ρήματος «κουβαλά-
με» και αβίαστα συνδέουν το παρελθόν με το παρόν.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Η ποιήτρια προτάσσοντας στην αρχή του ποιήματος τη
λέξη «οι μεγάλοι» μας κατατοπίζει και μας προϊδεάζει συγχρόνως για
το αντικείμενο της ποίησής της. Αντικείμενο και περιεχόμενο της ποίη-
σής της είναι οι μεγάλοι, όπως τους κατονομάζει, η παλαιότερη γενιά, η
προγενέστερη της εποχής που γράφει η ποιήτρια (δεκαετία του ’70) και
οι εμπειρίες που παραμένουν νωπές στο μυαλό και την ψυχή τους από
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την περίοδο της Κατοχής. Έτσι, μέσα
από τους πρώτους αυτούς στίχους και μέσα από το περιεχόμενό τους 527
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μας μετατοπίζει αυτόματα στο άμεσο για εκείνη και τη γενιά της παρελ-
θόν, τότε που οι μεγάλοι ήταν παιδιά, όπως μας αποκαλύπτει ο στίχος
«το παιδί που υπήρξαν». Η αναφορά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
μας μεταφέρει στην πολεμική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’40, τότε
που οι μεγάλοι μέσα στις κατοχικές συνθήκες που επικρατούσαν βίωναν
τη σκληρή και απάνθρωπη κατάσταση μέσα από την παιδική οπτική
τους γωνία και ευαίσθητη ψυχή. Οι φράσεις «το κορίτσι που δεν πρό-
φτασαν να φιλήσουν», «το πρώτο χνούδι στο πανωχείλι τους» μας πα-
ραπέμπουν σε εφηβικές εμπειρίες που καθώς όμως εδώ διατυπώνονται
αρνητικά εκφράζουν κάτι το ανεκπλήρωτο και αφήνουν μια αίσθηση
του ανέφικτου. Οι μεγάλοι που την περίοδο της κατοχής ήταν μικρά
παιδιά αλλά και έφηβοι δε μπόρεσαν να βιώσουν άμεσα και σε όλη τους
την έκταση τις χαρές και την ξεγνοιασιά που αυτές οι ηλικίες συνεπά-
γονται, καθώς το κατοχικό καθεστώς ακύρωνε με τη βιαιότητά του κά-
θε τέτοια προσπάθεια. Η δυσκολία της καθημερινής επιβίωσης, οι ελ-
λείψεις τροφίμων και η καθημερινή ασιτία των μεγάλων, οι αρρώστιες
των μικρών παιδιών, συνοψίζονται μέσα στη λέξη «φυματίωση» αλλά
και στην καίρια μεταφορική έκφραση «καημό της λαχανίδας» που απο-
τυπώνει την απελπισία τους. Μοναδική συντροφιά τους σ’ αυτά τα δύ-
σκολα χρόνια είναι οι Βάρβαροι του Καβάφη, δηλαδή το ποίημα του
Καβάφη «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» μέσα από το οποίο προφα-
νώς γαλουχήθηκαν και αποτέλεσε τον οδηγό για τη μετέπειτα ζωή τους.
Η αξία του περιεχομένου του είναι διαχρονική και αναμφισβήτητη, γι’
αυτό και η ποιήτρια τοποθετώντας στο συγκεκριμένο σημείο εύστοχα
την αναφορά στο ποίημα αυτό θέλει ίσως να παραλληλίσει τους βαρβά-
ρους του Καβάφη με τους βαρβάρους – Γερμανούς κατόχους της εποχής
των μεγάλων και επεκτείνοντας το νου της και στο τώρα, δηλαδή στη γε-
νιά της, να αναζητήσει κοινά στοιχεία και αντιστοιχίες και με το καθε-
στώς της δικτατορίας. Οι υπαινιγμοί είναι σαφείς, ενώ η διακειμενικό-
τητα του ποιήματος εξασφαλίζει την άμεση σύνδεσή του με το παρελθόν
και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για την πρόσληψή του από το αναγνω-
στικό  κοινό. Οι μεγάλοι, λοιπόν, με τα εφόδια αυτά κουβαλούν μέσα
τους, δηλαδή στη συνείδηση και τη ψυχή τους, τις παλιές καθημερινές
τους στιγμές γεμάτες από δυσάρεστα περιστατικά αλλά διανθισμένες
ωστόσο από τα όνειρά τους, όνειρα όχι μεμονωμένο αλλά ομαδικά και
συλλογικά, συνοικιακά. Τα όνειρά τους ήταν συλλογικά, για να μπο-
ρούν να αντιμετωπίζουν με περισσότερη ευκολία τον πόνο και τις δυ-
σμενείς συνθήκες ζωής που επέβαλε η κατοχή. Μπορούμε, όμως, το επί-
θετο συνοικιακά να μην το ερμηνεύσουμε με τη μεταφορική έννοια που528

∂ÓfiÙËÙ·:
MÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹ 

Î·È 
Û‡Á¯ÚÔÓË 

ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

504-568(65Ô-72Ô)  12-01-04  08:19  ™ÂÏ›‰·528



αποδώσαμε, με τη  έννοια δηλαδή του συλλογικού. Αν λοιπόν δεχθούμε
την κυριολεκτική του έννοια, τότε μπορούμε να πούμε πως η ποιήτρια
θέλει ίσως να εκφράσει όχι τη συλλογικότητα των ονείρων των μεγά-
λων, αλλά τον περιορισμό τους μέσα στα στενά πλαίσια της συνοικίας
που το καθεστώς τους επέτρεπε να δράσουν. Όπως όμως κι αν το εν-
νοήσουμε, μπορούμε αμέσως να καταλάβουμε πως πρόκειται για όνειρα
περιχαρακωμένα από την τυραννία της κατοχής, όνειρα τεμαχισμένα
και διεκδικούμενα συγχρόνως απ’ όλους μαζί, όπως μια μοτοσικλέτα
που χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει πολλούς μαζί. Γι’ αυτό και
έμμεσα και διακριτικά μέσα από τη φράση αυτή προβάλλει κι ένας ει-
ρωνικός τόνος της ποιήτριας προς τα όνειρα και τις προσδοκίες αυτής
της γενιάς, καθώς φαίνεται να υποβαθμίζει τη σημασία και την αξία
τους μέσα από την απόδοση του χαρακτηρισμού συνοικιακά. Η μικρής
έκτασης αποστασιοποίησή της από τα βιώματα της προηγούμενης γε-
νιάς είναι εδώ πιθανή.

2η ενότητα: Έτσι μέσα από τη χρήση του συλλογικού «εμείς» που
χρησιμοποιεί ενισχύει την αποστασιοποίηση την οποία θέλει ν’ ακολου-
θήσει, κατορθώνοντας να κρύψει πίσω από το εμείς το εγώ και τις προ-
σωπικές της σκέψεις και πεποιθήσεις. Ωστόσο, η ίδια, μέσα από το συλ-
λογικό εμείς, δηλώνει άμεσα και με σαφήνεια την ανταπόκριση που
έχουν τα βιώματα της προηγούμενης στη δίκη της γενιά. Η δική της γενιά
κουβαλάει μέσα της τους μεγάλους, δηλαδή την προηγούμενη γενιά και
τις εμπειρίες της· αφουγκράζεται και τα γεγονότα (κυρίως της κατοχικής
περιόδου) που αποτέλεσαν το πλαίσιο ζωής και δράσης τους ενώ τα κα-
θημερινά τους βιώματα και οι δυσκολίες επιβίωσης μέσα από το κουβα-
λάμε είναι σαν να μεταβιβάζονται αυτόματα και στη δική της εποχή. Επο-
μένως, υπάρχει άμεση σχέση και σύνδεση ανάμεσα στις δύο γενιές, αλλά
η ποιήτρια μέσα από τη γλωσσική της έκφραση προσπαθεί να εγκαινιάσει
και μια κριτική στάση απέναντι στην προηγούμενη γενιά, όχι άμεσα δια-
κριτή αλλά υπαινισσόμενη μέσα από το πλέγμα του ποιήματος.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα της γενιάς του ’70, γενιάς που χαρακτηρίζεται από ένα
πνεύμα έντονης  αμφισβήτησης και κριτικής στάσης απ έναντι στην κοι-
νωνία και τις καθιερωμένες αξίες της, υιοθετεί μια γλωσσική έκφραση
που κατορθώνει να εισάγει κάτι το εντελώς νέο και διαφορετικό και μέ- 529
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σα από την κρυπτικότητά της προσπαθεί να αποκαλύψει τη στάση της
και να χτυπήσει την κοινωνία. Η γλώσσα της Μαστοράκη είναι μια
γλώσσα που χωρίς να κουράζει συνοψίζει τα νοήματά της μέσα από τις
μεταφορικές της εκφράσεις. Οι μεταφορικές εκφράσεις που εδώ και εκεί
παραθέτει λειτουργούν κάτω απ’ όλο το βάρος του συμβολισμού τους
και δημιουργούν εικόνες έντονες και παραστατικές. 

ii) Ύφος / Mορφή

Η συντομία των στίχων της προσδίδει μιαν αίσθηση γρήγορου ρυθ-
μού, σαν να θέλει η ίδια η ποιήτρια να εκφράσει τις σκέψεις της δια μιας
απνευστί, χωρίς διακοπή, από την αρχή έως το τέλος. Ωστόσο, αυτή η
γρήγορη εναλλαγή την αναγκάζει να καταφύγει στη τεχνική του διασκε-
λισμού, σύμφωνα με την οποία το νόημα του στίχου δεν ολοκληρώνεται
σ’ αυτόν αλλά επεκτείνεται στον αμέσως επόμενο, θέλοντας έτσι να εξα-
σφαλίσει την προσοχή του αναγνώστη. Το γ΄ ενικό πρόσωπο προσδίδει
έναν τόνο αφηγηματικό και μια διάθεση απομάκρυνσης από τα βιώμα-
τα της προηγούμενης γενιάς. Μόνο στο τέλος του ποιήματος, η χρήση
του α΄ πληθυντικού προσώπου κατορθώνει να εξασφαλίσει μιαν οικει-
ότητα στο ύφος που και πάλι όμως παραμένει υπαινικτικό και ίσως σε
ορισμένα σημεία ειρωνικό. Η έντονα μεταφορική της γλώσσα η οποία,
ας μην ξεχνάμε, υπαγορεύεται και από την εποχή στην οποία η ίδια ζει
(περίοδος δικτατορίας) μέσα στην οποία συνδυάζει λέξεις της καθημε-
ρινής ομιλίας και του λόγου δημιουργεί τελικά ζωηρές λεκτικές εντυ-
πώσεις που αποτυπώνονται στο νου του αναγνώστη και τον ωθούν να
παρακολουθήσει την πλοκή του, έστω μικρή, τόσο στην αρχή όσο και
στο τέλος με την ίδια προσοχή και προσήλωση.

iii) Σχήματα Λόγου

1) Διασκελισμοί: (κουβαλούν πάντα μέσα τους/το παιδί που υπήρ-
ξαν/στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
- τις μέρες τους / καταχωρισμένες σε δελτία τροφίμων
- ένα καρφί στον τοίχο / μπορούσε να σημαδέψει μια εποχή
- το καλοκαίρι ξυριζόντουσαν / με τον καθρέφτη κρεμασμένο στο παρά-
θυρο.
- σα μια μοτοσικλέτα με καρότσα / για πολυμελείς οικογένειες
- εμείς / κουβαλάμε, απλούστατα, μέσα μας τους μεγάλους).

2) Μεταφορές: κουβαλούν το παιδί / έναν αγιάτρευτο καημό λαχανί-
δας / παλιά φυματίωση / τις μέρες τους καταχωρισμένες / ένα καρφί530
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μπορούσε να σημαδέψει μια εποχή / όνειρα συνοικιακά / κουβαλάμε
τους μεγάλους.

3) Παρομοίωση: σα μια μοτοσικλέτα με καρότσα για πολυμελείς οι-
κογένειες.

4) Αντίθεση: μεγάλοι – παιδί

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Bρείτε τα στοιχεία που συνθέτουν την εποχή των «μεγάλων» κα-

θώς και τα βιώματα των ανθρώπων της εποχής αυτής.

Η εποχή των μεγάλων, δηλαδή της προηγούμενης γενιάς σε σχέση με
την ποιήτρια, προσδιορίζεται άμεσα από την αναφορά στο δεύτερο πα-
γκόσμιο πόλεμο. Η γενιά αυτή έζησε κατά την παιδική και νεανική της
ηλικία τον οδυνηρό αυτό πόλεμο με όλες τις τραγικές του συνέπειες και
επιπτώσεις, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στα δύσκολα χρόνια της γερμα-
νικής Kατοχής. Το κόστος (ιδιαίτερα το ψυχικό) της οδυνηρής αυτής
κατάστασης αντικατοπτρίζεται στα βιώματά τους που παρουσιάζονται
στο ποίημα είτε λιγότερο είτε περισσότερο υπαινικτικά: Oι μεγάλοι, όταν
ήταν παιδιά, υπέφεραν από την καθημερινή φτώχεια και πείνα, δε μπο-
ρούσαν να χαρούν την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους εξαιτίας της ανελευ-
θερίας του καθεστώτος. Mόνη τους συντροφιά, ίσως και εκτόνωση, η ποί-
ηση του Καβάφη ενώ οι αρρώστιες από τις οποίες συχνά βάλλονταν, εξαι-
τίας της ασιτίας, περιόριζαν ακόμα περισσότερο τη σωματική τους ικα-
νότητα για δράση. Τέλος, στοιβαγμένοι σε άθλιες συνοικίες, εξαιτίας της
πείνας τους περιορίζονταν σε όνειρα συνοικιακά, δηλαδή περιορισμένης
εμβέλειας,  όνειρα που σχετίζονταν με την καθημερινή τους επιβίωση και
που γι’ αυτό ίσως σχολιάζονται διακριτικά από την ποιήτρια.

2. Συγκρίνετε το τέλος με την αρχή του ποιήματος και σχολιάστε τη

σημασία της φράσης «Eμείς κουβαλάμε… μεγάλους».

Το ποίημα μοιάζει να κλείνει αντιθετικά. Ξεκινώντας το ποίημα προ-
τάσσει η ποιήτρια τη λέξη «οι μεγάλοι» φανερώνοντας έτσι την πρόθε-
σή της να μιλήσει γι’ αυτούς και για το παρελθόν τους. Τελειώνοντας
όμως το ποίημα, επιλέγει να προτάξει τη λέξη εμείς, λέξη που αναφέρε-
ται στη δική της (ποιητική) γενιά, τη νεανική και σφριγηλή σε σχέση με
τους μεγάλους, θέλοντας έτσι να επικεντρώσει την προσοχή μας στη 531
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σχέση νέας γενιάς – παλιάς. Με την τελευταία της φράση, μέσα από την
οποία, προσπαθεί να συνοψίσει τις σκέψεις της, προσδιορίσει το είδος
του δεσμού που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους και τη νεότερη γενιά,
τη δική της. Η φράση της που ολοκληρώνεται σε τρεις στίχους δηλώνει
ότι η νέα γενιά, η γενιά του ’70 (επομένως και της ίδιας της Μαστορά-
κη που ανήκει χρονολογικά σ’ αυτήν) ανταποκρίνεται στα βιώματα και
τα καλέσματα της προηγούμενης γενιάς. Έχει άμεση επίγνωση των δύ-
σκολων συνθηκών που έζησαν οι μεγάλοι (περίοδος κατοχής), κατανοεί
την κατάστασή τους γι’ αυτό και τους κουβαλά μέσα της, δηλαδή δεν
τους ξεχνά. Το επίρρημα «απλούστατα» φανερώνει αυτήν την άμεση συ-
νέχεια που χαρακτηρίζει την πορεία των γενεών που μοιάζουν να κλη-
ρονομούν η μία στην άλλη τα βιώματά τους, δημιουργώντας ένα συνε-
χές που επισφραγίζει την άρρηκτη ένωσή τους.

3. H ποιήτρια όταν γράφει το ποίημα, είναιν περίπου είκοσι ετών.

Oι «μεγάλοι» γι’ αυτήν –δηλαδή η γενιά των γονιών της– έχουν

ζήσει την εποχή του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Oι δικοί σας «με-

γάλοι» ποιάς εποχής βιώματα κουβαλούν μέσα τους και με ποιόν

τρόπο σας τα κοινοποιούν;

Οι μεγάλοι της σημερινής εποχής κουβαλούν νεότερα βιώματα σε
σχέση με τους μεγάλους για τους οποίους γράφει η ποιήτρια εδώ. Ίσως
οι δικοί μας μεγάλοι να είναι τώρα, η ίδια η γενιά της ποιήτριας (δηλα-
δή η γενιά το ’70) με τα έντονα βιώματα της εποχής της δικτατορίας και
του πολυτεχνείου και αργότερα της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
Τα βιώματα αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν τόσο μέσα από προσωπι-
κές συζητήσεις όσο και μέσα από την άμεση ενημέρωση που προσφέρει
η τηλεόραση και η εικόνα, με τις διάφορες εκπομπές ποικίλου περιεχο-
μένου αλλά και από διάφορες εκδηλώσεις, όπως είναι ο εορτασμός της
ημέρας του Πολυτεχνείου από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Σε ποιους αναφέρεται η ποιήτρια, όταν λέει «οι μεγάλοι» και σε ποι-
ούς όταν λέει «εμείς»; Υπάρχει διαφορά ως προς τα πρόσωπα;

2. Οι εμπειρίες που κουβαλούν οι μεγάλοι, έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα
στο ποίημα, είναι τραυματικές; Αν ναι, μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο;532
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«∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÎÔ‡‰· ÙË˜ ¶›Ó‰Ô˘»

¢HMHTPIO™ XATZH™ (1914 – 1981)

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1914. Φοιτητής ακόμα της Νομικής εξο-
ρίστηκε από τη δικτατορία του Μεταξά. Στην Κατοχή πήρε μέρος στην
αντίσταση. Έζησε πολλά χρόνια (1949-1974) ως πολιτικός πρόσφυγας
στην Ουγγαρία και στο Ανατολικό Βερολίνο. Συμπλήρωσε τις νομικές
σπουδές του με φιλολογικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Θε-
ωρείται ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της πρώτης με-
ταπολεμικής γενιάς. Χωρίς ριζοσπαστικούς νεωτερισμούς στη γραφή,
καλλιεργεί τη ρεαλιστική αφήγηση, χρησιμοποιώντας όμως μια γλώσσα
πολύ δραστική. Συμπάσχει με τους ήρωες του, που η μοίρα τους πα-
ρουσιάζεται να είναι στενά δεμένη με τις κοινωνικές συνθήκες ή τις κοι-
νωνικές ανακατατάξεις. Έργα: Η φωτιά, μυθιστόρημα (1946), Το τέλος
της μικρής μας πόλης, διηγήματα (1963), Ανυπεράσπιστοι, διηγήματα
(1966), Το διπλό βιβλίο, μυθιστόρημα (1976), Σπονδές, διηγήματα
(1976), Θητεία, αγωνιστικά κείμενα 1940-1950 (1979), Γλώσσα και πολι-
τική, μελετήματα (1975). Ένα χρόνο πριν πεθάνει είχε αρχίσει να εκδί-
δει το λογοτεχνικό περιοδικό Πρίσμα.

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Στο μυθιστόρημα αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει τη ζωή του Δημή-
τρη Σκουρογιάννη, που μετανάστης στη Γερμανία αποφασίζει να επι-
στρέψει στην πατρίδα  του και πιο συγκεκριμένα στο χωριό του, το Ντο-
μπρίνοβο Πίνδου. Μέσα από χαρακτηριστικές περιγραφές και διαλό-
γους, ο συγγραφέας καταγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του ήρωα ύστε-
ρα από τον επαναπατρισμό του και κυρίως εστιάζει στη διάψευση των
προσδοκιών του για να προβάλλει την εσωτερική μοναξιά του ήρωα που
κατ’ αυτόν τον τρόπο ακόμα και μέσα στην ίδια του την πατρίδα αι-
σθάνεται το βάρος της μοναξιάς. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρα-
κολουθούμε αυτές τις πρώτες εμπειρίες που δοκιμάζει ο ήρωας ύστερα
από την επιστροφή αλλά και τις συνακόλουθες απογοητεύσεις του.

533
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°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Πήρε λοιπόν τη μικρή του τη σύνταξη ... θησαυρό του,
καημό του»: Η ξενιτιά του Σκουρογιάννη, η νοσταλγία της πατρίδας του
που δυσχεραίνει την παραμονή του στη Γερμανία, ο πόθος για επιστροφή
και η τελική απόφασή του να πραγματοποιήσει το ταξίδι του γυρισμού.

2η ενότητα: «Αύγουστος ήταν. Από τη Θεσσαλονίκη ... – αυτός ο
Σκουρογιάννης μονάχα». Η άφιξή του στην Πίνδο, η λαχτάρα του να δει
τον τόπο του, οι πρώτες εντυπώσεις του και συναναστροφές, πληροφο-
ρίες, μέσω αναδρομικής αφήγησης, για την ιδιοσυγκρασία και το χαρα-
κτήρα των συγχωριανών του.

3η ενότητα: «Κόσμος ήτανε και τώρα στο χωριό του...αποπάρουν κι
εδώ». Διάψευση των ελπίδων του και των προσδοκιών του για επικοι-
νωνία με τους συνανθρώπους του, στους οποίους αναζητούσε την αγά-
πη, την οικειότητα, την ανάγκη για επαφή.

4η ενότητα: «Έβαλε μαστόρους κι έφκιαξε το ‘να δωμάτιο ... τ’ όνει-
ρο του γυρισμού του δεν είχε γελάσει»: Απόφασή του για προσωπική
αντίσταση – Απομάκρυνση από το αλλοτριωτικό τοπίο των συνανθρώ-
πων του – Αναζήτηση της γαλήνης και της ηρεμίας κοντά στο φυσικό πε-
ριβάλλον όπου έχει διατηρήσει ανέπαφη την ομορφιά του – Τελικά, αί-
σθηση δικαίωσης του ονείρου της επιστροφής.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο Δημήτριος Σκουρογιάννης είναι ένας μετανάστης που με το όνειρο
μιας καλύτερης και οικονομικά πιο προσοδοφόρας ζωής πηγαίνει στη
Γερμανία  και αποχωρίζεται τον τόπο του. Η νοσταλγία όμως της ιδιαί-
τερης πατρίδας του που δεν έχει φύγει στιγμή απ’ το μυαλό του, τον κά-
νει να θέλει να επιστρέψει σ’ αυτήν, απόφαση που τελικά πραγματοποιεί-
ται ύστερα από είκοσι χρόνια παραμονής στην ξενιτιά. Η άφιξή του στο
χωριό τον συγκινεί πολύ, ο ίδιος περιεργάζεται τον τόπο, προσπαθεί να
εντοπίσει τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και ξανασμίγει με τους
συγχωριανούς του. Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται, κατ’ έκπληξή
του, στη συμπεριφορά των συγχωριανών του που αλλοτριωμένοι από το
χρήμα και την κατάκτηση υλικών αγαθών δεν αναζητούν την αληθινή επι-
κοινωνία μεταξύ τους. Συνειδητοποιώντας λοιπόν τη μοναξιά του και534
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την ψυχική του απομόνωση αποφασίζει να αντισταθεί με το δικό του τρό-
πο· καταφεύγει στο φυσικό τοπίο, μακριά από τους ανθρώπους, όπου
εκεί μόνος του, σαν μοναχική αρκούδα, αποζητά και βρίσκει την αγαλ-
λίαση και δικαιώνει τη χαρά και το όνειρο της επιστροφής.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο αφηγητής μέσα από την τριτοπρόσωπη αφήγηση μας
εισάγει στο χώρο και το χρόνο της ιστορίας και μας παρουσιάζει τον κε-
ντρικό ήρωα του μυθιστορήματος, το Δημήτρη Σκουρογιάννη. Χρόνος
της ιστορίας είναι η εποχή ύστερα από την εικοσάχρονη παραμονή του
στη Γερμανία ως μετανάστης, ενώ χώρος η Γερμανία και στη συνέχεια,
στο μεγαλύτερο μέρος του αποσπάσματος, ο τόπος του, το Ντομπρίνο-
βο Πίνδου. Από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να μας δώσει να καταλά-
βουμε τη διαφορά και την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον ίδιο και
το συγγραφέα· επομένως εδώ κατανοούμε πως διαφορετικό πρόσωπο
είναι ο αφηγητής και άλλο ο συγγραφέας που, ωστόσο, συνδέονται αδιό-
ρατα μεταξύ τους μέσα από τη γνωριμία τους με τον κεντρικό ήρωα.
Μέσα από τη στατική (κι όχι δυναμική) παρουσίαση παραθέτει βασικά
γνωρίσματα της εξωτερικής εμφάνισης και του χαρακτήρα του ήρωα με
χαρακτηριστικές λαϊκές εκφράσεις που μέσα από την έντασή τους προσ-
δίδουν έναν εύθυμο και κωμικό τόνο στη διήγηση. Καταφεύγοντας στην
αναδρομική αφήγηση, (το χρονικό σημείο στο οποίο διακόπτεται η
ιστορία για να παρεμβληθεί ένα παλιότερο και προγενέστερο περιστα-
τικό σε σχέση με το αφηγηματικό παρόν) ο αφηγητής και πίσω από αυ-
τόν και ο ίδιος ο συγγραφέας, μας μεταφέρει στα δύσκολα χρόνια της
ξενιτιάς  του Σκουρογιάννη στη Γερμανία, τότε που προσπαθούσε να
επιβιώσει παίρνοντας δύναμη και κουράγιο από τη θύμηση της αγαπη-
μένης του πατρίδας. Αυτή ήταν που τον γέμιζε με το κατάλληλο σθένος
να αντέξει την παραμονή του στον ξένο και αφιλόξενο τόπο, αυτή ήταν
που τον γέμιζε με νοσταλγία και πόθο για επιστροφή σ’ αυτήν. Η επιθυ-
μία του για γυρισμό / επιστροφή σ’ αυτήν αποτελούσε τη μοναδική του
σκέψη, το κέντρο όλων των στοχασμών και των συλλογισμών του σε τέ-
τοιο σημείο, ώστε ορισμένες φορές να προκαλεί τνα πειράγματα των
υπόλοιπων Ελλήνων στην ξενιτιά. Τα λόγια που απευθύνει ο ίδιος ο
ήρωας στον εαυτό του (Κόβι, Μήτρου μ’ κοβε να γυρίσουμε καμιά φο-
ρά) αλλά και η σταθερά επαναλαμβανόμενη φράση του «μεις...ιδέαν δεν
έχετε εσείς» φανερώνουν την αξία που είχε λάβει στη συνείδησή του η
ιδιαίτερη πατρίδα του, αξία που σε συνδυασμό με την απέραντη αγάπη
γι’ αυτήν, επέτειναν το συναίσθημα της νοσταλγίας και την επιθυμία του 535
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νόστου. Έτσι, μέσα από την αναδρομή, που μας μεταφέρει στο αφηγη-
ματικό παρελθόν ο συγγραφέας  κατορθώνει να σκιαγραφήσει τον ήρωά
του και προβάλλοντας τον ασίγαστο πόθο της επιστροφής να παρου-
σιάσει, λογικά και φυσικά, την επιστροφή του, συνδέοντας έτσι το αφη-
γηματικό παρελθόν με το αφηγηματικό παρόν. Με τον τρόπο αυτό εξα-
σφαλίζει στο ακέραιο την ενότητα της πλοκής του έργου του και δεν
προκαλεί κενά και απορίες στη συνείδηση του αναγνώστη.

2η ενότητα: Με τον προσδιορισμό του χρόνου (και συγκεκριμένα
εδώ τον μήνα Αυγούστου) αβίαστα και αρμονικά γίνεται η επαναφορά
στο αφηγηματικό παρόν της ιστορίας, το οποίο παρουσιάζει και το με-
γαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς νοημάτων και παρουσίασης του
ήρωα. Η απόφαση του Σκουρογιάννη είναι πια γεγονός, απόλυτα δικαι-
ολογημένη από τα όσα ο ίδιος ο συγγραφέας μας παρουσίασε παραπά-
νω, γι’ αυτό και τα στάδια του ταξιδιού της επιστροφής επισπεύδονται
και παρουσιάζονται συνοπτικά μέσα σε δυο σειρές. Τόσο μεγάλος ήταν
ο καημός του να ξαναδεί τον τόπο του, ώστε έκανε τα πάντα για να φθά-
σει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η πρώτη επαφή του με το φυσικό το-
πίο της ιδιαίτερης πατρίδας του γίνεται μέσα σε μια ιδιαίτερα συγκινη-
σιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα ενώ οι λεπτομερείς και γλαφυρές περι-
γραφές που παρεμβάλλει ο αφηγητής απομακρύνουν λίγο από την έντα-
ση της κύριας διήγησης και δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να
απολαύσει το αισθητικό αποτέλεσμα και να φανταστεί εικόνες  ανείπω-
της ομορφιάς και κάλλους. Η περιγραφή του φυσικού τοπίου αποκαλύ-
πτει τη στενή και αλληλένδετη σχέση του τόπου με αυτήν (χωρίς τη φυ-
σική ομορφιά δε θα μπορούσε να αποκτήσει νόημα ο τόπος) αλλά και τη
μυστική ένωση του απλού ανθρώπου με αυτήν. Η ανταπόκριση που είχε
στην ψυχή του ήρωα η πρώτη επαφή του με το φυσικό περιβάλλον του
τόπου του αποτυπώνεται σε όλο της μεγαλείο στη φράση «Σήκωσε μια
στιγμή ... τον καλωσορίζανε».

Η ματιά μετατοπίζεται κατευθείαν από την επαφή με τη φύση στην
επαφή με τους ανθρώπους που ωστόσο εδώ παρουσιάζεται χωρίς λε-
πτομέρειεςγια να εξαρθεί στην επόμενη ενότητα ο αντίκτυπος που είχε
αυτή η επαφή στην ψυχή του ήρωα. Στη συνέχεια και ανακαλώντας για
άλλη φορά στοιχεία και γεγονότα του παρελθόντος, μέσα από την ανα-
δρομή, σκιαγραφεί το χαρακτήρα και τις συνήθειες των συγχωριανών
του ήρωα, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο
θα κινηθεί η δράση αργότερα: οι κάτοικοι του χωριού ήταν άνθρωποι
προκομμένοι, που αρέσκονταν να εργάζονται για χάριν του κέρδους και
που με την επιμονή και υπομονή τους πραγματοποιούσαν τις περισσό-536
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τερες φορές τους στόχους τους. Η προκοπή τους διαφαίνεται μέσα στο
τόπο τους (με τις κατασκευές, τα σπίτια τους, τους δρόμους τους) άλλα
και επεκτείνεται και έξω από αυτόν, στην ξενιτιά. Έτσι με τρόπο ήρεμο
και ομαλό συνδέει την ανάγκη της ξενιτιάς με την ιδιοσυγκρασία των
ανθρώπων του χωριού και επαναφέρει στο προσκήνιο τον ξενιτεμένο
ήρωα Σκουρογιάννη που μόλις επέστρεψε από αυτήν.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η παρουσίαση του χαρακτήρα των
συγχωριανών του ήρωα (προκοπή, φιλοκέρδεια, ζήλος και επιμονή)
αποτελεί ένα είδος προσήμανσης και προοικονομίας του συγγραφέα
που σταδιακά μας προετοιμάζει για τη μεταγενέστερη συμπεριφορά
τους έτσι όπως παρουσιάζεται από τον αφηγητή και την εντύπωση που
προκαλεί στον ήρωα. Βέβαια, εδώ παρουσιάζονται οι θετικές πλευρές
της συμπεριφοράς τους, δεν παύει όμως η όλη αναφορά και νύξη να μας
προϊδεάζει για τα όσα θ’ ακολουθήσουν στη συνέχεια της εξέλιξης της
υπόθεσης.

3η ενότητα: Η επαναφορά στο παρόν της ιστορίας έχει εξασφαλισθεί
με την αναφορά στο πρόσωπο του Σκουρογιάννη, ενώ οι λέξεις «τώρα»
και «Αύγουστο μήνα» μας εισάγουν και πάλι στην κύρια δράση του έρ-
γου. Η δράση θα μπορούσαμε να πούμε πως βρίσκεται στην κορύφωσή
της στη συγκεκριμένη ενότητα, καθώς ο ήρωας – ο Δημήτριος Σκουρο-
γιάννης – έρχεται σταδιακά κοντά στους συγχωριανούς του. Την αρχι-
κή του χαρά γι’ αυτή την επανένωση, γι’ αυτό το ξαναντάμωμα με πα-
λιούς φίλους, γνωστούς και συγγενικά πρόσωπα, τον ενθουσιασμό του
γι’ αυτήν την αίσθηση οικειότητας που επιζητά απεγνωσμένα να νιώσει
ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους την διαδέχεται η διάψευση και η
απογοήτευση. Συνειδητοποιεί πως οι άνθρωποι του τόπου του, στους
οποίους ο ίδιος επιστρέφοντας αναζητούσε την αγάπη και την επικοι-
νωνία τόσων χαμένων χρόνων έχουν αλλάξει ριζικά· δεν είναι οι ίδιοι
αγνοί και άδολοι άνθρωποι τους οποίους άφησε πίσω του, όταν ξενι-
τευόταν· μόνη τους φιλοδοξία η απόκτηση χρήματος, ολοένα και περισ-
σότερου χρήματος και η διάθεσή του για την απόκτηση υλικών αγαθών.
Οι άνθρωποι του τόπου του παραδομένοι στην υπηρεσία του υλισμού
και της κατανάλωσης μοιάζουν στο Σκουρογιάννη αλλοτριωμένοι, είναι
αλλοτριωμένοι από τα αγαθά της ευμάρειας και του πλούτου και αποξε-
νωμένοι ο ένας από τον άλλον δεν αναζητούν, όπως ο ίδιος, την ουσια-
στική επαφή. Γι’ αυτό και ο ήρωας, κατάπληκτος από αυτή τη δραματι-
κή αλλαγή και παράλληλα πέρα ως πέρα απογοητευμένος, αισθάνεται τε-
λείως μόνος του μέσα στον ίδιο του τον τόπο, εκεί που ήλπιζε  ότι θα ξα-
ναβρεί τη συντροφιά και επομένως συναισθάνεται την ψυχική του μόνω- 537

KÂ›ÌÂÓÔ 69

504-568(65Ô-72Ô)  12-01-04  08:21  ™ÂÏ›‰·537



ση. Μοιάζει με τον τραγικό ήρωα του δράματος / της αρχαίας τραγωδίας
που αλλιώς υπολογίζει, αλλιώς ελπίζει και τελικά έρχονται διαφορετικά
τα πράγματα και δημιουργούν νέες καταστάσεις και περιπλοκές. Το δρα-
ματικό του αδιέξοδο αποτυπώνεται καίρια και συνάμα εύστοχα στο φό-
βο του να προφέρει την ίδια φράση που πρόφερε στην ξενιτιά «ιμείς ιδώ
εις το Ντομπρίνοβον», γεγονός που εντείνει την τραγικότητα της θέσης
του. Η δραματική πλοκή έχει φθάσει στην κορύφωσή της για να οδηγηθεί
μέσα από την περαιτέρω εξέλιξη στη δραστική λύση που θα αποφορτίσει
την ατμόσφαιρα και την ένταση των συναισθημάτων.

4η ενότητα: Έτσι, απογοητευμένος και δυσαρεστημένος από την επα-
φή του με τους συγχωριανούς του, οι οποίοι δεν έχουν να του προσφέ-
ρουν κάτι ουσιαστικό αλλά ούτε και διακατέχονται πλέον από ακέραια
και αληθινά αισθήματα, απομακρύνεται από αυτούς και ύστερα από την
τακτοποίηση κάποιων προσωπικών του υποθέσεων (επισκευή σπιτιού,
τοποθέτηση χρημάτων στην τράπεζα) καταφεύγει στο φυσικό περιβάλ-
λον, στην ομορφιά του φυσικού τοπίου που, σε αντίθεση με τους αν-
θρώπους έχει διατηρηθεί αναλλοίωτο. Η ζωή κοντά στη φύση είναι πιο
κοντά στη ζωή που γνώρισε ο ίδιος πριν φύγει από τον τόπο του (πριν
από είκοσι χρόνια) και καταφεύγοντας σ’ αυτήν κατορθώνει να κερδί-
σει και να νιώσει την ηρεμία και αγαλλίαση που είχε ανάγκη η ψυχή του
ύστερα από τόσα χρόνια μακροχρόνιας απουσίας. Γι’ αυτό και στο τέ-
λος όπως επισημαίνει ο ίδιος ο αφηγητής και μέσω αυτού ο συγγραφέ-
ας, το όνειρο της επιστροφής του δεν τον είχε γελάσει αλλά δικαιώνε-
ται. Παρά τη διάψευση των προσδοκιών του που δοκίμασε από τη συ-
νάντησή του με τους ανθρώπους του χωριού και την δραματική αλλαγή
της νοοτροπίας τους, ο ίδιος διατηρώντας μέσα στην ψυχή του αναλ-
λοίωτες κάποιες παραδοσιακές αξίες που τον προστατεύουν από την
ηθική του αλλοτρίωση και του δημιουργούν πνευματικές αντιστάσεις
ενώνεται με τη φύση και τελικά βρίσκει την ευτυχία του ονείρου του.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο τίτλος του αποσπάσματος «Η τελευταία αρ-
κούδα της Πίνδου» δε δημιουργεί κενά και χάσματα στην ψυχή του ανα-
γνώστη που μπορεί να διακρίνει την αλληγορία. Όπως οι αρκούδες της
Πίνδου σπανίζουν πλέον στην περιοχή και στα βουνά της, κατά παρό-
μοιο τρόπο και ο ήρωας είναι από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταί-
ος, εκπροσώπους μιας νοοτροπίας και ιδεολογίας που θέλει τον άν-
θρωπο να παραμένει αγνός, να διατηρεί την καλοσύνη του και την αι-
σθηματικότητά του και να μην παρασύρεται από πρόσκαιρες απολαύ-
σεις που μπορεί να του προσφέρουν υλικές απολαβές, ωστόσο τον υπο-
δουλώνουν ηθικά. Παρομοιάζεται με την τελευταία αρκούδα της Πίνδου538
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που, όπως η ίδια μόνη της χαίρεται τη χαρά της ελευθερίας της μέσα στο
φυσικό τοπίο, έτσι κι ο ίδιος, μοναχικός και έρημος κατορθώνει να ζή-
σει ελεύθερα και ευτυχισμένα κοντά στη φύση, έτσι όπως οι ηθικές του
αξίες και επιταγές του υπαγορεύουν. Ο νόστος κερδήθηκε κι αυτό είναι
που τελικά έχει σημασία.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY
i) Γλώσσα 

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Χατζής στο συγκεκριμένο μυθιστόρη-
μα είναι η λαϊκή απλή γλώσσα η οποία σε πολλά σημεία του αποσπά-
σματος αποκτώντας ιδιωματικές αποχρώσεις της ιδιαίτερης πατρίδας
του ήρωα αποκτά μιαν αμεσότητα και ζωντάνια που εύκολα κερδίζει
και κάνει ευχάριστη την ανάγνωση. 

ii) Ύφος / Mορφή

Το γ΄ ενικό πρόσωπο, το κατεξοχήν όργανο της αφήγησης, κυριαρχεί
σ’ όλο το απόσπασμα εναλλασσόμενο βέβαια σε ορισμένα σημεία με δια-
λογικές σκηνές, που κατορθώνουν να προσδώσουν οικειότητα και ζε-
στασιά. Ο συγγραφέας συχνά καταφεύγει στην αναδρομική αφήγηση
προκειμένου να σπάσει τη μονοτονία της γραμμικής αφήγησης που γί-
νεται κουραστική αλλά και για να φωτίσει σημαντικές πτυχές της ζωής
του βασικού ήρωά του, του Σκουρογιάννη που βοηθούν στην κατανόη-
ση του χαρακτήρα του και στη σκιαγράφησή του, ως προσώπου λογοτε-
χνικού. Οι εξαίσιες περιγραφές των φυσικών τοπίων που αποκτούν
υπόσταση μέσα από την κατάλληλη τοποθέτηση των λέξεων και την κα-
ταφυγή στα εκφραστικά μέσα της μεταφοράς και του επιθέτου εμπλου-
τίζουν τη διήγηση και κερδίζουν σε παραστατικότητα. Οι λυρικές εικό-
νες απομακρύνουν το νου για λίγο από την κύρια διήγηση για να τον
επαναφέρουν στη συνέχεια πιο δυναμικά. Η εστίαση είναι μηδενική,
από την οπτική γωνία του παντογνώστη αφηγητή – παρατηρητή που
γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και τις σκέψεις και τα συναισθήματα των
ηρώων του· έτσι δεν μας παραξενεύει το γεγονός ότι ο συγγραφέας κα-
ταφεύγει στη στατική παρουσίαση των χαρακτήρων του έργου του, μέ-
σα από σχόλια που κάνει ο ίδιος ο αφηγητής γι’ αυτούς ή από σχόλια
άλλων προσώπων για τους βασικούς ήρωές του. Οι μόνες στιγμές που
θα μπορούσε ο αναγνώστης να σχηματίσει τη δική του άποψη / εντύπω-
ση για τα πρόσωπα του έργου και τη δράση τους είναι οι στιγμές του
διαλόγου, αλλά κι αυτές ελάχιστες, σκόρπιες μέσα στο όλο απόσπασμα. 539
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Τελικά όμως, το διήγημα με την παραστατικότητα της αφήγησης, την
εναλλαγή των αφηγηματικών τεχνικών, τα πλούσια εκφραστικά μέσα
και το γρήγορο ρυθμό του, κατορθώνει να κερδίσει την προσοχή του
αναγνώστη και να προβάλλει τα μηνύματά του.

iii) Σχήματα Λόγου

1. Παρομοιώσεις: [σα βούβαλος / θησαυρό του, καημό του / στην πλα-
τεία του σχολείου μια ταράτσα πάνω από τη ρεματιά].

2. Μεταφορές: [στήριγμα της καρδιάς του / τα ελάτια αραδιαστά,
στητά / εργή καρδιά, σίγουρο μα /κουτό, βαρετό ξεροστάλιασμα]

3. Λαϊκές εκφράσεις – ιδιωματισμοί: [ι Μήτρους / κόβι Μήτρου μ’ /
καζάντια / φκιάξανε, το μεγαλώσανε / λιανίζουνε /αγωγιάτες, τσομπα-
ναραίοι, μαστόροι, χρυσκοί, καλαντζήδες / το ‘χουνε στο αίμα τους /
καλντερίμι, στενορύμια / παρλαπίπες /περγολιά / δισάκι / γραμμή για το
σπίτι / χαλικαριά]

4. Λέξεις ξενόφερτες – Δάνεια: [ακόρντ, όρντουνγκ, γιωταχί, τρανζί-
στορ]

5. Αντιθέσεις: [ξενιτιά – τόπος / στα σαράντα πέντε του πια, μα γερός
/ μακρινό ταξίδι – τέρμα / το ξερό, μονότονο κροτάλισμα – το βαθύ,
γνώριμο ανάσασμα / κρυφά – φανερώνεται / ξεσπούσε – σώπαινε μικρό
μπακάλικο – το μεγαλώσανε / δεν το λιανίζουνε τ’ όνειρό τους – το θέ-
λουν ακέριο, σωστό / Το μεσημέρι – αργότερα, ως το βράδυ / ξενιτεύο-
νται – γνωρίζουν / ανεβαίνουνε – κατεβαίνουν / μπορούσε να το λέει –
και δεν το λέει / πως κάπως είναι και κάπως δεν είναι μαζί με τους άλ-
λους / αυτός απόμεινε Ντομπρινοβίτης – οι άλλοι δεν είναι τίποτα πια,
από πουθενά δεν είναι / κατανάλωση – αλλοτρίωση / μόνος μέσα σ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους / έτσι σαν λίγο ξένος ανάμεσά τους / να τους ενώ-
ναν -  σκορπισμένοι μέσα στο δικό τους τον τόπο / οι άλλοι θα φεύγαν
– αυτός δεν έφευγε, ερχόταν / κατέβηκε για λίγες μέρες – γύρισε πίσω /
τ’ άκουσε ζωντανό – που μακρινό τον ακολουθούσε]

6. Συνεκδοχές: [κροτάλισμα των σιδερικών / να τελειώσει με τις νόρ-
μες, και με την άσφαλτο, το τσιμέντο και τ’ αλουμίνιο.

7. Προσωποποιήσεις: Μέσα από τις λυρικές περιγραφές του φυσικού
τοπίου που ποικίλλουν και ζωντανεύουν την αφήγηση είναι χαρακτηρι-
στική η προσωποποίηση στοιχείων της φύσης: (Τα μεγάλα βουνά ερχό-
νταν και ξαναρχόνταν στην ερημιά του ξένου τόπου / το βαθύ ανάσασμα
των χιλιάδων πεύκων κι ελάτων / η βαθιά ποταμιά που το χειμώνα βου-
ίζει / τα ελάτια που κατρακυλούν / τα τζιτζίκια που καλωσορίζανε το
Σκουρογιάννη).540
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™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Γράψτε κατά σειρά τις χρονικές φάσεις από τις οποίες πέρασε η

ζωή του Σκουρογιάννη στο απόσπασμα και αντιστοιχίστε τα

προσωπικά του αισθήματα με κάθε φάση της ζωής του.

Η χρονική σειρά των φάσεων από τις οποίες περνά η ζωή του ήρωα,
του Δημήτρη  Σκουρογιάννη ακολουθεί την εξής πορεία: Αρχικά, ο ήρω-
ας αναγκάζεται να μεταναστεύσει στη Γερμανία προκειμένου να βελ-
τιώσει την οικονομική του κατάσταση και γενικά τις συνθήκες ζωής του.
Η παραμονή του όμως στην ξενιτιά τον γεμίζει με πόνο και νοσταλγία
απέραντη για τον τόπο του, αφού κάθε του σκέψη περιστρέφεται γύρω
από αυτόν και τον πλημμυρίζει με συναισθήματα αγάπης προς αυτόν.
Στη συνέχεια, ύστερα από είκοσι χρόνια, αποφασίζει να επιστρέψει, γε-
μάτος από χαρά για το νόστο του. Το ταξίδι του πραγματοποιείται κι ο
ίδιος δίχως να χάνει χρόνο κατευθύνεται προς το χωριό του. Εκεί, πρώ-
τα έρχεται σε επαφή με τα διαχρονική ομορφιά του φυσικού τοπίου, που
περιβάλλει το χωριό του και στη συνέχεια με τους ανθρώπους. Η απο-
γοήτευση ωστόσο που δοκιμάζει από την αλλαγή της συμπεριφοράς τους
(δεν είναι πια οι απλοί άνθρωποι του τόπου του με τα αγνά αισθήματα)
τον απομακρύνει από αυτούς και συνειδητοποιεί τη μοναχικότητά του.
Έτσι, καταφεύγει κοντά στη φύση στην οποία βρίσκει τη χαρά, την ηρε-
μία και την αποδοχή που μάταια αποζητούσε από τους ανθρώπους.

2. Ποιές γλωσσικές ιδιαιτερότητες παρατηρείτε στο απόσπασμα;

Σχολιάστε ιδικότερα τον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο Σκουρο-

γιάννης στο ελληνικό καφενείο της Γερμανίας.

Έντονες σε όλο το απόσπασμα είναι οι λαϊκές εκφράσεις και οι έντο-
νοι ιδιωματισμοί που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας προκειμένου να σκια-
γραφήσει στο ακέραιο τον ήρωά του, το Σκουρογιάννη αλλά και για να
προσδώσει στο ύφος του τόνο ζωντανό, οικείο, άμεσο και εύθυμο συγ-
χρόνως. Ωστόσο, ο τρόπος που μιλά ο Σκουρογιάννης στο ελληνικό κα-
φενείο της Γερμανίας φανερώνει μιαν επισημότητα και αποπνέει μια σο-
βαρότητα, ανάλογη με τη σημασία και τη διάσταση που αποκτά στη συ-
νείδησή του η έννοια της πατρίδας και του ιδιαίτερου τόπου του. Γι’ αυ-
τό και οι αναφωνήσεις του, ιδιαίτερα η προφορά της αντωνυμίας «ιμείς»
που προβάλλεται αντιθετικά με το «ισείς» μας παραπέμψει στην αρχαία
ελληνική αντωνυμία «ημείς» και «υμείς» αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας 541
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έτσι στο λόγο του μεγαλοπρέπεια και προσπαθώντας να πείσει για τη σο-
βαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το ευαίσθητο θέμα της πατρίδας.

3. Σε ποιά κατάσταση βρήκε ο Σκουρογιάννης τον τόπο και τους

συγχωριανούς του, ύστερα από τα είκοσι χρόνια παραμονής του

στη Γερμανία; Γιατί σταμάτησε να λέει «Iμείς ιδώ στο Nτομπρί-

νοβον», όταν έφτασε στον τόπο του;

Ο Σκουρογιάννης με την επιστροφή του στην πατρίδα δε βρήκε την
κατάσταση που προσδοκούσε και ονειρευόταν μακριά, στην ξενιτιά. Ενώ
περίμενε να βρει τους ίδιους ανθρώπους που με την αγνότητα και την
απλότητα τους είχε αφήσει πριν την εικοσάχρονη απουσία του, στη θέση
τους βρίσκει ανθρώπους παραδομένους στο βωμό του χρήματος, ανθρώ-
πους που ο άκρατος υλισμός τους και η φιλοδοξία τους να αποκτούν
ολοένα και περισσότερα αγαθά τους έχει παρασύρει σε μια ξέφρενη πο-
ρεία, από την οποία δε μπορούν να ξεφύγουν και που το μόνο που τους
προσφέρει είναι η αλλοτρίωσή τους. Η αλλοτρίωσή τους έχει φθάσει σε
τέτοιο βαθμό, ώστε οι άνθρωποι αποξενωμένοι απ’ όλους και απ’ όλα κι
αποξενώνονται ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό τους και δεν έχουν συ-
νείδησή της ταυτότητάς τους. Γι’ αυτό και ο ήρωας σταματά να προφέ-
ρει τη φράση «ιμείς εδώ στο Ντομπρίνοβαν». Συνειδητοποιεί πλέον πως
η φράση αυτή, με την οποία καμάρωνε για τον τόπο του και τους αν-
θρώπους του, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού οι άν-
θρωποί του έχουν αλλάξει δραματικά. Παράλληλα, ίσως νιώθει πως
εξαιτίας της αλλοτρίωσης και της ψυχικής τους φθοράς, η φράση αυτή δε
θα έχει πια ανταπόκριση και απήχηση στην ψυχή και τα συναισθήματά
τους, από τη στιγμή που κι αυτά έχουν διαφθαρεί από τις υλικές αξίες.

4. Γιατί ο Σκουρογιάννης προτίμησε να μην επισκεφθεί την πατρί-

δα του στη διάρκεια της εικοσάχρονης μετανάστευσής του; Πώς

θα ενεργούσατε εσείς, αν βρισκόσαστε στη θέση του, και γιατί;

Ο Σκουρογιάννης προτίμησε να μην επισκεφθεί την πατρίδα του κα-
τά τη διάρκεια της εικοσάχρονης μετανάστευσής του, γιατί, όπως εξο-
μολογείται ο ίδιος μέσα από τη φωνή του αφηγητή, θέλησε να διατηρή-
σει ακέραιο μέσα στην καρδιά  και το νου του το όνειρο της επιστροφής,
ώστε, όταν επιστρέψει σ’ αυτήν οριστικά, η χαρά της πραγματοποίησης
και της εκπλήρωσης να είναι απερίγραπτη. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατά-
φερε να διατηρήσει αναλλοίωτη και ιδανική την εικόνα της πατρίδας
του, έτσι όπως την είχε αφήσει, και με καθοδηγητή αυτή να μπορεί να
ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ξενιτιάς και να μπορεί να την επι-542
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θυμεί ολοένα και περισσότερο. Ίσως και μια μικρή σε διάρκεια επι-
στροφή σ’ αυτήν και στη συνέχεια το αναγκαίο ενός νέου αποχωρισμού
να ήταν πράγματα που η ευαίσθητη κι αισθαντική ψυχή του να μη μπο-
ρούσε  να αντέξει. Ο κάθε άνθρωπος βέβαια ενεργεί με το δικό του τρό-
πο, με τις δικές του σκέψεις και πεποιθήσεις. Άλλοι, αν βρίσκονταν στη
θέση του Σκουρογιάννη, μπορεί να μιμούνταν τη δική του πορεία και να
ενεργούσαν κατ’ ανάλογο τρόπο ενώ άλλοι, μη μπορώντας ν’ αντέξουν
μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τα αγαπημένα τους μέρη,
μπορεί να επέστρεφαν, πιστεύοντας πως έτσι μπορούν να διατηρήσουν
στενούς τους δεσμούς τους με την πατρίδα και επομένως να αντέξουν
ευκολότερα το βάρος της ξενιτιάς.

5. Συσχετίστε τον τίτλο του διηγήματος με την υπόθεση του απο-

σπάσματος.

Ο τίτλος του αποσπάσματος «Η τελευταία αρκούδα της Πίνδου» σχε-
τίζεται άμεσα με το περιεχόμενο του αποσπάσματος. Η κατάσταση της
αρκούδας παραλληλίζεται έμμεσα και διακριτικά με την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο βασικός ήρωας, ο Σκουρογιάννης, έτσι όπως
παρουσιάζεται ιδιαίτερα στο τέλος του αποσπάσματος. Όπως η αρκού-
δα της Πίνδου είναι ένα σπάνιο είδος που δεν απαντάται πια εύκολα
στα βουνά της, έτσι και ο ήρωας μοιάζει κι αυτός να είναι ένας από τους
τελευταίους ανθρώπους με αγνά αισθήματα, με ακέραιες στη μνήμη του
τις παραδοσιακές αξίες που τον έχουν γαλουχήσει και που τον κρατούν
μακριά από την αλλοτρίωση και τη διαφθορά. Κι όπως η αρκούδα ζει
μόνη της, ως το τελευταίο εναπομείναν δείγμα του είδους της, και περι-
διαβαίνει ελεύθερη μέσα στη φύση, κατά τον ίδιο τρόπο και ο ήρωας, μο-
ναχικός και απομακρυσμένος από τους αλλοτριωμένους συνανθρώ-
πους του, αναζητά τη λύτρωση μέσα στη φύση και ενώνεται μ’ αυτήν για
να βιώσει τελικά τη δικαίωση και την πληρότητα.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Γιατί ο Σκουρογιάννης προτιμά στο τέλος του αποσπάσματος τη μο-
ναχική ζωή μέσα στο δάσος παρά τη συναναστροφή του με τους αν-
θρώπους του τόπου του;

2. Tο απόσπασμα, μπορούμε να κάνουμε λόγο για διάψευση των ελπί-
δων και προσδοκιών του ήρωα; Μπορούμε να πούμε ότι αίρεται η αρ-
χική του απογοήτευση και με ποιον τρόπο; 543
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«∑ËÙÂ›Ù·È ÂÏ›˜»

∞NTøNH™ ™AMAPAKH™

A. ¢HMIOYP°O™
H ζωή

Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1919. Ήταν έλ-

ληνας πεζογράφος της μεταπολεμικής γενιάς, το έργο του οποίου γνώ-

ρισε διεθνή αναγνώριση.
Ο Αντώνης Σαμαράκης σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών. Εργάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας, θέση την οποία εγκατέλειψε
μετά την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, για να επανέλθει το 1945
μέχρι και το 1963. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής συμμετείχε
στην εθνική αντίσταση. Το 1944 συνελήφθη από τους Ναζί και καταδι-
κάστηκε σε θάνατο, αλλά τελικά κατάφερε να αποδράσει.

Αντιστασιακή δράση ανέπτυξε και κατά τη δικτατορία. Στη Μεταπο-
λίτευση δημοσίευσε πολλά κείμενα κοινωνικού και πολιτικού περιεχο-
μένου. Το 1963 παντρεύτηκε την Ελένη Κουρεμπανά.

Εργάσθηκε ως εμπειρογνώμων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
των Ηνωμένων Εθνών σε πολλές χώρες για κοινωνικά θέματα και το
1989 ανακηρύχθηκε Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF για τα παι-
διά του κόσμου.

Η πρώτη του ουσιαστική εμφάνιση στο λογοτεχνικό χώρο γίνεται το
1954, με την έκδοση της συλλογής διηγημάτων Ζητείται ελπίς. Είχαν
προηγηθεί δημοσιεύσεις ποιημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1930.
Πρόκειται για έναν από τους περισσότερο μεταφρασμένους έλληνες πε-
ζογράφους καθώς τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από
30 γλώσσες. Ο Αντώνης Σαμαράκης έφυγε στις 8 Αυγούστου του 2003.
Σύμφωνα με επιθυμία του, το σώμα του δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών για έρευνες των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής.

Tο έργο

Το έργο του Σαμαράκη έχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής κα-
ταγγελίας και αντικατοπτρίζει της προσωπικές του ανησυχίες για το
παρόν και το μέλλον της σύγχρονης κοινωνίας. Χρησιμοποίησε απλή
γλώσσα και μη επιτηδευμένο ύφος, και προσέγγισε τα θέματά του από
μια έντονα ανθρωποκεντρική γωνία.

544
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Έργα

Μυθιστορήματα: Σήμα κινδύνου (1959), Το λάθος (1965), Εν ονόμα-
τι (1998)

Διηγήματα: Ζητείται ελπίς (1954), Αρνούμαι (1961), Το διαβατήριο
(1973), Η κόντρα (1992), Αυτοβιογραφία (1919-1996)

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο συγγραφέας προσπαθεί να κατα-
γράψει την κοινωνική και ιδεολογική ατμόσφαιρα που επικρατεί μετά
το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου· η διάψευση των ελπίδων, η κα-
τάρρευση των ιδεολογικών πεποιθήσεων η απειλή ενός νέου πολέμου, η
απώλεια της πίστης σ’ ένα κόσμο καλύτερο, ειρηνικό και πιο δίκαιο κυ-
ριαρχούν στο απόσπασμα και προβληματίζουν τον ήρωα του διηγήμα-
τος. Μέσα από τη γοργή αφήγηση και το λιτό τρόπο έκφρασης κατα-
γράφονται τα κύρια γεγονότα της εποχής, έτσι όπως ο ήρωας τα διαβά-
ζει στην εφημερίδα και παράλληλα παρακολουθούμε τον αντίκτυπο που
έχουν αυτά στην ψυχή και τη συνείδησή του. Ο υπαρξιακός προβλημα-
τισμός, η ματαίωση των ελπίδων και των διάφορων προσδοκιών αλλά
και η απογοήτευση είναι τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν το συναι-
σθηματισμό του ήρωα και τον οδηγούν σε αδιέξοδο· γι’ αυτό και ο τίτ-
λος του διηγήματος «Ζητείται ελπίς» αποτελεί στην ουσία την έκκλησή
του να βρει ένα στήριγμα (ιδεολογικό, ηθικό) πάνω στο οποίο στηριζό-
μενος θα μπορεί να αντιμετωπίσει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία
και ευχάριστη διάθεση.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα: «Όταν μπήκε στο καφενείο ... για οικονομικούς λόγους,
πως...» Η παραμονή στο καφενείο – Το ξεφύλλισμα της εφημερίδας – η
συνειδητοποίηση πως ο κόσμος δεν έχει αλλάξει μετά το Β΄ παγκόσμιο
πόλεμο.

2η ενότητα: «Σουρούπωνε...οπωσδήποτε στο αυριανό φύλλο»: Τα
γεγονότα που καταγράφονται στη εφημερίδα γίνονται η αφορμή για εν-
δοσκόπηση του ήρωα – διάψευση ελπίδων, ονείρων, ιδεολογιών του πα-
ρελθόντος – συναισθήματα απογοήτευσης και κενού – απεγνωσμένη 545
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προσπάθεια να εκφράσει την ψυχική του κατάσταση, να ζητήσει από κά-
που ελπίδα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Ο ήρωας βρίσκεται σ’ ένα καφενείο και διαβάζει τα σημαντικότερα
νέα της ημέρας τα οποία κυμαίνονται από τις διεθνείς πολεμικές συ-
γκρούσεις έως τα καθημερινά γεγονότα της επικαιρότητας, όπως είναι
οι αυτοκτονίες αλλά και οι κοσμικές εκδηλώσεις. Στοχαζόμενος πάνω
σ’ αυτά και συνειδητοποιώντας τη δημιουργική αντίφαση της ζωής αλ-
λά και ότι η επικρατούσα κοινωνική κατάσταση δεν είναι η επιθυμητή
(παντού επικρατεί δυστυχία, συγκρούσεις, αναταραχές, κοιν. αδικία),
νιώθει πως κάθε πίστη σε ιδέες και αξίες έχει καταρρεύσει και ψυχικά
ανάστατος και συγχυσμένος αναζητά απεγνωσμένα μια ελπίδα.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Ο αφηγητής άμεσα μας τοποθετεί με την πρώτη φράση
στο χώρο και το χρόνο της ιστορίας. Χώρος είναι κάποιο καφενείο ενώ
ο χρόνος, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε από τα συμφραζόμενα και
τα όσα το εισαγωγικό σημείωμα μας πληροφορεί, είναι η εποχή μετά το
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την αφήγηση σε γ΄
πρόσωπο που είναι πιο αντικειμενική και μέσα από τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις του ίδιου του αφηγητή (εξωτερική οπτική γωνία) παρα-
κολουθούμε να ξετυλίγονται μπροστά μας οι σκέψεις, τα συναισθήματα
και οι ενέργειες του ήρωα του διηγήματος.

Με αλληλοδιαδοχικό τρόπο ο ίδιος κάθεται, πίνει καφέ, ανάβει τσι-
γάρο, για να επικεντρωθεί κυρίως στο διάβασμα της εφημερίδας και στα
σπουδαιότερα περιστατικά της ημέρας: οι συγκρούσεις στην Ινδοκίνα, η
απειλή ενός νέου πολέμου, αλλά και η οικονομική κρίση, οι αυτοκτονίες
των ανθρώπων που παραπέμπουν αντίστοιχα σε μια ηθική κρίση κι από
την άλλη κοσμικά γεγονότα και μικρές αγγελίες αποτελούν το αμάλγα-
μα της καθημερινότητας. Ο ήρωας συνειδητοποιεί πως η βελτίωση της
ζωής μετά το πέρασμα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου δεν έχει επέλθει· τα
ίδια προβλήματα που απασχολούσαν τον άνθρωπο πριν και κατά τη
διάρκεια του πολέμου (φτώχεια, ανέχεια, ανεργία) εξακολουθούν να
υπάρχουν και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό και ποσοστό. Ο ήρωας του
διηγήματος και πίσω από αυτόν και ο ίδιος ο αφηγητής και ο ίδιος ο546
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συγγραφέας γίνεται καυστικός και ειρωνικός μέσα από τη φράση «Το
πανόραμα της ζωής» θέλοντας έτσι να δείξει την αντιφατικότητά της
και να αποκαλύψει την τραγικότητα και τη δραματικότητά της: Από τη
μια τα δραματικά γεγονότα της ζωής, όπως είναι οι νέες πολεμικές συ-
γκρούσεις, οι θάνατοι που οφείλονται σε οικονομικούς και ηθικούς λό-
γους (φτώχεια, ανυπαρξία ιδεολογιών και στηριγμάτων ηθικών) κι
από την άλλη η κοσμική κίνηση της εποχής που ζώντας μέσα στο δικό
της κόσμο αδιαφορεί για τη ζωή έξω από αυτήν και κλείνει τα μάτια της
μπροστά στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου.

2η ενότητα: Ο ήρωας συνειδητοποιεί την κρισιμότητα του καιρού
και της εποχής του που αντί να γίνεται καλύτερη παρουσιάζει κάμψη
ενώ τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η επικράτηση της ειρή-
νης, οι δύσκολες και άθλιες συνθήκες ζωής κυριαρχούν και απελπίζουν
τους ανθρώπους. Τα προβλήματα αυτά γίνονται η αφορμή για προσω-
πικές σκέψεις και προβληματισμούς πάνω σ’ αυτά, αφορμή για ψυχική
αγωνία, υπαρξιακό άγχος και προβληματισμό. Όλες οι ιδεολογίες έχουν
πλέον καταρρεύσει, οι ηθικές αξίες κι αυτές διέρχονται κρίση, ο άνθρω-
πος εν γένει αισθάνεται μόνος του, σηκώνει όλο το βάρος της μοναξιάς
του χωρίς ίχνος ελπίδας και αισιοδοξίας. Από το γενικότερο κλίμα
απαισιοδοξίας, ματαίωσης και διάψευσης περνά ειδικότερα στη δική
του διάψευση των ελπίδων και των προσδοκιών του για να εκφράσει
την απόγνωση της ψυχής του. Η εμφατική επανάληψη της φράσης «Δεν
υπάρχει πλέον ελπίς» συνοψίζει τόσο την ιδεολογική κρίση της εποχής
του όσο και τη δική του τραγική κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο
τη βιώνει. Η έλλειψη οποιασδήποτε ελπίδας, οποιουδήποτε στοιχείου
πάνω στο οποίο θα μπορέσει να βασιστεί για να πάρει θάρρος έχει κυ-
ριεύσει ολόκληρη την ύπαρξή του, γι’ αυτό και νιώθει την ανάγκη να
εξωτερικεύσει τον πόνο του και την αγωνία της ψυχής του μέσα από τη
δημοσίευση των συγγραφικών του έργων. Στο σημείο αυτό πληροφο-
ρούμαστε το επάγγελμα του ήρωα και θα μπορούσαμε να πούμε πως σ’
αυτό το σημείο έχουμε ταύτιση του ήρωα – του αφηγητή – του συγγρα-
φέα. Το μέγεθος της δυστυχίας και της εσωτερικής κενότητάς του απο-
τυπώνεται ανάγλυφα και περαστικά μέσα από την επαναφορά της λέξης
«ζητείται» σε πέντε διαδοχικές φράσεις θέλοντας έτσι να αισθητοποιή-
σει μέσα από την κατάλληλη γλωσσική διατύπωση τον εσωτερικό του
κόσμο, την εσωτερική του τρικυμία. Η φράση «Ζητείται ελπίς» που εύ-
στοχα δημιουργεί ένα είδος αντίθεσης με την προηγούμενη «Δεν υπάρ-
χει ελπίς» αποτελεί μια έκκληση που συμμεριζόμαστε και συναισθανό-
μαστε τον ήρωα να προφέρει. Στην ουσία πρόκειται για μια έμμεση έκ- 547
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κληση και του ίδιου του συγγραφέα την οποίαν απευθύνει προς κάθε κα-
τεύθυνση στην προσπάθειά του να αποφορτίσει και να αποχρωματίσει
κατά κάποιο τρόπο το κλίμα απελπισίας και απογοήτευσης που διαχέε-
ται ολόκληρη στο απόσπασμα.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Ο συγγραφέας προτιμά την αφήγηση σε γ΄ ενικό πρόσωπο για να
προσδώσει στο κείμενο και το διήγημά του περισσότερο αντικειμενική
διάσταση αλλά και μια αποστασιοποίηση από τα γεγονότα της ιστορίας
που εξελίσσεται. 

ii) Ύφος / Mορφή 

Η αφήγηση έχει μηδενική εστίαση, δηλαδή γίνεται από την πλευρά
ενός παντογνώστη παρατηρητή – αφηγητή ο οποίος γνωρίζει τα πάντα,
ακόμα και τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων του. Η παρου-
σίαση του βασικού ήρωα του διηγήματος είναι στατική, δηλαδή πραγμα-
τοποιείται μέσα από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του ίδιου του αφη-
γητή και όχι δυναμικά μέσα από την άμεση παράθεση  των σκέψεων και
των ενεργειών του. Ο λόγος διακρίνεται για τη λιτότητα και την αμεσό-
τητά του, γεγονός που βοηθά στην άμεση πρόσληψη των μηνυμάτων και
νοημάτων ενώ το ύφος είναι λιτό με αποχρώσεις, ωστόσο, δραματικές
στα σημεία στα οποία επαναλαμβάνεται η λέξη «Ζητείται».

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιές ήταν οι ελπίδες των ανθρώπων στο τέλος του B΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου; Σύμφωνα με τον αφηγητή οι ελπίδες τους εκπλη-

ρώθηκαν ή διαψεύστηκαν;

Οι ελπίδες των ανθρώπων κατά το τέλος του πολέμου που συγκλό-
νισε με την αγριότητά του ολόκληρο τον κόσμο είχαν σχέση με την ειρή-
νη, με την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και ανθρώπων μεταξύ τους
αλλά και με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους σε όλους τους τομείς
(παιδεία, οικονομία, καθημερινή ζωή). Σύμφωνα, ωστόσο, και με τα όσα548
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αναφέρει ο ίδιος ο αφηγητής μέσα στο απόσπασμα οι ελπίδες όχι μόνο
δεν εκπληρώθηκαν αλλά πολύ περισσότερο διαψεύστηκαν. Μετά το τέ-
λος  του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζο-
νται, η ειρήνη είναι επισφαλής ενώ η κοινωνική ισορροπία και η πρόο-
δος σε τομείς όπως η οικονομία αποτελεί το ζητούμενο.

2. H αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. Nα βρείτε σε ποιά σημεία

η ματιά του αφηγητή βλέπει την εξωτερική πραγματικότητα και

σε ποιά σημεία εστιάζεται στον εσωτερικό κόσμο και αποδίδει

τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ήρωα.

Ο συγγραφέας επιλέγει το γ΄ ενικό πρόσωπο για να ξετυλίξει τα νή-
ματα της πλοκής της αφηγούμενης ιστορίας. Στην αρχή του αποσπά-
σματος η αφήγηση επικεντρώνεται στα εξωτερικά γεγονότα και την εξω-
τερική πραγματικότητα· στα σημεία δηλαδή που ο αφηγητής αναφέρεται
στα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητάς η αφήγησή του εστιάζει
περισσότερο στα ίδια τα γεγονότα και όχι τόσο στον ίδιο τον ήρωα. Από
τη δεύτερη όμως ενότητα και μετά, όταν παρουσιάζει τον αντίκτυπο που
έχουν τα γεγονότα αυτά στην ψυχή και την ψυχοσύνθεση του ήρωά του,
η αφηγηματική του ματιά στρέφεται προς τον εσωτερικό του κόσμο, για
να καταγράψει λεπτομερειακά το βάθος της απελπισίας του και το μέ-
γεθος των αρνητικών συναισθημάτων που τον κατακλύζουν.

3. Στο διήγημα του Σαμαράκη, όπως ήδη φαίνεται από τον τίτλο,

υπάρχουν αρκετά στοιχεία καθαρεύουσας. Bρείτε τις ανάλογες

φράσεις του κειμένου και συσχετίστε τες με την εποχή και τον

τρόπο γραφής του συγγραφέα;

Μέσα στο κείμενο υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία ο συγγραφέ-
ας χρησιμοποιεί λέξεις και φράσεις της καθαρεύουσας. Χαρακτηριστι-
κές φράσεις του κειμένου είναι οι εξής: Η σκιά...απλούται εις τον κό-
σμον μας / Πωλείται νεόδμητος μονοκατοικία...πλήρους / Ενοικιάζεται
... ευήλιον / Δεν υπάρχει πλέον ελπίς / Ζητείται...περσικός.

Μέσα από την εναλλαγή δημοτικής και καθαρεύουσας ο συγγραφέας
προσπαθεί να δώσει στο κείμενό του ποικιλία και κυρίως να διαφορο-
ποιήσει το ύφος του που στο μεγαλύτερο μέρος του αποσπάσματος εί-
ναι απλό και λιτό. Με τη χρήση των λέξεων της καθαρεύουσας το ύφος
γίνεται πιο επίσημο και μεγαλόπρεπο ενώ διαφοροποιεί τις πληροφο-
ρίες που εμπεριέχονται μέσα στα εισαγωγικά και αποτελούν το κατεξο-
χήν πληροφοριακό μέρος του κειμένου από τις σκέψεις του συγγραφέα
πάνω σ’ αυτές, που αποδίδονται με απλό και όχι επιτηδευμένο τρόπο. 549
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4. Eντοπίστε τις εκφράσεις της καθαρεύουσας που υπάρχουν στο

διήγημα και εξηγήστε τη λειτουργία τους.

Οι εκφράσεις της καθαρεύουσας που εντοπίζονται κυρίως στα ση-
μεία του κειμένου όπου παρατίθενται οι «Μικρές Αγγελίες» χρησιμο-
ποιούνται γιατί αποτελούν ένα εκφραστικό μέσα από το οποίο ο συγ-
γραφέας θέλει να εξωτερικεύσει την αποδοκιμασία και την ειρωνεία του
για την ενασχόληση των ανθρώπων με τέτοιο είδους μικρά και ασήμα-
ντα ζητήματα, τη στιγμή που η απειλή ενός νέου πολέμου είναι ορατή
και η κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανέχεια. Το επίσημο
ύφος που προσδίδει η καθαρεύουσα στα σημεία αυτά μας διευκολύνει
να ξεχωρίσουμε την ειρωνεία και το σαρκασμό του συγγραφέα. Παράλ-
ληλα, ο ίδιος καταφεύγει στη χρήση της και για έναν ακόμα λόγο· μέσα
από αυτήν θέλει να αποτυπώσει όσο το δυνατόν πιο ανάγλυφα το υπαρ-
ξιακό άγχος και την υπαρξιακή του σύγχυση, συνέπεια της ιδεολογικής
κρίσης της εποχής, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ακολουθεί μια στα-
θερή πορεία και κατεύθυνση αλλά να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε τύ-
πους της καθαρεύουσας και της δημοτικής.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Να περιγράψετε τη συναισθηματική κατάσταση του συγγραφέα, αφού
εστιάσετε την προσοχή σας στην επανάληψη της φράσης «Δεν υπάρ-
χει πλέον ελπίς».

2. Γιατί ο συγγραφέας κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στην παλαιότερη και
την τωρινή κατάστασή του; Τι επιδιώκει με αυτή τη σύγκριση;
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«∫È ¤¯Ô˘ÌÂ fiÏÂÌÔ»

∫ø™TA™ TAXT™H™

A. ¢HMIOYP°O™
H ζωή

Γεννήθηκε στην Aνατολική Pωμυλία. Ο πατέρας του Ταχτσή, Γρηγό-
ριος, και η μητέρα του, Έλλη (το γένος Ζάχου), κατάγονταν από εκεί. Σε
ηλικία επτά ετών, μετά τον χωρισμό των γονέων του, αναγκάστηκε να
πάει στην Αθήνα για να ζήσει με την γιαγιά του. Εγγράφηκε στην Νομι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ στις
σπουδές του.

Από τις αρχές του 1954 έως το τέλος του 1964 ταξίδεψε και έζησε σε
διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στην Αφρική, την Αυστραλία και
τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας διάφορα επαγγέλματα: από ναύτης
έως βοηθός μάνατζερ στην κουζίνα εστιατορίου. Με την επιστροφή του
στην Ελλάδα, προσπάθησε να επιβιώσει ως ξεναγός, μεταφραστής και,
τέλος, ως επαγγελματίας συγγραφέας. Άνθρωπος ειλικρινής και απερί-
φραστος, συνάντησε την έχθρα και την φιλία πολλών. Κατά την περίο-
δο της Δικτατορίας, βρέθηκε αντιμέτωπος πολλές φορές με την Ασφά-
λεια, ενώ κατά την Μεταπολίτευση, πάλεψε για τα δικαιώματα των ομο-
φυλόφιλων – δεδηλωμένος ομοφυλόφιλος και ο ίδιος.

Στις 27 Αυγούστου 1988, η αδελφή του τον βρήκε δολοφονημένο στο
σπίτι του στον Κολωνό.

Tα Έργα

Ποίηση: Ποιήματα (1951), Περί ώρα δωδεκάτην (1953), Kαφενείον
το Bυζάντιον και άλλα ποιήματα (1956).

Πεζά: Tο τρίτο στεφάνι (Mυθιστόρημα, 1962), Tα ρέστα (1972), H
γιαγιά μου η Aθήνα (1979).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Στο μυθιστόρημα του Κ. Ταχτσή περιγράφονται οι καθημερινές, προ-
σωπικές – ιδιωτικές αντιδράσεις μιας αθηναϊκής οικογένειας μπροστά
στο άκουσμα και την αναγγελία του πολέμου. Συναισθήματα, φόβοι,
αγωνίες έρχονται στην επιφάνεια και καθώς μεταδίδονται μέσα από μια
έντονη προφορικότητα δημιουργούν ένα ζωντανό αισθητικό αποτέλε- 551
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σμα που καθόλου δεν προκαλεί την ανία του αναγνώστη. Το γνήσιο τα-
λέντο του συγγραφέα που αρέσκεται να καταφεύγει στις δομές του προ-
φορικού λόγον σε συνδυασμό με τη χρήση λαϊκών / καθημερινών εκ-
φράσεων κάνει την παρακολούθηση της αφήγησης ευχάριστη αλλά και
προσιτή νοηματικά.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα («Η Κασιμάτη...να μείνουμε ουδέτεροι»): Η συγκέντρωση
στο καφενείο – Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον «εφησιχασμένο» Αντώνη
και στους υπόλοιπους που πιστεύουν στην άμεση κήρυξη του πολέμου
από τους Γερμανούς.

2η ενότητα («Μα κανένας μας δεν το περίμενε...απ’ την κακή φύτρα
του Φώτη»): Η κήρυξη του πολέμου – Η ανησυχία της Νίνας για τα μέ-
λη της οικογένειάς της – η αντιπαράθεσή της με την κόρη της, τη Μαρία.

3η ενότητα («Μα τη στιγμή ... ούτε ήθελα να φανταστώ το μέλλον»).
Η εκπληκτική και απροσδόκητη μεταστροφή της συμπεριφοράς του
Αντώνη, του συζύγου της Νίνας.

4η ενότητα («Πάνω στην ώρα έφτασε...δε με νοιάζει για τίποτα»):
Αντιδράσεις των υπόλοιπων προσώπων που συνιστούν την ευρύτερη
οικογένεια της Νίνας [κυρά-Εκάβη, Θόδωρος, θεία Κατίγκω, Άκης] –
συναισθηματική εκτόνωση της Νίνας και επανάκτηση της ψυχικής της
ισορροπίας.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Η αναμονή της εισβολής των γερμανικών δυνάμεων και στην Ελλά-
δα δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα και διχογνωμίες ανάμεσα στα
πρόσωπα του μυθιστορήματος, ανάμεσα στα οποία διακρίνεται ο Αντώ-
νης ο άντρας της Νίνας. Το ξέσπασμα του πολέμου είναι πια γεγονός· η
Νίνα, η βασική ηρωίδα του μυθιστορήματος κυριεύεται από αναστάτω-
ση και αγωνία για το μέλλον· αξιοσημείωτη είναι η μεταστροφή του
Αντώνη που από την πεποίθησή του για τα φιλελληνικά αισθήματα των
Γερμανών μεταλλάσσεται σε φλογερό και συγκινημένο πατριώτη. Στο
περιθώριο αυτού του κεντρικού περιστατικού παρακολουθούμε ακόμα552
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τη συναισθηματική φόρτιση της υπηρέτριας, την κυρα-Εκάβη με την
απαθή και αδιάφορη στάση της, το Θόδωρο που κουρασμένος δεν εν-
διαφέρεται για τον βομβαρδισμό, για να καταλήξει ο συγγραφέας και
πάλι στη Νίνα, η οποία ύστερα από διαδοχικές ψυχικές διακυμάνσεις
βρίσκει πάλι τον εαυτό της.

ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

Ο συγγραφέας μέσα από την κύρια αφηγηματική του φωνή, αυτή της
ηρωίδας του, της Νίνας, μας τοποθετεί άμεσα στο χώρο και το χρόνο.
Χρόνος είναι οι μέρες λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου και στην Ελλάδα ενώ χώρος αρχικά είναι το καφενείο κι αρ-
γότερα το σπίτι της Νίνας. Το καφενείο είναι ο χώρος συγκέντρωσης
των ανθρώπων της εποχής μέσα στον οποίο οι απλοί άνθρωποι της κα-
θημερινότητας συζητούν τα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως τις
εξελίξεις στον πολιτικό τομέα. Β΄ παγκόσμιος πόλεμος είναι το μονα-
δικό θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους καθώς είναι διάχυτη η φήμη
για πιθανότητα κήρυξής του και στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η
στάση που κρατά ο Αντώνης, ο άντρας της Νίνας, ο οποίος σε αντίθεση
με το υπόλοιπο πλήθος δεν πιστεύει στην άμεση κήρυξη του πολέμου,
από τη στιγμή που οι ίδιοι οι Γερμανοί, όπως υποστηρίζει, γαλουχημέ-
νοι με ελληνική παιδεία και ελληνικά συγγράμματα, τρέφουν αισθήματα
φιλίας προς τους Έλληνες. Η στάση του αποτελεί τραγική ειρωνεία κα-
θώς ο ίδιος μοιάζει να αγνοεί τους πραγματικούς κινδύνους της επικεί-
μενης σύρραξης με τους Γερμανούς ενώ όλοι οι άλλοι παρουσιάζονται
σαν να την περιμένουν, σαν να αποτελεί ένα κοινό μυστικό που ωστόσο
κανείς δεν τολμά να ομολογήσει δημόσια. Η προβολή της στάσης αυτής
του Αντώνη στο συγκεκριμένο σημείο τοποθετείται σκόπιμα προκειμέ-
νου να καταστεί φανερή η αντίθεση με τη μεταγενέστερη συμπεριφορά
του και στάση του.

2η ενότητα: Από το χώρο του καφενείου η ματιά του αναγνώστη με-
τατοπίζεται άμεσα στον ιδιωτικό χώρο, στον οικογενειακό χώρο του
σπιτιού της Νίνας και στην καταγραφή των αντιδράσεων των διαφόρων
προσώπων στην αναγγελία του πολέμου. Στην ενότητα αυτή, επικρατεί
η κυρίαρχη μορφή της Νίνας που τρομοκρατημένη από την ιδέα του πο-
λέμου και των συνεπειών της διέπεται από συγκεχυμένα συναισθήματα
και σπασμωδικές αντιδράσεις. Η καταγραφή των εσωτερικών της αντι-
δράσεων και διακυμάνσεων γίνεται με τρόπο άμεσο από την αφηγήτρια,
παραστατικά, έτσι που δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να σχη-
ματίσει την προσωπική του άποψη για την ηρωίδα. Η Νίνα ανησυχεί για 553
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τον άνδρα της, για την πιθανή αντίδρασή του, ίσως και απογοήτευσή
του μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός του πολέμου, ανησυχεί για την
υγεία του και τις επιπτώσεις της απρόσμενης είδησης πάνω σ’ αυτήν
ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον της αγκαλιάζει και την υπηρέτρια την
οποία σκέφτεται να στείλει κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα που πι-
θανόν να την έχουν ανάγκη. Ωστόσο, η συμπεριφορά της αλλάζει απέ-
ναντι στην κόρη της και γεμάτη από οργή για την απάθεια και την αδια-
φορία της μπροστά στη δυσμενή αυτή κατάσταση καταφεύγει στον ξυ-
λοδαρμό ως μέσο παιδαγωγικό και προτρεπτικό. Η Νίνα δεν είναι η κα-
κή μητέρα η οποία χρησιμοποιεί τη βία προκειμένου να συνετίσει τα μι-
κρότερα μέλη της οικογένειας· είναι η απελπισμένη μάνα που εξοργίζε-
ται με την παθητικότητα της κόρης της και τη χτυπά  περισσότερο για
να την αφυπνίσει και να της υπενθυμίσει το σεβασμό που πρέπει να τρέ-
φει προς το πρόσωπό της.

3η ενότητα: Η αφηγήτρια προσπαθεί να εκτονώσει τη δραματική
ένταση της προηγούμενης σκηνής με την άμεση εναλλαγή των προσώ-
πων και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος πια στο πρόσωπο του Αντώ-
νη και τη μεταστροφή της συμπεριφοράς του. Η προηγούμενη εφησυχα-
στική διάθεση που τον διακατείχε σχετικά με τα φιλελληνικά αισθήματα
του Χίτλερ και την ευμένειά του απέναντι στην Ελλάδα έχει μετατραπεί
σε οργή και αγανάκτηση αλλά και σε αγωνιστική διάθεση και προσδοκία
για αναμενόμενη νίκη της Ελλάδας. Με ιδιαίτερα αριστοτεχνικό τρόπο
η αφηγήτρια παρουσιάζοντας τις δικές της εσωτερικές σκέψεις και στα-
διακές αντιδράσεις απέναντι στη θεαματική μεταμφίεση του συζύγου
της κατορθώνει να μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του χαρακτήρα
του, φωτίζοντας το ήθος του και αντιπαραβάλλοντάς το με την αρχική
του εικόνα. Άμεσα νιώθουμε τη συγκίνηση της αλλαγής αυτής και καθώς
ο λόγος μας μεταφέρει παραστατικά τις κινήσεις και τις ενέργειες των
δύο πιο σημαντικών ηρώων του μυθιστορήματος, της Νίνας δηλαδή και
του Αντώνη, συμμετέχουμε στη συναισθηματική ατμόσφαιρα που ύστε-
ρα από τη δραματική ένταση της προηγούμενης σκηνής, φτάνει κι αυτή
στο αποκορύφωμά της. Η αναπόληση της νεότητας και της δύναμης που
μέσα της εμπερικλείει αλλά και η ασίγαστη αγάπη για την ελευθερία και
την ελεύθερη πατρίδα κατακλύζουν τη σκηνή και διακριτικά προσθέ-
τουν στοιχεία – πινελιές στη σκιαγράφηση των ηρώων.

4η ενότητα: Η συναισθηματική αποφόρτιση επιτυγχάνεται με την εμ-
φάνιση της κυρά-Εκάβης που σε αντίθεση με την κεντρική ηρωίδα-αφη-
γήτρια, τη Νίνα είναι φρέσκια, κεφάτη και παρουσιάζεται ασυγκίνητη
μπροστά στην κήρυξη του πολέμου. Τόσο η ίδια όσο και ο γιος της, ο
Θόδωρος, δεν αποδίδουν τόση μεγάλη σημασία στο ίδιο το γεγονός του554
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πολέμου ούτε πιστεύουν σε πιθανές τραγικές συνέπειες πάνω στον πλη-
θυσμό και ιδιαίτερα τον άμαχο· κατά την αντίληψή τους η σημασία και
ο μύθος   που δημιουργείται γύρω από το γεγονός αυτό είναι εκείνα που
τρομοκρατούν τους ανθρώπους και τους πανικοβάλλουν κι όχι τόσο η
αγριότητα της συμπεριφοράς των κατόχων (συγκεκριμένο εδώ των Ιτα-
λών και των Γερμανών). Παρακολουθούμε μια εκ διαμέτρου διαφορετι-
κή συμπεριφορά: η κυρά – Εκάβη συνηθισμένη σε πολεμικές αναμετρή-
σεις και καταστάσεις επιφυλακής και αναμονής σε περιόδους πολέμου
προτιμά να υιοθετεί μια αποστασιοποίησης από τα γεγονότα και τις
διαστάσεις που λαμβάνουν στη συνείδηση των ανθρώπων και με γνώ-
μονα τη λογική και το μέτρο προσπαθεί να διατηρήσει την ηρεμία και
την ψυχική της ισορροπία. Ο συγγραφέας μέσα από την επιδέξια χρήση
της τεχνικής των αντίθετων χαρακτήρων (Νίνα – κυρά-Εκάβη) κατορ-
θώνει να δημιουργήσει εικόνες εξαιρετικής έντασης και ζωντάνιας αλλά
ταυτόχρονα να φωτίσει ολόπλευρα την εικόνα της κεντρικής του ηρωί-
δας που δεν είναι άλλη από τη Νίνα. Η αντιπαράθεσή της με την Εκάβη,
αντιπαράθεση που αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης
και ιδεολογικούς προσανατολισμούς καταδεικνύει άμεσα το σκοπό αυ-
τό του συγγραφέα. Στη συνέχεια, η αφηγήτρια – ηρωίδα και δια μέσου
αυτής και ο ίδιος ο συγγραφέας παρουσιάζει μια σειρά από δευτερεύο-
ντα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος της Νίνας που όλα μα-
ζί, το κάθε πρόσωπο με το δικό του ξεχωριστό στοιχείο, στοιχειοθετούν
και ολοκληρώνουν την ατμόσφαιρα. Η θεία Κατίγκω, συγγενικό πρό-
σωπο της Νίνας, όπως καταλαβαίνουμε από την προσφώνηση θεία, απο-
δοκιμάζει τη στάση της κυρα-Εκάβης και υιοθετώντας την ίδια νοοτρο-
πία με εκείνη της ηρωίδας του μυθιστορήματος, αποκαλύπτει την αγω-
νία της για την τύχη την μελλοντική των παιδιών της. Η εμφάνιση του
Αντώνη με τη στολή που το μεταξικό καθεστώς επέβαλε στη νεολαία ρί-
χνει φως σε πτυχές του σκληρού δικτατορικού καθεστώτος της εποχής
και παράλληλα αντιπαραθέτει στην παιδική αφέλεια και άγνοια τη δει-
νότητα της κατάστασης που επιτείνεται από την αναγγελία και την
έναρξη του πολέμου και στην Ελλάδα. Η αφηγήτρια με έμμεσο και ει-
ρωνικό τρόπο (μέσα από τα λόγια της)  εκφράζει τη δυσαρέσκειά της
απέναντι στη δικτατορία του Μεταξά και κάποιες καθιερωμένες ενέρ-
γειες που οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι καθημερινά να διεκπεραιώνουν
(όπως το κρέμασμα, το ανέβασμα και το κατέβασμα της σημαίας). Η κρι-
σιμότητα της κατάστασης αλλά και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος
στα εθνικά θέματα θα αποσιωπήσουν τέτοιου είδους τυπικές κατά την
αφηγήτρια ενέργειες και θα στρέψουν το ενδιαφέρον στον πόλεμο. Με 555
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ιδιαίτερα ειρωνική διάθεση εκφράζει την άποψη πως ο πόλεμος που γε-
νικά θεωρείται ως κάτι κακό και θλιβερό, είναι στην προκειμένη περί-
πτωση κάτι καλό αφού συντελεί στην αποσκλήρυνση και αποδυνάμωση
του μεταξικού καθεστώτος και καταστατικού. Η ίδια η αφηγήτρια με
έντονο τρόπο και διάθεση που κρύβει μιαν ικανοποίηση και μιαν ανα-
κούφιση προφέρει «ουδέν κακόν αμιγές καλού» ενώ στη συνέχεια πα-
ρακολουθούμε και τη δική της σταδιακή αλλαγή. Σ’ όλο το απόσπασμα
διακρινόταν από τα ανάμεικτα συναισθήματά της, από την ένταση και
την αγωνία της για το μέλλον της πατρίδας της και της οικογένειάς της
εξαιτίας του επερχόμενου πολέμου στην Ελλάδα ενώ οι εσωτερικές της
σκέψεις που έρχονταν στην επιφάνεια κάθε τόσο καταδείκνυαν την πά-
λη που γινόταν μέσα στην ψυχή της και τις συγκρούσεις από τις οποίες
υπέφερε. Στο τέλος ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει και η
ίδια, επέρχεται σαν ένα είδος αποκατάστασης της ψυχικής της τρικυ-
μίας, σαν ένα είδος ισορροπίας που τη βοηθά να συνεχίσει να ζει και να
υπομένει με θάρρος και χιούμορ τα πάθη που αναμένονται. Η αλλαγή
αυτή στο ήθος της ίσως οφείλεται στην εκ μέρους της συνειδητοποίηση
ότι δε μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και γεγονότων και στη
συνειδητοποίηση ότι από τη στιγμή που έχουν έτσι τα πράγματα,  η ίδια
πρέπει να αμυνθεί, να αναπτύξει τις εσωτερικές της αντιστάσεις, τις
αντιστάσεις του νου και τη ψυχής της, ώστε να ανταπεξέλθει στις επερ-
χόμενες συμφορές. Πρόκειται για μια γενναία και ηρωική στάση που
αποκαλύπτει την ανεξάντλητη ψυχική δύναμη την οποία κρύβει ο κάθε
άνθρωπος μέσα του και εξωτερικεύει σε δύσκολες στιγμές, όπως είναι
στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και η επέκταση
του στην Ελλάδα.

E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα 

Η γλώσσα του συγγραφέα με την έντονη προφορικότητα και τη χρη-
σιμοποίηση λέξεων και χαρακτηριστικών εκφράσεων της καθημερινής
ομιλίας κερδίζει σε ζωντάνια ενώ παράλληλα δημιουργεί μπροστά μας
παραστατικές δυναμικές εικόνες που κρατούν από την αρχή ως το τέλος
αμείωτο το ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικές λαϊκές εκφράσεις, όπως «χρω-
στάς της Μιχαλούς», «για του Μπούφου έφεξε» αποφορτίζουν κάπως τη
βαριά μελαγχολική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί από την είδηση
του πολέμου και προσδίδουν χιουμοριστικό ύφος στην όλη σύνθεση. 556
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ii) Ύφος / Mορφή 

Ο συγγραφέας καταφεύγει στη χρήση του α΄ενικού προσώπου και
προτιμά την τεχνική της εσωτερικής εστίασης, όπου ο αφηγητής συμμε-
τέχει ενεργά στα περιστατικά και στα γεγονότα της ιστορίας. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση πίσω από την αφηγήτρια βρίσκεται η βασική ηρωίδα
του μυθιστορήματος, η ίδια η Νίνα. Τέλος, ως προς την περιγραφή και
σκιαγράφηση των βασικών προσώπων (κυρίως στη σκηνή του Αντώνη
και της Νίνας) μπορούμε να πούμε πως ο συγγραφέας συνδυάζει ποικι-
λότροπα τόσο τη στατική όσο και τη δυναμική – άμεση παρουσίαση. Ο
Αντώνης παρουσιάζεται στατικά μέσα από την περιγραφή και τους χα-
ρακτηρισμούς που του αποδίδει η ίδια η Νίνα ενώ σε ελάχιστα σημεία,
κυρίως όταν μεταστρέφεται εσωτερικά, παρακολουθούμε τους λόγους
του χωρίς την παρέμβαση της αφηγήτριας. Αντίθετα, ο χαρακτήρας και
το ήθος της κεντρικής ηρωίδας αφήνεται να φανεί μέσα από τις συγκε-
χυμένες αντιδράσεις της, μέσα από τα λόγια και την καταγραφή των εσω-
τερικών της ανησυχιών και μέσα από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειές
της. Συνολικά, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυναμικό κείμενο που εξα-
σφαλίζοντας την πολυμορφία του και καταγράφοντας καθημερινές στιγ-
μές των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο και τον απόηχο των πολε-
μικών εξελίξεων διατηρεί τη δημοτικότητά του και δημιουργεί προσδο-
κίες στον αναγνώστη για τη (μελλοντική) εξέλιξη της πλοκής του.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Yπάρχουν εκφράσεις ηρωικών διαθέσεων στο κείμενο; Aν όχι,

γιατί;

Η μόνη έκφραση ηρωικής διάθεσης που μπορούμε να εντοπίσουμε
στο απόσπασμα είναι η στιγμή κατά την οποία ο Αντώνης, ο σύζυγος της
Νίνας, εμφορούμενος από πατριωτικά αισθήματα και διάθεση εκδίκη-
σης, εκφράζει την επιθυμία να τιμωρηθούν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί.
Ωστόσο, ακόμα κι αυτή η ηρωική διάθεση είναι υποτονική, από τη στιγ-
μή που κι ο ίδιος στη συνέχεια αναλογίζεται τη χαμένη νεότητά του, γε-
γονός που δεν του επιτρέπει να συμπεριφερθεί και να δράσει πλέον
ηρωικά. Tο γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι ο Ταχτσής στο συγκεκρι-
μένο κείμενο δεν επιδιώκει να προβάλλει την αγωνιστικότητα των συ-
μπατριωτών του ούτε να εξάρει το φιλελεύθερο φρόνημα και την αν- 557
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δρεία τους· επικεντρώνει τη ματιά του στις μικρές καθημερινές στιγμές
των απλών ανθρώπων, αυτών που βρίσκονται στα μετόπισθεν.

2. Σε ποιά σημεία και με τί τρόπο εκφράζεται στο κείμενο το αί-

σθημα του φόβου;

Τα σημεία στα οποία μπορούμε να πούμε πως εκφράζεται το αίσθη-
μα του φόβου είναι:

α. Το σημείο στο οποίο η αφηγήτρια – ηρωίδα αναφωνεί «έχουμε συ-
ναγερμό». Ο φόβος για τον επικείμενο πόλεμο και τα δεινά που θα επι-
φέρει παρουσιάζεται σε όλη του τη διάσταση μέσα από την επανάληψη
της συγκεκριμένης φράσης, αλληλοδιαδοχικά από την ίδια την ηρωίδα.

β. Το σημείο στο οποίο η Νίνα – η ηρωίδα λέει: «Μας κήρυξ’ η Ιτα-
λία...να ντυθεί αμέσως!»: ο φόβος ανάμεικτος με αγωνία δηλώνεται μέ-
σα από τη χρήση πλάγιας γραφής της λέξης «αμέσως»· ο συγγραφέας
κατ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να μας μεταφέρει και να μας κάνει να
συναισθανθούμε νοερά την εναγώνια χροιά της φωνής της αφηγήτριας
– ηρωίδας.

γ «Μήπως δεν αισθάνεται καλά; Να σου δώσω τις σταγόνες σου;»:
φόβος της αφηγήτριας για την υγεία του συζύγου της, που εκφράζεται
μέσα από τις δύο αλληλοδιαδοχικές ερωτήσεις της ιδίας.

δ. Χαρακτηριστικές φράσεις όπως: «Νομίζαμε πως έφθασε η Δευτέ-
ρα Παρουσία / στεκόμουν σα χαμένη / της λέω κατάπληκτη, αλίμονο στα
δικά μας τα παιδιά / έβαλε τα κλάματα» μέσα από το σημασιολογικό
τους φορτίο αποδίδουν στο έπακρο τα συναισθήματα φόβου που νιώ-
θουν τα διάφορα πρόσωπα και κυρίως η ίδια η ηρωίδα

3. Ποιές πληροφορίες μας δίνει ο συγγραφέας για το χαρακτήρα και

τις απόψεις του Aντώνη και πώς εξηγείται η «μεταμόρφωσή» του

μετά την κήρυξη του πολέμου;

Ο συγγραφέας μας παρουσιάζει το χαρακτήρα του Αντώνη μέσα από
τους χαρακτηρισμούς και την περιγραφή που του αφιερώνει η ίδια η
αφηγήτρια – ηρωίδα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα επίμονο
και ισχυρογνώμονα στις πεποιθήσεις του, άρρωστο σωματικά (η αφη-
γήτρια μας τον παρουσιάζει με αδύναμη καρδιά) που ζώντας μέσα στο
δικό του κόσμο δεν πιστεύει σε καμιά περίπτωση στην επικινδυνότητα
κήρυξης πολέμου. Αρχικά, μπορούμε να πούμε πως διακρίνεται από
μιαν αφέλεια και μια παιδικότητα, ιδιαίτερα όταν πιστεύει ακράδαντα
πως οι Γερμανοί εξαιτίας της φιλελληνικής τους νοοτροπίας και παι-
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δείας τους θα στραφούν εναντίον της Ελλάδας. Πρόκειται ίσως για ένα
τραγικό πρόσωπο που αγνοεί τον πραγματικό κίνδυνο. Ωστόσο, ύστερα
από την κήρυξη του πολέμου, παρατηρούμε πως μεταστρέφεται εσωτε-
ρικά· μετατρέπεται σε συγκινημένο πατριώτη ο οποίος επιθυμεί να εκ-
δικηθεί τους Γερμανούς για τις ψεύτικες υποσχέσεις τους και κατά συ-
νέπεια επιδιώκει νίκη της πατρίδας του. Η μεταστροφή του αυτή οφεί-
λεται προφανώς στην απογοήτευση που δοκίμασε και τη διάψευση των
προσδοκιών του από τους Γερμανούς, γι’ αυτό και γεμάτος αγανάκτη-
ση και αγωνιστικό πνεύμα στρέφεται εναντίον τους.

4. Προσπαθήστε να εντοπίσετε χιουμοριστικά στοιχεία στο κείμε-

νο. Tι πιστεύετε ότι προσφέρουν τα στοιχεία αυτά σε μια αφή-

γηση με θέμα τον πόλεμο;

Χιουμοριστική διάθεση προσδίδουν: ο χαρακτηρισμός της Μαρίας,
της κόρης της Νίνας, ως Μπούφου, ως δηλαδή ανόητου και χαζού πλά-
σματος, η σκηνή κατά την οποία η Νίνα γεμάτη οργή αποδίδει χαρακτη-
ρισμούς στην κόρη της, όπως «κάτσ’ εδώ να ψοφήσεις...του Φώτη» αλ-
λά και η επανάληψη  της λέξης Μπούφος στο τέλος του αποσπάσματος
όπου η υπηρέτρια με σατυρική και ανάλαφρη διάθεση σχολιάζει την
προσπάθεια της μικρής Μαρίας ν’ αποφύγει το σχολείο. Όλα αυτά τα
στοιχεία καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο μιας αφήγησης με κύριο θέμα
τον πόλεμο βοηθούν στη συναισθηματική αποφόρτιση του μελαγχολι-
κού κλίματος που δημιουργείται από το δυσάρεστο γεγονός του πολέ-
μου. ΄Ετσι, ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει πιο ευχάριστα
την εξέλιξη των γεγονότων που εστιάζουν σε γεγονότα και περιστατικά
της καθημερινής ζωής και κατ’ αυτόν τον τρόπο να ξεχάσει για λίγο τη
σοβαρότητα του γεγονότος αυτού.

Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Γιατί σε ορισμένα σημεία του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί
πλάγια γραφή; Τι επιχειρεί να μεταδώσει μ’ αυτόν τον τρόπο όσον
αφορά το χαρακτήρα των ηρώων του;

2. Να περιγράψετε συνοπτικά το ήθος της βασικής ηρωικής της Νίνας
και να εντοπίσετε αν υπάρχουν μεταβολές – αλλαγές στον ψυχισμό
της στην αρχή και στο τέλος του αποσπάσματος. 559
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«∏ ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË»
ƒEA °A§ANAKH

A. ¢HMIOYP°O™

Γεννήθηκε στο Hράκλειο της Kρήτης το 1947. Σπούδασε Iστορία και
Aρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Έχει εκδώσει τα έργα: Πλην
εύχαρις (1975), Tα ορυκτά (1979), Tο κέϊκ (1980), Πού ζει ο λύκος
(1982), Oμόκεντρα διηγήματα (1986), και τα μυθιστορήματα: O βίος του
Iσμαήλ Φερίκ πασά (1989), Θα υπογράψω Λουί (1993) και Eλένη, ή ο
Kανένας (1998).

B. EI™A°ø°IKO ™HMEIøMA

Το μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη αναφέρεται στη ζωή της Ελένης
Αλταμούρα – Μπούκουρα, της πρώτης Ελληνίδας ζωγράφου που κατόρ-
θωσε μεταμφιεσμένη σε άντρα να μαθητεύσει σε μια από τις πιο σημαντι-
κές σχολές ζωγραφικής στην Ιταλία. Καταργώντας τα καθιερωμένα κοι-
νωνικά πρότυπα της εποχής που ήθελαν τη γυναίκα περιορισμένη, χωρίς
δικαιώματα στη μόρφωση και τη γνώση η ίδια επιχειρεί το ακατόρθωτο:
αλλάζοντας την ταυτότητά της να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο
μεταίχμιο δύο φύσεων (αντρικής και γυναικείας), μακριά από την πατρί-
δα της. Η συγγραφέας κατορθώνει να συνταιριάσει με έναν τρόπο μονα-
δικό ιστορικά με βιογραφικά στοιχεία σ’ ένα φόντο μυθοπλαστικό, δημι-
ουργώντας ένα από τα πιο ωραία μυθιστορήματα της εποχής της.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η συγγραφέας αναφέρεται στην πε-
ρίοδο της νεότητας της Ελένης, όταν καταφθάνει με τον πατέρα της
στην Ιταλία και τελικά αποφασίζει να μεταμφιεσθεί σε άντρα προκειμέ-
νου να υπηρετήσει το όνειρό της που δεν είναι άλλο από τη ζωγραφική
και την αγάπη προς την τέχνη.

°. ¢OMH TOY EP°OY

Nοηματικές ενότητες - Πλαγιότιτλοι

1η ενότητα («Έξω από τη Νάπολη...ήδη είχα μιλήσει με το εγώ»): η
ηρωίδα δοκιμάζει τα ανδρικά ρούχα με τα οποία προτίθεται να μεταμ-560
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φιεστεί και να παρουσιαστεί στη σχολή ζωγραφικής στην οποία θέλει να
θητεύσει. Προσπάθεια να αποβάλλει την παλιά της μορφή, αυτή της γυ-
ναίκας (την οποία ωστόσο δεν ξεχνά) και να αρχίσει να σκέπτεται με
την αρρενωπή της ταυτότητα. Ταύτιση της παλιάς και της νέας μορφής.

2η ενότητα («Στον κήπο του πανδοχείου είχαμε...λίγο πριν φύγει»):
Η σκηνή στο καφενείο – το τραγούδι της ηρωίδας που συγκινεί το νεα-
ρό σερβιτόρο και που αποκαλύπτει την αγάπη για την πατρίδα αλλά και
για την αίσθηση της ελευθερίας. Επιστροφή του πατέρα της στην Αθήνα·
οι συμβουλές του να μην ξεχνά, να μη λησμονεί τον τόπο και την κατα-
γωγή της.

3η ενότητα («Δεν το λησμόνησα...Ελένη και Κανένας»): Η ηρωίδα πε-
ριγράφει το όνειρο στο οποίο η μορφή της Μπουμπουλίνας, ντυμένη ως
άντρας, κυριαρχεί και την καθοδηγεί να πάρει της σωστή απόφαση. Προ-
σπάθεια της ηρωίδας να ερμηνεύσει το όνειρο και το φάσμα της Μπου-
μπουλίνας. Η αρχική της σκέψη να ντυθεί άντρας για να γίνει δεκτή στη
σχολή ζωγραφικής μετουσιώνεται σε ρεαλιστική και γεμάτη αυτοπεποί-
θηση απόφαση, γι’ αυτό και μετονομάζει τον εαυτό της ως Κανένα.

¢. ANA§Y™H ¶EPIEXOMENOY TOY EP°OY

i) Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα

Σε α΄ ενικό αφηγηματικό πρόσωπο, παρακολουθούμε την άφιξη της
ηρωίδας στη Νάπολη, όταν ήδη έχει πάρει την απόφασή της να ντυθεί
άντρας. Αγοράζει ανδρικά ρούχα, τα δοκιμάζει και προσπαθεί να προσ-
διορίσει την ταυτότητά της, να εξοικειωθεί με την καινούρια της εικόνα
χωρίς ωστόσο να ξεχνά τη γυναικεία της φύση. Η συγγραφέας μας με-
ταφέρει κατευθείαν στη σκηνή με το καφενείο, όπου η ηρωίδα τραγουδά
ένα πατριωτικό τραγούδι και μέσα από τα λόγια της συγκινεί το σερβι-
τόρο. Ο πατέρας της αναχωρεί για την Αθήνα και της υπενθυμίζει την
καταγωγή της· αυτή είναι που θα τη στηρίξει στο δύσκολο έργο της. Από
τα λόγια του πατέρα της, ο νους της ηρωίδας μεταφέρεται αυτόματα στο
όνειρο όπου επικρατεί η μορφή της Μπουμπουλίνας, ντυμένης αντρικά,
η οποία λειτουργεί ως πρότυπό της και την εμπνέει να συνεχίσει το δύ-
σκολο δρόμο που αποφάσισε να ακολουθήσει. Τελικά, η ηρωίδα στερε-
ώνει και επικυρώνει τις αρχικές σκέψεις της να ντυθεί άντρας προκει-
μένου να παρουσιαστεί στη σχολή ζωγραφικής, αποκαλώντας τον εαυ-
τό της Κανένας.
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ii) Νοηματική απόδοση - Xαρακτηρισμός προσώπων

1η ενότητα: Σε α΄ ενικό αφηγηματικό πρόσωπο η συγγραφέας από
την πρώτη γραμμή του αποσπάσματος μας τοποθετεί στον τόπο και το
χρόνο της αφήγησης. Τόπος είναι η Νάπολη της Ιταλίας και χρόνος,
όπως έχουμε πληροφορηθεί και από το σχετικό εισαγωγικό σημείωμα,
τα νεανικά χρόνια της ηρωίδας, όταν αποφασίζει να μεταβεί με τον πα-
τέρα της στη Νάπολη για να σπουδάσει ζωγραφική. Μέσα από περιγρα-
φικό ρόλο, η συγγραφέας μας παρουσιάζει τις ενέργειες της ηρωίδας
Ελένης που διαδέχονται η μία την άλλη από τη στιγμή που έχει φθάσει
στον ξένο τόπο. Από την πρώτη στιγμή γίνεται φανερή η πρόθεσή της να
μεταμφιεσθεί σε άνδρα για να μπορέσει να φοιτήσει στη σχολή ζωγρα-
φικής που ονειρεύεται, καθώς από τις πρώτες κιόλας γραμμές πληρο-
φορούμαστε για την αγορά ενός ανδρικού κοστουμιού που πρόκειται να
γίνει ο συνένοχος της μεταμφίεσής της, το μέσο για να πραγματοποιή-
σει το άπιαστο όνειρό της. Οι κινήσεις της ηρωίδας, έτσι όπως αποτυ-
πώνονται μέσα στο κείμενο, μέσα από τις σύντομες, κοφτές φράσεις
που παρατίθενται σε επαλληλία, προδίδουν σπασμωδικότητα και η
αγωνία της για να μην γίνει αντιληπτή αποκαλύπτει τον ενδόμυχο φόβο
της γι’ αυτό το τολμηρό της εγχείρημα. Παρακολουθούμε την ηρωίδα
στα αρχικά στάδια της επερχόμενης μετάλλαξής της, όταν η ίδια δεν έχει
πάρει ακόμα την οριστική απόφασή της γι’ αυτή της την απόπειρα αλλά
κυριαρχείται ακόμα από αισθήματα αμφιβολίας και δισταγμού. Το πιο
σημαντικό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι η προσπάθεια που κάνει
να εξοικειωθεί με τον καινούριο της εαυτό, με την καινούρια εικόνα την
οποία λογικό είναι να μην μπορεί, όπως αφήνει και η ίδια να φανεί, να
συνηθίσει καθώς αντιστρατεύεται τη γυναικεία φύση και μοίρα της. Η
εναλλαγή του γ΄ ενικού με το α΄ ενικό αφηγηματικό πρόσωπο έχει σαν
στόχο να φέρει στην επιφάνεια τη συνειδησιακή σύγχυση που επικρατεί
στη ψυχή της, ανάμεσα στην παλιά και τη νέα της εικόνα. Με μια διάθε-
ση προοικονομίας και προσήμανσης, η ηρωίδα και πίσω από αυτήν η
συγγραφέας μας προετοιμάζει για τα όσα θα παρακολουθήσουμε στη
συνέχεια του μυθιστορήματος. Η χαρακτηριστική φράση της ηρωίδας
Ελένης «η υπεσχημένη γη θα άφηνε πάνω μου ανεξίτηλα τα ίχνη της ζω-
ής» αποτελεί μια υπαινικτική αναφορά στα μελλοντικά γεγονότα της
ζωής της, τα οποία εκτυλίσσονται στο μυθιστόρημα, όταν στην Ιταλία
θα γνωρίσει το μεγάλο έρωτα της ζωής της ο οποίος όντως θα αφήσει
ανεξίτηλα τα ίχνη του πάνω στην ίδια και την ψυχή της.

2η ενότητα: Η ματιά της συγγραφέα μας μεταφέρει αυτόματα στο
χώρο του καφενείου, όπου τοποθετεί την ηρωίδα της να απαγγέλλει στί-562
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χους που αναφέρονται στην αξία και τη σημασία της ελευθερίας. Η ηρω-
ίδα μεταμφιεσμένη σε άντρα υμνεί και προσδοκά την ελευθερία. Τα λό-
για της αυτά μπορούν να θεωρηθούν συμβολικά και αλληγορικά και να
συνδεθούν άμεσα και λογικά με τη δική της ψυχολογική και συναισθη-
ματική κατάσταση λίγο πριν το μεγάλο της βήμα, λίγο πριν τις εξετάσεις
και τη δοκιμασία της για την είσοδό της στη σχολή ζωγραφικής. Ο ύμνος
προς την ελευθερία που ανταποκρίνεται πλήρως στο φρόνημα και τις
σκέψεις της και βρίσκει απήχηση και στην καρδιά του νεαρού σερβιτό-
ρου δεν είναι παρά η προσωπική της έκκληση να απελευθερωθεί από τα
κοινωνικά δεσμά που την καθηλώνουν και δεν της επιτρέπουν τη γνώση
και τη μόρφωση και με μέσο τη μεταμόρφωση να σπάσει τα δεσμά, να
πραγματοποιήσει το όνειρό της και τελικά να κατακτήσει τη δική της,
την εσωτερική ελευθερία της.

Από τη σκηνή στο καφενείο, ο νους της ηρωίδας μεταφέρεται κατευ-
θείαν στον πατέρα της, ο οποίος αφού τη συνόδευσε στην Ιταλία και τη
βοήθησε να υλοποιήσει το α΄ σκέλος του ονείρου της αναχωρεί, δίνο-
ντας έτσι τη δυνατότητα στην νεαρή κοπέλα να αναμετρηθεί πλέον μό-
νη της με τις δυνάμεις του νου και της ψυχής της και να εφαρμόσει το
σχέδιό της. Για πρώτη φορά η ίδια αποκαλύπτει το πάθος της για τη ζω-
γραφική, την επιθυμία της να διακριθεί σε μια περιοχή όπου ήταν αυ-
στηρά απαγορευμένη για γυναίκες και έμμεσα προοικονομείται η τελευ-
ταία σκηνή, όπου η ηρωίδα παρουσιάζεται συνειδητοποιημένη και απο-
φασιστική όσο ποτέ άλλοτε. Οι συμβουλές του πατέρα προς την κόρη να
μη λησμονήσει την καταγωγής της, το γεγονός δηλαδή ότι είναι Ελληνί-
δα, φανερώνουν το βαθύ δεσμό των απλών ανθρώπων με την πατρίδα
τους και προβάλλουν ένα διαχρονικό θέμα που από την εποχή του Ομή-
ρου και μετά σταθερά επαναλαμβάνεται και επανέρχεται: η αγάπη για
την πατρίδα, η ανάμνηση αυτής αλλά και η ελπίδα του νόστου αποτελεί
το μοναδικό στήριγμα του ξενιτεμένου, αποτελεί πηγή δύναμη αλλά και
το μοναδικό δεσμό του με το γενέθλιο τόπο του. Οι φράσεις του πατέρα
μας παραπέμπουν στην ηρωική μορφή του Οδυσσέα που νοσταλγούσε
την πατρίδα του και λαχταρούσε να ξαναδεί τον καπνό που βγαίνει από
την εστία του σπιτιού του. Οι διακειμενικές αναφορές είναι άμεσες, διά-
χυτες και κατορθώνουν να προβάλλουν ακόμα πιο έντονα την αγάπη
για την πατρίδα και την καταγωγή. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ηρωίδα
παρευρισκόμενη σε ξένο τόπο, στην Ιταλία και όντας σε ακόμα δυσμε-
νέστερη θέση, καθώς καλείται να υπηρετήσει έναν ρόλο που αντίκειται
στην ίδια της τη φύση, είναι ανάγκη να θυμάται την καταγωγή της.
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3η ενότητα: Όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει η ίδια η ηρωίδα, η
Ελένη, η ανάμνηση της καταγωγής και της πατρίδας αποκτά για την ίδια
προσωπικά ιδιαίτερη βαρύτητα. Μέσα από τη συνειδητοποίηση του ότι
είναι και παραμένει Ελληνίδα, θυμάται όχι μόνο την καταγωγή και τους
συναισθηματικούς δεσμούς με τη γενέτειρά της αλλά πολύ περισσότερη
τη γυναικεία της φύση η οποία καλυμμένη κάτω από το πέπλο της
αντρικής παρενδυσίας, τείνει να ξεχαστεί. Στη συνέχεια, ο λόγος της
μας μεταφέρει κατευθείαν στο όνειρο που βλέπει με πρωταγωνίστρια
την ηρωίδα του αγώνα του 1821, τη Μπουμπουλίνα. Η Μπουμπουλίνα
εμφανίζεται στο όνειρο της ηρωίδας όχι με τα συνηθισμένα της ρούχα,
αλλά ντυμένη αντρικά, να κατευθύνει και να καθοδηγεί τον αγώνα αλ-
λά και παράλληλα να απευθύνει συμβουλές προς την ηρωίδα. Η Μπου-
μπουλίνα γίνεται το πρότυπο ζωής για την ηρωίδα ενώ το όνειρο στο
οποίο προφητικά κυριαρχεί η μορφή της ενδεδυμένη με ανδρική φορε-
σιά γίνεται η κινητήρια δύναμη που θα την οδηγήσει να πάρει την τελι-
κή απόφασή της και να ντυθεί και η ίδια ως άντρας. Η Μπουμπουλίνα
ενσαρκώνει τον έρωτα για την πατρίδα και την ελευθερία για χάρη του
οποίου δέχθηκε να απεκδυθεί για λίγο τη γυναικεία μορφή της και να υι-
οθετήσει αντρικούς τρόπους συμπεριφοράς, προκειμένου να ενθαρρύ-
νει τους πολεμιστές και να πετύχει το σκοπό της. Ο παραλληλισμός με
την ηρωίδα είναι άμεσος καθώς και η ίδια κατευθύνεται και καθοδηγεί-
ται από έναν απαράμιλλο έρωτα, έναν έρωτα που κυριεύει το είναι της
και συγκλονίζει την ψυχή της και που δεν είναι άλλος παρά ο έρωτας
για την τέχνη, ο έρωτας και η αποκλειστική θήτευση στο χώρο της ζω-
γραφικής. Η ίδια η ηρωίδα αναρωτιέται για την προφητικότητα του
ονείρου και του φάσματος της Μπουμπουλίνας λίγο πριν ξεκινήσει η
δική της δοκιμασία και αποκαλύπτει την αποφασιστική καμπή / στροφή
που παίρνει η ζωή της μετά το όνειρο.

Οι αρχικοί της δισταγμοί γι’ αυτό το δύσκολο εγχείρημα στο οποίο
καλείται να δοκιμαστεί, αίρονται μετά την προτροπή και την ευεργετι-
κή επίδραση της μορφής της αθάνατης ηρωίδας· έτσι η ίδια αντιμέτωπη
με τον εαυτό της, με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες της, αποκαλεί πλέ-
ον τον εαυτό της όχι με το αρχικό όνομά της, το γυναικείο αλλά με τη
λέξη Κανένας, μια λέξη ουδέτερη, μια λέξη που δεν αποκαλύπτει το φύ-
λο της. Μέσα από τη λέξη αυτή αφήνει να φανεί μέγεθος της θυσίας της,
θυσία που φθάνει μέχρι και την άρνηση της ταυτότητάς της  ενώ συγ-
χρόνως η συγγραφέας σκιαγραφεί την τραγικότητα της μορφής της, τρα-
γικότητα που προκαλεί συγκίνηση και ανασύρει τα συναισθήματα και τη
συμμετοχή του αναγνώστη στο δράμα της.564
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E. TEXNIKH – TEXNOTPO¶IA TOY EP°OY

i) Γλώσσα

Η γλώσσα που προτιμά η συγγραφέας είναι η δημοτική γλώσσα που
μέσα από την καταφυγή στη συνδυαστική χρήση επιθέτου και ουσιαστι-
κού κατορθώνει να μας δώσει εξαίσιες περιγραφές και έξοχες εικόνες. 

ii) Ύφος / Mορφή 

Σε όλο το απόσπασμα κυριαρχεί το α΄ ενικό αφηγηματικό πρόσωπο,
γεγονός που προσδίδει στην αφήγηση ζωντάνια αλλά και εξομολογητι-
κό χαρακτήρα, φέρνοντας στην επιφάνεια καθαρά βιογραφικά στοιχεία
από τη ζωή της μεγάλης ζωγράφου. Η παρεμβολή του ονείρου στην αφή-
γηση κατορθώνει να δημιουργήσει μια φαντασιακή και υποβλητική
ατμόσφαιρα μέσα στην οποία συμπλέκονται αξεδιάλυτα πραγματικά
και μυθολογικά γεγονότα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μυθιστόρημα κερ-
δίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη καθώς η γραμμικότητα της αφήγη-
σης σπάει μέσα από την προβολή των συναισθημάτων και των ενδόμυ-
χων σκέψεων της ηρωίδας.

™T. A¶ANTH™EI™ ™TI™ EPøTH™EI™
TOY ™XO§IKOY BIB§IOY

1. Ποιοί ήταν οι «μάρτυρες της μεταμόρφωσης» της Eλένης; Tι φα-

νερώνει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στο κείμενο;

Οι μάρτυρες της μεταμόρφωσης της Ελένης, της ηρωίδας του απο-
σπάσματος δεν είναι παρά τα ίδια τα στοιχεία της φύσης, καθώς η με-
ταμφίεσή της γίνεται στο φυσικό περιβάλλον. Το μπλαβό της θάλασσας,
το κεραμιδί και το ωχρό της πολιτείας, το κοντινό πράσινο, το φωτεινό
ουρανί και το φλύαρο των ασπροκίτρινων χαμομηλιών είναι οι αδιά-
ψευστοι μάρτυρες αυτής της μεταμόρφωσης που γίνεται κατά κάποιο
τρόπο μυστικά και κρυφά, από το φόβο μήπως αποκαλυφθεί η ταυτότη-
τά της. Ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο παρατίθενται στο κείμενο φα-
νερώνει τη συμμετοχή όλης της φύσης με τα στοιχεία της σ’ αυτή τη μυ-
σταγωγική διαδικασία που λαμβάνει χώρα μπροστά της, σαν να πρόκει-
ται για μια μυστική ένωση της ηρωίδας μαζί της, σαν να θέλει η ηρωίδα
να αποκαλύψει και να εκμυστηρευτεί μόνο στη φύση το μυστικό της, ξέ-
ροντας πως θα το κρατήσει κρυφό. Η φύση παρουσιάζεται με τέτοιο 565
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τρόπο ώστε όλη απ’ άκρη σ’ άκρη να γίνεται συνένοχη της μεταμόρφω-
σης της ηρωίδας.

2. «Σαν τη σπίθα …είχαν απαγορευτεί». Συσχετίστε τις ιστορικές

ανφορές του χωρίου με την ατμόσφαιρα της εποχής και με την

προσωπικότητα της Eλένης.

Οι στίχοι που λυρικά προφέρει η ίδια η ηρωίδα κατά τη διάρκεια της
παραμονής της στο καφενείο άμεσα παραπέμπουν στην επαναστατική
ατμόσφαιρα της εποχής, όταν στην Ιταλία, όπου διαδραματίζονται τα
γεγονότα της αφήγησης, επικρατεί επαναστατικός αναβρασμός και επα-
ναστατικά κινήματα. Όλη αυτή η αναστάτωση συσχετίζεται με την επι-
θυμία της ελευθερίας που για όλους τους ανθρώπους και συγκεκριμένα
για τους Ιταλούς εκείνη την εποχή αποτελεί πρωτεύον και κατεξοχήν
αγαθό. Επομένως, η λέξη λευτεριά που παρουσιάζεται σαν σπίθα που
κρύβεται μέσα στις στάχτες παραπέμπει στη διάθεση των ανθρώπων της
εποχής να αγωνιστούν προκειμένου ν’ αποτινάξουν το ζυγό της δουλεί-
ας και να κατακτήσουν την πολυπόθητη ελευθερία. Όσον αφορά στην
ίδια την ηρωίδα, οι στίχοι αυτοί μπορούν κάλλιστα να συσχετιστούν με
την επιθυμία της να απελευθερωθεί από τα δεσμά της εποχής της και το
κοινωνικό κατεστημένο, έτσι ώστε ελεύθερη πια, με ελεύθερο νου και
πνεύμα να πραγματοποιήσει το όνειρό της, τη θήτευσή της δηλαδή σε
σχολή ζωγραφικής. Επομένως, για την ίδια την Ελένη η ελευθερία έχει
σχέση περισσότερο με την εσωτερική της ελευθερία την οποία τόσο πο-
λύ ποθεί να κατακτήσει.

3. Ποιό είναι το πρότυπο της Eλένης στο δύσκολο δρόμο που ανοί-

γεται μπροστά της και γιατί το έχει επιλέξει; Aπαντήστε, αφού

διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό απόσπασμα.

Το πρότυπο της Ελένης στο δύσκολο δρόμο που ανοίγεται μπροστά
της είναι η ηρωική μορφή της Μπουμπουλίνας, της αγωνίστριας του
1821 που προβάλλει μπροστά της και κυριαρχεί και κατακλύζει τα όνει-
ρά της. Η ίδια η ηρωίδα έχει επιλέξει ως πρότυπο και ως παράδειγμα τη
Μπουμπουλίνα τόσο γιατί προφητικά παρουσιάζεται μπροστά της, όσο
κυρίως γιατί ενσαρκώνει τη δύναμη, τη θέληση, το θάρρος να πάει ενά-
ντια στους κανόνες της εποχής, προκειμένου να υπηρετήσει το ιδανικό
της, τον πόθο της για λευτεριά. Η Μπουμπουλίνα είναι η γυναίκα που
κινούμενη από τον έρωτα της ελευθερίας και της ελεύθερης πατρίδας δε
διστάζει να ντυθεί άντρας προκειμένου να εμψυχώσει τους υπόλοιπους
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αγωνιστές και ν’ αποτελέσει υπόδειγμα πυγμής και ακαταμάχητης θέλη-
σης. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ηρωίδα, η Ελένη, κινούμενη από τον
έρωτά της για την τέχνη και ειδικότερα για τη ζωγραφική, αποφασίζει
να ντυθεί άντρας, να μεταμφιεσθεί και να αλλάξει ταυτότητα, για να
υπηρετήσει από τη μεριά της αυτό που αγαπά, τη ζωγραφική. Η ηρωίδα
επομένως επιλέγει τη Μπουμπουλίνα, γιατί νιώθει πως κάποια κοινή
μοίρα τις συνδέει και είναι το μόνο πρόσωπο που έχοντας πράξει ανά-
λογα σε δύσκολες στιγμές μπορεί να την καθοδηγήσει σωστά και να την
εμψυχώσει κατάλληλα.

4. H αφηγηματική τέχνη της Pέας Γαλανάκη συνδυάζει το ρεαλισμό

με το ονειρικό στοιχείο. Eντοπίστε αυτά τα στοιχεία μέσα στο

κείμενο και εξετάστε το αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει

από το συνδυασμό τους.

Η αφηγηματική τέχνη της συγγραφέα κατορθώνει να συνδυάσει καί-
ρια και εύστοχα τόσο τη ρεαλιστική τεχνοτροπία όσο και το ονειρικό
στοιχείο. Ο ρεαλισμός της Γαλανάκη διαχέεται αρμονικά στο μεγαλύτε-
ρο μέρος του αποσπάσματος μέσα από την παράθεση των ενεργειών της
ηρωίδας, μέσα από τη χαρακτηριστική σκηνή στο καφενείο όπου ύστερα
από ένα γεύμα τραγουδά, μέσα από τη σκηνή του αποχωρισμού με τον
πατέρα της. Μικρές καθημερινές στιγμές της ζωής της ηρωίδας στην Ιτα-
λία προβάλλονται μπροστά μας  με ζωντάνια και παραστατικότητα.
Από την άλλη όμως, πέρα από τα ρεαλιστικά στοιχεία της αφήγησης,
μπορούμε να εντοπίσουμε και στοιχεία ονειρικά, όπως διαφαίνονται
μέσα από το όνειρο της ηρωίδας και το όραμα με την οπτασία της
Μπουμπουλίνας. Ο αρμονικός συνδυασμός ρεαλισμού και ονειρικού
στοιχείου δημιουργεί μια καλαίσθητη ισορροπία μέσα από την οποία το
φαντασιακό στοιχείο προβάλλει όχι για να μειώσει τη σημασία της αλή-
θειας και της πραγματικότητας αλλά αντίθετα για να ενισχύει και να
την ολοκληρώσει, προβάλλοντας πάνω στην πραγματικότητα και τις μυ-
στηριακές δυνάμεις που υπάρχουν. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται
το ενδιαφέρον του αναγνώστη ο οποίος γοητεύεται από τη συναισθημα-
τική ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα από το ονειρικό στοιχείο, συ-
γκρατείται όμως κάτω από το βάρος της πραγματικότητας προκειμένου
να εισδύσει καλύτερα στην ψυχή των ηρώων.
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Z. ™YM¶§HPøMATIKE™
EPMHNEYTIKE™ EPøTH™EI™

1. Λαμβάνοντας υπόψιν σας τα όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό ση-
μείωμα του αποσπάσματος, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το συγκε-
κριμένο μυθιστόρημα ως ένα είδος βιογραφίας; Αν ναι, να δικαιολο-
γήσετε την απάντησή σας.

2. Γιατί η μεταμφίεση της ηρωίδας θεωρείται πρωτότυπη, ιδιαίτερα για
τα δεδομένα της εποχής της;
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