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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΛ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 

 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

[με παράλληλη αξιοποίηση του ΣΠΛ του Κ. Βάρναλη] 

Αγγέλα Γιώτη 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης «συνδέθηκε με εκείνα τα ρομαντικά προτάγματα που 

εντάχτηκαν οργανικά αργότερα ως κατάλοιπα στις ευρύτερες ιδεολογικές διεργασίες 

και στα ρεύματα ιδεών του 19
ου

  και 20
ου

 αιώνα: τη μεγαλοϊδεατική ρητορεία, την 

επική αντίληψη της ιστορίας, τη μαρτυρική θυσία του έθνους, την ηρωική 

αντίστασαη του λαού απέναντι σε κάθε ‘ξένη αφεντιά’, τη διαρκή πάλη του 

Ελληνισμού με την ξενοκρατία, την πατριδολατρία, την πολιτική και λογοτεχνική 

έκφραση μιας συλλογικής εθνικής συνείδησης» [Παπαθεοδώρου 2009, 31]. Δεν 

αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι στα σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ανθολογείται με δύο κατεξοχήν «εθνικά» ποιήματά του: 

 «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Γ’ Γυμνασίου, στην παράδοση της εξύμνησης των κλεφτών στα δημοτικά 

τραγούδια 

 αποσπάσματα από το μεγάλο συνθετικό ποίημα «Φωτεινός» στα Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου.  Εδώ ο Λευκαδίτης Βαλαωρίτης 

αφήνει τους αρματολούς και τους κλέφτες, την Ήπειρο και τη Ρούμελη, 

τους αγώνες τους πρόσφατους του ’21 και θεματοποιεί ένα τοπικό 

γεγονός του 14ου αιώνα, την «Επανάσταση της Βουκέντρας». 

 

Και στις δύο περιπτώσεις εντάσσεται σε ευρύτερη γραμματολογική και όχι θεματική 

ενότητα, αυτήν της Επτανησιακής Σχολής, με προεξάρχοντες τους ποιητές Κάλβο και 

Σολωμό. Οι  δύο πρώτες παρακάτω δραστηριότητες στόχο έχουν να αξιοποιηθεί ο 

ΣΠΛ ώστε να ανιχνευθεί με έναν νέο τρόπο η παρουσία ποιητών της Επτανησιακής 

Σχολής στην ιστορία της νεοελληνικής ποίησης, μέσα από ένα κριτήριο διακειμενικό 

και εσωτερικό. Η τρίτη προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα προχωρά σε μια 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2365,8990/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2365,8990/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6372/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6372/
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θεματική διερεύνηση μέσω συγκριτικής εξέτασης: θα ερευνήσουμε τις αλλαγές του 

ποιητικού λεξιλογίου από τον Βαλαωρίτη στον Βάρναλη, καθώς η έμφαση 

μετατοπίζεται από την ανάδειξη του έθνους στην αναπαράσταση της κοινωνίας, και 

μάλιστα της κοινωνίας του λαϊκού περιθωρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο 

του Κώστα Βάρναλη. 

  

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

 

1.  ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΩΝΥΜΑ 

Διερευνούμε συγκριτικά τους καταλόγους κυρίων ονομάτων στα ποιητικά έργα του 

Σολωμού και του Βαλαωρίτη προκειμένου να συνθέσουμε τη σχέση των δύο ποιητών 

μέσα από την ποιητική ανθρωπογεωγραφία τους, η οποία αντιστοιχεί σε ιδιαίτερο 

σύστημα αξιών, ιδεών και αντιλήψεων. 

 Αρχικά εμμένουμε στον Βαλαωρίτη και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αυτό 

που σημειώνει ο Γ. Παπαθεοδώρου, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του 

Βαλαωρίτη από τη συγκρότηση ενός «εθνικού μαρτυρολογίου» μέχρι την 

αναγόρευσή του ως «εθνικού ποιητή» με τη δημόσια απαγγελία του «Ανδριάντα του 

Αοιδίμου Γρηγορίου Ε΄» στις 25 Μαρτίου 1872. Έτσι ένα πρώτο ερώτημα που 

τίθεται είναι ποιο είναι λοιπόν αυτό το «εθνικό μαρτυρολόγιο» που κατασκευάζεται 

στα ποιητικά έργα του Βαλαωρίτη. 

 Στη συνέχεια οι άξονες σύγκρισης με το σολωμικό έργο είναι ποικίλοι: 

-ποια η παρουσία ανδρικών και ποια η παρουσία γυναικείων μορφών στα έργα των 

δύο ποιητών; 

-ποιο το ποσοστό παρουσίας ιστορικών προσώπων; 

-ποιο το χωρικό πεδίο δράσης των ποιημάτων και ποια η σχέση αυτής της ποιητικής 

γεωγραφίας με τα φαντασιακά σύνορα του ελληνικού έθνους κατά τον 19
ο
 αιώνα; 

 

Επιπλέον ανιχνεύουμε τη σχέση ιστορίας-λογοτεχνίας στο έργο των δύο αυτών 

ποιητών μέσα από τους δείκτες που έχουμε συγκεντρώσει. Για τον σκοπό αυτό 

μπορεί να αξιοποιηθεί και η χρονογραμμή της ελληνικής ιστορίας που είναι 
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διαθέσιμη στο περιβάλλον των Ψηφίδων: http://www.greek-

language.gr/Resources/literature/education/greek_history/index.html. 

Οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώσουν δεδομένα με βάση τη μελέτη της ποιητικής 

ανθρωπογεωγραφίας και έμφαση στην αναζήτηση ιστορικών προσώπων, 

προκειμένου να εμπλουτίσουν με περισσότερα στοιχεία τη συγκεκριμένη 

χρονογραμμή. Μπορούν επίσης να προχωρήσουν και στην κατασκευή ενός ψηφιακού 

λογοτεχνικού χάρτη. 

 

 

2. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ ΣΤΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, με αφετηρία το έργο του Α. Βαλαωρίτη 

 

Ως επέκταση της προηγούμενης δραστηριότητας και με αφορμή το ποίημα «Η Δάφνη 

και το Αηδόνι» του Βαλαωρίτη, προκειμένου να συζητήσουμε τη σχέση του 

Βαλαωρίτη με τους «λογοτεχνικούς προγόνους» του, αξιοποιούμε ως αφετηρία την 

Ανεμόσκαλα, προκειμένου να χαρτογραφήσουμε ευρύτερες «ποιητικές συνομιλίες». 

 

Αρχικά διερευνούμε την παρουσία του Σολωμού: 

α) σε τίτλους και στο κυρίως σώμα των ποιημάτων του συνόλου των ποιητών της 

Ανεμόσκαλας 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/greek_history/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/greek_history/index.html
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β) στις αφιερώσεις / motti και σε άλλα παρακειμενικά στοιχεία (με βάση τις επιλογές 

αναζήτησης που μας δίνουν τα ειδικά κριτήρια αναζήτησης) 
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Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο για την ανίχνευση της παρουσίας του έτερου μείζονος 

ποιητή του πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα, του Κάλβου. Με αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές μπορούν να εντοπίσουν  διακειμενικές και διαχρονικές ρήξεις και συνέχειες 

στο σώμα της νεοελληνικής ποίησης και να εντοπίσουν σημεία σύγκλισης και 

απόκλισης στις πορείες πρόσληψης των δύο ποιητών στα μετέπειτα ποιητικά έργα. 

Ας μην ξεχνάμε πως στις πρώτες εποχές της ποίησης του νεοσύστατου νεοελληνικού 

κράτους, οι δύο ποιητές λογίζονταν αντίθετοι και αντίπαλοι. Όπως σημείωνε ο 

Κωστής Παλαμάς κάνοντας έναν απολογισμό της δική του συμβολής σε μια νέα 

αποτίμηση της καλβικής ποίησης: 

 

Η αντιδημοτικότητα  [του Κάλβου] πήγαζεν ίσα ίσα από την Επτάνησο, όσο κι αν 
ήταν ο Κάλβος Επτανήσιος, μάλιστα από τον τόπο που γέννησε και τον ίδιο το 
Σολωμό. Οι Επτανήσιοι ποιητές, που γνώριζαν και που λατρεύανε το Σολωμό, για 
τον Κάλβο δείχνανε πως τίποτα δεν ξέρανε και η αντιπάθειά τους ήτανε φανερή. 
[...] Στην κληρονομιά των Σολωμικών η αντιπάθεια είχε παραδοθή εκδηλωμένη ή 
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σε σιωπή καταφρονετική ή σε λακωνική δογματική εχθροπάθεια. [Άπαντα, Η’, σ. 
538] 

 

Αντίθετα, στη διάλεξη του Σεφέρη σε καιρό πολέμου στην Πρετόρια της Νότιας 

Αφρικής, το Δεκέμβρη του 1941, οι δύο ποιητές συγκλίνουν: 

 

Είναι αρκετά συγκινητικό ν’ ακούει κανείς την ίδια έκφραση, στην ίδια εποχή, από 
δύο ποιητές που ακολούθησαν τόσο διαφορετικούς δρόμους. Κινήματα της 
φαντασίας θέλει να ζωγραφίσει ο Σολωμός, κινήματα της ψυχής θέλει να μιμηθεί 
ο Κάλβος.  

 

Την ίδια εποχή ο Σεφέρης, θυμούμενος και την πρώτη παλαμική διάλεξη για τον 

Κάλβο το 1888, θα αποτυπώσει και ποιητικά τις σκέψεις του: 

[Προμετωπίδα σε μια αντιγραφή των «Ωδών»] 

«Θλίβει ο καπνός το διάστημα γαλάζιον των αέρων…» — διαβάζω Κάλβο, που τύπωσε στα ’26 και 
τον γνωρίσαμε στα ’88· και που έμεινε αξομολόγητος στα γεροντάματα, σαν ένα «ραγισμένο βάζο», 
στα χέρια μιας γριάς Εγγλέζας δασκάλας, σύμβολο ακατάλυτο και φριχτό 

για όσους επιμένουν να γράφουν στίχους ή πρόζα που κανείς δεν καταλαβαίνει, και γυρεύουν να 
δοξαστούν, οι τυχάρπαστοι, από τους λογάδες και τους σοφούς, ενώ θα να ’ταν χίλιες φορές 
προτιμότερο, και η τέχνη πολύ πιο ευτυχισμένη, αν πήγαιναν στην Εκάλη να μαζεύουν κούμαρα, ή 
στη Γλυφάδα να ψαρεύουν ροφούς. 

Τράνσβααλ, 11. 12. 1941 

 

Το παραπάνω ποίημα είναι διαθέσιμο στο σεφερικό corpus της Ανεμόσκαλας και οι 

σχετικοί στίχοι εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης με τον τύπο Καλβ*. Τι 

είδους αποτελέσματα μας δίνει λοιπόν η αναζήτηση στον ΣΠΛ όλων των ποιητών; 
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Αν συμπεριλάβουμε στην αναζήτηση αφιερώσεις και motti, βρισκόμαστε 

μπροστά στην παρακάτω εικόνα: 
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Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και την έφεση της ποιητικής φαντασίας για παραγωγή 

νεολογισμών, αναζητούμε και λέξεις σύνθετες με το *καλβ* και εντοπίζουμε τη 

σεφερική «Ωδή εις μικοκάλβειους στροφάς». 

 

 

Τέλος, για να ξαναγυρίσουμε στην αφετηρία μας, μια ακόμα δραστηριότητα θα 

μπορούσε να είναι η ανίχνευση των σημασιολογικών διακυμάνσεων της λέξης 

«ελευθερία*» στον Βαλαωρίτη, τον Κάλβο και τον Σολωμό, που μας επιτρέπουν να 

δούμε μια συνολικότερη εικόνα της σύλληψης του περιεχομένου της λέξης στον 19
ο
 

αιώνα, τον κατεξοχήν αιώνα των εθνικών αγώνων. 
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3. ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ «ΜΑΥΡΟΣ» στον 

Βαλαωρίτη και στον Βάρναλη – Από τον εθνικό στον κοινωνικό ποιητή 

 Διερευνώντας την ποιητική ανθρωπογεωγραφία στα έργα του Αριστοτέλη 

Βαλαωρίτη είδαμε πώς αυτή συμβάλλει στην καθιέρωσή του ως εθνικού ποιητή, 

μέσα και από την κατασκευή ενός «εθνικού μαρτυρολόγιου». Με τις επόμενες 

δραστηριότητες, μέσω της απρόσμενης και παράδοξης συγκριτικής εξέτασης δύο 

ποιητών που δεν εντάσσονται στην ίδια σχολή, θεματική κλπ. θα ερευνήσουμε τις 

αλλαγές του ποιητικού λεξιλογίου καθώς η έμφαση μετατοπίζεται από την ανάδειξη 

του έθνους στην αναπαράσταση της κοινωνίας, και μάλιστα της κοινωνίας του λαϊκού 

περιθωρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο του Κώστα Βάρναλη. 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Εξετάζοντας κάνεις την παρουσία του Κ. Βάρναλη στα σχολικά εγχειρίδια εντοπίζει 

τα παρακάτω ποιήματά του να ανθολογούνται στα Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας γυμνασίου και λυκείου:   

ΚΝΛ, Γ΄ Γυμνασίου: 

- «Ορέστης» 

ΚΝΛ, Α΄ Λυκείου: 

- «Οι μοιραίοι» 

- [Πάλι μεθυσμένος είσαι] 

- «Το πέρασμά σου» 

- «Οι πόνοι της Παναγιάς» (απόσπασμα) 

 

Το βάρος της γνωριμίας των μαθητών με τον ποιητή πέφτει στα τέσσερα ποιήματα 

που βλέπουμε να εμπλουτίζουν το βιβλίο των Κειμένων της Α΄ λυκείου. Στο 

εγχειρίδιο, που στόχο έχει να παρουσιάσει στους μαθητές που ξεκινάνε το λύκειο ένα 

πανόραμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας διαιρώντας την σε τέσσερις κατηγορίες: από 

το δημοτικό τραγούδι ώς την νέα αθηναϊκή σχολή και τους συνεχιστές της, ο 

Βάρναλης συμπληρώνει κάπως αμήχανα τη νέα αθηναϊκή σχολή. Τοποθετείται στους 

ποιητές που ακολουθούν τον Παλαμά, δίπλα στους σημαντικούς ανένταχτους, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/352/2378,9092/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6042/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6043/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6044/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6045/
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Καβάφη και Σικελιανό. Λιγότερο σημαντικός, αλλά εξίσου ανένταχτος: από τους 

ποιητές «που συμβάλλουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στην ανανέωση της ποίησης» 

σύμφωνα με τη γενική εισαγωγή του εγχειριδίου.  

Και είναι γεγονός: πέρα από τη δυσκολία που δημιουργεί η κατηγοριοποίηση 

της λογοτεχνίας, και μάλιστα αυτή που γίνεται για τις ανάγκες μιας σχολικής 

παρουσίασης, ο Βάρναλης παρέμεινε στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα 

ποιητής δύσκολα κατατάξιμος σε γενιές και σχολές. Οπωσδήποτε μακριά από το 

πνεύμα της σχολής του Παλαμά, παρά τον παρνασσικό τόνο που χαρακτηρίζει την 

πρώτη του συλλογή, τις Κηρήθρες (1905). Όταν εκδίδεται, ο Βάρναλης είναι 21 ετών. 

Έχει δηλαδή ο ίδιος σχεδόν την ηλικία που έχει και η συντελεσμένη πλέον αλλαγή 

που προσκόμισε στην τέχνη η περίφημη γενιά του 1880. Βέβαια, η συντελεσμένη 

αυτή αλλαγή σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να θεωρηθεί περαιωμένη ή 

παρωχημένη: ο Παλαμάς δεν έχει γράψει ακόμα ούτε τις μεγάλες συνθέσεις του [Ο 

Δωδεκάλογος του Γύφτου (1907), H Φλογέρα του βασιλιά (1910)]. Ωστόσο ο 

Βάρναλης, ακόμα κι αν στο ξεκίνημά του είναι ευκολότερο να εντοπίσει κανείς τα 

ποιητικά του πρότυπα ανάμεσα στους προγενέστερους ποιητές, είναι φτιαγμένος για 

να υπηρετήσει άλλου είδους ανάγκες ποιητικές.  

Το Φως που καίει (1922) έχει χαρακτηριστεί το πρώτο «μαρξιστικό έργο στα 

ελληνικά», στοιχείο που αποτελεί ένα ισχυρό γνώρισμα κατάταξης: Ο Βάρναλης 

καθώς μυείται στη μαρξιστική ιδεολογία εμφανίζει μια αυξημένη πίστη στον 

κοινωνικό ρόλο της λογοτεχνίας, και δημιουργεί μια ποιητική σύνθεση από τις 

πρώτες, πράγματι, που συνδέουν εξ αντικειμένου τη λογοτεχνία με την πολιτική και 

διαμορφώνουν με τρόπο δραστικό την αντίληψη μας, κυρίαρχη ακόμα και σήμερα, 

για το περιεχόμενο της έννοιας στρατευμένη τέχνη.  

 

 

3.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η ανάδειξη των συναισθημάτων γίνεται κάποτε για τον Βάρναλη ζήτημα 

λαϊκής ποιητικής έκφρασης. Υπό αυτή την έννοια ο Βάρναλης είναι το αντίθετο του 

poeta doctus, ένας ποιητής που αγγίζει τα όρια της αφελούς, συναισθηματικής 
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ποιητικότητας: θέλει να μιλήσει απλά και το κάνει σα να είναι το ποιητικό του 

υποκείμενο ένας από τους λαϊκούς του ήρωες, που εκφράζεται με ένταση, με θέρμη. 

Ο Βάρναλης εκφράζει, όπως υποστηρίζει ο Μ. Λαμπρίδης, την «πίκρα του άξιου, του 

προχωρημένου και συνειδητού ατόμου για τη διάστασή του με το περιβάλλον του, 

για τη μόνωσή του, και την αδυναμία του» [Il gran rifiuto 34]. Ενώ εύστοχα 

περιέγραψε την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ανάδυση του συναισθήματος της 

απελπισίας και της οραματικής εφορίας και ο Γ. Δάλλας: «ως εκεί που ο πόνος 

αδρανεί τη θέληση και βρίσκει αναπλήρωση στα όνειρα, εκεί που η εξαθλίωση 

λιμνάζει σε εφιάλτες ή παρηγορείται με οράματα, προτού περάσει στην εξέγερση» 

[Δάλλας, 57]. 

 

Κείμενο αναφοράς: Το ποιητικό έργο του Βαλαωρίτη και του Βάρναλη 

Παραδείγματα όρων αναζήτησης: μαυρ* καθώς και άλλοι όροι συνδηλωτικοί 

συναισθημάτων 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΟΥ 

Στη ζήση αυτή που τη μισούμε, 

στη γης αυτή που μας μισεί 

κι όσο να πιούμε δε σε σβηούμε, 

πόνε πικρέ και πόνε αψύ, 

που μας κρατάς και σε κρατούμε· 

 

σ’ αυτήν τη μαύρη γης και ζήση, 

που περπατούσαμε τυφλά 

κι ανθός για μας δεν είχε ανθίσει 

κι ούτε σε δέντρον αψηλά 

κρυμμένο αηδόνι κελαηδήσει, 

 

ήρθες Εσύ μιαν άγιαν ώρα, 

όραμα θείο και ξαφνικό, 

και γέμισε ήλιο, ανθόν, οπώρα, 

κελαηδισμόν παθητικό 

όλ’ η καρδιά μας, όλ’ η χώρα. 

 

Αχ! τόσο λίγο να βαστάξει 

τούτ’ η γιορτή κι η Πασκαλιά!... 

Έφυγες κι έχουμε ρημάξει 

ξανά και πάλι. Η Πασκαλιά 

γιατ’ έτσι λίγο να βαστάξει!    
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Την παράθεση του βαρναλικού ποιήματος «Το πέρασμά σου»  στο σχολικό εγχειρίδιο 

ακολουθεί το ερώτημα που καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να 

«παρακολουθήσουν τη συναισθηματική κλιμάκωση κατά τη διαδρομή του ποιήματος 

επισημαίνοντας τις κυριότερες λέξεις που την εκφράζουν». Ο ΣΠΛ προσφέρει εδώ τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εξετάσουν επιπλέον τη γενικότερη δυναμική που 

πιθανόν αναπτύσσουν στο έργο του Βάρναλη οι λέξεις-κλειδιά που καλούνται να 

εντοπίσουν.   

 Ολόκληρο το ποίημα είναι δομημένο πάνω στην εύγλωττη αντίθεση που 

δημιουργεί η άθλια, μισητή ζωή πάνω στη μαύρη γη και η ευφρόσυνη ζωή στον 

ιδανικό τόπο του, πρόσκαιρου έστω, οράματος. Βάσει αυτής της αντίθεσης 

αναπτύσσεται και μια ακόμα, των συναισθημάτων που εκφράζει το συλλογικό 

ποιητικό υποκείμενο: μίσος και απελπισία από τη μια, χαρά και εφορία από την άλλη. 

Η πρώτη λέξη που καλούνται να επισημάνουν οι μαθητές και ο μαθήτριες είναι 

φυσικά το ρήμα «μισούμε». Μια αναζήτηση της λέξης μέσω του ΣΠΛ, αλλά και 

άλλων μορφών και παράγωγών της, θα αναδείξει την πραγματικά συχνή χρήση της: 8 

εμφανίσεις του τύπου «μίσος», 8 του τύπου «μίση», 3 του τύπου «μισώ», 6 του τύπου 

«μισεί» και 2 του τύπου «μισούν».  Η λέξη «πόνος» συμπεριλαμβάνεται επίσης στον 

κατάλογο των λεκτικών δεικτών που αποτελούν συνδηλώσεις αρνητικών 

συναισθημάτων. Η αναζήτηση στον ΣΠΛ με το επίθεμα «πον*» αποδίδει το 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα των 26 λημματικών τύπων με 73 συνολικά εμφανίσεις. 

Αντίστοιχα το επίθεμα «πικρ*» αποδίδει 8 λημματικούς τύπους με 19 εμφανίσεις και 

το επίθεμα «μαυρ*» 21 τύπους με 73 εμφανίσεις οι περισσότερες από τις οποίες 

είναι συνδηλωτικές ενός αρνητικού συναισθήματος: 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6044/
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Η εικόνα της αναγεννημένης φύσης ήδη στη δεύτερη στροφή δημιουργεί το πεδίο της 

αντίθεσης, που κορυφώνεται στις επόμενες στροφές με την περιγραφή ενός τοπίου 

οραματικού, αναστάσιμου. Οι λέξεις που χρωματίζουν το συναίσθημα της εφορίας ως 

όροι αναζήτησης στον ΣΠΛ αποδίδουν μια πύκνωση όχι ανάλογη με αυτή που 

παρατηρήσαμε στις λέξεις της προηγούμενης ομάδας, αλλά αξιοσημείωτης: 11 τύποι 

του επιθέματος «γιορτ*» με 14 εμφανίσεις, 2 τύποι της λέξης «Πάσκα» με 5 

εμφανίσεις κτλ.  

 

 Στη συνέχεια επιλέγουμε να εστιάσουμε στις εμφανίσεις του μαύρου 

χρώματος, με όλες τις συνδηλώσεις του. Επεκτείνοντας την αναζήτηση με τον τύπο 

μαυρ* στον ΣΠΛ αρχικά του Βάρναλη και στη συνέχεια του Βαλαωρίτη, μπορούμε 

να εντοπίσουμε τον τρόπο αξιοποίησης του εύρους της σημασίας του συγκεκριμένου 

επιθέτου. 

 

Τα παραπάνω ενδεικτικά αποτελέσματα από την αναζήτηση στο ψηφιακό corpus του 

Βαλαωρίτη αποτελούν ήδη ασφαλή δείκτη της διαφορετικής ποιητικής θερμοκρασίας 

του συγκεκριμένου χρώματος. Αναζητήσεις όπως αυτές μπορούν να αποτελέσουν την 

αφετηρία για τον εντοπισμό κυριολεκτικών και μεταφορικών χρήσεων του επιθέτου. 

Τελικός στόχος της διερεύνησης των μαθητών είναι η διαπίστωση τυχόν μετατόπισης 
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από την αξιοποίησή του για απόδοση ηρωικών επεισοδίων της εθνικής ζωής στην 

λειτουργία του στο πλαίσιο κοινωνικής κριτικής.
1
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1 Εδώ μας ενδιαφέρει η αξιοποίηση του ΣΠΛ για την πολλαπλή προσέγγιση του ποιητικού 

έργου του Βαλαωρίτη. Σε περίπτωση που θέλουμε να εμμείνουμε στην ανάλυση του έργου 

του Βάρναλη, μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον ΣΠΛ για να 

εντοπίσει εικόνες (αλλά και τη γλώσσα) του κοινωνικού περιθωρίου, π.χ. με την αναζήτηση 

με τον όρο «μπεκρής» και τους λημματικούς του τύπους. Η εξαθλιωμένη και αδιέξοδη ζωή 

του συλλογικού υποκειμένου στο ποίημα «Το πέρασμά σου» το κατατάσσει στην ομάδα των 

«μοιραίων» που περιγράφει και το ομώνυμο ποίημα. Κι αν παρατηρήσει κάνεις λίγο 

καλύτερα διαπιστώνει ότι και ο Κωνσταντής, ο ήρωας του [Πάλι μεθυσμένος είσαι] είναι κι 

αυτός ένας «μοιραίος».  Ο αλήτης, ως λογοτεχνικός ήρωας του μεσοπολέμου, επικρατεί στα 

έργα του Βάρναλη αυτής της εποχής.  


