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 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ1:ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ. 

 

Περίληψη 

Το άρθρο πραγματεύεται την προσωπικότητα και την λογοτεχνική δημιουργία του Μ. 

Αναγνωστάκη μέσα από τα κείμενα λογοτεχνών και κριτικών. Παρατίθεται το ποίημα του 

Φοβάμαι, και η ανάλυση των συγκείμενών του ενώ διερευνάται η εκλεκτική συγγένειά του 

με το έργο του Β.Brecht. Στη συνέχεια ακολουθεί μια νύξη στην αρχαία ελληνική 

γραμματεία σχετικά με την δημοκρατία και την τιμωρία των τυράννων η οποία καταλήγει 

στην κριτική θεώρηση όσων μελετήθηκαν. 

Λέξεις Κλειδιά: Μ. Αναγνωστάκης, Λογοτεχνική Δημιουργία, Κριτική, Ποίηση 

Summary 

The article deals with the personality and literary creation of M. Anagnostakis through critics. 

We come through his poem I am Afraid, and the analysis of it as though the eclectic affinity 

with the work of B. Brecht. Then follows a hint of the ancient Greek secretariat on the 

democracy and the punishment of  tyranny which leads to the critical consideration of those 

who have been studied. 
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Ο Νάσος Βαγενάς  με τον τίτλο :   «Για τον Μανόλη Αναγνωστάκη: Ο ποιητής ως 

κριτικός»2 αναλύει με σαφήνεια τις θέσεις του ποιητή. Αρχικά αναφέρεται στο έργο του και 

ταυτόχρονα σχολιάζει τις θέσεις όσων  ασχολήθηκαν  με τον Αναγνωστάκη. Ο Νάσος 

Βαγενάς  γράφει:  « Η ιδέα του Αναγνωστάκη για το κριτικό του κείμενο είναι γνωστή. Μας 

τη δηλώνει ο ίδιος στους προλόγους των   κριτικών του βιβλίων. Μιλώντας για τα 

αντιδογματικά γράφει ότι:  έχουν περισσότερο χαρακτήρα και ύφος  ντοκουμέντου  με 

προορισμό την εκλαΐκευση  και τη μαχητική προβολή  ορισμένων απόψεων  μέσα στα 

πλαίσια μιας επείγουσας επικαιρότητας και πολύ λιγότερο, ή διόλου, αξιώσεις  θεωρητικής 

προσφοράς. «Θα έλεγα» σημειώνει  στα  Συμπληρωματικά,  «ότι  η κριτική αποτέλεσε ένα 

πάρεργο για μένα, αν είχα πράγματι ξεκαθαρίσει τι εννοούμε με το πάρεργο  και ποια η 
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διαφορά του από το λεγόμενο Έργο3». Μελετώντας εκτενώς τις απόψεις του γράφοντα, θα 

λέγαμε πως ο Βαγενάς από το κείμενό του,  συμπεραίνει ότι ο Αναγνωστάκης ήταν ένας 

κριτικός ποιητής. 

Η ΑΝΤΙΔΟΓΜΑΤΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ4  

 Κατά τον Βαγενά,  ο Αργυρίου θεωρεί ότι ο  ποιητής  έχει μια ταυτότητα και όχι δύο 

προσωπεία  και ο Μουλλάς   θεωρεί την κριτική του Αναγνωστάκη ιδεολογική. Ο Βαγενάς 

αναφέρει  επιγραμματικά  τις επισημάνσεις για  την κριτική του Αναγνωστάκη:« Αρνούμαστε 

την ταύτιση ιδεολογίας και έργου τέχνης.  «Η σωστή   τοποθέτηση»   απέναντι στη ζωή και στο 

κοινωνικό φαινόμενο είναι κάτι πολύ διάφορο   από τη   «σωστή τοποθέτηση» και στο 

φαινόμενο «τέχνη». Ο λογοτέχνης δεν πρέπει να έχει καμία δέσμευση  ή υποχρέωση ή οφειλή, 

τα  προβλήματα του εποικοδομήματος είναι πολύ πιο πολύπλοκα, πιο ασαφή , πιο ασυνείδητα 

από τα προβλήματα της βάσης, και δεν επιδέχονται οριστικές και ασυνείδητες λύσεις». 

Γίνονται λοιπόν δύο  σημαντικές διευκρινίσεις: « Ο Αναγνωστάκης είναι  από τους πρώτους, 

αν όχι πρώτος, που διατυπώνει  αντιρρητική –και μάλιστα  αιρετική –κριτική  για τις περί 

τέχνης ιδέες του πολιτικού του  χώρου»… Η δεύτερη  διευκρίνιση  που θα πρέπει να 

κάνουμε είναι ότι η ιδεολογική  κριτική του Αναγνωστάκη είναι μια κριτική  που η σκευή 

της  απορρέει όχι από αφηρημένες ιδέες, αλλά από τη μελέτη των πραγμάτων, από τη μελέτη 

του συγκεκριμένου («η τέχνη είναι  κατ εξοχήν ένα  πεδίο  του συγκεκριμένου»)». 

  Επιπλέον επισημαίνεται5 η επανασύνδεση του Αναγνωστάκη με  «… τις πλέον 

φωτισμένες  εκφράσεις της μαρξιστικής  κριτικής- με τις θέσεις του Μαρξ  και του Έγκελς 

για τη λογοτεχνία του Λούκατς, Μπρέχτ   ή του  Φίσερ. Στον Αναγνωστάκη αποδίδονται δύο 

ιδιότητες:Η  πρώτη  ιδιότητα είναι ποιότητα της κριτικής του διατύπωσης …και  η δεύτερη  

ιδιότητα του κριτικού  λόγου του Αναγνωστάκη είναι η ιστορική σημασία του. Διότι ο λόγος  

αυτός  ανατάραξε τα νερά, προκάλεσε ζυμώσεις  όχι μόνο στον χώρο  της αριστερής 

κριτικής6». Συμπερασματικά τα κείμενα του Αναγνωστάκη ανήκουν στη «βαθιά 

επικαιρότητα». Σύμφωνα με άλλους μελετητές7:Ο Αναγνωστάκης, κάθε άλλο παρά 

συμμεριζόταν τις κυρίαρχες απόψεις της λογοτεχνικής κριτικής. Όπως περιγράφει και ο 

ίδιος: «Κατά καιρούς μ’ έχουν χαρακτηρίσει καθαρά πολιτικό ποιητή. Προσωπικά δεν νομίζω 

ότι είμαι πολιτικός ποιητής. Είμαι ερωτικός και πολιτικός μαζί. Συνδυάζονται αυτά τα δύο. 

Είναι η εποχή που τα συνδύαζε αυτά τα δύο. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κανείς ερωτικός 

ποιητής, ξεχνώντας το πολιτικό πλαίσιο εκείνης της εποχής που ήταν φουντωμένα τα πολιτικά 
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πάθη»8. Επίσης στον χαρακτηρισμό: «ποιητής της ήττας» ο ίδιος  γράφει: «Δεν παραδέχομαι 

την ταμπέλα Ποίηση της ήττας ή όπως αλλιώς, που αβασάνιστα έχει πολιτογραφηθεί κι έχει 

σφραγίσει έναν μόνιμο τρόπο κριτικής συμπεριφοράς. Θα προκαλούσα να αντιπαραθέσουμε 

μια άλλη ποίηση της εποχής που θα την βαφτίζαμε “ποίηση της νίκης” ή έστω “ποίηση της μη 

ήττας”. Εγώ τέτοια ποίηση δεν βλέπω.»9.Στην κοινωνική και λογοτεχνική  του παρουσία ο 

Αναγνωστάκης  «.. εμφανίστηκε σαν ποιητής μέσα στην κατοχή, όταν, μαθητής, ακόμα, του 

Γυμνασίου, το 1942, δημοσίευσε δουλειά του στο περιοδικό «Πειραϊκά Γράμματα», που 

εξέδιδαν Ε.Α.Μ.ίτες και άλλοι προοδευτικοί λογοτέχνες του Πειραιά, και το 1944 στο 

ΕΠΟΝίτικο φοιτητικό περιοδικό «Ξεκίνημα», του οποίου ήταν αρχισυντάκτης10.   Ο ίδιος  

είναι ο ποιητής, ο αγωνιστής, ο   αντιστασιακός που καταδιώχτηκε, φυλακίστηκε και το 1948 

καταδικάστηκε σε θάνατο. Αυτοί οι ίδιοι που υμνούσαν  τη χούντα και απέφευγαν  το 

συγχρωτισμό με τους τίμιους πατριώτες μετά την πτώση  της: βγήκαν στις πλατείες με 

σημαιάκια κραυγάζοντας «Δώστε τη χούντα στο λαό». Παραθέτουμε στη συνέχεια το ποίημά 

του Αναγνωστάκη  Φοβάμαι.  

 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ  ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΣΥΣΗΣ ΣΤΙΣ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ Μ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ:ΦΟΒΑΜΑΙ. 

«Φοβάμαι τους ανθρώπους που εφτά χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια 

ωραία πρωία –μεσούντος κάποιου Ιουλίου–βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας 

«Δώστε τη χούντα στο λαό. 

Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες 

στη δική σου. 

Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου 'κλειναν την πόρτα μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια και 

τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. 

Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και τα 'σπαζαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ 

και τώρα τα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράκι της Φαραντούρη και έχουν και 

«απόψεις». 

Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε 

λοιδορούν γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο. 
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Φοβάμαι, φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.» 

 Οι ίδιοι  άνθρωποι  που  συνεργάστηκαν με  τη  δικτατορία τώρα πρώτοι και 

καλύτεροι  δρέπουν τα αγαθά της δημοκρατίας. Αυτούς φοβάται ο ποιητής σχηματικά 

βέβαια, γιατί η ζωή του   δεν κατατρύχονταν από φόβο, αλλά ήταν γεμάτη από αντιστασιακή 

δράση. Παράλληλοι βίοι  με το ποίημα του  Μπρέχτ  που θα μελετηθεί παρακάτω. 

  

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΒΕRTOLT BRECHT:  Ή ΠΩΣ 

Η ΓΡΑΦΙΔΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ.11 

Ο παραλληλισμός  με την ποίηση του   B. Brecht  είναι πάντα επίκαιρος. Η 

καταπίεση, η αγωνιστική και αντιστασιακή δράση της εργατικής τάξης δεν κλονίζεται 

μπροστά στην εξουσία. Ο συγχρωτισμός τον λογίων με τους ανθρώπους του μόχθου είναι  

αψευδές τεκμήριο της  δημοκρατικής συνείδησης των δημιουργών: 

 «Αυτοί που έγραψαν, πάνω σε χρυσοποίκιλτες έδρες καθισμένοι, θ’ ανακριθούν 

να πουν για κείνους που τις χλαμύδες τους έχουν υφάνει.  

Δεν είναι για τις θαυμαστές τους σκέψεις, Που τα βιβλία τους, προσεχτικά θα 

εξεταστούν, αλλά κάποια τυχαία φράση, που ρίχνει φως σε μερικές πτυχές απ’ 

τη ζωή των υφαντών, Θα διαβαστεί μ’ ενδιαφέρον, καθώς τ’ αχνάρια 

ξεσκεπάζει των δοξασμένων μας προγόνων.  

Λειμώνες ολάκεροι της Λογοτεχνίας Σε φράσεις έξοχες γραμμένες, προσεχτικά 

θα εξεταστούν, για να βρεθούν σημάδια πως και τότε αντάρτες υπήρχαν μέσα 

στην καταπίεση.  

Πυρετικές στα υπερφυσικά όντα επικλήσεις. Απόδειξη θα είναι πως κριτές 

θνητοί γινόνταν στους θνητούς. Η εξαίσια των λέξεων αρμονία, θα φανερώσει 

μόνο πως για πολλούς τότε, δεν βρίσκονταν τίποτα να φάνε.  

Στον νέο αιώνα θα δεχτούν τον έπαινο,Εκείνοι που γραφαν,  

πάνω στο γυμνό χώμα καθισμένοι. Εκείνοι που κάθονταν  

ανάμεσα στους φτωχούς, εκείνοι που κάθονταν μαζί με τους ανθρώπους  
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που αγωνίζονταν.  

Εκείνοι που μιλούσαν για τα έργα των ανθρώπων, που αγωνίζονταν. Με τέχνη 

ειπωμένα, στην ευγενική γλώσσα που πριν προοριζόταν για ύμνους στη δόξα 

των Βασιλιάδων Όσα για την αδικία αναφέρουν και καταγγέλλουν θα κρατούν 

για πάντα τα αποτυπώματα των φτωχών. Γιατί σε εκείνους απευθύνονταν αυτοί. 

Τα κουβαλούσαν μαζί τους, κάτω απ’ τα μουσκεμένα στον ιδρώτα πουκάμισά 

τους, Σπάζοντας τους κλοιούς των αστυφυλάκων Για να τα φέρουν στους δικούς 

τους. Ναι θάρθει ο καιρός που Αυτοί οι γλυκόλαλοι, γκαρδιακοί,  

οργισμένοι, αισιόδοξοι άνθρωποι, πού γραφαν πάνω στο γυμνό χώμα 

καθισμένοι, Με τους φτωχούς και τους αγωνιστές τριγύρω. Δημόσια θα δεχτούν 

τον έπαινο12.  

Από τη μια πλευρά   αυτοί που  έγραψαν καθισμένοι σε χρυσοποίκιλτες έδρες  

και από την άλλη  αυτοί που έγραψαν καθισμένοι πάνω στο χώμα.13» 

Οι αρχαίοι έλληνες ,οι θεμελιωτές της δημοκρατίας , καθιέρωσαν   με ψήφισμα 

την ποινή που αρμόζει σε όσους πρόδωσαν τη δημοκρατία.    «…Και έλαβαν 

officia από τους τυράννους, θα δεχτούν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης, όπως 

αναφέρεται στο ψήφισμα που ακολουθεί»14:  

 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΦΑΝΤΟΥ 410 

π.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ 

ΤΥΡΑΝΝΩΝ. ΄Η ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ  ΔΕΟΣ   ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. 

«Αν κάποιος καταλύσει την αθηναϊκή δημοκρατία ή κατέχει κάποιο αξίωμα κατά το 

χρόνο που η δημοκρατία έχει καταλυθεί να θεωρείται εχθρός των Αθηναίων και να 

θανατώνεται χωρίς τιμωρία εκείνου που τον σκότωσε. Η περιουσία του να δημεύεται και το 

ένα δέκατο να κατατίθεται στο ταμείο της θεάς Αθηνάς. Ο εκτελεστής του ενόχου και όποιος 

τον συμβούλευσε, να είναι αναμάρτητος και αμόλυντος όλοι δε οι Αθηναίοι, κατά φυλές και 

δήμους, να θανατώσουν ζωντανά σφάγια, και να ορκιστούν ότι θα θανατώσουν όποιον 

πράξει τέτοια έργα, ο όρκος τους να είναι ο εξής: θα συντελέσω και με λόγια και με έργα και 
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με την ψήφο και με το ίδιο μου το χέρι αν το μπορώ στη θανάτωση εκείνου που θα 

καταλύσει τη δημοκρατία στην Αθήνα. Τα ίδια θα πράξω και για όποιον καταλάβει κάποιο 

αξίωμα, αφού θα έχει καταλυθεί η δημοκρατία και για όποιον επιχειρήσει να γίνει τύραννος 

ή συνεργήσει στην επιβολή τυραννίας. Και αν κάποιος άλλος τον σκοτώσει θα τον θεωρήσω 

αναμάρτητο μπροστά στους θεούς και δαίμονες. Γιατί σκότωσε εχθρό των Αθηναίων και 

αφού ξεπουλήσω ολόκληρη την περιουσία του σκοτωμένου, θα δώσω τα μισά σε αυτόν που 

τον σκότωσε, χωρίς να του στερήσω τίποτα και αν κανείς καθώς θα σκότωνε ή επιχειρούσε 

να σκοτώσει κάποιον από αυτούς (τους τυράννους) χάσει τη ζωή του θα εκδηλώσω την 

ευγνωμοσύνη μου και σε αυτόν και στα παιδιά του όπως, τους όρκους που έχουν δοθεί στην 

Αθήνα ή στο στρατόπεδο η οπουδήποτε αλλού εναντίον του δήμου των Αθηναίων τους 

καταργώ και ακυρώνω. Για τα παραπάνω όλοι οι Αθηναίοι να δώσουν τον νόμιμο όρκο προ 

των Διονυσίων, θυσιάζοντες ζωντανά σφάγια και να εύχονται όποιος τηρεί τον όρκο του να 

ιδεί πολλά και καλά, ο επίορκος να καταστραφεί ο ίδιος και η οικογένειά του15». 

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  

Ο Μανόλης Αναγνωστάκης αντιμετωπίζει με παρρησία τους ισχυρούς της γης. 

Ταυτόχρονα  αναφέρεται και στο περιβάλλον του που δυστυχώς  συνεργάζεται   στην 

κατάλυση των  αξιών και  γίνεται ο μεσάζων κρίκος  μεταξύ της τυραννίας και των 

τυράννων. Αυτούς τους συνανθρώπους  του οικτίρει  ο ποιητής με την ποίησή  του, Τους 

ανθρώπους που μεταμορφώνονται από δαίμονες  σε αγγέλους  και μάλιστα  πλειοδοτούν, 

όταν αποκαθίσταται η δημοκρατία. Βγαίνουν στις πλατείες και ζητωκραυγάζουν  για την 

κατάλυση της τυραννίας, ενώ μέχρι  χθες  ήταν οι εκλεκτοί της και μάλιστα  δήμιοι των 

αγωνιστών και των αντιστασιακών. Αυτούς φοβάται ο ποιητής και γράφει: «Φοβάμαι τους 

ανθρώπους που εφτά χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία –

μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας «Δώστε τη 

χούντα στο λαό». «Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα 

να βρουν λεκέδες στη δική σου.  Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου 'κλειναν την πόρτα μην 

τυχόν και τους δώσεις κουπόνια και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν 

γαρίφαλα και να δακρύζουν16.»Έρχεται  όμως  και ο στίχος του B. Brecht να υμνήσει 

εκείνους τους λογοτέχνες που στάθηκαν στο πλευρό του αγωνιζόμενου και δεινοπαθούντος  

λαού:  «Στον νέο αιώνα θα δεχτούν τον έπαινο, Εκείνοι που έγραφαν, πάνω στο γυμνό χώμα 

καθισμένοι. Εκείνοι που κάθονταν ανάμεσα στους φτωχούς, εκείνοι που κάθονταν μαζί με τους 

ανθρώπους που αγωνίζονταν17». Το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων  επί άρχοντος 
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Δημοφάντους18αποτελεί αψευδές τεκμήριο για  την  αξιακή διάσταση της δημοκρατίας και 

για τις συνέπειες όσων καταλύουν ή συνεργάζονται με την τυραννία. 

Το δέον γενέσθαι συνοψίζεται στον επιτάφιο του Περικλή, αποτελεί αναπαλλοτρίωτη 

αξία. Στον επιτάφιο ο Περικλής εκθειάζει το μεγαλείο των αρχαίων Αθηνών ξεκινώντας από 

το πολίτευμα, που αποτελεί την κορωνίδα  των ευνομούμενων πολιτειών και  όχι απλό 

απείκασμα , αλλά πρότυπό τους. Πρόκειται για τη Δημοκρατία που καθιερώθηκε σε διεθνές 

επίπεδο. Στο πολίτευμα αυτό  αναδεικνύονται όχι μόνον οι  ολίγοι αλλά και οι πολλοί χωρίς  

κοινωνικές διακρίσεις, αλλά μόνον με γνώμονα  την προσωπικότητά τους19.Η συμπεριφορά 

των πολιτών δεν εξαρτάται από την απροφάσιστη υποταγή στους νόμους, αλλά από την 

εσωτερική αυτονομία των πολιτών που  διαθέτουν την αίσθηση της ευπρέπειας και καλής 

συμπεριφοράς, αρετές που στηρίζουν και προάγουν τον κοινωνικό ιστό και δημιουργούν  μια 

κοινωνία στηριζόμενη στην αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση σε συνδυασμό με τον 

σεβασμό προς τον πλησίον. Αυτή είναι η δημοκρατία, ένα πολίτευμα που εξιδανικεύει τον 

άνθρωπο και τον εξανθρωπίζει20.Είναι η Σωκρατική επιταγή: «Βουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε 

οὐδέτερα: εἰ δ' ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν: 

Τίποτε από τα δύο· αν όμως αναγκαζόμουν να διαλέξω, θα προτιμούσα να αδικηθώ παρά να 

αδικήσω».21 
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1 Μανόλης Αναγνωστάκης: Ο αντιστασιακός ποιητής. 

2 Νάσος Βαγενάς: καθηγητής της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ. 

3 Νάσος Βαγενάς::καθηγητής της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ:Εφ. Το 

βΗΜΑ:26/6/2015.. 

4 Νάσος Βαγενάς::καθηγητής της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ:Εφ. Το 

βΗΜΑ:26/6/2015.. 

5 Νάσος Βαγενάς::καθηγητής της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ:Εφ. Το 

βΗΜΑ:26/6/2015. 

6 Νάσος Βαγενάς::καθηγητής της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ:Εφ. Το 

βΗΜΑ:26/6/2015.. 

7 Γρηγόρης Τραγγανίδας - Λογοτεχνία + Ποίηση - 10/03/2016 

8 Γρηγόρης Τραγγανίδας - Λογοτεχνία + Ποίηση - 10/03/2016. Ο συγγραφέας παραπέμπει 

στο: http://www.greek-language.gr: ο Μ.Α. γράφει: «Υπήρχε το πολιτικό στοιχείο μέσα, η 

έκφραση της πολιτικής, μέσα από μια ερωτική κατάσταση όμως. Δεν ξέρω αν το 

καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα εύκολα. Γι’ αυτό αρνούμαι όλα αυτά περί “ποίησης της 

ήττας’ και τα σχετικά. Δεν είναι ποίηση της ήττας. Είναι μια αγωνία για την εποχή, ένα άγχος 

για την εποχή. Όταν τελείωσε η εποχή, τελειώνει κι η ποίηση. Δεν μπορείς να γράφεις 

συνεχώς ποίηση. Δεν είμαι επαγγελματίας ποιητής. Αισθάνομαι την ποίηση σαν τρόπο 

έκφρασης επειδή δεν μπορούσα να εκφραστώ διαφορετικά. Δηλαδή ήταν η εποχή τόσο 

πιεσμένη, τόσο δύσκολη, που μόνο εκφράζοντας τον πόνο του μπορούσε κανείς να την 

αντέξει» 

9 Γρηγόρης Τραγγανίδας - Λογοτεχνία + Ποίηση - 10/03/2016.ο συγγραφέας παραπέμπει 

στο: http://www.greek-language.gr[…] Από ιστορική και γραμματολογική άποψη, όλοι οι 

ποιητές της γενιάς αυτής, αν ψάξεις κάτω από την επιφάνεια, θα βρεις ότι άλλος υπαινικτικά, 

άλλος πιο ανοιχτά, άλλος ΄ενσυνείδητα’, άλλος διαισθητικά, εξέφρασαν ―θέλοντας και μη 

θέλοντας- οδυνηρά βιώματα και καταστάσεις που υπήρχαν ή διαμορφώνονταν αλλά που είτε 

ήταν ακόμα πρόωρα προς γενική παραδοχή, είτε από πολιτική άποψη θεωρούνταν ασύμφορο 

να ομολογηθούν και που παρερμηνεύτηκαν εσκεμμένα ή μη, από καλή πίστη ή στυγνή 

σκοπιμότητα, σαν μορφές ηττοπάθειας, έλλειψης πίστης, συμβιβασμών και 

http://www.toperiodiko.gr/category/texnes/logotexniapoiisi/
http://www.toperiodiko.gr/category/texnes/logotexniapoiisi/
http://www.greek-language.gr/
http://www.toperiodiko.gr/category/texnes/logotexniapoiisi/
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αντιδραστικότητας ακόμα. Υπάρχουν ποιητές που εξέφρασαν τις επιπτώσεις μιας ήττας (που 

δεν ήταν βέβαια απλά ‘στρατιωτική’), που συνειδητοποίησαν πρώιμα μια πραγματικότητα, 

που ‘προφήτεψαν’ ακόμη ό,τι έμελλε να συμβεί- αλλά που οι ίδιοι δεν υπήρξαν «ηττημένοι», 

ούτε πολύ περισσότερο εγκατέλειψαν τον αγώνα (στην πιο πλατιά και ανθρώπινη ουσία του). 

(«Σε β’ πρόσωπο. Μια συνομιλία του Μανόλη Αναγνωστάκη με τον Αντώνη Φωστιέρη και 

τον Θανάση Νιάρχο», Η Λέξη 11 (Γενάρης 1982), 56) 

10 Γρηγόρης Τραγγανίδας - Λογοτεχνία + Ποίηση - 10/03/2016 ο Γ.Τ. παραπέμπει  

στο:«Ριζοσπάστης» 24 Ιούνη 2005, σελ.31 

11 Βαλαβάνη: Μπέρτολτ Μπρέχτ: Ποιήματα: Σύγχρονη Εποχή, Δ’ έκδοση, Αθήνα 1992. 

12     Νάντια Βαλαβάνη: Μπέρτολτ Μπρέχτ: Ποιήματα: Σύγχρονη Εποχή, Δ’ έκδοση, Αθήνα 

1992. Η σ. γράφει: «Η λογοτεχνία θα γίνει αντικείμενο έρευνας» (σελ 216): Δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα «Ντι Νόιε Βελτιμπίνε» στο Παρίσι με τίτλο: «Πως οι μελλοντικοί καιροί θα 

κρίνουνε τους συγγραφείς μας», αφιερωμένο στα 70στά γενέθλια του δανέζου συγγραφέα 

Μάρτιν Άντερεν Νέξιο. Χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον Μπρέχτ σαν πρόλογος στη 

γερμανική μετάφραση του μυθιστορήματος του Νέξιο «Η παιδική ηλικία, που είχαν κάνει η 

Μαργκαρέτε Στέφιν και ο ίδιος ο Μπρέχτ». 

13 Μόνικα Α. Παπά :Η παιδαγωγικοδιδακτική διάσταση της λογοτεχνίας στη διαλεκτική 

σκέψη του :Bertolt  Brecht Αθήνα 2010 σελ.11. 

14  Το ψήφισμα τούτο του Δήμου Αθηναίων επί άρχοντος Δημοφάντου 410 π.Χ. για την 

προστασία της Δημοκρατίας και την τιμωρία των τυράννων ξεθάφτηκε  στην αρχαία Ελλάδα 

και διαβάστηκε πρώτη φορά στις 9-4-1970 στη δική της «δημοκρατικής άμυνας» στο 

έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών από τον Τ. Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών 

Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Στην αγόρευσή του, κατά την ανάλυση του δικαιώματος της 

αντιστάσεως κατά της τυραννίας και του: «Δεν είστε επανάσταση είστε πραξικόπημα» 

χρησιμοποίησε και το νόμο του Ευκράκτους. Το νόμο του Ιλίου, τον όρκο των ηλιαστών 

δικαστών, τον όρκο των εφήβων Αθηναίων κ.α. ψηφίσματα της αρχαίας Ελλάδας. 

15Μόνικα Παπά: ό.π. σελ. 13.  « Το ψήφισμα τούτο του Δήμου Αθηναίων επί άρχοντος 

Δημοφάντου 410 π.Χ. για την προστασία της Δημοκρατίας και την τιμωρία των τυράννων 

ξεθάφτηκε από την αρχαία Ελλάδα και διαβάστηκε πρώτη φορά στις 9-4-1970 στη δική της 

«δημοκρατικής άμυνας» στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών από τον Τ. Πρόεδρο του 

δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Στην αγόρευσή του, κατά την 

ανάλυση του δικαιώματος της αντιστάσεως κατά της τυραννίας και του: «Δεν είστε 

http://www.toperiodiko.gr/category/texnes/logotexniapoiisi/
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επανάσταση είστε πραξικόπημα» χρησιμοποίησε και το νόμο του Ευκράκτους. Τον νόμο του 

Ιλίου, τον όρκο των ηλιαστών δικαστών, τον όρκο των εφήβων Αθηναίων κ.α. ψηφίσματα 

της αρχαίας Ελλάδας».  

16 Μανόλης Αναγνωστάκης: Ο αντιστασιακός ποιητής. 

17 Bertolt Brecht:Η λογοτεχνία θα εξεταστεί προσεκτικά.:Μετάφραση:  Νάντια Βαλαβάνη: 

Μπέρτολτ Μπρέχτ: Ποιήματα: Σύγχρονη Εποχή, Δ’ έκδοση, Αθήνα 1992. Βλ. και :Μόνικα 

Α. Παπά :Η παιδαγωγικοδιδακτική διάσταση της λογοτεχνίας στη διαλεκτική σκέψη του 

:Bertolt  Brecht Αθήνα 2010 σελ.11. 

18 Το ψήφισμα τούτο του Δήμου Αθηναίων επί άρχοντος Δημοφάντου 410 π.Χ. για την 

προστασία της Δημοκρατίας και την τιμωρία των τυράννων ξεθάφτηκε από την αρχαία 

Ελλάδα και διαβάστηκε πρώτη φορά στις 9-4-1970 στη δική της «δημοκρατικής άμυνας» 

στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών από τον Τ. Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών 

Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Στην αγόρευσή του, κατά την ανάλυση του δικαιώματος της 

αντιστάσεως κατά της τυραννίας και του: «Δεν είστε επανάσταση είστε πραξικόπημα» 

χρησιμοποίησε και το νόμο του Ευκράτους. Το νόμο του Ιλίου, τον όρκο των ηλιαστών 

δικαστών, τον όρκο των εφήβων Αθηναίων κ.α. ψηφίσματα της αρχαίας Ελλάδας.Στο:Μον. 

Παπά: Η παιδαγωγικοδιδακτική διάσταση της  λογοτεχνίας στη διαλεκτική σκέψη του 

:Bertolt  Brecht Αθήνα 2010. 

19 Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο Β' (μετάφραση Ελ. Βενιζέλου) 

Ο επιτάφιος λόγος του Περικλέους:Πηγή 

: http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio2_1.htm  «Ζώμεν τωόντι υπό πολίτευμα, 

το  οποίον δεν επιζητεί ν' αντιγράφη τους νόμους των άλλων, αλλ' είμεθα ημείς μάλλον 

υπόδειγμα εις τους άλλους παρά μιμηταί αυτών. Και καλείται μεν το πολίτευμά μας 

δημοκρατία, λόγω του ότι η κυβέρνησις του κράτους ευρίσκεται όχι εις χείρας των ολίγων, 

αλλά των πολλών. Αλλά δια μεν των νόμων ασφαλίζεται εις όλους ισότης δικαιοσύνης δια τα 

ιδιωτικά των συμφέροντα, ενώ υπό την έποψιν της κοινής εκτιμήσεως, έκαστος πολίτης 

προτιμάται εις τα δημόσια αξιώματα, όχι διότι ανήκει εις ωρισμένην κοινωνικήν τάξιν, αλλά 

δια την προσωπικήν του αξίαν, εφόσον διακρίνεται εις κάποιον κλάδον» 

20Θουκυδίδου Ιστορίαι - Βιβλίο Β' (μετάφραση Ελ. Βενιζέλου) 

Ο επιτάφιος λόγος του Περικλέους:Πηγή 

: http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio2_1.htm: « Ούτε, εξ άλλου, εκείνος που 

είναι πτωχός, ημπορεί όμως να προσφέρη υπηρεσίας εις την πόλιν, ευρίσκει εμπόδιον εις 

http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio2_1.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio2_1.htm


12 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8,2017 
 

ISSN 1792-7587 

                                                                                                                                                                                     

τούτο, ένεκα της κοινωνικής του αφανείας. Και όχι μόνον εις τον δημόσιόν μας βίον 

πολιτευόμεθα με πνεύμα ελευθέριον, αλλά και εις την αναμεταξύ μας καθημερινήν 

επικοινωνίαν είμεθα ελεύθεροι καχυποψίας, διότι δεν αγανακτούμεν εναντίον των άλλων δι' 

όσα πράττουν χάριν της ευχαριστήσεώς των, ούτε προσλαμβάνομεν απέναντί των 

φυσιογνωμίαν σκυθρωπής αποδοκιμασίας, η οποία δεν ζημιώνει αληθώς, πληγώνει όμως. 

Αλλ' ενώ εις τας ιδιωτικάς μας σχέσεις αποφεύγομεν να φαινώμεθα δυσάρεστοι, εις τον 

δημόσιόν μας βίον αποφεύγομεν την παρανομίαν, από ευλάβειαν προ πάντων προς τας 

επιταγάς των εκάστοτε αρχόντων και των νόμων, εκείνων ιδίως εξ αυτών, όσοι έχουν τεθή 

είτε προς υπεράσπισιν των αδικουμένων, είτε, μολονότι άγραφοι, φέρουν αναμφισβήτητον 

όνειδος εις τους παραβάτας των.» 

21 Πλάτωνας, Γοργίας, 469c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD)#p469c
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