
Το αύριο ποτέ δεν περιµένει. Παίρνει φόρα και
χτυπά το σήµερα κατακέφαλα ˙ δεν του δίνει ούτε µια
ευκαιρία. Η αέναη πάλη ανάµεσα στο µέλλον και στο
παρόν ˙ η αναγκαία φυσική διαδικασία ˙ η εξέλιξη
των ειδών άλλωστε βασίζεται σε αυτήν τη σύγ-
κρουση. Στη σύγκρουση της νέας γενιάς, που δεν
έχει τίποτα, αλλά µπορεί να κερδίσει πολλά, και
στην επικρατούσα γενιά των ενηλίκων, που έχοντας
ζήσει τη ζωή τους στο µεγαλύτερο µέρος της, πλέον
έχει χάσει τη διάθεση να διεκδικήσει εκ νέου. Μα,
έτσι δεν γίνεται και στις αγέλες των ζώων; Φυσικά ˙
όταν ο γέρος αρχηγός των λιονταριών χάσει την
πυγµή του, ένας ισχυρός λέοντας από τη νέα γενιά
θα πάρει τη θέση του ˙ προφανώς, η διαφορά έγκει-
ται στο πολιτισµικό υπόβαθρο του ανθρώπου, ο
οποίος δεν χρησιµοποίει (απαραίτητα) την βία…

Ο νέος βλέπει στους ενηλίκους τον µελλοντικό του
εαυτό ˙ κι αυτό δεν του αρέσει. Αυτό συµβαίνει για
διάφορους λόγους, τους οποίους όµως αδυνατούµε
να καταλάβουµε, ζώντας εκτός της νεολαίας ˙ οπότε,
ας πάµε λίγο πιο κοντά, να δούµε τι σκέφτονται οι
νέοι: Οι νέοι ονειρεύονται ˙ ποτέ δεν
σταµατούν να κάνουν όνειρα και
σχέδια και πλάνα για το σήµερα, το
αύριο. Αποκηρύσσουν τα χρήµατα
και επ΄ουδενί δεν επιδιώκουν το
βόλεµά τους. Οι νέοι δεν έχουν πρό-
τερες εµπειρίες ˙ ψάχνουν για την
δική τους αλήθεια ˙ είναι ταξιδευτές,
σε ένα ταξίδι που νοµίζουν πως δεν
θα τελειώσει ποτέ…
Και όταν βλέπουν τους γονείς τους,
τους καθηγητές, τον κοινωνικό τους
περίγυρο να έχει ως κεντρικό µοτίβο
στη ζωή τους τα λεφτά, τη δουλειά
και να έχουν απεµπολήσει από
αυτήν τη διασκέδαση, τους φίλους,
τη χαρά - αλλά κυρίως τη ‘‘φα-
γούρα’’ να βρουν αυτήν την αλή-
θεια, που έχει τόση σηµασία για
σένα όταν είσαι 15 – βλέποντάς
τους χωρίς όνειρα νιώθουν πε-
ρίεργα ˙ δεν νιώθουν µίσος – οι νέοι
δεν κρύβουν τέτοια συναισθήµατα µέσα τους – νιώ-
θουν φοβισµένοι ˙ φοβισµένοι γιατί ξέρουν πως
αργά ή γρήγορα, άλλος λιγότερο άλλος περισσό-
τερο, θα φτάσουν στο ίδιο σηµείο µε τους γονείς, στο
ίδιο σηµείο µε τους καθηγητές ˙ και αυτό δεν τους
αρέσει, δεν τους αρέσει καθόλου…

Γιατί όµως να υπάρχει τόση µεγάλη έχθρα µε τους
καθηγητές; Γιατί οι νέοι να δείχνουν τόσο µεγάλη διά-
θεση για σύγκρουση µε τους ανθρώπους που ουσια-
στικά θα µπορούσαν να γίνουν φίλοι και µέντορές
τους; Γιατί ο έφηβος νιώθει ένα αίσθηµα παντογνω-
σίας επί των άλλων, άθελά του.

Η επίκτητη αµφισβήτηση διάφορων πνευµατικών
κινηµάτων βρίσκει την απόλυτα αυθεντική της έκ-
φραση στους νέους ˙ αµφισβήτηση απέναντι σε κάθε
είδους αυθεντία ˙ αµφισβήτηση στους καθηγητές
που µπαίνοντας στην τάξη προσπαθούν να µεταδώ-

σουν τις γνώσεις τους στα παιδιά ˙ µα δεν είναι αλαζο-
νικό και εγωιστικό να πιστεύεις πως τα γνωρίζεις όλα
και απλά πρέπει να µεταφέρεις τις γνώσεις σου;

Το πρόβληµα όµως έγκειται περισσότερο στους ρό-
λους που έχει προσδώσει το εκπαιδευτικό σύστηµα σε
νέους και καθηγητές ˙ η εκπαιδευτική διαδικασία φέρ-
νει αυτές τις δύο κοινωνικές οµάδες σε σύγκρουση, κι
αυτό έχει αντίκτυπο και στις επιδόσεις των µαθητών
(αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτηση…)

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων είναι η αµφισβή-
τηση της εξουσίας. Ο νέος δεν αντέχει στη σκέψη πως
κάποιος µπορεί να έχει απόλυτη εξουσία πάνω του,
και δεν µπορούµε παρά να κατανοήσουµε τον νέο που
αντιδρά. Γιατί στο µπερδεµένο (ή ίσως όχι και τόσο
µπερδεµένο νεανικό µυαλό…) οι καθηγητές είναι οι εκ-
πρόσωποι της εξουσίας που βρίσκονται καθηµερινά
µπροστά τους, κι αν αναλογιστούµε τις απανταχού πα-
ρούσες αλαζονικές συµπεριφορές των τρόπον τινά
‘‘εκπαιδευτικών’’, δεν µπορούµε να τους δώσουµε
απόλυτο άδικο… Αλλά ας µην ξεχνάµε πως αυτές οι
συµπεριφορές βρίσκονται σε κάθε έκφανση της ενήλι-
κης ζωής µας, και σαν ενήλικοι πολλές φορές συγ-
κρουόµαστε µε κάποιες κοινωνικές οµάδες που
ασκούν εξουσία πάνω µας ˙ όταν όµως κάποιος καθη-
γητής καταφέρει να πείσει τους µαθητές του πως βρί-
σκεται στην ίδια πλευρά µε αυτούς , πως κι αυτός

αναζητεί την αλήθεια, πως ούτε αυτός την έχει βρει,
τότε οι συγκρούσεις αίρονται, και οι σχέσεις µαθητών
καθηγητή γίνονται πολύ ισχυρές.

Στην πραγµατικότητα, ο νέος θα µπορούσαµε να
πούµε πως αποτελείται από πολλούς-πολλούς κα-
θρέφτες ˙ η όψη των προσώπων και των συµπεριφο-
ρών γύρω του ανακλώνται µέσα από αυτές ˙ έτσι
γινόταν πάντα κι ας ελπίσουµε πως έτσι θα συνεχίσει
να γίνεται. Το πρόβληµα όµως είναι πως ο νέος,
παρ’όλη τη µεγάλη τους επιθυµία για απόλυτη δικαιο-
σύνη, αδυνατούν να κατανείµουν προσεκτικά τις σω-
στές συµπεριφορές στα άτοµα από τα οποία τις
λαµβάνουν ˙ δεν είναι αγνώµονες οι νέοι, απλά έχουν
την χαρακτηριστική για την ηλικία τους έλλειψη µέτρου.

Αλλά τα πραγµατικά αίτια της σύγκρουσης νέων και
καθηγητών αφορούν, όσο απίστευτα ωµό κι αν ηχεί,
την επιβίωση. Οι νέοι ήταν, είναι και στις συγκεκριµέ-

νες κοινωνικές δοµές θα συνεχίσουν να είναι αναγ-
κασµένοι να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν τη
θέση τους µέσα στην κοινωνία ˙ η νέα γενιά θα
πάρει τη θέση της παλαιότερης, αλλά αυτό ποτέ
δεν γίνεται, άλλωστε ποτέ δεν έγινε, ειρηνικά ˙ γιατί
οι νόµοι που διέπουν την ζωή µας, οι φυσικοί νόµοι
της κοινωνίας είναι στην ουσία τους βίαιοι. Ο ∆αρ-
βίνος στηρίζει την θεωρία του περί εξέλιξης των
ειδών στη φυσική επιλογή – στο θρίαµβο του δυνα-
τοτέρου – και αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά
την λειτουργία της κοινωνίας, θα διαπιστώσει την
ορθότητα της σκέψης του.

Ας αναρωτηθούµε όµως τώρα, έχοντας αναλύσει
κι εκτενώς αναφερθεί στα αίτια, ποιο είναι το πραγ-
µατικό πρόβληµα που προκύπτει από αυτές τις
συγκρούσεις;

Αν υπάρχει – γιατί κατά την άποψή µου δεν
υπάρχει ˙ γιατί αυτές οι συγκρούσεις εξασφαλίζουν,
ει δυνατόν, την οµαλή λειτουργία της κοινωνίας
µας. Οι νέοι αναπτύσσονται µέσω της αµφισβήτη-
σης που δείχνουν προς τους ενηλίκους, ωριµάζουν
ψυχικά και νοητικά, ολοκληρώνονται ως προσωπι-
κότητες. Αδυνατώ (ή µάλλον δεν θέλω…) να φαν-
ταστώ µια µελλοντική κοινωνία µε νέους που δεν
αντιδρούν ˙ µε νέους που δεν αµφισβητούν ˙ µε
νέους που έχουν χάσει τη διάθεση τους να ονει-
ρεύονται ˙ πρόκειται για µια κοινωνία γερασµένων,
καθώς γέρος δεν πρέπει να θεωρείται ο ηλικιωµέ-
νος αλλά αυτός που δεν µπορεί να κάνει σχέδια για

το µέλλον – η κοινωνία-εφιάλτης, το
τέλος της εξέλιξης(;). Άλλωστε, όπως
είχε δηλώσει κάποτε ένας σηµαντικός
καλλιτέχνης, «χρειαζόµαστε νέους που
να µπορούν να πουν σκληρά όχι»…

Οι αντιπαραθέσεις µαθητών-καθηγη-
τών θα αποτελούσαν πρόβληµα µόνο
στην περίπτωση που η βία θα έµπαινε
στα σχολεία. ∆εν µπορώ να πω µε σι-
γουριά πως αυτό δεν έχει ήδη γίνει – δεν
θέλω όµως ούτε να το φαντάζοµαι. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, η κατάσταση γίνε-
ται τόσο δυσχερής που πρέπει να κά-
νουν την εµφάνισή τους τα κοινωνικά
αντανακλαστικά ˙ αν και κατά την άποψή
µου, θα έπρεπε να δράσουµε προλη-
πτικά και να εκσυγχρονίσουµε (επιτέ-
λους) το αναχρονιστικό εκπαιδευτικό
σύστηµα – να το ταυτίσουµε ει δυνατόν
µε το ερευνητικό, να βάλουµε τους καθη-
γητές ανάµεσα στα παιδιά, κι όχι απέ-
ναντί τους…

Συνοψίζοντας, αναρωτιέµαι αν θα έπρεπε να
γράψω κάτι για την συµπεριφορά των ενηλίκων,
για τον αδικαιολόγητο συµβιβασµό τους, για την
παραχώρηση των ονείρων τους σε πολυεθνικές για
να τις κάνουν διαφηµίσεις, για την ακατάσχετη ηθι-
κολογία τους, για την ανοχή που δείχνουν απέναντι
στην έλλειψη δικαιοσύνης που διέπει την κοινωνία
τους, την έλλειψη ευθύτητας απέναντι στους άλ-
λους ˙ δεν ξέρω αν αυτή είναι η κύρια αιτία. Ίσως.
Ίσως οι νέοι να βλέπουν στους ενηλίκους τον εαυτό
τους και να φοβούνται ˙ ίσως, όµως, οι νέοι να βλέ-
πουν στους ενηλίκους µιαν αδικαιολόγητη προδο-
σία, σε βάρος των ανθρωπίνων ιδανικών ˙ ίσως.
Από την άλλη, ίσως εγώ να πλατειάζω αδικαιολό-
γητα – συγχωρήστε µε…
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Νίκος Παπαδόπουλος Α2

Λάβαµε από την Πηνελόπη Πα-
παδηµητράκη και µε χαρά δηµο-
σιεύουµε δύο επίκαιρα
σκίτσα-σχόλια (δίπλα καιστην
σελίδα 3). Η Πηνελόπη, από-
φοιτη της Ευαγγελικής, και
τώρα σπυδάστρια της Αρχιτε-
κτονικής υπήρξε τακτική συ-
νεργάτις της ΠΕΣΣ..ΤΑ.
Επισης φιλοτέχνησε τις ζω-
γραφιές που κοσµούν το
εξώφυλλο του λευκώµατος
2009 της Σχολής.
Με µεγάλη ευχαρίστηση θα
φιλοξενήσουµε και στο µέλ-
λον εργασίες αποφοίτων
µας (άρθρα, σκίτσα κ.α.)

Σχόλιο από την Πηνελόπη Παπαδηµητράκ η
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Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Λογοτεχνίες οι µαθητές του Α3 διάβασαν  έργα από τη σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Έτσι κα-
τέγραψαν τους προβληµατισµούς τους σχετικά µε τη διαχρονικότητα των θεµάτων που απασχολούν τους εφήβους αλλά και τη διαφο-
ροποίηση των προβληµάτων αυτών  ανάλογα µε την εποχή. 

Το βιβλίο «Οι Στάχτες της Άντζελα» του Frank McCourt είναι µια
αυτοβιογραφία του ίδιου του συγγραφέα και µας αφηγείται το
πόσο δύσκολη ήταν η ζωή κατά την διάρκεια του µεσοπολέµου,
όπου οι  οικονοµίες πολλών χωρών ήταν κατεστραµµέ-
νες. Ο ίδιος έζησε µέχρι την ηλικία των πέντε περίπου
ετών στην Αµερική και ύστερα η οικογένεια του µετακό-
µισε στην Ιρλανδία απ’ όπου και οι γονείς του είχαν
πάει µετανάστες στην Αµερική. Βέβαια εκεί µετακόµι-
σαν λόγω των άθλιων συνθηκών που υπήρχαν στην
Αµερική χωρίς να σηµαίνει ότι στην Ιρλανδία τα πράγ-
µατα ήταν καλύτερα.
Στην οικογένεια του µικρού αφηγητή, βλέπουµε τον µη-
τριαρχικό τύπο οικογένειας που επικρατεί µιας και ο
πατέρας έχει δεθεί πολύ µε την µπύρα και ξόδευε όλο
το βδοµαδιάτικό του στα παµπ. Ο πατέρας φέρεται στα
παιδιά του πάντα στοργικός• ακόµα και όταν γυρνάει
σπίτι του αργά το βράδυ µεθυσµένος προσπαθεί να
δείξει το ενδιαφέρον του για τα παιδιά του, ασχέτως αν
δεν χρησιµοποιεί τον σωστό τρόπο. Φαίνεται ότι όταν
είναι στα συγκαλά του, νιώθει άσχηµα για τις συνθήκες
υπό τις οποίες επιβιώνει η οικογένειά του, αλλά αν και
θα µπορούσε να κάνει κάτι για αυτό, µένει στο να µοι-
ρολογά και να διασκεδάζει πρώτα τον εαυτό του.
Σίγουρα θα αναρωτηθήκατε το γιατί ο τίτλος του βι-
βλίου αναφέρεται στο όνοµα Άντζελα. Αν και το διήγηµα
αυτό είναι αυτοβιογραφία ο κύρια έµµεση αναφορά
στην µητέρα του συγγραφέα, της οποίας είναι και το

όνοµα στον τίτλο. Η µητέρα είναι µια γυναίκα συναισθηµατική που
έχει περάσει από πολλά δεινά και προσπαθεί αρχικά όπως µπορεί
µε αυτόν τον συγκεκριµένο σύζυγο να θρέψει τα παιδιά τους. Σί-

γουρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί, παίρνει σχε-
δόν όλες τις πρωτοβουλίες η ίδια οπότε την κουράζει και
κάποιες φορές την κάνει πιο ευάλωτη. Όταν στο τέλος έχει
αποκάµει από όλες αυτές τις δυσκολίες και τις θλίψεις που
έχει περάσει, τότε φανερώνεται και η αδυναµία της.
Τέλος, βέβαια κύριος ήρωας του διηγήµατος αυτού, είναι ο
µικρός τότε Φράνκ ο οποίος γεννιέται και µεγαλώνει υπό
άθλιες συνθήκες και κάτω από το βάρος  προβλήµατα βιο-
πορισµού που αντιµετώπιζε η οικογένεια του, παράτησε το
σχολείο για να δουλέψει. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως επί-
µονος και περίεργος αλλά δεν φοβάται καθετί καινούριο•
αντιθέτως τον ελκύει.
Όσον αφορά τα εφηβικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
νέος αυτά είναι αρκετά αλλά εξαιτίας των κοινωνικών αλ-
λαγών που έχουν λάβει χώρα από τότε έως σήµερα, στο
µεγαλύτερο εύρος τους δεν ανταποκρίνονται και στα προ-
βλήµατα των σηµερινών εφήβων και νέων.
Προσωπικά,  τέλος θα το συνιστούσα µόνο σε αγόρια
λόγω του ότι τα κύρια πρόσωπα είναι αγόρια και όλα τα
προβλήµατα που θίγονται έχουν να κάνουν µε τα «αγορί-
στικα» προβλήµατα…

Ντέµιαν ή Από την αυτογνωσία στην ελευθερία

Ο Ντέµιαν είναι ένα από τα γοητευτικότερα ευρωπαϊκά
“µυθιστορήµατα της ενηλικίωσης”.
Το θέµα του βιβλίου καθρεφτίζει την πορεία µιας αν-
θρώπινης ύπαρξης προς την εύρεση του <<πραγµατι-
κού – αληθινού>> εαυτού του Ο δρόµος αυτός δεν
είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα ,ο άνθρωπος πρέπει
να βρει την δύναµη να ‘καταστρέψει’ τα όρια του κό-
σµου του να ‘ανοίξει’ τα φτερά του και να φύγει µακριά.
Για πολλούς είναι η µοναδική στιγµή στη ζωή τους, που
βιώνουν  το θάνατο και την ανάσταση-που είναι η
µοίρα µας-την παρακµή και στην αργή κατάρρευση της
παιδικής ηλικίας, όταν µας εγκαταλείπει καθετί που αγαπήσαµε
και νιώθουµε άξαφνα την µοναξιά και τη θανάσιµη παγωνιά του
κόσµου ολόγυρα µας. Έτσι και ο πρωταγωνιστής µας Εµίλ Σίν-
κλερ αγωνίζεται να ξαναγεννηθεί µέσα από τις στάχτες του ποιο
δυνατός και ελεύθερος από ποτέ! Σύµµαχος του στον
δύσκολο αγώνα της ζωής είναι ο καρδιακός φίλος του
Ντέµιαν  µε την βοήθεια του οποίου γνωρίζει τον πραγ-
µατικό του εαυτό!
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΙΣΤΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ!
Το µυθιστόρηµα παρουσιάζει την ψυχολογία του εφήβου
µε τη µορφή του αβγού και όπου ο άνθρωπος όπως το
πτηνό τη στιγµή της εκκόλαψης, αγωνίζεται να σπάσει
το κέλυφος του.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα µυθιστόρηµα, το θέµα του
οποίου περιτριγυρίζεται γύρω από τη διάκριση ανάµεσα στο καλό
και στο κακό, στο «φωτεινό» και στο «σκοτεινό» κόσµο που ζει ο
νεαρός Εµίλ Σίνκλερ (που είναι και ο πρωταγωνιστής).  Πέρα
όµως απ’ αυτήν την επιφανειακή διάκριση το βιβλίο  πραγµατεύε-
ται τον τρόπο µε τον οποίο ο νεαρός Εµίλ αναζητά την ολοκλή-
ρωση και γυρεύει να βρει τον πραγµατικό του εαυτό, καθώς
περνά τα διαδοχικά στάδια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας.
Αυτό βέβαια αποτελεί µια πορεία πολύ κουραστική και µια περι-
πέτεια του νου και της ψυχής για τον Εµίλ Σίνκλερ. Παρ ’όλα αυτά
όµως έχει στήριγµα και οδηγό για όλη αυτήν την πορεία ένα φίλο,
µεγαλύτερο από αυτόν ,τον Ντέµιαν.

Το ζήτηµα  οµοιότητες - διαφορές των προβληµάτων των νέων
σήµερα µε αυτά της εποχής του µυθιστορήµατος είναι ιδιαίτερα εν-

διαφέρον.
Οµοιότητες µπορούµε να βρούµε ως προς τις συγκρούσεις
των εφήβων µε την οικογένειά τους, όπως και την επιθυµία
τους για τη γρήγορη ανεξαρτητοποίηση απ΄αυτούς.

Περισσότερο όµως συναντάµε διαφορές µε τα τότε
προβλήµατα των νέων και µε αυτά που έχουν σήµερα. Το
πιο βασικό πιστεύω είναι η πιο δύσκολη επαγγελµατική
αποκατάσταση που έχουν να αντιµετωπίσουν οι νέοι. ∆η-
λαδή, τότε ο νεαρός Σίνκλερ δεν χρειαζόταν να διαβάσει
τόσο πολύ για να περάσει σε µια σχολή της αρεσκείας του,
αφού ο µέσος όρος των επαγγελµάτων τότε δεν ζητούσε

υψηλό επίπεδο γνώσης, όπως γίνεται σήµερα. ∆ηλαδή, το µέλλον
µας είναι πολύ πιο αβέβαιο. Επίσης, οι νέοι σήµερα δέχονται πε-
ρισσότερες επιρροές (αρνητικές κυρίως) και περικλείονται από
πειρασµούς έντονους κυρίως, λόγω των ΜΜΕ, καθώς και της παγ-

κοσµιοποίησης και µαζοποίησης των ανθρώπων, τη µόδα
αλλά και τη συνεχή προβολή λάθος προτύπων για τα παι-
διά και τους εφήβους.

Τέλος, έχουµε και την πτώση των ηθικών αξιών και
των ιδανικών, καθώς και της πίστης σε θρησκείες, ο νεα-
ρός πρωταγωνιστής του Ε. Έσσε µελέτησε πολύ τις αρ-
χαίες θρησκείες και κατέληξε στον αρχαίο δυισµό, δηλαδή
στην παράλληλη ύπαρξη δύο κόσµων του καλού και του
κακού. Ο Θεός που τον εξέφραζε ήταν ο Αβραξάς και ο
µύθος που έχτισε ο ίδιος ο νεαρός πρωταγωνιστής γύρω
από το Θεό του και τα σύµβολα που τον εξέφραζαν.   Σή-

µερα δεν υπάρχουν συνήθως τέτοιου είδους αναζητήσεις από
τους νέους,  αφού και πάλι λόγω της ώθησής µας προς την παγ-
κοσµιοποίηση επηρεάζονται ακόµα και οι απόψεις, οι σκέψεις µας
και η βούλησή µας από άλλες περισσότερο υλικές δυνάµεις…. 
Με την  ανάγνωση του <<Ντέµιαν>> θα έχετε την ευκαιρία να γνω-
ρίσετε καλυτέρα τα προβλήµατα που σας απασχολούν στην εφη-
βική ζωή σας.
Για παράδειγµα θα σας δείξει τρόπους προς την αυτογνωσία (κρι-
τική σκέψη) η θα ταυτιστείτε µε τους πρωταγωνιστές αφού εκφρά-
ζουν διαχρονικά ιδανικά όπως της φιλίας ,αγάπης κτλ

Το βιβλίο “Ντέµιαν” είναι διαχρονικό και µπορεί να ανα-
γνωστεί από όλες τις ηλικίες

Frank McCourt                         Οι στάχτες της Άντζελα Παρουσιαση: Χρήστος Πελεκούδας , Γιώργος Παπαχριστόπουλος

Hermann Hesse                                               Ντέµιαν Παρουσιαση:                                       Πανουργιάς    Παπαιωάννου
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Η Φαίδρα και ο Οδυσσέας είναι δύο νέοι κάπου στα δε-
καοχτώ τους χρόνια.Φοιτητές.Εκείνη σπουδάζει θεατρολό-
γος ενώ εκείνος µαθηµατικά και µουσική.Η ηρωίδα είναι
τύπος µοναχικός που συχνά αναρωτιέται αν θα µπορέσει
να πραγµατοποιήσει τα όνειρά της.Από την άλλη ο Οδυσ-
σέας είναι περισσότερο δυναµικός.Τόσο οι γονείς της Φαί-
δρας όσο και ο πατέρας του Οδυσσέα ανησυχούν για το
µέλλον των παιδιών τους.Ένας ερωτικός δεσµός ανα-
πτύσσεται µεταξύ τους ο οποίος θα αποβεί καθοριστικός
για τη µετέπειτα πορεία τους.
∆ιακριτές είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές στα προβλή-
µατα των νέων παλαιότερα και σήµερα. Οι σχέσεις µεταξύ
γονέων και παιδιών µε τα χρόνια διαφοροποιούνται. Πα-
λιότερα,  συνήθως,  οι γονείς  δεν µιλούσαν µε τα παιδιά
τους για όλα τα προβλήµατα που τα απασχολούσαν.
Υπήρχαν ταµπού ειδικά σε θέµατα που αφορούν τις σχέ-
σεις µεταξύ των δύο φύλων.  Χρόνο µε το χρόνο όµως οι
σχέσεις αυτές διαφοροποιούνται. Οι γονείς ακούνε µε πε-
ρισσότερη προσοχή τα παιδιά τους και τα παιδιά ανοίγον-
ται περισσότερο στους γονείς τους και τολµούν να
συζητήσουν για όλα. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται αι-
σθητή, αν µπορούµε να το υποστηρίξουµε αυτό, συγκρί-
νοντας δύο λογοτεχνικά έργα που µελετήθηκαν στην τάξη.
Το έργο “Γεύση πικραµύγδαλου” του Μάνου Κοντολέωντος που

εκδόθηκε το 1995, παρουσιάζει µια εντελώς φιλική σχέση
γονέων –παιδιού, σε αντίθεση µε τη σχέση γονέα – παι-
διού, όπως δίνεται µέσα από το έργο << Το αυγό της
Έχιδνας>>της Λίτσας Ψαραύτη που έχει εκδοθεί πέντε
χρόνια νωρίτερα το 1990.     Στο δεύτερο  βιβλίο δεν ανα-
φέρει ο πρωταγωνιστής στους γονείς του ότι προσβλή-
θηκε από τον ιό του AIDS ενώ στο πρώτο  η
πρωταγωνίστρια όχι µόνο τους το λέει αµέσως αλλά αυτοί
είναι οι πρώτοι που  σπεύδουν να την βοηθήσουν.Αυτό
συµβαίνει διότι τότε ήταν πιο ενηµερωµένη για τέτοιου εί-
δους θέµατα.                          

Όµως τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο έφη-
βος φαίνεται πως είναι διαχρονικά. Η σεξουαλική απελευ-
θέρωση των νέων οι ανησυχίες τους  για πιθανή
αρρώστια,οι σχέσεις µε τους φίλους τους καθώς και η
αναγκη επαγγελµατικής αποκατάστασης  αποτελούν τα
βασικότερα προβλήµατα των νέων παλιά και στις µέρες
µας.

Είναι γεγονός πάντως πως, εκτός των άλλων προ-
βληµατισµών που οδηγείται ο αναγνώστης,  στο έργο
ΓΕΥΣΗ ΠΙΚΡΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ διαγράφεται ένας επιδέξιος
χειρισµός του θέµατος του AIDS από τον συγγραφέα µας
οδηγεί στην πλήρη κατανόηση του, καθώς και σε σω-

Το «αυγό της έχιδνας» έχει ως θέµα την εξιστόρηση των
εµπειριών ενός νεαρού φορέα του AIDS προς το µικρό
του αδερφό µε σκοπό να τον ενηµερώσει για όλους τους
κινδύνους και τα λάθη που πρέπει να αποφύγει. Μέσα
απ’ τα λόγια του πρωταγωνιστή παρατηρούµε τη διαχρο-
νικότητα στη λογοτεχνία. Τόσο στις αρχές της  δεκαετίας
του 90, όσο και σήµερα, κύριος φόβος των νέων είναι η
αποµόνωση. Οι νέοι τρέµουν στην ιδέα να µη γίνονται
αποδεκτοί στις παρέες και να αντιµετωπίζονται µε διαφο-
ρετικό τρόπο εξαιτίας προβληµάτων υγείας. Επιπλέον
οµοιότητα στα προβλήµατα των νέων αποτελεί κι η απο-
ξένωση στην οικογένεια. Η πολύωρη απουσία των γο-
νέων λόγω της εργασίας τους περιορίζει στο ελάχιστο το
χρόνο που αφιερώνουν στα παιδιά τους.

Σήµερα όµως, 20 χρόνια αργότερα από την έκδοση του
βιβλίου, παρατηρείται µια εξέλιξη στη συµπεριφορά των
νέων.Οι νέοι είναι πιο ενηµερωµένοι σε θέµατα υγείας και
προφυλάσσονται, και όντας πιο ευαισθητοποιηµένοι δεν
οδηγούνται στον αποκλεισµό ατόµων από παρέες αλλά
στην κατανόηση του προβλήµατός τους. Τέλος, στην
εποχή µας, οι σχέσεις νέων-γονιών είναι πιο φιλικές ,οι
γονείς δεν είναι πολύ αυστηρο, δείχνουν κατανόηση κι έτσι
οι νέοι νιώθουν άνετα να µοιραστούν µαζί τους κάποιο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. Η ενηµέρωση των γονέων
σε θέµατα των νέων σήµερα είναι σαφώς καλύτερη κι έτσι
είναι σε θέση να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα παι-
διά τους.   

Μάνος Κοντολέων Γεύση Πικραµυγδάλου Παρουσιαση:                                                  Ιωάννα Χαρδαλούπα

Λίτσα Ψαραύτη Το αυγό της έχιδνας
Παρουσιαση:    Άννα Παππά , ∆ηµήτρης Πλατανιώτης , Ελίνα Πο-
λίτη ,Πάρης Σιούτης , Μαρίτα Σταθοπούλου ,Ελευθερία Τόµπρα ,
Ορέστης Τουλιάτος , Υρώ Τσόπελα , ∆ήµητρα Χαρδαλούπα 
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Η "Όπερα της Πεντάρας"
σε σκηνοθεσία Μ. Ουίλ-
σον και την οµάδα του

Berliner Ensemble για τέσσερις παραστάσεις
στο Παλλάς.
Ακούγεται το τρίτο κουδούνι και τα φώτα πέ-
φτουν. Η αυλαία σηκώνεται και η ορχήστρα ξε-
κινά να παίζει. Οι ηθοποιοί περνούν βιαστικά
από τη σκηνή όπως οι τίτλοι στην αρχή µιας ται-
νίας. Τεράστιοι φωτεινοί κύκλοι εµφανίζονται στο
φόντο θυµίζοντας κάτι από τσίρκο, στοιχείο που
παραµένει σ’ όλη τη διάρκεια του έργου, δηµι-
ουργώντας ένα συνονθύ-λευµα  εικόνων παρµέ-
νων από κινη-µατογραφικά έργα του Tim Burton,
καµπαρέ και χολιγουντιανού σόου. Παρά την
εναλλακτική µατιά του πειραµατιστή σκηνοθέτη
Ουίλσον και την αισθητική της σύγχρονης πραγ-
µατικότητας το κείµενο του Μπρεχτ και τα νοή-
µατά του παραµένουν ανέγγιχτα.

Η ιστορία, γραµµένη από τον Μπέρτολ Μπρεχτ
και πλαισιωµένη από τη µουσική του Κουρτ

Βάιλ, εκτυλίσσεται στο βικτωριανό Λονδίνο µε
πρωταγωνιστή τον διαβόητο Μακίθ, αρχιγκάνγκ-
στερ, φονιά, ληστή και κολλητό φίλο του αρχη-
γού της λονδρέζικης αστυνοµίας Τάιγκερ
Μπράουν. Ο Μακίθ έχει βάλει στο µάτι την καλο-

στηµένη επιχείρηση του Τζόναθαν Πίτσαµ,
αρχηγού των απανταχού ζητιάνων του Λον-
δίνου και παντρεύεται την κόρη  του, Πόλυ.
Όταν η Πόλυ αποκαλύπτει στους γονείς της
το γάµο της, ο Πίτσαµ εξοργίζεται και απο-
φασίζει να στείλει τον Μακίθ
στην κρεµάλα, συνεργαζόµε-
νος µε όλο τον υπόκοσµο
του Λονδίνου και εκβιάζοντας
τον αρχηγό της αστυνοµίας.
Η Πόλυ προειδοποιεί τον
Μακίθ για τον κίνδυνο και
αυτός αποφασίζει να εγκατα-
λείψει την πόλη, αφού
πρώτα αποχαιρετίσει την
Τζένη, πρώην αγαπηµένη
του και πόρνη. Ωστόσο, η
Τζένη έχοντας δεχτεί χρή-
µατα από την κυρία Πίτσαµ,
τον καταδίδει και ο Μακίθ
συλλαµβάνεται.

Το τέλος του έργου είναι απροσδό-
κητα ευτυχές µε τον Μακίθ να αθωώ-
νεται πανηγυρικά από τη Βασίλισσα
την ηµέρα της στέψης της και να του
παραχωρούνται απίστευτα προνόµια.
Για άλλη µια φορά, η εγκληµατικό-
τητα,  η ανηθικότητα παραµένουν
ατιµώρητες χάρη σ’ ένα παιχνίδι της
τύχης.
Αυτό το τελευταίο γεννά ανάµεικτα
συναισθήµατα και φέρνει στο νου
σύγχρονες καταστάσεις. Το έργο,
γραµµένο σε εξίσου δύσκολες από
οικονοµικής και κοινωνικής άποψης
συνθήκες µπορεί εύκολα να ταυτιστεί
στο µυαλό του θεατή

µε τα σηµερινά οικονοµικά
σκάνδαλα και τον αµοραλι-
σµό.

Ο σκηνοθέτης της παράστα-
σης  Μποµπ
Ουίλσον σε συ-
νέντευξή του
απέδωσε τη δη-
µοτικότητα της
"Όπερας της
Πεντάρας" στο
βασικό της θέµα
που είναι δια-
χρονικό, την
απληστία και
δήλωσε ότι την αντιµετώπισε
σαν ένα κυρίως φιλοσοφικό
παρά πολιτικό έργο. Αξίζει να
αναφερθεί ότι παρόµοια ήταν
και η προσέγγιση του Μπρεχτ

και τόσο σε  αυτό όσο και στα υπόλοιπα έργα
του. ∆εν τον ενδιέφερε να συγκινήσει το θεατή
και να τον κάνει να ταυτιστεί µε τους ήρωες
του, αλλά να τον προβληµατίσει. 
Ξεχώρισα  δύο στιγµές από το έργο και συγ-

κεκριµένα στίχους από τα µελοποιηµένα κοµ-
µάτια του. Η έκφραση «η αγάπη ποτέ δεν
πεθαίνει, εκτός αν µαραθεί» που ανταλλάζουν
οι Μακίθ και Πόλυ προτού χωριστούν, υποδη-
λώνει έµµεσα, σχεδόν µυστικά, την φθορά
αυτού του αγαθού που οι άνθρωποι θεωρούν
αιώνιο και αλώβητο. Ακούγεται ροµαντικό µεν,
εκφρασµένο µε αυτό τον τρόπο, αλλά είναι
ταυτόχρονα ρεαλιστικά σκληρό. Επίσης ο στί-
χος  «Τι τρώει ο άνθρωπος; Τον διπλανό
του…» χαρακτηρίζει την "αµυδρά" κανιβαλι-
στική κοινωνία στην οποία ζούµε, όπου ο κα-
θένας πατάει επί πτωµάτων για να
εξασφαλίσει την εξουσία, την επιτυχία ή το
χρήµα.

Επίκαιρη, όσο ποτέ, αλλά και αψεγάδιαστη
καλλιτεχνικά, η "Όπερα της Πεντάρας" από το
Berliner Ensemble σίγουρα άξιζε της θερµής
αποδοχής που της επεφύλαξε το αθηναϊκό
κοινό!

Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει, εκτός αν µαραθεί

Η  Ό π ε ρ α  τ η ς  Π ε ν τ ά ρ α ς

Νικήτα Κατερίνη Β2

Στεκόµαστε γυµνοί α"ό όνειρα 
"αραδαρµένοι α"ό το κύµα
κάτω α"ό µαύρα σύννεφα
α"όγονοι του τί"οτα
"ελάτες της σιω"ής 
έχουµε τις τσέ"ες αδειανές
και τις καρδιές  κλειστές.

Mια  καρδιά δυο µνήµατα 
ένα  µ"ουκάλι άδειο στο κρεβάτι 
"ερνά η ζωή α"ό µ"ροστά 
σαν χάδι "ου κυλά 
και δεν το "αίρνουµε χαµ"άρι.
Κορόνα γράµµατα "οντάρουµε
Και  µε τον θάνατο φλερτάρουµε,
δίχως σκέψη.

Όταν τί"οτε  δεν µας ανήκει τώρα "ια,
ο έρωτας θα έρθει να τσακίσει
είδωλα και καθρέφτες
Θα µε αγα"άς µα δεν θα µου φτάνει 
άφθονη βροχή θα "έφτει "άνω µου
κι εγώ σαν άγκυρα χωρίς λιµάνι
Της νύχτας η  "αρα"λανητική χροιά 
και της καρδιάς η ψύχρα είναι βαρειά 
αν µονάχα η εικόνα της 
στα µάτια µου µου µείνει 
όνειρο θαρρώ "ως είναι ψεύτικο
στα χείλη µου µια "ίκρα σα µείνει
σαν Μανδραγόρα το φιλί µου
η α"ύθµενη µοναξιά θα "ίνει

Γελώντας λούζοµαι σε βιβλικές βροχές 
κι αν σκοτεινιάζω αγά"η µου 
µη µε φοβάσαι γιατί ευωδιάζουν αγριοκέρασα οι σιω"ές 
"ου µε τυλίγουν σαν οµίχλη όταν κοιµάµαι
κι έτσι αέναα  να υ"οφέρω α"ό δύναµη κρυφή 
µε τα κοµµάτια της ψυχής να ντύνω το φεγγάρι

Π λ ά ϊ  σ ο υ

Μπέρτολντ
Μπρεχτ

Κλεονίκη Αθανασιάδη




