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√ ¢À™™∂∞™ ∂ §À∆∏™
Πνοντας λιο κορινθιακ
™∆√Ã√I
Να αναδειχτε η ειδικ σχση του ανθρ!που (και του ποιητ) µε το ελληνικ$-µεσογειακ$ τοπο. Nα προσεγγσουν οι µαθητς βασικ* γνωρσµατα της ποιητικς του
Ελ/τη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
νθρωπος και φυσικ περιβλλον
Το ελληνικ τοπο – Η χαρ της ζως
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με µφαση στη λυρικ και παραστατικ γλ!σσα του Ελ/τη ο καθηγητς µπορε να
κινητοποισει τους µαθητς να βρουν τις εικ$νες του ποιµατος και να τις συνδσουν µε συγκεκριµνες δραστηρι$τητες του ανθρ!που µσα στο ελληνικ$ τοπο
(ψ*ρεµα, συγκοµιδ των καρπ!ν). Οι δραστηρι$τητες αυτς προσλαµβ*νουν στο
ποηµα συµβολικ σηµασα («να τ*µα ψ*ρι», «ο ψαλµ$ς του λιου»)  συναρτ!νται στεν* µε την ποιητικ χρση της γλ!σσας και την τολµηρ εικονοποια του
Ελ/τη (π.χ. παρχηση του ρ στο στχο 9, ερωτικ αλληγορα της ζωντανς στερι*ς).
Παρ*λληλα οι µαθητς θα πρπει να επικεντρ!σουν την προσοχ τους στην ειδικ
σωµατικ σχση που χει ο ποιητς µε τη φ/ση, η οποα περιγρ*φεται στους τσσερις πρ!τους στχους µε τη χρση (τροπικ!ν) µετοχ!ν. Στο υπ$λοιπο ποηµα µε πρωτοπρ$σωπη αφγηση δηλ!νονται µια σειρ* απ$ ενργειες του ποιητ που αναζωογονο/ν το σ!µα και την ψυχ του, τον γεµζουν αισιοδοξα και του δηµιουργο/ν µια
νοερ δι*θεση φυγς σ’ να µελλοντικ$, αναγεννηµνο κ$σµο.
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Μιχ*λης Γκαν*ς, «Σο/ρουπο», Μαρα λιθρια, Κεµενα 1980, σ. 33.

Σορουπο, σε γονυκλισα τα χρµατα
και πς πεθανεις χωρς το πρσινο εκ γενετς.
Τα µτια σου µε τον κτρινο λβα,
καµνη σοδει τα χρνια που ζησα.
Ας φεγει ο µικρς σκαντζχοιρος, δε γλιτνει
τ’ αγκθια µεγαλνουν ανποδα.
#µερο βρδυ
βελζει σαν το χαµνο πρβατο,
[10]
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ζυγνει στην πλη κι αλλζει προβι,
σκλος  γτα,
µε την τρχα ορθ
κτω απ τσους τροχος.
Τι γυρεεις εδ ψυχ τραυλ,
µακρι απ τα βοσκοτπια της πατρδας;
Οι φλοι πφτουν απ ψηλ µπαλκνια
στο σπρο µπαµπκι που τους καταπνει.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Στο ποηµα κυριαρχο/ν τα ρµατα. Ποια απ$ αυτ* χρησιµοποιο/νται µε µεταφορικ σηµασα και ποιο αισθητικ$ αποτλεσµα πετυχανει µε αυτν τη χρση
τους ο ποιητς;
2. Συγκεντρ!στε τις µεταφορικς εκφρ*σεις του ποιµατος και κατατ*ξτε τες αν*λογα µε το βαθµ$ ερµηνευτικς δυσκολας τους. Επιλξτε αυτ που σας προκ*λεσε µεγαλ/τερη εντ/πωση και εξηγστε τη λειτουργα της.
3. Σχολι*στε τη σωµατικ σχση που χει ο ποιητς µε τη φ/ση στα ποιµατα του
Ελ/τη και του Γκαν* και εντοπστε τις διαφορς αν*µεσα στις δ/ο ποιητικς
αντιλψεις.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βττι Μ*ριο, Οδυσσας Ελτης, Ερµς 1984.
— (επιµ.), Εισαγωγ στην ποηση του Ελτη, επιλογ κριτικ!ν κειµνων, Πανεπιστηµιακς Εκδ$σεις Κρτης, Ηρ*κλειο 1999.
Καραντ!νης Ανδρας, Για τον Οδυσσα Ελτη, Παπαδµας 1980.
Λυχναρ* Λνα, Το µεσογειακ τοπο στην ποηση του Γιργου Σεφρη και του
Οδυσσα Ελτη, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1986.
Μαρωντης ∆.Ν., (ροι του λυρισµο στον Οδυσσα Ελτη, Κδρος 1980.
Φρ*ιερ Κµων, )ξιον εστ το τµηµα, µτφρ. Ν*σος Βαγεν*ς, Κδρος 1978.
http://www.ekebi.gr/1935/detoul.asp?ID=169
ª∂§√¶√π∏™∏
Οδυσσας Ελ/της, #λιος ο πρτος, µουσικ Γι*ννη Μαρκ$πουλου (1969).
¶∏°∏
Οδυσσας Ελ/της (1911-1996), «Πνοντας λιο κορινθιακ$», #λιος ο πρτος (1943).
Ποηση, Bκαρος 2002, σ. 79.

[11]
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° πøƒ°√™ ™ ∞ƒ∞¡∆∞ƒ∏™
Ξυπνµε και η θλασσα ξυπν µαζ µας
™∆√Ã√™
Να συνδσουν οι µαθητς τα ευχ*ριστα συναισθµατα και τη δι*θεση του ποιητ για
µια καινο/ρια αρχ µε τη θετικ επδραση της θ*λασσας και του ελληνικο/ φωτ$ς.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Θλασσα – λιος και φως
Ψυχικ ανταση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ποηµα αναφρεται στη θετικ ενργεια που προσφρει στον *νθρωπο το θαλασσιν$ µεσογειακ$ περιβ*λλον. Η χρση του πρ!του πληθυντικο/ προσ!που αναδεικν/ει τη θετικ επενργεια της φ/σης σε οµ*δα ανθρ!πων οι οποοι προρχονται απ$
αστικ$ περιβ*λλον, καθ!ς «αποτοξιν!νονται», στω και προσωριν*, απ$ τις γκρζες
εικ$νες της π$λης και ανανε!νουν την $ραση και τη µνµη τους µπροστ* στη θα του
φωτεινο/ γαλ*ζιου της θ*λασσας και του ουρανο/. Το ποηµα τελει!νει µε µια ασθηση ψυχικς και συναισθηµατικς ευδαιµονας, τα βαθ/τερα $µως ατια της οποας
υπερβανουν την αναγεννητικ δ/ναµη που µπορε να προσφρει η φ/ση και δεν
διευκρινζονται στο ποηµα.
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Χ$ρχε Λους Μπ$ρχες, «Η θ*λασσα», Το χρυσφι των τγρεων, µτφρ. ∆ηµτρης
Καλοκ/ρης, Fψιλον 1988, σ. 42.
Θλασσα. Πριµη θλασσα. Θλασσα του Οδυσσα
κι εκενου του λλου Οδυσσα
που ο λας του Ισλµ αποκαλοσε
Σεβχ Θαλασσιν. Η θλασσα των γκρζων
κυµτων του 1ρικ του Ερυθρο, ψηλ στην πρµνη
και του ιππτη εκενου που γραφε ταυτχρονα
το πος και την ελεγεα της πατρδας του
στα τενγη της Γκας.
Θλασσα του Τραφλγκαρ. Αυτ που µνησε,
µες στη µακραωνη ιστορα της, συχν η Αγγλα
η δσβατη θλασσα που βφτηκε σε νδοξο αµα
στην καθηµεριν πρακτικ του πολµου.
Η ασγαστη θλασσα που την µερη αυγ
την αναρθµητη µµο αρµενζει.
[12]

enotita A 0063 4/11/2005 12:43 ÌÌ ™ÂÏ›‰·13

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ñ ΠΟΛΗ – ΥΠΑΙΘΡΟΣ

™Àª¶§∏ƒøª∞∆πK ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Π!ς ερµηνε/ετε το στχο «Με $ραση και µνµη καθαρ»;
2. Το ποηµα του Μπ$ρχες µπορε να χαρακτηριστε /µνος στη διαχρονικ (απ$ τη
θ*λασσα του µ/θου στη θ*λασσα δι*φορων ιστορικ!ν στιγµ!ν) και διαπολιτισµικ δι*σταση της θ*λασσας (η θ*λασσα διαφορετικ!ν πολιτισµ!ν). Eντοπστε τις διαφορς και τις οµοι$τητς του µε το ποηµα του Σαραντ*ρη.
¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Η θ*λασσα αποτελε να πολ/ συνηθισµνο θµα τ$σο της προσωπικς $σο και της
δηµοτικς ποιητικς µας παρ*δοσης. Πλθος εναι επσης τα δηµοτικ* τραγο/δια µε
θµα τη θ*λασσα, ερµηνευµνα απ$ τραγουδιστς ($πως η οικογνεια Κονιτοπο/λου), καθ!ς και τα µελοποιηµνα απ$ γνωστο/ς συνθτες (Ηλας Ανδρι$πουλος,
Θ*νος Μικρο/τσικος κ.*.) ποιµατα µε το διο θµα. Αναζητστε και συγκεντρ!στε
σχετικ$ υλικ$, εµπλουτζοντ*ς το παρ*λληλα µε τραγο/δια *λλων µεσογειακ!ν
λα!ν, που χουν ως θµα τη θ*λασσα.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Βττι Μ*ριο, Η γενι του τριντα, Ερµς 1979, σ. 89-94.
Γρµµατα και τχνες, τχ. 31-32, 1984 [αφιρωµα]. (Τα περιοδικ* που καταγρ*φονται
στη βιβλιογραφα εναι ειδικ* αφιερ!µατα στους λογοτχνες. Στο εξς δε θα σηµει!νεται η νδειξη [αφιρωµα]).
Η λξη, τχ. 21, 1983 (µε κεµενα των Τ. Hγρα, Γ. Μαριν*κη κ.*.).
Κ$ρφης Τ*σος, Ματις στη λογοτεχνα του µεσοπολµου, Πρ$σπερος 1991, σ. 71-77.
Πιπνης Γι*ννης, «Γι!ργος Σαραντ*ρης, ο ποιητς της υπρβασης», Να Εστα,
τχ. 1758, 2003, σ. 159-161.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/99/8.html
Ο καθηγητς µπορε να συµβουλευτε επσης το ειδικ$ αφιρωµα για τη θ*λασσα του
περιοδικο/ Η λξη, τχ. 145-146, 1998, που περιχει ενδιαφροντα ποιµατα και πεζ*
Ελλνων και ξνων συγγραφων (Ν. Καββαδα, Φ. Κ$ντογλου, Γ. Χειµων*, Π.
Ελυ*ρ, Ε. Μοντ*λε κ.*.) και τους συλλογικο/ς τ$µους H Mεσγειος στην ιστορα,
επιµλεια David Abulafia, Πατ*κης 2004J Ελλδα της θλασσας, επιµλεια Σπ/ρος
Ασδραχ*ς κ.*., Μλισσα 2004. Μια δωρη διδασκαλα µε θεµατικ$ επκεντρο τη
θ*λασσα προτενει η ∆!ρα Μντη στο «Μια θαλασσιν α/ρα της ποησης  γιατ ο
Οδυσσας Ελ/της θα θελε να στελει σχολεο τη “µικρ πρ*σινη θ*λασσα”», Γλσσα και Λογοτεχνα στην Πρωτοβθµια και τη ∆ευτεροβθµια Εκπαδευση, επιµλεια
Κ!στας Μπαλ*σκας, Κ!στας Αγγελ*κος, Μεταχµιο 2005.
ª∂§√¶√π∏ª∂¡∞ ¶√π∏ª∞∆∞ °π∞ ∆∏ £∞§∞™™∞
Οδυσσα Ελ/τη, «Του Αιγαου», απ$ τη συλλογ Προσανατολισµο, σε µουσικ του
Ηλα Ανδρι$πουλου.
[13]
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Οδυσσα Ελ/τη, «Μικρς Κυκλ*δες», απ$ τη συλλογ Τα ρω του ρωτα, σε µουσικ Μκη Θεοδωρ*κη, ερµηνε/τρια η Ντ$ρα Γιαννακοπο/λου (1964).
Οδυσσα Ελ/τη, «Θαλασσιν$ Τριφ/λλι», απ$ την δια συλλογ, σε µουσικ Λνου
Κ$κοτου και µε ερµηνευτς τη Ρνα Κουµι!τη και το Μιχ*λη Βιολ*ρη (1972).
Νκος Καββαδας, ποιµατα σε µουσικ Θ*νου Μικρο/τσικου, στο δσκο Ο Σταυρς του Ντου.
¶∏°∏
Γι!ργος Σαραντ*ρης (1908-1941), «Ξυπν*µε και η θ*λασσα ξυπν* µαζ µας» (1940),
Ποιµατα, επιµλεια Γι!ργος Μαριν*κης, τ$µ. 5, Gutenberg 1987, σ. 254.

¡ π∫√™ -∞ §∂•∏™ ∞ ™§∞¡√°§√À
Αθνα

∞ ª∞§π∞ ∆ ™∞∫¡π∞
Η πλη
™∆√Ã√™
Να διαφανε η προβληµατικ σχση του ανθρ!που µε την αρνητικ $ψη των π$λεων
σε δι*φορες εκδηλ!σεις της καθηµεριν$τητας και της κοινωνικς ζως.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
ξενο-απρσωπο αστικ περιβλλον
+ντονοι ρυθµο ζως και γχος
Καθηµεριν οικονοµικ συναλλαγ
Κοινωνικ αποξ/νωση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με εκφραστικ λιτ$τητα τα δ/ο ολιγ$στιχα ποιµατα δ/ο ποιητ!ν της µεταπολεµικς περι$δου, εποχς κατ* την οποα κυρι*ρχησε το φαιν$µενο της µαζικς οικοδ$µησης και τσιµεντοποησης των ελληνικ!ν π$λεων, µεταδδουν καθηµεριν*,
ασφυκτικ* συναισθµατα των ανθρ!πων που ζουν σε π$λεις. Και τα δ/ο ποιµατα
εναι παλαι$τερα, αναφρονται δηλαδ σε εποχς µε µικρ$τερα προβλµατα αστικοποησης και κοινωνικς αποξνωσης, ωστ$σο το δυσ*ρεστο συνασθηµα που
µεταφρουν, απ$ τη µα ο Ασλ*νογλου µε την εικ$να της απογ/µνωσης και απ$ την
*λλη η Τσακνι* µε την εικ$να του κουλουριασµνου φιδιο/, αποδδουν µε νταση
και αξιοπιστα σ/γχρονα προβλµατα των π$λεων, $που κυριαρχο/ν η ρ/πανση και
η υπερνταση, µε αποτλεσµα τη σωµατικ και ψυχικ κ$πωση των κατοκων τους.
[14]
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¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫ ∂π ª∂¡∞
1. Γ.Θ. Βαφ$πουλος, «Αθνα» και «Η Πολιτεα», Τα ποιµατα, Κδρος 1996, σ. 29,
162.
2. Μαν$λης Αναγνωστ*κης, «Θεσσαλονκη, µρες του 1969 µ.Χ.» [απ$σπασµα], Ο
Στχος (1970). Τα Ποιµατα, Πλει*ς 1975, σ. 154-155.
Στην οδ Αιγπτου – πρτη προδος δεξι –
Τρα υψνεται το µγαρο της Τρπεζας Συναλλαγν
Τουριστικ γραφεα και πρακτορεα µεταναστεσεως
Και τα παιδκια δεν µπορονε πια να παξουνε απ
τα τσα τροχοφρα που περνονε
)λλωστε τα παιδι µεγλωσαν, ο καιρς εκενος πρασε που ξρατε
Τρα πια δε γελον, δεν ψιθυρζουν µυστικ, δεν εµπιστεονται.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆πKH ∂ƒ°∞™πA
Χωριστετε σε οµ*δες µε σκοπ$ να µελετσετε δι*φορα ζητµατα γ/ρω απ$ τη δ$µηση και τη λειτουργα των π$λεων απ$ την αρχαι$τητα ως τις µρες µας. Η πρ!τη
οµ*δα µπορε να συλλξει ιστορικ* στοιχεα για τη δηµιουργα των πρ!των π$λεων,
δνοντας β*ρος στα ατια που οδγησαν πολλο/ς ανθρ!πους να εγκατασταθο/ν σε
αυτς. Η δε/τερη οµ*δα µπορε να µελετσει την κοινωνικ σ/νθεση των κατοκων
των π$λεων (αστ!ν), µε µφαση στην εικ$να που εχαν οι π$λεις τον εικοστ$ αι!να.
Η τρτη οµ*δα µπορε να εξετ*σει γενικ$τερα τα προβλµατα που αντιµετωπζουν
οι κ*τοικοι των σ/γχρονων π$λεων, µε ειδικ αναφορ* στις µεγαλουπ$λεις. Η τταρτη οµ*δα θα πρπει να προτενει λ/σεις !στε να βελτιωθε η ποι$τητα ζως των
ανθρ!πων που ζουν στις π$λεις. Παρουσι*στε τα πορσµατα της ρευν*ς σας στην
τ*ξη και συζητστε περισσ$τερο για τα ειδικ* προβλµατα στη δικ σας περιοχ.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αντ, τχ. 615, 1996.
Οδς Πανς, τχ. 90, 1997.
Παπαγεωργου Κ!στας Γ., «Αµαλα Τσακνι*», Η δετερη µεταπολεµικ γενι,
Σοκ$λης 2002, σ. 622-631.
Το ∆ντρο, τχ. 131-132, 2004, σ. 151-182.
Τσακνι Αµαλα (1932-1984), Εταιρεα Συγγραφων 1984.
Φραντζ Hντεια, «Νκος-Αλξης Ασλ*νογλου», Η δετερη µεταπολεµικ γενι,
Σοκ$λης 2002, σ. 176-191.
Ειδικ βιβλιογραφα για τη σχση της λογοτεχνας µε την π$λη µπορετε να βρετε
στη µελτη της Λζυς Τσιριµ!κου Λογοτεχνα της πλης, Λωτ$ς 1988 και στα δ/ο
αφιερ!µατα του περιοδικο/ Το ∆ντρο: «Ο συγγραφας και η πλη», τχ. 53-54, 1990
(γρ*φουν οι Γ. Ρτσος, ∆. Σωτηρου, Στρ. Τσρκας κ.*.) και «Λγος και ποιητικ για
την πλη», τχ. 33, 1983 (γρ*φουν οι Κ. Παπαγι!ργης, Ρ. Μπαρτ κ.*.).
[15]

enotita A 0063 4/11/2005 12:43 ÌÌ ™ÂÏ›‰·16

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

¶∏°∏
Νκος-Αλξης Ασλ*νογλου (1931-1996), «Αθνα», Ο δσκολος θνατος, Νεφλη
1985, σ. 22.
Αµαλα Τσακνι* (1932-1984), «Η π$λη», Το µπαλκνι, Νεφλη 1982, σ. 16.

∫ √™ª∞™ π. Ã ∞ƒ¶∞¡∆π¢∏™
Χαλασµνες γειτονις
™∆√Ã√™
Να παρακολουθσουµε µια αντιπροσωπευτικ εικ$να σ/γχρονης επαρχιακς
π$λης, η οποα ταλαιπωρε, πνγει τον *νθρωπο µε την πυκν δ$µηση των πολυκατοικι!ν, την λλειψη ελε/θερων χ!ρων και πρασνου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πολυκατοικα – «Αξιοποηση του αστικο6 χ7ρου»
Φυλακισµ/να παιδι – +λλειψη παιχνιδιο6
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο συγγραφας κινεται, µε αποσπασµατικ$ τρ$πο και ποιητικ γραφ, αν*µεσα στις
µνµες της παιδικς του ηλικας και στα τρα/µατα απ$ τη σ/γχρονη, κακασθητη
εικ$να της π$λης µε τις χαλασµνες και αφιλ$ξενες γειτονις. Η παρακµ της παλι*ς
Καβ*λας και η αλ$γιστη µετατροπ της σε τσιµεντο/πολη τοποθετο/νται χρονικ* στη
δεκαετα του ’70, $ταν, µε ευκαιριακ$ τρ$πο και δχως σχεδιασµ$, η π$λη ανοικοδοµθηκε στερο/µενη $χι µ$νο το ιστορικοκοινωνικ$ της στγµα (π$λη καπνεµπορου
και προσφ/γων), αλλ* και τις µελλοντικς προοπτικς αν*πτυξς της. ∆σµιοι και
*µοιροι αυτς της καταστροφικς «αξιοποησης» εναι σµερα τα φυλακισµνα παιδι* των πολυκατοικι!ν, τα οποα, στερηµνα απ$ τους ελε/θερους χ!ρους για το παιχνδι, αγριε/ουν αντ να ηρεµο/ν. Το ανθολογηµνο κεµενο απαρτζουν τρα αποσπ*σµατα απ$ το αφγηµα Μανα πλεως, κ/ριο χαρακτηριστικ$ των οποων εναι η
µνηµονικ αν*κληση της παλι*ς π$λης και της παιδικς ηλικας του συγγραφα, σε
σ/γκριση µε τη σηµεριν, αφιλ$ξενη, $ψη της π$λης.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γι!ργος Σεφρης, «Bππιος Κολων$ς», Τετρδιο Γυµνασµτων ΒA, Bκαρος 1976, σ. 49.
Τ’ αηδνια και τα λιδεντρα
τα σρωσαν οι πολυκατοικες
οι νθρωποι σκρπισαν εµπρς στις µηχανς.

[16]
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Στην κορυφ του λφου να πουλρι
κοταζε αγρωχα ρα την Αθνα
χλιµντρισε ξαναχλιµντρισε
και τ’ κουσα να λει «Γιαχο»
στυλνοντας τ’ αυτι του.
1πειτα ελεθερο µ’ ολρθη ουρ
γλκησε κατ την κατηφρα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞ ™π ∂™
1. Σε ορισµνα σηµεα του αποσπ*σµατος ο συγγραφας σχολι*ζει τη δυσµεν

εικ$να της σ/γχρονης π$λης. Π!ς εκφρ*ζονται και τι δηλ!νουν τα σχ$λια του
συγγραφα;
2. Τι µπορε να αλλ*ξει στην π$λη για να βελτιωθε η ποι$τητα ζως των ανθρ!πων;
3. Ποιος ευθ/νεται για την *σχηµη $ψη της π$λης, µε β*ση τα κεµενα του Χαρπαντδη και του Σεφρη;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Βασιλικ$ς Βασλης, «∆/ο αν$µοιοι πεζογρ*φοι µε κοιν καταγωγ [Χαρπαντδης
και Αξι!της]», Εντευκτριο, τχ. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Γαραντο/δης Ευριπδης, «Aπ$ την πραγµατικ στην α$ρατη π$λη. Kοσµ*ς I. Xαρπαντδης, Mανα Πλεως» [βιβλιοκρισα], Eντευκτριο, τχ. 26, 1994, σ. 117-119.
Μικ Μαρη, Λογοτεχνικ πρσωπα της Καβλας, Θεσσαλονκη, Εντευκτριο 1990,
σ. 21.
Παγαν$ς Γ. ∆., «Kοσµ*ς I. Xαρπαντδης, Mανα Πλεως» [βιβλιοκρισα], Γρµµατα και Τχνες, τχ. 72, 1994, σ. 7-12.
¶∏°∏
Κοσµ*ς Ι. Χαρπαντδης (1959), Μανα πλεως, Επικαιρ$τητα 1993, σ. 16-18, 38-39.

π ¡¢π∞¡√™ ™ π∞∆§
να παλι µνυµα για το σγχρονο κσµο
™∆√Ã√™
Να προβ*λουµε την αρµονικ σχση του ανθρ!που µε τη φ/ση, απ$ τη σκοπι*
µ*λιστα κ*ποιου που παλαι$τερα θεωρθηκε *γριος και απολτιστος, εν! σµερα
µας διδ*σκει $τι, αν ο δυτικ$ς *νθρωπος αγαπο/σε και σεβ$ταν τη φ/ση, θα εχε
αποφευχθε η καταστροφ του φυσικο/ περιβ*λλοντος.
[17]
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αρµονικ σχ/ση ανθρ7που και φ6σης
Σεβασµς του φυσικο6 περιβλλοντος
Αδιαφορα για το φυσικ περιβλλον
Σ6γκρουση των πολιτισµ7ν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κεµενο του Ινδι*νου Σι*τλ, η απ*ντησ του στο ατηµα του προδρου των Ηνωµνων Πολιτει!ν Αµερικς για την αγορ* της γης των Ινδι*νων, προβ*λλει την
πλρη δι*σταση δ/ο πολιτισµ!ν γ/ρω απ$ το ζτηµα της σχσης του ανθρ!που µε
τη φ/ση. Απ$ τη µια, ο πατροπαρ*δοτος πολιτισµ$ς των Ινδι*νων στηριζ$ταν στην
αρµονικ και ισορροπηµνη σχση του ανθρ!που µε τη φ/ση, η οποα βασιζ$ταν
στην πεποθηση $τι η φ/ση εναι ιερ και απαραβαστη. Απ$ την *λλη, ο πολιτισµ$ς
των λευκ!ν, των κατακτητ!ν της νας ηπερου, εδρ*ζεται στην αντληψη της εκµετ*λλευσης της φ/σης µε στ$χο τη βελτωση των υλικ!ν $ρων της ζως του ανθρ!που. Ο Ινδι*νος Σι*τλ χει επγνωση της αδυναµας του να προστατε/σει τη γη του,
γνωρζει επσης τον προσχηµατικ$ χαρακτρα του αιτµατος για αγορ* και αντιλαµβ*νεται $τι η υποταγ των Ινδι*νων στη θληση των πανσχυρων λευκ!ν εναι
αναπ$φευκτη. Αντιτ*σσεται $µως στη λογικ της βας µ’ να κρυγµα ανθρ!πινης
αξιοπρπειας και σεβασµο/ της φ/σης. Το κεµενο του Ινδι*νου Σι*τλ µ*ς ενδιαφρει, επειδ αποδεχτηκε προφητικ$: οι προτροπς του προς τους λευκο/ς να αγαπσουν και να σεβαστο/ν τη γη, σµερα γνωρζουµε $τι δεν εισακο/στηκαν. Αντθετα, ο δυτικ$ς πολιτισµ$ς της ανεξλεγκτης εκµετ*λλευσης των φυσικ!ν π$ρων
και της επιβολς του ανθρ!πινου πολιτισµο/ στο φυσικ$ περιβ*λλον οδγησε στην
οικολογικ καταστροφ, τις συνπειες της οποας βι!νουµε.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γουλιαµ Φ!κνερ, «Το ελ*φι», Η αρκοδα, µτφρ. Βασλης Καλλιπολτης, Εξ*ντας
1980, σ. 148-149.
2. Μλπω Αξι!τη, [Η ψυχ του νησιο/], Το σπτι µου στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σε ποια σηµεα του κειµνου δηλ!νεται περισσ$τερο η εντελ!ς διαφορετικ

στ*ση των Ινδι*νων απναντι στη φ/ση, σε σ/γκριση µε τη στ*ση των λευκ!ν;
2. Ποιες συστ*σεις κ*νει ο ερυθρ$δερµος στους λευκο/ς σε περπτωση που απο-

κτσουν τη γη του; Π!ς δικαιολογεται αυτ$ το ενδιαφρον του για την τ/χη της
γης;
3. Η βαθι* συναισθηµατικ σχση της Αξι!τη µε τον τ$πο της, τη Μ/κονο, µας
θυµζει την αγ*πη του Σι*τλ για τη γη του. Βρετε οµοι$τητες και διαφορς στη
συναισθηµατικ σχση των δ/ο συγγραφων, του Ινδι*νου Σι*τλ και της Αξι!τη, µε τον τ$πο τους.
[18]
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ñ ΠΟΛΗ – ΥΠΑΙΘΡΟΣ

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρχηγ$ς Σι*τλ, Η νχτα των Ινδινων – Λγος του 1855, µτφρ. Αλ$η Σιδρη, Hγρα
2000.
¶∏°∏
Ινδι*νος Σι*τλ, «Qνα παλι$ µνυµα για το σ/γχρονο κ$σµο» (1855 περπου) [Απ*ντηση του Ινδι*νου φ/λαρχου στο Φραγκλνο Πηρς], µτφρ. Ζσιµος Λορεντζ*τος,
Το Βµα, 16.1.1977.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ ανγνωση, σε εππεδο θεµτων, κοινωνικο6 προβληµατισµο6 

συναισθηµατικς διθεσης
Με τον πρ!το τρ$πο χουν δη οργανωθε τα ποιµατα των Ν.-Α. Ασλ*νογλου και Α. Τσακνι*. Η συνδυαστικ αυτ αν*γνωση, που µπορε να πραγµατοποιηθε στη δι*ρκεια µιας διδακτικς !ρας, στοχε/ει στην αν*πτυξη της
συγκριτικς ικαν$τητας, καλλιεργε το αισθητικ$ κριτριο και προωθε την
κριτικ στ*ση των µαθητ!ν. Ο δε/τερος τρ$πος µπορε να λειτουργσει ως
προκταση του πρ!του. Μπορο/µε, π.χ., να αναφερθο/µε στο *σχηµο και
περιοριστικ$ για τα παιδι* βωµα της π$λης, µε αφορµ τη διδασκαλα του
αφηγµατος του Χαρπαντδη  σε συσχετισµ$ µε το ποηµα «Τι παιξα στο
Λα/ριο» του Σαββ$πουλου («Προβλµατα της σ/γχρονης ζως»). Κεµενα µε
συναφ προβληµατισµ$ υπ*ρχουν επσης στην εν$τητα «Οι φλοι µας τα
ζ!α», τα οποα πραγµατε/ονται τη σχση του ανθρ!που µε το υπ$λοιπο
ζωικ$ οικοσ/στηµα. Ο τρτος τρ$πος µπορε να εφαρµοστε κατ* την κρση
του διδ*σκοντος, µε σκοπ$ την εναλλαγ του /φους και της συναισθηµατικς
δι*θεσης που εµπνει η λογοτεχνα. Qτσι ο φιλ$λογος χει τη δυνατ$τητα να
επιλξει ποιµατα που προβ*λλουν την αισι$δοξη δι*θεση και τη χαρ* της
ζως (Ελ/της – Σαραντ*ρης)  να συνδυ*σει τη διδασκαλα τους µε οµ$θεµα
τραγο/δια που χουµε συµπεριλ*βει ως παρ*λληλα κεµενα.
2. Αξιοποηση παρλληλων κειµ/νων
Αν και η διδασκαλα παρ*λληλων κειµνων αφορ* κυρως την Γ’ τ*ξη, η
επκλησ τους µπορε να εξυπηρετσει συχν* τ$σο το ργο του διδ*σκοντος
$σο και τη διε/ρυνση του προβληµατισµο/  της απ$λαυσης των µαθητ!ν
της Β’ Γυµνασου. Γι’ αυτ$ν το λ$γο φροντσαµε να καταγρ*ψουµε  να
παραθσουµε αρκετ* ενδεικτικ* παρ*λληλα κεµενα, τα οποα, κατ* περπτωση, µπορο/ν να χρησιµοποιηθο/ν στην τ*ξη. Θεωρο/µε προτιµ$τερο να
αξιοποιηθο/ν κεµενα, τα οποα ετε αναδεικν/ουν τη σχση αλληλεξ*ρ-

[19]
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τησης ανθρ!που και φ/σης που σχυε κυρως στο παρελθ$ν (Βρεττ*κος),
ετε αναφρονται στη στρηση του φυσικο/ περιβ*λλοντος που βι!νει ο
*νθρωπος της π$λης (Γκαν*ς). Καλ$ θα ταν να συσχετιστο/ν αυτ* τα κεµενα µε παρεµφερς υλικ$ απ$ την εν$τητα «Οι φλοι µας τα ζ!α» (Qσε,
Σουρο/νης).
3. ∆ιδακτικ επ/κταση – ∆ηµιουργα κριτικς στσης
Ο καθηγητς µπορε να αναθσει ευρ/τερες ατοµικς  οµαδικς εργασες,
µερικς απ$ τις οποες µπορε να αφορµ!νται απ$ την αν*γνωση εν$ς συγκεκριµνου κειµνου (π.χ., µε αφετηρα την παρ*λληλη διδασκαλα των ποιηµ*των για τη θ*λασσα [Σαραντ*ρης, Μπ$ρχες] οι µαθητς µπορο/ν να
συγκεντρ!σουν υλικ$ για το διαχρονικ$ και διαπολιτισµικ$ δεσµ$ των λα!ν
της Μεσογεου µε τη θ*λασσα, µελετ!ντας εγκυκλοπαιδικ* λµµατα, ιστορα
πολιτισµο/, τοπικς παραδ$σεις και τχνη,  καταγρ*φοντας καθηµερινς
συνθειες, $πως η διατροφ, ο ελε/θερος χρ$νος, οι ανθρ!πινες σχσεις κ.*.)
 να αναφρονται γενικ$τερα σε θµατα σ/γχρονου κοινωνικο/ προβληµατισµο/. Με αφορµ τη διδασκαλα του κειµνου οι µαθητς µπορο/ν να εξετ*σουν τα αρνητικ* επακ$λουθα απ$ την αλ$γιστη αν*πτυξη και τα καταναλωτικ* πρ$τυπα του δυτικο/ πολιτισµο/, $πως π.χ., την υπερβολικ χρση
λιπασµ*των στις αγροτικς εκτ*σεις γης  την οµοι$µορφη εικ$να των τσιµεντουπ$λεων. Ο κριτικ$ς προβληµατισµ$ς των µαθητ!ν θα πρπει να επεκταθε στην αρνητικ επενργεια που χει η *σχηµη συµπεριφορ* του ανθρ!που
στα ζ!α (µε εσταση στα προαναφερθντα κεµενα της εν$τητας).
4. Ευρ6τερες δραστηριτητες – Χρση εποπτικο6 υλικο6
Οι µαθητς µπορο/ν να επεκτενουν σε δι*φορες κατευθ/νσεις την πρ$σληψη
του κειµνου. Μπορο/ν, π.χ., να οργαν!σουν µια µικρ ρευνα µε σκοπ$ να
συγκρνουν την παλαι$τερη µε τη σηµεριν εικ$να του χωριο/, της γειτονι*ς
 της π$λης τους και να εξαγ*γουν συµπερ*σµατα σχετικ* µε το παρελθ$ν
και το µλλον του τ$που τους. Το ενδιαφρον τους µπορε να στραφε στη
φωτογρ*φιση δι*φορων $ψεων του τ$που τους, να εντοπσουν, π.χ., τη συν/παρξη του παλαιο/ και του νου στα κτρια της περιοχς τους. Qχει ενδιαφρον επσης να κινητοποιηθε η δηµιουργικ δι*θεση των µαθητ!ν µε τη χρση
εναλλακτικ!ν µσων διδασκαλας. Η ποιοτικ µουσικ και τα µελοποιηµνα
ποιµατα καλλιεργο/ν τη σχση των µαθητ!ν µε τη λογοτεχνα. Καλ$ θα ταν
να ενταχθο/ν στη διδακτικ !ρα ως επιστγασµα και προκταση της διδασκαλας. Χρσιµο υλικ$ για τη διδασκαλα του µαθµατος µπορετε να βρετε
στην εκπαιδευτικ π/λη του ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.gr.

[20]
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ª π§∆π∞¢∏™ ª ∞§∞∫∞™∏™
Ο Τκη-Πλο µας
™∆√Ã√™
Να φανε τι στα παλαιτερα χρνια και στο πλασιο της παραδοσιακς κοινωνας
το πρτυπο της αντρικς λεβεντι!ς ταν συνδεδεµ"νο αφενς µε τις αναµνσεις και
τις µορφ"ς του εθνικοαπελευθερωτικο$ αγ&να, αφετ"ρου µε λα σα δι"σωζαν την
ιστορικ µνµη και την "φερναν στο προσκνιο της κοινωνικς ζως (παραδοσιακ φορεσι! και λαϊκ πανηγ$ρι).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ανµνηση του ηρωικο εθνικο παρελθντος
Λαϊκ λεβεντι
Η φθορ του χρνου και η διρκεια της µνµης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Μιλτι!δης Μαλακ!σης γεννθηκε στην ιερ πλη του Μεσολογγου το 1909. Απ
την εποχ των παιδικ&ν του χρνων, θυµ!ται τη µορφ του λεβ"ντη εξαδ"λφου του
Τ!κη-Πλο$µα να ξεχωρζει για τη λεβεντι! και τη λαµπερ του φορεσι!, καθ&ς οι
αναµνσεις απ το "νδοξο ηρωικ παρελθν της πλης "µεναν ζωνταν"ς και αναβωναν ιδως στα λαϊκ! θρησκευτικ! πανηγ$ρια. Αν και το ποηµα αναπλ!θει µια
προσωπικ αν!µνηση, ουσιαστικ! δεχνει τις αξες και τα πρτυπα µιας παραδοσιακς κοινωνας στο πλασιο της οποας ,τι σµερα ονοµ!ζουµε λαογραφικ στοιχεο
ταν ζωνταν βωµα που συν"δεε στεν! το παρελθν µε το παρν. Η λαϊκ φορεσι!,
οι ρωες της Επαν!στασης, οι !γιοι της χριστιανοσ$νης δεν αποτελο$ν µνο το επκεντρο της ιστορικς µνµης των κατοκων του Μεσολογγου, αλλ! και συγκροτο$ν
τα σηµεα αναγν&ρισης της νεοελληνικς εθνικς ταυττητας, τουλ!χιστον "τσι
πως αυτ αναγνωριζταν την εποχ της γραφς του ποιµατος. 6λα αυτ! τα ιστορικ! και λαογραφικ! στοιχεα δηµιουργο$ν µια πολ$χρωµη φιγο$ρα του Τ!κηΠλο$µα, που θυµζει φουστανελοφρους του ζωγρ!φου Θεφιλου. Παρ!λληλα «Ο
Τ!κη-Πλο$µας» εναι κι "να προσωπικ ποηµα µε διττ δι!σταση: "νας $µνος στην
αντοχ της µνµης που διατηρε µ"σα µας ολοζ&ντανες τις ωραες εικνες του
παρελθντος, αλλ! κι "να ελεγεο για την αµετ!κλητη µορα του ανθρ&που, να γερν!
και να πεθανει. Ο ποιητς θυµ!ται τον Τ!κη-Πλο$µα τρι!ντα τρα χρνια µετ! το
θ!νατ του κι "τσι εµµ"σως αναλογζεται την αναπφευκτη φθορ! και της δικς του
ζως. Τη διττ δι!σταση του ποιµατος ("κφραση µιας κοινωνικς κατ!στασης,
αλλ! και ενς καθαρ! προσωπικο$ βι&µατος) δεχνει η αλλαγ του γραµµατικο$
προσ&που του αφηγητ στο τ"λος του ποιµατος: ο Τ!κη-Πλο$µας ταν ο λεβ"ντης
του «Μεσολογγιο$ µας», αλλ! και ο λιος της «αυγο$λας µου ζως».
[22]
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κωστς Παλαµ!ς, «Του βιολιτζ του Μπαταρι! το εγκ&µιο», Οι καηµο της λιµνοθ λασσας (1912). παντα, τµ. 5, Μπρης 19723, σ. 184.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σχολι!στε την αλλαγ του γραµµατικο$ προσ&που στους στχους της τελευταας

στροφς: «Ω! το λεβ"ντη του Μεσολογγιο$ µας,/τον λιο της αυγο$λας µου
ζως».
2. Στο ποηµα του Παλαµ! «Του βιολιτζ του Μπαταρι! το εγκ&µιο» ανακαλεται
απ το παρελθν "να πρσωπο που ο ποιητς γν&ρισε στο Μεσολγγι, που
"ζησε τα παιδικ! του χρνια. Με δεδοµ"νη αυτν τη συγγ"νεια αν!µεσα στα
ποιµατα του Μαλακ!ση και του Παλαµ!, συγκρνετε τα δ$ο ποιµατα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Dγρας Τ"λλος, «Μιλτι!δης Μαλακ!σης, ποιητς Αθηναος», Κριτικ , τµ. 2, Ερµς
1981, σ. 95-136.
Καλλιπη, Παραδοσιακς φορεσις, Λ$κειον των Ελληνδων, Φερενκη 2004.
Μαλακ!σης Μιλτι!δης, Τα Μεσολογγτικα, φιλολογικ επιµ"λεια Γ.Π. Σαββδης,
Ερµς 1995, σ. 41-42.
Να Εστα, τχ. 384, 1943.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
¶∏°∏
Μιλτι!δης Μαλακ!σης (1869-1943), «Ο Τ!κη Πλο$µας», Τα Μεσολογγτικα (1920),
Ερµς 1995, σ. 41-42.

¢ π∞ª∞¡∆∏™ ∞ •πø∆∏™
Η

ννα του Κλδονα

™∆√Ã√™
Να φανε τι η καθηµεριν ζω, οι ελπδες και οι προσδοκες των ανθρ&πων στην
παραδοσιακ κοινωνα συνδ"ονταν στεν! µε τα λαϊκ! "θιµα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Λαϊκ θιµα
Ο γµος, το νειρο κθε κοπλας
Παιδικ φρσα µε απρσµενες συνπειες
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διγηµα ανακαλε αναµνσεις της νετητας του συγγραφ"α απ τις προσφυγικ"ς συνοικες της µεταπολεµικς Καβ!λας και αναπλ!θει τα λαϊκ! "θιµα που συνδ"ονται µε τη γιορτ του Αϊ-Γι!ννη του Κλδονα. Η κεντρικ ηρωδα, η Dννα, εναι
µια ε$πιστη και στερηµ"νη κοπ"λα, κρη Μικρασιατ&ν προσφ$γων, η οποα εναποθ"τει, πως και οι περισστερες κοπ"λες της ηλικας και του τπου της, λες τις
ελπδες για µια καλ$τερη ζω στο µελλοντικ της σ$ζυγο. Η ευπιστα της, τι το
"θιµο του Κλδονα θα της αποκαλ$ψει την ταυττητα αυτο$ του συζ$γου, την
κ!νει ε$κολο θ$µα των νεαρ&ν της γειτονι!ς της, οι οποοι µε δι!θεση παιχνιδιο$
αλλ! και σκληρτητα την εξαπατο$ν, δηµιουργ&ντας της πλ!νες ελπδες τι ο µελλοντικς σ$ζυγς της θα εναι κ!ποιος φο$ρναρης. Ο συγγραφ"ας περιγρ!φει µε
συµπ!θεια τον κσµο της νετητ!ς του, νοσταλγ&ντας µια κατ!σταση πραγµ!των
και συµπεριφορ&ν, εθµων και αντιλψεων, οι οποες ως επ το πλεστον ανκουν
οριστικ! στο παρελθν. Παρ!λληλα µως κρατ! κριτικ απσταση απ εκενο τον
κσµο, καθ&ς τα σχλι! του και η κατ!ληξη της ιστορας φανερ&νουν τι επρκειτο για "ναν κσµο µε !τεγκτους νµους απ"ναντι στους αδ$ναµους και στους «αλαφροGσκιωτους». Οι τελευταες φρ!σεις του διηγµατος υπαινσσονται τι η Dννα
αργτερα τρελ!θηκε, καθ&ς εξακολο$θησε να εναι το ε$κολο θ$µα µιας κοινωνας
που δεν αποδεχταν τη διαφορετικτητα. Εντ"λει η µορφ της ε$πιστης Dννας
προκαλε τη συµπ!θεια και τον οκτο µας. Με αφορµ την κατ!ληξη της Dννας
µπορο$µε να συζητσουµε µε τους µαθητ"ς για τη συµπεριφορ! µας απ"ναντι σε
πρσωπα ψυχικ! διαταραγµ"να.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γι&ργος Σεφ"ρης, «Φωτι"ς του Αϊ-Γι!ννη» [απσπασµα], Ποιµατα, Hκαρος

197610, σ. 109.

Η µορα µας, χυµνο µολ#βι, δεν µπορε ν’ αλλ ξει
δεν µπορε να γνει τποτε.
&χυσαν το µολ#βι µσα στο νερ κ τω απ τ’ αστρια κι
ας αν βουν οι φωτις.
Αν µενεις γυµν µπροστ στον καθρφτη τα µεσ νυχτα βλπεις
βλπεις τον νθρωπο που περν στο β θος του καθρφτη
τον νθρωπο µσα στη µορα σου που κυβερν το κορµ σου,
µσα στη µοναξι και στη σιωπ τον νθρωπο
της µοναξι ς και της σιωπς
κι ας αν βουν οι φωτις.
2. Εµµανουλ ΡοGδης, «Το ξεστο$πωµα» (1898), παντα, τµ. 5, φιλολογικ επιµ"-

λεια Dλκης Αγγ"λου, Ερµς 1978, σ. 263-265.

[24]

enotita B 0063 4/11/2005 12:47 ÌÌ ™ÂÏ›‰·25

ΛΑΟ Γ ΡΑΦ Ι Κ Α

∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Οι µαθητ"ς µπορο$ν να αφηγηθο$ν εµπειρες, περιστατικ!  να συλλ"ξουν πληροφορες για δι!φορα λαϊκ! "θιµα, µερικ! απ τα οποα επιβι&νουν µ"χρι σµερα, πως τα κουφ"τα στο δσκο του γ!µου, τα ονµατα στο γοβ!κι της ν$φης, η
φανουρπιτα κ.!.
2. Τσο το διγηµα του Αξι&τη σο και το ποηµα του Σεφ"ρη βασζονται στο
λαϊκ "θιµο του Αϊ-Γι!ννη του Κλδονα. Συγκρνετε τον τρπο και εντοπστε τις
διαφορ"ς µε τις οποες τα δ$ο κεµενα αξιοποιο$ν το λαϊκ "θιµο.
3. Κοιν στοιχεο αν!µεσα στα διηγµατα του Αξι&τη και του ΡοGδη αποτελε η
φ!ρσα των νεαρ&ν εις β!ρος αδ$ναµων ανθρ&πων. Ποιες δυσ!ρεστες συν"πειες
"χουν οι φ!ρσες και ποια στ!ση κρατ! απ"ναντι σ’ αυτ"ς ο ενλικος πλ"ον αφηγητς-συγγραφ"ας;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Βασιλικς Βασλης, «∆$ο ανµοιοι πεζογρ!φοι µε κοιν καταγωγ [Χαρπαντδης
και Αξι&της]», Εντευκτριο, τχ. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Καβ λα. Μια πλη στη λογοτεχνα, επιλογ κειµ"νων ∆ιαµαντς Αξι&της, Μεταχµιο
2002.
Μικ" Μαρη, Λογοτεχνικ πρσωπα της Καβ λας, Εντευκτριο Θεσ/νκης, 1990, σ.
22-23.
Παγανς Γ. ∆., «∆ιαµαντς Αξι&της, Ξβεργα µε µλι», Γρ µµατα και Τχνες, τχ.
72, 1994, σ. 7-12.
¶∏°∏
∆ιαµαντς Αξι&της (1942), «Η Dννα του Κλδονα», Ξβεργα µε µλι, Νεφ"λη 1994,
σ. 9-20: 15-20.

° πøƒ°√™ π ø∞¡¡√À
Να ’σαι καλ, δσκαλε!
™∆√Ã√π
Να προκληθε το ενδιαφ"ρον των µαθητ&ν για τα προϊντα του λαϊκο$ µας πολιτισµο$ και να διατυπ&σουν απψεις για την αξα της παρ!δοσης. Να φανε τι η
τ!ξη, αν δοθο$ν στους µαθητ"ς τα κατ!λληλα ερεθσµατα, µπορε να λειτουργσει
ως συλλογικς χ&ρος &στε τα παιδι! να γνωρσουν και να αγαπσουν τη λαϊκ
λογοτεχνικ δηµιουργα, η οποα σµερα αντιµετωπζεται µε επιφ$λαξη και υποτιµ!ται λγω του αστικο$ τρπου ζως.
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αξ*α-περιφρνηση του λαϊκο πολιτισµο
Αποκοπ-γνωριµ*α των µαθητ+ν µε το λαϊκ πολιτισµ
Μαθητικ πονηρι
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο διγηµα αυτ ο αφηγητς υιοθετε το βλ"µµα ενς "φηβου µαθητ, ο οποος περιγρ!φει την εµπειρα του απ τη διδασκαλα και τη γενικτερη παρουσα του φιλολγου του. Εναι καλ να πληροφορηθο$ν οι µαθητ"ς τι το διγηµα περι"χει πολλ!
αυτοβιογραφικ! στοιχεα, αφο$ ο Ιω!ννου θτευσε στη Μ"ση Εκπαδευση και ασχολθηκε µε τη συγκ"ντρωση και µελ"τη των δηµοτικ&ν τραγουδι&ν. Τα παιδι! του
χωριο$ στο οποο ζει ο αφηγητς ενθουσι!ζονται µε τον καθηγητ που τους εµπν"ει
σεβασµ για την παρ!δοση, αντθετα ο αφηγητς νι&θει κ!πως µειονεκτικ!, γιατ εν&
οι συµµαθητ"ς του «ξ"ρανε τη ρζα τους», ο διος δεν ξερε «ο$τε τον παππο$ του».
Αν και το σ$ντοµο αυτ διγηµα πρωτοδηµοσιε$τηκε το 1979, µπορο$µε να θεωρσουµε τι καταγρ!φει µια πραγµατικτητα που ισχ$ει και σµερα: οι µαθητ"ς του
Γυµνασου αντιµετωπζουν τη λαϊκ παρ!δοση µε επιφ$λαξη  και υποτµηση. Αυτ
οφελεται στο γεγονς τι τα κυραρχα στο αστικ κοινωνικ περιβ!λλον αισθητικ!
πρτυπα εναι εντελ&ς διαφορετικ! και κυρως ξενφερτα. Ο αφηγητς στο διγηµα εναι µαθητς που προ"ρχεται απ την Αθνα, αλλ! βρσκεται για µια σχολικ
χρονι! σε κ!ποιο επαρχιακ Γυµν!σιο, λγω της µετ!θεσης του πατ"ρα του, που
εναι δηµσιος υπ!λληλος. Μας εξιστορε λοιπν την προσπ!θεια ενς ν"ου φιλολγου που αγαπ! το λαϊκ πολιτισµ να µεταδ&σει την αγ!πη του αυτ στα παιδι!.
Mτσι τα παιδι! ανακαλ$πτουν τι αυτ που µ"χρι χτες αγνοο$σαν και υποτιµο$σαν
µπορε να γνει πηγ χι µνο γν&σης και αισθητικς απλαυσης, αλλ! και να ανανε&σει και να εµπλουτσει τη σχ"ση τους µε !τοµα µεγαλ$τερης ηλικας.
Το διγηµα βασζεται στην αντθεση αν!µεσα στην Αθνα και στην ελληνικ
επαρχα. Εν& δηλαδ το µεγ!λο αστικ κ"ντρο "χει αποκοπε εντελ&ς απ το λαϊκ
πολιτισµ, στις µικρ"ς πλεις  στην $παιθρο η επανασ$νδεση µε το λαϊκ πολιτισµ
σως εναι εφικτ, αν το σχολικ και το κοινωνικ περιβ!λλον δ&σει στα παιδι! τα
σχετικ! ερεθσµατα. Στο διγηµα προβ!λλεται η αντληψη τι, αν ο εκπαιδευτικς
αγαπ! τον πολιτισµ, µπορε να µεταδ&σει την αγ!πη αυτ και στους µαθητ"ς του.
Η τελευταα φρ!ση του διηγµατος, µ"σα σε εισαγωγικ!, εναι µετ"ωρη, εκφ"ρεται
απ τον &ριµο αφηγητ, ο οποος γνωρζει τη µελλοντικ "κβαση των πραγµ!των,
τι δηλαδ η µεγ!λη πολιτεα αφοµοι&νει οριστικ! τα παιδι! της, κρατ&ντας τα
µακρι! απ το λαϊκ πολιτισµ.
Ο φιλλογος του διηγµατος, εφαρµζοντας τις αρχ"ς του «σχολεου εργασας»,
φ"ρνει τα παιδι! σε επαφ µε το περιβ!λλον, µε σκοπ την κοινωνικοποησ τους.
Η προσωπικτητ! του διαγρ!φεται καθαρ! µ"σα απ τις δραστηριτητες και τη
διδακτικ µεθοδολογα του, αλλ! και απ την ελαφρ! ειρωνικ εππληξη στον
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«πονηρ» µαθητ -αφηγητ . Η απλ καθηµεριν γλσσα, ο αδιρατα µελαγχολικς
και ειρωνικς τνος, η προφορικτητα της αφ γησης και η στοχαστικ διθεση του
αφηγητ , γνωρσµατα που χαρακτηρζουν το ργο του Ιωννου, µπορον να επισηµανθον και στο συγκεκριµνο κεµενο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ – ¶ƒ√∆∞™∏ ¢ƒ∞ª∞∆√¶√π∏™∏™
λλη Αλεξου, Μια µρα στο Γυµν σιο [παιδικ θατρο], Καστανιτης 2003.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. ∆ιαβστε τη δετερη παργραφο του αφηγ µατος και εξηγ στε τι εννοοµε

ταν µιλµε για το «λαϊκ µας πολιτισµ».
2. Γιατ οι µαθητς νιωσαν τι λα σα γνριζαν ταν «νας θησαυρς κρυφς και

αλογριαστος»;
3. Προσπαθ στε να περιγρψετε την προσωπικτητα του καθηγητ , κνοντας
αναφορς σε συγκεκριµνα σηµεα του διηγ µατος.
4. ∆ιαβστε την τελευταα παργραφο. Ποιος µιλ και σε ποια χρονικ στιγµ αναφρεται;
Για να αναπτυχθε η πρτη διαθεµατικ δραστηριτητα του βιβλου του µαθητ ,
δνονται η διεθυνση και τα στοιχεα επικοινωνας του Κντρου Σνταξης του Ιστορικο Λεξικο της Νας Ελληνικς Γλσσας της Ακαδηµας Αθηνν: Συγγρο 129
και Βασιλεου ∆πλα 1, Αθ να, τηλ. 210 9344806, και του Κντρου ρευνας της
Ελληνικ ς Λαογραφας: στην δια διεθυνση, τηλ. 210 93 44 811, http://www. academy
ofathens.gr/keel/.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αργης Γιργος, «Γιργος Ιωννου», Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τµ. 3, Σοκλης
1992, σ. 150-225.
∆ρουκπουλος <ρης, «να υποθετικ “Αναγνωστικ Λογοτεχνας” µε κεµενα του
Γιργου Ιωννου αποκλειστικ», Να Παιδεα, τχ. 37, 1986, σ. 144-151.
—, Γιργος Ιω ννου. $νας οδηγ%ς για την αν γνωσ του, Ειρµς 1992.
Να Εστα, τχ. 1762, 2003 [αφιρωµα στο δηµοτικ τραγοδι].
Ο Παρατηρητς, τχ. 8, 1988.
Τα δηµοτικ µας τραγοδια, επιµλεια Γιργος Ιωννου, Ερµ ς 1994.
Φιλ%λογος, τχ. 43, <νοιξη 1986.
 http://www.snhell.gr//lakeim.html
¶∏°∏
Γιργος Ιωννου (1927-1985), «Να ’σαι καλ, δσκαλε!» (1979), Εφβων και µη,
Κδρος 19988, σ. 139-142.
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¡ π∫√™ ∂ °°√¡√¶√À§√™
Ο Καραγκιζης. να ελληνικ θατρο σκιν
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς βασικ! στοιχεα για την προ"λευση, τα χαρακτηριστικ!,
την αισθητικ και κοινωνικ λειτουργα του ελληνικο$ θε!τρου σκι&ν, του Καραγκιζη, που εξακολουθε µ"χρι σµερα να εναι ιδιατερα αγαπητς στα παιδι!.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Προλευση του Καραγκιζη
∆ιαφορς του απ το τουρκικ θατρο σκι+ν
Χαρακτηριστικ της ελληνικτητας του Καραγκιζη
Αισθητικ και κοινωνικ λειτουργ*α του
∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πρωτοδηµοσιευµ"νο στο περιοδικ Λωτς (τχ. 6, 1969), το σ$ντοµο δοκµιο του
σηµαντικο$ υπερρεαλιστ ποιητ και ζωγρ!φου Νκου Εγγονπουλου "χει ως
θ"µα του το ελληνικ θ"ατρο σκι&ν, τον Καραγκιζη, παρουσι!ζοντας βασικ!
στοιχεα για την ξενικ προ"λευσ του, τις διαφορ"ς του απ το τουρκικ θ"ατρο
σκι&ν, τα ιδι!ζοντα χαρακτηριστικ! του ελληνικο$ Καραγκιζη, την αισθητικ και
κοινωνικ λειτουργα του. Το δοκµιο του Εγγονπουλου εντ!σσεται σε µια εποχ
πρσληψης του Καραγκιζη, που χαρακτηρζεται απ δ$ο γνωρσµατα: αφενς τι
ο Καραγκιζης δεν αντιµετωπζεται πια µε επιφ$λαξη  και υποτµηση, αφετ"ρου
τι γνωρζει τσο την αποδοχ του ευρ$τερου κοινο$ σο και το ενδιαφ"ρον των
ειδικ&ν µελετητ&ν. Το δοκµιο του Εγγονπουλου δεν εναι β"βαια η µελ"τη ενς
ειδικο$ του θε!τρου σκι&ν, αλλ! η εκλαϊκευτικ, ωστσο τεκµηριωµ"νη και σοβαρ, προσ"γγιση ενς ευασθητου θεατ και λ!τρη του Καραγκιζη, που βλ"πει το
ελληνικ θ"ατρο σκι&ν µε τη διττ µατι! του ζωγρ!φου και του ποιητ. Απ τη
διττ αυτ σκοπι!, τον Εγγονπουλο ενδιαφ"ρει ιδως να αναδεξει εκενα τα στοιχεα που εχαν ως αποτ"λεσµα την αφοµοωση του ξ"νου προτ$που, τον εγκλιµατισµ του στο ελληνικ πολιτισµικ περιβ!λλον και εντ"λει την αν!δειξη του Καραγκιζη σε "να γνσιο και πηγαο, πολ$ αγαπητ προϊν του νεοελληνικο$ λαϊκο$
πολιτισµο$. Mνα καριο τ"τοιο στοιχεο εναι η λειτουργα του Καραγκιζη ως θεατρικο$ εκπροσ&που «της λαϊκς ψυχς, των λαϊκ&ν τ!σεων και διαθ"σεων, των
λαϊκ&ν πθων και επιθυµι&ν». Απ αυτν τη σκοπι!, το δοκµιο του Εγγονπουλου για τον Καραγκιζη µπορε να συνδεθε µε !λλα δοκιµιακ! κεµενα βασικ&ν
ποιητ&ν της γενι!ς του 1930, τα οποα αν"δειξαν και επαναξιολγησαν εκφρ!σεις
του νεοελληνικο$ λαϊκο$ πολιτισµο$, πως τα Αποµνηµονε#µατα του Στρατηγο$
Μακρυγι!ννη (Σεφ"ρης) και το ζωγραφικ "ργο του λαϊκο$ και πλ!νητα ζωγρ!φου Θεφιλου (Ελ$της).
[28]
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γι&ργος Σεφ"ρης, «Mνας Mλληνας – ο Μακρυγι!ννης» (1943), ∆οκιµς, τµ. 1,

Hκαρος 19845, σ. 228-263.
2. Οδυσσ"ας Ελ$της, «Ο ζωγρ!φος Θεφιλος. Υστεργραφο» (1967), Ανοιχτ
χαρτι , Hκαρος 19964, σ. 312-316.
3. Λ&ρενς Ντ!ρρελ, «Καραγκιζης, ο λαϊκς ρωας», Κρκυρα. Η σπηλι του
Πρσπερου. Οδοιπορικ του τοπου και της ατµσφαιρας της Κρκυρας, µτφρ.
Π!νος Καραγι&ργος, Mκδοση ∆µου Κερκυραων, Θεσσαλονκη χ.χ., σ. 63-77.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Βρετε πληροφορες και εικαστικ υλικ για τις ποικλες µορφ"ς του θε!τρου που
αναπτ$χθηκαν σε δι!φορα µ"ρη του κσµου, π.χ. κοµ"ντια ντελ !ρτε, θ"ατρο του
δρµου, θ"ατρο Νο, παντοµµα, κουκλοθ"ατρο. Συγκρνετε αυτ"ς τις µορφ"ς λαϊκς
τ"χνης µε τον Καραγκιζη.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Γραµµατ!ς Θδωρος, Fantasyland. Θατρο για παιδικ και νεανικ κοιν, Τυπωθτω 1996.
Γιαγι!ννος Απ., Γιαγι!ννος Αρ. και ∆αγκλς Ι., Ο κσµος του Καραγκιζη, τµ.
1-2, Ερµς 1977.
Θατρο σκι0ν και Εκπαδευση, επιµ"λεια Β.∆. Αναγνωστπουλος, Καστανι&της
2003.
Κιουρτσ!κης Γι!ννης, Προφορικ παρ δοση και οµαδικ δηµιουργα. Το παρ δειγµα του Καραγκιζη, Κ"δρος 1983.
Κοταρδης Νκος Γ., Μ νθος Αθηναος. Φιγο#ρες και σκηνικ του θε τρου σκι0ν,
Βιβλιραµα 2003.
Σπαθ!ρης Σωτρης, Αυτοβιογραφα και η τχνη του Καραγκιζη, Dγρα 1992.
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
http://www.snhell.gr/lakeim.html
µI¡∆∂√ – CD-ROM
Αφι"ρωµα στον Ευγ"νιο Σπαθ!ρη, στη σειρ! εκποµπ&ν «Η ιστορα των χρνων
µου», ΕΤ1, 12.12.2003.
CD-ROM: Η µαγεα του θε τρου σκι0ν, Καστανι&της 2001.
¶∏°∏
Νκος Εγγονπουλος (1910-1985), Ο Καραγκιζης. &να ελληνικ θατρο σκι0ν,
OΥψιλον 1980, σ. 14-26.
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∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. ∆ραµατοποηση

2.

3.

4.

5.

Οι µαθητς ε κολα µπορο ν να αναλβουν ρλους γ ρω απ α) τη σχολικ
ζω σε παλαιτερες εποχς, µσα απ το κεµενο του Ιωννου  το προτεινµενο παρλληλ του (Αλεξου), β) τη στολ, γ) την αναπαρσταση εθµων, δ)
το θατρο σκι!ν.
Σγκριση
Οι µαθητς διαθτουν σε µεγλο βαθµ προσωπικ αντληψη των σ γχρονων
επιβι!σεων της ελληνικς παρδοσης, µπορο ν, π.χ., να συγκρνουν την εορταστικ ατµσφαιρα ανµεσα στα παλαιτερα και στα σ γχρονα τοπικ
πανηγ ρια. Μπορο ν επσης να αντιπαραβλουν παλι και να πρτυπα
ζως, π.χ. ο Τκη-Πλο µας ταν το πρτυπο για το παιδ Μαλακση, τι συµβανει µως στην εποχ µας;
Αφηγηµατολογα
Τα πεζ κεµενα της εντητας µας δνουν την ευκαιρα να εισαγγουµε τους
µαθητς σε βασικς ννοιες της αφηγηµατολογας. Με αφορµ το κεµενο του
Ιωννου µπορο µε να επισηµνουµε το εδος, τη λειτουργα και τις τεχνικς
της αφγησης, εν! µε αφορµ το κεµενο του Εγγονπουλου µας δνεται η
ευκαιρα να αναφερθο µε στην ιδιαιτερτητα του δοκιµιακο λγου. Χρσιµοι
οδηγο σε αυτ το εγχερηµα µπορο ν να σταθο ν το Λεξικ λογοτεχνικ ν
ρων και το πρ!το µρος απ το βιβλο του Κ!στα Μπαλσκα, Ξενγηση στη
νεοελληνικ πεζογραφα. Θεωρα – Ιστορα – Συγγραφες – Κεµενα – Ερµηνεα, Μεταχµιο 2004.
Ευρτερες δραστηριτητες
α. Ανχνευση των προσωπικ!ν ενδιαφερντων και της στσης ζως που υιοθετο ν οι σ γχρονοι νοι. /ρευνα για το π!ς αντιλαµβνονται την ελληνικ παρδοση  π!ς συµµετχουν οι διοι σε αυτν.
β. 1λλες ψεις του λαϊκο µας πολιτισµο (Ζωγραφικ, Οικοτεχνα κ..).
Εκπαιδευτικς επισκψεις στο Μουσεο Ελληνικς Λαϊκς Τχνης (Κυδαθηναων 17, Πλκα, τηλ. 210 3229031), Κντρο Λαϊκς Τχνης και Παρδοσης ∆µου Αθηναων (Α. Χατζηµιχλη 6, Πλκα, τηλ. 210 3243972) κ..
γ. Η σηµεριν ελληνικ, ευρωπαϊκ και πολυπολιτισµικ φυσιογνωµα της
χ!ρας και του λαο µας.
∆ιαδκτυο
Στην εκπαιδευτικ π λη του ΥΠΕΠΘ (www.e-yliko.gr) θα βρετε µια διδακτικ
πρταση για ανασ νθεση δηµοτικ!ν τραγουδι!ν, που σχεδασε και υλοποησε η Ιωννα Ηλιοπο λου, φιλλογος και επιµορφ!τρια στην αξιοποηση των
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Τεχνολογι&ν Πληροφορας και Επικοινωνας. Οι µαθητ"ς καλο$νται να ανασυνθ"σουν, µ"σα απ σκρπιους δεκαπεντασ$λλαβους στχους που τους δνονται, "να δηµοτικ τραγο$δι. Με αυτ τον ευχ!ριστο γι’ αυτο$ς πειραµατισµ
µπορο$ν "µπρακτα να προβληµατιστο$ν και να κατανοσουν την οργ!νωση
και τη λειτουργα του δηµοτικο$ τραγουδιο$: α) τη σειρ! των στχων β) το
θ"µα, την πλοκ, τα πρσωπα γ) τη γλ&σσα. Mχει ενδιαφ"ρον να χρησιµοποισουµε αυτ τον εναλλακτικ τρπο, εκσυγχρονζοντας το πνε$µα των διδακτικ&ν µεθδων στο διγηµα του Ιω!ννου.
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¶ ∂ƒ§ ª ¶∞∫
Η µνα
™∆√Ã√™
Να φανε τι η µητρα αποτελε το επκεντρο της οικογενειακς ζως, εναι το πρσωπο που χι µνο προσφρει στα "λλα µλη της οικογνειας µε την ακ"µατη φροντδα της για την κ"λυψη των υλικ%ν τους αναγκ%ν, αλλ" και τα στηρζει συναισθηµατικ".
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µνα ως πρ τυπη µορφ και οι ενδοοικογενειακς σχσεις
Γυναικεες ασχολες στην παραδοσιακ αγροτικ κοινωνα
Κοινωνικ ς ρ λος των ηλικιωµνων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα απ το µυθιστρηµα της Περλ Μπακ περιγρ"φει µια συνηθισµνη
µρα µιας µητρας στην Κνα στις αρχς του εικοστο* αι%να. Η µητρα εναι το
ουσιαστικ κντρο και ο µοχλς της οικογενειακς ζως. Σε λη τη δι"ρκεια της
µρας χι µνο φροντζει τον "ντρα, τα παιδι" και τη δ*στροπη ηλικιωµνη πεθερ" της, αλλ" και εργ"ζεται ξω απ το σπτι, σε αγροτικς εργασες. Παρ" τη συνεχ σωµατικ καταπνησ της και τις αντξοες οικονοµικς συνθκες, δε χ"νει στιγµ το κουρ"γιο, την καλ δι"θεση και την πηγαα καλοσ*νη της. Στο µυθιστρηµα
της Μπακ η µ"να εναι µια αρχετυπικ µορφ, ζυµωµνη µε τη γη, η οποα λειτουργε επ"νω της ως φυσικς νµος. Απλυτα ταγµνη στο φυσικ προορισµ της, που
εναι να γενν" και να µεγαλ%νει τα παιδι" και να υπηρετε την οικογνει" της, γνωρζει και εµπιστε*εται το φυσικ νµο της γννησης και της φθορ"ς κ"θε ανθρ%πινου ντος. Η Μπακ παρουσι"ζει επσης τη µ"να ως εξιδανικευµνη µορφ, καθ%ς
η καλοσ*νη της επεκτενεται και στο ευρ*τερο κοινωνικ περιβ"λλον της. Με δεδοµνη την αλλαγ των εποχ%ν και, ως να σηµεο, των κοινωνικ%ν προτ*πων, η εικνα της µ"νας που παρουσι"ζει η Μπακ θα µπορο*σε να θεωρηθε ξεπερασµνη,
υπ"ρχουν ωστσο αρκετ" στοιχεα αυτς της εικνας που επιβι%νουν και στη σ*γχρονη κοινωνα, προσαρµοσµνα ββαια στις διαφορετικς σηµερινς συνθκες
τσο του τρπου ζως σο και της σ*νθεσης της οικογνειας.
¶∞ƒ ∞§§∏§ √ ∫∂ πª∂¡ √
∆ιδ% Σωτηρου, Ματωµνα χµατα (1962), Κδρος 200075, σ. 11-16.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Παρακολουθστε προσεκτικ" τις καθηµερινς δραστηριτητες της µ"νας και

αναφερθετε ειδικτερα σε σες σ"ς φανονται πιο κουραστικς.
2. Η µ"να αγαπ" και χαρεται τη ζω. Σε ποια σηµεα του κειµνου φανεται αυτ

η δι"θεσ της; Απ πο* αντλε τη δ*ναµη και τη ζωτικτητ" της;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
http://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/
http://www.nobel.se/literature/laureates/1938/
¶∏°∏
Περλ Μπακ (1892-1973), Η µ να [απσπασµα], µτφρ. Κ%στας Κυριαζς, Π"πυρος
1996, σ. 23-27.

∞ ¡¡∞ º ƒ∞¡∫
Απ το ηµερολγιο της ννας Φρανκ
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς τις σκψεις και τους προβληµατισµο*ς µιας συνοµλικς
τους, η οποα, παρ" την απσταση των εξντα περπου χρνων, κατγραψε στο
προσωπικ ηµερολγι της µια εικνα της ψυχοσ*νθεσης και των οικογενειακ%ν
της σχσεων, που ελ"χιστα απχει απ εκενη των σηµεριν%ν εφβων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σχση µε τη µητρα και τον πατρα
Ανταγωνιστικς σχσεις ανµεσα στα αδρφια
Το ηµερολ γιο ως συνοµιλα του εφβου µε τον εαυτ του
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ηµερολγιο της ννας Φρανκ δεν χει τσο την αξα ενς λογοτεχνικο* κειµνου σο τη σηµασα µιας αυθεντικς µαρτυρας. Πρκειται για το ηµερολγιο ενς
κοριτσιο* που βρσκεται στο µεταχµιο προς την εφηβεα και σως γινταν µια πολ*
καλ συγγραφας, αν δεν εχε πσει θ*µα της πιο παρ"λογης θηριωδας του εικοστο* αι%να, της γενοκτονας των Εβραων. Στο συγκεκριµνο απσπασµα η >ννα,
µε αφορµ το περιστατικ ενς ασµαντου καβγ" µε την αδερφ της, καταγρ"φει
τις σκψεις της για τη σχση µε την αδερφ, τη µητρα και τον πατρα της. Αυτ
που κυρως την προβληµατζει εναι η ασυµφωνα της µε το χαρακτρα και τη
στ"ση της µητρας της, η οποα την εµποδζει να επικοινωνσει µαζ της. Γενικ"
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εναι καλ να επισηµανθε τι οι σκψεις της >ννας γ*ρω απ το γονεϊκ ρλο
παρουσι"ζουν µια ασυνθιστη ωριµτητα, η δι"θεσ της µως χαρακτηρζεται απ
συχνς ψυχολογικς µεταπτ%σεις. Η σχση µε τον πατρα της εναι καλ*τερη, ωστσο η >ννα νι%θει τι και απ τον πατρα της δε βρσκει τη συναισθηµατικ στριξη που θα περµενε. Η >ννα εντλει νι%θει αποξενωµνη στο εσωτερικ της οικογνει"ς της, διαπιστ%νει τι οι δικο της δεν την καταλαβανουν και δεν της δνουν
τη σηµασα που της αξζει. Αυτ η πικρ διαπστωση την ωθε να εξοµολογηθε τις
σκψεις της στο ηµερολγι της, το οποο αναλαµβ"νει το ρλο ενς σιωπηρο*
συνοµιλητ που ενθαρρ*νει και στηρζει τη µοναξι" της. Το επιλεγµνο κεµενο της
>ννας Φρανκ µπορε να διδαχτε συγκριτικ" µε αποσπ"σµατα απ το µυθιστρηµα Τα ψ θινα καπλα της Μ. Λυµπερ"κη, στο οποο επσης αναδεικν*εται η εφηβικ ψυχολογα µσα απ τα καθηµεριν" συµβ"ντα του οικογενειακο* βου.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Φραντς Κ"φκα, Γρ µµα στον πατρα, µτφρ. Φαδων Καλαµαρ"ς, Νεφλη 1996, σ. 7-9.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Π%ς αντιλαµβ"νεστε το νηµα της φρ"σης: «Για µνα η µητρα µου δεν εναι
π"ντα “η µητρα” κι τσι αναγκ"ζοµαι να εκπληρ%σω αυτ το ρλο µνη µου»;
2. Γνωρζοντας την τραγικ ιστορα της >ννας Φρανκ, π%ς ερµηνε*ετε τη φρ"ση
«τελικ" ξαναγυρζω π"ντα αυτµατα στο Ηµερολγι µου, που εναι για µνα η
αρχ και το τλος…»;
3. Συγκρνετε την εικνα της µητρας της Φρανκ µε την εικνα του πατρα στο κεµενο του Κ"φκα.
4. ∆ιαβ"στε το βιβλο Λ θος, κριε Νιγκερ, Πατ"κης 19938 της Λτης ΠτροβιτςΑνδρουτσοπο*λου, µεγ"λο µρος του οποου χει ηµερολογιακ χαρακτρα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αγ"θη Γεωργι"δου, «Κεµενα για τη µητρα: µικρ συµβολ στη διδασκαλα του
παρ"λληλου λογοτεχνικο* κειµνου», Φιλολογικ!, τχ. 89, 2004, σ. 23-28.
www.anneFrank.nl/
www.anneFrank.com/
Σχετικ" µε το αφηγηµατικ εδος του Ηµερολογου µπορετε να συµβουλευτετε το
ειδικ αφιρωµα του περιοδικο* Η λξη, τχ. 59-60, 1986 (περιλαµβ"νονται κεµενα
των Τ. Σινπουλου, Γ. Τσαρο*χη, Γ. Θεοτοκ", Α. Ζιντ, Β. Γουλφ κ.".).
¶∏°∏
>ννα Φρανκ (1929-1945), Το ηµερολγιο της ννας Φρανκ, µτφρ. Γι"ννης Γ. Θωµπουλος, Μνωας 200014, σ. 62-65.
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ª ∞ƒ°∞ƒπ∆∞ § Àª¶∂ƒ∞∫∏
Οι Κυριακς στη θλασσα
™∆√Ã√™
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ µε την ξνοιαστη ατµσφαιρα των εκδροµ%ν µιας
"λλης εποχς, τσι πως τις ανακαλε στη µνµη της και τις αφηγεται µια ενλικη
πια γυνακα, που νοσταλγε το ευτυχισµνο εκενο οικογενειακ παρελθν.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η χαρ και η γλυκι ανµνηση της ξνοιαστης εφηβικς ζως
Οικογενειακς σχσεις και προβλµατα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι τρεις αδερφς που περιγρ"φει στο µυθιστρηµ" της η Λυµπερ"κη βρσκονται στο
µεταχµιο αν"µεσα στην εφηβεα και την ενηλικωση. ∆ιαν*ουν µ"λιστα το δ*σκολο
στ"διο της εφηβεας βι%νοντας το σοβαρ οικογενειακ πρβληµα του χωρισµο*
των γονι%ν τους. Ωστσο οι καλοκαιρινς διακοπς τους και, συγκεκριµνα στο απσπασµα, οι εκδροµς µε τον πατρα και το θεο τους τις Κυριακς στη θ"λασσα αποτελο*ν ανµελες, ξνοιαστες στιγµς, µακρι" απ τα προβλµατα της καθηµεριντητας. Ο ευρ*τερος οικογενειακς χ%ρος, ο θεος και τα ξαδρφια, συµµετχει "µεσα
στη ζω των τρι%ν αδερφ%ν, τσι πως συνβαινε γενικτερα στις οικογνειες των
µεταπολεµικ%ν χρνων. Οι εκδροµς στη θ"λασσα εναι στιγµς πλρους "φεσης
των κοριτσι%ν στην απλαυση της φ*σης και στιγµς αν"δυσης της κρυµµνης
ακµη θηλυκτητ"ς τους. Η θηλυκτητα αυτ βι%νεται ββαια µακρι" απ τα αγρια, λγω των αυστηρ%ν ηθ%ν της εποχς, και τα πρ%τα σκιρτµατ" της τα τρα
κορτσια δεν µπορο*ν παρ" να τα µοιρ"ζονται µεταξ* τους. Το κ*ριο ενδιαφρον
στο µυθιστρηµα της Λυµπερ"κη γκειται στο γεγονς τι η σκοπι" της αφγησης
ταλαντε*εται αν"µεσα στην ξνοιαστη φηβη που ζει και την %ριµη γυνακα που
θυµ"ται και νοσταλγε.
¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Λων Τολστι, «Τι "νθρωπος ταν ο πατρας µου», Παιδικ

χρνια, Εφηβικ
χρνια, µτφρ. Βασλης Ντινπουλος, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1995.
2. Μανλης Πρατικ"κης, «Ως πρα το δντρο της οικογνειας», Αφηµνα !συχα
στη χλη (1999). Ποι!µατα, Μεταχµιο 2003, σ. 219.
Το κοκκινχωµα φεγγε αποδιαφτιστα φωνο.
Μλις φα*νεται ε*χαν µε λιν κι αργσυρτα
φορµατα της π χνης Κρ!τες γγελοι αποσυρθε*.
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(Για µια στιγµ!, κ τω κ τω, µου φ νηκε ε*δα να
ισινουνε τη χλη τα σαντ λια τους.)
Ο Πατρας και ο Ν*κος πντε µποκλες µικρς
ξανθολης αδερφς και η 1λσα µπουσουλ σα
συννεφ κι µσα στις µυρτις.
Εµνα γρια µελ*σσια ολονα κ τω απ
την κρµαση νερν µε υδρφιλα φιτ*λια
να µε σρνει το µυστ!ριο.
Η θε*α Θεαν!, η πικρ! µπελος, γιαλ γιαλ
πετροβολ τα στε*ρα σννεφα3 τ’ αδσποτα ποιµα*νει
πνθη. Η Μ να βιολετι µεταγλττιζε πετοµενα,
και ττε νεµοι σγουρο* κοντ*νουο µε καλ µια
ευδιαζαν το χωραφ κι µας.
Απ κρυφ περ σµατα µας κο*ταζαν, λο µας
κο*ταζαν οι πεθαµνοι µας. Μου φ νηκε κουσα
το γλιο τους. Και στρφοντας µια νχτα ατλ ζι
π*σω, πλ ι σε στεκ µενα νερ , τ’ αµ*λητα στρατεµατα.
Με σαντ λια φαγωµνα που ισινανε
το χµα µας παρ στεκαν οι αποκοµµνες εφεδρε*ες.
Γυ λιζαν ως πρα τα νερ .
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σε ποια σηµεα του κειµνου διαφανεται η γυναικεα ψυχολογα της αφηγ-

τριας και των αδερφ%ν της;
2. Ποια προβλµατα οδγησαν στο χωρισµ τους γονες της Κατερνας;
3. Σε ορισµνα σηµεα του κειµνου η αφηγτρια κρνει τους ανθρ%πους και τον

κσµο µε αντληψη πιο %ριµη απ εκενη της εφηβικς ηλικας της. Συχν" διαπιστ%νει τι στο χρνο που γρ"φει τις εφηβικς αναµνσεις της οι απψεις και
τα συναισθµατ" της χουν αλλ"ξει σε σχση µε την εποχ που βωνε τα γεγοντα. Σκεφτετε και εσες να περιστατικ που συνβη σε σας  στους φλουςσυµµαθητς σας και σας δυσαρστησε στο παρελθν, εν% σµερα, που το αναλογζεστε µε ψυχραιµα και ωριµτερη κρση, σας κ"νει να νι%θετε διαφορετικ"
συναισθµατα. Συζητστε το θµα µε φλους  πρσωπα της οικογνει"ς σας και
εξηγστε τους λγους που σας καναν να αλλ"ξετε απψεις και δι"θεση.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Καστριν"κη Αγγλα, «Το νειρο του ταξιδιο* στα Ψ θινα καπλα της Μαργαρτας
Λυµπερ"κη», Μν!µη Ελνης Τσαντσ νογλου, Θεσσαλονκη 1998, σ. 367-386.
Μπαλ"σκας Κ%στας, «Τα ψ"θινα καπλα της Μαργαρτας Λυµπερ"κη», Ταξ*δι µε
το κε*µενο, Επικαιρτητα 1990, σ. 122-131.
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Σαχνης Απστολος, Νοι πεζογρ φοι, Βιβλιοπωλεον της Εστας 19843, σ. 74-82.
Φαρνου-Μαλαµατ"ρη Γεωργα, «Μαργαρτα Λυµπερ"κη», Η µεταπολεµικ! πεζογραφ*α, τµ. 5, Σοκλης 1988, σ. 129-177.
¶∏°∏
Μαργαρτα Λυµπερ"κη (1919), Τα ψ θινα καπλα (1974) [απσπασµα], Κδρος
198519, σ. 46-50.

¡ ∞∑πª Ã π∫ª∂∆
Νανορισµα στο γιο µου
™∆√Ã√™
Να µελετσουν οι µαθητς να ασυνθιστο νανο*ρισµα και να παρακολουθσουν
π%ς οραµατζεται ο πατρας το µλλον του γιου του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µορφ, το περιεχ µενο και ο ρ λος του νανουρσµατος
Οι συµβολισµο του ποιµατος, οι ηθικς αξες και τα νειρα του πατρα για το
γιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ασυνθιστο αυτ νανο*ρισµα απευθ*νει ο πατρας στο "ρρωστο παιδ του, µε
την επιθυµητ διαµεσολ"βηση της µητρας («Η µ"να του γιου µου τσι θα ’θελα να
τον νανουρσει»). Οι πρ%τες τρεις στροφς του νανουρσµατος παρατηρο*µε τι
συνδονται στεν" µε τη φ*ση (σ*νδεση πολ* συνηθισµνη και στα δηµοτικ" νανουρσµατα) και, ειδικτερα, την τρικυµισµνη θ"λασσα (που συµβολζει τις δυσκολες
της ζως), την οποα ο γιος-καπετ"νιος διασχζει µε το καρ"βι του. Το υπλοιπο
ποηµα αναφρεται σε συγκεκριµνες ηθικς αξες της κοινωνικς ζως, που ο
πατρας προσδοκ" τι θα διακρνουν το γιο του (γν%ση, οµορφι", πστη, σταθερτητα, τλµη και αγωνιστικτητα). Γεµ"τος απ αυτς τις καλς ελπδες ο πατρας
προβ"λλει την εικνα του γιου του στο µλλον και τον φαντ"ζεται σαν πολ*πλευρο, δηµιουργικ και πρωτοπρο "νθρωπο: "φοβο σαν θαλασσιν, γν%στη της *λης,
του πνε*µατος και της τχνης. Το νανο*ρισµα του πατρα χει λογοτεχνικ υφ
(εικνες, παροµοι%σεις, συµβολισµο*ς), µακρπνοο ραµα και προτρεπτικ *φος
που ανταποκρνεται απ τη µια µερι" στις προσωπικς επιθυµες του πατρα και
απ την "λλη στις συναισθηµατικς αν"γκες που φαντ"ζεται τι θα χει ο γιος του:
ηθικ εγκαρδωση και ψυχικ συµπαρ"σταση που κ"θε γονας θα θελε να προσφρει στο παιδ του.
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¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. ∆ηµοτικ", «Να µου το π"ρεις, *πνε µου» και «Κοιµσου αστρ» στα Κ.Ν.Λ. της
Γ’ Γυµνασου.
2. Ναζµ Χικµτ, «Νανο*ρισµα Ι», Ποι!µατα, µτφρ. Γ. Ρτσος, Κδρος 1963, σ. 86.
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
Τον πνο φρνω σου απ κ!πων µονοπ τια
Τι πρ σινες κληµαταρις τα κασταν σου µ τια
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
και στ’ αγγελοδια να γελ ει η ψυχ!
ν νι µου, εσ.
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
Τον πνο φρνω σου απ’ του πντου τον αφρ
7πνο πλατ και δροσερ, σα µλισσας χορ αλαφρ
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
κ τω απ’ τ8 ανµου το λευκ παν*
ν νι µου, εσ.
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
Τον πνο φρνω απ’ αστρια µακριν
7πνο γλαυκµαυρο σε χρµατα βελοδινα
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
στο προσκεφ λι σου η καρδι µου ξαγρυπνε*
ν νι µου, εσ.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. ∆ιαβ"στε συγκριτικ" τα δηµοτικ" νανουρσµατα, το ανθολογηµνο νανο*ρισµα
του Χικµτ και το ποηµα της ∆. Χριστοδο*λου «Για να παιδ που κοιµ"ται»
(«Η βιοπ"λη – Το αγωνιστικ πνε*µα του ανθρ%που»), µε στχο να εντοπσετε
τα κοιν" στοιχεα και τις διαφορς τους.
2. ∆ιαβ"στε συγκριτικ" τα δ*ο νανουρσµατα του Χικµτ και προσπαθστε να
εξηγσετε τους λγους της µεγ"λης διαφοροποησης που παρουσι"ζει το να
απ το "λλο.
3. Γνωρστε καλ*τερα την ποηση του Ναζµ Χικµτ ακο*γοντας τα ποιµατ" του
Γρ µµατα στην αγαπηµνη (1983), που µετφρασε ο Γι"ννης Ρτσος, µελοποησε
και τραγο*δησε ο µουσικοσυνθτης Μ"νος ΛοIζος.
4. Ακο*στε να "λλο ποιητικ νανο*ρισµα του Ισπανο* Φεντερκο Γκαρθα
Λρκα, µεταφρασµνο απ το Νκο Γκ"τσο και µελοποιηµνο απ το Μ"νο
Χατζιδ"κι, στο δσκο του Ματωµνος γ µος (1974).
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µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Ρτσος Γι"ννης, «Παρατηρσεις στο ργο του Ναζµ Χικµτ», στο Ναζµ Χικµτ,
Ποι!µατα, πρλογος και απδοση Γι"ννης Ρτσος, Κδρος 19778, σ. 7-20.
¶∏°∏
Ναζµ Χικµτ (1902-1963), «Νανο*ρισµα στο γιο µου», Το ερωτευµνο σννεφο,
µτφρ. Jρα ΣαββαIδου, Kψιλον 1983, σ. 120-121.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
Τα κεµενα της εντητας συνθτουν δι"φορους τ*πους της παλι"ς και της νετερης οικογνειας και, σε καµι" περπτωση, δεν αναφρονται σε να πρτυπο
µοντλο οικογενειακς ζως.
Πρα απ τον κοιν θεµατικ τους "ξονα, τους οικογενειακο*ς δεσµο*ς, τα
κεµενα χαρακτηρζονται απ ετερκλητες ιδεολογικς αντιλψεις, αισθητικ
και κοινωνικ προβληµατισµ, "ρα και ποικλες δυναττητες πρσληψης απ
τους µαθητς. Επισηµανουµε επσης τι µπορο*ν να συσχετιστο*ν µε τη
θεµατολογα της εντητας «Παλαιτερες µορφς ζως».
1. Τ-ποι και µετασχηµατισµο της οικογνειας
Τα ανθολογηµνα κεµενα συνδυ"ζουν δι"φορους τ*πους οικογνειας (αγροτικ-παραδοσιακ: Μπακ/αστικ-διαφοροποιηµνο: Φρανκ, Λυµπερ"κη). Τα
κεµενα µπορο*ν να διδαχτο*ν µε κριτριο τους µετασχηµατισµο*ς του πρωταρχικο* πυρνα της οικογνειας (τρπος ζως, ρλοι, κοινωνικ εξλιξη)  µε
αν"θεση ευρ*τερων εργασι%ν στους µαθητς (σ*γκριση παραδοσιακς και
σ*γχρονης ελληνικς οικογνειας, συνεκτικο δεσµο και κοινωνικς ρλος των
µελ%ν της οικογνειας, εργαζµενη µητρα κ.".). Αρκετ" απ αυτ" συνδιαλγονται µε κεµενα απ την εντητα «Παλαιτερες µορφς ζως», και ιδιατερα το
ποηµα του Λ. Ξανθπουλου και το πεζ της ∆. Σωτηρου, που χει ενδιαφρον να παρακολουθσουν οι µαθητς τις συνθκες ενηλικωσης του παιδιο*.
2. Θετικ-αρνητικ πρ τυπα
Με επκεντρο το ρλο της µητρας (Μπακ, Φρανκ) µπορο*µε να συζητσουµε µε τους µαθητς τον τρπο που αντιµετωπζουν οι µικρο τη συµπεριφορ"
των µεγ"λων, αλλ" και να προσδιορσουµε το θεµελιακ ρλο του µητρικο*
προτ*που. Με επκεντρο την εφηβικ ψυχολογα των κοριτσι%ν (Φρανκ,
Λυµπερ"κη) µπορο*µε να αναφερθο*µε σε προσωπικς (αδερφικ αντιζηλα) και σε ευρ*τερες (διαλυµνη οικογνεια) πτυχς δι"φορων οικογενειακ%ν προβληµ"των. Με αυτ την οπτικ γωνα µπορο*µε επσης να συσχετσουµε τα παραπ"νω κεµενα µε κεµενα απ τις εντητες «Η βιοπ"λη – Το
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αγωνιστικ πνε*µα του ανθρ%που», «Προβλµατα της σ*γχρονης ζως»,
ιδιατερα τα κεµενα των J. Αλεξου και Ε. Μρρις.
3. Τρτη ηλικα
Μελετ%ντας τη σχση ν*φης-πεθερ"ς (Μπακ) µπορο*µε να ευαισθητοποισουµε τους µαθητς απναντι σε αυτ την, κ"πως ανενεργ στην εποχ µας,
βαθι" συναισθηµατικ σχση µε τα ηλικιωµνα µλη της οικογνειας.
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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™
Στην εκκλησ α

° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™
Τ’

σπρο ξωκλσι

™∆√Ã√™
Να συνειδητοποισουν οι µαθητς τι οι τελετουργ!ες της εκκλησ!ας και η ελληνορθδοξη παρ$δοση συνδονται µε την ιστορικ συνχεια και προσδιορ!ζουν
σηµαντικ$ τη νεοελληνικ πολιτισµικ ταυττητα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Χριστιανικ θρησκε α και νδοξο ελληνικ ιστορικ παρελθν
Χριστιανοσνη και νεοελληνικς λαϊκς β ος και πολιτισµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αν και διαφρουν µεταξ) τους, τα δ)ο σ)ντοµα ποιµατα του Καβ$φη και του
Ρ!τσου χουν ως κοιν θµα τους το στεν δεσµ του χριστιανισµο), τσο ως θρησκευτικς π!στης σο και ως πολιτιστικο) θεσµο), µε τον ελληνισµ. Η βασικ τους
διαφορ$ γκειται στη διαφορετικ σκοπι$ απ την οπο!α θεωρε!ται η θρησκευτικ
τους συνε!δηση. Ο Καβ$φης εκδηλ0νει τη θρησκευτικ του συνε!δηση απ τη σκοπι$ ενς λγιου προσ0που, η παιδε!α του οπο!ου βασ!στηκε στη µακρα!ωνη ελληνικ παρ$δοση, εκθει$ζει τη µεγαλοπρπεια και τη λαµπρτητα ενς επ!σηµου και
επιβλητικο) ορθδοξου ναο). Ο νας αυτς ανακαλε! στη µνµη του τον «νδοξο
Βυζαντινισµ», καθ0ς ε!ναι γνωστ τι στην περ!οδο του Βυζαντ!ου ο δεσµς κρ$τους και εκκλησ!ας ταν ιδια!τερα στενς. Ο Ρ!τσος προσεγγ!ζει τη λαϊκ θρησκευτικτητα απ τη σκοπι$ ενς λογοτχνη που θλησε να λειτουργσει ως εκφραστς
συλλογικ0ν κυρ!ως αντιλψεων και προσδοκι0ν. Ο ποιητς εστι$ζει την προσοχ
του σε να φτωχικ και λιτ ξωκλσι, προβ$λλοντ$ς το ως αναπσπαστο στοιχε!ο
της ελληνικς φ)σης και ως οργανικ κοµµ$τι της ζως και της θρησκευτικτητας
των λαϊκ0ν ανθρ0πων. Οι δ)ο αυτς διαφορετικς θεωρσεις της σχσης του χριστιανισµο) µε τον ελληνισµ ε!ναι φανερ τι συµπληρ0νουν η µ!α την $λλη. Καλ
ε!ναι οι µαθητς να προσξουν το διαφορετικ εκφραστικ κ0δικα των δ)ο ποιητ0ν, τη λιτ και κυριολεκτικ χρση της γλ0σσας στο πο!ηµα του Καβ$φη και την
πυκν µεταφορικτητα της ποιητικς γλ0σσας του Ρ!τσου, η οπο!α µως στηρ!ζεται σε πραγµατικ$ στοιχε!α.
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¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Ν!κος Καρο)ζος, «Η ορθοδοξ!α», Ο υπνσακκος (1964). Ποι µατα, τµ. 1, :καρος

1993, σ. 176.
Γλυκ που εναι το σκοτδι στις εικνες των προγνων
µωµα χρια µεταληπτικ
Ροχα που τ’ δραξεν η γαλ νη και δεν γνωρζουν νεµο
Βαθι το ελησον απ’ τους υλους βρχους
Τα µτια σαν καρπο ευωδτοι.
Κι ο ψλτης ολσωµος ανεβανει στο πλατνι της φων ς
Καηµνε κσµε
Θυµαµα η γαλζια οσµ κι ο καπνς ασηµνιος,
Κερ να στζει ολονα στα παιδπουλα
Καηµνε κσµε
Σα βγανουν-ω χαρ πρ*τη-µε το Ευαγγλιο και µε τις λαµπδες
Κ’ στερα η µεγλη χαρ να συντροφεουν τ’ για.
Ο παπα-Γιννης τυλιγµνος τ’ σπρο του φελνι
Καλς πατρας και καλς παππος µε το σιρκο στη γενειδα
Χρνια αι*νες χρνια και νιτα που ’χει η οµορφι.
2. Οδυσσας Ελ)της, «Στις Κυκλ$δες», Εκ του πλησον (1998). Ποηση, :καρος 2002,

σ. 601.
Στις Κυκλδες οι µικρς εκκλησες αφθονον και λµπουν πως τα βτσαλα.
Αλλο πουθεν χριστιανο δεν εφνηκαν ποτ τσο ειδωλολτρες. Και εναι µε
το µρος τους ο Θες.
3. Μλπω Αξι0τη, Το σπτι µου, Κδρος 1986, σ. 12-17.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Ποια στοιχε!α της ελληνορθδοξης θρησκευτικς παρ$δοσης τον!ζονται ιδια!-

τερα στα ποιµατα του Καβ$φη και του Ρ!τσου; Τι διαπιστ0νετε απ µια πρχειρη σ)γκριση αν$µεσ$ τους για τη θρησκευτικ συνε!δηση και τις αισθητικς
προτιµσεις των δ)ο ποιητ0ν;
2. Ποιες εντυπ0σεις για το θρησκευτικ συνα!σθηµα των Ελλνων σ$ς δηµιουργο)ν τα τρ!α παρ$λληλα κε!µενα;
¶∏°∏
Κ.Π. Καβ$φης (1863-1933), «Στην εκκλησ!α» (1912), Ποι µατα, φιλολογικ επιµλεια Γ.Π. Σαββ!δης, τµ. 1, :καρος 198315, σ. 48.
Γι$ννης Ρ!τσος (1909-1993), «Τ’ $σπρο ξωκλσι» (1968), ∆εκαοχτ* λιανοτργουδα
της πικρ ς πατρδας, Κδρος 1973, σ. 13.
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° ƒ∏°√ƒπ√™ • ∂¡√¶√À§√™
Κ ποια Χριστογεννα
™∆√Ã√™
Να φανε! ο προσδιοριστικς ρλος που χει η τοπικ παρ$δοση στον τρπο ζως,
στον πολιτισµ και στη διαµρφωση της θρησκευτικς συνε!δησης του ανθρ0που.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Θρησκευτικ γιορτ
Τοπικ θιµα και πατροπαρδοτες συν θειες
Εσωτερικ µετανστευση και συναισθηµατικο δεσµο µε την ιδια τερη πατρ δα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Απ το 1896 ο Γρηγριος Ξενπουλος ανλαβε το µεγαλ)τερο µρος της κδοσης
του µακροβιτερου και γνωσττερου περιοδικο) για παιδι$ Η ∆ιπλασις των παδων, κατ$ τη δε)τερη περ!οδο κυκλοφορ!ας του. Απ ττε η πενηντ$χρονη ενασχλησ του µε το περιοδικ λειτο)ργησε σε µεγ$λο βαθµ ως δηµιουργικ πρκληση για το συγγραφα, ο οπο!ος ανανωσε την )λη και εµπλο)τισε το περιοδικ
µε νες στλες, µε πιο αντιπροσωπευτικ τη µνιµη στλη «Αθηναϊκς επιστολς»
που γραφε ο !διος µε την υπογραφ «Σας ασπ$ζοµαι, Φα!δων». Οι επιστολς αυτς
αποτελο)σαν να πρωττυπο ε!δος χρονογραφµατος-σχολ!ου για παιδι$ και
νους, µε προσωπικ )φος και µε ιδια!τερα αφηγηµατικ$ χαρακτηριστικ$. Αναφρονταν κυρ!ως σε θµατα της πολιτικς, της κοινωνικς και της πολιτιστικς επικαιρτητας, και αποτελο)σαν ναν ξεχωριστ τρπο επικοινων!ας αν$µεσα στον
κσµο των ενηλ!κων και στο παιδικ αναγνωστικ κοιν.
Η συγκεκριµνη επιστολ µπορε! να αξιοποιηθε! πολ)πλευρα απ το διδ$σκοντα, τσο ως προς τη µορφ σο και ως προς το περιεχµεν της. Το επιστολικ
)φος του Ξενπουλου χει σε µεγ$λο βαθµ λογοτεχνικ χαρακτρα. Ο επικοινωνιακς του λγος διακρ!νεται για τη γλωσσικ απλτητα (αν και χρονολογε!ται το
τος 1925), τον κουβεντιαστ τνο, τη συναισθηµατικ αµεστητα, τον ευτρ$πελο
χαρακτρα. Παρουσι$ζοντας αυτ την επιστολ ο καθηγητς χει επ!σης την
ευκαιρ!α να µιλσει στους µαθητς για το χρονογρ$φηµα, να κε!µενο δοκιµιακο)
χαρακτρα που παρουσ!αζε και σχολ!αζε, µε αν$λαφρη δι$θεση, επ!καιρα κοινωνικ$ ζητµατα. Το χρονογρ$φηµα σµερα χει µικρ παρουσ!α, αλλ$ την εποχ
που γραφε ο Ξενπουλος ταν πολ) δηµοφιλς ε!δος στον ηµερσιο και στον
περιοδικ τ)πο.
Το ανθολογηµνο κε!µενο διαθτει κ)ριους και δευτερε)οντες θεµατικο)ς $ξονες, οι οπο!οι µπορο)ν να αξιοποιηθο)ν κατ$ την κρ!ση του καθηγητ για την προσγγιση και $λλων, πραν της θρησκευτικς ζως, ζητηµ$των. Απ τη µια µερι$
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µπορε! να αναδειχτε! στην τ$ξη ο λαογραφικς χαρακτρας και η ιδιαιτερτητα της
ελληνικς θρησκευτικς παρ$δοσης («Λαογραφικ$», «Παλαιτερες µορφς
ζως»), σε συνδυασµ µε τις συνθειες της παραδοσιακς οικογνειας («Οικογενειακς σχσεις»). Απ την $λλη µπορε! να εξεταστε! η συναισθηµατικ σχση που
διαµορφ0νει κ$θε εποχ το $τοµο µε τον τπο, τους κοινωνικο)ς θεσµο)ς, τα πρσωπα του περιβ$λλοντς του, παρ$γοντες οι οπο!οι δεν ε!ναι στατικο!, εξελ!σσονται σε λη τη δι$ρκεια της ζως του και επηρε$ζουν σηµαντικ$ την προσωπικτητα του ατµου αλλ$ και την ευρ)τερη φυσιογνωµ!α ενς κοινωνικο) συνλου.
Καλ θα ταν επ!σης να σχολιαστο)ν τα φαινµενα της εσωτερικς µεταν$στευσης
και του αστικο) τρπου ζως, τα οπο!α, αν και την εποχ του Ξενπουλου ε!χαν
ακµη µικρς διαστ$σεις, συνβαλαν σηµαντικ$ στη συνχεια στην αλλαγ των
ηθ0ν, στην εγκατ$λειψη της παρ$δοσης, στη συναισθηµατικ αποξνωση και στην
κοινωνικ αλλοτρ!ωση των ανθρ0πων. Εξ$λλου οι διαθεµατικς δραστηριτητες
ε!ναι δυνατ να κινητοποισουν τη φιλρευνη δι$θεση των µαθητ0ν και να οξ)νουν τον προβληµατισµ τους για τα εξεταζµενα θµατα. Μια καλ ευκαιρ!α για
ευρ)τερο σχολιασµ της θρησκευτικς ζως µπορε! να αποτελσει το προτεινµενο
παρ$λληλο κε!µενο της Ζ. Καρλλη που αναφρεται στον παραδοσιακ τρπο εορτασµο) της Μεγ$λης Εβδοµ$δας. Πολ) ενδιαφρουσα, αλλ$ αρκετ$ απαιτητικ,
ε!ναι η προσγγιση του ποιµατος του Μ. Γκαν$, στο οπο!ο ο γρος πατρας περν$
µνος του τις γιορτς σε να αποµονωµνο χωρι της Ηπε!ρου, εν0 ο γιος του
αισθ$νεται νοχα, καθ0ς νι0θει τα παιδικ$ του χρνια και την οικογενειακ ζω
να διαµελ!ζονται εξαιτ!ας της µεγ$λης, χωροχρονικς και χι µνο, απστασης.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ζω Καρλλη, «Μεγ$λη Πµπτη», Τα ποι µατα, τµ. 2, Οι εκδσεις των φ!λων
1973, σ. 78-79.
2. Μιχ$λης Γκαν$ς, «Χριστουγεννι$τικη ιστορ!α», Γυλινα Γιννινα, Καστανι0της
1989, σ. 62-65.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
∆ιαβζω [αφιρωµα], τχ. 258, 1991 (µε συνεργασ!ες I. Κατσ!κη-Γκ!βαλου, Κ. Μαλαφ$ντη, Μ.Γ. Μερακλ κ.$.).
Μαλαφ$ντης Κ.∆., Οι «Αθηναϊκα Επιστολα» του Γρηγορου Ξενπουλου στη
«∆ιπλασιν των παδων», Αστρ 1995.
Π$τσιου Β!κυ, Η ∆ιπλασις των παδων 1879-1922. Το πρτυπο και η συγκρτησ
του, Καστανι0της 19952.
Περπλους [αφιρωµα], τχ. 30-31, 1991 (µε συνεργασ!ες των Π. Χ$ρη, Αλ. Σολοµο),
Β. Π$τσιου κ.$.).
Υπουργε!ο Πολιτισµο) – Εθνικ Κντρο Βιβλ!ου, Γρηγριος Ξενπουλος [αναµνηστικ λε)κωµα], επιµλεια Β!κυ Π$τσιου, 2001.
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¶∏°∏
Γρηγριος Ξενπουλος (1867-1951), «Κ$ποια Χριστο)γεννα» (1925), Αθηναϊκς
επιστολς, Αδελφο! Βλ$σση 1984, σ. 251-254.

° ∫√∆Ã√§∆ ∂ ºƒ∞´ª § ∂™π¡°∫
Η ιστορ α του δαχτυλιδιο
™∆√Ã√π
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ µ’ να σπουδα!ο ργο του γερµανικο) διαφωτισµο)
και να γνωρ!σουν να σηµαντικ στοχαστ του. Να συνειδητοποισουν την ιστορικ δι$σταση, τον ανθρωπιστικ χαρακτρα λων των θρησκει0ν αλλ$ και την αν$γκη σεβασµο) κ$θε θρησκευτικς π!στης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σγκρουση των θρησκει+ν και αξ ωση της υπεροχ ς
Κριτ ρια γνησιτητας και αξ ας µιας θρησκε ας
Ισοτιµ α των διφορων θρησκει+ν
Σεβασµς της θρησκευτικ ς π στης του λλου
Αλληγορικ χρ ση των µθων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Εισαγωγικ$ ε!ναι χρσιµο να πληροφορηθο)ν οι µαθητς τι ο Λσινγκ (1729-1781)
υπρξε νας απ τους κυριτερους εκφραστς του γερµανικο) διαφωτισµο) και τι
η σκψη του ως συγγραφα ε!ναι σταθερ$ προσηλωµνη σε µια ηθικ$ δικαιωµνη
συµπεριφορ$. Το δρ$µα του Νθαν ο Σοφς ε!ναι να απ τα πιο γνωστ$ και καταξιωµνα ργα, καθ0ς εκφρ$ζει το ελε)θερο απ προλψεις πνε)µα του διαφωτισµο). Το βιβλ!ο εκδθηκε το 1779 και αποδθηκε στα ελληνικ$ απ τρεις διαδοχικ$ µεταφραστς (Iγγελος Βλ$χος, Θ. Αφεντο)λης, ∆. Α. Κοροµηλ$ς) στο πλα!σιο
του Οικονµειου µεταφραστικο) αγ0να.
Στην ε)θυµη πλοκ του δρ$µατος συναντιο)νται οπαδο! δι$φορων θρησκει0ν,
των οπο!ων πνευµατικς δ$σκαλος γ!νεται νας γροντας ιουδα!ος, ο Ν$θαν. Κατ$
την προσγγιση του αποσπ$σµατος ε!ναι καλ να επισηµανθε! ο αλληγορικς
χαρακτρας της παραβολς που διηγε!ται ο Ν$θαν στο µωαµεθαν σουλτ$νο
Σαλαντ!ν, απαντ0ντας στην ερ0τησ του ποια ε!ναι η αληθιν θρησκε!α. Ο γροντας πατρας της παραβολς ε!ναι ο Θες, που αγαπ$ εξ!σου λα τα παιδι$ του, τα
δαχτυλ!δια ε!ναι οι δι$φορες θρησκευτικς π!στεις, τα παιδι$, που παραλαµβ$νουν
τα δαχτυλ!δια ε!ναι οι πιστο! της κ$θε θρησκε!ας. Kπως στην παραβολ κανε!ς γιος
δεν µπορε! µε βεβαιτητα να πει τι κατχει το γνσιο δαχτυλ!δι, τσι και στη ζω
κανε!ς δεν µπορε! να ορ!σει ποια ε!ναι η αληθιν$ γνσια π!στη. Η αλθεια της π!στης
[48]
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εξαρτ$ται απ τη δ)ναµη που αυτ ασκε! στον πιστ 0στε να τον κ$νει ηθικ$ καλ)τερο $νθρωπο. Ο Ν$θαν δε δχεται $κριτα την $ποψη του Σαλαντ!ν τι πρπει
κανε!ς να τα θυσι$ζει λα για την αλθεια, αλλ$ θτει την προϋπθεση «ταν πρπει και ωφελε!», που δε!χνει την ελε)θερη συνε!δηση και σκψη του.
Αυτ που πρπει επ!σης να προσεχτε! στην αλληγορικ ιστορ!α ε!ναι τι ρος
για τη µεταβ!βαση του δαχτυλιδιο) απ πατρα σε γιο ε!ναι η αγ$πη, και προϋπθεση για τη µαγικ επενργει$ του ε!ναι η π!στη αυτο) που το κατχει στη δ)ναµη
του δαχτυλιδιο). Αλλ$ και απ τη στιγµ που τα δαχτυλ!δια γ!νονται τρ!α, δεν υφ!σταται δι$κριση αν$µεσα σε γνσιο και πλαστ$ δαχτυλ!δια, επειδ οι παραπ$νω
ροι εξακολουθο)ν να ισχ)ουν. Ο πατρας αγαπο)σε εξ!σου τους τρεις γιους του,
στους οπο!ους κληροδτησε χι το να και µοναδικ, αλλ$ τα τρ!α !δια δαχτυλ!δια, εν0 οι τρεις γιοι π!στευαν εξ!σου τι καθνας τους κατχει το γνσιο δαχτυλ!δι. Η αλληγορικ σηµασ!α της ιστορ!ας ε!ναι προφανς: λες οι θρησκε!ες διαθτουν το !διο µερ!διο γνησιτητας και αλθειας, και η δ)ναµη λων των θρησκει0ν
ε!ναι η π!στη. Παρ$λληλα, µως, αυτ που συνδει λες τις θρησκε!ες ε!ναι η
αγ$πη µεταξ) των ανθρ0πων  ο ανθρωπιστικς χαρακτρας των θρησκει0ν, η
σταθερ στριξη που προσφρουν στον $νθρωπο στην προσπ$θει$ του να απαντσει στα εναγ0νια ερωτµατα της )παρξς του και να ζσει αρµονικ$ µε τους
συνανθρ0πους του. Θεωρηµνη απ τη σηµεριν σκοπι$, σε µια εποχ δηλαδ
στην οπο!α αναβι0νει ο θρησκευτικς φανατισµς, η ιστορ!α του δαχτυλιδιο) ε!ναι
να κε!µενο που διδ$σκει την αν$γκη της θρησκευτικς π!στης, αλλ$ και το σεβασµ της διαφορετικτητας. Το απσπασµα προσφρεται για να διαπολιτισµικ
δι$λογο µσα στην τ$ξη που φοιτο)ν µαθητς διαφορετικς φυλς, θρησκε!ας
και κουλτο)ρας, σε µια προσπ$θεια να απαλειφθο)ν οι προκαταλψεις και τα
ρατσιστικ$ σ)νδροµα περ! ανωτερτητας και µη των ανθρ0πων.
¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Η παραβολ του «Καλο) Σαµαρε!τη».
2. Ν!κος Καζαντζ$κης, [Οι ∆ερβ!σηδες], Αναφορ στον Γκρκο (1961), Εκδσεις
Ελνης Ν. Καζαντζ$κη 200013, σ. 150-154.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Στην $ποψη του σουλτ$νου τι για την αλθεια πρπει να διακινδυνε)σει κανε!ς

τα π$ντα, ο Ν$θαν θτει µια προϋπθεση. Ποια ε!ναι αυτ; Να τη συζητσετε.
2. Σ)µφωνα µε την ιστορ!α, το δαχτυλ!δι ε!χε δ)ναµη, µνο αν αυτς που κ$θε

φορ$ το φορο)σε π!στευε σ’ αυτν τη δ)ναµη. Αν το δαχτυλ!δι συµβολ!ζει την
π!στη, ποιες σκψεις γ)ρω απ τις δι$φορες θρησκε!ες των ανθρ0πων κ$νετε;
3. ∆ιαβ$στε ολκληρο το ργο που κυκλοφορε! διασκευασµνο για εφβους απ
τις Εκδσεις Εξερευνητς (2004).
4. Σε συνεργασ!α µε τον καθηγητ των Θρησκευτικ0ν, συγκρ!νετε την ιστορ!α του
δαχτυλιδιο) µε την παραβολ του «Καλο) Σαµαρε!τη».
[49]
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¶∏°∏
Γκτχολτ Nφραϊµ Λσινγκ Απ. (1729-1781), Νθαν ο Σοφς (1779) [απσπασµα], ανκδοτη µετ$φραση Χρστος Ρ$µµος.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ ανγνωση

Oδη χουν οργανωθε! µε αυτ τον τρπο της συνδιδασκαλ!ας και της συγκριτικς,
πολυπ!πεδης, αν$γνωσης τα ποιµατα του Καβ$φη και του Ρ!τσου.
2. Πολιτισµικ προσγγιση της θρησκε ας
Με επ!κεντρο τη φιλοσοφικ ιστορ!α του δαχτυλιδιο) µπορο)µε να αναφερθο)µε
σε επ!µαχα προβλµατα που χαρακτριζαν παλαιτερες εποχς  εξακολουθο)ν
να επιβι0νουν και στην εποχ µας (ιερο! πλεµοι, φανατισµς, µισαλλοδοξ!α) και
να προβ$λουµε κοινωνικς αξ!ες που θα πρπει να χαρακτηρ!ζουν το θος και τη
συµπεριφορ$ κ$θε ανθρ0που (ανεξιθρησκ!α, διαλλακτικτητα, κατανηση και
σεβασµς του διαφορετικο)). Συναφς προβληµατισµς περ! Θεο) και ανθρ0πων
αναπτ)σσεται και στην περιγηση του Ν. Καζαντζ$κη στην Κνωσ (στην εντητα «Ταξιδιωτικ$ κε!µενα»). Τα δ)ο ποιµατα αξ!ζει να σχολιαστο)ν µε β$ση τα
πολιτισµικ$ γνωρ!σµατα που διαθτουν: την ορθδοξη παρ$δοση και την ελληνικτητα. Χρσιµο υλικ γι’ αυτ την προσγγιση µπορε!τε να βρε!τε στα δ)ο αφιερ0µατα «Θρησκε!α και λογοτεχν!α» του περιοδικο) Να Εστα, τχ. 1765, 2004 και
τχ. 1776, 2005.
3. Ευρτερες δραστηριτητες
Μπορο)µε να κινητοποισουµε τους µαθητς µας σε πολλς εναλλακτικς κατευθ)νσεις: να οργαν0σουν στην τ$ξη µια µικρ κθεση αφιερωµνη στις δι$φορες
εκφρ$σεις της ανθρ0πινης θρησκευτικτηταςP να επισκεφθο)ν και να φωτογραφ!σουν εκκλησ!ες και ξωκλσια της περιοχς τουςP να συγκρ!νουν τους ελληνορθδοξους ναο)ς µε καθολικο)ς (συν)παρξη στις Κυκλ$δες)  µε $λλα λατρευτικ$ κτ!σµατα (π.χ. µουσουλµανικ$ τεµνη στη Θρ$κη)P να συγκεντρ0σουν και να συγκρ!νουν δι$φορα θρησκευτικ$ θη και θιµα, τα οπο!α ποικ!λλουν αν$λογα µε το θρσκευµα.
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∞ ∫ƒπ∆π∫√
Ο ∆ιγενς

∫ §∂º∆π∫√
Του Βασλη
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς δο δηµοτικ τραγοδια που συνδονται το πρτο µε
την ανδυση ενς ηρωικο προτπου, το δετερο µε την προπαρασκευ! του εθνικοαπελευθερωτικο αγνα των Ελλ!νων. Να προσεγγσουν το πνεµα και την
εκφραστικ! λιττητα των δηµοτικν τραγουδιν.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο ∆ιγενς ως απ λυτο πρ τυπο ανδρεας
Ο κλφτης ως πρ τυπο ανθρπινης αξιοπρπειας και ελεθερης ζως
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ακριτικ τραγοδι, στην κρητικ! παραλλαγ! του, θεµατοποιε το ηρωικτερο
επεισδιο των περιπετειν του ∆ιγεν!, τη µχη του µε το Χρο και τη στιγµ! του
θαντου του. Ο ∆ιγεν!ς, πως λοι οι θνητο, υπκειται στη µορα του θαντου, γι’
αυτ και γνωρζει την !ττα απ το Χρο. Ωστσο το ψυχοµαχητ του σηµαδεεται
απ υπερφυσικ στοιχεα, προκειµνου να τονιστε τι αυτς που πεθανει εναι
ξεχωριστς. Παρλληλα µε τα περ!φανα και ανδρειωµνα λγια του εκφρζεται η
(ατελσφορη) επιθυµα του ανθρπου να υπερβε τα ρια της παρξ!ς του.
Το κλφτικο τραγοδι µς µεταφρει στην ιστορικοκοινωνικ! πραγµατικτητα
των προεπαναστατικν χρνων και ο !ρως του, ο Βασλης, εναι νας κοινς
νθρωπος. Ωστσο το ιδανικ της ελεθερης ζω!ς και η βαθι ασθηση της αξιοπρπειας τον ωθον να απαρνηθε την τακτοποιηµνη ζω! του υπδουλου και να
διαλξει την περιπετειδη κι επικνδυνη, αλλ ελεθερη, ζω! των κλεφτν. Ο αγνας της εθνικ!ς αποκατστασης, µαζ µε τα αιτ!µατα της κοινωνικ!ς δικαιοσνης
και του σεβασµο των ατοµικν δικαιωµτων, αναδεικνεται σ’ αυτ το κλφτικο
τραγοδι. Το τραγοδι οργαννεται σε δο νοηµατικς εντητες. Στην πρτη περιλαµβνεται η παρκληση-συµβουλ! της µνας στο γιο της και η απντηση του
γιου. Η παρκληση της µνας δεχνει τη φροντδα και την αγπη για το γιο της, για
τον οποο προτιµ τη σγουρη ζω! του σκλβου απ τη ριψοκνδυνη ζω! του κλφτη. Στη δετερη –συνοπτικ!– εντητα, ο γιος αποχαιρετ τη µνα, ανεβανει στα
βουν και γνεται δεκτς µε ενθουσιασµ απ τους κλφτες.
Ως προς τη µορφ!, το τραγοδι χει λα τα τυπικ γνωρσµατα των δηµοτικν
[52]
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τραγουδιν: δεκαπεντασλλαβο στχο, παρατακτικ! σνταξη, ασνδετη ρηµατικ!
διατπωση, εκφραστικ! λιττητα, προσωποποηση και συνοµιλα µε τη φση.
¶∞ƒA§§∏§√ ∫∂Iª∂¡√ ∞
Κωστ!ς Παλαµς, «[Καβλα πει ο Χροντας]», αµβοι και ανπαιστοι (1897).
παντα, τµ. 1, Μπρης, 1932, σ. 352-353.
Καβλα πει ο Χροντας
το ∆ιγεν στον δη,
κι λλους µαζ… Κλαει, δρνεται
τ’ ανθρπινο κοπδι.
Και τους κρατε στου αλγου του
δεµνους τα καπολια,
της λεβεντις τον νεµο,
της οµορφις την πολια.
Και σα να µην τον πτησε
του Χρου το ποδρι,
ο Ακρτας µνο ατραχα
κοιτει τον καβαλρη.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σε ποια σηµεα του τραγουδιο τονζεται η γενναιτητα του !ρωα;
2. Βρετε λλα δηµοτικ τραγοδια ! κεµενα επνυµων λογοτεχνν µε θµα το

θνατο του ∆ιγεν!. Να επισηµνετε οµοιτητες και διαφορς στο χειρισµ του
θµατς τους.
Ηχογραφηµνη απαγγελα του συγκεκριµνου τραγουδιο µε τη φων! του Ελευθριου Βενιζλου φυλσσεται στο Κντρο Μικρασιατικν Σπουδν.

¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ µ
1. «Κλφτικο. 20», Ν. Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγοδια, Γρµµατα 1991, σ. 43.

Ο πλοσιος χει τα φλωρι, χει ο φτωχς τα γλντια.
λλοι παιννε τον πασ και λλοι το βεζρη,
µα γω παινω το σπαθ το τουρκοµατωµνο,
το ’χει καµρι η λεβεντι, κι ο κλφτης περηφνια.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Ποιες πληροφορες για τη ζω! των κλεφτν µς δνει το τραγοδι; Να τις

εµπλουτσετε και µε λλες που θα βρετε σε ιστορικ ! λογοτεχνικ βιβλα.
2. Βρετε λλα δηµοτικ τραγοδια µε θµα τη ζω! των κλεφτν. Πς αντιµετωπ-

ζει ο λας την επιλογ! τους να φγουν στο βουν και πς κρνει τις πρξεις τους;
[53]
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µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Ελληνικ δηµοτικ τραγοδια. Συναγωγ µελετν, Bδρυµα Κστα και Ελνης
Ουρνη 2001.
Να Εστα, τχ. 1762, 2003 [αφιρωµα].
Τα δηµοτικ τραγοδια, Κλφτικα, επιµλεια Αλξης Πολτης, Ερµ!ς 1973.
Πολτης Αλξης, Η ανακλυψη των ελληνικν δηµοτικν τραγουδιν, Θεµλιο 1984.
Σηφκης Γ. Μ., Για µια ποιητικ του ελληνικο δηµοτικο τραγουδιο, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ!της, Ηρκλειο 1988.
¶∏°∏
Ακριτικ, «Ο ∆ιγεν!ς», ∆ηµοτικ τραγοδια, Ακριτικ, µελτη-ανθολγηση Βασλη Χ. Μκη, Επικαιρτητα 1978, σ. 89.
Κλφτικο, «Του Βασλη», Ν. Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγοδια, Γρµµατα 1991, σ. 49.

∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∫ ∞§µ√™
Εις Σµον
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ µρος µιας καλβικ!ς ωδ!ς, στην
οποα εξαρεται το γενναο φρνηµα και η αρετ!.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ελευθερα και αρετ
∆ουλεα και φ βος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι τρεις πρτες στροφς της ωδ!ς «Εις Σµον» συµπυκννουν τις ιδεολογικς αξες
και τα ιδανικ που τροφοδτησαν τον εθνικοαπελευθερωτικ αγνα των Ελλ!νων.
Η βασικ! ιδα του αποσπσµατος εναι τι η απκτηση της ελευθερας των υπδουλων Ελλ!νων προϋποθτει γενναο φρνηµα και αρετ!. Η ννοια της αρετ!ς
συνδεται µε τη διαφωτιστικ! ννοια της συνεδησης και της ευθνης του ανθρπου
ως πολτη. Η αρετ! και η τλµη αντιπαρατθενται στην ατιµα της υπδουλης ζω!ς
και στο φβο που κρατει δσµιο τον υπδουλο. Χρησιµοποιντας το παροµοιαστικ πλασιο της µυθολογικ!ς ιστορας του Bκαρου, ο οποος πθανε απ τον πθο
του για την ελευθερα που του πρσφερε η πτ!ση προς τον ουραν, ο Κλβος προβλλει την αντιδιαστολ! ανµεσα στον ατιµωτικ θνατο αυτο που πφτει θµα
ενς τυρρνου και στο δοξασµνο θνατο αυτο που πεθανει ελεθερος, υπηρετντας τα ιδανικ του. Την πορεα του Bκαρου οφελουν να ακολουθ!σουν µχρι
τλους οι επαναστατηµνοι Fλληνες, ακµα κι αν η κβαση της προσπθεις τους
[54]
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εναι ο τιµηµνος θνατος. Αυτ!ν ακριβς την ιδα αναπτσσει ο Κλβος, µε αφορµ! τους πεσντες Ιερολοχτες, και στην ωδ! του «Εις τον Ιερν Λχον». Οι Ιερολοχτες ηττ!θηκαν και σκοτθηκαν, µως ο θνατς τους εναι δοξασµνος, επειδ!
υπηρτησαν µχρι τλους, µε αρετ! και τλµη, το ιδανικ της ελευθερας.
¶∞ƒ ∞§§∏§√ ∫ ∂π ª∂¡√
Ανδρας Κλβος, «Εις τον Ιερν Λχον», στρ. α’-ε’, Η Λρα (1824). Ωδα, Bκαρος
1970, σ. 50-51.
α1
Ας µη βρξη ποτ
το σννεφον, και ο νεµος
σκληρς ας µη σκορπση
το χµα το µακριον
που σας σκεπζει.
β1
Ας το δροσση πντοτε
µε τ’ αργυρ της δκρυα
η ροδπεπλος κρη3
και αυτο ας ξεφυτρνουν
αινια τ’ νθη.
γ1
Ω γνσια της Ελλδος
τκνα, ψυχα που επσατε
εις τον αγνα ανδρεως,
τγµα εκλεκτν Ηρων,
καχηµα νον.
δ1
Σας ρπαξεν η τχη
την νικητριον δφνην
και απ µυρτιν σς πλεξε
και πνθιµον κυπρισσον
στφανον λλον.
ε1
Αλλ’ αν τις απεθνη
δι την πατρδα, η µρτος
εναι φλλον ατµητον
και καλ τα κλαδα
της κυπαρσσου.
[55]
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Πς συνδεται αιτιολογικ η πρταση του τελευταου δστιχου µε τις προηγοµενες;
2. Τι συγκρνει ο ποιητ!ς στην τρτη στροφ! και ποια θση παρνει ο διος;
3. Συγκρνετε το περιεχµενο των δο ωδν. Ποια στση κρατει ο ποιητ!ς απναντι σε αυτος που θυσιζουν τη ζω! τους για την ελευθερα;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Οι Ωδς του Κλβου, επιµλεια, επιλογ! κριτικν κειµνων Νσος Βαγενς, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ!της, Ηρκλειο 1992.
¶∏°∏
Ανδρας Κλβος (1792-1869), «Εις Σµον», στρ. αH-γH, Λυρικ (1826). Ωδα, κριτικ!
κδοση Filippo Maria Pontani, Bκαρος 1970, σ. 119.

¢ π√¡À™π√™ ™ √§øª√™
Η καταστροφ των Ψαρν
™∆√Ã√™
Να αντιληφθον οι µαθητς µε ποιον τρπο να οδυνηρ επεισδιο του εθνικοαπελευθερωτικο αγνα µνηµειθηκε σε να λιτ και περιεκτικ επγραµµα που αποτει φρο τιµ!ς στους νεκρος.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
∆ ξα – (νδοξοι νεκρο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το σολωµικ επγραµµα «Η καταστροφ! των Ψαρν» αποτελε αντιπροσωπευτικ
παρδειγµα της δυναττητας που χει η ποηση να µεταφρει να συγκεκριµνο
ιστορικ γεγονς στη σφαρα του καθολικο και του πανανθρπινου. Ο Σολωµς
αφαιρε απ την καταστροφ! των Ψαρν λα τα συγκυριακ και επικαιρικ στοιχεα και εστιζει την προσοχ! του στα χαρακτηριστικ εκενα που επιτρπουν τη
διαχρονικ! αναγωγ! του ιστορικο επεισοδου: την καµνη γη και τα λαµπρ σκοτωµνα παλικρια. Στο κντρο του ποι!µατος τοποθετεται η προσωποποιηµνη
θετητα της ∆ξας, σµβολο της τιµ!ς που οφελεται στους νδοξους νεκρος, να
περιφρεται –µοναδικ! µαρτυρα ζω!ς– ανµεσ τους, να αναλογζεται το µγεθος
της θυσας τους και να φρει στο µτωπο να απριττο στεφνι, καµωµνο απ τα
υλικ της δοξασµνης γης. Η εικνα που συνθτει το ποηµα εναι µοναδικ! σε
παραστατικτητα και υποβλητικ! σε δναµη. Το επγραµµα του Σολωµο εκφρζει
[56]
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την δια ακριβς αντληψη µε τις τρεις πρτες στροφς της ωδ!ς «Εις Σµον»: ο
θνατος στον αγνα για την ελευθερα εναι νδοξος.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ιονσιος Σολωµς, «Εις Μρκο Μπτσαρη», Ποιµατα, τµ. 1, Bκαρος 19865, σ. 137.
Η ∆ξα δεξι συντροφεει
τον ντρα που τρχει µε κπους
της Φµης τους δσβατους τπους,
κι ο Φθνος το στκει ζερβι,
µε µτια, µε χελη πικρ.
Αλλ’ ποτε η µορα το γρψει,
τον δρµο του κσµου να πψει,
η ∆ξα καθζει µονχη
στην πλκα του τφου λαµπρ,
και ο φθνος αλλο περπατε.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
Βρετε αντιστοιχες ανµεσα στο ποηµα «Εις Μρκο Μπτσαρη» και στο εξεταζµενο επγραµµα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Εισαγωγ στην ποηση του Σολωµο, επιµλεια Γιργος Κεχαγιγλου, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ!της, Ηρκλειο 1999.
Καψωµνος Ερατοσθνης, Ο Σολωµς και η ελληνικ πολιτισµικ παρδοση, Βουλ!
των Ελλ!νων 1998.
Καψωµνος Ερατοσθνης κ.., ∆ιονσιος Σολωµς. Ανθολγιο θεµτων της σολωµικς ποησης, Βουλ! των Ελλ!νων 1998.
¶∏°∏
∆ιονσιος Σολωµς (1798-1857), «Η καταστροφ! των Ψαρν» (1825), Ποιµατα,
επιµλεια – σηµεισεις Λνος Πολτης, Bκαρος 19865, σ. 138.

° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™
Ερηµωµνα χωρι
™∆√Ã√π
Να µεταδοθε στους µαθητς µια ντονη εικνα της καταστροφ!ς, της ερ!µωσης
και της διψευσης που φησε πσω της η κατρρευση του αλβανικο µετπου,
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αλλ και γενικ τερα ο Β’ Παγκ σµιος π λεµος. Να τονιστε το κουργιο που εχαν
οι νθρωποι της εποχς εκενης να σταθον ρθιοι µσα στην καταστροφ και να
αντισταθον στην υποδολωση της πατρδας τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πολεµικ τοπ ο
Α σθηση ττας
Αντοχ και ψυχικ δναµη των ηττηµνων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απ σπασµα αποτελε µια ρεαλιστικ ποιητικ περιγραφ της υποχρησης των
νικηµνων Ελλνων στρατιωτν που εγκαταλεπουν το αλβανικ µτωπο. Την
πρτη στροφικ εν τητα του αποσπσµατος συγκροτε µια σειρ απ εικ νες,
που εναι ως επ το πλεστον ονοµατικς προτσεις και παρατσσονται η µα µετ
την λλη, χωρς αυστηρ νοηµατικ συνοχ (π.χ., εν στην αρχ του αποσπσµατος ο χρ νος εναι το «ανελητο ξερ καλοκαρι», στην αρχ της δετερης στροφικς εν τητας µεταφερ µαστε προφανς σε µια ανµνηση του πολεµικο χειµνα
στα αλβανικ βουν, «Εχε κολλσει ο πγος το παποτσι στην κλτσα»). $λες
αυτς οι εικ νες αποδδουν παραστατικ την ερµωση, την καταστροφ και το
θνατο που προκλεσε ο π λεµος. Ωστ σο, στη δετερη στροφικ εν τητα βλπουµε τι οι νικηµνοι στρατιτες, αν και εναι εξουθενωµνοι, διατηρον ακ µη
το κουργιο και την ελπδα τι κποτε θα επιστρψουν ξαν στο πεδο της µχης,
προσπαθντας να διαφυλξουν το «φως» απ τον κατακτητ. Στη δετερη εν τητα πρπει να προσεχτε η προβολ και η ανδειξη της φωνς των στρατιωτν µε
τη χρση του πρτου πληθυντικο προσπου, εν µχρι εκενο το σηµεο το απ σπασµα εναι καθαρ αφηγηµατικ . Στο τλος του αποσπσµατος οι στρατιτες
χνονται, αποµνει µως η κ κκινη λµψη των τσιγρων τους, µια υποβλητικ εικ να που συµβολζει την αντοχ και την απ φασ τους να αντισταθον µε κθε τρ πο.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «Η πορεα προς το µτωπο», Το ξιον Εστ (1959). Πο ηση,

0καρος 2002, σ. 136-139. (Το κεµενο αυτ οι µαθητς µπορον να το ακοσουν
και σε απαγγελα του ηθοποιο Μνου Κατρκη, απ τη µελοποηση του ξιον
Εστ του Μκη Θεοδωρκη).
2. Στλιος Ξεφλοδας, νθρωποι του µθου (1944) στο Κστας Χατζηπατρας,
Μαρα Φαφαλιο, Μαρτυρ ες 1940-1941, Κδρος 1982.
3. Γιννης Μπερτης, Το πλατ ποτµι (1946/1965), Ερµς 1999.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Η ποιητικ συλλογ γρφτηκε το 1942, δηµοσιετηκε µως το 1961. Σκεφτετε
ποιοι πιθανο λ γοι εµπ δισαν τον ποιητ να δηµοσιεσει τα ποιµατ του.
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2. Βρετε τις παροµοισεις του κειµνου και εξηγ!στε τη σηµασα τους.
3. Πς οργαννεται αφηγηµατικ το απσπασµα; Ποια πρσωπα και σε ποια

σηµεα εµφανζονται να µιλον στο απσπασµα; Τι εξυπηρετε η εναλλαγ! ανµεσα στη φων! του αφηγητ! και στη φων! των προσπων;
4. Συγκρνετε τις εικνες κατρρευσης του αλβανικο µετπου που δνει ο Ρτσος
µε τις εικνες της δσκολης πορεας προς το µτωπο που περιγρφουν ο Ελτης,
ο Ξεφλοδας και ο Μπερτης.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αφιρωµα στον Γιννη Ρτσο, Κδρος 1981.
Ανθολογα Γιννη Ρτσου, επιλογ! Χρσα Προκοπκη, Κδρος 2000.
Βελουδ!ς Γιργος, Προσεγγσεις στο ργο του Γιννη Ρτσου, Κδρος 1984.
∆ιαλησµς Στφανος, Εισαγωγ στην ποηση του Γιννη Ρτσου, Επικαιρτητα
1981.
Κακλαµανκη Ρολα, Γιννης Ρτσος. Η ζω και το ργο του, Πατκης 1999.
Μαρωντης ∆. Ν., «Ο τπος του εθνικο ποιητ!. Ο αντκτυπος του αλβανικο
πους στην ποησ! µας», =ροι του λυρισµο στον Οδυσσα Ελτη, Κδρος
19844, σ. 55-80.
Πρεβελκης Παντελ!ς, Ο ποιητς Γιννης Ρτσος, Κδρος 1981.
Προκοπκη Χρσα, Η πορεα προς την Γκραγκντα  οι περιπτειες του ορµατος,
Κδρος 1981.
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/105/8.html#1
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.Komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoiisi:htm
¶∏°∏
Γιννης Ρτσος (1909-1990), Η τελευταα προ ανθρπου εκατονταετα (1961). Ποιµατα, τµ. 1, Κδρος 200123, σ. 505.

ª ∂§¶ø ∞ •πø∆∏
Απ" δ"ξα και θνατο
™∆√Ã√™
Να συνειδητοποι!σουν οι µαθητς τι η γερµανικ! Κατοχ! !ταν µια περοδος
σκληρν δοκιµασιν για τον ελληνικ λα, αλλ και µια εποχ! που ανδειξε το
κουργιο του λαο και την αντστασ! του στον κατακτητ!, ακµα κι ταν το τµηµα της αντστασης !ταν ο θνατος.

[59]

enotita E 0063 4/11/2005 12:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·60

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Κατοχ. ∆οκιµασες (πενα και βα) και Αντσταση
Λαϊκ ασθηµα και αγωνιστικ εν τητα
Αντιστασιακ πνεµα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα προρχεται απ το µυθιστρηµα Εικοστς αινας, το οποο γραψε
η Αξιτη απ τον Οκτβρη ως το Νοµβρη 1946, λγους µ!νες πριν η συγγραφας
υποχρεωθε να φγει απ την πατρδα της και να καταφγει στη Γαλλα.
Στο απσπασµα η ηρωδα της Πολυξνη ανακαλε στη µν!µη της απ τη φυλακ!, που βρσκεται λγω της αντιστασιακ!ς της δρσης (µοραζε παρνοµο Τπο),
δο κρσιµες στιγµς της γερµανικ!ς Κατοχ!ς στην Αθ!να, µια ταπειν! και µια
ηρωικ! στιγµ!. Η πρτη στιγµ! εναι η διανοµ! συσστιου στους καλλιτχνες. Η
συγγραφας, µσω της ηρωδας της, φανεται να αντικρζει µε ειρωνικ! µατι τους
καλλιτχνες: οι εκφραστς του πνεµατος, µχρι χτες απµακροι κι ακατδεκτοι,
εξουθενωµνοι τρα απ την πενα, υποκπτουν και αυτο στις πιεστικς επιταγς
της λης, καθς αναγκζονται να στοιβαχτον και να διαµαρτυρηθον για να
προυν, ταπεινωµνοι, το ελχιστο φαγητ του συσστιου. Η δετερη στιγµ! εναι
µια αντικατοχικ! διαδ!λωση που αφ!νει πσω της αρκετος νεκρος. Το φρνηµα
ωστσο του κσµου που συµµετχει στη διαδ!λωση εναι σθεναρ και η ασθηση
της συναδλφωσης ισχυρ!. Η συγγραφας, διαµσου της ηρωδας της, τονζει την
ταξικ! σσταση της διαδ!λωσης. Αυτο που συµµετχουν, αδιαφορντας ακµα
και για τη ζω! τους και παρασυρµνοι απ τον εθνικ ενθουσιασµ, εναι νθρωποι προερχµενοι απ τα λαϊκ στρµατα και νθρωποι που χουν ζωντανς µν!µες απ παλαιτερους εθνικος αγνες, πως η µικρασιατικ! εκστρατεα. Εναι
ενδιαφρον τι νας συγγραφας µε διαφορετικ! ιδεολογικ! συγκρτηση απ εκενη της Αξιτη, ο Οδυσσας Ελτης, περιγρφει µε ανλογο τρπο την κοινωνικ!
σσταση των συµµετεχντων σε µια αντικατοχικ! διαδ!λωση: «οι νοι µε τα πρησµνα πδια που τους λεγαν αλ!τες, και οι ντρες, και οι γυνακες, και οι λαβωµνοι µε τον επδεσµο και τα δεκανκια» («Η µεγλη ξοδος», Το ξιον Εστ). Το απσπασµα καταλ!γει µε την περιγραφ! µιας σκην!ς (η τυχαα συνντηση της Πολυξνης µε να στρατηγ), η οποα λειτουργε ως προµ!νυµα του εµφυλου, που ακολοθησε την απελευθρωση.
¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «Η µεγλη ξοδος», Το

ξιον Εστ (1959). Ποηση, Bκαρος

2002, σ. 149-150.
2. Γιργος Ιωννου, «Αυτ που δεν σβ!νονται», Εφβων και µη, Κδρος 1979, σ.

83-87.
3. ∆ηµ!τρης Χατζ!ς, «Μαργαρτα Περδικρη», Το τλος της µικρς µας πλης,
Κεµενα 19832, σ. 193-225.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Ποια εναι η κοινωνικ! σνθεση και ποιοι οι στχοι της διαδ!λωσης;
2. Σχολιστε το θλιβερ διαλογισµ της αφηγ!τριας µσα στο κελ της φυλακ!ς:

«Τι καιρς, πσα χρνια, και να µην χει τελειωµ!».
3. Η Μαργαρτα Περδικρη, στο δι!γηµα του Χατζ!, συµµετχει, πως και η αφη-

γ!τρια της Αξιτη, ενεργ στην Αντσταση. Βρετε οµοιτητες και διαφορς
στη συµπεριφορ των δυο γυναικν της Αντστασης.
4. Οι µαθητς µπορον επσης να διαβσουν δυο εφηβικ µυθιστορ!µατα: Ο
µεγλος περπατος του Πτρου της Qλκης Ζη και Κκκινη κλωστ δεµνη…
της Ζωρζ Σαρ!, που αναφρονται σε αυτ! την ιστορικ! περοδο.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Καρβλης Τκης, «Μλπω Αξιτη», Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τµ. 2, Σοκλης
1992, σ. 28-50.
Μικ Μαρη, Μλπω Αξιτη. Κριτικς περιπλανσεις, Κδρος 1996.
—, «Ιστορα των !χων και των ψιθρων: για τον Εικοστ αινα της Μλπως Αξιτη», Ιστορικ πραγµατικτητα και νεοελληνικ πεζογραφα, Επιστηµονικ
συµπσιο, Εταιρεα Σπουδν 1997, σ. 217-238.
µπ¡∆∂√
Τσος Ψαρρς (σκηνοθεσα), Αφιρωµα στη Μλπω Αξιτη, ΕΤ1, Οκτβριος 2003.
¶∏°∏
Μλπω Αξιτη (1906-1973), Εικοστς αινας (1946), Κδρος 1982, σ. 112-117.

° πøƒ°√™ Ã ∂πªø¡∞™
&ξι χιλιδες νοι
™∆√Ã√™
Να συνειδητοποι!σουν οι µαθητς τι η λογοτεχνα κατεργζεται το ιστορικ
υλικ (συγκεκριµνα εδ, την εξγερση του Πολυτεχνεου και το αιµατηρ τλος
της) µε το δικ της, εντελς αυτνοµο τρπο.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Θυσα των νων
Ιερ σιωπ ως νδειξη σεβασµο και αναγνρισης της θυσας
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Χειµωνς ενσωµατνει στο αφ!γηµ του Ο γµος αυτ το σντοµο κεµενο που
αναπλθει µε το δικ του, εντελς ιδιτυπο, τρπο την εξγερση του Πολυτεχνεου
το Νοµβριο του 1973. Ο Χειµωνς αναδεικνει τη βαθτερη ουσα και το διαχρονικ βθος του ιστορικο γεγοντος. Jπως ο Σολωµς στο επγραµµα «Η καταστροφ! των Ψαρν», τσι και ο Χειµωνς αφαιρε λα τα συγκυριακ και επικαιρικ στοιχεα και εστιζει την προσοχ! του στα στοιχεα εκενα που επιτρπουν τη
διαχρονικ! αναγωγ! του ιστορικο επεισοδου. Γι’ αυτ µνο οι δυο εισαγωγικς
φρσεις του κειµνου δνουν το βασικ περγραµµα του ιστορικο γεγοντος, και
µλιστα µε εντελς γενικος ρους («νοι κι φηβοι παιδι», «νας στρατς»,
«λλος λας»). Στη συνχεια, οι συνπειες του ιστορικο γεγοντος, η αιµατηρ!
καταστολ! της εξγερσης, περιγρφονται σαν να γεωλογικ συµβν ! και καταστροφ!: οι νοι βουλιζουν µσα στη γη, η γη καθιζνει µχρι που σχηµατζεται να
τερστιο βραθρο. Το βραθρο αυτ λειτουργε ως να υποβλητικ µνηµεο της
θυσας, αλλ και ως µια αποκρουστικ! και διαρκ!ς υπµνηση του εγκλ!µατος που
τελστηκε εκε. Η τελικ! απφανση του αφηγητ! («κανες ποτ δεν θα τολµ!σει να
σκψει και να δει») θλει µλλον να αποδσει την ασθηση του τροµακτικο δους
που θα προκαλε το βραθρο-µνηµεο, εν η αφοριστικ! προσταγ! του («κανες να
µη τολµ!σει») εκφρζει την οργ! για το γκληµα και τη διθεσ! του να αναλβει
αυτς την προστασα του µνηµεου.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γιννης Ρτσος, ∆εκαοκτ λιανοτργουδα της πικρς πατρδας, Κδρος 1973.
Το παλικρι που ’πεσε µ’ ορθ την κεφαλ του,
δεν το σκεπζει η γης ογρ, σκουλκι δεν τ’ αγγζει–
Φτερ στη ρχη του ο σταυρς κι λο χιµει τ’ αψλου
και σµγει τους τρανος αϊτος και τους χρυσος αγγλους.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∏ ∂ƒ°∞™ π∞
Η γραφ! του Χειµων χαρακτηρζεται απ µεγλη αφαιρετικτητα, συµπκνωση
των νοηµτων, αλλ και ποιητικ! τλµη τσο στην αφ!γηση σο και στη δηµιουργα
των εικνων της. Επιλξτε µα απ τις εικνες του κειµνου και βρετε τις αντιστοιχες
της µε τα ιστορικ γεγοντα, πως περιγρφονται απ την επσηµη ιστορα ! τα χρονικ της εποχ!ς (π.χ. Κωστολα Μητροπολου, Το χρονικ των τριν ηµερν,
Κδρος 2002).
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Αριστηνς Γιργης, Εισαγωγ στην πεζογραφα του Γ. Χειµων, Κδρος 1981.
Λλα-Κριστ ∆σποινα, Στο καλειδοσκπιο του Γιργου Χειµων, Καστανιτης 1984.
Μαρωντης ∆.Ν., Η πεζογραφα του Γιργου Χειµων, Λωτς 1986.
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¶∏°∏
Γιργος Χειµωνς (1936-2000), Ο γµος, Κδρος 19772, σ. 35.

Ã ƒπ™∆√º√ƒ√™ ª ∏§πø¡∏™
«Το συρµατ"πλεγµα του ασχους»
™∆√Ã√™
Να αντιληφθον οι µαθητς τι το κυπριακ ζ!τηµα παραµνει µια ανοιχτ! πληγ!
του ελληνισµο, οι δραµατικς επιπτσεις του οποου σχετζονται µε τις προσωπικς
ιστορες πολλν ανθρπων που στερ!θηκαν χι µνο τη γη τους, αλλ ουσιαστικ
το χρο της νετητας και των βιωµτων τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Κυπριακ ζτηµα
Τουριστικ αξιοποηση και αλλοτρωση της Κπρου
Πρ;σινη γραµµ – ∆ιχοτ µηση του νησιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το σντοµο αφ!γηµα του Μηλινη καταγρφει τις σκψεις και τα συναισθ!µατα
απ µια επσκεψη του συγγραφα στην Κπρο. Αν και το αφ!γηµα φανεται
καταρχ!ν να χει το χαρακτ!ρα µιας ταξιδιωτικ!ς περι!γησης, η µατι του αφηγητ! διεισδει στο χρο και στο χρνο, επειδ! η εµπειρα της τελευταας αυτ!ς
επσκεψης στο νησ συγκρνεται µε τις παλαιτερες εµπειρες του αφηγητ! απ
την Κπρο, που για µεγλο χρονικ διστηµα υπηρτησε ως εκπαιδευτικς.
Ανµεσα στο ττε και στο τρα συνβησαν σηµαντικ γεγοντα, που λλαξαν
ριζικ την ψη και τις προοπτικς του τπου. Η τουριστικ! αξιοποηση, που
αλλοωσε την ψη του τοπου και επηρασε το !θος των ανθρπων, εναι µια εξφθαλµη αλλαγ!, αλλ οι σηµαντικτερες και δραµατικς αλλαγς οφελονται στην
τουρκικ! εισβολ! του 1974. Fκτοτε ολκληρο το νησ και κυρως η πρωτεουσ
του, η Λευκωσα, διαιρθηκαν στα δυο, στην ελεθερη Κπρο και στην κατεχµενη απ τους Τορκους ζνη. Ο αφηγητ!ς θυµται την παλαιτερη διαµον! του
στο νησ και αναλογζεται µε λπη την ειρωνεα της ιστορας: ττε µιλοσε στους
µαθητς του για το τεχος του ΒερολνουR στο µεταξ το τεχος του Βερολνου
παψε να υπρχει και τρα το αδιαπραστο τεχος της τελευταας χωρισµνης
στα δυο πλης του κσµου βρσκεται µπροστ του. Προκειµνου να δηλωθε αυτ!
η τραγικ! ειρωνεα της ιστορας, ο ττλος του κειµνου συµπλκει το συρµατπλεγµα που χωρζει στα δυο τη Λευκωσα µε το «τεχος του ασχους», την ονοµασα που δθηκε στο τεχος του Βερολνου. ∆υστυχς το συρµατπλεγµα του
ασχους στη Λευκωσα παραµνει ακµα. Στην τελευταα παργραφο ο αφηγητ!ς
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νιθει τοιµος, µε τη δναµη της µν!µης και της φαντασας, να ξεπερσει τους
περιορισµος του συρµατοπλγµατος και να βρεθε στην λλη πλευρ, στην
εποχ! της νιτης του και της ελευθερας. Ωστσο η τελευταα φρση του αφηγ!µατος δηλνει την οδυνηρ! επγνωση του αφηγητ! τι τα χρνια της νετητς
του παραµνουν φυλακισµνα πσω απ το συρµατπλεγµα. Η διδασκαλα αυτο
του κειµνου µπορε να συνδυαστε µε το ποηµα «Γλυκ του κουταλιο» του
Κπριου Κυρικου Χαραλαµπδη, µε σκοπ να συνεξεταστον τσο η συναισθηµατικ! διθεση σο και τα βιµατα των δο προσπων, µε µφαση στη λειτουργα της µν!µης.
¶∞ ƒ∞ §§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Αντνης Σαµαρκης, «Το ποτµι», Ζητεται ελπς (1954), 198320, σ. 21-25.
2. Λευτρης Πολιος, «Καλοκαρι του ’78», Το αλληγορικ σχολεο (1978). Τα ποι-

µατα του Λευτρη Πολιου, επιλογ! 1969-1978, Κδρος 1982, σ. 99.
Η Κπρος µε κλεσε ν’ ακοσω τη µουσικ της
και να βουλιξω στο χµα της την παρχορδη δικ µου.
Εδα τον πνο πσω απ απελπισµνες βιτρνες
και τη Λευκωσα σα χορδ σπασµνη βιολιο.
=λη τη νχτα στο ξενοδοχεο µου µε τλιγαν
σα νερο οι ψυχς των σκοτωµνων
και µε µετακινοσαν τα βµατα των αγνοοµενων παλικαριν.
Aζησα τη θλιµµνη γη και φωτογρφισα
στα ακρογιλια της την αινια γννηση
της Αφροδτης.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Στο δι!γηµα αυτ ο αφηγητ!ς αναφρεται σε περιστατικ που συνβησαν στην

Κπρο πριν και µετ την τουρκικ! εισβολ! του 1974. Βρετε τα σηµεα στα οποα
διακρνονται αυτς οι δο περοδοι της ζω!ς του και καταγρψτε τα διαφορετικ αισθ!µατα που νιωθε κθε φορ.
2. «Τα αισθ!µατα δεν µπανουν στο συρµατπλεγµα». Γρψτε µια παργραφο που
να τελεινει µε αυτ!ν τη φρση.
3. Ποια εικνα της Κπρου δνει ο Λ. Πολιος στο ποηµ του; Κντε ειδικ! αναφορ στις λξεις που δεχνουν τη συναισθηµατικ! στση του ποιητ!.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Ελτροχος [Πτρας], τχ. 7, 1995.
Η λξη, τχ. 143, 1998.
Μηλινης Χριστφορος, Π.Ε.Φ., Μεταχµιο 2000.
Παγανς Γ.∆., Τρεις µεταπολεµικο πεζογρφοι, Νεφλη 1998, σ. 50-65, 104-129.
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Παγανς Γ.∆., Τρεις µεταπολεµικο πεζογρφοι, Νεφ λη 1998, σ. 50-65, 104-129.
Τσακνις Σπρος, «Χριστφορος Μηλινης», Η µεταπολεµικ πεζογραφ α, τµ. 5,
Σοκλης 1988, σ. 254-329.
∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞ºπ ∫∏ ∆∞π ¡π ∞
Θδωρος Αγγελπουλος, Το µετωρο βµα του πελαργο, 1991.
¶∏°∏
Χριστφορος Μηλινης (1932), «“Το συρµατπλεγµα του α#σχους”», Το µικρ ε ναι
µορφο, Κ δρος 1997, σ. 104-106.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Ιστορικς παραλληλισµς – Παρλληλα θεµατικ µοτβα

Καλ θα ;ταν οι µαθητ ς να συνδ σουν το αγωνιστικ ;θος και την αντοχ;
στις δοκιµασ#ες µε την ιστορικ; πορε#α του ελληνισµο. Η καµ νη γη και τα
λαµπρ παλικρια των Ψαρν στο σολωµικ επ#γραµµα ; το τοπ#ο της ερ;µωσης µετ την κατρρευση του αλβανικο µετπου στο απσπασµα απ την
ποιητικ; σνθεση του Ρ#τσου µπορον να συνεξεταστον, ως παρλληλες
ιστορικ ς περιστσεις, µε το πο#ηµα «Θερµοπλες» του Καβφη («Η βιοπλη
– Το αγωνιστικ πνεµα του ανθρπου»).
2. Ρεαλιστικ λογοτεχνικ αποτπωση ιστορικν συµβντων
Εξετζοντας το απσπασµα απ το µυθιστρηµα της Αξιτη ; συσχετ#ζοντς
το µε το δι;γηµα της Αλεξ#ου («Η βιοπλη – Το αγωνιστικ πνεµα του
ανθρπου»), προκπτει µια ρεαλιστικ; αποτπωση των δσκολων κατοχικν
και µεταπολεµικν χρνων (πε#να, στερ;σεις, εξορ#α), επικεντρωµ νη στα
καθηµεριν προβλ;µατα και στις συναισθηµατικ ς αντιδρσεις των απλν
ανθρπων. Παρλληλα µε τον ηρωισµ που επιδεικνουν οι στρατιτες του
αλβανικο µετπου, ο οπο#ος προβλλεται κυρ#ως στις επετε#ους, µπορε# να
δοθε# µια ρεαλιστικτερη εικνα των πραγµτων µ σα απ το πο#ηµα του
Ρ#τσου και τα προτεινµενα παρλληλα κε#µενα.
3. ∆ιδασκαλα κειµνων και χρση εποπτικο υλικο
Aχει ενδιαφ ρον να συνεξεταστον κποια κε#µενα –πως, π.χ., το πο#ηµα του
Ρ#τσου ; το αφ;γηµα του Μηλινη– µε εικαστικ υλικ που σχετ#ζεται µε τα
ιστορικ περιστατικ στα οπο#α αναφ ρονται (αλβανικ µ τωπο, κυπριακ
πρβληµα), στε οι µαθητ ς να συγκρ#νουν ; να προβληµατιστον σχετικ µε
την ιδιαιτερτητα της λογοτεχνικ;ς απδοσης της ιστορικ;ς πραγµατικτητας
(εκφραστικο# τρποι, ιδεολογικ; χροι, κοινωνικς προβληµατισµς κ..).
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¢ π¢ø ™ ø∆∏ƒπ√À
ταν πρωτοκατ βηκα στη Σµρνη
™∆√Ã√π
Να παρακολουθσουν οι µαθητς αντιπροσωπευτικς #ψεις της παλι%ς ζως σε µια
µεγ%λη π#λη-κντρο του µικρασιατικο( ελληνισµο(. Παρ%λληλα να εστι%σουν την
προσοχ τους στις αντιλψεις των ανθρ*πων της εποχς σχετικ% µε την ανατροφ,
την εκπα/δευση και την πρ*ιµη απεξ%ρτηση των παιδι*ν απ# την οικογνει% τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η κοσµοπολτικη Σµ ρνη και το ανθηρ ελληνικ στοιχεο
Η κοινωνικ καταγωγ του παιδιο , οι στερσεις (παιδεα) και οι υποχρεσεις του (βιοπλη)
Το ασθηµα ελευθερας που απολαµβνει το παιδ στη Σµ ρνη και η πορεα
του προς την ενηλικωση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αυτ# το απ#σπασµα απ# τα Ματωµνα χµατα δε συνδεται µε την περιπτεια του
µικρασιατικο( ελληνισµο(, που αποτελε/ το θεµατικ# επ/κεντρο του γνωστο( µυθιστορµατος. Η συγγραφας τοποθετε/ την αυτοβιογραφικ αφγηση του µικρο(
ρω% της στα 1910 και συνδει την εξιστ#ρησ του µε δ(ο σηµαντικ% βι*µατα της
παιδικς του ηλικ/ας: την πρ*τη επαφ µε την π#λη, που εντυπωσι%ζει το µικρ#
χωριατ#πουλο, και την απεξ%ρτησ του απ# την οικογνεια, η οπο/α κατ% το συνθη τρ#πο της εποχς επιβαλλ#ταν στα αγ#ρια των χαµηλ*ν κοινωνικ*ν τ%ξεων,
γ(ρω στην ηλικ/α των 12 χρ#νων. Η πορε/α του αγοριο( στην ενηλικ/ωση περν%
µσα απ# τη βιοπ%λη, τσι ουσιαστικ% στο απ#σπασµα παρακολουθο(µε την ενηλικ/ωση του αφηγητ, η οπο/α συνοδε(εται απ# υψηλ# α/σθηµα αυτοεκτ/µησης
(«Αν ε/χα µουστ%κι θα το ’στριβα, τ#σο νιωθα %ντρας»). Κ%θε εµπειρ/α του παιδιο( στην π#λη παρουσι%ζεται µε φανταχτερ% χρ*µατα αλλ% και ρεαλισµ#, επενδεδυµνη µε ευχ%ριστα, πρωτ#γνωρα συναισθµατα. Το εντυπωσιασµνο βλµµα
του παιδιο(, µσα απ# την ντεχνη, και σε πολλ% σηµε/α αναληθοφαν, παρµβαση
του παντογν*στη αφηγητ, «φωτογραφ/ζει» την ανθρωπογεωγραφ/α της περιοχς.
Το παιδ/ κινε/ται συνεχ*ς µσα στο πλθος σε δι%φορα επ/πεδα και χ*ρους της
π#λης, απολαµβ%νοντας την ελευθερ/α και ξοδε(οντας τα πενιχρ% λεφτουδ%κια
του στις µικρς πολυτλειες που αφθονο(ν στην π#λη. Καθ*ς ο ρω%ς µας περιδιαβα/νει µε, ασυνθιστη για να χωριατ#πουλο, %νεση στα σοκ%κια της π#λης, στο
µυαλ# του κυκλοφορο(ν ελε(θερα για πρ*τη φορ%, µακρι% απ# την εξουσ/α του
αυστηρο( πατρα, εικ#νες και σκψεις, µερικς απ# τις οπο/ες επηρε%ζουν πρ#σκαιρα την ψυχικ του ευφορ/α και ξυπνο(ν µσα του γλυκ#πικρα συναισθµατα.
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Μπροστ% στη θα της Ευαγγελικς Σχολς το αγ#ρι αναπολε/ µε θλ/ψη το απραγµατοπο/ητο #νειρο να γ/νει κ%ποτε µαθητς της, #νειρο απατηλ# για τη χαµηλ κοινωνικ θση της οικογνει%ς του.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γε*ργιος Βιζυην#ς, [Στο χαρµι], «Το µ#νον της ζως του ταξ/διον» στα Κ.Ν.Λ. της
Γ’ Γυµνασ/ου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Με ποιους αφηγηµατικο(ς τρ#πους προωθε/ται η διγηση και τι εξυπηρετε/ ο
καθνας απ# αυτο(ς;
2. Π*ς αντιµετωπ/ζει τη ζω στην Κωνσταντινο(πολη το νεαρ# ραφτ#πουλο στο
διγηµα του Βιζυηνο(; Συγκρ/νετε τις εντυπ*σεις που αποκοµ/ζουν τα δ(ο παιδι% απ# την Π#λη (Βιζυην#ς) και τη Σµ(ρνη (Σωτηρ/ου).
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρ*νη >σπα, «Μια εµπειρ/α απ’ τη διδασκαλ/α µυθιστορµατος της Νεοελληνικς
Λογοτεχν/ας στο Γυµν%σιο και µια πρ#ταση», Φιλολογικ, τχ. 28, 1989, σ. 20-21.
Βαρ/κας Β%σος, Συγγραφες και κεµενα, τ#µ. 1, Ερµς 1975.
Κ%σσος Βαγγλης, «∆ιδ* Σωτηρ/ου», Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τ#µ. 7, Σοκ#λης
1988, σ. 210-224.
Κοτζι%ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 151-153.
Μπαλ%σκας Κ*στας, Λογοτεχνα και παιδεα. Γνση και ανγνωση λογοτεχνικν
κειµνων, Επικαιρ#τητα 1985, σ. 133-147.
Ραυτ#πουλος ∆ηµτρης, Οι ιδες και τα ργα, ∆/φρος 1965, σ. 226-230.
¶∏°∏
∆ιδ* Σωτηρ/ου (1911-2004), Ματωµνα χµατα (1962), Κδρος 200075, σ. 42-48.

™ ø∆∏ƒ∏™ ¢ ∏ª∏∆ƒπ√À
Πσχα τ’ Απρλη
™∆√Ã√π
Να γνωρ/σουν οι µαθητς να σ(γχρονο και αξι#λογο συγγραφα. Να προβληµατιστο(ν σχετικ% µε τις παλαι#τερες µορφς ζως και τη σηµασ/α των παραδ#σεων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Εορταστικς παραδσεις και οικογενειακο δεσµο
Παιδικς αναµνσεις και σ γχρονη πραγµατικτητα
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πρ#κειται για να διγηµα που αποκλ/νει απ# την τυπικ παραδοσιακ µορφ,
αφο( η υπ#θεσ του δεν εξελ/σσεται µε β%ση το δοµικ# σχµα πλοκ – δση –
κορ(φωση – λ(ση, αλλ% υπ%ρχει µια χαλαρ δοµ που συνδει τα επιµρους,
δηλαδ τις αναµνσεις του αφηγητ. Η εν#τητα του αφηγηµατικο( πλαισ/ου
διαρρηγν(εται συχν% απ# σχ#λια και αναφορς στη σ(γχρονη εποχ (π.χ. #ταν ο
αφηγητς αναφρεται στη µαθητικ ζω και στα φοιτητικ% του χρ#νια). Στο
σ(νολ# του λειτουργε/ σαν µνηµονικ αν%κληση του αφηγητ στην παιδικ του
ηλικ/α και στις πασχαλινς διακοπς στο χωρι# του. Ο τ#νος ε/ναι τρυφερ#ς,
νοσταλγικ#ς, απολογητικ#ς. Ο συγγραφας-αφηγητς θυµ%ται µε συγκ/νηση τα
συγγενικ% του πρ#σωπα, νοσταλγε/ την %δολη αγ%πη των απλ*ν ανθρ*πων του
χωριο( και ιδ/ως της γιαγι%ς του, η µορφ της οπο/ας χει καθαγιαστε/ στη συνε/δησ του. Ο *ριµος αφηγητς θυµ%ται τα παιδικ% του χρ#νια και αναβι*νει το
πασχαλιν# κλ/µα του χωριο( µε οπτικς εικ#νες (ανθισµνη απριλι%τικη φ(ση,
βουν%, ποτ%µι, χιλι#χρωµο ηλιοβασ/λεµα), µυρωδις (η µ(τη µας ε/χε πανηγ(ρι),
µε εικ#νες γευστικς (πατ%τες γιαχν/), ακουστικς (στρακαστρο(κες), απτικς
(κοιµ#µασταν #λοι µαζ/ στρωµατσ%δα). Ιδια/τερη αναφορ% κ%νει στη γειτν/αση
του χωριο( του µε την Αλβαν/α, εκφρ%ζοντας την περιργεια του /διου και των
συγχωριαν*ν του στο παρελθ#ν για την κατ%σταση που επικρατο(σε στη σ(νορ
τους χ*ρα. Οι #ροι στο αφηγηµατικ# του παρ#ν χουν µεταβληθε/ και οι Αλβανο/
λαθροµεταν%στες συλλαµβ%νονται στην Ελλ%δα. Ως προς τη δοµ το αφγηµα
οργαν*νεται µε β%ση τα αντιθετικ% σχµατα: ακµ-παρακµ, τ#τε-τ*ρα, παιδ/ενλικος, που προσδιορ/ζουν και τα δ(ο χρονικ% επ/πεδα της αφγησης. Ο οµοδιηγητικ#ς/ αυτοδιηγητικ#ς αφηγητς (αφηγε/ται τη δικ του ιστορ/α) αρχ/ζει την
εξιστ#ρηση απ# το τ*ρα, µε αφορµ τις πρ#σφατες απριλι%τικες διακοπς του.
Μσω της µνµης πραγµατοποιε/ να %λµα στο παρελθ#ν, στις παιδικς του
πασχαλι%τικες διακοπς στο πατρικ# χωρι# Π#βλα. Η αφγηση του «τ#τε» ενσωµατ*νεται στο πρ*το αφηγηµατικ# επ/πεδο του «τ*ρα», το οπο/ο εµφαν/ζεται
στην αρχ και στο τλος του διηγµατος.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Κωστς Παλαµ%ς, «Gσο περν%ν τα χρ#νια µου» (1909), Η πολιτεα και η µονα-

ξι. #παντα, τ#µ. 5, Μπ/ρης, 19723, σ. 432.

$σο περνν τα χρ%νια µου
κι %σο περν µε κενα,
τ%σο γλυκ τριγ&ρω µου
µοσκοβολν τα κρνα
των προτινν απρληδων…
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Τα παιδιακσια χρ%νια
µου κελαϊδν, αηδ%νια
σε ν&χτες και σ’ ερµις.
2. Κοσµ%ς Πολ/της, Το τρµα, Ερµς 20002, σ. 153-156.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Ποια συναισθµατα χει ο αφηγητς στο παρ#ν της αφγησης, καθ*ς θυµ%ται
τις παιδικς του διακοπς στο χωρι#;
2. Στο διγηµα γ/νεται φανερ η αντ/θεση αν%µεσα στα συναισθµατα που βι*νει
ο αφηγητς στο χωρι# και στην π#λη. Πο( οφε/λεται κατ% τη γν*µη σας αυτ η
διαφορ%;
3. ∆ιαβ%στε τον ορισµ# του διηγµατος στο Λεξικ% λογοτεχνικν %ρων και ελγξτε αν το διγηµ% µας ανταποκρ/νεται σε αυτ#ν.
4. Ο αφηγητς δεν εκθτει απλ*ς την ιστορ/α, αλλ% ε/ναι και ο /διος ρωας σε
αυτν και παρουσι%ζει απ# τη δικ του σκοπι% τα γεγον#τα. Π*ς ονοµ%ζεται
αυτ#ς ο τ(πος του αφηγητ και π*ς το ε/δος της αφγησης;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Μιτσοτ%κη Κλα/ρη, «Η περιοχ της χαµηλς ζ*νης (Σχ#λιο στον Σωτρη ∆ηµητρ/ου)», Να Εστα, τχ. 1704, 1998, σ. 943-947.
¶∏°∏
Σωτρης ∆ηµητρ/ου (1955), «Π%σχα τ’ Απρ/λη», Η φλβα του λαιµο&, Πατ%κης
1998, σ. 49-55.

§ ∂À∆∂ƒ∏™ • ∞¡£√¶√À§√™
Χρονικ
™∆√Ã√™
Να γνωρ/σουν οι µαθητς να πο/ηµα µε επ/κεντρο το β/ο µιας συνηθισµνης οικογνειας στη µεταπολεµικ Ελλ%δα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η οργνωση και η λειτουργα της παραδοσιακς ελληνικς οικογνειας
Ο κοινωνικς µετασχηµατισµς της µεταπολεµικς Ελλδας
Η επαγγελµατικ αποκατσταση και η ατοµικ ζω των µελν της οικογνειας
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Μσα απ# την αφαιρετικ τεχνικ και την εκφραστικ λιτ#τητα του ποιµατος οι
µαθητς καλο(νται να παρακολουθσουν την ιστορ/α µιας συνηθισµνης οικογνειας
στη µεταπολεµικ Ελλ%δα. Ο διδ%σκων µπορε/ να αναφερθε/ στο ιστορικο-κοινωνικ#
και πολιτικ# στ/γµα της εποχς, τα χαρακτηριστικ% και τις αντιλψεις της παραδοσιακς ελληνικς οικογνειας, σχολι%ζοντας εκτενστερα τους κοινωνικο(ς µετασχηµατισµο(ς που θ/γει το πο/ηµα (επικρ%τηση των µηχαν*ν, παρακµ των χειρωνακτικ*ν επαγγελµ%των κ.%.). Το γεγον#ς #τι η οικογνεια αποτελο(σε παλαι#τερα, και
εξακολουθε/ να αποτελε/, τον πυρνα της ελληνικς κοινων/ας αποτυπ*νεται στο
πο/ηµα µε την ιεραρχικ παρουσ/αση των προσ*πων, σ(µφωνα µε τη θση τους
στον οικογενειακ# ιστ#: πατρας, µητρα, παιδι%, µεγ%λος και µικρ#ς γιος. Αν και
τα γεγον#τα και οι καταστ%σεις της ελληνικς µεταπολεµικς περι#δου δεν αναφρονται στο πο/ηµα, η πορε/α της οικογενειακς ιστορ/ας, απ# τη συν(παρξη των
µελ*ν της οικογνειας µχρι τη δι%λυσ της (µε τη µεταν%στευση του εν#ς γιου στο
εξωτερικ#), αλλ% και η ατοµικ πορε/α κ%θε µλους της οικογνειας (συνταξιοδ#τηση του πατρα, κοινωνικ αποµ#νωση της µητρας, µεταν%στευση του µικρο(
γιου, ανεργ/α του µεγ%λου), προσδιορ/ζονται απ# τις κοινωνικς και οικονοµικς
εξελ/ξεις. Γι’ αυτ# το κ(ριο ζητο(µενο, αλλ% και η δυσκολ/α κατ% τη διδασκαλ/α του
ποιµατος, ε/ναι να καταλ%βουν οι µαθητς #τι το χρονικ# της οικογνειας διαµ#ρφωσαν η στεν σ(νδεση  και η εξ%ρτηση των καπνεργατ*ν απ# το επ%γγελµ%
τους, η προϊο(σα παρακµ του καπνεµπορ/ου στην Ελλ%δα και οι αρνητικς οικονοµικς επιπτ*σεις του εµφυλ/ου, οι οπο/ες, σε συνδυασµ# µε τον οικονοµικ#
µαρασµ# της ελληνικς περιφρειας, οδγησαν µεγ%λο µρος του εργατικο( δυναµικο( στη µεταν%στευση. Χ%ρη στον αφαιρετικ# εκφραστικ# τρ#πο µε τον οπο/ο ο
Ξανθ#πουλος εκθτει το χρονικ# της οικογνειας –το πο/ηµα συνθτουν διαδοχικς
εικ#νες-σταθµο/ στην πορε/α της οικογνειας µσα στον ιστορικ# χρ#νο της µεταπολεµικς εποχς–, συµπυκν*νεται το συνα/σθηµα της θλ/ψης για τις χαµνες και
µ/ζερες ζως των ανθρ*πων που ζησαν στα σκληρ% µεταπολεµικ% χρ#νια. Ο
τελευτα/ος στ/χος, που αναφρεται στην επικρ%τηση των µηχαν*ν, λειτουργε/ υπαινικτικ% και αντιθετικ%: οι µηχανς προκ#βουν, εν* οι %νθρωποι και οι καπνεργ%τες παρακµ%ζουν. Οι µαθητς θα αντιλαµβ%νονταν πολ( καλ(τερα το πο/ηµα του
Ξανθ#πουλου, αν συνδ(αζαν την αν%γνωσ του µε την απ#κτηση γν*σεων για το
καπνεργατικ# κ/νηµα και τις συνθκες ζως των καπνεργατ*ν σε µια µεγ%λη
καπνεργατο(πολη, #πως ταν η Καβ%λα ως και τα µεταπολεµικ% χρ#νια.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Βασ/λης Βασιλικ#ς, «Ο εκχριστιανισµ#ς των µωαµεθαν*ν», Εκτ%ς των τειχν,
Θεµλιο 1966, σ. 53-66.
2. Πρ#δροµος Μ%ρκογλου, «Η επιστροφ», Σταθερ απλεια, Νεφλη 2001, σ.
171-175.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Η ζω και η νοοτροπ/α των γονων εκφρ%ζουν το παραδοσιακ# πρ#τυπο της

ελληνικς οικογνειας. Σε ποιους στ/χους και µε ποια εκφραστικ% µσα δηλ*νονται αυτς οι οικογενειακς σχσεις;
2. Π*ς σκιαγραφο(νται οι ζως του µεγ%λου και του µικρο( γιου; Ποια κοιν%
σηµε/α και ποιες διαφορς παρατηρε/τε αν%µεσ% τους;
3. Ο µεγ%λος γιος µεινε στον τ#πο του, ο µικρ#ς φυγε στα ξνα. Σε ποιους στ#χους των δυο γιων αντιστοιχο(ν αυτς οι επιλογς; Ποιος απ# τους δ(ο πιστε(ετε #τι πτυχε περισσ#τερο στη ζω του και γιατ/;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γαραντο(δης Ευριπ/δης, «Η π#λη της µνµης – η µνµη της π#λης», Να Εστα, τχ.
1725, 2000, σ. 164-167.
Πραγµατικ%τητα και µ&θος στο καλλιτεχνικ% ργο του Λευτρη Ξανθ%πουλου, επιµλεια Φωτειν Τοµα-Κωνσταντοπο(λου, Παπαζσης 2003.
¶∏°∏
Λευτρης Ξανθ#πουλος (1945), «Χρονικ#», Αντψυχα, Ανδροµδα 1982, σ. 26.

∞ ¡∆√¡ ∆ ™∂Ãøº
νας αριθµς
™∆√Ã√π
Να γνωρ/σουν οι µαθητς την ψυχολογ/α και το θος της παλι%ς εποχς, που αποπνουν χαρακτηριστικ% τα πρ#σωπα του Τσχωφ. Να γ/νει αναφορ% σε να
ακρα/ο παρ%δειγµα παθητικς συµπεριφορ%ς εργαζ#µενης γυνα/κας και να γ/νει
δι%λογος για τις ατοµικς και τις κοινωνικς συνπειες που µπορε/ να χει αυτ η
στ%ση ζως της.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η δειλ και παθητικ συµπεριφορ της εργαζµενης, η ψυχολογικ πεση και
η εκµετλλευσ της απ τον εργοδτη
Η φρσα του αφεντικο
Ο ρλος της δασκλας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αν και το διγηµα χαρακτηρ/ζεται απ# συντοµ/α και αν%λαφρη δι%θεση, πραγµατε(εται να σοβαρ# και υπαρκτ# πρ#βληµα τ#σο στην εποχ του Τσχωφ #σο και
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στη δικ µας εποχ: την οικονοµικ εκµετ%λλευση των εργαζοµνων απ# τα αφεντικ% τους. Ο Τσχωφ σκιαγραφε/ το χαρακτρα της δεσποιν/δας Ιουλ/ας ως να
ακρα/ο παρ%δειγµα δειλς, %βουλης και παθητικς συµπεριφορ%ς, προβ%λλοντας
µε εσκεµµνα υπερβολικ# τρ#πο την αδυναµ/α της να αντιδρ%σει και να διεκδικσει το δ/κιο της. Gλη η εικ#να και η ψυχολογ/α της νεαρς κοπλας συγγενε(ει µε
τους δραµατικο(ς ρωες του Τσχωφ, οι οπο/οι αδυνατο(ν να π%ρουν τη ζω στα
χρια τους και γ/νονται ρµαια της τ(χης τους. Η υπ#θεση του διηγµατος περιορ/ζεται σε µια διαλογικ –θεατρικο( τ(που– σκην, η οπο/α στνεται και εκτελε/ται τυπικ% απ# δυο, αλλ% ουσιαστικ% απ# να πρ#σωπο. Ο πατρας των παιδι*ν
και εργοδ#της της δασκ%λας προβ%λλεται σε ρ#λο παντογν*στη αφηγητ. Ε/ναι εκ
των πραγµ%των ο απ#λυτος κυρ/αρχος του παιχνιδιο( που χει προσχεδι%σει, επιλγοντας αρχικ% να εκφοβ/σει, εν* στη συνχεια να αιφνιδι%σει, µε σκοπ# να φρονηµατ/σει τη να δασκ%λα. Ο ρ#λος της δασκ%λας στη σκην ελ%χιστα διαφρει
απ# εκε/νον του βωβο( προσ*που, καθ*ς #χι µ#νο αδυνατε/ να αντιδρ%σει, αλλ%
δεν εκδηλ*νει καν την πρ#θεση να υπερασπιστε/ κ%πως τον εαυτ# της απναντι
στη φοβερ εκµετ%λλευση και την οικονοµικ σκευωρ/α του αφεντικο(. Στο τλος
του διηγµατος ο αφηγητς-εργοδ#της αποκαλ(πτει τη φ%ρσα στη νεαρ δασκ%λα, κερδ/ζοντας την απ#λυτη συµπ%θεια του αναγν*στη, ο οπο/ος αντιλαµβ%νεται
πλρως τη διδακτικ πρ#θεση του αφεντικο(. Το αντ/θετο µ%λλον συµβα/νει µε την
υποτονικ δεσποιν/δα Ιουλ/α, η οπο/α δ/νει την εντ(πωση #τι #χι µ#νο δεν αντιλφθηκε το πρ#βληµα αλλ% και δε διδ%χτηκε τ/ποτε απ# την (πλαστ) δοκιµασ/α της.
Στην απ/θανη περ/πτωση που δεν υπ%ρξει η αναµεν#µενη αντ/δραση απ# τους
µαθητς σχετικ% µε τη διεκδ/κηση των ατοµικ*ν και κοινωνικ*ν δικαιωµ%των του
εργαζοµνου, σ(µφωνα µε τα ν#µιµα µσα της εποχς µας, ο καθηγητς ε/ναι απαρα/τητο να τον/σει την αν%γκη για αποφυγ της ηττοπ%θειας, δ/νοντας µφαση
στην ευπρεπ αγωνιστικ στ%ση κ%θε ανθρ*που, µε σκοπ# την επικρ%τηση της
κοινωνικς δικαιοσ(νης σε ατοµικ# και συλλογικ# επ/πεδο. Επ/σης ε/ναι φυσικ# να
δηµιουργηθο(ν στους µαθητς ε(λογα ερωτµατα σχετικ% µε το περιεχ#µενο της
διδασκαλ/ας της δεσποιν/δας Ιουλ/ας, για την οπο/α θα πρπει να χουν σχηµατ/σει στο µυαλ# τους µια δι#λου κολακευτικ εντ(πωση. Ο διδ%σκων χει τσι µια
πολ( καλ ευκαιρ/α να αναφερθε/ τ#σο στην πειθαρχηµνη συµπεριφορ% και στο
α/σθηµα της κοινωνικς κατωτερ#τητας των φτωχ*ν ανθρ*πων της παλι%ς εποχς
#σο και στο ρ#λο που καλε/ται να πα/ξει, %λλοτε και τ*ρα, µια δασκ%λα, µε τα
λ#για και τα ργα της. Το πιθαν#τερο ε/ναι #τι οι µαθητς θα προβληµατιστο(ν για
τον τρ#πο µε τον οπο/ο ασκε/ εδ* η δασκ%λα το ρ#λο της, ως αναµεταδ#τρια γν*σης και θους στα παιδι%. Η συζτηση µπορε/ γενικ#τερα να περιστραφε/ γ(ρω
απ# εκπαιδευτικ% ζητο(µενα και µεθ#δους της παλι%ς και της σηµερινς εποχς.
Ε/ναι µ%λιστα σκ#πιµο οι µαθητς να διαβ%σουν το παρ%λληλο κε/µενο του Ν.
Βρεττ%κου, ο οπο/ος αναδεικν(ει σε π%σχουσα ηρω/δα µια %λλη ασθενικ να
δασκ%λα που υπηρετε/ σε να ορειν# χωρι# της Ηπε/ρου και προσπαθε/ µε τη στορ-
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γ και την αγ%πη της να ανακουφ/σει τους µαθητς της απ# τις υλικς στερσεις.
Ενδιαφρουσες αντιπαραθσεις σχετικ% µε το ρ#λο της δασκ%λας µπορο(ν να προκ(ψουν και απ# το διγηµα του Καραγ%τση «Η κυρ/α Ν/τσα» («Η αγ%πη για τους
συνανθρ*πους µας – Οι φιλικο/ δεσµο/ – Η αγ%πη»).
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Νικηφ#ρος Βρεττ%κος, «Στη γυνα/κα µε το τσακισµνο χρι» [απ#σπασµα], Οδοιπορα (1972).
4µπαινες στο σχολει% κι %πως τ’ αντκριζες
µοιραζ%ταν σε δεκατσσερα χαµ%γελα το πρ%σωπ% σου.
Θυµ%σουν πως η αγκλη σου ταν µισ
κι ανεβανοντας πνω στην δρα σου
νοιγες τη λ&πη σου και τα σκπαζες,
%πως ο ουραν%ς σκεπζει τη γη.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Περιγρ%ψτε µε δικ% σας λ#για το χαρακτρα του πατρα-εργοδ#τη  της
δασκ%λας.
2. ∆ιαβ%στε να ακ#µα διγηµα του Τσχωφ (θα βρε/τε και στα %λλα Κ.Ν.Λ. του
Γυµνασ/ου) και εντοπ/στε τα βασικ% διακριτικ% γνωρ/σµατα της συγγραφικς
τεχνικς του.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 169, 1987 (µε κε/µενα των Γ. Βαρβρη, Α. Βογι%ζου κ.%.).
http://www.geocities.com/Heartland/Bluffs/7745/chekhov.htm
http://www.eldritchpress.org/ac/yr/Anton-Chekhov.html
¶∏°∏
>ντον Τσχωφ (1860-1904), «Lνας αριθµ#ς», ∆ιηγµατα, µτφρ. Κ. Σιµ#πουλος,
Θεµλιο 1983, σ. 323-324.

[75]

enotita A0063 4/11/2005 01:03 ÌÌ ™ÂÏ›‰·76

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ ανγνωση

Τα κε/µενα χουν αρκετς αντιστοιχ/ες µε εκε/να της εν#τητας «Η βιοπ%λη –
Το αγωνιστικ# πνε(µα του ανθρ*που», κυρ/ως επειδ και οι δ(ο εν#τητες
σχετ/ζονται µε τα θη, τις αντιλψεις και τον τρ#πο ζως της παλαι#τερης
εποχς.
2. Ιστορικ-κοινωνικ αποτ πωση της παλις ζως
Με στ#χο τη δηµιουργ/α µιας γενικς εντ(πωσης σχετικ% µε τα προβλµατα,
τα ενδιαφροντα και τα ζητο(µενα των ανθρ*πων την παλαι#τερη εποχ,
µπορο(µε να εξετ%σουµε, π.χ., το ρ#λο της οικογνειας , περισσ#τερο,
κ%ποιων µελ*ν της, τις παλαι#τερες συλλογικς νοοτροπ/ες κ.%. Ενδιαφρουσα µπορε/ να αποβε/ η συνεξταση του διηγµατος του Σ. ∆ηµητρ/ου µε
το κε/µενο του Ξεν#πουλου για τον εορτασµ# των Χριστουγννων («Θρησκευτικ ζω»), καθ*ς και τα δ(ο κε/µενα αναφρονται σε αναµνσεις απ#
την παιδικ ηλικ/α.
3. ∆ιδακτικ επκταση – ∆ηµιουργα κριτικς στσης
Gλα τα κε/µενα της εν#τητας προσφρονται για κριτικ# προβληµατισµ# των
µαθητ*ν και προκταση στη σηµεριν εποχ, µε %ξονα κυρ/ως τα στ%δια και
τους τρ#πους ενηλικ/ωσης του παιδιο(, την επιλογ επαγγλµατος κ.%.
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∑ ∞∫ ¶ ƒ∂µ∂ƒ
Βγανοντας απ

το σχολει

™∆√Ã√™
Να απολασουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ δεγµα γραφ#ς του Ζακ Πρεβρ, συµµετχοντας στην ελεθερη φανταστικ# περι#γηση που προτενει το ποηµα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ανγκη των παιδι ν να «δραπετεσουν» απ το ασφυκτικ πλασιο του σχολεου
Η επιθυµα των παιδι ν να γνωρσουν τον κσµο και να αποκτσουν εµπειρες
ζως
Η αισιοδοξα, η τλµη και η οµορφι της παιδικς ηλικας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο ποηµα αυτ βρσκουµε τα βασικ) γνωρσµατα του υπερρεαλισµο. Αρχικ)
υπ)ρχει η κεντρικ# ννοια του ταξιδιο, η οποα, σµφωνα µε τους υπερρεαλιστς, ταυτζεται µε τον υπερρεαλισµ. Τα δι)φορα µεταφορικ) µσα (σιδηρδροµος, ιστιοφρο, υποβρχιο, αυτοκνητο, )λογο) εκφρ)ζουν την αν)γκη φυγ#ς απ
την ασφυκτικ# πραγµατικτητα, την υπρβαση του κοιντοπου, την κατ)ργηση
του «λογικο» [µποροµε να αναφερθοµε σε παραπλ#σια, υπερβατικ), µσα επικοινωνας (υπερωκε)νιο και µηχαν)κι) που συναντ)µε σε ποι#µατα του Εµπειρκου, «Στροφς στροφ)λων», Ενδοχρα (1945), και του Ελτη, «Ντοκου, ντοκου µηχαν)κι», Τα ρω του ρωτα (1972)]. 3λλα υπερρεαλιστικ) χαρακτηριστικ)
που συναντ)µε εναι η 6σµωση του πραγµατικο µε το φανταστικ («ο σιδηρδροµος µας φερε µια βλτα γρω τριγρω απ τη γη µας») οι ανοκειες εικνες
(«τη θ)λασσα να κ)νει περπατο µε τα κοχλια της», «να σπτι που γρω απ τη
γη λο γριζε»), οι τυχαες συναντ#σεις λξεων και πραγµ)των («τα λουλοδια
βαλθ#κανε να σπρ6χνουν το σιδηρδροµο»). Η επικρ)τηση της φαντασας απελευθερ6νει τον )νθρωπο απ τα δεσµ) της λογικ#ς, ενεργοποιε τη γλ6σσα µε
στχο την κφραση των βαθτερων, ασυνεδητων επιθυµι6ν. Το ποηµα εναι
απαλλαγµνο απ µορφικος περιορισµος (οµοιοκαταληξα, µτρο, στιχουργικος καννες) και χει καθαρ) µοντρνα χαρακτηριστικ) (ελεθερος στχος,
αντικατ)σταση της στροφ#ς απ την ελεθερη ποιητικ# εντητα, πεζολογικς
τνος κ.λπ.).
Πολλ) στοιχεα της υπερρεαλιστικ#ς τεχνικ#ς εναι δυνατ να αξιοποιηθον
δηµιουργικ) απ το φιλλογο, ο οποος στη δι)ρκεια της διδακτικ#ς 6ρας µπορε
να δ6σει την ευκαιρα στους µαθητς να εκφρ)σουν ελεθερα τις επιθυµες και τα
νειρ) τους, 6στε χι µνο να κατανο#σουν το πνεµα και το φος του ποι#µατος
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αλλ) και να κινηθον δυναµικ) στο παγκσµιο-υπερρεαλιστικ ταξδι στο οποο
τους ενπλεξε το ποηµα. Εναι πιθανν µ)λιστα η µπνευσ# τους να ξεπερ)σει
τον Πρεβρ, καθ6ς οι σηµερινο µαθητς χουν, εκτς των )λλων, και το προνµιο να εναι µλη µιας παγκοσµιοποιηµνης και τεχνολογικ) πολ πιο προηγµνης
κοινωνας.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «XVIII», λιος ο πρτος. Ποηση, ;καρος 2002, σ. 91-92.
2. Κ6στας Ουρ)νης, «Ακνητα ταξδια», Αποχρσεις, Βιβλιοπωλεον της Εστας

χ.χ., σ. 42-43.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Βρετε τρα σηµεα στα οποα το πραγµατικ συνδεται µε το φανταστικ.
2. Ποια µεταφορικ) µσα χρησιµοποιον οι µαθητς κατ) τη δι)ρκεια του ταξι-

διο τους και σε ποιες εποχς αν#κουν αυτ) τα µσα;
3. Το ποηµα χει µοντρνα τεχνοτροπα τσο στο περιεχµενο σο και στη µορφ#.

Εντοπστε τα βασικ) χαρακτηριστικ) του µοντερνισµο, κ)νοντας ειδικς αναφορς σε στχους του ποι#µατος.
4. Π6ς συνδεται το φανταστικ ταξδι των παιδι6ν στο ποηµα του Πρεβρ µε την
προσφ6νηση του Ελτη για τα παιδι) «πατριωτ)κια του #λιου»;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 73, 1983.
¶∏°∏
Ζακ Πρεβρ (1900-1977), «Βγανοντας απ το σχολει», Θ αµα και ιστορες, µτφρ.
Γ. Βαρβρης, Νεφλη 1982, σ. 60-61.

¡ π∫√™ ∫ ∞∑∞¡∆∑∞∫∏™
Μια Κυριακ στην Κνωσ
™∆√Ã√π
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ# µε το αυτοβιογραφικ ργο του Νκου Καζαντζ)κη και να απολασουν την πολυεππεδη λογοτεχνικ# γραφ# του. Να περιηγηθον,
µε το βλµµα και το συνασθηµα του συγγραφα, στον αρχαιολογικ χ6ρο της Κνωσο, εν6 παρ)λληλα να παρακολουθ#σουν δι)φορες ψεις της καθηµεριν#ς ζω#ς
στη σγχρον# του Κρ#τη.
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µινωικ Κρτη: τχνη και πολιτισµς
Η σγχρονη Κρτη: η φση και οι νθρωποι
Ο πολιτισµς ως συνδετικς κρκος ανµεσα σε διαφορετικος ανθρ πους,
θνη, θρησκεες και αντιλψεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Το κεµενο εναι απσπασµα απ τη µυθιστορηµατικ# αυτοβιογραφα του Καζαντζ)κη Αναφορ στον Γκρ κο. Στο γραµµατειακ αυτ εδος συνυπ)ρχουν στοιχεα µυθοπλασας (πλοκ#, #ρωες, αφηγηµατικς τεχνικς, εκφραστικ) σχ#µατα
κ.λπ.) µε πραγµατικ) βιογραφικ) στοιχεα (ονµατα, τοπωνµια, ιστορικ) και κοινωνικ) γεγοντα κ.λπ.). Ο αυτοβιογραφικς χαρακτ#ρας προβ)λλεται εδ6 µε την
πρωτοπρσωπη αφ#γηση, τη χρ#ση του οµοδιηγητικο – αυτοδιηγητικο αφηγητ#
(ο αφηγητ#ς εναι #ρωας αλλ) και πρωταγωνιστ#ς της δικ#ς του ιστορας), τη λειτουργα της µν#µης («απ τη µρα που εδα», «θυµ)στε», «ταν #µουν τεσσ)ρων
χρον6ν») και τη χρ#ση πραγµατικ6ν ονοµ)των, τοπωνυµων, χρονολογι6ν. Ο µυθιστορηµατικς χαρακτ#ρας του ργου διακρνεται τσο στην πλοκ#, στους διαλγους, στις περιγραφς, στα εκφραστικ) σχ#µατα και στα σχλια του αφηγητ#, σο
και στον τρπο που επενεργε η αφ#γηση στην ψυχολογα του αναγν6στη. Η αφ#γηση της επσκεψης του Νκου Καζαντζ)κη στον αρχαιολογικ χ6ρο της Κνωσο
(χι µνο η νταξη του αποσπ)σµατος στην αυτοβιογραφα του συγγραφα, αλλ)
και δι)φορα στοιχεα του ανθολογηµνου αποσπ)σµατος, πως η αναδροµ# στις
µν#µες της παιδικ#ς ηλικας, φανερ6νουν τον αυτοβιογραφικ χαρακτ#ρα του)
µας προσφρει να αντιπροσωπευτικ κεµενο ταξιδιωτικ#ς περι#γησης σε ναν
σηµαντικ αρχαιολογικ χ6ρο της Ελλ)δας. Απ την αρχ# του αποσπ)σµατος
γνεται φανερ τι για τον Καζαντζ)κη, πως γενικτερα για τους Dλληνες συγγραφες ταξιδιωτικ6ν εντυπ6σεων της εποχ#ς του, ο αρχαιολογικς χ6ρος περιβ)λλεται απ ιερτητα και µυστ#ριο (αν)λογου περιεχοµνου εναι τα ταξιδιωτικ)
κεµενα του Κ. Ουρ)νη και του Ι.Μ. Παναγιωτπουλου). Η µετ)βαση απ την
εµπειρα και τις εντυπ6σεις της περι#γησης στη στοχαστικ# προσπ)θεια του συγγραφα να συλλ)βει το µυστικ νηµα των διασωσµνων ερειπων εξακτιν6νεται
σε τρεις αλληλνδετες κατευθνσεις: η µινωϊκ# σε σχση µε τη σηµεριν# Κρ#τηG η
Κνωσς σε σχση µε τους )λλους αρχαους ελληνικος πολιτισµοςG η Κνωσς σε
σχση µε τους πολιτισµος )λλων λα6ν. Στις συγκρσεις αυτς προβ)λλεται η υπεροχ# του µινωικο πολιτισµο ναντι των προγενστερων αρχαων πολιτισµ6ν. Το
«παµπ)λαιο κρητικ µυστικ» εναι επικεντρωµνο στη χαρ) και στις µριµνες της
επγειας ζω#ς, και χι στη µεταφυσικ# της ενατνιση. Ο καθηγητ#ς µπορε να διερευν#σει αν συγκινε τους µαθητς η συµπεριφορ) των σγχρονων Κρητικ6ν, αν
τους προβληµατζει η )ποψη του αβ) Μυνι για το Θε, αν νι6θουν θαυµασµ για
τη µινωικ# τχνη.
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Εναι ευδι)κριτα τα δο θεµατικ) κντρα του κειµνου, τα οποα αναφρονται
σε δο ιστορικς περιδους, τη µινωικ# και τη σγχρονη (µσα εικοστο αι6να). Ο
συγγραφας διαπλκει τις δο φ)σεις, τονζοντας τα διαχρονικ) στοιχεα του
τπου και των ανθρ6πων, και αναγνωρζει την ασθηση του µτρου ως σηµεο υπεροχ#ς του ελληνικο πολιτισµο. Η οµορφι) της φσης, η δηµιουργικτητα, η
ψυχικ# ευγνεια των ανθρ6πων και η υπερηφ)νει) τους για τον πολιτισµ τους
εναι µερικ) απ τα αντιπροσωπευτικ) στοιχεα του ελληνικο τρπου ζω#ς που
προβ)λλονται ιδιατερα. Αξζει να προσεχτε η συµπεριφορ) των δυο απλ6ν Κρητικ6ν, της γρι)ς που προσφρει σκα και του φλακα, οι οποοι εµφανζονται ως
επιβι6σεις του αρχαιοελληνικο #θους, εκπροσωπ6ντας τη λαϊκ# γνησιτητα και
ανθρωπι) («3νθρωπος δεν εσαι; 3νθρωπος εµαι κι εγ6G δε φτ)νει;») και τις
αρχγονες πολιτισµικς τους καταβολς («µας υποδχτηκε σαν νοικοκρης»). Μια
)λλη δι)σταση της νιτσεϊκ#ς αντληψης του Καζαντζ)κη για τον )νθρωπο και για
τον κσµο εκφρ)ζεται στο δι)λογ του µε τον αβ) Μυνι, που, µε επκεντρο την
περι#γηση στην Κνωσ, διατυπ6νονται κρσιµα υπαρξιακ) ερωτ#µατα και µεταφυσικς ανησυχες. Η δι)σταση αυτ# χει αρκετ) εξεζητηµνο περιεχµενο για
τους µαθητς της Β’ Γυµνασου και δε θα πρπει να γνει αντικεµενο ειδικο σχολιασµο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Οδυσσας Ελτης, «Μυρσαι το )ριστον, ΧΙΙΙ», Ο µικρ#ς ναυτλος, ;καρος 1985.
Στις ακρογιαλι ς του Οµ&ρου υπ&ρχε µια µακαρι#τητα, να µεγαλεο,
που φτασαν ως τις µ ρες µας θιχτα. Η πατο)σα µας, που ανασκαλε)ει την διαν µµο, το νιθει. Περπατµε χιλιδες χρ#νια, ο νεµος
ολο να λυγζει τις καλαµι ς κι ολο να εµες υψνουµε το πρ#σωπο.
Κατ πο); Ως π#τε; Ποιοι κυβερννε;
Μας χρειζεται µια νοµοθεσα που να διαµορφνεται #πως το δ ρµα
επνω µας τον καιρ# που µεγαλνουµε. Κτι νεανικ# και δυνατ#
συνµα, σαν το εν δι’ )δατ’ αενοντα & το θαλερ#ν κατ δκρυ χ οντες. 1τσι που να µπορε κενο που γενν ο νθρωπος να ξεπερν τον
νθρωπο δχως να τον καταπι ζει.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Βρετε στο απσπασµα σηµεα που προβ)λλεται η πστη του συγγραφα-αφη-

γητ# στην ψυχικ# και διανοητικ# δναµη του ανθρ6που.
2. Εντοπστε χωρα στα οποα να φανεται η αγ)πη του αφηγητ# για τη σγχρονη
Κρ#τη και ο ανυπκριτος θαυµασµς του για τον αρχαο της πολιτισµ.
3. Η Αναφορ στον Γκρ κο αν#κει στο εδος της µυθιστορηµατικ#ς αυτοβιογραφας. Ποια στοιχεα του αποσπ)σµατος επιβεβαι6νουν το µυθιστορηµατικ και
ποια τον αυτοβιογραφικ χαρακτ#ρα της αφ#γησης;
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4. Π6ς αντιλαµβ)νεται ο Καζαντζ)κης και π6ς ο Ελτης τη µακρ) ιστορικ# συν-

χεια του ελληνικο πολιτισµο;
∫ƒπ∆∏ƒπ√ ∞•π√§√°∏™∏™
1. Ο µινωικς πολιτισµς συγκρνεται µε )λλους πολιτισµος, αρχαους και σγ-

χρονους. Ποιοι εναι αυτο οι πολιτισµο και ποια εναι τα σηµεα σγκρισ#ς
τους;
2. Το κεµενο αποτελε απσπασµα ενς µεγ)λου αυτοβιογραφικο ργου. Ποια
στοιχεα απ το περιεχµενο και τη µορφ# φανερ6νουν τον αυτοβιογραφικ
χαρακτ#ρα του;
3. Ποιο εναι το κυραρχο θµα συζ#τησης των δο περιηγητ6ν και ποια )ποψη
εκφρ)ζει ο καθνας;
4. Στο απσπασµα περιγρ)φονται δο σγχρονοι απλο Κρητικο, η γρι) και ο
φλακας. Ποιον συµπαθ#σατε περισστερο και γιατ;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η λ ξη, τχ. 139, 1997.
Ν α Εστα, τχ. 1211, 1977.
Σαχνης Απστολος, Η σ)γχρονη πεζογραφα µας, Γαλαξας 1971, σ. 72-83.
Τετρδια Ευθ)νης, τχ. 3, 1977, σ. 87-98.
¶∏°∏
Νκος Καζαντζ)κης (1882-1937), «Επιστροφ# στην Κρ#τη – Κνωσς», Αναφορ
στον Γκρ κο (1961), Εκδσεις Ελνης Ν. Καζαντζ)κη 200013, σ. 147-152.

¡ π∫√™ -∞ §∂•∏™ ∞ ™§∞¡√°§√À
Η εξοχικ Λευκδα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς να ελληνικ νησ, πως το περιγρ)φει η λιτ# και στοχαστικ# γραφ# του ποιητ# Νκου-Αλξη Ασλ)νογλου. Να προβληµατιστον σχετικ)
µε την αλλοωση του φυσικο περιβ)λλοντος που προκαλε η αλγιστη τουριστικ#
αν)πτυξη. Να εξετ)σουν την επδραση που ασκε η τουριστικ# αξιοποηση ενς
τπου στις επαγγελµατικς επιλογς των κατοκων του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το φυσικ και ανθρωπογενς περιβλλον της Λευκδας
Η τουριστικ ανπτυξη και οι προοπτικς ενς τπου
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το αφ#γηµα λειτουργε αρχικ) ως ταξιδιωτικ# περιγραφ# της Λευκ)δας, αλλ)
εξελσσεται περισστερο σε σχλιο του συγγραφα για την καρια αντθεση αν)µεσα στη λαµπερ# εικνα των κοσµοπολτικων παραθεριστικ6ν κντρων και στην
παραµληση των )λλων (πλην του τουριστικο) τοµων οικονοµικ#ς αν)πτυξης
και κοινωνικ#ς ευηµερας. Ο αφηγητ#ς περιγρ)φει µια καλοκαιριν# του επσκεψη
στη Λευκ)δα. Η αφ#γησ# του θυµζει ντοκιµαντρ: παρουσι)ζει πρ6τα το ωραο
φυσικ τοπο της ντιας ακτ#ς του νησιο, κατπιν την οργανωµνη παραλιακ#
ζ6νη του χωριο Βασιλικ#, τη διαδροµ# στην ρηµη παιθρο µχρι το κοσµοπολτικο Νυδρ και, τλος, τη γραφικ# αλλ) αναξιοποητη τουριστικ), πλη της Λευκ)δας, η οποα του προκαλε και το µεγαλτερο ενδιαφρον. Ο πληροφοριακς
χαρακτ#ρας και η λιτ# περιγραφ# του κειµνου χουν κοιν) στοιχεα µε τις περιγραφς ενς τουριστικο οδηγο. Ωστσο διακριτικ) γνωρσµατα της γραφ#ς του
Ασλ)νογλου εναι η κφραση αισθητικ#ς συγκνησης µπροστ) στη φυσικ# οµορφι) («οργιαστικ# βλ)στηση των νερ6ν», «µιας λυρικ#ς οµορφι)ς ανυπρβλητης»)
και ο κοινωνικς προβληµατισµς του για τις προοπτικς αξιοποησης του νησιο,
που δνουν στο αφ#γηµα το διακριτικ λυρικ τνο του εσωτερικο µονλογου. Η
αφ#γηση προσφρεται για να επισηµανθον τα στοιχεα που αφορον το φυσικ
και ανθρωπογενς περιβ)λλον της Λευκ)δας (φυσικς οµορφις, οργανωµνες
πλαζ, κντρα αναψυχ#ς, εγκατ)λειψη της ενδοχ6ρας κ.).). Ο δι)λογος µε τους
µαθητς µπορε να επικεντρωθε τσο στα οικονοµικ) οφλη απ τον τουρισµ
σο και στις αλλαγς που επιφρει αυτς στο περιβ)λλον, στη ζω# και στην ψυχολογα των ανθρ6πων. Οι µαθητς που ζουν σε αστικ) κντρα µπορον να κατανο#σουν τον προβληµατισµ του αφηγητ# για την )ναρχη τουριστικοποηση του
νησιο, επιστρατεοντας δικς τους εντυπ6σεις και βι6µατα απ τους τπους
παραθερισµο τους. Kσοι ζουν, εξ)λλου, σε τουριστικς περιοχς γνωρζουν τις
διαφορς που παρουσι)ζει ο τπος τους την καλοκαιριν# και τη χειµεριν# περοδο. Με αφορµ# το σχλιο του αφηγητ# για τον επαγγελµατικ προσανατολισµ
των νων Λευκαδιτ6ν, εναι καλ να αναπτυχθε δι)λογος γρω απ τις θετικς
και αρνητικς συνπειες που χει η τουριστικ# αν)πτυξη ενς τπου για τους
κατοκους του. Η εγκατ)λειψη της γεωργας εναι µια αρνητικ# συνπεια που προβ)λλεται στο κεµενο.
Ως προς τη µορφ#, καλ εναι να επισηµανθε ο λιτς, πληροφοριακς λγος
του αφηγητ#, ο οποος προωθεται µσω της αφ#γησης, της περιγραφ#ς, του εσωτερικο µονολγου και του σχολου. Ο ανπαρκτος αρχικ) αφηγητ#ς κ)νει την
εµφ)νισ# του µε τη φρ)ση «τι κουβεντι)ζοµε», η οποα µετατρπει την απρσωπη
περιγραφ# σε προσωπικ# αφ#γηση. Dχουµε δηλαδ# τον τπο του οµοδιηγητικο
αφηγητ#, που αφηγεται µσα απ µια περιορισµνη εσωτερικ# εσταση.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Τραγοδι «Τα νησι)» [Στχοι: Στλλα Χρυσουλ)κη. Μουσικ# και ερµηνεα: Ννα
Βενετσ)νου, στο δσκο Η Ν να Βενετσνου στα τραγο)δια της (1980)].
Κενο που θυµµαι απ’ τα νησι µας
εν’ η αµµουδι της Ζκυνθος,
της Κ ρκυρας τα περιβ#λια,
της Ρ#δου το µεγλο κστρο.
Κενο που θυµµαι απ’ τα νησι µας
εναι της Κρ&της τα ορειν χωρι
τις ευωδι ς της Χου,
της Κµωλος τ’ αστραφτερ νερ,
της Σ)ρας την απνω π#λη.
Κενο που θυµµαι απ’ τα νησι µας
εναι τα δυο φιδκια που ερωτε)ονταν
κτω απ’ τα µρµαρα του ναο)
να µεσηµ ρι καλοκαιριν# στη ∆&λο.
Στη Γα)δο, στη Φολ γανδρο και στα µικρ νησι
βαρι σιωπ& µαρµρωσε, φωλιζουν νυχτερδες9
να µπουκ το λικο το αµα ξαγρυπν,
λευκο αυλο τα κ#καλα µετρο)ν τις εσπερδες.
Μον#φθαλµη περπολος τη θλασσα τρυγ
γ)ρω και πσω στις σκην ς ουρλιζουν οι σειρ&νες.
Τη Λ ρο, τη Μακρ#νησο, τα Κ)θηρα, τη Τζια,
πες µου ποιες τχα σφργισαν µισ#ν αινα µν&µες.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Ποιες διαφορς χει η πλη της Λευκ)δας απ τα παραθεριστικ) κντρα του
νησιο;
2. Γιατ ο Ασλ)νογλου υποτιµ) τους τουριστικος οδηγος και επιλγει να γνωρσει µνος του τη γν#σια ψη της Λευκ)δας, ενεργ6ντας «υποδορως»;
3. Ποιοι αφηγηµατικο τρποι κυριαρχον στο αφ#γηµα και ποιο αισθητικ αποτλεσµα δηµιουργον;
4. Στο αφ#γηµα περιγρ)φονται τρεις περιοχς και ψεις της Λευκ)δας. Ζωγραφστε αυτ#ν που σας εµπνει περισστερο.
5. Συγκεντρ6στε δι)φορα τραγοδια µε θµα τα ελληνικ) νησι). Ποια εικνα γενικτερα µεταδδουν; Πιστεετε τι αυτ# αντιστοιχε στην πραγµατικτητα; Αιτιολογ#στε την απ)ντησ# σας.
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¶∏°∏
Νκος-Αλξης Ασλ)νογλου, «Εξοχικ# Λευκ)δα», Ταξιδε)οντας στη δροσερ&
ν)χτα, Lψιλον 1991, σ. 33-35.

¡ π∫√™ ∫ ∞™¢∞°§∏™
Τ κιο
™∆√Ã√™
Οι µαθητς µπορον να περιηγηθον, µε το βλµµα του µεταπολεµικο συγγραφα
Νκου Κ)σδαγλη, σε µια ασιατικ# χ6ρα µε µεγ)λη παρ)δοση και πολιτισµ, συγκρνοντας την ελληνικ#/ευρωπαϊκ# µε την ανατολικ# πολιτισµικ# παρ)δοση, σε εππεδο καθηµεριν6ν συνηθει6ν, πως το φαγητ.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο τπος και οι συνθειες των ανθρ πων
Τα εστιατρια, τα δηµοφιλ φαγητ, η τελετουργα του σερβιρσµατος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα περιχει µερικ) απ τα διακριτικ) γνωρσµατα του ταξιδιωτικο
αφηγ#µατος: γενικς πληροφορες για την ανθρωπογεωγραφα της περιοχ#ς και
καθοδηγητικ φος προς τον αναγν6στη, καθ6ς ο αφηγητ#ς γνωρζει αυτ) που
περιγρ)φει απ προσωπικ# του εµπειρα και, µεταφροντας τις εντυπ6σεις του, φιλοδοξε να ενηµερ6σει # να προετοιµ)σει ψυχολογικ) το µελλοντικ επισκπτη. Πληροφορε κυρως το δυτικ επισκπτη για τις διαφορετικς αντιλ#ψεις που επικρατον
στην Ιαπωνα σε σχση µε δι)φορα πρακτικ) θµατα της καθηµεριν#ς ζω#ς.
Το απσπασµα περιλαµβ)νει δο εντητες. Η πρ6τη αναφρεται στις αρχικς,
θετικς, εντυπ6σεις του επισκπτη απ το χ6ρο του αεροδροµου και την εγκατ)στασ# του στο ξενοδοχεο, εν6 η δετερη επικεντρ6νεται σε µια αντιπροσωπευτικ#
σκην# της γιαπωνζικης κουλτορας, το φαγητ. Κ)θε εντητα κλενει µε µια κρση
του αφηγητ#-επισκπτη, η οποα συνοψζει τη γενικ# του εντπωση. Οι µαθητς, µε
β)ση τα σχλια του αφηγητ#, µπορον να σχηµατσουν µια γενικ# εικνα για τον
τρπο ζω#ς και τις αντιλ#ψεις των Ιαπ6νων, οι οποοι παρουσι)ζονται οργανωτικο, εργατικο, ευγενες, διακριτικο και περιποιητικο. Μπορον επσης να διακρνουν τις διαφορς του ιαπωνικο απ τον ελληνικ τρπο ζω#ς και φαγητο (ο
αφηγητ#ς διστ)ζει να φ)ει ωµ ψ)ρι γιατ εναι ξω απ τις ελληνικς συν#θειες).
Το φαγητ στην Ιαπωνα αποτελε ιεροτελεστα στην οποα παρνουν µρος πολλ)
πρσωπα, και ιδιατερα γυνακες. Τηρεται µια τυπικ# διαδικασα, η οποα χει
στχο την )νεση και την απλαυση του )ντρα που τρ6ει. Κ)τι αν)λογο συνβαινε
τα παλαιτερα χρνια κυρως στα κντρα του ελληνισµο της διασπορ)ς [εδ6 καλ
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εναι να αναφερθοµε στην ταινα του Τ)σου Μπουλµτη Πολτικη κουζνα (2003)
και στο µυθιστρηµα της Μαρας Ιορδανδου Λωξντρα (1962)]. Η περιγραφ# του
σερβιρσµατος και του φαγητο στην Ιαπωνα εξ#πτε την περιργεια του αναγν6στη στη δεκαετα του 1980, δεν εντυπωσι)ζει µως ιδιατερα την παγκοσµιοποιηµνη κοινωνα των ηµερ6ν µας, καθ6ς σ#µερα σε πολλ) µρη του κσµου λειτουργον κινζικα και ανατολτικα εστιατρια τα οποα, αν και γενικτερα εναι προσαρµοσµνα στις αν)γκες της επιχ6ριας κουλτορας, τηρον, σε να βαθµ, την
παρ)δοσ# τους. Dτσι οι περισστεροι απ εµ)ς χουµε σ#µερα τη δυναττητα να
γευτοµε τα ανατολτικα εδσµατα ακµα και στην πλη που ζοµε και να σχηµατσουµε κ)ποια εικνα για τη γευστικ# και την πολιτισµικ# της παρ)δοση.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Γι6ργος Βης, Ασα, Ασα, Κδρος 1999, σ. 43-47.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Κοτζι)ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 59-68.
Παγανς Γι6ργος, Η νεοελληνικ& πεζογραφα. Θεωρα και πρξη, Κ6δικας, Θεσσαλονκη 1983, σ. 291-294.
Σαχνης Απστολος, Ν οι πεζογρφοι, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1965, σ. 173-175.
Τσιριµ6κου Λζυ, «Νκος Κ)σδαγλης», Η µεταπολεµικ& πεζογραφα, τµ. 3, Σοκλης 1989, σ. 304-328.
Για ευρτερη ενηµρωση γρω απ το εδος και τα θµατα της ταξιδιωτικ#ς λογοτεχνας, ο καθηγητ#ς µπορε να συµβουλευτε την πολτοµη σειρ) Ταξιδιωτικ&
Λογοτεχνα που επιµελ#θηκε η Ανντα Παναρτου.
¶∏°∏
Νκος Κ)σδαγλης (1928), «Ιαπωνα», ∆ρ#µοι της στερις και της θλασσας, Κδρος
1988, σ. 22-27.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Ιστορικ-κοινωνικ αποτπωση του φαινοµνου

Τα κεµενα της εντητας µεταφρουν το ιστορικ (Καζαντζ)κης) και κοινωνικ στγµα (Ασλ)νογλου, Κ)σδαγλης) της εποχ#ς κατ) την οποα επισκπτεται τον τπο ο συγγραφας, αλλ) και της οπτικ#ς µε β)ση την οποα βλπει και αξιολογε τα πρ)γµατα.
2. Σγκριση και ευρτερη συζτηση
Στην τ)ξη µπορε να γνει ευρτερη συζ#τηση µε σηµεο αναφορ)ς τα σγχρονα δεδοµνα που χαρακτηρζουν αυτος τους τουριστικος προορισµος.
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¢ ∏ª√∆π∫∞ ∆ ƒ∞°√À¢π∞

∆∏™

• ∂¡π∆π∞™

Θλω να πα στην ξενιτι
Ξενιτεµνο µου πουλ
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς δ%ο τραγο%δια της λαϊκ)ς µας παρ+δοσης και να απολα%σουν το λιτ, και περιεκτικ, λ,γο τους. Να επεκτενουν τις γν0σεις τους π+νω
στα χαρακτηριστικ+ γνωρσµατα των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν του καθηµερινο%
βου. Να νι0σουν αισθ)µατα συµπ+θειας για τους ανθρ0πους που ξενιτε%ονται
απ, τη χ0ρα τους σε αναζ)τηση καλ%τερης τ%χης, καλλιεργ0ντας "τσι την κοινωνικ) τους συνεδηση.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αποδηµα – µεταν στευση: ατια οικονοµικ , πολιτικ κ.λπ.
Χωρισµς απ τα οικεα πρσωπα. Κοινωνικς συνπειες
Ζω του ξενιτεµνου, ζω αυτο που µνει πσω. Προσωπικ
συναισθµατα

βιµατα και

∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Τα δηµοτικ+ τραγο%δια της ξενιτι+ς απηχο%ν καταστ+σεις απ, τη ζω) των απλ0ν
ανθρ0πων που φε%γουν απ, την πατρδα τους για να βρουν καλ%τερη τ%χη σε µια
+λλη, ισχυρ,τερη οικονοµικ+ χ0ρα. Εδ0 πρ"πει να επισηµανθε ,τι η εµπειρα του
ξενιτεµ"νου µεταν+στη δεν αφορ+ τ,σο τα σηµεριν+ ελλην,πουλα, αφο% δεν υπ+ρχει πια στη χ0ρα µας µεταναστευτικ, ρε%µα. Αντθετα, τα τελευταα χρ,νια παρατηρεται "ντονο ρε%µα εισ,δου +λλων, Βαλκ+νιων κυρως µεταναστ0ν, στη χ0ρα
µας. Ωστ,σο, αυτ) η κοινωνικ) µορφ) ζω)ς, δηλαδ) ο ξενιτεµ,ς, υπ)ρξε µακρ,χρονη ελληνικ) εµπειρα, της οποας τα οικονοµικ+ και κοινωνικ+ αποτελ"σµατα υπ)ρξαν θετικ+ για τη χ0ρα µας. Με αφορµ) λοιπ,ν τη διδασκαλα των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν και των παρ+λληλων κειµ"νων, εναι καλ, να προσπαθ)σει ο διδ+σκων να
καλλιεργ)σει στους µαθητ"ς αισθ)µατα καταν,ησης και συµπ+θειας για τους εργαζ,µενους στη χ0ρα µας µεταν+στες και να απαλεψει τυχ,ν προκαταλ)ψεις και
ξενοφοβες, οι οποες δεν "χουν θ"ση σε µια χ0ρα που αν"δειξε την αγ+πη για τον
ξ"νο σε %ψιστη ηθικ) υποχρ"ωση (Ξ"νιος ∆ας). Τα τραγο%δια της ξενιτι+ς φανερ0νουν τα αισθ)µατα αγ+πης που συνδ"ουν τον ξενιτεµ"νο µε την οικογ"νεια και την
πατρδα του. Εκφρ+ζουν τ,σο τη νοσταλγα αυτο% που "φυγε ,σο και την πκρα
αυτο% που "µεινε. Τα ανθολογηµ"να τραγο%δια παρουσι+ζουν αυτ"ς τις δ%ο εκδοχ"ς
του π,νου που προκαλε ο ξενιτεµ,ς του αγαπηµ"νου προσ0που.
[88]
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Στο πρ0το τραγο%δι διακρνονται δ%ο νοηµατικ"ς εν,τητες. Στην πρ0τη (στχοι
1-8), ο ξενιτεµ"νος αφηγεται π0ς η ξενιτι+ τον πλ+νεψε µε τις χ+ρες της και τον
κρ+τησε τρι+ντα χρ,νια κοντ+ της, και ο διος, αδ%ναµος να αντισταθε στη δ%ναµ) της, την παρακαλε να µην του προκαλ"σει αρρ0στια. Η περιγραφ) των αναγκ0ν που "χει ο +ρρωστος προβ+λλει "µµεσα το γεγον,ς ,τι ως ξ"νος στερ)θηκε
τη στοργ), την αγ+πη και τη φροντδα µακρι+ απ, την πατρδα του. Στη δε%τερη
εν,τητα το ποιητικ, υποκεµενο εναι "νας ανεξ+ρτητος αφηγητ)ς ο οποος περιγρ+φει το δρ+µα του +ρρωστου ξενιτεµ"νου και την κορ%φωση της νοσταλγας
του τελευταου – η νοσταλγα εκφρ+ζεται µ"σα απ, την επιθυµα του για το νερ,
και τους καρπο%ς της πατρικ)ς γης (µ)λα και σταφ%λια). =σως πιστε%ει ,τι αυτ+
θα εχαν τη δ%ναµη να τον κρατ)σουν στη ζω). Να επισηµανθε στους µαθητ"ς ,τι
το νερ, και τα φρο%τα λειτουργο%ν ως το µ"ρος αντ του ,λου, δρουν δηλαδ) ως
σ%µβολα της πατρικ)ς γης, της οικογενειακ)ς εστας και των αγαπηµ"νων προσ0πων που "χει ουσιαστικ+ αν+γκη ο +ρρωστος ξενιτεµ"νος. Αξζει να σχολιαστε επσης η αντδραση της γης στον αναστεναγµ, του ετοιµοθ+νατου ξενιτεµ"νου (µπορε και να συνδεθε µε τον αν+λογο στχο απ, το ακριτικ, «ο ∆ιγεν)ς ψυχοµαχε κι
η γη τ,νε τροµ+σει») και να τονιστε η αµεσ,τητα και η ζωντ+νια που επιτυγχ+νεται µε τη διατ%πωση απ, τον διο τον ξενιτεµ"νο της τελευταας του επιθυµας.
Στο δε%τερο τραγο%δι παρουσι+ζεται η γυναικεα µορφ) που µ"νει πσω και
βι0νει τα αισθ)µατα θλψης και στ"ρησης που της προκαλε ο ξενιτεµ,ς του αγαπηµ"νου προσ0που. Ο δι+λογος µε τους µαθητ"ς µπορε να στραφε, αρχικ+, γ%ρω
απ, την ταυτ,τητα του ποιητικο% υποκειµ"νου. Εναι η µητ"ρα ) η σ%ζυγος που
µιλ+; Η εικ,να των γυναικ0ν που ταχταρζουν τα νεογ"ννητα (στχοι 11-12) µπορε
να σηµανει ,τι το πρ,σωπο που µιλ+ εναι µια νι,παντρη γυνακα της οποας ο
+ντρας ξενιτε%τηκε προτο% αποκτ)σουν παιδι+. Σε µια παραλλαγ) εξ+λλου του
τραγουδιο% η ταυτ,τητα της γυνακας δηλ0νεται καθαρ+ στους πρ0τους στχους:
Τρι µερνε νινυφη κι ντρας της π ει στα ξνα.
∆δεκα χρνους καµε στης ξενιτι ς τα µρη
κι η δλια µοιριολγαε, πικρ µοιριολογ ει
«Τι να σου στελω, ξνε µου, τι να σου προβοδσω;»
Το τραγο%δι αναπτ%σσεται σε δ%ο στροφικ"ς εν,τητες µε σχετικ+ ανεξ+ρτητο
περιεχ,µενο. Στην πρ0τη (στχοι 1-8) η γυνακα εκφρ+ζει την αδυναµα της να προσφ"ρει δεγµατα αγ+πης προς τον αγαπηµ"νο της, γιατ η απ,σταση απ, τη µια και
η µεγ+λη της θλψη απ, την +λλη εµποδζουν την επικοινωνα. Η εν,τητα δοµεται
π+νω στα σχ)µατα της αντθεσης (θ"ση: «να στελω» / +ρση: «σ"πεται» κ.λπ.) και
της επαν+ληψης («να στελω», «αν στελω» κ.λπ.), που αποτελο%ν τυπικ+ γνωρσµατα των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν. Στη δε%τερη στροφικ) εν,τητα (στχοι 9-14)
περιγρ+φεται η συναισθηµατικ) κατ+σταση της γυνακας που µ"νει πσω και στερεται ,λες τις απλ"ς χαρ"ς της ζω)ς που η παρουσα του +ντρα της θα της πρ,[89]
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σφερε. Ο βουβ,ς και κρατηµ"νος στο εσωτερικ, του σπιτιο% π,νος δνει µια τραγικ) δι+σταση στο κοινωνικ, πρ,βληµα της αποδηµας.
Dνα βασικ, χαρακτηριστικ, των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν εναι η εκφραστικ)
λιτ,τητα. Εναι σκ,πιµο να επισηµανθε ,τι στα εξεταζ,µενα τραγο%δια η λιτ,τητα
προκ%πτει απ, την απουσα πολλ0ν σχηµ+των λ,γου ) επιθ"των, απ, την κυριαρχα των ρηµατικ0ν τ%πων κ.λπ. Να σχολιαστε επσης η εναλλαγ) πρωτοπρ,σωπηςτριτοπρ,σωπης αφ)γησης στο πρ0το τραγο%δι και η χρ)ση των +στοχων ερωτηµ+των στο δε%τερο ως στοιχεων που δνουν ζωντ+νια, αµεσ,τητα και γοργο%ς
ρυθµο%ς στην αφ)γηση.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ωδεκανησιακ, τραγο%δι: «Τζιβα"ρι»
Η ξενιτι το χαρεται, τζιβαρι µου, το µοσχολο!λουδ µου,
εγ µουνα που το ’στειλα, τζιβαρι µου, µε θληµα δικ µου.
Σιγαν πατ στη γη, σιγαν και ταπειν .
Αν θεµ σε ξενιτι , τζιβαρι µου, και συ και το καλ σου
που πρες το παιδ κι µου, τζιβαρι µου, και το ’κανες δικ σου.
Σιγαν πατ στη γη, σιγαν και ταπειν .
¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Mια διαθεµατικ) προσ"γγιση των δ%ο τραγουδι0ν της ξενιτι+ς θα µπορο%σε να

εστιαστε στα θ"µατα της φιλοξενας και του ξ"νου, ,πως µας εναι γνωστ+ απ,
την αρχαι,τητα. Σ%µφωνα µε τη µυθολογα ο ∆ας εναι ο προστ+της της φιλοξενας. Στην Oδ!σσεια παρατηρο%µε το θεσµ, και το τυπικ, της φιλοξενας
(Ιθ+κη, χ0ρα των Φαι+κων, νησ της Καλυψ0ς), τη νοσταλγα του ξενιτεµ"νου
Οδυσσ"α (ραψωδα ε), καθ0ς και την πλανε%τρα δ%ναµη της ξενιτι+ς (Χ0ρα
των Λωτοφ+γων, Κρκη, Σειρ)νες).
2. Αφιερ0στε "να µ"ρος της διδακτικ)ς 0ρας για να ακο%σετε γνωστ+ λαϊκ+ τραγο%δια µε θ"µα τους καηµο%ς και τα προβλ)µατα της ξενιτι+ς, π.χ. τραγο%δια
του Στ"λιου Καζαντζδη, του Γι0ργου Νταλ+ρα κ.+.
¶∏°∏
«Θ"λω να πα στην ξενιτι+», Το δηµοτικ τραγο!δι της ξενιτι ς, επιµ"λεια G. Saunier,
Ερµ)ς 1990, σ. 69.
«Ξενιτεµ"νο µου πουλ», Νικολ+ου Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγο!δια, Γρ+µµατα 1991,
σ. 238.
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¢ ∏ª∏∆ƒ∏™ Ã ∞∆∑∏™
Ο Κσπαρ Χουζερ στην ρηµη χρα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να αντιπροσωπευτικ, δεγµα της µεταπολεµικ)ς πεζογραφας. Να προβληµατιστο%ν για το θ"µα της εγκατ+στασης οικονοµικ0ν µεταναστ0ν και να παρακολουθ)σουν ορισµ"να κοινωνικ+ τους βι0µατα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Μεταν στευση
Αποξνωση απ την πατρδα
Απλεια ταυττητας
E¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂PMHNEYTIKH ¶PO™E°°I™H
Το επιλεγµ"νο απ,σπασµα συνιστ+ "να αντιπροσωπευτικ, δεγµα της ρεαλιστικ)ς
γραφ)ς του ∆ηµ)τρη Χατζ), η οποα "χει ως επκεντρ, της την παρατ)ρηση του
κοινωνικο% περιβ+λλοντος. Ο συγγραφ"ας αναπαριστ+ πειστικ+ το λ,γο εν,ς λαϊκο% προσ0που που, ως µεταν+στης στη Γερµανα, διαπιστ0νει την απ0λεια της
προσωπικ)ς αλλ+ και της εθνικ)ς του ταυτ,τητας. Τ,σο ο Κ0στας ,σο και τα
περισσ,τερα πρ,σωπα του βιβλου, εναι απλοϊκ+ κι αµ,ρφωτα χωριατ,παιδα
µεταν+στες στη Γερµανα, τα οποα αισθ+νονται σταδιακ+ ,τι χ+νουν την προσωπικ) εθνικ) τους ταυτ,τητα. Στο δε%τερο κεφ+λαιο του µυθιστορ)µατος Tο διπλ
βιβλο ο Χατζ)ς αναπτ%σσει το θ"µα του ελληνικο% παρελθ,ντος του Κ0στα.
Καταγ,ταν απ, "να αποµονωµ"νο χωρι, του νοµο% Μαγνησας, τη Σο%ρπη. ∆εν
"µαθε γρ+µµατα και πριν φ%γει µεταν+στης στη Γερµανα, εργαζ,ταν σ’ "να µικρ,
εργαστ)ριο ξυλεας στο Β,λο. Οι γονες του π"θαναν και η µοναδικ) αδερφ) του
παντρε%τηκε κι "φυγε απ, το πατρικ, τους σπτι. Στο τρτο κεφ+λαιο του βιβλου,
ο Κ0στας, "χοντας χ+σει τους δεσµο%ς µε τις ελληνικ"ς καταβολ"ς του, αδυνατε να
προσαρµοστε στον καινο%ριο κ,σµο. Η φυλετικ) πανσπερµα, τα µεγ+λα πληθυσµιακ+ µεγ"θη και οι ανεξιχναστοι για τον διο µηχανισµο αυτο% του κ,σµου µεταδδουν στον Κ0στα την ασθηση ,τι η ταπειν) του %παρξη εξισ0νεται µε τις διαστ+σεις εν,ς µικροβου και τον οδηγο%ν στη συναισθηµατικ) αν+γκη να συντ+ξει ο
διος το πικρ,χολο και αυτοσαρκαστικ, επγραµµα της επιτ%µβιας στ)λης του.
Πσω απ, το επιλεγµ"νο απ,σπασµα, το οποο επικεντρ0νεται στο ασθηµα της
αποξ"νωσης του Dλληνα µεταν+στη, µπορε να ανιχνευτε ο στ,χος ολ,κληρου του
∆ιπλο! βιβλου. Ο στ,χος, δηλαδ), να εκφραστε ο καηµ,ς του ρωµαικου και η
ασθηση ,τι οι δ%ο µεταπολεµικ"ς γενι"ς διαψε%στηκαν και ηττ)θηκαν: τ,σο η
πρ0τη γενι+, η γενι+ του πατ"ρα του Κ0στα, που θυσι+στηκε µε την ατελ"σφορη
ελπδα εν,ς καλ%τερου και δικαι,τερου κ,σµου, ,σο και η δε%τερη γενι+, η γενι+
[91]
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του Κ0στα, που "χασε την ταυτ,τητ+ της, αναγκασµ"νη απ, τις περιστ+σεις να
αναζητ)σει µια καινο%ρια πατρδα. Εντ"λει ο%τε αυτ) την πατρδα βρ)κε ο%τε στην
παλι+ µπ,ρεσε ποτ" ουσιαστικ+ να επιστρ"ψει. Με αφορµ) αυτ, το κεµενο οι
µαθητ"ς εναι καλ, να συνειδητοποι)σουν τις µεταβολ"ς που συντελ"στηκαν στον
κοινωνικ, χ0ρο της πατρδας µας: µια χ0ρα, οι κ+τοικοι της οποας πριν απ, µερικ"ς δεκαετες µεταν+στευαν λ,γω οικονοµικ0ν προβληµ+των, γνεται τα τελευταα
χρ,νια κ"ντρο υποδοχ)ς οικονοµικ0ν µεταναστ0ν απ, +λλες, φτωχ,τερες, χ0ρες.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Θαν+σης Βαλτιν,ς, Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60, Στιγµ) 1989, σ. 44.
4 Απριλου [1961]. %νω των 50.000 Ελλνων εργατν πιστε!εται τι θα απασχο-

ληθο!ν εις τας γερµανικ ς βιοµηχανας εντς του τρχοντος τους. 'δη υπεγρ φη εις την Βννην η πρτη ελληνογερµανικ σ!µβασις, δι’ ης προβλπεται
η δυναττης των επιθυµο!ντων προς µετ βασιν και εργασαν εις ∆υτικν Γερµαναν και καθορζονται οι ροι και τα κριτρια της επιλογς το!των. Η ως νω
σ!µβασις, την οποαν απ ελληνικς πλευρ ς υπγραψαν ο διπλωµατικς υπ λληλος κ!ριος Τετενς, ο εκπρσωπος του Υπουργεου Εργασας κ!ριος Μαλατστας και εις υπ λληλος της υπηρεσας µεταναστε!σεως του Υπουργεου Εσωτερικν, ορζει µεταξ! των λλων τι αι δαπ ναι µεταβ σεως θα βαρ!νουν την
γερµανικν κυβρνησιν και τους Γερµανο!ς εργοδτας. Ακµη καθορζει τον
τ!πον τς µεταξ! εργατν και εργοδτου υπογραφησοµνης συλλογικς συµβ σεως καθς και το θµα των εξδων της επιστροφς.
2. Μαν,λης Πρατικ+κης, «Π+τµιοι εργ+τες στο Μπ"ρκλεϊ», Το σµα της γραφς

(1982). Ποιµατα, τ,µ. 1, Ρ,πτρον 1991, σ. 170.
Καταγκµαστε εκ της νσου Π τµου που οµοι ζει
µακρινν στρον της θαλ σσης στο µυαλ µας.
Κι ρθαµε ως εδ, πεινασµνοι λοτµοι διατηρντας
σα χνη ιταγκνιας επιτρπει
το αδηφ γο
και φρικδες Μπρκλεϊ
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Το κεφ+λαιο απ, ,που προ"ρχεται το απ,σπασµα "χει τον ττλο «Ο Κ+σπαρ

Χ+ουζερ στην "ρηµη χ0ρα». Kπως εξηγε ο συγγραφ"ας, «ο Κ+σπαρ Χ+ουζερ
)ταν "να παιδ που βρ"θηκε στη Γερµανα, µ"σα στο δ+σος. Βρ"θηκε – δεν )ρθε.
Και µεγαλωµ"νο πια, παλικ+ρι, δεν )ξερε να µιλ)σει καθ,λου – καµι+ν ανθρ0πινη γλ0σσα. Kχι πως )ταν βουβ, – να µιλ)σει δεν )ξερε. Φαιν,τανε δηλαδ)
πως εχε ζ)σει χωρς τους ανθρ0πους, µακρι+ τους – δεν εχε µιλ)σει µε τους
ανθρ0πους, δεν τους )ξερε. Καν"νας δεν "µαθε π0ς "ζησε τ,σα χρ,νια, πο%
[92]
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κρυβταν, π ς δεν βρκε ποτ τους ανθρ πους» (σ. 87). Σµφωνα µε το απσπασµα που διαβσατε, ποια κοιν στοιχεα υπρχουν ανµεσα στον Κ στα
και στον Κσπαρ Χουζερ;
2. Υπρχουν στοιχεα σε σα λει ο Κ στας για την κοινωνικ πραγµατικτητα,
τσι πως τη βι νει στη Γερµανα, που µπορετε να τα συσχετσετε µε τις πρσφατες συζητσεις για την «παγκοσµιοποηση», δηλαδ την ιδα ενς ενοποιηµνου κσµου που, µσω των οικονοµικ ν, τεχνολογικ ν και πολιτιστικ ν εξελξεων και αλλαγ ν, θα υπερβανει τα σνορα των κρατ ν;
3. Ποια στοιχεα απ το απσπασµα που διαβσατε µπορετε να τα συσχετσετε µε
τον προσδιορισµ «ρηµη χ ρα», που ο συγγραφας χρησιµοποιε στον ττλο
του κεφαλαου;
4. ∆ιαβστε προσεκτικ το απσπασµα απ το βιβλο του Βαλτινο και το ποηµα
του Πρατικκη. Το απσπασµα του Βαλτινο (υποτθεται τι) εναι να ρεπορτζ εφηµερδας, δηµοσιευµνο στις 4 Απριλου 1961, που δνονται πληροφορες
για το µεταναστευτικ ρεµα των Ελλνων προς τις γερµανικς βιοµηχανες.
Π ς συσχετζονται τα δο αυτ κεµενα µε το απσπασµα του Χατζ;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η λξη, τχ. 144, 1998 (µε κεµενα των Μ. ∆οκα, Χρ. Μηλι νη, Αγγ. Καστρινκη
κ..).
Καραποστλης Βασλης, Η αδιαχ ρητη κοινωνα – νας διλογος της κοινωνιολογας µε τη λογοτεχνα, Πολτυπο 1985.
Μηλι νης Χριστφορος, «∆. Χατζς, Το διπλ βιβλο», Με το νµα της Αριδνης,
Σοκλης 1991, σ. 91-102.
Παγανς Γι ργος, «∆ηµτρης Χατζς», Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τµ. 8, Σοκλης 1988, σ. 172-205.
Ραυτπουλος ∆ηµτρης, «Η µικρ µας πλη των ιδε ν και το νεοελληνικ µθηµα
του ∆ηµτρη Χατζ», Κρσιµη λογοτεχνα, Καστανι της 1986.
Χαραλαµπδου Νντια, «Αφηγηµατικ τεχνικ και ιδεολογα: Οι λογοτεχνικς
προσδοκες της αριστερς (1945-1955) και η περπτωση του ∆ηµτρη Χατζ»,
Σπερα, τχ. 2, 1991, σ. 112-145.
Hokwerda Hero, «Το ∆ιπλ βιβλο του ∆. Χατζ και η Ελλδα», Φιλλογος, τχ. 34,
1983, σ. 276-298.
¶∏°∏
∆ηµτρης Χατζς (1913-1981), «Ο Κσπαρ Χουζερ στην ρηµη χ ρα», Το διπλ
βιβλο, Το Ροδακι 1999, σ. 61-63.
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∏ §π∞™ µ ∂¡∂∑∏™
Η επιστροφ του Αντρα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να αντιπροσωπευτικ, δεγµα γραφ)ς του Ηλα Βεν"ζη,
εν,ς σηµαντικο% πεζογρ+φου, ο οποος αντλε τα θ"µατ+ του κυρως απ, την περιοχ) του µικρασιατικο% ελληνισµο% και τις συν"πειες της καταστροφ)ς του 1922. Να
ενδιαφερθο%ν για την ιστορικ) πραγµατικ,τητα η οποα διαφανεται µ"σα απ, το
«παραµ%θι» που αφηγεται ο Αντρ"ας στη µητ"ρα του αδικοχαµ"νου φλου του. Να
προβληµατιστο%ν για το διαχρονικ, ζ)τηµα των προσφ%γων και των «αγνοουµ"νων».
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
H οδυνηρ εµπειρα της αιχµαλωσας
H αγωνα για την τχη των αγνοουµνων
O πνος της µ νας
Tο δρ µα του «επιζντος»
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Η καταστροφ) της Σµ%ρνης, µε την οποα "κλεισε τον Α%γουστο του 1922 "να µεγ+λο κεφ+λαιο της νε,τερης ιστορας, εχε τραγικ"ς συν"πειες για τον ελληνισµ, της
Μικρ+ς Ασας. Γ%ρω στο 1.500.000 πρ,σφυγες δι"φυγαν µε κ+θε µ"σο στον ελλαδικ,
χ0ρο, εν0 χιλι+δες )ταν οι αιχµ+λωτοι στο εσωτερικ, της Ανατολας και αµ"τρητα τα
αθ0α θ%µατα µεταξ% των αµ+χων. Οι πρ,σφυγες "φεραν αρχικ+ τερ+στια αναστ+τωση στο εσωτερικ, της χ0ρας, αργ,τερα ,µως αναδεχτηκαν σε δηµιουργικ, παρ+γοντα για την ελληνικ) οικονοµα και κοινωνα. Με την εγκατ+στασ) τους σε αραιοκατοικηµ"νες περιοχ"ς συν"βαλαν στην ενσχυση της εθνικ)ς συνοχ)ς, εν0 µε την
εργατικ,τητα και τη θ"λησ) τους για πρ,οδο βο)θησαν στην εξ"λιξη της γεωργας
και στην αν+πτυξη της βιοµηχανας.
Παρ+λληλα η Μικρασιατικ) καταστροφ) αποτ"λεσε πηγ) "µπνευσης για πολλ+
και αξι,λογα λογοτεχνικ+ "ργα. Η γενι+ του τρι+ντα, µε σηµαντικ,τερους εκπροσ0πους το Στρ+τη Μυριβ)λη, το Στρατ) ∆ο%κα και τον Ηλα Βεν"ζη, και µεταπολεµικο συγγραφες, ,πως η ∆ιδ0 Σωτηρου, συν"τειναν στην ευαισθητοποηση του
αναγνωστικο% κοινο% απ"ναντι στην εθνικ) αυτ) δοκιµασα, προσφ"ροντ+ς του
ταυτ,χρονα αισθητικ) απ,λαυση. Η Ιστορα ενς αιχµαλτου του ∆ο%κα (1929), η
Παναγι η Γοργνα του Μυριβ)λη (1949), η τριλογα του Βεν"ζη Το νο!µερο 31328
(1931), Γαλνη (1939) και Αιολικ γη (1943) µαζ µε τα Ματωµνα χµατα της Σωτηρου (1962) εναι τα γνωστ,τερα και τα πιο αξι,λογα λογοτεχνικ+ "ργα αυτ)ς της
θεµατικ)ς. Παρ+λληλα "χουν εκδοθε και αφηγ)σεις ) µαρτυρες προσ0πων, που
[94]
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µπορο%ν να λειτουργ)σουν επσης ως λογοτεχν)µατα. Eδ0 µπορε να αναφερθε το
"ργο O Kοινς λγος, στο οποο συγκεντρ0νονται τ"τοιου εδους µαρτυρες (επιµ"λεια Dλλη Παπαδηµητρου, Μαρα Στασινοπο%λου, Ερµ)ς 2003).
Στο µυθιστ,ρηµα Γαλνη παρακολουθο%µε την προσπ+θεια των προσφ%γων να
ριζ0σουν σ’ "να µ"ρος +γονο, που δε µοι+ζει καθ,λου µε το δικ, τους )µερο και πρ+σινο τ,πο, και να αρχσουν µια ν"α ζω) γυνακα και η κ,ρη του, ο Αντρ"ας, η θεα
Μαρα, ο Γλ+ρος, "νας τ%πος εργατικο% ανθρ0που του λαο%, δνονται µε ευαισθησα
απ, τον συγγραφ"α και συνθ"τουν την ανθρωπογεωγραφα του βιβλου. Το κεµενο
που ανθολογ)θηκε "χει επιλεγε επειδ) ο Αντρ"ας, κ%ριο πρ,σωπο αυτο% του αποσπ+σµατος, και ο χαµ"νος του φλος Oγγελος εναι δ%ο πρ,σωπα κοντ+ στην ηλικα
των µαθητ0ν. Εναι δ%ο ν"οι που γν0ρισαν τον π,λεµο και την αιχµαλωσα εν0
ακ,µη φοιτο%σαν στο Γυµν+σιο. Το κεµενο αυτ, "χει σχετικ) αυτοτ"λεια και προσφ"ρεται για συγκριτικ) αν+γνωση µε το προηγο%µενο βιβλο του Βεν"ζη Το νο!µερο 31328, το οποο θα µπορο%σε να προταθε ως θ"µα συλλογικ)ς εργασας στην
τ+ξη. Το απ,σπασµα προσφ"ρεται επσης για προβληµατισµ, και "ρευνα π+νω στο
θ"µα του επιζ0ντος. Ο Οδυσσ"ας και ο Τε%κρος εναι δ%ο )ρωες που προ"ρχονται
απ, την επικ) παρ+δοση και εναι γνωστο στους µαθητ"ς: η Οδ!σσεια του Οµ)ρου
αλλ+ και το ποηµα «Ελ"νη» του Γι0ργου Σεφ"ρη εναι δ%ο παραδεγµατα, τα οποα
θα µπορο%σαν να χρησιµοποιηθο%ν απ, τον καθηγητ) ως παρ+λληλα κεµενα π+νω
σε αυτ, το θεµατικ, µοτβο. Απ, τη σ%γχρονη ιστορα και λογοτεχνα τα ποι)µατα
«Εδ0…» απ, τη Συνχεια του Μαν,λη Αναγνωστ+κη και «Οφειλ)» απ, τη Μαθητεα του Ττου Πατρκιου, κινο%νται επσης στην δια θεµατικ), κ+τω απ, +λλες µεν
ιστορικ"ς συνθ)κες, αλλ+ αποδδουν συγγενικ+ συναισθ)µατα. Επσης, ο καθηγητ)ς
µπορε κατ+ τη διδασκαλα αυτο% του κειµ"νου να χρησιµοποι)σει στοιχεα απ, την
τουρκικ) εισβολ) του 1974 στην Κ%προ και το δρ+µα των αγνοουµ"νων. Η µ+να του
Oγγελου µπορε να παραλληλιστε µε τις Κ%πριες µαν+δες των αγνοουµ"νων και να
αναζητηθο%ν ιστορικ+ στοιχεα και φωτογραφικ, υλικ, απ, αυτ)ν τη σχετικ+ πρ,σφατη σελδα της ιστορας του κυπριακο% ελληνισµο%. Οι µαθητ"ς µπορο%ν να διαβ+σουν παρ+λληλα το ποηµα του Κυρι+κου Χαραλαµπδη «Το µ)λο». Εξ+λλου
"χει ενδιαφ"ρον να αναπτυχθε ευρ%τερη συζ)τηση για τη σηµασα του παραµυθιο% στη ζω) των ανθρ0πων. Για το θ"µα αυτ, υπ+ρχει προτειν,µενη δραστηρι,τητα στο βιβλο της Γ’ Γυµνασου, η οποα αντιπαραβ+λλει το παραµ%θι µε την αλ)θεια, µε αφορµ) το ποηµα «Στο παιδ µου» του Μ. Αναγνωστ+κη.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κυρι+κος Χαραλαµπδης, «Το µ)λο», Θλος, Ερµ)ς 1989, σ. 12.
Παρνοντας να µλο απ’ το καλ θι
Το µλο του µαγο!λου του παιδιο! της
Στο νου της φερε, που τρα σαπζει
Εκε στη φυλακ.
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Το καηµνο τανε δεν τανε
∆εκαεφτ χρον, δεν πρε απολυτριο
∆εν πγε στο στρατ, δε σκτωσε µια µ!γαB
Ευγενικ και ντροπαλ, δειλ, αθο.
Ξαν βαλε το µλο στο καλ θι
Γιατ θυµθηκε (της φ νηκε πως εδε)
Κι λλες µαν δες σαν κι αυτν επ τουρκοκρατας.
Για κενες δε µιλ ει κανες,
Αλλ γι’ αυτν, για χλιες, δυο χιλι δες,
∆ξα σοι ο Θες, παρ πονο δεν χει:
Και υποµνµατα κι επσηµες δηλσεις
Κι επιτροπς και αποστολς ΟΗΕ,
Κρατν και κυβερνσεων, οµ δων και ατµων
Και παρατηρητν, ψηφσµατα, δεσµε!σεις,
Συνδρια, συµπαρ σταση, εκθσεις και ταµεα.
Gλα στην τρχα, τλεια οργανωµνα,
Μ’ αρχεο, µ’ αυτοπεποθηση, µε ειδικ ς αιθο!σας –
Το κρ τος σαν µητρα τα φροντζει.
Αλλ το µλο, µλο στο καλ θι.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βττι Μ+ριο, Η γενι του ’30, Ερµ)ς 1979, σ. 249-257.
∆ιαβ ζω, τχ. 337, 1994 (γρ+φουν οι Β. Αθανασ,πουλος, Α. Θαλ+σση, Μ.Γ. Μερακλ)ς κ.+.).
Καραντ0νης Αντρ"ας, Πεζογρ φοι και πεζογραφµατα της γενι ς του ’30, Παπαδ)µας 19772.
Στεργι,πουλος Κ0στας, «Ηλας Βεν"ζης», Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ,µ. 2,
Σοκ,λης 1992.
¶∏°∏
Ηλας Βεν"ζης (1904-1973), Γαλνη, Βιβλιοπωλεον της Εστας 200438, σ. 125-127,
135-139.
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ª ¶∂ƒ∆√§∆ ª ¶ƒ∂Ã∆
Για τον ρο «µετανστες»
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς τον πολιτικ, ποιητικ, προβληµατισµ, του Μπρεχτ. Να
προβληµατιστο%ν τ,σο για τις πολιτικ"ς δι0ξεις ,σο και για τις δ%σκολες συνθ)κες
ζω)ς κ+θε µεταν+στη, αυτοεξ,ριστου ) πολιτικο% πρ,σφυγα, και να κατανο)σουν
τη µεγ+λη σηµασα της ιδεολογικ)ς συν"πειας στους κοινωνικο%ς αγ0νες.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αυτοεξριστοι και πολιτικο πρσφυγες
Πολιτικς διξεις και αντσταση στην επιβολ των ισχυρν
Η σηµασα της ιδεολογικς συνπειας και εντητας στον αγνα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πρ,κειται για "να καθαρ+ πολιτικ, ποηµα που, ,πως διαπιστ0νουµε απ, το βιογραφικ, σηµεωµα του συγγραφ"α, πηγ+ζει απ, τα πολ%χρονα βωµατα του πολιτικ+ διωκ,µενου και αυτοεξ,ριστου Μπρεχτ. Θα πρ"πει εξαρχ)ς να επισηµ+νουµε
στους µαθητ"ς την αρχικ) "νσταση του ποιητ) σχετικ+ µε το λαθεµ"νο χαρακτηρισµ, εκενου και των οµοϊδεατ0ν του, «µεταν+στες», την οποα φροντζει να επεξηγ)σει αµ"σως στη συν"χεια. Kσοι χαρακτηρζονται µεταν+στες φε%γουν εθελουσως
απ, την πατρδα τους σε αναζ)τηση καλ%τερης ζω)ς, εν0 εκενοι "φυγαν κρυφ+
απ, τη Γερµανα για να αποφ%γουν τις σκληρ"ς πολιτικ"ς δι0ξεις και να γλιτ0σουν
τη ζω) τους απ, τη βα των ναζ. Αντθετα µε τους οικονοµικο%ς και +λλους µεταν+στες, που αποµακρ%νονται απ, την πατρδα τους σε αναζ)τηση καλ%τερης τ%χης,
εκενοι επιλ"γουν να µενουν κοντ+ στα γερµανικ+ σ%νορα µε την ελπδα ,τι θα νι0θουν περισσ,τερο κοντ+ στην πατρδα, µετρι+ζοντας τα βαρι+ συναισθ)µατα της
εξορας και της νοσταλγας και διατηρ0ντας την εποικοινωνα µε τον τ,πο και τους
ανθρ0πους τους, µε στ,χο την πιο +µεση παρ"µβαση στις κοινωνικ"ς και πολιτικ"ς
εξελξεις. Επιλ"γοντας να µ"νουν κοντ+ στα σ%νορα παρακολουθο%ν τα γεγον,τα
και παραστ"κονται ,σο µπορο%ν στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της πατρδας τους.
Θ%µατα αλλ+ και βουβο µ+ρτυρες της ναζιστικ)ς θηριωδας, οι οποοι, παρ+ τις
πληγ"ς, την ηθικ) δι+ψευση και τη χαµηλ) τους αυτοεκτµηση, "χουν αποφασσει να
αγωνιστο%ν µε ιδεολογικ) συν"πεια και εν,τητα στο πλευρ, ,λων ,σοι µ+χονται για
την επικρ+τηση της ανθρωπι+ς και της κοινωνικ)ς δικαιοσ%νης, εναντον του β+ρβαρου ναζιστικο% καθεστ0τος που επιβλ)θηκε στην πατρδα τους και επιζητε να
δυναστε%σει τον κ,σµο.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γι0ργος Σεφ"ρης, «Ο τελευταος σταθµ,ς» [απ,σπασµα], Ηµερολγιο Καταστρµατος Β’ (1944). Ποιµατα, =καρος 198113, σ. 213.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Γιατ η χ0ρα που δ"χτηκε τους πρ,σφυγες «σπτι δε θα ’ναι, µα εξορα»;
2. Για ποιους λ,γους οι πρ,σφυγες επιδι0κουν να µ"νουν ,σο µπορο%ν πιο κοντ+
στα σ%νορα;
3. Συγκρνετε το ασθηµα του πολιτικο% πρ,σφυγα που δνει ο Μπρεχτ µε την αντστοιχη κατ+σταση που περιγρ+φει στο ποηµ+ του ο Σεφ"ρης.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 211, 1989.
Dσσλιν Μ+ρτιν, Μπρεχτ, η ζω του και το ργο του, µτφρ. Φ0ντας Κονδ%λης, Θεωρα 1984.
Μπ"νγιαµιν Β+λτερ, ∆οκµια για τον Μπρεχτ, µτφρ. Νκος Κολοβ,ς, Π%λη 1972.
Μπρεχτ και Χτλερ. Μια θεατρικ-ιστορικ παραβολ, σ%νθεση και απ,δοση
Μ+ριος Πλωρτης π+νω σε κεµενα του Μπρεχτ και του Χτλερ, Θεµ"λιο 1984.
Μυρ+τ ∆ηµ)τρης, Ο καλς νθρωπος του %ουγκσµπουργκ-Μπρτολτ Μπρεχτ,
Πλει+ς 1974.
Ντορτ Μπερν+ρ, Αν γνωση του Μπρεχτ, µτφρ. Oννα Φραγκουδ+κη, Κ"δρος 1975.
Σχετικ+ µε τη λογοτεχνικ) απ,δοση της εµπειρας της εξορας µπορετε να συµβουλευτετε το ειδικ, αφι"ρωµα «Κεµενα της εξορας», του περιοδικο% Το
∆ντρο, τχ. 37-38, 1998 (γρ+φουν οι συγγραφες Τ. Γκρτση-Μιλλι"ξ, Μ. Πλωρτης, Π. Ζ+ννας κ.+.).
¶∏°∏
Μπ"ρτολτ Μπρεχτ, «Για τον ,ρο “µεταν+στες”», Ποιµατα, µτφρ. Μ+ριος Πλωρτης,
Θεµ"λιο 1977, σ. 67.

∫ Àƒπ∞∫√™ Ã ∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™
Γλυκ του κουταλιο#
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να σ%γχρονο ποηµα του σηµαντικο% Κ%πριου ποιητ) Κ.
Χαραλαµπδη, το οποο περικλεει µ"σα του δυο θ"µατα στεν+ συναρτηµ"να µε τη
νε,τερη ιστορικ) και κοινωνικ) δοκιµασα της Κ%πρου: το παν+ρχαιο θ"µα του
γυρισµο% του ξενιτεµ"νου σε συνδυασµ, µε τα βιωµατικ+ θ"µατα του εκπατρισµο%
και της στ"ρησης των ατοµικ0ν δικαιωµ+των, τα οποα εξακολουθο%ν να πληγ0[98]
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νουν ,σους Ελληνοκ%πριους προ"ρχονται απ, τις κατεχ,µενες περιοχ"ς και τ0ρα
ζουν στη «µοιρασµ"νη στα δυο» Κ%προ.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ανθρπινη δι σταση του κυπριακο εθνικο προβλµατος
Η σηµασα του γενθλιου τπου και του πατρογονικο σπιτιο
Η εθιµοτυπα της φιλοξενας
Ο νστος και το ασθηµα της αποστρησης των ατοµικν και κοινωνικν
δικαιωµ των
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Το ποηµα µεταδδει το βωµα εν,ς ξεριζωµ"νου απ, τον τ,πο του Κ%πριου, ο οποος
επισκ"πτεται "πειτα απ, χρ,νια το πατρικ, του σπτι και συναντ+ την καινο%ρια
µουσουλµ+να του "νοικο. Πολλο Κ%πριοι απ, το 2003, που +νοιξαν τα σ%νορα και
δ,θηκε η δυνατ,τητα επικοινωνας µε την κατεχ,µενη Κ%προ, βωσαν αυτ)ν τη
γλυκ,πικρη ασθηση του ν,στου που περιγρ+φει ο οµιλητ)ς του ποι)µατος, το 1996
,µως, οπ,τε χρονολογεται το ποηµα, τη δυνατ,τητα αυτ) την εχαν σπανι,τατα και
ελ+χιστοι Ελληνοκ%πριοι. Οι µαθητ"ς δε χρει+ζεται να προβληµατιστο%ν αν το
βωµα που περιγρ+φει ο οµιλητ)ς συν"βη πραγµατικ+, αρκε να συναισθανθο%ν τη
δ%σκολη κατ+σταση που αντιµετωπζει ο ξεριζωµ"νος +νθρωπος, το βαθ% ασθηµα
της νοσταλγας και τον π,θο να πραγµατοποι)σει, "στω και νοερ+, τη συµβολικ)
επιστροφ) στο σπτι που γενν)θηκε. Ο Χαραλαµπδης σε γενικ"ς γραµµ"ς θα µπορο%σαµε να πο%µε ,τι επαναπραγµατε%εται, µ"σα στις ιδι+ζουσες ιστορικοκοινωνικ"ς συνθ)κες που επικρατο%ν στην Κ%προ, το κοιν,χρηστο θ"µα της επαν,δου του
ξενιτεµ"νου. Ο ποιητ)ς µοι+ζει να σκηνοθετε το παν+ρχαιο αυτ, και αγαπηµ"νο
θ"µα της δηµοτικ)ς παρ+δοσης µ"σα σε ανοκειο περιβ+λλον, γι’ αυτ,ν το λ,γο, αν
και το ποηµα διαθ"τει αρκετ+ γνωρσµατα (ν,στος, "θιµα φιλοξενας), δεν πετυχανει να ολοκληρ0σει το ν,στο, καθ0ς εκ των πραγµ+των απουσι+ζει η σκην) της
αναγν0ρισης: ο οµιλητ)ς δε συναντ+ στο σπτι του καν"να οικεο πρ,σωποQ η ξ"νη
"νοικος αναγνωρζει µεν την ιδι,τητ+ του, δε συµµερζεται ,µως δι,λου τα ατοµικ+
δικαι0µατα που προκ%πτουν απ, αυτ)ν (ζω), ελευθερα, περιουσα). Ο οµιλητ)ς
επιµ"νει ιδιατερα στη συναισθηµατικ) του σχ"ση µε το σπτι του, ,που στο παρελθ,ν εχε στεγ+σει ευτυχισµ"νες µν)µες της οικογ"νειας και της παιδικ)ς του ηλικας.
Ο οµιλητ)ς µε την επσκεψ) του βρσκεται µπροστ+ σε µια κρσιµη εµπειρα αυτογνωσας («Να ιδ0 ποιος εµαι ζ%γωσα»), αρκετ+ κοιν) για τους ανθρ0πους µ"σης
ηλικας. Kντας µπροστ+ στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της ξ"νης κατοχ)ς στον τ,πο
και στο σπτι του, ζητ+ απλ0ς να πραγµατοποι)σει µια συµβολικ) του επιθυµα, να
επισκεφθε και το εσωτερικ, του σπιτιο%. Καθ0ς το ατηµ+ του γνεται δεκτ,, "ρχεται αµ"σως αντιµ"τωπος µε τη ζωνταν) µν)µη απ, το παρελθ,ν: στην κρεβατοκ+-
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µαρα τον υποδ"χεται η φωτογραφα της µητ"ρας του, η οποα µοι+ζει να τον περιµ"νει χρ,νια υποµονετικ+ να την π+ρει απ, τους ξ"νους, ,που, αντθετα µε την ωραα
Ελ"νη που "φυγε απ, την πατρδα της, απρ,σµενα κατ"ληξε, και να τη µεταφ"ρει σε
π+τρια εδ+φη. Ο οµιλητ)ς ε%κολα αποσπ+ και παρνει µαζ του τη φωτογραφα της
µ+νας του, καθ0ς η διατ)ρηση της φωτογραφας σε περοπτη θ"ση για τ,σα χρ,νια
οφειλ,ταν σε µια παρεξ)γηση: η ευσταλ)ς π,ζα της "δινε στους καινο%ριους ενοκους του σπιτιο% την εντ%πωση ,τι πρ,κειται για ηθοποι,. Στο εσωτερικ, του σπιτιο% του ο οµιλητ)ς αντιλαµβ+νεται την κυραρχη αντθεση, που, ,σο βρισκ,ταν στον
Κ)πο, εχε εν µ"ρει µ,νο βι0σει. Στον Κ)πο ξυπνο%ν µν)µες απ, τον παρ+δεισο της
παιδικ)ς ηλικας. Το σπτι του τον υποδ"χεται µε τη διαχρονικ) φ%ση και τους καρπο%ς της, στο εσωτερικ, του σπιτιο% εναι ,µως ευδι+κριτες οι διαφορ"ς αν+µεσα
στο παρελθ,ν και στο παρ,ν, την παλι+ και τη ν"α οικοδ"σποινα, τα ελληνικ+ και τα
µουσουλµανικ+ )θη, την ασθηση του µ,νιµου και του προσωρινο%, των γηγεν0ν
Ελλ)νων και των επεσακτων πληθυσµ0ν, σχετικ+ µε τους οποους ο οµιλητ)ς νι0θει ,τι εναι κοινωνικ+ και πολιτισµικ+ κατ0τεροι («Σ+µπως γνωρζει…»). Ο οµιλητ)ς βι+ζεται να τελει0σει την επσκεψ) του, φοβο%µενος απρ,βλεπτες αντιδρ+σεις
απ, την πλευρ+ της µουσουλµ+νας οικοδ"σποινας, οι οποες πιθαν,ν να τον εµπ,διζαν στο µ"λλον να πραγµατοποι)σει και +λλες συµβολικ"ς επισκ"ψεις στο σπτι
που γενν)θηκε. Κ+τω απ, αυτ"ς τις συνθ)κες, η υλοποηση του ν,στου ,χι µ,νο δεν
περι"χει τη σκην) της αναγν0ρισης, αλλ+ αντθετα ισοδυναµε µε ακ%ρωσ) της
καθ0ς, µε ,ρους τραγικ)ς ειρωνεας, επαναφ"ρει τον αφηγητ) τ,σο στο αρχικ,
συνασθηµα του ξ"νου ,σο και στην αν+γκη αυτογνωσας του.
Το κεµενο αξιοποιε και επαναθ"τει, +µεσα και "µµεσα, πολλ+ στοιχεα της
αρχαας ελληνικ)ς παρ+δοσης. ∆ε λεπουν αρκετ"ς ευθεες αναφορ"ς (σηµασιολογικ"ς: «σιµ+ σε λ+κκο» ) γλωσσικ"ς: «του ποθητο% µου») στο ν,στο του Οδυσσ"α
(βλ. και ερ0τηση 3 ), ενδεικτικ+, το στχο 3), αλλ+ και σε συµβ+ντα του Τρωικο%
πολ"µου. Τ"λος, δεν πρ"πει να αφ)σουµε ασχολαστο και τον ττλο του ποι)µατος,
ο οποος πιθαν,ν να "χει προβληµατσει τους µαθητ"ς λ,γω της µικρ)ς συν+φει+ς
του µε το θ"µα του ν,στου του οµιλητ). Οι µαθητ"ς θα πρ"πει να παρατηρ)σουν ,τι
το ποηµα ενσωµατ0νει ουσιαστικ+ "να πρωτε%ον περιγραφικ, µ"ρος (απ, την
οπτικ) γωνα του οµιλητ), ο οποος αφηγεται την εµπειρα του σε πρ0το πρ,σωπο) και "να δευτερε%ον διαλογικ, µ"ρος (αν+µεσα στον οµιλητ) και τη µουσουλµ+να "νοικο του σπιτιο%). Στο πρ0το µ"ρος ο οµιλητ)ς κ+νει εν"ργειες, εκδηλ0νει,
µε )πια συγκνηση, τα συναισθ)µατ+ του, αλλ+ και µεταφ"ρει στον αναγν0στη τις
ενδ,µυχες σκ"ψεις του, τις οποες δεν τολµ+ να εκφρ+σει στην ξ"νη γυνακα ,χι
µ,νο εξαιτας της αµοιβαας τους καχυποψας, αλλ+, κυρως, επειδ) διαπιστ0νει, µε
αρκετ) δ,ση υποτµησης, το κατ0τερο πολιτισµικ, της εππεδο, το οποο θγει µε
αφορµ) "να γλωσσικ, ερ"θισµα: η γυνακα το% πρ,σφερε «γλυκ,» (στ. 5) και ,χι
«γλυκ, του κουταλιο%», "κφραση πολ% προχωρηµ"νη µορφοσυντακτικ+, σ%µφωνα
µε το ειρωνικ, σχ,λιο του οµιλητ).
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Κυπριακ, τραγο%δι, «Ο Καραβ+ς» στο Θαν+σης Ντζο%φρας, Τα τραγο!δια

µας, Καστανι0της 19903, σ. 151.

Πορτοκαλι του Καραβ που κ µνεις πορτοκ λια,
Αν τα πουλες γορ ζω τα του β ρους σου ρι λια. […]
Στον Καραβ ν το σπτι µου, τρα στην προσφυγι µου,
Σκφτοµαι τα λεµνια του τζιαι κ φκετ’ η καρκι µου.
2. Κωστ)ς Παλαµ+ς, «Το σπτι που γενν)θηκα», Τα µοντροπα (1917). %παντα,

τ,µ. 7, Μπρης, 19723, σ. 252.

Το σπτι που γεννθηκα κι ας το πατο!ν οι ξνοι,
στοιχει εναι και µε προσκαλεB ψυχ και µε προσµνει.
Το σπτι που γεννθηκα διο στην δια στρ τα
στα µ τια µου λο υψνεται και µ’ λα του τα νι τα.
Το σπτι, ας του νοθψανε το σχµα και το χρµαB
και ανθευτο και αχ λαστο, και µε προσµνει ακµα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Γιατ ο αφηγητ)ς δνει ιδιατερη σηµασα στην επαφ) του µε το πατρικ, του σπτι;
2. Σε αρκετ+ σηµεα του ποι)µατος διαφανεται ο παραλληλισµ,ς του αφηγητ) µε
τον οµηρικ, Οδυσσ"α. Βρετε τα σηµεα και εξηγ)στε τη σηµασα του παραλληλισµο%.
3. Αφο% διαβ+σετε τους στχους 153-227 απ, τη ραψωδα λ της Οδ!σσειας,
συγκρνετ" τους µε την πρ0τη στροφ) του ποι)µατος.
4. Συγκρνετε τα συναισθ)µατα που τρ"φουν για το πατρικ, τους σπτι ο Κ. Χαραλαµπδης και ο αν0νυµος Κ%πριος, µε την αντστοιχη αντδραση του Κ. Παλαµ+.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βοσκ,ς Ανδρ"ας, «Οµηρικ+ πρ,τυπα στην ποηση του Κυρι+κου Χαραλαµπδη»,
Lapithos. Chypre et l’Europe, Editions Praxandre, Actes 1998, σ. 286-303.
Η λξη, τχ. 163, 2001.
Θµατα Λογοτεχνας, τχ. 12, 1999 (µε κεµενα του Χρ. Αλεξου και της Ε. Σταυροπο%λου).
Μπλ+νας Γι0ργος, «Η µεγαλοψυχα της συνεχο%ς δοκιµασας: Κ. Χ., ∆οκµιν», Ποηση, τχ. 17, 2001, σ. 295-298.
Παπαγεωργου Κ0στας Γ., «Κυρι+κος Χαραλαµπδης», Η δε!τερη µεταπολεµικ
γενι , Σοκ,λης 2002, σ. 500-515.
Χαραλαµπδης Κυρι+κος, «Η δοκιµασα, “δοκµιον” της τ"χνης», Ελευθεροτυπα,
25.5.2000.
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¶∏°∏
Κυρι+κος Χαραλαµπδης (1940), «Γλυκ, του κουταλιο%», ∆οκµιν, Oγρα 2000, σ.
185-186.

£ ∞¡∞™∏™ µ ∞§∆π¡√™
∆#ο γρµµατα της Xαρς
™∆√Ã√π
Να παρακολουθ)σουν οι µαθητ"ς µ"σα απ, τις επιστολ"ς των µεταναστ0ν, που αναπαρ+γει συναισθηµατικ+ και υφολογικ+ ο συγγραφ"ας, τον ιδιατερο τρ,πο µε τον
οποο τα µ"λη της οικογ"νειας της Χαρ+ς βι0νουν την ξενιτι+ και τη νοσταλγα για
την πατρδα και τα αγαπηµ"να τους πρ,σωπα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η αλληλογραφα ως µσο ανθρπινης επικοινωνας
Οι οικογενειακο δεσµο και η νοσταλγα της πατρδας
Κοιν χαρακτηριστικ της ζως των µεταναστν και ατοµικς ιδαιτερτητες
στον τρπο που βινουν και αντιδρον συναισθηµατικ στις δι φορες καταστ σεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Το κεµενο του Βαλτινο% "χει πειραµατικ, χαρακτ)ρα και συντθεται σε µεγ+λο
βαθµ, απ, ασ%νδετα µεταξ% τους κεµενα. Ο Βαλτιν,ς χαρακτηρζει «µυθιστ,ρηµα» αυτ, το βιβλο του, µολον,τι εναι "κδηλο ,τι δε διαθ"τει τα αντιπροσωπευτικ+ γνωρσµατα µιας µυθιστορηµατικ)ς υπ,θεσης µε δραµατικ+ πρ,σωπα, δρ+ση
και πλοκ). Ο συγγραφ"ας συνθ"τει µε τη µ"θοδο του αφηγηµατικο% κολ+ζ ετερ,κλητα κεµενα, τα οποα αναφ"ρονται κυρως στη συναισθηµατικ) ζω) των προσ0πων και πλαισι0νονται µε πολλ+ εξωλογοτεχνικ+ δεδοµ"να, που αποδδουν την
ιστορικ) συγκυρα, τις κοινωνικ"ς αντιδρ+σεις και τη συλλογικ) ψυχολογα της
δεκαετας του ’60. Τα αποσπ+σµατα που επιλ"ξαµε δε δεχνουν τ,σο το µοντερνιστικ, χαρακτ)ρα του κειµ"νου (κ+τι τ"τοιο θα δυσκ,λευε και θα προκαλο%σε αναπ+ντητα ερωτ)µατα στους µαθητ"ς της Β’ Γυµνασου). Πρ,κειται για επιστολ"ς που
εκφρ+ζουν την ανθρ0πινη αν+γκη για επικοινωνα και επαφ) µε τα αγαπηµ"να
πρ,σωπα, τις οποες αναπαρ+γει ο συγγραφ"ας µιµο%µενος πιστ+ τη γλ0σσα, την
ψυχολογα και το συνασθηµα των υποθετικ0ν αποστολ"ων, και ιδιατερα της
Χαρ+ς, µητ"ρας της ελληνικ)ς οικογ"νειας των µεταναστ0ν. Το εδος και το %φος
των επιστολ0ν αυτ0ν πιστε%ουµε ,τι εναι οικεο στους µαθητ"ς, αν και η αλληλο-
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γραφα δεν αποτελε πλ"ον πολ% συχν, µ"σο επικοινωνας στην τεχνοκρατο%µενη
εποχ) µας.
Κ%ριο µ"ληµα του εκπαιδευτικο% θα πρ"πει αρχικ+ να εναι η γενικ) αναφορ+
του στα βασικ+ γνωρσµατα της ελληνικ)ς κοινωνας στη δεκαετα του ’60: το φαιν,µενο και τις συν"πειες της µαζικ)ς µεταν+στευσης µε κ%ριο σκοπ, την ε%ρεση
εργασας, τα συντηρητικ+ )θη και τις παραδοσιακ"ς αντιλ)ψεις σχετικ+ µε το ρ,λο
της γυνακας (οικοκυρ+), τους στενο%ς οικογενειακο%ς δεσµο%ς και την αν+γκη της
ανθρ0πινης επικοινωνας, τη συχν) αλληλογραφα, που αναπλ)ρωνε την "λλειψη
σωµατικ)ς επαφ)ς µε την πατρδα και τα αγαπηµ"να πρ,σωπα κ.+. Αφο% δοθο%ν
αυτ"ς οι απαρατητες πληροφορες, ε%κολα οι µαθητ"ς θα κατανο)σουν τον επικοινωνιακ, λ,γο της Χαρ+ς και θα σχηµατσουν µια πλ)ρη εικ,να για τον ανθρ0πινο
τ%πο της, ο οποος εναι µ+λλον κοιν,ς και ανταποκρνεται στο µ"σο ,ρο της γυνακας της εποχ)ς. Οι µαθητ"ς φυσικ+ δε θα πρ"πει να λησµονο%ν ,τι τα γρ+µµατα της
Χαρ+ς στα αδ"ρφια της δεν κρ%βουν τη µεγ+λη ψυχολογικ) πεση που νι0θει η
µεταν+στρια οικοκυρ+, η οποα, εξαιτας της εσ0κλειστης ζω)ς αλλ+ και της αρνητικ)ς ψυχολογικ)ς δι+θεσης που εµφανζει, "χει, µ+λλον σοβαρ+ («Ο γιατρ,ς µο%
"δωσε ηρεµιστικ+ αλλ+ δε µε βοηθ+ν και πολ%»), προβλ)µατα προσαρµογ)ς στο
Γιοχ+νεσµπουργκ. Η δια π+ντως αναφ"ρει κ+ποιες προσδοκες της για βελτωση
της θ"σης της µε την "νταξ) της στην εργασα, καθ0ς µαθανει να χειρζεται τα
µηχαν)µατα στο γραφεο του +ντρα της. Σε αντθεση µε τη Χαρ+ που εξαρτ+ την
καθηµεριν) της επιβωση («Για µ"να τ0ρα εδ0 "να γρ+µµα εναι µεγ+λη υπ,θεσις»)
απ, τα υποκατ+στατα της πατρδας (περιοδικ+, µν)µες, αλληλογραφα, "ντονο
οικογενειακ, ενδιαφ"ρον), τα υπ,λοιπα µ"λη της οικογ"νειας δεχνουν µεγ+λη προσαρµοστικ,τητα στη χ0ρα υποδοχ)ς, πλ)ρη αποδοχ) της ν"ας κατ+στασης και
εναρµ,νιση µε το περιβ+λλον. Πιο χαρακτηριστικ, δεγµα αυτ)ς της οικεωσης
εναι η χρ)ση του αγγλοπρεπο%ς Jerry απ, πλευρ+ς του Γερ+σιµου. Μεγ+λη προσαρµοστικ,τητα δεχνουν επσης οι δ%ο µικρ"ς κ,ρες της Χαρ+ς, γεγον,ς που την
ανησυχε και την προβληµατζει αρκετ+, γιατ φοβ+ται µ)πως εξασθεν)σει πολ% τη
συναισθηµατικ) τους σχ"ση µε την πατρδα, µ)πως ξεχ+σουν τα ελληνικ+, µ)πως
τους λεψει η ηθικ) διαπαιδαγ0γηση γ%ρω απ, την εθνικ) ιστορα, τα )θη και τις
παραδοσιακ"ς ελληνικ"ς αξες. Dτσι τα δι+φορα +γχη της Ελληνδας µητ"ρας λειτουργο%ν καταλυτικ+ στην κοινωνικ) και ατοµικ) ψυχολογα της, τη γεµζουν µε
ποικιλ,µορφες ενοχ"ς και ευθ%νες απ"ναντι στα πρ,σωπα του στενο% (Ν,τιος
Αφρικ)) και του οικεου (Ελλ+δα) οικογενειακο% της περγυρου και επιβαρ%νουν
την ψυχολογα της, ,πως παρακολουθο%µε µ"σα απ, τα δ%ο γρ+µµατ+ της. Ο
καθηγητ)ς θα πρ"πει να οδηγ)σει τους µαθητ"ς, να αντιληφθο%ν τις ανησυχες της
Χαρ+ς συσχετζοντας τη στ+ση της µε τη γενικ,τερη νοοτροπα που επικρ+τησε
–και σε µεγ+λο βαθµ, επικρατε– στις ελληνικ"ς και +λλες κοιν,τητες που λειτο%ργησαν –και λειτουργο%ν– στη διασπορ+ (οι στενο δεσµο µε τα µ"λη της κοιν,τητας, ενδογαµες, διατ)ρηση της παρ+δοσης, διαφ%λαξη της εθνικ)ς ταυτ,τητας
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κ.+.). Η νοοτροπα αυτ) εµφανζεται απ, τη µια µερι+ να "χει ζωτικ) σηµασα για
την %παρξη της κοιν,τητας, απ, την +λλη ,µως αποµον0νει αρκετ+ τα µ"λη της και
τους στερε τη δυνατ,τητα µιας δηµιουργικ)ς, απελευθερωµ"νης απ, στερε,τυπες
αντιλ)ψεις, πολιτισµικ)ς σ%νθεσης αν+µεσα στον εθνικ, και στον ξ"νο τρ,πο ζω)ς.
Ο καθηγητ)ς θα πρ"πει εξσου να αναδεξει την προσαρµοστικ,τητα και την ευελιξα
των υπ,λοιπων µελ0ν της οικογ"νειας, τα οποα, σως σε µεγαλ%τερο βαθµ, απ’ ,,τι η
Χαρ+, εκφρ+ζουν το µ"σο ,ρο του ελληνικο% µεταναστευτικο% ρε%µατος, η %παρξη
του οποου και θετικ"ς συν"πειες εχε για την Ελλ+δα αλλ+ και ενσχυσε σηµαντικ+
την οικονοµικ) και κοινωνικ) θ"ση µεγ+λου µ"ρους του ελληνισµο% της διασπορ+ς
(απ, τα αρχαα χρ,νια ως τη δεκαετα του ’60). Καλ, θα )ταν επσης ο καθηγητ)ς,
επικαλο%µενος σ%γχρονα κυρως παραδεγµατα, να κατευθ%νει τη συζ)τηση µε τους
µαθητ"ς στην "ννοια της πολυπολιτισµικ)ς κοινωνας και στη διαχρονικ) της σηµασα
τ,σο για την ιστορικ) τ%χη του ελληνισµο% ,σο και για τη σ%γχρον) µας κοινωνικ)
πραγµατικ,τητα, µε αναφορ+ στην αντιστροφ) των ρ,λων για τους Dλληνες: η Ελλ+δα )ταν παραδοσιακ+ χ0ρα µεταναστ0ν, τα τελευταα ,µως χρ,νια δ"χεται µεταν+στες και ,λοι οι µαθητ"ς διαθ"τουν κ+ποια εµπειρα απ, αυτ) την αντιστροφ)…
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ηµοτικ,, «Θ"λω να πα στην ξενιτι+», Το δηµοτικ τραγο!δι της ξενιτι ς, επιµ"λεια
G. Saunier, Ερµ)ς 1990, σ. 69.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Απευθυνθετε στους γονες σας ) +λλους µεγαλ%τερους γνωστο%ς ) φλους σας και
ρωτ)στε τους για το ρ,λο που "παιζε η αλληλογραφα την παλαι,τερη εποχ). Εξετ+στε επσης γιατ ορισµ"νοι +νθρωποι εξακολουθο%ν να προτιµο%ν ), αντθετα,
"χουν εγκαταλεψει αυτ, τον τρ,πο επικοινωνας µε τους συγγενες και τους φλους
τους. Θα εχε ενδιαφ"ρον να οργαν0σετε µια επσκεψη στο Ταχυδροµικ, και Φιλοτελικ, Μουσεο (Πλατεα Σταδου 5, τηλ. 210 7519066).
™À¡∂¡∆∂À•∂π™
Αντ, τχ. 294, 1985, σ. 36-40Q ∆ιαβ ζω, τχ. 116, 1985, σ. 66-72Q Η λξη, τχ. 71, 1988, σ.
57-59.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρ+γης Γι0ργος, «Θ. Βαλτινο%: Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60. Ειδολογικ+ γνωρσµατα», Γρ µµατα και τχνες, τχ. 62, 1991, σ. 35-36.
Αριστην,ς Γι0ργος, «Στοιχεα για την περπτωση του Θαν+ση Βαλτινο%», Αντ,
26.1.1990.
∆ασκαλ,πουλος ∆ηµ)τρης, «Θαν+σης Βαλτιν,ς», Η µεταπολεµικ πεζογραφα,
τ,µ. 2, Σοκ,λης 1988, σ. 298-341.
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Παρσης Νικ)τας, «Αναφορ+ στο "ργο του Θ. Βαλτινο%. Αναζ)τηση του αφηγηµατικο% )θους», Η λξη, τχ. 71, 1988, σ. 6-13.
Στασινοπο%λου Μαρα, «Κοινωνικ, ψηφιδωτ, των χρ,νων του ’60», Εντευκτριο
[Θεσ/νκης], Οκτ0βριος 1989.
Τσακνι+ς Σπ%ρος, «Θ. Βαλτιν,ς, Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60», Πρσωπα και
µ σκες, Νεφ"λη 2000, σ. 13-16.
¶∏°∏
Θαν+σης Βαλτιν,ς (1932), Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60, Στιγµ) 1989, σ. 328-330,
347-348.

A §∫∏ ∑ ∂∏
Aναµνσεις της Kωνσταντνας απ τη Γερµανα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να εφηβικ,, και ,χι µ,νο, µυθιστ,ρηµα της Oλκης Ζ"η και
να προβληµατιστο%ν για τις δυσκολες προσαρµογ)ς που αντιµετωπζουν κ+ποια
παιδι+ της ηλικας τους, τα οποα ζουν µακρι+ απ, την πατρδα ) τους γονες τους.
Να παρακολουθ)σουν, µ"σα απ, το βλ"µµα της µικρ)ς αφηγ)τριας, δι+φορες εκδοχ"ς της πολυπολιτισµικ)ς κοινωνας στη µαθητικ) ζω).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
=µορφες στιγµς της οικογενειακς και της µαθητικς ζως
Η διαφορετικτητα και η πολυπολιτισµικ σνθεση του γερµανικο σχολεου
Η κοινωνικοποηση της αφηγτριας και η προσαρµογ της στην ξνη χρα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το επιλεγµ"νο απ,σπασµα απ, το µυθιστ,ρηµα Η Κωνσταντνα και οι αρ χνες της
απευθ%νεται κατεξοχ)ν στα παιδι+ της γυµνασιακ)ς ηλικας, ,χι µ,νο εξαιτας της
οµ,λογης ηλικας που "χει η αφηγ)τρια αλλ+ και γιατ συνδ"εται +µεσα µε βι0µατα και εµπειρες της σχολικ)ς ζω)ς. Τα βι0µατα αυτ+ πιστε%ουµε ,τι θα προκαλ"σουν +µεσα το ενδιαφ"ρον των µαθητ0ν, οι οποοι µπορο%ν ε%κολα να παρακινηθο%ν και να διαβ+σουν απ, µ,νοι τους παρ+λληλα τα κεµενα των παλι0ν συµµαθητρι0ν, Ζ"η και Σαρ) («Και π+λι στο σχολεο…»), µε σκοπ, να εντοπσουν οµοι,τητες και διαφορ"ς στη σχολικ) ζω) που περιγρ+φουνQ µπορο%ν επσης να συγκρνουν την παλαι,τερη σχολικ) ζω) µε τις δικ"ς τους σηµεριν"ς εµπειρες. Το περιβ+λλον του γερµανικο% σχολεου, ,πως το περιγρ+φει η "φηβη αφηγ)τρια, αξζει
να σχολιαστε ιδιατερα, µε β+ση τ,σο τα λεγ,µενα ,σο και τα υπονοο%µεν+ της για
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την εκπαιδευτικ) µεθοδολογα και τις αρχ"ς του («Το γερµανικ, σχολεο δεν αστειε%εται»), ισχυρισµο που σε µεγ+λο βαθµ, απορρ"ουν απ, τον προβληµατισµ, που
εκφρ+ζει η δασκ+λα µητ"ρα της. Dχει ενδιαφ"ρον επσης να σχολιαστε η πολυπολιτισµικ) σ%νθεση της σχολικ)ς τ+ξης, η οποα διευκολ%νει την "νταξη των ν"ων
µαθητ0ν και επηρε+ζει θετικ+ την οµαλ) τους κοινωνικοποηση (αποδοχ) της διαφορετικ,τητας, σ%νθεση ιδε0ν και τρ,πων ζω)ς, "µπρακτη καλλι"ργεια του αλληλοσεβασµο% και της δηµοκρατικ)ς συνεδησης).
Σε αυτ, το απ,σπασµα ωστ,σο κυραρχο ρ,λο "χει η µν)µη, µ"σω της οποας η
αφηγ)τρια ανακαλε περασµ"νες εµπειρες απ, την παραµον) και τα µαθητικ+ της
χρ,νια στη Γερµανα, ,που "ζησε για εφτ+ χρ,νια µαζ µε τους γονες της. Μ"σω της
αν+µνησης ξαναζε ευτυχισµ"νες οικογενειακ"ς στιγµ"ς και αναλογζεται µε καµ+ρι τη σηµαντικ) επαγγελµατικ) και κοινωνικ) αναγν0ριση που εχε η µητ"ρα της
στην ξ"νη χ0ρα. Η αφηγ)τρια δεν κρ%βει την περηφ+νια και το θαυµασµ, της για
τη δασκ+λα µητ"ρα της. Εναι επιπλ"ον χαρο%µενη γιατ στην ξ"νη χ0ρα "χει αποκατασταθε πλ)ρως η εξ"χουσα θ"ση της µητ"ρας στην οικογ"νεια, την οποα εχε
επιχειρ)σει στο παρελθ,ν να πλ)ξει η αντιπαθητικ), ,πως την παρουσι+ζει, γιαγι+
της (Φ+ρµουρ). Ορισµ"νες "µµεσες αναφορ"ς σε ιδεολογικ"ς αντιπαραθ"σεις, που
εχαν διχ+σει στο παρελθ,ν τις δ%ο οικογ"νειες πριν ακ,µη γνωριστο%ν και συνδεθο%ν οι γονες της Κωνσταντνας, φανεται ,τι δικαιολογο%ν αυτ"ς τις εντ+σεις, οι
οποες )ταν πολ% συνηθισµ"νες τη µεταπολεµικ) εποχ), σταθερ, χρονικ, πλασιο
στα περισσ,τερα βιβλα της Ζ"η. Η αγ+πη των γονι0ν της στ+θηκε ,µως δυνατ)
και επιβλ)θηκε, δνοντας στην Κωνσταντνα τη χαρ+ της %παρξης, της οικογενειακ)ς στοργ)ς και της αγ+πης.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Μαρα Πυλι0του, Τα δντρα που τρχουν…, Καστανι0της 1987.
2. Μαρο%λα Κλι+φα, ∆!σκολοι καιρο για µικρο!ς πργκιπες, Καστανι0της 1992.

∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Βρετε στοιχεα για τα δι+φορα εκπαιδευτικ+ συστ)µατα που ακολουθο%ν οι χ0ρες
της Ευρ0πης και συγκρνετε τη λειτουργα των συστηµ+των αυτ0ν µε τις συνθ)κες
που επικρατο%ν στην ελληνικ) εκπαδευση.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 447, Ιανου+ριος 2004.
Ithaca, τχ. 31, 2003.
Πατρκιος Ττος, «Η Oλκη και οι αρ+χνες της», ∆ιαβ ζω, ,.π., σ. 84-85.
¶∏°∏
Oλκη Ζ"η (1925), Η Κωνσταντνα και οι αρ χνες της, Κ"δρος 2002, σ. 22-29.
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∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ αν γνωση

Με αφορµ) τις δι+φορες ιστορικ"ς συγκυρες στις οποες αναφ"ρονται τα κεµενα της εν,τητας, µπορε να εξεταστε η σ%νδεση της λογοτεχνας µε τα ιστορικ+ γεγον,τα και τα σ%γχρον+ τους κοινωνικ+ προβλ)µατα, ,πως, π.χ., η
σ%νθεση και ο ρ,λος της οικογ"νειας. Ιδιατερο ενδιαφ"ρον "χει η συνεξ"ταση
του ποι)µατος του Χαραλαµπδη µε το πεζ, του Μηλι0νη («Εθνικ) ζω)»),
µ"σω της οποας αναδεικν%ονται τ,σο η ιδιαιτερ,τητα του κυπριακο% προβλ)µατος ,σο και η περπλοκη και δ%σκολη συναισθηµατικ) κατ+σταση που
βι0νουν οι εκπατρισµ"νοι.
2. Κριτικ στ ση-?ρευνα
Οι µαθητ"ς θα πρ"πει να προβληµατιστο%ν σχετικ+ µε το θ"µα της µεταν+στευσης, εξετ+ζοντας τους ποικλους λ,γους που οδ)γησαν παλαι,τερα, και
εξακολουθο%ν να οδηγο%ν σ)µερα, το +τοµο ) την οµ+δα στον εκπατρισµ,.
Μπορο%ν επσης να ερευν)σουν το ρ,λο που "χει παξει το φαιν,µενο της
µεταν+στευσης στην τοπικ) τους κοινωνα ) να εξετ+σουν σ%γχρονες εκφ+νσεις του µεταναστευτικο% ρε%µατος στην Ελλ+δα ) στην περιοχ) τους. Μια
αν+λαφρη εκδοχ) αυτο% του φαινοµ"νου εσωτερικ)ς µεταν+στευσης συναντ+µε στην επιστολ) του Ξεν,πουλου («Θρησκευτικ) ζω)»).
3. Σγκριση
Ο καθηγητ)ς µπορε να επιδι0ξει συγκριτικ) αν+γνωση των κειµ"νων της
εν,τητας που αφορο%ν την καθηµεριν) ζω) και την κοινωνικ) κατ+σταση
των µεταναστ0ν (Χατζ)ς, Βαλτιν,ς, Ζ"η), µε σκοπ, το συσχετισµ, διαφορετικ0ν κοινωνικ0ν ρ,λων και βιωµ+των του µεταν+στη. Σ%γχρονα λογοτεχνικ+ κεµενα µε αυτ)ν τη θεµατολογα περι"χει η συλλογικ) "κδοση Ο δρµος
για την Οµνοια, Καστανι0της 2005.
4. Χρση εποπτικο υλικο
Οι µαθητ"ς µπορο%ν να συγκεντρ0σουν φωτογραφικ, ) +λλο υλικ, σχετικ+,
π.χ., µε το ελληνικ, µεταναστευτικ, ρε%µα στη δεκαετα του ’60 ) µε τη δοκιµασα του µικρασιατικο% ελληνισµο% (1922).
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§ √ƒ∂¡∆∑√™ ª ∞µπ§∏™
Καλλιπτειρα
™∆√Ã√™
Να µελετσουν οι µαθητς να γνωστ σοντο του Μαβλη, µε γνµονα την εξ!µνηση
των ευγενικν ιδεωδν που υπηρετο!σε η τλεση των αρχαων Ολυµπιακν Αγνων.
£∂ª∞∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√
Η τλεση των αρχα ων Ολυµπιακν Αγνων και ο αποκλεισµς των γυναικν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πηγ µπνευσης του σοντου «Kαλλιπ(τειρα» εναι η ελληνικ αρχαιτητα και
συγκεκριµνα το ιστορικ ανκδοτο σ!µφωνα µε το οποο η Ροδτισσα αρχντισσα
Kαλλιπ(τειρα, µητρα του ολυµπιονκη ∆ιαγρα και συγγενς (λλων πντε ολυµπιονικν, παρακολο!θησε στο στ(διο της Oλυµπας γυµνικο!ς αγνες αντρν, κατ(
παρ(βαση του νµου που απαγρευε την παρουσα γυναικν στον αθλητικ χρο.
Με αφορµ την εξαρεση που καναν οι ελλανοδκες για την Καλλιπ(τειρα, µπορο!µε να σχολι(σουµε τα θη της αρχαας αντροκρατικς κοινωνας και να αναφερθο!µε στη σηµεριν, σηµαντικ, σχση της γυνακας µε τον αθλητισµ και τις αθλητικς
εκδηλσεις. Στο µεγαλ!τερο µρος του σοντου, που χει διαλογικ µορφ, εκτθενται τα επιχειρµατα µε τα οποα η Kαλλιπ(τειρα κατρθωσε να πεσει τους ελλανοδκες να της επιτρψουν να παρακολουθσει τους αγνες. Το σοντο λειτουργε τσι
σαν µµεσος !µνος στη φµη και στο κ!ρος των Ολυµπιακν Αγνων, στην αδσµευτη θληση του ανθρπου, αλλ( και στην ιερτητα και στη δ!ναµη της ποησης
που δοξ(ζει τους εκλεκτο!ς, σ!µφωνα µε τις επινκιες ωδς του Πινδ(ρου. Οι φιλοσοφικς αντιλψεις της ποησης του Μαβλη διαµορφθηκαν απ τη βαθι( γνση
της γερµανικς φιλοσοφας (Kαντ, Φχτε, Σοπεν(ουερ και Nτσε), καθς και της ινδικς και ιδως της βουδιστικς φιλοσοφας. Η µα ψη αυτν των πεποιθσεων, που
εκφρ(ζεται και στην «Καλλιπ(τειρα», περιλαµβ(νει τον ιδανισµ της τχνης (την
πστη δηλαδ τι η τχνη εναι υψηλ ιδανικ, στο οποο ο καλλιτχνης πρπει να
αφιερνεται ολψυχα), τη θεµελωση κ(θε πρ(ξης σε σταθερς ηθικς αξες και τη
βαθι( αγ(πη προς την πατρδα (η (λλη ψη εναι η ριζικ( απαισιδοξη ως πεισιθ(νατη θερηση της ανθρπινης ζως).
5πως τα περισστερα ποιµατα του Μαβλη, τσι και το «Καλλιπ(τειρα» χει τη
µορφ σοντου. Tο σοντο εναι ποηµα σταθερς µορφς µε τερ(στια δι(δοση στις
µεγ(λες ευρωπαϊκς λογοτεχνες. Αποτελεται απ 14 µετρικ( οµοειδες στχους,
που κατανµονται σε δ!ο τετρ(στιχες και δ!ο τρστιχες στροφς, µε συγκεκριµνα
σχµατα οµοιοκαταληξας. Ο Mαβλης ειδικε!τηκε στη σονετογραφα και θεωρεται χι µνο ανανεωτς της, αλλ( και ο συστηµατικτερος και καλ!τερος 9λληνας
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σονετογρ(φος. Oι µορφολογικο περιορισµο του σοντου χι µνο δεν εµποδζουν
την αν(πτυξη της ποιητικς φαντασας του Mαβλη, αλλ( του επιτρπουν να αναδεξει την ικαντητ( του για τελειοποηση της µορφς, ιδως στον εντεκασ!λλαβο
στχο, στον οποο εναι γραµµνα τα περισστερα σοντα του. Παρ(λληλα, το ποηµα εναι κφραση γνσιων και πηγαων αισθηµ(των και στηρζεται σε στρεο ηθικ
και φιλοσοφικ υπβαθρο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Κωστς Παλαµ(ς, «Ολυµπιακς :µνος» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
<γρας Τλλος, «Τρα σοντα του Μαβλη», Κριτικ, τµ. 2, Ερµς 1981, σ. 60-63.
Αλισανδρ(τος Γεργιος, «Εισαγωγ» στο Λορντζος Μαβλης, Τα ποι µατα, Dδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρ(νη 1990, σ. 9-48.
Κουλουφ(κος Κστας, «Καλλιπ(τειρα», Κε µενα και αναλσεις, τµ. 2, ∆ιογνης
19804, σ. 143-145.
Μπουµπουλδης Φαδων, Λορντζος Μαβ λης, 1860-1912, 1954.
Πολλ( στοιχεα για την ανοδικ πορεα του ελληνικο! αθλητισµο! θα βρετε στον
τµο που επιµελθηκε ο Πτρος Λιν(ρδος, Απ το ραµα στην πρξη, Υπουργεο
Πολιτισµο! – Γενικ Γραµµατεα Ολυµπιακν Αγνων 2000.
¶∏°∏
Λορντζος Μαβλης (1860-1912), «Καλλιπ(τειρα» (1895), Τα Ποι µατα, Dδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρ(νη 1990, σ. 70.

¢ ∏ª∏∆ƒ∏™ ª π°°∞™
Η τρ πλα των ονε ρων
™∆√Ã√™
Να αναφερθο!µε στο πιο δηµοφιλς (θληµα, το ποδσφαιρο, µσα απ µια γλυκπικρη ανθρπινη ιστορα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η προσωπικ ιστορ α και η παρακµιακ κατσταση του Αροκατου
Το ποδσφαιρο ως αθλητικ δραστηριτητα και η ανταπκριση του ευρος
κοινο (φ λαθλοι και ερασιτχνες ποδοσφαιριστς) σε αυτ
Η συναισθηµατικ συµµετοχ στο θληµα
Η συµβολικ πραγµατοπο ηση ενς ονε ρου του Αροκατου µσα απ την τρ πλα του Μπλνκο
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διγηµα του Μγγα εναι να στιγµιτυπο της σ!γχρονης ζως, µε ρωα το Μµη
Αρο!κατο, ναν ερασιτχνη ποδοσφαιριστ, προερχµενο απ λαϊκ κοινωνικ περιβ(λλον. 5λες οι ελπδες του Αρο!κατου για επιτυχα στη ζω και κοινωνικ καταξωση επενδ!ονται, δη απ τη νεανικ του ηλικα και σ’ λη τη δι(ρκεια της (δοξης
ποδοσφαιρικς του καριρας, σε µα τρπλα δικς του επινησης, την οποα µως δεν
κατρθωσε ποτ να πραγµατοποισει. Για τον Αρο!κατο η στιγµ της δικαωσης
ρχεται, χρνια µετ( το τλος της αθλητικς του καριρας, ταν βλπει στην τηλεραση να Μεξικαν ποδοσφαιριστ, τον Μπλ(νκο, να πραγµατοποιε τη δικ του
τρπλα. Η χαρ( του Αρο!κατου εναι τσο µεγ(λη στε πανηγυρζει ξαλλος. Μσα
απ την αφγηση αυτο! του χιουµοριστικο! αλλ(, στο β(θος, θλιβερο! περιστατικο!, στο διγηµα του Μγγα σχολι(ζεται η κοινωνικ δι(σταση του ποδοσφαρου: η
τερ(στια κοινωνικ του απχηση που υπερβανει τα εθνικ( σ!νορα και παρασ!ρει
εκατοµµ!ρια ανθρπους στη λατρεα της «στρογγυλς θε(ς», η δυναττητ( του να
καθιστ( κ(ποιους πακτες λαϊκ( ινδ(λµατα απ τη µια στιγµ στην (λλη, κυρως
µως η λειτουργα του ως χρηµατιστηρου ονερων για µια καλ!τερη ζω. Σε αυτ το
χρηµατιστριο επνδυσε ολκληρη τη ζω του, µην χοντας (λλη επιλογ, ο ερασιτχνης ποδοσφαιριστς Μµης Αρο!κατος. Στην πραγµατικ ζω παιξε και χασε. Η
τ!χη µως του χ(ρισε την ψευδασθηση της δικς του επιτυχας, µσα απ το ποδοσφαιρικ κατρθωµα κ(ποιου (λλου, ενς µακρινο! Μεξικανο!. Οι ξαλλοι πανηγυρισµο του Αρο!κατου δεχνουν τι φαντασιακ( ταυτζεται µε τον (λλο ποδοσφαιριστ, µπανει στο ρλο εκενου και πανηγυρζει, στω και στο νειρο, για ,τι
δεν κατ(φερε στην αποτυχηµνη του ζω.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ KEIMENA
1. Νκος Καρο!ζος, «Αγχδης εµπειρα», Πενθ µατα (1969). Τα ποι µατα, τµ.

1, Dκαρος 1993, σ. 245-246.
2. Γιργος Μαρκπουλος, «Ωδ στον πακτη της Α.Ε.Κ. και της Εθνικς Χρστο

Αρδζογλου» [απσπασµα], Η ιστορ α του ξνου και της λυπηµνης, Υ(κινθος
1987, σ. 15-17.
Θα υµν σω και εγ$
µε τη φτωχ την πνα µου
τον µοναχικ πλην µως φιλτιµο χαρακτ ρα
του πα κτου της Α.Ε.Κ. και της Εθνικ ς
Χρ στου Αρδ ζογλου.
Θα υµν σω
Γιατ το παιδ αυτ
απ τις ταπεινς τις γειτονις του Περισσο
προερχµενο.
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Της Ριζουπλεως και της Σαφρµπολης.
3ταν το µνο απ πολλος λλους
που παρ την υπεροψ α της νετητς του
εκρτησεν ενς λεπτο στα µυστικ σιγ
για τους αποχωρ σαντες βετερνους
που δεν επτυχαν πολτιµο γκολ
σε κρ σιµη στιγµ
απορρ πτοντας τσι ακµη και τον θνατο
µια και αγνησε λους αυτος τους αθλητς
που τ$ρα βρ σκονται στο χ$µα.
Θα υµν σω.
Γιατ το παιδ αυτ
κατεβα νοντας – πως προε πα –
απ τους καλτερους αρηδες,
ταν το µνο
που πντα µε εστροφες κιν σεις
επιτγχανε την εκπρθηση
της αντ παλης εστ ας
σε ξνα γ πεδα προπντων
κνοντας τσι να ακουστε αν την υφ λιο
το νοµα της µικρ ς πατρ δας µας
εν$ συνµα εχριζε
λγω εχριζε µε την πρξη του αυτ
µια ολοφ$τεινη νχτα Χριστουγννων
στους στεγους της πλατε ας Οµονο ας
παρ το τι ετοτο
εστο χιζε εις τον διον αρκετ
τον κλεινε µνο σε να σπ τι
αγρ µι τροµαγµνο
που βλεπε το κορµ του
ακρωτ ρι, ερηµικ ακρωτ ρι.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. 9χει µεγ(λο ενδιαφρον να µελετσετε το ποηµα του Γ. Μαρκπουλου, µε
σκοπ να εξηγσετε πς αντιλαµβ(νεται ο ποιητς την κοινωνικ προσφορ(
του ποδοσφαιριστ Χρστου Αρδζογλου. Συγκρνετε το ποηµα του Μαρκπουλου µε το διγηµα του Μγγα, µε β(ση την οπτικ γωνα απ την οποα
παρουσι(ζουν το ποδσφαιρο οι δ!ο συγγραφες.
2. ∆ετε την ινδικ κινηµατογραφικ ταινα Κν’ το πως ο Μπκαµ και σχολι(στε
πς παρουσι(ζεται σε αυτν η σ!νδεση του ποδοσφαρου µε τη ζω.
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βαγεν(ς Ν(σος, «Ποδσφαιρο και λογοτεχνα», Σηµει$σεις απ το τλος του
αι$να, Κδρος 1999, σ. 132-137.
∆ανιλ Χρστος, «Τα δ!σκολα χρνια εκε ξω, κεµενα για τη µνµη και το νειρο» [Βιβλιοκρισα], Να Εστ α, τχ. 1762, 2003, σ. 937-940.
Καρακτιας Κστας, [Βιβλιοκρισα], εφ. Προοπτικ , 21.2.2004.
¶∏°∏
∆ηµτρης Μγγας, «Η τρπλα των ονερων», Της Σαλον κης µοναχ…, Μεταχµιο
2003, σ. 173-175.

√ Àª¶∂ƒ∆√ ™ ∞ª¶∞
Τοπικ οµδα
™∆√Ã√™

Να διαβ(σουν οι µαθητς να νθερµο ποηµα που γραψε ο Σ(µπα για την
ποδοσφαιρικ οµ(δα της πατρδας του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞

Τα αισθµατα του ποιητ για την τοπικ ποδοσφαιρικ οµδα
Η χαρ και η δξα του αθλµατος
Η κοινωνικ προσφορ του ποδοσφα ρου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητς, και περισστερο τα αγρια, πιστε!ουµε τι θα ενδιαφερθο!ν πολ! για
αυτ το κεµενο, καθς σε µεγ(λο βαθµ αναφρεται και εκφρ(ζει οικεα συναισθµατα και προσωπικς τους συγκινσεις, ιδιατερα ντονες µετ( την επιτυχα της
Εθνικς µας Οµ(δας Ποδοσφαρου (2004: Κατ(κτηση του Ευρωπαϊκο! Κυπλλου).
Αυτ το ποηµα διαθτει πλο!σια γκ(µα εκφραστικν τρπων. Ο ποιητς λειτουργε κυρως ως µον(δα ενταγµνη µσα στο πλθος των οπαδν της τοπικς
οµ(δας («Αν(µεσα στο πλθος κι εγ σας χαιρετ»), εκδηλνει µως διαφορετικ( τη συναισθηµατικ του αντδραση («αλλιτικα απ τους πολλο!ς/εξσου
συγκινηµνος»). ∆εν αρκεται δηλαδ στην παθιασµνη και εκδηλωτικ σχση,
που χουν οι οπαδο µε την οµ(δα τους –η οποα συχν( παρεκτρπεται σε εκδηλσεις φανατισµο! και χουλιγκανισµο!–, αλλ( χει διαµορφσει την προσωπικ
του συναισθηµατικ σχση µε συγκεκριµνο σκεπτικ και µε σαφ ποιητικ πρθεση. Το σκεπτικ του εναι τι αγαπ( και σβεται την τοπικ οµ(δα χι µνο
λγω της κοινς καταγωγς και των επιτυχιν της, αλλ( κυρως επειδ οι πακτες
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της διαθτουν τσο τα εξωτερικ( θετικ( χαρακτηριστικ( (νι(τα, θρµη και γρηγορ(δα) σο και υψηλ συνοχ µε τη µητρα-οµ(δα: αγωνιστικ πνε!µα, συνεργασα και ευγενικ (µιλλα. Χ(ρη σε αυτ( τα γνωρσµατ( της η οµ(δα θριαµβε!ει
στα γπεδα και κατακτ( τις καρδις των οπαδν της, οι οποοι ξεπερνο!ν τα
καθηµεριν( τους προβλµατα απολαµβ(νοντας τη λαµπερ εµφ(νιση της οµ(δας
τους. Απ την (λλη µερι( η ποιητικ πρθεση του Σ(µπα εναι ευδι(κριτη. Κατ(
κ(ποιο τρπο συνεχζει την παρ(δοση των αρχαων ποιητν που υµνο!σαν τις
αθλητικς επιτυχες, πως, π.χ., ο Πνδαρος µε τους γνωστο!ς Ολυµπινικος του.
Η εισαγωγ (δ!ο πρτες στροφς) του ποιµατος χει υψηλ ρητορικ !φος, ο
ποιητς προβ(λλει το εγ του ενταγµνο αν(µεσα στους οπαδο!ς, προκειµνου
να απευθ!νει πανηγυρικ χαιρετισµ στην οµ(δα. Ο εγκωµιαστικς τνος παραµνει υψηλς και στο υπλοιπο ποηµα (µε κορ!φωση τους τελευταους στχους
της τρτης στροφς), καθς το κ!ριο µληµα του ποιητ εναι να µνηµεισει τη
δξα και να αναδεξει τη µεγ(λη κοινωνικ απχηση της οµ(δας. Στο τλος εξ(λλου του ποιµατος ο ποιητς δεν παραλεπει να αιτιολογσει την προσωπικ του
στ(ση, το !φος και το θος του κειµνου του, δηλνοντας ευθαρσς τι η λατρεα
του προς την οµ(δα εναι δικαιολογηµνη «για λα το!τα» που αυτ προσφρει
στο κοιν της.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
Στο αφιερωµνο στο ποδσφαιρο τε!χος του ∆ντρου (τχ. 133-134, Απρλιος-Ιο!νιος 2004) θα βρετε 28 πολ! ενδιαφροντα λογοτεχνικ(, δοκιµιακ( κεµενα και
συνεντε!ξεις ξνων συγγραφων, πρσφορα για τη διδακτικ πρ(ξη και βοηθητικ(
για την αν(θεση εργασιν στους µαθητς.
¶∏°∏
Ουµπρτο Σ(µπα, «Τοπικ οµ(δα», µτφρ. Ν. Αλιφρης, Το ∆ντρο, .π., σ. 95.

¡ π∫√™ Ã √À§π∞ƒ∞™
Η εσχτη των ποινν
™∆√Ã√™
Να διαβ(σουν οι µαθητς να διγηµα του Ν. Χουλιαρ( και να παρακολουθσουν
την ψυχικ νταση του µικρο! ρω( του, ο οποος, αν και παθιασµνος µε το ποδσφαιρο, αποκλεεται απ τα καλοκαιριν( ντρµπι.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τα «διεθν» καλοκαιριν µατς στην Αντ παρο
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Ο µικρς ∆αµιανς, το πθος του για το ποδσφαιρο και η επιθυµ α του να
συµµετσχει στην τοπικ οµδα, µε σκοπ τη ν κη των Ελλνων
Η πικρ α σθηση της απρριψης, τα απωθηµνα και η εκτνωση-εκδ κηση του
∆αµιανο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διγηµα εξιστορε µε χιο!µορ, ειρωνεα και ρεαλισµ την ψυχικ δοκιµασα του
∆αµιανο!, ο οποος αποκλεεται, λγω της µικρς ηλικας του, απ τους ποδοσφαιρικο!ς αγνες και βινει ντονα το συνασθηµα της απρριψης, της αδικας, αλλ(
και του πληγωµνου του πατριωτισµο!.
Η τριτοπρσωπη αφγηση και η γλσσα του διηγµατος εναι απλ και (µεση,
σχεδν προφορικ, χ(ρη στην ευρεα χρση καθηµερινο! λεξιλογου και ποδοσφαιρικς ορολογας. Το διγηµα χωρζεται σε εµφανες εντητες, καθς ο Χουλιαρ(ς
χει προβλψει τα σχετικ( ενδι(µεσα κεν(. Ο συγγραφας δνει αρχικ( εισαγωγικς
πληροφορες για τον ανθρπινο τ!πο και τη λαχτ(ρα του µικρο! ∆αµιανο! να παξει στα «διεθν» µατς του νησιο! του, το οποο το καλοκαρι µετατρπεται σε κοσµοπολτικο κντρο διερχµενων Βορειοευρωπαων τουριστν. Η λαχτ(ρα του µικρο!
να εκπροσωπσει, ως ντπιος και φανατικς του αθλµατος, την ελληνικ οµ(δα
εναι να εδος προσωπικο! στοιχµατος για την καταξωσ του στα µ(τια των µεγ(λων και των ξνων. Ακολουθε η περιγραφ του συνηθισµνου τρπου διεξαγωγς
των καλοκαιρινν µατς, τα οποα χουν εντελς ερασιτεχνικ, χαλαρ και ψυχαγωγικ χαρακτρα και προσφρονται ως παιδι( των ενλικων τουριστν που επιλγουν την Αντπαρο, για να αποβ(λουν το (γχος και το στρες της πιεσµνης αστικς
τους ζως. Ο ∆αµιανς µως, που κ(θε µρα παρακολουθε τα µατς, δε συµµερζεται καθλου αυτ την αν(γκη εκτνωσης των µεγ(λων, βλπει αλλις τα πρ(γµατα
και αντιµετωπζει το παιχνδι µε σοβαρτητα, θεωρντας τι µπορε να αναδεξει
αυτν και την οµ(δα του. Οι µεγ(λοι φυσικ( δεν τον παρνουν στα σοβαρ( και δε
συµµερζονται την αγωνα του να συµµετ(σχει στον αγνα. 9τσι διογκνονται µσα
του τα αισθµατα της απρριψης, τα απωθηµνα και η αν(γκη του για προβολ.
Αποφασζει λοιπν να δσει µια µοναχικ, φαντασιακ λ!ση στα απωθηµνα του
φορντας την κτρινη φανλα της ξνης οµ(δας και εκδικο!µενος τους συµπατριτες του, που δεν τον πστεψαν. Η (γρια χαρ( αλλ( και η µοναξι( της εκδκησς του,
η οποα δηλνεται δη απ τον ττλο ως «η εσχ(τη των ποινν», υπογραµµζουν την
υπονοµευτικ του αντδραση απναντι στην ελληνικ οµ(δα. Ο συγγραφας επιλγει να συνδσει αυτν τη στ(ση και τη χρονικ στιγµ του ∆αµιανο! µε τον επσης
µοναχικ περπατο της Σιλνας, µιας µικρς Ρουµ(νας που δουλε!ει στο νησ. ∆αµιανς και Σιλνα, ντπιος και µικρ εργαζµενη µεταν(στρια, αποστασιοποιηµνοι απ
την κοσµοπολτικη ζω της καλοκαιρινς Αντπαρου, αντιπροσωπε!ουν µια δικ
τους παιδικ, προσωπικ και κοινωνικ, εκδοχ της ζως.
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Νκος Εγγονπουλος, «Τα γκωλ-ποστ» [απσπασµα], Στην κοιλδα µε τους

ροδ$νες (1978), Dκαρος 1992.
;να σας λω:
λοι να τρξουµε αµσως
στα γκωλ-ποστ
παιδι!
στα γκωλ-ποστ!
γρυπνοι
-ακο µητη φρουρ

παντοιµοι
το µτι εδ$ εκε
να γρηγοροµε
µην αρχιν σουνε να πφτουνε
τα τρµατα βροχ
και ηττηθοµε

2. Ρο!λα Κακλαµαν(κη, «Ποδοσφαιρικο αγνες», Λ γο πριν, λ γο µετ, Καστα-

νιτης 1999.
Απ παιδ το ρεσε να κνει την µπλα σκαµνκι.
;χοντας µθει τους χειρισµος µιας τλειας ισορροπ ας
Μποροσε να κνει οτιδ ποτε.
Καθισµνος εκε , χρησιµοποι$ντας κθε µριο
Του σ$µατος και του πνεµατς του
Με τις ανλογες κιν σεις γεννοσε πλ θος λξεων
Και, αν χι ποι µατα, ργα –οτως ειπε ν αιωνιτητας–
Οπωσδ ποτε ανθρ$πους κατ’ εικνα και οµο ωσ του.
Καµι φορ και θεος.
>λα ταν αληθιν µε µνη εξα ρεση τα φτερ.
Αυτ που φυτρ$νουν στα γ πεδα των ποδοσφαιρικ$ν αγ$νων
Και βγα νουν απ τους αστραγλους των ποδι$ν
Για να εξαφαν σουν απ προσ$που γης τα παιδικ νειρα
Και να δ$σουν το πρ$το λκτισµα στην ποπτη αθωτητα των αγγλων.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ιαβ(στε τα ανθολογηµνα και προτεινµενα παρ(λληλα κεµενα της εντητας και
διαλξτε εκενο που σας αρσει περισστερο. Εξηγστε γιατ το επιλξατε και προσδιορστε το λογοτεχνικ πρσωπο που σας κνησε περισστερο την προσοχ.
¶∏°∏
Νκος Χουλιαρ(ς, «Η εσχ(τη των ποινν», Μια µρα πριν δυο µρες µετ, Νεφλη
1998, σ. 109-118.
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∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Παρλληλα κε µενα

Ειδικ( οι ποδοσφαιρφιλοι µαθητς µπορο!ν να διαβ(σουν τα προτεινµενα
παρ(λληλα κεµενα και το σχετικ αφιρωµα του περιοδικο! Το ∆ντρο.
Εκτς απ την κοινωνικ προσφορ( και την ξαρση που προσφρει το (θληµα µπορο!ν να χαρο!ν τα απολαυστικ( ποιµατα-παρωδες του Κ.Φ. Φαβ(κη [= Μµης Σουλιτης], Ποι µατα εν παρδω (1974).
2. ∆ηµιουργ α κριτικς στσης
Οι µαθητς θα προβληµατιστο!ν θετικ( για την απχηση του αθλητισµο! σε
ατοµικ και συλλογικ, τοπικ, εθνικ και παγκσµιο εππεδο.
3. Ευρτερες δραστηριτητες
Οι µαθητς µπορο!ν να συγκεντρσουν στοιχεα σχετικ( µε την ανοδικ
πορεα του ελληνικο! αθλητισµο!, µελετντας, π.χ., τις επιδσεις των Ελλνων αθλητν αν( (θληµα  τη σχση των Ελληνδων µε τον αθλητισµ.

[118]
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¡ π∫√™ ∫ ∞ƒ√À∑√™
Τα πουλι δ λεαρ του Θεο
™∆√Ã√™
Να απολασουν οι µαθητ!ς !να πο#ηµα που υµνε# την αγ&πη ως βασικ* αναγκαι+τητα και κυρ#αρχο α#σθηµα στη ζω* του ανθρ0που.
£∂ª∞∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√
Η συναισθηµατικ αξ α και η δναµη της αγπης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το πο#ηµα εντ&σσεται στην πρ0τη ποιητικ* συλλογ* του Ν. Καροζου, η οπο#α
χαρακτηρ#ζεται απ+ τολµηρ*, συγγενικ* µε τον υπερρεαλισµ+, εικονοποι#α, υψηλος τ+νους, λυρικ* δι&θεση και !ντονη συναισθηµατικ* φ+ρτιση (αγ&πη, !ρωτας,
ανθρ0πινη επικοινων#α και αναζ*τηση του Θεο, υπαρξιακ* αγων#α κ.&.). Η
αγ&πη λειτουργε# ως κριος στ+χος και στ*ριγµα κ&θε ελπ#δας στη ζω* του ποιητ*, ο οπο#ος εµφαν#ζεται εδ0 να εκφρ&ζει, µ!σα απ+ τον εµπνευσµ!νο ποιητικ+
του λ+γο, !να πανανθρ0πινο α#τηµα (χρ*ση α’ πληθυντικο προσ0που). ∆ιαβ&ζοντας προσεκτικ& το πο#ηµα και αναζητ0ντας σχολαστικ& τους πιθανος αποδ!κτες του, παρατηροµε +τι, παρ& τη µικρ* !κτασ* του, κατακλζεται απ+ γραµµατικ& πρ+σωπα. Παρατηροµε αρχικ& εξ&ρτηση του γ’ µε το α’ πληθυντικ+ πρ+σωπο, βασικ+τερο +µως ρ+λο πα#ζει η εναλλαγ* του β’ µε το γ’ ενικ+, η οπο#α !χει
σηµε#ο αναφορ&ς της το κατεξοχ*ν συλλογικ+ υποκε#µενο του ποι*µατος (α’ πληθυντικ+). Στο µεγαλτερο µ!ρος του το πο#ηµα αποτελε#, αρχικ& ευθε#α και στη
συν!χεια !µµεση, αναφορ& στην αγ&πη, η οπο#α !χει λυτρωτικ* δι&σταση. Ο ζωτικ+ς ρ+λος της διαχρονικ*ς και πανανθρ0πινης αγ&πης στη ζω* µας καταπολεµ&
την ανασφ&λεια και το ψυχικ+ κεν+ που δυναστεει το σγχρονο &νθρωπο. Το πο#ηµα συνδυ&ζει το προτρεπτικ+ µε το αποφατικ+, κ&ποτε ρητορικ+, φος, εν0 σε
αρκετ& σηµε#α ενσωµατ0νει θρησκευτικος, χριστιανικος υπαινιγµος (τροχο#:
!µµεση αναφορ& στο µαρτριο και στη δοκιµασ#α της π#στης9 καν0ν9 αµπ&ρι του
κορµιο: δι&κριση ψυχ*ς και σ0µατος9 οι &γγελοι και η χ0ρα τους κ.&.).
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Απ+στολος Παλος, [Η αγ&πη], «Α’ Προς Κορινθ#ους Επιστολ*», κεφ&λαιο 13,
στ#χοι 1-13.
Αν µπορ να λαλ λες τις γλσσες των ανθρπων, ακ µα και των
αγγλων, αλλ δεν χω αγπη για τους λλους, οι λ γοι µου ακογονται σαν χος χλκινης καµπνας  σαν κυµβλου αλαλαγµ ς. Κι αν
χω της προφητεας το χρισµα κι λα κατχω τα µυστρια κι λη τη
[120]
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γνση, κι αν χω ακ µα λη την πστη τσι που να µετακιν βουν,
αλλ δεν χω αγπη, εµαι να τποτα. Κι αν ακ µα µοιρσω στους
φτωχος λα µου τα υπρχοντα, κι αν παραδσω στη φωτι το σµα
µου να καε, αλλ δεν χω αγπη, σε τποτα δε µ’ ωφελε.
Εκενος που αγαπει χει µακροθυµα, χει και καλοσνη! εκενος που
αγαπει δε ζηλοφθονε! εκενος που αγαπει δεν κοµπζει οτε περηφανεεται! εναι ευπρεπς, δεν εναι εγωιστς οτε ευερθιστος!
ξεχνει το κακ που του χουν κνει. ∆ε χαρεται για το στραβ που
γνεται, αλλ µετχει στη χαρ για το σωστ . Εκενος που αγαπει λα
τα ανχεται! σε λα εµπιστεεται, για λα ελπζει, λα τα υποµνει.
Ποτ η αγπη δε θα πψει να υπρχει.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Για τον Νκο Καροζο, επιστηµονικ+ συµπ+σιο, =καρος 1996.
Η λξη, τχ. 88-89, 1989, σ. 885-891 (µε κε#µενα των Τ. Πατρ#κιου, Αλ. Ζ*ρα κ.&.).
Τσι&τσικας Θησ!ας, «Πρ0τη προσ!γγιση στην πο#ηση του Ν.∆. Καροζου», Θαλλ
[Χαν#ων], τχ. 3, 1991, σ. 122-141.
¶∏°∏
Ν#κος Καροζος (1926-1990), «Τα πουλι& δ!λεαρ του θεο, 2», Ποιµατα (1961). Τα ποιµατα, τ+µ. 1, =καρος 1993, σ. 17.

° π∞¡¡∏™ ª ∞°∫§∏™
Γιατ;
™∆√Ã√π
Να γνωρ#σουν οι µαθητ!ς το ανθρωποκεντρικ+ !ργο του Γι&ννη Μαγκλ*. Να
λ&βουν το φιλειρηνικ+ µ*νυµα του διηγ*µατος και να προβληµατιστον για τον
παραλογισµ+ του πολ!µου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πλεµος και απνθρωπη β α
Θτες και θµατα, νικητς και ηττηµνοι
Ειρ νη και ανθρωπισµς vs πλεµος και θηριωδ α
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το δι*γηµα αποτελε# µια ηχηρ* διαµαρτυρ#α του συγγραφ!α απ!ναντι στον παραλογισµ+ του πολ!µου και, ταυτ+χρονα, µια φιλειρηνικ* !κκληση προς +λους τους
[121]
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λαος, ανεξ&ρτητα απ+ εθνικ+τητα, γλ0σσα, πολιτισµ+. Ε#ναι φυσικ+, εποµ!νως,
η ερµηνευτικ* προσ!γγιση του !ργου να εστιαστε# κυρ#ως στο περιεχ+µενο και στα
µηνµατ& του και λιγ+τερο στους αφηγηµατικος τρ+πους και στα εκφραστικ&
µ!σα. Αρχικ& καλ+ ε#ναι να παρατηρ*σουν οι µαθητ!ς +τι στο αφηγηµατικ+ περιεχ+µενο δεν υπ&ρχουν τοπικο#, χρονικο# * ονοµατικο# δε#κτες, 0στε να µποροµε
να προσδιορ#σουµε το π+τε, πο και αν&µεσα σε ποιους συµβα#νουν τα διαδραµατιζ+µενα. Αυτ* ε#ναι προφαν0ς µια επιλογ* του συγγραφ!α, ο οπο#ος επιζητε#
να δε#ξει +τι σε !ναν π+λεµο δε µετρ&ει ποιος !χει το δ#κιο και ποιος το &δικο,
αλλ& το γεγον+ς +τι οι εµπ+λεµοι χ&νουν την ανθρωπι& τους και γ#νονται εναλλ&ξ
αθ0α θµατα και σκληρο# θτες. Π&νω ακριβ0ς σε αυτ* την απουσ#α δεικτ0ν
αναπτσσεται ο λογοτεχνικ+ς µθος, του οπο#ου το χαρακτηριστικ+ γν0ρισµα
ε#ναι οι συνεχε#ς ανατροπ!ς. Ο ν!ος στρατι0της τη µια στιγµ* προκαλε# τη συµπ&θεια του αναγν0στη, αφο παρουσι&ζεται ως θµα εν+ς πολ!µου που τον !χει
εξαχρει0σει, τον κρατ& µακρι& απ+ αγαπηµ!να πρ+σωπα και δεν τον αφ*νει να
απολασει «την +µορφη ζω* του ανθρ0που», την &λλη στιγµ* +µως προκαλε# την
απ!χθεια του αναγν0στη, αφο γ#νεται ο #διος αν&λγητος εκτελεστ*ς εν+ς συνανθρ0που του. Στη συν!χεια ο εκτελεστ*ς στρατι0της µετατρ!πεται σε τραγικ+
θµα, καθ0ς µετανι0νει φρικτ& και συντρ#βεται ο #διος απ+ την πρ&ξη του. Η
τελευτα#α εικ+να του στρατι0τη-θτη να κρατ& στην αγκαλι& του και να ζητ&
συγχ0ρεση απ+ το στρατι0τη-θµα σφραγ#ζει δραµατικ& την ιστορ#α και δ#νει
σαφ!στατο αντιπολεµικ+ µ*νυµα. Οι µαθητ!ς µπορον παρ&λληλα να επισηµ&νουν τις +µορφες εικ+νες της φσης στην αρχ* του διηγ*µατος, +ταν ο ν!ος στρατι0της ξαναγ#νεται &νθρωπος που απολαµβ&νει τη ζω*. Ακ+µα θα πρ!πει να
παρατηρ*σουν +τι ο συγγραφ!ας β&ζει τις #διες σκ!ψεις και τα #δια λ+για στους
δυο στρατι0τες, θ!λοντας να δε#ξει +τι, παρ& τις διαφορ!ς τους, +λοι οι &νθρωποι
!χουν κοιν!ς αν&γκες, συναισθ*µατα, αγων#ες και π+νους. Η επαναλαµβαν+µενη
προσφ0νηση «αδερφ! µου», &λλωστε, δ#νει το µ*νυµα της συναδ!λφωσης και της
ανθρ0πινης αλληλεγγης. Γενικ& το κε#µενο προσφ!ρεται για ελεθερο δι&λογο
αν&µεσα στους µαθητ!ς, οι οπο#οι !χουν ακοσει για πολ!µους σε δι&φορα σηµε#α
της γης, !χουν δει στην τηλε+ραση εικ+νες πολεµικ*ς β#ας, νεκρος και πληγωµ!νους κ&θε ηλικ#ας. Μπορε# να λειτουργ*σει λοιπ+ν ως αφορµ* για κοινωνικ+ προβληµατισµ+ και ευαισθητοπο#ηση, 0στε να αναπτξουν και οι #διοι αισθ*µατα
αλληλεγγης και ανθρωπισµο.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Στρ&της Μυριβ*λης, Η ζω εν τφω [απ+σπασµα], Βιβλιοπωλε#ον της Εστ#ας 1999.

/ταν νας λ φος λικος απ τις παπαρονες. Ξεκουραζ ταν να ροσικο
σνταγµα, που τραβοσε κι αυτ για το µτωπο. Εκε µας σταµατσανε κι εµς.
Εχε νερ µπ λικο και πρασινδα εκε δπλα. Στσαµε πυραµδες τα πλα και
φγαµε κοντ τους. Μας σµωσαν κτι µεγαλ σωµα παλικρια µε τριανταφυλ[122]
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λι µγουλα, µε χοντρς µπ τες και µπλοζες παιδιτικες δχως κουµπι. Τα
πηλκι τους εχαν κεραµδι στενοτσικο.
– Γκιρτς.
– Γκιρτς;
– Κριστιν;
– Κριστιν.
– Ορτοντ ξ;
– Ορτοντ ξ.
Μας δεχτκανε µε χαρς σχεδ ν παιδιτικες. Γελοσανε, κι εµες γελοσαµε,
µας χριζαν κονσρβες, σουγιδες. Με τα µεγλα τους χρια µς χτυποσανε
στην πλτη. Τραβοσανε και µας δεχναν απ την τραχηλι τους χρυσ, σεντεφνια σταυρουδκια και φυλαχτρια κρεµασµνα µε αλυσιδτσες. Σταυροκοπι ντανε µε τον ορθ δοξο τρ πο.
– Κριστιν! Κριστιν!
Φγαµε µαζ, κουβεντισαµε ρες δχως να καταλαβανει γρι ο νας απ’ τη
γλσσα τ’ αλλουνο. 6µως συνεννοηθκαµε περφηµα. Η αγπη κι η χτρα
χουν διεθν γλσσα.
2. Αντ0νης Σαµαρ&κης, «Το ποτ&µι», Ζητεται ελπς (1962), Ελευθερουδ&κης 19832,

σ. 21-25.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Ποιες οµοι+τητες και διαφορ!ς µε το δι*γηµα του Μαγκλ* !χει το απ+σπασµα

απ+ το µυθιστ+ρηµα του Μυριβ*λη * το δι*γηµα του Σαµαρ&κη;
2. Οργαν0στε στην τ&ξη σας µια εκδ*λωση εναντ#ον του πολ!µου, συγκεντρ0νο-

ντας αντιπολεµικ& κε#µενα, εικονογραφικ+ υλικ+ και τραγοδια. Μπορε#τε να
βρε#τε πολ πλοσιο υλικ+ στο !ργο µουσικοσυνθετ0ν +πως ο Μ&νος ΛοLζος, ο
Μ#κης Θεοδωρ&κης κ.&.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γκ+τοβος Θαν&σης Ν., Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ+µ. 5, Σοκ+λης 1992, σ. 280321.
Καραντ0νης Αντρ!ας, Πεζογρφοι και πεζογραφµατα της γενις του ’30, Παπαδ*µας 1977, σ. 327-338.
Σαχ#νης Απ+στολος, Πεζογρφοι του καιρο µας, Βιβλιοπωλε#ον της Εστ#ας 1967,
σ. 199-200.
Χατζ#νης Γι&ννης, «Αντ0νη Σαµαρ&κη, Ζητεται ελπς» [Βιβλιοκρισ#α], Να Εστα,
1.12.1956.
¶∏°∏
Γι&ννης Μαγκλ*ς (1909), «Γιατ#;», ∆εν υπρχουν αµαρτωλο (1956), ∆ωρικ+ς 19774.
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ª. ∫ ∞ƒ∞°∞∆™∏™
Η κυρα Ντσα
™∆√Ã√™
Να απολασουν οι µαθητ!ς !να δι*γηµα του σηµαντικο µεσοπολεµικο συγγραφ!α Μ. Καραγ&τση, το οπο#ο πιστεουµε +τι θα προκαλ!σει το ενδιαφ!ρον τους +χι
µ+νο επειδ* διαθ!τει χιοµορ και !χει επ#κεντρο τη µαθητικ* ζω*, αλλ& και γιατ#
θ#γει !να ερεθιστικ+ θ!µα που, συνειδητ& * ασυνε#δητα, απασχολε# τους εφ*βους:
το θ!µα της πρ0της αγ&πης και του πλατωνικο !ρωτα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τα πρ)τα ερωτικ σκιρτ µατα
Η µαθητικ ζω της εποχ ς και η σχολικ τξη
Ο ρλος της δασκλας ως µητρικο και ερωτικο υποκατστατου
Η )ριµη αποτ µηση της πρ)της αγπης και η αποµυθοπο ηση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με οικε#ο, εξοµολογητικ+ τ+νο ο Καραγ&τσης εισ&γει τον αναγν0στη στην υπ+θεση
του διηγ*µατος, δηλ0νοντας τον αυτοβιογραφικ+ χαρακτ*ρα της εξιστ+ρησης που
θα επακολουθ*σει στο κριο µ!ρος του διηγ*µατος. Ο εικοσ&χρονος συγγραφ!ας
ανατρ!χει στα µαθητικ& του χρ+νια, +ταν φοιτοσε στην τρ#τη δηµοτικο, και εξιστορε#, µε τη µ!θοδο της αναδροµικ*ς αφ*γησης, τον πλατωνικ+ του !ρωτα για τη
δασκ&λα του. Στο κριο µ!ρος της αφ*γησης ενσωµατ0νονται δι&σπαρτες αναφορ!ς και περιγραφ!ς της αγαπηµ!νης δασκ&λας –που εκ των υστ!ρων παροµοι&ζεται
µε ζωγραφικος π#νακες ροµαντικ*ς τεχνοτροπ#ας–, η λεπτα#σθητη µορφ* της οπο#ας
αποτυπ0νεται µ!σα απ+ την εξιδανικευτικ* µατι& εν+ς µικρο µαθητ*. Η αναδροµ* στο παρελθ+ν ε#ναι εστιασµ!νη στη σχολικ* πραγµατικ+τητα. Ο αφηγητ*ς απ+ τη
µια µερι& αποδ#δει πραγµατικ!ς καταστ&σεις (περιγραφ* της τ&ξης, παιχν#δια, σκασιαρχε#ο, µ&θηµα κ.&.) και απ+ την &λλη εµποτ#ζει τις αναµν*σεις του µε στοχαστικ*, ερµηνευτικ* * αυτοειρωνικ*, δι&θεση, η οπο#α λειτουργε# στο κε#µενο ως εσωτερικ+ς µον+λογος («Θα µου πε#τε, π0ς θυµ&µαι στερα απ+ τ+σα χρ+νια…») και
αποτελε# µ!ρος της συνεχ+µενης διαλογικ*ς σχ!σης του συγγραφ!α µε τον αναγν0στη, σµφωνα µε τις τεχνικ!ς προδιαγραφ!ς της αφ*γησης που !θεσε ο συγγραφ!ας
στην εισαγωγ* του διηγ*µατος. Μ!σα απ+ αυτ!ς τις παρεκβ&σεις διακρ#νουµε τα
βασικ& γνωρ#σµατα του συγγραφικο !ργου του Καραγ&τση (κοσµοπολιτισµ+ς,
αισθητικ* καλλι!ργεια, ψυχαναλυτικ* οπτικ*, αφηγηµατικ!ς τεχνικ!ς, χιοµορ και
αυτοαναφορικ+τητα, διακειµενικ+τητα κ.&.). Ευδι&κριτος ε#ναι επ#σης ο ψυχαναλυτικ+ς χαρακτ*ρας της αυτοαν&λυσ*ς του, η οπο#α !χει σκοπ+ να ανατ&µει τα αισθ*µατα, τις µχιες σκ!ψεις, ακ+µα και τους φανταστικος διαλ+γους του µικρο µαθη[124]
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τ* µε την πλατωνικ* ερωµ!νη του. Μ!σα απ+ τη συνεχ* αν&λυση των αυθ+ρµητων
αντιδρ&σεων του παιδιο (αγ&πη, αντιζηλ#α, παρ&πονο, φθ+νος) που, µετ& το γ&µο
της κυρ#ας Ν#τσας µε το λοχαγ+, γν0ρισε την ερωτικ* απογο*τευση, σε συνδυασµ+
µε τη δραµατικ* δι&ψευση της εκπα#δευσης (απ+ «ιεροτελεστ#α» !γινε µαρτριο,
εξαιτ#ας της &σχηµης γεροντοκ+ρης δασκ&λας), σκιαγραφε#ται ο αφηγητ*ς ο οπο#ος,
µε χιοµορ και αποµυθοποιητικ* δι&θεση, επαναξιολογε# τα περασµ!να π&θη του.
Στο τελευτα#ο µ!ρος του διηγ*µατος η µορφ* της κυρ#ας Ν#τσας και ο πλατωνικ+ς
!ρωτας του παλιο της µαθητ* αποκαθ#στανται στις πραγµατικ!ς τους διαστ&σεις.
Ο αφηγητ*ς !χει πλ!ον αποµυθοποι*σει το πρ0το ερωτικ+ του σκ#ρτηµα, αντιµετωπ#ζει µε τρυφερ+τητα αλλ& και (αυτο)ειρωνε#α το παλι+ συµβ&ν, βρ#σκεται µ&λιστα
στην ευχ&ριστη θ!ση να βι0νει την αντιστροφ* των ρ+λων του ιδ#ου σε σχ!ση µε το
αλλοτιν+ πρ+τυπο της δασκ&λας του: εκε#νη ε#ναι απλ0ς µια ευτυχισµ!νη σζυγος
συνταγµατ&ρχη και µητ!ρα, +µως ο παλι+ς µαθητ*ς της βρ#σκεται τ0ρα σε πλεονεκτικ* θ!ση9 ε#ναι νε+τερος (στο παρελθ+ν η µικρ* του ηλικ#α *ταν γι’ αυτ+ν µειον!κτηµα στη σχ!ση του µε την κα Ν#τσα) και µεγαλτερος, δηλαδ* αναγνωρισµ!νος
πια συγγραφ!ας. Σε αυτ+ το σηµε#ο ο Καραγ&τσης β!βαια υπερβ&λλει, καθ0ς το δι*γηµα αυτ+ ε#ναι νεανικ+. Σπεδει να εκφρ&σει +µως τη συγγραφικ* φιλοδοξ#α του,
η οπο#α σντοµα επαληθετηκε µε την αν&δειξ* του σε σηµαντικ+ πεζογρ&φο του
µεσοπολ!µου. Κλε#νοντας πονηρ& το µ&τι στον αναγν0στη του, µε τον οπο#ο επιδ#ωξε και διατ*ρησε &ριστη επικοινων#α, ο αφηγητ*ς εκµυστηρεεται εντ!λει την
κατ&ληξη της πρ0της, πλατωνικ*ς, αγ&πης του…
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Λιλ#κα Ν&κου, «Η κυρ#α Ντορεµ#» (1955), Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ+µ. 6,
Σοκ+λης 1993, σ. 215-220.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Εντοπ#στε τα σηµε#α +που ο συγγραφ!ας αναφ!ρεται στην ηλικιακ* διαφορ&

αν&µεσα σε αυτ+ν και τη δασκ&λα του. Π0ς αντιµετωπ#ζει κ&θε φορ& τη διαφορ& τους;
2. Π0ς δικαιολογε# ο συγγραφ!ας το γεγον+ς +τι θυµ&ται πολ καλ& τα συµβ&ντα
της παιδικ*ς του ηλικ#ας;
3. ∆ιαβ&στε τον ορισµ+ του διηγ*µατος στο Λεξικ λογοτεχνικν ρων και ελ!γξτε αν το δι*γηµ& µας διαθ!τει τα απαρα#τητα χαρακτηριστικ& αυτο του λογοτεχνικο ε#δους.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 258, 1991.
Η λξη, τχ. 44, 1985.
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Καραντ0νης Αντρ!ας, Πεζογρφοι και πεζογραφµατα της γενις του ’30, Παπαδ*µας 1977, σ. 139-156.
Μπερλ*ς Mρης, Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ+µ. 4, Σοκ+λης 1996, σ. 262-345.
Να Εστα, τχ. 1729, 2000.
Τετρδια Ευθνης, τχ. 14, 1981.
¶∏°∏
Μ. Καραγ&τσης (1908-1960), «Η κυρ#α Ν#τσα», Ανκδοτα νεανικ κεµενα, Βιβλιοπωλε#ον της Εστ#ας 1985, σ. 31-38.

∑ øƒ∑ ™ ∞ƒ∏
Και πλι στο σχολεο…
™∆√Ã√π
Να γνωρ#σουν οι µαθητ!ς !να εφηβικ+, αυτοβιογραφικ+, µυθιστ+ρηµα της Ζωρζ
Σαρ*. Να συσχετ#σουν την ατµ+σφαιρα που επικρατοσε στην εκπα#δευση την
παλαι+τερη εποχ* µε τις δικ!ς τους εφηβικ!ς και σχολικ!ς εµπειρ#ες.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η επιστροφ στο σχολε ο µετ τις θερινς διακοπς
Χαρακτ ρες κοριτσι)ν και φιλ ες
Κοινωνικς συνθ κες και παιδαγωγικς αντιλ ψεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κε#µενο δεν παρουσι&ζει ερµηνευτικ& προβλ*µατα, η υπ+θεση και η αφηγηµατικ* τεχνικ* του ε#ναι οικε#α στους µαθητ!ς της ΒN τ&ξης. Μια τ&ξη συµµαθητρι0ν
συναντιονται στο σχολε#ο µετ& τις διακοπ!ς, συζητον τις καλοκαιριν!ς εµπειρ#ες
τους και ανταλλ&σσουν τα µικρ& µυστικ& της εφηβε#ας. Κυριαρχε# µια ατµ+σφαιρα
κεφιο, χαρ&ς και νεανικ+τητας, που αναδεται µ!σα απ+ τους ζωντανος διαλ+γους των κοριτσι0ν, σχετικ& µε τις φιλ#ες, τους χαρακτ*ρες και τα ενδιαφ!ροντ&
τους. Τα πρ+σωπα της αφ*γησης διαθ!τουν σκηνικ* παρουσ#α, επειδ* η υπ+θεση
στηρ#ζεται στο δι&λογο, !τσι το κε#µενο !χει θεατρικ+ χαρακτ*ρα και προσφ!ρεται
για δραµατοπο#ηση. Π#σω, ωστ+σο, απ+ τις αθ0ες κουβ!ντες των κοριτσι0ν µπορε#
ο αναγν0στης να «διαβ&σει» τις διαφορετικ!ς συνθ*κες ζω*ς καθεµι&ς, να πληροφορηθε# για τις κοινωνικ!ς ιδ!ες, τις προκαταλ*ψεις και τα ταµπο της εποχ*ς.
Αντ#στοιχα η παιδαγωγικ* στ&ση της διευθντριας και της φιλολ+γου µπορον να
σχολιαστον αναλυτικ& απ+ τους µαθητ!ς.
Ως προς τις αφηγηµατικ!ς τεχνικ!ς, !χουµε τριτοπρ+σωπη αφ*γηση µε µηδενι-
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κ* εστ#αση (δεν υπ&ρχει οπτικ* γων#α). Ο αφηγητ*ς αν*κει στον τπο του παντογν0στη, που εισδει ακ+µα και στην ψυχ* των ηρ0ων. Σε !να τουλ&χιστον σηµε#ο
+µως οι µαθητ!ς µπορον να παρατηρ*σουν +τι παρεµβα#νει στην αφ*γηση η συγγραφ!ας Ζωρζ Σαρ*, η οπο#α αποχαιρετ& «το Ποζελ&κι», την πραγµατικ* της
φ#λη, τραγουδ#στρια Ποζ!λι. Η διδασκαλ#α αυτο του κειµ!νου ε#ναι απλ* και
διασκεδαστικ* υπ+θεση τ+σο για τον καθηγητ* +σο και για τους µαθητ!ς. Επ#σης
το θ!µα του συµπ#πτει µε εµπειρ#ες και βι0µατα των µαθητ0ν, οι οπο#οι, κατ& την
!ναρξη κ&θε σχολικ*ς χρονι&ς, συµπεριφ!ρονται µε αν&λογο τρ+πο και χαρακτηρ#ζονται απ+ συναισθηµατικ* δι&θεση παρ+µοια µε εκε#νη των παλι0ν συµµαθητρι0ν του αποσπ&σµατος.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ευγεν#α Φακ#νου, Αστραδεν, Κ!δρος 198912.
2. Οδυσσ!ας Ελτης, «Το “Τετρ&διον της Μαθητρ#ας”», Τα ρω του ρωτα (1972),

Oψιλον 1986.
Κοιµµαι κι ονειρεοµαι προβλµατα
λα τα πυθαγ ρεια θεωρµατα
τα θαµατα της τριγωνοµετρας
µσα στο µπλε «Τετρδιον της Μαθητρας»
Απ’ την αρχ την Κθοδο των Αχαιν
τις µχες των Ελλνων κατ των Περσν
να µθω για τον π λεµο της Τροας
µσα στο µπλε «Τετρδιον της Μαθητρας»
Των αγοριν τα κεφαλαα ον µατα
και τα γυµν σχεδιασµνα σµατα
παλι λογα και λ για της λατρεας
µσα στο µπλε «Τετρδιον της Μαθητρας».
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Κατσ#κη-Γκ#βαλου Mντα, «Ζωρζ Σαρ*, Νιντ», Το θαυµαστ ταξδι, Πατ&κης 1995, σ.
148-151.
Συν!ντευξη της Ζωρζ Σαρ*, Η Λσχη των Εκπαιδευτικν, τχ. 11, 1995, σ. 3-6.
¶∏°∏
Ζωρζ Σαρ* (1925), «Και π&λι στο σχολε#ο…», Ε.Π., Πατ&κης 1995, σ. 119-122.
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∞ ¡∆√À∞¡ ¡ ∆∂ ™ ∞π¡∆ -∂ •À¶∂ƒÀ
Ο µικρς πργκιπας και η αλεπο
™∆√Ã√™
Να κατανο*σουν οι µαθητ!ς την αξ#α της φιλ#ας και των ανθρ0πινων σχ!σεων
µ!σα απ+ το συµβολικ+ αυτ+ παραµθι.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η σηµασ α της προσωπικ ς επαφ ς µε τους ανθρ)πους και τα πργµατα
Το «ηµρωµα»: η καλλιργεια µιας συναισθηµατικ ς σχσης
Η κοινωνικοπο ηση και η συναισθηµατικ ωρ µανση του παιδιο
Οι συµβολισµο που κρβονται π σω απ τους αφηγηµατικος ρλους
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το συµβολικ+ αυτ+ παραµθι γρ&φτηκε το 1940 στην Αµερικ*, +που ε#χε καταφγει ο Εξυπερ µετ& την υποταγ* της Γαλλ#ας στη Γερµαν#α. Το περιεχ+µεν+ του
αποτελε# !να µ*νυµα στη δοκιµαζ+µενη πατρ#δα του, µακρι& απ+ την οπο#α νι0θει
εξ+ριστος και χαµ!νος, +πως ο µικρ+ς πρ#γκιπας µακρι& απ+ τον πλαν*τη του.
Τ+σο ο καθηγητ*ς +σο και οι µαθητ!ς γνωρ#ζουν +τι το κε#µενο ε#ναι !να συµβολικ+ παραµθι, µε +λα τα πλεονεκτ*µατα που αυτ+ συνεπ&γεται για την αναγνωστικ* τους ανταπ+κριση. Τ+σο οι παραµυθιακο# ρ+λοι (πρ#γκιπας, τριαντ&φυλλα, αλεπο) +σο και οι συµβολισµο# που αυτο# υποκρπτουν (βαθµια#α πορε#α του
ανθρ0που προς τη γν0ση µ!σω της κοινωνικοπο#ησης / µετ&βαση απ+ τον κ+σµο
του παιδιο στην πραγµατικ* ζω*, στις σχ!σεις και στις υποχρε0σεις του ενηλ#κου)
γ#νονται εκολα κατανοητο# εκολα απ+ τους µαθητ!ς. Ο καθηγητ*ς καλ+ θα *ταν
να επιµε#νει περισσ+τερο στη διαδικασ#α του «ηµερ0µατος», της µησης δηλαδ*
τ+σο στους καν+νες +σο και στην οµορφι& της κοινωνικ*ς ζω*ς, προετοιµ&ζοντας
το !δαφος για µια χρ*σιµη ανταλλαγ* απ+ψεων αν&µεσα στους µαθητ!ς, σχετικ&
µε τα θ!µατα της φιλ#ας, των ανθρ0πινων σχ!σεων, αλλ& και του σεβασµο της διαφορετικ+τητας στο κοινωνικ+ µας περιβ&λλον.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Τ+λης Νικηφ+ρου, «Qζησα χρ+νια και δεν !µαθα», Γαλζιο βαθ σαν αντο, Ν!α
Πορε#α 1999.
<ζησα χρ νια, διβασα, ταξδεψα, µως ποτ δεν µαθα ποιος εµαι, τι εναι ο δρ µος και πο βγζει. =σως τα µτια µου να θµπωσαν χνη ζως κρυσταλλωµνα
στις σελδες, κτω απ’ το φως σα κοιτοσα και δεν βλεπα, εκενοι που πολ αγπησα, ανδεοι σαν εµνα. <ζησα χρ νια και δεν πρα απντηση γι’ αυτ που
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αστρφτει µσα µου, αυτ που µου ’δωσε πνο και µε σκοτνει. <ζησα χρ νια και
δεν µαθα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 330, 1994 (γρ&φουν οι Ειρ. Παπασπυρ#δου, Π.Α. Σιµ+ν, Α. Μισελ&ν κ.&.).
¶∏°∏
Αντου&ν Ντε Σαιντ-Εξυπερ, Ο µικρ ς πργκιπας, µτφρ. Στρατ*ς Τσ#ρκας, Ηριδαν+ς 1983, σ. 68-72.

π µ∞¡ ° ∫√§
Μαλαισιακ τραγοδια
™∆√Ã√™
Να απολασουν οι µαθητ!ς !να λιτ+ ερωτικ+ πο#ηµα, !ξοχο δε#γµα ποιητικ*ς αλλ&
και µεταφραστικ*ς τ!χνης.
£∂ª∞∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√
Το α σθηµα της γλυκις ψυχοσωµατικ ς προσµον ς του ερωτικο συντρφου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητ!ς µπορον &µεσα να απολασουν αυτ+ το λεπτα#σθητο ερωτικ+ πο#ηµα
και, αν !χουν γνωρ#σει το ερωτικ+ συνα#σθηµα, µπορον εξ#σου &µεσα να αισθανθον την ερωτικ* συγκ#νηση, την ψυχικ* αναστ&τωση και την ανυποµονησ#α, που
διακατ!χουν το πρ+σωπο του ποι*µατος λ#γο πριν απ+ τη συν&ντηση µε την/τον
αγαπηµ!νη/ο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Γι&ννης Ρ#τσος, «Φως», Ασκσεις (1960). Ανθολογα Γιννη Ρτσου, επιλογ* Χρσα
Προκοπ&κη, Κ!δρος 2000, σ. 122.
<να κλαδκι µυγδαλις
µπρος στο παρθυρο,
να κλαδκι µοναχ
σου κρβει το µισ χωρι .
Ο ρωτας µε την παλµη του
σου κρβει λο τον κ σµο.
Μνει το φως µονχα.
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™À°∫ƒπ™∏
Συγκρ#νετε την εκδ*λωση της ερωτικ*ς αγ&πης στα ποι*µατα του Γκολ και του
Ρ#τσου. Αναφερθε#τε επ#σης στο ρ+λο που !χει η φση στα τρ#α ποι*µατα.
¶∏°∏
Ιβ&ν Γκολ, Μαλαισιακ τραγοδια, 4, µτφρ. Ε.Χ. Γονατ&ς, Στιγµ* 1988, σ. 10.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Σνδεση µε την εφηβικ ηλικ α και τη σχολικ ζω

Τα περισσ+τερα κε#µενα της εν+τητας συνδ!ονται µε βι0µατα και συναισθηµατικ!ς καταστ&σεις της εφηβικ*ς ηλικ#ας, σε ατοµικ+ και συλλογικ+ επ#πεδο.
Ε#ναι σκ+πιµο λοιπ+ν να επιλ!ξουµε αρχικ& τα οικε#α αυτ& κε#µενα και στη
συν!χεια να επεκταθοµε σε ευρτερες !ννοιες και εκδηλ0σεις αγ&πης και
ανθρωπισµο.
2. Σγκριση και ευρτερη συζ τηση
Με αφορµ* το αντιπολεµικ+ κε#µενο του Μαγκλ* µπορε# να προκψει ευρτερος προβληµατισµ+ς σχετικ& µε το κοινωνικ+ αγαθ+ της ειρ*νης, τα ανθρωπιστικ& αισθ*µατα ακ+µα και µ!σα στην αγρι+τητα του πολ!µου κ.&.
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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™
Θερµοπλες
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να ποηµα του Καβ$φη, µε επκεντρο τη διαχρονικ*
συµβολικ* σηµασα που χουν οι «Θερµοπ-λες» για κ$θε $νθρωπο ο οποος, παρ$
τις δυσκολες, µνει πιστ.ς στις αξες και υπερασπζεται τα ιδανικ$ του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τιµ σε αυτο ς που αγωνστηκαν και πθαναν ηρωικ
Το θος και η υψηλ συνασθηση του χρους
Η σθεναρ αντσταση παρ την πλρη επγνωση για τις µοιραες εξελξεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητς γνωρζουν την ιστορικ* σηµασα της µ$χης των Θερµοπυλ2ν και µπορο-ν να αντιληφθο-ν ικανοποιητικ$ τη συν$φεια του καβαφικο- ποι*µατος µε τα
αρχαα επιγρ$µµατα που τιµο-ν τους ηρωικο-ς µαχητς. Η αν$γνωση του προτειν.µενου παρ$λληλου κειµνου δνει µια πληρστερη εικ.να για αυτ* την πτυχ* της
καβαφικ*ς θεµατικ*ς και ποησης, η οποα µπορε να γνει αντικεµενο σ-ντοµης
πραγµ$τευσης στην τ$ξη (η ειδικ* σχση του Καβ$φη µε την ιστορα), σε συσχετισµ.
µε το προτειν.µενο παρ$λληλο κεµενο. Ο καθηγητ*ς θα πρπει να επικεντρ2σει το
ενδιαφρον των µαθητ2ν του στις υψηλς ηθικς αξες που εκφρ$ζουν οι µαχητς
(«τιµ*», «χρος», «δκαιοι κ’ σοι», «γενναοι») σε συνδυασµ. µε την ανθρ2πινη φ-ση
τους («λ-πη κ’ ευσπλαχνα», «αλ*θεια οµιλο-ντες», «προβλπουν»). Οι απλο αυτο
$νθρωποι, που χουν διαπαιδαγωγηθε µε τα σπαρτιατικ$ ιδε2δη της γενναι.τητας
και της φιλοπατρας, αγαπο-ν τη ζω* και εµφορο-νται απ. ανθρ2πινα συναισθ*µατα: γνωρζουν την αλ*θεια, εκτιµο-ν τις δ-σκολες περιστ$σεις και προβλπουν την
κβαση της $νισης µ$χης. Με πλ*ρη επγνωση επιλγουν να θυσιαστο-ν ταυτζοντας
στο εξ*ς το .νοµ$ τους µε τη συµβολικ* σηµασα που δηλ2νει ο τ.πος «Θερµοπ-λες»
για .λους τους ανθρ2πους που µνουν πιστο στις αξες τους και, παρ$ τα εµπ.δια
και την προδοσα, επιµνουν να αγωνζονται για να τις διαφυλ$ξουν.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κ.Π. Καβ$φης, «Υπρ της Αχαϊκ*ς Συµπολιτεας πολεµ*σαντες» (1922), Ποιµατα,
τ.µ. 2, <καρος 198315 σ. 31.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆$λλας Γι$ννης, Καβ φης και ιστορα, Ερµ*ς 1986.
Σαββδης Γ.Π., Μικρ καβαφικ , τ.µ. 1, Ερµ*ς 1985.
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¶∏°H
Κ.Π. Καβ$φης, «Θερµοπ-λες», Ποιµατα, τ.µ. 1, <καρος 198315, σ. 103.

∂ §§∏ ∞ §∂•π√À
µως ο µπαµπ ς δεν ερχταν
™∆√Ã√π
Να ευαισθητοποιηθο-ν οι µαθητς για τα προβλ*µατα της φτ2χειας και της στρησης που αντιµετ2πιζαν και αντιµετωπζουν κ$ποιοι συν$νθρωπο µας. Να εκτιµ*σουν την ψυχικ* δ-ναµη των ανθρ2πων που υποµνουν, χωρς να λυγζουν µπροστ$ στις δυσκολες τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µονογονεϊκ οικογνεια και οι δ σκολες συνθκες της µεταπολεµικς
εποχς
Το πρβληµα της επιβωσης
Παιδικ αθωτητα και σκληρ πραγµατικτητα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το δι*γηµα χει γραφτε στα 1954 και σκιαγραφε τις οδυνηρς συνπειες του Εµφυλου στην καθηµεριν* οικογενειακ* ζω*. Η µ$να του διηγ*µατος παλε-ει µ.νη της
για να επιβι2σει µε τα δυο µικρ$ παιδι$ της, καθ2ς ο $ντρας της εναι εξ.ριστος. Η
$θλια οικονοµικ* της κατ$σταση παρνει τραγικς διαστ$σεις .ταν φτ$νουν οι γιορτς των Χριστουγννων. Στο βαρ- κλµα της στρησης και στον υπερ$νθρωπο
αγ2να της να αντεπεξλθει στις δυσκολες προστθενται οι ανικανοποητες επιθυµες των παιδι2ν για χαρ$ και παιχνδι. Τα παιδι$, ακ.µα και σε συνθ*κες δυσβ$στακτες για τους µεγ$λους, διατηρο-ν µια αισι.δοξη και χαρο-µενη δι$θεση, η
οποα στο δι*γηµα εκφρ$ζεται µε την επιθυµα τους να αποκτ*σουν το πολυπ.θητο παιχνδι της βιτρνας, το τρεν$κι. Η συγγραφας αναπαρ$γει τις εικ.νες απ. το
παραµ-θι του Fντερσεν «Το κοριτσ$κι µε τα σπρτα», χωρς ββαια το τραγικ. τλος
εκενου. Απλ2ς το .νειρο των παιδι2ν για µια χαρο-µενη ζω* ταυτζεται µε τα
εκθµατα της λαµπερ*ς βιτρνας. Οι µαθητς µπορο-ν να σχολι$σουν την ωριµ.τητα που δεχνουν οι δι$λογοι των παιδι2ν, η οποα δικαιολογεται µεν απ. τις σκληρς εµπειρες που χουν βι2σει, αλλ$ προκ-πτει και απ. την πρ.θεση της συγγραφα Gλλης Αλεξου να συγκιν*σει και να θξει σ-γχρον$ της κοινωνικ$ προβλ*µατα. Ας µην ξεχν$µε .τι και η δια πρασε µεγ$λο µρος της ζω*ς της εκπατρισµνη
στη Ρουµανα (1949-1962). Καλ. εναι επσης να επισηµανθε .τι η φρ$ση «ο µπαµπ$ς δεν ερχ.ταν» (και οι λοιπς συναφες εκφρ$σεις) λειτουργε ως αφηγηµατικ.
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µοτβο (leitmotiv) που προωθε τη δρ$ση και δηµιουργε δραµατικ* νταση στην
αφ*γηση. Ως προς τη µορφ*, µπορε να επισηµανθε η χρ*ση του διαλ.γου, που δνει
θεατρικ* δι$σταση στην αφ*γηση και προβ$λλει τους χαρακτ*ρες αν$γλυφους και
φυσικο-ς.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Αλξανδρος Παπαδιαµ$ντης, «Πατρα στο σπτι!», παντα, τ.µ. 3, ∆.µος 1984, σ.
89-94.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Συνεχστε το δι*γηµα * γρ$ψτε να $λλο, περιγρ$φοντας τα επ.µενα Χριστο-γεννα των παιδι2ν, που τα περνο-ν µαζ µε τον πατρα τους. ∆2στε τον ττλο
«Ο µπαµπ$ς *ρθε!».
2. ∆ετε την κινηµατογραφικ* ταινα του Εµρ Κουστουρτσα Ο µπαµπ ς λεπει
ταξδι για δουλεις.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αλεξου Gλλη, Μελετµατα, επιµλεια Θ. Πυλαριν.ς, Βιβλιοθ*κη Τρ$πεζας Αττικ*ς 2003.
Παναγιωτ.πουλος Ι.Μ., Τα πρσωπα και τα κεµενα, Αετ.ς 1943, σ. 136-143.
Παπαγεωργου Κ2στας, Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ.µ. 2, Σοκ.λης 1996, σ.
168-217.
¶∏°∏
Gλλη Αλεξου (1894-1988), «Mµως ο µπαµπ$ς δεν ερχ.ταν», Προσοχ συν νθρωποι (1978), Καστανι2της 19883, σ. 95-100.

¢ ∏ª∏∆ƒ∞ Ã. Ã ƒπ™∆√¢√À§√À
Για να παιδ που κοιµ ται
™∆√Ã√™
Να ρθουν σε επαφ* οι µαθητς µε να κεµενο που αναφρεται στη σ-γχρον* µας
πραγµατικ.τητα και χει ως επκεντρο τις σκληρς συνθ*κες ζω*ς και τον καθηµεριν. αγ2να που δνει νας µικρ.ς µεταν$στης για να επιβι2σει.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο καθηµερινς αγ#νας για επιβωση
Η ξενιτι, η ορφνια και η κοινωνικ περιθωριοποηση του µικρο παιδιο
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο ττλος «Για να παιδ που κοιµ$ται» δε µας προϊδε$ζει αρχικ$ για το θµα του
ποι*µατος. Ο ττλος λειτουργε κ$πως παραπλανητικ$ (θα ταριαζε σως σε νανο-ρισµα * σε να λυρικ. ποηµα), εν2 χει στην πραγµατικ.τητα κυριολεκτικ* σηµασα: .λη η ποιητικ* περιγραφ* µοι$ζει να παραστκει, σιωπηλ$ αλλ$ στοργικ$, τη
µοναχικ* ν-χτα και τον -πνο του παιδιο- στο µηχανοστ$σιο του εργοστασου. Το
µικρ. παιδ που .λη τη µρα «δουλε-ει στα φαν$ρια» εναι, δυστυχ2ς, µια εικ.να
της σ-γχρονης πραγµατικ.τητας. Τα ατια του δυσ$ρεστου αυτο- φαινοµνου εναι
πολλ$ και συνδονται κυρως µε την οικονοµικ* εκµετ$λλευση ασθεν2ν κοινωνικ2ν οµ$δων, .πως οι αν*λικοι και οι µεταν$στες * το χαµηλ. βιοτικ. εππεδο ορισµνων µειονοτ*των, .πως οι τσιγγ$νοι. Το παιδ, σ-µφωνα µε τα στοιχεα του ποι*µατος, αν*κει στην κατηγορα των µεταναστ2ν και εµφανζεται εντελ2ς «ξεριζωµνο» απ. τον τ.πο και τους οικεους του, πλ*ρως απογυµνωµνο απ. κ$θε
ανθρ2πινη παρουσα και συναισθηµατικ* κ$λυψη. Η µοναχικ* µορφ* του, αν$µεσα στα χιλι$δες αυτοκνητα και την κνηση της λεωφ.ρου, στηρζεται µ.νο στο
νστικτο της αυτοσυντ*ρησης και στη βιοπ$λη για την εξασφ$λιση του επιο-σιου
και των απαιτο-µενων χρηµ$των για τη νυχτεριν* του στγαση στο εργοστ$σιο,
συντροφι$ µε τις αναθυµι$σεις του ατµο- των µηχαν2ν.
Το ποηµα οργαν2νεται σε δ-ο αφηγηµατικο-ς χρ.νους (παρ.ν-παρελθ.ν), οι
οποοι, αν και διαφρουν σηµαντικ$ µεταξ- τους, χουν σχεδ.ν κοινς επιπτ2σεις
στη στερηµνη ζω* του παιδιο-, η κατ$σταση του οποου φανεται .τι διαρκ2ς χειροτερε-ει καθ2ς η οικογνει$ του πιθαν.ν απορφανζεται. Στο µεγαλ-τερο µρος
του το ποηµα αναφρεται στο παρ.ν του µικρο- βιοπαλαιστ*, που εκτυλσσεται
καθηµεριν$ σε µια λεωφ.ρο µεγ$λης ελληνικ*ς π.λης: καθαρζει τα τζ$µια των αυτοκιν*των για να εξασφαλσει µερικ$ κρµατα, εισπρ$ττει .µως και την «ε-λογη αγαν$κτηση» των οδηγ2ν. Η υπ.µνηση του παρελθ.ντος δεν πα-ει να υπ$ρχει στο
παρ.ν, ακ.µα και στα ξνα ρο-χα που φορ$ει το παιδ: ξεκουρ$ζεται σκεπασµνος
µε το παλτ. του αδερφο- του * θυµ$ται το γυναικεο µαντλι µε το οποο τον προστ$τευε η µ$να του, για να µην κρυολογ*σει. Το παρελθ.ν του .µως κυρως συνδεται µε τη µακριν* µν*µη (.χι τη νοσταλγα) του τ.που του και τις πρ2τες ενθυµ*σεις
της ελληνικ*ς γλ2σσας, οι οποες προφαν2ς οφελονται στην ελληνικ* ρζα του απ.
τα ρωσικ$ παρ$λια του Ε-ξεινου Π.ντου. Το $λλοτε και το τ2ρα µοιραα λειτουργο-ν συγκριτικ$ και η ποι*τρια επιλγει να τα συνδσει ειδικ.τερα µε την ασθηση
της ελληνικ*ς γλ2σσας: η ελληνικ* λαλι$ της διασπορ$ς, που πρωτο$κουσε το παιδ
απ. τον (στερηµνο επσης) δ$σκαλ. του, απχει τ.σο πολ- απ. το γλωσσικ. νδαλµα του Οδυσσα Ελ-τη («σαν β.τσαλα γυαλιστερ$ µεγ$λης θ$λασσας») και την
πολιτισµικ* επιβολ* της κοιν*ς ελληνικ*ς, που προ2θησε ως τα β$θη της Ασας ο
Μγας Αλξανδρος. Η παιδικ* οπτασα της ελληνικ*ς γλ2σσας και µητρ.πολης
συντρβεται καθηµεριν$ µες στη σκληρ* πραγµατικ.τητα της βιοπ$λης, της κοινωνικ*ς αποξνωσης και της περιθωριοποησ*ς του.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Σωτ*ρης ∆ηµητρου, «Σαν τα χελιδ.νια, λλε µου», Η φλβα του λαιµο%, Πατ$κης
1998.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Τα στατιστικ$ στοιχεα δεχνουν .τι πολλ$ παιδι$ της ηλικας σας (16%) .χι µ.νο
δεν απολαµβ$νουν τα αγαθ$ της παιδεας, αλλ$ εναι αναγκασµνα να ζουν κ$τω
απ. δ-σκολες συνθ*κες. Σε ποιες κοινωνικς οµ$δες πιστε-ετε .τι εµφανζονται
εντον.τερα αυτ$ τα προβλ*µατα και γιατ;
2. Οργαν2στε µια ρευνα για τις διαστ$σεις που χει σ*µερα αυτ. το πρ.βληµα
στην περιοχ* σας, µε στ.χο να καταγρ$ψετε το ποσοστ. των παιδι2ν που βιοπαλε-ουν, αλλ$ και να προτενετε τρ.πους αντιµετ2πισης του προβλ*µατος.
3. ∆ιαβ$στε συγκριτικ$ τα διηγ*µατα του Τ. Καλο-τσα («Προβλ*µατα της σ-γχρονης ζω*ς») και του Σ. ∆ηµητρου, µε σκοπ. να εξετ$σετε π2ς παρουσι$ζεται η
δ-σκολη ζω* των παιδι2ν σε κ$θε κεµενο.
4. Αξιοποι*στε το υλικ. του βιβλου Ε φλε. Εξοµολογσεις παιδι'ν που ζουν στην Ελλ δα ως µεταν στες, πρσφυγες  παλιννοστο%ντες, Κδρος 2004, µε πολλο-ς επικοινωνιακο-ς τρ.πους (µαρτυρα, σ-γκριση κ.$.) στη διδασκαλα του ποι*µατος.
¶∏°∏
∆*µητρα Χ. Χριστοδο-λου (1953), «Για να παιδ που κοιµ$ται», Το κυπαρσσι των
εργατικ'ν, Καστανι2της 1995.

∞ ¡ø¡Àª√™
Το τραγοδι του Γιανγκ
™∆√Ã√™
Το ποηµα αναδεικν-ει το ασθηµα ανεξαρτησας που αποκτ$ ο εργαζ.µενος µσα
απ. τη δουλει$ του.
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο αν2νυµο αυτ. ποηµα αξζει να προσεχτε η $µεση σχση του ανθρ2που που
εργ$ζεται χειρωνακτικ$ µε τη γη και το προϊ.ν της εργασας του. Η σχση αυτ*
χαρακτ*ριζε κυρως την παραδοσιακ* κοινωνα, εν2 τη σηµεριν* εποχ* χει ελαχιστοποιηθε * σχεδ.ν εκλεψει. Ο καθηγητ*ς µπορε να συζητ*σει µε τους µαθητς
τις θετικς και τις αρνητικς συνπειες της στεν*ς εξ$ρτησης του ανθρ2που απ. τη
φ-ση, επιµνοντας περισσ.τερο στην ειδικ* σχση που διαµορφ2νει ο $νθρωπος µε
το προϊ.ν της εργασας του και στην ψυχικ* ικανοποηση που αντλε απ. αυτ.. Ο
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Κινζος γεωργ.ς, αν και εργ$ζεται .λη την ηµρα, φανεται να χει µεγ$λα αποθµατα σωµατικ*ς δ-ναµης και ψυχικ*ς υγεας. Νι2θει αυτοδ-ναµος χ$ρη στην
εργασα του και καµαρ2νει για την ελευθερα και την ανεξαρτησα που, κατ$ την
$ποψ* του και αν$λογα µε την ιστορικ* συγκυρα, απολαµβ$νει, αψηφ2ντας τη
δ-ναµη του µεγ$λου αυτοκρ$τορα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Σκαρτσ*ς Σ.Λ., Κινζοι ποιητς, Καστανι2της 1990.
Τσακνι$ Αµαλα, Κινζικη ποηση, Πλθρον 1982.
¶∏°∏
Αν2νυµος, «Το τραγο-δι του Γιανγκ», µτφρ. Κ. Β$ρναλης, Κινζικα τραγο%δια,
Λωτ.ς 1992, σ. 27.
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¢ π√¡À™∏™ ™ ∞µµ√¶√À§√™
Τι παιξα στο Λα ριο
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς να τραγο!δι µε σ!γχρονο κοινωνικ& προβληµατισµ&. Να
σχολι*σουν το περιεχ&µεν& του αλλ* και τη σχση του καλλιτχνη µε το κοιν& του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η υποβαθµισµ νη περιοχ του Λαυρου
Η ευθνη του καλλιτ χνη απ ναντι στα κοινωνικ προβλµατα
Η αµχανη σιωπ του τραγουδοποιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κεµενο αυτ& αναδεικν!ει *µεσα τους εκπαιδευτικο!ς στ&χους τ&σο της απολαυστικ+ς διδασκαλας στο µ*θηµα της λογοτεχνας &σο και της κοινωνικ+ς ευαισθητοποησης και συναισθηµατικ+ς συµµετοχ+ς των µαθητ,ν. Επιλγοντας να µην ονοµ*σει ο!τε να αναφερθε ειδικ* στα δι*φορα προβλ+µατα που θγει, το τραγο!δι
του Σαββ&πουλου προσφρεται για ελε!θερη πραγµ*τευση και ενεργοποηση των
µαθητ,ν, οι οποοι προσδοκο!µε &τι, ξεκιν,ντας απ& τη διαθεµατικ+ δραστηρι&τητα, θα εντοπσουν ε!κολα τ&σο τα προβλ+µατα των κατοκων του Λαυρου (υποβαθµισµνη π&λη, αυξηµνη ανεργα κ.*.) &σο και την αµ+χανη σιωπ+, αλλ* και το
ασθηµα κοινωνικ+ς συνενοχ+ς που εκφρ*ζει ο Σαββ&πουλος. Μπορε επσης να
σχολιαστε ο διαφορετικ&ς τρ&πος που αντιλαµβ*νονται + αντιµετωπζουν τα προβλ+µατα τα παιδι* και οι µεγ*λοι. Ο φ&βος που νι,θουν οι µεγ*λοι εξαιτας της επγνωσης των προβληµ*των εναι ορατ&ς, αλλ* δεν µπορε να δικαιολογηθε πλ+ρως
µπροστ* στα ερευνητικ* βλµµατα των παιδι,ν. Οι µεγ*λοι αισθ*νονται &τι ζουν
«µσα σε να &νειρο που τρζει», νι,θουν δηλαδ+ να τους βαρανει τ&σο το συλλογικ& ασθηµα ανασφ*λειας &σο και οι προσωπικς τους ευθ!νες απναντι στους νε&τερους που εξαρτ,νται απ& αυτο!ς και, µε την !παρξ+ τους, ορζουν το χρ&νο
δικαι,νοντας το βαθ!τερο ν&ηµα της ζω+ς («ο χρ&νος ο αληθιν&ς»).
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Μαν&λης Αναγνωστ*κης, «Στο παιδ µου», στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Καρ*µπελας ∆ηµ+τρης, ∆ιονσης Σαββ πουλος, Μεταχµιο 2003.
Σαββ πουλος, ∆κα χρ νια κοµµτια [Συνεντε!ξεις], Κακουλδης 1982.
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∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ετε το ντοκιµαντρ Αγλαστος πτρα (2001) του Φλιππου Κουτσαυτ+, το οποο
παρακολουθε τον αστικ& και κοινωνικ& µετασχηµατισµ& της Ελευσνας και συζητ+στε για τις υποβαθµισµνες περιοχς και τις δυνατ&τητες οικονοµικ+ς αν*πτυξης και
κοινωνικ+ς τους αν*δειξης.
¶∏°∏
∆. Σαββ&πουλος (1944), Η σοµα, 1963-2003, Ιαν&ς 2003, σ. 245.

ª ∞ƒπ∞ π √ƒ¢∞¡π¢√À
Στην εποχ του τσιµντου και της πολυκατοικας
™∆√Ã√™
Να απολα!σουν οι µαθητς την *µεση και ζωνταν+ γραφ+ της Ιορδανδου, η οποα
αναπαριστ* εδ, προβλ+µατα του αστικο! τρ&που ζω+ς.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ζω, οι νθρωποι και τα διαµερσµατα σε µια σγχρονη τσιµεντοπολη
Προβλµατα απ τη συγκατοκηση πολλν οικογενειν στις σγχρονες πολυκατοικες
Εργαζµενες µητ ρες µε παιδι. Οι δυσκολες στην ανατροφ και στη διαπαιδαγγηση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απ&σπασµα προρχεται απ& το µυθιστ&ρηµα Η αυλ µας της Ιορδανδου, στο
οποο η συγγραφας περιγρ*φει σκηνς απ& τη ζω+ στη σ!γχρονη τσιµεντο!πολη.
Το κεµενο εναι απολ!τως προσπελ*σιµο απ& τους µαθητς, δεν παρουσι*ζει νοηµατικς δυσκολες και προσφρεται ιδιατερα για ελε!θερη συζ+τηση µσα στην
τ*ξη, η οποα µπορε να εστιαστε στα παρακ*τω θµατα: κατασκευ+ των διαµερισµ*των και οµοι&µορφος τρ&πος ζω+ς των ενοκωνC οι κ*τοικοι, και κυρως η νοικοκυρ*, χασε το δικαωµα να δηµιουργ+σει τη γωνι* της (αξζει να σχολιαστε &τι
η Ιορδανδου προρχεται απ& την Κωνσταντινο!πολη, &που η νοικοκυρ* του σπιτιο!
εναι η αδιαφιλονκητη «βασλισσα» του οκου της). Αυτ+ η ισοπεδωτικ+ οµοιοµορφα, σε συνδυασµ& και µε το φ&βο, που εµπνει η ανωνυµα της συγκατοκησης στην
πολυκατοικα, οδηγο!ν τους ανθρ,πους στην αποξνωση και στην εσωστρφεια.
Οι Dλληνες «χασαν τη ρωµιοσ!νη τους», δηλαδ+ τις παραδοσιακς αρετς της
φιλας, της φιλοξενας, της ευγνειας, της αλληλεγγ!ης. Η Ιορδανδου αναφρεται
κυρως σε µερικ* χαρακτηριστικ* προβλ+µατα της ζω+ς στις πολυκατοικες, &πως
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η εν&χληση απ& τους θορ!βους και τις συζητ+σεις στα διπλαν* διαµερσµατα. Η
προσωπικ+ ζω+ των ενοκων συχν* απασχολε και το γετονα, ο οποος κατ*
κ*ποιο τρ&πο παρακολουθε + συµπ*σχει *θελ* του. Στο τελευταο µρος του αποσπ*σµατος η αφηγ+τρια αναφρεται στο διπλαν& διαµρισµα, &που ζει να εργαζ&µενο ζευγ*ρι µε τη µικρ+ του κ&ρη. Η υστερικ+ συµπεριφορ* της µητρας και οι
νευρικς αντιδρ*σεις του παιδιο! προβληµατζουν ντονα την αφηγ+τρια, η οποα
παρεµβανει δυναµικ* για να προστατψει το παιδ απ& τη βιαι&τητα της µητρας.
Η φρ*ση «χουν την αξιοπρπει* τους και τα παιδι*» συνοψζει τις θσεις της Ιορδανδου για τα δικαι,µατα και τη διαπαιδαγ,γηση των παιδι,ν. Ως προς τη
µορφ+, µπορε να επισηµανθε η εναλλαγ+ αφηγηµατικ,ν και διαλογικ,ν µερ,ν, η
αµεσ&τητα του προφορικο! λ&γου και η χρ+ση καθηµερινο! λεξιλογου. Η παρ*γραφος που αρχζει µε τη φρ*ση «Αλλ*ζουν οι καιρο, αλλ*ζουν και οι *νθρωποι»,
προσφρεται ιδιατερα για να κατανο+σουν οι µαθητς τη δοµ+ της παραγρ*φου
(θεµατικ+ πρ&ταση – σχ&λια – κατακλεδα).
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Αν ζετε σε πολυκατοικα, π*ρτε συνντευξη απ& τους ενοκους, για να καταγρ*ψετε τα προβλ+µατα που προκ!πτουν απ& τη συγκατοκηση πολλ,ν οικογενει,ν.
Αν µνετε σε µονοκατοικα, γρ*ψτε ποια πλεονεκτ+µατα αλλ* και ποια µειονεκτ+µατα χει η λλειψη συγκατοκων.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Νκος Χουλιαρ*ς, «Οι φλοι µου στην π&λη», Στο σπτι του εχθρο µου, Νεφλη
1995, σ. 65-68.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αφρουδ*κης Gγγελος, Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ&µ. 4, Σοκ&λης 1996, σ. 82-125.
¶∏°∏
Μαρα Ιορδανδου (1897-1988), Η αυλ µας (1981), Βιβλιοπωλεον της Εστας
200318, σ. 11-15.

ª ∂¡∏™ ∫ √Àª∞¡∆∞ƒ∂∞™
Γραφεον ευρσεως εργασας
™∆√Ã√™
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ+ µε καρια κοινωνικ* προβλ+µατα: τη δυσκολα που
χουν οι νοι να βρουν εργασα, την ανεργα και την αδυναµα πλ+ρους κοινωνικ+ς
νταξης.
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ανγκη των ν ων να βρουν εργασα και να πετχουν πλρη κοινωνικ νταξη
Ο απρσωπος χαρακτρας της υπαλληλικς ζως
Προβλµατα προσαρµογς, αποφυγ των κοινωνικν συµβσεων και αυθρµητες νεανικ ς αντιδρσεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Απ& τους αντιπροσωπευτικ&τερους πεζογρ*φους της δε!τερης µεταπολεµικ+ς
γενι*ς, ο Μνης Κουµανταρας εισ+γαγε µια ενδιαφρουσα ρεαλιστικ+ οπτικ+, µε
αντικεµενο την τρχουσα κοινωνικ+ ζω+ και τα προβλ+µατα που αντιµετ,πιζαν οι
νοι της εποχ+ς του. Η πρ,τη συλλογ+ διηγηµ*των του Τα µηχανκια επικεντρ,νεται στις αρνητικς συνθ+κες ζω+ς και στα, κοινωνικ* και ιδεολογικ*, αδιξοδα
των νων στην Αθ+να της δεκαετας του 1950. Τα αδιξοδα αυτ* οδηγο!ν τις περισσ&τερες φορς τους +ρως του σε κοινωνικ+ αποµ&νωση, υπαρξιακ+ αποξνωση,
παθητικ&τητα και εξ*ρτηση απ& τις µηχανς. Στο απ&σπασµα ο Αναστ*σης ξυπν*
µε ασυν+θιστα καλ+ δι*θεση και αποφασιστικ&τητα. Dχει αποφασσει να δουλψει
και να αναλ*βει ενεργ& κοινωνικ& ρ&λο. Jπως και τα περισσ&τερα λογοτεχνικ*
πρ&σωπα του Κουµανταρα, ο Αναστ*σης εναι νας νος που προρχεται απ& τα
λαϊκ* κοινωνικ* στρ,µατα της π&λης, ο οποος, σε κ*ποια φ*ση της ζω+ς του, προσπαθε να εναρµονιστε µε τον αστικ& τρ&πο ζω+ς. Η ατµ&σφαιρα &µως στο Γραφεο Ευρσεως Εργασας, &που απευθ!νθηκε ο Αναστ*σης, εναι πνιγηρ+ και αποκαρδιωτικ+. Τ&σο τα αντικειµενικ* προβλ+µατα της εποχ+ς, η οικονοµικ+ καχεξα
και η αυξηµνη ανεργα, που ,θησε πολλο!ς νους στη µεταν*στευση, &σο και η
δυσ*ρεστη αντιµετ,πιση της υπαλλ+λου, δηµιουργο!ν ασφυκτικ& κλοι& γ!ρω απ&
το νο, ο οποος καταλαµβ*νεται απ& πανικ& και αντιδρ* σπασµωδικ*, εγκαταλεποντας αµσως το γραφεο µσω του οποου πστευε &τι θα εξασφ*λιζε εργασα και
θα βελτωνε την κοινωνικ+ θση του.
Στην προσγγιση αυτο! του κειµνου θα πρπει να δοθο!ν στους µαθητς τα
κατ*λληλα ερεθσµατα ,στε να προβληµατιστο!ν γ!ρω απ& την ψυχολογα και την
κοινωνικ+ στ*ση του Αναστ*ση, µε σκοπ& αφεν&ς να αντιληφθο!ν τη δ!σκολη
θση στην οποα βρθηκε και αφετρου να προτενουν *λλους τρ&πους αντιµετ,πισης, πραν της παθητικ&τητας και της *ρνησης, στο κοινωνικ& πρ&βληµα της
ανεργας, που απασχολε ντονα και τη δικ+ µας εποχ+. Ο καθηγητ+ς θα πρπει επσης να σχολι*σει αρκετ* στοιχεα της θεµατικ+ς και της λογοτεχνικ+ς γραφ+ς που
εισ*γει ο Κουµανταρας: την εικ&να των νων, το αστικ& περιβ*λλον, τη ρεαλιστικ+, µε µεγ*λο βαθµ& προφορικ&τητας, γλ,σσα. Το κεµενο εµπλουτζεται επσης µε
παροµοι,σεις που αντλο!νται κατ* κ!ριο λ&γο απ& την αστικ+ καθηµεριν&τητα
της µεταπολεµικ+ς εποχ+ς, &πως π.χ. η µοντερνιστικ+ εικ&να των «σκουπιδι*ρηδων
αγγλων» που δροσζουν το πρ&σωπο της πολιτεας.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Σχολι*στε το περιστατικ& µε το παιδ και τον εισπρ*κτορα.
2. Γιατ ο Αναστ*σης φυγε τ&σο απ&τοµα απ& το Γραφεο Εργασας;

¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Αντ,νης Σαµαρ*κης, «Ζητεται ελπς», στα Κ.Ν.Λ. της Γ' Γυµνασου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βαρκας Β*σος, Συγγραφες και κεµενα, τ&µ. 1, Ερµ+ς 1975, σ. 81-82.
Η λξη, τχ. 54, 1986 (µε κεµενα των Σπ. Τσακνι*, Λ. Π*λµερ κ.*).
Καρβλης Τ*κης, Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τ&µ. 4, Σοκ&λης 1989, σ. 268-343.
Κοτζι*ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 251-264.
Ραυτ&πουλος ∆ηµ+τρης, [Βιβλιοκρισα], Επιθε$ρηση Τχνης, τχ. 96, 1962, σ. 774-776.
Σαχνης Απ&στολος, Μεσοπολεµικο και µεταπολεµικο πεζογρφοι, Βιβλιοπωλεον
της Εστας 1985, σ. 141-145.
¶∏°∏
Μνης Κουµανταρας (1931), Τα µηχανκια (1962), Κδρος 199912, σ. 35-39.

∆ ∞™√™ ∫ ∞§√À∆™∞™
Με το λεωφορεο
™∆√Ã√π
Να ευαισθητοποιηθο!ν οι µαθητς απναντι στη σ!γχρονη πραγµατικ&τητα των
προσφ!γων και των οικονοµικ,ν µεταναστ,ν, προσεγγζοντας την ιδιατερη περπτωση των Ελληνοποντων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ταυττητα του αφηγητ και η επιστροφ του µε το λεωφορεο
Η κοινωνικ σνθεση των επιβατν και η γενικ ασθηση µ σα στο λεωφορεο
Εκδηλσεις κοινωνικο ρατσισµο (αρνητικ πλευρ του φαινοµ νου)
Η κοινωνικ φυσιογνωµα των προσφγων και η θ ση τους µ σα στη σγχρονη ελληνικ πραγµατικτητα (θετικ πλευρ του φαινοµ νου)
Η ανθρπινη δισταση του προβλµατος της προσφυγις και της κοινωνικς
περιθωριοποησης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το δι+γηµα προσφρεται για συζ+τηση µε τους µαθητς σχετικ* µε τη σ!γχρονη
αντιµετ,πιση των προσφ!γων, τις δυσκολες κοινωνικ+ς τους νταξης και τις
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εκδηλ,σεις ρατσισµο!. Οι πρ&σφυγες εδ, εναι οµοεθνες (Ελληνοπ&ντιοι),
οπ&τε η συζ+τηση δε θα συµπεριλ*βει το φαιν&µενο της ξενοφοβας που, επσης,
διογκ,νεται στην εποχ+ µας. Οι µαθητς εναι καλ& εξαρχ+ς να κατανο+σουν
την ιδι&µορφη περπτωση της προσφυγι*ς που περιγρ*φεται στο δι+γηµα: οι
Ελληνοπ&ντιοι που εγκαταστ*θηκαν στα υποβαθµισµνα παρ*κτια προ*στια
της Θεσσαλονκης αποτελο!ν ναν «καινο!ριο κ&σµο», τη «να φτωχολογι*»,
&πως παρατηρε ο συγγραφας, για τη σηµεριν+, ευηµερο!σα, &ψη της π&λης. Οι
*νθρωποι αυτο εκπατρστηκαν αφεν&ς εξ αν*γκης απ& τις χ,ρες της πρ,ην
Σοβιετικ+ς Dνωσης (οικονοµικ+ µεταν*στευση), επαναπατρστηκαν αφετρου
στην Ελλ*δα ως οµογενες της διασπορ*ς, διαθτουν εποµνως µια ατοµικ+ και
µια συλλογικ+ ταυτ&τητα που µπορε να τους εξασφαλσει σχετικ* οµαλ+ νταξη στην ελληνικ+ κοινωνα.
Το αστικ& λεωφορεο της γραµµ+ς, που επιλγει ο συγγραφας τ&σο ως χ,ρο
παρατ+ρησης της κοινωνικ+ς ψυχολογας &σο και ως µσο προβληµατισµο! σχετικ* µε την υπ*ρχουσα κατ*σταση και τις διαφαιν&µενες κοινωνικς µεταβολς, δνει
στον αφηγητ+ µια καλ+ ευκαιρα για ρεαλιστικ+ αποτ!πωση της κατ*στασης. Αξιοπρ&σεκτη, αλλ* αρκετ* αναληθοφαν+ς, εναι η επιλογ+ του προσ,που του αφηγητ+: ο κ!ριος Μ. εναι αστυνοµικ&ς διευθυντ+ς των ΜΑΤ, των ειδικ* εκπαιδευµνων
αστυνοµικ,ν δυν*µεων, που συνδονται κυρως µε τη χρ+ση βας, καθ,ς αποστολ+ τους εναι η αποκατ*σταση της τ*ξης. Η επιλογ+ αυτο! του δηµ&σιου προσ,που, σε ανεξ*ρτητο ρ&λο απ& την επαγγελµατικ+ του ιδι&τητα (µε το αιτιολογικ&
&τι βρσκεται σε καλοκαιριν+ *δεια, ο αστυνοµικ&ς χει το προφλ εν&ς συνηθισµνου µεσοαστο!), εναι πολλαπλ* σηµανουσα, καθ,ς ο συγγραφας µε ποικλους
(και &χι π*ντα πειστικο!ς) τρ&πους θτει τον αφηγητ+ του µπροστ* στην ανθρ,πινη δι*σταση του προβλ+µατος, τον προβληµατζει θετικ* και προσδιορζει γενικ&τερα την καλοπροαρετη και αισι&δοξη στ*ση του. Ο αφηγητ+ς παρουσι*ζει µε
χιο!µορ την επιββαση και τη διαδροµ+ του µε το µσο µαζικ+ς µεταφορ*ς, εν,
συγχρ&νως η επαφ+ του µε το λαϊκ& αυτ& κ&σµο αποτελε γι’ αυτ&ν µια σπ*νια
ευκαιρα για υποκειµενικ+ παρατ+ρηση. Dτσι µεγ*λο µρος του διηγ+µατος εστι*ζεται στην περιγραφ+ των ανθρ,πων και των σκην,ν που διαδραµατζονται µσα
στο λεωφορεο +, στο τλος, στη συνοµιλα µε το γροντα. Το ενδι*µεσο µεγ*λο
µρος του διηγ+µατος («Απ& πο! εχαν ξεφυτρ,σει…» ως «…θ’ *ρχιζε δαιτα»)
συγκροτεται απ& µια σειρ* προσωπικο!ς διαλογισµο!ς και εσωτερικς σκψεις του
αφηγητ+, οι οποες αφεν&ς µας δνουν µια ευρ!τερη εποπτεα του κοινωνικο! φαινοµνου, αφετρου συγκεκριµενοποιο!ν περισσ&τερο τις προσωπικς απ&ψεις και
τη στ*ση ζω+ς του αφηγητ+, ο οποος διακρνεται κυρως για την καλοπροαρετη,
διαλλακτικ+ και αυτοκριτικ+ στ*ση του απναντι στις σ!γχρονες κοινωνικς εξελξεις. Η νηφ*λια αποτµηση των πραγµ*των απ& πλευρ*ς του αφηγητ+ στηρζεται
εξ*λλου, σε µεγ*λο βαθµ&, στην ιστορικ+ γν,ση και στη βαθι* πεποθηση για τη
δηµιουργικ+ δ!ναµη του ελληνισµο!, ο οποος, σε παλαι&τερες και δ!σκολες εποχς, &χι µ&νο κατ*φερε να αντξει τα δειν* της Μικρασιατικ+ς καταστροφ+ς, αλλ*
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και δικαωσε την εκτµηση του Ελευθριου Βενιζλου, που χαρακτ+ρισε τους πρ&σφυγες «υπροχο ανθρ,πινο υλικ&».
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. ∆+µητρα Χριστοδο!λου, «Για να παιδ του κοιµ*ται» στα Κ.Ν.Λ. της ΒN Γυµνασου.
2. Ηλας Βενζης, Γαλνη (1939), Βιβλιοπωλεον της Εστας 199935, Αιολικ γη

(1943), Βιβλιοπωλεον της Εστας 200249.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Μεγ*λο µρος του διηγ+µατος περιχει τις εσωτερικς σκψεις και τους συλλο-

γισµο!ς του αφηγητ+. Εντοπστε τα σηµεα αυτ* και γρ*ψτε µε δικ* σας λ&για
τα προβλ+µατα που τον απασχολο!ν, &ση ,ρα επιβανει στο λεωφορεο.
2. Ποια σηµασα δνει ο αφηγητ+ς στις ννοιες «αυτ&ς ο καινο!ριος κ&σµος», «η
να φτωχολογι*», «υπροχο ανθρ,πινο υλικ&»;
3. Ποια δι*θεση χει γενικ&τερα ο αφηγητ+ς απναντι στους πρ&σφυγες; Εντοπστε
στο κεµενο τα σηµεα &που εκφρει προσωπικς απ&ψεις για το θµα και προσπαθ+στε να αποδ,σετε τον προβληµατισµ& και τα συναισθ+µατα του αφηγητ+.
4. Τα παραπ*νω µυθιστορ+µατα του Ηλα Βενζη (παρ*λληλα κεµενα) πραγµατε!ονται αντστοιχα προβλ+µατα των Ελλ+νων προσφ!γων µετ* τη µικρασιατικ+ καταστροφ+. Εξετ*στε ποια προβλ+µατα αντιµετ,πισαν εκενοι οι πρ&σφυγες κατ* την εγκατ*στασ+ τους στην Ελλ*δα και συγκρνετε τις δοκιµασες που
ζησαν, µε τις δυσκολες της σηµεριν+ς πραγµατικ&τητας, που περιγρ*φει ο Τ.
Καλο!τσας.
¶∏°∏
Τ*σος Καλο!τσας (1948), «Με το λεωφορεο», Tο καινοριο αµξι, Νεφλη 1995,
σελ. 224-235.

∆ π∆√™ ¶ ∞∆ƒπ∫π√™
Ιστορα του λαβ ρινθου
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να αρχαι&θεµο ποηµα µε σ!γχρονες συµβολικς και κοινωνικς προεκτ*σεις.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το αρχαιθεµο µυθολογικ ποηµα
Ο µυθικς λαβρινθος και η νετερη συµβολικ σηµασα του (µυθικο και
ιστορικοκοινωνικο µετασχηµατισµο)
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο µ!θος του λαβ!ρινθου χει την αφετηρα του στα δαιδαλ,δη αν*κτορα της Κνωσο!, &που συγκρο!στηκε η θετικ+ δρ*ση (Θησας) µε την υποχθ&νια δ!ναµη
(Μιν,ταυρος). Ο Θησας, µε τη βο+θεια του µτου της Αρι*δνης, σ!ντριψε το θηρο
και τα β*ρβαρα θιµα των ανθρωποθυσι,ν, συνδοντας το &νοµ* του µε την κατανκηση της αγρι&τητας. Dκτοτε η λξη λαβ!ρινθος παραπµπει σε περιπλεγµνες
καταστ*σεις, οι οποες περιορζουν και παγιδε!ουν το *τοµο, ελαχιστοποι,ντας τα
περιθ,ρια διαφυγ+ς του. Αφο! κατανο+σουν το µυθικ& και το συµβολικ& υπ&βαθρο του ποι+µατος, οι µαθητς θα κληθο!ν να εντοπσουν τις δι*φορες &ψεις της
σηµεριν+ς επιβωσης του µ!θου, που αποτελο!ν το σκηνικ& χ,ρο στο ποηµα του
Πατρκιου: απ& τα ερεπια, της β*ρβαρης και λιγ&τερο γνωστ+ς πλευρ*ς, του µινωϊκο! πολιτισµο! ως τα να υλικ*, θ!τες και θ!µατα, για τις σ!γχρονες «σκοτεινς
κατασκευς» και «προσοµοι,σεις λαβυρνθων», οι οποες υποσκ*πτουν τη ζω+ και
οδηγο!ν σε υπαρξιακ* αδιξοδα τους σηµερινο!ς νους. Με αυτ&ν το χειρισµ& του
ο αρχαος µ!θος εµφανζει µια ιστορικ+ συνχεια και αποκτ* επικαιρ&τητα, χ*ρη
στη µυθικ+ µθοδο µε την οποα επεξεργ*στηκε και γραψε το ποηµα ο Πατρκιος.
Η µυθικ+ µθοδος εναι µια µοντρνα ποιητικ+ τεχνικ+ που εισ+γαγαν οι Αγγλοσ*ξονες ποιητς Τ. Σ. Dλιοτ και Dζρα Π*ουντ, την οποα αξιοποησε πολ!, σε συνδυασµ& µε τη σ!γχρον+ του ιστορικ+ πραγµατικ&τητα, ο Γι,ργος Σεφρης σε αρχαι&θεµα ποι+µατ* του («Μυκ+νες», «Σαντορνη» κ.*.). Ο Πατρκιος ανασηµασιοδοτε
την ννοια του λαβ!ρινθου στη χαοτικ+ εποχ+ µας, δεχνοντας παρ*λληλα τις εξαρτ+σεις αυτ,ν των νων δεδοµνων απ& το «παλι& δρ*µα», κατ* τη σεφερικ+ κφραση. Ο µεταπολεµικ&ς ποιητ+ς συσχετζει το λαβ!ρινθο µε τους, πολλο!ς και µεταµφιεσµνους, κινδ!νους που παραµονε!ουν πσω απ& τις λξεις, τις εικ&νες και τη
λ*µψη της τεχνοκρατικ+ς εποχ+ς µας. Οι κνδυνοι αυτο απειλο!ν περισσ&τερο τους
νους, οι οποοι, µε την αυθορµησα που τους διακρνει, εναι η πιο ευ*λωτη κοινωνικ+ οµ*δα που, διαχρονικ* και συγχρονικ*, προσφρεται βορ* στον απειλητικ&
Μιν,ταυρο. Οι µαθητς, αφο! κατανο+σουν τη λειτουργα της µυθικ+ς µεθ&δου,
καλ& θα +ταν να στρψουν την προσοχ+ τους στον ιστορικοκοινωνικ* µετασχηµατισµνο λαβ!ρινθο της σηµεριν+ς εποχ+ς, ο οποος, αν και συνδεται µε µυθολογικ*
σηµεα και τρατα, διαθτει εντελ,ς σ!γχρονο περγραµµα και τα δραµατικ* του
πρ&σωπα-θ!µατα συναριθµο!νται αν*µεσα στους νους της εποχ+ς µας.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Κ,στας Β*ρναλης, «Ορστης» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
2. Ζω+ Καρλλη, «Νε&τητα δ!σκολων χρ&νων» [απ&σπασµα], Της µοναξις και
της παρσης (1951). Τα ποιµατα, τ&µ. 1, Οι εκδ&σεις των φλων 1973, σ. 210.
Τι θα κνουν οι νε$τατοι, οι ωραοι,
µε την τραγικ εφηβεα,
ραγισµνο κρσταλλο της ψυχς,
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αφανισµνο λουλοδι, γουρο χαλασµνο καρπ ,
κτρινο της αυγς χρ$µα µελαγχολικ ;
Αρχζει µρα συννεφιασµνη,
µ’ αδιξοδον ουραν , βαρ, φορτωµνο
καταιγδες φανερς κι πουλες.
¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ετε την κινηµατογραφικ+ ταινα του Eric Goustafson Ο κ σµος της σοφας (µεταφορ* απ& το οµ,νυµο βιβλο) και συζητ+στε µε τους συµµαθητς σας σχετικ* µε τα
ποικλα ενδιαφροντα και τις πολλς δυνατ&τητες που µπορο!ν να αξιοποι+σουν οι
σ!γχρονοι νοι.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η λξη, τχ. 49, 1985.
Μαρωντης ∆.Ν., Ποιητικ και πολιτικ ηθικ, Κδρος 1976.
¶∏°∏
Ττος Πατρκιος (1928), «Ιστορα του λαβ!ρινθου», Η πλη των λε ντων, ∆ι*ττων
2002, σ. 67.

∂ ¡∆π∆∞ ª √ƒƒπ™
Τα λουλο δια της Χιροσµα
™∆√Ã√π
Να ενηµερωθο!ν οι µαθητς για το πυρηνικ& ολοκα!τωµα της Χιροσµα και για τις
ανεξλεγκτες συνπειες που χει η πυρηνικ+ ακτινοβολα στα µβια &ντα. Να προβληµατιστο!ν για τις καταστροφικς συνπειες του πολµου και να συνειδητοποι+σουν &τι κ*θε *νθρωπος οφελει να αγωνζεται για την ειρ+νη στη γη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Οι καταστροφικ ς συν πειες της ατοµικς βµβας
Ο ανθρπινος πνος: νεκρο, τραυµατες και επιζντες
Τα ανθρπινα συναισθµατα και η σηµασα της ιστορικς µνµης
Το ιστορικ γεγονς ως παρδειγµα προς αποφυγν
Η ηθικ υποχρ ωση κθε ανθρπου να προασπζει την ειρνη
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απ&σπασµα εναι ε!ληπτο, αρκε οι µαθητς να συνδσουν τα πρ&σωπα µε την
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ιστορικ+ περιπτεια της Ιαπωνας και να παρακολουθ+σουν πιο στεν* την οικογενειακ+ τους δοκιµασα. Χωρζεται σε τρεις αφηγηµατικς σκηνς οι οποες κατ*
σειρ* διαδραµατζονται: στο νοσοκοµειακ& θ*λαµο &που νοσηλε!εται ο *ντρας της
Γιο!κα, Φο!µιοC στο γραφεο του γιατρο! Ντοµ&τοC στο δρ&µο. Το πρ,το µισ& διαδραµατζεται µσα στο νοσοκοµεο, &που φθνουν καθηµεριν* τα ανθρ,πινα θ!µατα πλ*ι στα φρικτ* παραµορφωµνα πειραµατ&ζωα των γιατρ,ν, που µελετο!ν
την επδραση της ραδιενργειας. Ο Φο!µιο αργοπεθανει στο νοσοκοµεο, η γυνακα του Γιο!κα προσπαθε να παραµενει ψ!χραιµη, αντλ,ντας δ!ναµη απ& την
ιστορικ+ δοκιµασα και τις ευθ!νες που χει απναντι στα, νεκρ* και ζωνταν*, πρ&σωπα της οικογνειας και, πιο πολ!, στη µικρ+ της αδερφ+ Οχ*τσου, η οποα δεν
µπορε να ξεπερ*σει τα ψυχικ* της τρα!µατα απ& τις µν+µες του ολοκαυτ,µατος.
Ο Σαµ-σαν +ταν νας ανυποψαστος Αµερικαν&ς, αλλ* η επσκεψ+ του στη Χιροσµα τον φερε αντιµτωπο µε την καταστροφ+, τον προβληµ*τισε και τον ευαισθητοποησε.
Το δε!τερο µισ& του κειµνου εκτυλσσεται στο δρ&µο. Η Οχ*τσου φε!γει
ταραγµνη απ& το νοσοκοµεο και πηγανει στη δουλει* της. Η Γιο!κα και ο Σαµ
κατεβανουν στην &χθη του ποταµο!, &που το βλµµα του Σαµ εντοπζει τα λουλο!δια που αφ+νει κ*θε πρω η Οχ*τσου εις µν+µην της µητρας της και των *λλων
θυµ*των της τραγωδας. Αν και η Γιο!κα δεν επιθυµε να µιλ+σει για το θµα µε τον
Αµερικαν&, ξεπερν* την αµηχανα της και του εξιστορε την περιπτεια της οικογνει*ς τους και τις τελευταες στιγµς της µητρας. Η συγκινηµνη της αφ+γηση χει
σπαρακτικ& τ&νο και εναι στο µεγαλ!τερ& της µρος αυτοαναφορικ+. Λγο την
ενδιαφρουν δηλαδ+ οι αντιδρ*σεις του συνοµιλητ+ της, καθ,ς σε &λη τη δι*ρκεια
της συνοµιλας τους την απασχολε περισσ&τερο η νοερ+ αν*κληση της χαµνης
µητρας, η ευθεα αναφορ* προς την οποα δνει τον τ&νο στην αφ+γηση, &πως
γνεται πλ+ρως αντιληπτ& στον τελικ& µον&λογο της Γιο!κα, που επισφραγζεται µε
τον &ρκο της: να αφιερωθε στον αγ,να για την ειρ+νη, ,στε &λοι οι επιζ,ντες να
συντηρ+σουν τη µν+µη της φρικιαστικ+ς καταστροφ+ς και να αποφ!γει η ανθρωπ&τητα αν*λογο µελλοντικ& κνδυνο. Συγχρ&νως, η τρυφερ+ αφοσωση της κ&ρης
προς τη µητρα εγερει εναγ,νια ερωτηµατικ*: αποτελε αυτ+ η στ*ση την ηθικ+
δικαωση των νεκρ,νC µπορε να λειτουργ+σει παραµυθητικ* για τους αθ,ους που
γν,ρισαν τη φρικαλε&τητα και σφρ*γισε την !παρξ+ τους το οδυνηρ& βωµα των
επιζ,ντων;
Η στωικ+ αντιµετ,πιση, η +ρεµη αποφασιστικ&τητα και ο σιωπηλ&ς π&νος της
αφηγ+τριας Γιο!κα θα +ταν καλ& να αντιπαρατεθο!ν µε *λλες αντιδρ*σεις ατ&µων
+ κοινωνικ,ν οµ*δων που διαµαρτυρ+θηκαν για τον ατοµικ& π&λεµο. Ενδεικτικ*
αναφρουµε το παρ*λληλο κεµενο του Νικηφ&ρου Βρεττ*κου, ο οποος ταυτζεται στο κεµεν& του µε τα θ!µατα της Χιροσµα και καυτηρι*ζει την ενοχ+ του Αµερικανο! πιλ&του που ριξε απ& το αεροπλ*νο του την καταστροφικ+ β&µβα.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Νικηφ&ρος Βρεττ*κος, «Στον Ρ&µπερτ Οπενχ*ιµερ» (1954) [απ&σπασµα], Τα ποιµατα, τ&µ. 1, Τρα φ!λλα 1981, σ. 232.
Προσξτε µε, χι, εµαι αυτ ς που επζησε, φλε Οπενχιµερ!
Τα χελη µου και τα π δια µου τα ’χω ξεθψει απ’ τη Χιροσµα.
Τα χελη µου γνηκαν σκ νη και πσανε.
Μ νο το στ µα µου µεινε ν’ ανοιγοκλενει.
Τ’ σπρο µου σαν ασβεστωµνο πρ σωπο,
δε µπορε πια να κλψει, να γελσει, να ’χει να νοµα.
∆εν µπορε πια Ρ µπερτ! Κοταξ µε καλτερα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Ποια πρ&σωπα εµφανζονται στο απ&σπασµα, ποια ιδι&τητα και ποιος ρ&λος

αντιστοιχε στο καθνα απ& αυτ*;
2. Παρακολουθ+στε και καταγρ*ψτε αναλυτικ* τις αντιδρ*σεις της Οχ*τσου.
Π,ς δικαιολογεται η ψυχικ+ της αναστ*τωση;
3. Π,ς αντιµετ,πισε η οικογνεια της Γιο!κα τη δοκιµασα; Ποιοι κατ*φεραν να
επιζ+σουν και π,ς αντιµετωπζουν τα δραµατικ* βι,µατα της καταστροφ+ς;
4. Το µυθιστ&ρηµα της Ενττα Μ&ρρις χει επιλεγε για τις σχολικς βιβλιοθ+κες. Αν
το βρετε, διαβ*στε το και εξηγ+στε γιατ αυτ& το βιβλο παραµνει επκαιρο και
αξιαν*γνωστο στην εποχ+ µας.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. ∆ετε την κινηµατογραφικ+ ταινα Χιροσµα αγπη µου του Αλαν Ρεν και

συζητ+στε γενικ&τερα για τις αρνητικς επιπτ,σεις που χει η χρ+ση της πυρηνικ+ς ενργειας.
2. Στο ειδικ& αφιρωµα του περιοδικο! Το ∆ντρο, τχ. 53-54, 1990, σ. 130-133, για
τη σχση του συγγραφα µε την π&λη, περιλαµβ*νεται να ενδιαφρον κεµενο
του Νκου Κ*σδαγλη, ο οποος περιηγεται στην Πλατεα Ειρ+νης στη Χιροσµα. Εξετ*στε π,ς αντιµετωπζει ο συγγραφας τις ιστορικς µν+µες της π&λης.
¶∏°∏
Ενττα Μ&ρρις, Τα λουλοδια της Χιροσµα, µτφρ. Νικηφ&ρος Βρεττ*κος, Θεµλιο
1994, σ. 125-129.
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∆ √§∏™ ¡ π∫∏º√ƒ√À
#ταν πεθανει να παιδ
™∆√Ã√™
Να ευαισθητοποιηθο!ν οι µαθητς για το υπαρκτ& πρ&βληµα της πενας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το πρβληµα της πενας και οι θνατοι των παιδιν
Η νιση κατανοµ του πλοτου και ο τραυµατισµ νος ανθρωπισµς της σγχρονης εποχς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο ελεγειακ&ς τ&νος σε συνδυασµ& µε τις λυρικς πνθιµες εικ&νες αποδδουν το
στοχαστικ& πνε!µα αλλ* και την επικριτικ+ δι*θεση του ποι+µατος απναντι στο
υπαρκτ& πρ&βληµα της πενας. Αυτ&ς ο κοινωνικ&ς προβληµατισµ&ς, τα θµατα και
η ποιητικ+ γλ,σσα αποτελο!ν αντιπροσωπευτικ* γνωρσµατα της ποησης του
Τ&λη Νικηφ&ρου. Η εναρκτ+ρια στροφ+ διαφοροποιεται αισθητ* απ& το υπ&λοιπο ποηµα, καθ,ς τ&σο γλωσσικ* (µε την επιλογ+ εξεζητηµνων λξεων που αναφρονται πλαγως + επικαλ!πτουν το πρ&βληµα) &σο και ιδεολογικ* δεν κρ!βει την
ειρωνικ+ και αιχµηρ+ της δι*θεση απναντι στους ισχυρο!ς των δυτικ,ν κοινωνι,ν, που ευθ!νονται για τη µεγ*λη κοινωνικ+ ανισ&τητα, αλλ* και σε &σους περιορζονται στα λ&για και στον οκτο + αποστασιοποιο!νται («&πως θα τ&νιζε και
κ*ποιος διανοητ+ς») απναντι στους ανθρ,πους που λιµοκτονο!ν. Η δε!τερη
στροφ+ χει περισσ&τερο ρεαλιστικ& χαρακτ+ρα, σχεδ&ν απεικονζει την εικ&να του
καταδικασµνου σε θ*νατο παιδιο!, και εισ*γει την ννοια της κοινωνικ+ς ευθ!νης,
υπενθυµζοντας τη συχν&τητα και την (συµβολικ+) εγγ!τητα των θαν*των («κ*θε
δευτερ&λεπτο/στο κατ,φλι του σπιτιο! µου»). Η ειρωνεα των καταστ*σεων παραµνει και δηλ,νεται µε το στχο «σε χ,ρες που ονοµ*ζονται εξωτικς». Το υπ&λοιπο ποηµα χει λυρικ+ µελαγχολικ+ δι*θεση, η οποα συνδυ*ζεται µε τον ηθικ&
αποτροπιασµ& µπροστ* στη µοιραα επαν*ληψη των τραγικ,ν συµβ*ντων, που
αναδεικν!ουν τις τροµαχτικς διαστ*σεις του προβλ+µατος, αλλ* και µε το λλειµµα ανθρωπισµο! και πολιτισµο!, που χαρακτηρζει την υλικοτεχνικ* προηγµνη
εποχ+ µας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Βισου*βα Σιµπ&ρσκα, «Στη δ!ση του αι,να», µτφρ. Βασλης Καραβτης, Μια ποιητικ διαδροµ, Σοκ&λης 2003, σ. 121-122.
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Ζ+ρας Αλξης, Η δετερη µεταπολεµικ γενι, Σοκ&λης 2002, σ. 576-583.
¶∏°∏
Τ&λης Νικηφ&ρου (1938), «Jταν πεθανει να παιδ», Την κοκκιν µαυρη ανεµζοντας της ουτοπας (1997). Ποιµατα 1966-2002, Να Πορεα, Θεσσαλονκη
2004, σ. 230.

ª πÃ∞§∏™ ° ∫∞¡∞™
Στα καµνα
™∆√Ã√π
Να διαβ*σουν και να τραγουδ+σουν οι µαθητς στχους, π*ντα επκαιρους, για το
σεβασµ& και την υπερ*σπιση της φ!σης. Να προβληµατιστο!ν για δι*φορα αρνητικ* συµπτ,µατα της εποχ+ς µας που δηµιουργε ο αστικ&ς τρ&πος ζω+ς, και να
αναζητ+σουν διεξ&δους απ& την κρση.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο κνδυνος των πυρκαγιν και οι αρνητικ ς συν πειες απ την λλειψη πρσινου και χρων αναψυχς, στο φυσικ και στο κοινωνικ περιβλλον
Η κοινωνικ αποξ νωση και η αποµνωση του αστο στον ιδιωτικ του χρο
και στην εικονικ πραγµατικτητα που δηµιουργε η τηλεραση
Τρποι αντστασης και διαφυγς απ την παθητικτητα και την κοινωνικ
απαξωση που µαστζει την εποχ µας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Καλ& θα +ταν να ξεκιν+σουµε τη διδασκαλα µε την ακρ&αση του τραγουδιο!, ,στε
να αξιοποι+σουµε την αποδεδειγµνα θετικ+ ανταπ&κριση των µαθητ,ν στα µουσικ* ερεθσµατα. Η συναισθηµατικ+ ανταπ&κριση των µαθητ,ν σ’ αυτο!ς τους στχους θα δηµιουργ+σει ερωτηµατικ*, προτ*σεις και ζωηρ& δι*λογο. Ο δι*λογος
αυτ&ς καλ& θα +ταν να ξεκιν+σει απ& το συνδυασµ& του δε!τερου ενικο! και πρ,του πληθυντικο! προσ,που στο τραγο!δι («Dλα να π*µε») και της προσωπικ+ς
στ*σης που εκδηλ,νει ο ποιητ+ς. Τα αφηγηµατικ* αυτ* χαρακτηριστικ* µπορο!ν
να σχολιαστο!ν σε σχση µε τα παραδοσιακ* στιχουργικ* µσα (οµοιοκαταληξα,
ρυθµ&ς, γλ,σσα, εικ&νες) που χρησιµοποιε ο ποιητ+ς, τα οποα εναι γενικ* παραδεκτ& &τι χουν µεγ*λη ανταπ&κριση στο κοιν& κ*θε εποχ+ς. Οι µαθητς αξζει να
εστι*σουν το ενδιαφρον τους στα κοινωνικ* προβλ+µατα που, µε αν*λαφρο αλλ*
καριο τρ&πο, θγει ο Γκαν*ς, καταγρ*φοντας τις αρνητικς συνπειες του κ*θε
προβλ+µατος στη δικ+ τους, ατοµικ+ και κοινωνικ+ ζω+. Μεγ*λο ενδιαφρον χει
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επσης να ελγξουµε τις αντιδρ*σεις των µαθητ,ν µας απναντι στον εναλλακτικ&
τρ&πο ζω+ς που προτενει ο ποιητ+ς και ειδικ&τερα απναντι σε αγαπητ* τους «επικοινωνιακ*» µσα, &πως η τηλε&ραση. Dχει σηµασα οι µαθητς να προσδιορσουν
µε ακρβεια τις θσεις και την πρ&ταση του ποιητ+ (*ρνηση της κοινωνικ+ς αποµ&νωσης και παθητικ&τηταςC αναθε,ρηση του αστικο! τρ&που ζω+ς και καταπολµηση της εσωστρφειαςC ανασ!νταξη των κοινωνικ,ν δυν*µεων, µε σκοπ& την υπερ*σπιση της φ!σης, των ανθρ,πινων δικαιωµ*των και των κοινωνικ,ν αξι,ν) και
να τοποθετηθο!ν απναντι σε αυτ* τα ζωτικ+ς σηµασας προβλ+µατα, µε λ&για και
µε ργα.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Συγκεντρ,στε τραγο!δια µε επκαιρο κοινωνικ& προβληµατισµ& γ!ρω απ& προ-

βλ+µατα της καθηµεριν+ς µας ζω+ς, και ακο!στε τα στο µ*θηµα της Μουσικ+ς.
2. Περισσ&τερες πληροφορες για τα δ*ση θα βρετε στην ιστοσελδα
http://www.forestinfo.org.
¶∏°∏
Μιχ*λης Γκαν*ς (1944), «Στα καµνα», Στχοι, Μελ*νι 2002, σ. 29-30.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Ιστορικ-κοινωνικ προσ γγιση

Με αφορµ+ τις δι*φορες ιστορικς συγκυρες στις οποες αναφρονται τα κεµενα της εν&τητας, µπορε να εξεταστε η σ!νδεση της λογοτεχνας µε την
εποχ+ και τα σ!γχρον* της προβλ+µατα (πυρηνικ&ς π&λεµος, πενα, ανεργα,
µ&λυνση και καταστροφ+ του περιβ*λλοντος, *γχος και ψυχολογικ+ πεση
κ.*). Καλ& θα +ταν µ*λιστα να γνει συσχετισµ&ς των προβληµ*των αυτ,ν µε
τις ευρ!τερες κοινωνικς τους συνπειες, πολλς απ& τις οποες βι,νουµε
καθηµεριν* στη σηµεριν+ εποχ+.
2. Κριτικ στση-=ρευνα
Οι µαθητς θα πρπει να προβληµατιστο!ν, εξετ*ζοντας τους ποικλους
λ&γους που οδ+γησαν παλαι&τερα, και εξακολουθο!ν να οδηγο!ν σ+µερα, στη
γνεση των αρνητικ,ν φαινοµνων που θγουν τα κεµενα. Μπορο!ν, π.χ., να
ερευν+σουν π,ς επιδρ* το υποβαθµισµνο (φυσικ&, κοινωνικ&, εργασιακ&)
περιβ*λλον µιας περιοχ+ς στη ζω+ των κατοκων της + να µελετ+σουν ειδικ&τερα τις διαστ*σεις που χει λ*βει το πρ&βληµα της παιδικ+ς θνησιµ&τητας
στις υπαν*πτυκτες χ,ρες του πλαν+τη κ.*.
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3. Ενεργοποηση των µαθητν γρω απ τις ευρτερες δραστηριτητες

Ο καθηγητ+ς, αν*λογα µε τη φυσιογνωµα, τα ιδιατερα ενδιαφροντα και τις
ευαισθησες των µαθητ,ν, µπορε να οργαν,σει την τ*ξη, τα τµ+µατα + και
ολ&κληρη τη σχολικ+ µον*δα (σε µικρ* σχολεα) σε ευρ!τερες δραστηρι&τητες. ∆υο απ& τις πιο ενδιαφρουσες, και σχετικ* ε!κολα υλοποι+σιµες, δραστηρι&τητες εναι η παρακολο!θηση του ντοκιµαντρ του Φλιππου Κουτσαυτ+ συγκριτικ* µε το ποηµα του ∆ιον!ση Σαββ&πουλου, και η συγκντρωση-ακρ&αση τραγουδι,ν µε επκαιρο κοινωνικ& προβληµατισµ&, συγκριτικ* µε τα ποι+µατα-τραγο!δια του Σαββ&πουλου και του Μιχ*λη Γκαν*.
4. Συνδυαστικ ανγνωση
Ο καθηγητ+ς µπορε να επιδι,ξει συγκριτικ+ αν*γνωση µε κεµενα *λλων
ενοτ+των που περιχουν συναφ+ κοινωνικ& προβληµατισµ&. Το δι+γηµα του
Τ*σου Καλο!τσα µπορε να συνεξεταστε µε κεµενα απ& τις εν&τητες
«Παλαι&τερες µορφς ζω+ς», «Η αποδηµα – Ο καηµ&ς της ξενιτι*ς…» και «Η
βιοπ*λη – Το αγωνιστικ& πνε!µα του ανθρ,που» (Ξανθ&πουλος, Χατζ+ς,
Βαλτιν&ς, Ζη, Αλεξου, Χριστοδο!λου κ.*.), µε *ξονα τα βι,µατα και τις
δ!σκολες συνθ+κες προσαρµογ+ς του µεταν*στη στη να του ζω+.
5. Παρλληλα κεµενα
Τα προτειν&µενα παρ*λληλα κεµενα µπορο!ν να αξιοποιηθο!ν συµπληρωµατικ*, µε σκοπ& να σχολιαστε κυρως µια *λλη δι*σταση + οπτικ+ σχετικ*
µε το κοινωνικ& πρ&βληµα που θγουν. Ιδιατερο ενδιαφρον πιστε!ουµε &τι
χει η σ!νδεση του αποσπ*σµατος της Μαρας Ιορδανδου µε το παρ*λληλο
δι+γηµα του Νκου Χουλιαρ*, που αναφρονται στη δ!σκολη ανθρ,πινη επικοινωνα αν*µεσα στους κατοκους των π&λεων.
6. Χρση εποπτικο υλικο
Οι µαθητς µπορο!ν να συγκεντρ,σουν φωτογραφικ& υλικ&, ιστορικς και
εγκυκλοπαιδικς πληροφορες σχετικ* µε το πυρηνικ& ολοκα!τωµα της Χιροσµα, το πρ&βληµα των παιδι,ν που πεθανουν απ& πενα (εικ&νες απ& την
Κατοχ+ στην Αθ+να + εικ&νες πεινασµνων παιδι,ν της Αφρικ+ς κ.*.).
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¡ π∫√™ ∫ ∞µµ∞¢π∞™
Οι γτες των φορτηγν
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς τον ποιητ της θλασσας Νκο Καββαδα. Να κατανοσουν τη συναισθηµατικ σχση που αναπτ%σσουν οι νθρωποι, ιδιατερα 'σοι ζουν
κτω απ' δ%σκολες  µοναχικς συνθκες, µε τα κατοικδια ζ)α.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η δσκολη και στερηµνη ζω των ναυτικν στα φορτηγ πλοα
Η σχση που αναπτσσουν οι ναυτικο µε τη γτα του καραβιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ποηµα περιχει αντιπροσωπευτικ γνωρσµατα της θεµατικς και της ποιητικς
του Νκου Καββαδα. Ο αφηγητς/ποιητς περιγρφει σε τρτο πρ'σωπο τη σχση
που αναπτ%σσουν οι ναυτικο των φορτηγ)ν πλοων –τα οποα συνθως πραγµατοποιο%ν µεγλης διρκειας ταξδια– µε τη γτα που ταξιδε%ει µαζ τους. Το αιλουροειδς αυτ' κατοικδιο υποκαθιστ τη γυνακα στη ζω των ναυτ)ν αφο% χει,
σ%µφωνα µε τον ποιητ, πολλ κοιν στοιχεα µε αυτ και ικανοποιε την ανγκη
τους για συντροφι και τρυφερ'τητα. Η ατµ'σφαιρα του ποιµατος εναι ερωτικαισθησιακ στις τσσερις πρ)τες στροφς, εν) αποκτ δραµατικ νταση στις τσσερις επ'µενες, 'ταν περιγρφεται η αρρ)στια απ' την οποα προσβλλεται η
γτα, απ' τη συνεχ παραµον της στο καρβι, και το τραγικ' τλος που της δνουν
οι ναυτικο, για να τη λυτρ)σουν. Ο ποιητικ'ς λ'γος κορυφ)νεται µε τον πνιγµ'
του ρρωστου ζ)ου, χωρς να εκππτει σε µελοδραµατισµο%ς και αισθηµατολογες,
αποτυπ)νοντας τη µοναξι και την ερωτικ στρηση των ναυτικ)ν.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Αντλ)ντας στοιχεα απ' το ποηµα, σκιαγραφστε το χαρακτρα και τον τρ'πο
ζως των ναυτικ)ν που ταξιδε%ουν µε φορτηγ καρβια.
2. Ακο%στε τα µελοποιηµνα ποιµατα του Ν. Καββαδα, απ' το δσκο Ο σταυρς
του ντου του Θ. Μικρο%τσικου.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γρηγ'ριος Ξεν'πουλος, «Η γτα του παπ» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασου.
2. Μιχαλ Μητσκης, «Το γατ», Πεζογραφµατα, Νεφλη 1988, σ. 147-158.
3. Αργ%ρης Εφταλι)της, «Ο µπαρµπα-Γιννης κι ο γδαρ'ς του», Νησιτικες ιστο-

ρες, Νεφλη 1989, σ. 158-162.
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 437.
Επτ κεµενα για τον Νκο Καββαδα, Πολ%τυπο 1982.
¶∏°∏
Νκος Καββαδας, «Οι γτες των φορτηγ)ν», Μαραµπο! (1933), Aγρα 200216, σ. 16.

∂ ƒª∞¡ ∂ ™∂
Ο Λκος
™∆√Ã√™
Να κατανοσουν οι µαθητς τη στεν εξρτηση των ζ)ων απ' τη φ%ση, αλλ και
τους ν'µους που κυριαρχο%ν σε αυτν, µε βση το διγηµα του δισηµου Γερµανο%
συγγραφα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η δσκολη εποχ του χειµνα και ο αγνας για την επιβωση
Η οµαδικτητα και οι κνδυνοι της αποµκρυνσης απ την αγλη
Η υπερβολικ εκδλωση της εκδκησης των ανθρπων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητς µπορο%ν ε%κολα να προσεγγσουν το διγηµα, να παρακολουθσουν
την υπ'θεση και να αντιληφθο%ν την ανθρ)πινη σκληρ'τητα που ασκθηκε στο
ετοιµοθνατο ζ)ο. Η παρµβαση του καθηγητ θα εναι περιορισµνη µε στ'χο
κυρως την ευαισθητοποηση των µαθητ)ν γ%ρω απ' την οµαλ λειτουργα του
οικοσυστµατος και την υπερσπιση εκενων των ζωικ)ν ειδ)ν που σµερα απειλο%νται µε εξαφνιση. Θα πρπει ββαια να γνει ειδικ αναφορ στη στεν εξρτηση των γριων ζ)ων απ' το φυσικ' περιβλλον και στις δυσκολες επιβωσης
που αντιµετωπζουν συχν εξαιτας των κακ)ν καιρικ)ν συνθηκ)ν. Ο διδσκων
θα πρπει οπωσδποτε να επισηµνει την υπερβολικ σκληρ'τητα και την εκδικητικ µανα που δειξαν οι νθρωποι απναντι στο ανυπερσπιστο ζ)ο, εξηγ)ντας
παρλληλα 'τι η αντδρασ τους εναι, σε να βαθµ', δικαιολογηµνη, επειδ οι
κτηνοτρ'φοι υφστανται πολλς απ)λειες, λ'γω των συχν)ν επιθσεων που
κνουν στα ζ)α τους οι λ%κοι.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γι)ργος Ιωννου, «Φθινοπωριν», Ε!φλεκτη χρα, Κδρος 1982.
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2. Ανδρας Καρκαβτσας, «Το µνµα της µνας», $νθρωποι και ζα στη νεοελλη-

νικ πεζογραφα, ανθολ'γηση – επιµλεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεανδα 1994, σ.
155-162.
3. Μριος Μαρκδης, «Ο λ%κος», Μεταξ! Σιν και Αιλεµ, Dρασµος 1993.
Πµε να δο!µε, ρε παιδι, το λ!κο –
Ποιο λ!κο ρε βλαµµ)νε λ)νε οι σ!ντροφοι,
Ο µνος, κπως, λ!κος που απµεινε διγει τις ηµ)ρες του στην πρωτε!ουσα
νοµο!
πσω απ’ το συρµατπλεγµα, πσω απ’ τον προβολ)α
τρει και κοιµται, τρει και παχανει, τρει και δυστυχε
δυο τσιγρα απ’ το Βελο!χι
Ο λ!κος θ)λει να π)σει χινι, θ)λει να κρυφτο!ν τα πρβατα
-θ)λει να )ρθει να πεινσει
ο λ!κος θ)λει το κυνγι
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Βρετε µ%θους, παραµ%θια, λξεις και γλωσσικς εκφρσεις µε λ%κους και εξε-

τστε ποια εικ'να µεταδδουν για τους λ%κους. Περιγρψτε τα βασικ χαρακτηριστικ αυτς της στερε'τυπης εικ'νας που χει δηµιουργηθε για τους
λ%κους. Συγκρνετε την τ%χη που χουν οι λ%κοι στα παραµ%θια µε την υπ'θεση
του διηγµατος του Dσε.
2. Επικοινωνστε µε την Ελληνικ Φιλοζωϊκ Εταιρεα  µε λλους τοπικο%ς
οργανισµο%ς που χουν σκοπ' την προστασα των ζ)ων, και ζητστε ενηµερωτικ' υλικ' σχετικ µε τα διφορα εδη ζ)ων που αντιµετωπζουν δ%σκολες συνθκες, κακοποιο%νται  απειλο%νται µε εξαφνιση εξαιτας του ανθρ)που.
3. Συγκρνετε τη ζω και την κατντια των δ%ο λ%κων που συναντµε στο διγηµα του Dσε και στο ποηµα του Μαρκδη.
4. Περισσ'τερες πληροφορες για τα προστατευ'µενα εδη χλωρδας και πανδας
θα βρετε στις ιστοσελδες: http://www.defenders.org/citcomnt.html και http://www.
nature.ariadne-t.gr/nature/arckt/arcturo.html.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 109.
www. hermann-hesse.com
www.gss.ucsb.edu/projects/hesse
Μια ευρ%τερη εικ'να για τους δεσµο%ς των ανθρ)πων µε τα ζ)α στη λογοτεχνα
µας δνει ο τ'µος $νθρωποι και ζα στη νεοελληνικ πεζογραφα, ανθολ'γηση –
επιµλεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεανδα 1994.
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¶∏°∏
Dρµαν Dσε, «Ο λ%κος», Η πλη των ξ)νων στο ντο, µτφρ. Θ. Λουπασκης, Σµλη
1995, σ. 33-37.

∞ ¡∆ø¡∏™ ™ √Àƒ√À¡∏™
νθρωποι και δελφνια
™∆√Ã√π
Να ευαισθητοποιηθο%ν οι µαθητς γ%ρω απ' τα θµατα οικολογας και πολιτισµο%
που θγει το αφγηµα. Να προβληµατιστο%ν για την ποι'τητα της σχσης του
ανθρ)που µε τα δελφνια, απ' την αρχαι'τητα ως τις µρες µας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Οικολογικ πρβληµα και διατραξη της φυσικς ισορροπας
Ανθρπινη αδιαφορα και λλειµµα πολιτισµο
Κακοµεταχεριση και οικονοµικ εκµετλλευση των ζων
Πειρµατα επιστηµνων στα ζα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κεµενο χει δοκιµιακ' χαρακτρα και θτει ευθως ζτηµα ατοµικς και κοινωνικς ευθ%νης τ'σο για τον ανατρεπτικ' ρ'λο που χει ο σ%γχρονος νθρωπος
στη λειτουργα της φ%σης 'σο και για τις εγκληµατικς του ενργειες εις βρος του
οικοσυστµατος. Το αφγηµα αναφρεται µεσα και ρεαλιστικ στην προβληµατικ, καταπιεστικ σχση του ανθρ)που µε τα υπ'λοιπα µβια 'ντα, καταδεικν%οντας τ'σο το λλειµµα 'σο και την ενοχ του τεχνοκρατικο% και επιτηδευµνου
πολιτισµο% µας. Ο σ%γχρονος αυτ'ς πολιτισµ'ς δε θεµελι)νεται πλον σε ηθικς
αξες ο%τε σβεται τον περιβλλοντα χ)ρο, αλλ χαρακτηρζεται απ' την ασθηση
της πρ'σκαιρης απ'λαυσης, την παθητικ'τητα και τη µετθεση ευθυν)ν. Η αποτρ'παια φωτογραφα µε τα νεκρ και εγκαταλειµµνα δελφνια στη Χαλκιδικ
αποτελε αδιψευστο µρτυρα της ανθρ)πινης βαρβαρ'τητας, καθ)ς φρνει
µεσα στο προσκνιο το οικολογικ' πρ'βληµα και την κοινωνικ ασυνειδησα που,
δυστυχ)ς, διογκ)νεται στην εποχ µας.
Η επιλογ του Σουρο%νη να γρψει για τη σχση του ανθρ)που µε τα δελφνια
σχετζεται µεν µε το δυσρεστο συµβν της Χαλκιδικς, απορρει δε απ' τη γενικ'τερη εκτµηση του συγγραφα 'τι αυξνονται οι νθρωποι που ασελγο%ν επνω στη
φ%ση, χοντας αποβλει πλρως τα αισθµατα της συλλογικς ευθ%νης, της ντροπς
και της ενοχς. Η ανοχ και η αδιαφορα της υπ'λοιπης κοινωνας απναντι στη
βαρβαρ'τητα δνει τη δυνατ'τητα σε κποιες µειοψηφες να αµαυρ)νουν κθε
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ννοια ανθρωπισµο% και κοινωνικς ζως, αντιστρφοντας τη φυσικ ισορροπα, µε
στ'χο το προσωπικ' κρδος. Η κατηγορα αυτ των ανθρ)πων συνσταται βασικ
απ' 'λους 'σοι εκµεταλλε%ονται τα ζ)α στο τσρκο και σε διφορα θεµατα, αλλ
και 'σους συµµετχουν στην κακοποηση, µε την νοχη σιωπ τους  µε την οικονοµικ ενσχυση των πρ)των. Οι εγκληµατικς ενργειες των πρ)των µερικς φορς
υπερβανουν κθε 'ριο επιζητ)ντας να καλ%ψουν τις ανοµες τους πσω απ' εργαστηριακς παρατηρσεις (πειρµατα µε εγκεφλους δελφινι)ν). Ο συγγραφας δεν
κρ%βει τη συναισθηµατικ του αντδραση (ηθικ'ς αποτροπιασµ'ς, λ%πη, ντροπ,
οργ) και την ιδεολογικ του στση (κοινωνικ καταγγελα, ειρωνεα) απναντι στο
πρ'βληµα που περιγρφει. Αν και ο διος δεν ενχεται σε αυτν τη θλιβερ πραγµατικ'τητα, νι)θει νοχος γιατ µε λ%πη διαπιστ)νει 'τι οι νθρωποι φρονται µε
υπρµετρη αλαζονεα, σκιζοντας και διασαλε%οντας ανεπαν'ρθωτα την πανρχαια φιλικ σχση, που εχαν τα δελφνια µε τον νθρωπο. Σχση που διασ)θηκε 'χι
µ'νο στις διφορες αρχαες ζωγραφικς και γλυπτς παραστσεις των δελφινι)ν
και στη συµβολικ νουβλα του Αρονα (Ηρ'δοτος), αλλ και εξακολουθε να λειτουργε µε θαυµσιες αποδ'σεις και στην εποχ µας, σε κ'µικς και κινηµατογραφικς ταινες για παιδι και ενλικες και, το απολαυστικ'τερο, µε την πραγµατικ
συντροφι των δελφινι)ν, που παραπλουν τα πλοα µας σε κθε ελληνικ θαλσσια διαδροµ µας.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελ%της, «Ο γλρος», Τα ρω του )ρωτα (1972), Jψιλον 19863.
2. Στρτης Μυριβλης, «Τα ζα», Η ζω εν τφω στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Ερευνστε ποια εδη ζ)ων αντιµετωπζουν πρ'βληµα επιβωσης  υφστανται
κακοµεταχεριση στην περιοχ σας. Ενηµερ)στε για το πρ'βληµα τις τοπικς αρχς
και ενεργστε µε σκοπ' την προστασα τους.
¶∏°∏
Αντ)νης Σουρο%νης (1942), «Aνθρωποι και δελφνια», Κυριακτικες ιστορες,
Καστανι)της 2002, σ. 239-241.
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ª π§√™ ª ∞∆™√√Àƒ∂∫
Ο µεταξοσκληκας

∂. Ã. ° √¡∞∆∞™
Ο σκαντζχερος
™∆√Ã√™
Να διαβσουν οι µαθητς δ%ο αλληγορικς ιστορες µε ζ)α.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αλληγορικ διγηση
Εργασα και παραγωγικτητα των ζων
Η σηµασα της επµονης και αδιλειπτης προσπθειας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Dχει ενδιαφρον ο καθηγητς να παρουσισει στους µαθητς σ%γχρονα δεγµατα
αλληγορικ)ν ιστορι)ν µε πρωταγωνιστς ζ)α, οι οποες σε να βαθµ' µπορο%ν να
θεωρηθο%ν συνχειες των αρχαων ηθοπλαστικ)ν διηγσεων, 'πως οι πολ% γνωστο
Μ%θοι του Αισ)που. Τα επιλεγµνα αφηγµατα λκουν την καταγωγ τους απ' τη
µακρ'χρονη λογοτεχνικ παρδοση, παρλληλα 'µως αποδεσµε%ονται αισθητ απ'
αυτ µε την πρωτοτυπα, τον ευτρπελο χαρακτρα, το σ%γχρονο ιστορικοκοινωνικ'
και αισθητικ' προσδιορισµ' τους. Η ευτρπελη ιστορα του µεταξοσκ)ληκα σχετζεται µεσα µε το προϊ'ν της, αφανο%ς, εργασας του, τη µεγλη επδειξη του Κριστιν
Ντιορ. Ο Ματσ'ουρεκ πετυχανει να σατιρσει µια υφιστµενη κατσταση κοινωνικς
ανισ'τητας και αδικας µσα απ' την αµελητα %παρξη του σκουληκιο%. Με ανλαφρο πνε%µα, αλλ ειρωνικ αντληψη και σαφ ασθηση της πραγµατικ'τητας, συνδυζει το µα%ρο χιο%µορ και το σαρκασµ' και απευθ%νεται σε πολλο%ς κοινωνικο%ς
αποδκτες: απ' το φτην' εργατικ' δυναµικ', που παργει τα αγαθ, ως τις περπλοκες υλικς σχσεις, που καθορζουν τη δοµ της σ%γχρονης καταναλωτικς κοινωνας.
Η ιστορα του σκαντζ'χοιρου, αν και σε αρκετ σηµεα παρλληλη, λειτουργε
κπως αντστροφα απ' αυτ του µεταξοσκ)ληκα. Το τριτοπρ'σωπο αφγηµα
του Γονατ επικεντρ)νεται στην αδιλειπτη προσπθεια του ζ)ου να ξεπερσει
τις περιορισµνες δυνατ'τητες της φ%σης του, εν) στο τλος, µε την προσδοκα
πραγµτωσης του στ'χου του, επιβραβε%εται η επιµον και η αγωνιστικ'τητ
του. Ο αφηγητς αποδδει, µε τα λ'για που περικλεονται στα εισαγωγικ, τις σκψεις και τη θεληµατικ βο%ληση του σκαντζ'χοιρου, παρατηρε συστηµατικ τις
πεσµονες προσπθεις του, συµµερζεται τον αγ)να και προσδοκ τη δικαωσ
του. Ο Ματσ'ουρεκ αντθετα παρακολουθε τον ρωα-σκουλκι του απ' απ'[161]

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·162

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

σταση, στωικ συµβιβασµνο µε την πεζ καθηµεριν'τητα της, αφανο%ς, εργασας του, την οποα καρπ)νεται ο κ'σµος της µ'δας, για να συγκεντρ)σει επνω
του τα ντονα φ)τα της δηµοσι'τητας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Τσου Τσεν Πι, «Ο σκαντζ'χοιρος», Κιν)ζοι ποιητ)ς. Τετρστιχα, µτφρ. Σωκρτης
Σκαρτσς, Καστανι)της 1988.
Σαν προχωρει, µοιζει µε πελτα λο καρφτσες που κινεται0
σαν στ)κεται, εναι στρογγυλς σαν κστανο.
Μην τον περιφρονετε, ασµαντος δεν εναι.
Ποιος θα τολµο!σε µε γροθι να τον χτυπσει.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. ∆ετε την κινηµατογραφικ ταινα Ο Ψ!λλος (1989-1990) του ∆ηµτρη Σπ%ρου

µε ρωα να µικρ' επαρχιωτ'πουλο –το µικρ'τερο εκδ'τη εφηµερδας– ο οποος, χρη στη θληση και την αγωνιστικ'τητ του, κατφερε να ξεπερσει τις
πολλς του δυσκολες και να πραγµατοποισει τα 'νειρ του.
2. Συγκρνετε τις δ%ο εικ'νες του σκαντζ'χοιρου που χουµε απ' το ποηµα του
Τσου Τσεν Πι και του Γονατ.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γαραντο%δης Ευριπδης, «Τα ζ)α στο (µεταµορφωτικ') καθρφτη της λογοτεχνας», εισαγωγ στον τ'µο Μικρ ζωολογα, Πατκης 1998, σ. 7-23.
∆ιαβζω, τχ. 444, 2003. Αφιρωµα στον Ε.Χ. Γονατ µε κεµενα του Ε.Χ. Γονατ, της
Φραγκσκης Αµπατζοπο%λου κ..
¶∏°∏
Μλος Ματσ'ουρεκ, «Ο µεταξοσκ)ληκας», Ζωολογα, µτφρ. Σπ%ρος Τσακνις, Στιγµ 1984, σ. 24-26.
Ε.Χ. Γονατς (1924), «Ο σκαντζ'χερος», Η κρ!πτη, Στιγµ 1991, σ. 48.
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ªÂ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ
∂Î‰ﬁÛÂˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌﬁÛÈ·
™¯ÔÏÂ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ﬁÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó
‚È‚ÏÈﬁÛËÌÔ ÚÔ˜ ·ﬁ‰ÂÈÍË ÙË˜ ÁÓËÛÈﬁÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â Ê¤ÚÂÈ ‚È‚ÏÈﬁÛËÌÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÎÏÂ„›Ù˘Ô
Î·È Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘
¡ﬁÌÔ˘ 1129 ÙË˜ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).
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