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°IA TO ¢A™KA§O

H εισαγωγή της Λογοτεχνίας στο ∆ηµοτικό σχολείο αποτελεί γεγονός

ευοίωνο και οπωσδήποτε σηµαντικό, που πρέπει να χαιρετιστεί, αλλά και

να προβληµατίσει όσους θα αναλάβουν την υλοποίησή του. Προγενέστε-

ρες προσπάθειες έδειξαν την αναγκαιότητα της αισθητικής και καλλιτε-

χνικής διαπαιδαγώγησης των µικρών µαθητών, αλλά και τη δυσκολία του

εγχειρήµατος. ∆εν πρόκειται, ωστόσο, για δυσκολία ποιοτική, µια και το

λογοτεχνικό κείµενο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά για τους τρό-

πους πρόσβασης σ’ αυτό. Η διαπίστωση αυτή απαιτεί προσεκτική επιλογή

των πρωτότυπων κειµένων και ιδιαίτερη φροντίδα στην αξιοποίηση των

µεταφράσεων, των διασκευών, των ελεύθερων αποδόσεων. Αν και η σύγ-

χρονη λογοτεχνία για παιδιά πρέπει να στηρίξει την προβολή της Λογο-

τεχνίας στο ∆ηµοτικό, εντούτοις δεν αρκεί από µόνη της, αν βέβαια δε θέ-

λουµε να καταλήξουµε σε µονότροπα αποτελέσµατα.

Εποµένως, βασικός στόχος του Aνθολόγιου της Γ΄ και ∆΄ τάξης του

∆ηµοτικού είναι η καλλιέργεια της λογοτεχνικής ευαισθησίας και της φι-

λαναγνωσίας στο παιδί µε τρόπους παιγνιώδεις και προπαντός ευχάρι-

στους, µε την προϋπόθεση ότι το παιχνίδι και η ελεύθερη δραστηριότητα

δε θα υπονοµεύουν το κείµενο, αλλά, αντίθετα, οι όποιες παραγωγικές

εργασίες θα αναπτύσσονται έχοντάς το ως κέντρο τους, αφορµώµενες

δηλαδή αλλά και επιστρέφοντας σε αυτό.

∆όθηκε, λοιπόν, µεγάλη προσοχή στην επιλογή των κειµένων, ώστε να

καλύπτουν τη σύγχρονη λογοτεχνία, προετοιµάζοντας το παιδί για µια

αβίαστη και έµµεσα βιωµατική κοινωνικοποίηση, που θα συνεχιστεί µε λο-

γοτεχνικό πάντοτε τρόπο, οµαλά και µε µεγαλύτερες σταδιακά απαιτή-

σεις στις δύο τελευταίες τάξεις. Το γεγονός αυτό δεν αναδεικνύει την

αξία µόνο των βιβλίων, αλλά –κυρίως–  ευνοεί την ακώλυτη συνοµιλία τους

και την εξασφάλιση της συνέχειας µε την κατοχύρωση της γνώσης του

ήδη υπάρχοντος.  Γνώµονας του Ανθολογίου αυτού είναι ασφαλώς η µη

υποβάθµιση της λογοτεχνικότητας, που αποτελεί και το µείζονα κίνδυνο

εξαιτίας της σύγχυσης ανάµεσα στο παιγνιώδες και στο λογοτεχνικό, στο

γενικώς ευχάριστο και σε αυτό που προβληµατίζει και διεγείρει την ευαι-

σθησία του µαθητή.

Λήφθηκε, ως εκ τούτων, µέριµνα ώστε να υπάρχει κειµενική και ειδο-

λογική ποικιλία, στην οποία το τερπνό και το ευχάριστο, το παιγνιώδες και

το φανταστικό κατέλαβαν µεγάλο µέρος. Έτσι, χρησιµοποιήθηκαν κείµε-

να σχετικά µε την οικολογία, την παράδοση, την ιστορία, τα προβλήµατα
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λογοτεχνία
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διαπολιτισµικό

στοιχείο

Oι δραστη-
ριότητες και

η σηµασία
τους

του σύγχρονου ανθρώπου, µε θέµατα δηλαδή που το παιδί δεν επιτρέπε-

ται να αγνοεί. Στα κείµενα έγιναν κάποιες –ελάχιστες– λεκτικές αλλαγές.

Το βάρος της ανθολόγησης έπεσε στα ίδια τα κείµενα, γι’ αυτό και η

σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά έχει µεγάλο µερίδιο, ακολουθούµενη

όµως και από δηµώδη κείµενα και από έργα δόκιµων κλασικών και νεωτε-

ρικών ποιητών. Η συγχρονική εστίαση οφείλεται κατά µείζονα λόγο στην

αδυναµία του παιδιού να κατανοήσει σε βάθος το χρόνο. Από ποιοτικής

πλευράς, πέρα από τα εύληπτα κείµενα, υπάρχουν και άλλα αυξανόµενης

δυσκολίας, είτε λόγω της θεµατικής τους είτε λόγω του απαιτητικού ποι-

ητικού λόγου, γεγονός που αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δασκά-

λου για το πότε και µε ποια πρότερη ετοιµασία θα διδαχτούν τα κείµενα

αυτά. Για παράδειγµα, «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» ενδείκνυται να δι-

δαχθεί, µόνο αφού το παιδί έχει εντρυφήσει ήδη σε άλλα ευκολότερα κεί-

µενα, όπως το σχετικό µε τη «Λιλιπούπολη».

∆όθηκε έµφαση στην ανάδειξη του χιούµορ, της λεπτής ειρωνείας και

της ευαίσθητης σύζευξής τους µε το λόγο. Αποφεύχθηκαν, γενικά, οι θε-

ωρητικές ενισχύσεις-υποστηρίξεις µε µακροσκελή εισαγωγικά σηµειώ-

µατα και κουραστικά βιογραφικά σηµειώµατα, για να µην αποπροσανατο-

λιστεί ο µαθητής και ταυτίσει τη λογοτεχνία µε τη συµβατική µάθηση και

την πρόσκτηση γνώσεων – άλλο αν συµβαίνει και αυτό, αλλά µε λογοτε-

χνικό τρόπο. Προσέχθηκε η καλλιέργεια της διαπολιτισµικότητας. Επίσης

τονώθηκε η διαθεµατικότητα, κυρίως µέσα από τις προτεινόµενες δρα-

στηριότητες, όπως η συσχέτιση µε ιστορικά, λαογραφικά ή άλλα πολιτι-

σµικά στοιχεία, µε άλλες τέχνες (µουσική, εικαστικά, θέατρο), κ.ά. Το κύ-

ριο ζητούµενο, όµως, είναι η αισθητική καλλιέργεια, η προσπέλαση της

οποίας επιχειρείται µε ερωτήσεις κατανόησης και µε έµφαση στην ανα-

γνωστική διαδικασία, που σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το δάσκαλο.

Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες είναι απλές, µε έµφαση στη συλλογι-

κότητα και στην εκτίµηση του προσώπου-µέλους, το οποίο µόνο µέσω αυ-

τής δύναται να αποδείξει την αξία του. Οι δηµιουργικές δραστηριότητες

(δραµατοποιήσεις, ζωγραφικές αποδόσεις, συνέχειες στην εξέλιξη του

κειµένου κ.λπ.), χωρίς να αποµακρύνονται από το κείµενο, ενισχύουν την

αυτενέργεια και τη δηµιουργικότητα του µαθητή και τον καθιστούν κοι-

νωνό της συνθετικής σχέσης των τεχνών µεταξύ τους (ζωγραφική-λογο-

τεχνία, µουσική-λογοτεχνία κ.ά.). Πέρα απ’ αυτά, επιζητούν να συµφιλιώ-

σουν το παιδί µε τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας (γι’ αυτό και προτείνε-

ται η χρήση τεχνολογικών µέσων), που συχνά διαβάλλονται άδικα, µε τρό-

πο αντιφατικό και αποπροσανατολιστικό, ενώ η εξοικείωση των παιδιών
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H γλώσσα

Kαλλιέργεια
φιλαναγνωσίας

H ελεύθερη
επιλογή των
δραστηριο-
τήτων

H µέθοδος
του βιβλίου

µαζί τους και η σωστή αξιοποίησή τους αποτελεί την προσφορότερη λύ-

ση.

Προσεκτική προσπάθεια καταβλήθηκε και για την ανάδειξη της γλώσ-

σας ως λογοτεχνικού εργαλείου, ως µηχανισµού έκφρασης και απόδοσης

υψηλών νοηµάτων, ώστε ο µαθητής να κατανοήσει σταδιακά ότι αυτή απο-

τελεί µηχανισµό θαυµαστό, που επιτυγχάνει να καταγράφει πράξεις και

να αναδεικνύει πρόσωπα.

Οι «προτάσεις για διάβασµα», που συνοδεύουν κάθε κείµενο έχουν

στόχο την ενθάρρυνση βιβλιαναγνωστικών συµπεριφορών και την καλ-

λιέργεια εν γένει της φιλαναγνωσίας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προωθούνται και άλλες φιλαναγνωστι-

κές δραστηριότητες του τύπου «διάβασε στο µικρότερο αδελφό σου» ή

«πρότεινε στη µεγαλύτερη αδελφή σου ή στους φίλους σου» ή «διάβασε

µε τους γονείς σου το τάδε βιβλίο». Η φιλαναγνωστική δραστηριότητα,

µε άλλα λόγια, πρέπει να είναι από τα κυριότερα µελήµατά µας.

Εκτός από τις παραπάνω πρακτικές, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και να

αξιοποιηθούν συζευκτικά µε τη λογοτεχνία ποικίλα τεχνολογικά επιτεύγ-

µατα όπως το µαγνητόφωνο για συνεντεύξεις, ο ηλεκτρονικός υπολογι-

στής για εντοπισµό βιβλίων στο ∆ιαδίκτυο αλλά και για την αποστολή µη-

νυµάτων σχετικών µε τα βιβλία, και µεταξύ των παιδιών αλλά και µεταξύ

σχολείων. Επιπρόσθετα, ευκταίες δραστηριότητες είναι η πρωτογενής

ατοµική ή οµαδική συγγραφή ιστοριών, η κατασκευή σεναρίου, η έκδοση

εφηµερίδας ή σχολικού λογοτεχνικού περιοδικού κ.λπ. 

Είναι ευνόητο ότι οι δραστηριότητες που εµπεριέχονται σε κάθε κεί-

µενο είναι ενδεικτικές. Μπορεί, µάλιστα, να χρησιµοποιηθούν αναλογικά

και άλλες µορφές δραστηριοτήτων, που υπάρχουν σε άλλα κείµενα του

Ανθολογίου ή στο βιβλίο του δασκάλου, καθώς και εναλλακτικές περι-

πτώσεις, γνωστές στο δάσκαλο, ή και εκείνες ακόµη που θα επινοήσει ο

δάσκαλος µαζί µε τους µαθητές του. Εν κατακλείδι, µπορούν να συνδε-

θούν οι δραστηριότητες των κειµένων της λογοτεχνίας και µε άλλα µα-

θήµατα. 

Το βιβλίο του δασκάλου λειτουργεί ως γενικός οδηγός, στον οποίο εξε-

τάζονται τα κυριότερα ζητήµατα που αφορούν τη λογοτεχνική απόλαυση

των κειµένων, µε ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές δραστηριότητες για

την καλύτερη προσέγγισή τους. Στο βιβλίο του δασκάλου γίνεται αναφο-

ρά σε όλα τα κείµενα του Ανθολογίου · για κάθε ενότητα καταγράφεται

µια διδασκαλία που έχει γίνει, καθώς και εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Η αναγνωστική εµπειρία και η αισθητική απόλαυση ή η συγκίνηση που

προκύπτουν από την εµπειρία αυτή αποτελούν το βασικό ζητούµενο, ώστε
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ο µαθητής να αντιληφθεί το βιωµατικό τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ένα

λογοτεχνικό κείµενο. Η λογοτεχνικότητα του κειµένου και η αξιοποίηση

του συναισθήµατος που προκαλείται εµπεδώνονται µέσω των δηµιουργι-

κών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές αποβλέπουν στην κατα-

νόηση βασικών στοιχείων του κειµένου, επιδιώκουν την ερµηνεία πιθανών

δυσνόητων εννοιών και παράλληλα συντελούν όχι µόνο εννοιολογικά αλ-

λά και ειδολογικά και µορφικά στο να πλησιάσουν το λογοτέχνηµα. Κυρίως,

επιτρέπουν να περάσει –µέσω του κειµένου και όχι µέσω θεωρητικών σχη-

µάτων– στους µαθητές το γεγονός ότι η γλώσσα, η χρήση συγκεκριµένου

είδους ή τεχνικής δεν είναι περιττά στολίδια αλλά τρόποι προσφορότε-

ρης, άρα καλλιτεχνικής απόδοσης αυτού που θέλει ο συγγραφέας να µας

δώσει. Έχει σηµασία, µε άλλα λόγια, για την αληθοφάνεια και τη µέθεξη

του αναγνώστη-µαθητή  αν και σε ποιο κείµενο χρησιµοποιείται διάλογος,

χιούµορ, ειρωνεία, γλώσσα περίτεχνη ή λιτή κ.λπ. Έτσι, οι δραστηριότη-

τες αποσκοπούν κυρίως στο να διεγείρουν το συναίσθηµα και να προκα-

λέσουν την εµπλοκή του µαθητή στα λογοτεχνικά δρώµενα.

Η δηµιουργική εφαρµογή των δραστηριοτήτων σχετίζεται άµεσα µε

κάθε κείµενο, ώστε να µην αποκοπεί η κειµενική απόλαυση από άσχετες

παιγνιώδεις ή άλλες δραστηριότητες. Έτσι, το παιδί θα παραγάγει δηµι-

ουργικό έργο, µε την επικουρία και την ταυτόχρονη αξιοποίηση της µου-

σικής, της δραµατοποίησης, της ελεύθερης γραφής, της κίνησης, του τρα-

γουδιού κ.ά., αντιµετωπίζοντας µάλιστα διάφορα ερωτήµατα που το οδη-

γούν σε κρίσεις και σε επιθυµητές επιλογές.
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1. Γενικά

Τα κείµενα µε θεµατικό κέντρο τη φύση και το οικολογικό περιβάλλον αποδίδουν εικόνες

της φύσης, την ουσιαστική εξάρτησή µας από αυτήν, καθώς και τη σηµασία της για τη ζωή.

Παράλληλα, αναπαριστούν τις διάφορες σύγχρονες όψεις του περιβάλλοντος και συµ-

βάλλουν στη διαµόρφωση οικολογικής συνείδησης. Αποφεύγονται οι συνηθισµένες και

απλοϊκές αναφορές που αποτυπώνουν επιφανειακά την οµορφιά του φυσικού περιβάλ-

λοντος ή τα προβλήµατα που γεννιούνται και, σε κάθε περίπτωση, ευαισθητοποιούν τον

αναγνώστη στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου τύπου ανάπτυξης, ο οποίος έχει δηµιουργή-

σει τα γνωστά οικολογικά αδιέξοδα. Το στοιχείο που υπερίσχυσε κατά την επιλογή των

κειµένων ήταν η σύγχρονη οικοκεντρική συλλογιστική σε συνδυασµό µε την αισθητική

ποιότητα, για να κινητοποιηθεί ο µικρός αναγνώστης προς την κατεύθυνση µιας άλλης µε-

τασχηµατιστικής σχέσης, σεβασµού και αρµονικής ένταξης στη φύση και το περιβάλλον.

Ειδικότερα, αναφερόµαστε σε µια βαθιά σχέση των φαινοµένων της φύσης µέσα από

ανθρωποµορφικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πραγµατικότητα µε ονειρικές ει-

κόνες. Πρόκειται για την «ευτυχισµένη» πλευρά της φύσης· µέσα από τη «συνοµιλία» των

στοιχείων της (αέρας, νερό, ήλιος, γη) βρίσκεται αυτή σε ζωογόνα κίνηση (βλ. «Όπου η

Τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αρµυρός, ήλιος θαλασσινός»). Πρόκειται, ακόµη, για την

ανάδυση της ζωής και της οµορφιάς της (βλ. «Το πορτοκάλι και µια ηλιαχτίδα»). Η συγκε-

κριµένη όψη της φύσης συναρτάται µε την ανακύκληση της ύλης, τη δηµιουργία και τη

φθορά σε σχέση µε την εξέλιξη της ζωής και τις εναλλαγές των εποχών (βλ. «Η πτώση

του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ»). Από την άλλη πλευρά, η ρεαλιστική και διεκδικητι-

κή-αγωνιστική άποψη για τη φύση συνδέεται µε την ωµή αποτύπωση της πραγµατικότη-

τας και την ευθύνη της εξουσίας για τα οικολογικά προβλήµατα (βλ. «Έκτακτα µέτρα στη

Λιλιπούπολη για το νέφος»). Παράλληλα, επισηµαίνονται έµµεσα τα σοβαρά θέµατα µέ-

σα από ζοφερές εικόνες της καθηµερινότητας, καθώς και η βαριά ευθύνη του ανθρώπου

για τη δηµιουργία τους (βλ. «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης»). Συµπεριλαµβάνεται, ακόµη,

και εκείνη η όψη της οικολογικής θεώρησης, σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος στρέφε-

ται αλόγιστα εναντίον του ίδιου τού εαυτού του, επιβουλευόµενος ή αδιαφορώντας για

τις άλλες µορφές ζωής. Τέλος, υπάρχουν κείµενα τα οποία αναφέρονται µε σαφή τρόπο

στη ρύπανση της φύσης και στην εξαφάνιση των ζώων εξαιτίας της εισβολής του µηχανι-

κού-τεχνολογικού πολιτισµού (βλ. «Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσ-

βάγκεν»), καθώς και κείµενα που έχουν σχέση µε την προστασία αυτών και αξιοποιούν

την πρόκληση του συναισθήµατος του παιδιού (βλ. «Το τραγούδι της φάλαινας»). 

9
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Οι δραστηριότητες των κειµένων (υφολογικού χαρακτήρα, δηµιουργίας κειµένου, συνο-

µιλίας µε το κείµενο, επικοινωνιακού και βιωµατικού τύπου, ακρόασης µουσικών έργων, ει-

καστικής δηµιουργίας, διαθεµατικού τύπου, φιλαναγνωσίας κ.λπ.) έχουν άµεσο στόχο την

ουσιαστική σχέση του παιδιού, κατά πρώτο λόγο, µε τα κείµενα, µε το λογοτεχνικό γεγονός

και τη σχέση του µε τις άλλες τέχνες, και έµµεσο στόχο την οικολογική ευαισθητοποίησή του.

2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Το πορτοκάλι και µια ηλιαχτίδα»
(Το κείµενο αναφέρεται στη δύναµη των στοιχείων της φύσης, συγκεκριµένα στην ανα-

ζωογονητική σηµασία του ήλιου).

➢ H 1η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα για παράλληλη ανάγνωση µε το κείµενο της

Ζωής Βαλάση «Όπου η Τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αρµυρός, ήλιος θαλασσινός».

(Κοινά στοιχεία: τα φυσικά φαινόµενα, ο ήλιος // ταξίδι, περιπέτεια).

➢ Η 2η δραστηριότητα µπορεί να συσχετιστεί µε τους αιτιολογικούς µύθους. (Βλ. «Ερµη-

νευτικό Λεξιλόγιο Όρων»).

➢ ∆ίνεται δυνατότητα δραµατοποίησης, παντοµίµας, µουσικής ακρόασης (π.χ. από τις

κασέτες του προγράµµατος «Μελίνα», µε τίτλο: Ο ήχος της µουσικής - Μουσική για

τον ήλιο και τη βροχή).

✼ ✼ ✼

«Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ»
(Η παραµυθική αυτή ιστορία, µέσα από εικόνες της φύσης και τις εναλλαγές των εποχών,

τη φθορά και τη δηµιουργία, αποτυπώνει τον κύκλο της ζωής και της ύλης).

➢ ∆υνατότητα διαθεµατικής σύνδεσης µε τη Μελέτη Περιβάλλοντος ή επίσκεψης στο

φυσικό περιβάλλον (δάσος, πάρκο, κήπος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κ.λπ.). 

➢ Η 2η δραστηριότητα αναφέρεται στο θεατρικό παιχνίδι. (Βλ. «Ερµηνευτικό Λεξιλόγιο

Όρων»).

➢ ∆υνατότητα µουσικής ακρόασης (Οι τέσσερις εποχές του Aντ. Bιβάλντι, ψηφιακός δί-

σκος PolyGram).

✼ ✼ ✼

«Το τραγούδι της φάλαινας»
(Η ιστορία αναφέρεται στην εξαφάνιση των ζώων εξαιτίας του υλικού κέρδους και του

σύγχρονου καταναλωτικού µιµητισµού).

➢ Με τη χρήση του µαγνητοφώνου, στη 2η δραστηριότητα, υπάρχει η δυνατότητα µου-

σικής ακρόασης (Πρελούδιο στο αποµεσήµερο ενός Φαύνου του Kλωντ Nτεµπυσύ). 
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➢ Με την 3η δραστηριότητα δίνεται η ευκαιρία συµµετοχής σε προγράµµατα περιβαλλο-

ντικής εκπαίδευσης (υιοθέτηση απειλούµενων ή υπό εξαφάνιση ζώων κ.λπ.) και προ-

µήθειας σχετικού υλικού από την  WWF ΕΛΛΑΣ (Φιλελλήνων 26, 105 56, Αθήνα, τηλ.

210 3314893, www.wwf.gr), καθώς και από άλλες οικολογικές οργανώσεις (Aρκτούρος:

Βαΐου 7 και Ορβήλου, 546 25, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310254623 – Ελληνική Ένωση Προ-

στασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος [HELMEPA], Περγάµου 5, 171 21, Ν. Σµύρνη, τηλ.

210 9343088 κ.ά.).

✼ ✼ ✼

«Όπου η Τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αρµυρός, ήλιος θαλασσινός»
(Στο συγκεκριµένο κείµενο προβάλλονται η «ευτυχισµένη» ζωή στη φύση και ο σεβασµός

προς αυτήν).

➢ Μουσική ακρόαση (O ήλιος ο ηλιάτορας, ποίηση Οδ. Ελύτη, µουσική ∆ηµ. Λάγιου,

[MINOS EMI], ή Η θάλασσα: «Ι. Τρία συµφωνικά σχέδια», «ΙΙ. Παιχνίδια µε τα κύµατα»,

«ΙΙΙ. ∆ιάλογος του ανέµου µε τη θάλασσα», του Kλωντ Nτεµπυσύ, CD PolyGram).

➢ Στην 3η δραστηριότητα υπάρχει δυνατότητα διαθεµατικής σύνδεσης µε τη Μελέτη Πε-

ριβάλλοντος [καιρός, αιολική ενέργεια κ.ά.], τη Μυθολογία [µύθοι για τον αέρα, τον

ήλιο, τη θάλασσα], τη λαϊκή παράδοση [βλ. Ν. Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια του

ελληνικού λαού], την Τέχνη (π.χ. πίνακες του Γ. Τσαρούχη, όπως οι «Αέρηδες» [Ρολόι

του Κυρρήστου] στη Ρωµαϊκή Αγορά της Αθήνας), καθώς και µε άλλα λογοτεχνικά κεί-

µενα.

➢ Πρόσθετη φιλαναγνωστική δραστηριότητα (ανάγνωση αποσπασµάτων από το µυθι-

στόρηµα επιστηµονικής φαντασίας του Ι. Βερν Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τις θά-

λασσες). 

✼ ✼ ✼

«Έκτακτα µέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος»
(Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα οικολογικά προβλήµατα της πόλης και η ευθύνη των εκά-

στοτε επίσηµων φορέων αποτελούν τα θέµατα αυτού του κειµένου).

➢ Μουσική ακρόαση: «Η µπαλάντα των σκουπιδιών» και «Πουπουλένια σύννεφα», από

το CD, Τα µυστικά του κήπου, σε µουσική του Νίκου Κυπουργού (Σείριος)· ή το µουσι-

κό κοµµάτι του Kλωντ Nτεµπυσύ «Σύννεφα» από το έργο Νυχτερινά. Συµφωνικό τρί-

πτυχο για χορωδία και ορχήστρα. 

➢ ∆ιαθεµατική σύνδεση µε τη Μελέτη Περιβάλλοντος (κοινωνικός προβληµατισµός και

οικολογική κινητοποίηση των παιδιών, καταγραφή και αναφορά των οικολογικών προ-

βληµάτων στις αρχές της περιοχής κ.λπ.).
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➢ Φιλαναγνωστική δραστηριότητα: δηµιουργία καταλόγου βιβλίων µε θέµα τη φύση-οι-

κολογία και διανοµή του και στις άλλες τάξεις.

✼ ✼ ✼

«Ο εφιάλτης της Περσεφόνης»
(Καυτηριάζεται η αδιαφορία των ανθρώπων παράλληλα µε το συγκεκριµένο αντιοικολο-

γικό τύπο ανάπτυξης. Ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει την Ελευσίνα και την επαπει-

λούµενη ολική καταστροφή σε συνδυασµό µε το µύθο της Περσεφόνης και τον κίνδυνο

για τη µη ανανέωση της ζωής).

➢ Το µελοποιηµενο ποίηµα «Κοιµήσου Περσεφόνη» περιέχεται στο δίσκο του Μ. Χατζι-

δάκι, Τα παράλογα.

➢ ∆ιαθεµατική σύνδεση µε τη Μυθολογία (µύθος της Περσεφόνης, µύθος του Άδωνη για

την αναγέννηση της ζωής), µε την Τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική) και µε τη Μελέτη Πε-

ριβάλλοντος (οικολογική καταστροφή).

➢ Υπάρχει το θεατρικό έργο Περσεφόνη (πρόγραµµα Μουσείου Μπενάκη, µε σκηνογρα-

φικά σχέδια του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα), στη µελέτη του οποίου µπορούν να συµ-

βάλουν οι δάσκαλοι της θεατρικής παιδείας (Ευέλικτη Ζώνη, Ολοήµερο Σχολείο).

✼ ✼ ✼

«Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολσκβάγκεν»
(Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και ο σεβασµός προς τη φύση, και ειδικότερα στα ζώα

που απειλούνται µε εξαφάνιση, είναι τα βασικά θέµατα αυτού του κειµένου).

➢ Η 2η δραστηριότητα µπορεί να συνδυαστεί και µε παντοµίµα (µε παράλληλη µουσική

ακρόαση-υπόκρουση κλασικής µουσικής ή τραγουδιών για τη θάλασσα, όπως το έργο

του Ν. Σκαλκώτα, Η θάλασσα, µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων, ΥΠΠΟ Ankh Productions). 

➢ Ευκαιρία πραγµατοποίησης οικολογικών δραστηριοτήτων: συµβολική αγορά παραθα-

λάσσιας έκτασης στη Ζάκυνθο για την προφύλαξη από την παράνοµη οικοπεδοποίησή

της, µε σκοπό τη σωτηρία της χελώνας Καρέττα-Καρέττα (WWF). Επίσης, «υιοθεσία»

κάποιας ακτής στην περιοχή του σχολείου (HELMEPA). Για τις διευθύνσεις οικολογι-

κών οργανώσεων βλ. στο κείµενο «Το τραγούδι της φάλαινας».

➢ Με αφορµή το περιεχόµενο του κειµένου (ή κάποια εικόνα του) µπορούν οι µαθητές να

ασχοληθούν µε το θέατρο (συγγραφή σεναρίου, κουκλοθέατρο κ.λπ.) ή το αντικειµε-

νοθέατρο (βλ. «Ερµηνευτικό Λεξιλόγιο Όρων»).

➢ To κείµενο να συνδεθεί διαθεµατικά µε µαθήµατα της Mελέτης Περιβάλλοντος, που

αναφέρονται σε οικολογικά προβλήµατα.

AN£O§O°IO §O°OTEXNIKøN KEIMENøN °΄Î·È ¢΄ ¢HMOTIKOY

12



3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Η παρουσίαση του κειµένου σε

µια άλλη τάξη έγινε µε την επί-

δειξη της εικόνας του βιβλίου,

ενώ σε κάποια άλλη στηρίχτη-

κε σε ένα από τα µαθήµατα της

Μελέτης Περιβάλλοντος.

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Παρουσιάστηκε από την τηλεόραση και δηµοσιεύτη-

κε στις εφηµερίδες η είδηση ότι κάποιοι προσπάθη-

σαν να κτίσουν κέντρα διασκέδασης κοντά στην πα-

ραλία του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Το γεγονός αυτό ξε-

σήκωσε τους κατοίκους και τις οικολογικές οργανώ-

σεις, αφού η ηχορρύπανση θα έκανε κακό στην ανα-

παραγωγή της χελώνας Καρέττα-Καρέττα. Ο δάσκα-

λος µιας τάξης, εκµεταλλευόµενος την επικαιρότη-

τα, παρουσίασε στους µαθητές του το συγκεκριµένο

κείµενο. Βρήκε πληροφορίες για τη χελώνα, σχετικά

αποκόµµατα εφηµερίδων, λογοτεχνικά βιβλία που να

αναφέρονται είτε στη χελώνα είτε στη ρύπανση γε-

νικά, και τα παρουσίασε στην τάξη.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση µε τους µαθητές για

την είδηση που και οι ίδιοι είχαν ακούσει. Κατάθεσαν

αυτοί τις εµπειρίες τους, τους προβληµατισµούς τους

για τις συνέπειες της ρύπανσης (γενικά και ειδικά),

εξαιτίας της αλόγιστης παρέµβασης του  ανθρώπου,

καθώς και για την εξαφάνιση πολύτιµων ειδών του

ζωικού βασιλείου. 

Ο δάσκαλος ζήτησε από τα παιδιά να διαβάσουν

τον τίτλο της σελίδας 28 του Ανθολογίου και να µα-

ντέψουν το περιεχόµενο του κειµένου. Ένας µαθη-

τής είπε ότι η χελώνα Καρέττα-Καρέττα µοιάζει λίγο

µε το Φολκσβάγκεν κι ένας άλλος ότι η χελώνα ταξι-

δεύει στη θάλασσα µε το αυτοκίνητο. ∆ηµιουργήθη-

κε ευχάριστη ατµόσφαιρα. Ο δάσκαλος, στη συνέ-

χεια, διάβασε τις τρεις πρώτες παραγράφους και κά-

λεσε τα παιδιά να συνεχίσουν προφορικά την ιστο-

ρία. ∆ηµιουργήθηκαν προσδοκίες στους µαθητές που

προσπάθησαν να µαντέψουν τη συνέχεια. Κάπου κά-
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Σε µια άλλη τάξη τα παιδιά

εµπλούτισαν την 3η δραστη-

ριότητα, «καλώντας τη χελώ-

να» του γνωστού παραµυθιού

«Η χελώνα κι ο λαγός» να συµ-

µετάσχει στη συζήτηση.

Σε µια άλλη τάξη, πάλι, ο δά-

σκαλος κάλεσε τα παιδιά να συ-

νεχίσουν γραπτά την ιστορία,

αφού τους έδωσε ορισµένες

άλλες πληροφορίες από τη συ-

νέχεια του κειµένου.

που ο δάσκαλος, τροφοδοτώντας τις αφηγήσεις-υπο-

θέσεις, τους έδινε πληροφορίες για τη συνέχεια.

Έπειτα, τα παιδιά διάβασαν σιωπηρά το κείµενο

και ακολούθησε συζήτηση.

Σχολιάστηκαν θέµατα µόλυνσης και ρύπανσης του

περιβάλλοντος και κυρίως των θαλασσών. Ο δάσκα-

λος, γνωρίζοντας τις δραστηριότητες που προτείνο-

νται στο Ανθολόγιο, είχε προετοιµάσει τη λύση ορι-

σµένων απ’ αυτές. Έτσι, ζήτησε από τους µαθητές να

κάνουν ερωτήσεις στην τάξη σχετικά µε το κείµενο.

Μια ερώτηση ήταν: «Μπορείτε να συγκρίνετε µια µο-

λυσµένη µε µια πεντακάθαρη ακρογιαλιά;» (προετοι-

µασία για την 1η δραστηριότητα). Έκανε και ο ίδιος

ερωτήσεις. Μία από αυτές ήταν: «Με ποιους ήρωες

από τα κείµενα που έχουµε διαβάσει (ή από κάποιο

άλλο γνωστό σας κείµενο) θα βάζατε τη χελώνα να

συνοµιλήσει;». Μερικά παιδιά απάντησαν: Με το κεί-

µενο «Το τραγούδι της φάλαινας» (3η δραστηριότη-

τα).

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η 3η δραστη-

ριότητα (συνάντηση χελώνας και φάλαινας). Τα παι-

διά έγραψαν διαλόγους µε οικολογικό-κοινωνικό πε-

ριεχόµενο. Μάλιστα, η χελώνα και η φάλαινα απο-

φάσισαν να γράψουν ένα γράµµα και να το στείλουν

στην οικολογική οργάνωση «Αρκτούρος», για να έρ-

θουν σε επαφή µε τη λευκή αρκούδα και να συντονί-

σουν τον αγώνα τους. Κάποια από τα παιδιά αποφά-

σισαν να γράψουν στην οικολογκή οργάνωση Ελλη-

νική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

(HELMEPA), και να ζητήσουν τη συνδροµή της φώ-

κιας για τον ίδιο σκοπό.

Το «µάθηµα» έκλεισε µε τα παιδιά να ζωγραφίζουν,

ακούγοντας µουσική (Η θάλασσα του Kλωντ Nτε-

µπυσύ) (1η δραστηριότητα). Μερικά, σκέφτηκαν να

φέρουν παλιά αντικείµενα στην ώρα της Αισθητικής

Αγωγής, να τα χρησιµοποιήσουν µε καλλιτεχνικό τρό-

πο και να αναπαραστήσουν το κείµενο µε δικούς τους

διαλόγους (αντικειµενοθέατρο).



1. Γενικά

Στην ενότητα αυτή δίνεται η εικόνα του οικογενειακού χώρου. Περιλαµβάνονται, εποµέ-

νως, κείµενα σχετικά µε τα πρόσωπα της παραδοσιακής και της σύγχρονης οικογένειας,

όπου αναδεικνύονται οι ρόλοι των µελών της, καθώς και ένα µικρό αφήγηµα που αναφέ-

ρεται στην υιοθεσία, µε σκοπό την εξοικείωση του µαθητή µε το θεσµό αυτό και τις απο-

κλίσεις από το καθιερωµένο, οι οποίες ωστόσο προσφέρουν µε τον τρόπο τους στη δια-

τήρηση και εξέλιξή του. 

Ειδικότερα, ο συνθετικός ρόλος της οικογένειας µέσα από τη σηµασία των φορέων της

προβάλλεται έτσι, ώστε το παιδί να οδηγείται από τα πρόσωπα στο σύνολο και τη συνθε-

τική σηµασία του. Η µητέρα αναδεικνύεται για τη στοργή και την αυτοθυσία της («Πώς βά-

φτηκαν κόκκινα τ’ αστεράκια»), ο παππούς για τη γλυκιά µορφή και την αγαθότητά του

(«Λούνα παρκ, παππούλη µου!»), το ίδιο το παιδί χάρη στην πληρότητα που δίνει η πα-

ρουσία του στην οικογένεια («Πρωινό άστρο»). Η υιοθεσία («Η ιστορία του Ερνέστου»)

δείχνει µε τον τρόπο παρουσίασής της τις ενέργειες του ανθρώπου για την ολοκλήρωση

του οικογενειακού θεσµού και για τις περιπτώσεις εκείνες που, για διαφόρους λόγους, η

πληρότητα της οικογένειας δεν είναι εφικτή, ωστόσο είναι αναγκαία. Με την οµάδα των

κειµένων αυτών τονίζεται, τέλος, η έννοια της συνέχειας και της ενότητας· µπορεί, µάλι-

στα, ορισµένα από αυτά να χρησιµοποιηθούν συγκριτικά ή παράλληλα µε εκείνα της φύ-

σης, ώστε να ερµηνευτεί ο κύκλος της ζωής, φυσικά και κοινωνικά, αλλά και ο ρόλος των

µονάδων που απαρτίζουν τα σύνολα.

Έχουν αξιοποιηθεί κείµενα διαφόρων λογοτεχνικών ειδών, ενώ οι δραστηριότητες στο-

χεύουν τόσο στη διάκριση της σηµασίας των επιµέρους, όσο και στο σχηµατισµό της έν-

νοιας του συνόλου.

Εικαστικές αποδόσεις, µουσικά ακούσµατα, δραστηριότητες που φέρνουν σε ζωντα-

νή επαφή το περιεχόµενο των κειµένων µε τα πρόσωπα του οικογενειακού χώρου (όπως

οι συνεντεύξεις και οι ηχογραφήσεις), προτάσεις για την ανάγνωση άλλων βιβλίων µε πα-

ρεµφερείς θεµατικές, όλα σκοπεύουν στην τόνωση της ανάµνησης, αν πρόκειται ο µαθη-

τής να στρέψει το νου στα ηλικιωµένα µέλη, καθώς και στη συνειδητοποίηση της οικογε-

νειακής ασφάλειας και γαλήνης, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
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2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Πρωινό άστρο»
(Πρόκειται για ένα ποίηµα που έγραψε ο ποιητής για την κόρη του. Η προσέγγισή του, κα-

θώς και οι δραστηριότητες, εστιάζουν στις ευτυχισµένες στιγµές της οικογένειας. Nα προ-

σεχτεί η έµφαση στον προσωπικό-αυτοβιογραφικό τόνο του ποιήµατος).

➢ Με αφορµή το «Πρωινό άστρο» που είναι γραµµένο σε ελεύθερο στίχο, να βρεθεί ένα

ποίηµα µε οµοιοκαταληξία και να παραβληθούν.

➢ ∆υνατότητα µουσικής ακροάσης: «Προσωπογραφία της µητέρας µου» από το Χαµό-

γελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζιδάκι (CD EMI).

➢ ∆ραστηριότητες φιλαναγνωσίας: το συγκεκριµένο ποίηµα, µαζί µε το προτεινόµενο βι-

βλίο αλλά και το βιβλίο Η οικογένεια Ψηλοκοντού του Γ.-Μ. Μαρίνου (εκδ. Κέδρος),

προσφέρονται για «οικογενειακή συνανάγνωση».

✼ ✼ ✼

«Πώς βάφτηκαν κόκκινα τ’ αστεράκια»
(Το κείµενο αυτό προβάλλει την αυτοθυσία της µητέρας, προκειµένου να υπερασπιστεί το

παιδί της, και υπογραµµίζει την πρόθεσή της να το προστατέψει από κάθε απειλή).

➢ Μπορεί να γίνει συζήτηση για τα συναισθήµατα που προκαλούνται στους µαθητές από

τη συµπεριφορά των πρωταγωνιστών.

➢ Ιδέες για την υλοποίηση της 1ης δραστηριότητας προσφέρουν οι ιστορίες Μάντεψε

πόσο σ’ αγαπώ του Σ. Μακ Μπράτνεϋ (εκδ. Παπαδόπουλος), το ποίηµα «Μάνα» του Γε-

ωργίου Μαρτινέλη, κ.ά.

➢ ∆υνατότητα ακρόασης των τραγουδιών «Η µανούλα µου» (µουσική Α. Καψάσκη, από

Τα τραγούδια µας, επιµ. Θανάσης Ντζούφρας, κασέτα Νο 1). Επίσης, «Mama' s», Τραγού-

δια για τη µάνα από χώρες της Μεσογείου (CD BMG), και Bόλφγκανγκ Aµαντέους Mό-

τσαρτ, Κλασική µουσική γραµµένη πάνω σε ένα γαλλικό παιδικό τραγούδι για τη µάνα

(Variations on «Ah, vous dirai-je, maman!» (CD Naxos).

✼ ✼ ✼

AN£O§O°IO §O°OTEXNIKøN KEIMENøN °΄Î·È ¢΄ ¢HMOTIKOY
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«Λούνα παρκ, παππούλη µου!»
(Το ποίηµα αυτό προσεγγίζει µε τρυφερότητα και παιγνιώδη διάθεση τη µορφή του παπ-

πού και την αποδίδει µε όρους και χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην παιδική ηλικία).

➢ Ανάδειξη των µεταφορικών εικόνων, π.χ. «γόνατα αλογάκια», «τσέπες µαγαζάκια».

∆ηµιουργία λεκτικών παιχνιδιών µε σύνδεση ανοίκειων µεταξύ τους λέξεων. 

➢ Στην 4η δραστηριότητα να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην παράλληλη ανάγνωση των δύο

κειµένων. (Η εικονογράφηση του βιβλίου «λέει» στον αναγνώστη ότι ο παππούς τού

µικρού Βάλεντιν πέθανε, ενώ το κείµενο «Ο παππούς πετάει» είναι «ανοιχτό»). Γενι-

κά, στα κείµενα της παιδικής λογοτεχνίας προβάλλεται σε διάφορες εκδοχές η εικό-

να τού παππού (π.χ. Άλκη Ζέη, Το καπλάνι της βιτρίνας, εκδ. Κέδρος / Λίτσα Ψαραύτη,

Στα βήµατα του Σαµοθήριου, εκδ. Καστανιώτη).

➢ Ευκαιρία ακρόασης των τραγουδιών, «Ο παππούς και η γιαγιά» και «Ο παππούλης» του

Βασίλη Παπανικολάου, από το CD Aπό το ποίηµα στον τραγούδι, εκδόσεις Κοχύλι.

➢ Η πρόταση για διάβασµα Ο τροµερός παππούς µπορεί να συνδυαστεί µε εικονογρά-

φηση του βιβλίου από τα παιδιά και ανάγνωση αποσπασµάτων στον δικό τους παππού. 

✼ ✼ ✼

«Η ιστορία του Ερνέστου»
(Στο κείµενο αυτό κεντρικό θέµα είναι η υιοθεσία και η σηµασία της για τη συναισθηµατι-

κή πληρότητα και τη συνοχή της οικογένειας).

➢ Ακρόαση του µελοποιηµένου ποιήµατος του Γιάννη Νεγρεπόντη «Οι δικοί µου», σε µου-

σική Μάνου Λοΐζου (στο CD Κάτω από ένα κουνουπίδι της MINOS-EMI).

➢ ∆υνατότητα «υιοθεσίας» ενός παδιού από χώρα της Αφρικής, της Ασίας ή της Λατινι-

κής Αµερικής. (Επικοινωνία µε την Action - Aid Hellas: Αµύντα 1, 116 35, Παγκράτι, Αθή-

να, τηλ: 210 7248789, Fax: 210 7243449, Email: mail@actionaid.gr). 

➢ ∆υνατότητα σύνδεσης του συγκεκριµένου κειµένου µε Το Κίβι τής Κάρµεν ντε Ποσά-

δας, εκδ. Πατάκη, 1997.

BIB§IO TOY ¢A™KA§OY
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3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Πώς βάφτηκαν κόκκινα τ’ αστεράκια»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Σε άλλη τάξη η παρουσίαση του

κειµένου έγινε µε την ανάγνω-

ση του τίτλου, για πρόκληση εν-

διαφέροντος στα παιδιά.

Σε µια άλλη, ο δάσκαλος

διάβασε το προτεινόµενο βι-

βλίο Μάντεψε πόσο σ’ αγαπώ
και ορισµένα παιδιά το κείµενο

του Ανθολογίου. Στη συνέχεια,

η συζήτηση περιστράφηκε και

στα δύο βιβλία και ακολούθη-

σαν δραστηριότητες συµπλο-

κής των δύο κειµένων.

Σε άλλη τάξη, πάλι, µετά

από τη συζήτηση του κειµένου

του Ανθολογίου, τα παιδιά ζή-

τησαν να συνεχίσουν το αφή-

γηµα, µε το δεδοµένο ότι  πα-

ραµένει αυτό ανοιχτό σε ό,τι

αφορά την τύχη του µικρού

Αστρούλη.

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Στην τάξη ενός πειραµατικού σχολείου τα παιδιά εί-

χαν παρακολουθήσει ένα ντοκιµαντέρ για τη ζωή των

ζώων σ' ένα ελληνικό δάσος. Eίχαν δει σκηνές µε φυ-

τοφάγα και σαρκοφάγα ζώα. Το θέµα αφορούσε τη

διατήρηση της τροφικής αλυσίδας. Στη συζήτηση που

ακολούθησε, τα παιδιά στάθηκαν σε µια σκηνή, όπου

µια ελαφίνα αντιστάθηκε, υπερασπίζοντας τα παιδιά

της από την επίθεση ενός λύκου. Η σκηνή έκανε εντύ-

πωση στους µαθητές και τη συζήτησαν µε το δάσκα-

λό τους στην τάξη. Ο τελευταίος µε την ευκαιρία αυ-

τή τους ζήτησε να διαβάσουν το κείµενο του Ανθο-
λογίου. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την αγά-

πη και την αυτοθυσία της µάνας.

Στη συζήτηση µίλησαν για τους νόµους που επι-

κρατούν στη φύση και τους ξεχώρισαν από τις σχέ-

σεις των ανθρώπων στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

∆ιέκριναν όµως ότι αυτό που παραµένει κοινό είναι η

στοργή της µάνας. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος τους

διάβασε το ποίηµα «Μάνα» του Γεωργίου Μαρτινέλη

και ζήτησε από τους µαθητές να του καταθέσουν άµε-

σες ή έµµεσες εµπειρίες τους για την αγάπη της µά-

νας (τις δικές τους, αφηγήσεις άλλων, ανάκληση

εµπειριών από περιστατικά µε ζώα, ανθρώπους κ.λπ.)

(1η δραστηριότητα). Στο µεταξύ ακουγόταν η µουσι-

κή του Μ. Χατζιδάκι «Προσωπογραφία της µητέρας

µου» από το δίσκο το Χαµόγελο της Τζοκόντας. Τα

παιδιά χωρίστηκαν σε δύο οµάδες· η πρώτη ασχολή-

θηκε µε τη 2η δραστηριότητα και η δεύτερη ζωγρά-

φισε σκηνές µε ζώα και ανθρώπους, οι οποίες έδει-

χναν µε διάφορους τρόπους την αγάπη της µάνας.

Στο τέλος ανακοινώθηκαν ορισµένες εργασίες. Συµ-

φωνήθηκε να ανακοινωθούν οι υπόλοιπες στο µάθηµα

της Αισθητικής Αγωγής, ώστε οι µαθητές να ετοιµά-

σουν το βιβλίο που αναφέρεται στην 3η δραστηριότη-

AN£O§O°IO §O°OTEXNIKøN KEIMENøN °΄Î·È ¢΄ ¢HMOTIKOY
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1. Γενικά

Η ενότητα της παράδοσης εµπεριέχει σκόπιµα µεγάλη ποικιλία από κείµενα που παραπέ-

µπουν πολλαπλά στο παρελθόν, στην αρχαιότητα («Ο θεός ∆ιόνυσος»), στην παιγνιώδη

διάσταση του παραµυθιού («Ο ποντικός κι η θυγατέρα του», «Ο µόχθος της µύγας»), στη

θυµοσοφία των παροιµιών, των παροιµιόµυθων και των αινιγµάτων, ακόµη και σε εκδηλώ-

σεις του καθηµερινού βίου, όπως είναι τα νανουρίσµατα, τα λογοπαίγνια («Λογοπαίχνι-

δο») και οι γλωσσοδέτες («Γλωσσοδέτης»). Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής θα εξοικειωθεί

µε την έννοια της παράδοσης και θα κατανοήσει ότι δεν πρόκειται για κάτι το µουσειακό,

το παρωχηµένο ή το νεκρό, αλλά κάτι το ζωντανό, που τον αφορά άµεσα. Θα αντιληφθεί,

µε άλλα λόγια, ότι η παράδοση έχει λόγο ύπαρξης, εφόσον παραδίδει στους νεότερους

ό,τι εύχρηστο και λειτουργικό έχει παραχθεί στο παρελθόν και µπορεί αυτούσιο ή παραλ-

λαγµένο και τροποποιηµένο να ισχύσει και στο παρόν. Τέλος, θα κατανοήσει  ότι η παρά-

δοση σχετίζεται µε τη νοοτροπία, τη συµπεριφορά και τις ιδέες ενός κοινωνικού σώµατος

ή ενός λαού.

Καταβλήθηκε, εποµένως, προσπάθεια ώστε να καταφανεί η σύνδεση των µορφών αυ-

τών µε το σήµερα, µε την επιβίωσή τους στο στόµα κυρίως, αλλά και στη συµπεριφορά και

το ήθος του λαού. Επίσης, δόθηκε έµφαση στην προβολή της λαϊκής θυµοσοφίας και του

πηγαίου χιούµορ, καθώς και στη σύνδεση των ειδών αυτών µε παρεµφερείς εκφράσεις

άλλων λαών. 

2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Λιοντάρι και αγριόχοιρος»
(Οι άσκοποι ανταγωνισµοί και η µαταιόδοξη φιλοπρωτία οδηγούν σε υπερβολές, σε έρι-

δες και συχνά στην αλληλεξόντωση. Αντίθετα, η κατανόηση του άλλου και η καλόπιστη

συνεργασία αποτελούν τις µόνες ουσιαστικές λύσεις).

➢ ∆υνατότητα µουσικής ακρόασης του κοµµατιού «Βασιλικό εµβατήριο του λιονταριού»,

από το Καρναβάλι των ζώων του Kαµίγ Σαιν-Σανς.

➢ Αναζήτηση διασκευών του ίδιου µύθου.

➢ Ανάγνωση και άλλων διασκευών των µύθων του Αισώπου (π.χ. της Αγγελικής Βαρελ-

λά, Ένα πρωί µε τον Αίσωπο, εκδ. Πατάκη, του Χάρη Σακελλαρίου, Μύθοι Αισώπου, εκδ.

Καστανιώτη, της Ζωής Βαλάση, Αισώπου µύθοι, εκδ. Το Άδυτον, της Σοφίας Ζαρα-

µπούκα, Αίσωπος, εκδ. Πατάκη, του Παύλου Βαλασάκη, Μύθοι µε ζώα απ’ τον Αίσωπο,
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εκδ. Χελώνα, και της Ελένης Χωρεάνθη, Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο… και άλ-

λοι Αισώπου µύθοι, εκδ. Καµπανά).

➢ Ακρόαση µύθων του Αισώπου από κασέτα (Αισώπου µύθοι, 30 διδακτικοί µύθοι, εκδ. Ε.

Μόκας-Μορφωτική). 

✼ ✼ ✼

«Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο»
(Πρόκειται για το µύθο του Αισώπου, που αναφέρεται στο προηγούµενο κείµενο).

Η εικονογραφηµένη διασκευή του Αισώπου προσφέρεται για την ακόλουθη δραστη-

ριότητα: Μπορούν τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε κόµικς και άλλους µύθους του Αισώπου:

Στα γνωστά «συννεφάκια των κόµικς» δεν υπάρχει κείµενο. Τα παιδιά ανταλλάσσουν µε-

ταξύ τους τα κόµικς και συµπληρώνουν το κείµενο. Παρόµοια δραστηριότητα είναι και η

ακόλουθη:

➢ ∆ίνονται στα παιδιά ορισµένοι µύθοι του Αισώπου, και οι ίδιοι µύθοι εικονογραφηµένοι.

Αφαιρείται το κείµενο που υπάρχει στα «συννεφάκια» και καλούνται τα παιδιά, αφού

διαβάσουν τους µύθους, να συµπληρώσουν τα κενά.

✼ ✼ ✼

«Ο θεός ∆ιόνυσος»
(Με το µύθο αυτό δηλώνονται οι εναλλαγές και οι αντιθέσεις της ζωής, και εκφράζεται η

τάση του ανθρώπου να αναζητεί µέσα από τις δυσκολίες τη λύτρωση, εφευρίσκοντας διά-

φορες µεθόδους και επιστρατεύοντας όντα που, ενώ προέρχονται από τη φαντασία του,

δεν παύουν να εκφράζουν πραγµατικές ανάγκες του).

➢ Μετατροπή του κειµένου σε κόµικς από τα παιδιά.

➢ Μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία του µετασχηµατισµού της πραγ-

µατικότητας µε τη βοήθεια της φαντασίας.

➢ ∆ιαθεµατικές δραστηριότητες µε θέµα το κρασί, τον τρύγο και τα σχετικά έθιµα σε διά-

φορες ιστορικές περιόδους. Το κείµενο µπορεί να συνδυαστεί, ακόµα, µε την ενότητα

«Θρησκεία των Ελλήνων», από την Iστορία της Γ΄ τάξης.

➢ Ευκαιρία ακρόασης µουσικών κοµµατιών, από το CD Ελληνικά µουσικά όργανα, «Σύ-

ριγξ», τόµος 13 (World Music FM Records).

➢ Με αφορµή τη 2η δραστηριότητα µπορεί να επισηµανθεί ιδιαίτερα η µετασχηµατισµέ-

νη επιβίωση της διονυσιακής λατρείας στη σύγχρονη εποχή, όπως επίσης ο διαχρονι-

κός χαρακτήρας της παράδοσης και η ενότητα των παραδοσιακών µορφών λόγου και

των λαϊκών δρώµενων.

✼ ✼ ✼
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«Γλωσσοδέτης» – «Λογοπαίχνιδο»
(Οι γλωσσοδέτες, όπως και τα λογοπαίχνιδα, συνδέονται µε µια από τις λειτουργίες της

γλώσσας, που δεν αναφέρεται στο νόηµα των λέξεων αλλά στους ήχους που αυτές πα-

ράγουν. Το παιχνίδι µε τις λέξεις παρεµβαίνει µε ευχάριστο και ευτράπελο τρόπο στις δια-

δικασίες της µάθησης. Πρόκειται για την αξιοποίηση της δυνατότητας της γλώσσας να

υπερβαίνει τη λογική).

➢ ∆ηµιουργία από τους µαθητές ενός βιβλίου µε γλωσσοδέτες, λογοπαίχνιδα και συνει-

κόνες. (Στη µια σελίδα ο γλωσσοδέτης ή το λογοπαίχνιδο και αντικριστά η συνεικόνα

[κολάζ]).

➢ Κατασκευή του «Μεγάλου Γλωσσοδέτη της Tάξης» µε στίχους από διάφορους άλλους

γλωσσοδέτες. Μπορεί και να εικονογραφηθεί σε χαρτί του µέτρου.

✼ ✼ ✼

«Ο ποντικός κι η θυγατέρα του»
(Η µεγαλοµανία και η επιζήτηση του ανέφικτου αποτελούν υπερβολές του ανθρώπινου

χαρακτήρα, που µπορούν να ξεπερνιούνται µε λογικές αποφάσεις και µε σεβασµό στις δυ-

νατότητες που διαθέτουµε).

➢ Ευκαιρία για αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του παραµυθιού (π.χ. κλασικά µοτί-

βα, ανιµισµός, µυθικά όντα κ.λπ.). Βοηθητικό για τις ιδέες του είναι το βιβλίο τού Ζορζ

Ζαν, Η δύναµη των παραµυθιών, µετάφραση Μαρίας Τζαφεροπούλου, εκδ. Καστανιώ-

τη.

➢ ∆υνατότητα εικονογράφησης της 1ης δραστηριότητας.

➢ Φιλαναγνωστικές εργασίες: Ανάγνωση χιουµοριστικών ιστοριών µε ποντίκια (π.χ. Σο-

φία Ζαραµπούκα, Ορχήστρα ποντικάτα, εκδ. Κέδρος, και Katherine Meyrick, Η µουσική

ζωή του τυφλοπόντικα Γουστάβου, Child' s Play [Hellas]).

✼ ✼ ✼

«Παροιµίες» – «Παροιµιόµυθοι» – «Αινίγµατα»
(Τα σύντοµα αυτά κείµενα οδηγούν µε τον παιγνιώδη τρόπο διατύπωσης και έκφρασής

τους στην κατανόηση και την αξία της θυµοσοφίας των απλών ανθρώπων. Ειδικότερα, σύµ-

φωνα µε τον ∆ηµ. Λουκάτο, παροιµία είναι ο σύντοµος λόγος, έµµετρος ή πεζός, που εκ-

φράζει µε παραστατικό ή αλληγορικό τρόπο µια γνώµη ή µια συµβουλή. Παροιµιόµυθους

αποκαλούµε αλληγορικές παροιµίες που έχουν ως θέµα τους έναν µύθο ή ένα περιστατι-

κό και το διατυπώνουν βραχυλογικά ως αφήγηση ή περιγραφή, ως διάλογο ή και ως φευ-

γαλέα αποσπασµατική φράση).

➢ Να επισηµανθεί η διαφορά µεταξύ παροιµίας και παροιµιόµυθου.
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➢ Λύσεις των αινιγµάτων του Ανθολογίου: «Άµα βλέπω …» (= το όνειρο), «Του µιλώ και

µου µιλά …» (= ο καθρέφτης), «Χοντρός χοντρός …» (= το κρεµµύδι).

➢ Στην 1η δραστηριότητα χρειάζεται να τονιστούν οι οµοιότητες ορισµένων παροιµιών

από άλλους τόπους. Βλ. και το βιβλίο του Άξελ Σέφλερ, Παροιµίες απ’ όλο τον κόσµο,

µετάφραση Κούλα Κουλουµπή-Παπαπετροπούλου, εκδ. Πατάκη.

➢ Να δηµιουργηθούν µικρές ιστορίες µε βάση τις συγκεκριµένες παροιµίες ή, αντίστρο-

φα, να µετατραπούν σε παροιµίες κατάλληλα κείµενα, όπως «Ο µόχθος της µύγας» ή

«Λιοντάρι και αγριόχοιρος» του Ανθολογίου.

➢ ∆ηµιουργία συλλογικού τόµου της τάξης: «Μια παροιµία, µια ζωγραφιά» ή «Ένα αίνιγ-

µα, µια ζωγραφιά».

✼ ✼ ✼

«Ο µόχθος της µύγας»
(Η οκνηρία και η προκλητική έπαρση µε την οικειοποίηση του ξένου µόχθου παρουσιάζο-

νται εξελικτικά. Έτσι, γίνεται κατανοητή µε πρακτικό τρόπο η κοινωνική βλάβη που προ-

καλείται από τις εκτροπές αυτές).

➢ Προβολή της διαπολιτισµικής διάστασης των παραµυθιών (ανάγνωση παραµυθιών από

άλλες χώρες).

➢ Έµφαση στην αναγνώριση της κωδικοποίησης των ρόλων και των συµβόλων τους (π.χ.

η πονηρή αλεπού και το σηµαινόµενό της, κ.ά.).

✼ ✼ ✼

«Ο Πρασινοσκούφης»
(Η αποµυθοποίηση των παραδόσεων-προλήψεων που ξεπεράστηκαν σήµερα, ιδίως των

αποτρεπτικών µύθων παλαιών εποχών, οδηγούν στη σύνθεση ευχάριστων διηγήσεων.

Έτσι, το µαγικό στοιχείο εξακολουθεί να υπάρχει υπό άλλη όµως µορφή, δηλαδή ενός ευ-

χάριστου τέλους µιας ενοχλητικής ή εφιαλτικής για τον άνθρωπο περιπέτειας).

➢ Ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αφού το κείµενο έχει σχέση και µπορεί να

συνδεθεί µε τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ένα τραγούδι µε τίτλο «Καλικάντζαροι»

περιέχεται στο δίσκο του Ορφέα Περίδη, Στο πρώτο-πρώτο πέταγµα (ποίηση Νίκος

Κανάκης), CD Sony Music, 2000.

➢ Στην 4η δραστηριότητα είναι δυνατόν τα παιδιά να συνεργαστούν µε τους γονείς τους,

ζητώντας να τους διηγηθούν ιστορίες για τους καλικάντζαρους. 

➢ Αναζήτηση του βιβλίου της Πιπίνας Τσιµικάλη για ανάγνωση και άλλων αποσπασµά-

των.

✼ ✼ ✼
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«Ύπνε µου, έπαρέ µου το»
(Τα νανουρίσµατα είναι αυτοσχέδιες µελωδικές συνθέσεις που τις τραγουδούν οι µεγά-

λοι, συνήθως οι µητέρες, για να κοιµίσουν τα µωρά τους· είναι δηλωτικά της τρυφερότη-

τας, της αγάπης, των ελπίδων, των προσδοκιών, ακόµη και των φόβων των γονιών).

➢ Συζήτηση για το νανούρισµα ως είδος και τα γνωρίσµατά του. (Βλ. «Ερµηνευτικό Λε-

ξιλόγιο Όρων»).

➢ Ακούγονται τα µουσικά κοµµάτια «Πόσα ο ύπνος θα του φέρει» και «Βλέφαρό µου»,

από τον ψηφιακό δίσκο Τα µυστικά του κήπου, σε µουσική Νίκου Κυπουργού (Σείριος).

Επίσης, το νανούρισµα στο δίσκο του Μ. Χατζιδάκι Ματωµένος γάµος, σε ποίηση Φρ.

Γκαρθία Λόρκα (µετάφραση Νίκος Γκάτσος) (ΕΜΙ). 

➢ ∆ίνεται η ευκαιρία να γίνει συζήτηση και για άλλα είδη δηµοτικών τραγουδιών (του γά-

µου, της ξενιτιάς, ιστορικά κ.ά.), καθώς και για τα βασικά τους χαρακτηριστικά (π.χ.

ανωνυµία, προβολή της συλλογικής έκφρασης, βασικά στιχουργικά χαρακτηριστικά,

όπως ο δεκαπεντασύλλαβος κ.ά.). (Βλ. Λίνου Πολίτη, Ιστορία της Νεοελληνικής Λο-

γοτεχνίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ, και ∆ηµ. Λουκάτου, Εισαγωγή στη Λαογραφία, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ). 
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3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Ο Πρασινοσκούφης»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Σε µια άλλη τάξη η παρουσία-

ση του κειµένου έγινε από το

δάσκαλο. ∆ιάβαζε το κείµενο,

παράγραφο προς παράγραφο,

και κάθε φορά καλούσε τους

µαθητές να µιλήσουν για τη συ-

νέχεια.

Σε µια άλλη τάξη, πάλι, οι

µαθητές µετά τη συζήτηση απο-

φάσισαν στην ώρα της Αισθη-

τικής Αγωγής να κατασκευά-

σουν διάφορες φιγούρες καλι-

κάντζαρων και να παίξουν θέα-

τρο σκιών µε θέµα «Ο Καρα-

γκιόζης και ο καλικάντζαρος

Πρασινοσκούφης».

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Παραµονές των Χριστουγέννων. Τα παιδιά µιας τά-

ξης, δουλεύοντας ήδη σε ένα διαθεµατικό πρόγραµ-

µα για τις λαϊκές δοξασίες, ασχολήθηκαν µε τα ήθη

και τα έθιµα των γιορτών του ∆ωδεκαηµέρου. Βρή-

καν πληροφορίες για τους καλικάντζαρους από διά-

φορα µέρη της Ελλάδας (σχέση µε την 4η δραστη-

ριότητα) και αποφάσισαν µόνα τους να τις παρου-

σιάσουν µε αφορµή το κείµενο του Ανθολογίου.

Κατά την ανάλυση του κειµένου (ερωτήσεις κα-

τανόησης αλλά κυρίως ανταπόκρισης: συναισθήµα-

τα καλικάντζαρου, συζήτηση για την προέλευση των

δοξασιών και σχέση τους µε τη µυθολογία και την

Αρχαία Ελλάδα· σχέση Πρασινοσκούφη µε τους αν-

θρώπους κ.λπ.) οι µαθητές άρχισαν να δηµιουργούν

µια δική τους ιστορία, προσθέτοντας και στοιχεία (µο-

τίβα κ.λπ.) από τις πληροφορίες που είχαν φέρει για

τους καλικάντζαρους.

Στη συνέχεια εξέφρασαν την επιθυµία να αναζη-

τήσουν το βιβλίο της Π. Τσιµικάλη (από όπου είναι επι-

λεγµένο το απόσπασµα του Ανθολογίου) και να συ-

γκρίνουν τις εκδοχές τους µε αυτήν του βιβλίου.

Το µάθηµα τελείωσε µε τη δραµατοποίηση της

εµπλουτισµένης ιστορίας των µαθητών.
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«æ·ÏÌˆ‰›Â˜ ÁÏ˘Î¤˜ ÌÂ Ù· ÚÒÙ· ÚÒÙ· ¢fiÍ· ÛÔÈ»

(ÎÂ›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ıÚËÛÎÂ›·)

❀

1. Γενικά

Τα κείµενα που περιλαµβάνονται στη θεµατική ενότητα αυτή αναφέρονται στη θρησκεία

και αντιπροσωπεύουν, όσο γίνεται πληρέστερα, τους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρω-

πος αντιλαµβάνεται την έννοια του θείου και τη λειτουργία της θρησκευτικής συνείδησης.

Η θρησκευτική έκφραση δεν προβάλλεται από τους συγγραφείς ως πανανθρώπινη µόνο

ανάγκη και πολιτιστική εκδήλωση, µε διαπολιτισµική µάλιστα δυναµική, αλλά και ως πο-

ρεία µέσα στον ιστορικό χρόνο, ως αναζήτηση της αλήθειας που καθορίζει την ουσία της

ανθρώπινης ζωής, ως σύγχρονη παρουσία στον κόσµο µας. Την ποικιλία αυτής της έκ-

φρασης έρχεται να παρακολουθήσει και η ποικιλία των (λογοτεχνικών) κειµένων που αν-

θολογούνται, αφού δεν αρκούνται µόνο στην προβολή της ορθόδοξης πνευµατικότητας

και των χριστιανικών βιωµάτων, αλλά αναγνωρίζουν την αξία της θρησκευτικής ετερότη-

τας και τονίζουν τη σηµασία της για τη ζωή του ανθρώπου. 

Πιο συγκεκριµένα, η ανθρώπινη πλευρά του Χριστού στο κείµενο του Ν. Βρεττάκου:

«Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί», συνυπάρχει µε την παιδικότροπη προσευχή της Ντ. Χα-

τζηνικολάου «Η δική µου προσευχή» και την απλοϊκή και αθώα αντιµετώπιση της περιφο-

ράς του Επιταφίου από ένα παιδί (Β. Μάστορη: «Τότε που πήγαµε βόλτα τον Επιτάφιο»)

αλλά και µε τη βαθύτερη και φιλοσοφικότερη διάσταση της επικοινωνίας του ανθρώπου

µε το Θεό (Ρ. Ταγκόρ: «Είσαι ο ουρανός ο απέραντος»). Οι στίχοι του απλού λαού συνδέ-

ουν τη θρησκευτική συνείδηση µε το κοινωνικό περιεχόµενο των ανθρώπινων αναγκών

και συνηθειών («Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κεφαλονιάς»). Ο πόνος της µάνας για το

θάνατο του παιδιού της (Κ. Βάρναλη: «Η µάνα του Χριστού») καταλαγιάζει στο γεγονός

της «κοίµησης» και στους τρόπους θεώρησής της από τους ανθρώπους. H υποβλητικότη-

τα, πάλι, του λατρευτικού χώρου, σε άλλη περίπτωση, υποτάσσεται στην παιδική αθωό-

τητα (Β. Μάστορη: «Τότε που πήγαµε βόλτα τον Επιτάφιο») και άλλοτε καταξιώνεται ως

χώρος συνύπαρξης των ανθρώπων (Έ. Χίου: «Ο Νορντίν στην εκκλησιά»). 

Οµόλογες µε την πνευµατικότητα που συνιστούν οι παραπάνω επισηµάνσεις είναι και

οι (ενδεικτικές) δραστηριότητες οι οποίες συνοδεύουν τα κείµενα και σε καµία περίπτω-

ση δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν ως υποχρεωτικές. Προβάλλοντας το βιωµατικό, ατο-

µικό και συλλογικό χαρακτήρα της επαφής µε τα θεία, προσφέρουν ευκαιρίες στους µα-

θητές για τη βαθύτερη επεξεργασία των θρησκευτικών αξιών και εκφράσεων, στοχεύουν

στην ανάδειξη της λειτουργίας της θρησκευτικής συνείδησης και στην κατανόηση της θρη-

σκευτικής ετερότητας.



«Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί»
(Πρόκειται για νεωτερικό ποίηµα στο οποίο τονίζεται η ανθρώπινη πλευρά του Ιησού).

➢ Το ποίηµα προσφέρεται για δραµατοποίηση.

➢ Με αφορµή τον τίτλο του και το ειρηνικό περιεχόµενό του µπορεί να γίνει παράλληλη

ανάγνωση µε το ποίηµα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη», και ιδίως µε τους ακόλουθους στί-

χους:

Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.

Το όνειρο της µάνας είναι η ειρήνη.

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα. Είναι η ειρήνη…

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα βιβλίο µπροστά στο

παιδί που ξυπνάει…

Ειρήνη είναι τα σφιγµένα χέρια των ανθρώπων

είναι το ζεστό ψωµί στο τραπέζι του κόσµου

είναι το χαµόγελο της µάνας.

Μονάχα αυτό.

Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη…

✼ ✼ ✼

«Είσαι ο ουρανός ο απέραντος»
(Το κείµενο αυτό είναι µια προσευχή-παράκληση για προσωπικά και ευρύτερα κοινωνικά

και οικουµενικά θέµατα).

➢ Η προσευχή είναι µια πράξη επικοινωνίας µε το Θεό και µε άλλα ιερά πρόσωπα. Μπο-

ρεί να είναι νοερή, προσωπική, µεγαλόφωνη ή οµαδική. Στην προσευχή χρησιµοποι-

ούνται διάφορες µορφές και τεχνικές: προσφωνήσεις (Πατέρα, Μητέρα, Κύριε, Βασι-

λιά, Άγιε), καθώς και µορφές λόγου όπως παρακλήσεις, αίνοι, ευχαριστίες και αναφο-

ρές σε δώρα (τάµατα). 

➢ Για να υλοποιηθεί η 1η δραστηριότητα µπορεί να δοθούν στερεότυπες φράσεις που πε-

ριέχονται σε προσευχές: π.χ. Βοήθησέ µε Θεέ µου, να ’µαι παιδί καλό, / Θεέ µου, Σ’ ευ-

χαριστώ που µε βοήθησες, κ.λπ.

➢ Η 2η δραστηριότητα δε χρειάζεται να επεκταθεί σε «ψυχοθεραπευτικού» τύπου εκµυ-

στηρεύσεις. Μπορεί ο µαθητής να αρκεστεί σε περιγραφή συγκεκριµένων, καθηµερι-

νών καταστάσεων.

✼ ✼ ✼
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2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Ο Νορντίν στην εκκλησιά»
(Το απόσπασµα προβάλλει το σεβασµό στο θρήσκευµα του άλλου και αναδεικνύει ευρύ-

τερα τη διαπολιτισµική διάσταση της συνύπαρξης των ανθρώπων).

➢ Η 4η δραστηριότητα µπορεί να σταθεί αφορµή για τη διδασκαλία αφηγηµατικών τε-

χνικών. Καλό είναι να συνηθίζουν τα παιδιά να βρίσκουν ποιος αφηγείται το κείµενο,

να αλλάζουν το πρόσωπο της αφήγησης και να διηγούνται την ιστορία, υποδυόµενα

άλλα πρόσωπα. (Για την αφήγηση βλ. και «Ερµηνευτικό Λεξιλόγιο Όρων»).

➢ Ως συνέχεια της 4ης δραστηριότητας µπορεί να δοθεί η ακόλουθη άσκηση: «Πώς θα

ιστορούσε τα γεγονότα ο Νορντίν;» (οπτική γωνία πρώτου προσώπου).

✼ ✼ ✼

«Η δική µου προσευχή»
(Πρόκειται για ποίηµα µε απλό και παιδικότροπο ύφος, που εξοικειώνει το παιδί µε την έν-

νοια του Θεού).

➢ Με αφορµή το ποίηµα αυτό ο δάσκαλος µπορεί να διαβάσει στους µαθητές και άλλα

της ίδιας συγγραφέως.

✼ ✼ ✼

«Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κεφαλονιάς»
(Πρόκειται για τραγούδια µε κοινή θρησκευτική και λατρευτική βάση. ∆ιακρίνονται για το

κοινωνικό περιεχόµενό τους, που ποικίλλει ανάλογα µε τις ανάγκες, τις συνήθειες και την

ιστορία διαφόρων περιοχών).

➢ Ως συνέχεια της 3ης δραστηριότητας ο δάσκαλος µπορεί να προτείνει στους µαθητές

να συγκρίνουν τα κάλαντα µε ένα δηµοτικό τραγούδι. Τα παιδιά µπορούν να ακούσουν

κάλαντα από το CD Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (Βυζαντινό Μουσικό

Σύνολο «Τέττιξ», περ. Ταχυδρόµος). Επίσης, από το CD Κάλαντα απ’ όλη την Eλλάδα,
µουσική επιµέλεια Νίκου Πιτλόγλου, Άνοδος.

✼ ✼ ✼

«Τότε που πήγαµε βόλτα τον Επιτάφιο»
(Η συγγραφέας αφηγείται το σηµαντικό γεγονός της περιφοράς του Επιταφίου από την

οπτική γωνία του παιδιού. Το µεταφυσικό στοιχείο προσεγγίζεται µε την απλότητα, τη φυ-

σικότητα, την καθηµερινότητα και την αφέλεια της παιδικής ηλικίας).

➢ Το κείµενο προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής της οπτικής γωνίας της αφήγησης (π.χ.

µπορεί να γίνει µετατροπή του σε οπτική γωνία τρίτου προσώπου).
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➢ Με αφορµή τη 2η δραστηριότητα µπορεί να γίνουν αναφορές και σε παρεµφερή έθιµα

της αρχαίας Ελλάδας, π.χ. µύθος του Άδωνη: η λατρεία του θεού, η κάθοδός του στον

Άδη, αναπαράσταση εκφοράς και ταφής του µε θρήνους  κ.λπ. (Βλ. Ιωάννης Κακριδής

[επιµ.], Ελληνική µυθολογία, τ. 2, «Οι θεοί», Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, καθώς και Κ.

Κερένυι, Η µυθολογία των Ελλήνων, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1966, 3η έκδ.).

➢ Ο δάσκαλος µπορεί να επιλέξει αποσπάσµατα από τις τρεις στάσεις (εγκώµια) που ψέλ-

νονται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και να τα διαβάσει στα παιδιά.

➢ Πασχαλιάτικα τραγούδια περιέχονται στο CD Τα πασχαλιάτικα, της ∆όµνας Σαµίου.

✼ ✼ ✼

«Η µάνα του Χριστού»
(Η στροφή από το ποίηµα αυτό του Κ. Βάρναλη αναφέρεται στον πόνο της µάνας για την

απώλεια του παιδιού της. Πρόκειται για την αντίθεση ανάµεσα στη νεότητα, την άνοιξη,

τη ζωή και το θάνατο).

➢ Ο δάσκαλος µπορεί να διαβάσει το εγκώµιο «Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον,

πού έδυ σου το κάλλος» ή αποσπάσµατα από τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου (Ποι-

ήµατα, τ. Α΄, Κέδρος, Αθήνα 1973, 5η έκδ.), επισηµαίνοντας τα κοινά χαρακτηριστικά

µε το ποίηµα του Κ. Βάρναλη. Τα παιδιά µπορούν να ακούσουν τραγούδια από τον οµό-

τιτλο δίσκο του Μ. Θεοδωράκη.

➢ Yπάρχει η δυνατότητα µουσικής υπόκρουσης της όλης διδασκαλίας, µε την 3η Συµ-

φωνία του Μ. Θεοδωράκη (δίσκος MINOS, Συµφωνίες 3, 4, 7 WEA 171536). 

3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Ο Νορντίν στην εκκλησιά»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Εναλλακτικές
δραστηριότητες

Σε µια άλλη τάξη µε παιδιά δια-

φορετικών εθνικοτήτων, πριν

από την ανάγνωση του κειµέ-

νου ο δάσκαλος ρώτησε: «Παι-

διά, αν µπαίνατε σε έναν ναό

άλλου θρησκεύµατος πώς θα

νιώθατε; Ποια θα ήταν η αντί-

δρασή σας;».

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Η δασκάλα µιας ∆́ τάξης επέλεξε έναν διαφορετικό

τρόπο διδακτικής προσέγγισης του κειµένου. Αφού

µίλησε στους µαθητές για την υπόθεση του µυθιστο-

ρήµατος, καθώς και για τον κεντρικό ρόλο που έχει η

νενέ σ’ αυτό, τους διάβασε αποσπάσµατα από το κεί-

µενο για να τους δηµιουργήσει προσδοκίες και να

προκαλέσει την αντίδρασή τους.

AN£O§O°IO §O°OTEXNIKøN KEIMENøN °΄Î·È ¢΄ ¢HMOTIKOY

28



Σε µια άλλη τάξη η δασκάλα

επέλεξε από το µυθιστόρηµα

διαφορετικά αποσπάσµατα

που αφορούν τον Νορντίν, τα

διάβασε στα παιδιά και στη συ-

νέχεια ακολούθησε τη δια-

δροµή της κύριας προσέγγι-

σης.

Στην παραπάνω τάξη κάθε παι-

δί έγραψε τα συναισθήµατά

του για τις άλλες θρησκείες.

Αποφασίστηκε επίσης να φέ-

ρουν εικόνες και πληροφορίες

Αρχικά διάβασε έως τη φράση: «Τι το ’θελαν όµως

να πάρουν τον Νορντίν στην εκκλησιά;». Στη συνέ-

χεια  ρώτησε τους µαθητές: «Ποια λέτε να ήταν η θρη-

σκεία του Νορντίν;».

Τα παιδιά έδωσαν τις απαντήσεις τους και προ-

σπάθησαν να µαντέψουν τη συνέχεια της ιστορίας.

Η δασκάλα διάβασε άλλο ένα απόσπασµα: «Ο Αργύ-

ρης ντυµένος διακάκι, ήτανε στο ιερό. Έβγαζε πότε...

καµώµατα του Νορντίν». Όταν άκουσαν τα παιδιά την

τελευταία φράση, η συζήτηση πήρε άλλη τροπή. Πε-

ριστράφηκε στα πιθανά καµώµατα και στις σκαντα-

λιές του Νορντίν, που δεν είχαν εντοπίσει. Η δασκά-

λα κάλεσε έπειτα τα παιδιά να ανοίξουν το βιβλίο και

να διαβάσουν σιωπηρά όλο το κείµενο. Τα ρώτησε τι

θα ήθελαν να συζητήσουν. Εκείνα συµφώνησαν να

συζητήσουν περισσότερο για την αντίδραση του µι-

κρού όταν είδε τις εικόνες µε τα πρόσωπα των αγίων

και τη µορφή της Παναγίας.

Έπειτα συζήτησαν για τις µορφές των δικών τους

θρησκειών. Βρήκαν πολλά κοινά στοιχεία και πολλές

κοινές αξίες µεταξύ τους, όπως την ευλάβεια, την

αγάπη, την αλληλοβοήθεια, τις καλές πράξεις, την

ανάδειξη της ειρήνης κ.λπ.

Τα παιδιά αφηγήθηκαν την υπόθεση από την πλευ-

ρά τού Νορντίν, της νενές και του Αργύρη (οπτική γω-

νία πρώτου προσώπου). Ενδιαφέρον παρουσίασε η

αφήγηση του Νορντίν.

Τέλος, αποφασίστηκε να επισκεφτούν όλοι οι µα-

θητές µια χριστιανική εκκλησία κι ένα µουσουλµανι-

κό τζαµί.
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«ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘, Î·Ï‹, ÁÏ˘ÎÈ¿ ·ÙÚ›‰·»

(ÎÂ›ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ IÛÙÔÚ›·)

❀

1. Γενικά

Στην ενότητα της Iστορίας περιέχονται λογοτεχνικά κείµενα που καλύπτουν ένα ευρύ δια-

χρονικό τόξο. Είναι ευεξήγητο, εποµένως, το γεγονός ότι δόθηκε έµφαση µόνο σε κοµ-

βικά ιστορικά σηµεία. Είναι, επίσης, εύλογη η ποσοτική προτίµηση στα ιστορικά συµβάντα

του σύγχρονου ελληνισµού, και συγκεκριµένα στο διάστηµα από την προετοιµασία τού

αγώνα για την Ανεξαρτησία µέχρι τον ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου και τα άµεσα δεµένα

µ’ αυτό δραµατικά γεγονότα της Κύπρου. 

Βασικός στόχος της ενότητας αυτής υπήρξε η παρακολούθηση της πορείας του ελλη-

νισµού µέσα στο χρόνο µε την ανάδειξη των κρίσιµων στιγµών της. Παράλληλα, όµως, δό-

θηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσφορά του µεµονωµένου ατόµου και στην προβολή σκη-

νών από τη µικροϊστορία, µια και ρυθµιστής των εξελίξεων ήταν πάντοτε ο ίδιος ο άν-

θρωπος και όχι τα ιστορικά γεγονότα που αποτελούν, στην καλύτερη ή τη χειρότερη πε-

ρίπτωση, δηµιουργήµατά του, επιτυχίες του που βελτιώνουν το γενικό του επίπεδο, ή µοι-

ραία λάθη του που στιγµατίζουν το µετέπειτα βίο του. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να

εκπροσωπηθεί η θεµατική αυτή ενότητα από διαφόρων τάσεων συγγραφείς. Μεγάλες και

καταξιωµένες µορφές της λογοτεχνίας µας, όπως ο ∆ιον. Σολωµός, λογοτέχνες του 20ού

αιώνα, όπως η Λιλίκα Νάκου, σηµαντικοί σύγχρονοι λογοτέχνες, όπως η Μάρω ∆ούκα και

ο Κυριάκος Χαραλαµπίδης, αλλά και γνωστοί δηµιουργοί της λογοτεχνίας για παιδιά, όπως

η Άλκη Ζέη κ.ά., συµµετέχουν µε πεζά ή ποιητικά κείµενά τους.

Ειδικότερα, µε το περιγραφικό κείµενο του Νώντα Έλατου («Ένας περίπατος στην πό-

λη»), που είναι γραµµένο για µικρά παιδιά, επιχειρείται µια «παράλληλη» γνωριµία  των

µαθητών µε τα παιδιά της Aρχαίας Ελλάδας και την καθηµερινή ζωή σ’ αυτήν. Στο «Θού-

ριο» του Ρήγα προβάλλεται η οµόθυµη διάθεση των Ελλήνων για επανάσταση και ελευ-

θερία. Μια άλλη διάσταση της ηρωικής αυτής εποχής δίνεται µε το δηµοτικό τραγούδι («Το

µικρό κλεφτόπουλο»), όπου συνειδητοποιηµένος ο αγωνιστής, το νεαρό κλεφτόπουλο εν

προκειµένω, έχει ριχτεί στον αγώνα. Η έννοια της θυσίας δίνεται στο απόσπασµα των

«Ελεύθερων πολιορκηµένων» του ∆ιον. Σολωµού, δείγµα  υψηλής έντεχνης ποίησης. Με

άλλο τρόπο που εστιάζει στον πόνο για την απώλεια της ζωής αντιµετωπίζει, µέσα από

ένα κλίµα σκεπτικισµού, ο Κ.Γ. Καρυωτάκης («Ο ∆ιάκος») την ιδέα του θανάτου. ∆ύο κεί-

µενα εκπροσωπούν τη νεότερη ελληνική ιστορία και αναφέρονται στον Πόλεµο του 1940

και στην Κατοχή: της Άλκης Ζέη («Οι Γερµανοί και οι πρόκες»), αναφορά στη σύσσωµη

αντίσταση των Ελλήνων, και της Λιλίκας Νάκου («Ο Τζοβάνι»), όπου µέσα από τον πόλε-

µο και το µίσος αναδεικνύεται η ανθρωπιά και η αναγνώριση της ευεργεσίας. Τα γεγονό-



τα του Πολυτεχνείου, µε την πρωτόγνωρη αντίσταση των άοπλων φοιτητών, αποδίδονται

µέσα από δύο κείµενα: της Μάρως ∆ούκα («Εδώ Πολυτεχνείο…»), όπου οι νέοι συνειδη-

τοποιούνται µέσα από τα πράγµατα, και στο ποίηµα για παιδιά του ∆ηµήτρη Ραβάνη-Ρεντή

(«Χαρµόσυνο γεγονός»), όπου µε τρόπο συναισθηµατικά φορτισµένο επιχειρείται η καλ-

λιέργεια της συµφιλίωσης και της ενότητας. Τέλος, αφιερώνονται δύο, επίσης, κείµενα

στην Κύπρο και στην τελευταία περιπέτειά της. Η Μαρία Πυλιώτου («Χαρούµενοι χαρτα-

ετοί») ελπίζει ότι οι άνθρωποι των δύο κοινοτήτων θα δώσουν µόνοι τους τη λύση, µέσα

από την ίδια την καθηµερινή πράξη που επιβάλλει επιτακτικά, και πολύ απλά, τη συµβίω-

ση. Ο Κυριάκος Χαραλαµπίδης, πάλι («Αιγιαλούσα»), εκφράζει τον πόνο του ξεριζωµού

και τη δεινή θέση του ανέστιου ανθρώπου που γίνεται έρµαιο της βουλιµίας του κατακτη-

τή.

Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα παραπάνω κείµενα επιδιώκουν τόσο την κατα-

νόηση, όσο και τη µετάδοση, µε πειστικό και ζωντανό τρόπο, των ιστορικών ή των κοινω-

νικών γεγονότων, ώστε ο µαθητής να δηµιουργήσει έµµεσα βιώµατα χάρη στη δύναµη και

την αληθοφάνεια του λογοτεχνικού κειµένου, το οποίο καθιστά τον αναγνώστη µέτοχο

στα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο.
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2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Το ξύλινο άλογο»
(Στο απόσπασµα αυτό της Ιλιάδας περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο οι Έλληνες κατέ-
λαβαν την Τροία).
➢ Η Iλιάδα µπορεί να δώσει την αφορµή για να συζητηθεί η έννοια του «κλασικού» έρ-

γου, η επιβίωση καθώς και η διακειµενική χρήση του στα µεταγενέστερα έργα της πα-
γκόσµιας λογοτεχνίας.

➢ Υπάρχει δυνατότητα διαθεµατικής σύνδεσης του κειµένου αυτού µε τη µυθολογία και
την αρχαία ελληνική ιστορία.

➢ Το απόσπασµα µπορεί να διαβαστεί παράλληλα µε το αντίστοιχο τµήµα του βιβλίου τής
Ελένης ∆ικαίου, Ο πόλεµος στην Τροία, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 2002.

✼ ✼ ✼

«Ένας περίπατος στην πόλη»
(Ένας µικρός στην αρχαία Αθήνα πηγαίνει σχολείο συνοδευόµενος από τον πατέρα του.
Το κείµενο δίνει έµφαση στην περιγραφή της καθηµερινής ζωής στην αρχαία Αθήνα [αρ-
χιτεκτονική, οικονοµία, παιδεία, πολιτική]).
➢ Το απόσπασµα προσφέρεται για εξοικείωση των παιδιών µε την περιγραφή. Για την

υλοποίηση της 3ης δραστηριότητας βλ. Επαµ. Γ. Μπαλούµης, Περιγραφή. Στοιχεία δο-
µής. Eκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1970. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες και στο «Ερµηνευτι-
κό Λεξιλόγιο Όρων», στο τέλος του βιβλίου.

➢ Ο δάσκαλος µπορεί να προτρέψει τα παιδιά να ανατρέξουν στα σχολικά βιβλία της Ιστο-
ρίας ή σε εγκυκλοπαίδειες για πληροφορίες σχετικές µε την εκπαίδευση στην Aρχαία
Ελλάδα. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα εντοπιστούν οµοιότητες και διαφορές
από τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Ειδικότερα, µπορούν να επισηµανθούν οι διαφορές
που σχετίζονται µε την εκπαίδευση των δύο φύλων.

➢ ∆ίνεται η δυνατότητα ζωγραφικής αναπαράστασης των τµηµάτων της πόλης απ’ όπου
περνά ο Χάρης µε τον πατέρα του.

➢ Με αφορµή τις προτάσεις για διάβασµα, που υπάρχουν στο βιβλίο του µαθητή ή σε κά-
ποιο από τα βιβλία: Πηνελόπη Μαξίµου, Ιστορίες γύρω από την Ακρόπολη, εκδ. Μίνω-
ας, Aθήνα1995, και Γεώργιος Βαρλάµης, Μαθητής στην αρχαία Αθήνα, εκδ. Ωµέγα,
Aθήνα 1994, µπορεί να γίνει σύνδεση µε άλλα µαθήµατα (Ιστορία, Αισθητική Αγωγή
κ.λπ.). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας των σχετικών βι-
βλίων και στο Ολοήµερο Σχολείο, στην Ευέλικτη Ζώνη, καθώς και σε περιβαλλοντικά
ή προγράµµατα πολιτισµού που υλοποιούνται σε πολλά σχολεία. Μια εργασία π.χ. εί-
ναι η ακόλουθη: Οµάδες µαθητών συνεργάζονται και µε τις πληροφορίες που θα συ-
γκεντρώσουν από τα βιβλία (σχετικές µε γεγονότα, ενδύµατα, φαγητά, περιγραφή σπι-
τιών, συνήθειες, ασχολίες, παιχνίδια παιδιών κ.λπ.) συνθέτουν σκηνές από την καθη-
µερινή ζωή της αρχαίας Αθήνας (π.χ. κατασκευάζουν µακέτες ή πίνακες, δραµατοποι-
ούν το υλικό τους κ.ά.).
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«Θούριος»
(Ο Ρήγας µέσα από το «Θούριο» εκφράζει τον προσωπικό του πόθο αλλά και το πνεύµα

της εποχής του για ελευθερία).

➢ Η ζωή του Ρήγα, οι σπουδές του, το συγγραφικό του έργο και η πολιτική δράση του

προσφέρονται για διαθεµατικές δραστηριότητες (ιστορία, µουσική, λογοτεχνία, γεω-

γραφία).

➢ Να γίνει αναφορά στη διαβαλκανική διάσταση του επαναστατικού οράµατος του Ρήγα.

✼ ✼ ✼

«Το µικρό κλεφτόπουλο»
(Η ζωή των κλεφτών ήταν δεµένη καθηµερινά µε τον κίνδυνο. Γι’ αυτό, εξάλλου, και τα

όπλα τους αποτελούσαν τους πιστούς συντρόφους  και τους καλύτερους φίλους τους).

➢ Η1η δραστηριότητα δίνει αφορµή για συγκρίσεις µε άλλα κείµενα, όπως µε το δηµοτι-

κό κείµενο «Επιγραφή του σπαθιού του Κοντογιάννη»: «Όποιος τυράννους δε µισεί /

και λεύτερος στον κόσµο ζει / δόξα, τιµή, ζωή του / ’ναι µόνο το σπαθί του». (Μάρκος

Αυγέρης, Μ.Μ. Παπαϊωάννου, Θρασ. Σταύρου, Η ελληνική ποίηση ανθολογηµένη, εκδ.

Παρθενών, Αθήνα 1977, σ.  55).

Επίσης, µπορεί να γίνει σύγκριση µε τους δύο τελευταίους στίχους του πρώτου απο-

σπάσµατος από το Β΄ Σχεδίασµα των «Ελεύθερων πολιορκηµένων» του ∆ιον. Σολωµού

(του Aνθολόγιου), όπου ο Σουλιώτης αγωνιστής απελπίζεται, γιατί έχει αχρηστευτεί το

τουφέκι του. Ακόµη, βλ. και στίχους από τη Ρωµιοσύνη του Γ. Ρίτσου: «Το χέρι τους είναι

κολληµένο στο ντουφέκι / το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους / το χέρι τους είναι

συνέχεια  της ψυχής τους». 

➢ Πληροφορίες για τα δηµοτικά τραγούδια υπάρχουν στα βιβλία: Γιάννης Μ. Αποστολά-

κης, Τα δηµοτικά τραγούδια. Μέρος Α΄, Οι Συλλογές, Aθήνα 1929. Το κλέφτικο τρα-

γούδι. Το πνεύµα κ’ η τέχνη του, Aθήνα 1950, και Κώστας Ρωµαίος, Η ποίηση ενός λα-

ού, Aθήνα 1968. Για το δηµοτικό τραγούδι βλ. και το «Ερµηνευτικό Λεξιλόγιο Όρων».

➢ Κλέφτικα τραγούδια περιέχονται στα βιβλία:

Νικόλαος Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, εκδ. Ιστορική

Έρευνα.

Αλέξης Πολίτης (επιµ.), Το δηµοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, εκδ. Ερµής, Αθήνα 1981, 2η

έκδ.

➢ ∆ίνεται η δυνατότητα µουσικής ακρόασης κλέφτικων τραγουδιών από το CD: Κλέφτι-

κα επιτραπέζια (General Music 5210).

✼ ✼ ✼
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«Ελεύθεροι πολιορκηµένοι»
(Ο ∆ιον. Σολωµός δείχνει κλιµακωτά την αγωνία των ελεύθερων πολιορκηµένων. Οι απο-

κλεισµένοι στο Μεσολόγγι έχουν φτάσει στο έσχατο σηµείο εξαθλίωσης: πείνα, σωµατι-

κή αδυναµία, ανησυχία για τη ζωή των ανήµπορων οικείων και, το χειρότερο, τους κατέ-

χει απογοήτευση όταν η µοναδική ελπίδα των αγωνιστών, τα όπλα τους, έχουν αχρη-

στευτεί, γεγονός που ο αντίπαλος το ξέρει. Στο βιβλίο ανθολογείται το πρώτο απόσπα-

σµα από το Β΄ Σχεδίασµα).

➢ Ο δάσκαλος µπορεί να επισηµάνει τρία βασικά αισθητικά γνωρίσµατα της ποίησης του

∆ιον. Σολωµού: τη λιτότητα (όχι πολλά επίθετα, λόγος πυκνός), την παραστατικότητα

και την πολυσηµία. Όλο το απόσπασµα αποτελείται από εικόνες. Στιχουργική αρµονία

έχουµε στον 3ο στίχο. Πολυσηµία λέξεων  στον 4ο (π.χ. έρµο = εγκαταλειµµένο).

➢ Μπορεί να διαβαστεί το αντίστοιχο απόσπασµα του Α΄ Σχεδιάσµατος και να γίνει σύ-

γκριση.

➢ Για να γίνει συζήτηση µε τα παιδιά, αναφέρουµε και άλλες περιπτώσεις «ελεύθερων

πολιορκηµένων»: Οι Σουλιώτες και ο Σαµουήλ στο Κούγκι, Ο Γεωργάκης Ολύµπιος κα-

τά την έναρξη της Επανάστασης, οι Κρήτες στη Μονή Αρκαδίου κ.ά.

✼ ✼ ✼

«Ο ∆ιάκος»
(Ο Κ. Καρυωτάκης δίνει µια άλλη διάσταση στην έννοια της θυσίας του Αθανάσιου ∆ιάκου.

Ο ήρωας αντιµετωπίζει ανθρώπινα, µε θλίψη και µε απορία, την ιδέα του επικείµενου θα-

νάτου του).

➢ Σχετικά µε τη 2η δραστηριότητα:

Το δίστιχο στο βιβλίο του µαθητή (δραστηριότητες) θέλει το ∆ιάκο να δέχεται αδια-

µαρτύρητα το θάνατό του. Εκφράζει µόνο µια µελαγχολική διάθεση από την αντίθεση

του θανάτου ενός νέου ανθρώπου προς την αναγέννηση της ζωής την άνοιξη. Το ποί-

ηµα του Καρυωτάκη τονίζει αυτήν την αντίθεση και προβάλλει το δισταγµό του ∆ιάκου

να αποδεχτεί το θάνατό του. Η ανθρώπινη στάση του µπροστά στο θάνατο µπορεί να

παραλληλιστεί µε αυτήν του Χριστού όταν προσευχόταν στο όρος των Ελαιών, που εί-

πε: «Απελθέτω απ’ εµού το ποτήριον τούτο».

➢ Παρέχεται η ευκαιρία παράλληλης ανάγνωσης του δηµοτικού τραγουδιού «Του ∆ιά-

κου» (Βλ. Νικόλαος Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Αθή-

να, εκδ.  Ιστορική Έρευνα, σ. 16-17).

✼ ✼ ✼
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«Οι Γερµανοί και οι πρόκες»
(Η οµόθυµη συµµετοχή των λαών στην αντίσταση κατά του κατακτητή δεν προσδιορίζε-

ται από ηλικίες και φύλα. Στο κείµενο της Άλκης Ζέη ο πόλεµος γίνεται παιχνίδι και η αντί-

σταση προβάλλεται µέσα από τις πηγαίες πράξεις των παιδιών).

➢ Χρήσιµη για τη βαθύτερη κατανόηση του κειµένου είναι η συζήτηση για την αυθόρµη-

τη αντίσταση των παιδιών και των νέων, αλλά και η συζήτηση για τη δράση τους µέσα

από αντιστασιακές οργανώσεις της εποχής. (Βλ. ενδεικτικά το ρόλο του Γιάννη στο

συγκεκριµένο απόσπασµα).

➢ Μπορούν τα παιδιά να ρωτήσουν τους γονείς τους αν είχαν διαβάσει  το περιοδικό Ο

Μικρός Ήρως, και να φέρουν στην τάξη µερικά τεύχη του. Μπορούν να διαβάσουν και

τα ίδια τεύχη του περιοδικού (έχει επανεκδοθεί), να µιλήσουν για τους πρωταγωνιστές

του και να τους συγκρίνουν µε τους ήρωες του µυθιστορήµατος της Άλκης Ζέη.

➢ Nα γίνει ανίχνευση των χιουµοριστικών στοιχείων του κειµένου, που συνδέονται µε

την παιγνιώδη διάθεση των ηρώων απέναντι στα γεγονότα. 

➢ Προεκτείνοντας τη 2η δραστηριότητα µπορούν να ανατρέξουν και στα  µυθιστορήµα-

τα της Ζωρζ Σαρή, Όταν ο ήλιος, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 1997 (11η έκδοση), και της Ειρή-

νης Μάρρα, Το άδειο µπουκάλι, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 1994. Τέλος, µπορεί να γίνει ανα-

φορά στο Γαβριά, το µικρό ήρωα από το µυθιστόρηµα του Βίκτωρα Ουγκό, Οι Άθλιοι. 

➢ Θεωρείται απαραίτητο ο διδάσκων να εξηγήσει στα παιδιά τις έννοιες φασισµός και

φασίστας.

✼ ✼ ✼

«Ο Τζοβάνι»
(Η ιστορία αναφέρεται στις σχέσεις των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου

πολέµου. Επίσης προβάλλει  τη φιλία που νικά την έχθρα χάρη στη δύναµη της ανθρωπιάς,

η οποία υπερβαίνει σύνορα και εθνικότητες. Έτσι, αν ο πόλεµος χωρίζει τους ανθρώπους,

η ζωή τούς ενώνει µε τα τραγικά γεγονότα της).

➢ Στο κείµενο κυριαρχεί ο διάλογος και θα µπορούσε αυτό να παρασταθεί θεατρικά.

➢ Υπάρχουν πολλά παρόµοια περιστατικά φιλίας µεταξύ Ελλήνων και Ιταλών (αλλά και

Γερµανών) κατά την περίοδο της Κατοχής. Π.χ. όταν οι Γερµανοί, ύστερα από τη συν-

θηκολόγηση των Ιταλών, εγκλώβισαν στην Κεφαλονιά µια ιταλική µεραρχία, πολλοί

Ιταλοί βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια κατοίκων του νησιού ή βοηθήθηκαν και φυγαδεύ-

τηκαν από τους αντάρτες. Ακόµη ως σήµερα συνδέονται οικογένειες Ιταλών και Κεφα-

λονιτών. Τα παιδιά µπορούν να «φέρουν» στην τάξη παρόµοιες ιστορίες (και πληρο-

φορίες από τους συγγενείς τους).

✼ ✼ ✼
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«Εδώ Πολυτεχνείο...»
(Τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο εξελίσσονται κινηµατογραφικά. Η συγγραφέας ψυχο-

γραφεί µε ρεαλιστικό τρόπο τους νέους του Πολυτεχνείου και δείχνει πώς αποκτούν πο-

λιτική συνείδηση και υπερβαίνουν τον εαυτό τους µέσα στη δίνη των γεγονότων).

➢ Ο δάσκαλος µπορεί να αντλήσει πρόσθετο λογοτεχνικό ή φωτογραφικό υλικό από τα

παρακάτω βιβλία:

Κώστας Βαλέτας, Αντιφασιστικά ’67- ’74, εκδ. Γραµµή, Aθήνα 1974.

Φώντας Κονδύλης, Τριήµερο στα κάγκελα, εκδ. Καστανιώτης, Aθήνα 1983 (2η έκδοση).

Νικηφόρος Βρεττάκος κ.ά., Αντιστασιακή ποίηση (1967-1974), εκδ. Μπουκουµάνης,

Aθήνα 1975.

Λάµπρος Μάλαµας, Ο ξεσηκωµός του Πολυτεχνείου, εκδ. Ελεύθερο Πνεύµα, Aθήνα

1981.

Κωστούλα Μητροπούλου, Το χρονικό των τριών ηµερών, εκδ. Μπουκουµάνης, Aθήνα

1974. 

Ηλίας Γκρης (εισαγωγή-ανθολόγηση), Το µελάνι φωνάζει. Η 17η Νοέµβρη 1973 στη

λογοτεχνία, εκδ. Μεταίχµιο, Aθήνα 2003.

Μαργαρίτα Λυµπεράκη, Το µυστήριο, εκδ. Κέδρος, Aθήνα χ.χ.

➢ Για την υλοποίηση της 3ης δραστηριότητας τα παιδιά µπορούν να βρουν υλικό τόσο

στα προτεινόµενα για ανάγνωση κείµενα στο βιβλίο του µαθητή, όσο και στο λεύκωµα

Σήµερα πεθαίνει ο φασισµός, εκδ. Ερµείας, Aθήνα χ.χ.

➢ Οι µαθητές µπορούν να διαβάσουν σελίδες για το Πολυτεχνείο στο προτεινόµενο βι-

βλίο της Βούλας Μάστορη, Κάτω απ’ την καρδιά της, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 1995.

➢ Είναι απαραίτητο να εξηγηθούν στα παιδιά οι έννοιες δικτατορικό καθεστώς και φασι-

σµός.

✼ ✼ ✼

«Χαρµόσυνο γεγονός»
(Ο ποιητής θεωρεί την εξέγερση του Πολυτεχνείου ως χαρµόσυνο γεγονός, γιατί σηµα-

τοδοτεί την ενεργό αντίσταση των νέων ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς. Παράλληλα,

επισηµαίνει την επιθυµία των εξεγερµένων για συναδέλφωση µε τους στρατιώτες).

➢ Το ποίηµα µπορεί να συσχετιστεί µε το κείµενο της Μάρως ∆ούκα  «Εδώ Πολυτεχνείο...»,

που βρίσκεται στο Ανθολόγιο.

➢ Σχετικά µε την πρώτη δραστηριότητα, η ακρόαση του ντοκουµέντου Εδώ Πολυτεχνείο

(κασέτα LYRA), µπορεί να συνδυαστεί µε παράλληλη προβολή διαφανειών για το χρο-

νικό της εξέγερσης.

✼ ✼ ✼
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«Χαρούµενοι χαρταετοί»
(Μια ιστορία ειρήνης στο νησί της Κύπρου. Τα παιδιά µε το χαρταετό τους, σύµβολο συµ-

φιλίωσης και ειρήνης, γίνονται γέφυρα συναδέλφωσης των δύο κοινοτήτων).

➢ Με αφορµή τη 2η δραστηριότητα πρέπει να τονιστεί η ιδιαιτερότητα της κατάστασης

στο νησί της Κύπρου και να γίνει αναφορά στα ιστορικά γεγονότα.

➢ Το µυθιστόρηµα που προτείνεται για ανάγνωση στο βιβλίο του µαθητή αναφέρεται σε

ένα φανταστικό κράτος, όπως το έπλασε η Φ. Χατζηχάννα. Είναι προφανές ότι τα γε-

γονότα και οι ήρωες αποτυπώνουν ανάγλυφα την κατάσταση στο νησί της Κύπρου.

✼ ✼ ✼

«Αιγιαλούσα»
(Το ποίηµα αναφέρεται στα γεγονότα της Κύπρου µετά την εισβολή των Τούρκων το 1974.

Ένα ζευγάρι Ελληνοκύπριων αναγκάζεται να παραδώσει το σπίτι του στους Τουρκοκύ-

πριους. Ο ποιητής παρουσιάζει τον πόνο του ξεριζωµού µέσα από απλές, καθηµερινές, αλ-

λά έντονα υπαινικτικές ενέργειες).

➢ Μπορεί να διαβαστούν και άλλα ποιήµατα για την Κύπρο. Αναφέρονται ενδεικτικά:

Κωστής Παλαµάς, «Κύπρος», «Η πολιτεία και η µοναξιά», Άπαντα, εκδ. Μπίρης, τ. 5ος.

Γιάννης Ρίτσος, Ύµνος και θρήνος για την Κύπρο, εκδ. Κέδρος, Aθήνα 1974.

➢ Με αφορµή τη 2η δραστηριότητα τα παιδιά µπορούν να διαβάσουν το προτεινόµενο

µυθιστόρηµα της Μαρίας Πυλιώτου, Το ασηµένιο καπνιστήρι, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 1995. 

✼ ✼ ✼

3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Οι Γερµανοί και οι πρόκες»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Με αφορµή σκηνές από την τη-

λεόραση, σε µια άλλη τάξη έγι-

νε συζήτηση για τα παιδιά των

Παλαιστίνιων, που αντιστέκο-

νταν, ακόµη και µε τις πέτρες,

στους Ισραηλινούς. Η συζήτη-

ση οδήγησε τους µαθητές στο

κείµενο του Ανθολογίου.

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Σε µια ∆΄ τάξη ενός επαρχιακού εξαθέσιου σχολεί-

ου, µέσα Οκτωβρίου, τα παιδιά είχαν ετοιµάσει µε τη

δασκάλα τους τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Είχαν

αναρτήσει στους τοίχους εικόνες της εποχής (έπος

του ’40, Kατοχή, Eθνική Aντίσταση) κι είχαν οργανώ-

σει µικρή έκθεση λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογης θε-

µατικής. Στόχος της δασκάλας, µε αφορµή το κείµε-

νο του Ανθολογίου, ήταν να καλλιεργήσει διάθεση

φιλαναγνωσίας.
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Σε µια άλλη τάξη οι µαθητές

βρήκαν ενδιαφέρον στη συνέ-

χιση της ιστορίας (βλ. 1η δρα-

στηριότητα). Ζήτησαν να γρά-

ψουν κείµενα µε θέµα «Ο Γιάν-

νης µε τον Πέτρο ανατινάζουν

ένα τρένο».

Κεντρική θέση στην έκθεση είχε το µυθιστόρηµα

Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου, γιατί το είχαν δια-

βάσει κάποιοι από τους µαθητές. Επίσης, επειδή σε

λίγες µέρες θα γιόρταζαν την επέτειο του Πολυτε-

χνείου, είχαν εκτεθεί και βιβλία σχετικά µ’ αυτήν.

Την ώρα του Ανθολογίου η δασκάλα ζήτησε από

τα παιδιά που είχαν διαβάσει το βιβλίο, να θυµηθούν

εντυπωσιακά περιστατικά του. Εκείνα µίλησαν για ση-

µαντικές σκηνές του µυθιστορήµατος και τελικά η συ-

ζήτηση περιστράφηκε γύρω από την αντίσταση των

παιδιών κατά την περίοδο της Κατοχής (2η δραστη-

ριότητα).

Στη συνέχεια, διάβασαν το απόσπασµα του Ανθο-

λογίου και η δασκάλα τα κάλεσε να εντοπίσουν τις ει-

κόνες που τους προκαλούν αντιφατικά και συγκρου-

όµενα συναισθήµατα. (Η πείνα και η δυστυχία, για πα-

ράδειγµα, ξεχνιούνται µε τη συµµετοχή στην Αντί-

σταση, που βιώνεται µε το παιχνίδι και προκαλεί χα-

ρά).

Τέλος, δραµατοποίησαν το κείµενο. Αποφάσισαν,

ακόµη, να διαβάσουν κατά οµάδες το βιβλίο Ο µεγά-

λος περίπατος του Πέτρου, καθώς και το βιβλίο Τα

γενέθλια, της Ζωρζ Σαρή, όπου περιγράφονται τα γε-

γονότα του Πολυτεχνείου.
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«YÁÂÈ¿ ÌÔ˘, ÏÔ‡ÙË ÌÔ˘»

(ÎÂ›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi)

❀

1. Γενικά

Τα κείµενα που περιλαµβάνει η ενότητα αυτή αναφέρονται στο κρίσιµο θέµα της ανθρώ-

πινης υγείας και στον αθλητισµό, ο οποίος συνδέεται (ή καλύτερα πρέπει να συνδέεται)

µ’ αυτήν. Καλύπτουν διάφορες πτυχές των δύο εξεταζόµενων εννοιών. Συγκεκριµένα, ξε-

κινούν από την πρόληψη και την καλή φυσική και υγιεινή κατάσταση, και φτάνουν στην

αλτρουϊστική συνδροµή που οφείλει να προσφέρει κάθε άνθρωπος συνειδητά και πρόθυ-

µα στον πάσχοντα ή κινδυνεύοντα συνάνθρωπό του, αδιακρίτως φύλου, χρώµατος, συγ-

γενικών ή φιλικών δεσµών κ.λπ.

Ειδικότερα, η διατροφή και η δίαιτα εξετάζονται στα κείµενα «Ο ωραίος ∆αρείος» της

Σοφίας Ζαραµπούκα και στη «∆όνα Τερηδόνα» του Ευγ. Τριβιζά. Στο δεύτερο ενυπάρχει

και η πρόληψη, ως αντιστάθµισµα στις κακές διατροφικές συνήθειες. Τις φοβίες που έχουν

επίπτωση στην ψυχική υγεία και συνακόλουθα στις προλήψεις κ.λπ. πραγµατεύεται το κεί-

µενο της Μάρως Λοΐζου «Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι». Η ασθένεια και η κακή

διάθεση που προκαλεί αυτή, εκτός από το σωµατικό πόνο ή τις διάφορες διαταραχές, συ-

ναντιόνται στον «Πονόδοντο του Γκρινιάρη», του Γρηγ. Ξενόπουλου. Το κείµενο αυτό έχει

επίσης άµεση σχέση µε τη σωστή διατροφή. Η συµπάθεια στον πόνο του άλλου και η ανα-

κούφισή του, η έµπρακτη βοήθεια και η στήριξή µας στις δύσκολες για την υγεία στιγµές

ανιχνεύονται στο έργο της Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου «Η αιµοδοσία».

Ο αθλητισµός, ως εκγύµναση και ως ιδεώδες, παρουσιάζεται στην ενότητα αυτή (βλ.

Αγγ. Βαρελλά, «Σπύρος Λούης»). Το κείµενο του Π. Καλιότσου «Ένας αλλιώτικος ποδο-

σφαιρικός αγώνας» και το ποίηµα του Τζιάνι Ροντάρι «O µαύρος ήλιος» αποτελούν δύο

παιγνιώδεις, ευχάριστες και µάλλον ευτράπελες εκδοχές, οι οποίες αναφέρονται στα προ-

αναφερόµενα θέµατα. Προβάλλουν την εξοικείωση των παιδιών µε το µη συµβατικό και

το συνηθισµένο.

Τα παραπάνω κείµενα συναποτελούν το υλικό των δύο θεµατικών ενοτήτων που εξε-

τάζονται στο κεφάλαιο αυτό, σε µια προσπάθεια να µη περιοριστεί η υγεία µόνο στο θέµα

της ασθένειας ή της κακής ψυχοσωµατικής κατάστασης, ούτε ο αθλητισµός στις έννοιες

µόνο του συναγωνισµού, της επιβράβευσης και της απλής σωµατικής άσκησης. Απώτε-

ρος στόχος είναι να αναδειχτεί η υγεία µε όσα µπορεί να την εξασφαλίζουν και να την δια-

τηρούν. Ο αθλητισµός, επίσης, επιχειρείται να φανεί και να αναδειχτεί και µέσα από άλ-

λες ιδιότητες, εκτός από τις συµβατικές, σε συνδυασµό µάλιστα µε την υγεία.



2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Η ∆όνα Τερηδόνα»
(Μια ιστορία η οποία, πέρα από το ανεξάντλητο χιούµορ της, δηµιουργεί ένα ενθαρρυντι-

κό πλαίσιο όχι µόνο για θέµατα διατροφής αλλά και για την ψυχολογική προετοιµασία τού

παιδιού, ώστε να αποµυθοποιήσει το φόβο του οδοντίατρου).

➢ Η 1η δραστηριότητα είναι δυνατό να λειτουργήσει πολλαπλά. Μπορεί µάλιστα να αξιο-

ποιηθεί και σαν παιχνίδι. Να χωριστεί δηλαδή η τάξη σε οµάδες, οι µαθητές να ζωγρα-

φίσουν την ιστορία (π.χ. σε χαρτί Α4 χωρισµένο σε τέσσερα ή περισσότερα µέρη) και

να ανταλλάξουν τις ζωγραφιές για να «γεµίσουν» µε λέξεις ή φράσεις τα «συννεφά-

κια».

➢ Η 2η δραστηριότητα προσφέρεται για άσκηση της αφήγησης. Προεκτείνοντάς την εί-

ναι δυνατόν τα παιδιά να αφηγηθούν το κείµενο από την πλευρά κάποιου ήρωα της

ιστορίας (πρωτοπρόσωπη αφήγηση).

➢ Μια άλλη πρόσφορη δραστηριότητα για το συγκεκριµένο κείµενο είναι και η «αποστο-

λή» επιστολών στη ∆όνα Τερηδόνα. Το κείµενο, τέλος, προσφέρεται για δραµατοποί-

ηση και παντοµίµα.

✼ ✼ ✼

«Ο ωραίος ∆αρείος»
(Το κείµενο αυτό αναφέρεται µε χιουµοριστικό τρόπο αποκλειστικά σε θέµατα διατροφής.

Γι’ αυτό το λόγο, όπως και το προηγούµενο, είναι δυνατόν να «χρησιµοποιηθεί» και σε

προγράµµατα Αγωγής Υγείας).

➢ Το κείµενο προσφέρεται για άσκηση πρωτοπρόσωπης αφήγησης από την πλευρά τού

∆αρείου.

➢ ∆ίνεται η δυνατότητα δραµατοποίησης.

➢ Το αφήγηµα είναι κατάλληλο για δραστηριότητες επικοινωνιακού τύπου (παρουσία κά-

ποιου διαιτολόγου στην τάξη ή συνέντευξη µαζί του).

✼ ✼ ✼

«Ο µαύρος ήλιος»
(Το ποίηµα αυτό, γραµµένο µε χιούµορ, αµφισβητεί το αλάθητο. Επισηµαίνει ότι η υπερ-

βολή και η εµµονή να εξηγούνται από τους µεγάλους µε πολύπλοκους τρόπους απλά πράγ-

µατα δηµιουργεί παρεξηγήσεις, κινδυνολογία και κινδυνοφοβία).

➢ Η προσέγγιση του ποιήµατος µπορεί να αρχίσει µε ζωγραφική. Τα παιδιά ζωγραφίζουν

διάφορα αντικείµενα. Ο δάσκαλος τους λέει να χρησιµοποιήσουν ασυνήθιστα χρώµα-

τα κι ύστερα ρωτάει µερικούς µαθητές για την επιλογή των χρωµάτων αυτών. Ακόµη,
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µπορεί να προκληθούν οι µαθητές να περιγράψουν περιστατικά από τη ζωή τους, τα

οποία να δείχνουν υπερβολική αντιµετώπιση ή υπερεκτίµηση από τους µεγάλους ενός

συµβάντος ή µιας κατάστασης.

➢ Στην επεξεργασία του ποιήµατος µπορούν οι µαθητές να επισηµάνουν το στοιχείο τού

χιούµορ και της φάρσας.

✼ ✼ ✼

«Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι»
(Το κείµενο αφορά την ψυχική υγεία και αναφέρεται στους συνηθισµένους φόβους των

παιδιών).

➢ Ως συνέχεια της 1ης δραστηριότητας και επειδή το κείµενο έχει πολλές εικόνες, µπο-

ρούν τα παιδιά να το µετατρέψουν σε κόµικς (βλ. για την πρακτική αυτή και στο κείµε-

νο «Η ∆όνα Τερηδόνα»).

➢ Η 2η δραστηριότητα µπορεί να υλοποιηθεί προφορικά ή εικαστικά (µια σειρά από εικό-

νες-σταθµούς του ταξιδιού της Κατερίνας).

➢ Η 3η δραστηριότητα χρειάζεται προσοχή. Ο δάσκαλος πρέπει να αποφύγει ψυχανα-

λυτικού ύφους επεµβάσεις και να επιµείνει στην περιγραφή και στη σύγκριση των φό-

βων.

➢ Η 4η δραστηριότητα µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες παρεµφερείς (φανταζόµαστε

τον Αόρατο, αποφασίζουµε πού θα κάθεται στην τάξη µας κ.λπ.).

➢ Ο Αόρατος, επίσης, µπορεί να µας αφηγηθεί την ιστορία.

✼ ✼ ✼

«Η αιµοδοσία»
(Το αφήγηµα αποτελεί έµµεση προτροπή των µαθητών, ώστε να συντρέχουν πρόθυµα στις

δύσκολες στιγµές τους συνανθρώπους τους. Ο κίνδυνος της ζωής αποτελεί το εντονό-

τερο ερέθισµα για τη συναισθηµατική φόρτιση και τη συνειδητοποίηση του αναγνώστη).

➢ ∆υνατότητα συζήτησης για παρεµφερείς πράξεις αλτρουϊσµού και αλληλοβοήθειας

(π.χ. δωρεά οργάνων κ.ά.). Μπορεί, µάλιστα, να χρησιµοποιηθεί και υλικό από τον τύ-

πο ή την τηλεόραση.

➢ Συνεχίζοντας τα παιδιά τη 2η δραστηριότητα µπορούν να συζητήσουν για περιπτώσεις

αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων.

✼ ✼ ✼
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«Ο πονόδοντος του Γκρινιάρη» 
(Στη µικρή αυτή πολυπρόσωπη ιστορία µε ήρωες ζώα των οποίων οι ιδιότητες και η συ-

µπεριφορά παραπέµπουν σε αντίστοιχες συνήθειες των ανθρώπων, υπογραµµίζονται οι

οδυνηρές συνέπειες της λαιµαργίας).

➢ Το διήγηµα αυτό µπορεί να διαβαστεί παράλληλα µε τη «∆όνα Τερηδόνα» του Ευγ. Τρι-

βιζά και τον «Ωραίο ∆αρείο» της Σ. Ζαραµπούκα. Μπορούν να επισηµανθούν οι διαφο-

ρές ανάµεσα στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν (φανταστικά ή πραγµατικά, ανθρώ-

πους ή ζώα), στο χειρισµό του θέµατος (απρόβλεπτη ή αναµενόµενη πλοκή) και στο

ύφος (ρεαλιστικό ή φανταστικό µε στοιχεία παραµυθιού).

✼ ✼ ✼

«Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας»
(Το απόσπασµα δείχνει τη δυνατότητα που έχει ένα οµαδικό άθληµα, αφενός να γεφυ-

ρώνει ηλικίες, και αφετέρου να διαπαιδαγωγεί έµµεσα και να αναπτύσσει δυνατότητες

επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας. Είναι από τις ελάχιστες

φορές στην παιδική λογοτεχνία που σκιαγραφείται η εικόνα ενός ιερέα οικείου, απλού, µε

ανθρώπινες αδυναµίες, όµως τόσο κοντά στον κόσµο και στα παιδιά).

➢ Ως συνέχεια της 1ης δραστηριότητας είναι δυνατόν τα παιδιά να περιγράψουν κάποιον

αγώνα µεταξύ οµάδων του σχολείου τους και να τον µαγνητοφωνήσουν. Οι οµάδες µπο-

ρούν να αποτελούνται από αγόρια και κορίτσια.

✼ ✼ ✼

«Σπύρος Λούης»
(Αναβίωση του αγώνα του Σπύρου Λούη στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896. Έµφαση

δίνεται τόσο στα συναισθήµατα του µαραθωνοδρόµου όσο και σ’ αυτά των θεατών).

➢ Με αφορµή τις δραστηριότητες 2 και 3 µπορεί να γίνει συζήτηση για τη συναισθηµατι-

κή εµπλοκή τόσο των αθλητών όσο και των θεατών στους Ολυµπιακούς Αγώνες αλλά

και σε άλλους αθλητικούς αγώνες. Μπορούν να σχολιαστούν συνεντεύξεις αθλητών,

δηµοσιευµένες στον ηµερήσιο και αθλητικό τύπο.

➢ Είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων (ανεκδότων, φωτογραφιών κ.ά.) για το Σπύρο Λούη.

➢ Ως συνέχεια της 4ης δραστηριότητας µπορεί να γίνει συζήτηση όχι µόνο για τα θετικά

αλλά και για τα αρνητικά φαινόµενα του πρωταθλητισµού (ντόπιγκ, καταναλωτική δια-

φήµιση, εµπορευµατοποίηση κ.λπ.).

➢ Nα µάθουν τα παιδιά να τραγουδούν τον «Ολυµπιακό ύµνο» του Κ. Παλαµά.

➢ Γενικά, οι Ολυµπιακοί Αγώνες µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για διαθεµατικού τύ-

που δραστηριότητες.

✼ ✼ ✼
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3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Ο ωραίος ∆αρείος»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Σε µια ∆΄ τάξη αφορµή έδωσε

µια έρευνα του υπουργείου

Υγείας, που αναφερόταν στις

διατροφικές συνήθειες των µα-

θητών του ∆ηµοτικού σχολεί-

ου. Στη συνέχεια, ακολουθήθη-

κε ή ίδια διαδικασία (βλ. αρι-

στερή στήλη) µε την Γ΄ τάξη.

Τα παιδιά της ίδιας τάξης αφη-

γήθηκαν το κείµενο από την

πλευρά και των δύο ηρώων

(πρωτοπρόσωπη αφήγηση).

Τέλος, αφού δραµατοποίησαν

το κείµενο, το µετέτρεψαν σε

κόµικς.

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Τα παιδιά µιας Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο ενός προγράµ-

µατος Αγωγής Υγείας, µίλησαν για τις διατροφικές

τους συνήθειες. Μια οµάδα είχε αναλάβει να συνθέ-

σει τον πίνακα της κακής διατροφής... και τον πίνακα

της καλής διατροφής... Η δασκάλα την ώρα του Ανθο-

λογίου κάλεσε τα παιδιά να γνωρίσουν έναν ήρωα ο

οποίος θα τους βοηθούσε, όπως είπε, να συντάξουν

καλύτερα το διαιτολόγιο της τάξης. Aυτά γεµάτα πε-

ριέργεια διάβασαν το κείµενο του Ανθολογίου. Σύ-

γκριναν τη δική τους διατροφή µε εκείνη του ∆αρεί-

ου. Η ατµόσφαιρα ήταν ευχάριστη και τα παιδιά ζή-

τησαν να δραµατοποιήσουν το κείµενο. Προηγουµέ-

νως και ως άσκηση µετέτρεψαν σε διάλογο αρκετά

αφηγηµατικά σηµεία του κειµένου. Επίσης, ζήτησαν

από τη δασκάλα τους να φέρει στην τάξη έναν άν-

θρωπο που να µοιάζει στον κ. Τίτο (έναν διατροφο-

λόγο δηλαδή), για να συζητήσουν µαζί του. Τέλος, οι

µαθητές δηµιούργησαν µικρά κείµενα µε συµβουλές

του ∆αρείου και του κ. Τίτου για τη διατροφή τους.
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«N· ÊÙÈ¿Íˆ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰Â ı· ÙÔ˘ ÏÂ›ÂÈ»

(ÎÂ›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·)

❀

1. Γενικά

Το σύνολο των κειµένων που συγκεντρώνονται εδώ προσεγγίζει τις διαφορετικές όψεις

που συγκροτούν την οργάνωση της συλλογικής ζωής σε πολιτικό, ηθικό, εθνικό και υπε-

ρεθνικό επίπεδο, και περιγράφουν τις σχέσεις των ατόµων µε άλλα άτοµα ή οµάδες ατό-

µων· επίσης, θεσµούς, συµπεριφορές και διαφορετικές πολιτισµικές πραγµατικότητες.

Πιο συγκεκριµένα, στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται ποιητικά και πεζά κείµενα που

αντιπαραβάλλουν την ανέµελη και ειρηνική ζωή στη φύση µε τις συγκρούσεις και τις ανα-

τροπές της κοινωνικής ζωής (Οδ. Ελύτης, «Ο γλάρος»)· που αναφέρονται στην ελπιδο-

φόρα προοπτική της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης, οι οποίες ζω-

ντανεύουν όνειρα και επιθυµίες (Γ.-Μ. Μαρίνος, «Το τραγούδι του κλόουν»)· που αναζη-

τούν τα κοινά σηµεία τα οποία µπορούν να φέρουν σε επαφή διαφορετικούς πολιτισµούς

µέσα στο πλαίσιο της ρεαλιστικής εξιστόρησης (Λ. Ψαραύτη, «Το περιβόλι του Σαµίχ») ή

της παραµυθικής αφήγησης (Φ. Φραγκούλη, «Παππούς και εγγονή») και οραµατίζονται

την κυριαρχία του πολύχρωµου, ειρηνικού κόσµου των παιδιών πάνω σ’ εκείνον των ενη-

λίκων (Ν. Χικµέτ, «Ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά»).



2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Ο γλάρος»
(Μέσα από την περιγραφή της ζωής του γλάρου και τη σύγκρισή της µε τη ζωή του αν-

θρώπου αναδεικνύονται τα κυριότερα στοιχεία και οι αντιθέσεις της σύγχρονης κοινω-

νίας).

➢ Η 2η δραστηριότητα δίνει αφορµή να γίνει συζήτηση για τις διαφορές ανάµεσα στο φυ-

σικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Μπορούν τα παιδιά να αναζητήσουν στοιχεία από βι-

βλία ή φωτογραφίες σε εφηµερίδες και περιοδικά.

➢ ∆υνατότητα ακρόασης του ποιήµατος που σηµειώνουµε ότι έχει µελοποιηθεί από τον

Μιχάλη Τρανουδάκη και βρίσκεται στο δίσκο Η ποδηλάτισσα (Λύρα, 3324, 1979).

➢ Τα παιδιά µπορούν να ακούσουν και άλλα ποιήµατα ή στίχους από ποιήµατα του Οδ.

Ελύτη, τα οποία να σχετίζονται µε τη φύση, από τις συλλογές Τα ρω του έρωτα (1972),

Ήλιος ο πρώτος (1943) και Ο ήλιος ο ηλιάτορας (1971). Π.χ.: «Τόσο πολύ τη µέθυσε ο

χυµός του ήλιου / Που έγειρε το κεφάλι της και δέχτηκε να γίνει / Σιγά σιγά η µικρή Πορ-

τοκαλένια…» («Παραλλαγή πάνω σε µιαν αχτίδα», Ήλιος ο πρώτος). «Ο ήλιος ο ηλιά-

τορας / ο πετροπαιχνιδιάτορας / από την άκρη των ακρώ / κατηφοράει στο Ταίναρο /

Φωτιά ’ναι το πηγούνι του / χρυσάφι το πιρούνι του» (Ο ήλιος ο ηλιάτορας).

✼ ✼ ✼

«Το περιβόλι του Σαµίχ»
(Στο κείµενο αυτό περιγράφεται, στο πλαίσιο των συγκεκριµένων ιστορικών συνθηκών

του ∆ευτέρου Παγκοσµίου πολέµου, η δυνατότητα της ανάπτυξης φιλίας ανάµεσα σε πρό-

σωπα που ανήκουν σε διαφορετικά φυλετικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα).

➢ Ως προέκταση της 2ης δραστηριότητας θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα: «Αν η Ρασµί-

για και η Βαγγελίτσα µπορούσαν να ακούσουν µαζί µουσική, ποιο µουσικό κοµµάτι θα

διάλεγαν άραγε;»

➢ Τα παιδιά µπορούν να φανταστούν τη συνέχεια της ιστορίας.

✼ ✼ ✼

«Το τραγούδι του κλόουν»
(Οι στίχοι του ποιήµατος αποκαλύπτουν αξίες και αρχές, όπως αγάπη, καλοσύνη, αλλη-

λοβοήθεια, που τις αναδεικνύει ο κλόουν και είναι απαραίτητες στην εποχή µας).

➢ Με αφορµή τον τίτλο µπορεί να γίνει συζήτηση για το συµβολισµό του κλόουν.

➢ Η 4η δραστηριότητα µπορεί να συντελέσει στη δηµιουργία διαλόγου για ζητήµατα της

σύγχρονης κοινωνίας (ρατσισµός, κοινωνικός αποκλεισµός, ανισότητα, αποδοχή της

ετερότητας κ.λπ.).

✼ ✼ ✼
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«Παππούς και εγγονή»
(Πρόκειται για ένα διαπολιτισµικό κείµενο το οποίο στηρίζεται στη βαθιά σχέση αγάπης

ενός παππού και της εγγονής του).

➢ Σηµειώνεται ότι καίρια σηµεία του κειµένου, που αναδεικνύουν τη διαπολιτισµική του

διάσταση είναι: η λέξη «Χαιρετίσµατα» του παππού, καθώς και η πλασµατική ιστορία

του ταξιδιού της παντόφλας.

➢ Με αφορµή την 1η και 2η δραστηριότητα το συγκεκριµένο απόσπασµα µπορεί να συν-

δεθεί και µε άλλα κείµενα διαπολιτισµικού περιεχοµένου (π.χ. «Ο Τζοβάνι» της Λιλί-

κας Νάκου κ.λπ.).

➢ Για την προσέγγιση του κειµένου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ένας χάρτης της Ελλά-

δας και ένας της Τουρκίας. 

➢ Το κείµενο προσφέρεται για δραστηριότητες, όπως δραµατοποίηση, ζωγραφική, ζω-

γραφική σε κόµικς. Ιδιαίτερα το ταξίδι της παντόφλας... εµπνέει παιγνιώδεις µορφές

άσκησης και δηµιουργίας (π.χ. αποστολή σηµειωµάτων και µηνυµάτων κ.λπ.).

✼ ✼ ✼

«Ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά»
(Το ποίηµα µε έµµεσο τρόπο προβάλλει τη δυναµική της παιδικής ηλικίας, η οποία µπορεί

να «σώσει» εκείνους που υποφέρουν, διδάσκοντας σε όλο τον κόσµο τη φιλία, την αγάπη

και την ειρήνη).

➢ Κατά την υλοποίηση της 2ης δραστηριότητας ο δάσκαλος χρειάζεται να έχει υπόψη

του ότι κάθε «ερµηνεία» των φράσεων από τους µαθητές είναι αποδεκτή και ότι δεν

αποδίδεται ένα µόνο νόηµα.

➢ Επίσης, είναι δυνατόν το συγκεκριµένο ποίηµα να συσχετιστεί και µε το ποίηµα του Γ.-

Μ. Μαρίνου «Το τραγούδι του κλόουν» (συσχέτιση κλόουν-παιδιών).

➢ Για την 4η δραστηριότητα είναι πιθανό οι µαθητές να χρειαστούν τη βοήθεια ή την κα-

θοδήγηση του δασκάλου, ιδιαίτερα στη διαδικασία της µεταγραφής του ποιήµατος. Οι

µαθητές «µιµούνται» δηµιουργικά το ποίηµα, δεν το «αντιγράφουν».

✼ ✼ ✼
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3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Το τραγούδι του κλόουν»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Σε µια ∆΄ τάξη η προσέγγιση έγινε ως εξής: Ο

δάσκαλος, µετά από τη διανοµή φωτοτυπηµέ-

νων εικόνων (βλ. δίπλα = α), και τη σχετική συ-

ζήτηση (= β), κάλεσε τα παιδιά, ανά δύο, να γρά-

ψουν κάτω από κάθε εικόνα τι θα έκαναν τα ίδια

για να αντιστρέψουν αυτά που διέκριναν (= γ).

Στη συνέχεια, τους διάβασε το ποίηµα (= δ). Τα

παιδιά διαπίστωσαν ότι ήδη το είχαν κατά πο-

λύ πλησιάσει. Τώρα όµως, συντροφιά µε τον

κλόουν, αποφάσισαν να γράψουν γράµµατα για

να βοηθήσουν τα παιδιά και τους ανθρώπους

που υποφέρουν (= ε). Τέλος, ο διδάσκων κάλε-

σε τα παιδιά να επιλέξουν από τα κείµενά τους

µια φράση. Έτσι, δηµιούργησαν το «ποίηµα»

όλης της τάξης (= στ). Σε µια άλλη ∆΄ τάξη η

προσέγγιση έγινε ως εξής: α) Η δασκάλα έδει-

ξε στα παιδιά δύο αποκαλυπτικές εικόνες από

τις χώρες του Τρίτου Kόσµου. β) Συζήτησαν για

την κατάσταση γενικά στον κόσµο, και ειδικό-

τερα των παιδιών. Οι µαθητές αναφέρθηκαν σε

προσωπικές εµπειρίες τους. γ) Η δασκάλα διά-

βασε το ποίηµα από το Ανθολόγιο. δ) Ακολού-

θως, κάλεσε τα παιδιά να σηµειώσουν, ανά δύο,

σε ένα χαρτί τι θα ήθελαν να συζητήσουν. ε)

Έπειτα, τους διάβασε άλλα παρεµφερή ποιή-

µατα και τους έδωσε σκόρπιους στίχους, ώστε

να επιλέξουν λέξεις, φράσεις ή και στίχους, και

να γράψουν δικά τους ποιήµατα.*

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Σε µια Γ΄ τάξη η προσέγγιση του ποι-

ήµατος έγινε ως εξής: α) Η δασκά-

λα έδειξε στους µαθητές εικόνες µε

παιδιά του Τρίτου Kόσµου να ζητά-

νε ελεηµοσύνη, παιδιά των φανα-

ριών, παιδιά ρακένδυτα κ.ά. β) Ακο-

λούθησε συζήτηση. Οι µαθητές ανα-

φέρθηκαν και στην εµπειρία τους.

γ) Ύστερα έδειξε την εικόνα ενός

λυπηµένου κλόουν και τα ρώτησε τι

άραγε να σκέφτεται αυτός. Στη συ-

νέχεια, τι θα µπορούσε να δώσει σ’

αυτούς τους ανθρώπους ο κλόουν.

Οι απαντήσεις που έδωσαν πλησία-

ζαν κατά πολύ το ποίηµα. δ) Έπειτα

η δασκάλα παρακάλεσε να ανοίξουν

το Ανθολόγιο στη σελίδα που υπάρ-

χει το συγκεκριµένο ποίηµα. Μόλις

το διάβασαν τα παιδιά διαπίστωσαν

ότι ήδη τους ήταν αρκετά οικείο. ε)

Έτσι, αρκέστηκαν στο να κάνουν

συγκρίσεις των δικών τους απαντή-

σεων και των στίχων του ποιήµατος.

στ) Τέλος, η δασκάλα κάλεσε τους

µαθητές να γράψουν ένα κείµενο

για το τι θα µπορούσαν να κάνουν

για να αλλάξει ο κόσµος (4η δρα-

στηριότητα).
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(ÎÂ›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Ê·ÓÙ·Û›·)

❀

1. Γενικά

Η θεµατική αυτή ενότητα θα µπορούσε να θεωρηθεί συνέχεια εκείνης που αφορά την οι-

κολογία και τη φύση. Περιλαµβάνει τέσσερα κείµενα τα οποία αναφέρονται στα τεχνο-

λογικά επιτεύγµατα του ανθρώπου και απηχούν την προαιώνια ανάγκη του για την υπέρ-

βαση του απτού και των ορίων της καθηµερινότητας. Παράλληλα, θίγουν και τις συνέπει-

ες των επιτευγµάτων της αλλαγής αυτής στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, στη φύση

και στα στοιχεία της.

Σε κάποια από τα κείµενα που ανθολογούνται, όπως αυτό του Ι. Βερν («Περίπατος στο

βυθό της θάλασσας»), που θεωρείται κλασικό, ή αυτό του Nτιντιέ Λεβύ («Άντζελµαν»),

που είναι νεότερο, αποτυπώνεται ο πόθος του ανθρώπου να τοποθετήσει τον εαυτό του

σε έναν µελλοντικό κόσµο, όπου η προηγµένη τεχνολογία θα έχει κυρίαρχη θέση, χωρίς

όµως να απεµπολεί ή να καταργεί την ανθρωπιστική καλλιέργεια. Ο ίδιος ανθρώπινος πό-

θος ανιχνεύεται και στο κείµενο της Κίρας Σίνου («Συνάντηση στο διάστηµα»), όπου όµως

περιγράφονται και οι αρνητικές επιπτώσεις των τεχνολογικών επιτευγµάτων. Οι συνέπει-

ες αυτές προβάλλονται και στο χιουµοριστικό κείµενο του Ρόαλντ Νταλ («Η τρεχάλα»),

στο οποίο θίγεται το οικολογικό πρόβληµα ως αποτέλεσµα της µανίας του ανθρώπου να

κυριαρχήσει µε τη βοήθεια της τεχνολογίας πάνω στα άλλα στοιχεία της φύσης.

Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείµενα –κατανόησης, επικοινωνιακού τύπου

ή βιωµατικές– έχουν ως κύριο στόχο τη συνειδητοποίηση του βαθύτερου νοήµατος της

τεχνολογικής εξέλιξης, δηλαδή όχι µόνο ως αναγκαιότητας για την καλυτέρευση των συν-

θηκών της ζωής του ανθρώπου και ως έκφρασης της δηµιουργικής φαντασίας του αλλά

και σε σχέση µε τις συνέπειές της πάνω στη ζωή των έµβιων όντων και στις λειτουργίες

της φύσης.



2. ∆ραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες

«Η τρεχάλα»
(Είναι µια χιουµοριστική ιστορία που αναφέρεται, µε αφορµή το κυνήγι των ζώων, στην κα-

ταστροφή και στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Σε µια τέτοια ερµηνεία συµ-

βάλλουν και τα σκίτσα του κειµένου).

➢ ∆ιευρύνοντας τη 2η δραστηριότητα µπορεί τα παιδιά να ζωγραφίσουν ή να δραµατο-

ποιήσουν τις διαφορετικές εκδοχές για την τύχη των αλεπούδων. 

➢ Η 3η δραστηριότητα αναφέρεται στην αλλαγή της οπτικής γωνίας. Με την πρωτοπρό-

σωπη διήγηση ο αφηγητής (εν προκειµένω ο καθένας από τους τρεις κτηµατίες) είναι

δυνατόν να προσθέσει περισσότερα στοιχεία (π.χ. για να δικαιολογήσει τη συµπερι-

φορά του) από αυτά που αναφέρονται στο κείµενο. Ο διδάσκων ενθαρρύνει αυτές τις

«δυνατότητες» που διαθέτει η πρωτοπρόσωπη αφήγηση.

➢ Η 4η δραστηριότητα, όπου ο λόγος του κειµένου ακολουθείται από το «λόγο» της ει-

κόνας, παρ’ όλο που δεν είναι συνηθισµένη, είναι όµως πολύ σηµαντική και ευχάριστη

για τα παιδιά. Μπορεί να προτείνεται ως δραστηριότητα και σε άλλα κείµενα µε δρά-

ση.

✼ ✼ ✼

«Περίπατος στο βυθό της θάλασσας»
(Ο Ιούλιος Βερν µε τα βιβλία επιστηµονικής φαντασίας του αποτελεί προδροµικό εκπρό-

σωπο του τεχνολογικού πνεύµατος της εποχής του και προάγγελο των επόµενων επιτυ-

χιών του ανθρώπου. Στο κείµενο περιγράφεται η εικόνα του βυθού µε ανάγλυφο τρόπο,

όπως τον φαντάστηκε τότε ο συγγραφέας).

➢ Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές, µέσα από την ανάγνωση παράλληλων

κειµένων σύγχρονης επιστηµονικής φαντασίας, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους,

γράφοντας για θαυµαστά ταξίδια και νέες κατασκευές.

➢ Nα γίνει αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο άνθρωπος µετά τις µεγάλες

τεχνολογικές ανακαλύψεις του. 

➢ Βιβλία επιστηµονικής φαντασίας έχουν γράψει ο Ισαάκ Ασίµωφ, ο Άρθουρ Κλαρκ (Νησιά

στον ουρανό, εκδ. Πατάκη), ο Ουµπέρτο Έκο (Οι τρεις αστροναύτες, εκδ. Ελληνικά

Γράµµατα) και από τους Έλληνες, ο Μάνος Κοντολέων (Ο Εέ από τ’ άστρα, εκδ. Καστα-

νιώτη), η Σοφία Ζαραµπούκα (Ο Αστρογάτος, εκδ. Πατάκη), η Λένα ∆ιβάνη (Η κόκκινη

Λένα και ο παπαγάλος από τον Άρη, εκδ. Μελάνι), η Λίτσα Ψαραύτη (Με την Ανδρο-

µέδα στο Γαλάζιο πλανήτη, εκδ. Εστία), η Βούλα Μάστορη (Ο καλεσµένος, εκδ. Ψυ-

χογιός), Η Νίτσα Τζώρτζογλου (Εδώ Σελήνη, εκδ. Κέδρος), ο Χάρης Σακελλαρίου (Τρία

παιδιά χαµένα στο διάστηµα), η Άννα Σαφιλίου (Το µυστικό του Σίµου) κ.ά.

✼ ✼ ✼
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«Άντζελµαν»
(Στο κείµενο αυτό, στο οποίο περιγράφεται η µετάπτωση ενός λαϊκού «ήρωα» σε καθη-

µερινό άνθρωπο, δίνεται έµφαση στη φιλία και στην ανάγκη για επικοινωνία που αισθά-

νονται ένα παιδί και ένα ανθρωπόµορφο ροµπότ).

➢ Προεκτείνοντας την 3η δραστηριότητα τα παιδιά µπορούν να αποδώσουν και εικαστι-

κά την πιθανή επιστροφή του Άντζελµαν.

➢ Μπορεί να γίνει συζήτηση για τους αγαπηµένους σούπερ ήρωες των παιδιών.

✼ ✼ ✼

«Συνάντηση στο διάστηµα»
(Το κείµενο, µέσα από τη συνάντηση δύο πολιτισµών, αναφέρεται στη συνεργασία, την

αλληλοκατανόηση και τη θετική χρήση της τεχνολογίας).

➢ Κατά την προσέγγισή του µπορεί να επιδειχτούν βιβλία και αποκόµµατα από εφηµερί-

δες και περιοδικά µε φωτογραφίες για την τεχνολογική εξέλιξη και την προσπάθεια

του ανθρώπου να γνωρίσει το διάστηµα.

➢ Βλ. τα προτεινόµενα βιβλία επιστηµονικής φαντασίας στο κείµενο του Ιουλίου Βερν

«Περίπατος στο βυθό της θάλασσας», που προηγείται στο Aνθολόγιο.

✼ ✼ ✼
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3. Καταγραφή µιας διδασκαλίας

«Άντζελµαν»
Παρουσίαση και επεξεργασία κειµένου:

β. Άλλες προσεγγίσεις

Ο δάσκαλος µιας Γ΄ τάξης ζή-

τησε από τα παιδιά να φέρουν

περιοδικά που συνήθως δια-

βάζουν. Εκείνα έφεραν εικο-

νογραφηµένα περιοδικά (Μίκυ

Μάους και κυρίως Πόκεµον).

Συζήτησαν για τους ήρωές

τους. Μίλησαν και για τον Σού-

περµαν, αφού τα περισσότερα

είχαν δει κάποια ταινία που

πρωταγωνιστούσε. Έπειτα, ο

δάσκαλος τους διάβασε το κεί-

µενο του Ανθολογίου. Τα παι-

διά ενθουσιάστηκαν. Είπαν, µά-

λιστα, ότι τους άρεσε πολύ ο

Άντζελµαν κι ακόµη περισσό-

τερο το ροµπότ, ο Άλφι. Μίλη-

σαν γι’ αυτούς, και ιδιαίτερα για

τη φιλία που έδεσε τον Άλφι µε

τον Αρνό. Μάλιστα, έβαλαν και

τον εαυτό τους στη θέση τού

Αρνό. Στη συνέχεια, ορισµένα

από τα παιδιά δραµατοποίησαν

το κείµενο και άλλα έγραψαν

µια µικρή ιστορία µε την απα-

ραίτητη επιστροφή του Άντζελ-

µαν (3η δραστηριότητα).

α. Προσέγγιση σε µια τάξη

Σε µια ∆΄ τάξη ο δάσκαλος συνεννοήθηκε µε τους µα-

θητές να παρακολουθήσουν όλοι µαζί στην τηλεό-

ραση µια ταινία που πρωταγωνιστούσε ο Σούπερµαν.

Έπειτα συζήτησαν στην τάξη γι’  αυτήν. Ο δάσκαλος

πρότεινε στα παιδιά να διαβάσουν από το Ανθολόγιο

για έναν ήρωα που µοιάζει µε τον Σούπερµαν. Αφού

τα παιδιά γνώρισαν τον Άντζελµαν, συζήτησαν γι’  αυ-

τόν και για τους άλλους δύο ήρωες του κειµένου, τον

Άλφι και τον Αρνό. Έµειναν περισσότερο στα συναι-

σθήµατα των τριών πρωταγωνιστών, τα οποία απο-

τυπώνονται στην ιστορία. ∆ιέκριναν, µάλιστα, στον

Άντζελµαν ένα ανθρωπινότερο πρόσωπο σε σύγκρι-

ση µε τον Σούπερµαν. Μίλησαν για το χιούµορ αλλά

και για την ευαισθησία που υπάρχει στο κείµενο. Με

επίκεντρο τον Άλφι στάθηκαν στην τεχνολογία και

στην εξέλιξή της, που πολλές φορές αποµακρύνεται

από τον άνθρωπο και από τα ευγενικά συναισθήµατα

που τον χαροποιούν και τον κάνουν ευτυχισµένο. Ακο-

λούθως συζήτησαν για τη φιλία που σύναψαν ο Άλφι

και ο Αρνό (2η δραστηριότητα) και έκαναν τις απα-

ραίτητες προεκτάσεις στην καθηµερινότητα του σχο-

λείου και της οικογένειας. Τέλος, τα παιδιά αφηγή-

θηκαν το κείµενο σε τρίτο πρόσωπο και από την πλευ-

ρά του Άντζελµαν, και ζήτησαν να το µετατρέψουν

σε κόµικς επινοώντας ως τέλος την επιστροφή του

Άντζελµαν (3η δραστηριότητα).
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Αιτιολογικοί µύθοι 

Οι αιτιολογικοί µύθοι είναι αυτοσχέδιες ιστορίες οι οποίες εξηγούν φυσικά φαινόµενα ή

ιδιοµορφίες, κυρίως ζώων, µε χιουµοριστικό τρόπο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ρεαλι-

στική ή η επιστηµονική εξήγησή τους. Για παράδειγµα, αιτιολογικούς µύθους έχει γράψει

ο Ράντγιαρντ Κίπλιγκ (Απίθανες ιστορίες, εκδ. Καστανιώτη). Ο συγγραφέας αναπλάθει αι-

τιολογικά ιστορίες µε χιούµορ και φαντασία (π.χ. για το πώς απέκτησαν ορισµένα χαρα-

κτηριστικά ή ορισµένες συµπεριφορές κάποια ζώα ή πώς επινοήθηκαν πράγµατα χρήσιµα

για τον άνθρωπο).

Αντικειµενοθέατρο 

Στο αντικειµενοθέατρο (είδος κουκλοθέατρου) τα αντικείµενα-ήρωες αντικαθιστούν τις

κούκλες-ήρωες. Μπορούν τα παιδιά να φέρουν παλιά αντικείµενα (κονσερβοκούτια, πα-

λιά παιχνίδια κ.ά.), να τους δώσουν µορφή και ρόλους και να παίξουν. (Σε µια τέτοια δρα-

στηριότητα µπορούν να βοηθήσουν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Τη συγκεκριµένη

δραστηριότητα µπορούν να την εµψυχώσουν και τα βιβλία της Ευγενίας Φακίνου, Ντενε-

κεδούπολη και Ξύπνα Ντενεκεδούπολη, εκδ. Καστανιώτη.

Αφήγηση 

Προφορική ή γραπτή παρουσίαση πραγµατικών ή µυθιστορηµατικών γεγονότων. Η αφη-

γηµατική πράξη προϋποθέτει τον αφηγητή (ποµπό), τον ακροατή (δέκτη) και το αφηγη-

µατικό υλικό (θέµα). Στο λογοτεχνικό κείµενο ο αφηγητής είναι ένα πλασµατικό πρόσω-

πο που υπάρχει µόνο µέσα στο πλαίσιο του κειµένου, και ο συγγραφέας ένα πραγµατικό

πρόσωπο που υπάρχει έξω από το κείµενο. Στην περίπτωση της αυτοβιογραφίας τα δύο

πρόσωπα θεωρείται ότι ταυτίζονται. Με το θέµα της ταυτότητας του αφηγητή συνδέεται

η οπτική γωνία που διακρίνεται  σε εσωτερική (ο αφηγητής είναι ο βασικός ήρωας ή ένα

δευτερεύον πρόσωπο) ή εξωτερική (αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο από το συγγραφέα ή από

άλλο πρόσωπο που συµµετέχει στην ιστορία). Το αφηγηµατικό υλικό µπορεί να παρου-

σιαστεί µε δύο τρόπους: µε αφήγηση, όταν ο συγγραφέας/αφηγητής αφηγείται ο ίδιος τα

γεγονότα και µεταδίδει µε πλάγιο λόγο τα λεγόµενα των ηρώων του, ή µε διάλογο, όταν

δίνει το λόγο στους ήρωές του. Βασικό στοιχείο της αφήγησης είναι ο χρόνος. ∆ιακρίνε-

ται σε εξωτερικό/εξωκειµενικό (χρόνος του ποµπού, χρόνος του δέκτη, χρόνος των γε-

γονότων) και σε εσωτερικό/εσωκειµενικό (χρόνος της ιστορίας, χρόνος της αφήγησης).

Η διεύθυνση της φωνής κατά την αφηγηµατική πράξη αποτελεί ένδειξη των σχέσεων ανά-

µεσα στον αφηγητή και στους ακροατές του, και συνιστά αυτό που ονοµάζουµε στη λο-

γοτεχνία ύφος. Στην ανάλυση δηλαδή ενός λογοτεχνικού κειµένου µπορούµε να προσ-

52

EPMHNEYTIKO §E•I§O°IO OPøN



διορίσουµε την ταυτότητα του αποδέκτη της αφήγησης από την ειδική διεύθυνση της φω-

νής του αφηγητή. Για περισσότερα, όσον αφορά την αφήγηση και τις τεχνικές της, βλ. Γ.

Παγανός, Η νεοελληνική πεζογραφία. Θεωρία και πράξη, τ. Α΄, Κώδικας, Θεσσαλονίκη

2002, σ. 40-46, και Κουλουµπή-Παπαπετροπούλου (επιµ.), Η τέχνη της αφήγησης, Κύκλος

του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1997).

∆ηµοτικό τραγούδι 

Το δηµοτικό τραγούδι έχει ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Συνδέεται αρ-

χικά µε τα «ακριτικά τραγούδια» (10ος αι.) αλλά οι ρίζες του µάλλον είναι παλαιότερες.

Ζει όµως ακόµα και σήµερα και τραγουδιέται σε πολλές περιστάσεις της κοινωνικής ζω-

ής (γάµους, πανηγύρια κ.ά.). Τη δηµιουργική του άνθηση τη γνώρισε µε το «κλέφτικο τρα-

γούδι», το 18ο αι., στις παραµονές της Επανάστασης του 1821. Η λαογραφία διέκρινε δύο

µεγάλες κατηγορίες δηµοτικού τραγουδιού: Τα «κυρίως άσµατα» και τα «διηγηµατικά»

(ballades). Στα πρώτα ανήκουν εκείνα που αναφέρονται σε σηµαντικά περιστατικά της ζω-

ής του ανθρώπου, τον έρωτα και το γάµο, το θάνατο, την ξενιτιά· ακόµη, τα δίστιχα, όπως

τα λιανοτράγουδα και οι µαντινάδες. Στη δεύτερη κατηγορία, στα διηγηµατικά, ανήκουν

οι «παραλογές» (π.χ. «Του γιοφυριού της Άρτας», «Του νεκρού αδερφού», «της Λιογέν-

νητης»). Ο πιο συνηθισµένος στίχος του δηµοτικού τραγουδιού είναι ο ιαµβικός δεκαπε-

ντασύλλαβος. Οµοιοκαταληξία δεν υπάρχει στο δηµοτικό τραγούδι παρά µόνο σε εξαι-

ρέσεις. 

Στο δηµοτικό τραγούδι υπάρχουν χαρακτηριστικοί εκφραστικοί τρόποι, όπως η αρχή

της ισοµετρίας, δηλαδή κάθε νοηµατική ενότητα ανταποκρίνεται απόλυτα σε µια µορφι-

κή ενότητα. Στο δεκαπεντασύλλαβο η αρχή της ισοµετρίας καθορίζει τη σχέση ανάµεσα

στα δύο ηµιστίχια. 

Για περισσότερα βλ. «Το δηµοτικό τραγούδι», στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογο-

τεχνίας του Λίνου Πολίτη, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1980, 3η έκδ., σ.

101-119. Βλ., ακόµη, Στίλπων Κυριακίδης, Το δηµοτικό τραγούδι. Συναγωγή µελετών, εκδ.

Ερµής, Αθήνα 1978, Νεοελληνικά µελετήµατα, αρ. 3.

Θεατρικό παιχνίδι 

Πρόκειται για δραστηριότητα η οποία στηρίζεται στην αυθόρµητη και ελεύθερη έκφραση

του παιδιού και στην ανάγκη του να αναπαραστήσει και να συµβολίσει τη γύρω του πραγ-

µατικότητα. Το θεατρικό παιγνίδι κινείται από την ελεύθερη έκφραση, συντονισµένη σε

τέσσερα επίπεδα: το ψυχοκινητικό, το επικοινωνιακό, το παιδαγωγικό και το αισθητικό-

εκφραστικό. Οι τεχνικές που χρησιµοποιεί είναι η σωµατική έκφραση, ο αυτοσχεδιασµός,

η εκµετάλλευση του τυχαίου, η αξιοποίηση κωµικών στοιχείων, η µάσκα (η επίδρασή της

στην έκφραση του παιδιού), οπτικοακουστικά ερεθίσµατα, παιχνίδια µε το φως και τη σκιά.

∆ιεξάγεται σε τέσσερις φάσεις:
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α. Στο στάδιο της απελευθέρωσης: τα παιδιά µε διάφορους τρόπους εξοικειώνονται, επι-

κοινωνούν µεταξύ τους και µε τον εµψυχωτή τους αποδεσµεύονται από συστολές.

β. Στο στάδιο της αναπαραγωγής: τα παιδιά παράγουν τα θέµατα που συγκλίνουν σε ένα

κυρίαρχο. ∆ηµιουργούνται οµάδες ρόλων. ∆ιαλέγουν ρόλους, επικοινωνούν µε διά-

φορους τρόπους (µεταµφίεση, διαµόρφωση χώρου κ.λπ.). Ο εµψυχωτής δεν κατευθύ-

νει, αλλά συντονίζει. Προσπαθεί να δηµιουργήσει την αίσθηση του ρόλου παρά να τους

διδάξει τον τρόπο που θα παίξουν.

γ. Στο στάδιο της εκτέλεσης ενός σκηνικού αυτοσχεδιασµού: τα παιδιά δηµιουργούν, φτά-

νουν µέσω των εργαλείων έκφρασης του σώµατος και της κίνησης, λόγου και εικόνας

σε µια σύνθεση. Παρουσιάζουν τα θέµατα που ανακάλυψαν.

δ. Στο στάδιο της επεξεργασίας: σε πολλαπλά επίπεδα γίνεται συζήτηση, ανάλυση, κρι-

τική, εικαστική δηµιουργία, συγγραφή κειµένου κ.λπ. Με τα καινούρια στοιχεία µπορεί

να προκύψει η επιθυµία για κάποιο άλλο θεατρικό παιγνίδι. Bλ. Λ. Κουρετζής, «Το θε-

ατρικό παιγνίδι», στο βιβλίο Το παιδικό θέαµα (εισηγήσεις στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέ-

δριο Επιθεώρησης Παιδικής Λογοτεχνίας – ∆ήµου Καρδίτσας, 1988), εκδ. Καστανιώ-

τη, Αθήνα 1989, σσ. 79-85.

Νανουρίσµατα 

Τα νανουρίσµατα είναι αυθόρµητα και αυτοσχέδια τραγούδια που τα τραγουδούν οι µε-

γάλοι (συνήθως η µητέρα) για να κοιµίσουν τα µικρά  παιδιά τους. Ξεκινούν µε µια επίκληση

του ύπνου και περιέχουν ορισµένα βασικά µοτίβα που εκφράζουν την αγάπη, το φόβο και

τις προσδοκίες των γονιών. Συνήθως είναι γραµµένα σε ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο και

περιλαµβάνουν λέξεις ή ήχους που επαναλαµβάνονται στο τέλος κάθε στίχου ή δίστιχου.

Περιγραφή 

Είναι ένας από τους αφηγηµατικούς τρόπους που επιχειρεί την «αναπαράσταση προσώ-

πων, τόπων και αντικειµένων εκ µέρους του αφηγητή σε γ΄ πρόσωπο. […]. Χαρακτηριστι-

κό της είναι η στατικότητα, η αχρονικότητα, η διακοπή της χρονικής διαδοχής/εξέλιξης

της αφηγηµατικής πράξης». (Bλ. Γ. Βελουδής, Γραµµατολογία-Θεωρία λογοτεχνίας, ∆ω-

δώνη, Αθήνα 1994, σ. 147). Η περιγραφή ανήκει στα στατικά στοιχεία ενός κειµένου και

µας δίνει πληροφορίες σχετικά µε το «είναι» των πραγµάτων, ενώ η αφήγηση ανήκει στα

δυναµικά κειµενικά στοιχεία και ασχολείται µε το «γίγνεσθαι» των πραγµάτων. Η διάκρι-

ση ανάµεσα στην περιγραφή και στην αφήγηση δεν είναι απόλυτη, αφού συνδέονται στε-

νά και µπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο κείµενο. 
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Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του
∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον
Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρε-
άν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς
πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότη-
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βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµ-
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