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

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

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

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

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

ντας αντιπολεµικ& κε#µενα, εικονογραφικ+ υλικ+ και τραγοδια. Μπορε#τε να
βρε#τε πολ πλοσιο υλικ+ στο !ργο µουσικοσυνθετ0ν +πως ο Μ&νος ΛοLζος, ο
Μ#κης Θεοδωρ&κης κ.&.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γκ+τοβος Θαν&σης Ν., Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ+µ. 5, Σοκ+λης 1992, σ. 280321.
Καραντ0νης Αντρ!ας, Πεζογρφοι και πεζογραφµατα της γενις του ’30, Παπαδ*µας 1977, σ. 327-338.
Σαχ#νης Απ+στολος, Πεζογρφοι του καιρο µας, Βιβλιοπωλε#ον της Εστ#ας 1967,
σ. 199-200.
Χατζ#νης Γι&ννης, «Αντ0νη Σαµαρ&κη, Ζητεται ελπς» [Βιβλιοκρισ#α], Να Εστα,
1.12.1956.
¶∏°∏
Γι&ννης Μαγκλ*ς (1909), «Γιατ#;», ∆εν υπρχουν αµαρτωλο (1956), ∆ωρικ+ς 19774.
[123]
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ª. ∫ ∞ƒ∞°∞∆™∏™
Η κυρα Ντσα
™∆√Ã√™
Να απολασουν οι µαθητ!ς !να δι*γηµα του σηµαντικο µεσοπολεµικο συγγραφ!α Μ. Καραγ&τση, το οπο#ο πιστεουµε +τι θα προκαλ!σει το ενδιαφ!ρον τους +χι
µ+νο επειδ* διαθ!τει χιοµορ και !χει επ#κεντρο τη µαθητικ* ζω*, αλλ& και γιατ#
θ#γει !να ερεθιστικ+ θ!µα που, συνειδητ& * ασυνε#δητα, απασχολε# τους εφ*βους:
το θ!µα της πρ0της αγ&πης και του πλατωνικο !ρωτα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τα πρ)τα ερωτικ σκιρτ µατα
Η µαθητικ ζω της εποχ ς και η σχολικ τξη
Ο ρλος της δασκλας ως µητρικο και ερωτικο υποκατστατου
Η )ριµη αποτ µηση της πρ)της αγπης και η αποµυθοπο ηση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με οικε#ο, εξοµολογητικ+ τ+νο ο Καραγ&τσης εισ&γει τον αναγν0στη στην υπ+θεση
του διηγ*µατος, δηλ0νοντας τον αυτοβιογραφικ+ χαρακτ*ρα της εξιστ+ρησης που
θα επακολουθ*σει στο κριο µ!ρος του διηγ*µατος. Ο εικοσ&χρονος συγγραφ!ας
ανατρ!χει στα µαθητικ& του χρ+νια, +ταν φοιτοσε στην τρ#τη δηµοτικο, και εξιστορε#, µε τη µ!θοδο της αναδροµικ*ς αφ*γησης, τον πλατωνικ+ του !ρωτα για τη
δασκ&λα του. Στο κριο µ!ρος της αφ*γησης ενσωµατ0νονται δι&σπαρτες αναφορ!ς και περιγραφ!ς της αγαπηµ!νης δασκ&λας –που εκ των υστ!ρων παροµοι&ζεται
µε ζωγραφικος π#νακες ροµαντικ*ς τεχνοτροπ#ας–, η λεπτα#σθητη µορφ* της οπο#ας
αποτυπ0νεται µ!σα απ+ την εξιδανικευτικ* µατι& εν+ς µικρο µαθητ*. Η αναδροµ* στο παρελθ+ν ε#ναι εστιασµ!νη στη σχολικ* πραγµατικ+τητα. Ο αφηγητ*ς απ+ τη
µια µερι& αποδ#δει πραγµατικ!ς καταστ&σεις (περιγραφ* της τ&ξης, παιχν#δια, σκασιαρχε#ο, µ&θηµα κ.&.) και απ+ την &λλη εµποτ#ζει τις αναµν*σεις του µε στοχαστικ*, ερµηνευτικ* * αυτοειρωνικ*, δι&θεση, η οπο#α λειτουργε# στο κε#µενο ως εσωτερικ+ς µον+λογος («Θα µου πε#τε, π0ς θυµ&µαι στερα απ+ τ+σα χρ+νια…») και
αποτελε# µ!ρος της συνεχ+µενης διαλογικ*ς σχ!σης του συγγραφ!α µε τον αναγν0στη, σµφωνα µε τις τεχνικ!ς προδιαγραφ!ς της αφ*γησης που !θεσε ο συγγραφ!ας
στην εισαγωγ* του διηγ*µατος. Μ!σα απ+ αυτ!ς τις παρεκβ&σεις διακρ#νουµε τα
βασικ& γνωρ#σµατα του συγγραφικο !ργου του Καραγ&τση (κοσµοπολιτισµ+ς,
αισθητικ* καλλι!ργεια, ψυχαναλυτικ* οπτικ*, αφηγηµατικ!ς τεχνικ!ς, χιοµορ και
αυτοαναφορικ+τητα, διακειµενικ+τητα κ.&.). Ευδι&κριτος ε#ναι επ#σης ο ψυχαναλυτικ+ς χαρακτ*ρας της αυτοαν&λυσ*ς του, η οπο#α !χει σκοπ+ να ανατ&µει τα αισθ*µατα, τις µχιες σκ!ψεις, ακ+µα και τους φανταστικος διαλ+γους του µικρο µαθη[124]
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τ* µε την πλατωνικ* ερωµ!νη του. Μ!σα απ+ τη συνεχ* αν&λυση των αυθ+ρµητων
αντιδρ&σεων του παιδιο (αγ&πη, αντιζηλ#α, παρ&πονο, φθ+νος) που, µετ& το γ&µο
της κυρ#ας Ν#τσας µε το λοχαγ+, γν0ρισε την ερωτικ* απογο*τευση, σε συνδυασµ+
µε τη δραµατικ* δι&ψευση της εκπα#δευσης (απ+ «ιεροτελεστ#α» !γινε µαρτριο,
εξαιτ#ας της &σχηµης γεροντοκ+ρης δασκ&λας), σκιαγραφε#ται ο αφηγητ*ς ο οπο#ος,
µε χιοµορ και αποµυθοποιητικ* δι&θεση, επαναξιολογε# τα περασµ!να π&θη του.
Στο τελευτα#ο µ!ρος του διηγ*µατος η µορφ* της κυρ#ας Ν#τσας και ο πλατωνικ+ς
!ρωτας του παλιο της µαθητ* αποκαθ#στανται στις πραγµατικ!ς τους διαστ&σεις.
Ο αφηγητ*ς !χει πλ!ον αποµυθοποι*σει το πρ0το ερωτικ+ του σκ#ρτηµα, αντιµετωπ#ζει µε τρυφερ+τητα αλλ& και (αυτο)ειρωνε#α το παλι+ συµβ&ν, βρ#σκεται µ&λιστα
στην ευχ&ριστη θ!ση να βι0νει την αντιστροφ* των ρ+λων του ιδ#ου σε σχ!ση µε το
αλλοτιν+ πρ+τυπο της δασκ&λας του: εκε#νη ε#ναι απλ0ς µια ευτυχισµ!νη σζυγος
συνταγµατ&ρχη και µητ!ρα, +µως ο παλι+ς µαθητ*ς της βρ#σκεται τ0ρα σε πλεονεκτικ* θ!ση9 ε#ναι νε+τερος (στο παρελθ+ν η µικρ* του ηλικ#α *ταν γι’ αυτ+ν µειον!κτηµα στη σχ!ση του µε την κα Ν#τσα) και µεγαλτερος, δηλαδ* αναγνωρισµ!νος
πια συγγραφ!ας. Σε αυτ+ το σηµε#ο ο Καραγ&τσης β!βαια υπερβ&λλει, καθ0ς το δι*γηµα αυτ+ ε#ναι νεανικ+. Σπεδει να εκφρ&σει +µως τη συγγραφικ* φιλοδοξ#α του,
η οπο#α σντοµα επαληθετηκε µε την αν&δειξ* του σε σηµαντικ+ πεζογρ&φο του
µεσοπολ!µου. Κλε#νοντας πονηρ& το µ&τι στον αναγν0στη του, µε τον οπο#ο επιδ#ωξε και διατ*ρησε &ριστη επικοινων#α, ο αφηγητ*ς εκµυστηρεεται εντ!λει την
κατ&ληξη της πρ0της, πλατωνικ*ς, αγ&πης του…
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Λιλ#κα Ν&κου, «Η κυρ#α Ντορεµ#» (1955), Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ+µ. 6,
Σοκ+λης 1993, σ. 215-220.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Εντοπ#στε τα σηµε#α +που ο συγγραφ!ας αναφ!ρεται στην ηλικιακ* διαφορ&

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

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

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

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

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

Τα περισσ+τερα κε#µενα της εν+τητας συνδ!ονται µε βι0µατα και συναισθηµατικ!ς καταστ&σεις της εφηβικ*ς ηλικ#ας, σε ατοµικ+ και συλλογικ+ επ#πεδο.
Ε#ναι σκ+πιµο λοιπ+ν να επιλ!ξουµε αρχικ& τα οικε#α αυτ& κε#µενα και στη
συν!χεια να επεκταθοµε σε ευρτερες !ννοιες και εκδηλ0σεις αγ&πης και
ανθρωπισµο.
2. Σγκριση και ευρτερη συζ τηση
Με αφορµ* το αντιπολεµικ+ κε#µενο του Μαγκλ* µπορε# να προκψει ευρτερος προβληµατισµ+ς σχετικ& µε το κοινωνικ+ αγαθ+ της ειρ*νης, τα ανθρωπιστικ& αισθ*µατα ακ+µα και µ!σα στην αγρι+τητα του πολ!µου κ.&.
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