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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™
Θερµοπλες
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να ποηµα του Καβ$φη, µε επκεντρο τη διαχρονικ*
συµβολικ* σηµασα που χουν οι «Θερµοπ-λες» για κ$θε $νθρωπο ο οποος, παρ$
τις δυσκολες, µνει πιστ.ς στις αξες και υπερασπζεται τα ιδανικ$ του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τιµ σε αυτο ς που αγωνστηκαν και πθαναν ηρωικ
Το θος και η υψηλ συνασθηση του χρους
Η σθεναρ αντσταση παρ την πλρη επγνωση για τις µοιραες εξελξεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητς γνωρζουν την ιστορικ* σηµασα της µ$χης των Θερµοπυλ2ν και µπορο-ν να αντιληφθο-ν ικανοποιητικ$ τη συν$φεια του καβαφικο- ποι*µατος µε τα
αρχαα επιγρ$µµατα που τιµο-ν τους ηρωικο-ς µαχητς. Η αν$γνωση του προτειν.µενου παρ$λληλου κειµνου δνει µια πληρστερη εικ.να για αυτ* την πτυχ* της
καβαφικ*ς θεµατικ*ς και ποησης, η οποα µπορε να γνει αντικεµενο σ-ντοµης
πραγµ$τευσης στην τ$ξη (η ειδικ* σχση του Καβ$φη µε την ιστορα), σε συσχετισµ.
µε το προτειν.µενο παρ$λληλο κεµενο. Ο καθηγητ*ς θα πρπει να επικεντρ2σει το
ενδιαφρον των µαθητ2ν του στις υψηλς ηθικς αξες που εκφρ$ζουν οι µαχητς
(«τιµ*», «χρος», «δκαιοι κ’ σοι», «γενναοι») σε συνδυασµ. µε την ανθρ2πινη φ-ση
τους («λ-πη κ’ ευσπλαχνα», «αλ*θεια οµιλο-ντες», «προβλπουν»). Οι απλο αυτο
$νθρωποι, που χουν διαπαιδαγωγηθε µε τα σπαρτιατικ$ ιδε2δη της γενναι.τητας
και της φιλοπατρας, αγαπο-ν τη ζω* και εµφορο-νται απ. ανθρ2πινα συναισθ*µατα: γνωρζουν την αλ*θεια, εκτιµο-ν τις δ-σκολες περιστ$σεις και προβλπουν την
κβαση της $νισης µ$χης. Με πλ*ρη επγνωση επιλγουν να θυσιαστο-ν ταυτζοντας
στο εξ*ς το .νοµ$ τους µε τη συµβολικ* σηµασα που δηλ2νει ο τ.πος «Θερµοπ-λες»
για .λους τους ανθρ2πους που µνουν πιστο στις αξες τους και, παρ$ τα εµπ.δια
και την προδοσα, επιµνουν να αγωνζονται για να τις διαφυλ$ξουν.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κ.Π. Καβ$φης, «Υπρ της Αχαϊκ*ς Συµπολιτεας πολεµ*σαντες» (1922), Ποιµατα,
τ.µ. 2, <καρος 198315 σ. 31.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆$λλας Γι$ννης, Καβ φης και ιστορα, Ερµ*ς 1986.
Σαββδης Γ.Π., Μικρ καβαφικ , τ.µ. 1, Ερµ*ς 1985.
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¶∏°H
Κ.Π. Καβ$φης, «Θερµοπ-λες», Ποιµατα, τ.µ. 1, <καρος 198315, σ. 103.

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

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

∞ ¡ø¡Àª√™
Το τραγοδι του Γιανγκ
™∆√Ã√™
Το ποηµα αναδεικν-ει το ασθηµα ανεξαρτησας που αποκτ$ ο εργαζ.µενος µσα
απ. τη δουλει$ του.
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο αν2νυµο αυτ. ποηµα αξζει να προσεχτε η $µεση σχση του ανθρ2που που
εργ$ζεται χειρωνακτικ$ µε τη γη και το προϊ.ν της εργασας του. Η σχση αυτ*
χαρακτ*ριζε κυρως την παραδοσιακ* κοινωνα, εν2 τη σηµεριν* εποχ* χει ελαχιστοποιηθε * σχεδ.ν εκλεψει. Ο καθηγητ*ς µπορε να συζητ*σει µε τους µαθητς
τις θετικς και τις αρνητικς συνπειες της στεν*ς εξ$ρτησης του ανθρ2που απ. τη
φ-ση, επιµνοντας περισσ.τερο στην ειδικ* σχση που διαµορφ2νει ο $νθρωπος µε
το προϊ.ν της εργασας του και στην ψυχικ* ικανοποηση που αντλε απ. αυτ.. Ο
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Κινζος γεωργ.ς, αν και εργ$ζεται .λη την ηµρα, φανεται να χει µεγ$λα αποθµατα σωµατικ*ς δ-ναµης και ψυχικ*ς υγεας. Νι2θει αυτοδ-ναµος χ$ρη στην
εργασα του και καµαρ2νει για την ελευθερα και την ανεξαρτησα που, κατ$ την
$ποψ* του και αν$λογα µε την ιστορικ* συγκυρα, απολαµβ$νει, αψηφ2ντας τη
δ-ναµη του µεγ$λου αυτοκρ$τορα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Σκαρτσ*ς Σ.Λ., Κινζοι ποιητς, Καστανι2της 1990.
Τσακνι$ Αµαλα, Κινζικη ποηση, Πλθρον 1982.
¶∏°∏
Αν2νυµος, «Το τραγο-δι του Γιανγκ», µτφρ. Κ. Β$ρναλης, Κινζικα τραγο%δια,
Λωτ.ς 1992, σ. 27.
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