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¢ π√¡À™∏™ ™ ∞µµ√¶√À§√™
Τι παιξα στο Λα ριο
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς να τραγο!δι µε σ!γχρονο κοινωνικ& προβληµατισµ&. Να
σχολι*σουν το περιεχ&µεν& του αλλ* και τη σχση του καλλιτχνη µε το κοιν& του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η υποβαθµισµ νη περιοχ του Λαυρου
Η ευθνη του καλλιτ χνη απ ναντι στα κοινωνικ προβλµατα
Η αµχανη σιωπ του τραγουδοποιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κεµενο αυτ& αναδεικν!ει *µεσα τους εκπαιδευτικο!ς στ&χους τ&σο της απολαυστικ+ς διδασκαλας στο µ*θηµα της λογοτεχνας &σο και της κοινωνικ+ς ευαισθητοποησης και συναισθηµατικ+ς συµµετοχ+ς των µαθητ,ν. Επιλγοντας να µην ονοµ*σει ο!τε να αναφερθε ειδικ* στα δι*φορα προβλ+µατα που θγει, το τραγο!δι
του Σαββ&πουλου προσφρεται για ελε!θερη πραγµ*τευση και ενεργοποηση των
µαθητ,ν, οι οποοι προσδοκο!µε &τι, ξεκιν,ντας απ& τη διαθεµατικ+ δραστηρι&τητα, θα εντοπσουν ε!κολα τ&σο τα προβλ+µατα των κατοκων του Λαυρου (υποβαθµισµνη π&λη, αυξηµνη ανεργα κ.*.) &σο και την αµ+χανη σιωπ+, αλλ* και το
ασθηµα κοινωνικ+ς συνενοχ+ς που εκφρ*ζει ο Σαββ&πουλος. Μπορε επσης να
σχολιαστε ο διαφορετικ&ς τρ&πος που αντιλαµβ*νονται + αντιµετωπζουν τα προβλ+µατα τα παιδι* και οι µεγ*λοι. Ο φ&βος που νι,θουν οι µεγ*λοι εξαιτας της επγνωσης των προβληµ*των εναι ορατ&ς, αλλ* δεν µπορε να δικαιολογηθε πλ+ρως
µπροστ* στα ερευνητικ* βλµµατα των παιδι,ν. Οι µεγ*λοι αισθ*νονται &τι ζουν
«µσα σε να &νειρο που τρζει», νι,θουν δηλαδ+ να τους βαρανει τ&σο το συλλογικ& ασθηµα ανασφ*λειας &σο και οι προσωπικς τους ευθ!νες απναντι στους νε&τερους που εξαρτ,νται απ& αυτο!ς και, µε την !παρξ+ τους, ορζουν το χρ&νο
δικαι,νοντας το βαθ!τερο ν&ηµα της ζω+ς («ο χρ&νος ο αληθιν&ς»).
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Μαν&λης Αναγνωστ*κης, «Στο παιδ µου», στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Καρ*µπελας ∆ηµ+τρης, ∆ιονσης Σαββ πουλος, Μεταχµιο 2003.
Σαββ πουλος, ∆κα χρ νια κοµµτια [Συνεντε!ξεις], Κακουλδης 1982.
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∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ετε το ντοκιµαντρ Αγλαστος πτρα (2001) του Φλιππου Κουτσαυτ+, το οποο
παρακολουθε τον αστικ& και κοινωνικ& µετασχηµατισµ& της Ελευσνας και συζητ+στε για τις υποβαθµισµνες περιοχς και τις δυνατ&τητες οικονοµικ+ς αν*πτυξης και
κοινωνικ+ς τους αν*δειξης.
¶∏°∏
∆. Σαββ&πουλος (1944), Η σοµα, 1963-2003, Ιαν&ς 2003, σ. 245.

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

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

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

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

(1943), Βιβλιοπωλεον της Εστας 200249.

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

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

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

∂ ¡∆π∆∞ ª √ƒƒπ™
Τα λουλο δια της Χιροσµα
™∆√Ã√π
Να ενηµερωθο!ν οι µαθητς για το πυρηνικ& ολοκα!τωµα της Χιροσµα και για τις
ανεξλεγκτες συνπειες που χει η πυρηνικ+ ακτινοβολα στα µβια &ντα. Να προβληµατιστο!ν για τις καταστροφικς συνπειες του πολµου και να συνειδητοποι+σουν &τι κ*θε *νθρωπος οφελει να αγωνζεται για την ειρ+νη στη γη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Οι καταστροφικ ς συν πειες της ατοµικς βµβας
Ο ανθρπινος πνος: νεκρο, τραυµατες και επιζντες
Τα ανθρπινα συναισθµατα και η σηµασα της ιστορικς µνµης
Το ιστορικ γεγονς ως παρδειγµα προς αποφυγν
Η ηθικ υποχρ ωση κθε ανθρπου να προασπζει την ειρνη
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απ&σπασµα εναι ε!ληπτο, αρκε οι µαθητς να συνδσουν τα πρ&σωπα µε την

[148]

enotita B 0063 4/11/2005 02:10 ÌÌ ™ÂÏ›‰·149

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ ΑΤΑ Τ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Σ Ζ Ω Η Σ

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

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

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

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

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

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

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

Ο καθηγητ+ς, αν*λογα µε τη φυσιογνωµα, τα ιδιατερα ενδιαφροντα και τις
ευαισθησες των µαθητ,ν, µπορε να οργαν,σει την τ*ξη, τα τµ+µατα + και
ολ&κληρη τη σχολικ+ µον*δα (σε µικρ* σχολεα) σε ευρ!τερες δραστηρι&τητες. ∆υο απ& τις πιο ενδιαφρουσες, και σχετικ* ε!κολα υλοποι+σιµες, δραστηρι&τητες εναι η παρακολο!θηση του ντοκιµαντρ του Φλιππου Κουτσαυτ+ συγκριτικ* µε το ποηµα του ∆ιον!ση Σαββ&πουλου, και η συγκντρωση-ακρ&αση τραγουδι,ν µε επκαιρο κοινωνικ& προβληµατισµ&, συγκριτικ* µε τα ποι+µατα-τραγο!δια του Σαββ&πουλου και του Μιχ*λη Γκαν*.
4. Συνδυαστικ ανγνωση
Ο καθηγητ+ς µπορε να επιδι,ξει συγκριτικ+ αν*γνωση µε κεµενα *λλων
ενοτ+των που περιχουν συναφ+ κοινωνικ& προβληµατισµ&. Το δι+γηµα του
Τ*σου Καλο!τσα µπορε να συνεξεταστε µε κεµενα απ& τις εν&τητες
«Παλαι&τερες µορφς ζω+ς», «Η αποδηµα – Ο καηµ&ς της ξενιτι*ς…» και «Η
βιοπ*λη – Το αγωνιστικ& πνε!µα του ανθρ,που» (Ξανθ&πουλος, Χατζ+ς,
Βαλτιν&ς, Ζη, Αλεξου, Χριστοδο!λου κ.*.), µε *ξονα τα βι,µατα και τις
δ!σκολες συνθ+κες προσαρµογ+ς του µεταν*στη στη να του ζω+.
5. Παρλληλα κεµενα
Τα προτειν&µενα παρ*λληλα κεµενα µπορο!ν να αξιοποιηθο!ν συµπληρωµατικ*, µε σκοπ& να σχολιαστε κυρως µια *λλη δι*σταση + οπτικ+ σχετικ*
µε το κοινωνικ& πρ&βληµα που θγουν. Ιδιατερο ενδιαφρον πιστε!ουµε &τι
χει η σ!νδεση του αποσπ*σµατος της Μαρας Ιορδανδου µε το παρ*λληλο
δι+γηµα του Νκου Χουλιαρ*, που αναφρονται στη δ!σκολη ανθρ,πινη επικοινωνα αν*µεσα στους κατοκους των π&λεων.
6. Χρση εποπτικο υλικο
Οι µαθητς µπορο!ν να συγκεντρ,σουν φωτογραφικ& υλικ&, ιστορικς και
εγκυκλοπαιδικς πληροφορες σχετικ* µε το πυρηνικ& ολοκα!τωµα της Χιροσµα, το πρ&βληµα των παιδι,ν που πεθανουν απ& πενα (εικ&νες απ& την
Κατοχ+ στην Αθ+να + εικ&νες πεινασµνων παιδι,ν της Αφρικ+ς κ.*.).
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