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

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

¢ π∞ª∞¡∆∏™ ∞ •πø∆∏™
Η

ννα του Κλδονα

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

197610, σ. 109.

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

λεια Dλκης Αγγ"λου, Ερµς 1978, σ. 263-265.
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∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Οι µαθητ"ς µπορο$ν να αφηγηθο$ν εµπειρες, περιστατικ!  να συλλ"ξουν πληροφορες για δι!φορα λαϊκ! "θιµα, µερικ! απ τα οποα επιβι&νουν µ"χρι σµερα, πως τα κουφ"τα στο δσκο του γ!µου, τα ονµατα στο γοβ!κι της ν$φης, η
φανουρπιτα κ.!.
2. Τσο το διγηµα του Αξι&τη σο και το ποηµα του Σεφ"ρη βασζονται στο
λαϊκ "θιµο του Αϊ-Γι!ννη του Κλδονα. Συγκρνετε τον τρπο και εντοπστε τις
διαφορ"ς µε τις οποες τα δ$ο κεµενα αξιοποιο$ν το λαϊκ "θιµο.
3. Κοιν στοιχεο αν!µεσα στα διηγµατα του Αξι&τη και του ΡοGδη αποτελε η
φ!ρσα των νεαρ&ν εις β!ρος αδ$ναµων ανθρ&πων. Ποιες δυσ!ρεστες συν"πειες
"χουν οι φ!ρσες και ποια στ!ση κρατ! απ"ναντι σ’ αυτ"ς ο ενλικος πλ"ον αφηγητς-συγγραφ"ας;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Βασιλικς Βασλης, «∆$ο ανµοιοι πεζογρ!φοι µε κοιν καταγωγ [Χαρπαντδης
και Αξι&της]», Εντευκτριο, τχ. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Καβ λα. Μια πλη στη λογοτεχνα, επιλογ κειµ"νων ∆ιαµαντς Αξι&της, Μεταχµιο
2002.
Μικ" Μαρη, Λογοτεχνικ πρσωπα της Καβ λας, Εντευκτριο Θεσ/νκης, 1990, σ.
22-23.
Παγανς Γ. ∆., «∆ιαµαντς Αξι&της, Ξβεργα µε µλι», Γρ µµατα και Τχνες, τχ.
72, 1994, σ. 7-12.
¶∏°∏
∆ιαµαντς Αξι&της (1942), «Η Dννα του Κλδονα», Ξβεργα µε µλι, Νεφ"λη 1994,
σ. 9-20: 15-20.

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

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

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

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

[29]

enotita B 0063 14/11/2005 11:58 Ì ™ÂÏ›‰·30

Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε ΥΤ Ι ΚΟΥ

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

2.

3.

4.

5.

Οι µαθητς ε κολα µπορο ν να αναλβουν ρλους γ ρω απ α) τη σχολικ
ζω σε παλαιτερες εποχς, µσα απ το κεµενο του Ιωννου  το προτεινµενο παρλληλ του (Αλεξου), β) τη στολ, γ) την αναπαρσταση εθµων, δ)
το θατρο σκι!ν.
Σγκριση
Οι µαθητς διαθτουν σε µεγλο βαθµ προσωπικ αντληψη των σ γχρονων
επιβι!σεων της ελληνικς παρδοσης, µπορο ν, π.χ., να συγκρνουν την εορταστικ ατµσφαιρα ανµεσα στα παλαιτερα και στα σ γχρονα τοπικ
πανηγ ρια. Μπορο ν επσης να αντιπαραβλουν παλι και να πρτυπα
ζως, π.χ. ο Τκη-Πλο µας ταν το πρτυπο για το παιδ Μαλακση, τι συµβανει µως στην εποχ µας;
Αφηγηµατολογα
Τα πεζ κεµενα της εντητας µας δνουν την ευκαιρα να εισαγγουµε τους
µαθητς σε βασικς ννοιες της αφηγηµατολογας. Με αφορµ το κεµενο του
Ιωννου µπορο µε να επισηµνουµε το εδος, τη λειτουργα και τις τεχνικς
της αφγησης, εν! µε αφορµ το κεµενο του Εγγονπουλου µας δνεται η
ευκαιρα να αναφερθο µε στην ιδιαιτερτητα του δοκιµιακο λγου. Χρσιµοι
οδηγο σε αυτ το εγχερηµα µπορο ν να σταθο ν το Λεξικ λογοτεχνικ ν
ρων και το πρ!το µρος απ το βιβλο του Κ!στα Μπαλσκα, Ξενγηση στη
νεοελληνικ πεζογραφα. Θεωρα – Ιστορα – Συγγραφες – Κεµενα – Ερµηνεα, Μεταχµιο 2004.
Ευρτερες δραστηριτητες
α. Ανχνευση των προσωπικ!ν ενδιαφερντων και της στσης ζως που υιοθετο ν οι σ γχρονοι νοι. /ρευνα για το π!ς αντιλαµβνονται την ελληνικ παρδοση  π!ς συµµετχουν οι διοι σε αυτν.
β. 1λλες ψεις του λαϊκο µας πολιτισµο (Ζωγραφικ, Οικοτεχνα κ..).
Εκπαιδευτικς επισκψεις στο Μουσεο Ελληνικς Λαϊκς Τχνης (Κυδαθηναων 17, Πλκα, τηλ. 210 3229031), Κντρο Λαϊκς Τχνης και Παρδοσης ∆µου Αθηναων (Α. Χατζηµιχλη 6, Πλκα, τηλ. 210 3243972) κ..
γ. Η σηµεριν ελληνικ, ευρωπαϊκ και πολυπολιτισµικ φυσιογνωµα της
χ!ρας και του λαο µας.
∆ιαδκτυο
Στην εκπαιδευτικ π λη του ΥΠΕΠΘ (www.e-yliko.gr) θα βρετε µια διδακτικ
πρταση για ανασ νθεση δηµοτικ!ν τραγουδι!ν, που σχεδασε και υλοποησε η Ιωννα Ηλιοπο λου, φιλλογος και επιµορφ!τρια στην αξιοποηση των
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Τεχνολογι&ν Πληροφορας και Επικοινωνας. Οι µαθητ"ς καλο$νται να ανασυνθ"σουν, µ"σα απ σκρπιους δεκαπεντασ$λλαβους στχους που τους δνονται, "να δηµοτικ τραγο$δι. Με αυτ τον ευχ!ριστο γι’ αυτο$ς πειραµατισµ
µπορο$ν "µπρακτα να προβληµατιστο$ν και να κατανοσουν την οργ!νωση
και τη λειτουργα του δηµοτικο$ τραγουδιο$: α) τη σειρ! των στχων β) το
θ"µα, την πλοκ, τα πρσωπα γ) τη γλ&σσα. Mχει ενδιαφ"ρον να χρησιµοποισουµε αυτ τον εναλλακτικ τρπο, εκσυγχρονζοντας το πνε$µα των διδακτικ&ν µεθδων στο διγηµα του Ιω!ννου.
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