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√ ¢À™™∂∞™ ∂ §À∆∏™
Πνοντας λιο κορινθιακ
™∆√Ã√I
Να αναδειχτε η ειδικ σχση του ανθρ!που (και του ποιητ) µε το ελληνικ$-µεσογειακ$ τοπο. Nα προσεγγσουν οι µαθητς βασικ* γνωρσµατα της ποιητικς του
Ελ/τη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
νθρωπος και φυσικ περιβλλον
Το ελληνικ τοπο – Η χαρ της ζως
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με µφαση στη λυρικ και παραστατικ γλ!σσα του Ελ/τη ο καθηγητς µπορε να
κινητοποισει τους µαθητς να βρουν τις εικ$νες του ποιµατος και να τις συνδσουν µε συγκεκριµνες δραστηρι$τητες του ανθρ!που µσα στο ελληνικ$ τοπο
(ψ*ρεµα, συγκοµιδ των καρπ!ν). Οι δραστηρι$τητες αυτς προσλαµβ*νουν στο
ποηµα συµβολικ σηµασα («να τ*µα ψ*ρι», «ο ψαλµ$ς του λιου»)  συναρτ!νται στεν* µε την ποιητικ χρση της γλ!σσας και την τολµηρ εικονοποια του
Ελ/τη (π.χ. παρχηση του ρ στο στχο 9, ερωτικ αλληγορα της ζωντανς στερι*ς).
Παρ*λληλα οι µαθητς θα πρπει να επικεντρ!σουν την προσοχ τους στην ειδικ
σωµατικ σχση που χει ο ποιητς µε τη φ/ση, η οποα περιγρ*φεται στους τσσερις πρ!τους στχους µε τη χρση (τροπικ!ν) µετοχ!ν. Στο υπ$λοιπο ποηµα µε πρωτοπρ$σωπη αφγηση δηλ!νονται µια σειρ* απ$ ενργειες του ποιητ που αναζωογονο/ν το σ!µα και την ψυχ του, τον γεµζουν αισιοδοξα και του δηµιουργο/ν µια
νοερ δι*θεση φυγς σ’ να µελλοντικ$, αναγεννηµνο κ$σµο.
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Μιχ*λης Γκαν*ς, «Σο/ρουπο», Μαρα λιθρια, Κεµενα 1980, σ. 33.

Σορουπο, σε γονυκλισα τα χρµατα
και πς πεθανεις χωρς το πρσινο εκ γενετς.
Τα µτια σου µε τον κτρινο λβα,
καµνη σοδει τα χρνια που ζησα.
Ας φεγει ο µικρς σκαντζχοιρος, δε γλιτνει
τ’ αγκθια µεγαλνουν ανποδα.
#µερο βρδυ
βελζει σαν το χαµνο πρβατο,
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ζυγνει στην πλη κι αλλζει προβι,
σκλος  γτα,
µε την τρχα ορθ
κτω απ τσους τροχος.
Τι γυρεεις εδ ψυχ τραυλ,
µακρι απ τα βοσκοτπια της πατρδας;
Οι φλοι πφτουν απ ψηλ µπαλκνια
στο σπρο µπαµπκι που τους καταπνει.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Στο ποηµα κυριαρχο/ν τα ρµατα. Ποια απ$ αυτ* χρησιµοποιο/νται µε µεταφορικ σηµασα και ποιο αισθητικ$ αποτλεσµα πετυχανει µε αυτν τη χρση
τους ο ποιητς;
2. Συγκεντρ!στε τις µεταφορικς εκφρ*σεις του ποιµατος και κατατ*ξτε τες αν*λογα µε το βαθµ$ ερµηνευτικς δυσκολας τους. Επιλξτε αυτ που σας προκ*λεσε µεγαλ/τερη εντ/πωση και εξηγστε τη λειτουργα της.
3. Σχολι*στε τη σωµατικ σχση που χει ο ποιητς µε τη φ/ση στα ποιµατα του
Ελ/τη και του Γκαν* και εντοπστε τις διαφορς αν*µεσα στις δ/ο ποιητικς
αντιλψεις.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βττι Μ*ριο, Οδυσσας Ελτης, Ερµς 1984.
— (επιµ.), Εισαγωγ στην ποηση του Ελτη, επιλογ κριτικ!ν κειµνων, Πανεπιστηµιακς Εκδ$σεις Κρτης, Ηρ*κλειο 1999.
Καραντ!νης Ανδρας, Για τον Οδυσσα Ελτη, Παπαδµας 1980.
Λυχναρ* Λνα, Το µεσογειακ τοπο στην ποηση του Γιργου Σεφρη και του
Οδυσσα Ελτη, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1986.
Μαρωντης ∆.Ν., (ροι του λυρισµο στον Οδυσσα Ελτη, Κδρος 1980.
Φρ*ιερ Κµων, )ξιον εστ το τµηµα, µτφρ. Ν*σος Βαγεν*ς, Κδρος 1978.
http://www.ekebi.gr/1935/detoul.asp?ID=169
ª∂§√¶√π∏™∏
Οδυσσας Ελ/της, #λιος ο πρτος, µουσικ Γι*ννη Μαρκ$πουλου (1969).
¶∏°∏
Οδυσσας Ελ/της (1911-1996), «Πνοντας λιο κορινθιακ$», #λιος ο πρτος (1943).
Ποηση, Bκαρος 2002, σ. 79.
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° πøƒ°√™ ™ ∞ƒ∞¡∆∞ƒ∏™
Ξυπνµε και η θλασσα ξυπν µαζ µας
™∆√Ã√™
Να συνδσουν οι µαθητς τα ευχ*ριστα συναισθµατα και τη δι*θεση του ποιητ για
µια καινο/ρια αρχ µε τη θετικ επδραση της θ*λασσας και του ελληνικο/ φωτ$ς.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Θλασσα – λιος και φως
Ψυχικ ανταση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ποηµα αναφρεται στη θετικ ενργεια που προσφρει στον *νθρωπο το θαλασσιν$ µεσογειακ$ περιβ*λλον. Η χρση του πρ!του πληθυντικο/ προσ!που αναδεικν/ει τη θετικ επενργεια της φ/σης σε οµ*δα ανθρ!πων οι οποοι προρχονται απ$
αστικ$ περιβ*λλον, καθ!ς «αποτοξιν!νονται», στω και προσωριν*, απ$ τις γκρζες
εικ$νες της π$λης και ανανε!νουν την $ραση και τη µνµη τους µπροστ* στη θα του
φωτεινο/ γαλ*ζιου της θ*λασσας και του ουρανο/. Το ποηµα τελει!νει µε µια ασθηση ψυχικς και συναισθηµατικς ευδαιµονας, τα βαθ/τερα $µως ατια της οποας
υπερβανουν την αναγεννητικ δ/ναµη που µπορε να προσφρει η φ/ση και δεν
διευκρινζονται στο ποηµα.
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Χ$ρχε Λους Μπ$ρχες, «Η θ*λασσα», Το χρυσφι των τγρεων, µτφρ. ∆ηµτρης
Καλοκ/ρης, Fψιλον 1988, σ. 42.
Θλασσα. Πριµη θλασσα. Θλασσα του Οδυσσα
κι εκενου του λλου Οδυσσα
που ο λας του Ισλµ αποκαλοσε
Σεβχ Θαλασσιν. Η θλασσα των γκρζων
κυµτων του 1ρικ του Ερυθρο, ψηλ στην πρµνη
και του ιππτη εκενου που γραφε ταυτχρονα
το πος και την ελεγεα της πατρδας του
στα τενγη της Γκας.
Θλασσα του Τραφλγκαρ. Αυτ που µνησε,
µες στη µακραωνη ιστορα της, συχν η Αγγλα
η δσβατη θλασσα που βφτηκε σε νδοξο αµα
στην καθηµεριν πρακτικ του πολµου.
Η ασγαστη θλασσα που την µερη αυγ
την αναρθµητη µµο αρµενζει.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆πK ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Π!ς ερµηνε/ετε το στχο «Με $ραση και µνµη καθαρ»;
2. Το ποηµα του Μπ$ρχες µπορε να χαρακτηριστε /µνος στη διαχρονικ (απ$ τη
θ*λασσα του µ/θου στη θ*λασσα δι*φορων ιστορικ!ν στιγµ!ν) και διαπολιτισµικ δι*σταση της θ*λασσας (η θ*λασσα διαφορετικ!ν πολιτισµ!ν). Eντοπστε τις διαφορς και τις οµοι$τητς του µε το ποηµα του Σαραντ*ρη.
¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Η θ*λασσα αποτελε να πολ/ συνηθισµνο θµα τ$σο της προσωπικς $σο και της
δηµοτικς ποιητικς µας παρ*δοσης. Πλθος εναι επσης τα δηµοτικ* τραγο/δια µε
θµα τη θ*λασσα, ερµηνευµνα απ$ τραγουδιστς ($πως η οικογνεια Κονιτοπο/λου), καθ!ς και τα µελοποιηµνα απ$ γνωστο/ς συνθτες (Ηλας Ανδρι$πουλος,
Θ*νος Μικρο/τσικος κ.*.) ποιµατα µε το διο θµα. Αναζητστε και συγκεντρ!στε
σχετικ$ υλικ$, εµπλουτζοντ*ς το παρ*λληλα µε τραγο/δια *λλων µεσογειακ!ν
λα!ν, που χουν ως θµα τη θ*λασσα.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Βττι Μ*ριο, Η γενι του τριντα, Ερµς 1979, σ. 89-94.
Γρµµατα και τχνες, τχ. 31-32, 1984 [αφιρωµα]. (Τα περιοδικ* που καταγρ*φονται
στη βιβλιογραφα εναι ειδικ* αφιερ!µατα στους λογοτχνες. Στο εξς δε θα σηµει!νεται η νδειξη [αφιρωµα]).
Η λξη, τχ. 21, 1983 (µε κεµενα των Τ. Hγρα, Γ. Μαριν*κη κ.*.).
Κ$ρφης Τ*σος, Ματις στη λογοτεχνα του µεσοπολµου, Πρ$σπερος 1991, σ. 71-77.
Πιπνης Γι*ννης, «Γι!ργος Σαραντ*ρης, ο ποιητς της υπρβασης», Να Εστα,
τχ. 1758, 2003, σ. 159-161.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/99/8.html
Ο καθηγητς µπορε να συµβουλευτε επσης το ειδικ$ αφιρωµα για τη θ*λασσα του
περιοδικο/ Η λξη, τχ. 145-146, 1998, που περιχει ενδιαφροντα ποιµατα και πεζ*
Ελλνων και ξνων συγγραφων (Ν. Καββαδα, Φ. Κ$ντογλου, Γ. Χειµων*, Π.
Ελυ*ρ, Ε. Μοντ*λε κ.*.) και τους συλλογικο/ς τ$µους H Mεσγειος στην ιστορα,
επιµλεια David Abulafia, Πατ*κης 2004J Ελλδα της θλασσας, επιµλεια Σπ/ρος
Ασδραχ*ς κ.*., Μλισσα 2004. Μια δωρη διδασκαλα µε θεµατικ$ επκεντρο τη
θ*λασσα προτενει η ∆!ρα Μντη στο «Μια θαλασσιν α/ρα της ποησης  γιατ ο
Οδυσσας Ελ/της θα θελε να στελει σχολεο τη “µικρ πρ*σινη θ*λασσα”», Γλσσα και Λογοτεχνα στην Πρωτοβθµια και τη ∆ευτεροβθµια Εκπαδευση, επιµλεια
Κ!στας Μπαλ*σκας, Κ!στας Αγγελ*κος, Μεταχµιο 2005.
ª∂§√¶√π∏ª∂¡∞ ¶√π∏ª∞∆∞ °π∞ ∆∏ £∞§∞™™∞
Οδυσσα Ελ/τη, «Του Αιγαου», απ$ τη συλλογ Προσανατολισµο, σε µουσικ του
Ηλα Ανδρι$πουλου.
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Οδυσσα Ελ/τη, «Μικρς Κυκλ*δες», απ$ τη συλλογ Τα ρω του ρωτα, σε µουσικ Μκη Θεοδωρ*κη, ερµηνε/τρια η Ντ$ρα Γιαννακοπο/λου (1964).
Οδυσσα Ελ/τη, «Θαλασσιν$ Τριφ/λλι», απ$ την δια συλλογ, σε µουσικ Λνου
Κ$κοτου και µε ερµηνευτς τη Ρνα Κουµι!τη και το Μιχ*λη Βιολ*ρη (1972).
Νκος Καββαδας, ποιµατα σε µουσικ Θ*νου Μικρο/τσικου, στο δσκο Ο Σταυρς του Ντου.
¶∏°∏
Γι!ργος Σαραντ*ρης (1908-1941), «Ξυπν*µε και η θ*λασσα ξυπν* µαζ µας» (1940),
Ποιµατα, επιµλεια Γι!ργος Μαριν*κης, τ$µ. 5, Gutenberg 1987, σ. 254.

¡ π∫√™ -∞ §∂•∏™ ∞ ™§∞¡√°§√À
Αθνα

∞ ª∞§π∞ ∆ ™∞∫¡π∞
Η πλη
™∆√Ã√™
Να διαφανε η προβληµατικ σχση του ανθρ!που µε την αρνητικ $ψη των π$λεων
σε δι*φορες εκδηλ!σεις της καθηµεριν$τητας και της κοινωνικς ζως.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
ξενο-απρσωπο αστικ περιβλλον
+ντονοι ρυθµο ζως και γχος
Καθηµεριν οικονοµικ συναλλαγ
Κοινωνικ αποξ/νωση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με εκφραστικ λιτ$τητα τα δ/ο ολιγ$στιχα ποιµατα δ/ο ποιητ!ν της µεταπολεµικς περι$δου, εποχς κατ* την οποα κυρι*ρχησε το φαιν$µενο της µαζικς οικοδ$µησης και τσιµεντοποησης των ελληνικ!ν π$λεων, µεταδδουν καθηµεριν*,
ασφυκτικ* συναισθµατα των ανθρ!πων που ζουν σε π$λεις. Και τα δ/ο ποιµατα
εναι παλαι$τερα, αναφρονται δηλαδ σε εποχς µε µικρ$τερα προβλµατα αστικοποησης και κοινωνικς αποξνωσης, ωστ$σο το δυσ*ρεστο συνασθηµα που
µεταφρουν, απ$ τη µα ο Ασλ*νογλου µε την εικ$να της απογ/µνωσης και απ$ την
*λλη η Τσακνι* µε την εικ$να του κουλουριασµνου φιδιο/, αποδδουν µε νταση
και αξιοπιστα σ/γχρονα προβλµατα των π$λεων, $που κυριαρχο/ν η ρ/πανση και
η υπερνταση, µε αποτλεσµα τη σωµατικ και ψυχικ κ$πωση των κατοκων τους.
[14]
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¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫ ∂π ª∂¡∞
1. Γ.Θ. Βαφ$πουλος, «Αθνα» και «Η Πολιτεα», Τα ποιµατα, Κδρος 1996, σ. 29,
162.
2. Μαν$λης Αναγνωστ*κης, «Θεσσαλονκη, µρες του 1969 µ.Χ.» [απ$σπασµα], Ο
Στχος (1970). Τα Ποιµατα, Πλει*ς 1975, σ. 154-155.
Στην οδ Αιγπτου – πρτη προδος δεξι –
Τρα υψνεται το µγαρο της Τρπεζας Συναλλαγν
Τουριστικ γραφεα και πρακτορεα µεταναστεσεως
Και τα παιδκια δεν µπορονε πια να παξουνε απ
τα τσα τροχοφρα που περνονε
)λλωστε τα παιδι µεγλωσαν, ο καιρς εκενος πρασε που ξρατε
Τρα πια δε γελον, δεν ψιθυρζουν µυστικ, δεν εµπιστεονται.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆πKH ∂ƒ°∞™πA
Χωριστετε σε οµ*δες µε σκοπ$ να µελετσετε δι*φορα ζητµατα γ/ρω απ$ τη δ$µηση και τη λειτουργα των π$λεων απ$ την αρχαι$τητα ως τις µρες µας. Η πρ!τη
οµ*δα µπορε να συλλξει ιστορικ* στοιχεα για τη δηµιουργα των πρ!των π$λεων,
δνοντας β*ρος στα ατια που οδγησαν πολλο/ς ανθρ!πους να εγκατασταθο/ν σε
αυτς. Η δε/τερη οµ*δα µπορε να µελετσει την κοινωνικ σ/νθεση των κατοκων
των π$λεων (αστ!ν), µε µφαση στην εικ$να που εχαν οι π$λεις τον εικοστ$ αι!να.
Η τρτη οµ*δα µπορε να εξετ*σει γενικ$τερα τα προβλµατα που αντιµετωπζουν
οι κ*τοικοι των σ/γχρονων π$λεων, µε ειδικ αναφορ* στις µεγαλουπ$λεις. Η τταρτη οµ*δα θα πρπει να προτενει λ/σεις !στε να βελτιωθε η ποι$τητα ζως των
ανθρ!πων που ζουν στις π$λεις. Παρουσι*στε τα πορσµατα της ρευν*ς σας στην
τ*ξη και συζητστε περισσ$τερο για τα ειδικ* προβλµατα στη δικ σας περιοχ.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αντ, τχ. 615, 1996.
Οδς Πανς, τχ. 90, 1997.
Παπαγεωργου Κ!στας Γ., «Αµαλα Τσακνι*», Η δετερη µεταπολεµικ γενι,
Σοκ$λης 2002, σ. 622-631.
Το ∆ντρο, τχ. 131-132, 2004, σ. 151-182.
Τσακνι Αµαλα (1932-1984), Εταιρεα Συγγραφων 1984.
Φραντζ Hντεια, «Νκος-Αλξης Ασλ*νογλου», Η δετερη µεταπολεµικ γενι,
Σοκ$λης 2002, σ. 176-191.
Ειδικ βιβλιογραφα για τη σχση της λογοτεχνας µε την π$λη µπορετε να βρετε
στη µελτη της Λζυς Τσιριµ!κου Λογοτεχνα της πλης, Λωτ$ς 1988 και στα δ/ο
αφιερ!µατα του περιοδικο/ Το ∆ντρο: «Ο συγγραφας και η πλη», τχ. 53-54, 1990
(γρ*φουν οι Γ. Ρτσος, ∆. Σωτηρου, Στρ. Τσρκας κ.*.) και «Λγος και ποιητικ για
την πλη», τχ. 33, 1983 (γρ*φουν οι Κ. Παπαγι!ργης, Ρ. Μπαρτ κ.*.).
[15]
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¶∏°∏
Νκος-Αλξης Ασλ*νογλου (1931-1996), «Αθνα», Ο δσκολος θνατος, Νεφλη
1985, σ. 22.
Αµαλα Τσακνι* (1932-1984), «Η π$λη», Το µπαλκνι, Νεφλη 1982, σ. 16.

∫ √™ª∞™ π. Ã ∞ƒ¶∞¡∆π¢∏™
Χαλασµνες γειτονις
™∆√Ã√™
Να παρακολουθσουµε µια αντιπροσωπευτικ εικ$να σ/γχρονης επαρχιακς
π$λης, η οποα ταλαιπωρε, πνγει τον *νθρωπο µε την πυκν δ$µηση των πολυκατοικι!ν, την λλειψη ελε/θερων χ!ρων και πρασνου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πολυκατοικα – «Αξιοποηση του αστικο6 χ7ρου»
Φυλακισµ/να παιδι – +λλειψη παιχνιδιο6
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο συγγραφας κινεται, µε αποσπασµατικ$ τρ$πο και ποιητικ γραφ, αν*µεσα στις
µνµες της παιδικς του ηλικας και στα τρα/µατα απ$ τη σ/γχρονη, κακασθητη
εικ$να της π$λης µε τις χαλασµνες και αφιλ$ξενες γειτονις. Η παρακµ της παλι*ς
Καβ*λας και η αλ$γιστη µετατροπ της σε τσιµεντο/πολη τοποθετο/νται χρονικ* στη
δεκαετα του ’70, $ταν, µε ευκαιριακ$ τρ$πο και δχως σχεδιασµ$, η π$λη ανοικοδοµθηκε στερο/µενη $χι µ$νο το ιστορικοκοινωνικ$ της στγµα (π$λη καπνεµπορου
και προσφ/γων), αλλ* και τις µελλοντικς προοπτικς αν*πτυξς της. ∆σµιοι και
*µοιροι αυτς της καταστροφικς «αξιοποησης» εναι σµερα τα φυλακισµνα παιδι* των πολυκατοικι!ν, τα οποα, στερηµνα απ$ τους ελε/θερους χ!ρους για το παιχνδι, αγριε/ουν αντ να ηρεµο/ν. Το ανθολογηµνο κεµενο απαρτζουν τρα αποσπ*σµατα απ$ το αφγηµα Μανα πλεως, κ/ριο χαρακτηριστικ$ των οποων εναι η
µνηµονικ αν*κληση της παλι*ς π$λης και της παιδικς ηλικας του συγγραφα, σε
σ/γκριση µε τη σηµεριν, αφιλ$ξενη, $ψη της π$λης.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γι!ργος Σεφρης, «Bππιος Κολων$ς», Τετρδιο Γυµνασµτων ΒA, Bκαρος 1976, σ. 49.
Τ’ αηδνια και τα λιδεντρα
τα σρωσαν οι πολυκατοικες
οι νθρωποι σκρπισαν εµπρς στις µηχανς.
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Στην κορυφ του λφου να πουλρι
κοταζε αγρωχα ρα την Αθνα
χλιµντρισε ξαναχλιµντρισε
και τ’ κουσα να λει «Γιαχο»
στυλνοντας τ’ αυτι του.
1πειτα ελεθερο µ’ ολρθη ουρ
γλκησε κατ την κατηφρα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞ ™π ∂™
1. Σε ορισµνα σηµεα του αποσπ*σµατος ο συγγραφας σχολι*ζει τη δυσµεν

εικ$να της σ/γχρονης π$λης. Π!ς εκφρ*ζονται και τι δηλ!νουν τα σχ$λια του
συγγραφα;
2. Τι µπορε να αλλ*ξει στην π$λη για να βελτιωθε η ποι$τητα ζως των ανθρ!πων;
3. Ποιος ευθ/νεται για την *σχηµη $ψη της π$λης, µε β*ση τα κεµενα του Χαρπαντδη και του Σεφρη;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Βασιλικ$ς Βασλης, «∆/ο αν$µοιοι πεζογρ*φοι µε κοιν καταγωγ [Χαρπαντδης
και Αξι!της]», Εντευκτριο, τχ. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Γαραντο/δης Ευριπδης, «Aπ$ την πραγµατικ στην α$ρατη π$λη. Kοσµ*ς I. Xαρπαντδης, Mανα Πλεως» [βιβλιοκρισα], Eντευκτριο, τχ. 26, 1994, σ. 117-119.
Μικ Μαρη, Λογοτεχνικ πρσωπα της Καβλας, Θεσσαλονκη, Εντευκτριο 1990,
σ. 21.
Παγαν$ς Γ. ∆., «Kοσµ*ς I. Xαρπαντδης, Mανα Πλεως» [βιβλιοκρισα], Γρµµατα και Τχνες, τχ. 72, 1994, σ. 7-12.
¶∏°∏
Κοσµ*ς Ι. Χαρπαντδης (1959), Μανα πλεως, Επικαιρ$τητα 1993, σ. 16-18, 38-39.

π ¡¢π∞¡√™ ™ π∞∆§
να παλι µνυµα για το σγχρονο κσµο
™∆√Ã√™
Να προβ*λουµε την αρµονικ σχση του ανθρ!που µε τη φ/ση, απ$ τη σκοπι*
µ*λιστα κ*ποιου που παλαι$τερα θεωρθηκε *γριος και απολτιστος, εν! σµερα
µας διδ*σκει $τι, αν ο δυτικ$ς *νθρωπος αγαπο/σε και σεβ$ταν τη φ/ση, θα εχε
αποφευχθε η καταστροφ του φυσικο/ περιβ*λλοντος.
[17]
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αρµονικ σχ/ση ανθρ7που και φ6σης
Σεβασµς του φυσικο6 περιβλλοντος
Αδιαφορα για το φυσικ περιβλλον
Σ6γκρουση των πολιτισµ7ν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κεµενο του Ινδι*νου Σι*τλ, η απ*ντησ του στο ατηµα του προδρου των Ηνωµνων Πολιτει!ν Αµερικς για την αγορ* της γης των Ινδι*νων, προβ*λλει την
πλρη δι*σταση δ/ο πολιτισµ!ν γ/ρω απ$ το ζτηµα της σχσης του ανθρ!που µε
τη φ/ση. Απ$ τη µια, ο πατροπαρ*δοτος πολιτισµ$ς των Ινδι*νων στηριζ$ταν στην
αρµονικ και ισορροπηµνη σχση του ανθρ!που µε τη φ/ση, η οποα βασιζ$ταν
στην πεποθηση $τι η φ/ση εναι ιερ και απαραβαστη. Απ$ την *λλη, ο πολιτισµ$ς
των λευκ!ν, των κατακτητ!ν της νας ηπερου, εδρ*ζεται στην αντληψη της εκµετ*λλευσης της φ/σης µε στ$χο τη βελτωση των υλικ!ν $ρων της ζως του ανθρ!που. Ο Ινδι*νος Σι*τλ χει επγνωση της αδυναµας του να προστατε/σει τη γη του,
γνωρζει επσης τον προσχηµατικ$ χαρακτρα του αιτµατος για αγορ* και αντιλαµβ*νεται $τι η υποταγ των Ινδι*νων στη θληση των πανσχυρων λευκ!ν εναι
αναπ$φευκτη. Αντιτ*σσεται $µως στη λογικ της βας µ’ να κρυγµα ανθρ!πινης
αξιοπρπειας και σεβασµο/ της φ/σης. Το κεµενο του Ινδι*νου Σι*τλ µ*ς ενδιαφρει, επειδ αποδεχτηκε προφητικ$: οι προτροπς του προς τους λευκο/ς να αγαπσουν και να σεβαστο/ν τη γη, σµερα γνωρζουµε $τι δεν εισακο/στηκαν. Αντθετα, ο δυτικ$ς πολιτισµ$ς της ανεξλεγκτης εκµετ*λλευσης των φυσικ!ν π$ρων
και της επιβολς του ανθρ!πινου πολιτισµο/ στο φυσικ$ περιβ*λλον οδγησε στην
οικολογικ καταστροφ, τις συνπειες της οποας βι!νουµε.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γουλιαµ Φ!κνερ, «Το ελ*φι», Η αρκοδα, µτφρ. Βασλης Καλλιπολτης, Εξ*ντας
1980, σ. 148-149.
2. Μλπω Αξι!τη, [Η ψυχ του νησιο/], Το σπτι µου στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σε ποια σηµεα του κειµνου δηλ!νεται περισσ$τερο η εντελ!ς διαφορετικ

στ*ση των Ινδι*νων απναντι στη φ/ση, σε σ/γκριση µε τη στ*ση των λευκ!ν;
2. Ποιες συστ*σεις κ*νει ο ερυθρ$δερµος στους λευκο/ς σε περπτωση που απο-

κτσουν τη γη του; Π!ς δικαιολογεται αυτ$ το ενδιαφρον του για την τ/χη της
γης;
3. Η βαθι* συναισθηµατικ σχση της Αξι!τη µε τον τ$πο της, τη Μ/κονο, µας
θυµζει την αγ*πη του Σι*τλ για τη γη του. Βρετε οµοι$τητες και διαφορς στη
συναισθηµατικ σχση των δ/ο συγγραφων, του Ινδι*νου Σι*τλ και της Αξι!τη, µε τον τ$πο τους.
[18]
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρχηγ$ς Σι*τλ, Η νχτα των Ινδινων – Λγος του 1855, µτφρ. Αλ$η Σιδρη, Hγρα
2000.
¶∏°∏
Ινδι*νος Σι*τλ, «Qνα παλι$ µνυµα για το σ/γχρονο κ$σµο» (1855 περπου) [Απ*ντηση του Ινδι*νου φ/λαρχου στο Φραγκλνο Πηρς], µτφρ. Ζσιµος Λορεντζ*τος,
Το Βµα, 16.1.1977.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ ανγνωση, σε εππεδο θεµτων, κοινωνικο6 προβληµατισµο6 

συναισθηµατικς διθεσης
Με τον πρ!το τρ$πο χουν δη οργανωθε τα ποιµατα των Ν.-Α. Ασλ*νογλου και Α. Τσακνι*. Η συνδυαστικ αυτ αν*γνωση, που µπορε να πραγµατοποιηθε στη δι*ρκεια µιας διδακτικς !ρας, στοχε/ει στην αν*πτυξη της
συγκριτικς ικαν$τητας, καλλιεργε το αισθητικ$ κριτριο και προωθε την
κριτικ στ*ση των µαθητ!ν. Ο δε/τερος τρ$πος µπορε να λειτουργσει ως
προκταση του πρ!του. Μπορο/µε, π.χ., να αναφερθο/µε στο *σχηµο και
περιοριστικ$ για τα παιδι* βωµα της π$λης, µε αφορµ τη διδασκαλα του
αφηγµατος του Χαρπαντδη  σε συσχετισµ$ µε το ποηµα «Τι παιξα στο
Λα/ριο» του Σαββ$πουλου («Προβλµατα της σ/γχρονης ζως»). Κεµενα µε
συναφ προβληµατισµ$ υπ*ρχουν επσης στην εν$τητα «Οι φλοι µας τα
ζ!α», τα οποα πραγµατε/ονται τη σχση του ανθρ!που µε το υπ$λοιπο
ζωικ$ οικοσ/στηµα. Ο τρτος τρ$πος µπορε να εφαρµοστε κατ* την κρση
του διδ*σκοντος, µε σκοπ$ την εναλλαγ του /φους και της συναισθηµατικς
δι*θεσης που εµπνει η λογοτεχνα. Qτσι ο φιλ$λογος χει τη δυνατ$τητα να
επιλξει ποιµατα που προβ*λλουν την αισι$δοξη δι*θεση και τη χαρ* της
ζως (Ελ/της – Σαραντ*ρης)  να συνδυ*σει τη διδασκαλα τους µε οµ$θεµα
τραγο/δια που χουµε συµπεριλ*βει ως παρ*λληλα κεµενα.
2. Αξιοποηση παρλληλων κειµ/νων
Αν και η διδασκαλα παρ*λληλων κειµνων αφορ* κυρως την Γ’ τ*ξη, η
επκλησ τους µπορε να εξυπηρετσει συχν* τ$σο το ργο του διδ*σκοντος
$σο και τη διε/ρυνση του προβληµατισµο/  της απ$λαυσης των µαθητ!ν
της Β’ Γυµνασου. Γι’ αυτ$ν το λ$γο φροντσαµε να καταγρ*ψουµε  να
παραθσουµε αρκετ* ενδεικτικ* παρ*λληλα κεµενα, τα οποα, κατ* περπτωση, µπορο/ν να χρησιµοποιηθο/ν στην τ*ξη. Θεωρο/µε προτιµ$τερο να
αξιοποιηθο/ν κεµενα, τα οποα ετε αναδεικν/ουν τη σχση αλληλεξ*ρ-
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τησης ανθρ!που και φ/σης που σχυε κυρως στο παρελθ$ν (Βρεττ*κος),
ετε αναφρονται στη στρηση του φυσικο/ περιβ*λλοντος που βι!νει ο
*νθρωπος της π$λης (Γκαν*ς). Καλ$ θα ταν να συσχετιστο/ν αυτ* τα κεµενα µε παρεµφερς υλικ$ απ$ την εν$τητα «Οι φλοι µας τα ζ!α» (Qσε,
Σουρο/νης).
3. ∆ιδακτικ επ/κταση – ∆ηµιουργα κριτικς στσης
Ο καθηγητς µπορε να αναθσει ευρ/τερες ατοµικς  οµαδικς εργασες,
µερικς απ$ τις οποες µπορε να αφορµ!νται απ$ την αν*γνωση εν$ς συγκεκριµνου κειµνου (π.χ., µε αφετηρα την παρ*λληλη διδασκαλα των ποιηµ*των για τη θ*λασσα [Σαραντ*ρης, Μπ$ρχες] οι µαθητς µπορο/ν να
συγκεντρ!σουν υλικ$ για το διαχρονικ$ και διαπολιτισµικ$ δεσµ$ των λα!ν
της Μεσογεου µε τη θ*λασσα, µελετ!ντας εγκυκλοπαιδικ* λµµατα, ιστορα
πολιτισµο/, τοπικς παραδ$σεις και τχνη,  καταγρ*φοντας καθηµερινς
συνθειες, $πως η διατροφ, ο ελε/θερος χρ$νος, οι ανθρ!πινες σχσεις κ.*.)
 να αναφρονται γενικ$τερα σε θµατα σ/γχρονου κοινωνικο/ προβληµατισµο/. Με αφορµ τη διδασκαλα του κειµνου οι µαθητς µπορο/ν να εξετ*σουν τα αρνητικ* επακ$λουθα απ$ την αλ$γιστη αν*πτυξη και τα καταναλωτικ* πρ$τυπα του δυτικο/ πολιτισµο/, $πως π.χ., την υπερβολικ χρση
λιπασµ*των στις αγροτικς εκτ*σεις γης  την οµοι$µορφη εικ$να των τσιµεντουπ$λεων. Ο κριτικ$ς προβληµατισµ$ς των µαθητ!ν θα πρπει να επεκταθε στην αρνητικ επενργεια που χει η *σχηµη συµπεριφορ* του ανθρ!που
στα ζ!α (µε εσταση στα προαναφερθντα κεµενα της εν$τητας).
4. Ευρ6τερες δραστηριτητες – Χρση εποπτικο6 υλικο6
Οι µαθητς µπορο/ν να επεκτενουν σε δι*φορες κατευθ/νσεις την πρ$σληψη
του κειµνου. Μπορο/ν, π.χ., να οργαν!σουν µια µικρ ρευνα µε σκοπ$ να
συγκρνουν την παλαι$τερη µε τη σηµεριν εικ$να του χωριο/, της γειτονι*ς
 της π$λης τους και να εξαγ*γουν συµπερ*σµατα σχετικ* µε το παρελθ$ν
και το µλλον του τ$που τους. Το ενδιαφρον τους µπορε να στραφε στη
φωτογρ*φιση δι*φορων $ψεων του τ$που τους, να εντοπσουν, π.χ., τη συν/παρξη του παλαιο/ και του νου στα κτρια της περιοχς τους. Qχει ενδιαφρον επσης να κινητοποιηθε η δηµιουργικ δι*θεση των µαθητ!ν µε τη χρση
εναλλακτικ!ν µσων διδασκαλας. Η ποιοτικ µουσικ και τα µελοποιηµνα
ποιµατα καλλιεργο/ν τη σχση των µαθητ!ν µε τη λογοτεχνα. Καλ$ θα ταν
να ενταχθο/ν στη διδακτικ !ρα ως επιστγασµα και προκταση της διδασκαλας. Χρσιµο υλικ$ για τη διδασκαλα του µαθµατος µπορετε να βρετε
στην εκπαιδευτικ π/λη του ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.gr.
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