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§ √ƒ∂¡∆∑√™ ª ∞µπ§∏™
Καλλιπτειρα
™∆√Ã√™
Να µελετσουν οι µαθητς να γνωστ σοντο του Μαβλη, µε γνµονα την εξ!µνηση
των ευγενικν ιδεωδν που υπηρετο!σε η τλεση των αρχαων Ολυµπιακν Αγνων.
£∂ª∞∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√
Η τλεση των αρχα ων Ολυµπιακν Αγνων και ο αποκλεισµς των γυναικν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πηγ µπνευσης του σοντου «Kαλλιπ(τειρα» εναι η ελληνικ αρχαιτητα και
συγκεκριµνα το ιστορικ ανκδοτο σ!µφωνα µε το οποο η Ροδτισσα αρχντισσα
Kαλλιπ(τειρα, µητρα του ολυµπιονκη ∆ιαγρα και συγγενς (λλων πντε ολυµπιονικν, παρακολο!θησε στο στ(διο της Oλυµπας γυµνικο!ς αγνες αντρν, κατ(
παρ(βαση του νµου που απαγρευε την παρουσα γυναικν στον αθλητικ χρο.
Με αφορµ την εξαρεση που καναν οι ελλανοδκες για την Καλλιπ(τειρα, µπορο!µε να σχολι(σουµε τα θη της αρχαας αντροκρατικς κοινωνας και να αναφερθο!µε στη σηµεριν, σηµαντικ, σχση της γυνακας µε τον αθλητισµ και τις αθλητικς
εκδηλσεις. Στο µεγαλ!τερο µρος του σοντου, που χει διαλογικ µορφ, εκτθενται τα επιχειρµατα µε τα οποα η Kαλλιπ(τειρα κατρθωσε να πεσει τους ελλανοδκες να της επιτρψουν να παρακολουθσει τους αγνες. Το σοντο λειτουργε τσι
σαν µµεσος !µνος στη φµη και στο κ!ρος των Ολυµπιακν Αγνων, στην αδσµευτη θληση του ανθρπου, αλλ( και στην ιερτητα και στη δ!ναµη της ποησης
που δοξ(ζει τους εκλεκτο!ς, σ!µφωνα µε τις επινκιες ωδς του Πινδ(ρου. Οι φιλοσοφικς αντιλψεις της ποησης του Μαβλη διαµορφθηκαν απ τη βαθι( γνση
της γερµανικς φιλοσοφας (Kαντ, Φχτε, Σοπεν(ουερ και Nτσε), καθς και της ινδικς και ιδως της βουδιστικς φιλοσοφας. Η µα ψη αυτν των πεποιθσεων, που
εκφρ(ζεται και στην «Καλλιπ(τειρα», περιλαµβ(νει τον ιδανισµ της τχνης (την
πστη δηλαδ τι η τχνη εναι υψηλ ιδανικ, στο οποο ο καλλιτχνης πρπει να
αφιερνεται ολψυχα), τη θεµελωση κ(θε πρ(ξης σε σταθερς ηθικς αξες και τη
βαθι( αγ(πη προς την πατρδα (η (λλη ψη εναι η ριζικ( απαισιδοξη ως πεισιθ(νατη θερηση της ανθρπινης ζως).
5πως τα περισστερα ποιµατα του Μαβλη, τσι και το «Καλλιπ(τειρα» χει τη
µορφ σοντου. Tο σοντο εναι ποηµα σταθερς µορφς µε τερ(στια δι(δοση στις
µεγ(λες ευρωπαϊκς λογοτεχνες. Αποτελεται απ 14 µετρικ( οµοειδες στχους,
που κατανµονται σε δ!ο τετρ(στιχες και δ!ο τρστιχες στροφς, µε συγκεκριµνα
σχµατα οµοιοκαταληξας. Ο Mαβλης ειδικε!τηκε στη σονετογραφα και θεωρεται χι µνο ανανεωτς της, αλλ( και ο συστηµατικτερος και καλ!τερος 9λληνας
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σονετογρ(φος. Oι µορφολογικο περιορισµο του σοντου χι µνο δεν εµποδζουν
την αν(πτυξη της ποιητικς φαντασας του Mαβλη, αλλ( του επιτρπουν να αναδεξει την ικαντητ( του για τελειοποηση της µορφς, ιδως στον εντεκασ!λλαβο
στχο, στον οποο εναι γραµµνα τα περισστερα σοντα του. Παρ(λληλα, το ποηµα εναι κφραση γνσιων και πηγαων αισθηµ(των και στηρζεται σε στρεο ηθικ
και φιλοσοφικ υπβαθρο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Κωστς Παλαµ(ς, «Ολυµπιακς :µνος» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
<γρας Τλλος, «Τρα σοντα του Μαβλη», Κριτικ, τµ. 2, Ερµς 1981, σ. 60-63.
Αλισανδρ(τος Γεργιος, «Εισαγωγ» στο Λορντζος Μαβλης, Τα ποι µατα, Dδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρ(νη 1990, σ. 9-48.
Κουλουφ(κος Κστας, «Καλλιπ(τειρα», Κε µενα και αναλσεις, τµ. 2, ∆ιογνης
19804, σ. 143-145.
Μπουµπουλδης Φαδων, Λορντζος Μαβ λης, 1860-1912, 1954.
Πολλ( στοιχεα για την ανοδικ πορεα του ελληνικο! αθλητισµο! θα βρετε στον
τµο που επιµελθηκε ο Πτρος Λιν(ρδος, Απ το ραµα στην πρξη, Υπουργεο
Πολιτισµο! – Γενικ Γραµµατεα Ολυµπιακν Αγνων 2000.
¶∏°∏
Λορντζος Μαβλης (1860-1912), «Καλλιπ(τειρα» (1895), Τα Ποι µατα, Dδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρ(νη 1990, σ. 70.

¢ ∏ª∏∆ƒ∏™ ª π°°∞™
Η τρ πλα των ονε ρων
™∆√Ã√™
Να αναφερθο!µε στο πιο δηµοφιλς (θληµα, το ποδσφαιρο, µσα απ µια γλυκπικρη ανθρπινη ιστορα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η προσωπικ ιστορ α και η παρακµιακ κατσταση του Αροκατου
Το ποδσφαιρο ως αθλητικ δραστηριτητα και η ανταπκριση του ευρος
κοινο (φ λαθλοι και ερασιτχνες ποδοσφαιριστς) σε αυτ
Η συναισθηµατικ συµµετοχ στο θληµα
Η συµβολικ πραγµατοπο ηση ενς ονε ρου του Αροκατου µσα απ την τρ πλα του Μπλνκο
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διγηµα του Μγγα εναι να στιγµιτυπο της σ!γχρονης ζως, µε ρωα το Μµη
Αρο!κατο, ναν ερασιτχνη ποδοσφαιριστ, προερχµενο απ λαϊκ κοινωνικ περιβ(λλον. 5λες οι ελπδες του Αρο!κατου για επιτυχα στη ζω και κοινωνικ καταξωση επενδ!ονται, δη απ τη νεανικ του ηλικα και σ’ λη τη δι(ρκεια της (δοξης
ποδοσφαιρικς του καριρας, σε µα τρπλα δικς του επινησης, την οποα µως δεν
κατρθωσε ποτ να πραγµατοποισει. Για τον Αρο!κατο η στιγµ της δικαωσης
ρχεται, χρνια µετ( το τλος της αθλητικς του καριρας, ταν βλπει στην τηλεραση να Μεξικαν ποδοσφαιριστ, τον Μπλ(νκο, να πραγµατοποιε τη δικ του
τρπλα. Η χαρ( του Αρο!κατου εναι τσο µεγ(λη στε πανηγυρζει ξαλλος. Μσα
απ την αφγηση αυτο! του χιουµοριστικο! αλλ(, στο β(θος, θλιβερο! περιστατικο!, στο διγηµα του Μγγα σχολι(ζεται η κοινωνικ δι(σταση του ποδοσφαρου: η
τερ(στια κοινωνικ του απχηση που υπερβανει τα εθνικ( σ!νορα και παρασ!ρει
εκατοµµ!ρια ανθρπους στη λατρεα της «στρογγυλς θε(ς», η δυναττητ( του να
καθιστ( κ(ποιους πακτες λαϊκ( ινδ(λµατα απ τη µια στιγµ στην (λλη, κυρως
µως η λειτουργα του ως χρηµατιστηρου ονερων για µια καλ!τερη ζω. Σε αυτ το
χρηµατιστριο επνδυσε ολκληρη τη ζω του, µην χοντας (λλη επιλογ, ο ερασιτχνης ποδοσφαιριστς Μµης Αρο!κατος. Στην πραγµατικ ζω παιξε και χασε. Η
τ!χη µως του χ(ρισε την ψευδασθηση της δικς του επιτυχας, µσα απ το ποδοσφαιρικ κατρθωµα κ(ποιου (λλου, ενς µακρινο! Μεξικανο!. Οι ξαλλοι πανηγυρισµο του Αρο!κατου δεχνουν τι φαντασιακ( ταυτζεται µε τον (λλο ποδοσφαιριστ, µπανει στο ρλο εκενου και πανηγυρζει, στω και στο νειρο, για ,τι
δεν κατ(φερε στην αποτυχηµνη του ζω.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ KEIMENA
1. Νκος Καρο!ζος, «Αγχδης εµπειρα», Πενθ µατα (1969). Τα ποι µατα, τµ.

1, Dκαρος 1993, σ. 245-246.
2. Γιργος Μαρκπουλος, «Ωδ στον πακτη της Α.Ε.Κ. και της Εθνικς Χρστο

Αρδζογλου» [απσπασµα], Η ιστορ α του ξνου και της λυπηµνης, Υ(κινθος
1987, σ. 15-17.
Θα υµν σω και εγ$
µε τη φτωχ την πνα µου
τον µοναχικ πλην µως φιλτιµο χαρακτ ρα
του πα κτου της Α.Ε.Κ. και της Εθνικ ς
Χρ στου Αρδ ζογλου.
Θα υµν σω
Γιατ το παιδ αυτ
απ τις ταπεινς τις γειτονις του Περισσο
προερχµενο.
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Της Ριζουπλεως και της Σαφρµπολης.
3ταν το µνο απ πολλος λλους
που παρ την υπεροψ α της νετητς του
εκρτησεν ενς λεπτο στα µυστικ σιγ
για τους αποχωρ σαντες βετερνους
που δεν επτυχαν πολτιµο γκολ
σε κρ σιµη στιγµ
απορρ πτοντας τσι ακµη και τον θνατο
µια και αγνησε λους αυτος τους αθλητς
που τ$ρα βρ σκονται στο χ$µα.
Θα υµν σω.
Γιατ το παιδ αυτ
κατεβα νοντας – πως προε πα –
απ τους καλτερους αρηδες,
ταν το µνο
που πντα µε εστροφες κιν σεις
επιτγχανε την εκπρθηση
της αντ παλης εστ ας
σε ξνα γ πεδα προπντων
κνοντας τσι να ακουστε αν την υφ λιο
το νοµα της µικρ ς πατρ δας µας
εν$ συνµα εχριζε
λγω εχριζε µε την πρξη του αυτ
µια ολοφ$τεινη νχτα Χριστουγννων
στους στεγους της πλατε ας Οµονο ας
παρ το τι ετοτο
εστο χιζε εις τον διον αρκετ
τον κλεινε µνο σε να σπ τι
αγρ µι τροµαγµνο
που βλεπε το κορµ του
ακρωτ ρι, ερηµικ ακρωτ ρι.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. 9χει µεγ(λο ενδιαφρον να µελετσετε το ποηµα του Γ. Μαρκπουλου, µε
σκοπ να εξηγσετε πς αντιλαµβ(νεται ο ποιητς την κοινωνικ προσφορ(
του ποδοσφαιριστ Χρστου Αρδζογλου. Συγκρνετε το ποηµα του Μαρκπουλου µε το διγηµα του Μγγα, µε β(ση την οπτικ γωνα απ την οποα
παρουσι(ζουν το ποδσφαιρο οι δ!ο συγγραφες.
2. ∆ετε την ινδικ κινηµατογραφικ ταινα Κν’ το πως ο Μπκαµ και σχολι(στε
πς παρουσι(ζεται σε αυτν η σ!νδεση του ποδοσφαρου µε τη ζω.
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βαγεν(ς Ν(σος, «Ποδσφαιρο και λογοτεχνα», Σηµει$σεις απ το τλος του
αι$να, Κδρος 1999, σ. 132-137.
∆ανιλ Χρστος, «Τα δ!σκολα χρνια εκε ξω, κεµενα για τη µνµη και το νειρο» [Βιβλιοκρισα], Να Εστ α, τχ. 1762, 2003, σ. 937-940.
Καρακτιας Κστας, [Βιβλιοκρισα], εφ. Προοπτικ , 21.2.2004.
¶∏°∏
∆ηµτρης Μγγας, «Η τρπλα των ονερων», Της Σαλον κης µοναχ…, Μεταχµιο
2003, σ. 173-175.

√ Àª¶∂ƒ∆√ ™ ∞ª¶∞
Τοπικ οµδα
™∆√Ã√™

Να διαβ(σουν οι µαθητς να νθερµο ποηµα που γραψε ο Σ(µπα για την
ποδοσφαιρικ οµ(δα της πατρδας του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞

Τα αισθµατα του ποιητ για την τοπικ ποδοσφαιρικ οµδα
Η χαρ και η δξα του αθλµατος
Η κοινωνικ προσφορ του ποδοσφα ρου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητς, και περισστερο τα αγρια, πιστε!ουµε τι θα ενδιαφερθο!ν πολ! για
αυτ το κεµενο, καθς σε µεγ(λο βαθµ αναφρεται και εκφρ(ζει οικεα συναισθµατα και προσωπικς τους συγκινσεις, ιδιατερα ντονες µετ( την επιτυχα της
Εθνικς µας Οµ(δας Ποδοσφαρου (2004: Κατ(κτηση του Ευρωπαϊκο! Κυπλλου).
Αυτ το ποηµα διαθτει πλο!σια γκ(µα εκφραστικν τρπων. Ο ποιητς λειτουργε κυρως ως µον(δα ενταγµνη µσα στο πλθος των οπαδν της τοπικς
οµ(δας («Αν(µεσα στο πλθος κι εγ σας χαιρετ»), εκδηλνει µως διαφορετικ( τη συναισθηµατικ του αντδραση («αλλιτικα απ τους πολλο!ς/εξσου
συγκινηµνος»). ∆εν αρκεται δηλαδ στην παθιασµνη και εκδηλωτικ σχση,
που χουν οι οπαδο µε την οµ(δα τους –η οποα συχν( παρεκτρπεται σε εκδηλσεις φανατισµο! και χουλιγκανισµο!–, αλλ( χει διαµορφσει την προσωπικ
του συναισθηµατικ σχση µε συγκεκριµνο σκεπτικ και µε σαφ ποιητικ πρθεση. Το σκεπτικ του εναι τι αγαπ( και σβεται την τοπικ οµ(δα χι µνο
λγω της κοινς καταγωγς και των επιτυχιν της, αλλ( κυρως επειδ οι πακτες
[114]

enotita D 0063 4/11/2005 01:06 ÌÌ ™ÂÏ›‰·115

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

της διαθτουν τσο τα εξωτερικ( θετικ( χαρακτηριστικ( (νι(τα, θρµη και γρηγορ(δα) σο και υψηλ συνοχ µε τη µητρα-οµ(δα: αγωνιστικ πνε!µα, συνεργασα και ευγενικ (µιλλα. Χ(ρη σε αυτ( τα γνωρσµατ( της η οµ(δα θριαµβε!ει
στα γπεδα και κατακτ( τις καρδις των οπαδν της, οι οποοι ξεπερνο!ν τα
καθηµεριν( τους προβλµατα απολαµβ(νοντας τη λαµπερ εµφ(νιση της οµ(δας
τους. Απ την (λλη µερι( η ποιητικ πρθεση του Σ(µπα εναι ευδι(κριτη. Κατ(
κ(ποιο τρπο συνεχζει την παρ(δοση των αρχαων ποιητν που υµνο!σαν τις
αθλητικς επιτυχες, πως, π.χ., ο Πνδαρος µε τους γνωστο!ς Ολυµπινικος του.
Η εισαγωγ (δ!ο πρτες στροφς) του ποιµατος χει υψηλ ρητορικ !φος, ο
ποιητς προβ(λλει το εγ του ενταγµνο αν(µεσα στους οπαδο!ς, προκειµνου
να απευθ!νει πανηγυρικ χαιρετισµ στην οµ(δα. Ο εγκωµιαστικς τνος παραµνει υψηλς και στο υπλοιπο ποηµα (µε κορ!φωση τους τελευταους στχους
της τρτης στροφς), καθς το κ!ριο µληµα του ποιητ εναι να µνηµεισει τη
δξα και να αναδεξει τη µεγ(λη κοινωνικ απχηση της οµ(δας. Στο τλος εξ(λλου του ποιµατος ο ποιητς δεν παραλεπει να αιτιολογσει την προσωπικ του
στ(ση, το !φος και το θος του κειµνου του, δηλνοντας ευθαρσς τι η λατρεα
του προς την οµ(δα εναι δικαιολογηµνη «για λα το!τα» που αυτ προσφρει
στο κοιν της.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
Στο αφιερωµνο στο ποδσφαιρο τε!χος του ∆ντρου (τχ. 133-134, Απρλιος-Ιο!νιος 2004) θα βρετε 28 πολ! ενδιαφροντα λογοτεχνικ(, δοκιµιακ( κεµενα και
συνεντε!ξεις ξνων συγγραφων, πρσφορα για τη διδακτικ πρ(ξη και βοηθητικ(
για την αν(θεση εργασιν στους µαθητς.
¶∏°∏
Ουµπρτο Σ(µπα, «Τοπικ οµ(δα», µτφρ. Ν. Αλιφρης, Το ∆ντρο, .π., σ. 95.

¡ π∫√™ Ã √À§π∞ƒ∞™
Η εσχτη των ποινν
™∆√Ã√™
Να διαβ(σουν οι µαθητς να διγηµα του Ν. Χουλιαρ( και να παρακολουθσουν
την ψυχικ νταση του µικρο! ρω( του, ο οποος, αν και παθιασµνος µε το ποδσφαιρο, αποκλεεται απ τα καλοκαιριν( ντρµπι.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τα «διεθν» καλοκαιριν µατς στην Αντ παρο
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Ο µικρς ∆αµιανς, το πθος του για το ποδσφαιρο και η επιθυµ α του να
συµµετσχει στην τοπικ οµδα, µε σκοπ τη ν κη των Ελλνων
Η πικρ α σθηση της απρριψης, τα απωθηµνα και η εκτνωση-εκδ κηση του
∆αµιανο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διγηµα εξιστορε µε χιο!µορ, ειρωνεα και ρεαλισµ την ψυχικ δοκιµασα του
∆αµιανο!, ο οποος αποκλεεται, λγω της µικρς ηλικας του, απ τους ποδοσφαιρικο!ς αγνες και βινει ντονα το συνασθηµα της απρριψης, της αδικας, αλλ(
και του πληγωµνου του πατριωτισµο!.
Η τριτοπρσωπη αφγηση και η γλσσα του διηγµατος εναι απλ και (µεση,
σχεδν προφορικ, χ(ρη στην ευρεα χρση καθηµερινο! λεξιλογου και ποδοσφαιρικς ορολογας. Το διγηµα χωρζεται σε εµφανες εντητες, καθς ο Χουλιαρ(ς
χει προβλψει τα σχετικ( ενδι(µεσα κεν(. Ο συγγραφας δνει αρχικ( εισαγωγικς
πληροφορες για τον ανθρπινο τ!πο και τη λαχτ(ρα του µικρο! ∆αµιανο! να παξει στα «διεθν» µατς του νησιο! του, το οποο το καλοκαρι µετατρπεται σε κοσµοπολτικο κντρο διερχµενων Βορειοευρωπαων τουριστν. Η λαχτ(ρα του µικρο!
να εκπροσωπσει, ως ντπιος και φανατικς του αθλµατος, την ελληνικ οµ(δα
εναι να εδος προσωπικο! στοιχµατος για την καταξωσ του στα µ(τια των µεγ(λων και των ξνων. Ακολουθε η περιγραφ του συνηθισµνου τρπου διεξαγωγς
των καλοκαιρινν µατς, τα οποα χουν εντελς ερασιτεχνικ, χαλαρ και ψυχαγωγικ χαρακτρα και προσφρονται ως παιδι( των ενλικων τουριστν που επιλγουν την Αντπαρο, για να αποβ(λουν το (γχος και το στρες της πιεσµνης αστικς
τους ζως. Ο ∆αµιανς µως, που κ(θε µρα παρακολουθε τα µατς, δε συµµερζεται καθλου αυτ την αν(γκη εκτνωσης των µεγ(λων, βλπει αλλις τα πρ(γµατα
και αντιµετωπζει το παιχνδι µε σοβαρτητα, θεωρντας τι µπορε να αναδεξει
αυτν και την οµ(δα του. Οι µεγ(λοι φυσικ( δεν τον παρνουν στα σοβαρ( και δε
συµµερζονται την αγωνα του να συµµετ(σχει στον αγνα. 9τσι διογκνονται µσα
του τα αισθµατα της απρριψης, τα απωθηµνα και η αν(γκη του για προβολ.
Αποφασζει λοιπν να δσει µια µοναχικ, φαντασιακ λ!ση στα απωθηµνα του
φορντας την κτρινη φανλα της ξνης οµ(δας και εκδικο!µενος τους συµπατριτες του, που δεν τον πστεψαν. Η (γρια χαρ( αλλ( και η µοναξι( της εκδκησς του,
η οποα δηλνεται δη απ τον ττλο ως «η εσχ(τη των ποινν», υπογραµµζουν την
υπονοµευτικ του αντδραση απναντι στην ελληνικ οµ(δα. Ο συγγραφας επιλγει να συνδσει αυτν τη στ(ση και τη χρονικ στιγµ του ∆αµιανο! µε τον επσης
µοναχικ περπατο της Σιλνας, µιας µικρς Ρουµ(νας που δουλε!ει στο νησ. ∆αµιανς και Σιλνα, ντπιος και µικρ εργαζµενη µεταν(στρια, αποστασιοποιηµνοι απ
την κοσµοπολτικη ζω της καλοκαιρινς Αντπαρου, αντιπροσωπε!ουν µια δικ
τους παιδικ, προσωπικ και κοινωνικ, εκδοχ της ζως.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Νκος Εγγονπουλος, «Τα γκωλ-ποστ» [απσπασµα], Στην κοιλδα µε τους

ροδ$νες (1978), Dκαρος 1992.
;να σας λω:
λοι να τρξουµε αµσως
στα γκωλ-ποστ
παιδι!
στα γκωλ-ποστ!
γρυπνοι
-ακο µητη φρουρ

παντοιµοι
το µτι εδ$ εκε
να γρηγοροµε
µην αρχιν σουνε να πφτουνε
τα τρµατα βροχ
και ηττηθοµε

2. Ρο!λα Κακλαµαν(κη, «Ποδοσφαιρικο αγνες», Λ γο πριν, λ γο µετ, Καστα-

νιτης 1999.
Απ παιδ το ρεσε να κνει την µπλα σκαµνκι.
;χοντας µθει τους χειρισµος µιας τλειας ισορροπ ας
Μποροσε να κνει οτιδ ποτε.
Καθισµνος εκε , χρησιµοποι$ντας κθε µριο
Του σ$µατος και του πνεµατς του
Με τις ανλογες κιν σεις γεννοσε πλ θος λξεων
Και, αν χι ποι µατα, ργα –οτως ειπε ν αιωνιτητας–
Οπωσδ ποτε ανθρ$πους κατ’ εικνα και οµο ωσ του.
Καµι φορ και θεος.
>λα ταν αληθιν µε µνη εξα ρεση τα φτερ.
Αυτ που φυτρ$νουν στα γ πεδα των ποδοσφαιρικ$ν αγ$νων
Και βγα νουν απ τους αστραγλους των ποδι$ν
Για να εξαφαν σουν απ προσ$που γης τα παιδικ νειρα
Και να δ$σουν το πρ$το λκτισµα στην ποπτη αθωτητα των αγγλων.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ιαβ(στε τα ανθολογηµνα και προτεινµενα παρ(λληλα κεµενα της εντητας και
διαλξτε εκενο που σας αρσει περισστερο. Εξηγστε γιατ το επιλξατε και προσδιορστε το λογοτεχνικ πρσωπο που σας κνησε περισστερο την προσοχ.
¶∏°∏
Νκος Χουλιαρ(ς, «Η εσχ(τη των ποινν», Μια µρα πριν δυο µρες µετ, Νεφλη
1998, σ. 109-118.
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ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

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

Ειδικ( οι ποδοσφαιρφιλοι µαθητς µπορο!ν να διαβ(σουν τα προτεινµενα
παρ(λληλα κεµενα και το σχετικ αφιρωµα του περιοδικο! Το ∆ντρο.
Εκτς απ την κοινωνικ προσφορ( και την ξαρση που προσφρει το (θληµα µπορο!ν να χαρο!ν τα απολαυστικ( ποιµατα-παρωδες του Κ.Φ. Φαβ(κη [= Μµης Σουλιτης], Ποι µατα εν παρδω (1974).
2. ∆ηµιουργ α κριτικς στσης
Οι µαθητς θα προβληµατιστο!ν θετικ( για την απχηση του αθλητισµο! σε
ατοµικ και συλλογικ, τοπικ, εθνικ και παγκσµιο εππεδο.
3. Ευρτερες δραστηριτητες
Οι µαθητς µπορο!ν να συγκεντρσουν στοιχεα σχετικ( µε την ανοδικ
πορεα του ελληνικο! αθλητισµο!, µελετντας, π.χ., τις επιδσεις των Ελλνων αθλητν αν( (θληµα  τη σχση των Ελληνδων µε τον αθλητισµ.
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