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√¢À™™∂∞™ ∂§À∆∏™

Π�ν�ντας �λι� κ�ρινθιακ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ II
Να αναδει�τε� η ειδικ� σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ (και τ�υ π�ιητ�) µε τ� ελληνικ$-µεσ�-
γειακ$ τ�π��. Nα πρ�σεγγ�σ�υν �ι µαθητ�ς 'ασικ* γνωρ�σµατα της π�ιητικ�ς τ�υ
Ελ/τη.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
�νθρωπ�ς και �υσικ� περι��λλ�ν
Τ� ελληνικ� τ�π�� – Η �αρ� της �ω�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Με �µ1αση στη λυρικ� και παραστατικ� γλ!σσα τ�υ Ελ/τη � καθηγητ�ς µπ�ρε� να
κινητ�π�ι�σει τ�υς µαθητ�ς να 'ρ�υν τις εικ$νες τ�υ π�ι�µατ�ς και να τις συνδ�-
σ�υν µε συγκεκριµ�νες δραστηρι$τητες τ�υ ανθρ!π�υ µ�σα στ� ελληνικ$ τ�π��
(ψ*ρεµα, συγκ�µιδ� των καρπ!ν). �ι δραστηρι$τητες αυτ�ς πρ�σλαµ'*ν�υν στ�
π��ηµα συµ'�λικ� σηµασ�α («�να τ*µα ψ*ρι», «� ψαλµ$ς τ�υ �λι�υ») � συναρτ!-
νται στεν* µε την π�ιητικ� �ρ�ση της γλ!σσας και την τ�λµηρ� εικ�ν�π�ι�α τ�υ
Ελ/τη (π.�. παρ��ηση τ�υ ρ στ� στ��� 9, ερωτικ� αλληγ�ρ�α της 4ωνταν�ς στερι*ς).
Παρ*λληλα �ι µαθητ�ς θα πρ�πει να επικεντρ!σ�υν την πρ�σ��� τ�υς στην ειδικ�
σωµατικ� σ��ση π�υ ��ει � π�ιητ�ς µε τη 1/ση, η �π��α περιγρ*1εται στ�υς τ�σσε-
ρις πρ!τ�υς στ���υς µε τη �ρ�ση (τρ�πικ!ν) µετ��!ν. Στ� υπ$λ�ιπ� π��ηµα µε πρω-
τ�πρ$σωπη α1�γηση δηλ!ν�νται µια σειρ* απ$ εν�ργειες τ�υ π�ιητ� π�υ ανα4ω�-
γ�ν�/ν τ� σ!µα και την ψυ�� τ�υ, τ�ν γεµ�4�υν αισι�δ�5�α και τ�υ δηµι�υργ�/ν µια
ν�ερ� δι*θεση 1υγ�ς σ’ �να µελλ�ντικ$, αναγεννηµ�ν� κ$σµ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ OO   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ OO
Μι�*λης Γκαν*ς, «Σ�/ρ�υπ�», Μα�ρα λιθ�ρια, Κε�µενα 1980, σ. 33.

Σ
�ρ
υπ
, σε γ
νυκλισ�α τα �ρ�µατα
και π�ς πεθα�νεις �ωρ�ς τ
 πρ�σιν
 εκ γενετ�ς.

Τα µ�τια σ
υ µε τ
ν κ�τριν
 λ��α,
καµ�νη σ
δει� τα �ρ�νια π
υ ��ησα.

Ας "ε�γει 
 µικρ�ς σκαντ���
ιρ
ς, δε γλιτ�νει
τ’ αγκ�θια µεγαλ�ν
υν αν�π
δα.

#µερ
 �ρ�δυ
�ελ��ει σαν τ
 �αµ�ν
 πρ��ατ
,
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�υγ�νει στην π�λη κι αλλ��ει πρ
�ι�,
σκ�λ
ς � γ�τα,
µε την τρ��α 
ρθ�
κ�τω απ� τ�σ
υς τρ
�
�ς.

Τι γυρε�εις εδ� ψυ�� τραυλ�,
µακρι� απ� τα �
σκ
τ�πια της πατρ�δας;
%ι "�λ
ι π�"τ
υν απ� ψηλ� µπαλκ�νια
στ
 �σπρ
 µπαµπ�κι π
υ τ
υς καταπ�νει.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στ� π��ηµα κυριαρ��/ν τα ρ�µατα. Π�ια απ$ αυτ* �ρησιµ�π�ι�/νται µε µετα-

1�ρικ� σηµασ�α και π�ι� αισθητικ$ απ�τ�λεσµα πετυ�α�νει µε αυτ�ν τη �ρ�ση
τ�υς � π�ιητ�ς;

2. Συγκεντρ!στε τις µετα1�ρικ�ς εκ1ρ*σεις τ�υ π�ι�µατ�ς και κατατ*5τε τες αν*-
λ�γα µε τ� 'αθµ$ ερµηνευτικ�ς δυσκ�λ�ας τ�υς. Επιλ�5τε αυτ� π�υ σας πρ�κ*-
λεσε µεγαλ/τερη εντ/πωση και ε5ηγ�στε τη λειτ�υργ�α της.

3. Σ��λι*στε τη σωµατικ� σ��ση π�υ ��ει � π�ιητ�ς µε τη 1/ση στα π�ι�µατα τ�υ
Ελ/τη και τ�υ Γκαν* και εντ�π�στε τις δια1�ρ�ς αν*µεσα στις δ/� π�ιητικ�ς
αντιλ�ψεις.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�ττι Μ*ρι�, %δυσσ�ας Ελ�της, Ερµ�ς 1984.
— (επιµ.), Εισαγωγ� στην π
�ηση τ
υ Ελ�τη, επιλ�γ� κριτικ!ν κειµ�νων, Πανεπι-

στηµιακ�ς Εκδ$σεις Κρ�της, Ηρ*κλει� 1999.
Καραντ!νης Ανδρ�ας, Για τ
ν %δυσσ�α Ελ�τη, Παπαδ�µας 1980.
Λυ�ναρ* Λ�να, Τ
 µεσ
γειακ� τ
π�
 στην π
�ηση τ
υ Γι�ργ
υ Σε"�ρη και τ
υ

%δυσσ�α Ελ�τη, Βι'λι�πωλε��ν της Εστ�ας 1986.
Μαρων�της ∆.Ν., (ρ
ι τ
υ λυρισµ
� στ
ν %δυσσ�α Ελ�τη, Κ�δρ�ς 1980.
Φρ*ιερ Κ�µων, )*ι
ν εστ� τ
 τ�µηµα, µτ1ρ. Ν*σ�ς Βαγεν*ς, Κ�δρ�ς 1978.

http://www.ekebi.gr/1935/detoul.asp?ID=169

ªª ∂∂ §§ √√ ¶¶ √√ ππ ∏∏ ™™ ∏∏
�δυσσ�ας Ελ/της, #λι
ς 
 πρ�τ
ς, µ�υσικ� Γι*ννη Μαρκ$π�υλ�υ (1969).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
�δυσσ�ας Ελ/της (1911-1996), «Π�ν�ντας �λι� κ�ρινθιακ$», #λι
ς 
 πρ�τ
ς (1943).
Π
�ηση, Bκαρ�ς 2002, σ. 79.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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°πøƒ°√™ ™∞ƒ∞¡∆∞ƒ∏™

�υπν�µε και η θ�λασσα �υπν� µα�� µας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνδ�σ�υν �ι µαθητ�ς τα ευ�*ριστα συναισθ�µατα και τη δι*θεση τ�υ π�ιητ� για
µια καιν�/ρια αρ�� µε τη θετικ� επ�δραση της θ*λασσας και τ�υ ελληνικ�/ 1ωτ$ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Θ�λασσα – �λι�ς και �ως
Ψυ�ικ� αν�ταση 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π��ηµα ανα1�ρεται στη θετικ� εν�ργεια π�υ πρ�σ1�ρει στ�ν *νθρωπ� τ� θαλασ-
σιν$ µεσ�γειακ$ περι'*λλ�ν. Η �ρ�ση τ�υ πρ!τ�υ πληθυντικ�/ πρ�σ!π�υ αναδει-
κν/ει τη θετικ� επεν�ργεια της 1/σης σε �µ*δα ανθρ!πων �ι �π���ι πρ��ρ��νται απ$
αστικ$ περι'*λλ�ν, καθ!ς «απ�τ�5ιν!ν�νται», �στω και πρ�σωριν*, απ$ τις γκρ�4ες
εικ$νες της π$λης και ανανε!ν�υν την $ραση και τη µν�µη τ�υς µπρ�στ* στη θ�α τ�υ
1ωτειν�/ γαλ*4ι�υ της θ*λασσας και τ�υ �υραν�/. Τ� π��ηµα τελει!νει µε µια α�σθη-
ση ψυ�ικ�ς και συναισθηµατικ�ς ευδαιµ�ν�ας, τα 'αθ/τερα $µως α�τια της �π��ας
υπερ'α�ν�υν την αναγεννητικ� δ/ναµη π�υ µπ�ρε� να πρ�σ1�ρει η 1/ση και δεν
διευκριν�4�νται στ� π��ηµα.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ OO   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ OO
E$ρ�ε Λ�υ�ς Μπ$ρ�ες, «Η θ*λασσα», Τ
 �ρυσ�"ι των τ�γρεων, µτ1ρ. ∆ηµ�τρης
Καλ�κ/ρης, Fψιλ�ν 1988, σ. 42.

Θ�λασσα. Πρ�ιµη θ�λασσα. Θ�λασσα τ
υ %δυσσ�α
κι εκε�ν
υ τ
υ �λλ
υ %δυσσ�α
π
υ 
 λα�ς τ
υ Ισλ�µ απ
καλ
�σε
Σε��� Θαλασσιν�. Η θ�λασσα των γκρ��ων
κυµ�των τ
υ 1ρικ τ
υ Ερυθρ
�, ψηλ� στην πρ�µνη
και τ
υ ιππ�τη εκε�ν
υ π
υ �γρα"ε ταυτ��ρ
να
τ
 �π
ς και την ελεγε�α της πατρ�δας τ
υ
στα τεν�γη της Γκ�ας.
Θ�λασσα τ
υ Τρα"�λγκαρ. Αυτ� π
υ �µνησε,
µες στη µακρα�ωνη ιστ
ρ�α της, συ�ν� η Αγγλ�α
η δ�σ�ατη θ�λασσα π
υ ��"τηκε σε �νδ
*
 α�µα
στην καθηµεριν� πρακτικ� τ
υ π
λ�µ
υ.
Η ασ�γαστη θ�λασσα π
υ την �µερη αυγ�
την αναρ�θµητη �µµ
 αρµεν��ει.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ KK ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π!ς ερµηνε/ετε τ� στ��� «Με $ραση και µν�µη καθαρ�»;
2. Τ� π��ηµα τ�υ Μπ$ρ�ες µπ�ρε� να �αρακτηριστε� /µν�ς στη δια�ρ�νικ� (απ$ τη

θ*λασσα τ�υ µ/θ�υ στη θ*λασσα δι*1�ρων ιστ�ρικ!ν στιγµ!ν) και διαπ�λιτι-
σµικ� δι*σταση της θ*λασσας (η θ*λασσα δια1�ρετικ!ν π�λιτισµ!ν). Eντ�π�-
στε τις δια1�ρ�ς και τις �µ�ι$τητ�ς τ�υ µε τ� π��ηµα τ�υ Σαραντ*ρη.

¢¢ ππ ∞∞ ££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Η θ*λασσα απ�τελε� �να π�λ/ συνηθισµ�ν� θ�µα τ$σ� της πρ�σωπικ�ς $σ� και της
δηµ�τικ�ς π�ιητικ�ς µας παρ*δ�σης. Πλ�θ�ς ε�ναι επ�σης τα δηµ�τικ* τραγ�/δια µε
θ�µα τη θ*λασσα, ερµηνευµ�να απ$ τραγ�υδιστ�ς ($πως η �ικ�γ�νεια Κ�νιτ�π�/-
λ�υ), καθ!ς και τα µελ�π�ιηµ�να απ$ γνωστ�/ς συνθ�τες (Ηλ�ας Ανδρι$π�υλ�ς,
Θ*ν�ς Μικρ�/τσικ�ς κ.*.) π�ι�µατα µε τ� �δι� θ�µα. Ανα4ητ�στε και συγκεντρ!στε
σ�ετικ$ υλικ$, εµπλ�υτ�4�ντ*ς τ� παρ*λληλα µε τραγ�/δια *λλων µεσ�γειακ!ν
λα!ν, π�υ ���υν ως θ�µα τη θ*λασσα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�ττι Μ*ρι�, Η γενι� τ
υ τρι�ντα, Ερµ�ς 1979, σ. 89-94.
Γρ�µµατα και τ��νες, τ�. 31-32, 1984 [α1ι�ρωµα]. (Τα περι�δικ* π�υ καταγρ*1�νται

στη 'ι'λι�γρα1�α ε�ναι ειδικ* α1ιερ!µατα στ�υς λ�γ�τ��νες. Στ� ε5�ς δε θα σηµει-
!νεται η �νδει5η [α1ι�ρωµα]).

Η λ�*η, τ�. 21, 1983 (µε κε�µενα των Τ. Hγρα, Γ. Μαριν*κη κ.*.).
Κ$ρ1ης Τ*σ�ς, Ματι�ς στη λ
γ
τε�ν�α τ
υ µεσ
π
λ�µ
υ, Πρ$σπερ�ς 1991, σ. 71-77.
Πιπ�νης Γι*ννης, «Γι!ργ�ς Σαραντ*ρης, � π�ιητ�ς της υπ�ρ'ασης», Ν�α Εστ�α,

τ�. 1758, 2003, σ. 159-161.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/99/8.html

� καθηγητ�ς µπ�ρε� να συµ'�υλευτε� επ�σης τ� ειδικ$ α1ι�ρωµα για τη θ*λασσα τ�υ
περι�δικ�/ Η λ�*η, τ�. 145-146, 1998, π�υ περι��ει ενδια1�ρ�ντα π�ι�µατα και πε4*
Ελλ�νων και 5�νων συγγρα1�ων (Ν. Κα''αδ�α, Φ. Κ$ντ�γλ�υ, Γ. Eειµων*, Π.
Ελυ*ρ, Ε. Μ�ντ*λε κ.*.) και τ�υς συλλ�γικ�/ς τ$µ�υς H Mεσ�γει
ς στην ιστ
ρ�α,
επιµ�λεια David Abulafia, Πατ*κης 2004J Ελλ�δα της θ�λασσας, επιµ�λεια Σπ/ρ�ς
Ασδρα�*ς κ.*., Μ�λισσα 2004. Μια δ�ωρη διδασκαλ�α µε θεµατικ$ επ�κεντρ� τη
θ*λασσα πρ�τε�νει η ∆!ρα Μ�ντη στ� «Μια θαλασσιν� α/ρα της π��ησης � γιατ� �
�δυσσ�ας Ελ/της θα �θελε να στε�λει σ��λε�� τη “µικρ� πρ*σινη θ*λασσα”», Γλ�σ-
σα και Λ
γ
τε�ν�α στην Πρωτ
��θµια και τη ∆ευτερ
��θµια Εκπα�δευση, επιµ�λεια
Κ!στας Μπαλ*σκας, Κ!στας Αγγελ*κ�ς, Μετα��µι� 2005.

ªª ∂∂ §§ √√ ¶¶ √√ ππ ∏∏ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ¶¶ √√ ππ ∏∏ ªª ∞∞ ∆∆ ∞∞   °° ππ ∞∞   ∆∆ ∏∏   ££ ∞∞ §§ ∞∞ ™™ ™™ ∞∞
�δυσσ�α Ελ/τη, «Τ�υ Αιγα��υ», απ$ τη συλλ�γ� Πρ
σανατ
λισµ
�, σε µ�υσικ� τ�υ
Ηλ�α Ανδρι$π�υλ�υ.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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�δυσσ�α Ελ/τη, «Μικρ�ς Κυκλ*δες», απ$ τη συλλ�γ� Τα ρω τ
υ �ρωτα, σε µ�υσι-
κ� Μ�κη Θε�δωρ*κη, ερµηνε/τρια η Ντ$ρα Γιαννακ�π�/λ�υ (1964).
�δυσσ�α Ελ/τη, «Θαλασσιν$ Τρι1/λλι», απ$ την �δια συλλ�γ�, σε µ�υσικ� Λ�ν�υ
Κ$κ�τ�υ και µε ερµηνευτ�ς τη Ρ�να Κ�υµι!τη και τ� Μι�*λη Βι�λ*ρη (1972).
Ν�κ�ς Κα''αδ�ας, π�ι�µατα σε µ�υσικ� Θ*ν�υ Μικρ�/τσικ�υ, στ� δ�σκ� % Σταυ-
ρ�ς τ
υ Ν�τ
υ.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι!ργ�ς Σαραντ*ρης (1908-1941), «Kυπν*µε και η θ*λασσα 5υπν* µα4� µας» (1940),
Π
ι�µατα, επιµ�λεια Γι!ργ�ς Μαριν*κης, τ$µ. 5, Gutenberg 1987, σ. 254.

¡π∫√™-∞§∂•∏™ ∞™§∞¡√°§√À

Αθ�να

∞ª∞§π∞ ∆™∞∫¡π∞

Η π�λη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια1ανε� η πρ�'ληµατικ� σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε την αρνητικ� $ψη των π$λεων
σε δι*1�ρες εκδηλ!σεις της καθηµεριν$τητας και της κ�ινωνικ�ς 4ω�ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
�*εν�-απρ�σωπ� αστικ� περι��λλ�ν
+ντ�ν�ι ρυθµ�� �ω�ς και �γ��ς
Καθηµεριν� �ικ�ν�µικ� συναλλαγ�
Κ�ινωνικ� απ�*/νωση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Με εκ1ραστικ� λιτ$τητα τα δ/� �λιγ$στι�α π�ι�µατα δ/� π�ιητ!ν της µεταπ�λεµι-
κ�ς περι$δ�υ, επ���ς κατ* την �π��α κυρι*ρ�ησε τ� 1αιν$µεν� της µα4ικ�ς �ικ�-
δ$µησης και τσιµεντ�π��ησης των ελληνικ!ν π$λεων, µεταδ�δ�υν καθηµεριν*,
ασ1υκτικ* συναισθ�µατα των ανθρ!πων π�υ 4�υν σε π$λεις. Και τα δ/� π�ι�µατα
ε�ναι παλαι$τερα, ανα1�ρ�νται δηλαδ� σε επ���ς µε µικρ$τερα πρ�'λ�µατα αστι-
κ�π��ησης και κ�ινωνικ�ς απ�5�νωσης, ωστ$σ� τ� δυσ*ρεστ� συνα�σθηµα π�υ
µετα1�ρ�υν, απ$ τη µ�α � Ασλ*ν�γλ�υ µε την εικ$να της απ�γ/µνωσης και απ$ την
*λλη η Τσακνι* µε την εικ$να τ�υ κ�υλ�υριασµ�ν�υ 1ιδι�/, απ�δ�δ�υν µε �νταση
και α5ι�πιστ�α σ/γ�ρ�να πρ�'λ�µατα των π$λεων, $π�υ κυριαρ��/ν η ρ/πανση και
η υπερ�νταση, µε απ�τ�λεσµα τη σωµατικ� και ψυ�ικ� κ$πωση των κατ��κων τ�υς.

[ 1 4 ]
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γ.Θ. Βα1$π�υλ�ς, «Αθ�να» και «Η Π�λιτε�α», Τα π
ι�µατα, Κ�δρ�ς 1996, σ. 29,

162.
2. Μαν$λης Αναγνωστ*κης, «Θεσσαλ�ν�κη, µ�ρες τ�υ 1969 µ.E.» [απ$σπασµα], %

Στ��
ς (1970). Τα Π
ι�µατα, Πλει*ς 1975, σ. 154-155.

Στην 
δ� Αιγ�πτ
υ – πρ�τη π�ρ
δ
ς δε*ι� –
Τ�ρα υψ�νεται τ
 µ�γαρ
 της Τρ�πε�ας Συναλλαγ�ν
Τ
υριστικ� γρα"ε�α και πρακτ
ρε�α µεταναστε�σεως
Και τα παιδ�κια δεν µπ
ρ
�νε πια να πα�*
υνε απ�

τα τ�σα τρ
�
"�ρα π
υ περν
�νε
)λλωστε τα παιδι� µεγ�λωσαν, 
 καιρ�ς εκε�ν
ς π�ρασε π
υ *�ρατε
Τ�ρα πια δε γελ
�ν, δεν ψιθυρ��
υν µυστικ�, δεν εµπιστε�
νται.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ KK HH   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ AA
Eωριστε�τε σε �µ*δες µε σκ�π$ να µελετ�σετε δι*1�ρα 4ητ�µατα γ/ρω απ$ τη δ$µη-
ση και τη λειτ�υργ�α των π$λεων απ$ την αρ�αι$τητα ως τις µ�ρες µας. Η πρ!τη
�µ*δα µπ�ρε� να συλλ�5ει ιστ�ρικ* στ�ι�ε�α για τη δηµι�υργ�α των πρ!των π$λεων,
δ�ν�ντας '*ρ�ς στα α�τια π�υ �δ�γησαν π�λλ�/ς ανθρ!π�υς να εγκατασταθ�/ν σε
αυτ�ς. Η δε/τερη �µ*δα µπ�ρε� να µελετ�σει την κ�ινωνικ� σ/νθεση των κατ��κων
των π$λεων (αστ!ν), µε �µ1αση στην εικ$να π�υ ε��αν �ι π$λεις τ�ν εικ�στ$ αι!να.
Η τρ�τη �µ*δα µπ�ρε� να ε5ετ*σει γενικ$τερα τα πρ�'λ�µατα π�υ αντιµετωπ�4�υν
�ι κ*τ�ικ�ι των σ/γ�ρ�νων π$λεων, µε ειδικ� ανα1�ρ* στις µεγαλ�υπ$λεις. Η τ�ταρ-
τη �µ*δα θα πρ�πει να πρ�τε�νει λ/σεις !στε να 'ελτιωθε� η π�ι$τητα 4ω�ς των
ανθρ!πων π�υ 4�υν στις π$λεις. Παρ�υσι*στε τα π�ρ�σµατα της �ρευν*ς σας στην
τ*5η και συ4ητ�στε περισσ$τερ� για τα ειδικ* πρ�'λ�µατα στη δικ� σας περι���.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αντ�, τ�. 615, 1996.
%δ�ς Παν�ς, τ�. 90, 1997.
Παπαγεωργ��υ Κ!στας Γ., «Αµαλ�α Τσακνι*», Η δε�τερη µεταπ
λεµικ� γενι�,

Σ�κ$λης 2002, σ. 622-631.
Τ
 ∆�ντρ
, τ�. 131-132, 2004, σ. 151-182.
Τσακνι� Αµαλ�α (1932-1984), Εταιρε�α Συγγρα1�ων 1984.
Φραντ4� Hντεια, «Ν�κ�ς-Αλ�5ης Ασλ*ν�γλ�υ», Η δε�τερη µεταπ
λεµικ� γενι�,

Σ�κ$λης 2002, σ. 176-191.
Ειδικ� 'ι'λι�γρα1�α για τη σ��ση της λ�γ�τε�ν�ας µε την π$λη µπ�ρε�τε να 'ρε�τε
στη µελ�τη της Λ�4υς Τσιριµ!κ�υ Λ
γ
τε�ν�α της π�λης, Λωτ$ς 1988 και στα δ/�
α1ιερ!µατα τ�υ περι�δικ�/ Τ
 ∆�ντρ
: «% συγγρα"�ας και η π�λη», τ�. 53-54, 1990
(γρ*1�υν �ι Γ. Ρ�τσ�ς, ∆. Σωτηρ��υ, Στρ. Τσ�ρκας κ.*.) και «Λ�γ
ς και π
ιητικ� για
την π�λη», τ�. 33, 1983 (γρ*1�υν �ι Κ. Παπαγι!ργης, Ρ. Μπαρτ κ.*.).
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς-Αλ�5ης Ασλ*ν�γλ�υ (1931-1996), «Αθ�να», % δ�σκ
λ
ς θ�νατ
ς, Νε1�λη

1985, σ. 22.
Αµαλ�α Τσακνι* (1932-1984), «Η π$λη», Τ
 µπαλκ�νι, Νε1�λη 1982, σ. 16.

∫√™ª∞™ π. Ã∞ƒ¶∞¡∆π¢∏™

�αλασµ�νες γειτ�νι�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να παρακ�λ�υθ�σ�υµε µια αντιπρ�σωπευτικ� εικ$να σ/γ�ρ�νης επαρ�ιακ�ς
π$λης, η �π��α ταλαιπωρε�, πν�γει τ�ν *νθρωπ� µε την πυκν� δ$µηση των π�λυ-
κατ�ικι!ν, την �λλειψη ελε/θερων �!ρων και πρασ�ν�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Π�λυκατ�ικ�α – «Α*ι�π��ηση τ�υ αστικ�6 �7ρ�υ»
Φυλακισµ/να παιδι� – +λλειψη παι�νιδι�6 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
� συγγρα1�ας κινε�ται, µε απ�σπασµατικ$ τρ$π� και π�ιητικ� γρα1�, αν*µεσα στις
µν�µες της παιδικ�ς τ�υ ηλικ�ας και στα τρα/µατα απ$ τη σ/γ�ρ�νη, κακα�σθητη
εικ$να της π$λης µε τις �αλασµ�νες και α1ιλ$5ενες γειτ�νι�ς. Η παρακµ� της παλι*ς
Κα'*λας και η αλ$γιστη µετατρ�π� της σε τσιµεντ�/π�λη τ�π�θετ�/νται �ρ�νικ* στη
δεκαετ�α τ�υ ’70, $ταν, µε ευκαιριακ$ τρ$π� και δ��ως σ�εδιασµ$, η π$λη αν�ικ�δ�-
µ�θηκε στερ�/µενη $�ι µ$ν� τ� ιστ�ρικ�κ�ινωνικ$ της στ�γµα (π$λη καπνεµπ�ρ��υ
και πρ�σ1/γων), αλλ* και τις µελλ�ντικ�ς πρ��πτικ�ς αν*πτυ5�ς της. ∆�σµι�ι και
*µ�ιρ�ι αυτ�ς της καταστρ�1ικ�ς «α5ι�π��ησης» ε�ναι σ�µερα τα 1υλακισµ�να παι-
δι* των π�λυκατ�ικι!ν, τα �π��α, στερηµ�να απ$ τ�υς ελε/θερ�υς �!ρ�υς για τ� παι-
�ν�δι, αγριε/�υν αντ� να ηρεµ�/ν. Τ� ανθ�λ�γηµ�ν� κε�µεν� απαρτ�4�υν τρ�α απ�-
σπ*σµατα απ$ τ� α1�γηµα Μαν�α π�λεως, κ/ρι� �αρακτηριστικ$ των �π��ων ε�ναι η
µνηµ�νικ� αν*κληση της παλι*ς π$λης και της παιδικ�ς ηλικ�ας τ�υ συγγρα1�α, σε
σ/γκριση µε τη σηµεριν�, α1ιλ$5ενη, $ψη της π$λης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι!ργ�ς Σε1�ρης, «Bππι�ς Κ�λων$ς», Τετρ�δι
 Γυµνασµ�των ΒA, Bκαρ�ς 1976, σ. 49.

Τ’ αηδ�νια και τα λι�δεντρα
τα σ�ρωσαν 
ι π
λυκατ
ικ�ες

ι �νθρωπ
ι σκ�ρπισαν εµπρ�ς στις µη�αν�ς.
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Στην κ
ρυ"� τ
υ λ�"
υ �να π
υλ�ρι
κ
�τα�ε αγ�ρω�α �ρα την Αθ�να
�λιµ�ντρισε *ανα�λιµ�ντρισε
και τ’ �κ
υσα να λ�ει «Για�
�»
στυλ�ν
ντας τ’ αυτι� τ
υ.

1πειτα ελε�θερ
 µ’ 
λ�ρθη 
υρ�
γλ�κησε κατ� την κατη"�ρα.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε �ρισµ�να σηµε�α τ�υ απ�σπ*σµατ�ς � συγγρα1�ας σ��λι*4ει τη δυσµεν�

εικ$να της σ/γ�ρ�νης π$λης. Π!ς εκ1ρ*4�νται και τι δηλ!ν�υν τα σ�$λια τ�υ
συγγρα1�α;

2. Τι µπ�ρε� να αλλ*5ει στην π$λη για να 'ελτιωθε� η π�ι$τητα 4ω�ς των ανθρ!-
πων;

3. Π�ι�ς ευθ/νεται για την *σ�ηµη $ψη της π$λης, µε '*ση τα κε�µενα τ�υ Eαρ-
παντ�δη και τ�υ Σε1�ρη;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βασιλικ$ς Βασ�λης, «∆/� αν$µ�ι�ι πε4�γρ*1�ι µε κ�ιν� καταγωγ� [Eαρπαντ�δης

και Α5ι!της]», Εντευκτ�ρι
, τ�. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Γαραντ�/δης Ευριπ�δης, «Aπ$ την πραγµατικ� στην α$ρατη π$λη. K�σµ*ς I. Xαρ-

παντ�δης, Mαν�α Π�λεως» ['ι'λι�κρισ�α], Eντευκτ�ρι
, τ�. 26, 1994, σ. 117-119.
Μικ� Μα�ρη, Λ
γ
τε�νικ� πρ�σωπα της Κα��λας, Θεσσαλ�ν�κη, Εντευκτ�ρι� 1990,

σ. 21.
Παγαν$ς Γ. ∆., «K�σµ*ς I. Xαρπαντ�δης, Mαν�α Π�λεως» ['ι'λι�κρισ�α], Γρ�µ-

µατα και Τ��νες, τ�. 72, 1994, σ. 7-12.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ�σµ*ς Ι. Eαρπαντ�δης (1959), Μαν�α π�λεως, Επικαιρ$τητα 1993, σ. 16-18, 38-39.

π¡¢π∞¡√™ ™π∞∆§

�να παλι� µ�νυµα για τ� σ�γ�ρ�ν� κ�σµ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να πρ�'*λ�υµε την αρµ�νικ� σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε τη 1/ση, απ$ τη σκ�πι*
µ*λιστα κ*π�ι�υ π�υ παλαι$τερα θεωρ�θηκε *γρι�ς και απ�λ�τιστ�ς, εν! σ�µερα
µας διδ*σκει $τι, αν � δυτικ$ς *νθρωπ�ς αγαπ�/σε και σε'$ταν τη 1/ση, θα ε��ε
απ�1ευ�θε� η καταστρ�1� τ�υ 1υσικ�/ περι'*λλ�ντ�ς.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αρµ�νικ� σ�/ση ανθρ7π�υ και �6σης
Σε�ασµ�ς τ�υ �υσικ�6 περι��λλ�ντ�ς
Αδια��ρ�α για τ� �υσικ� περι��λλ�ν
Σ6γκρ�υση των π�λιτισµ7ν

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� κε�µεν� τ�υ Ινδι*ν�υ Σι*τλ, η απ*ντησ� τ�υ στ� α�τηµα τ�υ πρ��δρ�υ των Ηνω-
µ�νων Π�λιτει!ν Αµερικ�ς για την αγ�ρ* της γης των Ινδι*νων, πρ�'*λλει την
πλ�ρη δι*σταση δ/� π�λιτισµ!ν γ/ρω απ$ τ� 4�τηµα της σ��σης τ�υ ανθρ!π�υ µε
τη 1/ση. Απ$ τη µια, � πατρ�παρ*δ�τ�ς π�λιτισµ$ς των Ινδι*νων στηρι4$ταν στην
αρµ�νικ� και ισ�ρρ�πηµ�νη σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε τη 1/ση, η �π��α 'ασι4$ταν
στην πεπ��θηση $τι η 1/ση ε�ναι ιερ� και απαρα'�αστη. Απ$ την *λλη, � π�λιτισµ$ς
των λευκ!ν, των κατακτητ!ν της ν�ας ηπε�ρ�υ, εδρ*4εται στην αντ�ληψη της εκµε-
τ*λλευσης της 1/σης µε στ$�� τη 'ελτ�ωση των υλικ!ν $ρων της 4ω�ς τ�υ ανθρ!-
π�υ. � Ινδι*ν�ς Σι*τλ ��ει επ�γνωση της αδυναµ�ας τ�υ να πρ�στατε/σει τη γη τ�υ,
γνωρ�4ει επ�σης τ�ν πρ�σ�ηµατικ$ �αρακτ�ρα τ�υ αιτ�µατ�ς για αγ�ρ* και αντι-
λαµ'*νεται $τι η υπ�ταγ� των Ινδι*νων στη θ�ληση των παν�σ�υρων λευκ!ν ε�ναι
αναπ$1ευκτη. Αντιτ*σσεται $µως στη λ�γικ� της '�ας  µ’ �να κ�ρυγµα ανθρ!πινης
α5ι�πρ�πειας και σε'ασµ�/ της 1/σης. Τ� κε�µεν� τ�υ Ινδι*ν�υ Σι*τλ µ*ς ενδια-
1�ρει, επειδ� απ�δε��τηκε πρ�1ητικ$: �ι πρ�τρ�π�ς τ�υ πρ�ς τ�υς λευκ�/ς να αγα-
π�σ�υν και να σε'αστ�/ν τη γη, σ�µερα γνωρ�4�υµε $τι δεν εισακ�/στηκαν. Αντ�-
θετα, � δυτικ$ς π�λιτισµ$ς της ανε5�λεγκτης εκµετ*λλευσης των 1υσικ!ν π$ρων
και της επι'�λ�ς τ�υ ανθρ!πιν�υ π�λιτισµ�/ στ� 1υσικ$ περι'*λλ�ν �δ�γησε στην
�ικ�λ�γικ� καταστρ�1�, τις συν�πειες της �π��ας 'ι!ν�υµε.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γ�υ�λιαµ Φ!κνερ, «Τ� ελ*1ι», Η αρκ
�δα, µτ1ρ. Βασ�λης Καλλιπ�λ�της, Ε5*ντας

1980, σ. 148-149.
2. Μ�λπω Α5ι!τη, [Η ψυ�� τ�υ νησι�/], Τ
 σπ�τι µ
υ στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ δηλ!νεται περισσ$τερ� η εντελ!ς δια1�ρετικ�

στ*ση των Ινδι*νων απ�ναντι στη 1/ση, σε σ/γκριση µε τη στ*ση των λευκ!ν;
2. Π�ιες συστ*σεις κ*νει � ερυθρ$δερµ�ς στ�υς λευκ�/ς σε περ�πτωση π�υ απ�-

κτ�σ�υν τη γη τ�υ; Π!ς δικαι�λ�γε�ται αυτ$ τ� ενδια1�ρ�ν τ�υ για την τ/�η της
γης;

3. Η 'αθι* συναισθηµατικ� σ��ση της Α5ι!τη µε τ�ν τ$π� της, τη Μ/κ�ν�, µας
θυµ�4ει την αγ*πη τ�υ Σι*τλ για τη γη τ�υ. Βρε�τε �µ�ι$τητες και δια1�ρ�ς στη
συναισθηµατικ� σ��ση των δ/� συγγρα1�ων, τ�υ Ινδι*ν�υ Σι*τλ και της Α5ι!-
τη, µε τ�ν τ$π� τ�υς.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ�ηγ$ς Σι*τλ, Η ν��τα των Ινδι�νων – Λ�γ
ς τ
υ 1855, µτ1ρ. Αλ$η Σιδ�ρη, Hγρα

2000.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ινδι*ν�ς Σι*τλ, «Qνα παλι$ µ�νυµα για τ� σ/γ�ρ�ν� κ$σµ�» (1855 περ�π�υ) [Απ*-
ντηση τ�υ Ινδι*ν�υ 1/λαρ��υ στ� Φραγκλ�ν� Πηρς], µτ1ρ. R�σιµ�ς Λ�ρεντ4*τ�ς,
Τ
 Β�µα, 16.1.1977.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ� αν�γνωση, σε επ�πεδ� θεµ�των, κ�ινωνικ�6 πρ��ληµατισµ�6 �
συναισθηµατικ�ς δι�θεσης
Με τ�ν πρ!τ� τρ$π� ���υν �δη �ργανωθε� τα π�ι�µατα των Ν.-Α. Ασλ*ν�-
γλ�υ και Α. Τσακνι*. Η συνδυαστικ� αυτ� αν*γνωση, π�υ µπ�ρε� να πραγ-
µατ�π�ιηθε� στη δι*ρκεια µιας διδακτικ�ς !ρας, στ��ε/ει στην αν*πτυ5η της
συγκριτικ�ς ικαν$τητας, καλλιεργε� τ� αισθητικ$ κριτ�ρι� και πρ�ωθε� την
κριτικ� στ*ση των µαθητ!ν. � δε/τερ�ς τρ$π�ς µπ�ρε� να λειτ�υργ�σει ως
πρ��κταση τ�υ πρ!τ�υ. Μπ�ρ�/µε, π.�., να ανα1ερθ�/µε στ� *σ�ηµ� και
περι�ριστικ$ για τα παιδι* '�ωµα της π$λης, µε α1�ρµ� τη διδασκαλ�α τ�υ
α1ηγ�µατ�ς τ�υ Eαρπαντ�δη � σε συσ�ετισµ$ µε τ� π��ηµα «Τι �παι5α στ�
Λα/ρι�» τ�υ Σα''$π�υλ�υ («Πρ�'λ�µατα της σ/γ�ρ�νης 4ω�ς»). Κε�µενα µε
συνα1� πρ�'ληµατισµ$ υπ*ρ��υν επ�σης στην εν$τητα «�ι 1�λ�ι µας τα
4!α», τα �π��α πραγµατε/�νται τη σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε τ� υπ$λ�ιπ�
4ωικ$ �ικ�σ/στηµα. � τρ�τ�ς τρ$π�ς µπ�ρε� να ε1αρµ�στε� κατ* την κρ�ση
τ�υ διδ*σκ�ντ�ς, µε σκ�π$ την εναλλαγ� τ�υ /1�υς και της συναισθηµατικ�ς
δι*θεσης π�υ εµπν�ει η λ�γ�τε�ν�α. Qτσι � 1ιλ$λ�γ�ς ��ει τη δυνατ$τητα να
επιλ�5ει π�ι�µατα π�υ πρ�'*λλ�υν την αισι$δ�5η δι*θεση και τη �αρ* της
4ω�ς (Ελ/της – Σαραντ*ρης) � να συνδυ*σει τη διδασκαλ�α τ�υς µε �µ$θεµα
τραγ�/δια π�υ ���υµε συµπεριλ*'ει ως παρ*λληλα κε�µενα.

2. Α*ι�π��ηση παρ�λληλων κειµ/νων
Αν και η διδασκαλ�α παρ*λληλων κειµ�νων α1�ρ* κυρ�ως την Γ’ τ*5η, η
επ�κλησ� τ�υς µπ�ρε� να ε5υπηρετ�σει συ�ν* τ$σ� τ� �ργ� τ�υ διδ*σκ�ντ�ς
$σ� και τη διε/ρυνση τ�υ πρ�'ληµατισµ�/ � της απ$λαυσης των µαθητ!ν
της Β’ Γυµνασ��υ. Γι’ αυτ$ν τ� λ$γ� 1ρ�ντ�σαµε να καταγρ*ψ�υµε � να
παραθ�σ�υµε αρκετ* ενδεικτικ* παρ*λληλα κε�µενα, τα �π��α, κατ* περ�-
πτωση, µπ�ρ�/ν να �ρησιµ�π�ιηθ�/ν στην τ*5η. Θεωρ�/µε πρ�τιµ$τερ� να
α5ι�π�ιηθ�/ν κε�µενα, τα �π��α ε�τε αναδεικν/�υν τη σ��ση αλληλε5*ρ-
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τησης ανθρ!π�υ και 1/σης π�υ �σ�υε κυρ�ως στ� παρελθ$ν (Βρεττ*κ�ς),
ε�τε ανα1�ρ�νται στη στ�ρηση τ�υ 1υσικ�/ περι'*λλ�ντ�ς π�υ 'ι!νει �
*νθρωπ�ς της π$λης (Γκαν*ς). Καλ$ θα �ταν να συσ�ετιστ�/ν αυτ* τα κε�-
µενα µε παρεµ1ερ�ς υλικ$ απ$ την εν$τητα «�ι 1�λ�ι µας τα 4!α» (Qσε,
Σ�υρ�/νης).

3. ∆ιδακτικ� επ/κταση – ∆ηµι�υργ�α κριτικ�ς στ�σης
� καθηγητ�ς µπ�ρε� να αναθ�σει ευρ/τερες ατ�µικ�ς � �µαδικ�ς εργασ�ες,
µερικ�ς απ$ τις �π��ες µπ�ρε� να α1�ρµ!νται απ$ την αν*γνωση εν$ς συγκε-
κριµ�ν�υ κειµ�ν�υ (π.�., µε α1ετηρ�α την παρ*λληλη διδασκαλ�α των π�ιη-
µ*των για τη θ*λασσα [Σαραντ*ρης, Μπ$ρ�ες] �ι µαθητ�ς µπ�ρ�/ν να
συγκεντρ!σ�υν υλικ$ για τ� δια�ρ�νικ$ και διαπ�λιτισµικ$ δεσµ$ των λα!ν
της Μεσ�γε��υ µε τη θ*λασσα, µελετ!ντας εγκυκλ�παιδικ* λ�µµατα, ιστ�ρ�α
π�λιτισµ�/, τ�πικ�ς παραδ$σεις και τ��νη, � καταγρ*1�ντας καθηµεριν�ς
συν�θειες, $πως η διατρ�1�, � ελε/θερ�ς �ρ$ν�ς, �ι ανθρ!πινες σ��σεις κ.*.)
� να ανα1�ρ�νται γενικ$τερα σε θ�µατα σ/γ�ρ�ν�υ κ�ινωνικ�/ πρ�'ληµατι-
σµ�/. Με α1�ρµ� τη διδασκαλ�α τ�υ κειµ�ν�υ �ι µαθητ�ς µπ�ρ�/ν να ε5ετ*-
σ�υν τα αρνητικ* επακ$λ�υθα απ$ την αλ$γιστη αν*πτυ5η και τα κατανα-
λωτικ* πρ$τυπα τ�υ δυτικ�/ π�λιτισµ�/, $πως π.�., την υπερ'�λικ� �ρ�ση
λιπασµ*των στις αγρ�τικ�ς εκτ*σεις γης � την �µ�ι$µ�ρ1η εικ$να των τσιµε-
ντ�υπ$λεων. � κριτικ$ς πρ�'ληµατισµ$ς των µαθητ!ν θα πρ�πει να επεκτα-
θε� στην αρνητικ� επεν�ργεια π�υ ��ει η *σ�ηµη συµπερι1�ρ* τ�υ ανθρ!π�υ
στα 4!α (µε εστ�αση στα πρ�ανα1ερθ�ντα κε�µενα της εν$τητας).

4. Ευρ6τερες δραστηρι�τητες – Aρ�ση επ�πτικ�6 υλικ�6
�ι µαθητ�ς µπ�ρ�/ν να επεκτε�ν�υν σε δι*1�ρες κατευθ/νσεις την πρ$σληψη
τ�υ κειµ�ν�υ. Μπ�ρ�/ν, π.�., να �ργαν!σ�υν µια µικρ� �ρευνα µε σκ�π$ να
συγκρ�ν�υν την παλαι$τερη µε τη σηµεριν� εικ$να τ�υ �ωρι�/, της γειτ�νι*ς
� της π$λης τ�υς και να ε5αγ*γ�υν συµπερ*σµατα σ�ετικ* µε τ� παρελθ$ν
και τ� µ�λλ�ν τ�υ τ$π�υ τ�υς. Τ� ενδια1�ρ�ν τ�υς µπ�ρε� να στρα1ε� στη
1ωτ�γρ*1ιση δι*1�ρων $ψεων τ�υ τ$π�υ τ�υς, να εντ�π�σ�υν, π.�., τη συν/-
παρ5η τ�υ παλαι�/ και τ�υ ν��υ στα κτ�ρια της περι���ς τ�υς. Q�ει ενδια1�-
ρ�ν επ�σης να κινητ�π�ιηθε� η δηµι�υργικ� δι*θεση των µαθητ!ν µε τη �ρ�ση
εναλλακτικ!ν µ�σων διδασκαλ�ας. Η π�ι�τικ� µ�υσικ� και τα µελ�π�ιηµ�να
π�ι�µατα καλλιεργ�/ν τη σ��ση των µαθητ!ν µε τη λ�γ�τε�ν�α. Καλ$ θα �ταν
να εντα�θ�/ν στη διδακτικ� !ρα ως επιστ�γασµα και πρ��κταση της διδα-
σκαλ�ας. Eρ�σιµ� υλικ$ για τη διδασκαλ�α τ�υ µαθ�µατ�ς µπ�ρε�τε να 'ρε�τε
στην εκπαιδευτικ� π/λη τ�υ ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.gr.
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