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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Σν ζελάξην ζηελ εθαξκνγή ηνπ, σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο, ρξεζηκνπνίεζε ζε 

ζπλδπαζκό ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηε κεησπηθή δηδαζθαιία, ηνλ θαηεπζπλόκελν 

δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε αλά δεύγε (εηαηξηθή). Καζώο ην ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηε 

κέζε πεξίπνπ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο), νη καζεηέο θαη ε 

εθπαηδεπηηθόο ήηαλ εμνηθεησκέλνη ηόζν κε ηηο ίδηεο ηηο κεζόδνπο όζν θαη κε ηνλ 

ζπλδπαζκό ηνπο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ε εθπαηδεπηηθόο δηαηήξεζε ηηο 

νκάδεο πνπ ε ίδηα είρε δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εηζαγσγηθνύ ζελαξίνπ γηα ηελ απηναλαθνξά. Ζ εθαξκνγή ηνπ εηζαγσγηθνύ ζελαξίνπ 

απνηέιεζε ηε δηδαθηηθή βάζε θαη νπζηαζηηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξνύζα 

εθαξκνγή. Οη καζεηέο είραλ γλσξίζεη θαη θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο απηναλαθνξάο, 

γεγνλόο πνπ βνήζεζε ζηελ εκβάζπλζε θαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ καζεηώλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ελώ κπόξεζαλ, κε αξθεηή επηηπρία, λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

ηνπ Ζ/Τ θαη ζπγθεθξηκέλα, κε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), ην 

ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (Powerpoint), ηνλ θπιινκεηξεηή (Internet), 

θαζώο θαη κε ηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο αξρείσλ ζην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ηνπ 

ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο. (Blog). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ηέινο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο (κε 

θνξεηό Ζ/Τ, βηληενπξνβνιέα θαη ερεία).  

Δθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Μαξηάλλα Βελνύηζνπ. Ζ απηναλαθνξηθόηεηα ζε δείγκαηα παξαδνζηαθήο θαη 

κνληέξλαο πνίεζεο, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Α΄ Λπθείνπ, 2013. 
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Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ εληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο 

«Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ. Οη καζεηέο, ζην πιαίζην 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, γλώξηζαλ θαη θαηαλόεζαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο. Γηάβαζαλ πνηήκαηα παξαδνζηαθά θαη 

κνληέξλα, γλώξηζαλ θάπνηνπο πνηεηέο, ελώ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ 

κειέηεζαλ ην ύθνο θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπο, αληηιήθζεθαλ ηνλ δηάινγν πνπ 

αλνίγνπλ νη δεκηνπξγνί κε ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο, θαη ηέινο θαηαλόεζαλ ηνλ ξόιν 

θαη ηελ πξνζθνξά ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο ζηε δσή. 

Σν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ Α΄ θάζε, Πξηλ ηελ αλάγλωζε 

(δύν δηδαθηηθέο ώξεο), νη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ νιηγόιεπηα video θαη 

αλαθάιεζαλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηεο απηναλαθνξάο. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο ηεο Μαξίαο Πνιπδνύξε «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηελ αθνινύζεζαλ, καδί κε ηε ζπδήηεζε πνπ πξνέθπςε αλέδεημαλ 

ηνλ βαζηθό άμνλα ηνπ ζελαξίνπ: απηναλαθνξηθόηεηα–παξαδνζηαθό–κνληέξλν.  

ηε Β΄ θάζε, Κπξίωο αλάγλωζε (ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο), νη καζεηέο ζε νκάδεο 

κειέηεζαλ πνηήκαηα πνηεηηθήο. Ζ θάζε νκάδα κέζα από ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο παξνπζίαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο θαη εμέηαζε ηνλ ξόιν ηεο πνίεζεο θαη ηνπ πνηεηή θαη ηνλ δηάινγν πνπ 

αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπο. Παξάιιεια κε ηελ αλάγλσζε ησλ πνηεηηθώλ θεηκέλσλ, 

παξνπζηάζηεθε ε ζύλδεζε ηεο ηέρλεο ηεο πνίεζεο κε ηελ επνρή ηεο.  

Σέινο, ζηε Γ΄ θάζε (κία δηδαθηηθή ώξα) νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο θαη δεκηνύξγεζαλ έλα αθηέξσκα ζηελ έλλνηα ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο ζηελ 

πνίεζε. Ο ζπλδπαζκόο ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ηεο εηζήγεζεο (κεησπηθή 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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δηδαζθαιία), ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηνπ θαηεπζπλόκελνπ δηαιόγνπ θαη 

ηεο ζπδήηεζεο αλά δεύγε (εηαηξηθή), αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζπλέβαιαλ 

ζηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν ζελάξην είρε σο θύξην ζηόρν νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κε 

πνηνλ ηξόπν θαη γηα πνηνπο ιόγνπο νη πνηεηέο ζπλδηαιέγνληαη κε ηελ ηέρλε ηνπο. Σα 

πνηήκαηα πνηεηηθήο πνπ δηάβαζαλ νη καζεηέο ηνπο βνήζεζαλ λα γλσξίζνπλ ην αμηαθό 

ζύζηεκα ησλ πνηεηώλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θάζε δεκηνπξγόο 

απνηύπσζε απηό ην ζύζηεκα ζην πνηεηηθό ηνπ έξγν (εθθξαζηηθνί ηξόπνη, γιώζζα, 

ύθνο θιπ). ηελ αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο ζπλέβαιε θαη ε 

επηινγή πνηεηηθώλ θεηκέλσλ από δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο. 

Σν ζελάξην δηδαθηηθά ζηεξίρηεθε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη έδσζε 

ζηα κέιε ησλ νκάδσλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο 

κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε δηδάζθνπζα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή εθαξκνγή 

πξνζέδσζε ην ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθόηεηαο θαζώο ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ δηάβαζαλ, εξεύλεζαλ θαη έθξηλαλ πνηήκαηα θαη δεκηνπξγνύο σο 

πξνο ηνλ δηάινγν πνπ αλνίγνπλ κεηαμύ ηνπο. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηώμακε νη καζεηέο: 

 λα θαηαλνήζνπλ πσο ε πνηεηηθή ηέρλε αιιάδεη, θαζώο αιιάδνπλ νη απόςεηο, 

νη ζηάζεηο δσήο, αλά επνρή, αιιά θαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

δηακνξθώλεηαη, 
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 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε ζπλνκηιία, ν δηάινγνο ηνπ θαιιηηέρλε κε ηελ 

ηέρλε ηνπ, απνηειεί κία δηαρξνληθή αλάγθε, ε νπνία απνξξέεη άκεζα είηε από 

ηελ αδπλακία ηνπ πνηεηή απέλαληη ζε δπλάκεηο αλώηεξεο ησλ αλζξσπίλσλ 

(έξσηαο, γεξαηεηά, ζάλαηνο), είηε από ηελ επηζπκία ηνπ λα αληηθαηνπηξίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δεη, 

 λα αληηιεθζνύλ ηηο έλλνηεο παξαδνζηαθό θαη κνληέξλν ζηελ πνίεζε. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηώμακε νη καζεηέο: 

 λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνύλ ζηε δηαθνξνπνίεζε 

παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο, όζνλ αθνξά ζηε κνξθή (γισζζηθέο 

επηινγέο, ζηηρνπξγηθή θιπ) θαη ζην πεξηερόκελν, 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα εθθξαζηηθά κέζα, 

ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ ύθνπο θαη ηεο γιώζζαο (ρξήζε πνηεηηθνύ ή 

θαζεκεξηλνύ ιεμηινγίνπ), πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί θαη λα απνηππσζεί κέζσ 

ησλ πνηεηηθώλ θεηκέλσλ ε ζπλνκηιία πνηεηή-πνηεηηθήο ηέρλεο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηώμακε νη καζεηέο  λα κπνξνύλ: 

 λα εληνπίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

κνληέξλαο πνίεζεο κέζα ζηα πνηεηηθά έξγα πνπ ζα ηνπο δίλνληαλ πξνο 

κειέηε, 

 λα ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηνλ ιόγν, πξνθνξηθό θαη γξαπηό, λα επηιέγνπλ ην 

θαηάιιειν επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ύθνο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέηνπλ ηνλ πξνζσπηθό 

ηνπο ιόγν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηδηαίηεξα ζηε ζπλνκηιία ηνπ πνηεηή σο 

δεκηνπξγνύ κε ηελ ηέρλε ηεο Πνίεζεο,  
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Καζώο αμηνπνηήζεθαλ νη ΣΠΔ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο ηνπ 

ζελαξίνπ, επηδηώμακε νη καζεηέο κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ λα κπνξνύλ: 

 λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο 

αλάινγα κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ηελ έξεπλα (θπιινκεηξεηήο Mozilla 

Firefox, Google Chrome, θ.ά., κεραλή αλαδήηεζεο Google, YouTube),  

 λα αλαδεηνύλ ζηα ειεθηξνληθά ιεμηθά (Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ζηελ 

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα) ηελ εξκελεία θαη ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ (πνηεηηθώλ θαη πεδώλ), 

ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο εθθξαζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, 

 λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ζπκθξαζηηθνύο πίλαθεο ιέμεσλ (Αλεκόζθαια: 

Σπκθξαζηηθνί Πίλαθεο Λέμεωλ γηα Μείδνλεο Νενέιιελεο Πνηεηέο) γηα λα 

δηεπθνιύλνληαη ζηε κειέηε ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ, 

 λα δεκηνπξγνύλ πνιπηξνπηθά θείκελα [πξόγξακκα δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ (Powerpoint)]· ν ζπλδπαζκόο, άιισζηε, ιόγνπ, εηθόλαο, ήρνπ 

παξνπζηάδεη κηα άιιε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, 

 λα επηθνηλσλνύλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ζην ηζηνιόγην ηνπ 

καζήκαηνο θαζώο αλαξηνύλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο (Πξηλ ηελ αλάγλωζε, 

Κπξίωο αλάγλωζε, Μεηά ηελ αλάγλωζε) θαη ζηεξίρηεθε ζηνλ ζπλδπαζκό δηδαθηηθώλ 

κεζόδσλ. Κεληξηθή ζέζε είραλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ε 

κεησπηθή δηδαζθαιία. 

ηελ Α΄ θάζε, Πξηλ ηελ αλάγλωζε, ν θαηεπζπλόκελνο δηάινγνο θαη ε κεησπηθή 

δηδαζθαιία αλέδεημαλ ηνλ ζηόρν θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο ηνπ 

ζελαξίνπ. Ζ Α΄ θάζε (δύν δηδαθηηθέο ώξεο) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο κε θνξεηό Ζ/Τ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέα. Ο 
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ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ, πνπ γξάθηεθε ζηνλ πίλαθα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνβνιή 

ζύληνκσλ video ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθόξκεζε γηα ηνλ θαηεπζπλόκελν δηάινγν 

πνπ ζηεξίρηεθε ζε εξσηήκαηα όπσο ηη είλαη Πνίεζε;, Τη ζεκαίλεη θαηαλνώ ηελ 

Πνίεζε;, Δίλαη ε θαηαλόεζε ηεο Πνίεζεο ππόζεζε πξνζωπηθή; θ.ά. ηε ζπλέρεηα, ην 

πνίεκα ηεο Μαξίαο Πνιπδνύξε «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» απνηέιεζε ηε βάζε γηα λα 

ηεζεί ε έλλνηα ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο ζηελ πνίεζε, παξαδνζηαθή θαη κνληέξλα. 

Γηαβάζακε ην πνίεκα θαη, εζηηάδνληαο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα εθθξάδεη, ―γλσξίζακε‖ ηελ πνηήηξηα 

Μαξία Πνιπδνύξε. 

Ζ Β΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη έηζη είρακε ηα πνηεηηθά θείκελα ζε ςεθηαθή κνξθή αιιά θαη ηελ επρέξεηα ρξήζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, γεγνλόο πνπ βνήζεζε ζηε γξήγνξε 

αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην. ηε Β΄ θάζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε κεησπηθή δηδαζθαιία (εηζήγεζε), όπνηε θξίζεθε 

αλαγθαίν από ηε δηδάζθνπζα, ν θαηεπζπλόκελνο δηάινγνο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηώζεηο, ε εηαηξηθή ζπδήηεζε κε ηελ πξνηξνπή ηεο δηδάζθνπζαο. Οη έμη νκάδεο 

δηάβαζαλ πνηεηηθά θείκελα από έλα επξύ θάζκα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, από 

ηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή θαη ηνπο Φαλαξηώηεο κέρξη ηελ Α΄ Μεηαπνιεκηθή Γεληά. Ζ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πνπ δόζεθε ζηελ θάζε 

νκάδα, ε αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ θαζώο θαη ν δηάινγνο ησλ κειώλ ηεο θάζε 

νκάδαο κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε δηδάζθνπζα βνήζεζαλ ζηελ θαηαλόεζε δύν βαζηθώλ 

δεηεκάησλ: α) πώο έγηλε ε κεηάβαζε από ηελ παξαδνζηαθή ζηε κνληέξλα πνίεζε θαη 

β) πώο αλαδεηθλύεηαη ν δηάινγνο ηνπ πνηεηή κε ηελ πνίεζε ζε δηαρξνληθή αλάγθε. 

Ζ εθπαηδεπηηθόο απάληεζε ζε απνξίεο, θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έδσζε εθείλα ηα γλσζηηθά ζηνηρεία πνπ 

βνήζεζαλ ζηελ απόθηεζε ηεο λέαο γλώζεο θαη νδήγεζαλ ηειηθά ηνπο καζεηέο ζηελ 

απόθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο αληηκεηώπηζαλ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18792/
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θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο, εκβάζπλαλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη παξήγαγαλ ηνλ 

δηθό ηνπο γξαπηό ιόγν. 

Σέινο, ζηε Γ΄ θάζε, Μεηά ηελ αλάγλωζε (κία δηδαθηηθή ώξα), νη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη δεκηνύξγεζαλ έλα κηθξό ςεθηαθό αθηέξσκα ζηελ 

απηναλαθνξηθόηεηα ζηε λενειιεληθή πνίεζε. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

ε ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα κπνύκε ζην εξγαζηήξην ησλ 

πνηεηώλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ πνηεηηθό ηνπο ιόγν αλαθεξόκαζηε ζηελ 

επίθιεζε ηνπ Οκήξνπ πξνο ηε Μνύζα, σο παξάδεηγκα ηνπ δηαιόγνπ πνπ θάζε 

πνηεηήο αλνίγεη κε ηελ ηέρλε ηεο Πνίεζεο. Έηζη, αληηιακβαλόκαζηε όηη ην 

δεκηνύξγεκα, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πνίεκα, γελληέηαη από κηα ζπλερή, 

«αέλαε», ζα ιέγακε, επηθνηλσλία πνηεηώλ θαη πνηεκάησλ. 

Οη έθεβνη ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο ζπρλά αλαθέξνληαη ζηνλ δηάινγν ηεο ηέρλεο 

κε ηε δσή θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηόο εθθξάδεηαη. Γηα απηό θαη επηιέρηεθε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ επηδηώμακε λα κειεηήζνπκε ηνλ 

δηάινγν πνίεζεο θαη πνηεηή, όπσο απηόο απνηππώλεηαη ζε πνηήκαηα παξαδνζηαθά 

θαη κνληέξλα ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο. Δληάμακε δε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ 

ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε», πνπ 

δηδάζθεηαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ, ζύκθσλα κε ην Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ελόηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε 

λενειιεληθή πνίεζε» ηνπ Νένπ Π. γηα ηε Λνγνηερλία ηεο Α΄ Λπθείνπ. Έρεη σο 

θεληξηθό ζέκα ηελ απηναλαθνξηθόηεηα, δειαδή ηνλ δηάινγν ησλ πνηεηώλ κε ηελ 

ηέρλε ηνπο. Ζ αλάγλσζε πνηεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν γξαθήο θαη πνπ εθθξάδνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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ην ίδην ζέκα, ηελ Πνίεζε, θαλέξσζε ζηνπο καζεηέο πσο ν πνηεηηθόο ιόγνο κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

Ζ Πνίεζε θαλεξώλεηαη έηζη σο αλάγθε ππνθεηκεληθή αιιά θαη ζπιινγηθή θαη 

γηα απηό απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ν δηάινγνο πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνλ 

Πνηεηή σο δεκηνπξγό θαη ηελ Πνίεζε σο Σέρλε, θαζώο δελ εληάζζεηαη ζηα ζηελά 

όξηα ελόο ινγνηερληθνύ ξεύκαηνο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 κεραλή αλαδήηεζεο (Google) θαη θπιινκεηξεηήο (Mozilla Firefox, Google 

Chrome, θ.ά.). Οη καζεηέο κε ηε ρξήζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο 

επηζθέθζεθαλ ηνλ δηαδηθηπαθό ρώξν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. 

Υξεζηκνπνίεζαλ ην ειεθηξνληθό Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηεο Πύιεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θάπνηεο έλλνηεο κε απώηεξν ζθνπό ηελ 

αθνκνίσζή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηε ζπλέρεηα ζηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό 

ηνπο ιόγν. ηνλ ίδην δηαδηθηπαθό ηόπν πινεγήζεθαλ ζηηο Φεθίδεο γηα ηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελόηεηα Αλεκόζθαια: Σπκθξαζηηθνί 

Πίλαθεο Λέμεωλ γηα Μείδνλεο Νενέιιελεο Πνηεηέο θαη κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ (πνηεηήο, πνίεκα, πνίεζε θιπ) αλαδήηεζαλ θαη 

δηάβαζαλ απηναλαθνξηθά πνηήκαηα, θαηαλνώληαο έηζη: α) ηνλ ξόιν ηεο 

πνίεζεο, β) ηελ άπνςε ή ηηο απόςεηο πνπ νη πνηεηέο δηαηππώλνπλ γηα ηελ 

πνίεζε θαη γ) ηνλ δηθό ηνπο ξόιν σο πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ. Οη καζεηέο 

επηζθέθζεθαλ, επίζεο, ηνλ δηαδηθηπαθό ρώξν ηνπ YouTube θαη 

παξαθνινύζεζαλ ζπγθεθξηκέλα ζύληνκα απνζπάζκαηα video ή videoclips, ηα 

νπνία βνήζεζαλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ εκβάζπλζε ζε έλλνηεο, 

θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο ή ζηίρνπο. 
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 Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ: νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ παξήγαγαλ 

ζπλεξγαηηθά γξαπηό ιόγν. Αληηιήθζεθαλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

πξόγξακκα ζηε δηακόξθσζε ηνπ γξαπηνύ ηνπο ιόγνπ κέζα από ην κηθξό 

ςεθηαθό αθηέξσκα ζηελ απηναλαθνξηθόηεηα, πνπ δεκηνύξγεζαλ ζηε Γ΄ θάζε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ.  

 Πξόγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint): νη καζεηέο 

δεκηνύξγεζαλ πνιπηξνπηθά θείκελα. Ο ζπλδπαζκόο ιόγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηδηόηππνπ ειεθηξνληθνύ ιόγνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο), εηθόλαο, ήρνπ θαη θίλεζεο θαιιηέξγεζε ηελ 

θξηηηθή, δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ.  

 Ηζηνιόγην: νη καζεηέο αλήξηεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, επραξηζηήζεθαλ ην 

γεγνλόο πσο ην κάζεκα έρεη ην δηθό ηνπ ηζηνιόγην, αιιά δελ 

εθκεηαιιεύηεθαλ ηε δπλαηόηεηα πνπ ηνπο δόζεθε λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα 

ζπλεξγαζηνύλ θαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.  

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ: 

Αλδξέαο Λαζθαξάηνο, «Πξνβόδηζκα». 

Αιέμαλδξνο νύηζνο, «Δπηζηνιή πξνο ηνλ βαζηιέα ηεο Διιάδνο Όζσλα». 

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ: 

Νίθνο Δγγνλόπνπινο, «Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ηζπαλνύ πνηεηνύ Φεληεξίθν Γθαξζία 

Λόξθα ζηηο 19 Απγνύζηνπ ηνπ 1936 κέζα ζην ραληάθη ηνπ Κακίλν ληε ια Φνπέληε». 

Κ.Γ. Kαξπσηάθεο, «Δίκαζηε θάηη…». 

Κ.Γ. Kαξπσηάθεο, «Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο πνηεηέο ησλ αηώλσλ». 

Γηώξγνο αξαληάξεο, «Γελ είκαζηε πνηεηέο ζεκαίλεη…». 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6368/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6382/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6382/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6382/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6382/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3562,14851/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3562,14853/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14879/
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ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ  

Βηθηώξηα Θενδώξνπ, «Δγθώκην» (απόζπαζκα). 

Σίηνο Παηξίθηνο, «Οθεηιή». 

Μίιηνο αρηνύξεο, «Ο ζηξαηηώηεο πνηεηήο». 

Λνγνηερληθά θείκελα άιιωλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ: 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Λπθείνπ Θεωξεηηθήο θαηεύζπλζεο-Θεηηθήο θαηεύζπλζεο 

επηινγήο. 

Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο, «Δπίινγνο». 

Σίηνο Παηξίθηνο, «ηίρνη-2». 

Μαξία Πνιπδνύξε, «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο». 

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό: 

Βίληεν  

«Γηαηί δηαβάδνπκε πνίεζε;» [απόζπαζκα από ηελ ηαηλία Ο θύθινο ησλ ρακέλσλ 

πνηεηώλ (Αγγιηθόο ηίηινο: Dead poets society), Peter Weir, 1989 (πεγή: 

www.youtube.com)] 

«Καηαλνώληαο ηελ Πνίεζε» [απόζπαζκα από ηελ ηαηλία Ο θύθινο ησλ ρακέλσλ 

πνηεηώλ (Αγγιηθόο ηίηινο: Dead poets society), Peter Weir, 1989 [πεγή: 

www.youtube.com] 

Σξαγνύδηα  

«Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» από ηνλ δίζθν Τξαγνύδηα γηα ηνπο κήλεο, ζηίρνη: Μαξία 

Πνιπδνύξε, κνπζηθή: Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ, εξκελεία: Διεπζεξία Αξβαληηάθε, 

Polydor Records, 1996. 

«Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο πνηεηέο ησλ αηώλσλ», από ηνλ δίζθν Καξπωηάθεο, ζηίρνη: 

Κώζηαο Καξπσηάθεο, κνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο, εξκελεία: Βαζίιεο 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Minos-Emi, 1984. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17264/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17272/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17226/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18795/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18795/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18792/
https://www.youtube.com/watch?v=x2FE5VpnRyY
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WS-JgoDK-l8
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9IKwQiCevOs
https://www.youtube.com/watch?v=9IKwQiCevOs
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Ηζηνζειίδεο  

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, Λεμηθό ηεο θνηλήο λενειιεληθήο 

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, Αλεκόζθαια: πκθξαζηηθνί Πίλαθεο Λέμεσλ γηα 

Μείδνλεο Νενέιιελεο Πνηεηέο  

Γιδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ Φάζε-Πξηλ ηελ αλάγλωζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

1
ε
 θαη 2

ε
 ώξα 

Γνπιέςακε ζηε ζρνιηθή ηάμε ζηελ νινκέιεηα. Απαξαίηεηνο ήηαλ ν Ζ/Τ κε ζύλδεζε 

ζην δηαδίθηπν θαη ν βηληενπξνβνιέαο κε δύν ερεία. Γξάςακε ζηνλ πίλαθα ηνλ ηίηιν 

ηνπ ζελαξίνπ «Ζ απηναλαθνξηθόηεηα ζε δείγκαηα παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο 

πνίεζεο» θαη ε δηδάζθνπζα κνίξαζε ζηα παηδηά έλα κηθξό αλζνιόγην πνηεκάησλ 

πνηεηηθήο
1
 θαη ην θνηλό θύιιν εξγαζίαο.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ δύν νιηγόιεπηα απνζπάζκαηα από 

ηελ ηαηλία Ο θύθινο ηωλ ρακέλωλ πνηεηώλ κε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύο ππόηηηινπο 

«Γηαηί δηαβάδνπκε Πνίεζε;» θαη «Καηαλνώληαο ηελ Πνίεζε». Ακέζσο κεηά, ηέζεθαλ 

ηα εξσηήκαηα ηη είλαη Πνίεζε; Τη ζεκαίλεη θαηαλνώ ηελ Πνίεζε; Δίλαη ε θαηαλόεζε 

ηεο Πνίεζεο ππόζεζε πξνζωπηθή; Η θαηαλόεζε ηεο Πνίεζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνθεηκεληθή αλάγλωζε; Υπάξρνπλ θαλόλεο/θξηηήξηα κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

δηαβάδνπκε ηελ πνίεζε; Οη καζεηέο δηαηύπσζαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη θαηέιεμαλ από 

θνηλνύ ζηε δηαπίζησζε πσο ε θαηαλόεζε ζηελ Πνίεζε είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ 

απόιαπζε θαη ηε ζπγθίλεζε θαη πσο δελ πξόθεηηαη γηα κεηξήζηκν κέγεζνο. Έηζη 

νδεγήζεθαλ ζην εξώηεκα: πνηα ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ 

απόιαπζε ηεο Πνίεζεο; Ζ ηάμε εθδήισζε ηελ έληνλε επηζπκία λα παξαθνινπζήζεη 

                                                           
1
 Σν αλζνιόγην πεξηιάκβαλε όια ηα πνηήκαηα πνπ νη καζεηέο ζα δηάβαδαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ. 

Έηζη, ε νινκέιεηα είρε κπξνζηά ηεο αξθεηά πνηήκαηα πνηεηηθήο. ε ζπλδπαζκό κε ην αλζνιόγην, ην 

νπνίν ε δηδάζθνπζα είρε δώζεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εηζαγσγηθνύ ζελαξίνπ γηα ηελ 

απηναλαθνξηθόηεηα, νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα δηαβάζνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό πνηεκάησλ 

πνηεηηθήο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε πιένλ λα εληνπίδνπλ ηνλ δηάινγν ηνπ πνηεηή κε ηελ ηέρλε ηνπ. Βι. 

ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ζην Parartima ην αξρείν micro_anthologio_poiisis_B. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=x2FE5VpnRyY
https://www.youtube.com/watch?v=WS-JgoDK-l8
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νιόθιεξε ηελ ηαηλία, θαζώο νη καζεηέο δελ ηελ γλώξηδαλ αιιά ηα απνζπάζκαηα ηνύο 

άξεζαλ θαη θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο πνίεζεο δεκηνύξγεζε ην θαηάιιειν θιίκα 

κάζεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα εληαρζεί ε απηναλαθνξηθόηεηα θαη νη 

όξνη «παξαδνζηαθό» θαη «κνληέξλν». Έηζη, ην επόκελν βήκα ήηαλ λα κνηξαζηεί ζηελ 

νινκέιεηα ην πνίεκα ηεο Μαξίαο Πνιπδνύξε «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο». Με ηε 

βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα θαη ησλ ερείσλ νη καζεηέο άθνπζαλ ην πνίεκα 

κεινπνηεκέλν. Ζ κεινπνίεζε άξεζε ζηνπο καζεηέο, αλ θαη αξρηθά ηνπο μάθληαζε, 

ίζσο επεηδή ηα κνπζηθά ηνπο αθνύζκαηα είλαη δηαθνξεηηθά, όπσο είπαλ. 

ηελ εξώηεζε αλ γλσξίδνπλ ή έρνπλ δηαβάζεη γηα ηελ πνηήηξηα Μαξία 

Πνιπδνύξε απάληεζαλ πσο δελ ηε γλσξίδνπλ θαη δελ έρνπλ δηαβάζεη πνηήκαηά ηεο. 

Ζ δηδάζθνπζα παξνπζίαζε ηελ πνηήηξηα θαη ηελ επνρή ηεο
2
 θαη δηάβαζε κεξηθά 

πνηήκαηα (ελδεηθηηθά) από ηα Άπαληα ηεο Μ. Πνιπδνύξε
3
. Ζ πξώηε παξαηήξεζε ησλ 

παηδηώλ κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ ήηαλ πσο ε Μ. Πνιπδνύξε αθνινπζεί 

πνιινύο θαλόλεο ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε νινκέιεηα εζηίαζε ζην «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» θαη 

επεζήκαλε πσο ν ζηίρνο «Γελ ηξαγνπδώ, παξά γηαηί κ’ αγάπεζεο» (1
νο

 ζηίρνο ηνπ 

πνηήκαηνο) δεζπόδεη ζε όιν ην πνίεκα. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ ηε ζρέζε αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο κεηαμύ ησλ ξεκάησλ «κ’ αγάπεζεο» (αίηην) θαη «ηξαγνπδώ» 

(απνηέιεζκα) θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αγάπε/έξσηαο ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ ην νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ πνηήκαηνο, ελώ, ζεκείσζαλ, 

παξάιιεια, όηη ην ξήκα «ηξαγνπδώ» δειώλεη ηελ επηζπκία ηεο πνηήηξηαο λα 

εθθξάζεη κε έληνλν ηξόπν ην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο. Έλαο καζεηήο δηαπίζησζε όηη 

«ε αγάπε ηεο πνηήηξηαο παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ πνηήκαηνο» θαη κηα καζήηξηα 

                                                           
2
 Βι. ην αξρείν polidouri_parousiasi_a_fasi ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ. 

3
 Σα Άπαληα ηεο Μ. Πνιπδνύξε, ε κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία Βξέρεη θωο ηνπ Κσζηή Γθηκνζνύιε 

θαη ην Ηκεξνιόγην ηνπ 2005-αθηέξωκα ζηε Μαξία Πνιπδνύξε ησλ εθδόζεσλ Μεηαίρκην βξίζθνληαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ δηώξνπ ζηελ αίζνπζα, κε ζηόρν νη καζεηέο λα ηα δνπλ θαη λα ηα 

θπιινκεηξήζνπλ, όπσο θαη έγηλε. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18792/
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απζόξκεηα θαη θσλαρηά δηαηύπσζε ηε ζθέςε ηεο «άξα έρνπκε έλα αθόκε 

απηναλαθνξηθό πνίεκα».  

Αθνινύζσο, κειεηήζακε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Μ. 

Πνιπδνύξε γηα λα εθθξάζεη ηνλ ςπρηθό ηεο θόζκν
4
. Αλαθεξζήθακε ζηε ζηηρνπξγία 

ηεο Μ. Πνιπδνύξε (κέηξν, ζηίρνο, νκνηνθαηαιεμία) θαη εληάμακε ηνλ πνηεηηθό ηξόπν 

ηεο ζηε Νενξνκαληηθή ρνιή. Οη καζεηέο ραξαθηήξηζαλ ην πνηεηηθό θείκελν 

«παξαδνζηαθό», αληιώληαο ζηνηρεία από ηελ ηερληθή αιιά θαη ην πεξηερόκελό ηνπ. 

Καηά ην δίσξν ηεο Α΄ θάζεο ε εθαξκνγή ζηεξίρζεθε ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο κε ηνλ θαηεπζπλόκελν δηάινγν. Έηζη, έγηλε ε απαξαίηεηε 

αλάθιεζε ηεο γλώζεο από ην πξνεγνύκελν εηζαγσγηθό ζελάξην γηα ηελ έλλνηα ηεο 

απηναλαθνξάο θαη δόζεθαλ  λέα ζηνηρεία. Ζ Α΄ θάζε έθιεηζε κε ηελ ππελζύκηζε 

ζηελ νινκέιεηα πσο ην θύιιν εξγαζίαο έπξεπε λα νινθιεξσζεί ζην ζπίηη, θαζώο 

απαηηνύζε ρξόλν
5
. 

Β΄ Φάζε-Κπξίωο αλάγλωζε (3 δηδαθηηθέο ώξεο) 

Ζ Β΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ εθαξκόζηεθε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, θαζώο κε 

απηήλ ηελ επηινγή είρακε άκεζε πξόζβαζε: α) ζηελ ςεθηαθή κνξθή ησλ πνηεηηθώλ 

θεηκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη β) ζην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), 

γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε ηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο. 

ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο Β΄ θάζεο αμηνπνηήζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο αιιά θαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία (εηζήγεζε), όπνηε θξίζεθε αλαγθαίν από 

ηε δηδάζθνπζα. Παξάιιεια, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο νη νκάδεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηε ζπδήηεζε αλά δεύγε (εηαηξηθή), κε ηελ πξνηξνπή ηεο 

δηδάζθνπζαο, θαζώο θαη ηνλ θαηεπζπλόκελν δηάινγν. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

εθαξκόζηεθε κε ηε δεκηνπξγία έμη νκάδσλ ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Ζ εθπαηδεπηηθόο 

όξηζε ηηο νκάδεο θαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ όξηζαλ έλαλ γξακκαηέα θαη έλαλ 

                                                           
4
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν a_fasi_1_drastiriotita. 

5
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην a_fasi_2_drastiriotita. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ απηναλαθνξηθόηεηα ζε δείγκαηα παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο 

πνίεζεο» 

 

ειίδα 17 από 45 

 

ζπληνληζηή, ν νπνίνο είρε θαη ηελ επζύλε ηεο αλάξηεζεο ησλ εξγαζηώλ ζην 

ηζηνιόγην.  

Οη καζεηέο δηάβαζαλ πνηεηηθά θείκελα, επηιεγκέλα κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα 

θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, μεθηλώληαο από ηελ 

Δπηαλεζηαθή ρνιή θαη θζάλνληαο κέρξη ηελ Α΄ Μεηαπνιεκηθή Γεληά. Καηά 

ζπλέπεηα, νη καζεηέο, κε ηε κειέηε θαη ηελ εθπόλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

παξαθνινύζεζαλ ηε κεηάβαζε από ηελ παξαδνζηαθή ζηε κνληέξλα πνίεζε θαη 

θαηαλόεζαλ όηη ε ζπλνκηιία ηνπ πνηεηή κε ηελ ηέρλε ηνπ είλαη κία δηαρξνληθή 

αλάγθε. Κάζε νκάδα κειέηεζε δύν πνηεηηθά θείκελα, έλα ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο 

θαη έλα ηεο κνληέξλαο, θαη εθπόλεζε δύν ή ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε εθπαηδεπηηθόο είρε ξόιν 

ζπκβνπιεπηηθό θαη θαζνδεγεηηθό: έιπζε απνξίεο, αλαθάιεζε παιαηά γλώζε θαη 

έδσζε λέα ζηνηρεία πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, ζηελ αξρή θάζε ώξαο πξνέβε, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, ζε ζύληνκεο παξνπζηάζεηο (πεξίπνπ δέθα ιεπηώλ) ησλ 

πνηεηώλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνινύληαλ νη νκάδεο Απηό έγηλε πξνθεηκέλνπ όινη νη 

καζεηέο λα γλσξίζνπλ όινπο ηνπο δεκηνπξγνύο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 3
ε
 δηδαθηηθή 

ώξα ε δηδάζθνπζα παξνπζίαζε ηνπο πνηεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ νκάδαο, Αλδξέα 

Λαζθαξάην, Μίιην αρηνύξε, Αιέμαλδξν νύηζν θαη Μηράιε Καηζαξό, ηελ 4
ε
 

δηδαθηηθή ώξα ηνπο πνηεηέο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ νκάδαο, Κώζηα Καξπσηάθε θαη Σίην 

Παηξίθην, θαη ηελ 5
ε
 δηδαθηηθή ώξα ηνπο πνηεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ νκάδαο, Βηθησξία 

Θενδώξνπ, Γηώξγν αξαληάξε, Νίθν Δγγνλόπνπιν θαη Μαλόιε Αλαγλσζηάθε. 

3
ε
, 4

ε
 θαη 5

ε
 ώξα 

Οη νκάδεο δνύιεςαλ σο εμήο: ε Α΄ νκάδα δηάβαζε ηα πνηήκαηα «Πξνβόδηζκα» ηνπ 

Αλδξέα Λαζθαξάηνπ θαη «Ο ζηξαηηώηεο πνηεηήο» ηνπ Μίιηνπ αρηνύξε θαη 

δξαζηεξηνπνηήζεθε πάλσ ζε απηή ηε βάζε (θύιιν εξγαζίαο). Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ε δηδάζθνπζα ρξεζηκνπνίεζε ηελ εηζήγεζε (κεησπηθή δηδαζθαιία) θαη 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ απηναλαθνξηθόηεηα ζε δείγκαηα παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο 

πνίεζεο» 

 

ειίδα 18 από 45 

 

παξνπζίαζε έλα ζύληνκν πνξηξέην γηα ηνπο δύν πνηεηέο
6
. Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα 

ηεο νκάδαο αλαθεξόηαλ ζηα κνξθηθά γλσξίζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ. Οη 

καζεηέο εληόπηζαλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ ην πξώην πνίεκα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε θαη ην δεύηεξν ζηε κνληέξλα θαη 

ζπκπιήξσζαλ ηνλ πίλαθα πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ην θύιιν εξγαζίαο. Ζ δεύηεξε 

δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ε ζύληαμε ελόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηνπ 

πίλαθα απηνύ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ.  

Με ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ε νκάδα εζηίαζε ζην ζέκα ηεο 

απηναλαθνξηθόηεηαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο ζεκείσζαλ όηη ν Α. Λαζθαξάηνο 

απνηύπσζε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλεζπρία ζηνπο ζηίρνπο ηνπ, ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν γηα λα αθππλίζεη ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ, θαη παξαηήξεζαλ 

όηη νη ζηίρνη απηνί εθθξάδνπλ ην ζάξξνο θαη ηελ θαζαξόηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ. Γηα ηνλ 

Μ. αρηνύξε ηόληζαλ ηδηαίηεξα όηη αλαδεηθλύεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ ζε πεξίνδν 

πνιέκνπ, θαη κάιηζηα εκθπιίνπ
7
. Ζ αλάξηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζην ηζηνιόγην 

έγηλε από ηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο.  

Ζ Β΄ νκάδα δηάβαζε έλα απόζπαζκα από ην πνίεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ νύηζνπ 

«Δπηζηνιή πξνο ηνλ βαζηιέα ηεο Διιάδνο Όζσλα» θαη ην πνίεκα «Όηαλ» ηνπ 

Μηράιε Καηζαξνύ (θύιιν εξγαζίαο). Ζ νκάδα, πξηλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δήηεζε βνήζεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ από ην 

πνίεκα ηνπ Α. νύηζνπ («ιεηκώλαο», «όκκαηα», «ζνύξηα», «σδνπνηνί», «ςόγνπο», 

«δνθηκσηέξνπο») θαη δήηεζε δηεπθξηλίζεηο γηα θάπνηα νλόκαηα πνπ δελ ήηαλ γλσζηά 

ζηνπο καζεηέο.  

Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νκάδαο είρε σο αληηθείκελν ηε γιώζζα θαη ηε 

ζηηρνπξγία ησλ πνηεκάησλ. Αξρηθά, ε νκάδα εληόπηζε ιέμεηο πνηεηηθέο θαη ιέμεηο 

θαζεκεξηλέο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, νη καζεηέο δήηεζαλ βνήζεηα γηα ηελ 

                                                           
6
 Βι. ό.π. ην parousiasi_dimiourgon_B_fasi. 

7
 Βι. ό.π. ηα αξρεία A1_omada_b_fasi θαη Α1_omada_2_b_fasi. 
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θαηαλόεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θαη ζην ζεκείν απηό ε εθπαηδεπηηθόο 

αλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλα ζηε ρξήζε ησλ ιεμηθώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξνληθώλ. 

Απεπζύλζεθε ζε όιεο ηηο νκάδεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα έδεημε ζηνπο 

καζεηέο ην Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη 

ηελ Αλεκόζθαια πνπ «δίλεη πξόζβαζε ζην πνηεηηθό έξγν ζεκαληηθώλ Διιήλσλ 

πνηεηώλ ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νύ

 αηώλα». ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα σο πξνο ηνλ ζρνιηαζκό ηεο γιώζζαο θαη ηε ζηηρνπξγηθή ησλ 

πνηεκάησλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο παξαηήξεζαλ όηη ε γισζζηθή θαη ζηηρνπξγηθή 

επεμεξγαζία ησλ πνηεκάησλ ηνύο δηεπθόιπλε ζηελ θαηάηαμε θαη αηηηνιόγεζε ησλ 

πνηεκάησλ σο  παξαδνζηαθώλ ή κνληέξλσλ.  

Με ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ε νκάδα εξεύλεζε ην ζέκα ηεο 

απηναλαθνξηθόηεηαο. ην πνίεκα ηνπ Αι. νύηζνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ππνγξάκκηζαλ ηε ζπλνκηιία ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ κε ηελ πνίεζε θαη κε 

πνιινύο άιινπο πνηεηέο, ζπλνκηιία ε νπνία θαλέξσλε ηελ επηζπκία ηνπ λα είλαη έλαο 

από απηνύο. Με ηελ πξώηε αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Μηράιε Καηζαξνύ, 

ζεκείσζαλ ηηο δηαθνξέο από ην πνίεκα ηνπ νύηζνπ, ηόζν σο πξνο ηε κνξθή, όζν 

θαη σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη εληόπηζαλ ηε ζπλνκηιία ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ 

κε ηελ ηέρλε ηεο Πνίεζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο «Πάιη 

ζαο δίλσ όξακα»
8
. Ζ αλάξηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζην ηζηνιόγην έγηλε από ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο. 

Ζ Γ΄ Οκάδα δηάβαζε ηα πνηήκαηα «Δίκαζηε θάηη…» ηνπ Κ. Γ. Καξπσηάθε θαη 

«Οθεηιή» ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ (θύιιν εξγαζίαο). Αθνύ έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ 

πνηεηώλ, ε νκάδα άξρηζε λα εθπνλεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

νκάδαο έδσζε ηελ επθαηξία ζηε δηδάζθνπζα λα παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζνλέηνπ ζε όιεο ηηο νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, πξνέηξεςε ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

ζπκβνπιεπηνύλ ην Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξωλ ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή γηα ηελ 

                                                           
8
 Βι. ό.π. ηα Β1_omada_B_fasi θαη Β1_omada_2_B_fasi. 
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νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ νκάδα δηάβαζε παξάιιεια ηα δύν πνηήκαηα θαη 

ζπλέθξηλε ηελ πνηεηηθή, ηελ ηερληθή θαη ην πεξηερόκελό ηνπο. Έγξαςαλ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη αλέζεζαλ ηελ αλάξηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζην ηζηνιόγην 

ζηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο. 

Με ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ε νκάδα εξεύλεζε ην ζέκα ηεο 

απηναλαθνξηθόηεηαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο μερώξηζαλ από ην πνηεηηθό θείκελν ηνπ 

Κώζηα Καξπσηάθε ηνπο δύν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο «καο δηώρλνπλε ηα πξάγκαηα, θη ε 

πνίεζηο/ είλαη ην θαηαθύγην πνπ θζνλνύκε». Ζ νκάδα εληόπηζε ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο ηελ απάλζξσπε πξαγκαηηθόηεηα πνπ βίσζε ν πνηεηήο, 

ππνγξάκκηζε ηελ πνίεζε σο ην θαηαθύγην πνπ απνδεηνύλ νη πνηεηέο θαη αλέδεημε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Κ. Καξπσηάθεο ρξεζηκνπνίεζε ηα ζύκβνια ζην πνίεκα. ε ό,ηη 

αθνξά ην πνίεκα ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ, ε νκάδα έδεημε λα αληηιήθζεθε θαιύηεξα ηε 

ζρέζε πνίεζεο θαη πνηεηή θαη ζεκείσζε ηελ άκεζε «νθεηιή» ηνπ πνηεηή λα απνδίδεη 

κε ηα πνηήκαηά ηνπ ηνλ εξσηζκό ησλ ζπληξόθσλ ηνπ
9
. Ζ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ 

ζην ηζηνιόγην έγηλε από ηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο.  

Ζ Γ΄ νκάδα δηάβαζε ηα πνηήκαηα «Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο πνηεηέο ησλ 

αηώλσλ» ηνπ Κ. Γ. Καξπσηάθε θαη «ηίρνη, 2» ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ (θύιιν 

εξγαζίαο). Αθνύ έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ πνηεηώλ, ε νκάδα μεθίλεζε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νκάδαο έδσζε ηελ 

επθαηξία λα παξνπζηαζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπαιάληαο ζε όιεο ηηο νκάδεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε δηδάζθνπζα ζπκβνύιεπζε ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ην Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξωλ ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή γηα ηνλ ζρνιηαζκό πνπ 

δεηνύζε ε πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Ζ νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ην 

ιεμηθό θαη κε πξσηνβνπιία ησλ κειώλ ηεο άθνπζε θαη ηελ κεινπνίεζε ηεο 

κπαιάληαο από ηνλ Μίθε Θενδσξάθε. Οη καζεηέο ηεο νκάδαο δήηεζαλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηνπο πνηεηέο Βεξιέλ, Οπγθό, Πόε, Μπνληιέξ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κπαιάληα, 

                                                           
9
 Βι. ό.π. ηα G1_omada_B_fasi θαη G2_omada_B_fasi. 
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θαη κε αθνξκή ηηο εξσηήζεηο ηεο νκάδαο ε δηδάζθνπζα απεπζύλζεθε ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο θαη έδσζε ην πνηεηηθό ζηίγκα ησλ δεκηνπξγώλ.  

Ζ ζύγθξηζε ησλ δύν πνηεκάησλ δε δεκηνύξγεζε δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. 

Δληόπηζαλ ακέζσο, θπξίσο κε βάζε ηα εμσηεξηθά κνξθηθά γλσξίζκαηα, πνην από ηα 

δύν πνηήκαηα είλαη θνληά ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε θαη πνην ζηε κνληέξλα.  

Χο πξνο ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα, πνπ αθνξνύζε ζην ζέκα ηεο 

απηναλαθνξηθόηεηαο, ε νκάδα ζπδήηεζε αξθεηά ηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ 

πνηήκαηνο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ εληόπηζε θαη θαηαλόεζε ηελ 

αληίθαζε ηεο ζηξνθήο θαη ην λόεκα ηεο κπαιάληαο. Μέζα από ηε ζπδήηεζε απηή 

αλαδείρζεθε έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνίεζεο ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε, ε 

ακθηζπκία. Γηεξεπλώληαο ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη γηα ηελ πνίεζε ν Παηξίθηνο ζην 

δηθό ηνπ πνίεκα, νη καζεηέο έθαλαλ κηα αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, ε νπνία ηνπο 

νδήγεζε ζε κία ζπλέληεπμε ηνπ πνηεηή· ε νκάδα ζεώξεζε όηη έπξεπε λα 

θαηαγξαθνύλ ηα ιόγηα ηνπ
10

. Ζ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην έγηλε από ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο. 

Ζ Δ΄ νκάδα δηάβαζε ηα πνηήκαηα «Δγθώκην» ηεο Βηθησξίαο Θενδώξνπ θαη 

«Γελ είκαζηε πνηεηέο ζεκαίλεη…» ηνπ Γηώξγνπ αξαληάξε (θύιιν εξγαζίαο). Αθνύ 

έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ πνηεηώλ, ε νκάδα μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Με ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα νη καζεηέο ηεο νκάδαο ζρνιίαζαλ ηε 

γιώζζα, ην ύθνο θαη ην πεξηερόκελν ησλ πνηεκάησλ. Οη καζεηέο ππνγξάκκηζαλ ηε 

βνεζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηίηινπ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ελώ δε ζπλάληεζαλ 

δπζθνιίεο ζηνλ ζρνιηαζκό ηεο γιώζζαο θαη ηνπ ύθνπο. Από ηελ παξάιιειε 

αλάγλσζε ησλ δύν πνηεκάησλ δηαπίζησζαλ ηηο νκνηόηεηέο ηνπο, θπξίσο σο πξνο ηε 

γιώζζα, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, σο πξνο ην πεξηερόκελν: ην πνίεκα ηεο 

πνηήηξηαο Βηθησξίαο Θενδώξνπ είλαη έλα εθηελέο εγθώκην ηεο κεηέξαο ηεο, ελώ ην 

πνίεκα ηνπ αξαληάξε είλαη έλα ππθλό θείκελν θηινζνθηθνύ ζηνραζκνύ. Έηζη, 
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νινθιεξώζεθαλ ε πξώηε θαη ε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα, ελώ ηα ζπκπεξάζκαηα 

γξάθηεθαλ ζε αξρείν Word. Ο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο είρε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

αλάξηεζεο ηνπ θεηκέλνπ ζην ηζηνιόγην. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νκάδαο αθνξνύζε ην ζηνηρείν ηεο 

απηναλαθνξηθόηεηαο ζηα δύν πνηήκαηα. Ζ νκάδα δηαπίζησζε όηη ε πνηήηξηα 

Βηθησξία Θενδώξνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ πνίεζε θαη έπιεμε ηνλ πξνζσπηθό ηεο ύκλν 

(εγθώκην) ζηε κεηέξα ηεο, ελώ ν πνηεηήο Γηώξγνο αξαληάξεο είδε ηελ πνίεζε σο 

έλαλ ζπλερή αγώλα θαη ηνπο πνηεηέο σο αγσληζηέο πνπ κάρνληαη κε επηκνλή σο ην 

ηέινο. ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο νκάδαο δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηεο δηδάζθνπζαο, ε 

νπνία, ζε ξόιν ζπκβνύινπ, δηάβαζε καδί κε ηελ νκάδα ηελ κηθξή εηζαγσγή ζηελ 

πνίεζε ηεο Βηθησξίαο Θενδώξνπ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο πνηήηξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

κε θαηεπζπλόκελν δηάινγν, ε νκάδα δηεξεύλεζε ηε ζύλδεζε ηεο ηέρλεο ηεο Πνίεζεο 

κε ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα
11

. Οη εξγαζίεο ηεο νκάδαο αλαξηήζεθαλ ζην ηζηνιόγην 

από ηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο.  

Ζ η΄ νκάδα δηάβαζε ηα πνηήκαηα «Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ηζπαλνύ πνηεηνύ 

Φεληεξίθν Γθαξζία Λόξθα ζηηο 19 Απγνύζηνπ ηνπ 1936 κέζα ζην ραληάθη ηνπ 

Κακίλν ληε ια Φνπέληε» ηνπ Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ θαη «Δπίινγνο» ηνπ Μαλόιε 

Αλαγλσζηάθε (θύιιν εξγαζίαο). Ζ νκάδα μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νκάδαο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο 

δηδάζθνπζαο, θαζώο νη καζεηέο δελ γλώξηδαλ ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά γεγνλόηα ησλ 

πεξηόδσλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα πνηήκαηα. Με αθνξκή ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο 

ηνπ Ν. Δγγνλόπνπινπ, ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζίαζε ζύληνκα εξγνβηνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ Ηζπαλνύ πνηεηή Φεληεξίθν Γθαξζία Λόξθα θαη αλαθέξζεθε ζηνλ 

ζάλαηό ηνπ, ν νπνίνο απαζρόιεζε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηεο επνρήο γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ηνλ «Δπίινγν» ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε, ε δηδάζθνπζα ζεκείσζε 

όηη αλήθεη ζηα πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967 θαη 
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή Ο Σηόρνο. ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα θαηέγξαςε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο γηα ην ύθνο ησλ δύν θεηκέλσλ, ελώ νινθιήξσζε κε επθνιία θαη ηε 

δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα, θαζώο δηέθξηλε κε ζαθήλεηα ηηο ζέζεηο γηα ηελ πνίεζε πνπ 

πξνβάιινπλ ηα δύν πνηήκαηα θαη ζρνιίαζε ηελ απηναλαθνξηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα έδσζε κηα δεύηεξε επθαηξία ζηε δηδάζθνπζα λα 

παξνπζηάζεη ηελ Αλεκόζθαια ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή γιώζζα. Σόζν ηα κέιε ηεο 

νκάδαο όζν θαη όινη νη καζεηέο, θαηά ηελ πινήγεζε ζηνλ ζπκθξαζηηθό πίλαθα 

ιέμεσλ ηνπ πνηεηή Μαλόιε Αλαγλσζηάθε, έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

δηάβαζαλ αξθεηά πνηήκαηα. Ζ πινήγεζε έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ν ρξόλνο ώζηε λα νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηόηεηα έγθαηξα, 

όπσο θαη ζπλέβε
12

. 

Καηά ην δηδαθηηθό ηξίσξν ηεο Κπξίωο αλάγλωζεο, νη νκάδεο εμέθξαζαλ θαη 

αληάιιαμαλ ηηο απόςεηο ηνπο, ηηο νπνίεο θαηέγξαςαλ ζε θείκελα κηθξήο έθηαζεο, 

κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη δηαιόγνπ. Δπηθνηλώλεζαλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. 

Πινεγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν, θπξίσο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή 

Γιώζζα θαη ελδηαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ Αλεκόζθαια θαη γηα ηνλ ξόιν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπκθξαζηηθώλ πηλάθσλ ιέμεσλ, όπσο θαη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ε δσή θαη ην έξγν ησλ πνηεηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. 

Υξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα λα γξάςνπλ ηα 

θείκελα ηνπο θαη έηζη δηεπθνιύλζεθε ε αλάξηεζε ζην ηζηνιόγην.  

Ζ ζπγγξαθή ησλ κηθξώλ θεηκέλσλ ήηαλ γηα ηε δηδάζθνπζα θαη έλαο ηξόπνο 

αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ αηνκηθά. Οη νκάδεο ήηαλ νιηγνκειείο θαη ήηαλ θαλεξό 

πνηνο καζεηήο ζπκκεηείρε ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή θαη πνηνο όρη. Απηό ηνλίζηεθε από 

ηελ αξρή ηνπ ζελαξίνπ θαη έηζη νη καζεηέο πνπ αδηαθόξεζαλ ήηαλ ιίγνη. Σν ζέκα 

έδεημε λα ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο θαη ε ζπκκεηνρή ήηαλ κεγάιε θαη ελδηαθέξνπζα.  
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Γ΄ Φάζε-Μεηά ηελ αλάγλωζε (1 δηδαθηηθή ώξα) 

6
ε
 ώξα 

Καηά ηε Γ΄ θάζε, Μεηά ηελ αλάγλωζε, γηα ηελ νπνία αθηεξώζεθε κία δηδαθηηθή ώξα, 

ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ νκάδα είρε νξίζεη ην κέινο πνπ ζα 

έθαλε ηελ παξνπζίαζε. Οη εξγαζίεο παξνπζηάζηεθαλ δηνξζσκέλεο θαη απνηέιεζαλ 

ηελ αθνξκή γηα κηα αθόκε ζπδήηεζε γηα ηνλ δηάινγν πνπ θάζε δεκηνπξγόο αλνίγεη κε 

ηελ Σέρλε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, νη εξγαζίεο –εκπινπηηζκέλεο θαη κε νπηηθό πιηθό 

(θσηνγξαθίεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο, πνξηξέηα ησλ πνηεηώλ)– απνζεθεύζεθαλ ζε 

κνξθή pdf θαη κε ηε ρξήζε ηνπ http://www.flipsnack.com/ δεκηνπξγήζεθε έλα κηθξό 

ειεθηξνληθό αθηέξσκα ζηελ απηναλαθνξηθόηεηα, ην νπνίν αλαξηήζεθε ζην 

ηζηνιόγην
13

. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄ ΦΑΣΗ Ππιν ηην ανάγνυζη ( 1
η
 και 2

η
 διδακηική ώπα, κοινό)  

 

Μαξία Πνιπδνύξε, «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο». 

Δηζαγσγηθά: 

Ζ Μαξία Πνιπδνύξε έδεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αηώλα. ηε ζύληνκε δσή ηεο βίσζε 

ζπγθηλήζεηο, πνπ πνιινί, αλ θαη δνπλ πνιιά ρξόληα, δελ θαηαθέξλνπλ λα δήζνπλ: 

«έδεζε πάληα ζαλ ιεύηεξνο άλζξσπνο θαη ζαλ ηέηνηνο πέζαλε…. θιεξή Μαξία, 

όπσο ε δσή. Γιπθηά όπσο ν ζάλαηνο. Με ηη δίςα γηα δσή, κε ηη απόγλσζε 

δηαζθέδαδε. θνηεηλή Μαξία!…»
14

. 

Σν πνίεκα «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» αλήθεη ζηε ζπιινγή Οη ηξίιηεο πνπ 

ζβήλνπλ πνπ εθδίδεηαη ην 1928, όηαλ ε Μαξία Πνιπδνύξε έρεη επηζηξέςεη από ην 

Παξίζη θαη ζπλερίδεη ηε λνζειεία ηεο ζην λνζνθνκείν «σηεξία» ηεο Αζήλαο.  

Αλήθεη ε Μαξία Πνιπδνύξε ζηε Νενξνκαληηθή ρνιή, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζε 

ξνκαληηθέο θαη ζπκβνιηζηηθέο θαηαβνιέο θαη επεδίσμε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ην ιπξηθό ζηνηρείν 

ηνπ ζηίρνπ. «Οιόθιεξε ε πνηεηηθή ηεο, νξκεκθπηηθή θαη αλαδηνξγάλσηε θαηά ηα 

άιια, ζηεξίδεηαη ζηνπο εθθξαζηηθνύο ηνληζκνύο θαη γεληθόηεξα ζηελ ερεηηθή 

εθθξαζηηθόηεηα ηνπ ζηίρνπ. Οη ηνληζκνί δηαγξάθνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηηο 

απνρξώζεηο ηνπ αηζζήκαηνο, θαη ην αίζζεκα δίλεη ηνλ πξνζσπηθό ραξαθηήξα ζηε 

θσλή ηεο θαη απερεί ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο επνρήο…»
15

. 

Ζ Μαξία Πνιπδνύξε «έδεζε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαη ζηελ πνίεζε ηεο 

άθεζε λα πεξάζεη κόλνλ ό,ηη επέηξεπε ε πνηεηηθή ζπληαγή: ηνπ λενξνκαληηζκνύ ην 

πάζνο γηα δσή, ην πάζνο γηα ηνλ έξσηα, ηε ζπληξηβή γηα ό,ηη δελ έδεζε, ηε 
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 Κ. ηεξγηόπνπινο ,[1982], Πεξηδηαβάδνληαο, η. Α΄, Αζήλα, Κέδξνο, 161. 
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θζαξηόηεηα, ηε ζθηά ζαλάηνπ, ηνλ ίδην ην ζάλαην. Οηηδήπνηε άιιν ζεσξνύληαλ 

αληηπνηεηηθό….»
16

. 

 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ δηαβάζνπκε ηε ζηξνθή 

«…Μόλν γηαηί ηά κάηηα ζνπ κέ θύηηαμαλ 

κέ ηήλ ςπρή ζηό βιέκκα, 

πεξήθαλα ζηνιίζηεθα ηό ὑπέξηαην 

ηῆο ὕπαξμήο κνπ ζηέκκα, 

κόλν γηαηί ηά κάηηα ζνπ κέ θύηηαμαλ…», 

πξνζπαζνύκε λα γξάςνπκε θαη εκείο ζηίρνπο κε ζέκα ηα «κάηηα».  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο ηνπ πνηήκαηνο «Μόλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» ηεο 

Μαξίαο Πνιπδνύξε, δεκηνπξγνύκε κία παξνπζίαζε ζηελ νπνία, κε ζπλδπαζκό 

εηθόλαο θαη ιόγνπ, απνηππώλνπκε ηελ πξνζσπηθή καο αλάγλσζε. Απνηππώλνπκε 

ζηίρνπο ή ζηξνθέο. 

                                                           
16

 Μ. Πνιπδνύξε, [1982], Άπαληα, Αζήλα: Αζηέξη, ζ. 14. 
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Β΄ ΦΑΣΗ Κςπίυρ ανάγνυζη (3
η
, 4

η
, 5

η
 διδακηική ώπα)  

Α΄ Ομάδα  

Αλδξέαο Λαζθαξάηνο «Πξνβόδηζκα»  

Μίιηνο αρηνύξεο «Ο ζηξαηηώηεο πνηεηήο».  

Δηζαγσγηθά: 

Ο Αλδξέαο Λαζθαξάηνο από ηε θύζε ηνπ ήηαλ ζπηλζεξνβόιν πλεύκα, άλζξσπνο 

ηδηαίηεξα αλήζπρνο, έμππλνο θαη εηνηκόινγνο. Τπήξμε έληνλα ζαηηξηθόο θαη 

ακεηαθίλεηνο ζηηο απόςεηο ηνπ, παξαδίδνληαο έξγα πνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε 

ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Σν γεγνλόο όηη δε δίζηαδε λα εθθξάδεη ειεύζεξα θαη 

αλεπεξέαζηα ηηο απόςεηο ηνπ ζηειηηεύνληαο ηελ ππνθξηζία απνηέιεζε ηελ θύξηα 

αηηία γηα ηε θπιάθηζε, ηνπο δησγκνύο θαη ηνπο αθνξηζκνύο πνπ ππέζηε, θπξίσο από 

ηελ εθθιεζία αιιά θαη από ηνπο δηάθνξνπο ζηγόκελνπο ηεο επνρήο ηνπ. 

Τπήξμε καζεηήο ηνπ Αλδξέα Κάιβνπ, ελώ γλώξηζε θαη ηνλ Γηνλύζην νισκό, 

ν νπνίνο επεξέαζε ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. Δμέδσζε αξθεηέο ζαηηξηθέο εθεκεξίδεο, 

όπσο ηνλ Λύρλν, θαπηεξηάδνληαο αδηαθξίησο ηελ αλεζηθόηεηα, ηελ αδηθία, ηελ 

ππνθξηζία. Πνιιέο θνξέο θαηαθέξζεθε ελαληίνλ ησλ πνιηηηθώλ θαη ηεο αληθαλόηεηάο 

ηνπο, ελώ πνιέκεζε ηελ απζαηξεζία ηεο ζξεζθεπηηθήο αξρήο.  

Ο Μίιηνο αρηνύξεο ήηαλ δηζέγγνλνο ηνπ γλσζηνύ λαπκάρνπ ηνπ 1821 

Γεσξγίνπ αρηνύξε. Θεσξείηαη ζήκεξα σο έλαο από ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνύο 

πνηεηέο ηεο κεηαπνιεκηθήο ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνίεζήο ηνπ είλαη: α) κηα πνηεηηθή γξαθή έθδεια αληηιπξηθή, β) ην θάζε πνίεκα 

απνηειεί θαη κηα ηζηνξία, πνπ κέζα από ηηο αιιεπάιιειεο εηθόλεο εθθξάδεη θάπνην 

κήλπκα θαη γ) ην παξάινγν. ηελ πνίεζε ηνπ αρηνύξε ην παξάινγν ζηεξίδεηαη ζην 

πιηθό ηεο αιήζεηαο ζ' έλα παξάδνμν ζρήκα.  

Έρνληαο δηαβάζεη θαη ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ επεμεξγαδόκαζηε ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6368/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17226/
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1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Ο Αλδξέαο Λαζθαξάηνο θαη ν Μίιηνο αρηνύξεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ινγνηερληθέο γεληέο. Αθνύ εληνπίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά κνξθηθά γλσξίζκαηα ησλ 

πνηεκάησλ ηνπο, ζπκπιεξώλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Μοπθικά εξωηεπικά 

γνωπίζμαηα 

Α.ΛΑΚΑΡΑΣΟ  

ΠΡΟΒΟΓΗΜΑ 

Μ. ΑΥΣΟΤΡΖ 

Ο ΣΡΑΣΗΧΣΖ 

ΠΟΗΖΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μοπθικά εζωηεπικά 

γνωπίζμαηα  

 

 

 

 

  



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ απηναλαθνξηθόηεηα ζε δείγκαηα παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο 

πνίεζεο» 

 

ειίδα 29 από 45 

 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Δίλαη ηα παξαπάλσ πνηήκαηα παξαδνζηαθά ή κνληέξλα; Αηηηνινγνύκε ηελ απάληεζή 

καο ζε κία ζύληνκε παξάγξαθν 60-70 ιέμεσλ.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ δηαβάζνπκε ηα δύν πνηήκαηα πνπ καο δόζεθαλ, γξάθνπκε κία παξάγξαθν 

απαληώληαο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: πώο ν θαζέλαο από ηνπο πνηεηέο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ξόιν ηεο πνίεζεο; Δίλαη ηα πνηήκαηα απηναλαθνξηθά  θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 
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Β΄ Ομάδα  

Αιέμαλδξνο νύηζνο: «Δπηζηνιή πξνο ηνλ βαζηιέα ηεο Διιάδνο Όζσλα 

[απόζπαζκα]» 

Μηράιεο Καηζαξόο, «Όηαλ» 

Δηζαγσγηθά:  

Ο Αιέμαλδξνο νύηζνο (Κσλζηαληηλνύπνιε 1803-Αζήλα 1868) ήηαλ θαλαξηώηεο 

ξνκαληηθόο πεδνγξάθνο, ζαηηξηθόο πνηεηήο θαη ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο ηεο Α΄ 

Αζελατθήο ρνιήο. Σν ινγνηερληθό έξγν ηνπ έρεη θπξίσο ζαηηξηθό ραξαθηήξα 

ζέινληαο λα παξνπζηάζεη ηα «θαθώο θείκελα» αιιά θαη λα «δηδάμεη», 

αλαδεηθλύνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδε ην λενζύζηαην ειιεληθό θξάηνο. 

ηόρνο ηεο ζάηηξάο ηνπ ήηαλ ε πνιηηηθή θαη νη πνιηηηθνί αιιά θαη θαηαζηάζεηο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο.  

Ο Μηράιεο Καηζαξόο έθαλε ηελ πξώηε ηνπ εκθάληζε ζηα γξάκκαηα κέζα από 

ην πεξηνδηθό Γηάπιαζε ηωλ Παίδωλ. Έιαβε κέξνο ζην Αιβαληθό Έπνο, σο 

αεξνπόξνο, ελώ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο αγσλίζηεθε κέζα από ηηο γξακκέο ηνπ 

ΔΑΜ. Αλήθεη ζηνπο πνηεηέο ηεο Α΄ Μεηαπνιεκηθήο Γεληάο. Έδεζε όια ηα δξακαηηθά 

γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ ην μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη εμέθξαζε 

ηελ αλεζπρία θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηηο εηδηθόηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα κ’ έλαλ πνηεηηθό ιόγν θαζαξά αληηεμνπζηαζηηθό. 

Αθνύ ζπκβνπιεπηνύκε θαη ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ επεμεξγαδόκαζηε 

ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Γηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ηα πνηήκαηα πνπ καο δόζεθαλ κε ζθνπό λα εληνπίζνπκε 

πέληε πνηεηηθέο θαη πέληε θαζεκεξηλέο ιέμεηο.  

ηε ζπλέρεηα, ζρνιηάδνπκε ηε γιώζζα  θαη ηε ζηηρνπξγηθή ησλ πνηεκάησλ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6382/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6382/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17234/
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηελ απάληεζή καο γηα ηε γιώζζα θαη ηε ζηηρνπξγηθή ησλ 

πνηεκάησλ, επεμεξγαδόκαζηε ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία έξρεηαη σο 

ζπλέρεηα ησλ γισζζηθώλ θαη ζηηρνπξγηθώλ παξαηεξήζεώλ καο. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Έρνληαο ππόςε ηηο πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο, αο θαηαηάμνπκε ηα πνηήκαηα από ην 

πην παξαδνζηαθό ζην πην κνληέξλν. Αηηηνινγνύκε ηελ απάληεζή καο ζε κία 

παξάγξαθν 60 πεξίπνπ ιέμεσλ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…. 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Γηα πνην ζθνπό άξαγε γξάθηεθαλ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάδνπκε; Δίλαη 

απηναλαθνξηθά θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο ζην θαζέλα από απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Γ΄ Ομάδα 

Κώζηαο Καξπσηάθεο, «[Δίκαζηε θάηη…]» 

Σίηνο Παηξίθηνο, «Οθεηιή»  

Δηζαγσγηθά: 

Ζ πνίεζε ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε απνηειεί ζεκαληηθό ζηαζκό ζηελ ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ κεζνπνιέκνπ (1920-1930) 

θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνίεζεο είλαη ε ςπρηθή θνύξαζε θαη κηα δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. «Κάζε πξαγκαηηθόηεο κνύ είλαη απνθξνπζηηθή» 

έγξαςε ν ίδηνο. Έδεζε θαη έγξαςε ζε κηα επνρή πνπ ζεκαδεύηεθε από ηελ ηξαγσδία 

ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ γεληά ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηε γεληά ηνπ Παιακά, 

πνπ παξαθνινπζεί ηνπο αγώλεο ηνπ έζλνπο θη αγσλίδεηαη γηα ηελ αλαγέλλεζή ηνπ, 

δελ θεληξίδεηαη από παξόκνηα ηδαληθά αιιά δηαθαηέρεηαη από απαηζηόδνμε δηάζεζε, 

έλα αίζζεκα αλίαο θαη κηα ειαηησκέλε αληίζηαζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ο Κώζηαο 

Καξπσηάθεο απνηύπσζε ζηελ πνίεζή ηνπ κε γλεζηόηεηα, εηιηθξίλεηα αιιά θαη 

νμύηεηα όια απηά ηα βηώκαηα θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηειεπηαία πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή 

Διεγεία θαη ζάηηξεο (1927). Ξεθίλεζε ζαλ πνηεηήο πνπ έγξαθε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ ζπκβνιηζκνύ. ηελ ηειεπηαία ηνπ όκσο ζπιινγή παξαηεξνύκε κηα ζεκαληηθή 

ζηξνθή: ν ζηίρνο ηνπ κηκείηαη ηελ νκηιία, ραιαξώλεη θαη ζπάδεη, γηα λα κπνξέζεη λα 

κεηαδώζεη ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ πνηεηή, πνπ θηάλεη πνιιέο θνξέο ζην 

ζαξθαζκό θαη ηε ζάηηξα.  

Ο Σίηνο Παηξίθηνο αλήθεη ζηελ Α΄ Μεηαπνιεκηθή Γεληά θαη εθθξάδεη ζηελ 

πνίεζή ηνπ ηα βηώκαηα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο. 

Ζ πνίεζή ηνπ, άιινηε αηζηόδνμε κε αγσληζηηθή δηάζεζε θαη άιινηε απαηζηόδνμε, 

δξακαηνπνηεί άκεζα ηηο κλήκεο ηνπ θαη εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή εζηθή ηνπ πνηεηή σο 

πξνο ηα γεγνλόηα πνπ ηνλ ζεκάδεςαλ.  

Αθνύ ζπκβνπιεπηνύκε θαη ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, επεμεξγαδόκαζηε 

ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3562,14851/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17272/
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1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Γηαβάδνπκε ην πνίεκα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε «[Δίκαζηε θάηη…]» θαη ζρνιηάδνπκε 

ηε ζηηρνπξγηθή, ην κέηξν θαη ηνπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ δηαβάζνπκε ην πνίεκα ηνπ Κ. Καξπσηάθε, «[Δίκαζηε θάηη…]», έλα άξηην 

ζνλέην, ην ζπγθξίλνπκε κε ην πνίεκα ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ «Οθεηιή» (πεξηερόκελν–

ηερληθή). Πνύ εληνπίδνπκε δηαθνξέο θαη πνύ νθείινληαη απηέο;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο, είκαζηε πηα ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπκε ην πώο αληηιακβάλνληαη νη πνηεηέο Κώζηαο Καξπσηάθεο θαη Σίηνο 

Παηξίθηνο ηνλ ξόιν ηνπ πνηεηή θαη ηεο πνίεζεο; Μπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα 

ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα απηναλαθνξηθά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν Word κε ηηο απαληήζεηο καο. Θα δηεπθνιύλνπκε ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο.  
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Γ΄ Ομάδα 

Κώζηαο Καξπσηάθεο, «Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο πνηεηέο ησλ αηώλσλ» 

Σίηνο Παηξίθηνο, «ηίρνη-2»  

Δηζαγσγηθά: 

Ζ πνίεζε ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε απνηειεί ζεκαληηθό ζηαζκό ζηελ ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ κεζνπνιέκνπ (1920-1930) 

θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνίεζεο είλαη ε ςπρηθή θνύξαζε θαη κηα δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. «Κάζε πξαγκαηηθόηεο κνύ είλαη απνθξνπζηηθή» 

έγξαςε ν ίδηνο. Έδεζε θαη έγξαςε ζε κηα επνρή πνπ ζεκαδεύηεθε από ηελ ηξαγσδία 

ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ γεληά ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηε γεληά ηνπ Παιακά, 

πνπ παξαθνινπζεί ηνπο αγώλεο ηνπ έζλνπο θη αγσλίδεηαη γηα ηελ αλαγέλλεζή ηνπ, 

δελ θεληξίδεηαη από παξόκνηα ηδαληθά αιιά δηαθαηέρεηαη από απαηζηόδνμε δηάζεζε, 

έλα αίζζεκα αλίαο θαη κηα ειαηησκέλε αληίζηαζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ο Κώζηαο 

Καξπσηάθεο απνηύπσζε ζηελ πνίεζή ηνπ κε γλεζηόηεηα, εηιηθξίλεηα αιιά θαη 

νμύηεηα όια απηά ηα βηώκαηα θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηειεπηαία πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή 

Διεγεία θαη ζάηηξεο (1927). Ξεθίλεζε ζαλ πνηεηήο πνπ έγξαθε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ ζπκβνιηζκνύ. ηελ ηειεπηαία ηνπ όκσο ζπιινγή παξαηεξνύκε κηα ζεκαληηθή 

ζηξνθή: ν ζηίρνο ηνπ κηκείηαη ηελ νκηιία, ραιαξώλεη θαη ζπάδεη, γηα λα κπνξέζεη λα 

κεηαδώζεη ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ πνηεηή, πνπ θηάλεη πνιιέο θνξέο ζην 

ζαξθαζκό θαη ηε ζάηηξα.  

Ο Σίηνο Παηξίθηνο αλήθεη ζηελ Α΄ Μεηαπνιεκηθή Γεληά θαη εθθξάδεη ζηελ 

πνίεζή ηνπ ηα βηώκαηα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο. 

Ζ πνίεζε ηνπ, άιινηε αηζηόδνμε κε αγσληζηηθή δηάζεζε θαη άιινηε απαηζηόδνμε, 

δξακαηνπνηεί άκεζα ηηο κλήκεο ηνπ θαη εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή εζηθή ηνπ πνηεηή σο 

πξνο ηα γεγνλόηα πνπ ηνλ ζεκάδεςαλ.  

Αθνύ ζπκβνπιεπηνύκε θαη ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, επεμεξγαδόκαζηε 

ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3562,14853/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18795/
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1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ δηαβάζνπκε ην πνίεκα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε «Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο 

πνηεηέο ησλ αηώλσλ», ζρνιηάδνπκε ηηο επηινγέο ηνπ πνηεηή σο πξνο ην κέηξν, ηε 

ζηηρνπξγηθή θαη ηε ρξήζε ζπκβόισλ, ιακβάλνληαο ππόςε πσο ε κπαιάληα απνηειεί 

έλα απζηεξό κεηξηθό είδνο.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ ζρνιηάζακε πνίεκα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε «Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο 

πνηεηέο» σο πξνο ην κέηξν, ηε ζηηρνπξγηθή θαη ηα ζύκβνια, θαη δηαβάζακε θαη ην 

πνίεκα ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ «ηίρνη-2», κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ηα πνηήκαηα κε 

θξηηήξην ηνπο όξνπο παξαδνζηαθό θαη κνληέξλν. Πνην ζα ιέγακε όηη είλαη πην θνληά 

ζηελ παξαδνζηαθή πνίεζε θαη γηαηί;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο, είκαζηε πηα ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπκε ην πώο αληηιακβάλνληαη νη πνηεηέο Κώζηαο Καξπσηάθεο θαη Σίηνο 
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Παηξίθηνο ηνλ ξόιν ηνπ πνηεηή θαη ηεο πνίεζεο; Μπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα 

ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα απηναλαθνξηθά θαη γηα πνην ιόγν;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............... 

Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν Word κε ηηο απαληήζεηο καο. Θα δηεπθνιύλνπκε ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο. 
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Δ΄ Ομάδα 

Βηθησξία Θενδώξνπ, «Δγθώκην» 

Γηώξγνο αξαληάξεο, «Γελ είκαζηε πνηεηέο ζεκαίλεη…» 

Δηζαγσγηθά: 

Ζ Βηθησξία Θενδώξνπ, ραξαθηεξηζηηθή εθπξόζσπνο ηεο Α΄ Μεηαπνιεκηθήο Γεληάο, 

πξνέθηεηλε ηελ πνίεζή ηεο πέξα από ηνλ απόερν ηεο "ήηηαο" ηνπ νξάκαηνο ηεο γεληάο 

ηεο, αηελίδνληαο ιπξηθά ηνλ αγσληδόκελν άλζξσπν ηεο Ηζηνξίαο κέζα από ην δένο 

ηνπ θαη ηε κνλαμηά ηνπ απέλαληη ζηνλ ρξόλν. Ζ πνίεζε ηεο Βηθησξίαο Θενδώξνπ 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ απιόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Ο Γηώξγνο αξαληάξεο ππήξμε πξσηνπνξηαθόο πνηεηήο γηα ηα δεδνκέλα ησλ 

ηδεώλ πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηνπο αζελατθνύο 

ινγνηερληθνύο θύθινπο. Τπήξμε ιάηξεο ηεο ιεγόκελεο "θαζαξήο πνίεζεο". Έρνληαο 

γλώζε ησλ επξσπατθώλ δηαλνεηηθώλ θαη αηζζεηηθώλ ξεπκάησλ, ρξεζηκνπνίεζε ζηα 

πνηήκαηά ηνπ ηνλ ειεύζεξν ζηίρν, ελώ ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ πεξηέιαβε 

πξνβιεκαηηζκνύο πνπ έιθνπλ ηελ επηξξνή ηνπο από ηελ ηηαιηθή πνίεζε, ην έξγν ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη, από ηηο θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ Νίηζε, ηνπ Κίξθεγθσξ αιιά θαη από 

ηνλ ππαξμηζκό. Σν έξγν ηνπ δελ ζπλάληεζε επξεία απνδνρή ζηελ επνρή ηνπ, 

επεξέαζε σζηόζν ηελ ειιεληθή πνίεζε βαζηά θαη νπζηαζηηθά. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

αλαγλσξίζηεθε ηδηαίηεξα από ηνλ Οδπζζέα Διύηε.  

Αθνύ ζπκβνπιεπηνύκε θαη ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, επεμεξγαδόκαζηε 

ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ δηαβάζνπκε ηα πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ αξαληάξε «Γελ είκαζηε πνηεηέο 

ζεκαίλεη…» θαη ηεο Βηθησξίαο Θενδώξνπ «Δγθώκην» [απόζπαζκα], γξάθνπκε έλα 

ζρόιην γηα ηελ πξννπηηθή, ηε γιώζζα θαη ην ύθνο ηνπο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17264/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14879/
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ επεμεξγαζηήθακε ηα δύν πνηήκαηα σο πξνο ηνλ άμνλα πξννπηηθή–γιώζζα–

ύθνο, ζπγθξίλνπκε ηα δύν πνηήκαηα σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα. Πνην ζα 

ραξαθηεξίδακε παξαδνζηαθό θαη πνην κνληέξλν; Αηηηνινγνύκε ηελ απάληεζή καο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Με ηελ αλάγλσζε ησλ δύν πνηεκάησλ σο ηώξα δηαπηζηώλνπκε πσο ν Γηώξγνο 

αξαληάξεο, αθνινπζώληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν θηινζνθηθό ζηνραζκό, εθθξάδεη ηελ 

άπνςή ηνπ γηα ηνλ θνηλσληθό ξόιν ηνπ πνηεηή, σο εθπξνζώπνπ ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

πνίεζεο. Πνηνο είλαη απηόο; Πνηα είλαη ε γλώκε ηεο Βηθησξίαο Θενδώξνπ γηα ηελ 

πνίεζε; Δληνπίδνπκε ηνπο ζηίρνπο πνπ ζπκππθλώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν Word κε ηηο απαληήζεηο καο. Θα δηεπθνιύλνπκε ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο. 
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Σ΄ Ομάδα 

Νίθνο Δγγνλόπνπινο, «Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ηζπαλνύ πνηεηνύ Φεληεξίθν 

Γθαξζία Λόξθα ζηηο 19 Απγνύζηνπ ηνπ 1936 κέζα ζην ραληάθη ηνπ Κακίλν ληε ια 

Φνπέληε» 

Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο, «Δπίινγνο»  

Δηζαγσγηθά: 

Ο Νίθνο Δγγνλόπνπινο είλαη ππεξξεαιηζηήο δσγξάθνο θαη πνηεηήο. Ο ίδηνο πνιιέο 

θνξέο ζεκείσλε όηη ηνλ ππεξξεαιηζκό ηνλ είρε κέζα ηνπ, όπσο είρε θαη ην πάζνο γηα 

ηε δσγξαθηθή από ηε ζηηγκή πνπ γελλήζεθε. ην πνηεηηθό ηνπ έξγν παξέκεηλε 

ππεξξεαιηζηήο κε πξνζήισζε ζηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηνπ θηλήκαηνο. Ο 

Δγγνλόπνπινο κε ηελ πνίεζε ηνπ αλαζπγθξνηεί ηνλ θόζκν κε όια ηα ζηνηρεία: θύζε, 

κεραλέο, ζπίηηα, εξγνζηάζηα, αξραία κάξκαξα, βπδαληηλέο εθθιεζίεο, αγάικαηα, έλαο 

θόζκνο πξαγκαηηθόο θαη νλεηξηθόο. πλελώλεη ηα πάληα αξκνληθά γηα λα δείμεη ηελ 

απόιαπζε απηνύ ηνπ ζαύκαηνο πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη δσή.  

Ο Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο, έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο πνηεηέο ηεο Α΄ 

Μεηαπνιεκηθήο Γεληάο, πνηεηήο κε πνιηηηθή ζπλείδεζε, θπιαθίζηεθε θαη 

θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην γηα ηηο ηδέεο ηνπ. Από νξηζκέλνπο κειεηεηέο 

ραξαθηεξίζηεθε σο ν «πνηεηήο ηεο ήηηαο», θαζώο κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ εμέθξαζε ηε 

δηάςεπζε ησλ νξακάησλ ηεο Αξηζηεξάο. Όκσο ε πνίεζε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε 

δελ είλαη απαηζηόδνμε. Όζν θη αλ νη ζηίρνη ηνπ θηάλνπλ θάπνηε ζηελ απειπηζία, ζην 

βάζνο ηνπ νξίδνληα δηαθξίλεηαη έλα θσο πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηελ αλαιακπή 

ηεο απγήο θαη ιηγόηεξν κε ην ιπθόθσο. Ζ δύλακε ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ θαηάθεξε 

λα εθθξάζεη ηελ αβεβαηόηεηα, ηελ απνμέλσζε, αιιά θαη ηηο ειπίδεο κηαο νιόθιεξεο 

επνρήο θαη ην πνηεηηθό ηνπ έξγν θαζόξηζε ηελ κεηαπνιεκηθή πνίεζε. 

Αθνύ ζπκβνπιεπηνύκε θαη ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, επεμεξγαδόκαζηε 

ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14888/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14888/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14888/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18795/
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1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Γηαβάδνληαο ηα πνηήκαηα ησλ Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ «Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

Ηζπαλνύ πνηεηνύ Φεληεξίθν Γθαξζία Λόξθα ζηηο 19 Απγνύζηνπ ηνπ 1936 κέζα ζην 

ραληάθη ηνπ Κακίλν ληε ια Φνπέληε» θαη Μαλόιε Αλαγλσζηάθε «Δπίινγνο» 

δηαπηζηώλνπκε πσο δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά γεγνλόηα απνηέιεζαλ ηελ 

αθεηεξία γηα λα γξαθηνύλ ηα δύν πνηήκαηα. Αθνύ αλαθεξζνύκε ζηα γεγνλόηα, 

ζρνιηάδνπκε ην ύθνο ησλ δύν πνηεκάησλ. Δληνπίδνπκε, παξάιιεια, ζηίρνπο πνπ 

επηβεβαηώλνπλ ηελ άπνςή καο γηα ην ύθνο ησλ δύν πνηεκάησλ.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Ζ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα, ε γλώζε ησλ 

ζπλζεθώλ κέζα ζηηο νπνίεο γελλήζεθαλ ηα πνηήκαηα κάο βνεζάεη ζην λα 

ζπγθξίλνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα ηνπ Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ θαη ηνπ Μαλόιε 

Αλαγλσζηάθε σο πξνο ηηο απόςεηο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο γηα ηνλ ξόιν ηεο πνίεζεο. 

Μπνξνύκε λα αηηηνινγήζνπκε ηελ άπνςε όηη θαη ηα δύν πνηήκαηα είλαη 

απηναλαθνξηθά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Αθνύ πινεγεζνύκε ζηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο θαη 

ζηελ Αλεκόζθαια θαη εηδηθά ζηνλ ζπκθξαζηηθό πίλαθα ιέμεσλ ηνπ πνηεηή Μαλόιε 

Αλαγλσζηάθε κε βάζε ηηο ιέμεηο «πνηεηήο, πνηήκαηα, πνηεηέο» εληνπίδνπκε θαη άιια 

απηναλαθνξηθά πνηήκαηά ηνπ. Ζ αλάγλσζή ηνπο καο βνεζάεη λα απαληήζνπκε ζην 

εξώηεκα: πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο πνίεζεο θαη ηνπ πνηεηή γηα ηνλ πνηεηή Μαλόιε 

Αλαγλσζηάθε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν Word κε ηηο απαληήζεηο καο. Θα δηεπθνιύλνπκε ηνλ 

ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο. 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ζ ζεκαηηθή ελόηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» ηνπ 

Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

δηδάζθεηαη θπξίσο ζην δεύηεξν ηεηξάκελν ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Σελ 21
ε
 Μαξηίνπ, 

Παγθόζκηα Ζκέξα Πνίεζεο, ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό ζελάξην κε ην πνηεηηθό 

πιηθό πνπ πεξηέρεη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα εθδήισζε-αθηέξσκα 

ζηε ζπλνκηιία ηνπ πνηεηή κε ηελ πνίεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα είραλ ελεξγό, 

δεκηνπξγηθό ξόιν.  

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνύζε λα 

επηζθεθηεί ην ζρνιείν έλαο πνηεηήο. Μηα ηέηνηα επίζθεςε αλνίγεη ηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα ζηνλ θνηλσληθό ρώξν κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Ζ ζπλνκηιία ηνπ πνηεηή κε 

ηνπο καζεηέο, ε αλάγλσζε από ηνλ ίδην δηθώλ ηνπ πνηεηηθώλ θεηκέλσλ αιιά θαη 

άιισλ πνηεηώλ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα ―δσληαλό‖ κάζεκα πνιηηηζκνύ. Ίζσο 

λα είλαη θαη κηα θαιή αθνξκή γηα λα κπήζεη θάπνηνπο από ηνπο καζεηέο ζηα κπζηηθά 

ηεο «Σέρλεο ηεο Πνηήζεσο» ή θαη γηα λα ―αμηνινγήζεη‖ ηελ πξνζπάζεηα πνηεηηθήο 

γξαθήο άιισλ καζεηώλ.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ παξνπζηάζηεθε θάπνην ηδηαίηεξν πξόβιεκα. 

Δίρε πξνεγεζεί ε εθαξκνγή ηνπ εηζαγσγηθνύ ζελαξίνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

απηναλαθνξάο θαη νη καζεηέο είραλ θαηαλνήζεη ηνλ όξν. Έηζη, ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ αληηιήθζεθαλ ηελ μερσξηζηή ζπλνκηιία ηνπ θάζε πνηεηή κε 

ηελ ηέρλε ηνπ, ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαιέγεηαη ν θάζε δεκηνπξγόο κε ηελ 

ηέρλε ηνπ, ην πώο δηακνξθώλεηαη ν δηάινγνο απηόο θαζώο θαη ην πώο αληηιακβάλεηαη 

θάζε πνηεηήο ηνλ ξόιν ηεο Πνίεζεο αιιά θαη ηνλ δηθό ηνπ ξόιν σο πνηεηή.  

Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αλεκόζθαια: Σπκθξαζηηθνί 

Πίλαθεο Λέμεωλ γηα Μείδνλεο Νενέιιελεο Πνηεηέο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθό 
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ηόπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ εμνηθεηώζεθαλ κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ απηό ηνπο πξνζθέξεη. 

Μάιηζηα, νη καζεηέο πξνρώξεζαλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο κηθξνύ ςεθηαθνύ 

αθηεξώκαηνο ζηελ απηναλαθνξηθόηεηα κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ ζπλέηαμαλ. 
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