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Α. ΣΑΤΣOΣΖΣΑ 

Τίηλορ 

Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε κε ηελ Πελειφπε 

Γέιηα. 

Δημιοςπγόρ 

Καιιηφπε Κσηζάθε  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Οθηψβξηνο 2012 

Διδακηική /θεμαηική ενόηηηα 

Θέαηξν 

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο 

   Δληφο ζρνιείνπ: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέαηξν» γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ην δεχηεξν 

ηεηξάκελν ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) 

έρνπκε εμνηθεησζεί κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κε ηνλ 

ζπλδπαζκφ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Δπίζεο, νη καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Τ θαη κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπο: πξφγξακκα 
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επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (ΠΔΚ), πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο ήρνπ 

θαη θαηαζθεπήο κηθξψλ βίληεν, κεραλή αλαδήηεζεο, αλάξηεζε αξρείσλ ζε ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ (Wiki, ηζηνιφγην θ.ά.). Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα δηαηίζεηαη 

γηα ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο. Απηφ πξνυπνζέηεη πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δπίζεο, απαηηνχληαη βηληενπξνβνιέαο (projector) θαη θνξεηνί 

Ζ/Τ, φηαλ ην κάζεκα δηεμάγεηαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.  Δπηπιένλ, ε δηδαθηηθή ψξα 

ρξεηάδεηαη λα δηαξθεί 50 ιεπηά. 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: έλα δηδαθηηθφ ζελάξην απαηηεί πάληα 

πνιχσξε πξνεηνηκαζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη, 

επεμεξγάδεηαη, εμεηδηθεχεη θαη εθαξκφδεη έλα πιηθφ κε αλαθνξά πάληα ηνπο καζεηέο – 

έθεβνπο πνπ έρεη απέλαληί ηνπ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην, ην πιηθφ ζε 

θείκελα (απιά θαη πνιπηξνπηθά) είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο έθηαζεο. Γηα απηφ νη ψξεο ηεο 

επεμεξγαζίαο, ηεο εμεηδίθεπζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ, θαη ζην πψο ζα 

εθαξκνζηεί ην επηιεγκέλν πιηθφ είλαη πνιιέο.  

Οη καζεηέο έρνπλ κηα γλσζηηθή βάζε απφ ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ σο πξνο ηα γλσξίζκαηα ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ. Ζ γλσζηηθή απηή βάζε 

ζπκπιεξψλεηαη. Δπίζεο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε γλψζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

 Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ 

Κακπαλέιιε κε ηελ Πελειφπε Γέιηα» ζηνρεχεη ζηελ «θξηηηθή αγσγή (ησλ καζεηψλ) 
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ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ». Ζ ζπλνκηιία ζεαηξηθνχ θαη ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

αλαδεηθλχεη σο ζχλζεην πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν ηε ινγνηερλία. Σν ινγνηερληθφ 

αθήγεκα «Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηεο Π. Γέιηα θαη ην ζεαηξηθφ έξγν Τν παξακύζη 

ρσξίο όλνκα ηνπ Η. Κακπαλέιιε, θείκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηνπ 

ήζνπο ησλ δεκηνπξγψλ, ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθφηεηαο 

ησλ αλαγλσζηψλ-καζεηψλ. Ζ Πελειφπε Γέιηα ζην αθήγεκα «Παξακχζη ρσξίο φλνκα», 

κηα αιιεγνξία γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο ηνπ 1909-1910 

θαη ν Η. Κακπαλέιιεο ζην ζεαηξηθφ Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα, ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, 

φπνπ ην «Παξακχζη….» γίλεηαη ηζηνξία γηα κεγάινπο, απνηππψλνπλ ηελ επνρή ηνπο 

(γεγνλφηα-ηδέεο). ηελ ηάμε νη καζεηέο, ζε κηα αηκφζθαηξα δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο, 

δηαβάδνπλ ηα θείκελα, ηα λνεκαηνδνηνχλ, αλαδεηθλχνπλ ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα θαη 

αληηιακβάλνληαη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπο κέζα απφ ηα πξφζσπα, ηηο θαηαζηάζεηο, ηα 

ηξαγνχδηα, ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ησλ δεκηνπξγψλ.  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: πξηλ ηελ αλάγλσζε ηξεηο (3) 

ψξεο, αλάγλσζε έμη (6) ψξεο, κεηά ηελ αλάγλσζε ηξεηο (3) ψξεο. ηελ Α΄ θάζε, πξηλ ηελ 

αλάγλσζε, πξνζπαζνχκε λα αλαζπζηήζνπκε ηελ αηκφζθαηξα ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ κε 

ηα ηζηνξηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά γεγνλφηα θαη λα αλαδείμνπκε ηελ άπνςε φηη νη 

θαιιηηέρλεο είλαη ε επνρή ηνπο, εκκέλνληαο ζηε ζρέζε ηνπ ζεάηξνπ κε ηελ Ηζηνξία, 

φπσο ηελ γξάθεη ε θαζεκεξηλφηεηα. Παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηνπ έξγνπ ησλ δχν δεκηνπξγψλ (Π. Γέιηα θαη Η. Κακπαλέιιε) θαη κε ηελ επίζθεςε ζην 

ςεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ εληνπίδνπκε: 1. ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλνκηινχλ ηα δχν θείκελα (πξψηα ζηνηρεία) θαη 2. ηελ παξάζηαζή ηνπο. Σηο έμη (6) 

επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο κε βάζε ηα θχιια εξγαζίαο ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζην 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο (Wiki) δηαβάδνπκε ηα θείκελα ησλ Π. Γέιηα 

θαη Η. Κακπαλέιιε θαη αλαδεηθλχνπκε ηελ ππφζεζε, ηε δνκή, ηα πξφζσπα-ραξαθηήξεο 

θαη ην ήζνο ηνπο, ηηο αμίεο, ηελ ηερληθή ηεο γξαθήο ηνπο, ηε γιψζζα. Ζ επεμεξγαζία 

γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ δηάινγν ησλ νκάδσλ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κεησπηθή δηδαζθαιία, 
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δηάινγνο). Σν δηδαθηηθφ ζελάξην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζηαζε απνζπάζκαηνο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Η. Κακπαλέιιε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο ησλ κειψλ ησλ 

νκάδσλ, κε ηελ νπνία θαη δηαπηζηψλνπκε, αλ νη καζεηέο-αλαγλψζηεο κπφξεζαλ λα 

αληηιεθηνχλ, φηη ε ινγνηερλία κπνξεί λα δψζεη εξγαιεία θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη 

ζπγθξφηεζεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο καο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ αλάγλσζε θάζε θεηκέλνπ, ινγνηερληθνχ θαη κε, ππνγξακκίδεη ηνλ δηάινγν πνπ 

αλνίγεηαη κεηαμχ θεηκέλνπ θαη αλαγλψζηε αιιά θαη κεηαμχ θεηκέλνπ θαη άιισλ 

θεηκέλσλ. Απνηέιεζκα ηνπ δηαιφγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη ε θαηάθηεζε πνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ. Σν ζελάξην καο σο δηδαθηηθή πξφηαζε παξαθνινπζεί ηε ζπλνκηιία ηνπ 

ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ Η. Κακπαλέιιε Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα κε ην ινγνηερληθφ 

αθήγεκα ηεο Π. Γέιηα Παξακύζη ρσξίο όλνκα. Ζ ζπλνκηιία αλαδεηθλχεη ηηο αμίεο/ηδέεο, 

πνπ ηα θείκελα πξαγκαηεχνληαη, ην ήζνο ησλ πξνζψπσλ, πνπ δηακνξθψλεηαη, ηνλ ηξφπν 

πνπ ν θάζε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα δνκήζεη ην θείκελφ ηνπ. Οη καζεηέο, 

δηαβάδνληαο ηα θείκελα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή, αληηιακβάλνληαη ηε ζπλχπαξμε 

– αιιειεπίδξαζε ηνπ αηνκηθνχ κε ην ζπιινγηθφ ζηνηρείν, ην εγψ απφ ηε κηα κεξηά, ην 

ζχλνιν, ε θνηλφηεηα απφ ηελ άιιε θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, πνπ γξάθεη ηελ Ηζηνξία. 

Έηζη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν θαζέλαο ηνπο είλαη κέξνο ηνπ φινπ (ηεο θνηλφηεηαο) θαη φηη 

ε πξνζσπηθή παξέκβαζε είλαη αλάγθε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο.  

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία επηβεβαηψλεη: α) ηελ αλάγθε ηεο πξνζσπηθήο 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα, β) ηελ πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο κε ηελ 

πξνζσπηθή έξεπλα, ηελ θξηηηθή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θαηαθηεκέλσλ γλψζεσλ. Ζ 

παξάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο κέζα απφ θείκελα 

ινγνηερληθά θαη κε, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, βίληεν, πίλαθεο δσγξαθηθήο, ηξαγνχδηα 

θ.ά. Ο καζεηήο – αλαγλψζηεο γίλεηαη εξεπλεηήο – δεκηνπξγφο.  
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Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη, δηακνξθψλεη ηελ αηκφζθαηξα κάζεζεο ζηελ ηάμε 

αιιά θαη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο (Wiki) θαη δηαιεθηηθά θαζνδεγεί 

ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ, λα ζηνραζηνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ, θαη ηειηθά λα 

εθθξαζηνχλ θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά, θαλεξψλνληαο ηελ πξνζσπηθή θαηάθηεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο:  

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

 Να γλσξίζνπλ ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Ηάθσβν Κακπαλέιιε.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ κε αλάινγν αμηαθφ 

ζχζηεκα, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε φηη ζέαηξν θαη ηζηνξία είλαη παξάιιεια. 

 Να αλαδείμνπλ ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ έξγσλ: Η. Κακπαλέιιε, Τν παξακύζη ρσξίο 

όλνκα θαη Πελειφπε Γέιηα, «Παξακχζη ρσξίο φλνκα».  

 Να αλαζηνραζηνχλ γηα ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο δηεμφδνπ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία 

 Να γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλνκηινχλ έλα ινγνηερληθφ θαη έλα ζεαηξηθφ 

θείκελν, κε παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα θαη ην 

αθήγεκα ηεο Π. Γέιηα Παξακύζη ρσξίο όλνκα.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ δξακαηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ (νη ραξαθηήξεο-πξφζσπα, ε ζχγθξνπζε, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο).  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ζηίρσλ/ηξαγνπδηψλ ζην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ 

Η. Κακπαλέιιε θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε σο ζχλζεην 

θαιιηηερληθφ πξντφλ. Ζ πνίεζε ηνπ Η. Κακπαλέιιε θαη ε κνπζηθή ηνπ Μ. Υαηδηδάθη. 

 Γπαμμαηιζμοί 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ:  
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 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη λα ηα 

ζρνιηάδνπλ (κνπζηθή, ππνθξηηηθή ηθαλφηεηα εζνπνηψλ, ρνξφο, ζθελνγξαθία.) 

 Να δηαθξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ απφ ηελ πνηφηεηα κηαο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη πψο παξαζηαίλεηαη). 

 Να παξαβάιινπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν κε έλα ινγνηερληθφ θείκελν (νκνηφηεηεο, 

δηαθνξέο, πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο, δηαθνξνπνηήζεηο ξφισλ, ραξαθηήξσλ, 

θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ.)  

 Να εληνπίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ην δξακαηηθφ ζηνηρείν ζε έλα ζεαηξηθφ έξγν.  

 Να αληηιεθζνχλ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

 Να εθθξαζηνχλ κε ηηο δηθέο ηνπο δξακαηηθέο ηθαλφηεηεο.  

 Να απαληήζνπλ ζην εξψηεκα: είλαη ε Σέρλε ε «παξακπζία» ζηα αδηέμνδα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο;  

Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, φηαλ νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ: 

 Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν γηα ην 

ζέαηξν (ζεαηξηθά θείκελα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο).  

 Να επηζθέπηνληαη ην Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη άιισλ κεγάισλ ζεάηξσλ.  

 πλεξγαδφκελνη, λα παξάγνπλ γξαπηφ ιφγν ζε δηάθνξεο κνξθέο (απιή παξάγξαθν, 

άξζξν, δνθίκην, ζπλζεηηθή εξγαζία) κε ην Πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ.  

 Να παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα ή λα ηξέπνπλ απιά θείκελα ζε πνιπηξνπηθά 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ. 

 Να νπηηθνπνηνχλ θείκελα ή απνζπάζκαηα θεηκέλσλ κε ην πξφγξακκα παξνπζίαζεο 

(PowerPoint). 

 Να παξάγνπλ ηνλ ηδηφηππν ειεθηξνληθφ ιφγν ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο 

(PowerPoint). 

 Να αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ (ηζηνιφγην, Wiki, 

ειεθηξνληθή εθεκεξίδα). 
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 Να ζπλεξγάδνληαη, λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη λα δνπιεχνπλ σο νκάδα θαη εθηφο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ (Wiki).  

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζελάξην εθαξκφδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο (πξηλ ηελ αλάγλσζε, αλάγλσζε, κεηά ηελ 

αλάγλσζε) θαη ζηεξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ φπνπ θεληξηθή ζέζε 

θαηέρεη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο, βάζεη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο, επηθνηλσλνχλ, ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο (Wiki) 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα. Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί θαη επηιχεη απνξίεο, 

ζηεξίδεη ηελ έξεπλα, παξεκβαίλεη θαζνδεγεηηθά (φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν), ζέηεη 

εξσηήκαηα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απιψλ θαη 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη εκβάζπλζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ, σο κνξθή ηέρλεο, αλαδεηθλχεη ε 

ζπλνκηιία ησλ έξγσλ: Π. Γέιηα Παξακύζη ρσξίο όλνκα θαη Η. Κακπαλέιιε Τν παξακύζη 

ρσξίο όλνκα. Οη πεξηπέηεηεο ηεο «ρψξαο ησλ Μνηξνιαηξψλ» ηεο Π. Γέιηα, κε φιε ηε 

καγεία ηνπ θαληαζηηθνχ, γίλνληαη ζην έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε Ηζηνξία. Ζ ηέρλε ηνπ 

ζεάηξνπ ζηνλ δηάινγν κε ηε ινγνηερλία δίλεη ηε δπλαηφηεηα «λα ζπλδεζνχκε, λα 

ζπγθηλεζνχκε, λα αγγίμνπκε ν έλαο ηνλ άιιν, λα ληψζνπκε καδί κηα αιήζεηα…» 

(Κάξνινο Κνπλ)
1
. Οη έθεβνη καζεηέο ακθηζβεηνχλ, θξίλνπλ, αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Έηζη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

                                                           

1
 Aπφζπαζκα απφ ηε δηάιεμε πνπ δφζεθε ζηηο 17 Απγνχζηνπ 1943  γηα ηνλ Όκηιν ησλ Φίισλ ηνπ 

«Θεάηξνπ Σέρλεο», http://www.theatro-technis.gr/SimplePage.aspx?Id=1. 

http://www.theatro-technis.gr/SimplePage.aspx?Id=1
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φηη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ κάο θαιεί λα ζθεθηνχκε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα φ,ηη καο 

αθνξά ζα ηνπο πξνηξέςεη ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε δεκηνπξγία.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην εληάζζεηαη ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα «Θέαηξν» ηεο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ 

Λπθείνπ (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ). Δπίζεο, ινγνηερληθφο δηάινγνο θαη εηδηθά ν 

ζεαηξηθφο δηάινγνο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην «Γηάινγνο» ηεο Έθθξαζεο- Έθζεζεο 

ηεο Α΄ Λπθείνπ.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ  

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

Chrome, θ.α.): νη καζεηέο επηζθέπηνληαη ην ςεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη άιισλ κεγάισλ ζεάηξσλ θαη 

γεληθφηεξα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ην Θέαηξν (ζεαηξηθά 

θείκελα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο).  

 Ζιεθηξνληθά ιεμηθά ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο: νη καζεηέο 

ππνζηεξίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ 

εκβάζπλζή ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ θξηηηθή απνηίκεζή ηνπο.  

 Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ: νη καζεηέο αηνκηθά ή θαη ζπλεξγαδφκελνη παξάγνπλ 

γξαπηφ ιφγν ζε δηάθνξεο κνξθέο (απιή παξάγξαθν, άξζξν, δνθίκην, ζπλζεηηθή 

εξγαζία), δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα ή ηξέπνπλ απιά θείκελα ζε 

πνιπηξνπηθά αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Πξφγξακκα Γεκηνπξγίαο Παξνπζηάζεσλ (PowerPoint): νη καζεηέο νπηηθνπνηνχλ 

θείκελα ή απνζπάζκαηα θεηκέλσλ, ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνλ ηδηφηππν ειεθηξνληθφ ιφγν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξνπζίαζεο, φπνπ είλαη αλαγθαίνο.  

 Wiki: νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζζνπλ απφςεηο, αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο θαη δνπιεχνπλ σο νκάδα θαη εθηφο ζρνιηθήο αίζνπζαο.  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ 

Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο, «Σν παξακχζη ρσξίο φλνκα»  

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο. Θέαηξν, η. Β. Αζήλα: Κέδξνο, 1979. 

Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο, Θέαηξν, η. Ζ. Αζήλα: Κέδξνο, 2010. 

Πελειφπε Γέιηα, Παξακύζη ρσξίο όλνκα [1910]. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 1995. 

Υπνζηεξηθηηθό πιηθό  

Με ινγνηερληθά θείκελα  

Γεσξγνπζφπνπινο, Κ. 2012. Θέαηξν, ηζηνξία: παξάιιεια. Τα Νέα, 04-08-2012. 

http://www.tanea.gr/vivliodromio/?aid=4742906 

Κακπαλέιιεο, Η., Σν ζέαηξν είλαη έλα «κεγαινθπέο ςεχδνο» πνπ καο αλεβάδεη ςειά γηα 

λα ζπλαληήζνπκε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ καο [ζπλέληεπμε ηνπ Η. Κακπαλέιιε]  

Κακπαλέιιεο, Η., Από ζθελήο θαη από πιαηείαο, 175-176. Αζήλα: Καζηαληψηεο, 1990. 

Ζ Διιάδα ηνλ 20
ν
 αηψλα [ζεηξά ζην έλζεην Δπηά Ηκέξεο-Καζεκεξηλή ηεο εθεκεξίδαο 

Καζεκεξηλή πνπ δεκνζηεχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1999 θαη αθνξά ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

ζηνλ 20φ αηψλα]. πγθεθξηκέλα: «Διιάδα 1900-1910», «Διιάδα 1950-1960», «Διιάδα 

1960-1965». 

Σα θείκελα γηα ηνλ Η. Κακπαλέιιε ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ρψξν γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ.  

Βίληεν  

Απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε ηνπ Η. Κακπαλέιιε ζηε δηεζλή νξγάλσζε «θπηάιε ηεο 

κλήκεο».  

Πελειφπε Γέιηα: Σν πξφζσπν – Ζ επνρή – Σν έξγν 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17347/
http://www.tanea.gr/vivliodromio/?aid=4742906
http://www.paidevo.gr/teachers/?p=966
http://www.kambanellis.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=xAvh-BL0-xc
http://www.youtube.com/watch?v=SNYRxcEeR-s&feature=related
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Απφ ην ςεθηαθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ: Δθπνκπέο πνπ αγάπεζα: Πελειφπε Γέιηα, Παηδηθέο 

αλακλήζεηο: Σα βηβιία ηεο Πελειφπεο Γέιηα, Δπνρέο θαη ζπγγξαθείο: Πελειφπε Γέιηα.  

Παξακύζη ρσξίο όλνκα [παξάζηαζε ηεο Κεληξηθήο θελήο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (1995) 

απφ ην Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ] 

Πελειφπε Γέιηα: Παξακύζη ρσξίο όλνκα [ζχληνκν βίληεν (ηξέηιεξ) ηεο παξάζηαζεο 

πνπ αλέβεθε ζηελ Παηδηθή θελή-«Καηίλα Παμηλνχ» ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (2010)]. 

Τξαγνύδηα   

Ζ κνπζηθή ηνπ Μ. Υαηδεδάθη γηα ηα ηξαγνχδηα ηνπ Η. Κακπαλέιιε ζην ζεαηξηθφ έξγν 

Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα [ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ  

Α΄ θάζε: Πξηλ από ηελ αλάγλσζε (3 ώξεο) 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα αθηεξσζνχλ ζηε θάζε απηή ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο, θαζψο νη 

καζεηέο είλαη αλάγθε λα γλσξίζνπλ ηα πνιηηηθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά γεγνλφηα 

ησλ δεθαεηηψλ 1900-1910, 1950-1960, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ δχν θεηκέλσλ θαη 

ηελ εκβάζπλζε ζε απηά.  

1
ε
 ψξα 

Ζ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ηνπ ζελαξίνπ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο δε ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

εληάζζεη ην ζελάξην σο πξνο ην πεξηερφκελν ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα «Θέαηξν» θαη 

γλσζηνπνηεί:  

1. Σνλ ηίηιν: Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ιάθσβνπ Κακπαλέιιε κε 

ηελ Πελειόπε Γέιηα. 

2.Σν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο (Wiki).  

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000073518&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007419&tsz=0&autostart=0
http://www.youtube.com/watch?v=2fc49LbdLoU&feature=related
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.youtube.com/watch?v=TUpm7yN6zN8
http://www.hadjidakis.gr/
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Α. Αξρηθά επηζθεπηφκαζηε ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο
2
 θαη κε 

εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο πξνζπαζνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηα πνιηηηθά, θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά γεγνλφηα ησλ ρξφλσλ 1900-1910 θαη 1950-1965. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

Πνηα ε εηθόλα ηεο Διιάδαο κεηά ηελ ήηηα ζηνλ ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1897 θαη ηελ 

επηβνιή ηνπ δηεζλνύο νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ ζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο; Πνηα ηα δύν 

κεγάια δεηήκαηα πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα εζληθή νινθιήξσζε; Πνηα πνιηηηθή 

πξνζσπηθόηεηα ζα αλαδεηρζεί κε ηελ είζνδν ηνπ 20νπ αηώλα; Τν θίλεκα ζην Γνπδί ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 1909 ηη ππνγξάκκηζε γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα; Σηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηώλα ην γισζζηθό δήηεκα ζπλδέεηαη κε ηε γεληθόηεξε πξναγσγή ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο; Πνηεο ινγνηερληθέο πξνζσπηθόηεηεο ζεκαδεύνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία; 

Πνηα είλαη ε κεγάιε πξόθιεζε γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηε δεθαεηία 1950-1960; Πνην 

εζληθό ζέκα αλαδεηθλύεηαη; Πνηεο πνιηηηθέο πξνζσπηθόηεηεο αλαιακβάλνπλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν; Πνηεο είλαη νη ηξεηο ινγνηερληθέο γεληέο πνπ ζπλππάξρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δεθαεηία; Πνηα δξαζηεξηόηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο κνπζηθήο;  

ηφρνο καο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη νη θαιιηηέρλεο είλαη ε επνρή 

ηνπο· φηη πνιηηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά γεγνλφηα κπνξνχλ λα αληρλεχνληαη ζε φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηεο ηέρλεο, άξα θαη ζηε ινγνηερλία. Καη απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

θαηαλνήζνπλ κε ηα ινγνηερληθά θείκελα Παξακύζη ρσξίο όλνκα ηεο Π. Γέιηα θαη Τν 

παξακύζη ρσξίο όλνκα ηνπ Η. Κακπαλέιιε. Πψο δηαβάδνπκε ηελ επνρή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα; ηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλέληεπμε ν Η. 

Κακπαλέιιεο αλαθέξεη εκθαηηθά απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο λένπο «ν πνιηηηζκφο πξέπεη 

λα είλαη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε γε…». Γξάθνπκε ηελ άπνςε ηνπ Η. 

                                                           

2 http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/10/17101999.pdf (Ζ Διιάδα ηνλ 20ν αηψλα: ε δεθαεηία 

1900-1910) 

http://www.scribd.com/doc/76244662/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-1950-

1960(Ζ Διιάδα ηνλ 20ν αηψλα: ε δεθαεηία 1950-1960). 

http://www.scribd.com/doc/76246508/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-1960-

1965(Ζ Διιάδα ηνλ 20ν αηψλα: ε δεθαεηία 1960-1965).  

 

http://www.youtube.com/watch?v=xAvh-BL0-xc
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/10/17101999.pdf
http://www.scribd.com/doc/76244662/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-
http://www.scribd.com/doc/76246508/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-
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Κακπαλέιιε ζηνλ πίλαθα. Σξέπνπκε ηελ πξφηαζε ζε εξσηεκαηηθή: «γηαηί ν πνιηηηζκφο 

πξέπεη λα είλαη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε γε;». Πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπκε 

εληνπίδνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ηε ζρέζε Πνιηηηζκφο-Εσή/ Σέρλε-Ηζηνξία/ Θέαηξν-

Ηζηνξία.  

Έπεηηα, κνηξάδνπκε ζε θσηνηππία ην απφζπαζκα ζπλέληεπμεο ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε: 

— Πώο νδεγεζήθαηε ζην ζέαηξν; 

— Πώο νδεγήζεθα ζην ζέαηξν! Πξαγκαηηθά δελ μέξσ. Καη λα ζάο πσ γηαηί. Τόηε 

ζηνλ πόιεκν κνύ ’ρε έξζεη ε ηδέα λα γίλσ εζνπνηόο, αιιά κνύ πέξαζε θη έθπγε. 

Μεηά ην ζηξαηόπεδν ζπγθεληξώζεσο, πάιη ζέιεζα λ’ αζρνιεζώ κε ην ζέαηξν, 

αιιά πάιη ζαλ εζνπνηόο. Γελ ζθέθηεθα λα θάηζσ λα γξάςσ ζεαηξηθά έξγα. 

Τώξα γηαηί κνύ ’ξζε λα γίλσ εζνπνηόο, είλαη ιίγν πεξίεξγν θαη δελ ην μέξσ, δελ 

κπνξώ λα ην εληνπίζσ, λα ην πξνζδηνξίζσ. Γηαηί εθείλε ηελ επνρή, νύηε πνιύ 

ζέαηξν είρα δεη γηα λα πσ όηη είρα ελζνπζηαζηεί, νύηε ππήξραλε νη βεληέηεο πνπ 

ζα κπνξνύζαλ λα ήηαλ γηα ην ιαό πξόηππα δσήο. Κνληνινγίο, ζρεδόλ δελ ην 

μέξσ γηαηί θαη πώο. Βέβαηα απηό δελ είλαη πνιύ σξαία απάληεζε, αιιά είλαη ή 

αιήζεηα. 

Ννκίδσ όκσο, όηη ην ζέαηξν ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θάπνπ αιινύ ζ’ έλα 

«θνπζνύξη». Σηελ επηζπκία, ίζσο, λα κηιήζεηο ζε πνιύ θόζκν από θάπνπ, από 

θάπνην βήκα. Γηαηί ζε πνιύ θόζκν, ζε πιήζνο, κηιάλε θαη ν εζνπνηόο θαη ν 

ζπγγξαθέαο. Μάιηζηα ν ηειεπηαίνο κηιάεη κε πην ιαλζάλνληα πνιηηηθό ηξόπν απ’ 

ό,ηη κηιάεη ό πεδνγξάθνο ή ό πνηεηήο. Καη ίζσο απηό λα ήηαλ θαη ην δηθό κνπ 

θίλεηξν∙ λα κηιήζσ ζηνπο πνιινύο. Καη απηό λνκίδσ όηη ζα πξέπεη λα 

δηακνξθώζεθε κέζα ζην ζηξαηόπεδν. 

— Λέηε δειαδή λα ζαο επεξέαζε ή νκαδηθόηεηα πνπ ππήξρε ζην ζηξαηόπεδν; 

— Απηή θαζόξηζε νπσζδήπνηε ηνλ ηξόπν πνπ έγξαςα. Γειαδή όια κνπ ηα έξγα 

είλαη έξγα κε απέρζεηα γηα ηηο ηδησηηθέο ηζηνξίεο….» (Η. Κακπαλέιιεο, Από 

ζθελήο θαη από πιαηείαο. Αζήλα: Καζηαληψηεο, 1990, 37-38). 
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Σελ αηνκηθή αλάγλσζε αθνινπζεί ζπδήηεζε. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο 

καζεηέο: Παξαθνινπζήζακε ηελ απάληεζε ηνπ Ι. Κακπαλέιιε ζην εξώηεκα «ηη ζα 

ζπκβνπιεύαηε ηνπο λένπο;» από ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ην 2011, θαη δηαβάζακε ηελ 

απάληεζή ηνπ ζην εξώηεκα «Πώο νδεγεζήθαηε ζην ζέαηξν;» από άιιε ζπλέληεπμε ηνπ ην 

1978. Τηο δπν ζπλεληεύμεηο ρσξίδεη ν ρξόλνο. Τη είλαη εθείλν πνπ ηηο ελώλεη; Πνύ 

αλαθέξεηαη ν Ι. Κακπαλέιιεο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπ; Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζρέζε Ιζηνξίαο 

θαη δεκηνπξγνύ είλαη ζρέζε δσήο; Δπαηζζεηνπνηεί ην ζπιινγηθό ην αηνκηθό ζηνηρείν θαη 

κε πνην ηξόπν εθθξάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ι. Κακπαλέιιε;  

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο:  

1. Θέινπκε λα θαλεί θαζαξά ν άμνλαο πνπ ζα δηαπεξλά ην ζελάξην ζηελ εμέιημή ηνπ: ε 

ζπκθηιίσζε ηνπ αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ. Σν ζέαηξν θαη 

ε Ηζηνξία. 

2. Μνηξάδνπκε ην θχιιν εξγαζίαο, θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. ηφρνο ηνπ είλαη ν 

αλαζηνραζκφο ησλ καζεηψλ ζηα δεηήκαηα πνπ ζέζακε. 

3. Οη πξψηεο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ ζα αλαξηεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

καζήκαηνο κεηά ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα.  

2
ε
 ψξα 

Γχν πξνζσπηθφηεηεο – δχν επνρέο: Η. Κακπαλέιιεο – Π. Γέιηα  

θηαγξαθνχκε ην πνξηξέην ησλ δχν δεκηνπξγψλ: ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε θαη ηεο 

Πελειφπεο Γέιηα. Γνπιεχνπκε ζην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο κε πέληε νκάδεο 

ησλ πέληε καζεηψλ θαη κε θχιια εξγαζίαο γηα θάζε νκάδα, πνπ δίδνληαη ζηελ αξρή ηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο. Οξίδνπκε ηνλ ζπληνληζηή ηεο θάζε νκάδαο. 

1ε Οκάδα: Οη βηνγξάθνη ηνπ Ι. Κακπαλέιιε. 

Σα κέιε ηεο νκάδαο πινεγνχληαη ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ρψξν γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε. ηφρνο ηνπο είλαη: 1) λα παξνπζηάζνπλ ηνπο 

ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα, βάζεη ησλ βηνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο, 2) λα αλαδείμνπλ ην ήζνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

δηαβάδνληαο ζπλεληεχμεηο θαη θείκελα ηνπ.  

http://www.kambanellis.gr/
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2ε Οκάδα: Οη ζεαηξνιόγνη. 

Ο Η. Κακπαλέιιεο θαη ην ζέαηξν.  

Σα κέιε ηεο νκάδαο πινεγνχληαη ζηηο παξαθάησ ζειίδεο ηνπ επίζεκνπ δηαδηθηπαθνχ 

ρψξνπ γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε: 

http://www.kambanellis.gr/?page_id=29   

 http://www.kambanellis.gr/?page_id=36  

http://www.kambanellis.gr/?page_id=40  

ηφρνο ηνπο είλαη κηα πξψηε γλσξηκία κε ην πινχζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε θαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ. Γηα απηφ επηζθέπηνληαη θαη ην 

Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ. Δπηιέγνπλ ηελ ελφηεηα κε ην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηα έξγα ηνπ Η. Κακπαλέιιε θαη επηιεθηηθά παξαθνινπζνχλ 

απνζπάζκαηα απφ ηηο παξαζηάζεηο ησλ έξγσλ: Παξακύζη ρσξίο όλνκα, Έβδνκε κέξα 

ηεο δεκηνπξγίαο, Ο αόξαηνο ζίαζνο, Ο Γείπλνο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε αλέβεθε θαη ζπλερίδεη 

λα αλεβαίλεη ζηε ζθελή απφ πνιινχο ζθελνζέηεο θαη ζπδεηνχλ ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη 

απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπδήηεζε παξεκβαίλεη κε ηελ ππελζχκηζε ησλ ιφγσλ ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε: 

 Κάζε ηόπνο γελλά ηα δηθά ηνπ έξγα. Κη απηά είλαη ην αληίθξπζκα ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο, έηζη όπσο ηε βιέπνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ θάζε ηόπνπ… Ο 

ζπγγξαθέαο θέξλεη ζηε ζθελή θαηαζηάζεηο από ηε δσή, δηεξεπλεκέλεο από ηνλ 

ίδην, σο ην ζεκείν εθείλν πνπ κπνξεί λ’ απνηεινύλ δηαπηζηώζεηο ηόζεο ζεκαζίαο, 

ώζηε λα παξαιεθζνύλ από ηνλ ζεαηή ζαλ κέζν γηα παξαπέξα πξνζπάζεηα 

απηνγλσζίαο… ην ζέαηξν είλαη δεκηνύξγεκα ηεο ίδηαο αλζξώπηλεο αλάγθεο
3
.  

Ζ παξέκβαζε ζηνρεχεη ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζεαηξηθφ 

έξγν πνπ θαιχπηεη ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα ζηηο 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ επνρή πνπ έδεζε ν Η. 

                                                           

3
 Βι. Η. Κακπαλέιιεο,  Από ζθελήο θαη από πιαηείαο, 175-176. Αζήλα:  Καζηαληψηεο, 1990. 

http://www.kambanellis.gr/?page_id=29
http://www.kambanellis.gr/?page_id=36%20
http://www.kambanellis.gr/?page_id=40%20
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Α΄ Λπθείνπ, «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε κε 

ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 17 απφ 64 

 

Κακπαλέιιεο θαη ηνλ δηακφξθσζε θαζξεθηίδεηαη ζην έξγν ηνπ. Οπφηε, επηβεβαηψλεηαη 

ε άπνςε πνπ ηέζεθε απφ ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα, φηη δειαδή «ν θαιιηηέρλεο είλαη απηφο 

ν ίδηνο ε επνρή ηνπ». 

3ε Οκάδα: Οη θίινη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο κνπζηθήο.  

Ο Η. Κακπαλέιιεο θαη ν θηλεκαηνγξάθνο. Ο Η. Κακπαλέιιεο ζηηρνπξγφο. 

Σα κέιε ηεο νκάδαο πινεγνχληαη ζηηο παξαθάησ ζειίδεο ηνπ επίζεκνπ δηαδηθηπαθνχ 

ρψξνπ γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε: 

http://www.kambanellis.gr/?page_id=55 θαη http://www.kambanellis.gr/?page_id=59.  

ηφρνο ηνπο είλαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Η. Κακπαλέιιε ζηνλ 

λεφηεξν ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν σο ζελαξηνγξάθνπ θαη ζθελνζέηε κέζα απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ. Ζ αλαδήηεζε ζην YouTube ηξέηιεξ ή θαη 

βίληεν ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ ζπκπιεξψλεη ηελ πξψηε εηθφλα, πνπ 

δεκηνπξγνχλ, γηα ηε ζρέζε ηνπ Η. Κακπαλέιιε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Μέζα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ζην YouTube γλσξίδνπλ θαη ηνλ ζηηρνπξγφ Η. Κακπαλέιιε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπλζέηεο: Μ. Υαηδεδάθη, Μ. Θενδσξάθε, η. Ξαξράθν, Ν. 

Μακαγθάθε. Ζ επίζθεςε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ρψξν γηα 

ηνλ Μ. Υαηδεδάθη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνχζνπλ ηε κεινπνίεζή ηνπ γηα ηνπο 

ζηίρνπο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα. 

4ε Οκάδα: Οη βηνγξάθνη ηεο Π. Γέιηα. 

Σα κέιε ηεο νκάδαο πινεγνχληαη ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:  

http://www.youtube.com/watch?v=2fc49LbdLoU&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=SNYRxcEeR-s&feature=related  

ηφρνο ηνπο είλαη ε παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ ζηαζκψλ ηεο δσήο ηεο Πελειφπεο 

Γέιηα θαη ε αλάδεημε ηνπ ήζνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

παξεκβαίλεη ηα πξψηα ιεπηά ηεο ψξαο δίλνληαο θάπνηα εξσηήκαηα, πνπ βνεζνχλ ηελ 

νκάδα ζηελ επηινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχλζεζε ηεο πξνζσπνγξαθίαο 

ηεο Π. Γέιηα. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο: Πώο ην πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο 

Αιεμάλδξεηαο έζεζε ηνπο άμνλεο δηακόξθσζεο ηεο Π. Γέιηα; Πώο ε Π. Γέιηα απέθηεζε ην 

http://www.kambanellis.gr/?page_id=55
http://www.kambanellis.gr/?page_id=59.
http://www.hadjidakis.gr/,
http://www.youtube.com/watch?v=2fc49LbdLoU&feature=related%20
http://www.youtube.com/watch?v=SNYRxcEeR-s&feature=related%20
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ειίδα 18 απφ 64 

 

αίζζεκα ηνπ θαζήθνληνο σο ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο; Πώο επέδξαζε ην απζηεξό 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ζηελ ςπρνζύλζεζε ηεο; Πώο ράξαμε ηε δσή ηεο ε γλσξηκία ηεο 

κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν; Γηαηί έδσζε ε ίδηα ηέινο ζηε δσή ηεο ην Μάην ηνπ 1941; 

5ε Οκάδα: Η Πελειόπε Γέιηα θαη ε επνρή ηεο.  

Δπηζθεπηφκαζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.ert-

archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007419&tsz=0&autostart=0 

(02-02.22 / 03-03.20 / 09.57-10.18 / 13.22-14.45 / 16.00-16.16 / 19.58-20.24 / 20.55-

22.20 / 45.12-51.06) γηα λα αλαδείμνπκε: 1. ηε ζρέζε ηεο Πελειφπεο Γέιηα κε ην 

γισζζηθφ δήηεκα θαη 2. ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. Έλαο ηέηνηνο 

πξνζαλαηνιηζκόο κπνξεί λα ππάξμεη ζήκεξα; Αλ λαη γηαηί; Καη αλ όρη γηαηί ζήκεξα έλαο 

ηέηνηνο πξνζαλαηνιηζκόο ζεσξείηαη «μεπεξαζκέλνο»; Ο εθπαηδεπηηθφο δίδεη 

δηεπθξηλίζεηο ζηελ νκάδα γηα ηνπο φξνπο «ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ» θαη 

«μεπεξαζκέλνο». Δπίζεο ππνγξακκίδεη ζηελ νκάδα φηη ε Π. Γέιηα ζέιεζε κέζα απφ ηα 

βηβιία ηεο λα γλσζηνπνηήζεη αξρέο πνπ ε ίδηα ζεσξνχζε ζσζηέο φπσο: ε αγάπε γηα ηελ 

παηξίδα, ε πίζηε ζηνλ βαζηιηά, ε ππαθνή ζηνπο αλσηέξνπο, ε εληηκφηεηα, ε εζηθή 

αθεξαηφηεηα, ε πίζηε ζηελ αιήζεηα θ.ά.  

Δπηπιένλ, ζέιεζε λα ζηεξίμεη ηε δεκνηηθή θαη ηνλ αγψλα ησλ δεκνηηθηζηψλ. Με 

ηνλ δηάινγν πνπ αθνινπζεί ζέινπκε λα αλαδείμνπκε ηε ζπκκεηνρή ηεο Π. Γέιηα ζηνλ 

αγψλα γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο Γεκνηηθήο, θαη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή θαζψο πξσηνζηάηεζε ζην θίλεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δεκνηηθηζκνχ θαη ζπλδεφηαλ κε θηιία κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ 

θαη πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ Διιάδα.  

Όπσο αλαθέξζεθε, νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο κε θχιια εξγαζίαο. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ είλαη πξνθνξηθή βάζεη ησλ ζεκεηψζεσλ, πνπ ε νκάδα 

παξήγαγε ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. Γηαξθεί πεξίπνπ 10 ιεπηά θαη γίλεηαη ζην 

ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. Ζ ζχληαμε ησλ γξαπηψλ απαληήζεσλ ησλ αζθήζεσλ, πνπ 

πξνηείλνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, ζα γίλεη κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη ζα 

αθνινπζήζεη ε αλάξηεζή ηνπο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο κε ζηφρνπο: 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007419&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007419&tsz=0&autostart=0
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ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 19 απφ 64 

 

1.φινη νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηα θείκελα ησλ απαληήζεσλ θαη 2.ζπλεξγαδφκελνη 

(πεξηβάιινλ Wiki) νη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ ή φπνην κέινο νξίζεη ε νκάδα, λα 

παξέκβνπλ ζηηο παξαγξάθνπο ησλ νκάδσλ, αλ ρξεηάδεηαη, θαη λα ηηο ζπλζέζνπλ ζε έλα 

θείκελν κε ηίηιν «Γχν πξνζσπηθφηεηεο - Γχν επνρέο: Π. Γέιηα – Η. Κακπαλέιιεο».  

3
ε
 ψξα 

Η. Κακπαλέιε: Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα - Π. Γέιηα: Παξακύζη ρσξίο όλνκα: νη 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.  

ην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο δνπιεχνπκε θαη ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα. Αλ 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο, ε ζπλεξγαζία 

θαη ν πξνγξακκαηηζκφο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κπνξεί λα δψζεη ηε ιχζε. Γνπιεχνπκε 

αξρηθά σο νινκέιεηα. 

Δπηζθεπηφκαζηε ην Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη ζηελ 

ελφηεηα «Παξαζηάζεηο», εληνπίδνπκε ηελ παξάζηαζε γηα ην έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε 

Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα. Ακέζσο κεηά επηζθεπηφκαζηε ην ηκήκα «Σν Δζληθφ Θέαηξν 

ζηελ Δθπαίδεπζε» ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη βξίζθνπκε ηε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο Πελειφπεο Γέιηα: Παξακύζη ρσξίο όλνκα. Έπεηηα 

παξαθνινπζνχκε έλα πνιχ ζχληνκν ηξέηιεξ ηεο παξάζηαζεο. ηφρνο ησλ δχν 

επηζθέςεσλ είλαη κηα πξψηε επαθή κε ηελ παξάζηαζε ησλ δχν θεηκέλσλ.  

Αθνχ κνηξάζνπκε ξφινπο, δηαβάδεηαη ζηελ ηάμε κε εθθξαζηηθή αλάγλσζε ην 

απφζπαζκα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ή απφ ην βίληεν ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

παξαθνινπζνχκε κφλν ηε δεχηεξε εηθφλα ηεο Α΄ πξάμεο, «ηε δίθε ηνπ ζηδεξά ζηελ 

πιαηεία»
4
 (πεξίπνπ 10 ιεπηά). Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο παξάζηαζεο 

πξνηείλνπκε λα ηε δνχκε ζην ζπίηη. 

ηε ζπλέρεηα δνπιεχνπκε σο νκάδεο. Σέζζεξηο νκάδεο αλαιακβάλνπλ κε βάζε 

ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηνπ Φεθηνπνηεκέλνπ Αξρείνπ ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ λα 

δψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα ηνπ Η. 

                                                           

4
 Δίλαη ην απφζπαζκα πνπ αλζνινγείηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. 

http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=413
http://www.n-t.gr/
http://www.n-t.gr/el/events/paramithi/
http://www.youtube.com/watch?v=TUpm7yN6zN8
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17347/
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ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 20 απφ 64 

 

Κακπαλέιιε θαη κία νκάδα αλαιακβάλεη κε ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ λα δψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ «Παξακύζη ρσξίο 

όλνκα» ηεο Π. Γέιηα.  

Δπηζεκαίλνπκε θαη ζεκεηψλνπκε: 1. Απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε, ηε ζθελνγξαθία θαη ηα θνπζηνχκηα ηεο παξάζηαζεο. Δίλαη ην έλαπζκα 

γηα ηελ πξψηε αλαθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.  

2. Απφ ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο, ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο παξάζηαζεο, θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφηεηά ηεο, δίδεη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. Δηδηθφηεξα κε ηελ αλάγλσζε ηεο 

θξηηηθήο, πνπ δέρηεθε ε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Η. Κακπαλέιιε απνηειεί δηαζθεπή ηνπ 

αθεγήκαηνο ηεο Π. Γέιηα Παξακύζη ρσξίο όλνκα θαη ζεκεηψλνπκε ηα πξψηα ζεκεία 

πνπ θαλεξψλνπλ ηε «ζπλνκηιία» ησλ δχν θεηκέλσλ. Πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε 

θαη λα αληρλεχζνπκε ην παξακπζηαθφ ζηνηρείν θαη πψο απνδίδεηαη. 

3. Απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ αθεγήκαηνο ηεο Π. Γέιηα, ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δξακαηνπνίεζε ελφο παηδηθνχ ινγνηερληθνχ έξγνπ 100 ρξφληα 

κεηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θαη εηδηθφηεξα αλ ε παξάζηαζε κπνξεί λα απνδψζεη ην ζηνηρείν 

ηνπ παξακπζηνχ.  

Ζ θάζε νκάδα δνπιεχεη κε ην δηθφ ηεο θχιιν εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. ην 

ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο νη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ πξνθνξηθά ηα πξψηα ζηνηρεία 

ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Ζ αλάξηεζε ησλ θεηκέλσλ ησλ νκάδσλ ζα γίλεη κεηά ην ηέινο 

ηεο δηδαθηηθήο ψξαο κε ζηφρν φινη νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηα θείκελα θαη 

ζπλεξγαδφκελνη νη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ, αθνχ δηαβάζνπλ θαη δηνξζψζνπλ, αλ 

ρξεηάδεηαη, ηηο παξαγξάθνπο, λα ζπλζέζνπλ έλα άξζξν κε ηίηιν «Π. Γέιηα, Παξακύζη 

ρσξίο όλνκα θαη Η. Κακπαλέιιεο, Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο 

ζπλνκηιίαο θαη ηεο παξάζηαζήο ηνπο». 

Καζψο ε Α΄ θάζε νινθιεξψλεηαη ε νινκέιεηα απνθαζίδεη ηε δεκηνπξγία 

θαθέινπ ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ ηίηιν «Γχν πξνζσπηθφηεηεο - δχν επνρέο: Π. 
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Γέιηα- Η. Κακπαλέιιεο» ηνλ θάθειν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα δχν θείκελα πνπ ήδε νη 

νκάδεο δηακφξθσζαλ: «Γχν πξνζσπηθφηεηεο - Γχν επνρέο: Π. Γέιηα - Η. Κακπαλέιιεο» 

(νκφηηηιν ηνπ θαθέινπ) θαη «Π. Γέιηα, Παξακύζη ρσξίο όλνκα θαη Η. Κακπαλέιιεο, Τν 

παξακύζη ρσξίο όλνκα: ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο θαη ηεο παξάζηαζήο ηνπο». 

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηα κέιε ησλ νκάδσλ παίξλνπλ: 1. ηνλ «νδεγφ 

αλάγλσζεο» γηα ηα δχν θείκελα, 2. ην θχιιν εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα ηνπο 

γηα ηελ επφκελε Β΄ θάζε (αλάγλσζε), θαη 3. ην θχιιν εξγαζίαο ηεο Γ΄ θάζεο (κεηά ηελ 

αλάγλσζε), ε επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ ζα νινθιεξψζεη ην δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ζα 

θαλεξψζεη αλ νη ζηφρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Οινθιεξώλνληαο ηελ Α΄ θάζε  

Θέινπκε νη καζεηέο καο λα έρνπλ αληηιεθηεί φηη ν θαιιηηέρλεο είλαη «απηφο ν ίδηνο ε 

επνρή ηνπ» θαη φηη ε αλάγλσζε ησλ δχν θεηκέλσλ: Παξακύζη ρσξίο όλνκα ηεο Π. Γέιηα 

θαη Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα ηνπ Η. Κακπαλέιιε ζα επηβεβαηψζεη ηελ άπνςε. Δπίζεο, 

επηζπκνχκε: 1. λα έρνπλ γλσξίζεη ηελ Π. Γέιηα θαη ηνλ Η. Κακπαλέιιε σο 

πξνζσπηθφηεηεο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπο, 2. λα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη απφ ην Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ απνζπάζκαηα απφ ηελ 

παξάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη 3. λα έρνπλ αληηιεθηεί ηα πξψηα ζηνηρεία 

ηεο ζπλνκηιίαο ησλ δχν θεηκέλσλ.  

Αμηνιόγεζε ηεο Α΄ θάζεο  

ηελ Α΄ θάζε, πξηλ ηελ αλάγλσζε, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη: 1. Ο βαζκφο 

πξνζνρήο, ελδηαθέξνληνο θαη παξαηεξεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηεο νκάδαο φηαλ 

δηαβάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα, φηαλ παξαθνινπζνχλ έλα βίληεν, φηαλ 

παξαηεξνχλ έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο. 2. Ζ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή αιιά θαη 

ηεο νκάδαο, πνπ θαλεξψλεηαη κε ηελ θξηηηθή δηαηχπσζε (ζρφιην). 3. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή θαη ηεο νκάδαο λα ζπλδπάδνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ δεδνκέλα κε ζηφρν λα 

δηαηππψζνπλ ζπγθεθξηκέλε άπνςε. 4. Ζ ζπκκεηνρή, πξνζσπηθή θαη νκαδηθή, ζηελ 

εξγαζία κέζα ζηελ αίζνπζα θαη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο.  
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Β΄ θάζε: θπξίσο αλάγλσζε (6 ώξεο) 

Γλσζηνπνηνχκε ζηνπο καζεηέο φηη ηηο έμη (6) ψξεο ηεο θπξίσο αλάγλσζεο δηαβάδνπκε 

ηα θείκελα: Ι. Κακπαλέιιε: Τν παξακύζη ρσξίο φλνκα θαη Π. Γέιηα Παξακύζη ρσξίο 

όλνκα θαη ηα επεμεξγαδφκαζηε ρσξηζκέλνη ζε πέληε (5) νκάδεο. Οη ηξεηο νκάδεο ζέηνπλ 

ζην θέληξν ηεο αλάγλσζήο ηνπο ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Η. Κακπαλέιιε θαη νη άιιεο 

δχν ην αθήγεκα ηεο Π. Γέιηα.  

Γηα Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα ηνπ Η. Κακπαλέιιε, ε 1ε νκάδα αλαιακβάλεη ηελ 

Πξψηε Πξάμε ηνπ έξγνπ. Όιε ε νκάδα ζα δηαβάζεη ηελ πξάμε ζην ζπίηη. Όκσο θαζψο ε 

πξάμε απνηειείηαη απφ πέληε (5) «εηθφλεο» (ζθελέο) θαη ε νκάδα είλαη πεληακειήο, 

θάζε κέινο κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ «επζχλε» γηα κία «εηθφλα». ηφρνο είλαη κηα 

νινθιεξσκέλε αλάγλσζε κε γλψκνλα ηνλ δηακνηξαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία. Ζ 2ε νκάδα 

αλαιακβάλεη ηε Γεχηεξε Πξάμε ηνπ έξγνπ. Όιε ε νκάδα ζα δηαβάζεη ηελ πξάμε ζην 

ζπίηη. Όκσο θαζψο ε πξάμε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) «εηθφλεο» (ζθελέο) θαη ε 

νκάδα είλαη πεληακειήο, κία «εηθφλα» κπνξνχλ λα ηελ αλαιάβνπλ δχν άηνκα (ηελ 6ε ή 

ηελ 9ε).  

ηε ζπλέρεηα δηακνξθψλνπκε ζηελ ηάμε έλαλ «νδεγφ αλάγλσζεο». Ο «νδεγφο 

αλάγλσζεο» αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Απηφ δελ γίλεηαη κε ζηφρν κηα 

αλάγλσζε ζθηρηά θαζνδεγνχκελε, αιιά γηα λα ππάξρεη κηα ππμίδα ζηελ αλάγλσζε (ηη 

δηαβάδσ θαη πψο δηαβάδσ). Έρσ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν γηα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, 

δηακνξθψλσ κηα πνξεία, πνπ κπνξεί ελ κέξεη λα αιιάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί, αιιά 

ππάξρνπλ θαη νη βαζηθνί άμνλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. Καιχπηεη ηα βαζηθά 

ζέκαηα/δεηνχκελα θαη ην θάζε κέινο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο.  

Ο «νδεγφο αλάγλσζεο» ελδεηθηηθά –γηαηί θαηά ηελ 1ε ψξα ηεο Β΄ θάζεο 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ή λα αθαηξέζνπκε ζέκαηα απφ ηνλ «νδεγφ αλάγλσζεο», 

κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δνζνχλ ζηα κέιε ησλ δχν νκάδσλ– 

αλαθέξεηαη: 

 ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ.  
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 ηα ζέκαηα, πνπ ζέηεη ην θείκελν θαη ζηελ ηερληθή, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπγγξαθέαο γηα λα ηα ζέζεη. Αλαξσηηφκαζηε αλ ζε έλα ζχγρξνλν ζεαηξηθφ 

θείκελν ζπλαληάκε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. Αλ λαη, ηίζεληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν;  

 ηε ζάηηξα θαη ηε ρξήζε ηεο σο γλψξηζκα γξαθήο ηνπ Η. Κακπαλέιιε.  

 ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ηνπ θεηκέλνπ. ηνλ ηφπν, ζηνλ ρξφλν θαη ζηα πξφζσπα 

θάζε «εηθφλαο» (ζθελήο) ηνπ θεηκέλνπ.  

 ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ. ηνλ νξηζκφ ηεο «Πξάμεο» θαη ηεο «εηθφλαο». ηνλ 

ξφιν ηνπ πξνιφγνπ θαη ηνπ επηιφγνπ. ηνλ ζηφρν ηνπ ζπγγξαθέα, φηαλ αξρίδεη 

θαη ηειεηψλεη κε ηξαγνχδη ην θείκελφ ηνπ.  

 ηα πξφζσπα θαη ζηνπο ραξαθηήξεο. Δηδηθφηεξα ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνζψπσλ θαη ζην ήζνο ηνπο.  

 ηελ αλάδεημε ησλ δχν ζπλφισλ: ησλ αξρφλησλ θαη ησλ αξρνκέλσλ. ηε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε θαη ζηελ πξφζιεςή ηεο ζήκεξα. Πξψηεο επηζεκάλζεηο γηα ηηο αμίεο 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζην έξγν. 

 ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ έξγνπ.  

 ηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα «δηδάμεη», λα «θεξχμεη» αμίεο θαη αιήζεηεο, λα 

δείμεη φηη ππάξρεη ην θαιφ θαη ην θαθφ ή φηη απηά ηα δχν ζπλππάξρνπλ, γηαηί 

έηζη είλαη ε δσή.  

Δπίζεο ζεκεηψλνπκε θαη θάπνηα πην εηδηθά ζέκαηα αλά εηθφλα (ζθελή):  

Πξψηε πξάμε  

1ε εηθόλα: Σν Παιάηη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν «γθξνηέζθν» ζηνηρείν ηεο εηθφλαο. 

Γίλνπκε εμεγήζεηο γηα ηνλ φξν θαζψο είλαη άγλσζηνο ζηνπο καζεηέο.  

2ε εηθόλα: Ζ δίθε ζηελ πιαηεία θαη ν ηξφπνο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο. Ζ έλλνηα πνπ πξνβάιιεηαη.  

3ε εηθόλα: Ο ηξφπνο δηαπίζησζεο ηεο αληηπαξάζεζεο αξρφλησλ/εμνπζίαο θαη ιανχ. Ζ 

παξνπζία ηνπ ιανχ. Ζ θνξχθσζε ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ε ηερληθή ηεο.  

4ε εηθόλα: Σν εχξεκα ηεο γατδνπξνθεθαιήο.  

5ε εηθόλα: Σα πξφζσπα θαη ν ξφινο ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηεο ηαβέξλαο.  
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Γεχηεξε πξάμε  

6ε Δηθόλα: Σα πξφζσπα. Ο ξφινο ηνπο. Σν ιπξηθφ θαη δξακαηηθφ ζηνηρείν.  

7ε εηθόλα: Σα πξφζσπα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

8ε εηθόλα: Οη ζηνραζκνί ηεο Φησρνκάλαο θαη ε αλάδεημε ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ζηνηρείνπ.  

Ζ αλάδεημε ηνπ Αλζξψπνπ βάζεη ησλ ζηνραζκψλ ηεο Φησρνκάλαο. Σν «εηδχιιην» 

Φησρνκάλαο θαη Γαζθάινπ. Σα δπν πξφζσπα θαη ε ζρέζε ηνπο σο ζχκβνια.  

9ε εηθόλα: Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ν πφζνο ηεο εηξήλεο φπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηα 

πξφζσπα.  

Ζ 3ε νκάδα αλαιακβάλεη ηα ηξαγνχδηα ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε. Σα κέιε δηαβάδνπλ ηα ηξαγνχδηα κε άμνλεο: Σν πεξηερφκελν θαη ηνλ ξφιν 

ηνπ θάζε ηξαγνπδηνχ, πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην θείκελν. Δπεμεγνχκε ηνλ φξν 

«ιατθή φπεξα». Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζε ζρέζε κε Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη νη ζηίρνη ηνπ έξγνπ κεινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Μ. Υαηδεδάθη.  

Πελειφπε Γέιηα: Παξακύζη ρσξίο όλνκα 

Γχν νκάδεο ε 4ε θαη 5ε δηαβάδνπλ ην αθήγεκα ηεο Π. Γέιηα. Ζ 4ε Οκάδα δηαβάδεη ηα 

δέθα (Α΄- Η΄) πξψηα θεθάιαηα ζην ζπίηη θαη θαζψο είλαη πεληακειήο (5), θάζε κέινο 

κπνξεί λα αλαιάβεη δχν θεθάιαηα. Ζ 5ε νκάδα δηαβάδεη ηα άιια δέθα (ΗΑ΄- Κ΄) 

θεθάιαηα. Όπσο θαη ε πξνεγνχκελε ζα δηαβάζεη ηα θεθάιαηα ζην ζπίηη θαη θαζψο είλαη 

πεληακειήο (5), θάζε κέινο κπνξεί λα αλαιάβεη δχν θεθάιαηα. Οη δχν νκάδεο έρνπλ ηνλ 

δηθφ ηνπο νδεγφ αλάγλσζεο. Ο «νδεγφο αλάγλσζεο» γηα ην αθήγεκα ηεο Π. Γέιηα 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη: 

 ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ. 

 ηα ζέκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηεη ε Π. Γέιηα.  

 ηε ζρέζε ηίηινπ θαη θεηκέλνπ. Γηαηί «παξακχζη…;»  

 ηελ Ηζηνξηθή ζπγθπξία ηνπ 1910 θαη ζηελ έθδνζε ηνπ αθεγήκαηνο Παξακύζη 

ρσξίο όλνκα. 

 ηηο αμίεο ηνπ θεηκέλνπ.  

 ηνλ δηδαθηηζκφ ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζε ηφηε θαη ζήκεξα.  

http://taexeiola.blogspot.gr/2011/03/paramithi-xoris-onoma-pinelopidelta.html
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 ηελ «ανξηζηία» ηφπνπ θαη ρξφλνπ θαη ζηα πξφζσπα ηνπ θεηκέλνπ. 

 ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ηνπ θεηκέλνπ.  

 ηε ιεθηηθή θαη θαηαζηαζηαθή εηξσλεία θαη ζηνλ ξφινο ηνπο ζην θείκελν.  

 ηε δεκνηηθή ηεο Π. Γέιηα. ηε ζέζε ηεο γηα ην γισζζηθφ δήηεκα.  

Γηαβάδνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε ηα θείκελα γηα έμη (6) δηδαθηηθέο ψξεο κε ηα 

θχιια εξγαζίαο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην ηέινο ηεο ηξίηεο (3εο) δηδαθηηθήο ψξαο. 

4
ε
 ψξα  

Γηεπθξηλίδνπκε/επεμεγνχκε ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαβάζνπκε θαη ην πψο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγφ αλάγλσζεο. Τπνγξακκίδνπκε φηη ν θαζέλαο κπνξεί θαη 

πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ηε δηθή ηνπ πξννπηηθή ζηελ αλάγλσζε. Μεηά ηε ζπδήηεζε 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ή λα πξνζζέζνπκε νηηδήπνηε καο δηεπθνιχλεη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ καο.  

Τπελζπκίδνπκε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ζπκπιεξψλνπκε ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ κε ζηνηρεία γηα ηε ζεαηξηθφηεηα. Τπνγξακκίδνπκε: 1. ηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ: Πξάμεηο, ζθελέο, εηθφλεο ηνπ 

έξγνπ, πξφζσπα - ξφινη, ρψξνο - ρξφλνο, ζθελνγξαθηθέο νδεγίεο, δηάινγνο. Δίλαη ηα 

ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνληαη κε ηελ πξψηε καηηά ζην ζεαηξηθφ θείκελν θαη πξντδεάδνπλ 

γηα ηε δνκή ηνπ. 2. Σα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηάινγνο (πξνσζεί ηε δξάζε), δξάζε 

θαη πινθή, ζπγθξνχζεηο, δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο, ραξαθηήξεο (θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ). 

Με ηελ επηζήκαλζε φηη θάζε ζεαηξηθφ θείκελν νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζηαζή 

ηνπ, πξνηείλνπκε ηελ παξάζηαζε απνζπάζκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ Η. Κακπαλέιιε ζηελ 

ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε ηνπ ζελαξίνπ. Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ζεαηξηθήο νκάδαο κε ηε ζπκκεηνρή φζσλ καζεηψλ επηζπκνχλ. Ζ ζεαηξηθή νκάδα 

ζρεκαηίδεηαη θαη άκεζα ζα επηιέμεη ην απφζπαζκα πνπ ζα παξνπζηάζεη, πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο.  

Γίδνπκε θαη ζηηο πέληε νκάδεο σο παξάιιειν θείκελν ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε Τν κεγάιν καο ηζίξθν. Οη ιφγνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο είλαη νη εμήο: 
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1. είλαη ην έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε απφ ην νπνίν πνιιά παηδηά έρνπλ αθνχζεη ηα 

ηξαγνχδηα
5
 ή έρνπλ δηαβάζεη απνζπάζκαηα ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, 2. είλαη ην έξγν 

πνπ κπνξεί λα ππνγξακκίζεη ην παξάιιειν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο ηζηνξίαο. Ζ αλάγλσζή 

ηνπ ζα βνεζήζεη θαη ζηε ζχλζεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο. 

 5
ε
 ψξα  

Ζ αλάγλσζε νινθιεξψλεηαη θαη ε επεμεξγαζία έρεη μεθηλήζεη. Κάζε νκάδα ζπδεηά κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνβιεκαηηζκνχο, απνξίεο, ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ θάζε νκάδα 

δνπιεχεη κε ην θχιιν εξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα θχιια 

εξγαζίαο είλαη δηαθνξεηηθά αιιά ηα ζέκαηα πνπ νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηνπο δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζνπλ θνηλέο γλψζεηο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα απφ ηα θχιια 

εξγαζίαο απαηηεί γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο πεξίπνπ κία δηδαθηηθή ψξα ελψ ε παξέκβαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νθείιεη λα είλαη ζπλερήο, δηεπθξηλίδνληαο θαη αλαηξνθνδνηψληαο ηε 

ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

1
ε
 Οκάδα  

Δπεμεξγαδφκαζηε ηα γλσξίζκαηα ηεο ζεαηξηθήο ηερληθήο ηνπ Η. Κακπαλέιιε. 

Δπηζεκαίλνπκε ηε δνκή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ (πξάμεηο, ζθελέο θάζε πξάμεο, ρψξνο, 

ρξφλνο, ζθελνγξαθηθέο νδεγίεο, ξφινη), ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο 

ηνπ Η. Κακπαλέιιε. Ζ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη αλαγθαία γηα λα δψζεη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηηο έλλνηεο γθξνηέζθν, ζάηηξα, λενξεαιηζκόο.  

2ε Οκάδα  

Δπεμεξγαδφκαζηε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. Δπηζεκαίλνπκε ηνλ ζεαηξηθφ δηάινγν σο 

θχξην αθεγεκαηηθφ ηξφπν θαη ππνγξακκίδνπκε ηελ πξννπηηθή δχν βαζηθψλ πξνζψπσλ, 

ηεο Φησρνκάλαο θαη ηνπ Γαζθάινπ. Μεηαγξάθνπκε ηνλ δηάινγν ησλ δχν πξνζψπσλ ζε 

αθεγεκαηηθφ θείκελν. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ αθεγεκαηηθφ ηξφπν ηνπ εζσηεξηθνχ 

                                                           

5
 Ηδηαίηεξα γηα ηνπο θξεηηθνχο ε θσλή ηνπ Ν. Ξπινχξε έρεη ηαπηηζηεί κε ηα ηξαγνχδηα ηνπ έξγνπ. Οη 

καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ Ν. Ξπινχξε, σο ιατθφ ιπξάξε, θαη αθνχλ ηα ηξαγνχδηα ηνπ θαη ζήκεξα. 
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κνλφινγνπ. Δπηιέγνπκε ηελ πξννπηηθή ελφο απφ ηα δχν πξφζσπα. Έηζη θαηαλννχκε θαη 

ππνγξακκίδνπκε ηε δηαθνξά ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ απφ έλα ινγνηερληθφ 

πεδνγξάθεκα. Με ηε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ κνλφινγνπ δίλνπκε ζηνπο καζεηέο-

αλαγλψζηεο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη επηπιένλ 

κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο σο πξνο ηελ πξφζιεςε. 

 3ε Οκάδα 

Τπνκλεκαηίδνπκε ςεθηαθά πέληε (5) ηξαγνχδηα απφ ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: «Σνπ Μηράιε», «Σξαγνχδη ηεο ληξνπήο», «Σνπ 

γέξν–λαχηε», «Δξσηηθφ», «Σξαγνχδη-επίινγνο». Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη θαη 

δείρλεη ηνλ ηξφπν ηνπ ςεθηαθνχ ππνκλεκαηηζκνχ. Ο ππνκλεκαηηζκφο κάο πξνηξέπεη λα 

δνχκε ηε ζχλδεζε ησλ ζηίρσλ θαη κε άιιεο ηέρλεο. Σαπηφρξνλα κπνξεί θαη αλαδεηθλχεη 

ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ ζηίρσλ θαη πψο δηακνξθψλεηαη ζηηο άιιεο ηέρλεο. 

Τπνγξακκίδνπκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θείκελν «αλνίγεη» θαη 

δηαβάδεηαη/εξκελεχεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Μπνξνχκε λα ππνγξακκίζνπκε ηηο ιέμεηο-

έλλνηεο, ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ζηα νπνία ζέινπκε νη καζεηέο λα επέκβνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο παξαπνκπέο ή κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα λα επηιέμεη ε νκάδα 

ηα ζεκεία ή ηηο ιέμεηο-έλλνηεο. 

4ε Οκάδα  

Αξρηθά, θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα «γηαηί παξακχζη;» γηα ην αθήγεκα 

ηεο Π. Γέιηα Παξακύζη ρσξίο όλνκα. Πξνζπαζνχκε λα ζπλδέζνπκε ηελ αλαθνξά ηνπ 

ηίηινπ Παξακύζη ρσξίο όλνκα κε ην θείκελν. Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη θαη δίλεη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ην παξακχζη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο αθεγεκαηηθφ ιφγν. 

ηε ζπλέρεηα αλαδεηνχκε θαη αλαδεηθλχνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξακπζηνχ σο 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζην θείκελν ηεο Π. Γέιηα.  

5ε Οκάδα  

Ζ αλαθνξά ζηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ (π.ρ. βαζηιηάο πλεηφο, λένο Αζηφραζηνο, 

βαζηινπνχια Παιάβσ, νη βαζηινπνχιεο Εήιησ, Πηθξφρνιε, Δηξελνχια, ν ζηδεξάο 

Καθνκνηξίδεο, ν αξρηθαγθειάξηνο Παλνπξγάθνο, ε θπξά Φξφλεζε θαη ε θφξε ηεο ε 
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Γλψζε) είλαη ην θίλεηξν γηα λα κηιήζνπκε γηα ηελ εηξσλεία ζην αθήγεκα ηεο Π. Γέιηα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη θαη δίλεη ζηνηρεία γηα ηελ εηξσλεία, ιεθηηθή θαη 

θαηαζηαζηαθή. πλδέεη ηελ εηξσλεία κε ηε ζάηηξα θαη εμεγεί φηη εθθξάδεηαη ε ζάηηξα 

θαη κε ηελ εηξσλεία. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ν εθπαηδεπηηθφο εθκαηεχεη ηα πξψηα ζηνηρεία 

ηεο ζπλνκηιίαο ησλ δχν θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα αλαθεξφκελνο ζηε 

ζεαηξηθή ηερληθή ηνπ Η. Κακπαλέιιε, ηελ νπνία δνπιεχεη ε 1ε νκάδα θαη ζηελ 

αθεγεκαηηθή ηερληθή ηεο Π. Γέιηα, ηελ νπνία δνπιεχεη ε 5ε νκάδα ππνγξακκίδεη ηε 

ζάηηξα σο θνηλή ζηάζε απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.  

6
ε
 ψξα  

1
ε
 Οκάδα  

Σνπνζεηνχκε ηα πξφζσπα ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν ηνπ έξγνπ. Παξαηεξνχκε πψο επηδξά ν 

ρσξνρξφλνο ζε απηά θαη αλαδεηθλχνπκε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πθίζηαληαη. Δηδηθφηεξα, 

παξνπζηάδνπκε ηνπο γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο, ηε Φησρνκάλα θαη ηε Βαζίιηζζα. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ην ήζνο ησλ δχν γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ εθπξνζσπεί κηα ζηάζε 

δσήο θαη αμίεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (άξρνληεο θαη αξρφκελνη).  

Με ην άξζξν πνπ ζπληάζζνπκε ζέινπκε λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο γηα ηνπο 

γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο ζην έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα. Ο 

ςεθηαθφο ππνκλεκαηηζκφο ηνπ άξζξνπ καο ζηνρεχεη ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 

ραξαθηήξσλ.  

2ε Οκάδα  

Δπηιέγνπκε απφ ηελ ηειεπηαία εηθφλα ηεο δεχηεξεο πξάμεο ηα ιφγηα ηνπ Γαζθάινπ. Ζ 

εηξήλε, σο ε κφλε αιήζεηα θαη ε πίθξα γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, πνπ θηλδπλεχεη λα ραζεί 

άδηθα, είλαη ν παξαδεηγκαηηθφο άμνλαο πνπ δηαπεξλά ην απφζπαζκα αιιά θαη φιν ην 

θείκελν. Μεηαγξάθνπκε ηα ιφγηα ηνπ Γαζθάινπ, κεηά ηνλ ππνκλεκαηηζκφ ηνπο, ζε 

απφζπαζκα πνιηηηθνχ ιφγνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάδεημε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ.  
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3ε Οκάδα 

Γεκηνπξγνχκε έλα βίληεν. Ζ δεκηνπξγία ηνπ έξρεηαη σο απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηίρσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε επεμεξγαζία ησλ 

ζεκάησλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο, ηνλ ηερλνηξνπηθφ ζρνιηαζκφ ησλ ζηίρσλ. Πνηα ζέκαηα 

ζέηνπλ νη ζηίρνη; Πώο ηα ζέηνπλ; Τα πνηήκαηα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, βάζεη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ηα θαηαηάζζνπκε ζηελ παξαδνζηαθή ή ζηε κνληέξλα πνίεζε; Πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηίρσλ πξντδεάδνπλ όηη νη ζηίρνη κπνξνύλ λα κεινπνηεζνύλ; Πώο ε 

κνπζηθή ηνπ Μ. Φαηδεδάθη αγθάιηαζε ηνπο ζηίρνπο ηνπ Ι. Κακπαλέιιε;  

εκεηψλνπκε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνλ ιφγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε:  

Τν πξόβιεκά κνπ ήηαλ ην ράξηζκα όηη ηνπο ζηίρνπο ζα κεινπνηνύζε ν Μάλνο. 

Όρη απιώο δελ ζα ’πξεπε λα ηνπ δνζνύλ κέηξηαο θαηαιιειόηεηαο ζηίρνη, αιιά ζα 

ήηαλ θαη θξίκα απ’ ην Θεό λα ζπαηαιεζεί ε παξνπζία ηνπ Φαηδηδάθη. 

Πνην είλαη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ελαγθαιηζκνχ; Σν βίληεν πνπ νη 

καζεηέο δεκηνπξγνχλ δίδεη κηα απάληεζε. 

4ε Οκάδα  

Ο εθπαηδεπηηθφο γλσζηνπνηεί ζηα κέιε ηεο νκάδαο φηη ην έξγν ηεο Π. Γέιηα ήηαλ 

απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη γηα απηφ ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Σνπο επηζεκαίλεη 

φηη: 1. ηα έξγα ηεο αθνινπζνχλ ην ζηαζεξφ αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηνπ παξακπζηνχ, 2. νη 

ήξσέο ηεο είλαη απινί, δηαηξνχληαη ζε ζπκπαξαζηάηεο θαη αληίκαρνπο ηνπ θεληξηθνχ 

πξνζψπνπ, 3. ε πινθή αλαπηχζζεηαη κε ην ζρήκα: αλαρψξεζε, δνθηκαζία, 

ιχζε/δηθαίσζε, 4. νη πεξηγξαθέο ηεο, αλ θαη ζχληνκεο γηα λα κελ θνπξάδνπλ ηα παηδηά, 

είλαη έληνλεο, θαζψο πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζψπσλ κε ηξφπν πνπ λα 

δσγξαθίδεηαη ε κνξθή ηνπο, παξαζηαηηθέο φηαλ πεξηγξάθεη ηε θχζε. Ζ νκάδα 

αλαιακβάλεη λα εληνπίζεη ηέηνηεο πεξηγξαθέο ζε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ηνπ έξγνπ. Να 

ρξσκαηίζεη ηηο πεξηγξαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνκλεκαηίδνληαο ςεθηαθά λα ζπλδέζεη 

ηηο πεξηγξαθέο κε έξγα δσγξαθηθήο ή κε ινγνηερληθά θείκελα (πεδά ή πνηεηηθά). 
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5ε Οκάδα 

Αλαδεηθλχνπκε ηηο αμίεο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα γίλεηαη βάζεη ησλ 

εξσηεκάησλ: Τν 1910 νη έλλνηεο Παηξίδα, Γηθαηνζύλε, Ήζνο, Έζλνο, θαζήθνλ ήηαλ ζην 

επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ. Βηώλνπκε 100 ρξόληα κεηά ηηο ίδηεο αμίεο; Πώο 

παξνπζηάδνληαη ζήκεξα απηέο νη αμίεο; Γηαβάδνληαη θείκελα ζήκεξα κε έληνλν 

δηδαθηηθό/παηδεπηηθό ραξαθηήξα; Η έλλνηα ηνπ δηδαθηηζκνύ, θαη εηδηθά ν δηδαθηηζκόο ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκό, ακθηζβήηεζε, αληίδξαζε; πλδένληαο ηε 

Λνγνηερλία κε ηε Γιψζζα θαη ηδηαίηεξα ηελ ελφηεηα «ε νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ην 

επηρείξεκα» πξνζπαζνχκε ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα λα νξγαλσζεί βάζεη επηρεηξεκάησλ. 

Απηά ηα επηρεηξήκαηα ζα απνηππσζνχλ θαη γξαπηά. 

7
ε
 ψξα  

1ε Οκάδα  

Ζ νκάδα ππνκλεκαηίδεη ςεθηαθά ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα. Ο ππνκλεκαηηζκφο κάο 

πξνηξέπεη: λα εκβαζχλνπκε ζηηο αμίεο θαη λα επηβεβαηψζνπκε ηνλ παξαδεηγκαηηθφ 

άμνλα ηνπ θεηκέλνπ, λα δνχκε πψο ζπλδέεηαη ην ζεαηξηθφ έξγν βάζεη ηνπ αμηαθνχ 

ζπζηήκαηφο ηνπ κε άιιεο ηέρλεο θαη πψο νη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο δηακνξθψλνληαη ζηηο 

άιιεο ηέρλεο. Μπνξνχκε λα ππνγξακκίζνπκε ηηο ιέμεηο-έλλνηεο, ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 

ζηα νπνία ζέινπκε νη καζεηέο λα επέκβνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο παξαπνκπέο ή 

κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα λα επηιέμεη ε νκάδα ηα ζεκεία ή ηηο ιέμεηο-έλλνηεο. 

2ε Οκάδα  

Παξαηεξνχκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ. Έρνπλ όια ηα πξόζσπα 

νλόκαηα; Γηαπηζηψλνπκε φηη ηα πξσηαγσληζηηθά πξφζσπα είλαη αλψλπκα θαη ηα 

δεπηεξεχνληα είλαη επψλπκα. Αλαξσηηφκαζηε γηαηί. Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη θαη 

ζπκίδεη απφ ην θείκελν ηνπ Πι. Μαπξνκνχζηαθνπ «Σν Παξακύζη ρσξίο όλνκα, ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε: εκεηψζεηο γηα κηα άηαθηε αλάγλσζε»
6
 ηα εμήο ζεκεία: 

                                                           

6
 Σν θείκελν βξίζθεηαη ζην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ. 
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«Καλέλα απφ ηα πξφζσπα […] δελ είλαη κφλν θαιφ ή κφλν θαθφ. Σα νλφκαηα είλαη 

ζπλεζηζκέλα θαη αλήθνπλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κεηέρνπλ ζηελ Ηζηνξία ρσξίο λα 

παίδνπλ εγεηηθφ ξφιν: ν ιαφο δελ είλαη πηα απξφζσπνο κπαίλεη ζην πξνζθήλην ηεο 

Ηζηνξίαο […]». 

Με ηελ παξέκβαζή ηνπ ζέηεη ην ζέκα ηεο εηξσλείαο βάζεη ησλ νλνκάησλ. πλδέεη 

ηελ εηξσλεία κε ηε ζάηηξα θαη εμεγεί φηη εθθξάδεηαη ε ζάηηξα θαη κε ηελ εηξσλεία. Δίλαη 

κηα αθφκε ζηηγκή πνπ ν εθπαηδεπηηθφο εθκαηεχεη ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο ησλ δχν 

θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

3ε Οκάδα  

Δπεμεξγαδφκαζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Έθηνξαο θαη Αλδξνκάρε». 

Δπηζεκαίλνπκε ηε δηαθεηκεληθφηεηα ησλ ζηίρσλ κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ Οκήξνπ. (Ιιηάδα, Ε 

469-529). Πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε σο πξνο ηη δηαθνξνπνηείηαη ν αθεγεκαηηθφο 

επηθφο ιφγνο ηνπ Οκήξνπ απφ ηνλ ιφγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε. Αλαδεηθλχνπκε ηνλ 

παξαδεηγκαηηθφ άμνλα ησλ ζηίρσλ. Πξνζπαζνχκε λα εθθξάζνπκε θαη εκείο απηέο ηηο 

αμίεο κε ιφγν ινγνηερληθφ (πνίεκα/πεδφ θείκελν).  

Ζ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαλεξψλεη ζηελ νκάδα φηη ην νκεξηθφ δεπγάξη, 

Έθηνξαο θαη Αλδξνκάρε θαη ε ζθελή ηνπ απνρσξηζκνχ ηνπο έγηλε ζχκβνιν. Δπίζεο, 

επεξέαζε δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο (δσγξάθνπο θαη κνπζηθνχο). Πξνζπαζνχκε ζε κηα 

παξνπζίαζε λα ζπγθεληξψζνπκε θάπνηα απφ απηά ηα έξγα θαη έηζη λα ππνγξακκίζνπκε 

ηελ εηξήλε σο ηε κφλε αιήζεηα πνπ ν αγψλαο ησλ αλζξψπσλ αλαδεηθλχεη. 

Δπηζεκαίλνπκε ηε δεκηνπξγία απφ ηελ νκάδα θεηκέλσλ απιψλ θαη πνιπηξνπηθψλ.  

4ε Οκάδα  

Δπηζεκαίλνπκε ηε ζέζε ηεο Π. Γέιηα γηα ηε γιψζζα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ. 

Οη καζεηέο ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη, κεηά θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ αληίζηνηρνπ 

θεθαιαίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο, ζπδεηνχλ γηα ηε γιψζζα ησλ έξγσλ ηεο. 

Δληνπίδνπκε ηνλ γισζζηθφ πινχην ηεο, ηε γισζζηθή επγέλεηά ηεο, ηελ απνθπγή θάζε 

αθξφηεηαο. Σε δχλακε ηεο έθθξαζήο ηεο, πνπ ππεξεηεί ηνλ ζηφρν ηεο θαη απνηππψλεη 

ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, γεγνλφηα.  
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5ε Οκάδα:  

Ζ νκάδα επεμεξγάδεηαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ αθεγήκαηνο ηεο Π. Γέιηα. Όινη κε 

ηε θσλή ηεο Γλώζεο αλαιακβάλνπκε λα αθεγεζνύκε ην θεθάιαην όπσο ε Γλώζε ζα ην 

αθεγνύληαλ κεηά από ρξόληα ζηα εγγόληα ηεο. Τη ζα αιιάμνπκε σο πξνο ην πεξηερόκελν; 

Αιιά θαη ηη ζα αιιάμνπκε ζηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή; (αθεγεηήο, αθήγεζε, εζηίαζε, 

αθεγεκαηηθόο ηξόπνο, γιώζζα, ύθνο). 

8
ε
 θαη 9

ε
 ψξα  (δίσξν ζπλερφκελν)  

ην ζπγθεθξηκέλν δίσξν ν θάθεινο «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε κε ηελ Π. Γέιηα», πνπ ε νινκέιεηα έρεη απνθαζίζεη κε ηελ έλαξμε ηεο Β΄ 

θάζεο λα δεκηνπξγήζεη, νινθιεξψλεηαη. Σα θείκελα ησλ καζεηψλ απιά θαη 

πνιπηξνπηθά ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάθειν δηνξζσκέλα θαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Οη 

νκάδεο ηα παξνπζηάδνπλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο θαλεξψλεη θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Β΄ θάζεο (αλάγλσζε) αμηνινγνχληαη κε θξηηήξηα: 

1. αηνκηθά, δειαδή κε βάζε:  

 ηελ νινθιεξσκέλε πξνζσπηθή άπνςε, πνπ θαηαηίζεηαη κε ιφγν γξαπηφ ή 

πξνθνξηθφ (θαη πξνζρεδηαζκέλν) ζηελ ηάμε θαη ζην Wiki, θαη αμηνινγείηαη σο 

πξνο ην πεξηερφκελν, σο πξνο ηελ έθθξαζε/δηαηχπσζε, σο πξνο ηε δνκή. 

 Σε ζπλζεηηθή θαη αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, ηελ επξχηεηα ησλ 

αληηιήςεψλ ηνπ θαη ην ελδηαθέξνλ λα εξεπλήζεη πεγέο θαη πξνηάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (ςεθηαθφο ππνκλεκαηηζκφο). 

 Σελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξίλεη θαη λα ζέηεη θξηηήξηα ζχγθξηζεο. 

 Σε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ησλ άιισλ 

νκάδσλ ζηελ ηάμε θαη ζην Wiki. 

 Σελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα θαη ζηελ 

νινκέιεηα. 

Καη 2. νκαδηθά, δειαδή κε βάζε 

 ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. 
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 Σε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ζηνλ δηάινγν πνπ αλνίγεηαη ζηελ ηάμε θαη ζην Wiki. 

 Σνλ ηξφπν πνπ ε νκάδα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο άιιεο νκάδεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ νινθιεξσκέλνο πηα ν θάθεινο «Τν παξακύζη 

ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Η. Κακπαλέιιε κε ηελ Π. Γέιηα» ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

θάθειν «Γχν πξνζσπηθφηεηεο–δχν επνρέο: Πελειφπε Γέιηα θαη Ηάθσβνο 

Κακπαλέιιεο».  

Σελ 9ε δηδαθηηθή ψξα ν εθπαηδεπηηθφο θαη φιεο νη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη θαη κε 

ηε ζεαηξηθή νκάδα, πνπ δνχιεπε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάιιεια ηελ ζεαηξηθή 

παξάζηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο απφ ην έξγν ηνπ Η. Κακπαλέιιε. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Β΄ θάζεο, ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ, ε εκβάζπλζή ηνπο βνήζεζε νπζηαζηηθά ηελ 

νκάδα ζηε ζεαηξηθή ηεο πξφηαζε.  

Οινθιεξψλνληαο ηε Β΄ θάζε  

Θέινπκε νη καζεηέο καο:  

 λα γλσξίδνπλ α) φηη ηα θείκελα ηνπ Η. Κακπαλέιιε θαη ηεο Π. Γέιηα, πνπ 

δηάβαζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ, είλαη έξγα ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνθνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ ηνπο άμνλα, β) ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δχν θείκελα ζπλνκηινχλ (πεξηερφκελν θαη ηερληθή), γ) ηελ 

ηερληθή ησλ δχν θεηκέλσλ (δνκή, γιψζζα, χθνο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο) 

 λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη κέζα απφ ηε ζηαδηαθή, ζπλεξγαηηθή αλάγλσζε θαη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο δεκηνπξγία (απιά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα, 

δξακαηνπνίεζε, ζεαηξηθή παξάζηαζε) ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπ ζεάηξνπ (ιφγνο 

θαη παξάζηαζε) σο ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο Σέρλεο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξνζπάζεηα γηα πνιηηηζκφ. 

  λα επηιέγνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε, πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα 

αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ηνπο (θχξηνο ιφγνο αηηηνιφγεζεο θαη ε αηζζεηηθή 

απφιαπζε). 
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Γ΄ θάζε: κεηά ηελ αλάγλσζε (3ώξεο) 

10
ε
 θαη 11

ε
 ψξα  

Οη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηε ζπλζεηηθή εξγαζία. Σν ζέκα ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο: «Ζ 

ζπλνκηιία Π. Γέιηα θαη Η. Κακπαλέιιε: ε Ηζηνξία θαη ην Θέαηξν παξάιιεια» (800 

ιέμεηο πεξίπνπ). Σν ζέκα ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο ην γλσξίδνπλ απφ ην 

ηέινο ηεο Α΄ θάζεο. Ζ εξγαζία, κε βάζε ην ζέκα, έρεη δχν κέξε: έλα πξψην κέξνο ζην 

νπνίν, κέζα απφ ηηο ζεκεηψζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ησλ πξνεγνχκελσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, 

αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν πνπ ηα δχν θείκελα δηαιέγνληαη θαη έλα δεχηεξν κέξνο πνπ 

πξνεθηείλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ: ε Ηζηνξία θαη ην Θέαηξν παξάιιεια, ε Ηζηνξία θαη ε 

Σέρλε παξάιιεια. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηκέλνπκε: α) λα αλαδείμεη ηε 

δεκηνπξγηθή, θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη β) λα καο δψζεη ίζσο ηελ απάληεζε ζην 

αλ κπνξνχλ νη καζεηέο καο λα αληηιεθζνχλ ηελ Σέρλε σο «παξακπζία» ζηα αδηέμνδα 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζχλζεζε ηεο εξγαζίαο ζηεξίδνληαη ζηε 

γλσζηηθή βάζε, πνπ δεκηνπξγήζακε ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο κε ηε ζηαδηαθή 

εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, θαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο 

Σέρλεο ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ (πξνέθηαζε).  

Παξνπζηάδνληαη νη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο. Αμηνινγνχληαη σο πξνο ην πεξηερφκελν 

(γλψζε ησλ δχν θεηκέλσλ, πξνέθηαζε ηεο γλψζεο, επξχηεηα αληηιήςεσλ, θξηηηθή 

απνηχπσζε), σο πξνο ηε δνκή θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ ιφγνπ. Σξεηο εξγαζίεο επηιέγνληαη 

απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη αλαξηψληαη ζην Wiki. Όιεο νη εξγαζίεο δηνξζσκέλεο 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάθειν «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε κε ηελ Π. Γέιηα», πνπ βξίζθεηαη πηα κέζα ζηνλ θάθειν «Γχν 

πξνζσπηθφηεηεο – δχν επνρέο: Πελειφπε Γέιηα θαη Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο». Με ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ ν θάθεινο δίλεη κηα εηθφλα γηα ηνπο δχν δεκηνπξγνχο σο 

πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ην έξγν ηνπο θαη ηνλ ηξφπν, πνπ ζπλνκίιεζαλ ηα 

θείκελά ηνπο. 

Σα κέιε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο δελ κεηέρνπλ ζηε ζπλζεηηθή εξγαζία. Ζ 

πξνεηνηκαζία ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο απαηηεί ρξφλν θαη δνπιεηά.  
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Σν δηδαθηηθφ ζελάξην νινθιεξψλεηαη θαη ε ζεαηξηθή νκάδα είλαη έηνηκε γηα ηελ 

παξάζηαζε. Έρεη ήδε αλαξηήζεη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ 

ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, θαη έληππε ζηελ 

ηάμε θαη ζην ζρνιείν, ηελ αθίζα ηεο. Μαδί έρεη αλαξηήζεη θαη ην πξφγξακκα ηεο 

παξάζηαζεο. Ζ παξάζηαζε ζα θιείζεη ην ζελάξην. (12ε ψξα). 

Σν ζελάξην νινθιεξψλεηαη κε ην εξψηεκα: Τη ζα ζεκαίλεη γηα ζαο ζην εμήο 

«παξαθνινπζώ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε» ; Σν εξψηεκα είρε ηεζεί ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα 

ηνπ ζελαξίνπ. Οη απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο ζα δείμνπλ αλ νη ζηφρνη (φινη ή κεξηθνί) 

ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ επηηεχρζεθαλ. Οινθιεξψλνληαο ηε Γ΄ θάζε ζέινπκε νη 

καζεηέο λα κπνξνχλ: 1. λα έρνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ άπνςε γηα ην πψο δχν θείκελα 

ινγνηερληθά κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ θαη 2. λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηάζηαζε ηεο 

ζρέζεο «Θέαηξν θαη Ηζηνξία παξάιιεια». 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Α΄ Λπθείνπ, «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε κε 

ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 36 απφ 64 

 

 

Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΛΑ /Α ϋ φάςθ, Πριν τθν ανάγνωςθ, 1θ ϊρα 
 

 
 Νικολάου Γφηθ, Θ Τζχνθ και τα πνεφματά τθσ 

http://xartografos.wordpress.com/2011/07/27/206-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-

%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/  

 Β. 

http://www.tanea.gr/vivliodromio/?aid=4742906  

(Κζατρο,ιςτορία: παράλλθλα…o Κ. Γεωργουςόπουλοσ). 

http://www.paidevo.gr/teachers/?p=966  

http://www.kambanellis.gr/?page_id=10 

Γ Α. «... ιρκαν από τθν Νάξο, τθν πατρίδα μου, κάποια μζλθ του εκεί πολιτιςτικοφ ςυλλόγου και με 
πλθροφόρθςαν πωσ ικελαν το καλοκαίρι τθσ χρονιάσ εκείνθσ να κάνουν πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. 
Ανάμεςα ςτα όςα είχαν ςκεφκεί ιταν και θ ιδζα να καλζςουν απ' τθν Ακινα «κανζνα μουςικό 
ςυγκροτθματάκι και κανζνα τραγουδιςτι ι τραγουδίςτρια που να ’χει κάποιο ονοματάκι...». *…..+Ραρ' 
όλ' αυτά είδα να δυςαρεςτοφνται άμα τουσ είπα... «Ωραία, εγϊ πϊσ μπορϊ να ςασ βοθκιςω...;»*…+ Αν 
τουσ άφθνα να φεφγανε άπρακτοι κα ζμπαινε ςε αμφιςβιτθςθ και θ αγάπθ μου για τθ Νάξο και θ 

http://xartografos.wordpress.com/2011/07/27/206-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
http://xartografos.wordpress.com/2011/07/27/206-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
http://xartografos.wordpress.com/2011/07/27/206-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
http://xartografos.wordpress.com/2011/07/27/206-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
http://www.tanea.gr/vivliodromio/?aid=4742906
http://www.paidevo.gr/teachers/?p=966%20%20%20%20%20%20
http://www.kambanellis.gr/?page_id=10
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εκτίμθςθ για τον ςυμπατριϊτθ τουσ ςυγγραφζα. Με το δίκιο τουσ οι άνκρωποι κα ςκεφτόντουςαν… 
«Μα τι ςόι ςυγγραφζασ είν’ αυτόσ που δε βοθκά τισ πολιτιςτικζσ μασ εκδθλϊςεισ;» Άρχιςα να τουσ λζω 
πωσ κα ζκανα τα πάντα για το καλφτερο αν μου ηθτοφςαν κάτι από το δικό μου τομζα, απ’ το κζατρο 
που ζχω τόςουσ φίλουσ, τόςουσ ςυνεργάτεσ, που αςκϊ μία επιρροι τζλοσ πάντων… Θ πρόκεςι μου δεν 
ιταν φυςικά να τουσ αλλάξω το πρόγραμμα και να κάνουν ςτροφι 180 μοιρϊν. Δεν φαντάςτθκα ότι 
μπορεί από το «ςυγκροτθματάκι» που προςδοκοφςαν να βρεκοφμε να ςυηθτάμε για τθν Θλζκτρα του 
Σοφοκλι. Κι όμωσ ζτςι ςυνζβθ. Κάποια ςτιγμι, όταν τουσ εξθγοφςα ότι κα μποροφςα οπωςδιποτε να 
βοθκιςω αν μου ηθτοφςαν κάτι απ' το κζατρο, αναφζρκθκα ενδεικτικά ςτθν Αςπαςία Ραπακαναςίου 
που με το κίαςό τθσ «Δεςμοί» είχαν ζτοιμθ μια καυμάςια παράςταςθ τθσ Θλζκτρασ... Οπότε άρχιςαν να 
το ςκζφτονται, και φυςικά εγϊ άλλο που δεν ικελα... ανζπτυξα πωσ μια τζτοια παράςταςθ δεν ζχουν 
ξαναδεί ςτθν Νάξο, πωσ δε κα είναι μόνο μια προςφορά ςτουσ ςυντοπίτεσ μασ, αλλά και κάτι που 
ταιριάηει ςτον παραδοςιακό πολιτιςμό τθσ Νάξου. Ακόμθ κι οι ξζνοι τουρίςτεσ κα το εκτιμιςουν... Με 
αυτά και άλλα οι ζξυπνοι αυτοί άνκρωποι αποφάςιςαν να ξεχάςουν τα ελαφρολαϊκά και να γίνει 
πρόταςθ ςτθν Ραπακαναςίου. 

Μια και πθγαίνω κάκε καλοκαίρι ςτθν πατρίδα μου, φρόντιςα να πάω τισ μζρεσ που κα ιταν θ 
παράςταςθ. Ο χϊροσ που παίχτθκε θ πραγματικά ςθμαντικι παράςταςθ τθσ Θλζκτρασ από τουσ 
«Δεςμοφσ» χϊρεςε μόνο οκτακόςιουσ κεατζσ, και λζω μόνο γιατί πολλοί ζμειναν απ' ζξω πικραμζνοι και 
διαμαρτυρόμενοι. Οι κεατζσ, που οι περιςςότεροι για πρϊτθ φορά παρακολουκοφςαν παράςταςθ 
τραγωδίασ και αςφαλϊσ αρκετοί για πρϊτθ φορά ζβλεπαν κζατρο, ιταν ζνα αξιομνθμόνευτο κεατρικό 
κοινό. Θ προςιλωςθ τουσ, θ κατανυκτικι τουσ ςιωπι, θ ςυγκίνθςθ τουσ, θ χαρά τουσ, ςτ' αλικεια ιταν 
ίδια με τθν κοντινι κάλαςςα, με τα μζςα ρεφματα τθσ, τθ ςκεφτικι τθσ γαλινθ, τθν φυρονεριά, τθν 
πλθμμφρα, τα ξεςπάςματα τθσ... Κι όταν τζλειωςε θ παράςταςθ κυκλϊςανε τθ ςκθνι, χειροκροτοφςανε 
αςταμάτθτα τουσ θκοποιοφσ, μόνο που δεν τουσ πιραν ςτα χζρια... τζτοιο ενκουςιαςμό, ςυγκινθμζνο 
ενκουςιαςμό, ποιοσ κα μποροφςε να τον προβλζψει, αν ςκεφτεί μάλιςτα πϊσ βρζκθκε θ «Θλζκτρα» 
εκείνθ τθ νφχτα ςτθν Νάξο.  

Πμωσ το πιο χαρακτθριςτικό το ζηθςα τθν άλλθ μζρα το πρωί, όταν πιγα ςτο περίπτερο που είναι πλάι 
ςτο ξενοδοχείο για να πάρω τςιγάρα. Θ περιπτεροφ ιταν – τότε, δεν ηει πια δυςτυχϊσ- μια θλικιωμζνθ 
γυναίκα που δίνοντάσ μου τα τςιγάρα είπε «..αχ κφριε Λάκωβε γιατί μασ το κάνετε αυτό;…» 

-Ροιο;  

-Γιατί δεν το βαςτάτε το κζατρο και ςιμερα να το δοφμε και εμείσ που δεν μποροφςαμε χτεσ…. 

-Μακάρι να μποροφςα αλλά δεν είναι ςτο χζρι μου, και πρζπει να γυρίςουν ςτθν Ακινα… 

-Κρίμα, γιατί μασ λζγανε ςτθ γειτονιά αχοφ τι χάςατε, τζτοιο πράμα δεν το ’χετε ξαναδεί!... 

Να το ςχολιάςω...; Όχι βζβαια! Θα πω μόνο πωσ το να λζει ςε μια γειτονιά τθσ Νάξου θ μια 
γειτόνιςςα ςτθν άλλθ «αχοφ τι χάςατε, τζτοιο πράγμα δεν ζχετε ξαναδεί» κι αυτό το «πράμα» να 
είναι θ Ηλζκτρα του οφοκλι, είναι κάτι που ςθμαίνει πολλά — γι' αυτό που μ' αρζςει να τ' ονομάηω 
«το καφμα του κεάτρου»... και να το πιςτεφω αυτό το καφμα….» (Λ. Καμπανζλλθσ: Από ςκθνισ και από 
πλατείασ, εκδ. Καςτανιϊτθ, Ακινα 1990,ςελ.17-19) 

Β. «Κάκε τόποσ γεννά τα δικά του ζργα. Κι αυτά είναι το αντίκρυςμα τθσ πραγματικότθτασ, ζτςι όπωσ 
τθ βλζπουν οι ςυγγραφείσ του κάκε τόπου. Το να κζμε να κρίνουμε με πρότυπο τισ δικζσ μασ εμπειρίεσ 
και τα δικά μασ βιϊματα μια πραγματικότθτα διαφορετικι απ' τθ δικι μασ ωσ ζνα ςθμείο είναι φυςικό. 
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Το να κυμϊνουμε γιατί δεν είναι όμοια με τθ δικι μασ ι με αυτιν που νομίηουμε ότι είναι θ δικι μασ, 
και γι' αυτό δε μασ επζτρεψε να ταυτιςτοφμε μαηί τθσ, είναι παράλογο. 

Το κζατρο δεν είναι χϊροσ που απαραίτθτα πρζπει να μασ δϊςει ζνα πρότυπο ηωισ ι 
προκαταςκευαςμζνο δίδαγμα. Οφτε ο ςυγγραφζασ είναι κάποιοσ που παίρνει μια κατάςταςθ ηωισ, τθ 
διορκϊνει, τθν τελειϊνει κατά τισ επιταγζσ ενόσ κοινωνικοφ θκικοφ κϊδικα και τθν παραδίνει ςτουσ 
κεατζσ για να τθ χρθςιμοποιιςουν ςαν εντολι. 

Ο ςυγγραφζασ φζρνει ςτθ ςκθνι καταςτάςεισ από τθ ηωι, διερευνθμζνεσ από τον ίδιο, ωσ το ςθμείο 
εκείνο που μπορεί ν' αποτελοφν διαπιςτώςεισ τόςθσ ςθμαςίασ, ώςτε να παραλθφκοφν από τον κεατι 
ςαν μζςο για παραπζρα προςπάκεια αυτογνωςίασ. Και πρόκεςθ του ςυγγραφζα είναι να γυμνϊςει 
για να «βρει», όχι να «ντφςει» για να κρφψει και να εξωραΐςει. Ακόμθ ο ςυγγραφζασ, όπωσ είναι 
φυςικό, κινείται ςτισ καταςτάςεισ ποφ είναι άδθλεσ, ς' αυτζσ που δεν ςυνειδθτοποιοφνται εφκολα από 
τουσ πολλοφσ, αυτζσ ποφ τισ ηοφμε ανφποπτοι ότι τισ ηοφμε.Σο κζατρο δεν είναι μια ζντεχνθ 
αναπαράςταςθ τθσ εξωτερικισ πραγματικότθτασ, είναι κυρίωσ μια παράςταςθ τθσ εςωτερικισ. Κάτι 
ςαν μεταχειρίηομαι τον όρο ενδεικτικά παράςταςθ τθσ μεταφυςικισ τθσ πραγματικότθτασ. Πταν ο 
άνκρωποσ φαντάηεται ότι υπάρχει παράδειςοσ και κόλαςθ, τοποκετεί ςε ζνα άλλο ςκθνικό όςα δεν 
τολμά να παραδεχτεί ςαν ςυμβαίνοντα ςτθν τωρινι του ηωι. Τοποκετθμζνα όμωσ ςε ζνα ιδεατό χϊρο 
και ςε ζνα ακακόριςτο χρόνο ξεκαρρεφει να τα ερευνιςει, να τα ςυναρτιςει με τισ δικζσ του ενοχζσ, να 
τολμιςει δθλαδι μια αυτογνωςία. Κατά τθ γνώμθ μου το κζατρο είναι δθμιοφργθμα τθσ ίδιασ 
ανκρώπινθσ ανάγκθσ. Είναι και αυτό μια δοκιμαςία τθσ ςυνείδθςθσ ςε κάποιο παράδειςο και κάποια 
κόλαςθ, με τθ διαφορά πωσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ δοκιμαςία είναι παράςταςθ κεατρικι. Αυτι όμωσ 
θ ςυλλογικι παρακολοφκθςθ μιασ δοκιμαςίασ τθσ ςυνείδθςισ μασ, μιασ ιχνθλαςίασ ςτθν αυτογνωςία 
προχποκζτει μια παραπανιςτι ειλικρίνεια. Σαν κοινωνικι ομάδα ςκανδαλιηόμαςτε με πράγματα που 
ωχριοφν μπροςτά ςε εκείνα που φανταηόμαςτε κατ’ ιδίαν και που δε μασ ςκανδαλίηουν κακόλου. 
Τίποτα δεν είναι πιο τολμθρό και πιο αποτρόπαιο από τισ εξομολογιςεισ ςτον εαυτό μασ….» (Λ. 
Καμπανζλλθσ: «Από ςκθνισ και από πλατείασ, εκδ. Καςτανιϊτθ, Ακινα 1990, ςελ. 175-176.) 

Ραρατθροφμε τον πίνακα του Ν. Γφηθ «Θ Τζχνθ και τα πνεφματά τθσ», διαβάηουμε το άρκρο 
του Κ. Γεωργουςόπουλου, τθ ςυνζντευξθ του Λ. Καμπανζλλθ, το ανκολόγιο κειμζνων του 
(αποςπάςματα) και τα αποςπάςματα από το ζργο του, Από ςκθνισ και από πλατείασ. 
Ρροςζχουμε ιδιαίτερα τα ζντονα ςθμεία και καταγράφουμε τισ πρϊτεσ ςκζψεισ μασ 
απαντϊντασ ςτα ερωτιματα: Ροιοσ ο ρόλοσ τθσ Τζχνθσ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι; Ροια θ 
ςχζςθ κεάτρου και Λςτορίασ, αν λάβουμε υπόψθ ότι θ Λςτορία γράφεται με τθ ςυμμετοχι 
όλων μασ κακθμερινά; Τι ςθμαίνει για ςασ τϊρα «παρακολουκϊ μια κεατρικι παράςταςθ;» 
Άραγε κα διαφοροποιθκεί θ απάντθςι ςασ με τθν ολοκλιρωςθ του διδακτικοφ ςεναρίου; Οι 
πρϊτεσ ςκζψεισ με τθ μορφι ςθμειϊςεων ι διαγράμματοσ ι ςκίτςων αναρτϊνται ςτο 
θλεκτρονικό περιβάλλον (Wiki) του μακιματοσ, με ςτόχο να αποτελζςουν το κίνθτρο για να 
προβλθματιςτοφμε επάνω τθ ςχζςθ «Τζχνθ/Κζατρο και Λςτορία».) 
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ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΛΑ / Α ϋ φάςθ, Πριν τθν ανάγνωςθ, 2θ ϊρα 

1θ Ομάδα: Οι βιογράφοι του Ι. Καμπανζλλθ  

1. Διαβάηουμε ςυνεντεφξεισ και κείμενα του Λ. Καμπανζλλθ. Επιλεκτικά προτείνονται: 

1.«Ο Λάκωβοσ Καμπανζλλθσ από τον Λάκωβο Καμπανζλλθ». Από το πρόγραμμα για τθ κεατρικι 
παράςταςθ του Εκνικοφ Κεάτρου),  
http://www.nt-archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=413&programID=198.  

2.«Το τελευταίο μάκθμα ηωισ από τον Λάκωβο Καμπανζλλθ». Μια ςυνζντευξι του που 
δθμοςιεφτθκε ςτο ΒΘΜΑmen τον Λοφλιο του 2008, 
http://www.tovima.gr/vimamen/guys/article/?aid=392507.  

3.«Λςτορία και Μνιμθ: Μαουτχάουηεν». Συγκλονιςτικι ςυνζντευξθ του Λάκωβου Καμπανζλλθ 
ςτθν Ξζνθ Μπαλωτι (2001), http://www.palmografos.com/permalink/9226.html.  

4.«Καλλιτζχνθσ είναι και ο τςαγκάρθσ». Ο Λάκωβοσ Καμπανζλλθσ, θ ηωι του, θ τζχνθ, το 
κζατρο, θ Ελλάδα, ςε μια αδθμοςίευτθ ςυνζντευξι του ςτθν «Κ» και ςτθ Βαςιλικι 
Χρυςοςτομίδου, http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2011_437750.  

5.«Ο Νεοζλλθνασ δεν χωράει ςτον εαυτό του».  
http://theatreworld.wordpress.com/2011/03/30/17374/  

Ροια βαςικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ του Λ. Καμπανζλλθ αναδεικνφονται από τα 
παραπάνω κείμενα; Ρϊσ επιδρά θ ιςτορικι, κοινωνικι, πολιτικι ςυγκυρία ςτθ διαμόρφωςθ 
του ικουσ του; Οι ςκζψεισ μασ για τα παραπάνω ερωτιματα κατατίκενται ςε μία παράγραφο 
περίπου 60 λζξεισ. Θ κάκε ομάδα διαμορφϊνει μία παράγραφο για το κζμα μασ. Στο τζλοσ οι 
πζντε παράγραφοι κα αποτελζςουν ζνα κείμενο με τον τίτλο «Δφο προςωπικότθτεσ - Δφο 
εποχζσ: Π. Δζλτα – Ι. Καμπανζλλθσ» Το κείμενο κα προκφψει από τθ ςυνεργαςία των ομάδων 
ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ. Τον ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ για τθ 
δθμιουργία του κειμζνου τθν αναλαμβάνει ο ςυντονιςτισ κάκε ομάδασ. Το κείμενο κα 
τοποκετθκεί ςτον ομότιτλο φάκελο, που με τθν ζναρξθ του ςεναρίου δθμιουργικθκε ςτο 
θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ.  

2θ Ομάδα: Οι κεατρολόγοι  

Ζχουμε πλοθγθκεί ςτο Ψθφιοποιθμζνο Αρχείο του Εκνικοφ Κεάτρου (http://www.nt-
archive.gr/plays.aspx) και επιλεκτικά ζχουμε παρακολουκιςει και διαβάςει το 
οπτικοακουςτικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίεσ, προγράμματα) για τα ζργα του Λ. Καμπανζλλθ: 
Ραραμφκι χωρίσ όνομα, Ζβδομθ μζρα τθσ δθμιουργίασ, Ο αόρατοσ κίαςοσ, Ο Δείπνοσ. Άρα με 
δεδομζνα: 1. ότι τα κεατρικά ζργα του Λ. Καμπανζλλθ ανζβθκαν και ανεβαίνουν ςτθν ςκθνι 
από όλουσ ςχεδόν τουσ νεοζλλθνεσ ςκθνοκζτεσ και ζχουν παιχτεί από τισ κρατικζσ ςκθνζσ 
(Εκνικό Κζατρο, ΚΚΒΕ και διάφορα ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.) τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου (Κ.Ο.Κ.), κακϊσ και 
από ιδιωτικοφσ κιάςουσ, και 2. ότι το κζατρο είναι μια ςυλλογικι τζχνθ, ςε ποια 
ςυμπεράςματα μποροφμε να καταλιξουμε για το κεατρικό ζργο του Λ. Καμπανζλλθ; 
Γράφουμε τα ςυμπεράςματά μασ ςε μία παράγραφο με τίτλο: «ο κεατρικόσ λόγοσ του Λ. 
Καμπανζλλθ: γιατί πάντα επίκαιροσ;» (60 λζξεισ) Να τοποκετθκεί ςτον φάκελο που φζρει τον 
τίτλο: Δφο προςωπικότθτεσ – δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα- Λ. Καμπανζλλθσ. Ο φάκελοσ 

http://www.nt-archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=413&programID=198.
http://www.nt-archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=413&programID=198.
http://www.tovima.gr/vimamen/guys/article/?aid=392507.
http://www.palmografos.com/permalink/9226.html.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2011_437750.
http://theatreworld.wordpress.com/2011/03/30/17374/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
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δθμιουργικθκε ςτο Wiki του μακιματοσ. Θ κάκε ομάδα διαμορφϊνουμε μία παράγραφο για 
το κζμα μασ. Στο τζλοσ οι πζντε παράγραφοι κα αποτελζςουν ζνα κείμενο με τον τίτλο «Δφο 
προςωπικότθτεσ - Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ». Το κείμενο κα προκφψει από τθ 
ςυνεργαςία των ομάδων ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ. Τον ςυντονιςμό και τθν 
οργάνωςθ για τθ δθμιουργία του κειμζνου τθν αναλαμβάνει ο ςυντονιςτισ κάκε ομάδασ. Το 
κείμενο κα τοποκετθκεί ςτον ομότιτλο φάκελο. 

3θ Ομάδα: Οι φίλοι του κινθματογράφου και τθσ μουςικισ  

Διαβάηουμε τον κατάλογο των κινθματογραφικϊν ζργων του Λ. Καμπανζλλθ ςτον επίςθμο 
διαδικτυακό χϊρο (http://www.kambanellis.gr). Με ποιον τρόπο ο Λ. Καμπανζλλθσ ςυνζβαλε 
ςτο νεότερο ελλθνικό κινθματογράφο; Αναηθτοφμε ςτο YouTube τρζιλερ ι και βίντεο των 
κινθματογραφικϊν ζργων του. Επιλζγουμε ζνα τρζιλερ ι ζνα ςφντομο βίντεο (απόςπαςμα 
κινθματογραφικοφ ζργου) να παρουςιάςουμε ςτο τζλοσ τθσ ϊρασ.  

Ακοφμε τθ μελοποίθςθ των ςτίχων του ζργου Το παραμφκι χωρίσ όνομα ςτο διαδικτυακό τόπο 
για τον Μ. Χατηθδάκι, www.hadjidakis.gr. Ζχουμε ακοφςει ξανά τα ςυγκεκριμζνα τραγοφδια; 
Αν ναι, τϊρα που γνωρίηουμε ότι είναι μζροσ κεατρικοφ κειμζνου αλλάηει κάτι ςτθν πρόςλθψθ 
μασ; Ρϊσ κα περιγράφαμε τθ ςυνάντθςθ των ςτίχων με τθ μουςικι; Γράφουμε τισ πρϊτεσ 
ςκζψεισ μασ ςε μία παράγραφο (60 λζξεισ) χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ: ςυναίςκθμα, μουςικι, 
αιςκθτικι απόλαυςθ. Να τοποκετθκεί ςτον φάκελο με τίτλο: Δφο προςωπικότθτεσ – δφο 
εποχζσ: Ρ. Δζλτα- Λ. Καμπανζλλθσ. Ο φάκελοσ βρίςκεται ςτο Wiki του μακιματοσ. Θ κάκε 
ομάδα διαμορφϊνει μία παράγραφο για το κζμα μασ. Στο τζλοσ οι πζντε παράγραφοι κα 
αποτελζςουν ζνα κείμενο με τον τίτλο «Δφο προςωπικότθτεσ - Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. 
Καμπανζλλθσ» Το κείμενο κα προκφψει από τθ ςυνεργαςία των ομάδων ςτο θλεκτρονικό 
περιβάλλον του μακιματοσ. Τον ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ για τθ δθμιουργία του 
κειμζνου τθν αναλαμβάνει ο ςυντονιςτισ κάκε ομάδασ. Το κείμενο κα τοποκετθκεί ςτον 
ομότιτλο φάκελο.  

4θ Ομάδα: Οι βιογράφοι τθσ Π. Δζλτα 

Θ πλοιγθςθ ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 

1. http://www.youtube.com/watch?v=2fc49LbdLoU&feature=related  

2. http://www.youtube.com/watch?v=SNYRxcEeR-s&feature=related  

μπορεί να μασ βοθκιςει να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα: Τα ιςτορικά, πολιτικά, κοινωνικά και 
πολιτιςμικά γεγονότα που ζηθςε θ Ρθνελόπθ Δζλτα αφενόσ και το οικογενειακό περιβάλλον 
ςτο οποίο μεγάλωςε αφετζρου, διαμόρφωςαν βαςικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ τθσ; 
Γράφουμε τισ ςκζψεισ μασ ςε μία παράγραφο (60 λζξεισ). Να τοποκετθκεί ςτον φάκελο με 
τίτλο: Δφο προςωπικότθτεσ – δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα- Λ. Καμπανζλλθσ. Ο φάκελοσ βρίςκεται ςτο 
Wiki του μακιματοσ. Θ κάκε ομάδα διαμορφϊνει μία παράγραφο για το κζμα μασ. Στο τζλοσ 
οι πζντε παράγραφοι κα αποτελζςουν ζνα κείμενο με τον τίτλο «Δφο προςωπικότθτεσ - Δφο 
εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ» Το κείμενο κα προκφψει από τθ ςυνεργαςία των ομάδων 
ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ. Τον ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ για τθ 

http://www.kambanellis.gr/
http://www.hadjidakis.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=2fc49LbdLoU&feature=related%20%20%20
http://www.youtube.com/watch?v=SNYRxcEeR-s&feature=related%20%20
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δθμιουργία του κειμζνου τθν αναλαμβάνει ο ςυντονιςτισ κάκε ομάδασ. Το κείμενο κα 
τοποκετθκεί ςτον ομότιτλο φάκελο. 

5θ Ομάδα: Η Πθνελόπθ Δζλτα και θ εποχι τθσ 

Ραρακολουκοφμε τθν αυτοτελι εκπομπι τθσ ΕΤ ΡΑΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΜΝΘΣΕΛΣ: ΤΑ ΒΛΒΛΛΑ ΤΘΣ 
ΡΘΝ.ΔΕΛΤΑ (ςυγκεκριμζνα τα ςθμεία: 02-02.22 / 03-03.20 / 09.57-10.18 / 13.22-14.45 / 16.00-
16.16 / 19.58-20.24 / 20.55-22.20 / 45.12-51.06). Απαντάμε ςτα ερωτιματα: Ροιοσ ο 
ιδεολογικόσ προςανατολιςμόσ τθσ Ρ. Δζλτα και πϊσ δθμιουργικθκε; Ροια ιςτορικι ςυγκυρία 
οδιγθςε τθν Ρ. Δζλτα ςτθ ςυγγραφι του αφθγιματοσ Ραραμφκι χωρίσ όνομα; Γράφουμε τισ 
ςκζψεισ μασ ςε μία παράγραφο (60-80 λζξεισ). Να τοποκετθκεί ςτον φάκελο με τίτλο: Δφο 
προςωπικότθτεσ – δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα- Λ. Καμπανζλλθσ. Ο φάκελοσ δθμιουργείται ςτο 
θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ. Θ κάκε ομάδα διαμορφϊνει μία παράγραφο για το 
κζμα μασ. Στο τζλοσ οι πζντε παράγραφοι κα αποτελζςουν ζνα κείμενο με τον τίτλο «Δφο 
προςωπικότθτεσ - Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ». Το κείμενο κα προκφψει από τθ 
ςυνεργαςία των ομάδων ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ. Τον ςυντονιςμό και τθν 
οργάνωςθ για τθ δθμιουργία του κειμζνου τθν αναλαμβάνει ο ςυντονιςτισ κάκε ομάδασ. Το 
κείμενο κα τοποκετθκεί ςτον ομότιτλο φάκελο. 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007419&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007419&tsz=0&autostart=0


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Α΄ Λπθείνπ, «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε κε 

ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 42 απφ 64 

 

ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΛΑ /Αϋ φάςθ, Πριν τθν ανάγνωςθ, 3θ ϊρα 

1θ Ομάδα  

Στθν ενότθτα «Ραραςτάςεισ» του Ψθφιοποιθμζνου Αρχείου του Εκνικοφ Κεάτρου, 
εντοπίηουμε τθν παράςταςθ του ζργου του Λ. Καμπανζλλθ Το παραμφκι χωρίσ όνομα και ςτο 
«Οπτικοακουςτικό» υλικό τθσ παράςταςθσ βλζπουμε το φωτογραφικό υλικό και κζτουμε τα 
ερωτιματα: Ρρόκειται για ζνα πολυπρόςωπο κεατρικό ζργο; Τα κουςτοφμια τθσ παράςταςθσ 
παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι περίοδο; Τα πρόςωπα των φωτογραφιϊν μποροφν 
να μασ προϊδεάςουν για τουσ χαρακτιρεσ του ζργου; Θ ςκθνογραφία δίνει ςτοιχεία για τον 
τόπο και χρόνο του ζργου; Γράφουμε μία παράγραφο (60 περίπου λζξεισ) για τθ ςκθνογραφία 
και τα κουςτοφμια τθσ παράςταςθσ. Το κείμενο κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ. Θ 
ανάρτθςθ των παραγράφων και των πζντε ομάδων ζχει ςτόχο τθ ςφνκεςθ ενόσ άρκρου με 
τίτλο: «Ρ. Δζλτα, Ραραμφκι χωρίσ όνομα, και Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα: τα 
πρϊτα ςτοιχεία για τθν παράςταςι τουσ». Θ ςφνκεςθ του άρκρου κα γίνει μετά το τζλοσ τθσ 
διδακτικισ ϊρασ. Οι πζντε ςυντονιςτζσ κα αναλάβουν τθ ςφνκεςθ. Για αυτό και ο ςυντονιςτισ 
τθσ ομάδασ όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο αλλάηει. Στόχοσ είναι όλοι να αναλάβουν τον 
ςυντονιςμό τθσ ομάδασ για κάποια εργαςία. Το άρκρο κα τοποκετθκεί ςτον φάκελο: Δφο 
προςωπικότθτεσ - Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ. 

2θ Ομάδα  

Στθν ενότθτα «Ραραςτάςεισ» του Ψθφιοποιθμζνου Αρχείου του Εκνικοφ Κεάτρου, 
εντοπίηουμε τθν παράςταςθ του ζργου του Λ. Καμπανζλλθ Το παραμφκι χωρίσ όνομα και ςτο 
«Οπτικοακουςτικό» υλικό τθσ παράςταςθσ διαβάηουμε τα δθμοςιεφματα/κριτικζσ για τθ 
κεατρικι παράςταςθ και φτιάχνουμε ζναν πίνακα με τα κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία τθσ 
παράςταςθσ όπωσ προκφπτουν από τα κείμενα των κριτικϊν. 

 Κετικά  Αρνθτικά  

Το άρωμα μιασ εποχισ. "Ραραμφκι 
χωρίσ όνομα" του Λ. Καμπανζλλθ 
ςτο Εκνικό Κζατρο, Μθνάσ 
Χρθςτίδθσ. 

  

Επίκαιρθ αλλθγορία, Κϊςτασ 
Γεωργουςόπουλοσ. 

  

Ζνα... κουραςμζνο παραμφκι. 
"Ραραμφκι χωρίσ όνομα" ςτθν 
Κεντρικι Σκθνι του Εκνικοφ 
Κεάτρου, Ματίνα Καλτάκθ. 

  

http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=413
http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=413
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Ραράςταςθ με... ονοματεπϊνυμο. 
"Ραραμφκι χωρίσ όνομα" ςτο 
Εκνικό, οηίτα Σϊκου. 

  

Τα παραμφκια που δεν γερνάνε, 
Λάκωβοσ Καμπανζλλθσ. 

  

 

Γράφουμε μία παράγραφο-απάντθςθ (60-80 λζξεισ) ςτο ερϊτθμα: πϊσ θ κριτικι υποδζχτθκε 
τον τρόπο που παραςτάκθκε το ζργο του Λ. Καμπανζλλθ από το Εκνικό Κζατρο; Το κείμενο κα 
αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ. Θ ανάρτθςθ των παραγράφων και των πζντε ομάδων ζχει 
ςτόχο τθ ςφνκεςθ ενόσ άρκρου με τίτλο: «Ρ. Δζλτα, Ραραμφκι χωρίσ όνομα, και Λ. 
Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα: τα πρϊτα ςτοιχεία για τθν παράςταςι τουσ». Θ 
ςφνκεςθ του άρκρου κα γίνει μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ. Οι πζντε ςυντονιςτζσ κα 
αναλάβουν τθ ςφνκεςθ. Για αυτό και ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ όπου και όταν κρίνεται 
αναγκαίο αλλάηει. Στόχοσ είναι όλοι να αναλάβουν τον ςυντονιςμό τθσ ομάδασ για κάποια 
εργαςία. Το άρκρο κα τοποκετθκεί ςτον φάκελο: Δφο προςωπικότθτεσ – Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα 
– Λ. Καμπανζλλθσ.  

3θ Ομάδα  

Στθν ενότθτα «Ραραςτάςεισ» του Ψθφιοποιθμζνου Αρχείου του Εκνικοφ Κεάτρου, 
εντοπίηουμε τθν παράςταςθ του ζργου του Λ. Καμπανζλλθ Το παραμφκι χωρίσ όνομα  και ςτο 
«Οπτικοακουςτικό» υλικό τθσ παράςταςθσ ξεφυλλίηουμε το πρόγραμμα. Διαβάηουμε το 
κείμενο του Ρλ. Μαυρομοφςτακου: «Το "Ραραμφκι χωρίσ όνομα", του Λάκωβου Καμπανζλλθ: 
Σθμειϊςεισ για μια άτακτθ ανάγνωςθ». Ρροςζχουμε ιδιαίτερα τισ ςελίδεσ 27-32. Ροιου 
κειμζνου διαςκευι αποτελεί Το παραμφκι χωρίσ όνομα του Λ. Καμπανζλλθ; Ροια είναι τα 
πρϊτα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ «ςυνομιλία» των δφο κειμζνων; Απαντάμε με μία 
παράγραφο 60 περίπου λζξεων. Το κείμενο κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ. Θ 
ανάρτθςθ των παραγράφων και των πζντε ομάδων ζχει ςτόχο τθ ςφνκεςθ ενόσ άρκρου με 
τίτλο: «Ρ. Δζλτα, Ραραμφκι χωρίσ όνομα, και Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα: τα 
πρϊτα ςτοιχεία για τθν παράςταςι τουσ». Θ ςφνκεςθ του άρκρου κα γίνει μετά το τζλοσ τθσ 
διδακτικισ ϊρασ. Οι πζντε ςυντονιςτζσ κα αναλάβουν τθ ςφνκεςθ. Για αυτό και ο ςυντονιςτισ 
τθσ ομάδασ όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο αλλάηει. Στόχοσ είναι όλοι να αναλάβουν τον 
ςυντονιςμό τθσ ομάδασ για κάποια εργαςία. Το άρκρο κα τοποκετθκεί ςτον φάκελο: Δφο 
προςωπικότθτεσ – Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ.  

 4θ Ομάδα  

Στθν ενότθτα «Ραραςτάςεισ» του Ψθφιοποιθμζνου Αρχείου του Εκνικοφ Κεάτρου, 
εντοπίηουμε τθν παράςταςθ του ζργου του Λ. Καμπανζλλθ Το παραμφκι χωρίσ όνομα και ςτο 
«Οπτικοακουςτικό» υλικό τθσ παράςταςθσ ξεφυλλίηουμε το πρόγραμμα. Διαβάηουμε το 
κείμενο του Μ. Ρλωρίτθ «Αλλθγορικό παραμφκι». Το τμιμα τθσ παράςταςθσ που 

http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=413
http://www.ntarchive.gr/viewfiles1.aspx?playID=413&programID=198&programFileDisk=Y1995PL03PR1PG025_sc.jpg
http://www.ntarchive.gr/viewfiles1.aspx?playID=413&programID=198&programFileDisk=Y1995PL03PR1PG025_sc.jpg
http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=413
http://www.ntarchive.gr/viewfiles1.aspx?playID=413&programID=198&programFileDisk=Y1995PL03PR1PG008_sc.jpg
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παρακολουκιςαμε φαίνεται να υπθρετεί το ςτοιχείο του παραμυκιοφ; Με ποιον τρόπο; 
Απαντάμε με μία παράγραφο 60 περίπου λζξεων. Το κείμενο κα αναρτθκεί ςτο Wiki του 
μακιματοσ. Θ ανάρτθςθ των παραγράφων και των πζντε ομάδων ζχει ςτόχο τθ ςφνκεςθ ενόσ 
άρκρου με τίτλο: «Ρ. Δζλτα, Ραραμφκι χωρίσ όνομα, και Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ 
όνομα: τα πρϊτα ςτοιχεία για τθν παράςταςι τουσ». Θ ςφνκεςθ του άρκρου κα γίνει μετά το 
τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ. Οι πζντε ςυντονιςτζσ κα αναλάβουν τθ ςφνκεςθ. Για αυτό και ο 
ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο αλλάηει. Στόχοσ είναι όλοι να 
αναλάβουν τον ςυντονιςμό τθσ ομάδασ για κάποια εργαςία. Το άρκρο κα τοποκετθκεί ςτον 
φάκελο: Δφο προςωπικότθτεσ - Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ.  

5θ Ομάδα 

Επιςκεπτόμαςτε τισ παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: 

http://www.aboutthessaloniki.gr/data/news/preview_news/86281.asp 

http://www.youtube.com/watch?v=jwg7sHpNT3g  

Ροια εικόνα ςχθματίηουμε για τθ δραματοποίθςθ του αφθγιματοσ τθσ Ρ. Δζλτα Ραραμφκι 
χωρίσ όνομα; Ρρόκειται για μια παιδικι κεατρικι παράςταςθ, ενόσ παιδικοφ λογοτεχνικοφ 
αφθγιματοσ, που ζχει γραφτεί το 1910 και δραματοποιείται 100 χρόνια μετά. Αυτό τι μπορεί 
να ςθμαίνει; Γράφουμε τουσ προβλθματιςμοφσ μασ ςε μία παράγραφο 60 περίπου λζξεων. Το 
κείμενο κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ. Θ ανάρτθςθ των παραγράφων και των πζντε 
ομάδων ζχει ςτόχο τθ ςφνκεςθ ενόσ άρκρου με τίτλο: «Ρ. Δζλτα, Ραραμφκι χωρίσ όνομα, και Λ. 
Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα: τα πρϊτα ςτοιχεία για τθν παράςταςι τουσ». Θ 
ςφνκεςθ του άρκρου κα γίνει μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ. Οι πζντε ςυντονιςτζσ κα 
αναλάβουν τθ ςφνκεςθ. Για αυτό και ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ όπου και όταν κρίνεται 
αναγκαίο αλλάηει. Στόχοσ είναι όλοι να αναλάβουν τον ςυντονιςμό τθσ ομάδασ για κάποια 
εργαςία. Το άρκρο κα τοποκετθκεί ςτον φάκελο: Δφο προςωπικότθτεσ – Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα 
– Λ. Καμπανζλλθσ.  

http://www.aboutthessaloniki.gr/data/news/preview_news/86281.asp
http://www.youtube.com/watch?v=jwg7sHpNT3g%20
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ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΛΑ / Βϋ φάςθ (ανάγνωςθ) 

1θ Ομάδα 

1. Ο λόγοσ του Λ. Καμπανζλλθ ςτθν πρϊτθ πράξθ του «Ραραμυκιοφ…» είναι θ αφορμι για να 
ςυντάξουμε μία παράγραφο (60 λζξεισ) αναφερόμενοι ςτθ κεατρικι τεχνικι του. Θ 
παράγραφοσ να δομθκεί με βάςθ τουσ όρουσ: εικόνα, γλϊςςα, πράξθ, φφοσ, ςάτιρα, 
γκροτζςκο, νεορεαλιςμόσ. Για τθ ςφνταξθ τθσ παραγράφου μποροφμε: 1) να 
χρθςιμοποιιςουμε το Λεξικό Λογοτεχνικϊν όρων του ΟΕΔΒ, 2) να αναφερκοφμε ςτθ χριςθ 
των όρων γενικότερα ςτθν Τζχνθ, 3) να πλαιςιϊςουμε τθν παράγραφό μασ με 
εικόνεσ/φωτογραφίεσ.  

Θ παράγραφοσ κα αναρτθκεί ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ και κα καλζςουμε 
τα μζλθ των άλλων δφο ομάδων, που επεξεργάςτθκαν το κείμενο του Λ. Καμπανζλλθ, να 
κατακζςουν γραπτά τθν άποψι τουσ για τθ γλώςςα του Ι. Καμπανζλλθ. Οι εργαςίεσ κα 
τοποκετθκοφν ςτον φάκελο, που δθμιουργοφμε ςτθ Βϋ φάςθ τθσ ανάγνωςθσ, με τίτλο: Σο 
παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα. Ο 
δεφτεροσ φάκελοσ κα τοποκετθκεί ςτον αρχικό φάκελο που ζχουμε δθμιουργιςει, Δφο 
προςωπικότθτεσ – Δφο εποχζσ: Ρ. Δζλτα – Λ. Καμπανζλλθσ, ςτο Wiki του μακιματοσ. 

2. Λ. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα (Απόςπαςμα) Α. Πράξθ Πρϊτθ, Εικόνα 
Δεφτερθ, Θ δίκθ ςτθν πλατεία 

…. (Τθ δίκθ παρακολουκοφν, θ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ, αδερφι του ΣΛΔΕΑ, ο ΜΛΧΑΛΘΣ, ο ΓΛΑΝΝΘΣ, ο 
ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ, ο ΚΟΥΜΡΑΟΣ, ο ΦΛΛΛΡΡΟΣ, κι άλλοσ λαόσ. Με το τζλοσ του τραγουδιοφ, 
παρακολουκοφμε τθ ςυνζχεια τθσ δίκθσ).  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Ορκίηεςαι ότι είπεσ τθν αλικεια;  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Αυτιν ζλεγε ς' όλθ του τθ ηωι, δεν το βλζπεισ απ' το χάλι του;  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Είναι κανείσ που κζλει να παρουςιαςτεί ωσ μάρτυσ; (Ραφςθ). 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Μθ χαςομεράσ, χριςτιανζ μου, προχϊρει ςτθν καταδίκθ!  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Κανείσ; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Κανείσ. Σου το λζω γω.  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Κα πάψεισ; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Μα δεν το βλζπεισ χαρτί και καλαμάρι ςτο κοφτελο ολονϊν; Ορίςτε! «Κορόιδο είμαι να 
ανακατευτϊ;» (Το πλικοσ γελά).  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Τί γελάτε, βρε χάχθδεσ, δεν κοιτάτε το χάλι ςασ!  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Κα μ' αφιςεισ να κάνω τι δουλειά μου;  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Αμ αν είναι δουλειά αυτι που κάνεισ κι εςφ!...  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=ύφος&dq
http://www.free-ebooks.gr/gre/ebook/1853
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=151445
http://www.cinephilia.gr/index.php/keimena/apopsi/327-2011-11-28-07-10-37
http://it.scribd.com/doc/33866698/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%92
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ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Άλλο ζνα τζτοιο καρφί και ςε κλείνω να του κάνεισ παρζα.  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Μακάρι, αδερφόσ μου είναι. Ζλα κι εςφ, Μαρία παιδί μου... μάσ αναλαβαίνει το κράτοσ.  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Δεν ζχω καιρό για αςτεία! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Μα ανακατεφτθκα εγϊ ςτθ δουλειά ςου; Εςφ δικάηεισ αυτόν και γω δικάηω αυτοφσ. (Το 
πλικοσ γελά). 

 ΤΑΒΕΝΛΑΘΣ: Και πότε κα 'βγει θ απόφαςθ;  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Αμ ζχει βγει, κακομοίρθδεσ!  

ΣΡΥΟΣ: Δε μάσ τθ λεσ γιατί δεν τθν ξζρουμε!  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Αν είχατε τόςθ δα τςίπα κα τθν ξζρατε. Αλλά που τϊρα πια. Να το, βρε, το χάλι ςασ! 
Δικάηουνε μπροςτά ςασ ζνα ακϊο και το ξζρετε πϊσ είναι ακϊοσ... κι όμωσ μοφ μαςάτε μαςτίχα αντί να 
ςασ πνίξει το δίκιο και να τα κάνετε λίμπα εδϊ πζρα.  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Σκαςμόσ!  

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Μθν    ανάβεισ!    Εντάξει,    παραφζρκθκα,    το παραδζχομαι! Κάν' τθ δουλειά ςου.  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Ορκίηεςαι ότι είπεσ τθν αλικεια;  

ΣΛΔΕΑΣ: Ροφ ηεισ, κφριε δικαςτι μου, ποφ ηεισ;  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Γιατί; 

ΣΛΔΕΑΣ: Δεν τον ξζρεισ κακόλου τον άνκρωπο και μου κάνεισ κι αφτθ τθν περίπλοκθ δουλειά;  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Μα τί γίνεται, που να πάρει ο διάολοσ! Eγϊ δικάηω εςζνα, αυτι αυτοφσ και τϊρα εςφ εμζνα;  

ΣΛΔΕΑΣ: Μα ρωτάσ κάτι πράγματα!  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Είναι τυπικι νομικι ερϊτθςισ!  

ΣΛΔΕΑΣ: Αυτά που ςοφ είπα, χριςτιανζ μου, δεν ιταν λόγια, ιτανε αίμα και ςυ με ρωτάσ αν ιτανε 
αλικεια;  

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Τζλοσ! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Τ' ακοφςατε; Είπε τζλοσ. Τϊρα κα βγάλει και τθν απόφαςθ και πάει... Τζλοσ και για ςασ 
δθλαδι. (Μπαίνει ι ΜΑΛΑ λαχανιαςμζνθ). 

ΔΛΚΑΣΤΘΣ: Θςυχία! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Φχαριςτϊ. Λοιπόν, εγϊ φεφγω τϊρα, αλλά πριν να φφγω κα ςασ κάνω να γελάςετε άλλθ 
μια φορά... για να μθ ςασ αφιςω κακοκαρδιςμζνουσ. Σασ μιλά μια γυναίκα που 'μεινε ανφπαντρθ και 
χωρίσ παιδιά, με το ζτςι κζλω. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό; Κι ιμουνα ωραία και λιμπιςτι.... Κα 
το κυμάςτε οι ςυνομιλικοι. Ε, λοιπόν, εγϊ ςασ λζω ότι γι' αυτό πεινάτε και κακομοιριάηετε και ςωτθρία 
δεν ζχετε. Γιατί χάςατε τθ μπζςα και τθ ηωθράδα ςασ. Και δεν υπάρχει χαρά ςτθ ηωι χωρίσ ηωθράδα και 
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μπζςα. Πχι, δεν υπάρχει, κλαψομοφρθδεσ.'... Μθ βιάηεςαι, κφριε Δικαςτι!... Στάςου να φφγω πρϊτα. 
Διάβαςε κακαρά τθν απόφαςθ να τθν ακοφςουνε. Κι αν κάνεισ κάνα ςκόντο, κάν' το γι' αυτοφσ, όχι για 
μασ. Εμάσ μθ μασ λυπάςαι, μασ φτάνει ποφ 'μαςτε κακαροί. Ράμε Μαρία... Γεια ςου Χρφςανκε! 

ΣΛΔΕΑΣ: Γεια ςου... Γεια ςου Μαρία. 

ΜΑΛΑ: (Ράει να κλάψει μα ι κεία τθσ τθ ςταματά μ' ζνα τράβθγμα). 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Τι ςου είπα; 

(Π ΡΛΓΚΛΡΑΣ τουσ κλείνει το δρόμο). 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: (Μπαίνει κρατϊντασ το καλάκι τθσ). Μθ φεφγεισ. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: (Στθ ΜΑΛΑ). Εςζνα το λζει; 

ΜΑΛΑ: Σε μζνα. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Και ποιοσ είν' αυτόσ, να 'χουμε καλό ρϊτθμα; 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: (Στθ ΜΑΛΑ). Μθν το μαρτυριςεισ. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Δεν είμαςτε καλά που κα 'χει τϊρα και μυςτικά από μζνα! 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Μαρία, ςε γφρευα. 

ΜΑΛΑ: Τι να με κάνεισ! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Βρε παιδάκι μου, εδϊ καιγόμαςτε, ερωτοδουλειζσ κα κοιτάμε; 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Είχεσ δίκιο για τον πατζρα ςου. Γι' αυτό ςε γφρευα, για να ςου το πω. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Να ςε χαρϊ. Αμ αυτό, νεαρζ μου, εμείσ το ξζρουμε. Αν ςου βαςτά ανζβα κι πάνω να το 
φωνάξεισ. (Ραφςθ) Ρολλά γυρεφω ε; 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ναι. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ράμε (Τθν τραβά). 

ΜΑΛΑ: Τουλάχιςτο χαίρομαι που το πιςτεφεισ. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Αυτόσ είναι ο γιοσ του φαρμακοποιοφ; 

ΜΑΛΑ: Πχι το βαςιλόπουλο. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Τι; 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ρροσ Κεοφ, ασ μείνει μεταξφ μασ! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ζ, όχι! Ε, όχι μεταξφ μασ αφοφ με μια ςου κουβεντοφλα ακωϊνεται ζνασ νοικοκφρθσ 
άνκρωποσ. Αυτό είναι ανεςοφμουρδο αφζντθ μου. 
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ΜΑΛΑ: Ας' τόνε κεία! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Δεν ζχει δικαίωμα να ςωπαίνει.  

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ζχεισ μια γλϊςςα! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ζχω. Και μετανιϊνω ποφ κατθγόρθςα αυτοφσ τουσ ρεμπεςκζδεσ. Άδικο είναι να τουσ 
κζλω καλφτερουσ από τθν υψθλότθτά ςου. 

(Κόρυβοσ. Ο ΡΛΓΚΛΡΑΣ ρίχνει μια ματιά κυμοφ ςτθ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ και πλθςιάηει ςτθν ζδρα). 

(Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα, τ.2,  33-36. Ακινα: Κζδροσ, 1979.) 

Πράξθ Πρϊτθ Εικόνα Σρίτθ Ζξω από το παλάτι  

«……Ο ΡΛΓΚΛΡΑΣ που γυρίηει από τθ δίκθ. Το μάτι του πάει αμζςωσ ςτα μθνφματα που κρζμαςε ο 
Ρολφκαρποσ). 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ρολφκαρπε... 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Ελάτε υψθλότατε... εςάσ περιμζνουμε για να ξεκινιςουμε. 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Τι είν' αυτά Ρολφκαρπε; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Το διάγγελμα ότι ό βαςιλεφσ παραιτείται και αναχωρεί και ότι το ςπίτι ενοικιάηεται. 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Φεφγουμε...; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Ιρκε ό δικαςτισ και του είπε ότι τα ομολογιςατε όλα. Ζτςι επιρε τθν απόφαςθ να 
φφγουμε προτοφ μασ επιτεκεί ό όχλοσ. 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Σαν κλζφτεσ... 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Ζβγαλα και το καλό μασ αμάξι απ' το αμαξοςτάςιο, το ξεςκόνιςα, το 'πλυνα! 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Μα είναι ςαράβαλο!... 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Δεν ζχετε δίκιο, άδειο μπορεί και τςουλάει. 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Τι μασ χρειάηεται άδειο...; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Μα και χωρίσ αμάξι πάλι...; 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Και ποιοσ κα το ςζρνει; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Επζτυχα ζνα ωραιότατο άλογο που το επιγαιναν δια ςκότωμα λόγω γιρατοσ και το 
επιρα. 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Είπεσ ότι φεφγουμε; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Λζξιν: Τουσ ζδωςα δυο καρζκλεσ, μία ςκάφθ, ζνα παρακυρόφυλλο και μου το ζδωςαν 
προκυμότατα! 
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ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Και τι κα ςφρει ζνα ετοιμοκάνατο άλογο; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Φαίνεται ευγενζςτατο ηϊον!... Κα το βοθκιςω κι εγϊ... 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ροφ είναι ο πατζρασ μου κι θ μθτζρα μου; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Ρεριμζνουν μζςα υψθλότατε! 

(O ΡΛΓΚΛΡΑΣ κι o ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ μπαίνουνε ςτο ςπίτι. Σε λίγο εμφανίηονται λαχανιαςμζνοι ο 
ταβερνιάρθσ κι ο πρωτομάςτορασ. Τόςο αυτοί όςο κι οι άλλοι που κα 'ρκουν μετά, μόλισ βρεκοφν εδϊ 
πάνω, νιϊκουν κάτι ςα δζοσ και ςυγκίνθςθ). 

ΤΑΒΕΝΛΑΘΣ: Ζχεισ ξανανζβει δω πάνω; 

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ. Ρριν από είκοςι τζςςερα χρόνια... Τότε που τον ςτζψανε βαςιλιά... 

ΤΑΒΕΝΛΑΘΣ: Εγϊ οφτε και τότε... Ιμουνα ςτο κρεβάτι με μαγουλίκρεσ και κυμάμαι που είχα ςκάςει 
από τθ ςτεναχϊρια μου!  

(Μπαίνουν ό Σπφροσ και άλλοι).  

ΣΡΥΟΣ: Αμάν, αμάν!  

ΤΑΒΕΝΛΑΘΣ: Σπφρο μου!  

ΣΡΥΟΣ: Ρα, πάααα!  

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ. Αναμνιςεισ, ε; 

ΣΡΥΟΣ: Ας' τα καλφτερα! 

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ: Μαηί είχαμ' ζρκει το κυμάςαι;  

ΣΡΥΟΣ: Ρζραςεσ απ' το ςπίτι και με πιρεσ, χαράματα ακόμθ, για να πιάςουμε κζςθ. 
ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ: Και ποφ κάτςαμε, κυμάςαι; 

 ΣΡΥΟΣ: Ε; (Γυρίηει ζνα γφρω). Εκεί πάνω ςτθν κολόνα...  

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ: Και τι τρϊγαμε;  

ΣΡΥΟΣ: Κεφτζδεσ!  

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ: Και τι λζγαμε; 

ΣΡΥΟΣ: Πτι κερδίςαμε τον πόλεμο, ότι θ ειρινθ κι θ ελευκερία ςιγουρευτικανε, ότι ζχουμε νζο 
βαςιλιά... ότι ο τόποσ τϊρα κα ρζει μζλι και γάλα!  

ΚΟΥΜΡΑΟΣ: Αμ' το άλλο, βρε... αμ' το άλλο; «Τρίτθ διλοχία! Ζνα βιμα εμπρόσ! Ζεεετ!» (Μπαίνουν κι 
άλλοι. Το ταμποφρλο ακοφγεται).  

ΦΛΛΛΡΡΟΣ: Στθ γιορτι τθσ Νίκθσ! 
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ΚΟΥΜΡΑΟΣ: Ναι μωρζ... «Δια τον απαράμιλλον θρωιςμόν και τθν αυτοκυςίαν των εισ τθν ςωτθρίαν 
δια το Ζκνοσ, μάχθν του Σαρανταβρφςου, απονζμεται εισ όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ άνδρασ τθσ Τρίτθσ 
διλοχίασ ακροβολιςτϊν ο αργυροφσ Σταυρόσ». 

ΣΡΥΟΣ: Να το! (Σθκϊνει το μπατηάκι του). Σπακιά που κόντευε να μου κόψει το πόδι ςτα δφο! 

ΤΑΒΕΝΛΑΘΣ: (Σθκϊνει το μανίκι). Το χζρι μου, δεν ζμεινε μιςερό; 

ΦΛΛΛΡΡΟΣ: Εδϊ δζτε! (Δείχνει τθν κοιλιά του). 

(Οι περιςςότεροι απ' το πλικοσ μιςογδφνονται και δείχνει ο ζνασ ςτον άλλον παλιά πολεμικά τραφματα. 
Το ταμποφρλο ακοφγεται αρκετά κοντά). 

ΚΟΥΜΡΑΟΣ: Αυτό τι είναι; Στθ μάχθ του Ρεριςτεριοφ, ορίςτε! 

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ: Εγϊ τι να πω! Εμζνα κοιτάχτε, ζμενα κοιτάχτε! 

ΓΛΑΝΝΘΣ: Δεν είναι τίποτα μπροσ ςτο δικό μου! 

Β'-Γ-Δ' ΑΝΤΕΣ: Ετοφτο το είδεσ... Εδϊ δζτε... Κόφτε ςθμάδι... 

ΣΡΥΟΣ: Πποιοσ δεν ιτανε ςτο Καρφί είναι τυχερόσ! 

(Στθν πόρτα του παλατιοφ εμφανίηονται ο ΒΑΣΛΛΛΑΣ, θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ, ο ΡΛΓΚΛΡΑΣ κι ο ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ με 
μπογαλάκια ςτα χζρια. Βλζποντασ ξαφνικά τόςουσ άγνωςτουσ και μιςόγδυτουσ, τουσ πιάνει τρόμοσ). 

ΒΑΣΛΛΛΑΣ: Ροιοί είν' όλοι αυτοί; 

ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ: Καλζ, γδφνονται! 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Τουσ ξζρω, ιτανε ςτθ δίκθ!... 

ΒΑΣΛΛΛΑΣ: Βλζπεισ τι κάνεισ, για να μθν ακοφσ...; 

ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ: Αν δεν απομακρυνκοφν πρϊτα, εγϊ δε φεφγω! (Κάποιοι απ' το λαό τουσ βλζπουν). 

ΦΩΝΕΣ: Ο Βαςιλιάσ... ο Βαςιλιάσ!... Ντυκείτε βρε! (Π λαόσ τακτοποιεί το ντφςιμο του). 

ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ: Σάμπωσ να κφμωςε που ιρκαμε...  

ΤΑΒΕΝΛΑΘΣ: Κάντε πιο πίςω, κάντε πιο πίςω! (Τραβιοφνται λίγο πίςω). 

ΒΑΣΛΛΛΑΣ: Κρυφτζ τα μπογαλάκια... με τρόπο... 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Μςωσ να εδιάβαςαν το διάγγελμα!... 

ΒΑΣΛΛΛΑΣ: Ιταν ανάγκθ να το κρεμάςεισ; 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Μεγαλειότατε, εςείσ διατάξατε... 

ΒΑΣΛΛΛΑΣ: Ασ το κρεμοφςεσ μζςα! Εδϊ ζξω φαίνεται!  
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(Π ΡΛΓΚΛΡΑΣ προςπακεί να το κρφψει)……» 

(Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα, τ.2,  41-43. Ακινα: Κζδροσ, 1979) 

Στα αποςπάςματα θ παρουςία δφο γυναικείων χαρακτιρων είναι καταλυτικι, βάςει των 
λόγων τουσ: τθσ Φτωχομάνασ ςτθ «δίκθ του Σιδερά» (βϋ εικόνα) και τθσ Βαςίλιςςασ «ζξω από 
το παλάτι» (γϋ εικόνα), με τθ φράςθ «Καλζ, γδφνονται!».  

κιαγραφοφμε το πορτρζτο ικουσ των δφο γυναικϊν. Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του ικουσ 
τουσ μποροφμε να βιϊςουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ; Αν ναι, ςε ποιεσ ςκζψεισ 
οδθγοφμαςτε για τθν ςφγχρονθ ιςτορικι–πολιτικι ςυγκυρία, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ζργο 
του Λ. Καμπανζλλθ εκδόκθκε το 1959;  

Γράφουμε ζνα άρκρο (150 λζξεισ) με κζμα: «οι γυναικείοι χαρακτιρεσ ςτο Ραραμφκι χωρίσ 
όνομα» του Λ. Καμπανζλλθ.  

Τπομνθματίηουμε το άρκρο ψθφιακά με υπερδεςμοφσ, που παραπζμπουν ςε ζργα 
χαρακτικισ ι ηωγραφικισ ςε μια προςπάκεια οπτικοποίθςθσ των χαρακτιρων. Το άρκρο μασ 
κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι 
χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα, με τθν 
υποςθμείωςθ: τα μζλθ των άλλων ομάδων διαβάηοντάσ το μποροφν να κατακζςουν το δικό 
τουσ ςχόλιο με κείμενο απλό ι πολυτροπικό.  

3. Λ. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: Από τθν Πρϊτθ πράξθ και τθν Πζμπτθ εικόνα 
«τθν Σαβζρνα» υπομνθματίηουμε ψθφιακά με τθ δθμιουργία υπερδεςμϊν δφο 
αποςπάςματα του διαλόγου Ρρίγκιπα και Σπφρου. Οι υπερδεςμοί να παραπζμπουν ςε 
κείμενα λογοτεχνίασ, ι ςε ζργα ηωγραφικισ, χαρακτικισ, γλυπτικισ. Θ επιλογι των 
λογοτεχνικϊν κειμζνων και των ζργων ηωγραφικισ, χαρακτικισ, γλυπτικισ να ςυντελοφν ςτθν 
ανάδειξθ του αξιακοφ ςυςτιματοσ του κειμζνου. 

Λ. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα (Απόςπαςμα) Α. Πράξθ Πρϊτθ, Εικόνα Πζμπτθ 
τθν ταβζρνα  

Α.«…ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ξεχάςτε τθν τιμι των όπλων... Ασ ποφμε πωσ είναι πολυτζλεια ςτο κατάντθμα μασ. 
Σκεφτείτε όμωσ πωσ ο εχκρόσ δε κα 'ρκει με το ςταυρό ςτο χζρι αλλά με το ςπακί και με το δικαίωμα 
του νικθτι να ςφάξει και ν' αρπάξει. Κα μασ ζχει με το βοφρδουλα κι ό,τι βγάηει θ τζχνθ μασ, θ γθ μασ, 
το ποτάμι μασ κα τα λζει δικά του. Κα 'μαςτε ηωντανοί, όςο το κζλει αυτόσ. Κα πεκαίνουμε, άμα κζλει 
αυτόσ. Και για να 'ναι ςίγουροσ για τθ ςκλαβιά μασ, κα μασ βαςτά μζρα και νφχτα - ακόμα και τθ ςκζψθ 
μασ — με το φόβο, με τθν πείνα, με τον αφανιςμό! Δυςτυχάτε και τϊρα, μα είςτε ελεφκεροι. Σαν ζρκει 
κα χάςετε κι ό,τι ςάσ απόμεινε... Αυτά δεν είναι πολυτζλειεσ είναι ι ηωι ι κάνατοσ...! (Ραφςθ). 

ΣΡΥΟΣ: Τϊρα παρά λίγο να τα πεισ ςωςτά! Δεν ξζρεισ όμωσ πωσ εμείσ δεν ζχουμε πια τίποτα για να 
μασ πάρει. Κι όςοι ζχουνε ακόμα κάτι, μονάχοι τουσ το 'χουνε, μονάχοι τουσ ασ το ςϊςουνε. Μου λεσ για 
φόβο και γι' αφανιςμό! Σφμφωνοι! Αλλ' άμα δεν πατιςεισ το φίδι ςτθν ουρά δε γυρίηει να ςε δαγκϊςει. 
Εγϊ δε κα του πατιςω τθν ουρά...! Τζλοσ….». (Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα, εκδ. Κζδροσ, 
τ.2, Ακινα 1979, ς.63). 

Β. « ΣΡΥΟΣ: Για βάςτα τι μασ τςαμπουνάτε; Τι μασ τραβάτε με το τίποτα ςτο τίποτα; …Ροφ είν’ το ψωμί, 
ποφ είν’ θ πατρίδα, ποφ είν’ ο ςτρατόσ, ποφ είν’ ο αρχθγόσ;… 
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ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Άςε βρε Σπφρο… 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Ρατρίδα είν’ όςα δεν είχατε κι αν πολεμιςετε γι’ αυτά κα τα ‘χετε, ςτρατόσ είςτε εςείσ, 
αρχθγόσ όποιοσ κα λζει το πιο ςωςτό και ψωμί… ο πατζρασ μου δίνει τθν κορόνα του ν’ αγοράςουμε 
ςτάρι. (Στον πατζρα του με φωνι που δε ςθκϊνει αντίρρθςθ) Δϊς’ μου τθ… (ο ΒΑΣΛΛΛΑΣ βγάηει από τθν 
τςζπθ του τθν απόδειξθ από τθν υποκικθ τθσ κορόνασ και του τθ δίνει.) …». (Λ. Καμπανζλλθ, Το 
παραμφκι χωρίσ όνομα, εκδ. Κζδροσ, τ.2, Ακινα 1979, ςελ.65) 

2θ Ομάδα  

Α.) Λ. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα (Απόςπαςμα) Πράξθ Δεφτερθ: Εικόνα ζκτθ 

τθν ακροποταμιά με ιλιο 

(…..Μπαίνουν θ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ κι ο ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ πριν καλά-καλά φφγει ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ). 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ροφ πάει ο Δάςκαλοσ...; 

ΡΛΓΚΛΡΑΣ: Φεφγει... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Δε φεφγει, νομίηει ότι φεφγει... Ρθγαίνετε ςεισ ςτθ δουλειά ςασ και κάντε πωσ δεν του 
δίνετε ςθμαςία!  

(Π ΡΛΓΚΛΡΑΣ κι ό ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΑΣ βγαίνουν). 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: (Στθ ΜΑΛΑ). Άντε κι εςφ!... (Ι ΜΑΛΑ κάνει να πάει πίςω απ' τον ΡΛΓΚΛΡΑ). Ροφ πασ 
από κει...; 

ΜΑΛΑ: Ζχω το φαΐ του!... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: (Τθσ δείχνει αντίκετα). Από δω γριγορα! 

ΜΑΛΑ: Μα είναι νθςτικόσ... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Κα ςου αςτράψω καμία!... 

(Ι ΜΑΛΑ, φεφγει. Θ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ μζνει μόνθ. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, μπαίνει βιαςτικόσ κάνοντασ τον 
περαςτικό. Να ςου κι ο ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ, λαχανιαςμζνοσ). 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: (Στο ΔΑΣΚΑΛΟ). Μιπωσ πζραςε από δω ο Μεγαλειότατοσ; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Κα τον βρείτε ςτο βάκοσ!... 

ΡΟΛΥΚΑΡΟΣ: Τον ζχω χάςει απ' το πρωί... (Ξεκινά προσ τα κει). 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: (Στο ΔΑΣΚΑΛΟ). Άκουςα ότι ζφυγεσ... 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Αυτό κάνω... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ξζρεισ, τι ωραία που περνάμε δω; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Το βλζπω!... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Εςφ δε ςτεναχωριζςαι εκεί ςτθν ερθμιά...; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δεν είν' ερθμιά, περνϊ χαρά κεοφ μόνοσ μου!... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Εμ βζβαια, τζτοιοσ εγωιςτισ και φανταςμζνοσ, - ποφ να νιϊςεισ τθν ανάγκθ του άλλου! 
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ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Από πότε ςου 'γινε ςεκλζτι θ μοναξιά μου;... Μθ ςτεναχωριζςαι κοπζλα μου, τϊρα ςυνικιςα 
πια!... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ζ, μπράβο...! Αυτό το πουκάμιςο, Δάςκαλε, ποιοσ ςου το 'ραψε κι είν' ζτςι τςουροφτικο; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ρολφ ωραίο είναι! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Σε κακοδείχνει... 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δεν πειράηει, δεν πάω για γαμπρόσ... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Καλά ντε, δεν είναι ανάγκθ να μασ το κοπανάσ. Πμωσ αυτό το πουκάμιςο, μποροφςε να 
μθν ζχει το κακό του χάλι... 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Να με ςυμπακάσ δεν ιξερα πωσ κ' ανταμϊςουμε, αλλιϊσ κα φόραγα τα καλά μου! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Τί τηαναμπζτθσ άνκρωποσ που είςαι! 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Είπε ο γάιδαροσ τον πετεινό κεφάλα... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Μα δε μπορείσ, οφτε μια φορά, να μιλιςεισ χωρίσ να καβγαδίηεισ; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Αφοφ με διαολίηεισ ςυνζχεια! Τϊρα βρικεσ να τα βάλεισ με το πουκάμιςο μου. Ζ, λοιπόν το 
πουκάμιςο μου είναι το αριςτοφργθμα τθσ πουκαμιςικισ τζχνθσ. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ Είναι αγόρι μου, είναι. Δε μου λεσ, Δάςκαλε... μόνοσ ςου το ϋραψεσ; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δε λζμε τίποτ' άλλο; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Να 'μουνα από μια μεριά να ς' ζβλεπα να το πολεμάσ! 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Σαχλαμάρεσ! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Να κόβεισ το φφαςμα, - να το τρυπϊνεισ, να κάνεισ πρόβα ςτον κακρζφτθ! Ρϊσ τα 
κατάφερεσ ολομόναχοσ; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Βοθκιςανε λίγο και τα παιδιά... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Χριςτζ μου! Σε βλζπω να νευριάηεισ που δεν περνά θ κλωςτι και να βάνεισ τισ φωνζσ... 
Φςτερα να τραβάσ κάτι βελονιζσ μιςι πιχθ θ κακεμιά για να τελειϊςει γριγορα... 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Εδϊ δεσ χάλι!... (Τραβά το ςακάκι του και φαίνεται το αριςτερό χζρι γυμνό, χωρίσ μανίκι). 
Ράει το μανίκι, Το ϋχα δϊςει ς' ζνα παιδί να το ράψει και το 'χαςε. Ζφαγα τον κόςμο να το γυρεφω... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Αν τφχει να το βρω ποφ κεσ να ς' το ςτείλω; 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δε μου χρειάηεται, προτιμϊ να ξθλϊςω και το άλλο... 

(Θ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ δε βαςτιζται κι αρχίηει να γελά. Το γζλιο τθσ τελειϊνει κι ακολουκεί μια μικρι ςιωπι 
γεμάτθ αναμνιςεισ κι από τουσ δυο τουσ). 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δεν πθγαίνεισ πια ςτο κεφαλόβρυςο να πλζνεισ; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ρθγαίνω... 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δεν περνάσ απ' το δρόμο μασ, δε ςε βλζπω πια... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Άλλαξα δρόμο, δε μποροφςα πια είκοςι χρόνια αυτό το μαρτφριο... 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ροιοσ φταίει; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: ωτάσ κι από πάνω...; 
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ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Φταίω εγϊ; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Πχι εγϊ...! 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ακόμα επιμζνεισ; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Και κα επιμζνω! 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Τί ξεροκζφαλθ...! 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Τζλοσ πάντων, περαςμζνα ξεχαςμζνα. Ασ μθ χαλάμε τισ καρδιζσ μασ γζροι άνκρωποι 
πια...! 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Σωςτά! Εγϊ που λεσ, φεφγω... 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Γεια ςου. Κα 'χω το νου μου μθν πάει και βρεκεί πουκενά το μανίκι. 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δε μου χρειάηεται, προτιμϊ να ξθλϊςω και το άλλο...! 

(Τουσ διακόπτει ό ΝΑΥΑΧΟΣ που ζχει δει από μακριά το ΔΑΣΚΑΛΟ και μόλισ μπει αρχίηει)…. 

(Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα, εκδ. Κζδροσ, τ.2, Ακινα 1979, ς. 82-84) 

 Πράξθ Δεφτερθ Εικόνα όγδοθ τον κάμπο απόγεμα  

«…..ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Δεν αλλάηει ο άνκρωποσ μακάρι τι…. Ππωσ τον εγνϊριςα πριν είκοςι χρόνια, ζτςι 
ολόιδιοσ είναι. 

ΦΩΤΕΛΝΘ: Αλικεια; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Ραναγίτςα μου ςϊςε! 

ΜΑΛΑ: Κι όμωσ είναι καλόσ. 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Σκζψου τον τϊρα να πολεμά! Το Δάςκαλο να πολεμά! 

ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ: Γιατί δεν παντρευτικατε; 

ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ: Χάλαςε θ δουλειά ςτο παρά πζντε. Να, ζνα τζτοιο ιςυχο απόγιομα... Εγϊ κακόμουνα 
ςτο πάνω ςκαλοπάτι, εκείνοσ κάκιςε ςτο κάτω... Σε μια ςτιγμι ςκφβει, φιλά το ςκαλοπάτι και μου λζει: 
«Εγϊ, κοπζλα μου, κα φιλϊ το χϊμα που κα πατάσ». Τόνε κοίταηα, ζτοιμθ να τόνε φιλιςω μεσ ςτο 
δρόμο. «Αλλά, μου λζει, πρζπει να περιμζνεισ να γίνω πρϊτα Επικεωρθτισ εκπαιδεφςεωσ. Ο γάμοσ κα 
μου κόψει τθ φόρα!» Ιμουνα ζτοιμθ να του πω ναι. Αλλά κείνοσ τινάηεται πάνω και φωνάηει ςα 
λυςςαςμζνοσ: «Άκου δω, είςαι υποχρεωμζνθ να περιμζνεισ»!... Υποχρεωμζνθ; Ζ, όχι, του λζω κι εγϊ, 
οφτε υποχρεωμζνθ είμαι, οφτε κα ςε περιμζνω και άντε να κάνεισ αλλοφ τον άγριο. Επί τρία χρόνια δεν 
είχαμε οφτε... (Ξαφνικά ανιςυχθ). Σα να 'κουςα μια βουι... (Οι γυναίκεσ ςθκϊνονται όλεσ. Στινουν 
αυτί)….» (Λ. Καμπανζλλθ, Το παραμφκι χωρίσ όνομα, εκδ. Κζδροσ,τ.2, Ακινα 1979, ς. 109-110) 

1.Λ. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα. Από τθ δεφτερθ πράξθ και τθν ζκτθ εικόνα 
«τθν ακροποταμιά με ιλιο» επιλζγουμε το παραπάνω απόςπαςμα του διαλόγου 
Φτωχομάνασ και Δαςκάλου, όπου υπαινικτικά και με πικρό λυριςμό δίδεται θ ςχζςθ των δφο 
προςϊπων και από τθν όγδοθ εικόνα «τον κάμπο απόγεμα», τθσ δεφτερθσ πράξθσ, το 
απόςπαςμα με τθν απάντθςθ τθσ Φτωχομάνασ ςτο ερϊτθμα τθσ βαςίλιςςασ «Γιατί δεν 
παντρευτικατε;». Μεταγράφουμε τα αποςπάςματα ςε ζνα αφθγθματικό κείμενο 
χρθςιμοποιϊντασ τον εςωτερικό μονόλογο ωσ αφθγθματικό τρόπο. Επιλζγουμε το πρόςωπο 
και τθν προοπτικι τθσ Φτωχομάνασ ι του Δαςκάλου. Στθ ςυνζχεια ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ 
αναλαμβάνει να παρουςιάςει δραματοποιθμζνα τον εςωτερικό μονόλογο, που δθμιοφργθςε 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Α΄ Λπθείνπ, «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε κε 

ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 55 απφ 64 

 

θ ομάδα και ζνα άλλο μζλοσ να θχογραφιςει τθ δραματοποίθςθ. Το αφθγθματικό κείμενο κα 
αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι 
χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα, με τθν 
υποςθμείωςθ, τα μζλθ τθσ ομάδασ με λόγο επιγραμματικό να εκφράςουν τα ςυναιςκιματα 
που ζνιωςαν παρακολουκϊντασ τθ δραματοποίθςθ του εςωτερικοφ μονόλογου. 

Β) Ι. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα (Απόςπαςμα) Πράξθ Δεφτερθ: Εικόνα ζνατθ, 
τον ίδιο κάμπο ζνα βράδυ. 

1.«…. ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ξζρω ότι όλοι εςείσ, κερμόαιμοι μπουμπουνοκζφαλοι, που πιρε αζρα το κεφάλι ςασ 
το κλοφβιο, κα με κατθγοριςετε ότι αμβλφνω το θρωικό ζνςτικτο του λαοφ! Σκαςίλα μου! Μα όςοι ζχετε 
ακόμθ μια δαχτυλικρα μυαλό — όςοι είςτε ςτ' αλικεια άντρεσ και νικθτζσ και πατριϊτεσ, πρζπει να 
καταλάβατε ότι ο δρόμο μασ τϊρα είναι αυτόσ που μασ γυρίηει ςτα ςπίτια μασ. Εδϊ νικιςαμε, ναι. Στο 
λιβάδι ετοφτο. Αλλά θ νίκθ μάσ περιμζνει ςτισ ξϊπορτεσ, ςτισ αυλζσ και ςτα κατϊφλια των ςπιτιϊν μασ. 
Πχι τα μεκυςμζνα παλιομάχαιρα, όχι θ φωτιά και το πελζκι. Δεν είναι αυτά θ νίκθ ςασ. Αλλά οι γυναίκεσ 
ςασ, που κζλουν άντρα κι ζνα φόρεμα... είναι τα παιδιά που περιμζνουν μόρφωςθ κι ζνα επάγγελμα, 
είναι τα ςπίτια ςασ που περιμζνουν πάλι να κατοικθκοφν. Είναι οι δουλειζσ ςασ. Αυτά είναι θ νίκθ μασ! 
Κι όςα δεν μπόρεςα να ςασ πω, γιατί είμαι ζξω φρενϊν και δεν ξζρω τι λζω, ανοίχτε τα ςτραβά ςασ και 
διαβάςτε τα ςτα μάτια των γυναικϊν ςασ... των μανάδων ςασ, των αδερφάδων και των κυγατζρων ςασ. 
Εμπρόσ, όςοι γενναίοι, πλθςιάςτε και ξεςτραβωκείτε... (Νεκρικι θςυχία)…..» (Λ. Καμπανζλλθ, Το 
παραμφκι χωρίσ όνομα, εκδ. Κζδροσ, τ.2, Ακινα 1979, ς.122). 

Από τθν ζνατθ εικόνα «τον ίδιο κάμπο ζνα βράδυ», τθν τελευταία τθσ δεφτερθσ πράξθσ, 
επιλζγουμε τα παραπάνω λόγια του δαςκάλου, λίγο πριν το τραγοφδι του επιλόγου, και: 1) τα 
υπομνθματίηουμε ψθφιακά με τθ δθμιουργία υπερδεςμϊν. Τα μζλθ τθσ ομάδασ επιλζγουν 
τα ςθμεία ςτα οποία κα επζμβουν με τον υπομνθματιςμό. 2) Μεταγράφουμε τα λόγια του 
δαςκάλου ωσ απόςπαςμα πολιτικοφ λόγου υπζρ τθσ ειρινθσ. (150 περίπου λζξεισ). Το 
απόςπαςμα κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: 
Το παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα, 
και ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου. Θ ανάρτθςθ ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του 
ςχολείου να ςυνοδεφεται από τθν αφίςα, που θ κεατρικι ομάδα τθσ τάξθσ ζχει ετοιμάςει για 
τθν παράςταςθ του ζργου του Λ. Καμπανζλλθ Το παραμφκι χωρίσ όνομα. 

3. Λ. Καμπανζλλθ: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα Ασ φτιάξουμε ζναν κατάλογο των προςϊπων. Τα 
κατανζμουμε ςε δφο ςτιλεσ: Ρρωταγωνιςτζσ και δευτερεφοντα πρόςωπα. Ροια πρόςωπα 
ζχουν ονόματα; Τι επιτυγχάνει με τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ο ςυγγραφζασ; Τι υποδθλϊνουν τα 
ονόματα των προςϊπων; Γράφουμε μία παράγραφο που κα αναφζρεται ςτθ χριςθ τθσ 
ειρωνείασ ωσ χαρακτθριςτικό τθσ ςάτιρασ του Λ. Καμπανζλλθ. Θ παράγραφοσ κα αναρτθκεί 
ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: 
θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα.  

3θ Ομάδα  

Από Σο παραμφκι χωρίσ όνομα του Λ. Καμπανζλλθ τα παρακάτω τραγοφδια: 

ΣΟΤ ΜΙΧΑΛΗ 

Άςπριςε θ κοφτρα ςου Μιχάλθ, 

 αλλά μυαλό δε λζει να βάλει.  

Μωρ' λζνε όχι ςτουσ πολλοφσ  
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τα βάνουνε με τουσ τρελοφσ  

Μιχάλθ μου, κφριε Μιχάλθ μου! 

Ξεχνάσ τι λζγαν οι παλιοί,  

που 'χανε γνϊςθ πιο πολλι!  

Κείνο που κζλουν οι πολλοί  

ςκφβ' ο ουρανόσ και το φιλεί  

Μιχάλθ μου, κφριε Μιχάλθ μου! 

Κράτα το ςτόμα ςου κλειςτό, 

κράτα για ςζνα το ςωςτό, 

κι άςε με μζνα τον κουτό 

κατά πωσ κζλω να γλεντϊ 

το χάλι μου, κφριε Μιχάλθ μου... 

ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΗ ΝΣΡΟΠΗ 

Αχ, τι ντροπι, τζτοια ντροπι,  

μάνα μου και πωσ βγαίνει!  

Μθδζ κι αν τρζξει ο ποταμόσ  

μάνα μου δεν τθν πλζνει.  

Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο,  

και ςτεναγμοί ςαράντα δυο,  

μανοφλα μου. 

Κλαίω και το μάτι μου ςτεγνό 

βουβό το ςτόμα και πικρό 

μανοφλα μου. 

Και τρζχω κάποιον για να βρω 

να με ρωτά, να τον ρωτϊ 

τι κα γενεί, τι κα γενεί 

ποιοσ κα το βρει, ποιοσ κα το πει 

μανοφλα μου.  

ΣΟΤ ΓΕΡΟ-ΝΑΤΣΗ  

Άςπρο περιςτζρι, 

πάρε τα όνειρα μου 

κι άμε ςτθν ευχι.  
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Ναφτθ, γερο-ναφτθ,  

ςάπιο είμαι καράβι  

με μιςό κουπί. 

Άςπρο περιςτζρι,  

μ' αςθμζνιο ξάρτι  

και χρυςό κουπί,  

τισ ελπίδεσ μου όλεσ  

φόρτωςα ςε ςζνα  

κι ϊρα ςου καλι,  

κι άμε ςτθν ευχι. 

ΕΡΩΣΙΚΟ 

ίχνω τθν καρδιά μου ςτο πθγάδι  

να γίνει νερό να ξεδιψάςεισ  

Σπζρνω τθν καρδιά μου ςτο λιβάδι  

να γινεί ψωμάκι να χορτάςεισ  

Στθ φωτιά τθ ρίχνω τθν καρδιά μου  

τα χεράκια ςου ζλα να ηεςτάνεισ  

Στον αγζρα δίνω τθν καρδιά μου  

να γινεί δροςοφλα ν' αναςάνεισ. 

ΣΡΑΓΟΤΔΙ - ΕΠΙΛΟΓΟ 

Στθν ποταμιά ςωπαίνει το κανόνι,  

ςτθν καλαμιά φτεροκοπά ζνα αθδόνι. 

Γελά ο κεόσ ςτο φϊσ του αποςπερίτθ,  

Χαμογελά ςτο δρόμο για το ςπίτι. 

Ρετοφν τα παλιομάχαιρα με χαρζσ και πάνε,  

Ρετοφν τα παλιομάχαιρα, οι γειτονιζσ αχολογάνε. 

Γεια και χαρά παιδιά κι ϊρα καλι ςασ  

κι οι παροιμίεσ μου πλάκεσ ςτθν αυλι ςασ. 

Θ νίκθ ζχει ζνα δίκιο, μα το χάνει 

Πταν ο νικθτισ το παρακάνει. 

Ρετοφν τα παλιομάχαιρα με χαρζσ και πάνε,  

Ρετοφν τα παλιομάχαιρα, οι γειτονιζσ αχολογάνε 
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1. Τπομνθματίηουμε, τα παραπάνω τραγοφδια από Το παραμφκι χωρίσ όνομα του Λ. 
Καμπανζλλθ, ψθφιακά με τθ δθμιουργία υπερδεςμϊν. Ο υπομνθματιςμόσ μπορεί να 
παραπζμπει ςε ζναν πίνακα ηωγραφικισ, ςε μία φωτογραφία, ςε ςτίχουσ ενόσ άλλου 
ποιιματοσ ι ςε απόςπαςμα ενόσ πεηογραφικοφ κειμζνου. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ 
αναλαμβάνει ζνα τραγοφδι. Το αποτζλεςμα τθσ επζμβαςθσ τθσ ομάδασ ςτα τραγοφδια κα 
αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι 
χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα.  

Στθ ςυνζχεια ςυγκρίνουμε τα δφο κείμενα των ςτίχων, το ζντυπο και το ψθφιακό. Τα 
ςυμπεράςματα τθσ ςφγκριςθσ και τθν άποψθ μασ για τθ «διαφορετικι μορφοποίθςθ του 
ίδιου κειμζνου» τα καταγράφουμε ςε ζνα κείμενο - ςχόλιο (80 λζξεισ) και τα αναρτοφμε ςτθν 
θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου. Μζςω του κειμζνου καλοφμε τθ ςχολικι μασ κοινότθτα 
(ςυμμακθτζσ και κακθγθτζσ) να κατακζςουν τθν άποψι τουσ, ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα 
του ςχολείου, για τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ. 

 2. Θ κατανόθςθ των τραγουδιϊν, θ ακρόαςθ τθσ μουςικισ του Μ. Χατηθδάκι 
(www.hadjidakis.gr/) και ο υπομνθματιςμόσ, ωσ ςχόλιο ςτουσ ςτίχουσ του Λ. Καμπανζλλθ, μασ 
οδθγοφν ςτθ δθμιουργία βίντεο. Ζχοντασ υπόψθ και τισ παρακάτω ςκζψεισ του Λ. Καμπανζλλθ 
το φτιάχνουμε. 

 «Δεν είχα ποτζ ςκεφτεί να γράψω ςτίχουσ για τραγοφδια. Πταν ζγραφα το “Ραραμφκι χωρίσ όνομα” 
ςκεπτόμουν να ηθτιςω από τον Νίκο Γκάτςο να γράψει τα τραγοφδια με τα οποία κα ςυνδζονταν οι 
πολλζσ εικόνεσ που είχε το ζργο. Ο Γκάτςοσ, όμωσ, τελικά, παρ’ όλο που του άρεςε το “Ραραμφκι”, 
δυςκολευόταν να λειτουργιςει ζνκετα ς’ ζνα κείμενο που δεν ιταν δικό του. Ηιτθςα το ίδιο απ’ τον 
Βαγγζλθ Γκοφφα, αλλά και πάλι πιρα τθν ίδια απάντθςθ. Ζτςι υποχρεϊκθκα να προςπακιςω να γράψω 
τουσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν ο ίδιοσ. Το πρόβλθμά μου ιταν το χάριςμα ότι τουσ ςτίχουσ κα 
μελοποιοφςε ο Μάνοσ. Πχι απλϊσ δεν κα ’πρεπε να του δοκοφν μζτριασ καταλλθλότθτασ ςτίχοι, αλλά 
κα ιταν και κρίμα απ’ το Κεό να ςπαταλθκεί θ παρουςία του Χατηιδάκι, ςτθν οποίο τόςο υπολόγιηε ο 
Βαςίλθσ Διαμαντόπουλοσ και όλοι οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ. 

Ζγραψα τουσ ςτίχουσ και ςυναντικθκα με τον Μάνο. Νομίηω πωσ εκείνθ τθν ϊρα με δοφλεψε λίγο. Με 
άφθςε να αναρωτιζμαι μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι αν του πάνε ι όχι και μετά με κοίταξε και ξζςπαςε ςε 
δυνατά γζλια…». (Από τισ Ανοιχτζσ Επιςτολζσ ςτον Μάνο Χατηιδάκι, εκδ. «Μπάςτασ - Ρλζςςασ», 1996.) 

Το βίντεο το τοποκετοφμε ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του 
Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα.  

3. ΕΚΣΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  

 Από το Τρωικό κάςτρο θ Ανδρομάχθ 

Στον Ζκτορα που κίναε για τθ μάχθ 

Φϊναξε με φωνι φαρμακωμζνθ:  

Στρατιϊτθ μου τθ μάχθ κα κερδίςει  

όποιοσ πολφ το λαχταρά να ηιςει. 

Πποιοσ ςτθ μάχθ πάει για να πεκάνει 

 Στρατιϊτθ μου για πόλεμο δεν κάνει. 

Ζτςι και μζνα θ κόρθ του Γαβρίλθ  

ςαν ζφευγα ςτισ είκοςι του Απρίλθ  

../../../maria/AppData/Local/Temp/www.hadjidakis.gr/
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μου φϊναξε ψθλά από το μπαλκόνι: 

Στρατιϊτθ αν κεσ τθ μάχθ να κερδίςεισ  

μια κοπελίτςα κοίτα ν' αγαπιςεισ. 

Πποιοσ το γυριςμό του όρκο δεν κάνει  

Στρατιϊτθ μου τον πόλεμο τον χάνει. 

τθν ζνατθ εικόνα τθσ Δεφτερθσ Πράξθσ και λίγο πριν το τζλοσ ακοφγονται τραγοφδια. 
Ρρωταγωνίςτρια των ςτίχων θ Ανδρομάχθ κακϊσ απευκφνεται ςτον Ζκτορα.  

Οι ςτίχοι του Λ. Καμπανζλλθ αποτελοφν διακείμενο των ςτίχων του Ομιρου. (Λλιάδα, Η 
ραψωδία ςτ. 369- 529). Ωσ προσ τι διαφοροποιοφνται; Οι ςτίχοι και τα τελευταία λόγια του 
δαςκάλου « …Εδϊ νικιςαμε, ναι. Αλλά θ νίκθ μασ περιμζνει ςτισ ξϊπορτεσ, ςτισ αυλζσ και ςτα 
κατϊφλια των ςπιτιϊν μασ. Πχι τα μεκυςμζνα παλιομάχαιρα … Δεν είναι αυτά θ νίκθ ςασ. 
Αλλά οι γυναίκεσ ςασ, που κζλουν άντρα κι ζνα φόρεμα…» ποιεσ αξίεσ τθσ ηωισ αναδεικνφουν;  

Γράφουμε ζνα άρκρο (περίπου 150 λζξεισ) με ςτόχο να πείςουμε ότι οι αξίεσ που 
αναδεικνφουν οι ςτίχοι και τα λόγια του δαςκάλου είναι όςο ποτζ επίκαιρεσ. Το άρκρο κα 
αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι 
χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα.  

Ι γράφουμε ζνα κείμενο λογοτεχνικό, πεηό ι ποιθτικό, που να λειτουργεί ωσ διακείμενο ςτο 
ζργο του Λ. Καμπανζλλθ, και ςυγκεκριμζνα ςτουσ παραπάνω ςτίχουσ και ςτα λόγια του 
δαςκάλου. Το κείμενο κα αναρτθκεί ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του μακιματοσ και 
ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου 
Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου.  

Ι δθμιουργοφμε μια παρουςίαςθ (PowerPoint) με ζργα ηωγραφικισ, εμπνευςμζνα από τον 
αποχαιρετιςμό του Ζκτορα ςτθ γυναίκα του Ανδρομάχθ. Στθν παρουςίαςθ ενςωματϊνουμε 
τουσ ςτίχουσ του Λ. Καμπανζλλθ και τθ μουςικι του Μ. Χατηθδάκι. Θ παρουςίαςθ κα 
αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι 
χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα, κακϊσ και ςτθν 
θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου.  

4θ Ομάδα  

1. Επιςκεπτόμαςτε τθν «Ρφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα». Από τθν ενότθτα Νζα Ελλθνικι 
επιλζγουμε Εργαλεία, Θλεκτρονικά λεξικά, το Λεξικό τθσ κοινισ νεοελλθνικισ και αναηθτοφμε 
τον όρο «παραμφκι». Ροια από τισ εγγραφζσ μάσ είναι χριςιμθ ςτθν προςπάκειά μασ να 
δϊςουμε μια απάντθςθ ςτο ερϊτθμα: γιατί παραμφκι;  

Μποροφμε να εντοπίςουμε τα χαρακτθριςτικά του παραμυκιοφ ωσ αφθγθματικοφ λόγου ςτο 
κείμενό τθσ Ρ. Δζλτα «Ραραμφκι χωρίσ όνομα»; Γράφουμε μία παράγραφο (60-80 λζξεισ) με 
τον τίτλο: «παραμφκι χωρίσ όνομα: ςχολιάηοντασ τον τίτλο….» Το κείμενό κα αναρτθκεί ςτο 
Wiki του μακιματοσ ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του 
Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα. 

2. Π. Δζλτα: Παραμφκι χωρίσ όνομα Στα δφο πρϊτα κεφάλαια του ζργου: «Σο δάςοσ», 
«Παλάτι και παλατιανοί», με τα εργαλεία του επεξεργαςτι κειμζνου, χρωματίηουμε τισ 
περιγραφζσ. Τισ ςχολιάηουμε ςε μία παράγραφο (60λζξεισ) ωσ προσ τθν ζκταςθ, τον ρόλο και 
τα χαρακτθριςτικά τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ρ. Δζλτα απευκφνεται ςε παιδιά. Στθ 
ςυνζχεια υπομνθματίηουμε ψθφιακά τρεισ περιγραφζσ τθσ επιλογισ μασ με πίνακεσ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1450,4851/unit=2257
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1450,4851/unit=2257
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9
http://issuu.com/bagsta/docs/example_1?mode=a_p&wmode=0


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Α΄ Λπθείνπ, «Τν παξακύζη ρσξίο όλνκα: ε ζπλνκηιία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε κε 

ηελ Πελειφπε Γέιηα»  

ειίδα 60 απφ 64 

 

ηωγραφικισ ι με αποςπάςματα λογοτεχνικϊν ζργων (ποιθτικϊν ι πεηϊν).Θ απάντθςθ ςτθν 
άςκθςθ κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ 
όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα. 

3.«Αν κζλω να πω πράγματα ςτα παιδιά που να τα καταλαβαίνουν, πρζπει να τουσ τα πω ςτθ 
γλϊςςα που μιλοφν απ’ το πρωί ωσ το βράδυ με τθ μάνα τουσ και αναμεταξφ τουσ,» «…αν 
κζλω να γράψω απλά με ειλικρίνεια• αυτι τθν ανακατωμζνθ γλϊςςα μιλοφμε, αυτι γράφω, 
γιατί μ’ ζρχεται φυςικι…» υποςτθρίηει θ Ρ. Δζλτα.  

Διαβάηοντασ το αφιγθμα τθσ Ρ. Δζλτα «Ραραμφκι χωρίσ όνομα» και γνωρίηοντασ τθν 
παραπάνω τοποκζτθςι τθσ για τθ γλϊςςα γράφουμε ζνα άρκρο (150 περίπου λζξεισ) για τθ 
γλϊςςα των νζων. Υποκζτουμε ότι εμείσ είμαςτε θ Ρ. Δζλτα του 2012, και γράφουμε με τθν 
προοπτικι τθσ παραπάνω τοποκζτθςθσ. Το άρκρο κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ ςτον 
φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν 
Πθνελόπθ Δζλτα. Και ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου.  

5θ Ομάδα  

1.Το ζργο τθσ Ρ. Δζλτα «Ραραμφκι χωρίσ όνομα» είναι πολυπρόςωπο. Χρωματίηουμε τα 
ονόματά και τα χαρακτθριςτικά τουσ ςτα τζςςερα πρϊτα κεφάλαια (το δάςοσ, παλάτι και 
παλατιανοί, ςτο φτωχικό τθσ κυρά-Φρόνθςθσ, ςτον γυριςμό) του αφθγιματοσ. Πλα τα 
πρόςωπα ζχουν ονόματα; Τα ονόματα των προςϊπων οδθγοφν ςτθ λεκτικι και καταςταςιακι 
ειρωνεία; Γράφουμε μία παράγραφο (60 λζξεισ) με τίτλο «Τα ονόματα των προςϊπων και θ 
ςάτιρα ςτο Ραραμφκι χωρίσ όνομα, τθσ Ρ. Δζλτα ». Κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ 
ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με 
τθν Πθνελόπθ Δζλτα. 

2.Το «Ραραμφκι χωρίσ όνομα» τθσ Ρ. Δζλτα εκδόκθκε το 1910, χρονιά κατά τθν οποία 
προβάλλεται το αίτθμα για ανανζωςθ ςτθν πολιτικι, κοινωνικι ηωι του τόπου. Ζννοιεσ όπωσ: 
Ρατρίδα, Δικαιοςφνθ, Ικοσ, Κράτοσ, Ζκνοσ, Φρόνθςθ, Κακικον είναι ςτο επίκεντρο ενόσ 
γενικότερου ςτοχαςμοφ. Θ Ρ. Δζλτα «δεν ζκρυψε, αντίκετα πρόβαλε τθ διδακτικι τθσ 
πρόκεςθ…»  

Στα κεφάλαια: « Καινοφριεσ αποκαλφψεισ» (Η’), «Θ κορόνα του βαςιλιά» (Θ’), «τθ κζςθ που 
μασ ζβαλε θ μοίρα» (Κϋ) με τθ βοικεια των εργαλείων του επεξεργαςτι κειμζνου, 
δθμιουργοφμε ζναν κατάλογο αξιϊν του κειμζνου. Συηθτάμε τα ερωτιματα: βιϊνουμε 
ςιμερα τισ ίδιεσ αξίεσ; Αν ναι με ποια μορφι; Αν όχι ποιεσ από τισ αξίεσ ζχουν πάρει μια άλλθ 
μορφι και ποια είναι αυτι;  

Με τουσ προβλθματιςμοφσ μασ γράφουμε ζνα άρκρο (περίπου 150 λζξεισ), που ζχει ςτόχο να 
πείςει ότι το «παραμφκι χωρίσ όνομα» τθσ Ρ. Δζλτα μπορεί να διαβαςτεί και ςιμερα με μια 
προχπόκεςθ ότι κα αντιμετωπίςουμε τον παιδευτικό / διδακτικό του χαρακτιρα με τθν 
προοπτικι του ςιμερα. Καλοφμε τα μζλθ των δφο ομάδων που διάβαςαν και επεξεργάςτθκαν 
το κείμενο τθσ Ρ. Δζλτα να ςχολιάςουν το άρκρο. Αν διαφωνοφν με τθν πρόταςθ να 
αντιπαρακζςουν τα επιχειριματά τουσ ςε ζνα νζο άρκρο.  

Ι δθμιουργοφμε μια παρουςίαςθ, όπου θ απεικόνιςθ των ιςτορικϊν- πολιτικϊν γεγονότων 
του 1910, φωτογραφίεσ, πίνακεσ ηωγραφικισ, ςκίτςα/γελοιογραφίεσ, πορτρζτα των πολιτικϊν 
και πνευματικϊν ανκρϊπων τθσ εποχισ, ζχει ςτόχο να αναδείξει τισ αξίεσ που ιταν ςτο κζντρο 
του ςτοχαςμοφ και να κζςει το ερϊτθμα: μιπωσ το αίτθμα για ανανζωςθ ςτθν πολιτικι και 
κοινωνικι ηωι του τόπου ςιμερα είναι επιτακτικό; Θ παρουςίαςθ να διακζτει ιχο και κίνθςθ.  

http://www.aixmi.gr/index.php/glwssa-newn/
http://www.aixmi.gr/index.php/glwssa-newn/
http://issuu.com/bagsta/docs/example_1?mode=a_p&wmode=0
http://issuu.com/bagsta/docs/example_1?mode=a_p&wmode=0
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 Τα κείμενα και θ παρουςίαςθ (PowerPoint) κα αναρτθκοφν ςτο Wiki του μακιματοσ ςτο 
φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν 
Πθνελόπθ Δζλτα.  

3.Το τελευταίο κεφάλαιο του αφθγιματοσ τθσ Ρ. Δζλτα «Ραραμφκι χωρίσ όνομα» ζχει τον 
τίτλο «Συνετόσ Βϋ». Διαμορφϊνουμε ζνα αφθγθματικό κείμενο με τθ φωνι τθσ Γνϊςθσ, όπωσ 
κα το διθγοφνταν ςτα εγγόνια τθσ. Στθ ςυνζχεια ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ αναλαμβάνει τον ρόλο 
τθσ Γνϊςθσ και παρουςιάηει δραματοποιθμζνα τθν αφιγθςθ τθσ. 

Το κείμενό κα αναρτθκεί ςτο Wiki του μακιματοσ ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ 
όνομα: Η ςυνομιλία του Ιάκωβου Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα.  

http://issuu.com/bagsta/docs/example_1?mode=a_p&wmode=0
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΛΑ (κοινό για όλεσ τισ ομάδεσ) / Γϋ φάςθ (μετά τθν ανάγνωςθ) 

 1.Γράφουμε και παρουςιάηουμε τθ ςυνκετικι εργαςία με κζμα: «Η ςυνομιλία Π. Δζλτα και Ι. 
Καμπανζλλθ, θ Ιςτορία και το Θζατρο παράλλθλα.» (800περίπου λζξεισ) 

Θ εργαςία κα αναπτυχκεί ςε δφο μζρθ: ζνα πρϊτο μζροσ όπου, μζςα από τισ ςθμειϊςεισ και 
τισ εργαςίεσ των προθγοφμενων διδακτικϊν ωρϊν, αναφερόμαςτε ςτον τρόπο που τα δφο 
κείμενα διαλζγονται και ζνα δεφτερο μζροσ που προεκτείνει τον προβλθματιςμό: θ Λςτορία 
και το Κζατρο παράλλθλα, θ Λςτορία και θ Τζχνθ παράλλθλα.  

Στθν προζκταςθ του προβλθματιςμοφ κα μασ βοθκιςει: 1.θ ανάγνωςθ του παράλλθλου 
κειμζνου του ζργου του Ι. Καμπανζλλθ, Σο μεγάλο μασ τςίρκο. 2. Θ πλοιγθςθ ςτον 
διαδικτυακό χϊρο του Κρατικοφ Κεάτρου Βορείου 
Ελλάδοσ,http://www.ntng.gr/Default.aspx?lang=el-GR&page=23&col=28,όπου μποροφμε να 
διαβάςουμε το πρόγραμμα, δθμοςιεφματα, δελτία τφπου, να παρακολουκιςουμε βίντεο, να 
ακοφςουμε θχθτικά ντοκουμζντα και να δοφμε φωτογραφίεσ και αφίςεσ από τθ κεατρικι 
παράςταςθ του ζργου του Λ. Καμπανζλλθ, Σο μεγάλο μασ τςίρκο.  

Μετά τθν παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ τρεισ ςυνκετικζσ εργαςίεσ κα αναρτθκοφν ςτο Wiki του 
μακιματοσ ςτον φάκελο με τίτλο: Σο παραμφκι χωρίσ όνομα: θ ςυνομιλία του Ιάκωβου 
Καμπανζλλθ με τθν Πθνελόπθ Δζλτα. 

2.Τα μζλθ τθσ κεατρικισ ομάδασ ολοκλθρϊνουν τθν προετοιμαςία τουσ. Ραρουςιάηουν το 
πρόγραμμα και τθν παράςταςθ του αποςπάςματοσ ι των αποςπαςμάτων, που ζχουν επιλζξει 
από το ζργο του Ι. Καμπανζλλθ Σο παραμφκι χωρίσ όνομα. Θ αφίςα τθσ παράςταςθσ ζχει ιδθ 
αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου. Θ κεατρικι παράςταςθ ολοκλθρϊνει το 
διδακτικό ςενάριο τθν 3θ διδακτικι ϊρα τθσ Γϋ Φάςθσ /12θ ϊρα του ςυνολικοφ χρόνου του 
διδακτικοφ ςεναρίου.  

Τα 10 τελευταία λεπτά και ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςενάριο μασ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 
τίκεται το ερϊτθμα: Σι κα ςθμαίνει για ςασ ςτο εξισ «παρακολουκώ μια κεατρικι 
παράςταςθ;» (προφορικι απάντθςθ) 

http://www.ntng.gr/Default.aspx?lang=el-GR&page=23&col=28
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Θεάηξνπ (27 Μαξηίνπ) ην ζελάξην ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηε γλσζηηθή βάζε γηα έλα αθηέξσκα ζηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Η. 

Κακπαλέιιε. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ απαηηεί εληαηηθή δνπιεηά θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ. 

Πξνυπνζέηεη ην «δέζηκν» ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαη ηνλ απζηεξφ ζπληνληζκφ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεηαη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ζην Wiki καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο ςεθηαθφο ππνκλεκαηηζκφο κε ππεξδεζκνχο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο νη καζεηέο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηνλ ζηφρν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ηδηαίηεξα ν ππνκλεκαηηζκφο, πνπ νδεγεί ζε έξγα ηέρλεο θαη 

ινγνηερλίαο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο.  

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Απνζηνιίδνπ, Β & Δ. Υνληνιίδνπ (επηκ.). 2002. Λνγνηερλία θαη εθπαίδεπζε. Αζήλα: 

Σππσζήησ – Γηψξγνο Γαξδαλφο. 

Καπιάλε, Β. & Λ. Κνπληνπξά. 2004 [2000]. H ινγνηερλία ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: απφ ην καζεηή ζηνλ αλαγλψζηε. ην Γηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην ζρνιείν … 

Μηα λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο, επηκ. Β. Απνζηνιίδνπ, Β. Καπιάλε & Δ. Υνληνιίδνπ, 161-

168. Αζήλα: Σππσζήησ – Γηψξγνο Γαξδαλφο.  

Κειεπνχξε, Μ. & Δ. Υνληνιίδνπ, 2012. Μειέηε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο.  

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion_logot

ekhnias_2.pdf 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion_logotekhnias_2.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion_logotekhnias_2.pdf
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