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Θεματική ενότητα Α΄ Λυκείου
«Εγώ, ο Άλλοσ»

Θεματικι ενότθτα

Βϋ Γυμναςίου

Ανθρώπινεσ ςχζςεισ –
Ανθρώπινοι χαρακτήρεσ

(ςφγχρονα κοινωνικά  
προβλιματα – ςτάςεισ που 

διζπουν τισ ανκρϊπινεσ 
ςχζςεισ)

Θεματικι ενότθτα

Γϋ Γυμναςίου

Οικουμενικζσ αξίεσ 

και Λογοτεχνία

(ανκρϊπινα δικαιϊματα 
και αξίεσ του «ενεργοφ 

πολίτθ»)



Η οργάνωςη τησ ενότητασ – ενόσ
διδακτικού ςεναρίου με ςημείο
αναφοράσ το νέο Π.Σ. Λογοτεχνίασ
και με ςκοπό να υπηρετηθούν οι
τρεισ πυλώνεσ των ΝΑΠ.
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 Επιλογή κειμένψν με κπισήπια ποτ αποππέοτν από 

σο Π.Σ.Λ. 

 Μελέση κειμένψν με γνώμονα: 

◦ σοτρ ειδικούρ ςσόφοτρ σηρ Θ.Ε. (γνψςσικού – αξιακού 
πεπιεφομένοτ) 

◦ σοτρ ςσόφοτρ σοτ λογοσεφνικού γπαμμασιςμού

 Ενσοπιςμόρ θεμασικού πτπήνα κάθε κειμένοτ και 
ςτςφέσιςη με Θ.Ε. 

 Οπγάνψςη κειμένψν με κπισήπιο ση ςτνανάγνψςη –
ςτνεξέσαςή σοτρ. 



 Κασαγπαυή ενδεικσικών ςτγκπισικών
επψσημάσψν /δπαςσηπιοσήσψν για ανάδειξη
σψν ςτγκλίςεψν και αποκλίςεψν σψν
κειμένψν.

 Ανίφνετςη διακειμενικών αναυοπών και
ςτςφεσίςεψν σψν κειμένψν

 Σκέχειρ για διαθεμασικέρ ςτναπσήςειρ με άλλα
γνψςσικά ανσικείμενα ή/και μοπυέρ σέφνηρ

 Ιδέερ για επγαςίερ δημιοτπγικήρ γπαυήρ, εξ
αυοπμήρ σψν κειμένψν

 Σκέχειρ για τποςσηπικσικό τλικό διδαςκαλίαρ
σψν κειμένψν.

Ποπεία ςφεδιαςμού ενόσησαρ (β)



Κριτήρια επιλογήσ κειμζνων

 Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι κεματικισ ενότθτασ (Π.Σ.Λ., ς. 16)

 Στόχοι λογοτεχνικοφ γραμματιςμοφ (Π.Σ.Λ., ς. 18)

 Είδοσ «ςυνομιλίασ» των κειμζνων μεταξφ τουσ (Π.Σ.Λ., ς. 24)

 Άνοιγμα και ςε άλλεσ λογοτεχνικζσ παραδόςεισ: εκπροςϊπθςθ

κειμζνων ελλθνικισ /κυπριακισ και ευρωπαϊκισ /βαλκανικισ

λογοτεχνίασ - αντιπροςϊπευςθ ποιθτικϊν & πεηϊν κειμζνων

(Π.Σ.Λ., ς. 24)

 Επικαιροποίθςθ (Π.Σ.Λ., ς. 24-25)

 Διακεματικζσ ςυναρτιςεισ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα

(Π.Σ.Λ., ς. 24)

 Σφγκριςθ – ςυνεξζταςθ με άλλεσ μορφζσ τζχνθσ (Π.Σ.Λ., ς. 4)



Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι θεματικήσ ενότητασ

α) Στόχοι γνωςτικοφ και αξιακοφ περιεχομζνου

 Ζμφαςθ ςτουσ τρόπουσ καταςκευισ τθσ εικόνασ του άλλου
/ξζνου ςτθ λογοτεχνία: γλωςςοχφολογικζσ επιλογζσ και
χαρακτθρολογικά ςτερεότυπα, «κζςθ» του ξζνου ςτθ δομι
του κειμζνου (κεντρικι ι περικωριοποιθμζνθ) κ.λπ.

 Παραδειγματικζσ μεταβολζσ ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ του
«τόπου» του Άλλου ςτθ λογοτεχνία (οι «ξζνοι» αλλάηουν, τα
ςτερεότυπα μζνουν ίδια)

 Κριτικι επίγνωςθ αυτισ τθσ «παραδειγματικότθτασ» ςτθ ηωι
όλων: ο χτεςινόσ «ξζνοσ» ςιμερα είναι «δικόσ», αυριανόσ
«ξζνοσ» μπορεί να είμαι «εγϊ»…



β) Στόχοι λογοτεχνικοφ γραμματιςμοφ

< Μεταιχμιακι βακμίδα Γϋ Γυμναςίου / Αϋ Λυκείου > 

«Γραμματική» τησ λογοτεχνικήσ γλώςςασ

α. ποιθτικι λζξθ/ςθμαςία και το ποιθτικό «λεξιλόγιο»

β1. το «αντικείμενο» του αφθγείςκαι

β2. βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ αφθγθματικισ γλϊςςασ

Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών

α. παραδοςιακι ≠ νεωτερικι ποίθςθ

β. γραμματολογικά είδθ αφθγθματικισ πεηογραφίασ

γ. είδθ & τρόποι τθσ «παιγνιϊδουσ» λογοτεχνίασ: αλλθγορία…



Προτεινόμενα κείμενα

 Γκαςμζντ Καπλάνι, Μικρό ημερολόγιο ςυνόρων - Ήρθεσ
απρόςκλητοσ

 Παντελισ Μπουκάλασ, Το λάθοσ

 Αντϊνθσ Σουροφνθσ, Ξενοφοβία

Μιχάλθσ Πιερισ, Πζραςμα από Τεργζςτη

 Σωτιρθσ Δθμθτρίου, Ν’ ακοφω καλά τ’ όνομά ςου

 Σωτιρθσ Δθμθτρίου, Ντιάλιθ’ ιμ Χριςτάκη

 Κϊςτασ Μόντθσ, Άτιτλο

Μιχάλθσ Γκανάσ, Αντίτιμο

Μαξ Φρισ, Ο Εβραίοσ τησ Ανδόρασ

 Αρκάσ, Βιολογικόσ μετανάςτησ





Κοινόσ θεματικόσ άξονασ



Συνεξζταςη κειμζνων



Άξονες «συνομιλίας» των κειμένων

Θέμα – οπτικές 

& 

λογοτεχνικός 

γραμματισμός



Ενδεικτικζσ ερωτήςεισ

1. (α) Ποιο είναι το αντικείμενο τθσ αφιγθςθσ ςτο κείμενο του Γκ. 
Καπλάνι «Ήρκεσ απρόςκλθτοσ» (δράςεισ ι ςκζψεισ 
/ςυναιςκιματα); (β) Εκ μζρουσ τίνοσ μιλάει ο αφθγθτισ; πϊσ 
εξθγείτε τθ χριςθ βϋ προςϊπου ςτθν αφιγθςθ;

2. Παρατθριςτε τθ χριςθ ενικοφ – πλθκυντικοφ ςτο κείμενο του 
Καπλάνι: τι μασ αποκαλφπτει ςε πρώτο επίπεδο για τθ ςχζςθ του 
Εγϊ (του ιρωα) με τον Άλλο (το κοινωνικό ςφνολο); Τι 
υποδθλϊνει ςε δεφτερο επίπεδο ανάγνωςθσ (μεμονωμζνθ 
περίπτωςθ ι γενικότερθ κατάςταςθ - ςυλλογικι ςτάςθ);

3. Ποιοσ είναι ο «χϊροσ» του ξζνου ςτο ποίθμα του Π. Μπουκάλα 
«Το λάκοσ»; Πιςτεφετε ότι ζχει επιλεγεί τυχαία ι ςκόπιμα, και τι 
υποδθλϊνει για τθ «κζςθ» του ξζνου ςτθν κοινωνία όπου ηει;

α



Ενδεικτικζσ ερωτήςεισ

4. «Το λάκοσ» είναι ζνα από τα πιο γνωςτά μυκιςτοριματα του
Αντϊνθ Σαμαράκθ. Ποια λειτουργία ζχει ςτο ποίθμα του Π.
Μπουκάλα;

5. Ποια είναι τα «βαςικά χαρτιά» που χρθςιμοποιοφν οι
πρωταγωνιςτζσ των κειμζνων του Γκ. Καπλάνι και του Π.
Μπουκάλα για να γίνουν αποδεκτοί; Τα καταφζρνουν ι όχι,
και γιατί; (πρόκειται για ουςιαςτικι ι τυπικι αφομοίωςθ και
από ποφ προζρχεται θ βαςικι αντίςταςθ: από τον ιρωα ι το
κοινωνικό ςφνολο;)

6. Εντοπίςτε τα ςχιματα λόγου (παρομοιϊςεισ, μεταφορζσ κλπ.)
με τα οποία αυτοπροςδιορίηονται οι πρωταγωνιςτζσ ςτα
κείμενα των Καπλάνι και Μπουκάλα. Τι δθλϊνουν για τθν
κατάςταςθ ενόσ οικονομικοφ μετανάςτθ και τθ ςτάςθ που του
επιφυλάςςεται ςτθ χϊρα «υποδοχισ»;

β



Ενδεικτικζσ ερωτήςεισ

7. Από ποια ςκοπιά παρουςιάηεται το κζμα ςτον «Βιολογικό
μετανάςτθ» του Αρκά, που δεν τονίηεται ςτα άλλα δφο κείμενα,
και ποια δικαιολογθτικά προβάλλονται για να τθν υποςτθρίξουν;
Ζχετε ξανακοφςει ανάλογεσ δικαιολογίεσ και ποφ;

8. Ποιο είναι το βαςικό ςχιμα πάνω ςτο οποίο δομείται θ ςχζςθ
του Εγϊ με τον Άλλο και ςτα τρία κείμενα; Με ποιουσ τρόπουσ
(αφθγθματικά – εκφραςτικά μζςα) γίνεται φανερό;

9. (α) Εντοπίςτε και ςχολιάςτε τισ λζξεισ /φράςεισ-κλειδιά που
ςυγκροτοφν το ςτερεότυπο (τθν εικόνα) του Άλλου ςτα τρία
κείμενα. (β) Συγκεντρϊςτε ςε δφο ςτιλεσ το ςφνολο των
ςτοιχείων με τα οποία αποκρυςταλλϊνεται θ ετερότθτα
(εμφάνιςθ, ςυμπεριφορά, ομιλία κ.ά.) ςε αντιδιαςτολι με το
κοινό, το οικείο, το «δικό μασ».

γ



Ενδεικτικζσ ερωτήςεισ

10. Ποια είναι θ πρωτοτυπία του «Βιολογικοφ μετανάςτθ» του Αρκά; 
Σε ποια φόρμα και με τι τρόπο επιλζγει να αναδείξει το κζμα τθσ 
ετερότθτασ; Γιατί πιςτεφετε χρθςιμοποιεί το εφρθμα του «ξζνου 
ςϊματοσ μζςα ςτον οργανιςμό» (τι κζλει να δείξει για το 
ιδεολογικό καταςκεφαςμα του Άλλου);  

11. Σχολιάςτε τι κζςθ ζχει ο ξζνοσ ςτθ δομι κακενόσ από τα τρία 
κείμενα: κεντρικι; περικωριακι; άλλθ;

12. Το Συκϊτι και ο Σπλινασ ζχουν διαφορετικι ςτάςθ απζναντι ςτον 
ξζνο που ειςχϊρθςε ςτον οργανιςμό. Εςείσ με ποιον από τουσ 
δφο ταυτίηεςτε ωσ προσ αυτό και γιατί; Υπάρχει, μιπωσ, άλλθ 
ςτάςθ που να ςασ εκφράηει περιςςότερο;

δ



Κοινωνική – ιδεολογική λειτουργία 

της λογοτεχνίας

O H λογοτεχνία, ως κοινωνικό προϊόν και

μαζί μαρτυρία του ιδεολογικο-

κοινωνικού γίγνεσθαι της εποχής της

καταγράφει, φωτίζει, καταγγέλλει

φαινόμενα – σ’ αυτή την περίπτωση την

άγονη /ξενοφοβική στάση απέναντι

στον Άλλο· σήμερα η λογοτεχνία

«υπερασπίζεται» τον Άλλο, κάποτε…;



Επικαιροποίηςη

O Υπϊρχουν ομϊδεσ ό πρόςωπα ςτην
ύδια θϋςη με αυτό των μεταναςτών
/ειςβολϋων» των κειμϋνων ςτον τόπο
μασ; Ποιεσ ςτϊςεισ αναπτύςςει η
κυπριακό κοινωνύα απϋναντύ τουσ;



«Συνομιλία» με άλλεσ μορφέσ τέχνησ

O Οη καζεηέο/-ηξηεο ζπγθξίλνπλ ηαηλίεο θαη 

ηξαγνύδηα κε ηα ινγνηερληθά θείκελα: 

O σο πξνο ην πεξηερόκελν 

O σο πξνο ηνπο ηδηαίηεξνπο θώδηθεο 

/εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο θάζε ηέρλεο

O Σρνιηάδνπλ πώο απηνί νη ηξόπνη 

αλαδεηθλύνπλ ηηο ηδέεο ζε ζύγθξηζε κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο ινγνηερλίαο.



«Συνομιλία» με άλλεσ μορφέσ τέχνησ -
Κινηματογράφοσ

O Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

/ληνθηκαληέξ:

O Κώζηα Γαβξά,  Παπάδειζορ 

ζηη Δύζη

O Ιξίλαο Μπόηθν,  Υπάπσοςν 

λιονηάπια ζηην Ελλάδα;

O Κίκσλα Τζαθίξε, Ο ξένορ 

(όνειπο ή ππαγμαηικόηηηα;)



«Συνομιλία» με άλλεσ μορφέσ τέχνησ -
Μουςική

O Ν. Πορτοκϊλογλου, Δυο ξένοι: 
http://www.youtube.com/watch?v=BWLdui7-
ad0

O Δ. Τςακνό-Π. Καραςούλου, Των Βαλκανίων οι 
πρόςφυγεσ:

http://www.youtube.com/watch?v=QP2N_-
bVCAE

Νικος Πορτοκαλογλου-Δυο ξενοι.wmv.flv
http://www.youtube.com/watch?v=BWLdui7-ad0
http://www.youtube.com/watch?v=BWLdui7-ad0
http://www.youtube.com/watch?v=BWLdui7-ad0
Των Βαλκανίων οι πρόσφυγες Δ. Τσακνής & Λ. Μαχαιρίτσας.flv
Των Βαλκανίων οι πρόσφυγες Δ. Τσακνής & Λ. Μαχαιρίτσας.flv
http://www.youtube.com/watch?v=QP2N_-bVCAE
http://www.youtube.com/watch?v=QP2N_-bVCAE
http://www.youtube.com/watch?v=QP2N_-bVCAE


Δυο ξένοι
(Ν. Πορτοκϊλογλου)

O Παλιϊ πατρύδα μου χαμϋνη
ςύνορα κλειςτϊ ςτο χθεσ
και καινούρια μου πιο ξϋνη
ξϋνοσ εύμαι δυο φορϋσ...

O Παλιϊ πατρύδα μου χαμϋνη
παιδικό μου γειτονιϊ
ςε μια χώρα γκρεμιςμϋνη
ξϋρω από ξενιτιϊ





Των Βαλκανίων οι πρόςφυγεσ
(Δ. Τςακνή & Π. Καραςούλου)

O Ματωμϋνεσ φυλϋσ, των ποιητών των λυγμών, ϊγιοι τόποι
τραγικϋσ ςυλλαβϋσ, ςκαλιςτό του πολϋμου μετώπη

Οι Βαλκϊνιοι λαού, τησ Ευρώπησ τ΄ απότιςτο δϋντρο
ορφανό μου ψυχό, ξεροκϋφαλο ατύθαςο κϋντρο. 

Η βουβό Ανατολό και τησ δύςησ τα πρόςωπα τ΄ ϊδεια 
μητριϋσ αγκαλιϋσ προςφυγιϊ μου και χρόνια ςκοτϊδια. 

Πουθενϊ δεν χωρϊ του Βαλκϊνιου φυγϊ η οδύνη
ςαν ςκιϊ τριγυρνϊ και ςτη μνόμη το ςχόμα τησ δύνει.



Ενδεικτικές δημιουργικές εργασίες

 Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα που 
προσφέρεται στην ιστοσελίδα 
http://www.webcomicbookcreator.com/
ή αυτό στην ιστοσελίδα 
http://cosy.ds.unipi.gr/ ή οποιοδήποτε 
άλλο ανάλογο πρόγραμμα, δημιουργήστε 
ένα ψηφιακό κόμικς: χρησιμοποιείστε ως 
σενάριο το απόσπασμα από τον Αρκά, 
αφού συμπληρώσετε την ιστορία με ένα 
τέλος της αρεσκείας σας.

http://www.webcomicbookcreator.com/
http://cosy.ds.unipi.gr/


 Ξαναγράψτε το 

κείμενο του Αρκά, 

τοποθετώντας στη 

θέση των οργάνων: 

 τα μέρη ενός άλλου 

συστήματος, π.χ. 

ενός ποδήλατου,

 αντίστοιχα 

«πρόσωπα» 

(κοινωνικούς τύπους) 

της κυπριακής 
κοινωνίας.

δημιουργικές
εργασίες



Πώς υπηρετήσαμε τους τρεις πυλώνες των

ΝΑΠ –άρα πώς συμβάλαμε στη διαμόρφωση

του ανθρώπου του 21ου αι.– με την επιλογή

των παραπάνω κειμένων και με τη

μεθόδευση της διδασκαλίας & συνεξέτασής

τους;

Αναστοχασμός



Οι τρεισ πυλώνεσ των ΝΑΠ

Κατζχουν ζνα ςυνεκτικό και επαρκζσ
ςώμα γνώςεων από όλεσ τισ επιςτήμεσ

Αναπτφςςουν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ που διακρίνουν το
δημοκρατικό πολίτη

Διαθζτουν τισ κομβικζσ δυνατότητεσ, 
ικανότητεσ και δεξιότητεσ που απαι-
τοφνται ςτην κοινωνία του 21ου αιώνα



Ι. Επαρκέσ και ςυνεκτικό ςώμα γνώςεων
(γύρω από τη λογοτεχνική παραγωγή)

O Επώνυμη λογοτεχνική δημιουργία:
αντιπροσωπευτικά κείμενα, πεζά και ποιητικά,
από τη νεοελληνική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή
λογοτεχνία

O Διερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης της
λογοτεχνίας με τον πραγματικό κόσμο

O Στοιχεία «γραμματικής» της λογοτεχνικής
γλώσσας: το ποιητικό σύμβολο, σχήματα
λόγου/ποιητικοί «τρόποι» (αλληγορία)· το
«πρόσωπο» και το «πράγμα» του αφηγείσθαι.

O Σχέση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης
(κιν/φος, μουσική, κόμικς).



ΙΙ. Καλλιέργεια αξιών, ςτάςεων &  ςυμπεριφορών 
που διακρίνουν τον δημοκρατικό πολίτη

O Σεβαζκόο ηεο εηεξόηεηαο, αιιειεγγύε,

ππέξβαζε ησλ θνηλσληθώλ δηαθξίζεσλ,

θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα.

O Καιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο ησλ

καζεηώλ, κε ζηόρν ηελ ηζνξξνπεκέλε

ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε

πξνο ηελ ελειηθίσζε.



ΙΙΙ. Ανάπτυξη κομβικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων 
κλειδιών για την κοινωνία του 21ου αιώνα

O Δεμηόηεηεο ζπλδπαζηηθήο αλάγλσζεο, αλάιπζεο θαη
αληηπαξαβνιήο ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ζύλζεζε
θξηηηθώλ απόςεσλ κέζα από ηε ζπλεμέηαζή ηνπο.

O Ελεξγνπνίεζε θαη άιισλ γλώζεσλ (εδώ, θνηλσληθέο
εκπεηξίεο) γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ππόξξεησλ λνεκάησλ.

O Αλαγλώξηζε ηεο πνιιαπιόηεηαο θαη αζπκκεηξίαο ησλ
νπηηθώλ γσληώλ (ηνπ ηξόπνπ ζέαζεο ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο), επίγλσζε ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο θαη
άξα εγξήγνξε ζηάζε απέλαληη ζε θάζε ιόγν.

O Ελζπλαηζζεηηθή ηθαλόηεηα.

O Ιθαλόηεηα ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη δηαπξνζσπηθήο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ.

O Δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ ΤΠΕ.


