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 Θέματα: 

oΑναγνωστικές εμψυχώσεις γύρω 
από τη συλλογή διηγημάτων του 
Κώστα Λυμπουρή Των ημετέρων 
άλλων

oΣυναντήσεις μαθητών/-τριών με 
λογοτέχνες 
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 Βιβλιοκουβέντα (4΄-5΄για κάθε συμμετέχοντα 
στο σεμινάριο):

 Εισαγωγή που να αιχμαλωτίζει το 
ενδιαφέρον

 Πληροφορίες για το βιβλίο σε αδρές γραμμές
 Πληροφορίες γύρω από μια σκηνή που 

πρόκειται να διαβάσετε
 Αφήγηση μιας σκηνής που έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον
 Κλείσιμο που να ερεθίζει την περιέργεια του 

ακροατηρίου
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 1) Σκεπτικό βράβευσης Κριτικής Επιτροπής 
Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, 2014: 

o «Η μεγάλη αρετή αυτών των διηγημάτων 
είναι ότι ο συγγραφέας επιτυγχάνει με 
τρόπο πρωτότυπο την αποδόμηση των 
αρνητικών στερεοτύπων για τον 
“διαφορετικό”». 
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o Ο Κώστας Λυμπουρής ακολουθεί μια ειδική 
τεχνική: σκηνοθετεί σε ένα πρώτο επίπεδο την 
εμφάνιση του ξένου σε έναν συγκεκριμένο, 
οικείο χώρο, δείχνει την καχυποψία, τη 
δυσπιστία που χαρακτηρίζει αυτήν την 
εμφάνιση, και σταδιακά επεξεργάζεται την 
υπονόμευση και την ανατροπή του αρνητικού 
στερεότυπου καθιστώντας τον ίδιο τον ξένο, 
μέσα από τη δράση των προσώπων και την 
κατανομή των ρόλων, έναν κριτή των 
«ημετέρων». Ο ξένος γίνεται καθρέφτης των 
ελαττωμάτων μας. [π.χ. «Χιτζάμπ», σ. 123 κ.ε., 
«Συσσίτιο», σ. 148-150] 
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o Η τεχνική του καθρέφτη προσδίδει 
συγκινησιακό πλούτο, αλλά προπάντων 
κριτική διάσταση στα διηγήματα, την 
οποία ενισχύει η τσεχοφική ειρωνεία.

o […] Bίβλος της ανθρώπινης βασάνου σε 
συνθήκες κρίσης, και των προβληματικών 
συμπεριφορών που γεννά η ξενοφοβία, η 
μισαλλοδοξία, η έκπτωση της ικανότητας 
του «συμπάσχειν» και η νέκρωση της 
συμμετοχής στον πόνο του άλλου.
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o Τα διηγήματα εκφράζουν καταστάσεις διαχρονικές 
όσο και επίκαιρες, με τρόπο συχνά σπαρακτικό όσο 
και παραδειγματικό.  
(http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3004)

 2) Λεωνίδας Γαλάζης, «Σαν άνθρωπος που ξέρει να 
νιώθει τον πόνο του άλλου...»:

o Απέναντι στον ανθρωπισμό και την αποδοχή της 
ετερότητας, που αποπνέουν όλα τα διηγήματα της 
συλλογής, παρουσιάζονται ρατσιστικές 
συμπεριφορές, μισαλλόδοξες στάσεις και γενικότερα 
στάσεις απόρριψης οποιουδήποτε διαφέρει από το 
κοινωνικά αποδεκτό ως “κανονικό”.
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Η αντιπαραβολή τους γίνεται με ρεαλιστική 
γραφή, που είναι το κύριο εργαλείο της 
κριτικής στάσης του διηγηματογράφου και 
με την οποία ψέγονται ο νεοπλουτισμός, ο 
τοπικισμός και ο εθνικισμός. [π.χ. «Τσέχικη 
μπύρα»] 

o Η οικονομική κρίση και οι τάσεις 
απόρριψης της ετερότητας 
αναπαριστάνονται από δύο οπτικές 
γωνίες, του μητροπολιτικού ελληνισμού και 
του ελληνισμού της περιφέρειας. 
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o Η ετερότητα προσλαμβάνει ποικίλες όψεις. 
Αναπαρίσταται πρωτίστως ως 
εθνική/φυλετική ετερότητα. […] Η αποδοχή 
της ετερότητας, βέβαια, δεν 
θεματοποιείται απλώς ως μια συμβατική 
στάση αλλά σημαίνει και τη θεώρηση της 
εθνικής διαφορετικότητας ως πολιτισμικού 
πλούτου, που συντελεί στην ανανέωση του 
“δικού μας πολιτισμού”. [Π.χ. «Ο 
σαξοφωνίστας» (109-122)]
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o Επιπλέον, το θέμα της ετερότητας στη νέα 
συλλογή διηγημάτων του Κ. Λυμπουρή δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά στην εθνική ή 
και θρησκευτική διαφορετικότητα, αλλά 
επεκτείνεται στην κοινωνική.

(http://leogalazis.blogspot.com.cy/2014/11/2014.h
tml)
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o Οι 14 ιστορίες του Κώστα Λυμπουρή είναι 
απλές και ανθρώπινες, όπως απλοί, 
συνηθισμένοι και ανθρώπινοι είναι και οι 
πρωταγωνιστές, άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, 
που κυνηγημένοι από τη σκληρή και 
αδυσώπητη πραγματικότητα του καιρού 
μας, παίρνουν τον δρόμο της αναγκαστικής 
μετοικεσίας […]. 
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o Ο αναγνώστης ταυτίζεται με τους ήρωες 
του βιβλίου. «Κι αυτό το καταφέρνει ο 
συγγραφέας με την ευαισθησία που 
διαθέτει και την ενδελεχή, βιωματική 
γνώση των γεγονότων και των 
καταστάσεων που περιγράφει, αλλά και 
χάρη στη λογοτεχνικότητα της γραφής, την 
αφηγηματική αμεσότητα, την περιγραφική 
δεινότητα και τη ζωντάνια του 
αφηγηματικού του λόγου». [Π.χ. «Ζωή εν-
ταξί» (37)]
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o Ο Κώστας Λυμπουρής γράφει απλά και 
απέριττα, σε μια καθ’ όλα προσεγμένη 
λογοτεχνική γλώσσα, κι είναι ο λόγος του 
περιγραφικός, παραστατικός κι ενίοτε 
καυστικός, σκωπτικός και σαρκαστικός, 
σαν νυστέρι που ανατέμνει τα κακώς 
έχοντα της σύγχρονης καθημερινής 
κοινωνικής πραγματικότητας. 

Βλ. Άνευ 54 (Άνοιξη 2015) 81-84.
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o Το βιβλίο αποτελεί την κορύφωση της 
απασχόλησης του συγγραφέα με τη 
διαφορετικότητα, που ενυπήρχε και στα 
προηγούμενα δυο βιβλία του. 
Κυριαρχούσαν όμως άλλες κατηγορίες 
άλλων. Κάποιοι Τούρκοι έποικοι, κάποιοι 
Τούρκοι της Κύπρου, κάποιοι Έλληνες της 
Κύπρου ή της Ελλάδας που ξεχώριζαν για 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και για 
τις ιδιαίτερες πράξεις τους. 

Βλ. Άνευ 55 (Καλοκαίρι 2015) 99-100.
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Και τα δεκατέσσερα διηγήματα της συλλογής 
και πολύ μετά την ανάγνωσή τους μάς 
αφήνουν με τη συγκινημένη αίσθηση ότι οι 
«άλλοι» δεν είναι οι ξένοι της 
αποστασιοποιημένης ή εχθρικής ετερότητας, 
παρά μόνο ο αντικατοπτρισμός του κακού ή 
καλού εαυτού μας. Ενώ, όταν με αισθήματα 
αγάπης, συναντίληψης και συναλληλίας τούς 
καταστήσουμε συνειδητά «ημέτερους», τότε 
μόνο θα ανεβάσουμε τη στάθμη του 
ανθρωπιστικού μας πολιτισμού. [Π.χ. «Ελένη, η 
Βιετναμέζα», (93-108)

http://chrysothemish.blogspot.com.cy/2014/08/b
log-post_18.html
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 Με βάση τις δικές σας εντυπώσεις 
από την ανάγνωση της συλλογής 
διηγημάτων του Κ. Λυμπουρή Των 
ημετέρων άλλων και από τις 
κριτικές που σχολιάσαμε, ποιες 
αναγνωστικές εμψυχώσεις θα 
επιλέγατε για την τάξη σας και 
γιατί; 
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 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

o Τα εκτός κειμένου (Ποσλανιέκ: 1992, 45)

«Στόχος είναι […] τα παιδιά να μαντέψουν το 
περιεχόμενο ενός βιβλίου, χρησιμοποιώντας 
όλες τις ενδείξεις, όχι όμως και την ίδια τη 
διήγηση»: ενδείξεις εξώφυλλου και 
οπισθόφυλλου, τίτλου, πίνακα περιεχομένων, 
περίληψη εκδοτικού οίκου, αξιοποίηση 
επικαιρότητας (ό.π., 45-49). Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν και 
στη φάση επιλογής του βιβλίου.  
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 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:

o Η ανάγνωση-δίκτυο (Ποσλανιέκ: 1992, 51-
54)

«Σύνολο δραστηριοτήτων σχετικών με βιβλία 
για το ίδιο θέμα» (51).

Των ημετέρων άλλων 

ετερότητα / η σχέση μας με τους Άλλους

Αποδοχή vs απόρριψη
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 Η ανάγνωση-δίκτυο (συνέχεια)
o Τρόποι αναζήτησης ομόθεμων βιβλίων:

Ο ξένος:
εικόνες του άλλου στη λογοτεχνία

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/xenos/index.htm
Ενδεικτικοί τίτλοι:
 Κώστας Ακρίβος, Αλλοδαπή (διηγήματα), 

Αθήνα, Λιβάνης, 1995. 
http://www.biblionet.gr/book/11183/%CE%91%C
E%BA%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82,_%CE
%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82/%CE%
91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80
%CE%AE
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 Η ανάγνωση-δίκτυο (συνέχεια)

 Μισέλ Φάις (επιμ.), Ξένος ο άλλος μου 
εαυτός,  Αθήνα: Πατάκης,1999.

 Βλ. επίσης, τα εξής βιβλία: Αλ. Μπαζούκης, 
«Θεματική Ενότητα “Εγώ, ο 
άλλος”»: www.pi.ac.cy/.../files/ergastiria/erg
astirio6_ego_o_allos.pdf 

ergastirio6_ego_o_allos.pdf
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 Το κοινό σημείο (Ποσλανιέκ: 1992, 70-73)

«Η εμψύχωση αυτή αποτελεί κατά κάποιο 
τρόπο, μια εισαγωγή στη συγκριτική 
λογοτεχνία» (ό.π., 70). Εντοπισμός και 
ανάλυση ομοιοτήτων σε μια σειρά από 
ομόθεμα βιβλία. 

Για τη δραστηριότητα αυτή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα βιβλία που 
προτείνονται στην εμψύχωση Ανάγνωση-
δίκτυο. 
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 Βιβλιοαινίγματα (Ποσλανιέκ: 1992, 103-105):

Η εμψύχωση αυτή πραγματοποιείται αμέσως 
μετά την ανάγνωση του βιβλίου και πριν από 
άλλες, πιο αναλυτικές δραστηριότητες: «Οι 
μαθητές ετοιμάζουν ερωτήσεις σχετικές με 
όλες τις όψεις μιας διήγησης. Με βάση τις 
απαντήσεις που δίνονται […], τα παιδιά 
προσπαθούν να ανασυνθέσουν γραπτώς το 
περιεχόμενο του βιβλίου. [...] Μπορεί κανείς να 
περιορίσει τη δραστηριότητα στο προφορικό 
επίπεδο.» (Ό.π., 104) 
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o Με τις πιο πάνω ή και άλλες αναγνωστικές 
εμψυχώσεις ωθούνται οι μαθητές /-τριες 
στη δημιουργική ανάγνωση και αισθητική 
απόλαυση του βιβλίου.

o Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών 
αναδεικνύονται μαιευτικά και επαγωγικά 
οι διάφορες όψεις των διηγημάτων (βλ. τις 
κριτικές, πιο πάνω), χωρίς από καθέδρας 
διδασκαλία. 
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ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 

o Φροντίζουμε ώστε η επίσκεψη του λογοτέχνη
στο σχολείο να αποτελέσει μια μοναδική
εμπειρία για τους μαθητές μας.

o Επιλογή του λογοτέχνη: Με βάση τα
ενδιαφέροντα των μαθητών μας

o Κατάλογος λογοτεχνών: Ετοιμάζεται από την
Επιτροπή για την Ανάπτυξη της
Φιλαναγνωσίας στα Σχολεία και στην
Κοινωνία και θα είναι προσβάσιμος από τον
ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού.

26



 Για παρόμοιο κατάλογο λογοτεχνών, με 
βάση τον οποίο οργανώνονται επισκέψεις 
τους στα σχολεία, βλ. 
http://www.philanagnosia.gr/2011-09-01-
15-20-39

 Συνεννόηση με τον λογοτέχνη και 
καταρτισμός προγράμματος της 
συνάντησης με τους μαθητές/-τριες 

 Αριθμός μαθητών: όχι περισσότεροι από 
50 (δύο τμήματα, το πολύ) 
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 Προετοιμασία των μαθητών για τη 
συνάντηση:

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Συνοπτική αναφορά στο έργο του (με 
έμφαση στο βιβλίο του που έχουν διαβάσει 
οι μαθητές)

Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο 

Ο λογοτέχνης μιλά στους μαθητές για το 
έργο του 

Υποβολή ερωτήσεων από τους μαθητές 
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Είδη ερωτήσεων:
Γύρω από το βιβλίο που διάβασαν (π.χ. 

πηγές έμπνευσης, χρόνος και διαδικασία 
συγγραφής, πρόσωπα/χαρακτήρες, 
ανταπόκριση αναγνωστικού κοινού)

Γύρω από άλλα βιβλία του λογοτέχνη
Γενικά ερωτήματα σχετικά με τη 

λογοτεχνική δημιουργία 
Σχετικά με την κοσμοθεωρία του λογοτέχνη 

(με βάση τα κυριότερα θέματα των έργων 
του) 
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Καναδάς:

http://poets.ca/resources/writers-in-schools-
programs/

http://writers.ns.ca/programs/writers-
schools-wits.html

Ιρλανδία: 

 http://www.poetryireland.ie/education/writer
s-in-residence/

http://poets.ca/resources/writers-in-schools-
programs/
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 Εργοβιογραφικό σημείωμα συγγραφέα
 Αναφορά στο έως τώρα έργο του Κ. 

Λυμπουρή (θέματα, ύφος, αφηγηματικές 
τεχνικές, γλώσσα κ.ά.). Έμφαση στη 
συλλογή διηγημάτων Των ημετέρων άλλων

 Ο συγγραφέας μιλά για το έργο του
o Απαρχές ενασχόλησης με τη λογοτεχνία
o Πρώτες δημοσιεύσεις
o Των ημετέρων άλλων: πηγές έμπνευσης 
o Η αναγνωστική ανταπόκριση απέναντι στο 

βιβλίο
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o Ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου 
από τον συγγραφέα

o Υποβολή ερωτήσεων στον συγγραφέα από 
τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο

o Συζήτηση 

ΤΕΛΟΣ
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