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ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ – ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΠΟΙΗΜΑΣΟ 

 

«Δπί Αζπαλάθων…» - Γ. εθέπη 

 

Γιδακηικοί ζηόσοι 

Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: 

 Να αληηιακβάλνληαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ πνηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

πνιηηηθά – ηζηνξηθά ζπκθξαδόκελα. 

 Να επηζεκαίλνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνλ 

ζπλεηξκηθό ηξόπν ζύλζεζήο ηνπ. 

 Να αληρλεύνπλ ζην πνίεκα γλσξίζκαηα ηεο ζεθεξηθήο πνίεζεο (ζθελνζεζία, 

ρξήζε αξραηνειιεληθνύ κύζνπ, ειιεληθόηεηα, δξακαηηθόηεηα – ηξαγηθόηεηα). 

 

Μέζα – ςλικά 

 ρνιηθό εγρεηξίδην (ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 214-215) 

 Πεξηθνπή από ην έξγν ηνπ Πιάησλα Πολιτεία (616α) 

 Δήλωση ηνπ Γ. εθέξε (θπιιάδην /βηληενηαηλία κε ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ) 

 Κείκελν ηνπ Γ. Παπιόπνπινπ Μνήμερ από το Γιώπγο Σευέπη 

 ρεηηθέο εηθόλεο 

 

Οπγάνωζη ηάξηρ  

Δληαία – ζπλεηαηξηζηηθή 

 

Μεθοδολογία διδαζκαλίαρ 

Αθξνακαηηθή, δηαινγηθή – καηεπηηθή, δηεξεπλεηηθή – ζπλεξγαηηθή 

 

Ποπεία διδαζκαλίαρ 

 Γεκηνπξγία θιίκαηνο δεθηηθόηεηαο: 

 Έληαμε πνηήκαηνο ζην ζπλνιηθό έξγν ηνπ εθέξε. 

 ρνιηαζκόο εκεξνκελίαο γξαθήο – κε βάζε ηελ αθόξκεζε απηή δίλεηαη 

ην ηζηνξηθό πιαίζην. 

 Παξάιιεια, πξνβάιιεηαη ην πνιηηηθό πιαίζην κέζα από αλάγλσζε ηεο 

Δήλωσηρ ηνπ εθέξε (ή κέζα από βηληενηαηλία – παξαγσγήο ηεο ΔΡΣ, 

ζηελ νπνία αθνύγεηαη ε θσλή ηνπ πνηεηή λα πξνβαίλεη ζηε δήισζή ηνπ). 

 Αλάγλσζε (ή απιή αλαθνξά) θεηκέλνπ Μνήμερ από το Γιώπγο Σευέπη ηνπ 

Γ. Παπιόπνπινπ, θίινπ ηνπ πνηεηή, κέζα από ην νπνίν θαίλεηαη ην πώο 

‘γελλήζεθε’ ην πνίεκα. 

 Αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη ηεο πιαησληθήο πεξηθνπήο 

πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηό. 

 πζρέηηζε πεξηθνπήο κε ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο θαη ζρνιηαζκόο ηνπ 

ηίηινπ. Δπνπηηθνπνίεζε ηεο ιέμεο ασπάλαθοι κε πξνβνιή ζρεηηθήο 

εηθόλαο. 

 

 Μεγαιόθσλε αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο κε θαηάιιειν ύθνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 

 Αξίζκεζε ζηίρσλ γηα δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

 Πξώηεο αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ θαη πξσηνβάζκηα πξόζιεςε ηνπ πνηεηηθνύ 

εξεζίζκαηνο. 
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 Ννεκαηηθή θαη εθθξαζηηθή επεμεξγαζία πνηήκαηνο – ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ 

εξκεηηθνύ ιόγνπ θαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβνιηζκώλ ηνπ πνηήκαηνο 

γίλεηαη κέζα από ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηε 

ζπλεηαηξηζηηθή δηεξεύλεζε ησλ καζεηώλ, ηελ ππνγξάκκηζε βαζηθώλ ιέμεσλ / 

θξάζεσλ, ηνλ ζρνιηαζκό θαη ηε ζπδήηεζε. 

Η επεμεξγαζία θαη εκβάζπλζε ηνπ πνηήκαηνο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί γύξσ από 

ηνπο αθόινπζνπο άμνλεο: 

 Η εζσηεξηθή δνκή ηνπ πνηήκαηνο - ηα ηξία πνηεηηθά επίπεδα (ε 

αθεγεκαηηθή κλήκε – ηζηνξηθή θαη αξραία, ε κεηάπιαζε ηνπ πνηεηηθνύ 

κύζνπ ζε πνηεηηθή αιιεγνξία θαη ην παξαβνιηθό ζρήκα κε ην νπνίν 

νινθιεξώλεηαη ην ηξίπηπρν ύβπιρ – άτη – τίσιρ). 

 Η ζπλεηξκηθή αθνινπζία, ηα ζύκβνια θαη ν πξνθεηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ 

πνηήκαηνο. 

 Ο ηόλνο θαη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ζε θάζε πνηεηηθό επίπεδν. 

 Γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ εθέξε (ζθελνζεζία, ρξήζε 

αξραηνειιεληθνύ κύζνπ, ειιεληθόηεηα, δξακαηηθόηεηα – ηξαγηθόηεηα). 

 

 Γηαθεηκεληθέο αλαθνξέο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο. 

 

 Αλαζύλζεζε πνηήκαηνο θαη ζπλνιηθή εθηίκεζε. 

 

 Μεγαιόθσλε αλάγλσζε πνηήκαηνο από καζεηέο (ελαιιαγή αηνκηθήο θαη ελ ρνξώ 

αλάγλσζεο, ηδίσο γηα ην επηινγηθό δίζηηρν). 

 

 Αλάζεζε θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ. 
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σολιαζμόρ και επμηνεςηική πποζέγγιζη ποιήμαηορ: 

Πξόθεηηαη γηα ην κύκνειο άζμα ηνπ πνηεηή, ην νπνίν πέξαζε κηα εθδνηηθή 

πεξηπέηεηα, ζηνηρείν πνπ δειώλεη όηη ε πνίεζε είλαη κηα δεκόζηα πξάμε. 

Σίηινο πξσηόηππνπ ρεηξνγξάθνπ: Παμυύλιορ, γξακκέλν ζηηο 31 τος Μάπτη 1971. 

Πξσηνδεκνζηεύηεθε, ζε γαιιηθή κεηάθξαζε ηνπ πνηεηή (κε ηνλ ηίηιν Sur les 

aspalathes…), ζηηο 27 Απγνύζηνπ 1971 ζηελ εθεκεξίδα Le Monde. ηα ειιεληθά, 

δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο το Βήμα θαη τα Νέα, ζηηο 23 επηεκβξίνπ1971, ηξεηο 

κέξεο κεηά ην ζάλαην ηνπ πνηεηή. ηε ζπλέρεηα, δεκνζηεύηεθε ζηα Νέα Κείκελα 

(ηόκνο Β΄, 1972) καδί κε ηε γλσζηή δήισζε ηνπ πνηεηή (28 Μαξηίνπ 1969). 

 

Σίηλορ: λνεκαηηθά άθσλνο, αλελεξγόο, πξνβιεκαηηθόο. Έλα αξραηόηξνπν παξάζεκα, 

πνπ ερεί σο αηώλην αλάζεκα γηα ηνπο ηπξάλλνπο. 

 

Γομή ποιήμαηορ: ην πνίεκα δηαθξίλεηαη ζε ηξία άληζα ζηξνθηθά ζρήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ σο ηξία πνηεηηθά επίπεδα: 

α) Πξώηε ζηξνθή: κηα ιπξηθή ηνπηνγξαθία, πξνβνιή ελόο θιαζηθνύ ειιεληθνύ 

ηνπίνπ. Σόλνο ιηηόο, ζπγθξαηεκέλνο, απαιόο. 

 

β) Γεύηεξε ζηξνθή: ε αλάκλεζε ηεο πιαησληθήο πεξηθνπήο θαη ε πεξηθνπή. Σόλνο 

νξγίινο, ζπλαηζζεκαηηθή έμαξζε (αληηζεθεξηθό ζηνηρείν). 

 

γ) Σξίηε ζηξνθή: εμόδεηνη ζηίρνη – παξαβνιηθό ζρήκα ηεο πνηεηηθήο αιιεγνξίαο. 

Σόλνο ήξεκνο. 

 

Αναλςηικόηεπα: 

ηίσοι 1-7: ζηελ πξώηε ζηξνθή ιεηηνπξγεί ε αθεγεκαηηθή κλήκε (ε ηζηνξηθή θαη ε 

αξραία κλήκε). αθείο ηνπηθνί θαη ρξνληθνί δείθηεο καο ηνπνζεηνύλ ζηνλ πνηεηηθό 

ρσξνρξόλν (Σούνιο, μέπα τος Εςαγγελισμού, πάλι με την άνοιξη). Σαπηόρξνλα,  ιέμεηο 

δίζεκεο θαη κε λνεκαηηθό βάξνο καο ππνβάιινπλ κηα αλάινγε αηκόζθαηξα 

(Δπαγγειηζκόο: Δπαλάζηαζε ηνπ ’21 θαη θαιή αγγειία ζε θαηάζηαζε αλειεπζεξίαο, 

Άλνημε: αλάζηαζε ηεο θύζεο θαη ηνπ Έζλνπο). Λέμεηο δεισηηθέο ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ (Σούνιο, απσαίερ κολόνερ - πνπ αληερνύλ αθόκε ζαλ ρνξδέο 

κηαο άξπαο) αιιά θαη ηεο ειιεληθήο θύζεο (Λιγοστά ππάσινα υύλλα, σκοςπιασμένερ 

πέτπερ, κόκκινο σώμα) ζπλζέηνπλ κηα ιπξηθή ηνπηνγξαθία. Σε ιπξηθή εηθόλα 

ακαπξώλνπλ ηα κεγάια βειόληα ησλ αζπάιαζσλ κε ηνπο θίηξηλνπο αλζνύο (κε ην 

ρξώκα ηνπ κίζνπο). Η ιέμε ασπάλαθοι, ηνπνζεηεκέλε ζε θεληξηθή ζέζε καο 

πξνεηνηκάδεη γηα ηελ πνηεηηθή αιιεγνξία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Οιόθιεξε, εμάιινπ, 

ε πξώηε ζηξνθή ιεηηνπξγεί πξνεηνηκαζηηθά, ζηνηρείν πνπ ζπληζηά γλώξηζκα ηεο 

ζεθεξηθήο ζθελνζεζίαο. 

 

ηίσοι 8-18: ε δεύηεξε ζηξνθή εηζάγεηαη κε ηε ιέμε Γαλήνη (κηα θαη’ επίθαζε 

γαιήλε) πνπ ιεηηνπξγεί σο πνηεηηθή παύζε (πξβι. κνπζηθή παύζε) γηα ην πέξαζκα 

ζε έλα άιιν επίπεδν. Σν εξώηεκα πνπ αθνινπζεί επηηείλεη ηε δξακαηηθόηεηα ελώ ε 

απάληεζε ζ’ απηό – ζε κηα ζπλεηξκηθή αθνινπζία - αηηηνινγεί ηελ αλάκλεζε ηεο 

πιαησληθήο πεξηθνπήο (πνπ έξρεηαη ζηε κλήκε ηνπ κέζα από κηα πεξίηερλε 

κεηαθνξά: στος μςαλού τ’ αςλάκια), θαζώο δηαπηζηώλεηαη πσο δελ άιιαμε από ηα 

αξραία ρξόληα ην όλνκα ηνπ ζάκλνπ. Ο πνηεηηθόο κύζνο κεηαπιάζεηαη ζε πνηεηηθή 

αιιεγνξία θαη παξαπέκπεη ζην ηώξα. Η πεξηθνπή ιεηηνπξγεί θαηαηγηζηηθά θαη 

θιηκαθώλεηαη αλαηξηρηαζηηθά, κε ηα ξήκαηα ζε ρξόλν αόξηζην λα δειώλνπλ ην 

ηεηειεζκέλν, ηνπνζεηεκέλα αζύλδεηα λα ερνύλ σο απαλσηά ξαπίζκαηα θαη, ηέινο, 
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βαικέλα παξαηαθηηθά λα δείρλνπλ καλία θαη πείζκα. Οη αζπάιαζνη εδώ γίλνληαη ην 

όξγαλν απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, ελώ ν Σάξηαξνο δειώλεη ην θαζαξηήξην, ηε 

ζθνηεηλή άβπζζν πνπ πεξηκέλεη ηνπο θαθνύξγνπο. 

 

ηίσοι 19-20: ε ζπλαηζζεκαηηθή έμαξζε θαηαιαγηάδεη, ε απιαία ηεο αξραίαο 

ηξαγσδίαο πέθηεη, ε θάζαξζε έρεη ζπληειεζζεί. Με ηε ιέμε Έτσι εηζάγεηαη εκθαληηθά 

ην παξαβνιηθό ζρήκα ηεο πνηεηηθήο αιιεγνξίαο (όπσο ηόηε, έηζι θαη ηώξα). Σν 

επηινγηθό ζρόιην ιεηηνπξγεί κε γλσκηθό ηξόπν θαη δηαβεβαηώλεη όηη αλάινγν ηξαγηθό 

ηέινο κ’ απηό ηνπ Πακθύιηνπ Αξδηαίνπ πεξηκέλεη θάζε παλάζιην ηύξαλλν. Ο αηώληνο 

λόκνο ηεο ηξαγσδίαο ιεηηνπξγεί αδπζώπεηα: ύβξηο – λέκεζηο – ηίζηο. 

 

 

Βαζικέρ πηγέρ πος σπηζιμοποιήθηκαν: 

Γηάιεμε Νηθήηα Παξίζε ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ, κε ζέκα ην πνίεκα 

ηνπ Γ. εθέξε «Δπί αζπαιάζσλ…». 

 

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοτεσνίαρ Γςμνασίος – Λςκείος, βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, 

ηεύρνο 2 – Πνίεζε, ΟΔΓΒ, Αζήλα. 

 

 

 

σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: 

Μαξία Παπαιενληίνπ 

Φηιόινγνο 

 


