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[Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ], ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο:  

 λα εξκελεύζνπλ ην ζπκβνιηζκό ησλ γεώζαθσλ θαη ηεο παπαξνύλαο  

 λα αληηπαξαβάινπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αθεγεηή πξηλ θαη κεηά ηελ 

απνθάιπςε ηεο παπαξνύλαο 

 λα αληηιεθζνύλ ηνλ αληηπνιεκηθό ραξαθηήξα ηνπ απνζπάζκαηνο 

 λα επηζεκάλνπλ ζην θείκελν ζηνηρεία εθθξαζηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

ΜΔΑ – ΤΛΙΚΑ 

 ρνιηθό εγρεηξίδην (ΚΝΛ Β΄ Λυκείου, εθδ. ΟΔΓΒ, ζ. 274-276) 

 Βηληενηαηλία Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο (Νεοελληνική Λογοτεχνία, αξ. Β28) 

 Δηθόλεο  

 Φύιιν εξγαζίαο 

 Παξάιιεια θείκελα 

 Φπιιάδην κε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο 

 

ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Γημιοςπγία κλίμαηορ δεκηικόηηηαρ - ειζαγυγική θάζη 

 Γλσξηκία κε ηνλ ζπγγξαθέα θαη ην έξγν ηνπ κέζα από νιηγόιεπηε πξνβνιή 

(δηάξθεηαο 4 ιεπηώλ) κέξνπο βηληενηαηλίαο γηα ηνλ ηξάηε Μπξηβήιε, ε νπνία 

απνηειεί παξαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο (Νεοελληνική Λογοτεχνία, αξ. 

Β28). Αθνινύζσο, επηζεκαίλνληαη ηα πην βαζηθά ζεκεία από ηελ πξνβνιή 

(εθπξόζσπνο ηεο γεληάο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην 

Πόιεκν πεγή έκπλεπζεο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Η δσή ελ ηάθσ», πνπ 

ζεσξείηαη έλα από ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθόζκηαο αληηπνιεκηθήο 

ινγνηερλίαο, ηζάμην ησλ επξσπατθώλ αλάινγσλ έξγσλ). 

 

 Έληαμε ηνπ απνζπάζκαηνο [Η κπζηηθή παπαξνύλα] ζην όινλ (κπζηζηόξεκα «Η 

δσή ελ ηάθσ», κε ππόηηηιν το βιβλίο του πολέμου) θαη παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ. 

ρνιηαζκόο ηνπ ηίηινπ ηνπ βηβιίνπ, θαζώο θαη ηνπ απνζπάζκαηνο, θαη πξόβιεςε 

πεξηερνκέλνπ. 

 

 Αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ από ηε δηδάζθνπζα θαη επαιήζεπζε /δηάςεπζε ησλ 

πξνβιέςεσλ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο γηα ην πεξηερόκελν. πζρέηηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ηνλ ηίηιν ηνπ απνζπάζκαηνο αιιά θαη κ’ εθείλνλ ηνπ βηβιίνπ. Οη 

καζεηέο, επηρεηξνύλ λα δώζνπλ έλα δηθό ηνπο ηίηιν ζην θείκελν. 

 

 Δπηζήκαλζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ (ζθεληθό, πξόζσπα, ζέκα, ζθεληθέο 

εηθόλεο) θαη θαηαγξαθή ηνπο ζηνλ πίλαθα. Παξάιιεια, πξνβνιή ζρεηηθώλ 

εηθόλσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ (Α΄ 

Παγθόζκηνο: ν πόιεκνο ησλ ραξαθσκάησλ - ζθελέο από ηε δσή ζηα 

ραξαθώκαηα) θαη ζηνλ θαιύηεξν θσηηζκό ηνπ θεηκέλνπ (βι. ζρεηηθή 

παξνπζίαζε). 

 

Δπεξεπγαζία-εμβάθςνζη: 

 Ννεκαηηθή θαη εθθξαζηηθή δηεξεύλεζε ηνπ απνζπάζκαηνο κε ηε βνήζεηα θύιινπ 

εξγαζίαο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηδάζθνπζαο. Οη καζεηέο κέζα από κηα 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία δηεξεπλνύλ θύξηα ζεκεία, όπσο: 

mystiki_paparouna_xarakomata.pdf
mystiki_paparouna_xarakomata.pdf
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 πεξηγξαθή γεώζαθσλ θαη παπαξνύλαο θαη εξκελεία ησλ ζπκβνιηζκώλ ηνπο 

 ζπλαηζζήκαηα αθεγεηή πξηλ θαη κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο παπαξνύλαο 

 επηζήκαλζε ηνπ αληηπνιεκηθνύ ραξαθηήξα ηνπ θεηκέλνπ 

 εληνπηζκόο ζηνηρείσλ εθθξαζηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα (αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, 

γιώζζα, ύθνο). 

 

   Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεύλεζεο (ηκεκαηηθά) ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο, ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαη ζπδήηεζε.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα ζρνιηαζζεί ε ζπλεηδεηή επηινγή 

εθ κέξνπο ηνπ ζπγγξαθέα ηεο παπαξνύλαο θαη όρη άιινπ ινπινπδηνύ 

(εύζξαπζην ινπινύδη, όπσο εύζξαπζηε είλαη ε εηξήλε αιιά θαη ε ίδηα ε δσή // 

κε ρξώκα πνπ παξαπέκπεη ζην αίκα θαη, θαη’ επέθηαζε ζηνλ πόιεκν, αιιά 

θαη ζηε δσή). Μπνξεί, επίζεο, λα γίλεη κηα αληηπαξαβνιή ηεο παπαξνύλαο, 

όπσο απηή πεξηγξάθεηαη από ηνλ ζπγγξαθέα θαη  όπσο απνηππώλεηαη ζε κηα 

εηθόλα πνπ ζα πξνβιεζεί ζηελ ηάμε· κ’ απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα ζα 

αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ηελ παξαζηαηηθόηεηα ηεο ιπξηθήο πεξηγξαθήο ηνπ 

ινπινπδηνύ από ηνλ Μπξηβήιε. 

 

 ρνιηάδεηαη ηδηαίηεξα ε αληηπνιεκηθή δηάζεζε θαη ε αλζξσπηζηηθή αληίιεςε 

πνπ δηαηξέρεη ην θείκελν, όπσο απηή εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα από ηελ 

επηζπκία ηνπ αθεγεηή λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο αλζξώπνπο θη αο είλαη 

ερζξνί απηνί. Σν αληηκηιηηαξηζηηθό πλεύκα θπξηαξρεί θαη ζηα παξάιιεια 

θείκελα πνπ θιήζεθαλ λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο (εξ. 3 ζην θύιιν εξγαζίαο), 

θαζώο θαη ζην απόζπαζκα από ην βηβιίν ηνπ Έξηρ Μαξία Ρεκάξθ «Οπδέλ 

λεώηεξνλ από ην δπηηθό κέησπν»· ην ζύληνκν απηό απόζπαζκα κπνξεί λα 

δηαβαζηεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

 

 Παξάιιεια πξνο ηε λνεκαηηθή δηεξεύλεζε ζρνιηάδνληαη θαη ζηνηρεία 

εθθξαζηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα (ηερληθή πιαζηνπξνζσπίαο, πξσηνπξόζσπε 

αθήγεζε, ξεαιηζηηθή θαη ιπξηθή γξαθή, πινύζηα γιώζζα θ.ά.). 

 

 Ωο επηπξόζζεηε δξαζηεξηόηεηα - εάλ ην επηηξέςεη ν ρξόλνο – νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα δώζνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο θαη 

αθνινύζσο λα δηαβάζνπλ απηήλ πνπ έρεη γξάςεη ν Μπξηβήιεο.  

  

 Αλαθεθαιαίσζε - ζπλνιηθή ζεώξεζε θεηκέλνπ θαη αλάζεζε θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ. 

 

Αξιολόγηζη: 

πληξέρνπζα: αμηνινγείηαη ε πξνθνξηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ε ζπλεξγαηηθή 

ηνπο ηθαλόηεηα θαηά ηελ επίιπζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο, θαζώο θαη ην γεληθόηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. 

Σειηθή: αμηνινγείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ. 

Καη’ οίκον επγαζίερ: 

1. Πνηα ζηνηρεία κπνξνύλ λα ραξαθηεξίζνπλ ην απόζπαζκα σο αληηπνιεκηθό; 

(ππνρξεσηηθή) 

2. Δξώηεζε κε αξηζκό 1 ηνπ βηβιίνπ (ππνρξεσηηθή) 

3. Να γξάςεηε κηα παξάγξαθν ζηελ νπνία λα ζπλερίδεηε κε ηε θαληαζία ζαο ηε 

δηήγεζε ηνπ Μπξηβήιε, αξρίδνληαο κε ηε θξάζε «Σελ άιιε κέξα ην πξσί…» 

(πξναηξεηηθή) 

4. Να δσγξαθίζεηε κηα ζθελή ηνπ απνζπάζκαηνο. (πξναηξεηηθή) 
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[Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] -  ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ 
 

ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ  
 

Ένηαξη ζηο όλον:  
Απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα «Η δσή ελ ηάθσ» - το βιβλίο του πολέμου. Σν 

βηβιίν (πνπ άξρηζε λα γξάθεηαη ζηα ραξαθώκαηα) απνηειεί ζεκαληηθό έξγν ηεο 

παγθόζκηαο αληηπνιεκηθήο ινγνηερλίαο· όπσο αλαθέξεη ν Χξ. Μειηώλεο, «θέξλνληάο 

καο ζ’ επαθή κε ην ζάλαην πνιιαπιαζηάδεη κέζα καο ηελ αμία ηεο δσήο». 

 

Γομικά ζηοισεία:  

κηνικό:  

α. χώρος: έλα ραξάθσκα - δειαδή έλαο «ππόγεηνο ηάθνο», αλάκεζα ζε γεώζαθνπο, 

θνληά ζε θάπνην πνηάκη (καθεδνληθό κέησπν, πεξηνρή Μνλαζηεξίνπ εξβίαο) 

 

β. χρόνος: κηα θεγγαξόθσηε λύρηα (Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο, 1914-1918, πόιεκνο 

ησλ ραξαθσκάησλ) 

 

Ππόζυπα: ν αθεγεηήο (ν ινρίαο Αληώλεο Κσζηνύιαο, πξόζσπν πνπ επηλνεί ν 

ζπγγξαθέαο:  ηερληθή πιαζηνπξνζσπίαο θαη αθήγεζε ζε α΄ πξόζσπν, δίλνπλ έλα 

ζπλδπαζκό ακεζόηεηαο θαη απνζηαζηνπνίεζεο) 

 

Θέμα: ε απνθάιπςε κηαο παπαξνύλαο κέζα ζην «πεξηβόιη ηνπ ζαλάηνπ» απνηειεί 

έλα ιπξηθό δηάιεηκκα πνπ ζπκίδεη ζηνλ αθεγεηή ηελ νκνξθηά ηεο δσήο. 

 

Ανηιθεηικέρ ζκηνικέρ εικόνερ:  

Α΄ ζκηνή: «Σν πόδη… ζη’ άιιν» - ε θαηαζιηπηηθή αηκόζθαηξα ηνπ ραξαθώκαηνο - νη 

γεώζαθνη σο ζύκβνιν ηνπ πνιέκνπ, ηεο θζνξάο θαη ηεο απνζύλζεζεο. 

Ήδε ζηελ πξώηε ζθελή ππάξρνπλ ζηνηρεία πξντδεαζκνύ (κείσζε πόλνπ, πεξηγξαθή 

λπρηεξηλνύ ηνπίνπ) πνπ πξνεηνηκάδνπλ γηα ην ιπξηθό μέζπαζκα πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 

Β΄ ζκηνή: «Από δσ…ιακπξό…» - κηα αηζηόδνμε θαη ραξνύκελε λόηα κε ηελ 

απνθάιπςε ηεο παπαξνύλαο - ε παπαξνύλα σο ζύκβνιν ραξάο, πγείαο θαη εηξεληθήο 

δσήο· είλαη πξνάγγεινο ηεο Άλνημεο θαη ηεο ειπίδαο γηα έλα θαιύηεξν αύξην.  

ηε δεύηεξε ζθελή, ε απνθάιπςε ηεο παπαξνύλαο γίλεηαη αθνξκή γηα εμσηεξίθεπζε 

ηεο έληνλεο αληηπνιεκηθήο δηάζεζεο ηνπ αθεγεηή. Απνθνξύθσκα απηήο ηεο 

απνθάιπςεο ηνπ Θενύ είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ν αθεγεηήο ζαλ κηθξό παηδί γεύεηαη 

ηηο κηθξνραξέο /ηελ νκνξθηά ηεο δσήο θαη εθθξάδεη ηελ αγλόηεηά ηνπ κέζα από έλα 

παηδηθό ηξαγνπδάθη. 

 

Κλιμάκυζη ζςναιζθημάηυν ηος αθηγηηή: 

 Ππιν από ηελ απνθάιπςε ηεο παπαξνύλαο: κνλαμηά, αλάγθε επηθνηλσλίαο αθόκα 

θαη κε ηνλ ερζξό, αεδία ζηε ζέα ησλ γεώζαθσλ, πξνζδνθία εηξεληθήο δσήο. 

 

 Μεηά ηελ απνθάιπςε ηεο παπαξνύλαο: έθπιεμε θαη ςπρηθή ηαξαρή, ραξά θαη 

επηπρία, έγλνηα θαη αλεζπρία γηα ηελ παπαξνύλα, επθνξία θαη αίζζεζε ηεο 

αλαθάιπςεο κηαο ρακέλεο παηδηθήο αζσόηεηαο. 

… εθθξάδεηαη «κηα ιπξηθή θπζηνιαηξία πνπ ζπκβνιίδεη ηε ραξά ηεο δσήο θαη ηελ 

νξκή γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο θαη δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηα κηαο λεόηεηαο αθνύζηα 

δνζκέλεο θαη ρακέλεο ζηνλ πόιεκν». (Απ. αρίλεο)  
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[Η ΜΤΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ] 

                                                                                         ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

1. Να εληνπίζεηε κέζα από ην θείκελν ιέμεηο /θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο 

γεώζαθνπο θαη ηελ παπαξνύλα. ηε ζπλέρεηα λα πξνβιεκαηηζηείηε γηα ην ηη κπνξεί 

λα ζπκβνιίδεη ην θαζέλα. 

 

Γεώζακοι Παπαπούνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

             ζπκβνιίδνπλ:                                                                ζπκβνιίδεη: 

       ……………………...... 

        ……………………...... 

       ……………………...... 

       ……………………...... 

          ……………………...... 

          ……………………...... 

          ……………………...... 

          ……………………......           

 

 

2. Να αληηπαξαζέζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αθεγεηή πξηλ θαη κεηά ηελ απνθάιπςε 

ηεο παπαξνύλαο. Να ηεθκεξηώζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κε ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα ηηο ππνγξακκίζεηε ζην βηβιίν. 

 

ςναιζθήμαηα αθηγηηή 

 

 ππιν από ηην αποκάλςτη  

                     ηηρ παπαπούναρ 

 μεηά ηην αποκάλςτη 

     ηηρ παπαπούναρ  
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3. Αθνύ δηαβάζεηε πξώηα ηελ πην θάησ πεγή:  

 λα επηζεκάλεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζηξαηησηώλ από ηε δσή 

ζηα ραξαθώκαηα θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν 

 λα  ζπζρεηίζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζα εληνπίζεηε κε ην απόζπαζκα [Η κπζηηθή 

παπαξνύλα] 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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