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Εκφώνηση Ελεύθερου Θέµατος 

Ας υποθέσουµε ότι σχεδιάζετε  τη διδασκαλία του ποιήµατος του Νίκου Καββα-

δία «Πούσι» που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ τάξης του Λυκείου 

(«Νεότερη Ποίηση», σ. 244). Αναπτύσσετε  ένα σενάριο στο οποίο οι µαθητές α-

ξιοποιούν τις πολυµεσικές εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στη συνοµιλία τους 

µε το κείµενο για την παραγωγή δηµιουργικού λόγου. Έχετε τη δυνατότητα να 

αναπτύξετε το σενάριό σας προς όποια κατεύθυνση θεωρείτε καταλληλότερη για 

µια δηµιουργική συνοµιλία των µαθητών σας µε το κείµενο. Ενδεικτικά και όχι 

δεσµευτικά για την ερµηνευτική προσέγγιση που θα ακολουθήσετε λειτουργούν 

οι ακόλουθες διδακτικές επισηµάνσεις του βιβλίου του καθηγητή, οι οποίες ω-

στόσο µόνο επικουρικά παρατίθενται, καθώς αφετηρία του σεναρίου σας πρέπει 

να είναι η διαπίστωση ότι «η πρόταση για µια καινοτόµα, πιο ουσιαστική και πιο 

συµµετοχική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας µεταφέρει 

το κέντρο βάρους του µαθήµατος από την ανασύσταση του γραµµατολογικού 

πλαισίου και τη φιλολογική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειµένου στη δηµιουρ-

γική γραφή». 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Πρωτίστως να απολαύσουν το ποίηµα, είτε µέσα από τη µουσική είτε µε την ανάγνωση. 

• Αφού οικειωθούν το κείµενο, να παρουσιάσουν τα στοιχεία ποιητικής του Καββαδία (εικόνες, θά-

λασσα, χαρακτήρες κ.ά.). Ιδιαίτερα να συζητηθεί ο ρόλος της γυναικείας οπτασίας. Να προσεχθεί ότι 

το φυσικό τοπίο —το πούσι που κυριαρχεί στην ατµόσφαιρα ενώ το πλοίο στο οποίο επιβαίνει ο αφη-

γητής βρίσκεται στο µέσο του πελάγους— συνεισφέρει καταλυτικά στη δηµιουργία ενός ποιητικού 

κλίµατος που κάνει σχεδόν φυσική την εµφάνιση µιας οπτασίας. 

• Με κατάλληλους διδακτικούς χειρισµούς οι µαθητές είτε ανά οµάδες είτε όλοι ως άτοµα να διερευ-

νήσουν το ποιητικό πλαίσιο —πραγµατικό και φανταστικό— και να το συζητήσουν στην τάξη (σκηνι-

κή διάρθρωση και θαλασσινή γεωγραφία). 

• Να σχολιάσουν τη λειτουργία των αντιθέσεων (στεριά vs θάλασσα, ερχοµός vs φυγή) και τον τρόπο 

ανάδειξης των εικόνων. Επίσης να γίνει συζήτηση για τη γλώσσα του Καββαδία, για τη στίξη και για 

την εξωτερική µορφή του ποιήµατος, καθώς όλα αναδεικνύουν τη στενή σχέση µορφής και περιεχοµέ-

νου. 

• Αφού εστιαστεί η προσοχή στην τελευταία στροφή, να σχολιαστεί µε όλες της τις προεκτάσεις. Ιδιαί-

τερα να σχολιαστούν οι καταληκτικοί στίχοι,  οι οποίοι εντελώς απροσδόκητα οδηγούν το παράλογο 

στην κορύφωσή του µε τη δήλωση: έχω απ’ τα µεσάνυχτα πνιγεί... 

 

 

Πούσι 

Στην Ελένη Χαλκιούση 

'Επεσε το πούσι αποβραδίς 

το καραβοφάναρο χαµένο 

κι έφτασες χωρίς να σε προσµένω 

µες στην τοµονιέρα να µε δείς. 

 

Κάτασπρα φοράς κι έχεις βραχεί , 

πλέκω σαλαµάστρα τα µαλιά σου. 

Κάτω στα νερά του Port Pegassu 

βρέχει πάντα τέτοιαν εποχή. 

 

Μας παραµονεύει ο θερµαστής 

µε τα δυο του πόδια στις καδένες. 

Μην κοιτάς ποτέ σου τις  αντένες 

µε την τρικυµία, θα ζαλιστείς. 
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Βλαστηµά ο λοστρόµος τον καιρό 

κι είν' αλάργα τόσο η Τοκοπίλα. 

Από να φοβάµαι να καρτερώ 

κάλλιο περισκόπιο και τορπίλα. 

 

Φύγε! Εσέ σου πρέπει στέρεα γη. 

Ήρθες να µε δεις κι  όµως δε µ' είδες 

έχω απ' τα µεσάνυχτα πνιγεί 

χίλια µίλια πέρ' απ' τις Εβρίδες 


