Εργασία στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας

Χριστίνα Αργύρη

Η Πολυάννα μεγαλώνει
της Ελεάνορ Πόρτερ

• Ένα από τα αγαπημένα μου λογοτεχνικά βιβλία
είναι “Η Πολυάννα μεγαλώνει” της αγγλίδας
συγγραφέα Ελεάνορ Πόρτερ.
• Πρόκειται για ένα κλασσικό μυθιστόρημα με
έντονο ηθικό περιεχόμενο και φιλοσοφικό
χαρακτήρα που σε συγκινεί και ταυτόχρονα σε
αγκαλιάζει με τα μηνύματα αισιοδοξίας και
ελπίδας που μεταφέρει.
• Θεωρείται βιβλίο παγκόσμιας απήχησης, έχει
μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και έχει
μεταφερθεί στη μικρή οθόνη το 1960 από την
εταιρεία Disney.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Eleanor Hodgeman Porter, γεννήθηκε στο Νιου
Χαμσάιρ στις 19 Δεκεμβρίου του 1868. Το 1892
παντρεύτηκε και μετακόμισε στη Μασαχουσέτη.
Το πρώτο της μυθιστόρημα, "Cross currents",
εκδόθηκε το 1907. Το 1912 εκδόθηκε και έγινε
μπεστ σέλερ το "Miss Billy".
Το 1913 εκδίδεται το πιο γνωστό βιβλίο της, η "Πολυάννα",
με ηρωίδα ένα αθεράπευτα αισιόδοξο κοριτσάκι.
Το βιβλίο έκανε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Δυο ακόμη βιβλία
της Πόρτερ το "Η Πολυάννα μεγαλώνει" και το "Απλώς
Δαβίδ" (1916) έγιναν και αυτά μπεστ σέλερ. Η Έλεανορ
Πόρτερ πέθανε στο Καίμπριτζ της Μασαχουσέτης στις 21
Μαΐου του 1920.

Περίληψη
•

•

Ηρωίδα του μυθιστορήματος είναι μία νεαρή κοπέλα, η Πολυάννα, η
οποία σε μικρή ηλικία μένει ορφανή και αναλαμβάνουν την ανατροφή
της οι θείοι της. Ζει μαζί τους και με τη βοήθεια ενός παιχνιδιού που
ονομάζεται «το παιχνίδι της χαράς» προσπαθεί να βοηθήσει τόσο
αυτούς όσο και την οικογενειακή τους φίλη την κυρία Ρουθ, η οποία έχει
χάσει εδώ και χρόνια τον ανιψιό της και έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή
για να τον αναζητήσει. Με συγκινητικό τρόπο η Πολυάννα κατορθώνει
να της δώσει πίσω όλα τα χρόνια που έχασε αναζητώντας τον ανιψιό
της και να ξεπεράσει την βαθιά αυτή απώλεια που ούτε ο ίδιος ο χρόνος
δεν μπορούσε να απαλύνει.
Βασικό στοιχείο του βιβλίου είναι το «παιχνίδι της χαράς», ένα παιχνίδι
που της δίδαξε ο αγαπημένος της πατέρας, ώστε να μπορεί να
αντιμετωπίζει με αισιοδοξία και ελπίδα κάθε εμπόδιο της ζωής της.
Κανόνας του παιδικού αυτού παιχνιδιού απλός αλλά τόσο
αποτελεσματικός ακόμα και στη σημερινή εποχή, είναι ο εξής: Σε κάθε τι
που μας προξενεί πόνο, θλίψη, απογοήτευση, πρέπει να προσπαθούμε
να αναζητούμε τη θετική πλευρά που θα μας δώσει κουράγιο να
χαμογελάσουμε ξανά.

Περίληψη
• Όταν η Πολυάννα γίνεται δεκαοκτώ χρονών, ο θείος πεθαίνει
και μαζί με τη θεία της επιστρέφουν στο παλιό, πατρικό
αρχοντικό σπίτι για μία καινούρια αρχή. Εκεί συναντά έναν
σχεδόν ξεχασμένο παιδικό της φίλο, τον Τζίμι. Ο Τζίμι είναι
ένα υιοθετημένο παιδί που μένει στο αρχοντικό Ο έρωτας
χτυπάει την πόρτα της κοπέλας και οι δύο νέοι κάνουν όνειρα
να παντρευτούν. Όμως, η θεία, για δικούς της μυστικούς
λόγους, δε δίνει τη συγκατάθεσή της για το γάμο αυτό και ο
αγώνας της Πολυάννας φαίνεται δύσκολος. Μετά από πολλές
περιπέτειες και αποκαλύψεις μυστικών, αποδεικνύεται, μέσα
από ένα ξεθωριασμένο γράμμα, ότι ο χαμένος τόσα χρόνια
ανιψιός της κυρίας Ρουθ δεν είναι άλλος από τον υπέροχο
Τζίμι. Τελικά, οι δύο νέοι παντρεύονται και η ιστορία
συνεχίζεται στο επόμενο βιβλίο της συγγραφέα…

Γιατί μου άρεσε το βιβλίο
• Βυθισμένη στις σελίδες του βιβλίου, είχα ποικίλα συναισθήματα
και διάφορες σκέψεις. Αυτό που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν η
δύναμη που κρύβει ένα τόσο απλό παιχνίδι όπως το «παιχνίδι της
χαράς», μία δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα συναισθήματα των
ανθρώπων και τη σκληρή, κάποιες φορές ζωή τους, χαρίζοντάς
τους ελπίδα, χαρά και αισιοδοξία.
• Ένιωσα θλίψη για τις ατυχίες της ηρωίδας που έμεινε ορφανή από
τόσο μικρή, αλλά και θαυμασμό που προσπαθούσε πάντα να είναι
χαρούμενη και ευγενική με τους γύρω της.
• Η ηρωίδα αποτελεί σύμβολο αισιοδοξίας και ελπίδας και είναι
προφανές ότι μέσα από το μυθιστόρημα αυτό η συγγραφέας
επιθυμεί να μεταφέρει στον αναγνώστη φιλοσοφικά μηνύματα και
ηθικά διδάγματα.

Γιατί μου άρεσε το βιβλίο
• Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο
βιβλίο. Έχει την ικανότητα μέσα από τις σελίδες του να
συγκινήσει βαθιά τον αναγνώστη και να τον βοηθήσει να
βρει την αγάπη που κρύβει μέσα του.
• Είναι διαχρονικό καθώς, αν και τα σημερινά προβλήματα των
ανθρώπων είναι περισσότερο πολύπλοκα, ταυτίζεται με την
ανάγκη που όλοι έχουμε να κρατηθούμε από κάτι που θα μας
δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα δύσβατα
μονοπάτια της ζωής μας. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα
σπουδαιότερα κλασσικά μυθιστορήματα που έχω στην
βιβλιοθήκη μου.

Εάν είχα την ευκαιρία…
…να συναντήσω τη συγγραφέα του μυθιστορήματος, θα ήταν
μεγάλη τιμή για μένα να μου παραχωρήσει μία συνέντευξη.
Κάποιες από τις ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι:
• Η πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος είναι υπαρκτό πρόσωπο ή
φανταστικό;
• Με ποιο κριτήριο επιλέξατε ο ήρωας του μυθιστορήματος να είναι
κορίτσι;
• Για ποιο λόγο το περίφημο κουτί με το γράμμα που φύλαγε ο Τζίμι
Πάντλετον έπρεπε να το ανοίξει μετά τα σαράντα του χρόνια;
• Ποιοι βαθύτεροι λόγοι ώθησαν τη θεία Πόλυ να αρνηθεί το γάμο
της Πολυάννας με τον Τζίμι, αν και τον γνώριζε τόσα χρόνια;

…
• Στο βιβλίο σας αναφέρετε κάποια γεγονότα σαν να τα
έχετε ζήσει εσείς η ίδια. Υπάρχουν όντως στοιχεία από τα
δικά σας παιδικά βιώματα;
• Όταν ήσαστε στην ηλικία της ηρωίδας, με τις δεδομένες
συνθήκες της εποχής, νιώθατε αισιόδοξα απέναντι στη
ζωή;
• Την εποχή που γράψατε το μυθιστόρημα, ποια μηνύματα
θέλατε να δώσετε στους μικρούς σας αναγνώστες;
• Πιστεύετε ότι το «παιχνίδι της χαράς» έχει τη ίδια δύναμη
να επηρεάσει και τις σκέψεις των σημερινών ανθρώπων;

Ένας πίνακας …για το βιβλίο
•

Ένας πίνακας
ζωγραφικής που
συμβολίζει την
αισιοδοξία και
την ελπίδα της
ηρωίδας είναι
του Έλληνα
ζωγράφου
Βασίλη Βαγιάννη

… μια μουσική
Σε ένα τέτοιο μυθιστόρημα
με έντονα συναισθήματα
συγκίνησης, θλίψης και τρυφερότητας
αλλά και μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας,
θα ταίριαζε το μουσικό κομμάτι
του ρώσου συνθέτη Dmitri Shostakovich
“The Second Walz”.

…η δική μου ζωγραφιά…

Εγώ στην απαίρεση είμαι ο
φρώτος!
της Άννας Κωσταλλά

Περίληψη
• Το βιβλίο που θα περιγράψω σήμερα είναι της Άννας
Κωσταλλά «Εγώ στην απαίρεση είμαι ο φρώτος!».
Αυτό το βιβλίο μιλάει για έναν παπαγάλο που θα
ξεκαρδιστείτε με τις καινούργιες του σκανταλιές, η
Κυρία Καλλιόπη όμως η ιδιοκτήτρια του Τρύφωνα
κόντεψε να το πάθει το εγκεφαλικό. Ούτε που
μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν σκαρώσει αυτά τα
πουλιά .Ο Τρύφωνας, η Σάρα και το καναρίνι. Η Σάρα,
η φίλη του Τρύφωνα, μέχρι στιγμής δεν ήξερε να
μιλάει, αλλά τώρα όμως έμαθε, τα λέει όμως σχεδόν
όλα λάθος . Όταν θά διαβάσετε αυτό το βιβλίο, θα
ξεκαρδιστείτε αλλά και θα κλάψετε, γιατί αυτά τα δύο
εξαλλάσσονται πάντα στην ζωή μας.

Γιατί αγαπώ αυτό το βιβλίο
• Ο λόγος που αγαπώ αυτό το βιβλίο είναι γιατί
όταν άρχισα να το διαβάζω δεν ήθελα να το
σταματήσω. Κάθε σελίδα του ήταν ξεκαρδιστική
και παράλληλα μου μάθαινε όλο και κάτι νέο.
Αυτό το βιβλίο μου γέμιζε αισθήματα χαράς και
γνώσης γι΄αυτό και ένιωσα υπέροχα όταν το
διάβαζα. Επίσης ένας άλλος λόγος που το
αγάπησα είναι επειδή μου το αγόρασε η γιαγιά
μου, που μένει μακριά μου, και έτσι όταν το
διαβάζω μου την θυμίζει!

Τι θα λέγατε αν συναντούσατε
τη συγγραφέα.
• Αν συναντούσα τη συγγραφέα, θα την
ευχαριστούσα. Θα της έλεγα πόσο πολύ την
θαυμάζω για τον τρόπο που γράφει. Επίσης
θα της έλεγα ότι με ενέπνευσε με τα βιβλία
της και έγραψα και εγώ ένα δικό μου. Τέλος
θα της έλεγα ότι μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι
συγγραφείς με το δικό σας ταλέντο.

Τι θα λέγατε αν συναντούσατε
τον ήρωα.
Αν συναντούσα τον ήρωα του βιβλίου θα
ξεκαρδιζόμουν στα γέλια. Ο ήρωας του βιβλίου
είναι ένας ξεκαρδιστικός παπαγάλος που μιλάει
παράξενα. Θα του έλεγα ότι θα ήθελα να
γίνουμε φίλοι για να ξέρω ότι θα γελάω κάθε
μέρα. Επίσης θα του έλεγα ότι, παρόλο που
είναι παπαγάλος, έχει τη δύναμη να χειρίζεται
την αφεντικίνα του και γι’αυτό τον θαυμάζω.
Τέλος θα έλεγα να γίνει πρωταγωνιστής και σε
άλλα βιβλία.

Με ποιο ποίημα, έργο, τραγούδι,
ταινία, πίνακα ζωγραφικής θα
μπορούσατε να το συνοδεύατε
• ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Λευτέρης Πανταζής «Ο παπαγάλος»

Με ποιο ποίημα, έργο, τραγούδι, ταινία,
πίνακα ζωγραφικής θα μπορούσατε να το
συνοδεύατε.

• ΤΑΙΝΙΑ: RΙΟ

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: Πέτερ Πουλ Ρούμπενς
«Ο παπαγάλος» (1630-1640).

…η δική μου ζωγραφιά…

Νταγιόνα Κόλα

Με θυμάσαι;
της Σόφι Κινσέλα

Περίληψη
Είναι μια κοπέλα που την λένε Λέξι και είναι 25 χρονών. Μένει σε ένα μικρό
διαμέρισμα στο Λονδίνο και δουλεύει σε μία εταιρία. Όπου εκεί γνώρισε τις
κολλητές της την Φι και την Κάρολιν. Ο φίλος της ο Άχρηστος Ντέιβ
(παρατσούκλι) δεν αναλαμβάνει τα καθήκοντα του, όπου αυτό βγάζει ως
συμπέρασμα πως η Λέξι ζει μια άθλια ερωτική ζωή. Ένα βράδυ βγήκε η
κοριτσοπαρέα για ένα ποτό, στο τέλος της βραδιάς τα κορίτσια έπρεπε να
χωριστούν η Λέξι έμεινε μόνη της κάνοντας της συντροφιά η βροχή. Μετά από
αρκετή ώρα εμφανίστηκε ένα ταξί, το σταμάτησε στην άλλη άκρη του δρόμου και
για να το προλάβει έτρεχε πολύ γρήγορα και όταν το φτάνει στο πεζοδρόμιο
γλιστράει και χτυπάει το κεφάλι της πολύ σοβαρά. Την μετέφεραν στο
νοσοκομείο ξύπνησε πριν τρία χρόνια νομίζοντας πως είναι ακόμα στο 2004,
αλλά τώρα είναι 28 χρονών στο 2007. Έχει έναν πλούσιο και όμορφο σύζυγο τον
Έρικ ο οποίος ήταν κάθε μέρα εκεί για εκείνη και μετά το ατύχημα αλλά και πριν.
Το θέμα που αντιμετωπίζει η Λέξι είναι πως δεν ξέρει τίποτα για εκείνον αλλά
ούτε για το φανταστικό της γάμο με αποτέλεσμα να προσπαθεί να τον
ξαναγνωρίσει. Αλλά καθώς αρχίζει και μαθαίνει για τον καινούριο της εαυτό δεν
είναι και τόσο τέλεια η αντίδραση της. Η επαγγελματική της ζωή παραπαίει οι
κολλητές της την μισούν και προσπαθεί με κάποιον τρόπο να τα βρει μαζί τους….

Τι θυμάμαι από τα κείμενα του Δημοτικού
Ήταν ένα κοριτσάκι που ένα απόγευμα είχε πάει στη παραλία και
έκατσε στα βράχια εκεί ήρθε κοντά της μία φάλαινα και άρχισαν να
μιλάνε με ένα διαφορετικό τρόπο. Κάθε βράδυ μιλούσαν πριν κάτσει το
κορίτσι να κοιμηθεί, ώσπου ένα βράδυ όταν το κορίτσι φώναξε την
φάλαινα τότε εκείνη δεν απάντησε και χάθηκαν για πάντα…

Χαρακτηριστικό απόσπασμα
“Βροχή κυλάει μέσα στο γιακά μου, καθώς ρίχνω το βάρος μου από το ένα
πονεμένο πόδι στο άλλο. Κρατάω το τζιν μπουφάν μου πάνω από το
κεφάλι μου σαν αυτοσχέδια ομπρέλα, αλλά δεν είναι ακριβώς αδιάβροχο.
Το μόνο που θέλω είναι να βρω ένα ταξί, να γυρίσω σπίτι, να βγάλω από
τα πόδια μου αυτές τις χαζές μπότες και να κάνω ένα ζεστό μπάνιο.”

Συνέντευξη
Εγώ- Γεια σας!
Σ.Κ.- Γεια σου πώς σε λένε;
Εγώ- Με λένε Νταγιόνα
Σ.Κ.- Ωραίο όνομα!
Εγώ- Ευχαριστώ πολύ! Ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις μπορώ;
Σ.Κ.- Βεβαίως ρώτησε με
Εγώ- Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι το πώς και από που πήρατε ιδέες για
το βιβλίο ‘ Με θυμάσαι; ’
Σ.Κ.- Λοιπόν η Λέξι Σμάρτ είναι μια καινούρια ηρωίδα την οποία συμπάθησα πάρα πολύ
καθώς έγραφα το βιβλίο μου έδωσε την ιδέα μία φίλη μου που έπαθε ένα ατύχημα
παρόμοιο σαν της Λέξι.
Εγώ- Μάλιστα! Και τι θεωρείται για την αμνησία στο βιβλίο σας;
Σ.Κ.- Σ’ αυτό το βιβλίο μου προσπάθησα να κάνω αυτό το παλιό τέχνασμα στη λογοτεχνία
δηλαδή την αμνησία βάζοντας δόσεις ίντριγκας και συναισθήματος. Έτσι έγινε φρέσκο και
χιουμοριστικό. Εκτός από αυτό είχα σκοπό να βοηθήσω άτομα με αμνησία αλλά και
αυτούς που είναι δίπλα τους και βιώνουν κάθε μέρα αυτό το δυσάρεστο γεγονός.
Εγώ- Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας ελπίζω να ξανά ιδωθούμε.

…η δική μου ζωγραφιά…

