Συλλογή Χελιδόνια – Εκδόσεις Πατάκη

Οι τελευταίοι ήρωες
Λίτσα Ψαραύτη
Εικονογράφηση: Γιάννης Λεκκός
Σελ. 106
Δραστηριότητες για τις Δ΄, Ε΄ & Στ΄ τάξεις
Η συγγραφέας:
Η Λίτσα Ψαραύτη γεννήθηκε στη Σάμο. Η ομορφιά της
φύσης, τα ταξίδια σε Δύση και σ’ Ανατολή, το ιστορικό
παρελθόν του τόπου μας, καθώς και τα προβλήματα του
καιρού μας είναι οι πηγές έμπνευσης των έργων της. Τα
βιβλία της αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους και
κέρδισαν πολλά βραβεία. «Το αυγό της Έχιδνας» πήρε
Έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών, «Το χαμόγελο της
Εκάτης» βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο από το
Υπουργείο Πολιτισμού, «Τα δάκρυα της Περσεφόνης
αναγράφηκαν στον Τιμητικό Κατάλογο της ΙΒΒΥ και
«Το διπλό ταξίδι» τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της
Πάντοβας. Η Λίτσα Ψαραύτη είναι μέλος της Εθνικής
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος του Δ.Σ. του
περιοδικού «Διαδρομές». Το 2000 ήταν υποψήφια της
χώρας μας για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν.

Περίληψη: Ο μικρός Αλέξανδρος ζητά από τη μητέρα του, που βρίσκεται
στην Αμερική, ένα φτερό και μια κορδέλα του «Τρελού Αλόγου», του μεγάλου αρχηγού της ινδιάνικης φυλής
των Σιού. Μόνο που το «Τρελό Άλογο» δε ζει πια. Σκοτώθηκε το 1887 σε
μια μάχη με τους λευκούς που ήθελαν
να εκδιώξουν τους Σιού από τη γη των
προγόνων τους. Μάταια ψάχνει να
βρει κάτι από τον κόσμο των Ινδιάνων. Ώσπου ένα μυστηριώδες αγόρι
τής δίνει ένα βέλος που όμοιό του δεν
είχε ξαναδεί. Το βέλος, με ανθρώπινη
φωνή, της διηγείται την ιστορία των
Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής, τα
κατορθώματα, τους αγώνες τους για
ελευθερία και επιβίωση. Μιλάει για
τους μύθους και τους θρύλους τους,
για τη δημιουργία του κόσμου, το πώς
ήρθε ο θάνατος στη γη, τη σχέση των
Ινδιάνων με τη φύση. Ξεδιπλώνεται
έτσι μπροστά μας η ομορφιά, το ήθος
και οι αρετές του περήφανου αυτού
λαού.

Θεματικοί άξονες:
9 Γνωριμία με τους Ινδιάνους
και ιδιαίτερα με τη φυλή των
Σιού
9 Οι μύθοι και οι θρύλοι τους
9 Οι αγώνες τους για ελευθερία
και επιβίωση
9 Η αντιμετώπισή τους από τους
λευκούς
9 Η σημερινή τους κατάσταση
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Με αφορμή το εξώφυλλο του βιβλίου ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν τι ξέρουν
για τους Ινδιάνους και ποιες είναι οι
πηγές της πληροφόρησής τους, άλλα
βιβλία, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.ά.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν

να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο
κάτω λέξεις και εκφράσεις: καταυλισμός (σ. 16), το φρύδι του βουνού (σ.
30), κογιότ (σ. 36), ιχνηλάτης (σ. 56),
ειδυλλιακή ζωή, ορδές, βεβήλωναν (σ.
70), ρείκι (σ. 75), δαυλιά (σ. 83), αποκαμωμένη (σ. 93).
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Ο μύθος λέει ότι οι Σιού γεννήθηκαν από την ένωση μιας κοπέλας κι ενός
αετού μετά από έναν κατακλυσμό που εξαφάνισε όλα τα άλλα πλάσματα.
Γνωρίζεις παρόμοιους μύθους άλλων λαών;

9 Πώς χαρακτηρίζεις το Σουάν; Σου θυμίζει κάποιο ανάλογο περιστατικό
από τη δική μας ιστορία;

9 Νομίζεις ότι οι Σιού είναι πολεμικός ή ειρηνικός λαός; Γράψε 5 λόγους
που να δικαιολογούν την άποψή σου:
1.
2.
3.
4.
5.
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9 Ο δισέγγονος του «∆υνατού Ανέμου», ο Σαμ, λέει για τους νέους
Ινδιάνους: «Βρίσκονται με το ένα πόδι στον ινδιάνικο καταυλισμό και με το
άλλο στον κόσμο των λευκών». Τι νομίζεις ότι εννοεί με τα λόγια αυτά;

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Τι νομίζεις ότι συμβαίνει σε ένα λαό που ξεχνά τα ήθη, τα έθιμα, τις
παραδόσεις και τη γλώσσα των προγόνων του;

9 Φαντάσου ότι είσαι μέλος της φυλής των Σιού. Ποιο θα ήθελες να είναι το
όνομά σου; Περίγραψε πώς θα ήταν μία μέρα σου.

9 Νομίζεις ότι οι πάμπολλες κινηματογραφικές ταινίες που αναφέρονται
άμεσα ή έμμεσα στους Ινδιάνους λένε όλη την αλήθεια γι' αυτούς;
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Φαντάσου ότι θέλεις να γυρίσεις μια κινηματογραφική ταινία για τη ζωή
των Σιού. Γράψε με λίγα λόγια τι θα γινόταν σ’ αυτή την ταινία.

Θέματα για συζήτηση:
9

Βρείτε στο χάρτη την περιοχή των Σιού. Τι αλλαγές νομίζετε ότι
έχουν γίνει στον τόπο και στη ζωή τους από τότε μέχρι σήμερα;

9

Με τι ασχολούνταν οι Σιού; Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη
γη τους με τον τρόπο που την εκμεταλλεύτηκαν αργότερα οι
λευκοί; Τι θα τους έλεγε γι’ αυτό ο Γοργοπόδαρος Λύκος;

9

Οι Σιού έχουν πολλούς όμορφους μύθους και θρύλους για τα
φυτά, τα ζώα, το ουράνιο τόξο. Ποιος από αυτούς σου άρεσε
περισσότερο; Γνωρίζεις κάποιο μύθο ή θρύλο του δικού μας λαού
με θέμα τη φύση;
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