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¶∞π¢∞°ø°π∫O  π¡™∆π∆OÀ∆O
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πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. Ã·Ù˙ËÂ˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿ÚÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
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√¢À™™∂∞™ ∂§À∆∏™

Π�ν�ντας �λι� κ�ρινθιακ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ II
Να αναδει�τε� η ειδικ� σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ (και τ�υ π�ιητ�) µε τ� ελληνικ$-µεσ�-
γειακ$ τ�π��. Nα πρ�σεγγ�σ�υν �ι µαθητ�ς 'ασικ* γνωρ�σµατα της π�ιητικ�ς τ�υ
Ελ/τη.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
�νθρωπ�ς και �υσικ� περι��λλ�ν
Τ� ελληνικ� τ�π�� – Η �αρ� της �ω�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Με �µ1αση στη λυρικ� και παραστατικ� γλ!σσα τ�υ Ελ/τη � καθηγητ�ς µπ�ρε� να
κινητ�π�ι�σει τ�υς µαθητ�ς να 'ρ�υν τις εικ$νες τ�υ π�ι�µατ�ς και να τις συνδ�-
σ�υν µε συγκεκριµ�νες δραστηρι$τητες τ�υ ανθρ!π�υ µ�σα στ� ελληνικ$ τ�π��
(ψ*ρεµα, συγκ�µιδ� των καρπ!ν). �ι δραστηρι$τητες αυτ�ς πρ�σλαµ'*ν�υν στ�
π��ηµα συµ'�λικ� σηµασ�α («�να τ*µα ψ*ρι», «� ψαλµ$ς τ�υ �λι�υ») � συναρτ!-
νται στεν* µε την π�ιητικ� �ρ�ση της γλ!σσας και την τ�λµηρ� εικ�ν�π�ι�α τ�υ
Ελ/τη (π.�. παρ��ηση τ�υ ρ στ� στ��� 9, ερωτικ� αλληγ�ρ�α της 4ωνταν�ς στερι*ς).
Παρ*λληλα �ι µαθητ�ς θα πρ�πει να επικεντρ!σ�υν την πρ�σ��� τ�υς στην ειδικ�
σωµατικ� σ��ση π�υ ��ει � π�ιητ�ς µε τη 1/ση, η �π��α περιγρ*1εται στ�υς τ�σσε-
ρις πρ!τ�υς στ���υς µε τη �ρ�ση (τρ�πικ!ν) µετ��!ν. Στ� υπ$λ�ιπ� π��ηµα µε πρω-
τ�πρ$σωπη α1�γηση δηλ!ν�νται µια σειρ* απ$ εν�ργειες τ�υ π�ιητ� π�υ ανα4ω�-
γ�ν�/ν τ� σ!µα και την ψυ�� τ�υ, τ�ν γεµ�4�υν αισι�δ�5�α και τ�υ δηµι�υργ�/ν µια
ν�ερ� δι*θεση 1υγ�ς σ’ �να µελλ�ντικ$, αναγεννηµ�ν� κ$σµ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ OO   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ OO
Μι�*λης Γκαν*ς, «Σ�/ρ�υπ�», Μα�ρα λιθ�ρια, Κε�µενα 1980, σ. 33.

Σ
�ρ
υπ
, σε γ
νυκλισ�α τα �ρ�µατα
και π�ς πεθα�νεις �ωρ�ς τ
 πρ�σιν
 εκ γενετ�ς.

Τα µ�τια σ
υ µε τ
ν κ�τριν
 λ��α,
καµ�νη σ
δει� τα �ρ�νια π
υ ��ησα.

Ας "ε�γει 
 µικρ�ς σκαντ���
ιρ
ς, δε γλιτ�νει
τ’ αγκ�θια µεγαλ�ν
υν αν�π
δα.

#µερ
 �ρ�δυ
�ελ��ει σαν τ
 �αµ�ν
 πρ��ατ
,

[ 1 0 ]
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�υγ�νει στην π�λη κι αλλ��ει πρ
�ι�,
σκ�λ
ς � γ�τα,
µε την τρ��α 
ρθ�
κ�τω απ� τ�σ
υς τρ
�
�ς.

Τι γυρε�εις εδ� ψυ�� τραυλ�,
µακρι� απ� τα �
σκ
τ�πια της πατρ�δας;
%ι "�λ
ι π�"τ
υν απ� ψηλ� µπαλκ�νια
στ
 �σπρ
 µπαµπ�κι π
υ τ
υς καταπ�νει.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στ� π��ηµα κυριαρ��/ν τα ρ�µατα. Π�ια απ$ αυτ* �ρησιµ�π�ι�/νται µε µετα-

1�ρικ� σηµασ�α και π�ι� αισθητικ$ απ�τ�λεσµα πετυ�α�νει µε αυτ�ν τη �ρ�ση
τ�υς � π�ιητ�ς;

2. Συγκεντρ!στε τις µετα1�ρικ�ς εκ1ρ*σεις τ�υ π�ι�µατ�ς και κατατ*5τε τες αν*-
λ�γα µε τ� 'αθµ$ ερµηνευτικ�ς δυσκ�λ�ας τ�υς. Επιλ�5τε αυτ� π�υ σας πρ�κ*-
λεσε µεγαλ/τερη εντ/πωση και ε5ηγ�στε τη λειτ�υργ�α της.

3. Σ��λι*στε τη σωµατικ� σ��ση π�υ ��ει � π�ιητ�ς µε τη 1/ση στα π�ι�µατα τ�υ
Ελ/τη και τ�υ Γκαν* και εντ�π�στε τις δια1�ρ�ς αν*µεσα στις δ/� π�ιητικ�ς
αντιλ�ψεις.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�ττι Μ*ρι�, %δυσσ�ας Ελ�της, Ερµ�ς 1984.
— (επιµ.), Εισαγωγ� στην π
�ηση τ
υ Ελ�τη, επιλ�γ� κριτικ!ν κειµ�νων, Πανεπι-

στηµιακ�ς Εκδ$σεις Κρ�της, Ηρ*κλει� 1999.
Καραντ!νης Ανδρ�ας, Για τ
ν %δυσσ�α Ελ�τη, Παπαδ�µας 1980.
Λυ�ναρ* Λ�να, Τ
 µεσ
γειακ� τ
π�
 στην π
�ηση τ
υ Γι�ργ
υ Σε"�ρη και τ
υ

%δυσσ�α Ελ�τη, Βι'λι�πωλε��ν της Εστ�ας 1986.
Μαρων�της ∆.Ν., (ρ
ι τ
υ λυρισµ
� στ
ν %δυσσ�α Ελ�τη, Κ�δρ�ς 1980.
Φρ*ιερ Κ�µων, )*ι
ν εστ� τ
 τ�µηµα, µτ1ρ. Ν*σ�ς Βαγεν*ς, Κ�δρ�ς 1978.

http://www.ekebi.gr/1935/detoul.asp?ID=169

ªª ∂∂ §§ √√ ¶¶ √√ ππ ∏∏ ™™ ∏∏
�δυσσ�ας Ελ/της, #λι
ς 
 πρ�τ
ς, µ�υσικ� Γι*ννη Μαρκ$π�υλ�υ (1969).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
�δυσσ�ας Ελ/της (1911-1996), «Π�ν�ντας �λι� κ�ρινθιακ$», #λι
ς 
 πρ�τ
ς (1943).
Π
�ηση, Bκαρ�ς 2002, σ. 79.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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°πøƒ°√™ ™∞ƒ∞¡∆∞ƒ∏™

�υπν�µε και η θ�λασσα �υπν� µα�� µας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνδ�σ�υν �ι µαθητ�ς τα ευ�*ριστα συναισθ�µατα και τη δι*θεση τ�υ π�ιητ� για
µια καιν�/ρια αρ�� µε τη θετικ� επ�δραση της θ*λασσας και τ�υ ελληνικ�/ 1ωτ$ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Θ�λασσα – �λι�ς και �ως
Ψυ�ικ� αν�ταση 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π��ηµα ανα1�ρεται στη θετικ� εν�ργεια π�υ πρ�σ1�ρει στ�ν *νθρωπ� τ� θαλασ-
σιν$ µεσ�γειακ$ περι'*λλ�ν. Η �ρ�ση τ�υ πρ!τ�υ πληθυντικ�/ πρ�σ!π�υ αναδει-
κν/ει τη θετικ� επεν�ργεια της 1/σης σε �µ*δα ανθρ!πων �ι �π���ι πρ��ρ��νται απ$
αστικ$ περι'*λλ�ν, καθ!ς «απ�τ�5ιν!ν�νται», �στω και πρ�σωριν*, απ$ τις γκρ�4ες
εικ$νες της π$λης και ανανε!ν�υν την $ραση και τη µν�µη τ�υς µπρ�στ* στη θ�α τ�υ
1ωτειν�/ γαλ*4ι�υ της θ*λασσας και τ�υ �υραν�/. Τ� π��ηµα τελει!νει µε µια α�σθη-
ση ψυ�ικ�ς και συναισθηµατικ�ς ευδαιµ�ν�ας, τα 'αθ/τερα $µως α�τια της �π��ας
υπερ'α�ν�υν την αναγεννητικ� δ/ναµη π�υ µπ�ρε� να πρ�σ1�ρει η 1/ση και δεν
διευκριν�4�νται στ� π��ηµα.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ OO   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ OO
E$ρ�ε Λ�υ�ς Μπ$ρ�ες, «Η θ*λασσα», Τ
 �ρυσ�"ι των τ�γρεων, µτ1ρ. ∆ηµ�τρης
Καλ�κ/ρης, Fψιλ�ν 1988, σ. 42.

Θ�λασσα. Πρ�ιµη θ�λασσα. Θ�λασσα τ
υ %δυσσ�α
κι εκε�ν
υ τ
υ �λλ
υ %δυσσ�α
π
υ 
 λα�ς τ
υ Ισλ�µ απ
καλ
�σε
Σε��� Θαλασσιν�. Η θ�λασσα των γκρ��ων
κυµ�των τ
υ 1ρικ τ
υ Ερυθρ
�, ψηλ� στην πρ�µνη
και τ
υ ιππ�τη εκε�ν
υ π
υ �γρα"ε ταυτ��ρ
να
τ
 �π
ς και την ελεγε�α της πατρ�δας τ
υ
στα τεν�γη της Γκ�ας.
Θ�λασσα τ
υ Τρα"�λγκαρ. Αυτ� π
υ �µνησε,
µες στη µακρα�ωνη ιστ
ρ�α της, συ�ν� η Αγγλ�α
η δ�σ�ατη θ�λασσα π
υ ��"τηκε σε �νδ
*
 α�µα
στην καθηµεριν� πρακτικ� τ
υ π
λ�µ
υ.
Η ασ�γαστη θ�λασσα π
υ την �µερη αυγ�
την αναρ�θµητη �µµ
 αρµεν��ει.

[ 1 2 ]
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ KK ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π!ς ερµηνε/ετε τ� στ��� «Με $ραση και µν�µη καθαρ�»;
2. Τ� π��ηµα τ�υ Μπ$ρ�ες µπ�ρε� να �αρακτηριστε� /µν�ς στη δια�ρ�νικ� (απ$ τη

θ*λασσα τ�υ µ/θ�υ στη θ*λασσα δι*1�ρων ιστ�ρικ!ν στιγµ!ν) και διαπ�λιτι-
σµικ� δι*σταση της θ*λασσας (η θ*λασσα δια1�ρετικ!ν π�λιτισµ!ν). Eντ�π�-
στε τις δια1�ρ�ς και τις �µ�ι$τητ�ς τ�υ µε τ� π��ηµα τ�υ Σαραντ*ρη.

¢¢ ππ ∞∞ ££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Η θ*λασσα απ�τελε� �να π�λ/ συνηθισµ�ν� θ�µα τ$σ� της πρ�σωπικ�ς $σ� και της
δηµ�τικ�ς π�ιητικ�ς µας παρ*δ�σης. Πλ�θ�ς ε�ναι επ�σης τα δηµ�τικ* τραγ�/δια µε
θ�µα τη θ*λασσα, ερµηνευµ�να απ$ τραγ�υδιστ�ς ($πως η �ικ�γ�νεια Κ�νιτ�π�/-
λ�υ), καθ!ς και τα µελ�π�ιηµ�να απ$ γνωστ�/ς συνθ�τες (Ηλ�ας Ανδρι$π�υλ�ς,
Θ*ν�ς Μικρ�/τσικ�ς κ.*.) π�ι�µατα µε τ� �δι� θ�µα. Ανα4ητ�στε και συγκεντρ!στε
σ�ετικ$ υλικ$, εµπλ�υτ�4�ντ*ς τ� παρ*λληλα µε τραγ�/δια *λλων µεσ�γειακ!ν
λα!ν, π�υ ���υν ως θ�µα τη θ*λασσα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�ττι Μ*ρι�, Η γενι� τ
υ τρι�ντα, Ερµ�ς 1979, σ. 89-94.
Γρ�µµατα και τ��νες, τ�. 31-32, 1984 [α1ι�ρωµα]. (Τα περι�δικ* π�υ καταγρ*1�νται

στη 'ι'λι�γρα1�α ε�ναι ειδικ* α1ιερ!µατα στ�υς λ�γ�τ��νες. Στ� ε5�ς δε θα σηµει-
!νεται η �νδει5η [α1ι�ρωµα]).

Η λ�*η, τ�. 21, 1983 (µε κε�µενα των Τ. Hγρα, Γ. Μαριν*κη κ.*.).
Κ$ρ1ης Τ*σ�ς, Ματι�ς στη λ
γ
τε�ν�α τ
υ µεσ
π
λ�µ
υ, Πρ$σπερ�ς 1991, σ. 71-77.
Πιπ�νης Γι*ννης, «Γι!ργ�ς Σαραντ*ρης, � π�ιητ�ς της υπ�ρ'ασης», Ν�α Εστ�α,

τ�. 1758, 2003, σ. 159-161.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/99/8.html

� καθηγητ�ς µπ�ρε� να συµ'�υλευτε� επ�σης τ� ειδικ$ α1ι�ρωµα για τη θ*λασσα τ�υ
περι�δικ�/ Η λ�*η, τ�. 145-146, 1998, π�υ περι��ει ενδια1�ρ�ντα π�ι�µατα και πε4*
Ελλ�νων και 5�νων συγγρα1�ων (Ν. Κα''αδ�α, Φ. Κ$ντ�γλ�υ, Γ. Eειµων*, Π.
Ελυ*ρ, Ε. Μ�ντ*λε κ.*.) και τ�υς συλλ�γικ�/ς τ$µ�υς H Mεσ�γει
ς στην ιστ
ρ�α,
επιµ�λεια David Abulafia, Πατ*κης 2004J Ελλ�δα της θ�λασσας, επιµ�λεια Σπ/ρ�ς
Ασδρα�*ς κ.*., Μ�λισσα 2004. Μια δ�ωρη διδασκαλ�α µε θεµατικ$ επ�κεντρ� τη
θ*λασσα πρ�τε�νει η ∆!ρα Μ�ντη στ� «Μια θαλασσιν� α/ρα της π��ησης � γιατ� �
�δυσσ�ας Ελ/της θα �θελε να στε�λει σ��λε�� τη “µικρ� πρ*σινη θ*λασσα”», Γλ�σ-
σα και Λ
γ
τε�ν�α στην Πρωτ
��θµια και τη ∆ευτερ
��θµια Εκπα�δευση, επιµ�λεια
Κ!στας Μπαλ*σκας, Κ!στας Αγγελ*κ�ς, Μετα��µι� 2005.

ªª ∂∂ §§ √√ ¶¶ √√ ππ ∏∏ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ¶¶ √√ ππ ∏∏ ªª ∞∞ ∆∆ ∞∞   °° ππ ∞∞   ∆∆ ∏∏   ££ ∞∞ §§ ∞∞ ™™ ™™ ∞∞
�δυσσ�α Ελ/τη, «Τ�υ Αιγα��υ», απ$ τη συλλ�γ� Πρ
σανατ
λισµ
�, σε µ�υσικ� τ�υ
Ηλ�α Ανδρι$π�υλ�υ.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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�δυσσ�α Ελ/τη, «Μικρ�ς Κυκλ*δες», απ$ τη συλλ�γ� Τα ρω τ
υ �ρωτα, σε µ�υσι-
κ� Μ�κη Θε�δωρ*κη, ερµηνε/τρια η Ντ$ρα Γιαννακ�π�/λ�υ (1964).
�δυσσ�α Ελ/τη, «Θαλασσιν$ Τρι1/λλι», απ$ την �δια συλλ�γ�, σε µ�υσικ� Λ�ν�υ
Κ$κ�τ�υ και µε ερµηνευτ�ς τη Ρ�να Κ�υµι!τη και τ� Μι�*λη Βι�λ*ρη (1972).
Ν�κ�ς Κα''αδ�ας, π�ι�µατα σε µ�υσικ� Θ*ν�υ Μικρ�/τσικ�υ, στ� δ�σκ� % Σταυ-
ρ�ς τ
υ Ν�τ
υ.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι!ργ�ς Σαραντ*ρης (1908-1941), «Kυπν*µε και η θ*λασσα 5υπν* µα4� µας» (1940),
Π
ι�µατα, επιµ�λεια Γι!ργ�ς Μαριν*κης, τ$µ. 5, Gutenberg 1987, σ. 254.

¡π∫√™-∞§∂•∏™ ∞™§∞¡√°§√À

Αθ�να

∞ª∞§π∞ ∆™∞∫¡π∞

Η π�λη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια1ανε� η πρ�'ληµατικ� σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε την αρνητικ� $ψη των π$λεων
σε δι*1�ρες εκδηλ!σεις της καθηµεριν$τητας και της κ�ινωνικ�ς 4ω�ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
�*εν�-απρ�σωπ� αστικ� περι��λλ�ν
+ντ�ν�ι ρυθµ�� �ω�ς και �γ��ς
Καθηµεριν� �ικ�ν�µικ� συναλλαγ�
Κ�ινωνικ� απ�*/νωση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Με εκ1ραστικ� λιτ$τητα τα δ/� �λιγ$στι�α π�ι�µατα δ/� π�ιητ!ν της µεταπ�λεµι-
κ�ς περι$δ�υ, επ���ς κατ* την �π��α κυρι*ρ�ησε τ� 1αιν$µεν� της µα4ικ�ς �ικ�-
δ$µησης και τσιµεντ�π��ησης των ελληνικ!ν π$λεων, µεταδ�δ�υν καθηµεριν*,
ασ1υκτικ* συναισθ�µατα των ανθρ!πων π�υ 4�υν σε π$λεις. Και τα δ/� π�ι�µατα
ε�ναι παλαι$τερα, ανα1�ρ�νται δηλαδ� σε επ���ς µε µικρ$τερα πρ�'λ�µατα αστι-
κ�π��ησης και κ�ινωνικ�ς απ�5�νωσης, ωστ$σ� τ� δυσ*ρεστ� συνα�σθηµα π�υ
µετα1�ρ�υν, απ$ τη µ�α � Ασλ*ν�γλ�υ µε την εικ$να της απ�γ/µνωσης και απ$ την
*λλη η Τσακνι* µε την εικ$να τ�υ κ�υλ�υριασµ�ν�υ 1ιδι�/, απ�δ�δ�υν µε �νταση
και α5ι�πιστ�α σ/γ�ρ�να πρ�'λ�µατα των π$λεων, $π�υ κυριαρ��/ν η ρ/πανση και
η υπερ�νταση, µε απ�τ�λεσµα τη σωµατικ� και ψυ�ικ� κ$πωση των κατ��κων τ�υς.

[ 1 4 ]
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γ.Θ. Βα1$π�υλ�ς, «Αθ�να» και «Η Π�λιτε�α», Τα π
ι�µατα, Κ�δρ�ς 1996, σ. 29,

162.
2. Μαν$λης Αναγνωστ*κης, «Θεσσαλ�ν�κη, µ�ρες τ�υ 1969 µ.E.» [απ$σπασµα], %

Στ��
ς (1970). Τα Π
ι�µατα, Πλει*ς 1975, σ. 154-155.

Στην 
δ� Αιγ�πτ
υ – πρ�τη π�ρ
δ
ς δε*ι� –
Τ�ρα υψ�νεται τ
 µ�γαρ
 της Τρ�πε�ας Συναλλαγ�ν
Τ
υριστικ� γρα"ε�α και πρακτ
ρε�α µεταναστε�σεως
Και τα παιδ�κια δεν µπ
ρ
�νε πια να πα�*
υνε απ�

τα τ�σα τρ
�
"�ρα π
υ περν
�νε
)λλωστε τα παιδι� µεγ�λωσαν, 
 καιρ�ς εκε�ν
ς π�ρασε π
υ *�ρατε
Τ�ρα πια δε γελ
�ν, δεν ψιθυρ��
υν µυστικ�, δεν εµπιστε�
νται.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ KK HH   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ AA
Eωριστε�τε σε �µ*δες µε σκ�π$ να µελετ�σετε δι*1�ρα 4ητ�µατα γ/ρω απ$ τη δ$µη-
ση και τη λειτ�υργ�α των π$λεων απ$ την αρ�αι$τητα ως τις µ�ρες µας. Η πρ!τη
�µ*δα µπ�ρε� να συλλ�5ει ιστ�ρικ* στ�ι�ε�α για τη δηµι�υργ�α των πρ!των π$λεων,
δ�ν�ντας '*ρ�ς στα α�τια π�υ �δ�γησαν π�λλ�/ς ανθρ!π�υς να εγκατασταθ�/ν σε
αυτ�ς. Η δε/τερη �µ*δα µπ�ρε� να µελετ�σει την κ�ινωνικ� σ/νθεση των κατ��κων
των π$λεων (αστ!ν), µε �µ1αση στην εικ$να π�υ ε��αν �ι π$λεις τ�ν εικ�στ$ αι!να.
Η τρ�τη �µ*δα µπ�ρε� να ε5ετ*σει γενικ$τερα τα πρ�'λ�µατα π�υ αντιµετωπ�4�υν
�ι κ*τ�ικ�ι των σ/γ�ρ�νων π$λεων, µε ειδικ� ανα1�ρ* στις µεγαλ�υπ$λεις. Η τ�ταρ-
τη �µ*δα θα πρ�πει να πρ�τε�νει λ/σεις !στε να 'ελτιωθε� η π�ι$τητα 4ω�ς των
ανθρ!πων π�υ 4�υν στις π$λεις. Παρ�υσι*στε τα π�ρ�σµατα της �ρευν*ς σας στην
τ*5η και συ4ητ�στε περισσ$τερ� για τα ειδικ* πρ�'λ�µατα στη δικ� σας περι���.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αντ�, τ�. 615, 1996.
%δ�ς Παν�ς, τ�. 90, 1997.
Παπαγεωργ��υ Κ!στας Γ., «Αµαλ�α Τσακνι*», Η δε�τερη µεταπ
λεµικ� γενι�,

Σ�κ$λης 2002, σ. 622-631.
Τ
 ∆�ντρ
, τ�. 131-132, 2004, σ. 151-182.
Τσακνι� Αµαλ�α (1932-1984), Εταιρε�α Συγγρα1�ων 1984.
Φραντ4� Hντεια, «Ν�κ�ς-Αλ�5ης Ασλ*ν�γλ�υ», Η δε�τερη µεταπ
λεµικ� γενι�,

Σ�κ$λης 2002, σ. 176-191.
Ειδικ� 'ι'λι�γρα1�α για τη σ��ση της λ�γ�τε�ν�ας µε την π$λη µπ�ρε�τε να 'ρε�τε
στη µελ�τη της Λ�4υς Τσιριµ!κ�υ Λ
γ
τε�ν�α της π�λης, Λωτ$ς 1988 και στα δ/�
α1ιερ!µατα τ�υ περι�δικ�/ Τ
 ∆�ντρ
: «% συγγρα"�ας και η π�λη», τ�. 53-54, 1990
(γρ*1�υν �ι Γ. Ρ�τσ�ς, ∆. Σωτηρ��υ, Στρ. Τσ�ρκας κ.*.) και «Λ�γ
ς και π
ιητικ� για
την π�λη», τ�. 33, 1983 (γρ*1�υν �ι Κ. Παπαγι!ργης, Ρ. Μπαρτ κ.*.).
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς-Αλ�5ης Ασλ*ν�γλ�υ (1931-1996), «Αθ�να», % δ�σκ
λ
ς θ�νατ
ς, Νε1�λη

1985, σ. 22.
Αµαλ�α Τσακνι* (1932-1984), «Η π$λη», Τ
 µπαλκ�νι, Νε1�λη 1982, σ. 16.

∫√™ª∞™ π. Ã∞ƒ¶∞¡∆π¢∏™

�αλασµ�νες γειτ�νι�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να παρακ�λ�υθ�σ�υµε µια αντιπρ�σωπευτικ� εικ$να σ/γ�ρ�νης επαρ�ιακ�ς
π$λης, η �π��α ταλαιπωρε�, πν�γει τ�ν *νθρωπ� µε την πυκν� δ$µηση των π�λυ-
κατ�ικι!ν, την �λλειψη ελε/θερων �!ρων και πρασ�ν�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Π�λυκατ�ικ�α – «Α*ι�π��ηση τ�υ αστικ�6 �7ρ�υ»
Φυλακισµ/να παιδι� – +λλειψη παι�νιδι�6 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
� συγγρα1�ας κινε�ται, µε απ�σπασµατικ$ τρ$π� και π�ιητικ� γρα1�, αν*µεσα στις
µν�µες της παιδικ�ς τ�υ ηλικ�ας και στα τρα/µατα απ$ τη σ/γ�ρ�νη, κακα�σθητη
εικ$να της π$λης µε τις �αλασµ�νες και α1ιλ$5ενες γειτ�νι�ς. Η παρακµ� της παλι*ς
Κα'*λας και η αλ$γιστη µετατρ�π� της σε τσιµεντ�/π�λη τ�π�θετ�/νται �ρ�νικ* στη
δεκαετ�α τ�υ ’70, $ταν, µε ευκαιριακ$ τρ$π� και δ��ως σ�εδιασµ$, η π$λη αν�ικ�δ�-
µ�θηκε στερ�/µενη $�ι µ$ν� τ� ιστ�ρικ�κ�ινωνικ$ της στ�γµα (π$λη καπνεµπ�ρ��υ
και πρ�σ1/γων), αλλ* και τις µελλ�ντικ�ς πρ��πτικ�ς αν*πτυ5�ς της. ∆�σµι�ι και
*µ�ιρ�ι αυτ�ς της καταστρ�1ικ�ς «α5ι�π��ησης» ε�ναι σ�µερα τα 1υλακισµ�να παι-
δι* των π�λυκατ�ικι!ν, τα �π��α, στερηµ�να απ$ τ�υς ελε/θερ�υς �!ρ�υς για τ� παι-
�ν�δι, αγριε/�υν αντ� να ηρεµ�/ν. Τ� ανθ�λ�γηµ�ν� κε�µεν� απαρτ�4�υν τρ�α απ�-
σπ*σµατα απ$ τ� α1�γηµα Μαν�α π�λεως, κ/ρι� �αρακτηριστικ$ των �π��ων ε�ναι η
µνηµ�νικ� αν*κληση της παλι*ς π$λης και της παιδικ�ς ηλικ�ας τ�υ συγγρα1�α, σε
σ/γκριση µε τη σηµεριν�, α1ιλ$5ενη, $ψη της π$λης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι!ργ�ς Σε1�ρης, «Bππι�ς Κ�λων$ς», Τετρ�δι
 Γυµνασµ�των ΒA, Bκαρ�ς 1976, σ. 49.

Τ’ αηδ�νια και τα λι�δεντρα
τα σ�ρωσαν 
ι π
λυκατ
ικ�ες

ι �νθρωπ
ι σκ�ρπισαν εµπρ�ς στις µη�αν�ς.
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Στην κ
ρυ"� τ
υ λ�"
υ �να π
υλ�ρι
κ
�τα�ε αγ�ρω�α �ρα την Αθ�να
�λιµ�ντρισε *ανα�λιµ�ντρισε
και τ’ �κ
υσα να λ�ει «Για�
�»
στυλ�ν
ντας τ’ αυτι� τ
υ.

1πειτα ελε�θερ
 µ’ 
λ�ρθη 
υρ�
γλ�κησε κατ� την κατη"�ρα.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε �ρισµ�να σηµε�α τ�υ απ�σπ*σµατ�ς � συγγρα1�ας σ��λι*4ει τη δυσµεν�

εικ$να της σ/γ�ρ�νης π$λης. Π!ς εκ1ρ*4�νται και τι δηλ!ν�υν τα σ�$λια τ�υ
συγγρα1�α;

2. Τι µπ�ρε� να αλλ*5ει στην π$λη για να 'ελτιωθε� η π�ι$τητα 4ω�ς των ανθρ!-
πων;

3. Π�ι�ς ευθ/νεται για την *σ�ηµη $ψη της π$λης, µε '*ση τα κε�µενα τ�υ Eαρ-
παντ�δη και τ�υ Σε1�ρη;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βασιλικ$ς Βασ�λης, «∆/� αν$µ�ι�ι πε4�γρ*1�ι µε κ�ιν� καταγωγ� [Eαρπαντ�δης

και Α5ι!της]», Εντευκτ�ρι
, τ�. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Γαραντ�/δης Ευριπ�δης, «Aπ$ την πραγµατικ� στην α$ρατη π$λη. K�σµ*ς I. Xαρ-

παντ�δης, Mαν�α Π�λεως» ['ι'λι�κρισ�α], Eντευκτ�ρι
, τ�. 26, 1994, σ. 117-119.
Μικ� Μα�ρη, Λ
γ
τε�νικ� πρ�σωπα της Κα��λας, Θεσσαλ�ν�κη, Εντευκτ�ρι� 1990,

σ. 21.
Παγαν$ς Γ. ∆., «K�σµ*ς I. Xαρπαντ�δης, Mαν�α Π�λεως» ['ι'λι�κρισ�α], Γρ�µ-

µατα και Τ��νες, τ�. 72, 1994, σ. 7-12.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ�σµ*ς Ι. Eαρπαντ�δης (1959), Μαν�α π�λεως, Επικαιρ$τητα 1993, σ. 16-18, 38-39.

π¡¢π∞¡√™ ™π∞∆§

�να παλι� µ�νυµα για τ� σ�γ�ρ�ν� κ�σµ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να πρ�'*λ�υµε την αρµ�νικ� σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε τη 1/ση, απ$ τη σκ�πι*
µ*λιστα κ*π�ι�υ π�υ παλαι$τερα θεωρ�θηκε *γρι�ς και απ�λ�τιστ�ς, εν! σ�µερα
µας διδ*σκει $τι, αν � δυτικ$ς *νθρωπ�ς αγαπ�/σε και σε'$ταν τη 1/ση, θα ε��ε
απ�1ευ�θε� η καταστρ�1� τ�υ 1υσικ�/ περι'*λλ�ντ�ς.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αρµ�νικ� σ�/ση ανθρ7π�υ και �6σης
Σε�ασµ�ς τ�υ �υσικ�6 περι��λλ�ντ�ς
Αδια��ρ�α για τ� �υσικ� περι��λλ�ν
Σ6γκρ�υση των π�λιτισµ7ν

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� κε�µεν� τ�υ Ινδι*ν�υ Σι*τλ, η απ*ντησ� τ�υ στ� α�τηµα τ�υ πρ��δρ�υ των Ηνω-
µ�νων Π�λιτει!ν Αµερικ�ς για την αγ�ρ* της γης των Ινδι*νων, πρ�'*λλει την
πλ�ρη δι*σταση δ/� π�λιτισµ!ν γ/ρω απ$ τ� 4�τηµα της σ��σης τ�υ ανθρ!π�υ µε
τη 1/ση. Απ$ τη µια, � πατρ�παρ*δ�τ�ς π�λιτισµ$ς των Ινδι*νων στηρι4$ταν στην
αρµ�νικ� και ισ�ρρ�πηµ�νη σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε τη 1/ση, η �π��α 'ασι4$ταν
στην πεπ��θηση $τι η 1/ση ε�ναι ιερ� και απαρα'�αστη. Απ$ την *λλη, � π�λιτισµ$ς
των λευκ!ν, των κατακτητ!ν της ν�ας ηπε�ρ�υ, εδρ*4εται στην αντ�ληψη της εκµε-
τ*λλευσης της 1/σης µε στ$�� τη 'ελτ�ωση των υλικ!ν $ρων της 4ω�ς τ�υ ανθρ!-
π�υ. � Ινδι*ν�ς Σι*τλ ��ει επ�γνωση της αδυναµ�ας τ�υ να πρ�στατε/σει τη γη τ�υ,
γνωρ�4ει επ�σης τ�ν πρ�σ�ηµατικ$ �αρακτ�ρα τ�υ αιτ�µατ�ς για αγ�ρ* και αντι-
λαµ'*νεται $τι η υπ�ταγ� των Ινδι*νων στη θ�ληση των παν�σ�υρων λευκ!ν ε�ναι
αναπ$1ευκτη. Αντιτ*σσεται $µως στη λ�γικ� της '�ας  µ’ �να κ�ρυγµα ανθρ!πινης
α5ι�πρ�πειας και σε'ασµ�/ της 1/σης. Τ� κε�µεν� τ�υ Ινδι*ν�υ Σι*τλ µ*ς ενδια-
1�ρει, επειδ� απ�δε��τηκε πρ�1ητικ$: �ι πρ�τρ�π�ς τ�υ πρ�ς τ�υς λευκ�/ς να αγα-
π�σ�υν και να σε'αστ�/ν τη γη, σ�µερα γνωρ�4�υµε $τι δεν εισακ�/στηκαν. Αντ�-
θετα, � δυτικ$ς π�λιτισµ$ς της ανε5�λεγκτης εκµετ*λλευσης των 1υσικ!ν π$ρων
και της επι'�λ�ς τ�υ ανθρ!πιν�υ π�λιτισµ�/ στ� 1υσικ$ περι'*λλ�ν �δ�γησε στην
�ικ�λ�γικ� καταστρ�1�, τις συν�πειες της �π��ας 'ι!ν�υµε.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γ�υ�λιαµ Φ!κνερ, «Τ� ελ*1ι», Η αρκ
�δα, µτ1ρ. Βασ�λης Καλλιπ�λ�της, Ε5*ντας

1980, σ. 148-149.
2. Μ�λπω Α5ι!τη, [Η ψυ�� τ�υ νησι�/], Τ
 σπ�τι µ
υ στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ δηλ!νεται περισσ$τερ� η εντελ!ς δια1�ρετικ�

στ*ση των Ινδι*νων απ�ναντι στη 1/ση, σε σ/γκριση µε τη στ*ση των λευκ!ν;
2. Π�ιες συστ*σεις κ*νει � ερυθρ$δερµ�ς στ�υς λευκ�/ς σε περ�πτωση π�υ απ�-

κτ�σ�υν τη γη τ�υ; Π!ς δικαι�λ�γε�ται αυτ$ τ� ενδια1�ρ�ν τ�υ για την τ/�η της
γης;

3. Η 'αθι* συναισθηµατικ� σ��ση της Α5ι!τη µε τ�ν τ$π� της, τη Μ/κ�ν�, µας
θυµ�4ει την αγ*πη τ�υ Σι*τλ για τη γη τ�υ. Βρε�τε �µ�ι$τητες και δια1�ρ�ς στη
συναισθηµατικ� σ��ση των δ/� συγγρα1�ων, τ�υ Ινδι*ν�υ Σι*τλ και της Α5ι!-
τη, µε τ�ν τ$π� τ�υς.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ�ηγ$ς Σι*τλ, Η ν��τα των Ινδι�νων – Λ�γ
ς τ
υ 1855, µτ1ρ. Αλ$η Σιδ�ρη, Hγρα

2000.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ινδι*ν�ς Σι*τλ, «Qνα παλι$ µ�νυµα για τ� σ/γ�ρ�ν� κ$σµ�» (1855 περ�π�υ) [Απ*-
ντηση τ�υ Ινδι*ν�υ 1/λαρ��υ στ� Φραγκλ�ν� Πηρς], µτ1ρ. R�σιµ�ς Λ�ρεντ4*τ�ς,
Τ
 Β�µα, 16.1.1977.

�  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Σ  Κ Α Ι  Η  Φ Υ Σ Η  ñ Π � Λ Η  –  Υ Π Α Ι Θ Ρ � Σ
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ� αν�γνωση, σε επ�πεδ� θεµ�των, κ�ινωνικ�6 πρ��ληµατισµ�6 �
συναισθηµατικ�ς δι�θεσης
Με τ�ν πρ!τ� τρ$π� ���υν �δη �ργανωθε� τα π�ι�µατα των Ν.-Α. Ασλ*ν�-
γλ�υ και Α. Τσακνι*. Η συνδυαστικ� αυτ� αν*γνωση, π�υ µπ�ρε� να πραγ-
µατ�π�ιηθε� στη δι*ρκεια µιας διδακτικ�ς !ρας, στ��ε/ει στην αν*πτυ5η της
συγκριτικ�ς ικαν$τητας, καλλιεργε� τ� αισθητικ$ κριτ�ρι� και πρ�ωθε� την
κριτικ� στ*ση των µαθητ!ν. � δε/τερ�ς τρ$π�ς µπ�ρε� να λειτ�υργ�σει ως
πρ��κταση τ�υ πρ!τ�υ. Μπ�ρ�/µε, π.�., να ανα1ερθ�/µε στ� *σ�ηµ� και
περι�ριστικ$ για τα παιδι* '�ωµα της π$λης, µε α1�ρµ� τη διδασκαλ�α τ�υ
α1ηγ�µατ�ς τ�υ Eαρπαντ�δη � σε συσ�ετισµ$ µε τ� π��ηµα «Τι �παι5α στ�
Λα/ρι�» τ�υ Σα''$π�υλ�υ («Πρ�'λ�µατα της σ/γ�ρ�νης 4ω�ς»). Κε�µενα µε
συνα1� πρ�'ληµατισµ$ υπ*ρ��υν επ�σης στην εν$τητα «�ι 1�λ�ι µας τα
4!α», τα �π��α πραγµατε/�νται τη σ��ση τ�υ ανθρ!π�υ µε τ� υπ$λ�ιπ�
4ωικ$ �ικ�σ/στηµα. � τρ�τ�ς τρ$π�ς µπ�ρε� να ε1αρµ�στε� κατ* την κρ�ση
τ�υ διδ*σκ�ντ�ς, µε σκ�π$ την εναλλαγ� τ�υ /1�υς και της συναισθηµατικ�ς
δι*θεσης π�υ εµπν�ει η λ�γ�τε�ν�α. Qτσι � 1ιλ$λ�γ�ς ��ει τη δυνατ$τητα να
επιλ�5ει π�ι�µατα π�υ πρ�'*λλ�υν την αισι$δ�5η δι*θεση και τη �αρ* της
4ω�ς (Ελ/της – Σαραντ*ρης) � να συνδυ*σει τη διδασκαλ�α τ�υς µε �µ$θεµα
τραγ�/δια π�υ ���υµε συµπεριλ*'ει ως παρ*λληλα κε�µενα.

2. Α*ι�π��ηση παρ�λληλων κειµ/νων
Αν και η διδασκαλ�α παρ*λληλων κειµ�νων α1�ρ* κυρ�ως την Γ’ τ*5η, η
επ�κλησ� τ�υς µπ�ρε� να ε5υπηρετ�σει συ�ν* τ$σ� τ� �ργ� τ�υ διδ*σκ�ντ�ς
$σ� και τη διε/ρυνση τ�υ πρ�'ληµατισµ�/ � της απ$λαυσης των µαθητ!ν
της Β’ Γυµνασ��υ. Γι’ αυτ$ν τ� λ$γ� 1ρ�ντ�σαµε να καταγρ*ψ�υµε � να
παραθ�σ�υµε αρκετ* ενδεικτικ* παρ*λληλα κε�µενα, τα �π��α, κατ* περ�-
πτωση, µπ�ρ�/ν να �ρησιµ�π�ιηθ�/ν στην τ*5η. Θεωρ�/µε πρ�τιµ$τερ� να
α5ι�π�ιηθ�/ν κε�µενα, τα �π��α ε�τε αναδεικν/�υν τη σ��ση αλληλε5*ρ-
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τησης ανθρ!π�υ και 1/σης π�υ �σ�υε κυρ�ως στ� παρελθ$ν (Βρεττ*κ�ς),
ε�τε ανα1�ρ�νται στη στ�ρηση τ�υ 1υσικ�/ περι'*λλ�ντ�ς π�υ 'ι!νει �
*νθρωπ�ς της π$λης (Γκαν*ς). Καλ$ θα �ταν να συσ�ετιστ�/ν αυτ* τα κε�-
µενα µε παρεµ1ερ�ς υλικ$ απ$ την εν$τητα «�ι 1�λ�ι µας τα 4!α» (Qσε,
Σ�υρ�/νης).

3. ∆ιδακτικ� επ/κταση – ∆ηµι�υργ�α κριτικ�ς στ�σης
� καθηγητ�ς µπ�ρε� να αναθ�σει ευρ/τερες ατ�µικ�ς � �µαδικ�ς εργασ�ες,
µερικ�ς απ$ τις �π��ες µπ�ρε� να α1�ρµ!νται απ$ την αν*γνωση εν$ς συγκε-
κριµ�ν�υ κειµ�ν�υ (π.�., µε α1ετηρ�α την παρ*λληλη διδασκαλ�α των π�ιη-
µ*των για τη θ*λασσα [Σαραντ*ρης, Μπ$ρ�ες] �ι µαθητ�ς µπ�ρ�/ν να
συγκεντρ!σ�υν υλικ$ για τ� δια�ρ�νικ$ και διαπ�λιτισµικ$ δεσµ$ των λα!ν
της Μεσ�γε��υ µε τη θ*λασσα, µελετ!ντας εγκυκλ�παιδικ* λ�µµατα, ιστ�ρ�α
π�λιτισµ�/, τ�πικ�ς παραδ$σεις και τ��νη, � καταγρ*1�ντας καθηµεριν�ς
συν�θειες, $πως η διατρ�1�, � ελε/θερ�ς �ρ$ν�ς, �ι ανθρ!πινες σ��σεις κ.*.)
� να ανα1�ρ�νται γενικ$τερα σε θ�µατα σ/γ�ρ�ν�υ κ�ινωνικ�/ πρ�'ληµατι-
σµ�/. Με α1�ρµ� τη διδασκαλ�α τ�υ κειµ�ν�υ �ι µαθητ�ς µπ�ρ�/ν να ε5ετ*-
σ�υν τα αρνητικ* επακ$λ�υθα απ$ την αλ$γιστη αν*πτυ5η και τα κατανα-
λωτικ* πρ$τυπα τ�υ δυτικ�/ π�λιτισµ�/, $πως π.�., την υπερ'�λικ� �ρ�ση
λιπασµ*των στις αγρ�τικ�ς εκτ*σεις γης � την �µ�ι$µ�ρ1η εικ$να των τσιµε-
ντ�υπ$λεων. � κριτικ$ς πρ�'ληµατισµ$ς των µαθητ!ν θα πρ�πει να επεκτα-
θε� στην αρνητικ� επεν�ργεια π�υ ��ει η *σ�ηµη συµπερι1�ρ* τ�υ ανθρ!π�υ
στα 4!α (µε εστ�αση στα πρ�ανα1ερθ�ντα κε�µενα της εν$τητας).

4. Ευρ6τερες δραστηρι�τητες – Aρ�ση επ�πτικ�6 υλικ�6
�ι µαθητ�ς µπ�ρ�/ν να επεκτε�ν�υν σε δι*1�ρες κατευθ/νσεις την πρ$σληψη
τ�υ κειµ�ν�υ. Μπ�ρ�/ν, π.�., να �ργαν!σ�υν µια µικρ� �ρευνα µε σκ�π$ να
συγκρ�ν�υν την παλαι$τερη µε τη σηµεριν� εικ$να τ�υ �ωρι�/, της γειτ�νι*ς
� της π$λης τ�υς και να ε5αγ*γ�υν συµπερ*σµατα σ�ετικ* µε τ� παρελθ$ν
και τ� µ�λλ�ν τ�υ τ$π�υ τ�υς. Τ� ενδια1�ρ�ν τ�υς µπ�ρε� να στρα1ε� στη
1ωτ�γρ*1ιση δι*1�ρων $ψεων τ�υ τ$π�υ τ�υς, να εντ�π�σ�υν, π.�., τη συν/-
παρ5η τ�υ παλαι�/ και τ�υ ν��υ στα κτ�ρια της περι���ς τ�υς. Q�ει ενδια1�-
ρ�ν επ�σης να κινητ�π�ιηθε� η δηµι�υργικ� δι*θεση των µαθητ!ν µε τη �ρ�ση
εναλλακτικ!ν µ�σων διδασκαλ�ας. Η π�ι�τικ� µ�υσικ� και τα µελ�π�ιηµ�να
π�ι�µατα καλλιεργ�/ν τη σ��ση των µαθητ!ν µε τη λ�γ�τε�ν�α. Καλ$ θα �ταν
να εντα�θ�/ν στη διδακτικ� !ρα ως επιστ�γασµα και πρ��κταση της διδα-
σκαλ�ας. Eρ�σιµ� υλικ$ για τη διδασκαλ�α τ�υ µαθ�µατ�ς µπ�ρε�τε να 'ρε�τε
στην εκπαιδευτικ� π/λη τ�υ ΥΠΕΠΘ www.e-yliko.gr.
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ªπ§∆π∞¢∏™ ª∞§∞∫∞™∏™

� Τ�κη-Πλ�	µας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ανε� �τι στα παλαι�τερα �ρ�νια και στ� πλα�σι� της παραδ�σιακ�ς κ�ινων�ας
τ� πρ�τυπ� της αντρικ�ς λε�εντι!ς �ταν συνδεδεµ"ν� α�εν�ς µε τις αναµν�σεις και
τις µ�ρ�"ς τ�υ εθνικ�απελευθερωτικ�$ αγ&να, α�ετ"ρ�υ µε �λα �σα δι"σω'αν την
ιστ�ρικ� µν�µη και την "�ερναν στ� πρ�σκ�νι� της κ�ινωνικ�ς 'ω�ς (παραδ�σια-
κ� ��ρεσι! και λαϊκ� πανηγ$ρι).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αν�µνηση τ�υ ηρωικ� εθνικ� παρελθ�ντ�ς
Λαϊκ� λε�εντι�
Η �θ�ρ� τ�υ �ρ�ν�υ και η δι�ρκεια της µν�µης

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
� Μιλτι!δης Μαλακ!σης γενν�θηκε στην ιερ� π�λη τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ τ� 1909. Απ�
την επ��� των παιδικ&ν τ�υ �ρ�νων, θυµ!ται τη µ�ρ�� τ�υ λε�"ντη ε/αδ"λ��υ τ�υ
Τ!κη-Πλ�$µα να /ε�ωρ�'ει για τη λε�εντι! και τη λαµπερ� τ�υ ��ρεσι!, καθ&ς �ι
αναµν�σεις απ� τ� "νδ�/� ηρωικ� παρελθ�ν της π�λης "µεναν 'ωνταν"ς και ανα-
��ωναν ιδ�ως στα λαϊκ! θρησκευτικ! πανηγ$ρια. Αν και τ� π��ηµα αναπλ!θει µια
πρ�σωπικ� αν!µνηση, �υσιαστικ! δε��νει τις α/�ες και τα πρ�τυπα µιας παραδ�σια-
κ�ς κ�ινων�ας στ� πλα�σι� της �π��ας �,τι σ�µερα �ν�µ!'�υµε λα�γρα�ικ� στ�ι�ε��
�ταν 'ωνταν� ��ωµα π�υ συν"δεε στεν! τ� παρελθ�ν µε τ� παρ�ν. Η λαϊκ� ��ρεσι!,
�ι �ρωες της Επαν!στασης, �ι !γι�ι της �ριστιαν�σ$νης δεν απ�τελ�$ν µ�ν� τ� επ�-
κεντρ� της ιστ�ρικ�ς µν�µης των κατ��κων τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ, αλλ! και συγκρ�τ�$ν
τα σηµε�α αναγν&ρισης της νε�ελληνικ�ς εθνικ�ς ταυτ�τητας, τ�υλ!�ιστ�ν "τσι
�πως αυτ� αναγνωρι'�ταν την επ��� της γρα��ς τ�υ π�ι�µατ�ς. 6λα αυτ! τα ιστ�-
ρικ! και λα�γρα�ικ! στ�ι�ε�α δηµι�υργ�$ν µια π�λ$�ρωµη �ιγ�$ρα τ�υ Τ!κη-
Πλ�$µα, π�υ θυµ�'ει ��υστανελ���ρ�υς τ�υ 'ωγρ!��υ Θε��ιλ�υ. Παρ!λληλα «�
Τ!κη-Πλ�$µας» ε�ναι κι "να πρ�σωπικ� π��ηµα µε διττ� δι!σταση: "νας $µν�ς στην
αντ��� της µν�µης π�υ διατηρε� µ"σα µας �λ�'&ντανες τις ωρα�ες εικ�νες τ�υ
παρελθ�ντ�ς, αλλ! κι "να ελεγε�� για την αµετ!κλητη µ��ρα τ�υ ανθρ&π�υ, να γερν!
και να πεθα�νει. � π�ιητ�ς θυµ!ται τ�ν Τ!κη-Πλ�$µα τρι!ντα τρ�α �ρ�νια µετ! τ�
θ!νατ� τ�υ κι "τσι εµµ"σως αναλ�γ�'εται την αναπ��ευκτη �θ�ρ! και της δικ�ς τ�υ
'ω�ς. Τη διττ� δι!σταση τ�υ π�ι�µατ�ς ("κ�ραση µιας κ�ινωνικ�ς κατ!στασης,
αλλ! και εν�ς καθαρ! πρ�σωπικ�$ �ι&µατ�ς) δε��νει η αλλαγ� τ�υ γραµµατικ�$
πρ�σ&π�υ τ�υ α�ηγητ� στ� τ"λ�ς τ�υ π�ι�µατ�ς: � Τ!κη-Πλ�$µας �ταν � λε�"ντης
τ�υ «Μεσ�λ�γγι�$ µας», αλλ! και � �λι�ς της «αυγ�$λας µ�υ 'ω�ς».
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κωστ�ς Παλαµ!ς, «Τ�υ �ι�λιτ'� τ�υ Μπαταρι! τ� εγκ&µι�», �ι καηµ�� της λιµν�-
θλασσας (1912). �παντα, τ�µ. 5, Μπ�ρης 19723, σ. 184.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σ��λι!στε την αλλαγ� τ�υ γραµµατικ�$ πρ�σ&π�υ στ�υς στ���υς της τελευτα�ας

στρ���ς: «Ω! τ� λε�"ντη τ�υ Μεσ�λ�γγι�$ µας, /τ�ν �λι� της αυγ�$λας µ�υ
'ω�ς».

2. Στ� π��ηµα τ�υ Παλαµ! «Τ�υ �ι�λιτ'� τ�υ Μπαταρι! τ� εγκ&µι�» ανακαλε�ται
απ� τ� παρελθ�ν "να πρ�σωπ� π�υ � π�ιητ�ς γν&ρισε στ� Μεσ�λ�γγι, �π�υ
"'ησε τα παιδικ! τ�υ �ρ�νια. Με δεδ�µ"νη αυτ�ν τη συγγ"νεια αν!µεσα στα
π�ι�µατα τ�υ Μαλακ!ση και τ�υ Παλαµ!, συγκρ�νετε τα δ$� π�ι�µατα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞   
Dγρας Τ"λλ�ς, «Μιλτι!δης Μαλακ!σης, π�ιητ�ς Αθηνα��ς», Κριτικ, τ�µ. 2, Ερµ�ς

1981, σ. 95-136.
Καλλι�πη, Παραδ�σιακ�ς ��ρεσι�ς, Λ$κει�ν των Ελλην�δων, Φερεν�κη 2004.
Μαλακ!σης Μιλτι!δης, Τα Μεσ�λ�γγ�τικα, �ιλ�λ�γικ� επιµ"λεια Γ.Π. Σα���δης,

Ερµ�ς 1995, σ. 41-42.
Ν�α Εστ�α, τ�. 384, 1943.

http://www.snhell.gr/lakeim.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μιλτι!δης Μαλακ!σης (1869-1943), «� Τ!κη Πλ�$µας», Τα Μεσ�λ�γγ�τικα (1920),

Ερµ�ς 1995, σ. 41-42.

¢π∞ª∞¡∆∏™ ∞•πø∆∏™

Η ννα τ�υ Κλ�δ�να

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ανε� �τι η καθηµεριν� 'ω�, �ι ελπ�δες και �ι πρ�σδ�κ�ες των ανθρ&πων στην
παραδ�σιακ� κ�ινων�α συνδ"�νταν στεν! µε τα λαϊκ! "θιµα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Λαϊκ� �θιµα
� γ�µ�ς, τ� �νειρ� κ�θε κ�π�λας
Παιδικ� ��ρσα µε απρ�σµενες συν�πειες
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι�γηµα ανακαλε� αναµν�σεις της νε�τητας τ�υ συγγρα�"α απ� τις πρ�σ�υγι-
κ"ς συν�ικ�ες της µεταπ�λεµικ�ς Κα�!λας και αναπλ!θει τα λαϊκ! "θιµα π�υ συν-
δ"�νται µε τη γι�ρτ� τ�υ Αϊ-Γι!ννη τ�υ Κλ�δ�να. Η κεντρικ� ηρω�δα, η Dννα, ε�ναι
µια ε$πιστη και στερηµ"νη κ�π"λα, κ�ρη Μικρασιατ&ν πρ�σ�$γων, η �π��α ενα-
π�θ"τει, �πως και �ι περισσ�τερες κ�π"λες της ηλικ�ας και τ�υ τ�π�υ της, �λες τις
ελπ�δες για µια καλ$τερη 'ω� στ� µελλ�ντικ� της σ$'υγ�. Η ευπιστ�α της, �τι τ�
"θιµ� τ�υ Κλ�δ�να θα της απ�καλ$ψει την ταυτ�τητα αυτ�$ τ�υ συ'$γ�υ, την
κ!νει ε$κ�λ� θ$µα των νεαρ&ν της γειτ�νι!ς της, �ι �π���ι µε δι!θεση παι�νιδι�$
αλλ! και σκληρ�τητα την ε/απατ�$ν, δηµι�υργ&ντας της πλ!νες ελπ�δες �τι � µελ-
λ�ντικ�ς σ$'υγ�ς της θα ε�ναι κ!π�ι�ς ��$ρναρης. � συγγρα�"ας περιγρ!�ει µε
συµπ!θεια τ�ν κ�σµ� της νε�τητ!ς τ�υ, ν�σταλγ&ντας µια κατ!σταση πραγµ!των
και συµπερι��ρ&ν, εθ�µων και αντιλ�ψεων, �ι �π��ες ως επ� τ� πλε�στ�ν αν�κ�υν
�ριστικ! στ� παρελθ�ν. Παρ!λληλα �µως κρατ! κριτικ� απ�σταση απ� εκε�ν� τ�ν
κ�σµ�, καθ&ς τα σ��λι! τ�υ και η κατ!λη/η της ιστ�ρ�ας �ανερ&ν�υν �τι επρ�κει-
τ� για "ναν κ�σµ� µε !τεγκτ�υς ν�µ�υς απ"ναντι στ�υς αδ$ναµ�υς και στ�υς «αλα-
�ρ�Gσκιωτ�υς». �ι τελευτα�ες �ρ!σεις τ�υ διηγ�µατ�ς υπαιν�σσ�νται �τι η Dννα
αργ�τερα τρελ!θηκε, καθ&ς ε/ακ�λ�$θησε να ε�ναι τ� ε$κ�λ� θ$µα µιας κ�ινων�ας
π�υ δεν απ�δε��ταν τη δια��ρετικ�τητα. Εντ"λει η µ�ρ�� της ε$πιστης Dννας
πρ�καλε� τη συµπ!θεια και τ�ν ��κτ� µας. Με α��ρµ� την κατ!λη/η της Dννας
µπ�ρ�$µε να συ'ητ�σ�υµε µε τ�υς µαθητ"ς για τη συµπερι��ρ! µας απ"ναντι σε
πρ�σωπα ψυ�ικ! διαταραγµ"να.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γι&ργ�ς Σε�"ρης, «Φωτι"ς τ�υ Αϊ-Γι!ννη» [απ�σπασµα], Π�ι�µατα, Hκαρ�ς

197610, σ. 109.
Η µ��ρα µας, !υµ�ν� µ�λ#$ι, δεν µπ�ρε� ν’ αλλ%ει
δεν µπ�ρε� να γ�νει τ�π�τε.
&!υσαν τ� µ�λ#$ι µ�σα στ� νερ� κτω απ� τ’ αστ�ρια κι

ας αν$�υν �ι �ωτι�ς.

Αν µε�νεις γυµν� µπρ�στ στ�ν καθρ��τη τα µεσνυ!τα $λ�πεις
$λ�πεις τ�ν νθρωπ� π�υ περν στ� $θ�ς τ�υ καθρ��τη
τ�ν νθρωπ� µ�σα στη µ��ρα σ�υ π�υ κυ$ερν τ� κ�ρµ� σ�υ,
µ�σα στη µ�να%ι και στη σιωπ� τ�ν νθρωπ�
της µ�να%ις και της σιωπ�ς
κι ας αν$�υν �ι �ωτι�ς.

2. Εµµαν�υ�λ Ρ�Gδης, «Τ� /εστ�$πωµα» (1898), �παντα, τ�µ. 5, �ιλ�λ�γικ� επιµ"-
λεια Dλκης Αγγ"λ�υ, Ερµ�ς 1978, σ. 263-265.

Β Ι Β Λ Ι �  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ � Υ
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∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. �ι µαθητ"ς µπ�ρ�$ν να α�ηγηθ�$ν εµπειρ�ες, περιστατικ! � να συλλ"/�υν πλη-

ρ���ρ�ες για δι!��ρα λαϊκ! "θιµα, µερικ! απ� τα �π��α επι�ι&ν�υν µ"�ρι σ�µε-
ρα, �πως τα κ�υ�"τα στ� δ�σκ� τ�υ γ!µ�υ, τα �ν�µατα στ� γ��!κι της ν$�ης, η
�αν�υρ�πιτα κ.!.

2. Τ�σ� τ� δι�γηµα τ�υ Α/ι&τη �σ� και τ� π��ηµα τ�υ Σε�"ρη �ασ�'�νται στ�
λαϊκ� "θιµ� τ�υ Αϊ-Γι!ννη τ�υ Κλ�δ�να. Συγκρ�νετε τ�ν τρ�π� και εντ�π�στε τις
δια��ρ"ς µε τις �π��ες τα δ$� κε�µενα α/ι�π�ι�$ν τ� λαϊκ� "θιµ�.

3. Κ�ιν� στ�ι�ε�� αν!µεσα στα διηγ�µατα τ�υ Α/ι&τη και τ�υ Ρ�Gδη απ�τελε� η
�!ρσα των νεαρ&ν εις �!ρ�ς αδ$ναµων ανθρ&πων. Π�ιες δυσ!ρεστες συν"πειες
"��υν �ι �!ρσες και π�ια στ!ση κρατ! απ"ναντι σ’ αυτ"ς � εν�λικ�ς πλ"�ν α�η-
γητ�ς-συγγρα�"ας;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βασιλικ�ς Βασ�λης, «∆$� αν�µ�ι�ι πε'�γρ!��ι µε κ�ιν� καταγωγ� [Lαρπαντ�δης

και Α/ι&της]», Εντευκτ�ρι�, τ�. 33, 1995-1996, σ. 19-21.
Κα$λα. Μια π�λη στη λ�γ�τε!ν�α, επιλ�γ� κειµ"νων ∆ιαµαντ�ς Α/ι&της, Μετα��µι�

2002.
Μικ" Μα�ρη, Λ�γ�τε!νικ πρ�σωπα της Κα$λας, Εντευκτ�ρι� Θεσ/ν�κης, 1990, σ.

22-23.
Παγαν�ς Γ. ∆., «∆ιαµαντ�ς Α/ι&της, *�$εργα µε µ�λι», Γρµµατα και Τ�!νες, τ�.

72, 1994, σ. 7-12.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ιαµαντ�ς Α/ι&της (1942), «Η Dννα τ�υ Κλ�δ�να», *�$εργα µε µ�λι, Νε�"λη 1994,
σ. 9-20: 15-20.

°πøƒ°√™ πø∞¡¡√À

Να ’σαι καλ�, δ�σκαλε!

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να πρ�κληθε� τ� ενδια�"ρ�ν των µαθητ&ν για τα πρ�ϊ�ντα τ�υ λαϊκ�$ µας π�λιτι-
σµ�$ και να διατυπ&σ�υν απ�ψεις για την α/�α της παρ!δ�σης. Να �ανε� �τι η
τ!/η, αν δ�θ�$ν στ�υς µαθητ"ς τα κατ!λληλα ερεθ�σµατα, µπ�ρε� να λειτ�υργ�σει
ως συλλ�γικ�ς �&ρ�ς &στε τα παιδι! να γνωρ�σ�υν και να αγαπ�σ�υν τη λαϊκ�
λ�γ�τε�νικ� δηµι�υργ�α, η �π��α σ�µερα αντιµετωπ�'εται µε επι�$λα/η και υπ�τι-
µ!ται λ�γω τ�υ αστικ�$ τρ�π�υ 'ω�ς.

Λ Α � Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Α)*α-περι�ρ�νηση τ�υ λαϊκ� π�λιτισµ�
Απ�κ�π�-γνωριµ*α των µαθητ+ν µε τ� λαϊκ� π�λιτισµ�
Μαθητικ� π�νηρι� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ� δι�γηµα αυτ� � α�ηγητ�ς υι�θετε� τ� �λ"µµα εν�ς "�η��υ µαθητ�, � �π���ς περι-
γρ!�ει την εµπειρ�α τ�υ απ� τη διδασκαλ�α και τη γενικ�τερη παρ�υσ�α τ�υ �ιλ�λ�-
γ�υ τ�υ. Ε�ναι καλ� να πληρ���ρηθ�$ν �ι µαθητ"ς �τι τ� δι�γηµα περι"�ει π�λλ!
αυτ��ι�γρα�ικ! στ�ι�ε�α, α��$ � Ιω!νν�υ θ�τευσε στη Μ"ση Εκπα�δευση και ασ��-
λ�θηκε µε τη συγκ"ντρωση και µελ"τη των δηµ�τικ&ν τραγ�υδι&ν. Τα παιδι! τ�υ
�ωρι�$ στ� �π��� 'ει � α�ηγητ�ς ενθ�υσι!'�νται µε τ�ν καθηγητ� π�υ τ�υς εµπν"ει
σε�ασµ� για την παρ!δ�ση, αντ�θετα � α�ηγητ�ς νι&θει κ!πως µει�νεκτικ!, γιατ� εν&
�ι συµµαθητ"ς τ�υ «/"ρανε τη ρ�'α τ�υς», � �δι�ς δεν �/ερε «�$τε τ�ν παππ�$ τ�υ».

Αν και τ� σ$ντ�µ� αυτ� δι�γηµα πρωτ�δηµ�σιε$τηκε τ� 1979, µπ�ρ�$µε να θεω-
ρ�σ�υµε �τι καταγρ!�ει µια πραγµατικ�τητα π�υ ισ�$ει και σ�µερα: �ι µαθητ"ς τ�υ
Γυµνασ��υ αντιµετωπ�'�υν τη λαϊκ� παρ!δ�ση µε επι�$λα/η � και υπ�τ�µηση. Αυτ�
��ε�λεται στ� γεγ�ν�ς �τι τα κυρ�αρ�α στ� αστικ� κ�ινωνικ� περι�!λλ�ν αισθητικ!
πρ�τυπα ε�ναι εντελ&ς δια��ρετικ! και κυρ�ως /εν��ερτα. � α�ηγητ�ς στ� δι�γη-
µα ε�ναι µαθητ�ς π�υ πρ�"ρ�εται απ� την Αθ�να, αλλ! �ρ�σκεται για µια σ��λικ�
�ρ�νι! σε κ!π�ι� επαρ�ιακ� Γυµν!σι�, λ�γω της µετ!θεσης τ�υ πατ"ρα τ�υ, π�υ
ε�ναι δηµ�σι�ς υπ!λληλ�ς. Μας ε/ιστ�ρε� λ�ιπ�ν την πρ�σπ!θεια εν�ς ν"�υ �ιλ�λ�-
γ�υ π�υ αγαπ! τ� λαϊκ� π�λιτισµ� να µεταδ&σει την αγ!πη τ�υ αυτ� στα παιδι!.
Mτσι τα παιδι! ανακαλ$πτ�υν �τι αυτ� π�υ µ"�ρι �τες αγν��$σαν και υπ�τιµ�$σαν
µπ�ρε� να γ�νει πηγ� ��ι µ�ν� γν&σης και αισθητικ�ς απ�λαυσης, αλλ! και να ανα-
νε&σει και να εµπλ�υτ�σει τη σ�"ση τ�υς µε !τ�µα µεγαλ$τερης ηλικ�ας.

Τ� δι�γηµα �ασ�'εται στην αντ�θεση αν!µεσα στην Αθ�να και στην ελληνικ�
επαρ��α. Εν& δηλαδ� τ� µεγ!λ� αστικ� κ"ντρ� "�ει απ�κ�πε� εντελ&ς απ� τ� λαϊκ�
π�λιτισµ�, στις µικρ"ς π�λεις � στην $παιθρ� η επανασ$νδεση µε τ� λαϊκ� π�λιτισµ�
�σως ε�ναι ε�ικτ�, αν τ� σ��λικ� και τ� κ�ινωνικ� περι�!λλ�ν δ&σει στα παιδι! τα
σ�ετικ! ερεθ�σµατα. Στ� δι�γηµα πρ��!λλεται η αντ�ληψη �τι, αν � εκπαιδευτικ�ς
αγαπ! τ�ν π�λιτισµ�, µπ�ρε� να µεταδ&σει την αγ!πη αυτ� και στ�υς µαθητ"ς τ�υ.
Η τελευτα�α �ρ!ση τ�υ διηγ�µατ�ς, µ"σα σε εισαγωγικ!, ε�ναι µετ"ωρη, εκ�"ρεται
απ� τ�ν &ριµ� α�ηγητ�, � �π���ς γνωρ�'ει τη µελλ�ντικ� "κ�αση των πραγµ!των,
�τι δηλαδ� η µεγ!λη π�λιτε�α α��µ�ι&νει �ριστικ! τα παιδι! της, κρατ&ντας τα
µακρι! απ� τ� λαϊκ� π�λιτισµ�.

� �ιλ�λ�γ�ς τ�υ διηγ�µατ�ς, ε�αρµ�'�ντας τις αρ�"ς τ�υ «σ��λε��υ εργασ�ας»,
�"ρνει τα παιδι! σε επα�� µε τ� περι�!λλ�ν, µε σκ�π� την κ�ινωνικ�π��ησ� τ�υς.
Η πρ�σωπικ�τητ! τ�υ διαγρ!�εται καθαρ! µ"σα απ� τις δραστηρι�τητες και τη
διδακτικ� µεθ�δ�λ�γ�α τ�υ, αλλ! και απ� την ελα�ρ! ειρωνικ� επ�πλη/η στ�ν
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«π�νηρ�» µαθητ
-α�ηγητ
. Η απλ
 καθηµεριν
 γλ�σσα, � αδι�ρατα µελαγ��λικ�ς
και ειρωνικ�ς τ�ν�ς, η πρ���ρικ�τητα της α�
γησης και η στ��αστικ
 δι�θεση τ�υ
α�ηγητ
, γνωρ�σµατα π�υ �αρακτηρ���υν τ� �ργ� τ�υ Ιω�νν�υ, µπ�ρ��ν να επιση-
µανθ��ν και στ� συγκεκριµ�ν� κε�µεν�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   ––   ¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ªª ∞∞ ∆∆ √√ ¶¶ √√ ππ ∏∏ ™™ ∏∏ ™™
�λλη Αλε"��υ, Μια µ�ρα στ� Γυµν�σι� [παιδικ� θ�ατρ�], Καστανι�της 2003.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. ∆ια%�στε τη δε�τερη παρ�γρα�� τ�υ α�ηγ
µατ�ς και ε"ηγ
στε τι ενν���µε

�ταν µιλ�µε για τ� «λαϊκ� µας π�λιτισµ�».
2. Γιατ� �ι µαθητ�ς �νιωσαν �τι �λα �σα γν�ρι�αν 
ταν «�νας θησαυρ�ς κρυ��ς και

αλ�γ�ριαστ�ς»;
3. Πρ�σπαθ
στε να περιγρ�ψετε την πρ�σωπικ�τητα τ�υ καθηγητ
, κ�ν�ντας

ανα��ρ�ς σε συγκεκριµ�να σηµε�α τ�υ διηγ
µατ�ς.
4. ∆ια%�στε την τελευτα�α παρ�γρα��. Π�ι�ς µιλ� και σε π�ια �ρ�νικ
 στιγµ
 ανα-

��ρεται;

Για να αναπτυ�θε� η πρ�τη διαθεµατικ
 δραστηρι�τητα τ�υ %ι%λ��υ τ�υ µαθητ
,
δ�ν�νται η διε�θυνση και τα στ�ι�ε�α επικ�ινων�ας τ�υ Κ�ντρ�υ Σ�ντα"ης τ�υ Ιστ�-
ρικ�� Λε�ικ�� της Ν�ας Ελληνικ�ς Γλ�σσας της Ακαδηµ�ας Αθην�ν: Συγγρ�� 129
και Βασιλε��υ ∆�πλα 1, Αθ
να, τηλ. 210 9344806, και τ�υ Κ�ντρ�υ �ρευνας της
Ελληνικ
ς Λα�γρα��ας: στην �δια διε�θυνση, τηλ. 210 93 44 811, http://www. academy
ofathens.gr/keel/.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ�γης Γι�ργ�ς, «Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ», Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα��α, τ�µ. 3, Σ�κ�λης

1992, σ. 150-225.
∆ρ�υκ�π�υλ�ς <ρης, «�να υπ�θετικ� “Αναγνωστικ� Λ�γ�τε�ν�ας” µε κε�µενα τ�υ

Γι�ργ�υ Ιω�νν�υ απ�κλειστικ�», Ν�α Παιδε�α, τ�. 37, 1986, σ. 144-151.
—, Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ. $νας �δηγ%ς για την αν�γνωσ� τ�υ, Ειρµ�ς 1992.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1762, 2003 [α�ι�ρωµα στ� δηµ�τικ� τραγ��δι].
& Παρατηρητ�ς, τ�. 8, 1988.
Τα δηµ�τικ� µας τραγ��δια, επιµ�λεια Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ, Ερµ
ς 1994.
Φιλ%λ�γ�ς, τ�. 43, <ν�ι"η 1986.
� http://www.snhell.gr//lakeim.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ (1927-1985), «Να ’σαι καλ�, δ�σκαλε!» (1979), Ε��)ων και µη,
Κ�δρ�ς 19988, σ. 139-142.
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¡π∫√™ ∂°°√¡√¶√À§√™

� Καραγκι��ης. �να ελληνικ� θ�ατρ� σκι�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς �ασικ! στ�ι�ε�α για την πρ�"λευση, τα �αρακτηριστικ!,
την αισθητικ� και κ�ινωνικ� λειτ�υργ�α τ�υ ελληνικ�$ θε!τρ�υ σκι&ν, τ�υ Καρα-
γκι�'η, π�υ ε/ακ�λ�υθε� µ"�ρι σ�µερα να ε�ναι ιδια�τερα αγαπητ�ς στα παιδι!.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Πρ��λευση τ�υ Καραγκι�0η
∆ια��ρ�ς τ�υ απ� τ� τ�υρκικ� θ�ατρ� σκι+ν
8αρακτηριστικ� της ελληνικ�τητας τ�υ Καραγκι�0η
Αισθητικ� και κ�ινωνικ� λειτ�υργ*α τ�υ

∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πρωτ�δηµ�σιευµ"ν� στ� περι�δικ� Λωτ�ς (τ�. 6, 1969), τ� σ$ντ�µ� δ�κ�µι� τ�υ
σηµαντικ�$ υπερρεαλιστ� π�ιητ� και 'ωγρ!��υ Ν�κ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ "�ει ως
θ"µα τ�υ τ� ελληνικ� θ"ατρ� σκι&ν, τ�ν Καραγκι�'η, παρ�υσι!'�ντας �ασικ!
στ�ι�ε�α για την /ενικ� πρ�"λευσ� τ�υ, τις δια��ρ"ς τ�υ απ� τ� τ�υρκικ� θ"ατρ�
σκι&ν, τα ιδι!'�ντα �αρακτηριστικ! τ�υ ελληνικ�$ Καραγκι�'η, την αισθητικ� και
κ�ινωνικ� λειτ�υργ�α τ�υ. Τ� δ�κ�µι� τ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ εντ!σσεται σε µια επ���
πρ�σληψης τ�υ Καραγκι�'η, π�υ �αρακτηρ�'εται απ� δ$� γνωρ�σµατα: α�εν�ς �τι
� Καραγκι�'ης δεν αντιµετωπ�'εται πια µε επι�$λα/η � και υπ�τ�µηση, α�ετ"ρ�υ
�τι γνωρ�'ει τ�σ� την απ�δ��� τ�υ ευρ$τερ�υ κ�ιν�$ �σ� και τ� ενδια�"ρ�ν των
ειδικ&ν µελετητ&ν. Τ� δ�κ�µι� τ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ δεν ε�ναι �"�αια η µελ"τη εν�ς
ειδικ�$ τ�υ θε!τρ�υ σκι&ν, αλλ! η εκλαϊκευτικ�, ωστ�σ� τεκµηριωµ"νη και σ��α-
ρ�, πρ�σ"γγιση εν�ς ευα�σθητ�υ θεατ� και λ!τρη τ�υ Καραγκι�'η, π�υ �λ"πει τ�
ελληνικ� θ"ατρ� σκι&ν µε τη διττ� µατι! τ�υ 'ωγρ!��υ και τ�υ π�ιητ�. Απ� τη
διττ� αυτ� σκ�πι!, τ�ν Εγγ�ν�π�υλ� ενδια�"ρει ιδ�ως να αναδε�/ει εκε�να τα στ�ι-
�ε�α π�υ ε��αν ως απ�τ"λεσµα την α��µ��ωση τ�υ /"ν�υ πρ�τ$π�υ, τ�ν εγκλιµατι-
σµ� τ�υ στ� ελληνικ� π�λιτισµικ� περι�!λλ�ν και εντ"λει την αν!δει/η τ�υ Καρα-
γκι�'η σε "να γν�σι� και πηγα��, π�λ$ αγαπητ� πρ�ϊ�ν τ�υ νε�ελληνικ�$ λαϊκ�$
π�λιτισµ�$. Mνα κα�ρι� τ"τ�ι� στ�ι�ε�� ε�ναι η λειτ�υργ�α τ�υ Καραγκι�'η ως θεα-
τρικ�$ εκπρ�σ&π�υ «της λαϊκ�ς ψυ��ς, των λαϊκ&ν τ!σεων και διαθ"σεων, των
λαϊκ&ν π�θων και επιθυµι&ν». Απ� αυτ�ν τη σκ�πι!, τ� δ�κ�µι� τ�υ Εγγ�ν�π�υ-
λ�υ για τ�ν Καραγκι�'η µπ�ρε� να συνδεθε� µε !λλα δ�κιµιακ! κε�µενα �ασικ&ν
π�ιητ&ν της γενι!ς τ�υ 1930, τα �π��α αν"δει/αν και επανα/ι�λ�γησαν εκ�ρ!σεις
τ�υ νε�ελληνικ�$ λαϊκ�$ π�λιτισµ�$, �πως τα Απ�µνηµ�νε#µατα τ�υ Στρατηγ�$
Μακρυγι!ννη (Σε�"ρης) και τ� 'ωγρα�ικ� "ργ� τ�υ λαϊκ�$ και πλ!νητα 'ωγρ!-
��υ Θε��ιλ�υ (Ελ$της).
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γι&ργ�ς Σε�"ρης, «Mνας Mλληνας – � Μακρυγι!ννης» (1943), ∆�κιµ�ς, τ�µ. 1,

Hκαρ�ς 19845, σ. 228-263.
2. �δυσσ"ας Ελ$της, «� 'ωγρ!��ς Θε��ιλ�ς. Υστερ�γρα��» (1967), Αν�ι!τ

!αρτι, Hκαρ�ς 19964, σ. 312-316.
3. Λ&ρενς Ντ!ρρελ, «Καραγκι�'ης, � λαϊκ�ς �ρωας», Κ�ρκυρα. Η σπηλι τ�υ

Πρ�σπερ�υ. �δ�ιπ�ρικ� τ�υ τ�π��υ και της ατµ�σ�αιρας της Κ�ρκυρας, µτ�ρ.
Π!ν�ς Καραγι&ργ�ς, Mκδ�ση ∆�µ�υ Κερκυρα�ων, Θεσσαλ�ν�κη �.�., σ. 63-77.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Βρε�τε πληρ���ρ�ες και εικαστικ� υλικ� για τις π�ικ�λες µ�ρ�"ς τ�υ θε!τρ�υ π�υ
αναπτ$�θηκαν σε δι!��ρα µ"ρη τ�υ κ�σµ�υ, π.�. κ�µ"ντια ντελ !ρτε, θ"ατρ� τ�υ
δρ�µ�υ, θ"ατρ� Ν�, παντ�µ�µα, κ�υκλ�θ"ατρ�. Συγκρ�νετε αυτ"ς τις µ�ρ�"ς λαϊκ�ς
τ"�νης µε τ�ν Καραγκι�'η.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γραµµατ!ς Θ�δωρ�ς, Fantasyland. Θ�ατρ� για παιδικ� και νεανικ� κ�ιν�, Τυπωθ�-

τω 1996.
Γιαγι!νν�ς Απ., Γιαγι!νν�ς Αρ. και ∆αγκλ�ς Ι., � κ�σµ�ς τ�υ Καραγκι�1η, τ�µ.

1-2, Ερµ�ς 1977.
Θ�ατρ� σκι0ν και Εκπα�δευση, επιµ"λεια Β.∆. Αναγνωστ�π�υλ�ς, Καστανι&της

2003.
Κι�υρτσ!κης Γι!ννης, Πρ���ρικ� παρδ�ση και �µαδικ� δηµι�υργ�α. Τ� παρ-

δειγµα τ�υ Καραγκι�1η, Κ"δρ�ς 1983.
Κ�ταρ�δης Ν�κ�ς Γ., Μνθ�ς Αθηνα��ς. Φιγ�#ρες και σκηνικ τ�υ θετρ�υ σκι0ν,

Βι�λι�ραµα 2003.
Σπαθ!ρης Σωτ�ρης, Αυτ�$ι�γρα��α και η τ�!νη τ�υ Καραγκι�1η, Dγρα 1992.

http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
http://www.snhell.gr/lakeim.html

µµ II ¡¡ ∆∆ ∂∂ √√   ––   CC DD -- RR OO MM   
Α�ι"ρωµα στ�ν Ευγ"νι� Σπαθ!ρη, στη σειρ! εκπ�µπ&ν «Η ιστ�ρ�α των �ρ�νων
µ�υ», ΕΤ1, 12.12.2003.
CD-ROM: Η µαγε�α τ�υ θετρ�υ σκι0ν, Καστανι&της 2001.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς Εγγ�ν�π�υλ�ς (1910-1985), � Καραγκι�1ης. &να ελληνικ� θ�ατρ� σκι0ν,
OΥψιλ�ν 1980, σ. 14-26.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. ∆ραµατ�π��ηση
�ι µαθητ�ς ε
κ�λα µπ�ρ�
ν να αναλ���υν ρ�λ�υς γ
ρω απ� α) τη σ��λικ�
�ω� σε παλαι�τερες επ���ς, µ�σα απ� τ� κε�µεν� τ�υ Ιω�νν�υ � τ� πρ�τειν�-
µεν� παρ�λληλ� τ�υ (Αλε���υ), �) τη στ�λ�, γ) την αναπαρ�σταση εθ�µων, δ)
τ� θ�ατρ� σκι!ν.

2. Σ�γκριση
�ι µαθητ�ς διαθ�τ�υν σε µεγ�λ� �αθµ� πρ�σωπικ� αντ�ληψη των σ
γ�ρ�νων
επι�ι!σεων της ελληνικ�ς παρ�δ�σης, µπ�ρ�
ν, π.�., να συγκρ�ν�υν την ε�ρ-
ταστικ� ατµ�σ#αιρα αν�µεσα στα παλαι�τερα και στα σ
γ�ρ�να τ�πικ�
πανηγ
ρια. Μπ�ρ�
ν επ�σης να αντιπαρα��λ�υν παλι� και ν�α πρ�τυπα
�ω�ς, π.�. � Τ�κη-Πλ�
µας �ταν τ� πρ�τυπ� για τ� παιδ� Μαλακ�ση, τι συµ-
�α�νει �µως στην επ��� µας;

3. Α�ηγηµατ�λ�γ�α
Τα πε�� κε�µενα της εν�τητας µας δ�ν�υν την ευκαιρ�α να εισαγ�γ�υµε τ�υς
µαθητ�ς σε �ασικ�ς �νν�ιες της α#ηγηµατ�λ�γ�ας. Με α#�ρµ� τ� κε�µεν� τ�υ
Ιω�νν�υ µπ�ρ�
µε να επισηµ�ν�υµε τ� ε�δ�ς, τη λειτ�υργ�α και τις τε�νικ�ς
της α#�γησης, εν! µε α#�ρµ� τ� κε�µεν� τ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ µας δ�νεται η
ευκαιρ�α να ανα#ερθ�
µε στην ιδιαιτερ�τητα τ�υ δ�κιµιακ�
 λ�γ�υ. *ρ�σιµ�ι
�δηγ�� σε αυτ� τ� εγ�ε�ρηµα µπ�ρ�
ν να σταθ�
ν τ� Λε�ικ� λ�γ�τε�νικν
�ρων και τ� πρ!τ� µ�ρ�ς απ� τ� �ι�λ�� τ�υ Κ!στα Μπαλ�σκα, �εν�γηση στη
νε�ελληνικ� πε��γρα��α. Θεωρ�α – Ιστ�ρ�α – Συγγρα�ε�ς – Κε�µενα – Ερµη-
νε�α, Μετα��µι� 2004.

4. Ευρ�τερες δραστηρι�τητες
α. Αν��νευση των πρ�σωπικ!ν ενδια#ερ�ντων και της στ�σης �ω�ς π�υ υι�-

θετ�
ν �ι σ
γ�ρ�ν�ι ν��ι. /ρευνα για τ� π!ς αντιλαµ��ν�νται την ελληνι-
κ� παρ�δ�ση � π!ς συµµετ���υν �ι �δι�ι σε αυτ�ν.

�. 1λλες �ψεις τ�υ λαϊκ�
 µας π�λιτισµ�
 (5ωγρα#ικ�, �ικ�τε�ν�α κ.�.).
Εκπαιδευτικ�ς επισκ�ψεις στ� Μ�υσε�� Ελληνικ�ς Λαϊκ�ς Τ��νης (Κυδα-
θηνα�ων 17, Πλ�κα, τηλ. 210 3229031), Κ�ντρ� Λαϊκ�ς Τ��νης και Παρ�δ�-
σης ∆�µ�υ Αθηνα�ων (Α. *ατ�ηµι��λη 6, Πλ�κα, τηλ. 210 3243972) κ.�.

γ. Η σηµεριν� ελληνικ�, ευρωπαϊκ� και π�λυπ�λιτισµικ� #υσι�γνωµ�α της
�!ρας και τ�υ λα�
 µας.

5. ∆ιαδ�κτυ�
Στην εκπαιδευτικ� π
λη τ�υ ΥΠΕΠΘ (www.e-yliko.gr) θα �ρε�τε µια διδακτικ�
πρ�ταση για ανασ
νθεση δηµ�τικ!ν τραγ�υδι!ν, π�υ σ�εδ�ασε και υλ�π��η-
σε η Ιω�ννα Ηλι�π�
λ�υ, #ιλ�λ�γ�ς και επιµ�ρ#!τρια στην α�ι�π��ηση των
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Λ Α � Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

Τε�ν�λ�γι&ν Πληρ���ρ�ας και Επικ�ινων�ας. �ι µαθητ"ς καλ�$νται να ανα-
συνθ"σ�υν, µ"σα απ� σκ�ρπι�υς δεκαπεντασ$λλα��υς στ���υς π�υ τ�υς δ�ν�-
νται, "να δηµ�τικ� τραγ�$δι. Με αυτ� τ�ν ευ�!ριστ� γι’ αυτ�$ς πειραµατισµ�
µπ�ρ�$ν "µπρακτα να πρ��ληµατιστ�$ν και να καταν��σ�υν την �ργ!νωση
και τη λειτ�υργ�α τ�υ δηµ�τικ�$ τραγ�υδι�$: α) τη σειρ! των στ��ων �) τ�
θ"µα, την πλ�κ�, τα πρ�σωπα γ) τη γλ&σσα. M�ει ενδια�"ρ�ν να �ρησιµ�π�ι�-
σ�υµε αυτ� τ�ν εναλλακτικ� τρ�π�, εκσυγ�ρ�ν�'�ντας τ� πνε$µα των διδα-
κτικ&ν µεθ�δων στ� δι�γηµα τ�υ Ιω!νν�υ.

[ 3 1 ]
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¶∂ƒ§ ª¶∞∫

Η µ�να

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ανε� �τι η µητ�ρα απ�τελε� τ� επ�κεντρ� της �ικ�γενειακ�ς �ω�ς, ε�ναι τ� πρ�-
σωπ� π�υ �!ι µ�ν� πρ�σ��ρει στα "λλα µ�λη της �ικ�γ�νειας µε την ακ"µατη �ρ�-
ντ�δα της για την κ"λυψη των υλικ%ν τ�υς αναγκ%ν, αλλ" και τα στηρ��ει συναι-
σθηµατικ".

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µ�να ως πρ	τυπη µρ�� και ι ενδικγενειακ�ς σ��σεις
Γυναικε�ες ασ�λ�ες στην παραδσιακ� αγρτικ� κινων�α
Κινωνικ	ς ρ	λς των ηλικιωµ�νων 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ�σπασµα απ� τ� µυθιστ�ρηµα της Περλ Μπακ περιγρ"�ει µια συνηθισµ�νη
µ�ρα µιας µητ�ρας στην Κ�να στις αρ!�ς τ�υ εικ�στ�* αι%να. Η µητ�ρα ε�ναι τ�
�υσιαστικ� κ�ντρ� και � µ�!λ�ς της �ικ�γενειακ�ς �ω�ς. Σε �λη τη δι"ρκεια της
µ�ρας �!ι µ�ν� �ρ�ντ��ει τ�ν "ντρα, τα παιδι" και τη δ*στρ�πη ηλικιωµ�νη πεθε-
ρ" της, αλλ" και εργ"�εται �/ω απ� τ� σπ�τι, σε αγρ�τικ�ς εργασ�ες. Παρ" τη συνε-
!� σωµατικ� καταπ�νησ� της και τις αντ�/�ες �ικ�ν�µικ�ς συνθ�κες, δε !"νει στιγ-
µ� τ� κ�υρ"γι�, την καλ� δι"θεση και την πηγα�α καλ�σ*νη της. Στ� µυθιστ�ρηµα
της Μπακ η µ"να ε�ναι µια αρ!ετυπικ� µ�ρ��, �υµωµ�νη µε τη γη, η �π��α λειτ�υρ-
γε� επ"νω της ως �υσικ�ς ν�µ�ς. Απ�λυτα ταγµ�νη στ� �υσικ� πρ��ρισµ� της, π�υ
ε�ναι να γενν" και να µεγαλ%νει τα παιδι" και να υπηρετε� την �ικ�γ�νει" της, γνω-
ρ��ει και εµπιστε*εται τ� �υσικ� ν�µ� της γ�ννησης και της �θ�ρ"ς κ"θε ανθρ%πι-
ν�υ �ντ�ς. Η Μπακ παρ�υσι"�ει επ�σης τη µ"να ως ε/ιδανικευµ�νη µ�ρ��, καθ%ς
η καλ�σ*νη της επεκτε�νεται και στ� ευρ*τερ� κ�ινωνικ� περι0"λλ�ν της. Με δεδ�-
µ�νη την αλλαγ� των επ�!%ν και, ως �να σηµε��, των κ�ινωνικ%ν πρ�τ*πων, η εικ�-
να της µ"νας π�υ παρ�υσι"�ει η Μπακ θα µπ�ρ�*σε να θεωρηθε� /επερασµ�νη,
υπ"ρ!�υν ωστ�σ� αρκετ" στ�ι!ε�α αυτ�ς της εικ�νας π�υ επι0ι%ν�υν και στη σ*γ-
!ρ�νη κ�ινων�α, πρ�σαρµ�σµ�να 0�0αια στις δια��ρετικ�ς σηµεριν�ς συνθ�κες
τ�σ� τ�υ τρ�π�υ �ω�ς �σ� και της σ*νθεσης της �ικ�γ�νειας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   
∆ιδ% Σωτηρ��υ, Ματωµ�να ��µατα (1962), Κ�δρ�ς 200075, σ. 11-16.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Παρακ�λ�υθ�στε πρ�σεκτικ" τις καθηµεριν�ς δραστηρι�τητες της µ"νας και

ανα�ερθε�τε ειδικ�τερα σε �σες σ"ς �α�ν�νται πι� κ�υραστικ�ς.
2. Η µ"να αγαπ" και !α�ρεται τη �ω�. Σε π�ια σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ �α�νεται αυτ�

η δι"θεσ� της; Απ� π�* αντλε� τη δ*ναµη και τη �ωτικ�τητ" της;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
http://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/
http://www.nobel.se/literature/laureates/1938/

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Περλ Μπακ (1892-1973), Η µ
να [απ�σπασµα], µτ�ρ. Κ%στας Κυρια��ς, Π"πυρ�ς
1996, σ. 23-27.

∞¡¡∞ ºƒ∞¡∫

Απ� τ	 ηµερ	λ�γι	 της �ννας Φρανκ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς τις σκ�ψεις και τ�υς πρ�0ληµατισµ�*ς µιας συν�µ�λικ�ς
τ�υς, η �π��α, παρ" την απ�σταση των ε/�ντα περ�π�υ !ρ�νων, κατ�γραψε στ�
πρ�σωπικ� ηµερ�λ�γι� της µια εικ�να της ψυ!�σ*νθεσης και των �ικ�γενειακ%ν
της σ!�σεων, π�υ ελ"!ιστα απ�!ει απ� εκε�νη των σηµεριν%ν ε��0ων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σ��ση µε τη µητ�ρα και τν πατ�ρα
Ανταγωνιστικ�ς σ��σεις αν�µεσα στα αδ�ρ�ια
Τ ηµερλ	γι ως συνµιλ�α τυ ε���υ µε τν εαυτ	 τυ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� ηµερ�λ�γι� της �ννας Φρανκ δεν �!ει τ�σ� την α/�α εν�ς λ�γ�τε!νικ�* κειµ�-
ν�υ �σ� τη σηµασ�α µιας αυθεντικ�ς µαρτυρ�ας. Πρ�κειται για τ� ηµερ�λ�γι� εν�ς
κ�ριτσι�* π�υ 0ρ�σκεται στ� µετα�!µι� πρ�ς την ε�η0ε�α και �σως γιν�ταν µια π�λ*
καλ� συγγρα��ας, αν δεν ε�!ε π�σει θ*µα της πι� παρ"λ�γης θηριωδ�ας τ�υ εικ�-
στ�* αι%να, της γεν�κτ�ν�ας των Ε0ρα�ων. Στ� συγκεκριµ�ν� απ�σπασµα η >ννα,
µε α��ρµ� τ� περιστατικ� εν�ς ασ�µαντ�υ κα0γ" µε την αδερ�� της, καταγρ"�ει
τις σκ�ψεις της για τη σ!�ση µε την αδερ��, τη µητ�ρα και τ�ν πατ�ρα της. Αυτ�
π�υ κυρ�ως την πρ�0ληµατ��ει ε�ναι η ασυµ�ων�α της µε τ� !αρακτ�ρα και τη
στ"ση της  µητ�ρας της, η �π��α την εµπ�δ��ει να επικ�ινων�σει µα�� της. Γενικ"

� Ι Κ � Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ  Σ 	 Ε Σ Ε Ι Σ
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ε�ναι καλ� να επισηµανθε� �τι �ι σκ�ψεις της >ννας γ*ρω απ� τ� γ�νεϊκ� ρ�λ�
παρ�υσι"��υν µια ασυν�θιστη ωριµ�τητα, η δι"θεσ� της �µως !αρακτηρ��εται απ�
συ!ν�ς ψυ!�λ�γικ�ς µεταπτ%σεις. Η σ!�ση µε τ�ν πατ�ρα της ε�ναι καλ*τερη, ωστ�-
σ� η >ννα νι%θει �τι και απ� τ�ν πατ�ρα της δε 0ρ�σκει τη συναισθηµατικ� στ�ρι-
/η π�υ θα περ�µενε. Η >ννα εντ�λει νι%θει απ�/ενωµ�νη στ� εσωτερικ� της �ικ�-
γ�νει"ς της, διαπιστ%νει �τι �ι δικ�� της δεν την καταλα0α�ν�υν και δεν της δ�ν�υν
τη σηµασ�α π�υ της α/��ει. Αυτ� η πικρ� διαπ�στωση την ωθε� να ε/�µ�λ�γηθε� τις
σκ�ψεις της στ� ηµερ�λ�γι� της, τ� �π��� αναλαµ0"νει τ� ρ�λ� εν�ς σιωπηρ�*
συν�µιλητ� π�υ ενθαρρ*νει και στηρ��ει τη µ�να/ι" της. Τ� επιλεγµ�ν� κε�µεν� της
>ννας Φρανκ µπ�ρε� να διδα!τε� συγκριτικ" µε απ�σπ"σµατα απ� τ� µυθιστ�ρη-
µα Τα ψ
θινα καπ�λα της Μ. Λυµπερ"κη, στ� �π��� επ�σης αναδεικν*εται η ε�η-
0ικ� ψυ!�λ�γ�α µ�σα απ� τα καθηµεριν" συµ0"ντα τ�υ �ικ�γενειακ�* 0��υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   
Φραντς Κ"�κα, Γρ
µµα στ�ν πατ�ρα, µτ�ρ. Φα�δων Καλαµαρ"ς, Νε��λη 1996, σ. 7-9.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π%ς αντιλαµ0"νεστε τ� ν�ηµα της �ρ"σης: «Για µ�να η µητ�ρα µ�υ δεν ε�ναι

π"ντα “η µητ�ρα” κι �τσι αναγκ"��µαι να εκπληρ%σω αυτ� τ� ρ�λ� µ�νη µ�υ»;
2. Γνωρ���ντας την τραγικ� ιστ�ρ�α της >ννας Φρανκ, π%ς ερµηνε*ετε τη �ρ"ση

«τελικ" /αναγυρ��ω π"ντα αυτ�µατα στ� Ηµερ�λ�γι� µ�υ, π�υ ε�ναι για µ�να η
αρ!� και τ� τ�λ�ς…»;

3. Συγκρ�νετε την εικ�να της µητ�ρας της Φρανκ µε την εικ�να τ�υ πατ�ρα στ� κε�-
µεν� τ�υ Κ"�κα.

4. ∆ια0"στε τ� 0ι0λ�� Λ
θ�ς, κ�ριε Ν�ιγκερ, Πατ"κης 19938 της Λ�της Π�τρ�0ιτς-
Ανδρ�υτσ�π�*λ�υ, µεγ"λ� µ�ρ�ς τ�υ �π���υ �!ει ηµερ�λ�γιακ� !αρακτ�ρα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αγ"θη Γεωργι"δ�υ, «Κε�µενα για τη µητ�ρα: µικρ� συµ0�λ� στη διδασκαλ�α τ�υ

παρ"λληλ�υ λ�γ�τε!νικ�* κειµ�ν�υ», Φιλ�λ�γικ!, τ!. 89, 2004, σ. 23-28.
www.anneFrank.nl/
www.anneFrank.com/

Σ!ετικ" µε τ� α�ηγηµατικ� ε�δ�ς τ�υ Ηµερ�λ�γ��υ µπ�ρε�τε να συµ0�υλευτε�τε τ�
ειδικ� α�ι�ρωµα τ�υ περι�δικ�* Η λ�"η, τ!. 59-60, 1986 (περιλαµ0"ν�νται κε�µενα
των Τ. Σιν�π�υλ�υ, Γ. Τσαρ�*!η, Γ. Θε�τ�κ", Α. Eιντ, Β. Γ�υλ� κ.".).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
>ννα Φρανκ (1929-1945), Τ� ηµερ�λ�γι� της �ννας Φρανκ, µτ�ρ. Γι"ννης Γ. Θωµ�-
π�υλ�ς, Μ�νωας 200014, σ. 62-65.

Β Ι Β Λ Ι $  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ $ Υ
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ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ §Àª¶∂ƒ∞∫∏

�ι Κυριακ�ς στη θ�λασσα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα�� µε την /�ν�ιαστη ατµ�σ�αιρα των εκδρ�µ%ν µιας
"λλης επ�!�ς, �τσι �πως τις ανακαλε� στη µν�µη της και τις α�ηγε�ται µια εν�λικη
πια γυνα�κα, π�υ ν�σταλγε� τ� ευτυ!ισµ�ν� εκε�ν� �ικ�γενειακ� παρελθ�ν.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η �αρ� και η γλυκι� αν�µνηση της )�νιαστης ε�η�ικ�ς *ω�ς
$ικγενειακ�ς σ��σεις και πρ�λ�µατα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
�ι τρεις αδερ��ς π�υ περιγρ"�ει στ� µυθιστ�ρηµ" της η Λυµπερ"κη 0ρ�σκ�νται στ�
µετα�!µι� αν"µεσα στην ε�η0ε�α και την ενηλικ�ωση. ∆ιαν*�υν µ"λιστα τ� δ*σκ�λ�
στ"δι� της ε�η0ε�ας 0ι%ν�ντας τ� σ�0αρ� �ικ�γενειακ� πρ�0ληµα τ�υ !ωρισµ�*
των γ�νι%ν τ�υς. Ωστ�σ� �ι καλ�καιριν�ς διακ�π�ς τ�υς και, συγκεκριµ�να στ� απ�-
σπασµα, �ι εκδρ�µ�ς µε τ�ν πατ�ρα και τ� θε�� τ�υς τις Κυριακ�ς στη θ"λασσα απ�-
τελ�*ν αν�µελες, /�ν�ιαστες στιγµ�ς, µακρι" απ� τα πρ�0λ�µατα της καθηµεριν�τη-
τας. � ευρ*τερ�ς �ικ�γενειακ�ς !%ρ�ς, � θε��ς και τα /αδ�ρ�ια, συµµετ�!ει "µεσα
στη �ω� των τρι%ν αδερ�%ν, �τσι �πως συν�0αινε γενικ�τερα στις �ικ�γ�νειες των
µεταπ�λεµικ%ν !ρ�νων. �ι εκδρ�µ�ς στη θ"λασσα ε�ναι στιγµ�ς πλ�ρ�υς "�εσης
των κ�ριτσι%ν στην απ�λαυση της �*σης και στιγµ�ς αν"δυσης της κρυµµ�νης
ακ�µη θηλυκ�τητ"ς τ�υς. Η θηλυκ�τητα αυτ� 0ι%νεται 0�0αια µακρι" απ� τα αγ�-
ρια, λ�γω των αυστηρ%ν ηθ%ν της επ�!�ς, και τα πρ%τα σκιρτ�µατ" της τα τρ�α
κ�ρ�τσια δεν µπ�ρ�*ν παρ" να τα µ�ιρ"��νται µετα/* τ�υς. Τ� κ*ρι� ενδια��ρ�ν
στ� µυθιστ�ρηµα της Λυµπερ"κη �γκειται στ� γεγ�ν�ς �τι η σκ�πι" της α��γησης
ταλαντε*εται αν"µεσα στην /�ν�ιαστη ��η0η π�υ �ει και την %ριµη γυνα�κα π�υ
θυµ"ται και ν�σταλγε�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Λ�ων Τ�λστ�ι, «Τι "νθρωπ�ς �ταν � πατ�ρας µ�υ», Παιδικ
 �ρ�νια, Ε&η'ικ


�ρ�νια, µτ�ρ. Βασ�λης Ντιν�π�υλ�ς, Βι0λι�πωλε��ν της Εστ�ας 1995.
2. Μαν�λης Πρατικ"κης, «Ως π�ρα τ� δ�ντρ� της �ικ�γ�νειας», Α&ηµ�να !συ�α

στη �λ�η (1999). Π�ι!µατα, Μετα�!µι� 2003, σ. 219.

Τ� κ�κκιν��ωµα �&εγγε απ�δια&�τιστα 
&ων�.
Μ�λις &α*νεται ε*�αν µε λιν
 κι αργ�συρτα
&�ρ�µατα της π
�νης Κρ!τες 
γγελ�ι απ�συρθε*.
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(Για µια στιγµ!, κ
τω κ
τω, µ�υ &
νηκε ε*δα να
ισι�ν�υνε τη �λ�η τα σαντ
λια τ�υς.)
0 Πατ�ρας και � Ν*κ�ς π�ντε µπ��κλες µικρ�ς
"ανθ��λης αδερ&�ς και η 1λσα µπ�υσ�υλ
 σα
συννε&
κι µ�σα στις µυρτι�ς.
Εµ�να 
γρια µελ*σσια �λ��να κ
τω απ� 
την κρ�µαση νερ�ν µε υδρ�&ιλα &ιτ*λια
να µε σ�ρνει τ� µυστ!ρι�.
Η θε*α Θεαν!, η πικρ! 
µπελ�ς, γιαλ� γιαλ�
πετρ�'�λ
 τα στε*ρα σ�ννε&α3 τ’ αδ�σπ�τα π�ιµα*νει
π�νθη. Η Μ
να 'ι�λετι
 µεταγλ�ττι4ε πετ��µενα,
και τ�τε 
νεµ�ι σγ�υρ�* κ�ντ*ν�υ� µε καλ
µια
ευ�δια4αν τ� �ωρα&
κι µας.
Απ� κρυ&
 περ
σµατα µας κ�*τα4αν, �λ� µας
κ�*τα4αν �ι πεθαµ�ν�ι µας. Μ�υ &
νηκε 
κ�υσα
τ� γ�λι� τ�υς. Και στρ�&�ντας µια ν��τα ατλ
4ι
π*σω, πλ
ι σε στεκ
µενα νερ
, τ’ αµ*λητα στρατε�µατα.
Με σαντ
λια &αγωµ�να π�υ ισι�νανε
τ� ��µα µας παρ
στεκαν �ι απ�κ�µµ�νες ε&εδρε*ες.
Γυ
λι4αν ως π�ρα τα νερ
.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ δια�α�νεται η γυναικε�α ψυ!�λ�γ�α της α�ηγ�-

τριας και των αδερ�%ν της;
2. Π�ια πρ�0λ�µατα �δ�γησαν στ� !ωρισµ� τ�υς γ�νε�ς της Κατερ�νας;
3. Σε �ρισµ�να σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ η α�ηγ�τρια κρ�νει τ�υς ανθρ%π�υς και τ�ν

κ�σµ� µε αντ�ληψη πι� %ριµη απ� εκε�νη της ε�η0ικ�ς ηλικ�ας της. Συ!ν" δια-
πιστ%νει �τι στ� !ρ�ν� π�υ γρ"�ει τις ε�η0ικ�ς αναµν�σεις της �ι απ�ψεις και
τα συναισθ�µατ" της �!�υν αλλ"/ει σε σ!�ση µε την επ�!� π�υ 0�ωνε τα γεγ�-
ν�τα. Σκε�τε�τε και εσε�ς �να περιστατικ� π�υ συν�0η σε σας � στ�υς ��λ�υς-
συµµαθητ�ς σας και σας δυσαρ�στησε στ� παρελθ�ν, εν% σ�µερα, π�υ τ� ανα-
λ�γ��εστε µε ψυ!ραιµ�α και ωριµ�τερη κρ�ση, σας κ"νει να νι%θετε δια��ρετικ"
συναισθ�µατα. Συ�ητ�στε τ� θ�µα µε ��λ�υς � πρ�σωπα της �ικ�γ�νει"ς σας και
ε/ηγ�στε τ�υς λ�γ�υς π�υ σας �καναν να αλλ"/ετε απ�ψεις και δι"θεση.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Καστριν"κη Αγγ�λα, «Τ� �νειρ� τ�υ τα/ιδι�* στα Ψ
θινα καπ�λα της Μαργαρ�τας

Λυµπερ"κη», Μν!µη Ελ�νης Τσαντσ
ν�γλ�υ, Θεσσαλ�ν�κη 1998, σ. 367-386.
Μπαλ"σκας Κ%στας, «Τα ψ"θινα καπ�λα της Μαργαρ�τας Λυµπερ"κη», Τα"*δι µε

τ� κε*µεν�, Επικαιρ�τητα 1990, σ. 122-131.
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Σα!�νης Απ�στ�λ�ς, Ν��ι πε4�γρ
&�ι, Βι0λι�πωλε��ν της Εστ�ας 19843, σ. 74-82.
Φαρ�ν�υ-Μαλαµατ"ρη Γεωργ�α, «Μαργαρ�τα Λυµπερ"κη», Η µεταπ�λεµικ! πε4�-

γρα&*α, τ�µ. 5, Σ�κ�λης 1988, σ. 129-177.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μαργαρ�τα Λυµπερ"κη (1919), Τα ψ
θινα καπ�λα (1974) [απ�σπασµα], Κ�δρ�ς
198519, σ. 46-50.

¡∞∑πª Ãπ∫ª∂∆

Ναν	�ρισµα στ	 γι	 µ	υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να µελετ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να ασυν�θιστ� ναν�*ρισµα και να παρακ�λ�υθ�σ�υν
π%ς �ραµατ��εται � πατ�ρας τ� µ�λλ�ν τ�υ γι�υ τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µρ��, τ περιε�	µεν και  ρ	λς τυ νανυρ�σµατς
$ι συµ�λισµ� τυ πι�µατς, ι ηθικ�ς α)�ες και τα 	νειρα τυ πατ�ρα για τ
γι

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� ασυν�θιστ� αυτ� ναν�*ρισµα απευθ*νει � πατ�ρας στ� "ρρωστ� παιδ� τ�υ, µε
την επιθυµητ� διαµεσ�λ"0ηση της µητ�ρας («Η µ"να τ�υ γι�υ µ�υ �τσι θα ’θελα να
τ�ν ναν�υρ�σει»). �ι πρ%τες τρεις στρ���ς τ�υ ναν�υρ�σµατ�ς παρατηρ�*µε �τι
συνδ��νται στεν" µε τη �*ση (σ*νδεση π�λ* συνηθισµ�νη και στα δηµ�τικ" ναν�υ-
ρ�σµατα) και, ειδικ�τερα, την τρικυµισµ�νη θ"λασσα (π�υ συµ0�λ��ει τις δυσκ�λ�ες
της �ω�ς), την �π��α � γι�ς-καπετ"νι�ς διασ!��ει µε τ� καρ"0ι τ�υ. Τ� υπ�λ�ιπ�
π��ηµα ανα��ρεται σε συγκεκριµ�νες ηθικ�ς α/�ες της κ�ινωνικ�ς �ω�ς, π�υ �
πατ�ρας πρ�σδ�κ" �τι θα διακρ�ν�υν τ� γι� τ�υ (γν%ση, �µ�ρ�ι", π�στη, σταθερ�-
τητα, τ�λµη και αγωνιστικ�τητα). Γεµ"τ�ς απ� αυτ�ς τις καλ�ς ελπ�δες � πατ�ρας
πρ�0"λλει την εικ�να τ�υ γι�υ τ�υ στ� µ�λλ�ν και τ�ν �αντ"�εται σαν π�λ*πλευ-
ρ�, δηµι�υργικ� και πρωτ�π�ρ� "νθρωπ�: "��0� σαν θαλασσιν�, γν%στη της *λης,
τ�υ πνε*µατ�ς και της τ�!νης. Τ� ναν�*ρισµα τ�υ πατ�ρα �!ει λ�γ�τε!νικ� υ��
(εικ�νες, παρ�µ�ι%σεις, συµ0�λισµ�*ς), µακρ�πν�� �ραµα και πρ�τρεπτικ� *��ς
π�υ ανταπ�κρ�νεται απ� τη µια µερι" στις πρ�σωπικ�ς επιθυµ�ες τ�υ πατ�ρα και
απ� την "λλη στις συναισθηµατικ�ς αν"γκες π�υ �αντ"�εται �τι θα �!ει � γι�ς τ�υ:
ηθικ� εγκαρδ�ωση και ψυ!ικ� συµπαρ"σταση π�υ κ"θε γ�ν�ας θα �θελε να πρ�-
σ��ρει στ� παιδ� τ�υ.

� Ι Κ � Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ  Σ 	 Ε Σ Ε Ι Σ
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. ∆ηµ�τικ", «Να µ�υ τ� π"ρεις, *πνε µ�υ» και «Κ�ιµ�σ�υ αστρ�» στα Κ.Ν.Λ. της

Γ’ Γυµνασ��υ.
2. Να��µ 	ικµ�τ, «Ναν�*ρισµα Ι», Π�ι!µατα, µτ�ρ. Γ. Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 1963, σ. 86.

Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ
Τ�ν �πν� &�ρνω σ�υ απ� κ!πων µ�ν�π
τια
Τι πρ
σινες κληµαταρι�ς τα κασταν
 σ�υ µ
τια
Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ

και στ’ αγγελ��δια να γελ
ει η ψυ�!
ν
νι µ�υ, εσ�.

Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ
Τ�ν �πν� &�ρνω σ�υ απ’ τ�υ π�ντ�υ τ�ν α&ρ�
7πν� πλατ� και δρ�σερ�, σα µ�λισσας ��ρ� αλα&ρ�
Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ

κ
τω απ’ τ8 αν�µ�υ τ� λευκ� παν*
ν
νι µ�υ, εσ�.

Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ
Τ�ν �πν� &�ρνω απ’ αστ�ρια µακριν

7πν� γλαυκ�µαυρ� σε �ρ�µατα 'ελ��δινα
Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ

στ� πρ�σκε&
λι σ�υ η καρδι
 µ�υ "αγρυπνε*
ν
νι µ�υ, εσ�.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. ∆ια0"στε συγκριτικ" τα δηµ�τικ" ναν�υρ�σµατα, τ� ανθ�λ�γηµ�ν� ναν�*ρισµα

τ�υ 	ικµ�τ και τ� π��ηµα της ∆. 	ριστ�δ�*λ�υ «Για �να παιδ� π�υ κ�ιµ"ται»
(«Η 0ι�π"λη – Τ� αγωνιστικ� πνε*µα τ�υ ανθρ%π�υ»), µε στ�!� να εντ�π�σετε
τα κ�ιν" στ�ι!ε�α και τις δια��ρ�ς τ�υς.

2. ∆ια0"στε συγκριτικ" τα δ*� ναν�υρ�σµατα τ�υ 	ικµ�τ και πρ�σπαθ�στε να
ε/ηγ�σετε τ�υς λ�γ�υς της µεγ"λης δια��ρ�π��ησης π�υ παρ�υσι"�ει τ� �να
απ� τ� "λλ�.

3. Γνωρ�στε καλ*τερα την π��ηση τ�υ Να��µ 	ικµ�τ ακ�*γ�ντας τα π�ι�µατ" τ�υ
Γρ
µµατα στην αγαπηµ�νη (1983), π�υ µετ��ρασε � Γι"ννης Ρ�τσ�ς, µελ�π��ησε
και τραγ�*δησε � µ�υσικ�συνθ�της Μ"ν�ς Λ�I��ς.

4. Ακ�*στε �να "λλ� π�ιητικ� ναν�*ρισµα τ�υ Ισπαν�* Φεντερ�κ� Γκαρθ�α
Λ�ρκα, µετα�ρασµ�ν� απ� τ� Ν�κ� Γκ"τσ� και µελ�π�ιηµ�ν� απ� τ� Μ"ν�
	ατ�ιδ"κι, στ� δ�σκ� τ�υ Ματωµ�ν�ς γ
µ�ς (1974).

Β Ι Β Λ Ι $  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ $ Υ
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ρ�τσ�ς Γι"ννης, «Παρατηρ�σεις στ� �ργ� τ�υ Να��µ 	ικµ�τ», στ� Να��µ 	ικµ�τ,

Π�ι!µατα, πρ�λ�γ�ς και απ�δ�ση Γι"ννης Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 19778, σ. 7-20.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Να��µ 	ικµ�τ (1902-1963), «Ναν�*ρισµα στ� γι� µ�υ», Τ� ερωτευµ�ν� σ�ννε&�,
µτ�ρ. Jρα Σα00αIδ�υ, Kψιλ�ν 1983, σ. 120-121.

� Ι Κ � Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ  Σ 	 Ε Σ Ε Ι Σ
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

Τα κε�µενα της εν�τητας συνθ�τ�υν δι"��ρ�υς τ*π�υς της παλι"ς και της νε�-
τερης �ικ�γ�νειας και, σε καµι" περ�πτωση, δεν ανα��ρ�νται σε �να πρ�τυπ�
µ�ντ�λ� �ικ�γενειακ�ς �ω�ς.
Π�ρα απ� τ�ν κ�ιν� θεµατικ� τ�υς "/�να, τ�υς �ικ�γενειακ�*ς δεσµ�*ς, τα
κε�µενα !αρακτηρ���νται απ� ετερ�κλητες ιδε�λ�γικ�ς αντιλ�ψεις, αισθητικ�
και κ�ινωνικ� πρ�0ληµατισµ�, "ρα και π�ικ�λες δυνατ�τητες πρ�σληψης απ�
τ�υς µαθητ�ς. Επισηµα�ν�υµε επ�σης �τι µπ�ρ�*ν να συσ!ετιστ�*ν µε τη
θεµατ�λ�γ�α της εν�τητας «Παλαι�τερες µ�ρ��ς �ω�ς».

1. Τ-πι και µετασ�ηµατισµ� της ικγ�νειας
Τα ανθ�λ�γηµ�να κε�µενα συνδυ"��υν δι"��ρ�υς τ*π�υς �ικ�γ�νειας (αγρ�-
τικ�-παραδ�σιακ�: Μπακ/αστικ�-δια��ρ�π�ιηµ�ν�: Φρανκ, Λυµπερ"κη). Τα
κε�µενα µπ�ρ�*ν να διδα!τ�*ν µε κριτ�ρι� τ�υς µετασ!ηµατισµ�*ς τ�υ πρω-
ταρ!ικ�* πυρ�να της �ικ�γ�νειας (τρ�π�ς �ω�ς, ρ�λ�ι, κ�ινωνικ� ε/�λι/η) � µε
αν"θεση ευρ*τερων εργασι%ν στ�υς µαθητ�ς (σ*γκριση παραδ�σιακ�ς και
σ*γ!ρ�νης ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας, συνεκτικ�� δεσµ�� και κ�ινωνικ�ς ρ�λ�ς των
µελ%ν της �ικ�γ�νειας, εργα��µενη µητ�ρα κ.".). Αρκετ" απ� αυτ" συνδιαλ�-
γ�νται µε κε�µενα απ� την εν�τητα «Παλαι�τερες µ�ρ��ς �ω�ς», και ιδια�τερα τ�
π��ηµα τ�υ Λ. Mανθ�π�υλ�υ και τ� πε�� της ∆. Σωτηρ��υ, �π�υ �!ει ενδια��-
ρ�ν να παρακ�λ�υθ�σ�υν �ι µαθητ�ς τις συνθ�κες ενηλικ�ωσης τ�υ παιδι�*.

2. Θετικ�-αρνητικ� πρ	τυπα
Με επ�κεντρ� τ� ρ�λ� της µητ�ρας (Μπακ, Φρανκ) µπ�ρ�*µε να συ�ητ�σ�υ-
µε µε τ�υς µαθητ�ς τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ���υν �ι µικρ�� τη συµπερι��ρ"
των µεγ"λων, αλλ" και να πρ�σδι�ρ�σ�υµε τ� θεµελιακ� ρ�λ� τ�υ µητρικ�*
πρ�τ*π�υ. Με επ�κεντρ� την ε�η0ικ� ψυ!�λ�γ�α των κ�ριτσι%ν (Φρανκ,
Λυµπερ"κη) µπ�ρ�*µε να ανα�ερθ�*µε σε πρ�σωπικ�ς (αδερ�ικ� αντι�η-
λ�α) και σε ευρ*τερες (διαλυµ�νη �ικ�γ�νεια) πτυ!�ς δι"��ρων �ικ�γενεια-
κ%ν πρ�0ληµ"των. Με αυτ� την �πτικ� γων�α µπ�ρ�*µε επ�σης να συσ!ετ�-
σ�υµε τα παραπ"νω κε�µενα µε κε�µενα απ� τις εν�τητες «Η 0ι�π"λη – Τ�

enotita C0063 4/11/2005 12:50 ÌÌ ™ÂÏ›‰·41



Β Ι Β Λ Ι $  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ $ Υ

[ 4 2 ]

αγωνιστικ� πνε*µα τ�υ ανθρ%π�υ», «Πρ�0λ�µατα της σ*γ!ρ�νης �ω�ς»,
ιδια�τερα τα κε�µενα των J. Αλε/��υ και Ε. Μ�ρρις.

3. Τρ�τη ηλικ�α
Μελετ%ντας τη σ!�ση ν*�ης-πεθερ"ς (Μπακ) µπ�ρ�*µε να ευαισθητ�π�ι�-
σ�υµε τ�υς µαθητ�ς απ�ναντι σε αυτ� την, κ"πως ανενεργ� στην επ�!� µας,
0αθι" συναισθηµατικ� σ!�ση µε τα ηλικιωµ�να µ�λη της �ικ�γ�νειας.
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∫.¶. ∫∞µ∞º∏™

Στην εκκλησ	α

°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

Τ’ �σπρ� �ωκλ�σι 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνειδητ�π�ι�σ�υν �ι µαθητ�ς �τι �ι τελετ�υργ!ες της εκκλησ!ας και η ελλη-
ν�ρθ�δ�#η παρ$δ�ση συνδ��νται µε την ιστ�ρικ� συν�%εια και πρ�σδι�ρ!&�υν
σηµαντικ$ τη νε�ελληνικ� π�λιτισµικ� ταυτ�τητα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
�ριστιανικ	 θρησκεα και �νδ��� ελληνικ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν
�ριστιαν�σ�νη και νε�ελληνικ�ς λαϊκ�ς ��ς και π�λιτισµ�ς 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Αν και δια(�ρ�υν µετα#) τ�υς, τα δ)� σ)ντ�µα π�ι�µατα τ�υ Κα*$(η και τ�υ
Ρ!τσ�υ �%�υν ως κ�ιν� θ�µα τ�υς τ� στεν� δεσµ� τ�υ %ριστιανισµ�), τ�σ� ως θρη-
σκευτικ�ς π!στης �σ� και ως π�λιτιστικ�) θεσµ�), µε τ�ν ελληνισµ�. Η *ασικ� τ�υς
δια(�ρ$ �γκειται στη δια(�ρετικ� σκ�πι$ απ� την �π�!α θεωρε!ται η θρησκευτικ�
τ�υς συνε!δηση. / Κα*$(ης εκδηλ0νει τη θρησκευτικ� τ�υ συνε!δηση απ� τη σκ�-
πι$ εν�ς λ�γι�υ πρ�σ0π�υ, η παιδε!α τ�υ �π�!�υ *ασ!στηκε στη µακρα!ωνη ελλη-
νικ� παρ$δ�ση, εκθει$&ει τη µεγαλ�πρ�πεια και τη λαµπρ�τητα εν�ς επ!σηµ�υ και
επι*λητικ�) �ρθ�δ�#�υ να�). / να�ς αυτ�ς ανακαλε! στη µν�µη τ�υ τ�ν «�νδ�#�
Βυ&αντινισµ�», καθ0ς ε!ναι γνωστ� �τι στην περ!�δ� τ�υ Βυ&αντ!�υ � δεσµ�ς κρ$-
τ�υς και εκκλησ!ας �ταν ιδια!τερα στεν�ς. / Ρ!τσ�ς πρ�σεγγ!&ει τη λαϊκ� θρησκευ-
τικ�τητα απ� τη σκ�πι$ εν�ς λ�γ�τ�%νη π�υ θ�λησε να λειτ�υργ�σει ως εκ(ραστ�ς
συλλ�γικ0ν κυρ!ως αντιλ�ψεων και πρ�σδ�κι0ν. / π�ιητ�ς εστι$&ει την πρ�σ�%�
τ�υ σε �να (τω%ικ� και λιτ� #ωκλ�σι, πρ�*$λλ�ντ$ς τ� ως αναπ�σπαστ� στ�ι%ε!�
της ελληνικ�ς ()σης και ως �ργανικ� κ�µµ$τι της &ω�ς και της θρησκευτικ�τητας
των λαϊκ0ν ανθρ0πων. /ι δ)� αυτ�ς δια(�ρετικ�ς θεωρ�σεις της σ%�σης τ�υ %ρι-
στιανισµ�) µε τ�ν ελληνισµ� ε!ναι (ανερ� �τι συµπληρ0ν�υν η µ!α την $λλη. Καλ�
ε!ναι �ι µαθητ�ς να πρ�σ�#�υν τ� δια(�ρετικ� εκ(ραστικ� κ0δικα των δ)� π�ιη-
τ0ν, τη λιτ� και κυρι�λεκτικ� %ρ�ση της γλ0σσας στ� π�!ηµα τ�υ Κα*$(η και την
πυκν� µετα(�ρικ�τητα της π�ιητικ�ς γλ0σσας τ�υ Ρ!τσ�υ, η �π�!α �µως στηρ!&ε-
ται σε πραγµατικ$ στ�ι%ε!α.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ν!κ�ς Καρ�)&�ς, «Η �ρθ�δ�#!α», � υπν�σακκ	ς (1964). Π	ιµατα, τ�µ. 1, :καρ�ς

1993, σ. 176.

Γλυκ� π	υ ε�ναι τ	 σκ	τ�δι στις εικ�νες των πρ	γ�νων
�µωµα ��ρια µεταληπτικ�
Ρ	��α π	υ τ’ �δρα�εν η γαλνη και δεν γνωρ��	υν �νεµ	
Βαθι� τ	 ελ�ησ	ν απ’ τ	υς �υλ	υς #ρ��	υς
Τα µ�τια σαν καρπ	� ευωδ�τ	ι.
Κι 	 ψ�λτης 	λ�σωµ	ς ανε#α�νει στ	 πλατ�νι της 'ωνς
Καηµ�νε κ�σµε
Θυµ�αµα η γαλ��ια 	σµ κι 	 καπν�ς ασηµ�νι	ς,
Κερ� να στ��ει 	λ	�να στα παιδ�π	υλα
Καηµ�νε κ�σµε
Σα #γα�ν	υν-ω �αρ� πρ*τη-µε τ	 Ευαγγ�λι	 και µε τις λαµπ�δες
Κ’ �στερα η µεγ�λη �αρ� να συντρ	'ε�	υν τ’ �για.
� παπα-Γι�ννης τυλιγµ�ν	ς τ’ �σπρ	 τ	υ 'ελ�νι
Καλ�ς πατ�ρας και καλ�ς παππ	�ς µε τ	 σιρ�κ	 στη γενει�δα
/ρ�νια αι*νες �ρ�νια και νι�τα π	υ ’�ει η 	µ	ρ'ι�.

2. /δυσσ�ας Ελ)της, «Στις Κυκλ$δες», Εκ τ	υ πλησ�	ν (1998). Π	�ηση, :καρ�ς 2002,
σ. 601.

Στις Κυκλ�δες 	ι µικρ�ς εκκλησ�ες α'θ	ν	�ν και λ�µπ	υν �πως τα #�τσαλα.
Αλλ	� π	υθεν� �ριστιαν	� δεν ε'�νηκαν π	τ� τ�σ	 ειδωλ	λ�τρες. Και ε�ναι µε
τ	 µ�ρ	ς τ	υς 	 Θε�ς.

3. Μ�λπω Α#ι0τη, Τ	 σπ�τι µ	υ, Κ�δρ�ς 1986, σ. 12-17.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ια στ�ι%ε!α της ελλην�ρθ�δ�#ης θρησκευτικ�ς παρ$δ�σης τ�ν!&�νται ιδια!-

τερα στα π�ι�µατα τ�υ Κα*$(η και τ�υ Ρ!τσ�υ; Τι διαπιστ0νετε απ� µια πρ�-
%ειρη σ)γκριση αν$µεσ$ τ�υς για τη θρησκευτικ� συνε!δηση και τις αισθητικ�ς
πρ�τιµ�σεις των δ)� π�ιητ0ν;

2. Π�ιες εντυπ0σεις για τ� θρησκευτικ� συνα!σθηµα των Ελλ�νων σ$ς δηµι�υρ-
γ�)ν τα τρ!α παρ$λληλα κε!µενα;

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ.Π. Κα*$(ης (1863-1933), «Στην εκκλησ!α» (1912), Π	ιµατα, (ιλ�λ�γικ� επιµ�-
λεια Γ.Π. Σα**!δης, τ�µ. 1, :καρ�ς 198315, σ. 48.
Γι$ννης Ρ!τσ�ς (1909-1993), «Τ’ $σπρ� #ωκλ�σι» (1968), ∆εκα	�τ* λιαν	τρ�γ	υδα
της πικρς πατρ�δας, Κ�δρ�ς 1973, σ. 13.
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°ƒ∏°√ƒπ√™ •∂¡√¶√À§√™

Κ�π�ια �ριστ��γεννα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να (ανε! � πρ�σδι�ριστικ�ς ρ�λ�ς π�υ �%ει η τ�πικ� παρ$δ�ση στ�ν τρ�π� &ω�ς,
στ�ν π�λιτισµ� και στη διαµ�ρ(ωση της θρησκευτικ�ς συνε!δησης τ�υ ανθρ0π�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Θρησκευτικ	 γι�ρτ	
Τ�πικ� �θιµα και πατρ�παρ�δ�τες συν	θειες
Εσωτερικ	 µεταν�στευση και συναισθηµατικ� δεσµ� µε την ιδιατερη πατρδα  

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Απ� τ� 1896 � Γρηγ�ρι�ς Eεν�π�υλ�ς αν�λα*ε τ� µεγαλ)τερ� µ�ρ�ς της �κδ�σης
τ�υ µακρ�*ι�τερ�υ και γνωστ�τερ�υ περι�δικ�) για παιδι$ Η ∆ι�πλασις των πα�-
δων, κατ$ τη δε)τερη περ!�δ� κυκλ�(�ρ!ας τ�υ. Απ� τ�τε η πενηντ$%ρ�νη ενα-
σ%�λησ� τ�υ µε τ� περι�δικ� λειτ�)ργησε σε µεγ$λ� *αθµ� ως δηµι�υργικ� πρ�-
κληση για τ� συγγρα(�α, � �π�!�ς αναν�ωσε την )λη και εµπλ�)τισε τ� περι�δικ�
µε ν�ες στ�λες, µε πι� αντιπρ�σωπευτικ� τη µ�νιµη στ�λη «Αθηναϊκ�ς επιστ�λ�ς»
π�υ �γρα(ε � !δι�ς µε την υπ�γρα(� «Σας ασπ$&�µαι, Φα!δων». /ι επιστ�λ�ς αυτ�ς
απ�τελ�)σαν �να πρωτ�τυπ� ε!δ�ς %ρ�ν�γρα(�µατ�ς-σ%�λ!�υ για παιδι$ και
ν��υς, µε πρ�σωπικ� )(�ς και µε ιδια!τερα α(ηγηµατικ$ %αρακτηριστικ$. Ανα(�-
ρ�νταν κυρ!ως σε θ�µατα της π�λιτικ�ς, της κ�ινωνικ�ς και της π�λιτιστικ�ς επι-
καιρ�τητας, και απ�τελ�)σαν �ναν #ε%ωριστ� τρ�π� επικ�ινων!ας αν$µεσα στ�ν
κ�σµ� των ενηλ!κων και στ� παιδικ� αναγνωστικ� κ�ιν�.

Η συγκεκριµ�νη επιστ�λ� µπ�ρε! να α#ι�π�ιηθε! π�λ)πλευρα απ� τ� διδ$σκ�-
ντα, τ�σ� ως πρ�ς τη µ�ρ(� �σ� και ως πρ�ς τ� περιε%�µεν� της. Τ� επιστ�λικ�
)(�ς τ�υ Eεν�π�υλ�υ �%ει σε µεγ$λ� *αθµ� λ�γ�τε%νικ� %αρακτ�ρα. / επικ�ινω-
νιακ�ς τ�υ λ�γ�ς διακρ!νεται για τη γλωσσικ� απλ�τητα (αν και %ρ�ν�λ�γε!ται τ�
�τ�ς 1925), τ�ν κ�υ*εντιαστ� τ�ν�, τη συναισθηµατικ� αµεσ�τητα, τ�ν ευτρ$πελ�
%αρακτ�ρα. Παρ�υσι$&�ντας αυτ� την επιστ�λ� � καθηγητ�ς �%ει επ!σης την
ευκαιρ!α να µιλ�σει στ�υς µαθητ�ς για τ� %ρ�ν�γρ$(ηµα, �να κε!µεν� δ�κιµιακ�)
%αρακτ�ρα π�υ παρ�υσ!α&ε και σ%�λ!α&ε, µε αν$λα(ρη δι$θεση, επ!καιρα κ�ινω-
νικ$ &ητ�µατα. Τ� %ρ�ν�γρ$(ηµα σ�µερα �%ει µικρ� παρ�υσ!α, αλλ$ την επ�%�
π�υ �γρα(ε � Eεν�π�υλ�ς �ταν π�λ) δηµ�(ιλ�ς ε!δ�ς στ�ν ηµερ�σι� και στ�ν
περι�δικ� τ)π�.

Τ� ανθ�λ�γηµ�ν� κε!µεν� διαθ�τει κ)ρι�υς και δευτερε)�ντες θεµατικ�)ς $#�-
νες, �ι �π�!�ι µπ�ρ�)ν να α#ι�π�ιηθ�)ν κατ$ την κρ!ση τ�υ καθηγητ� για την πρ�-
σ�γγιση και $λλων, π�ραν της θρησκευτικ�ς &ω�ς, &ητηµ$των. Απ� τη µια µερι$
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µπ�ρε! να αναδει%τε! στην τ$#η � λα�γρα(ικ�ς %αρακτ�ρας και η ιδιαιτερ�τητα της
ελληνικ�ς θρησκευτικ�ς παρ$δ�σης («Λα�γρα(ικ$», «Παλαι�τερες µ�ρ(�ς
&ω�ς»), σε συνδυασµ� µε τις συν�θειες της παραδ�σιακ�ς �ικ�γ�νειας («/ικ�γε-
νειακ�ς σ%�σεις»). Απ� την $λλη µπ�ρε! να ε#εταστε! η συναισθηµατικ� σ%�ση π�υ
διαµ�ρ(0νει κ$θε επ�%� τ� $τ�µ� µε τ�ν τ�π�, τ�υς κ�ινωνικ�)ς θεσµ�)ς, τα πρ�-
σωπα τ�υ περι*$λλ�ντ�ς τ�υ, παρ$γ�ντες �ι �π�!�ι δεν ε!ναι στατικ�!, ε#ελ!σσ�-
νται σε �λη τη δι$ρκεια της &ω�ς τ�υ και επηρε$&�υν σηµαντικ$ την πρ�σωπικ�-
τητα τ�υ ατ�µ�υ αλλ$ και την ευρ)τερη (υσι�γνωµ!α εν�ς κ�ινωνικ�) συν�λ�υ.
Καλ� θα �ταν επ!σης να σ%�λιαστ�)ν τα (αιν�µενα της εσωτερικ�ς µεταν$στευσης
και τ�υ αστικ�) τρ�π�υ &ω�ς, τα �π�!α, αν και την επ�%� τ�υ Eεν�π�υλ�υ ε!%αν
ακ�µη µικρ�ς διαστ$σεις, συν�*αλαν σηµαντικ$ στη συν�%εια στην αλλαγ� των
ηθ0ν, στην εγκατ$λειψη της παρ$δ�σης, στη συναισθηµατικ� απ�#�νωση και στην
κ�ινωνικ� αλλ�τρ!ωση των ανθρ0πων. Ε#$λλ�υ �ι διαθεµατικ�ς δραστηρι�τητες
ε!ναι δυνατ� να κινητ�π�ι�σ�υν τη (ιλ�ρευνη δι$θεση των µαθητ0ν και να �#)-
ν�υν τ�ν πρ�*ληµατισµ� τ�υς για τα ε#ετα&�µενα θ�µατα. Μια καλ� ευκαιρ!α για
ευρ)τερ� σ%�λιασµ� της θρησκευτικ�ς &ω�ς µπ�ρε! να απ�τελ�σει τ� πρ�τειν�µεν�
παρ$λληλ� κε!µεν� της 
. Καρ�λλη π�υ ανα(�ρεται στ�ν παραδ�σιακ� τρ�π� ε�ρ-
τασµ�) της Μεγ$λης Ε*δ�µ$δας. Π�λ) ενδια(�ρ�υσα, αλλ$ αρκετ$ απαιτητικ�,
ε!ναι η πρ�σ�γγιση τ�υ π�ι�µατ�ς τ�υ Μ. Γκαν$, στ� �π�!� � γ�ρ�ς πατ�ρας περν$
µ�ν�ς τ�υ τις γι�ρτ�ς σε �να απ�µ�νωµ�ν� %ωρι� της Ηπε!ρ�υ, εν0 � γι�ς τ�υ
αισθ$νεται �ν�%α, καθ0ς νι0θει τα παιδικ$ τ�υ %ρ�νια και την �ικ�γενειακ� &ω�
να διαµελ!&�νται ε#αιτ!ας της µεγ$λης, %ωρ�%ρ�νικ�ς και �%ι µ�ν�, απ�στασης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. 
ω� Καρ�λλη, «Μεγ$λη Π�µπτη», Τα π	ιµατα, τ�µ. 2, /ι εκδ�σεις των (!λων

1973, σ. 78-79.
2. Μι%$λης Γκαν$ς, «Hριστ�υγεννι$τικη ιστ�ρ!α», Γυ�λινα Γι�ννινα, Καστανι0της

1989, σ. 62-65.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια#��ω [α(ι�ρωµα], τ%. 258, 1991 (µε συνεργασ!ες I. Κατσ!κη-Γκ!*αλ�υ, Κ. Μαλα-

($ντη, Μ.Γ. Μερακλ� κ.$.).
Μαλα($ντης Κ.∆., �ι «Αθηναϊκα� Επιστ	λα�» τ	υ Γρηγ	ρ�	υ 4εν�π	υλ	υ στη

«∆ι�πλασιν των πα�δων», Αστ�ρ 1995.
Π$τσι�υ Β!κυ, Η ∆ι�πλασις των πα�δων 1879-1922. Τ	 πρ�τυπ	 και η συγκρ�τησ

τ	υ, Καστανι0της 19952.
Περ�πλ	υς [α(ι�ρωµα], τ%. 30-31, 1991 (µε συνεργασ!ες των Π. H$ρη, Αλ. Σ�λ�µ�),

Β. Π$τσι�υ κ.$.).
Υπ�υργε!� Π�λιτισµ�) – Εθνικ� Κ�ντρ� Βι*λ!�υ, Γρηγ�ρι	ς 4εν�π	υλ	ς [αναµνη-

στικ� λε)κωµα], επιµ�λεια Β!κυ Π$τσι�υ, 2001.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γρηγ�ρι�ς Eεν�π�υλ�ς (1867-1951), «Κ$π�ια Hριστ�)γεννα» (1925), Αθηναϊκ�ς
επιστ	λ�ς, Αδελ(�! Βλ$σση 1984, σ. 251-254.

°∫√∆Ã√§∆ ∂ºƒ∞´ª §∂™π¡°∫

Η ιστ�ρ	α τ�υ δα�τυλιδι��

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα(� µ’ �να σπ�υδα!� �ργ� τ�υ γερµανικ�) δια(ωτισµ�)
και να γνωρ!σ�υν �να σηµαντικ� στ�%αστ� τ�υ. Να συνειδητ�π�ι�σ�υν την ιστ�ρι-
κ� δι$σταση, τ�ν ανθρωπιστικ� %αρακτ�ρα �λων των θρησκει0ν αλλ$ και την αν$-
γκη σε*ασµ�) κ$θε θρησκευτικ�ς π!στης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σ�γκρ�υση των θρησκει+ν και α�ωση της υπερ�,	ς
Κριτ	ρια γνησι�τητας και α�ας µιας θρησκεας
Ισ�τιµα των δι�-�ρων θρησκει+ν
Σε�ασµ�ς της θρησκευτικ	ς πστης τ�υ �λλ�υ
Αλληγ�ρικ	 ,ρ	ση των µ�θων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Εισαγωγικ$ ε!ναι %ρ�σιµ� να πληρ�(�ρηθ�)ν �ι µαθητ�ς �τι � Λ�σινγκ (1729-1781)
υπ�ρ#ε �νας απ� τ�υς κυρι�τερ�υς εκ(ραστ�ς τ�υ γερµανικ�) δια(ωτισµ�) και �τι
η σκ�ψη τ�υ ως συγγρα(�α ε!ναι σταθερ$ πρ�σηλωµ�νη σε µια ηθικ$ δικαιωµ�νη
συµπερι(�ρ$. Τ� δρ$µα τ�υ Ν�θαν 	 Σ	'�ς ε!ναι �να απ� τα πι� γνωστ$ και κατα-
#ιωµ�να �ργα, καθ0ς εκ(ρ$&ει τ� ελε)θερ� απ� πρ�λ�ψεις πνε)µα τ�υ δια(ωτι-
σµ�). Τ� *ι*λ!� εκδ�θηκε τ� 1779 και απ�δ�θηκε στα ελληνικ$ απ� τρεις διαδ�%ι-
κ$ µετα(ραστ�ς (Iγγελ�ς Βλ$%�ς, Θ. Α(εντ�)λης, ∆.Α. Κ�ρ�µηλ$ς) στ� πλα!σι�
τ�υ /ικ�ν�µει�υ µετα(ραστικ�) αγ0να.

Στην ε)θυµη πλ�κ� τ�υ δρ$µατ�ς συναντι�)νται �παδ�! δι$(�ρων θρησκει0ν,
των �π�!ων πνευµατικ�ς δ$σκαλ�ς γ!νεται �νας γ�ρ�ντας ι�υδα!�ς, � Ν$θαν. Κατ$
την πρ�σ�γγιση τ�υ απ�σπ$σµατ�ς ε!ναι καλ� να επισηµανθε! � αλληγ�ρικ�ς
%αρακτ�ρας της παρα*�λ�ς π�υ διηγε!ται � Ν$θαν στ� µωαµεθαν� σ�υλτ$ν�
Σαλαντ!ν, απαντ0ντας στην ερ0τησ� τ�υ π�ια ε!ναι η αληθιν� θρησκε!α. / γ�ρ�-
ντας πατ�ρας της παρα*�λ�ς ε!ναι � Θε�ς, π�υ αγαπ$ ε#!σ�υ �λα τα παιδι$ τ�υ, τα
δα%τυλ!δια ε!ναι �ι δι$(�ρες θρησκευτικ�ς π!στεις, τα παιδι$, π�υ παραλαµ*$ν�υν
τα δα%τυλ!δια ε!ναι �ι πιστ�! της κ$θε θρησκε!ας. Kπως στην παρα*�λ� κανε!ς γι�ς
δεν µπ�ρε! µε *ε*αι�τητα να πει �τι κατ�%ει τ� γν�σι� δα%τυλ!δι, �τσι και στη &ω�
κανε!ς δεν µπ�ρε! να �ρ!σει π�ια ε!ναι η αληθιν$ γν�σια π!στη. Η αλ�θεια της π!στης
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ε#αρτ$ται απ� τη δ)ναµη π�υ αυτ� ασκε! στ�ν πιστ� 0στε να τ�ν κ$νει ηθικ$ καλ)-
τερ� $νθρωπ�. / Ν$θαν δε δ�%εται $κριτα την $π�ψη τ�υ Σαλαντ!ν �τι πρ�πει
κανε!ς να τα θυσι$&ει �λα για την αλ�θεια, αλλ$ θ�τει την πρ�ϋπ�θεση «�ταν πρ�-
πει και ω(ελε!», π�υ δε!%νει την ελε)θερη συνε!δηση και σκ�ψη τ�υ.

Αυτ� π�υ πρ�πει επ!σης να πρ�σε%τε! στην αλληγ�ρικ� ιστ�ρ!α ε!ναι �τι �ρ�ς
για τη µετα*!*αση τ�υ δα%τυλιδι�) απ� πατ�ρα σε γι� ε!ναι η αγ$πη, και πρ�ϋπ�-
θεση για τη µαγικ� επεν�ργει$ τ�υ ε!ναι η π!στη αυτ�) π�υ τ� κατ�%ει στη δ)ναµη
τ�υ δα%τυλιδι�). Αλλ$ και απ� τη στιγµ� π�υ τα δα%τυλ!δια γ!ν�νται τρ!α, δεν υ(!-
σταται δι$κριση αν$µεσα σε γν�σι� και πλαστ$ δα%τυλ!δια, επειδ� �ι παραπ$νω
�ρ�ι ε#ακ�λ�υθ�)ν να ισ%)�υν. / πατ�ρας αγαπ�)σε ε#!σ�υ τ�υς τρεις γι�υς τ�υ,
στ�υς �π�!�υς κληρ�δ�τησε �%ι τ� �να και µ�ναδικ�, αλλ$ τα τρ!α !δια δα%τυλ!-
δια, εν0 �ι τρεις γι�ι π!στευαν ε#!σ�υ �τι καθ�νας τ�υς κατ�%ει τ� γν�σι� δα%τυλ!-
δι. Η αλληγ�ρικ� σηµασ!α της ιστ�ρ!ας ε!ναι πρ�(αν�ς: �λες �ι θρησκε!ες διαθ�-
τ�υν τ� !δι� µερ!δι� γνησι�τητας και αλ�θειας, και η δ)ναµη �λων των θρησκει0ν
ε!ναι η π!στη. Παρ$λληλα, �µως, αυτ� π�υ συνδ�ει �λες τις θρησκε!ες ε!ναι η
αγ$πη µετα#) των ανθρ0πων � � ανθρωπιστικ�ς %αρακτ�ρας των θρησκει0ν, η
σταθερ� στ�ρι#η π�υ πρ�σ(�ρ�υν στ�ν $νθρωπ� στην πρ�σπ$θει$ τ�υ να απα-
ντ�σει στα εναγ0νια ερωτ�µατα της )παρ#�ς τ�υ και να &�σει αρµ�νικ$ µε τ�υς
συνανθρ0π�υς τ�υ. Θεωρηµ�νη απ� τη σηµεριν� σκ�πι$, σε µια επ�%� δηλαδ�
στην �π�!α ανα*ι0νει � θρησκευτικ�ς (ανατισµ�ς, η ιστ�ρ!α τ�υ δα%τυλιδι�) ε!ναι
�να κε!µεν� π�υ διδ$σκει την αν$γκη της θρησκευτικ�ς π!στης, αλλ$ και τ� σε*α-
σµ� της δια(�ρετικ�τητας. Τ� απ�σπασµα πρ�σ(�ρεται για �να διαπ�λιτισµικ�
δι$λ�γ� µ�σα στην τ$#η �π�υ (�ιτ�)ν µαθητ�ς δια(�ρετικ�ς (υλ�ς, θρησκε!ας
και κ�υλτ�)ρας, σε µια πρ�σπ$θεια να απαλει(θ�)ν �ι πρ�καταλ�ψεις και τα
ρατσιστικ$ σ)νδρ�µα περ! ανωτερ�τητας και µη των ανθρ0πων.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Η παρα*�λ� τ�υ «Καλ�) Σαµαρε!τη».
2. Ν!κ�ς Κα&αντ&$κης, [/ι ∆ερ*!σηδες], Ανα'	ρ� στ	ν Γκρ�κ	 (1961), Εκδ�σεις

Ελ�νης Ν. Κα&αντ&$κη 200013, σ. 150-154.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στην $π�ψη τ�υ σ�υλτ$ν�υ �τι για την αλ�θεια πρ�πει να διακινδυνε)σει κανε!ς

τα π$ντα, � Ν$θαν θ�τει µια πρ�ϋπ�θεση. Π�ια ε!ναι αυτ�; Να τη συ&ητ�σετε.
2. Σ)µ(ωνα µε την ιστ�ρ!α, τ� δα%τυλ!δι ε!%ε δ)ναµη, µ�ν� αν αυτ�ς π�υ κ$θε

(�ρ$ τ� (�ρ�)σε π!στευε σ’ αυτ�ν τη δ)ναµη. Αν τ� δα%τυλ!δι συµ*�λ!&ει την
π!στη, π�ιες σκ�ψεις γ)ρω απ� τις δι$(�ρες θρησκε!ες των ανθρ0πων κ$νετε;

3. ∆ια*$στε �λ�κληρ� τ� �ργ� π�υ κυκλ�(�ρε! διασκευασµ�ν� για ε(�*�υς απ�
τις Εκδ�σεις Ε#ερευνητ�ς (2004).

4. Σε συνεργασ!α µε τ�ν καθηγητ� των Θρησκευτικ0ν, συγκρ!νετε την ιστ�ρ!α τ�υ
δα%τυλιδι�) µε την παρα*�λ� τ�υ «Καλ�) Σαµαρε!τη».

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η  
 Ω Η
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γκ�τ%�λτ N(ραϊµ Λ�σινγκ Απ. (1729-1781), Ν�θαν 	 Σ	'�ς (1779) [απ�σπασµα], αν�κ-
δ�τη µετ$(ραση Hρ�στ�ς Ρ$µµ�ς.

Β Ι Β Λ Ι $  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ $ Υ

[ 5 0 ]

∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ	 αν�γνωση
Oδη �%�υν �ργανωθε! µε αυτ� τ�ν τρ�π� της συνδιδασκαλ!ας και της συγκριτικ�ς,
π�λυπ!πεδης, αν$γνωσης τα π�ι�µατα τ�υ Κα*$(η και τ�υ Ρ!τσ�υ.

2. Π�λιτισµικ	 πρ�σ�γγιση της θρησκεας
Με επ!κεντρ� τη (ιλ�σ�(ικ� ιστ�ρ!α τ�υ δα%τυλιδι�) µπ�ρ�)µε να ανα(ερθ�)µε
σε επ!µα%α πρ�*λ�µατα π�υ %αρακτ�ρι&αν παλαι�τερες επ�%�ς � ε#ακ�λ�υθ�)ν
να επι*ι0ν�υν και στην επ�%� µας (ιερ�! π�λεµ�ι, (ανατισµ�ς, µισαλλ�δ�#!α) και
να πρ�*$λ�υµε κ�ινωνικ�ς α#!ες π�υ θα πρ�πει να %αρακτηρ!&�υν τ� �θ�ς και τη
συµπερι(�ρ$ κ$θε ανθρ0π�υ (ανε#ιθρησκ!α, διαλλακτικ�τητα, καταν�ηση και
σε*ασµ�ς τ�υ δια(�ρετικ�)). Συνα(�ς πρ�*ληµατισµ�ς περ! Θε�) και ανθρ0πων
αναπτ)σσεται και στην περι�γηση τ�υ Ν. Κα&αντ&$κη στην Κνωσ� (στην εν�τη-
τα «Τα#ιδιωτικ$ κε!µενα»). Τα δ)� π�ι�µατα α#!&ει να σ%�λιαστ�)ν µε *$ση τα
π�λιτισµικ$ γνωρ!σµατα π�υ διαθ�τ�υν: την �ρθ�δ�#η παρ$δ�ση και την ελληνι-
κ�τητα. Hρ�σιµ� υλικ� γι’ αυτ� την πρ�σ�γγιση µπ�ρε!τε να *ρε!τε στα δ)� α(ιε-
ρ0µατα «Θρησκε!α και λ�γ�τε%ν!α» τ�υ περι�δικ�) Ν�α Εστ�α, τ%. 1765, 2004 και
τ%. 1776, 2005.

3. Ευρ�τερες δραστηρι�τητες
Μπ�ρ�)µε να κινητ�π�ι�σ�υµε τ�υς µαθητ�ς µας σε π�λλ�ς εναλλακτικ�ς κατευ-
θ)νσεις: να �ργαν0σ�υν στην τ$#η µια µικρ� �κθεση α(ιερωµ�νη στις δι$(�ρες
εκ(ρ$σεις της ανθρ0πινης θρησκευτικ�τηταςP να επισκε(θ�)ν και να (ωτ�γρα(!-
σ�υν εκκλησ!ες και #ωκλ�σια της περι�%�ς τ�υςP να συγκρ!ν�υν τ�υς ελλην�ρθ�δ�-
#�υς να�)ς µε καθ�λικ�)ς (συν)παρ#η στις Κυκλ$δες) � µε $λλα λατρευτικ$ κτ!-
σµατα (π.%. µ�υσ�υλµανικ$ τεµ�νη στη Θρ$κη)P να συγκεντρ0σ�υν και να συγκρ!-
ν�υν δι$(�ρα θρησκευτικ$ �θη και �θιµα, τα �π�!α π�ικ!λλ�υν αν$λ�γα µε τ� θρ�-
σκευµα.
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∞∫ƒπ∆π∫√

� ∆ιγεν�ς 

∫§∂º∆π∫√

Τ
υ Βασ�λη 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς δ�� δηµ�τικ� τραγ��δια π�υ συνδ��νται τ� πρ�τ� µε
την αν�δυση εν�ς ηρωικ�� πρ�τ�π�υ, τ� δε�τερ� µε την πρ�παρασκευ! τ�υ εθνι-
κ�απελευθερωτικ�� αγ�να των Ελλ!νων. Να πρ�σεγγ�σ�υν τ� πνε�µα και την
εκ#ραστικ! λιτ�τητα των δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
� ∆ιγεν�ς ως απ�λυτ� πρ�τυπ� ανδρε�ας
� κλ��της ως πρ�τυπ� ανθρ�πινης α�ι�πρ�πειας και ελε�θερης �ω�ς  

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� ακριτικ� τραγ��δι, στην κρητικ! παραλλαγ! τ�υ, θεµατ�π�ιε� τ� ηρωικ�τερ�
επεισ�δι� των περιπετει�ν τ�υ ∆ιγεν!, τη µ�&η τ�υ µε τ� '�ρ� και τη στιγµ! τ�υ
θαν�τ�υ τ�υ. ( ∆ιγεν!ς, �πως �λ�ι �ι θνητ��, υπ�κειται στη µ��ρα τ�υ θαν�τ�υ, γι’
αυτ� και γνωρ�)ει την !ττα απ� τ� '�ρ�. Ωστ�σ� τ� ψυ&�µα&ητ� τ�υ σηµαδε�εται
απ� υπερ#υσικ� στ�ι&ε�α, πρ�κειµ�ν�υ να τ�νιστε� �τι αυτ�ς π�υ πεθα�νει ε�ναι
+ε&ωριστ�ς. Παρ�λληλα µε τα περ!#ανα και ανδρειωµ�να λ�για τ�υ εκ#ρ�)εται η
(ατελ�σ#�ρη) επιθυµ�α τ�υ ανθρ�π�υ να υπερ2ε� τα �ρια της �παρ+!ς τ�υ.

Τ� κλ�#τικ� τραγ��δι µ�ς µετα#�ρει στην ιστ�ρικ�κ�ινωνικ! πραγµατικ�τητα
των πρ�επαναστατικ�ν &ρ�νων και � !ρω�ς τ�υ, � Βασ�λης, ε�ναι �νας κ�ιν�ς
�νθρωπ�ς. Ωστ�σ� τ� ιδανικ� της ελε�θερης )ω!ς και η 2αθι� α�σθηση της α+ι�-
πρ�πειας τ�ν ωθ��ν να απαρνηθε� την τακτ�π�ιηµ�νη )ω! τ�υ υπ�δ�υλ�υ και να
διαλ�+ει την περιπετει�δη κι επικ�νδυνη, αλλ� ελε�θερη, )ω! των κλε#τ�ν. ( αγ�-
νας της εθνικ!ς απ�κατ�στασης, µα)� µε τα αιτ!µατα της κ�ινωνικ!ς δικαι�σ�νης
και τ�υ σε2ασµ�� των ατ�µικ�ν δικαιωµ�των, αναδεικν�εται σ’ αυτ� τ� κλ�#τικ�
τραγ��δι. Τ� τραγ��δι �ργαν�νεται σε δ�� ν�ηµατικ�ς εν�τητες. Στην πρ�τη περι-
λαµ2�νεται η παρ�κληση-συµ2�υλ! της µ�νας στ� γι� της και η απ�ντηση τ�υ
γι�υ. Η παρ�κληση της µ�νας δε�&νει τη #ρ�ντ�δα και την αγ�πη για τ� γι� της, για
τ�ν �π��� πρ�τιµ� τη σ�γ�υρη )ω! τ�υ σκλ�2�υ απ� τη ριψ�κ�νδυνη )ω! τ�υ κλ�-
#τη. Στη δε�τερη –συν�πτικ!– εν�τητα, � γι�ς απ�&αιρετ� τη µ�να, ανε2α�νει στα
2�υν� και γ�νεται δεκτ�ς µε ενθ�υσιασµ� απ� τ�υς κλ�#τες.

Ως πρ�ς τη µ�ρ#!, τ� τραγ��δι �&ει �λα τα τυπικ� γνωρ�σµατα των δηµ�τικ�ν

[ 5 2 ]
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τραγ�υδι�ν: δεκαπεντασ�λλα2� στ�&�, παρατακτικ! σ�ντα+η, ασ�νδετη ρηµατικ!
διατ�πωση, εκ#ραστικ! λιτ�τητα, πρ�σωπ�π��ηση και συν�µιλ�α µε τη #�ση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ AA §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ II ªª ∂∂ ¡¡ √√   ∞∞
Κωστ!ς Παλαµ�ς, «[Κα2�λα π�ει � '�ρ�ντας]», �αµ��ι και αν�παιστ�ι (1897).
�παντα, τ�µ. 1, Μπ�ρης, 1932, σ. 352-353.

Κα��λα π�ει � ��ρ�ντας
τ� ∆ιγεν� στ�ν �δη,
κι �λλ�υς µα��… Κλα�ει, δ�ρνεται
τ’ ανθρ�πιν� κ�π�δι.

Και τ�υς κρατε� στ�υ αλ�γ�υ τ�υ
δεµ�ν�υς τα καπ��λια,
της λε�εντι�ς τ�ν �νεµ�,
της �µ�ρ!ι�ς την π��λια.

Και σα να µην τ�ν π�τησε
τ�υ ��ρ�υ τ� π�δ�ρι,
� Ακρ�τας µ�ν� ατ�ρα#α
κ�ιτ�ει τ�ν κα�αλ�ρη.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε�α τ�υ τραγ�υδι�� τ�ν�)εται η γενναι�τητα τ�υ !ρωα;
2. Βρε�τε �λλα δηµ�τικ� τραγ��δια ! κε�µενα επ�νυµων λ�γ�τε&ν�ν µε θ�µα τ�

θ�νατ� τ�υ ∆ιγεν!. Να επισηµ�νετε �µ�ι�τητες και δια#�ρ�ς στ� &ειρισµ� τ�υ
θ�µατ�ς τ�υς.
Η&�γρα#ηµ�νη απαγγελ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ τραγ�υδι�� µε τη #ων! τ�υ Ελευθ�ρι�υ Βενι-

)�λ�υ #υλ�σσεται στ� Κ�ντρ� Μικρασιατικ�ν Σπ�υδ�ν.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   µµ
1. «Κλ�#τικ�. 20», Ν. Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ��δια, Γρ�µµατα 1991, σ. 43.

$ πλ��σι�ς �#ει τα !λωρι�, �#ει � !τω#�ς τα γλ�ντια.
�λλ�ι παιν�νε τ�ν πασ� και �λλ�ι τ� �ε��ρη,
µα γω παιν�ω τ� σπαθ� τ� τ�υρκ�µατωµ�ν�,
τ� ’#ει καµ�ρι η λε�εντι�, κι � κλ�!της περη!�νια.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Π�ιες πληρ�#�ρ�ες για τη )ω! των κλε#τ�ν µ�ς δ�νει τ� τραγ��δι; Να τις

εµπλ�υτ�σετε και µε �λλες π�υ θα 2ρε�τε σε ιστ�ρικ� ! λ�γ�τε&νικ� 2ι2λ�α.
2. Βρε�τε �λλα δηµ�τικ� τραγ��δια µε θ�µα τη )ω! των κλε#τ�ν. Π�ς αντιµετωπ�-

)ει � λα�ς την επιλ�γ! τ�υς να #�γ�υν στ� 2�υν� και π�ς κρ�νει τις πρ�+εις τ�υς;

Ε Θ Ν Ι Κ Η  � Ω Η
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ελληνικ� δηµ�τικ� τραγ��δια. Συναγωγ� µελετ�ν, Bδρυµα Κ�στα και Ελ�νης

(υρ�νη 2001.
Ν�α Εστ�α, τ&. 1762, 2003 [α#ι�ρωµα].
Τα δηµ�τικ� τραγ��δια, Κλ�!τικα, επιµ�λεια Αλ�+ης Π�λ�της, Ερµ!ς 1973.
Π�λ�της Αλ�+ης, Η ανακ�λυψη των ελληνικ�ν δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν, Θεµ�λι� 1984.
Ση#�κης Γ. Μ., Για µια π�ιητικ� τ�υ ελληνικ�� δηµ�τικ�� τραγ�υδι��, Πανεπιστη-

µιακ�ς Εκδ�σεις Κρ!της, Ηρ�κλει� 1988.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ακριτικ�, «( ∆ιγεν!ς», ∆ηµ�τικ� τραγ��δια, Ακριτικ�, µελ�τη-ανθ�λ�γηση Βασ�-
λη '. Μ�κη, Επικαιρ�τητα 1978, σ. 89.
Κλ�#τικ�, «Τ�υ Βασ�λη», Ν. Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ��δια, Γρ�µµατα 1991, σ. 49.

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§µ√™

Εις Σ�µ
ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� µ�ρ�ς µιας καλ2ικ!ς ωδ!ς, στην
�π��α ε+α�ρεται τ� γεννα�� #ρ�νηµα και η αρετ!.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ελευθερ�α και αρετ�
∆�υλε�α και ����ς 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
(ι τρεις πρ�τες στρ�#�ς της ωδ!ς «Εις Σ�µ�ν» συµπυκν�ν�υν τις ιδε�λ�γικ�ς α+�ες
και τα ιδανικ� π�υ τρ�#�δ�τησαν τ�ν εθνικ�απελευθερωτικ� αγ�να των Ελλ!νων.
Η 2ασικ! ιδ�α τ�υ απ�σπ�σµατ�ς ε�ναι �τι η απ�κτηση της ελευθερ�ας των υπ�-
δ�υλων Ελλ!νων πρ�ϋπ�θ�τει γεννα�� #ρ�νηµα και αρετ!. Η �νν�ια της αρετ!ς
συνδ�εται µε τη δια#ωτιστικ! �νν�ια της συνε�δησης και της ευθ�νης τ�υ ανθρ�π�υ
ως π�λ�τη. Η αρετ! και η τ�λµη αντιπαρατ�θενται στην ατιµ�α της υπ�δ�υλης )ω!ς
και στ� #�2� π�υ κρατ�ει δ�σµι� τ�ν υπ�δ�υλ�. 'ρησιµ�π�ι�ντας τ� παρ�µ�ια-
στικ� πλα�σι� της µυθ�λ�γικ!ς ιστ�ρ�ας τ�υ Bκαρ�υ, � �π���ς π�θανε απ� τ�ν π�θ�
τ�υ για την ελευθερ�α π�υ τ�υ πρ�σ#ερε η πτ!ση πρ�ς τ�ν �υραν�, � Κ�λ2�ς πρ�-
2�λλει την αντιδιαστ�λ! αν�µεσα στ�ν ατιµωτικ� θ�νατ� αυτ�� π�υ π�#τει θ�µα
εν�ς τυρρ�ν�υ και στ� δ�+ασµ�ν� θ�νατ� αυτ�� π�υ πεθα�νει ελε�θερ�ς, υπηρε-
τ�ντας τα ιδανικ� τ�υ. Την π�ρε�α τ�υ Bκαρ�υ �#ε�λ�υν να ακ�λ�υθ!σ�υν µ�&ρι
τ�λ�υς �ι επαναστατηµ�ν�ι Fλληνες, ακ�µα κι αν η �κ2αση της πρ�σπ�θει�ς τ�υς

Β Ι Β Λ Ι �  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ � Υ
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ε�ναι � τιµηµ�ν�ς θ�νατ�ς. Αυτ!ν ακρι2�ς την ιδ�α αναπτ�σσει � Κ�λ2�ς, µε α#�ρ-
µ! τ�υς πεσ�ντες Ιερ�λ�&�τες, και στην ωδ! τ�υ «Εις τ�ν Ιερ�ν Λ�&�ν». (ι Ιερ�λ�-
&�τες ηττ!θηκαν και σκ�τ�θηκαν, �µως � θ�νατ�ς τ�υς ε�ναι δ�+ασµ�ν�ς, επειδ!
υπηρ�τησαν µ�&ρι τ�λ�υς, µε αρετ! και τ�λµη, τ� ιδανικ� της ελευθερ�ας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Ανδρ�ας Κ�λ2�ς, «Εις τ�ν Ιερ�ν Λ�&�ν», στρ. α’-ε’, Η Λ�ρα (1824). Ωδα�, Bκαρ�ς
1970, σ. 50-51.

α1
Ας µη �ρ�2η π�τ�
τ� σ�ννε!�ν, και � �νεµ�ς
σκληρ�ς ας µη σκ�ρπ�ση
τ� #�µα τ� µακ�ρι�ν

π�υ σας σκεπ��ει.

�1
Ας τ� δρ�σ�ση π�ντ�τε
µε τ’ αργυρ� της δ�κρυα
η ρ�δ�πεπλ�ς κ�ρη3
και αυτ�� ας 2ε!υτρ�ν�υν 

αι�νια τ’ �νθη.

γ1
Ω γν�σια της Ελλ�δ�ς
τ�κνα, ψυ#α� π�υ επ�σατε
εις τ�ν αγ�να ανδρε�ως,
τ�γµα εκλεκτ�ν Ηρ�ων,

κα�#ηµα ν��ν.

δ1
Σας �ρπα2εν η τ�#η
την νικητ�ρι�ν δ�!νην
και απ� µυρτι�ν σ�ς �πλε2ε
και π�νθιµ�ν κυπ�ρισσ�ν

στ�!αν�ν �λλ�ν.

ε1
Αλλ’ αν τις απεθ�νη
δι� την πατρ�δα, η µ�ρτ�ς
ε�ναι !�λλ�ν ατ�µητ�ν
και καλ� τα κλαδ�α

της κυπαρ�σσ�υ.

Ε Θ Ν Ι Κ Η  � Ω Η
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς συνδ�εται αιτι�λ�γικ� η πρ�ταση τ�υ τελευτα��υ δ�στι&�υ µε τις πρ�ηγ��-

µενες;
2. Τι συγκρ�νει � π�ιητ!ς στην τρ�τη στρ�#! και π�ια θ�ση πα�ρνει � �δι�ς;
3. Συγκρ�νετε τ� περιε&�µεν� των δ�� ωδ�ν. Π�ια στ�ση κρατ�ει � π�ιητ!ς απ�-

ναντι σε αυτ��ς π�υ θυσι�)�υν τη )ω! τ�υς για την ελευθερ�α;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
$ι Ωδ�ς τ�υ Κ�λ��υ, επιµ�λεια, επιλ�γ! κριτικ�ν κειµ�νων Ν�σ�ς Βαγεν�ς, Πανε-
πιστηµιακ�ς Εκδ�σεις Κρ!της, Ηρ�κλει� 1992.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ανδρ�ας Κ�λ2�ς (1792-1869), «Εις Σ�µ�ν», στρ. αH-γH, Λυρικ� (1826). Ωδα�, κριτικ!
�κδ�ση Filippo Maria Pontani, Bκαρ�ς 1970, σ. 119.

¢π√¡À™π√™ ™√§øª√™

Η καταστρ
�� των Ψαρ�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να αντιλη#θ��ν �ι µαθητ�ς µε π�ι�ν τρ�π� �να �δυνηρ� επεισ�δι� τ�υ εθνικ�απε-
λευθερωτικ�� αγ�να µνηµει�θηκε σε �να λιτ� και περιεκτικ� επ�γραµµα π�υ απ�-
τ�ει #�ρ� τιµ!ς στ�υς νεκρ��ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
∆��α – (νδ���ι νεκρ�� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� σ�λωµικ� επ�γραµµα «Η καταστρ�#! των Ψαρ�ν» απ�τελε� αντιπρ�σωπευτικ�
παρ�δειγµα της δυνατ�τητας π�υ �&ει η π��ηση να µετα#�ρει �να συγκεκριµ�ν�
ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς στη σ#α�ρα τ�υ καθ�λικ�� και τ�υ πανανθρ�πιν�υ. ( Σ�λωµ�ς
α#αιρε� απ� την καταστρ�#! των Ψαρ�ν �λα τα συγκυριακ� και επικαιρικ� στ�ι-
&ε�α και εστι�)ει την πρ�σ�&! τ�υ στα &αρακτηριστικ� εκε�να π�υ επιτρ�π�υν τη
δια&ρ�νικ! αναγωγ! τ�υ ιστ�ρικ�� επεισ�δ��υ: την καµ�νη γη και τα λαµπρ� σκ�-
τωµ�να παλικ�ρια. Στ� κ�ντρ� τ�υ π�ι!µατ�ς τ�π�θετε�ται η πρ�σωπ�π�ιηµ�νη
θε�τητα της ∆�+ας, σ�µ2�λ� της τιµ!ς π�υ �#ε�λεται στ�υς �νδ�+�υς νεκρ��ς, να
περι#�ρεται –µ�ναδικ! µαρτυρ�α )ω!ς– αν�µεσ� τ�υς, να αναλ�γ�)εται τ� µ�γεθ�ς
της θυσ�ας τ�υς και να #�ρει στ� µ�τωπ� �να απ�ριττ� στε#�νι, καµωµ�ν� απ� τα
υλικ� της δ�+ασµ�νης γης. Η εικ�να π�υ συνθ�τει τ� π��ηµα ε�ναι µ�ναδικ! σε
παραστατικ�τητα και υπ�2λητικ! σε δ�ναµη. Τ� επ�γραµµα τ�υ Σ�λωµ�� εκ#ρ�)ει
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την �δια ακρι2�ς αντ�ληψη µε τις τρεις πρ�τες στρ�#�ς της ωδ!ς «Εις Σ�µ�ν»: �
θ�νατ�ς στ�ν αγ�να για την ελευθερ�α ε�ναι �νδ�+�ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς, «Εις Μ�ρκ� Μπ�τσαρη», Π�ι�µατα, τ�µ. 1, Bκαρ�ς  19865, σ. 137.

Η ∆�2α δε2ι� συντρ�!ε�ει
τ�ν �ντρα π�υ τρ�#ει µε κ�π�υς
της Φ�µης τ�υς δ�σ�ατ�υς τ�π�υς,
κι � Φθ�ν�ς τ�� στ�κει �ερ�ι�,
µε µ�τια, µε #ε�λη πικρ�.

Αλλ’ �π�τε η µ��ρα τ�� γρ�ψει,
τ�ν δρ�µ� τ�υ κ�σµ�υ να π�ψει,
η ∆�2α καθ��ει µ�ν�#η
στην πλ�κα τ�υ τ�!�υ λαµπρ�,
και � !θ�ν�ς αλλ�� περπατε�.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∞∞
Βρε�τε αντιστ�ι&�ες αν�µεσα στ� π��ηµα «Εις Μ�ρκ� Μπ�τσαρη» και στ� ε+ετα)�-
µεν� επ�γραµµα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Σ�λωµ��, επιµ�λεια Γι�ργ�ς Κε&αγι�γλ�υ, Πανεπιστη-

µιακ�ς Εκδ�σεις Κρ!της, Ηρ�κλει� 1999.
Καψωµ�ν�ς Ερατ�σθ�νης, $ Σ�λωµ�ς και η ελληνικ� π�λιτισµικ� παρ�δ�ση, Β�υλ!

των Ελλ!νων 1998.
Καψωµ�ν�ς Ερατ�σθ�νης κ.�., ∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς. Ανθ�λ�γι� θεµ�των της σ�λω-

µικ�ς π��ησης, Β�υλ! των Ελλ!νων 1998.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς (1798-1857), «Η καταστρ�#! των Ψαρ�ν» (1825), Π�ι�µατα,
επιµ�λεια – σηµει�σεις Λ�ν�ς Π�λ�της, Bκαρ�ς 19865, σ. 138.

°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

Ερηµωµ�να �ωρι�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να µεταδ�θε� στ�υς µαθητ�ς µια �ντ�νη εικ�να της καταστρ�#!ς, της ερ!µωσης
και της δι�ψευσης π�υ �#ησε π�σω της η κατ�ρρευση τ�υ αλ2ανικ�� µετ�π�υ,
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αλλ� και γενικ	τερα � Β’ Παγκ	σµι�ς π	λεµ�ς. Να τ�νιστε� τ� κ�υρ�γι� π�υ ε��αν
�ι �νθρωπ�ι της επ���ς εκε�νης να σταθ��ν 	ρθι�ι µ�σα στην καταστρ��� και να
αντισταθ��ν στην υπ�δ��λωση της πατρ�δας τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Π�λεµικ� τ�π
�
Α
σθηση �ττας
Αντ��� και ψυ�ικ� δ�ναµη των ηττηµ�νων 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ	σπασµα απ�τελε� µια ρεαλιστικ� π�ιητικ� περιγρα�� της υπ���ρησης των
νικηµ�νων Ελλ�νων στρατιωτ�ν π�υ εγκαταλε�π�υν τ� αλ"ανικ	 µ�τωπ�. Την
πρ�τη στρ��ικ� εν	τητα τ�υ απ�σπ�σµατ�ς συγκρ�τε� µια σειρ� απ	 εικ	νες,
π�υ ε�ναι ως επ� τ� πλε�στ�ν �ν�µατικ�ς πρ�τ�σεις και παρατ�σσ�νται η µ�α µετ�
την �λλη, �ωρ�ς αυστηρ� ν�ηµατικ� συν��� (π.�., εν� στην αρ�� τ�υ απ�σπ�σµα-
τ�ς � �ρ	ν�ς ε�ναι τ� «ανελ�ητ� #ερ	 καλ�κα�ρι», στην αρ�� της δε�τερης στρ��ι-
κ�ς εν	τητας µετα�ερ	µαστε πρ��αν�ς σε µια αν�µνηση τ�υ π�λεµικ�� �ειµ�να
στα αλ"ανικ� "�υν�, «Ε��ε κ�λλ�σει � π�γ�ς τ� παπ��τσι στην κ�λτσα»). $λες
αυτ�ς �ι εικ	νες απ�δ�δ�υν παραστατικ� την ερ�µωση, την καταστρ��� και τ�
θ�νατ� π�υ πρ�κ�λεσε � π	λεµ�ς. Ωστ	σ�, στη δε�τερη στρ��ικ� εν	τητα "λ�-
π�υµε 	τι �ι νικηµ�ν�ι στρατι�τες, αν και ε�ναι ε#�υθενωµ�ν�ι, διατηρ��ν ακ	µη
τ� κ�υρ�γι� και την ελπ�δα 	τι κ�π�τε θα επιστρ�ψ�υν #αν� στ� πεδ�� της µ��ης,
πρ�σπαθ�ντας να δια�υλ�#�υν τ� «�ως» απ	 τ�ν κατακτητ�. Στη δε�τερη εν	-
τητα πρ�πει να πρ�σε�τε� η πρ�"�λ� και η αν�δει#η της �ων�ς των στρατιωτ�ν µε
τη �ρ�ση τ�υ πρ�τ�υ πληθυντικ�� πρ�σ�π�υ, εν� µ��ρι εκε�ν� τ� σηµε�� τ� απ	-
σπασµα ε�ναι καθαρ� α�ηγηµατικ	. Στ� τ�λ�ς τ�υ απ�σπ�σµατ�ς �ι στρατι�τες
��ν�νται, απ�µ�νει 	µως η κ	κκινη λ�µψη των τσιγ�ρων τ�υς, µια υπ�"λητικ� εικ	-
να π�υ συµ"�λ�*ει την αντ��� και την απ	�ασ� τ�υς να αντισταθ��ν µε κ�θε τρ	π�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. +δυσσ�ας Ελ�της, «Η π�ρε�α πρ�ς τ� µ�τωπ�», Τ� ��ι�ν Εστ
 (1959). Π�
ηση,

0καρ�ς 2002, σ. 136-139. (Τ� κε�µεν� αυτ	 �ι µαθητ�ς µπ�ρ��ν να τ� ακ��σ�υν
και σε απαγγελ�α τ�υ ηθ�π�ι�� Μ�ν�υ Κατρ�κη, απ	 τη µελ�π��ηση τ�υ ��ι�ν
Εστ
 τ�υ Μ�κη Θε�δωρ�κη).

2. Στ�λι�ς ;ε�λ��δας, �νθρωπ�ι τ�υ µ�θ�υ (1944) στ� Κ�στας =ατ*ηπατ�ρας,
Μαρ�α Φα�αλι��, Μαρτυρ
ες 1940-1941, Κ�δρ�ς 1982.

3. Γι�ννης Μπερ�της, Τ� πλατ� π�τ�µι (1946/1965), Ερµ�ς 1999.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Η π�ιητικ� συλλ�γ� γρ��τηκε τ� 1942, δηµ�σιε�τηκε 	µως τ� 1961. Σκε�τε�τε

π�ι�ι πιθαν�� λ	γ�ι εµπ	δισαν τ�ν π�ιητ� να δηµ�σιε�σει τα π�ι�µατ� τ�υ.

Β Ι Β Λ Ι �  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ � Υ

[ 5 8 ]

enotita E 0063 14/11/2005 12:01 ÌÌ ™ÂÏ›‰·58



2. Βρε�τε τις παρ�µ�ι�σεις τ�υ κειµ�ν�υ και ε+ηγ!στε τη σηµασ�α τ�υς.
3. Π�ς �ργαν�νεται α#ηγηµατικ� τ� απ�σπασµα; Π�ια πρ�σωπα και σε π�ια

σηµε�α εµ#αν�)�νται να µιλ��ν στ� απ�σπασµα; Τι ε+υπηρετε� η εναλλαγ! αν�-
µεσα στη #ων! τ�υ α#ηγητ! και στη #ων! των πρ�σ�πων;

4. Συγκρ�νετε τις εικ�νες κατ�ρρευσης τ�υ αλ2ανικ�� µετ�π�υ π�υ δ�νει � Ρ�τσ�ς
µε τις εικ�νες της δ�σκ�λης π�ρε�ας πρ�ς τ� µ�τωπ� π�υ περιγρ�#�υν � Ελ�της,
� Kε#λ��δας και � Μπερ�της.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞   
Α!ι�ρωµα στ�ν Γι�ννη Ρ�τσ�, Κ�δρ�ς 1981.
Ανθ�λ�γ�α Γι�ννη Ρ�τσ�υ, επιλ�γ! 'ρ�σα Πρ�κ�π�κη, Κ�δρ�ς 2000.
Βελ�υδ!ς Γι�ργ�ς, Πρ�σεγγ�σεις στ� �ργ� τ�υ Γι�ννη Ρ�τσ�υ, Κ�δρ�ς 1984.
∆ιαλησµ�ς Στ�#αν�ς, Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Γι�ννη Ρ�τσ�υ, Επικαιρ�τητα

1981.
Κακλαµαν�κη Ρ��λα, Γι�ννης Ρ�τσ�ς. Η �ω� και τ� �ργ� τ�υ, Πατ�κης 1999.
Μαρων�της ∆.Ν., «( τ�π�ς τ�υ εθνικ�� π�ιητ!. ( αντ�κτυπ�ς τ�υ αλ2ανικ��

�π�υς στην π��ησ! µας», =ρ�ι τ�υ λυρισµ�� στ�ν $δυσσ�α Ελ�τη, Κ�δρ�ς
19844, σ. 55-80.

Πρε2ελ�κης Παντελ!ς, $ π�ιητ�ς Γι�ννης Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 1981.
Πρ�κ�π�κη 'ρ�σα, Η π�ρε�α πρ�ς την Γκραγκ�ντα � �ι περιπ�τειες τ�υ �ρ�µατ�ς,

Κ�δρ�ς 1981.
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/105/8.html#1
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.Komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoiisi:htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ννης Ρ�τσ�ς (1909-1990), Η τελευτα�α πρ� ανθρ�π�υ εκατ�νταετ�α (1961). Π�ι�-
µατα, τ�µ. 1, Κ�δρ�ς 200123, σ. 505.

ª∂§¶ø ∞•πø∆∏

Απ" δ"$α και θ�νατ


™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνειδητ�π�ι!σ�υν �ι µαθητ�ς �τι η γερµανικ! Κατ�&! !ταν µια περ��δ�ς
σκληρ�ν δ�κιµασι�ν για τ�ν ελληνικ� λα�, αλλ� και µια επ�&! π�υ αν�δει+ε τ�
κ�υρ�γι� τ�υ λα�� και την αντ�στασ! τ�υ στ�ν κατακτητ!, ακ�µα κι �ταν τ� τ�µη-
µα της αντ�στασης !ταν � θ�νατ�ς.
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Κατ�*�. ∆�κιµασ�ες (πε�να και ��α) και Αντ�σταση
Λαϊκ� α�σθηµα και αγωνιστικ� εν�τητα 
Αντιστασιακ� πνε�µα 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ�σπασµα πρ��ρ&εται απ� τ� µυθιστ�ρηµα Εικ�στ�ς αι�νας, τ� �π��� �γραψε
η Α+ι�τη απ� τ�ν (κτ�2ρη ως τ� Ν��µ2ρη 1946, λ�γ�υς µ!νες πριν η συγγρα#�ας
υπ�&ρεωθε� να #�γει απ� την πατρ�δα της και να κατα#�γει στη Γαλλ�α.

Στ� απ�σπασµα η ηρω�δα της Π�λυ+�νη ανακαλε� στη µν!µη της απ� τη #υλα-
κ!, �π�υ 2ρ�σκεται λ�γω της αντιστασιακ!ς της δρ�σης (µ��ρα)ε παρ�ν�µ� Τ�π�),
δ�� κρ�σιµες στιγµ�ς της γερµανικ!ς Κατ�&!ς στην Αθ!να, µια ταπειν! και µια
ηρωικ! στιγµ!. Η πρ�τη στιγµ! ε�ναι η διαν�µ! συσσ�τι�υ στ�υς καλλιτ�&νες. Η
συγγρα#�ας, µ�σω της ηρω�δας της, #α�νεται να αντικρ�)ει µε ειρωνικ! µατι� τ�υς
καλλιτ�&νες: �ι εκ#ραστ�ς τ�υ πνε�µατ�ς, µ�&ρι &τες απ�µακρ�ι κι ακατ�δεκτ�ι,
ε+�υθενωµ�ν�ι τ�ρα απ� την πε�να, υπ�κ�πτ�υν και αυτ�� στις πιεστικ�ς επιταγ�ς
της �λης, καθ�ς αναγκ�)�νται να στ�ι2α&τ��ν και να διαµαρτυρηθ��ν για να
π�ρ�υν, ταπεινωµ�ν�ι, τ� ελ�&ιστ� #αγητ� τ�υ συσσ�τι�υ. Η δε�τερη στιγµ! ε�ναι
µια αντικατ�&ικ! διαδ!λωση π�υ α#!νει π�σω της αρκετ��ς νεκρ��ς. Τ� #ρ�νηµα
ωστ�σ� τ�υ κ�σµ�υ π�υ συµµετ�&ει στη διαδ!λωση ε�ναι σθεναρ� και η α�σθηση
της συναδ�λ#ωσης ισ&υρ!. Η συγγρα#�ας, διαµ�σ�υ της ηρω�δας της, τ�ν�)ει την
τα+ικ! σ�σταση της διαδ!λωσης. Αυτ�� π�υ συµµετ�&�υν, αδια#�ρ�ντας ακ�µα
και για τη )ω! τ�υς και παρασυρµ�ν�ι απ� τ�ν εθνικ� ενθ�υσιασµ�, ε�ναι �νθρω-
π�ι πρ�ερ&�µεν�ι απ� τα λαϊκ� στρ�µατα και �νθρωπ�ι π�υ �&�υν )ωνταν�ς µν!-
µες απ� παλαι�τερ�υς εθνικ��ς αγ�νες, �πως η µικρασιατικ! εκστρατε�α. Ε�ναι
ενδια#�ρ�ν �τι �νας συγγρα#�ας µε δια#�ρετικ! ιδε�λ�γικ! συγκρ�τηση απ� εκε�-
νη της Α+ι�τη, � (δυσσ�ας Ελ�της, περιγρ�#ει µε αν�λ�γ� τρ�π� την κ�ινωνικ!
σ�σταση των συµµετε&�ντων σε µια αντικατ�&ικ! διαδ!λωση: «�ι ν��ι µε τα πρη-
σµ�να π�δια π�υ τ�υς �λεγαν αλ!τες, και �ι �ντρες, και �ι γυνα�κες, και �ι λα2ωµ�-
ν�ι µε τ�ν επ�δεσµ� και τα δεκαν�κια» («Η µεγ�λη �+�δ�ς», Τ� �2ι�ν Εστ�). Τ� απ�-
σπασµα καταλ!γει µε την περιγρα#! µιας σκην!ς (η τυ&α�α συν�ντηση της Π�λυ-
+�νης µε �να στρατηγ�), η �π��α λειτ�υργε� ως πρ�µ!νυµα τ�υ εµ#υλ��υ, π�υ ακ�-
λ��θησε την απελευθ�ρωση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. (δυσσ�ας Ελ�της, «Η µεγ�λη �+�δ�ς», Τ� �2ι�ν Εστ� (1959). Π��ηση, Bκαρ�ς

2002, σ. 149-150.
2. Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ, «Αυτ� π�υ δεν σ2!ν�νται», Ε!��ων και µη, Κ�δρ�ς 1979, σ.

83-87.
3. ∆ηµ!τρης 'ατ)!ς, «Μαργαρ�τα Περδικ�ρη», Τ� τ�λ�ς της µικρ�ς µας π�λης,

Κε�µενα 19832, σ. 193-225.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ια ε�ναι η κ�ινωνικ! σ�νθεση και π�ι�ι �ι στ�&�ι της διαδ!λωσης;
2. Σ&�λι�στε τ� θλι2ερ� διαλ�γισµ� της α#ηγ!τριας µ�σα στ� κελ� της #υλακ!ς:

«Τι καιρ�ς, π�σα &ρ�νια, και να µην �&ει τελειωµ�!».
3. Η Μαργαρ�τα Περδικ�ρη, στ� δι!γηµα τ�υ 'ατ)!, συµµετ�&ει, �πως και η α#η-

γ!τρια της Α+ι�τη, ενεργ� στην Αντ�σταση. Βρε�τε �µ�ι�τητες και δια#�ρ�ς
στη συµπερι#�ρ� των δυ� γυναικ�ν της Αντ�στασης.

4. (ι µαθητ�ς µπ�ρ��ν επ�σης να δια2�σ�υν δυ� ε#η2ικ� µυθιστ�ρ!µατα: $
µεγ�λ�ς περ�πατ�ς τ�υ Π�τρ�υ της Qλκης ��η και Κ�κκινη κλωστ� δεµ�νη…
της �ωρ) Σαρ!, π�υ ανα#�ρ�νται σε αυτ! την ιστ�ρικ! περ��δ�.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Καρ2�λης Τ�κης, «Μ�λπω Α+ι�τη», Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα!�α, τ�µ. 2, Σ�κ�λης

1992, σ. 28-50.
Μικ� Μα�ρη, Μ�λπω Α2ι�τη. Κριτικ�ς περιπλαν�σεις, Κ�δρ�ς 1996.
—, «Ιστ�ρ�α των !&ων και των ψιθ�ρων: για τ�ν Εικ�στ� αι�να της Μ�λπως Α+ι�-

τη», Ιστ�ρικ� πραγµατικ�τητα και νε�ελληνικ� πε��γρα!�α, Επιστηµ�νικ�
συµπ�σι�, Εταιρε�α Σπ�υδ�ν 1997, σ. 217-238.

µµ ππ ¡¡ ∆∆ ∂∂ √√
Τ�σ�ς Ψαρρ�ς (σκην�θεσ�α), Α!ι�ρωµα στη Μ�λπω Α2ι�τη, ΕΤ1, (κτ�2ρι�ς 2003.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�λπω Α+ι�τη (1906-1973), Εικ�στ�ς αι�νας (1946), Κ�δρ�ς 1982, σ. 112-117.

°πøƒ°√™ Ã∂πªø¡∞™

&$ι �ιλι�δες ν�
ι

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνειδητ�π�ι!σ�υν �ι µαθητ�ς �τι η λ�γ�τε&ν�α κατεργ�)εται τ� ιστ�ρικ�
υλικ� (συγκεκριµ�να εδ�, την ε+�γερση τ�υ Π�λυτε&νε��υ και τ� αιµατηρ� τ�λ�ς
της) µε τ� δικ� της, εντελ�ς αυτ�ν�µ� τρ�π�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Θυσ�α των ν�ων
Ιερ� σιωπ� ως �νδει�η σε�ασµ�� και αναγν�ρισης της θυσ�ας
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
( 'ειµων�ς ενσωµατ�νει στ� α#!γηµ� τ�υ $ γ�µ�ς αυτ� τ� σ�ντ�µ� κε�µεν� π�υ
αναπλ�θει µε τ� δικ� τ�υ, εντελ�ς ιδι�τυπ�, τρ�π� την ε+�γερση τ�υ Π�λυτε&νε��υ
τ� Ν��µ2ρι� τ�υ 1973. ( 'ειµων�ς αναδεικν�ει τη 2αθ�τερη �υσ�α και τ� δια&ρ�-
νικ� 2�θ�ς τ�υ ιστ�ρικ�� γεγ�ν�τ�ς. Jπως � Σ�λωµ�ς στ� επ�γραµµα «Η κατα-
στρ�#! των Ψαρ�ν», �τσι και � 'ειµων�ς α#αιρε� �λα τα συγκυριακ� και επικαι-
ρικ� στ�ι&ε�α και εστι�)ει την πρ�σ�&! τ�υ στα στ�ι&ε�α εκε�να π�υ επιτρ�π�υν τη
δια&ρ�νικ! αναγωγ! τ�υ ιστ�ρικ�� επεισ�δ��υ. Γι’ αυτ� µ�ν� �ι δυ� εισαγωγικ�ς
#ρ�σεις τ�υ κειµ�ν�υ δ�ν�υν τ� 2ασικ� περ�γραµµα τ�υ ιστ�ρικ�� γεγ�ν�τ�ς, και
µ�λιστα µε εντελ�ς γενικ��ς �ρ�υς («ν��ι κι �#η2�ι παιδι�», «�νας στρατ�ς»,
«�λλ�ς λα�ς»). Στη συν�&εια, �ι συν�πειες τ�υ ιστ�ρικ�� γεγ�ν�τ�ς, η αιµατηρ!
καταστ�λ! της ε+�γερσης, περιγρ�#�νται σαν �να γεωλ�γικ� συµ2�ν ! και κατα-
στρ�#!: �ι ν��ι 2�υλι�)�υν µ�σα στη γη, η γη καθι)�νει µ�&ρι π�υ σ&ηµατ�)εται �να
τερ�στι� 2�ραθρ�. Τ� 2�ραθρ� αυτ� λειτ�υργε� ως �να υπ�2λητικ� µνηµε�� της
θυσ�ας, αλλ� και ως µια απ�κρ�υστικ! και διαρκ!ς υπ�µνηση τ�υ εγκλ!µατ�ς π�υ
τελ�στηκε εκε�. Η τελικ! απ�#ανση τ�υ α#ηγητ! («κανε�ς π�τ� δεν θα τ�λµ!σει να
σκ�ψει και να δει») θ�λει µ�λλ�ν να απ�δ�σει την α�σθηση τ�υ τρ�µακτικ�� δ��υς
π�υ θα πρ�καλε� τ� 2�ραθρ�-µνηµε��, εν� η α#�ριστικ! πρ�σταγ! τ�υ («κανε�ς να
µη τ�λµ!σει») εκ#ρ�)ει την �ργ! για τ� �γκληµα και τη δι�θεσ! τ�υ να αναλ�2ει
αυτ�ς την πρ�στασ�α τ�υ µνηµε��υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι�ννης Ρ�τσ�ς, ∆εκα�κτ� λιαν�τρ�γ�υδα της πικρ�ς πατρ�δας, Κ�δρ�ς 1973.

Τ� παλικ�ρι π�υ ’πεσε µ’ �ρθ� την κε!αλ� τ�υ,
δεν τ� σκεπ��ει η γης �γρ�, σκ�υλ�κι δεν τ’ αγγ��ει–

Φτερ� στη ρ�#η τ�υ � σταυρ�ς κι �λ� #ιµ�ει τ’ αψ�λ�υ
και σµ�γει τ�υς τραν��ς αϊτ��ς και τ�υς #ρυσ��ς αγγ�λ�υς.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∞∞
Η γρα#! τ�υ 'ειµων� &αρακτηρ�)εται απ� µεγ�λη α#αιρετικ�τητα, συµπ�κνωση
των ν�ηµ�των, αλλ� και π�ιητικ! τ�λµη τ�σ� στην α#!γηση �σ� και στη δηµι�υργ�α
των εικ�νων της. Επιλ�+τε µ�α απ� τις εικ�νες τ�υ κειµ�ν�υ και 2ρε�τε τις αντιστ�ι&�ες
της µε τα ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα, �πως περιγρ�#�νται απ� την επ�σηµη ιστ�ρ�α ! τα &ρ�-
νικ� της επ�&!ς (π.&. Κωστ��λα Μητρ�π��λ�υ, Τ� #ρ�νικ� των τρι�ν ηµερ�ν,
Κ�δρ�ς 2002).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αριστην�ς Γι�ργης, Εισαγωγ� στην πε��γρα!�α τ�υ Γ. �ειµων�, Κ�δρ�ς 1981.
Λ�λα-Κριστ ∆�σπ�ινα, Στ� καλειδ�σκ�πι� τ�υ Γι�ργ�υ �ειµων�, Καστανι�της 1984.
Μαρων�της ∆.Ν., Η πε��γρα!�α τ�υ Γι�ργ�υ �ειµων�, Λωτ�ς 1986.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ργ�ς 'ειµων�ς (1936-2000), $ γ�µ�ς, Κ�δρ�ς 19772, σ. 35.

Ãƒπ™∆√º√ƒ√™ ª∏§πø¡∏™

«Τ
 συρµατ"πλεγµα τ
υ α�σ�
υς»

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να αντιλη#θ��ν �ι µαθητ�ς �τι τ� κυπριακ� )!τηµα παραµ�νει µια αν�ι&τ! πληγ!
τ�υ ελληνισµ��, �ι δραµατικ�ς επιπτ�σεις τ�υ �π���υ σ&ετ�)�νται µε τις πρ�σωπικ�ς
ιστ�ρ�ες π�λλ�ν ανθρ�πων π�υ στερ!θηκαν �&ι µ�ν� τη γη τ�υς, αλλ� �υσιαστικ�
τ� &�ρ� της νε�τητας και των 2ιωµ�των τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Κυπριακ� ��τηµα
Τ�υριστικ� α�ι�π��ηση και αλλ�τρ�ωση της Κ�πρ�υ
Πρ;σινη γραµµ� – ∆ι*�τ�µηση τ�υ νησι��

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� σ�ντ�µ� α#!γηµα τ�υ Μηλι�νη καταγρ�#ει τις σκ�ψεις και τα συναισθ!µατα
απ� µια επ�σκεψη τ�υ συγγρα#�α στην Κ�πρ�. Αν και τ� α#!γηµα #α�νεται
καταρ&!ν να �&ει τ� &αρακτ!ρα µιας τα+ιδιωτικ!ς περι!γησης, η µατι� τ�υ α#η-
γητ! διεισδ�ει στ� &�ρ� και στ� &ρ�ν�, επειδ! η εµπειρ�α της τελευτα�ας αυτ!ς
επ�σκεψης στ� νησ� συγκρ�νεται µε τις παλαι�τερες εµπειρ�ες τ�υ α#ηγητ! απ�
την Κ�πρ�, �π�υ για µεγ�λ� &ρ�νικ� δι�στηµα υπηρ�τησε ως εκπαιδευτικ�ς.
Αν�µεσα στ� τ�τε και στ� τ�ρα συν�2ησαν σηµαντικ� γεγ�ν�τα, π�υ �λλα+αν
ρι)ικ� την �ψη και τις πρ��πτικ�ς τ�υ τ�π�υ. Η τ�υριστικ! α+ι�π��ηση, π�υ
αλλ��ωσε την �ψη τ�υ τ�π��υ και επηρ�ασε τ� !θ�ς των ανθρ�πων, ε�ναι µια ε+�-
#θαλµη αλλαγ!, αλλ� �ι σηµαντικ�τερες και δραµατικ�ς αλλαγ�ς �#ε�λ�νται στην
τ�υρκικ! εισ2�λ! τ�υ 1974. Fκτ�τε �λ�κληρ� τ� νησ� και κυρ�ως η πρωτε��υσ�
τ�υ, η Λευκωσ�α, διαιρ�θηκαν στα δυ�, στην ελε�θερη Κ�πρ� και στην κατε&�µε-
νη απ� τ�υς Τ��ρκ�υς )�νη. ( α#ηγητ!ς θυµ�ται την παλαι�τερη διαµ�ν! τ�υ
στ� νησ� και αναλ�γ�)εται µε λ�πη την ειρωνε�α της ιστ�ρ�ας: τ�τε µιλ��σε στ�υς
µαθητ�ς τ�υ για τ� τε�&�ς τ�υ Βερ�λ�ν�υR στ� µετα+� τ� τε�&�ς τ�υ Βερ�λ�ν�υ
�παψε να υπ�ρ&ει και τ�ρα τ� αδιαπ�ραστ� τε�&�ς της τελευτα�ας &ωρισµ�νης
στα δυ� π�λης τ�υ κ�σµ�υ 2ρ�σκεται µπρ�στ� τ�υ. Πρ�κειµ�ν�υ να δηλωθε� αυτ!
η τραγικ! ειρωνε�α της ιστ�ρ�ας, � τ�τλ�ς τ�υ κειµ�ν�υ συµπλ�κει τ� συρµατ�-
πλεγµα π�υ &ωρ�)ει στα δυ� τη Λευκωσ�α µε τ� «τε�&�ς τ�υ α�σ&�υς», την �ν�µα-
σ�α π�υ δ�θηκε στ� τε�&�ς τ�υ Βερ�λ�ν�υ. ∆υστυ&�ς τ� συρµατ�πλεγµα τ�υ
α�σ&�υς στη Λευκωσ�α παραµ�νει ακ�µα. Στην τελευτα�α παρ�γρα#� � α#ηγητ!ς
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νι�θει �τ�ιµ�ς, µε τη δ�ναµη της µν!µης και της #αντασ�ας, να +επερ�σει τ�υς
περι�ρισµ��ς τ�υ συρµατ�πλ�γµατ�ς και να 2ρεθε� στην �λλη πλευρ�, στην
επ�&! της νι�της τ�υ και της ελευθερ�ας. Ωστ�σ� η τελευτα�α #ρ�ση τ�υ α#ηγ!-
µατ�ς δηλ�νει την �δυνηρ! επ�γνωση τ�υ α#ηγητ! �τι τα &ρ�νια της νε�τητ�ς
τ�υ παραµ�ν�υν #υλακισµ�να π�σω απ� τ� συρµατ�πλεγµα. Η διδασκαλ�α αυτ��
τ�υ κειµ�ν�υ µπ�ρε� να συνδυαστε� µε τ� π��ηµα «Γλυκ� τ�υ κ�υταλι��» τ�υ
Κ�πρι�υ Κυρι�κ�υ 'αραλαµπ�δη, µε σκ�π� να συνε+εταστ��ν τ�σ� η συναισθη-
µατικ! δι�θεση �σ� και τα 2ι�µατα των δ�� πρ�σ�πων, µε �µ#αση στη λειτ�υρ-
γ�α της µν!µης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Αντ�νης Σαµαρ�κης, «Τ� π�τ�µι», @ητε�ται ελπ�ς (1954), 198320, σ. 21-25.
2. Λευτ�ρης Π��λι�ς, «Καλ�κα�ρι τ�υ ’78», Τ� αλληγ�ρικ� σ#�λε�� (1978). Τα π�ι�-

µατα τ�υ Λευτ�ρη Π��λι�υ, επιλ�γ! 1969-1978, Κ�δρ�ς 1982, σ. 99.

Η Κ�πρ�ς µε κ�λεσε ν’ ακ��σω τη µ�υσικ� της
και να ��υλι�2ω στ� #�µα της την παρ�#�ρδη δικ� µ�υ.
Ε�δα τ�ν π�ν� π�σω απ� απελπισµ�νες �ιτρ�νες
και τη Λευκωσ�α σα #�ρδ� σπασµ�νη �ι�λι��.
=λη τη ν�#τα στ� 2εν�δ�#ε�� µ�υ µε τ�λιγαν
σα νε�ρ� �ι ψυ#�ς των σκ�τωµ�νων
και µε µετακιν��σαν τα ��µατα των αγν���µενων παλικαρι�ν.
A�ησα τη θλιµµ�νη γη και !ωτ�γρ�!ισα
στα ακρ�γι�λια της την αι�νια γ�ννηση 
της Α!ρ�δ�της.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στ� δι!γηµα αυτ� � α#ηγητ!ς ανα#�ρεται σε περιστατικ� π�υ συν�2ησαν στην

Κ�πρ� πριν και µετ� την τ�υρκικ! εισ2�λ! τ�υ 1974. Βρε�τε τα σηµε�α στα �π��α
διακρ�ν�νται αυτ�ς �ι δ�� περ��δ�ι της )ω!ς τ�υ και καταγρ�ψτε τα δια#�ρετι-
κ� αισθ!µατα π�υ �νιωθε κ�θε #�ρ�.

2. «Τα αισθ!µατα δεν µπα�ν�υν στ� συρµατ�πλεγµα». Γρ�ψτε µια παρ�γρα#� π�υ
να τελει�νει µε αυτ!ν τη #ρ�ση.

3. Π�ια εικ�να της Κ�πρ�υ δ�νει � Λ. Π��λι�ς στ� π��ηµ� τ�υ; Κ�ντε ειδικ! ανα-
#�ρ� στις λ�+εις π�υ δε�&ν�υν τη συναισθηµατικ! στ�ση τ�υ π�ιητ!.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ελ�τρ�#�ς [Π�τρας], τ&. 7, 1995.
Η λ�2η, τ&. 143, 1998.
Μηλι�νης �ριστ�!�ρ�ς, Π.Ε.Φ., Μετα�&µι� 2000.
Παγαν�ς Γ.∆., Τρεις µεταπ�λεµικ�� πε��γρ�!�ι, Νε#�λη 1998, σ. 50-65, 104-129.
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Παγαν�ς Γ.∆., Τρεις µεταπ	λεµικ	� πε	γρ��	ι, Νε��λη 1998, σ. 50-65, 104-129.
Τσακνι�ς Σπ�ρ�ς, «�ριστ���ρ�ς Μηλι�νης», Η µεταπ	λεµικ� πε	γρα��α, τ�µ. 5,

Σ�κ�λης 1988, σ. 254-329.

∫∫ ππ ¡¡ ∏∏ ªª ∞∞ ∆∆ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∫∫ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ππ ¡¡ ππ ∞∞   
Θ�δωρ�ς Αγγελ�π�υλ�ς, Τ	 µετ�ωρ	 ��µα τ	υ πελαργ	�, 1991.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
�ριστ���ρ�ς Μηλι�νης (1932), «“Τ� συρµατ�πλεγµα τ�υ α#σ$�υς”», Τ	 µικρ� ε�ναι
�µ	ρ�	, Κ�δρ�ς 1997, σ. 104-106.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Ιστ�ρικ�ς παραλληλισµ�ς – Παρ�λληλα θεµατικ� µ�τ��α
Καλ� θα ;ταν �ι µαθητ�ς να συνδ�σ�υν τ� αγωνιστικ� ;θ�ς και την αντ�$;
στις δ�κιµασ#ες µε την ιστ�ρικ; π�ρε#α τ�υ ελληνισµ��. Η καµ�νη γη και τα
λαµπρ� παλικ�ρια των Ψαρ�ν στ� σ�λωµικ� επ#γραµµα ; τ� τ�π#� της ερ;-
µωσης µετ� την κατ�ρρευση τ�υ αλ=ανικ�� µετ�π�υ στ� απ�σπασµα απ� την
π�ιητικ; σ�νθεση τ�υ Ρ#τσ�υ µπ�ρ��ν να συνε?εταστ��ν, ως παρ�λληλες
ιστ�ρικ�ς περιστ�σεις, µε τ� π�#ηµα «Θερµ�π�λες» τ�υ Κα=��η («Η =ι�π�λη
– Τ� αγωνιστικ� πνε�µα τ�υ ανθρ�π�υ»).

2. Ρεαλιστικ� λ�γ�τε�νικ� απ�τ�πωση ιστ�ρικ�ν συµ��ντων
Ε?ετ�@�ντας τ� απ�σπασµα απ� τ� µυθιστ�ρηµα της Α?ι�τη ; συσ$ετ#@�ντ�ς
τ� µε τ� δι;γηµα της Αλε?#�υ («Η =ι�π�λη – Τ� αγωνιστικ� πνε�µα τ�υ
ανθρ�π�υ»), πρ�κ�πτει µια ρεαλιστικ; απ�τ�πωση των δ�σκ�λων κατ�$ικ�ν
και µεταπ�λεµικ�ν $ρ�νων (πε#να, στερ;σεις, ε?�ρ#α), επικεντρωµ�νη στα
καθηµεριν� πρ�=λ;µατα και στις συναισθηµατικ�ς αντιδρ�σεις των απλ�ν
ανθρ�πων. Παρ�λληλα µε τ�ν ηρωισµ� π�υ επιδεικν��υν �ι στρατι�τες τ�υ
αλ=ανικ�� µετ�π�υ, � �π�#�ς πρ�=�λλεται κυρ#ως στις επετε#�υς, µπ�ρε# να
δ�θε# µια ρεαλιστικ�τερη εικ�να των πραγµ�των µ�σα απ� τ� π�#ηµα τ�υ
Ρ#τσ�υ και τα πρ�τειν�µενα παρ�λληλα κε#µενα.

3. ∆ιδασκαλ�α κειµ�νων και �ρ�ση επ�πτικ�� υλικ��
A$ει ενδια��ρ�ν να συνε?εταστ��ν κ�π�ια κε#µενα –�πως, π.$., τ� π�#ηµα τ�υ
Ρ#τσ�υ ; τ� α�;γηµα τ�υ Μηλι�νη– µε εικαστικ� υλικ� π�υ σ$ετ#@εται µε τα
ιστ�ρικ� περιστατικ� στα �π�#α ανα��ρ�νται (αλ=ανικ� µ�τωπ�, κυπριακ�
πρ�=ληµα), �στε �ι µαθητ�ς να συγκρ#ν�υν ; να πρ�=ληµατιστ��ν σ$ετικ� µε
την ιδιαιτερ�τητα της λ�γ�τε$νικ;ς απ�δ�σης της ιστ�ρικ;ς πραγµατικ�τητας
(εκ�ραστικ�# τρ�π�ι, ιδε�λ�γικ; $ρ�ι�, κ�ινωνικ�ς πρ�=ληµατισµ�ς κ.�.).
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¢π¢ø ™ø∆∏ƒπ√À

�ταν πρωτ�κατ
�ηκα στη Σµ�ρνη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να παρακ�λ�υθ�σ�υν �ι µαθητ�ς αντιπρ�σωπευτικ�ς #ψεις της παλι%ς &ω�ς σε µια
µεγ%λη π#λη-κ�ντρ� τ�υ µικρασιατικ�( ελληνισµ�(. Παρ%λληλα να εστι%σ�υν την
πρ�σ�)� τ�υς στις αντιλ�ψεις των ανθρ*πων της επ�)�ς σ)ετικ% µε την ανατρ�+�,
την εκπα/δευση και την πρ*ιµη απε1%ρτηση των παιδι*ν απ# την �ικ�γ�νει% τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η κ�σµ�π�λ�τικη Σµ�ρνη και τ� ανθηρ� ελληνικ� στ�ι�ε��
Η κ�ινωνικ� καταγωγ� τ�υ παιδι��, �ι στερ�σεις (παιδε�α) και �ι υπ��ρε�-
σεις τ�υ (�ι�π�λη)
Τ� α�σθηµα ελευθερ�ας π�υ απ�λαµ��νει τ� παιδ� στη Σµ�ρνη και η π�ρε�α
τ�υ πρ�ς την ενηλικ�ωση 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Αυτ# τ� απ#σπασµα απ# τα Ματωµ�να ��µατα δε συνδ�εται µε την περιπ�τεια τ�υ
µικρασιατικ�( ελληνισµ�(, π�υ απ�τελε/ τ� θεµατικ# επ/κεντρ� τ�υ γνωστ�( µυθι-
στ�ρ�µατ�ς. Η συγγρα+�ας τ�π�θετε/ την αυτ�2ι�γρα+ικ� α+�γηση τ�υ µικρ�(
�ρω% της στα 1910 και συνδ�ει την ε1ιστ#ρησ� τ�υ µε δ(� σηµαντικ% 2ι*µατα της
παιδικ�ς τ�υ ηλικ/ας: την πρ*τη επα+� µε την π#λη, π�υ εντυπωσι%&ει τ� µικρ#
)ωριατ#π�υλ�, και την απε1%ρτησ� τ�υ απ# την �ικ�γ�νεια, η �π�/α κατ% τ� συν�-
θη τρ#π� της επ�)�ς επι2αλλ#ταν στα αγ#ρια των )αµηλ*ν κ�ινωνικ*ν τ%1εων,
γ(ρω στην ηλικ/α των 12 )ρ#νων. Η π�ρε/α τ�υ αγ�ρι�( στην ενηλικ/ωση περν%
µ�σα απ# τη 2ι�π%λη, �τσι �υσιαστικ% στ� απ#σπασµα παρακ�λ�υθ�(µε την ενη-
λικ/ωση τ�υ α+ηγητ�, η �π�/α συν�δε(εται απ# υψηλ# α/σθηµα αυτ�εκτ/µησης
(«Αν ε/)α µ�υστ%κι θα τ� ’στρι2α, τ#σ� �νιωθα %ντρας»). Κ%θε εµπειρ/α τ�υ παι-
δι�( στην π#λη παρ�υσι%&εται µε +αντα)τερ% )ρ*µατα αλλ% και ρεαλισµ#, επεν-
δεδυµ�νη µε ευ)%ριστα, πρωτ#γνωρα συναισθ�µατα. Τ� εντυπωσιασµ�ν� 2λ�µµα
τ�υ παιδι�(, µ�σα απ# την �ντε)νη, και σε π�λλ% σηµε/α αναληθ�+αν�, παρ�µ2αση
τ�υ παντ�γν*στη α+ηγητ�, «+ωτ�γρα+/&ει» την ανθρωπ�γεωγρα+/α της περι�)�ς.
Τ� παιδ/ κινε/ται συνε)*ς µ�σα στ� πλ�θ�ς σε δι%+�ρα επ/πεδα και )*ρ�υς της
π#λης, απ�λαµ2%ν�ντας την ελευθερ/α και 1�δε(�ντας τα πενι)ρ% λε+τ�υδ%κια
τ�υ στις µικρ�ς π�λυτ�λειες π�υ α+θ�ν�(ν στην π#λη. Καθ*ς � �ρω%ς µας περι-
δια2α/νει µε, ασυν�θιστη για �να )ωριατ#π�υλ�, %νεση στα σ�κ%κια της π#λης, στ�
µυαλ# τ�υ κυκλ�+�ρ�(ν ελε(θερα για πρ*τη +�ρ%, µακρι% απ# την ε1�υσ/α τ�υ
αυστηρ�( πατ�ρα, εικ#νες και σκ�ψεις, µερικ�ς απ# τις �π�/ες επηρε%&�υν πρ#-
σκαιρα την ψυ)ικ� τ�υ ευ+�ρ/α και 1υπν�(ν µ�σα τ�υ γλυκ#πικρα συναισθ�µατα.

[ 6 8 ]
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Μπρ�στ% στη θ�α της Ευαγγελικ�ς Σ)�λ�ς τ� αγ#ρι αναπ�λε/ µε θλ/ψη τ� απραγ-
µατ�π�/ητ� #νειρ� να γ/νει κ%π�τε µαθητ�ς της, #νειρ� απατηλ# για τη )αµηλ� κ�ι-
νωνικ� θ�ση της �ικ�γ�νει%ς τ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γε*ργι�ς Βι&υην#ς, [Στ� )αρ�µι], «Τ� µ#ν�ν της &ω�ς τ�υ τα1/δι�ν» στα Κ.Ν.Λ. της
Γ’ Γυµνασ/�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Με π�ι�υς α+ηγηµατικ�(ς τρ#π�υς πρ�ωθε/ται η δι�γηση και τι ε1υπηρετε/ �

καθ�νας απ# αυτ�(ς;
2. Π*ς αντιµετωπ/&ει τη &ω� στην Κωνσταντιν�(π�λη τ� νεαρ# ρα+τ#π�υλ� στ�

δι�γηµα τ�υ Βι&υην�(; Συγκρ/νετε τις εντυπ*σεις π�υ απ�κ�µ/&�υν τα δ(� παι-
δι% απ# την Π#λη (Βι&υην#ς) και τη Σµ(ρνη (Σωτηρ/�υ).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ*νη >σπα, «Μια εµπειρ/α απ’ τη διδασκαλ/α µυθιστ�ρ�µατ�ς της Νε�ελληνικ�ς

Λ�γ�τε)ν/ας στ� Γυµν%σι� και µια πρ#ταση», Φιλ�λ�γικ�, τ). 28, 1989, σ. 20-21.
Βαρ/κας Β%σ�ς, Συγγρα�ε�ς και κε�µενα, τ#µ. 1, Ερµ�ς 1975.
Κ%σσ�ς Βαγγ�λης, «∆ιδ* Σωτηρ/�υ», Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα��α, τ#µ. 7, Σ�κ#λης

1988, σ. 210-224.
Κ�τ&ι%ς Αλ�1ανδρ�ς, Μεταπ�λεµικ�� πε��γρ���ι, Κ�δρ�ς 1982, σ. 151-153.
Μπαλ%σκας Κ*στας, Λ�γ�τε�ν�α και παιδε�α. Γν�ση και αν�γνωση λ�γ�τε�νικ�ν

κειµ�νων, Επικαιρ#τητα 1985, σ. 133-147.
Ραυτ#π�υλ�ς ∆ηµ�τρης, !ι ιδ�ες και τα �ργα, ∆/+ρ�ς 1965, σ. 226-230.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ιδ* Σωτηρ/�υ (1911-2004), Ματωµ�να ��µατα (1962), Κ�δρ�ς 200075, σ. 42-48.

™ø∆∏ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À

Π�σ�α τ’ Απρ�λη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ/σ�υν �ι µαθητ�ς �να σ(γ)ρ�ν� και α1ι#λ�γ� συγγρα+�α. Να πρ�2ληµατι-
στ�(ν σ)ετικ% µε τις παλαι#τερες µ�ρ+�ς &ω�ς και τη σηµασ/α των παραδ#σεων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ε�ρταστικ�ς παραδ�σεις και �ικ�γενειακ�� δεσµ�� 
Παιδικ�ς αναµν�σεις και σ�γ�ρ�νη πραγµατικ�τητα

Π Α Λ Α Ι � Τ Ε Ρ Ε Σ  Μ � Ρ Φ Ε Σ  � Ω Η Σ
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πρ#κειται για �να δι�γηµα π�υ απ�κλ/νει απ# την τυπικ� παραδ�σιακ� µ�ρ+�,
α+�( η υπ#θεσ� τ�υ δεν ε1ελ/σσεται µε 2%ση τ� δ�µικ# σ)�µα πλ�κ� – δ�ση –
κ�ρ(+ωση – λ(ση, αλλ% υπ%ρ)ει µια )αλαρ� δ�µ� π�υ συνδ�ει τα επιµ�ρ�υς,
δηλαδ� τις αναµν�σεις τ�υ α+ηγητ�. Η εν#τητα τ�υ α+ηγηµατικ�( πλαισ/�υ
διαρρηγν(εται συ)ν% απ# σ)#λια και ανα+�ρ�ς στη σ(γ)ρ�νη επ�)� (π.). #ταν �
α+ηγητ�ς ανα+�ρεται στη µαθητικ� &ω� και στα +�ιτητικ% τ�υ )ρ#νια). Στ�
σ(ν�λ# τ�υ λειτ�υργε/ σαν µνηµ�νικ� αν%κληση τ�υ α+ηγητ� στην παιδικ� τ�υ
ηλικ/α και στις πασ)αλιν�ς διακ�π�ς στ� )ωρι# τ�υ. � τ#ν�ς ε/ναι τρυ+ερ#ς,
ν�σταλγικ#ς, απ�λ�γητικ#ς. � συγγρα+�ας-α+ηγητ�ς θυµ%ται µε συγκ/νηση τα
συγγενικ% τ�υ πρ#σωπα, ν�σταλγε/ την %δ�λη αγ%πη των απλ*ν ανθρ*πων τ�υ
)ωρι�( και ιδ/ως της γιαγι%ς τ�υ, η µ�ρ+� της �π�/ας �)ει καθαγιαστε/ στη συνε/-
δησ� τ�υ. � *ριµ�ς α+ηγητ�ς θυµ%ται τα παιδικ% τ�υ )ρ#νια και ανα2ι*νει τ�
πασ)αλιν# κλ/µα τ�υ )ωρι�( µε �πτικ�ς εικ#νες (ανθισµ�νη απριλι%τικη +(ση,
2�υν%, π�τ%µι, )ιλι#)ρωµ� ηλι�2ασ/λεµα), µυρωδι�ς (η µ(τη µας ε/)ε πανηγ(ρι),
µε εικ#νες γευστικ�ς (πατ%τες για)ν/), ακ�υστικ�ς (στρακαστρ�(κες), απτικ�ς
(κ�ιµ#µασταν #λ�ι µα&/ στρωµατσ%δα). Ιδια/τερη ανα+�ρ% κ%νει στη γειτν/αση
τ�υ )ωρι�( τ�υ µε την Αλ2αν/α, εκ+ρ%&�ντας την περι�ργεια τ�υ /δι�υ και των
συγ)ωριαν*ν τ�υ στ� παρελθ#ν για την κατ%σταση π�υ επικρατ�(σε στη σ(ν�ρ�
τ�υς )*ρα. �ι #ρ�ι στ� α+ηγηµατικ# τ�υ παρ#ν �)�υν µετα2ληθε/ και �ι Αλ2αν�/
λαθρ�µεταν%στες συλλαµ2%ν�νται στην Ελλ%δα. Ως πρ�ς τη δ�µ� τ� α+�γηµα
�ργαν*νεται µε 2%ση τα αντιθετικ% σ)�µατα: ακµ�-παρακµ�, τ#τε-τ*ρα, παιδ/-
εν�λικ�ς, π�υ πρ�σδι�ρ/&�υν και τα δ(� )ρ�νικ% επ/πεδα της α+�γησης. � �µ�-
διηγητικ#ς/ αυτ�διηγητικ#ς α+ηγητ�ς (α+ηγε/ται τη δικ� τ�υ ιστ�ρ/α) αρ)/&ει την
ε1ιστ#ρηση απ# τ� τ*ρα, µε α+�ρµ� τις πρ#σ+ατες απριλι%τικες διακ�π�ς τ�υ.
Μ�σω της µν�µης πραγµατ�π�ιε/ �να %λµα στ� παρελθ#ν, στις παιδικ�ς τ�υ
πασ)αλι%τικες διακ�π�ς στ� πατρικ# )ωρι# Π#2λα. Η α+�γηση τ�υ «τ#τε» ενσω-
µατ*νεται στ� πρ*τ� α+ηγηµατικ# επ/πεδ� τ�υ «τ*ρα», τ� �π�/� εµ+αν/&εται
στην αρ)� και στ� τ�λ�ς τ�υ διηγ�µατ�ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Κωστ�ς Παλαµ%ς, «Gσ� περν%ν τα )ρ#νια µ�υ» (1909), Η π�λιτε�α και η µ�να-

"ι�. #παντα, τ#µ. 5, Μπ/ρης, 19723, σ. 432.

$σ� περν�ν τα �ρ%νια µ�υ
κι %σ� περν� µε κε�να,
τ%σ� γλυκ� τριγ&ρω µ�υ
µ�σκ�'�λ�ν τα κρ�να
των πρ�τιν�ν απρ�ληδων…

[ 7 0 ]
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Τα παιδιακ�σια �ρ%νια
µ�υ κελαϊδ�ν, αηδ%νια
σε ν&�τες και σ’ ερµι�ς.

2. Κ�σµ%ς Π�λ/της, Τ� τ�ρµα, Ερµ�ς 20002, σ. 153-156.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Π�ια συναισθ�µατα �)ει � α+ηγητ�ς στ� παρ#ν της α+�γησης, καθ*ς θυµ%ται

τις παιδικ�ς τ�υ διακ�π�ς στ� )ωρι#;
2. Στ� δι�γηµα γ/νεται +ανερ� η αντ/θεση αν%µεσα στα συναισθ�µατα π�υ 2ι*νει

� α+ηγητ�ς στ� )ωρι# και στην π#λη. Π�( �+ε/λεται κατ% τη γν*µη σας αυτ� η
δια+�ρ%;

3. ∆ια2%στε τ�ν �ρισµ# τ�υ διηγ�µατ�ς στ� Λε"ικ% λ�γ�τε�νικ�ν %ρων και ελ�γ-
1τε αν τ� δι�γηµ% µας ανταπ�κρ/νεται σε αυτ#ν.

4. � α+ηγητ�ς δεν εκθ�τει απλ*ς την ιστ�ρ/α, αλλ% ε/ναι και � /δι�ς �ρωας σε
αυτ�ν και παρ�υσι%&ει απ# τη δικ� τ�υ σκ�πι% τα γεγ�ν#τα. Π*ς �ν�µ%&εται
αυτ#ς � τ(π�ς τ�υ α+ηγητ� και π*ς τ� ε/δ�ς της α+�γησης;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Μιτσ�τ%κη Κλα/ρη, «Η περι�)� της )αµηλ�ς &*νης (Σ)#λι� στ�ν Σωτ�ρη ∆ηµη-

τρ/�υ)», Ν�α Εστ�α, τ). 1704, 1998, σ. 943-947.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏   
Σωτ�ρης ∆ηµητρ/�υ (1955), «Π%σ)α τ’ Απρ/λη», Η �λ�'α τ�υ λαιµ�&, Πατ%κης
1998, σ. 49-55.

§∂À∆∂ƒ∏™ •∞¡£√¶√À§√™

�ρ�νικ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ/σ�υν �ι µαθητ�ς �να π�/ηµα µε επ/κεντρ� τ� 2/� µιας συνηθισµ�νης �ικ�γ�-
νειας στη µεταπ�λεµικ� Ελλ%δα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η �ργ�νωση και η λειτ�υργ�α της παραδ�σιακ�ς ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας
% κ�ινωνικ�ς µετασ�ηµατισµ�ς της µεταπ�λεµικ�ς Ελλ�δας
Η επαγγελµατικ� απ�κατ�σταση και η ατ�µικ� /ω� των µελ�ν της �ικ�γ�νειας

Π Α Λ Α Ι � Τ Ε Ρ Ε Σ  Μ � Ρ Φ Ε Σ  � Ω Η Σ
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Μ�σα απ# την α+αιρετικ� τε)νικ� και την εκ+ραστικ� λιτ#τητα τ�υ π�ι�µατ�ς �ι
µαθητ�ς καλ�(νται να παρακ�λ�υθ�σ�υν την ιστ�ρ/α µιας συνηθισµ�νης �ικ�γ�νειας
στη µεταπ�λεµικ� Ελλ%δα. � διδ%σκων µπ�ρε/ να ανα+ερθε/ στ� ιστ�ρικ�-κ�ινωνικ#
και π�λιτικ# στ/γµα της επ�)�ς, τα )αρακτηριστικ% και τις αντιλ�ψεις της παραδ�-
σιακ�ς ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας, σ)�λι%&�ντας εκτεν�στερα τ�υς κ�ινωνικ�(ς µετασ)η-
µατισµ�(ς π�υ θ/γει τ� π�/ηµα (επικρ%τηση των µη)αν*ν, παρακµ� των )ειρωνακτι-
κ*ν επαγγελµ%των κ.%.). Τ� γεγ�ν#ς #τι η �ικ�γ�νεια απ�τελ�(σε παλαι#τερα, και
ε1ακ�λ�υθε/ να απ�τελε/, τ�ν πυρ�να της ελληνικ�ς κ�ινων/ας απ�τυπ*νεται στ�
π�/ηµα µε την ιεραρ)ικ� παρ�υσ/αση των πρ�σ*πων, σ(µ+ωνα µε τη θ�ση τ�υς
στ�ν �ικ�γενειακ# ιστ#: πατ�ρας, µητ�ρα, παιδι%, µεγ%λ�ς και µικρ#ς γι�ς. Αν και
τα γεγ�ν#τα και �ι καταστ%σεις της ελληνικ�ς µεταπ�λεµικ�ς περι#δ�υ δεν ανα+�-
ρ�νται στ� π�/ηµα, η π�ρε/α της �ικ�γενειακ�ς ιστ�ρ/ας, απ# τη συν(παρ1η των
µελ*ν της �ικ�γ�νειας µ�)ρι τη δι%λυσ� της (µε τη µεταν%στευση τ�υ εν#ς γι�υ στ�
ε1ωτερικ#), αλλ% και η ατ�µικ� π�ρε/α κ%θε µ�λ�υς της �ικ�γ�νειας (συντα1ι�δ#-
τηση τ�υ πατ�ρα, κ�ινωνικ� απ�µ#νωση της µητ�ρας, µεταν%στευση τ�υ µικρ�(
γι�υ, ανεργ/α τ�υ µεγ%λ�υ), πρ�σδι�ρ/&�νται απ# τις κ�ινωνικ�ς και �ικ�ν�µικ�ς
ε1ελ/1εις. Γι’ αυτ# τ� κ(ρι� &ητ�(µεν�, αλλ% και η δυσκ�λ/α κατ% τη διδασκαλ/α τ�υ
π�ι�µατ�ς, ε/ναι να καταλ%2�υν �ι µαθητ�ς #τι τ� )ρ�νικ# της �ικ�γ�νειας διαµ#ρ-
+ωσαν η στεν� σ(νδεση � και η ε1%ρτηση των καπνεργατ*ν απ# τ� επ%γγελµ%
τ�υς, η πρ�ϊ�(σα παρακµ� τ�υ καπνεµπ�ρ/�υ στην Ελλ%δα και �ι αρνητικ�ς �ικ�-
ν�µικ�ς επιπτ*σεις τ�υ εµ+υλ/�υ, �ι �π�/ες, σε συνδυασµ# µε τ�ν �ικ�ν�µικ#
µαρασµ# της ελληνικ�ς περι+�ρειας, �δ�γησαν µεγ%λ� µ�ρ�ς τ�υ εργατικ�( δυνα-
µικ�( στη µεταν%στευση. I%ρη στ�ν α+αιρετικ# εκ+ραστικ# τρ#π� µε τ�ν �π�/� �
Jανθ#π�υλ�ς εκθ�τει τ� )ρ�νικ# της �ικ�γ�νειας –τ� π�/ηµα συνθ�τ�υν διαδ�)ικ�ς
εικ#νες-σταθµ�/ στην π�ρε/α της �ικ�γ�νειας µ�σα στ�ν ιστ�ρικ# )ρ#ν� της µετα-
π�λεµικ�ς επ�)�ς–, συµπυκν*νεται τ� συνα/σθηµα της θλ/ψης για τις )αµ�νες και
µ/&ερες &ω�ς των ανθρ*πων π�υ �&ησαν στα σκληρ% µεταπ�λεµικ% )ρ#νια. �
τελευτα/�ς στ/)�ς, π�υ ανα+�ρεται στην επικρ%τηση των µη)αν*ν, λειτ�υργε/ υπαι-
νικτικ% και αντιθετικ%: �ι µη)αν�ς πρ�κ#2�υν, εν* �ι %νθρωπ�ι και �ι καπνεργ%-
τες παρακµ%&�υν. �ι µαθητ�ς θα αντιλαµ2%ν�νταν π�λ( καλ(τερα τ� π�/ηµα τ�υ
Jανθ#π�υλ�υ, αν συνδ(α&αν την αν%γνωσ� τ�υ µε την απ#κτηση γν*σεων για τ�
καπνεργατικ# κ/νηµα και τις συνθ�κες &ω�ς των καπνεργατ*ν σε µια µεγ%λη
καπνεργατ�(π�λη, #πως �ταν η Κα2%λα �ως και τα µεταπ�λεµικ% )ρ#νια.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Βασ/λης Βασιλικ#ς, «� εκ)ριστιανισµ#ς των µωαµεθαν*ν», Εκτ%ς των τει��ν,

Θεµ�λι� 1966, σ. 53-66.
2. Πρ#δρ�µ�ς Μ%ρκ�γλ�υ, «Η επιστρ�+�», Σταθερ� απ�λεια, Νε+�λη 2001, σ.

171-175.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Η &ω� και η ν��τρ�π/α των γ�ν�ων εκ+ρ%&�υν τ� παραδ�σιακ# πρ#τυπ� της

ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας. Σε π�ι�υς στ/)�υς και µε π�ια εκ+ραστικ% µ�σα δηλ*ν�-
νται αυτ�ς �ι �ικ�γενειακ�ς σ)�σεις;

2. Π*ς σκιαγρα+�(νται �ι &ω�ς τ�υ µεγ%λ�υ και τ�υ µικρ�( γι�υ; Π�ια κ�ιν%
σηµε/α και π�ιες δια+�ρ�ς παρατηρε/τε αν%µεσ% τ�υς;

3. � µεγ%λ�ς γι�ς �µεινε στ�ν τ#π� τ�υ, � µικρ#ς �+υγε στα 1�να. Σε π�ι�υς στ#-
)�υς των δυ� γιων αντιστ�ι)�(ν αυτ�ς �ι επιλ�γ�ς; Π�ι�ς απ# τ�υς δ(� πιστε(ε-
τε #τι π�τυ)ε περισσ#τερ� στη &ω� τ�υ και γιατ/;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γαραντ�(δης Ευριπ/δης, «Η π#λη της µν�µης – η µν�µη της π#λης», Ν�α Εστ�α, τ).

1725, 2000, σ. 164-167.
Πραγµατικ%τητα και µ&θ�ς στ� καλλιτε�νικ% �ργ� τ�υ Λευτ�ρη 1ανθ%π�υλ�υ, επι-

µ�λεια Φωτειν� Τ�µα�-Κωνσταντ�π�(λ�υ, Παπα&�σης 2003.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Λευτ�ρης Jανθ#π�υλ�ς (1945), «Iρ�νικ#», Αντ�ψυ�α, Ανδρ�µ�δα 1982, σ. 26.

∞¡∆√¡ ∆™∂Ãøº

�νας αριθµ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ/σ�υν �ι µαθητ�ς την ψυ)�λ�γ/α και τ� �θ�ς της παλι%ς επ�)�ς, π�υ απ�-
πν��υν )αρακτηριστικ% τα πρ#σωπα τ�υ Τσ�)ω+. Να γ/νει ανα+�ρ% σε �να
ακρα/� παρ%δειγµα παθητικ�ς συµπερι+�ρ%ς εργα&#µενης γυνα/κας και να γ/νει
δι%λ�γ�ς για τις ατ�µικ�ς και τις κ�ινωνικ�ς συν�πειες π�υ µπ�ρε/ να �)ει αυτ� η
στ%ση &ω�ς της.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η δειλ� και παθητικ� συµπερι5�ρ� της εργα/�µενης, η ψυ��λ�γικ� π�εση και
η εκµετ�λλευσ� της απ� τ�ν εργ�δ�τη
Η 5�ρσα τ�υ α5εντικ�� 
% ρ�λ�ς της δασκ�λας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Αν και τ� δι�γηµα )αρακτηρ/&εται απ# συντ�µ/α και αν%λα+ρη δι%θεση, πραγµα-
τε(εται �να σ�2αρ# και υπαρκτ# πρ#2ληµα τ#σ� στην επ�)� τ�υ Τσ�)ω+ #σ� και
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στη δικ� µας επ�)�: την �ικ�ν�µικ� εκµετ%λλευση των εργα&�µ�νων απ# τα α+ε-
ντικ% τ�υς. � Τσ�)ω+ σκιαγρα+ε/ τ� )αρακτ�ρα της δεσπ�ιν/δας Ι�υλ/ας ως �να
ακρα/� παρ%δειγµα δειλ�ς, %2�υλης και παθητικ�ς συµπερι+�ρ%ς, πρ�2%λλ�ντας
µε εσκεµµ�να υπερ2�λικ# τρ#π� την αδυναµ/α της να αντιδρ%σει και να διεκδικ�-
σει τ� δ/κι� της. Gλη η εικ#να και η ψυ)�λ�γ/α της νεαρ�ς κ�π�λας συγγενε(ει µε
τ�υς δραµατικ�(ς �ρωες τ�υ Τσ�)ω+, �ι �π�/�ι αδυνατ�(ν να π%ρ�υν τη &ω� στα
)�ρια τ�υς και γ/ν�νται �ρµαια της τ()ης τ�υς. Η υπ#θεση τ�υ διηγ�µατ�ς περι�-
ρ/&εται σε µια διαλ�γικ� –θεατρικ�( τ(π�υ– σκην�, η �π�/α στ�νεται και εκτελε/-
ται τυπικ% απ# δυ�, αλλ% �υσιαστικ% απ# �να πρ#σωπ�. � πατ�ρας των παιδι*ν
και εργ�δ#της της δασκ%λας πρ�2%λλεται σε ρ#λ� παντ�γν*στη α+ηγητ�. Ε/ναι εκ
των πραγµ%των � απ#λυτ�ς κυρ/αρ)�ς τ�υ παι)νιδι�( π�υ �)ει πρ�σ)εδι%σει, επι-
λ�γ�ντας αρ)ικ% να εκ+�2/σει, εν* στη συν�)εια να αι+νιδι%σει, µε σκ�π# να +ρ�-
νηµατ/σει τη ν�α δασκ%λα. � ρ#λ�ς της δασκ%λας στη σκην� ελ%)ιστα δια+�ρει
απ# εκε/ν�ν τ�υ 2ω2�( πρ�σ*π�υ, καθ*ς #)ι µ#ν� αδυνατε/ να αντιδρ%σει, αλλ%
δεν εκδηλ*νει καν την πρ#θεση να υπερασπιστε/ κ%πως τ�ν εαυτ# της απ�ναντι
στη +�2ερ� εκµετ%λλευση και την �ικ�ν�µικ� σκευωρ/α τ�υ α+εντικ�(. Στ� τ�λ�ς
τ�υ διηγ�µατ�ς � α+ηγητ�ς-εργ�δ#της απ�καλ(πτει τη +%ρσα στη νεαρ� δασκ%-
λα, κερδ/&�ντας την απ#λυτη συµπ%θεια τ�υ αναγν*στη, � �π�/�ς αντιλαµ2%νεται
πλ�ρως τη διδακτικ� πρ#θεση τ�υ α+εντικ�(. Τ� αντ/θετ� µ%λλ�ν συµ2α/νει µε την
υπ�τ�νικ� δεσπ�ιν/δα Ι�υλ/α, η �π�/α δ/νει την εντ(πωση #τι #)ι µ#ν� δεν αντιλ�-
+θηκε τ� πρ#2ληµα αλλ% και δε διδ%)τηκε τ/π�τε απ# την (πλαστ�) δ�κιµασ/α της.
Στην απ/θανη περ/πτωση π�υ δεν υπ%ρ1ει η αναµεν#µενη αντ/δραση απ# τ�υς
µαθητ�ς σ)ετικ% µε τη διεκδ/κηση των ατ�µικ*ν και κ�ινωνικ*ν δικαιωµ%των τ�υ
εργα&�µ�ν�υ, σ(µ+ωνα µε τα ν#µιµα µ�σα της επ�)�ς µας, � καθηγητ�ς ε/ναι απα-
ρα/τητ� να τ�ν/σει την αν%γκη για απ�+υγ� της ηττ�π%θειας, δ/ν�ντας �µ+αση
στην ευπρεπ� αγωνιστικ� στ%ση κ%θε ανθρ*π�υ, µε σκ�π# την επικρ%τηση της
κ�ινωνικ�ς δικαι�σ(νης σε ατ�µικ# και συλλ�γικ# επ/πεδ�. Επ/σης ε/ναι +υσικ# να
δηµι�υργηθ�(ν στ�υς µαθητ�ς ε(λ�γα ερωτ�µατα σ)ετικ% µε τ� περιε)#µεν� της
διδασκαλ/ας της δεσπ�ιν/δας Ι�υλ/ας, για την �π�/α θα πρ�πει να �)�υν σ)ηµατ/-
σει στ� µυαλ# τ�υς µια δι#λ�υ κ�λακευτικ� εντ(πωση. � διδ%σκων �)ει �τσι µια
π�λ( καλ� ευκαιρ/α να ανα+ερθε/ τ#σ� στην πειθαρ)ηµ�νη συµπερι+�ρ% και στ�
α/σθηµα της κ�ινωνικ�ς κατωτερ#τητας των +τω)*ν ανθρ*πων της παλι%ς επ�)�ς
#σ� και στ� ρ#λ� π�υ καλε/ται να πα/1ει, %λλ�τε και τ*ρα, µια δασκ%λα, µε τα
λ#για και τα �ργα της. Τ� πιθαν#τερ� ε/ναι #τι �ι µαθητ�ς θα πρ�2ληµατιστ�(ν για
τ�ν τρ#π� µε τ�ν �π�/� ασκε/ εδ* η δασκ%λα τ� ρ#λ� της, ως αναµεταδ#τρια γν*-
σης και �θ�υς στα παιδι%. Η συ&�τηση µπ�ρε/ γενικ#τερα να περιστρα+ε/ γ(ρω
απ# εκπαιδευτικ% &ητ�(µενα και µεθ#δ�υς της παλι%ς και της σηµεριν�ς επ�)�ς.
Ε/ναι µ%λιστα σκ#πιµ� �ι µαθητ�ς να δια2%σ�υν τ� παρ%λληλ� κε/µεν� τ�υ Ν.
Βρεττ%κ�υ, � �π�/�ς αναδεικν(ει σε π%σ)�υσα ηρω/δα µια %λλη ασθενικ� ν�α
δασκ%λα π�υ υπηρετε/ σε �να �ρειν# )ωρι# της Ηπε/ρ�υ και πρ�σπαθε/ µε τη στ�ρ-
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γ� και την αγ%πη της να ανακ�υ+/σει τ�υς µαθητ�ς της απ# τις υλικ�ς στερ�σεις.
Ενδια+�ρ�υσες αντιπαραθ�σεις σ)ετικ% µε τ� ρ#λ� της δασκ%λας µπ�ρ�(ν να πρ�-
κ(ψ�υν και απ# τ� δι�γηµα τ�υ Καραγ%τση «Η κυρ/α Ν/τσα» («Η αγ%πη για τ�υς
συνανθρ*π�υς µας – �ι +ιλικ�/ δεσµ�/ – Η αγ%πη»).

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ OO   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ OO
Νικη+#ρ�ς Βρεττ%κ�ς, «Στη γυνα/κα µε τ� τσακισµ�ν� )�ρι» [απ#σπασµα], !δ�ι-
π�ρ�α (1972).

4µπαινες στ� σ��λει% κι %πως τ’ αντ�κρι�ες
µ�ιρα�%ταν σε δεκατ�σσερα �αµ%γελα τ� πρ%σωπ% σ�υ.
Θυµ%σ�υν πως η αγκ�λη σ�υ �ταν µισ�
κι ανε'α�ν�ντας π�νω στην �δρα σ�υ
�ν�ιγες τη λ&πη σ�υ και τα σκ�πα�ες,
%πως � �υραν%ς σκεπ��ει τη γη.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Περιγρ%ψτε µε δικ% σας λ#για τ� )αρακτ�ρα τ�υ πατ�ρα-εργ�δ#τη � της

δασκ%λας.
2. ∆ια2%στε �να ακ#µα δι�γηµα τ�υ Τσ�)ω+ (θα 2ρε/τε και στα %λλα Κ.Ν.Λ. τ�υ

Γυµνασ/�υ) και εντ�π/στε τα 2ασικ% διακριτικ% γνωρ/σµατα της συγγρα+ικ�ς
τε)νικ�ς τ�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια'��ω, τ). 169, 1987 (µε κε/µενα των Γ. Βαρ2�ρη, Α. Β�γι%&�υ κ.%.).

http://www.geocities.com/Heartland/Bluffs/7745/chekhov.htm
http://www.eldritchpress.org/ac/yr/Anton-Chekhov.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
>ντ�ν Τσ�)ω+ (1860-1904), «Lνας αριθµ#ς», ∆ιηγ�µατα, µτ+ρ. Κ. Σιµ#π�υλ�ς,
Θεµ�λι� 1983, σ. 323-324.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ� αν�γνωση
Τα κε/µενα �)�υν αρκετ�ς αντιστ�ι)/ες µε εκε/να της εν#τητας «Η 2ι�π%λη –
Τ� αγωνιστικ# πνε(µα τ�υ ανθρ*π�υ», κυρ/ως επειδ� και �ι δ(� εν#τητες
σ)ετ/&�νται µε τα �θη, τις αντιλ�ψεις και τ�ν τρ#π� &ω�ς της παλαι#τερης
επ�)�ς.

2. Ιστ�ρικ�-κ�ινωνικ� απ�τ�πωση της παλι�ς /ω�ς
Με στ#)� τη δηµι�υργ/α µιας γενικ�ς εντ(πωσης σ)ετικ% µε τα πρ�2λ�µατα,
τα ενδια+�ρ�ντα και τα &ητ�(µενα των ανθρ*πων την παλαι#τερη επ�)�,
µπ�ρ�(µε να ε1ετ%σ�υµε, π.)., τ� ρ#λ� της �ικ�γ�νειας �, περισσ#τερ�,
κ%π�ιων µελ*ν της, τις παλαι#τερες συλλ�γικ�ς ν��τρ�π/ες κ.%. Ενδια+�-
ρ�υσα µπ�ρε/ να απ�2ε/ η συνε1�ταση τ�υ διηγ�µατ�ς τ�υ Σ. ∆ηµητρ/�υ µε
τ� κε/µεν� τ�υ Jεν#π�υλ�υ για τ�ν ε�ρτασµ# των Iριστ�υγ�ννων («Θρη-
σκευτικ� &ω�»), καθ*ς και τα δ(� κε/µενα ανα+�ρ�νται σε αναµν�σεις απ#
την παιδικ� ηλικ/α.

3. ∆ιδακτικ� επ�κταση – ∆ηµι�υργ�α κριτικ�ς στ�σης
Gλα τα κε/µενα της εν#τητας πρ�σ+�ρ�νται για κριτικ# πρ�2ληµατισµ# των
µαθητ*ν και πρ��κταση στη σηµεριν� επ�)�, µε %1�να κυρ/ως τα στ%δια και
τ�υς τρ#π�υς ενηλικ/ωσης τ�υ παιδι�(, την επιλ�γ� επαγγ�λµατ�ς κ.%.
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∑∞∫ ¶ƒ∂µ∂ƒ

Βγα�ν�ντας απ
 τ� σ��λει


™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™   
Να απλα�συν ι µαθητ�ς �να αντιπρσωπευτικ� δε�γµα γρα"#ς τυ $ακ Πρε-
&�ρ, συµµετ�'ντας στην ελε�θερη "ανταστικ# περι#γηση πυ πρτε�νει τ π�ηµα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Η αν�γκη των παιδιν να «δραπετε�σ�υν» απ� τ� ασ�υκτικ� πλα�σι� τ�υ σ��-
λε��υ
Η επιθυµ�α των παιδιν να γνωρ�σ�υν τ�ν κ�σµ� και να απ�κτ�σ�υν εµπειρ�ες
�ω�ς
Η αισι�δ���α, η τ�λµη και η �µ�ρ�ι� της παιδικ�ς ηλικ�ας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ π�ηµα αυτ� &ρ�σκυµε τα &ασικ) γνωρ�σµατα τυ υπερρεαλισµ�. Αρ'ικ)
υπ)ρ'ει η κεντρικ# �ννια τυ τα*ιδι�, η π�α, σ�µ"ωνα µε τυς υπερρεαλι-
στ�ς, ταυτ�+εται µε τν υπερρεαλισµ�. Τα δι)"ρα µετα"ρικ) µ�σα (σιδηρ�δρ-
µς, ιστι"�ρ, υπ&ρ�'ι, αυτκ�νητ, )λγ) εκ"ρ)+υν την αν)γκη "υγ#ς απ�
την ασ"υκτικ# πραγµατικ�τητα, την υπ�ρ&αση τυ κιν�τπυ, την κατ)ργηση
τυ «λγικ�» [µπρ�µε να ανα"ερθ�µε σε παραπλ#σια, υπερ&ατικ), µ�σα επι-
κινων�ας (υπερωκε)νι και µη'αν)κι) πυ συναντ)µε σε πι#µατα τυ Εµπειρ�-
κυ, «Στρ"�ς στρ")λων», Ενδ���ρα (1945), και τυ Ελ�τη, «Ντ�κυ, ντ�-
κυ µη'αν)κι», Τα ρω τ�υ ρωτα (1972)]. 3λλα υπερρεαλιστικ) 'αρακτηριστικ)
πυ συναντ)µε ε�ναι η 6σµωση τυ πραγµατικ� µε τ "ανταστικ� (« σιδηρ�-
δρµς µας �"ερε µια &�λτα γ�ρω τριγ�ρω απ� τη γη µας») ι αν�κειες εικ�νες
(«τη θ)λασσα να κ)νει περ�πατ µε τα κ'�λια της», «�να σπ�τι πυ γ�ρω απ� τη
γη �λ γ�ρι+ε»), ι τυ'α�ες συναντ#σεις λ�*εων και πραγµ)των («τα λυλ�δια
&αλθ#κανε να σπρ6'νυν τ σιδηρ�δρµ»). Η επικρ)τηση της "αντασ�ας απε-
λευθερ6νει τν )νθρωπ απ� τα δεσµ) της λγικ#ς, ενεργπιε� τη γλ6σσα µε
στ�' την �κ"ραση των &αθ�τερων, ασυνε�δητων επιθυµι6ν. Τ π�ηµα ε�ναι
απαλλαγµ�ν απ� µρ"ικ�ς περιρισµ�ς (µικαταλη*�α, µ�τρ, στι'υργι-
κ�ς καν�νες) και �'ει καθαρ) µντ�ρνα 'αρακτηριστικ) (ελε�θερς στ�'ς,
αντικατ)σταση της στρ"#ς απ� την ελε�θερη πιητικ# εν�τητα, πε+λγικ�ς
τ�νς κ.λπ.).

Πλλ) στι'ε�α της υπερρεαλιστικ#ς τε'νικ#ς ε�ναι δυνατ� να α*ιπιηθ�ν
δηµιυργικ) απ� τ "ιλ�λγ,  π�ς στη δι)ρκεια της διδακτικ#ς 6ρας µπρε�
να δ6σει την ευκαιρ�α στυς µαθητ�ς να εκ"ρ)συν ελε�θερα τις επιθυµ�ες και τα
�νειρ) τυς, 6στε �'ι µ�ν να καταν#συν τ πνε�µα και τ �"ς τυ πι#µατς
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αλλ) και να κινηθ�ν δυναµικ) στ παγκ�σµι-υπερρεαλιστικ� τα*�δι στ π�
τυς εν�πλε*ε τ π�ηµα. Ε�ναι πιθαν�ν µ)λιστα η �µπνευσ# τυς να *επερ)σει
τν Πρε&�ρ, καθ6ς ι σηµεριν� µαθητ�ς �'υν, εκτ�ς των )λλων, και τ πρν�-
µι να ε�ναι µ�λη µιας παγκσµιπιηµ�νης και τε'νλγικ) πλ� πι πρηγµ�νης
κινων�ας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. :δυσσ�ας Ελ�της, «XVIII», �λι�ς � πρ�τ�ς. Π��ηση, ;καρς 2002, σ. 91-92.
2. Κ6στας :υρ)νης, «Ακ�νητα τα*�δια», Απ��ρ�σεις, Βι&λιπωλε�ν της Εστ�ας

'.'., σ. 42-43.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™   
1. Βρε�τε τρ�α σηµε�α στα π�α τ πραγµατικ� συνδ�εται µε τ "ανταστικ�.
2. Πια µετα"ρικ) µ�σα 'ρησιµπι�ν ι µαθητ�ς κατ) τη δι)ρκεια τυ τα*ι-

δι� τυς και σε πιες επ'�ς αν#κυν αυτ) τα µ�σα;
3. Τ π�ηµα �'ει µντ�ρνα τε'ντρπ�α τ�σ στ περιε'�µεν �σ και στη µρ"#.

Εντπ�στε τα &ασικ) 'αρακτηριστικ) τυ µντερνισµ�, κ)νντας ειδικ�ς ανα-
"ρ�ς σε στ�'υς τυ πι#µατς.

4. Π6ς συνδ�εται τ "ανταστικ� τα*�δι των παιδι6ν στ π�ηµα τυ Πρε&�ρ µε την
πρσ"6νηση τυ Ελ�τη για τα παιδι) «πατριωτ)κια τυ #λιυ»;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια���ω, τ'. 73, 1983.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏   
$ακ Πρε&�ρ (1900-1977), «Βγα�νντας απ� τ σ'λει�», Θαµα και ιστ�ρ�ες, µτ"ρ.
Γ. Βαρ&�ρης, Νε"�λη 1982, σ. 60-61.

¡π∫√™ ∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™

Μια Κυριακ� στην Κνωσ


™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να �ρθυν ι µαθητ�ς σε επα"# µε τ αυτ&ιγρα"ικ� �ργ τυ Ν�κυ Κα+αντ+)-
κη και να απλα�συν την πλυεπ�πεδη λγτε'νικ# γρα"# τυ. Να περιηγηθ�ν,
µε τ &λ�µµα και τ συνα�σθηµα τυ συγγρα"�α, στν αρ'αιλγικ� '6ρ της Κνω-
σ�, εν6 παρ)λληλα να παρακλυθ#συν δι)"ρες �ψεις της καθηµεριν#ς +ω#ς
στη σ�γ'ρν# τυ Κρ#τη.

Τ Α � Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µινωικ� Κρ�τη: τ��νη και π�λιτισµ�ς
Η σ�γ�ρ�νη Κρ�τη: η ��ση και �ι �νθρωπ�ι
! π�λιτισµ�ς ως συνδετικ�ς κρ�κ�ς αν�µεσα σε δια��ρετικ��ς ανθρπ�υς,
�θνη, θρησκε�ες και αντιλ�ψεις 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τ κε�µεν ε�ναι απ�σπασµα απ� τη µυθιστρηµατικ# αυτ&ιγρα"�α τυ Κα+α-
ντ+)κη Ανα��ρ� στ�ν Γκρκ�. Στ γραµµατειακ� αυτ� ε�δς συνυπ)ρ'υν στι-
'ε�α µυθπλασ�ας (πλκ#, #ρωες, α"ηγηµατικ�ς τε'νικ�ς, εκ"ραστικ) σ'#µατα
κ.λπ.) µε πραγµατικ) &ιγρα"ικ) στι'ε�α (ν�µατα, τπων�µια, ιστρικ) και κι-
νωνικ) γεγν�τα κ.λπ.). : αυτ&ιγρα"ικ�ς 'αρακτ#ρας πρ&)λλεται εδ6 µε την
πρωτπρ�σωπη α"#γηση, τη 'ρ#ση τυ µδιηγητικ� – αυτδιηγητικ� α"ηγητ#
( α"ηγητ#ς ε�ναι #ρωας αλλ) και πρωταγωνιστ#ς της δικ#ς τυ ιστρ�ας), τη λει-
τυργ�α της µν#µης («απ� τη µ�ρα πυ ε�δα», «θυµ)στε», «�ταν #µυν τεσσ)ρων
'ρν6ν») και τη 'ρ#ση πραγµατικ6ν νµ)των, τπωνυµ�ων, 'ρνλγι6ν. : µυθι-
στρηµατικ�ς 'αρακτ#ρας τυ �ργυ διακρ�νεται τ�σ στην πλκ#, στυς διαλ�-
γυς, στις περιγρα"�ς, στα εκ"ραστικ) σ'#µατα και στα σ'�λια τυ α"ηγητ#, �σ
και στν τρ�π πυ επενεργε� η α"#γηση στην ψυ'λγ�α τυ αναγν6στη. Η α"#-
γηση της επ�σκεψης τυ Ν�κυ Κα+αντ+)κη στν αρ'αιλγικ� '6ρ της Κνωσ�
(�'ι µ�ν η �ντα*η τυ απσπ)σµατς στην αυτ&ιγρα"�α τυ συγγρα"�α, αλλ)
και δι)"ρα στι'ε�α τυ ανθλγηµ�νυ απσπ)σµατς, �πως η αναδρµ# στις
µν#µες της παιδικ#ς ηλικ�ας, "ανερ6νυν τν αυτ&ιγρα"ικ� 'αρακτ#ρα τυ)
µας πρσ"�ρει �να αντιπρσωπευτικ� κε�µεν τα*ιδιωτικ#ς περι#γησης σε �ναν
σηµαντικ� αρ'αιλγικ� '6ρ της Ελλ)δας. Απ� την αρ'# τυ απσπ)σµατς
γ�νεται "ανερ� �τι για τν Κα+αντ+)κη, �πως γενικ�τερα για τυς Dλληνες συγ-
γρα"ε�ς τα*ιδιωτικ6ν εντυπ6σεων της επ'#ς τυ,  αρ'αιλγικ�ς '6ρς περι-
&)λλεται απ� ιερ�τητα και µυστ#ρι (αν)λγυ περιε'µ�νυ ε�ναι τα τα*ιδιωτικ)
κε�µενα τυ Κ. :υρ)νη και τυ Ι.Μ. Παναγιωτ�πυλυ). Η µετ)&αση απ� την
εµπειρ�α και τις εντυπ6σεις της περι#γησης στη στ'αστικ# πρσπ)θεια τυ συγ-
γρα"�α να συλλ)&ει τ µυστικ� ν�ηµα των διασωσµ�νων ερειπ�ων ε*ακτιν6νεται
σε τρεις αλληλ�νδετες κατευθ�νσεις: η µινωϊκ# σε σ'�ση µε τη σηµεριν# Κρ#τηG η
Κνωσ�ς σε σ'�ση µε τυς )λλυς αρ'α�υς ελληνικ�ς πλιτισµ�ςG η Κνωσ�ς σε
σ'�ση µε τυς πλιτισµ�ς )λλων λα6ν. Στις συγκρ�σεις αυτ�ς πρ&)λλεται η υπε-
ρ'# τυ µινωικ� πλιτισµ� �ναντι των πργεν�στερων αρ'α�ων πλιτισµ6ν. Τ
«παµπ)λαι κρητικ� µυστικ�» ε�ναι επικεντρωµ�ν στη 'αρ) και στις µ�ριµνες της
επ�γειας +ω#ς, και �'ι στη µετα"υσικ# της ενατ�νιση. : καθηγητ#ς µπρε� να διε-
ρευν#σει αν συγκινε� τυς µαθητ�ς η συµπερι"ρ) των σ�γ'ρνων Κρητικ6ν, αν
τυς πρ&ληµατ�+ει η )πψη τυ α&) Μυνι� για τ Θε�, αν νι6θυν θαυµασµ� για
τη µινωικ# τ�'νη.
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Ε�ναι ευδι)κριτα τα δ� θεµατικ) κ�ντρα τυ κειµ�νυ, τα π�α ανα"�ρνται
σε δ� ιστρικ�ς περι�δυς, τη µινωικ# και τη σ�γ'ρνη (µ�σα εικστ� αι6να). :
συγγρα"�ας διαπλ�κει τις δ� ")σεις, τν�+ντας τα δια'ρνικ) στι'ε�α τυ
τ�πυ και των ανθρ6πων, και αναγνωρ�+ει την α�σθηση τυ µ�τρυ ως σηµε� υπε-
ρ'#ς τυ ελληνικ� πλιτισµ�. Η µρ"ι) της "�σης, η δηµιυργικ�τητα, η
ψυ'ικ# ευγ�νεια των ανθρ6πων και η υπερη")νει) τυς για τν πλιτισµ� τυς
ε�ναι µερικ) απ� τα αντιπρσωπευτικ) στι'ε�α τυ ελληνικ� τρ�πυ +ω#ς πυ
πρ&)λλνται ιδια�τερα. Α*�+ει να πρσε'τε� η συµπερι"ρ) των δυ απλ6ν Κρη-
τικ6ν, της γρι)ς πυ πρσ"�ρει σ�κα και τυ "�λακα, ι π�ι εµ"αν�+νται ως
επι&ι6σεις τυ αρ'αιελληνικ� #θυς, εκπρσωπ6ντας τη λαϊκ# γνησι�τητα και
ανθρωπι) («3νθρωπς δεν ε�σαι; 3νθρωπς ε�µαι κι εγ6G δε "τ)νει;») και τις
αρ'�γνες πλιτισµικ�ς τυς κατα&λ�ς («µας υπδ�'τηκε σαν νικκ�ρης»). Μια
)λλη δι)σταση της νιτσεϊκ#ς αντ�ληψης τυ Κα+αντ+)κη για τν )νθρωπ και για
τν κ�σµ εκ"ρ)+εται στ δι)λγ� τυ µε τν α&) Μυνι�, �πυ, µε επ�κεντρ την
περι#γηση στην Κνωσ�, διατυπ6ννται κρ�σιµα υπαρ*ιακ) ερωτ#µατα και µετα-
"υσικ�ς ανησυ'�ες. Η δι)σταση αυτ# �'ει αρκετ) ε*ε+ητηµ�ν περιε'�µεν για
τυς µαθητ�ς της Β’ Γυµνασ�υ και δε θα πρ�πει να γ�νει αντικε�µεν ειδικ� σ'-
λιασµ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
:δυσσ�ας Ελ�της, «Μυρ�σαι τ )ριστν, IΙΙΙ», " µικρ#ς ναυτ�λ�ς, ;καρς 1985.

Στις ακρ�γιαλις τ�υ "µ&ρ�υ υπ&ρ�ε µια µακαρι#τητα, να µεγαλε��,
π�υ �τασαν ως τις µρες µας �θι�τα. Η πατ�)σα µας, π�υ ανασκα-
λε)ει την �διαν �µµ�, τ� νι�θει. Περπατ�µε �ιλι�δες �ρ#νια, � �νεµ�ς
�λ�να λυγ��ει τις καλαµις κι �λ�να εµε�ς υψ�ν�υµε τ� πρ#σωπ�.
Κατ� π�); Ως π#τε; Π�ι�ι κυ�ερν�νε;
Μας �ρει��εται µια ν�µ�θεσ�α π�υ να διαµ�ρ��νεται #πως τ� δρµα
επ�νω µας τ�ν καιρ# π�υ µεγαλ�ν�υµε. Κ�τι νεανικ# και δυνατ#
συν�µα, σαν τ� εν δι’ )δατ’ αεν��ντα & τ� θαλερ#ν κατ� δ�κρυ ��-
ντες. 1τσι π�υ να µπ�ρε� κε�ν� π�υ γενν� � �νθρωπ�ς να 2επερν� τ�ν
�νθρωπ� δ��ως να τ�ν καταπι�ει.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Βρε�τε στ απ�σπασµα σηµε�α �πυ πρ&)λλεται η π�στη τυ συγγρα"�α-α"η-

γητ# στην ψυ'ικ# και διανητικ# δ�ναµη τυ ανθρ6πυ.
2. Εντπ�στε 'ωρ�α στα π�α να "α�νεται η αγ)πη τυ α"ηγητ# για τη σ�γ'ρνη

Κρ#τη και  ανυπ�κριτς θαυµασµ�ς τυ για τν αρ'α� της πλιτισµ�.
3. Η Ανα��ρ� στ�ν Γκρκ� αν#κει στ ε�δς της µυθιστρηµατικ#ς αυτ&ιγρα-

"�ας. Πια στι'ε�α τυ απσπ)σµατς επι&ε&αι6νυν τ µυθιστρηµατικ� και
πια τν αυτ&ιγρα"ικ� 'αρακτ#ρα της α"#γησης;

Τ Α � Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α
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4. Π6ς αντιλαµ&)νεται  Κα+αντ+)κης και π6ς  Ελ�της τη µακρ) ιστρικ# συν�-
'εια τυ ελληνικ� πλιτισµ�;

∫∫ ƒƒ ππ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√   ∞∞ •• ππ √√ §§ √√ °° ∏∏ ™™ ∏∏ ™™   
1. : µινωικ�ς πλιτισµ�ς συγκρ�νεται µε )λλυς πλιτισµ�ς, αρ'α�υς και σ�γ-

'ρνυς. Πιι ε�ναι αυτ� ι πλιτισµ� και πια ε�ναι τα σηµε�α σ�γκρισ#ς
τυς;

2. Τ κε�µεν απτελε� απ�σπασµα εν�ς µεγ)λυ αυτ&ιγρα"ικ� �ργυ. Πια
στι'ε�α απ� τ περιε'�µεν και τη µρ"# "ανερ6νυν τν αυτ&ιγρα"ικ�
'αρακτ#ρα τυ;

3. Πι ε�ναι τ κυρ�αρ' θ�µα συ+#τησης των δ� περιηγητ6ν και πια )πψη
εκ"ρ)+ει  καθ�νας;

4. Στ απ�σπασµα περιγρ)"νται δ� σ�γ'ρνι απλ� Κρητικ�, η γρι) και 
"�λακας. Πιν συµπαθ#σατε περισσ�τερ και γιατ�;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η λ2η, τ'. 139, 1997.
Να Εστ�α, τ'. 1211, 1977.
Σα'�νης Απ�στλς, Η σ)γ�ρ�νη πε��γρα��α µας, Γαλα*�ας 1971, σ. 72-83.
Τετρ�δια Ευθ)νης, τ'. 3, 1977, σ. 87-98.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κς Κα+αντ+)κης (1882-1937), «Επιστρ"# στην Κρ#τη – Κνωσ�ς», Ανα��ρ�
στ�ν Γκρκ� (1961), Εκδ�σεις Ελ�νης Ν. Κα+αντ+)κη 200013, σ. 147-152.

¡π∫√™-∞§∂•∏™ ∞™§∞¡√°§√À

Η ε���ικ� Λευκ�δα 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ   
Να γνωρ�συν ι µαθητ�ς �να ελληνικ� νησ�, �πως τ περιγρ)"ει η λιτ# και στ'α-
στικ# γρα"# τυ πιητ# Ν�κυ-Αλ�*η Ασλ)νγλυ. Να πρ&ληµατιστ�ν σ'ετικ)
µε την αλλ�ωση τυ "υσικ� περι&)λλντς πυ πρκαλε� η αλ�γιστη τυριστικ#
αν)πτυ*η. Να ε*ετ)συν την επ�δραση πυ ασκε� η τυριστικ# α*ιπ�ηση εν�ς
τ�πυ στις επαγγελµατικ�ς επιλγ�ς των κατ�κων τυ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Τ� �υσικ� και ανθρωπ�γεν�ς περι/�λλ�ν της Λευκ�δας
Η τ�υριστικ� αν�πτυ�η και �ι πρ��πτικ�ς εν�ς τ�π�υ
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ α"#γηµα λειτυργε� αρ'ικ) ως τα*ιδιωτικ# περιγρα"# της Λευκ)δας, αλλ)
ε*ελ�σσεται περισσ�τερ σε σ'�λι τυ συγγρα"�α για την κα�ρια αντ�θεση αν)-
µεσα στη λαµπερ# εικ�να των κσµπλ�τικων παραθεριστικ6ν κ�ντρων και στην
παραµ�ληση των )λλων (πλην τυ τυριστικ�) τµ�ων ικνµικ#ς αν)πτυ*ης
και κινωνικ#ς ευηµερ�ας. : α"ηγητ#ς περιγρ)"ει µια καλκαιριν# τυ επ�σκεψη
στη Λευκ)δα. Η α"#γησ# τυ θυµ�+ει ντκιµαντ�ρ: παρυσι)+ει πρ6τα τ ωρα�
"υσικ� τπ� της ν�τιας ακτ#ς τυ νησι�, κατ�πιν την ργανωµ�νη παραλιακ#
+6νη τυ 'ωρι� Βασιλικ#, τη διαδρµ# στην �ρηµη �παιθρ µ�'ρι τ κσµπλ�-
τικ Νυδρ� και, τ�λς, τη γρα"ικ# αλλ) ανα*ιπ�ητη τυριστικ), π�λη της Λευ-
κ)δας, η π�α τυ πρκαλε� και τ µεγαλ�τερ ενδια"�ρν. : πληρ"ριακ�ς
'αρακτ#ρας και η λιτ# περιγρα"# τυ κειµ�νυ �'υν κιν) στι'ε�α µε τις περι-
γρα"�ς εν�ς τυριστικ� δηγ�. Ωστ�σ διακριτικ) γνωρ�σµατα της γρα"#ς τυ
Ασλ)νγλυ ε�ναι η �κ"ραση αισθητικ#ς συγκ�νησης µπρστ) στη "υσικ# µρ-
"ι) («ργιαστικ# &λ)στηση των νερ6ν», «µιας λυρικ#ς µρ"ι)ς ανυπ�ρ&λητης»)
και  κινωνικ�ς πρ&ληµατισµ�ς τυ για τις πρπτικ�ς α*ιπ�ησης τυ νησι�,
πυ δ�νυν στ α"#γηµα τ διακριτικ� λυρικ� τ�ν τυ εσωτερικ� µν�λγυ. Η
α"#γηση πρσ"�ρεται για να επισηµανθ�ν τα στι'ε�α πυ α"ρ�ν τ "υσικ�
και ανθρωπγεν�ς περι&)λλν της Λευκ)δας ("υσικ�ς µρ"ι�ς, ργανωµ�νες
πλα+, κ�ντρα αναψυ'#ς, εγκατ)λειψη της ενδ'6ρας κ.).). : δι)λγς µε τυς
µαθητ�ς µπρε� να επικεντρωθε� τ�σ στα ικνµικ) "�λη απ� τν τυρισµ�
�σ και στις αλλαγ�ς πυ επι"�ρει αυτ�ς στ περι&)λλν, στη +ω# και στην ψυ'-
λγ�α των ανθρ6πων. :ι µαθητ�ς πυ +υν σε αστικ) κ�ντρα µπρ�ν να κατα-
ν#συν τν πρ&ληµατισµ� τυ α"ηγητ# για την )ναρ'η τυριστικπ�ηση τυ
νησι�, επιστρατε�ντας δικ�ς τυς εντυπ6σεις και &ι6µατα απ� τυς τ�πυς
παραθερισµ� τυς. Kσι +υν, ε*)λλυ, σε τυριστικ�ς περι'�ς γνωρ�+υν τις
δια"ρ�ς πυ παρυσι)+ει  τ�πς τυς την καλκαιριν# και τη 'ειµεριν# περ�-
δ. Με α"ρµ# τ σ'�λι τυ α"ηγητ# για τν επαγγελµατικ� πρσανατλισµ�
των ν�ων Λευκαδιτ6ν, ε�ναι καλ� να αναπτυ'θε� δι)λγς γ�ρω απ� τις θετικ�ς
και αρνητικ�ς συν�πειες πυ �'ει η τυριστικ# αν)πτυ*η εν�ς τ�πυ για τυς
κατ�κυς τυ. Η εγκατ)λειψη της γεωργ�ας ε�ναι µια αρνητικ# συν�πεια πυ πρ-
&)λλεται στ κε�µεν.

Ως πρς τη µρ"#, καλ� ε�ναι να επισηµανθε�  λιτ�ς, πληρ"ριακ�ς λ�γς
τυ α"ηγητ#,  π�ς πρωθε�ται µ�σω της α"#γησης, της περιγρα"#ς, τυ εσω-
τερικ� µνλ�γυ και τυ σ'λ�υ. : αν�παρκτς αρ'ικ) α"ηγητ#ς κ)νει την
εµ")νισ# τυ µε τη "ρ)ση «τι κυ&εντι)+µε», η π�α µετατρ�πει την απρ�σωπη
περιγρα"# σε πρσωπικ# α"#γηση. D'υµε δηλαδ# τν τ�π τυ µδιηγητικ�
α"ηγητ#, πυ α"ηγε�ται µ�σα απ� µια περιρισµ�νη εσωτερικ# εστ�αση.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Τραγ�δι «Τα νησι)» [Στ�'ι: Στ�λλα Iρυσυλ)κη. Μυσικ# και ερµηνε�α: Ν�να
Βενετσ)νυ, στ δ�σκ Η Ννα Βενετσ�ν�υ στα τραγ�)δια της (1980)].

Κε�ν� π�υ θυµ�µαι απ’ τα νησι� µας
ε�ν’ η αµµ�υδι� της 5�κυνθ�ς,
της Κρκυρας τα περι�#λια,
της Ρ#δ�υ τ� µεγ�λ� κ�στρ�.

Κε�ν� π�υ θυµ�µαι απ’ τα νησι� µας
ε�ναι της Κρ&της τα �ρειν� �ωρι�
τις ευωδις της 7��υ,
της Κ�µωλ�ς τ’ αστρα�τερ� νερ�,
της Σ)ρας την απ�νω π#λη.

Κε�ν� π�υ θυµ�µαι απ’ τα νησι� µας
ε�ναι τα δυ� �ιδ�κια π�υ ερωτε)�νταν
κ�τω απ’ τα µ�ρµαρα τ�υ να�)
να µεσηµρι καλ�καιριν# στη ∆&λ�.

Στη Γα)δ�, στη Φ�λγανδρ� και στα µικρ� νησι�
�αρι� σιωπ& µαρµ�ρωσε, �ωλι���υν νυ�τερ�δες9
να µπ�υκτ� �λικ� τ� α�µα 2αγρυπν�,
λευκ�� αυλ�� τα κ#καλα µετρ�)ν τις εσπερ�δες.

Μ�ν#�θαλµη περ�π�λ�ς τη θ�λασσα τρυγ�
γ)ρω και π�σω στις σκηνς �υρλι���υν �ι σειρ&νες.
Τη Λρ�, τη Μακρ#νησ�, τα Κ)θηρα, τη Τ�ια,
πες µ�υ π�ιες τ��α σ�ρ�γισαν µισ#ν αι�να µν&µες.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Πιες δια"ρ�ς �'ει η π�λη της Λευκ)δας απ� τα παραθεριστικ) κ�ντρα τυ

νησι�;
2. Γιατ�  Ασλ)νγλυ υπτιµ) τυς τυριστικ�ς δηγ�ς και επιλ�γει να γνωρ�-

σει µ�νς τυ τη γν#σια �ψη της Λευκ)δας, ενεργ6ντας «υπδρ�ως»;
3. Πιι α"ηγηµατικ� τρ�πι κυριαρ'�ν στ α"#γηµα και πι αισθητικ� απ-

τ�λεσµα δηµιυργ�ν;
4. Στ α"#γηµα περιγρ)"νται τρεις περι'�ς και �ψεις της Λευκ)δας. $ωγρα"�-

στε αυτ#ν πυ σας εµπν�ει περισσ�τερ.
5. Συγκεντρ6στε δι)"ρα τραγ�δια µε θ�µα τα ελληνικ) νησι). Πια εικ�να γενι-

κ�τερα µεταδ�δυν; Πιστε�ετε �τι αυτ# αντιστι'ε� στην πραγµατικ�τητα; Αιτι-
λγ#στε την απ)ντησ# σας.

[ 8 4 ]
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κς-Αλ�*ης Ασλ)νγλυ, «Ε*'ικ# Λευκ)δα», Τα2ιδε)�ντας στη δρ�σερ&
ν)�τα, Lψιλν 1991, σ. 33-35.

¡π∫√™ ∫∞™¢∞°§∏™

Τ
κι�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™   
:ι µαθητ�ς µπρ�ν να περιηγηθ�ν, µε τ &λ�µµα τυ µεταπλεµικ� συγγρα"�α
Ν�κυ Κ)σδαγλη, σε µια ασιατικ# '6ρα µε µεγ)λη παρ)δση και πλιτισµ�, συγκρ�-
νντας την ελληνικ#/ευρωπαϊκ# µε την ανατλικ# πλιτισµικ# παρ)δση, σε επ�πε-
δ καθηµεριν6ν συνηθει6ν, �πως τ "αγητ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
! τ�π�ς και �ι συν�θειες των ανθρπων
Τα εστιατ�ρια, τα δηµ��ιλ� �αγητ�, η τελετ�υργ�α τ�υ σερ/ιρ�σµατ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ απ�σπασµα περι�'ει µερικ) απ� τα διακριτικ) γνωρ�σµατα τυ τα*ιδιωτικ�
α"ηγ#µατς: γενικ�ς πληρ"ρ�ες για την ανθρωπγεωγρα"�α της περι'#ς και
καθδηγητικ� �"ς πρς τν αναγν6στη, καθ6ς  α"ηγητ#ς γνωρ�+ει αυτ) πυ
περιγρ)"ει απ� πρσωπικ# τυ εµπειρ�α και, µετα"�ρντας τις εντυπ6σεις τυ, "ιλ-
δ*ε� να ενηµερ6σει # να πρετιµ)σει ψυ'λγικ) τ µελλντικ� επισκ�πτη. Πλη-
ρ"ρε� κυρ�ως τ δυτικ� επισκ�πτη για τις δια"ρετικ�ς αντιλ#ψεις πυ επικρατ�ν
στην Ιαπων�α σε σ'�ση µε δι)"ρα πρακτικ) θ�µατα της καθηµεριν#ς +ω#ς.

Τ απ�σπασµα περιλαµ&)νει δ� εν�τητες. Η πρ6τη ανα"�ρεται στις αρ'ικ�ς,
θετικ�ς, εντυπ6σεις τυ επισκ�πτη απ� τ '6ρ τυ αερδρµ�υ και την εγκατ)-
στασ# τυ στ *ενδ'ε�, εν6 η δε�τερη επικεντρ6νεται σε µια αντιπρσωπευτικ#
σκην# της γιαπων�+ικης κυλτ�ρας, τ "αγητ�. Κ)θε εν�τητα κλε�νει µε µια κρ�ση
τυ α"ηγητ#-επισκ�πτη, η π�α συνψ�+ει τη γενικ# τυ εντ�πωση. :ι µαθητ�ς, µε
&)ση τα σ'�λια τυ α"ηγητ#, µπρ�ν να σ'ηµατ�συν µια γενικ# εικ�να για τν
τρ�π +ω#ς και τις αντιλ#ψεις των Ιαπ6νων, ι π�ι παρυσι)+νται ργανωτι-
κ�, εργατικ�, ευγενε�ς, διακριτικ� και περιπιητικ�. Μπρ�ν επ�σης να διακρ�-
νυν τις δια"ρ�ς τυ ιαπωνικ� απ� τν ελληνικ� τρ�π +ω#ς και "αγητ� (
α"ηγητ#ς διστ)+ει να ")ει ωµ� ψ)ρι γιατ� ε�ναι �*ω απ� τις ελληνικ�ς συν#θειες).
Τ "αγητ� στην Ιαπων�α απτελε� ιερτελεστ�α στην π�α πα�ρνυν µ�ρς πλλ)
πρ�σωπα, και ιδια�τερα γυνα�κες. Τηρε�ται µια τυπικ# διαδικασ�α, η π�α �'ει
στ�' την )νεση και την απ�λαυση τυ )ντρα πυ τρ6ει. Κ)τι αν)λγ συν�&αινε
τα παλαι�τερα 'ρ�νια κυρ�ως στα κ�ντρα τυ ελληνισµ� της διασπρ)ς [εδ6 καλ�
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ε�ναι να ανα"ερθ�µε στην ταιν�α τυ Τ)συ Μπυλµ�τη Π�λ�τικη κ�υ��να (2003)
και στ µυθιστ�ρηµα της Μαρ�ας Ιρδαν�δυ Λω2�ντρα (1962)]. Η περιγρα"# τυ
σερ&ιρ�σµατς και τυ "αγητ� στην Ιαπων�α ε*#πτε την περι�ργεια τυ αναγν6-
στη στη δεκαετ�α τυ 1980, δεν εντυπωσι)+ει �µως ιδια�τερα την παγκσµιπιηµ�-
νη κινων�α των ηµερ6ν µας, καθ6ς σ#µερα σε πλλ) µ�ρη τυ κ�σµυ λειτυρ-
γ�ν κιν�+ικα και ανατλ�τικα εστιατ�ρια τα π�α, αν και γενικ�τερα ε�ναι πρ-
σαρµσµ�να στις αν)γκες της επι'6ριας κυλτ�ρας, τηρ�ν, σε �να &αθµ�, την
παρ)δσ# τυς. Dτσι ι περισσ�τερι απ� εµ)ς �'υµε σ#µερα τη δυνατ�τητα να
γευτ�µε τα ανατλ�τικα εδ�σµατα ακ�µα και στην π�λη �πυ +�µε και να σ'η-
µατ�συµε κ)πια εικ�να για τη γευστικ# και την πλιτισµικ# της παρ)δση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Γι6ργς Β�ης, Ασ�α, Ασ�α, Κ�δρς 1999, σ. 43-47.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Κτ+ι)ς Αλ�*ανδρς, Μεταπ�λεµικ�� πε��γρ���ι, Κ�δρς 1982, σ. 59-68.
Παγαν�ς Γι6ργς, Η νε�ελληνικ& πε��γρα��α. Θεωρ�α και πρ�2η, Κ6δικας, Θεσ-

σαλν�κη 1983, σ. 291-294.
Σα'�νης Απ�στλς, Ν�ι πε��γρ���ι, Βι&λιπωλε�ν της Εστ�ας 1965, σ. 173-175.
Τσιριµ6κυ Λ�+υ, «Ν�κς Κ)σδαγλης», Η µεταπ�λεµικ& πε��γρα��α, τ�µ. 3, Σκ�-

λης 1989, σ. 304-328.
Για ευρ�τερη ενηµ�ρωση γ�ρω απ� τ ε�δς και τα θ�µατα της τα*ιδιωτικ#ς λγ-

τε'ν�ας,  καθηγητ#ς µπρε� να συµ&υλευτε� την πλ�τµη σειρ) Τα2ιδιωτικ&
Λ�γ�τε�ν�α πυ επιµελ#θηκε η Ανν�τα Παναρ�τυ.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κς Κ)σδαγλης (1928), «Ιαπων�α», ∆ρ#µ�ι της στερι�ς και της θ�λασσας, Κ�δρς
1988, σ. 22-27.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Ιστ�ρικ�-κ�ινωνικ� απ�τ�πωση τ�υ �αιν�µ�ν�υ
Τα κε�µενα της εν�τητας µετα"�ρυν τ ιστρικ� (Κα+αντ+)κης) και κινω-
νικ� στ�γµα (Ασλ)νγλυ, Κ)σδαγλης) της επ'#ς κατ) την π�α επισκ�-
πτεται τν τ�π  συγγρα"�ας, αλλ) και της πτικ#ς µε &)ση την π�α &λ�-
πει και α*ιλγε� τα πρ)γµατα.

2. Σ�γκριση και ευρ�τερη συ��τηση
Στην τ)*η µπρε� να γ�νει ευρ�τερη συ+#τηση µε σηµε� ανα"ρ)ς τα σ�γ-
'ρνα δεδµ�να πυ 'αρακτηρ�+υν αυτ�ς τυς τυριστικ�ς πρρισµ�ς.
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Η ΑΠ�∆ΗΜΙΑ ñ � ΚΑΗΜ�Σ ΤΗΣ �ΕΝΙΤΙΑΣ 
ñ � ΕΛΛΗΝΙΣΜ�Σ Ε�Ω ΑΠ� ΤΑ ΣΥΝ�ΡΑ

ñ ΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ñ �Ι ΠΡ�ΣΦΥΓΕΣ
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¢∏ª√∆π∫∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞ ∆∏™ •∂¡π∆π∞™

Θ�λω να πα στην �ενιτι� 

�ενιτεµ�ν� µ�υ π�υλ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς δ%� τραγ�%δια της λαϊκ)ς µας παρ+δ�σης και να απ�-
λα%σ�υν τ� λιτ, και περιεκτικ, λ,γ� τ�υς. Να επεκτε�ν�υν τις γν0σεις τ�υς π+νω
στα 1αρακτηριστικ+ γνωρ�σµατα των δηµ�τικ0ν τραγ�υδι0ν τ�υ καθηµεριν�%
2��υ. Να νι0σ�υν αισθ)µατα συµπ+θειας για τ�υς ανθρ0π�υς π�υ 3ενιτε%�νται
απ, τη 10ρα τ�υς σε ανα4)τηση καλ%τερης τ%1ης, καλλιεργ0ντας "τσι την κ�ινω-
νικ) τ�υς συνε�δηση.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Απ�δηµ�α – µεταν�στευση: α�τια �ικ�ν�µικ�, π�λιτικ� κ.λπ.
�ωρισµ�ς απ� τα �ικε�α πρ�σωπα. Κ�ινωνικ�ς συν�πειες
�ω� τ�υ �ενιτεµ�ν�υ, �ω� αυτ�� π�υ µ�νει π�σω. Πρ�σωπικ� �ι�µατα και
συναισθ�µατα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τα δηµ�τικ+ τραγ�%δια της 3ενιτι+ς απη1�%ν καταστ+σεις απ, τη 4ω) των απλ0ν
ανθρ0πων π�υ 6ε%γ�υν απ, την πατρ�δα τ�υς για να 2ρ�υν καλ%τερη τ%1η σε µια
+λλη, ισ1υρ,τερη �ικ�ν�µικ+ 10ρα. Εδ0 πρ"πει να επισηµανθε� ,τι η εµπειρ�α τ�υ
3ενιτεµ"ν�υ µεταν+στη δεν α6�ρ+ τ,σ� τα σηµεριν+ ελλην,π�υλα, α6�% δεν υπ+ρ-
1ει πια στη 10ρα µας µεταναστευτικ, ρε%µα. Αντ�θετα, τα τελευτα�α 1ρ,νια παρα-
τηρε�ται "ντ�ν� ρε%µα εισ,δ�υ +λλων, Βαλκ+νιων κυρ�ως µεταναστ0ν, στη 10ρα
µας. Ωστ,σ�, αυτ) η κ�ινωνικ) µ�ρ6) 4ω)ς, δηλαδ) � 3ενιτεµ,ς, υπ)ρ3ε µακρ,1ρ�-
νη ελληνικ) εµπειρ�α, της �π��ας τα �ικ�ν�µικ+ και κ�ινωνικ+ απ�τελ"σµατα υπ)ρ-
3αν θετικ+ για τη 10ρα µας. Με α6�ρµ) λ�ιπ,ν τη διδασκαλ�α των δηµ�τικ0ν τρα-
γ�υδι0ν και των παρ+λληλων κειµ"νων, ε�ναι καλ, να πρ�σπαθ)σει � διδ+σκων να
καλλιεργ)σει στ�υς µαθητ"ς αισθ)µατα καταν,ησης και συµπ+θειας για τ�υς εργα-
4,µεν�υς στη 10ρα µας µεταν+στες και να απαλε�ψει τυ1,ν πρ�καταλ)ψεις και
3εν�6�2�ες, �ι �π��ες δεν "1�υν θ"ση σε µια 10ρα π�υ αν"δει3ε την αγ+πη για τ�ν
3"ν� σε %ψιστη ηθικ) υπ�1ρ"ωση (�"νι�ς ∆�ας). Τα τραγ�%δια της 3ενιτι+ς 6ανερ0-
ν�υν τα αισθ)µατα αγ+πης π�υ συνδ"�υν τ�ν 3ενιτεµ"ν� µε την �ικ�γ"νεια και την
πατρ�δα τ�υ. Εκ6ρ+4�υν τ,σ� τη ν�σταλγ�α αυτ�% π�υ "6υγε ,σ� και την π�κρα
αυτ�% π�υ "µεινε. Τα ανθ�λ�γηµ"να τραγ�%δια παρ�υσι+4�υν αυτ"ς τις δ%� εκδ�1"ς
τ�υ π,ν�υ π�υ πρ�καλε� � 3ενιτεµ,ς τ�υ αγαπηµ"ν�υ πρ�σ0π�υ.

[ 8 8 ]

enotita C 0063 4/11/2005 01:05 ÌÌ ™ÂÏ›‰·88



Στ� πρ0τ� τραγ�%δι διακρ�ν�νται δ%� ν�ηµατικ"ς εν,τητες. Στην πρ0τη (στ�1�ι
1-8), � 3ενιτεµ"ν�ς α6ηγε�ται π0ς η 3ενιτι+ τ�ν πλ+νεψε µε τις 1+ρες της και τ�ν
κρ+τησε τρι+ντα 1ρ,νια κ�ντ+ της, και � �δι�ς, αδ%ναµ�ς να αντισταθε� στη δ%να-
µ) της, την παρακαλε� να µην τ�υ πρ�καλ"σει αρρ0στια. Η περιγρα6) των ανα-
γκ0ν π�υ "1ει � +ρρωστ�ς πρ�2+λλει "µµεσα τ� γεγ�ν,ς ,τι ως 3"ν�ς στερ)θηκε
τη στ�ργ), την αγ+πη και τη 6ρ�ντ�δα µακρι+ απ, την πατρ�δα τ�υ. Στη δε%τερη
εν,τητα τ� π�ιητικ, υπ�κε�µεν� ε�ναι "νας ανε3+ρτητ�ς α6ηγητ)ς � �π���ς περι-
γρ+6ει τ� δρ+µα τ�υ +ρρωστ�υ 3ενιτεµ"ν�υ και την κ�ρ%6ωση της ν�σταλγ�ας
τ�υ τελευτα��υ – η ν�σταλγ�α εκ6ρ+4εται µ"σα απ, την επιθυµ�α τ�υ για τ� νερ,
και τ�υς καρπ�%ς της πατρικ)ς γης (µ)λα και στα6%λια). =σως πιστε%ει ,τι αυτ+
θα ε�1αν τη δ%ναµη να τ�ν κρατ)σ�υν στη 4ω). Να επισηµανθε� στ�υς µαθητ"ς ,τι
τ� νερ, και τα 6ρ�%τα λειτ�υργ�%ν ως τ� µ"ρ�ς αντ� τ�υ ,λ�υ, δρ�υν δηλαδ) ως
σ%µ2�λα της πατρικ)ς γης, της �ικ�γενειακ)ς εστ�ας και των αγαπηµ"νων πρ�σ0-
πων π�υ "1ει �υσιαστικ+ αν+γκη � +ρρωστ�ς 3ενιτεµ"ν�ς. Α3�4ει να σ1�λιαστε� επ�-
σης η αντ�δραση της γης στ�ν αναστεναγµ, τ�υ ετ�ιµ�θ+νατ�υ 3ενιτεµ"ν�υ (µπ�-
ρε� και να συνδεθε� µε τ�ν αν+λ�γ� στ�1� απ, τ� ακριτικ, «� ∆ιγεν)ς ψυ1�µα1ε� κι
η γη τ,νε τρ�µ+σει») και να τ�νιστε� η αµεσ,τητα και η 4ωντ+νια π�υ επιτυγ1+νε-
ται µε τη διατ%πωση απ, τ�ν �δι� τ�ν 3ενιτεµ"ν� της τελευτα�ας τ�υ επιθυµ�ας.

Στ� δε%τερ� τραγ�%δι παρ�υσι+4εται η γυναικε�α µ�ρ6) π�υ µ"νει π�σω και
2ι0νει τα αισθ)µατα θλ�ψης και στ"ρησης π�υ της πρ�καλε� � 3ενιτεµ,ς τ�υ αγα-
πηµ"ν�υ πρ�σ0π�υ. � δι+λ�γ�ς µε τ�υς µαθητ"ς µπ�ρε� να στρα6ε�, αρ1ικ+, γ%ρω
απ, την ταυτ,τητα τ�υ π�ιητικ�% υπ�κειµ"ν�υ. Ε�ναι η µητ"ρα ) η σ%4υγ�ς π�υ
µιλ+; Η εικ,να των γυναικ0ν π�υ τα1ταρ�4�υν τα νε�γ"ννητα (στ�1�ι 11-12) µπ�ρε�
να σηµα�νει ,τι τ� πρ,σωπ� π�υ µιλ+ ε�ναι µια νι,παντρη γυνα�κα της �π��ας �
+ντρας 3ενιτε%τηκε πρ�τ�% απ�κτ)σ�υν παιδι+. Σε µια παραλλαγ) ε3+λλ�υ τ�υ
τραγ�υδι�% η ταυτ,τητα της γυνα�κας δηλ0νεται καθαρ+ στ�υς πρ0τ�υς στ�1�υς:

Τρι� µερ�νε νι�νυ	η κι �ντρας της π�ει στα ��να.
∆�δεκα �ρ�ν�υς �καµε στης �ενιτι�ς τα µ�ρη
κι η δ�λια µ�ιρι�λ�γαε, πικρ� µ�ιρι�λ�γ�ει
«Τι να σ�υ στε�λω, ��νε µ�υ, τι να σ�υ πρ���δ�σω;»

Τ� τραγ�%δι αναπτ%σσεται σε δ%� στρ�6ικ"ς εν,τητες µε σ1ετικ+ ανε3+ρτητ�
περιε1,µεν�. Στην πρ0τη (στ�1�ι 1-8) η γυνα�κα εκ6ρ+4ει την αδυναµ�α της να πρ�-
σ6"ρει δε�γµατα αγ+πης πρ�ς τ�ν αγαπηµ"ν� της, γιατ� η απ,σταση απ, τη µια και
η µεγ+λη της θλ�ψη απ, την +λλη εµπ�δ�4�υν την επικ�ινων�α. Η εν,τητα δ�µε�ται
π+νω στα σ1)µατα της αντ�θεσης (θ"ση: «να στε�λω» / +ρση: «σ"πεται» κ.λπ.) και
της επαν+ληψης («να στε�λω», «αν στε�λω» κ.λπ.), π�υ απ�τελ�%ν τυπικ+ γνωρ�-
σµατα των δηµ�τικ0ν τραγ�υδι0ν. Στη δε%τερη στρ�6ικ) εν,τητα (στ�1�ι 9-14)
περιγρ+6εται η συναισθηµατικ) κατ+σταση της γυνα�κας π�υ µ"νει π�σω και στε-
ρε�ται ,λες τις απλ"ς 1αρ"ς της 4ω)ς π�υ η παρ�υσ�α τ�υ +ντρα της θα της πρ,-
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σ6ερε. � 2�υ2,ς και κρατηµ"ν�ς στ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι�% π,ν�ς δ�νει µια τραγι-
κ) δι+σταση στ� κ�ινωνικ, πρ,2ληµα της απ�δηµ�ας.

Dνα 2ασικ, 1αρακτηριστικ, των δηµ�τικ0ν τραγ�υδι0ν ε�ναι η εκ6ραστικ)
λιτ,τητα. Ε�ναι σκ,πιµ� να επισηµανθε� ,τι στα ε3ετα4,µενα τραγ�%δια η λιτ,τητα
πρ�κ%πτει απ, την απ�υσ�α π�λλ0ν σ1ηµ+των λ,γ�υ ) επιθ"των, απ, την κυριαρ-
1�α των ρηµατικ0ν τ%πων κ.λπ. Να σ1�λιαστε� επ�σης η εναλλαγ) πρωτ�πρ,σωπης-
τριτ�πρ,σωπης α6)γησης στ� πρ0τ� τραγ�%δι και η 1ρ)ση των +στ�1ων ερωτη-
µ+των στ� δε%τερ� ως στ�ι1ε�ων π�υ δ�ν�υν 4ωντ+νια, αµεσ,τητα και γ�ργ�%ς
ρυθµ�%ς στην α6)γηση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ωδεκανησιακ, τραγ�%δι: «Τ4ι2α"ρι»

Η �ενιτι� τ� �α�ρεται, τ�ι�α�ρι µ�υ, τ� µ�σ��λ�!λ�υδ� µ�υ,
εγ� �µ�υνα π�υ τ� ’στειλα, τ�ι�α�ρι µ�υ, µε θ�ληµα δικ� µ�υ.
Σιγαν� πατ� στη γη, σιγαν� και ταπειν�.
Αν�θεµ� σε �ενιτι�, τ�ι�α�ρι µ�υ, και συ και τ� καλ� σ�υ 
π�υ π�ρες τ� παιδ�κι µ�υ, τ�ι�α�ρι µ�υ, και τ� ’κανες δικ� σ�υ.
Σιγαν� πατ� στη γη, σιγαν� και ταπειν�.

¢¢ ππ ∞∞ ££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Mια διαθεµατικ) πρ�σ"γγιση των δ%� τραγ�υδι0ν της 3ενιτι+ς θα µπ�ρ�%σε να

εστιαστε� στα θ"µατα της 6ιλ�3εν�ας και τ�υ 3"ν�υ, ,πως µας ε�ναι γνωστ+ απ,
την αρ1αι,τητα. Σ%µ6ωνα µε τη µυθ�λ�γ�α � ∆�ας ε�ναι � πρ�στ+της της 6ιλ�-
3εν�ας. Στην Oδ!σσεια παρατηρ�%µε τ� θεσµ, και τ� τυπικ, της 6ιλ�3εν�ας
(Ιθ+κη, 10ρα των Φαι+κων, νησ� της Καλυψ0ς), τη ν�σταλγ�α τ�υ 3ενιτεµ"ν�υ
�δυσσ"α (ραψωδ�α ε), καθ0ς και την πλανε%τρα δ%ναµη της 3ενιτι+ς (E0ρα
των Λωτ�6+γων, Κ�ρκη, Σειρ)νες).

2. Α6ιερ0στε "να µ"ρ�ς της διδακτικ)ς 0ρας για να ακ�%σετε γνωστ+ λαϊκ+ τρα-
γ�%δια µε θ"µα τ�υς καηµ�%ς και τα πρ�2λ)µατα της 3ενιτι+ς, π.1. τραγ�%δια
τ�υ Στ"λι�υ Κα4αντ4�δη, τ�υ Γι0ργ�υ Νταλ+ρα κ.+.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
«Θ"λω να πα στην 3ενιτι+», Τ� δηµ�τικ� τραγ�!δι της �ενιτι�ς, επιµ"λεια G. Saunier,
Ερµ)ς 1990, σ. 69.
«�ενιτεµ"ν� µ�υ π�υλ�», Νικ�λ+�υ Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ�!δια, Γρ+µµατα 1991,
σ. 238.
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¢∏ª∏∆ƒ∏™ Ã∞∆∑∏™

� Κ�σπαρ ���υ�ερ στην �ρηµη ��ρα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να αντιπρ�σωπευτικ, δε�γµα της µεταπ�λεµικ)ς πε4�-
γρα6�ας. Να πρ�2ληµατιστ�%ν για τ� θ"µα της εγκατ+στασης �ικ�ν�µικ0ν µετα-
ναστ0ν και να παρακ�λ�υθ)σ�υν �ρισµ"να κ�ινωνικ+ τ�υς 2ι0µατα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Μεταν�στευση
Απ���νωση απ� την πατρ�δα
Απ�λεια ταυτ�τητας

EE ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ PP MM HH NN EE YY TT II KK HH   ¶¶ PP OO ™™ EE °° °° II ™™ HH
Τ� επιλεγµ"ν� απ,σπασµα συνιστ+ "να αντιπρ�σωπευτικ, δε�γµα της ρεαλιστικ)ς
γρα6)ς τ�υ ∆ηµ)τρη Eατ4), η �π��α "1ει ως επ�κεντρ, της την παρατ)ρηση τ�υ
κ�ινωνικ�% περι2+λλ�ντ�ς. � συγγρα6"ας αναπαριστ+ πειστικ+ τ� λ,γ� εν,ς λαϊ-
κ�% πρ�σ0π�υ π�υ, ως µεταν+στης στη Γερµαν�α, διαπιστ0νει την απ0λεια της
πρ�σωπικ)ς αλλ+ και της εθνικ)ς τ�υ ταυτ,τητας. Τ,σ� � Κ0στας ,σ� και τα
περισσ,τερα πρ,σωπα τ�υ 2ι2λ��υ, ε�ναι απλ�ϊκ+ κι αµ,ρ6ωτα 1ωριατ,παιδα
µεταν+στες στη Γερµαν�α, τα �π��α αισθ+ν�νται σταδιακ+ ,τι 1+ν�υν την πρ�σω-
πικ) εθνικ) τ�υς ταυτ,τητα. Στ� δε%τερ� κε6+λαι� τ�υ µυθιστ�ρ)µατ�ς T� διπλ�
�ι�λ�� � Eατ4)ς αναπτ%σσει τ� θ"µα τ�υ ελληνικ�% παρελθ,ντ�ς τ�υ Κ0στα.
Καταγ,ταν απ, "να απ�µ�νωµ"ν� 1ωρι, τ�υ ν�µ�% Μαγνησ�ας, τη Σ�%ρπη. ∆εν
"µαθε γρ+µµατα και πριν 6%γει µεταν+στης στη Γερµαν�α, εργα4,ταν σ’ "να µικρ,
εργαστ)ρι� 3υλε�ας στ� Β,λ�. �ι γ�νε�ς τ�υ π"θαναν και η µ�ναδικ) αδερ6) τ�υ
παντρε%τηκε κι "6υγε απ, τ� πατρικ, τ�υς σπ�τι. Στ� τρ�τ� κε6+λαι� τ�υ 2ι2λ��υ,
� Κ0στας, "1�ντας 1+σει τ�υς δεσµ�%ς µε τις ελληνικ"ς κατα2�λ"ς τ�υ, αδυνατε� να
πρ�σαρµ�στε� στ�ν καιν�%ρι� κ,σµ�. Η 6υλετικ) πανσπερµ�α, τα µεγ+λα πληθυ-
σµιακ+ µεγ"θη και �ι ανε3ι1ν�αστ�ι για τ�ν �δι� µη1ανισµ�� αυτ�% τ�υ κ,σµ�υ µετα-
δ�δ�υν στ�ν Κ0στα την α�σθηση ,τι η ταπειν) τ�υ %παρ3η ε3ισ0νεται µε τις δια-
στ+σεις εν,ς µικρ�2��υ και τ�ν �δηγ�%ν στη συναισθηµατικ) αν+γκη να συντ+3ει �
�δι�ς τ� πικρ,1�λ� και αυτ�σαρκαστικ, επ�γραµµα της επιτ%µ2ιας στ)λης τ�υ.
Π�σω απ, τ� επιλεγµ"ν� απ,σπασµα, τ� �π��� επικεντρ0νεται στ� α�σθηµα της
απ�3"νωσης τ�υ Dλληνα µεταν+στη, µπ�ρε� να ανι1νευτε� � στ,1�ς �λ,κληρ�υ τ�υ
∆ιπλ�! �ι�λ��υ. � στ,1�ς, δηλαδ), να εκ6ραστε� � καηµ,ς τ�υ ρωµα�ικ�υ και η
α�σθηση ,τι �ι δ%� µεταπ�λεµικ"ς γενι"ς διαψε%στηκαν και ηττ)θηκαν: τ,σ� η
πρ0τη γενι+, η γενι+ τ�υ πατ"ρα τ�υ Κ0στα, π�υ θυσι+στηκε µε την ατελ"σ6�ρη
ελπ�δα εν,ς καλ%τερ�υ και δικαι,τερ�υ κ,σµ�υ, ,σ� και η δε%τερη γενι+, η γενι+
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τ�υ Κ0στα, π�υ "1ασε την ταυτ,τητ+ της, αναγκασµ"νη απ, τις περιστ+σεις να
ανα4ητ)σει µια καιν�%ρια πατρ�δα. Εντ"λει �%τε αυτ) την πατρ�δα 2ρ)κε �%τε στην
παλι+ µπ,ρεσε π�τ" �υσιαστικ+ να επιστρ"ψει. Με α6�ρµ) αυτ, τ� κε�µεν� �ι
µαθητ"ς ε�ναι καλ, να συνειδητ�π�ι)σ�υν τις µετα2�λ"ς π�υ συντελ"στηκαν στ�ν
κ�ινωνικ, 10ρ� της πατρ�δας µας: µια 10ρα, �ι κ+τ�ικ�ι της �π��ας πριν απ, µερι-
κ"ς δεκαετ�ες µεταν+στευαν λ,γω �ικ�ν�µικ0ν πρ�2ληµ+των, γ�νεται τα τελευτα�α
1ρ,νια κ"ντρ� υπ�δ�1)ς �ικ�ν�µικ0ν µεταναστ0ν απ, +λλες, 6τω1,τερες, 10ρες.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Θαν+σης Βαλτιν,ς, Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60, Στιγµ) 1989, σ. 44.

4 Απριλ��υ [1961]. %νω των 50.000 Ελλ�νων εργατ�ν πιστε!εται �τι θα απασ��-
ληθ�!ν εις τας γερµανικ�ς �ι�µη�αν�ας εντ�ς τ�υ τρ���ντ�ς �τ�υς. 'δη υπε-
γρ�	η εις την Β�ννην η πρ�τη ελλην�γερµανικ� σ!µ�ασις, δι’ ης πρ��λ�πεται
η δυνατ�της των επιθυµ�!ντων πρ�ς µετ��ασιν και εργασ�αν εις ∆υτικ�ν Γερ-
µαν�αν και καθ�ρ���νται �ι �ρ�ι και τα κριτ�ρια της επιλ�γ�ς τ�!των. Η ως �νω
σ!µ�ασις, την �π��αν απ� ελληνικ�ς πλευρ�ς υπ�γραψαν � διπλωµατικ�ς υπ�λ-
ληλ�ς κ!ρι�ς Τετεν�ς, � εκπρ�σωπ�ς τ�υ Υπ�υργε��υ Εργασ�ας κ!ρι�ς Μαλα-
τ�στας και εις υπ�λληλ�ς της υπηρεσ�ας µεταναστε!σεως τ�υ Υπ�υργε��υ Εσω-
τερικ�ν, �ρ��ει µετα�! των �λλων �τι αι δαπ�ναι µετα��σεως θα �αρ!ν�υν την
γερµανικ�ν κυ��ρνησιν και τ�υς Γερµαν�!ς εργ�δ�τας. Ακ�µη καθ�ρ��ει τ�ν
τ!π�ν τ�ς µετα�! εργατ�ν και εργ�δ�τ�υ υπ�γρα	ησ�µ�νης συλλ�γικ�ς συµ-
��σεως καθ�ς και τ� θ�µα των ε��δων της επιστρ�	�ς.

2. Μαν,λης Πρατικ+κης, «Π+τµι�ι εργ+τες στ� Μπ"ρκλεϊ», Τ� σ�µα της γρα	�ς
(1982). Π�ι�µατα, τ,µ. 1, Ρ,πτρ�ν 1991, σ. 170.

Καταγκ�µαστε εκ της ν�σ�υ Π�τµ�υ π�υ �µ�ι��ει
µακριν�ν �στρ�ν της θαλ�σσης στ� µυαλ� µας.
Κι �ρθαµε ως εδ�, πεινασµ�ν�ι λ�τ�µ�ι διατηρ�ντας
�σα ��νη ιταγκ�νιας επιτρ�πει
τ� αδη	�γ�
και 	ρικ�δες Μπ�ρκλεϊ

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Τ� κε6+λαι� απ, ,π�υ πρ�"ρ1εται τ� απ,σπασµα "1ει τ�ν τ�τλ� «� Κ+σπαρ

E+�υ4ερ στην "ρηµη 10ρα». Kπως ε3ηγε� � συγγρα6"ας, «� Κ+σπαρ E+�υ4ερ
)ταν "να παιδ� π�υ 2ρ"θηκε στη Γερµαν�α, µ"σα στ� δ+σ�ς. Βρ"θηκε – δεν )ρθε.
Και µεγαλωµ"ν� πια, παλικ+ρι, δεν )3ερε να µιλ)σει καθ,λ�υ – καµι+ν ανθρ0-
πινη γλ0σσα. K1ι πως )ταν 2�υ2, – να µιλ)σει δεν )3ερε. Φαιν,τανε δηλαδ)
πως ε�1ε 4)σει 1ωρ�ς τ�υς ανθρ0π�υς, µακρι+ τ�υς – δεν ε�1ε µιλ)σει µε τ�υς
ανθρ0π�υς, δεν τ�υς )3ερε. Καν"νας δεν "µαθε π0ς "4ησε τ,σα 1ρ,νια, π�%
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κρυ��ταν, π
ς δεν �ρ�κε π�τ� τ�υς ανθρ
π�υς» (σ. 87). Σ�µ�ωνα µε τ� απ�-
σπασµα π�υ δια��σατε, π�ια κ�ιν� στ�ι�ε�α υπ�ρ��υν αν�µεσα στ�ν Κ
στα
και στ�ν Κ�σπαρ ���υ�ερ;

2. Υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α σε �σα λ�ει � Κ
στας για την κ�ινωνικ� πραγµατικ�τητα,
�τσι �πως τη �ι
νει στη Γερµαν�α, π�υ µπ�ρε�τε να τα συσ�ετ�σετε µε τις πρ�-
σ�ατες συ�ητ�σεις για την «παγκ�σµι�π��ηση», δηλαδ� την ιδ�α εν�ς εν�π�ιη-
µ�ν�υ κ�σµ�υ π�υ, µ�σω των �ικ�ν�µικ
ν, τε�ν�λ�γικ
ν και π�λιτιστικ
ν ε$ε-
λ�$εων και αλλαγ
ν, θα υπερ�α�νει τα σ�ν�ρα των κρατ
ν;

3. Π�ια στ�ι�ε�α απ� τ� απ�σπασµα π�υ δια��σατε µπ�ρε�τε να τα συσ�ετ�σετε µε
τ�ν πρ�σδι�ρισµ� «�ρηµη �
ρα», π�υ � συγγρα��ας �ρησιµ�π�ιε� στ�ν τ�τλ�
τ�υ κε�αλα��υ;

4. ∆ια��στε πρ�σεκτικ� τ� απ�σπασµα απ� τ� �ι�λ�� τ�υ Βαλτιν�� και τ� π��ηµα
τ�υ Πρατικ�κη. Τ� απ�σπασµα τ�υ Βαλτιν�� (υπ�τ�θεται �τι) ε�ναι �να ρεπ�ρ-
τ�� ε�ηµερ�δας, δηµ�σιευµ�ν� στις 4 Απριλ��υ 1961, �π�υ δ�ν�νται πληρ���ρ�ες
για τ� µεταναστευτικ� ρε�µα των Ελλ�νων πρ�ς τις γερµανικ�ς �ι�µη�αν�ες.
Π
ς συσ�ετ���νται τα δ�� αυτ� κε�µενα µε τ� απ�σπασµα τ�υ �ατ��;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η λ��η, τ�. 144, 1998 (µε κε�µενα των Μ. ∆��κα, �ρ. Μηλι
νη, Αγγ. Καστριν�κη

κ.�.).
Καραπ�στ�λης Βασ�λης, Η αδια	
ρητη κ�ινων�α – �νας δι�λ�γ�ς της κ�ινωνι�-

λ�γ�ας µε τη λ�γ�τε	ν�α, Π�λ�τυπ� 1985.
Μηλι
νης �ριστ���ρ�ς, «∆. �ατ��ς, Τ� διπλ� �ι�λ��», Με τ� ν�µα της Αρι�δνης,

Σ�κ�λης 1991, σ. 91-102.
Παγαν�ς Γι
ργ�ς, «∆ηµ�τρης �ατ��ς», Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα��α, τ�µ. 8, Σ�κ�-

λης 1988, σ. 172-205.
Ραυτ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρης, «Η µικρ� µας π�λη των ιδε
ν και τ� νε�ελληνικ� µ�θηµα

τ�υ ∆ηµ�τρη �ατ��», Κρ�σιµη λ�γ�τε	ν�α, Καστανι
της 1986.
�αραλαµπ�δ�υ Ν�ντια, «Α�ηγηµατικ� τε�νικ� και ιδε�λ�γ�α: ?ι λ�γ�τε�νικ�ς

πρ�σδ�κ�ες της αριστερ�ς (1945-1955) και η περ�πτωση τ�υ ∆ηµ�τρη �ατ��»,
Σπε�ρα, τ�. 2, 1991, σ. 112-145.

Hokwerda Hero, «Τ� ∆ιπλ� �ι�λ�� τ�υ ∆. �ατ�� και η Ελλ�δα», Φιλ�λ�γ�ς, τ�. 34,
1983, σ. 276-298.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ηµ�τρης �ατ��ς (1913-1981), «? Κ�σπαρ ���υ�ερ στην �ρηµη �
ρα», Τ� διπλ�
�ι�λ��, Τ� Ρ�δακι� 1999, σ. 61-63.
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∏§π∞™ µ∂¡∂∑∏™

Η επιστρ��� τ�υ Αντρ�α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να αντιπρ�σωπευτικ, δε�γµα γρα6)ς τ�υ Ηλ�α Βεν"4η,
εν,ς σηµαντικ�% πε4�γρ+6�υ, � �π���ς αντλε� τα θ"µατ+ τ�υ κυρ�ως απ, την περι�-
1) τ�υ µικρασιατικ�% ελληνισµ�% και τις συν"πειες της καταστρ�6)ς τ�υ 1922. Να
ενδια6ερθ�%ν για την ιστ�ρικ) πραγµατικ,τητα η �π��α δια6α�νεται µ"σα απ, τ�
«παραµ%θι» π�υ α6ηγε�ται � Αντρ"ας στη µητ"ρα τ�υ αδικ�1αµ"ν�υ 6�λ�υ τ�υ. Να
πρ�2ληµατιστ�%ν για τ� δια1ρ�νικ, 4)τηµα των πρ�σ6%γων και των «αγν��υµ"νων».

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
H �δυνηρ� εµπειρ�α της αι+µαλωσ�ας
H αγων�α για την τ�+η των αγν��υµ�νων
O π�ν�ς της µ�νας  
T� δρ�µα τ�υ «επι��ντ�ς» 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Η καταστρ�6) της Σµ%ρνης, µε την �π��α "κλεισε τ�ν Α%γ�υστ� τ�υ 1922 "να µεγ+-
λ� κε6+λαι� της νε,τερης ιστ�ρ�ας, ε�1ε τραγικ"ς συν"πειες για τ�ν ελληνισµ, της
Μικρ+ς Ασ�ας. Γ%ρω στ� 1.500.000 πρ,σ6υγες δι"6υγαν µε κ+θε µ"σ� στ�ν ελλαδικ,
10ρ�, εν0 1ιλι+δες )ταν �ι αι1µ+λωτ�ι στ� εσωτερικ, της Ανατ�λ�ας και αµ"τρητα τα
αθ0α θ%µατα µετα3% των αµ+1ων. �ι πρ,σ6υγες "6εραν αρ1ικ+ τερ+στια αναστ+-
τωση στ� εσωτερικ, της 10ρας, αργ,τερα ,µως αναδε�1τηκαν σε δηµι�υργικ, παρ+-
γ�ντα για την ελληνικ) �ικ�ν�µ�α και κ�ινων�α. Με την εγκατ+στασ) τ�υς σε αραι�-
κατ�ικηµ"νες περι�1"ς συν"2αλαν στην εν�σ1υση της εθνικ)ς συν�1)ς, εν0 µε την
εργατικ,τητα και τη θ"λησ) τ�υς για πρ,�δ� 2�)θησαν στην ε3"λι3η της γεωργ�ας
και στην αν+πτυ3η της 2ι�µη1αν�ας.

Παρ+λληλα η Μικρασιατικ) καταστρ�6) απ�τ"λεσε πηγ) "µπνευσης για π�λλ+
και α3ι,λ�γα λ�γ�τε1νικ+ "ργα. Η γενι+ τ�υ τρι+ντα, µε σηµαντικ,τερ�υς εκπρ�-
σ0π�υς τ� Στρ+τη Μυρι2)λη, τ� Στρατ) ∆�%κα και τ�ν Ηλ�α Βεν"4η, και µεταπ�-
λεµικ�� συγγρα6ε�ς, ,πως η ∆ιδ0 Σωτηρ��υ, συν"τειναν στην ευαισθητ�π��ηση τ�υ
αναγνωστικ�% κ�ιν�% απ"ναντι στην εθνικ) αυτ) δ�κιµασ�α, πρ�σ6"ρ�ντ+ς τ�υ
ταυτ,1ρ�να αισθητικ) απ,λαυση. Η Ιστ�ρ�α εν�ς αι�µαλ�τ�υ τ�υ ∆�%κα (1929), η
Παναγι� η Γ�ργ�να τ�υ Μυρι2)λη (1949), η τριλ�γ�α τ�υ Βεν"4η Τ� ν�!µερ� 31328
(1931), Γαλ�νη (1939) και Αι�λικ� γη (1943) µα4� µε τα Ματωµ�να ��µατα της Σωτη-
ρ��υ (1962) ε�ναι τα γνωστ,τερα και τα πι� α3ι,λ�γα λ�γ�τε1νικ+ "ργα αυτ)ς της
θεµατικ)ς. Παρ+λληλα "1�υν εκδ�θε� και α6ηγ)σεις ) µαρτυρ�ες πρ�σ0πων, π�υ
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µπ�ρ�%ν να λειτ�υργ)σ�υν επ�σης ως λ�γ�τε1ν)µατα. Eδ0 µπ�ρε� να ανα6ερθε� τ�
"ργ� O K�ιν�ς λ�γ�ς, στ� �π��� συγκεντρ0ν�νται τ"τ�ι�υ ε�δ�υς µαρτυρ�ες (επιµ"-
λεια Dλλη Παπαδηµητρ��υ, Μαρ�α Στασιν�π�%λ�υ, Ερµ)ς 2003).

Στ� µυθιστ,ρηµα Γαλ�νη παρακ�λ�υθ�%µε την πρ�σπ+θεια των πρ�σ6%γων να
ρι40σ�υν σ’ "να µ"ρ�ς +γ�ν�, π�υ δε µ�ι+4ει καθ,λ�υ µε τ� δικ, τ�υς )µερ� και πρ+-
σιν� τ,π�, και να αρ1�σ�υν µια ν"α 4ω) γυνα�κα και η κ,ρη τ�υ, � Αντρ"ας, η θε�α
Μαρ�α, � Γλ+ρ�ς, "νας τ%π�ς εργατικ�% ανθρ0π�υ τ�υ λα�%, δ�ν�νται µε ευαισθησ�α
απ, τ�ν συγγρα6"α και συνθ"τ�υν την ανθρωπ�γεωγρα6�α τ�υ 2ι2λ��υ. Τ� κε�µεν�
π�υ ανθ�λ�γ)θηκε "1ει επιλεγε� επειδ) � Αντρ"ας, κ%ρι� πρ,σωπ� αυτ�% τ�υ απ�-
σπ+σµατ�ς, και � 1αµ"ν�ς τ�υ 6�λ�ς Oγγελ�ς ε�ναι δ%� πρ,σωπα κ�ντ+ στην ηλικ�α
των µαθητ0ν. Ε�ναι δ%� ν"�ι π�υ γν0ρισαν τ�ν π,λεµ� και την αι1µαλωσ�α εν0
ακ,µη 6�ιτ�%σαν στ� Γυµν+σι�. Τ� κε�µεν� αυτ, "1ει σ1ετικ) αυτ�τ"λεια και πρ�-
σ6"ρεται για συγκριτικ) αν+γνωση µε τ� πρ�ηγ�%µεν� 2ι2λ�� τ�υ Βεν"4η Τ� ν�!µε-
ρ� 31328, τ� �π��� θα µπ�ρ�%σε να πρ�ταθε� ως θ"µα συλλ�γικ)ς εργασ�ας στην
τ+3η. Τ� απ,σπασµα πρ�σ6"ρεται επ�σης για πρ�2ληµατισµ, και "ρευνα π+νω στ�
θ"µα τ�υ επι40ντ�ς. � �δυσσ"ας και � Τε%κρ�ς ε�ναι δ%� )ρωες π�υ πρ�"ρ1�νται
απ, την επικ) παρ+δ�ση και ε�ναι γνωστ�� στ�υς µαθητ"ς: η :δ!σσεια τ�υ �µ)ρ�υ
αλλ+ και τ� π��ηµα «Ελ"νη» τ�υ Γι0ργ�υ Σε6"ρη ε�ναι δ%� παραδε�γµατα, τα �π��α
θα µπ�ρ�%σαν να 1ρησιµ�π�ιηθ�%ν απ, τ�ν καθηγητ) ως παρ+λληλα κε�µενα π+νω
σε αυτ, τ� θεµατικ, µ�τ�2�. Απ, τη σ%γ1ρ�νη ιστ�ρ�α και λ�γ�τε1ν�α τα π�ι)µατα
«Εδ0…» απ, τη Συν��εια τ�υ Μαν,λη Αναγνωστ+κη και «�6ειλ)» απ, τη Μαθη-
τε�α τ�υ Τ�τ�υ Πατρ�κι�υ, κιν�%νται επ�σης στην �δια θεµατικ), κ+τω απ, +λλες µεν
ιστ�ρικ"ς συνθ)κες, αλλ+ απ�δ�δ�υν συγγενικ+ συναισθ)µατα. Επ�σης, � καθηγητ)ς
µπ�ρε� κατ+ τη διδασκαλ�α αυτ�% τ�υ κειµ"ν�υ να 1ρησιµ�π�ι)σει στ�ι1ε�α απ, την
τ�υρκικ) εισ2�λ) τ�υ 1974 στην Κ%πρ� και τ� δρ+µα των αγν��υµ"νων. Η µ+να τ�υ
Oγγελ�υ µπ�ρε� να παραλληλιστε� µε τις Κ%πριες µαν+δες των αγν��υµ"νων και να
ανα4ητηθ�%ν ιστ�ρικ+ στ�ι1ε�α και 6ωτ�γρα6ικ, υλικ, απ, αυτ)ν τη σ1ετικ+ πρ,-
σ6ατη σελ�δα της ιστ�ρ�ας τ�υ κυπριακ�% ελληνισµ�%. �ι µαθητ"ς µπ�ρ�%ν να δια-
2+σ�υν παρ+λληλα τ� π��ηµα τ�υ Κυρι+κ�υ Eαραλαµπ�δη «Τ� µ)λ�». Ε3+λλ�υ
"1ει ενδια6"ρ�ν να αναπτυ1θε� ευρ%τερη συ4)τηση για τη σηµασ�α τ�υ παραµυθι-
�% στη 4ω) των ανθρ0πων. Για τ� θ"µα αυτ, υπ+ρ1ει πρ�τειν,µενη δραστηρι,τη-
τα στ� 2ι2λ�� της Γ’ Γυµνασ��υ, η �π��α αντιπαρα2+λλει τ� παραµ%θι µε την αλ)-
θεια, µε α6�ρµ) τ� π��ηµα «Στ� παιδ� µ�υ» τ�υ Μ. Αναγνωστ+κη.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κυρι+κ�ς Eαραλαµπ�δης, «Τ� µ)λ�», Θ�λ�ς, Ερµ)ς 1989, σ. 12.

Πα�ρν�ντας �να µ�λ� απ’ τ� καλ�θι
Τ� µ�λ� τ�υ µαγ�!λ�υ τ�υ παιδι�! της
Στ� ν�υ της �	ερε, π�υ τ�ρα σαπ��ει
Εκε� στη 	υλακ�.

Η  Α Π � ∆ Η Μ Ι Α  ñ �  Κ Α Η Μ � Σ  Τ Η Σ  � Ε Ν Ι Τ Ι Α Σ  ñ � Ι  Π Ρ � Σ Φ Υ Γ Ε Σ
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Τ� καηµ�ν� �τανε δεν �τανε
∆εκαε	τ� �ρ�ν�, δεν π�ρε απ�λυτ�ρι�
∆εν π�γε στ� στρατ�, δε σκ�τωσε µια µ!γαB
Ευγενικ� και ντρ�παλ�, δειλ�, αθ��.

Cαν��αλε τ� µ�λ� στ� καλ�θι
Γιατ� θυµ�θηκε (της 	�νηκε πως ε�δε)
Κι �λλες µαν�δες σαν κι αυτ�ν επ� τ�υρκ�κρατ�ας.
Για κε�νες δε µιλ�ει κανε�ς,
Αλλ� γι’ αυτ�ν, για ��λιες, δυ� �ιλι�δες,
∆��α σ�ι � Θε�ς, παρ�π�ν� δεν ��ει:

Και υπ�µν�µατα κι επ�σηµες δηλ�σεις
Κι επιτρ�π�ς και απ�στ�λ�ς :ΗΕ,
Κρατ�ν και κυ�ερν�σεων, �µ�δων και ατ�µων
Και παρατηρητ�ν, ψη	�σµατα, δεσµε!σεις,
Συν�δρια, συµπαρ�σταση, εκθ�σεις και ταµε�α.

Gλα στην τρ��α, τ�λεια �ργανωµ�να,
Μ’ αρ�ε��, µ’ αυτ�πεπ��θηση, µε ειδικ�ς αιθ�!σας –
Τ� κρ�τ�ς σαν µητ�ρα τα 	ρ�ντ��ει.

Αλλ� τ� µ�λ�, µ�λ� στ� καλ�θι.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�ττι Μ+ρι�, Η γενι� τ�υ ’30, Ερµ)ς 1979, σ. 249-257.
∆ια���ω, τ1. 337, 1994 (γρ+6�υν �ι Β. Αθανασ,π�υλ�ς, Α. Θαλ+σση, Μ.Γ. Μερα-

κλ)ς κ.+.).
Καραντ0νης Αντρ"ας, Πε��γρ�	�ι και πε��γρα	�µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-

δ)µας 19772.
Στεργι,π�υλ�ς Κ0στας, «Ηλ�ας Βεν"4ης», Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα	�α, τ,µ. 2,

Σ�κ,λης 1992.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ηλ�ας Βεν"4ης (1904-1973), Γαλ�νη, Βι2λι�πωλε��ν της Εστ�ας 200438, σ. 125-127,
135-139.
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ª¶∂ƒ∆√§∆ ª¶ƒ∂Ã∆

Για τ�ν �ρ� «µεταν�στες»

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ   
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς τ�ν π�λιτικ, π�ιητικ, πρ�2ληµατισµ, τ�υ Μπρε1τ. Να
πρ�2ληµατιστ�%ν τ,σ� για τις π�λιτικ"ς δι03εις ,σ� και για τις δ%σκ�λες συνθ)κες
4ω)ς κ+θε µεταν+στη, αυτ�ε3,ριστ�υ ) π�λιτικ�% πρ,σ6υγα, και να καταν�)σ�υν
τη µεγ+λη σηµασ�α της ιδε�λ�γικ)ς συν"πειας στ�υς κ�ινωνικ�%ς αγ0νες.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αυτ�ε��ριστ�ι και π�λιτικ�� πρ�σ/υγες
Π�λιτικ�ς δι��εις και αντ�σταση στην επι��λ� των ισ+υρ�ν
Η σηµασ�α της ιδε�λ�γικ�ς συν�πειας και εν�τητας στ�ν αγ�να 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πρ,κειται για "να καθαρ+ π�λιτικ, π��ηµα π�υ, ,πως διαπιστ0ν�υµε απ, τ� 2ι�-
γρα6ικ, σηµε�ωµα τ�υ συγγρα6"α, πηγ+4ει απ, τα π�λ%1ρ�να 2�ωµατα τ�υ π�λιτι-
κ+ διωκ,µεν�υ και αυτ�ε3,ριστ�υ Μπρε1τ. Θα πρ"πει ε3αρ1)ς να επισηµ+ν�υµε
στ�υς µαθητ"ς την αρ1ικ) "νσταση τ�υ π�ιητ) σ1ετικ+ µε τ� λαθεµ"ν� 1αρακτηρι-
σµ, εκε�ν�υ και των �µ�ϊδεατ0ν τ�υ, «µεταν+στες», την �π��α 6ρ�ντ�4ει να επε3η-
γ)σει αµ"σως στη συν"1εια. Kσ�ι 1αρακτηρ�4�νται µεταν+στες 6ε%γ�υν εθελ�υσ�ως
απ, την πατρ�δα τ�υς σε ανα4)τηση καλ%τερης 4ω)ς, εν0 εκε�ν�ι "6υγαν κρυ6+
απ, τη Γερµαν�α για να απ�6%γ�υν τις σκληρ"ς π�λιτικ"ς δι03εις και να γλιτ0σ�υν
τη 4ω) τ�υς απ, τη 2�α των να4�. Αντ�θετα µε τ�υς �ικ�ν�µικ�%ς και +λλ�υς µετα-
ν+στες, π�υ απ�µακρ%ν�νται απ, την πατρ�δα τ�υς σε ανα4)τηση καλ%τερης τ%1ης,
εκε�ν�ι επιλ"γ�υν να µε�ν�υν κ�ντ+ στα γερµανικ+ σ%ν�ρα µε την ελπ�δα ,τι θα νι0-
θ�υν περισσ,τερ� κ�ντ+ στην πατρ�δα, µετρι+4�ντας τα 2αρι+ συναισθ)µατα της
ε3�ρ�ας και της ν�σταλγ�ας και διατηρ0ντας την επ�ικ�ινων�α µε τ�ν τ,π� και τ�υς
ανθρ0π�υς τ�υς, µε στ,1� την πι� +µεση παρ"µ2αση στις κ�ινωνικ"ς και π�λιτικ"ς
ε3ελ�3εις. Επιλ"γ�ντας να µ"ν�υν κ�ντ+ στα σ%ν�ρα παρακ�λ�υθ�%ν τα γεγ�ν,τα
και παραστ"κ�νται ,σ� µπ�ρ�%ν στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της πατρ�δας τ�υς.
Θ%µατα αλλ+ και 2�υ2�� µ+ρτυρες της να4ιστικ)ς θηριωδ�ας, �ι �π���ι, παρ+ τις
πληγ"ς, την ηθικ) δι+ψευση και τη 1αµηλ) τ�υς αυτ�εκτ�µηση, "1�υν απ�6ασ�σει να
αγωνιστ�%ν µε ιδε�λ�γικ) συν"πεια και εν,τητα στ� πλευρ, ,λων ,σ�ι µ+1�νται για
την επικρ+τηση της ανθρωπι+ς και της κ�ινωνικ)ς δικαι�σ%νης, εναντ��ν τ�υ 2+ρ-
2αρ�υ να4ιστικ�% καθεστ0τ�ς π�υ επι2λ)θηκε στην πατρ�δα τ�υς και επι4ητε� να
δυναστε%σει τ�ν κ,σµ�.

Η  Α Π � ∆ Η Μ Ι Α  ñ �  Κ Α Η Μ � Σ  Τ Η Σ  � Ε Ν Ι Τ Ι Α Σ  ñ � Ι  Π Ρ � Σ Φ Υ Γ Ε Σ
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι0ργ�ς Σε6"ρης, «� τελευτα��ς σταθµ,ς» [απ,σπασµα], Ηµερ�λ�γι� Καταστρ�-
µατ�ς Β’ (1944). Π�ι�µατα, =καρ�ς 198113, σ. 213.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Γιατ� η 10ρα π�υ δ"1τηκε τ�υς πρ,σ6υγες «σπ�τι δε θα ’ναι, µα ε3�ρ�α»;
2. Για π�ι�υς λ,γ�υς �ι πρ,σ6υγες επιδι0κ�υν να µ"ν�υν ,σ� µπ�ρ�%ν πι� κ�ντ+

στα σ%ν�ρα;
3. Συγκρ�νετε τ� α�σθηµα τ�υ π�λιτικ�% πρ,σ6υγα π�υ δ�νει � Μπρε1τ µε την αντ�-

στ�ι1η κατ+σταση π�υ περιγρ+6ει στ� π��ηµ+ τ�υ � Σε6"ρης.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια���ω, τ1. 211, 1989.
Dσσλιν Μ+ρτιν, Μπρε�τ, η �ω� τ�υ και τ� �ργ� τ�υ, µτ6ρ. Φ0ντας Κ�νδ%λης, Θεω-

ρ�α 1984.
Μπ"νγιαµιν Β+λτερ, ∆�κ�µια για τ�ν Μπρε�τ, µτ6ρ. Ν�κ�ς Κ�λ�2,ς, Π%λη 1972.
Μπρε�τ και H�τλερ. Μια θεατρικ�-ιστ�ρικ� παρα��λ�, σ%νθεση και απ,δ�ση

Μ+ρι�ς Πλωρ�της π+νω σε κε�µενα τ�υ Μπρε1τ και τ�υ E�τλερ, Θεµ"λι� 1984.
Μυρ+τ ∆ηµ)τρης, : καλ�ς �νθρωπ�ς τ�υ %�υγκσµπ�υργκ-Μπ�ρτ�λτ Μπρε�τ,

Πλει+ς 1974.
Ντ�ρτ Μπερν+ρ, Αν�γνωση τ�υ Μπρε�τ, µτ6ρ. Oννα Φραγκ�υδ+κη, Κ"δρ�ς 1975.
Σ1ετικ+ µε τη λ�γ�τε1νικ) απ,δ�ση της εµπειρ�ας της ε3�ρ�ας µπ�ρε�τε να συµ-

2�υλευτε�τε τ� ειδικ, α6ι"ρωµα «Κε�µενα της ε3�ρ�ας», τ�υ περι�δικ�% Τ�
∆�ντρ�, τ1. 37-38, 1998 (γρ+6�υν �ι συγγρα6ε�ς Τ. Γκρ�τση-Μιλλι"3, Μ. Πλωρ�-
της, Π. P+ννας κ.+.).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μπ"ρτ�λτ Μπρε1τ, «Για τ�ν ,ρ� “µεταν+στες”», Π�ι�µατα, µτ6ρ. Μ+ρι�ς Πλωρ�της,
Θεµ"λι� 1977, σ. 67.

∫Àƒπ∞∫√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™

Γλυκ� τ�υ κ�υταλι�#

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να σ%γ1ρ�ν� π��ηµα τ�υ σηµαντικ�% Κ%πρι�υ π�ιητ) Κ.
Eαραλαµπ�δη, τ� �π��� περικλε�ει µ"σα τ�υ δυ� θ"µατα στεν+ συναρτηµ"να µε τη
νε,τερη ιστ�ρικ) και κ�ινωνικ) δ�κιµασ�α της Κ%πρ�υ: τ� παν+ρ1αι� θ"µα τ�υ
γυρισµ�% τ�υ 3ενιτεµ"ν�υ σε συνδυασµ, µε τα 2ιωµατικ+ θ"µατα τ�υ εκπατρισµ�%
και της στ"ρησης των ατ�µικ0ν δικαιωµ+των, τα �π��α ε3ακ�λ�υθ�%ν να πληγ0-

[ 9 8 ]

Β Ι Β Λ Ι %  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ % Υ

enotita C 0063 4/11/2005 01:05 ÌÌ ™ÂÏ›‰·98



ν�υν ,σ�υς Ελλην�κ%πρι�υς πρ�"ρ1�νται απ, τις κατε1,µενες περι�1"ς και τ0ρα
4�υν στη «µ�ιρασµ"νη στα δυ�» Κ%πρ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η ανθρ�πινη δι�σταση τ�υ κυπριακ�� εθνικ�� πρ��λ�µατ�ς
Η σηµασ�α τ�υ γεν�θλι�υ τ�π�υ και τ�υ πατρ�γ�νικ�� σπιτι��
Η εθιµ�τυπ�α της /ιλ��εν�ας
% ν�στ�ς και τ� α�σθηµα της απ�στ�ρησης των ατ�µικ�ν και κ�ινωνικ�ν
δικαιωµ�των

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τ� π��ηµα µεταδ�δει τ� 2�ωµα εν,ς 3ερι4ωµ"ν�υ απ, τ�ν τ,π� τ�υ Κ%πρι�υ, � �π���ς
επισκ"πτεται "πειτα απ, 1ρ,νια τ� πατρικ, τ�υ σπ�τι και συναντ+ την καιν�%ρια
µ�υσ�υλµ+να τ�υ "ν�ικ�. Π�λλ�� Κ%πρι�ι απ, τ� 2003, π�υ +ν�ι3αν τα σ%ν�ρα και
δ,θηκε η δυνατ,τητα επικ�ινων�ας µε την κατε1,µενη Κ%πρ�, 2�ωσαν αυτ)ν τη
γλυκ,πικρη α�σθηση τ�υ ν,στ�υ π�υ περιγρ+6ει � �µιλητ)ς τ�υ π�ι)µατ�ς, τ� 1996
,µως, �π,τε 1ρ�ν�λ�γε�ται τ� π��ηµα, τη δυνατ,τητα αυτ) την ε�1αν σπανι,τατα και
ελ+1ιστ�ι Ελλην�κ%πρι�ι. �ι µαθητ"ς δε 1ρει+4εται να πρ�2ληµατιστ�%ν αν τ�
2�ωµα π�υ περιγρ+6ει � �µιλητ)ς συν"2η πραγµατικ+, αρκε� να συναισθανθ�%ν τη
δ%σκ�λη κατ+σταση π�υ αντιµετωπ�4ει � 3ερι4ωµ"ν�ς +νθρωπ�ς, τ� 2αθ% α�σθηµα
της ν�σταλγ�ας και τ�ν π,θ� να πραγµατ�π�ι)σει, "στω και ν�ερ+, τη συµ2�λικ)
επιστρ�6) στ� σπ�τι π�υ γενν)θηκε. � Eαραλαµπ�δης σε γενικ"ς γραµµ"ς θα µπ�-
ρ�%σαµε να π�%µε ,τι επαναπραγµατε%εται, µ"σα στις ιδι+4�υσες ιστ�ρικ�κ�ινωνι-
κ"ς συνθ)κες π�υ επικρατ�%ν στην Κ%πρ�, τ� κ�ιν,1ρηστ� θ"µα της επαν,δ�υ τ�υ
3ενιτεµ"ν�υ. � π�ιητ)ς µ�ι+4ει να σκην�θετε� τ� παν+ρ1αι� αυτ, και αγαπηµ"ν�
θ"µα της δηµ�τικ)ς παρ+δ�σης µ"σα σε αν��κει� περι2+λλ�ν, γι’ αυτ,ν τ� λ,γ�, αν
και τ� π��ηµα διαθ"τει αρκετ+ γνωρ�σµατα (ν,στ�ς, "θιµα 6ιλ�3εν�ας), δεν πετυ1α�-
νει να �λ�κληρ0σει τ� ν,στ�, καθ0ς εκ των πραγµ+των απ�υσι+4ει η σκην) της
αναγν0ρισης: � �µιλητ)ς δε συναντ+ στ� σπ�τι τ�υ καν"να �ικε�� πρ,σωπ�Q η 3"νη
"ν�ικ�ς αναγνωρ�4ει µεν την ιδι,τητ+ τ�υ, δε συµµερ�4εται ,µως δι,λ�υ τα ατ�µικ+
δικαι0µατα π�υ πρ�κ%πτ�υν απ, αυτ)ν (4ω), ελευθερ�α, περι�υσ�α). � �µιλητ)ς
επιµ"νει ιδια�τερα στη συναισθηµατικ) τ�υ σ1"ση µε τ� σπ�τι τ�υ, ,π�υ στ� παρελ-
θ,ν ε�1ε στεγ+σει ευτυ1ισµ"νες µν)µες της �ικ�γ"νειας και της παιδικ)ς τ�υ ηλικ�ας.
� �µιλητ)ς µε την επ�σκεψ) τ�υ 2ρ�σκεται µπρ�στ+ σε µια κρ�σιµη εµπειρ�α αυτ�-
γνωσ�ας («Να ιδ0 π�ι�ς ε�µαι 4%γωσα»), αρκετ+ κ�ιν) για τ�υς ανθρ0π�υς µ"σης
ηλικ�ας. Kντας µπρ�στ+ στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της 3"νης κατ�1)ς στ�ν τ,π�
και στ� σπ�τι τ�υ, 4ητ+ απλ0ς να πραγµατ�π�ι)σει µια συµ2�λικ) τ�υ επιθυµ�α, να
επισκε6θε� και τ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι�%. Καθ0ς τ� α�τηµ+ τ�υ γ�νεται δεκτ,, "ρ1ε-
ται αµ"σως αντιµ"τωπ�ς µε τη 4ωνταν) µν)µη απ, τ� παρελθ,ν: στην κρε2ατ�κ+-
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µαρα τ�ν υπ�δ"1εται η 6ωτ�γρα6�α της µητ"ρας τ�υ, η �π��α µ�ι+4ει να τ�ν περιµ"-
νει 1ρ,νια υπ�µ�νετικ+ να την π+ρει απ, τ�υς 3"ν�υς, ,π�υ, αντ�θετα µε την ωρα�α
Ελ"νη π�υ "6υγε απ, την πατρ�δα της, απρ,σµενα κατ"λη3ε, και να τη µετα6"ρει σε
π+τρια εδ+6η. � �µιλητ)ς ε%κ�λα απ�σπ+ και πα�ρνει µα4� τ�υ τη 6ωτ�γρα6�α της
µ+νας τ�υ, καθ0ς η διατ)ρηση της 6ωτ�γρα6�ας σε περ��πτη θ"ση για τ,σα 1ρ,νια
�6ειλ,ταν σε µια παρε3)γηση: η ευσταλ)ς π,4α της "δινε στ�υς καιν�%ρι�υς εν��-
κ�υς τ�υ σπιτι�% την εντ%πωση ,τι πρ,κειται για ηθ�π�ι,. Στ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι-
�% τ�υ � �µιλητ)ς αντιλαµ2+νεται την κυρ�αρ1η αντ�θεση, π�υ, ,σ� 2ρισκ,ταν στ�ν
Κ)π�, ε�1ε εν µ"ρει µ,ν� 2ι0σει. Στ�ν Κ)π� 3υπν�%ν µν)µες απ, τ�ν παρ+δεισ� της
παιδικ)ς ηλικ�ας. Τ� σπ�τι τ�υ τ�ν υπ�δ"1εται µε τη δια1ρ�νικ) 6%ση και τ�υς καρ-
π�%ς της, στ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι�% ε�ναι ,µως ευδι+κριτες �ι δια6�ρ"ς αν+µεσα
στ� παρελθ,ν και στ� παρ,ν, την παλι+ και τη ν"α �ικ�δ"σπ�ινα, τα ελληνικ+ και τα
µ�υσ�υλµανικ+ )θη, την α�σθηση τ�υ µ,νιµ�υ και τ�υ πρ�σωριν�%, των γηγεν0ν
Ελλ)νων και των επε�σακτων πληθυσµ0ν, σ1ετικ+ µε τ�υς �π���υς � �µιλητ)ς νι0-
θει ,τι ε�ναι κ�ινωνικ+ και π�λιτισµικ+ κατ0τερ�ι («Σ+µπως γνωρ�4ει…»). � �µιλη-
τ)ς 2ι+4εται να τελει0σει την επ�σκεψ) τ�υ, 6�2�%µεν�ς απρ,2λεπτες αντιδρ+σεις
απ, την πλευρ+ της µ�υσ�υλµ+νας �ικ�δ"σπ�ινας, �ι �π��ες πιθαν,ν να τ�ν εµπ,-
δι4αν στ� µ"λλ�ν να πραγµατ�π�ι)σει και +λλες συµ2�λικ"ς επισκ"ψεις στ� σπ�τι
π�υ γενν)θηκε. Κ+τω απ, αυτ"ς τις συνθ)κες, η υλ�π��ηση τ�υ ν,στ�υ ,1ι µ,ν� δεν
περι"1ει τη σκην) της αναγν0ρισης, αλλ+ αντ�θετα ισ�δυναµε� µε ακ%ρωσ) της
καθ0ς, µε ,ρ�υς τραγικ)ς ειρωνε�ας, επανα6"ρει τ�ν α6ηγητ) τ,σ� στ� αρ1ικ,
συνα�σθηµα τ�υ 3"ν�υ ,σ� και στην αν+γκη αυτ�γνωσ�ας τ�υ.

Τ� κε�µεν� α3ι�π�ιε� και επαναθ"τει, +µεσα και "µµεσα, π�λλ+ στ�ι1ε�α της
αρ1α�ας ελληνικ)ς παρ+δ�σης. ∆ε λε�π�υν αρκετ"ς ευθε�ες ανα6�ρ"ς (σηµασι�λ�-
γικ"ς: «σιµ+ σε λ+κκ�» ) γλωσσικ"ς: «τ�υ π�θητ�% µ�υ») στ� ν,στ� τ�υ �δυσσ"α
(2λ. και ερ0τηση 3 ), ενδεικτικ+, τ� στ�1� 3), αλλ+ και σε συµ2+ντα τ�υ Τρωικ�%
π�λ"µ�υ. Τ"λ�ς, δεν πρ"πει να α6)σ�υµε ασ1�λ�αστ� και τ�ν τ�τλ� τ�υ π�ι)µατ�ς,
� �π���ς πιθαν,ν να "1ει πρ�2ληµατ�σει τ�υς µαθητ"ς λ,γω της µικρ)ς συν+6ει+ς
τ�υ µε τ� θ"µα τ�υ ν,στ�υ τ�υ �µιλητ). �ι µαθητ"ς θα πρ"πει να παρατηρ)σ�υν ,τι
τ� π��ηµα ενσωµατ0νει �υσιαστικ+ "να πρωτε%�ν περιγρα6ικ, µ"ρ�ς (απ, την
�πτικ) γων�α τ�υ �µιλητ), � �π���ς α6ηγε�ται την εµπειρ�α τ�υ σε πρ0τ� πρ,σω-
π�) και "να δευτερε%�ν διαλ�γικ, µ"ρ�ς (αν+µεσα στ�ν �µιλητ) και τη µ�υσ�υλ-
µ+να "ν�ικ� τ�υ σπιτι�%). Στ� πρ0τ� µ"ρ�ς � �µιλητ)ς κ+νει εν"ργειες, εκδηλ0νει,
µε )πια συγκ�νηση, τα συναισθ)µατ+ τ�υ, αλλ+ και µετα6"ρει στ�ν αναγν0στη τις
ενδ,µυ1ες σκ"ψεις τ�υ, τις �π��ες δεν τ�λµ+ να εκ6ρ+σει στην 3"νη γυνα�κα ,1ι
µ,ν� ε3αιτ�ας της αµ�ι2α�ας τ�υς κα1υπ�ψ�ας, αλλ+, κυρ�ως, επειδ) διαπιστ0νει, µε
αρκετ) δ,ση υπ�τ�µησης, τ� κατ0τερ� π�λιτισµικ, της επ�πεδ�, τ� �π��� θ�γει µε
α6�ρµ) "να γλωσσικ, ερ"θισµα: η γυνα�κα τ�% πρ,σ6ερε «γλυκ,» (στ. 5) και ,1ι
«γλυκ, τ�υ κ�υταλι�%», "κ6ραση π�λ% πρ�1ωρηµ"νη µ�ρ6�συντακτικ+, σ%µ6ωνα
µε τ� ειρωνικ, σ1,λι� τ�υ �µιλητ).
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Κυπριακ, τραγ�%δι, «� Καρα2+ς» στ� Θαν+σης Ντ4�%6ρας, Τα τραγ�!δια

µας, Καστανι0της 19903, σ. 151.

Π�ρτ�καλι� τ�υ Καρα�� π�υ κ�µνεις π�ρτ�κ�λια,
Αν τα π�υλε�ς γ�ρ��ω τα τ�υ ��ρ�υς σ�υ ρι�λια. […]

Στ�ν Καρα��ν τ� σπ�τι µ�υ, τ�ρα στην πρ�σ	υγι� µ�υ,
Σκ�	τ�µαι τα λεµ�νια τ�υ τ�ιαι κ�	κετ’ η καρκι� µ�υ.

2. Κωστ)ς Παλαµ+ς, «Τ� σπ�τι π�υ γενν)θηκα», Τα µ�ν�τρ�πα (1917). %παντα,
τ,µ. 7, Μπ�ρης, 19723, σ. 252.

Τ� σπ�τι π�υ γενν�θηκα κι ας τ� πατ�!ν �ι ��ν�ι,
στ�ι�ει� ε�ναι και µε πρ�σκαλε�B ψυ�� και µε πρ�σµ�νει.

Τ� σπ�τι π�υ γενν�θηκα �δι� στην �δια στρ�τα
στα µ�τια µ�υ �λ� υψ�νεται και µ’ �λα τ�υ τα νι�τα.

Τ� σπ�τι, ας τ�υ ν�θ�ψανε τ� σ��µα και τ� �ρ�µαB
και αν�θευτ� και α��λαστ�, και µε πρ�σµ�νει ακ�µα.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Γιατ� � α6ηγητ)ς δ�νει ιδια�τερη σηµασ�α στην επα6) τ�υ µε τ� πατρικ, τ�υ σπ�τι;
2. Σε αρκετ+ σηµε�α τ�υ π�ι)µατ�ς δια6α�νεται � παραλληλισµ,ς τ�υ α6ηγητ) µε

τ�ν �µηρικ, �δυσσ"α. Βρε�τε τα σηµε�α και ε3ηγ)στε τη σηµασ�α τ�υ παραλλη-
λισµ�%.

3. Α6�% δια2+σετε τ�υς στ�1�υς 153-227 απ, τη ραψωδ�α λ της :δ!σσειας,
συγκρ�νετ" τ�υς µε την πρ0τη στρ�6) τ�υ π�ι)µατ�ς.

4. Συγκρ�νετε τα συναισθ)µατα π�υ τρ"6�υν για τ� πατρικ, τ�υς σπ�τι � Κ. Eαρα-
λαµπ�δης και � αν0νυµ�ς Κ%πρι�ς, µε την αντ�στ�ι1η αντ�δραση τ�υ Κ. Παλαµ+.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�σκ,ς Ανδρ"ας, «�µηρικ+ πρ,τυπα στην π��ηση τ�υ Κυρι+κ�υ Eαραλαµπ�δη»,

Lapithos. Chypre et l’Europe, Editions Praxandre, Actes 1998, σ. 286-303.
Η λ��η, τ1. 163, 2001.
Θ�µατα Λ�γ�τε�ν�ας, τ1. 12, 1999 (µε κε�µενα τ�υ Eρ. Αλε3��υ και της Ε. Σταυρ�-

π�%λ�υ).
Μπλ+νας Γι0ργ�ς, «Η µεγαλ�ψυ1�α της συνε1�%ς δ�κιµασ�ας: Κ. E., ∆�κ�µιν», Π��η-

ση, τ1. 17, 2001, σ. 295-298.
Παπαγεωργ��υ Κ0στας Γ., «Κυρι+κ�ς Eαραλαµπ�δης», Η δε!τερη µεταπ�λεµικ�

γενι�, Σ�κ,λης 2002, σ. 500-515.
Eαραλαµπ�δης Κυρι+κ�ς, «Η δ�κιµασ�α, “δ�κ�µι�ν” της τ"1νης», Ελευθερ�τυπ�α,

25.5.2000.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κυρι+κ�ς Eαραλαµπ�δης (1940), «Γλυκ, τ�υ κ�υταλι�%», ∆�κ�µιν, Oγρα 2000, σ.
185-186.

£∞¡∞™∏™ µ∞§∆π¡√™

∆#� γρ�µµατα της Xαρ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να παρακ�λ�υθ)σ�υν �ι µαθητ"ς µ"σα απ, τις επιστ�λ"ς των µεταναστ0ν, π�υ ανα-
παρ+γει συναισθηµατικ+ και υ6�λ�γικ+ � συγγρα6"ας, τ�ν ιδια�τερ� τρ,π� µε τ�ν
�π��� τα µ"λη της �ικ�γ"νειας της Eαρ+ς 2ι0ν�υν την 3ενιτι+ και τη ν�σταλγ�α για
την πατρ�δα και τα αγαπηµ"να τ�υς πρ,σωπα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η αλληλ�γρα/�α ως µ�σ� ανθρ�πινης επικ�ινων�ας
%ι �ικ�γενειακ�� δεσµ�� και η ν�σταλγ�α της πατρ�δας
Κ�ιν� +αρακτηριστικ� της �ω�ς των µεταναστ�ν και ατ�µικ�ς ιδαιτερ�τητες
στ�ν τρ�π� π�υ �ι�ν�υν και αντιδρ��ν συναισθηµατικ� στις δι�/�ρες κατα-
στ�σεις

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τ� κε�µεν� τ�υ Βαλτιν�% "1ει πειραµατικ, 1αρακτ)ρα και συντ�θεται σε µεγ+λ�
2αθµ, απ, ασ%νδετα µετα3% τ�υς κε�µενα. � Βαλτιν,ς 1αρακτηρ�4ει «µυθιστ,ρη-
µα» αυτ, τ� 2ι2λ�� τ�υ, µ�λ�ν,τι ε�ναι "κδηλ� ,τι δε διαθ"τει τα αντιπρ�σωπευτι-
κ+ γνωρ�σµατα µιας µυθιστ�ρηµατικ)ς υπ,θεσης µε δραµατικ+ πρ,σωπα, δρ+ση
και πλ�κ). � συγγρα6"ας συνθ"τει µε τη µ"θ�δ� τ�υ α6ηγηµατικ�% κ�λ+4 ετερ,-
κλητα κε�µενα, τα �π��α ανα6"ρ�νται κυρ�ως στη συναισθηµατικ) 4ω) των πρ�-
σ0πων και πλαισι0ν�νται µε π�λλ+ ε3ωλ�γ�τε1νικ+ δεδ�µ"να, π�υ απ�δ�δ�υν την
ιστ�ρικ) συγκυρ�α, τις κ�ινωνικ"ς αντιδρ+σεις και τη συλλ�γικ) ψυ1�λ�γ�α της
δεκαετ�ας τ�υ ’60. Τα απ�σπ+σµατα π�υ επιλ"3αµε δε δε�1ν�υν τ,σ� τ� µ�ντερνι-
στικ, 1αρακτ)ρα τ�υ κειµ"ν�υ (κ+τι τ"τ�ι� θα δυσκ,λευε και θα πρ�καλ�%σε ανα-
π+ντητα ερωτ)µατα στ�υς µαθητ"ς της Β’ Γυµνασ��υ). Πρ,κειται για επιστ�λ"ς π�υ
εκ6ρ+4�υν την ανθρ0πινη αν+γκη για επικ�ινων�α και επα6) µε τα αγαπηµ"να
πρ,σωπα, τις �π��ες αναπαρ+γει � συγγρα6"ας µιµ�%µεν�ς πιστ+ τη γλ0σσα, την
ψυ1�λ�γ�α και τ� συνα�σθηµα των υπ�θετικ0ν απ�στ�λ"ων, και ιδια�τερα της
Eαρ+ς, µητ"ρας της ελληνικ)ς �ικ�γ"νειας των µεταναστ0ν. Τ� ε�δ�ς και τ� %6�ς
των επιστ�λ0ν αυτ0ν πιστε%�υµε ,τι ε�ναι �ικε�� στ�υς µαθητ"ς, αν και η αλληλ�-
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γρα6�α δεν απ�τελε� πλ"�ν π�λ% συ1ν, µ"σ� επικ�ινων�ας στην τε1ν�κρατ�%µενη
επ�1) µας.

Κ%ρι� µ"ληµα τ�υ εκπαιδευτικ�% θα πρ"πει αρ1ικ+ να ε�ναι η γενικ) ανα6�ρ+
τ�υ στα 2ασικ+ γνωρ�σµατα της ελληνικ)ς κ�ινων�ας στη δεκαετ�α τ�υ ’60: τ� 6αι-
ν,µεν� και τις συν"πειες της µα4ικ)ς µεταν+στευσης µε κ%ρι� σκ�π, την ε%ρεση
εργασ�ας, τα συντηρητικ+ )θη και τις παραδ�σιακ"ς αντιλ)ψεις σ1ετικ+ µε τ� ρ,λ�
της γυνα�κας (�ικ�κυρ+), τ�υς στεν�%ς �ικ�γενειακ�%ς δεσµ�%ς και την αν+γκη της
ανθρ0πινης επικ�ινων�ας, τη συ1ν) αλληλ�γρα6�α, π�υ αναπλ)ρωνε την "λλειψη
σωµατικ)ς επα6)ς µε την πατρ�δα και τα αγαπηµ"να πρ,σωπα κ.+. Α6�% δ�θ�%ν
αυτ"ς �ι απαρα�τητες πληρ�6�ρ�ες, ε%κ�λα �ι µαθητ"ς θα καταν�)σ�υν τ�ν επικ�ι-
νωνιακ, λ,γ� της Eαρ+ς και θα σ1ηµατ�σ�υν µια πλ)ρη εικ,να για τ�ν ανθρ0πιν�
τ%π� της, � �π���ς ε�ναι µ+λλ�ν κ�ιν,ς και ανταπ�κρ�νεται στ� µ"σ� ,ρ� της γυνα�-
κας της επ�1)ς. �ι µαθητ"ς 6υσικ+ δε θα πρ"πει να λησµ�ν�%ν ,τι τα γρ+µµατα της
Eαρ+ς στα αδ"ρ6ια της δεν κρ%2�υν τη µεγ+λη ψυ1�λ�γικ) π�εση π�υ νι0θει η
µεταν+στρια �ικ�κυρ+, η �π��α, ε3αιτ�ας της εσ0κλειστης 4ω)ς αλλ+ και της αρνη-
τικ)ς ψυ1�λ�γικ)ς δι+θεσης π�υ εµ6αν�4ει, "1ει, µ+λλ�ν σ�2αρ+ («� γιατρ,ς µ�%
"δωσε ηρεµιστικ+ αλλ+ δε µε 2�ηθ+ν και π�λ%»), πρ�2λ)µατα πρ�σαρµ�γ)ς στ�
Γι�1+νεσµπ�υργκ. Η �δια π+ντως ανα6"ρει κ+π�ιες πρ�σδ�κ�ες της για 2ελτ�ωση
της θ"σης της µε την "ντα3) της στην εργασ�α, καθ0ς µαθα�νει να 1ειρ�4εται τα
µη1αν)µατα στ� γρα6ε�� τ�υ +ντρα της. Σε αντ�θεση µε τη Eαρ+ π�υ ε3αρτ+ την
καθηµεριν) της επι2�ωση («Για µ"να τ0ρα εδ0 "να γρ+µµα ε�ναι µεγ+λη υπ,θεσις»)
απ, τα υπ�κατ+στατα της πατρ�δας (περι�δικ+, µν)µες, αλληλ�γρα6�α, "ντ�ν�
�ικ�γενειακ, ενδια6"ρ�ν), τα υπ,λ�ιπα µ"λη της �ικ�γ"νειας δε�1ν�υν µεγ+λη πρ�-
σαρµ�στικ,τητα στη 10ρα υπ�δ�1)ς, πλ)ρη απ�δ�1) της ν"ας κατ+στασης και
εναρµ,νιση µε τ� περι2+λλ�ν. Πι� 1αρακτηριστικ, δε�γµα αυτ)ς της �ικε�ωσης
ε�ναι η 1ρ)ση τ�υ αγγλ�πρεπ�%ς Jerry απ, πλευρ+ς τ�υ Γερ+σιµ�υ. Μεγ+λη πρ�-
σαρµ�στικ,τητα δε�1ν�υν επ�σης �ι δ%� µικρ"ς κ,ρες της Eαρ+ς, γεγ�ν,ς π�υ την
ανησυ1ε� και την πρ�2ληµατ�4ει αρκετ+, γιατ� 6�2+ται µ)πως ε3ασθεν)σει π�λ% τη
συναισθηµατικ) τ�υς σ1"ση µε την πατρ�δα, µ)πως 3ε1+σ�υν τα ελληνικ+, µ)πως
τ�υς λε�ψει η ηθικ) διαπαιδαγ0γηση γ%ρω απ, την εθνικ) ιστ�ρ�α, τα )θη και τις
παραδ�σιακ"ς ελληνικ"ς α3�ες. Dτσι τα δι+6�ρα +γ1η της Ελλην�δας µητ"ρας λει-
τ�υργ�%ν καταλυτικ+ στην κ�ινωνικ) και ατ�µικ) ψυ1�λ�γ�α της, τη γεµ�4�υν µε
π�ικιλ,µ�ρ6ες εν�1"ς και ευθ%νες απ"ναντι στα πρ,σωπα τ�υ στεν�% (Ν,τι�ς
Α6ρικ)) και τ�υ �ικε��υ (Ελλ+δα) �ικ�γενειακ�% της περ�γυρ�υ και επι2αρ%ν�υν
την ψυ1�λ�γ�α της, ,πως παρακ�λ�υθ�%µε µ"σα απ, τα δ%� γρ+µµατ+ της. �
καθηγητ)ς θα πρ"πει να �δηγ)σει τ�υς µαθητ"ς, να αντιλη6θ�%ν τις ανησυ1�ες της
Eαρ+ς συσ1ετ�4�ντας τη στ+ση της µε τη γενικ,τερη ν��τρ�π�α π�υ επικρ+τησε
–και σε µεγ+λ� 2αθµ, επικρατε�– στις ελληνικ"ς και +λλες κ�ιν,τητες π�υ λειτ�%ρ-
γησαν –και λειτ�υργ�%ν– στη διασπ�ρ+ (�ι στεν�� δεσµ�� µε τα µ"λη της κ�ιν,τη-
τας, ενδ�γαµ�ες, διατ)ρηση της παρ+δ�σης, δια6%λα3η της εθνικ)ς ταυτ,τητας
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κ.+.). Η ν��τρ�π�α αυτ) εµ6αν�4εται απ, τη µια µερι+ να "1ει 4ωτικ) σηµασ�α για
την %παρ3η της κ�ιν,τητας, απ, την +λλη ,µως απ�µ�ν0νει αρκετ+ τα µ"λη της και
τ�υς στερε� τη δυνατ,τητα µιας δηµι�υργικ)ς, απελευθερωµ"νης απ, στερε,τυπες
αντιλ)ψεις, π�λιτισµικ)ς σ%νθεσης αν+µεσα στ�ν εθνικ, και στ�ν 3"ν� τρ,π� 4ω)ς.
� καθηγητ)ς θα πρ"πει ε3�σ�υ να αναδε�3ει την πρ�σαρµ�στικ,τητα και την ευελι3�α
των υπ,λ�ιπων µελ0ν της �ικ�γ"νειας, τα �π��α, �σως σε µεγαλ%τερ� 2αθµ, απ’ ,,τι η
Eαρ+, εκ6ρ+4�υν τ� µ"σ� ,ρ� τ�υ ελληνικ�% µεταναστευτικ�% ρε%µατ�ς, η %παρ3η
τ�υ �π���υ και θετικ"ς συν"πειες ε�1ε για την Ελλ+δα αλλ+ και εν�σ1υσε σηµαντικ+
την �ικ�ν�µικ) και κ�ινωνικ) θ"ση µεγ+λ�υ µ"ρ�υς τ�υ ελληνισµ�% της διασπ�ρ+ς
(απ, τα αρ1α�α 1ρ,νια ως τη δεκαετ�α τ�υ ’60). Καλ, θα )ταν επ�σης � καθηγητ)ς,
επικαλ�%µεν�ς σ%γ1ρ�να κυρ�ως παραδε�γµατα, να κατευθ%νει τη συ4)τηση µε τ�υς
µαθητ"ς στην "νν�ια της π�λυπ�λιτισµικ)ς κ�ινων�ας και στη δια1ρ�νικ) της σηµασ�α
τ,σ� για την ιστ�ρικ) τ%1η τ�υ ελληνισµ�% ,σ� και για τη σ%γ1ρ�ν) µας κ�ινωνικ)
πραγµατικ,τητα, µε ανα6�ρ+ στην αντιστρ�6) των ρ,λων για τ�υς Dλληνες: η Ελλ+-
δα )ταν παραδ�σιακ+ 10ρα µεταναστ0ν, τα τελευτα�α ,µως 1ρ,νια δ"1εται µεταν+-
στες και ,λ�ι �ι µαθητ"ς διαθ"τ�υν κ+π�ια εµπειρ�α απ, αυτ) την αντιστρ�6)… 

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ηµ�τικ,, «Θ"λω να πα στην 3ενιτι+», Τ� δηµ�τικ� τραγ�!δι της �ενιτι�ς, επιµ"λεια
G. Saunier, Ερµ)ς 1990, σ. 69.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Απευθυνθε�τε στ�υς γ�νε�ς σας ) +λλ�υς µεγαλ%τερ�υς γνωστ�%ς ) 6�λ�υς σας και
ρωτ)στε τ�υς για τ� ρ,λ� π�υ "παι4ε η αλληλ�γρα6�α την παλαι,τερη επ�1). Ε3ε-
τ+στε επ�σης γιατ� �ρισµ"ν�ι +νθρωπ�ι ε3ακ�λ�υθ�%ν να πρ�τιµ�%ν ), αντ�θετα,
"1�υν εγκαταλε�ψει αυτ, τ�ν τρ,π� επικ�ινων�ας µε τ�υς συγγενε�ς και τ�υς 6�λ�υς
τ�υς. Θα ε�1ε ενδια6"ρ�ν να �ργαν0σετε µια επ�σκεψη στ� Τα1υδρ�µικ, και Φιλ�-
τελικ, Μ�υσε�� (Πλατε�α Σταδ��υ 5, τηλ. 210 7519066).

™™ ÀÀ ¡¡ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ∂∂ ÀÀ •• ∂∂ ππ ™™
Αντ�, τ1. 294, 1985, σ. 36-40Q ∆ια���ω, τ1. 116, 1985, σ. 66-72Q Η λ��η, τ1. 71, 1988, σ.
57-59.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ+γης Γι0ργ�ς, «Θ. Βαλτιν�%: Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60. Ειδ�λ�γικ+ γνω-

ρ�σµατα», Γρ�µµατα και τ��νες, τ1. 62, 1991, σ. 35-36.
Αριστην,ς Γι0ργ�ς, «Στ�ι1ε�α για την περ�πτωση τ�υ Θαν+ση Βαλτιν�%», Αντ�,

26.1.1990.
∆ασκαλ,π�υλ�ς ∆ηµ)τρης, «Θαν+σης Βαλτιν,ς», Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα	�α,

τ,µ. 2, Σ�κ,λης 1988, σ. 298-341.
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Παρ�σης Νικ)τας, «Ανα6�ρ+ στ� "ργ� τ�υ Θ. Βαλτιν�%. Ανα4)τηση τ�υ α6ηγηµα-
τικ�% )θ�υς», Η λ��η, τ1. 71, 1988, σ. 6-13.

Στασιν�π�%λ�υ Μαρ�α, «Κ�ινωνικ, ψη6ιδωτ, των 1ρ,νων τ�υ ’60», Εντευκτ�ρι�
[Θεσ/ν�κης], �κτ02ρι�ς 1989.

Τσακνι+ς Σπ%ρ�ς, «Θ. Βαλτιν,ς, Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60», Πρ�σωπα και
µ�σκες, Νε6"λη 2000, σ. 13-16.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Θαν+σης Βαλτιν,ς (1932), Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60, Στιγµ) 1989, σ. 328-330,
347-348.

A§∫∏ ∑∂∏

Aναµν�σεις της Kωνσταντ�νας απ� τη Γερµαν�α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να ε6η2ικ,, και ,1ι µ,ν�, µυθιστ,ρηµα της Oλκης P"η και
να πρ�2ληµατιστ�%ν για τις δυσκ�λ�ες πρ�σαρµ�γ)ς π�υ αντιµετωπ�4�υν κ+π�ια
παιδι+ της ηλικ�ας τ�υς, τα �π��α 4�υν µακρι+ απ, την πατρ�δα ) τ�υς γ�νε�ς τ�υς.
Να παρακ�λ�υθ)σ�υν, µ"σα απ, τ� 2λ"µµα της µικρ)ς α6ηγ)τριας, δι+6�ρες εκδ�-
1"ς της π�λυπ�λιτισµικ)ς κ�ινων�ας στη µαθητικ) 4ω).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
=µ�ρ/ες στιγµ�ς της �ικ�γενειακ�ς και της µαθητικ�ς �ω�ς
Η δια/�ρετικ�τητα και η π�λυπ�λιτισµικ� σ�νθεση τ�υ γερµανικ�� σ+�λε��υ
Η κ�ινωνικ�π��ηση της α/ηγ�τριας και η πρ�σαρµ�γ� της στην ��νη +�ρα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� επιλεγµ"ν� απ,σπασµα απ, τ� µυθιστ,ρηµα Η Κωνσταντ�να και �ι αρ��νες της
απευθ%νεται κατε3�1)ν στα παιδι+ της γυµνασιακ)ς ηλικ�ας, ,1ι µ,ν� ε3αιτ�ας της
�µ,λ�γης ηλικ�ας π�υ "1ει η α6ηγ)τρια αλλ+ και γιατ� συνδ"εται +µεσα µε 2ι0µα-
τα και εµπειρ�ες της σ1�λικ)ς 4ω)ς. Τα 2ι0µατα αυτ+ πιστε%�υµε ,τι θα πρ�καλ"-
σ�υν +µεσα τ� ενδια6"ρ�ν των µαθητ0ν, �ι �π���ι µπ�ρ�%ν ε%κ�λα να παρακινη-
θ�%ν και να δια2+σ�υν απ, µ,ν�ι τ�υς παρ+λληλα τα κε�µενα των παλι0ν συµµα-
θητρι0ν, P"η και Σαρ) («Και π+λι στ� σ1�λε��…»), µε σκ�π, να εντ�π�σ�υν �µ�ι,-
τητες και δια6�ρ"ς στη σ1�λικ) 4ω) π�υ περιγρ+6�υνQ µπ�ρ�%ν επ�σης να συγκρ�-
ν�υν την παλαι,τερη σ1�λικ) 4ω) µε τις δικ"ς τ�υς σηµεριν"ς εµπειρ�ες. Τ� περι-
2+λλ�ν τ�υ γερµανικ�% σ1�λε��υ, ,πως τ� περιγρ+6ει η "6η2η α6ηγ)τρια, α3�4ει
να σ1�λιαστε� ιδια�τερα, µε 2+ση τ,σ� τα λεγ,µενα ,σ� και τα υπ�ν��%µεν+ της για
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την εκπαιδευτικ) µεθ�δ�λ�γ�α και τις αρ1"ς τ�υ («Τ� γερµανικ, σ1�λε�� δεν αστει-
ε%εται»), ισ1υρισµ�� π�υ σε µεγ+λ� 2αθµ, απ�ρρ"�υν απ, τ�ν πρ�2ληµατισµ, π�υ
εκ6ρ+4ει η δασκ+λα µητ"ρα της. D1ει ενδια6"ρ�ν επ�σης να σ1�λιαστε� η π�λυπ�-
λιτισµικ) σ%νθεση της σ1�λικ)ς τ+3ης, η �π��α διευκ�λ%νει την "ντα3η των ν"ων
µαθητ0ν και επηρε+4ει θετικ+ την �µαλ) τ�υς κ�ινωνικ�π��ηση (απ�δ�1) της δια-
6�ρετικ,τητας, σ%νθεση ιδε0ν και τρ,πων 4ω)ς, "µπρακτη καλλι"ργεια τ�υ αλλη-
λ�σε2ασµ�% και της δηµ�κρατικ)ς συνε�δησης).

Σε αυτ, τ� απ,σπασµα ωστ,σ� κυρ�αρ1� ρ,λ� "1ει η µν)µη, µ"σω της �π��ας η
α6ηγ)τρια ανακαλε� περασµ"νες εµπειρ�ες απ, την παραµ�ν) και τα µαθητικ+ της
1ρ,νια στη Γερµαν�α, ,π�υ "4ησε για ε6τ+ 1ρ,νια µα4� µε τ�υς γ�νε�ς της. Μ"σω της
αν+µνησης 3ανα4ε� ευτυ1ισµ"νες �ικ�γενειακ"ς στιγµ"ς και αναλ�γ�4εται µε καµ+-
ρι τη σηµαντικ) επαγγελµατικ) και κ�ινωνικ) αναγν0ριση π�υ ε�1ε η µητ"ρα της
στην 3"νη 10ρα. Η α6ηγ)τρια δεν κρ%2ει την περη6+νια και τ� θαυµασµ, της για
τη δασκ+λα µητ"ρα της. Ε�ναι επιπλ"�ν 1αρ�%µενη γιατ� στην 3"νη 10ρα "1ει απ�-
κατασταθε� πλ)ρως η ε3"1�υσα θ"ση της µητ"ρας στην �ικ�γ"νεια, την �π��α ε�1ε
επι1ειρ)σει στ� παρελθ,ν να πλ)3ει η αντιπαθητικ), ,πως την παρ�υσι+4ει, γιαγι+
της (Φ+ρµ�υρ). �ρισµ"νες "µµεσες ανα6�ρ"ς σε ιδε�λ�γικ"ς αντιπαραθ"σεις, π�υ
ε�1αν δι1+σει στ� παρελθ,ν τις δ%� �ικ�γ"νειες πριν ακ,µη γνωριστ�%ν και συνδε-
θ�%ν �ι γ�νε�ς της Κωνσταντ�νας, 6α�νεται ,τι δικαι�λ�γ�%ν αυτ"ς τις εντ+σεις, �ι
�π��ες )ταν π�λ% συνηθισµ"νες τη µεταπ�λεµικ) επ�1), σταθερ, 1ρ�νικ, πλα�σι�
στα περισσ,τερα 2ι2λ�α της P"η. Η αγ+πη των γ�νι0ν της στ+θηκε ,µως δυνατ)
και επι2λ)θηκε, δ�ν�ντας στην Κωνσταντ�να τη 1αρ+ της %παρ3ης, της �ικ�γενεια-
κ)ς στ�ργ)ς και της αγ+πης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Μαρ�α Πυλι0τ�υ, Τα δ�ντρα π�υ τρ���υν…, Καστανι0της 1987.
2. Μαρ�%λα Κλι+6α, ∆!σκ�λ�ι καιρ�� για µικρ�!ς πρ�γκιπες, Καστανι0της 1992.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Βρε�τε στ�ι1ε�α για τα δι+6�ρα εκπαιδευτικ+ συστ)µατα π�υ ακ�λ�υθ�%ν �ι 10ρες
της Ευρ0πης και συγκρ�νετε τη λειτ�υργ�α των συστηµ+των αυτ0ν µε τις συνθ)κες
π�υ επικρατ�%ν στην ελληνικ) εκπα�δευση.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια���ω, τ1. 447, Ιαν�υ+ρι�ς 2004.
Ithaca, τ1. 31, 2003.
Πατρ�κι�ς Τ�τ�ς, «Η Oλκη και �ι αρ+1νες της», ∆ια���ω, ,.π., σ. 84-85.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Oλκη P"η (1925), Η Κωνσταντ�να και �ι αρ��νες της, Κ"δρ�ς 2002, σ. 22-29.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ� αν�γνωση
Με α6�ρµ) τις δι+6�ρες ιστ�ρικ"ς συγκυρ�ες στις �π��ες ανα6"ρ�νται τα κε�-
µενα της εν,τητας, µπ�ρε� να ε3εταστε� η σ%νδεση της λ�γ�τε1ν�ας µε τα ιστ�-
ρικ+ γεγ�ν,τα και τα σ%γ1ρ�ν+ τ�υς κ�ινωνικ+ πρ�2λ)µατα, ,πως, π.1., η
σ%νθεση και � ρ,λ�ς της �ικ�γ"νειας. Ιδια�τερ� ενδια6"ρ�ν "1ει η συνε3"ταση
τ�υ π�ι)µατ�ς τ�υ Eαραλαµπ�δη µε τ� πε4, τ�υ Μηλι0νη («Εθνικ) 4ω)»),
µ"σω της �π��ας αναδεικν%�νται τ,σ� η ιδιαιτερ,τητα τ�υ κυπριακ�% πρ�-
2λ)µατ�ς ,σ� και η περ�πλ�κη και δ%σκ�λη συναισθηµατικ) κατ+σταση π�υ
2ι0ν�υν �ι εκπατρισµ"ν�ι.

2. Κριτικ� στ�ση-?ρευνα
�ι µαθητ"ς θα πρ"πει να πρ�2ληµατιστ�%ν σ1ετικ+ µε τ� θ"µα της µεταν+-
στευσης, ε3ετ+4�ντας τ�υς π�ικ�λ�υς λ,γ�υς π�υ �δ)γησαν παλαι,τερα, και
ε3ακ�λ�υθ�%ν να �δηγ�%ν σ)µερα, τ� +τ�µ� ) την �µ+δα στ�ν εκπατρισµ,.
Μπ�ρ�%ν επ�σης να ερευν)σ�υν τ� ρ,λ� π�υ "1ει πα�3ει τ� 6αιν,µεν� της
µεταν+στευσης στην τ�πικ) τ�υς κ�ινων�α ) να ε3ετ+σ�υν σ%γ1ρ�νες εκ6+ν-
σεις τ�υ µεταναστευτικ�% ρε%µατ�ς στην Ελλ+δα ) στην περι�1) τ�υς. Μια
αν+λα6ρη εκδ�1) αυτ�% τ�υ 6αιν�µ"ν�υ εσωτερικ)ς µεταν+στευσης συνα-
ντ+µε στην επιστ�λ) τ�υ �εν,π�υλ�υ («Θρησκευτικ) 4ω)»).

3. Σ�γκριση
� καθηγητ)ς µπ�ρε� να επιδι03ει συγκριτικ) αν+γνωση των κειµ"νων της
εν,τητας π�υ α6�ρ�%ν την καθηµεριν) 4ω) και την κ�ινωνικ) κατ+σταση
των µεταναστ0ν (Eατ4)ς, Βαλτιν,ς, P"η), µε σκ�π, τ� συσ1ετισµ, δια6�ρε-
τικ0ν κ�ινωνικ0ν ρ,λων και 2ιωµ+των τ�υ µεταν+στη. Σ%γ1ρ�να λ�γ�τε1νι-
κ+ κε�µενα µε αυτ)ν τη θεµατ�λ�γ�α περι"1ει η συλλ�γικ) "κδ�ση : δρ�µ�ς
για την :µ�ν�ια, Καστανι0της 2005.

4. �ρ�ση επ�πτικ�� υλικ��
�ι µαθητ"ς µπ�ρ�%ν να συγκεντρ0σ�υν 6ωτ�γρα6ικ, ) +λλ� υλικ, σ1ετικ+,
π.1., µε τ� ελληνικ, µεταναστευτικ, ρε%µα στη δεκαετ�α τ�υ ’60 ) µε τη δ�κι-
µασ�α τ�υ µικρασιατικ�% ελληνισµ�% (1922).
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§√ƒ∂¡∆∑√™ ª∞µπ§∏™

Καλλιπ�τειρα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να µελετ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να γνωστ� σ�ν�τ� τ�υ Μα��λη, µε γν�µ�να την ε�!µνηση
των ευγενικ�ν ιδεωδ�ν π�υ υπηρετ�!σε η τ�λεση των αρ&α�ων 	λυµπιακ�ν Αγ�νων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ √√   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ √√
Η τ�λεση των αρ�αων �λυµπιακ�ν Αγ�νων και � απ�κλεισµ�ς των γυναικ�ν

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πηγ� �µπνευσης τ�υ σ�ν�τ�υ «Kαλλιπ(τειρα» ε�ναι η ελληνικ� αρ&αι�τητα και
συγκεκριµ�να τ� ιστ�ρικ� αν�κδ�τ� σ!µ)ωνα µε τ� �π��� η Ρ�δ�τισσα αρ&�ντισσα
Kαλλιπ(τειρα, µητ�ρα τ�υ �λυµπι�ν�κη ∆ιαγ�ρα και συγγεν�ς (λλων π�ντε �λυµπι�-
νικ�ν, παρακ�λ�!θησε στ� στ(δι� της Oλυµπ�ας γυµνικ�!ς αγ�νες αντρ�ν, κατ(
παρ(�αση τ�υ ν�µ�υ π�υ απαγ�ρευε την παρ�υσ�α γυναικ�ν στ�ν αθλητικ� &�ρ�.
Με α)�ρµ� την ε�α�ρεση π�υ �καναν �ι ελλαν�δ�κες για την Καλλιπ(τειρα, µπ�ρ�!-
µε να σ&�λι(σ�υµε τα �θη της αρ&α�ας αντρ�κρατικ�ς κ�ινων�ας και να ανα)ερθ�!-
µε στη σηµεριν�, σηµαντικ�, σ&�ση της γυνα�κας µε τ�ν αθλητισµ� και τις αθλητικ�ς
εκδηλ�σεις. Στ� µεγαλ!τερ� µ�ρ�ς τ�υ σ�ν�τ�υ, π�υ �&ει διαλ�γικ� µ�ρ)�, εκτ�θε-
νται τα επι&ειρ�µατα µε τα �π��α η Kαλλιπ(τειρα κατ�ρθωσε να πε�σει τ�υς ελλαν�-
δ�κες να της επιτρ�ψ�υν να παρακ�λ�υθ�σει τ�υς αγ�νες. Τ� σ�ν�τ� λειτ�υργε� �τσι
σαν �µµεσ�ς !µν�ς στη )�µη και στ� κ!ρ�ς των 	λυµπιακ�ν Αγ�νων, στην αδ�-
σµευτη θ�ληση τ�υ ανθρ�π�υ, αλλ( και στην ιερ�τητα και στη δ!ναµη της π��ησης
π�υ δ��(1ει τ�υς εκλεκτ�!ς, σ!µ)ωνα µε τις επιν�κιες ωδ�ς τ�υ Πινδ(ρ�υ. 	ι )ιλ�-
σ�)ικ�ς αντιλ�ψεις της π��ησης τ�υ Μα��λη διαµ�ρ)�θηκαν απ� τη �αθι( γν�ση
της γερµανικ�ς )ιλ�σ�)�ας (Kαντ, Φ�&τε, Σ�πεν(�υερ και N�τσε), καθ�ς και της ινδι-
κ�ς και ιδ�ως της ��υδιστικ�ς )ιλ�σ�)�ας. Η µ�α �ψη αυτ�ν των πεπ�ιθ�σεων, π�υ
εκ)ρ(1εται και στην «Καλλιπ(τειρα», περιλαµ�(νει τ�ν ιδανισµ� της τ�&νης (την
π�στη δηλαδ� �τι η τ�&νη ε�ναι υψηλ� ιδανικ�, στ� �π��� � καλλιτ�&νης πρ�πει να
α)ιερ�νεται �λ�ψυ&α), τη θεµελ�ωση κ(θε πρ(�ης σε σταθερ�ς ηθικ�ς α��ες και τη
�αθι( αγ(πη πρ�ς την πατρ�δα (η (λλη �ψη ε�ναι η ρι1ικ( απαισι�δ��η �ως πεισιθ(-
νατη θε�ρηση της ανθρ�πινης 1ω�ς).

5πως τα περισσ�τερα π�ι�µατα τ�υ Μα��λη, �τσι και τ� «Καλλιπ(τειρα» �&ει τη
µ�ρ)� σ�ν�τ�υ. T� σ�ν�τ� ε�ναι π��ηµα σταθερ�ς µ�ρ)�ς µε τερ(στια δι(δ�ση στις
µεγ(λες ευρωπαϊκ�ς λ�γ�τε&ν�ες. Απ�τελε�ται απ� 14 µετρικ( �µ�ειδε�ς στ�&�υς,
π�υ καταν�µ�νται σε δ!� τετρ(στι&ες και δ!� τρ�στι&ες στρ�)�ς, µε συγκεκριµ�να
σ&�µατα �µ�ι�καταλη��ας. 	 Mα��λης ειδικε!τηκε στη σ�νετ�γρα)�α και θεωρε�-
ται �&ι µ�ν� ανανεωτ�ς της, αλλ( και � συστηµατικ�τερ�ς και καλ!τερ�ς 9λληνας
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σ�νετ�γρ()�ς. Oι µ�ρ)�λ�γικ�� περι�ρισµ�� τ�υ σ�ν�τ�υ �&ι µ�ν� δεν εµπ�δ�1�υν
την αν(πτυ�η της π�ιητικ�ς )αντασ�ας τ�υ Mα��λη, αλλ( τ�υ επιτρ�π�υν να ανα-
δε��ει την ικαν�τητ( τ�υ για τελει�π��ηση της µ�ρ)�ς, ιδ�ως στ�ν εντεκασ!λλα��
στ�&�, στ�ν �π��� ε�ναι γραµµ�να τα περισσ�τερα σ�ν�τα τ�υ. Παρ(λληλα, τ� π��η-
µα ε�ναι �κ)ραση γν�σιων και πηγα�ων αισθηµ(των και στηρ�1εται σε στ�ρε� ηθικ�
και )ιλ�σ�)ικ� υπ��αθρ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Κωστ�ς Παλαµ(ς, «	λυµπιακ�ς :µν�ς» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασ��υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
<γρας Τ�λλ�ς, «Τρ�α σ�ν�τα τ�υ Μα��λη», Κριτικ�, τ�µ. 2, Ερµ�ς 1981, σ. 60-63.
Αλισανδρ(τ�ς Γε�ργι�ς, «Εισαγωγ�» στ� Λ�ρ�ντ1�ς Μα��λης, Τα π
ι�µατα, Dδρυµα

Κ�στα και Ελ�νης 	υρ(νη 1990, σ. 9-48.
Κ�υλ�υ)(κ�ς Κ�στας, «Καλλιπ(τειρα», Κεµενα και αναλ�σεις, τ�µ. 2, ∆ι�γ�νης

19804, σ. 143-145.
Μπ�υµπ�υλ�δης Φα�δων, Λ
ρ�ντ�
ς Μα�λης, 1860-1912, 1954.
Π�λλ( στ�ι&ε�α για την αν�δικ� π�ρε�α τ�υ ελληνικ�! αθλητισµ�! θα �ρε�τε στ�ν
τ�µ� π�υ επιµελ�θηκε � Π�τρ�ς Λιν(ρδ�ς, Απ� τ
 �ραµα στην πρ��η, Υπ�υργε��
Π�λιτισµ�! – Γενικ� Γραµµατε�α 	λυµπιακ�ν Αγ�νων 2000.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Λ�ρ�ντ1�ς Μα��λης (1860-1912), «Καλλιπ(τειρα» (1895), Τα Π
ι�µατα, Dδρυµα
Κ�στα και Ελ�νης 	υρ(νη 1990, σ. 70.

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ªπ°°∞™

Η τρ�πλα των �νε�ρων

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να ανα)ερθ�!µε στ� πι� δηµ�)ιλ�ς (θληµα, τ� π�δ�σ)αιρ�, µ�σα απ� µια γλυκ�-
πικρη ανθρ�πινη ιστ�ρ�α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η πρ�σωπικ� ιστ�ρα και η παρακµιακ� κατ�σταση τ�υ Αρ��κατ�υ
Τ� π�δ�σ�αιρ� ως αθλητικ� δραστηρι�τητα και η ανταπ�κριση τ�υ ευρ��ς
κ�ιν�� (�λαθλ�ι και ερασιτ��νες π�δ�σ�αιριστ�ς) σε αυτ�
Η συναισθηµατικ� συµµετ��� στ� �θληµα
Η συµ!�λικ� πραγµατ�π�ηση εν�ς �νερ�υ τ�υ Αρ��κατ�υ µ�σα απ� την τρ-
πλα τ�υ Μπλ�νκ�

Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ 	 Σ
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι�γηµα τ�υ Μ�γγα ε�ναι �να στιγµι�τυπ� της σ!γ&ρ�νης 1ω�ς, µε �ρωα τ� Μ�µη
Αρ�!κατ�, �ναν ερασιτ�&νη π�δ�σ)αιριστ�, πρ�ερ&�µεν� απ� λαϊκ� κ�ινωνικ� περι-
�(λλ�ν. 5λες �ι ελπ�δες τ�υ Αρ�!κατ�υ για επιτυ&�α στη 1ω� και κ�ινωνικ� κατα-
��ωση επενδ!�νται, �δη απ� τη νεανικ� τ�υ ηλικ�α και σ’ �λη τη δι(ρκεια της (δ��ης
π�δ�σ)αιρικ�ς τ�υ καρι�ρας, σε µ�α τρ�πλα δικ�ς τ�υ επιν�ησης, την �π��α �µως δεν
κατ�ρθωσε π�τ� να πραγµατ�π�ι�σει. Για τ�ν Αρ�!κατ� η στιγµ� της δικα�ωσης
�ρ&εται, &ρ�νια µετ( τ� τ�λ�ς της αθλητικ�ς τ�υ καρι�ρας, �ταν �λ�πει στην τηλε�-
ραση �να Με�ικαν� π�δ�σ)αιριστ�, τ�ν Μπλ(νκ�, να πραγµατ�π�ιε� τη δικ� τ�υ
τρ�πλα. Η &αρ( τ�υ Αρ�!κατ�υ ε�ναι τ�σ� µεγ(λη �στε πανηγυρ�1ει ��αλλ�ς. Μ�σα
απ� την α)�γηση αυτ�! τ�υ &ι�υµ�ριστικ�! αλλ(, στ� �(θ�ς, θλι�ερ�! περιστατι-
κ�!, στ� δι�γηµα τ�υ Μ�γγα σ&�λι(1εται η κ�ινωνικ� δι(σταση τ�υ π�δ�σ)α�ρ�υ: η
τερ(στια κ�ινωνικ� τ�υ απ�&ηση π�υ υπερ�α�νει τα εθνικ( σ!ν�ρα και παρασ!ρει
εκατ�µµ!ρια ανθρ�π�υς στη λατρε�α της «στρ�γγυλ�ς θε(ς», η δυνατ�τητ( τ�υ να
καθιστ( κ(π�ι�υς πα�κτες λαϊκ( ινδ(λµατα απ� τη µια στιγµ� στην (λλη, κυρ�ως
�µως η λειτ�υργ�α τ�υ ως &ρηµατιστηρ��υ �νε�ρων για µια καλ!τερη 1ω�. Σε αυτ� τ�
&ρηµατιστ�ρι� επ�νδυσε �λ�κληρη τη 1ω� τ�υ, µην �&�ντας (λλη επιλ�γ�, � ερασιτ�-
&νης π�δ�σ)αιριστ�ς Μ�µης Αρ�!κατ�ς. Στην πραγµατικ� 1ω� �παι�ε και �&ασε. Η
τ!&η �µως τ�υ &(ρισε την ψευδα�σθηση της δικ�ς τ�υ επιτυ&�ας, µ�σα απ� τ� π�δ�-
σ)αιρικ� κατ�ρθωµα κ(π�ι�υ (λλ�υ, εν�ς µακριν�! Με�ικαν�!. 	ι ��αλλ�ι πανη-
γυρισµ�� τ�υ Αρ�!κατ�υ δε�&ν�υν �τι )αντασιακ( ταυτ�1εται µε τ�ν (λλ� π�δ�-
σ)αιριστ�, µπα�νει στ� ρ�λ� εκε�ν�υ και πανηγυρ�1ει, �στω και στ� �νειρ�, για �,τι
δεν κατ()ερε στην απ�τυ&ηµ�νη τ�υ 1ω�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   KK EE II MM EE NN AA
1. Ν�κ�ς Καρ�!1�ς, «Αγ&�δης εµπειρ�α», Πενθ�µατα (1969). Τα π
ι�µατα, τ�µ.

1, Dκαρ�ς 1993, σ. 245-246.
2. Γι�ργ�ς Μαρκ�π�υλ�ς, «Ωδ� στ�ν πα�κτη της Α.Ε.Κ. και της Εθνικ�ς Jρ�στ�

Αρδ�1�γλ�υ» [απ�σπασµα], Η ιστ
ρα τ
υ ��ν
υ και της λυπηµ�νης, Υ(κινθ�ς
1987, σ. 15-17.

Θα υµν�σω και εγ$
µε τη %τω&� την π�να µ
υ
τ
ν µ
να&ικ� πλην �µως %ιλ�τιµ
 &αρακτ�ρα
τ
υ πακτ
υ της Α.Ε.Κ. και της Εθνικ�ς
(ρ�στ
υ Αρδ�
γλ
υ.

Θα υµν�σω

Γιατ τ
 παιδ αυτ�
απ� τις ταπειν�ς τις γειτ
νι�ς τ
υ Περισσ
�
πρ
ερ&�µεν
.
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Της Ρι�
υπ�λεως και της Σα%ρ�µπ
λης.
3ταν τ
 µ�ν
 απ� π
λλ
�ς �λλ
υς
π
υ παρ� την υπερ
ψα της νε�τητ�ς τ
υ
εκρ�τησεν εν�ς λεπτ
� στα µυστικ� σιγ�
για τ
υς απ
&ωρ�σαντες �ετερ�ν
υς
π
υ δεν επ�τυ&αν π
λ�τιµ
 γκ
λ
σε κρσιµη στιγµ�
απ
ρρπτ
ντας �τσι ακ�µη και τ
ν θ�νατ

µια και αγν�ησε �λ
υς αυτ
�ς τ
υς αθλητ�ς
π
υ τ$ρα �ρσκ
νται στ
 &$µα.

Θα υµν�σω.

Γιατ τ
 παιδ αυτ�
κατε�αν
ντας – �πως πρ
επα –
απ� τ
υς καλ�τερ
υς α�ρηδες,
�ταν τ
 µ�ν

π
υ π�ντα µε ε�στρ
%ες κιν�σεις
επιτ�γ&ανε την εκπ�ρθηση
της αντπαλης εστας
σε ��να γ�πεδα πρ
π�ντων
κ�ν
ντας �τσι να ακ
υστε αν� την υ%�λι

τ
 �ν
µα της µικρ�ς πατρδας µας
εν$ συν�µα ε&�ρι�ε
λ�γω ε&�ρι�ε µε την πρ��η τ
υ αυτ�
µια 
λ
%$τεινη ν�&τα (ριστ
υγ�ννων
στ
υς �στεγ
υς της πλατεας 5µ
ν
ας
παρ� τ
 �τι ετ
�τ

εστ
&ι�ε εις τ
ν δι
ν αρκετ�
τ
ν �κλεινε µ�ν
 σε �να σπτι
αγρµι τρ
µαγµ�ν

π
υ ��λεπε τ
 κ
ρµ τ
υ
ακρωτ�ρι, ερηµικ� ακρωτ�ρι.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. 9&ει µεγ(λ� ενδια)�ρ�ν να µελετ�σετε τ� π��ηµα τ�υ Γ. Μαρκ�π�υλ�υ, µε

σκ�π� να ε�ηγ�σετε π�ς αντιλαµ�(νεται � π�ιητ�ς την κ�ινωνικ� πρ�σ)�ρ(
τ�υ π�δ�σ)αιριστ� Jρ�στ�υ Αρδ�1�γλ�υ. Συγκρ�νετε τ� π��ηµα τ�υ Μαρκ�-
π�υλ�υ µε τ� δι�γηµα τ�υ Μ�γγα, µε �(ση την �πτικ� γων�α απ� την �π��α
παρ�υσι(1�υν τ� π�δ�σ)αιρ� �ι δ!� συγγρα)ε�ς.

2. ∆ε�τε την ινδικ� κινηµατ�γρα)ικ� ταιν�α Κ�ν’ τ
 �πως 
 Μπ�καµ και σ&�λι(στε
π�ς παρ�υσι(1εται σε αυτ�ν η σ!νδεση τ�υ π�δ�σ)α�ρ�υ µε τη 1ω�.

[ 1 1 3 ]
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βαγεν(ς Ν(σ�ς, «Π�δ�σ)αιρ� και λ�γ�τε&ν�α», Σηµει$σεις απ� τ
 τ�λ
ς τ
υ

αι$να, Κ�δρ�ς 1999, σ. 132-137.
∆ανι�λ Jρ�στ�ς, «Τα δ!σκ�λα &ρ�νια εκε� ��ω, κε�µενα για τη µν�µη και τ� �νει-

ρ�» [Βι�λι�κρισ�α], Ν�α Εστα, τ&. 1762, 2003, σ. 937-940.
Καρακ�τιας Κ�στας, [Βι�λι�κρισ�α], ε). Πρ

πτικ�, 21.2.2004.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ηµ�τρης Μ�γγας, «Η τρ�πλα των �νε�ρων», Της Σαλ
νκης µ
να&�…, Μετα�&µι�
2003, σ. 173-175.

√Àª¶∂ƒ∆√ ™∞ª¶∞

Τ�πικ� �µ�δα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια�(σ�υν �ι µαθητ�ς �να �νθερµ� π��ηµα π�υ �γραψε � Σ(µπα για την
π�δ�σ)αιρικ� �µ(δα της πατρ�δας τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τα αισθ�µατα τ�υ π�ιητ� για την τ�πικ� π�δ�σ�αιρικ� �µ�δα
Η �αρ� και η δ�/α τ�υ αθλ�µατ�ς
Η κ�ινωνικ� πρ�σ��ρ� τ�υ π�δ�σ�αρ�υ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
	ι µαθητ�ς, και περισσ�τερ� τα αγ�ρια, πιστε!�υµε �τι θα ενδια)ερθ�!ν π�λ! για
αυτ� τ� κε�µεν�, καθ�ς σε µεγ(λ� �αθµ� ανα)�ρεται και εκ)ρ(1ει �ικε�α συναι-
σθ�µατα και πρ�σωπικ�ς τ�υς συγκιν�σεις, ιδια�τερα �ντ�νες µετ( την επιτυ&�α της
Εθνικ�ς µας 	µ(δας Π�δ�σ)α�ρ�υ (2004: Κατ(κτηση τ�υ Ευρωπαϊκ�! Κυπ�λ-
λ�υ).

Αυτ� τ� π��ηµα διαθ�τει πλ�!σια γκ(µα εκ)ραστικ�ν τρ�πων. 	 π�ιητ�ς λει-
τ�υργε� κυρ�ως ως µ�ν(δα ενταγµ�νη µ�σα στ� πλ�θ�ς των �παδ�ν της τ�πικ�ς
�µ(δας («Αν(µεσα στ� πλ�θ�ς κι εγ� σας &αιρετ�»), εκδηλ�νει �µως δια)�ρετι-
κ( τη συναισθηµατικ� τ�υ αντ�δραση («αλλι�τικα απ� τ�υς π�λλ�!ς/ε��σ�υ
συγκινηµ�ν�ς»). ∆εν αρκε�ται δηλαδ� στην παθιασµ�νη και εκδηλωτικ� σ&�ση,
π�υ �&�υν �ι �παδ�� µε την �µ(δα τ�υς –η �π��α συ&ν( παρεκτρ�πεται σε εκδη-
λ�σεις )ανατισµ�! και &�υλιγκανισµ�!–, αλλ( �&ει διαµ�ρ)�σει την πρ�σωπικ�
τ�υ συναισθηµατικ� σ&�ση µε συγκεκριµ�ν� σκεπτικ� και µε σα)� π�ιητικ� πρ�-
θεση. Τ� σκεπτικ� τ�υ ε�ναι �τι αγαπ( και σ��εται την τ�πικ� �µ(δα �&ι µ�ν�
λ�γω της κ�ιν�ς καταγωγ�ς και των επιτυ&ι�ν της, αλλ( κυρ�ως επειδ� �ι πα�κτες
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της διαθ�τ�υν τ�σ� τα ε�ωτερικ( θετικ( &αρακτηριστικ( (νι(τα, θ�ρµη και γρη-
γ�ρ(δα) �σ� και υψηλ� συν�&� µε τη µητ�ρα-�µ(δα: αγωνιστικ� πνε!µα, συνερ-
γασ�α και ευγενικ� (µιλλα. J(ρη σε αυτ( τα γνωρ�σµατ( της η �µ(δα θριαµ�ε!ει
στα γ�πεδα και κατακτ( τις καρδι�ς των �παδ�ν της, �ι �π���ι �επερν�!ν τα
καθηµεριν( τ�υς πρ��λ�µατα απ�λαµ�(ν�ντας τη λαµπερ� εµ)(νιση της �µ(δας
τ�υς. Απ� την (λλη µερι( η π�ιητικ� πρ�θεση τ�υ Σ(µπα ε�ναι ευδι(κριτη. Κατ(
κ(π�ι� τρ�π� συνε&�1ει την παρ(δ�ση των αρ&α�ων π�ιητ�ν π�υ υµν�!σαν τις
αθλητικ�ς επιτυ&�ες, �πως, π.&., � Π�νδαρ�ς µε τ�υς γνωστ�!ς 5λυµπι�νικ
�ς τ�υ.
Η εισαγωγ� (δ!� πρ�τες στρ�)�ς) τ�υ π�ι�µατ�ς �&ει υψηλ� ρητ�ρικ� !)�ς, �
π�ιητ�ς πρ��(λλει τ� εγ� τ�υ ενταγµ�ν� αν(µεσα στ�υς �παδ�!ς, πρ�κειµ�ν�υ
να απευθ!νει πανηγυρικ� &αιρετισµ� στην �µ(δα. 	 εγκωµιαστικ�ς τ�ν�ς παρα-
µ�νει υψηλ�ς και στ� υπ�λ�ιπ� π��ηµα (µε κ�ρ!)ωση τ�υς τελευτα��υς στ�&�υς
της τρ�της στρ�)�ς), καθ�ς τ� κ!ρι� µ�ληµα τ�υ π�ιητ� ε�ναι να µνηµει�σει τη
δ��α και να αναδε��ει τη µεγ(λη κ�ινωνικ� απ�&ηση της �µ(δας. Στ� τ�λ�ς ε�(λ-
λ�υ τ�υ π�ι�µατ�ς � π�ιητ�ς δεν παραλε�πει να αιτι�λ�γ�σει την πρ�σωπικ� τ�υ
στ(ση, τ� !)�ς και τ� �θ�ς τ�υ κειµ�ν�υ τ�υ, δηλ�ν�ντας ευθαρσ�ς �τι η λατρε�α
τ�υ πρ�ς την �µ(δα ε�ναι δικαι�λ�γηµ�νη «για �λα τ�!τα» π�υ αυτ� πρ�σ)�ρει
στ� κ�ιν� της.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
Στ� α)ιερωµ�ν� στ� π�δ�σ)αιρ� τε!&�ς τ�υ ∆�ντρ
υ (τ&. 133-134, Απρ�λι�ς-Ι�!-
νι�ς 2004) θα �ρε�τε 28 π�λ! ενδια)�ρ�ντα λ�γ�τε&νικ(, δ�κιµιακ( κε�µενα και
συνεντε!�εις ��νων συγγρα)�ων, πρ�σ)�ρα για τη διδακτικ� πρ(�η και ��ηθητικ(
για την αν(θεση εργασι�ν στ�υς µαθητ�ς.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
	υµπ�ρτ� Σ(µπα, «Τ�πικ� �µ(δα», µτ)ρ. Ν. Αλι)�ρης, Τ
 ∆�ντρ
, �.π., σ. 95.

¡π∫√™ Ã√À§π∞ƒ∞™

Η εσ��τη των π�ιν�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια�(σ�υν �ι µαθητ�ς �να δι�γηµα τ�υ Ν. J�υλιαρ( και να παρακ�λ�υθ�σ�υν
την ψυ&ικ� �νταση τ�υ µικρ�! �ρω( τ�υ, � �π���ς, αν και παθιασµ�ν�ς µε τ� π�δ�-
σ)αιρ�, απ�κλε�εται απ� τα καλ�καιριν( ντ�ρµπι.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τα «διεθν�» καλ�καιριν� µατς στην Αντπαρ�

Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ 	 Σ
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� µικρ�ς ∆αµιαν�ς, τ� π�θ�ς τ�υ για τ� π�δ�σ�αιρ� και η επιθυµα τ�υ να
συµµετ�σ�ει στην τ�πικ� �µ�δα, µε σκ�π� τη νκη των Ελλ�νων
Η πικρ� ασθηση της απ�ρριψης, τα απωθηµ�να και η εκτ�νωση-εκδκηση τ�υ
∆αµιαν��

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι�γηµα ε�ιστ�ρε� µε &ι�!µ�ρ, ειρωνε�α και ρεαλισµ� την ψυ&ικ� δ�κιµασ�α τ�υ
∆αµιαν�!, � �π���ς απ�κλε�εται, λ�γω της µικρ�ς ηλικ�ας τ�υ, απ� τ�υς π�δ�σ)αι-
ρικ�!ς αγ�νες και �ι�νει �ντ�να τ� συνα�σθηµα της απ�ρριψης, της αδικ�ας, αλλ(
και τ�υ πληγωµ�ν�υ τ�υ πατριωτισµ�!.

Η τριτ�πρ�σωπη α)�γηση και η γλ�σσα τ�υ διηγ�µατ�ς ε�ναι απλ� και (µεση,
σ&εδ�ν πρ�)�ρικ�, &(ρη στην ευρε�α &ρ�ση καθηµεριν�! λε�ιλ�γ��υ και π�δ�σ)αι-
ρικ�ς �ρ�λ�γ�ας. Τ� δι�γηµα &ωρ�1εται σε εµ)ανε�ς εν�τητες, καθ�ς � J�υλιαρ(ς
�&ει πρ��λ�ψει τα σ&ετικ( ενδι(µεσα κεν(. 	 συγγρα)�ας δ�νει αρ&ικ( εισαγωγικ�ς
πληρ�)�ρ�ες για τ�ν ανθρ�πιν� τ!π� και τη λα&τ(ρα τ�υ µικρ�! ∆αµιαν�! να πα�-
�ει στα «διεθν�» µατς τ�υ νησι�! τ�υ, τ� �π��� τ� καλ�κα�ρι µετατρ�πεται σε κ�σµ�-
π�λ�τικ� κ�ντρ� διερ&�µενων Β�ρει�ευρωπα�ων τ�υριστ�ν. Η λα&τ(ρα τ�υ µικρ�!
να εκπρ�σωπ�σει, ως ντ�πι�ς και )ανατικ�ς τ�υ αθλ�µατ�ς, την ελληνικ� �µ(δα
ε�ναι �να ε�δ�ς πρ�σωπικ�! στ�ι&�µατ�ς για την κατα��ωσ� τ�υ στα µ(τια των µεγ(-
λων και των ��νων. Ακ�λ�υθε� η περιγρα)� τ�υ συνηθισµ�ν�υ τρ�π�υ διε�αγωγ�ς
των καλ�καιριν�ν µατς, τα �π��α �&�υν εντελ�ς ερασιτε&νικ�, &αλαρ� και ψυ&αγω-
γικ� &αρακτ�ρα και πρ�σ)�ρ�νται ως παιδι( των εν�λικων τ�υριστ�ν π�υ επιλ�-
γ�υν την Αντ�παρ�, για να απ��(λ�υν τ� (γ&�ς και τ� στρες της πιεσµ�νης αστικ�ς
τ�υς 1ω�ς. 	 ∆αµιαν�ς �µως, π�υ κ(θε µ�ρα παρακ�λ�υθε� τα µατς, δε συµµερ�1ε-
ται καθ�λ�υ αυτ� την αν(γκη εκτ�νωσης των µεγ(λων, �λ�πει αλλι�ς τα πρ(γµατα
και αντιµετωπ�1ει τ� παι&ν�δι µε σ��αρ�τητα, θεωρ�ντας �τι µπ�ρε� να αναδε��ει
αυτ�ν και την �µ(δα τ�υ. 	ι µεγ(λ�ι )υσικ( δεν τ�ν πα�ρν�υν στα σ��αρ( και δε
συµµερ�1�νται την αγων�α τ�υ να συµµετ(σ&ει στ�ν αγ�να. 9τσι δι�γκ�ν�νται µ�σα
τ�υ τα αισθ�µατα της απ�ρριψης, τα απωθηµ�να και η αν(γκη τ�υ για πρ���λ�.
Απ�)ασ�1ει λ�ιπ�ν να δ�σει µια µ�να&ικ�, )αντασιακ� λ!ση στα απωθηµ�να τ�υ
)�ρ�ντας την κ�τρινη )αν�λα της ��νης �µ(δας και εκδικ�!µεν�ς τ�υς συµπατρι�-
τες τ�υ, π�υ δεν τ�ν π�στεψαν. Η (γρια &αρ( αλλ( και η µ�να�ι( της εκδ�κησ�ς τ�υ,
η �π��α δηλ�νεται �δη απ� τ�ν τ�τλ� ως «η εσ&(τη των π�ιν�ν», υπ�γραµµ�1�υν την
υπ�ν�µευτικ� τ�υ αντ�δραση απ�ναντι στην ελληνικ� �µ(δα. 	 συγγρα)�ας επιλ�-
γει να συνδ�σει αυτ�ν τη στ(ση και τη &ρ�νικ� στιγµ� τ�υ ∆αµιαν�! µε τ�ν επ�σης
µ�να&ικ� περ�πατ� της Σιλ�νας, µιας µικρ�ς Ρ�υµ(νας π�υ δ�υλε!ει στ� νησ�. ∆αµια-
ν�ς και Σιλ�να, ντ�πι�ς και µικρ� εργα1�µενη µεταν(στρια, απ�στασι�π�ιηµ�ν�ι απ�
την κ�σµ�π�λ�τικη 1ω� της καλ�καιριν�ς Αντ�παρ�υ, αντιπρ�σωπε!�υν µια δικ�
τ�υς παιδικ�, πρ�σωπικ� και κ�ινωνικ�, εκδ�&� της 1ω�ς.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ν�κ�ς Εγγ�ν�π�υλ�ς, «Τα γκωλ-π�στ» [απ�σπασµα], Στην κ
ιλ�δα µε τ
υς

ρ
δ$νες (1978), Dκαρ�ς 1992.

;να σας λ�ω: παν�τ
ιµ
ι
�λ
ι να τρ��
υµε αµ�σως τ
 µ�τι εδ$ εκε
στα γκωλ-π
στ να γρηγ
ρ
�µε
παιδι�!
στα γκωλ-π
στ! µην αρ&ινσ
υνε να π�%τ
υνε
�γρυπν
ι      τα τ�ρµατα �ρ
&�
-ακ
µητη %ρ
υρ� και ηττηθ
�µε

2. Ρ�!λα Κακλαµαν(κη, «Π�δ�σ)αιρικ�� αγ�νες», Λγ
 πριν, λγ
 µετ�, Καστα-
νι�της 1999.

Απ� παιδ τ
� �ρεσε να κ�νει την µπ�λα σκαµν�κι.
;&
ντας µ�θει τ
υς &ειρισµ
�ς µιας τ�λειας ισ
ρρ
πας
Μπ
ρ
�σε να κ�νει 
τιδ�π
τε.

Καθισµ�ν
ς εκε, &ρησιµ
π
ι$ντας κ�θε µ�ρι

Τ
υ σ$µατ
ς και τ
υ πνε�µατ�ς τ
υ
Με τις αν�λ
γες κιν�σεις γενν
�σε πλ�θ
ς λ��εων
Και, αν �&ι π
ι�µατα, �ργα –
�τως ειπεν αιωνι�τητας–
5πωσδ�π
τε ανθρ$π
υς κατ’ εικ�να και 
µ
ωσ� τ
υ.
Καµι� %
ρ� και θε
�ς.

>λα �ταν αληθιν� µε µ�νη ε�αρεση τα %τερ�.
Αυτ� π
υ %υτρ$ν
υν στα γ�πεδα των π
δ
σ%αιρικ$ν αγ$νων
Και �γαν
υν απ� τ
υς αστραγ�λ
υς των π
δι$ν
Για να ε�α%ανσ
υν απ� πρ
σ$π
υ γης τα παιδικ� �νειρα
Και να δ$σ
υν τ
 πρ$τ
 λ�κτισµα στην �π
πτη αθω�τητα των αγγ�λων.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
∆ια�(στε τα ανθ�λ�γηµ�να και πρ�τειν�µενα παρ(λληλα κε�µενα της εν�τητας και
διαλ��τε εκε�ν� π�υ σας αρ�σει περισσ�τερ�. Ε�ηγ�στε γιατ� τ� επιλ��ατε και πρ�σ-
δι�ρ�στε τ� λ�γ�τε&νικ� πρ�σωπ� π�υ σας κ�νησε περισσ�τερ� την πρ�σ�&�.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς J�υλιαρ(ς, «Η εσ&(τη των π�ιν�ν», Μια µ�ρα πριν δυ
 µ�ρες µετ�, Νε)�λη
1998, σ. 109-118.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Παρ�λληλα κεµενα
Ειδικ( �ι π�δ�σ)αιρ�)ιλ�ι µαθητ�ς µπ�ρ�!ν να δια�(σ�υν τα πρ�τειν�µενα
παρ(λληλα κε�µενα και τ� σ&ετικ� α)ι�ρωµα τ�υ περι�δικ�! Τ
 ∆�ντρ
.
Εκτ�ς απ� την κ�ινωνικ� πρ�σ)�ρ( και την ��αρση π�υ πρ�σ)�ρει τ� (θλη-
µα µπ�ρ�!ν να &αρ�!ν τα απ�λαυστικ( π�ι�µατα-παρωδ�ες τ�υ Κ.Φ. Φα�(-
κη [= Μ�µης Σ�υλι�της], Π
ι�µατα εν παρ�δω (1974).

2. ∆ηµι�υργα κριτικ�ς στ�σης
	ι µαθητ�ς θα πρ��ληµατιστ�!ν θετικ( για την απ�&ηση τ�υ αθλητισµ�! σε
ατ�µικ� και συλλ�γικ�, τ�πικ�, εθνικ� και παγκ�σµι� επ�πεδ�.

3. Ευρ�τερες δραστηρι�τητες
	ι µαθητ�ς µπ�ρ�!ν να συγκεντρ�σ�υν στ�ι&ε�α σ&ετικ( µε την αν�δικ�
π�ρε�α τ�υ ελληνικ�! αθλητισµ�!, µελετ�ντας, π.&., τις επιδ�σεις των Ελλ�-
νων αθλητ�ν αν( (θληµα � τη σ&�ση των Ελλην�δων µε τ�ν αθλητισµ�.
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¡π∫√™ ∫∞ƒ√À∑√™

Τα π�υλι� δ
λεαρ τ�υ Θε��

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να απ�λα�σ�υν �ι µαθητ!ς !να π�#ηµα π�υ υµνε# την αγ&πη ως (ασικ* αναγκαι+-
τητα και κυρ#αρ.� α#σθηµα στη /ω* τ�υ ανθρ0π�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ √√   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ √√
Η συναισθηµατικ� α�α και η δ�ναµη της αγ�πης

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π�#ηµα εντ&σσεται στην πρ0τη π�ιητικ* συλλ�γ* τ�υ Ν. Καρ��/�υ, η �π�#α
.αρακτηρ#/εται απ+ τ�λµηρ*, συγγενικ* µε τ�ν υπερρεαλισµ+, εικ�ν�π�ι#α, υψη-
λ��ς τ+ν�υς, λυρικ* δι&θεση και !ντ�νη συναισθηµατικ* 5+ρτιση (αγ&πη, !ρωτας,
ανθρ0πινη επικ�ινων#α και ανα/*τηση τ�υ Θε��, υπαρ7ιακ* αγων#α κ.&.). Η
αγ&πη λειτ�υργε# ως κ�ρι�ς στ+.�ς και στ*ριγµα κ&θε ελπ#δας στη /ω* τ�υ π�ιη-
τ*, � �π�#�ς εµ5αν#/εται εδ0 να εκ5ρ&/ει, µ!σα απ+ τ�ν εµπνευσµ!ν� π�ιητικ+
τ�υ λ+γ�, !να πανανθρ0πιν� α#τηµα (.ρ*ση α’ πληθυντικ�� πρ�σ0π�υ). ∆ια(&-
/�ντας πρ�σεκτικ& τ� π�#ηµα και ανα/ητ0ντας σ.�λαστικ& τ�υς πιθαν��ς απ�-
δ!κτες τ�υ, παρατηρ��µε +τι, παρ& τη µικρ* !κτασ* τ�υ, κατακλ�/εται απ+ γραµ-
µατικ& πρ+σωπα. Παρατηρ��µε αρ.ικ& ε7&ρτηση τ�υ γ’ µε τ� α’ πληθυντικ+ πρ+-
σωπ�, (ασικ+τερ� +µως ρ+λ� πα#/ει η εναλλαγ* τ�υ (’ µε τ� γ’ ενικ+, η �π�#α !.ει
σηµε#� ανα5�ρ&ς της τ� κατε7�.*ν συλλ�γικ+ υπ�κε#µεν� τ�υ π�ι*µατ�ς (α’ πλη-
θυντικ+). Στ� µεγαλ�τερ� µ!ρ�ς τ�υ τ� π�#ηµα απ�τελε#, αρ.ικ& ευθε#α και στη
συν!.εια !µµεση, ανα5�ρ& στην αγ&πη, η �π�#α !.ει λυτρωτικ* δι&σταση. � /ωτι-
κ+ς ρ+λ�ς της δια.ρ�νικ*ς και πανανθρ0πινης αγ&πης στη /ω* µας καταπ�λεµ&
την ανασ5&λεια και τ� ψυ.ικ+ κεν+ π�υ δυναστε�ει τ� σ�γ.ρ�ν� &νθρωπ�. Τ� π�#-
ηµα συνδυ&/ει τ� πρ�τρεπτικ+ µε τ� απ�5ατικ+, κ&π�τε ρητ�ρικ+, �5�ς, εν0 σε
αρκετ& σηµε#α ενσωµατ0νει θρησκευτικ��ς, .ριστιανικ��ς υπαινιγµ��ς (τρ�.�#:
!µµεση ανα5�ρ& στ� µαρτ�ρι� και στη δ�κιµασ#α της π#στης9 καν0ν9 αµπ&ρι τ�υ
κ�ρµι��: δι&κριση ψυ.*ς και σ0µατ�ς9 �ι &γγελ�ι και η .0ρα τ�υς κ.&.).

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Απ+στ�λ�ς Πα�λ�ς, [Η αγ&πη], «Α’ Πρ�ς Κ�ρινθ#�υς Επιστ�λ*», κε5&λαι� 13,
στ#.�ι 1-13.

Αν µπ�ρ� να λαλ� 	λες τις γλ�σσες των ανθρ�πων, ακ	µα και των
αγγ�λων, αλλ� δεν ��ω αγ�πη για τ�υς �λλ�υς, �ι λ	γ�ι µ�υ ακ��γ�-
νται σαν ���ς ��λκινης καµπ�νας � σαν κυµ��λ�υ αλαλαγµ	ς. Κι αν
��ω της πρ��ητε�ας τ� ��ρισµα κι 	λα κατ��ω τα µυστ�ρια κι 	λη τη
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γν�ση, κι αν ��ω ακ	µα 	λη την π�στη �τσι π�υ να µετακιν� ��υν�,
αλλ� δεν ��ω αγ�πη, ε�µαι �να τ�π�τα. Κι αν ακ	µα µ�ιρ�σω στ�υς
�τω���ς 	λα µ�υ τα υπ�ρ��ντα, κι αν παραδ�σω στη �ωτι� τ� σ�µα
µ�υ να καε�, αλλ� δεν ��ω αγ�πη, σε τ�π�τα δε µ’ ω�ελε�.
Εκε�ν�ς π�υ αγαπ�ει ��ει µακρ�θυµ�α, ��ει και καλ�σ�νη! εκε�ν�ς π�υ
αγαπ�ει δε "ηλ��θ�νε�! εκε�ν�ς π�υ αγαπ�ει δεν κ�µπ�"ει ��τε περη-
�ανε�εται! ε�ναι ευπρεπ�ς, δεν ε�ναι εγωιστ�ς ��τε ευερ�θιστ�ς!
#ε�ν�ει τ� κακ	 π�υ τ�υ ���υν κ�νει. ∆ε �α�ρεται για τ� στρα�	 π�υ
γ�νεται, αλλ� µετ��ει στη �αρ� για τ� σωστ	. Εκε�ν�ς π�υ αγαπ�ει 	λα
τα αν��εται! σε 	λα εµπιστε�εται, για 	λα ελπ�"ει, 	λα τα υπ�µ�νει.
Π�τ� η αγ�πη δε θα π�ψει να υπ�ρ�ει.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Για τ�ν Ν�κ� Καρ��"�, επιστηµ�νικ+ συµπ+σι�, =καρ�ς 1996.
Η λ�#η, τ.. 88-89, 1989, σ. 885-891 (µε κε#µενα των Τ. Πατρ#κι�υ, Αλ. C*ρα κ.&.).
Τσι&τσικας Θησ!ας, «Πρ0τη πρ�σ!γγιση στην π�#ηση τ�υ Ν.∆. Καρ��/�υ», Θαλλ�

[Dαν#ων], τ.. 3, 1991, σ. 122-141.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν#κ�ς Καρ��/�ς (1926-1990), «Τα π�υλι& δ!λεαρ τ�υ θε��, 2», Π�ι�µατα (1961). Τα π�ι�-
µατα, τ+µ. 1, =καρ�ς 1993, σ. 17.

°π∞¡¡∏™ ª∞°∫§∏™

Γιατ�;

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ#σ�υν �ι µαθητ!ς τ� ανθρωπ�κεντρικ+ !ργ� τ�υ Γι&ννη Μαγκλ*. Να
λ&(�υν τ� 5ιλειρηνικ+ µ*νυµα τ�υ διηγ*µατ�ς και να πρ�(ληµατιστ��ν για τ�ν
παραλ�γισµ+ τ�υ π�λ!µ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Π�λεµ�ς και απ�νθρωπη �α
Θ�τες και θ�µατα, νικητ�ς και ηττηµ�ν�ι
Ειρ�νη και ανθρωπισµ�ς vs π�λεµ�ς και θηριωδα 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι*γηµα απ�τελε# µια η.ηρ* διαµαρτυρ#α τ�υ συγγρα5!α απ!ναντι στ�ν παρα-
λ�γισµ+ τ�υ π�λ!µ�υ και, ταυτ+.ρ�να, µια 5ιλειρηνικ* !κκληση πρ�ς +λ�υς τ�υς
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λα��ς, ανε7&ρτητα απ+ εθνικ+τητα, γλ0σσα, π�λιτισµ+. Ε#ναι 5υσικ+, επ�µ!νως,
η ερµηνευτικ* πρ�σ!γγιση τ�υ !ργ�υ να εστιαστε# κυρ#ως στ� περιε.+µεν� και στα
µην�µατ& τ�υ και λιγ+τερ� στ�υς α5ηγηµατικ��ς τρ+π�υς και στα εκ5ραστικ&
µ!σα. Αρ.ικ& καλ+ ε#ναι να παρατηρ*σ�υν �ι µαθητ!ς +τι στ� α5ηγηµατικ+ περιε-
.+µεν� δεν υπ&ρ.�υν τ�πικ�#, .ρ�νικ�# * �ν�µατικ�# δε#κτες, 0στε να µπ�ρ��µε
να πρ�σδι�ρ#σ�υµε τ� π+τε, π�� και αν&µεσα σε π�ι�υς συµ(α#ν�υν τα διαδρα-
µατι/+µενα. Αυτ* ε#ναι πρ�5αν0ς µια επιλ�γ* τ�υ συγγρα5!α, � �π�#�ς επι/ητε#
να δε#7ει +τι σε !ναν π+λεµ� δε µετρ&ει π�ι�ς !.ει τ� δ#κι� και π�ι�ς τ� &δικ�,
αλλ& τ� γεγ�ν+ς +τι �ι εµπ+λεµ�ι .&ν�υν την ανθρωπι& τ�υς και γ#ν�νται εναλλ&7
αθ0α θ�µατα και σκληρ�# θ�τες. Π&νω ακρι(0ς σε αυτ* την απ�υσ#α δεικτ0ν
αναπτ�σσεται � λ�γ�τε.νικ+ς µ�θ�ς, τ�υ �π�#�υ τ� .αρακτηριστικ+ γν0ρισµα
ε#ναι �ι συνε.ε#ς ανατρ�π!ς. � ν!�ς στρατι0της τη µια στιγµ* πρ�καλε# τη συµπ&-
θεια τ�υ αναγν0στη, α5�� παρ�υσι&/εται ως θ�µα εν+ς π�λ!µ�υ π�υ τ�ν !.ει
ε7α.ρει0σει, τ�ν κρατ& µακρι& απ+ αγαπηµ!να πρ+σωπα και δεν τ�ν α5*νει να
απ�λα�σει «την +µ�ρ5η /ω* τ�υ ανθρ0π�υ», την &λλη στιγµ* +µως πρ�καλε# την
απ!.θεια τ�υ αναγν0στη, α5�� γ#νεται � #δι�ς αν&λγητ�ς εκτελεστ*ς εν+ς συναν-
θρ0π�υ τ�υ. Στη συν!.εια � εκτελεστ*ς στρατι0της µετατρ!πεται σε τραγικ+
θ�µα, καθ0ς µετανι0νει 5ρικτ& και συντρ#(εται � #δι�ς απ+ την πρ&7η τ�υ. Η
τελευτα#α εικ+να τ�υ στρατι0τη-θ�τη να κρατ& στην αγκαλι& τ�υ και να /ητ&
συγ.0ρεση απ+ τ� στρατι0τη-θ�µα σ5ραγ#/ει δραµατικ& την ιστ�ρ#α και δ#νει
σα5!στατ� αντιπ�λεµικ+ µ*νυµα. �ι µαθητ!ς µπ�ρ��ν παρ&λληλα να επισηµ&-
ν�υν τις +µ�ρ5ες εικ+νες της 5�σης στην αρ.* τ�υ διηγ*µατ�ς, +ταν � ν!�ς στρα-
τι0της 7αναγ#νεται &νθρωπ�ς π�υ απ�λαµ(&νει τη /ω*. Ακ+µα θα πρ!πει να
παρατηρ*σ�υν +τι � συγγρα5!ας (&/ει τις #διες σκ!ψεις και τα #δια λ+για στ�υς
δυ� στρατι0τες, θ!λ�ντας να δε#7ει +τι, παρ& τις δια5�ρ!ς τ�υς, +λ�ι �ι &νθρωπ�ι
!.�υν κ�ιν!ς αν&γκες, συναισθ*µατα, αγων#ες και π+ν�υς. Η επαναλαµ(αν+µενη
πρ�σ50νηση «αδερ5! µ�υ», &λλωστε, δ#νει τ� µ*νυµα της συναδ!λ5ωσης και της
ανθρ0πινης αλληλεγγ�ης. Γενικ& τ� κε#µεν� πρ�σ5!ρεται για ελε�θερ� δι&λ�γ�
αν&µεσα στ�υς µαθητ!ς, �ι �π�#�ι !.�υν ακ��σει για π�λ!µ�υς σε δι&5�ρα σηµε#α
της γης, !.�υν δει στην τηλε+ραση εικ+νες π�λεµικ*ς (#ας, νεκρ��ς και πληγωµ!-
ν�υς κ&θε ηλικ#ας. Μπ�ρε# να λειτ�υργ*σει λ�ιπ+ν ως α5�ρµ* για κ�ινωνικ+ πρ�-
(ληµατισµ+ και ευαισθητ�π�#ηση, 0στε να αναπτ�7�υν και �ι #δι�ι αισθ*µατα
αλληλεγγ�ης και ανθρωπισµ��.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   
1. Στρ&της Μυρι(*λης, Η "ω� εν τ��ω [απ+σπασµα], Βι(λι�πωλε#�ν της Εστ#ας 1999.

/ταν �νας λ	��ς �λικ�ς απ	 τις παπαρ��νες. 0εκ�υρα"	ταν �να ρ��σικ�
σ�νταγµα, π�υ τρα���σε κι αυτ	 για τ� µ�τωπ�. Εκε� µας σταµατ�σανε κι εµ�ς.
Ε��ε νερ	 µπ	λικ� και πρασιν�δα εκε� δ�πλα. Στ�σαµε πυραµ�δες τα 	πλα και
��γαµε κ�ντ� τ�υς. Μας σ�µωσαν κ�τι µεγαλ	σωµα παλικ�ρια µε τριαντα�υλ-
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λι� µ�γ�υλα, µε ��ντρ�ς µπ	τες και µπλ��"ες παιδι�τικες δ��ως κ�υµπι�. Τα
πηλ�κι� τ�υς ε��αν κεραµ�δι στεν��τσικ�.

– Γκιρτς.
– Γκιρτς;
– Κριστι�ν;
– Κριστι�ν.
– 3ρτ�ντ	#;
– 3ρτ�ντ	#.
Μας δε�τ�κανε µε �αρ�ς σ�εδ	ν παιδι�τικες. Γελ��σανε, κι εµε�ς γελ��σαµε,

µας ��ρι"αν κ�νσ�ρ�ες, σ�υγι�δες. Με τα µεγ�λα τ�υς ��ρια µ�ς �τυπ��σανε
στην πλ�τη. Τρα���σανε και µας δε��ναν απ	 την τρα�ηλι� τ�υς �ρυσ�, σεντε-
��νια σταυρ�υδ�κια και �υλα�τ�ρια κρεµασµ�να µε αλυσιδ�τσες. Σταυρ�κ�-
πι	ντανε µε τ�ν �ρθ	δ�#� τρ	π�.

– Κριστι�ν! Κριστι�ν! 
Φ�γαµε µα"�, κ�υ�εντι�σαµε �ρες δ��ως να καταλα�α�νει γρι � �νας απ’ τη

γλ�σσα τ’ αλλ�υν��. 6µως συνενν�ηθ�καµε περ��ηµα. Η αγ�πη κι η 	�τρα
���υν διεθν� γλ�σσα.

2. Αντ0νης Σαµαρ&κης, «Τ� π�τ&µι», 7ητε�ται ελπ�ς (1962), Ελευθερ�υδ&κης 19832,
σ. 21-25.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Π�ιες �µ�ι+τητες και δια5�ρ!ς µε τ� δι*γηµα τ�υ Μαγκλ* !.ει τ� απ+σπασµα

απ+ τ� µυθιστ+ρηµα τ�υ Μυρι(*λη * τ� δι*γηµα τ�υ Σαµαρ&κη;
2. �ργαν0στε στην τ&7η σας µια εκδ*λωση εναντ#�ν τ�υ π�λ!µ�υ, συγκεντρ0ν�-

ντας αντιπ�λεµικ& κε#µενα, εικ�ν�γρα5ικ+ υλικ+ και τραγ��δια. Μπ�ρε#τε να
(ρε#τε π�λ� πλ��σι� υλικ+ στ� !ργ� µ�υσικ�συνθετ0ν +πως � Μ&ν�ς Λ�L/�ς, �
Μ#κης Θε�δωρ&κης κ.&.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γκ+τ�(�ς Θαν&σης Ν., Η µεσ�π�λεµικ� πε"�γρα��α, τ+µ. 5, Σ�κ+λης 1992, σ. 280-

321.
Καραντ0νης Αντρ!ας, Πε"�γρ���ι και πε"�γρα��µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-

δ*µας 1977, σ. 327-338.
Σα.#νης Απ+στ�λ�ς, Πε"�γρ���ι τ�υ καιρ�� µας, Βι(λι�πωλε#�ν της Εστ#ας 1967,

σ. 199-200.
Dατ/#νης Γι&ννης, «Αντ0νη Σαµαρ&κη, 7ητε�ται ελπ�ς» [Βι(λι�κρισ#α], Ν�α Εστ�α,

1.12.1956.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι&ννης Μαγκλ*ς (1909), «Γιατ#;», ∆εν υπ�ρ��υν αµαρτωλ�� (1956), ∆ωρικ+ς 19774.
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ª. ∫∞ƒ∞°∞∆™∏™

Η κυρ�α Ν�τσα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να απ�λα�σ�υν �ι µαθητ!ς !να δι*γηµα τ�υ σηµαντικ�� µεσ�π�λεµικ�� συγγρα-
5!α Μ. Καραγ&τση, τ� �π�#� πιστε��υµε +τι θα πρ�καλ!σει τ� ενδια5!ρ�ν τ�υς +.ι
µ+ν� επειδ* διαθ!τει .ι��µ�ρ και !.ει επ#κεντρ� τη µαθητικ* /ω*, αλλ& και γιατ#
θ#γει !να ερεθιστικ+ θ!µα π�υ, συνειδητ& * ασυνε#δητα, απασ.�λε# τ�υς ε5*(�υς:
τ� θ!µα της πρ0της αγ&πης και τ�υ πλατωνικ�� !ρωτα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τα πρ)τα ερωτικ� σκιρτ�µατα
Η µαθητικ� *ω� της επ�+�ς και η σ+�λικ� τ��η
# ρ�λ�ς της δασκ�λας ως µητρικ�� και ερωτικ�� υπ�κατ�στατ�υ
Η )ριµη απ�τµηση της πρ)της αγ�πης και η απ�µυθ�π�ηση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Με �ικε#�, ε7�µ�λ�γητικ+ τ+ν� � Καραγ&τσης εισ&γει τ�ν αναγν0στη στην υπ+θεση
τ�υ διηγ*µατ�ς, δηλ0ν�ντας τ�ν αυτ�(ι�γρα5ικ+ .αρακτ*ρα της ε7ιστ+ρησης π�υ
θα επακ�λ�υθ*σει στ� κ�ρι� µ!ρ�ς τ�υ διηγ*µατ�ς. � εικ�σ&.ρ�ν�ς συγγρα5!ας
ανατρ!.ει στα µαθητικ& τ�υ .ρ+νια, +ταν 5�ιτ��σε στην τρ#τη δηµ�τικ��, και ε7ι-
στ�ρε#, µε τη µ!θ�δ� της αναδρ�µικ*ς α5*γησης, τ�ν πλατωνικ+ τ�υ !ρωτα για τη
δασκ&λα τ�υ. Στ� κ�ρι� µ!ρ�ς της α5*γησης ενσωµατ0ν�νται δι&σπαρτες ανα5�-
ρ!ς και περιγρα5!ς της αγαπηµ!νης δασκ&λας –π�υ εκ των υστ!ρων παρ�µ�ι&/εται
µε /ωγρα5ικ��ς π#νακες ρ�µαντικ*ς τε.ν�τρ�π#ας–, η λεπτα#σθητη µ�ρ5* της �π�#ας
απ�τυπ0νεται µ!σα απ+ την ε7ιδανικευτικ* µατι& εν+ς µικρ�� µαθητ*. Η αναδρ�-
µ* στ� παρελθ+ν ε#ναι εστιασµ!νη στη σ.�λικ* πραγµατικ+τητα. � α5ηγητ*ς απ+ τη
µια µερι& απ�δ#δει πραγµατικ!ς καταστ&σεις (περιγρα5* της τ&7ης, παι.ν#δια, σκα-
σιαρ.ε#�, µ&θηµα κ.&.) και απ+ την &λλη εµπ�τ#/ει τις αναµν*σεις τ�υ µε στ�.αστι-
κ*, ερµηνευτικ* * αυτ�ειρωνικ*, δι&θεση, η �π�#α λειτ�υργε# στ� κε#µεν� ως εσωτε-
ρικ+ς µ�ν+λ�γ�ς («Θα µ�υ πε#τε, π0ς θυµ&µαι �στερα απ+ τ+σα .ρ+νια…») και
απ�τελε# µ!ρ�ς της συνε.+µενης διαλ�γικ*ς σ.!σης τ�υ συγγρα5!α µε τ�ν αναγν0-
στη, σ�µ5ωνα µε τις τε.νικ!ς πρ�διαγρα5!ς της α5*γησης π�υ !θεσε � συγγρα5!ας
στην εισαγωγ* τ�υ διηγ*µατ�ς. Μ!σα απ+ αυτ!ς τις παρεκ(&σεις διακρ#ν�υµε τα
(ασικ& γνωρ#σµατα τ�υ συγγρα5ικ�� !ργ�υ τ�υ Καραγ&τση (κ�σµ�π�λιτισµ+ς,
αισθητικ* καλλι!ργεια, ψυ.αναλυτικ* �πτικ*, α5ηγηµατικ!ς τε.νικ!ς, .ι��µ�ρ και
αυτ�ανα5�ρικ+τητα, διακειµενικ+τητα κ.&.). Ευδι&κριτ�ς ε#ναι επ#σης � ψυ.αναλυ-
τικ+ς .αρακτ*ρας της αυτ�αν&λυσ*ς τ�υ, η �π�#α !.ει σκ�π+ να ανατ&µει τα αισθ*-
µατα, τις µ�.ιες σκ!ψεις, ακ+µα και τ�υς 5ανταστικ��ς διαλ+γ�υς τ�υ µικρ�� µαθη-

[ 1 2 4 ]

Β Ι Β Λ Ι #  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ # Υ

enotita E 0063 4/11/2005 02:06 ÌÌ ™ÂÏ›‰·124



τ* µε την πλατωνικ* ερωµ!νη τ�υ. Μ!σα απ+ τη συνε.* αν&λυση των αυθ+ρµητων
αντιδρ&σεων τ�υ παιδι�� (αγ&πη, αντι/ηλ#α, παρ&π�ν�, 5θ+ν�ς) π�υ, µετ& τ� γ&µ�
της κυρ#ας Ν#τσας µε τ� λ�.αγ+, γν0ρισε την ερωτικ* απ�γ�*τευση, σε συνδυασµ+
µε τη δραµατικ* δι&ψευση της εκπα#δευσης (απ+ «ιερ�τελεστ#α» !γινε µαρτ�ρι�,
ε7αιτ#ας της &σ.ηµης γερ�ντ�κ+ρης δασκ&λας), σκιαγρα5ε#ται � α5ηγητ*ς � �π�#�ς,
µε .ι��µ�ρ και απ�µυθ�π�ιητικ* δι&θεση, επανα7ι�λ�γε# τα περασµ!να π&θη τ�υ.
Στ� τελευτα#� µ!ρ�ς τ�υ διηγ*µατ�ς η µ�ρ5* της κυρ#ας Ν#τσας και � πλατωνικ+ς
!ρωτας τ�υ παλι�� της µαθητ* απ�καθ#στανται στις πραγµατικ!ς τ�υς διαστ&σεις.
� α5ηγητ*ς !.ει πλ!�ν απ�µυθ�π�ι*σει τ� πρ0τ� ερωτικ+ τ�υ σκ#ρτηµα, αντιµετω-
π#/ει µε τρυ5ερ+τητα αλλ& και (αυτ�)ειρωνε#α τ� παλι+ συµ(&ν, (ρ#σκεται µ&λιστα
στην ευ.&ριστη θ!ση να (ι0νει την αντιστρ�5* των ρ+λων τ�υ ιδ#�υ σε σ.!ση µε τ�
αλλ�τιν+ πρ+τυπ� της δασκ&λας τ�υ: εκε#νη ε#ναι απλ0ς µια ευτυ.ισµ!νη σ�/υγ�ς
συνταγµατ&ρ.η και µητ!ρα, +µως � παλι+ς µαθητ*ς της (ρ#σκεται τ0ρα σε πλε�νε-
κτικ* θ!ση9 ε#ναι νε+τερ�ς (στ� παρελθ+ν η µικρ* τ�υ ηλικ#α *ταν γι’ αυτ+ν µει�ν!-
κτηµα στη σ.!ση τ�υ µε την κα Ν#τσα) και µεγαλ�τερ�ς, δηλαδ* αναγνωρισµ!ν�ς
πια συγγρα5!ας. Σε αυτ+ τ� σηµε#� � Καραγ&τσης (!(αια υπερ(&λλει, καθ0ς τ� δι*-
γηµα αυτ+ ε#ναι νεανικ+. Σπε�δει να εκ5ρ&σει +µως τη συγγρα5ικ* 5ιλ�δ�7#α τ�υ,
η �π�#α σ�ντ�µα επαληθε�τηκε µε την αν&δει7* τ�υ σε σηµαντικ+ πε/�γρ&5� τ�υ
µεσ�π�λ!µ�υ. Κλε#ν�ντας π�νηρ& τ� µ&τι στ�ν αναγν0στη τ�υ, µε τ�ν �π�#� επι-
δ#ω7ε και διατ*ρησε &ριστη επικ�ινων#α, � α5ηγητ*ς εκµυστηρε�εται εντ!λει την
κατ&λη7η της πρ0της, πλατωνικ*ς, αγ&πης τ�υ…

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Λιλ#κα Ν&κ�υ, «Η κυρ#α Ντ�ρεµ#» (1955), Η µεσ�π�λεµικ� πε"�γρα��α, τ+µ. 6,
Σ�κ+λης 1993, σ. 215-220.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Εντ�π#στε τα σηµε#α +π�υ � συγγρα5!ας ανα5!ρεται στην ηλικιακ* δια5�ρ&

αν&µεσα σε αυτ+ν και τη δασκ&λα τ�υ. Π0ς αντιµετωπ#/ει κ&θε 5�ρ& τη δια-
5�ρ& τ�υς;

2. Π0ς δικαι�λ�γε# � συγγρα5!ας τ� γεγ�ν+ς +τι θυµ&ται π�λ� καλ& τα συµ(&ντα
της παιδικ*ς τ�υ ηλικ#ας;

3. ∆ια(&στε τ�ν �ρισµ+ τ�υ διηγ*µατ�ς στ� Λε#ικ	 λ�γ�τε�νικ�ν 	ρων και ελ!γ-
7τε αν τ� δι*γηµ& µας διαθ!τει τα απαρα#τητα .αρακτηριστικ& αυτ�� τ�υ λ�γ�-
τε.νικ�� ε#δ�υς.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια��"ω, τ.. 258, 1991.
Η λ�#η, τ.. 44, 1985.

Η  Α Γ Α Π Η  Γ Ι Α  Τ � Υ Σ  Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π � Υ Σ  Μ Α Σ ñ � Ι  Φ Ι Λ Ι Κ � Ι  ∆ Ε Σ Μ � Ι ñ Η  Α Γ Α Π Η
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Καραντ0νης Αντρ!ας, Πε"�γρ���ι και πε"�γρα��µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-
δ*µας 1977, σ. 139-156.

Μπερλ*ς Mρης, Η µεσ�π�λεµικ� πε"�γρα��α, τ+µ. 4, Σ�κ+λης 1996, σ. 262-345.
Ν�α Εστ�α, τ.. 1729, 2000.
Τετρ�δια Ευθ�νης, τ.. 14, 1981.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ. Καραγ&τσης (1908-1960), «Η κυρ#α Ν#τσα», Αν�κδ�τα νεανικ� κε�µενα, Βι(λι�-
πωλε#�ν της Εστ#ας 1985, σ. 31-38.

∑øƒ∑ ™∞ƒ∏

Και π�λι στ� σ��λε��…

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ#σ�υν �ι µαθητ!ς !να ε5η(ικ+, αυτ�(ι�γρα5ικ+, µυθιστ+ρηµα της Cωρ/
Σαρ*. Να συσ.ετ#σ�υν την ατµ+σ5αιρα π�υ επικρατ��σε στην εκπα#δευση την
παλαι+τερη επ�.* µε τις δικ!ς τ�υς ε5η(ικ!ς και σ.�λικ!ς εµπειρ#ες.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η επιστρ�-� στ� σ+�λε� µετ� τις θεριν�ς διακ�π�ς 
/αρακτ�ρες κ�ριτσι)ν και -ιλες 
Κ�ινωνικ�ς συνθ�κες και παιδαγωγικ�ς αντιλ�ψεις 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� κε#µεν� δεν παρ�υσι&/ει ερµηνευτικ& πρ�(λ*µατα, η υπ+θεση και η α5ηγηµα-
τικ* τε.νικ* τ�υ ε#ναι �ικε#α στ�υς µαθητ!ς της ΒN τ&7ης. Μια τ&7η συµµαθητρι0ν
συναντι��νται στ� σ.�λε#� µετ& τις διακ�π!ς, συ/ητ��ν τις καλ�καιριν!ς εµπειρ#ες
τ�υς και ανταλλ&σσ�υν τα µικρ& µυστικ& της ε5η(ε#ας. Κυριαρ.ε# µια ατµ+σ5αιρα
κε5ι��, .αρ&ς και νεανικ+τητας, π�υ αναδ�εται µ!σα απ+ τ�υς /ωνταν��ς διαλ+-
γ�υς των κ�ριτσι0ν, σ.ετικ& µε τις 5ιλ#ες, τ�υς .αρακτ*ρες και τα ενδια5!ρ�ντ&
τ�υς. Τα πρ+σωπα της α5*γησης διαθ!τ�υν σκηνικ* παρ�υσ#α, επειδ* η υπ+θεση
στηρ#/εται στ� δι&λ�γ�, !τσι τ� κε#µεν� !.ει θεατρικ+ .αρακτ*ρα και πρ�σ5!ρεται
για δραµατ�π�#ηση. Π#σω, ωστ+σ�, απ+ τις αθ0ες κ�υ(!ντες των κ�ριτσι0ν µπ�ρε#
� αναγν0στης να «δια(&σει» τις δια5�ρετικ!ς συνθ*κες /ω*ς καθεµι&ς, να πληρ�-
5�ρηθε# για τις κ�ινωνικ!ς ιδ!ες, τις πρ�καταλ*ψεις και τα ταµπ�� της επ�.*ς.
Αντ#στ�ι.α η παιδαγωγικ* στ&ση της διευθ�ντριας και της 5ιλ�λ+γ�υ µπ�ρ��ν να
σ.�λιαστ��ν αναλυτικ& απ+ τ�υς µαθητ!ς.

Ως πρ�ς τις α5ηγηµατικ!ς τε.νικ!ς, !.�υµε τριτ�πρ+σωπη α5*γηση µε µηδενι-
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κ* εστ#αση (δεν υπ&ρ.ει �πτικ* γων#α). � α5ηγητ*ς αν*κει στ�ν τ�π� τ�υ παντ�-
γν0στη, π�υ εισδ�ει ακ+µα και στην ψυ.* των ηρ0ων. Σε !να τ�υλ&.ιστ�ν σηµε#�
+µως �ι µαθητ!ς µπ�ρ��ν να παρατηρ*σ�υν +τι παρεµ(α#νει στην α5*γηση η συγ-
γρα5!ας Cωρ/ Σαρ*, η �π�#α απ�.αιρετ& «τ� Π�/ελ&κι», την πραγµατικ* της
5#λη, τραγ�υδ#στρια Π�/!λι. Η διδασκαλ#α αυτ�� τ�υ κειµ!ν�υ ε#ναι απλ* και
διασκεδαστικ* υπ+θεση τ+σ� για τ�ν καθηγητ* +σ� και για τ�υς µαθητ!ς. Επ#σης
τ� θ!µα τ�υ συµπ#πτει µε εµπειρ#ες και (ι0µατα των µαθητ0ν, �ι �π�#�ι, κατ& την
!ναρ7η κ&θε σ.�λικ*ς .ρ�νι&ς, συµπερι5!ρ�νται µε αν&λ�γ� τρ+π� και .αρακτη-
ρ#/�νται απ+ συναισθηµατικ* δι&θεση παρ+µ�ια µε εκε#νη των παλι0ν συµµαθη-
τρι0ν τ�υ απ�σπ&σµατ�ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ευγεν#α Φακ#ν�υ, Αστραδεν�, Κ!δρ�ς 198912.
2. �δυσσ!ας Ελ�της, «Τ� “Τετρ&δι�ν της Μαθητρ#ας”», Τα ρω τ�υ �ρωτα (1972),

Oψιλ�ν 1986.

Κ�ιµ�µαι κι �νειρε��µαι πρ��λ�µατα
	λα τα πυθαγ	ρεια θεωρ�µατα
τα θα�µατα της τριγων�µετρ�ας
µ�σα στ� µπλε «Τετρ�δι�ν της Μαθητρ�ας»

Απ’ την αρ�� την Κ�θ�δ� των Α�αι�ν
τις µ��ες των Ελλ�νων κατ� των Περσ�ν
να µ�θω για τ�ν π	λεµ� της Τρ��ας
µ�σα στ� µπλε «Τετρ�δι�ν της Μαθητρ�ας»

Των αγ�ρι�ν τα κε�αλα�α �ν	µατα
και τα γυµν� σ�εδιασµ�να σ�µατα
παλι	λ�γα και λ	για της λατρε�ας
µ�σα στ� µπλε «Τετρ�δι�ν της Μαθητρ�ας».

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Κατσ#κη-Γκ#(αλ�υ Mντα, «Cωρ/ Σαρ*, Νιν�τ», Τ� θαυµαστ	 τα#�δι, Πατ&κης 1995, σ.
148-151.
Συν!ντευ7η της Cωρ/ Σαρ*, Η Λ�σ�η των Εκπαιδευτικ�ν, τ.. 11, 1995, σ. 3-6.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Cωρ/ Σαρ* (1925), «Και π&λι στ� σ.�λε#�…», Ε.Π., Πατ&κης 1995, σ. 119-122.

Η  Α Γ Α Π Η  Γ Ι Α  Τ � Υ Σ  Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π � Υ Σ  Μ Α Σ ñ � Ι  Φ Ι Λ Ι Κ � Ι  ∆ Ε Σ Μ � Ι ñ Η  Α Γ Α Π Η

[ 1 2 7 ]

enotita E 0063 4/11/2005 02:06 ÌÌ ™ÂÏ›‰·127



∞¡∆√À∞¡ ¡∆∂ ™∞π¡∆-∂•À¶∂ƒÀ

� µικρ�ς πρ�γκιπας και η αλεπ��

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να καταν�*σ�υν �ι µαθητ!ς την α7#α της 5ιλ#ας και των ανθρ0πινων σ.!σεων
µ!σα απ+ τ� συµ(�λικ+ αυτ+ παραµ�θι.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η σηµασα της πρ�σωπικ�ς επα-�ς µε τ�υς ανθρ)π�υς και τα πρ�γµατα
Τ� «ηµ�ρωµα»: η καλλι�ργεια µιας συναισθηµατικ�ς σ+�σης
Η κ�ινωνικ�π�ηση και η συναισθηµατικ� ωρµανση τ�υ παιδι��
#ι συµ��λισµ� π�υ κρ���νται πσω απ� τ�υς α-ηγηµατικ��ς ρ�λ�υς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� συµ(�λικ+ αυτ+ παραµ�θι γρ&5τηκε τ� 1940 στην Αµερικ*, +π�υ ε#.ε κατα5�-
γει � Ε7υπερ� µετ& την υπ�ταγ* της Γαλλ#ας στη Γερµαν#α. Τ� περιε.+µεν+ τ�υ
απ�τελε# !να µ*νυµα στη δ�κιµα/+µενη πατρ#δα τ�υ, µακρι& απ+ την �π�#α νι0θει
ε7+ριστ�ς και .αµ!ν�ς, +πως � µικρ+ς πρ#γκιπας µακρι& απ+ τ�ν πλαν*τη τ�υ.

Τ+σ� � καθηγητ*ς +σ� και �ι µαθητ!ς γνωρ#/�υν +τι τ� κε#µεν� ε#ναι !να συµ-
(�λικ+ παραµ�θι, µε +λα τα πλε�νεκτ*µατα π�υ αυτ+ συνεπ&γεται για την ανα-
γνωστικ* τ�υς ανταπ+κριση. Τ+σ� �ι παραµυθιακ�# ρ+λ�ι (πρ#γκιπας, τριαντ&5υλ-
λα, αλεπ��) +σ� και �ι συµ(�λισµ�# π�υ αυτ�# υπ�κρ�πτ�υν ((αθµια#α π�ρε#α τ�υ
ανθρ0π�υ πρ�ς τη γν0ση µ!σω της κ�ινωνικ�π�#ησης / µετ&(αση απ+ τ�ν κ+σµ�
τ�υ παιδι�� στην πραγµατικ* /ω*, στις σ.!σεις και στις υπ�.ρε0σεις τ�υ ενηλ#κ�υ)
γ#ν�νται ε�κ�λα καταν�ητ�# ε�κ�λα απ+ τ�υς µαθητ!ς. � καθηγητ*ς καλ+ θα *ταν
να επιµε#νει περισσ+τερ� στη διαδικασ#α τ�υ «ηµερ0µατ�ς», της µ�ησης δηλαδ*
τ+σ� στ�υς καν+νες +σ� και στην �µ�ρ5ι& της κ�ινωνικ*ς /ω*ς, πρ�ετ�ιµ&/�ντας
τ� !δα5�ς για µια .ρ*σιµη ανταλλαγ* απ+ψεων αν&µεσα στ�υς µαθητ!ς, σ.ετικ&
µε τα θ!µατα της 5ιλ#ας, των ανθρ0πινων σ.!σεων, αλλ& και τ�υ σε(ασµ�� της δια-
5�ρετικ+τητας στ� κ�ινωνικ+ µας περι(&λλ�ν.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Τ+λης Νικη5+ρ�υ, «Q/ησα .ρ+νια και δεν !µαθα», Γαλ�"ι� �αθ� σαν αντ��, Ν!α
Π�ρε#α 1999.

<"ησα �ρ	νια, δι��ασα, τα#�δεψα, 	µως π�τ� δεν �µαθα π�ι�ς ε�µαι, τι ε�ναι � δρ	-
µ�ς και π�� �γ�"ει. =σως τα µ�τια µ�υ να θ�µπωσαν ��νη "ω�ς κρυσταλλωµ�να
στις σελ�δες, κ�τω απ’ τ� �ως 	σα κ�ιτ��σα και δεν ��λεπα, εκε�ν�ι π�υ π�λ� αγ�-
πησα, αν�δε�ι σαν εµ�να. <"ησα �ρ	νια και δεν π�ρα απ�ντηση γι’ αυτ	 π�υ
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αστρ��τει µ�σα µ�υ, αυτ	 π�υ µ�υ ’δωσε πν�� και µε σκ�τ�νει. <"ησα �ρ	νια και
δεν �µαθα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια��"ω, τ.. 330, 1994 (γρ&5�υν �ι Ειρ. Παπασπυρ#δ�υ, Π.Α. Σιµ+ν, Α. Μισελ&ν κ.&.).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αντ�υ&ν Ντε Σαιντ-Ε7υπερ�, 3 µικρ	ς πρ�γκιπας, µτ5ρ. Στρατ*ς Τσ#ρκας, Ηριδα-
ν+ς 1983, σ. 68-72.

πµ∞¡ °∫√§

Μαλαισιακ� τραγ��δια

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™   
Να απ�λα�σ�υν �ι µαθητ!ς !να λιτ+ ερωτικ+ π�#ηµα, !7�.� δε#γµα π�ιητικ*ς αλλ&
και µετα5ραστικ*ς τ!.νης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ √√   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ √√
Τ� ασθηµα της γλυκι�ς ψυ+�σωµατικ�ς πρ�σµ�ν�ς τ�υ ερωτικ�� συντρ�-�υ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
�ι µαθητ!ς µπ�ρ��ν &µεσα να απ�λα�σ�υν αυτ+ τ� λεπτα#σθητ� ερωτικ+ π�#ηµα
και, αν !.�υν γνωρ#σει τ� ερωτικ+ συνα#σθηµα, µπ�ρ��ν ε7#σ�υ &µεσα να αισθαν-
θ��ν την ερωτικ* συγκ#νηση, την ψυ.ικ* αναστ&τωση και την ανυπ�µ�νησ#α, π�υ
διακατ!.�υν τ� πρ+σωπ� τ�υ π�ι*µατ�ς λ#γ� πριν απ+ τη συν&ντηση µε την/τ�ν
αγαπηµ!νη/�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Γι&ννης Ρ#τσ�ς, «Φως», Ασκ�σεις (1960). Ανθ�λ�γ�α Γι�ννη Ρ�τσ�υ, επιλ�γ* Dρ�σα
Πρ�κ�π&κη, Κ!δρ�ς 2000, σ. 122.

<να κλαδ�κι µυγδαλι�ς
µπρ�ς στ� παρ�θυρ�,
�να κλαδ�κι µ�να��
σ�υ κρ��ει τ� µισ	 �ωρι	.

3 �ρωτας µε την παλ�µη τ�υ
σ�υ κρ��ει 	λ� τ�ν κ	σµ�.

Μ�νει τ� �ως µ�ν��α.

Η  Α Γ Α Π Η  Γ Ι Α  Τ � Υ Σ  Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π � Υ Σ  Μ Α Σ ñ � Ι  Φ Ι Λ Ι Κ � Ι  ∆ Ε Σ Μ � Ι ñ Η  Α Γ Α Π Η
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™™ ÀÀ °° ∫∫ ƒƒ ππ ™™ ∏∏
Συγκρ#νετε την εκδ*λωση της ερωτικ*ς αγ&πης στα π�ι*µατα τ�υ Γκ�λ και τ�υ
Ρ#τσ�υ. Ανα5ερθε#τε επ#σης στ� ρ+λ� π�υ !.ει η 5�ση στα τρ#α π�ι*µατα.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ι(&ν Γκ�λ, Μαλαισιακ� τραγ��δια, 4, µτ5ρ. Ε.D. Γ�νατ&ς, Στιγµ* 1988, σ. 10.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Σ�νδεση µε την ε-η�ικ� ηλικα και τη σ+�λικ� *ω�
Τα περισσ+τερα κε#µενα της εν+τητας συνδ!�νται µε (ι0µατα και συναισθη-
µατικ!ς καταστ&σεις της ε5η(ικ*ς ηλικ#ας, σε ατ�µικ+ και συλλ�γικ+ επ#πεδ�.
Ε#ναι σκ+πιµ� λ�ιπ+ν να επιλ!7�υµε αρ.ικ& τα �ικε#α αυτ& κε#µενα και στη
συν!.εια να επεκταθ��µε σε ευρ�τερες !νν�ιες και εκδηλ0σεις αγ&πης και
ανθρωπισµ��.

2. Σ�γκριση και ευρ�τερη συ*�τηση
Με α5�ρµ* τ� αντιπ�λεµικ+ κε#µεν� τ�υ Μαγκλ* µπ�ρε# να πρ�κ�ψει ευρ�-
τερ�ς πρ�(ληµατισµ+ς σ.ετικ& µε τ� κ�ινωνικ+ αγαθ+ της ειρ*νης, τα ανθρω-
πιστικ& αισθ*µατα ακ+µα και µ!σα στην αγρι+τητα τ�υ π�λ!µ�υ κ.&.
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∫.¶. ∫∞µ∞º∏™

Θερµ�π�λες

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να π��ηµα τ�υ Κα#$%η, µε επ�κεντρ� τη δια)ρ�νικ*
συµ#�λικ* σηµασ�α π�υ �)�υν �ι «Θερµ�π-λες» για κ$θε $νθρωπ� � �π���ς, παρ$
τις δυσκ�λ�ες, µ�νει πιστ.ς στις α/�ες και υπερασπ�0εται τα ιδανικ$ τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τιµ� σε αυτ	
ς π	υ αγων�στηκαν και π�θαναν ηρωικ�
Τ	 �θ	ς και η υψηλ� συνα�σθηση τ	υ �ρ�	υς
Η σθεναρ� αντ�σταση παρ� την πλ�ρη επ�γνωση για τις µ	ιρα�ες ε�ελ��εις

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
�ι µαθητ�ς γνωρ�0�υν την ιστ�ρικ* σηµασ�α της µ$)ης των Θερµ�πυλ2ν και µπ�-
ρ�-ν να αντιλη%θ�-ν ικαν�π�ιητικ$ τη συν$%εια τ�υ κα#α%ικ�- π�ι*µατ�ς µε τα
αρ)α�α επιγρ$µµατα π�υ τιµ�-ν τ�υς ηρωικ�-ς µα)ητ�ς. Η αν$γνωση τ�υ πρ�τειν.-
µεν�υ παρ$λληλ�υ κειµ�ν�υ δ�νει µια πληρ�στερη εικ.να για αυτ* την πτυ)* της
κα#α%ικ*ς θεµατικ*ς και π��ησης, η �π��α µπ�ρε� να γ�νει αντικε�µεν� σ-ντ�µης
πραγµ$τευσης στην τ$/η (η ειδικ* σ)�ση τ�υ Κα#$%η µε την ιστ�ρ�α), σε συσ)ετισµ.
µε τ� πρ�τειν.µεν� παρ$λληλ� κε�µεν�. � καθηγητ*ς θα πρ�πει να επικεντρ2σει τ�
ενδια%�ρ�ν των µαθητ2ν τ�υ στις υψηλ�ς ηθικ�ς α/�ες π�υ εκ%ρ$0�υν �ι µα)ητ�ς
(«τιµ*», «)ρ��ς», «δ�και�ι κ’ �σ�ι», «γεννα��ι») σε συνδυασµ. µε την ανθρ2πινη %-ση
τ�υς («λ-πη κ’ ευσπλα)ν�α», «αλ*θεια �µιλ�-ντες», «πρ�#λ�π�υν»). �ι απλ�� αυτ��
$νθρωπ�ι, π�υ �)�υν διαπαιδαγωγηθε� µε τα σπαρτιατικ$ ιδε2δη της γενναι.τητας
και της %ιλ�πατρ�ας, αγαπ�-ν τη 0ω* και εµ%�ρ�-νται απ. ανθρ2πινα συναισθ*µα-
τα: γνωρ�0�υν την αλ*θεια, εκτιµ�-ν τις δ-σκ�λες περιστ$σεις και πρ�#λ�π�υν την
�κ#αση της $νισης µ$)ης. Με πλ*ρη επ�γνωση επιλ�γ�υν να θυσιαστ�-ν ταυτ�0�ντας
στ� ε/*ς τ� .ν�µ$ τ�υς µε τη συµ#�λικ* σηµασ�α π�υ δηλ2νει � τ.π�ς «Θερµ�π-λες»
για .λ�υς τ�υς ανθρ2π�υς π�υ µ�ν�υν πιστ�� στις α/�ες τ�υς και, παρ$ τα εµπ.δια
και την πρ�δ�σ�α, επιµ�ν�υν να αγων�0�νται για να τις δια%υλ$/�υν.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κ.Π. Κα#$%ης, «Υπ�ρ της Α)αϊκ*ς Συµπ�λιτε�ας π�λεµ*σαντες» (1922), Π�ι�µατα,
τ.µ. 2, <καρ�ς 198315 σ. 31.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆$λλας Γι$ννης, Κα�	
ης και ιστ�ρ�α, Ερµ*ς 1986.
Σα##�δης Γ.Π., Μικρ	 κα�α
ικ	, τ.µ. 1, Ερµ*ς 1985.
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¶¶ ∏∏ °° HH
Κ.Π. Κα#$%ης, «Θερµ�π-λες», Π�ι�µατα, τ.µ. 1, <καρ�ς 198315, σ. 103.

∂§§∏ ∞§∂•π√À

	µως � µπαµπ�ς δεν ερ��ταν 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να ευαισθητ�π�ιηθ�-ν �ι µαθητ�ς για τα πρ�#λ*µατα της %τ2)ειας και της στ�ρη-
σης π�υ αντιµετ2πι0αν και αντιµετωπ�0�υν κ$π�ι�ι συν$νθρωπ�� µας. Να εκτιµ*-
σ�υν την ψυ)ικ* δ-ναµη των ανθρ2πων π�υ υπ�µ�ν�υν, )ωρ�ς να λυγ�0�υν µπρ�-
στ$ στις δυσκ�λ�ες τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µ	ν	γ	νεϊκ� 	ικ	γ�νεια και 	ι δ
σκ	λες συνθ�κες της µεταπ	λεµικ�ς
επ	��ς
Τ	 πρ��ληµα της επι��ωσης
Παιδικ� αθω�τητα και σκληρ� πραγµατικ�τητα 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι*γηµα �)ει γρα%τε� στα 1954 και σκιαγρα%ε� τις �δυνηρ�ς συν�πειες τ�υ Εµ%υ-
λ��υ στην καθηµεριν* �ικ�γενειακ* 0ω*. Η µ$να τ�υ διηγ*µατ�ς παλε-ει µ.νη της
για να επι#ι2σει µε τα δυ� µικρ$ παιδι$ της, καθ2ς � $ντρας της ε�ναι ε/.ριστ�ς. Η
$θλια �ικ�ν�µικ* της κατ$σταση πα�ρνει τραγικ�ς διαστ$σεις .ταν %τ$ν�υν �ι γι�ρ-
τ�ς των Eριστ�υγ�ννων. Στ� #αρ- κλ�µα της στ�ρησης και στ�ν υπερ$νθρωπ�
αγ2να της να αντεπε/�λθει στις δυσκ�λ�ες πρ�στ�θενται �ι ανικαν�π��ητες επιθυ-
µ�ες των παιδι2ν για )αρ$ και παι)ν�δι. Τα παιδι$, ακ.µα και σε συνθ*κες δυσ#$-
στακτες για τ�υς µεγ$λ�υς, διατηρ�-ν µια αισι.δ�/η και )αρ�-µενη δι$θεση, η
�π��α στ� δι*γηµα εκ%ρ$0εται µε την επιθυµ�α τ�υς να απ�κτ*σ�υν τ� π�λυπ.θη-
τ� παι)ν�δι της #ιτρ�νας, τ� τρεν$κι. Η συγγρα%�ας αναπαρ$γει τις εικ.νες απ. τ�
παραµ-θι τ�υ Fντερσεν «Τ� κ�ριτσ$κι µε τα σπ�ρτα», )ωρ�ς #�#αια τ� τραγικ. τ�λ�ς
εκε�ν�υ. Απλ2ς τ� .νειρ� των παιδι2ν για µια )αρ�-µενη 0ω* ταυτ�0εται µε τα
εκθ�µατα της λαµπερ*ς #ιτρ�νας. �ι µαθητ�ς µπ�ρ�-ν να σ)�λι$σ�υν την ωριµ.τη-
τα π�υ δε�)ν�υν �ι δι$λ�γ�ι των παιδι2ν, η �π��α δικαι�λ�γε�ται µεν απ. τις σκλη-
ρ�ς εµπειρ�ες π�υ �)�υν #ι2σει, αλλ$ πρ�κ-πτει και απ. την πρ.θεση της συγγρα-
%�α Gλλης Αλε/��υ να συγκιν*σει και να θ�/ει σ-γ)ρ�ν$ της κ�ινωνικ$ πρ�#λ*µα-
τα. Ας µην /ε)ν$µε .τι και η �δια π�ρασε µεγ$λ� µ�ρ�ς της 0ω*ς της εκπατρισµ�νη
στη Ρ�υµαν�α (1949-1962). Καλ. ε�ναι επ�σης να επισηµανθε� .τι η %ρ$ση «� µπα-
µπ$ς δεν ερ).ταν» (και �ι λ�ιπ�ς συνα%ε�ς εκ%ρ$σεις) λειτ�υργε� ως α%ηγηµατικ.

Η  Β Ι � Π Α Λ Η ñ Τ �  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ �  Π Ν Ε Υ Μ Α  Τ � Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Υ
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µ�τ�#� (leitmotiv) π�υ πρ�ωθε� τη δρ$ση και δηµι�υργε� δραµατικ* �νταση στην
α%*γηση. Ως πρ�ς τη µ�ρ%*, µπ�ρε� να επισηµανθε� η )ρ*ση τ�υ διαλ.γ�υ, π�υ δ�νει
θεατρικ* δι$σταση στην α%*γηση και πρ�#$λλει τ�υς )αρακτ*ρες αν$γλυ%�υς και
%υσικ�-ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Αλ�/ανδρ�ς Παπαδιαµ$ντης, «Πατ�ρα στ� σπ�τι!», �παντα, τ.µ. 3, ∆.µ�ς 1984, σ.
89-94.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™   
1. Συνε)�στε τ� δι*γηµα * γρ$ψτε �να $λλ�, περιγρ$%�ντας τα επ.µενα Eριστ�--

γεννα των παιδι2ν, π�υ τα περν�-ν µα0� µε τ�ν πατ�ρα τ�υς. ∆2στε τ�ν τ�τλ�
«� µπαµπ$ς *ρθε!».

2. ∆ε�τε την κινηµατ�γρα%ικ* ταιν�α τ�υ Εµ�ρ Κ�υστ�υρ�τσα � µπαµπ	ς λε�πει
τα��δι για δ�υλει�ς.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αλε/��υ Gλλη, Μελετ�µατα, επιµ�λεια Θ. Πυλαριν.ς, Βι#λι�θ*κη Τρ$πε0ας Αττι-

κ*ς 2003.
Παναγιωτ.π�υλ�ς Ι.Μ., Τα πρ�σωπα και τα κε�µενα, Αετ.ς 1943, σ. 136-143.
Παπαγεωργ��υ Κ2στας, Η µεσ�π�λεµικ� πε"�γρα
�α, τ.µ. 2, Σ�κ.λης 1996, σ.

168-217.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Gλλη Αλε/��υ (1894-1988), «Mµως � µπαµπ$ς δεν ερ).ταν», Πρ�σ�#� συν	νθρω-
π�ι (1978), Καστανι2της 19883, σ. 95-100.

¢∏ª∏∆ƒ∞ Ã. Ãƒπ™∆√¢√À§√À

Για �να παιδ� π�υ κ�ιµ�ται

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ρθ�υν σε επα%* �ι µαθητ�ς µε �να κε�µεν� π�υ ανα%�ρεται στη σ-γ)ρ�ν* µας
πραγµατικ.τητα και �)ει ως επ�κεντρ� τις σκληρ�ς συνθ*κες 0ω*ς και τ�ν καθηµε-
ριν. αγ2να π�υ δ�νει �νας µικρ.ς µεταν$στης για να επι#ι2σει.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
" καθηµεριν�ς αγ#νας για επι��ωση
Η �ενιτι�, η 	ρ$�νια και η κ	ινωνικ� περιθωρι	π	�ηση τ	υ µικρ	
 παιδι	
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
� τ�τλ�ς «Για �να παιδ� π�υ κ�ιµ$ται» δε µας πρ�ϊδε$0ει αρ)ικ$ για τ� θ�µα τ�υ
π�ι*µατ�ς. � τ�τλ�ς λειτ�υργε� κ$πως παραπλανητικ$ (θα  τα�ρια0ε �σως σε ναν�--
ρισµα * σε �να λυρικ. π��ηµα), εν2 �)ει στην πραγµατικ.τητα κυρι�λεκτικ* σηµα-
σ�α: .λη η π�ιητικ* περιγρα%* µ�ι$0ει να παραστ�κει, σιωπηλ$ αλλ$ στ�ργικ$, τη
µ�να)ικ* ν-)τα και τ�ν -πν� τ�υ παιδι�- στ� µη)αν�στ$σι� τ�υ εργ�στασ��υ. Τ�
µικρ. παιδ� π�υ .λη τη µ�ρα «δ�υλε-ει στα %αν$ρια» ε�ναι, δυστυ)2ς, µια εικ.να
της σ-γ)ρ�νης πραγµατικ.τητας. Τα α�τια τ�υ δυσ$ρεστ�υ αυτ�- %αιν�µ�ν�υ ε�ναι
π�λλ$ και συνδ��νται κυρ�ως µε την �ικ�ν�µικ* εκµετ$λλευση ασθεν2ν κ�ινωνι-
κ2ν �µ$δων, .πως �ι αν*λικ�ι και �ι µεταν$στες * τ� )αµηλ. #ι�τικ. επ�πεδ� �ρι-
σµ�νων µει�ν�τ*των, .πως �ι τσιγγ$ν�ι. Τ� παιδ�, σ-µ%ωνα µε τα στ�ι)ε�α τ�υ π�ι*-
µατ�ς, αν*κει στην κατηγ�ρ�α των µεταναστ2ν και εµ%αν�0εται εντελ2ς «/ερι0ω-
µ�ν�» απ. τ�ν τ.π� και τ�υς �ικε��υς τ�υ, πλ*ρως απ�γυµνωµ�ν� απ. κ$θε
ανθρ2πινη παρ�υσ�α και συναισθηµατικ* κ$λυψη. Η µ�να)ικ* µ�ρ%* τ�υ, αν$µε-
σα στα )ιλι$δες αυτ�κ�νητα και την κ�νηση της λεω%.ρ�υ, στηρ�0εται µ.ν� στ�
�νστικτ� της αυτ�συντ*ρησης και στη #ι�π$λη για την ε/ασ%$λιση τ�υ επι�-σι�υ
και των απαιτ�-µενων )ρηµ$των για τη νυ)τεριν* τ�υ στ�γαση στ� εργ�στ$σι�,
συντρ�%ι$ µε τις αναθυµι$σεις τ�υ ατµ�- των µη)αν2ν.

Τ� π��ηµα �ργαν2νεται σε δ-� α%ηγηµατικ�-ς )ρ.ν�υς (παρ.ν-παρελθ.ν), �ι
�π���ι, αν και δια%�ρ�υν σηµαντικ$ µετα/- τ�υς, �)�υν σ)εδ.ν κ�ιν�ς επιπτ2σεις
στη στερηµ�νη 0ω* τ�υ παιδι�-, η κατ$σταση τ�υ �π���υ %α�νεται .τι διαρκ2ς )ει-
ρ�τερε-ει καθ2ς η �ικ�γ�νει$ τ�υ πιθαν.ν απ�ρ%αν�0εται. Στ� µεγαλ-τερ� µ�ρ�ς
τ�υ τ� π��ηµα ανα%�ρεται στ� παρ.ν τ�υ µικρ�- #ι�παλαιστ*, π�υ εκτυλ�σσεται
καθηµεριν$ σε µια λεω%.ρ� µεγ$λης ελληνικ*ς π.λης: καθαρ�0ει τα τ0$µια των αυτ�-
κιν*των για να ε/ασ%αλ�σει µερικ$ κ�ρµατα, εισπρ$ττει .µως και την «ε-λ�γη αγα-
ν$κτηση» των �δηγ2ν. Η υπ.µνηση τ�υ παρελθ.ντ�ς δεν πα-ει να υπ$ρ)ει στ�
παρ.ν, ακ.µα και στα /�να ρ�-)α π�υ %�ρ$ει τ� παιδ�: /εκ�υρ$0εται σκεπασµ�ν�ς
µε τ� παλτ. τ�υ αδερ%�- τ�υ * θυµ$ται τ� γυναικε�� µαντ�λι µε τ� �π��� τ�ν πρ�-
στ$τευε η µ$να τ�υ, για να µην κρυ�λ�γ*σει. Τ� παρελθ.ν τ�υ .µως κυρ�ως συνδ�ε-
ται µε τη µακριν* µν*µη (.)ι τη ν�σταλγ�α) τ�υ τ.π�υ τ�υ και τις πρ2τες ενθυµ*σεις
της ελληνικ*ς γλ2σσας, �ι �π��ες πρ�%αν2ς �%ε�λ�νται στην ελληνικ* ρ�0α τ�υ απ.
τα ρωσικ$ παρ$λια τ�υ Ε-/ειν�υ Π.ντ�υ. Τ� $λλ�τε και τ� τ2ρα µ�ιρα�α λειτ�υρ-
γ�-ν συγκριτικ$ και η π�ι*τρια επιλ�γει να τα συνδ�σει ειδικ.τερα µε την α�σθηση
της ελληνικ*ς γλ2σσας: η ελληνικ* λαλι$ της διασπ�ρ$ς, π�υ πρωτ�$κ�υσε τ� παιδ�
απ. τ�ν (στερηµ�ν� επ�σης) δ$σκαλ. τ�υ, απ�)ει τ.σ� π�λ- απ. τ� γλωσσικ. �νδαλ-
µα τ�υ �δυσσ�α Ελ-τη («σαν #.τσαλα γυαλιστερ$ µεγ$λης θ$λασσας») και την
π�λιτισµικ* επι#�λ* της κ�ιν*ς ελληνικ*ς, π�υ πρ�2θησε ως τα #$θη της Ασ�ας �
Μ�γας Αλ�/ανδρ�ς. Η παιδικ* �πτασ�α της ελληνικ*ς γλ2σσας και µητρ.π�λης
συντρ�#εται καθηµεριν$ µες στη σκληρ* πραγµατικ.τητα της #ι�π$λης, της κ�ινωνι-
κ*ς απ�/�νωσης και της περιθωρι�π��ησ*ς τ�υ.

Η  Β Ι � Π Α Λ Η ñ Τ �  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ �  Π Ν Ε Υ Μ Α  Τ � Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Υ
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Σωτ*ρης ∆ηµητρ��υ, «Σαν τα )ελιδ.νια, λ�λε µ�υ», Η 
λ��α τ�υ λαιµ�%, Πατ$κης
1998.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Τα στατιστικ$ στ�ι)ε�α δε�)ν�υν .τι π�λλ$ παιδι$ της ηλικ�ας σας (16%) .)ι µ.ν�

δεν απ�λαµ#$ν�υν τα αγαθ$ της παιδε�ας, αλλ$ ε�ναι αναγκασµ�να να 0�υν κ$τω
απ. δ-σκ�λες συνθ*κες. Σε π�ιες κ�ινωνικ�ς �µ$δες πιστε-ετε .τι εµ%αν�0�νται
εντ�ν.τερα αυτ$ τα πρ�#λ*µατα και γιατ�;

2. �ργαν2στε µια �ρευνα για τις διαστ$σεις π�υ �)ει σ*µερα αυτ. τ� πρ.#ληµα
στην περι�)* σας, µε στ.)� να καταγρ$ψετε τ� π�σ�στ. των παιδι2ν π�υ #ι�-
παλε-�υν, αλλ$ και να πρ�τε�νετε τρ.π�υς αντιµετ2πισης τ�υ πρ�#λ*µατ�ς.

3. ∆ια#$στε συγκριτικ$ τα διηγ*µατα τ�υ Τ. Καλ�-τσα («Πρ�#λ*µατα της σ-γ)ρ�-
νης 0ω*ς») και τ�υ Σ. ∆ηµητρ��υ, µε σκ�π. να ε/ετ$σετε π2ς παρ�υσι$0εται η
δ-σκ�λη 0ω* των παιδι2ν σε κ$θε κε�µεν�.

4. Α/ι�π�ι*στε τ� υλικ. τ�υ #ι#λ��υ Ε 
�λε. Ε��µ�λ�γ�σεις παιδι'ν π�υ "�υν στην Ελ-
λ	δα ως µεταν	στες, πρ�σ
υγες � παλινν�στ�%ντες, Κ�δρ�ς 2004, µε π�λλ�-ς επι-
κ�ινωνιακ�-ς τρ.π�υς (µαρτυρ�α, σ-γκριση κ.$.) στη διδασκαλ�α τ�υ π�ι*µατ�ς.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆*µητρα E. Eριστ�δ�-λ�υ (1953), «Για �να παιδ� π�υ κ�ιµ$ται», Τ� κυπαρ�σσι των
εργατικ'ν, Καστανι2της 1995.

∞¡ø¡Àª√™

Τ� τραγ��δι τ�υ Γιανγκ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Τ� π��ηµα αναδεικν-ει τ� α�σθηµα ανε/αρτησ�ας π�υ απ�κτ$ � εργα0.µεν�ς µ�σα
απ. τη δ�υλει$ τ�υ.

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ� αν2νυµ� αυτ. π��ηµα α/�0ει να πρ�σε)τε� η $µεση σ)�ση τ�υ ανθρ2π�υ π�υ
εργ$0εται )ειρωνακτικ$ µε τη γη και τ� πρ�ϊ.ν της εργασ�ας τ�υ. Η σ)�ση αυτ*
)αρακτ*ρι0ε κυρ�ως την παραδ�σιακ* κ�ινων�α, εν2 τη σηµεριν* επ�)* �)ει ελα)ι-
στ�π�ιηθε� * σ)εδ.ν εκλε�ψει. � καθηγητ*ς µπ�ρε� να συ0ητ*σει µε τ�υς µαθητ�ς
τις θετικ�ς και τις αρνητικ�ς συν�πειες της στεν*ς ε/$ρτησης τ�υ ανθρ2π�υ απ. τη
%-ση, επιµ�ν�ντας περισσ.τερ� στην ειδικ* σ)�ση π�υ διαµ�ρ%2νει � $νθρωπ�ς µε
τ� πρ�ϊ.ν της εργασ�ας τ�υ και στην ψυ)ικ* ικαν�π��ηση π�υ αντλε� απ. αυτ.. �
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Κιν�0�ς γεωργ.ς, αν και εργ$0εται .λη την ηµ�ρα, %α�νεται να �)ει µεγ$λα απ�θ�-
µατα σωµατικ*ς δ-ναµης και ψυ)ικ*ς υγε�ας. Νι2θει αυτ�δ-ναµ�ς )$ρη στην
εργασ�α τ�υ και καµαρ2νει για την ελευθερ�α και την ανε/αρτησ�α π�υ, κατ$ την
$π�ψ* τ�υ και αν$λ�γα µε την ιστ�ρικ* συγκυρ�α, απ�λαµ#$νει, αψη%2ντας τη
δ-ναµη τ�υ µεγ$λ�υ αυτ�κρ$τ�ρα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Σκαρτσ*ς Σ.Λ., Κιν�"�ι π�ιητ�ς, Καστανι2της 1990.
Τσακνι$ Αµαλ�α, Κιν�"ικη π��ηση, Πλ�θρ�ν 1982.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αν2νυµ�ς, «Τ� τραγ�-δι τ�υ Γιανγκ», µτ%ρ. Κ. Β$ρναλης, Κιν�"ικα τραγ�%δια,
Λωτ.ς 1992, σ. 27.

Η  Β Ι � Π Α Λ Η ñ Τ �  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ �  Π Ν Ε Υ Μ Α  Τ � Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π � Υ
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¢π√¡À™∏™ ™∞µµ√¶√À§√™

Τι �παι�α στ	 Λα�ρι	

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να τραγ�!δι µε σ!γ$ρ�ν� κ�ινωνικ& πρ�(ληµατισµ&. Να
σ$�λι*σ�υν τ� περιε$&µεν& τ�υ αλλ* και τη σ$�ση τ�υ καλλιτ�$νη µε τ� κ�ιν& τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η υπ��αθµισµ
νη περι��� τ�υ Λαυρ��υ
Η ευθ�νη τ�υ καλλιτ
�νη απ
ναντι στα κ�ινωνικ� πρ��λ�µατα
Η αµ��ανη σιωπ� τ�υ τραγ�υδ�π�ι��

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� κε�µεν� αυτ& αναδεικν!ει *µεσα τ�υς εκπαιδευτικ�!ς στ&$�υς τ&σ� της απ�λαυ-
στικ+ς διδασκαλ�ας στ� µ*θηµα της λ�γ�τε$ν�ας &σ� και της κ�ινωνικ+ς ευαισθητ�-
π��ησης και συναισθηµατικ+ς συµµετ�$+ς των µαθητ,ν. Επιλ�γ�ντας να µην �ν�-
µ*σει �!τε να ανα0ερθε� ειδικ* στα δι*0�ρα πρ�(λ+µατα π�υ θ�γει, τ� τραγ�!δι
τ�υ Σα((&π�υλ�υ πρ�σ0�ρεται για ελε!θερη πραγµ*τευση και ενεργ�π��ηση των
µαθητ,ν, �ι �π���ι πρ�σδ�κ�!µε &τι, 2εκιν,ντας απ& τη διαθεµατικ+ δραστηρι&τη-
τα, θα εντ�π�σ�υν ε!κ�λα τ&σ� τα πρ�(λ+µατα των κατ��κων τ�υ Λαυρ��υ (υπ�-
(αθµισµ�νη π&λη, αυ2ηµ�νη ανεργ�α κ.*.) &σ� και την αµ+$ανη σιωπ+, αλλ* και τ�
α�σθηµα κ�ινωνικ+ς συνεν�$+ς π�υ εκ0ρ*5ει � Σα((&π�υλ�ς. Μπ�ρε� επ�σης να
σ$�λιαστε� � δια0�ρετικ&ς τρ&π�ς π�υ αντιλαµ(*ν�νται + αντιµετωπ�5�υν τα πρ�-
(λ+µατα τα παιδι* και �ι µεγ*λ�ι. � 0&(�ς π�υ νι,θ�υν �ι µεγ*λ�ι ε2αιτ�ας της επ�-
γνωσης των πρ�(ληµ*των ε�ναι �ρατ&ς, αλλ* δεν µπ�ρε� να δικαι�λ�γηθε� πλ+ρως
µπρ�στ* στα ερευνητικ* (λ�µµατα των παιδι,ν. �ι µεγ*λ�ι αισθ*ν�νται &τι 5�υν
«µ�σα σε �να &νειρ� π�υ τρ�5ει», νι,θ�υν δηλαδ+ να τ�υς (αρα�νει τ&σ� τ� συλλ�-
γικ& α�σθηµα ανασ0*λειας &σ� και �ι πρ�σωπικ�ς τ�υς ευθ!νες απ�ναντι στ�υς νε&-
τερ�υς π�υ ε2αρτ,νται απ& αυτ�!ς και, µε την !παρ2+ τ�υς, �ρ�5�υν τ� $ρ&ν�
δικαι,ν�ντας τ� (αθ!τερ� ν&ηµα της 5ω+ς («� $ρ&ν�ς � αληθιν&ς»).

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Μαν&λης Αναγνωστ*κης, «Στ� παιδ� µ�υ», στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Καρ*µπελας ∆ηµ+τρης, ∆ι�ν�σης Σα���π�υλ�ς, Μετα�$µι� 2003.
Σα���π�υλ�ς, ∆�κα �ρ�νια κ�µµ�τια [Συνεντε!2εις], Κακ�υλ�δης 1982.
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∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
∆ε�τε τ� ντ�κιµαντ�ρ Αγ�λαστ�ς π�τρα (2001) τ�υ Φ�λιππ�υ Κ�υτσαυτ+, τ� �π���
παρακ�λ�υθε� τ�ν αστικ& και κ�ινωνικ& µετασ$ηµατισµ& της Ελευσ�νας και συ5ητ+-
στε για τις υπ�(αθµισµ�νες περι�$�ς και τις δυνατ&τητες �ικ�ν�µικ+ς αν*πτυ2ης και
κ�ινωνικ+ς τ�υς αν*δει2ης.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆. Σα((&π�υλ�ς (1944), Η σ��µα, 1963-2003, Ιαν&ς 2003, σ. 245.

ª∞ƒπ∞ π√ƒ¢∞¡π¢√À

Στην επ	�� τ	υ τσιµ�ντ	υ και της π	λυκατ	ικ�ας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να απ�λα!σ�υν �ι µαθητ�ς την *µεση και 5ωνταν+ γρα0+ της Ι�ρδαν�δ�υ, η �π��α
αναπαριστ* εδ, πρ�(λ+µατα τ�υ αστικ�! τρ&π�υ 5ω+ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Η �ω�, �ι �νθρωπ�ι και τα διαµερ�σµατα σε µια σ�γ�ρ�νη τσιµεντ��π�λη
Πρ��λ�µατα απ� τη συγκατ��κηση π�λλ�ν �ικ�γενει�ν στις σ�γ�ρ�νες π�λυ-
κατ�ικ�ες 
Εργα��µενες µητ
ρες µε παιδι�. "ι δυσκ�λ�ες στην ανατρ�#� και στη διαπαι-
δαγ�γηση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� απ&σπασµα πρ��ρ$εται απ& τ� µυθιστ&ρηµα Η αυλ� µας της Ι�ρδαν�δ�υ, στ�
�π��� η συγγρα0�ας περιγρ*0ει σκην�ς απ& τη 5ω+ στη σ!γ$ρ�νη τσιµεντ�!π�λη.
Τ� κε�µεν� ε�ναι απ�λ!τως πρ�σπελ*σιµ� απ& τ�υς µαθητ�ς, δεν παρ�υσι*5ει ν�η-
µατικ�ς δυσκ�λ�ες και πρ�σ0�ρεται ιδια�τερα για ελε!θερη συ5+τηση µ�σα στην
τ*2η, η �π��α µπ�ρε� να εστιαστε� στα παρακ*τω θ�µατα: κατασκευ+ των διαµερι-
σµ*των και �µ�ι&µ�ρ0�ς τρ&π�ς 5ω+ς των εν��κωνC �ι κ*τ�ικ�ι, και κυρ�ως η ν�ι-
κ�κυρ*, �$ασε τ� δικα�ωµα να δηµι�υργ+σει τη γωνι* της (α2�5ει να σ$�λιαστε� &τι
η Ι�ρδαν�δ�υ πρ��ρ$εται απ& την Κωνσταντιν�!π�λη, &π�υ η ν�ικ�κυρ* τ�υ σπιτι�!
ε�ναι η αδια0ιλ�ν�κητη «(ασ�λισσα» τ�υ ��κ�υ της). Αυτ+ η ισ�πεδωτικ+ �µ�ι�µ�ρ-
0�α, σε συνδυασµ& και µε τ� 0&(�, π�υ εµπν�ει η ανωνυµ�α της συγκατ��κησης στην
π�λυκατ�ικ�α, �δηγ�!ν τ�υς ανθρ,π�υς στην απ�2�νωση και στην εσωστρ�0εια.
�ι Dλληνες «�$ασαν τη ρωµι�σ!νη τ�υς», δηλαδ+ τις παραδ�σιακ�ς αρετ�ς της
0ιλ�ας, της 0ιλ�2εν�ας, της ευγ�νειας, της αλληλεγγ!ης. Η Ι�ρδαν�δ�υ ανα0�ρεται
κυρ�ως σε µερικ* $αρακτηριστικ* πρ�(λ+µατα της 5ω+ς στις π�λυκατ�ικ�ες, &πως
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η εν&$ληση απ& τ�υς θ�ρ!(�υς και τις συ5ητ+σεις στα διπλαν* διαµερ�σµατα. Η
πρ�σωπικ+ 5ω+ των εν��κων συ$ν* απασ$�λε� και τ� γε�τ�να, � �π���ς κατ*
κ*π�ι� τρ&π� παρακ�λ�υθε� + συµπ*σ$ει *θελ* τ�υ. Στ� τελευτα�� µ�ρ�ς τ�υ απ�-
σπ*σµατ�ς η α0ηγ+τρια ανα0�ρεται στ� διπλαν& διαµ�ρισµα, &π�υ 5ει �να εργα-
5&µεν� 5ευγ*ρι µε τη µικρ+ τ�υ κ&ρη. Η υστερικ+ συµπερι0�ρ* της µητ�ρας και �ι
νευρικ�ς αντιδρ*σεις τ�υ παιδι�! πρ�(ληµατ�5�υν �ντ�να την α0ηγ+τρια, η �π��α
παρεµ(α�νει δυναµικ* για να πρ�στατ�ψει τ� παιδ� απ& τη (ιαι&τητα της µητ�ρας.
Η 0ρ*ση «�$�υν την α2ι�πρ�πει* τ�υς και τα παιδι*» συν�ψ�5ει τις θ�σεις της Ι�ρ-
δαν�δ�υ για τα δικαι,µατα και τη διαπαιδαγ,γηση των παιδι,ν. Ως πρ�ς τη
µ�ρ0+, µπ�ρε� να επισηµανθε� η εναλλαγ+ α0ηγηµατικ,ν και διαλ�γικ,ν µερ,ν, η
αµεσ&τητα τ�υ πρ�0�ρικ�! λ&γ�υ και η $ρ+ση καθηµεριν�! λε2ιλ�γ��υ. Η παρ*-
γρα0�ς π�υ αρ$�5ει µε τη 0ρ*ση «Αλλ*5�υν �ι καιρ��, αλλ*5�υν και �ι *νθρωπ�ι»,
πρ�σ0�ρεται ιδια�τερα για να καταν�+σ�υν �ι µαθητ�ς τη δ�µ+ της παραγρ*0�υ
(θεµατικ+ πρ&ταση – σ$&λια – κατακλε�δα).

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Αν 5ε�τε σε π�λυκατ�ικ�α, π*ρτε συν�ντευ2η απ& τ�υς εν��κ�υς, για να καταγρ*-
ψετε τα πρ�(λ+µατα π�υ πρ�κ!πτ�υν απ& τη συγκατ��κηση π�λλ,ν �ικ�γενει,ν.
Αν µ�νετε σε µ�ν�κατ�ικ�α, γρ*ψτε π�ια πλε�νεκτ+µατα αλλ* και π�ια µει�νεκτ+-
µατα �$ει η �λλειψη συγκατ��κων.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Ν�κ�ς �υλιαρ*ς, «�ι 0�λ�ι µ�υ στην π&λη», Στ� σπ�τι τ�υ ε�θρ�� µ�υ, Νε0�λη
1995, σ. 65-68.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Α0ρ�υδ*κης Gγγελ�ς, Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα��α, τ&µ. 4, Σ�κ&λης 1996, σ. 82-125.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μαρ�α Ι�ρδαν�δ�υ (1897-1988), Η αυλ� µας (1981), Βι(λι�πωλε��ν της Εστ�ας
200318, σ. 11-15.

ª∂¡∏™ ∫√Àª∞¡∆∞ƒ∂∞™

Γρα�ε�	ν ευρ�σεως εργασ�ας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα0+ µε κα�ρια κ�ινωνικ* πρ�(λ+µατα: τη δυσκ�λ�α π�υ
�$�υν �ι ν��ι να (ρ�υν εργασ�α, την ανεργ�α και την αδυναµ�α πλ+ρ�υς κ�ινωνικ+ς
�ντα2ης.
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η αν�γκη των ν
ων να �ρ�υν εργασ�α και να πετ���υν πλ�ρη κ�ινωνικ� 
ντα+η
" απρ�σωπ�ς �αρακτ�ρας της υπαλληλικ�ς �ω�ς
Πρ��λ�µατα πρ�σαρµ�γ�ς, απ�#υγ� των κ�ινωνικ�ν συµ��σεων και αυθ�ρ-
µητες νεανικ
ς αντιδρ�σεις

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Απ& τ�υς αντιπρ�σωπευτικ&τερ�υς πε5�γρ*0�υς της δε!τερης µεταπ�λεµικ+ς
γενι*ς, � Μ�νης Κ�υµανταρ�ας εισ+γαγε µια ενδια0�ρ�υσα ρεαλιστικ+ �πτικ+, µε
αντικε�µεν� την τρ�$�υσα κ�ινωνικ+ 5ω+ και τα πρ�(λ+µατα π�υ αντιµετ,πι5αν �ι
ν��ι της επ�$+ς τ�υ. Η πρ,τη συλλ�γ+ διηγηµ*των τ�υ Τα µη�αν�κια επικεντρ,-
νεται στις αρνητικ�ς συνθ+κες 5ω+ς και στα, κ�ινωνικ* και ιδε�λ�γικ*, αδι�2�δα
των ν�ων στην Αθ+να της δεκαετ�ας τ�υ 1950. Τα αδι�2�δα αυτ* �δηγ�!ν τις περισ-
σ&τερες 0�ρ�ς τ�υς +ρω�ς τ�υ σε κ�ινωνικ+ απ�µ&νωση, υπαρ2ιακ+ απ�2�νωση,
παθητικ&τητα και ε2*ρτηση απ& τις µη$αν�ς. Στ� απ&σπασµα � Αναστ*σης 2υπν*
µε ασυν+θιστα καλ+ δι*θεση και απ�0ασιστικ&τητα. D$ει απ�0ασ�σει να δ�υλ�ψει
και να αναλ*(ει ενεργ& κ�ινωνικ& ρ&λ�. Jπως και τα περισσ&τερα λ�γ�τε$νικ*
πρ&σωπα τ�υ Κ�υµανταρ�α, � Αναστ*σης ε�ναι �νας ν��ς π�υ πρ��ρ$εται απ& τα
λαϊκ* κ�ινωνικ* στρ,µατα της π&λης, � �π���ς, σε κ*π�ια 0*ση της 5ω+ς τ�υ, πρ�-
σπαθε� να εναρµ�νιστε� µε τ�ν αστικ& τρ&π� 5ω+ς. Η ατµ&σ0αιρα &µως στ� Γρα-
0ε�� Ευρ�σεως Εργασ�ας, &π�υ απευθ!νθηκε � Αναστ*σης, ε�ναι πνιγηρ+ και απ�-
καρδιωτικ+. Τ&σ� τα αντικειµενικ* πρ�(λ+µατα της επ�$+ς, η �ικ�ν�µικ+ κα$ε2�α
και η αυ2ηµ�νη ανεργ�α, π�υ ,θησε π�λλ�!ς ν��υς στη µεταν*στευση, &σ� και η
δυσ*ρεστη αντιµετ,πιση της υπαλλ+λ�υ, δηµι�υργ�!ν ασ0υκτικ& κλ�ι& γ!ρω απ&
τ� ν��, � �π���ς καταλαµ(*νεται απ& πανικ& και αντιδρ* σπασµωδικ*, εγκαταλε�-
π�ντας αµ�σως τ� γρα0ε�� µ�σω τ�υ �π���υ π�στευε &τι θα ε2ασ0*λι5ε εργασ�α και
θα (ελτ�ωνε την κ�ινωνικ+ θ�ση τ�υ.

Στην πρ�σ�γγιση αυτ�! τ�υ κειµ�ν�υ θα πρ�πει να δ�θ�!ν στ�υς µαθητ�ς τα
κατ*λληλα ερεθ�σµατα ,στε να πρ�(ληµατιστ�!ν γ!ρω απ& την ψυ$�λ�γ�α και την
κ�ινωνικ+ στ*ση τ�υ Αναστ*ση, µε σκ�π& α0εν&ς να αντιλη0θ�!ν τη δ!σκ�λη
θ�ση στην �π��α (ρ�θηκε και α0ετ�ρ�υ να πρ�τε�ν�υν *λλ�υς τρ&π�υς αντιµετ,-
πισης, π�ραν της παθητικ&τητας και της *ρνησης, στ� κ�ινωνικ& πρ&(ληµα της
ανεργ�ας, π�υ απασ$�λε� �ντ�να και τη δικ+ µας επ�$+. � καθηγητ+ς θα πρ�πει επ�-
σης να σ$�λι*σει αρκετ* στ�ι$ε�α της θεµατικ+ς και της λ�γ�τε$νικ+ς γρα0+ς π�υ
εισ*γει � Κ�υµανταρ�ας: την εικ&να των ν�ων, τ� αστικ& περι(*λλ�ν, τη ρεαλιστι-
κ+, µε µεγ*λ� (αθµ& πρ�0�ρικ&τητας, γλ,σσα. Τ� κε�µεν� εµπλ�υτ�5εται επ�σης µε
παρ�µ�ι,σεις π�υ αντλ�!νται κατ* κ!ρι� λ&γ� απ& την αστικ+ καθηµεριν&τητα
της µεταπ�λεµικ+ς επ�$+ς, &πως π.$. η µ�ντερνιστικ+ εικ&να των «σκ�υπιδι*ρηδων
αγγ�λων» π�υ δρ�σ�5�υν τ� πρ&σωπ� της π�λιτε�ας.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Σ$�λι*στε τ� περιστατικ& µε τ� παιδ� και τ�ν εισπρ*κτ�ρα.
2. Γιατ� � Αναστ*σης �0υγε τ&σ� απ&τ�µα απ& τ� Γρα0ε�� Εργασ�ας;

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Αντ,νης Σαµαρ*κης, «�ητε�ται ελπ�ς», στα Κ.Ν.Λ. της Γ' Γυµνασ��υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βαρ�κας Β*σ�ς, Συγγρα�ε�ς και κε�µενα, τ&µ. 1, Ερµ+ς 1975, σ. 81-82.
Η λ�!η, τ$. 54, 1986 (µε κε�µενα των Σπ. Τσακνι*, Λ. Π*λµερ κ.*).
Καρ(�λης Τ*κης, Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα��α, τ&µ. 4, Σ�κ&λης 1989, σ. 268-343.
Κ�τ5ι*ς Αλ�2ανδρ�ς, Μεταπ�λεµικ�� πε��γρ���ι, Κ�δρ�ς 1982, σ. 251-264.
Ραυτ&π�υλ�ς ∆ηµ+τρης, [Βι(λι�κρισ�α], Επιθε$ρηση Τ��νης, τ$. 96, 1962, σ. 774-776.
Σα$�νης Απ&στ�λ�ς, Μεσ�π�λεµικ�� και µεταπ�λεµικ�� πε��γρ���ι, Βι(λι�πωλε��ν

της Εστ�ας 1985, σ. 141-145.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�νης Κ�υµανταρ�ας (1931), Τα µη�αν�κια (1962), Κ�δρ�ς 199912, σ. 35-39.

∆∞™√™ ∫∞§√À∆™∞™

Με τ	 λεω�	ρε�	

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να ευαισθητ�π�ιηθ�!ν �ι µαθητ�ς απ�ναντι στη σ!γ$ρ�νη πραγµατικ&τητα των
πρ�σ0!γων και των �ικ�ν�µικ,ν µεταναστ,ν, πρ�σεγγ�5�ντας την ιδια�τερη περ�-
πτωση των Ελλην�π�ντ�ων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η ταυτ�τητα τ�υ α#ηγητ� και η επιστρ�#� τ�υ µε τ� λεω#�ρε��
Η κ�ινωνικ� σ�νθεση των επι�ατ�ν και η γενικ� α�σθηση µ
σα στ� λεω#�ρε��
Εκδηλ�σεις κ�ινωνικ�� ρατσισµ�� (αρνητικ� πλευρ� τ�υ #αιν�µ
ν�υ)
Η κ�ινωνικ� #υσι�γνωµ�α των πρ�σ#�γων και η θ
ση τ�υς µ
σα στη σ�γ�ρ�-
νη ελληνικ� πραγµατικ�τητα (θετικ� πλευρ� τ�υ #αιν�µ
ν�υ)
Η ανθρ�πινη δι�σταση τ�υ πρ��λ�µατ�ς της πρ�σ#υγι�ς και της κ�ινωνικ�ς
περιθωρι�π��ησης

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� δι+γηµα πρ�σ0�ρεται για συ5+τηση µε τ�υς µαθητ�ς σ$ετικ* µε τη σ!γ$ρ�νη
αντιµετ,πιση των πρ�σ0!γων, τις δυσκ�λ�ες κ�ινωνικ+ς τ�υς �ντα2ης και τις
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εκδηλ,σεις ρατσισµ�!. �ι πρ&σ0υγες εδ, ε�ναι �µ�εθνε�ς (Ελλην�π&ντι�ι),
�π&τε η συ5+τηση δε θα συµπεριλ*(ει τ� 0αιν&µεν� της 2εν�0�(�ας π�υ, επ�σης,
δι�γκ,νεται στην επ�$+ µας. �ι µαθητ�ς ε�ναι καλ& ε2αρ$+ς να καταν�+σ�υν
την ιδι&µ�ρ0η περ�πτωση της πρ�σ0υγι*ς π�υ περιγρ*0εται στ� δι+γηµα: �ι
Ελλην�π&ντι�ι π�υ εγκαταστ*θηκαν στα υπ�(αθµισµ�να παρ*κτια πρ�*στια
της Θεσσαλ�ν�κης απ�τελ�!ν �ναν «καιν�!ρι� κ&σµ�», τη «ν�α 0τω$�λ�γι*»,
&πως παρατηρε� � συγγρα0�ας, για τη σηµεριν+, ευηµερ�!σα, &ψη της π&λης. �ι
*νθρωπ�ι αυτ�� εκπατρ�στηκαν α0εν&ς ε2 αν*γκης απ& τις $,ρες της πρ,ην
Σ�(ιετικ+ς Dνωσης (�ικ�ν�µικ+ µεταν*στευση), επαναπατρ�στηκαν α0ετ�ρ�υ
στην Ελλ*δα ως �µ�γενε�ς της διασπ�ρ*ς, διαθ�τ�υν επ�µ�νως µια ατ�µικ+ και
µια συλλ�γικ+ ταυτ&τητα π�υ µπ�ρε� να τ�υς ε2ασ0αλ�σει σ$ετικ* �µαλ+ �ντα-
2η στην ελληνικ+ κ�ινων�α.

Τ� αστικ& λεω0�ρε�� της γραµµ+ς, π�υ επιλ�γει � συγγρα0�ας τ&σ� ως $,ρ�
παρατ+ρησης της κ�ινωνικ+ς ψυ$�λ�γ�ας &σ� και ως µ�σ� πρ�(ληµατισµ�! σ$ετι-
κ* µε την υπ*ρ$�υσα κατ*σταση και τις δια0αιν&µενες κ�ινωνικ�ς µετα(�λ�ς, δ�νει
στ�ν α0ηγητ+ µια καλ+ ευκαιρ�α για ρεαλιστικ+ απ�τ!πωση της κατ*στασης. Α2ι�-
πρ&σεκτη, αλλ* αρκετ* αναληθ�0αν+ς, ε�ναι η επιλ�γ+ τ�υ πρ�σ,π�υ τ�υ α0ηγη-
τ+: � κ!ρι�ς Μ. ε�ναι αστυν�µικ&ς διευθυντ+ς των ΜΑΤ, των ειδικ* εκπαιδευµ�νων
αστυν�µικ,ν δυν*µεων, π�υ συνδ��νται κυρ�ως µε τη $ρ+ση (�ας, καθ,ς απ�στ�-
λ+ τ�υς ε�ναι η απ�κατ*σταση της τ*2ης. Η επιλ�γ+ αυτ�! τ�υ δηµ&σι�υ πρ�σ,-
π�υ, σε ανε2*ρτητ� ρ&λ� απ& την επαγγελµατικ+ τ�υ ιδι&τητα (µε τ� αιτι�λ�γικ&
&τι (ρ�σκεται σε καλ�καιριν+ *δεια, � αστυν�µικ&ς �$ει τ� πρ�0�λ εν&ς συνηθισµ�-
ν�υ µεσ�αστ�!), ε�ναι π�λλαπλ* σηµα�ν�υσα, καθ,ς � συγγρα0�ας µε π�ικ�λ�υς
(και &$ι π*ντα πειστικ�!ς) τρ&π�υς θ�τει τ�ν α0ηγητ+ τ�υ µπρ�στ* στην ανθρ,-
πινη δι*σταση τ�υ πρ�(λ+µατ�ς, τ�ν πρ�(ληµατ�5ει θετικ* και πρ�σδι�ρ�5ει γενι-
κ&τερα την καλ�πρ�α�ρετη και αισι&δ�2η στ*ση τ�υ. � α0ηγητ+ς παρ�υσι*5ει µε
$ι�!µ�ρ την επι(�(αση και τη διαδρ�µ+ τ�υ µε τ� µ�σ� µα5ικ+ς µετα0�ρ*ς, εν,
συγ$ρ&νως η επα0+ τ�υ µε τ� λαϊκ& αυτ& κ&σµ� απ�τελε� γι’ αυτ&ν µια σπ*νια
ευκαιρ�α για υπ�κειµενικ+ παρατ+ρηση. Dτσι µεγ*λ� µ�ρ�ς τ�υ διηγ+µατ�ς εστι*-
5εται στην περιγρα0+ των ανθρ,πων και των σκην,ν π�υ διαδραµατ�5�νται µ�σα
στ� λεω0�ρε�� +, στ� τ�λ�ς, στη συν�µιλ�α µε τ� γ�ρ�ντα. Τ� ενδι*µεσ� µεγ*λ�
µ�ρ�ς τ�υ διηγ+µατ�ς («Απ& π�! ε�$αν 2ε0υτρ,σει…» ως «…θ’ *ρ$ι5ε δ�αιτα»)
συγκρ�τε�ται απ& µια σειρ* πρ�σωπικ�!ς διαλ�γισµ�!ς και εσωτερικ�ς σκ�ψεις τ�υ
α0ηγητ+, �ι �π��ες α0εν&ς µας δ�ν�υν µια ευρ!τερη επ�πτε�α τ�υ κ�ινωνικ�! 0αι-
ν�µ�ν�υ, α0ετ�ρ�υ συγκεκριµεν�π�ι�!ν περισσ&τερ� τις πρ�σωπικ�ς απ&ψεις και
τη στ*ση 5ω+ς τ�υ α0ηγητ+, � �π���ς διακρ�νεται κυρ�ως για την καλ�πρ�α�ρετη,
διαλλακτικ+ και αυτ�κριτικ+ στ*ση τ�υ απ�ναντι στις σ!γ$ρ�νες κ�ινωνικ�ς ε2ελ�-
2εις. Η νη0*λια απ�τ�µηση των πραγµ*των απ& πλευρ*ς τ�υ α0ηγητ+ στηρ�5εται
ε2*λλ�υ, σε µεγ*λ� (αθµ&, στην ιστ�ρικ+ γν,ση και στη (αθι* πεπ��θηση για τη
δηµι�υργικ+ δ!ναµη τ�υ ελληνισµ�!, � �π���ς, σε παλαι&τερες και δ!σκ�λες επ�-
$�ς, &$ι µ&ν� κατ*0ερε να αντ�2ει τα δειν* της Μικρασιατικ+ς καταστρ�0+ς, αλλ*
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και δικα�ωσε την εκτ�µηση τ�υ Ελευθ�ρι�υ Βενι5�λ�υ, π�υ $αρακτ+ρισε τ�υς πρ&-
σ0υγες «υπ�ρ�$� ανθρ,πιν� υλικ&».

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. ∆+µητρα ριστ�δ�!λ�υ, «Για �να παιδ� τ�υ κ�ιµ*ται» στα Κ.Ν.Λ. της ΒN Γυµνασ��υ.
2. Ηλ�ας Βεν�5ης, Γαλ�νη (1939), Βι(λι�πωλε��ν της Εστ�ας 199935, Αι�λικ� γη

(1943), Βι(λι�πωλε��ν της Εστ�ας 200249.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Μεγ*λ� µ�ρ�ς τ�υ διηγ+µατ�ς περι�$ει τις εσωτερικ�ς σκ�ψεις και τ�υς συλλ�-

γισµ�!ς τ�υ α0ηγητ+. Εντ�π�στε τα σηµε�α αυτ* και γρ*ψτε µε δικ* σας λ&για
τα πρ�(λ+µατα π�υ τ�ν απασ$�λ�!ν, &ση ,ρα επι(α�νει στ� λεω0�ρε��.

2. Π�ια σηµασ�α δ�νει � α0ηγητ+ς στις �νν�ιες «αυτ&ς � καιν�!ρι�ς κ&σµ�ς», «η
ν�α 0τω$�λ�γι*», «υπ�ρ�$� ανθρ,πιν� υλικ&»;

3. Π�ια δι*θεση �$ει γενικ&τερα � α0ηγητ+ς απ�ναντι στ�υς πρ&σ0υγες; Εντ�π�στε
στ� κε�µεν� τα σηµε�α &π�υ εκ0�ρει πρ�σωπικ�ς απ&ψεις για τ� θ�µα και πρ�-
σπαθ+στε να απ�δ,σετε τ�ν πρ�(ληµατισµ& και τα συναισθ+µατα τ�υ α0ηγητ+.

4. Τα παραπ*νω µυθιστ�ρ+µατα τ�υ Ηλ�α Βεν�5η (παρ*λληλα κε�µενα) πραγµα-
τε!�νται αντ�στ�ι$α πρ�(λ+µατα των Ελλ+νων πρ�σ0!γων µετ* τη µικρασιατι-
κ+ καταστρ�0+. Ε2ετ*στε π�ια πρ�(λ+µατα αντιµετ,πισαν εκε�ν�ι �ι πρ&σ0υ-
γες κατ* την εγκατ*στασ+ τ�υς στην Ελλ*δα και συγκρ�νετε τις δ�κιµασ�ες π�υ
�5ησαν, µε τις δυσκ�λ�ες της σηµεριν+ς πραγµατικ&τητας, π�υ περιγρ*0ει � Τ.
Καλ�!τσας.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Τ*σ�ς Καλ�!τσας (1948), «Με τ� λεω0�ρε��», T� καιν��ρι� αµ�!ι, Νε0�λη 1995,
σελ. 224-235.

∆π∆√™ ¶∞∆ƒπ∫π√™

Ιστ	ρ�α τ	υ λα��ρινθ	υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να αρ$αι&θεµ� π��ηµα µε σ!γ$ρ�νες συµ(�λικ�ς και κ�ι-
νωνικ�ς πρ�εκτ*σεις.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� αρ�αι�θεµ� µυθ�λ�γικ� π��ηµα
" µυθικ�ς λα��ρινθ�ς και η νε�τερη συµ��λικ� σηµασ�α τ�υ (µυθικ�� και
ιστ�ρικ�κ�ινωνικ�� µετασ�ηµατισµ��)
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
� µ!θ�ς τ�υ λα(!ρινθ�υ �$ει την α0ετηρ�α τ�υ στα δαιδαλ,δη αν*κτ�ρα της Κνω-
σ�!, &π�υ συγκρ�!στηκε η θετικ+ δρ*ση (Θησ�ας) µε την υπ�$θ&νια δ!ναµη
(Μιν,ταυρ�ς). � Θησ�ας, µε τη (�+θεια τ�υ µ�τ�υ της Αρι*δνης, σ!ντριψε τ� θηρ��
και τα (*ρ(αρα �θιµα των ανθρωπ�θυσι,ν, συνδ��ντας τ� &ν�µ* τ�υ µε την κατα-
ν�κηση της αγρι&τητας. Dκτ�τε η λ�2η λα(!ρινθ�ς παραπ�µπει σε περιπλεγµ�νες
καταστ*σεις, �ι �π��ες περι�ρ�5�υν και παγιδε!�υν τ� *τ�µ�, ελα$ιστ�π�ι,ντας τα
περιθ,ρια δια0υγ+ς τ�υ. Α0�! καταν�+σ�υν τ� µυθικ& και τ� συµ(�λικ& υπ&(α-
θρ� τ�υ π�ι+µατ�ς, �ι µαθητ�ς θα κληθ�!ν να εντ�π�σ�υν τις δι*0�ρες &ψεις της
σηµεριν+ς επι(�ωσης τ�υ µ!θ�υ, π�υ απ�τελ�!ν τ� σκηνικ& $,ρ� στ� π��ηµα τ�υ
Πατρ�κι�υ: απ& τα ερε�πια, της (*ρ(αρης και λιγ&τερ� γνωστ+ς πλευρ*ς, τ�υ µινωϊ-
κ�! π�λιτισµ�! ως τα ν�α υλικ*, θ!τες και θ!µατα, για τις σ!γ$ρ�νες «σκ�τειν�ς
κατασκευ�ς» και «πρ�σ�µ�ι,σεις λα(υρ�νθων», �ι �π��ες υπ�σκ*πτ�υν τη 5ω+ και
�δηγ�!ν σε υπαρ2ιακ* αδι�2�δα τ�υς σηµεριν�!ς ν��υς. Με αυτ&ν τ� $ειρισµ& τ�υ
� αρ$α��ς µ!θ�ς εµ0αν�5ει µια ιστ�ρικ+ συν�$εια και απ�κτ* επικαιρ&τητα, $*ρη
στη µυθικ+ µ�θ�δ� µε την �π��α επε2εργ*στηκε και �γραψε τ� π��ηµα � Πατρ�κι�ς.
Η µυθικ+ µ�θ�δ�ς ε�ναι µια µ�ντ�ρνα π�ιητικ+ τε$νικ+ π�υ εισ+γαγαν �ι Αγγλ�σ*-
2�νες π�ιητ�ς Τ. Σ. Dλι�τ και D5ρα Π*�υντ, την �π��α α2ι�π��ησε π�λ!, σε συν-
δυασµ& µε τη σ!γ$ρ�ν+ τ�υ ιστ�ρικ+ πραγµατικ&τητα, � Γι,ργ�ς Σε0�ρης σε αρ$αι-
&θεµα π�ι+µατ* τ�υ («Μυκ+νες», «Σαντ�ρ�νη» κ.*.). � Πατρ�κι�ς ανασηµασι�δ�τε�
την �νν�ια τ�υ λα(!ρινθ�υ στη $α�τικ+ επ�$+ µας, δε�$ν�ντας παρ*λληλα τις ε2αρ-
τ+σεις αυτ,ν των ν�ων δεδ�µ�νων απ& τ� «παλι& δρ*µα», κατ* τη σε0ερικ+ �κ0ρα-
ση. � µεταπ�λεµικ&ς π�ιητ+ς συσ$ετ�5ει τ� λα(!ρινθ� µε τ�υς, π�λλ�!ς και µεταµ-
0ιεσµ�ν�υς, κινδ!ν�υς π�υ παραµ�νε!�υν π�σω απ& τις λ�2εις, τις εικ&νες και τη
λ*µψη της τε$ν�κρατικ+ς επ�$+ς µας. �ι κ�νδυν�ι αυτ�� απειλ�!ν περισσ&τερ� τ�υς
ν��υς, �ι �π���ι, µε την αυθ�ρµησ�α π�υ τ�υς διακρ�νει, ε�ναι η πι� ευ*λωτη κ�ινω-
νικ+ �µ*δα π�υ, δια$ρ�νικ* και συγ$ρ�νικ*, πρ�σ0�ρεται (�ρ* στ�ν απειλητικ&
Μιν,ταυρ�. �ι µαθητ�ς, α0�! καταν�+σ�υν τη λειτ�υργ�α της µυθικ+ς µεθ&δ�υ,
καλ& θα +ταν να στρ�ψ�υν την πρ�σ�$+ τ�υς στ�ν ιστ�ρικ�κ�ινωνικ* µετασ$ηµα-
τισµ�ν� λα(!ρινθ� της σηµεριν+ς επ�$+ς, � �π���ς, αν και συνδ�εται µε µυθ�λ�γικ*
σηµε�α και τ�ρατα, διαθ�τει εντελ,ς σ!γ$ρ�ν� περ�γραµµα και τα δραµατικ* τ�υ
πρ&σωπα-θ!µατα συναριθµ�!νται αν*µεσα στ�υς ν��υς της επ�$+ς µας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Κ,στας Β*ρναλης, «�ρ�στης» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.
2. �ω+ Καρ�λλη, «Νε&τητα δ!σκ�λων $ρ&νων» [απ&σπασµα], Της µ�να!ι�ς και

της �παρσης (1951). Τα π�ι�µατα, τ&µ. 1, �ι εκδ&σεις των 0�λων 1973, σ. 210.

Τι θα κ�ν�υν �ι νε$τατ�ι, �ι ωρα��ι,
µε την τραγικ� ε�η�ε�α,
ραγισµ�ν� κρ�σταλλ� της ψυ��ς,
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α�ανισµ�ν� λ�υλ��δι, �γ�υρ� �αλασµ�ν� καρπ�,
κ�τριν� της αυγ�ς �ρ$µα µελαγ��λικ�;
Αρ���ει µ�ρα συννε�ιασµ�νη,
µ’ αδι�!�δ�ν �υραν�, �αρ�, ��ρτωµ�ν�
καταιγ�δες �ανερ�ς κι �π�υλες.

¢¢ ππ ∞∞ ££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
∆ε�τε την κινηµατ�γρα0ικ+ ταιν�α τ�υ Eric Goustafson ) κ�σµ�ς της σ���ας (µετα-
0�ρ* απ& τ� �µ,νυµ� (ι(λ��) και συ5ητ+στε µε τ�υς συµµαθητ�ς σας σ$ετικ* µε τα
π�ικ�λα ενδια0�ρ�ντα και τις π�λλ�ς δυνατ&τητες π�υ µπ�ρ�!ν να α2ι�π�ι+σ�υν �ι
σ!γ$ρ�ν�ι ν��ι.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η λ�!η, τ$. 49, 1985.
Μαρων�της ∆.Ν., Π�ιητικ� και π�λιτικ� ηθικ�, Κ�δρ�ς 1976.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Τ�τ�ς Πατρ�κι�ς (1928), «Ιστ�ρ�α τ�υ λα(!ρινθ�υ», Η π�λη των λε�ντων, ∆ι*ττων
2002, σ. 67.

∂¡∆π∆∞ ª√ƒƒπ™

Τα λ	υλ	�δια της "ιρ	σ�µα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να ενηµερωθ�!ν �ι µαθητ�ς για τ� πυρηνικ& �λ�κα!τωµα της ιρ�σ�µα και για τις
ανε2�λεγκτες συν�πειες π�υ �$ει η πυρηνικ+ ακτιν�(�λ�α στα �µ(ια &ντα. Να πρ�-
(ληµατιστ�!ν για τις καταστρ�0ικ�ς συν�πειες τ�υ π�λ�µ�υ και να συνειδητ�π�ι+-
σ�υν &τι κ*θε *νθρωπ�ς �0ε�λει να αγων�5εται για την ειρ+νη στη γη.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
"ι καταστρ�#ικ
ς συν
πειες της ατ�µικ�ς ��µ�ας
" ανθρ�πιν�ς π�ν�ς: νεκρ��, τραυµατ�ες και επι��ντες
Τα ανθρ�πινα συναισθ�µατα και η σηµασ�α της ιστ�ρικ�ς µν�µης
Τ� ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς ως παρ�δειγµα πρ�ς απ�#υγ�ν
Η ηθικ� υπ��ρ
ωση κ�θε ανθρ�π�υ να πρ�ασπ��ει την ειρ�νη

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� απ&σπασµα ε�ναι ε!ληπτ�, αρκε� �ι µαθητ�ς να συνδ�σ�υν τα πρ&σωπα µε την
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ιστ�ρικ+ περιπ�τεια της Ιαπων�ας και να παρακ�λ�υθ+σ�υν πι� στεν* την �ικ�γε-
νειακ+ τ�υς δ�κιµασ�α. ωρ�5εται σε τρεις α0ηγηµατικ�ς σκην�ς �ι �π��ες κατ*
σειρ* διαδραµατ�5�νται: στ� ν�σ�κ�µειακ& θ*λαµ� &π�υ ν�σηλε!εται � *ντρας της
Γι�!κα, Φ�!µι�C στ� γρα0ε�� τ�υ γιατρ�! Ντ�µ&τ�C στ� δρ&µ�. Τ� πρ,τ� µισ& δια-
δραµατ�5εται µ�σα στ� ν�σ�κ�µε��, &π�υ 0θ�ν�υν καθηµεριν* τα ανθρ,πινα θ!µα-
τα πλ*ι στα 0ρικτ* παραµ�ρ0ωµ�να πειραµατ&5ωα των γιατρ,ν, π�υ µελετ�!ν
την επ�δραση της ραδιεν�ργειας. � Φ�!µι� αργ�πεθα�νει στ� ν�σ�κ�µε��, η γυνα�-
κα τ�υ Γι�!κα πρ�σπαθε� να παραµε�νει ψ!$ραιµη, αντλ,ντας δ!ναµη απ& την
ιστ�ρικ+ δ�κιµασ�α και τις ευθ!νες π�υ �$ει απ�ναντι στα, νεκρ* και 5ωνταν*, πρ&-
σωπα της �ικ�γ�νειας και, πι� π�λ!, στη µικρ+ της αδερ0+ �$*τσ�υ, η �π��α δεν
µπ�ρε� να 2επερ*σει τα ψυ$ικ* της τρα!µατα απ& τις µν+µες τ�υ �λ�καυτ,µατ�ς.
� Σαµ-σαν +ταν �νας ανυπ�ψ�αστ�ς Αµερικαν&ς, αλλ* η επ�σκεψ+ τ�υ στη ιρ�-
σ�µα τ�ν �0ερε αντιµ�τωπ� µε την καταστρ�0+, τ�ν πρ�(ληµ*τισε και τ�ν ευαι-
σθητ�π��ησε.

Τ� δε!τερ� µισ& τ�υ κειµ�ν�υ εκτυλ�σσεται στ� δρ&µ�. Η �$*τσ�υ 0ε!γει
ταραγµ�νη απ& τ� ν�σ�κ�µε�� και πηγα�νει στη δ�υλει* της. Η Γι�!κα και � Σαµ
κατε(α�ν�υν στην &$θη τ�υ π�ταµ�!, &π�υ τ� (λ�µµα τ�υ Σαµ εντ�π�5ει τα λ�υ-
λ�!δια π�υ α0+νει κ*θε πρω� η �$*τσ�υ εις µν+µην της µητ�ρας της και των *λλων
θυµ*των της τραγωδ�ας. Αν και η Γι�!κα δεν επιθυµε� να µιλ+σει για τ� θ�µα µε τ�ν
Αµερικαν&, 2επερν* την αµη$αν�α της και τ�υ ε2ιστ�ρε� την περιπ�τεια της �ικ�γ�-
νει*ς τ�υς και τις τελευτα�ες στιγµ�ς της µητ�ρας. Η συγκινηµ�νη της α0+γηση �$ει
σπαρακτικ& τ&ν� και ε�ναι στ� µεγαλ!τερ& της µ�ρ�ς αυτ�ανα0�ρικ+. Λ�γ� την
ενδια0�ρ�υν δηλαδ+ �ι αντιδρ*σεις τ�υ συν�µιλητ+ της, καθ,ς σε &λη τη δι*ρκεια
της συν�µιλ�ας τ�υς την απασ$�λε� περισσ&τερ� η ν�ερ+ αν*κληση της $αµ�νης
µητ�ρας, η ευθε�α ανα0�ρ* πρ�ς την �π��α δ�νει τ�ν τ&ν� στην α0+γηση, &πως
γ�νεται πλ+ρως αντιληπτ& στ�ν τελικ& µ�ν&λ�γ� της Γι�!κα, π�υ επισ0ραγ�5εται µε
τ�ν &ρκ� της: να α0ιερωθε� στ�ν αγ,να για την ειρ+νη, ,στε &λ�ι �ι επι5,ντες να
συντηρ+σ�υν τη µν+µη της 0ρικιαστικ+ς καταστρ�0+ς και να απ�0!γει η ανθρω-
π&τητα αν*λ�γ� µελλ�ντικ& κ�νδυν�. Συγ$ρ&νως, η τρυ0ερ+ α0�σ�ωση της κ&ρης
πρ�ς τη µητ�ρα εγε�ρει εναγ,νια ερωτηµατικ*: απ�τελε� αυτ+ η στ*ση την ηθικ+
δικα�ωση των νεκρ,νC µπ�ρε� να λειτ�υργ+σει παραµυθητικ* για τ�υς αθ,�υς π�υ
γν,ρισαν τη 0ρικαλε&τητα και σ0ρ*γισε την !παρ2+ τ�υς τ� �δυνηρ& (�ωµα των
επι5,ντων;

Η στωικ+ αντιµετ,πιση, η +ρεµη απ�0ασιστικ&τητα και � σιωπηλ&ς π&ν�ς της
α0ηγ+τριας Γι�!κα θα +ταν καλ& να αντιπαρατεθ�!ν µε *λλες αντιδρ*σεις ατ&µων
+ κ�ινωνικ,ν �µ*δων π�υ διαµαρτυρ+θηκαν για τ�ν ατ�µικ& π&λεµ�. Ενδεικτικ*
ανα0�ρ�υµε τ� παρ*λληλ� κε�µεν� τ�υ Νικη0&ρ�υ Βρεττ*κ�υ, � �π���ς ταυτ�5ε-
ται στ� κε�µεν& τ�υ µε τα θ!µατα της ιρ�σ�µα και καυτηρι*5ει την εν�$+ τ�υ Αµε-
ρικαν�! πιλ&τ�υ π�υ �ρι2ε απ& τ� αερ�πλ*ν� τ�υ την καταστρ�0ικ+ (&µ(α.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Νικη0&ρ�ς Βρεττ*κ�ς, «Στ�ν Ρ&µπερτ �πεν$*ιµερ» (1954) [απ&σπασµα], Τα π�ι�-
µατα, τ&µ. 1, Τρ�α 0!λλα 1981, σ. 232.

Πρ�σ�!τε µε, ��ι, ε�µαι αυτ�ς π�υ επ��ησε, ��λε )πεν��ιµερ!
Τα �ε�λη µ�υ και τα π�δια µ�υ τα ’�ω !εθ�ψει απ’ τη /ιρ�σ�µα.
Τα �ε�λη µ�υ γ�νηκαν σκ�νη και π�σανε.
Μ�ν� τ� στ�µα µ�υ �µεινε ν’ αν�ιγ�κλε�νει.
Τ’ �σπρ� µ�υ σαν ασ�εστωµ�ν� πρ�σωπ�,
δε µπ�ρε� πια να κλ�ψει, να γελ�σει, να ’�ει �να �ν�µα.
∆εν µπ�ρε� πια Ρ�µπερτ! Κ��τα!� µε καλ�τερα.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Π�ια πρ&σωπα εµ0αν�5�νται στ� απ&σπασµα, π�ια ιδι&τητα και π�ι�ς ρ&λ�ς

αντιστ�ι$ε� στ� καθ�να απ& αυτ*;
2. Παρακ�λ�υθ+στε και καταγρ*ψτε αναλυτικ* τις αντιδρ*σεις της �$*τσ�υ.

Π,ς δικαι�λ�γε�ται η ψυ$ικ+ της αναστ*τωση;
3. Π,ς αντιµετ,πισε η �ικ�γ�νεια της Γι�!κα τη δ�κιµασ�α; Π�ι�ι κατ*0εραν να

επι5+σ�υν και π,ς αντιµετωπ�5�υν τα δραµατικ* (ι,µατα της καταστρ�0+ς;
4. Τ� µυθιστ&ρηµα της Εντ�τα Μ&ρρις �$ει επιλεγε� για τις σ$�λικ�ς (ι(λι�θ+κες. Αν

τ� (ρε�τε, δια(*στε τ� και ε2ηγ+στε γιατ� αυτ& τ� (ι(λ�� παραµ�νει επ�καιρ� και
α2ιαν*γνωστ� στην επ�$+ µας.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. ∆ε�τε την κινηµατ�γρα0ικ+ ταιν�α /ιρ�σ�µα αγ�πη µ�υ τ�υ Αλα�ν Ρεν� και

συ5ητ+στε γενικ&τερα για τις αρνητικ�ς επιπτ,σεις π�υ �$ει η $ρ+ση της πυρη-
νικ+ς εν�ργειας.

2. Στ� ειδικ& α0ι�ρωµα τ�υ περι�δικ�! Τ� ∆�ντρ�, τ$. 53-54, 1990, σ. 130-133, για
τη σ$�ση τ�υ συγγρα0�α µε την π&λη, περιλαµ(*νεται �να ενδια0�ρ�ν κε�µεν�
τ�υ Ν�κ�υ Κ*σδαγλη, � �π���ς περιηγε�ται στην Πλατε�α Ειρ+νης στη ιρ�σ�-
µα. Ε2ετ*στε π,ς αντιµετωπ�5ει � συγγρα0�ας τις ιστ�ρικ�ς µν+µες της π&λης.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Εντ�τα Μ&ρρις, Τα λ�υλ��δια της /ιρ�σ�µα, µτ0ρ. Νικη0&ρ�ς Βρεττ*κ�ς, Θεµ�λι�
1994, σ. 125-129.
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∆√§∏™ ¡π∫∏º√ƒ√À

#ταν πεθα�νει �να παιδ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να ευαισθητ�π�ιηθ�!ν �ι µαθητ�ς για τ� υπαρκτ& πρ&(ληµα της πε�νας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� πρ��ληµα της πε�νας και �ι θ�νατ�ι των παιδι�ν
Η �νιση καταν�µ� τ�υ πλ��τ�υ και � τραυµατισµ
ν�ς ανθρωπισµ�ς της σ�γ-
�ρ�νης επ���ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
� ελεγειακ&ς τ&ν�ς σε συνδυασµ& µε τις λυρικ�ς π�νθιµες εικ&νες απ�δ�δ�υν τ�
στ�$αστικ& πνε!µα αλλ* και την επικριτικ+ δι*θεση τ�υ π�ι+µατ�ς απ�ναντι στ�
υπαρκτ& πρ&(ληµα της πε�νας. Αυτ&ς � κ�ινωνικ&ς πρ�(ληµατισµ&ς, τα θ�µατα και
η π�ιητικ+ γλ,σσα απ�τελ�!ν αντιπρ�σωπευτικ* γνωρ�σµατα της π��ησης τ�υ
Τ&λη Νικη0&ρ�υ. Η εναρκτ+ρια στρ�0+ δια0�ρ�π�ιε�ται αισθητ* απ& τ� υπ&λ�ι-
π� π��ηµα, καθ,ς τ&σ� γλωσσικ* (µε την επιλ�γ+ ε2ε5ητηµ�νων λ�2εων π�υ ανα-
0�ρ�νται πλαγ�ως + επικαλ!πτ�υν τ� πρ&(ληµα) &σ� και ιδε�λ�γικ* δεν κρ!(ει την
ειρωνικ+ και αι$µηρ+ της δι*θεση απ�ναντι στ�υς ισ$υρ�!ς των δυτικ,ν κ�ινω-
νι,ν, π�υ ευθ!ν�νται για τη µεγ*λη κ�ινωνικ+ ανισ&τητα, αλλ* και σε &σ�υς περι�-
ρ�5�νται στα λ&για και στ�ν ��κτ� + απ�στασι�π�ι�!νται («&πως θα τ&νι5ε και
κ*π�ι�ς διαν�ητ+ς») απ�ναντι στ�υς ανθρ,π�υς π�υ λιµ�κτ�ν�!ν. Η δε!τερη
στρ�0+ �$ει περισσ&τερ� ρεαλιστικ& $αρακτ+ρα, σ$εδ&ν απεικ�ν�5ει την εικ&να τ�υ
καταδικασµ�ν�υ σε θ*νατ� παιδι�!, και εισ*γει την �νν�ια της κ�ινωνικ+ς ευθ!νης,
υπενθυµ�5�ντας τη συ$ν&τητα και την (συµ(�λικ+) εγγ!τητα των θαν*των («κ*θε
δευτερ&λεπτ�/στ� κατ,0λι τ�υ σπιτι�! µ�υ»). Η ειρωνε�α των καταστ*σεων παρα-
µ�νει και δηλ,νεται µε τ� στ�$� «σε $,ρες π�υ �ν�µ*5�νται ε2ωτικ�ς». Τ� υπ&λ�ι-
π� π��ηµα �$ει λυρικ+ µελαγ$�λικ+ δι*θεση, η �π��α συνδυ*5εται µε τ�ν ηθικ&
απ�τρ�πιασµ& µπρ�στ* στη µ�ιρα�α επαν*ληψη των τραγικ,ν συµ(*ντων, π�υ
αναδεικν!�υν τις τρ�µα$τικ�ς διαστ*σεις τ�υ πρ�(λ+µατ�ς, αλλ* και µε τ� �λλειµ-
µα ανθρωπισµ�! και π�λιτισµ�!, π�υ $αρακτηρ�5ει την υλικ�τε$νικ* πρ�ηγµ�νη
επ�$+ µας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Βισ�υ*(α Σιµπ&ρσκα, «Στη δ!ση τ�υ αι,να», µτ0ρ. Βασ�λης Καρα(�της, Μια π�ιη-
τικ� διαδρ�µ�, Σ�κ&λης 2003, σ. 121-122.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
�+ρας Αλ�2ης, Η δε�τερη µεταπ�λεµικ� γενι�, Σ�κ&λης 2002, σ. 576-583.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Τ&λης Νικη0&ρ�υ (1938), «Jταν πεθα�νει �να παιδ�», Την κ�κκιν�µαυρη ανεµ�-
��ντας της �υτ�π�ας (1997). Π�ι�µατα 1966-2002, Ν�α Π�ρε�α, Θεσσαλ�ν�κη
2004, σ. 230.

ªπÃ∞§∏™ °∫∞¡∞™

Στα καµ�να

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να δια(*σ�υν και να τραγ�υδ+σ�υν �ι µαθητ�ς στ�$�υς, π*ντα επ�καιρ�υς, για τ�
σε(ασµ& και την υπερ*σπιση της 0!σης. Να πρ�(ληµατιστ�!ν για δι*0�ρα αρνη-
τικ* συµπτ,µατα της επ�$+ς µας π�υ δηµι�υργε� � αστικ&ς τρ&π�ς 5ω+ς, και να
ανα5ητ+σ�υν διε2&δ�υς απ& την κρ�ση.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
" κ�νδυν�ς των πυρκαγι�ν και �ι αρνητικ
ς συν
πειες απ� την 
λλειψη πρ�-
σιν�υ και ��ρων αναψυ��ς, στ� #υσικ� και στ� κ�ινωνικ� περι��λλ�ν
Η κ�ινωνικ� απ�+
νωση και η απ�µ�νωση τ�υ αστ�� στ�ν ιδιωτικ� τ�υ ��ρ�
και στην εικ�νικ� πραγµατικ�τητα π�υ δηµι�υργε� η τηλε�ραση
Τρ�π�ι αντ�στασης και δια#υγ�ς απ� την παθητικ�τητα και την κ�ινωνικ�
απα+�ωση π�υ µαστ��ει την επ��� µας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Καλ& θα +ταν να 2εκιν+σ�υµε τη διδασκαλ�α µε την ακρ&αση τ�υ τραγ�υδι�!, ,στε
να α2ι�π�ι+σ�υµε την απ�δεδειγµ�να θετικ+ ανταπ&κριση των µαθητ,ν στα µ�υ-
σικ* ερεθ�σµατα. Η συναισθηµατικ+ ανταπ&κριση των µαθητ,ν σ’ αυτ�!ς τ�υς στ�-
$�υς θα δηµι�υργ+σει ερωτηµατικ*, πρ�τ*σεις και 5ωηρ& δι*λ�γ�. � δι*λ�γ�ς
αυτ&ς καλ& θα +ταν να 2εκιν+σει απ& τ� συνδυασµ& τ�υ δε!τερ�υ ενικ�! και πρ,-
τ�υ πληθυντικ�! πρ�σ,π�υ στ� τραγ�!δι («Dλα να π*µε») και της πρ�σωπικ+ς
στ*σης π�υ εκδηλ,νει � π�ιητ+ς. Τα α0ηγηµατικ* αυτ* $αρακτηριστικ* µπ�ρ�!ν
να σ$�λιαστ�!ν σε σ$�ση µε τα παραδ�σιακ* στι$�υργικ* µ�σα (�µ�ι�καταλη2�α,
ρυθµ&ς, γλ,σσα, εικ&νες) π�υ $ρησιµ�π�ιε� � π�ιητ+ς, τα �π��α ε�ναι γενικ* παρα-
δεκτ& &τι �$�υν µεγ*λη ανταπ&κριση στ� κ�ιν& κ*θε επ�$+ς. �ι µαθητ�ς α2�5ει να
εστι*σ�υν τ� ενδια0�ρ�ν τ�υς στα κ�ινωνικ* πρ�(λ+µατα π�υ, µε αν*λα0ρ� αλλ*
κα�ρι� τρ&π�, θ�γει � Γκαν*ς, καταγρ*0�ντας τις αρνητικ�ς συν�πειες τ�υ κ*θε
πρ�(λ+µατ�ς στη δικ+ τ�υς, ατ�µικ+ και κ�ινωνικ+ 5ω+. Μεγ*λ� ενδια0�ρ�ν �$ει
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επ�σης να ελ�γ2�υµε τις αντιδρ*σεις των µαθητ,ν µας απ�ναντι στ�ν εναλλακτικ&
τρ&π� 5ω+ς π�υ πρ�τε�νει � π�ιητ+ς και ειδικ&τερα απ�ναντι σε αγαπητ* τ�υς «επι-
κ�ινωνιακ*» µ�σα, &πως η τηλε&ραση. D$ει σηµασ�α �ι µαθητ�ς να πρ�σδι�ρ�σ�υν
µε ακρ�(εια τις θ�σεις και την πρ&ταση τ�υ π�ιητ+ (*ρνηση της κ�ινωνικ+ς απ�µ&-
νωσης και παθητικ&τηταςC αναθε,ρηση τ�υ αστικ�! τρ&π�υ 5ω+ς και καταπ�λ�-
µηση της εσωστρ�0ειαςC ανασ!ντα2η των κ�ινωνικ,ν δυν*µεων, µε σκ�π& την υπε-
ρ*σπιση της 0!σης, των ανθρ,πινων δικαιωµ*των και των κ�ινωνικ,ν α2ι,ν) και
να τ�π�θετηθ�!ν απ�ναντι σε αυτ* τα 5ωτικ+ς σηµασ�ας πρ�(λ+µατα, µε λ&για και
µε �ργα.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Συγκεντρ,στε τραγ�!δια µε επ�καιρ� κ�ινωνικ& πρ�(ληµατισµ& γ!ρω απ& πρ�-

(λ+µατα της καθηµεριν+ς µας 5ω+ς, και ακ�!στε τα στ� µ*θηµα της Μ�υσικ+ς.
2. Περισσ&τερες πληρ�0�ρ�ες για τα δ*ση θα (ρε�τε στην ιστ�σελ�δα

http://www.forestinfo.org.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μι$*λης Γκαν*ς (1944), «Στα καµ�να», Στ���ι, Μελ*νι 2002, σ. 29-30.

Π Ρ � Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Σ Υ Γ  Ρ � Ν Η Σ  � Ω Η Σ
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Ιστ�ρικ�-κ�ινωνικ� πρ�σ
γγιση
Με α0�ρµ+ τις δι*0�ρες ιστ�ρικ�ς συγκυρ�ες στις �π��ες ανα0�ρ�νται τα κε�-
µενα της εν&τητας, µπ�ρε� να ε2εταστε� η σ!νδεση της λ�γ�τε$ν�ας µε την
επ�$+ και τα σ!γ$ρ�ν* της πρ�(λ+µατα (πυρηνικ&ς π&λεµ�ς, πε�να, ανεργ�α,
µ&λυνση και καταστρ�0+ τ�υ περι(*λλ�ντ�ς, *γ$�ς και ψυ$�λ�γικ+ π�εση
κ.*). Καλ& θα +ταν µ*λιστα να γ�νει συσ$ετισµ&ς των πρ�(ληµ*των αυτ,ν µε
τις ευρ!τερες κ�ινωνικ�ς τ�υς συν�πειες, π�λλ�ς απ& τις �π��ες (ι,ν�υµε
καθηµεριν* στη σηµεριν+ επ�$+.

2. Κριτικ� στ�ση-=ρευνα
�ι µαθητ�ς θα πρ�πει να πρ�(ληµατιστ�!ν, ε2ετ*5�ντας τ�υς π�ικ�λ�υς
λ&γ�υς π�υ �δ+γησαν παλαι&τερα, και ε2ακ�λ�υθ�!ν να �δηγ�!ν σ+µερα, στη
γ�νεση των αρνητικ,ν 0αιν�µ�νων π�υ θ�γ�υν τα κε�µενα. Μπ�ρ�!ν, π.$., να
ερευν+σ�υν π,ς επιδρ* τ� υπ�(αθµισµ�ν� (0υσικ&, κ�ινωνικ&, εργασιακ&)
περι(*λλ�ν µιας περι�$+ς στη 5ω+ των κατ��κων της + να µελετ+σ�υν ειδικ&-
τερα τις διαστ*σεις π�υ �$ει λ*(ει τ� πρ&(ληµα της παιδικ+ς θνησιµ&τητας
στις υπαν*πτυκτες $,ρες τ�υ πλαν+τη κ.*.
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3. Ενεργ�π��ηση των µαθητ�ν γ�ρω απ� τις ευρ�τερες δραστηρι�τητες
� καθηγητ+ς, αν*λ�γα µε τη 0υσι�γνωµ�α, τα ιδια�τερα ενδια0�ρ�ντα και τις
ευαισθησ�ες των µαθητ,ν, µπ�ρε� να �ργαν,σει την τ*2η, τα τµ+µατα + και
�λ&κληρη τη σ$�λικ+ µ�ν*δα (σε µικρ* σ$�λε�α) σε ευρ!τερες δραστηρι&τη-
τες. ∆υ� απ& τις πι� ενδια0�ρ�υσες, και σ$ετικ* ε!κ�λα υλ�π�ι+σιµες, δρα-
στηρι&τητες ε�ναι η παρακ�λ�!θηση τ�υ ντ�κιµαντ�ρ τ�υ Φ�λιππ�υ Κ�υ-
τσαυτ+ συγκριτικ* µε τ� π��ηµα τ�υ ∆ι�ν!ση Σα((&π�υλ�υ, και η συγκ�-
ντρωση-ακρ&αση τραγ�υδι,ν µε επ�καιρ� κ�ινωνικ& πρ�(ληµατισµ&, συγκρι-
τικ* µε τα π�ι+µατα-τραγ�!δια τ�υ Σα((&π�υλ�υ και τ�υ Μι$*λη Γκαν*.

4. Συνδυαστικ� αν�γνωση
� καθηγητ+ς µπ�ρε� να επιδι,2ει συγκριτικ+ αν*γνωση µε κε�µενα *λλων
εν�τ+των π�υ περι�$�υν συνα0+ κ�ινωνικ& πρ�(ληµατισµ&. Τ� δι+γηµα τ�υ
Τ*σ�υ Καλ�!τσα µπ�ρε� να συνε2εταστε� µε κε�µενα απ& τις εν&τητες
«Παλαι&τερες µ�ρ0�ς 5ω+ς», «Η απ�δηµ�α – � καηµ&ς της 2ενιτι*ς…» και «Η
(ι�π*λη – Τ� αγωνιστικ& πνε!µα τ�υ ανθρ,π�υ» (Pανθ&π�υλ�ς, ατ5+ς,
Βαλτιν&ς, ��η, Αλε2��υ, ριστ�δ�!λ�υ κ.*.), µε *2�να τα (ι,µατα και τις
δ!σκ�λες συνθ+κες πρ�σαρµ�γ+ς τ�υ µεταν*στη στη ν�α τ�υ 5ω+.

5. Παρ�λληλα κε�µενα
Τα πρ�τειν&µενα παρ*λληλα κε�µενα µπ�ρ�!ν να α2ι�π�ιηθ�!ν συµπληρω-
µατικ*, µε σκ�π& να σ$�λιαστε� κυρ�ως µια *λλη δι*σταση + �πτικ+ σ$ετικ*
µε τ� κ�ινωνικ& πρ&(ληµα π�υ θ�γ�υν. Ιδια�τερ� ενδια0�ρ�ν πιστε!�υµε &τι
�$ει η σ!νδεση τ�υ απ�σπ*σµατ�ς της Μαρ�ας Ι�ρδαν�δ�υ µε τ� παρ*λληλ�
δι+γηµα τ�υ Ν�κ�υ �υλιαρ*, π�υ ανα0�ρ�νται στη δ!σκ�λη ανθρ,πινη επι-
κ�ινων�α αν*µεσα στ�υς κατ��κ�υς των π&λεων.

6. ?ρ�ση επ�πτικ�� υλικ��
�ι µαθητ�ς µπ�ρ�!ν να συγκεντρ,σ�υν 0ωτ�γρα0ικ& υλικ&, ιστ�ρικ�ς και
εγκυκλ�παιδικ�ς πληρ�0�ρ�ες σ$ετικ* µε τ� πυρηνικ& �λ�κα!τωµα της ιρ�-
σ�µα, τ� πρ&(ληµα των παιδι,ν π�υ πεθα�ν�υν απ& πε�να (εικ&νες απ& την
Κατ�$+ στην Αθ+να + εικ&νες πεινασµ�νων παιδι,ν της Α0ρικ+ς κ.*.).

enotita B 0063 4/11/2005 02:10 ÌÌ ™ÂÏ›‰·154



�Ι ΦΙΛ�Ι ΜΑΣ ΤΑ 	ΩΑ

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·155



¡π∫√™ ∫∞µµ∞¢π∞™

�ι γ�τες των 
�ρτηγ�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς τ�ν π�ιητ� της θ�λασσας Ν�κ� Κα""αδ�α. Να καταν��-
σ�υν τη συναισθηµατικ� σ$�ση π�υ αναπτ%σσ�υν �ι �νθρωπ�ι, ιδια�τερα 'σ�ι (�υν
κ�τω απ' δ%σκ�λες � µ�να$ικ�ς συνθ�κες, µε τα κατ�ικ�δια ()α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Η δ�σκ�λη και στερηµ�νη �ω� των ναυτικ�ν στα ��ρτηγ� πλ��α 
Η σ��ση π�υ αναπτ�σσ�υν �ι ναυτικ�� µε τη γ�τα τ�υ καρα�ι�� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� π��ηµα περι�$ει αντιπρ�σωπευτικ� γνωρ�σµατα της θεµατικ�ς και της π�ιητικ�ς
τ�υ Ν�κ�υ Κα""αδ�α. � α*ηγητ�ς/π�ιητ�ς περιγρ�*ει σε τρ�τ� πρ'σωπ� τη σ$�ση
π�υ αναπτ%σσ�υν �ι ναυτικ�� των *�ρτηγ)ν πλ��ων –τα �π��α συν�θως πραγµα-
τ�π�ι�%ν µεγ�λης δι�ρκειας τα+�δια– µε τη γ�τα π�υ τα+ιδε%ει µα(� τ�υς. Τ� αιλ�υ-
ρ�ειδ�ς αυτ' κατ�ικ�δι� υπ�καθιστ� τη γυνα�κα στη (ω� των ναυτ)ν α*�% �$ει,
σ%µ*ωνα µε τ�ν π�ιητ�, π�λλ� κ�ιν� στ�ι$ε�α µε αυτ� και ικαν�π�ιε� την αν�γκη
τ�υς για συντρ�*ι� και τρυ*ερ'τητα. Η ατµ'σ*αιρα τ�υ π�ι�µατ�ς ε�ναι ερωτικ�-
αισθησιακ� στις τ�σσερις πρ)τες στρ�*�ς, εν) απ�κτ� δραµατικ� �νταση στις τ�σ-
σερις επ'µενες, 'ταν περιγρ�*εται η αρρ)στια απ' την �π��α πρ�σ"�λλεται η
γ�τα, απ' τη συνε$� παραµ�ν� της στ� καρ�"ι, και τ� τραγικ' τ�λ�ς π�υ της δ�ν�υν
�ι ναυτικ��, για να τη λυτρ)σ�υν. � π�ιητικ'ς λ'γ�ς κ�ρυ*)νεται µε τ�ν πνιγµ'
τ�υ �ρρωστ�υ ()�υ, $ωρ�ς να εκπ�πτει σε µελ�δραµατισµ�%ς και αισθηµατ�λ�γ�ες,
απ�τυπ)ν�ντας τη µ�να+ι� και την ερωτικ� στ�ρηση των ναυτικ)ν.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Αντλ)ντας στ�ι$ε�α απ' τ� π��ηµα, σκιαγρα*�στε τ� $αρακτ�ρα και τ�ν τρ'π�

(ω�ς των ναυτικ)ν π�υ τα+ιδε%�υν µε *�ρτηγ� καρ�"ια.
2. Ακ�%στε τα µελ�π�ιηµ�να π�ι�µατα τ�υ Ν. Κα""αδ�α, απ' τ� δ�σκ� � σταυρ�ς

τ	υ ν�τ	υ τ�υ Θ. Μικρ�%τσικ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γρηγ'ρι�ς 3εν'π�υλ�ς, «Η γ�τα τ�υ παπ�» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασ��υ.
2. Μι$α�λ Μητσ�κης, «Τ� γατ�», Πε	γρα��µατα, Νε*�λη 1988, σ. 147-158.
3. Αργ%ρης Ε*ταλι)της, «� µπαρµπα-Γι�ννης κι � γ�δαρ'ς τ�υ», Νησι�τικες ιστ	-

ρ�ες, Νε*�λη 1989, σ. 158-162.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια��ω, τ$. 437.
Επτ� κε�µενα για τ	ν Ν�κ	 Κα��αδ�α, Π�λ%τυπ� 1982.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς Κα""αδ�ας, «�ι γ�τες των *�ρτηγ)ν», Μαραµπ	! (1933), Aγρα 200216, σ. 16.

∂ƒª∞¡ ∂™∂

� Λ�κ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να καταν��σ�υν �ι µαθητ�ς τη στεν� ε+�ρτηση των ()ων απ' τη *%ση, αλλ� και
τ�υς ν'µ�υς π�υ κυριαρ$�%ν σε αυτ�ν, µε "�ση τ� δι�γηµα τ�υ δι�σηµ�υ Γερµαν�%
συγγρα*�α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η δ�σκ�λη επ��� τ�υ �ειµ�να και � αγ�νας για την επι��ωση
Η �µαδικ�τητα και �ι κ�νδυν�ι της απ�µ�κρυνσης απ� την αγ�λη
Η υπερ��λικ� εκδ�λωση της εκδ�κησης των ανθρ�πων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
�ι µαθητ�ς µπ�ρ�%ν ε%κ�λα να πρ�σεγγ�σ�υν τ� δι�γηµα, να παρακ�λ�υθ�σ�υν
την υπ'θεση και να αντιλη*θ�%ν την ανθρ)πινη σκληρ'τητα π�υ ασκ�θηκε στ�
ετ�ιµ�θ�νατ� ()�. Η παρ�µ"αση τ�υ καθηγητ� θα ε�ναι περι�ρισµ�νη µε στ'$�
κυρ�ως την ευαισθητ�π��ηση των µαθητ)ν γ%ρω απ' την �µαλ� λειτ�υργ�α τ�υ
�ικ�συστ�µατ�ς και την υπερ�σπιση εκε�νων των (ωικ)ν ειδ)ν π�υ σ�µερα απει-
λ�%νται µε ε+α*�νιση. Θα πρ�πει "�"αια να γ�νει ειδικ� ανα*�ρ� στη στεν� ε+�ρ-
τηση των �γριων ()ων απ' τ� *υσικ' περι"�λλ�ν και στις δυσκ�λ�ες επι"�ωσης
π�υ αντιµετωπ�(�υν συ$ν� ε+αιτ�ας των κακ)ν καιρικ)ν συνθηκ)ν. � διδ�σκων
θα πρ�πει �πωσδ�π�τε να επισηµ�νει την υπερ"�λικ� σκληρ'τητα και την εκδικη-
τικ� µαν�α π�υ �δει+αν �ι �νθρωπ�ι απ�ναντι στ� ανυπερ�σπιστ� ()�, ε+ηγ)ντας
παρ�λληλα 'τι η αντ�δρασ� τ�υς ε�ναι, σε �να "αθµ', δικαι�λ�γηµ�νη, επειδ� �ι
κτην�τρ'*�ι υ*�στανται π�λλ�ς απ)λειες, λ'γω των συ$ν)ν επιθ�σεων π�υ
κ�ν�υν στα ()α τ�υς �ι λ%κ�ι.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γι)ργ�ς Ιω�νν�υ, «Φθιν�πωριν�», Ε!�λεκτη #�ρα, Κ�δρ�ς 1982.

� Ι  Φ Ι Λ � Ι  Μ Α Σ  Τ Α  	 Ω Α
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2. Ανδρ�ας Καρκα"�τσας, «Τ� µν�µα της µ�νας», $νθρωπ	ι και �α στη νε	ελλη-
νικ� πε	γρα��α, ανθ�λ'γηση – επιµ�λεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεαν�δα 1994, σ.
155-162.

3. Μ�ρι�ς Μαρκ�δης, «� λ%κ�ς», Μετα&! Σιν� και Αιλε�µ, Dρασµ�ς 1993.

Π�µε να δ	!µε, ρε παιδι�, τ	 λ!κ	 –
Π	ι	 λ!κ	 ρε �λαµµ)νε λ)νε 	ι σ!ντρ	�	ι,
� µ�ν	ς, κ�πως, λ!κ	ς π	υ απ�µεινε δι�γει τις ηµ)ρες τ	υ στην πρωτε!	υσα
ν	µ	!
π�σω απ’ τ	 συρµατ�πλεγµα, π�σω απ’ τ	ν πρ	�	λ)α
τρ�ει και κ	ιµ�ται, τρ�ει και πα#α�νει, τρ�ει και δυστυ#ε�

δυ	 τσιγ�ρα απ’ τ	 Βελ	!#ι

� λ!κ	ς θ)λει να π)σει #ι�νι, θ)λει να κρυ�τ	!ν τα πρ��ατα
-θ)λει να )ρθει να πειν�σει
	 λ!κ	ς θ)λει τ	 κυν�γι

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Βρε�τε µ%θ�υς, παραµ%θια, λ�+εις και γλωσσικ�ς εκ*ρ�σεις µε λ%κ�υς και ε+ε-

τ�στε π�ια εικ'να µεταδ�δ�υν για τ�υς λ%κ�υς. Περιγρ�ψτε τα "ασικ� $αρα-
κτηριστικ� αυτ�ς της στερε'τυπης εικ'νας π�υ �$ει δηµι�υργηθε� για τ�υς
λ%κ�υς. Συγκρ�νετε την τ%$η π�υ �$�υν �ι λ%κ�ι στα παραµ%θια µε την υπ'θεση
τ�υ διηγ�µατ�ς τ�υ Dσε.

2. Επικ�ινων�στε µε την Ελληνικ� Φιλ�(ωϊκ� Εταιρε�α � µε �λλ�υς τ�πικ�%ς
�ργανισµ�%ς π�υ �$�υν σκ�π' την πρ�στασ�α των ()ων, και (ητ�στε ενηµερω-
τικ' υλικ' σ$ετικ� µε τα δι�*�ρα ε�δη ()ων π�υ αντιµετωπ�(�υν δ%σκ�λες συν-
θ�κες, κακ�π�ι�%νται � απειλ�%νται µε ε+α*�νιση ε+αιτ�ας τ�υ ανθρ)π�υ.

3. Συγκρ�νετε τη (ω� και την κατ�ντια των δ%� λ%κων π�υ συναντ�µε στ� δι�γη-
µα τ�υ Dσε και στ� π��ηµα τ�υ Μαρκ�δη.

4. Περισσ'τερες πληρ�*�ρ�ες για τα πρ�στατευ'µενα ε�δη $λωρ�δας και παν�δας
θα "ρε�τε στις ιστ�σελ�δες: http://www.defenders.org/citcomnt.html και http://www.
nature.ariadne-t.gr/nature/arckt/arcturo.html.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια��ω, τ$. 109.

www. hermann-hesse.com
www.gss.ucsb.edu/projects/hesse

Μια ευρ%τερη εικ'να για τ�υς δεσµ�%ς των ανθρ)πων µε τα ()α στη λ�γ�τε$ν�α
µας δ�νει � τ'µ�ς $νθρωπ	ι και �α στη νε	ελληνικ� πε	γρα��α, ανθ�λ'γηση –
επιµ�λεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεαν�δα 1994.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Dρµαν Dσε, «� λ%κ�ς», Η π�λη των &)νων στ	 ν�τ	, µτ*ρ. Θ. Λ�υπασ�κης, Σµ�λη
1995, σ. 33-37.

∞¡∆ø¡∏™ ™√Àƒ√À¡∏™

�νθρωπ�ι και δελ
�νια

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να ευαισθητ�π�ιηθ�%ν �ι µαθητ�ς γ%ρω απ' τα θ�µατα �ικ�λ�γ�ας και π�λιτισµ�%
π�υ θ�γει τ� α*�γηµα. Να πρ�"ληµατιστ�%ν για την π�ι'τητα της σ$�σης τ�υ
ανθρ)π�υ µε τα δελ*�νια, απ' την αρ$αι'τητα ως τις µ�ρες µας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
#ικ�λ�γικ� πρ��ληµα και διατ�ρα+η της �υσικ�ς ισ�ρρ�π�ας
Ανθρ�πινη αδια��ρ�α και �λλειµµα π�λιτισµ��
Κακ�µετα�ε�ριση και �ικ�ν�µικ� εκµετ�λλευση των ��ων
Πειρ�µατα επιστηµ�νων στα ��α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� κε�µεν� �$ει δ�κιµιακ' $αρακτ�ρα και θ�τει ευθ�ως (�τηµα ατ�µικ�ς και κ�ι-
νωνικ�ς ευθ%νης τ'σ� για τ�ν ανατρεπτικ' ρ'λ� π�υ �$ει � σ%γ$ρ�ν�ς �νθρωπ�ς
στη λειτ�υργ�α της *%σης 'σ� και για τις εγκληµατικ�ς τ�υ εν�ργειες εις "�ρ�ς τ�υ
�ικ�συστ�µατ�ς. Τ� α*�γηµα ανα*�ρεται �µεσα και ρεαλιστικ� στην πρ�"ληµατι-
κ�, καταπιεστικ� σ$�ση τ�υ ανθρ)π�υ µε τα υπ'λ�ιπα �µ"ια 'ντα, καταδεικν%�-
ντας τ'σ� τ� �λλειµµα 'σ� και την εν�$� τ�υ τε$ν�κρατικ�% και επιτηδευµ�ν�υ
π�λιτισµ�% µας. � σ%γ$ρ�ν�ς αυτ'ς π�λιτισµ'ς δε θεµελι)νεται πλ��ν σε ηθικ�ς
α+�ες �%τε σ�"εται τ�ν περι"�λλ�ντα $)ρ�, αλλ� $αρακτηρ�(εται απ' την α�σθηση
της πρ'σκαιρης απ'λαυσης, την παθητικ'τητα και τη µετ�θεση ευθυν)ν. Η απ�-
τρ'παια *ωτ�γρα*�α µε τα νεκρ� και εγκαταλειµµ�να δελ*�νια στη Iαλκιδικ�
απ�τελε� αδι�ψευστ� µ�ρτυρα της ανθρ)πινης "αρ"αρ'τητας, καθ)ς *�ρνει
�µεσα στ� πρ�σκ�νι� τ� �ικ�λ�γικ' πρ'"ληµα και την κ�ινωνικ� ασυνειδησ�α π�υ,
δυστυ$)ς, δι�γκ)νεται στην επ�$� µας.

Η επιλ�γ� τ�υ Σ�υρ�%νη να γρ�ψει για τη σ$�ση τ�υ ανθρ)π�υ µε τα δελ*�νια
σ$ετ�(εται µεν µε τ� δυσ�ρεστ� συµ"�ν της Iαλκιδικ�ς, απ�ρρ�ει δε απ' τη γενικ'-
τερη εκτ�µηση τ�υ συγγρα*�α 'τι αυ+�ν�νται �ι �νθρωπ�ι π�υ ασελγ�%ν επ�νω στη
*%ση, �$�ντας απ�"�λει πλ�ρως τα αισθ�µατα της συλλ�γικ�ς ευθ%νης, της ντρ�π�ς
και της εν�$�ς. Η αν�$� και η αδια*�ρ�α της υπ'λ�ιπης κ�ινων�ας απ�ναντι στη
"αρ"αρ'τητα δ�νει τη δυνατ'τητα σε κ�π�ιες µει�ψη*�ες να αµαυρ)ν�υν κ�θε
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�νν�ια ανθρωπισµ�% και κ�ινωνικ�ς (ω�ς, αντιστρ�*�ντας τη *υσικ� ισ�ρρ�π�α, µε
στ'$� τ� πρ�σωπικ' κ�ρδ�ς. Η κατηγ�ρ�α αυτ� των ανθρ)πων συν�σταται "ασικ�
απ' 'λ�υς 'σ�ι εκµεταλλε%�νται τα ()α στ� τσ�ρκ� και σε δι�*�ρα θε�µατα, αλλ�
και 'σ�υς συµµετ�$�υν στην κακ�π��ηση, µε την �ν�$η σιωπ� τ�υς � µε την �ικ�ν�-
µικ� εν�σ$υση των πρ)των. �ι εγκληµατικ�ς εν�ργειες των πρ)των µερικ�ς *�ρ�ς
υπερ"α�ν�υν κ�θε 'ρι� επι(ητ)ντας να καλ%ψ�υν τις αν�µ�ες τ�υς π�σω απ' εργα-
στηριακ�ς παρατηρ�σεις (πειρ�µατα µε εγκε*�λ�υς δελ*ινι)ν). � συγγρα*�ας δεν
κρ%"ει τη συναισθηµατικ� τ�υ αντ�δραση (ηθικ'ς απ�τρ�πιασµ'ς, λ%πη, ντρ�π�,
�ργ�) και την ιδε�λ�γικ� τ�υ στ�ση (κ�ινωνικ� καταγγελ�α, ειρωνε�α) απ�ναντι στ�
πρ'"ληµα π�υ περιγρ�*ει. Αν και � �δι�ς δεν εν�$εται σε αυτ�ν τη θλι"ερ� πραγ-
µατικ'τητα, νι)θει �ν�$�ς γιατ� µε λ%πη διαπιστ)νει 'τι �ι �νθρωπ�ι *�ρ�νται µε
υπ�ρµετρη αλα(�νε�α, σκι�(�ντας και διασαλε%�ντας ανεπαν'ρθωτα την παν�ρ-
$αια *ιλικ� σ$�ση, π�υ ε�$αν τα δελ*�νια µε τ�ν �νθρωπ�. Σ$�ση π�υ διασ)θηκε '$ι
µ'ν� στις δι�*�ρες αρ$α�ες (ωγρα*ικ�ς και γλυπτ�ς παραστ�σεις των δελ*ινι)ν
και στη συµ"�λικ� ν�υ"�λα τ�υ Αρ��να (Ηρ'δ�τ�ς), αλλ� και ε+ακ�λ�υθε� να λει-
τ�υργε� µε θαυµ�σιες απ�δ'σεις και στην επ�$� µας, σε κ'µικς και κινηµατ�γρα*ι-
κ�ς ταιν�ες για παιδι� και εν�λικες και, τ� απ�λαυστικ'τερ�, µε την πραγµατικ�
συντρ�*ι� των δελ*ινι)ν, π�υ παραπλ��υν τα πλ��α µας σε κ�θε ελληνικ� θαλ�σ-
σια διαδρ�µ� µας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. �δυσσ�ας Ελ%της, «� γλ�ρ�ς», Τα ρω τ	υ )ρωτα (1972), Jψιλ�ν 19863.
2. Στρ�της Μυρι"�λης, «Τα (α», Η ω� εν τ��ω στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Ερευν�στε π�ια ε�δη ()ων αντιµετωπ�(�υν πρ'"ληµα επι"�ωσης � υ*�στανται
κακ�µετα$ε�ριση στην περι�$� σας. Ενηµερ)στε για τ� πρ'"ληµα τις τ�πικ�ς αρ$�ς
και ενεργ�στε µε σκ�π' την πρ�στασ�α τ�υς.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αντ)νης Σ�υρ�%νης (1942), «Aνθρωπ�ι και δελ*�νια», Κυριακ�τικες ιστ	ρ�ες,
Καστανι)της 2002, σ. 239-241.
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ªπ§√™ ª∞∆™√√Àƒ∂∫

� µετα��σκ�ληκας

∂. Ã. °√¡∞∆∞™

� σκαντ���ερ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια"�σ�υν �ι µαθητ�ς δ%� αλληγ�ρικ�ς ιστ�ρ�ες µε ()α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αλληγ�ρικ� δι�γηση
Εργασ�α και παραγωγικ�τητα των ��ων
Η σηµασ�α της επ�µ�νης και αδι�λειπτης πρ�σπ�θειας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
D$ει ενδια*�ρ�ν � καθηγητ�ς να παρ�υσι�σει στ�υς µαθητ�ς σ%γ$ρ�να δε�γµατα
αλληγ�ρικ)ν ιστ�ρι)ν µε πρωταγωνιστ�ς ()α, �ι �π��ες σε �να "αθµ' µπ�ρ�%ν να
θεωρηθ�%ν συν�$ειες των αρ$α�ων ηθ�πλαστικ)ν διηγ�σεων, 'πως �ι π�λ% γνωστ��
Μ%θ�ι τ�υ Αισ)π�υ. Τα επιλεγµ�να α*ηγ�µατα �λκ�υν την καταγωγ� τ�υς απ' τη
µακρ'$ρ�νη λ�γ�τε$νικ� παρ�δ�ση, παρ�λληλα 'µως απ�δεσµε%�νται αισθητ� απ'
αυτ� µε την πρωτ�τυπ�α, τ�ν ευτρ�πελ� $αρακτ�ρα, τ� σ%γ$ρ�ν� ιστ�ρικ�κ�ινωνικ'
και αισθητικ' πρ�σδι�ρισµ' τ�υς. Η ευτρ�πελη ιστ�ρ�α τ�υ µετα+�σκ)ληκα σ$ετ�(ε-
ται �µεσα µε τ� πρ�ϊ'ν της, α*αν�%ς, εργασ�ας τ�υ, τη µεγ�λη επ�δει+η τ�υ Κριστι�ν
Ντι�ρ. � Ματσ'�υρεκ πετυ$α�νει να σατιρ�σει µια υ*ιστ�µενη κατ�σταση κ�ινωνικ�ς
ανισ'τητας και αδικ�ας µ�σα απ' την αµελητ�α %παρ+η τ�υ σκ�υληκι�%. Με αν�λα-
*ρ� πνε%µα, αλλ� ειρωνικ� αντ�ληψη και σα*� α�σθηση της πραγµατικ'τητας, συν-
δυ�(ει τ� µα%ρ� $ι�%µ�ρ και τ� σαρκασµ' και απευθ%νεται σε π�λλ�%ς κ�ινωνικ�%ς
απ�δ�κτες: απ' τ� *την' εργατικ' δυναµικ', π�υ παρ�γει τα αγαθ�, ως τις περ�πλ�-
κες υλικ�ς σ$�σεις, π�υ καθ�ρ�(�υν τη δ�µ� της σ%γ$ρ�νης καταναλωτικ�ς κ�ινων�ας.

Η ιστ�ρ�α τ�υ σκαντ('$�ιρ�υ, αν και σε αρκετ� σηµε�α παρ�λληλη, λειτ�υργε�
κ�πως αντ�στρ�*α απ' αυτ� τ�υ µετα+�σκ)ληκα. Τ� τριτ�πρ'σωπ� α*�γηµα
τ�υ Γ�νατ� επικεντρ)νεται στην αδι�λειπτη πρ�σπ�θεια τ�υ ()�υ να +επερ�σει
τις περι�ρισµ�νες δυνατ'τητες της *%σης τ�υ, εν) στ� τ�λ�ς, µε την πρ�σδ�κ�α
πραγµ�τωσης τ�υ στ'$�υ τ�υ, επι"ρα"ε%εται η επιµ�ν� και η αγωνιστικ'τητ�
τ�υ. � α*ηγητ�ς απ�δ�δει, µε τα λ'για π�υ περικλε��νται στα εισαγωγικ�, τις σκ�-
ψεις και τη θεληµατικ� "�%ληση τ�υ σκαντ('$�ιρ�υ, παρατηρε� συστηµατικ� τις
πε�σµ�νες πρ�σπ�θει�ς τ�υ, συµµερ�(εται τ�ν αγ)να και πρ�σδ�κ� τη δικα�ωσ�
τ�υ. � Ματσ'�υρεκ αντ�θετα παρακ�λ�υθε� τ�ν �ρωα-σκ�υλ�κι τ�υ απ' απ'-
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σταση, στωικ� συµ"ι"ασµ�ν� µε την πε(� καθηµεριν'τητα της, α*αν�%ς, εργα-
σ�ας τ�υ, την �π��α καρπ)νεται � κ'σµ�ς της µ'δας, για να συγκεντρ)σει επ�νω
τ�υ τα �ντ�να *)τα της δηµ�σι'τητας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Τσ�υ Τσεν Π�ι, «� σκαντ('$�ιρ�ς», Κιν)	ι π	ιητ)ς. Τετρ�στι#α, µτ*ρ. Σωκρ�της
Σκαρτσ�ς, Καστανι)της 1988.

Σαν πρ	#ωρ�ει, µ	ι�ει µε πελ�τα �λ	 καρ��τσες π	υ κινε�ται0 
σαν στ)κεται, ε�ναι στρ	γγυλ�ς σαν κ�σταν	.
Μην τ	ν περι�ρ	νε�τε, ασ�µαντ	ς δεν ε�ναι.
Π	ι	ς θα τ	λµ	!σε µε γρ	θι� να τ	ν #τυπ�σει.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. ∆ε�τε την κινηµατ�γρα*ικ� ταιν�α � Ψ!λλ	ς (1989-1990) τ�υ ∆ηµ�τρη Σπ%ρ�υ

µε �ρωα �να µικρ' επαρ$ιωτ'π�υλ� –τ� µικρ'τερ� εκδ'τη ε*ηµερ�δας– � �π��-
�ς, $�ρη στη θ�ληση και την αγωνιστικ'τητ� τ�υ, κατ�*ερε να +επερ�σει τις
π�λλ�ς τ�υ δυσκ�λ�ες και να πραγµατ�π�ι�σει τα 'νειρ� τ�υ.

2. Συγκρ�νετε τις δ%� εικ'νες τ�υ σκαντ('$�ιρ�υ π�υ �$�υµε απ' τ� π��ηµα τ�υ
Τσ�υ Τσεν Π�ι και τ�υ Γ�νατ�.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γαραντ�%δης Ευριπ�δης, «Τα ()α στ� (µεταµ�ρ*ωτικ') καθρ�*τη της λ�γ�τε-

$ν�ας», εισαγωγ� στ�ν τ'µ� Μικρ� ω	λ	γ�α, Πατ�κης 1998, σ. 7-23.
∆ια��ω, τ$. 444, 2003. Α*ι�ρωµα στ�ν Ε.I. Γ�νατ� µε κε�µενα τ�υ Ε.I. Γ�νατ�, της

Φραγκ�σκης Αµπατ(�π�%λ�υ κ.�.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�λ�ς Ματσ'�υρεκ, «� µετα+�σκ)ληκας», 2ω	λ	γ�α, µτ*ρ. Σπ%ρ�ς Τσακνι�ς, Στιγ-
µ� 1984, σ. 24-26.
Ε.I. Γ�νατ�ς (1924), «� σκαντ('$ερ�ς», Η κρ!πτη, Στιγµ� 1991, σ. 48.
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ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi
∂Î‰fiÛÂˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·
™¯ÔÏÂ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó
‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â Ê¤ÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÎÏÂ„›Ù˘Ô
Î·È Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘
¡fiÌÔ˘ 1129 ÙË˜ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).

∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,
Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÂ ÔÔÈ·‰‹-
ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.
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