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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.
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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.*.).
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