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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.
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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…
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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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