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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-
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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
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∞¡∆√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.

[ 1 3 0 ]

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

∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ 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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