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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

[ 1 3 7 ]

enotita A 0063 4/11/2005 02:09 ÌÌ ™ÂÏ›‰·137



enotita A 0063 4/11/2005 02:09 ÌÌ ™ÂÏ›‰·138


