
ΛΑ�ΓΡΑΦΙΚΑ

enotita B 0063 4/11/2005 12:47 ÌÌ ™ÂÏ›‰·21



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.
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