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¶∂ƒ§ ª¶∞∫

Η µ�να

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ανε� �τι η µητ�ρα απ�τελε� τ� επ�κεντρ� της �ικ�γενειακ�ς �ω�ς, ε�ναι τ� πρ�-
σωπ� π�υ �!ι µ�ν� πρ�σ��ρει στα "λλα µ�λη της �ικ�γ�νειας µε την ακ"µατη �ρ�-
ντ�δα της για την κ"λυψη των υλικ%ν τ�υς αναγκ%ν, αλλ" και τα στηρ��ει συναι-
σθηµατικ".

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µ�να ως πρ	τυπη µρ�� και ι ενδικγενειακ�ς σ��σεις
Γυναικε�ες ασ�λ�ες στην παραδσιακ� αγρτικ� κινων�α
Κινωνικ	ς ρ	λς των ηλικιωµ�νων 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ�σπασµα απ� τ� µυθιστ�ρηµα της Περλ Μπακ περιγρ"�ει µια συνηθισµ�νη
µ�ρα µιας µητ�ρας στην Κ�να στις αρ!�ς τ�υ εικ�στ�* αι%να. Η µητ�ρα ε�ναι τ�
�υσιαστικ� κ�ντρ� και � µ�!λ�ς της �ικ�γενειακ�ς �ω�ς. Σε �λη τη δι"ρκεια της
µ�ρας �!ι µ�ν� �ρ�ντ��ει τ�ν "ντρα, τα παιδι" και τη δ*στρ�πη ηλικιωµ�νη πεθε-
ρ" της, αλλ" και εργ"�εται �/ω απ� τ� σπ�τι, σε αγρ�τικ�ς εργασ�ες. Παρ" τη συνε-
!� σωµατικ� καταπ�νησ� της και τις αντ�/�ες �ικ�ν�µικ�ς συνθ�κες, δε !"νει στιγ-
µ� τ� κ�υρ"γι�, την καλ� δι"θεση και την πηγα�α καλ�σ*νη της. Στ� µυθιστ�ρηµα
της Μπακ η µ"να ε�ναι µια αρ!ετυπικ� µ�ρ��, �υµωµ�νη µε τη γη, η �π��α λειτ�υρ-
γε� επ"νω της ως �υσικ�ς ν�µ�ς. Απ�λυτα ταγµ�νη στ� �υσικ� πρ��ρισµ� της, π�υ
ε�ναι να γενν" και να µεγαλ%νει τα παιδι" και να υπηρετε� την �ικ�γ�νει" της, γνω-
ρ��ει και εµπιστε*εται τ� �υσικ� ν�µ� της γ�ννησης και της �θ�ρ"ς κ"θε ανθρ%πι-
ν�υ �ντ�ς. Η Μπακ παρ�υσι"�ει επ�σης τη µ"να ως ε/ιδανικευµ�νη µ�ρ��, καθ%ς
η καλ�σ*νη της επεκτε�νεται και στ� ευρ*τερ� κ�ινωνικ� περι0"λλ�ν της. Με δεδ�-
µ�νη την αλλαγ� των επ�!%ν και, ως �να σηµε��, των κ�ινωνικ%ν πρ�τ*πων, η εικ�-
να της µ"νας π�υ παρ�υσι"�ει η Μπακ θα µπ�ρ�*σε να θεωρηθε� /επερασµ�νη,
υπ"ρ!�υν ωστ�σ� αρκετ" στ�ι!ε�α αυτ�ς της εικ�νας π�υ επι0ι%ν�υν και στη σ*γ-
!ρ�νη κ�ινων�α, πρ�σαρµ�σµ�να 0�0αια στις δια��ρετικ�ς σηµεριν�ς συνθ�κες
τ�σ� τ�υ τρ�π�υ �ω�ς �σ� και της σ*νθεσης της �ικ�γ�νειας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   
∆ιδ% Σωτηρ��υ, Ματωµ�να ��µατα (1962), Κ�δρ�ς 200075, σ. 11-16.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Παρακ�λ�υθ�στε πρ�σεκτικ" τις καθηµεριν�ς δραστηρι�τητες της µ"νας και

ανα�ερθε�τε ειδικ�τερα σε �σες σ"ς �α�ν�νται πι� κ�υραστικ�ς.
2. Η µ"να αγαπ" και !α�ρεται τη �ω�. Σε π�ια σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ �α�νεται αυτ�

η δι"θεσ� της; Απ� π�* αντλε� τη δ*ναµη και τη �ωτικ�τητ" της;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
http://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/
http://www.nobel.se/literature/laureates/1938/

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Περλ Μπακ (1892-1973), Η µ
να [απ�σπασµα], µτ�ρ. Κ%στας Κυρια��ς, Π"πυρ�ς
1996, σ. 23-27.

∞¡¡∞ ºƒ∞¡∫

Απ� τ	 ηµερ	λ�γι	 της �ννας Φρανκ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς τις σκ�ψεις και τ�υς πρ�0ληµατισµ�*ς µιας συν�µ�λικ�ς
τ�υς, η �π��α, παρ" την απ�σταση των ε/�ντα περ�π�υ !ρ�νων, κατ�γραψε στ�
πρ�σωπικ� ηµερ�λ�γι� της µια εικ�να της ψυ!�σ*νθεσης και των �ικ�γενειακ%ν
της σ!�σεων, π�υ ελ"!ιστα απ�!ει απ� εκε�νη των σηµεριν%ν ε��0ων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σ��ση µε τη µητ�ρα και τν πατ�ρα
Ανταγωνιστικ�ς σ��σεις αν�µεσα στα αδ�ρ�ια
Τ ηµερλ	γι ως συνµιλ�α τυ ε���υ µε τν εαυτ	 τυ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� ηµερ�λ�γι� της �ννας Φρανκ δεν �!ει τ�σ� την α/�α εν�ς λ�γ�τε!νικ�* κειµ�-
ν�υ �σ� τη σηµασ�α µιας αυθεντικ�ς µαρτυρ�ας. Πρ�κειται για τ� ηµερ�λ�γι� εν�ς
κ�ριτσι�* π�υ 0ρ�σκεται στ� µετα�!µι� πρ�ς την ε�η0ε�α και �σως γιν�ταν µια π�λ*
καλ� συγγρα��ας, αν δεν ε�!ε π�σει θ*µα της πι� παρ"λ�γης θηριωδ�ας τ�υ εικ�-
στ�* αι%να, της γεν�κτ�ν�ας των Ε0ρα�ων. Στ� συγκεκριµ�ν� απ�σπασµα η >ννα,
µε α��ρµ� τ� περιστατικ� εν�ς ασ�µαντ�υ κα0γ" µε την αδερ�� της, καταγρ"�ει
τις σκ�ψεις της για τη σ!�ση µε την αδερ��, τη µητ�ρα και τ�ν πατ�ρα της. Αυτ�
π�υ κυρ�ως την πρ�0ληµατ��ει ε�ναι η ασυµ�ων�α της µε τ� !αρακτ�ρα και τη
στ"ση της  µητ�ρας της, η �π��α την εµπ�δ��ει να επικ�ινων�σει µα�� της. Γενικ"
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ε�ναι καλ� να επισηµανθε� �τι �ι σκ�ψεις της >ννας γ*ρω απ� τ� γ�νεϊκ� ρ�λ�
παρ�υσι"��υν µια ασυν�θιστη ωριµ�τητα, η δι"θεσ� της �µως !αρακτηρ��εται απ�
συ!ν�ς ψυ!�λ�γικ�ς µεταπτ%σεις. Η σ!�ση µε τ�ν πατ�ρα της ε�ναι καλ*τερη, ωστ�-
σ� η >ννα νι%θει �τι και απ� τ�ν πατ�ρα της δε 0ρ�σκει τη συναισθηµατικ� στ�ρι-
/η π�υ θα περ�µενε. Η >ννα εντ�λει νι%θει απ�/ενωµ�νη στ� εσωτερικ� της �ικ�-
γ�νει"ς της, διαπιστ%νει �τι �ι δικ�� της δεν την καταλα0α�ν�υν και δεν της δ�ν�υν
τη σηµασ�α π�υ της α/��ει. Αυτ� η πικρ� διαπ�στωση την ωθε� να ε/�µ�λ�γηθε� τις
σκ�ψεις της στ� ηµερ�λ�γι� της, τ� �π��� αναλαµ0"νει τ� ρ�λ� εν�ς σιωπηρ�*
συν�µιλητ� π�υ ενθαρρ*νει και στηρ��ει τη µ�να/ι" της. Τ� επιλεγµ�ν� κε�µεν� της
>ννας Φρανκ µπ�ρε� να διδα!τε� συγκριτικ" µε απ�σπ"σµατα απ� τ� µυθιστ�ρη-
µα Τα ψ
θινα καπ�λα της Μ. Λυµπερ"κη, στ� �π��� επ�σης αναδεικν*εται η ε�η-
0ικ� ψυ!�λ�γ�α µ�σα απ� τα καθηµεριν" συµ0"ντα τ�υ �ικ�γενειακ�* 0��υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   
Φραντς Κ"�κα, Γρ
µµα στ�ν πατ�ρα, µτ�ρ. Φα�δων Καλαµαρ"ς, Νε��λη 1996, σ. 7-9.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π%ς αντιλαµ0"νεστε τ� ν�ηµα της �ρ"σης: «Για µ�να η µητ�ρα µ�υ δεν ε�ναι

π"ντα “η µητ�ρα” κι �τσι αναγκ"��µαι να εκπληρ%σω αυτ� τ� ρ�λ� µ�νη µ�υ»;
2. Γνωρ���ντας την τραγικ� ιστ�ρ�α της >ννας Φρανκ, π%ς ερµηνε*ετε τη �ρ"ση

«τελικ" /αναγυρ��ω π"ντα αυτ�µατα στ� Ηµερ�λ�γι� µ�υ, π�υ ε�ναι για µ�να η
αρ!� και τ� τ�λ�ς…»;

3. Συγκρ�νετε την εικ�να της µητ�ρας της Φρανκ µε την εικ�να τ�υ πατ�ρα στ� κε�-
µεν� τ�υ Κ"�κα.

4. ∆ια0"στε τ� 0ι0λ�� Λ
θ�ς, κ�ριε Ν�ιγκερ, Πατ"κης 19938 της Λ�της Π�τρ�0ιτς-
Ανδρ�υτσ�π�*λ�υ, µεγ"λ� µ�ρ�ς τ�υ �π���υ �!ει ηµερ�λ�γιακ� !αρακτ�ρα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αγ"θη Γεωργι"δ�υ, «Κε�µενα για τη µητ�ρα: µικρ� συµ0�λ� στη διδασκαλ�α τ�υ

παρ"λληλ�υ λ�γ�τε!νικ�* κειµ�ν�υ», Φιλ�λ�γικ!, τ!. 89, 2004, σ. 23-28.
www.anneFrank.nl/
www.anneFrank.com/

Σ!ετικ" µε τ� α�ηγηµατικ� ε�δ�ς τ�υ Ηµερ�λ�γ��υ µπ�ρε�τε να συµ0�υλευτε�τε τ�
ειδικ� α�ι�ρωµα τ�υ περι�δικ�* Η λ�"η, τ!. 59-60, 1986 (περιλαµ0"ν�νται κε�µενα
των Τ. Σιν�π�υλ�υ, Γ. Τσαρ�*!η, Γ. Θε�τ�κ", Α. Eιντ, Β. Γ�υλ� κ.".).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
>ννα Φρανκ (1929-1945), Τ� ηµερ�λ�γι� της �ννας Φρανκ, µτ�ρ. Γι"ννης Γ. Θωµ�-
π�υλ�ς, Μ�νωας 200014, σ. 62-65.
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ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ §Àª¶∂ƒ∞∫∏

�ι Κυριακ�ς στη θ�λασσα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα�� µε την /�ν�ιαστη ατµ�σ�αιρα των εκδρ�µ%ν µιας
"λλης επ�!�ς, �τσι �πως τις ανακαλε� στη µν�µη της και τις α�ηγε�ται µια εν�λικη
πια γυνα�κα, π�υ ν�σταλγε� τ� ευτυ!ισµ�ν� εκε�ν� �ικ�γενειακ� παρελθ�ν.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η �αρ� και η γλυκι� αν�µνηση της )�νιαστης ε�η�ικ�ς *ω�ς
$ικγενειακ�ς σ��σεις και πρ�λ�µατα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
�ι τρεις αδερ��ς π�υ περιγρ"�ει στ� µυθιστ�ρηµ" της η Λυµπερ"κη 0ρ�σκ�νται στ�
µετα�!µι� αν"µεσα στην ε�η0ε�α και την ενηλικ�ωση. ∆ιαν*�υν µ"λιστα τ� δ*σκ�λ�
στ"δι� της ε�η0ε�ας 0ι%ν�ντας τ� σ�0αρ� �ικ�γενειακ� πρ�0ληµα τ�υ !ωρισµ�*
των γ�νι%ν τ�υς. Ωστ�σ� �ι καλ�καιριν�ς διακ�π�ς τ�υς και, συγκεκριµ�να στ� απ�-
σπασµα, �ι εκδρ�µ�ς µε τ�ν πατ�ρα και τ� θε�� τ�υς τις Κυριακ�ς στη θ"λασσα απ�-
τελ�*ν αν�µελες, /�ν�ιαστες στιγµ�ς, µακρι" απ� τα πρ�0λ�µατα της καθηµεριν�τη-
τας. � ευρ*τερ�ς �ικ�γενειακ�ς !%ρ�ς, � θε��ς και τα /αδ�ρ�ια, συµµετ�!ει "µεσα
στη �ω� των τρι%ν αδερ�%ν, �τσι �πως συν�0αινε γενικ�τερα στις �ικ�γ�νειες των
µεταπ�λεµικ%ν !ρ�νων. �ι εκδρ�µ�ς στη θ"λασσα ε�ναι στιγµ�ς πλ�ρ�υς "�εσης
των κ�ριτσι%ν στην απ�λαυση της �*σης και στιγµ�ς αν"δυσης της κρυµµ�νης
ακ�µη θηλυκ�τητ"ς τ�υς. Η θηλυκ�τητα αυτ� 0ι%νεται 0�0αια µακρι" απ� τα αγ�-
ρια, λ�γω των αυστηρ%ν ηθ%ν της επ�!�ς, και τα πρ%τα σκιρτ�µατ" της τα τρ�α
κ�ρ�τσια δεν µπ�ρ�*ν παρ" να τα µ�ιρ"��νται µετα/* τ�υς. Τ� κ*ρι� ενδια��ρ�ν
στ� µυθιστ�ρηµα της Λυµπερ"κη �γκειται στ� γεγ�ν�ς �τι η σκ�πι" της α��γησης
ταλαντε*εται αν"µεσα στην /�ν�ιαστη ��η0η π�υ �ει και την %ριµη γυνα�κα π�υ
θυµ"ται και ν�σταλγε�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Λ�ων Τ�λστ�ι, «Τι "νθρωπ�ς �ταν � πατ�ρας µ�υ», Παιδικ
 �ρ�νια, Ε&η'ικ


�ρ�νια, µτ�ρ. Βασ�λης Ντιν�π�υλ�ς, Βι0λι�πωλε��ν της Εστ�ας 1995.
2. Μαν�λης Πρατικ"κης, «Ως π�ρα τ� δ�ντρ� της �ικ�γ�νειας», Α&ηµ�να !συ�α

στη �λ�η (1999). Π�ι!µατα, Μετα�!µι� 2003, σ. 219.

Τ� κ�κκιν��ωµα �&εγγε απ�δια&�τιστα 
&ων�.
Μ�λις &α*νεται ε*�αν µε λιν
 κι αργ�συρτα
&�ρ�µατα της π
�νης Κρ!τες 
γγελ�ι απ�συρθε*.
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(Για µια στιγµ!, κ
τω κ
τω, µ�υ &
νηκε ε*δα να
ισι�ν�υνε τη �λ�η τα σαντ
λια τ�υς.)
0 Πατ�ρας και � Ν*κ�ς π�ντε µπ��κλες µικρ�ς
"ανθ��λης αδερ&�ς και η 1λσα µπ�υσ�υλ
 σα
συννε&
κι µ�σα στις µυρτι�ς.
Εµ�να 
γρια µελ*σσια �λ��να κ
τω απ� 
την κρ�µαση νερ�ν µε υδρ�&ιλα &ιτ*λια
να µε σ�ρνει τ� µυστ!ρι�.
Η θε*α Θεαν!, η πικρ! 
µπελ�ς, γιαλ� γιαλ�
πετρ�'�λ
 τα στε*ρα σ�ννε&α3 τ’ αδ�σπ�τα π�ιµα*νει
π�νθη. Η Μ
να 'ι�λετι
 µεταγλ�ττι4ε πετ��µενα,
και τ�τε 
νεµ�ι σγ�υρ�* κ�ντ*ν�υ� µε καλ
µια
ευ�δια4αν τ� �ωρα&
κι µας.
Απ� κρυ&
 περ
σµατα µας κ�*τα4αν, �λ� µας
κ�*τα4αν �ι πεθαµ�ν�ι µας. Μ�υ &
νηκε 
κ�υσα
τ� γ�λι� τ�υς. Και στρ�&�ντας µια ν��τα ατλ
4ι
π*σω, πλ
ι σε στεκ
µενα νερ
, τ’ αµ*λητα στρατε�µατα.
Με σαντ
λια &αγωµ�να π�υ ισι�νανε
τ� ��µα µας παρ
στεκαν �ι απ�κ�µµ�νες ε&εδρε*ες.
Γυ
λι4αν ως π�ρα τα νερ
.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ δια�α�νεται η γυναικε�α ψυ!�λ�γ�α της α�ηγ�-

τριας και των αδερ�%ν της;
2. Π�ια πρ�0λ�µατα �δ�γησαν στ� !ωρισµ� τ�υς γ�νε�ς της Κατερ�νας;
3. Σε �ρισµ�να σηµε�α τ�υ κειµ�ν�υ η α�ηγ�τρια κρ�νει τ�υς ανθρ%π�υς και τ�ν

κ�σµ� µε αντ�ληψη πι� %ριµη απ� εκε�νη της ε�η0ικ�ς ηλικ�ας της. Συ!ν" δια-
πιστ%νει �τι στ� !ρ�ν� π�υ γρ"�ει τις ε�η0ικ�ς αναµν�σεις της �ι απ�ψεις και
τα συναισθ�µατ" της �!�υν αλλ"/ει σε σ!�ση µε την επ�!� π�υ 0�ωνε τα γεγ�-
ν�τα. Σκε�τε�τε και εσε�ς �να περιστατικ� π�υ συν�0η σε σας � στ�υς ��λ�υς-
συµµαθητ�ς σας και σας δυσαρ�στησε στ� παρελθ�ν, εν% σ�µερα, π�υ τ� ανα-
λ�γ��εστε µε ψυ!ραιµ�α και ωριµ�τερη κρ�ση, σας κ"νει να νι%θετε δια��ρετικ"
συναισθ�µατα. Συ�ητ�στε τ� θ�µα µε ��λ�υς � πρ�σωπα της �ικ�γ�νει"ς σας και
ε/ηγ�στε τ�υς λ�γ�υς π�υ σας �καναν να αλλ"/ετε απ�ψεις και δι"θεση.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Καστριν"κη Αγγ�λα, «Τ� �νειρ� τ�υ τα/ιδι�* στα Ψ
θινα καπ�λα της Μαργαρ�τας

Λυµπερ"κη», Μν!µη Ελ�νης Τσαντσ
ν�γλ�υ, Θεσσαλ�ν�κη 1998, σ. 367-386.
Μπαλ"σκας Κ%στας, «Τα ψ"θινα καπ�λα της Μαργαρ�τας Λυµπερ"κη», Τα"*δι µε

τ� κε*µεν�, Επικαιρ�τητα 1990, σ. 122-131.
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Σα!�νης Απ�στ�λ�ς, Ν��ι πε4�γρ
&�ι, Βι0λι�πωλε��ν της Εστ�ας 19843, σ. 74-82.
Φαρ�ν�υ-Μαλαµατ"ρη Γεωργ�α, «Μαργαρ�τα Λυµπερ"κη», Η µεταπ�λεµικ! πε4�-

γρα&*α, τ�µ. 5, Σ�κ�λης 1988, σ. 129-177.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μαργαρ�τα Λυµπερ"κη (1919), Τα ψ
θινα καπ�λα (1974) [απ�σπασµα], Κ�δρ�ς
198519, σ. 46-50.

¡∞∑πª Ãπ∫ª∂∆

Ναν	�ρισµα στ	 γι	 µ	υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να µελετ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να ασυν�θιστ� ναν�*ρισµα και να παρακ�λ�υθ�σ�υν
π%ς �ραµατ��εται � πατ�ρας τ� µ�λλ�ν τ�υ γι�υ τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µρ��, τ περιε�	µεν και  ρ	λς τυ νανυρ�σµατς
$ι συµ�λισµ� τυ πι�µατς, ι ηθικ�ς α)�ες και τα 	νειρα τυ πατ�ρα για τ
γι

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� ασυν�θιστ� αυτ� ναν�*ρισµα απευθ*νει � πατ�ρας στ� "ρρωστ� παιδ� τ�υ, µε
την επιθυµητ� διαµεσ�λ"0ηση της µητ�ρας («Η µ"να τ�υ γι�υ µ�υ �τσι θα ’θελα να
τ�ν ναν�υρ�σει»). �ι πρ%τες τρεις στρ���ς τ�υ ναν�υρ�σµατ�ς παρατηρ�*µε �τι
συνδ��νται στεν" µε τη �*ση (σ*νδεση π�λ* συνηθισµ�νη και στα δηµ�τικ" ναν�υ-
ρ�σµατα) και, ειδικ�τερα, την τρικυµισµ�νη θ"λασσα (π�υ συµ0�λ��ει τις δυσκ�λ�ες
της �ω�ς), την �π��α � γι�ς-καπετ"νι�ς διασ!��ει µε τ� καρ"0ι τ�υ. Τ� υπ�λ�ιπ�
π��ηµα ανα��ρεται σε συγκεκριµ�νες ηθικ�ς α/�ες της κ�ινωνικ�ς �ω�ς, π�υ �
πατ�ρας πρ�σδ�κ" �τι θα διακρ�ν�υν τ� γι� τ�υ (γν%ση, �µ�ρ�ι", π�στη, σταθερ�-
τητα, τ�λµη και αγωνιστικ�τητα). Γεµ"τ�ς απ� αυτ�ς τις καλ�ς ελπ�δες � πατ�ρας
πρ�0"λλει την εικ�να τ�υ γι�υ τ�υ στ� µ�λλ�ν και τ�ν �αντ"�εται σαν π�λ*πλευ-
ρ�, δηµι�υργικ� και πρωτ�π�ρ� "νθρωπ�: "��0� σαν θαλασσιν�, γν%στη της *λης,
τ�υ πνε*µατ�ς και της τ�!νης. Τ� ναν�*ρισµα τ�υ πατ�ρα �!ει λ�γ�τε!νικ� υ��
(εικ�νες, παρ�µ�ι%σεις, συµ0�λισµ�*ς), µακρ�πν�� �ραµα και πρ�τρεπτικ� *��ς
π�υ ανταπ�κρ�νεται απ� τη µια µερι" στις πρ�σωπικ�ς επιθυµ�ες τ�υ πατ�ρα και
απ� την "λλη στις συναισθηµατικ�ς αν"γκες π�υ �αντ"�εται �τι θα �!ει � γι�ς τ�υ:
ηθικ� εγκαρδ�ωση και ψυ!ικ� συµπαρ"σταση π�υ κ"θε γ�ν�ας θα �θελε να πρ�-
σ��ρει στ� παιδ� τ�υ.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. ∆ηµ�τικ", «Να µ�υ τ� π"ρεις, *πνε µ�υ» και «Κ�ιµ�σ�υ αστρ�» στα Κ.Ν.Λ. της

Γ’ Γυµνασ��υ.
2. Να��µ 	ικµ�τ, «Ναν�*ρισµα Ι», Π�ι!µατα, µτ�ρ. Γ. Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 1963, σ. 86.

Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ
Τ�ν �πν� &�ρνω σ�υ απ� κ!πων µ�ν�π
τια
Τι πρ
σινες κληµαταρι�ς τα κασταν
 σ�υ µ
τια
Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ

και στ’ αγγελ��δια να γελ
ει η ψυ�!
ν
νι µ�υ, εσ�.

Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ
Τ�ν �πν� &�ρνω σ�υ απ’ τ�υ π�ντ�υ τ�ν α&ρ�
7πν� πλατ� και δρ�σερ�, σα µ�λισσας ��ρ� αλα&ρ�
Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ

κ
τω απ’ τ8 αν�µ�υ τ� λευκ� παν*
ν
νι µ�υ, εσ�.

Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ
Τ�ν �πν� &�ρνω απ’ αστ�ρια µακριν

7πν� γλαυκ�µαυρ� σε �ρ�µατα 'ελ��δινα
Κ�ιµ!σ�υ, εσ� �µ�ρ&��λα µ�υ, κ�ιµ!σ�υ

στ� πρ�σκε&
λι σ�υ η καρδι
 µ�υ "αγρυπνε*
ν
νι µ�υ, εσ�.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. ∆ια0"στε συγκριτικ" τα δηµ�τικ" ναν�υρ�σµατα, τ� ανθ�λ�γηµ�ν� ναν�*ρισµα

τ�υ 	ικµ�τ και τ� π��ηµα της ∆. 	ριστ�δ�*λ�υ «Για �να παιδ� π�υ κ�ιµ"ται»
(«Η 0ι�π"λη – Τ� αγωνιστικ� πνε*µα τ�υ ανθρ%π�υ»), µε στ�!� να εντ�π�σετε
τα κ�ιν" στ�ι!ε�α και τις δια��ρ�ς τ�υς.

2. ∆ια0"στε συγκριτικ" τα δ*� ναν�υρ�σµατα τ�υ 	ικµ�τ και πρ�σπαθ�στε να
ε/ηγ�σετε τ�υς λ�γ�υς της µεγ"λης δια��ρ�π��ησης π�υ παρ�υσι"�ει τ� �να
απ� τ� "λλ�.

3. Γνωρ�στε καλ*τερα την π��ηση τ�υ Να��µ 	ικµ�τ ακ�*γ�ντας τα π�ι�µατ" τ�υ
Γρ
µµατα στην αγαπηµ�νη (1983), π�υ µετ��ρασε � Γι"ννης Ρ�τσ�ς, µελ�π��ησε
και τραγ�*δησε � µ�υσικ�συνθ�της Μ"ν�ς Λ�I��ς.

4. Ακ�*στε �να "λλ� π�ιητικ� ναν�*ρισµα τ�υ Ισπαν�* Φεντερ�κ� Γκαρθ�α
Λ�ρκα, µετα�ρασµ�ν� απ� τ� Ν�κ� Γκ"τσ� και µελ�π�ιηµ�ν� απ� τ� Μ"ν�
	ατ�ιδ"κι, στ� δ�σκ� τ�υ Ματωµ�ν�ς γ
µ�ς (1974).
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ρ�τσ�ς Γι"ννης, «Παρατηρ�σεις στ� �ργ� τ�υ Να��µ 	ικµ�τ», στ� Να��µ 	ικµ�τ,

Π�ι!µατα, πρ�λ�γ�ς και απ�δ�ση Γι"ννης Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 19778, σ. 7-20.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Να��µ 	ικµ�τ (1902-1963), «Ναν�*ρισµα στ� γι� µ�υ», Τ� ερωτευµ�ν� σ�ννε&�,
µτ�ρ. Jρα Σα00αIδ�υ, Kψιλ�ν 1983, σ. 120-121.

� Ι Κ � Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ  Σ 	 Ε Σ Ε Ι Σ
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

Τα κε�µενα της εν�τητας συνθ�τ�υν δι"��ρ�υς τ*π�υς της παλι"ς και της νε�-
τερης �ικ�γ�νειας και, σε καµι" περ�πτωση, δεν ανα��ρ�νται σε �να πρ�τυπ�
µ�ντ�λ� �ικ�γενειακ�ς �ω�ς.
Π�ρα απ� τ�ν κ�ιν� θεµατικ� τ�υς "/�να, τ�υς �ικ�γενειακ�*ς δεσµ�*ς, τα
κε�µενα !αρακτηρ���νται απ� ετερ�κλητες ιδε�λ�γικ�ς αντιλ�ψεις, αισθητικ�
και κ�ινωνικ� πρ�0ληµατισµ�, "ρα και π�ικ�λες δυνατ�τητες πρ�σληψης απ�
τ�υς µαθητ�ς. Επισηµα�ν�υµε επ�σης �τι µπ�ρ�*ν να συσ!ετιστ�*ν µε τη
θεµατ�λ�γ�α της εν�τητας «Παλαι�τερες µ�ρ��ς �ω�ς».

1. Τ-πι και µετασ�ηµατισµ� της ικγ�νειας
Τα ανθ�λ�γηµ�να κε�µενα συνδυ"��υν δι"��ρ�υς τ*π�υς �ικ�γ�νειας (αγρ�-
τικ�-παραδ�σιακ�: Μπακ/αστικ�-δια��ρ�π�ιηµ�ν�: Φρανκ, Λυµπερ"κη). Τα
κε�µενα µπ�ρ�*ν να διδα!τ�*ν µε κριτ�ρι� τ�υς µετασ!ηµατισµ�*ς τ�υ πρω-
ταρ!ικ�* πυρ�να της �ικ�γ�νειας (τρ�π�ς �ω�ς, ρ�λ�ι, κ�ινωνικ� ε/�λι/η) � µε
αν"θεση ευρ*τερων εργασι%ν στ�υς µαθητ�ς (σ*γκριση παραδ�σιακ�ς και
σ*γ!ρ�νης ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας, συνεκτικ�� δεσµ�� και κ�ινωνικ�ς ρ�λ�ς των
µελ%ν της �ικ�γ�νειας, εργα��µενη µητ�ρα κ.".). Αρκετ" απ� αυτ" συνδιαλ�-
γ�νται µε κε�µενα απ� την εν�τητα «Παλαι�τερες µ�ρ��ς �ω�ς», και ιδια�τερα τ�
π��ηµα τ�υ Λ. Mανθ�π�υλ�υ και τ� πε�� της ∆. Σωτηρ��υ, �π�υ �!ει ενδια��-
ρ�ν να παρακ�λ�υθ�σ�υν �ι µαθητ�ς τις συνθ�κες ενηλικ�ωσης τ�υ παιδι�*.

2. Θετικ�-αρνητικ� πρ	τυπα
Με επ�κεντρ� τ� ρ�λ� της µητ�ρας (Μπακ, Φρανκ) µπ�ρ�*µε να συ�ητ�σ�υ-
µε µε τ�υς µαθητ�ς τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ���υν �ι µικρ�� τη συµπερι��ρ"
των µεγ"λων, αλλ" και να πρ�σδι�ρ�σ�υµε τ� θεµελιακ� ρ�λ� τ�υ µητρικ�*
πρ�τ*π�υ. Με επ�κεντρ� την ε�η0ικ� ψυ!�λ�γ�α των κ�ριτσι%ν (Φρανκ,
Λυµπερ"κη) µπ�ρ�*µε να ανα�ερθ�*µε σε πρ�σωπικ�ς (αδερ�ικ� αντι�η-
λ�α) και σε ευρ*τερες (διαλυµ�νη �ικ�γ�νεια) πτυ!�ς δι"��ρων �ικ�γενεια-
κ%ν πρ�0ληµ"των. Με αυτ� την �πτικ� γων�α µπ�ρ�*µε επ�σης να συσ!ετ�-
σ�υµε τα παραπ"νω κε�µενα µε κε�µενα απ� τις εν�τητες «Η 0ι�π"λη – Τ�
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αγωνιστικ� πνε*µα τ�υ ανθρ%π�υ», «Πρ�0λ�µατα της σ*γ!ρ�νης �ω�ς»,
ιδια�τερα τα κε�µενα των J. Αλε/��υ και Ε. Μ�ρρις.

3. Τρ�τη ηλικ�α
Μελετ%ντας τη σ!�ση ν*�ης-πεθερ"ς (Μπακ) µπ�ρ�*µε να ευαισθητ�π�ι�-
σ�υµε τ�υς µαθητ�ς απ�ναντι σε αυτ� την, κ"πως ανενεργ� στην επ�!� µας,
0αθι" συναισθηµατικ� σ!�ση µε τα ηλικιωµ�να µ�λη της �ικ�γ�νειας.
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