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¶ ∂ƒ§ ª ¶∞∫
Η µνα
™∆√Ã√™
Να φανε τι η µητρα αποτελε το επκεντρο της οικογενειακς ζως, εναι το πρσωπο που χι µνο προσφρει στα "λλα µλη της οικογνειας µε την ακ"µατη φροντδα της για την κ"λυψη των υλικ%ν τους αναγκ%ν, αλλ" και τα στηρζει συναισθηµατικ".
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µνα ως πρ τυπη µορφ και οι ενδοοικογενειακς σχσεις
Γυναικεες ασχολες στην παραδοσιακ αγροτικ κοινωνα
Κοινωνικ ς ρ λος των ηλικιωµνων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα απ το µυθιστρηµα της Περλ Μπακ περιγρ"φει µια συνηθισµνη
µρα µιας µητρας στην Κνα στις αρχς του εικοστο* αι%να. Η µητρα εναι το
ουσιαστικ κντρο και ο µοχλς της οικογενειακς ζως. Σε λη τη δι"ρκεια της
µρας χι µνο φροντζει τον "ντρα, τα παιδι" και τη δ*στροπη ηλικιωµνη πεθερ" της, αλλ" και εργ"ζεται ξω απ το σπτι, σε αγροτικς εργασες. Παρ" τη συνεχ σωµατικ καταπνησ της και τις αντξοες οικονοµικς συνθκες, δε χ"νει στιγµ το κουρ"γιο, την καλ δι"θεση και την πηγαα καλοσ*νη της. Στο µυθιστρηµα
της Μπακ η µ"να εναι µια αρχετυπικ µορφ, ζυµωµνη µε τη γη, η οποα λειτουργε επ"νω της ως φυσικς νµος. Απλυτα ταγµνη στο φυσικ προορισµ της, που
εναι να γενν" και να µεγαλ%νει τα παιδι" και να υπηρετε την οικογνει" της, γνωρζει και εµπιστε*εται το φυσικ νµο της γννησης και της φθορ"ς κ"θε ανθρ%πινου ντος. Η Μπακ παρουσι"ζει επσης τη µ"να ως εξιδανικευµνη µορφ, καθ%ς
η καλοσ*νη της επεκτενεται και στο ευρ*τερο κοινωνικ περιβ"λλον της. Με δεδοµνη την αλλαγ των εποχ%ν και, ως να σηµεο, των κοινωνικ%ν προτ*πων, η εικνα της µ"νας που παρουσι"ζει η Μπακ θα µπορο*σε να θεωρηθε ξεπερασµνη,
υπ"ρχουν ωστσο αρκετ" στοιχεα αυτς της εικνας που επιβι%νουν και στη σ*γχρονη κοινωνα, προσαρµοσµνα ββαια στις διαφορετικς σηµερινς συνθκες
τσο του τρπου ζως σο και της σ*νθεσης της οικογνειας.
¶∞ƒ ∞§§∏§ √ ∫∂ πª∂¡ √
∆ιδ% Σωτηρου, Ματωµνα χµατα (1962), Κδρος 200075, σ. 11-16.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Παρακολουθστε προσεκτικ" τις καθηµερινς δραστηριτητες της µ"νας και

αναφερθετε ειδικτερα σε σες σ"ς φανονται πιο κουραστικς.
2. Η µ"να αγαπ" και χαρεται τη ζω. Σε ποια σηµεα του κειµνου φανεται αυτ

η δι"θεσ της; Απ πο* αντλε τη δ*ναµη και τη ζωτικτητ" της;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
http://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/
http://www.nobel.se/literature/laureates/1938/
¶∏°∏
Περλ Μπακ (1892-1973), Η µ να [απσπασµα], µτφρ. Κ%στας Κυριαζς, Π"πυρος
1996, σ. 23-27.

∞ ¡¡∞ º ƒ∞¡∫
Απ το ηµερολγιο της ννας Φρανκ
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς τις σκψεις και τους προβληµατισµο*ς µιας συνοµλικς
τους, η οποα, παρ" την απσταση των εξντα περπου χρνων, κατγραψε στο
προσωπικ ηµερολγι της µια εικνα της ψυχοσ*νθεσης και των οικογενειακ%ν
της σχσεων, που ελ"χιστα απχει απ εκενη των σηµεριν%ν εφβων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σχση µε τη µητρα και τον πατρα
Ανταγωνιστικς σχσεις ανµεσα στα αδρφια
Το ηµερολ γιο ως συνοµιλα του εφβου µε τον εαυτ του
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ηµερολγιο της ννας Φρανκ δεν χει τσο την αξα ενς λογοτεχνικο* κειµνου σο τη σηµασα µιας αυθεντικς µαρτυρας. Πρκειται για το ηµερολγιο ενς
κοριτσιο* που βρσκεται στο µεταχµιο προς την εφηβεα και σως γινταν µια πολ*
καλ συγγραφας, αν δεν εχε πσει θ*µα της πιο παρ"λογης θηριωδας του εικοστο* αι%να, της γενοκτονας των Εβραων. Στο συγκεκριµνο απσπασµα η >ννα,
µε αφορµ το περιστατικ ενς ασµαντου καβγ" µε την αδερφ της, καταγρ"φει
τις σκψεις της για τη σχση µε την αδερφ, τη µητρα και τον πατρα της. Αυτ
που κυρως την προβληµατζει εναι η ασυµφωνα της µε το χαρακτρα και τη
στ"ση της µητρας της, η οποα την εµποδζει να επικοινωνσει µαζ της. Γενικ"
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εναι καλ να επισηµανθε τι οι σκψεις της >ννας γ*ρω απ το γονεϊκ ρλο
παρουσι"ζουν µια ασυνθιστη ωριµτητα, η δι"θεσ της µως χαρακτηρζεται απ
συχνς ψυχολογικς µεταπτ%σεις. Η σχση µε τον πατρα της εναι καλ*τερη, ωστσο η >ννα νι%θει τι και απ τον πατρα της δε βρσκει τη συναισθηµατικ στριξη που θα περµενε. Η >ννα εντλει νι%θει αποξενωµνη στο εσωτερικ της οικογνει"ς της, διαπιστ%νει τι οι δικο της δεν την καταλαβανουν και δεν της δνουν
τη σηµασα που της αξζει. Αυτ η πικρ διαπστωση την ωθε να εξοµολογηθε τις
σκψεις της στο ηµερολγι της, το οποο αναλαµβ"νει το ρλο ενς σιωπηρο*
συνοµιλητ που ενθαρρ*νει και στηρζει τη µοναξι" της. Το επιλεγµνο κεµενο της
>ννας Φρανκ µπορε να διδαχτε συγκριτικ" µε αποσπ"σµατα απ το µυθιστρηµα Τα ψ θινα καπλα της Μ. Λυµπερ"κη, στο οποο επσης αναδεικν*εται η εφηβικ ψυχολογα µσα απ τα καθηµεριν" συµβ"ντα του οικογενειακο* βου.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Φραντς Κ"φκα, Γρ µµα στον πατρα, µτφρ. Φαδων Καλαµαρ"ς, Νεφλη 1996, σ. 7-9.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Π%ς αντιλαµβ"νεστε το νηµα της φρ"σης: «Για µνα η µητρα µου δεν εναι
π"ντα “η µητρα” κι τσι αναγκ"ζοµαι να εκπληρ%σω αυτ το ρλο µνη µου»;
2. Γνωρζοντας την τραγικ ιστορα της >ννας Φρανκ, π%ς ερµηνε*ετε τη φρ"ση
«τελικ" ξαναγυρζω π"ντα αυτµατα στο Ηµερολγι µου, που εναι για µνα η
αρχ και το τλος…»;
3. Συγκρνετε την εικνα της µητρας της Φρανκ µε την εικνα του πατρα στο κεµενο του Κ"φκα.
4. ∆ιαβ"στε το βιβλο Λ θος, κριε Νιγκερ, Πατ"κης 19938 της Λτης ΠτροβιτςΑνδρουτσοπο*λου, µεγ"λο µρος του οποου χει ηµερολογιακ χαρακτρα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αγ"θη Γεωργι"δου, «Κεµενα για τη µητρα: µικρ συµβολ στη διδασκαλα του
παρ"λληλου λογοτεχνικο* κειµνου», Φιλολογικ!, τχ. 89, 2004, σ. 23-28.
www.anneFrank.nl/
www.anneFrank.com/
Σχετικ" µε το αφηγηµατικ εδος του Ηµερολογου µπορετε να συµβουλευτετε το
ειδικ αφιρωµα του περιοδικο* Η λξη, τχ. 59-60, 1986 (περιλαµβ"νονται κεµενα
των Τ. Σινπουλου, Γ. Τσαρο*χη, Γ. Θεοτοκ", Α. Ζιντ, Β. Γουλφ κ.".).
¶∏°∏
>ννα Φρανκ (1929-1945), Το ηµερολγιο της ννας Φρανκ, µτφρ. Γι"ννης Γ. Θωµπουλος, Μνωας 200014, σ. 62-65.
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ª ∞ƒ°∞ƒπ∆∞ § Àª¶∂ƒ∞∫∏
Οι Κυριακς στη θλασσα
™∆√Ã√™
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ µε την ξνοιαστη ατµσφαιρα των εκδροµ%ν µιας
"λλης εποχς, τσι πως τις ανακαλε στη µνµη της και τις αφηγεται µια ενλικη
πια γυνακα, που νοσταλγε το ευτυχισµνο εκενο οικογενειακ παρελθν.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η χαρ και η γλυκι ανµνηση της ξνοιαστης εφηβικς ζως
Οικογενειακς σχσεις και προβλµατα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι τρεις αδερφς που περιγρ"φει στο µυθιστρηµ" της η Λυµπερ"κη βρσκονται στο
µεταχµιο αν"µεσα στην εφηβεα και την ενηλικωση. ∆ιαν*ουν µ"λιστα το δ*σκολο
στ"διο της εφηβεας βι%νοντας το σοβαρ οικογενειακ πρβληµα του χωρισµο*
των γονι%ν τους. Ωστσο οι καλοκαιρινς διακοπς τους και, συγκεκριµνα στο απσπασµα, οι εκδροµς µε τον πατρα και το θεο τους τις Κυριακς στη θ"λασσα αποτελο*ν ανµελες, ξνοιαστες στιγµς, µακρι" απ τα προβλµατα της καθηµεριντητας. Ο ευρ*τερος οικογενειακς χ%ρος, ο θεος και τα ξαδρφια, συµµετχει "µεσα
στη ζω των τρι%ν αδερφ%ν, τσι πως συνβαινε γενικτερα στις οικογνειες των
µεταπολεµικ%ν χρνων. Οι εκδροµς στη θ"λασσα εναι στιγµς πλρους "φεσης
των κοριτσι%ν στην απλαυση της φ*σης και στιγµς αν"δυσης της κρυµµνης
ακµη θηλυκτητ"ς τους. Η θηλυκτητα αυτ βι%νεται ββαια µακρι" απ τα αγρια, λγω των αυστηρ%ν ηθ%ν της εποχς, και τα πρ%τα σκιρτµατ" της τα τρα
κορτσια δεν µπορο*ν παρ" να τα µοιρ"ζονται µεταξ* τους. Το κ*ριο ενδιαφρον
στο µυθιστρηµα της Λυµπερ"κη γκειται στο γεγονς τι η σκοπι" της αφγησης
ταλαντε*εται αν"µεσα στην ξνοιαστη φηβη που ζει και την %ριµη γυνακα που
θυµ"ται και νοσταλγε.
¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Λων Τολστι, «Τι "νθρωπος ταν ο πατρας µου», Παιδικ

χρνια, Εφηβικ
χρνια, µτφρ. Βασλης Ντινπουλος, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1995.
2. Μανλης Πρατικ"κης, «Ως πρα το δντρο της οικογνειας», Αφηµνα !συχα
στη χλη (1999). Ποι!µατα, Μεταχµιο 2003, σ. 219.
Το κοκκινχωµα φεγγε αποδιαφτιστα φωνο.
Μλις φα*νεται ε*χαν µε λιν κι αργσυρτα
φορµατα της π χνης Κρ!τες γγελοι αποσυρθε*.
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(Για µια στιγµ!, κ τω κ τω, µου φ νηκε ε*δα να
ισινουνε τη χλη τα σαντ λια τους.)
Ο Πατρας και ο Ν*κος πντε µποκλες µικρς
ξανθολης αδερφς και η 1λσα µπουσουλ σα
συννεφ κι µσα στις µυρτις.
Εµνα γρια µελ*σσια ολονα κ τω απ
την κρµαση νερν µε υδρφιλα φιτ*λια
να µε σρνει το µυστ!ριο.
Η θε*α Θεαν!, η πικρ! µπελος, γιαλ γιαλ
πετροβολ τα στε*ρα σννεφα3 τ’ αδσποτα ποιµα*νει
πνθη. Η Μ να βιολετι µεταγλττιζε πετοµενα,
και ττε νεµοι σγουρο* κοντ*νουο µε καλ µια
ευδιαζαν το χωραφ κι µας.
Απ κρυφ περ σµατα µας κο*ταζαν, λο µας
κο*ταζαν οι πεθαµνοι µας. Μου φ νηκε κουσα
το γλιο τους. Και στρφοντας µια νχτα ατλ ζι
π*σω, πλ ι σε στεκ µενα νερ , τ’ αµ*λητα στρατεµατα.
Με σαντ λια φαγωµνα που ισινανε
το χµα µας παρ στεκαν οι αποκοµµνες εφεδρε*ες.
Γυ λιζαν ως πρα τα νερ .
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σε ποια σηµεα του κειµνου διαφανεται η γυναικεα ψυχολογα της αφηγ-

τριας και των αδερφ%ν της;
2. Ποια προβλµατα οδγησαν στο χωρισµ τους γονες της Κατερνας;
3. Σε ορισµνα σηµεα του κειµνου η αφηγτρια κρνει τους ανθρ%πους και τον

κσµο µε αντληψη πιο %ριµη απ εκενη της εφηβικς ηλικας της. Συχν" διαπιστ%νει τι στο χρνο που γρ"φει τις εφηβικς αναµνσεις της οι απψεις και
τα συναισθµατ" της χουν αλλ"ξει σε σχση µε την εποχ που βωνε τα γεγοντα. Σκεφτετε και εσες να περιστατικ που συνβη σε σας  στους φλουςσυµµαθητς σας και σας δυσαρστησε στο παρελθν, εν% σµερα, που το αναλογζεστε µε ψυχραιµα και ωριµτερη κρση, σας κ"νει να νι%θετε διαφορετικ"
συναισθµατα. Συζητστε το θµα µε φλους  πρσωπα της οικογνει"ς σας και
εξηγστε τους λγους που σας καναν να αλλ"ξετε απψεις και δι"θεση.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Καστριν"κη Αγγλα, «Το νειρο του ταξιδιο* στα Ψ θινα καπλα της Μαργαρτας
Λυµπερ"κη», Μν!µη Ελνης Τσαντσ νογλου, Θεσσαλονκη 1998, σ. 367-386.
Μπαλ"σκας Κ%στας, «Τα ψ"θινα καπλα της Μαργαρτας Λυµπερ"κη», Ταξ*δι µε
το κε*µενο, Επικαιρτητα 1990, σ. 122-131.
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Σαχνης Απστολος, Νοι πεζογρ φοι, Βιβλιοπωλεον της Εστας 19843, σ. 74-82.
Φαρνου-Μαλαµατ"ρη Γεωργα, «Μαργαρτα Λυµπερ"κη», Η µεταπολεµικ! πεζογραφ*α, τµ. 5, Σοκλης 1988, σ. 129-177.
¶∏°∏
Μαργαρτα Λυµπερ"κη (1919), Τα ψ θινα καπλα (1974) [απσπασµα], Κδρος
198519, σ. 46-50.

¡ ∞∑πª Ã π∫ª∂∆
Νανορισµα στο γιο µου
™∆√Ã√™
Να µελετσουν οι µαθητς να ασυνθιστο νανο*ρισµα και να παρακολουθσουν
π%ς οραµατζεται ο πατρας το µλλον του γιου του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µορφ, το περιεχ µενο και ο ρ λος του νανουρσµατος
Οι συµβολισµο του ποιµατος, οι ηθικς αξες και τα νειρα του πατρα για το
γιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ασυνθιστο αυτ νανο*ρισµα απευθ*νει ο πατρας στο "ρρωστο παιδ του, µε
την επιθυµητ διαµεσολ"βηση της µητρας («Η µ"να του γιου µου τσι θα ’θελα να
τον νανουρσει»). Οι πρ%τες τρεις στροφς του νανουρσµατος παρατηρο*µε τι
συνδονται στεν" µε τη φ*ση (σ*νδεση πολ* συνηθισµνη και στα δηµοτικ" νανουρσµατα) και, ειδικτερα, την τρικυµισµνη θ"λασσα (που συµβολζει τις δυσκολες
της ζως), την οποα ο γιος-καπετ"νιος διασχζει µε το καρ"βι του. Το υπλοιπο
ποηµα αναφρεται σε συγκεκριµνες ηθικς αξες της κοινωνικς ζως, που ο
πατρας προσδοκ" τι θα διακρνουν το γιο του (γν%ση, οµορφι", πστη, σταθερτητα, τλµη και αγωνιστικτητα). Γεµ"τος απ αυτς τις καλς ελπδες ο πατρας
προβ"λλει την εικνα του γιου του στο µλλον και τον φαντ"ζεται σαν πολ*πλευρο, δηµιουργικ και πρωτοπρο "νθρωπο: "φοβο σαν θαλασσιν, γν%στη της *λης,
του πνε*µατος και της τχνης. Το νανο*ρισµα του πατρα χει λογοτεχνικ υφ
(εικνες, παροµοι%σεις, συµβολισµο*ς), µακρπνοο ραµα και προτρεπτικ *φος
που ανταποκρνεται απ τη µια µερι" στις προσωπικς επιθυµες του πατρα και
απ την "λλη στις συναισθηµατικς αν"γκες που φαντ"ζεται τι θα χει ο γιος του:
ηθικ εγκαρδωση και ψυχικ συµπαρ"σταση που κ"θε γονας θα θελε να προσφρει στο παιδ του.
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¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. ∆ηµοτικ", «Να µου το π"ρεις, *πνε µου» και «Κοιµσου αστρ» στα Κ.Ν.Λ. της
Γ’ Γυµνασου.
2. Ναζµ Χικµτ, «Νανο*ρισµα Ι», Ποι!µατα, µτφρ. Γ. Ρτσος, Κδρος 1963, σ. 86.
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
Τον πνο φρνω σου απ κ!πων µονοπ τια
Τι πρ σινες κληµαταρις τα κασταν σου µ τια
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
και στ’ αγγελοδια να γελ ει η ψυχ!
ν νι µου, εσ.
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
Τον πνο φρνω σου απ’ του πντου τον αφρ
7πνο πλατ και δροσερ, σα µλισσας χορ αλαφρ
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
κ τω απ’ τ8 ανµου το λευκ παν*
ν νι µου, εσ.
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
Τον πνο φρνω απ’ αστρια µακριν
7πνο γλαυκµαυρο σε χρµατα βελοδινα
Κοιµ!σου, εσ οµορφολα µου, κοιµ!σου
στο προσκεφ λι σου η καρδι µου ξαγρυπνε*
ν νι µου, εσ.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. ∆ιαβ"στε συγκριτικ" τα δηµοτικ" νανουρσµατα, το ανθολογηµνο νανο*ρισµα
του Χικµτ και το ποηµα της ∆. Χριστοδο*λου «Για να παιδ που κοιµ"ται»
(«Η βιοπ"λη – Το αγωνιστικ πνε*µα του ανθρ%που»), µε στχο να εντοπσετε
τα κοιν" στοιχεα και τις διαφορς τους.
2. ∆ιαβ"στε συγκριτικ" τα δ*ο νανουρσµατα του Χικµτ και προσπαθστε να
εξηγσετε τους λγους της µεγ"λης διαφοροποησης που παρουσι"ζει το να
απ το "λλο.
3. Γνωρστε καλ*τερα την ποηση του Ναζµ Χικµτ ακο*γοντας τα ποιµατ" του
Γρ µµατα στην αγαπηµνη (1983), που µετφρασε ο Γι"ννης Ρτσος, µελοποησε
και τραγο*δησε ο µουσικοσυνθτης Μ"νος ΛοIζος.
4. Ακο*στε να "λλο ποιητικ νανο*ρισµα του Ισπανο* Φεντερκο Γκαρθα
Λρκα, µεταφρασµνο απ το Νκο Γκ"τσο και µελοποιηµνο απ το Μ"νο
Χατζιδ"κι, στο δσκο του Ματωµνος γ µος (1974).
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µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Ρτσος Γι"ννης, «Παρατηρσεις στο ργο του Ναζµ Χικµτ», στο Ναζµ Χικµτ,
Ποι!µατα, πρλογος και απδοση Γι"ννης Ρτσος, Κδρος 19778, σ. 7-20.
¶∏°∏
Ναζµ Χικµτ (1902-1963), «Νανο*ρισµα στο γιο µου», Το ερωτευµνο σννεφο,
µτφρ. Jρα ΣαββαIδου, Kψιλον 1983, σ. 120-121.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
Τα κεµενα της εντητας συνθτουν δι"φορους τ*πους της παλι"ς και της νετερης οικογνειας και, σε καµι" περπτωση, δεν αναφρονται σε να πρτυπο
µοντλο οικογενειακς ζως.
Πρα απ τον κοιν θεµατικ τους "ξονα, τους οικογενειακο*ς δεσµο*ς, τα
κεµενα χαρακτηρζονται απ ετερκλητες ιδεολογικς αντιλψεις, αισθητικ
και κοινωνικ προβληµατισµ, "ρα και ποικλες δυναττητες πρσληψης απ
τους µαθητς. Επισηµανουµε επσης τι µπορο*ν να συσχετιστο*ν µε τη
θεµατολογα της εντητας «Παλαιτερες µορφς ζως».
1. Τ-ποι και µετασχηµατισµο της οικογνειας
Τα ανθολογηµνα κεµενα συνδυ"ζουν δι"φορους τ*πους οικογνειας (αγροτικ-παραδοσιακ: Μπακ/αστικ-διαφοροποιηµνο: Φρανκ, Λυµπερ"κη). Τα
κεµενα µπορο*ν να διδαχτο*ν µε κριτριο τους µετασχηµατισµο*ς του πρωταρχικο* πυρνα της οικογνειας (τρπος ζως, ρλοι, κοινωνικ εξλιξη)  µε
αν"θεση ευρ*τερων εργασι%ν στους µαθητς (σ*γκριση παραδοσιακς και
σ*γχρονης ελληνικς οικογνειας, συνεκτικο δεσµο και κοινωνικς ρλος των
µελ%ν της οικογνειας, εργαζµενη µητρα κ.".). Αρκετ" απ αυτ" συνδιαλγονται µε κεµενα απ την εντητα «Παλαιτερες µορφς ζως», και ιδιατερα το
ποηµα του Λ. Ξανθπουλου και το πεζ της ∆. Σωτηρου, που χει ενδιαφρον να παρακολουθσουν οι µαθητς τις συνθκες ενηλικωσης του παιδιο*.
2. Θετικ-αρνητικ πρ τυπα
Με επκεντρο το ρλο της µητρας (Μπακ, Φρανκ) µπορο*µε να συζητσουµε µε τους µαθητς τον τρπο που αντιµετωπζουν οι µικρο τη συµπεριφορ"
των µεγ"λων, αλλ" και να προσδιορσουµε το θεµελιακ ρλο του µητρικο*
προτ*που. Με επκεντρο την εφηβικ ψυχολογα των κοριτσι%ν (Φρανκ,
Λυµπερ"κη) µπορο*µε να αναφερθο*µε σε προσωπικς (αδερφικ αντιζηλα) και σε ευρ*τερες (διαλυµνη οικογνεια) πτυχς δι"φορων οικογενειακ%ν προβληµ"των. Με αυτ την οπτικ γωνα µπορο*µε επσης να συσχετσουµε τα παραπ"νω κεµενα µε κεµενα απ τις εντητες «Η βιοπ"λη – Το
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αγωνιστικ πνε*µα του ανθρ%που», «Προβλµατα της σ*γχρονης ζως»,
ιδιατερα τα κεµενα των J. Αλεξου και Ε. Μρρις.
3. Τρτη ηλικα
Μελετ%ντας τη σχση ν*φης-πεθερ"ς (Μπακ) µπορο*µε να ευαισθητοποισουµε τους µαθητς απναντι σε αυτ την, κ"πως ανενεργ στην εποχ µας,
βαθι" συναισθηµατικ σχση µε τα ηλικιωµνα µλη της οικογνειας.
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