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¢ π¢ø ™ ø∆∏ƒπ√À
ταν πρωτοκατ βηκα στη Σµρνη
™∆√Ã√π
Να παρακολουθσουν οι µαθητς αντιπροσωπευτικς #ψεις της παλι%ς ζως σε µια
µεγ%λη π#λη-κντρο του µικρασιατικο( ελληνισµο(. Παρ%λληλα να εστι%σουν την
προσοχ τους στις αντιλψεις των ανθρ*πων της εποχς σχετικ% µε την ανατροφ,
την εκπα/δευση και την πρ*ιµη απεξ%ρτηση των παιδι*ν απ# την οικογνει% τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η κοσµοπολτικη Σµ ρνη και το ανθηρ ελληνικ στοιχεο
Η κοινωνικ καταγωγ του παιδιο , οι στερσεις (παιδεα) και οι υποχρεσεις του (βιοπλη)
Το ασθηµα ελευθερας που απολαµβνει το παιδ στη Σµ ρνη και η πορεα
του προς την ενηλικωση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αυτ# το απ#σπασµα απ# τα Ματωµνα χµατα δε συνδεται µε την περιπτεια του
µικρασιατικο( ελληνισµο(, που αποτελε/ το θεµατικ# επ/κεντρο του γνωστο( µυθιστορµατος. Η συγγραφας τοποθετε/ την αυτοβιογραφικ αφγηση του µικρο(
ρω% της στα 1910 και συνδει την εξιστ#ρησ του µε δ(ο σηµαντικ% βι*µατα της
παιδικς του ηλικ/ας: την πρ*τη επαφ µε την π#λη, που εντυπωσι%ζει το µικρ#
χωριατ#πουλο, και την απεξ%ρτησ του απ# την οικογνεια, η οπο/α κατ% το συνθη τρ#πο της εποχς επιβαλλ#ταν στα αγ#ρια των χαµηλ*ν κοινωνικ*ν τ%ξεων,
γ(ρω στην ηλικ/α των 12 χρ#νων. Η πορε/α του αγοριο( στην ενηλικ/ωση περν%
µσα απ# τη βιοπ%λη, τσι ουσιαστικ% στο απ#σπασµα παρακολουθο(µε την ενηλικ/ωση του αφηγητ, η οπο/α συνοδε(εται απ# υψηλ# α/σθηµα αυτοεκτ/µησης
(«Αν ε/χα µουστ%κι θα το ’στριβα, τ#σο νιωθα %ντρας»). Κ%θε εµπειρ/α του παιδιο( στην π#λη παρουσι%ζεται µε φανταχτερ% χρ*µατα αλλ% και ρεαλισµ#, επενδεδυµνη µε ευχ%ριστα, πρωτ#γνωρα συναισθµατα. Το εντυπωσιασµνο βλµµα
του παιδιο(, µσα απ# την ντεχνη, και σε πολλ% σηµε/α αναληθοφαν, παρµβαση
του παντογν*στη αφηγητ, «φωτογραφ/ζει» την ανθρωπογεωγραφ/α της περιοχς.
Το παιδ/ κινε/ται συνεχ*ς µσα στο πλθος σε δι%φορα επ/πεδα και χ*ρους της
π#λης, απολαµβ%νοντας την ελευθερ/α και ξοδε(οντας τα πενιχρ% λεφτουδ%κια
του στις µικρς πολυτλειες που αφθονο(ν στην π#λη. Καθ*ς ο ρω%ς µας περιδιαβα/νει µε, ασυνθιστη για να χωριατ#πουλο, %νεση στα σοκ%κια της π#λης, στο
µυαλ# του κυκλοφορο(ν ελε(θερα για πρ*τη φορ%, µακρι% απ# την εξουσ/α του
αυστηρο( πατρα, εικ#νες και σκψεις, µερικς απ# τις οπο/ες επηρε%ζουν πρ#σκαιρα την ψυχικ του ευφορ/α και ξυπνο(ν µσα του γλυκ#πικρα συναισθµατα.
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Μπροστ% στη θα της Ευαγγελικς Σχολς το αγ#ρι αναπολε/ µε θλ/ψη το απραγµατοπο/ητο #νειρο να γ/νει κ%ποτε µαθητς της, #νειρο απατηλ# για τη χαµηλ κοινωνικ θση της οικογνει%ς του.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γε*ργιος Βιζυην#ς, [Στο χαρµι], «Το µ#νον της ζως του ταξ/διον» στα Κ.Ν.Λ. της
Γ’ Γυµνασ/ου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Με ποιους αφηγηµατικο(ς τρ#πους προωθε/ται η διγηση και τι εξυπηρετε/ ο
καθνας απ# αυτο(ς;
2. Π*ς αντιµετωπ/ζει τη ζω στην Κωνσταντινο(πολη το νεαρ# ραφτ#πουλο στο
διγηµα του Βιζυηνο(; Συγκρ/νετε τις εντυπ*σεις που αποκοµ/ζουν τα δ(ο παιδι% απ# την Π#λη (Βιζυην#ς) και τη Σµ(ρνη (Σωτηρ/ου).
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρ*νη >σπα, «Μια εµπειρ/α απ’ τη διδασκαλ/α µυθιστορµατος της Νεοελληνικς
Λογοτεχν/ας στο Γυµν%σιο και µια πρ#ταση», Φιλολογικ, τχ. 28, 1989, σ. 20-21.
Βαρ/κας Β%σος, Συγγραφες και κεµενα, τ#µ. 1, Ερµς 1975.
Κ%σσος Βαγγλης, «∆ιδ* Σωτηρ/ου», Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τ#µ. 7, Σοκ#λης
1988, σ. 210-224.
Κοτζι%ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 151-153.
Μπαλ%σκας Κ*στας, Λογοτεχνα και παιδεα. Γνση και ανγνωση λογοτεχνικν
κειµνων, Επικαιρ#τητα 1985, σ. 133-147.
Ραυτ#πουλος ∆ηµτρης, Οι ιδες και τα ργα, ∆/φρος 1965, σ. 226-230.
¶∏°∏
∆ιδ* Σωτηρ/ου (1911-2004), Ματωµνα χµατα (1962), Κδρος 200075, σ. 42-48.

™ ø∆∏ƒ∏™ ¢ ∏ª∏∆ƒπ√À
Πσχα τ’ Απρλη
™∆√Ã√π
Να γνωρ/σουν οι µαθητς να σ(γχρονο και αξι#λογο συγγραφα. Να προβληµατιστο(ν σχετικ% µε τις παλαι#τερες µορφς ζως και τη σηµασ/α των παραδ#σεων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Εορταστικς παραδσεις και οικογενειακο δεσµο
Παιδικς αναµνσεις και σ γχρονη πραγµατικτητα
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πρ#κειται για να διγηµα που αποκλ/νει απ# την τυπικ παραδοσιακ µορφ,
αφο( η υπ#θεσ του δεν εξελ/σσεται µε β%ση το δοµικ# σχµα πλοκ – δση –
κορ(φωση – λ(ση, αλλ% υπ%ρχει µια χαλαρ δοµ που συνδει τα επιµρους,
δηλαδ τις αναµνσεις του αφηγητ. Η εν#τητα του αφηγηµατικο( πλαισ/ου
διαρρηγν(εται συχν% απ# σχ#λια και αναφορς στη σ(γχρονη εποχ (π.χ. #ταν ο
αφηγητς αναφρεται στη µαθητικ ζω και στα φοιτητικ% του χρ#νια). Στο
σ(νολ# του λειτουργε/ σαν µνηµονικ αν%κληση του αφηγητ στην παιδικ του
ηλικ/α και στις πασχαλινς διακοπς στο χωρι# του. Ο τ#νος ε/ναι τρυφερ#ς,
νοσταλγικ#ς, απολογητικ#ς. Ο συγγραφας-αφηγητς θυµ%ται µε συγκ/νηση τα
συγγενικ% του πρ#σωπα, νοσταλγε/ την %δολη αγ%πη των απλ*ν ανθρ*πων του
χωριο( και ιδ/ως της γιαγι%ς του, η µορφ της οπο/ας χει καθαγιαστε/ στη συνε/δησ του. Ο *ριµος αφηγητς θυµ%ται τα παιδικ% του χρ#νια και αναβι*νει το
πασχαλιν# κλ/µα του χωριο( µε οπτικς εικ#νες (ανθισµνη απριλι%τικη φ(ση,
βουν%, ποτ%µι, χιλι#χρωµο ηλιοβασ/λεµα), µυρωδις (η µ(τη µας ε/χε πανηγ(ρι),
µε εικ#νες γευστικς (πατ%τες γιαχν/), ακουστικς (στρακαστρο(κες), απτικς
(κοιµ#µασταν #λοι µαζ/ στρωµατσ%δα). Ιδια/τερη αναφορ% κ%νει στη γειτν/αση
του χωριο( του µε την Αλβαν/α, εκφρ%ζοντας την περιργεια του /διου και των
συγχωριαν*ν του στο παρελθ#ν για την κατ%σταση που επικρατο(σε στη σ(νορ
τους χ*ρα. Οι #ροι στο αφηγηµατικ# του παρ#ν χουν µεταβληθε/ και οι Αλβανο/
λαθροµεταν%στες συλλαµβ%νονται στην Ελλ%δα. Ως προς τη δοµ το αφγηµα
οργαν*νεται µε β%ση τα αντιθετικ% σχµατα: ακµ-παρακµ, τ#τε-τ*ρα, παιδ/ενλικος, που προσδιορ/ζουν και τα δ(ο χρονικ% επ/πεδα της αφγησης. Ο οµοδιηγητικ#ς/ αυτοδιηγητικ#ς αφηγητς (αφηγε/ται τη δικ του ιστορ/α) αρχ/ζει την
εξιστ#ρηση απ# το τ*ρα, µε αφορµ τις πρ#σφατες απριλι%τικες διακοπς του.
Μσω της µνµης πραγµατοποιε/ να %λµα στο παρελθ#ν, στις παιδικς του
πασχαλι%τικες διακοπς στο πατρικ# χωρι# Π#βλα. Η αφγηση του «τ#τε» ενσωµατ*νεται στο πρ*το αφηγηµατικ# επ/πεδο του «τ*ρα», το οπο/ο εµφαν/ζεται
στην αρχ και στο τλος του διηγµατος.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Κωστς Παλαµ%ς, «Gσο περν%ν τα χρ#νια µου» (1909), Η πολιτεα και η µονα-

ξι. #παντα, τ#µ. 5, Μπ/ρης, 19723, σ. 432.

$σο περνν τα χρ%νια µου
κι %σο περν µε κενα,
τ%σο γλυκ τριγ&ρω µου
µοσκοβολν τα κρνα
των προτινν απρληδων…
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Τα παιδιακσια χρ%νια
µου κελαϊδν, αηδ%νια
σε ν&χτες και σ’ ερµις.
2. Κοσµ%ς Πολ/της, Το τρµα, Ερµς 20002, σ. 153-156.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Ποια συναισθµατα χει ο αφηγητς στο παρ#ν της αφγησης, καθ*ς θυµ%ται
τις παιδικς του διακοπς στο χωρι#;
2. Στο διγηµα γ/νεται φανερ η αντ/θεση αν%µεσα στα συναισθµατα που βι*νει
ο αφηγητς στο χωρι# και στην π#λη. Πο( οφε/λεται κατ% τη γν*µη σας αυτ η
διαφορ%;
3. ∆ιαβ%στε τον ορισµ# του διηγµατος στο Λεξικ% λογοτεχνικν %ρων και ελγξτε αν το διγηµ% µας ανταποκρ/νεται σε αυτ#ν.
4. Ο αφηγητς δεν εκθτει απλ*ς την ιστορ/α, αλλ% ε/ναι και ο /διος ρωας σε
αυτν και παρουσι%ζει απ# τη δικ του σκοπι% τα γεγον#τα. Π*ς ονοµ%ζεται
αυτ#ς ο τ(πος του αφηγητ και π*ς το ε/δος της αφγησης;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Μιτσοτ%κη Κλα/ρη, «Η περιοχ της χαµηλς ζ*νης (Σχ#λιο στον Σωτρη ∆ηµητρ/ου)», Να Εστα, τχ. 1704, 1998, σ. 943-947.
¶∏°∏
Σωτρης ∆ηµητρ/ου (1955), «Π%σχα τ’ Απρ/λη», Η φλβα του λαιµο&, Πατ%κης
1998, σ. 49-55.

§ ∂À∆∂ƒ∏™ • ∞¡£√¶√À§√™
Χρονικ
™∆√Ã√™
Να γνωρ/σουν οι µαθητς να πο/ηµα µε επ/κεντρο το β/ο µιας συνηθισµνης οικογνειας στη µεταπολεµικ Ελλ%δα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η οργνωση και η λειτουργα της παραδοσιακς ελληνικς οικογνειας
Ο κοινωνικς µετασχηµατισµς της µεταπολεµικς Ελλδας
Η επαγγελµατικ αποκατσταση και η ατοµικ ζω των µελν της οικογνειας
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Μσα απ# την αφαιρετικ τεχνικ και την εκφραστικ λιτ#τητα του ποιµατος οι
µαθητς καλο(νται να παρακολουθσουν την ιστορ/α µιας συνηθισµνης οικογνειας
στη µεταπολεµικ Ελλ%δα. Ο διδ%σκων µπορε/ να αναφερθε/ στο ιστορικο-κοινωνικ#
και πολιτικ# στ/γµα της εποχς, τα χαρακτηριστικ% και τις αντιλψεις της παραδοσιακς ελληνικς οικογνειας, σχολι%ζοντας εκτενστερα τους κοινωνικο(ς µετασχηµατισµο(ς που θ/γει το πο/ηµα (επικρ%τηση των µηχαν*ν, παρακµ των χειρωνακτικ*ν επαγγελµ%των κ.%.). Το γεγον#ς #τι η οικογνεια αποτελο(σε παλαι#τερα, και
εξακολουθε/ να αποτελε/, τον πυρνα της ελληνικς κοινων/ας αποτυπ*νεται στο
πο/ηµα µε την ιεραρχικ παρουσ/αση των προσ*πων, σ(µφωνα µε τη θση τους
στον οικογενειακ# ιστ#: πατρας, µητρα, παιδι%, µεγ%λος και µικρ#ς γιος. Αν και
τα γεγον#τα και οι καταστ%σεις της ελληνικς µεταπολεµικς περι#δου δεν αναφρονται στο πο/ηµα, η πορε/α της οικογενειακς ιστορ/ας, απ# τη συν(παρξη των
µελ*ν της οικογνειας µχρι τη δι%λυσ της (µε τη µεταν%στευση του εν#ς γιου στο
εξωτερικ#), αλλ% και η ατοµικ πορε/α κ%θε µλους της οικογνειας (συνταξιοδ#τηση του πατρα, κοινωνικ αποµ#νωση της µητρας, µεταν%στευση του µικρο(
γιου, ανεργ/α του µεγ%λου), προσδιορ/ζονται απ# τις κοινωνικς και οικονοµικς
εξελ/ξεις. Γι’ αυτ# το κ(ριο ζητο(µενο, αλλ% και η δυσκολ/α κατ% τη διδασκαλ/α του
ποιµατος, ε/ναι να καταλ%βουν οι µαθητς #τι το χρονικ# της οικογνειας διαµ#ρφωσαν η στεν σ(νδεση  και η εξ%ρτηση των καπνεργατ*ν απ# το επ%γγελµ%
τους, η προϊο(σα παρακµ του καπνεµπορ/ου στην Ελλ%δα και οι αρνητικς οικονοµικς επιπτ*σεις του εµφυλ/ου, οι οπο/ες, σε συνδυασµ# µε τον οικονοµικ#
µαρασµ# της ελληνικς περιφρειας, οδγησαν µεγ%λο µρος του εργατικο( δυναµικο( στη µεταν%στευση. Χ%ρη στον αφαιρετικ# εκφραστικ# τρ#πο µε τον οπο/ο ο
Ξανθ#πουλος εκθτει το χρονικ# της οικογνειας –το πο/ηµα συνθτουν διαδοχικς
εικ#νες-σταθµο/ στην πορε/α της οικογνειας µσα στον ιστορικ# χρ#νο της µεταπολεµικς εποχς–, συµπυκν*νεται το συνα/σθηµα της θλ/ψης για τις χαµνες και
µ/ζερες ζως των ανθρ*πων που ζησαν στα σκληρ% µεταπολεµικ% χρ#νια. Ο
τελευτα/ος στ/χος, που αναφρεται στην επικρ%τηση των µηχαν*ν, λειτουργε/ υπαινικτικ% και αντιθετικ%: οι µηχανς προκ#βουν, εν* οι %νθρωποι και οι καπνεργ%τες παρακµ%ζουν. Οι µαθητς θα αντιλαµβ%νονταν πολ( καλ(τερα το πο/ηµα του
Ξανθ#πουλου, αν συνδ(αζαν την αν%γνωσ του µε την απ#κτηση γν*σεων για το
καπνεργατικ# κ/νηµα και τις συνθκες ζως των καπνεργατ*ν σε µια µεγ%λη
καπνεργατο(πολη, #πως ταν η Καβ%λα ως και τα µεταπολεµικ% χρ#νια.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Βασ/λης Βασιλικ#ς, «Ο εκχριστιανισµ#ς των µωαµεθαν*ν», Εκτ%ς των τειχν,
Θεµλιο 1966, σ. 53-66.
2. Πρ#δροµος Μ%ρκογλου, «Η επιστροφ», Σταθερ απλεια, Νεφλη 2001, σ.
171-175.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Η ζω και η νοοτροπ/α των γονων εκφρ%ζουν το παραδοσιακ# πρ#τυπο της

ελληνικς οικογνειας. Σε ποιους στ/χους και µε ποια εκφραστικ% µσα δηλ*νονται αυτς οι οικογενειακς σχσεις;
2. Π*ς σκιαγραφο(νται οι ζως του µεγ%λου και του µικρο( γιου; Ποια κοιν%
σηµε/α και ποιες διαφορς παρατηρε/τε αν%µεσ% τους;
3. Ο µεγ%λος γιος µεινε στον τ#πο του, ο µικρ#ς φυγε στα ξνα. Σε ποιους στ#χους των δυο γιων αντιστοιχο(ν αυτς οι επιλογς; Ποιος απ# τους δ(ο πιστε(ετε #τι πτυχε περισσ#τερο στη ζω του και γιατ/;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γαραντο(δης Ευριπ/δης, «Η π#λη της µνµης – η µνµη της π#λης», Να Εστα, τχ.
1725, 2000, σ. 164-167.
Πραγµατικ%τητα και µ&θος στο καλλιτεχνικ% ργο του Λευτρη Ξανθ%πουλου, επιµλεια Φωτειν Τοµα-Κωνσταντοπο(λου, Παπαζσης 2003.
¶∏°∏
Λευτρης Ξανθ#πουλος (1945), «Χρονικ#», Αντψυχα, Ανδροµδα 1982, σ. 26.

∞ ¡∆√¡ ∆ ™∂Ãøº
νας αριθµς
™∆√Ã√π
Να γνωρ/σουν οι µαθητς την ψυχολογ/α και το θος της παλι%ς εποχς, που αποπνουν χαρακτηριστικ% τα πρ#σωπα του Τσχωφ. Να γ/νει αναφορ% σε να
ακρα/ο παρ%δειγµα παθητικς συµπεριφορ%ς εργαζ#µενης γυνα/κας και να γ/νει
δι%λογος για τις ατοµικς και τις κοινωνικς συνπειες που µπορε/ να χει αυτ η
στ%ση ζως της.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η δειλ και παθητικ συµπεριφορ της εργαζµενης, η ψυχολογικ πεση και
η εκµετλλευσ της απ τον εργοδτη
Η φρσα του αφεντικο
Ο ρλος της δασκλας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αν και το διγηµα χαρακτηρ/ζεται απ# συντοµ/α και αν%λαφρη δι%θεση, πραγµατε(εται να σοβαρ# και υπαρκτ# πρ#βληµα τ#σο στην εποχ του Τσχωφ #σο και
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στη δικ µας εποχ: την οικονοµικ εκµετ%λλευση των εργαζοµνων απ# τα αφεντικ% τους. Ο Τσχωφ σκιαγραφε/ το χαρακτρα της δεσποιν/δας Ιουλ/ας ως να
ακρα/ο παρ%δειγµα δειλς, %βουλης και παθητικς συµπεριφορ%ς, προβ%λλοντας
µε εσκεµµνα υπερβολικ# τρ#πο την αδυναµ/α της να αντιδρ%σει και να διεκδικσει το δ/κιο της. Gλη η εικ#να και η ψυχολογ/α της νεαρς κοπλας συγγενε(ει µε
τους δραµατικο(ς ρωες του Τσχωφ, οι οπο/οι αδυνατο(ν να π%ρουν τη ζω στα
χρια τους και γ/νονται ρµαια της τ(χης τους. Η υπ#θεση του διηγµατος περιορ/ζεται σε µια διαλογικ –θεατρικο( τ(που– σκην, η οπο/α στνεται και εκτελε/ται τυπικ% απ# δυο, αλλ% ουσιαστικ% απ# να πρ#σωπο. Ο πατρας των παιδι*ν
και εργοδ#της της δασκ%λας προβ%λλεται σε ρ#λο παντογν*στη αφηγητ. Ε/ναι εκ
των πραγµ%των ο απ#λυτος κυρ/αρχος του παιχνιδιο( που χει προσχεδι%σει, επιλγοντας αρχικ% να εκφοβ/σει, εν* στη συνχεια να αιφνιδι%σει, µε σκοπ# να φρονηµατ/σει τη να δασκ%λα. Ο ρ#λος της δασκ%λας στη σκην ελ%χιστα διαφρει
απ# εκε/νον του βωβο( προσ*που, καθ*ς #χι µ#νο αδυνατε/ να αντιδρ%σει, αλλ%
δεν εκδηλ*νει καν την πρ#θεση να υπερασπιστε/ κ%πως τον εαυτ# της απναντι
στη φοβερ εκµετ%λλευση και την οικονοµικ σκευωρ/α του αφεντικο(. Στο τλος
του διηγµατος ο αφηγητς-εργοδ#της αποκαλ(πτει τη φ%ρσα στη νεαρ δασκ%λα, κερδ/ζοντας την απ#λυτη συµπ%θεια του αναγν*στη, ο οπο/ος αντιλαµβ%νεται
πλρως τη διδακτικ πρ#θεση του αφεντικο(. Το αντ/θετο µ%λλον συµβα/νει µε την
υποτονικ δεσποιν/δα Ιουλ/α, η οπο/α δ/νει την εντ(πωση #τι #χι µ#νο δεν αντιλφθηκε το πρ#βληµα αλλ% και δε διδ%χτηκε τ/ποτε απ# την (πλαστ) δοκιµασ/α της.
Στην απ/θανη περ/πτωση που δεν υπ%ρξει η αναµεν#µενη αντ/δραση απ# τους
µαθητς σχετικ% µε τη διεκδ/κηση των ατοµικ*ν και κοινωνικ*ν δικαιωµ%των του
εργαζοµνου, σ(µφωνα µε τα ν#µιµα µσα της εποχς µας, ο καθηγητς ε/ναι απαρα/τητο να τον/σει την αν%γκη για αποφυγ της ηττοπ%θειας, δ/νοντας µφαση
στην ευπρεπ αγωνιστικ στ%ση κ%θε ανθρ*που, µε σκοπ# την επικρ%τηση της
κοινωνικς δικαιοσ(νης σε ατοµικ# και συλλογικ# επ/πεδο. Επ/σης ε/ναι φυσικ# να
δηµιουργηθο(ν στους µαθητς ε(λογα ερωτµατα σχετικ% µε το περιεχ#µενο της
διδασκαλ/ας της δεσποιν/δας Ιουλ/ας, για την οπο/α θα πρπει να χουν σχηµατ/σει στο µυαλ# τους µια δι#λου κολακευτικ εντ(πωση. Ο διδ%σκων χει τσι µια
πολ( καλ ευκαιρ/α να αναφερθε/ τ#σο στην πειθαρχηµνη συµπεριφορ% και στο
α/σθηµα της κοινωνικς κατωτερ#τητας των φτωχ*ν ανθρ*πων της παλι%ς εποχς
#σο και στο ρ#λο που καλε/ται να πα/ξει, %λλοτε και τ*ρα, µια δασκ%λα, µε τα
λ#για και τα ργα της. Το πιθαν#τερο ε/ναι #τι οι µαθητς θα προβληµατιστο(ν για
τον τρ#πο µε τον οπο/ο ασκε/ εδ* η δασκ%λα το ρ#λο της, ως αναµεταδ#τρια γν*σης και θους στα παιδι%. Η συζτηση µπορε/ γενικ#τερα να περιστραφε/ γ(ρω
απ# εκπαιδευτικ% ζητο(µενα και µεθ#δους της παλι%ς και της σηµερινς εποχς.
Ε/ναι µ%λιστα σκ#πιµο οι µαθητς να διαβ%σουν το παρ%λληλο κε/µενο του Ν.
Βρεττ%κου, ο οπο/ος αναδεικν(ει σε π%σχουσα ηρω/δα µια %λλη ασθενικ να
δασκ%λα που υπηρετε/ σε να ορειν# χωρι# της Ηπε/ρου και προσπαθε/ µε τη στορ-
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γ και την αγ%πη της να ανακουφ/σει τους µαθητς της απ# τις υλικς στερσεις.
Ενδιαφρουσες αντιπαραθσεις σχετικ% µε το ρ#λο της δασκ%λας µπορο(ν να προκ(ψουν και απ# το διγηµα του Καραγ%τση «Η κυρ/α Ν/τσα» («Η αγ%πη για τους
συνανθρ*πους µας – Οι φιλικο/ δεσµο/ – Η αγ%πη»).
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Νικηφ#ρος Βρεττ%κος, «Στη γυνα/κα µε το τσακισµνο χρι» [απ#σπασµα], Οδοιπορα (1972).
4µπαινες στο σχολει% κι %πως τ’ αντκριζες
µοιραζ%ταν σε δεκατσσερα χαµ%γελα το πρ%σωπ% σου.
Θυµ%σουν πως η αγκλη σου ταν µισ
κι ανεβανοντας πνω στην δρα σου
νοιγες τη λ&πη σου και τα σκπαζες,
%πως ο ουραν%ς σκεπζει τη γη.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Περιγρ%ψτε µε δικ% σας λ#για το χαρακτρα του πατρα-εργοδ#τη  της
δασκ%λας.
2. ∆ιαβ%στε να ακ#µα διγηµα του Τσχωφ (θα βρε/τε και στα %λλα Κ.Ν.Λ. του
Γυµνασ/ου) και εντοπ/στε τα βασικ% διακριτικ% γνωρ/σµατα της συγγραφικς
τεχνικς του.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 169, 1987 (µε κε/µενα των Γ. Βαρβρη, Α. Βογι%ζου κ.%.).
http://www.geocities.com/Heartland/Bluffs/7745/chekhov.htm
http://www.eldritchpress.org/ac/yr/Anton-Chekhov.html
¶∏°∏
>ντον Τσχωφ (1860-1904), «Lνας αριθµ#ς», ∆ιηγµατα, µτφρ. Κ. Σιµ#πουλος,
Θεµλιο 1983, σ. 323-324.
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∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ ανγνωση

Τα κε/µενα χουν αρκετς αντιστοιχ/ες µε εκε/να της εν#τητας «Η βιοπ%λη –
Το αγωνιστικ# πνε(µα του ανθρ*που», κυρ/ως επειδ και οι δ(ο εν#τητες
σχετ/ζονται µε τα θη, τις αντιλψεις και τον τρ#πο ζως της παλαι#τερης
εποχς.
2. Ιστορικ-κοινωνικ αποτ πωση της παλις ζως
Με στ#χο τη δηµιουργ/α µιας γενικς εντ(πωσης σχετικ% µε τα προβλµατα,
τα ενδιαφροντα και τα ζητο(µενα των ανθρ*πων την παλαι#τερη εποχ,
µπορο(µε να εξετ%σουµε, π.χ., το ρ#λο της οικογνειας , περισσ#τερο,
κ%ποιων µελ*ν της, τις παλαι#τερες συλλογικς νοοτροπ/ες κ.%. Ενδιαφρουσα µπορε/ να αποβε/ η συνεξταση του διηγµατος του Σ. ∆ηµητρ/ου µε
το κε/µενο του Ξεν#πουλου για τον εορτασµ# των Χριστουγννων («Θρησκευτικ ζω»), καθ*ς και τα δ(ο κε/µενα αναφρονται σε αναµνσεις απ#
την παιδικ ηλικ/α.
3. ∆ιδακτικ επκταση – ∆ηµιουργα κριτικς στσης
Gλα τα κε/µενα της εν#τητας προσφρονται για κριτικ# προβληµατισµ# των
µαθητ*ν και προκταση στη σηµεριν εποχ, µε %ξονα κυρ/ως τα στ%δια και
τους τρ#πους ενηλικ/ωσης του παιδιο(, την επιλογ επαγγλµατος κ.%.
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