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¢∏ª√∆π∫∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞ ∆∏™ •∂¡π∆π∞™

Θ�λω να πα στην �ενιτι� 

�ενιτεµ�ν� µ�υ π�υλ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς δ%� τραγ�%δια της λαϊκ)ς µας παρ+δ�σης και να απ�-
λα%σ�υν τ� λιτ, και περιεκτικ, λ,γ� τ�υς. Να επεκτε�ν�υν τις γν0σεις τ�υς π+νω
στα 1αρακτηριστικ+ γνωρ�σµατα των δηµ�τικ0ν τραγ�υδι0ν τ�υ καθηµεριν�%
2��υ. Να νι0σ�υν αισθ)µατα συµπ+θειας για τ�υς ανθρ0π�υς π�υ 3ενιτε%�νται
απ, τη 10ρα τ�υς σε ανα4)τηση καλ%τερης τ%1ης, καλλιεργ0ντας "τσι την κ�ινω-
νικ) τ�υς συνε�δηση.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Απ�δηµ�α – µεταν�στευση: α�τια �ικ�ν�µικ�, π�λιτικ� κ.λπ.
�ωρισµ�ς απ� τα �ικε�α πρ�σωπα. Κ�ινωνικ�ς συν�πειες
�ω� τ�υ �ενιτεµ�ν�υ, �ω� αυτ�� π�υ µ�νει π�σω. Πρ�σωπικ� �ι�µατα και
συναισθ�µατα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τα δηµ�τικ+ τραγ�%δια της 3ενιτι+ς απη1�%ν καταστ+σεις απ, τη 4ω) των απλ0ν
ανθρ0πων π�υ 6ε%γ�υν απ, την πατρ�δα τ�υς για να 2ρ�υν καλ%τερη τ%1η σε µια
+λλη, ισ1υρ,τερη �ικ�ν�µικ+ 10ρα. Εδ0 πρ"πει να επισηµανθε� ,τι η εµπειρ�α τ�υ
3ενιτεµ"ν�υ µεταν+στη δεν α6�ρ+ τ,σ� τα σηµεριν+ ελλην,π�υλα, α6�% δεν υπ+ρ-
1ει πια στη 10ρα µας µεταναστευτικ, ρε%µα. Αντ�θετα, τα τελευτα�α 1ρ,νια παρα-
τηρε�ται "ντ�ν� ρε%µα εισ,δ�υ +λλων, Βαλκ+νιων κυρ�ως µεταναστ0ν, στη 10ρα
µας. Ωστ,σ�, αυτ) η κ�ινωνικ) µ�ρ6) 4ω)ς, δηλαδ) � 3ενιτεµ,ς, υπ)ρ3ε µακρ,1ρ�-
νη ελληνικ) εµπειρ�α, της �π��ας τα �ικ�ν�µικ+ και κ�ινωνικ+ απ�τελ"σµατα υπ)ρ-
3αν θετικ+ για τη 10ρα µας. Με α6�ρµ) λ�ιπ,ν τη διδασκαλ�α των δηµ�τικ0ν τρα-
γ�υδι0ν και των παρ+λληλων κειµ"νων, ε�ναι καλ, να πρ�σπαθ)σει � διδ+σκων να
καλλιεργ)σει στ�υς µαθητ"ς αισθ)µατα καταν,ησης και συµπ+θειας για τ�υς εργα-
4,µεν�υς στη 10ρα µας µεταν+στες και να απαλε�ψει τυ1,ν πρ�καταλ)ψεις και
3εν�6�2�ες, �ι �π��ες δεν "1�υν θ"ση σε µια 10ρα π�υ αν"δει3ε την αγ+πη για τ�ν
3"ν� σε %ψιστη ηθικ) υπ�1ρ"ωση (�"νι�ς ∆�ας). Τα τραγ�%δια της 3ενιτι+ς 6ανερ0-
ν�υν τα αισθ)µατα αγ+πης π�υ συνδ"�υν τ�ν 3ενιτεµ"ν� µε την �ικ�γ"νεια και την
πατρ�δα τ�υ. Εκ6ρ+4�υν τ,σ� τη ν�σταλγ�α αυτ�% π�υ "6υγε ,σ� και την π�κρα
αυτ�% π�υ "µεινε. Τα ανθ�λ�γηµ"να τραγ�%δια παρ�υσι+4�υν αυτ"ς τις δ%� εκδ�1"ς
τ�υ π,ν�υ π�υ πρ�καλε� � 3ενιτεµ,ς τ�υ αγαπηµ"ν�υ πρ�σ0π�υ.
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Στ� πρ0τ� τραγ�%δι διακρ�ν�νται δ%� ν�ηµατικ"ς εν,τητες. Στην πρ0τη (στ�1�ι
1-8), � 3ενιτεµ"ν�ς α6ηγε�ται π0ς η 3ενιτι+ τ�ν πλ+νεψε µε τις 1+ρες της και τ�ν
κρ+τησε τρι+ντα 1ρ,νια κ�ντ+ της, και � �δι�ς, αδ%ναµ�ς να αντισταθε� στη δ%να-
µ) της, την παρακαλε� να µην τ�υ πρ�καλ"σει αρρ0στια. Η περιγρα6) των ανα-
γκ0ν π�υ "1ει � +ρρωστ�ς πρ�2+λλει "µµεσα τ� γεγ�ν,ς ,τι ως 3"ν�ς στερ)θηκε
τη στ�ργ), την αγ+πη και τη 6ρ�ντ�δα µακρι+ απ, την πατρ�δα τ�υ. Στη δε%τερη
εν,τητα τ� π�ιητικ, υπ�κε�µεν� ε�ναι "νας ανε3+ρτητ�ς α6ηγητ)ς � �π���ς περι-
γρ+6ει τ� δρ+µα τ�υ +ρρωστ�υ 3ενιτεµ"ν�υ και την κ�ρ%6ωση της ν�σταλγ�ας
τ�υ τελευτα��υ – η ν�σταλγ�α εκ6ρ+4εται µ"σα απ, την επιθυµ�α τ�υ για τ� νερ,
και τ�υς καρπ�%ς της πατρικ)ς γης (µ)λα και στα6%λια). =σως πιστε%ει ,τι αυτ+
θα ε�1αν τη δ%ναµη να τ�ν κρατ)σ�υν στη 4ω). Να επισηµανθε� στ�υς µαθητ"ς ,τι
τ� νερ, και τα 6ρ�%τα λειτ�υργ�%ν ως τ� µ"ρ�ς αντ� τ�υ ,λ�υ, δρ�υν δηλαδ) ως
σ%µ2�λα της πατρικ)ς γης, της �ικ�γενειακ)ς εστ�ας και των αγαπηµ"νων πρ�σ0-
πων π�υ "1ει �υσιαστικ+ αν+γκη � +ρρωστ�ς 3ενιτεµ"ν�ς. Α3�4ει να σ1�λιαστε� επ�-
σης η αντ�δραση της γης στ�ν αναστεναγµ, τ�υ ετ�ιµ�θ+νατ�υ 3ενιτεµ"ν�υ (µπ�-
ρε� και να συνδεθε� µε τ�ν αν+λ�γ� στ�1� απ, τ� ακριτικ, «� ∆ιγεν)ς ψυ1�µα1ε� κι
η γη τ,νε τρ�µ+σει») και να τ�νιστε� η αµεσ,τητα και η 4ωντ+νια π�υ επιτυγ1+νε-
ται µε τη διατ%πωση απ, τ�ν �δι� τ�ν 3ενιτεµ"ν� της τελευτα�ας τ�υ επιθυµ�ας.

Στ� δε%τερ� τραγ�%δι παρ�υσι+4εται η γυναικε�α µ�ρ6) π�υ µ"νει π�σω και
2ι0νει τα αισθ)µατα θλ�ψης και στ"ρησης π�υ της πρ�καλε� � 3ενιτεµ,ς τ�υ αγα-
πηµ"ν�υ πρ�σ0π�υ. � δι+λ�γ�ς µε τ�υς µαθητ"ς µπ�ρε� να στρα6ε�, αρ1ικ+, γ%ρω
απ, την ταυτ,τητα τ�υ π�ιητικ�% υπ�κειµ"ν�υ. Ε�ναι η µητ"ρα ) η σ%4υγ�ς π�υ
µιλ+; Η εικ,να των γυναικ0ν π�υ τα1ταρ�4�υν τα νε�γ"ννητα (στ�1�ι 11-12) µπ�ρε�
να σηµα�νει ,τι τ� πρ,σωπ� π�υ µιλ+ ε�ναι µια νι,παντρη γυνα�κα της �π��ας �
+ντρας 3ενιτε%τηκε πρ�τ�% απ�κτ)σ�υν παιδι+. Σε µια παραλλαγ) ε3+λλ�υ τ�υ
τραγ�υδι�% η ταυτ,τητα της γυνα�κας δηλ0νεται καθαρ+ στ�υς πρ0τ�υς στ�1�υς:

Τρι� µερ�νε νι�νυ	η κι �ντρας της π�ει στα ��να.
∆�δεκα �ρ�ν�υς �καµε στης �ενιτι�ς τα µ�ρη
κι η δ�λια µ�ιρι�λ�γαε, πικρ� µ�ιρι�λ�γ�ει
«Τι να σ�υ στε�λω, ��νε µ�υ, τι να σ�υ πρ���δ�σω;»

Τ� τραγ�%δι αναπτ%σσεται σε δ%� στρ�6ικ"ς εν,τητες µε σ1ετικ+ ανε3+ρτητ�
περιε1,µεν�. Στην πρ0τη (στ�1�ι 1-8) η γυνα�κα εκ6ρ+4ει την αδυναµ�α της να πρ�-
σ6"ρει δε�γµατα αγ+πης πρ�ς τ�ν αγαπηµ"ν� της, γιατ� η απ,σταση απ, τη µια και
η µεγ+λη της θλ�ψη απ, την +λλη εµπ�δ�4�υν την επικ�ινων�α. Η εν,τητα δ�µε�ται
π+νω στα σ1)µατα της αντ�θεσης (θ"ση: «να στε�λω» / +ρση: «σ"πεται» κ.λπ.) και
της επαν+ληψης («να στε�λω», «αν στε�λω» κ.λπ.), π�υ απ�τελ�%ν τυπικ+ γνωρ�-
σµατα των δηµ�τικ0ν τραγ�υδι0ν. Στη δε%τερη στρ�6ικ) εν,τητα (στ�1�ι 9-14)
περιγρ+6εται η συναισθηµατικ) κατ+σταση της γυνα�κας π�υ µ"νει π�σω και στε-
ρε�ται ,λες τις απλ"ς 1αρ"ς της 4ω)ς π�υ η παρ�υσ�α τ�υ +ντρα της θα της πρ,-
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σ6ερε. � 2�υ2,ς και κρατηµ"ν�ς στ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι�% π,ν�ς δ�νει µια τραγι-
κ) δι+σταση στ� κ�ινωνικ, πρ,2ληµα της απ�δηµ�ας.

Dνα 2ασικ, 1αρακτηριστικ, των δηµ�τικ0ν τραγ�υδι0ν ε�ναι η εκ6ραστικ)
λιτ,τητα. Ε�ναι σκ,πιµ� να επισηµανθε� ,τι στα ε3ετα4,µενα τραγ�%δια η λιτ,τητα
πρ�κ%πτει απ, την απ�υσ�α π�λλ0ν σ1ηµ+των λ,γ�υ ) επιθ"των, απ, την κυριαρ-
1�α των ρηµατικ0ν τ%πων κ.λπ. Να σ1�λιαστε� επ�σης η εναλλαγ) πρωτ�πρ,σωπης-
τριτ�πρ,σωπης α6)γησης στ� πρ0τ� τραγ�%δι και η 1ρ)ση των +στ�1ων ερωτη-
µ+των στ� δε%τερ� ως στ�ι1ε�ων π�υ δ�ν�υν 4ωντ+νια, αµεσ,τητα και γ�ργ�%ς
ρυθµ�%ς στην α6)γηση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ωδεκανησιακ, τραγ�%δι: «Τ4ι2α"ρι»

Η �ενιτι� τ� �α�ρεται, τ�ι�α�ρι µ�υ, τ� µ�σ��λ�!λ�υδ� µ�υ,
εγ� �µ�υνα π�υ τ� ’στειλα, τ�ι�α�ρι µ�υ, µε θ�ληµα δικ� µ�υ.
Σιγαν� πατ� στη γη, σιγαν� και ταπειν�.
Αν�θεµ� σε �ενιτι�, τ�ι�α�ρι µ�υ, και συ και τ� καλ� σ�υ 
π�υ π�ρες τ� παιδ�κι µ�υ, τ�ι�α�ρι µ�υ, και τ� ’κανες δικ� σ�υ.
Σιγαν� πατ� στη γη, σιγαν� και ταπειν�.

¢¢ ππ ∞∞ ££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Mια διαθεµατικ) πρ�σ"γγιση των δ%� τραγ�υδι0ν της 3ενιτι+ς θα µπ�ρ�%σε να

εστιαστε� στα θ"µατα της 6ιλ�3εν�ας και τ�υ 3"ν�υ, ,πως µας ε�ναι γνωστ+ απ,
την αρ1αι,τητα. Σ%µ6ωνα µε τη µυθ�λ�γ�α � ∆�ας ε�ναι � πρ�στ+της της 6ιλ�-
3εν�ας. Στην Oδ!σσεια παρατηρ�%µε τ� θεσµ, και τ� τυπικ, της 6ιλ�3εν�ας
(Ιθ+κη, 10ρα των Φαι+κων, νησ� της Καλυψ0ς), τη ν�σταλγ�α τ�υ 3ενιτεµ"ν�υ
�δυσσ"α (ραψωδ�α ε), καθ0ς και την πλανε%τρα δ%ναµη της 3ενιτι+ς (E0ρα
των Λωτ�6+γων, Κ�ρκη, Σειρ)νες).

2. Α6ιερ0στε "να µ"ρ�ς της διδακτικ)ς 0ρας για να ακ�%σετε γνωστ+ λαϊκ+ τρα-
γ�%δια µε θ"µα τ�υς καηµ�%ς και τα πρ�2λ)µατα της 3ενιτι+ς, π.1. τραγ�%δια
τ�υ Στ"λι�υ Κα4αντ4�δη, τ�υ Γι0ργ�υ Νταλ+ρα κ.+.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
«Θ"λω να πα στην 3ενιτι+», Τ� δηµ�τικ� τραγ�!δι της �ενιτι�ς, επιµ"λεια G. Saunier,
Ερµ)ς 1990, σ. 69.
«�ενιτεµ"ν� µ�υ π�υλ�», Νικ�λ+�υ Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ�!δια, Γρ+µµατα 1991,
σ. 238.
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¢∏ª∏∆ƒ∏™ Ã∞∆∑∏™

� Κ�σπαρ ���υ�ερ στην �ρηµη ��ρα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να αντιπρ�σωπευτικ, δε�γµα της µεταπ�λεµικ)ς πε4�-
γρα6�ας. Να πρ�2ληµατιστ�%ν για τ� θ"µα της εγκατ+στασης �ικ�ν�µικ0ν µετα-
ναστ0ν και να παρακ�λ�υθ)σ�υν �ρισµ"να κ�ινωνικ+ τ�υς 2ι0µατα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Μεταν�στευση
Απ���νωση απ� την πατρ�δα
Απ�λεια ταυτ�τητας

EE ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ PP MM HH NN EE YY TT II KK HH   ¶¶ PP OO ™™ EE °° °° II ™™ HH
Τ� επιλεγµ"ν� απ,σπασµα συνιστ+ "να αντιπρ�σωπευτικ, δε�γµα της ρεαλιστικ)ς
γρα6)ς τ�υ ∆ηµ)τρη Eατ4), η �π��α "1ει ως επ�κεντρ, της την παρατ)ρηση τ�υ
κ�ινωνικ�% περι2+λλ�ντ�ς. � συγγρα6"ας αναπαριστ+ πειστικ+ τ� λ,γ� εν,ς λαϊ-
κ�% πρ�σ0π�υ π�υ, ως µεταν+στης στη Γερµαν�α, διαπιστ0νει την απ0λεια της
πρ�σωπικ)ς αλλ+ και της εθνικ)ς τ�υ ταυτ,τητας. Τ,σ� � Κ0στας ,σ� και τα
περισσ,τερα πρ,σωπα τ�υ 2ι2λ��υ, ε�ναι απλ�ϊκ+ κι αµ,ρ6ωτα 1ωριατ,παιδα
µεταν+στες στη Γερµαν�α, τα �π��α αισθ+ν�νται σταδιακ+ ,τι 1+ν�υν την πρ�σω-
πικ) εθνικ) τ�υς ταυτ,τητα. Στ� δε%τερ� κε6+λαι� τ�υ µυθιστ�ρ)µατ�ς T� διπλ�
�ι�λ�� � Eατ4)ς αναπτ%σσει τ� θ"µα τ�υ ελληνικ�% παρελθ,ντ�ς τ�υ Κ0στα.
Καταγ,ταν απ, "να απ�µ�νωµ"ν� 1ωρι, τ�υ ν�µ�% Μαγνησ�ας, τη Σ�%ρπη. ∆εν
"µαθε γρ+µµατα και πριν 6%γει µεταν+στης στη Γερµαν�α, εργα4,ταν σ’ "να µικρ,
εργαστ)ρι� 3υλε�ας στ� Β,λ�. �ι γ�νε�ς τ�υ π"θαναν και η µ�ναδικ) αδερ6) τ�υ
παντρε%τηκε κι "6υγε απ, τ� πατρικ, τ�υς σπ�τι. Στ� τρ�τ� κε6+λαι� τ�υ 2ι2λ��υ,
� Κ0στας, "1�ντας 1+σει τ�υς δεσµ�%ς µε τις ελληνικ"ς κατα2�λ"ς τ�υ, αδυνατε� να
πρ�σαρµ�στε� στ�ν καιν�%ρι� κ,σµ�. Η 6υλετικ) πανσπερµ�α, τα µεγ+λα πληθυ-
σµιακ+ µεγ"θη και �ι ανε3ι1ν�αστ�ι για τ�ν �δι� µη1ανισµ�� αυτ�% τ�υ κ,σµ�υ µετα-
δ�δ�υν στ�ν Κ0στα την α�σθηση ,τι η ταπειν) τ�υ %παρ3η ε3ισ0νεται µε τις δια-
στ+σεις εν,ς µικρ�2��υ και τ�ν �δηγ�%ν στη συναισθηµατικ) αν+γκη να συντ+3ει �
�δι�ς τ� πικρ,1�λ� και αυτ�σαρκαστικ, επ�γραµµα της επιτ%µ2ιας στ)λης τ�υ.
Π�σω απ, τ� επιλεγµ"ν� απ,σπασµα, τ� �π��� επικεντρ0νεται στ� α�σθηµα της
απ�3"νωσης τ�υ Dλληνα µεταν+στη, µπ�ρε� να ανι1νευτε� � στ,1�ς �λ,κληρ�υ τ�υ
∆ιπλ�! �ι�λ��υ. � στ,1�ς, δηλαδ), να εκ6ραστε� � καηµ,ς τ�υ ρωµα�ικ�υ και η
α�σθηση ,τι �ι δ%� µεταπ�λεµικ"ς γενι"ς διαψε%στηκαν και ηττ)θηκαν: τ,σ� η
πρ0τη γενι+, η γενι+ τ�υ πατ"ρα τ�υ Κ0στα, π�υ θυσι+στηκε µε την ατελ"σ6�ρη
ελπ�δα εν,ς καλ%τερ�υ και δικαι,τερ�υ κ,σµ�υ, ,σ� και η δε%τερη γενι+, η γενι+
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τ�υ Κ0στα, π�υ "1ασε την ταυτ,τητ+ της, αναγκασµ"νη απ, τις περιστ+σεις να
ανα4ητ)σει µια καιν�%ρια πατρ�δα. Εντ"λει �%τε αυτ) την πατρ�δα 2ρ)κε �%τε στην
παλι+ µπ,ρεσε π�τ" �υσιαστικ+ να επιστρ"ψει. Με α6�ρµ) αυτ, τ� κε�µεν� �ι
µαθητ"ς ε�ναι καλ, να συνειδητ�π�ι)σ�υν τις µετα2�λ"ς π�υ συντελ"στηκαν στ�ν
κ�ινωνικ, 10ρ� της πατρ�δας µας: µια 10ρα, �ι κ+τ�ικ�ι της �π��ας πριν απ, µερι-
κ"ς δεκαετ�ες µεταν+στευαν λ,γω �ικ�ν�µικ0ν πρ�2ληµ+των, γ�νεται τα τελευτα�α
1ρ,νια κ"ντρ� υπ�δ�1)ς �ικ�ν�µικ0ν µεταναστ0ν απ, +λλες, 6τω1,τερες, 10ρες.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Θαν+σης Βαλτιν,ς, Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60, Στιγµ) 1989, σ. 44.

4 Απριλ��υ [1961]. %νω των 50.000 Ελλ�νων εργατ�ν πιστε!εται �τι θα απασ��-
ληθ�!ν εις τας γερµανικ�ς �ι�µη�αν�ας εντ�ς τ�υ τρ���ντ�ς �τ�υς. 'δη υπε-
γρ�	η εις την Β�ννην η πρ�τη ελλην�γερµανικ� σ!µ�ασις, δι’ ης πρ��λ�πεται
η δυνατ�της των επιθυµ�!ντων πρ�ς µετ��ασιν και εργασ�αν εις ∆υτικ�ν Γερ-
µαν�αν και καθ�ρ���νται �ι �ρ�ι και τα κριτ�ρια της επιλ�γ�ς τ�!των. Η ως �νω
σ!µ�ασις, την �π��αν απ� ελληνικ�ς πλευρ�ς υπ�γραψαν � διπλωµατικ�ς υπ�λ-
ληλ�ς κ!ρι�ς Τετεν�ς, � εκπρ�σωπ�ς τ�υ Υπ�υργε��υ Εργασ�ας κ!ρι�ς Μαλα-
τ�στας και εις υπ�λληλ�ς της υπηρεσ�ας µεταναστε!σεως τ�υ Υπ�υργε��υ Εσω-
τερικ�ν, �ρ��ει µετα�! των �λλων �τι αι δαπ�ναι µετα��σεως θα �αρ!ν�υν την
γερµανικ�ν κυ��ρνησιν και τ�υς Γερµαν�!ς εργ�δ�τας. Ακ�µη καθ�ρ��ει τ�ν
τ!π�ν τ�ς µετα�! εργατ�ν και εργ�δ�τ�υ υπ�γρα	ησ�µ�νης συλλ�γικ�ς συµ-
��σεως καθ�ς και τ� θ�µα των ε��δων της επιστρ�	�ς.

2. Μαν,λης Πρατικ+κης, «Π+τµι�ι εργ+τες στ� Μπ"ρκλεϊ», Τ� σ�µα της γρα	�ς
(1982). Π�ι�µατα, τ,µ. 1, Ρ,πτρ�ν 1991, σ. 170.

Καταγκ�µαστε εκ της ν�σ�υ Π�τµ�υ π�υ �µ�ι��ει
µακριν�ν �στρ�ν της θαλ�σσης στ� µυαλ� µας.
Κι �ρθαµε ως εδ�, πεινασµ�ν�ι λ�τ�µ�ι διατηρ�ντας
�σα ��νη ιταγκ�νιας επιτρ�πει
τ� αδη	�γ�
και 	ρικ�δες Μπ�ρκλεϊ

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Τ� κε6+λαι� απ, ,π�υ πρ�"ρ1εται τ� απ,σπασµα "1ει τ�ν τ�τλ� «� Κ+σπαρ

E+�υ4ερ στην "ρηµη 10ρα». Kπως ε3ηγε� � συγγρα6"ας, «� Κ+σπαρ E+�υ4ερ
)ταν "να παιδ� π�υ 2ρ"θηκε στη Γερµαν�α, µ"σα στ� δ+σ�ς. Βρ"θηκε – δεν )ρθε.
Και µεγαλωµ"ν� πια, παλικ+ρι, δεν )3ερε να µιλ)σει καθ,λ�υ – καµι+ν ανθρ0-
πινη γλ0σσα. K1ι πως )ταν 2�υ2, – να µιλ)σει δεν )3ερε. Φαιν,τανε δηλαδ)
πως ε�1ε 4)σει 1ωρ�ς τ�υς ανθρ0π�υς, µακρι+ τ�υς – δεν ε�1ε µιλ)σει µε τ�υς
ανθρ0π�υς, δεν τ�υς )3ερε. Καν"νας δεν "µαθε π0ς "4ησε τ,σα 1ρ,νια, π�%
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[ 9 3 ]

κρυ��ταν, π
ς δεν �ρ�κε π�τ� τ�υς ανθρ
π�υς» (σ. 87). Σ�µ�ωνα µε τ� απ�-
σπασµα π�υ δια��σατε, π�ια κ�ιν� στ�ι�ε�α υπ�ρ��υν αν�µεσα στ�ν Κ
στα
και στ�ν Κ�σπαρ ���υ�ερ;

2. Υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α σε �σα λ�ει � Κ
στας για την κ�ινωνικ� πραγµατικ�τητα,
�τσι �πως τη �ι
νει στη Γερµαν�α, π�υ µπ�ρε�τε να τα συσ�ετ�σετε µε τις πρ�-
σ�ατες συ�ητ�σεις για την «παγκ�σµι�π��ηση», δηλαδ� την ιδ�α εν�ς εν�π�ιη-
µ�ν�υ κ�σµ�υ π�υ, µ�σω των �ικ�ν�µικ
ν, τε�ν�λ�γικ
ν και π�λιτιστικ
ν ε$ε-
λ�$εων και αλλαγ
ν, θα υπερ�α�νει τα σ�ν�ρα των κρατ
ν;

3. Π�ια στ�ι�ε�α απ� τ� απ�σπασµα π�υ δια��σατε µπ�ρε�τε να τα συσ�ετ�σετε µε
τ�ν πρ�σδι�ρισµ� «�ρηµη �
ρα», π�υ � συγγρα��ας �ρησιµ�π�ιε� στ�ν τ�τλ�
τ�υ κε�αλα��υ;

4. ∆ια��στε πρ�σεκτικ� τ� απ�σπασµα απ� τ� �ι�λ�� τ�υ Βαλτιν�� και τ� π��ηµα
τ�υ Πρατικ�κη. Τ� απ�σπασµα τ�υ Βαλτιν�� (υπ�τ�θεται �τι) ε�ναι �να ρεπ�ρ-
τ�� ε�ηµερ�δας, δηµ�σιευµ�ν� στις 4 Απριλ��υ 1961, �π�υ δ�ν�νται πληρ���ρ�ες
για τ� µεταναστευτικ� ρε�µα των Ελλ�νων πρ�ς τις γερµανικ�ς �ι�µη�αν�ες.
Π
ς συσ�ετ���νται τα δ�� αυτ� κε�µενα µε τ� απ�σπασµα τ�υ �ατ��;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η λ��η, τ�. 144, 1998 (µε κε�µενα των Μ. ∆��κα, �ρ. Μηλι
νη, Αγγ. Καστριν�κη

κ.�.).
Καραπ�στ�λης Βασ�λης, Η αδια	
ρητη κ�ινων�α – �νας δι�λ�γ�ς της κ�ινωνι�-

λ�γ�ας µε τη λ�γ�τε	ν�α, Π�λ�τυπ� 1985.
Μηλι
νης �ριστ���ρ�ς, «∆. �ατ��ς, Τ� διπλ� �ι�λ��», Με τ� ν�µα της Αρι�δνης,

Σ�κ�λης 1991, σ. 91-102.
Παγαν�ς Γι
ργ�ς, «∆ηµ�τρης �ατ��ς», Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα��α, τ�µ. 8, Σ�κ�-

λης 1988, σ. 172-205.
Ραυτ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρης, «Η µικρ� µας π�λη των ιδε
ν και τ� νε�ελληνικ� µ�θηµα

τ�υ ∆ηµ�τρη �ατ��», Κρ�σιµη λ�γ�τε	ν�α, Καστανι
της 1986.
�αραλαµπ�δ�υ Ν�ντια, «Α�ηγηµατικ� τε�νικ� και ιδε�λ�γ�α: ?ι λ�γ�τε�νικ�ς

πρ�σδ�κ�ες της αριστερ�ς (1945-1955) και η περ�πτωση τ�υ ∆ηµ�τρη �ατ��»,
Σπε�ρα, τ�. 2, 1991, σ. 112-145.

Hokwerda Hero, «Τ� ∆ιπλ� �ι�λ�� τ�υ ∆. �ατ�� και η Ελλ�δα», Φιλ�λ�γ�ς, τ�. 34,
1983, σ. 276-298.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ηµ�τρης �ατ��ς (1913-1981), «? Κ�σπαρ ���υ�ερ στην �ρηµη �
ρα», Τ� διπλ�
�ι�λ��, Τ� Ρ�δακι� 1999, σ. 61-63.
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∏§π∞™ µ∂¡∂∑∏™

Η επιστρ��� τ�υ Αντρ�α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να αντιπρ�σωπευτικ, δε�γµα γρα6)ς τ�υ Ηλ�α Βεν"4η,
εν,ς σηµαντικ�% πε4�γρ+6�υ, � �π���ς αντλε� τα θ"µατ+ τ�υ κυρ�ως απ, την περι�-
1) τ�υ µικρασιατικ�% ελληνισµ�% και τις συν"πειες της καταστρ�6)ς τ�υ 1922. Να
ενδια6ερθ�%ν για την ιστ�ρικ) πραγµατικ,τητα η �π��α δια6α�νεται µ"σα απ, τ�
«παραµ%θι» π�υ α6ηγε�ται � Αντρ"ας στη µητ"ρα τ�υ αδικ�1αµ"ν�υ 6�λ�υ τ�υ. Να
πρ�2ληµατιστ�%ν για τ� δια1ρ�νικ, 4)τηµα των πρ�σ6%γων και των «αγν��υµ"νων».

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
H �δυνηρ� εµπειρ�α της αι+µαλωσ�ας
H αγων�α για την τ�+η των αγν��υµ�νων
O π�ν�ς της µ�νας  
T� δρ�µα τ�υ «επι��ντ�ς» 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Η καταστρ�6) της Σµ%ρνης, µε την �π��α "κλεισε τ�ν Α%γ�υστ� τ�υ 1922 "να µεγ+-
λ� κε6+λαι� της νε,τερης ιστ�ρ�ας, ε�1ε τραγικ"ς συν"πειες για τ�ν ελληνισµ, της
Μικρ+ς Ασ�ας. Γ%ρω στ� 1.500.000 πρ,σ6υγες δι"6υγαν µε κ+θε µ"σ� στ�ν ελλαδικ,
10ρ�, εν0 1ιλι+δες )ταν �ι αι1µ+λωτ�ι στ� εσωτερικ, της Ανατ�λ�ας και αµ"τρητα τα
αθ0α θ%µατα µετα3% των αµ+1ων. �ι πρ,σ6υγες "6εραν αρ1ικ+ τερ+στια αναστ+-
τωση στ� εσωτερικ, της 10ρας, αργ,τερα ,µως αναδε�1τηκαν σε δηµι�υργικ, παρ+-
γ�ντα για την ελληνικ) �ικ�ν�µ�α και κ�ινων�α. Με την εγκατ+στασ) τ�υς σε αραι�-
κατ�ικηµ"νες περι�1"ς συν"2αλαν στην εν�σ1υση της εθνικ)ς συν�1)ς, εν0 µε την
εργατικ,τητα και τη θ"λησ) τ�υς για πρ,�δ� 2�)θησαν στην ε3"λι3η της γεωργ�ας
και στην αν+πτυ3η της 2ι�µη1αν�ας.

Παρ+λληλα η Μικρασιατικ) καταστρ�6) απ�τ"λεσε πηγ) "µπνευσης για π�λλ+
και α3ι,λ�γα λ�γ�τε1νικ+ "ργα. Η γενι+ τ�υ τρι+ντα, µε σηµαντικ,τερ�υς εκπρ�-
σ0π�υς τ� Στρ+τη Μυρι2)λη, τ� Στρατ) ∆�%κα και τ�ν Ηλ�α Βεν"4η, και µεταπ�-
λεµικ�� συγγρα6ε�ς, ,πως η ∆ιδ0 Σωτηρ��υ, συν"τειναν στην ευαισθητ�π��ηση τ�υ
αναγνωστικ�% κ�ιν�% απ"ναντι στην εθνικ) αυτ) δ�κιµασ�α, πρ�σ6"ρ�ντ+ς τ�υ
ταυτ,1ρ�να αισθητικ) απ,λαυση. Η Ιστ�ρ�α εν�ς αι�µαλ�τ�υ τ�υ ∆�%κα (1929), η
Παναγι� η Γ�ργ�να τ�υ Μυρι2)λη (1949), η τριλ�γ�α τ�υ Βεν"4η Τ� ν�!µερ� 31328
(1931), Γαλ�νη (1939) και Αι�λικ� γη (1943) µα4� µε τα Ματωµ�να ��µατα της Σωτη-
ρ��υ (1962) ε�ναι τα γνωστ,τερα και τα πι� α3ι,λ�γα λ�γ�τε1νικ+ "ργα αυτ)ς της
θεµατικ)ς. Παρ+λληλα "1�υν εκδ�θε� και α6ηγ)σεις ) µαρτυρ�ες πρ�σ0πων, π�υ
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µπ�ρ�%ν να λειτ�υργ)σ�υν επ�σης ως λ�γ�τε1ν)µατα. Eδ0 µπ�ρε� να ανα6ερθε� τ�
"ργ� O K�ιν�ς λ�γ�ς, στ� �π��� συγκεντρ0ν�νται τ"τ�ι�υ ε�δ�υς µαρτυρ�ες (επιµ"-
λεια Dλλη Παπαδηµητρ��υ, Μαρ�α Στασιν�π�%λ�υ, Ερµ)ς 2003).

Στ� µυθιστ,ρηµα Γαλ�νη παρακ�λ�υθ�%µε την πρ�σπ+θεια των πρ�σ6%γων να
ρι40σ�υν σ’ "να µ"ρ�ς +γ�ν�, π�υ δε µ�ι+4ει καθ,λ�υ µε τ� δικ, τ�υς )µερ� και πρ+-
σιν� τ,π�, και να αρ1�σ�υν µια ν"α 4ω) γυνα�κα και η κ,ρη τ�υ, � Αντρ"ας, η θε�α
Μαρ�α, � Γλ+ρ�ς, "νας τ%π�ς εργατικ�% ανθρ0π�υ τ�υ λα�%, δ�ν�νται µε ευαισθησ�α
απ, τ�ν συγγρα6"α και συνθ"τ�υν την ανθρωπ�γεωγρα6�α τ�υ 2ι2λ��υ. Τ� κε�µεν�
π�υ ανθ�λ�γ)θηκε "1ει επιλεγε� επειδ) � Αντρ"ας, κ%ρι� πρ,σωπ� αυτ�% τ�υ απ�-
σπ+σµατ�ς, και � 1αµ"ν�ς τ�υ 6�λ�ς Oγγελ�ς ε�ναι δ%� πρ,σωπα κ�ντ+ στην ηλικ�α
των µαθητ0ν. Ε�ναι δ%� ν"�ι π�υ γν0ρισαν τ�ν π,λεµ� και την αι1µαλωσ�α εν0
ακ,µη 6�ιτ�%σαν στ� Γυµν+σι�. Τ� κε�µεν� αυτ, "1ει σ1ετικ) αυτ�τ"λεια και πρ�-
σ6"ρεται για συγκριτικ) αν+γνωση µε τ� πρ�ηγ�%µεν� 2ι2λ�� τ�υ Βεν"4η Τ� ν�!µε-
ρ� 31328, τ� �π��� θα µπ�ρ�%σε να πρ�ταθε� ως θ"µα συλλ�γικ)ς εργασ�ας στην
τ+3η. Τ� απ,σπασµα πρ�σ6"ρεται επ�σης για πρ�2ληµατισµ, και "ρευνα π+νω στ�
θ"µα τ�υ επι40ντ�ς. � �δυσσ"ας και � Τε%κρ�ς ε�ναι δ%� )ρωες π�υ πρ�"ρ1�νται
απ, την επικ) παρ+δ�ση και ε�ναι γνωστ�� στ�υς µαθητ"ς: η :δ!σσεια τ�υ �µ)ρ�υ
αλλ+ και τ� π��ηµα «Ελ"νη» τ�υ Γι0ργ�υ Σε6"ρη ε�ναι δ%� παραδε�γµατα, τα �π��α
θα µπ�ρ�%σαν να 1ρησιµ�π�ιηθ�%ν απ, τ�ν καθηγητ) ως παρ+λληλα κε�µενα π+νω
σε αυτ, τ� θεµατικ, µ�τ�2�. Απ, τη σ%γ1ρ�νη ιστ�ρ�α και λ�γ�τε1ν�α τα π�ι)µατα
«Εδ0…» απ, τη Συν��εια τ�υ Μαν,λη Αναγνωστ+κη και «�6ειλ)» απ, τη Μαθη-
τε�α τ�υ Τ�τ�υ Πατρ�κι�υ, κιν�%νται επ�σης στην �δια θεµατικ), κ+τω απ, +λλες µεν
ιστ�ρικ"ς συνθ)κες, αλλ+ απ�δ�δ�υν συγγενικ+ συναισθ)µατα. Επ�σης, � καθηγητ)ς
µπ�ρε� κατ+ τη διδασκαλ�α αυτ�% τ�υ κειµ"ν�υ να 1ρησιµ�π�ι)σει στ�ι1ε�α απ, την
τ�υρκικ) εισ2�λ) τ�υ 1974 στην Κ%πρ� και τ� δρ+µα των αγν��υµ"νων. Η µ+να τ�υ
Oγγελ�υ µπ�ρε� να παραλληλιστε� µε τις Κ%πριες µαν+δες των αγν��υµ"νων και να
ανα4ητηθ�%ν ιστ�ρικ+ στ�ι1ε�α και 6ωτ�γρα6ικ, υλικ, απ, αυτ)ν τη σ1ετικ+ πρ,-
σ6ατη σελ�δα της ιστ�ρ�ας τ�υ κυπριακ�% ελληνισµ�%. �ι µαθητ"ς µπ�ρ�%ν να δια-
2+σ�υν παρ+λληλα τ� π��ηµα τ�υ Κυρι+κ�υ Eαραλαµπ�δη «Τ� µ)λ�». Ε3+λλ�υ
"1ει ενδια6"ρ�ν να αναπτυ1θε� ευρ%τερη συ4)τηση για τη σηµασ�α τ�υ παραµυθι-
�% στη 4ω) των ανθρ0πων. Για τ� θ"µα αυτ, υπ+ρ1ει πρ�τειν,µενη δραστηρι,τη-
τα στ� 2ι2λ�� της Γ’ Γυµνασ��υ, η �π��α αντιπαρα2+λλει τ� παραµ%θι µε την αλ)-
θεια, µε α6�ρµ) τ� π��ηµα «Στ� παιδ� µ�υ» τ�υ Μ. Αναγνωστ+κη.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κυρι+κ�ς Eαραλαµπ�δης, «Τ� µ)λ�», Θ�λ�ς, Ερµ)ς 1989, σ. 12.

Πα�ρν�ντας �να µ�λ� απ’ τ� καλ�θι
Τ� µ�λ� τ�υ µαγ�!λ�υ τ�υ παιδι�! της
Στ� ν�υ της �	ερε, π�υ τ�ρα σαπ��ει
Εκε� στη 	υλακ�.

Η  Α Π � ∆ Η Μ Ι Α  ñ �  Κ Α Η Μ � Σ  Τ Η Σ  � Ε Ν Ι Τ Ι Α Σ  ñ � Ι  Π Ρ � Σ Φ Υ Γ Ε Σ
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Τ� καηµ�ν� �τανε δεν �τανε
∆εκαε	τ� �ρ�ν�, δεν π�ρε απ�λυτ�ρι�
∆εν π�γε στ� στρατ�, δε σκ�τωσε µια µ!γαB
Ευγενικ� και ντρ�παλ�, δειλ�, αθ��.

Cαν��αλε τ� µ�λ� στ� καλ�θι
Γιατ� θυµ�θηκε (της 	�νηκε πως ε�δε)
Κι �λλες µαν�δες σαν κι αυτ�ν επ� τ�υρκ�κρατ�ας.
Για κε�νες δε µιλ�ει κανε�ς,
Αλλ� γι’ αυτ�ν, για ��λιες, δυ� �ιλι�δες,
∆��α σ�ι � Θε�ς, παρ�π�ν� δεν ��ει:

Και υπ�µν�µατα κι επ�σηµες δηλ�σεις
Κι επιτρ�π�ς και απ�στ�λ�ς :ΗΕ,
Κρατ�ν και κυ�ερν�σεων, �µ�δων και ατ�µων
Και παρατηρητ�ν, ψη	�σµατα, δεσµε!σεις,
Συν�δρια, συµπαρ�σταση, εκθ�σεις και ταµε�α.

Gλα στην τρ��α, τ�λεια �ργανωµ�να,
Μ’ αρ�ε��, µ’ αυτ�πεπ��θηση, µε ειδικ�ς αιθ�!σας –
Τ� κρ�τ�ς σαν µητ�ρα τα 	ρ�ντ��ει.

Αλλ� τ� µ�λ�, µ�λ� στ� καλ�θι.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�ττι Μ+ρι�, Η γενι� τ�υ ’30, Ερµ)ς 1979, σ. 249-257.
∆ια���ω, τ1. 337, 1994 (γρ+6�υν �ι Β. Αθανασ,π�υλ�ς, Α. Θαλ+σση, Μ.Γ. Μερα-

κλ)ς κ.+.).
Καραντ0νης Αντρ"ας, Πε��γρ�	�ι και πε��γρα	�µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-

δ)µας 19772.
Στεργι,π�υλ�ς Κ0στας, «Ηλ�ας Βεν"4ης», Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα	�α, τ,µ. 2,

Σ�κ,λης 1992.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ηλ�ας Βεν"4ης (1904-1973), Γαλ�νη, Βι2λι�πωλε��ν της Εστ�ας 200438, σ. 125-127,
135-139.
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ª¶∂ƒ∆√§∆ ª¶ƒ∂Ã∆

Για τ�ν �ρ� «µεταν�στες»

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ   
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς τ�ν π�λιτικ, π�ιητικ, πρ�2ληµατισµ, τ�υ Μπρε1τ. Να
πρ�2ληµατιστ�%ν τ,σ� για τις π�λιτικ"ς δι03εις ,σ� και για τις δ%σκ�λες συνθ)κες
4ω)ς κ+θε µεταν+στη, αυτ�ε3,ριστ�υ ) π�λιτικ�% πρ,σ6υγα, και να καταν�)σ�υν
τη µεγ+λη σηµασ�α της ιδε�λ�γικ)ς συν"πειας στ�υς κ�ινωνικ�%ς αγ0νες.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αυτ�ε��ριστ�ι και π�λιτικ�� πρ�σ/υγες
Π�λιτικ�ς δι��εις και αντ�σταση στην επι��λ� των ισ+υρ�ν
Η σηµασ�α της ιδε�λ�γικ�ς συν�πειας και εν�τητας στ�ν αγ�να 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πρ,κειται για "να καθαρ+ π�λιτικ, π��ηµα π�υ, ,πως διαπιστ0ν�υµε απ, τ� 2ι�-
γρα6ικ, σηµε�ωµα τ�υ συγγρα6"α, πηγ+4ει απ, τα π�λ%1ρ�να 2�ωµατα τ�υ π�λιτι-
κ+ διωκ,µεν�υ και αυτ�ε3,ριστ�υ Μπρε1τ. Θα πρ"πει ε3αρ1)ς να επισηµ+ν�υµε
στ�υς µαθητ"ς την αρ1ικ) "νσταση τ�υ π�ιητ) σ1ετικ+ µε τ� λαθεµ"ν� 1αρακτηρι-
σµ, εκε�ν�υ και των �µ�ϊδεατ0ν τ�υ, «µεταν+στες», την �π��α 6ρ�ντ�4ει να επε3η-
γ)σει αµ"σως στη συν"1εια. Kσ�ι 1αρακτηρ�4�νται µεταν+στες 6ε%γ�υν εθελ�υσ�ως
απ, την πατρ�δα τ�υς σε ανα4)τηση καλ%τερης 4ω)ς, εν0 εκε�ν�ι "6υγαν κρυ6+
απ, τη Γερµαν�α για να απ�6%γ�υν τις σκληρ"ς π�λιτικ"ς δι03εις και να γλιτ0σ�υν
τη 4ω) τ�υς απ, τη 2�α των να4�. Αντ�θετα µε τ�υς �ικ�ν�µικ�%ς και +λλ�υς µετα-
ν+στες, π�υ απ�µακρ%ν�νται απ, την πατρ�δα τ�υς σε ανα4)τηση καλ%τερης τ%1ης,
εκε�ν�ι επιλ"γ�υν να µε�ν�υν κ�ντ+ στα γερµανικ+ σ%ν�ρα µε την ελπ�δα ,τι θα νι0-
θ�υν περισσ,τερ� κ�ντ+ στην πατρ�δα, µετρι+4�ντας τα 2αρι+ συναισθ)µατα της
ε3�ρ�ας και της ν�σταλγ�ας και διατηρ0ντας την επ�ικ�ινων�α µε τ�ν τ,π� και τ�υς
ανθρ0π�υς τ�υς, µε στ,1� την πι� +µεση παρ"µ2αση στις κ�ινωνικ"ς και π�λιτικ"ς
ε3ελ�3εις. Επιλ"γ�ντας να µ"ν�υν κ�ντ+ στα σ%ν�ρα παρακ�λ�υθ�%ν τα γεγ�ν,τα
και παραστ"κ�νται ,σ� µπ�ρ�%ν στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της πατρ�δας τ�υς.
Θ%µατα αλλ+ και 2�υ2�� µ+ρτυρες της να4ιστικ)ς θηριωδ�ας, �ι �π���ι, παρ+ τις
πληγ"ς, την ηθικ) δι+ψευση και τη 1αµηλ) τ�υς αυτ�εκτ�µηση, "1�υν απ�6ασ�σει να
αγωνιστ�%ν µε ιδε�λ�γικ) συν"πεια και εν,τητα στ� πλευρ, ,λων ,σ�ι µ+1�νται για
την επικρ+τηση της ανθρωπι+ς και της κ�ινωνικ)ς δικαι�σ%νης, εναντ��ν τ�υ 2+ρ-
2αρ�υ να4ιστικ�% καθεστ0τ�ς π�υ επι2λ)θηκε στην πατρ�δα τ�υς και επι4ητε� να
δυναστε%σει τ�ν κ,σµ�.

Η  Α Π � ∆ Η Μ Ι Α  ñ �  Κ Α Η Μ � Σ  Τ Η Σ  � Ε Ν Ι Τ Ι Α Σ  ñ � Ι  Π Ρ � Σ Φ Υ Γ Ε Σ
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι0ργ�ς Σε6"ρης, «� τελευτα��ς σταθµ,ς» [απ,σπασµα], Ηµερ�λ�γι� Καταστρ�-
µατ�ς Β’ (1944). Π�ι�µατα, =καρ�ς 198113, σ. 213.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Γιατ� η 10ρα π�υ δ"1τηκε τ�υς πρ,σ6υγες «σπ�τι δε θα ’ναι, µα ε3�ρ�α»;
2. Για π�ι�υς λ,γ�υς �ι πρ,σ6υγες επιδι0κ�υν να µ"ν�υν ,σ� µπ�ρ�%ν πι� κ�ντ+

στα σ%ν�ρα;
3. Συγκρ�νετε τ� α�σθηµα τ�υ π�λιτικ�% πρ,σ6υγα π�υ δ�νει � Μπρε1τ µε την αντ�-

στ�ι1η κατ+σταση π�υ περιγρ+6ει στ� π��ηµ+ τ�υ � Σε6"ρης.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια���ω, τ1. 211, 1989.
Dσσλιν Μ+ρτιν, Μπρε�τ, η �ω� τ�υ και τ� �ργ� τ�υ, µτ6ρ. Φ0ντας Κ�νδ%λης, Θεω-

ρ�α 1984.
Μπ"νγιαµιν Β+λτερ, ∆�κ�µια για τ�ν Μπρε�τ, µτ6ρ. Ν�κ�ς Κ�λ�2,ς, Π%λη 1972.
Μπρε�τ και H�τλερ. Μια θεατρικ�-ιστ�ρικ� παρα��λ�, σ%νθεση και απ,δ�ση

Μ+ρι�ς Πλωρ�της π+νω σε κε�µενα τ�υ Μπρε1τ και τ�υ E�τλερ, Θεµ"λι� 1984.
Μυρ+τ ∆ηµ)τρης, : καλ�ς �νθρωπ�ς τ�υ %�υγκσµπ�υργκ-Μπ�ρτ�λτ Μπρε�τ,

Πλει+ς 1974.
Ντ�ρτ Μπερν+ρ, Αν�γνωση τ�υ Μπρε�τ, µτ6ρ. Oννα Φραγκ�υδ+κη, Κ"δρ�ς 1975.
Σ1ετικ+ µε τη λ�γ�τε1νικ) απ,δ�ση της εµπειρ�ας της ε3�ρ�ας µπ�ρε�τε να συµ-

2�υλευτε�τε τ� ειδικ, α6ι"ρωµα «Κε�µενα της ε3�ρ�ας», τ�υ περι�δικ�% Τ�
∆�ντρ�, τ1. 37-38, 1998 (γρ+6�υν �ι συγγρα6ε�ς Τ. Γκρ�τση-Μιλλι"3, Μ. Πλωρ�-
της, Π. P+ννας κ.+.).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μπ"ρτ�λτ Μπρε1τ, «Για τ�ν ,ρ� “µεταν+στες”», Π�ι�µατα, µτ6ρ. Μ+ρι�ς Πλωρ�της,
Θεµ"λι� 1977, σ. 67.

∫Àƒπ∞∫√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™

Γλυκ� τ�υ κ�υταλι�#

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να σ%γ1ρ�ν� π��ηµα τ�υ σηµαντικ�% Κ%πρι�υ π�ιητ) Κ.
Eαραλαµπ�δη, τ� �π��� περικλε�ει µ"σα τ�υ δυ� θ"µατα στεν+ συναρτηµ"να µε τη
νε,τερη ιστ�ρικ) και κ�ινωνικ) δ�κιµασ�α της Κ%πρ�υ: τ� παν+ρ1αι� θ"µα τ�υ
γυρισµ�% τ�υ 3ενιτεµ"ν�υ σε συνδυασµ, µε τα 2ιωµατικ+ θ"µατα τ�υ εκπατρισµ�%
και της στ"ρησης των ατ�µικ0ν δικαιωµ+των, τα �π��α ε3ακ�λ�υθ�%ν να πληγ0-
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ν�υν ,σ�υς Ελλην�κ%πρι�υς πρ�"ρ1�νται απ, τις κατε1,µενες περι�1"ς και τ0ρα
4�υν στη «µ�ιρασµ"νη στα δυ�» Κ%πρ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η ανθρ�πινη δι�σταση τ�υ κυπριακ�� εθνικ�� πρ��λ�µατ�ς
Η σηµασ�α τ�υ γεν�θλι�υ τ�π�υ και τ�υ πατρ�γ�νικ�� σπιτι��
Η εθιµ�τυπ�α της /ιλ��εν�ας
% ν�στ�ς και τ� α�σθηµα της απ�στ�ρησης των ατ�µικ�ν και κ�ινωνικ�ν
δικαιωµ�των

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τ� π��ηµα µεταδ�δει τ� 2�ωµα εν,ς 3ερι4ωµ"ν�υ απ, τ�ν τ,π� τ�υ Κ%πρι�υ, � �π���ς
επισκ"πτεται "πειτα απ, 1ρ,νια τ� πατρικ, τ�υ σπ�τι και συναντ+ την καιν�%ρια
µ�υσ�υλµ+να τ�υ "ν�ικ�. Π�λλ�� Κ%πρι�ι απ, τ� 2003, π�υ +ν�ι3αν τα σ%ν�ρα και
δ,θηκε η δυνατ,τητα επικ�ινων�ας µε την κατε1,µενη Κ%πρ�, 2�ωσαν αυτ)ν τη
γλυκ,πικρη α�σθηση τ�υ ν,στ�υ π�υ περιγρ+6ει � �µιλητ)ς τ�υ π�ι)µατ�ς, τ� 1996
,µως, �π,τε 1ρ�ν�λ�γε�ται τ� π��ηµα, τη δυνατ,τητα αυτ) την ε�1αν σπανι,τατα και
ελ+1ιστ�ι Ελλην�κ%πρι�ι. �ι µαθητ"ς δε 1ρει+4εται να πρ�2ληµατιστ�%ν αν τ�
2�ωµα π�υ περιγρ+6ει � �µιλητ)ς συν"2η πραγµατικ+, αρκε� να συναισθανθ�%ν τη
δ%σκ�λη κατ+σταση π�υ αντιµετωπ�4ει � 3ερι4ωµ"ν�ς +νθρωπ�ς, τ� 2αθ% α�σθηµα
της ν�σταλγ�ας και τ�ν π,θ� να πραγµατ�π�ι)σει, "στω και ν�ερ+, τη συµ2�λικ)
επιστρ�6) στ� σπ�τι π�υ γενν)θηκε. � Eαραλαµπ�δης σε γενικ"ς γραµµ"ς θα µπ�-
ρ�%σαµε να π�%µε ,τι επαναπραγµατε%εται, µ"σα στις ιδι+4�υσες ιστ�ρικ�κ�ινωνι-
κ"ς συνθ)κες π�υ επικρατ�%ν στην Κ%πρ�, τ� κ�ιν,1ρηστ� θ"µα της επαν,δ�υ τ�υ
3ενιτεµ"ν�υ. � π�ιητ)ς µ�ι+4ει να σκην�θετε� τ� παν+ρ1αι� αυτ, και αγαπηµ"ν�
θ"µα της δηµ�τικ)ς παρ+δ�σης µ"σα σε αν��κει� περι2+λλ�ν, γι’ αυτ,ν τ� λ,γ�, αν
και τ� π��ηµα διαθ"τει αρκετ+ γνωρ�σµατα (ν,στ�ς, "θιµα 6ιλ�3εν�ας), δεν πετυ1α�-
νει να �λ�κληρ0σει τ� ν,στ�, καθ0ς εκ των πραγµ+των απ�υσι+4ει η σκην) της
αναγν0ρισης: � �µιλητ)ς δε συναντ+ στ� σπ�τι τ�υ καν"να �ικε�� πρ,σωπ�Q η 3"νη
"ν�ικ�ς αναγνωρ�4ει µεν την ιδι,τητ+ τ�υ, δε συµµερ�4εται ,µως δι,λ�υ τα ατ�µικ+
δικαι0µατα π�υ πρ�κ%πτ�υν απ, αυτ)ν (4ω), ελευθερ�α, περι�υσ�α). � �µιλητ)ς
επιµ"νει ιδια�τερα στη συναισθηµατικ) τ�υ σ1"ση µε τ� σπ�τι τ�υ, ,π�υ στ� παρελ-
θ,ν ε�1ε στεγ+σει ευτυ1ισµ"νες µν)µες της �ικ�γ"νειας και της παιδικ)ς τ�υ ηλικ�ας.
� �µιλητ)ς µε την επ�σκεψ) τ�υ 2ρ�σκεται µπρ�στ+ σε µια κρ�σιµη εµπειρ�α αυτ�-
γνωσ�ας («Να ιδ0 π�ι�ς ε�µαι 4%γωσα»), αρκετ+ κ�ιν) για τ�υς ανθρ0π�υς µ"σης
ηλικ�ας. Kντας µπρ�στ+ στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της 3"νης κατ�1)ς στ�ν τ,π�
και στ� σπ�τι τ�υ, 4ητ+ απλ0ς να πραγµατ�π�ι)σει µια συµ2�λικ) τ�υ επιθυµ�α, να
επισκε6θε� και τ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι�%. Καθ0ς τ� α�τηµ+ τ�υ γ�νεται δεκτ,, "ρ1ε-
ται αµ"σως αντιµ"τωπ�ς µε τη 4ωνταν) µν)µη απ, τ� παρελθ,ν: στην κρε2ατ�κ+-

Η  Α Π � ∆ Η Μ Ι Α  ñ �  Κ Α Η Μ � Σ  Τ Η Σ  � Ε Ν Ι Τ Ι Α Σ  ñ � Ι  Π Ρ � Σ Φ Υ Γ Ε Σ
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µαρα τ�ν υπ�δ"1εται η 6ωτ�γρα6�α της µητ"ρας τ�υ, η �π��α µ�ι+4ει να τ�ν περιµ"-
νει 1ρ,νια υπ�µ�νετικ+ να την π+ρει απ, τ�υς 3"ν�υς, ,π�υ, αντ�θετα µε την ωρα�α
Ελ"νη π�υ "6υγε απ, την πατρ�δα της, απρ,σµενα κατ"λη3ε, και να τη µετα6"ρει σε
π+τρια εδ+6η. � �µιλητ)ς ε%κ�λα απ�σπ+ και πα�ρνει µα4� τ�υ τη 6ωτ�γρα6�α της
µ+νας τ�υ, καθ0ς η διατ)ρηση της 6ωτ�γρα6�ας σε περ��πτη θ"ση για τ,σα 1ρ,νια
�6ειλ,ταν σε µια παρε3)γηση: η ευσταλ)ς π,4α της "δινε στ�υς καιν�%ρι�υς εν��-
κ�υς τ�υ σπιτι�% την εντ%πωση ,τι πρ,κειται για ηθ�π�ι,. Στ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι-
�% τ�υ � �µιλητ)ς αντιλαµ2+νεται την κυρ�αρ1η αντ�θεση, π�υ, ,σ� 2ρισκ,ταν στ�ν
Κ)π�, ε�1ε εν µ"ρει µ,ν� 2ι0σει. Στ�ν Κ)π� 3υπν�%ν µν)µες απ, τ�ν παρ+δεισ� της
παιδικ)ς ηλικ�ας. Τ� σπ�τι τ�υ τ�ν υπ�δ"1εται µε τη δια1ρ�νικ) 6%ση και τ�υς καρ-
π�%ς της, στ� εσωτερικ, τ�υ σπιτι�% ε�ναι ,µως ευδι+κριτες �ι δια6�ρ"ς αν+µεσα
στ� παρελθ,ν και στ� παρ,ν, την παλι+ και τη ν"α �ικ�δ"σπ�ινα, τα ελληνικ+ και τα
µ�υσ�υλµανικ+ )θη, την α�σθηση τ�υ µ,νιµ�υ και τ�υ πρ�σωριν�%, των γηγεν0ν
Ελλ)νων και των επε�σακτων πληθυσµ0ν, σ1ετικ+ µε τ�υς �π���υς � �µιλητ)ς νι0-
θει ,τι ε�ναι κ�ινωνικ+ και π�λιτισµικ+ κατ0τερ�ι («Σ+µπως γνωρ�4ει…»). � �µιλη-
τ)ς 2ι+4εται να τελει0σει την επ�σκεψ) τ�υ, 6�2�%µεν�ς απρ,2λεπτες αντιδρ+σεις
απ, την πλευρ+ της µ�υσ�υλµ+νας �ικ�δ"σπ�ινας, �ι �π��ες πιθαν,ν να τ�ν εµπ,-
δι4αν στ� µ"λλ�ν να πραγµατ�π�ι)σει και +λλες συµ2�λικ"ς επισκ"ψεις στ� σπ�τι
π�υ γενν)θηκε. Κ+τω απ, αυτ"ς τις συνθ)κες, η υλ�π��ηση τ�υ ν,στ�υ ,1ι µ,ν� δεν
περι"1ει τη σκην) της αναγν0ρισης, αλλ+ αντ�θετα ισ�δυναµε� µε ακ%ρωσ) της
καθ0ς, µε ,ρ�υς τραγικ)ς ειρωνε�ας, επανα6"ρει τ�ν α6ηγητ) τ,σ� στ� αρ1ικ,
συνα�σθηµα τ�υ 3"ν�υ ,σ� και στην αν+γκη αυτ�γνωσ�ας τ�υ.

Τ� κε�µεν� α3ι�π�ιε� και επαναθ"τει, +µεσα και "µµεσα, π�λλ+ στ�ι1ε�α της
αρ1α�ας ελληνικ)ς παρ+δ�σης. ∆ε λε�π�υν αρκετ"ς ευθε�ες ανα6�ρ"ς (σηµασι�λ�-
γικ"ς: «σιµ+ σε λ+κκ�» ) γλωσσικ"ς: «τ�υ π�θητ�% µ�υ») στ� ν,στ� τ�υ �δυσσ"α
(2λ. και ερ0τηση 3 ), ενδεικτικ+, τ� στ�1� 3), αλλ+ και σε συµ2+ντα τ�υ Τρωικ�%
π�λ"µ�υ. Τ"λ�ς, δεν πρ"πει να α6)σ�υµε ασ1�λ�αστ� και τ�ν τ�τλ� τ�υ π�ι)µατ�ς,
� �π���ς πιθαν,ν να "1ει πρ�2ληµατ�σει τ�υς µαθητ"ς λ,γω της µικρ)ς συν+6ει+ς
τ�υ µε τ� θ"µα τ�υ ν,στ�υ τ�υ �µιλητ). �ι µαθητ"ς θα πρ"πει να παρατηρ)σ�υν ,τι
τ� π��ηµα ενσωµατ0νει �υσιαστικ+ "να πρωτε%�ν περιγρα6ικ, µ"ρ�ς (απ, την
�πτικ) γων�α τ�υ �µιλητ), � �π���ς α6ηγε�ται την εµπειρ�α τ�υ σε πρ0τ� πρ,σω-
π�) και "να δευτερε%�ν διαλ�γικ, µ"ρ�ς (αν+µεσα στ�ν �µιλητ) και τη µ�υσ�υλ-
µ+να "ν�ικ� τ�υ σπιτι�%). Στ� πρ0τ� µ"ρ�ς � �µιλητ)ς κ+νει εν"ργειες, εκδηλ0νει,
µε )πια συγκ�νηση, τα συναισθ)µατ+ τ�υ, αλλ+ και µετα6"ρει στ�ν αναγν0στη τις
ενδ,µυ1ες σκ"ψεις τ�υ, τις �π��ες δεν τ�λµ+ να εκ6ρ+σει στην 3"νη γυνα�κα ,1ι
µ,ν� ε3αιτ�ας της αµ�ι2α�ας τ�υς κα1υπ�ψ�ας, αλλ+, κυρ�ως, επειδ) διαπιστ0νει, µε
αρκετ) δ,ση υπ�τ�µησης, τ� κατ0τερ� π�λιτισµικ, της επ�πεδ�, τ� �π��� θ�γει µε
α6�ρµ) "να γλωσσικ, ερ"θισµα: η γυνα�κα τ�% πρ,σ6ερε «γλυκ,» (στ. 5) και ,1ι
«γλυκ, τ�υ κ�υταλι�%», "κ6ραση π�λ% πρ�1ωρηµ"νη µ�ρ6�συντακτικ+, σ%µ6ωνα
µε τ� ειρωνικ, σ1,λι� τ�υ �µιλητ).
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Κυπριακ, τραγ�%δι, «� Καρα2+ς» στ� Θαν+σης Ντ4�%6ρας, Τα τραγ�!δια

µας, Καστανι0της 19903, σ. 151.

Π�ρτ�καλι� τ�υ Καρα�� π�υ κ�µνεις π�ρτ�κ�λια,
Αν τα π�υλε�ς γ�ρ��ω τα τ�υ ��ρ�υς σ�υ ρι�λια. […]

Στ�ν Καρα��ν τ� σπ�τι µ�υ, τ�ρα στην πρ�σ	υγι� µ�υ,
Σκ�	τ�µαι τα λεµ�νια τ�υ τ�ιαι κ�	κετ’ η καρκι� µ�υ.

2. Κωστ)ς Παλαµ+ς, «Τ� σπ�τι π�υ γενν)θηκα», Τα µ�ν�τρ�πα (1917). %παντα,
τ,µ. 7, Μπ�ρης, 19723, σ. 252.

Τ� σπ�τι π�υ γενν�θηκα κι ας τ� πατ�!ν �ι ��ν�ι,
στ�ι�ει� ε�ναι και µε πρ�σκαλε�B ψυ�� και µε πρ�σµ�νει.

Τ� σπ�τι π�υ γενν�θηκα �δι� στην �δια στρ�τα
στα µ�τια µ�υ �λ� υψ�νεται και µ’ �λα τ�υ τα νι�τα.

Τ� σπ�τι, ας τ�υ ν�θ�ψανε τ� σ��µα και τ� �ρ�µαB
και αν�θευτ� και α��λαστ�, και µε πρ�σµ�νει ακ�µα.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Γιατ� � α6ηγητ)ς δ�νει ιδια�τερη σηµασ�α στην επα6) τ�υ µε τ� πατρικ, τ�υ σπ�τι;
2. Σε αρκετ+ σηµε�α τ�υ π�ι)µατ�ς δια6α�νεται � παραλληλισµ,ς τ�υ α6ηγητ) µε

τ�ν �µηρικ, �δυσσ"α. Βρε�τε τα σηµε�α και ε3ηγ)στε τη σηµασ�α τ�υ παραλλη-
λισµ�%.

3. Α6�% δια2+σετε τ�υς στ�1�υς 153-227 απ, τη ραψωδ�α λ της :δ!σσειας,
συγκρ�νετ" τ�υς µε την πρ0τη στρ�6) τ�υ π�ι)µατ�ς.

4. Συγκρ�νετε τα συναισθ)µατα π�υ τρ"6�υν για τ� πατρικ, τ�υς σπ�τι � Κ. Eαρα-
λαµπ�δης και � αν0νυµ�ς Κ%πρι�ς, µε την αντ�στ�ι1η αντ�δραση τ�υ Κ. Παλαµ+.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β�σκ,ς Ανδρ"ας, «�µηρικ+ πρ,τυπα στην π��ηση τ�υ Κυρι+κ�υ Eαραλαµπ�δη»,

Lapithos. Chypre et l’Europe, Editions Praxandre, Actes 1998, σ. 286-303.
Η λ��η, τ1. 163, 2001.
Θ�µατα Λ�γ�τε�ν�ας, τ1. 12, 1999 (µε κε�µενα τ�υ Eρ. Αλε3��υ και της Ε. Σταυρ�-

π�%λ�υ).
Μπλ+νας Γι0ργ�ς, «Η µεγαλ�ψυ1�α της συνε1�%ς δ�κιµασ�ας: Κ. E., ∆�κ�µιν», Π��η-

ση, τ1. 17, 2001, σ. 295-298.
Παπαγεωργ��υ Κ0στας Γ., «Κυρι+κ�ς Eαραλαµπ�δης», Η δε!τερη µεταπ�λεµικ�

γενι�, Σ�κ,λης 2002, σ. 500-515.
Eαραλαµπ�δης Κυρι+κ�ς, «Η δ�κιµασ�α, “δ�κ�µι�ν” της τ"1νης», Ελευθερ�τυπ�α,

25.5.2000.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κυρι+κ�ς Eαραλαµπ�δης (1940), «Γλυκ, τ�υ κ�υταλι�%», ∆�κ�µιν, Oγρα 2000, σ.
185-186.

£∞¡∞™∏™ µ∞§∆π¡√™

∆#� γρ�µµατα της Xαρ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να παρακ�λ�υθ)σ�υν �ι µαθητ"ς µ"σα απ, τις επιστ�λ"ς των µεταναστ0ν, π�υ ανα-
παρ+γει συναισθηµατικ+ και υ6�λ�γικ+ � συγγρα6"ας, τ�ν ιδια�τερ� τρ,π� µε τ�ν
�π��� τα µ"λη της �ικ�γ"νειας της Eαρ+ς 2ι0ν�υν την 3ενιτι+ και τη ν�σταλγ�α για
την πατρ�δα και τα αγαπηµ"να τ�υς πρ,σωπα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η αλληλ�γρα/�α ως µ�σ� ανθρ�πινης επικ�ινων�ας
%ι �ικ�γενειακ�� δεσµ�� και η ν�σταλγ�α της πατρ�δας
Κ�ιν� +αρακτηριστικ� της �ω�ς των µεταναστ�ν και ατ�µικ�ς ιδαιτερ�τητες
στ�ν τρ�π� π�υ �ι�ν�υν και αντιδρ��ν συναισθηµατικ� στις δι�/�ρες κατα-
στ�σεις

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τ� κε�µεν� τ�υ Βαλτιν�% "1ει πειραµατικ, 1αρακτ)ρα και συντ�θεται σε µεγ+λ�
2αθµ, απ, ασ%νδετα µετα3% τ�υς κε�µενα. � Βαλτιν,ς 1αρακτηρ�4ει «µυθιστ,ρη-
µα» αυτ, τ� 2ι2λ�� τ�υ, µ�λ�ν,τι ε�ναι "κδηλ� ,τι δε διαθ"τει τα αντιπρ�σωπευτι-
κ+ γνωρ�σµατα µιας µυθιστ�ρηµατικ)ς υπ,θεσης µε δραµατικ+ πρ,σωπα, δρ+ση
και πλ�κ). � συγγρα6"ας συνθ"τει µε τη µ"θ�δ� τ�υ α6ηγηµατικ�% κ�λ+4 ετερ,-
κλητα κε�µενα, τα �π��α ανα6"ρ�νται κυρ�ως στη συναισθηµατικ) 4ω) των πρ�-
σ0πων και πλαισι0ν�νται µε π�λλ+ ε3ωλ�γ�τε1νικ+ δεδ�µ"να, π�υ απ�δ�δ�υν την
ιστ�ρικ) συγκυρ�α, τις κ�ινωνικ"ς αντιδρ+σεις και τη συλλ�γικ) ψυ1�λ�γ�α της
δεκαετ�ας τ�υ ’60. Τα απ�σπ+σµατα π�υ επιλ"3αµε δε δε�1ν�υν τ,σ� τ� µ�ντερνι-
στικ, 1αρακτ)ρα τ�υ κειµ"ν�υ (κ+τι τ"τ�ι� θα δυσκ,λευε και θα πρ�καλ�%σε ανα-
π+ντητα ερωτ)µατα στ�υς µαθητ"ς της Β’ Γυµνασ��υ). Πρ,κειται για επιστ�λ"ς π�υ
εκ6ρ+4�υν την ανθρ0πινη αν+γκη για επικ�ινων�α και επα6) µε τα αγαπηµ"να
πρ,σωπα, τις �π��ες αναπαρ+γει � συγγρα6"ας µιµ�%µεν�ς πιστ+ τη γλ0σσα, την
ψυ1�λ�γ�α και τ� συνα�σθηµα των υπ�θετικ0ν απ�στ�λ"ων, και ιδια�τερα της
Eαρ+ς, µητ"ρας της ελληνικ)ς �ικ�γ"νειας των µεταναστ0ν. Τ� ε�δ�ς και τ� %6�ς
των επιστ�λ0ν αυτ0ν πιστε%�υµε ,τι ε�ναι �ικε�� στ�υς µαθητ"ς, αν και η αλληλ�-
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γρα6�α δεν απ�τελε� πλ"�ν π�λ% συ1ν, µ"σ� επικ�ινων�ας στην τε1ν�κρατ�%µενη
επ�1) µας.

Κ%ρι� µ"ληµα τ�υ εκπαιδευτικ�% θα πρ"πει αρ1ικ+ να ε�ναι η γενικ) ανα6�ρ+
τ�υ στα 2ασικ+ γνωρ�σµατα της ελληνικ)ς κ�ινων�ας στη δεκαετ�α τ�υ ’60: τ� 6αι-
ν,µεν� και τις συν"πειες της µα4ικ)ς µεταν+στευσης µε κ%ρι� σκ�π, την ε%ρεση
εργασ�ας, τα συντηρητικ+ )θη και τις παραδ�σιακ"ς αντιλ)ψεις σ1ετικ+ µε τ� ρ,λ�
της γυνα�κας (�ικ�κυρ+), τ�υς στεν�%ς �ικ�γενειακ�%ς δεσµ�%ς και την αν+γκη της
ανθρ0πινης επικ�ινων�ας, τη συ1ν) αλληλ�γρα6�α, π�υ αναπλ)ρωνε την "λλειψη
σωµατικ)ς επα6)ς µε την πατρ�δα και τα αγαπηµ"να πρ,σωπα κ.+. Α6�% δ�θ�%ν
αυτ"ς �ι απαρα�τητες πληρ�6�ρ�ες, ε%κ�λα �ι µαθητ"ς θα καταν�)σ�υν τ�ν επικ�ι-
νωνιακ, λ,γ� της Eαρ+ς και θα σ1ηµατ�σ�υν µια πλ)ρη εικ,να για τ�ν ανθρ0πιν�
τ%π� της, � �π���ς ε�ναι µ+λλ�ν κ�ιν,ς και ανταπ�κρ�νεται στ� µ"σ� ,ρ� της γυνα�-
κας της επ�1)ς. �ι µαθητ"ς 6υσικ+ δε θα πρ"πει να λησµ�ν�%ν ,τι τα γρ+µµατα της
Eαρ+ς στα αδ"ρ6ια της δεν κρ%2�υν τη µεγ+λη ψυ1�λ�γικ) π�εση π�υ νι0θει η
µεταν+στρια �ικ�κυρ+, η �π��α, ε3αιτ�ας της εσ0κλειστης 4ω)ς αλλ+ και της αρνη-
τικ)ς ψυ1�λ�γικ)ς δι+θεσης π�υ εµ6αν�4ει, "1ει, µ+λλ�ν σ�2αρ+ («� γιατρ,ς µ�%
"δωσε ηρεµιστικ+ αλλ+ δε µε 2�ηθ+ν και π�λ%»), πρ�2λ)µατα πρ�σαρµ�γ)ς στ�
Γι�1+νεσµπ�υργκ. Η �δια π+ντως ανα6"ρει κ+π�ιες πρ�σδ�κ�ες της για 2ελτ�ωση
της θ"σης της µε την "ντα3) της στην εργασ�α, καθ0ς µαθα�νει να 1ειρ�4εται τα
µη1αν)µατα στ� γρα6ε�� τ�υ +ντρα της. Σε αντ�θεση µε τη Eαρ+ π�υ ε3αρτ+ την
καθηµεριν) της επι2�ωση («Για µ"να τ0ρα εδ0 "να γρ+µµα ε�ναι µεγ+λη υπ,θεσις»)
απ, τα υπ�κατ+στατα της πατρ�δας (περι�δικ+, µν)µες, αλληλ�γρα6�α, "ντ�ν�
�ικ�γενειακ, ενδια6"ρ�ν), τα υπ,λ�ιπα µ"λη της �ικ�γ"νειας δε�1ν�υν µεγ+λη πρ�-
σαρµ�στικ,τητα στη 10ρα υπ�δ�1)ς, πλ)ρη απ�δ�1) της ν"ας κατ+στασης και
εναρµ,νιση µε τ� περι2+λλ�ν. Πι� 1αρακτηριστικ, δε�γµα αυτ)ς της �ικε�ωσης
ε�ναι η 1ρ)ση τ�υ αγγλ�πρεπ�%ς Jerry απ, πλευρ+ς τ�υ Γερ+σιµ�υ. Μεγ+λη πρ�-
σαρµ�στικ,τητα δε�1ν�υν επ�σης �ι δ%� µικρ"ς κ,ρες της Eαρ+ς, γεγ�ν,ς π�υ την
ανησυ1ε� και την πρ�2ληµατ�4ει αρκετ+, γιατ� 6�2+ται µ)πως ε3ασθεν)σει π�λ% τη
συναισθηµατικ) τ�υς σ1"ση µε την πατρ�δα, µ)πως 3ε1+σ�υν τα ελληνικ+, µ)πως
τ�υς λε�ψει η ηθικ) διαπαιδαγ0γηση γ%ρω απ, την εθνικ) ιστ�ρ�α, τα )θη και τις
παραδ�σιακ"ς ελληνικ"ς α3�ες. Dτσι τα δι+6�ρα +γ1η της Ελλην�δας µητ"ρας λει-
τ�υργ�%ν καταλυτικ+ στην κ�ινωνικ) και ατ�µικ) ψυ1�λ�γ�α της, τη γεµ�4�υν µε
π�ικιλ,µ�ρ6ες εν�1"ς και ευθ%νες απ"ναντι στα πρ,σωπα τ�υ στεν�% (Ν,τι�ς
Α6ρικ)) και τ�υ �ικε��υ (Ελλ+δα) �ικ�γενειακ�% της περ�γυρ�υ και επι2αρ%ν�υν
την ψυ1�λ�γ�α της, ,πως παρακ�λ�υθ�%µε µ"σα απ, τα δ%� γρ+µµατ+ της. �
καθηγητ)ς θα πρ"πει να �δηγ)σει τ�υς µαθητ"ς, να αντιλη6θ�%ν τις ανησυ1�ες της
Eαρ+ς συσ1ετ�4�ντας τη στ+ση της µε τη γενικ,τερη ν��τρ�π�α π�υ επικρ+τησε
–και σε µεγ+λ� 2αθµ, επικρατε�– στις ελληνικ"ς και +λλες κ�ιν,τητες π�υ λειτ�%ρ-
γησαν –και λειτ�υργ�%ν– στη διασπ�ρ+ (�ι στεν�� δεσµ�� µε τα µ"λη της κ�ιν,τη-
τας, ενδ�γαµ�ες, διατ)ρηση της παρ+δ�σης, δια6%λα3η της εθνικ)ς ταυτ,τητας
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κ.+.). Η ν��τρ�π�α αυτ) εµ6αν�4εται απ, τη µια µερι+ να "1ει 4ωτικ) σηµασ�α για
την %παρ3η της κ�ιν,τητας, απ, την +λλη ,µως απ�µ�ν0νει αρκετ+ τα µ"λη της και
τ�υς στερε� τη δυνατ,τητα µιας δηµι�υργικ)ς, απελευθερωµ"νης απ, στερε,τυπες
αντιλ)ψεις, π�λιτισµικ)ς σ%νθεσης αν+µεσα στ�ν εθνικ, και στ�ν 3"ν� τρ,π� 4ω)ς.
� καθηγητ)ς θα πρ"πει ε3�σ�υ να αναδε�3ει την πρ�σαρµ�στικ,τητα και την ευελι3�α
των υπ,λ�ιπων µελ0ν της �ικ�γ"νειας, τα �π��α, �σως σε µεγαλ%τερ� 2αθµ, απ’ ,,τι η
Eαρ+, εκ6ρ+4�υν τ� µ"σ� ,ρ� τ�υ ελληνικ�% µεταναστευτικ�% ρε%µατ�ς, η %παρ3η
τ�υ �π���υ και θετικ"ς συν"πειες ε�1ε για την Ελλ+δα αλλ+ και εν�σ1υσε σηµαντικ+
την �ικ�ν�µικ) και κ�ινωνικ) θ"ση µεγ+λ�υ µ"ρ�υς τ�υ ελληνισµ�% της διασπ�ρ+ς
(απ, τα αρ1α�α 1ρ,νια ως τη δεκαετ�α τ�υ ’60). Καλ, θα )ταν επ�σης � καθηγητ)ς,
επικαλ�%µεν�ς σ%γ1ρ�να κυρ�ως παραδε�γµατα, να κατευθ%νει τη συ4)τηση µε τ�υς
µαθητ"ς στην "νν�ια της π�λυπ�λιτισµικ)ς κ�ινων�ας και στη δια1ρ�νικ) της σηµασ�α
τ,σ� για την ιστ�ρικ) τ%1η τ�υ ελληνισµ�% ,σ� και για τη σ%γ1ρ�ν) µας κ�ινωνικ)
πραγµατικ,τητα, µε ανα6�ρ+ στην αντιστρ�6) των ρ,λων για τ�υς Dλληνες: η Ελλ+-
δα )ταν παραδ�σιακ+ 10ρα µεταναστ0ν, τα τελευτα�α ,µως 1ρ,νια δ"1εται µεταν+-
στες και ,λ�ι �ι µαθητ"ς διαθ"τ�υν κ+π�ια εµπειρ�α απ, αυτ) την αντιστρ�6)… 

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ηµ�τικ,, «Θ"λω να πα στην 3ενιτι+», Τ� δηµ�τικ� τραγ�!δι της �ενιτι�ς, επιµ"λεια
G. Saunier, Ερµ)ς 1990, σ. 69.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Απευθυνθε�τε στ�υς γ�νε�ς σας ) +λλ�υς µεγαλ%τερ�υς γνωστ�%ς ) 6�λ�υς σας και
ρωτ)στε τ�υς για τ� ρ,λ� π�υ "παι4ε η αλληλ�γρα6�α την παλαι,τερη επ�1). Ε3ε-
τ+στε επ�σης γιατ� �ρισµ"ν�ι +νθρωπ�ι ε3ακ�λ�υθ�%ν να πρ�τιµ�%ν ), αντ�θετα,
"1�υν εγκαταλε�ψει αυτ, τ�ν τρ,π� επικ�ινων�ας µε τ�υς συγγενε�ς και τ�υς 6�λ�υς
τ�υς. Θα ε�1ε ενδια6"ρ�ν να �ργαν0σετε µια επ�σκεψη στ� Τα1υδρ�µικ, και Φιλ�-
τελικ, Μ�υσε�� (Πλατε�α Σταδ��υ 5, τηλ. 210 7519066).

™™ ÀÀ ¡¡ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ∂∂ ÀÀ •• ∂∂ ππ ™™
Αντ�, τ1. 294, 1985, σ. 36-40Q ∆ια���ω, τ1. 116, 1985, σ. 66-72Q Η λ��η, τ1. 71, 1988, σ.
57-59.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ+γης Γι0ργ�ς, «Θ. Βαλτιν�%: Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60. Ειδ�λ�γικ+ γνω-

ρ�σµατα», Γρ�µµατα και τ��νες, τ1. 62, 1991, σ. 35-36.
Αριστην,ς Γι0ργ�ς, «Στ�ι1ε�α για την περ�πτωση τ�υ Θαν+ση Βαλτιν�%», Αντ�,

26.1.1990.
∆ασκαλ,π�υλ�ς ∆ηµ)τρης, «Θαν+σης Βαλτιν,ς», Η µεταπ�λεµικ� πε��γρα	�α,

τ,µ. 2, Σ�κ,λης 1988, σ. 298-341.
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Παρ�σης Νικ)τας, «Ανα6�ρ+ στ� "ργ� τ�υ Θ. Βαλτιν�%. Ανα4)τηση τ�υ α6ηγηµα-
τικ�% )θ�υς», Η λ��η, τ1. 71, 1988, σ. 6-13.

Στασιν�π�%λ�υ Μαρ�α, «Κ�ινωνικ, ψη6ιδωτ, των 1ρ,νων τ�υ ’60», Εντευκτ�ρι�
[Θεσ/ν�κης], �κτ02ρι�ς 1989.

Τσακνι+ς Σπ%ρ�ς, «Θ. Βαλτιν,ς, Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60», Πρ�σωπα και
µ�σκες, Νε6"λη 2000, σ. 13-16.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Θαν+σης Βαλτιν,ς (1932), Στ�ι�ε�α για τη δεκαετ�α τ�υ ’60, Στιγµ) 1989, σ. 328-330,
347-348.

A§∫∏ ∑∂∏

Aναµν�σεις της Kωνσταντ�νας απ� τη Γερµαν�α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ"ς "να ε6η2ικ,, και ,1ι µ,ν�, µυθιστ,ρηµα της Oλκης P"η και
να πρ�2ληµατιστ�%ν για τις δυσκ�λ�ες πρ�σαρµ�γ)ς π�υ αντιµετωπ�4�υν κ+π�ια
παιδι+ της ηλικ�ας τ�υς, τα �π��α 4�υν µακρι+ απ, την πατρ�δα ) τ�υς γ�νε�ς τ�υς.
Να παρακ�λ�υθ)σ�υν, µ"σα απ, τ� 2λ"µµα της µικρ)ς α6ηγ)τριας, δι+6�ρες εκδ�-
1"ς της π�λυπ�λιτισµικ)ς κ�ινων�ας στη µαθητικ) 4ω).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
=µ�ρ/ες στιγµ�ς της �ικ�γενειακ�ς και της µαθητικ�ς �ω�ς
Η δια/�ρετικ�τητα και η π�λυπ�λιτισµικ� σ�νθεση τ�υ γερµανικ�� σ+�λε��υ
Η κ�ινωνικ�π��ηση της α/ηγ�τριας και η πρ�σαρµ�γ� της στην ��νη +�ρα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� επιλεγµ"ν� απ,σπασµα απ, τ� µυθιστ,ρηµα Η Κωνσταντ�να και �ι αρ��νες της
απευθ%νεται κατε3�1)ν στα παιδι+ της γυµνασιακ)ς ηλικ�ας, ,1ι µ,ν� ε3αιτ�ας της
�µ,λ�γης ηλικ�ας π�υ "1ει η α6ηγ)τρια αλλ+ και γιατ� συνδ"εται +µεσα µε 2ι0µα-
τα και εµπειρ�ες της σ1�λικ)ς 4ω)ς. Τα 2ι0µατα αυτ+ πιστε%�υµε ,τι θα πρ�καλ"-
σ�υν +µεσα τ� ενδια6"ρ�ν των µαθητ0ν, �ι �π���ι µπ�ρ�%ν ε%κ�λα να παρακινη-
θ�%ν και να δια2+σ�υν απ, µ,ν�ι τ�υς παρ+λληλα τα κε�µενα των παλι0ν συµµα-
θητρι0ν, P"η και Σαρ) («Και π+λι στ� σ1�λε��…»), µε σκ�π, να εντ�π�σ�υν �µ�ι,-
τητες και δια6�ρ"ς στη σ1�λικ) 4ω) π�υ περιγρ+6�υνQ µπ�ρ�%ν επ�σης να συγκρ�-
ν�υν την παλαι,τερη σ1�λικ) 4ω) µε τις δικ"ς τ�υς σηµεριν"ς εµπειρ�ες. Τ� περι-
2+λλ�ν τ�υ γερµανικ�% σ1�λε��υ, ,πως τ� περιγρ+6ει η "6η2η α6ηγ)τρια, α3�4ει
να σ1�λιαστε� ιδια�τερα, µε 2+ση τ,σ� τα λεγ,µενα ,σ� και τα υπ�ν��%µεν+ της για
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την εκπαιδευτικ) µεθ�δ�λ�γ�α και τις αρ1"ς τ�υ («Τ� γερµανικ, σ1�λε�� δεν αστει-
ε%εται»), ισ1υρισµ�� π�υ σε µεγ+λ� 2αθµ, απ�ρρ"�υν απ, τ�ν πρ�2ληµατισµ, π�υ
εκ6ρ+4ει η δασκ+λα µητ"ρα της. D1ει ενδια6"ρ�ν επ�σης να σ1�λιαστε� η π�λυπ�-
λιτισµικ) σ%νθεση της σ1�λικ)ς τ+3ης, η �π��α διευκ�λ%νει την "ντα3η των ν"ων
µαθητ0ν και επηρε+4ει θετικ+ την �µαλ) τ�υς κ�ινωνικ�π��ηση (απ�δ�1) της δια-
6�ρετικ,τητας, σ%νθεση ιδε0ν και τρ,πων 4ω)ς, "µπρακτη καλλι"ργεια τ�υ αλλη-
λ�σε2ασµ�% και της δηµ�κρατικ)ς συνε�δησης).

Σε αυτ, τ� απ,σπασµα ωστ,σ� κυρ�αρ1� ρ,λ� "1ει η µν)µη, µ"σω της �π��ας η
α6ηγ)τρια ανακαλε� περασµ"νες εµπειρ�ες απ, την παραµ�ν) και τα µαθητικ+ της
1ρ,νια στη Γερµαν�α, ,π�υ "4ησε για ε6τ+ 1ρ,νια µα4� µε τ�υς γ�νε�ς της. Μ"σω της
αν+µνησης 3ανα4ε� ευτυ1ισµ"νες �ικ�γενειακ"ς στιγµ"ς και αναλ�γ�4εται µε καµ+-
ρι τη σηµαντικ) επαγγελµατικ) και κ�ινωνικ) αναγν0ριση π�υ ε�1ε η µητ"ρα της
στην 3"νη 10ρα. Η α6ηγ)τρια δεν κρ%2ει την περη6+νια και τ� θαυµασµ, της για
τη δασκ+λα µητ"ρα της. Ε�ναι επιπλ"�ν 1αρ�%µενη γιατ� στην 3"νη 10ρα "1ει απ�-
κατασταθε� πλ)ρως η ε3"1�υσα θ"ση της µητ"ρας στην �ικ�γ"νεια, την �π��α ε�1ε
επι1ειρ)σει στ� παρελθ,ν να πλ)3ει η αντιπαθητικ), ,πως την παρ�υσι+4ει, γιαγι+
της (Φ+ρµ�υρ). �ρισµ"νες "µµεσες ανα6�ρ"ς σε ιδε�λ�γικ"ς αντιπαραθ"σεις, π�υ
ε�1αν δι1+σει στ� παρελθ,ν τις δ%� �ικ�γ"νειες πριν ακ,µη γνωριστ�%ν και συνδε-
θ�%ν �ι γ�νε�ς της Κωνσταντ�νας, 6α�νεται ,τι δικαι�λ�γ�%ν αυτ"ς τις εντ+σεις, �ι
�π��ες )ταν π�λ% συνηθισµ"νες τη µεταπ�λεµικ) επ�1), σταθερ, 1ρ�νικ, πλα�σι�
στα περισσ,τερα 2ι2λ�α της P"η. Η αγ+πη των γ�νι0ν της στ+θηκε ,µως δυνατ)
και επι2λ)θηκε, δ�ν�ντας στην Κωνσταντ�να τη 1αρ+ της %παρ3ης, της �ικ�γενεια-
κ)ς στ�ργ)ς και της αγ+πης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Μαρ�α Πυλι0τ�υ, Τα δ�ντρα π�υ τρ���υν…, Καστανι0της 1987.
2. Μαρ�%λα Κλι+6α, ∆!σκ�λ�ι καιρ�� για µικρ�!ς πρ�γκιπες, Καστανι0της 1992.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Βρε�τε στ�ι1ε�α για τα δι+6�ρα εκπαιδευτικ+ συστ)µατα π�υ ακ�λ�υθ�%ν �ι 10ρες
της Ευρ0πης και συγκρ�νετε τη λειτ�υργ�α των συστηµ+των αυτ0ν µε τις συνθ)κες
π�υ επικρατ�%ν στην ελληνικ) εκπα�δευση.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια���ω, τ1. 447, Ιαν�υ+ρι�ς 2004.
Ithaca, τ1. 31, 2003.
Πατρ�κι�ς Τ�τ�ς, «Η Oλκη και �ι αρ+1νες της», ∆ια���ω, ,.π., σ. 84-85.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Oλκη P"η (1925), Η Κωνσταντ�να και �ι αρ��νες της, Κ"δρ�ς 2002, σ. 22-29.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Συνδυαστικ� αν�γνωση
Με α6�ρµ) τις δι+6�ρες ιστ�ρικ"ς συγκυρ�ες στις �π��ες ανα6"ρ�νται τα κε�-
µενα της εν,τητας, µπ�ρε� να ε3εταστε� η σ%νδεση της λ�γ�τε1ν�ας µε τα ιστ�-
ρικ+ γεγ�ν,τα και τα σ%γ1ρ�ν+ τ�υς κ�ινωνικ+ πρ�2λ)µατα, ,πως, π.1., η
σ%νθεση και � ρ,λ�ς της �ικ�γ"νειας. Ιδια�τερ� ενδια6"ρ�ν "1ει η συνε3"ταση
τ�υ π�ι)µατ�ς τ�υ Eαραλαµπ�δη µε τ� πε4, τ�υ Μηλι0νη («Εθνικ) 4ω)»),
µ"σω της �π��ας αναδεικν%�νται τ,σ� η ιδιαιτερ,τητα τ�υ κυπριακ�% πρ�-
2λ)µατ�ς ,σ� και η περ�πλ�κη και δ%σκ�λη συναισθηµατικ) κατ+σταση π�υ
2ι0ν�υν �ι εκπατρισµ"ν�ι.

2. Κριτικ� στ�ση-?ρευνα
�ι µαθητ"ς θα πρ"πει να πρ�2ληµατιστ�%ν σ1ετικ+ µε τ� θ"µα της µεταν+-
στευσης, ε3ετ+4�ντας τ�υς π�ικ�λ�υς λ,γ�υς π�υ �δ)γησαν παλαι,τερα, και
ε3ακ�λ�υθ�%ν να �δηγ�%ν σ)µερα, τ� +τ�µ� ) την �µ+δα στ�ν εκπατρισµ,.
Μπ�ρ�%ν επ�σης να ερευν)σ�υν τ� ρ,λ� π�υ "1ει πα�3ει τ� 6αιν,µεν� της
µεταν+στευσης στην τ�πικ) τ�υς κ�ινων�α ) να ε3ετ+σ�υν σ%γ1ρ�νες εκ6+ν-
σεις τ�υ µεταναστευτικ�% ρε%µατ�ς στην Ελλ+δα ) στην περι�1) τ�υς. Μια
αν+λα6ρη εκδ�1) αυτ�% τ�υ 6αιν�µ"ν�υ εσωτερικ)ς µεταν+στευσης συνα-
ντ+µε στην επιστ�λ) τ�υ �εν,π�υλ�υ («Θρησκευτικ) 4ω)»).

3. Σ�γκριση
� καθηγητ)ς µπ�ρε� να επιδι03ει συγκριτικ) αν+γνωση των κειµ"νων της
εν,τητας π�υ α6�ρ�%ν την καθηµεριν) 4ω) και την κ�ινωνικ) κατ+σταση
των µεταναστ0ν (Eατ4)ς, Βαλτιν,ς, P"η), µε σκ�π, τ� συσ1ετισµ, δια6�ρε-
τικ0ν κ�ινωνικ0ν ρ,λων και 2ιωµ+των τ�υ µεταν+στη. Σ%γ1ρ�να λ�γ�τε1νι-
κ+ κε�µενα µε αυτ)ν τη θεµατ�λ�γ�α περι"1ει η συλλ�γικ) "κδ�ση : δρ�µ�ς
για την :µ�ν�ια, Καστανι0της 2005.

4. �ρ�ση επ�πτικ�� υλικ��
�ι µαθητ"ς µπ�ρ�%ν να συγκεντρ0σ�υν 6ωτ�γρα6ικ, ) +λλ� υλικ, σ1ετικ+,
π.1., µε τ� ελληνικ, µεταναστευτικ, ρε%µα στη δεκαετ�α τ�υ ’60 ) µε τη δ�κι-
µασ�α τ�υ µικρασιατικ�% ελληνισµ�% (1922).
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