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«Φάκελος Παρεμβατικών Μαθημάτων: Ισότητα των δύο Φύλων – Ο Ρόλος των
Εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα
Ισότητας»
Τίτλος: «Φάκελος Παρεμβατικών Μαθημάτων: Ισότητα των δύο Φύλων – Ο Ρόλος των
Εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας»
Συγγραφέας/-είς: Ο. Αδαμοπούλου, Α. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Ι.
Σμυρνή, Λ. Φρόση, Θ. Χασεκίδου-Μάρκου
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Χρονολογία έκδοσης: 2000
Σχήμα: 24Χ31
Σελίδες: 298

Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά σε επτά παρεμβατικά μαθήματα μέσης εκπαίδευσης
(Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγγλικά,
Σ.Ε.Π. και Τεχνολογία) που έγιναν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της
Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 1999. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονταν στο
Πρόγραμμα «Επιμόρφωση-Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας
των Φύλων στην Εκπαίδευση», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Ισότητας και τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Εκπαίδευσης
και
Αρχικής
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

2 . 1 . Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου
Θ. ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο στόχος της παρέμβασης ως προς το μάθημα

Το

μάθημα τ η ς Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι από τα μαθήματα, που από τη φύση τους προσφέρονται ιδιαίτερα για
συζήτηση και προβληματισμό, γιατί ένας από τους σκοπούς του -και αυτός ενδιαφέρει εδώ- είναι η ανθρωπιστική μόρ

φωση των μαθητών-μαθητριών. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα μάθημα, που σχετίζεται στενά με τη διανοητική, συναισθηματική,
βουλητική, ηθική, αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και με την ανάπτυξη μιας, αν είναι δυνατόν, ολοκληρωμένης προσω
πικότητας με την υιοθέτηση αξιών που προάγουν και το άτομο και το κοινωνικό σύνολο.
Ένας άλλος παράγοντας, που συντελεί ιδιαίτερα, ώστε το μάθημα αυτό να παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι το
•γενονός ότι, καθώς τα λογοτεχνικά κείμενα προέρχονται από την αρχή τ η ς Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (περ. 10ος αι.) και
φτάνουν ως τις μέρες μας, παρέχουν ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών για τον πολιτισμό και τα ιδεολογικά στοιχεία δια
φόρων εποχών. Ένα από τα ιδεολογικά στοιχεία είναι και το αντικείμενο του παρεμβατικού μαθήματος, δηλαδή η ισότητα
των φύλων και η δημοκρατία. Μέσα από τη διαχρονική παρουσία των ζητημάτων που αφορούν τα δύο φύλα και τη θέση τους
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, μπορούν να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στα θέματα τ η ς ισότητας των φύλων και τ η ς πραγματι
κής διάστασης τ η ς ιδιότητας του πολίτη, καθώς, και να συνειδητοποιήσουν ότι η νομική κατοχύρωση δικαιωμάτων ή η θεω
ρητική διατύπωση ορισμένων υποχρεώσεων δε συνεπάγεται αυτομάτως και την εφαρμογή τους στην πράξη.

Η μέθοδος
Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' Λυκείου και, όταν δινόταν το σχε
τικό ερέθισμα, κάναμε συζητήσεις και συγκρίσεις για την παρουσία τ η ς γυναίκας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι στο βιβλίο της Α' Λυκείου περιέχονται μόνο δύο έργα γυναικών, συγκεκριμένα ένα ποίημα της Μελισσάνθης
και ένα απόσπασμα από έργο της Μέλπως Αξιώτη.
Αφού έγινε αυτή η προσέγγιση στη διάρκεια του σχολικού χρόνου επιχειρήσαμε αφιερώνοντας δύο διδακτικές ώρες να
ανιχνεύσουμε, συνολικά πλέον, στα κείμενα μας τις αντιλήψεις, που κυριαρχούσαν σε διάφορες εποχές για τη γυναίκα, τον
άντρα και το ρόλο τους. Σημειώνουμε ότι δεν εξαντλούμε όλα τα κείμενα, αλλά ασχολούμαστε με τα πιο αντιπροσωπευτικά
και ακολουθούμε τη σειρά των κειμένων στις σελίδες του σχολικού εγχειριδίου.

Η εμπειρία αυτής της προσέγγισης ήταν θετική, και αυτό το εξέφρασαν τα παιδιά στις απαντήσεις τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο 'μάλιστα δήλωσαν
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2. Ανάλογη παρουσίαση της πορείας του μαθήματος
Α. Η προετοιμασία
Τα κείμενα, που ακολουθούν παρακάτω με τους τίτλους Σύντομη ιστορική επισκόπηση, Η σύγχρονη ελληνική πραγματικό
τητα, καθώς και το ποίημα του Παλαμά, δόθηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες μου τ η ς Α' Λυκείου την Ημέρα της
Γυναίκας, 8 Μαρτίου 1999, ως ένα είδος αφόρμησης για συζήτηση και προβληματισμό. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζή
τηση και ανταλλάχτηκαν απόψεις. Η τ ά ξ η μου αποτελείται από 23 παιδιά, 18 κορίτσια και 5 αγόρια. Η περιοχή στην οποία
ανήκει το σχολείο είναι μία από τις εργατικές συνοικίες τ η ς θεσσαλονίκης. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι από τους μαθητές μου
μόνο οι μισοί έχουν διπλά εργαζόμενες μητέρες.
Η προκαταρκτική αυτή κουβέντα είχε σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος και να δώσει κάποια πληροφοριακά στοιχεία στα
παιδιά και, τελικά, αποδείχτηκε ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Εξάλλου δεν αρκεί η καλή διάθεση για κάτι, χρειάζεται και η
ενημέρωση.
ι

Σύντομη ιστορική επισκόπηση
Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, η ανθρώπινη κοινωνία οφείλει την πατριαρχική διάρθρωση τ η ς (δηλαδή την επι
κράτηση του άνδρα) στον πρώτο καταμερισμό τ η ς εργασίας, που εμφανίζεται, όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει τη ζωή του
τροφοσυλλέκτη και γίνεται καλλιεργητής τ η ς γης. Η βιολογική λειτουργία τ η ς γυναίκας την περιορίζει στον τόπο τ η ς κατοι
κίας, ενώ ο άνδρας, έχοντας πιο ελεύθερο το σώμα του, αναλαμβάνει το ρόλο του δραστήριου μέλους τ η ς οικογένειας. Οι
διαφορετικές δραστηριότητες άνοιξαν και ξεχωριστούς δρόμους για το κάθε φύλο: ο άνδρας σταδιακά αύξαινε τη δύναμη
του και την κυριαρχία τ ο υ , ενώ η γυναίκα, παρ' όλη την εξίσου μεγάλη προσφορά της, μεταβλήθηκε σε αντικείμενο χρήσης
και εκμετάλλευσης.
Στην αρχαιότητα και σε όλες τις αγροτικές-δουλοκτητικές κοινωνίες είναι προορισμένη να φροντίζει το σπίτι και τα παι
διά και να βοηθά στις αγροτικές εργασίες. Η θέση της είναι λίγο πιο πάνω από αυτή του δούλου. Η συμμετοχή τ η ς στην κοι
νωνική και δημόσια ζωή είναι ανύπαρκτη. Εξαίρεση αποτελούν οι γυναίκες τ η ς Κρήτης και, ως ένα βαθμό, και τ η ς Σπάρτης.
Η αντίληψη για τη γυναίκα στην αρχαιότητα είναι η χειρότερη που επικρατεί: το μεγαλύτερο τ έ ρ α ς στη γη και στη θάλασσα,
πυρ, γυνή και θάλασσα κ.λπ.
Στη Ρώμη βρίσκεται κάτω από την εξουσία του Pater familiae και δεν έχει κανένα ατομικό ή κοινωνικό δικαίωμα.

Στο Βυζάντιο, κοινωνία φεουδαρχική, η γυναίκα εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη από τη δημόσια ζωή, παρά την πλήρη
επικράτηση του Χριστιανισμού και τις επαγγελίες του για: ουκ ένι άρσεν και θήλυ. Πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού
(Απ. Παύλου, Επ. Προς Γαλάτες).
Στη διάρκεια τ η ς Τουρκοκρατίας εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί, όταν, όμως, ξεσπά η επανάσταση, οι Ελληνίδες
συμμετέχουν και συμπαρίστανται ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό το αποδεικνύουν και τα δημοτικά τραγούδια της εποχής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στη θέση τ η ς γυναίκας συντελούνται με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Μία από αυτές
είναι και η συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή η συμμετοχή οδηγεί στην έ ξ ο δ ο της γυναίκας από
την κοινωνική απομόνωση και στη βαθμιαία συνειδητοποίηση του σπουδαίου τ η ς ρόλου.

Οι κατακτήσεις των γυναικών στο θέμα τ η ς ισότητας αρχίζουν με την κινητοποίηση των ίδιων των γυναικών, κυρίως στις
χώρες της Δυτικής Ευρώπης στο τέλος του 18ου αιώνα. Ουσιαστικά αποτελέσματα σημειώνονται όμως μόνο τις τελευταίες
δεκαετίες του 20ου αιώνα μετά την προβολή του αιτήματος ουσιαστικής ισότητας στην ατομική, οικογενειακή, επαγγελμα
τική και δημόσια ζωή. Δεν πρέπει να παραλείψουμε, βέβαια, παρ' όλες τις διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σήμε
ρα, και την προώθηση τ η ς ισότητας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες.

Τα συντάγματα των ανεπτυγμένων χωρών και οι διακηρύξεις των διεθνών οργανισμών υιοθετούν και προωθούν την ισό
τητα. Μεταξύ όμως νομικής κατοχύρωσης και εφαρμογής στην πράξη υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση, όσον αφορά βέβαια
τις ανεπτυγμένες χώρες. Για τις υπόλοιπες δεν είναι δυνατόν να τεθεί ζήτημα ισότητας, όταν αντιμετωπίζεται το πρωταρχι
κό πρόβλημα τ η ς επιβίωσης.

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1975, άρθρο 4, § 2 κατοχυρώθηκε η ισότητα τ η ς γυναίκας, όσον αφορά τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τ η ς ως πολίτη, ενώ με το άρθρο 22, § 1 η ισότητα στην εργασία. Σ' εφαρμογή του Συντάγματος θεσμο
θετήθηκαν το 1983 το νέο Οικογενειακό Δίκαιο, καθώς και ο νόμος για την εφαρμογή τ η ς ισότητας στον τομέα των εργα
σιακών σχέσεων, ενώ το 1984 ο νόμος για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων των δύο φύλων και των εργαζομένων με
οικογενειακές υποχρεώσεις.
ι

Τυπικά λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει καμία διάκριση. Μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε επαγγελματική κατεύ
θυνση, εκτός από αυτή τ η ς ιεροσύνης, καθώς και να αναλάβει οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα.
Τι συμβαίνει όμως στην πράξη είναι σε όλους γνωστό: μόνο ένα μικρό ποσοστό γυναικών συμμετέχει στην Κυβέρνηση,
στο Κοινοβούλιο, στη Δικαιοσύνη, στις υψηλές, στην ιεραρχία, θέσεις στα Α.Ε.Ι., στα Κέντρα Ερευνών, στην υψηλή ιεραρχία
τ η ς Δημόσιας Διοίκησης, στις διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, στο συνδικαλισμό. Φαίνεται τελικά ότι οι δυσκολίες,
που πηγάζουν από την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή, δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή επαγγελματική
και δημόσια εξέλιξη τ η ς γυναίκας.

Εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις στη συνείδηση των ανθρώπων, ότι η φύση έχει καθορίσει διαφορετικούς κοι
νωνικούς ρόλους στα δύο φύλα. Οι αντιλήψεις αυτές έχουν διαποτίσει όλους τους τομείς τ η ς κοινωνικής ζωής και αντανα
κλούν τις εικόνες στερεότυπων ρόλων των δύο φύλων. Τις βρίσκουμε ακόμη στους ίδιους τους εαυτούς μας, στη συμπερι©ορά μας, στη φρασεολογία μας. Η νέα γενιά ελάχιστα διαφοροποιείται από την παλαιότερη. Για τη συντριπτική πλειοψηΒ·Λ στην Ελλάδα η ολοκλήρωση τ η ς γυναίκας επιτυγχάνεται μόνο με το γάμο, ενώ μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιο
δρομία δεν είναι αρκετή. Παρ' όλες τις αντιξοότητες, όμως, θεωρείται πια δεδομένο ότι η γυναίκα έχει εισέλθει στον εργα»ακό. κοινωνικό, πολιτικό χώρο αμετάκλητα.
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Κ. Παλαμάς:
"Γυναίκα αν θες αντρίκεια να δουλέψεις
για το ξεσκλάβωμά σου δε φτάνει να κάψεις,
να σκορπίσεις, να ξοδέψεις το χρυσάφι, τη σμύρνα,
το λιβάνι στο νέο βωμό. Μέσα σου πρώτα κάψε
το τριπλό ξόανο που τους δούλους κάνει: συνήθεια,
κέρδος, πρόληψη. Και κάψε και του παλιού
καιρού τα παραμύθια κι ας είναι όμορφα,
μια για πάντα κάψε..."

Β. Η διδασκαλία
Τα παιδιά, παρουσίασαν με σύντομες εργασίες τα κείμενα, με τα οποία ασχοληθήκαμε στη διάρκεια τ η ς χρονιάς και τα
οποία σχετίζονται άμεσα με το θέμα που μας ενδιαφέρει, δηλαδή την ισότητα των φύλων και τη δημοκρατία. Ορισμένα έκα
ναν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, άλλα είδαν το θέμα κάπως επιφανειακά. Με τη συζήτηση και τις παρεμβάσεις των μαθη
τών καταλήξαμε σε ορισμένες διαπιστώσεις, αλλά και στη διατύπωση κάποιων προσδοκιών, που θα εκτεθούν στη συνέχεια,
αφού προηγηθούν τα Κείμενα, τα οποία μας έδωσαν και τα σχετικά ερεθίσματα.

Στη διάρκεια της συζήτησης χρησιμοποιήθηκαν διαφάνειες με εικόνες αντρών και γυναικών, που συνδυάζονταν χρονο
λογικά με τους ήρωες των κειμένων και έτσι η συζήτηση εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ, σελ. 17
Πρόκειται για τη γνωστή παραλογή, που τη συναντούμε και στον ελληνικό χώρο αλλά και σε άλλους λαούς τ η ς
Βαλκανικής και της Ευρώπης γενικότερα. Είναι ένα από τα πιο παλιά ελληνικά τραγούδια και πρέπει να δημιουργήθηκε πριν
τον 9ο αιώνα. Θέμα του είναι η υπερφυσική κατάρα του νεκρού αδελφού, που τον σηκώνουν από το μνήμα οι κατάρες τ η ς
μάνας, για να εκπληρώσει την υπόσχεση, που είχε δώσει.
Το τραγούδι αναφέρεται σε μια πολυμελή μητριαρχική οικογένεια, μητέρα, εννέα αγόρια και μία κόρη. Αξιοπρόσεκτα
στοιχεία είναι η προσοχή, που δίνεται στην κόρη, για τη διατήρηση τ η ς ομορφιάς και της αγνότητας της, το προξενιό που
γίνεται και η απόφαση να την παντρέψουν μετά από οικογενειακό συμβούλιο, στο οποίο η ίδια δεν παίρνει μέρος. Η τύχη τ η ς
κοπέλας ορίζεται από τη μητέρα και τα αδέρφια. Ο Κωνσταντής, ο αδελφός της, τους πείθει να τη δώσουνε, ώστε σε περί
πτωση που πάνε στα ξένα, να έχουν άνθρωπο δικό τους. Η μάνα διστάζει, γιατί σκέφτεται ότι δε θα έχει κοντά της την κόρη
της, αν συμβεί κάτι. Η απόφαση να την παντρέψουν σχετίζεται με το συμφέρον των υπολοίπων και σε καμιά περίπτωση με
την ευτυχία του κοριτσιού.
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Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη,
την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη,
την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την είδε!
Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη χτενίζει,
στ' άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της.
Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα,
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα.

αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε.

Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου αρρώστια,
κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει;
Το τραγούδι, εκτός βέβαια από τα άλλα στοιχεία που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα για πλούσιο προβληματισμό, συζή
τηση και σύγκριση, όσον αφορά τη δομή τ η ς οικογένειας, το ρόλο των αγοριών, το ρόλο του κοριτσιού. Υπάρχει και βοηθη
τική ερώτηση στο βιβλίο, αλλά κι εμείς μπορούμε να δώσουμε πρόσθετες ερωτήσεις ή να κάνουμε ένα μικρό ερωτηματολό
γιο ή μια δραματοποίηση μέσα στην τ ά ξ η για μια παρόμοια περίπτωση στη σύγχρονη εποχή.

ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΕ, σελ. 21
Πρόκειται για μια άλλη παραλογή με κεντρικό θέμα τη μεταβολή της ανθρώπινης τύχης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
το βιβλίο. Θίγεται και πάλι το θέμα του προξενιού αλλά και τ η ς προίκας. Η Ελένη είναι η νύφη και προέρχεται από πλούσιο
σπιτικό, παντρεύεται, αλλά τη νέα οικογένεια τη χτυπά η ατυχία, χάνονται τα πλούτη του άνδρα και η προίκα της Ελένης, με
αποτέλεσμα, μη αντέχοντας εκείνη τη μιζέρια να εγκαταλείψει τον άνδρα της και να ξαναγυρίσει στο σπιτικό της, όπου η
μητέρα της, μετά την αναγνώριση (η Ελένη δε δίνει αμέσως γνωριμία), τη δέχεται με χαρά.

Ελένη προξενολογούν, Ελένη κάνουν νύφη,
Μήνες τση τάζουν τα προικιά και χρόνους τ' αντιπροίκια.
Τση τάζει κι ο πατέρας της κάτεργ' αρματωμένα,
τση τάζουν και τ' αδέρφια της καράβια φορτωμένα,
τση τάζει κι η μανούλα της κρυφά δέκα χιλιάδες,
χρυσό θρονί να κάθεται, χρυσό μήλο να παίζει.
Μα 'ρτανε χρόνοι δίσεχτοι κι οι μήνες οργισμένοι
κι έ φ α ε ο νιος τα πλούτη του κι η κόρη το προικιό της.

Την πήρε το παράπονο κι η πίκρα τ' ς η μεγάλη:
- Θέλω να πάω στη μάνα μου, να πάω στα γονικά μου,
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- Ελένη, πλούσια σ' ήφερα, φτωχή πού να σε πάω,
που ντρέπομαι τ' αδέρφια σου, φοβούμαι τους δικούς σου,
Κι εκείνη δεν τον άκουσε, μονάχη τ η ς κινάει

"Εσύ 'σαι η Ελένη μου, εσύ 'σαι το παιδί μου!"
Το κείμενο θίγει και πάλι το προξενιό, το συνηθισμένο δηλαδή τρόπο γάμου, την προίκα, απαραίτητη προϋπόθεση για το
γάμο, η οποία στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι πλουσιότατη και ετοιμάζεται μήνες πριν από όλα τα μέλη της οικογένειας. Η
Ελένη είναι ιδιαίτερα καλομαθημένη, γι' αυτό και όταν χάνεται η περιουσία στο νέο σπιτικό, δεν αντέχει τη σκληρή δουλειά
και την ταλαιπωρία -προφανώς δε θέλει να αντέξει- και επιστρέφει στους δικούς της. Αδιαφορεί για τον άνδρα τ η ς και το
γάμο της, πιθανόν, γιατί δεν ήταν δική τ η ς επιλογή, αλλά και ίσως γιατί διαπαιδαγωγήθηκε έτσι από τους δικούς της, ώστε
να μην αναλαμβάνει ευθύνες.

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης όμως και το γεγονός ότι τολμά να εγκαταλείψει τον άνδρα τ η ς και να φύγει και η μητέρα τ η ς
τη δέχεται. Αρκετά προωθημένες και η δική τ η ς πράξη και τ η ς μητέρας της, ενώ ο ανώνυμος ποιητής τ η ς παραλογής δεν
την κατακρίνει.
Ο άνδρας τ η ς Ελένης ντρέπεται για την κατάσταση, φοβάται τους συγγενείς της Ελένης, ίσως γιατί θα του ζητήσουν
ευθύνες, επειδή σπατάλησε την προίκα τ η ς Ελένης, πιθανόν πάλι να θίγεται το αντρικό του φιλότιμο.
Μπορούν και σε αυτό το κείμενο να συζητηθούν θέματα τ η ς οικογένειας, του γάμου, τ η ς προίκας και πώς αυτή περιερ
χόταν στη δικαιοδοσία τ ο υ συζύγου, των σχέσεων, των αντιδράσεων και του ήθους των προσώπων, να γίνουν συγκρίσεις με
τη σύγχρονη πραγματικότητα κ.λπ.

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ,

σε\.81

Έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, γραμμένο πιθανότατα την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα.
Η Αρετούσα κλείνεται στη φυλακή από τον πατέρα της, γιατί έχει αρνηθεί να παντρευτεί τον πρίγκιπα του Βυζαντίου.
Αγαπά, όπως είναι γνωστό τον Ερωτόκριτο. Μαζί της βρίσκεται και η παραμάνα τ η ς η Φροσύνη, φρόνιμη γυναίκα του καιρού
της, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ποιητής.
Ως πότε θε να κάθεσαι στο βρώμο, θυγατέρα,
να διώχνεις τόσες προξενιές που του κυρού σου εφέρα;
Κι ως πότε το Ρωτόκριτο να στέκεις ν' ανιμένεις;
Εσύ από τούτη τη φυλακήν, ώστε να ζεις, δε βγαίνεις,
παρά στα θέλει ο κύρης σου να του θεληματέψεις.
Μη βούλεσαι ανημπόρετα πράματα να γυρέψεις.

Φ
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Κι ο ξένος γίνεται άντρας σου, κάμε να το κατέχεις
αυτός οπού επολέμησε κι εγλίτωσε τη χώρα
πε το κι εσύ πως τόνε θες και να βρεθεί καλή ώρα.
Θίγεται το θέμα της πατριαρχίας, pater familiae. Ο πατέρας είναι ο αφέντης, που αδιαφορεί για την επιθυμία του παιδι
ού του και θέλει να εκτελεστεί η διαταγή του. Η νένα, που εκφράζει την κοινή γνώμη της εποχής και είναι συνετή πιστεύει
ότι η Αρετούσα πρέπει να συμβιβαστεί και να κάνει το θέλημα του πατέρα της. Το καλύτερο για μια γυναίκα είναι ο γάμος.

Η Αρετούσα δεν υποτάσσεται στη θέληση του πατέρα τ η ς εμφανίζοντας ένα δυναμισμό ασυμβίβαστο με την εποχή της.
Προτιμά να αρνηθεί το θέλημα του πατέρα τ η ς και να κλειστεί στη φυλακή. Ο ποιητής την παρουσιάζει ως δυνατή προσω
πικότητα, που αντιδρά στο κατεστημένο και μένει πιστή στην αγάπη της, προτιμώντας να πεθάνει στην άθλια φυλακή.

ΤΗΣΔΕΣΠΩΣ, σελ. 105

Το τραγούδι αναφέρεται σε μια από τις παρασπονδίες του Αλή Πασά σε βάρος των Σουλιωτών το 1803. Η Δέσπω, γυναί
κα του Γεωργάκη Μπότση, κλεισμένη με τις κόρες, τις νύφες και τα εγγόνια της στον πύργο του Δημουλά, αντιστέκεται
στους Τουρκαλβανούς. Η συμμετοχή τ η ς Ελληνίδας στους αγώνες εναντίον των Τούρκων την καταξιώνει σταδιακά, και την
καταξίωση αυτή πιστοποιεί με το δημοτικό τραγούδι ο ανώνυμος ποιητής, που εκφράζει το θαυμασμό του με ποικίλους
εκφραστικούς τρόπους.

Η Δέσπω είναι μια από τις πολλές Ελληνίδες, που συνέβαλαν στην αγωνιστική παράδοση του λαού μας, είτε με τους
προσωπικούς τους αγώνες, είτε με τη διαπαιδαγώγηση αγωνιστών και αγωνιστριών. Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα στους
υαθητές μας και να αναφερθούν άλλες θυσίες και ολοκαυτώματα (Ζάλογγο, Αραπίτσα κ.λπ.). Εξάλλου, οι αιώνες 18ος και
19ος είναι καθοριστικοί για τις αλλαγές, που συντελούνται στη θέση των γυναικών.

Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ' αγγόνια.
Τιώργαινα, ρίξε τ' άρματα, δεν είν' εδώ το Σούλι.
Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανιτών.

Η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκανε, δεν κάνει".
Σκλάβες Τούρκων μη ζήσομε, παιδιά μ', μαζί μου ελάτε".
Και τα φυσέκια ανάψανε κι όλοι φωτιά γένηκαν.
Ο ποιητής παρουσιάζει τη Δέσπω ως μια μεγαλειώδη ηρωική μορφή με αδούλωτο φρόνημα, που δεν υποκύπτει στις απειΙ έ ς τ ω ν εχθρών της και προτιμά τη θυσία από τη στέρηση τ η ς ελευθερίας. Οι εχθροί θέλουν να τη μειώσουν προσφωνώντας
την με το ανδρωνυμικό Τιώργαινα" και να της υπενθυμίσουν την κατάσταση της, της σκλαβιάς, αλλά η απάντηση της Δέσπως
άα αποστομωτική και ολοκληρώνεται με την ανατίναξη τ η ς ίδιας και των συγγενών της.
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ΕΡΩΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, σελ. 148
Το βιβλίο τυπώθηκε στη Βιέννη το 1792 χωρίς όνομα συγγραφέα. Ο συγγραφέας του παρουσιάζει τρεις ηθικοερωτικές
ιστορίες. Στο σχολικό βιβλίο περιέχεται απόσπασμα από την τρίτη ιστορία με τον τίτλο Η Ελενίτσα.
Βρισκόμαστε στην εποχή του διαφωτισμού. Μέσα στα πλαίσια των νέων ιδεών είναι γραμμένο και το βιβλίο αυτό, που
χρησίμευε ως λαϊκό ανάγνωσμα τ η ς εποχής. Στο απόσπασμα δίνονται από το συγγραφέα αρκετά εύστοχα τα συμπτώματα
της "ασθένειας" του έρωτα, που διακατέχει την κόρη μιας αστικής οικογένειας, την Ελενίτσα, για το γόνο μιας επίσης αστι
κής οικογένειας, το Γεωργάκη.
Η ατμόσφαιρα του αποσπάσματος είναι γεμάτη πολιτισμό, λεπτότητα και διακριτικότητα. Η Ελενίτσα είναι μελαγχολική, αφη
ρημένη, δεν την ικανοποιεί τίποτε, σκέφτεται μόνο τον αγαπημένο της. Οι γονείς της γεμάτοι ενδιαφέρον και αγάπη ανησυχούν.
Ο πατέρας στο μεταξύ συναντιέται με τον πατέρα του Γεωργάκη και αποφασίζουν να βολιδοσκοπήσουν και οι δύο τα παιδιά τους,
αν θέλουν να παντρευτούν. Η μητέρα της Ελενίτσας αναλαμβάνει να την "ψαρέψει" αν θέλει το Γεωργάκη και αν συμφωνεί να
τον παντρευτεί. Η Ελενίτσα με δυσκολία κρύβει τη χαρά της και δέχεται να τον παντρευτεί. Έτσι η ιστορία έχει αίσιο τέλος.
Οι μαθητές μας, βέβαια, μπορεί να διερωτηθούν τι το σημαντικό έχει το απόσπασμα αυτό. Για να ικανοποιήσουμε την
απορία τους, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία και να τους θυμίσουμε τι θα μπορούσε να σημαίνει και μόνο η νύξη για
τον έρωτα εκείνη την εποχή. Ήταν σίγουρα ένα ταμπού, ανάμεσα στα άλλα, μέσα όμως στα πλαίσια των φιλελεύθερων ιδεών
του διαφωτισμού υπάρχει μια διαφορετική θεώρηση και για τον έρωτα. Μπορούμε να τους θυμίσουμε, επίσης άλλες κατα
στάσεις, που πριν λίγα χρόνια θα μας φαίνονταν αδιανόητες.
Ο έρωτας των δύο νέων κινείται μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού και της ευπρέπειας και ολοκληρώνεται με την προο
πτική του γάμου. Σημαντικό όμως είναι ότι η κατάσταση του έρωτα παρουσιάζεται από το συγγραφέα ως κάτι πολύ φυσιο
λογικό. Ακόμη οι γονείς ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση των παιδιών τους και δε δείχνουν καμία διάθεση
να τα εξαναγκάσουν.

ΕΛΕΝΗ, σελ. 217
Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα ποιήματα του Γ. Σεφέρη, ανήκει στη συλλογή "Κύπρον ου μ' εθέσπισεν" και γρά
φτηκε το 1953.
Όπως είναι γνωστό ο ποιητής υιοθέτησε εδώ την εκδοχή του μύθου τ η ς Ελένης, που υιοθέτησε και ο Ευριπίδης στην
ομώνυμη τραγωδία του "Ελένη". Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η Αφροδίτη δεν έδωσε στον Πάρη την πραγματική Ελένη,
αλλά ένα ομοίωμα της, ενώ την πραγματική Ελένη μ ε τ έ φ ε ρ ε , μετά από εντολή τ η ς Ήρας, ο Ερμής στην Αίγυπτο, στο παλά
τι του βασιλιά Πρωτέα. Έτσι οι Έλληνες πολεμούσαν άδικα στην Τροία για δέκα χρόνια. Ο Τεύκρος, γιος του βασιλιά της
Σαλαμίνας Τελαμώνα και αδελφός του Αίαντα, δε γίνεται δεκτός από τον πατέρα του, όταν επιστρέφει, γιατί εκείνος έκρινε
ότι δεν είχε συμπαρασταθεί αρκετά στον Αίαντα. Ο Τεύκρος υπακούοντας σε χρησμό του Απόλλωνα φεύγει για την Κύπρο,
όπου και θα ιδρύσει την πόλη Σαλαμίνα. Στο ταξίδι του για την Κύπρο κάνει σταθμό στην Αίγυπτο. Εκεί συναντά την πραγ
ματική Ελένη, που του αποκαλύπτει την αλήθεια. Η απάντηση του Τεύκρου είναι χαρακτηριστική:

-τ
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"Τι λες; Ώστε για μια νεφέλη τραβήξαμε του κάκου τόσα βάσανα;" (στ.706)
Ο Σεφέρης στο δικό του ποίημα χρησιμοποιεί το μύθο τ η ς Ελένης, για να δείξει ότι και οι άνθρωποι τ η ς δικής του επο
χής αγωνίστηκαν για ιδανικά, που δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν ποτέ. Οι θυσίες των ανθρώπων ήταν ανώφελες, γιατί
κι αυτοί σαν τους Αχαιούς πολέμησαν για μια ανύπαρκτη Ελένη, μια ανύπαρκτη ιδέα, ένα πουκάμισο αδειανό.

Ο Ευριπίδης παίζει την "Ελένη" του την άνοιξη του 412 π.Χ., έτους της καταστροφής των Αθηναίων στη Σικελία, με σκοπό
να παροτρύνει τους συμπατριώτες στην κατάπαυση του φοβερού Πελοποννησιακού Πολέμου. Ο Σεφέρης γράφει τη δική του
"Ελένη" το 1953, εποχή του αγώνα των Κυπρίων εναντίον τ η ς αγγλικής κατοχής και εκφράζει την ανησυχία του για την έκβα
ση του αγώνα. Τον τρωικό πόλεμο τον ταυτίζει με το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, μετά τον οποίο υποτίθεται ότι θα επικρατούσαν
η ελευθερία, η δικαιοσύνη. Δεν έγινε όμως τίποτε από αυτά. Οι ελπίδες των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή αποδείχτηκαν
φρούδες και οι θυσίες τους μάταιες.

Στο μάθημα μπήκε ο προβληματισμός, γιατί ως σύμβολο τ η ς ψευτιάς, του δόλου, τ η ς απάτης χρησιμοποιήθηκε ένα γυ
ναικείο πρόσωπο και αν είναι τυχαία αυτή η επιλογή. Η ενασχόληση με το ερώτημα αυτό δεν έγινε και ούτε πρέπει να γίνει
αφορμή να παραμεληθεί ο σχολιασμός των άλλων νοημάτων, που προσφέρει το ποίημα. Είναι όμως αξιοπρόσεκτο ότι μια
γυναίκα -και δεν είναι η πρώτη φορά- επιλέγεται, για να συμβολίσει κάτι κακό, εδώ το ψέμα, το ανυπόστατο ιδανικό.

Μια μαθήτρια μάς θύμισε τη ρήση των γερόντων τ η ς Τροίας, όταν είδαν τη Ελένη. Είπαν ότι για μια τέτοια γυναίκα άξιζε
ο πόλεμος και ίσως χρησιμοποιήθηκε η Ελένη-ομοίωμα, για να τονιστεί η αξία τ η ς πραγματικής γυναίκας.

Σε μια αναδρομή στις ρήσεις γνωστών Ελλήνων τ η ς αρχαιότητας για τη γυναίκα επισημάνθηκαν τα ε ξ ή ς :

Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στ. 375 "Να εμπιστεύεσαι σε μία γυναίκα είναι το ίδιο σα να εμπιστεύεσαι σ' έναν κλέφτη",

Ησίοδος, Θεογονία, στ. 590 "Ακόμη και στη μυαλωμένη και ηθική γυναίκα το καλό μάχεται με το κακό",

Ησίοδος, Θεογονία 571, έργ. 5ε, ο μύθος τ η ς Πανδώρας δείχνει ότι εκείνες που φέρνουν την καταστροφή στην ανθρω
πότητα είναι γυναίκες,

Σιμωνίδης ο Αμοργίνος, στους "Χαρακτήρες των γυναικών" παρουσιάζει τους τύπους της γυναίκας-γουρούνας, αλεπούς,
λαίμαργης και τεμπέλας, θάλασσας (διπρόσωπης), μαϊμούς, μέλισσας (όπως τη θέλει ο ίδιος),

Αισχύλος, Αγαμέμνων, στ. 592 "Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τ η ς γυναίκας να πετά το μυαλό της",

Αισχύλος, Αγαμέμνων, στ. 486 "Εύκολα ξεχνιέται κάτι που βγαίνει από γυναικείο στόμα",

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στ. 1078 "Περήφανη σαν γυναίκα που είναι, ίσως ντρέπεται για την καταγωγή μου",

Αισχύλος, Ικέτιδες, στ. 514 "Πάντα ο φόβος των γυναικών δεν έχει μέτρο",

J
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Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στ. 640 "την έξυπνη γυναίκα τη μισώ",
Ευριπίδης, Ιππόλυτος, στ 666 "πάντα κι εκείνες είναι κακές",
Ευριπίδης, Μήδεια, στ. 409 "οι γυναίκες είναι πολύ σοφές για όλα τα κακά",

Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1,1254b, 10 "το άρρεν είναι υπεροχότερο και το θήλυ κατώτερο".
θα μπορούσαν να αναφερθούν και πολλές άλλες χαρακτηριστικές ρήσεις, που έχουν το ε ξ ή ς κοινό: όλοι οι κίνδυνοι, οι
καταστροφές προέρχονται από τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι επικίνδυνη. Το πιο πιθανό, επομένως, η επιλογή τ η ς Ελένης από
τον Ευριπίδη είναι να μην έγινε τυχαία.

ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΪΚΩ, σελ. 270
Το απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο του τ ο υ Στρατή Μυριβήλη "Η Ζωή εν Τάφω". Αναφέρεται στη σπιτονοικοκυρά του
λοχία Κωστούλα Άντσιω, στην περιοχή του Μοναστηρίου, στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
«Ανακάλυψα σήμερα ένα θησαυρό. Έναν αληθινό θησαυρό τ η ς αθώας ανθρώπινης ψυχής από κείνους που σε κάνουν να
καμαρώνεις γιατ' είσαι άνθρωπος. Πρόκειται για τη σπιτονοικοκυρά μου την Άντσιω».
Η Άντσιω έχει και τους δυο γιους τ η ς στον πόλεμο * α ι , μάλιστα, στο αντίπαλο στρατόπεδο ενάντια στο οποίο πολεμάει
ο Κωστούλας. Θα μπορούσε κάλλιστα σε κάποια σύγκρουση να τους εξοντώσει. Η Άντσιω, όμως, όχι μόνο δεν επηρεάζεται
από το γεγονός ότι φιλοξενεί τον εχθρό των παιδιών της, αλλά φροντίζει να τον περιποιηθεί με κάθε τρόπο θεωρώντας τον
έναν ζάβαλη άσκερ -δύστυχο στρατιώτη- και τη μητέρα του, που τον περιμένει με αγωνία να γυρίσει, μια ζάβαλη μάικωδύστυχη μάνα.
Σ' ολόκληρο το απόσπασμα πρωταγωνιστεί η μορφή της μάνας, που είναι ο Άνθρωπος με κεφαλαίο το Α, μια μορφή γεμά
τη ψυχικό μεγαλείο. Ο πόλεμος γι' αυτήν είναι οργή θεού και όσοι πολεμούν είναι δυστυχισμένα θύματα. Τους στρατιώτες
δεν τους χωρίζει σε δικούς και αντιπάλους, όλους τους θεωρεί παιδιά της. Μπροστά στην παράλογη βία του πολέμου η
Άντσιω προβάλλει τη μεγάλη της μητρική καρδιά και δίνει ένα μάθημα μεγαλοψυχίας και ανωτερότητας σε όλους. Ο συγ
γραφέας δείχνει ότι τέτοια συναισθήματα μόνο από την πονεμένη καρδιά μιας μητέρας μπορούν να πηγάσουν.

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟ, σελ.292
Μυθιστόρημα τ η ς εφηβικής ηλικίας, του Αγγέλου Τερζάκη. Στο απόσπασμα του βιβλίου, ο ήρωας, Γλαύκος Πετροχωρίτης, φιλοξενείται από την οικογένεια του Ντόντου Πιτσιλά, που έχει αδελφή τη Φανή. Πρόκειται για παιδιά εφηβικής ηλικίας.
Η Φανή περιγράφεται από το συγγραφέα αρκετά λεπτομερειακά. Δεν είναι και τόσο όμορφη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κάτι το αδιόρατα καχεκτικό είχε στην αυνήθιστη αδυναμία του κορμιού της, την κρυμμένη επιτήδεια από μια
κομψότητα στο ντύσιμο σοφή, μιαν αφέλεια πολιτισμένη.
Βάλθηκε να τρέχει με το επιδεικτικό νάζι που έχουν συχνά τ' άσχημα κορίτσια
Είχε μαγειρέψει μόνη της, για να τον περιποιηθεί

η χαρούμενη όψη στο κορίτσι αυτό ήτανε σαν ένα καλοραμμένο φουστάνι: σαν το φοράς, μεταμορφώνεσαι,
ομορφαίνεις. Μπορεί μάλιστα και γι' αυτό ίσα-ίσα να την είχε εφεύρει. Ποιος ξ έ ρ ε ι ύστερα από τι βασανιστι
κές δοκιμές μπροστά στον καθρέφτη της να την είχε σκαρώσει, εκεί που μονάχη, κλειδωμένη σε κάποια κάμα
ρα, θα πάσχιζε να διορθώσει το άδικο που τ η ς είχε κάνει η Φύση.

Του Γλαύκου από ώρα του έκανε εντύπωση πως ένα θέμα, συνηθισμένο στις κουβέντες των αγοριών, δεν είχε
έρθει καθόλου ίσα με τώρα στη δική τους: τα κορίτσια. Ήτανε μήπως τόσο πολύ αποχαυνωμένος ο Ντόντος
από την οικογενειακή πειθαρχία, που να μην έχει ξυπνήσει ακόμα; Ή, μήπως, επειδή είχε αδερφή, το έβρισκε
ανάρμοστο να κάνει τέτοιες κουβέντες;

Η Φανή προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Γλαύκου επιστρατεύοντας τα τεχνάσματα εκείνα, που χρησιμοποιούν
οι γυναίκες: νάζια, προσποίηση, περιποίηση, επίδειξη νοικοκυροσύνης. Πρόκειται για άτομο με ελάχιστη, μάλλον, αυτοεκτίμηση, ειδικά, γιατί δε διαθέτει το προσόν εκείνο, που πιστεύει ότι πρέπει να έχει μια γυναίκα, δηλαδή την ομορφιά. Σ' αυτό,
βέβαια, συντελεί και το μικροαστικό περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνει με την επίφαση του καθωσπρεπισμού.
Τα αγόρια, ειδικά ο Γλαύκος, φαίνονται πιο σοβαρά και συγκρατημένα, ίσως εξαιτίας τ η ς εφηβείας, ίσως εξαιτίας των
προτύπων συμπεριφοράς, που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Μπορεί εδώ να γίνει μια συζήτηση με τους μαθητές σε σχέση με την εφηβεία, τα κριτήρια επιλογής που θέτει το ένα φύλο
για το άλλο, ή να δοθεί ένα μικρό ερωτηματολόγιο στα παιδιά, για να κρίνουν τους τρεις εφήβους ήρωες του αποσπάσματος.

ΑΡΓΩ (ΘΕΛΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ), σελ. 303

Στο σχολικό εγχειρίδιο περιέχεται απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά "Αργώ". Το απόσπασμα αφορά
τον πόθο του μικρού ήρωα Δαμιανού να μάθει γράμματα, παρά την αντίθετη άποψη τ ο υ πατέρα του. Η επιμονή του Δαμιανού
θα επιβραβευθεί στο τέλος, καθώς θα κερδίσει την υποστήριξη του θείου τ ο υ , ο οποίος είναι ιερέας στην Κωνσταντινούπολη.
Στο απόσπασμα δίνονται στοιχεία για την οικογένεια τ η ς εποχής του μεσοπολέμου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται
για οικογένεια καθαρά πατριαρχική. Ο πατέρας, απόλυτος αφέντης, καθορίζει την τύχη και το μέλλον των μελών τ η ς οικο
γένειας του. Όλοι, η γυναίκα του, τα παιδιά του οφείλουν να τον υπακούσουν. Όταν ο θείος του Δαμιανού, ιερέας
Παπασίδερος, τολμά να αντιλογήσει στον αδελφό του και πατέρα του Δαμιανού, προκειμένου να τον πείσει να επιτρέψει στο
παιδί να συνεχίσει το σχολείο, παίρνει την απάντηση που διαγράφει την πραγματικότητα τ η ς εποχής:

51

ΦΑΚΕΛΟΣ 3: Ν Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ

«- Σκασμός, παπά! Αφέντης είμαι στο σπιτικό μου και δεν έχω να δώσω λόγο μηδέ σ' εσένα μηδέ στο ντοβλέτι (κράτος)».
Μπροστά σ' αυτό το λόγο οι αντιδράσεις των μελών τ η ς οικογένειας είναι χαρακτηριστικές:
«Και με τη φωνάρα του ο Δαμιανός τ ρ ό μ α ξ ε τόσο πολύ που του κοπήκανε μονομιάς τα δάκρυα, και τις γυναίκες τις έπια
σε πανικός και βγήκανε στο δρόμο και κρυφομιλούσανε φοβισμένες με τις γειτόνισσες».

Η δικαιοδοσία του πατέρα αφέντη είναι κάτι το φυσικό και αναμφισβήτητο. Οι επιθυμίες ή οι διαφορετικές απόψεις των
δικών του δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
Ο γερο-Φραντζής ήτανε πρεσβύτερος του και το κάτω-κάτω της γραφής αφέντης ήτανε, όπως έλεγε. Δικαίωμα του να
κανονίζει κατά το κέφι του τις τύχες τ η ς γυναίκας του και των παιδιών του. Οι τριγυρινοί χρωστούσανε να σέβονται τη νόμι
μη εξουσία του οικογενειάρχη και να μην του δημιουργούνε ζιζάνια. Τέτοια ήτανε τ ό τ ε , στις πολιτικές συνοικίες, η καθιερω
μένη τ ά ξ η των πραγμάτων.
Κανείς δεν αμφισβητεί τη θέληση του πατέρα ούτε και παίρνει το μέρος του μικρού Δαμιανού. Η μητέρα του δεν αναφέ
ρεται από το συγγραφέα ξεχωριστά, παρά εννοείται ότι βρίσκεται μέσα στο σύνολο των άλλων γυναικών του σπιτιού, οι οποί
ες ενοχλούνται από το πείσμα του Δαμιανού:
«Οι γυναίκες παρακολουθούσαν τις σκηνές από μακριά, χωρίς να μιλούν, μα σαν ξεθύμαινε ο γέρος, μάλωναν κι αυτές
το αγόρι με τη σειρά τους:
-Γιατί, μωρέ πεισματάρικο, δεν κάνεις το θέλημα του αφέντη σου, να ησυχάσει κι αυτός, να ησυχάσουμε κι εμείς από τα
νεύρα του και τις φωνάρες του, που πάει να μας ξεμυαλίσει; Γιατί, μωρέ μυξιάρικο, δε λυπάσαι τη μάνα σου και τις αδερφές
σου;».
Καμία τρυφερότητα και κατανόηση δεν υπάρχει για τον καημένο το Δαμιανό, ο οποίος αντιμετωπίζεται, ακόμη και από τη
μητέρα του, ως ο προβληματικός και ανυπάκουος που εκνευρίζει τον πατέρα και διαταράσσει την ηρεμία στην οικογένεια.
Το δίκαιο του Δαμιανού θυσιάζεται για την ησυχία των υπολοίπων.

ΤΟ ΜΠΟΥΡΙΝΙ, σελ. 321
Πρόκειται για ένα απόσπασμα από το ομώνυμο διήγημα του Μ. Καραγάτση, που περιέχεται στη συλλογή "Το Μεγάλο
Συναξάρι". Το διήγημα αναφέρεται στις άθλιες συνθήκες ζωής των κολίγων του Θεσσαλικού κάμπου, στα τ έ λ η του 19ου
αιώνα.
Ο Χατζηθωμάς, ο τσιφλικάς, εκμεταλλεύεται το μόχθο των κολίγων του. Ένας από αυτούς, ο Γκουντής ο Ποτούλης, αντι
μετωπίζει δυσκολίες και θέλει να μιλήσει στο αφεντικό του. Ένα βράδυ, μετά το φτωχικό του δείπνο, ετοιμάζεται να βγει έξω.
Η γυναίκα του τον ρωτά πού θα πάει. Η απάντηση είναι χαρακτηριστική:

«-Πού πααίν'ς, Γκ'ντή;
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-Δ'λειά σ'! Της απάντησε ο άντρας. Κι η σκλάβα του κάμπου βουβάθηκε μπρος στην προσταγή του αφέντη της».
Στη συνέχεια ο Γκουντής πηγαίνει στο κονάκι του αφεντικού του, για να του εκθέσει το πρόβλημα. Εκεί μένει έκπληκτος
όταν αντικρίζει την ερωμένη του αφεντικού.
Η Φραντσέζα του κάπνιζε ξαπλωμένη στην πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο. Δίπλα της, σ' ένα τραπεζάκι, ήταν η καράφα
με το ούζο, κι ένα ποτήρι από κρύσταλλο βοημικό. Ο χωριάτης, για μια στιγμή, έμεινε ξαφνιασμένος μπρος στην όμορφη
γυναίκα με τη νωχελική και προκλητική θωριά. Ούτε είχε ακούσει ποτέ -ούτε είχε φανταστεί- ότι μπορούσε να υπάρχει στον
κόσμο, τέτοιο πλάσμα. Γρήγορα όμως μαζεύτηκε στον εαυτό του. Χαιρέτισε με τεμενά. Και περίμενε σιωπηλός να του μιλή
σει πρώτος ο αφέντης.

Ο Γκουντής παρακαλεί το αφεντικό να του δώσει λιγότερη σοδειά εκείνη τη χρονιά, γιατί έχει πολλά χρέη. Η κόρη του η
Ζωγράφω είχε αρρωστήσει κι έτσι αναγκάστηκε να δανειστεί. Ο αφέντης δεν υπόσχεται τίποτε.
Αργότερα, όταν γίνεται το ζύγισμα της σοδειάς, δημιουργείται ένα επεισόδιο μεταξύ του γιου του Γκουντή, Νάσου, και
του επιστάτη, γιατί ο τελευταίος κλέβει στο ζύγισμα. Ο Γκουντής δεν τολμά να πει τίποτε στον επιστάτη, ενώ μαλώνει αυστη
ρά το γιο του για την παρέμβαση του. Στο τέλος ο Χατζηθωμάς κάνει κάποια παραχώρηση στον Γκουντή, αλλά του ζητάει
ένα αντάλλαγμα:

«-Αυτή τη χάρη στην κάνω, επειδή είσαι καλός και πιστός κολίγος. Κι από κει, αν θέλεις, δώσ' μου το κορίτσι σου να το
πάρω υπηρέτρια στο κονάκι. Να βοηθάει την κυρά Τασιά, που γέρασε πια. θα το τρέφω, θα το ντύνω. Και θα του δίνω τρία
τάλιρα το μήνα. Σύμφωνοι;».
Η κατάσταση των κολίγων του Θεσσαλικού κάμπου είναι άθλια. Η θέληση του αφεντικού τους είναι νόμος. Το αφεντικό
έχει πάνω τους απόλυτη εξουσία και ορίζει την περιουσία τους, την τιμή τους, την ίδια την επιβίωση τους.
Ακόμη χειρότερη και ολότελα εξευτελιστική είναι η κατάσταση των γυναικών των κολίγων και των παιδιών τους. Εκτός
από την καταπίεση των συνθηκών και του τσιφλικά έχουν να αντιμετωπίσουν και την καταπίεση του πατέρα.
Ο Γκουντής έχει απωθημένα από τη δική τ ο υ καταπίεση και εξαθλίωση και ασκεί απόλυτη κυριαρχία στους πιο αδύνα
τους, τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Η γυναίκα του δεν έχει δικαίωμα λόγου ούτε τη λογαριάζει στις αποφάσεις τ ο υ . Η
δουλειά της, εκτός από την αγροτική εργασία, σκλάβα του κάμπου είναι εξάλλου, είναι να κοιτά το σπίτι και να φροντίζει για
το φτωχικό φαγητό. Το ίδιο και τα παιδιά, που πρέπει να υπακούουν αδιαμαρτύρητα στις εντολές του πατέρα τους. Μαλώνει
αυστηρά το γιο τ ο υ , γιατί αντιδρά στην κλεψιά του επιστάτη. Η πείρα του σκλάβου του υπαγορεύει να μην αντιδράσει στο
αφεντικό του και η προσπάθεια του να επιτύχει κάτι γίνεται με παρακλήσεις και ικεσίες και ποτέ με διεκδίκηση. Παρου
σιάζεται απόλυτα υποταγμένος στην κατάσταση αυτή, την οποία θεωρεί δεδομένη, σαν να είναι η μοίρα του.

Η γυναίκα του είναι απόλυτη σκλάβα και η κόρη του παρουσιάζεται από το συγγραφέα ως βουβό πρόσωπο, χωρίς δικαί
ωμα λόγου.
Ο Χατζηθωμάς έχει τη νοοτροπία του απόλυτου αφέντη, που θεωρεί τους κολίγους του αντικείμενα προς χρήση και δεν
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τους αντιμετωπίζει ως ανθρώπους. Η "γενναιοδωρία" τ ο υ προς τον Γκουντή δεν πηγάζει, βέβαια, από την καλή τ ο υ την καρ
διά, αλλά από σκοπιμότητα. Θέλει να πάρει την κόρη του Γκουντή για υπηρέτρια, λέει, στην πραγματικότητα, όμως, τη θέλει
να τη μεταχειριστεί για ερωμένη του, όπως μαθαίνουμε από τη συνέχεια του διηγήματος.
Η Φραντσέζα παρουσιάζεται ως ελεύθερη και χειραφετημένη γυναίκα, που μπορεί και κάθεται ως ίση με το φίλο της,
καπνίζει και πίνει με την άνεση της. Ο Γκουντής θαμπώνεται από την ομορφιά της, δεν είναι μαθημένος να βλέπει περιποιη
μένες και όμορφες γυναίκες. Μπορεί και η γυναίκα του να ήταν όμορφη στα νιάτα της, πώς όμως θα μπορούσε να διατηρή
σει την ομορφιά τ η ς μέσα στην ταλαιπωρία και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης;
Το κείμενο προσφέρεται για πλούσιο σχολιασμό και έχει πολλές προεκτάσεις και για την κοινωνική ανισότητα, αλλά και
για την ανισότητα των φύλων, που είναι μια μορφή κοινωνικής ανισότητας.

ι
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Γ. Αντιδράσεις της τάξης-συζήτηση
Μετά από την, κατά περίπτωση στο κάθε κείμενο, επισήμανση των ιδεολογικών σημείων διερευνήθηκε η ύπαρξη κοινών
στοιχείων στα χαρακτηριστικά και στη θέση των γυναικείων τύπων, που παρουσιάζονται.

Εδώ μας βοήθησε ιδιαίτερα το μικρό ερωτηματολόγιο τ η ς κ. Ελένης Λόππα-Γκουνταρούλη (Περιοδικό "Νέα Παιδεία",
1992, σ. 55-73):
1. Πώς βλέπει τη γυναίκα ο συγγραφέας;
2. Πώς τη βλέπουν οι άλλοι ήρωες;
3. Πώς βλέπει η ίδια τον εαυτό της;
4. Πώς τη βλέπουμε εμείς;
5. Ποιοι γυναικείοι τύποι προβάλλονται;

Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα και για τους ανδρικούς τύπους των κειμένων.
Φυσικά δεν ήταν δύσκολο να επισημανθεί ότι στα προηγούμενα κείμενα η γυναίκα εμφανίζεται με την ιδιότητα, κυρίως,
τ η ς μάνας (πολλές φορές χήρας), της κόρης, τ η ς δούλας, τ η ς παραμάνας και μια φορά τ η ς ερωμένης (η Φραντσέζα στο
Μπουρίνι).

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, παρουσιάζεται νοικοκυρά, καλή και τρυφερή μητέρα, απόλυτα υπάκουη, με εξαί
ρεση την Αρετούσα, που δείχνει ιδιαίτερο σθένος και τη Δέσπω, που παρουσιάζεται ως ηρωίδα και αγωνίστρια. Εκτός από
αυτές τις δύο, καμία άλλη δεν αμφισβητεί την καταπίεση στην οικογένεια και μάλιστα, όταν είναι μάνα τη διαιωνίζει μέσω της
κόρης της, την οποία διαπαιδαγωγεί ανάλογα. Ακόμη ορισμένες γυναικείες μορφές παρουσιάζονται από τους συγγραφείς ή
ποιητές ως βουβά πρόσωπα. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε σύγχρονες γυναικείες μορφές και ο λόγος είναι βέβαια ότι τα νεό
τ ε ρ α κείμενα φτάνουν μέχρι και την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο άντρας στα κείμενα παρουσιάζεται άλλοτε:
Ως γιος, οπότε βρίσκεται στην απόλυτη εξουσία του πατέρα του (Θέλω Γράμματα, Μπουρίνι). Ως αδελφός φαίνεται να
έχει λόγο στις αποφάσεις τ η ς οικογένειας του, όταν έχει αδελφή (Του Νεκρού Αδερφού). Ως σύζυγος και πατέρας είναι από
λυτος αφέντης της γυναίκας και των παιδιών του (Θέλω Γράμματα, Ερωτόκριτος), ακόμη και όταν ο ίδιος είναι ένας κολί
γος, δηλαδή σκλάβος του τσιφλικά (Μπουρίνι). Όταν δεν αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του και αποτυγχάνει, νιώθει ιδι
αίτερα θιγμένο το αντρικό του φιλότιμο (Της Νύφης που Κακοπάθησε).

Δ. Αξιολόγηση
Το μάθημα, μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποοτπκό. κι αυτό φάνηκε από το ενδιαφέρον των παιδιών.
Πιστεύω ότι δόθηκαν κάποιες άλλες παράμετροι και διαστάσεις του προβλήματος μέσα από το ίδιο το διδακτικό υλικό του
συγκεκριμένου μαθήματος, το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσε να γίνει ακόμη
καλύτερη παρέμβαση, αν υπήρχε χρόνος και, επομένως, μετά την πρώτη προσέγγιση, ακολουθούσε μία δεύτερη με νέα στοι
χεία, που προέκυψαν και από τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Έτσι θεωρώ ότι το αποτέ-
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λεσμα θα ήταν θετικότερο. Παρά τις όποιες αδυναμίες αισθάνομαι ικανοποίηση μια που παρουσιάστηκε κάτι διαφορετικό στα
παιδιά και τα ενεργοποίησε σε ένα θέμα πραγματικά καυτό, που τα ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας.
Όσον αφορά τα παιδιά, η απόλυτη πλειοψηφία τους βρήκε το μάθημα πολύ ενδιαφέρον, διαφορετικό και επίκαιρο, γιατί
πήραν πληροφορίες και γνώσεις και γιατί δόθηκε η δυνατότητα να γίνει συζήτηση και να διατυπωθούν σκέψεις και προβλη
ματισμοί.
Βρήκαν το θέμα σχετικό με την καθημερινή ζωή και είπαν ότι πήραν πολλά θετικά στοιχεία, έκαναν συγκρίσεις και διαπί
στωσαν ότι χρειάζεται ακόμη πολλή προσπάθεια, για να επιτευχθεί η ισότητα.
Πιστεύουν ότι πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτά τα θέματα, είτε από κάποιους ειδικούς με τη μορφή σεμιναρίων-διαλέξεων, είτε με την εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στο αναλυτικό πρόγραμμα, είτε με δικές τους εργασίες και σχετική έρευνα.
Γενικά οι εντυπώσεις που εκφράστηκαν ήταν πολύ θετικές και από τα κορίτσια και από τα αγόρια του τμήματος.
Από ορισμένα παιδιά προτάθηκαν και συγκεκριμένοι θεματικοί κύκλοι, οι οποίοι πρέπει να διερευνηθούν και να συζητη
θούν:
• "Η γυναίκα και ο ρόλος τ η ς μέσα στην οικογένεια"
• "Τα δύο φύλα και οι διακρίσεις σήμερα στον εργασιακό τομέα"
• "Πόσο επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων η ισότητα και η ανισότητα"
• "Η γυναίκα στην πολιτική ζωή μιας χώρας"

3. Συμπεράσματα-Εκτιμήσεις
Τα παιδιά διψούν για κάτι διαφορετικό. Διψούν να ακούσουν και να συζητήσουν θέματα, που τους αφορούν και σχετίζο
νται με τις φιλίες τους, τη σχέση τους με το άλλο φύλο, τη θέση τους στην οικογενειακή, οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή,
με λίγα λόγια για θέματα, που έχουν σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα.
Το μάθημα τ η ς Λογοτεχνίας μπορεί ως ένα βαθμό να καλύψει αυτή τους την ανάγκη και να αξιοποιηθεί ανάλογα. Ευχής
έργο, βέβαια, θα ήταν να εμπλουτισθεί το σχολικό βιβλίο με πιο σύγχρονα λογοτεχνικά έργα, που να προβάλουν, από άποψη
περιεχομένου, και τις διαστάσεις τ η ς σημερινής πραγματικότητας, όσον αφορά την παρουσία των φύλων και τους ρόλους
τους. Όσο, όμως, διατηρούνται τα ήδη υπάρχοντα κείμενα, αναγκαστικά θα πρέπει οι παρεμβάσεις μας να γίνονται με αυτά.
Και προσωπικά θα είχα να διατυπώσω κάποιες προτάσεις:

• Κάθε φορά που θα προσεγγίζεται ένα λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο από άποψη περιεχομένου προσφέρεται για σχετική
παρέμβαση, ο διδάσκων ή η διδάσκουσα θα πρέπει με κατάλληλες ερωτήσεις να προβληματίσει τα παιδιά, ώστε μετά από
συζήτηση να δουν και αυτή τη διάσταση του θέματος. Για παράδειγμα, μια βασική ερώτηση είναι πώς ο συγγραφέας ή
ποιητής παρουσιάζει την ηρωίδα ή τις ηρωίδες του, ποιο ρόλο έχουν αυτές στο κείμενο, ποιες αξίες και στάσεις φαίνεται
να κατέχουν.
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• Μετά την πρώτη αυτή αφόρμηση -και αφού ληφθεί υπόψη το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο τ η ς εποχής, κατά την οποία
διενεργούνται τα δρώμενα του κειμένου- να γίνει σύγκριση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Πώς θα αντιμετώπιζαν τις
αντίστοιχες καταστάσεις και θα αντιδρούσαν τα πρόσωπα αυτά σήμερα, ποιες θα ήταν οι συνέπειες, έχουν συντελεστεί
αλλαγές και ποιες.

• Υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιαστεί στα παιδιά και ένα απόσπασμα από σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο ή ένα άρθρο
από εφημερίδα ή περιοδικό (έτσι άλλωστε εξασκούνται και στο αδίδακτο κείμενο) με κάπως ανάλογο περιεχόμενο, για να
κάνουν τις συγκρίσεις τους.

• Είναι δυνατόν να ανατεθούν και εργασίες στα παιδιά. Να ετοιμάσουν ένα διάλογο ή μια ιστορία για μια κατάσταση του κει
μένου έχοντας υπόψη τους τη σύγχρονη εποχή. Για παράδειγμα, με ερέθισμα την παραλογή του νεκρού αδερφού, τι θα
γινόταν σήμερα σε μια αντίστοιχη περίπτωση.

• Ένας άλλος τύπος εργασίας είναι η παρουσίαση των ανθρώπινων τύπων με την υπόθεση ότι συγγραφέας είναι μία γυναί
κα. Πώς θα περιέγραφε τα ίδια πρόσωπα ή τις ίδιες καταστάσεις; Θα υπήρχαν διαφορές ή το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο;
Ποια είναι η αιτία είτε στην πρώτη, είτε στη δεύτερη εκδοχή;

• Μια άλλη εργασία γενικότερη, βέβαια, αφορά τη γυναικεία λογοτεχνία αν, δηλαδή, τα παιδιά, μέσα από το διάβασμα τ η ς
λογοτεχνίας, έχουν διαπιστώσει μια διαφορετική διάσταση στην προσέγγιση που κάνουν οι γυναίκες συγγραφείς.

• Και μια γενικότερη επισήμανση: Να μη θεωρήσουμε ποτέ ότι τα ζητήματα αυτά είναι λυμένα. Μετά από συζήτηση θα δια
πιστώσουμε ότι θα συναντήσουμε απρόβλεπτες αντιδράσεις, τις οποίες είναι καλό να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και
υπομονή, έχοντας υπόψη μας και τον έντονο ανταγωνισμό των δύο φύλων στη διάρκεια τ η ς εφηβικής ηλικίας.
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