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Πρόιογος  

 

 

 

 Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηζπκίεο κνπ ήηαλ ην λα βξεζψ ζηελ Αθξηθή θαη 

ηδηαίηεξα ζηε Μαδαγαζθάξε. Νηψζσ πνιχ ηπρεξή πνπ κπφξεζα λα πξαγκαηνπνηήζσ 

ηελ επηζπκία κνπ απηή θαη κάιηζηα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο 

επίθεληξν ηα παηδηά.  Σα παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο εληππσζηάδνπλ ηνλ επηζθέπηε κε 

ην „εχθνιν‟ ρακφγειφ ηνπο, ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα ην θαζεηί, ηελ πεηζαξρία ηνπο, ηελ 

ππνκνλή ηνπο, ηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ κηθξή ειηθία,  ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ 

ηνπο, ηελ αθνζίσζή ηνπο ζε απηφ πνπ θάλνπλ, ην ζεβαζκφ ζηνπο κεγαιχηεξνπο, ηελ 

αγάπε ηνπο γηα κάζεζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ φιν θαη πην δχζθνια 

ζπλαληνχκε ζηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζην δπηηθφ θφζκν. Έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ ηεο Μαδαγαζθάξεο είλαη ν ηξφπνο πνπ παίδνπλ. 

Παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα, ρσξίο πνηέ λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε, αιιά θαη αηνκηθά 

παηρλίδηα, φπσο είλαη ην tantara –καθξνζθειείο αθεγήζεηο νηθνγελεηαθψλ ηζηνξηψλ 

κε ην παξάιιειν ρηχπεκα κηαο πέηξαο-πξνζψπνπ πάλσ ζε άιιε πέηξα-πξφζσπν, πνπ 

είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν παηρλίδη απηφ ζεσξψ πσο 

ζπλδπάδεη αξκνληθά ηηο ζπνπδέο κνπ ζηα παηδαγσγηθά, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ 

θνηλσληνινγία.  

 Έρσ κεγάιε επγλσκνζχλε πξνο ηελ  θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θπξία νθία Σξηιίβα, πνπ κνπ πξνζέθεξε απιφρεξα θαη 

ππνκνλεηηθά ηελ θαζνδήγεζή ηεο γηα κηα απφπεηξα επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ελφο 

ζέκαηνο πνπ απνπζηάδεη παληειψο απφ ηε  βηβιηνγξαθία. Δπραξηζηψ αθφκε ηε Ν. πνπ 

αθηέξσζε πνιχ απφ ην ρξφλν ηεο γηα λα απνκαγλεηνθσλήζεη θαη λα κεηαθξάζεη ζηα 

ειιεληθά ηηο ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ. Σέινο, επραξηζηψ 

φινπο ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ ζπλεξγάηεο ζηε Μαδαγαζθάξε, πνπ κε θάζε ηξφπν κε 

βνεζνχλ λα πιεζηάζσ θαη λα γλσξίζσ θάπνηεο εθθάλζεηο ηεο εθεί θνπιηνχξαο,  πνπ 

ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε πνιιέο απφ ηηο παξαδνρέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ.  
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Περίιευε 

 

Σν αληηθείκελν απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ην παξαδνζηαθφ 

θαληαζηηθφ παηρλίδη ησλ παηδηψλ ηεο Μαδαγαζθάξεο πνπ ιέγεηαη tantara. Δληάζζεηαη 

ζην θαληαζηηθφ παηρλίδη θαζψο ηα παηδηά απφ λεπηαθή κέρξη εθεβηθή ειηθία 

πξνζπνηνχληαη πσο νη πέηξεο πνπ ρηππνχλ ε κία ηελ άιιε αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

πξφζσπα νηθνγελεηαθψλ ηζηνξηψλ. ε ηέζζεξηο βηληενζθνπεκέλεο αθεγήζεηο ησλ 

ηζηνξηψλ απηψλ δηαθξίλνπκε ηηο εζσηεξηθνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ 

γηα ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ην εχζξαπζην ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, ηνπο 

θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηελ απφπεηξα παξαβίαζήο ηνπο, ηε ζρέζε κε ηνπο ζεζκνχο 

θαη γεληθφηεξα φηη ζπλαπαξηίδεη ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέμακε 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο είλαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε κέζα απφ ηελ 

νπνία αλαδείρζεθαλ εθηά ζεκαηηθέο πνπ  ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα γηα ην πψο 

θαηαζθεπάδεηαη ε παηδηθφηεηα ζηε Μαδαγαζθάξε.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θαληαζηηθφ /ζπκβνιηθφ παηρλίδη, tantara, θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, ζεκαληηθνί άιινη, θαηαζθεπή παηδηθφηεηαο, Μαδαγαζθάξε.  
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Α΄  ΜΕΡΟ 

 

 

i. Σο παητλίδη θαη ε ζεκαζία ηοσ γηα ηα παηδηά 

   

 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη έλα παξαδνζηαθφ παηρλίδη πνπ ιέγεηαη 

tantara θαη ην παίδνπλ ηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ ζε νιφθιεξε ηε Μαδαγαζθάξε.  

Δλψ ζηηο δπηηθέο ρψξεο θαηαγξάθνληαη φιν θαη ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα παηρλίδη ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο επίβιεςεο απφ ηνπο ελήιηθεο, ηα 

παηδηά ησλ κε δπηηθψλ θνηλσληψλ –φπσο ηεο Μαδαγαζθάξεο–  παίδνπλ  κε θάζε 

επθαηξία, αλεμαξηήησο ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ πνπ δνπλ  (Witten, Kearns, Carroll, 

Asiasiga & Tava'e, N. 2013)  Σν αλαπφδξαζην θαη θαζνιηθφ ηεο  αλάγθεο γηα 

παηρλίδη –αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο απφιπηεο θηψρεηαο ή πνιέκνπ – παξακέλεη έλα 

κπζηήξην γηα ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν πνπ κειεηά ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπ εθθάλζεηο. Σν 

παηρλίδη είλαη θνηλφο ηφπνο, φρη κφλν ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, αιιά θαη ζε φια ηα 

ζειαζηηθά. Γη‟ απηφ ινηπφλ ε ζεκαζία ηνπ ζπληζηά έλα αίληγκα γηα ηνπο επηζηήκνλεο 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ησλ κηθξψλ ζειαζηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 

γεληθφηεξα ηελ επηβίσζε ζηνλ θφζκν ησλ „κεγάισλ‟, αιιά ε ζχλζεηε θχζε ηνπ 

παηρληδηνχ θαζηζηά δχζθνιε ηελ πεηξακαηηθή απφδεημε ησλ παξαπάλσ ζε 

εξγαζηεξηαθέο βξαρππξφζεζκεο ζπλζήθεο (Pellis,  Peνπllis & Bell,  2010). 

Δλδεηθηηθφ ηεο δπζθνιίαο πνπ εκπεξηέρεη ε κειέηε ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε κεγάιε 

δπζηνθία ζηε δηαηχπσζε ελφο επξέσο απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ην ηη είλαη „παηρλίδη‟ 

(Unesco, 1980). Μία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

παηρληδηνχ έγηλε απφ ηνλ Caillois (1991) ν νπνίνο πξνζέδσζε  έμη δηαθνξεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ραξαθηεξίζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα σο 

παηρλίδη. πγθεθξηκέλα, γηα λα πνχκε φηη θάπνηνο παίδεη ζα πξέπεη λα ην θάλεη κε ηε 

ζέιεζή ηνπ, ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξνρξνληθά πιαίζηα, ρσξίο ζηφρεπζε ή 

παξαγσγηθφηεηα, κε  απφ θνηλνχ ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο θαη θπξίσο απνδερφκελνο 

ηε θαληαζηηθή ζπλζήθε πνπ λαη κελ κηκείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα –αιιά 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη βξίζθεηαη έμσ απφ απηήλ.  

 Άιισζηε, ζε φιεο ηηο γλσζηέο  γιψζζεο  νη παξάγσγεο ιέμεηο ηνπ ξήκαηνο 

„παίδσ‟ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκαζηνινγηθά πιαίζηα κε 
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θπξηνιεθηηθή ή κεηαθνξηθή ζεκαζία, πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ πνιπζεκία αιιά θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ (Smith, 2009). Σα παηδηά παίδνπλ γηα λα θαηαζηήζνπλ 

ηνλ θφζκν ηνπο ιηγφηεξν ηξνκαρηηθφ ή βαξεηφ. Ζ ζπλζήθε ηνπ παηρληδηνχ κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο  πξνζθέξεη έλα αζθαιέο πιαίζην βίσζεο δηαθνξεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ρσξίο  ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεί ζηνλ „πξαγκαηηθφ‟ 

θφζκν (Lester & Russell, 2010).    πσο αλαθέξεη ε Wolfberg  (1999)  «ην παηρλίδη 

είλαη κηα αλαπαξαγσγή, πξνβνιή, αλακόξθσζε εηθόλσλ, γλώζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ 

θαη εληππώζεσλ. Δίλαη έλαο πεηξακαηηζκόο κε γλσζηά πιηθά ζε άγλσζηεο ζπλζήθεο θαη 

γη’ απηό έρεη, θαηά θάπνην ηξόπν, ηε ζύλζεζε ηνπ νλείξνπ.» Απηή ε γιαθπξή 

δηαηχπσζε καο παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζην θαληαζηηθφ ή ζπκβνιηθφ παηρλίδη ην 

νπνίν απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνχ ην tantara εληάζζεηαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία.   

 

  

 

ii. Σο θαληαζηηθό ή ζσκβοιηθό παητλίδη  

 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ tantara είλαη νη πέηξεο πνπ πξνεπηιέγνληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζην ζρεδηάγξακκα πνπ ραξάζζνπλ ηα παηδηά 

ζην έδαθνο, αθνχ θάζε πέηξα ζπκβνιίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ζα ιάβεη 

ην ιφγν θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο πνπ πξφθεηηαη λα αθεγεζεί. Καζψο ινηπφλ ην  

ζπκβνιηθφ παηρλίδη έρεη νξηζηεί σο ε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νπνία  έλα αληηθείκελν 

ρξεζηκνπνηείηαη κε έλαλ παηγληψδε ηξφπν –ζαλ λα ήηαλ θάηη άιιν, θαηαηάζζνπκε θαη 

ην tantara ζε απηή ηελ θαηεγνξία (Lindsey & Colwell, 2013). Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα, αλ θαη ζρεδφλ πάληα ην 

θαληαζηηθφ ή ζπκβνιηθφ παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ηα πξψηκα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηεο 

βξεθηθήο θαη ηεο λεπηαθήο ειηθίαο, ελψ ηα παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο παίδνπλ tantara 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ δεθαπέληε - δεθαέμη.  

 Δδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο έρεη επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ην  θαληαζηηθφ 

παηρλίδη θαηέρεη έλαλ εμέρνληα ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο ζπκβάιεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα  πνιιαπιψλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Connolly & 

Doyle, 1984). Φαίλεηαη πσο ην θαληαζηηθφ παηρλίδη δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε θαηαζηάζεηο  θαη αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

εκπεηξία. (Sutherland & Friedman, 2013) Ζ ππνζεηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
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θαηαζθεπάδνπλ ηα παηδηά  ζην θαληαζηηθφ παηρλίδη πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά απφ 

αλαπηπμηαθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ ξφισλ, θαζψο θαη ν ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ ζηνηρείνπ ζηε παηγληψδε 

ζπλζήθε πνπ δεκηνπξγεί ην ίδην  ην παηδί (Bretherton, 1989). ην θαληαζηηθφ 

παηρλίδη ηα παηδηά εθεπξίζθνπλ ηξφπνπο γηα λα ππνδειψζνπλ φηη βξίζθνληαη ζηε 

ζθαίξα ηνπ θαληαζηηθνχ –ηδηαίηεξα φηαλ ην κνηξάδνληαη κε ζπλνκήιηθνχο ηνπ 

(Janes, 2002). 

Σα παηδηά „θηιηξάξνπλ‟ ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο θαη επηιέγνπλ λα κηκεζνχλ ηα 

γεγνλφηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα ίδηα, θαηαθεχγνληαο ζε έλα είδνο ππεξ-κίκεζεο 

ησλ ξφισλ ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ (Lyons & Young, & Keil, 2007).  χκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ Vygotsky, (1997) ηα παηδηά δε ζπκβνιίδνπλ θάηη ζην παηρλίδη, 

αιιά εθθξάδνπλ ηηο επρέο ηνπο θαη ηηο πξαγκαηνπνηνχλ  κέζα απφ ηελ επηιεθηηθή 

δηείζδπζε πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ζπκβνιηθφ παηρλίδη. Υάξηο ζην Vygotsky 

δφζεθε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην φηη ηα ραξίζκαηα ή ηαιέληα δελ αλαθέξνληαη 

κφλν ζε ινγηθνκαζεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Αλέδεημε ηε θαληαζία θαη ηελ θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν αλήθεη ην παηδί. 

(Gajdamaschko, 2005). 

 Αθφκε, ν Vygotsky παξνπζίαζε ην παηρλίδη  σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ηα παηδηά επεμεξγάδνληαη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, φπσο απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο ηζηνξίεο πνπ πιάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ tantara.  Παξφιν 

πνπ πξφθεηηαη γηα κνλαρηθφ παηρλίδη, ζπληζηά θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα αθήγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα, ξφινπο θαη ζελάξηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο θνηλσλίαο (Λνπθξέδε, 2013). Ζ εζλνγξαθηθή έξεπλα αλαδεηθλχεη 

απηήλ ηελ  άκεζε ζχλδεζε ηνπ παηρληδηνχ κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν 

ηνπ παηδηνχ.   
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iii. Σο παητλίδη ζηελ εζλογραθηθή έρεσλα  

 

 

πσο δηαπηζηψλεη ζηηο επηηφπηεο έξεπλέο ηνπ ζηε Β. Αθξηθή  ν Βέιγνο 

αλζξσπνιφγνο Jean-Pierre Rossie  (2013) φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, ηφζν 

πην πνιχπινθν γίλεηαη ην ζελάξην ηνπ θαληαζηηθνχ παηρληδηνχ, αιιά θαη ν πιηθφο 

ηξφπνο  πνπ απηφ αλαπαξηζηάηαη κέζα απφ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ.  Πξψηνο φκσο 

ν Goldman (1998) αλέδεημε ην θαληαζηηθφ παηρλίδη –έλα παξαγλσξηζκέλν απφ ηνπο 

αλζξσπνιφγνπο δήηεκα–  αλνίγνληαο έηζη  έλα παξάζπξν ζην θαληαζηηθφ θφζκν ησλ 

παηδηψλ ηεο θπιήο Huli ζηελ Παπνχα-Νέα Γνπηλέα. Πξφθεηηαη γηα ηε 

ιεθηηθνπνηεκέλε  αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ γλσζηηθά θίιηξα –

παξφκνηα κε απηά πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ησλ κχζσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη: «Τν θαληαζηηθό παηρλίδη αλαδεηθλύεη έλα θαληαζηαθό θαη γισζζηθό 

κνλνπάηη αλάκεζα ζηε κίκεζε θαη ηε κπζνπιαζία».  

Σν παηρλίδη ζηα πιαίζηα ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη 

ηελ θαζνιηθφηεηα „απηαπφδεηθησλ‟ παξαδνρψλ ηεο δπηηθήο επηζηήκεο θαη θπξίσο ηεο 

ςπρνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ ην παηρλίδη κεηέξαο-παηδηνχ, πξάγκα πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηηο κε δπηηθέο 

θνηλσλίεο (Lancy, 2007). Αληηζηνίρσο, φπσο ήδε επηζεκάλακε ην θαληαζηηθφ 

παηρλίδη πεξηγξάθεηαη ζην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αθνξά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ελψ ζηε Μαδαγαζθάξε παξαηεξείηαη κέρξη θαη ηελ 

εθεβηθή ειηθία.  

Ζ Helen Schwartzman  (1976) θάλνληαο κηα επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ην  παηρλίδη ζηα πιαίζηα ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο, δηαθξίλεη ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: Πξψηνλ, ε πην ζπλεζηζκέλε είλαη απηή πνπ βιέπεη ην 

παηρλίδη σο κίκεζε ή θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελήιηθε δσή, δειαδή σο 

θνηλσληθνπνηεηηθφ κεραληζκφ. Ζ δεχηεξε αθνξά ζε κηα απιή θαηαγξαθή ησλ 

παηρληδηψλ –σο κία έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ –θπξίσο απφ ηνπο 

πξψηνπο εζλνγξάθνπο. Μηα ηξίηε πξνζεγγίδεη ην παηρλίδη ζαλ έλα πξνβνιηθφ ηεζη 

πνπ δχλαηαη λα απνθαιχςεη φια φζα ην παηδί ζεσξεί αγρνγφλα ή ερζξηθά ζην 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ δεη. Σέινο, ε ηέηαξηε πξνζέγγηζε ζεσξεί ην 

παηρλίδη σο κηα δξαζηεξηφηεηα άλεπ ζεκαζίαο –άμηαο ιφγνπ ζηελ εζλνγξαθηθή 

έξεπλα. Ζ Schwartzman (1976) πηνζεηεί ηελ ηξίηε άπνςε επηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο 

φηη ε φπνηα αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηρληδηνχ επεξεάδεηαη απφ ην 
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ζεσξεηηθφ νηθνδφκεκα πνπ έρεη πηνζεηήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν εξεπλεηήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε  ζεσξία ηνπ Piajet (1951) κε ηα δηαθξηηά ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ εγσθεληξηθή ζηελ θνηλσληνθεληξηθή ζθέςε ζα κπνξνχζε λα  

απνπξνζαλαηνιίζεη ηνλ εξεπλεηή ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ tantara 

ηεο Μαδαγαζθάξεο.  

 

 

 

 

iv. Περηγραθή ηοσ  tantara 

 

   Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζε ζηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη είλαη ην γεγνλφο φηη απνπζηάδεη παληειψο απφ ηε βηβιηνγξαθία. Ζ κφλε 

παξφκνηα αλαθνξά πνπ ζπλαληήζακε είλαη  κηα έξεπλα ησλ Nerine & Mokgadi  

(2011) απφ ην παλεπηζηήκην Western Cape ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο. Οη εξεπλεηέο, 

αζθψληαο κηα έληνλε θξηηηθή ζηηο δπηηθνθεληξηθέο έξεπλεο ηεο αθξηθαληθήο 

θνπιηνχξαο εμεηάδνπλ ην ηνπηθφ παηρλίδη “Masakitlana”  σο εξγαιείν ςπρνινγηθήο 

αμηνιφγεζεο. Σν “Masakitlana”  είλαη θαη απηφ  έλα παξαδνζηαθφ παηρλίδη ηεο Ννηίνπ 

Αθξηθήο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάδνληαη ιεθηηθά θαζψο παίδνπλ 

κε ηηο πέηξεο. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ην παηρλίδη απηφ έρεη ζεξαπεπηηθφ 

ραξαθηήξα, αθνχ δίλεη ην αζθαιέο πιαίζην ζε φια ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ φηη ηα 

απαζρνιεί, κέζα απφ ηελ παξάιιειε αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ ηνπο. Σν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα είλαη ην θαηά πφζν ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη νη 

θαληαζηηθέο ηζηνξίεο ηνπ “Masakitlana”  κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο πξνβνιηθά 

δεδνκέλα ηεο ςπρνινγίαο ηνπ παηδηνχ θαη ζην νπνίν απαληνχλ ζεηηθά. 

     Χο πξνο ην ίδην ην tantara ε κφλε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ δηαζέηνπκε γηα 

απηφ είλαη ε ζεκηλαξηαθή εξγαζία ηνπ Jean Bertin I. Ramamonjisoa (2010) θαη ν 

ζρνιηαζκφο απηήο απφ ηνλ Noël J. Gueunier ζην παλεπηζηήκην ηνπ Σνπιηάξ, ζηε 

λφηηα Μαδαγαζθάξε. Ο ηειεπηαίνο επηζεκαίλεη: «Η παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο ηνπ J. B. 

R. γίλεηαη ρσξίο παξαπνκπέο, αθνύ δε γλσξίδνπκε λα έρεη εθπνλεζεί θάπνηα αληίζηνηρε 

εξγαζία γηα ην tantara. Κη όκσο, ζεσξνύκε πσο νη ηζηνξίεο πνπ θηηάρλνπλ ηα παηδηά 

παίδνληαο, έρνπλ κεγάιν θνηλσληνινγηθό ελδηαθέξνλ, αθνύ κηινύλ γηα ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο αιιαγέο ηεο θνηλσλίαο, ηηο γνλετθέο ζρέζεηο, ηνπο γάκνπο θαη ηηο παξάιιειεο 
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ζρέζεηο, ηελ θαιή ή θαθή κεηαρείξηζε ησλ παηδηώλ, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηελ 

εγθιεκαηηθόηεηα, ηελ πνιηηηθή ή ηηο ζρέζεηο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ θπιώλ». 

 χκθσλα κε ηε κνλαδηθή καο πεγή, αιιά θαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζήο 

καο, ην tantara (ή kitantara ζηελ ηνπηθή δηάιεθην) είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη 

παληνχ ζηε Μαδαγαζθάξε. Πξφθεηηαη γηα ηελ αθήγεζε κηα ηζηνξίαο πνπ ην παηδί 

δεκηνπξγεί επί ηφπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην έδαθνο ελφο ζπηηηνχ, φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη νη πέηξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηζηνξία 

εμειίζζεηαη κέζα απφ δηαιφγνπο πνπ ζεκαηνδνηνχληαη απφ ην ρηχπεκα ηεο κίαο 

πέηξαο-πξνζψπνπ πξνο ηελ άιιε πέηξα πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ρηππά ηελ άιιε γηα λα 

απαληήζεη θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Κάζε θνξά πνπ έλα πξφζσπν „απνζχξεηαη απφ ηε 

ζθελή‟ ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε πέηξα ηνπνζεηείηαη παξάκεξα θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

επφκελν πξφζσπν πνπ παίξλεη ην ιφγν. 

 Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, ν ρηχπνο ηεο κίαο πέηξαο πάλσ ζηελ 

άιιε γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν ζηεξενηππηθφ –ζπρλά κε θάπνηα ρνξηαξάθηα αλάκεζα 

ζηηο πέηξεο γηα λα κελ θάλνπλ πνιχ ζφξπβν. Πξφθεηηαη γηα έλα αηνκηθφ παηρλίδη 

αθνχ νη ηζηνξίεο είλαη πάληα ηδησηηθέο θαη αθεγνχληαη κφλν απφ έλα παηδί. Παξφια 

απηά ππάξρεη έλα ζηνηρείν ζπιινγηθφηεηαο, αθνχ πνιχ ζπρλά, φηαλ παίδεη ην έλα 

παηδί ην παξαθνινπζνχλ ζησπειά ηα άιια ζε εκηθχθιην ή ην έλα παίδεη θνληά ζην 

άιιν θαη παίξλεη ζηνηρεία ηνπ δηπιαλνχ ηνπ θαη ηα ελζσκαηψλεη ζηε δηθή ηνπ ηζηνξία 

(παξάιιειν παηρλίδη). Ο Ramamonjisoa (2010) ππνζηεξίδεη φηη «ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Νόηηαο Μαδαγαζθάξεο ην kitantara παίδεηαη εμίζνπ από αγόξηα θαη θνξίηζηα ζηηο 

κηθξόηεξεο ειηθίεο, ελώ ζηελ ππόινηπε Μαδαγαζθάξε αθνξά απνθιεηζηηθά ηα 

θνξίηζηα. Αξρίδνπλ λα παίδνπλ απηό ην παηρλίδη γύξσ ζηα ηξία θαη θηάλνπλ κέρξη  16 

ρξνλώλ ή θαη πεξηζζόηεξν. Πξόθεηηαη γηα ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη πνπ παίδεηαη ζε 

θάζε επθαηξία, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο θαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο».  

 Καζψο δηαζέηνπκε ηφζν θησρά βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, αλ ζέινπκε  λα 

θαηαλνήζνπκε ην θαληαζηηθφ παηρλίδη, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ φςηλ καο ην 

θνηλσληθφ πιαίζην  πνπ ην δηακνξθψλεη. Άιισζηε, νη  θνηλσληθνί παξάγνληεο 

παίδνπλ έλα απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ζπκβνιηθψλ αληηθεηκέλσλ –φπσο 

νη πέηξεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ tantara.  Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ 

ηεο Μαδαγαζθάξεο δελ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πην ζχλζεηα κέζα –φπσο νη 

θνχθιεο – θαη έηζη θαηαθεχγνπλ ζην πην πξφζθνξν θαη αλέμνδν πνπ είλαη νη πέηξεο. 

Ζ „κχεζε‟  ζην tantara θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ γίλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε 
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ηα κεγαιχηεξα παηδηά, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ επί καθξφλ ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ 

(Peralta, Salsa, Maita,  & Mareovich, 2013). 

 

   

    

 

 

v. Οη ζσλζήθες δφής ηφλ παηδηώλ  ζηε Μαδαγαζθάρε  

 

 

 

    Αο δνχκε ινηπφλ  πνηεο είλαη απηέο νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεηαη 

ε παηδηθφηεηα ζηε ρψξα απηή.  χκθσλα κε κία απφ ηηο εθζέζεηο ηεο Unicef (2011) 

γηα ηε Μαδαγαζθάξε, πεξίπνπ ην 76% δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο, εθ ησλ 

νπνίσλ ην 56,5% ζεσξείηαη εμαηξεηηθά θησρφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηά ηα πνζνζηά δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ νχηε 

ηηο πην βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε θαγεηφ, πεξίζαιςε  θαη εθπαίδεπζε. Σν 70% 

ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζηελ επαξρία –ζπρλά ζε εμαηξεηηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κε 

θαθφ νδηθφ δίθηπν. Οη ζάλαηνη θαηά ηε γέλλεζε θαη ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα είλαη 

ηδηαηηέξσο απμεκέλε. Ζ Μαδαγαζθάξε πιήηηεηαη ζπρλά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

φπσο πιεκκχξεο ή θπθιψλεο κε απνηέιεζκα ρηιηάδεο παηδηά λα ππνζηηίδνληαη, λα 

κέλνπλ άζηεγα θαη λα δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή ηνπο. Ζ ρψξα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα 

ζηηο έμη θησρφηεξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ππνζηηηζκνχ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

πιήζνο αζζελεηψλ θαη ηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα πνπ πξναλαθέξακε.  

Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, κφλν ην 66% νινθιεξψλεη ην Γεκνηηθφ θαη ν κέζνο 

φξνο θνίηεζεο είλαη ηα 4,4 ρξφληα. χκθσλα πάληα κε ηα δεδνκέλα ηεο  Unicef αιιά 

θαη ηηο πξνζσπηθέο καο εκπεηξίεο, νη Μαιγθάζηνη καζεηέο θάλνπλ κάζεκα ζε 

εξεηπσκέλεο ππεξπιεζείο αίζνπζεο ρσξίο ηε ζηνηρεηψδε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ελψ 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα θησρφ. Πνιιέο 

θνηλφηεηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θάπνην ζρνιείν ζε αθηίλα πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ. 

πσο επηζεκάλεηαη θαη ζε άιιεο εθζέζεηο ηεο Unicef νη κεηέξεο αλαθέξνπλ ηελ 

αλέρεηα σο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ –ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη πλεπκαηηθή – κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ εθηφο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ (Mingat & Seurat, 2010). 
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Πνιχ έληνλν είλαη θαη ην θαηλφκελν ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ παηδηψλ, ηα νπνία ή 

βξίζθνληαη ζην δξφκν ή αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα ηνπο δηάθνξα ηδξχκαηα, φπσο ηα 

νξθαλνηξνθεία. ηα ηδξχκαηα απηά δε βξίζθνληαη κφλν παηδηά πνπ έρνπλ πεζάλεη νη 

γνλείο ηνπο, αιιά θαη παηδηά απφ πξνεγνχκελνπο γάκνπο πνπ δελ ηα επηζπκνχλ νη 

ζεηνί γνλείο θαη θπξίσο ε ζεηή κεηέξα (Delaunay  &  Germain, 2012). 

 

 

 

 

 

vi. Σο ερεσλεηηθό ερώηεκα 

 

 

Έρνληαο θαηά λνπ ηελ παξαπάλσ αδξνκεξή πεξηγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ 

γίγλεζζαη ηεο Μαδαγαζθάξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηφπηα παξαηήξεζή καο, 

ππνζέηνπκε πσο κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπ tantara ηα παηδηά αθελφο αλαδεηθλχνπλ 

θαη αθεηέξνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. 

Μέζα απφ ην δηάινγν πνπ θάλνπλ νη πέηξεο, ηα παηδηά καο ππνδεηθλχνπλ κηα 

„βαζηιηθή νδφ‟ πξνο ηνλ ηξφπν πνπ εζσηεξηθνπνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη‟ 

αληηζηνηρία κε ην πιηθφ ησλ νλείξσλ γηα έλαλ ςπραλαιπηή. Σν εξψηεκα ινηπφλ ζην 

νπνίν θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε είλαη ην „ηη‟ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα παηδηά κέζα 

απφ απηφ ην παηγλίδη ζε έλα πεξηγξαθηθφ επίπεδν θαη ην πψο βηψλεηαη ε παηδηθφηεηα 

ηεο Μαδαγαζθάξεο κέζα απφ απηέο ηηο αθεγήζεηο.  
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Β΄ ΜΕΡΟ  

 

 

vii. Μέζοδοη 

 

α) κεζοδοιογία 

Ζ έξεπλα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα  ηνπ εξκελεπηηθνχ παξαδείγκαηνο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζακε κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο 

γηα λα ζπγθξνηήζνπκε ην ζψκα ησλ δεδνκέλσλ καο (data corpus). πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ επηηφπηα ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζπλεληεχμεηο, ζπιινγή 

παηδηθψλ ηρλνγξαθεκάησλ θαη ηε βηληενζθφπεζε παηδηψλ ηελ ψξα πνπ έπαηδαλ 

tantara. Απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθαλ κφλν ηα ηειεπηαία γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο θαζψο είλαη απηά πνπ δηαθσηίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ην ζέκα καο.  

 

β) ζσιιογή δεδοκέλφλ  

Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα νιηγφιεπηα βίληεν πνπ ηξαβήρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θαινθαηξηλψλ θαηαζθελψζεσλ ηεο Οξζφδνμεο ηεξαπνζηνιήο ζηε 

Μαδαγαζθάξε, έρνληαο ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ησλ ππεπζχλσλ (data set). 

Δπηιέμακε λα βηληενζθνπήζνπκε θαη ηα ηέζζεξα παηδηά φηαλ απηά έπαηδαλ ήδε 

απζφξκεηα tantara γηα λα δηαηεξεζεί θαηά ην δπλαηφλ ε „νηθνινγηθφηεηα‟ ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ κεηάθξαζε θαη κεηαγξαθή ησλ αθεγήζεσλ ησλ παηδηψλ έγηλε κε ηε 

βνήζεηα κηαο γπλαίθαο πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Μαδαγαζθάξε θαη ηψξα δεη 

ζηελ Διιάδα.  

 

γ) αλάισζε δεδοκέλφλ 

Λφγσ ηεο παληεινχο έιιεηςεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα, επηιέμακε λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα καο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο 

“ζεκαηηθήο αλάιπζεο”, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηηο Braun θαη Clarke (2006).  

Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο κεζφδνπ επηδηψμακε λα δηαθξίλνπκε θαη λα αλαιχζνπκε 

θάπνηεο θεληξηθέο ζεκαηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα καο. Έλαο 
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αθφκε ιφγνο πνπ καο νδήγεζε ζηε κεζνδνινγηθή απηή επηινγή είλαη ην γεγνλφο φηη 

δε ζειήζακε λα πηνζεηήζνπκε a priori έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, αιιά λα αθήζνπκε ηα 

ίδηα ηα δεδνκέλα λα καο νδεγήζνπλ ζηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξσηήκαηνο 

πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ φζσλ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα παηδηά θαη ηηο 

ζεκαηηθέο γχξσ απφ ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδεηαη ε παηδηθφηεηα ζηε Μαδαγαζθάξε.  

 Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα δεδνκέλα καο απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν 

πνιιαπιψλ ζπλαληήζεσλ κε ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα. Μεηά απφ ελδειερείο 

ζπδεηήζεηο (βι.  Παξάξηεκα Η) πεξάζακε ζην πξψην ζηάδην ηεο εθηελνχο/αλνηρηήο 

θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ καο (βι. ηξίηε ζηήιε, παξάξηεκα Η) θαη ελ ζπλερεία  

ζηελ πεξηιεπηηθή/θιεηζηή απφδνζε ησλ παξαπάλσ κε ηε κνξθή πιαγηφηηηισλ (βι. 

πξψηε ζηήιε, παξάξηεκα Η). Μέζα απφ ην δηάινγν θαη ην δηαζηαπξνχκελν έιεγρν 

ησλ δεδνκέλσλ, πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηα επαλαιακβαλφκελα εθείλα 

κνηίβα ζην ιφγν ησλ παηδηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπζηήζνπλ έλα „ζέκα‟ πνπ 

δηαθσηίδεη ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα. Δθκεηαιιεπφκελνη ηελ επειημία πνπ καο 

πξνζθέξεη απηή ε κέζνδνο, δηαθξίλακε αξθεηέο δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, ηηο νπνίεο ηηο 

πεξηνξίζακε ελ ηέιεη ζηηο εμήο εθηά: (1) Κνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο, (2) Καηακεξηζκφο εξγαζίαο (εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ), (3) Κνηλσληθνί 

ξφινη εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο (ηεξαξρίεο/αμηνινγηθέο θαηαηάμεηο, εμνπζίεο), (4) 

ρέζεηο γνλέσλ -παηδηψλ (δηαπαηδαγψγεζε, ζπκβνπιέο, ζπλαηζζήκαηα), (5) ρέζεηο 

κεηαμχ παηδηψλ (θξνληίδα, ελζπλαίζζεζε, εμνπζηαζηηθή δηάζεζε, νίθηνο), (6) Ζ δσή 

εθηφο νηθνγέλεηαο (νξθάληα, εθδίσμε ή απνρψξεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα), (7) ρέζεηο 

κε επξχηεξνπο ζεζκνχο (εθθιεζία) (βι. παξάξηεκα ΗΗ).  Δπηδηψμακε ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ λα απνθχγνπκε ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο, αθνινπζψληαο πάληα ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ Braun θαη Clarke (2006). Οη πίλαθεο ζηα παξαξηήκαηα Η 

θαη ΗΗ δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη παξαθάησ ζπδεηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα απηά.  

 

δ) Περηγραθή ηφλ δεδοκέλφλ 

 Πξηλ φκσο πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ζα ζέιακε λα 

παξνπζηάζνπκε πεξηιεπηηθά θάζε έλα απφ απηά ηα βηληενζθνπεκέλα απνζπάζκαηα 

θαζψο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν παίδεη θάζε θνξά ην παηδί. Σν πξψην tantara  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε Mahajenga κηα παξαζαιάζζηα πφιε ζηε βφξηα 

Μαδαγαζθάξε. ηελ πφιε απηή, ε θαηαζθήλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα 

νξθαλνηξνθείν ηεο Οξζνδφμεο Ηεξαπνζηνιήο, φπνπ πέξα απφ ηα νξθαλά παηδηά πνπ 
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δηέκελαλ εθεί, θηινμελήζεθαλ θαη άιια εμήληα απφ ηα γχξσ ρσξηά.  Σν θνξίηζη πνπ 

παίδεη ην πξψην  tantara ην είρε θέξεη καδί κε έλαλ κεγαιχηεξν αδεξθφ ηεο  ζην 

νξθαλνηξνθείν ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθήλσζεο. Σηο 

πξψηεο δχν κέξεο έθιαηγε αζηακάηεηα θαη ήηαλ θπξηνιεθηηθά γαληδσκέλν πάλσ ζε 

εκάο ηνπο επξσπαίνπο εζεινληέο.   Ζ ππεχζπλε ηνπ νξθαλνηξνθείνπ καο είπε φηη ε 

κεηέξα ηνπο είρε πεζάλεη θαη ν αιθννιηθφο παηέξαο ηνπο δνχζε κε άιιε γπλαίθα ε 

νπνία δελ ήζειε απηά ηα παηδηά. Έλα κεζεκέξη πνπ ηα ππφινηπα παηδηά ραιάξσλαλ 

βιέπνληαο θηλνχκελα ζρέδηα ην θνξίηζη απηφ βγήθε έμσ, κάδεςε θακηά δεθαξηά 

πέηξεο (ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο ηεο) θαη ζρεδίαζε ζην ηζηκεληέλην πάησκα έλα 

είδνο „γεσγξαθίαο ηνπ ρψξνπ‟ πνπ ζχκηδε ηκήκα απφ ηζηφ αξάρλεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη  γηα ην ζρέδην ηνπ  ζπηηηνχ ζην νπνίν εθηπιίζζεηαη ε 

ηζηνξία. 

 Ζ πξψηε ηζηνξία μεθηλά κε έλα αγφξη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απνθαζίδεη λα 

απνρσξήζεη απφ ην ζπίηη γηαηί δελ ην αγαπνχλ.  Ακέζσο κεηά αθνχκε ην δεπγάξη λα  

ζπδεηά γηα ην αλ ζα πάεη ν άληξαο ζηελ εξγαζία ηνπ, αιιά ηειηθά παξακέλεη ζην 

ζπίηη γηα λα εηνηκάζεη ην θαγεηφ.  ε απηφ ην ζεκείν, ην θνξίηζη πνπ παίδεη, αθήλεη 

ζηελ άθξε ηηο πέηξεο „παηέξαο-κεηέξα‟  γηα λα ζπλερίζεη κε άιια πξφζσπα –

πξνθαλψο δχν εηεξνζαιείο αδεξθέο. Παξαηεξνχκε  φηη νη πέηξεο εθπξνζσπνχλ 

ζπγθεθξηκέλα  πξφζσπα, αθνχ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπνζεηνχληαη ζηελ άθξε 

θαη κάιηζηα ζρεκαηίδνληαο ζηγά ζηγά έλαλ ηέιεην θχθιν καδί κε ηηο πέηξεο πνπ είραλ 

πξσηαγσληζηήζεη πξηλ αξρίζνπκε ηε βηληενζθφπεζε. Οη θαηλνχξηεο πέηξεο πνπ 

αξρίδεη λα ρηππά ζεκαηνδνηνχλ ηα δχν λέα πξφζσπα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δε 

κηιά φηαλ δε ρηππά ηηο πέηξεο κεηαμχ ηνπο –ζαλ απηά ηα δχν (ρηχπεκα θαη νκηιία) λα 

είλαη αδηαρψξηζηα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, αθηεξψλεη ρξφλν γηα λα ηαρηνπνηήζεη ηηο 

πέηξεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα δεμηά ηεο, ζε ηνμνεηδή κνξθή. ινο ν 

ππφινηπνο δηάινγνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην γεγνλφο φηη ε κία αδεξθή (θφξε ηεο 

κεηέξαο) πξνζπαζεί λα ππνβηβάζεη ηελ άιιε αδεξθή (θφξε ηνπ παηέξα) ζην ξφιν ηεο 

ππεξέηξηαο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα επηρεηξήκαηα. Ζ ζηηρνκπζία ηειεηψλεη κε ηελ 

παξέκβαζε ηεο κεηέξαο, ε νπνία δελ ηεο αθήλεη θάπνην πεξηζψξην αμίσζεο ηζφηηκεο 

κεηαρείξεζεο, αθνχ ήηαλ απφθαζε ηνπ παηέξα λα ηε θέξεη ζηε λέα ηνπ νηθνγέλεηα.   

 Σν δεχηεξν tantara  έιαβε ρψξα θαη πάιη ζηα πιαίζηα  θαηαζθήλσζεο, απηή 

ηε θνξά ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Μαδαγαζθάξεο, ην Αληαλαλαξίβν. Έλα θνξίηζη γχξσ 

ζηα 10, παίδεη tantara θαζηζκέλν ζην ρνξηάξη, ελψ ην παξαθνινπζνχλ άιια 4-5 

παηδηά ρσξίο λα κηινχλ. Πξφθεηηαη γηα ην πην ζχληνκν πεξηζηαηηθφ πνπ 
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βηληενζθνπίζακε. ην κηθξφ απηφ απφζπαζκα πξσηαγσληζηνχλ ηξία πξφζσπα 

πέηξεο. ηελ αξρή κηα θάπσο κεγαιχηεξε πέηξα ζπλνκηιεί κε κηα κηθξφηεξε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεηέξα πνπ ζπκβνπιεχεη ην παηδί ηεο λα κελ θάλεη παξέα κε έλα 

άιιν, ην νπνίν πηζαλφηαηα κέλεη καδί ηνπο, αιιά δελ είλαη παηδί ηεο κεηέξαο. Ζ 

πέηξα-κεηέξα απνκαθξχλεηαη απφ ην θνξίηζη γηα λα έξζεη ε άιιε πέηξα-παηδί πνπ 

πξνηείλεη ζην πξψην λα παίμνπλ. Πξηλ πξνιάβεη εθείλν λα απαληήζεη αξλεηηθά, ην 

δεχηεξν ην ξσηά αλ ην έρεη θαηεγνξήζεη ε κεηέξα-κεηξηά. Μαο θάλεη  εληχπσζε ε 

δξακαηνπξγηθή δεηλφηεηα ηνπ θνξηηζηνχ πνπ παίδεη. Δλψ ε ίδηα είλαη ν 

„παληνγλψζηεο αθεγεηήο‟, βάδεη ην δεχηεξν παηδί λα κε γλσξίδεη ην δηάινγν  πνπ 

κφιηο πξνεγήζεθε, αιιά γλσξίδνληαο ελδερνκέλσο ηε δπζκελή ηνπ ζέζε ζηα κάηηα 

ηεο κεηέξαο, „ππνςηάδεηαη‟ φηη εθείλε απαγφξεπζε ζην παηδί ηεο λα θάλεη παξέα καδί 

ηνπ. Σν ζθελνζεηηθφ απηφ ηέρλαζκα καο δείρλεη  κηα επαηζζεζία ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ „αλεπηζχκεηνπ‟ παηδηνχ.    

 Σν ηξίην   tantara ιακβάλεη ρψξα ζηελ ίδηα θαηαζθήλσζε κε ην δεχηεξν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ απνγεπκαηηλψλ δξάζεσλ. Γεληθφηεξα παξαηεξνχκε θάζε ρξφλν πσο 

ηα θνξίηζηα ςάρλνπλ λα βξνπλ ζπλερψο επθαηξίεο γηα λα παίμνπλ κε ηηο πέηξεο, νπφηε 

ζηηο „ραιαξέο‟ ζηηγκέο ηεο εκέξαο ζηελ θαηαζθήλσζε, αθνχεη θαλείο απφ παληνχ 

πέηξεο λα ρηππνχλ ξπζκηθά ε κία πάλσ ζηελ άιιε. Ζ ηζηνξία απηή  αθνξά ζε κηα 

νηθνγελεηαθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλαληάκε αξθεηά ζπρλά ζηε Μαδαγαζθάξε.   

Δίηε ιφγσ ηεο ραιαξήο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ιφγσ ηεο κεγάιεο ζλεζηκφηεηαο 

πνιιά παηδηά θαζίζηαληαη „αλεπηζχκεηα‟ αθνχ κεγαιψλνπλ κε ηελ θαηλνχξηα 

ζχληξνθν ηνπ παηέξα ηνπο πνπ δελ είλαη ε πξαγκαηηθή ηνπο κεηέξα. ην 

ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ππάξρνπλ θάπνηα αδέξθηα πνπ έρεη πεζάλεη ε κεηέξα ηνπο 

θαη ε θαηλνχξηα γπλαίθα ηνπ ζπηηηνχ ζέιεη λα ηα απνκαθξχλεη. Τπνζέηνπκε πσο απηή 

ε ζεκαηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αγρνγφλα γηα ηα παηδηά, αθνχ γλσξίδνπλ πσο 

αλ ράζνπλ ηε κεηέξα ηνπο, νη πξννπηηθέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα δπζνίσλεο.  ηνπο 

δηαιφγνπο απηνχ ηνπ tantara, δηαθξίλεηαη κηα ακθηζπκία γηα ην αλ ζέινπλ λα πάλε ζην 

νξθαλνηξνθείν ή φρη.  

           Παξψλ ζηε βηληενζθφπεζε ηνπ απνζπάζκαηνο απηνχ  ηνπ tantara ήηαλ έλαο 

ελήιηθαο πνπ γλσξίδεη γαιιηθά θαη παξάιιεια καο κεηέθξαδε. Δμεγεί κε ιίγα ιφγηα 

ηελ „ππφζεζε‟ ηεο ηζηνξίαο θαη κεηά κεηαθξάδεη ζηα καιαγθάζη θάπνηεο 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο καο πξνο ην θνξίηζη.  (βι. παξάξηεκα Η, πίλαθα 3)  Απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ θνξηηζηνχ θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα tantara δελ είλαη άζρεηα κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. Έρεη ηέηνηνπ είδνπο βηψκαηα, αλ θαη φρη ζην άκεζν 
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πεξηβάιινλ ηεο, φπσο ηζρπξίδεηαη ε ίδηα. Γηα εθείλε είλαη πνιχ μεθάζαξε ε ηζηνξία 

απφ ηελ νπνία αθνξκάηαη γηα λα πιέμεη φιε ηελ πινθή: ην αληξφγπλν  ηζαθψλεηαη 

γηαηί ε γπλαίθα δελ έρεη δηθά ηεο παηδηά, νπφηε αμηψλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

παηδηψλ ηνπ άληξα ηεο απφ ην ζπίηη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν άληξαο δηψρλεη ηα 

παηδηά ηνπ γηα λα απνδείμεη ηελ αγάπε ηνπ ζηε γπλαίθα ηνπ. ην tantara φκσο 

βιέπνπκε έλα δηαθνξεηηθφ ελδερφκελν ηέινο, θαζψο ν άληξαο θεχγεη απφ ην ζπίηη 

δηαπηζηψλνληαο, ζαλ λα  ήηαλ ν ίδηνο παηδί,  φηη ε γπλαίθα ηνπ δελ ηνλ αγαπά. 

 Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν tantara δηαδξακαηίζηεθε θαη πάιη ζε πιαίζηα 

θαηαζθήλσζεο ζην λφην ηεο Μαδαγαζθάξεο, ζηελ πφιε Σνπιηάξ. To ελληάρξνλν 

θνξίηζη πνπ παίδεη είλαη έλα απφ ηα παηδηά ελφο ληφπηνπ νξζφδνμνπ ηεξέα. 

Δπεξεαζκέλε πξνθαλψο θαη απφ ην φιν θιίκα ηεο θαηαζθήλσζεο, ε ηζηνξία πνπ 

θηηάρλεη μεθηλά κε ηελ παξφηξπλζε ελφο παηδηνχ πξνο ηε κεηέξα γηα λα πάλε ζηελ 

εθθιεζία. Ζ ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηφ. Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηνπ 

κεγαιχηεξνπο –ηνπο παππνχδεο ηνπο, πξάγκα πνπ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνξηηζηνχ 

πξέπεη λα  ζηειηηεπηεί μαλά θαη μαλά.  

 

 

 

 

 

viii. Αποηειέζκαηα θαη σδήηεζε 

 

 

    Μέζα απφ απηέο ηηο ηέζζεξηο ηζηνξίεο πξνέθπςαλ νη εθηά ζεκαηηθέο πνπ 

πξναλαθέξακε. Μέζα απφ απηέο ζεκαηηθέο δηαθσηίδεηαη ην πψο βηψλνπλ ηελ 

παηδηθφηεηα ηα παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο. Οη ζεκαηηθέο απηέο καο βνεζνχλ λα 

πεξηγξάςνπκε ηηο θνηλέο ηζηνξίεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα παηδηά κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ. Οη δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο, φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, ππνζέηνπκε  πσο ζπλζέηνπλ κηα δπλακηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ παηδηνχ. Ζ ζρεηηθά καθξνρξφληα επαθή καο κε ηα παηδηά ηεο 

Αθξηθήο, καο έρεη δείμεη κηα δπζηνθία ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.   

Δληνχηνηο, κέζα απφ ην „κε ινγνθξηκέλν‟ ιφγν ηνπ tantara δηαθξίλνπκε θάπνηα 

ζπλαηζζήκαηα –αθφκε θαη αζαθψο εθπεθξαζκέλα.   



18 

 

Α) Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθφηεξα  ηελ θάζε κία ζεκαηηθή μερσξηζηά. Ζ 

πξψηε αθνξά ζηηο «θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη  θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο»  –έλα ζέκα 

πνπ ην ζπλαληνχκε θαη ζηα ηέζζεξα tantara. (βι. παξάξηεκα ΙΙ, πίλαθαο Α΄)  

πγθεθξηκέλα, ζην πξψην φπνπ θπξηαξρεί ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν εηεξνζαιψλ 

αδεξθψλ, βιέπνπκε φηη ην πξψην  θνξίηζη πξνζπαζεί ηψξα λα αηηηνινγήζεη ην φηη ε 

δεχηεξε  πξέπεη λα δνπιεχεη ζχκθσλα  κε ηα  θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο. Τπνβηβάδεηαη 

ζην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο ιφγσ ηνπ φηη δε δείρλεη ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ πξνο ηνλ 

θνηλφ παηέξα θαη ηε ζεηή κεηέξα. Γηα ιφγνπο έκθαζεο επαλαιακβάλεη ηξεηο θνξέο ην 

φηη δελ είλαη θξφληκε, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε ην λα ηνπο ππεξεηεί: «1ο 

κορίηζι: Δπεηδή δελ είζαη θξόληκε γη’ απηό θαιύηεξα λα δνπιεύεηο. Δπίζεο, δελ αθνύο 

ηνλ κπακπά θαη ηε κακά κνπ. Γελ είζαη θξόληκε, θξόληκε».   

Σν δεχηεξν θνξίηζη ππεξαζπίδεηαη θαη πάιη ηνλ εαπηφ ηνπ αληηηείλνληαο  

κάιηζηα ηελ θαηεγνξία ηεο „κε θξφληκεο‟ ζηελ πξψηε αδεξθή. Σεθκεξηψλεη απηή 

ηελ θαηεγφξηα κέζα απφ ην γεγνλφο φηη ε πξψηε  θάιεζε λα κπνπλ θαη λα 

επηζθεθηνχλ ην ζπίηη θάπνηνη,  ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πάξεη ηελ άδεηα ησλ γνληψλ.  

Άξα, ε αμία ηεο ππαθνήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο είλαη εκπεδσκέλε θαη 

απφ ηα δχν παηδηά θαη γίλεηαη ην δηαθχβεπκα γηα ην θαηά πφζν κπνξεί ή φρη λα είλαη 

ηζφηηκν αλάκεζα ζηα άιια αδέξθηα ή φρη. Δπίζεο, παξά ηε θαηλνκεληθή ξεπζηφηεηα 

ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ δηαβιέπνπκε θαλφλεο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

ην φηη δελ κπνξεί θάπνην παηδί λα θαιέζεη θίινπο ζην ζπίηη ρσξίο ηελ άδεηα ησλ 

γνληψλ: «2ο κορίηζι: Δγώ δελ είκαη άηαθηε. Δζύ είζαη άηαθηε, γηαηί είπεο ζε 

αλζξώπνπο λα κπνύλε ζην ζπίηη θαη έρεηο πνιύ ζάξξνο. Γελ είζαη θαζόινπ επγεληθή».   

Σν πξψην θνξίηζη δελ απαληά ζηηο θαηεγφξηεο απηέο (ίζσο ιφγσ ηεο ζηγνπξηάο πνπ 

ηεο δίλεη ε ζέζε εμνπζίαο σο θφξε ηεο κεηέξαο-λνηθνθπξάο ηνπ ζπηηηνχ) αιιά  ην 

ζέκα ηεο πξέπνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζπλερίδεηαη θαη κάιηζηα σο πξνο ηνπο 

θηινμελνχκελνπο. Καηεγνξεί  ην δεχηεξν θνξίηζη φηη  ζπάεη ηα πνηήξηα, άξα δε 

ζέβεηαη ηελ νηθνγελεηαθή πεξηνπζία πνπ κνηάδεη λα νηθεηνπνηείηαη θαη λα 

ππεξαζπίδεηαη ε ίδηα. Δπίζεο βάδεη ην ζέκα φηη απηή ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

ιακβάλεη ρψξα κπξνζηά ζε ηξίηνπο, επηβαξχλνληαο πξνθαλψο έηζη ηε ζέζε ηεο: «1ο 

κορίηζι: Δγώ δελ είκαη γηα ζέλα επγεληθή ή εζύ δελ είζαη επγεληθή; Γηαηί όηαλ έρνπκε 

μέλνπο, ζπαο ζπλέρεηα ηα πνηήξηα εδώ ζην ζπίηη. Καη ζε βιέπνπλ νη άλζξσπνη.  Δ, γηαηί 

ηα ζπαο; Γελ ηα αγνξάζακε;»  

Σν ζέκα ηηο „πξέπνπζαο ζπκπεξηθνξάο‟ σο ξπζκηζηηθνχ παξάγνληα αλάκεζα 

ζηελ ηζφηηκε ή φρη ζρέζε κεηαμχ εηεξνζαιψλ αδεξθψλ, εκθαλίδεηαη θαη ζην δεχηεξν 
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tantara (βι. παξάξηεκα ΗΗ, πίλαθαο Α΄). Δδψ ε κεηέξα ηνπ πξψηνπ παηδηνχ ηνπ 

απαγνξεχεη λα θάλεη παξέα κε ηνλ εηεξνζαιή αδεξθφ ηνπ, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ 

έρεη ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη „θαιφ‟: «2
ο
 παιδί: Πάκε λα παίμνπκε;  

Μήπσο ζνπ είπε θάηη ε κάλα ζνπ; 1
ο
 παιδί: Ναη, κνπ είπε ε κάλα κνπ λα κελ θάλσ 

παξέα καδί ζνπ γηαηί δελ είζαη θαιό παηδί.» Άξα, βιέπνπκε έλα είδνο δπηζκνχ ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ παηδηνχ πνπ παίδεη tantara αλάκεζα ζην „θαιφ‟ θαη ην „θαθφ‟ παηδί κε 

ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά, θαη ηα αλάινγα πξνλφκηα. ηελ πξάμε φκσο, θαίλεηαη 

πσο ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε „θαιφ‟ ή „θαθφ‟ δε ζηεξίδεηαη ζε έκπξαθηα ζηνηρεία, 

παξά κφλν ζηελ εγγχηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο.  Σα θπζηθά 

ηέθλα ηεο κεηέξαο είλαη ηα „θαιά‟ ελψ ηα ππφινηπα „θαθά‟.  

Οη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, φκσο, επεθηείλνληαη θαη εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο, 

φηαλ βιέπνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηα νξθαλά ηνπ ηξίηνπ tantara λα δεηνχλ απφ θάπνηνλ 

ηα ρξήκαηα πνπ είζηζηαη λα δίλνληαη ζηελ εθθιεζία. Γειαδή, ην θνξίηζη πνπ 

αθεγείηαη γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο ησλ ελειίθσλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, φηη 

δειαδή πξέπεη φινη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά, αθφκε θαη αλ βξίζθνληαη ζε απηήλ 

ηε δπζκελή ζέζε: «1
ο
 παιδί: Μήπσο έρεηε ιίγν raktsa (ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία); 

ενήλικας: Γελ έρσ raktsa γηα ζαο.» Ο ελήιηθαο  αξλείηαη λα δψζεη ζηα παηδηά 

ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία, ελδερνκέλσο γηα λα κε δηεπθνιχλεη ηελ απηνλφκεζή ηνπο.  

πσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλδηαιιαγή θαη κε αθφκε έλα ηξίην πξφζσπν –ηνλ Άληδη – 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνξηηζηνχ πνπ παίδεη, ε απνκάθξπλζε απφ ην αθηιφμελν ζπίηη δελ 

είλαη απνδεθηή σο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν: «Άνηζι: 

Πόηε ζα πάηε ζηνπο γνλείο ζαο; 1
ο
 παιδί: Γε ζα πάκε γηαηί καο έδησμε ν παηέξαο.» 

ηελ απάληεζε απηή έρνπκε κηα αλαηξνπή ηνπ άγξαθνπ λφκνπ πνπ αμηψλεη ζεβαζκφ 

πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο φηαλ απηνί δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηνπο. Άξα, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη θαλφλεο –φζν απζηεξά θαη αλ 

ηίζεληαη σο έλα απζηεξφ εζσηεξηθνπνηεκέλν ππεξεγψ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνξηηζηνχ, 

επηηξέπεηαη ε παξαβίαζή ηνπο ζε εηδηθέο ζπλζήθεο.   

 Αληηζηνίρσο έληνλα κπαίλεη ην δήηεκα ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζην 

ηέηαξην tantara, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ. Δδψ 

παξαηεξνχκε  φηη ε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ δελ θαιχπηεη κφλν κηα βηνπνξηζηηθή 

αλάγθε, αιιά δηέπεηαη θαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Πξάγκαηη, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο καο, είλαη αδχλαηνλ ζηε Μαδαγαζθάξε λα αξρίζεη 

θάπνηνο λα ηξψεη αλ δελ έρνπλ έξζεη φινη θαη αληηζηνίρσο δε ζεθψλεηαη θάπνηνο απφ 

ην ηξαπέδη αλ δελ έρνπλ ηειεηψζεη φινη ην θαγεηφ.    Σν παηδί πνπ γλσξίδεη πξνθαλψο 
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ηνλ θαλφλα απηφ πξνηείλεη ηελ παξαβίαζή ηνπ θαη ζηα ππφινηπα αδέξθηα ηνπ πνπ 

αξρίδνπλ λα ηξψλε: «Παιδί: Γηαηί δελ αξρίδνπκε λα ηξώκε θαη λα κελ ηνπο 

πεξηκέλνπκε;» Γηα άιιε κηα θνξά δηαπηζηψλνπκε φηη ην  tantara πξνζθέξεη έλα πνιχ 

αζθαιέο πιαίζην ζηα παηδηά λα „θιεξηάξνπλ‟ κε ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο απηψλ. Σν θνξίηζη πνπ  αθεγείηαη,  γλσξίδεη φηη νη ελήιηθεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε κεηέξα είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

άγξαθσλ θαλφλσλ ζεβαζκνχ   πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο γη‟ απηφ θαη ε ηειεπηαία 

ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά σο αγελή πνπ δελ πεξηκέλνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο.        Αθφκε, 

παξαηεξνχκε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ „δπηηθψλ‟ 

θνηλσληψλ, φ πνπ θαηά θαλφλα ην παηδί πξνεγείηαη ζε ζέκαηα θαγεηνχ, αιιά θαη 

γεληθφηεξα: «Μηηέρα: Δζείο δελ είζηε επγεληθά παηδηά, γηαηί ηξώηε πξηλ πνπ απηνύο 

πνπ είλαη κεγαιύηεξνη.» Ακέζσο κεηά αλαιακβάλεη άιιε κηα γπλαηθεία ελήιηθε 

θηγνχξα –ε γηαγηά – λα ηα επηπιήμεη γηα ην ίδην γεγνλφο, ραξαθηεξίδνληάο ηα „πην 

αγελή παηδηά‟. Καη ηα παηδηά ζα δείμνπλ κεηαλησκέλα γηα ηελ „απξεπή‟ ζπκπεξηθνξά 

ηνπο: «Γιαγιά: Δζείο είζηε ηα πην αγελή παηδηά, γηαηί νη γνλείο ζαο (δειαδή νη 

κεγαιύηεξνη) δελ έρνπλ θάεη, αιιά εζείο πνπ είζηε παηδηά  ηξώηε πξηλ από απηνύο. 

Παιδιά: Δκείο θηαίκε παππνύ θαη γηαγηά. Αιιά δε ζα μαλαθάλνπκε απηό.»  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη λαη κελ έρνπλ εζσηεξηθεπζεί νη   απζηεξνί,  άγξαθνη 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ, αιιά ην tantara 

πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα δνθηκή ησλ νξίσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ. 

Β) Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο -εληφο θαη εθηφο 

ζπηηηνχ, πνπ ζπλαληνχκε ήδε ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ tantara. (βι. παξάξηεκα ΗΗ, 

πίλαθαο Β΄)  Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε απηφ ην δηάινγν αλάκεζα ζην 

αληξφγπλν, αξθεηά „κεηξηαξρηθφ‟ αθνχ θαίλεηαη πσο ε γπλαίθα απνθαζίδεη γηα ην 

πψο ζα ρεηξηζηεί ην ρξφλν ηνπ ν άληξαο. Σνπ δίλεη αξρηθά ηελ εληνιή λα πάεη λα 

δνπιέςεη -γεγνλφο πνπ ίζσο δειψλεη ηελ αγσλία γηα εθπιήξσζε ηνπ ζηεξενηππηθνχ 

ξφινπ ηνπ άλδξα σο απηφο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δεηλ. Ακέζσο φκσο 

αλαζεσξεί θαη δίλεη κηα αληηθαηηθή νδεγία: ηνπ ιέεη λα κε βηαζηεί λα πάεη λα 

εξγαζηεί, αιιά αληί γηα απηφ λα καγεηξέςεη. Μαο θάλεη εληχπσζε ην πψο είλαη 

επηηξεπηφ ζην θαληαζηαθνχ ηνπ θνξηηζηνχ ην λα αλαιάβεη ν άληξαο έλα ζηεξενηππηθά 

γπλαηθείν ξφιν. Ο άληξαο δέρεηαη ην „γπλαηθείν‟ ξφιν αληί ηνπ „αλδξηθνχ‟ ρσξίο λα 

ην ζπδεηήζεη πεξεηαίξσ: «Γσναίκα: Πεγαίλεηε ηώξα θύξηε, κελ θαζπζηεξείηε εδώ. 

Πεγαίλεηε ζηε δνπιεηά. Ή θαιύηεξα, ειάηε θύξηε λα καγεηξέςεηε ην θαγεηό, αιιά κε 

βηάδεζηε λα πάηε ζηε δνπιεηά.  Άνηρας: Ναη, ζα ην θάλσ.»  Καη ελψ ζηελ αξρή γίλεηαη 
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κε νκαιφ ηξφπν ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο αλάκεζα ζην αλδξφγπλν, –παξά ηελ 

ακθηζπκία κεηέξαο γηα ηελ απνρψξεζε ή κε ηνπ παηέξα πξνο αλαδήηεζε εξγαζίαο 

θαη ηελ αλάζεζε ζηνλ άλδξα θαη απνδνρή εθείλνπ ελφο „γπλαηθείνπ‟ θαζήθνληνο,  ηνπ 

λα καγεηξέςεη – ζηε ζπλέρεηα  βιέπνπκε ηηο  νηθηαθέο εξγαζίεο θαη δε ην καγείξεκα 

σο ην δηαθχβεπκα ηεο αλαδήηεζεο ηζφηηκνπ ξφινπ ησλ δχν αδεξθψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα: «1
ο
  κορίηζι: Πήγαηλε λα θηηάμεηο ην θαγεηό. Μελ θάζεζαη! 2

ο
  κορίηζι: 

Μήπσο είκαη ππεξέηξηά ζαο γηα λα πάσ λα θηηάμσ ην θαγεηό; (Πην ζπκσκέλα) Δίκαη 

ππεξέηξηα γηα λα θηηάρλσ θαγεηό;» Σν γεγνλφο φηη ε πξψηε  αδεξθή δίλεη εληνιή 

πξνζπαζψληαο λα αζθήζεη εμνπζία ζηελ άιιε αδεξθή, επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

ζπκσκέλε αληίδξαζε ηεο δεχηεξεο. Δκθαηηθά επαλαιακβάλεη ην ξεηνξηθφ εξψηεκα 

αλ είλαη ππεξέηξηα, αξλνχκελε πξνθαλψο λα ππνηαρηεί ζηελ εμνπζία ηεο πξψηεο. 

Δδψ νη νηθηαθέο δνπιεηέο ηαπηίδνληαη κε ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο, ελψ ζα κπνξνχζαλ 

λα αθνξνχλ απιά ηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ.  

κσο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν εηεξνζαιψλ αδεξθψλ 

παξαηεξνχκε φηη  ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη έλα δήηεκα 

ππφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε θαζψο  ην ζέκα επαλέξρεηαη μαλά θαη μαλά σο ηνλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην status ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο: «2ο κορίηζι: 

Να πξνζέρεηο! Γε κνπ αξέζεη θαζόινπ απηό πνπ θάλεηε. Μόλν εγώ είκαη γηα λα 

δνπιεύσ; Αιιά εζείο δε δνπιεύεηε θαζόινπ.» Βιέπνπκε ινηπφλ φηη κε ζπλέπεηα θαη 

ζζέλνο ην δεχηεξν  θνξίηζη εθδειψλεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

λα ην εμνπζηάζνπλ θαη λα ην κεηαρεηξηζηνχλ σο θαηψηεξν νλ. Θέηεη ην ινγηθφ 

εξψηεκα, γηαηί λα εξγάδεηαη κφλν εθείλε θαη νη άιινη λα θάζνληαη. Γεδνκέλνπ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην θνξίηζη πνπ παίδεη ην ζπγθεθξηκέλν tantara, πξνέξρεηαη απφ έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ήηαλ αλεπηζχκεηε απφ ηε λέα ζχδπγν ηνπ παηέξα –ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελα ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ πνπ ηελ έθεξε ζην Οξθαλνηξνθείν, είλαη 

πηζαλφ λα βίσζε θαη ε ίδηα κηα παξφκνηα πξνζπάζεηα ππνηίκεζεο ηεο κέζα απφ ηελ 

επηβνιή ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ.  

πσο θαη ζην πξψην tantara, έηζη θαη ζην δεχηεξν, παξαθνινπζνχκε ηε 

κεηέξα λα δίλεη εληνιή ζην ζχδπγν λα  πάεη γηα δνπιεηά. Απηή ε εληνιή δίλεηαη γηα 

λα ιήμεη φζν ην δπλαηφλ πην αλψδπλα ν   ηζαθσκφο πνπ έρεη πξνεγεζεί κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ  θαη αθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο κεηξηάο κε ηα παηδηά ηνπ παηέξα πνπ έρεη 

πεζάλεη ε κεηέξα ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν  είλαη ζα λα απνθαζίζηαηαη ε „θνηλσληθή 

ηζνξξνπία‟ αθνχ ε γπλαίθα παξακέλεη ζην ζπίηη  γηα λα απνθαζίζεη ηα ηνπ νίθνπ, 

φπσο ηελ παξνπζία ή φρη ησλ παηδηψλ θαη ν παηέξαο λα πάεη λα εμαζθαιίζεη ηα ηεο 



22 

 

επηβίσζεο: «Μηηέρα: Πήγαηλε ζηε δνπιεηά λα δνπιέςεηο, λα κελ ηαξάδεηο ην ζπίηη.» 

Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη ην θνξίηζη πνπ παίδεη ηελ ηζηνξία κηαο νηθνγέλεηαο απφ 

ην ρσξηφ ηεο, αληηιακβάλεηαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζθπγή ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο σο έλαλ αζθαιή ηξφπν γηα ηελ απνθπγή ελδννηθνγελεηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

ην ηέηαξην tantara ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο εληφο ζπηηηνχ απφ ηε κεηέξα 

πξνο έλα απφ ηα παηδηά γίλεηαη αδηακαξηχξεηα  απνδεθηφο ίζσο επεηδή ε κεηέξα 

αλήθεη ζηελ πξνεγνχκελε γεληά. Άιισζηε, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο είλαη ην θαγεηφ θαη ε φιε πξνεηνηκαζία ηνπ, ε νπνία ζπλήζσο 

αλαηίζεηαη ζηα κεγαιχηεξα θνξίηζηα ηεο νηθνγέλεηαο. Δίλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή, 

ηφζν γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο  ησλ λέσλ θνξηηζηψλ  πνπ πνιχ λσξίο θάλνπλ δηθή ηνπο 

νηθνγέλεηα, αιιά θαη γηα λα κπνξεί ε κεηέξα λα αλαδεηήζεη εξγαζία εθηφο ζπηηηνχ, 

αθνχ  ζπρλά κεγαιψλεη κφλε ηεο ηα παηδηά ηεο. Έηζη ην θνξίηζη δέρεηαη ρσξίο 

αληίξξεζε λα πξνεηνηκάζεη ην θαγεηφ: «Μηηέρα: Τώξα θηάζακε ζην ζπίηη. Πήγαηλε  

λα θηηάμεηο ην θαΐ. Παιδί 2
ο
: Μάιηζηα, Πάσ λα θηηάμσ ην θαγεηό». Άξα κέζα απφ 

απηφ ην απφζπαζκα αληηιακβαλφκαζηε πσο ην θνξίηζη πνπ παίδεη ηνπνζεηεί ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο σο  κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ  παηδηψλ, αιιά ίζσο θαη σο 

κέζνδν εθπαίδεπζήο ηνπο γηα ην κέιινλ.  

Γ) Σν ηξίην ζέκα αθνξά ζηνπο θνηλσληθνύο ξόινπο πνπ δηαθξίλνπκε εληόο θαη 

εθηόο νηθνγέλεηαο, δειαδή ηηο ηεξαξρηθέο -αμηνινγηθέο θαηαηάμεηο, ηηο εμνπζηαζηηθέο 

ηάζεηο θ.η.ι.  (βι. παξάξηεκα ΗΗ, πίλαθα Γ΄). ην πξψην tantara, θπξηαξρεί ε 

πξνζπάζεηα ηεο κίαο αδεξθήο λα επηβιεζεί ζηελ άιιε, κε ηελ νπνία δε κνηξάδνληαη 

ηελ ίδηα κεηέξα, κέζα απφ ηελ αλάζεζε ζε απηή ηνπ ξφινπ ηεο „ππεξέηξηαο‟. ε απηή 

ηεο ηελ πξνζπάζεηα παξνπζηάδεη ηε κεηέξα/κεηξηά σο ην πξφζσπν πνπ απνθαζίδεη 

γηα ην ζηάηνπο ηεο ζεηήο θφξεο, δειαδή απηφ ηεο ππεξέηξηαο: «1ο κορίηζι: Γελ 

μέξεηο όηη είπε ε κάλα όηη είζαη ππεξέηξηά καο εδώ; Απηή είλαη ε δνπιεηά ζνπ.  2ο 

κορίηζι: Δγώ δε ζπκθσλώ κε απηό γηαηί δε κέλσ κόλε κνπ εδώ. 1ο κορίηζι; Γελ μέξεηο 

όηη είζαη ππεξέηξηα εδώ;» Σν γεγνλφο φηη ε πξψηε  αδεξθή δίλεη εληνιή 

πξνζπαζψληαο λα αζθήζεη εμνπζία ζηελ άιιε αδεξθή, επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

ζπκσκέλε αληίδξαζε ηεο δεχηεξεο. Δκθαηηθά επαλαιακβάλεη ην ξεηνξηθφ εξψηεκα 

αλ είλαη ππεξέηξηα, αξλνχκελε πξνθαλψο λα ππνηαρηεί ζηελ εμνπζία ηεο πξψηεο. 

Δδψ νη νηθηαθέο δνπιεηέο ηαπηίδνληαη κε ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο, ελψ ζα κπνξνχζε 

λα αθνξά απιά ηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, φπσο είδακε λα 

ζπκβαίλεη ζην ηέηαξην tantara ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο πνπ αθνξνχζε ζηνλ 



23 

 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Σν δεχηεξν θνξίηζη εμαθνινπζεί λα αξλείηαη λα  

απνδερηεί απηφ ην ππνηαθηηθφ ξφιν πνπ ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη θπζηθφ 

παηδί θαη ησλ δχν γνληψλ. Ζ πξψηε επηκέλεη λα ηε ξσηά γηα ην αλ γλσξίδεη ηελ 

(θνηλσληθή θαη ηεξαξρηθή) ηεο ζέζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, πνπ ηε ζέιεη λα ππεξεηεί 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο, ζα λα πξφθεηηαη γηα κηα δεδνκέλε εηιεκκέλε απφθαζε πνπ 

θαζνξίδεη ην status ηεο –θαζψο φθεηιε λα γλσξίδεη ήδε.   

ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ, ην δεχηεξν θνξίηζη επαλαθέξεη ην θεληξηθφ ζέκα 

ηεο ζπλνκηιίαο, φπνπ είλαη ν άδηθνο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ε απαίηεζε πνπ 

ππάξρεη λα θάλεη εθείλε φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, γηαηί κέζα απφ απηφ ην δήηεκα 

δηαθπβεχεηαη ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο θαη ε ηεξαξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα. ηαλ φκσο απεπζχλεηαη ζηε κεηξηά ηεο ειπίδνληαο ζηελ απνθαηάζηζε 

ηνπ ξφινπ ηεο σο έλα απφ ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, βιέπνπκε φηη εθείλε  φρη κφλν 

δελ είλαη ππνζηεξηθηηθή, αιιά απνπνηείηαη θαη ηεο επζχλεο ιέγνληαο φηη ε παξνπζία 

ηεο δεχηεξεο  θφξεο είλαη απφθαζε ηνπ παηέξα. Χο ηέηνηα δελ κπνξεί κάιινλ λα 

αγλνεζεί απφ ηε κεηέξα, αιιά απφ ηελ άιιε δε ζα πξέπεη λα ειπίδεη  λα έρεη κηα 

ηζφηηκε ζέζε κε ηε θπζηθή θφξε ηεο κεηέξαο, ζε απηφ ην πξνθαλέο κεηξηαξρηθφ 

πεξηβάιινλ: «2ο κορίηζι: Μακά, κπακπά, κόλε κνπ εγώ ζα θάλσ ηηο δνπιεηέο ζην 

ζπίηη; Μηηέρα: Δγώ ζνπ είπα λα έξζεηο εδώ; Ο παηέξαο ζνπ ην δήηεζε.» Απηή ε 

αθνπιηζηηθή απάληεζε ηεο κεηέξαο/κεηξηάο δειψλεη απεξίθξαζηα φηη ε παξνπζία 

ηνπ δεχηεξνπ θνξηηζηνχ σο επηζπκία ηνπ παηέξα, νπφηε απηνκάησο ράλεη ην δηθαίσκα 

ζε κηα πην ηζφηηκε κεηαρείξηζε. Γλσξίδνληαο ην βεβαξπκκέλν ηζηνξηθνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξηηζηνχ πνπ παίδεη tantara, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο, πξηλ 

θαηαιήμεη κε ηνλ αδεξθφ ηεο ζην νξθαλνηξνθείν, λα είρε ππνζηεί κηα ηέηνηα 

κεηαρείξηζε απφ ηε κεηξηά ηεο θαη ηα εηεξνζαιή αδέξθηα ηεο. Σν γεγνλφο φηη ιίγεο 

κέξεο κεηά ηελ άθημή ηεο ζην νξθαλνηξνθείν μαλαδσληαλεχεη κηα ηέηνηα ηζηνξία, 

ίζσο δείρλεη κηα a posteriori πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ ζε 

κηα θαιχηεξε ζέζε απφ απηφ πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο επηθχιαμε. Μαο 

εληππσζηάδεη πξαγκαηηθά ην πψο έλα ηφζν κηθξφ θνξίηζη έρεη θαηαλνήζεη θαη 

αλαπαξηζηά κε αθξίβεηα ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ξφινπο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη.  

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη παίδνληαο ην 

δεχηεξν tantara. Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζχληνκν, δηαθξίλνπκε θαη πάιη ηελ 

πξνζπάζεηα  κηαο κεηέξαο/κεηξηάο  λα απνδψζεη ζε έλα απφ ηα δχν παηδηά έλα ξφιν 

θαησηεξφηεηαο. Καη πάιη εδψ ην παηδί πνπ ππνηηκάηαη πξνζπαζεί λα ππεξαζπηζηεί 
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ηνλ εαπηφ ηνπ απέλαληη ζηηο θαηεγφξηεο ηεο κεηέξαο/κεηξηάο, ιέγνληαο φηη δελ είλαη 

„θαθφ‟ θαη κε ζάξξνο αληηζηξέθεη ηηο θαηεγνξίεο γηα „θαθία‟ ζηε ίδηα ηε κεηέξα. 

Μάιηζηα ππνδεηθλχεη ζην πξψην  παηδί λα πάεη θαη λα κεηαθέξεη απηήλ ηνπ ηελ 

άπνςε ζηελ ίδηα: «2
ο
 παιδί: Δγώ δελ είκαη θαθό, αιιά θαθηά είλαη απηή ε θπξία. 

Πήγαηλε ηώξα λα ηα πεηο ζηε κάλα ζνπ απηά πνπ ιέσ.» Γε γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα 

γηα ην παηδί πνπ αθεγείηαη απηφ ην tantara, αιιά γεληθφηεξα ζηε Μαδαγαζθάξε ν 

θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο είλαη πνιχ απζηεξφο. Σν tantara 

φκσο εδψ, θαίλεηαη πσο πξνζθέξεη έλα αζθαιέο πιαίζην λα εθθξαζηεί κηα –θαηά η‟ 

άιια – απαγνξεπκέλε αξλεηηθή άπνςε γηα θάπνηνλ κεγαιχηεξν. Αιιά θαη ζε απηήλ 

αθφκε ηελ πεξίπησζε, ην δεχηεξν  παηδί δελ πεγαίλεη ην ίδην λα „επηηεζεί‟ ζηε κεηέξα 

πνπ ην θαηεγνξεί, αιιά κε παξξεζία ζηέιλεη ην πξψην λα ηεο πεη ηελ άπνςή ηνπ. Γηα 

άιιε κηα θνξά ινηπφλ βιέπνπκε ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε 

κεηέξα/κεηξηά ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνξηηζηνχ πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία. Δίλαη εθείλε 

πνπ θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο θαη ηελ ηεξαξρηθή ηνπνζέηεζε  ηνπ θάζε παηδηνχ κέζα ζην 

ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο.  Γελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπκε ην θαηά πφζν 

απηή ε ηνπνζέηεζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ πνπ 

παίδεη. εκαζία πάλησο έρεη ε ππνθεηκεληθή βίσζε ηεο αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ξφισλ ζηελ νηθνγέλεηα, θαηά αληηζηνηρία κε ηε ζεσξία ηνπ Άληιεξ (1974) θαη ην πψο 

αληηιακβάλεηαη θάζε παηδί ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε καο θάλεη εληχπσζε ην πφζν ξεηά έρεη εγγξαθεί ζηνλ ςπρηζκφ ησλ 

παηδηψλ ην γεγνλφο φηη ε κεηέξα είλαη απηή πνπ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ πνπ ζα „αλαιάβεη‟ ην θάζε παηδί.  

ην ηξίην tantara δελ έρνπκε άκεζνπο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

νηθνγέλεηαο φπσο ζηα ππφινηπα, αιιά κέζα απφ ηα φζα ιέλε θαη „πξάηηνπλ‟ 

κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο –φρη ηφζν κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, αιιά θπξίσο έμσ απφ απηή. Καη‟ αξράο ηα κεγαιχηεξα απφ ηα αδέξθηα 

πνπ έρνπλ νξθαλέςεη απφ κεηέξα, αλαιακβάλνπλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην γνλετθφ 

ξφιν, αθνχ θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ ηχρε ησλ κηθξφηεξσλ –αλ ζα πάλε 

ζην νξθαλνηξνθείν ή ηελ εθθιεζία. Απηφ πνπ θπξηαξρεί σο δήηεκα φκσο ζην 

ζπγθεθξηκέλν tantara είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε κε  ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν γηα ην θαηά 

πφζν έρνπλ δηθαίσκα ηα παηδηά λα αγλνήζνπλ ηνπο γνλείο –πνπ  ηα έρνπλ άιισζηε 

δηψμεη – θαη λα απηνλνκεζνχλ σο πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ίδηα θαη ηα 

κηθξφηεξα αδέξθηα: «3
ο
 πρόζφπο: Αλ έξζνπλ νη γνλείο ζαο ηη λα θάλσ; 2

ο
 παηδί: Αο 

ηνπο! Φεχγνπκε εκείο ζηε εθθιεζία.» Αληηζηνίρσο, κε ππνζηεξηθηηθφ παξνπζηάδεηαη 
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θαη ην αγφξη πνπ ιέγεηαη Άληδη θαη εθπξνζσπεί πξνθαλψο θαη εθείλνο ηνλ θφζκν ησλ 

ελειίθσλ ζηε ζπλείδεζε ηεο αθεγήηξηαο, αθνχ ηα ξσηά πφηε ζα πάλε ζηνπο γνλείο 

ηνπο: «Άληδη: Πόηε ζα πάηε ζηνπο γνλείο ζαο; 1
ν
 παηδί: Γε ζα πάκε γηαηί καο έδησμε ν 

παηέξαο.» Οπφηε, ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία γλσξίδεη φηη ε δηαδηθαζία 

απηνλφκεζεο ησλ παηδηψλ αθφκε θαη απφ άζιηεο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο δε βξίζθεη 

ζχκθσλε ηελ θνηλή γλψκε. Ο θνηλσληθφο ξφινο  ησλ „ηξίησλ‟ εδψ είλαη λα ειέγμνπλ 

ηα παηδηά σο πξνο ηελ απφθαζή ηνπο λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα –

παξφιν πνπ ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ηα έρεη απνκαθξχλεη.  

ην ηέινο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο βιέπνπκε ην πψο δηακνξθψλνληαη ξφινη αλάκεζα 

ζην δεπγάξη θαη ην πψο γηα άιιε κηα θνξά ε κεηέξα/κεηξηά πξνζπαζεί λα ππνβηβάζεη 

ηε ζέζε ησλ  παηδηψλ ηνπ άληξα ηεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Καηεγνξεί ηνλ άληξα ηεο 

φηη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα παηδηά ηνπ  έλαληη εθείλεο θαη αθήλεη παξάιιεια κνκθή 

ελαληίνλ ηνπο ιέγνληαο φηη δελ ηε βνεζνχλ ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ σο νθείινπλ  

θαηά ηε γλψκε ηεο: «Παηέρας: Πνύ είλαη ηα παηδηά; Μηηέρα: Άζηα απηά. Δζύ, κόλν 

απηά έρεηο ζην κπαιό ζνπ. Δγώ δελ είκαη ηίπνηα εδώ; Καη δελ έρνπκε θαη θαλέλα λα καο 

βνεζάεη.»  Ζ αληαγσληζηηθή  ζρέζε κεηξηάο θαη παηδηψλ είλαη απηή πνπ ηνπνζεηεί θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο ηζηνξίεο  ηα ζεηά παηδηά ζε έλα θαηψηεξν ξφιν κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ή θαη ηα εμνβειίδεη εληειψο απφ απηή.  

ην ηέηαξην tantara νη θνηλσληθνί ξφινη δηαθαίλνληαη κέζα απφ ηνπο 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ζεκαηηθή. Σα 

παηδηά νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη κεγαιχηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο νηθνγέλεηαο 

έρνπλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο. Πξψηα νη παππνχδεο, κεηά νη γνλείο θαη ηέινο ηα 

παηδηά. Καηά ηελ παξακνλή καο ζηε Μαδαγαζθάξε, καο εληππσζηάδεη πάληνηε ν 

ζεβαζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο γεξνληφηεξνπο, ιφγσ ηεο ζνθίαο πνπ απηνί θέξνπλ, 

φπσο καο εμεγνχλ νη ληφπηνη. Έηζη, ζηελ ηζηνξία απηή, ην γεγνλφο φηη ν παππνχο θαη 

ε γηαγηά  αξλνχληαη ηελ πξφζθιεζε λα θάλε –ελψ ήδε είραλ θάεη ηα εγγφληα – γίλεηαη 

αθνξκή γηα κηα ζεηξά απφ επηπιήμεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα επαλαθέξνπλ ηα παηδηά 

ζηε ζέζε πνπ νθείινπλ λα έρνπλ κέζα ζην ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο: «Μαμά: Τη 

είλαη απηό πνπ θάλαηε θαη δελ είζηε επγεληθνί; Οη κεγαιύηεξνί ζαο δελ έρνπλ θάεη, αιιά 

εζείο θάγαηε πξηλ από απηνύο.» Γεληθά, ην tantara απηφ, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, 

καο δίλεη ηελ αίζζεζε φηη απνηειεί έλα „εξγαζηήξην κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο‟ φπνπ 

ηα παηδηά πεηξακαηίδνληαη ζπλερψο γχξσ απφ ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηελ 

παξαβίαζε απηψλ.  
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Γ) Ζ ηέηαξηε ζεκαηηθή αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ γνληψλ κε ηα παηδηά ηνπο, 

φπσο απηή παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο ηέζζεξηο αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ (βι. παξάξηεκα 

ΗΗ, πίλαθαο Γ΄). Ξεθηλψληαο απφ ην πξψην tantara, βιέπνπκε πσο έλα απφ ηα 

επηρεηξήκαηα ηεο κίαο αδεξθήο πνπ πξνζπαζεί λα ππνβάιιεη ηε θαησηεξφηεηα ηεο 

άιιεο, αθνξά ζην φηη δε δείρλεη ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ πξνο ηνλ θνηλφ παηέξα θαη 

ηε ζεηή κεηέξα: «κορίηζι: Δπεηδή δελ είζαη θξόληκε γη’ απηό θαιύηεξα λα δνπιεύεηο. 

Δπίζεο, δελ αθνύο ηνλ κπακπά θαη ηε κακά κνπ. Γελ είζαη θξόληκε, θξόληκε». ε απηή 

ηελ απνιπηφηεηα ηεο δεχηεξεο, ε πξψηε αληαπαληά ιέγνληαο φηη δελ κπνξεί λα 

αλερηεί απηή ηε ζπκπεξηθνξά γηαηί δελ είλαη „κπακπάο ή κακά‟, ππνλνψληαο ίζσο φηη 

νη θπζηθνί γνλείο έρνπλ άιια πεξηζψξηα αλνρήο κηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο απ‟ 

φηη κηα εηεξνζαιήο αδεξθή.  Απφ ηελ άιιε καο θάλεη εληχπσζε απηφ γηαηί θαίλεηαη ν 

ζεβαζκφο λα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πξνεγνχκελε γεληά, φπσο είδακε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δλδερνκέλσο έρεη λα θάλεη κε ην βαζκφ εγγχηεηαο πνπ είλαη 

κεγαιχηεξνο αλάκεζα ζηνπο „θπζηθνχο‟ γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο, απ‟ φηη αλάκεζα 

ζηα εηεξνζαιή αδέξθηα: «1ο θορίηζη: Πξφζερε! Δγψ δελ είκαη ζαλ κπακπάο θαη 

κακά ζνπ γηα λα κνπ αληηκηιάο.»  

Αθνχ ε ζπδήηεζε ησλ δχν αδεξθψλ θηάλεη ζε αδηέμνδν, έρνπκε ηελ παξνπζία 

ηεο κεηέξαο, σο ηειηθφ ξπζκηζηή ηεο ηεξαξρηθήο ηνπνζέηεζεο: «Μεηέρα: Γηαηί 

ηζαθψλεζηε; […] 2ο θορίηζη: Μακά, κπακπά, κφλε κνπ εγψ ζα θάλσ ηηο δνπιεηέο 

ζην ζπίηη; Μεηέρα: Δγψ ζνπ είπα λα έξζεηο εδψ; Ο παηέξαο ζνπ ην δήηεζε.»  πσο 

είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζεκαηηθή, ν δηάινγνο απηφο καηαηψλεη θάζε πξνζδνθία 

γηα ηζφηηκε κεηαρείξηζε ηνπ ζεηνχ παηδηνχ. Αθνχ ε παξνπζία ηνπ παηδηνχ είλαη 

επηζπκία ηνπ παηέξα, δελ κπνξεί λα ειπίδεη ζε κηα ηζφηηκε ζέζε κε ηε θπζηθή θφξε 

ηεο κεηέξαο. ε απηή ηελ ηζηνξία „δελ αθνχκε‟ ην ιφγν ηνπ παηέξα, παξά κφλν ζηελ 

αξρή πνπ δέρεηαη λα εηνηκάζεη ην θαγεηφ, θαη‟ εληνιή ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ θαη πάιη, πσο ζην θαληαζηαθφ ηνπ θνξηηζηνχ, ε 

κεηέξα/κεηξηά είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ –κε βαζηθφ 

θξηηήξην ην αλ ηα παηδηά απηά πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελν γάκν ηνπ παηέξα. Άξα 

ε ζρέζε κε ηνπο ζεηνχο γνλείο είλαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην ίδην ην θνξίηζη πνπ παίδεη, νδεγήζεθε ζην νξθαλνηξνθείν γηαηί 

ε κεηέξα ηνπ πέζαλε θαη ε κεηξηά ζεσξεί αλεπηζχκεηε ηελ ίδηα θαη ηνλ αδεξθφ ηεο.  

ην δεχηεξν tantara ε κεηέξα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ λα ζπκβνπιεχζεη θαη 

λα θαζνδεγήζεη ην παηδί ηεο ζην λα κελ θάλεη παξέα κε παηδηά πνπ εθείλε δελ 

εγθξίλεη: «Μάνα: Αλ θάλεηο παξέα κε παηδηά πνπ δελ είλαη θαιά, ζα δεηο ηη ζα ζνπ 
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θάλσ. Έηζη όπσο ζνπ είπα ηώξα θάλε.» Απφ ηελ ππφινηπε αθήγεζε, πνπ φκσο δε 

δηαθξίλεηαη θαζαξά ψζηε λα ηε βηληενζθνπήζνπκε θαη λα ηελ 

απνκαγλεηνθσλήζνπκε, θαίλεηαη πσο ην „θαθφ‟ παηδί είλαη παηδί ηνπ παηέξα ηεο 

νηθνγέλεηαο απφ δηαθνξεηηθή κεηέξα. Γειαδή γηα άιιε κηα θνξά ζπλαληνχκε ην 

κνηίβν ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ πνπ ηπραίλεη λα κελ είλαη θπζηθφ ηέθλν ηεο 

κεηέξαο. Ζ κεηέξα ην απεηιεί κε κηα αφξηζηε ηηκσξία ζε πεξίπησζε πνπ παξαθνχζεη 

θαη βιέπνπκε φηη φλησο ην παηδί ζα κεηαθέξεη ζηνλ εηεξνζαιή αδεξθφ ηνπ φηη κε 

εληνιή ηεο κεηέξαο/κεηξηάο δε ζα παίμεη καδί ηνπ. Άξα, ν ξφινο ηεο κεηέξαο/κεηξηάο 

–ζηεξενηππηθά ζα ιέγακε – είλαη λα δηαπαηδαγσγήζεη κέζα απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ 

παηδηψλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κε ηφζν πξνθαλή ηξφπν, πνπ αλαδεηθλχεηαη 

μεθάζαξα κέζα απφ ην tantara.  

ηελ ηξίηε αθήγεζε, ε πξψηε αλαθνξά ζηε ζεκαηηθή γηα ηηο ζρέζεηο γνλέσλ 

θαη παηδηψλ γίλεηαη κε ηε κλεία ζηε λεθξή κεηέξα, ζηεο νπνίαο ηνλ ηάθν ην δεχηεξν 

παηδί πξνηείλεη λα πάλε ινπινχδηα: «2
ν
 παηδί: Πόηε ζα πάκε ινπινύδηα ζηνλ ηάθν ηεο 

κεηέξαο καο πνπ έρεη πεζάλεη;» Καηά θάπνην ηξφπν ινηπφλ ε λεθξή κεηέξα είλαη 

παξνχζα ζηε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ πνπ παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα ηελ 

επηζθεθηνχλ. Ίζσο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη Μαιγάζηνη ηηκνχλ ηδηαηηέξσο 

ηνπο λεθξνχο ηνπο κε κεγαιφπξεπνπο ηάθνπο θαη εθηαθέο θάζε θάπνηα ρξφληα 

παξνπζία κεγάινπ πιήζνπο θίισλ θαη ζπγγελψλ. Έηζη παξαηεξνχκε φηη ν ζάλαηνο 

δελ απνηειεί έλα ζέκα ηακπνχ ζηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ, αιιά ε ζρέζε κε ηε λεθξή 

κεηέξα είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα νξθαλά παηδηά.  Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ ίδησλ 

παηδηψλ πξνο ησλ παηέξα ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Γηαθξίλνπκε έλαλ έληνλν 

ζπκφ γηα ην γεγνλφο φηη ππνθχπηεη ζηε ζέιεζε ηεο κεηξηά θαη απνκάθξπλε ηα παηδηά 

ηνπ απφ ην ζπίηη.   Γηα απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο ν παηέξαο νθείιεη λα δεηήζεη 

ζπγγλψκε γηα ην φηη ηα έδησμε: «Άνηζι: Πόηε ζα πάηε ζηνπο γνλείο ζαο; 1
ο
 παιδί: Γε 

ζα πάκε γηαηί καο έδησμε ν παηέξαο. 2
ο
 παιδί: Δκείο ζα δεηήζνπκε ζπγγλώκε, ελώ 

απηνί καο δηώμαλε; Άζε απηνύο λα καο δεηήζνπλ ζπγρώξεζε. Αιιά εκείο δε ζα 

δεηήζνπκε ζπγρώξεζε.» Παξφια απηά, ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη, ληψζεη κάιινλ φηη 

έηζη παξαβηάδεηαη ν άγξαθνο λφκνο ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη γηα 

απηφ ζα φθεηιαλ λα δεηήζνπλ ζπγγλψκε. Ίζσο γηα απηφ βάδεη ην δεχηεξν παηδί λα 

απνινγείηαη γηα ην φηη δελ δεηνχλ ζπγγλψκε ζηνπο γνλείο –παξφιν πνπ ν Άληδη δε 

ξψηεζε θάηη ζρεηηθφ. Σν δεχηεξν παηδί κάιηζηα πξνζπαζεί θαηά θάπνην ηξφπν λα 

ππνδείμεη ην δίθαην, δειαδή ην λα δεηήζνπλ νη γνλείο ζπγγλψκε γηα ην φηη ηνπο 

έδησμαλ.  Έηζη θαίλεηαη πσο ην θνξίηζη πνπ παίδεη γλσξίδεη αθελφο φηη έρεη 
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παξαβηαζηεί ν θαλφλαο ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο, αιιά αθεηέξνπ 

εθείλνη δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπο. Αθνχ ινηπφλ νη γνλείο δελ έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηελ ειάρηζηε ππνρξέσζή ηνπο πνπ είλαη ε παξνρή ζηέγεο θαη αζθάιεηαο 

ζηα παηδηά, ηφηε ην δίθαην ζα απνθαηαζηαζεί θαηά θάπνην ηξφπν κφλν αλ δεηήζνπλ 

(έκπξαθηα) εθείλνη ζπγλψκε. πσο έρνπκε ήδε δεη, ε ηζηνξία απηή ηειεηψλεη κε ηε 

κεηξηά λα εθδειψλεη αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα παηδηά ηνπ άλδξα ηεο θαη 

εθείλνλ λα απνρσξεί σο έλδεημε δηακαξηπξίαο.  

ην ηέηαξην tantara ν ξφινο ηεο κεηέξα είλαη πεξηζζφηεξν „παηδαγσγηθφο‟ ζα 

ιέγακε. πλνδεχεη ηα παηδηά ζηελ εθθιεζία θαη κεηά δίλεη εληνιή ζε έλα απφ ηα 

παηδηά λα θηηάμεη ην θαγεηφ. Απηφο ν θαηακεξηζκφο ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ, φπσο 

είδακε ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή (βι. ζεκαηηθή Β΄), είλαη θάηη ην ζχλεζεο ζην 

ξεπεξηφξην ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο αιιά θαη νπζηαζηηθήο 

ζπλεηζθνξάο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Παξφια απηά, βιέπνπκε φηη ε 

κεηέξα δελ παξεκβαίλεη νχηε ζην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ νχηε ζηελ θαηαλνκή ηεο 

πνζφηεηαο ζηα πηάηα. Έξρεηαη φκσο λα επηπιήμεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηα παηδηά  

γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο. Σνπο ιέεη επζέσο φηη: 

«Μηηέρα: Δζείο δελ είζηε επγεληθά παηδηά, γηαηί ηξώηε πξηλ πνπ απηνύο πνπ είλαη 

κεγαιύηεξνη. […]Μηηέρα: «Τη είλαη απηό πνπ θάλαηε θαη δελ είζηε επγεληθνί; Οη 

κεγαιύηεξνί ζαο δελ έρνπλ θάεη, αιιά εζείο θάγαηε πξηλ από απηνύο.» Παξαηεξνχκε 

φηη επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα επίπιεμε κε παξφκνηα ιφγηα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο. Άξα, ζηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ πνπ παίδεη ε κεηέξα θαηέρεη ζηαζεξά ην 

ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ηεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ νηθνγέλεηα απηή δελ ηίζεηαη δήηεκα 

δηαρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζε „θπζηθά‟ θαη „ζεηά‟, νπφηε ε κεηέξα θαίλεηαη πσο έρεη 

εζσηεξηθνπνηεζεί σο κία κνξθή ηνπ  „ππεξεγψ‟ πνπ κπεί ηα παηδηά ζηηο αμίεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο.  

Γεληθά ζα ιέγακε πσο θαη ζηα ηέζζεξα απνζπάζκαηα νη ζρέζεηο γνλέσλ θαη 

παηδηψλ δε δηαθξίλνληαη απφ ηξπθεξφηεηα ή ηελ εθδήισζε θάπνηνπ άιινπ είδνπο 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Σν tantara δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα ακθηζβεηήζνπλ 

ην θαηά πφζν αληαπνθξίλνληαη νη γνλείο ζην ξφιν ηνπο ή φρη. Αθφκε, θπξηαξρεί ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά πνπ δελ είλαη παηδηά ηεο 

κεηέξαο/κεηξηάο ηεο νηθνγέλεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλνπλ κηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζην ξφιν ηεο κεηέξαο, σο ξπζκηζηή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αδεξθψλ, αιιά θαη σο 

ξπζκηζηή ηεο απηνεηθφλαο ηνπ θάζε παηδηνχ ζχκθσλα κε ηε „ζεσξία πξνζθφιιεζεο‟ 

ηνπ Bowlby (1988). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζρέζε κε ηε κεηέξα –θαη φρη κε ηνλ 
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παηέξα– είλαη απηή πνπ ηνπνζεηεί ην θάζε παηδί ζην αληίζηνηρν θνηλσληθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ status ζην ζηεξέσκα ηεο νηθνγέλεηαο. Δληχπσζε πάλησο καο θάλεη 

φηη ζηηο ηξεηο πξψηεο ηζηνξίεο πνπ ππάξρεη ε πξνζπάζεηα ηεο κεηέξαο/κεηξηάο λα 

δηαρσξίζεη ηα παηδηά, ηα „ππνηηκεκέλα‟ δηθαηνχληαη ζηε ζπλείδεζε ησλ αθεγεηξηψλ 

ηνπ  tantara λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Αληίζεηα, ζηελ ηέηαξηε ηζηνξία ηα 

παηδηά δελ αλαπηχζζνπλ αληίινγν, ίζσο γηαηί ζεσξείηαη δηθαίσκα θαη ε ππνρξέσζε 

ηεο κεηέξαο λα δηαπαηδαγσγήζεη ηα παηδηά ηεο, εθφζνλ κάιηζηα επηθπιάζζεη γηα 

απηά κηα ηζφηηκε κεηαρείξηζε. 

  Δ) Ζ πέκπηε ζεκαηηθή αθνξά ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ (βι. 

παξάξηεκα ΗΗ, πίλαθαο Δ΄).  Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ ην δηαθξίλνπκε επίζεο ζε 

φια ηα tantara θαζψο ηα παηδηά είλαη πάληα νη ζθελνζέηεο-ζελαξηνγξάθνη, αιιά θαη 

πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη νη δηαζέζεηο θάζε παηδηνχ πξνο 

ην άιιν πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην θάζε παηδί ζηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο. ηελ πξψηε ηζηνξία ε δηάζεζε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ  είλαη θαζαξά 

εμνπζηαζηηθή, αθνχ ηαπηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηε κεηέξα ηνπ. Μέζα απφ ηελ 

εληνιή: «1ο κορίηζι: Πήγαηλε λα θηηάμεηο ην θαγεηό. Μελ θάζεζαη!», αλαδεηθλχνληαη 

νη ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηεξαξρίαο αλάκεζα ζηα εηεξνζαιή αδέξθηα. ε νιφθιεξε ηε 

ζηηρνκπζία, ε εηεξνζαιήο αδεξθή αξλείηαη λα απνδερηεί ηελ θαησηεξφηεηα πνπ ηεο 

ππνβάινπλ, γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη ην δήηεκα απηφ είλαη ππφ ζπλερή 

δηαπξαγκάηεπζε ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ θνξηηζηνχ πνπ παίδεη, πξνζπαζψληαο 

ελδερνκέλσο λα αλαδείμεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ αδηθία πνπ είρε ππνζηεί θαη ε ίδηα. 

 ηε δεχηεξε ηζηνξία, παξφιν πνπ ε ζηάζε ηεο κεηέξαο/κεηξηάο είλαη ίδηα, ην 

παηδί ηεο φρη κφλν δε ζπκκαρεί καδί ηεο, αιιά ππεξαζπίδεηαη ηνλ εηεξνζαιή αδεξθφ 

ηνπ, δείρλνληαο ελζπλαίζζεζε γηα απηφλ, φηαλ ε κεηέξα ηνπ απαγνξεχεη λα θάλεη 

παξέα καδί ηνπ: «1
ο
 παιδί: Καη πνηνο ζα θάλεη παξέα καδί ηνπ;» Σν γεγνλφο φηη δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηε ζέζε ηεο κεηέξαο ηνπ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηαθέξεη ηελ 

εληνιή ηεο απηνχζηα, εθζέηνληάο ηελ θαηά θάπνην ηξφπν: «2
ο
 παιδί: Πάκε λα 

παίμνπκε; (δηζηάδεη) Μήπσο ζνπ είπε θάηη ε κάλα ζνπ; 1
ο
 παιδί: Ναη, κνπ είπε ε κάλα 

κνπ λα κελ θάλσ παξέα καδί ζνπ γηαηί δελ είζαη θαιό παηδί.» Έηζη, λαη κελ γίλεηαη 

θαλεξφο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα δχν παηδηά, αιιά δηαθξίλνπκε έλα θάζκα 

επηινγψλ σο πξνο ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη ην έλα παηδί πξνο ην άιιν. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνξηηζηνχ πνπ παίδεη, ε ζηάζε ηνπ ελφο 

παηδηνχ πξνο ην άιιν ιεηηνπξγεί δηνξζσηηθά ελ ζρέζε κε ηε ζθιεξή ζηάζε ηεο 

κεηέξαο/κεηξηάο.  
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 Αληίζηνηρα „δηνξζσηηθφο‟ θαίλεηαη λα είλαη ν ξφινο θαη ησλ παηδηψλ θαη ζην 

ηξίην tantara, αθνχ βιέπνπκε φηη ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα αλαιακβάλνπλ πξφσξα 

ξφινπο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε ελήιηθεο: «2
ο
 παιδί: Έηζη; Πάκε ινηπόλ ζηελ εθθιεζία 

θαη λα πάξνπκε ηα κσξά γηαηί είλαη θαεκέλα, άκα δελ ηα πάξνπκε.» Σν δεχηεξν παηδί 

κνηάδεη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην, αθνχ πέξα απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα 

„επηθνηλσλήζεη‟ κε ηε λεθξή κεηέξα, έρεη ηελ έλλνηα ησλ κηθξψλ αδεξθψλ γηα ηα 

νπνία ηξέθεη αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο θαη ζπκπφληαο. Σα κηθξφηεξα νξθαλά αδέξθηα  

βξίζθνληαη πξνθαλψο ζηελ ίδηα δπζκελή ζέζε, αιιά επηπιένλ δελ έρνπλ δπλαηφηεηεο 

επηινγψλ, ιφγσ ειηθίαο.  πσο θαη ζηελ αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο, βιέπνπκε πσο 

απηά ηα δχν αδέξθηα πνπ ζπλδηαιέγνληαη, παίξλνπλ θαη ηηο απνθάζεηο γηα ηε δσή ησλ 

κηθξφηεξσλ. Γεληθά, έρνπκε παξαηεξήζεη φηη ηα παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο  

αλαιακβάλνπλ πνιχ λσξίο ξφινπο θαη ππεπζπλφηεηεο ελειίθσλ, πφζν κάιινλ εδψ 

πνπ θαινχληαη λα απηνπξνζηαηεπηνχλ απφ ηνπο ερζξηθνχο ελήιηθεο.   

     ηελ ίδηα ηζηνξία καο θάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο  φηη παξφιν πνπ θαη ηα δχν 

κεγαιχηεξα είλαη νξθαλά, ιππνχληαη θαη ραξαθηεξίδνπλ σο „θαεκέλα‟ ηα κηθξφηεξα, 

πξνθαλψο ιφγσ ηεο αβνεζεζίαο πνπ απηά βηψλνπλ. Ζ κεγάιε αδεξθή έρεη 

„εκπεδψζεη‟ ηελ επζχλε πνπ έρνπλ πξνο ηα κηθξφηεξα αθνχ ζεσξεί φηη είλαη 

„αδχλαηνλ‟ λα ηα αθήζνπλ, δείρλνληαο έλαλ ηδηαίηεξν αιηξνπηζκφ: «1
ο
 παιδί: Ναη, 

εκείο πάκε ζηελ εθθιεζία γηαηί είκαζηε νξθαλά. Γηαηί απηά ηα δύν αδέξθηα είλαη 

θαεκέλα θαη εκείο ιίγν ιππόκαζηε γηα απηά γηαηί δελ έρνπλ γνλείο γηα λα 

παξεγνξεζνύλ. Δίλαη αδύλαηνλ λα ηα αθήζνπκε έηζη.»  Δλδερνκέλσο ηα κεγαιχηεξα 

αδέξθηα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ερζξηθφ 

νηθνγελεηαθφ θιίκα πνπ ηνπο επηθπιάζζεη ε θαηλνχξηα ζχληξνθνο ηνπ παηέξα.   

 ε έλα πην „αλψδπλν‟ πιαίζην εθδξακαηίδνληαη νη ζρέζεηο ησλ κηθξφηεξσλ 

αδεξθψλ ζηελ ηέηαξηε ηζηνξία, πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ. Ο δηάινγνο 

πνπ αθνινπζεί δείρλεη απφ ηε κηα ην πφζν λνηάδεηαη ην έλα παηδί γηα  ην αλ έρεη θάεη 

αξθεηά, αιιά απφ ηελ άιιε έλαλ αληαγσληζκφ ζην ζέκα ηνπ θαγεηνχ –κηα κάρε 

επηβίσζεο ζα ιέγακε. ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, ε χπαξμε 

θαγεηνχ δελ είλαη θαζφινπ δεδνκέλε θαη γηα ην ιφγν απηφ ην ζέκα επαλέξρεηαη 

ζπλερψο ζηηο αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά ζπδεηνχλ  κε επηρεηξήκαηα γηα ην 

πνηνο δηθαηνχηαη επηπιένλ ξχδη θαη πνηνο φρη. Σν παηδί πνπ ηξψεη γξήγνξα ην 

ραξαθηεξίδνπλ σο „ιαίκαξγν‟ –έλα  ραξαθηεξηζκφ πνπ ηνλ αθνχεη θαλείο ζπρλά ζηε 

Μαδαγαζθάξε: «Παιδί 1: Βάιε ξύδη μαλά ζ’ απηό ην παηδί γηαηί  απηό είλαη ιαίκαξγν. 

Παιδί 2: Ναη ζε απηόλ ζα βάισ, αιιά ζε εζέλα δε ζα μαλαβάισ γηαηί πξηλ είρεο 
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μαλαπάξεη.  Παιδί 1: Τν δηθό κνπ ήηαλ ιίγν, ιίγν.» Παξαθνινπζνχκε ινηπφλ  

δειψζεηο αιιειεγγχεο  κεηαμχ ησλ παηδηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη έλα ζπλερή αγψλα 

επηβίσζεο.  

 Σ) Σν έθην ζέκα είλαη θάπσο πην εμεηδηθεπκέλν θαη αθνξά  ζην γεγνλφο ηεο 

απνρψξεζεο θάπνησλ κειψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα. (βι. παξάξηεκα ΗΗ, πίλαθα Σ΄) Σν 

ζπλαληνχκε κφλν ζην πξψην θαη ην ηξίην tantara, αιιά ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 

ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. ηελ αξρή ηεο πξψηεο ηζηνξίαο 

αθνχκε έλα αγφξη πνπ απνθαζίδεη θαη αλαθνηλψλεη ζηνπο δηθνχο ηνπ φηη ζθνπεχεη λα 

εγθαηαιείςεη ην ζπίηη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αγάπεο απφ εθείλνπο.  Δληχπσζε καο 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην  θνξίηζη πνπ παίδεη δείρλεη  ην πφζν εχθνια κπνξεί έλα 

παηδί λα απνρσξήζεη απφ ηελ νηθνγέλεηα αλ δε ληψζεη επηζπκεηφ:  «Αγόρι: Καιύηεξα 

λα θύγσ αθνύ δε κ’ αγαπάηε, λα κε κείλσ καδί ζαο». Μέζα απφ απηήλ ηελ πξφηαζε 

αληηιακβαλφκαζηε αθελφο κία ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνγελεηαθή δνκή ησλ νηθνγελεηψλ 

ηεο Μαδαγαζθάξεο, αιιά κηα έληνλε δηαηχπσζε απφ ην αγφξη  ηνπ αηηήκαηνο ηνπ  

γηα αγάπε θαη ζηνξγή. ηελ απφθαζή ηνπ απηή δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ 

λα πξνζπαζεί λα ηνλ απνηξέςεη. Ίζσο απηή ε ξήζε ηνπ αγνξηνχ λα κελ είλαη παξά ε 

πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ αδεξθνχ ηνπ θνξηηζηνχ πνπ 

παίδεη, κε ηνλ νπνίν ήξζε ζην νξθαλνηξνθείν ιίγεο εκέξεο πξηλ απφ απηήλ ηελ 

θαηαγξαθή.  

 Ζ αληίδξαζε ηνπ αγνξηνχ καο παξαπέκπεη ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ tantara, φπνπ 

ν παηέξαο ησλ νξθαλψλ απφ κεηέξα παηδηψλ έρεη κηα παξφκνηα αληίδξαζε πξνο ηελ 

θαηλνχξηα ηνπ ζχληξνθν πνπ δελ απνδέρεηαη ηα παηδηά ηνπ: «Μεηέξα: Πήγαηλε ζηε 

δνπιεηά λα δνπιέςεηο, λα κελ ηαξάδεηο ην ζπίηη. Παηέξαο: Ώζηε έηζη; Φεύγσ ινηπόλ 

αθνύ δε κ’ αγαπάο.»      Ο παηέξαο εθιακβάλεη ινηπφλ ηελ εληνιή ηεο γπλαίθαο ηνπ 

σο έιιεηςε αγάπεο θαη ελ ηέιεη απνθαζίδεη λα θχγεη. Γε γλσξίδνπκε βέβαηα αλ ε 

απνρψξεζή ηνπ είλαη πξνζσξηλή ή νξηζηηθή, αιιά είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επθνιία κε 

ηελ νπνία „επηηξέπεηαη‟ ζηε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ ε απνρψξεζε απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή εζηία.  

 Σν δήηεκα απηφ είλαη ην θχξην αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ tantara, αθνχ ην 

θνξίηζη πνπ παίδεη αλαπαξηζηά ηελ ηζηνξία κηαο πξαγκαηηθήο νηθνγέλεηαο απφ ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνχ ηεο. Άιισζηε, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζεκαηηθέο, πξφθεηηαη γηα κηα νηθνγελεηαθή ηζηνξία πνπ ζπλαληάκε 

αξθεηά ζπρλά ζηε Μαδαγαζθάξε.   Δίηε ιφγσ ηεο ραιαξήο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο, 

είηε ιφγσ ηεο κεγάιεο ζλεζηκφηεηαο, πνιιά παηδηά θαζίζηαληαη „αλεπηζχκεηα‟ αθνχ 
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κεγαιψλνπλ κε ηελ θαηλνχξηα ζχληξνθν ηνπ παηέξα ηνπο πνπ δελ είλαη ε πξαγκαηηθή 

ηνπο κεηέξα, φπσο έρνπκε ήδε δεη.  ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ππάξρνπλ θάπνηα 

αδέξθηα πνπ έρεη πεζάλεη ε κεηέξα ηνπο θαη ε θαηλνχξηα γπλαίθα ηνπ ζπηηηνχ ζέιεη 

λα ηα απνκαθξχλεη. Τπνζέηνπκε πσο απηή ε ζεκαηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

αγρνγφλα γηα ηα παηδηά, αθνχ γλσξίδνπλ πσο αλ ράζνπλ ηε κεηέξα ηνπο, νη 

πξννπηηθέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα δπζνίσλεο.    ην δηάινγν πνπ αθνινπζεί, δηαθξίλεηαη 

κηα ακθηζπκία γηα ην αλ ζέινπλ λα πάλε ζην νξθαλνηξνθείν ή φρη.  ηελ αξρή, ην 

πξψην  παηδί ιέεη φηη ζα ζηείινπλ ηα κσξά ζην νξθαλνηξνθείν: «1
ν
 παηδί: Λνηπόλ 

ηώξα ζα ζηείινπκε ηα κσξά ζην νξθαλνηξνθείν. 2
ν
 παηδί: Αο καο αθνινπζήζνπλ απηά  

ηα κσξά ηα θαεκέλα.» Πξνθαλψο ελλννχλ ηα κηθξφηεξα αδέξθηα ηεο νηθνγέλεηαο. 

πάληα εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα ζην tantara, αιιά εδψ βιέπνπκε φηη εθθξάδνπλ 

ζπκπφληα πξνο ηα κηθξφηεξα νξθαλά αδέξθηα ηνπο.  

      Γε καο είλαη πνιχ ζαθήο ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή  αλ είλαη φια 

αδέξθηα ή απφ δχν δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Ίζσο δελ είλαη μεθάζαξν ζην ιφγν ηνπ 

παηδηνχ ή ππάξρνπλ αζάθεηεο  ζηε κεηάθξαζε.  ίγνπξα πάλησο ην πξψην παηδί 

ζεσξεί θαιχηεξε ηε ιχζε ηνπ λα πάεη ζην νξθαλνηξνθείν κε ηα αδέξθηα ηνπ, παξά 

λα κείλεη ζε έλα ζπίηη πνπ μέξεη φηη είλαη αλεπηζχκεην: «1
ν
 παηδί: Καεκέλα; Δ, ινηπόλ 

ζα ζνπ πσ! Καιύηεξα λα πάκε όινη καδί ζην νξθαλνηξνθείν παξά λα κείλνπκε εδώ. 

Γηαηί είλαη δύζθνιν λα δνύκε εδώ. Γε ζέινπλ λα καο θξαηήζνπλ εδώ γηαηί είκαζηε 

νξθαλά.» Θεσξεί πσο αθνχ έρνπλ κείλεη νξθαλά απφ κεηέξα, δε δηθαηνχληαη λα 

κείλνπλ ζε απηφ ην ζπίηη. Ίζσο πξνηηκά ηελ απξνζσπία ελφο ηδξχκαηνο φπνπ φια ηα 

παηδηά βξίζθνληαη ιίγν πνιχ ζηελ ίδηα κνίξα, παξά λα δεη ζε κηα νηθνγέλεηα φπνπ νη 

γνλείο ηζαθψλνληαη κε αθνξκή ηα ζεηά (γηα ηε κεηέξα) παηδηά.           

  Σν δεχηεξν παηδί δε ζπκκεξίδεηαη ηελ επηζπκία ηνπ άιινπ γηα λα πάεη ζην 

νξθαλνηξνθείν. Αληίζεηα, ζέιεη θαηά θάπνην ηξφπν λα θξπθηεί, λα κελ ην βξνπλ 

ψζηε λα θαηαθέξεη  λα κελ ην ζηείινπλ ζην νξθαλνηξνθείν. Δθείλν, ίζσο πξνηηκά 

ηελ αζθάιεηα  ηνπ ζπηηηνχ, αθφκε θαη ληψζεη  αλεπηζχκεην: «2
ο
 παιδί: Ααααάα. 

(άξλεζε) Δγώ δε ζέισ λα πάσ. Θέισ λα κείλσ καδί ζαο. Άζε κε λα πάσ ζπίηη κνπ 

γηαηί εθεί ζα πεξηκέλσ ηηο αδεξθέο κνπ. Όκσο ζνπ αθήλσ ηα κσξά. Αααάα 

(θαηαθαηηθό) Δληάμεη, θεύγσ. Θα ζπλαληεζνύκε ηελ άιιε κέξα. Λνηπόλ ζα ζνπ πσ: Αλ 

έξζεη θάπνηνο θαη κε ςάμεη, κε κηιήζεηο γηα κέλα. Μελ πεηο όηη είκαη εδώ. Φνβάκαη λα 

πάσ ζην νξθαλνηξνθείν. Θέισ λα κείλσ καδί ζαο. Έηζη;»   Ίζσο ελλνεί φηη ζα 

κπνξέζεη λα κείλεη ζε θάπνην γεηηνληθφ ζπίηη.  Δπίζεο, παξά ην αξρηθφ ζρέδην λα πάλε 

ηα κσξά ζην νξθαλνηξνθείν, ηειηθά απνθαζίδεη λα ηα αθήζεη ζην ζπίηη.  ην ιφγν 
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ηνπ παηδηνχ θπξηαξρεί ν θφβνο θαη ε αγσλία ηνπ λα κελ ην βξνπλ. Ακέζσο κεηά 

αιιάδεη γλψκε θαη πξνηείλεη ζηελ άιιε αδεξθή λα πάλε ζηελ εθθιεζία.  

Αξγφηεξα ζην δηάινγν κε ηξίηα πξφζσπα, βιέπνπκε φηη ην θνξίηζη πνπ 

αθεγείηαη βάδεη ην πξψην παηδί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηελ επηινγή ηνπο λα 

πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία. Σν ζπλδέεη άκεζα κε ην γεγνλφο φηη είλαη νξθαλά, πξάγκα 

πνπ ίζσο ζεκαίλεη φηη ε εθθιεζία ηνπο θαιχπηεη θάπνηεο απφ ηηο βηνπνξηζηηθέο αιιά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιένλ απφ ηε κεηξηθή παξνπζία. 

Ίζσο πξφθεηηαη γηα αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα πιαίζην φπνπ είλαη κάιινλ απνδεθηά 

θαη αγαπεηά. Δθεί βξίζθνπλ ηελ „παξεγνξηά‟ φπσο ιέεη ην
 
πξψην παηδί γηα ηα 

κηθξφηεξα αδέξθηα, ηα νπνία είλαη ηειείσο απξνζηάηεπηα φπσο φια δείρλνπλ: «1
ο
 

παιδί: Ναη, εκείο πάκε ζηελ εθθιεζία γηαηί είκαζηε νξθαλά.» Ζ δηαηχπσζε απηή καο 

παξαπέκπεη ζηελ έβδνκε  ζεκαηηθή.  

Ε) H ηειεπηαία απηή ζεκαηηθή αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο 

επξχηεξνπο ζεζκνχο. (βι. πίλαθα ΗΗ, πίλαθα Ε΄) ηα ηέζζεξα απηά απνζπάζκαηα δε 

γίλεηαη κλεία ζε θάπνην άιιν ζεζκφ (π.ρ. ην ζρνιείν ή ηα δηθαζηήξηα), παξά κφλν 

ζηελ εθθιεζία. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πιαίζην φπνπ έιαβαλ ρψξα 

ηα tantara ήηαλ νη θαηαζθελψζεηο ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο. Ίζσο πάιη, ε εθθιεζία 

λα απνηειεί φλησο έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ 

ζηε Μαδαγαζθάξε. Αλαθνξά ζηελ εθθιεζία έρνπκε ζην ηξίην θαη ην ηέηαξην tantara. 

ην ηξίην έρνπκε ηελ „πξαγκαηηθή‟ ηζηνξία κε ηα νξθαλά παηδηά πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ην αλ ζα πάλε ζην νξθαλνηξνθείν ηα κηθξφηεξα αδέξθηα, αλ ζα 

θξπθηνχλ ζην ζπίηη ησλ γεηηφλσλ,  ην αλ ζα πάλε ζην λεθξνηαθείν –ζηνλ ηάθν ηεο 

λεθξήο κεηέξαο, ή ζηελ εθθιεζία. Απφ φια απηά θαηαιήγνπλ λα πάλε ζηελ εθθιεζία 

θαη κάιηζηα θξνληίδνπλ λα ην αλαθνηλψζνπλ θαη ζε ηξίηνπο φπσο έρνπκε ήδε δεη θαη 

ζεσξνχλ ππνρξέσζε ή εθδήισζε ζπκπφληαο λα πάξνπλ θαη ηα κηθξφηεξα αδέξθηα 

καδί ηνπο: «2
ο
 παιδί: Έηζη; Πάκε ινηπόλ ζηελ εθθιεζία θαη λα πάξνπκε ηα κσξά γηαηί 

είλαη θαεκέλα, άκα δελ ηα πάξνπκε.» Δπηζπκνχλ κάιηζηα λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα 

ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, αθνχ δεηνχλ απφ έλαλ ελήιηθα λα ηνπο δψζεη ηα 

ρξήκαηα γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ εθθιεζία (rektsa). Οη κηθξνί πξσηαγσληζηέο 

απηήο ηηο ηζηνξίαο παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα θνβηζκέλνη θαη κε κηα έιιεηςε 

ππνζηήξημεο ηεο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ γηα ηηο αβέβαηεο επηινγέο ηνπο. Ίζσο φκσο 

θαη ην ίδην ην θνξίηζη πνπ παίδεη λα έρεη ακθηβνιίεο γηα ην ζέκα ηνπ εθθιεζηαζκνχ, 

αθνχ βάδεη έλαλ ηξίην λα επηθξίλεη ηα αδέξθηα γηα ηελ ππεξβνιηθή ηνπο επιάβεηα: 

«Άνηζι: Κηόιαο ζα πάηε ζηελ εθθιεζία; Δζείο όιν εθθιεζία, θάζε κέξα πάηε ζηελ 
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εθθιεζία. 1
ο
 παιδί: Ναη, εκείο πάκε ζηελ εθθιεζία γηαηί είκαζηε νξθαλά.».  Έηζη 

ινηπφλ, ηα παηδηά επηρεηξεκαηνινγνχλ γχξσ απφ ηελ επηινγή ηνπο γηα εθθιεζηαζκφ, 

ελδερνκέλσο γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε γηα απνδνρή θαη αζθάιεηα, πνπ δελ ηνπο 

εμαζθαιίδεη ην επηζθαιέο νηθνγελεηαθφ πιαίζην, φπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε 

ζεκαηηθή.  

   ην ηέηαξην tantara  ε αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ παηδηνχ πξνο 

ηε κεηέξα γηα λα πάλε ζηελ εθθιεζία: «παιδί 1: Διάηε, κεηέξα, λα πάκε ζηελ 

εθθιεζία. μηηέρα: Πάκε λα δνμάζνπκε ην Θεό. παιδί 1: Μακά, ζα πάκε λα δνύκε ην 

Θεό!» Μαο θάλεη       εληχπσζε  φηη ην παηδί παξνηξχλεη ηε κεηέξα λα πάλε ζηελ 

εθθιεζία θαη φρη ην αληίζεην. Σν θνξίηζη πνπ παίδεη νξίδεη θαη ην ζθνπφ ηνπ 

εθθιεζηαζκνχ δειαδή ην λα δνμάζνπλ ην Θεφ. Απφ ηελ άιιε, ην παηδί κε ζηγνπξηά 

ιέεη φηη ζηελ εθθιεζία ζα δνχλε ην Θεφ. Απφ απηφ ην  δηάινγν ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 

παηδί έρεη απνθηήζεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ έλα έληνλν ζπλαίζζεκα 

ζξεζθεπηηθφηεηαο. Ζ κεηέξα κε ηε ζεηξά ηεο ιέεη ζην παηδί λα θάλεη γξήγνξα γηα λα 

θηάζνπλ έγθαηξα ζηελ εθθιεζία: «μηηέρα: Πήγαηλε λα ληπζείο γηα λα κελ 

αξγήζνπκε.»        Ζ κεηέξα κε ηε ζεηξά ηεο ιέεη ζην παηδί λα θάλεη γξήγνξα γηα λα 

θηάζνπλ έγθαηξα ζηελ εθθιεζία.  Γεληθά, ν εθθιεζηαζκφο είλαη κηα κάιινλ 

επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηα παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο φπνπ ςέιλνπλ φια καδί. Ζ 

εθθιεζία αθελφο κελ θαιχπηεη θάπνηεο απφ ηηο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, 

αθεηέξνπ δε επηβάιεη θαη έλα θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ εζσηεξηθεχεηαη απφ ηα 

παηδηά ηεο ηζηνξίαο.  Παξά ηνλ ακθηιεγφκελν ξφιν ησλ δηαθφξσλ εθθιεζηψλ ζηε 

Μαδαγαζθάξε, θαίλεηαη πσο ε ζξεζθεπηηθφηεηα θαηέρεη κία ζεκαληηθή ζέζε ζηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ παηδηψλ εηδηθφηεξα.  

 

 

 

 

ix. σκπεράζκαηα  

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, κέζα απφ ην tantara θαίλεηαη ην πψο ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ξφινπο, ηνπο επεμεξγάδνληαη, δηαδξακαηίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

θφζκν κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

δνθηκάδνπλ πξάμεηο θαη ζπλέπεηεο. ια απηά πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ ην πξίζκα 

ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα εληφο 
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θαη εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο. Μέζα απφ ηε δεκφζηα εθθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο 

κνλνιφγνπ/δηαιφγνπ, ηα παηδηά αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ηε ζέζε ησλ παηδηψλ κέζα ζε απηφ ζην ζθεληθφ πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ε θάζε βησκαηηθή ηζηνξία. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο 

επηζεκάλακε ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη θαηαγξαθεί ε θηγνχξα ηεο 

κεηέξαο/κεηξηάο σο ην ξπζκηζηή ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ςπρνινγηθήο ππφζηαζεο 

θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, σο ν εθθξαζηήο ελφο άηεγθηνπ ππεξεγψ. Σαπηφρξνλα 

φκσο δηαπηζηψζακε πνιιέο θνξέο φηη ην tantara θαζίζηαηαη κηα αζθαιήο ζπλζήθε γηα 

πεηξακαηηζκφ κε ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ νθείιεη λα βηψλεηαη ε παηδηθφηεηα 

ζηε Μαδαγαζθάξε. Γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηη ην παηρλίδη δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζηνλ 

εξεπλεηή έλα παλφξακα ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ βίνπ ησλ παηδηψλ ηεο Μαδαγαζθάξεο 

θαη κάιηζηα ζε έλα πνιχ κεγάιν θάζκα ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο πνξείαο.  

 

 

 

 

x. Περηορηζκοί 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε θαη θάπνηνπο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απνηέιεζε ην δείγκα καο. Πνιχ πεξηνξηζκέλεο επίζεο ήηαλ θαη 

νη πιεξνθνξίεο πνπ θξνληίζακε λα αληιήζνπκε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ην θαζέλα κεγαιψλεη. Αθφκε, ζε επίπεδν αλάιπζεο, δελ 

εθκεηαιιεπηήθακε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ καο, φπσο γηα παξάδεηγκα δελ θάλακε 

αλάιπζε ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ ησλ βηληενζθνπεκέλσλ απνζπαζκάησλ, αιιά 

παξακείλακε ζην ιεθηηθνπνηεκέλν πιηθφ. Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ απνηέιεζαλ ην 

δείγκα καο, πξνέξρνληαλ κελ απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέ πεξηνρέο, αιιά έπαηδαλ 

πάληα ζην πιαίζην ησλ θαηαζθελψζεσλ ηεο Οξζφδνμεο Ηεξαπνζηνιήο, γεγνλφο πνπ 

ίζσο πεξηφξηδε ην ξεπεξηφξην ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σέινο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ καο δε ζηεξηρζήθακε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γλσζηέο ςπρνινγηθέο 

ζεσξίεο. Ζ επηινγή φκσο απηή έγηλε ζπλεηδεηά, θαζψο ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο κεζνδνινγίαο ήηαλ λα πεξηγξάςεη θαη‟ αξράο ηα φζα 

απηά ηα παηδηά δηαπξαγκαηεχνληαη ζην tantara. Καη απηφ γηαηί θξνλνχκε πσο ε 

απφπεηξα εθαξκνγήο κηαο ζεηξάο απφ κνληέια ζθέςεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 
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δπηηθφ πνιηηηζκφ, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο γηα έλα ηφζν αλνίθεην ζε καο 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Η 

 

 

 

Πίλαθαο 1 – 1
ν
 tantara 

 

 

 

 

 

 

 

Ρεπζηφηεηα ζηελ 

νηθνγελεηαθή 

δνκή 

Αίηεκα αγάπεο 

θαη ζηνξγήο απφ 

ην αγφξη 

Δπθνιία ηνπ λα 

βξεζεί έλα παηδί 

εθηφο νηθνγέλεηαο 

θαη πεξηπηψζεηο 

„παηδηψλ ηνπ 

δξφκνπ‟ 

 

 

 

Μεηξηαξρηθή ε 

νξγάλσζε ηεο 

νηθνγέλεηαο 
Αλάγθε γηα 

επηηέιεζε ηνπ 

αλδξηθνχ ξφινπ 

γηα εξγαζία  
Ακθηζπκία 

κεηέξαο γηα ηελ 

απνρψξεζε ή κε 

ηνπ παηέξα πξνο 

αλαδήηεζε 

εξγαζίαο 
Αλάζεζε ζηνλ 

άλδξα θαη 

απνδνρή εθείλνπ 

ελφο „γπλαηθείνπ‟ 

θαζήθνληνο,  ηνπ 

1o ηε Μαδέλγθα 

 

(Έλα αγόξη κηιάεη κάιινλ κε ηνλ 

παηέξα ηνπ) 

Αγόρη: Καιχηεξα λα θχγσ αθνχ 

δε κ‟ αγαπάηε, λα κε κείλσ καδί 

ζαο. (Φεύγεη, γη’απηό απνκαθξύλεη 

ηελ πέηξα θαη ηηο ηαρηνπνηεί γηα λα 

ζπλερίζεη. Μία γπλαίθα κηιά ζηνλ 

άληξα ηεο:) 

 

 

Γσλαίθα: Πεγαίλεηε ηψξα θχξηε, 

κελ θαζπζηεξείηε εδψ. Πεγαίλεηε 

ζηε δνπιεηά. Ή θαιχηεξα, ειάηε 

θχξηε λα καγεηξέςεηε ην θαγεηφ, 

αιιά κε βηάδεζηε λα πάηε ζηε 

δνπιεηά.  

Απηφ ην tantara πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
έλα θνξίηζη πνπ είρε θέξεη καδί κε έλαλ 

κεγαιχηεξν αδεξθφ ζην νξθαλνηξνθείν 

ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. Σηο πξψηεο δχν 
κέξεο έθιαηγε αζηακάηεηα. Γεληθφηεξα, 

ην θιάκα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν ζηα 

παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο. 
     Σν θνξίηζη έρεη ήδε ζρεκαηίζεη ζην 

πάησκα έλα είδνο „γεσγξαθίαο ηνπ 

ρψξνπ‟ πνπ ζπκίδεη ηκήκα απφ ηζηφ 
αξάρλεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζπίηη ζην 

νπνίν εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία. 

 
 

Μάιινλ σο ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο 

ηζηνξίαο (πξηλ αξρίζεη ε 
βηληενζθφπεζε) έλα αγφξη απνθαζίδεη 

θαη αλαθνηλψλεη ζηνπο δηθνχο ηνπ φηη 

ζθνπεχεη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη, 
ιφγσ ηεο έιιεηςεο αγάπεο απφ 

εθείλνπο.  

   Δληχπσζε πξνθαιεί ην πφζν εχθνια 
ην θνξίηζη δείρλεη φηη κπνξεί έλα παηδί 

λα απνρσξήζεη απφ ηελ νηθνγέλεηα αλ 

δε ληψζεη επηζπκεηφ. Απηφ ίζσο 
ζπλδέεηαη κε ην δηαδεδνκέλν θαηλφκελν 

ησλ «παηδηψλ ηνπ δξφκνπ» πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ Αθξηθή, σο 
απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιψλ „γάκσλ‟.   

 

     Σν γεγνλφο φηη θάζε πέηξα 
αληηπξνζσπεχεη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε πέηξα-αγφξη 
απνκαθξχλεηαη απφ ην θνξίηζη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηβεβαηψλεηαη ε 

απνρψξεζε κε έλαλ νπηηθνπνηεκέλν, 
πιηθφ ηξφπν. Ζ πέηξα απηή ζα 

ηνπνζεηεζεί παξάκεξα θαη δε ζα 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί, αθνχ ην αγφξη δε 
ζα μαλαεκθαληζηεί. 

 

Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην 
δηάινγν αλάκεζα ζην αληξφγπλν, 

αξθεηά „κεηξηαξρηθφ‟ αθνχ θαίλεηαη 

πσο ε γπλαίθα απνθαζίδεη γηα ην πψο 
ζα ρεηξηζηεί ην ρξφλν ηνπ ν άληξαο. Σνπ 

δίλεη αξρηθά ηελ εληνιή λα πάεη λα 
δνπιέςεη (γεγνλφο πνπ ίζσο δειψλεη 

ηελ αγσλία γηα εθπιήξσζε ηνπ 

ζηεξενηππηθνχ ξφινπ ηνπ άλδξα σο 
απηφο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην 

δεηλ.) Ακέζσο φκσο αλαζεσξεί θαη δίλεη 

κηα αληηθαηηθή νδεγία: ηνπ ιέεη λα κελ 
βηαζηεί λα πάεη λα εξγαζηεί , αιιά αληί 

γηα απηφ λα καγεηξέςεη. Μαο θάλεη 
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λα καγεηξέςεη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρέζεηο εμνπζίαο 

θαη ηεξαξρίαο 

αλάκεζα ζηα 

εηεξνζαιή 

αδέξθηα. 

Οη νηθηαθέο 

εξγαζία θαη δε ην 

καγείξεκα σο ην 

δηαθχβεπκα ηεο 

αλαδήηεζεο 

ηζφηηκνπ ξφινπ 

ζηελ νηθνγέλεηα.  

Ζ κεηέξα 

απνθαζίδεη γηα ην 

ζηάηνπο ηεο ζεηήο 

θφξεο, δειαδή 

απηφ ηεο 

ππεξέηξηαο. 

 

Άξλεζε 

ηνπ„ζεηνχ‟ 

παηδηνχ  λα δερηεί 

ηε ζπκαηνπνίεζή 

ηνπ  

 

 

Ζ „θπζηθή‟ θφξε 

ηεο κεηέξαο 

πξνζπαζεί λα 

ππνβάιεη ζηελ 

άιιε ηελ 

θαησηεξφηεηά  

ηεο  

 

Τπφ 

δηαπξαγκάηεπζε ε 

θαηαλνκή ηεο 

εξγαζίαο εληφο 

ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

 

Άληρας: Ναη, ζα ην θάλσ.  

(Αθήλεη ζηελ άθξε ηηο πέηξεο γηα λα 

ζπλερίζεη κε άιια πξόζσπα. Τα 

βάδεη ζε θύθιν γηα λα μέξεη όηη έρεη 

ηειεηώζεη κε απηνύο ηνπο ξόινπο. 

Ξεθηλνύλ λα ζπλνκηινύλ δύν 

θνξίηζηα, κάιινλ αδεξθέο.) 

 

1ο θορίηζη: Πήγαηλε λα θηηάμεηο 

ην θαγεηφ. Μελ θάζεζαη! 

2ο θορίηζη: Μήπσο είκαη 

ππεξέηξηά ζαο γηα λα πάσ λα 

θηηάμσ ην θαγεηφ; (Πην 

ζπκσκέλα:)Δίκαη ππεξέηξηα γηα λα 

θηηάρλσ θαγεηφ; 

1ο θορίηζη: Γελ μέξεηο φηη είπε ε 

κάλα φηη είζαη ππεξέηξηά καο εδψ; 

Απηή είλαη ε δνπιεηά ζνπ.  

2ο θορίηζη: Δγψ δε ζπκθσλψ κε 

απηφ γηαηί δε κέλσ κφλε κνπ εδψ.  

1ο θορίηζη; Γελ μέξεηο φηη είζαη 

ππεξέηξηα εδψ;  

2ο θορίηζη: Να πξνζέρεηο! Γε κνπ 

αξέζεη θαζφινπ απηφ πνπ θάλεηε. 

Μφλν εγψ είκαη γηα λα δνπιεχσ; 

εληχπσζε ην πψο είλαη επηηξεπηφ ζην 

θαληαζηαθνχ ηνπ θνξηηζηνχ ην λα 

αλαιάβεη ν άληξαο έλα ζηεξενηππηθά 

γπλαηθείν ξφιν.  

 
Ο άληξαο δέρεηαη ην „γπλαηθείν‟ ξφιν 

αληί ηνπ „αλδξηθνχ‟ ρσξίο λα ην 

ζπδεηήζεη πεξεηαίξσ. 
 

 

Καη πάιη βιέπνπκε φηη νη πέηξεο 
εθπξνζσπνχλ πξφζσπα, αθνχ θαη απηέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπνζεηνχληαη ζηελ 

άθξε, θαη κάιηζηα ζρεκαηίδνληαο ζηγά 
ζηγά έλαλ ηέιεην θχθιν καδί κε ηηο 

πέηξεο πνπ είραλ πξσηαγσληζηήζεη πξηλ 

αξρίζνπκε ηε βηληενζθφπεζε. Οη 
θαηλνχξηεο πέηξεο πνπ αξρίδεη λα ρηππά 

ζεκαηνδνηνχλ ηα δχν λέα πξφζσπα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δε κηιά φηαλ 
δε ρηππά ηηο πέηξεο κεηαμχ ηνπο –ζαλ 

απηά ηα δχν (ρηχπεκα θαη νκηιία) λα 

είλαη αδηαρψξηζηα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο 
ρξφλν αθηεξψλεη ζε απηφ ην ζεκείν γηα 

λα ηαρηνπνηήζεη ηηο πέηξεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα δεμηά 
ηεο, ζε ηνμνεηδή κνξθή.  

 

πσο πξηλ ε κεηέξα έδσζε εληνιή ζηνλ 
παηέξα λα θηηάμεη θαγεηφ, έηζη θαη ε 

κία αδεξθή ιέεη ζε πξνζηαθηηθφ ηφλν 

ζηελ άιιε αδεξθή λα θηηάμεη θαγεηφ. 
Αλαδεηθλχεηαη ν θεληξηθφο ξφινο πνπ 

έρεη ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, 

πξάγκα πνπ κνηάδεη ινγηθφ αθνχ 
πξφθεηηαη γηα θαη‟ εμνρήλ 

ππνζηηηζκέλεο θνηλφηεηεο.  

    Σν γεγνλφο φηη ε 1ε αδεξθή δίλεη 
εληνιή πξνζπαζψληαο λα αζθήζεη 

εμνπζία ζηελ άιιε αδεξθή, 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζπκσκέλε 
αληίδξαζε ηεο δεχηεξεο. Δκθαηηθά 

επαλαιακβάλεη ην ξεηνξηθφ εξψηεκα 

αλ είλαη ππεξέηξηα, αξλνχκελε 
πξνθαλψο λα ππνηαρηεί ζηελ εμνπζία 

ηεο πξψηεο. Δδψ νη νηθηαθέο δνπιεηέο 

ηαπηίδνληαη κε ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο, 
ελψ ζα κπνξνχζε λα αθνξά απιά ηα 

ζπλήζε θαζήθνληα ησλ λεαξψλ 

θνξηηζηψλ. 
 

 Ζ 1ε αδεξθή (φρη ειηθηαθά πξψηε) 
επηθαιείηαη ηε κεηέξα γηα λα 

επηβεβαηψζεη ην ξφιν πνπ αξλείηαη ε 

δεχηεξε. Μνηάδεη ζα λα έπξεπε λα μέξεη 
ην ξφιν πνπ έρεη πξναπνθαζίζεη ε 

(πξνθαλψο) θπζηθή κεηέξα ηνπ πξψηνπ 

θνξηηζηνχ γηα ην δεχηεξν παηδί πνπ δελ 
είλαη δηθφ ηεο αιιά ηνπ άλδξα ηεο, 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  

Σν δεχηεξν θνξίηζη εμαθνινπζεί λα 
αξλείηαη λα  απνδερηεί απηφ ην 

ππνηαθηηθφ ξφιν πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

γεγνλφο φηη δελ είλαη θπζηθφ παηδί θαη 
ησλ δχν γνληψλ. 

      Ζ πξψηε επηκέλεη λα ηε ξσηά γηα ην 

αλ γλσξίδεη ηελ (θνηλσληθή θαη 
ηεξαξρηθή) ηεο ζέζε κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, πνπ ηε ζέιεη λα ππεξεηεί 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο. 
 

 

 
Με ζπλέπεηα θαη ζζέλνο ην 2ν θνξίηζη 

εθδειψλεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζε φιε 
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Αηηηνιφγεζε ηεο 

θαησηεξφηεηαο 

ηεο 2
εο

 κε 

θξηηήξηα 

αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη 

έιιεηςεο 

ζεβαζκνχ ζηνπο 

γνλείο 

 

 

 

Αληηζηξνθή ηνπ 

επηρεηξήκαηνο κε 

ηε κε ηήξεζε ησλ 

εζηκηθψλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο απφ 

ηε 1
ε
 

Απζηεξφο έιεγρνο 

απφ ηνπο γνλείο 

γηα ην πνηνο 

επηζθέπηεηαη ηελ 

νηθεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εεηήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο σο 

πξνο ην ζεβαζκφ 

ησλ πιηθψλ 

αγαζψλ θαη ηελ 

έμσζελ θαιή 

καξηπξία πξνο 

ηνπο 

θηινμελνχκελνπο.  

 

 

Ίζσο 

ιαλζάλνπζα 

επηζεηηθφηεηα 

ην ζπάζηκν 

ησλ πνηεξηψλ  

Εεηήκαηα ηνπ 

αλήθεηλ 

 

 

 

 

Ζ παξνπζία 

ηεο κεηέξαο, 

Αιιά εζείο δε δνπιεχεηε θαζφινπ.  

1ο θορίηζη: Δπεηδή δελ είζαη 

θξφληκε γη‟ απηφ θαιχηεξα λα 

δνπιεχεηο. Δπίζεο, δελ αθνχο ηνλ 

κπακπά θαη ηε κακά κνπ. Γελ 

είζαη θξφληκε, θξφληκε 

(εκθαηηθά). 

2ο θορίηζη: Δγψ δελ είκαη άηαθηε. 

Δζχ είζαη άηαθηε, γηαηί είπεο ζε 

αλζξψπνπο λα κπνχλε ζην ζπίηη 

θαη έρεηο πνιχ ζάξξνο. Γελ είζαη 

θαζφινπ επγεληθή. (Δλλνεί όηη δελ 

έρεη ζεβαζκό γηα ην ζπίηη, θαζώο 

έλα παηδί δελ κπνξεί λα θαιέζεη 

θάπνηνπο θίινπο κέζα ζην ζπίηη αλ 

δελ έρεη ξσηήζεη ηνπο γνλείο ) 

1ο θορίηζη: Δγψ δελ είκαη γηα 

ζέλα επγεληθή ή εζχ δελ είζαη 

επγεληθή; Γηαηί φηαλ έρνπκε 

μέλνπο, ζπαο ζπλέρεηα ηα πνηήξηα 

εδψ ζην ζπίηη. Καη ζε βιέπνπλ νη 

άλζξσπνη.  Δ;, γηαηί ηα ζπαο; Γελ 

ηα αγνξάζακε;  

2ο θορίηζη: Αο ζπάζνπλ. Γελ έρεη 

ζεκαζία.  

απηή ηελ πξνζπάζεηα λα ην 

εμνπζηάζνπλ θαη λα ην κεηαρεηξηζηνχλ 

σο θαηψηεξν νλ. Θέηεη ην ινγηθφ 

εξψηεκα, γηαηί λα εξγάδεηαη κφλν 

εθείλε θαη νη άιινη λα θάζνληαη. 
Βιέπνπκε λα επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο (εληφο ηνπ ζπηηηνχ απηή ηε 

θνξά) θαη ηνπο κε ζαθείο θαλφλεο γηα 
ην πνηνο θάλεη ηη. 

 

 
 

Σν 1ν θνξίηζη πξνζπαζεί ηψξα λα 

αηηηνινγήζεη ην φηη ε 2ε πξέπεη λα 
δνπιεχεη κε θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο. 

Τπνβηβάδεηαη ζην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο 

ιφγσ ηνπ φηη δε δείρλεη ηνλ 
απαηηνχκελν ζεβαζκφ πξνο ηνλ θνηλφ 

παηέξα θαη ηε ζεηή κεηέξα. Γηα ιφγνπο 

έκθαζεο επαλαιακβάλεη ηξεηο θνξέο ην 
φηη δελ είλαη θξφληκε, γη‟ απηφ ζα 

πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε ην λα ηνπο 

ππεξεηεί.  
 

 

 
 

 

Σν 2ν θνξίηζη ππεξαζπίδεηαη θαη πάιη 
ηνλ εαπηφ ηνπ αληηζηξέθνληαο κάιηζηα 

ηελ θαηεγνξία ηεο „κε θξφληκεο‟ ζηελ 

1ε αδεξθή. Σεθκεξηψλεη απηή ηελ 
θαηεγφξηα κέζα απφ ην γεγνλφο φηη ε 1ε 

θάιεζε λα κπνπλ θαη λα επηζθεθηνχλ ην 

ζπίηη θάπνηνη (ζπλνκήιηθνη ή φρη)  
ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πάξεη ηελ άδεηα 

ησλ γνληψλ. 

        Άξα, ε αμία ηεο ππαθνήο θαη ηνπ 
ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο είλαη 

εκπεδσκέλε θαη απφ ηα δχν παηδηά θαη 

γίλεηαη ην δηαθχβεπκα γηα ην θαηά πφζν 
κπνξεί ή φρη λα είλαη ηζφηηκν αλάκεζα 

ζηα άιια αδέξθηα ή φρη. Δπίζεο, κέζα 

ζηε θαηλνκεληθή ξεπζηφηεηα ησλ 
νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ δηαβιέπνπκε 

θαλφλεο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο ην φηη δελ κπνξεί θάπνην παηδί λα 
θαιέζεη θίινπο ζην ζπίηη ρσξίο ηελ 

άδεηα ησλ γνληψλ. (ην ζεκείν απηφ λα 

αλαθέξνπκε φηη νη Μαδαγαζθαξηαλνί 
ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο σο αθηιφμελνη, αθνχ 
ζπάληα πξνζθαινχλ κέζα ζην ζπίηη 

θάπνηνλ θαη φηαλ ην θάλνπλ δε 

ζπλεζίδνπλ λα θεξλνχλ θάηη.) 
       Σν πξψην θνξίηζη δελ απαληά ζηηο 

θαηεγφξηεο απηέο (ίζσο ιφγσ ηεο 

ζηγνπξηάο πνπ ηεο δίλεη ε ζέζε 
εμνπζίαο) αιιά ην ζέκα ηεο πξέπνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο ζπλερίδεηαη θαη κάιηζηα 

σο πξνο ηνπο θηινμελνχκελνπο. 
Καηεγνξεί ηψξα φηη ην 2ν θνξίηζη ζπάεη 

ηα πνηήξηα, άξα δε ζέβεηαη ηελ 

νηθνγελεηαθή πεξηνπζία πνπ κνηάδεη λα 
νηθεηνπνηείηαη θαη λα ππεξαζπίδεηαη ε 

ίδηα. Δπίζεο βάδεη ην ζέκα φηη απηή ε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ιακβάλεη 
ρψξα κπξνζηά ζε ηξίηνπο, 

επηβαξχλνληαο πξνθαλψο έηζη ηε ζέζε 

ηεο.  
 

 

 
 

Σν 2ν θνξίηζη δελ αξλείηαη απηή ηε 
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σο ηειηθφο 

ξπζκηζηήο ηεο 

ηεξαξρηθήο 

ηνπνζέηεζεο.  

 

 

Νέα 

πξνζπάζεηα 

δηεθδίθεζεο 

κηα ηζφηηκεο 

κεηαρείξηζεο 

θαη γηα ην 2
ν
 

παηδί 

 

Σν ζέκα ηνπ 

ζεβαζκνχ, 

αιιά θαη κηαο 

επηηξεπηηθήο 

νηθεηφηεηαο 

πξνο ηνπο 

γνλείο.  

 

 

Ζ παξνπζία 

ηνπ 2
νπ

 

θνξηηζηνχ σο 

επηζπκία ηνπ 

παηέξα, νπφηε 

απηνκάησο 

ράλεη ην 

δηθαίσκα ζε 

κηα πην ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε.  

(Έξρεηαη ε κεηέξα)  

Μεηέρα: Γηαηί ηζαθψλεζηε;  

(Γελ ηεο δίλνπλ ζεκαζία θαη 

ζπλερίδνπλ ηε ζπδήηεζε) 

 

2ο θορίηζη: Δγψ γηα ζέλα ζπάσ 

πνηήξηα; 

1ο θορίηζη: Ναη θάζε θνξά πνπ 

έρνπκε μέλνπο ζην ζπίηη, εζχ ζπαο 

ηα πνηήξηα. 

2ο θορίηζη: Ααάαα! (Αξλεηηθφ) 

Απηφ ηειείσζε. Με κηιάο μαλά 

γηαηί δε κνπ αξέζνπλ απηά πνπ 

θάλεηο, γηαηί βγάδεηο γιψζζα 

κπξνζηά ζηε κακά.  

1ο θορίηζη: Πξφζερε! Δγψ δελ 

είκαη ζαλ κπακπάο θαη κακά ζνπ 

γηα λα κνπ αληηκηιάο.  

2ο θορίηζη: Μακά, κπακπά, κφλε 

κνπ εγψ ζα θάλσ ηηο δνπιεηέο ζην 

ζπίηη; 

Μεηέρα: Δγψ ζνπ είπα λα έξζεηο 

εδψ; Ο παηέξαο ζνπ ην δήηεζε. 

θνξά ηηο θαηεγφξηεο, δείρλνληαο 

αδηαθνξία γηα ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ 

ζπηηηνχ, σζάλ λα γλσξίδεη φηη δελ ηελ 

αθνξνχλ, αθνχ ίζσο δελ έρεη δηθαίσκα 

ζε απηή.  
 

 

ην ζεκείν απηφ κπαίλεη θαη κία ηξίηε  
πέηξα, ηελ νπνία φκσο δελ ηελ παίξλεη 

απφ ηνλ ηαρηνπνηεκέλν θχθιν, αιιά 

απφ ηηο πέηξεο πνπ δελ έρεη 
ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε, παξφιν πνπ ε 

κεηέξα έρεη πξσηαγσληζηήζεη ιίγν πξηλ.  

 
Ζ κεηέξα ξσηά γηαηί ηζαθψλνληαη αιιά 

ηα παηδηά θαίλεηαη λα ηελ αγλννχλ.           

ε απηή ηε θάζε, έρνπκε ζην επίθεληξν 
ηξεηο πέηξεο, αιιά θαη πάιη νη δηάινγνη 

είλαη δπαδηθνί, αθνχ κφλν κία πέηξα 

ρηππά ζηηο άιιεο θαη δίλεη ην ξπζκφ.  
Με παξνχζα ηψξα ηε κεηέξα σο 

κάξηπξα, ην 2ν θνξίηζη πνπ θαίλεηαη λα 

έρεη νηθεηνπνηεζεί ην ξφιν ηνπ 
„ζχκαηνο‟, επαλέξρεηαη ζηελ θαηεγνξία 

πνπ ηεο είρε απεπζχλεη ε 1ε –φηη ζπάεη 

ηα πνηήξηα- παξφιν πνπ ιίγν πξηλ 
εκθαληζηεί ε κεηέξα είρε δειψζεη 

αδηαθνξία. 

     Σν 1ν θνξίηζη επαλαιακβάλεη ηελ 
θαηεγνξία ζπλδένληαο θαη πάιη ηελ 

„αλάξκνζηε‟ ζπκπεξηθνξά κε ηελ 

παξνπζία „μέλσλ‟.  
 

 

 
 

Σν 2ν θνξίηζη –παξφιν πνπ απηφ 

επαλέθεξε ηε ζπδήηεζε– (πξνθαλψο 
ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο κεηέξαο, φπσο 

ζα πεη θαη ε ίδηα,) απνθαζίδεη λα 

δηαθφςεη ηε ζπδήηεζε θαη βάδνληαο 
„πάγν‟ ζηελ αδεξθή πνπ ηελ θαηεγνξεί 

ζπλερψο. Σψξα έρεη επηπιένλ 

επηρείξεκα φηη ε 1ε απζαδηάδεη κπξνζηά 
ζηε κεηέξα.  

 

    ε απηή ηελ απνιπηφηεηα ηεο 2εο, ε 
πξψηα αληαπαληά ιέγνληαο φηη δελ 

κπνξεί λα αλερηεί νπνηαδήπνηε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηαηί δελ είλαη 
„κπακπάο ή κακά‟, ππνλνψληαο ίζσο 

φηη νη θπζηθνί γνλείο έρνπλ άιια 
πεξηζψξηα αλνρήο κηα αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο απ‟ φηη κηα εηεξνζαιήο 

αδεξθή.  Απφ ηελ άιιε καο θάλεη 
εληχπσζε απηφ γηαηί θαίλεηαη ν 

ζεβαζκφο λα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν 

πξνο ηελ πξνεγνχκελε γεληά.  
     Σν δεχηεξν θνξίηζη επαλαθέξεη ην 

θεληξηθφ ζέκα ηεο ζπλνκηιίαο, φπνπ 

είλαη ν άδηθνο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο 
θαη ε απαίηεζε πνπ ππάξρεη λα θάλεη 

εθείλε φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. 

(απεπζχλεηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο 
παξφιν πνπ είλαη παξνχζα κφλν ε ζεηή 

κεηέξα.) 

    Ζ κεηέξα φρη κφλν δελ είλαη 
ππνζηεξηθηηθή, αιιά απνπνηείηαη θαη 

ηεο επζχλεο ιέγνληαο φηη ε παξνπζία 

ηεο 2εο θφξεο είλαη απφθαζε ηνπ 
παηέξα. Χο ηέηνηα δελ κπνξεί κάιινλ 

λα αγλνεζεί απφ ηε κεηέξα, αιιά απφ 

ηελ άιιε δε ζα πξέπεη λα ειπίδεη ην 
θνξίηζη λα έρεη κηα ηζφηηκε ζέζε κε ηε 

θπζηθή θφξε ηεο κεηέξαο, ζε απηφ ην 
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κάιινλ κεηξηαξρηθφ πεξηβάιινλ.  

 

 

 

 

Πίλαθαο 2 - 2
ν
 tantara 

 

 

Παξέκβαζε 

γνλέσλ ζηελ 

επηινγή ησλ 

θίισλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. 

Καηεγνξηνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ ζε 

„θαιά‟ θαη „θαθά‟ 

ίζσο κε θξηηήξην 

αλ είλαη δηθά ηνπο 

ή φρη. 

Απμεκέλε 

ελζπλαίζζεζε 

ελφο παηδηνχ πξνο 

ην άιιν.  

Γηαηζζεηηθή  

επίγλσζε ηεο 

ζέζεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ ζην 

ζχζηεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

Τπεξάζπηζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ 

παηδηνχ πνπ 

ςπρνγξαθείηαη 

σο αλεπηζχκεην.  

Έκκεζε ε κνκθή 

πξνο ην 

κεγαιχηεξν 

πξφζσπν 

(κεηέξα) ην απφ 

ην θαληαζηηθφ 2
ν
 

παηδί ηεο 

ηζηνξίαο, φζν θαη 

απφ ην ίδην ην 

παηδί πνπ παίδεη. 

2
Ο

 tantara: Μάλα ζσκβοσιεύεη παηδί 

 

 

 

 

Μάλα: Αλ θάλεηο παξέα κε παηδηά 

πνπ δελ είλαη θαιά, ζα δεηο ηη ζα 

ζνπ θάλσ. Έηζη φπσο ζνπ είπα 

ηψξα θάλε!!  

1
ν
 παηδί: Καη πνηνο ζα θάλεη 

παξέα καδί ηνπ; 

2
ν
 παηδί: Πάκε λα παίμνπκε; 

(δηζηάδεη) Μήπσο ζνπ είπε θάηη ε 

κάλα ζνπ;  

1
ν
 παηδί: Ναη, κνπ είπε ε κάλα 

κνπ λα κελ θάλσ παξέα καδί ζνπ 

γηαηί δελ είζαη θαιφ παηδί.  

2
ν
 παηδί: Δγψ δελ είκαη θαθφ, 

αιιά θαθηά είλαη απηή ε θπξία. 

Πήγαηλε ηψξα λα ηα πεηο ζηε 

κάλα ζνπ απηά πνπ ιέσ. 

 

Σν θνξίηζη πνπ παίδεη εδψ ζε 
απηφ ην κηθξφ απφζπαζκα πνπ 

βηληενζθνπήζακε, βάδεη κία 

κεηέξα λα ππνδεηθλχεη απζηεξά 
ζην παηδί λα κελ θάλεη παξέα κε 

παηδηά πνπ δελ εγθξίλεη εθείλε. 

Απφ ηελ ππφινηπε αθήγεζε, πνπ 
φκσο δε δηαθξίλεηαη θαζαξά 

ψζηε λα ηε βηληενζθνπήζνπκε 

θαη λα ηελ 
απνκαγλεηνθσλήζνπκε, θαίλεηαη 

πσο ην „θαθφ‟ παηδί είλαη παηδί 

ηνπ παηέξα ηεο νηθνγέλεηαο απφ 
δηαθνξεηηθή κεηέξα. Πνιχ ζπρλά 

ζηε Μαδαγαζθάξε ζπλαληνχκε 

απηή ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο 
φπνπ παηδηάαπφ δηαθνξεηηθνχο 

γνλείο δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε. ε ηδηαίηεξα δπζκελή 
ζέζε βξίζθνληαη ηα παηδηά πνπ δε 

δνπλ κε ηε θπζηθή ηνπο κεηέξα.  

        Σν παηδί ηεο κεηέξαο απηήο 
πνπ ην απεηιεί κε κηα αφξηζηε 

ηηκσξία αλ θάλεη παξέα κε ην 

άιιν παηδί, δείρλεη κηα 
ελζπλαίζζεζε γηα ην „απνπαίδη‟ 

αθνχ δηεξσηάηαη πνηνο ζα θάλεη 

παξέα καδί ηνπ.      
      Σν εχινγν απηφ εξψηεκα 

κέλεη αλαπάληεην απφ ηε κεηέξα 

θαη ακέζσο εκθαλίδεηαη ην 
„θαθφ‟ παηδί πνπ „αλππνςίαζην‟ 

ζηελ αξρή πξνηείλεη ζην πξψην 

λα παίμνπλ, ελψ ακέζσο 
„δηαηζζάλεηαη‟ φηη θάηη δελ 

πεγαίλεη θαιά θαη ην ξσηά αλ 

πήξε θάπνηα νδνγεία απφ ηε 
κεηέξα ηνπ λα κελ παίδεη καδί 

ηνπ.  

      Μαο θάλεη  εληχπσζε ε 
δξακαηνπξγηθή δεηλφηεηα ηνπ 

θνξηηζηνχ πνπ παίδεη. Δλψ ε ίδηα 

είλαη ν παληνγλψζηεο αθεγεηήο, 
βάδεη ην δεχηεξν παηδί λα κε 

γλσξίδεη ην δηάινγν  πνπ κφιηο 

πξνεγήζεθε, αιιά γλσξίδνληαο 

ελδερνκέλσο ηε δπζκελή ηνπ 

ζέζε ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο, 

„ππνςηάδεηαη‟ φηη εθείλε 
απαγφξεπζε ζην παηδί ηεο λα 

θάλεη παξέα καδί ηνπ. Σν 
ζθελνζεηηθφ απηφ ηέρλαζκα καο 

δείρλεη  κηα επαηζζεζία ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ςπρνινγηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ „αλεπηζχκεηνπ‟ 

παηδηνχ.  

         Σν 1ν παηδί δε δηαςεχδεη ηηο 
ππνςίεο ηνπ 2νπ θαη κεηαθέξεη 

επαθξηβψο ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

κεηέξαο ηνπ.  
Σν 2ν παηδί ππεξαζπίδνληαο ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη κε ζάξξνο 
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 αληηζηξέθεη ηηο θαηεγνξίεο γηα 

„θαθία‟ ζηε ίδηα ηε κεηέξα. 

Μάιηζηα ππνδεηθλχεη ζην 1ν 

παηδί λα πάεη θαη λα κεηαθέξεη 

απηήλ ηνπ ηελ άπνςε ζηελ ίδηα.  
         Γε γλσξίδνπκε 

πεξηζζφηεξα γηα ην παηδί πνπ 

αθεγείηαη απηφ ην tantara, αιιά 
γεληθφηεξα ζηε Μαδαγαζάξε ν 

θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο είλαη πνιχ 
απζηεξφο. Σν tantara φκσο εδψ 

πξνζθέξεη ην αζθαιέο πιαίζην 

λα εθθξαζηεί κηα –θαηά η‟ άιια 
– απαγνξεπκέλε αξλεηηθή άπνςε 

γηα θάπνηνλ κεγαιχηεξν. Αιιά 

θαη ζε απηήλ αθφκε ηελ 
πεξίπησζε, ην 2ν παηδί δελ 

πεγαίλεη ην ίδην λα „επηηεζεί‟ ζηε 

κεηέξα πνπ ην θαηεγνξεί, αιιά 
ζηέιλεη ην πξψην λα ηεο πεη ηελ 

άπνςή ηνπ.       

 

 

Πίλαθαο 3 – 3
ν
 tantara 

 

Ζ εχζξαπζηε 

νηθνγελεηαθή δνκή 

θαζηζηά επάισηα 

ηα παηδηά πνπ 

ζπκβηψλνπλ κε ηε 

κε θπζηθή ηνπο 

κεηέξα. 

 

Δθδίσμε ή 

εζεινχζηα 

αλαρψξεζε ησλ 

παηδηψλ απφ ην 

ζπίηη ιφγσ ηεο 

ερζξηθφηεηαο ηεο 

κεηξηάο.  

 

 Σν νξθαλνηξνθείν 

σο δηέμνδνο γηα ηα 

κηθξά νξθαλά 

παηδηά, αιιά θαη ηα 

κεγαιχηεξα  πνπ 

ληψζνπλ 

αλεπηζχκεηα. 

 

Δλζπλαίζζεζε γηα 

ηα κηθξφηεξα 

απξνζηάηεπηα 

αδέξθηα. 

 

Μεγάιν πνζνζηφ 

νξθαλψλ παηδηψλ 

 

 

 

 

 

 

Ιζηορία γηα ορθαλά παηδηά 

 

1
ν
 παηδί: Λνηπφλ ηψξα ζα ζηείινπκε 

ηα κσξά ζην νξθαλνηξνθείν.  

2
ν
 παηδί: Αο καο αθνινπζήζνπλ απηά  

ηα κσξά ηα θαεκέλα. 

1
ν
 παηδί: Καεκέλα; Δ, ινηπφλ ζα ζνπ 

πσ! Καιχηεξα λα πάκε φινη καδί ζην 

νξθαλνηξνθείν παξά λα κείλνπκε 

εδψ. Γηαηί είλαη δχζθνιν λα δνχκε 

εδψ. Γε ζέινπλ λα καο θξαηήζνπλ εδψ 

γηαηί είκαζηε νξθαλά.  

2
ν
 παηδί: Ααααάα. (άξλεζε) Δγψ δε 

ζέισ λα πάσ. Θέισ λα κείλσ καδί 

ζαο. Άζε κε λα πάσ ζπίηη κνπ γηαηί 

  Σν απφζπαζκα απηφ ηνπ tantara αθνξά 

ζε κηα νηθνγελεηαθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
ζπλαληάκε αξθεηά ζπρλά ζηε 

Μαδαγαζθάξε.   Δίηε ιφγσ ηεο ραιαξήο 

δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ιφγσ ηεο 
κεγάιεο ζλεζηκφηεηαο πνιιά παηδηά 

θαζίζηαληαη „αλεπηζχκεηα‟ αθνχ 

κεγαιψλνπλ κε ηελ θαηλνχξηα ζχληξνθν 
ηνπ παηέξα ηνπο πνπ δελ είλαη ε 

πξαγκαηηθή ηνπο κεηέξα  

       ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα 

ππάξρνπλ θάπνηα αδέξθηα πνπ έρεη 

πεζάλεη ε κεηέξα ηνπο θαη ε θαηλνχξηα 

γπλαίθα ηνπ ζπηηηνχ ζέιεη λα ηα 
απνκαθξχλεη. Τπνζέηνπκε πσο απηή ε 

ζεκαηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

αγρνγφλα γηα ηα παηδηά, αθνχ γλσξίδνπλ 
πσο αλ ράζνπλ ηε κεηέξα ηνπο, νη 

πξννπηηθέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

δπζνίσλεο.   
   ην δηάινγν πνπ αθνινπζεί, 

δηαθξίλεηαη κηα ακθηζπκία γηα ην αλ 

ζέινπλ λα πάλε ζην νξθαλνηξνθείν ή 
φρη.  

    ηελ αξρή ιέεη ην 1ν παηδί φηη ζα 
ζηείινπλ ηα κσξά ζην νξθαλνηξνθείν. 

Πξνθαλψο ελλννχλ ηα κηθξφηεξα 

αδέξθηα ηεο νηθνγέλεηαο. Έρνπκε 
παξαηεξήζεη έμσ απφ νξθαλνηξνθεία λα 

ππάξρεη ην ιεγφκελν «boite a bebe», 

δειαδή θνπηί γηα κσξά, φπνπ 

ηνπνζεηνχλ ηα κσξά πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπληεξήζνπλ, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

θαηλφκελν „κσξά ζηα ζθνππίδηα‟. 
πάληα εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα ζην 

tantara, αιιά εδψ βιέπνπκε φηη 

εθθξάδνπλ ζπκπφληα πξνο ηα κηθξφηεξα 
νξθαλά.  

      Γε καο είλαη ζαθήο ε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο, αλ είλαη φια αδέξθηα ή απφ 
δχν δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Ίζσο δελ 

είλαη μεθάζαξν ζην ιφγν ηνπ παηδηνχ ή 

ππάξρνπλ αζάθεηεο  ζηε κεηάθξαζε.  
       ίγνπξα πάλησο ην πξψην παηδί 

ζεσξεί θαιχηεξε ηε ιχζε ηνπ λα πάεη 

ζην νξθαλνηξνθείν κε ηα αδέξθηα ηνπ, 
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Φφβνο γηα ην 

νξθαλνηξνθείν, 

πξνηίκεζε γηα ην 

γεηηνληθφ ζπίηη.   

 

 

 

 

 

 

 

Ο θφβνο σο 

θπξίαξρν 

ζπλαίζζεκα ησλ 

νξθαλψλ παηδηψλ ή 

θφβνο γηα νξθάληα. 

 

 

 

Ζ ζξεζθεπηηθή δσή 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ηηκή ηεο κλήκεο ηεο 

λεθξήο κεηέξαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξφσξε αλάιεςε 

ελήιηθσλ ξφισλ 

απφ ηα κεγαιχηεξα 

αδέξθηα πξνο ηα 

κηθξφηεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάζεζε 

αλεμαξηεηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ πνπ 

βηψλνπλ ηελ 

απφξξηςε, αιιά θαη 

εζσηεξηθεπκέλνο 

θνηλσληθφο έιεγρνο 

εθεί ζα πεξηκέλσ ηηο αδεξθέο κνπ. 

κσο ζνπ αθήλσ ηα κσξά. Αααάα 

(θαηαθαηηθφ) Δληάμεη, θεχγσ. Θα 

ζπλαληεζνχκε ηελ άιιε κέξα. Λνηπφλ 

ζα ζνπ πσ: Αλ έξζεη θάπνηνο θαη κε 

ςάμεη, κε κηιήζεηο γηα κέλα. Μελ πεηο 

φηη είκαη εδψ. Φνβάκαη λα πάσ ζην 

νξθαλνηξνθείν. Θέισ λα κείλσ καδί 

ζαο. Έηζη; Μεγάιε αδεξθή, πφηε ζα 

πάκε ζηελ εθθιεζία;  

1
ν
 παηδί: Μεηά ζα πάκε, έηζη; 

2
ν
 παηδί: Πφηε ζα πάκε ινπινχδηα 

ζηνλ ηάθν ηεο κεηέξαο καο πνπ έρεη 

πεζάλεη;  

1
ν
 παηδί: Γελ μέξσ. Αο πάκε εκείο 

ζηελ εθθιεζία.  

2
ν
 παηδί: Έηζη; Πάκε ινηπφλ ζηελ 

εθθιεζία θαη λα πάξνπκε ηα κσξά 

γηαηί είλαη θαεκέλα, άκα δελ ηα 

πάξνπκε.  

1
ν
 παηδί: ηαλ ζα πάκε ζηελ εθθιεζία  

λα πάξνπκε ηα κσξά. 

(Μία απφ ηηο δχν απεπζχλεηαη ζε έλα 

ηξίην πξφζσπν) 

2
ν
 παηδί: Αλ θάπνηνο καο ςάρλεη, πεο 

παξά λα κείλεη ζε έλα ζπίηη πνπ μέξεη φηη 

είλαη αλεπηζχκεην. Θεσξεί πσο αθνχ 

έρνπλ κείλεη νξθαλά απφ κεηέξα, δε 

δηθαηνχληαη λα κείλνπλ ζε απηφ ην ζπίηη. 

Ίζσο πξνηηκά ηελ απξνζσπία ελφο 
ηδξχκαηνο φπνπ φια ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ιίγν πνιχ ζηελ ίδηα κνίξα, 

παξά λα δεη ζε κηα νηθνγέλεηα φπνπ νη 
γνλείο ηζαθψλνληαη κε αθνξκή ηα ζεηά 

(γηα ηε κεηέξα) παηδηά.           

  Σν 2ν παηδί δε ζπκκεξίδεηαη ηελ 
επηζπκία ηνπ άιινπ γηα λα πάεη ζην 

νξθαλνηξνθείν. Αληίζεηα, ζέιεη θαηά 

θάπνην ηξφπν λα θξπθηεί, λα κελ ην 
βξνπλ ψζηε λα κπνξέζεη λα κελ ην 

δηψμνπλ ζην νξθαλνηξνθείν. Δθείλν 

πξνηηκά ηε ζαιπσξή ηνπ ζπηηηνχ, αθφκε 
θαη είλαη αλεπηζχκεην. Ίζσο ελλνεί φηη 

ζα κπνξέζεη λα κείλεη ζε θάπνην 

γεηηνληθφ ζπίηη.  Δπίζεο, παξά ην αξρηθφ 
ζρέδην λα πάλε ηα κσξά ζην 

νξθαλνηξνθείν, ηειηθά απνθαζίδεη λα ηα 

αθήζεη ζην ζπίηη.  ην ιφγν ηνπ παηδηνχ 
θπξηαξρεί ν θφβνο θαη ε αγσλία ηνπ λα 

κελ ην βξνπλ. Ακέζσο κεηά αιιάδεη 

γλψκε θαη πξνηείλεη ζηελ άιιε αδεξθή 
λα πάλε ζηελ εθθιεζία.  

      Απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ δχν θαληαζηηθψλ 
παηδηψλ, ππνζέηνπκε πσο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη 

ηελ ηζηνξία δε ζα έλησζε θαιά. Καη ηα 
δχν ζελάξηα –λα πάεη ζην 

νξθαλνηξνθείν ή λα παξακείλεη θξπθά – 

ηνπ πξνμελνχλ αηζζήκαηα θφβνπ.  
       Παξφιν πνπ ην 1ν παηδί έρεη δειψζεη 

φηη ζα θχγεη, ηψξα ην 2ν  παηδί ην ξσηά 

πφηε ζα πάλε ζηελ εθθιεζία.  
      Σν 2ν παηδί ζπλδέεη ηνλ εθθιεζηαζκφ 

κε ηνλ εληαθηαζκφ θαη ηε κλήκε ηεο 

λεθξήο κεηέξαο, ζηνλ ηάθν ηεο νπνίαο 
ζέινπλ λα πάλε ινπινχδηα γηα λα ηελ 

ηηκήζνπλ. Οη Μαιγθάζηνη ηηκνχλ 

ηδηαηηέξσο ηνπο λεθξνχο ηνπο κε 
κεγαιφπξεπνπο ηάθνπο θαη εθηαθέο θάζε 

θάπνηα ρξφληα παξνπζία κεγάινπ 

πιήζνπο θίισλ θαη ζπγγελψλ.  
      Σν 1ν παηδί, δε ζπκκεξίδεηαη ηελ 

αλάγθε ηνπ δεχηεξνπ γηα ηηκήζεη ηε 

κλήκε ηεο κεηέξαο θαη επηκέλεη λα πάλε 
ζηελ εθθιεζία.  

      Σν 2ν κνηάδεη λα είλαη ηδηαίηεξα 
επαίζζεην, αθνχ πέξα απφ ηελ αλάγθε 

ηνπ λα „επηθνηλσλήζεη‟ κε ηε λεθξή 

κεηέξα, έρεη ηελ έλλνηα ησλ κηθξψλ 
αδεξθψλ γηα ηα νπνία ηξέθεη αηζζήκαηα 

ζπκπάζεηαο θαη ζπκπφληαο. Σα 

κηθξφηεξα νξθαλά βξίζθνληαη πξνθαλψο 
ζηελ ίδηα δπζκελή ζέζε, αιιά επηπιένλ 

δελ έρνπλ δπλαηφηεηεο επηινγψλ, ιφγσ 

ειηθίαο.   
     Ζ κεγάιε αδεξθή ζπκθσλεί λα ηα 

πάξνπλ ζηελ εθθιεζία. πσο θαη ζηελ 

αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο, βιέπνπκε πσο 
απηά ηα δχν αδέξθηα πνπ 

ζπλδηαιέγνληαη, παίξλνπλ θαη ηηο 

απνθάζεηο γηα ηε δσή ησλ κηθξφηεξσλ. 
Γεληθά, ηα παηδηά αλαιακβάλνπλ πνιχ 

λσξίο ξφινπο θαη ππεπζπλφηεηεο 

ελειίθσλ, πφζν κάιινλ εδψ πνπ 
θαινχληαη λα απηνπξνζηαηεπηνχλ απφ 

ηνπο ερζξηθνχο ελήιηθεο.   

    Σν 2ν παηδί, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, 
ζθέθηεηαη φηη κπνξεί λα ηνπο 

αλαδεηήζνπλ, νπφηε δίλεη εληνιή ζε 
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γηα απηή 

 

 

 

 

 

Γηάζεζε γηα 

ηζφηηκε ζπκβνιή 

ζηελ 

εθθιεζηαζηηθή δσή. 

 

 

Με ππνζηήξημε ηεο 

θνηλήο γλψκεο ζηε 

δηάζεζε ησλ 

παηδηψλ γηα 

αλεμαξηεηνπνίεζε 

απφ ηελ αθηιφμελε 

νηθνγέλεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίζσο ε 

ζξεζθεπηηθή 

θνηλφηεηα 

ππνθαζηζηά 

ζπλαηζζεκαηηθά  σο 

έλα βαζκφ ηελ 

αλεπαξθή 

νηθνγέλεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίζζεκα 

αβνεζεζίαο γηα ηα 

βξέθε-νξθαλά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλαηξνπή ηνπ 

άγξαθνπ λφκνπ πνπ 

αμηψλεη ζεβαζκφ 

πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο φηαλ 

απηνί δελ 

ηνπ πσο δελ είκαζηε εδψ γηαηί πήγακε  

ζηελ εθθιεζία.  

3
ν
 πξφζσπν: Αλ έξζνπλ νη γνλείο ζαο 

ηη λα θάλσ; 

2
ν
 παηδί: Αο ηνπο! Φεχγνπκε εκείο ζηε 

εθθιεζία. Γελ έρεη ζεκαζία.   

3
ν
 πξφζσπν: Έηζη; 

1
ν
 παηδί: Μήπσο έρεηε ιίγν raktsa 

(ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία); 

ελήιηθαο: Γελ έρσ raktsa γηα ζαο. 

1
ν
 παηδί: Γελ έρεηο; 

ελήιηθαο: Να πεξηκέλεηε ηνπο γνλείο 

ζαο. 

(Έξρεηαη αθφκε έλα πξφζσπν πνπ 

νλνκάδεηαη σο:  Άληδη) 

Άληδη: Πνχ πάηε;  

1
ν
 παηδί: Θα πάκε ζηελ εθθιεζία. 

Άληδη: Κηφιαο ζα πάηε ζηελ εθθιεζία; 

Δζείο φιν εθθιεζία, θάζε κέξα πάηε 

ζηελ εθθιεζία.   

1
ν
 παηδί: Ναη, εκείο πάκε ζηελ 

εθθιεζία γηαηί είκαζηε νξθαλά. Γηαηί 

απηά ηα δχν αδέξθηα είλαη θαεκέλα 

θαη εκείο ιίγν ιππφκαζηε γηα απηά 

γηαηί δελ έρνπλ γνλείο γηα λα 

θάπνην ηξίην πξφζσπν λα πεη φηη έρνπλ 

πάεη ζηελ εθθιεζία.  

       Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία „πξνγλσξίδεη‟ φηη ζα ηα 

αλαδεηήζνπλ νη γνλείο, νπφηε ην 3ν 
πξφζσπν ξσηά ηη λα απαληήζεη. 

 

Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά ηεο ηζηνξίαο 
ζέινπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ην 

αζθπθηηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, 

αθνχ δείρλνπλ λα αδηαθνξνχλ 
επηδεηθηηθά γηα ην αλ ζα ηα αλαδεηήζνπλ 

νη γνλείο ηνπο.  

   
      Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη γλσξίδεη 

ηνπο θαλφλεο ησλ ελειίθσλ ζηελ 

εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, φηη δειαδή 
πξέπεη φινη λα ζπλεηζθέξνπλ 

νηθνλνκηθά, αθφκε θαη αλ βξίζθνληαη ζε 

απηήλ ηε δπζκελή ζέζε. Ζ πξαθηηθή 
απηή είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ 

πξνηεζηαληηθή εθθιεζία, θαη ιηγφηεξν 

ζηελ θαζνιηθή ή ηελ νξζφδνμε.  
      Σν 3ν πξφζσπν αξλείηαη λα δψζεη 

ζηα παηδηά ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία, 

πξνθαλψο γηα λα κε δηεπθνιχλεη ηελ 
απηνλφκεζή ηνπο. Γη‟ απηφ φηαλ ην 1ν 

παηδί πξνζπαζεί λα δηεπθξηλίζεη αλ δε 

δίλεη ηα ρξήκαηα επεηδή δελ έρεη, εθείλνο 
επαλαιακβάλεη φηη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ 

ηνπο γνλείο ηνπο. Δηθάδνπκε πσο ην 

πξφζσπν απηφ είλαη θάπνηνο ελήιηθαο, 
αθνχ έρεη ρξήκαηα θαη ππεξαζπίδεηαη 

εκκέζσο ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ.  

    Οπφηε, ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη ηελ 
ηζηνξία γλσξίδεη φηη ε δηαδηθαζία 

απηνλφκεζεο ησλ παηδηψλ αθφκε θαη 

απφ άζιηεο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο δε 
βξίζθεη ζχκθσλε ηελ θνηλή γλψκε πνπ 

δελ ηα ππνζηεξίδεη.   

     Αληηζηνίρσο, κε ππνζηεξηθηηθφ 
παξνπζηάδεηαη θαη ην αγφξη πνπ ιέγεηαη 

Άληδη. ηαλ ηνπ ιέλε φηη ζα πάλε ζηελ 

εθθιεζία,  εθείλνο αληηδξά κάιινλ 
θνξντδεπηηθά γηα ην γεγνλφο φηη ζέινπλ 

ζπλέρεηα λα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία. 

Σηο θαηεγνξεί γηα ππεξβνιηθή 
ζξεζθεπηηθφηεηα.  

 

    Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη βάδεη ην 1ν 
παηδί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηελ 

επηινγή ηνπο λα πεγαίλνπλ ζηελ 
εθθιεζία. Σν ζπλδέεη άκεζα κε ην 

γεγνλφο φηη είλαη νξθαλά, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε εθθιεζία ηνπο θαιχπηεη 
θάπνηεο απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιένλ απφ 

ηε κεηξηθή παξνπζία. Ίζσο πξφθεηηαη γηα 
αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα πιαίζην 

φπνπ είλαη απνδεθηά θαη αγαπεηά. Δθεί 

βξίζθνπλ ηελ „παξεγνξηά‟ φπσο ιέεη ην 
1ν παηδί γηα ηα κηθξφηεξα αδέξθηα, ηα 

νπνία είλαη ηειείσο απξνζηάηεπηα φπσο 

φια δείρλνπλ.  
      Μαο θάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο  φηη 

θαη ηα δχν κεγαιχηεξα είλαη νξθαλά, 

ιππνχληαη θαη ραξαθηεξίδνπλ σο 
„θαεκέλα‟ ηα κηθξφηεξα, πξνθαλψο ιφγσ 

ηεο αβνεζεζίαο πνπ απηά βηψλνπλ. Ζ 

κεγάιε αδεξθή έρεη „εκπεδψζεη‟ ηελ 
επζχλε πνπ έρνπλ πξνο ηα κηθξφηεξα 

αθνχ ζεσξεί φηη είλαη „αδχλαηνλ‟ λα ηα 

αθήζνπλ.  
      

 Ο Άληδη εθπξνζσπψληαο πξνθαλψο θαη 
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αληαπνθξίλνληαη 

ζην ξφιν ηνπο.  

 

 

 

   Γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο ν 

παηέξαο νθείιεη λα 

δεηήζεη ζπγγλψκε 

γηα ην φηη ηα 

έδησμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ζ κεηξηά αμηψλεη 

ην απνθιεηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζπδχγνπ  

 

Αληαγσληζηηθή ε 

ζρέζε κεηξηάο θαη 

παηδηψλ 

 

 

 

 

Δληνιή κεηξηάο 

πξνο ην ζχδπγν λα  

πάεη γηα δνπιεηά.  

Πξνζθπγή ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο γηα ηελ 

απνθπγή 

ελδννηθνγελεηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

Απνρψξεζε 

ζπδχγνπ ιφγσ 

έιιεηςεο αγάπεο 

απφ ηε ζχδπγν. 

 

 

Σα πξνζσπηθά ή 

θνηλσληθά βηψκαηα 

σο ε βάζε γηα ηελ 

παξεγνξεζνχλ. Δίλαη αδχλαηνλ λα ηα 

αθήζνπκε έηζη.  

Άληδη: Πφηε ζα πάηε ζηνπο γνλείο ζαο; 

1
ν
 παηδί: Γε ζα πάκε γηαηί καο έδησμε 

ν παηέξαο.  

2
ν
 παηδί: Δκείο ζα δεηήζνπκε 

ζπγγλψκε, ελψ απηνί καο δηψμαλε; 

Άζε απηνχο λα καο δεηήζνπλ 

ζπγρψξεζε. Αιιά εκείο δε ζα 

δεηήζνπκε ζπγρψξεζε.  

Άληδη: Έηζη;  

1
ν
 παηδί: Ναη ινηπφλ. Διάηε ηψξα, 

πάκε! 

    (έξρνληαη νη γνλείο)  

Παηέξαο: Πνχ είλαη ηα παηδηά; 

Μεηέξα: Άζηα απηά. Δζχ, κφλν απηά 

έρεηο ζην κπαιφ ζνπ. Δγψ δελ είκαη 

ηίπνηα εδψ; Καη δελ έρνπκε θαη 

θαλέλα λα καο βνεζάεη.  

Μεηέξα: Πήγαηλε ζηε δνπιεηά λα 

δνπιέςεηο, λα κελ ηαξάδεηο ην ζπίηη.  

Παηέξαο: Ώζηε έηζη; Φεχγσ ινηπφλ 

αθνχ δε κ‟ αγαπάο.  

(Έλαο παξαβξηζθφκελνο  ελήιηθαο 

εμεγεί ζηα γαιιηθά: Δίλαη κηα ηζηνξία 

εθείλνο ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ ζηε 

ζπλείδεζε ηεο αθεγήηξηαο, αθνχ ηα 

ξσηά πφηε ζα πάλε ζηνπο γνλείο ηνπο.  

 

     Σν 1ν παηδί αλαιακβάλεη θαη πάιη λα 
ππεξαζπηζηεί ηηο επηινγέο ηνπο, θαζψο ν 

παηέξαο ηα έδησμε γηα λα επραξηζηήζεη 

ηελ θαηλνχξηα ηνπ ζχληξνθν.  
 

      Παξφια απηά, ην θνξίηζη πνπ 

αθεγείηαη, ληψζεη κάιινλ φηη έηζη 
παξαβηάδεηαη ν άγξαθνο λφκνο ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

γηα απηφ ζα φθεηιαλ λα δεηήζνπλ 
ζπγγλψκε. Ίζσο γηα απηφ βάδεη ην 2ν 

παηδί λα απνινγείηαη γηα ην φηη δελ 

δεηνχλ ζπγγλψκε ζηνπο γνλείο –παξφιν 
πνπ ν Άληδη δε ξψηεζε θάηη ζρεηηθφ. Σν 

2ν παηδί κάιηζηα πξνζπαζεί θαηά θάπνην 

ηξφπν λα ππνδείμεη ην δίθαην, δειαδή ην 
λα δεηήζνπλ νη γνλείο ζπγγλψκε γηα ην 

φηη ηνπο έδησμαλ.  

     Έηζη θαίλεηαη πσο ην θνξίηζη πνπ 
παίδεη γλσξίδεη αθελφο φηη έρεη 

παξαβηαζηεί ν θαλφλαο ηνπ ζεβαζκνχ 

πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο, αιιά αθεηέξνπ 
εθείλνη δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζην ξφιν 

ηνπο. Αθνχ ινηπφλ νη γνλείο δελ έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηελ ειάρηζηε ππνρξέσζή 
ηνπο πνπ είλαη ε παξνρή ζηέγεο θαη 

αζθάιεηαο ζηα παηδηά, ηφηε ην δίθαην ζα 

απνθαηαζηαζεί θαηά θάπνην ηξφπν κφλν 
αλ δεηήζνπλ εθείλνη ζπγλψκε.  

   Ζ ζθελή κε ην Άληδη θιείλεη κε ηελ 

νξηζηηθή απνρψξεζε ησλ παηδηψλ. 
Έξρνληαη ζην πξνζθήλην, -φπσο 

λσξίηεξα είρε „πξνβιεθζεί‟- ν παηέξαο 

κε ηε λέα ηνπ γπλαίθα. 
      Σν πξψην πξάγκα πνπ θάλεη ν 

παηέξαο είλαη λα αλαδεηήζεη ηα παηδηά 

ηνπ.  
       Απηφ πξνθαιεί ηε ζπκσκέλε 

αληίδξαζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πνπ είλαη 

μεθάζαξα αληαγσληζηηθή κε ηα παηδηά 
ηνπ. Σνλ θαηεγνξεί φηη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηά έλαληη εθείλεο 

θαη αθήλεη παξάιιεια κνκθή ελαληίνλ 
ηνπο ιέγνληαο φηη δελ ηε βνεζνχλ ζηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ σο νθείινπλ. Θέηεη 

έκκεζα ην δίιιεκα ζηνλ παηέξα λα 
δηαιέμεη αλάκεζα ζε εθείλε θαη ηα παηδηά 

ηνπ.   
     Γηα λα ιήμεη φζν ην δπλαηφλ πην 

αλψδπλα απηφ ν ηζαθσκφο, ε κεηέξα 

ζηέιλεη ηνλ παηέξα λα πάεη λα δνπιέςεη. 
Με απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη ζα λα 

απνθαζίζηαηαη ε „θνηλσληθή ηζνξξνπία‟ 

αθνχ ε γπλαίθα παξακέλεη ζην ζπίηη  γηα 
λα απνθαζίζεη ηα ηνπ νίθνπ, φπσο ηελ 

παξνπζία ή φρη ησλ παηδηψλ θαη ν 

παηέξαο λα πάεη λα εμαζθαιίζεη ηα ηεο 
επηβίσζεο.  

      Ο παηέξαο εθιακβάλεη ηελ εληνιή 

ηεο γπλαίθαο ηνπ σο έιιεηςε αγάπεο θαη 
ελ ηέιεη απνθαζίδεη λα θχγεη. Γε 

γλσξίδνπκε αλ ε απνρψξεζή ηνπ είλαη 

πξνζσξηλή ή νξηζηηθή. 
 

Παξψλ ζηε βηληενζθφπεζε ηνπ 

απνζπάζκαηνο απηνχ  ηνπ tantara ήηαλ 
έλαο ελήιηθαο πνπ γλσξίδεη γαιιηθά θαη 

παξάιιεια κεηέθξαδε. Δμεγεί κε ιίγα 

ιφγηα ηελ „ππφζεζε‟ ηεο ηζηνξίαο θαη 
κεηά κεηαθξάδεη ζηα καιαγθάζη θάπνηεο 

εξσηήζεηο δηεπθξηληζηηθέο πξνο ην 
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πινθή ηνπ tantara  

 
πνπ αθνξά νξθαλά παηδηά, πνπ ζέινπλ 

λα πάλε ζε έλα άιιν ζπίηη, γηαηί νη 

γνλείο ηνπο ζέινπλ λα ηα δηψμνπλ 

γηαηί ε κεηέξα ηνπο έρεη ήδε πεζάλεη. 

Ο παηέξαο ηνπο πήξε κηα άιιε 

γπλαίθα θαη απηή ε γπλαίθα πνπ δελ 

είλαη κεηέξα ηνπο ζέιεη λα ηα δηψμεη. 

Γηαηί δε ζέιεη λα δεη κε ηα παηδηά ηνπ 

άληξα ηεο, αθνχ ε κάλα ηνπο έρεη 

πεζάλεη. 

 

  (Ο ίδηνο ξσηά  ην παηδί πνπ παίδεη): 

π: Έρεηο θάπνηα ζρέζε ε ίδηα κε ηελ 

ηζηνξία; 

Παηδί: Ναη. Δίλαη κηα αιεζηλή ηζηνξία. 

π: Πνχ ζπλέβε;  

Παηδί: ηελ ελνξία καο, ζην ρσξηφ. 

π: Γηαηί δηψμαλε ηα παηδηά; 

Παηδί: Κάζε κέξα ππάξρνπλ ηζαθσκνί 

αλάκεζα ζηελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα. 

Γη‟ απηφ ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα 

μεθχγνπλ γηαηί δελ αληέρνπλ ηνπο 

ηζαθσκνχο θάζε κέξα, θάζε κέξα.  Ζ 

γπλαίθα δελ αγαπάεη ηα παηδηά απηά, 

γηαηί δελ έρεη δηθά ηεο παηδηά. Έηζη 

θνξίηζη.    

      Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ θνξηηζηνχ 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα tantara δελ είλαη 

άζρεηα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ. Έρεη ηέηνηνπ είδνπο βηψκαηα, αλ 
θαη φρη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο φπσο 

ηζρπξίδεηαη ε ίδηα. Γηα εθείλε είλαη πνιχ 

μεθάζαξε ε ηζηνξία απφ ηελ νπνία 
αθνξκάηαη γηα λα πιέμεη φιε ηελ πινθή: 

ην αληξφγπλν πνπ ηζαθψλεηαη γηαηί ε 

γπλαίθα δελ έρεη δηθά ηεο παηδηά, νπφηε 
αμηψλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ 

ηνπ άληξα ηεο απφ ην ζπίηη. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν άληξαο δηψρλεη ηα 
παηδηά ηνπ γηα λα απνδείμεη ηελ αγάπε 

ηνπ ζηε γπλαίθα ηνπ. ην tantara φκσο 

βιέπνπκε έλα δηαθνξεηηθφ ελδερφκελν 
ηέινο, θαζψο ν άληξαο θεχγεη απφ ην 

ζπίηη δηαπηζηψλνληαο (παηδηθά ζα 

ιέγακε) φηη ε γπλαίθα ηνπ δελ ηνλ αγαπά.  
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δελ ηα ήζειε. Γη‟ απηφ είπε ζηνλ άληξα 

ηεο λα ηα δηψμνπλ. Ο άληξαο δέρηεθε 

επεηδή αγαπάεη ηε γπλαίθα ηνπ.  

 

 

 

 

Πίλαθαο 4 – 4
ν
 tantara 

 

Ζ αθήγεζε επεξεάδεηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ πνπ 

βξίζθεηαη ην παηδί ηε 

ζηηγκή πνπ παίδεη. 

 

 

Έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ 

ζπλαίζζεκα ζηα παηδηά –

πξνζπκία γηα 

εθθιεζηαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δπιάβεηα θαηά ηνλ 

εθθιεζηαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν καγείξεκα αλαηίζεηαη 

ζε έλα απφ ηα παηδηά.  

 

 

4
ο
 tantara γηα θαγεηό 

 

 

Παηδί 1: «Διάηε, κεηέξα, 

λα πάκε ζηελ εθθιεζία.» 

Μεηέρα: «Πάκε λα 

δνμάζνπκε ην Θεφ».  

Παηδί 1: «Μακά, ζα πάκε 

λα δνχκε ην Θεφ!» 

Μακά: «Πήγαηλε λα 

ληπζείο γηα λα κελ 

αξγήζνπκε.» 

     ηαλ έθηαζαλ ζηελ 

εθθιεζία ζηέθνληαη φξζηνη 

γηα λα πκλήζνπλ ην Θεφ. 

 

Παηδί 1: «Σειείσζε ε 

πξνζεπρή, πάκε ζην ζπίηη. 

     

      Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ 

παξφηξπλζε ηνπ παηδηνχ πξνο 

ηε κεηέξα γηα λα πάλε ζηελ 

εθθιεζία. Ίζσο ε αθήγεζε ηνπ 

θνξηηζηνχ λα  είλαη 

επεξεαζκέλε απφ ην 

ζξεζθεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Οξζφδνμεο θαηαζθήλσζεο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη.  

       Δληχπσζε θάλεη φηη ην 

παηδί παξνηξχλεη ηε κεηέξα λα 

πάλε ζηελ εθθιεζία θαη φρη ην 

αληίζεην. Σν θνξίηζη πνπ παίδεη 

νξίδεη θαη ην ζθνπφ ηνπ 

εθθιεζηαζκνχ δειαδή ην λα 

δνμάζνπλ ην Θεφ. Απφ ηελ 

άιιε, ην παηδί κε ζηγνπξηά ιέεη 

φηη ζηελ εθθιεζία ζα δνχλε ην 

Θεφ. Απφ απηφ ην  δηάινγν 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην παηδί έρεη 

απνθηήζεη απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ έλα έληνλν ζπλαίζζεκα 

ζξεζθεπηηθφηεηαο.  

        Ζ κεηέξα κε ηε ζεηξά ηεο 

ιέεη ζην παηδί λα θάλεη γξήγνξα 

γηα λα θηάζνπλ έγθαηξα ζηελ 

εθθιεζία.  Γεληθά, ν 

εθθιεζηαζκφο είλαη κηα κάιινλ 

επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηα 

παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο φπνπ 

ςέιλνπλ φια καδί. Σν φηη 

ιέγεηαη εδψ φηη ζηέθνληαη 

φξζηνη δείρλεη κηα κεγαιχηεξε 

επιάβεηα.  

 

 

Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ 

επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη θαη ε 

κεηέξα αλαζέηεη ην καγείξεκα 

ζε έλα απφ ηα παηδηά.  

      Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
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Οη νηθηαθέο εξγαζίεο 

κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ  παηδηψλ, αιιά θαη 

κέζνδνο εθπαίδεπζήο ηνπο 

γηα ην κέιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φξνληίδα ηνπ ελφο παηδηνχ 

γηα λα θάεη αξθεηά ην 

αδειθάθη ηνπ,  

 

αιιά θαη αληαγσληζκφο 

γηα ην πνηνο δηθαηνχηαη 

επηπιένλ θαγεηφ.  

 

 

 

Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ θαη αγψλαο 

επηβίσζεο ηαπηφρξνλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Έθπγαλ θαη νη άιινη 

Μεηέρα: «Σψξα θηάζακε 

ζην ζπίηη. Πήγαηλε (2) λα 

θηηάμεηο ην θαΐ. 

Παηδί 2: «Μάιηζηα, Πάσ 

λα θηηάμσ ην θαγεηφ».  

 

(Σξψλε) «Καιή φξεμε» 

Μακά: «Δπραξηζηψ».  

(Έλα παηδί ηειεηψλεη πνιχ 

γξήγνξα ην θαγεηφ ηνπ 

θαη ην έλα παηδί ιέεη ζε 

απηφ πνπ καγείξεςε): 

Παηδί 1: Βάιε ξχδη μαλά 

ζην παηδί γηαηί ην παηδί 

απηφ είλαη ιαίκαξγν. 

Παηδί 2: Ναη ζε απηφλ ζα 

βάισ, αιιά ζε εζέλα δε ζα 

μαλαβάισ γηαηί πξηλ είρεο 

μαλαπάξεη.  

Παηδί 1: «Σν δηθφ κνπ 

ήηαλ ιίγν ιίγν.» 

Παηδί 3: (δείρλεη ην 

„ιαίκαξγν‟) Απηφ δελ 

αξγεί λα θάεη.  

είλαη ην θαγεηφ θαη ε φιε 

πξνεηνηκαζία ηνπ, ε νπνία 

ζπλήζσο αλαηίζεηαη ζηα 

κεγαιχηεξα θνξίηζηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δίλαη κηα ζπλήζεο 

πξαθηηθή, ηφζν γηα ιφγνπο 

εθπαίδεπζεο  ησλ λέσλ 

θνξηηζηψλ  πνπ πνιχ λσξίο 

θάλνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, 

αιιά θαη γηα λα κπνξεί ε 

κεηέξα πνπ ζπρλά κεγαιψλεη 

κφλε ηεο ηα παηδηά ηεο λα 

αλαδεηήζεη εξγαζία εθηφο 

ζπηηηνχ.   

Έηζη ην θνξίηζη δέρεηαη ρσξίο 

αληίξξεζε λα πξνεηνηκάζεη ην 

θαγεηφ. 

    ηελ αθήγεζε ηνπ tantara ν 

ρξφλνο „ππθλψλεη‟ φπνπ 

ρξεηάδεηαη θαη έηζη έρνπκε ηελ 

άκεζε πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαγεηνχ. Αξρίδνπλ λα ηξψλε 

αθνχ επρεζνχλ „θαιή φξεμε‟. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί 

δείρλεη απφ ηε κηα ην πφζν 

λνηάδεηαη ην έλα παηδί γηα  ην αλ 

έρεη θάεη αξθεηά, αιιά απφ ηελ 

άιιε έλαλ αληαγσληζκφ ζην 

ζέκα ηνπ θαγεηνχ –κηα κάρε 

επηβίσζεο ζα ιέγακε. ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, ε 

χπαξμε θαγεηνχ δελ είλαη 

θαζφινπ δεδνκέλε θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ην ζέκα επαλέξρεηαη 

ζπλερψο ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

παηδηψλ.  

     Σα παηδηά ζπδεηνχλ  κε 

επηρεηξήκαηα γηα ην πνηνο 

δηθαηνχηαη επηπιένλ ξχδη θαη 

πνηνο φρη. Σν παηδί πνπ ηξψεη 

γξήγνξα ην ραξαθηεξίδνπλ σο 

„ιαίκαξγν‟ –έλαο  

ραξαθηεξηζκφ πνπ ηνλ αθνχεη 

θαλείο ζπρλά ζηε 

Μαδαγαζθάξε.  
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   Κεληξηθφηαηε ζέζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ην 

θαγεηφ, φπσο θαη ν 

ζεβαζκφο πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο.       

 

 

 

 

 

        Απζηεξνί νη άγξαθνη 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο σο 

πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θαγεηνχ θαη γεληθφηεξα.  

 

 

 

Σν tantara σο επθαηξία γηα 

αζθαιή παξαβίαζε ησλ 

νξίσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ. 

 

 

 

 

 

         

 

 

       Οη ελήιηθεο σο 

„ζεκαηνθχιαθεο‟ ησλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ίζσο άιιε κέξα): 

Παηδί: «Γηαηί δελ 

αξρίδνπκε λα ηξψκε θαη λα 

κελ ηνπο πεξηκέλνπκε;» 

 

Μεηέρα: Δζείο δελ είζηε 

επγεληθά παηδηά, γηαηί 

ηξψηε πξηλ πνπ απηνχο πνπ 

είλαη κεγαιχηεξνη. (Σα 

παηδηά δελ αθνχλ θαη 

ηξψλε. Μεηά ην θαγεηφ 

ηνπο πήγαλ λα θσλάμνπλ 

ηνλ παππνχ θαη ηε γηαγηά.) 

 

 

Παηδί: «Παππνχ, γηαγηά, 

ειάηε λα θάηε.»  

Παππούς & γηαγηά: 

«Δκείο δε ζα έξζνπκε λα 

θάκε γηαηί θάγακε» (Απηό 

όκσο δελ είλαη αιήζεηα, ην 

ιέλε επεηδή ζύκσζαλ) 

Γηαγηά: «Δζείο είζηε ηα 

πην αγελή παηδηά, γηαηί νη 

γνλείο ζαο (δειαδή νη 

      Σν ζέκα ηνπ θαγεηνχ 

επαλέξρεηαη ζην ίδην tantara,  ζε 

άιιν „επεηζφδην‟ πνπ ππνηίζεηαη 

πσο εμειίζζεηαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα  κηα άιιε κέξα. Σν 

θαγεηφ είλαη έηνηκν θαη ηα 

παηδηά ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο 

λα θαζίζνπλ λα θάλε, αιιά νη 

γνλείο ηνπο ζέινπλ λα 

πεξηκέλνπλ ηνλ παππνχ θαη ηε 

γηαγηά.  

 

       Γηαθξίλνπκε φηη ε 

δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ δελ 

θαιχπηεη κφλν κηα βηνπνξηζηηθή 

αλάγθε, αιιά δηέπεηαη θαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

      Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο καο, είλαη 

αδχλαηνλ ζηε Μαδαγαζθάξε λα 

αξρίζεη θάπνηνο λα ηξψεη αλ δελ 

έρνπλ έξζεη φινη θαη 

αληηζηνίρσο δε ζεθψλεηαη 

θάπνηνο απφ ην ηξαπέδη αλ δελ 

έρνπλ ηειεηψζεη φινη ην θαγεηφ.  

         Σν παηδί πνπ γλσξίδεη 

πξνθαλψο ηνλ θαλφλα απηφ 

πξνηείλεη ηελ παξαβίαζή ηνπ 

θαη ζηα ππφινηπα αδέξθηα ηνπ 

πνπ αξρίδνπλ λα ηξψλε. 

       Γεληθά ην tantara πξνζθέξεη 

έλα πνιχ αζθαιέο πιαίζην ζηα 

παηδηά λα „θιεξηάξνπλ‟ κε ηελ 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο απηψλ. 

      Σν θνξίηζη πνπ  αθεγείηαη,  

γλσξίδεη φηη νη ελήιηθεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε κεηέξα είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηε κέξηκλα 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ άγξαθσλ 

θαλφλσλ ζεβαζκνχ   πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο γη‟ απηφ θαη ε 

ηειεπηαία ραξαθηεξίδεη ηα 

παηδηά σο αγελή πνπ δελ 

πεξηκέλνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο.  

       Παξαηεξνχκε κηα 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ „δπηηθψλ‟ 

θνηλσληψλ πνπ ην παηδί 

πξνεγείηαη ζε ζέκαηα θαγεηνχ, 

αιιά θαη γεληθφηεξα.  

      χκθσλα κε ηελ ηζηνξία, 

κφλν φηαλ ηειεηψζνπλ 

πεγαίλνπλ λα θσλάμνπλ ηνλ 

παππνχ θαη ηε γηαγηά γηα 

θαγεηφ, αιιά φπσο ζπρλά 

ζπκβαίλεη ζηα tantara ηα  

πξφζσπα πνπ ηνπο αθνξά ην 

γεγνλφο πνπ κφιηο πξνεγήζεθε, 
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Δζσηεξίθεπζε ησλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

θαη γλψζε  ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο παξάβαζήο ηνπο. 

 

 

 

 

Ζ θνηλσλία ηεο 

Μαδαγαζθάξεο  δελ είλαη 

παηδνθεληξηθή, 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο 

 

 

 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε 

ζξεζθεπηηθή δσή 

ζπλεπάγεηαη θαη έλα 

αληίζηνηρν ήζνο θαη 

ηήξεζε ηνπ θψδηθα αμηψλ   

κεγαιχηεξνη) δελ έρνπλ 

θάεη, αιιά εζείο πνπ είζηε 

παηδηά  ηξψηε πξηλ απφ 

απηνχο.» 

Παηδηά: «Δκείο θηαίκε 

παππνχ θαη γηαγηά. Αιιά 

δε ζα μαλαθάλνπκε απηφ» 

Γηαγηά: «Μελ μαλαθάλεηε 

ην ίδην.» (Σα παηδηά 

θεχγνπλ θαη ε γηαγηά ιέεη 

ζηνλ παππνχ: 

Γηαγηά: «Πάκε λα θάκε. 

Ή κήπσο εζχ δε ζα έξζεηο 

λα θαο;» (θαη θχγαλε)  

(ηαλ ηα παηδηά 

επέζηξεςαλ ζην ζπίηη ε 

κεηέξα ηα κάισζε πάιη): 

Μακά: «Ση είλαη απηφ πνπ 

θάλαηε θαη δελ είζηε 

επγεληθνί; Οη κεγαιχηεξνί 

ζαο δελ έρνπλ θάεη, αιιά 

εζείο θάγαηε πξηλ απφ 

απηνχο. Δζείο δελ είζηε 

επγεληθά. Μφιηο ηψξα δε 

γπξίζαηε απφ ηελ 

ην γλσξίδνπλ ήδε.  

        Έηζη, ν παππνχο θαη νη 

γηαγηά εθθξάδνπλ αξρηθά 

εκκέζσο ηελ απνδνθηκαζία ηνπο 

γηα ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά 

έθαγαλ πξηλ απφ εθείλνπο. 

Ακέζσο κεηά αλαιακβάλεη 

άιιε κηα γπλαηθεία ελήιηθε 

θηγνχξα –ε γηαγηά – λα ηα 

επηπιήμεη γηα ην ίδην γεγνλφο, 

ραξαθηεξίδνληάο ηα „πην αγελή 

παηδηά‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά, γλσξίδνληαο φηη 

έρνπλ παξαβηάζεη έλαλ άγξαθν 

θαλφλα, δελ ππεξαζπίδνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο (φπσο ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο)  αιιά 

παξαδέρνληαη ην ιάζνο ηνπο θαη 

ππφζρνληαη φηη δε ζα ην 

μαλαθάλνπλ. Ζ γηαγηά ηνπο 

επηζεκαίλεη θαη πάιη λα κελ ην 

μαλαθάλνπλ.  

    Απηφ καο δείρλεη φηη ην 

θνξίηζη πνπ παίδεη έρεη 

εζσηεξηθεχζεη ηνλ θαλφλα γηα 

ην θαγεηφ αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο κεγαιχηεξνπο. Έηζη, αθνχ 

„παίμεη‟ κε ηα φξηα θαη ηελ 

παξαβίαζε ηνπο, ηα απνδέρεηαη 

σο δηθαηνινγεκέλα.  

     Ζ γηαγηά θαη ν παππνχο 

πεγαίλνπλ ηειηθά λα θάλε, 

δείγκα ην φηη φλησο δελ είραλ 

θάεη, αιιά αξλήζεθαλ γηα λα 

δψζνπλ ην απαξαίηεην 

„κάζεκα‟ ζηα παηδηά.  

 

     Ζ „εκπέδσζε‟ φκσο δελ έρεη 

γίλεη, αθνχ κε ηελ επηζηξνθή 

ηνπο ζην ζπίηη ε κεηέξα θαη 

πάιη ηα καιψλεη γηα ην ίδην 

ζέκα. Μάιηζηα ζην ζεκείν 

απηφ, επαλεξρφκαζηε ζηελ αξρή 

ηνπ tantara φπνπ είραλ 

πξνεηνηκαζηεί θαη πάεη ζηελ 

εθθιεζία. Δδψ ε κεηέξα 

ππνλνεί φηη είλαη αζχκβαηε  ε 

αγελήο ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ην 
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εθθιεζία;  

 

 

γεγνλφο ηνπ εθθιεζηαζκνχ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ 

 

Πίλαθαο Α΄  – 1
ε
 ζεκαηηθή 

1)Κνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

 
Αηηηνιφγεζε ηεο 

θαησηεξφηεηαο ηεο 2
εο

 κε 

θξηηήξηα αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη έιιεηςεο 

ζεβαζκνχ ζηνπο γνλείο 

 

 

 

Αληηζηξνθή ηνπ επηρεηξήκαηνο 

κε ηε κε ηήξεζε ησλ εζηκηθψλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηε 

1
ε
 

Απζηεξφο έιεγρνο απφ ηνπο 

γνλείο γηα ην πνηνο επηζθέπηεηαη 

ηελ νηθεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο σο 

πξνο ην ζεβαζκφ ησλ πιηθψλ 

αγαζψλ θαη ηελ έμσζελ θαιή 

καξηπξία πξνο ηνπο 

θηινμελνχκελνπο.  

 

 

Ίζσο ιαλζάλνπζα 

επηζεηηθφηεηα ην ζπάζηκν 

1ο θορίηζη: Δπεηδή δελ είζαη 

θξφληκε γη‟ απηφ θαιχηεξα 

λα δνπιεχεηο. Δπίζεο, δελ 

αθνχο ηνλ κπακπά θαη ηε 

κακά κνπ. Γελ είζαη 

θξφληκε, θξφληκε 

(εκθαηηθά). 

2ο θορίηζη: Δγψ δελ είκαη 

άηαθηε. Δζχ είζαη άηαθηε, 

γηαηί είπεο ζε αλζξψπνπο λα 

κπνχλε ζην ζπίηη θαη έρεηο 

πνιχ ζάξξνο. Γελ είζαη 

θαζφινπ επγεληθή. (Δλλνεί 

όηη δελ έρεη ζεβαζκό γηα ην 

ζπίηη, θαζώο έλα παηδί δελ 

κπνξεί λα θαιέζεη θάπνηνπο 

θίινπο κέζα ζην ζπίηη αλ δελ 

έρεη ξσηήζεη ηνπο γνλείο ) 

1ο θορίηζη: Δγψ δελ είκαη 

γηα ζέλα επγεληθή ή εζχ δελ 

είζαη επγεληθή; Γηαηί φηαλ 

έρνπκε μέλνπο, ζπαο 

ζπλέρεηα ηα πνηήξηα εδψ ζην 

Σν 1ν θνξίηζη πξνζπαζεί ηψξα λα 

αηηηνινγήζεη ην φηη ε 2ε πξέπεη λα 

δνπιεχεη κε θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο. 

Τπνβηβάδεηαη ζην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο 

ιφγσ ηνπ φηη δε δείρλεη ηνλ απαηηνχκελν 

ζεβαζκφ πξνο ηνλ θνηλφ παηέξα θαη ηε 

ζεηή κεηέξα. Γηα ιφγνπο έκθαζεο 

επαλαιακβάλεη ηξεηο θνξέο ην φηη δελ 

είλαη θξφληκε, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα 

ηηκσξεζεί κε ην λα ηνπο ππεξεηεί.  

 

 

 

 

 

Σν 2ν θνξίηζη ππεξαζπίδεηαη θαη πάιη 

ηνλ εαπηφ ηνπ αληηζηξέθνληαο κάιηζηα 

ηελ θαηεγνξία ηεο „κε θξφληκεο‟ ζηελ 

1ε αδεξθή. Σεθκεξηψλεη απηή ηελ 

θαηεγφξηα κέζα απφ ην γεγνλφο φηη ε 1ε 

θάιεζε λα κπνπλ θαη λα επηζθεθηνχλ ην 

ζπίηη θάπνηνη (ζπλνκήιηθνη ή φρη)  ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα πάξεη ηελ άδεηα ησλ 

γνληψλ. 

        Άξα, ε αμία ηεο ππαθνήο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο είλαη 

εκπεδσκέλε θαη απφ ηα δχν παηδηά θαη 

γίλεηαη ην δηαθχβεπκα γηα ην θαηά πφζν 

κπνξεί ή φρη λα είλαη ηζφηηκν αλάκεζα 

ζηα άιια αδέξθηα ή φρη. Δπίζεο, κέζα 

ζηε θαηλνκεληθή ξεπζηφηεηα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ δηαβιέπνπκε 

θαλφλεο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο ην φηη δελ κπνξεί θάπνην παηδί λα 

θαιέζεη θίινπο ζην ζπίηη ρσξίο ηελ 

άδεηα ησλ γνληψλ. (ην ζεκείν απηφ λα 

αλαθέξνπκε φηη νη Μαδαγαζθαξηαλνί 

ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο σο αθηιφμελνη, αθνχ 

ζπάληα πξνζθαινχλ κέζα ζην ζπίηη 

θάπνηνλ θαη φηαλ ην θάλνπλ δε 

ζπλεζίδνπλ λα θεξλνχλ θάηη.) 

       Σν πξψην θνξίηζη δελ απαληά ζηηο 

θαηεγφξηεο απηέο (ίζσο ιφγσ ηεο 

ζηγνπξηάο πνπ ηεο δίλεη ε ζέζε 

εμνπζίαο) αιιά ην ζέκα ηεο πξέπνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο ζπλερίδεηαη θαη κάιηζηα 

σο πξνο ηνπο θηινμελνχκελνπο. 

Καηεγνξεί ηψξα φηη ην 2ν θνξίηζη ζπάεη 
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ησλ πνηεξηψλ  

Εεηήκαηα ηνπ αλήθεηλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ παξνπζία ηεο κεηέξαο, σο 

ηειηθφο ξπζκηζηήο ηεο 

ηεξαξρηθήο ηνπνζέηεζεο.  

 

ζπίηη. Καη ζε βιέπνπλ νη 

άλζξσπνη.  Δ;, γηαηί ηα ζπαο; 

Γελ ηα αγνξάζακε;  

2ο θορίηζη: Αο ζπάζνπλ. 

Γελ έρεη ζεκαζία.  

(Έξρεηαη ε κεηέξα)  

Μεηέρα: Γηαηί ηζαθψλεζηε;  

(Γελ ηεο δίλνπλ ζεκαζία θαη 

ζπλερίδνπλ ηε ζπδήηεζε) 

 

2ο θορίηζη: Δγψ γηα ζέλα 

ζπάσ πνηήξηα; 

1ο θορίηζη: Ναη θάζε θνξά 

πνπ έρνπκε μέλνπο ζην ζπίηη, 

εζχ ζπαο ηα πνηήξηα. 

2ο θορίηζη: Ααάαα! 

(Αξλεηηθφ) Απηφ ηειείσζε. 

Με κηιάο μαλά γηαηί δε κνπ 

αξέζνπλ απηά πνπ θάλεηο, 

γηαηί βγάδεηο γιψζζα 

κπξνζηά ζηε κακά.  

 

 

ηα πνηήξηα, άξα δε ζέβεηαη ηελ 

νηθνγελεηαθή πεξηνπζία πνπ κνηάδεη λα 

νηθεηνπνηείηαη θαη λα ππεξαζπίδεηαη ε 

ίδηα. Δπίζεο βάδεη ην ζέκα φηη απηή ε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ιακβάλεη 

ρψξα κπξνζηά ζε ηξίηνπο, 

επηβαξχλνληαο πξνθαλψο έηζη ηε ζέζε 

ηεο.  

 

 

 

Σν 2ν θνξίηζη δελ αξλείηαη απηή ηε θνξά 

ηηο θαηεγφξηεο, δείρλνληαο αδηαθνξία 

γηα ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ ζπηηηνχ, 

σζάλ λα γλσξίδεη φηη δελ ηελ αθνξνχλ, 

αθνχ ίζσο δελ έρεη δηθαίσκα ζε απηή.  

 

 

ην ζεκείν απηφ κπαίλεη θαη κία ηξίηε  

πέηξα, ηελ νπνία φκσο δελ ηελ παίξλεη 

απφ ηνλ ηαρηνπνηεκέλν θχθιν, αιιά απφ 

ηηο πέηξεο πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

αθφκε, παξφιν πνπ ε κεηέξα έρεη 

πξσηαγσληζηήζεη ιίγν πξηλ.  

 

Ζ κεηέξα ξσηά γηαηί ηζαθψλνληαη αιιά 

ηα παηδηά θαίλεηαη λα ηελ αγλννχλ.           

ε απηή ηε θάζε, έρνπκε ζην επίθεληξν 

ηξεηο πέηξεο, αιιά θαη πάιη νη δηάινγνη 

είλαη δπαδηθνί, αθνχ κφλν κία πέηξα 

ρηππά ζηηο άιιεο θαη δίλεη ην ξπζκφ.  

Με παξνχζα ηψξα ηε κεηέξα σο 

κάξηπξα, ην 2ν θνξίηζη πνπ θαίλεηαη λα 

έρεη νηθεηνπνηεζεί ην ξφιν ηνπ 

„ζχκαηνο‟, επαλέξρεηαη ζηελ θαηεγνξία 

πνπ ηεο είρε απεπζχλεη ε 1ε –φηη ζπάεη 

ηα πνηήξηα- παξφιν πνπ ιίγν πξηλ 

εκθαληζηεί ε κεηέξα είρε δειψζεη 

αδηαθνξία. 

     Σν 1ν θνξίηζη επαλαιακβάλεη ηελ 

θαηεγνξία ζπλδένληαο θαη πάιη ηελ 

„αλάξκνζηε‟ ζπκπεξηθνξά κε ηελ 

παξνπζία „μέλσλ‟.  

 

 

 

 

Σν 2ν θνξίηζη –παξφιν πνπ απηφ 

επαλέθεξε ηε ζπδήηεζε– (πξνθαλψο 



58 

 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο κεηέξαο, φπσο 

ζα πεη θαη ε ίδηα,) απνθαζίδεη λα 

δηαθφςεη ηε ζπδήηεζε θαη βάδνληαο 

„πάγν‟ ζηελ αδεξθή πνπ ηελ θαηεγνξεί 

ζπλερψο. Σψξα έρεη επηπιένλ 

επηρείξεκα φηη ε 1ε απζαδηάδεη κπξνζηά 

ζηε κεηέξα.  

 

    ε απηή ηελ απνιπηφηεηα ηεο 2εο, ε 

πξψηα αληαπαληά ιέγνληαο φηη δελ 

κπνξεί λα αλερηεί νπνηαδήπνηε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηαηί δελ είλαη 

„κπακπάο ή κακά‟, ππνλνψληαο ίζσο φηη 

νη θπζηθνί γνλείο έρνπλ άιια πεξηζψξηα 

αλνρήο κηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

απ‟ φηη κηα εηεξνζαιήο αδεξθή.  Απφ 

ηελ άιιε καο θάλεη εληχπσζε απηφ γηαηί 

θαίλεηαη ν ζεβαζκφο λα απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πξνεγνχκελε 

γεληά 

 

Γηαηζζεηηθή  επίγλσζε ηεο 

ζέζεο ηνπ θάζε παηδηνχ 

ζην ζχζηεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

 

Τπεξάζπηζε ηνπ εαπηνχ ηνπ 

παηδηνχ πνπ ςπρνγξαθείηαη 

σο αλεπηζχκεην. 

 

2
ν
 παηδί: Πάκε λα 

παίμνπκε; (δηζηάδεη) 

Μήπσο ζνπ είπε 

θάηη ε κάλα ζνπ;  

1
ν
 παηδί: Ναη, κνπ 

είπε ε κάλα κνπ λα 

κελ θάλσ παξέα 

καδί ζνπ γηαηί δελ 

είζαη θαιφ παηδί.  

 

Σν παηδί ηεο κεηέξαο απηήο πνπ ην 

απεηιεί κε κηα αφξηζηε ηηκσξία αλ θάλεη 

παξέα κε ην άιιν παηδί, δείρλεη κηα 

ελζπλαίζζεζε γηα ην „απνπαίδη‟ αθνχ 

δηεξσηάηαη πνηνο ζα θάλεη παξέα καδί 

ηνπ.      

      Σν εχινγν απηφ εξψηεκα κέλεη 

αλαπάληεην απφ ηε κεηέξα θαη ακέζσο 

εκθαλίδεηαη ην „θαθφ‟ παηδί πνπ 

„αλππνςίαζην‟ ζηελ αξρή πξνηείλεη ζην 

πξψην λα παίμνπλ, ελψ ακέζσο 

„δηαηζζάλεηαη‟ φηη θάηη δελ πεγαίλεη 

θαιά θαη ην ξσηά αλ πήξε θάπνηα 

νδνγεία απφ ηε κεηέξα ηνπ λα κελ 

παίδεη καδί ηνπ.  

 

Γηάζεζε γηα ηζφηηκε ζπκβνιή 

ζηελ εθθιεζηαζηηθή δσή. 

 

1
ν
 παηδί: Μήπσο έρεηε ιίγν 

raktsa (ρξήκαηα γηα ηελ 

εθθιεζία); 

ελήιηθαο: Γελ έρσ raktsa 

γηα ζαο. 

      Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη γλσξίδεη 

ηνπο θαλφλεο ησλ ελειίθσλ ζηελ 
εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, φηη δειαδή 

πξέπεη φινη λα ζπλεηζθέξνπλ 

νηθνλνκηθά, αθφκε θαη αλ βξίζθνληαη ζε 
απηήλ ηε δπζκελή ζέζε. Ζ πξαθηηθή 

απηή είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ 

πξνηεζηαληηθή εθθιεζία, θαη ιηγφηεξν 
ζηελ θαζνιηθή ή ηελ νξζφδνμε.  

      Σν 3ν πξφζσπν αξλείηαη λα δψζεη 

ζηα παηδηά ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία, 
πξνθαλψο γηα λα κε δηεπθνιχλεη ηελ 

απηνλφκεζή ηνπο. Γη‟ απηφ φηαλ ην 1ν 

παηδί πξνζπαζεί λα δηεπθξηλίζεη αλ δε 
δίλεη ηα ρξήκαηα επεηδή δελ έρεη, εθ 
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1
ν
 παηδί: Γελ έρεηο; 

ελήιηθαο: Να πεξηκέλεηε 

ηνπο γνλείο ζαο. 

 

Αλαηξνπή ηνπ άγξαθνπ λφκνπ 

πνπ αμηψλεη ζεβαζκφ πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο φηαλ απηνί δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηνπο.  

 

 

 

   Γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο ν παηέξαο νθείιεη 

λα δεηήζεη ζπγγλψκε γηα ην φηη 

ηα έδησμε. 

 

1
ν
 παηδί: Γε ζα πάκε γηαηί 

καο έδησμε ν παηέξαο.  

2
ν
 παηδί: Δκείο ζα 

δεηήζνπκε ζπγγλψκε, ελψ 

απηνί καο δηψμαλε; Άζε 

απηνχο λα καο δεηήζνπλ 

ζπγρψξεζε. Αιιά εκείο δε 

ζα δεηήζνπκε ζπγρψξεζε.  

 

     Σν 1ν παηδί αλαιακβάλεη θαη πάιη λα 

ππεξαζπηζηεί ηηο επηινγέο ηνπο, θαζψο ν 

παηέξαο ηα έδησμε γηα λα επραξηζηήζεη 
ηελ θαηλνχξηα ηνπ ζχληξνθν.  

 

      Παξφια απηά, ην θνξίηζη πνπ 
αθεγείηαη, ληψζεη κάιινλ φηη έηζη 

παξαβηάδεηαη ν άγξαθνο λφκνο ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

γηα απηφ ζα φθεηιαλ λα δεηήζνπλ 

ζπγγλψκε. Ίζσο γηα απηφ βάδεη ην 2ν 

παηδί λα απνινγείηαη γηα ην φηη δελ 
δεηνχλ ζπγγλψκε ζηνπο γνλείο –παξφιν 

πνπ ν Άληδη δε ξψηεζε θάηη ζρεηηθφ. Σν 

2ν παηδί κάιηζηα πξνζπαζεί θαηά θάπνην 
ηξφπν λα ππνδείμεη ην δίθαην, δειαδή ην 

λα δεηήζνπλ νη γνλείο ζπγγλψκε γηα ην 

φηη ηνπο έδησμαλ.  
     Έηζη θαίλεηαη πσο ην θνξίηζη πνπ 

παίδεη γλσξίδεη αθελφο φηη έρεη 

παξαβηαζηεί ν θαλφλαο ηνπ ζεβαζκνχ 
πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο, αιιά 

αθεηέξνπ εθείλνη δελ έρνπλ 

αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπο. Αθνχ 
ινηπφλ νη γνλείο δελ έρνπλ εθπιεξψζεη 

ηελ ειάρηζηε ππνρξέσζή 

   

 

Πίλαθαο Β΄  – 2
ε
 ζεκαηηθή 

 Καηακεξηζκφο εξγαζίαο (εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ) 

 
 Μεηξηαξρηθή ε νξγάλσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο 

 Αλάγθε γηα επηηέιεζε ηνπ 

αλδξηθνχ ξφινπ γηα 

εξγαζία  

 Ακθηζπκία κεηέξαο γηα ηελ 

απνρψξεζε ή κε ηνπ 

παηέξα πξνο αλαδήηεζε 

εξγαζίαο 

 Αλάζεζε ζηνλ άλδξα θαη 

απνδνρή εθείλνπ ελφο 

„γπλαηθείνπ‟ θαζήθνληνο,  

ηνπ λα καγεηξέςεη 
 

Γσλαίθα: Πεγαίλεηε ηψξα 

θχξηε, κελ θαζπζηεξείηε εδψ. 

Πεγαίλεηε ζηε δνπιεηά. Ή 

θαιχηεξα, ειάηε θχξηε λα 

καγεηξέςεηε ην θαγεηφ, αιιά 

κε βηάδεζηε λα πάηε ζηε 

δνπιεηά.  

 

Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην 

δηάινγν αλάκεζα ζην αληξφγπλν, 

αξθεηά „κεηξηαξρηθφ‟ αθνχ θαίλεηαη 

πσο ε γπλαίθα απνθαζίδεη γηα ην πψο ζα 

ρεηξηζηεί ην ρξφλν ηνπ ν άληξαο. Σνπ 

δίλεη αξρηθά ηελ εληνιή λα πάεη λα 

δνπιέςεη (γεγνλφο πνπ ίζσο δειψλεη 

ηελ αγσλία γηα εθπιήξσζε ηνπ 

ζηεξενηππηθνχ ξφινπ ηνπ άλδξα σο 

απηφο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην 

δεηλ.) Ακέζσο φκσο αλαζεσξεί θαη δίλεη 

κηα αληηθαηηθή νδεγία: ηνπ ιέεη λα κελ 

βηαζηεί λα πάεη λα εξγαζηεί , αιιά αληί 

γηα απηφ λα καγεηξέςεη. Μαο θάλεη 

εληχπσζε ην πψο είλαη επηηξεπηφ ζην 

θαληαζηαθνχ ηνπ θνξηηζηνχ ην λα 

αλαιάβεη ν άληξαο έλα ζηεξενηππηθά 

γπλαηθείν ξφιν.  

 

Ο άληξαο δέρεηαη ην „γπλαηθείν‟ ξφιν 
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αληί ηνπ „αλδξηθνχ‟ ρσξίο λα ην 

ζπδεηήζεη πεξεηαίξσ. 

 

 Οη νηθηαθέο εξγαζία θαη δε 

ην καγείξεκα σο ην 

δηαθχβεπκα ηεο 

αλαδήηεζεο ηζφηηκνπ ξφινπ 

ζηελ νηθνγέλεηα.  

 

2ο θορίηζη: Μήπσο είκαη 

ππεξέηξηά ζαο γηα λα πάσ λα 

θηηάμσ ην θαγεηφ; (Πην 

ζπκσκέλα:)Δίκαη ππεξέηξηα 

γηα λα θηηάρλσ θαγεηφ; 

 

Σν γεγνλφο φηη ε 1ε αδεξθή δίλεη εληνιή 

πξνζπαζψληαο λα αζθήζεη εμνπζία ζηελ 

άιιε αδεξθή, επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

ζπκσκέλε αληίδξαζε ηεο δεχηεξεο. 

Δκθαηηθά επαλαιακβάλεη ην ξεηνξηθφ 

εξψηεκα αλ είλαη ππεξέηξηα, αξλνχκελε 

πξνθαλψο λα ππνηαρηεί ζηελ εμνπζία 

ηεο πξψηεο. Δδψ νη νηθηαθέο δνπιεηέο 

ηαπηίδνληαη κε ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο, 

ελψ ζα κπνξνχζε λα αθνξά απιά ηα 

ζπλήζε θαζήθνληα ησλ λεαξψλ 

θνξηηζηψλ. 

 

 Τπφ δηαπξαγκάηεπζε ε 

θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο 

εληφο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

2ο θορίηζη: Να πξνζέρεηο! 

Γε κνπ αξέζεη θαζφινπ απηφ 

πνπ θάλεηε. Μφλν εγψ είκαη 

γηα λα δνπιεχσ; Αιιά εζείο 

δε δνπιεχεηε θαζφινπ.  

 

 

Με ζπλέπεηα θαη ζζέλνο ην 2ν θνξίηζη 

εθδειψλεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζε φιε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα λα ην εμνπζηάζνπλ 

θαη λα ην κεηαρεηξηζηνχλ σο θαηψηεξν 

νλ. Θέηεη ην ινγηθφ εξψηεκα, γηαηί λα 

εξγάδεηαη κφλν εθείλε θαη νη άιινη λα 

θάζνληαη. Βιέπνπκε λα επαλέξρεηαη ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο (εληφο ηνπ ζπηηηνχ 

απηή ηε θνξά) θαη ηνπο κε ζαθείο 

θαλφλεο γηα ην πνηνο θάλεη ηη. 

 

 

Δληνιή κεηξηάο πξνο ην ζχδπγν 

λα  πάεη γηα δνπιεηά.  

Πξνζθπγή ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο γηα ηελ 

απνθπγή ελδννηθνγελεηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

   

Μεηέξα: Πήγαηλε ζηε 

δνπιεηά λα δνπιέςεηο, λα 

κελ ηαξάδεηο ην ζπίηη.  

 

   Γηα λα ιήμεη φζν ην δπλαηφλ πην 

αλψδπλα απηφ ν ηζαθσκφο, ε κεηέξα 

ζηέιλεη ηνλ παηέξα λα πάεη λα δνπιέςεη. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη ζα λα 

απνθαζίζηαηαη ε „θνηλσληθή ηζνξξνπία‟ 

αθνχ ε γπλαίθα παξακέλεη ζην ζπίηη  γηα 

λα απνθαζίζεη ηα ηνπ νίθνπ, φπσο ηελ 

παξνπζία ή φρη ησλ παηδηψλ θαη ν 

παηέξαο λα πάεη λα εμαζθαιίζεη ηα ηεο 

επηβίσζεο.  

 

Σν καγείξεκα αλαηίζεηαη 

ζε έλα απφ ηα παηδηά.  

 

 

Οη νηθηαθέο εξγαζίεο 

κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ  παηδηψλ, αιιά θαη 

κέζνδνο εθπαίδεπζήο ηνπο 

Παηδί 1: «Σειείσζε ε 

πξνζεπρή, πάκε ζην ζπίηη. 

Έθπγαλ θαη νη άιινη 

Μεηέρα: «Σψξα θηάζακε 

 

Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ 

επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη θαη ε 

κεηέξα αλαζέηεη ην καγείξεκα 

ζε έλα απφ ηα παηδηά.  

      Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

είλαη ην θαγεηφ θαη ε φιε 

πξνεηνηκαζία ηνπ, ε νπνία 

ζπλήζσο αλαηίζεηαη ζηα 
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γηα ην κέιινλ. 

 

ζην ζπίηη. Πήγαηλε (2) λα 

θηηάμεηο ην θαΐ. 

Παηδί 2: «Μάιηζηα, Πάσ 

λα θηηάμσ ην θαγεηφ».  

 

κεγαιχηεξα θνξίηζηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δίλαη κηα ζπλήζεο 

πξαθηηθή, ηφζν γηα ιφγνπο 

εθπαίδεπζεο  ησλ λέσλ 

θνξηηζηψλ  πνπ πνιχ λσξίο 

θάλνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, 

αιιά θαη γηα λα κπνξεί ε 

κεηέξα πνπ ζπρλά κεγαιψλεη 

κφλε ηεο ηα παηδηά ηεο λα 

αλαδεηήζεη εξγαζία εθηφο 

ζπηηηνχ.   

Έηζη ην θνξίηζη δέρεηαη ρσξίο 

αληίξξεζε λα πξνεηνηκάζεη ην 

θαγεηφ. 

 

 

Πίλαθαο Γ΄  – 3
ε
 ζεκαηηθή 

3) Κνηλσληθνί ξφινη εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο (ηεξαξρίεο/αμηνινγηθέο 

θαηαηάμεηο, εμνπζίεο) 

 

 Ζ κεηέξα απνθαζίδεη γηα ην 

ζηάηνπο ηεο ζεηήο θφξεο, 

δειαδή απηφ ηεο 

ππεξέηξηαο. 

 

 Άξλεζε ηνπ „ζεηνχ‟ 

παηδηνχ  λα δερηεί ηε 

ζπκαηνπνίεζή ηνπ  

 

 

 Ζ „θπζηθή‟ θφξε ηεο 

κεηέξαο πξνζπαζεί λα 

ππνβάιεη ζηελ άιιε ηελ 

θαησηεξφηεηά  ηεο  

 

1ο θορίηζη: Γελ μέξεηο φηη 

είπε ε κάλα φηη είζαη 

ππεξέηξηά καο εδψ; Απηή 

είλαη ε δνπιεηά ζνπ.  

2ο θορίηζη: Δγψ δε 

ζπκθσλψ κε απηφ γηαηί δε 

κέλσ κφλε κνπ εδψ.  

1ο θορίηζη; Γελ μέξεηο φηη 

είζαη ππεξέηξηα εδψ;  

 

Σν γεγνλφο φηη ε 1ε αδεξθή δίλεη εληνιή 

πξνζπαζψληαο λα αζθήζεη εμνπζία ζηελ 

άιιε αδεξθή, επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

ζπκσκέλε αληίδξαζε ηεο δεχηεξεο. 

Δκθαηηθά επαλαιακβάλεη ην ξεηνξηθφ 

εξψηεκα αλ είλαη ππεξέηξηα, αξλνχκελε 

πξνθαλψο λα ππνηαρηεί ζηελ εμνπζία 

ηεο πξψηεο. Δδψ νη νηθηαθέο δνπιεηέο 

ηαπηίδνληαη κε ην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο, 

ελψ ζα κπνξνχζε λα αθνξά απιά ηα 

ζπλήζε θαζήθνληα ησλ λεαξψλ 

θνξηηζηψλ. 

 

 Ζ 1ε αδεξθή (φρη ειηθηαθά πξψηε) 

επηθαιείηαη ηε κεηέξα γηα λα 

επηβεβαηψζεη ην ξφιν πνπ αξλείηαη ε 

δεχηεξε. Μνηάδεη ζα λα έπξεπε λα μέξεη 

ην ξφιν πνπ έρεη πξναπνθαζίζεη ε 

(πξνθαλψο) θπζηθή κεηέξα ηνπ πξψηνπ 

θνξηηζηνχ γηα ην δεχηεξν παηδί πνπ δελ 

είλαη δηθφ ηεο αιιά ηνπ άλδξα ηεο, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ.  

Σν δεχηεξν θνξίηζη εμαθνινπζεί λα 

αξλείηαη λα  απνδερηεί απηφ ην 

ππνηαθηηθφ ξφιν πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

γεγνλφο φηη δελ είλαη θπζηθφ παηδί θαη 

ησλ δχν γνληψλ. 

      Ζ πξψηε επηκέλεη λα ηε ξσηά γηα ην 

αλ γλσξίδεη ηελ (θνηλσληθή θαη 

ηεξαξρηθή) ηεο ζέζε κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, πνπ ηε ζέιεη λα ππεξεηεί 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο. 
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Σν ζέκα ηνπ ζεβαζκνχ, 

αιιά θαη κηαο 

επηηξεπηηθήο νηθεηφηεηαο 

πξνο ηνπο γνλείο.  

 

 

Ζ παξνπζία ηνπ 2
νπ

 

θνξηηζηνχ σο επηζπκία ηνπ 

παηέξα, νπφηε απηνκάησο 

ράλεη ην δηθαίσκα ζε κηα πην 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε. 

2ο θορίηζη: Ααάαα! 

(Αξλεηηθφ) Απηφ ηειείσζε. 

Με κηιάο μαλά γηαηί δε κνπ 

αξέζνπλ απηά πνπ θάλεηο, 

γηαηί βγάδεηο γιψζζα 

κπξνζηά ζηε κακά.  

1ο θορίηζη: Πξφζερε! Δγψ 

δελ είκαη ζαλ κπακπάο θαη 

κακά ζνπ γηα λα κνπ 

αληηκηιάο.  

2ο θορίηζη: Μακά, κπακπά, 

κφλε κνπ εγψ ζα θάλσ ηηο 

δνπιεηέο ζην ζπίηη; 

Μεηέρα: Δγψ ζνπ είπα λα 

έξζεηο εδψ; Ο παηέξαο ζνπ 

ην δήηεζε. 

Σν 2ν θνξίηζη –παξφιν πνπ απηφ 

επαλέθεξε ηε ζπδήηεζε– (πξνθαλψο 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο κεηέξαο, φπσο 

ζα πεη θαη ε ίδηα,) απνθαζίδεη λα 

δηαθφςεη ηε ζπδήηεζε θαη βάδνληαο 

„πάγν‟ ζηελ αδεξθή πνπ ηελ θαηεγνξεί 

ζπλερψο. Σψξα έρεη επηπιένλ 

επηρείξεκα φηη ε 1ε απζαδηάδεη κπξνζηά 

ζηε κεηέξα.  

 

    ε απηή ηελ απνιπηφηεηα ηεο 2εο, ε 

πξψηα αληαπαληά ιέγνληαο φηη δελ 

κπνξεί λα αλερηεί νπνηαδήπνηε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηαηί δελ είλαη 

„κπακπάο ή κακά‟, ππνλνψληαο ίζσο φηη 

νη θπζηθνί γνλείο έρνπλ άιια πεξηζψξηα 

αλνρήο κηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

απ‟ φηη κηα εηεξνζαιήο αδεξθή.  Απφ 

ηελ άιιε καο θάλεη εληχπσζε απηφ γηαηί 

θαίλεηαη ν ζεβαζκφο λα απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πξνεγνχκελε 

γεληά.  

     Σν δεχηεξν θνξίηζη επαλαθέξεη ην 

θεληξηθφ ζέκα ηεο ζπλνκηιίαο, φπνπ 

είλαη ν άδηθνο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο 

θαη ε απαίηεζε πνπ ππάξρεη λα θάλεη 

εθείλε φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. 

(απεπζχλεηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο 

παξφιν πνπ είλαη παξνχζα κφλν ε ζεηή 

κεηέξα.) 

    Ζ κεηέξα φρη κφλν δελ είλαη 

ππνζηεξηθηηθή, αιιά απνπνηείηαη θαη 

ηεο επζχλεο ιέγνληαο φηη ε παξνπζία 

ηεο 2εο θφξεο είλαη απφθαζε ηνπ 

παηέξα. Χο ηέηνηα δελ κπνξεί κάιινλ λα 

αγλνεζεί απφ ηε κεηέξα, αιιά απφ ηελ 

άιιε δε ζα πξέπεη λα ειπίδεη ην θνξίηζη 

λα έρεη κηα ηζφηηκε ζέζε κε ηε θπζηθή 

θφξε ηεο κεηέξαο, ζε απηφ ην κάιινλ 

κεηξηαξρηθφ πεξηβάιινλ. 

Έκκεζε ε κνκθή πξνο ην 

κεγαιχηεξν πξφζσπν 

(κεηέξα) ην απφ ην 

θαληαζηηθφ 2
ν
 παηδί ηεο 

ηζηνξίαο, φζν θαη απφ ην 

ίδην ην παηδί πνπ παίδεη. 

 

2
ν
 παηδί: Δγψ δελ 

είκαη θαθφ, αιιά 

θαθηά είλαη απηή ε 

θπξία. Πήγαηλε 

ηψξα λα ηα πεηο ζηε 

κάλα ζνπ απηά πνπ 

      Μαο θάλεη  εληχπσζε ε 

δξακαηνπξγηθή δεηλφηεηα ηνπ θνξηηζηνχ 

πνπ παίδεη. Δλψ ε ίδηα είλαη ν 

παληνγλψζηεο αθεγεηήο, βάδεη ην 

δεχηεξν παηδί λα κε γλσξίδεη ην δηάινγν  

πνπ κφιηο πξνεγήζεθε, αιιά 

γλσξίδνληαο ελδερνκέλσο ηε δπζκελή 

ηνπ ζέζε ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο, 

„ππνςηάδεηαη‟ φηη εθείλε απαγφξεπζε 

ζην παηδί ηεο λα θάλεη παξέα καδί ηνπ. 

Σν ζθελνζεηηθφ απηφ ηέρλαζκα καο 

δείρλεη  κηα επαηζζεζία ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ „αλεπηζχκεηνπ‟ 

παηδηνχ.  

         Σν 1ν παηδί δε δηαςεχδεη ηηο 

ππνςίεο ηνπ 2νπ θαη κεηαθέξεη 
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ιέσ. 

 

επαθξηβψο ηηο θαηεγνξίεο ηεο κεηέξαο 

ηνπ.  

Σν 2ν παηδί ππεξαζπίδνληαο ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη κε ζάξξνο αληηζηξέθεη ηηο 

θαηεγνξίεο γηα „θαθία‟ ζηε ίδηα ηε 

κεηέξα. Μάιηζηα ππνδεηθλχεη ζην 1ν 

παηδί λα πάεη θαη λα κεηαθέξεη απηήλ 

ηνπ ηελ άπνςε ζηελ ίδηα.  

         Γε γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα γηα ην 

παηδί πνπ αθεγείηαη απηφ ην tantara, 

αιιά γεληθφηεξα ζηε Μαδαγαζάξε ν 

θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο είλαη πνιχ απζηεξφο. Σν 

tantara φκσο εδψ πξνζθέξεη ην αζθαιέο 

πιαίζην λα εθθξαζηεί κηα –θαηά η‟ άιια 

– απαγνξεπκέλε αξλεηηθή άπνςε γηα 

θάπνηνλ κεγαιχηεξν. Αιιά θαη ζε απηήλ 

αθφκε ηελ πεξίπησζε, ην 2ν παηδί δελ 

πεγαίλεη ην ίδην λα „επηηεζεί‟ ζηε 

κεηέξα πνπ ην θαηεγνξεί, αιιά ζηέιλεη 

ην πξψην λα ηεο πεη ηελ άπνςή ηνπ.       

 

Γηάζεζε αλεμαξηεηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ηελ 

απφξξηςε, αιιά θαη 

εζσηεξηθεπκέλνο θνηλσληθφο 

έιεγρνο γηα απηή 

 

 

Με ππνζηήξημε ηεο θνηλήο 

γλψκεο ζηε δηάζεζε ησλ 

παηδηψλ γηα αλεμαξηεηνπνίεζε 

απφ ηελ αθηιφμελε νηθνγέλεηα. 

 

(Μία απφ ηηο δχν 

απεπζχλεηαη ζε έλα ηξίην 

πξφζσπν) 

2
ν
 παηδί: Αλ θάπνηνο καο 

ςάρλεη, πεο ηνπ πσο δελ 

είκαζηε εδψ γηαηί πήγακε  

ζηελ εθθιεζία.  

3
ν
 πξφζσπν: Αλ έξζνπλ νη 

γνλείο ζαο ηη λα θάλσ; 

2
ν
 παηδί: Αο ηνπο! Φεχγνπκε 

εκείο ζηε εθθιεζία. Γελ έρεη 

ζεκαζία.   

3
ν
 πξφζσπν: Έηζη; 

 

    Σν 2ν παηδί, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, 

ζθέθηεηαη φηη κπνξεί λα ηνπο 

αλαδεηήζνπλ, νπφηε δίλεη εληνιή ζε 

θάπνην ηξίην πξφζσπν λα πεη φηη έρνπλ 

πάεη ζηελ εθθιεζία.  

       Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία „πξνγλσξίδεη‟ φηη ζα ηα 

αλαδεηήζνπλ νη γνλείο, νπφηε ην 3ν 

πξφζσπν ξσηά ηη λα απαληήζεη. 

 

Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά ηεο ηζηνξίαο 

ζέινπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ην 

αζθπθηηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, 

αθνχ δείρλνπλ λα αδηαθνξνχλ 

επηδεηθηηθά γηα ην αλ ζα ηα 

αλαδεηήζνπλ νη γνλείο ηνπο.  

 

      Σν 3ν πξφζσπν αξλείηαη λα δψζεη 

ζηα παηδηά ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία, 

πξνθαλψο γηα λα κε δηεπθνιχλεη ηελ 

απηνλφκεζή ηνπο. Γη‟ απηφ φηαλ ην 1ν 

παηδί πξνζπαζεί λα δηεπθξηλίζεη αλ δε 

δίλεη ηα ρξήκαηα επεηδή δελ έρεη, 

εθείλνο επαλαιακβάλεη φηη πξέπεη λα 

πεξηκέλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο. Δηθάδνπκε 

πσο ην πξφζσπν απηφ είλαη θάπνηνο 

ελήιηθαο, αθνχ έρεη ρξήκαηα θαη 

ππεξαζπίδεηαη εκκέζσο ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ.  

    Οπφηε, ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία γλσξίδεη φηη ε δηαδηθαζία 

απηνλφκεζεο ησλ παηδηψλ αθφκε θαη 

απφ άζιηεο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο δε 

βξίζθεη ζχκθσλε ηελ θνηλή γλψκε πνπ 

δελ ηα ππνζηεξίδεη.   
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 Αλαηξνπή ηνπ άγξαθνπ λφκνπ 

πνπ αμηψλεη ζεβαζκφ πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο φηαλ απηνί δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηνπο.  

 

 

 

   Γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο ν παηέξαο νθείιεη 

λα δεηήζεη ζπγγλψκε γηα ην φηη 

ηα έδησμε. 

 

1
ν
 παηδί: Θα πάκε ζηελ 

εθθιεζία. 

Άληδη: Κηφιαο ζα πάηε ζηελ 

εθθιεζία; Δζείο φιν 

εθθιεζία, θάζε κέξα πάηε 

ζηελ εθθιεζία.   

……………. 

Άληδη: Πφηε ζα πάηε ζηνπο 

γνλείο ζαο; 

1
ν
 παηδί: Γε ζα πάκε γηαηί 

καο έδησμε ν παηέξαο.  

2
ν
 παηδί: Δκείο ζα δεηήζνπκε 

ζπγγλψκε, ελψ απηνί καο 

δηψμαλε; Άζε απηνχο λα καο 

δεηήζνπλ ζπγρψξεζε. Αιιά 

εκείο δε ζα δεηήζνπκε 

ζπγρψξεζε.  

 

Αληηζηνίρσο, κε ππνζηεξηθηηθφ 

παξνπζηάδεηαη θαη ην αγφξη πνπ ιέγεηαη 

Άληδη. ηαλ ηνπ ιέλε φηη ζα πάλε ζηελ 

εθθιεζία,  εθείλνο αληηδξά κάιινλ 

θνξντδεπηηθά γηα ην γεγνλφο φηη ζέινπλ 

ζπλέρεηα λα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία. 

Σηο θαηεγνξεί γηα ππεξβνιηθή 

ζξεζθεπηηθφηεηα. 

 

Ο Άληδη εθπξνζσπψληαο πξνθαλψο θαη 

εθείλνο ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ ζηε 

ζπλείδεζε ηεο αθεγήηξηαο, αθνχ ηα 

ξσηά πφηε ζα πάλε ζηνπο γνλείο ηνπο.  

 

     Σν 1ν παηδί αλαιακβάλεη θαη πάιη λα 

ππεξαζπηζηεί ηηο επηινγέο ηνπο, θαζψο ν 

παηέξαο ηα έδησμε γηα λα επραξηζηήζεη 

ηελ θαηλνχξηα ηνπ ζχληξνθν.  

 

      Παξφια απηά, ην θνξίηζη πνπ 

αθεγείηαη, ληψζεη κάιινλ φηη έηζη 

παξαβηάδεηαη ν άγξαθνο λφκνο ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

γηα απηφ ζα φθεηιαλ λα δεηήζνπλ 

ζπγγλψκε. Ίζσο γηα απηφ βάδεη ην 2ν 

παηδί λα απνινγείηαη γηα ην φηη δελ 

δεηνχλ ζπγγλψκε ζηνπο γνλείο –παξφιν 

πνπ ν Άληδη δε ξψηεζε θάηη ζρεηηθφ. Σν 

2ν παηδί κάιηζηα πξνζπαζεί θαηά θάπνην 

ηξφπν λα ππνδείμεη ην δίθαην, δειαδή ην 

λα δεηήζνπλ νη γνλείο ζπγγλψκε γηα ην 

φηη ηνπο έδησμαλ.  

     Έηζη θαίλεηαη πσο ην θνξίηζη πνπ 

παίδεη γλσξίδεη αθελφο φηη έρεη 

παξαβηαζηεί ν θαλφλαο ηνπ ζεβαζκνχ 

πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο, αιιά 

αθεηέξνπ εθείλνη δελ έρνπλ 

αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπο. Αθνχ 

ινηπφλ νη γνλείο δελ έρνπλ εθπιεξψζεη 

ηελ ειάρηζηε ππνρξέσζή ηνπο πνπ είλαη 

ε παξνρή ζηέγεο θαη αζθάιεηαο ζηα 

παηδηά, ηφηε ην δίθαην ζα απνθαηαζηαζεί 

θαηά θάπνην ηξφπν κφλν αλ δεηήζνπλ 

εθείλνη ζπγλψκε.  

   Ζ ζθελή κε ην Άληδη θιείλεη κε ηελ 

νξηζηηθή απνρψξεζε ησλ παηδηψλ. 

Έξρνληαη ζην πξνζθήλην, -φπσο 

λσξίηεξα είρε „πξνβιεθζεί‟- ν παηέξαο 

κε ηε λέα ηνπ γπλαίθα. 
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Ζ κεηξηά αμηψλεη ην 

απνθιεηζηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζπδχγνπ  

 

Αληαγσληζηηθή ε ζρέζε κεηξηάο 

θαη παηδηψλ 

 

    (έξρνληαη νη γνλείο)  

Παηέξαο: Πνχ είλαη ηα 

παηδηά; 

Μεηέξα: Άζηα απηά. Δζχ, 

κφλν απηά έρεηο ζην κπαιφ 

ζνπ. Δγψ δελ είκαη ηίπνηα 

εδψ; Καη δελ έρνπκε θαη 

θαλέλα λα καο βνεζάεη.  

 

Έξρνληαη ζην πξνζθήλην, -φπσο 

λσξίηεξα είρε „πξνβιεθζεί‟- ν παηέξαο 

κε ηε λέα ηνπ γπλαίθα. 

      Σν πξψην πξάγκα πνπ θάλεη ν 

παηέξαο είλαη λα αλαδεηήζεη ηα παηδηά 

ηνπ.  

       Απηφ πξνθαιεί ηε ζπκσκέλε 

αληίδξαζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πνπ είλαη 

μεθάζαξα αληαγσληζηηθή κε ηα παηδηά 

ηνπ. Σνλ θαηεγνξεί φηη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηά έλαληη εθείλεο 

θαη αθήλεη παξάιιεια κνκθή ελαληίνλ 

ηνπο ιέγνληαο φηη δελ ηε βνεζνχλ ζηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ σο νθείινπλ. Θέηεη 

έκκεζα ην δίιιεκα ζηνλ παηέξα λα 

δηαιέμεη αλάκεζα ζε εθείλε θαη ηα 

παηδηά ηνπ.   

 

Δζσηεξίθεπζε ησλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

θαη γλψζε  ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο παξάβαζήο ηνπο. 

 

 

 

 

Ζ θνηλσλία ηεο 

Μαδαγαζθάξεο  δελ είλαη 

παηδνθεληξηθή, 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο 

 

Γηαγηά: «Μελ μαλαθάλεηε 

ην ίδην.» (Σα παηδηά 

θεχγνπλ θαη ε γηαγηά ιέεη 

ζηνλ παππνχ: 

Γηαγηά: «Πάκε λα θάκε. 

Ή κήπσο εζχ δε ζα έξζεηο 

λα θαο;» (θαη θχγαλε)  

(ηαλ ηα παηδηά 

επέζηξεςαλ ζην ζπίηη ε 

κεηέξα ηα κάισζε πάιη): 

Μακά: «Ση είλαη απηφ πνπ 

θάλαηε θαη δελ είζηε 

επγεληθνί; Οη κεγαιχηεξνί 

ζαο δελ έρνπλ θάεη, αιιά 

εζείο θάγαηε πξηλ απφ 

απηνχο. 

Σα παηδηά, γλσξίδνληαο φηη 

έρνπλ παξαβηάζεη έλαλ άγξαθν 

θαλφλα, δελ ππεξαζπίδνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο (φπσο ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο)  αιιά 

παξαδέρνληαη ην ιάζνο ηνπο θαη 

ππφζρνληαη φηη δε ζα ην 

μαλαθάλνπλ. Ζ γηαγηά ηνπο 

επηζεκαίλεη θαη πάιη λα κελ ην 

μαλαθάλνπλ.  

    Απηφ καο δείρλεη φηη ην 

θνξίηζη πνπ παίδεη έρεη 

εζσηεξηθεχζεη ηνλ θαλφλα γηα 

ην θαγεηφ αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο κεγαιχηεξνπο. Έηζη, αθνχ 

„παίμεη‟ κε ηα φξηα θαη ηελ 

παξαβίαζε ηνπο, ηα απνδέρεηαη 

σο δηθαηνινγεκέλα.  

     Ζ γηαγηά θαη ν παππνχο 

πεγαίλνπλ ηειηθά λα θάλε, 

δείγκα ην φηη φλησο δελ είραλ 

θάεη, αιιά αξλήζεθαλ γηα λα 

δψζνπλ ην απαξαίηεην 

„κάζεκα‟ ζηα παηδηά.  
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Πίλαθαο Γ΄  – 4
ε
 ζεκαηηθή 

4) ρέζεηο γνλέσλ -παηδηψλ (δηαπαηδαγψγεζε, ζπκβνπιέο, ζπλαηζζήκαηα) 

 
Αηηηνιφγεζε ηεο 

θαησηεξφηεηαο ηεο 2
εο

 κε 

θξηηήξηα αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη έιιεηςεο 

ζεβαζκνχ ζηνπο γνλείο 

 

 

θορίηζη: Δπεηδή δελ είζαη 

θξφληκε γη‟ απηφ θαιχηεξα 

λα δνπιεχεηο. Δπίζεο, δελ 

αθνχο ηνλ κπακπά θαη ηε 

κακά κνπ. Γελ είζαη 

θξφληκε, θξφληκε 

(εκθαηηθά). 

 

Σν 1ν θνξίηζη πξνζπαζεί ηψξα λα 

αηηηνινγήζεη ην φηη ε 2ε πξέπεη λα 

δνπιεχεη κε θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο. 

Τπνβηβάδεηαη ζην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο 

ιφγσ ηνπ φηη δε δείρλεη ηνλ απαηηνχκελν 

ζεβαζκφ πξνο ηνλ θνηλφ παηέξα θαη ηε 

ζεηή κεηέξα. Γηα ιφγνπο έκθαζεο 

επαλαιακβάλεη ηξεηο θνξέο ην φηη δελ 

είλαη θξφληκε, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα 

ηηκσξεζεί κε ην λα ηνπο ππεξεηεί.  

 

 

Ζ παξνπζία ηεο κεηέξαο, 

σο ηειηθφο ξπζκηζηήο ηεο 

ηεξαξρηθήο ηνπνζέηεζεο.  

 

(Έξρεηαη ε κεηέξα)  

Μεηέρα: Γηαηί ηζαθψλεζηε;  

(Γελ ηεο δίλνπλ ζεκαζία θαη 

ζπλερίδνπλ ηε ζπδήηεζε) 

 

ην ζεκείν απηφ κπαίλεη θαη κία ηξίηε  

πέηξα, ηελ νπνία φκσο δελ ηελ παίξλεη 

απφ ηνλ ηαρηνπνηεκέλν θχθιν, αιιά απφ 

ηηο πέηξεο πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

αθφκε, παξφιν πνπ ε κεηέξα έρεη 

πξσηαγσληζηήζεη ιίγν πξηλ.  

 

Ζ κεηέξα ξσηά γηαηί ηζαθψλνληαη αιιά 

ηα παηδηά θαίλεηαη λα ηελ αγλννχλ.           

 

 

Ζ παξνπζία ηνπ 2
νπ

 

θνξηηζηνχ σο επηζπκία ηνπ 

παηέξα, νπφηε απηνκάησο 

ράλεη ην δηθαίσκα ζε κηα πην 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε. 

1ο θορίηζη: Πξφζερε! Δγψ 

δελ είκαη ζαλ κπακπάο θαη 

κακά ζνπ γηα λα κνπ 

αληηκηιάο.  

2ο θορίηζη: Μακά, κπακπά, 

κφλε κνπ εγψ ζα θάλσ ηηο 

δνπιεηέο ζην ζπίηη; 

Μεηέρα: Δγψ ζνπ είπα λα 

έξζεηο εδψ; Ο παηέξαο ζνπ 

ην δήηεζε. 

ε απηή ηελ απνιπηφηεηα ηεο 2εο, ε 

πξψηα αληαπαληά ιέγνληαο φηη δελ 

κπνξεί λα αλερηεί νπνηαδήπνηε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηαηί δελ είλαη 

„κπακπάο ή κακά‟, ππνλνψληαο ίζσο φηη 

νη θπζηθνί γνλείο έρνπλ άιια πεξηζψξηα 

αλνρήο κηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

απ‟ φηη κηα εηεξνζαιήο αδεξθή.  Απφ 

ηελ άιιε καο θάλεη εληχπσζε απηφ γηαηί 

θαίλεηαη ν ζεβαζκφο λα απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πξνεγνχκελε 

γεληά.  

     Σν δεχηεξν θνξίηζη επαλαθέξεη ην 

θεληξηθφ ζέκα ηεο ζπλνκηιίαο, φπνπ 

είλαη ν άδηθνο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο 

θαη ε απαίηεζε πνπ ππάξρεη λα θάλεη 

εθείλε φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. 

(απεπζχλεηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο 

παξφιν πνπ είλαη παξνχζα κφλν ε ζεηή 

κεηέξα.) 

    Ζ κεηέξα φρη κφλν δελ είλαη 

ππνζηεξηθηηθή, αιιά απνπνηείηαη θαη 

ηεο επζχλεο ιέγνληαο φηη ε παξνπζία 

ηεο 2εο θφξεο είλαη απφθαζε ηνπ 
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παηέξα. Χο ηέηνηα δελ κπνξεί κάιινλ λα 

αγλνεζεί απφ ηε κεηέξα, αιιά απφ ηελ 

άιιε δε ζα πξέπεη λα ειπίδεη ην θνξίηζη 

λα έρεη κηα ηζφηηκε ζέζε κε ηε θπζηθή 

θφξε ηεο κεηέξαο, ζε απηφ ην κάιινλ 

κεηξηαξρηθφ πεξηβάιινλ. 

Παξέκβαζε γνλέσλ ζηελ 

επηινγή ησλ θίισλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ ζε „θαιά‟ θαη 

„θαθά‟ ίζσο κε θξηηήξην 

αλ είλαη δηθά ηνπο ή φρη. 

 

Μάλα: Αλ θάλεηο 

παξέα κε παηδηά 

πνπ δελ είλαη θαιά, 

ζα δεηο ηη ζα ζνπ 

θάλσ. Έηζη φπσο 

ζνπ είπα ηψξα 

θάλε!!  

 

Σν θνξίηζη πνπ παίδεη εδψ ζε απηφ ην 

κηθξφ απφζπαζκα πνπ 

βηληενζθνπήζακε, βάδεη κία κεηέξα λα 

ππνδεηθλχεη απζηεξά ζην παηδί λα κελ 

θάλεη παξέα κε παηδηά πνπ δελ εγθξίλεη 

εθείλε. Απφ ηελ ππφινηπε αθήγεζε, πνπ 

φκσο δε δηαθξίλεηαη θαζαξά ψζηε λα ηε 

βηληενζθνπήζνπκε θαη λα ηελ 

απνκαγλεηνθσλήζνπκε, θαίλεηαη πσο 

ην „θαθφ‟ παηδί είλαη παηδί ηνπ παηέξα 

ηεο νηθνγέλεηαο απφ δηαθνξεηηθή 

κεηέξα. Πνιχ ζπρλά ζηε Μαδαγαζθάξε 

ζπλαληνχκε απηή ηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο φπνπ παηδηάαπφ 

δηαθνξεηηθνχο γνλείο δνπλ θάησ απφ 

ηελ ίδηα ζηέγε. ε ηδηαίηεξα δπζκελή 

ζέζε βξίζθνληαη ηα παηδηά πνπ δε δνπλ 

κε ηε θπζηθή ηνπο κεηέξα.  

        Σν παηδί ηεο κεηέξαο απηήο πνπ ην 

απεηιεί κε κηα αφξηζηε ηηκσξία αλ θάλεη 

παξέα κε ην άιιν παηδί, δείρλεη κηα 

ελζπλαίζζεζε γηα ην „απνπαίδη‟ αθνχ 

δηεξσηάηαη πνηνο ζα θάλεη παξέα καδί 

ηνπ.      

 

Γηάζεζε αλεμαξηεηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ηελ 

απφξξηςε, αιιά θαη 

εζσηεξηθεπκέλνο θνηλσληθφο 

έιεγρνο γηα απηή 

 

3
ν
 πξφζσπν: Αλ έξζνπλ νη 

γνλείο ζαο ηη λα θάλσ; 

2
ν
 παηδί: Αο ηνπο! Φεχγνπκε 

εκείο ζηε εθθιεζία. Γελ έρεη 

ζεκαζία.   

 

Σν 2ν παηδί, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, 

ζθέθηεηαη φηη κπνξεί λα ηνπο 

αλαδεηήζνπλ, νπφηε δίλεη εληνιή ζε 

θάπνην ηξίην πξφζσπν λα πεη φηη έρνπλ 

πάεη ζηελ εθθιεζία.  

       Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία „πξνγλσξίδεη‟ φηη ζα ηα 

αλαδεηήζνπλ νη γνλείο, νπφηε ην 3ν 

πξφζσπν ξσηά ηη λα απαληήζεη. 

 

Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά ηεο ηζηνξίαο 

ζέινπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ην 

αζθπθηηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, 

αθνχ δείρλνπλ λα αδηαθνξνχλ 

επηδεηθηηθά γηα ην αλ ζα ηα 

αλαδεηήζνπλ νη γνλείο ηνπο.  

 

Ζ κεηξηά αμηψλεη ην 

απνθιεηζηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζπδχγνπ  

 

Αληαγσληζηηθή ε ζρέζε κεηξηάο 

    (έξρνληαη νη γνλείο)  

Παηέρας: Πνχ είλαη ηα 

   Ζ ζθελή κε ην Άληδη θιείλεη κε ηελ 

νξηζηηθή απνρψξεζε ησλ παηδηψλ. 

Έξρνληαη ζην πξνζθήλην, -φπσο 

λσξίηεξα είρε „πξνβιεθζεί‟- ν παηέξαο 

κε ηε λέα ηνπ γπλαίθα. 

      Σν πξψην πξάγκα πνπ θάλεη ν 

παηέξαο είλαη λα αλαδεηήζεη ηα παηδηά 
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θαη παηδηψλ 

 

 

παηδηά; 

Μεηέρα: Άζηα απηά. Δζχ, 

κφλν απηά έρεηο ζην κπαιφ 

ζνπ. Δγψ δελ είκαη ηίπνηα 

εδψ; Καη δελ έρνπκε θαη 

θαλέλα λα καο βνεζάεη.  

 

ηνπ.  

       Απηφ πξνθαιεί ηε ζπκσκέλε 

αληίδξαζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πνπ είλαη 

μεθάζαξα αληαγσληζηηθή κε ηα παηδηά 

ηνπ. Σνλ θαηεγνξεί φηη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηά έλαληη εθείλεο 

θαη αθήλεη παξάιιεια κνκθή ελαληίνλ 

ηνπο ιέγνληαο φηη δελ ηε βνεζνχλ ζηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ σο νθείινπλ. Θέηεη 

έκκεζα ην δίιιεκα ζηνλ παηέξα λα 

δηαιέμεη αλάκεζα ζε εθείλε θαη ηα 

παηδηά ηνπ.   

 

Οη νηθηαθέο εξγαζίεο 

κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ  παηδηψλ, αιιά θαη 

κέζνδνο εθπαίδεπζήο ηνπο 

γηα ην κέιινλ. 

 

Μεηέρα: «Σψξα θηάζακε 

ζην ζπίηη. Πήγαηλε (2) λα 

θηηάμεηο ην θαΐ. 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

είλαη ην θαγεηφ θαη ε φιε 

πξνεηνηκαζία ηνπ, ε νπνία 

ζπλήζσο αλαηίζεηαη ζηα 

κεγαιχηεξα θνξίηζηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δίλαη κηα ζπλήζεο 

πξαθηηθή, ηφζν γηα ιφγνπο 

εθπαίδεπζεο  ησλ λέσλ 

θνξηηζηψλ  πνπ πνιχ λσξίο 

θάλνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, 

αιιά θαη γηα λα κπνξεί ε 

κεηέξα πνπ ζπρλά κεγαιψλεη 

κφλε ηεο ηα παηδηά ηεο λα 

αλαδεηήζεη εξγαζία εθηφο 

ζπηηηνχ.   

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε 

ζξεζθεπηηθή δσή 

ζπλεπάγεηαη θαη έλα 

αληίζηνηρν ήζνο θαη ηήξεζε 

ηνπ θψδηθα αμηψλ   

Μεηέρα: Δζείο δελ είζηε 

επγεληθά παηδηά, γηαηί ηξψηε 

πξηλ πνπ απηνχο πνπ είλαη 

κεγαιχηεξνη. 

…………………….. 

Μακά: «Ση είλαη απηφ πνπ 

θάλαηε θαη δελ είζηε 

επγεληθνί; Οη κεγαιχηεξνί 

ζαο δελ έρνπλ θάεη, αιιά 

εζείο θάγαηε πξηλ απφ 

απηνχο. Δζείο δελ είζηε 

     Ζ „εκπέδσζε‟ φκσο δελ έρεη 

γίλεη, αθνχ κε ηελ επηζηξνθή 

ηνπο ζην ζπίηη ε κεηέξα θαη 

πάιη ηα καιψλεη γηα ην ίδην 

ζέκα. Μάιηζηα ζην ζεκείν 

απηφ, επαλεξρφκαζηε ζηελ αξρή 

ηνπ tantara φπνπ είραλ 

πξνεηνηκαζηεί θαη πάεη ζηελ 

εθθιεζία. Δδψ ε κεηέξα 

ππνλνεί φηη είλαη αζχκβαηε  ε 

αγελήο ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ην 

γεγνλφο ηνπ εθθιεζηαζκνχ.   
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επγεληθά. Μφιηο ηψξα δε 

γπξίζαηε απφ ηελ 

εθθιεζία;  

 

 

 

 

Πίλαθαο Δ΄  – 5
ε
 ζεκαηηθή 

 

5) ρέζεηο κεηαμχ παηδηψλ (θξνληίδα, ελζπλαίζζεζε, εμνπζηαζηηθή 

δηάζεζε, νίθηνο) 

 
ρέζεηο εμνπζίαο θαη ηεξαξρίαο 

αλάκεζα ζηα εηεξνζαιή 

αδέξθηα. 

 

1ο θορίηζη: Πήγαηλε λα 

θηηάμεηο ην θαγεηφ. Μελ 

θάζεζαη! 

 

πσο πξηλ ε κεηέξα έδσζε εληνιή ζηνλ 

παηέξα λα θηηάμεη θαγεηφ, έηζη θαη ε 

κία αδεξθή ιέεη ζε πξνζηαθηηθφ ηφλν 

ζηελ άιιε αδεξθή λα θηηάμεη θαγεηφ.  
 

Σν ζέκα ηνπ ζεβαζκνχ, αιιά 

θαη κηαο επηηξεπηηθήο 

νηθεηφηεηαο πξνο ηνπο γνλείο.  

 

1ο θορίηζη: Πξφζερε! Δγψ 

δελ είκαη ζαλ κπακπάο θαη 

κακά ζνπ γηα λα κνπ 

αληηκηιάο.  

 

    ε απηή ηελ απνιπηφηεηα ηεο 2εο, ε 

πξψηα αληαπαληά ιέγνληαο φηη δελ 

κπνξεί λα αλερηεί νπνηαδήπνηε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηαηί δελ είλαη 

„κπακπάο ή κακά‟, ππνλνψληαο ίζσο φηη 

νη θπζηθνί γνλείο έρνπλ άιια πεξηζψξηα 

αλνρήο κηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

απ‟ φηη κηα εηεξνζαιήο αδεξθή.  Απφ 

ηελ άιιε καο θάλεη εληχπσζε απηφ γηαηί 

θαίλεηαη ν ζεβαζκφο λα απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πξνεγνχκελε 

γεληά.  

 

Απμεκέλε ελζπλαίζζεζε 

ελφο παηδηνχ πξνο ην άιιν.  
        

 

1
ν
 παηδί: Καη πνηνο 

ζα θάλεη παξέα καδί 

ηνπ; 

 

Σν παηδί ηεο κεηέξαο απηήο πνπ ην 

απεηιεί κε κηα αφξηζηε ηηκσξία αλ θάλεη 

παξέα κε ην άιιν παηδί, δείρλεη κηα 

ελζπλαίζζεζε γηα ην „απνπαίδη‟ αθνχ 

δηεξσηάηαη πνηνο ζα θάλεη παξέα καδί 

ηνπ.      

 

Πξφσξε αλάιεςε ελήιηθσλ 

ξφισλ απφ ηα κεγαιχηεξα 

2
ν
 παηδί: Έηζη; Πάκε ινηπφλ 

ζηελ εθθιεζία θαη λα 

      Σν 2ν κνηάδεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεην, αθνχ πέξα απφ ηελ αλάγθε 

ηνπ λα „επηθνηλσλήζεη‟ κε ηε λεθξή 

κεηέξα, έρεη ηελ έλλνηα ησλ κηθξψλ 

αδεξθψλ γηα ηα νπνία ηξέθεη αηζζήκαηα 

ζπκπάζεηαο θαη ζπκπφληαο. Σα 
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αδέξθηα πξνο ηα κηθξφηεξα. 

 

πάξνπκε ηα κσξά γηαηί είλαη 

θαεκέλα, άκα δελ ηα 

πάξνπκε.  

 

κηθξφηεξα νξθαλά βξίζθνληαη 

πξνθαλψο ζηελ ίδηα δπζκελή ζέζε, 

αιιά επηπιένλ δελ έρνπλ δπλαηφηεηεο 

επηινγψλ, ιφγσ ειηθίαο.   

     Ζ κεγάιε αδεξθή ζπκθσλεί λα ηα 

πάξνπλ ζηελ εθθιεζία. πσο θαη ζηελ 

αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο, βιέπνπκε πσο 

απηά ηα δχν αδέξθηα πνπ 

ζπλδηαιέγνληαη, παίξλνπλ θαη ηηο 

απνθάζεηο γηα ηε δσή ησλ κηθξφηεξσλ. 

Γεληθά, ηα παηδηά αλαιακβάλνπλ πνιχ 

λσξίο ξφινπο θαη ππεπζπλφηεηεο 

ελειίθσλ, πφζν κάιινλ εδψ πνπ 

θαινχληαη λα απηνπξνζηαηεπηνχλ απφ 

ηνπο ερζξηθνχο ελήιηθεο.   

Αίζζεκα αβνεζεζίαο γηα ηα 

βξέθε-νξθαλά. 

      

 

1
ν
 παηδί: Ναη, εκείο πάκε 

ζηελ εθθιεζία γηαηί είκαζηε 

νξθαλά. Γηαηί απηά ηα δχν 

αδέξθηα είλαη θαεκέλα θαη 

εκείο ιίγν ιππφκαζηε γηα 

απηά γηαηί δελ έρνπλ γνλείο 

γηα λα παξεγνξεζνχλ. Δίλαη 

αδχλαηνλ λα ηα αθήζνπκε  

έηζη.  

 

Μαο θάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο  φηη θαη 

ηα δχν κεγαιχηεξα είλαη νξθαλά, 

ιππνχληαη θαη ραξαθηεξίδνπλ σο 

„θαεκέλα‟ ηα κηθξφηεξα, πξνθαλψο 

ιφγσ ηεο αβνεζεζίαο πνπ απηά 

βηψλνπλ. Ζ κεγάιε αδεξθή έρεη 

„εκπεδψζεη‟ ηελ επζχλε πνπ έρνπλ πξνο 

ηα κηθξφηεξα αθνχ ζεσξεί φηη είλαη 

„αδχλαηνλ‟ λα ηα αθήζνπλ. 

 

Φξνληίδα ηνπ ελφο παηδηνχ 

γηα λα θάεη αξθεηά ην 

αδειθάθη ηνπ,  

 

αιιά θαη αληαγσληζκφο 

γηα ην πνηνο δηθαηνχηαη 

επηπιένλ θαγεηφ.  

 

 

 

Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ θαη αγψλαο 

επηβίσζεο ηαπηφρξνλα. 

 

 

 

 

 

 (Έλα παηδί ηειεηψλεη πνιχ 

γξήγνξα ην θαγεηφ ηνπ 

θαη ην έλα παηδί ιέεη ζε 

απηφ πνπ καγείξεςε): 

Παηδί 1: Βάιε ξχδη μαλά 

ζην παηδί γηαηί ην παηδί 

απηφ είλαη ιαίκαξγν. 

Παηδί 2: Ναη ζε απηφλ ζα 

βάισ, αιιά ζε εζέλα δε ζα 

μαλαβάισ γηαηί πξηλ είρεο 

μαλαπάξεη.  

ηελ αθήγεζε ηνπ tantara ν 

ρξφλνο „ππθλψλεη‟ φπνπ 

ρξεηάδεηαη θαη έηζη έρνπκε ηελ 

άκεζε πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαγεηνχ. Αξρίδνπλ λα ηξψλε 

αθνχ επρεζνχλ „θαιή φξεμε‟. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί 

δείρλεη απφ ηε κηα ην πφζν 

λνηάδεηαη ην έλα παηδί γηα  ην αλ 

έρεη θάεη αξθεηά, αιιά απφ ηελ 

άιιε έλαλ αληαγσληζκφ ζην 

ζέκα ηνπ θαγεηνχ –κηα κάρε 

επηβίσζεο ζα ιέγακε. ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, ε 

χπαξμε θαγεηνχ δελ είλαη 

θαζφινπ δεδνκέλε θαη γηα ην 
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Παηδί 1: «Σν δηθφ κνπ 

ήηαλ ιίγν ιίγν.» 

Παηδί 3: (δείρλεη ην 

„ιαίκαξγν‟) Απηφ δελ 

αξγεί λα θάεη.  

 

ιφγν απηφ ην ζέκα επαλέξρεηαη 

ζπλερψο ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

παηδηψλ.  

     Σα παηδηά ζπδεηνχλ  κε 

επηρεηξήκαηα γηα ην πνηνο 

δηθαηνχηαη επηπιένλ ξχδη θαη 

πνηνο φρη. Σν παηδί πνπ ηξψεη 

γξήγνξα ην ραξαθηεξίδνπλ σο 

„ιαίκαξγν‟ –έλαο  

ραξαθηεξηζκφ πνπ ηνλ αθνχεη 

θαλείο ζπρλά ζηε 

Μαδαγαζθάξε.  

 

 

 

 

Πίλαθαο Σ΄  – 6
ε
 ζεκαηηθή 

 

6) Ζ δσή εθηφο νηθνγέλεηαο (νξθάληα, εθδίσμε ή απνρψξεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα) 

 
Ρεπζηφηεηα ζηελ 

νηθνγελεηαθή δνκή 

Αίηεκα αγάπεο θαη ζηνξγήο 

απφ ην αγφξη 

Δπθνιία ηνπ λα βξεζεί έλα 

παηδί εθηφο νηθνγέλεηαο θαη 

πεξηπηψζεηο „παηδηψλ ηνπ 

δξφκνπ‟ 

 

(Έλα αγόξη κηιάεη κάιινλ κε 

ηνλ παηέξα ηνπ) 

Αγόρη: Καιχηεξα λα θχγσ 

αθνχ δε κ‟ αγαπάηε, λα κε 

κείλσ καδί ζαο. (Φεύγεη, 

γη’απηό απνκαθξύλεη ηελ 

πέηξα θαη ηηο ηαρηνπνηεί γηα 

λα ζπλερίζεη. Μία γπλαίθα 

κηιά ζηνλ άληξα ηεο:) 

 

Απηφ ην tantara πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

έλα θνξίηζη πνπ είρε θέξεη καδί κε έλαλ 

κεγαιχηεξν αδεξθφ ζην νξθαλνηξνθείν 

ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. Σηο πξψηεο δχν 

κέξεο έθιαηγε αζηακάηεηα. Γεληθφηεξα, 

ην θιάκα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν ζηα 

παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο. 

     Σν θνξίηζη έρεη ήδε ζρεκαηίζεη ζην 

πάησκα έλα είδνο „γεσγξαθίαο ηνπ 

ρψξνπ‟ πνπ ζπκίδεη ηκήκα απφ ηζηφ 

αξάρλεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζπίηη ζην 

νπνίν εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία. 

 

 

Μάιινλ σο ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο 

ηζηνξίαο (πξηλ αξρίζεη ε 

βηληενζθφπεζε) έλα αγφξη απνθαζίδεη 

θαη αλαθνηλψλεη ζηνπο δηθνχο ηνπ φηη 

ζθνπεχεη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο αγάπεο απφ εθείλνπο.  

   Δληχπσζε πξνθαιεί ην πφζν εχθνια 

ην θνξίηζη δείρλεη φηη κπνξεί έλα παηδί 

λα απνρσξήζεη απφ ηελ νηθνγέλεηα αλ 

δε ληψζεη επηζπκεηφ. Απηφ ίζσο 

ζπλδέεηαη κε ην δηαδεδνκέλν θαηλφκελν 

ησλ «παηδηψλ ηνπ δξφκνπ» πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ Αθξηθή, σο 

απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιψλ „γάκσλ‟.   
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Ζ εχζξαπζηε νηθνγελεηαθή 

δνκή θαζηζηά επάισηα ηα 

παηδηά πνπ ζπκβηψλνπλ κε ηε 

κε θπζηθή ηνπο κεηέξα. 

 

Δθδίσμε ή εζεινχζηα 

αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ απφ ην 

ζπίηη ιφγσ ηεο ερζξηθφηεηαο ηεο 

κεηξηάο.  

 

 Σν νξθαλνηξνθείν σο δηέμνδνο 

γηα ηα κηθξά νξθαλά παηδηά, 

αιιά θαη ηα κεγαιχηεξα  πνπ 

ληψζνπλ αλεπηζχκεηα. 

 

Δλζπλαίζζεζε γηα ηα κηθξφηεξα 

απξνζηάηεπηα αδέξθηα. 

 

Μεγάιν πνζνζηφ νξθαλψλ 

παηδηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φφβνο γηα ην νξθαλνηξνθείν, 

πξνηίκεζε γηα ην γεηηνληθφ 

ζπίηη.   

 

1
ν
 παηδί: Λνηπφλ ηψξα ζα 

ζηείινπκε ηα κσξά ζην 

νξθαλνηξνθείν.  

2
ν
 παηδί: Αο καο 

αθνινπζήζνπλ απηά  ηα 

κσξά ηα θαεκέλα. 

1
ν
 παηδί: Καεκέλα; Δ, ινηπφλ 

ζα ζνπ πσ! Καιχηεξα λα 

πάκε φινη καδί ζην 

νξθαλνηξνθείν παξά λα 

κείλνπκε εδψ. Γηαηί είλαη 

δχζθνιν λα δνχκε εδψ. Γε 

ζέινπλ λα καο θξαηήζνπλ 

εδψ γηαηί είκαζηε νξθαλά.  

2
ν
 παηδί: Ααααάα. (άξλεζε) 

Δγψ δε ζέισ λα πάσ. Θέισ 

λα κείλσ καδί ζαο. Άζε κε λα 

πάσ ζπίηη κνπ γηαηί εθεί ζα 

πεξηκέλσ ηηο αδεξθέο κνπ. 

κσο ζνπ αθήλσ ηα κσξά. 

Αααάα (θαηαθαηηθφ) 

Δληάμεη, θεχγσ. Θα 

ζπλαληεζνχκε ηελ άιιε 

κέξα. Λνηπφλ ζα ζνπ πσ: Αλ 

έξζεη θάπνηνο θαη κε ςάμεη, 

κε κηιήζεηο γηα κέλα. Μελ 

πεηο φηη είκαη εδψ. Φνβάκαη 

λα πάσ ζην νξθαλνηξνθείν. 

Θέισ λα κείλσ καδί ζαο. 

Έηζη; 

  Σν απφζπαζκα απηφ ηνπ tantara αθνξά 

ζε κηα νηθνγελεηαθή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ζπλαληάκε αξθεηά ζπρλά ζηε 

Μαδαγαζθάξε.   Δίηε ιφγσ ηεο ραιαξήο 

δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ζλεζηκφηεηαο πνιιά παηδηά 

θαζίζηαληαη „αλεπηζχκεηα‟ αθνχ 

κεγαιψλνπλ κε ηελ θαηλνχξηα ζχληξνθν 

ηνπ παηέξα ηνπο πνπ δελ είλαη ε 

πξαγκαηηθή ηνπο κεηέξα  

       ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα 

ππάξρνπλ θάπνηα αδέξθηα πνπ έρεη 

πεζάλεη ε κεηέξα ηνπο θαη ε θαηλνχξηα 

γπλαίθα ηνπ ζπηηηνχ ζέιεη λα ηα 

απνκαθξχλεη. Τπνζέηνπκε πσο απηή ε 

ζεκαηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

αγρνγφλα γηα ηα παηδηά, αθνχ γλσξίδνπλ 

πσο αλ ράζνπλ ηε κεηέξα ηνπο, νη 

πξννπηηθέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

δπζνίσλεο.   

   ην δηάινγν πνπ αθνινπζεί, 

δηαθξίλεηαη κηα ακθηζπκία γηα ην αλ 

ζέινπλ λα πάλε ζην νξθαλνηξνθείν ή 

φρη.  

    ηελ αξρή ιέεη ην 1ν παηδί φηη ζα 

ζηείινπλ ηα κσξά ζην νξθαλνηξνθείν. 

Πξνθαλψο ελλννχλ ηα κηθξφηεξα 

αδέξθηα ηεο νηθνγέλεηαο. Έρνπκε 

παξαηεξήζεη έμσ απφ νξθαλνηξνθεία 

λα ππάξρεη ην ιεγφκελν «boite a bebe», 

δειαδή θνπηί γηα κσξά, φπνπ 

ηνπνζεηνχλ ηα κσξά πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ζπληεξήζνπλ, γηα λα αληηκεησπηζηεί 

ην θαηλφκελν „κσξά ζηα ζθνππίδηα‟. 

πάληα εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα ζην 

tantara, αιιά εδψ βιέπνπκε φηη 

εθθξάδνπλ ζπκπφληα πξνο ηα κηθξφηεξα 

νξθαλά.  

      Γε καο είλαη ζαθήο ε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο, αλ είλαη φια αδέξθηα ή απφ 

δχν δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Ίζσο δελ 

είλαη μεθάζαξν ζην ιφγν ηνπ παηδηνχ ή 

ππάξρνπλ αζάθεηεο  ζηε κεηάθξαζε.  

       ίγνπξα πάλησο ην πξψην παηδί 

ζεσξεί θαιχηεξε ηε ιχζε ηνπ λα πάεη 

ζην νξθαλνηξνθείν κε ηα αδέξθηα ηνπ, 

παξά λα κείλεη ζε έλα ζπίηη πνπ μέξεη 

φηη είλαη αλεπηζχκεην. Θεσξεί πσο αθνχ 

έρνπλ κείλεη νξθαλά απφ κεηέξα, δε 

δηθαηνχληαη λα κείλνπλ ζε απηφ ην ζπίηη. 

Ίζσο πξνηηκά ηελ απξνζσπία ελφο 

ηδξχκαηνο φπνπ φια ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ιίγν πνιχ ζηελ ίδηα κνίξα, 

παξά λα δεη ζε κηα νηθνγέλεηα φπνπ νη 

γνλείο ηζαθψλνληαη κε αθνξκή ηα ζεηά 

(γηα ηε κεηέξα) παηδηά.           

  Σν 2ν παηδί δε ζπκκεξίδεηαη ηελ 

επηζπκία ηνπ άιινπ γηα λα πάεη ζην 

νξθαλνηξνθείν. Αληίζεηα, ζέιεη θαηά 

θάπνην ηξφπν λα θξπθηεί, λα κελ ην 
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Ο θφβνο σο θπξίαξρν 

ζπλαίζζεκα ησλ νξθαλψλ 

παηδηψλ ή θφβνο γηα νξθάληα. 

 

 

βξνπλ ψζηε λα κπνξέζεη λα κελ ην 

δηψμνπλ ζην νξθαλνηξνθείν. Δθείλν 

πξνηηκά ηε ζαιπσξή ηνπ ζπηηηνχ, αθφκε 

θαη είλαη αλεπηζχκεην. Ίζσο ελλνεί φηη 

ζα κπνξέζεη λα κείλεη ζε θάπνην 

γεηηνληθφ ζπίηη.  Δπίζεο, παξά ην αξρηθφ 

ζρέδην λα πάλε ηα κσξά ζην 

νξθαλνηξνθείν, ηειηθά απνθαζίδεη λα 

ηα αθήζεη ζην ζπίηη.  ην ιφγν ηνπ 

παηδηνχ θπξηαξρεί ν θφβνο θαη ε αγσλία 

ηνπ λα κελ ην βξνπλ. Ακέζσο κεηά 

αιιάδεη γλψκε θαη πξνηείλεη ζηελ άιιε 

αδεξθή λα πάλε ζηελ εθθιεζία.  

 

 1
ν
 παηδί: Ναη, εκείο πάκε 

ζηελ εθθιεζία γηαηί είκαζηε 

νξθαλά. Γηαηί απηά ηα δχν 

αδέξθηα είλαη θαεκέλα θαη 

εκείο ιίγν ιππφκαζηε γηα 

απηά γηαηί δελ έρνπλ γνλείο 

γηα λα παξεγνξεζνχλ. Δίλαη 

αδχλαηνλ λα ηα αθήζνπκε 

έηζη.  

 

Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη βάδεη ην 1ν 

παηδί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηελ 

επηινγή ηνπο λα πεγαίλνπλ ζηελ 

εθθιεζία. Σν ζπλδέεη άκεζα κε ην 

γεγνλφο φηη είλαη νξθαλά, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε εθθιεζία ηνπο θαιχπηεη 

θάπνηεο απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιένλ απφ 

ηε κεηξηθή παξνπζία. Ίζσο πξφθεηηαη 

γηα αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα πιαίζην 

φπνπ είλαη απνδεθηά θαη αγαπεηά. Δθεί 

βξίζθνπλ ηελ „παξεγνξηά‟ φπσο ιέεη ην 

1ν παηδί γηα ηα κηθξφηεξα αδέξθηα, ηα 

νπνία είλαη ηειείσο απξνζηάηεπηα φπσο 

φια δείρλνπλ. 

 

 

Πίλαθαο  Ε΄  – 7
ε
 ζεκαηηθή 

 

7) ρέζεηο κε επξχηεξνπο ζεζκνχο (εθθιεζία) 

 
Ζ ζξεζθεπηηθή δσή 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηηκή ηεο 

κλήκεο ηεο λεθξήο κεηέξαο.  

 

Έηζη; Μεγάιε αδεξθή, πφηε 

ζα πάκε ζηελ εθθιεζία; 

 

1
ν
 παηδί: Μεηά ζα πάκε, έηζη; 

Ακέζσο κεηά αιιάδεη γλψκε θαη 

πξνηείλεη ζηελ άιιε αδεξθή λα πάλε 

ζηελ εθθιεζία.  

      Απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ δχν θαληαζηηθψλ 

παηδηψλ, ππνζέηνπκε πσο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ην θνξίηζη πνπ αθεγείηαη 

ηελ ηζηνξία δε ζα έλησζε θαιά. Καη ηα 
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2
ν
 παηδί: Πφηε ζα πάκε 

ινπινχδηα ζηνλ ηάθν ηεο 

κεηέξαο καο πνπ έρεη 

πεζάλεη;  

1
ν
 παηδί: Γελ μέξσ. Αο πάκε 

εκείο ζηελ εθθιεζία.  

2
ν
 παηδί: Έηζη; Πάκε ινηπφλ 

ζηελ εθθιεζία θαη λα 

πάξνπκε ηα κσξά γηαηί είλαη 

θαεκέλα, άκα δελ ηα 

πάξνπκε.  

 

δχν ζελάξηα –λα πάεη ζην 

νξθαλνηξνθείν ή λα παξακείλεη θξπθά 

– ηνπ πξνμελνχλ αηζζήκαηα θφβνπ.  

       Παξφιν πνπ ην 1ν παηδί έρεη 

δειψζεη φηη ζα θχγεη, ηψξα ην 2ν  παηδί 

ην ξσηά πφηε ζα πάλε ζηελ εθθιεζία.  

      Σν 2ν παηδί ζπλδέεη ηνλ 

εθθιεζηαζκφ κε ηνλ εληαθηαζκφ θαη ηε 

κλήκε ηεο λεθξήο κεηέξαο, ζηνλ ηάθν 

ηεο νπνίαο ζέινπλ λα πάλε ινπινχδηα 

γηα λα ηελ ηηκήζνπλ. Οη Μαιγθάζηνη 

ηηκνχλ ηδηαηηέξσο ηνπο λεθξνχο ηνπο κε 

κεγαιφπξεπνπο ηάθνπο θαη εθηαθέο 

θάζε θάπνηα ρξφληα παξνπζία κεγάινπ 

πιήζνπο θίισλ θαη ζπγγελψλ.  

      Σν 1ν παηδί, δε ζπκκεξίδεηαη ηελ 

αλάγθε ηνπ δεχηεξνπ γηα ηηκήζεη ηε 

κλήκε ηεο κεηέξαο θαη επηκέλεη λα πάλε 

ζηελ εθθιεζία.  

      Σν 2ν κνηάδεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεην, αθνχ πέξα απφ ηελ αλάγθε 

ηνπ λα „επηθνηλσλήζεη‟ κε ηε λεθξή 

κεηέξα, έρεη ηελ έλλνηα ησλ κηθξψλ 

αδεξθψλ γηα ηα νπνία ηξέθεη αηζζήκαηα 

ζπκπάζεηαο θαη ζπκπφληαο. Σα 

κηθξφηεξα νξθαλά βξίζθνληαη 

πξνθαλψο ζηελ ίδηα δπζκελή ζέζε, 

αιιά επηπιένλ δελ έρνπλ δπλαηφηεηεο 

επηινγψλ, ιφγσ ειηθίαο.   

     Ζ κεγάιε αδεξθή ζπκθσλεί λα ηα 

πάξνπλ ζηελ εθθιεζία. 

 

Ίζσο ε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα 

ππνθαζηζηά ζπλαηζζεκαηηθά  

σο έλα βαζκφ ηελ αλεπαξθή 

νηθνγέλεηα. 

 

1
ν
 παηδί: Μήπσο έρεηε ιίγν 

raktsa (ρξήκαηα γηα ηελ 

εθθιεζία); 

ελήιηθαο: Γελ έρσ raktsa γηα 

ζαο. 

 

ζηα παηδηά ρξήκαηα γηα ηελ εθθιεζία, 

πξνθαλψο γηα λα κε δηεπθνιχλεη ηελ 

απηνλφκεζή ηνπο. Γη‟ απηφ φηαλ ην 1ν 

παηδί πξνζπαζεί λα δηεπθξηλίζεη αλ δε 

δίλεη ηα ρξήκαηα επεηδή δελ έρεη, 

εθείλνο επαλαιακβάλεη φηη πξέπεη λα 

πεξηκέλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο. Δηθάδνπκε 

πσο ην πξφζσπν απηφ είλαη θάπνηνο 

ελήιηθαο, αθνχ έρεη ρξήκαηα θαη 

ππεξαζπίδεηαη εκκέζσο ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ.  

 

 Άληδη: Πνχ πάηε;  

1
ν
 παηδί: Θα πάκε ζηελ 

εθθιεζία. 

Άληδη: Κηφιαο ζα πάηε ζηελ 

Αληηζηνίρσο, κε ππνζηεξηθηηθφ 

παξνπζηάδεηαη θαη ην αγφξη πνπ ιέγεηαη 

Άληδη. ηαλ ηνπ ιέλε φηη ζα πάλε ζηελ 

εθθιεζία,  εθείλνο αληηδξά κάιινλ 

θνξντδεπηηθά γηα ην γεγνλφο φηη ζέινπλ 

ζπλέρεηα λα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία. 

Σηο θαηεγνξεί γηα ππεξβνιηθή 

ζξεζθεπηηθφηεηα.  

 

    Σν θνξίηζη πνπ αθεγείηαη βάδεη ην 1ν 

παηδί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηελ 
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εθθιεζία; Δζείο φιν 

εθθιεζία, θάζε κέξα πάηε 

ζηελ εθθιεζία.   

1
ν
 παηδί: Ναη, εκείο πάκε 

ζηελ εθθιεζία γηαηί είκαζηε 

νξθαλά. 

επηινγή ηνπο λα πεγαίλνπλ ζηελ 

εθθιεζία. Σν ζπλδέεη άκεζα κε ην 

γεγνλφο φηη είλαη νξθαλά, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε εθθιεζία ηνπο θαιχπηεη 

θάπνηεο απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιένλ απφ 

ηε κεηξηθή παξνπζία. Ίζσο πξφθεηηαη 

γηα αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα πιαίζην 

φπνπ είλαη απνδεθηά θαη αγαπεηά. Δθεί 

βξίζθνπλ ηελ „παξεγνξηά‟ φπσο ιέεη ην 

1ν παηδί γηα ηα κηθξφηεξα αδέξθηα, ηα 

νπνία είλαη ηειείσο απξνζηάηεπηα φπσο 

φια δείρλνπλ.  

 

Ζ αθήγεζε επεξεάδεηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ πνπ 

βξίζθεηαη ην παηδί ηε 

ζηηγκή πνπ παίδεη. 

 

 

Έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ 

ζπλαίζζεκα ζηα παηδηά –

πξνζπκία γηα 

εθθιεζηαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δπιάβεηα θαηά ηνλ 

εθθιεζηαζκφ. 

 

Παηδί 1: «Διάηε, κεηέξα, 

λα πάκε ζηελ εθθιεζία.» 

Μεηέρα: «Πάκε λα 

δνμάζνπκε ην Θεφ».  

Παηδί 1: «Μακά, ζα πάκε 

λα δνχκε ην Θεφ!» 

Μακά: «Πήγαηλε λα 

ληπζείο γηα λα κελ 

αξγήζνπκε.» 

     ηαλ έθηαζαλ ζηελ 

εθθιεζία ζηέθνληαη φξζηνη 

γηα λα πκλήζνπλ ην Θεφ. 

 

Παηδί 1: «Σειείσζε ε 

πξνζεπρή… 

      Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ 

παξφηξπλζε ηνπ παηδηνχ πξνο 

ηε κεηέξα γηα λα πάλε ζηελ 

εθθιεζία. Ίζσο ε αθήγεζε ηνπ 

θνξηηζηνχ λα  είλαη 

επεξεαζκέλε απφ ην 

ζξεζθεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Οξζφδνμεο θαηαζθήλσζεο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη.  

       Δληχπσζε θάλεη φηη ην 

παηδί παξνηξχλεη ηε κεηέξα λα 

πάλε ζηελ εθθιεζία θαη φρη ην 

αληίζεην. Σν θνξίηζη πνπ παίδεη 

νξίδεη θαη ην ζθνπφ ηνπ 

εθθιεζηαζκνχ δειαδή ην λα 

δνμάζνπλ ην Θεφ. Απφ ηελ 

άιιε, ην παηδί κε ζηγνπξηά ιέεη 

φηη ζηελ εθθιεζία ζα δνχλε ην 

Θεφ. Απφ απηφ ην  δηάινγν 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην παηδί έρεη 

απνθηήζεη απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ έλα έληνλν ζπλαίζζεκα 

ζξεζθεπηηθφηεηαο.  

        Ζ κεηέξα κε ηε ζεηξά ηεο 

ιέεη ζην παηδί λα θάλεη γξήγνξα 

γηα λα θηάζνπλ έγθαηξα ζηελ 

εθθιεζία.  Γεληθά, ν 

εθθιεζηαζκφο είλαη κηα κάιινλ 

επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηα 

παηδηά ηεο Μαδαγαζθάξεο φπνπ 

ςέιλνπλ φια καδί. Σν φηη 

ιέγεηαη εδψ φηη ζηέθνληαη 

φξζηνη δείρλεη κηα κεγαιχηεξε 

επιάβεηα.  

 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε 

ζξεζθεπηηθή δσή 

(ηαλ ηα παηδηά Ζ „εκπέδσζε‟ φκσο δελ έρεη 

γίλεη, αθνχ κε ηελ επηζηξνθή 
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ζπλεπάγεηαη θαη έλα 

αληίζηνηρν ήζνο θαη ηήξεζε 

ηνπ θψδηθα αμηψλ   

επέζηξεςαλ ζην ζπίηη ε 

κεηέξα ηα κάισζε πάιη): 

Μακά: «Ση είλαη απηφ πνπ 

θάλαηε θαη δελ είζηε 

επγεληθνί; Οη κεγαιχηεξνί 

ζαο δελ έρνπλ θάεη, αιιά 

εζείο θάγαηε πξηλ απφ 

απηνχο. Δζείο δελ είζηε 

επγεληθά. Μφιηο ηψξα δε 

γπξίζαηε απφ ηελ 

εθθιεζία;  

ηνπο ζην ζπίηη ε κεηέξα θαη 

πάιη ηα καιψλεη γηα ην ίδην 

ζέκα. Μάιηζηα ζην ζεκείν 

απηφ, επαλεξρφκαζηε ζηελ αξρή 

ηνπ tantara φπνπ είραλ 

πξνεηνηκαζηεί θαη πάεη ζηελ 

εθθιεζία. Δδψ ε κεηέξα 

ππνλνεί φηη είλαη αζχκβαηε  ε 

αγελήο ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ην 

γεγνλφο ηνπ εθθιεζηαζκνχ.   

    

 

 

 

 


