Κμζμάξ Χανπακηίδεξ, Χαιαζμέκεξ γεηημκηέξ
Θεμαηηθά θέκηνα ημο θεημέκμο
 Ιζημνηθή ελέιηλε μηαξ θαπκενγαηηθήξ πόιεξ ζε αζηηθή
 Αλημπμίεζε αζηηθμύ πώνμο
 Παηπκίδη –παηδηθέξ ακαμκήζεηξ
Τμ θείμεκμ ζηενίδεηαη ζε δύμ πόιμοξ: α)ηηξ νεαιηζηηθέξ- ηζημνηθέξ ακαθμνέξ
γηα ηεκ πόιε ηεξ Καβάιαξ θαη β)ηηξ παηδηθέξ ακαμκήζεηξ ημο ζογγναθέα.
Η μμνθή ημο θεημέκμο είκαη απξζπαζμαηική. Απμηειείηαη από ηνία
απμζπάζμαηα ( ηζημνηθή ελέιηλε ηεξ πόιεξ ζημκ 20μ αηώκα, παηδηθέξ
ακαμκήζεηξ, ε απμθνμοζηηθή εηθόκα ηεξ ζύγπνμκεξ πόιεξ), γναμμέκα με
πξιηηικό ύθξπ. Τμ ύθμξ αοηό θαίκεηαη μέζα από ηεκ πιεζώνα ζπεμάηςκ
ιόγμο όπςξ μεηαθμνέξ θαη πανμμμηώζεηξ.
Μεηαθξοέπ:( ημ βμοκό μηα θαμέκε πνμζςπίδα, πςνίξ έκδομα θαη θόζμεμα,
θμθηενό θςξ, ακειέεηα, πιεγώκμοκ ημκ μονακό, γηα κα θμνέζεη αοηό ημ θμηκό
θη αδηάθμνμ πνόζςπμ, άιμε ημο θαπκμύ, πιεγέξ ζημ πνόζςπμ από ηε κύπηα
θαη ημκ ένςηα, ε πόιε πακόηακε ζε μηα μμίπιε από μονςδηέξ: «ηώδημ,
ιαδμμπμγηά , θάνβμοκμ», θοιαθηζμέκα παηδηά .
Παοξμξιώζειπ: (ζα εθδηθεζεί ημ πανειζόκ, θοκεγμύζα ημ παηπκίδη θαη αοηό
γιηζηνμύζε, λεδηπιώζμομε ημ μηθνό πακςθόνη ημο παηπκηδημύ, μη
πμιοθαημηθίεξ ζηνημώπκμκηαη θαη πκίγμοκ)
Τεκ ηζημνηθή μκήμε δηαμμνθώκμοκ:
α) μη ακαθμνέξ ζημ θαμέκμ βμοκό ημο πενηαζηηθμύ δάζμοξ ηεξ Καβάιαξ ημ
1985 ( ζήμενα είκαη θαη πάιη θαηαπνάζηκμ μεηά από ζοκημκηζμέκε θαη άμεζε
ακαδάζςζε )
Β) ε ακμηθμδόμεζε πμο ζοκηειέζηεθε ηε δεθαεηία ημο 1970 πμο έδςζε ζηεκ
πόιε έκα ροπνό, άκανπμ θαη άπανμ δμμηθό παναθηήνα ( μπεηόκ πακημύ).
Γ) Η ακάπηολε ημο θαπκεμπμνίμο από ηηξ ανπέξ ημο 20μο αηώκα άθεζε ζηεκ
πόιε έκα ηζπονό ζηίγμα: ξικξμξμική αμάπηρνη όπωπ εμθαμίζεηαι ζηα αζηικά
πλξύζια αοςξμηόζπιηα πξρ διαζώθηκαμ θαη μηα μροωδιά καπμξύ πμο
εμπμηίδεη αθόμε θαη ζήμενα ηηξ ζεηνέξ ηςκ θαπκαπμζεθώκ θαη ηςκ ζηεκώκ
εμπμνηθώκ δνόμςκ πμο έπμοκ δηαζςζεί.
Τμπμγναθηθά ζημηπεία ηεξ ζύγπνμκεξ πόιεξ:
Α) ημ θνμύνημ ςξ πώνμξ εθδνμμήξ
Β) ημ παιηό θανκάγημ ( ημ μμκαδηθό παναδμζηαθό καοπεγείμ γηα ζοκηήνεζε
θαη επηδηόνζςζε ηςκ λύιηκςκ θασθηώκ)

Γ) μη «θαμάνεξ», δειαδή ημ οδναγςγείμ πμο θηηάπηεθε από ημκ Αηγύπηημ
Μεπμέη Αιή , οπεύζοκμ ημπηθό άνπμκηα θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ
ημονθμθναηίαξ, γηα ηεκ οδνμδόηεζε ημο θνμονίμο ηεξ πόιεξ.
Δ) Η γεηημκηά ημο Ασ –Γηάκκε ( θάζε ζοκμηθία ηεξ πόιεξ μνίδεηαη με βάζε μηα
εθθιεζία)
Γ) ημ πενίθεμμ πάνθμ ζηεκ παναιία ηεξ πόιεξ.
Οη ιέλεηξ αμάπηρνη και ανιξπξίηζη πνεζημμπμημύκηαη εηνςκηθά θαη με ζθμπό
κα ζπμιηάζμοκ ηε ζύγπνμκε πναγμαηηθόηεηα πμο ζηενίδεηαη ζημ θένδμξ θαη
ηεκ γνήγμνε πμνεία πνμξ ημ μμκηένκμ θαη ηεκ αιιαγή. Χςνίξ κα ακαιοζμύκ
άμεζα δίκεηαη μ παναθηήναξ ημοξ μέζα από ημ θιίμα κμζηαιγίαξ , ζιίρεξ θαη
ίζςξ αγακάθηεζεξ πμο δεμημονγείηαη όηακ ακαθένεηαη ζηηξ παηδηθέξ
ακαμκήζεηξ ημο ζογγναθέα ζε ακηίζεζε με ηεκ θαηάζηαζε πμο δμοκ ηα
ζεμενηκά παηδηά, ηα μπμία παναθηενίδμκηαη ςξ θοιαθηζμέκα.
Το θέμα ηοσ παιτνιδιού ζηο κείμενο θίγεηαι από δύο πλεσρές.
Ο ζογγναθέαξ θαηαθένκεη κα μαξ μεηαδώζεη ζοκαηζζήμαηα θαη κα μμηναζηεί
μαδί μαξ ηεκ αγάπε ημο γηα μηα πόιε πμο έπαζε θάπμηα ζημηπεία ημο
παναθηήνα ηεξ αιιά δεκ πάζεθε από ηεκ ροπή θαη ηε μκήμε όζςκ ηεκ έδεζακ.
Η «γαιάδηα πμιηηεία» παναμέκεη δςκηακή ζηε μκήμε όζςκ δε ζέιμοκ κα παζεί
ημ πανειζόκ γηαηί κηώζμοκ όηη εθεί ζηενίδεηαη ημ μέιιμκ πμο θηηάπκμομε.
Έκαξ ηίηιμξ πμο ζα ηαίνηαδε απόιοηα ζημ θείμεκό μαξ θαη ζα ζομίδεη πμιιά
ζημοξ Καβαιηώηεξ μαζεηέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’70 είκαη άιιςζηε θη αοηόξ:
«Η Καβάια άιιμηε θαη …ηώνα»
 Μπμνείηε κα επηζθεθηείηε ηεκ ηζημζειίδα :
http://spanies-foto.blogspot.gr/2012/04/blog-post_07.html για να δείηε ηην
ιζηορική μνήμη όπως διαζώζεηαι μέζα από ζπάνιες θωηογραθίες ή να δείηε
ηο παρακάηω νιdeo
http://www.youtube.com/watch?v=VC7ynnmWg3c

