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TA ΣTPABA Iffil T', AMA]I0[A

'rΙ Yραφεlor<ρατiα
e7o1 YραφεloΚρατεq

γρ6φoυν. Kαi γε,μlζ,oυν οελiδεq
δλ6κληρεq μδ λ6γlα παρ(απανiL
oiια. oiαi,α μηδδν. Toδq ,eνδΙ],αφδ_

ρεr μονd,xα δ τirιο,q. "Aν συγκε-
ντiριirθηκαν δηλtαδ{, δλα τi δικαι
oλroγητlκδ καt dν dx,oυν τακτο,
ποιη'θεi 6λεq οi δπoγρ,αφδq δλ,εq
o,i ,θεω,ρlloεtq καi δλα τiι x1αρτ6"
oημα,. Kα) νd o'κ6φτεται κtαν'εiq
δτr ,dπαιτoδνταn πoλλδg δπoγ,ρ,α,
φδq, πολλθq θεω,ρτjo'εrq καi πoλ"
λ& xαρτ6'oημα'

Π oi πoλiτεq εiναι τδ κri'ρlα
'θiμωτα 'αliτiq τfrq γραφεΙoκρα-
τiαq. Ι(αi τρ6xoυν dπδ π6ρτα οδ
π6,ρτα, ,dπδ γ'ραφεio αδ γρα,φεiο
καi &πδ π6λη oδ π6λη γlδ νδ τα-
κτolπoI]ο,oυν τiq δπolθ16αεη τoυ,q.
K6θε γραφεio καt μrδ δπoγ,ραφi1
κ6,θε δπ6lλληλo'q καi μδ αφtραγil
δα, κ6θ,ε τμηματdpxηq κα,i μnιδ
θειilρηoη. Δδ,θ'ε κεiθ,ε στρ[φ,oγυ-
ρfuμ'ατ'α' κιαi τi6ιrε oi πoλ{ιεq i-
δρ,ιilν,oυν κoυρ,6ζoνταl, λωxανr6μ
ζoυν ,8κνευρiζoνταr καi &ρxiζoυν
νd 6ρiζoυν τoδ,q πdντεq καt τd

'πdντα, δfxωq iε,ρ,αρxrκfl τ&Εη καΙ
oδ πλ6lγm frx'o, iπαλλ{λoυq, δ-
πξrpεσiε,g, τμηματdρxεq, τδ κρ,d.-
16,g, τd κ6,μuαπn <πρδq δ6ξαν>
τηq γrρ,α]φε,1olκ,ρατiαζ.

Π oi γiραφtεxoκρlaΙεζ κroτσXU-
ριilνoντ,αι π&νιoτε πiro'ω dπδ τoδq
ν6μoυq καi τΙq δ:lατ,αγδq. T,oδg
ν6μoυq δμ,ωq καi τiq δπrταγδq
τoδq αυv6ταξ'αν o,i γ,ρ,αφειolκ.ρd-
τεq. Γι' ,αη]τδ εiν,αr oυνταγμ6νοι
πdντ'oτε μδ τδ πνεδμα καi τi1ν
νloστ]ρ,oiΙΙiα τloυζ.

Π 1Θl3ματα τflq γ,ραφ,εloκprα1iqq
εiναn iθiπilo'ηq oi iδlοr, oi iπdλλη-
λo,l, ο'i ουντd,κτεq καi παραλ,fr-

πτεg τ6ν 6γγ,ρ,diφων καθδq καi αi
λroγιδν λ,oγ,lι}ν γ'ραφιdδεq. O,{

γρ,αφldδεq πα,i,ρνoυν τd 8γγrραφα
τd πρωτoκoλλαδν καi τδ μελε_
το,lν. 'Αλλδ δδν καταλα6,α'iνουν
τiποτε. ofiτε μδ τflν πριilτη d-
νd,γνωοη, οtiiτε μδ τflδε6τερη οii-
τε μδ τ{ν τiρiτη. "Eγγiρiαφlα aσα-
φ{, πoλυ,α6λrrδα, θπιδεiρprπδ διi-
xωq o'ioilα ,καιi πεlρ:,εxl6μενια. "Eγ-
γρα1φα μδ πoλλδq &πoρi,εq. Kiα[
ξρx(,ζεrl fl dλληλoγραφiα. Συrv-
τ&αooνταrr dιlαφ,olρ'}q lκ]αΙ ζηγρfiγ_τα1 δl,ευ,κρlνι]αε'lζ.'ΑκoλoυΘorν
,&παντf oειq. Ι(αi μετδ &παντr]αεrq
θπi τδν ,dπαντrjαεων. Kα[ Jxεl
δ ΘεδqΙ Ι(ανεiq δ?,ν ξ6ρει τi γi,-
νεταΙΙr. ,o,ijτε αδτot πoδ παiιρ,ν,oυν
dγγ,ραφα ,otjτε αδτoi ποδ oτ6'λ-

Υ'oυν. Σιυoτδq δηλαδ,{ xαρτoπ6-
λ'εμoq!

Π 'Η γραφειoκρtατiια &ναπτliο-
αεται ,δπoυ tπdρxει δπαλληλo-
κρατiα. oi πρωτε$ooυοε,g τδν
,κρατfiν εiνiω, τd πρ6τυπα θερμo'
κr]ππ δπoυ 6κκoλdπτονταlr οιi
αtδrρπlνoi Y1ραkρε]IolΙ<ρarεq. Στtc
πρωτε6,o'υοlεq 6,ρiακoν,τ1αη o,i πl,δ
οπoυδ'αTοι γ.ραφεroκρ6τεq.'EκεT
αδloi απoλαμ,6dνoυν τi1ν παντo-
δυναμiα τουg. Tδ πεδio τfrq γiρα,
φειακρατlκflq δρ,αατηrρl,6ηταq εΙ-
να[ ,&περι'6ρυπo. 'Yπd'ρ,x6,γγ 6-
μωq κ,αi YιραφεlΙoklρaτεq μδ μκrρα
τερ,o 6εληνεκδq. Eiναn αniτoi
πoδ 6ρiακ,oνταt oτi1ν iπαρxiα,
oτi1ν περ,l,φ6ρεια τofr κρdτoυg'
αιoδζ νo,μoδq καi τiq θπιθ,εω'ρι]_
σε]Ι]q περt(ρερ'εΙακδν riπηρεαlδν,
Αiιoiδμωq με;l.oνεκτ'oδν ."Exουν
μlηρd πεrριiβ'$rplα δiρrαο,τηθι6-ητoq.
Tδ πεδ{ro δρ,αtcrtηρ.l6τητroq πε,ρ1oF
ρiζεται α' 8να μrκρδ τ,μfrμα τfrq

Συν,6xεlrα oτi1ν oελiδα 17Ο

l 'H γραφεroκρατiια τδν τελευ-
ταio καrρδ dγινε πoλδ 6πικiνδυ-
νη. Πfl,ρε τρoμακτκδq δnlαοπd-
oεη. TΙπoτε δδν τ{ αυγκρατε[.
"Eγlνε μiα πληγi1 &θερdlπευτη"

Π "o,λo,r ταλ,απωlρ'oσνταl. Καt
τ1αλrgtrηιυρr6ffν,ταn' κα) oi d,θδ,ol καi
oi δμαρτωλo'i. Kι,' αtτoi πoδ
ixoυν δiκlo κl-' αiτoi πoδ i-
xoυν dδπκo. Tαλαιπuiρorr'νταιl γε-
νκd'δλol o,i dνθρ,ωπoil πoJ ,ζxoυν
<<Παρ,ε δflαε> μδ τi1ν πoλrτεiα.
Στδ Mινιi-lταυρo τfr q γραφ,ε]1oι<ρα-
τiαq δλrol πληριi:νoυoν κ&τl, αδν
νδ τoδg 6αρ,αiνoυν τilπoτε παλμ
δq δ,μαρτiεg κλη'ρ,oν'αμlκδq ii κ&_
πo,lo δμ&ρτξl}ια'πpoπατoplKδ.

Π Στδv παλlδ καtρδ, πoλλd
xρ6νlα πρΙν γεννηθεi δ Χριoτδq
δ κ6o'μo9 frταν i)αυxαg καΙ &παλ-
λαγμ6νoq &πδ γ]ρ,αφειoι<ρατiεζ
γρ,αφεloκρdτεq. T6τε τδ πρ&γ.
ματα flταν iπλδ. Λiγoll dνθiρωπoι
γνιilρlζαν dvdγνωoη καl γραφf.
Λiγorl ξ6ραν νδ γρdφoυν. T6τε
oiiτε πρωτ6κoλλα oi1τε φ6κελλoι
oiiτε ,dρxεio καi iιρxεloθr]κη, oi3-
τε<<iδrαιτ6,ρα γρrαμματεδq> <,o,ijτε

iδπιτ6ρα δ,ακτυλoγρ6φogr> <,oiijτε
iδlαiτερo γραφεio>, oi δπο,θ6αεlq
τ6λειωvαν <oτδ dψε οt6δοε>> xιυ-
ρiq γiρα,φ'εrοο<,ρατlκδq δ,lατυπιi:-
σεitq.

Π Σfμερ,α δλλαξαν τδ πrρdγμα-
τα. 'O τεxνικδq πoλrtlομ,δq κoντ&
oτi1ν πρ6oδio, κoντ& ατδ ι6αα &-
γαθd κα,i εiκ,oλiεζ γι& dνετη ζω-
i, μdq πρ,ο,o6κρ,ε,ρε καi μερικδq &-
σxημεq oυνl]θεlεg. "Eν,α d,πδ τd
δoxημα δημιoυ,ργfματα τ,oi αι]γ-
xρoνoυ κρ6τoυq εiναr καi ft γρα-
φεlακρατiα καi o,i γραφεloκ,ρ -
τεq.

l Kαν6ναq δδν ξ6,ρεr d, ft
γβαφ'εroκρατfα γ6ννηo'ε τotq
γραφεl'oκρ6lεq ii oi γ,ραφεlοκρd-
τεq γ6ννηοα;v τi1 γραφεnακρατiα.Σ' αiτδ τδ dριilτημα δδν πρ6κεl-
τα,t ν& δolθεi dπdντηoη. "Eν,α δ-
μωq εiναι 6,66,αιo. 'Η γρ]αjφεrρF
κρατiα dνθεi καi δυvαμιilνει μα-
ζi μδ τoδq γραφεroκρdτε,q. 'ΙΙ
}pαrpεmΙ<pατiα τiρ6φω τοδq γρα-
φεlotκρdτεg ι<αi d-ντιο,τρ6μωq o,i

γραφε1oκρaτεq τρ6φ,oυν τfl γρα-
φειακrρ,ατiα.

Π oi γραφεlοκρ6τε9 d,γαποδν
τd x,αρτl'd. Ιfui γρdφoυν γιd νd
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tΣτoPlKA NToKoYMENTA

.H ΙδρUσn Tnξ'Aλλnλoδlδακτlκnc Σxoλnc

οτn Nαoυoα
*** *****tr************;ιΓ**

ρ16ιητα oτfl N6oυoα, δημoorειioν-
ιαι παρακ6ιω' 6πωq εiναι γραμ_

μ6να oτδν Κιbδlκα'

Tδ πρΦτo:

'o Bερρoiοc κoi Nαo0οηc Θεo'
κλητo,c'θnι6ε'6οιoΙ

Παρoυoιαoθ6ντεq Erιilπtoν ιflq οε-

6αομl6ιη roq ιol oε6αorοδ f1μιiν

"rriar*o, 
δγioυ Bερρoiαq κυρi-

ou'*uρio, Θεoκλt'1τoυ δrδ τflq πρo-

Toσ Παιiλoυ ΠυριvoD
Kαθηγητoσ

Δ) vτoU Δημooiαc Kεvτρικηc' 
Bl6λloθηκηc BερoΙαc

Ι. EΙΣΑΓΩΓH
Στi1ν πρooπ6θεlδ μoυ νδ 6ρδ

πληρoφoρiεq γιδ ιην παιδευrlκη
εJ,i-riρiο.ητα oτi1 B6ρoια κατδ

τol)q x'ρ6νoυq τflq Toυρκoκραιiαq'
6ρflκα'oιδ &ρxεTo ιflq 'Ιερδq ΝΙη-

,δo'nοlurc Bερoiαq δρxεlακδ δλr-

κδ γrδ την 1δρυoη καi λεlloυργiα
ifr q'aλληλoδlδακτικfr q oxoλfrq oτi1

N6'oυαα.

'Eπεrδf1, dπδ τδ 6oα γνωρiζω1'
δδν 3xει θρευνηθεi o' δλη τi1ν

dκιαcn i πα:rδευ Ι'ικil δ'ρασ1η'ρτ6rrη-

.α o.r\']'J6ουoα καιδ τoδq xρ6νoυq
τ {q Tδυρκo.κρατiαq (iδlαiτερα με.-

.i-,δ rε'zz ) , 
'θειitρηoα oκ6πιμo νδ

παρoυotdoω δl3o πρακτrκδ' dγνιυ_

"i, n"ι dν6κδ'or'α, αxεεικ'δ μδ την
dλληλοδlδακτrκi1 αxoλη. Nαοf oηc

οτδ iol'uηνιαTo περroδlκδ τol oυλ-

iouou'δπoφoiιων <}']ΙAOYΣTA>

μδ τi1 μ6νn πρ6θεοη ν& xρηoιμo--
,,n'o'θoi, δπδ τδν iοl oρlκδ l oδ

,'6λλoνloc καi νδ κατανoηθεi κ'α-

λ,j,.ρo f1 πρooπ6θεrα τol δλλη-

''*# *ooεioυ τηq ['{αoι3olη'q, νδ
εuo.ηρηo.' τi1ν θ_θν.rκi1 oυν.εiδηofi
',oυ δlδ lflq παδεiαζ κατd τoUq

δ6,o'κoλoυ xρ6'νoυq τfrq Toυρκo_

κρ,ατiαg.

ΙΙ. TA ΠPAKTΙKA ΙΔPYΣEΩΣ
KΑΙ ΛEΙTOYPΓΙAΣ TΗΣ
ΣXoΛ}ΙΣ
oi πoλ$τrμεq πληρoφo'ρiεq γ1α

ιλν iδoυoη καi λεlτoυργiα τfrq

oλληλoδ,δoκτlκflq Σxoλfl; Nαoi-
oηc''6πωq dν6φερα, περl6xoνιαl
oι bιo πρ.ακτlκλ iνδq κιbδlκαz τfrq

'Ιερδq Mητρoπ6λεωq Bε'ρoi'αq'

Tδι διjo αiτδ dγνωαια καi &ν6-

κδoτα πρ'ακτrκd, θξ αiτiαq τδν πo'
λυτiuων oτolxεiων πol) περι6xoυν
o*ε.i*d μδ τflν παlδευτlκi1 δραoτη-

ι οoπfrc ιfrc αiιoδ πανl'ερ6l η Io;

δ,roοdroηc'.ic τilν κorνfl ν ιilφ6λεl-

"" 
,'ηc νεoλαiαq ιfrq.θν τfl ( )

f1μiν παrρiδr, θνε'κρiναμεν γνωμ-τl
κδlνπ νδ'&νεγερθfl oxoλεioν dλ-
λnλobιδακuκδν Δν τιil μετοxiψ
lδν Tαξtαρxιilν δlδ κolνflq δαπ6-

νηq, θπlτρoπευ6ντων εic τiy- &-

u6vεoo'ν αδroδ τδν κυρiων 'Ιω-
aννo, Γ. καi Kιilναια 'Ανrωνioυ
nooθ6μιυq, δq ζηλωτων τιir'/ κol-

νλιoελιilν dργων' δlδ καi δπoφαl-
ν6μεθα 1s49 5 Mαρτioυ Ι'{doυοα

Χ"Kωνoτ'αντiνoq Χ" &ργf ρηq
6ε6εω

dναoτdαroq
Kωνorονιiνoq Θεoλ6γoυ
11ψγg1qγτiνoq Mdρκoυ
T6oη6 Δαφiρl'

N'Ιανιiiληq'Aναoταoiου
K.A. Kανδηλiδηq
iιντιilνηq Xρro6φr
γι6ννηq
Θεoδ6o11 'Ιω6νoυ

oi θπi'τρ'oπor τflq oxoλfr
'Ιω6.ννηg Γ. οημανiκα
Κιilναιαq A. Περδlκdρηq

Tδ 1δεtτερo:

'o Bερρoiαc καi'NooOoηc Θεo-
κλητoc θnr6ε6αloi

Δrδ τοδ πα.ρ6νroq ιΠc θξ oiκεiαq

ημδν πρoαlρ6σΨ! δηλω-τlκoσ η-

μδν θγγρ6φoυ δηλοπotoυμεν' oιΙ
λημ"ρδu oυνελθ6νrεq iπi. Παρoυ-

"?[ ,"ι Σ. 'Αγioυ Bερρoiαq κατ'
a'uir'r,, τfrq αriτoδ Σε6ααμlιilrη-
.o"'^oi *o.δ θ6ληoιν τoσ πριbτoυ

l.}"ο?,", X"Ιιtrκoλ6oν Ζαφεi-

ρη καi κo'lνi1ν γvιilμην φαiνoμεν
ii" δ,n.fr,οnoiγ καi θπioκεψlν τfr;

δbη τελεloπorηθεioηq .6λληλoδl-
δακτrκfrq oxoλfrq επιιρoπoυq τoυq

lfn" euiiroυc'K. Δημflιρ:oν' Γ'
iinδ"'ou' hαor6να Mανιilλη' Χρfl-
o,oν 

' K,oμαλη, X' 'xρloτ6δουλoν
x"Π., Nriνηv M6ρκoν, -Aγγε'l'α-

κnν Bοδενrιilτην θκ μδρoυq τol
i)' ΙιΤικoλ6oυ, δq κriτoρoq τfrc

Σxολfrc καi λαooθ6τoυ' Toδq δδ

i; ;κruo' ντΙνoν X"'Αργ6ρη, X"_οrοεrρo, 
X"xρfoτoυ, θωμdν 'Ι-

ωdννoυ, Γρηγ6ρrcν Mαλ'o'6oη, Γε_

.i,ργ,ou N[πoζαrζfr, X"θεoδ6olov
'Ι'16uuo, 6κ μ6ρoυq lfrq κoιν6rη._

,n". .i. τδν 
'δπoiων rflν φρoνιi-

εα 
" aφου παρεδιiloαμεν i]δη τδ;

nαoδ roσ X"Nlκoλ6oυ dφlερω-

0εiοηq δμoλoγiαq δlδ λ6oα rflc

ΣxoλΠc περiπoυ εΥκoor τ6οoαρuq

xrλrdδαq γρ. 24.0Φ, φαiνoμε.ν
,iηρ.η"r"ibυq αt)roδq νδ εioπρ6-

ξιυοl δlδ rfrq θπlμελεiαq rων, καl

"δ 

".α""r*oit'1rro' 
τdq ρηθεirααq δ-
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μoλoγiαq μδ δπodoυq €γκρfνoυο,l
τρ6πoυq doφ,αλ6q, ιiioτε τδ μδν
κεφ&λαloν τflq ,ρη,θεi,oηg πoα6τη-
το6 νd δlατη,ρη,θfr dν6παφoν' 8κ δδ
τoδ τ6κoυ ,αiτοδ νd πληριilνωol
τδν μldθδν τoσ κληθηooμ€ν,oυ κα-
ταλλr]λoυ διδtr,ακdλoυ,κατ' 3γκ,ρι.
otν τoδ Σ. 'Αρxιε,ρ6ωq, φ,ρoντfζoν-
ταg φιλoτiμωq εiq 6ελτiωolν τfrq
Σxoλfrc καi πρ6οδ,o,ν τflq νεολαi'αg,
καi dxoνταg τi1ν iox6ν τα6 ιηq τfrg
6πlτρoπi1q μ6xρl τρlδν θτδν, κα-
ταγρdφoνταg θν καθαρQ καταoτi-
xψ τδ dπαlτoιiμενα παρ' αi'τδν
θξoδευrθηo6μεν,α, καi παραδiδoν-
ταg λoγ,αρlαoμδν ,θvιilπlων τoδ Σ.
'Αρxrερ6ωq καi f;μδν κατ' gτo:.
παρελθο6oηq δδ τfrq ιρIειi.αq, oυ-
οκ8_ψεωg γενoμ6vηg, ιiν αδθrq θγ-
κρlθfl παρd τfrq Σε6,ααμr6τητοq,
παρδ τoδ λαooθ6τoυ καi παρd τfrg
κοιν6iτητoq; θ6λoυν δι'αμ6νε,r,o,i
αliτ,oi, εi δδ μi1 ,θ,δ &ντικαιαoτli-
νωντ,α1. iτερα dντi τo6τωy oi Φ_
κρrθηα6,μ,ενor, παραλαμ,6dν,oντεζ
δπδ τi1ν φ,ροντiδα τflq θπrτρoπ{q
τi1ν oιilα πα,ρd τδν πριil,των, δoα
αδτoiq iiδη πα,ρεδ6lθηoαν, μδ τδ
ν& δπερlox$η εiq 6κλογi1v dλλoυ
πρooιilπoυ dxρι τfr5 τρlετoδq iπι
τρ]o'πηq των l] πλεloψηφiα, dν τυ-
xδν dπo6lιilση τιq θξ αliτιiν, μδ τδνδ πρoαδro,ρiζωolν αriτoi εiρηνι
κ69 oi θγκριθ'6yτεg θπiτρoπoι τδν
κατdλληλoν εiq ,θη1σ1qri., τic
d,παlτoυμ,6νηg πρd1ξεωq, δrδ νd
δtευiβ,6γη1q1 i ,θκ τδν μελδν τoi-
των πρdξlg θ'ν τdξεl δθεν Bγ6νετo
τδ παρδν τfr θπl,αdμω θπι6,ε,6,αlιioεr
τoi Σε6. ,φ6rρoντo,q, καi τfr f1μdlv
δπoγραφfl, δγγραφδν θν τQ jiρQ
κdrοlκΙ, καi .θvεxεlρioθη πρδq οι)-
τ'oδq εig dπo,φυγi1ν 1oωq 'θνδεxo-
μ6νηq δxoνoiαg.

Tfr θ' Aιiγo6ατoυ: αωνγ θν N'αori-
ση

μdμαντη g'Αν,αο,ταoiου
Kιioταg Περδlκ&ρηq
'Αγγελdκηq 'Ιωdνyoυ
Γρηγ6rρrοq Γ. Παπα
Γ16ννη9 γγiνα
Xρfr α ιo,q X " }.{πoλd,oυ
K.A. Ιfuνδυλiδηq
δiμoc γεω,ργioυ
τdoloq M6κroυ
Kιiloταq 'Αναoτααioυ
Στ6φo9 Γεωργioυ
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Kιiloταg Γαλανo6
X"dντιtνηq Xρυodφη

ΙΙΙ. ΠΑPATHPHΣEΙΣ _ ΣY-
MΠEPAΣMATA
Tδ πρdlτο πρακτκδ xαταxω'ρεi_

ταt α'ιi1ν 2,6 oελiδα τoδ κιi:δrκα
καi τδ περrεx6μεν6 τoυ εiναl dπ6_
φαoη πoδ d,ναφ'f,ρg1α1 οτi1ν dν6-
γερση,dλληλoδιδακτtκoδ ο,xoλεi-
oυ ατi1 Ndoυoα γl& <κolνi1ν ιiiφ6-
λεπν τflg ν,εoλαi,αq>.

*'Α^πoφαoiζεταl ,j1 dν6γερoη τfrq
Σxoλfrq <δrδ τfrq πρoτρoπ{6 τflq
α,liτor_ Πανιlε]ρ6τηiτoξ) δηλ ταi 1η-
τρiοJπολiτoυ Bεροi1αq καi Nαo6αηq
Θεοκλr]τoυ. Γlδ τδ ακoπδ αι}τδ πα-
ραxωρεiται d"πδ τδ μoναοτI],ρr T,α-
ξrαρxιiν3 μετ6xt τoυ μ€oα αιi1ν
π6λη.

M6 τδ iδrc πρακτlκδ δρiΓρνται
θπiτρ,oπoι τfrq Σxoλfrg oi: 'Ιωdν,
νηc Γ. Σημανiκαq καi Kιilαταg
Περδlκdρηq. 'Eκτδq dπδ τoδg θπr-
τρ6πουq, δπoγρ6φoυν τδ πρακτι-
5_δ καi dλλol 10 προlixοντεq τfrq
Nαo6oηq. Tδ γνfοro τoU πρακτι-
κoδ καi τιilv iπoγραφδν <<8π16ε-
6αloi, δ Bερo,iαg καi Nαoioηg Θε-
6κλητoq μδ {μερoμηνiα 5 Mαρτf-
oυ 1849.

Tδ δεilτερo πρ,ακτlκδ πoδ xρο_
νrκd dπ,6xε'r &πδ τδ πρ6το 4,5 πε-
ρ{πoυ xρ6ν,Ια', καταxιυ,ρ'εiταr οτ{ν
36 oελiδ,α τoδ κιiδlκα. Tδ περrε-
x6μεν6 τ,oυ dναφ6,ρεταr

α) Στδν κτiτoρα X" Nικoλ6oυ
Zαφεiρη πoδ μδ δξοδd τoυ iκτη-
οε τ{ Σxoλi1 καi δ16θεoε oδ δμo-
λoγlεq 2A''M γρ. Yld τd 8ξοδα
λε'lτoυργiα,q τηg.

- 
6) Στδν τρ6πo δr'olκr]oεωq τfrq

Σxολfrq (δrορio-rηκαν 12 μ6λη -
θπiτρoπoι γl& τi1ν καλi1 δroiκηoη
τflq Σxoλflq).

γ) Στδοη<oπδ τfrq Σxoλfrq.
Tδ πρακτtκδ iπoγρ6,φ,oυν 13

πρor1xo,ντεg τfrq Ναo6oηq καΙ τδ
γνdαlo τoδ περlεxoμ6ν,oυ κα,i τiq
δπ,oγραφδq <<θπl6ε6αιoi> δ Mητρo-
πoλiτηg Θε6κλητo6 μδ flμερoμηνiα
9 Αliγoiοτoυ 1B53.

'Ιoτoρrκd vτor<oυμθvτα

xρ6νlα κρ6τηoε f1 dν6γερoη τfrq
Σxoλflq ).

6) 'Eνfl, κ,ατ' d,ρxi1v, dπo'φ,αoi-
oτηκε r] dν,6γερoη τ{q &λληλoδι_
δακllκfrg Σxολflq δIδ ,κolνfrq δα-
πονηg>>' ατi1 oυν6xεtα δ X"Ιlllκo-
λ6oυ Zαφεiρηq &ν6λα6ε θξ δλo-
κλl]ρoυ τ{ν,δαπdνη τηq dνεγ6ρ_
σεω,q.

Y) 'H θκκληo{α πρωτοαrα.τεT
οτi1ν iδρυoη καi λεlτoυ'ργiα τδν
Σxoλεiων, γιατi, δπωg φαiνεται
dπδ τδ δεiτε'ρo πρακτrκδ, oi θπi-
τρoπoι τ{q Σxoληq εixαν τfiν θ-
ξoυαoδ6'ιηoη <ν& εioπρdξιrrη δrδ
τi15 θπιμελεiα'q των>> τiq εioφορδg
lιilν θκκληαlδν, μ,oναoτηρfων, i_
δlωτδv κ,αi τiq κρατI]oεtg dπδ τiq
πρolκοτψl]oεlg καi δ μητρoπολi-
τηq <δlδ τfrg πρoπρ,oπfrq> τoυ αυν-
τελε1 νδ dπo,φα,otσθεi { &ν6γερoη
τξq Σxoλfrq.

δ) 'H dη$rφαoη γιd τ{ν dν€γερ
oη ουμπiπτει ,xρονlκδ (μ6 δrαφο-
ηδ δQo μηνδν) μδ τfiν iδρυoη dλ-
ληλοδrδακτrκξq Σxoλfrq οτi' Bδ-
Pol'α4,

Π6ρα dπ' αιiτd νoμiζω δ εiδι-
κδq 8ρευνητiq θd διαπιoτιilαεr καi
&λλα δ,ξι6λoγ'α oτοlxεiα πoδ εiναl
γrd τ{ μελ6τη τ{g καταoτdοεωq
τdlν o,xoλεiων oτi1ν περioδo τfrq
Toυρκoκρατiαq oτ{ Ι.{6oυαα.

ΠΙΙΓEΣ KΑΙ BOΙ{ΘΗMATΑ

1. ,Mατθαioυ K. ,Παρανiκα, Σxεδiα_
oμα, 'Eν KωνoταVτινoυπ6λει 1867, o.
51 - 52, Erioταθioυ Ι. Σρoυγrαννdκη,
'Ιoτoρiα τfrq π6λεωq 'Nαo6οηq, ,'Eκδoοη

ουλλ6lγoυ &πoφoiτων Λαrrιεioυ Γυμvα-
oioυ Nαo6οηq <'Αναοτdoroq Mlxαi1λ 6
Λ6γιoq> Θεο)νiκη L976' ο. 49 - 5Ι.

2' io κιi;ιδlκαζ αδτδq, διαoτdoεων
32'7 x 24,4 δκατ,, ixεr 354 oελiδ,εq.
Eiq,τδ μ6ooν τoi πριilτoυ φ6λλoυ φ6ρεr
τδν τiτλo <<Kιbδrξ Mητρoπ6,λεωg Bε-
ρoiαq καi Nαo6οηq 1833 - 1834> Bλ.
Γεωργioυ X. Xloνiδη, 'Ιoτoρiα τfrc Bε-
ρoiαq, τ6ψog πρfiτoq, B6ρoια 196o, o.
41.

'Aπδ τiq πληρoφoρiεg τδν διio 3 Eioταθioυ Ι. Στoυγιαννdκη, 'Ιοτo-
πρακτlκδν 6γdζoυμε τδ θiξηq oυ- ρiα τfrq π6λεωq Nαo$οηq, θνθ, dνωτ.,
μπε'ρ6αματα: ct. 27.

α) Γrd πριilτη φ,o'ρδ λεlτoυργεi 4. Γεωργi,oυ Χ. )ftoνiδη, τd οxoλεiα
dλληλοδrδακτlκi1 Σxoλfl οτfl Nd- τfrq Bερoi'αg μετδ τδ 1821, \'{.H. (Σφεν-
oυoα τδ 1B5B (τ6ooερ'α καi μlοδ δ6νη) 1962, o. 1O8 - 1Ο6.



'o oiκouμεvlκδc Πατρl6ρxnc Σεραφεiμ B'

l<αi oi oxiοεlc ToU μθ τft

Pωolκr\ Aυτol(ραToρIα

γεννl1θηκε oUrε Pωoiδα dλλδ οU-

l.., -.i '0ρθ6δoξη. -Aiιi1 Qταν f1

ni*oi.ριuη'i B'. oi εiδlκoΙ iolo-

,'*λi οuoμaΓ,oυν καi xαρακτηρi-
Ζouu ,ιu λoλrιlκη αiτi1 τηq AiKα-

].δr"ηc odν <μεγαλεπi6oλη>l Καi
.iro' o-rfο.rα'πδq γιδ τδ δε6ιερo

"'rJi"ι i8oυ αiιiivo f1 πoλrτlκi1 αli-
itr 

_ευ, 
flταν καθ6λου doiμανrη'

Eiν' &λf1θεlα dκ6μη δτι τδν 18o

αiιilνα f1 πoλrτlκi1 τδν Todρων εi-

*u o"oriυ νδ πρooεταrρroθεi τoδq

iερiι'η θυμfθηκε τδ ioτo'ρικδ δl-.

καrr-iματα τo0 'Eλλην.loμo.δ καi
παρ6λληλα 6dπιloε 1oν εYγoνο
.ηi, Kωνorανιiνo. Στδ oημεio

"rj.a 
οa θυμηθoδμε τδν oxετlκδ

oτixo iι'π' Eνα πoiημα τo'σ γνωοτοσ
μαq πorητfr Παναγrιi-lτη Σ'orjτooυ :

Στδ xρ6νπ τfl6 oκλα6rdq καi
τflq 'τυ.ραννiαq κ6lω &π' τδν δθω-

,αr,*δ'ζυγδ, δδν flταν λiγo'l οi iκ-
,i.ooooor,*oi ηγ6τεc τoδ Γ'6νoυq

μαi πoδ παρ6λληλα μδ τδ θρη-

οκευ rlκδ τoυg κα'θl1κoντα φρoν-
τrζαν καi γr'δ τflν 6-πελευrθ'6ρωo^η

,ωu οoooulrμ6νων,ραγ16δων' oi
πρoοπ6θεrεq loυq αliιδq 6μωq πoλ-

λδc φoρδc γrν6'rαν Yrω'σrεζ. (ιΠ

16;q To6ρκoυ9, oi δπoiοr {prp6ντl-

ζαν 
'νδ ,iμrρoοu παραδειγματ rκδ

ιoδq "Eλληνεq iερ6'ρxεζ, Πoυ τo'\_

μoυoαν νδ oηκιilo'oυν κεφ6λl oτδν

Toδρκo κατακτητη.

'O ,μητρoπολiτη6 Tρiκκηq^ Δlo-
ν,3oloi δ'φrλ6ooφoq ii Σκυλ6oo-
φoc γδ6ρθη'κε &π' roδq To6ρκουq
iυ 

'rbrr'μαζi 
μδ 25 παλλrκdρlα

.'r". τoro xdlρηκαν αi Tloirρκoι iπ'
τi1ν θπtτυxlα τoυq ιhoτε γ6μιoαν
.δ δeρμo τoδ μητρ'o'πoλitη μδ &
*uro'καi τδ παρoυoiαoαν μοζδ
uδ τδ 25 κεφdλl'α τδν παλλlκα-
λr.iν .oυ oτδ μεY6λo Bεζ6ρη κr'

Eκετνoc τoδq εiδoπoiηoε πδq δδν
roδ ,ciρεoε καθ6λoυ τδ θ6αμα καi
ε,6.αtε νδ ιδ ρiξoυν oτoδq ooυλ-

τανlκoδq οτα'$λoυg. iO o'iκoυμενt-
κδ; Πατρr6ρxηq Παρθ6νroq δ B'
,,ui*.η*, oτiq 1Ο Mαioυ τoδ 1651

*,ατΙ'δlατη,ρoδoε dλληλoγραφiα
,δ p.ilooυc!''o oiκoυμενrκδq Πα-
.lnrdoxnc Παρθ6νloq δ Γ' κρεμα-
oion. a,*δ τοδq Tοf ρκoυq οτiq 24

Mαρτioυ 1657 γιαrΙ τdxα παρακi-
yηoε .oδq Κoζ6κουc καΙ τoδq Pιil-

""r" θudr"'α οτοδq Toriρκoυq' 'o
μητ}oπoλirηq Λ'ακεδ'αiμoνοq &πo-

*',ooλfο.η"ε γlατi τδν δπoψlαζ6'
', αν '.δc 

'πρoετoiμαζε 
θξ6γερoη'

'o oiκoυμενκδq Πατρι&QΙrlζ.Mε_
λ6τro: 6αo'ανiοιη'κε καΙ θξο'ρiοτη-
κε oitr Mυιrλ/_γνη γl'ατi δrατη.-

ρoυοε λλληλογραφiα μδ τδν Πi-
κολο. Kl' αtjιδ εivαι μrερ1'κα μo\υ
rιoρlδεiγματα.

Tδv 18o αiιitνα f1 <dνατoλtκi1 πο_

λrτxi1> τflq Pωοiαq, πoδ ciρxloε d_

πδ τδν Mεγ6λo Π6τρo, συνε'ΧΙ-

oτηκε &πδ μld γυναTκα, Πoυ oε

Toσ Κ.Κ. Παπoυλiδn
'Enιoτημo,vtκo0 Συvεργdτη

τo0 I'MXA

<...,Κων,ιrτtuν'τ(νοq iδiρυoεν, εiq τ8ν
16αoλεiαν,

"Aλλoc τflν &πιilλεoεν, εiq f1μ6ραν

μiαv.
Kωνoταντiνο'q lτερoq ταr3την κα_

,κακτt'1,oεl

καΙ τδ iooζriγιoν τ{q EiρdJπηc στf_

σε1,., ))

Xotortανlκoδq λαoδq τδν Bαλκα-
αΤru, "oυ frταv δπoτελεiq στfl.ν
'oirμorr*tr λυτo*ρo'oρiα, κt' αi-
;"fi;" *αi μ6νo γrδ νδ κερδiοεr
,i"frolo περroο6.ερα εδ6φη δπδ

,tμ bοrμoνl'κfl Ariτoκρατo'ρiα''H

Aiκατερiνη f1 B' εixε &ντληφθεi
πoλδ καλδ 6ιr γrδ τi1ν πραγματο-
πoinon ιoδ 'Eλληνtκoδ Σxεδioυ'
;;λ;δλ τoδ oxεδioυ πoδ πρo66λε-

"' .tr, δπ6κταo,η τιiν ρωolκdlν
oυu6ρων Πρδc lil Mα6ρη Θdλαο-

,o i',ρ"',"'νδ εixε μαζJ τηq τoiq
;εilηu"c. Σδν πρδτo ο'x6δlo εΤxε

^o.oriρrb'T 
f1 iξ6γερ'oη τδν λα-

π, ,ηi Bαλκανlκflg Xερooνfooυ'
ii .ii.ο τ6 λ6γo καi θπει'δi1 oi

"Eλλην'εq ναυ'τlκοi δ'ργωναν τiq

οΞLooo.c'μδ τδ μπρiκrα _τ9υq'.fl
Αiκαrερiνη 'κα16λα6ε καλd πωζ

"i;Eλλη;;q 
θd μπoρoδ.ααν νδ τi1

6oηθfooυν. Γι' αoτδν r0ν λoγo α_

"6"n'oru6λα6ε 
li-1ν iδ6α τic dνα-

λδiαo.rc τflq Bυζαντlνflq Aiτ'o-
κo,ατoρi.αq καΙ α0τoκρ6τoραq . θα

fliαν 666αlα Pδoοql T6rε f1 Aiκα-

oi τ6oοερrq αiτoi o'τixol παρ6-

xoυν 6λη ιην εiκ6να rfrq θπoxflq'
.oυc 

"οθλ"c 
τoJq αiιitνloυq καi d-

,.λ.aLr.r"q τdlν l)πoυδ6λων,. τδ

o*gε'o τfrq Tloαρiναq Aiκατερiνηc

^"i 
a^aμη τiq γeνlκδq γραξψδζ

μ'αc εξJιiξεωq πoδ iμεlνε. &λη-
λ'6rn,η o.λu ioιoρiα τoU Γ6νουq'
iωνοiαν.τνoq δ A' <'o iδρrioαq>

.iuo' ο Kωνδrαντiνoq δ A_' πoδ

Ξκτloε ιiν Kωνorαν'uν'o6πoλη καi
tδρυοε r i1 Bυζαν rινi1_ Αιiτoxρατo_
oiλ. Krνδ.ανιiνoq <δ &rαυλθoαq>

ε1ναr δ μαρτυρικδq αiro'κρdτοραq,
Ξ-.i""q'"oυ gεro' μδ τδ θ6νατ6
ιoυ τδ αiιilνto παρ6δεrγμα 'flc 

θΥ-

oi"c. ;e}.}.a <<Kωνoταντiν'o'q δ αt;-

lfiν dνακτfoεr καi τδ iooζιiγιον
,ηc E,iρ.n"ηq oτl1oεl>> εiναι δ θγ-

r,l"ai .ηq ιi^",.ρiνηq, αiτ6q.πoδ'
o6μφωνα μδ ρωolκδ ox6δrα, θδ φo;
;;;;" olδ κεφ6λι τoυ τ6 δlπλδ
}.Jμμo τδν Tο6ρων καi τdlν Bυ-

ζαν ιιvδν Aδ roκ'ρατ6'ρων'

Στδ μεγ'αλεπtr6ολα αιjτδ oxθδlα
.iδo, oi "'εuηr.q ραγl6δεq τil

xαραυγi1 τflq θλευθερiαq τουq' ΙΙi-
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'o Oiκoυμεvrκδg Πατρrdρxng Σεραφεiμ B,

στεΨαν oτr\ 6ofθεlα τoδ ξανθoδ
γ6νoυq. "Eναg dπ' αriτoilg frτανκl' δ oiκoυμενrκδq Πατρr6ρxηg
Σεραφ,εiμ δ B', πol) x6,ριg τδν
πατρrωτloμδ τoυ καΙ τfl,ν 3πlθυ-
μi,α τoυ νδ δεj μιδ μ6'ρα dλεriθερη
τi1ν πατρiδα τoυ, 6ofl,θηoε τ& ριυ-
gr,κδι αx6δlα, πtοτε6oνταq oτi1ν
6οι1θεlα τδν δμoδ6ξιυν.

Χ,ρ6,νrα τιiρα { μ6νη παρηγo-
ρiα τlν 'Eλλdνων oκλd6ων flταντδ περlεx6μενo τοδ κλαoo,rκoδ
ποι{ματοg:

<<'Ακ6μ,α τo6τ' τi1ν dνοι,ξη
ραγl6δεq, ραγιdδεq,
τoδτο. τδ καλ.oκαiρr,
καUμ6νη Po'ιiμελη:
δoο νd 'ρθεΙ δ M6lοκo6oq
ραγldδεq, ραγ,rdδεq,
νδ φ6ρεr τδ oεφ6ρl,
Mιυlnλ καi 

"o::nr]-
"oταν 6μιυq oτd 'o'ρλιυφrκδ πi_

στεΨαν οi "Eλλην,εq πδζ μδ τi1ν
8μφ6νlοη τor ρωorκοδ οτ6λoυ
οτflν Πελoπ6ν'νηoo καi οτδ νη'oιδ
τοδ Aiγαioυ Πελdγoυq θd απε-
λευθερων6ιαν f1 'Eλλdδα, ανα-
πτεριilθηκε τδ f1rβ1η6 δλωι,. Mετδ
τi1ν 6,πoτυxiα δμωq τdlν 'oρλω,φt-
κδνκαi τi1ν καταoτροφη τfrq Πε_
λoπoνν{οoυ dn' τoδq Toυρκαλ6α-
νoig, πdλι { λαiκi1 μoδoα θρ,iνη-
oε τi1 μoiρα τofr Nεo6λληνα, καi
dναφ6ρει τδ δξflq:

<Mδg fr,ρr$,g (δλ46'ακo,6,οc) κα[ μdq
tiν,αιμg φωτrδ dπ' dκρη of dκρη,

καi &φοι νδ τfi o6liooυμε μ6 γrαiμα
καi μδ δdκρυ.

oi ξ6νoυq πo,τ6 τδ καλδ τo0 dλ-
λoυνoδ δδ θ6λεr,

κl dλoi πol) καρτερεi dπδ ξθνo
καρ66λι

κα] ν,δ πx1i dπδ ξ6νo 6oυτο'6λi,>>.

M6oα o' αiτδ τδ πλ
με τiq ox6oεrq .". ;ffHt{τ
Πατρl,6,ρxoυ Σε,ρ,αφεi1r τor B' μδ
τοδg Pιi,οoυq.

'o Σεραφεiμ, πoδ λεγ6τ'αν "A-
νrνog oτδ θπiθετo', καταγ6ταν &-
πδ τ{ν "Hπεr,ρo. 'Απδ τδ 7746 ιhc
τδ 1757 flταν μηιρoπoλiτηq Bdρ_
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ναg η1η{ ,dπδ τδ 1757 ι'ιc τδ 1761
flταν oiκoυμενικδq Πατρrdρxηg.

Στδ oiκoυμενrκδ ΠατρlαρxεTo oυ-
νiδεoε τδ 6νoμd τoυ, μδ τfi διol-
κητrκfi καi δlδακτrκi1 dναν6ιυoη
τfrq Παιρrαρxrκflg'Ακαδημfαg. Γl'
αriτδ κ6λε'oε κοντd τoυ τδν μεγ6-λo δ&oκαλo Eriγ6νro Boιiλγα,ρη
πoδ frταν dπ' τoδq λiγoυq φωπι_
oμ6νoυq κλη,ρrκoδg τic θπoxi]q
θκεiνηq. Tδ 1759 δ Πατρldρxηq
Σε,ραφεfμ κα,θ16,ρω,oε νd γloρτdζε-
ταl μδ τi1ν πρ6πoυoα τrμ{ fl μu,i_
μη τo,0 'Αγfoυ 'Aνδρ6α. 'o "Α-
}ιοq 'Ανδ1ρ,6αq εiνlαι 6,66,ααΠ θκεi_
νoq πoδ θγκατ6oτηoε τδν πρδτo
3πioκοπo oτi1 ν Kωνoταντrνori πoλη
τδν Στ6xυ, dλλ& dπδ τfl ρωorxfl
παρdδo,oη θε'ω,ρεiταr 6τt δ16δωoε
τδ Xρrο,τlανloμδ oτi1 Pω.oiα. ,,Eτor
δ Πατρl6ρxη'q Σε,ραφεiμ, oiιν
γlορτdoτηκε γrδ πριilτη φoρ& o'ιδ
Φαν6ρι f γr,oρτfr τoδ 'Αγioυ 'Αν-
δρ6α, θειiiρη,οε oκ6πtμc, ν& καλ6-
σεtl, σ].il γlo,ρτf , τδ Pδαo Πρ,ε_
o6ευτfl o,τdν Kωνoταντlνοiπoλη.
Tδ xρoνrκd τξq θπoxfrq λ6νε μ6-λloτα πδq f1 δποδoxi1 τoδ Πρε-
ο6ευτfi τflq Pω,οiαg δργανιfiθηκε
,},u,lr'lo '1rδ τδ πρωτ6κoλλ'o ifrq
Πατριαρxlκηc Αι]λξc' Tδν πανη-
γυρlκδ τfrq iμ6ραq τδν dν6λα6ε
$ Eriγ6νιoq Boiλγαρrq. Αnτi1 f1
<φIλo,ριυorκ{> oτd,oη τoδ oiκoυμε-
νlκοδ Πατρldρxη δδν dμεrνε xω-
ρig oυν6πεrε9. 'Eξoρioτηκε δ Σε-
ραφ,εiμ dπ' τi1ν Kωνoταντlνoiπo-
λη ,καi κατ6φυγε ατδ "Αγroν ,,o-

ρo,g. Στδ "Αγlον "oροq, π6λt 6λ6-
πoυμε μld <φrλορω,orκi1> τoυ κi-
νηoη. Στiq Kαρυδq 6ργdνωoε δ
3ξ6ριοιoq Πατρr6ρxηq τδ κoνdκr
τoυ, δiπλα oτi1 Σκfrτη τo0 'Αγioυ
'Aντωνioυ. Δδν π6ραoε 6μω9, πo_
λδq κΨ]δq κl' δ Σεραφεiμ δν6μα_
oε τd Σκfτη τoδ 'Aγioυ 'Aντωνi-
oυ oδ Σκ{τη τoσ 'Αγioυ 'Aνδρ,6α.

'Aργ6τερα, oτδ Ιδlo μ6ρog xτiοτη-
κε d μεγdλη oδ κτιρrακδq θγκατα-
oτd,oεtq Σκ{τη τoδ 'Aγ{ου 'Αν-
δρ6α, τδ γνωοτδ Σερ6Ι.

. Kαi o,τδ "Αγr'oν ,'oρoq dκ6μη
f1 παρoυoiα τοδ Σ,ε,ραφεiμ δημι-
oυργoδ,oε πρ,o6λr],ματα. oi Toδρ-
κol θειilρηoαν καi την αλλαγi1 lfrq
oνoμαoiοq τηq Σκriτηq dκ6μη oδ

φιλoρωolκi1 κiνηoη' "Eτoi μαθ,αf-
νoυμε πδq δ Σεραφεiμ, δ θξ6ρr-
στoq o{κ,oυμενr,κδg Πατρl6ρxηq,

old τoU Αiγαioυ Πελdγoυq, δπoυ
6ρiοκoνταν δ ρω.αlκδq ο'τ6λo9 τoi
'oρλδφ. Tδ γ,εγoνδg αiτδ πα,ρoιl-
o16ζεταl γd πριiiτη φορδ oτd xρo-
νlκδ νδ 6ρi'oκε,r καταφιiγιo 8ναq
"Eλληναq Π'ατρldρxηg oτδ ρω'ot_
κδ οτ6λο, πoδ 6ρlο,κ6ταν oδ τ,oυρ-
,κ:κ{, τ,6τε, δικαr'oδo,ο,iα.

Σ6 λiγo δ oiκoυμ,ενικδq Πατρr.
6ρ*ηq 6ρ6θηκε κo,ντd οτfiν Αiκα-
τερiνη τ{ Mεγdλη καi oτd,θηκε δ
6oηθδq τηg oτi1ν πραγματoπoiηοη
τoδ 'Eλληνlκoδ τηq oxεδi,oυ.

'Απδ 3γγραφα τηq θπoxi1g πo'δ
6ρioκoνταl oδ 'Aρxεiα τoδ Λ'6νlν-
Yραντ πληρο'φ,o,ρoliμαoτε δτr εixε
200 ρoi6λια τδ μr]να θπrxορ{γη-
oη καi δτl τδ 1775 xεφoτ6νηoε,
μαζil μδ &λλoυq θπioκo,πo τδν Ei-
γ6νιo Bο'liλγαρη, γrd τδν δπo,io
oυμ6o6λεψε τfl'ν Αiκατερiνη νδ
καλ6αεl ο'τf Pω'ο,trα. 'o Eiγ6νrοq
BoJλγαρηq μδ iη oεlρδ loυ συμ-
6o6λε_ψε ιi1 _Vεγ6λη Aiκαrερfνη
νd καλdoεl oτ| Pωoiα δναν ciλλo
λ6ylo κληρlκδ: τδ Nrκηφ6ρo Θεo-
τ6κηΙ

"Α,oxετα dν δδν πραγματοπoιrj-
θηκε τδ 'Eλληνικδ ο'x6δlo τ{q Mε-
γdληc Αiκατερiνηg, oi τρεiq κλη-
ρlκoi πoδ dναφ6ραμε τfiν 6o{θη-
oα_ν νδ &ντlληφθgi τfl θ6oη τδν
οκλα'6ωμ.6νων ραγrdδων oτ{'Bαλ-
καvrκi1 Χερο6ννηοo.

Kl'dν f oυνθrjκη τoδ Ι(loυτοo6κ
- Kαlναρτζξ, ποδ dγrν,ε τδ 7774 με-ταξδ τflq Pω'o.ικflg καi τfrg 'oθωμα-
ν1κQq Αι) ιoκρα l oρfαg' 6ol]θηoε κυ-
ρ.iωq τη Pω.oiα νd φθ6οεl μ6xρlτδν Eiiξεlνo Π6ντo, πρ6πεr νd
6ναγνωρiooυμε 6τl f Συνθl]κη d-
κεινη εκ.ανε λly6rερo κα1 απlεσιι-
κη lfl ζωi ιoδ ραγld oτd Bα_\κιi-
ν1α.

.'o Παιρ16ρxηq Σεραφεiμ 6 Εi,
πθθανε oτi1ν Πoλτ66α τδ 1779 καi
τ6φηκε δiπλα oτδv τ6φo δνδq &λ-
λoυ "Ελληνα Πατριdρxη πoδ τ6-
φηκε θκεi: τoδ 'Aθαναoiου Πα-
rελλdρoυ πor) λατρε6εταl οdν
δγloq ατi1 Ρωοiα,
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0 ΣEIΣMIK0Σ KINΔγNOΣ KAI 0I ΠP0ΣΠAQEIEι
, MEPOΣ B',

(Συνd1εια &πδ τδ 8o τεδ1oE)

4. EΠ lΣTHMoΝιKEΣ MEΘoΔol AΝTIMETΩ-
ΠιΣΗΣ ToY ΣElΣlMl;KoY KlNΔYNoY
'o οειoμιzδg xlνδυνog εiναι f1 6αoιxi1 αiτ[α τfrE

γdνεoηE τfrg θπιoτ{1μηζ τ{iζ ΣειoμoλoγlαE z.αi dλλων

o1u',rδn μδ τδν xiγδυνo αiτδ xλιiδωγ τfrE θπιoτ{1μιι1g

,oι 
"ηg 

τεxνιxfig. "Eτοι oi θπιoτ{1μοr'ε6 θqγdξoνται
ouoτημo"ιr,i, θπΙ πoλλδg δεzαετ[εE γιd τiiν iπιν6ηοη
θπιοτr1μονιz'δν pιεδdδων ιiντιμετιilπιoηg τoi oειoμιπoδ
y,ιγδtνoυ. Παq' δτι τd, πραxτιxδg θφαgu6oιμα &πoτε-

λ6οματα τδν με$6δων αiτ6ν δδ μπορεT νιΙ lεωqηsoδν
3γτυπαloιαxι1,' πqoo'φ6goυv δμωg δqιoμdνα ιiπ' αr]τd'

oημαντιxd ιlντιclειoμιxi1 πρoοταoiα &ν. θφαqμoοsoδv
xατdλληλα. Πρ6oφατα'δδ θπιοτημoνιxd oτoι1εiα δεi-

1νουν δτι r}d il[rει ioωE iπo1d ποr) oi o_ει9uo1 8d ιiπο-
τελoδν δευτερεioντα y"[νδυνo γιd τoig ι1νr}ριΙlπoυg πo{l

ξoδν oδ oειαμιxδE πεqιo16g.

TρεiE εiναι oi τq6πoι μδ τot6 δπoioυg f1 θπιoτ{1μη

xαL rn1 τi1νιxi1 πρooπα$oδν νd μειcbοουν i) zαi. γd iξα-
λεiψουν τδ oειoμιxδ xiγδυνο' Arjτol, xατ& oειρd π9α-
xτtx\E τoυ6 oημαoiαg, εiναι f1 ιiνιiπτυξη με16δων o1ε-

διαoηg noi 
'o'oonuυ{1g 

&ντιο'ειoμιxδν oixoδoμδν παi
dλλιoγ τε1νιxδν iiργων, f1 πρ6γνωoη τδν oειoμδν_xαi

f ιiνιiπτυξη μεs6-δων τε1νητoi 8λ6ψoυ τfrg ιi'πελευ-

sdqωoηg τfrE oειoμιιflg θν6qγειαg.

4.1. Σxεδiαση Kαi Kαταoκευη 'AvτtοεloμIκδv Tε'
xvlκδv "Eργωv

'o dπoτελεoματιx6τεqog τq6ποg πqooταo[αE τ'i1E

ξωi|E xαi τfrg περιoυoiog iδ, ιiνsqιi:πων. πor) ζοδν oδ

[ιd'-o.roμ,ri1- περ-ιο1i1 εiναι fi xαταοxευi1 .xτιρiων τ&

bπoτo μπoqoiγ νd-ιiντ6ξoυν oτiE oειouιl'"δg δυνciμειE

πoδ ιivλμdνoιται oτi1ν πεqιo1i1 αtτf. Γι& ν&.πqoxαι}o-

ριor}oiν oi oειoμιxδζ δυνιiμειg οi δποiεζ.πρ6xειται νd

iοz.r1',}oδv πιiγω oi μιι& τε1νιιi1 xαταoxευi1 ταi τ& &πo-

τελ6oματα τδν δυνιiμεωγ αtτδν εiναι ιiπαρα[τητεg

,"ooρa oειoμoλoγιz.δg ,*i γεωφυoιxδE γνιbοειg, γνcb-

oειg λοδ ιlφοqoδv τδ ilδαφog sεμελiω.οηg τi1g τ'ατα-

oru"ηg ,ooi γλoε,g πot o1ετiξovται μδ την 1δια τfiν

λo"oλλuui1. !urrr'δg, γι& τi1 λ{oη τοδ πρo6λ{ματo9

αiτoδ εiνλι dπαqαiτητη f ουνεqγαoiα οειομoλ6γων,

γεωλ6γων παi μη1ανιxδv.

oi oειoμoλoγιxδg xαΙ γεωφυoιιδE γ'vιboειg ιiφο-

ρoδν τδν rρ6πo roτouoμfrg τδv oειομιxδν 6oτιδν (γ9ω-

ioor,ri διαr,oμi τ6v iπιxdντρων τδγ oειoμδν, 6ιi-

$δq rω" ou,oμ,rδn iατιδv) ποt &πειλoδν τi1ν oixoδo-

μ{rl τd μεγdι}η τδν oειoμδv πoδ γενvιoδνται oτig δ-

oτiεg oiτ6g, τδν τρ6πo ποl) γiνεται 'i1 ιiπτιvo6oλiα τfrg

οεro-μ,rflE Ξr6ργεroE oτi1v πcil)ε Eoτ[α (ποoooτδ δν6q-

ANΤIMETtlΠlΣEΩΣ T0γ

γειαg πot Lxπ{ψπεταt πρδg xιiι9ε διεdr}υνoη, oυ1ν6τη-
τα τeυν ιrειομιxδν xυμιiτων), τdν 3πiδqαoη τδv πε-
τροlμιιiτων ιiπδ τd δπoiα περνoδv τd oειoμιιd xtματα

μ31ρι νiι φr9ιiοουν oτd .}εμdλια τfrE oixoδoμfls (τρ6-

πoq &π6o6εeiriE τδν xυμιiτωv) . oi γεωλoγιzδg γνιboειg
ιiφogoδν τig παqαμoρφιiiαειg xαi διαρρfξειg τoδ

φλoιοδ τfis Γ{is πot δφεiλονται oδ παλι6τερoυ9 oει-
oμοδg (γεωλoγιxd q{γματα x')'π') παΙ τδ Uδαφog sε-

μελiωoη6 τδν οiπoδoμδv (1αλαρ6τητα iδdφoυζ, Xσ-

τoλιοr9{1οειg xλπ.). o'ι γvcδαει; πoi o1ετiζoνται μδ τdν
iδια τdν z.αταoxευt) ιlφoqoδν τ|ν iδιoπερioδo ταλdγ-
τιοoηE 

'αriτfrE (ijψog, ιixαμψiα zλπ.), τi1ν ι1π6o6εο'η

τδν ?αλαγτδoεcbν'τηg xαi τδ δqιo παqαμ6qφωoηE xαi

Troi B. Κ. ΠAΠAzAxoΥ
KαΘηYητoU τηc Γεωφυolκξc τoU'

AριoτoτελεΙoυ ΠαvεlnloTη'μlou Θεo/vi'κη

xατdρρευoηg τfrg oizoδoμi1g (πλαoτιx6τητα.xλπ.).
Gjo μπoqοioε 666αια ν"dπoιoE νd ρωττ]oει, γιατl

d'παιτoδι,ται τ6oο πoλλδg γνιiloειE xαi πq6πει ν& γ[νει
τ6oo oημαντιxi1 δoυλει& γιd τd λrioη τοδ πρo6λ{μα-
τog o,iτbδ NαΙ 

'δδν 
^ιαταov"ευdξoνται δλεE oi τε1νιxδg

,oταoxευδg τ6oo γερ}g δοτε γd ιiντd1oυν oδ δoοδ{1πo-

τε μεγciλo oειoμ6; 'H τ6τοια λtoη τoδ πqo6λ{1ματτ6

πρoαxρo{ει o'δ dνυπdρ6λητα oixoνoμιxd 6μπdδια. Tδ
,6o'oj γιd τ6οo γεqδg oiιoδoμδg εivαι μεγιiλo. Πqd-
πει δριoμdνη oiιοδoμd νd θvιο1υr}εi τ6οo δοο y".ρειd-

ξεται 
-δoτε 

γd μil παταρρεto'ει &πδ τdv io1υρ6τερη
&ναμιεv6μενη oειομιzi1 x[νηoη oτδν τ6πο. τflg' 'xατα-
οxευfrE xαΙ νd μ{ πdr}ει xαμιd 6λιi6η ij να πiir}ει μι-

"ρi1 
ολαοη, πot'γd μπoρεi εily,oλα νd Bπ.ιoxευαοsεi,

&πδ τi1, πι,}αν6τερη io1υρi1 xlνηoη xατ& τδ 1q6νo

ξω'iis τis v"αταaxευi1q.

'o xαr}oqιoμ6g, δμωg, τδν θδαqlιxδν xιν{oεων
o' δριoμdνι1 θdαη'πoi ng6r'.,'or, νd, γiνει μιd oixoδoμd
xαΙ δ τρ6πog oxεδιαομoδ xα\ xαταoxευfrg τfrg'oixoδo-

μfrg δoτε oδ πiρiπτωoη oειo'μoδ νd θπιτ_ευ1r}oδν τ&

παραπdνω ιiπoτε}"6oματα, ποδ παρ61oυν iz,ανoπoιητι-
zi1 

'πρoοταo[α 
1ωqiE iπερ6oλιx{ δαπιiνη, εiναι δυγα-

'oι μ6no δταv δπriq1oυν oi o1ετιxδg γειο.φυoιxδE (oει-

oμoλoγιxδg r.λπ.), γεωλoγιxδE xαΙ τε1νιx}g γνιioειg.

"'oταν δπιiρ1oυν τdτoιεg γvrilαειE xαi dξιoπoιoδv-
ται ocooτci, τδ <lπαιτοtμενo παραπdνω x6aτog γιd τdν
ιiντιoειομιιxi1 xαταoxευη xυμαlνεται μεταξδ 5 γ'α\ 20o/o
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ιiνciλoγα μδ τδ oειoμιιδ x(νδυγo (oειoμιx6τητα, ilδα_

φog ι}εμελ(ωoηE zλπ.) πot διατρd1ει fl oixoδoμ{.

4.2. l1ρoγνωoη τδv ΣεloμΦv

oi περιoοdτεqεg ιiπδ τig xαταo'xευδE ποδ 6ρioxον-
ται o{μερα o} οειoμιxδg πεqιο1δg δδ o1εδιιiosηxαν γ"α\

δ}γ zαταοl,.ευιior}ηxαν γιd vd ιlντd1oυν oτoδE oειoμotg.
'H ιiπoτελεαμιατιxi1 θνiο1υoι1 τδν oiιoδoμιδν αtτδν εi-
ι,αι 6d6αια δυνατil ιiλλd αιiτd dποτελεi δ{αxολo πqιi_
6λημα δ1ι μ6νo για τε1νιxoδg λ6γoυ9 ιiλλα xαi γιd
dλλoυg λ1lγoυg, δπωg εivαι fl ιiπqoι}υμiα τδν iδιoxτr1-
τδγ γd δπo6ληr}oδν oδ Uξoδα γιι} oiποδομ_i1 πoδ iiδη
δπciρ1ει ιλπ. Θd περιiιroυν, oυνεπ6lE, πoλλd 1.ρ6νια

μdχqιg δτoυ δλεE oi τε1νιx}g v'αταoxευLg εiγαι ιiντιoει-
aψιu,('E. Γιαυτι'l, ε1μαoτε δπo1ρεωμ6νοι ν& ξoδμε xαi
νd θqγαξ6μαoτε oδ oπiτια, πoλλd ιiπδ τd δποiα δδγ
πλ'ηρoδν oi1τε x&γ τotg 6αoιxot E δqουg d,vτιαειαuι_
zflg πρoαταoiαg. Aiτδq εiγαι δ 6αoιιδE λ6γo9 γιd τδν
δπoio εiναι ιiπαρα[τητη f1 ιivιiπτυξη μdoωι' π96γνω-
οηg τδι, oειoμ6ν.

'H πριiγvω<lη τδν oειoμδγ δδγ r}α 8μποδ[oει 6d-
6αια τig ι'i1.ιεoεE 6}'α6εq oτd xτ[ρια, sd θλαττιboει δpιω;
τΙg ilμμεoεE 6χα6εq (ι1πδ πυqxα1δE ποδ πqoxαλoδνται
ιiπδ οειo'μιοilq x}'π.) xαi ιi'oqlαλδg sd oιbοει ιiνι}qιbπι-
νεg ξωdg'

'Απδ τd πρδτα 1q6νια τfrg 8μφιiνιοηE τ!g Σει-
ομoλo^1(αg odν ιiνεξιiρτητηg θπιοτ{μηg (περ[ τiq dρ-

1δg τoδ εixoοτoδ αir6γα) xαi ι1πδ παλι6τερα ιix6μα, fi
πρ6^1νωo11 τδν oειoμδν, δηλαδi1 δ xαr}oριoμδg τoδ 1ω-
ρoυ, τoδ 1ρ6νoυ xαi τfrg 3νταor1E (ij τoδ μεγdι}oυg)
τoυ; πρiν ιiπδ τd γdvεο{1 τoυg, ιiπoτdλεoε Evα ιiπδ τd
6αoιxd πρo6λ{ματιi τηg. Σιiντoμα, δμωg, δεi1ι9ηz.ε δ-

τι τδ πρ66λημα τiiζ πρdγνωo'ηg f1ταv φo6ερd δ{αxoλo
xαi, γιαυτδ f1 o1ετιxd πρooπdsεια εixε ο1εδδν L"γν"ατα'
λειφr9εT xαi f Σειο1"ιoλoγ[α oτqclφηxε πρδg dλλουg τo-

μεig iiρευναg (μελdτη τoδ θoωτεqιxοδ τfrg Γfrg, ιiνα-
ζ{.ηoη z.oιταoμd'ωτν πετρελα[oυ xαΙ μεταλλευμιciτων
xλπ.) δπoυ 1"ιιiλιoτα oημε[ωοε θντυπωoιαxd ?'πιτι1Lα.
'Η ιiνciπτυξη, ιiργ6τερα, τδν oειoμoλoγιxδν ιαi dλ-
λωv γεωφυoιxδν μεs6δων, f αijξηoη τοδ ιiριsμoδ xαi
τfrg ι1xqi6ειαE τδν γεωφυαιιδν παρατηρ{oεων xα,}δg
xαΙ f1 ραγδα[α ιlνciπτυξη iiλλων oυγγεvδv θπιατημδν
(Mαrhiματιxδν,'Hλεxτρονιxfrg, ΓεωλoγiαE xλπ.) δη-

μιoiργηoαv τi,; πqoijπο$doειg δoτε τδ πρ66ληuα τfrg
πρ6γνωor1i νd, μπoρεi vd ιiιτιμετωπιor9εi oo6αqci. "'E-
τoι, xατd. τig τελευταiεζ δυδ δεπαετLεE, xατα6αLλ'εται
ιiξι6λoγη προoπcisεια πqδg τdν xατεtsυνoη αiτ{.

'Η ,iρxt oτ{ν δπoiα 6ααiζoνται ofμερα δλεg oi
iπδ δoxιμd1 μ619oδoι πρ6γνωoηE εlναι f1 ουνε1dg παqα-
xoλotsηoη διciφoρωv γεωφυoιιδν xαi dλλων φαινομd-
νων ο'τi.g τεy"τoνιγ'd (oειο'μιxd) θνεργδE περιo1δg, ιiioτε
νd, zαr9oριαι}ofiν Lγ,εiyα ιiπδ τ& φαιν6μεvα πot o1ετi-
ζoνται μδ τd αiτια γdνεoηg τδv oειoμδν xαi πqoη-
γoδvται τδν oειαμδν. Td o11μαντιπ6τερα ιiπδ τd φαι-
v6μιενα α'ilτd εiναι διciφοqεg παραμoρφωoειg τoδ φλoι-
oδ' μιετα6oλδ9 τfrg oυ1ν6τητα9 (ιiριr}μoδ ιiνd μoνciδα
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1ρ6νoυ) τδν μιιρδν oειoμδν, τ\q τα1tτητα; διdδooηE
τδν oειoμιzδν z.υμdτων, τfrg f1λεxτριιfrg ιiντloταoηE
τδν πετqωμciτων, τfrE iiνταoηE τoδ γεω1ιαγνητιxοi πε-
δ[oυ xα[ τoδ πεδioυ 6αρiττ1ταg, τflg πεqιεxτιτ'6τηταg
τοδ μεταλλιxoδ νερoδ oδ ραδ6νιo (ραδιενεργδ ιi6ριο),
τfr; sερμoxραα[αg τoδ νεqoδ τδν 6α$ιδν πηγαδιδν zαi
τoδ 6cir9oυg τfr6 θπιφιiνειαE τoδ vεροδ αriτoδ.

T6τοιε9 μετα6oλδg δ1ι μ6νo i|1oυν παρατηρηr}εi
πρiν ιiπδ ιiqxετotg oειoμoδg xαΙ iixει γ[νει πρ6γνcυoη
μεριlιδν oειoμδν μδ 6ιioη τig μετα6ολiE αιiτδg dλλd
ii1ει ιiναπτυxι}εi xαΙ o1ετιxd1 ι9εωqiα θqμηνεiαg τδν
pιετα6oλδν' τ'1 δπoiα λ6γεται r}εωqiα τ.i1E διαoταλ_
τ ι γ' 6 τ η τ αE. Σriμφωνα μδ τ{ r}εωρiα αιiτιi, f1 δ-
πo[α 6αο'iζεται oδ oυoydτιor1 ιiπoτελεoμciτων θργαoτr1-

ριαzδν πειqαμιiτων μδ παρατηq{oειg oτd φtoη, δ 1δ-
ρog oτi1ν iοτiα δνδE ο'ειoμoδ xαΙ γ{ρω ι1π' αtlτdν δια-
ιrτ6λλεται i|vτoγα πρiν ι1πδ τδ oειoμ6, f1 δδ διciρxεια
τfig διαoτoλfg αiτ{ig εiναι τ6οo μεγαλtτερη δoo ιιε-
γαλιiτερog εiγαι δ oειoμδg πot πρ6xειται γd ιixoλου-
ι}{oει.

Tδ πρ66λημα τfrg πq6γνωoηg φα[νεται δτι sd
λυsεi μd1qι τδ τ6λo9 τfrg δπ6μενηg δεxαετiαg, oδ πqιb-
τη πρoo6γγιoη τoυλιi1ιoτον' oδ 1δρεg δπoυ πραγ1-ιατo-
ποιεiται iiντoνr1 πειqαματιxη xαΙ ι9εωρητιxi1 3ρευνα.
Θd 1ρειαor}εi, δμωE, περιoo6τερog 1q6voE μ61gι9 δτoυ
θπιτευ18εi f ιiπαιτoiμενη ιixρ[6εια, xυqlωg δαoν ιiφo-
ρ& τδ 1ρ6νo γdνεοηg τoδ ιi,vαμεv6μενoυ oειομoδ, tιoτε
l''1 πρoειδoπolηoη τδν xατotxων γιd θπερy6μεγo σεισμι-
y.δ z"[νδυγo νd 3xει sετιxδ oυγoλιιδ ιiπoτdλεoμα. Tοδ-
τo, γιατl δπciρ1oυν oo6αρoi. λ6γoι νιΙ πιoτεdουμε δτι
f1 ιivαzο[νιυο'η 6νδg θπερ16μενoυ oειoμoδ r}α d1ει xoι-
νωνιxδg xαi xυρlωg oixoνoμιzδg oυν6πειεg 8ξ[oου οo_
6α9δ9 μδ τ\q &ντLoτoι1εg oυνdπειεg τoδ 1διου τoδ oει-
oμoδ, δταν δ 1qriνog πoi προ6λ6πεται γd γ[νει δ oει-
oμδg δδν g|γcιι .1'ι,ωoτδg μδ dρxετil ιizρ[6εια.

4.3. Tεxvητδc "Eλεγxoc τoΟ Tρ6,noυ 'Anελευθ6-

ρωσηc τξc Σεroμlκηc 'Ev6ργεloc

Kατd τd τελευταiα τριιivτα 1ρ6νια xαi iδιαiτεqα
xατd' τi1ν τελευτα[α δεxαετiα δριoμ6νεg παρατηqfoειg
iiδειξαν, δτι διιiφoρα αiτια' πoi iixoυν τi1ν πηγ{ τουg
πciνω ατdν θπιφci,νεια τfrζ Ι'frζ, Bπηρεriζoυν τoπιπd τd
oειομιxi1 δριioη zciτω ιiπδ εiδιxδg ουνr}frzεE. Πιδ θγτυ-
πωoιαxδg ιiπδ τig oγετιιΕE παρατηρ{oειg εivαι Ξxεi-
νεE oi δπoiεg ιlφoqoδν τig περιπτιirοειg εixooι xαi πλ6-
oν τε1νητδr, λιμνδν πoδ f πλ{ρωof τoυg μδ νερδ πα-
ρoυolαoε οαφ! oυoxdτιoη μδ τ{ν αi1ξηoη τfiq τoπιxi16
οειo'μιz.frE δριioηg. Παρατηqfl)ηzε θπioηg δτι oδ δρι-
oμ6νεE περιπτcboειE f διo1dτευoη μ6αα οτδ 3δαφog δ-

γqδν θπηρ6αoε τd oειoμιxd δρcioη. 'Eντυπωoιαxd εi-
ναι f περiπτωoη μιδ,g πεqιo1'iig πoντd, oτδ Denver τοδ
Koλοριiδo (HΠA) δπoυ f1 δι16τευoη pιdoα oδ 6α$ειιi
τε1νr1τd πr1γci,δια, xατd την περloδo 1963-1965, τδγ
ιiγρδν ιiπo6λr|των μι&g 1ημιιfrE 6ιoμη1αν[α9 εi1ε od
oυγ6πεια τi1 γdνεoη oημαντιxoδ ιiριr9μoδ ο'ειαμδν τδν
δπoiιυγ f ου1ν6τητα αiξαν6ταν δταv αiξαν6ταv rn1
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π[εoη xαi f1 ποo6τητα τδν iγρδv.
oi π,rqo"ηqησ'rg αiτδg 

- 
δημιo{ργηoαν 3λπ[δεq

οτοi,E iπιοτiμouεE'δτι εiναι δυγατδg δ τε1νητδE tλεγ_

xoq τoi τρ6πo, ιlπελευ$dρωollζ τiζ oειομιxfrg iνd-q-

ir,,r. nnδ'oυooωοεtεται oτδ δoωτεριzδ τfrg Γfr;' 'H
nuo*,ρ.uoη τfrg iνf ργειαζ σΙ9i'; iοτιαz'oδg 7ωρουg

'ηg 
ι,δοoφλr,goi δφriλu'αι 666αια oδ φυoιxir α'iτια'

'o*r,, εiro,'ioωg 
'δυγoτδ vd διεγε[ρεται τε1νητir r'1

n.ρ,o1η xατα τ6τoιo τqιlπo ιiioτε η oυοοωρευ1ιiνη i-
;iδγ"i; να ιiπελευθεριl,uετo,. zατd τμ{ματα' δηλαδi1 1ιδ

μι,r"ioδg o1ετιxd oεrομotE, δνδ 1ω_gig τd- δι6γερoη. αi-
lt ii er;ργ',α α,ilτi1 μπoqεi νd αiξη'}εi δπερ6oλιz"d' μδ

oυr,6πεια τi1 γ6νεoη γ'αταστQεttτlγ'oυ oειoμoυ'
oι o1''irιg ' iiρευνε; oυvε1iζoνται i'γτατιx& xαi

sd ,iπαιτηi$εi ioι,:q iημαντιxδE 1q6νo; μd1gιζ δτoυ ι1-

πoδειy'sεi'f1 δυναi6τητα i] μιi1 τε1νi1τoδ ,iλ6γ1oυ 
τoδ

τρ6πoυ ιiπελευldqωoηζ τηζ σεισμιχηζ ενεργειαζ'

5. YΠoΧPEΩΣElΣ TΗΣ ΠoΛlTElAΣ' TΩN E-

ΠlΣTHMoNΩΝ. ToY ΛAoY KAl TΩ]N Koι-
ΝΩNlKΩN ΦoPEΩN ΓlA TΗN ANTIMETΩ-' ΠlΣΗ ToY ΣElΣMlrKoY KlΝΔYNOY

oΙ, oειομoΙ ι1ποτελoδν μdρog τfrE ουνεy,oi; δη_

uιoυoγiα: z.αi ,iναν{ιυolι; τηζ λιfl'ioψαι9αE τflg Γi1;'

δηi"ε\ ,iποτελoδv μiρo; τfr; Tδια--τiζ iξiλιξηg τoδ

ni""ι1η πιiγω oτδν δnδτo qoδμu. Γιd τδ λ6γo αυτ6,

oi oειoμoΙ εiναι ι1'ι'απ6τQεπτα ψυσιχd' φαιν6μενα' Ai-
τδ δδ λημαiγει δτι π96πει μοιρoλατρ-ιzd' να τοt;,δε-

1(lψαoτε od θεoμηνiεE z.αi tiτι δiv t_πd.ρ1oυν τQoπoι

iρoo'ooiog ,iπ' λiτot!. Toυr'αντ[oγ. 6πdρ1oυν τq6ποι

,IμuroE ,oo'& .δ, ιrειoμδν.πoδ δταγ iφαρμoα'}oδν xα-

τιiλληλα μπορoδν νd, μειιboουv oημαντιxα_ τig αυι'ε-

πει69'τoυ;. riα γa γ[νει δμωE αiτδ θπι6ιiλλoνται δρι-

oμ6no ,*δηrovτα δ1ι μ6νo οτην πoλιτεiα xαΙ oτoδE θ-

,rio"fμonεg'ιiλλα xα[ οτoδg διciφoρουζ χοιγωγιχotq φο-

ρεiE zαi 'rιg 
,inιoιq πoλiτεg. 'Avαφ6ρoυμε παραxιiτω

δρ,oμdr.g aπυ τιq 6αoιxi4 μαg δπo1qειiloειg για τd
μiιroη τδ, ourεπ',δν τδν oειoμδν ofμερα xαi τi1ν

iqooφ,1ιιoη μεγαλtτεqηg dντιoειoμιxfrg προ<lταoiαg

oτδ μ6λλoν.

5.1. 'Yπoxρεωσεlq τηc ΠoλlτεΙαc

Πρδτo xαi 6αoιzδ xαlfrxον τfrE πολπεiαg εTναι

f γεuro,6δrρη δνlo'1υoη τfrg .iπιoτημονrxfrE iiqευναg

πoi, ο1ετiξετα,'μδ τoδg οειομoJE,_δoτε .oi θπιoτ{μoνεg

no\ oi''r"ys,,,''oi ν& διαsdτoυγ τd' ιiπαραiτητα μ6οα xαi
ννrbοειc για γα μπoρoiγ γd δtγoυν δπεisυνεg θπιoτr1-

μou,niq πλl1ροq,οφiεj οτi1ν πoλιτεiα zαi τδ λαι1, oι1μ_

φιDνε;-μ} τξ oι1γ1ρoνε; θπιoτημoνιzδE dπ6ψειE'

i\,Ιd, dr,αr}εcυQεi τδγ &ντιoειομιxδ xανoνιομδ xd$ε

φoρα πoi f1 6ξ6λiξr1 τfrE θπιoτ{1μ1ζ .1:"i τfrg.τεyνιL{1g

,og61rr, n6o oiο'y"iτo τ& δποiα νr} θξαοφαλ[ξoυν oi-
o,λ"ir.η 6ελτkooη τofr παλιοδ xανoνιoμoδ' Ι{& θφαρ-

μ6ζει αδoτηρd μ6τρα πιoτi1g θφαρμoγlq τoδ r'"αγoγι-

oμoδ.
'Aξι6λoγη θπιoτημoνιxd iiρευνα 1ωqΙE &ντloτοι1η

Bzπαiδευοι-1 εi'ι,αι ιiδ{νατι1. Γιαυτιi, oτΙg 1δρεg μεγιi_
i,,i o.roμ,r,iτητα;, δπωg'εiναι f1 'Eλλdδα, πq6πει ν&
jrj,ιor"ou.o, οτoι1ειιbδη μαBfiματα Σειομoλoγ[α5. οτi1

MJol1 θιπoiδευol1"ιαΙ πρoxωqi1μdνα μαr'}ηματα oτiE <i-

urbταiεg o1oλ}E r}ετιxflE xατεiι9υνοr19 xαi oτig παιδαγω-
.,ιrδ. ,iroδημiic. 'Η διδαoxαλiα 1fiν μαι9ημdτων Σει_

oμoλoγio; μ,πoρεi νd, dντα1sεi ο' Eγα εilρ{τερo πρ6-

γoαμuα γurq,uo,nig θxπα[δευoη; για νd r''αλtπτει xαi
,riλεg ,ir,iγr.εc ,'oi u* γ[νει περιoο6τερo dπoδoτιx{' Ei_
',,o., jrrior]ζ ιiπαραiτr1το νd γ[r'ονται θνημιεqωτιNδg δμι-

λiεE οτotJ μαθηiδg τοδ Δτ1μοτιτoδ Σ1ολεioυ Nαi' διαλθ-

ξειg για τoi; z.ατοixoυ6 τoυλιi1ιοτo τδν πεqιo1δv pιε_

γιiληg,τειo1"ιιxιiτηταg.

lΙρ6πει' ν& δz.τιμd dπδ πρδτα τΙg oυν6πειε9 δr'δ;

oειιiμoδ (ιiQιr}μδg τqrαυμιατιδ'ι'' 6χιi6εq r'1λεxτριιοδ- δι-

xτ'Joυ, 6λri6iE νoooxδμε(ω"ι, γ"χπ''Ι xαi γα μεριμviτiioτε
l,α δπdQχουν ijλα τ& μdoα ^1ια να xαλυφι'}oδν oi ιi'νι1γ-

,.u;. Nj'i1xu, ox6διo HxταxτηE ciι'iγιιr1g xαi' ι'ir εivαι oδ

f}6οη oτδ 
-'oυνioμιiτερo 

xρονιxδ διιioτημα ν& z"ινr1τo-

nurui nu,,uQγεiα πρδ< τ|ν θπιzεντριxl) περιo1{'

5.2. 'YnoxρεΦoεls τΦv θnloτημovωv καi τε1vικΦν

oi πqοoπαι9ειεE τδν oειoμoλ6γcυν. πρ.6πει ο{1με-

qα νd U1oυν τρεig 6αoιxo'ig oτιi1oυg γι& νd μειωr}oδν
oi oυι,dπειεζ τδν oειομδν.

Νd πρooπα$oiν γα δiνoυγ πληρφoρtεg οτdν Πo-
λιτεiα xαi ioig πoλiτεE για τi1ν ιizρι6i1 s6or1 τοfi oει-

o|*rt θπιx6νiqoυ xαf τοδ μiγ6,}oυq τoδ oειoμoi oδ

[joo τδ δυνατδγ oυντομ,iτερo 1ρoνιxδ διαοτημα' Toδ-

,o ui',,oι 1ρ{1oιμo δ1ι μi6νo 1'ια λ6γoυg θνl1μdρωoηg ι1?*

λd H1ει ,λi 'μεγaιη-πqαxτιxd oημαoiα, γιατi δlνει τi1

δυν,rτ6τ11τo 
'oδ' 

διciφoρα oιrvεργεiα (μεταφορδ6 oxη-

nωu, a,,ioroηE, zλπ.) ν& z.ινηδoδν γQtγoQα xαi πρδg

τδ οωoτδ oημεio'

}iα πραγματoποιoiν μελdτεg z'αsoριομoδ. τoδ

,rρ,rγμorrroi oειoμιzoδ xιγδtγoυ oδ zαsε περιο1i1 ιii_

"i' "α 
δiνουγ oτdν πoλιτε[α ιαΙ τoiE pιr11ανιxoδg τd

ιiπαρα[τητα oτoι1εiα γιd τi1ν zαταoxευd ι1ντιoειoμι-

v,6ν τεγνιτ'6lν iiργων.

Νd πραγματoπoιoδν iiρευνα π_'jγω oτδ πq66λη-

μα τiiζ nρ,iγurnη; τδv oεiομδν δoτε ν& μετd1oυν

I'η ι"s"i nρoonk$uιo λιioηE τoδ πρo6λ{1ματο5 αr}_

'rt ,oι ν&'τoδg παρ67'εται iiτoι f δυνατ6τητα θπιoτη-

μorrrηq θπαφfrξ μδ- o1ετιxotg.tπιoτ{μονεE τoδ θξω-

.rρ'rrδ ,oΙ μεioφoqii ατil 1ιbgα .τoυ6 τ6ν i'πιτευγ-

μ,l1r, 'ηE 
δ,rouoιi i.πιoτ{μιηg πd'νω οτδ sdμα τi1g

πρι1γνωoηg.

oi τε1νιzoi πoi iργιiξυνται oτd aγετν^ιδ" θπιοτη-

μo',,r,rJ n6urρo πqdπει ,λ' ,ρoγμo'oπoιοiv θqευνα πιi-

i,, orδ πρ,iεληpι" τflg ιlντιοειJμιxfrE xαταozευflE τδv

τεy'νιτ"eιν ilργru xαl, οi oυνεργαο[α μi- τoδE σεισμo-

ι6rorc, r,α'πρoτε[νουν oτdv πoλιτε[α ιlντιoειοιιιxor)g

,λuouioμrιg λι αιιo dντιoειο'μιxd μdτρα πot γd 6α_
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'O oειoμrκδg κivδυvog

oiξovται αδ διε8vδg ιiπoδεxτδ6 ιiρ1}g dλλd ν& λα6α[-
voυv^riπ6ψη-παΙ τig τoπιτ'i,g oειopiδλoγιzδg xαi dλλεg
oυνι}frzε6. oi μη1ανιxo[, oi ιiρ1ιτ6nτonεE xλπ., πoδ
d"o1oλofiνται μδ τδ o1εδιαoμδ xαΙ τi1ν θπi6λεψη zα-
ταoxευfig τεηνιxeυν dρ-γων πq6πει νd θνημερωνδνται
oυνε1eog πciνω oτ& oiγ1ρονα πρo6λι]ματα πor) <iφo-
ρoδv τδν ιivτιΦιoμιxδ τρ6πo xαταoxευ,i1g τδv oilto-
δoμδν xαi νd θλ6γ1oυν μδ εiooυνειδηolα παi ο.1oλαατι-
x6τητα τ!ν iφαρμoγ{ τοδ ιivτιαειoμιιoi xανδνιo1ιoδ.

5.3. 'Yno1ρε,Φoεlc τΦv noλlτΦv

_'H oυμ6oλη τδν iδιων τeυν γ"ατoLxωv μιig oει-
oμιxi1g πεqιo1frg oτ! με[ωoη τδγ αυγεπειδγ τδν oεμ
oμδν μπoqεi νd εiγαι πoλi oημαντιxτ].

. oi πoλ.iτεE πρdπει νd' παρ61oυν μδ πρo8υμ(α
oτoυg dπιοτημoνεg z.ιir}ε πληρoφορ[α πob oyετLξεται
μδ. τd.oειαμιz'α ψαιν6μενα (μiτα6δλ}g oτil η,Joη παi
oτig oixoδoμd6 μετd ij πρiν ιiπδ Fvα oειoμ6, xλπ' ) ,
ατoι1εTα.ιiπδ xεlμενα i) ιiπδ διηγriαειg πot ι1φoροδν
ioτoριz"otg oειομofg xλπ.

. Nd θνδιαφdρoνται o'ι 1διoι για τδν dντιoειoμιπδ
τρ6πo ιαταoxευi1g τ6ν oπιτιδv τoυg xαi γιd' xανdνα

}6γ^o :q μi1 xατoιzoδv o'δ oπiτια πoδ δδv d1oυν τi1
δια6ε6α[ωoη δπει1ι}υγου μη1ανιxoδ δτι εiναι Eoφαλfr.

. Nd φ.qoντiξoυν για τi1ν θνημdροlori τoυg ιiπδ
τotE θπιατf μoνεg πciνω oτd 

'oειoμδληιr,}' 
πρotiλτ]uo-

τα 
'xα\ iδια[τερα πανω oτd' μdτρα πot πρdπει"νd

παlqνoυv γιd νd πρoφυλα18oδν xλτd. τi1 διciqxεια €-
vοE σεισμ0υ.

' Nd διατηρoδν τi1ν ιpυ1qαιμlα τoυg τι'ατd" τig πε-
ρι6δoυg αiξη-μdνηg oειο.μιl.frE δριioηg παi γιi μdl π"
oτευoυν, iδια[τερα zατd τig xρioιμεg δρεg μετιΙ Eνα
oειoμ6, oδ διιiφoρεg φfrμεg xαi διαδ6oεig- (περi πα-
ταπoντιoμoδ, UrQηξηg i1φαιoτεiωv xλπ.) n oi 1δioι γd
θzφqciξoυν τdτoιεg ιiπ6ιμειg δταν δiν ilyoυv o1ετιν"ΕE
yν,ιboειg.. Πρdπει νd' δ[γoυγ π[oτη γιd' "d'o,o 

$duoro
μoνo oτi6 Bπ[oη-μεg iπιoτημoνιzδg' ιiναxoιvωoειζ' γv(,J-
8ιζoνταζ oυγ1ρoνωg δτι διαxαιoλoγεTται διει}vδg 8vαg
oημαvτιxδg 6αι}μδg ιi6ε6αι6τηταg oτig θπιατημoνιxδξ

ιiπ6ψειg πoδ o1ετ[ζoνται μδ τd oειoμιxα φαιvdμενα.

5'4. 'Yno1ρεΦoεlq δλλωv φoρ6ωv

. .^Eiναι φυoιxδ γα εiγαι dποφαoιoτιzfrg oημαolαg
δ ρ6λoq τoδ τtπoυ, τoδ ραδιoφι6γoυ zαi 

"ξg 
τηλεορ"-

σηζ γι_α τi1 o'ωo'τi1 θvημ6ρωoη'τδv πoλιτδv π.tvω oτα
o'ειoμoλoγιxiι' πρ_o6λ{ματα, διαiτερα ιατd τiE πεqιd-
δoυg Bξαρoηg τfrg. oειoμιxi1g δρdσηE. Tιi μdoα sνη-
μdρωoηg πρdπει να μεταδiδουu λ,o"δ δ1ι μ6νο τig i-
πισημεE 6πιoτ'l1μιoνιzδg d'ναxoινιδoειg dλλd xαi τiE ιi-
π6ψειE.τδν εiδιxδγ θπιoτημ6νων. hτro, ιiνεπlτqεπτη
δπoιαδliπoτε πρooπci8εια δπoτlμηoηg ij iπερ6oλfri τoδ
πgαγματιzoδ oειoμιxoδ zινδtνoυ, πor) γivεται 

'αυνli-

r}ωg ιiπδ τα φιλoπυ6ερνητιxα μdoα θvηudρωoηg ατi1ν
πριδτη περ[πτωαη xαΙ τd, ιiγτiπoλιτευ6ii'λ oiη οrri-
τερη, γι.d oτενoδg πoλιτιxo"[lg, xoμματιιoδE fr πυxλo_
ψoριαxoυg λdγoυ;. 'H δπoτlμηoη'τoδ πινδιivoυ i1ει
:d' oυvdπεια τδν θψηου1αoμδ 

'τδν 
πoλιτ6ν ,oΙ τi1,

d'διαφo.ρ[α τoυg για θξαoφιiλιoη ιiντιoειoμιxfrg ,o'oi-
y-iαζ' δπ(υζ δγ9'τγxδs^dvινε πqdoφατα oτi1 Θεooαλo_
νlχη oπου πoΛΛoi civUρωπoι μdνoυν oδ oixοδoμδE oi
δπoiε^E 

-31oυν 6λα6εg oτδ φ6ρoντα δργαvιαμd, 'εrω 
η

δπερ6oλt1 τoδ oειoμιxοi πινδiνoυ μπoρεi ν& πρoxαλdi
oει dδιxαιoλ6γητη tiνηoυ1iα μδ oημαvτιxδE oixoνoμι-
ν.εE ν'αi dλλε; xoινωvιx}g- oυνdπειεg (xdμιμη τfrg dγo-
ρ&g, μεταx[νηoη 8πι1ειqτ]oεo.l, ,of u"o"otiωu, 

'Joτ.i.oi δi1μoι, oi xoιvdτητεg, τα oυνδιzαλιoτιxd' δρ-
^γανα xλπ., μπoρoδν νd 6oηsfαoυν αημαντιlιd oτi1v
ιiντιμετιilπιoη τoδ oειoμιzoδ xiνδ{γoυ 

'oiλuτoq 
τig o1l-

τιzδg Bνdργειεg μετd ι1πδ ουνενν6ηση μδ 'rιg ,iρμ,5-
διoυ; θπιoττjμoνεg xαΙ πα[ρνoνταE δdoη'πcivω oτd-oc{-
ματα πot πρox{πτoυν.

- 'Ιδια[τερα o.ημαντιz.δg εiναι δ ρ6λoE τδν Tε1νι-ιδν 'Eπιμελητr1.ρiων γ.αi τδν ο.υλλ6γων τδν μr11ανι-zδν, γιατi μΔ τ!. oυμ6oλri τoυg oτ{ν ilρευνα, τfi 
'διoρ_

γα\,ωση oεμιναρ[ων ι)"π., dνε6αT,oυγ τδ θπLπεδo τδγ
μελδν τoυ; 1rαi μδ τi1 δυνατ6τητα do.xηoηg θλdγyoυ
πcnιυ oτd' μdλη τoυ; oυμ6ciλλoυν dπoφoα,iτιrι}'oτi1
6εi"τiιυor1 τeον xαταoxενCυν.

TEΛoΣ
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Xρεl6ατηκε νδ περ6αo,υν' πoλ-
λoi αiδνεg oκληρfrq θπl'ατημoνr-
κfrq θρευναq μ6xρl νδ γνω'ρiοεl δ
dν'θρωπoq τiq δrαoτdoεr,q τοδ f1λrα-
κoσ μαg oυoττiματoq καΙ oιαδrα-
κδ τoδ Γαλαξiα μαq καi τ6λo,q τ'oδ
Σliμπαντoq. Φυorκ& γrδ τδ τελευ-
ταio 3xoυμε πoλλδq θπlφυλdξεlq.
Π6'ντωq οdν Σιiμπαν or]μερ,α δ,ε-
x6μαατε τδ o6νoλo, τfrq δπd,ρxoυ-
oαq μdζαq καΙ θνε,ργεiαq πoδ 6ρi-
σκεταΙ oυγxρ6ν,ωq μδ μlλ αυνεxξ
δπo,τoλfl. "Exoυμε δηλαδfl τδ
<μo,ντ6.λ'o>> τoδ Σ$μπαντo,g πoδ
θεω,ρεiταl πεπεραoμ6νo (ατig δrα-
α'τdoεrq τoυ ) aλλi xω,ρig δρlα
(θφ' δooν δrαοτ6λλεταl καi μ&-
λroτα αιδ μακρυ,δ δρlf τoυ μδ τ{ν
ταx$τη,r,α τoυ φωτδq).'Ωατ6oo
o,i δυνατ6τητδq μαg o{μερ,α, oδν
dνιθριilπων εiναl dπελπtστΙKδ μ1-
κρ'δq o'τδν τομ6α τflq dμεoηc θξε-

(( hμμω'iα ! 'Α μyolviα | >)

Eivot ,πrθονδ νd undρ,xoυv 'κiπoυ oτδ o0lμ,nαv nλdoμoτo. γld τδ δ,noio τδ oEυγovο
nou αvα,πv6oυ.με κoi τδ νερδ noΟ πivουμε vα θεurρoΟrzτor oφo,δρ'α δηλητliρlo.
"Evα τ6roιo πλo,oμο Ιoωc dvαιnν6ει δZωτo κo,i 'niνεl d'μμ,ωvio δrnωc o ταλαiinωροc

'θ,n:ακθπτηc τοΟ oκiτοοu π,oι] dvο,δηlμoοtε0εταt αtπ' τδ .Tl,M,E LlFE lΝc.

πiεoη, o6oταoη dτμo,oφ,αιρδν, στα-
θερ6τητα κλlμdτων κ'λ.π. ) ljπo-
λoγiζεται δτt πrθαν6τατα 8να oτδ
1Ο fλrακλ oυατΙ]ματα θδ πε,ρr6xει
πλανflτεq κατolκiorμoυq. M6 τδν
δρo <<κατoικl1otμoq>>, θνν,ooδμε τδν
πλανt]τη oτδν δπoio oi γενrκδq
oυνΘfrκεg εiναr τ6τolεq πoδ θπ1-
τρ6'πoυν τflν δημloυργiα μrdq μορ-
φfrc ζωic. Δηλαδi1 δ κατotκi lμoq
πλανdτηq δδν οημαiνεr δτr 'εiναr
καi κατ,orκoriμενοg. Mπoρεi ν& κα-
τorκεiται μπo|ρετ καΙ 6xl. Kαi dν
dκ6μα κατoικεiται δδν θξετdζoυμε
τδ εiδoq τfrq <ζωξq> πoδ περlκλεi-
ει. oi riπoλoγroμoiλotπδν αi-lτoi
δiνoυν διr μ6ν,o δ δικδq μαq Γαλα-
ξiαq μδ τδ 100 πε,ρiπoυ διoεκατoμ-
μ6ρια flλrακδ τoυ ουoτr]ματα, θ,δ
πρ6πε1 νδ περrκλεiεl 10 διoεκα.
τoμμ6ρrα ηλαν{τeq πoδ 3xoυν τi1ν
δυνατ6τητα γrδ &vdπτυξη ζωic!
Kαi τιil,ρα τδ θρωτηματlκδ τfrq δε6-
τερηq dγνοiαq μαq: Πorδ fl πrθα-
ν6τητα πoδ 3xεr 8ναq <.κατoικr]ol-
μog> πλανf1τηq νδ κ,ατolκεiται aπδ
δπ,otαδ{πoτε μoiρφi ζωηζ ;

'Η dπdντηοη ατδ τελευταio θ-

,---Ξ--J-

(( hμμωviα !

( oi δυνατ6τnτεq τfic, zωfrc στ6
ρε6νηοηq αriτoδ τoδ δxανoδq xιil_
ρoυ πoδ μdq πε,ρl6dλλεr. M6λlq
καi μδ δυoκoλiα iπoλoγiζoυμε δq
τδ 2050 μ.x. νλ φτ6ooυ,με δq τδν
τελευταio πλαν{τη (Πλο,6τιliνα)
τor δlκo'i μαq fλrακofi αυαrr]μα-
τoq. ",oμωq τδ Σ0μπαν &πo,τελεi-
ται dπδ 1.00Ο δloεκατoμμ$,ρr,α Γα-
λαξiεc καi κ6,θε Γαλαξiαq (περi-
πoυ καi κατd μ6oo δρo) Ξxεr 100
διαεκατoμμ'6ρl,α f1λlακ& oυoτr]μα-
τα! T6λ,oq κ6θε f1λrακδ α6αtημα
κρri6εl δνα d.γνωoτo dρrθμδ πλα-
νηTdlν. o,i τελευταior dρr,θμo,i δεi-
xνoυν φανερδ τfl'v τεxν,oλογrκi1
&δυναμiα μαg ο'τδ xδρ,o τoδ δlα-
oτr]ματog.

"oμrq θκεiν,o πoδ θνδ,r,αφ6ρεr
δλoυζ dμεoα εiναr f1 δπαρξη ii δxι
καθδq καi { κooμoγo,νtκi καταν,o-
μit τic ζωfrc oτδ τε'ρdoτro Σr1μπαν.
Tδ '6νδπφ6,ρoν αιiτδ (οωq αυνδ,6ε-
ταr καΙ μδ τδ πρ66λημα τηc rir.αρ-
ξrακfrq dγων(αq τoδ dνθiριilπoυ.
"Eτοl λolπδν θνfll 6λ6πoυμε δτι fl
μδζα καΙ fl θν6ργεια τεiνoυν ν&
γivoυν dννoιεq μδ ioxιi γιd δλ6-
κληρη τ{ δoμfl τo6 oιi,μπαντοq,
fl uζωil, δδν εiν,αl γrα τdν δρα τi-

ΣtμΠαv)

πo,τα dλλo, παρd μ6νο i uζri,
μδ τflν γr]Ινη δπ6αταoI] τηq. Ψ&-
xνoνταq λοlπδν κr' αιiτflν γ6ρω
dπδ τδν i)λ'ιo μαq ( "Aρη, Δilα κ.
λ.π.) 6λ6πoυμε τig θλπiδεq μαg
νδ δlαψειiδoνταt. Ι(r f1 δρευνα d-
ν'αγκαατικδ oτρ6φεται ατδ Γαλα-

Toσ Στρατfi Θ. Πρoιioαλn

ξiα μαc καi oτδ λolπδ Σtiμπαν.
"Eνα Σιiμπαν πoδ δ,lαoτ6λλεταr
θlπi 1Ο δloεκαιoμμ6iρ1α xrρ6νια!
Eiναl fl μεγdλη περrοxi1 τfrq πρdΙ-
τηq dγνo,iαq μαg.

M6 πoλ6πλoκoυq λ,oιπδν στατ1-
oτrκor)q δπoλoγroμoδg καi dρευ-
νεg πdνω oτoδ'q καθo,ρlατικo.δq πα-
ρdγoντεq τic ζωic ('θερμoκραoiα,
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ogrημα εiναl κρfαιμη' Σxεδδν dγ-
γiζεl ιi1ν iδlα δlαδlκαoiα τflq δη-
μloυργiαq τic δλrκic δπ6oταoηq
τfrc ζωic. B66,αlα fl ψυ*ρil Στατl-
g.Ψil_μd! λ6εl γld rδν δικδ μαgΓαλαξiα 6τr'dπδ lδ 10 δloεκαiο1ι-
μ6ρlα cioτρα τoυ μ6,νo 6ναq ijl-
θμδq πoυ κυμαjνειαr dπδ 40 3r,ρo
μfxρl.50 δκατo,μμ6ρlα ιioτρα μπo-
ρεi νδ περlκλεiεr 8να δρr,αμ6νo
πoλlτl'oμδ. Tδ θδμα δμωq εiναi πlδ
μπε'ρδεμ6νo. "Αλλωo,τε δδν dνα-
φερ6μαοτε μ6νo oδ iξελlγμ6νεq
μoρφδq ζωic. Πd,ντωq o{μJρα ij_
Xoυμε αo6αρ,oδg λ6γoυq νd πrαιεil-
oυμε διl μπoρεΙ νd θμφανloθεΙ
ζωfl καi κdπoυ &λλoδ 6λλq iιl(ρΙ-
6δg dγrνε κdπoτε οτ{ Γ{'

Eiδικιillε,ρα μπo,ρoσμ,ε νδ &να-
φθρoυμε δτl 

-6 
πρδτoq κρiκog τflq

€Lελl'κτlκflq δlαδiκα,oiαg σxημαΙI-
ομoδ ζωf]q_ εiναr δ oxηματioμδq
δpPοvονανθiρdκων. Α0τδ| 666αlα
εiνα^l 

. d6Ioγ6νoq (δηλ. δνiκανoq
να διi.lοεI dμεoα ζωi1 ) 6μωq dπo_
δεlκν6ειαl δτI iαx6εl γιd 6).o lδ
o6μπαν, .'Απ' τοδq δδρoγoν6νθρα-
κεg λolπδν πρoflλθε tναg μεγ6λoq
α,ρlυμoζ 6ργανlκδν δνιiloεων (τd-
τolεq dνlxlνε6,θηκαν καi oτδ διd-
οτημα) πoδ dρxιoαν ο,δν dτ6λεlω-
τo πλfrθoq dντιδ,ρdoεων.

ση γ]Ja τi;ν iδrα δoυλεld x,ρεrdαrη-
κε .6πωq- εΥπαμε, δloεκαroμμιiolλ
]<P6νrα. "oμωq o.δ βlργαατιi,ρio'r"-
λlκδ δδν δημroυργ{θηκε 1λη. .ru

ζωQ.πρ6πεl νλ πηγdζεl dπαραiτη-
τα dπδ.oυoτdματα πoδ θεωρoδν-
ταr α0rδ καθεαυτd odν dιoεrn.oi-
εq γlδ τflν dν6πτυξ,i .ηc. 'rιλλ'r-
oιε ofiμερα ξ6ρουμε 6τl καi lδ πlδ
απλδ κ6lrαρ6 μαq εiναl δκαrotl-
μ6ρlα φoρδq πoλυπoλκ.i,.ερo *r,
dπ' τδν πrδ o6νθετo t'1λε'κ,τρ,oνrκδ
δπoλογ^:,oτrj. Kl' dκ6μα ξ6ρoυμε
9,l'.? 6αolκδ.μ6ρlo τηq ζUiηc ('lδ
Ρ γ + ) κoιι,'δ γld μlκρ66ια καi
ανιJρωπoυq, εiναl dπioτευτα (/Kω-
δtκδ> καi πoλ6πoλκο ιiioτε δiκαtα
δνo'μ6ζεταl φορrακf1 θγκυκλoπαi-
δεlα>>.

Συμ,περ'qrr*.'Ι(' λorπδν 6λ6-
πoυμε δτt fl dνixνευοη ζωic οτδ
o6μ-παν τιρ'6πεr ν& ατηρiζετ"i aρ-xlκd oldν παγκ6φlα ioxδ δρ,-
σμενων δoμδν τηg (π.x. νoυκλεi-
νικδν 6ξ6ων, πρωιεiνδν). ,Eπi
oηq*κοi oτi1ν μδ δ6o μoρφiq δ-
παρξη.ζω(q: τilν θνεργητlκfl (6-
πoυ oi δργονloμoi 6ρfoκoν.ιαl 'οδ

κατ6oια,αη θνε,ργειακδν dνταλλα-
γδν μδ τδ περI6dλλoν .καi dν,α.πα-
ραγoνταl) καi τi1ν παθηιlκi1 (6πoυ
εxoυμε ).ανθ6νoυoα ζωi δπωq π.
x. oιδ απ6ρματα).'EννδεirαI 6rl
η περloxi1 'ιfrq. παθητlκηq ζωflq εi-vαl πoλδ εδρ6ιερη ιfrq iνεργητl_
κic.

.' '1φoο λ'olπδ'ν δ'εxτl]καμε τr)ν
ζω{ πoδ oτηρiζεταr oτδν dliθρακλ,
oδv παγκ6oμlα, δημloυργεΙται τδ
ερωτη.μα: μπορεi oi iξελlγμ6νεq
μoρφδc ιδν iξωγτ]iνι,,u δνiων νd
μordζoυν μδ lδν ciνθρωπo;.H
dπdντηoη εiιαl iιρνητlκ{ θδιil. .H
τερdollα πolκlλiα ζιilων υ6νυ οτi
ΓQ, δε_ixνεl 6ιl f φ6oη πoιδ δδν
επαναλαμ66νεl τδ iδlo dκρl,6δq
διio φoρδq. "Ετol o,i ε'"φoρεi 

"iδπερl,66λλoν θd διfiαoυν dτ6λεlω-
τδq ..dλλαγδq oτig λεπτoμ6ρεrεq
,Ψr'9γlων. "oμωq τδ 8ρωrηllαrl-
κo εo-ω δημloυργε1ταr d).λuδq: d-
φoδ δδν ixoυμε 6ντα 6μoια μδτδν {νθρωπo oδ dλλoυq'πλαuη-
τεg, μπoρoδμε νδ θxoυμε 3λπiδεq
γld δπαρξη δντων dπλπq uλoγl-
:ry, μδ .δl,κδ 1oυq πoλl rlo,μδ;
Σ ιi1ν περiπ ιωαη αliτη θννoεi.,αi

δτl o6 κdπorc πλανljτη fl θξ6λιξητic ζωηc <<π6τυxε>>. 'H &π'dντηοη
δlα-ιυπιi.lνεταl μδ ο.xετlκδq θπlφυ-
λdξεrq: iη' lil σΓΙγμi1 πoδ orflν i-
πιφdνεια'δνδq πλανrjτη δημlδυρ-
γηθ9δν_ oi ουνθfrκεq γId τfiν dν6-
πlυξη ζωflq τiπo.τε δδν δεixνεl 6-

1ι .9.16ρμα τfrg μακρδq θξ6λlξηq
Uο oωσεΙ αναγκαoιlκd κdτl δαrω
αν6λoγo, μδ τδν <dμφρoνα>, τδν
λoγlκδ ciν,θρωπo. "Αλλωαιε τδ θ6-
μα εiν'αr καi <<δtαxρoνrκδ>>. Δη-
λαδfl 6ιαν €ξετ6ζoυμε.6να πλα-νηιη ε1μαστε oiγoυρol 6,rι dφια-
oε. oτδ-or6δro δημloυργiαq ζυtflqκαi μ6λloτα δρloμ6νηq μoρφηc;
Φυoι,κd δxl. Tδ παρ6δεlγμα τflq
Γηq λ6ε1 6u εiναl ηλlκiαq'5 μδ 

'6

δloεκατoμμυρiων xρ6ι.ων.'H'ζωil
φανηι<ε πρi_ν 2 - 2,5 δlοεκα,τoμμ6-
ρtαxρ6νlα,'δ dν,θρω,πog uκυρldρxη-
oε> πρiν 1 δtoεκατoμμ6ρl'o xρ6-
ι,rα καi τδ πρ6τα 6fματα'τfrq δ[α-
αrημlκfrq ιoυ dρευν,αq lδ dκανε
nρ_iν 50 μ6λlg xρ6νlαΙ ,Απ, 

τδ
ιελευταio αιiιδ φαiνεrαl fl <δlα-
xρoνικi1 dλληλoυxiα> πoδ πρ6πει
νd ri,πdρxεr &νdμεαα oδ δ6o πλα_
νflτεg πoδ iητdνε θπrκorνωνiα,.

'Η δυακ,oλiα τελικδ oτδ πρ66λη-
μα dν f; ζ.Ψi o'iνα πλ'ανr],τη, γiνεlκdπoτε <dλλoγη> dνoφ6ρεior ατδoιl αγνooδμε τig εiδικδq πlθαν6-
τητεg πoδ ρυθμiζoυν τi1ν πo,ρεiα
τηc πρqs τi xδρo αiτδ τξq &νω-
1ερ_ηq d,ξ6λrξηq. Στflν πlδ dπαl-
ol6δoξη περiπτωoη (oυγxρ6νωq
0x1,ι9v;ηil) i Γη θδ flταν τδ μo-ναδlκδ λiκνo νoημoo6vηq o.δ iα-
Λαζfα μαq. Αnτfl τj κdπωq θγωi'-
oιIκη ciπoψη δδν θ& μπoρoδoε ci-
μωg νd ioxiεl καi γlδ τδ λoιπδ Σ6-
μΠα'ν.

Αιiτδ oυν66η κdπoτε οτ{ Γfr καi
μπoρεi νδ oυμ6εi καi dλλoο. Tδ
iπ6μεvα oιdδlα εiνοl fl dπiδραοη
rflg.φυolκ{q θπιλoγ{q καi τi1q φω-τoοιjνθεoηq πoδ δlαμoρφιilνoυν μ;dυΓιbτυπω0η κυrrαrρ,lκi1 δo'μi1. Φυ-
οlκδ εiν,αl φo6ερ& δrioκoλo ,δ ,,"-
ρlγραφcδν oi με-ια6oλδq αiτ δq,oγ Kρα1 ησα.αν διoεκατoμμriρlα
xρ6νια κ_αi κατ6ληξoν o.iq bημ,ε-
qlνδ5. <θξελlγμ6νεq, μoρφθq 

'ξω-

flc. τυ τερdoτro αi'δ *ρolz'^δ δid-
στημα μδ τδ μ6γεθδg τoυ, δεixνεr
τi1ν ματα:6τηια τflq πρooπ6θεtαg
οημloυργiαg τεxνητ{g ζωηq dπ,
τoν ciνθρωπo. B66αlα τd τελευ ιαiα
25 x,ρ6iνια oi θπrατr]lμoνεg π6τυxαν
παραγωγi1 dκ6μα καΙ dμlνoξ6ων
1 πot θεωρoδνταl oi oiκoδoμlκoΙ
λiθol'lΠ9 (ωflc) μdoα od μld j6δo-
μdδαΙ Αiτδ {γlνε oδ o.,ρ& ,,.,ρo-
μdτων δπoυ xδ,ρoq δμolοg μδ ifiν
Ιρr]9Υ9uη dτμ.6oφαl.ρα iηc rηc
riπo6\fθηκε οδ f1λεκτρlκδc'θ**.-
νωσεΙq καi dκτtνo6oλfεq. .H 

rρ6_
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Πold θd εΙναr τ6τε f1 πlθανi1
γενIκi1 μoρφil dνdμεoα oτiq πolκl-
.ηiεg ζωi'q πoδ θδ μπoρoδοαν νd
αναπrυxθoδν oδ ciλλoυq πλανfl-
τεg; oi πolκrλiεq αiτδq δπωg εi-
παμε πρ6πεl νδ δiνoυ'ι, δψειq 6ν-
rων Ιoωg. 

- θντελδq &καταν6ητεq
γlδ μdq. 'Ωο16oo oτδν πρoαδlλρI-
Ψδ μoc πρ6πεr νd δπlκρατεi'f1
iπloτημ,oνlκfi &ν ιiληψη oΔ παγi
KcσμIα πρo6κταoη καi δxl fl τυ-
xαΙα η ακ6,πlμη φανιαoiα.

Στfi Γ{ fl ζril δξαρτdταl καi d-



πδ τδ νερ6. 'o περloρroμδq δδν
θδ loxfεr γlδ d.λλoυc πλαν'frτεq'
'Η 6roxημεiα λ6εr δτr oδ ψηλδc
θ,ερμoκραοiεq (δπoυ καi δ oiδη_

ρoq πυραKτoiται) θξ μnoρoδοαν
νλ θξελlxθoiν ζωδc dπδ φθoρrol-
xo πυρiτrol Σδ μrκρ6τερεq θερμο_
κραοiεq (4ω0c - 15010C) τfl θ6oη
τo0 νερoδ θδ μπo,ρoδ'oε νδ π6ρεl
τδ ιθεflo,! Σδ xαμηλ6τερεq dκl6'μα

θερμoκρ'αoiεq τ6λo'q τδ ρ6λo τofi
νεooδ uπoρεi νδ 'παiξει fi δγρi1
dμμωνiλ, ,δ ιγρδ μεθ6νlo ii_*q',-lυ
δγpδ δδρoγ6νo (ατιoδq -2?Φq)''Φ.lo,κd o,i τελευταiεql δπo'θ6'-

oεtq .εiναr τoλμηρδq καi &ναφ6,ρoν_
ταr oδ dκραiεq θ6oεlq τflq 6r'oxη-

μεiαq. "oμωq δδν εiναr καθ6λoυ
ou.'"nrο.ημoνlκiq. 'Eπioηq κr ft

μελ6τη τ6τotων 6ντων θd frταν d_

φdνταοτα δ$o'κoλη. "Eνα δν π'x'
iηq περi'πrωoηq τoδ δγρoδ ιiδρo-
,6ro, πoδ dναφ6ραμε, θδ xρεl6-
iou.o, γrα μtδ κiνηοη μ6νo, δρεq
ij καi xρ6νrα δλ6,κληραl

"ooo γrα τdν μoρφd τοδ <rθξε-

λtγμ6νoυ> δντog θνδ'q πλανl1τη,
δxδυμε οlxετrκfl μ6νo δυνατ6τη-
-α οκroγρdφη,of1g τoυ. 86oη o' αr1-

τi1ν &πoτελoδν oi παρdγoντεq. μδ
&πoδεδεrγμ6'νη παγκ6oμια ioxrj &
πωq π.x. fl 6αρ,3τητα. Tδ <θξελrγ-

μ6νo> λ,o,lπδν i1ν θ'δ πρ6πεl νδ
dxεr d,ρxlκiι dναπτυγμ6νo ν'ευρικδ
o$oτημα μδ κεν'τρrκδ σταηΦ δι-
oiκηoηq (δντωq δ θγκ6φαλοc gτδ.ν

dvθρωπo). Λ6γω 6αριiτηταq dκ6*

*o iδ n6u.ρo αiτδ θλθγxου πρ6-
λεr νδ εiναl οδ μ6ρo9 τoU οιilμα-
τo,q dπαλλαγμ6νoυ &πδ dλλα φoρ-
τiα. Φυorκδ τδ δν αiτδ πρ6πεr νδ
κtνεiται για μlδ θνεργητrκd πρo_

oαrp}ro}i| 
'oτδ 

περ16'6λλον. Αiτδ
τιilρα πρ'oijπo,θ6τεl &κρα συμμε-
τοiκδ γld νδ δrαιηρεΤταr μrδ πλ'ευ-

ρlκi1 iooρρoπiα. Σ6 τυxδν μεγd-
λoυc πλανflτεq δπoυ f1 6αρ$τητα
εiναl τε,ρ6oτtα, dρα καi fl &τμο_

οi,αq πoδ πρoδπo,θ6τει καΙ ουλλo-
γlκfl δργdνωοη. 'Α,π'τd προηγoli-
μBνα 666αrα'δδν πρ6πεr νd 6γεi
τδ oυμπ6ραoμα δτr τδ ol3μπαν εi_
να' περro,ρl,ομ6νo o' lνα μoναδrκδ
πρ6τυπo δν'των.1oμoιεq θκκrνl1-
oεlζ δiνoυν πoλλoδq δrαφo'ρετι_
κοδg oυνδυiασμρδ'q. "'oμωq πdν'τα

μ6,αα oτdν πorκlλiα, δπ6,ρxουν, ρr-
ζκδg τdoεrg, oαφδq καθo,ρωμ6νεq
πoδ lηγoiν τδ 6ντα πρ6q τi1ν

καλ6'τερη δυνατi1 λrioη οδ θναρ_

μoνroμδ μδ τδ περ16&λλον.' 
Td'πρoηγoιiμενα δλα τιil'ρα, μδ

6dοη τδ oημερινδ δεδoμ6να, τδ
θrεωρoδμε oδν δπoλoγ'l,oμ6να π&-

νω ,ο'τi1'ν 6πloτημoνlκi1 Ξρευνα'
Παρ' δλα αiτd δμωq δδν πα'ioυν
νδ ,εiναl iπo,θ6oεlq. "Αλλωστε
6αoι,xi1 θ.νθ.ριilπlνη &δυναμ(α εΙ_

ναr f1 θκ.τiμηoη μελλ'oντlκιilν κα-
.o*.l1ourr'μδ κρrτl1ρl'α τoδ τιαρ6ν-
.,oq, 'ΙΙ frγspιfiπινη ζωit εiναl d_

o,φυκτκδ περlo'ρroμ6νη xαΙ τδ φυ.-

oo^δ μαc μ6.τrα εiναr &δiναμα νδ
δππερ6ooυν τδ &λλεπ6ληλα ξγ_
oτfrρlλ τflq δημroυργiαq. Tδ μ6λ-
λoν'Ιoωq λfoεr πoλλδ πρo6λ11μ,α-

τα. Πρδq τδ παρδν δπ6,ρxεl τδ με-
ν6λo πο66ληuα 16ν θπικo'rνων16ν
.i.. μδ ταξiδlα εΙιε μδ ραδloof.-
,'ατα'('κυρiωc). Αι,rδ τδ θ6μα 6_

μrc .iuo, μεγdλo καi μδ &λλεq
εiδικδq θπεκτdoεη.

BΙBΔΙ,oΓΡΑΦΙΑ

αφαιρrκi1 πiεoη θd εiν'αι καταθλr-
πτlκi1. 'Eδδ λolπδν fl ουνθdxη
αiτil'xαi μ6νo μπoρεi νδ θπ166λ-
λε'r μrd δργdνωοη τoδ ζωiκoδ
κ6oμbυ θντελδq δnφoρετr'κi1 dπ'
αiτδq πoδ ξ6ρoυμε. Στδ oημεio
α0τδ fl φαν'τ,αoiα μπορεi νδ δργr&-
oει dxαλiνω,τα (δxt δμωq dνεiθυ-
να κα,Ι 6ξω απδ κ6Θε 6ππημονπ
κτ\ δε'oνroλoγiα 6πωq 6λ6πoυ1ιε
δυolυxδq oυxνδ oδ ι'α:νiεq.6ι-
6λi,α κ.ιil. ) Bαoικd παρατIjρηoη
δμωq εiναι δτr oδ 8να περr6'dλλoν
lοxυρfrq 6αρ6τηταq, i θξελ'ξη
τfrlν δντων πρδq τi1ν κατεr3θυν'oη
τfrq λoγrκfrq δδv εiναr εijκoλη'
Aiτδ oυμ6αiν,εl γιατi f θν6ργεrα
πoδ i.ποδiδ'ουν τδ δντα θδ πρ6πεl
νδ oπαταλd'ταl γrδ τfiν δπ'ερνiκη-
on καθα,ρδ μηxανlκδν δυνdμεων
λ6γω 6αρriτητοq ioxυρflq. "9oo

γ,d τδ δργονα αioθf1oεω'ν τιilρα,
θδ ποiπεi νδ εiναr τοπo'θ'ετημ6να

',r,oλδ κι 6oo τδ δυνατδν πlδ

^oν.δ 
o.δ κενιρlκδ νευρlκδ ο6_

στnuα. "Eιοr oi'πληρoφoρiεq τoυq
u,δ'τδ πεo166λλoν θδ διατρ6ξουν
λ,γ.i,rερo'δρ6μo.'Eπioηq f1 <ατ6'-

oελ, dντiληψη, δπτlκoακoυο'τl'κi1,
λooijπo,θ6 rει dν rioτorxα αioθη rf1-

ρiα oiYouρo περloo6τερα τδν δio'
;Eηυπακo6εταl 6τl καi ιδ οδμα
τδν δντων αr}τδν Exεt €ινdγκη
θoωτε,ρrκnq δργd'νωoηq (κ6τr d-

ν6λoγo μδ τδ dνθριilπινα αυοτf-

μα,ια μυikδ, dγγεlακδ, dνταλλαγ{q
δληq κ.λ.π. ).

Π6ντωq 6αorκδ ουμπ6ραoμα ) - 
'Aοτρoφυorκi1 (τ Δ' Kooμoγρα-

.";;i μι .a 
^oρo"au;'iνo' 

a.i φiα) Γ. Κοντ6πoυλoυ Θεο)νiκη 1970.

δ ,ομri 'τflq δν6,τηταq τ6ν φυοro 'Aοτρoφυοrκi1 (τ B' 'Aoτ6'ρεq)

λoγrκ6ν 1gΠgψ'ργrδν καΙ τfrq oi- Δ' Kωτοdκη' 'Aθιiνα 1970'

κoνομικfrq πρooαρμογξq οτδ περι 
- <'H μεγ&λη περrπ6τεlα τoσ Δrα-

6,6,λλoν, θd iπρε,πε νd διfioεr 6α- οτr]ματoφ. ('Aπ' τδ Γαλλrκδ). 'AΘιi-

orκδq δμ,o16τη'τ,ε9 μεταξδ των d- να Ι97Ο.
νωτθρω 6ργανυμδν τoδ Σriμπαν Timο Life Ιnc. <Manand Space>
τoq. 'Ακ6μα κr αriτi1 f1 πνευμ^ατl- β76.
κi ζωi δδν εiναl δυνατδν νδ &πo_ _ Veiw fram a Ηeight. Αsimov Ι'

xωρrαtiεi dπ' τflν iννorα τfrg θργ'α- Dobson, 1964'
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EΙΣΑΓΩΓΙΙ
'Aνiιμεοα οτδ πλflθoq τ6ν κεrμ6νων γl& τ{ν d_

γ;,rγil,- τδ ;βγo τoδ J. - 1. noυsbEΑU,'<Aiμiλloq
ii.περi ir^γ_,rYicr, κρατσ μd dπδ τiq πrδ θξ6xoυoεg
9β9"ra. -oi ρrζοoπαoτrκδq καi πρωτoπoρrακδq τoυ
iδβεq εixαν μεγdλη 8πiδραoη oτ{ν πλlδαγωγlκi1
Ψψη καi ττρdξη τ{q-8πoxfrq τoυ. Γlδ ,,ρ,i,.η φo|δεiδε: κiιηοtog τfl :,δlαδlκαοiα τflq dγωγηc a"δ .η
oκoπrc) τo0 παrδtor, θειilρηoε κ6ντρo 

'τfrq 
dγω-

γfrg ιδ τιαrδi.
Γrd r,ι\ καταλd6oυμε π6οo μεγdλη flταν fl

i:ντ6πωoη ττoJ πρoκdλεoε τδ 3ργo αiτδ' o.oδi
oυγxρ6νoυg τoυ, πρ6'πεr νiι δoδμε πord flταv f1
κατ6οταοη τflg 6κπαiδευσηq oτi1ν Eriριilπη o.d
μlod τoδ 1Boυ αi. (Tδ θργo τελεiωoε'γ6ρω oτδ
1760 ) . 'fΙ 6lιπαiδευοη τi1ν 3πoxi1 αιiτi1 '6ρrοκ6-
τα.', oδ ιiπoτυπιiδη κατ&oταoη. Oi γoνεΙq παρα-
μελrlδοcιν τ{ν dγωγi1 τ6ν παrδldl, 'iorg, 

6κλεl-
γαν τd dγ9ρ* oδ κoλλ6γrα, τd κoρiτolα oδ μο-ναoτ11ρtα, ii dν6θεταν τflν dγωγi; 'τoυq 

oδ dν6-
ξroυ.q παiδαγο:γoδg i{ γκoυ6ερν&r."q, oi δπoiot
κατdφερναν νδ μετα6dλoυν τδ παlδ'd oδ κυ-
ρioυg καi κυrρ.iεq σδ rμliκ:ρ,oγραφilα. -Hτα,ν θπτ,ακτι-
κfl- f1 ανiιγκη νd dν.τrκα.αδ.αbεi f dδrαφoρiα, f1οκληρ6τηια *gi i dγ^νotα, dπδ ην καταν6ηoη
ι.ην iιγdπη καi τδ θνδlαφ6ρoν γrd τδ παιδi. 'Tδ
δτ^l oi_ ο6γxρoνorτor ROιJSSEΑΙJ εixαν dντrλη-
φθεi 6v μ€,ρε^ι τiq dν6γxεq αiτδg τflq dγωγfrq, δi
μεlιi-lνει καθ6λoυ τ$ν dξiα τoι fργoυ- roυ. kανεiq
απ0 αυroυg δδν πρ6τεlνε 8να o0oτημα τ6oo δλo-
κΛηρωμθvο,- oτηρlγμ6νo oδ τ6τorα λoγrκ{ oυν6-
πεtα καi o6 τ6τorα πioτη.
. 'Η θniδραoη τoδ sργoυ oυνεxfoτηκε o, δλo

:δ. ]Ψ q] (PΕSTAL}ΖΖI, FROEBbL, HΕR-
BA.RT), δxl τ6oo 3ντονη δoo δπfrρξε ,.oiq ,r'-
xρ6νoυg.τoυ. Στig dρxδq τoδ 20oυ λi., η ,εo *i-νηoη oτi1ν παrδαyωγrκ{, { δπoiα εixε 'δg 

oκo-

^Ρ 
.ηc <την dγωγi1. oτδ μ6τρα τol παrδtoδ>, στη_

qΙΙΙ!κ9 κυρiωg oτig παrδαγωγlκδq dρxδq τoδ
ROUSSE'ΑU. ('Aνnπρoorr,.r.r*δ 3ργo τfrg κiνη-
oηg αiτξq εiναl τδ 3ργo τξq ΙΙBLEN KEY, <.δ
αiιilναq τoδ παrδloδ>).

'H θεωρiα γrd τflv dγωγit, τoδ ROUSSEAU,
δδν Exεl λolπδν. μ6ν-ο ioτoρtκi'λξl", dλλδ oi θεμε-
Λιακεq τηg αρxdq εiναl πdντα θπiκαlρεg καi οiγ_
xρoνεζ (οτi1ν^- θπoxη μαq τδ oiγxρoνo ρεδμα τi1q
αντrαυταρxr11lc αvωvic oτηρiζεταl κατδ κiρro λ6-
γo oτδν ROUSSEΑU).

Ι. ΓENΙKH ΠΑPoYΣΙΑΣΙΙ ToY EPΓOY

^_ +) Θ6oη τoδ <Αiμiλloυ> oτδ 3ργo τoδ ROUS-
SEAU

1φo9 κατfγγειλε δ ROUSSEΑU τ& θλαττι6μ-
τα τflq ο6γx,ρoνηq κorνωνiαq (DΙSCOURS), θ6-
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j":]Φ μεγ6λα τoυ ,θργα (LA r{oιJvBLLE HB.LOΙSE, LE CoΙΨTReτ Socτet,), .δ θεμ6λlα
μισg κolνωνiαq 6πωq τ{ν 3xεr δνεlρευτετ. Γr& νδ
αvαμoρφ,ιΙ}qoυμε την κolνωνiα, πρ'6πεl νd dρxiooυ-
με. οΧΙ οπ0 τo κραloq dλλd d,πδ τi1ν οiκoγ6νεlα
|9i ,γΥ5_""ρlμ6να dπδ την δ\,ωγil 'τδν 

παrδlιi,ν.
Mετα66λλoνlαg τi1ν dγωγil o.δ ,,.ρ,o|,ομ6να καiευνoΙκα περ16αλλoντα με,ρικδν oiκoγενε16ν,, θ'δ
μπqρcirμε καλ'liτερα rl' dlρxi,αουμε τΙ,g drιαιραi.τητεζ μεταρ,ρυ'θlμi,oεi,q. 10 Αiμilλrοq dνταπoκρiνε-

Tfic z. ΠAΠANAOYM - TzlΚA

ταr λiγο - πoλδ o' αι]τδν τδv οκoπδ. ,Αναδημlυoρ-
γiα δνδq κοlινιονliκorδ dνθριilπoυ, on.δc εiναπ δ

χΙo"9c τfrq &γωγηq. .'H dναδημιoυργiα aμrq αο.iUα γιvη o0μφωνα μδ τoδq ν6μoυg τηq i6ξηq κοiτflq λoγrκ{q πoδ προ6ρxor.oi ar,]δ τδ' Θε6,' 
'υ,3μ-

φωνα μδ τ{ φιioη'
_ - _ Πρ6πεl νd τoνισθε1 διt οi ,dη6ψ.ra τοδROUSSEΑU γr'd τi1ν dγrγil δδν διαxωρiξoνται
9Ι0 Jic φrλoοoφrκδq, πoλlτtκδq, θρηoκευτlκδq καi
ηU]lκεq τoυ απoΨεrg...-'Α,ox,oλεiταr μδ τfl φrλooo-φiα τ{q dγοryηc καi δxr μδ εiδrκJq'δrδακτlκδq. .o
Ιoloq YραφεI oυxνd 6rr εiναt iκανoπoIημ6νoq θ6_
τoνΓαq τig 6αolκδ9 dρxδq lQq dγωγηq.

B) Mορφ{ τoδ iργoυ
Στδν <AiμiλΙo>) παρoυ.σΙdζεταr f1 δlαπαιδαγιil-

γηoη .δνδq φαντααιικoδ dγορrol, ioε Αiμiλrλυ,
:li:ιrε"_νηo{ τoυ δq τd ,i*rr.'*ρ*,o τoυ. .O
ROUSSEΑΙJ 

.. 
περlγρdφεt καταoτdο.ri 

_*ou,.o,r.r-

Χα ουνατεq, δπoυ iξaκoνiζει τiq 6αοlκδ9 τoυ dρ_
Ι:c: Jο. dργo μcι6ζεl μδ μυrθloτoρημo. 

io πoυs-SEΑι] .αφ{νεταr νδ παραbυρθετ,' θπiνoεi dν6κδ'o-τα, πλ6κεr ,περlπ6τεrε9, μεταπηδα 'dπδ τδ οo6α'ρδoιδ ρoμαντrκδ oτorxεi,o
'Αδυνα,μiα τoδ ,θ,ργoυ εiναl f1 dδfνατη ο.6νθε-oη. 6πoυ {oτερε6τητα τ6ν κρioεων π6οxεr d,πδτην οφθονiα. rδν..παρεκ6αoεων.,Aκoλoυθεi xρoνo-

/'o.γ11κη ο-εφδ καi xωρiζεr τδ dργo oδ π6ντε κε-
φ6λαrα dνl,oq gg σπoυδα16τητo *;i δ;ρ;ε,tα, ποδ
dντ-lατolxοδν oδ π€ντε oτdδlλ arΙ*.uffi τoE παl-
oΙ,oυ.

Γ) Περiληψη τoδ δργoυ

Tδ A' Bι6λio dρ.xiζεl μδ μr& oιiντoμη πα-
ρoυoioοη τ{q φIλooοφiαq τo.d nδυsiε.ιu. Toνi-
ζεΙql η oνιiθεo,η dν6μεoα oπi1ν καλωo6νη τoδ dν_
γργn:, κοi oτ'i1ν κακf,α τδν θεoμδν πoδ φιr6xνεro ανUρωπoq, ανdμεoα οτδν φυolκδ dνθρωπo καi
9ΨΥ-To__\,."η καπoIαg κoινω'νiαg. .o iδloq δ ROUS-δΙ1ΑU 0εΙΧνε1 πδq, dναλαμ66νoνταq 8να παrδi
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dπδ τi1ν γ6ννηo{ τoυ καi θλ6γxo'νταg τδ περ'l'6dλ_
λoν τoυ, i φ,6,oη οτi1ν dρxικi-l .ηc μoρφi1 μπolρεi
νδ δrατηρηΘεi ιi'θrκτη. 'Η dνταξr] του o.τdν κoΙνω-
νiα Θ&ρΘεl ,dργ6,τερα. Tδ ,πρflιo oτdδιo μrdq φυοι
κξq dγωγfrc δrαμoρφιilνεταr οτδ oπiτr, _oδ ουν-
θ,flκεc δξοxflg καλ6τε'ρα, δπoυ τδ παrδi θ& μεγα-
λιiloεr τ6oo dπλd'6oo 6να xω.ρlαι6πoυλo.

Στfl oυνθxεlα δ ROUSSEΑU δημαoυργε1 τδν
Aiμiλlo,' τδ φlqγ1'αlr.rκδ μαθητfl, τoδ δπο'ioυ &να-
λομ6dνεl τfl δlαπαrδαγΦηoη, μδ τδ δrκαiωμα νδ
θλθγxεr δλεq τic oυνθfrκεq τfrc ζωξc του, παρ6λο
πoδ τανiζε'r δτl πρlαtγματικoi παδαVωγloi εiναr
οi γoνεig. ,Ακoλουlθ,εi μrd oυζ{τη1ση. σxετlKi μδ
τfl φρoντiδα τδν ,παlδ'16ν οτol)ζ ,πριilτoυq μfrνεq
τic'ζωfrc: θ,λευθερiα o'τi'q κlν{oεη, θλαφρδ ντ0-
olμo, νδ dκoλoυ,θεi κανεΙq τi1 φ6ioη, oriμφωνα μδ
τδ παρdδειγμα τδν xωρικδν, εiναr oi γενπδq τoυ
δπoδεiξεη.

Στδ B' Bl6,λio περtγ,ρ6'φεται fl δγωγi1 τoi παr-
δmΟ &πδ τλ 2 δq τδ 12 xρ6νlα. Φυolκi1 dγωγi1 εi-
ναr f1 dγιυγfi πoδ 6αoiζεταl οτi1 φιioη τoδ ]lαθητfr
oτiq διdφoρεg δψειq τηc. Kdθε 'παrδi εiναr δrαφ'9*

ρε'τrκd dπδ τδ dλλo καi πρ6πεl νδ δrαπαrδαγιυγεi-
iαι δtαφo'ρετlκd. Tδ παδi oτδ oτdδr'o αiτδ πρ6πεr
νd μαθαiνει μ6νo μδ τi1ν dμεοη δμπε'ιρiα τiq πoι-
κiλε'g,ηρqι<τκδq δραoτηρr6,τητεq πoδ ουνδδoνται
μδ τδ 8νδιαφ6ρoντα καi τiq dν6γκεg τoυ. 'Η οκ6-

Ψη τoυ κrνεiταr μ6νo oτi1 οφαiρα τflν αioθf1oεων'
Δδν 3xεl dν,απτυ,xθ'εi f1 λoγrκi1 oκ6ψη κr Ξτor εi-
ναr 8κτε,θeψ6νo ,oτiq iπιδρ6.oεrq τdlν 6λλων' 'o
μ6νoq τρ6,πoq νδ κρατη]θ'εi oτfl δικi1 τoυ- φ$oη εi-
ναr ν& τδ 6.πoo$ρo]υμε &πδ τi1ν κorνωνiα καi νd
τδ φ6ρoυμε oδ oυν'Θfrκεq πoδ 8λ6γxoνταr &πδ l-
uor'^λrδoγrγδ, 'H αγιυγir lπoδ 'θd δεxτεi κdτω dπδ
αδτδq τiq' αυνiθiκεq πρ6πεl νδ εiναr d'ρνητlκi1
6xl θετlκi-1. Kαμi,α δ,rδαοκαλiα δδν 3xε,l θ6αη ατδ
oτdδlo αiτδ.

Στδ Γ' Bfλio θξετd,ζεταl fι δγrγit απδ τd 12

δq τd 15 xρ6νlα (τελευταTο oτdδιo τfrq 'παιδrκfrq
f1ληκiαq καιδ τδν ROUSSEAU ). 'Aναrπ6σσετα1

i ν6ηori τoυ, μπoρεi νδ ,κdνη πρo'6λ6ψεrq, Φλ-
λ,oγιoμoδq. Tοi λεiπει dκ6μη f1 f1θrκ{ dντ1ληψη
καi &ντλαμ6dνεται oτo'πεrωδδq μ6ν'o τig κor-

νωνrκδg ο*iο.nq. '1oμωq τιilρα μπoρεi νλ καταλd_
6ει τi1 xρη,otμ6τητα τlν πραγμdτων, θπioηq τilν
dξiα τoi καταμερt'σμoδ .frc ,θργαoiαg. Tδ κotνω-
νrκδ 'πρ6τυ,πo πoδ ,dντιoτolxεi ο' αiτi1 τi1 ν6α dν-
τiληψη πρolσωiποiΠolεiται οτi1ν iοτo,ρiα το'Ο Pο6'
Kρo$ooυ, τoδ αiτdρκη θρημiτη, πoδ xρη'o'ψoπoι_
εi τdν εriφυiα τoυ γrδ νd 6ρεΙ πρg1τ1κic λriοεrq

γrd τi1ν θπl6iωof1 τoυ toτδ νηoi- (Tδ_6fλi'o αιjτδ
εiναt τδ μ6νo πoδ iΘd γ'νωrρiioer δ Aiμiλroq). Tδ_νη
oΙ τoi Aiμiλl'oυ εiναr δ κ6αμoq' '&'φoοl.ilνεταr λoι
πδν μδ ζfrλo οτi1ν ,θππτημονlκfl θξερειiνηod του'
Tιilρα dρxiiζεr νd μελετd oo6αρd.καi- oi θετκδq
iπrbτfrμεq, δπωq καi 'f1 xε,l,ρoτεxνiα εiναι οi δ$o
κ6ρrε9'τoυ &αxlαλiεq. 'H τ6xνη, f1 iοτορi'α, fl φ'_
λoλoγiα, i κolνωνtoλoγiα, { θρη'oκεi'α, θd τδν dπα-

oxολl],ooυν 91δ $π6μενo oτdδlo.
Tδ Δ' Brθλio dναφ,6ρεταl αιiν δφη6rκi fι_

ηικiα (dπδ τd 15 δq τd 20 xρ6,νlα κατ& τδν ROUS-
SEΑU). 'Eφη6εiα εiναι μιδ ν6α γ6ννη,oη. Td xα-
ραlKτηρllσrrlκδ τοδ φl3λoυ πoδ dναπτi.σσoνlταilr μεΞ
τα66λλoυν καi τδ oδμα καΙ τδ μυαλδ τoυ. Tιi:ρα

μπαiνει δ iφηi6oc oτi1 oφαiρα τflq ηθκξq. 'o
ROURREAU θπlμ6νεr, δπωq καi πρ6τα, νd κα-
θυστε,ρf,σε1 f1 dνdπτυξη, dτοr ιboτε ο'i δγιεiq φυ_
olκδg'κλioειg τoδ Θφt'1L6oυ νd μi 'καταπνιγoiν dπδ
τiq πρoκαταλf1ψεrq μrdq τε'xνητfrq κorνωνiαq. "E-
τor ο,xεδr,dζεl γιδ τδν Aiμiλιo μl& 6αθμα{'α εi'oo'
δo o'τi1ν κo,r,νωvrκfl ζωi1 : d-ρxiζεr μδ τiq πρo'oωπκδq
οx6roεiq φλiαq καi &λληλεγγ6ηc (αrd 16),.ΠPo-
xωρd oτi1ν 'ε0ριiτε'ρη θξorκεiωoη μδ τδ frνθριilπrνο

γ6νoq, πoδ toυντεlλεiταr δlα μ6ooυ τfrq iοτoρiαg
καΙ Φc 'θρηακεiαq (oτδ 18), τελειιirνεr μδ τflν
εioαγωγit τoδ ν6oυ αιi1ν ει)γενfl κoινωνl'α μrdg
μεγd'ληq π6ληq καΙ τflν καλλr6ργεrd τoυ μδ τt1

λoγoτεxνiα καi τδ δρdμα (ατi 20).

Στδ E' Bl16λi,o iπolμ6νεr Eνα καffiκoν
γl& τδν παιδαγωγδ. io ν6oq πρ6πεr νδ θτolμαoτεi
γtd τδν γdψo πoδ θi τδν κdνη δλoκληρωμ6νo μ6_
λoc τfrq κorν6τηταq. '11 )ρlφiα, f1 πρ'ooρloμ6νη νd
παντρευτεi τδν Aiμiλro, εiναr 8να δπλδ κορiτot
τηq δξoxfrq, μεγαλωμ6νo μδ πνεδμα 3λευθερiαq'
Tlαν{ζoνταr Bδfrl o'i δirrαφ,o,ρ,δq τ[lν δio φ6λων: δ

δ'ντραq ,8νεργητlκδq, δυνατ6q' f1 γυναiκα dδl3νατη,
παJθητlκi1. Πρiν παντρευιεi ,δμιυq δ Αiμiλloq, δφεi.
λεr νδ τ6ξrδ6ψεl γrd ν'δ μeλετfloεr τδ πρo'6λr]ματα
δrακυ66ρνη,oηq τδν xωρδν τfrq Eiρd}ΙΓηq. Tδ 6η
6λio τελεrιilνεi μδ τi1 δl1λωoη τoσ Aiμiλloυ δτι θ&
dναθρ6ψεr δ ι1διoq τδ παrδi του, γl,ατi δ πατ6_

ραq εiναr δ φυοrκδg παrδαγωγδg.

ΙΙ. ΠAProYΣΙAΣrΙ TΩN ΘE,MEΛΙΩΔΩN
ΠAΙΔΑΓΩΓΙKΩN APXΩΙ\τ TloΥ EPΓoY
A) Θεμελιιiδηq ,εiναr f1 oυνειδητoΠοiηοη τflq

δnφoρdq πoδ δπ6ρxεr dνdμεοα oτδ παrδΙ καi oτδν
θνr]λκo.'<,'H 

παlδrκfi f1λlκiα ,Ξxεr τi1 θ,6οη τηq, καθδq
καi τi1 toxετrκi τηg ,αδτoνoμiα οτi1 ζω,d τoδ dτ6μoυ.
"oπωq κ6θε fιλκiα, dταt καi fl παlδ'rκi1, dxεl 8να
δrκδ τηq εiδοq δρΙΦτηταq)), γρd,φεr δ ROUSSEAU.

'Η δrαπio'τω,αη αi-lτi δδl1γηoε οτi1ν πεπoi,Θηοη
δτl'πρ6πεt νd γνωρiοoυμε oδ '6dθoq τiν ψυxoλo_
γiα τo0 ,παlδloσ. Ι',Τδ γνω'ρiooυμε τig 'dν6γκεq, τδ
6νδrαφ6ρoν'τα, καJθδζ καi τ& ,δρrα τδν δυνατo'
τI]των τoυ. M6νo ζτο.l θ& μπoρ6οoυμε νiι πρo'oαρ-

μ6,σουμε τdν &γωγd οτ{ φ6oη τoδ 'rια,δroδ. Ariτd
εiναr fl μεγdλη iλl10εlα πoδ μπorρεi νδ θφαρμo-
αιεi oτi1ν Φrγir τfrlν παrδrlν ο' δλεq τig θπoxδq
καi κ6τω &π' 6λεq τiq αυνlθfiκεq.

'o παrδαγωγδq πρ6πεt νκ1xεl οdν oδηγδ τd

φl3oη τoi παrδloσ. 'o ρ(λοq του εiναr δ'πλδq ρυθ_

μloτrκδq, δρd δc μεο'oiλα6ητi1q &νdμεoα αrfl -φιiοηκαi oτδ παrδ,i M6νo δταν ,&ναγνωρioεr καi δεxτεi
τd δρια πoδ θ'6τεr f1 φιi,oη, δ dνθlρωπoq γiνεταr θ_
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λεriθερoq. καi 6ρiioκεl τ{ν εi'τυxiα. .o πρ6τoq oτ6-
*:c 1{c dγωγic λorηδγ εjναt νδ $1q,φυλdξει'αδτi|
τr)ν θλευθερiα. Φυollκii 'θλευ'θε,ρiα o.{ν dρxi1, δxi
οπdργανα oτδ 6ρ6φη, παιxν(δn καi ψυxαγωγiαοτα μεγαλυτερα. παrδlδ. Γrd νd μπoρεi τδ παι_
oi, νiι ξoδ.ε6.ει τig δυνdμειq τoυ oδ μoρφωτrκδqγ1 oγ:o ..-u-.ρJ€Ιεζ, lηρβ'ηgr νd ζεΙ πdντα μδ τδπαtxνiδl. 'H θλευθερi,α αι]τil δμωq δδν ,θd εiναrdoιiδoιη.θδ θλ6γxεταr d,πδ'liq iυν6πεlεq lων
πραξεων τoδ παιδroδ. "oxt λo,lπδν τιμωρiεq. δδν
πρ6πεl 

.η Q6ηη9η τoδ παlδrοi νd 6ρxεται dντrμ6-
.Ψ"η Ρδ τ| θ6ληoη τδν μεγdλων, παρd μ6νo μδτη σκληρ.oτητα.τflq ,πραγματr'κ6,τηταq. Π.x. ciν τδ
παllor oπαoεl τδ τζ'6μμ ατδ δωμ6ιr$ τiο,υ, τδ κρ6,c
πoδ*θd μπεi iθiι εiναr fl dναγκαiα ,116r,"ro .ηq
Πρdξηc τoυ, ,f1 μ6νη τoυ nrμrρio.

. ^,"Ιoωc .oriuεο1 ^νδ φαiνεταr κdπωq dπ6λυτη
l υεσ1l α0τη τοδ ROΙJSSEAU. .,oμ.ζ εiναr dλd-
θεtα δτr παρδ τig πρo6δoυq .ηq Ψυ*oλoγioq .oi
παlδtoδ o{μερα, oi θνfrλlκot θξακoλoυθoδν νd 6ν-
δrαφ6ρoνταl^ τig περtoo6τερεq ]φoρδc μ6νo γrδ τi1
olκη τoυq πλευρd oτi1 ox6οη τoυq μδ τtι παlδrδ.
Bλ.6πoυν τ{ δrαδrκαoiα τfrq dγrγ'ji δηλαδ11, μ6vodπδ.τi1 δlκi1 τoυq &πoψη (π.x. 6dξoυν oιο"iδ".o,rq
καν6νεg oτd ζωfl τοδ παrδloδ, θπr6dλλoυν πειθαρ-
xlκδ μθτρα κ.λ.π' ).

Ρ).'H oiκoγ6νεrα_παiζεr θεμελrιbδη ρ6λo oτi1
oωorfl 6ργdνωoη τηc ζωΠc τoδ ποιδloD.

. oi dληθtνoi παrδαγωγoi oδ μrd <φυotκfl dγω-
γ{,> εiναl δ ποτ6ραq καi f1 μητfρα. Σ6 μrα oωoτi1
olKoγενεlα, υ.παρxει ιoοo κολδg dλεγxoq τδν oυν-
Uηκων καi τooo oωoτi1 dτoμrκτ) καθoδr]γηoη δiνε-
ταr oτδ. παlδi δοη δ oυμ6oλlκδq παlδαYλγυi οiru'
oτδν Aiμiλro. 'Η dλ{θεrα αiτi1 ioxιjει' μδ μαq δ_
πωq καi γιδ ιoδq nριi;rουg οναγνδοιεq.'

- ξ) τa πρ66λημα νδ 6πrτευxθεi oυμφrλiωoη
τδν 6νδlαφερ6ντων τi1g κorνωνiαg καi τoδ dτ6-
μoυ, τδ δπoio dπαοxoλεi τ6oo Jντoνα τδ ROUS_SΕΑU εiγαr καi δlκδ μαq. Πrδ ουγκεκρrμ6uα,
μ6oα οτi1ν κorνωνiα πρ6πεt τδ dτoμo νd'6ρioκεt
πρooωπrκr) iκανoποiηoη, oi oτ6xor δηλαδ{ τηq oi_
κoγ6νεlαg, τoδ οxoλεioυ, τηq Kolνωνiαq, νδ &ντα-
πoκρiνoνταl oτd 6νδrαφ6ρoντd τoυ.

Σ6 τi.μαq 691θ-α θδδ δ ROUSSEΑU; Tδ μα-
!ηuα.ιο καi oi μ6θoδoι πoδ πρoτεiνεl μπoρoδν νd
3xoυν xρ{o1uεc θφαρμoγδq οτd δουλεld τoδ o6γ_
xρoνου oxoλεioυ; Γld ν'dπαντfooυμε o, αiτd τλ
99ωτ11μα1α- θd θξετdooυμε τδ oxξμα dγωγi]q πoδ
δiνεr δ ROUSSEAU 6αolκδ oτδ'b, Γ'καi'Δ 6ι_
6λio.

Στ{ν παlδrκi1 f1λlκiα, ι1c τiι 12 xρ6νrα, δiνε-
1α1βuoαol oδ δ,τr δνoμdζεr dρνητrκi1 

'aγωγi1, 
εη-

λαδd oτiq oυνi]θεrεg καi τiq iδ6εq'πoj δδν πρ6πει
ν'dπoκτ{oεr τδ παlδi.

'o dνθρωπoq φιioεr γενν16ται καλδq. .Η 
o6γ_
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xρoνη κorνωνiα εiναι κακi1. 'H θεπκη dγωγ{ πoδ
3μπν6εταl dπδ αriτi1 πρooπαΘεi ud 

^oruru'^oπolrj-oεl τδ παlδi πoλJ YρηYoρα, καi νδ γνrρioε' o.δ
παrδi .τd καθr]κoντα τoο ι6ρrμoυ dνθριilπoυ καi νδ
μopφιiloεl τδ πνεδμα πρiν 8ρθεr t'1 κατdλληλη flL'_
κiα.

_Ξ.ρ6Ι"t θπoμ6νωg γld νd πρoφυλ6ξoυμε τδ
παrδi dπδ τ{ν πρ6ωρ^η 

"rrurrr*.or,biηoη, νd ,,6ρor-
με .lδ1 αvliorρoφo δρ6μo αiτflq τηq Iγωγηc. .π
nαΙolΚη ηλIκiο πρfπεl νd εiναl' καιδ μiαν iννolα
μΙα μoκρoΧρoνIα αργiα. <K6θε dνα6oλi1 νd τiiνπαiρνετε οdν ηλεoν6κτημα... dφεioτε τδ παlδi νd
ιlqrμg-oεr dν&μεoα oτd παrδld>,'γJaφ.i δ ROUS-SΞΑq (r. 9B). 'o πιδ ηρr]α',μc,i iαrοuαc τflq dγω-
γi1q εiνtαrr δxt νd κερδiζ,oυμε κα1ρδ μ6 ι,d xd-
]:rμq !9. οτ }.. <'Aοκεlια, iδ *oρμ, .λ δργ.ouo,ιIq αΙoUηoεΙq' τlg δυνομεΙq 1oυ' μ6 οφεioιε 6oo
π1δ. πo1\δ μπoρεiτε dνεργη τi1ν ψυ"η .o", 1o. οε1.
<<"Αν λorπδν θ6λετε νδ καλλrεργi]οετε την aν.i_ληψη τoδ μαθητη oαg, doκεiτα''.δ 'oωμo τoυ. ,,Αg
ooυΛευεl, cig κlνεiιαl' cig ιρ6xεl, ciq φωνdζεl, ciq6ρioκεταt π6ντα oδ^ κiνηoη> 1". οb;. πa'μ&οεi
τδ παlδi μ6νo δ,τr θ6λεr'νd μdθ"r. 

;i"ομη 
"i a,εiναι δυνατδ νtι δlδdξoυμε τd παrδrd ,δ ε'oεaζow

κα) νδ γρdφcυν rj νδ μετροδν, εiναr λiιθoc νd τδκovoυμε πρiν τδ iδlα ουνεlδητoπolfiooυν 6ιl θ6-λουν, δτr τoδg xρεrdζετε ν' dπoκτrjooυν αiτδq τiq
δ,εξι,6,τητεg.

,, 'H dννorα dρνητrκi1 &γrγil Jxεl λorπδν δr]o
oΨεrq:

. -q)'H μiα εiναr δτr 6λ6πτεr τδ παrδrd τδ ν&
τδ δlδ6ξoυμε πρdγματα πoJ δδν μπoρoιν νδ κατα-
Λασoυv καi νtr εκτlμ{οoυν. ,,A, 

η ioτoρiα' η λo-
γolεxνiα, { ηθlκi1 i| f1 θρηoκεiο'dxoυν oημαοiα
uo]g^Y_'g €να δρlμo μυαλδ - δπωg πrοτεljεr δROUSSEΑU 

-3 Ι16νo μθ λ6γlα μr,oρoδu νd δtδα-
*]oYu 

9r^ηu 
παlδlκi1^fiλlκiα καi η'iπiφαvεlακd αi-ιη εκμαθηoη roυq θ'α (nulιiloεl τiq 6αθ6.ιερεζ i-

μπεlρiεq τηc ζωic. 6) 'Η ιiλλη δψη εiναl δτt τδ
μoν: iκανoπorητrκδ κiνητρo μd μ&θηoη, oτi1v
παlδlκi1 f1. λrκiα, εiναl τδ 6νδrαφ6ρoν πoJ πηγd-
ζ"' 1T9 τi1 oυνε.rδητoπoiηoη μlαq'dν6γκηq.
^ ψ' .gliτi1 τi1ν τελευταiα ciπoψη,'oυμφωνoδν
6αolκd. δλor oi oiγxρoνol 

""rδαγrγoi. 
.Η'πριi,τη

δμωg dπoψη oυνεπdγεταl πrδ oodαρd πρo6λr]ματα
γrαιi dρxεταl dντlμ6τωΠη μδ .i1, δror,αrδαγιilγηoη
τδν παrδlδν or3μφωνα μδ τδ μεγ6λα κorνωνtκδ
Ιoανtκα κα1 πtστευιrl. Πρ6πεr νδ μεταδιiooυμε oτδ
π.αlδlδ τd- καλλfτερα o.τorxεiα τfrq πoλtτlοτrκi]q
κ",ιη'ρoνo,1llαc, τηc EπloτI]μη,g, τfl,q τδxνηq, τ{q λο-
γoτεxνiαg, τfrq μoυoκflq. Πρ6πεr dκ6μη'νd dνα-
τρ6φ,oνταl τδ παlδrδ ofμφωνα μ} τfl θρηoκευτl,κi1
Ι1o.1 Ψ, πατ61ρων τoυq.' 'Αλλλ *ρbr.6r.ε, .δ δ_
ξ{q θρdjτημ,α: τi'oυμ6αiνεr ιiν τd πλlδrd δδ μαθαi-νoυν o-τi1ν iπραγματrκ6τητα δλα αδτd πoδ νoμi-
ζoυμε.σll μαθαiνoυ,νl Π.x. σli1ν ioroρfα, τi μπo-
ρoδν.dνιilριμα' ii.τoμα μi n,ερloρtoμ6νη γνιiiοη νδ
καταΛασoυν απo τiν oiν'θετεq d,κoλ,oυθiεg καi
ox6oεrq τδν γεγoν6των, πoδ oυν,θ6τoυν κdΘε με-



'o Aiμiλrog ii περi &γοlγng

γ6λη κorνωνrκi1 κiνη,oη fi dπδ τiq πρoαω,πlη$lτr1τεζ
πoδ δρoδν ,ο' α0τd; "Η &κ6μη, f θρηoκεiα μδ τδ
oυνδυα,oμδ δ6γματο'q καi λατρεiαg, τi ν6ημα μπo-
ρεi ν,&xει γrd τd παlδιδ, πρiν ξυ'πνI]οεr δ νolq καi
τδ ,πνεδμα τουq.oτi1ν θφη6εiα;

Πρ6πεr δπωοlδ{πο,ιε νδ προor3ξουμε τi1ν π'ρ'oε1t5oΓιοi_

η'oη τ'οδ ROUSSEALΙγιδ τiiν πlρ6ωρη δrδιαrolκα,λiα
Σ{με,ρα δεx6μ,αorτε διι κd9,ε iκαν6τητα τ,οδ θν{,λι-
iκ|o]υ gxεl τiq ρiζεq τηq oτdν παrlδllκr) f1λrκi,α. '1o'τt o'i
πνευματrκδq δυνdμεrg πρ6'πεl νλ καλλlεργηθoδν
μδ τi1ν κατdλληλη παιδεiα d.πδ τ{ν d,ρxi1 τfrq ζω{q.'Αλλd, 6οo ,oi 3νfl'λl,κor ,θεω,ρoδν τδ παιδld oδν θκ-
δ6oειq τoδ δαυτoΟ τουq 'oδ 

μrκρoγ,ρα,φ,i,α καi δδ
ουνεlδητοπoroδν τδ πνευματlκδ καi fl'θlκd τoυq
6ρια, f1 dμφαoη πoδ δiνει δ ROUSSEΑU oτδ τi
μπορoδν τδ παrδrd νδ μdθ,ουν καi τΙ δxl, ,θλ xρη-
or,μεri'ει oτδ δξfrq: θd θυμiζεr οτol)q γονεiq καΙ
oτoδq δαoκdλoυq δτr, dν ,ακoπδq τfrq dγωγι1q εi-
ναι νδ &πoκτdooυν τδ ηαrδιδ κ6πoτε δλoκλη,ρω-
μ6νη πρooωπ,ικ6τητα, πρ6πει νd dφdνoνταi θλει]-
θ'ε,ρα ν& Bνεργοδν καΙ νd ακ6φτoνταl οδν ιiτoμα
μδ δr'κδ τoυq δl,καlιiψατα, οτd πλαiloια πdντα τδν
δρiων καi τ6ν δυνατoτflτων τoυq.

1otπωo,δliπoτε, δδν εiναl dναγκαio νd &,πoκλεl-
οτoiν τ& θνδlαφ6ρoντα τoσ θν{,λlκoυ dπδ τfl οxo-
λrκi1 πρdξη, δπωg φαiνεταr νδ πρoτεiν.εr δ ROUS-
SEΑU. 'o Ιδιoq ,dλλω,oτε δεixνeι τδν τ,ρ6πo διδα-
oκαλiαq ,ποδ ταrριdζεl oδ μιd παlδoκεντ,ρ1κfi &γω-
YΙi. 'Η μ6θoδδq τoυ flταν νδ ,κ6νεl τδ μα,θητi1 νδ
θ6λεr νδ ,μ6,θεr καi '3πεtτα ν& τδν δrδdξει μδ 6doη
τig ουγκεκρ,ψ6νεq θμπεlρiεq τ{g ,καθημερινfrg
ζωic. Tδ 'iδro μπoρεΤ νδ oυμ6εi oδ κdθε τoμ6α, μδ-
oα oτδ δρrα πdντα τ6ν δυνατoτl1των τoυ, xωρig
ν'& x6,oεr τi1ν iκανoπoiηoη μldq εiτυxioμ6.νηq ,ΙταΙ-

δrκi]q flλlκiαq.

Tδ παlδαγωΓYΙκδ rσxημα γriι τi1ν θφη6lκfi f1λl-
κiα, πol) θκτεiθεταr o"τδ τρiτο, iκαi τ6τα,ρτo 6ι6λio,
πq'ρoυordζει λrγ6τε,ρεq δυoκoλi'εq γιd τδ οιiγxρoνo
&ναγνιiloτη .d,π' δ,τr τδ πρoηγoriμενo. 'A'πδ τδ 12
ι1c τa 15 τoυ xρ6νrα τδ παιδi, μδ κiνητρo πdντα
τδ θνδιαφ6ρoν καi τi1ν περ16ργεlα, θ'δ &οroληθεi
μδ τδ φυο'ικδ φ,αιν6μενα: πα,pατξrpι(}νταg ν0xτα
καi μ6ρα .5γ 6Ο,ρανδ θd μdθει κοαμoγραφiα, στo'υq
περr,π6τoυq τoυ γεωγ,ραφiα, φυloικi1, καταακευ6-
ζoνταq δ iδrcq τδ 6,ργανα γld τδ πεI,ρ6ματ6 τoυ.

<<Δδν ,πρ6κεtται νd τoδ δrδ6ξoυμε τig θπloτfr-
μεc μa νδ τδν κdνoυμε νδ τiq dγα,πl1oει καi νδ
τoδ δεiξooυμε τδν τρ6,πo νd τiq ,μdθεr δταν θ& θε-
λfoεr>. γρdφεr δ ROUSSEAU (o. 157) <,"Αν d-ντi
ν& κo,λλricω 8να παιδi ατδ 6r6λiα, τδ d,παo'xoλdl
o' 8να θργαατr]'ρro, τd x6ρια τcυ δoυλεi,oυν πρδq
δφελοg τoδ μυαλoi τoυ. Xωρiq &ντrλoγi'α, oi γνδ-
σεlq πoδ dπoκτoδμε μ6ν,oι μαq μ' αliτδ τδν τρ6,πο
εiναr πoλδ ruδ ξεκdθαρεq καi οταθερδq dπ' δoεq
μdg fxoυν δrδdξεI ciλλol...>

'Aπδ τα 15 ι6q τd 20 xρ6νlα τoυ δ 3φη6oq θδ

γνωlρioεr τdν τ6xνη, τi1ν ioτoρiα τi1 φrλoλoγiα,
θiι μ,πεi oτi1 ο:φαiρα τflq flθικfrq καi τ{q θρηoκεiαq.
"Exoνταg δπ6ψει τiq διαφolρδg τoδ 18oυ dπδ τδν
20,o αiιilν,α, θδ oυμφωνfl,oεr δ ,o6γx,ρoνoq dναγνιi:-
oτηq μδ τfi δlδαoκαλiα τδν ,θετr,κιiν θ,πlοτημδν καi
τδν dνθρωπloτlκδν μαθημ6των. Σr]μερα dκρr6δq
δπωq fl oτoιxεtιiδηg θκπαi,δευoη δiνεl μργdλη Jμ-
φαoη oτiq oτotxεlιilδει,q δ,εξι6τητεc (τiν &νdγνω-
oη, τδ γρ6ψlμo, τδ μ6τρημα), ,oδ ,αx6οη μδ τfl μελ-
λoντlκι) τoυq xρη'o1μ6τητα ,παρd μδ τδ τω,ρrνδ τoυq
3νδlαφ,6.ρργ, {'τα καi { μ6οη θκπαiδευroη δiνεl
3μφαoη oτ)q πlδ o6ν,θετεq δεξ16τητεg (τiq γλι.6αoε9,
τδ μαθηματικδ, τi,g θπιoτξμεq) o6 ox6αη μδ τil
μελλoνιι,κr] τoυq x,ρ'η,σΙμ6τητα. 'Η dξiα δμωq πoδ
δiνεt δ ROUSSEAΙJ ,oτ| διδα'ακαλiα τfrq iοτoρiαq,
τfrq γλιiiooαc, τηc θρηo,κεi'αq, τfrq λoγoτεxνiiαq, oδ
ox6oη π6ντα μδ τiq ,dνdγκεq τoδ θφf16oυ, μ,dc δ-
πενθυμiζει 5τl f δημιoυ,ργiα θνδq dlξloυ dνθpιi.lπoυ
εiναl 6ξioου oημαντlκ,i1 δoo,καi d δημroυργiα δνδq
καλoU πoλiτη' καi μ' αιiτδ τδ οτ6,xo, oi ο'πoυδδq
oτfrν θφη6εiα δδν πρθ,πει νδ πρoετolμ6ζoυν μ6νo
γlδ τδ μ6λλoν, iιλλδ αυγxρ6'νωg ν& πρo,σφ6rρ.oυν
i,κανoπoiηoη τilν ιθ,πoxi| ,πoδ παρ6xoνται oτδν dφη-
6o.

ErΠΙΛoΓolΣ

'Ανακεφαλαrιiiνoνταg τd iπαραπdνω θd θ€λα-

με ν'iι τoνiooυμε 'δτr τd αiιilνια θρωτ{ματα πoil d-

φ,ορoδν τilν κο,lν6τητ10 Κ0i τδ' d,ιo,μo, τi1ν αri'θεν,τiα
καi τr)ν 6'λευθερiα, τδν 6ν11λrκo καi τδ παrδi, δπd,ρ-
xoυν κα) ol;μερα' πoλλδq dπ6ψεlq γrd τi1ν dγrγil
πρ6πεl νd dνdθεωρηθ,oδν. 'o ROUSSEΑU δπω_
oδl1,πoτε δπoοτl1ρrξε μιδ μoν6πλευ,ρη θ6oη drπ6-

ναντt σ' αιjτδ τδ '8,ρωτ{ματα. 'Η θεμελrακi-1 τoυ δ-

μωc &ρxi γιδ τfiν 'dYωγf, πoδ θκφρdζεται μδ δκ-
πληκτlκi1 δr3ναμη oτδν Ai,μiλιo, εiναl &πλi1, 6αθrδ
καi πdντoτε o6γxρo,νη, fr δξfrc,

Γrδ νδ μποlρ6oει fr dγuyγir ν'd δημroυργfoη
δλoκληρωμ6νεq dνiθριitπrνεq δπ6ρξεη καi δld μ6-
ooυ αiτδν μrd oωoτfl κoινωνiα, πρ6πεt νδ dxη
δq κ6ι,τρo τηq τδ παrδ{.
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- 'Eκτδq d,πδ τδν κα,θ,αρδ θκπαι
δευτlκδ ,ρ6λ'o τoυ τδ ox'oλεio πα_
ρδxεr ειiεργετrκδq θπlδρ6oε lg oτδν
τoμξ9_lfrq 6γωγfrq. Παρ6xεl τiq
κα16λληλεg εliκαlρiεq γrδ νδ d-
ναπ'ι6ξεr τδ παlδi τig iκαν6,τητδq
τoυ κ'αi νδ δrα,πλdαoεt τδ xαρακτI]-
ρα Toυ.

Xωρic νδ θ6λω,ι,& δ,πoτlμr]oω τl)
oυμ6oλ{ τ{g oiκoγ6νεr,αg'oτi1ν d-
γωγi1 τoσ ,παlδtoδ, κdτω dπδ δρl-
oμ6νεg dπ6ψεrq τδ oxoλ,εilo δπε-
ρ6.xεl dκ6μα κα) τflν oiκoγ6vεlο.
866αrα oτδ oxoλ.εTo'πρdπεi νδ -i-
16ρxε-r dγ6πη dπδ τδ μ6,ρoq τol
δαακ,dλoυ πρδq τd "oiε'd all&
οδ τ6ιotlo 6αrθμδ ιΙlοτε νd dποφεli-
Yoνταl. oφ,6λματα καi <θγκλfμα_
τα> πoδ δ:απρdττoνταt ο.τi1ν oiκο-
γ6νεrα. "oλoι παραδεx6μαo.τε 6ιI
τfπoτα δδν μπoρεi ι.δ dντlκαια-
!]lio.ει τi1ν oiκoγdνεtα. "-\ν 6μαlq
εζετασoυμε τd πρdγμα 6αθ6τερα
θd δoδμε 6ιl rj oiκoγdνεlα εiναr
o τoπoζ πot γiνoνταl τδ περιαo6-
τερα _καi oo6αρ6τερα oφdλμαlα
αιην dναlρoφi1 τoi παlδlofi. ,Eκεi
τδ παιδi &πoκτd κακδg oυνr]θεlεq
καΙ .νοοηρδg δπθ6oει9. Στr)ν oi-
κoγ6ν,εlα δπdρxoυν oi ρiζεq τoδ
καλoδ dλλ& καi τoδ κακoδ xαρα-
κττ]ρα. 

'Kαi .αiιδ oυμ6αiνεl γl:ατiστην oiκoγeνεtα Ι<υρΙαρxεΙ τ6οo

Ι52

- Tδ oxoλεio θεωρεiταl 6 oπoυ-
oαtoτερoζ παρ6γoνταg dγωγflq καi
μ6ρφ,αiαηq, τδ &,πoτελεoματlκ6τερo
μ6oo γl& τi1ν καταν6ηoη, τi1 oυν-
τΙiρηση, τi1ν πρoαγωγi1 καi itl μ"_Ιαooση τoδ πoλιuαμoδ dπδ τi1
μlδ γεvrδ οιflν ciλλη. Tδ oxo-
λεΙo μετα6l6dζεi αιi1 ν6α γενlδτi1ν πνευμαιlκd κληρoνo,μlδ τoD
λαoδ, dπoιελεT τflν κυρι6ιερη λει
τoυργiα 'ιoδ πvευμαιlκoD δργαvl-
oμoδ τ.frq dνθ,ρωπ6τηταq. EiναΙ οd-
μερα δ.oπoυδαl6τερog παlδαγωγi_
κoq .καi μoρφωllκδg παρdγoι,ταq
καi εxεl α,ναλ66εr rΙq μεγαλιiτε-
ρεq εriθ6νεq γl& τflν dγωγi1 καiτη μoρφωση τδν π,αlδlδν. Σ ιi1
οημερ.lνi1 μdλroτα 6πoxi1 πoδ flo'iκoγ6νεtα καi fl 'Eκκληoi.α, μδlη xαλ6ρωοη τδν frθδν, δδν εivαι
οδ. θ6oη ν& dναλd6oυν ειjθιiνεg
γtα ττ)ν dγωγil, γrd τiq dξiεq καiι9Jc oκoπoδc τic dvθρωπ6τηταg
τo oxo,λ.εio dxεl dν.αλ66εl 6,λo τδ
παlδευτlκδ 3ργo.

Tηc δαoκdλαc
Φρ6oωg Tριαvταφιiλλoυ

6εlα,-τi1ν αliτoπεl,θαρxiα καi τδν
αiτo6λεγxo. Kαλλrεργεi αriτεν6ρ-
γεtα, δημroυ,ργrκ6,τητα, fl,θoq, oυ-
γεργαoiα, εliγενi1 δμlλλα, φlλα-λ{€εlα, dλληλεγγ6η, δ,*o,rb,irη
καi αOτoθυοiα. T& παlδId τfrq oxo-
λικξq f|λ^lκiαq φrλoνrκoΟν μεταξδτoυq, μαθαiνουν &μωq νδ δrευθε-
τoDν dπδ μ6vα τoυq τiq δ.lαφορδq
τoυg. Tδ παlδi dρδoκεταr oτδ'νd
κατdxεl rδ κ6ντρo τfrc οκηνfrq
olη ζωη ror oxoλεioυ. 'H iδlα δ-
μωg. oxoλlκil ζrir lδ δrδ6oκε1 6τl
oυτo 0εν εiναl dπ6λυτα καιοΓ)-
θωιδ δxι μ6νo αιδ oxολεTo dλλ&
καi αrfl ζω.i1.Tδ παlδi πηγαiνoνιαq
oτδ oxoλεio d-πoμακρriνεiαl γlδ λf-
γεg ιi-'ρεq dπδ τδ oπiτl τoυ 'καi διor
δlευxoλ6νεrαl f1 6νεξαρτηοiα καi
η αυτoνoμi.α τoυ.

'Αναπ16ooεται { frθlκi1 dγωγil
roυ παlδtoδ καi δl.αμορφιi-lνεlαl δ
xαρακτ{ραg τoυ. Στδ oxολεiο δη-
μIουργoδνταl fiθlκ& καΙ θρηοκευ-
τl'κd 6ιιilματα καt τδ παlδi'ζετ μ6-oα oδ μld dτμ6αφαιρα fθπ{g'θ-νεργητlκ6τηταq. δημloυργoUνrαl
ol καταλληλεg oυνθflκεq γ:d νδ
dπoκττ]οεr τδ παlδi πoλλδg'καλδq
oυν{9εlεq πoδ dπoτελofrν τδ oκε-
λετδ τflq πρoσω1π1κ6lτητα9 τoδ d-
τ6μoυ_ Παρdλληλα κατλπολεμoδν-
-ταl οi κακδq oυνl]θεlεq καi iδ θ-
λoτιιilματα πoδ dπ6κlηoε τδ παlδi
ατ|ν οiκoγ6νεlα πρiν, προλ66oυν
να ρIζωσoυν 6αθlδ μ6αα orflν ψυ-xd τoυ. 'Eπi πλioν δiδεταl οτd
παlδld f .εriκαlρiα νδ oυζoδν μδrσoτητα, ανεξdριηlα dπδ τflν κor-
νωνI,κη τdξη, τiq πoλrτrκδq τιc-
πolθr]οεlg, τδ θρl]oκευ.μα καi τηv
6θνlκ6lηlα lδν γoντδν ιoυq.

o BAΣΙ,Ι(oΣ ΣKοΠoΣ
ToΥ ΣXoΛEΙoY

τηq, τoδg καν,oνl,oμor)q καi τfrν
πεlθαρxημ6νη θλευ,θ,ερiα, δπoυ 8-λol θργdζoνταl, δπoυ 6ααlλε6εl
δηλ. i δlκαlοο6νη. Στδ οxoλεTo
τ,o^παιδi dπoλυτ,ριilνει,αl dπδ τi1ν
αιiΘ6ρμητη dκρηξη τδν θνοτiκτων
τoυ, dπδ τiq ταπεlνδq τoυ Bπlθυ-
μfεq. 'o δdοκαλog και,ευθ6νεl 6-
λεg τiq iν6ργεrδq roυ o6μφωνα
μi τ| λoγlκfl γlδ νd 6ξυπηρεit]oει
oρΙσμενoυq oκoπoδq. ,,Eτor δ δd_
oκαλoq dπoφειiγεl τd αφdλματα
τδν γoν6ων.

oΙ AΡE]TEΣ ΠoY AΠOKTΑ
To ΠAΙΔΙ ΣTo ΣXoΛEΙo
M6 δλη 

-τ{ν δπloτημoνrκi1 δργ6-
νωoη καi λεlτoυργiα rου τδ οxo-
λεTo- 6oηθd τfiν κo.lνωνlκfi dν6-
π^ιυξη καi τi1 γρηγoρ6τερη συναΙ-
oθηματlκi1 δρfμανoη τol] παlδloδ.

^Ao1εi 
lδ παlδi οl dν dν6ληΨη εi-

υυνων. αν.αrπfooεI li1ν πρωτo6ου-
λiα τoυ' 6oηrθd ο'τ{'ν dπ6κτη,oη
δrαφ6ρων κolν,ωνlκιiν d,ρετδν,' fiJ
πωq η dναγνιilρroη καi δ oε6α-
oμδq τιilν.δlκαlωμdlων ιδν &λλων,
fl dμor6αiα Eκιiμηoη, δ dλληλooε-
6αoμ,δg' oi φlλlκδg ox6oεIg. Mα-
θαiνεl τδ παrδi νd μflν εiναι dγωl-
oτi1g' νd oυγκρατεi τδν δαυτδ'τoυ
νd. δλ6γxεl τi1 oυμπερlφoρδ τoυ
κα.i νd, αriτoπειθαρxεI. Συνηθiζεl
oιην rαξη, lην ευκ.ooμiα, τi;ν dκ'ρi-

Bαorκ{ . θπlδiωξη καi oκoπδq
τoυ σxoΛειoυ εiναl <ν6 μ&θεl τοδg
μ9θητδq νδ γfνoυν iiνθρωπo,r.
Eiναr 6μωg τ6αo δ6οκoλo νδ μd-
θ,εr κα^νεiq νd εiναr dνθ,ρωποg ι!3_
oιε πoλi λiγol καloρθιivoυν doιω
καi τi1ν fμlμdθεια τoσ νd γiνoυν

'H σUμ6oλn ToU σxoλεioυ
οτliv αγωγn ToU ΠαIδloU

πoλi τδ oυναio,θημα ιiiοτε παρα1lε-
ρilζεταl f1 λoγικi;. oi γoνεiq τυ-
Ψλωμ'fγo, dπδ τi1ν dγ6πη τoυq d-
φαlρoδν κ6θε πρωτo6oυλiα &nδ
τδ ποlδi, iκανoπoloδν κ6θε dπlθυ-
μiα.τoυ, δπoolτiζoυ'v τi1ν dνεξαρ-
τηoiα τoυ, τδ κdνoυν νδ φo6dτλι
τig δ^υoκoλiε,q τηq ζωfrq καi γενικδ δημιoυρ'γoδ.ν γ6ρω l oυ μld
ασφυκτΙκη ατμoσφ.α1ρα.

. 
Tδ oxoλεio, dπδ li1ν ιiλλη πλευ-

ρd xωρiq νδ ι}oιερεi oδ dγ6πη, εi-
ναr μrα κoινωνiα μδ τoδg ν6μουq



'H ουμ6oλiι τoδ οxoλεioυ oτt'ιv dyωγn τoδ παrδroυ

dν,θρωlπor. TΙ oημαiνεt δμωq νd
μd'θ,oυμε τδ παlδlδ νδ γiνουν dν_
θρ'ωπroι'; Π6ν,ω ,r.5 ,srηι,α αΦτδ δ
Poυοoιil λ6εl: Tδ πρδτo oτorxεiο
τξq dνθρd,πινηq φrioηq εiναl f1

dμor6αr6τητα. Tδ 6τr ζoΟμε δη-
μlουργιilνταq οx6οεlq μδ τoδq ου-
νανθριilπoυq μαg, πε'ρl6xεr τfl 6α-
olκ{ δoμi1 πoJ μ€oα τηq δρxεταl
δλ6κληρη { dνθριiπrνη θμπεr,ρiα
καi δραoτηρ16τητα. Γr' αt]πδν τδν
λ6γo τδ πρrlτo πρdγμα oτfiν &γω-
γi1 εiναr νδ μdθoυμε νδ ζοδμε oδ
πρooωπrκδg ox6oεrg μδ τoδc dλ-
λoυq &νθριilπoυg, νd &ποκτI]ooυμε
δηi).. ηg1γ,αjγlκfl dγωγi1' "Αν κατd
τixη d,πoiτ6Χoυμε oτδν τoμ6α αi-
τδ, { dπoτυxiα μαg θδ εiναι θεμε-
λlιiδηq. Δδν θδ ,μπoρεi νd dνα-
πλη,ρωθεi μδ θπrτυxiα οδ dλλα
πεδi,α, γrατi f1 iκαν6τητ6 μαg ν&
δημιoυργoδμε δλ,oκληρωμ6νεg
πρocωπrκδq ox6αεtq μδ τoδq oυ_
νανθρ6πoυζ μαg εiναι τδ μ6τ,ρo
τflq dνθρωπrdq μαq. 'Η dπανθρω-
πrd εiναr f1 δ,rαατρoφd τδν dνθριil-
πΙνων ox6αεων.

Kd;θε εiδoc δrδ'αακαλiαq πρ6πεl
νδ τεiνεt καi νδ δπo6oηθd τi δη-
μloυργiα Πρooωπlκδν οx6,οεων με-
ταξδ δαoκdλων καi μαθητδν καi
f1 θπrτυxiα ii 6.πoτυxiα τξq δrδα-
oκαλiαg θ.ξαρτdται κατd πoλδ dπδ
τδ xαρακτr]ρα καi τi1ν πo16τητα
αι}τδν τδν οx6'oεων, 'Aκ6μη <τδ
νd μ&θoυν τ& παlδι& νd γiνoυν
dνθ'ρωrποt> oημαiνει δτr εiν,αr δ'-
παρ'αiτητo ν,d καλλrεργljooυν τi1ν
εiαroθηαiα τoυq καi νd μ6θουν νd
εiναr δημιoυργκδ &τoμα. Xρεrα-
ζ6μαoτε πρδτα xρr]otμoυq πoλi-
τεq, dν,θ,ριilπoυq τoδ καλoU.

Tδ oxoλεio λolπδν δδν πρ6πει
νd περloρiζεταl oτδ νd δiνεr oτδ
παrδrd μ6νo γνιiloεrq. Πρθπεr νd
τδ κdν,εl dγiθριirπουq. Nd γεμiοεr
τi1ν ψυxf τουg μδ μεγ6λα κ,αi εi-
γενfr αioθr]ματα. Nδ τ& κ6νει νd
dγα,πI]ooυν τflν f1θrκ{ δραι6τητα
καi νδ ζf1αουν fiθrκfi ζωi. Nδ
γνωρiζουν καi oυγxρ6νωq νδ κd-
νoυν τδ καλ6. Nδ δυναμιilνoυν τi1
θ6ληο11 τoυq dτοι ιijοτε ν& κα.Γευ-
θ6νoυν τ& iδrα τfl 6oυλητrκd τoυq
δ,ρααιηρ16τητα. Tδ oxoλεio πρ6-
πεr νd δrδdξεl τδ μαθητi1 νδ μdν

εiναι θπrπ6'λαlo,q, 6-λλδ ν& παiρ-
νεt τi1 ζωfr oo6αρ6. Nd τδν μdθεr
νd oκ6φτεταr d'λλd καi νδ αioθd-
νεταl. Nδ τoδ &πo,καλιiψεl τt1

γλυκrδ f1δoνi1 τflq δrραi'αq 6rοπd-
ληq, τiq .δραiαg ζω{c. Nd τoi d-
πoκαλfψεt τ6 μυoτlκδ τfrq θπιτυ-
xiαg τoυ oτfl ζωfi. Nδ τδν δlδd-
ξεr νδ μ{ θυoι6ζεl πoτδ τfl oω-
ματrκ{ καΙ ψυxrκ{ τoυ δγ,εiα oιδ
6ωμδ τδν μrκρoαπoλα6oεω,ν καi
διαoκεδdαεων. Nd μdν τρ6xεl
οτfl ζωi d'περiακεπτα, oτi1ν τlixη,
dλλδ νd oκ6φτεταr, νδ αioθdνετα'
νδ εiναt δημr,oυργικδq.

λ,{6 τi1ν d.γrγil πoδ παiρνεr τδ
ηαιδi αιδ αx,ολεIo θλευθεrριiν'ετnr
dπδ πρoλ,f|ψειg καλ δ,επoιδdψoνi-
εg, λυτρι(:νεταr 6"πδ d.τυμtoτlκd δε-
oμ&, μαθαiν,εt νd dπo,λαμ6dνει τi1
xαρδ τoδ οτoxαoμoσ. 'A,πoκτd τδ
θaρρoq νδ μελετd δxr μ6νo τδ φυ-
αr,κδ κ6oμo, dλλ& καi τδν θαυτδ
τoυ. Tδ oxoλεio. πρ6πεt νd dοκεi
τδ &τo,μo νδ γiνε,t κυρi,αρxo τoi
θαυτoδ τoυ' νδ νrκr]oεr τδ κακδ
πoδ φωλrdζεr μ6οα τoυ.

Η ΣYMBOΛH ToY ΣXoΛEΙoY
ΣTΙΣ ΣXEΣEΙΣ
ToY ΠAΙΔΙoY

ME To Ι(oΙι{ΩNΙΙζo
ΠEPΙBΑΛn'oΙιΙ

M6oα oτδ oxoλεio ζυμιilνεταr μδ
τiq ,dνdγκεq καi τ& πρo,6λτ]ματα
τoδ κorνωνlκo6 τoυ περr6dλλoν-
τog. Διαπλdθ,εl τδ αxoλεio dνθiριil_
πoυg ζωντανoδ,q καi δραoτfρroυq
δξυδερκεiq καi δημιoυργrκoδq καi
δxl παθητrκoδq καi νωxελεiq.. 'Α-
ναπτ6σoεr τ{ν dγ6πη. Θrραliεταl
3τοr f1 φlλαυτiα καi δ φθ6νoq. Kα_
ταπoλεμεiταl { φilοδoξiα καi d-ντi
γl' αiτdν καλλlεργεiταr f1 φrλοτr-
μiα καi fl μετρr'oφρo,oιiνη. Συνη-
θiζεl τδ παιδi νδ μi1ν περtαυτoλο.
γεi, dλλδ νδ dφiνεr τoδq dλλoυg
ν& κρi'νoυν τd 6ργα τoυ καi τflν
,&ξiα ιαυg. 'Α1.,τ(ιβlgτq μαΘαiiνεr νd
&ναγνωρiζεl τfiν dξiα τδv dλλων
καi νd dκτlμd τiq θργαoiεq τoυq.
'Η oυνεiδηoη τol θγδ dντlκαθ{-
στατα1 6.πδ τfl ουνεiδηοη τoδ θ-

μεiq.

'Eνrox6εταr αtδ oxoλεiο i εla-

θεoη γrδ oυνεργαo'iα. Kατα6,dλε-
ταt προ,απdΘεl,α νd μεilvεr iε'ρδg
oτi1 oυνεiδηoη τ[tν ,παrδrδν δ θε-
oμδq τ{q oiκoγ6νεlαq, xαrρiq νd
περroρiζετ,αr αriτδ ατoδq γoνε[ξ
καi οτ' dδ6λφrα δ,λλδ ν& 3πεκτεi-
νεταl καi oτol)q d;λλoυq ουγγενεiq.
Tδ oxoλεio δr,αμoρφιitνει τd παt-
δlδ 3lτor ιboτε νδ γiνoυν iκανδ νd
δρο'υν οτi1 ζωi1, νδ dντ6xoυν ατοδq
dγδνεq τηg καi νδ 6πlδrιilκoυν
τδ ιbφ6λψ,o. Kαλλlεργεiταr fl &γd_
πη γ1α τi1ν πατρiδα. Kαi δταν αli-
τfi f1 αγdπη καλλιεργηθεi oωoτδ
o,τδ oxoλEiο τ6τε 6xr μ6νo δlατη-
,ρεiταt πdντα oτi1ν ψυxl] τoδ παl-
δloδ dλλδ καi 6οηθ6 τδ παrδi ν&
καλλlεργr]'oεl τdν 6.γdπη πρδq τδν
πληoioν καi πρδq δλη τi1ν dνθρω-
π6τητα.

Kανεig 666αια δδν dγνoεi τi1ν
&ξiα τdlν γνιiloεων'. Eiναr δμωq oi
γ'νιilοεtq Eνα dπδ τδ μ6oα πoδ xρη_
σΙl]olΠoltai τδ oxoλεio γrδ νδ θκ-
πληριil,oεr τoδg οκοπoJg τoυ. M6-
νεq τoυq oi γνιilloεrg δδν εiναr δρ-
κετεq γlδ νd d.πoκτr]oεr τδ παδΙ
καλ6q oυ,νl1θεrεg, γrd νδ δl.απλ&_
oεl τδ xαρακτr]ρα του, γrδ νδ αυ-
γκρoτ{,oεl τi1ν πρo,oωlπικ6τητd τoυ
καi .περroo6,τaρo γrd νδ δr.αμoρφιil-
oεl μrd ζri μδ δψηλ& iδανrκδ,πoδ
δiν,oυν ν6ημα ο,τi1 ζωd.

'H δ,ξiα τfrq oNoλικfrc &γωγfrc
εiν,αι πoλδ μεγdλη καi fi dπoο'τo_
λri -ηc πολι) δψηλfl, γlατi δroρ-
θιiνεl καi oυμπληριilνεr τi1ν dου-
o'τηματoπoiητη dγιrlγfi πoυ d:ω<εi-
ταr oτi1ν κorνωνiα. 'oτδrjπoτε d-
πoκτfοεr τδ παrδi οτi1 οxoλrκi1 f1-
λrκiα μ'fγ,g1 κτflμα τoυ σ' δλη τoυ
τil ζωi. Mrδ φρoντlαμ6νη λοlπδν
oxoλrκ{ {λrκiα,εiναι Eνα καλδ ξε_
κiνημα οτfl ζωd καi d.πoτελεi d_
παραiτητη πρoijπ6θ,εοη γ1& τilν
πρ'orαωπιlκ,i1 αιiτoν,o,μiα τοδ dτ6μoυ.
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Γldννn Ψυxdρn

1' 'H ζωλ
1B54: 15 Mαioυ γενν16ταl οτ|ν ,o-

δηoοδτfrq Pωoiαq. Πατ6ραq τoυ δ Nι_
κoλdκηq llrυxiιρηq δπδ τfl Χio. Δε-
καoxτδ μηνδν xdνεr τ| μητ6ρα τoυ.
M6xρr τδ tξι τoυ xρ6νtα μ6ν'εr oτfrν
Π6λη καi μετ& Eρxεταr oτδ Παρiοr.
"Eντεκα xρoνδν μπαiνει οτδ Δiκειο
τfrg Mαo'oαλiαq. Δεκα6ξι xρ.oνδν ξα-
ναγυρiζει γld λiγo oτ|ν Π6λη. ,Eπι
οτρ6φεr καi π6λι oτδ Παρiol, δπoυ
γρdφεταr οτi1 Φlλoλoγrκfl Σxoλfi τfrg
Σορ66νηg καi παρακoλoυΘεΙ .trλληνr_

κt1, Δατrνrκ{ καi Γαλλικfl φrλoλoγiα.
Συμπληριilνel τiq οπoυδδg τoυ οτr.
Γερμανiα παρακoλoυθιiνταg μαθr],ματα
Ιερμανlκfrq φrλoλoγiαg καi γλιilοοαg.
Ξανα,Yυρiζεr οτδ Παρiοr καi εiδικε6εταr
oτfl Mεo'αtωνlκi1 καi Nεoελληνlκi1 φι
λoλoγiα καi γλωoooλoγiα,

1880: Παν,τρειjεται τi Noε,μi Ρε-
ν6ν, κ6ρη τoi Γ6λλoυ &πιoτfμoνα ,Eρ-
ν6οτoυ Ρενδν. Παrδr& τoυ δ ,Eρν6οτoq

Mrxαi1λ καi 'Eρρι6τα.

1884;'Yφηγητitc τiq γλωo.ooλoγiαq
οτi1ν 'Eκ6λ ντδ Δdνγκ ,oρlεντdλ Bι
66ντ. Tαξιδειiεl oτi1ν 'Ανατολfi. Tδ τα_
ξiδl αliτδ τoσ δiνει τflν εiκαrρiα νd
γρdψει τδ <Tαξiδr> oδ δλoκ\ρω'μ€νη
δημoτικi1 πoδ κυκλoφoρεi τδ 1B8B.

1886: 'Eπrοτ6φ,ει oτi1ν .Eλλdδα.

1904: KαΘηγητic Φc γλωo'οoλoγiαg
oτi1 Σxoλi1 'Ανατoλrκ6ν Γλωοoδν τ{q
Σoρ66ννηq. Παiρνεr τflν 8δρα τoδ δα-
οκdλoυ τoδ Λεγκρdν.

754

1912: Χωρiζεr τi1 Noεηli καi παν-
τρειiεταr τ|ν Eiρdνη λ{πι6μ.

1929: Πεθαiνεl τδ Παρiοr ο"τiq 2Ο
Σεπτεμ6ρioυ.

1932: 'Ιl οωρδq τoυ dπδ τ| Γαλλiα
μεταφ6ρεται oτi) Xio καi θlι6εταl οτδ
xωρrδ Bρor,τdδo oτfi θ6οη πoδ δ iδloq
iπθ,δεrξε, Στδ ,μνfjμα τoυ ο,τl]θηκε
o'τr]λη τoi καλλlτ6xνη κ. Δη,μητρl6δη
μδ δio θπrγραφδq πoδ oυν€ταξε δ iδιoq
<'Eδδ μ€οα ζεi π6ντα μαζi οαq $ φi-
λoq οαq δ Ψυxdρηq> καi <,Αντiκρυ μoυ
κorτ6ζω τflν 'Αο.iα, ιboπoυ νδ πdμε μrd
μ6ρα καi οτfiν Π6λη>.

2. Tδ 6ργo

Παραλεiπoνταg κiιμπoο'α dπδ τd dρ_
γα τoU (γλωoooλoγlκd καi λoγoτεxνr-
κd) πoδ dγραψε κυρiωg οτδ Γαλλlκd,
δiνoυμε δoα δημoorε6τηκαν, κατδ καr-
i:oJq, οτδ 'Eλληνrκ6'

1B8B: Tδ ταξiδl μoυ.
1891: 'H Zoιiλlα.

1897: T' δνεtρo τοδ Γlαννiρη, μυθι
oτ6ρημα.

19o1 : Γlδ τδ Pω,μαΙκδ Θ6ατρo. .O Kυ-
ρoιiληq, δρdμα, δ Γoυανiικoq, κωμωδio.

1902 - 1909: P6'δα καi μηλα, τ6μor1-5.
. 1904: Zωi1 καi dγ6πη oτi1 μoναξrd.'Ιoτoρικδ 8νδg καlνo6ργroυ Poμπrνoτil-
να, μυθroτ6ρημα.

}907: "Αρρωoτη δoιiλα.
1910 - 11: Στδν ioκro τoδ πλdτανoυ,

δεκαπ6ντε δlη1,{ματα.
1914: Td δ6o τρlαντdφυλλα.
1912 - 13: 'Αγνi1 μυΘro-τ6ρημα.
1927 - l'937: Mεγdλη Pωμαirκη θπr-

οτημoνrκi γραμματrκl].
Χ. KOYTΑΛΑKΙΔHΣ

Φlλ6λoγoc

a ,*r-ωμα dπrμελr]θηκε δ Χ. Σ.
\{oυxilγlερ.



'Aπδ τo0c dττll<loτδc Φc τδv Ψuxdρn
Oi κατακτfoεrq τoδ M. 'Αλεξdνδρoυ

ciνoιξαν τδ δρ6μo γrδ τi1ν θξ6πλωοη oτδ

xδρo τflq'Aνατoλflq τfrq πιδ εiκoλoμd-
θητηq, τδν καlρδ Δκεiνo, θλληνtκfrq
διαλ6κτoυ, δηλ. τfrq.'Aττrκfrg. 'Η δld-
λεκτοq αιiτi (πoδ μιlλι6ταν οτflν 'Αττι
κi1 ) €γινε f1 γλιilοoα τδν κρατδν πoδ
oi θπiγoνor τoδ 'Aλεξ6ν,δρoυ κυ66ρνη-
oαν. 'H πρ6oληψη 6μωq ξ6νων δlαλε-
κτtκδν oτol,xεiων, πoδ fiταν μoιραio ν)
δεxτεi, d\λoiωοαν μδ τδ xρ6νo τi1 γλιilo-
οα τdiν dθηναiων ρητ6ρων καi τραγr-
κδν. "Ετοr δημιoυργfiΘηκε μrd ν6α

γλιilοoα (πρoφoρlκi1 καi γραπτ|), πor)

δνoμ6oτηκε Korνi καi πoJ εixε oαφεiq
δrαφoρδq iιπδ τi1ν παλlδ 'Aττικ{ τoδ

5oυ π.Χ. αiιilνα. Oi δlαφoρδq α,jτδg θμ-

φανiοτηκαν o' δλo τδ πλdτog τηq, δηλα-
δr) oτ| μoρφoλoγiα, τi1 φωνητrκf , τδ λε-

ξιλ6γlo καi τii o,3νταξη. Aiτδ οημαi-
νει δτl δ λαδq, iιπoκλεloτlκδ δρμ6δroq,

οδ oυντριπτrκδ 6αθμδ, γrδ τiν θξ6λι
ξη τoδ γλωοοικoδ τoυ 6ργ6νoυ, τδ δrα-

μ6ρφωο-ε o6μφωνα μδ τiq dνdγκεq τoυ

καi τδ iιπλoπoiηoε οτflν πρooπd,'θεt6 τoυ

νδ 3κφραoτεi ε,iκoλ6τερα.
'Ηταν τ6oo δrαδεδoμ6νη f Κoινl) oτδ

λαiκλ oτριilματα, ιiioτe καi τd εiαγγ6_
λrα γρd,φτηκαν o' αliτi1 τi1 γλι6ooα, μδ
iιπoτ6λεαμα νδ αυντελ6οoυν iιπoφαοι-
oτικδ oπ1ν καταν6ηοη καi θξ6πλωοη τoδ

Xρrοτlανιo,μoδ.
Πoλλoi δμωq λ6γroι, oi λεγ6μενοι

<γραμματικoi>, πioτεψαν δτr oi Korνr)

flταν fl αiτiα πoδ δiν γρ6φoνταν πrd λo-

γoτexνrκδ Ξργα δμοια μδ τδ iιρrοτoυρ_

γdματα τoi 5oυ αiιiνα, δηλαδfr δτr f1

iλλoiωoη τofi καθαρoσ 'Αττrκofi λ6γoυ
Ξφερε τi1 λoγoτεxνlκi1 παρακμ{, καi d-
πoφdorοαν νδ <καθαρiοoυν> τi1 γλιilοoα
iιπδ τd <odηδ{> ξ6να οτοιxεiα καi νδ θπι
oτρ6ψoυν oτiiν κλαοorκi1'Αττικi1.

'O 'Aττικιο'μδq (3τσ1 δνoμiiζεταr fi κi
νηοη μiι θπroτρoφi1 oτi1ν καθαρi1 'Aτ-
τtκi1 ) εiναι i dρ"ri τξg κακoδαψoνiαg
τfrq γλιiοoαg μαq, πoδ δνoμdζεταl δι
γλωoο_iα καi xρoνoλoγrκδ τoπoθετεiταl
oτoδg πριilτoυq αiδνεg μετδ τδ Xρlοτ6.
Σ' αιiτoδq τoι)q αiiνεq oi λ6μor υioθ6-
τησαν (oxεδδν δπ6λυτα) τδν 'Αττι-
κrαμδ καi 31,ραψαν τδ Ξργα τoυg oδ

μld γλιiοοα πol) d,δυνατoδoε νδ παρα_

κoλoυ dοεl τδν θξελικτικδ δρ6μo τfrc
λαiκic γλd,ooαq καi εijκoλα iιπoκ6πη-
κε dπ' αriτi1ν. Ar]τδ εixε οdν dπoτ6λε-
oμα νδ κυρrαρxτ]οεr i 'AττιΦ o' 6λα
τδ εΙδη τoδ γραφτoδ λ6γoυ, κr dργ6-
τερα νd γiνει θπioημη γλιilοoα τoδ Bυ-
ζανnνoδ κρdτουq, θνδ d λαi:κfi γλιiο-

Ψυxd,ρηc μδ τd γυvoiiκo ΤoU rKoi τδ nαlδld τoυ oτηιl θ€o1η

Toa XρηCIτoυ Σ. Moυxαγlερ

οα, παρd τi1 δldοπαo{ τηq o6 πoλλδq τo-

πrκδq δrαλ6κτoυq, θξακoλoiΘηoε νδ θ-

ξελiooεται dνεξdρτητα iιπδ τη λ6γlα
καi μ6λroτα iπ6oτη τ6οο oημαντικδg &λ-

λαγδq, ιlοτe oτδ xρ6νrα τξq "Aλωοηq
νδ εiναι δrαμoρφωμθνη οxεδδν οτδν

τ6πo τflq οημερlνηq δημoτrκflq.

Στd μαiρα xρ6νrα τflq δoυλεiαq τoδ

γ6νoυq πυκνδ οκoτdδr iιμ6θειαq κdλυ_

ψε τδν δλληνικδ xflρo. oi περιοο6τε-

ρoι λ6γιor δlαoκoρπioτηκαν o6 δ16φoρεg

xδρεq τfrq Eiριilπηg, πcιiρνoνταq μαζi
τoυg καi τiq γλωoorκδq iδ6εg πoδ περ_

νoδoαν (τιiiρα περroo6τερo δπδ τ6τε)

μ6oα dπδ τi1ν κλαοlκ{ iιρxαl6'τητα καi
τη γλιilo'oα τδν θπιφανδν μαoτ6ρων τoδ

dττικoi λ6γoυ' 'H 'Aναγ6ννηοη μdλr-
oτα 6οηθl]θηκε iιπδ τol)q θλληνεq oo_

φoδq κι αr]τδ ουντ6λεοε oτi1ν dνiιπτυ-

ξη καi καλλι6ργεrα τ6ν dνΘρωπroτr-

κδν oπoυδ6ν καi οτi1ν θμφ6νroη oπoυ-
δαiων δλληνrοτflν oτη Δiοη.

Στi1ν'Eλλd.δα, 666αlα, δη]μ1oυργiθη-

καν ειiνοΙκδq πρoiJποθ6oεlq γrd τi1ι' 3πι
κρ6τηοη τfrq δηlμoτrκfrq μδ τfrν πρoo-
δευτικδ αiξαν6μενη παραγωγi1 κεrμ6-
νων λαilκδν πoιητδν ij λoγiων πoδ, oυ-

νεrδητd ij dπδ dδυναμiα νδ γρdψoυν
οτiν dρxαiα γλιilοοα, θκφρd.ζoνταν ο-δ

γλιilooα κατανoητi1 dπδ τδ λα6. "Eτοr i-

xoυμε τi1ν καταπληκτlκi1 tiνθιoη τflq

Kρητrκfl,q λoγoτεxνiαq('Eρωτ6κριτog,
'Eριυ,φiλη, Θυoiα τoδ 'Α6ραdμ κ.d. ), i-
νδ πoλλoi κληρ,orκoi oτρdφηκαν dπoφα-
οιoτικδ πρδq τfl γλιi-looα τoσ λαol πρo-
κε11ι6νoυ νδ lθπrxorνων{,ooυν μαζi τoυ.

"oμωq oi δriοκoλεq oτr.ψδq ποδ περ-
νοδοε δ δλληνιo,μδg dκαναν πoλλoδq
λoγiουq νd πiοτ6ψoυν δτr f dνdοταoη
τoi γ6νoυq θδ 3ρθει μθαα dπδ τi1ν

καλλ16ργεια τδν dρxαiων γραμμ6των
καi πρoπαντδc μδ τil xρηοrμoπoiηoη τ{q

γλιi-lοoαq τ(lν θνδ6ξων πρoγ6νων μαq.
"Eτοι, dγνoιilνταq τfl λαiκi1 γλιiοοα, πoδ
iξελιoo6ταν 6.δrdκoπα καi δημloυργoσ-
oε τd θαυμdolα μνημεiα τoi δημo'τrxoδ

λ6γoυ (τd δημoτrκd τραγoιiδrα) iγρα-
φαν τδ θργα τουq oην dρxαiα γλιilο-
οα καi τη δiδαοκαν οτδ δ16φoρα οxo-
λεiα, πol) iδριiΘηκαν o' δλα τδ μ6ρη
6πoυ οi κo1νων1κo - oiκoνoμrκδq 'oυν-
θflκεq καi i dνoxil τδν To6ρκων τδ

θπ6τρεπαν. Πdλr, λoιπδν, oδηγοiμαοτε
oδ νεκρδ oημεio.

'H κiνηoη &μωq τoδ Eιiρωπαiκo6 [ια-
φωτroμoi καΙ οτδν θλληνrκδ xδρo (περ.
1750 - 1820) 6ρηκε θκπρooιilπoυq πoδ
πiοτεψαν δτι fl dναγ6ννηoη θδ lρθει
μ6νo dν μoρφιilooυ,με τδ λαδ γρd.φoνταq
dργα οτi1 γλιi.lοoα τoυ. Σημανπκ6τερor
iκφραoτδq αι]τfrq τic dντiληΨηq tπfrρ-
ξαν oi Δ. Καταρτζic, Δ. Φrλr,rrrιiδηq,

Γρ. Kωνoταντδq, P. Bε,λεoτrνλ{q, Α.
Xρrοτ6πoυλoq 'Ι. Bηλαρdq κ.d. 'o τε-
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λευταiog μdλlοτα ατδ Bργo τoυ <H ,ρo_
}lεηκη γλooα> (1B14) εioηγfθηκε ρι
ζoοπαo'τtκd μ6τρα γld τi1ν δρθoγραφι
κfi δπλoπoiηoη Φq γλι6o'οαq μoq με 6a-
οη τd φωνrτlκη τηg, πoli, dν εixαν υiο_
θετηθ'εi, θd dλυναν τδ γλωοolκδ μldκαi καλd.

Oi πρoτdoεrg "τδν δημo'τlκlοτδν δπε-οαν οτδ κενδ, ματi ουνdνηοαν τfrν
dντiδραoη fi την dδια'φoρiα τδν &ρxαi-
οτδν.'Ακoλoυθι6νταq ουμ616αoτrκδ δρ6_
μ_o.&νdμεoα oτflν &ρxαiα καi τ| ν6α
γλιiloαα δ Α. Koραiq πρ6τεrνε νd οτn-
olxτoδμε oτi1 μητρlκτ] μαq γλ6οoα, dφoδ
6μωq τi1ν <καλλωπiοoυμ'ε> μoρφoλoγι
κd. 'H <μ6οη δδδg> τoδ Koρilη πoλεμi]-
θηκε πoλδ κυρiωq dπδ τoδg dρxαi.οτδq,
dλλδ εiναr γεγoνδg 6τr, dνεξdρτητΙ
dπ.o τic καλoπρoαiρετεq πρoθ6οε19 τηq
καi τδ Θ,ετlκδ τηq o.τorxεiα, δδη,γoδοε
καi οδ 6lαομδ τfrq λαiκi]q γλιiloοαg μiτ|ν εioα,γωγi1 ν6θων λ6ξεων 6πωq λ.x'
δψdρioν, γoυρo6νroν, πoυλλioν, μεoη-
μ6ριoν oiκoκ6ρrog, ιiπoδηματdδαl κ.d.

'H 3πανdοταοη τoσ 21 δ}ν δφερε καi
τiq θ,παναoτατlκδg dλλαγδq πoδ xρεr6_
ζoν'ταν γrd τ{ν '8πiλυοη τoσ γλωοor-
κofr. 'Αν,τiθετα κι1rμα γλωοοrκoδ θξαρ-
xαiσμoδ oκ6παoε τii δrciκηοη, τ|ν θκ-
παiδευoη καi τi1 λoγoτεxνiα τoδ νεα-

,o
κα,i τη γUvαilKα τoυ .oτi1v

"Ω dφεq με νd οlωπδ!... Ti διjναταl νδ
εihη

Πoiα Bντδq μoυ πλr]μμυρα λαν,θdνεl αi-
oθημdτων,

Πoioν dρι6των πδρ γλυκδ τδ ατfθη μoυ
o,παρdττoν,

Πoiα γo{τrq λιiπη;

Y|! "ηc κiνηοηg μd θξαρxαlσlμδ τηc
γλιiooαg καi oτd oυγκρoτ{ματd 

"o, ,,ρo_
οπ6θηοε ν' dπoδεiξεr δτι 6πoloq d,γρα-
φε o6 δημoτlκi1 frταν,.. xυ,δαroλ6*oq
καi κoπρoλ6γoq. .o K6ντoq δ6xτηκε δρr-
μ6τατo dλεγxo τδν dνε'δαφrκδν dπ6-
ψειiν τoυ dπδ τδν θπioηq θπlφανi1 φι
}6λ9vo 

τfrg θπoxfrq Δημ. Bερναρδdκη, δ
δπoioq δπoοτfριξε δα { γλιioo'α δδν
frταν πρoν6μro τ6ν λiγων καi γι, αιiτδ
τδ λ6γo δδν flταν oijτε oωoτδ oijτε δυ-
νατδ νd dπoκρoυοτoδν τδ δlκαlιilματα
τηq δημoτrκfrq καi νa 6πι6ληΘετ <'6ρf-
μην.τofl λαoδ> μrd γλιiοοα νεκρ{ κr θ-
πoμ6νω9 dκατdληπτη dπ' αιiτδν'

Tδ d'δl6ξoδo 6μωq πoδ εixε δημroυρ-
γηθεi γiρω dπδ τδ γλωoοικδ frρθε νd
καταλ6oεt dπoφαοroτικiι δ Γtdννηq Ψυ-
xdρηc μi τδ 6fλio τoυ <Tδ ταξiδr μoυ>

1r99rl. 'o μεγdλoq αιiτδq .,Eλληναq,
dμ6,λυντog dηδ τδ λoγroτατlo,μδ πoδ θ-
πrκρατoδοε oην .Eλλdδα (Γεννdθηκε
oην '0,δηroo6 τfrq Pιυoiαq, μεγdλωoε
οτfiν Π6λη, oπoιjlδαoε καi dκανε καρ16-
ρα δq γλωοοoλ6,γo9 oτδ rΠαρiοr), εi-
δε μδ κα αρi1 6ραοη τδ πeρiφημo γλωο-οrκδ ζdτημα καi xωρig δloταγμδ dνα-
γνιilρroε τd δiκαlα τflq δημoτrκfrg. Γrδ
τδν ιΡυxdρη δδν δπ{ρxe dμφr6oλiα 6τl
r] δημoτrκ{ flταν αiρlμη γλιiloοα καi δτl
μπoρoδoε νδ καθrερωθεΙ &μ6oωq δg
γραπη γλι6oοα τo6 ,,Eθνoυg. Tδ πρ6_
6λη'μα δδ 6ρlο"κ6ταν oτiq λ6ξεlq dλλd
ατ| γραμματlκi]. "Eτoι μπoρoιioαμε νd
xρηolμoπoloδμε δοεg λ6γlεq λ6ξεrc θ6-

}oυuε, dλλd μδ την πρoijπ6θεοη ν& τig
liπο'τdoooυμε oτoδg γραμματικoiq κα-

9or κρiιτoυq. 'Αξiζεr νδ οημεtωθεi
δτl τδ δldταγμια τfrg 31ηq Δεκεμ6ρioυ
1836 καθ6ρrζε δτι oτ{ν πριilτη τdξη
τoi Δημoτtκoδ 3πρεπε νd δrδiιοκoν,ταr
12 (διiδεxα) δρεg ,Αρxαiα .,Eλληνlκd
καi καμiα N6αΙ Tδ ο6νoλo τδν πo-
λιτrκδν, τflν λoγiων κα) τιiν λoγoτε-
xνδν πiο,τευlε oτflν dνα,γκαr6τη,τα θπι
:τρ:φηc ο'την dρxαiα γλιi,οloα, δq μoνα-δlκi1 δ16ξo,δo dπ' τd &δι6ξoδα τfrq xιil-
ραq. Eiναl φανερδ δτr 6ρlo.κ6μαoτε
μπρoστδ ο' 8να μoναδlκδ φαrν6'μενo φυ_
γi1q dπδ τdν πραγματrκ6τητα, ,,o,) .i*"
δλdΘρlεq iπIδρ6οelq o' 6λoυ9 τoδq τo-
μεiq τiq ζωfrq καi, τδ κυρ16τερo, 6δη-
γoδοε τδ λαδ oδ πνευματrκi1 καi πoλrτι
o'τrκ! καθυοτ6ρηoη. .Hταν oxεδδν dδi-
νατo γlδ τδν δπλδ πoλiτη νd δια6doεr
dκ6μα_καi μrdν καΘημερlνfi ,θφημερiδα,
ιiπoυ η κυριαρxiα τδν δoτlκδν κοi τδv
dπαρεμφ6των frταν dπ6λυτη. Eiκ6νεg
κωμIκoτραγΙκδq ξετυλ1γoνταν οτd δrκα-
oτι]ρια, δ,πoυ κανεiq δδν καταλiι6αrνε
καν6να, dν6 oi ν6μοt καi τδ δlατiι1,γα-
τα τoδ κρdτoυg xρ,εrdζoνταν εiδ.rκευμ6-
νoυq μεταφραοτδq γlδ νδ κατανoηθoσν.
Στδ xδρo τ{g θπroτdμηQ rj κυρrαρxiα
Φq. γλιilo'οαq τδν πρoγ6νων μαg frτανπλ{ρηc, θνδ οτi1 λoγoτεxνiα δ ρoμαν-
τroμδg δδrνε δλληνοντυμ6νoυg oτixoυq
τoδ τιiπoυ:
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Χαρακτηρroτrκδ δεiγμα τflq dνεδαφι
κΙ]q νooτρoπiαg πoδ iπrκρατoδoε οτδν
τoμ6α αιiτδ εiναl oi τ6ooερrq γενrκoi
ν6iμor πoδ πρ6τεrνε τδ 1853 δ πorητflq
Παν. Σoδτooq γrδ πλf ρη ,arrrrρoφη
oην &ρxαiα 'Eλληνlκ|:

Α' 'FΙ γλιiοoα τδν dρxαiων .Eλλd-
νων καi τjμδν τιiν νεωτ6ρων doεται
μiα καi fr αiτd. 'H γραμματlκi1 θκεiνων
καi Ι)μ6ν θο'εταr μiα xαi d αiτ{.

B' Αi λ6ξειq, αi φρ6oε19 θκεiνων
dοoνταl μ6ναl παραδεκτ6αl, πδοα δδ
ξ6νη λ€ξrq fi φρdorq ξ6νη dν λ6ξεαν
δλληνrκαig θξo6ελroθ{ooνται.

Γ' 'H ο$νταξlg τoδ λ6γoυ 8oεταl
παρ'.-t'1,μiν orixi μακρd καi δtd μακρiiν
περ16δων ουνεoκευαoμ6νη, dλλ, εflλη-
1τoc, δμαλi καi ,δπλi1 δq παρd τoiq
dρxαiolq πorηταiq .oμ,iρψ καi .Ηοι6δψ
καi παρd τoIg ioτoρlκoiq .Hρoδ6τψ 

καi
Ξενoφδντt.

Δ' Πdν τl θκ τδν 6κτι6 μερδν τoδ
λ6γoυ, καi πσοα λ6ξιq, καi πσοα φρiι-
:]: .oi πdg iδrωματrομδq τiiν dρxαiων'Eλλfνων παραλα.μ6dνoνται δμα εiκ6-
λωg 8ννooδνταl δπδ τoδ θiκλεκτoδ μ6-
ρ,oι-:g τδν 'lEλλr]νων καi or]δδ πρoο6dλ-
λoυοr τ|ν dκoi1ν.

'O K. K6ντoc, θmφαν$q φιλ6λoγoq
τoδ περαoμ6νoυ αiιilνα, dγrνε δ dρxη-

E-*$$
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ν6νεq τfrq δη,μoτrκfrg. 'Eφ' δooν oi λ6-

γιol θπ6μεναv νδ xρηoιμoπoιofiν μιδ
γλιil,o'σα τεxνητi1, dπoκoμμ6νη δηλαδ{
dπδ η γλιio,oα τoδ λαoδ, Eπρεπε νδ
δγνoηθoΟν, γrατi f γλιioοα δδν fiταν
iδloκτηοiα τoυq, dλλd &νfrκε o' δλ6'
κληρo τδ δθνoq κι αr3τδ δπηρετoioε.
"oπωq xαρακτηρloτικd Ξγραφε :

<'o δπλδc δ i1νθριrlπιοq πoδ oτδν πδ_

λεμο Θδ oκo,τωΘεi γltι τi1ν πατρiδα Bxει
τδ δικαiω,μα νδ καταλα6αiνεr τfrq πα-

τρiδαq τoυ τi1 γλιi:ooα. Tδ θθνrκ6, τδ

δγro, τδ ,μ6νo xρ6oq εiναι νδ κdμoυμε

γλιilοοα πol) νδ μπoρεi δ καΘ6ναq νδ
τfl lμrλεi καi νδ τi1 γρ6φεr>.

Eiναl φανερδ 6τi μδ τδ <Tαξiδl μoυ>
txoυμε νd κdνoυμε μ' 8να ξεκdΘαρc
θπαναoτατrκδ κiνημα oτδν τoμ6α τfrq

γλιiooαq, πoδ 6μωg θκφρ6ζεr κι 8να
6αθιiτερo αiτημα γrδ πνευματtκi1 dνα-

γ6ννηoη τoδ τ6πoυ' T6ρμα πrd oτl'1ν

dρxαιoπληξiα! "Aq δoiμε τδν 8αυτδ

μαq, xωρiq ντρoπi1 κr dq οτραφoδμε μ6
αioloδoξiα πρδg τδ μ6λλoν. Δδν μπo-
ρoiμε νδ ζoδμε μδ αriταπdτεq. "Αν
θ6λoυμε νδ πρoκ6ψoυμε, πρ6πει νd θκ-

oυγxρoνroτoilμε, ματΙ f1 ioτoρiα δδν
περrμ6ν,εr, dλλδ dφfνεl ο'τδ περlθιilρto
τoι)q λαoδq πoδ θπrμ6νoυν νδ δν'ει-

ρeιioνταr τi1 νεκραν6αταoη τoσ παρελ-
Θ6ντoq.

"Oπωq fiταν δπ6μενo <Tδ ταξiδr μoυ>

ξεor]κωoε Θrjελλα θν,θoυolαoμol dλλd
καi διαμαρτυριδν. Λi6ελλor κdθ,ε ε'iδoυg

6κτoξεiτηκαν δν,αντioν τoυ, 6μωq f1

μoγ6λη πλεroψηφiα τi.lν διανooυμ6νων
τfrq 6παxflq δ6xτηκε τδ κI]ρυγμα τoδ

Ψυxdρη καi oτρ6φηκε πρδc τil δημoτr-

κτi.

Πρδτoι oi λoγoτ6xνεq υioθ6τηο'αν τi1

δημοτικfi oτδ δργα τoυq, γε1ι9ν}q n6l)

oδτ]γηo,ε οi μldν (πoooτlκfl καi πoιo_

τrκfl ) dν'Θrοη τoΟ πεζoi καi τoi πorη-

τικoσ λ6γoυ καi 6δωοε τi1 δυνατ6τητα
o6 μεγdλoυζ θργdτεq τoi λ6γoυ (Πα_

.tJ }Ι

λαμdc, Kαρκα6iτo'αq, Γρυπ6ρηq, K'
Xατζ6πoιlλoq κ.δ) νδ γρdψoυν μερlκ&
dπδ τδ πrδ δυνατδ 3ργα τfrq νεoελλη-

νικflq λoγoτεxνiαq. Στiq dρxδq τoδ αi-

ιirι,α μαq φωτroμ6ναι παlδαγωγoi (Tρι
ανταφυ\\iδηq, Δελμoδζoq, Γληνδc κ'
d. ) πρooπdθηoαν νδ πρoωθfooυν τi1

δημoτrκi1 καi οτi1ν θκπαiδευοη ' 'Η εi-

ααγωγi1 τηq μ6λιoτα dπδ τi1ν κυ66ρνη_

oη 'E. Bενrζ6λoυ οτδ Δημoτr'κδ (1917)

αijξηoε τiq θλπi'δεq γιd γρdγoρη καi
πλdρη θπrκρdτηοd τηq, πρdγμα πor)

δυο'τυxδq δδν δπαληθεliΘηκε. Σ' αr3-

τδ oυντ6λεoε f κoμματrκoπoiηοη τoσ

γλωooικoδ, πo,) δμπ6δloε τi γλιilooα
τoδ λαoi νδ κα ιερωθεi δc μ6νη

γλιioοα τoδ κρdτoυg.
"Eτor, Ξπρεπε νd περdοoυν 8ξ{ντα

περiπoυ xρ6νrα, γtiι νδ εioαxΘεi { δη-

'Aφrθρωμα στδv Ψυx6ρn

μoτικi1 πανηγυρrκδ o' 6λη τitν 6κταοη
τfrq π'αrδεiαg, νδ λd6oυν odρκα καi δ-

οτd τδ δρ6ματα τoδ Ψυxdρη καi νδ
iκπ\ηρωΘεi 6 oτixoq τoδ norητfr:

<Ti γλιilotl.α μoδ dδωoαν δλληνlκfl>.
('o.'Eλnτηq)
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ΞουαδI0Fα(ουτοc
Toσ ΨY

Συμπληριilνεταr φ6τoq μlοδq αiιilναq
dπδ τδ Θdνατo τol Γld.ννη Ψυx6ρr-1

(t854 - 192Θ). Tδ γεγoνδq dπoτελεI
dφoρμit γrδ νδ dαxoληθoδμε dκ6μα μri
φ.oρδ μδ τδν μεγdλo fγθτη τoδ δημoτr-

κιoμoδ. "oμωq δxι τ6oo γ1fl νd θυμη-
θoδμε τ' δνoμiι τoυ, δφoδ αriτδ ουνδ6_

θηκε dρρηκτα μδ τi1 γλιilooα μαg καi

1Ι0U '
Toδ Κιboτα Στ. Σnoρ€λα

Φlλoλoγou

θδ παραμ6νεl ζωντανδ παντoτινd, δoo

γιd νδ θντρυφi]ooυμε οτδ Jργo τoυ καi
νδ iκτιμi]oουμε τi1ν πρo'αφoρd τoυ οτi1

πνευματrκ{ πιδ πoλδ ζωf τiq νειilτε_

ρηc 'Eλλd,δαc.

M6 αriτi1 τi δι6Θεοη iπrαοα νδ δια6d-
oω π6λι τδ xαρακτηρlατικ6τερo sργo
τoδ Ψυxlιρη, <iΓδ 'ταξiδι μoυ>, πoδ oτi1ν

θπoxf τoυ (1888) δπfrρξ,ε τδ iπαναoτα-
τικδ κεiμενo πoδ dδωοε τδ καiρro xτ6-
πημα oτδ <γ6ρδιo δ'εομδ> τfrq δrγλωo'οi-
αq }Ιαq. TΙq θντυπιilοειg - παρατηρ{oεrq

μoυ πoδ dκoλoυθoiν, ioωq τiq δrατυ-

πιilνω μδ oxoλαoτrκ6τητα. Δ6 νoμiζω
δμωq πδq θνα τ6τolo dντiκρrαμα μεlιil-
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πληoiαοα μδ διdθεοη oυναlοθηματrκi;
καi Ξμεlνα oτ|ν 6πrφlινεlα, τιilρα θπr-
xεiρηoα μδ ψυxρδ μ6τl νd γiνω πrδ
dντrκεrμενlκδq καi oiorαoτrκδq.

Tflν dρxi1 τi1ν κdνω &πδ τδ θξιi-
9γλλo 'o τiτλοg <Tδ ταξiδr μoυ) πo-
λδ λiγη ox€oη dxεr μδ τδ περiεx6μενo
τoσ tργoυ. Eivαl θμπνευαμ6νo9 dπδ
κdπolα περιr]lγηoη τo6 Ψυxdρη oτδ xδ_
|: τi]q dνατoλrκ g \4εο.oγεiου, aλ-
λd μdταlα δ dναγνιiloτηq θd ξεφυλλi-
oεt τδ l6\io γιd νd ζdοει μ6οα iιπδ
αriτδ μrδ oυναρπαoτlκi1 ταξlδlωτlκfl θ-
μπεrρiα. 'Eλdxlοτεg εiναr oi oελiδεq
πoδ dφιεριilνoνταr oδ ταξrδιωτtκδq dν-
τυπιilοεlq. ,Tδ 616\io μoυ ciλλo δiν εi
ναt παρδ φανταoiα καi πoiη,oη. Πoλλoi
ταξιδιδτεq oυνηθiζoυν νd μdq λδν τi
Ξταμαν τfiν Δευτ6ρα καi τi1ν Tρiτη, τi
ι6ρα #φταξαν καi τi fiρα dφυγαν, τi
κpαoi ijπlον, π6o,α κoυνoιjπlα τoδq δd-

#:**"';%::T.":^J;,;:ru,*: μri,',i'fr;f,';ffihηιiitΙ*}i*?llγ-::;::*,.ξi]::πi
;:":"';:l-:J',l,:':1'J.TΙ,;-;;"\T 

τo' lvoiiτoυτ,, ι.ηo,oiη'iρio,.oφ,,ι,ιεδ";.'Φ;;. iii η roγo'ex,,so.λ,ι-.iio,
o-υν66η'κε dλiΘεια' Tδ 6r6λio μoυ εi- πρ6oωπo τηc γηc. "oταν γρdφεr, τδ ρrαρxεi τoδ γλωοοoλ6γoυ. oi μελε-ναl παραμriθt, δxι ταξiδl>. Αr]τd δiα6d- μυαλ6 τoυ 6αoανiζoυν τδ γλωoolκδ .r.irlη*''r"roτεxνiαg μαq ξεxωρiζoυνζoυtμε ατδν πρ6λoγo τoδ 6l6λioυ. ζri.ημη tj γραμματlκt1 τoυ, οi,9-r.iro._ .t,r'-",eraa> καi τoδq <,Aρxαioυg>Λ6'γω τfrq iδιoμoρφiαq τoυ εiναι διj- λoι' "Eτοr δεixνεt νiι παραμερiζ1εl τδ ωc .α ,.oii.rρα. .H <,Αydπη> εiναt τδοκoλo νδ κατατdξoυμε τδ <Tαξiδl> o6 αioθητlκδ dπoτ6λεoμα γ,Ι 

'*aρη 
τoδ ,οl"" *Jφaι.'" δπoυ δ oυγγραφ6αq8να dπδ τd γνωοτδ λoγοτεxνrκiι εiδη. οκoποδ τoυ. λ'Ι6'νo iiν ooδ γεννηθεi δδν κdνεr ν0ξη μiι γλωοoλoγiα. TδOUτε εiναl καΘαρδ λoγoτ6xνημα. Πρ6- iπδ πρiν τδ θνδlαφ6ρoν νd μ6θflq "i ^λlμ;-.;q εiναl 8ντελδg δriιφoρo d-κεrται γrδ μl& dντεxνη πρo6oλfi τδν θπlδrιilκεr δ dνθρωπoq αιiτδq καi ν.Ι ,,δ 

'δ ,]r,6λorr,o 6l6λio. ,,Exoυμε 
νδ κd.γλωoοlκδν dπ6ψεων τoδ Ψυxdρη. Πρo- παρακoλo-υθfoεlq πδg δπηρε'ετ τδ 

^oκo- 
,o"r;';J';rrν ilμνo oτfrν dγdπη' .oτdoοεταr μιδ o6ντoμη εioαγωγr], πoJ πδ πoδ Jταξε, μ6νo τ6τε"κdθε.οελiδα Ψ;;;r;a, dφoσ κ6νεr μriι οεlρd oκ6-μdq κατατoπiζεr μδ τoδq oτ6xoυq τoδ τol 6r6λiου τoυ d,πoκτd dξiα. 'oπolo- Ψ.;;; τd φαlν6μενα τ{q ζωfrq καi6ι6λioυ καi d'κoλoυθεi τδ κιiρro μ6ρoq δ{πoτε dλλo dντiηρυoμo ,Jδrr.ετ *oi .δ τol Θανiιτου, καταλi!γεr oτδ oυμπ6ρα-δtαrρεlμ6νo oδ 27 dνlooμερi1 κεφdλαtα. κεiμενo καΙ τδ oυ,γγραφ3α τoυ.. .H λo- ,r. ,λ, o.ο, κ6ο.μo μαg μ6νο τ) &γd-Kαθ6να dxεr τδν τiτλo τoυ' Δ6ν εi- γoτεxνIα ''oυ γνωρi4orμε κr α,)τ| .oδ ,;, 8*;, αiωνrα dξiα. Αi,τ| 6iμoρφαiνεlναl δλα τfrg iδrαq dξiαc. 'Η o6νδεοi] <Tαξlδιoδ> πoλδ μlκρ$'ox6oη dxoυν. ."i εi"., λ,i οτd π6ντα: <Toδq ζων-τoυg xλlαρl], Eτοl πol) νd μποροδν νd 'o Ψυx6ρηq δrεξdγεl 8ναν τι6λεμo. .;;;;;δ τoδg πεθαμ6νoυq il dγdπηoταθoσν καi μ6να τoυg. τδ <Tαξiδl> εiναι τδ 6r,\o .or,κdθε o.τoι ."ra-urΙ"",r.'H dπ6λαυοη πol) πρooφ6ρεl fl dνd- xεIο τoi 6r6'λioυ ουνθ6τει τδ δπλο αi,- ' .

;:::λ ι:'-*::f;"?,,i"'J,].,'1T'Ιl- %#Τi:,i''.u"::: 'i:H;'."','Jξ γ3',l1iTγ:';;'#"*:J:'"}:,J.νεt τi|ν Δπrο'τi]μη λoγoτεxνiα. Δrioκo- κ6μα καi oi *ouρoo.r*δζ 
'θ;"r-;r; 

'1ITi 
τοiq dρxαioυq, γrατ) μπoρεΙ

λo.καi θπlκiνδυνo θγxεiρημα. 'O dνα- κd,πoυ δπο6λ6πoυν, νd πεiooι Ι(αΙ τoυq 6λ6πει ζωντανoδq κt δxι πε-
γνιiloqq πρθπεr νd o'oμo"{oun καi νδ 'o Ψυxiιρηq dπευθ$νεταl a"o'*.d 1:Ψ:"'., ciπωq τoδ τo'δg παρoυoiαoαν
δlα6dοει μδ πρoοox{, dν xρεtαoτεi, oτδ λαδ καΙ γra ,a *rrφ"' .;;";; :::-:-"γ" ToJg φαν'τdζεταr νδ κd-
καi δεiτερη φoρδ την εiοαγωγfl. Δlα_ νoiργlo δ πoλδg κ6oμoq "λu".'li l"o ::].::" 'r" Ακρ6πoλη κdπoιo ζεoτδ
φoρετ'lκd, dν εiναι dνυπ6μoνoq καi oυ- τδ φωνdξεlq ,ur6r."ro 

"λr Ξ"rr"r.l π"l ::}'Ι"- o':1u6ρr καi ν6 oυνoμtλoδv
νηθιoμ6νoq oτδ εijκoλo δld6αoμα, πoλδ μ1ζω πδq τ] πιδ oωοτi1 ;;;.;";;; Ιtl' l!i- 

'o "oμηρoc' δ Θoυκυδiδηg,

ΙH:':'ft"ΗTJJu';J3ii Ιli1ilTΙ ;::"ffil:;":'#;,J;'i'*i il;;;;: ;.i."l:tξ";"J"T"'i*:; :::.""iι"J
ραμικρι) εiκαιρiα θδ πρoπαγανδiζεl τic .ΙΙ ioτoρiα τol γλωoοrκoδ ζηπ],ματog ;ffi:,J."".Ι::ffi:l:";, ξγt#iδ6εg τoυ οδ κdθε oελiδα. ,,Eξω dπδ θd dxεl πdντα τδ <Tαξiδr> ο6 περioπτr1 o"ιoroo. Joor.ι., πδg oi dρxαΙor δ-θiιdxroτεq dξαrρ€οεrg παντoδ δπανα- θ6oη' Στδ xδρo 6μωq .frq λoγoτεxνiαq καναν με,γ6λα dργα, γιατi δλοl ουνερ-λα'μ6dνεταr τδ o6νθημα:. μ6νo { δη- aμφ.οaιι, dν θd μπoρjοε''uδ ε,r,r1η- γdζoν.λ*,o] o,].d' .Yπαινtγμδq 

μd τflμonκi1 sxεl θ6oη o.η ζωd μαc, oi δd- oεl dκ6ραlo' ,,Ιorq μ"ρ'oi κεφ6λαlα, δlκii τoυ πρoο"π6θεlα, πoδ γrd νiι πε-ακαλor πρ6πεr νd 8ξαφανιοτoδν dπδ τδ ατd δπoiα δ λoγoτ6xνηq Ψυxdρηg κυ- τιixεr καi νd δεΙ fl .Eλλdiδα 
dο.πρη
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μ6ρα πρθπer νd τi1 oυμπαραο'ταθεi δ

λαδq. Παραλληλiζει τδν dγιilνα πoδ δi-

νει f δημoτlκi μδ τδν dγιiiνα τδν dρ-

xαiων γrδ νδ γρ6ψoυν τi1ν 'Aττικfl δl&-

λεκτo, ξεφεriγoνταq d,πδ τfiν θπrρρoi1

τoδ 'oμfρ,oυ. T6λoc oi ,&ρxαiot πρo-

6λ6πoυν 6πrκρdτηoη τξq δημoτrκfrq.

Πρoοωπtκδ ξεxιiproα καi τδ κεφ.

<'ΙViνη'ματ6κια,> γrδ τiq ζωντανiq περr-

γραφδc τoυ. Mliι θπioκεψη oτd μν{μα-
τα τiq Π6ληq γiνεται dφ,oρμi νδ κdνεl
δ ουγγραφ6αq πoικiλεq oκ6ψεrq καi νd

Θυ,μηθεi τδ παλιd. Tδ γεμiiτo αio'θημα

γρdψrμo καi δ λυρrκδq τ6νoq τfrq sκ_

φρασηq δπωoδ{'πoτε δδν iιφiiνoυν 3δδ
dουγκiνητo τδν dναγνιiloτη.

'Aρκετδ ουxνd δ Ψυxd,ρηq tsκδηλιil-

νεr iιπδ 'η μ'δ μεριd τi1ν πiοτη τoυ

oτiν dξiα τoδ "Eλληνα dπδ τi1ν δλλη
τδ μiooq τoυ γrd τδν Toiρκo. Tδ 6r6λio
τoυ τδ διαπν6ει 8ναq πατρrωτroμδq, δ

δποioq πηγdζει δπδ εiγενlκd δρdματα
τoδ ουγγραφ6α γrd μιδ ν6α 'Eλλdδα
πoδ iιπoδεο,μευ,μ6νη d,πδ τig iιλυοiδεg

μιdq τεxνητi]q καi oτεiραq πρoγoνoλα-
τρεiαq νδ πoρειiεται oδ λεωφ6ρoυg δη-

μroυργiαq καi xαρdq. Tfrν δπ6θεοi] τoυ

τi1 θεωρεi oυνυφαομ6νη μδ τδ μ6λλoν
τflq xιiiραq: <Nδ πoλεμQ κανεig γrδ
τi1ν πατρiδα τoυ i] γιδ ην θΘνlκfl τoυ

γλιiloοα iναq eiναr δ dγιiναq>.
Στδ κεφ. <'Eλληνrκδq oτρατδq> κα-

λεi τoδq "Eλληνεq νd iλευθεριiτοoυν
τδ dδ6λφια τoυq dπδ τi1 ο'κλα6rd. Πε-

ρηφανε6εταr γrλ τδν 8λληνlκδ ο'τρατδ

καi τδν προoεταrρiζεται oτδ γλωοοlκδ
τoυ dγιilνα. Πιοτεriεr πδq 3xεr κorνd

oη,μεiα μ6 τoδq οτρατιωτrκoδq: <<oi

οτρατrωτrκoi καi γδ o6 πoλλd oημε1α

οr'μφωνoδμε. Kαi κε1vor nαραnονroδν-
ταr μδ τη 6iιρ6αρη γλιiοο'α πoδ τoδq

3φτιαξαν oi δdoκαλor. Γιδ νδ τflν κα_

ταλiι6η δ δπλδq oτρατtιilτηq περνQ δ

πoλriτrμoq xρ6νoq πoδ dπρεπε νδ εi-
ναr δλog γrd μαθ{ματα παλεμικ6>. Πlδ
κ6τω δια6iιζoυμε: <'o οτρατδq εiναι
πoδ δλα τd oldζn> θννoιilνταq δτr θδ

6iιλει τ6ξη καi oτδ γλωοοrκδ.
Oi δdo,καλot εiναr αljτοi ποδ δδxoν-

ται τδ πιδ πoλλδ πυρδ τoδ Ψυx6ρη. 'H
πoλεμlκfl τoυ θνdντrd τoυq εiναι θμπo_

τrομ6νη μδ μiooq, dλλiι καi μδ xloδ-

μoρ καi εiρωνεiα:
<.Tδ δdoκαλo, ii τδν πflq γαi]δoιiρl θδ

πεrραxτiI καi θdxη δiκro. "Aν τδν πflq

6μωq <δνoν>, τδν κoλακ66ε19>. ('Aπδ
τδ κεφ. <M6θημα>)

Mεlτd aπδ δλα αiτδ καταλα6αiνεr
κανεiq δτr δ Ψυxdρηq δδν περroρrζ6-
ταν o6 μιd θεωρητlκi1 μoνdxα δπooτd-

ρrξη τol δημoτlκroμoσ. <<Tδ 6r6λio τoσ

δλo - γρ6φει δ K.Θ. Δημαρdq - τδ

δrατρ6xεl Eνα πνεδμα ζωiq, μι& δrli_

θεο'η iινατρεπτικi1 τdlν καθrεοτιirτων:

fi θπrκρdτηoη τi1q δημoτrκfrq θδ oημ6νεr
τfl λiτρωoη τoσ δλληνιομoδ dπδ τiq

πνeυματrκδq τoυ π6δεq. Σ6 μεγdλη
iιναλoγiα δηλαδf, { κριτrκi1 την δποiα

doκεi δ Ψυxdρηq δδν εiναr γλωo'orκi1,
δλλδ κoινωνικf >. "Eτor δ Ψυxiιρηq
δδν εixε νδ dντrμετωπi'ο'εr μ6νo τοδq

<δαο'κiιλoυq>, μd δλ6κληρη τi1 μ6xρr
τ6τε δημιoυργη,μ6ν4 dντiλη,ψη τηq μ1-

κρfrc 'Eλλ6δαq γtδ τi1ν iδανlκi ηq
κorνωνiα.

Tδ ijφoq oτδ <Tαξiδr> εiναr καΘαρδ

ψυxαρικδ πρoiδν. 'H μrκρoπερioδoq
φρ6ση, δ περloρloμδq oτδ θλdxrοτo

τflν oυνδι:τικδν καΙ μετα6ατrκ6ν oυν_

δ6oμων, f €ιπλ6xερη xρd,oη dπιφωνημd-

των, δπoκoι]1στικδν, f1 oυxνi1 iπανdλη-

Ψη τηc iδrαq λ6ξηc: κoντδ κoντd, οr-

γd olγδ κ.λ.π. καi τδ dνεξdντλητo xιoδ-

μoρ δiνoυν μrd φρεοκ6δα καi μlδ δπλ_6

τητα oτδ λ6γo, πoδ μδ μεγ6λo δι6ο'τη-

μα ιi iιναγνιiloτηq τi1 δ6xεταr ε,ixdρrοτα,

iφ6οoν δδν τρ6φεr πρoκατdληψη πρδq

τic iδ6εc τoi oυγγραιρ6α. Δrα66ζεlq καi
Uxεrq τi1ν αiioΘηoη πδq πλiιi ooυ 6ρioκε-
ταr 8ναq γλυκ6λoγoq παραμυθdq. 'o
Ψυ,xdρηq κατ6φερε νδ iκφρ6oεi τδ

πιδ dxαρ'o θ6μα μδ τδι, πιδ xαριτωμ6νo
τρ6πο. 'oπωoδ{πoτε τδ δφ'oq εiναr τδ

θετrκ6τερo oτorxεio τol 6ι6λioυ.
'ΙΙ μεγiιλη 6μωq o,iκεr6τη'τα dνli'μεοα

oδ oυγγραφ6α καΙ €ιναγνιiloτη καμιδ

φoρd μπoρεi νδ δδη'γioεr oδ 8nlκiνδυ-
νεq ox6οεrq. M6 την iδlα oυνταγi1 δ-

<ρoυc δ Ψυx6ρηg θπrxεlρεi νδ oτ11oει

καi τδ μυθlοτoρfματ6 τoυ μδ dιπoγoη-

τευττκ& dπc'τελ6oματα. 'Η πλατlδ ζκτα-
oη τoδ μυθroτoρfματoq, { πoλ6πλoκη
or3νθεoη καi oi αrjξημ6νεq δπαr'πiοεrq

τoδ dναγνιiοτη θπ16d.λλoυν θκεi δια-

φoρε'τικi1 οτ6οη τoi oυγγραφ6α. 'Αλ-

λδ καΙ οτδ 'iδro τδ <<Tαξiδl> iπdρxoυν
oημεiα ο'τδ δπoiα δ Ψυx6ρηq εiναr iκα-

νδq νd μετατρ6ψει τ|ν μ€,xρl τ6τε κα-

λοδεxo,3μενη θκφραοτrκi τoυ δπλ6τητα

dπδ xρυoi1 τoμ{ οδ θvοxλητrκi1 πεζ6-

τητα, καΘδq παραo6ρνεταr oδ πoικiλεq

1-rlκρoατ6λειε9. Στδ κεφ. <Π6λη καi Πο-
λiτεq>, γtd παρ6δεrγμα, 8ναq κατακλυ-
oμδq οημεiων ο'τiξηq μδ dνdγκαoε νiι
iγκαταλεiqlω τδ κεiμενo καi νδ doxo-

λοl'μαι μδ τδ μ6τρημ6 τoυq. 24 θαυμα-

οτrκ6, 18 θρωτηματrκd καi 37 dνω τε-

λεiεq - oυγκoμrδi1 μlαq 6rαonκflq
θξθταoηg - oτδν περ1oρrcμ6νo xd}ρo

πεντθμtοη μtκρ{iν oελiδων νoμiζω πδq

iιρκoiν γιδ νδ dλλorιi.tοoυν κdθε αi-

ο,θητrκδ &πoτ6λεομα' Kr' θν6 εiμαoτε

'Aφrθρωμα στδv Ψυxdρn
8τoιμor νδ θπrρρiψoυμε εtiθ6νεg olτδν

Ψυxdρη, μdq πρoλα αiνει fl δiλιυοri
του: <Δδν δ6αλα €να τl1πo γραμμα-
τrκ6',δδν 3γραψα μrδ λ6ξη, μld oυλλα-
6i ο'τδ 6r6λio μoυ, xωρiq νd τδν oυλ-

λo,γrο,τ6 πρiν δρεφ. Ti πρ6πεr λorπδν

νδ iπoθ6οoυμε; Tiν dπdντηoη θδ τi1ν

iιναζητl1ooυμε oτiι 6mγραφικd τoυ. 'o
Ψυxdρηq Eγραφε τη δηlμoτικii xωρiq νδ
τi1ν θxεl oυνεlδητoπou]oεr, γtατi δδν

dπρ6κειτo γriι τi1 μητρrκf τoυ γλιilοοα'
"Hταν i1 δημoτtκi1 πoδ δμαθε &πδ τoδq

δπηρ6τεq τoδ oπιτr,oσ τoυ, αrιδ τδ δη-

μoτικδ τραγoι}δlα πoδ μeλετofr'oε φor-
τητi]c. Md αιjτδ δδν dρκεi γιδ νiι ζri-
oειg μld γλιiοοα' Toδ 3λευιε τδ αl-

αθητf,ρro τflq δημon'κflq καi θδδ xω-

\αiνει. Π6φτεr o6 λdθη, δδη'γ16ταl oδ

iπερ6oλδq. Θ6λεl νd γρ6,φει τi δημo_

τlκ| o'ιiμιρωνα μδ τoδq καν6νεg τflq

γραμματrκξq. 'Aπo'τυxαiνει καi θδδ. 'Η

γλιilο'οα δδ γεννl6ταi dπδ τi1ν γραμμα-
τικfl, μd fl γρ,αμματrκi1 dπδ τi1 γλιilooα.
"Eτor δημroυργl1Θηκαν oi γνωoτoΙ <<ψυ-

xαρrομoΙ>> τoυ, πoδ 16λαψαν τδ κiνη'μd
τoιl καi δδωoαν λα6i οτoδc γλωο'orκoδq
τoυ dνnπdλoυq νδ τδν dντιoτρατευ_
θoδν καi νiι τδν περιγελ6ooυν.

'o Ψυxdρηc θ6λεr νδ γρdφει τiq

λ6ξεrq δπωq τiq dκoιjεl. "E'τor f1 <'E_

6ριilπη> γiν,εται dγνι6ριατη καΘδc τil

6λ6.πoυμε μ6 6 καi τi1ν ψrλ{ πdνω

oτδ E.
'o Aiοx$λoc γiνεται <Αiοκriλog> καi

δταν τδν 6λ6πω μδ τi1 ν6α τoυ μo'ρφi1

μolραiα καi &ουνεiδητα 6αοανiζoμαι
νδ τδν φαvταoτd, μJ δψη oκliλου.

ΠρoοnαΘgi νδ dπλoπolfiοει τi1 γραu-
μαnκi1 μoρφfr τfrlν λ6ξεων, δ3ι' εiναι
δμωq oυνεπilζ. Συxνd dπoδe(xνεταr δρ'
κετδ ουντηρητrκδq. Δtατηρεi τi1ν δπo_

γεγραμμ6νη καi τi1 δαοεiα ο6 λδξεlg
πci dρxiζoυ'ν dπδ ρ.

Γρ6φει <(νυΧτδq>) dντi νυκτδq (καθ. )

fi νrixταg (,δημ. ) uΔια6αoτIjρr> dντi &_

ναγνωoτf ρto. <Παρθeνδq> dντΙ ΠαρΘε-

νδν, dλλδ oτi1ν αi'τιατrκi1 dπαν6ρxεταr
ατδν iιρxαio τιiπo Παρθεν6να. Γρdφεl
<γi>, dλλδ οτi1 φρ6oη: <,κατd γηq> πρo-

τικdεr τδ η. Tδ dλφα γi'νεταt <δρφαr.

oi Φαρδ dκουγxρoνiζoνται οδ <Φα-

ραιiνηδεq>.
Kατακρiνεr τoδq δαoκdλoυq πot) λ6-

νε τδ B6οπoρo Ξτoι καi δxl <E6οφoρo>

ij <Kατdoτενo> δπωq δ λαδq ii <<Mπo_

γ16ζr> δπωq οi Toδρκor. Tελrκδ προτι

μdει τi1ν τoυρκrκi1 δνoμαoiα.'Aλλoσ
ilμωq γρ6φ,εr <86oφoρog>.

\{ερrκδq φoρδq, 8πεrδi 6ρiοκεταr oδ

iδυναμiα νd θκφραoτεi δανεiζεταr τoυρ-

κlκεg λ6ξε19 ii ξθνεq λ6ξεrq π.x. μπαx-
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τζε6,dνηq, μπ6οlκog, οικλ6τr, 6εγγ6ρα.
Στi1ν εiοαγωγi1 τoυ δια6d,ζoυμε: <6-
ταν f δηrμoτικi μαq γλδooα δδν 8xει
μl& λ6ξη πoδ μαq xρεr6ζεταr, παiρνω
τfl λ6ξη αLrιδ την dρxαiα καi πρooπα_
θδ, δο'o εiναι δυνατδ, ν& τt1ν ταριd-
ζω μδ την γραμμαπκd τoδ λαoσ>. Πρ6-
κεl,'ται γrd θ6οη δxr πραrτ6τυπη, dφ,oσ
κdτr dνdλoγο πρ6τεrνε καΙ ιi Koραiq.
M6νo πoi δ Ψυx6ρηq, 6ταν γρ6φει,
φαiνε,ταr νd ξεxνdει τdν dρxι] τoυ αr]-
τη. Στδ κεφ. μδ τitλo <Xαμ6να Λ6-
γlα> γρdφεr: <'Αφ{oτε τi1ν ψεφ'τoμ6θη-οη, τi1ν ψεφτoooφiα, τoδq <oυμ616α-
αμoδq> καi τoδq δαοκdλoυq>. ,Eννoεi
πρoφανiq αυμ6l6αομoig μδ τr1ν καΘα_
ρε.ιioυοα καi κατ' θπ6κταoη μδ.ην dρ-
xαiα. Παρ&λληλα παiζεr μδ τil λ6ξη
<Φυμ6Ι6ασμoδq>, γιατi, καθδg εiναι
κλεroμ6νη oi ε'iοαγω,γrκδ καi τi1 xρηοι_
μoπorεi ο;rd θ6oη μαc τηc δημouκfrq
ποJ δδν iπdρxεr, φαiνεταl πδq τδ κd-
νε1 γtd νd εiρων,ευ,rεi την iδrα τη λ6-
ξη. Tδ iδlo oυμ6αiνεt καi μδ dλλoυq
τ6πoυq &πωq 6αΘ{μηδδν, παραxιiρηolq κ.
λ.π.

,oi πoλλοi καi iδrαiτερα oi νειilτερol
δxoυμε η οφαλερi1 6ντ$πωοη δτr δ
Ψυx6ρηq εiναr αι)τδg πoδ θφευρiακεr
τi1 δημoτrκi1. 'ΙΙ δη,μoτrκi1 πρoηγεiται
τοfl Ψυxdρη, δπωg καi τδ κiνη,μα τoδ
δημonκιαμoi. '0ν6ματα δπωg τoδ Σο-
φrανoδ, Σκo6φoυ, Mηνrdτη, Bηλαρd,
Χριστ6πoυλoυ, Σoλqμoδ καi dλλων δ-
πoο'τdρrζαν τi1ν iπ6θεoη τοδ δημoτlκι
ομoδ δεκαετiεg πρiν. 'o δημ'oτικrομδq
πρoiiπ{ρxε odν κiνημα, μd τoσ 6λεrπe
δ dρxη,γδq. "Ωoπoυ θρxεταr δ Ψυx6ρηq
νδ dναλd6εl τd {νiα, νd τεΘei &πrκεφα-
λic, νδ κdνεr αιjτδ πoδ δδν δκαναν dν-
Θρωπor dξiαq 6rrωq δ Χατζηδ6,κlq καi δ
Potδηq, πoδ δπooτr]ρr,ζαν τη δημoτlκ{,
μd κρατoσoαν παθητrκi; oτdοη.

'O Ψυxdρηq flταν δ 8νδεδεr,ψ16νοg.
Συyκ6ντρωνε lλα τd dπαραiτητα πρo_

o6ντα τoδ μαxηΦ. 'Ηταν iγωΙοτi;g,
dκαμπτoq, dπoφαοrοτικδg, ρεαλlστΙiq,
ψ6xραlμ,oq, dκαταπ6νητog.,,ιEθεoε τδ
ζ4τημα θπi τ6πητoq καi ζ{ηοε νδ λυΘεi
&,μ6oω9 xωρig xρoνoτρl6r]. Tiq oυμ6l_
6αoπκθq λ6oεrq τig dπ6ρρlψε.

Σd γλωοooλ6γog dν{κεr oη γλωo_
σoλo\ηκit θκεiνη oxoλr) ποδ ΘεωρεΙ τl)
γλωοο.rκ! 3πω,τημη δq φυοrκi1 dπο'η-
μη καi δπεραοπiζεταr μδ ο,θ6νoq ττ)

γλωoοlκi1 πραrρατικ6'τητα πoδ Φq πα-
ρoυοι6ζεται. Kαi τ6τoια γlδ τδν Ψυ-
xdρη εiναr { δη'μoτlκi1 γλιilοoα. Mδ
διαρκi1 φροvτiδα νd oυμμoρφι6νεται
αταθερd πρδg τoδg φυοlκoδg ν6μ,9γr,
πρoαπdθηoε νδ dπoμακρliνεr καθετi
πoδ oη γλιiloοα εixε παιioει νd εiναl
ζωνταvδ θφαρμ6ζoνταq τiq αrioτηρδq
γλωοooλoγrκδq τoυ dρxδq. Αιjτδ τδ
τo\μηρδ καi ω\αρo καθ{κον τδ Eφερε
εiq π6ραq καi τδ dπtτ6λεoε κατδ τδν
καλ6τερο τρ6πo.'Aναγνωρioτηκε δi-
Ιrα1α δ ηY6ηq τol γλωoorκoδ κlν{ματoq
πoδ ξεκiνηοε τδ 1888 μδ τ{ν dιsδοοη τoσ
<T'αξrδroδ>.

Παρδ την πoλεμrκ{ τδν καθαρευoυ-
otdνων oi τ6ξεlg τδν ψυxαρlκδν μεγε-
θ6νoν,ταν μδ τ{ν πρoo6λευoη ν6ων δ-
παδdiν. Ξεxιilρrζαν oi,Eφταλιιilτηg,
Bλαxoγιdννηq. Πoλλoi flταν αtiτoi πoδ
oυlμπαΘοδοαν τδν Ψυxdρη xωρig νd
τ6o'αoνται φανερd μδ τδ μ6ρo9 τoυ,
6πωg δ Παλαμdq. Παρdλληλα f γλιilo-
oα γiνoν,ταν dντrκεiμενo dρευναq καi
δδν dργηοαν νδ θμφανroτoδν σrτoυ-
δαiol μελε,τητδq πot oυν6'6αλαν τd μ6-
μoτα oτi1ν τυπoπoiηor] τηq καi σΦν
θπloτη,μo,νrκd τηg θδραiωoη δπωq oi
Tρrαν,ταφuλλiδηq, Tζdρτζανoq,,Ανδρl-
ιilτηq.

Eiναr τδ 1915 πoi δ Ψυxdρηq θπι
oκ6φτεταr γrd τoλευταiα φο.ρd ην .Eλ-
λdδα καi δiνει oεrβ δlαλ€ξεων ατδ
θ6ατρο <'Απ6λλων>. Tδ dκροατliρlo εl-
ναι πολυπληθθg καi πo'rκiλo. .O Ψυ-

'Aφ16ρωμα στδv Ψυx6ρn
xdρηg 6γαiνεl oτη ακηνi1 μδ φρdκo καi
παρ.6οημα γεμ6τo9. Pixνεr μrd ματld
o'τfiν πλατεiα καi dρxiζεl 6τol: <Bλ€-
πω κυ,ρiεq, 6λ6πω dξlωμαπκoδq, 6λ6-
πω δα;ακdλoυq, 6λ6πω φoιτητδq, μd δδ
6λ6πω καν6να παπd. Δεixτε μoυ δνα
παπd vδ κατ66ω νd τoσ φlξοω τδ
x6ρr>. Tδ λ6,γr,α τoυ αiτd θκφρ6ζουν
τδ παρdπoν6 του, θπεtδi1 r] 6κκληοiα
κρ6τηoε θρμηlτrκδ κλεroτδg τiq π6λεq
τηq oτδ γλωooκd του καλ6οματα.'o xρ6νoq 8δεrξε δτr δ Ψυxdρηq
δδν fiταν δναq φαvατικδq, dλλd &νθρω-
πog μδ oωoτfl καi δtoρατr'κi1 ματrd. .O
&γιilναq τoυ καρπoφ6ρηοε. Tδ κρdτog
d'ναγνιilρtoε oτiq μ6ρεq μαg θπioημα τi
γιλιilο'οα τoδ λαoδ τoυ καi δlκιd του
γλιilo'οα 'H δlκαiωοη frρΘε od φυor-
κδ γεγoνδq'δδν μπoρoδoε νd γiνεr dλ-
λlδq. M6νo dc μ)ν περroρroτoδμε οδ
πανηrγ-υρω]μoδq, γrατi _ dλi,μoνo _
τ| δηrμoτrκd μαq γλιiαoα τi1 oτr]oαμε oτδ
θρ6νo τηq πληγωμ6νη d:πδ τiq περ1Γ16_
τεrεg, ι1οτε dναγκαoττjκαμε νd τfrg dλ-
λ6ξoυμε καi τδ 6νorμα: την dπoκαλoσ-
με πriι νεoeλληνικi1. ,,Aq τdν φυ,λdξoυ-
με dπδ τig dκρ6τητεg καi τδν κατακλυ-
oμ6 τdlν ξενrκdlv δρων πoδ καθημερrνd
τfl δrα6ριilνoυν μδ τig δrαφημioεtg.
Σ'τη γλιircoα μαq φ,αiνεταr 6λη f δραμα-
τικ{ πoρεiα τoδ γ6νoυq μαq xlλrdδεq
xρ6νια τιilρα' Eiναι ξ πoλυτl,μ6τερη κλη-
ρoγαμd μαq. Td λ6για αιiτd τoσ Ψυ-
xdρη νd dντηrxoδν π6ντα στ, αιiτr6 μαq:
<Γλιiοοα καi πατρiδα εiναr τδ iδro. Nd
πoλεμQ κανεiq YΙd τ{'ν πατρiδα τoυ i|
τ{ν θθνlκi1 τi1 γλflooα, tναg εiναr δ
dγfrναq>.

Σημ. Xρηiαr,μοπoiηoα τfiν dκδooη τoδ
<Tαiξlδιoδ> τfrq οεrρdg τfrq <'N6αq .Eλ_
ληνlκfrq Br6λιoθτiκηq> τoο θι(δ. oiκ.
<EPMtrΙΣ),'Aθrjνα 1971.

Γld τd €ργo καi τ6v &νΘρωπo...
Πroτειiω 

- καi νoμi,ζω δπ δδν εiμαr
o' αljτδ μ6ν,o'q _ δa, dν δ Ψυx6ρηg
δδν dκoλoυθoσoε τi1ν dδιαλλαξiα πor)
αυxνδ dκoλoιiθηοε, τδ κακδ πoδ δq
τιilρα Eκαμε { καsαρεlioυoα oτflν πνευ-
ματrκt] ζωr] τoσ δΘνoυq καΙ oτi1ν iδrα
τfi γλιilooα τoυ Θd flταν πoλδ μεγαλ6-
ματrκδq τηc καβωμ1λημ6νηq
γρdφαμε δxr τfi γλιiοoα πoδ γρdφo_
με, δλλδ 8να iδiωμα ποδ λiγo θi ξε-
xιilριζε dπδ τi;ν καθαρe6oυoα. ,,Eτol

δiκαrα, νομiζω, δ rδrοq δ Tρrανταφυλλi-
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δηg δrακηρriooει κρiνoνταg τδν Ψυxdρη
δ'τr <<6σo πλατιd κl' dν dνlωoε τδ κr]ρυγ_
μd τoυ δ Ψυxdρηg, i θ6οη πoι) π{ρε
oτr1ν πνeυματlκli μαc io,τoρiα 1oωg νd
εiναl μεγαλ6τερη dπδ τ{ν πρoοιυπlκ6-
τη1τd τoυ καi dπ' δτr δ 1δlog μπoρoδoε
νδ φαν'ταο.τεi>. Δεx6,μα.dτε dκ6μα μαζi
μ6 τδ Δ. Γληνδ 6τι δ Ψυxdρηq μπ6ρεoε
νd κρατr]οεr oυ,ν6πεrα dν6μεοα o6 Θεω-
ρiα καi πρ6ξη καi τolτo τδν dνε66ζεl
o6 dληθrνδ πνευματrκδν riγ6τη.

E. KPΙAPΑΣ

',dδιdφορo dν { πρdξη τ6oων xρ6νων
πoJ π6ραoαν dπδ τ6τε dν6γκαoε η
γραφoμ6νη (δημoτικil ) γλιilοοα νδ κ6-
νεΙ δρrαμ6νoυg α,rιδ τoδq <<ουμ616α-
oμoδg> πoδ dπ6ρριπτε δ Ψυx6ρηg, πρ6_
πει, πρδq τιμi|lν του, νd τoσ iναγνωρι
olτεi πδq μδ ην τoλμηρ{ καi dδl6λ-
λακτη o-τdοη τoυ πρoxιilρηoε &πoφαrrr-
oπκd τδ γλωοοrκδ ζriτημα, Θ6μα 6ααr-
κδ καΙ καiρro oτη διαμ6ρφωoη τ{q νεo-
ελληνικξq πνευματrκfr q ζω'fr q γενrκ6.

ΔΙNοΣ ΠoΔΙTΙ{Σ



'ΙΙ oυμ6o;λfi τoυ εiναr iδiωq πρoοω-
πικi1 : d'rιδ τfl μιδ μερld προ6oλil τic
δη,μoτικflq o6 πε,ζδ κεiμενo, καi μdλro,τα
δxr καΘαρd λoγoτεxνrκ6' dπδ την dλλη
δ τ6νoq, δ παλμδq πoδ μπαiνεr oτi1ν

δπερdoπωη τfrg Yλιiloοαq. <Θ6λω δ6ξα
καi γρoΘιδq>, γρΦει oτδ Tαξiδl. Mδ
αriτoδq τoδq τiτλουq παiρνεr τiν Θ6-

ση τoυ μ6οα ατδν δγιilνα, oi ν6or δ6-

xoνταr τδ oηρurη'd τoυ μ' θνθoυorαoμδ:
πρδτoq δ Παλαμdq. "O,τr εiταν δr6xυ-
τo, θoλ6, δ,τι εiταν παραριγμ6νo, 6,τι
e'iταν εiδrκ6, τιirρα παiρνεr μoρφ{, oυγ-
κρ6τηoη, γiνεταr κοlνfrq 6πrδiωξηc αi-
τημα. oi 6παδoi τfrg ζωντανfrq γλιilo-
ο,αq dxoυν τιilρα Eνα oliμOoλo, γιiρω
oτδ δπρio ου,γκεντριirνoντ.αr, ixoυν τi1ν

oυν'εiδηοη τ{g νiκηq τoυq. "Yο,τερα εi-
ναι κl δ θ-πιoτημoνκδq δπλroμ6q, πoδ
παρoυoldζεταr συσηματoστolημ6νoq μ6-
oα οτi1ν oκ6ψη τoδ Ψυxdρη: fl δημoτlκit

γλιiloοα πρ6πει νδ θ,πrκρατfοεr o6μφω-
να μδ dναπdτρεπτoυq φυrnκoδq ν6μoυq'
Eναg Θετiκlαμδq καμωμ6νο9 γrδ νd Θδλ-

ξεr τi1ν ν6α δλληνrκil γε'ν16, πoυ ζη-
τoδoε μδ κ6Θε τρ6πo νd oτηρrxθεi o'τi1ν

πρα1ματrκ6τητα, πoδ πitlτευε oτflν δi-
ναμη τfrg θπrοτ{μηq. "Eτoι dκ6μη καi
f γλωοοικi1 Θεωρiα τoi Ψυxdρη παρoυ-
οιαζ6ταν oδν dντiδoτo oτdν ρωμαντrκi1
dνεδαφικ6τητα.

K. Θ. ΔΗMΑ.PΑΣ

'o d,γιilναq τoi Ψυxdρη &π66λεπε
κυρiωg oτδν πεζ6 λ6γo, δργανo ζωτlκδ
oδ δλα τd κolνω,νικi καi Θεoμlκδ θrriπε-
δα' f1 πoiηοη δτοr κt dτοr δδν δημroυρ-

γoσoε πρo6λI]ματα. Στδ κdρυγμd τoυ,
δμωq, &,νταπoκρiθηκαν μ6νo o'i συγγρα-

φεig καi 6xι καi i1 f1γετlκi1 τdξη τfrc

xιilραq. 'Αλfθ'εrα, d'κoμη, εiναι πδq
καi &πδ τoJq δlηlγηματoγρdφoυg μερι
κoi δδν oτρ6φηκαν μδ πρoθυμiα πρδq
τi1 δημoτlκi1. "Oμωq τδ θ6μα τiq γλd,o-
οαq τfrg λoγoτεxνiαq ε-ixε olioιαoτrκδ
κριθεi καi δ,τr dπ6μενε fiταν dπλδq ζli-
τημα xβνoυ.

MARΙ,o vΙTTΙ

"Oπorα κι &ν εiναr οr]μερα i 'ιηλωoοι
Κil μαc 8ξ6lλrξη _ fi καλιiτερα f1 γλωο-
orκfi μαq ((,κατdσταση)) _ gi-γq1 dδiνατο
νδ μi1ν δναγνωρiοoυμε πδg δ Ψυxdρηq
μδ τδ <T,αξiδr> τoυ πρδ παντδq, μdg
lδωoε Eνα 6αοrκδ <μ6τρo>, 8να (πρ6-

τυπo)) - τδ πρ6τo πρ6τυπo τfrq νεoελ-
ληνlκfrq, τfrq oirοlαοτlκd λoγoτεxνrκflq
δημoτrκfrg.

ANTP. KAPΑlNTΩNΙΙΣ

dπδ τδ κdρυγμα τoδ Ψυ'xdρη, μδ την

πεiρα πoδ dπoxτr]oαμε καΙ dπδ ττlν πρ6-

ξη, dπδ τδ μεταxεiρrαμα δηλαδi τfrc

δημoτlκξq oτδ γραφτδ λ6γo κdΘε εi-
δoυq, καΙ dπδ τd Θεωρη'τ16i1 oυζdπηoη

πoδ dμνε γiρω dπδ τδ πoλυΘρiλητo

ζτiτημα, τi μ6νεr dπδ τic iδ6εq τoi Δα-

oκdλoυ; Ποiδq dπ' αιiτδg iπoδ,εixτη-

καν o'τερεδq καi πoιδq κλoνioτηκαν;
'Απδ τδ γλωοοικ6 τoυ oriοτημα πorδ

οημεIαxτυπIjθηκαν καiρtα; "Aν δδν κ6_

νω λ6θοq Eνα καi μ6νo οημεio τoυ μJΙo-

ρεi ν' dμφιο6ητr1Θεi οo6αρd: f1 &ξiωοη

τoδ dνεξαiρετoυ. Eiναr or]μερα γενrκδ
παραδεxτδ πδg δ oε6αoμδq πρδq τotq

φωνη,τικoδg κυρiωq ν6μoυq πoδ δια-

μ6ρφωοαν τi λαlκil νεoελληνrκi1 δδν

μπoρεi καi oijτε εiναr ιiλλωοτε dπ'αραi-

τητo νδ εiναr dπ6λυ'τoq καi &π6λυτα

δεο,μeυτrκδq, δoo κr dν η dνoμoιoμoρφiα

εiναr πdντα δυodρεοτη, γιατi φ6ρνεr
δυο'κoλiεq. Eiναr 666αια πoλλδq, πdρα

πoλλδc oi λ6ξειq πoi μπαiνoνταq &πδ

τi1 λ6,γrα παρdδoaη oτi1ν κolνi1 δημoτrκd

πfrραν ii μπoρoσνε νd πdρoυν η λoi'-

'Aφιθρωμαστδv Ψυx6ρn
κit φωνηlτικil μoρφli, εiναι 6μωq καi dλ-

λεq πoδ dντrοτ6κοvται, πol) τδ γλωo-
oικδ αiοθημα δδ δ6xεταr την πρoοαρμo-

ψ] τoυq, τflν δπoταγl1 τoυq oτδ νεoελ'
ληνικδ φωνηrτικδ ν6μο, στδν Kαν6να.
Αιiτδ γiνεταr iδiωg οτΙg λ6ξειc μδ λ6-

γrα oυμφωνικd ουμπλ6γματα. "Eπεrτα
οτδ τυπlκ6, κρiνεται γενlκδ οr]μερα πδq

μερrκoi λ6μol τ$πor, δρrομ6νεq κατα-
λiξεrq δνoμdτων iδiωq τfrq dρxαiαg,
δδν μπoρoiν πlδ νδ παραμερroτoσν καi
δλεq πoδ μπfrxαν ij μπαiνoυν oτfi δη_

μoτrκi1 dπδ τi1 λ6γlα παρdδoοη νd oυμ-

μoρφωθοδν μoρφαλομκδ μδ τoδq oxη-

ματrqμoδq τfrq λαΙκfrc νεοελληνrκfrg.
Αl]τd δμωq φυorκd δδ oημαiνoυν πδq

i δημoτrκi μπoρεi νd μιλ16ταr καΙ νd

Yρdφ,ε'ται dοrj,δoτα, πδq μπoρε! νδ εi-

ναι - μ6νη αriτi1 ατδν κ6oμο _ γλιilο-
oα xωρΙq ν6μo καi καν6να, xιυρiq γραμ_

ματικf. Σημαiνoυνε μ6νo πδq ,i γραμ-

ματικr] τηq δδxεταr - oυxν6τερα oτd

φωνητlκi1, oπαν16τερα στδ τυΠ1κ6 _
μερrκδ λ6γrα σlτοlxεiα, κ α θ o ρ rο μ 6 -

να. ΘP. ΣTAYPoY

'AλIitεια, 'Ι,δ6α καi Ψυxdρηq, ζλε-

γα εiναr δso πρdματα ξεxιυρrοτd καi

&μωq 6ταν λiγo μiληοα μαζi τoυ δμoλο-

γdl πδq δ dνΘρωπoq μoi iπθ6αλε, καi
δ oε6ααμδq πoδ αiοθ6νθηκα δδν μδ dφι
σε νδ κραπ]οω τ6oo μακρlδ dνθρωπo

καi 'Ιδδα. Ψυxαριoμδ καΙ Mεταρριiθ-

μιοη. Eiι,αl dραγε oωο'τ6, εiναr dλfθ'εια,

ii θνθoυοrαομδg τiq oτlπriq καi περα-

ατι'κδq;
_ 'H δμr,λiα γΜγoρα πξρε δρ6μo'

<Nδ μoσ τδ ξηγfοnc, αι)τδ πoi νoμi-

ζεrq>, μoi ε-lrιε._ 7'fiτe, κ. Ψ., μακρld
dπδ τitν κoινωνiα μαq καi αιiτδ νομi-

ζω πδc εiναr f διiναμ{ oαg καΙ f iδυ-
ναμiα oαq. - 

'o Ψ. 06ληoε τ6τε νd

πfr, lτr δδν ζfr τ6oo μακρrd, κr €πεrτα

δτr αι]τδ δδν εiναι καi d'δυναμiα. '[Ι d_

νιilτερη κoινωνiα εiναt πdvτα τδ αυν_

τηρη'τικδ ατorxεio, δδν ξ6ρεr τδ αυμφ6'

ρoν τoδ θθνoυq, καi oi μεταρρυθμrοτ6q
πατ6 δδν iζηoαν μ6οα τηq.

'H δμlλiα θξακoλor1θηοε δρεq καi
τελεrωμδ δδν εixε' παρr],λαoαν δλor,

K6,ντoq, Mroτρrιiτηq, Xατζrδdκrq, Πo-
λiτηq, Kρoιilμπαxερ, δρθoγραφικd καi

γλωoorκδ ζη'τIj,ματα, B'λαoτδg, Παλα-
μdq, Noυμdq, καi, καΙ. <'Aπδ αι}τd μαq
τi1,ν κoυ66ντα iiθε'λα αιjτδ νδ ooσ μεi-
νη, τδ ζ{τημα δδν eiναι γλωioοlκ6, εl-
ναι θΘνlκ6. Θθλoμε γραμματlκi1 μ& τ&

παιδιd. Θ6λομε γλδοoα πoi ν6 μαΘαi_

νετα1)). "Aκoυoα δηλαδ'i1 τδ iδια πoi
δ166αoα καi στiν dπoλoγiα, αi]τi την

φoρd 6μωg μoi i9καναν περ1σσ6τερη θν_

τ6πωlη...

M.\NΩΛΗΣ TP Ι A1NξΓAΦYΛΔ ΙΔΙΙΣ

"!γ,αq ψηλδq λε6εντ6γερoq, Eναq κα-

λοουνdτoq γερolπoλεμrοτl1g. Tδ μ6τι
τoυ λiγo μπερμπ6ντικo κr f1 μliτη τoυ

iτorμη νδ xωθεi μ6oα οδ δλα. Nτυμ6-

νoq ο'τi1ν τρixα - πoυκaμισo καi γρα-
6dτα dπδ τδ 'iδro πανi καi τδ νlixrα
λoυ,oτραρrομ6να, δ γερο - μoυρν,τdρηq.
'H φωνi1 τoυ 6γαiνει dπδ τδ λαlμδ xoν-

τρfi καi μακρ6aυρτη, o'd μπαμπoliλαq,
μδ oi κoυ66ντεq τoυ εiναr 8,'γxdρδrεq.

"Eναq ,δγαθδg νερoγiγανταg, €ναg οα-

λrdρηq Παριζrdνoq, 8ναq oωοτδq γερo-

πλ6τανoq. Σδν lκoυoε τδ 6ναμd μoυ
&γρΙεψε.

- Πανo6ληνoq, λ6εr.'. κdπoro δd-

ακαλo Θi εixατε μδq oτδ ο6r oαq!

Tδν 6ε,6αiuj]αα πδq καν6να δ6lοκα-

λo δδν ε'ixαμε μδq oτδ o6ι μαq, πδq
oi δdoκαλor dπεναντiαq μoσ φαρμ6-
κωοαν τi1 ζωδ κα) πιilg, iοα 1oα, θκεi_

νoν τδν d'γαπo6οαμε γrατi oυxνd τoδq

τiq 66ρεxε oτδ πκηνδ τoδq δαjσκ6λoυq

μαq.

- Mδ tκεiνο τδ νi oτδ Πανo6ληνoq,Σliμερα, δ6δoμ{ντα xβνrα 6πειτ'
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επru6ι'εr. δiι. g|,,.or ρωμαiΙκo. δaσκα-
\oq τδ \oιπδr. i'πdρxεr oτη μεοη!

Παcαδfττηκα πδg dr.6μεoo oτoδg τα-
πεlι,:i.q πβ1-ol.oυq μoυ, μπoρεi νd δ-
;:f :ξε καi και.6ι,αq δ6oκαλoq, Χω,ρiq νd
:δ'' ξ6:.ιυ. καi γει.fκoμε φiλor' ,,Eτυ-

xε dργ6τερα οδ oυ,ζητι]αεlq ν& dκofoεl
},νllμεq μoυ καi νd τiq δεxτεi, Bμωq θ-
κεiνo τδ νi dπδ τδ δνoμd μoυ τδ ξ6-
γραψε μrd μd π6ντα. M6 φ16ναζε 

,Α-
o{μη. Κr Eταν μol xdριοε 8να &ντi-
τυπο τoσ 6ι6λioυ τoυ τd <Δυδ ,Αδ6λ_

'Aφrθρωμαστδv Ψυxdρn
φtω, πd,λε θκεiνo τδ νi τfrg πρι6τηq
oυλλα6frq τδ παραμ6ρlοε oτilν dφl6-
ρωση τoυ. <iΓo$ αγαπητoιi μoυ φiλoυ
'Αodμη ,Πα.,..o6ληνoυ oλ6καρδα καi o_
λ6γλωooα Ψυxdρηg>.

Α. Π,\NΣEΔΙ{\οΣ

'Απ6 τιi αTαξfδr μoU) τoσ Γr6ννn Ψυxdρn
."r.]ii":i""',;Ιiffi"λJ:o',ξff ;λ: 

uu φανff dν εioτε ij dντρεq ij παr- 
11 

,u: -"Ψiraση 
1 θπroτ{μη κ, τ] δρ_

κai τδν τρ6πoΙ Θ&τρεxα παντoδ oτ{ν θi κρiοη' Πdντα κdπoυ θδ 6ρεθfr θl,αq
'E'\\dδα θd πriγαrνα'o' 6λα, ο' 6λα τδ 'Αφ{o'τε τi1ν ψεφ'τoμdΘηοη, την ψε- νd odq τδ, πfr - κr dν π6λε δδ 6ρεθn
_τωρrd 8να iνα' M6 τδ o,6κκo οτδν δuo. φτoοoφiα, τoδq ουμ6fαoμoυq *oi .oυq |il^"ε'οξ5_ε'! 

'H dλr]Θεrα θδ μεiνn
μδ τδ xdρτr ο'τδ x6ρl, θd μ(rr;"Θd δαοκ6λoυq. Mflν πroτ66ε]τε δοα '\6νε, χ}]i"jl' ,'H &λr]θεlα μd νδ δπ6ρxη,

μdζωνα'θdρρlxνα μ6οα οτδ'odκ*o noι- πδq 6 αθμηδ δ f; γλι6οοα θδ κα- 0εν δxεr-dνdγ'κη μfτε νd τi1 6λ6πoυμε,
\εq xαρτi' θd6αζα μ€αα o'δ *ω" rJiη, λητερ6ψη καi πδq Θd γρdψoυμε μrδ μ6- ::^" .|:1γ* νd ξ6ρoυlμε την δπαρξil
κdθε τ6πo, κdΘε πρoοφορd. Nd εixα δ6- ρα odν τδν Ξενoφι6ν,τα. M6νo ,,oυ oaq 'η:' δλι]Θεrα κdπoτε μoιdζεr μδ τ&-
κα πo.δ6ρlα νd περπατδ, δ6κα d<oτια λ6εr κανεiq τ6τoro λ6γο, odq δεixνεr στερ1α τα μακρrνd πoJ δδν φ'αiνoνταr
ι'dκo6ω! Σdν κραodκι ua ,,lr, .a-rJ- πδg δδν κατ6λα6ε dκ6μη μ{τε τi εi_ μεοα.oτδ.ν oιiραν6, κι δg τ6o'o λdμπoυ-

1ια τol xωρικoσ.ν& δι6 ππq μlλoiνε ναt Ξενoφιilνταg μl]τε τi Θd πfr γλιiο- νε^o'\oμoναxα, xr dq μilν 6λ6πη κα,ν6-
oi κdΘε τ6,πo, πold γλιilοοα μo16ζεl uδ σα. B α θ μ δ δ ξ(ρετε τi Θd γiνn: ,o:,,

ην dλλη, τi ξεxωρi,ζεl 'δ 6;; tδl;; Ψ xαθfr { θΘνlκ| oαg γλι6οoα.αi Θaφo- .^l]^::Ψu μoυ πoνεi νδ odq &κoiω!
δπδ τdλλο, π6oα γλωoorκa "εr"ρ" οJi- νiο'ετε τilν dρxαiα. Ti 'μ6 μ6λεr ,,oυ δu- ;"'.::'1:^"':.θ6\ε!ε' 

τδ κακδ oαq γυρδ-
σκoυντα]. ατ{ν 'Eλλ6δα, ,πc λiγo iι μιitνετε τιilρα μ' δooυq οdq μιλoiν i- :::"^Ιu": 

"Αν ξ6ρανε oi δαoκiιλor τ|ν
γ-o μoρφι6νε'ταr μd γλιilοοα, "πc;"'";- 

τoι; Mrd μ6ρα Θd καταλd6ετε oi Ιδlor ::Ι:1:^r_:,"' 
oωoτδ τoυq, δδ θd πoλε-

τQ μrδ γλιilooo *rρiαri1 νd γiνn κorνfi τδ κακδ πoδ μdq κ6ματε δλoυq. Θd κλαi 1".'"::: 
*uθ" ιi3ρα νδ μdq δεiξουνε πδq

ο' δλoυq, πiq ξαπλιilνε"o, *oi δ'oδi- τε καi θd λυπδoτε καi δδ θd μπoρfrτε ην ξερoυνε καi θd γρ6φανε τil δη-
ι,εταr, πδg &.λλ.dζει λiγo λiγo ortl, ψι- πιd νδδroρΘιilοετε τδ κακ6. 'Αx! τi 6d- ΙlliΙ]., dφol κ' oi dρxαiοr oi iδιor
xη μ6οα καi o"δ οτ6,μα i1 dνΘρ,i,r,'rη λα- οανo πoδ εiναι νd 6λ6πη κανεic την Ι::φ:"' τη δη'μoτrκf τoυg γλι6oοα.
\lδ. X6νoυνταr τd xωρrdτlκα, πρiv κα_ dλr]θεlα καi νd μi1ν μπoρfr νδ τi1 δei- n"' ':: Ψεφτo'γραμματtκfi δδ φτεrdνε-
τα\d6n δ κ6oμo9 τi dξiζoυvε ";i,.;;" 

ξη oτoδq dλλουq! ταI γλιfuoυα, 
_δδ φτεrdνεται φlλoλo'γiα.

,Αμdθεrα ;;λχ: l,1r'i;i#"':"t' ;l'#ffi::'Ax! καi νd μπoρoσοα! T6οα ζητημ6- *oi'?"ρηφar.rα odg φβραγε τ6τo,ro κα- 6ρδqμaι τi1ν 6πlοπ!μη, πoδ Θd odq δο_τα πol) ο{'μερα Bαoανiζoυνε τoδq oo- *_J] ,..ρηφar"rα γrατi θ6λεt δ καΘ6ναq ξdοη oτδν κ6olμo. Xαλνdτε μrδ γλιilο.φoυq' 3θνoλoγικd' i'oτoρlκ6] *']o":*'1" 
"l *o'raηn xαi νδ μfiν εiναι οδν τδ oα πoδ μ6νη τηq ,μtd μ6ρα μπoρεi ν&

5;Ι:;":;κ:";,J'":T*i:;o:.]Ti:: iiu] uruu.,o, γlατi καταντriο'αμε νd oiq διilοn μrd μ6ρα δθνlκfi φιλoλoγiα,
lτεrg τ.ν dλfθεlα, -.t,"r?*;;.;;; ::i"i'J."#:Jιr*κ:: i".';}]::;Jj';] }ii?#''u-'fi'rt*"'*ff'-}"ι"1:

λo τδ θθνog καi νδ πoδνε 6dρ6αρη μrd μδ τoiq dρxαioυq. Mi|l MilΙ Mη!Σ' Yλιilooα, πoδ δδν τi1 οπoυδdoανε dκ6-
μη' 'Αφτi i] γ\ιilοοα ιr,aρ".r' ,,-,oo"l '\xl]\Jd εiμoυνε κdτr καi γιill Nd

K6πoτεq μoδ dρxεται νd φωνdζω δυ- τε νd την κdμετε κομμ6τtα. *ouεic'δΙ μrιoρoδοε κανεiq νd μ' dκoιiοη! 'Αφτδ
νατd, πoδ δλo,q δ κ6ομoq νd μ' dκori- θi μdq τi1 αηκιilon. Mδ *or6uo .nir,n τo κεφαλαro νd μπoρolioανε δλol νd τδ
ση' δδ θδ γυρiοn πioω ri dρxαiα' oi ioτoοι :looj*Υu" 

_ καi νδ μδ πrατ6ψoυνeΙ
_ uMil Mill Mi|! Mi xαλνdτε τi κoi ν6μoι γιd odg δδ Θdλλ6ξoυν". τoι *l,t 

(r]τoδuε: Tδ καλδ. Ti πo'λεμoδμε;

γλιiο'οα! Kαταοτρdφετε .t," ar-"i' ""i 
κdκoυ 6ρiζετε τ|ν θθνlκi1 μαg γλιiloοα jχ*|lj"uYn, νd μεγαλι6oη τδ i.θνοq.

τi1 ν6α μαζi. Θ€λετε γλ,lr; ;;; ; καi τη λ6τε πρ6oτυxη, *oi' καμ,i,ν.or. ,:'!'"", x' oi δαακdλol νd εiναι μα-
μordζη τ6ντlq μδ τi1ν λr;;, ; ;; πδg μdτε ξθρε,τε τi εiναt, καi ,.oι.μα." :: |"' 

'Αφτδ θ6λoυνε καi κεiνoι' ffg

εiναr f1 iδrα γλιioοα; παρ"" 
"i,, 

uιωo- νd μdg δεiξετε πδq μrλεiτε τflν dρxαiα. 0Ιoυνε τd λolπδ μδ τi τβπo Θd τδ κα-
oα τoδ λα,oσ. Θθλετ" ξεrη γi6,**, πδq f dιρxαiα dκ6μη ζi1. τoρθdΙσouνε' "Αq πdρoυνε καλ{'τερo
Πdρτe τfrν καθαρ66oυoα. Θd δεiξη ο. Πoτδq, δxι! πoτδq δδ Θd κ6μετε τδν iff'r";;i"j }.r,H ;?:,"';"i}ξ;J:δλo τδν κ6ομo' πδq τ6ν'τrg xdΘηκε r] κ6ομo νδ οdq πιoτ6ψη. Toδ κ6κoυ γραμ- πρ6στυxη τi1 γλιilοαα τοσ λαoσ, νd μd-δρxαiα' Θ6λετε νδ παiξε'τε; Θ6λετε ματiκδq τηq καθωlμrλr]μενηq Θoυνετ6λoqπdνταπδgδλαδqκαiμ6-xωρατdδεg καi κημψδiεq; T6τε9 νd καi 6dζετε μθοα δλη "η, aρ*oio γρoμ_ νoq δ λαδ; dι<αμε καi κdνεl δλεq τiqγρdφeτε καθαρ66oυοα! Θ6λετε θrnοη- ματlκi1, περrτooriλλα6α], δπερoεντελr- γλδο.οεq τoσ κ6ομoυ. T6οo μol 3φτανεμη' κ6πo καiμdθηοη; Θ6λετe νi πld- κοiqκαiμετoxδqδo""ρoμdλrδταxαρi_ κrdλλoδδθδζητoδοα.T6τεqδδθdμoroετε oo8αρ| δoυλε16; Nd γρdφετε τηv ζετε τd 6r6λiα oαq o-υq iε*rζ "a- iμελε πlδ γιd τiπoτα καi θd πρ6ομεναθθι'rκ{ oαq γλιfooα. 'Aπδ τi1ν dπ6φαorj xα,τrq γld νd bdq καμαρι6οoυνε. Π.6ντα τδ Θdνατo μθ xαρd.
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I

Θ0μnσεξ

l ' Λi6αc ξερoc, φρυγαvloμ6vη oτlαρoκαλα-
μtα κl δ riλroc δυo oργlδc ψηλd' κl o0τo _ μlκρδ
παlδi_ κατακαμnηc μδ τδ xερo6oλo οτδ x6ρl
μoλlc nρoλα6o1vεl τotc θερIoταδεc. Tδ xερo6o-
λo oτδ x6ρl, τ' αφτi oτηc μαvαc τoυ τδ oτ6uο
no0 τρογo0δl o6ρvεr τoU κoμοτoυ κοi τoυ iδριb-
τα'

...vδ 'xα κr δvα ο,μnελoκl μθc oτη Νιdoυoτα
_Bαγγελiτoo- μδc oτη Νlοoυoτo...

Kl δλo μπρδc oi θερroτdδεc_ Kl η μdvο τoυ
μαΖi_ κl o0τδ dκλoυθιbvτoc μδ noδI καi μ' οφτi'

''.νδ κdμεr δonρo oτoφ0λlο κl γλυκδ κρooi
_Boγγελiτoα- κι γλυκδ κραoi...

ΔεΕrδ μερlα δ "Eλυμnoc' Zερ6d τd Χoolα. Kl
η Νldoυoτo μδ τ'αμπ6λΙα Tηc κoi τd κρoo16 τηc;
"Av xομηλιi-lvαv τα 6oυvα, on' τδ δερ66vl τ' 'Al_
Δημητρη θα πρ66αλλε μακρlα... "Av ψηλωvov oi
καμπol, κορoi oτo0 l(oκκlvonλoυ τη Pοxη.

2. Tρaφoταv τδ nαιδi μδ τδ τρογo0δl. Xoρα-
ζε 6αΘlα oτη μvημη τou iμπεlρΙεc τρογoυδlo0, d_

γωviεc τρoγoυδιoτδv, oυγκlvη]σεlq d,KoUσματωv.
Kριματloμθvo α,n' τηv τooη τou nρooηλωoη: φoρ_
τio 6αρι) κl ooηκωτo.

Πηγε κατα πoυ ηθελε, δvακατιbΘηκε μd τα
xαρτld. ΠερvΦvταc Λιτoxωρo μερlδ οκouοε τδ
θρQvo'

...πoυ x6λοoοv _γ16 μoυ_ τd Boδεvα τι'1 Nldoυoτα
'γ κοημ6vη

πηρov μ.ονd- d; μαvdδrc μi nlδrα...

3. Σεργldvloε nαlδi... Kovεψε ivτραc oτoδ
B6ρμloυ τηv nλογld. ΠoΟ τ' dμn6λlα τd noλ8καρ-
nα κoi τα κρoοlα; T' ομnελoxΦραφα δλλoυ δ6v_
τρou καρnδ οφ(voυv. Kαi τ'δκoυoμα; Θρηvoq κl
6γκoτdλεlψη ! !

.-'tμδc πdτηoαv _,κl αμοv diμαv

...μδ Kρlviτoα μoυ
καημδ no1εt η κoρδiτoo μoυ...

μεivω;

_ τη Ν16ουoτα.. 
'

Bροδlοoε καi noi Θo

Πoλεμoxoρη λυnητερη κραυγη Εε10vεl κl δ
Ζoυρvδc: τδ Θo0ρlo'

'Ωc n6τr nολληκdρlο δδ Zoυμι oτδ oτlvo...;

Ι\ Ι AoYΣTΑ

Toσ Κ. ΠIΠΙΛΑ

4. Kovτd vo 6αolλθψεl' ,Πoεl vδ κoυρvldoεl
oτδ τolμεvτ6vlo τδ κλoυ6i.

_ΠoU πdc κρlματlσμ6vε voσΤολY6; Ξoμoλ6-
γηoη Θ6λεlc. Τo0 voU σoU η οvτdρα Θo oηκωθεi,
τΠc ψυXΠc ooυ η ταραxη θd γldvεl μ6vo μδ κρooi
κοi μd φωvη μovτρωμ6vη oδ κoυτi. Tξc μαvαc τη
φωvη. Πoo,o μακρld η Zωvταvη, Zεoτη φωvη !

"Al ivο noλλη,κoρdκl ρ,oU'ooυ κr iμoυρφoυ
_Bεγγελiτoα- ρoUoou κι 6μουρφoυ
κο6dλα γκrZιρ.oΟoι Kl μoUlv' τραγoυδεi
κl μi τo0 voδ τoυ 6α,ζεl' .vδ 'x,ο πρo6ατo,
vd '1α κl 1i.λlο γiδια, vd 'μαιr τo,6λlγκαc,
vi φκIdooυ κl τi1 oτρoΟγκo oi ψηλδ 6ow6.
Nd '1α κr δvα dμnελdκι μθc oτι'1 Νlooυoτα
νo κdμει ooπρα oταφιjλlο κr γλυκδ κραoi

_ Bαγγελiτoo- κl γλυκδ κραoi".

Τo0 δvεlρonαρμ6voυ μoρφovΙoΟ τδ τραγo0δl
φωvη! Πooo μακρId η Zωvτovη, Zεαrη φtυvη!!
ΘOμηoεc nαλtδq τoU φ6ρvεl. Koi orγoτραYouδιbv-
Ταq To ηρεμεT.



Γ" Ι[EPoΣ
lΣ'l',Ξ1ε:z i;L τδ προηιγ'o6ψeν,o Γlα Tn σωσTn αvdγvωσnι.z: τ!ι'.'3|

" 
o;Ι :iλ' :,i1.,;jJ :::' χ:,o, :{, ":- 

To U λ oγ o T ε X v l !( o U l( ε | μ ε v o U
μa παi Ξχoy.o,: δπdQη μα; τιj Ξvδει- δλo6να πdεl καΙ λιγoοτειiε
xτιxδ6 J;.;;;';;;J ποδ xανιμε π&- λδq καi 6υΘiζεοαl o.ο *a|o. "-i'-!,::'-,1!J.:i ξενlιεμd',6μ r.η,
yω o'αιjτδ. εtψαoτε οd θdτη uL n'ro- π^\-r 1'x'τ?(οα (.ν0:τo;,1 .. θd{rz :-;''.ι:τe,.'7.

γωρt1sουμε od μι& δr;'"r;'' ;;*;l;-- _ Παλlt μoυ φiλε oυλλoγiοoυ :"l,:.::.1'η λογ-aτ,ε'x',,[ι:iz;r. 'o -'r-
cτιxη διαδιι"oiι", ioi ο"x' .iι'ii'"χ' 3''6 oli'd Θd ουνηθioεlg 15 τi: μ*λιcτα δεi1νεl ν'i τ) δανεiζε-
σεο> τδ xε[ψενo i,J μα; a,εΙ;;;;J; l,JΗ:.:Η?ff',:γff;,. :i,#Η},ffi;,;:i,:ifi,J:bΤ:ιz'ι θ&' xαταλt1ξε" a6 δριcr''xd' ori,i.- Ji, u^, τi-l γilc κr dπ, τoδq dνθρι6- ρ:rμo; :OD gεv:τεμdvoυ>> . Μ* ;.'Cze-?x'5ματL: ,,orq. γτιxii δψω3 iναγνωcη ;.,', E"lc ;,ιη-
..J,.F. ψΗΛΑΦΗΣH ToY KEl- * Πrd δδν dκoι]ω τσIμoυ|δld :;:'::":;,'Υ;:λ;l-":ijur,:::r;i::::MEN.Y' 6o$λrαξε - o 

"""rλo"roi φiιoc sο 
\!:L 

,i-υ πρδ,aεoη -νο0 πο,'τ1τi1 νh τε-o ΓYPΙΣM.Σ ToY ΞENΙTEMEN.Y ;iξffiJ,:',-il:*H"" 
"i,i;,""",i;i;:;Ι 

;τi[;''Ιi'iγ;_Παλ16 μoυ φ'iλε τi γυρεliειq; θδδ.δlα6αiνoυν καi θερiζoυν |tr'r1,rμ:rη /\υ5τι' o-.ωζ ι,ιιJ6α['ιz,'xρ6'νlα ξενr'τεμ6νoq frρθεq xlλldδεq δρματα δρεπανηφ6ρα. ο,:δ δημor,r'δ ,ρ''!f 
",:a,i'-' 

ιι'ρ'ιv''i
μδ εiκ6νεq πoδ dxεrq &ναθρ6ψεl ,AΘfνα, 

&νolξη ,3B
κdτω dπδ ξ6νoυq oδρανoδq Υ) U εvoγιi.lvloq vooτoq3
μακρ16 dπ' τδν.or,o .a;;; oo, s α) Στol1εiα μoρφηc Βρ''.lι6ψαιlε λoιπδγ γπρb' c^ Ξνα''l_ 
Ψ9:6' τδν παλrδ μ'oυ κξπo' Tδ ποtτ1ψα &'π)'ilνετα'" cL b4 d'νο- ::_'J'r,', νδcτο τι oi.;'φriv..oι, o.η
τd δδντρα μoδ θρxoνταl.'.9 γ9on iro,Ζ",ra)'η*r':': i;;6:;";: ":'^'" δ'zl'ογ''xi1 c'γ67η τ2l'', bυo 

-φrrοr'
κl οi λ6φοι μoι6ζoυν μθ πεζoιiλlo '^'i n"r*r6'!oyτrl :δ s -rr;j:}?: ll- lη, δπoiα 6επηδre ι zυ,ziιργo τδκι 6μω9 odν flμoυνα παrδi n'"n^!'--1'":-;';-^::.:."'i'"l'δι', ι-,' δρα''ιατcxδ cτaινετο. οε -!^)Ι,ff",--dπαlζα πdνω o6 xoρτdρt tΟ 

-'r-τ-Ξ 1 ! 7 aτ.'τε)'rι, 
-il'-'" "' δ?α'ιιτcy'δ si. ιδ ρ,.o .;:"; :';,'' ;:;r,il';.i;.1,ΤJ;i 

ΕΞ ;::

bιι:iili'}Ji,*χ,"T Toσ Χρriστoυ Moυx6γιερ :,:::.;::,i':;:::,'!,j::;:;l';i}J;-
_^i".^l:.y:.φiλε ξeκoυρdooυ 

- 

*:^.:, &ργ^i,iει'.:-')*'^a.x..i 
'i; rωη_oιγδ olγδ Θd oυνηθiαεrq' 15 πaιητ,'ν'b xrιρψb ψιd, xαi. y- τυ7αc;ιr,δE.τη;-δια6ε6iιωr.is. λο.δθ'.dνη'φoρiοoυμε μαζl ii'"υ ,o"3 τν,jlρcο,lι ,τ',";\?Τ!,#;_ cεi7μι :δ 

'&δι'dξoδo 
.i'"ln,-rin'ut",

'd:#:iiμ-ii: !:ιi:'"" |:li*:a^::iιζhiι:lΩ*Ιl ::η'"i:::ξ:;i'J,ffi:}Ji;?,";"'-
κ6τω dπ' τδ θ6λo τdlν πλατdνων oτ,' γεν6Θiια ^ι,Ι'β;:!'i';";;;iη:;- =9) 

o (iΠoΠΤoq ρoλoc τξc φω-otνd orγd Θδ 'ρΘoδ,ν κoν,τd οoυ 20 ται μεταξδ .J;,' .6"'.^.,i.oιo εμr; vηqτδ περ166λι κr oi πλαμδq ooυ. 
".ρo'pi ,i'"'1 i'jrii.iη.η 

.1-ι ε,μ,- . 
.Η 

φωvη απ- τηv λργi1 πρoιπαΘεi_ Γυρε6ω τδ παλlδ μoυ oπiτt oν'2γετ' 
,1η'ι 6vτ6πωοη br,i. ι'γouψ!.':- ,: onoiλτ'x'5τη5eL ψ:Φ ψoρφi. oδcια-μδ τ'dψηλδ -u "o'Ψ*::,-^^ '17 iouοnηo πoδ λειτoυργετ'oay eπι- 5τLy'ηEΞτ,..y.a:vωνiαE μδ τδy ξiylτεμ6-oκoτεrνrαομdvα dπ' τδν κtοo6 λoγ''!:' υ'|', Ξγrrδ,offio.,r.., ,ro- ,r. 'ri"6.rrη πρoτφωνηcηnπαλιδ μoυγυρεr3ω ην dρxαiα_ κoλ6να 25 ρλar'' φελ., λJ 

. 
,oτeθε,ρ& Lπαναλωψ6&'νειπoδ κoiταζε δ Θαλαoorνδq. oε ,τρoφΔζ 1, 3,_ 5,7, τo0 τ'δριoιl λαL .i1 olxεeα','ταi. 

'oυψ'$q'1cxi1 oτα'aηΠδq Θδq νd μπδ o' αιiτi1 τn.ατdνη; ,.:,r:l"::''iiρfJy'9'η"o'rr'"rη 'φr- ,roδ 
"δεd1ν., 

α'ττεναντL oτη'ν πειoματι-oi αιiγεq μoδ gρxoνται δg τoδq η iο.δ ξενι""γ'εi' Evιil oi oτρoφ ΕE2.4' xi1 d'ρνηιη ιoU ξενιτεμd νο'l νil. δe-ιirμoυq 6'xα:ι i a"lirγ.;-"riu"tir,.,μεro. ι,.i ix lη!ρ3}".Χ.:;,;r'r;'; Ιir rr,κr δοo μακρld καi νδ κoιτ6ξω "Αν nρo"{ξ.ouψJ itr_"."i'ητ-α'τιiy iroο.rοoιωiJrr,;.τηE, δημιο υ'ργ'off,;, τi7ν6λdπω γo'νατlατoδq dνθρ<ilπoυq 3ο J!1r, .7i jrρoφi"1-rrr,.-iε|,,r. ι iντι5πγιη δ., ε1rrμ. vi ιd,νoυ;ιε 1ι,λδq κdνoυνε τi,ν πρooευxf τoυq' θi''iιρατηρi1'cci,l,,ιε 6τ,. δπiρχεl' ηιι& Ξ'ιzν &νΘ'ρdιπ'.νc τι5πa γε1ι&"τa λατα--Παλrδ μoυ φiλε δδ μ dκorc; .]yηs' aui'ror^*x'ι|o;! ;';;, ζεδγoi γ2.\c\ τιd. τiγl d'νθριbπινη'&'δυι,αιι[αorγd oιγδ θd oυνηΘio'εlg *'t '6'aroL.]rirι',' 'it,',''i,|,oiro'a3 
λλλ\'^ι;.L r..i,rρ 

-oΞ''i,-! 
iφiei''rητδ oπiτl ooυ εiναr αι]τδ πoδ 6λ6πε-19 '.i r'i"ηπερiπου, γι& ',{ ";;;:;:;:;; ;i;;:;'#θ. 

-o6.*n 
ατηq. .H ,xρα,r-

κr αiτfi ην π6ρτα θδ κτυπηοoυν 35 6idψ,*i' l"- .i 
'itε.in"-Ι"'i 

"a='i, γonιr. Lμ.i"-ooυyαμιct lηq νι πε!ae,.oδ λi'γo oi φfλol κl oi δlκοi ooυ 
^ρiγ-iro "rγ g.rp'ltiir, i,λo," "o- iελιx& τδν'gενιτεμd y,ο xαi. h απδτο-γλυκδ νd οδ καλωοoρiooυν' . i'rJ::'. ,::_ i..δ,j;;;;η'^τον δlα- μη αiτcε|αφ ανυιi1 τη: &φ\ν'ουν πoλ--Ιl:Ηχ}fly:#:^] φωνi1ooυ: λ"ι'',.δ, διaιξιφιcμιiv. λ& izωτηματι ιd.'γ.&, τ.i1'l xαΘιρδτη-

νd καταλd ω a ,"o ii. 40 6) Tδ θ6μα τry" τoi ρ6'λoυ πoδ Ξπαcξe'
δoο μlλdq τ' dν6oτημd ooυ Tδ τυπιxδ θdμα τoδ πο'ιt'ιατog εi- ;}r-?;:ffrff"i"uΞiΞ-uu"οτe i;j-
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yαvτι ,σδ δrtro ,διαφ,oρετιxδ; ατ&oει,1,
oδ δηjo r,oLoτLx}- &vτiθετε6 Eπι1ειρη-
γιατoλaγteg. oo ξενωγδE,διατεiyεται
δτι τ) ξενιτι& Εγει παρ'αψaρφιbcε,l 'ατδ

ξενιτεμdνo τi7v πρωγματcxt1 εixδνα
τoδ γενdθλιoυ 1ιbρoυ, τi1ν Ξγευ '&να-
θρ6ι}ει "x*,τω ιiπδ ξdνoυ6 'oιiρανoδ,:,.

Tδy δια6ε6'αιιbνεc 6τc τ& cη,μdδια
τξ6 &v*γνιilpισηg πoυ ζητd, δ ξενι-
τεμdνo5 δπ&ρ1oδν xαi μd,λιoτα' oδ
λiγo, θ& τδν δπoδε1τoσv cτδ ,απiτι τoυ
o,Σ ,φiλoι xι ο'Σ δlxoi τoυ. Tδλo6, λ[γo
πρiν,θ'ξωφαyιoτε?, τoδ rθπιoηlμοιiνει
δτc fi νοaταλγ[α' rθμπo,δi'ζει τii ,φυoιο-
λογιx{ τoυ δντωξη ,oτδ γεydθλιo πε_

ρ''6α)J'aν, Ξπειlδi1 τoδ Ξ1ει πλd,cει
o,μι& 1ιbρα ,d,ννπαργτη μ,δ vδμoυ,5 d'ξω
&'π' τi1'3 Υτts'xf ,&π' τoδ6 ιivθρδπου6r'

'Aπδ τ!ν &λλη μεριδι δ ξεv:,τεμd-
lio6 d,lδυνατεi ν& οilvαγνω,ρdoει τδ 1δ-
ρo τδν παι]διχα)y τoυ 1ρδνων. AΦτ!
τ) &δυναμdα d'πoιρρ€εc &πδ τ{ διαπi-
στω'ση δτι τ&, παντα 31oυν d,,λλoιω-
θεi '&φιiοιxα. 'H &λλoiωcη Ξμφαvl-
ζεται μδ ,δ6,o τρδπoυζ: ε'iτε δ; δλo-
σχερt)6 &!πoυo[α 

- θξοιφαvιoη εiτε
υ'16 oυρρdινωcη τofi φυσιχoδ xαi' τo6
&vθριilπ,lνoυ παραγoντα (uτ& δδyτρα
μ.cfi Ε'ργaντα'ι δ1: τ! μ6oη,, <<of' λδ-
φoι μoι&ζoυ,7 μδ πεζo6λι,ω>, nπδ; θδ;
ν& ,μπδ 'c' αιiτ! τi1 cτανη;, 

- <<6λd-

Itυ' Υa'νατ.στoδ6 '&γ6,r,5r'rυgr) . 'o ξε_
v ιτε,μ6,lo 6 &"π οxρ'oι5 ει. σταθε'ρ& τi4 oυ 1-ι-
6''l6αcτυxΕq π'ρ.ooπ&θειεE τoσ ξεναγοi,
γι&' ν&, iδ'ιαπιoτιilcει, δcτεροι ιiπδ τi7l'
αδτoεξα,φανιcη τoδ &λλου , δτc 6ρt-
σxΘτ,cL. a' '{ν'α πε'ρu6αλλoy δπου u,δlα-
6αboυν ιαi θερilζoυv 1ιλι&'iδεg ff,9μ1,_

τα δρeπανηφδρα",

oτ) 'Η,πo16τητα τδv oτdoεωv
Πoι&, λoιπδν, 6αρι3τητα Ξγoυν ot

δυδ αδτδ_q διαμετριx& &.ντ[Θετeq aτω-
σει6 χαι πoιd, εiναι' f εilδιxi; πoιoτιτ'ii
τoυ6 δφ{ ; Ποια ιiπδ τi6 δυδ δπερα-
cπ[lζεται τδν ιiληrθινδ xαi ποι& τδv
&,πατη'λδ γtlcτo; ΙΙcil 6'ρ[oxεταr" i1

&λ{'θειω; "Aν '6ρiaxεται cτd oτ&oη
τoσ ξεναγoδ, τ6τε πρ6πεc ν& δε1τoδ-
με δτι δ ξ'εvιτεμ6yρ. εivαι θ6μω 6νδ9
&πατηλot ν6'oτoυ, &φo0 α'iτδ; δδν
π''ρατι\ατoπoLi1Θηxg ψ6'.* oδ oυνθ!-
ν"εq δ'ψαλ6τηταg (θπιoτρoφτ) - &yα-
γvωρtoη - δμαλ! Ξντ*ξη oτδ γενdθλιo
περι6*λλoν) ιiπδ διxi7 τoυ δπzιτι6_
τητα (vooταλγiα πoδ τoσ &νdθρει}ε
εixδνεq x&πω &πδ ξdνoυ6 oδρανoδ;) .

"Aν δμωr" 6ρtcxεται. aτi'1 oτacη τofi
ξει,ιτε,μdvoυ , τdτε δ ξεναγδE r,ρaσπα-
θεT ν' &πoπPacανωτολ'[seυ τδν ξενιτε-
''ιi''lο, ν&. τδν cυψ6υ'6&τec 1ι' 

'd.ν,α περc-
6οU,λoy πoδ Ξ1ει πραγψατι. ιiλλοιω-
θεi.

oi rδιjo στ&'6eLζ φα[νoνται Ξξico'l
πειoτιxδ;, &λλ& &y πρood,ξoυμε ια_
λ6τε,ρα τ{ν εΖlδιx! ποιoτιxi1 δφi; τoυ;,
θ& lδοδμε δτι iδ'δγ εiναι i1διε;. 'o ξ.-
γl τ ε]'-ι d vο,., γυ,ρ ε6 ε ι oυγ x εγ x ρ ιψd.ν α'ση-
μdLδ,:α ιiναγvιLρυoηΞ, πoδ δ,1L,ω6 δδy τ&
6)'6πaι'' oEπolμdyω6 

δcα' 6λ6πει γ0ρω
τaυ eiναc ση]μ&δια φθoρ&6 (ii ιiφ6oι-
xη6 &λλoiωcΙ,:) πoδ δδν δπξp1ε oτδ
παρελθδν. "Aντlθεια δ ξεναγδ6 τδν
xαΘη.ουγαζει δπooτηρ0ζoyταζ δτι δδy
δπ&ρ1ει ,φ,θoρ& xαi 6τι τ&, πqντα ε:Ι"ν'αl'

'dδια δπω; fiταν xαi oτδ πα'p:λθδν.
'Eπομ6ν,ω6 τδ λ&θo: '6.ρLcxετxι cτδ'l
ξενιτεμdνo, ποδ &ρνεiται ν' d,ναγνω_

ρ!'co'" τδ γεvdθλιo xΦ,ρo.
Eivαι πρoφανδ; δτι δ ξεναγδ6 ι.pεr5_

δεται, &φoδ &ρνεiτωι ν& παρα.δε1τεi
ταi τfν rθλ&1ιoτη ,&λλoiω,cη τoδ 1ι.b-
ρoυ. 'H 6πeραcπιcηl αi,τ!g τ!6 θd-
cη,1 lδημ.ιoμ,ργεi θρωτημeτυιι&, γι&, τ^i1

ΥνησL6τητα, τηE. ιΓατi δ ξεναγδ; ,)ξ
δ'd1ετα,ι ττ)ν δπαpξη xαπocαg (€cτω)
φΘoρσ.4 xαi, ]δδy πρocπ'αΘεi v& τi7 δι-
xαιολo^γi1cει; Γιατi διατεiyεται γι&,
τδ 'θr,τελ6ζ &yτiθετο; Kαi γι& πoιδ
λ6γa αEτaε'ξωΨα,riζεται '&ντi. ν&, 6oη-
θ{,cει τδν ξεvιτεμdvo ν& 3vτα1'θετ δ-

μα"λ& oτδ 1ιiiρο' πoδ τofi πρ'οταλεi
τ6 cε6 δυcxoλiε; 'φυoιoλoγι xt6'Lπαν€ν-
ταξη;;

ζ) Kαi παλl γlο τδv Εεvαγδ

Στδ cη1rεio αδτδ Θ& πρd;πa. νd, ξε-
xαθα'ρ[ooυ'p'e πaιδ," εiναc δ ξεναγδ;.
"Ι:ω; f d"νηνιbρυοi1 τoυ '&.π,ax?υπτa-

γραφt1seι τδ oιoτευνδ ,ρι5λ'o πoδ δπο-
,.pιαcτfxα,με 6τι π'α.iζac. Noμlζω δτι,
πρ6πeι ν' d'πox).εtooυψε τiγl πeρi-
πτωση νδ. εiι,αr. xωττο''o cυ"lxεxρι'ψ6-
νo (δπα,ρxτδ) πρ6oωπο, ,&λλ& ιiyτ(-
θετα y& δε1τo0με δτι ,δδy θ1ει δλιxi1
δπδoτωaη γ'αi. 'δτι. εiναι 'μι& ,3oωτερι_

x! φων! ποδ ,&yt,xει ,cτδy :ι1διo τδy
ξενιτεμdνo.'H φων,{ d"ντυπαρατ&'c-
cεται oδ μι&ν &λλη 3cωτε.ριx! φω-
νi'1 xc :i1 &,ιπι"παρατ'ωξη αιrτi 1τρaτLα-
λεi μι& oιηnρoυaη, πoδ cτflv ιpυ1o_
λoγiα δ';οψα'ζεται <συyεuδησιαχi).
Β ριox6'ψιcτε, λο'ιπδν, μdρτυρε6 μι&,;
Lcωτερυxfig πd,.λη,i, πoδ δι1ωζει τδv
ξενιτεμd,lo xωi. το6 ,δη'μιoυργεi τδ
xλ'αamδ δiλημrμα πotil, aταoη ν' &"xo-
λουθ{cει' τi1 cταcτ1 τξl π'αραδoffi;
τoδ 1ιilρoυ (oταοη oυμ6ι6αoμoδ) ii
τi; i"π6ρ'pr.Qi1q τoυ (d.cυψ6t6αcτη
cταsη'); Στ{ δραη_ιατιx! αι)ττ) oυγ-
y'a?υση'i1 tx6αcη εi,,,αι ξειd,θαρη: ητ-
τα τi1'; φωγηζ τoδ oυ,μ6ι,6αc,μoi.

η) 'H αnooαφηvloη
Δδy Θdι iταy δπoμdyω; αδiθαdρετo

&y δεχ6rμωoταν 'δτι τ) oυvε:δηoιαxη
oξxρoυoη, πoδ ,6λ6πoυμe ν&, ξεπη;-
δ&ει ]δρ9a,μq,1gιd, d.πδ τδ πotηxια, π'ρ!.-
πει ν&, &να1θεi aτδ πρδοωπo τoδ 'iδι-
oυ τOi π,oι'"τ1τtf . Tδ δλιxδ (Ξξω ιiπδ
τδ cυγxεxριμiνo πotηιψα) πoδ d1oυμe
cτil γ{'ρcω μαζ ,συyηγo,ρεi o' αriτη
τip d'πrlδaγt1. ro πoιητi16, 'θπιατρ6-
φoνταζ cτ!ν 'Eλλ&δ α γcd, νil, τaπo-
θετηθgi cτi1 ν€α τoυ θ6oη, cυνειδη_
τoπo''εi τ!ν πoλιτιx{ xα'i πνeυψατc-
xi φ,θoρ& ποδ d1ει &'γγifiει τil, π&ντω
vιιil'θει ιicφυxτιx&. '&ναι'!εσα' σe <<Υa-

ν'ατιoτoδ6 &vθ,ριilπoυ5, τ.αi, &.πoρρ[-
πτoγτα; γ'α,θε πρocπ&'Lθεια ου,;lδιαλ-
λοιγ!;, '&ποφαc[ξεγ ν& δεxτεi δλε; τi,i
συydπειεζ μιe6 ζω!6 u3ν xιvδ'$νφ,,
μιi.; ζωQ; o' €να τοπto d.φυλ6ξeνο, 6-
πoυ χυριαρχεΙ τ) μ6νωcη xαi. fi φρi-
11η.

Nο1llζω, λοιπδν,'δτυ 6'ρυcx6''ρ,αοτe

ψπρacτ&' cΕ ψcd, xαΘαρ! 'δηλωοη uτoo
τραγιxd',δι1αcμdν,aυ,6ιιil,ματο6 τoδ
1ΕoLητ76>1πoδ ,δμω; 

ψσ',r δδηγεi ^ιαi' c6
ψ,'&'ν &.πacαφi1νιcη τo0 ε'iδoυE ζω!;
πoδ δι&λεξε ν& δπηρετεi. 'o ποlη-
τ!; δπιoηr,lαiνει τi6 δρωτδE πληγδ:
τoδ 1ιilρoυ, d.πoρρ[πτει τ}7 '6oλιxi1
cταcη πoδ &τaψιxd' θ& μπορoicε ν*'
υΣoθετ{οει, &πoxρ6πτo';ιαq tι d)δια-
φoρωντα-" γι' αδτδ;, xαi' d'πaφ'ιa[ζεc
'ld. cηxωιευ ιδ oταυρδ τοδ μzρτυρiου
6αδiζovτα; τδ δρ6μo τοδ διιoi τoυ

γoλγoθ&. Tδ μαρτ6ριo (ποδ εivαι
xα'i" ox)'η'ρ6τ ωτo δντ αq oυvε ι δη,cια1})
'θ"πoτυπdlνετ,αι, &λλoτε δfiαινιxτcxa,
&λλoτε d.ψecα, cτdι γραφιdι (πocητι-
xd. xα'i' πεζ&) τoδ r'oLητη.

ΣrΙMEΙΩΣrEΙΣ

1) 'Απδ τfi,ν 'Qμηρl*it '0δ6oοεrα
ιilg τδ δημoτlκd μαq τραγoliδrα.

2) Πro,τειiω δτr oi αοrκδg τoυq δια-
φoρδq 6ρiσκoνταr κυρiιοq: α) Στflν
dναγνιilρrοη, πor) ,δδν δπdρxει Bil,ιi,
6) o'τi1ν ,εriτυxιoμ6νη <λ0oη> τoi δη-
μoτrκoδ, γ) οτi1ν dπoυοiα τfrg οriγxρoυ-
oηg, πoδ θδδ εiναι ,δεοrτ6'ζoυοα, δ )
oτi;ν lδχ\g1ψη dνηου,xiαq γrd τδ x6,ρo,
πoδ Lδδ6 εiναl oαφ6q dλλoιωμ6'νoq κ.d.

9) Δδq: Δ.,N. lMαρωνiτr1 : <Παρdδo-
oη καi πρωτoτυπiα, 'o 1υ,ριoμδq τoσ
ξενrτεμ6νoυ τoi Γ. Σεφ6,ρη>, Πoλiτηg
τ. 5, Σεπτ6μ6ρloq 1976, ,&πoυ φωτi-
ζoνται,δrεξoδrκd τd 6αρικd οτorxεiα τoδ
πorτ]ματoq, δ ν6oτoq καi δ θ6νατoq.

4) Δ6q: MΑRΙ,o vΙTTΙ: <ΦΘορ&

καi λ6γoq''εioαγωγi1 o'τi1ν πoiηoη τoi Γ.
Σεφ6ρη>. 8ι6λ. τiq'Eoτiαg, 1978, oελ.
13ε _ 133.

5) "oπ. καΙ παραπ.
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'Η o6γxρoνη τ6xνη οτflν θπo-
xi μαc dxεr γiνεl- πλ6oν 6ioμα
oτδ μdτr μαq καi αιi1 oυνεiδηoIj
μαq. "oλoι μαq γ,νω,ρiζoυμε
πλ6oν δτι f λεγoμ6νη μoντ6ρνα
τ6xνη iπdρ,xεr παντor o' δλα
τd κρ6τη τoδ κ6αμoυ, &πδ τ.δ με-
γαλ6τερα μ6xρι τd μrκ'ρ6τερα.
Γiνoνται θκπολιoτrlκδq,dνιαλλα-
γδq 3ργων τ6xνηg γrd τfl Yνω'ρ1-
μi,α τ6ν καλλrτεxνδν καi καλλ:-
τεxνr,κδν θηoαυ'ρδν d,πδ 'Ανατo-
λfl μ6xρι Δioη' 'loμωq γrδ νδ
δoδμε τi εiναι αiτδ πoδ 6φερε
τiν τ6αc μεγdλη dλλαγi1 o,τδν
τρ6πo 3κφ,ρασηqκ oτd καλλιτεx-
νικδ δημιoυργdματα. B,θ6αια oi
ρiζεg εiναr πdρα πoλδ παλαιδq
&ν6λoγα μδ τΙq θπoxδq.

"o'πωq f πρω,τ6γoνη τ6xνη, f1

dρxα(α κλ,αocικi1 τδxνη τoδ 5,oυ
αi6ν'α, τfrg 6υζαντiνflq θπoxfrq,
f τ6xνη τfrq δμoρφη,q θπoxfrq τflg
'Aναγεννijoεωg μδ τδr, Mιxαi]λ Ε;ιρηΕη oτδ δrαοτημα No 1

'rΙ vσυYxρo\rn rτεxvΙι
"Aγγελo, Λεoνd,ρδo ντd Biντot,
Ρoδl1rπενq - Pαφα'fλ - Trιrrανδ
καi τ6αων dλλιυν, fl μετα6ατrκi1
θπo,xil τδν Pεμπρdντ, Pενουdρ
Γκoγκ6ν.

"oμrq κdθε &λλα,γi1 θκφ'ραoηq
τfrg τ6xνηq φ6ρνεl ,καi μiα καt-
νoιiργrα θπoxi1, καλfl, καλλiτε.
ρη aπo τi1ν dλλη γrατi &λλdζoυι'
oioυ'νI]θεlεq τδν ,dνθριilπων ιiι li;

θη καi τδ 3,θιμα.

Δδν δπdρxoυν θπo,xδq καi
d,ργα τ6xνηq 'αiτδν πoδ νd μi1ν
dxoυν μπεi oτδ μoυαεiα' "Αq
πdμε πrδ ,κoντδ ατflν Λαiκf μαq
παlρaδ,olση, τflν δμoρφη 31κφ,ρtα_

ση τηζ ,πρo,ηγoυμ6νηq γενιdq μι,.-
πoi τi1ν δοriλεψαν ιiν'θρωπor π.lδ
δδν εixαν τδ oημερrνd μ6oα μ6ρ
φUrσηq oijτε τδ τεxνtκd μ6oα. "O_
μωq αΟτi1 d τ6oη μεγdλη dλλαγi;
πoδ ,θδ 3λεγε κανεiq ,δτt μoιdζεr
μδ dναπoδoγriρloμα τic γiiνηc
dτμ6αφαlραg.

Ιt{αi, 8τor εiναι δταν 6λ6πoυμ:
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μiα μoρφ'il dνθριbπtνη, i) ι<αi τδ
oτoιxεiα τflg φιioεωq ποδ oυνt}β-
τουν τδ δμo'ρφo περr6dλλoν ii
πoυ ζoδμε dνακoδoγυριoμ6νo θ'i'
λεγα γrατi πoλλoi εiναι αr]τoi π.l_l
παραπoνlοδν,ταt δτt δδν καταλι:_
6αiνoυν πδq ν& δoδν i] νδ κρ.'-
μdooυν θνα 8ργo μoντ6ρναq τθx-

Toσ Θαv6,gn Mnν6πoυλoυ
KαθηγητoO Kαλδv Tεxvωv

νηq (καi 3xoυν δi,καro), γιατi i
τ6oo μεγdλη iιφαiρε,oη τδν lιε-

ρrτδν oτotxεiων oτδ 3ργo τ6xνιiq
δiνεr τδ δlκαiωμ'α αiτ6.

"oμrζ γrδ νd oταθoδμε γrλ λi
γo σκεπΙlκoi 'eδδ, μdπωq lκαi εi-
ναr πρdγματr μι& dλλη θπoxfl, θ
πoxfl τfl,g τ6λεr,αq aφ,αilρεσηζ καi
ioωg ioωg γι'ατi τδ ,dπα,rτ,oδν oi
τdαεlq τξq ο0γxρoνηq θπoxflq;
"o,λοr γνω'ρiζoυμε τi1ν dλματιilδ-
δη dν6πτυξη τfrq 6roμηxανi'αg.

Πε,ρrορrζ6μαoτε oτflν φωτoγρα-
φiα ποδ εiτε μδ τi1ν μoρφη τηc
do'πρ6μ,αυ,ρηq εiιε μδ τiν μoρ-
φil τic Jγxρωμηg γκρ6'μloε τδ 6-
νειρα κκαi τi1 φανταoiα τοδ φυ-
o'lκoδ δημιoυ'ργo,οδ ( καλλιτ6-
xνη). Ti 3πρεπε νδ κdμu dφοδ
fl τεxνι,κκi1 πρ6oδo9 iφ,ε,ρε τi1ν
μηxανi1. Θδ 3πρε,πε θπ,o'oμ6νωq
νtι δπdρxη ,αi πρ6oδoq oτi1ν φυ-
σlκfl ,Jη6φραoη τ{q δημlουργ(αq
τoδ καλλrτ6xνη, dποδiδ,oνταg κl
αr}τδq μδ τδ δrκδ ιoυ τρ6πo, μld
&λλη θπoxi1, 6πoxfl θπανdοrιαοηg
oτflν δημr,oυργilα, dλλd κα,i κ,d_
πoια δtα,φoρδ ο'τilν &πεiκ6νrοη
τoδ dντtκεlμ6νoυυ dπδ τi1ν μη-
xανi1. "Ετοr ,ρ1lπδν oi μεγdλot
πρωτoπ6ρor αfjτfrq dλλαγfrq μdq
πρc,οφ6ρ,οι;ν αiτδ πoδ θμεiq δδν
καταλα,6αiνoυμε 0<1 δμωg ixoυν
δημloυργηθξ οr]μερα oτδν κ6ομo
περt'oο6,τερα καi μεγαλ6τερα μoυ
oεiα τξq λεγoμ6νηg o:liγxρονηg
τ6xνηqg γlδ νδ φυλ6ξo,oυν α0τd
τ& ,d,ρrατoυ'ργfματα. ,Md ποrοi εi-



oΙΙ oliyxρovn τ6xvn

ναr αtjιoi πoδ μdq ij'φεραν αi1|ν
ιiν οναοι6l ωoη oιδ περ;6αλλoν
,oa, Δδν in6ρxει αλφα6ηl.lκt1
bu,δa, υπ6ρxεr oξΙι.- iπrrυxiα -

nροοφoρδ. "Eιol 6\6πουμε rol)q

*ολoαoδq τξq θπαν6οταoηq γιδ
τi1ν dλλαγ{ oτi1ν oiγxρoνη φ-
xνn.'o κoρυφαioq'Αμερlκανδq
Liocots. o Γο\λoroπανδq Picassο
ο kou];uooυ, ο _\rioιρlακδq \Vot-

ruba - Marino - Marini - Salvator
Nrali Henry - Moatr, δ Α]bertο
biu.o-.tti j Mu, Erust δ 'Aνρi
MαρΙq' δ Νιεραiν. 'o Βλαμ6να
6 Pου'oδ. ,\ι]ιoi 6f6αlα nηραν τi]

o'κυτ6λη dπδ τ'οδζ πρoενεoτ€-

ρoυq 1oυq \tαriq - Γκυγκ6ν. - Σε-
ζt ' 

'gau Γκ6γκ κ.λ.π' πoδ 
'iδη

εixαν 6ρQ ιην φ6ρμα τηq δπ}ο-
,,oiηoηq' 'l ηu 

'φr,oγραφiαq (κ\α-
αlκfrq)' τ6xνηq oιδ ox6δro καi orδ
xοω'u,α δiι'oνια'q μlκρ6'τερα xριil-
,.o,o ii dλλlδc xριiψατα ric φω-','αq.'b κ6ομoq nλ6oν εirε dρ-

xiοει o:ryδ αlγδ νδ καιανcεΙ αυ-

τοδ τοδ'εΙδ,ου]q τflν τ6xνη καi μδ
ιην γ6ννηoη ιδν νεωι6ρων, μ.δ
,,\u n,δ ioΙμηρη αλλδ καi ξ6-

φbεuη δπλoποiηoη oιην -ιδxνη,
οδοι'αδιη η Ιδlα πλ6oν η φJση
δiν 6oηθoοoε πrd oιην δημro_υργiα

ιοiι'dργων ι 6xνηq o loδq κα\λιτ6x-
u.q. "Aρ*loαν πλioν νδ δημlουρ.'

γoο, δκd τoυq 6ρΥα μδ δικi1
ioυq 6μπνυ'εoη καi φ'ανταοiα,
3τor' .oδq δυ'νduωoε περ'roo6τε-
οο τοδc iκανεq δημloυργoδζ' Ξε_

φε6γoυν πλ6oν &nδ τi1ν κλαcl-
,iη φ6ρμα τflq φ6oηq ii τηq αν-
θριi,πiνηc αναιoμiαq. μπ6ρεoαν
λοlπδν καi δν6πτυξαν ιi1ν δημι

oυργικ6τητ( τ'oυ'ζ σt εilρi-τερα
o,ρ,irμo,o' κα ιαο'κευΓ1q'. 

. 
o,μ','

αυιδ ηrαν καi αρxη οε μ]ο ακυ_

μη 
_inαν6oιαoη'τi1ν 

φoρδ ουιi1

δ*' ο,δ oxfδιο καi oιδ xριi'μα
.J"ι, εηι.οl) πoγ μεταxε'l'ρiζoν-
ταν οri μεγ6λ'oι δημiιoυργoi τηq

π|oηγoυμ6νΙζ γενιdζ, dλλd οτd

δλrκd κατασKευηq 15γ 3ργων

ι6rνηq κt δxt μ6νo oιην- ζωγρα_

φ'nη'δlra ^oi 
οιi1ν γλυπrrκi1'

1'i1 u6oα i'κφραoηq 1ων qρ'-
o,.uργηυdιων οl1uερα αιην, λε_

γ"or'uη oδrfi uoνlfρνα. ι6xνη
,nδ 20o, αiδνα, iαν iπloκε-
φθol) με τ δ μoυoεrα τ ηq oιiγ xρο-

uηq ir*uηq θδ δonμε δ16φoρα υ-

\lκδ, παρΙξενα πoδ δ ανθριilnr-

'".- ""ιi-δiν ,δ xωρ6εl' Kαr'
oriδu lδν lρ6πo δγrνε dξrοπoj-
nolc δ\ων τδν μfoων καΙ τδν i-
λ;;, Y'δ ιην' δημroυργiα' _'$
Γλυπτtκi π.x. δxr μ6νoν f1 λa-
Σευοn' η x6lευοη oιδ τρiα μ6νo
,o,orr,ob6δo.o δ-\lκδ δηλαδi1
ιδ iιdρμαρo rδ ξδλo r1 6 δρεi-
,oΙ*oq, aλλa oυναρμoλ6'γηoη
καi dλλων δλlκιiν, τδ iδlo 'καi
μδ τi1ν ζωγραφrκi1, δxr.μ6νοo τδ
xριilματα καΙ τδ πlν6λα d'λλδ
oruλρμoλ6γηoη καi αυγκ6λλη-
.)Π δlαφ6ρων ιiλλων υfoων, 6-

,,.q *oρ', lδ' παληδ γυαλrδ' ξυ-
λd,κια, κου.ιd oliρματα - καρφlg
κl δλα αl3τδ ioωg καλυμμ6να_μδ
λiγ" ,ρεl.,o. "oλα λoιπδν αι]τd

μdq δηυlo6ρYησαν μα κατdorα-_

;η' ; iiλλ;;q εix6ρro'η lgλ o.'

ιiλλoυq δxt, iφε1ρ'αν δηλαδfl_ τi1

τελικil iπανdoταoη orflν εiκα-
οεlκi1 

'κiνl1oη' "oμωq αφoδ αiιδ

θπεκρdιηoε oιην (ωn μαqκ.d-
α,oD 

'lδ iπdνrα γtρω μαq εiνσ
iitou iloι γl'αri νδ μi1ν 'q 

δ-Ψ
θουμε καi θμεiq; ,AφoΟ _σ'. oΛα
',a 

^ρa,η 
-l'bι κ6oμoυ δπ6ρxει

πλ6oν αriιi1 f1 τixνη γlατi .oxt
καi oδ μαq; Tδ μ6νo'πoδ^ψ6νε1
. i μαq.iuα,l λiγo tj πo}γ νβ
,,λno'aoorμε iψεiq lδν 'κ'αλλιτ6-
xνη. ,δν δημloυργδ αι]τδν τδν
Ξργλu καi νλ τδν ρ'ωτf1ooυμε νd

μλc πη πδq οκ6φlετα'l κοi γlαri
iδ '*6,r.' 

nq1' 6δτδν τδν τρ6πο'
Ι{αi, xρε16ζεταr νδ πληoldοου_
r.ιε τδν καλλlτ6xνη νδ ζl1ooυμε
δπδ κoιτδ καi μαζi τoυ τd δρ6-

μαια ιΠq φανrαoiαq ι'oυ, νδ τδv
bοη9{οoυμε iν &ν6γκη νδ _ογ-
,."lrη .δ δρdματd του καli 6κ6'
llα π:δ ψnλδ καi 6xr νd τδν dπο-
boρρ,iuouμε "Αλλωοιε γ1δ νd
καταλ66oυμε 6να r 6.ιοroυ εΙ-

δ,oυq 6'ργo θδ πρδπει πρiτα νδ
καταλ66oυμε τδν καλλr,τ6xνη'
'o καλλrτ6xνηq ζεi μπρo'olτδ' '&-

πδ τ& i]θη καi iθιμα μcιq, π6lρα]

,dπδτiq παραδ,6oε19 καi oκ6φτε-
|αl τδ αδριo iδ μ'εθα6ρm9 'γrαι)ιδ καi τδ Jργα τ6xνηq εiτε
ζωYραφlκδ εiτε 

'γλυrπrκδ 
εiτε

,dρxιτε,κτoνrκδ εiτε δrακooμητι-
κδ, δημrου,ργoδν d'πδ μ6να .τουq
τ{ν λεγομ6νη παρ6'δooη T'Ψ "n-τδ εiναr 

'θκεiνα πoδ dλλdζoυν
τiq ,θπo,xδq *oi τδν τρ6rιo ζω'frq
']rα,ζ.

'Aλλδ -μr]lπωG τδ 'iδro -δδν #-

νlνε καi uδ ιiν πρ6'oδo τflq 6l-

",,o*ανiοc' 
6λα ιiλλαξαν 6αδi

oλμ. μπρooιd. Mπρoοτδ εiναr
λo'ιπδν καi f1 τ6xνη.
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oi νdot πolnτdc μαc

ΑΙ(o)r...
Λαθoq ξεκrνημα
Λαθoq 6ημα
Aπoμενεr η καρτερΙα
ΙvΙrαq κρloηq
ooo να απλωooυμε τo xερr να πΙασoυμε τoν

(or,εναντ1
τoΙxo
Σ6ηoτηκαν τα Ιxνη
Tελεtωoαμε. Σταματηoαμε
Tωρα μην πεrq τrπoτα
Tωρα αoε με να μrληoω εγω
or 6oηθεlεq πoυ περrμεναμε δεν καταδεxτηκαν
Tα xερlα πoυ απλωθηκαν μαραθηκαν
(ανθlα πoυ δεν πρoφταξαν να δoυν τoν ηλro)
γlατl τυφλωνεl o ηλtog
πoναεl o ηλlog
o αληΘlνoq, o εναq, o Hλtog, o Aνθρωπog.
Mην ξαναθυμασαr. Toυτα τελεlωoαν
Toυτα δεν τα καταφεραμε
Hταν μακρlνα, σκoτε1να, δυoκoλα
Hταν Aληθlνα

Λαθog ξεκtνηoαμε
Λαθoq μετρησαμε τoν ηλro
Tωρα μαq μενε1 να περ1μενoυμε
Mετρωνταq τrq πληγεg μαg
Mετρωνταg τα oνε1ρα μαq τα xα}ιενα
,oλo μπρooτα πρoxωρησαμε
λαθοq μπρoστα
αδrκα, ασκoπα μπρoστα
μoνo μπρoστα, λαθoq

Toυq ερωτεg αδlκα υμνησαμε
δεν τoυq υμνησαμε σωστα
δεν καταλα6αν
δεν υμνηoαμε σωστα
δεν αγγrξαμε τΙq καρδrεq.

Tωρα μην πεrq

μη φωναξεlq, μην κλαψεlq
τωρα μηv απλωoεrq τo xερl
δε θα πlαoεΙq τlπoτα, εξω απο μαραμενεq
παπαρoυνεq
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Tωρα μη γελαοεtg
ντρoπη, μη γελαoεlq δεν εκανεq,
δεν καναμε ΤΙπoτα.

Δεν υπoλoγ1σαμε τη δυναμη μαq
δεν φταοαμε, δεν καταφεραμε
Tο φθαρτo μαg μπoδloε
or ασπρεq σεlρηνεq μαq νtκησαν
γlατl ξεκrνηoαμε λαθoq,
δεν αξrζε να μαq 6oηθηοoυν
δεν αξrζε να π1αστoυμε να
πατησoυμε, να πρoxωρησoυμε
δεν κανεμ σωστα
Eτor λεγανε
Δε φταoαμε τoν Hλto
Ετol λεμε
<<Toοo μπoρω> φωναζαμε
<<Tooη δυναμη εxω μπoρω
μα δεν εxω δυναμη>>

Δεν κανεr
Ετor λεγανε.

Αφηoαμε πΙσω τα αloθηματα
τα απτα τrq επrθυμrεg
τlg καθημερνεq
εtπαμε, νΙκησαμε τη ζωη τoυ θανατoυ
Eμεrg εlμαoτε η ζωη
o Koσμoq o αληθrνoq o ακαπνoq
εrμαστε εμεlq η Αληθεlα
κr ε1Παμε φτασαμε τoν oυρανo
δεν μετραμε πΙα τα αστερrα
απo μακρ1α
εtμαστε εμεlq τ' αστερlα

ol oκoρπrεg περlπαlxτρεq αληθεrεg
μαq γελαo'αν
Kαr λεμε τωρα τo oτηθog
τo xoρταρI τo πληγωoαμε
λαθoq ξεκlνηοαμε καl λεμε
κoυραστηKαμε, λαθog,
μη μληoεrq, λαθog, μην κλαψεlg
μην κoυνησεlq, λαθoq
καr λεμε: Tελεtωoαν oλα.



oi λαiκoi μoc
t

πo1nτεq

.Η πoλrτroτlκi1 κiνηoη oτfl Ndoυoα gxεr παρdδooη πoλλδν θτdlν.

Mπoρoiμε νδ πoδμε δτr ξεκlνdει πρiν dπδ τflν καταoτρoφi1 καi

oυνεxiζεταr μ6xρr οfμερα.
Mθoα οτδ λαΙκ6 μαq πoλrτroμδ μεγ6λη θ6oη κατ6xoυν oi λαiκoi

μαg πolητ69. oi δπλoi αriτoi dνθρωπol μδ τoδq ζωντανoιiq τουg oτi-

xoυq τ6νωoαν τδ θθνrκδ φρ6νημα τδν 'EλλI]νων θναντioν τδν ξθ-

νων κατακτητδν καi τoδq θμψrjxωοαν oτδν dγιilνα' "Ιoωq δδν εiναr

δπερ6oλfl, &ν πoδμε, δτl floαν fl ουν6xεtα τδν ραψωδ6ν τfrq 'Αρ-

xαiαq 'Eλλdδαq'
Eiναl γεγoν6q, δτt oi περlοo6τερor, δν δxr δλor, flταν παραξη-

γημ6νoι oτi'1ν κorνωνiα τoυg καi ioωq πoλλoΙ δlαoκ6δαζαν μαζi τoυq'

'Η dγdπη τoυq 6μωq γrδ. τδν τ6πo τoυq flταν τ6οη, πoδ τ' dψηφoδ-

oαν δλα καi oυν6xrζαν τδ 3ργo τoυq.

'Aπδ τδ πorl1ματd τoυq dντλolμε διdφoρα oτorxεiα γrd τδν τρ6-

πo ζωiq τδν Nαoυoαiων, dπδ τiι τ4λη-;op'περαoμ6νoυ' αiιilνα καΙ

τiq dρxiq ιol oημερινoD. Bλ6πoυμε dκ6μα τδ κοrνωνlκd, τδ 9ρη-

oκευτrκd, τδ πoλrτlκd, 8παγγελματrκδ καi 6λλα πρo6λI]ματα ποδ

dπαoxoλoδoαν τ6τε τδν κ6oμo τfrq ΙιΤdoυoαq.

Πoλλoi dπδ τoδq oτixoυq τoυq Ξγrναν δημoτικδ τραγo6δlα, πoδ

τραγoυδtoδνταr dκ6μη καi τιilρα.
'Ανdμεoα oτδ πoλλd 6ν6ματα λαiκδν πorητδν, πoδ oιilθηκαν

μ6xρι τiq μ6ρεq μαq, ξεxωρiζεr δ Kωνoταντo6ληq Σroiγγαρηq' Aιj-

τ6q, παρd ττ\ φτιilxεlα τoυ, μπ6ρεoε νd μdg dφ{oεr γραπτoδq τοJg

oτixoυq τoυ.
"Aq δoδμε τιilρα μερlκd dπδ τd πol{'ματα αιiτd, γrd νd 6ρεθoσ-

με ruδ κoντδ oτδ πνεδμα τoυ.

Toi TΑΚΗ MΠA'Ι TΣΙΙ

H ANAKΩX}Ι

'Ανακωxi1ν θζfτηoε δ To6ρoq νd δπoγρdψoυν
τδ τ6ooερα κρατiδlα τδν π6λεμo νd π6ψoυν.
'Aμ6oωq δπoγρdφτηκε πριilτη fl Boυλγαρiα
καΙ f1 Σερ6iα δε6τερη dπδ dνoη'oiα
'Ελλδq καΙ Mαυρo6o$νroν dνακωxi1ν δδ θ6λουν

μ6νo εiq τδ ουν6δρloν οτ6λνoυν τδν Bενlζ6λoν'

- ΖΛτω δ π6λεμoq φων6ζεr fr 'Eλλδc μδ τδ oπαθi

λεoντ6ρl κoυραoμ6νo δδν dφiνoυν νd oταθfr'

''Aν εiiρη λiγη dνdπαυorν θd λd6η τδq δυνdμεrq

θd θλθη κατ' &πdνω ooυ καi τi μπoρεig νiι κ6με19

Kαi δταν θδ τδ αioτανθfrq dργd θd εiναι πλ6oν

καi τ6λοq γiνεoαr τρoφil εiq τδ θντδq τoi'1 λ6ων'

"Eτoι καi f1 Boυλγαρiα εiq τδ τ6λoζ θδ τδ πdθη

τi1ν καταoτροφilν μεγdλη φ6ρνoυν τδ μεγ6λα λdθη'

H ΦYΛΛOΞEPA

'H φυλλoξ6ρα συρlανεi τ'dμπ6λrα 6υζrτdρεl
δλα τd δiνεr τi1ν εrixi1 καi τo6 Θεo6 τfl xdρη'

Tι) Mπdρα θπρoτiμηoε oτi1 613ζrτα τi1ν πριilτη

oτ'dμπ6λrα Παγανκ6τυxα xoρε6oυν oi Mαρoκδτol
M' θruθυμiαν ρixτηκε κl &πδ τδ λ6κκo θδfrlθr

καΙ περlφ6ρνε1 πανταxoδ τi 66ζrτα τi1ν κλιiθεr'
T' dμπ6λtα τ& εriλ6γηoε γrδ τoJq μπεκρfrδεq x6ρr

τδ κoiτooυρα νδ παoτρευτoiν ν& μ6νη τδ xoρτ6ρr

Eiq τδν Θεδν dναφoρdν θd ρiξoυν οi μπεκρfrδor
θδ 6dλoυν τδg iπoγραφδc δλor oi τερrακλfrδor'
"Oλol oi μπεκρ{δor θd 6αοτoδν φαρμdκl αιi1ν

(καρδld τoυq

κr oi τερlακλflδor τακτlκi1 dρiδα oτi1ν κοrλ16 τoυq

'Η φυλλoξ6ρα dκαμε καλδ οτoδq δrψαxμ6νoυg

γrd νd τοδq 6λ6πη φρ6νlμoυq καi δxr μεθυoμ6νoυ9
}rΙd περπατoδνε τακτrκδ μδ iotα τd πoδ6ρlα

νδ μ{ν πηγαiνoυν τδ oτρα6δ. καi οπριilxνoυν τδ
(ντoυ6dρlα
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d οτρα6d καi τ' dv6πoδα
Συν6xεlα &πδ τ{ν αελiδα 136

xιiΙιpαζa
Π 'Yηd'ρxoυν πoλλd εiδη, κα&

μoρφδζ γραφεΙ1oKρατtrαζ. Πρ,αφει-
oa<pqi1dq dπδ γrραφεl,oηρατiα δι,α-
φ6ρεr. "Αλλ'ο πρΦμα γiραφεIro.
κρατiα κενΙρ|nKδν δπηlρεο'rfiν
(πρω'τεliloυοα) κΦ d]λλ,o πρdrγμα
γραφεixolκρ,ατfια πaριφ,ε]ρallακδv r]-
πη1ρεαlfrlν (rθ;ππδδoυ 8,παρxi,αq).
T{ν γ,ρ,αφεlαKPrα]τiα τfrq θrιαρxi-
αq Φν dντl'μετωπiζεη καλi6τε,ρα.
Λιγ6,ιερrα τρ,aξiμ,α,τα. Λιγ6ιτεροι
},plαrφgr13μρ,fiιεq καi λ,lγ6τερ,εq 1α.
λαιπωρiεq.

Δρoμoλ6γι,α μδ λιγ6τqρiα xιλι6-
με,τlρ1α καi δ'ρ,oμp,}sγrα μδ αιj,θημε-
ρ,δν 3πrclτρ,olφ{ ατ{ν'tδρrα (ατδ ο,πi-
τΙ σoυ|) Πλooν€.κτημα ι)πολryγiοL
μο. Ξεκo6,ρ;αοη oτδ οπiη καi Γ-
,ιlolnμοq γ,lα καινα6ργnεq θδοοιrf-

ντtαι dπδ ,dντlεξυπη,ρεπκδ πνεδ-
μαr. Ψ6rφr,oh εiνrαr νd 6ροδν θμrπ6_
δ:α αrig oυν,αλλαγδq. Γrd ((ΨΙi-
λoυ πτ]δημα> ζη,ιoδv τ{ν dοτυνο-
μrκ{ ταυτ6,τητα dκ6μα κ,α,i δταν
εiνlαι παλi γνα:'οτoq. <oι]αλ καi
dλiμ'o,ν'ω dν δδν dxεlq ττ)ν ταυτ6,
τη,ιrα μαζi ooυ,. T6τε oi γ,ρ'g.Jφ,gΙp,
κρdτεq vtιiθoυν 6τι εiν,αh orιoυ-
δα'iο.l. T6τε oi γρ,αφεloκρ,6τε,q €ν
ονoματr'τδν ν6μων καi ιδν i.γκυ-
κλiων,&ρ,voδνται τ{ν θξυπηlρ€'τη-
οη. Παrραμ6νουν dlκαμπΟ1 oπd 6-
πιxειρr]ματ,6, τoυg δodν νd δπε_
ρ'αcπf,ζoνια,r 6xυρδ καi Θε.ρμοπδ-
λεq.

Π'Ol γρrαφεηoiκρ,aτε,q δδν €'κτε-
λoiοrδ_ν καμiiα παραγωγικ{ θργαoil.
α. M,περδ,ε6,oυ,ov τd π:δ δπλd

μδ τoδq &dθενεΙq. Eiναr dν6γκη
ot γρ,q]φg1r^ρdτεq νδ δπ,o,66λλoν'
ιαι oδ ,μrδ αυxνi1 καi πρoο'εxιlκi1
aν-ΠYραφeΙοκραπllκi1 θεραδεiα.
_Viα dι{ol,α dπoιdiνωo,η εiναl d-
παραiητlη''oi iκονδυλρφ6,ρο'r, τd
μολ66lα καi τd μπfiκ,'αδ rιαφα.
πλιψο oδ θεοη παρ,απ6δα. "Eνoc
μiναc xω1ρ,iq x,αpτld καi γρΦirι
μαTα.

Π Πoλλδc πρ,oσπdlθεlεq 3γιναν
για τi;v καταπολ6μηη καi τδν
πε,ριορααμδ τ{ν γρrαφεlιoΙκρατi|αq.
Oλ.α dπ6rυxαv, γιατi ,τi1ν εliσυ-

νη μd τi1ν λιiοη τoδ πρoi6λr]μα,
ταq tdν6λα6'αν... o,i iδlror oii γrραφει
oκρ6,_τεg. Αιiτδ frταν τδ πρ,rτo καi
μεγdλo λ6θ,oq. "Aq γiνεr &κ6μα
μτδ προ,oπ6θεlα. Πρ,oαoxfi δμωq.
Αιiτ.i1 τfiν φoρ& xι,_l,ρiq γραφεlο-
κρ6.εq' Δδν xdνrουμεo1'ffiir"rλ.,

ηρ,6γματα. Π,ρ,oτιμoriν
οlεr,q καλ ταλαllπωlρ(εζ.

r oi γlραΨειoκρdτεq
πoυq dπδ τt1v ιοδαi,α.

δ,lαlrrv,δo, Π o,i γρrαφει,oκρdiιεq

τoδq τf-

μordζουν

Στ6ν

Σπηλlδq θε6κτroτεq, αiιilνlα τδν Nυμφδν λημdρrα,
γdργαρεg κελαρυoτδg πηγ6c,

Xαρd τfrq γε6oηq, τδν ματrδν, τ{g dκοξg xαρd.
κr δλ6γυρα δ6ντρα μrκρd-μεγdλα:

κoρoμηλrδq καΙ καρυδrδg καi τρεμrθr6q, πλατdνrα
κoυφαλlαoμ6να, πoδ τ, dθdνατα

κoρμ& τoυg γ6ρνoνταg πdνω dπδ ρ6ματα μrκρδν
δldφανων ρυακtδν, κl dραδrαoτd

iδlα πoλεμloτdδεg N4ακεδ6νεg, τoδ,Αλ6ξαντρoυ
δταiρor, μ' δπλωμ6νεq odρtooεg

τd θερtoκλιilναρ6 τoυg τρlγιiρω καi κατd τδν oiρανδ
oτig δxθεg τflq κελαηδorioαq ,Aρ6πrτoαq,

πoδ δρμητlκrd κατηφoρiζoνταg κατd τδv κ6μπo xαlρετdεr
τ' dγαπημ6νo B6ρμo, τiq Nιiμφεq

καΙ τfl Miεζα καi γλυκoνανoυρiζεr τoδ γroδ τoδ Kαλλlκρ6α,
τoδ Λ$oωνα, τδν iiπνo τδν dτ6λεlωτo.''

Ti νd θαμdoεrg, τi νd δεiq καi πδg νd περπαττ]oεrq
o'αδτδν τδν τ6πo, τoδ ,Αρloτoτ6λη

πoδ νlιbθεrq τ{ 6αρrd κl dεiζωη παρoυoiα ν, dργo_
μλdεl τoδ 'Αλ6ξντρoυ,

νd τoδ xαρdζεl dπrαοτoυq τoδ νoδ, τfrq δρdoηq δρ6μoυq
γrd τoδg πoλλo69, μd δxr καi γrd κε1νoν.'.

Σπηλrδq θε6κτroτεq, γdργαρεq κελαρυoτδq πηYδq dεiρρoεq
<<τδ περi τ{ν Miεζαν Nυμφαioν>.

'Αρtoτoτdλn
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Eiκεiv' τδ Xρovlα δταv oi 1αρlΦτol κι' oi
oυ'μnlθηρoi δφυ6γαν dn' τΠc vOφηc τoU oniτι,
oi oκαλloταδεtc τoOq δρl1vαv nατηρiτoεlc σToUμ'
nloμ6vεtQ γlα vo μυρiΖoυv κi γlδ τo0 κoλδ τoilc
ολε0ρoυvαv, τoic 6ρl1vαv'o0λiYoυ αλε0ρl.

"ovτoq o0 γoμπρδc αv66ηvεrv oτd nηΘηρr-

κδ vd ndρεl τηv ηilxη τoυc κi vο τoιjν Zωoεl η
πlθηρd τoδ Zoυvoρl τd κoυρ1τolα oτ^6κoυvταν dμ-

μnρδυoτα on'τη v0φη κi τηv δκρυ6αv γloτi δδv

iτλv oι κoλδ vο δη τη v0φη nρiv αn' τα oτ6φα_

vα.

ΤΦρα δδ 6ορlθoει δλα ο0τδ τδ nlρvooμι γlδ
Xαζouμαρεlc κi nοληoυκlρioκια.

Toτr τd ν0φη τηv inηρvov oτic δ6κα τoΟ

ΣαB6ατo6ρδδou'κi τδ oτ6'φαvα γ6voυvταv σΤoυ

αniτl τoU γομnρoο κl' δ;1l oτηv iκκληolα' "Ωonoυ

vδρΘεl o0 παnnδc η v0φη κρ08oυvτov. d'n' τoU

γoμnρδ oτηv κo1η., μαζi μη -τoυ φλ6μ'noυρoυ
πot τ' ακoυ,μnoσoεlv λoυξd. "oταv oxlρvoUoεtv
o0 nοnαc τα oτlφαvιbματο μlδ λαμnαδα 6αoτo0_

oτειv η v0φη κi μld o0 γαμnρδc. Στo0 'loαio i-
ρlxvαv κi τραvα πoυρIκο oτotq vlovυφoυc κi
ioυ voυvo. ''Yoτoρrαc δool 1ηρητoΟoαv τ& oτθ-

φαvo διi:ρlZαv τη v0φη. 'Η nrΘηρd κl' oil nrθηρδc

iρυod τooυρακlα η καμlα καδ6vo κi δλor oi
δlγκlvετc δo1τυλivτγlα, λlφτα oτo0 x6ρl κI δλ-
λol δωρo.

Tιi.lρα μrτd τd 'oτ6φαvο oπριbxvoυvτt κl' αv_

τγlαZoυvτl noloi κl' notδc vδ xηρη'τiοεl πριbτoυc
τα vηoγolμπρα γrδ vd φιiγεl. Mo0γκι φoUτoUγρα-
φialc 6γαΖoυν.

Toτr cd μniτιZov τδ oτ6'φαvο oxrρvo0oεlv o0

xoυρ6c. ΠρGlτα εixεlv oεlρο o0 νoυvδc κi μη
iη oεlρο oi; πrΘηρδc, f1 nlθηρδ κl'δλol dποt] κoυv-
τd oi οκαλιoμ6vot κi τηλlυταiα η v0φη γlδ δ6κo
τρoυγιoυρΙoμoτα o(ρτov. Td δoυρΙoματα oτο
6roυλlδ nηγηvαv 6ρoυxi.

"oool δδv frταv μη ooυφρδv 1εlρητoOoαv
τα vη6γαμnρα κl' δφηυγαv. 'Η v0φη κl' oιi γαμ-
nρδc'un τic λομndδεlq oτ6κoυvτοv o0ρθoi oτη
κoxη. Tα φαvoργlo δφηγγαv o' δλoυ τoΟ o'niτl

δλλα κρlμαoμ6vα κl' δλλα oτic θραφεΙc. ιK' oi
ooυφρoδειc oτριbvouvταv oτoOc voυvτoδ'εlQ κl'
τ' ovιbγl, τδ φαγrα γθvoυvταv oτou μoγεrρlδ'
'Η oo0πο oτoιj κοZαvl, oi 'noτlατεlc μη τo0 κρ6oc
oτoU φoιiρνoυ μdc oτic τοψεrc' κoφτoυvτοv κi
καμlo λαxovoυoαλατα κi γ6voυvτοv κi κοvo

μπακλα6i' αv66ηvεlv κl' η 6oρ6λo μη τoσ κρooi

ψηλo oτ' dvιbγl.

TΦρα 4 1oρδ μnrτiiZει μη τo oτ6'φαvα, o'0

γoμnρδc κr' ηv0φη γ6voυvτι δφαvot κl' δκou'

T6τ1 1ζ1 τcilρα
ι*****rr**lt**#τ***** tct***ffiτ**** ******

ANTETXΙA THΣ xAPΑΣ

oτol ooi τοξεiδr γαμoυ.

Toτl μnlτiZouvToq τoΟ φαγi δδv oηκιbvoυv-
ταv τoδ τραn6(l, δ6γαZov κi μηλα noΟ τd μαZoυ'
vαv οπ' τoυ πlριoIoρl. "E6αvαv κi καvα κoυμdτl

μθc oτoU noυ,τηρακι μη τoU Kραoi κl oηκoυναv
o0ρloμ6v. Στη xoρd oυ voυvδq flτοv o0 ορxη-

γο'c, αοτoc δlατoζεlv. o0ρrαμδv voυv6 ! Σ' δvο
nlατoυ γl6μoυZαv vτγtδ πoυτηρακlα κραoi ioloμι

Toσ NIΚ. ΣΠAPTΣΗ
KοOηγητoυ τo0 KATΕE Θεooαλoviκηc

τη μ6oη. ToU nrατoυ τonηρvεtv πρΦτο o0 voυ-
voq, Kl' oOτδc εiλtγεlv oτη voυvα τη γυvαiκα
τoυ. Γε16 ooυ γυvoi'κα vο ο' 'εδρoυ ο0τδ τoΟ

κραoi τo0 nivouμl εic 0γεiαv τo vθα noil μdc
αvταμouoov, 6i'6οτoυ vδ Zηoouv'. "Erilvειv o0
vουιroq, Εοvδ γroμou,ζtv τα noυτηρlα κi ilδoυvov
τoΟ nl6τoυ oτη voυvα. .'Γεlα ooυ δvτρα vδ o'
ε0ρoυ o0τδ τoΟ κραoi τo0 n[voυμl εic OYεiοv τd
v6α 6i6ατα vd Zη'ooυv'. ΞαvαγιoμoυZαv τδ noυ_

τηργlα. oιiρloμδv voυv6! Kl' o0 voυvδq δ16τα'
Zεiv'τιbρα δd 6ρηc τotν nlθηρδ τηc vιiφηc κt'

δδoυvεlv η voυvd τoU δioκoυ μη τo0 κραoi o'
oυτov. Kι'oOτδc π6λl ρouτoUoεlv oOρloμδv vou-
v6 ! Δα 6ρηc τη γυvαiκα ooυ. Kl' πoλt γε16 ooυ
vd o' ε,ιjρoυ γυvαiκo... Kl' ιjoταρvαc μη τη oεl-

ρd τδ nlθηρlκα τΠc vOφηc κr' δλα τδ αvτρ6γυ'
vo. Στ' dvδμlταξt d,n' τoilv oilρlομδ τραγoυδo0'
oαv κi καvo τραγoDδl nαληδ η xoρl6αv κi κδvαv
xoυρov.

ΠρΦτα αxlρvoUoαv oi δκαλloτd'δεrq κl' oi
σταUρoUΠoT6ρεlc un τic oταυρoυμαvεtc (τic γυ'
vαiκεlc τoυc) ' oυγκαθloτ6v [ioτορvαQ τd Πlv-

τγld τd κoυρiτοκlα κi τ' αvτρ6γυvo.

Πqλr σxlρvoOoelv o0ρlo'μδc ,κi κovο τρσ-
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Toτr κr τcbρα

YoΟδl κi nαλl 1oυρδc. Tlλlυταiα xoρηυεlv η v0-
φη Kl' o,0 Yαμnρδc. "oτοv oηκιbvoυvτov η v0φη
γld vδ 1oυρ6ψεl δΦρlZεlv τo0c ακoλloτdδεlc οlρ_
66τεlc κi τotc σTctUρoUΠαT6ρεlc μαvτηλlα 0φαv-
τd κloμlρ6vlα, xεlρlτoUoεlv κi τoU 16ρl τoE vou-
voO κl' dn' δλoυc τoιic oλλoυc μlκρotc κi τρα-
voOq κl' δoταρvαc 1oρηυεlv oυγκαθlοτδv μη τoΟ
γαμnρδ, μlτα oιi6ρ6Ικoυv κi oυρτov. Στoδ οlγκα-
Θroτδ nρiv xoυρ6ψoυv τ' οvτoγυvα η γυvα1κα
δnηρvεlv x6ρl τoιiv δvτρα τηc nριbτα.

oΙ ακαλloτdδεlq, oΙ oτουρoυnατ6ρεlc κl' oi
oτoυρoυμdvε,Ιc μη τic Ζoυoτθc κoυ6οvo0,oαv τiq
ζoυ66vεrc μη τoυ κρooi κi τd nldτo μη τd φoγη6.'Aπ' τo0 xoυρδ 0oταρvα ndλl 1ραγoσδl κl' oiρι-
oμδv αn' τo0 voυvδ δ,onoυ oτo0 τθλoυc ειiρtoκαv
τη v0φη κi τoυ γαμnρ6. A0τoi 6πηρvαv dn' δvα
noυτηρdκl on' τoυ nlατoυ κl' iφκlαvαv τoκα. "E-
τol δφτοvov Φc τα ξημηρΦματα τξc KυρlακΠc κi
τραγoυ,δωvτσq .δTvτl nlvτγlα vd φ0γoυμl...- βQ
τd 6loυλlο c|lμπρoυoτα δ6γηvοv nατιvdδo 1oυρει1-
oUVTαc κi τραγoυδδvταq, κi nivoυvταc κl' dnorjl
καv6vα απ'τα μnoυκoλrα no0 6αoτoυoαv oi δκα-
λloτdiδol. Πηγηvαv oτo0 vouvo0 τoU oniτl. ',EκεΤ

τo0c καρτηρoUoov δτolμα oτρoυμ6vα τd τρon6Zlα
κl' αxlρvoUoεlv δλλoυ γλ6vτl κi φογoυ,πoτl μη xou-
ρo0c κi τραγo0vrylα δληv τηv ημ6ρα oπdvoυ
κατoυ.

Τιbρα πατlvoδα μoιiγyl τiq οπoυκρl6c, πdv
αιjτο τα xρυod δvτ6τxlo.

'H v0φη καΘoυvταv oτoυ oniτt κi ξlαλdζεl
μoιiγκl o0 γαμπρδc 6γαivεl πατιvα'δα.

'Η Kυρlοκη 6ραδl ξτοv η nριilτη 6ραδlδ τoυ
γdμoυ. Tη Δlυτ6ρο τoσ ταxi η nlθηρα μη vτγlδ
τρεTc γυvοiκεlc κl' η μαvα μd vτγlδ τρεic γυ-
vαiκεlq on'τo0 μα1oλd Tηc iγληΠαv oτoil oτριb-

μα το vηolαvlα, τdv τlμη τΠc vιiφηc κl' 6oτειλvαv
oτo0q oυγκlvεic γλυκεlα οροκi μη κoκκlvη Ζ6-
XαρΙ Kl' δvα ,noυκdμlooυ μη κoκκlvoυ τρlαvτd-
φυλλoυ oτoiv nιθηρo. "oταv η γυvoTκε,lc iγλunαv
τη μαρτυργlα η v0φη τiq Xεlρητo0oεlv τoΟ xθρl
dxlρvoOoεlv πρωτα in'τηv nlΘηρd τηc'

Tιbρα τη γλυκlα τηv oροκi τηv nivoυv πouλUv
κlρδv πρiv dπ' τd 1oρd κi καμvldφραc o0 nondc
oτlφοvιbvεt τρεTc ovτi vτγlδ. Kl' αvτi μαρτυργld η
vιiφη γrvαεl nlvταμlvητlκoυ.

Toτl τηv πρΦτη τηv i6δoυμoδα η vιJφη δδv
τoακoυvεlv καμld δoυλεld μo0γκl δλλαζεlv κi
δθ1oυvταv. Kl' oi oυγκIvεΤq κl' oi φiλol no0 πη-
γηvαv vα τηv iδoσv τηv ,n6γηvαv γλuκioματα,
nαvτoφλεtc καvα μαφ6oη κl' oi μακρiτηρor oυγ-
κlεic μοvτηλlα κi olρ66τεlq. Tic τδ6αvαv oτη
τΖ6πη δταv τo0c xηρητo0oεlv.

"YoταρvαQ αnoO μvlο i'6δoυ,μdδα τoσ Σα6-
6dτoυ τδ ,nlΘηρlκδ τoU γαμnρo0 dκαλvo0v τ" θv-
τρoγυvoυ oτο nloτρ6φκlα. T' dκαλloμα γ6voυv-
τοv μη vτγlδ 6αρακoυμιivα μξλα κi nατηρ1τoεlc
o'δvα μαvτηλl. Ki τoυ ΣαB6ατo6ροδoυ μ'δvα φο-
vαρl dμnρouoτδ η v0φη κl'o0 γαμπρδc nηγηvαv
oτα πloτρoφκlα. Στoil oπiτl τηc v0φηc Εαvd 1α-
ρα, τραγoιivrylα κi xoυρ6v. Mlρrκoi δ,6αvοv κi
6ιoυλlα.

TΦρα τd nloτρoφ,κlα δδv τd τlρoυv κδv κi
κδv η v0φη dv δdv ndvε,l ταξεiδr γdμoυ dπ' τη
Δrυτ6ρα oτη μανα τηq 6ρiσKlTεl.

Tηv τρiτη τηv Kυρlακη τoτl δnoυq κi τΦρα
μιlζιi.lvoυvταv oi γυvαiκεlq Kl' δ6γoZov τη v0φη
oτηv iκκληold. "Yoταρvoq dn' τηv oπ6λυοη nη-
Yηναv πρδτα ατot voυvoυ τoΟ oniτl κl' o'δλoυq
τo0c oλλouQ ouγκlvεic.
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Eir<αστlκn κivnσn oτnv B6ρε1o

'Eλλαδα

Στflν oειρd τ6ν 'εiκαoπrκ6ν
θκδηλιioεων καθδq τελεlrι3νεl
τδ i6oα.ρ.o τρiμηνo τoΟ 6τoυq

1979 καd &υ6μα περlοo6τερo δo'o

δnλαδr\ πληο'16ζουμε πρδq τδν
Δεκ6μdρlo rιoδ εiναt καi δ τελευ-
ιαioq'μfrναg τοδ Eτουg μδ τiq^γι
ορ.δi' πν 

'Xρ'α,ουγ6ννων 
6λθ-

;;"μ; μiα Jξαρoη dπδ παρουoι&-
οεlq d,ργων τ6xνηq oτiq διdφο_

ρεq' αlilθoυο,εq τδν Γκαλε'ρi'

1) Σ,τδ πλαiαr,α τdlν Δη}ητρi-
*u 'u'Η T6xνη> Ι(αλλrτεxνlκi1
Mακεδ'oνnκi'Eταιρεiα δ'r'οrργ'6νω-

* ωoroη <Σιiγxρoνη Kυπρrαlκi1

Zωγρ]α[ρLκi1> μδ δργα Kυrπρlων
κ"ιλ'ni,"rα,ν'&πδ 16 - 31)1Ο)79'

2) 'Η Γκαλε'ρi <'Πανo6λληνoq>
*o.ooυoi,αoε ixθεoη ζωγραφlκfrc
ιlδ ioγα loδ Δημf1rρη T6λλαρη
δo6ρκεiα 30)10 - 16)11)1979'

'H Citibank παρoυοi'αoiε ζω-
,oo,o,*r\ τos ζωγρdφoυ Mανιiλη
λoor.irvl" oτi1ν μεγ6λη α1θoυoα
-.η; a"δ 20)1b 8ωc 7)11)79'

4) 'Η Γκαλερi <APMOΣ> πα-

,*i,ibr. μiα oεlρδ dργων τ'oi
δrακερrμμ6νoυ !ωγρ6φου l}ε-
io", ' 'zrrμπoυλ6κη μδ .οx6δlα
1'96s 1979 aπδ 19)11 Φωq '/ 

)

12)8e.

5) Στδν EOMMEX Tolrμιoκfr

90 b Σιiλλoγoq Φλω'ρrνlωτδν
Θεα) νiκηc παρ'oυoiαoε iκθεoη
ποoλεoοiακηq Φλωρrνuilπκηq
Λ,αi'κfrc τdxνηq, f1 δπoi'α εixε με_

γJλη'δrrr,r*io' dfi 22 - s0)11)
79.

6) 'Η α(,θoυoα τθxνη'q Stulio
πα'ooυoitα'αε ζωγρ'αφ'lκit γλυ_
πτlκfl τdlν καλλlτεxνδν Ζα'
u^o"λ6.η, Kατοoυ,ρ6α, Mαλ6μoυ
Mεταξd, Παρμακεζη καi Σαρρ'fr

μδ μεγ&λη ,6πιτυxiα ο'i καλλπ6-
ir"q 'δrακ,ρiνoνται γl,d τflν 3ν'

2L)12)7e.
9) Στδ ξενοδoxεio ΗΛEKTPA

ΠA'ΛΛΑΣ πlαρoυσ1ασε τi1ν θαυ-

uΞolα οργooi'α τoυ δ γνωαrδq ζω-
i.oa.rr.'fa*ηq Mωραfτηq απδ 20'

iΙΞ'? fi.ι2'.7o. Tδ 6ργα τoυ δr.-

o"ρlr.λ.on γιδ τi1ν dlπλαιητα οτδ

αx6δlo καi o'τδ xρδμα'

10) Στδ πλαiαlα τδν Δημητρi'
,,'v δroov,ανιilθηκε 6κθεoη ζωγρα-
δr*ric 

'φrτoγρλφi'αq καi 6r6λioυ

oιic' α1θbυο'εc τoδ θμπoρo6lαμη-
xανllκol iπrμελητηρioυ Θεo,1 νlκηq

,J ,ι λu.ργαoiα ioi Δl1μoυ Θεα)
νiκηq 2Ο)10 - 11)79.

11 ) Eiναι 6-ρκετoi κατd κοr-

ρoδc oi ξ6ν'oι ποi θκθ6τoυν δoυ-

λiJ'.orc oτi1ν xιilρα μαg' '.Eτo't

δ-'Ι.αλδc ξωγρ&φoq'Aρμ6νωq
Mα.τl6λr,'oτiq αiθoυoεg τoi Δlo_

v6uη e'oθ6.εr μlδ ο'εrρδ dπδ Λ6_

δi.^, bμ',r"roμ6να δπδ τflν xιilρα

μαq κυρiωq Ι'Ιηorιilrικα τoπεια'

L2) Στiq αΥθ'oυ'oεq τηG τραπ6-

ζηc Eργαοi'α'q Tαlμro'κfr 27 _παρoυ-
οl6ζoυv 6,ργα'ιli'α τoυq δλοt_ o'r

δiro'rur,"c' κqλλrτ6xνεq γλri-
πτεq κ'αi ζωγρ6φoι. Πo'λλoi &π'

αi.oδc dxoυν δl'απρ6ψει oτflν;lιaεo καi οιδ θ'ξωτερrκδ' "o-
πωq δ Kαλαμ6ραq κ'αθηYnτfiQ
Καλωv Tεxνδν ori1ν 'Aθf1να, δ

Kουτoυ,odτο,αq δ καθ,ηγηηc σrην
tψ. 'γ6,ρ*η, δ Mην&πoυλoc κα0η-
νnτr\c Kαλrν Tεxνδν αιflν Θεο-
jαλoνi*η, δ Mπ6οαq οτflν Φλιilρτι-

ν,α καi αλLon μδ rωλλδ 6ρ'α6εiα
καil μετdλλπα rιoδ dντlπρqσ'^g.''
αυν'τi1ν xιΙ:ρα μαq αδ διεΦνfr Ξκ-

θrεο4.

13) Στf1ν Γκαλερi <Koixλiαq>

,,αρo,roiαoε τflν πρ6οφατη- θργΨ
oiα του δ δlακεκρ.lμμθνoq qωγρα-
,φoq Mηνdg. Mιδ εirα{αθητη ηρo.
.φrρ' oτ'i1ν αι3γxρo'νη τ6xνη 6πδ
τδν'Mηνd αιδν x6ρ'o τfrq εiκα-
oτlκfrq τ6xνηg.

Kεiμεvo
'AΘαv. Mnvoπoιiλoυ

Γλ0nτoυ KαΘηγητoU

τoνη αλλαryi τfrq Σ6γxρoνηq T6-
xνηq dπδ 20)11 - 1Ο)12)79.

7) 'Η αΙθoυαα iκθ6οεων ZM
.παρ,oυαiαoε 6κθεαη ζωγραφlκfiq
τoδ γνωοτo'i καt δπκεκρlμμ6νoυ
ζωγρ6φoυ καλ καθηγητofi τfrq δ-

δρ'αq τοδ 'Eλευθ6ρoυ Σxεδioυo
o'τiν Πoλυτεxνrκfl Σxoλfl Πανε-
πrαιnιriο'oυ Θεoοαλoνiκηq κ. Ni-
κ'oυ 

'iαxiνη. 'Η Ξκθεoη ixεr i-
δirrα,iτε,ρη,ιlημα'oiα γlατl παρουou-
6ζεr τitν πrδ πρ6αφατη ζωγραφι-
κil θργαoiα τoδ καλλlτ6xνη. Td
Jργα τoυ δl,ακρ(νoνταr γlδ τflν
μεγ6λη εr}αlο'θηοiα.

8 ) 'H ΦωτoθI]κη Θεοοαλoνil
κηq 6vαπτioη τελευταiα dρκετi1
δραoτηρ,16τητα oτδν τψ6,α. Fc
.,i*uηq' καi τfrq- φωτoγραφιiαq'
"Eroi παρoυor6ζεl μlδ σ€lrpd
Jργων δπωq τoδ Γlδργoυ Δε16-

γλα μδ μεγdλη 'θπlτυxiα aπδ 3 -
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'A,nδ τηv ,ηριbTη aτoμtKil 6κΘεoη Ζωγρo,φικfl,μc τηc 'Eλl'

,od6ετ 'Yφαvτiδη' lnoδ tlγιvε oτδ Πoλtτtoτlκδ K6vτρo Να_

o0oηq olπδ 16 μ6xρι 30 'oκτω6ρioυ

Π ερlμ6vovταc

'Αn5 26 Σsnτεμ6iρου μ6xρr 1O 'orκτω6ρioυ 1979 οτηv
πlvo;<c3ηκη τoΟ Π oλlτlοτικoυ K6vτρoυ Nαo0oηc Πρo'γlμα_
oolη3ηκε μδ inIτυxiα η τρiτη οτoμlκη 6κΘεoη τηc Ζωγρο-
φoυ "Αvvuc Kολοiτζiδoυ Kοραγlοvvoπο0λoυ

Νεκρη φυοη

'EEεγερoη

'Εlni,κληoη - |9rxξ,111 "



***************************rΓtict*********JΓ*lc*j 
t*******************jc/ctlr/c**tr/rlr/chk*r

.H αNΙAOYΣTAD στnpizεταl oτliν dγ6πn καi τo

6νδrαφdρoν τdlν ουνδρoμnτ6lν τnq

Παρακαλoiμε νd μερlμνrioετε γ16 τfiν &νανdωon

τfrc oυνδρoμfrc τoi €τoυq 198o

Φυλαξτε τα τευxn Tnξ αNl0oUσTαc))

N{6 τδ 9oν τεδxoq OKTΩBPΙOY-ΔEKE]ν'ΙBPΙoY oυμπληιbνεταt δ πρδτoq τ6μoq τflq Nrdoυoταq

Mdτδ10'oτευxocθδπρoμηθευτεiτεκαiτδευρετηρroτΠcιjληcτoυπριbτoυτoμoυ
I

i

M6λrc κυκλoφ6ρnoε iνα xρfοrμo γεωργrκ6 6r6λio

Ti εivαι τ& κoκκoειδft (Φfiρεq) καi π6ξ καταπoλεμoσvται
.,Evα6ι6λioκατατoπιoτικδθπιoτnμovικδμθxρωμ.ατιστθqεiκ6vεq

Δδv nρ6πει vδ λεiψεl dnδ κovιlvα ογρoτtκδ οπiτt

ΣTEr\lctY ,\A/\clYl<H
MπoρεiτεvοτδnρoμηθευτεiτεδnδταYρoφεiατoσ,AγρoτlκoυoυλλoγoυNαo0.oηc

l

τιMH ΠΩΛHΣEΩΣ 4oo ΔPAXMEΣ
r'

lt

+YΥ+++++++++++++++++++++++++++++++γ+++++++++}r+++++++++++++++++++++++++++++++++




