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Εηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή έθδνζε ηνπ 2011 
 

 

Έλα πξσηνπνξηαθό βηβιίν  

 

Αεκ ήηακ εφημθμ κα ημ παναδεπηχ: Μεηά απυ ηυζα πνυκζα –απυ ημ 2002, 

πνμκζά ηδξ ηεθεοηαίαξ έκηοπδξ επακέηδμζδξ– πμθθμί ζοκάδεθθμζ θζθυθμβμζ 

ακαγδημφζακ, αηυιδ ηαζ ημ 2010, ηδκ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ. Σδκ έραπκακ 

ζε αζαθζμπςθεία ηαζ ζε εηδμηζημφξ μίημοξ. Μμο γδημφζακ ηάπμζμ αζαθίμ ή 

έζης έκα αλζμπνεπέξ ακηίβναθμ...  

οβπςνήζηε ιμο ημ πνχημ πνυζςπμ, αθθά είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ κα α-

πμδχζς ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ιμο πνμηάθεζε δ επελενβαζία ημο πνχημο 

ηυιμο.  

Δ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ, απμηέθεζε έκα θζθυδμλμ, ημθιδνυ ηαζ νζρμηίκ-

δοκμ εηπαζδεοηζηυ εβπείνδια βζα ηδκ επμπή πμο εηδυεδηε. Μέπνζ ηυηε ηο-

νζανπμφζακ ηα ιμκμθμβζηά βθςζζζηά αμδεήιαηα: εηείκα πμο πενζείπακ α-

καθοιέκα εέιαηα ή αθθζχξ «εηεέζεζξ ζδεχκ». Οζ ιαεδηέξ ηα πνδζζιμπμζμφ-

ζακ ζακ «θοζάνζα». Οζ ηαεδβδηέξ απυ ηδκ πθεονά ημοξ –πςνίξ κα ημ μιμ-

θμβμφκ– αιθέααθθακ ηαεδιενζκά βζα ηδ ααειμθυβδζδ υζςκ βναπηχκ ημφξ 

θαίκμκηακ πμθφ ηαθά: ήηακ πνμσυκηα ηδξ πνςηυηοπδξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ 

ή απμηεθέζιαηα ηδξ ήνειδξ ακηζβναθήξ «θοζανζχκ» πμο δεκ είπακ ζηδ αζ-

αθζμεήηδ ημοξ;  

Ώοηυκ ημκ ζδζυηοπμ «ηθεθημπυθειμ» ακάιεζα ζε αζαθία εηεέζεςκ δζα-

θμνεηζηχκ ζοββναθέςκ ήνεε κα δζαηυρεζ δ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ. πςξ εα 

δζααάζεηε ζηδκ πνυηαζδ βζα ηδκ ηαεδβήηνζα ηαζ ημκ ηαεδβδηή, ηδξ πνχηδξ 

έηδμζδξ, ζηυπμξ ημο αζαθίμο ήηακ κα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαθφηενδ ζοκενβαζία 

ημο ηαεδβδηή ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο. Γδημφιεκμ ήηακ κα ιεηαηναπεί δ Οξγά-

λσζε ηνπ Λφγνπ ζε εοέθζηημ ενβαθείμ πμο εα αμδεμφζε ημκ πνχημ κα μνβα-

κχζεζ ηαθφηενα ηδ δζδαζηαθία ημο, ηαζ ημκ δεφηενμ κα ζπδιαηίζεζ μνβα-

κςιέκα επζπεζνήιαηα.  

ια ηα ζέκαηα ηεο έθζεζεο ζπγθνηλσλνχλ. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκν-

πνηνχκε ζ’ έλα ζέκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πνιιά άιια. Ώοηά ήηακ 

ηα ιδκφιαηα ηδξ Οξγάλσζεο ηνπ Λφγνπ.  

Οζ εζηυκεξ ηαζ μζ βεθμζμβναθίεξ απμηέθεζακ ημ δεφηενμ, αθθά υπζ θζβυ-

ηενμ ζδιακηζηυ, αήια. Γζα πνχηδ θμνά δ Έηεεζδ πενζείπε εζηυκεξ! Σδ 

ζηθδνή ζμαανυηδηα ηςκ ποηκά ηοπςιέκςκ αμδεδιάηςκ δζαδεπυηακ έκα 

αζαθίμ ιε πνςημπμνζαηυ πενζεπυιεκμ ηαζ πμθθά, ιζηνά δζαθείιιαηα βέθζμο 

ηαζ εοπανίζηδζδξ.  

 

Η ςεθηαθή έθδνζε 

 

Δ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ ήηακ έκα πνςημπμνζαηυ βζα ηδκ ηαηδβμνία ημο αζ-

αθίμ. Ξεθοθθίγμκηάξ ημ ηαηά ηδκ ρδθζμπμίδζδ, ζοκεζδδημπμίδζα υηζ ηα δμ-
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ηίιζα ηαζ ηα ηείιεκα ζημζπεζμεεημφκ ιζακ ζζημνία ηδκ μπμία ιπμνεί ηακείξ 

κα αθδβδεεί ηάεε θμνά απυ δζαθμνεηζηή ανπή –ανηεί κα αθθάλεζ ηδ ζεζνά 

ηςκ επεζζμδίςκ πμο ηδ ζοκεέημοκ.  

ηδκ ρδθζαηή έηδμζδ ημο 2011 έβζκακ εθάπζζηεξ αθθαβέξ. Αζαηδνήεδ-

ηακ ακαθθμίςηεξ μζ εζηυκεξ ηαζ μζ βεθμζμβναθίεξ ηδξ έκηοπδξ έηδμζδξ. 

ΐεθηζχεδηακ υιςξ ηα Πενζεπυιεκα ηαζ πνμζηέεδηακ εκενβμί δεζιμί 

(hyperlinks) πμο παναπέιπμοκ ηαηεοεείακ ζε δζαδζηηοαηέξ πδβέξ.  

Βπζπθέμκ θνμκηίζαιε κα πενζθάαμοιε ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο έκα ηεθά-

θαζμ ιε 40 επζπθέμκ εζηυκεξ ηαζ βεθμζμβναθίεξ, πνμηεζιέκμο κα ηζξ αλζμ-

πμζήζεηε ζε αζηήζεζξ ζπμθζαζιμφ. Καεχξ ιάθζζηα ηαεειζά απυ αοηέξ ηα-

θφπηεζ ημ επάκς ιένμξ ιζαξ ζεθίδαξ Ώ4, ιπμνείηε κα γδηήζεηε απυ ημοξ ια-

εδηέξ ζαξ κα ηζξ ζπμθζάζμοκ, κα βνάρμοκ ηα ηείιεκα πμο επζεοιείηε ηαζ, 

ηεθζηά, κα ζοκδέζμοκ ηδκ εζηυκα ιε ηα επζπεζνήιαηα ηαζ ημ εκκμζαηυ οθζηυ 

πμο εα ημοξ πνμζθένεηε.  

Μζα αηυιδ πνςημηοπία: Βπεζδή ζηζξ αζηήζεζξ ΐ1 (ακάπηολδξ πενζυδμο 

ζε πανάβναθμ) πμθθμί ιαεδηέξ ιαξ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ακαθμνά ζημκ 

ανζειυ ηςκ θέλεςκ, ιπμνείηε κα ημοξ γδηήζεηε κα εζηζάζμοκ ηδκ πνμζμπή 

ημοξ ζηζξ πενζυδμοξ πμο εα ζοβηνμηήζμοκ ηδκ πανάβναθμ ηαζ υπζ ζηζξ θέ-

λεζξ πμο ηζξ ζοκεέημοκ. 

Γζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο επζεοιμφκ κα εοιδεμφκ ή κα βκςνίζμοκ ηα 

εζζαβςβζηά ηείιεκα ηςκ έκηοπςκ εηδυζεςκ απυ ημ 1989 ιέπνζ ημ 2002, ημ-

πμεεηήζαιε ςξ ζδιείμ ακαβκχνζζδξ ηδκ εζηυκα ημο ελςθφθθμο πμο αθέπε-

ηε.   

 

Δ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ πνμζθένεηαζ δςνεάκ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ θζθμθυ-

βμοξ. 

 

 

 

Άνδξ Γζαανήξ 
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Πώο λα δηαβάζεηε απηό ην βηβιίν  
 

Από ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ 1989 

 

Σμ πζμ ζδιακηζηυ βκχνζζια αοημφ ημκ αζαθίμο είκαζ δ ΘΒΜΏΣΕΚΔ ηαζ ΛΟ-

ΓΕΚΔ ΏΛΛΔΛΟΤΥΕΏ ηςκ Θειάηςκ ηαζ ηςκ Κεζιέκςκ πμο πενζέπεζ. 

Δ αθθδθμοπία Θειάηςκ ηαζ Κεζιέκςκ ηνίεδηε ακαβηαία επεζδή ιπμνεί 

κα ζαξ αμδεήζεζ: 

1. Να αλζμπμζήζεηε ηζξ βκχζεζξ πμο ήδδ έπεηε. 

2. Να μνβακχζεηε ημ δζάααζια ζαξ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ. 

3. Να ζπδιαηίζεηε ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ηα πνμαθήιαηα ημο 

ηαζνμφ ιαξ. 

Μπμνείηε θμζπυκ κα πνμζανιυζεηε ημ πενζεπυιεκμ αοημφ ημο αζαθίμο 

ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ιεθέηδξ ζαξ επζθέβμκηαξ ιυκμζ ζαξ ηδ ιέεμδμ ηαζ ηδ ζεζνά 

πμο εα αημθμοεήζεηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο δζααάζιαημξ ζαξ. Τπάνπμοκ 

ιάθζζηα ηαζ δομ (2) θεοηέξ ζεθίδεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνείηε κα ηαηαβνάθεηε ημ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΛΒΣΔ (ηδ ζεζνά Θειάηςκ ηαζ Κεζιέκςκ) πμο εζείξ εα επζ-

θέλεηε! 

Μπμνείηε κα πνμβναιιαηίζεηε ηδ δζηή ζαξ ΒΝΟΣΔΣΏ ΘΒΜΏΣΧΝ ηαζ 

ΚΒΕΜΒΝΧΝ απυ αοηά πμο πενζέπεζ ημ αζαθίμ. ε ηαιζά πενίπηςζδ υιςξ δεκ 

πνέπεζ κα λεπάζεηε υηζ υθα ηα εέιαηα επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ. Αεκ ο-

πάνπμοκ άζπεηα εέιαηα, απμιμκςιέκα απυ ημκ ημνιυ ηςκ πνμαθδιάηςκ 

πμο ιαξ απαζπμθμφκ ηαεδιενζκά. 
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Η ελόηεηα ησλ ζεκάησλ 
 

Από ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ 1989 

 

Τπάνπεζ δ εκηφπςζδ (βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ μπμίαξ δεκ εοεφκμκηαζ μζ ια-

εδηέξ) πςξ δζδαζηαθία ηδξ Έηεεζδξ ζδιαίκεζ «επεμεξγαζία δηαθνξψλ ζεκά-

ησλ πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ». Ώοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα κα εεςνείηαζ ημ ιάεδ-

ια ηδξ Έηεεζδξ έκα ζφκμθμ απυ εέιαηα, δ επελενβαζία ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ 

πςνίξ ζπλνρή ηαζ πςνίξ κα ημκίγεηαζ δ ινγηθή ζπλέρεηα ακάιεζα ημοξ, ιε 

απμηέθεζια κα απμεαννφκμκηαζ μζ ιαεδηέξ ηαζ κα παναζημφκηαζ απυ ηδκ 

πνμζπάεεζα κα ημ παναημθμοεήζμοκ. 
Βίκαζ βκςζηυ πζα υηζ ζε ιζα έηεεζδ αλζμθμβείηαζ δ θξηηηθή ηθαλφηεηα 

ημο οπμρήθζμο. Ώοηή δ ηνζηζηή ζηακυηδηα εληζρχεηαη ηαζ πινπηίδεη υηακ 

βίκεηαζ ηαζ ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα, δδθαδή υηακ μ ιαεδηήξ δεκ ακαθχκεζ ηδ 

ζηέρδ ηαζ ημ πνυκμ ημο αζπμθμφιεκμξ ιυκμ ιε έκα εέια, αθθά υηακ ζοκεζ-

δδημπμζεί υηζ όλα ηα θέμαηα ηης έκθεζης ζσγκοινωνούν. Ώοηυ ζδιαίκεζ 

πςξ ηα πνμαθήιαηα, ηα θαζκυιεκα (ημζκςκζηά, πμθζηζηά, μζημκμιζηά) εθά-

πημκηαζ ή ηέικμκηαζ
 
ιεηαλφ ημοξ ηαζ πςξ δζαιμνθχκμοιε έκα ζπγθξνηεκέλν 

γξαπηφ υηακ ιάεμοιε κα ηα ακηζιεηςπίγμοιε ιε ηδκ ζδζαζηενυηδηα πμο πα-

νμοζζάγεζ ημ ηαεέκα απ' αοηά αθθά ηαζ ηδ ζοββέκεζα πμο ηα παναηηδνίγεζ. 
 

 

Δ απμζπαζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Έηεεζδξ, δ πεπμί-

εδζδ δδθαδή πςξ ηάεε εέια είκαζ ηαζ έκαξ «ακελάνηδημξ ηυζιμξ» ζδεχκ 

ηαζ απυρεςκ, δοζημθεφεζ αθάκηαζηα ημοξ οπμρήθζμοξ ηαεχξ κμιίγμοκ 

πςξ έπμοκ ιπνμζηά ημοξ έκα τάος θεμάηων, ημ μπμίμ είκαζ αδφκαημ κα α-

κηζιεηςπίζμοκ. Βίκαζ θοζζηυ κα παναζημφκηαζ, κα αδζαθμνμφκ ηαζ κα εβηα-

ηαθείρμοκ ηδκ επζηοπία ημοξ ζηδκ ηφπδ ή ζε ιζα «ηαθή απμικδιυκεοζδ» 

εκυξ ακαθοιέκμο εη ηςκ πνμηένςκ εέιαημξ. ' αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηα α-

πμηεθέζιαηα είκαζ ιάθθμκ ανκδηζηά αθμφ πνμζπαεμφκ κα πνμζανιυζμοκ 

ζημ εέια πμο ημοξ δυεδηε εηείκμ πμο έπμοκ ακηζβνάρεζ ή απμικδιμκεφζεζ. 

[...] 
Σζ ζοιπεναίκμοιε: 

α. ηζ ημ ιάεδια ηδξ Έηεεζδξ βίκεηαζ πμθφ πζμ απθυ έπμκηαξ οπυρδ υηζ 

ζηυπμξ ιαξ δεκ είκαζ κα ηαηαβνάρμοιε απυρεζξ αθθά κα νξγαλψζνπκε ηε 

γλψκε καο ζε επηρεηξήκαηα πείεμκηαξ ημκ ακαβκχζηδ-δζμνεςηή βζα ηδκ μν-

ευηδηα ημοξ. 
α. ηζ ηα εέιαηα δεκ είκαζ άζπεηα ιεηαλφ ημοξ. 
β. ηζ δ δζενεφκδζδ εκυξ εέιαημξ είκαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηαζ ακάθοζδ ημο. 
δ. ηζ ηα επζπεζνήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα ηδκ ηάθορδ εκυξ εέια-

ημξ δεκ ζζπφμοκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια. 

Τα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζ' έλα ζέκα δελ ηειεηώλνπλ 
ζηνλ επίινγν ηνπ αιιά κπνξνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ θαη λα ελεξγν-

πνηήζνπλ ηε ζθέςε καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ ζεκάησλ 



ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ XVII 

 

Μηα πξόηαζε γηα ηελ θαζεγήηξηα θαη ηνλ θαζεγεηή 

 

Από ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ 1989 

 

Σα ιεβαθφηενα, ίζςξ, απυ ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοιε δζμνεχκμ-

κηαξ ηζξ Βηεέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ αοηά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηακυδ-

ζδ ηςκ εειάηςκ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ ζδεχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάθο-

ζδξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ κα πεζεανπήζμοκ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

απαζηήζεζξ εκυξ εέιαημξ ή εκυξ απθμφ γδημοιέκμο· δοζημθεφμκηαζ κα ηα-

ηαθάαμοκ ηζ ζδιαίκεζ επζπείνδια ηαζ πχξ πνέπεζ κα βνάθμοκ χζηε κα πεί-

ζμοκ βζα ηδκ μνευηδηα ηςκ απυρεχκ ημοξ. Αζαπζζηχζμοιε δδθαδή υηζ δεκ 

έπμοκ ιζα μνβακςιέκδ εζηυκα ηςκ πνμαθδιάηςκ ηα μπμία ηαθμφκηαζ κα 

ηαθφρμοκ. 

Σμ αζαθίμ αοηυ έπεζ ζημπυ κα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαθφηενδ ζοκενβαζία ιε 

ημοξ ιαεδηέξ ζαξ. Γνάθηδηε θμζπυκ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα είκαζ «ακμζ-

πηυ» ζηζξ υπμζεξ πανειαάζεζξ ζαξ ηαζ κα «οπαημφεζ» ζηζξ εηάζημηε ακάβηεξ 

ηδξ επίπμκδξ δζδαηηζηήξ ζαξ πνμζπάεεζαξ.  

Αεκ είκαζ έκα αζαθίμ βναιιζηά μθμηθδνςιέκμ. Βίκαζ έκα αζαθίμ πμο αν-

πίγεζ κα πθάεεηαζ ηάεε θμνά πμο απμθαζίγεηε κα ηνμπμπμζήζεηε ηδ εειαηζ-

ηή ημο αθθδθμοπία. 

Δ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ πενζέπεζ πενίπμο 870 Ώζηήζεζξ, Βνςηήζεζξ ηαζ 

Θέια-ηα βζα επελενβαζία, απυ ηα μπμία ιπμνείηε κα επζθέλεηε εηείκα πμο 

εεςνείηε πενζζζυηενμ ηαηάθθδθα βζα ημοξ ιαεδηέξ ζαξ. 

Τπάνπμοκ Ώζηήζεζξ πμο αλζμθμβμφκ ηδκ αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ, 

Ώζηήζεζξ Αζαηφπςζδξ ηαζ Βνςηήζεζξ πμο ημοξ αμδεμφκ κα ηαηακμήζμοκ 

ιενζηά ζδιακηζηά βζα ηδκ επίδμζή ημοξ εέιαηα. 

Οζ δομ θεοηέξ ζεθίδεξ πμο αημθμοεμφκ έπμοκ ημκ ηίηθμ: Πρόγραμμα 

Μελέηης. Ώοηυ έβζκε ιε ζημπυ κα μνβακχζεηε ιε ημ δζηυ ζαξ ηνυπμ ηδκ 

πμνεία ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ εκζςιαηχκμκηαξ, ζηα οπάνπμκηα 

Θέιαηα ηαζ Κείιεκα, υζα ηνίκεηε εζείξ ακαβηαία ηαζ ζηακά κα αμδεήζμοκ 

ημοξ ιαεδηέξ ζαξ, ηαζ κα ηάκμοκ ημ δφζημθμ ένβμ ζαξ αηυιδ πζμ απμδμηζ-

ηυ. 

 

Άνδξ Γζαανήξ 
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Πξόγξακκα Μειέηεο   
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Πξόγξακκα Μειέηεο 
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Δνθίκην 1  
 

Μόλν ε ειεπζεξία γελλάεη ηελ εηιηθξίλεηα 

 

 

Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ εθεοεενία είκαζ δ δοκαηυηδηα ημο ακενχπμο 

κα εηθνάγεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο. Ώοηή αηνζαχξ δ έηθναζδ, δ ελςηενί-

ηεοζδ, δίκεζ ζηδκ ημζκςκζηυηδηά ημο ημ ζδζαίηενμ πενζεπυιεκμ ηδξ. Μυκμ μ 

άκενςπμξ έπεζ Λυβμ, δδθαδή ηδ δοκαηυηδηα κα μνβακχκεζ ηδ ζηέρδ ημο 

ηαζ κα ηδκ ελςηενζηεφεζ. Δ θακένςζδ ημο εζςηενζημφ ημο ηυζιμο, ηδξ 

ζηέρδξ ή ημο ζοκαζζεδιαηζζιμφ ημο βίκεηαζ θμνέαξ επζημζκςκίαξ ηαζ πα-

νάβμκηαξ δζαιυνθςζδξ ημο πμθζηζζιμφ. 

Οζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ πμζυηδηα ημοξ αλζμθμβμφκηαζ ιυκμ ιε αάζδ 

ηδκ εζθζηνίκεζα ηδξ έηθναζδξ, επεζδή ιυκμ μ άκενςπμξ έπεζ εζςηενζηυ ηυ-

ζιμ. Κζ αοηυ ημκ ηυζιμ πμο είκαζ βειάημξ απυ ζηέρεζξ, ζδέεξ, υκεζνα, θζ-

θμδμλίεξ, θυαμοξ ηαζ εθπίδεξ ιπμνεί κα ημκ ηνφρεζ, αηυιδ ηαζ βζα κα ημκ 

πνμθοθάλεζ, ή κα ημκ θακενχζεζ. Βζθζηνίκεζα, θμζπυκ είκαζ δ θακένςζδ ημκ 

εζςηενζημφ ηυζιμο ζημοξ άθθμοξ. Βίκαζ δ θακένςζδ ηςκ πναβιαηζηχκ 

πνμεέζεςκ ζημοξ άθθμοξ. Γζαηί μζ «άθθμζ» δεκ είκαζ ακχκοιμζ, είκαζ επχ-

κοιμζ άκενςπμζ ιε ακάθμβεξ θζθμδμλίεξ ηαζ επζδζχλεζξ. 

' αοηυ ημ ζδιείμ ανπίγμοκ κα ζοβηθίκμοκ δ εθεοεενία ηαζ δ εζθζηνί-

κεζα. Ώκ δ εθεοεενία είκαζ δοκαηυηδηα έηθναζδξ, άνα ηαζ πναβιάηςζδξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, δεκ ιπμνεί δ ίδζα κα βίκεηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ ιέεμδμξ ζηέ-

νδζδξ ημο ίδζμο δζηαζχιαημξ πμο έπμοκ μζ άθθμζ. Ώοηυ εα ζοκέααζκε ιυκμ 

ακ εθεοεενία ζήιαζκε δζηαίςια βζα ακηαβςκζζιυ ηαζ εέθδζδ βζα επζαμθή. 

Βπμιέκςξ ημ δζηαίςια βζα έηθναζδ ζοκεπάβεηαζ ημ ζεααζιυ ηδξ πνμ-

ζςπζηυηδηαξ ηςκ άθθςκ, ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ημοξ, ημ ζεααζιυ ηδξ 

εθεοεενίαξ ημοξ. Έηζζ δ εζθζηνίκεζα απμηεθεί ηδκ έιπναηηδ εηδήθςζδ ημο 

ζεααζιμφ ηδξ εθεοεενίαξ ημο ζοκακενχπμο. 

Κάης απυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ είκαζ μ άκενςπμξ εζθζηνζκήξ; Πυηε είκαζ 

αθδεζκυξ; ηακ κζχεεζ αζθαθήξ ηαζ αέααζμξ. ηακ δεκ θμαάηαζ. Ο θυαμξ 

είκαζ ανπέβμκμξ, είκαζ ζφιθοημξ ιε ημκ άκενςπμ βζαηί ηνμθμδμηεί ηδκ αο-

ημζοκηήνδζδ ημο. Λεζημονβεί ζακ αζθαθζζηζηή δζηθείδα ηάκμκηαξ ημκ ηα-

πφπμπημ έηζζ χζηε κα πνμθοθαπηεί απυ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο εκδεπμιέκςξ 

ημκ απεζθμφκ. Κίκδοκμζ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ή απυ 

ημκ ημζκςκζηυ ημο πχνμ. Οζ δεζζζδαζιμκίεξ, μζ πνμθήρεζξ ηαζ δ ημζκςκζηή 

απμιυκςζδ απμηεθμφκ εηδδθχζεζξ αοημφ ημο θυαμο. Ο θυαμξ, ηεθζηά, εί-

καζ έκαξ αιοκηζηυξ ιδπακζζιυξ. 

Ώκ μ πμθζηζζιυξ έπεζ κυδια, δεκ ημ μθείθεζ ηυζμ ζηζξ ηεπκζηέξ ηαηα-

ηηήζεζξ ημο ακενχπμο υζμ ζηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ πμο απμ-

ηυιζζε απ' αοηέξ. Ο υνμξ «πμθζηζζιυξ» θυβμο πάνδ, ηαηάβεηαζ απυ ημκ υνμ 

«πυθζξ» πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ιυκμ υηακ εβηαηαθείπεηαζ δ κμιαδζηή 
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γςή ηαζ ανπίγεζ δ ιεηάααζδ ζε ιζα άθθδ ιμνθή ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ 

μνβάκςζδξ, ιυκμ ηυηε μ άκενςπμξ αζζεάκεηαζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ εθεο-

εενία πμο ημο πνμζθένεζ δ ημζκςκζηή ζοιαίςζδ. Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε 

υηζ πμθζηζζιυξ είκαζ δ απεθεοεένςζδ απυ ημ θυαμ. Μέζα ζηδκ πυθδ μ πμ-

θίηδξ δεκ είκαζ αβνίιζ, δεκ πνεζάγεηαζ κα ακδζοπεί ιήπςξ ημο επζηεεμφκ. 

ηακ παφεζ κα αιφκεηαζ, ανπίγεζ κα εθεοεενχκεζ ημ δδιζμονβζηυ ημο δοκα-

ιζηυ, κα απμηηά «πνυζςπμ» ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μιμζμιμνθία πμο επέααθε 

δ αβέθδ. 

Ο άκενςπμξ είκαζ εζθζηνζκήξ υηακ δεκ θμαάηαζ ιήπςξ ηζιςνδεεί· υηακ 

δεκ επζηνέιαηαζ δ απεζθή ηδξ πμζκήξ ηαζ μζ ζοκέπεζεξ βζα ηζξ επζθμβέξ ημο. 

Μυκμ υηακ δεκ θμαάηαζ μ άκενςπμξ ιπμνεί κα είκαζ μ εαοηυξ ημο, κα είκαζ 

αοευνιδημξ ηαζ αθδεζκυξ. Κάης απυ ηέημζεξ ζοκεήηεξ δ ημζκςκία βίκεηαζ 

έκα πνμζηαηεοηζηυ πενίαθδια, έκα ημπφθζ πμο πνμθοθάζζεζ ημ άημιμ. 

Να βζα πμζμ θυβμ μ Θμοηοδίδδξ, ζημκ Βπζηάθζμ ημο, εεςνεί ςξ ζοζηαηζ-

ηυ βκχνζζια ημο δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ ηδκ ειπζζημζφκδ ιεηαλφ ηςκ 

πμθζηχκ. Γζαηί ιυκμ δ δδιμηναηία ζέαεηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο ακενχπμο, 

εειεθζχκεηαζ ζηδ εέθδζδ ημο πμθίηδ κα ζοιιεηέπεζ ζηδ δδιυζζα γςή ηαζ 

ηαημπονχκεηαζ ιε ηδκ οπεοεοκυηδηα ημο. Μέζα ζ' έκα ηέημζμ πμθίηεοια μ 

αοηανπζηυξ κυιμξ πενζηηεφεζ επεζδή μζ πμθίηεξ έπμοκ δζαπαζδαβςβδεεί ιε 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα έπμοκ επίβκςζδ ηςκ μνίςκ ημοξ, ημζκςκζηή ζοκείδδ-

ζδ. Μυκμ ηάης απ' αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ μζ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ απμηημφκ δζ-

αθάκεζα ηαζ ηαεανυηδηα. Έηζζ ελαζθαθίγμκηαζ δ μιυκμζα ηαζ δ αθθδθεββφ-

δ, πανάβμκηεξ ααζζημί βζα ηδ ζοκμπή ιζαξ ημζκςκίαξ. 

Πχξ ιπμνεί κα βίκεζ μ άκενςπμξ εζθζηνζκήξ; Ώκ πζζηεφαιε υηζ δ εζ-

θζηνίκεζα ελανηάηαζ απυ ημ ακ εα είκαζ «ηαθυξ» ή «ηαηυξ», εα ηάκαιε θά-

εμξ. Ο άκενςπμξ δζαιμνθχκεηαζ, δζαπαζδαβςβείηαζ ιέζα απυ εεζιμφξ-

θμνείξ πμο απμηεθμφκ ηα ηφηηανα ηδξ ημζκςκζηυηδηαξ ημο: ιέζα ζηδκ μζ-

ημβέκεζα ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηονίςξ. Δ μζημβέκεζα δεκ ιπμνεί υιςξ κα «δζ-

δάλεζ» ηδκ εζθζηνίκεζα, ιζα ηυζμ αθδνδιέκδ έκκμζα, ιε ημ κα ελδβήζμοκ μζ 

βμκείξ ζημ παζδί «υηζ πνέπεζ κα είκαζ αοευνιδημ». Σμ παζδί εα πεζζηεί αθθά 

δεκ εα έπεζ ηαηαθάαεζ. Τπάνπεζ ιζα άθθδ δοκαηυηδηα πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ 

πζμ θοζζηή υζμ ηαζ απθή ιέεμδμ: κα απμηεθεί ημ παζδί ακηζηείιεκμ ζεαα-

ζιμφ, κα ημο βίκεζ δ εζθζηνίκεζα αίςια ηαζ μ αοεμνιδηζζιυξ δ έηθναζδ ηδξ 

γςκηάκζαξ ηαζ ηδξ εοθοΎαξ ημο. ηακ ημ παζδί δεκ αζζεάκεηαζ πςξ είκαζ έκα 

δζαημζιδηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ πςξ ηάεε ημο επζεοιία ή ζδζμηνμπία δεκ είκαζ 

δοκαηυ κα πναβιαημπμζείηαζ πςνίξ ζογήηδζδ απυ ημοξ ιεβάθμοξ· υηακ αν-

πίγεζ κα κζχεεζ υηζ ηάπμζεξ επζθμβέξ ή εκένβεζεξ ημο επδνεάγμοκ εεηζηά ή 

ανκδηζηά ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηυηε, ηαζ πςνίξ ηδκ πανμοζία 

ημο θυαμο, ανπίγεζ κα ηαηαθαααίκεζ υηζ δ ζοιαίςζδ ιέζα ζημ ζπίηζ ααζίγε-

ηαζ ζηδκ οπεοεοκυηδηα ηαζ ημ ζεααζιυ. Ο θυαμξ είκαζ παζδαβςβζηή ιέεμ-

δμξ. Μυκμ πμο μδδβεί ζηδκ οπμηνζζία πνμζακαημθίγμκηαξ ημ παζδί ζηδκ 

επζκυδζδ ιζαξ ηεπκζηήξ, ζηακήξ κα ημ απαθθάζζεζ απυ εοεφκεξ, κα δζαθεφ-

βεζ ηδκ επίπθδλδ ηςκ ιεβαθοηένςκ ηαζ ηεθζηά κα επζαζχκεζ ελαπαηχκηαξ 

ημοξ άθθμοξ. 
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Ώκ δ εηπαίδεοζδ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ ελμοζία ημο δαζηάθμο ηαζ ηδκ οπμ-

ηαβή ημο ιαεδηή, ηυηε πνμεημζιάγεζ ακενχπμοξ ακεθεφεενμοξ ηαζ ακεφεο-

κμοξ, ακίηακμοξ κα ακαηαθφρμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ κα δζεηδζηήζμοκ ημ 

δζηαίςια κα είκαζ ζεααζηή δ αλζμπνέπεζα ημοξ. Ο Ένιακ Έζζε ζ' έκα ηεί-

ιεκμ πμο έβναρε δθζηζςιέκμξ πζα, είπε πεζ: «Σμ ζπμθείμ ιε έιαεε δφμ 

πνάβιαηα: Λαηζκζηά ηαζ ημ κα θές ρέιαηα». Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ υπμο ζηε-

νείηαζ δ εθεοεενία ημο ακενχπμο ηαζ ειπμδίγεηαζ δ αοευνιδηδ έηθναζδ 

ημο, εηεί δεκ οπάνπεζ δ εζθζηνίκεζα αθθά ημ πνμζςπείμ (ιάζηα), μζ ηοπζηέξ 

ζπέζεζξ, δ εέθδζδ βζα επζαμθή ιε πθάβζα ιέζα ηαζ δ ιζηνμροπία. 

Αεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ακεθεφεενα ηαεεζηχηα ηαηαθεφβμοκ 

ζηδκ ηνμιμηναηία πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ παναιμκή ημοξ ζηδκ 

ελμοζία. Ώκ θμαμφκηαζ ηάηζ –αηυιδ ηαζ ηα ακεθεφεενα ηαεεζηχηα θμαμφ-

κηαζ– αοηυ είκαζ δ αθθδθεββφδ ηςκ πμθζηχκ, δ εέθδζδ ημοξ βζα ελέβενζδ, δ 

ζοκςιμηζηυηδηα ηαζ δ ζφιπκμζα ημοξ. Συηε πμζμ πεδίμ επζθέβεζ ημ ηαεε-

ζηχξ βζα κα δχζεζ ηδ ιάπδ; Σμκ ροπζζιυ ημο ακενχπμο. Κθμκίγεζ ηδκ ειπζ-

ζημζφκδ ημο πμθίηδ ζημοξ ζοκακενχπμοξ ημο. Σμκ απμιμκχκεζ ιε ηδκ ηα-

ποπμρία εκενβμπμζχκηαξ ημοξ αιοκηζημφξ ημο ιδπακζζιμφξ. Ο θυαμξ ιζ-

ηναίκεζ, ζοννζηκχκεζ ημκ άκενςπμ ηαζ θεδθαηεί ημκ ροπζηυ ημο ηυζιμ. Δ 

εζθζηνίκεζα είκαζ, ζ' αοηή ηδκ πενίπηςζδ, έκα ιαηνζκυ υκεζνμ. Δ ακενςπζά 

ακφπανηηδ. Σα ακεθεφεενα ηαεεζηχηα είκαζ ιζα επζδνμιή ααναανυηδηαξ 

ηαηά ημο ακενχπμο. ηακ υιςξ μ άκενςπμξ είκαζ εθεφεενμξ έπεζ ,δ δοκα-

ηυηδηα κα είκαζ μ εαοηυξ ημο. Αεκ πνεζάγεηαζ κα ηαηαθφβεζ ζε ακμνευδμλεξ 

ιεευδμοξ βζα κα επζαθδεεί ή βζα κα επζαζχζεζ. Γζαηί δ εθεοεενία είκαζ ζο-

κχκοιδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Βίκαζ ζοκοθα-

ζιέκδ ιε ηδκ απμδμπή ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο «άθθμο» είηε ακαθενυιαζηε 

ζηδκ μζημβέκεζα είηε ζηδκ εηπαίδεοζδ είηε ζηδκ πμθζηζηή γςή. Συηε δ εζθζ-

ηνίκεζα βίκεηαζ εηδήθςζδ ηδξ βκδζζυηδηαξ, ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ηδξ ακενχ-

πζκδξ έηθναζδξ. Βζθζηνίκεζα είκαζ δ ιεηάααζδ απυ ημ «εβχ» ζημ «εζφ». 

Βζθζηνίκεζα οπάνπεζ ιυκμ υηακ μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα θέκε άθμαα «ε-

ιείξ». 

Δ εθεοεενία, ηεθζηά, δεκ ιπμνεί κα ενιδκεφεηαζ ςξ αοεαζνεζία. Έπεζ 

κυδια ιυκμ υηακ απεθεοεενχκεζ ημκ άκενςπμ απυ ημ θυαμ ηαζ ημκ ηάκεζ 

κα κζχεεζ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ αεααζυηδηα. Δ εθεοεενία είκαζ ακα-

βηαία ιυκμ ζημ ααειυ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ακειπυδζζηδ ηαζ εζθζηνζκή επζ-

ημζκςκία· υηακ μ άκενςπμξ έπεζ ηδκ εοπένεζα κα εηθνάζεζ ημκ εαοηυ ημο. 

Θα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ ιέηνμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εθεο-

εενίαξ δεκ είκαζ ηυζμ μζ δζαηδνφλεζξ υζμ δ εζθζηνίκεζα ζηζξ ηαεδιενζκέξ 

ζπέζεζξ ηςκ ακενχπςκ. 
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Δνθίκην 2 

 

Τν ζρνιείν ζηελ επνρή καο 

 

 

Δ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ κέςκ ιέζα απυ ηδκ εηπαίδεοζδ απμηέθεζε έκα απυ 

ηα ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα πμο απαζπμθμφζακ αθθά ηαζ απαζπμθμφκ ηάεε 

ημζκςκία. ηδκ επμπή ιαξ, ηονίςξ, δ πμζυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ βίκεηαζ α-

κηζηείιεκμ έκημκςκ ζογδηήζεςκ ηαεχξ έπεζ βίκεζ ηαηακμδηυξ, πενζζζυηενμ 

πανά πμηέ, μ ημζκςκζηυξ ηδξ νυθμξ. Πναβιαηζηά, δ εηπαίδεοζδ είκαζ ιζα 

ιέεμδμξ αβςβήξ ιέζα απυ ηδκ μπμία ημζκςκζημπμζείηαζ μ κέμξ άκενςπμξ 

ηαζ πνμζακαημθίγεηαζ δ ζοκείδδζδ ημο. 

Γζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ημ πνυαθδια ημο ζπμθείμο δεκ εα πνέπεζ κα ημ 

απμιμκχζμοιε (ημ ζπμθείμ) απυ ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα 

ιέζα ζηδκ μπμία θεζημονβεί ηαζ απυ ηδκ μπμία επδνεάγεηαζ. Σμ γήηδια δδ-

θαδή ηδξ δζαπαζδαβχβδζδξ ηςκ κέςκ ηδξ επμπήξ ιαξ είκαζ ααζζηυ. Καζ ακ 

θάαμοιε οπυρδ ηδ ζφβποζδ πμο επζηναηεί ζημοξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ηζξ 

αλίεξ, ιπμνμφιε κα δζηαζμθμβήζμοιε ηδκ ακηζθαηζηυηδηα ηςκ παζδαβςβζ-

ηχκ ιεευδςκ πμο πνμηείκμκηαζ. Μενζημί ιεθεηδηέξ ζζπονίγμκηαζ πςξ πνέπεζ 

κα ηαηανβδεεί ημ ζπμθείμ ςξ εεζιυξ. Άθθμζ επζιέκμοκ ζηδκ «ηθαζζηή» αθ-

θά ηαζ ζοκηδνδηζηή ιέεμδμ ιάεδζδξ. 

Πνζκ υιςξ ακαθενεμφιε ζημ ζςζηυ ζπμθείμ εα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε 

ηα ζδιεία απυ ηα μπμία θαίκεηαζ δ ηαηή θεζημονβία ηαζ ηα ηνςηά ηδξ ζφβ-

πνμκδξ εηπαίδεοζδξ. Δ επμπή ιαξ, είκαζ αθήεεζα, θαηνεφεζ ηδκ απμηεθε-

ζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ απμδμηζηυηδηα. ,ηζ είκαζ πνήζζιμ ηαζ πνμζμδμθυνμ, 

υ,ηζ έπεζ πεζνμπζαζηά απμηεθέζιαηα απμηεθεί πυθμ έθλδξ. Δ απμηεθεζιαηζ-

ηυηδηα ηαζ δ απμδμηζηυηδηα, πςνίξ κα εεςνμφκηαζ ανκδηζηά ζημζπεία, δί-

κμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηέημζμ πενζεπυιεκμ χζηε δ βκχζδ κα ειπμνεοιαημ-

πμζείηαζ πάκμκηαξ ημ δοκαιζηυ ηαζ απεθεοεενςηζηυ παναηηήνα ηδξ, ιε ημ 

κα ιεηαηνέπεηαζ ζε ιέζμ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ, ηδκ ημζκς-

κζηή πνμαμθή ηαζ ηδκ επζηοπία. Έηζζ εκζζπφεηαζ δ πμθοιάεεζα, δ πνμπεζνυ-

ηδηα ηαζ δ πεπμίεδζδ υηζ ημ ζπμθείμ είκαζ έκα πνμκζηυ δζάζηδια, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο μπμίμο πνέπεζ ηακείξ κα οπμζηεί ηα πάκηα ανηεί κα ηαηέπεζ ηα 

εθυδζα βζα ιζα ζηακμπμζδηζηή ζηαδζμδνμιία. Ώοηή δ κμμηνμπία ιεηαηνέπεζ 

ημ ζπμθείμ ζε «ηυπμ θαηνείαξ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ» (Σγςκ Υμθη), α-

θμφ ημ γδημφιεκμ δεκ είκαζ ηυζμ κα ηαθθζενβήζεζ ηδ ζηέρδ, υζμ ημ κα 

ζοιαάθεζ, ιε ημ δζηυ ημο ηνυπμ, ζηδκ πνυςνδ ελεζδίηεοζδ ηςκ κέςκ. 

Σα πνυκζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ οπμηίεεηαζ υηζ πνέπεζ κα δζα-

ιμνθςεεί έκαξ ηνυπμξ ζηέρδξ, κα ιμνθςεεί μ κέμξ άκενςπμξ ηαζ κα εέζεζ 

ενςηήιαηα πμο εα απμηεθέζμοκ ηδκ αθεηδνία βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ πκεοια-

ηζηέξ ημο ακαγδηήζεζξ, θηάκμοκ κα βίκμκηαζ ιζα επμπή επίπεδδ, πςνίξ μοζζ-

αζηζηά εκδζαθένμκηα. Δ εηπαίδεοζδ υιςξ είκαζ ιζα γςκηακή πνάλδ. Δ γς-

κηάκζα ηδξ ζοκίζηαηαζ ζημ κα θένκεζ ημ κέμ ζε επζημζκςκία ιε ηδκ ημζκςκζ-
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ηή ηαζ πμθζηζηή πναβιαηζηυηδηα, ηα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ ζ' αοηήκ, 

ηαζ βζα ηα μπμία εα ηθδεεί, ςξ πμθίηδξ, κα πάνεζ εέζδ. 

Βίκαζ βεβμκυξ υηζ ζηδκ επμπή ιαξ δ βκχζδ ελεθίζζεηαζ ναβδαία. ' αοηή 

ηδκ ελέθζλδ έκαξ ηνυπμξ ακηίδναζδξ, ή ιάθθμκ άιοκαξ, είκαζ δ πμθοιάεεζα. 

Έκαξ άβμκμξ εβηοηθμπαζδζζιυξ, μ μπμίμξ δεκ έπεζ ηαιζά ζπέζδ ιε ηδκ ηνζ-

ηζηή ζηέρδ, ιε ηδκ πκεοιαηζηή δφκαιδ ημο ακενχπμο κα μνβακχκεζ ηα βε-

βμκυηα χζηε κα ιπμνεί κα ηα ηαηακμήζεζ. ήιενα είκαζ ηυζμ ακαβηαία αθ-

θά ηαζ δφζημθδ δ ηαηακυδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηυ-

ζιμ πμο, πςνίξ κα ημ ηαηαθάαμοιε, έπαζε ηδκ απθυηδηα ημο ηαζ ημκ εοακά-

βκςζημ παναηηήνα ημο ηαζ ιεηαηνάπδηε ζ' έκα δοζακάβκςζημ ηείιεκμ ή ζ' 

έκα ζφκμθμ απμζπαζιαηζηχκ βεβμκυηςκ. Σδ ιεηααμθή αοηή δ ζφβπνμκδ 

εηπαίδεοζδ δεκ ηαηάθενε κα ηδκ παναημθμοεήζεζ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ 

οπεφεοκδ βζα ηδκ αδοκαιία ημο κέμο ακενχπμο κα πνμζακαημθζζηεί, κα α-

κηζιεηςπίζεζ ηδ ζφβποζδ αλζχκ ηαζ ζδεχκ ηαζ κα μνβακχζεζ ηδ ζηέρδ ημο 

ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ιδκ ακαπανάβεζ ηζ αοηυξ ιε ηδ ζεζνά ημο ηα πνμ-

αθήιαηα πμο πνμακαθέναιε. Δ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ εκηαηζημπμίδζδ
1
 ηςκ 

ζπμοδχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ααειμεδνίαξ «πέηοπε» κα θαίκεηαζ ζηα ιά-

ηζα ηςκ πενζζζυηενςκ κέςκ ηαηακαβηαζηζηή, βειάηδ ζμαανμθάκεζα ηαζ 

αδζαθμνία βζα ηζξ πναβιαηζηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ ακδζοπίεξ. Έκα ζπμθείμ 

απμιμκςιέκμ απυ ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ιυκμ ιμοζείμ ιπμνεί κα 

εοιίγεζ. 

Βίκαζ ακάβηδ κα βίκεζ δ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ πενζζζυηενμ εοέθζηηδ. 

Πνέπεζ κα ηαηανβδεμφκ μζ θναβιμί πμο πςνίγμοκ ηα δζδαζηυιεκα ιαεή-

ιαηα πςνίξ αοηυ κα βίκεζ ζε αάνμξ ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ 

ημοξ. Πνέπεζ κα ηαηαπμθειδεεί δ απμζπαζιαηζηή ακηίθδρδ βζα ηδ βκχζδ, 

ακηίθδρδ νζγςιέκδ ζημ κμο ηςκ ιαεδηχκ. Ο Ονευξ Λυβμξ ημκ μπμίμ δζδά-

ζημοκ ηα Μαεδιαηζηά έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ Φζθμζμθία, ιε ηα ανπαία 

εθθδκζηά ηείιεκα ηαζ ημ δμηζιζαηυ θυβμ. Αεκ απμηεθμφκ «πενζπαναηςιέκεξ 

πενζμπέξ βκχζεζξ». Πνέπεζ κα ηθμκζζηεί δ άπμρδ υηζ πνέμξ ημο ζπμθείμο 

είκαζ κα πνμεημζιάζεζ επαββεθιαηίεξ εζδζημφξ, αθμφ έπεζ απμδεζπηεί υηζ δ 

εζδίηεοζδ ιε ημκ ηνυπμ πμο ιεεμδεφεηαζ είκαζ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα 

ηνφρμοιε ηδ βεκζηυηενδ άβκμζα ιαξ. Μαεαίκμκηαξ μ κέμξ κα πενζμνίγεζ απυ 

κςνίξ ηα πκεοιαηζηά ημο εκδζαθένμκηα, έπεζ ηάκεζ ημ πνχημ αήια βζα ηδκ 

πκεοιαηζηή ιμκμιένεζα. Δ εζδίηεοζδ είκαζ ακαβηαία. Αεκ ιπμνεί υιςξ κα 

απμηεθεί άθθμεζ βζα ηδκ ακεοεοκυηδηα ηαζ ηδκ έθθεζρδ ιυνθςζδξ. Αεκ εί-

καζ άζημπδ δ παναηήνδζδ υηζ ζημκ 17μ αζχκα, υηακ δ βκχζδ ήηακ πμθφ πζμ 

πενζμνζζιέκδ, οπήνπακ πενζζζυηενμζ ιμνθςιέκμζ άκενςπμζ. Ο αζχκαξ ιαξ, 

ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ, δδιζμονβεί ακενχπμοξ πμο «λένμοκ πμθθά» πςνίξ 

κα είκαζ ιμνθςιέκμζ. Δ ιυνθςζδ δίκεζ ζημκ άκενςπμ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζοκεζδδημπμζήζεζ υηζ μ ηυζιμξ είκαζ εκζαίμξ ηαζ αδζαίνεημξ· υηζ δ πναβια-

ηζηυηδηα δεκ πςνίγεηαζ ιε ζηεβακά ηαζ δεκ απμηεθείηαζ απυ εζδζηυηδηεξ! 

                                                 
1
  Βίκαζ δ απαίηδζδ κα ακηαπμηνζεεί μ ιαεδηήξ ή μ ζπμοδαζηήξ –ζημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδ-

ια, ζε έκα ζπμθζηυ έημξ– ιε ηδκ ίδζα επζιέθεζα ηαζ ηζξ ίδζεξ ηαθέξ επζδυζεζξ ζε ιεβαθφηενμ 

υβημ πθδνμθμνζχκ. 
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' αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ πνέπεζ κα πνμζακαημθζζηεί δ εηπαίδεοζδ πνμ-

ηεζιέκμο κα ηαθθζενβήζεζ πκεοιαηζηά ημοξ κέμοξ ηαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ 

ηνζηζηή αθμιμίςζδ ηδξ βκχζδξ δ μπμία είκαζ ακαβηαίμξ υνμξ βζα ηδ ιυν-

θςζδ ημοξ. Μυκμ πκεοιαηζηά αοηυθςημζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα ζηαεμφκ 

υνεζμζ ιέζα ζηδ ζφβποζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηδ νεοζηυηδηα ηςκ ζδεχκ ηδξ επμ-

πήξ ιαξ. Ο πνμαθδιαηζζιυξ είκαζ ημ ζηένεμ εειέθζμ ιζαξ ζηέρδξ απαθθαβ-

ιέκδξ απυ αοεεκηίεξ, ζηακήξ κα ακακεχκεηαζ πςνίξ κα ηζκδοκεφεζ κα παβζ-

δεοηεί ζηα ζηεκά υζμ ηαζ αζθοηηζηά πθαίζζα ηδξ ιμκμιένεζαξ. 

Δ κδθαθζυηδηα ηαζ δ μνεμθνμζφκδ είκαζ δομ ααζζηέξ ανεηέξ. Δ πνχηδ 

ιπμνεί κα εκδοκαιχζεζ ημ ζημπαζιυ, δδθαδή ηδκ πνμζπάεεζα κα βκςνίζεζ 

μ κέμξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζε αάεμξ ηζ υπζ κα ιέκεζ λέκμξ ιπνμζηά ζηδκ 

ηαζκμφνζα, ηάεε θμνά, βκχζδ ή εεαηήξ υζςκ ζοιααίκμοκ βφνς ημο. Δ μν-

εμθνμζφκδ είκαζ ακαβηαία βζα κα ιδκ αθθμζχκμκηαζ ηα ηνζηήνζα ημο (πμθζ-

ηζηά ή ζδεμθμβζηά), κα ιδκ παναζφνεηαζ δ ζηέρδ ημο ζημοξ θααφνζκεμοξ 

ηδξ πθάκδξ ή ηςκ αθεζδχξ πανεπυιεκςκ οπμζπέζεςκ βζα ιζα εφημθδ γςή. 

Δ εηπαίδεοζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζα απμιμκςιέκδ δναζηδνζυηδηα. 

Ώπμηεθεί ηδκ ακηακάηθαζδ ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ζε ιζα ημζκςκία 

εκχ ηαοηυπνμκα ηζξ ακαπανάβεζ. Γζ' αοηυκ ημ θυβμ δ ηαθοηένεοζδ ηδξ εη-

παίδεοζδξ είκαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα κα δζαημπεί ημ «ηφηθςια» ηδξ 

ακαπαναβςβήξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμακαθέναιε. Οζ κέμζ εα πνμζπα-

εήζμοκ κα πναβιαηχζμοκ, ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ, ηα υκεζνα ημοξ έηζζ χ-

ζηε κα ακηζιεηςπζζηεί δ ηνίζδ πμο πενκά ζήιενα μ πμθζηζζιυξ ιαξ. Βκκμεί-

ηαζ αέααζα πςξ ηίπμηε απυ ηα πνμδβμφιεκα δεκ είκαζ δοκαηυ κα επζηεοπεεί 

πςνίξ έκα πμθίηεοια ακμζπηυ ζε ηαζκμφνζεξ ζδέεξ, πνμηάζεζξ ηαζ πεζναιαηζ-

ζιμφξ, ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ κα δζαθαίκμκηαζ μζ πνμμπηζηέξ ελέθζλδξ: ημ 

δδιμηναηζηυ. 

ςζηυ είκαζ ημ ζπμθείμ εηείκμ πμο αμδεεί ημοξ κέμοξ κα πναβιαηχζμοκ 

ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημοξ, δδθαδή ηδκ ίδζα ηδκ εθεοεενία ημοξ. Ώοηυ δεκ 

ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ ιζα ζηέρδ εθεφεενδ ηαζ δδιζμονβζηή. Πνέπεζ θμζπυκ 

κα ηαηαπμθειδεεί δ πμθοιάεεζα ηαζ μ εβηοηθμπαζδζζιυξ, δ ακμνβάκςηδ 

ζηέρδ ηαζ δ πνμπεζνυηδηα, βζαηί είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ζοκεέημοκ ηδ ιε-

βαθφηενδ απεζθή βζα ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ κέςκ. 

Σμ αίηδια βζα ζςζηή εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ μοημπία. Οοημπία είκαζ κα 

πζζηεφμοιε πςξ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ βκχζεςκ απμηεθεί ζηακή ηαζ ακα-

βηαία ζοκεήηδ βζα ηδκ άκμδμ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο. ε ιζα επμπή ηαηά 

ηδκ μπμία ηα ζπμθζηά ηαζ ηα πακεπζζηδιζαηά πνυκζα θαίκεηαζ κα ιδκ επαν-

ημφκ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ιαξ 

ηαηαηθφγμοκ ζε ιζα επμπή πμο δ επζιυνθςζδ βίκεηαζ ακαβηαία, δ εηπαί-

δεοζδ πνέπεζ κα ακαθάαεζ ιζα αανζά εοεφκδ: ιε ζεααζιυ ζηδκ πνμζςπζηυ-

ηδηα ημο κέμο ακενχπμο κα ζοιαάθεζ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ ζηέρδξ ημο, 

χζηε κα ημκ πνμεημζιάζεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηνζηζηά ημ ζφβπνμκμ ηυζιμ ιε 

ηδκ μιμνθζά ημο, υζδ έπεζ, ηδ γςκηάκζα ηαζ ημοξ ηθοδςκζζιμφξ ημο. 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
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1. Ζ κεηέσξε γλψζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνλ θαηξνχ καο. ήκεξα νη λένη άλ-

ζξσπνη καζαίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα εκάζαηλαλ άιινηε, αιιά θαη πνιχ αλαηκη-

θφηεξα. Λείπεη ε ζπλείδεζε ηνλ βάζνπο. Καη δελ είλαη βέβαηα ην ιάζνο δηθφ ηνπο. Οη 

ζχγρξνλεο βηνηηθέο αλαγθαηφηεηεο απνθιείνπλ ηελ πεξηζπιινγή. Υξεηάδεηαη αιεζηλφο 

εξσηζκφο, γηα λα κπνξέζεη θαλείο λ' απνηξέςεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηάζπαζε, γηα λα 

κπνξέζεη λ' αθηεξσζεί ζε βαξχ θαη καθξνρξφλην έξγν, γηα λ' αλαιάβεη κηα απνζηνιή 

δσήο, γηα λα ππαθνχζεη ζ' έλα αίηεκα δηάξθεηαο. ρεδφλ έρνπκε ράζεη ηε ζπλείδεζε ηεο 

Γηάξθεηαο. 

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

Πνμζέλεηε ζδζαίηενα ηζξ θνάζεζξ: ζοκείδδζδ ημο αάεμοξ, ζοκείδδζδ ηδξ δζάνηεζαξ, πε-

νζζοθθμβή. 

 

Πμζα είκαζ δ εέζδ ημο ζοββναθέα; Με πμζα επζπεζνήιαηα ηδκ οπμζηδνίγεζ;  

 

2. Σν θξάηνο πνπ αξλείηαη ηελ παηδεία ζηνπο πνιίηεο ηνπ, ηνπο αξλείηαη ηα κέζα γηα λα 

πξαγκαηψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο.               

Υάνμθκη Λάζηζ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 100 πενίπμο θέλεςκ. 

 

3. οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ δ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα είκαζ ιζα δζαδζηαζία απεθεοεέ-

νςζδξ ημο ακενχπμο; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 

4. Ο ακφξθσηνο άλζξσπνο κέζα ζηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ είλαη ζαλ ηνλ 

ηπθιφ πνπ δελ κπνξεί λα ζπζρεηίζεη αηηία θαη απνηέιεζκα. 

Υάνμθκη Λάζηζ 

 

ε πμζεξ ζδζμιμνθίεξ» ημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ ακαθένεηαζ μ ζοββναθέαξ; 

 

 

5. 2. Γζα ηδ δζενεφκδζδ εειάηςκ πμο πενζέπμοκ πενζζζυηενεξ απυ δομ (2) πνμηάζεζξ, 

δζααάζηε ημ Σ' ηεθάθαζμ μηα Σεηξάδηα ηεο Έθζεζεο 1, ζεθίδα 61. 

 

6. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ ιέθθμκ ιζαξ ημζκςκίαξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο ακηζ-

ιεηςπίγεζ ημοξ κέμοξ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ζε ιζα πανάβναθμ. 

 

7. Ζ παηδεία είλαη θαηά θαλφλα ζπληεξεηηθή. ηεξίδεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηα θεθηεκέλα 

θαη δνθηκαζκέλα θαη απηά πξνζθέξεη ζηνπο ηξνθίκνπο ηεο. Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ φκσο 

δελ είλαη ζηαηηθή · δηαξθψο πξνρσξεί θη αλαπιάζεηαη. Γηα ηνχην θαη ε παηδεία, νδεγεηη-

θφο θάξνο πξνο ην θαιχηεξν, πξέπεη λα έρεη πάληνηε άγξππλν ην κάηη ηεο πξνο ηα κελχ-

καηα ησλ θαηξψλ, ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επηηεινχληαη, ηηο λέεο επηηεχ-

μεηο θαη απφ φια απηά, κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ, λα αληιεί, φ,ηη άμην 

θη φ,ηη θαιφ γηα ην δηθφ ηεο έξγν. Πξέπεη ινηπφλ δηαξθψο λα πξνβιεκαηίδεηαη γηα λα α-

λαλεψλεηαη. 

ΐ. Ν. Σαηάηδξ 

 

ε πμζα επζπεζνήιαηα εειεθζχκεζ μ ζοββναθέαξ ηζξ απυρεζξ ημο; 

 

8. οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ δ παζδεία ανίζηεηαζ ζημ ιεηαίπιζμ ακάιεζα ζημ «παθζυ» 

ηαζ ημ «ηαζκμφνζμ»; 
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9. Σζ εκκμμφιε ιε ηδκ πνυηαζδ υηζ δ παζδεία πνέπεζ κα είκαζ ακμζπηή ζηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα;  

 

10. Ζ παηδεία δελ ππεξεηεί ηελ εηδίθεπζε, αιιά ηελ πξνεηνηκάδεη. Ζ παηδεία ππεξεηεί ηε δσή 

θαη ηνλ άλζξσπν κέζα α' έλα γεληθφ πιαίζην. Καη θαζψο δελ είλαη ζσζηφ λα κεηακνξ-

θψζνπκε ηνλ άλζξσπν ζε αζπλείδεηε κεραλή, έηζη δελ είλαη ζσζηφ θαη λα ξίμνπκε ηνλ 

άλζξσπν ζηε θνβεξή ζαιαζζνηαξαρή ηνπ ζχγρξνλνπ βίνπ αλεξκάηηζην, άνπιν, απξνζα-

λαηφιηζην. Μηα παηδεία πνπ ζηεξεί απφ ηνλ άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

φιε θίλεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο καο είλαη ηφζν επηθίλδπλε φζν 

θαη κηα παηδεία πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα γεπζεί ηα αγαζά ηνπ ζπλφινπ ηνπ πλεπκαηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα κείλεη μέλνο πξνο ηελ πλεπκαηηθή παξαθαηαζήθε ησλ 

αηψλσλ. 

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

11. Γζαηί μ ζοββναθέαξ, ιζθχκηαξ βζα ηδκ παζδεία, ακαθένεηαζ ζηδ «θμαενή εαθαζζμηα-

ναπή ημο ζφβπνμκμο αίμο»; 

 

12. Πνμζέλεηε ηα επίεεηα: «ακενιάηζζημξ» «άμπθμξ», «απνμζακαηυθζζημξ». Σζ ζηδνίβια-

ηα, ηζ είδμοξ υπθα ηαζ πνμζακαημθζζιμφξ πνεζάγεηαζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ; 

 

13. Πνμζπαεήζηε κα δχζεηε ζημ ηείιεκμ αοηυ έκακ ηίηθμ. 

 

14. Ζ ππνηαγή, ε επηαμία θαη ε πεηζαξρία ζεσξνχληαη θαηάιιειεο θαη επηβεβιεκέλεο αξρέο 

γηα φινπο ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Ζ ειεγρφκελε επηζεηηθφηεηα θαη ν αληαγσληζκφο ζεσ-

ξνχληαη θάηη ην ηδηαίηεξα πνιχηηκν γηα η' αγφξηα· ελψ ζηα θνξίηζηα αξκφδεη ε εξγαηηθφ-

ηεηα θαη ν απηνέιεγρνο. Ζ ζπλεξγαζία κε ην θαηεζηεκέλν ζηε δηαδηθαζία ηδενινγηθήο 

παξαγσγήο, ζεσξείηαη φηη είλαη ην «ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο».                                 

Πςθ Γημφκηιακ 

 

15. Με αάζδ ημ ηείιεκμ αοηυ πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα απμδεζηηζηυ δμηίιζμ, πμο κα 

έπεζ ςξ εέια ηδκ εοεφκδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ κέςκ ηαζ ημ νυθμ 

ηδξ (εεηζηυ ή ανκδηζηυ) ζηδκ πμζυηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ ημοξ ζπέζεςκ. 

 

16. Ζ παηδεία είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηνλ αγψλα γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Δίλαη ην κέζν γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά καο' θαη ην ιαφ λα αλαθαιχ-

ςνπλ μαλά ηελ ηαπηφηεηα ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ λα απμήζνπλ ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο. Ζ 

κφξθσζε είλαη ην δηαβαηήξην καο γηα ην κέιινλ ψζηε ην αχξην λα αλήθεη ζηνλ θφζκν 

πνπ ζήκεξα πξνεηνηκάδεηαη γη' απηφ. 

Πεπναβιέκα Ώηαδδιίαξ Βπζζηδιχκ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ 1971 

 

Να ακαπηφλεηε ζε ιζα πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ ηδκ πνχηδ πενίμδμ ημο απμζπάζια-

ημξ.   
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Κείκελν 1 
 

Η αλζξσπηζηηθή παηδεία  

 

Τπάνπμοκ πμθθμί ζήιενα πμο ακηζηνίγμοκ ιε πενίζηερδ ηαζ ι' επζθφθαλδ 

ηδκ ακενςπζζηζηή παζδεία. Καζ υπζ ιυκμ ζακ παζδεία ηείιεκδ έλς απυ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ ηαζνχκ, αθθά ηαζ ζακ ιζα βεκζηυηενδ αβςβή, πμο, ηαζ μζ 

ηαζνμί ακ ηδκ εοκμμφζακ, δεκ εα ήηακ πζα ζηυπζιμ κα επζδζςπεεί. Ώκ ηδκ 

εοκμμφκ ή υπζ μζ ηαζνμί, αοηυ είκαζ άθθμ εέια· αθθά ακ δ πνδζζιυηδηα ηδξ 

έπεζ αημκήζεζ βζα ηάεε ηαζνυ, κμιίγς πςξ δεκ είκαζ οπυεεζδ πμο ιπμνεί κα 

ζογδηδεεί. Καζ δεκ είκαζ πανάδμλμ πμο υζμζ πμθειμφκ ηδκ ακενςπζζηζηή 

παζδεία είκαζ μζ άκενςπμζ ηςκ ηθεζζηχκ ηυζιςκ ή εηείκμζ πμο αοεζζιέκμζ 

ζηδ εάθαζζα ηςκ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζηχκ επζηεοβιάηςκ έπμοκ απμθδ-

ζιμκήζεζ ηζξ ααεφηενεξ ακάβηεξ ημο πκεφιαημξ. 
Ώοηέξ ηζξ ακάβηεξ, πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ ιμνθή αβςβήξ, ένπεηαζ 

κα ζηακμπμζήζεζ δ ακενςπζζηζηή παζδεία. Καζ βζα ημφημ είκαζ πάκηα πνμ-

ζθζθήξ ζηζξ ακμζπηέξ δζάκμζεξ. Δ μοζία ηδξ ακενςπζζηζηήξ παζδείαξ είκαζ μ 

ακηζδμβιαηζζιυξ. 
Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 

 

1. Πμζα είκαζ δ βκχιδ ημο ζοββναθέα βζα ηδκ ακενςπζζηζηή παζδεία; (Να δζαηοπχζεηε 

ζοκμπηζηά ηδκ απάκηδζδ ζαξ). 

 

2. Ώκηζδμβιαηζζιυξ: Βίκαζ έθθεζρδ δμβιαηζζιμφ ή εκακηίςζδ ζημ δμβιαηζζιυ; 

 

3. Μπμνείηε κα ακαθένεηε ιενζηέξ ιμνθέξ δμβιαηζζιμφ; 

 

4. Με πμζμ ηνυπμ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ιπμνεί κα εκακηζςεεί ζημ δμβιαηζζιυ; 

 

5. Ο Κυκνακη Λυνεκηξ ζημ αζαθίμ ημο  Σα 8 ζαλάζηκα ακαξηήκαηα ηνλ πνιηηηζκνχ καο 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ οπμηαβή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο ζε ηάεε θμβήξ δυβιαηα.  

Μπμνείηε κα ενιδκεφζεηε ημ θαζκυιεκμ; 

 

6. Σν πξφβιεκα κε ηηο ηδέεο ζηελ επνρή καο δελ είλαη φηη εκπνδίδνληαη αιιά φηη ζπληνκεχν-

ληαη πξφσξα.   

Μαλ Υμνηπάζιεν 

Να ζπμθζάζεηε αοηή ηδκ άπμρδ. 

 

7. Ζ παηδεία είλαη άκπλα θαηά ηνπ ρπδαίνπ.  

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ 
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8. Σέζζεξηο είλαη νη πεγέο ηεο ακάζεηαο: Ζ καηαηνδνμία, ε πίζηε ζηηο γλψκεο ηνλ φρινπ, ην 

ζέβαο ζηηο γλψκεο ησλ ζνθψλ θαη ε ζπλήζεηα. Νηθήζεηε ηνπο ηέζζεξηο απηνχο νρηξνχο, 

θη ν θφζκνο ζ' αλνηρηεί δηάπιαηα κπξνζηά απφ ηα κάηηα ζαο. 
1
   

Ρμβήνμξ Μπέζημκ
2
 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ώπυ ημ αζαθίμ ημο Νίημο Καγακηγάηδ, Σαμηδεχνληαο (Ώββθία). 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon  

http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
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Κείκελν 2 
 

Αλζξσπηζκόο θαη Αλζξσπηζηηθή παηδεία 
 

 

Ο Ώκενςπζζιυξ δεκ είκαζ ιζα εεςνία· είκαζ έκα αίηδια, πονήκα ημο μπμίμο 

απμηεθεί δ πίζηδ ζημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο. Βίκαζ δ έηθναζδ 

ημο ζεααζιμφ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ ζε μπμζαδήπμηε δναζηδνζυηδ-

ηα ή ημιέα ηδξ ακενχπζκδξ ζοιαίςζδξ. Ο ακενςπζζιυξ έπεζ πμθθέξ έκκμζεξ. 

διαίκεζ κέζνδν δηαπαηδαγψγεζεο, βαζηζκέλε ζηελ αθνκνίσζε ηεο θιαζηθήο 

παξάδνζεο. διαίκεζ αληηκεηψπηζε ηνλ αλζξψπνπ σο αμίαο κνλαδηθήο κέζα 

ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. διαίκεζ αλζξσπηά. Πάκηςξ, υπμζα εηδμπή ή ενιδ-

κεία ημο ακενςπζζιμφ, απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ, ηζ ακ δεπημφιε, δεκ πνέπεζ κα 

πανααθέρμοιε ηαιζά βζαηί οπάνπεζ αθθδθμοπία ακάιεζα ημοξ· ιζα ζπέζδ 

αζηίμο ηαζ απμηεθέζιαημξ. 
Δ ακενςπζζηζηή παζδεία δεκ ιπμνεί πανά κα έπεζ ςξ βκχιμκα ημ ζεαα-

ζιυ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ ημο κέμο ακενχπμο. Δ παζδεοηζηή πνά-

λδ επμιέκςξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιζα δζαθεηηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ δάζηα-

θμ ηαζ ημ ιαεδηή ηαζ υπζ έκαξ ιμκυθμβμξ ημο πνχημο. Γζαηί μ ιμκυθμβμξ 

είκαζ έκαξ θυβμξ ελμοζζαζηζηυξ πμο απαζηεί οπαημή ηαζ οπμηαβή. Βίκαζ έκαξ 

ιδπακζζιυξ ελμοδεηένςζδξ ημο πνμαθδιαηζζιμφ πνμηεζιέκμο κα ελαζθα-

θίζεζ ηδ ζοκαίκεζδ. Δ εηπαίδεοζδ έπεζ κυδια ιυκμ υηακ είκαζ εηπαίδεοζδ 

ζηδκ εθεοεενία. Καζ μ κέμξ εηπαζδεφεηαζ ζηδκ εθεοεενία υηακ αοηή βίκεηαζ 

ηαεδιενζκυ αίςια ιέζα ζηδκ αίεμοζα. 
«Δ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ πνέπεζ κα είκαζ ιζα δδιμηναηία ζε ιζηνμ-

βναθία» (Σγμκ Νηζμφζ). Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα πενζιέκεζ ηακείξ 

χνζιμοξ πμθίηεξ, οπεφεοκμοξ ηαζ εκενβμφξ, έημζιμοξ κα δζεηδζηήζμοκ ηδκ 

εθεοεενία ημοξ ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, υηακ δ παζδεία έπεζ 

«θνμκηίζεζ» πνμδβμοιέκςξ κα αθμπθίζεζ ηδ ζηέρδ ημοξ ηαζ κα ζπείνεζ α-

κάιεζα ημοξ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηδκ ηαποπμρία. 
Ο ακενςπζζιυξ δεκ ιπμνεί κα εηθδθεεί ςξ «βκχζδ ηδξ ανπαζυηδηαξ» ιε 

ηδ ιμνθή ηδξ άβμκδξ πνμζηυθθδζδξ ζημ πανεθευκ. Συηε πάκεζ ηδ γςκηάκζα 

ημο ηαζ πανάβεζ ακενχπμοξ «βναιιαηζζιέκμοξ», ακίηακμοξ υιςξ κα πανα-

ημθμοεήζμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ιεηαιυνθςζδξ ηδξ. 
Ο άκενςπμξ ιπμνεί πάκημηε κα ηάκεζ ηάηζ πενζζζυηενμ ηαζ ηάηζ δζα-

θμνεηζηυ απ' αοηυ πμο εα πενίιεκε ηακείξ απ' αοηυκ. Βίκαζ ιζα απνυαθεπηδ 

μκηυηδηα. Βίκαζ αηεθήξ ηαζ βζ' αοηυ πάκημηε ακμζπηυξ πνμξ ημ ιέθθμκ. Ο 

ακενςπζζιυξ θμζπυκ δεκ είκαζ μ ηεθζηυξ ζημπυξ. «Αδιζμονβεί ημκ πκεοια-

ηζηυ πχνμ, ιέζα ζημκ μπμίμ μ ηαεέκαξ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα αβςκζζηεί βζα 

ηδκ ακελανηδζία ημο» (Κανθ Γζάζπενξ). 
 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 
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1. θνπφο ηεο παηδείαο είλαη λα καο βνεζήζεη λα εξκελεχζνπκε ην παξειζφλ, δψζνπκε 

λφεκα ζηε δσή καο θαη λα ζηαζνχκε άθνβνη θαη αλνηρηνί κπξνζηά ζην κέιινλ.                                                                
Ένιακ Έζζε

1
 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 100 πενίπμο θέλεςκ. 

 

2. σζηή αγσγή δελ είλαη απηή πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηέιεηνπο αλ-

ζξψπνπο, αιιά ε αγσγή πνπ επηδηψθεη λα δψζεη ζηνπο λένπο εθφδηα θαη δπλάκεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσήο. 

 

3. πμθζάζηε ηδκ άπμρδ: «Ζ κάζεζε, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, είλαη κηα πξνζσπηθή θαηά-

θηεζε ηνπ αλζξψπνπ».  
Σγςκ Υμθη 

 

4. Σν ζρνιείν δελ είλαη έλαο ζεζκφο φπνπ δηαλέκεηαη ε δηδαζθαιία θαη ε εθπαίδεπζε  είλαη 

ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δεη ε λεφηεηα, ν ρψξνο φπνπ κπνξεί λα απνθηήζεη κνξθή ε λεαληθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Πάμοθζεκ 

ΐθέπεηε ηάπμζα εζνςκεία ζηδ θνάζδ «δζακέιεηαζ δ δζδαζηαθία ηαζ δ εηπαίδεοζδ»; 

 

5. πνηνο ράζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα απνξεί, απηφο έρεη ήδε πεζάλεη. 

Άθιπενη Ώσκζηάζκ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
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Κείκελν 3 
 

Ο άκενςπμξ ημο 20μφ αζχκα, πςνίξ κα ημ ηαθμκζχζεζ, έπεζ ανπίζεζ κα πνμ-

αάθθεζ ηδκ φπανλδ ημο ιέζα απυ έκακ ηυζιμ ιε ααζζηά ακαεεςνδιέκεξ ηζξ 

ηαηδβμνίεξ πνυκμξ ηαζ πχνμξ. Ώοηυ άνπζζε ιε ηδκ ελαββεθία ημο Ώσκζηάζκ 

βζα ημ «πςνυπνμκμ». Καζ καζ ιεκ υθμζ ιαξ δεκ είιαζηε ζε εέζδ κα ζοθθά-

αμοιε ημ πςνυπνμκμ ιε ηδ κυδζδ ιαξ, ιε ηα παθαζά παναζηαηζηά ιέζα ηδξ 

θακηαζίαξ ιαξ, υθμζ ιαξ υιςξ έπμοιε οπμζηεί ημκ ζπεηζηυ ακηίηηοπμ: Σα 

εειέθζα ημο ζηενεμφ ηθμκίζηδηακ βζα ιαξ. Ώζφκεζδα, γμφιε ιέζα ζ' έκα 

ζφιπακ πζμ απνμζδζυνζζημ ηαζ πζμ αζκζβιαηζηυ απυ εηείκμ πμο είπακ μνβα-

κχζεζ άθθμηε, βζα πάνδ ημο αζζεήιαημξ ηδξ αζθάθεζαξ ιαξ, μζ ιεβάθμζ ιε-

ηαθοζζημί ιφεμζ. 
Άββεθμξ Σενγάηδξ 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ αοηυ; 
 
2. Σμ βεβμκυξ υηζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ δοζημθεφεηαζ κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα παναημ-

θμοεήζεζ ηζξ αθιαηχδεζξ ελεθίλεζξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ, έπεζ ζοκέπεζεξ ζηδ 

γςή ημο; 
 
3. Πνηέ δελ ζεκεηψζεθε ηφζε δηάζηαζε αλάκεζα ζην θνζκνείδσιν ηνπ θνηλνχ αλζξψπνπ 

θαη ζην θνζκνείδσιν ηεο ζπγθαηξηλήο ηνπ επηζηήκεο. Δλψ ν κέζνο άλζξσπνο πηζηεχεη 

πάληα ζηε ζηεξεφηεηα ησλ πιηθψλ πξαγκάησλ –ή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ηελ πηζηεχεη, 

πνπ θάλεη ην ίδην αθξηβψο– ζην γλσζηφ κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ν άλζξσπνο, ζην 

ζέακα πνπ παξνπζηάδεη ην ζηεξέσκα, ε επηζηήκε φιν θαη πεξηζζφηεξν απνκαθξχλεηαη 

απφ απηά ηα δεδνκέλα ηεο θνηλήο εκπεηξίαο. Γελ ππάξρεη κήηε έλα ζεκείν ζην νπνίν λα 

ζπκπίπηνπλ ζην εμήο θνηλή αληίιεςε θαη επηζηεκνληθή. Απηφ ηη δείρλεη; Γείρλεη πσο ε 

αηαξαμία ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη απζαίξεηε, αζχζηαηε. Υξήζηκε ίζσο πξαθηηθά, αιιά θαη 

μέλε ζηελ αιήζεηα.  
Άββεθμξ Σενγάηδξ 

Να  βνάρεηε πθαβζυηζηθμ βζα ημ ηείιεκμ.  

Πμφ μθείθεηαζ αοηή δ δζάζηαζδ ακάιεζα ζηδκ ημζιμεζηυκα ημο ημζκμφ ακενχπμο ηαζ 

ζημ ημζιμείδςθμ ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηήιδξ; 
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Κείκελν 4 
 

 

Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ κα παναθφεζ δ ζηακυηδηα ηνζηζηήξ ζηέρδξ είκαζ δ ηαηα-

ζηνμθή ηάεε είδμοξ μνβακςιέκδξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο. Σα βεβμκυηα πάκμοκ 

ημκ εζδζηυ παναηηήνα πμο ιπμνεί κα έπμοκ ιυκμ ζακ ιένδ εκυξ μνβακςιέ-

κμο ζοκυθμο ηαζ δζαηδνμφκ ηονίςξ ηδκ αθδνδιέκδ, πμζμηζηή ημοξ ζδιαζί-

α. Κάεε βεβμκυξ πανμοζζάγεηαζ ζακ έκα αηυιδ βεβμκυξ ηαζ αοηυ πμο έπεζ 

ζδιαζία είκαζ ακ λένμοιε πενζζζυηενα ή θζβυηενα. Δ επίδναζδ ημο ναδζμ-

θχκμο, ημο ηζκδιαημβνάθμο ηαζ ηςκ εθδιενίδςκ είκαζ ηαηαζηνεπηζηή ζημ 

ζδιείμ αοηυ. Δ ακαημίκςζδ ημο αμιαανδζζιμφ ιζαξ πυθδξ ηαζ ημο εακάημο 

εηαημκηάδςκ αηυιςκ αημθμοεείηαζ ή δζαηυπηεηαζ λεδζάκηνμπα απυ ηδ δζα-

θήιζζδ εκυξ ζαπμοκζμφ ή ηναζζμφ. 

Ο ίδζμξ μιζθδηήξ, ιε ηδκ ίδζα οπμαθδηζηή, πεζζηζηή ηαζ επζηαηηζηή 

.θςκή, πμο πνδζζιμπμίδζε θίβμ πνζκ βζα κα εκηοπςζζάζεζ ημοξ αηνμαηέξ 

ημο ζπεηζηά ιε ηδ ζμαανυηδηα ηδξ πμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ, πνμζπαεεί κα 

εηεεζάζεζ ιζα ζδζαίηενδ ιάνηα ζαπμοκζμφ πμο πθδνχκεζ βζα ηδ ναδζμθςκζηή 

ηδξ δζαθήιζζδ. Σα επίηαζνα ημο ηζκδιαημβνάθμο πανμοζζάγμοκ ζηδκέξ 

ημνπζθζζιχκ πθμίςκ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ επίδεζλδ ιυδαξ... θα αοηά 

ιαξ ηάκμοκ κα ιδκ έπμοιε αοεεκηζηή ζοκάθεζα ιε υζα αημφιε. Παφμοιε 

κα κζχεμοιε ζοβηίκδζδ· ηα ζοκαζζεήιαηα ιαξ ηαζ δ ηνίζδ ιαξ εοκμοπίγμ-

κηαζ ηαζ ιε ημκ ηαζνυ δ ζηάζδ ιαξ απέκακηζ ζε υζα ζοιααίκμοκ ζημκ ηυζιμ 

παναηηδνίγεηαζ απυ πθαδανυηδηα ηαζ αδζαθμνία. 

ημ υκμια ηδξ εθεοεενίαξ δ γςή πάκεζ ηάεε ζοκμπή. Ώπμηεθείηαζ απυ 

ιζηνά-ιζηνά ιένδ, ηαεέκα λεπςνζζηυ απυ ηα άθθα ηαζ πςνίξ ηαιζά έκκμζα 

ημο ζοκυθμο. Σμ άημιμ ανίζηεηαζ ιυκμ ιπνμζηά ζ' αοηά ηα ημιιάηζα, ζακ 

έκα παζδί ιπνμζηά ζηα δζάθμνα ηειάπζα εκυξ παζπκζδζμφ πμο πνέπεζ κα ζο-

κανιμθμβήζεζ. Με ηδ δζαθμνά υιςξ πςξ ημ παζδί λένεζ πχξ είκαζ έκα ζπίηζ 

ηαζ έηζζ ιπμνεί κα ακαβκςνίζεζ ηα ηειάπζα ημο ζπζηζμφ ζηα ιζηνά ημιιάηζα 

ημο παζπκζδζμφ ημο, εκχ μ ιεβάθμξ δεκ αθέπεζ ζηα ημιιάηζα πμο έπεζ ζηα 

πένζα ημο ηδ ζδιαζία ημο «ζοκυθμο». Σα πάκεζ ηαζ θμαάηαζ, ηαζ ημ ιυκμ 

πμο ημο ιέκεζ είκαζ κα ηάεεηαζ ηαζ κα παναηδνεί ηα ιζηνά ηαζ δίπςξ κυδια 

ημιιάηζα ημο. 
Ένζπ Φνμι 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Πνμζπαεήζηε κα  ζοιποηκχζεηε ημ ηείιεκμ  αοηυ θαιαάκμκηαξ οπυρδ  ηα ζπμοδαζυ-

ηενα ζδιεία ημο. Σμ δζηυ ζαξ ηείιεκμ δεκ εα πνέπεζ κα λεπενκά ηζξ 6 πενζυδμοξ. Αεκ 

είκαζ απαναίηδημ κα πνδζζιμπμζήζεηε ηζξ ίδζεξ εηθνάζεζξ ι αοηέξ ημο ζοββναθέα. 
 

2. Πμζμκ εα εεςνμφζαηε ςξ πζμ εκδεδεζβιέκμ ηίηθμ ημκ ηεζιέκμο πμο δζααάζαηε; 
 

3. Βηηυξ απυ ηα Μέζα Μαγζηήξ Βκδιένςζδξ ιήπςξ εοεφκεηαζ ηαζ δ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηδξ μνβακςιέκδξ εζηυκαξ ημκ ηυζιμο; (Πνμζέλεηε ημ εέια 1) 
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Κείκελν 5 
 

Ο αλαιθαβεηηζκόο ζήκεξα 
 

 

Με αάζδ ημκ ηοπζηυ μνζζιυ ακαθθάαδημξ είκαζ μ άκενςπμξ πμο δεκ βκςνί-

γεζ κα βνάθεζ ηαζ κα δζααάγεζ, δδθαδή μ άκενςπμξ πμο δεκ πήβε πμηέ ζημ 

ζπμθείμ. 
1 

Καεχξ υιςξ βεκζηεφεηαζ δ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ελαπθχκμκηαζ 

ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, ιεηααάθθεηαζ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ακαθ-

θααδηζζιμφ.
2
 «ήιενα ακαθθάαδημξ εεςνείηαζ μ άκενςπμξ πμο δεκ ιπμνεί 

κα ηαηακμήζεζ ιζα απθή πανμοζίαζδ βεβμκυηςκ ηα μπμία ακαθένμκηαζ 

ζηδκ ηαεδιενζκή ημο γςή (ημζκςκζηή, πμθζηζηή, μζημκμιζηή)».
3 

Ώπυ ημ δεφηενμ μνζζιυ θαίκεηαζ υηζ μ ακαθθααδηζζιυξ δεκ ζπεηίγεηαζ 

πθέμκ ιε ηδκ έθθεζρδ βκχζεςκ, αθθά ιε ηδκ αδοκαιία ημο ακενχπμο κα 

βκςνίζεζ ζε αάεμξ ηα βεβμκυηα πμο δζαιμνθχκμοκ ηδ γςή ημο. Δ βκχζδ ζε 

αάεμξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ αλζμθυβδζδξ, ηδξ ακαγήηδζδξ αζηίςκ ηαζ ημκ 

ζοζπεηζζιμφ ηςκ βεβμκυηςκ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ ηαηάηηδζδ αοηήξ ηδξ βκχζδξ είκαζ δ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηαζ μ πνμαθδ-

ιαηζζιυξ. 
Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα ιζα κέα ιμνθή ακαθθααδηζζιμφ πμο βέκκδζε (ηαζ 

ίζςξ ζοκεπίζεζ κα βεκκά) δ ηεπκμθμβζηά ηαζ επζζηδιμκζηά ελεθζβιέκδ ημζ-

κςκία ιαξ. ζμ δ πναβιαηζηυηδηα βίκεηαζ πενζζζυηενμ πμθφπθμηδ, υζμ ηα 

βεβμκυηα εκαθθάζζμκηαζ ηαπφηαηα ηαζ ηα ιέζα εκδιένςζδξ πανμοζζάγμοκ 

ιζακ απμζπαζιαηζηή εζηυκα ημοξ, ηυζμ εα δοζημθεφεηαζ μ άκενςπμξ κα 

ηαηακμήζεζ ηα βεβμκυηα εηείκα πμο επδνεάγμοκ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ηαεμνζ-

ζηζηά ηδ γςή ημο. Συζμ εα κζχεεζ αδφκαιμξ κα πανέιαεζ ζηδκ πμνεία ημοξ. 
Ώοηή δ ιμνθή ακαθθααδηζζιμφ είκαζ δ πζμ επζηίκδοκδ βζαηί ηδ ζοκα-

κηάιε ζε ηάεε ημζκςκζηυ ζηνχια, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνχηδ ιμνθή (μν-

βακζηυξ ακαθθααδηζζιυξ) πμο απμηεθμφζε βκχνζζια ηςκ ηαηχηενςκ ηαζ 

παναιεθδιέκςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ. Ώκαθθάαδημξ, ζήιενα, ιπμνεί κα εί-

καζ έκαξ ιαεδηήξ ημο ζπμθείμο, έκαξ δάζηαθμξ, έκαξ επζζηήιμκαξ (έκαξ εζ-

δζηυξ). Πναβιαηζηά, μ επζζηήιμκαξ πμο έπεζ ιάεεζ κα ηαηαθαααίκεζ ιυκμ 

υ,ηζ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ εζδζηυηδηα ημο, αδοκαηεί κα επζημζκςκήζεζ ιε ημιείξ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο είκαζ πένα απυ ημοξ μνίγμκηεξ ηδξ βκχζδξ ημο. 

Σμκ παναηηδνίγμοιε ζοκήεςξ πκεοιαηζηά ιμκμιενή. Ώθθά δ πκεοιαηζηή 

ιμκμιένεζα είκαζ ηζ αοηή ιζα ιμνθή ακαθθααδηζζιμφ. Ο ακαθθάαδημξ άκ-

ενςπμξ παθαζυηενςκ επμπχκ (μ μνβακζηά ακαθθάαδημξ) είπε ζοκαίζεδζδ 

                                                 
1
 Οζ άκενςπμζ αοημί μκμιάγμκηαζ μνβακζηά ακαθθάαδημζ. 

2
 Ώοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ ελαθείθεδηε μ μνβακζηυξ ακαθθααδηζζιυξ εζδζηυηενα 

ζηζξ πχνεξ ημο Σνίημο ηυζιμο. 
3
 Ο μνζζιυξ αοηυξ δίκεηαζ απυ ηδκ UNESCO. Ώοηή δ ιμνθή ακαθθααδηζζιμφ μκμιά-

γεηαζ ηαζ θεζημονβζηυξ ακαθθααδηζζιυξ. Λεζημονβζηά ακαθθάαδημζ παναηηδνίγμκηαζ ζοκή-

εςξ υζμζ εβηαηέθεζρακ ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ πνζκ πάνμοκ ημ απμθοηήνζμ. 
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ηδξ αδοκαιίαξ ημο. Έθεβε: «Ββχ δεκ λένς βνάιιαηα». Ο ζφβπνμκμξ ακαθ-

θάαδημξ, υιςξ, ζπάκζα έπεζ επίβκςζδ αοηήξ ηδξ αδοκαιίαξ. Οπονςιέκμξ 

πίζς απυ έκα πηοπίμ, ιζα εζδζηυηδηα ή έκακ ηίηθμ ζπμοδχκ, έπεζ ηδκ ρεο-

δαίζεδζδ υηζ δ απμηθεζζηζηή ημο εκαζπυθδζδ ιε έκα ιυκμ (ιζηνυ) ημιέα 

βκχζδξ ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα εεςνείηαζ «ιμνθςιέκμξ». 
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Δνθίκην 3 
 

Η νξγαλσκέλε εηθόλα ηνπ θόζκνπ 
 

 

Δ εέθδζδ ημο ακενχπμο βζα βκχζδ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ημο κα απακηήζεζ 

ζηα ενςηήιαηα πμο βεκκμφζε δ ένεοκα ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, εα έιεκακ άηανπεξ ακ δεκ ακηζιεηχπζγε ημκ ηυζιμ ςξ 

μθυηδηα, δδθαδή ςξ εκζαίμ ηαζ αδζαίνεημ υθμ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ μνιή βζα 

βκχζδ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ ακάβηδ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ κα αάθεζ ηάλδ 

ζημ πάμξ, κα ιεθεηήζεζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

ζοιαάκηςκ, ιε ζημπυ κα ειααεφκεζ ζ' αοηά, κα ηα αζηζμθμβήζεζ ηαζ κα ηα 

αλζμθμβήζεζ. Ώοηυ θμζπυκ πμο μκμιάγμοιε νξγαλσκέλε εηθφλα ηνλ θφζκνπ 

δεκ είκαζ ιζα πάβζα ακηίθδρδ ή ιζα αιεηαηίκδηδ ζδέα υζμκ αθμνά ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, αθθά ημ απμηέθεζια ηδξ πνμζπάεεζαξ κα ιεθεηδεμφκ ζε 

αάεμξ ηα θαζκυιεκα· πνέπεζ κα απμηαθοθεμφκ μζ αζηίεξ ημοξ, ηζ αοηυ ιυκμ 

δ δζανηήξ εκδιένςζδ ηαζ δ ηνζηζηή ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ. 

Δ μνβακςιέκδ εζηυκα ημο ηυζιμο δεκ είκαζ έκα ζφκμθμ απακηήζεςκ ή 

δ «ανπεζμεέηδζδ» ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ςξ απμ-

ηέθεζια απμικδιυκεοζδξ ηαζ πμθοιάεεζαξ. Πμθοιάεεζα είκαζ έκαξ ηνυπμξ 

ζηέρδξ πνμζακαημθζζιέκμξ ζηδ ζοζζχνεοζδ βκχζεςκ. Μζα μνβακςιέκδ 

εζηυκα, υιςξ, πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ αθοζζδςηχκ ζπέζεςκ πμο 

δίκμοκ εκυηδηα ζηα βεβμκυηα ηαζ κυδια ζηδ βκχζδ. Αεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πμθοηέθεζα ηδξ ζηέρδξ αθθά βζα ιζα ακάβηδ ζοκεζδδημπμίδζδξ πςξ μηζδή-

πμηε ζοιααίκεζ ιαξ αθμνά άιεζα ή έιιεζα ηαζ ιαξ επδνεάγεζ εεηζηά ή αν-

κδηζηά. 

«Κυζιμξ» βζα ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ ζδιαίκεζ ανιμκία, δοκαιζηή ζ-

ζμννμπία, ζδιαίκεζ μνβάκςζδ, ηάλδ ηαζ, ηεθζηά, μιμνθζά. ΐθέπμκηαξ ημκ 

ηυζιμ ι' αοηυ ημκ ηνυπμ άθθαλακ ηδ ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ηδ θφζδ α-

πεοεφκμκηαξ ηδξ ηα πνχηα μοζζαζηζηά ενςηήιαηα ηαζ εέημκηαξ ηζξ ανπέξ 

βζα ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ θζθμζμθία. Γζ' αοηυκ ημ θυβμ δ μνβακςιέκδ εζηυκα 

ημο ηυζιμο –ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ– είκαζ ακαβηαίμξ υνμξ βζα ηδκ ακαγήηδ-

ζδ ημο κμήιαημξ ηδξ γςήξ, ηδξ γςήξ υπςξ ηδ αζχκεζ μ άκενςπμξ ζε αημιζηυ 

ηαζ ζοθθμβζηυ επίπεδμ. 

Σμ πνυαθδια υιςξ είκαζ υηζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ιζαξ 

μνβακςιέκδξ ακηίθδρδξ δεκ ελανηχκηαζ ιυκμ απυ ηδκ αημιζηή εέθδζδ, αθ-

θά είκαζ ζοκάνηδζδ παναβυκηςκ πμο λεπενκμφκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα παίδν-

ληαο ξφιν θαζνξηζηηθφ. Ζ μζημβέκεζα, δ εηπαίδεοζδ, ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδ-

ιένςζδξ απμηεθμφκ θμνείξ ηαζ ηαοηυπνμκα εεζιμφξ οπεφεοκμοξ βζα ηδ δζ-

αιυνθςζδ ηδξ ημζιμεζηυκαξ ζηδ ζηέρδ. Ώοηυ θακενχκεζ πςξ δ ζπέζδ ιαξ 

ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ βκχζδ, μζ ζδέεξ, μζ πεπμζεήζεζξ, μ ηνυπμξ ζηέρδξ, 

ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ εεζιχκ πμο 

πνμακαθέναιε. 

Δ μζημβέκεζα δζοθίγεζ ηα ημζκςκζηά-ελςηενζηά ενεείζιαηα, ηα θμβμηνί-

κεζ ίζςξ, ηαζ ηα πνμζθένεζ ζημ παζδί επελενβαζιέκα ιε ηδ δζηαζμθμβία υηζ 



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 38 

 

αοηυ βίκεηαζ βζα ημ «ηαθυ ημο» ή βζα κα ιδκ αημθμοεήζεζ «ηάπμζμ ηαηυ 

δνυιμ». Αεκ ιπμνμφιε κα ανκδεμφιε ηδκ μνευηδηα ιζαξ ηέημζαξ εκένβεζαξ, 

αθθά εα πνέπεζ κα ηδκ ακηζιεηςπίζμοιε ιε επζθφθαλδ υηακ, αηυ υκμια ηδξ 

πνμάζπζζδξ ηδξ παζδζηήξ αεςυηδηαξ, επζαάθθμκηαζ ζημ παζδί μζ ακηζθήρεζξ 

ηςκ ιεβαθοηένςκ ιέζα απυ θέλεζξ, κμήιαηα ηαζ εζηυκεξ, ημ αάεμξ ηςκ μ-

πμίςκ αοηυ αδοκαηεί κα ζοθθάαεζ. Ώπμηέθεζια αοηήξ ηδξ δζαπαζδαβχβδζδξ 

είκαζ κα δζαιμνθχκεηαζ ζημ παζδί ιζα ζηέρδ «ηαη' εζηυκα ηαζ μιμίςζδ» 

ηςκ βμκέςκ, πςνίξ ίπκμξ πνςημηοπίαξ ηαζ, ηονίςξ, πςνίξ ηδ γςκηάκζα ηδξ 

παζδζηήξ πενζένβεζαξ ηαζ θακηαζίαξ. 

Σμ παζδί παίγμκηαξ ζηδκμεεηεί βφνς ημο ημκ ηυζιμ απυ ηα πζμ εοηεθή, 

ίζςξ, ακηζηείιεκα, ημκ μνβακχκεζ ιέπνζ εηεί πμο ιπμνεί κα ημκ ηαηακμήζεζ. 

Σα πνμαθήιαηα ζηδ δζαπαζδαβχβδζδ ανπίγμοκ υηακ μζ ιεβάθμζ έπμοκ ηδκ 

εκηφπςζδ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ χνζιμξ ιυκμ υηακ ανίζηεηαζ ζηδκ δθζηία 

ημοξ, ιε άθθα θυβζα υηακ ζηέθηεηαζ ηαζ ακηζδνά υπςξ αοημί. ηδ αζαζφκδ 

ηςκ εκδθίηςκ βζα «βνήβμνδ ςνίιακζδ» ημο παζδζμφ, δζαθαίκεηαζ πνχηα δ 

ακάβηδ ημοξ κ' απαθθαβμφκ απυ ημ απνυμπημ πμο ακηζπνμζςπεφεζ δ παζδζ-

ηή δθζηία, ηαζ φζηενα δ ακηίθδρδ ημοξ πςξ δ παζδζηή δθζηία είκαζ έκα δζά-

ζηδια ακςνζιυηδηαξ, ακεοεοκυηδηαξ, αθέθεζαξ ηαζ άβκμζαξ. Δ ςνζιυηδηα 

υιςξ δεκ είκαζ ιζα λαθκζηή θάιρδ ημο κμο ηαζ ηδξ ροπήξ ηδκ χνα ηδξ εκδ-

θζηίςζδξ, αθθά ιζα ελεθζηηζηή δζαδζηαζία πμο ανπίγεζ απυ ηδκ παζδζηή δθζ-

ηία. Αεκ είκαζ δοκαηυ κα απαζηεί ηακείξ απυ ημοξ κέμοξ κα ζοιπενζθενεμφκ 

ζακ πκεοιαηζηά ηαζ ροπζηά χνζιμζ πμθίηεξ υηακ ημοξ ανκείηαζ πεζζιαηζηά 

ηδκ ςνζιυηδηα ζε υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ημοξ. 

Δ εηπαίδεοζδ εα παίλεζ ααζζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ μνβακςιέκδξ 

εζηυκαξ ημο ηυζιμο. Κζ αοηυ εα ημ πεηφπεζ υπζ ιεηαηνέπμκηαξ ημοξ κέμοξ 

ζε ικδιμκζηέξ ιδπακέξ, αθθά ακαβκςνίγμκηάξ ημοξ ημ δζηαίςια κα εέημοκ 

ενςηήιαηα, κα ζογδημφκ ηαζ κα ιεηαθένμοκ ηδκ ηαεδιενζκή ημζκςκζηή 

ημοξ ειπεζνία ιέζα ζημ ζπμθείμ, χζηε κα ηδκ μνβακχζμοκ ηαζ ηαοηυπνμκα 

κα δμηζιάγμοκ ημ ηφνμξ ηαζ ηδκ μνευηδηα ηδξ εεςνδηζηά πανεπυιεκδξ 

βκχζδξ. Ώκ εεςνήζμοιε ημ ζπμθείμ πχνμ απμιμκςιέκμ απυ ηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, ακ πείζμοιε ημοξ κέμοξ υηζ «ζμαανυηδηα» οπάνπεζ ιυκμ 

ζημ αζαθίμ ηαζ υπζ ζηδ γςή ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ, δζπάγμοιε ηδ ζηέρδ ημοξ 

ηαζ ημοξ ηαθθζενβμφιε ιζα απμζπαζιαηζηή εζηυκα ημο ηυζιμο, δδθαδή ε-

πζαάθθμοιε ιζακ απμοζία κμήιαημξ. 

Δ ηαηάζηαζδ αοηή δζαζςκίγεηαζ ηαεχξ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ 

πανμοζζάγμοκ δζαδμπζηά πθδιιφνεξ, ηαηακαθςηζηά πνμσυκηα, πμθέιμοξ, 

θυκμοξ, ζηάκδαθα, ζοκήεεζεξ δεμπμζχκ, πμθζηζηά βεβμκυηα. Μ' αοηυ ημκ 

ηνυπμ ηθμκίγεηαζ δ ζηακυηδηα ηδξ ζηέρδξ, υπζ ιυκμ κα αθμιμζχζεζ ημ πθδ-

νμθμνζαηυ οθζηυ αθθά ηαζ κα ημ ηαλζκμιήζεζ. Ώκ πνμζεέζμοιε ζε υθα αο-

ηά ηαζ ηδκ ηαπφηαηδ εκαθθαβή ηςκ βεβμκυηςκ, ημ πθήεμξ ηςκ βκχζεςκ ηαζ 

ηδκ ακάβηδ βζα εζδίηεοζδ, ηαηαθαααίκμοιε ηζξ δζαζηάζεζξ ημο πνμαθήιαημξ 

πμο θέβεηαζ «έθθεζρδ μνβακςιέκδξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο». διαίκεζ πςξ 

εκζζπφεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δ παεδηζηυηδηα ημο ακενχπμο-πμθίηδ ηα-

εχξ αολάκεηαζ δ ελάνηδζδ ημο απ' αοημφξ πμο εεςνμφκηαζ «ανιυδζμζ» ηαζ 

«εζδζημί» κα απμθαζίγμοκ βζα ηδ γςή ημο. 
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Δ μνβακςιέκδ εζηυκα ημο ηυζιμο είκαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ηδξ ζοκείδδζδξ ιέζα ζ' αοηυκ. Δ ζοκείδδζδ δεκ είκαζ ιζα 

ιοζηζηή πενζμπή. Βίκαζ μ πχνμξ ιέζα ζημκ μπμίμ πναβιαηχκεηαζ ζοκεπχξ δ 

γςκηακή ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή γςή. Δ ζοκεί-

δδζδ ημο ακενχπμο είκαζ ακμζπηή ζημκ ηυζιμ. Γζ' αοηυ ηαζ μ πνμζακαημθζ-

ζιυξ ηδξ πνμτπμεέηεζ ηδκ αδζάημπδ επζημζκςκία ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα βζα ηαηακυδζδ ηδξ. Ώκ υιςξ δ ζοκείδδζδ ηειαπίγεηαζ 

ζε επζιένμοξ δναζηδνζυηδηεξ, ζε εζηυκεξ ηαζ αδοκαηεί κα ζοθθάαεζ ημκ ηυ-

ζιμ ςξ μθυηδηα, βίκεηαζ μ ηυπμξ εζηίαζδξ εκυξ ακελέθεβηημο παναθμβζ-

ζιμφ ηαζ ηαοηυπνμκα δ πδβή ηδξ πζμ έκημκδξ οπανλζαηήξ αβςκίαξ πμο βκχ-

νζζε πμηέ μ άκενςπμξ. ηακ δ ζοκείδδζδ ηαηαηενιαηίγεηαζ, μζ εκένβεζεξ 

(ημο ακενχπμο) βίκμκηαζ απμζπαζιαηζηέξ ηαζ αθθμζχκεηαζ δ πνμζςπζηή 

ηαοηυηδηα. Ο ηυζιμξ θαίκεηαζ πανάθμβμξ ιέζα ζηδκ πμθθαπθυηδηα ημο ηαζ 

αηαηακυδημξ. Δ έθθεζρδ ζηαεενχκ ζδιείςκ ακαθμνάξ εκηείκεζ αηυιδ πε-

νζζζυηενμ ηδκ αίζεδζδ πςξ «ηίπμηε δεκ έπεζ κυδια». Ώοηυ ημ ροπζηυ ηεκυ 

ηάκεζ ημκ άκενςπμ εοάθςημ ιπνμζηά ζε μθμηθδνςηζηέξ ζδεμθμβίεξ, ζημ 

θακαηζζιυ, ηδ αία, ηζξ πενζζηαζζαηέξ ζοκηαβέξ ηδξ ιυδαξ ηαζ ημ ιοζηζηζ-

ζιυ. ' αοηή ηδκ πενίπηςζδ, αλία έπμοκ ζδέεξ πμο «απαζημφκ» ηδκ αοημεο-

ζία ηαζ ηδκ απυθοηδ ηάλδ· ανπδβμί πμο οπυζπμκηαζ έκα ιέθθμκ πςνίξ πνμ-

αθήιαηα, βειάημ ζζβμονζά, ηαηημπμζδιέκμ ηαζ ήνειμ. 

Δ μνβακςιέκδ εζηυκα ημο ηυζιμο δεκ είκαζ ιζα εβηεθαθζηή ηαηαζηεοή. 

Βίκαζ δ έηθναζδ ηδξ πακάνπαζαξ ακάβηδξ ημο ακενχπμο κα ελμζηεζςεεί ιε 

ημκ ηυζιμ, κα κζχζεζ θζθζηά απέκακηζ ημο. Ώοηή δ θζθζηή ζπέζδ δεκ ιπμνεί 

κα πναβιαηςεεί πανά ιυκμ ιε ηδκ αδζάημπδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα βζα 

ηαηακυδζδ ημο (ημο ηυζιμο). 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Ζ αιινηξίσζε ηνλ κέζνπ πνιίηε αληαλαθιάηαη ζηελ θαθή γλψκε πνπ έρεη γηα ηελ πν-

ιηηηθή θαη ηνπο πνιηηηθνχο. Δίλαη πεπεηζκέλνο πσο φιε ε ππφζεζε είλαη κηα πνιχ 

βξψκηθε ππφζεζε. Αθφκε ληψζεη πσο δελ είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ θαη πνιιά γηα ηελ 

θαηάζηαζε απηή, πσο πξέπεη λα ηε δέρεηαη φπσο είλαη. Ο citoyen, ν δξσλ πνιίηεο, ε-

μαθαλίδεηαη ζρεδφλ. Σν απνηξάβεγκα ζηελ ηδησηηθή δσή είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Βνκζη Φίζεν 

 

2. Δ αθθμηνίςζδ (απμλέκςζδ) ημο πμθίηδ απυ ηδ δδιυζζα γςή, ηδκ πμθζηζηή γςή, ιή-

πςξ μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ αδοκαιία ημο κα ηαηακμήζεζ ηδκ πμθζηζηή πναβιαηζηυηδηα; 

 
Μήπςξ αοηή δ αδζαθμνία βζα ηζξ δδιυζζεξ οπμεέζεζξ (ηα ημζκά) επδνεάγεζ ηαζ ημ ί-

δζμ ημ πμθίηεοια; 

 

3. Ζ Γεκνθξαηία πεξλάεη ζηνλ θαηξφ καο θαη δνθηκαζία θαη θξίζε. Σν πξφβιεκα ηεο 

είλαη ζχλζεην. Γνθηκαζία γηα ηε Γεκνθξαηία είλαη ε αλάγθε λα θπβεξλήζεη αλζξψπηλα 

ζχλνια ηεξάζηηα, πνπ μεπεξλάλε ηα θπζηθά ηεο κέηξα. Γηαηί ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα 

είλαη εθηθηφ εθεί φπνπ φια βξίζθνληαη ζηα κέηξα ηνλ αλζξψπνπ, φπνπ ε άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο θη ν έιεγρνο ηεο είλαη άκεζα ή ζρεδφλ άκεζα, φπνπ ην άηνκν έρεη ππφζηαζε, 

δελ κεηαβάιιεηαη ζ' απξφζσπε κνλάδα κέζα ζε αζηξνλνκηθφ αξηζκφ. Σν αλ ζα κπν-
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ξέζεη λα πεξηζσζεί ε Γεκνθξαηία κέζα ζηα σθεάληα αλζξψπηλα ζχλνια ηεο ζεκεξη-

λήο θαη ηεο απξηαλήο επνρήο, είλαη θάηη πνπ ζα ην ηδνχλ φζνη επηδήζνπλ θη απηνί πνλ 

ζα 'ξζνπλ. Κξίζε φκσο πεξλάεη ε Γεκνθξαηία ζηελ αλακέηξεζε ηεο κε ηελ εζσηεξηθή 

αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα. Πφζνη θαη πνπ είλαη ψξηκνη λα ηε δερηνχλ; Πφζνη έρνπλ 

ην αλάζηεκα λα ηε δηθαηψζνπλ; Πψο ζα δηαηεξήζεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο, ηελ νπζηα-

ζηηθή ηεο ηαπηφηεηα, ζηελ αλαγθαζηηθή ηεο πξφζκημε κε άιιεο ηδενινγίεο, ζπγγεληθέο ή 

πξνδνηηθέο; 

Άββεθμξ Σενγάηδξ 

Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ αοηυ; 

Πνμζπαεήζηε κα ακαθφζεηε ηδ θνάζδ: «Σμ δδιμηναηζηυ πμθίηεοια είκαζ εθζηηυ 

εηεί υπμο υθα ανίζημκηαζ ζηα ιέηνα ημο ακενχπμο». 

Μήπςξ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ αζζεάκεηαζ πςξ δ πμθζηζηή πναβιαηζηυηδηα ημκ λε-

πενκά; Πςξ αδοκαηεί κα ηδκ παναημθμοεήζεζ ηαζ κα ηδκ ηαηακμήζεζ; 

4. Ζ ακάζεηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ζην γεληθφ ζχλδξνκν, πνλ 

κπνξεί λα ην νλνκάζεη θαλείο «ζχλδξνκν ηεο αιινηξίσζεο». ληαο απαζήο, δελ ζπλ-

δέεηαη κε ηνλ θφζκν ελεξγεηηθά θαη ππνρξεψλεηαη λα ππνηαρζεί ζηα είδσια ηνπ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. Έηζη αηζζάλεηαη αλίζρπξνο, κνλαρηθφο, θαη ληψζεη άγρνο.  Έρεη πνιχ 

ιίγν ηελ αίζζεζε ηεο ελφηεηαο ή ηεο ηαπηφηεηαο.  Ο θνκθνξκηζκφο θαίλεηαη φηη απν-

ηειεί ην κφλν δξφκν γηα λα απνθχγεη ην αθφξεην άγρνο θαη αθφκα θαη ν θνκθνξκη-

ζκφο δελ αλαθνπθίδεη πάληα ην άγρνο ηνπ. 

Βνίπ Φνμι 

Πνμζπαεήζηε κα πνμζδζμνίζεηε ηδκ «απάεεζα». 

5. Οη ελήιηθνη πνηέ δελ ζ' αιιάμνπλ ηε δσή φζν απαγνξεχνπλ ζηα παηδηά λα αλαθαιχ-

ςνπλ ηε δηθή ηνπο, ζηε δηαξθή επαθή κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Γενάν Μακηέθ  

οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ; 

6. Σν ζρνιείν νθείιεη λα ηνπ επηηξέπεη (ηνπ παηδηνχ) λα επεμεξγάδεηαη ζπιινγηθά φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνλ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην δξφκν, ηα παηρλίδηα, φζν 

θαη απφ ηελ ηειεφξαζε ή ηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο. Γηα λα είλαη ε εθπαίδεπζε αιεζη-

λά ζθαηξηθή, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί ην παηδί λα ζεκειηψλεη ηελ παηδαγσγηθή ηνλ 

πξάμε πάλσ ζην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνλ, ησλ αλεζπρηψλ ηνλ θαη ησλ πιεξν-

θνξηψλ ηνπ. 

Γενάν Μακηέθ 

Να ακαθοεεί δ θνάζδ: «Βηπαίδεοζδ αθδεζκά ζθαζνζηή». 

 

7. Οη αξρέο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο βαζίδνληαη ζηελ άπνςε φηη 

ην παηδί είλαη έλαο ελήιηθνο ζε κηθξνγξαθία, πνπ νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ην αληί-

ζηνηρν θνηλσληθφ κνληέιν θαη πνπ ε πξάμε ηνπ νθείιεη λα είλαη αληίγξαθν ηεο πξάμεο 

ηνπ ελειίθνπ».                                

Γενάν Μακηεθ 

οιθςκείηε ι' αοηή ηδκ άπμρδ (ι' αοηή ηδκ παζδαβςβζηή ακηίθδρδ);  
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Δνθίκην 4 
 

Η αλάγθε γηα ηζηνξηθή γλώζε 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο άκενςπμξ είκαζ θηζαβιέκμξ απυ πνυκμ» (αίλπδν). Δ άπμρδ αοηή ακ 

ηαζ θαίκεηαζ πανάδμλδ απδπεί ηδ δοκαηυηδηα πμο ιυκμ ημο ακενχπμο είκαζ 

πνμκυιζμ: κα έπεζ ζοκείδδζδ ημο πνυκμο, ηδξ δζάνηεζαξ ηαζ ηδξ ίδζαξ ημο 

ηδξ γςήξ. Βίκαζ δδθαδή μκ ζζημνζηυ, πμο ζδιαίκεζ πςξ ιυκμκ αοηυξ έπεζ ηαζ 

ζζημνία αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα βζα βκχζδ. Άθθςζηε μ υνμξ «ζζημνία» ε-

ηοιμθμβζηά πνμένπεηαζ απυ ημ νήια «μίδα» πμο ζδιαίκεζ «βκςνίγς». 

Δ βκχζδ, βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε πνμδβμοιέκςξ απμηεθεί ημ ααεφηενμ 

πενζεπυιεκμ ημο ακενχπμο. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ βκχζδ ηδξ πναβ-

ιαηζηυηδηαξ, ημο ηυζιμο, δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πανάβμκηα εκδοκά-

ιςζδξ ημο πανά ζημ ααειυ πμο απθχκεηαζ ζημ πνυκμ. Βπμιέκςξ δ βκχζδ 

είκαζ ανπζηά ζζημνζηή, ιε ηδκ έκκμζα υηζ βζα κα ακαγδηήζεζ ηακείξ ηζξ αζηίεξ 

εκυξ βεβμκυημξ εα πνέπεζ κα ακαπεεί ζημ πανεθευκ ημο (αοημφ ημο βεβμκυ-

ημξ). Καζ δ γςή ιαξ είκαζ βειάηδ βεβμκυηα, πνάλεζξ, απμθάζεζξ, επζθμβέξ. 

θα αοηά είκαζ ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ γςήξ ιαξ, ηα-

εμνίγμοκ ημ νοειυ ηδξ δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ημ ηθίια ιζαξ επμπήξ. 

Δ ζζημνζηή βκχζδ δεκ είκαζ δ πμθοηέθεζα ημο ακενχπμο, αθθά δ έηθνα-

ζδ ηδξ ακάβηδξ κα ενιδκεφζεζ ημκ ηυζιμ, κα αλζμθμβήζεζ υζα ζοιααίκμοκ 

βφνς ημο, κα πάνεζ εέζδ απέκακηζ ζ' αοηά ηαζ ηεθζηά κα πνμζακαημθζζηεί 

ιέζα ζημκ ηυζιμ. Ο πνμζακαημθζζιυξ αοηυξ πνεζάγεηαζ ζηαεενά ζηδνίβια-

ηα, ηα μπμία εα ακαγδηδεμφκ υπζ ηυζμ ζημ πνυζηαζνμ, ημ βμδηεοηζηυ ηαζ ηδ 

θαζκμιεκζηυηδηα ηςκ βεβμκυηςκ αθθά ζηδκ μοζία ημοξ, δδθαδή ζηζξ αζηίεξ 

πμο ηα βέκκδζακ. ηδκ επμπή ιαξ είκαζ ζπεδυκ ημζκμηοπία κα αημφβεηαζ δ 

άπμρδ πςξ ηα βεβμκυηα εκαθθάζζμκηαζ ηαπφηαηα. Πναβιαηζηά. Ο ηυζιμξ 

δζεονφκεδηε, πμθθαπθαζζάζηδηε ημ πνμζθενυιεκμ βζα βκχζδ οθζηυ. Οζ 

απμζηάζεζξ ζοκημιεφηδηακ ηαζ μ πνυκμξ μθμέκα ηαζ ζοιποηκχκεηαζ. Ώπμ-

ηέθεζια αοηχκ ηςκ ζοκεδηχκ είκαζ πςξ ηα βεβμκυηα λαθκζηά έβζκακ πο-

ηκυηενα, αανοζήιακηα, εα θέβαιε, «δφζημθα». Δ δοζημθία ημοξ εκημπίγε-

ηαζ ζηα αηυθμοεα ζδιεία: ζηδκ αδοκαιία κα ηα παξαθνινπζήζνπκε, κα ηα 

Ζ ηζηνξηθή γλψζε, παξ' φια φζα ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηεο 

θαηακαξηπξήζεη, είλαη, ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο, ην ξηδηκηφ ιηζάξη 

ηεο νηθνδνκήο ηνπ εζσηεξηθνχ βίνπ. Ο ζηνραζκφο επίζεο. Γελ 

αξθεί λα πξνζδερφκαζηε ηα πξάγκαηα θαζψο καο έξρνληαη, θα-

ζψο πέθηνπλ επάλσ καο θαη λα η' αθήλνπκε λα καο παξαζέξ-

λνπλ· πξέπεη θαη λα ηα ζηνραδφκαζηε ηα πξάγκαηα. Καη λα ηα 

ηνπνζεηνχκε κέζα ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. Οη άκεζεο εληππψζεηο 

είλαη πνιχ επηθίλδπλεο, φηαλ απηέο θαη κφλεο νξγαλψλνπλ ην 

ζχζηεκα ηεο εζσηεξηθήο καο δσήο. 
 Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 
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κειεηήζνπκε ηαζ κα ηα εξκελεχζνπκε. Δ ζπμοδαζυηδηα αοηήξ ηδξ δζαπίζης-

ζδξ θαίκεηαζ ακ ακαθμβζζημφιε πςξ πθήεοκακ μζ «εζδζημί», μζ άκενςπμζ 

πμο έπμοκ βκχζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ημιέα ημο επζζηδημφ, είηε μκμιάγμ-

κηαζ επζζηήιμκεξ, είηε θέβμκηαζ επαββεθιαηίεξ. Οζ ζοκέπεζεξ ελαζηίαξ ηςκ 

δοζημθζχκ πμο πανμοζζάγεζ δ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα εκημπίγμκηαζ αν-

πζηά ζηδκ αδοκαιία ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο κα δζαιμνθχζεζ ζεσξεηηθή 

ζθέςε ηέημζα πμο κα ημκ αμδεεί κα ενιδκεφζεζ ημκ ηυζιμ, κα ημκ ζοκεζδδ-

ημπμζήζεζ ηαζ κα αζζεακεεί πςξ είκαζ πνςηαβςκζζηήξ ημο. ηδ ζοκέπεζα αν-

πίγεζ δ παναίηδζδ ημο ακενχπμο πμο εηδδθχκεηαζ ςξ αδζαθμνία, ςξ αδνά-

κεζα ή έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ βζαηί υθμζ ημκ πείεμοκ πςξ βζα ηάεε πνυαθδ-

ια οπάνπεζ ηαζ έκαξ εζδζηυξ εηηυξ απ' αοηυκ. 

Ώκαθέναιε πνμδβμοιέκςξ πςξ δ πναβιαηζηυηδηα έβζκε δοζημθυηενδ 

βζα ημκ ζφβπνμκμ άκενςπμ υπζ ιυκμ επεζδή ηα βεβμκυηα εκαθθάζζμκηαζ 

βνήβμνα, αθθά ηαζ βζαηί δεκ οπάνπεζ πνυκμξ βζα ηδ κειέηε ημοξ, δδθαδή 

πνυκμξ βζα πενζζοθθμβή ηαζ ζημπαζιυ. Ο ζημπαζιυξ δεκ είκαζ δ απμιά-

ηνοκζδ απυ ημκ ηυζιμ. Αεκ είκαζ ακαπςνδηζζιυξ αθθά ακάβηδ κα αζχ-

ζμοιε ηα βεβμκυηα, κα ημοξ δχζμοιε ημ δζηυ ιαξ νοειυ, κα ηα επεκδφ-

ζμοιε ιε ηδ δζηή ιαξ θοζζμβκςιία, ηδκ ηνζηζηή ιαξ ηαζ κα εμνηθεησζνχκε ι' 

αοηά. ημ ζδιείμ αοηυ εκημπίγμοιε έκα αηυιδ πνυαθδια: πμθθμί άκενςπμζ 

ηδξ επμπήξ ιαξ κζχεμοκ κα ιδκ έπμοκ ζδζαίηενδ ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηυ-

ηδηα, κζχεμοκ λέκμζ, απμιμκςιέκμζ. Σμοξ θείπεζ αοηή δ ελμζηείςζδ, δ θζθζ-

ηή ζπέζδ δ μπμία δζαιμνθχκεηαζ ιυκμ υηακ μ ίδζμξ μ άκενςπμξ έπεζ ηδκ 

αίζεδζδ πςξ ιπμνεί κα αάθεζ ημκ ηυζιμ ζε ηάλδ, πσο είλαη ζηα κέηξα ηνπ. 

ηακ θμζπυκ θέιε πςξ μ ηυζιμξ δζεονφκεδηε, εκκμμφιε πςξ ηα βεβμκυηα 

λεπενκμφκ ηδ εεςνδηζηή ζηέρδ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιαξ βζα μνβάκςζδ 

ημοξ. Ονβάκςζδ ηςκ βεβμκυηςκ ζηδ ζηέρδ ζδιαίκεζ ακαγήηδζδ ημο κμή-

ιαημξ πμο έπμοκ βζα ηδ γςή ιαξ, ζδιαίκεζ πνμζπάεεζα κα ακαγδηήζμοιε ηδ 

ζοκέπεζα ημοξ, ηδκ πμνεία ημοξ, ηδκ ηαηεφεοκζδ ημοξ. 

ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ υηζ ζηδκ πμθζηζηή γςή εζδζ-

ηυηενα, μζ εκαθθαβέξ είκαζ υπζ ιυκμ ηαπφηαηεξ αθθά ηαζ πμθφπθμηεξ. Πμζεξ 

επζθμβέξ εα ηάκμοιε υηακ κζχεμοιε αδφκαιμζ ιπνμζηά ζημ ιέβεεμξ ηςκ 

βεβμκυηςκ; Μήπςξ ηζκδοκεφεζ δ εοεοηνζζία ιαξ; Δ μνεή ζηέρδ απαζηεί 

ειαάεοκζδ ζημ βεβμκυξ. Ώπαζηεί ακαγήηδζδ αζηίςκ, άνα ακαβςβή ζημ πα-

νεθευκ. Βπμιέκςξ βζα ηδ ζςζηή βκχζδ ηςκ πναβιάηςκ πνεζάγεηαζ δ ζζημ-

νζηή ημοξ ζοκέπεζα, δδθαδή ικήιδ (ικήιδ: απυ ημ νήια κέλσ). 

Δ ικήιδ αοηή, ςξ ηαηαζηάθαβια ηςκ ειπεζνζχκ ηδξ ζηέρδξ ιαξ απμ-

ηεθεί ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ ημ πνμζςπζηυ ιαξ ανπείμ, ημ δζηυ ιαξ ζδζαίηενμ 

ηνυπμ κα επζημζκςκμφιε ιε ημκ ηυζιμ, κα ημκ αλζμθμβμφιε πςνίξ κα πανα-

ζονυιαζηε απ' αοηυκ.  

ηδκ επμπή ιαξ υιςξ ηα βεβμκυηα πνμαάθθμκηαζ ιέζα απυ ιζακ οπέ-

νμπδ εεαιαηζηυηδηα, ηαζ ζ' αοηυ δεκ ιπμνμφιε κα ανκδεμφιε ηδκ εοεφκδ 

ηδξ ηδθευναζδξ. Πανμοζζάγμκηαζ έβπνςια, βμδηεοηζηά, δναιαηζηά. ιαβεο-

ηζηά, πάκηςξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ θαίκμκηαζ ζαβδκεοηζηά, εκηοπςζζαηά 

ια ηαζ θεοβαθέα. Πνμζθένμκηαζ πενζζζυηενμ ζημ οπμζοκείδδημ ημο εεαηή 

ηαζ θζβυηενμ ζηδ ζοκείδδζδ ημο, ζηδ ζηέρδ ημο, βζα κα αλζμθμβδεμφκ. Ώ-
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κάιεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ημκ ηυζιμ θαίκεηαζ κα ιεζμθααεί ιζα πεθχνζα 

μευκδ ή δ βναπηή ζεθίδα ιζαξ εθδιενίδαξ πμο επζθέβεζ ηα «ζπμοδαζυηενα» 

βεβμκυηα ηαζ ηα ηαλζκμιεί ακάθμβα ιε ηδκ ηνίζδ ημο εηάζημηε ζοκηάηηδ. 

Σαοηυπνμκα ζοβπέμκηαζ ηα πμθζηζηά βεβμκυηα ιε ηα αεθδηζηά, μζ δζαθδιί-

ζεζξ ιε ηα απθά πενζζηαηζηά, ημ ζμαανυ ιε ημ αζηείμ. Πενκμφκ υθα αοηά 

ιπνμζηά ζηα ιάηζα ημο εεαηή άηαηηα, πςνίξ ζοκμπή ηαζ πςνίξ ηαηακυδζδ. 

«Κζ υιςξ αοηή είκαζ δ γςή», εα ιπμνμφζε κα πεζ ηάπμζμξ. Ναζ, είκαζ δ 

γςή, ιυκμ πμο πανμοζζάγεηαζ απμζπαζιαηζηά, πςνίξ κυδια, άνα αηα-

ηακυδηδ ηαζ πανάθμβδ. Ο παναθμβζζιυξ είκαζ κα ανζζηυιαζηε ζε ιζα επμπή 

πμο ηαοπζέηαζ βζα ηδ βκχζδ ηδξ εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή ανκζέηαζ ηδκ μοζζαζηζ-

ηή ιυνθςζδ (υπζ ηδκ πμθοιάεεζα), ημ ζημπαζιυ ηαζ ηδ ικήιδ. 

«Ο άκενςπμξ πςνίξ ικήιδ είκαζ ιζα άιμνθδ ιάγα» (νβμοεθ). Ώοηυ 

ζδιαίκεζ πςξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζε ηάεε θμβήξ εεαιαηζηή εηδήθςζδ ηδξ 

γςήξ πςνίξ κα ιπμνεί κα ηδξ ακηζπαναεέζεζ ηδ δζηή ημο άπμρδ, κα ανενχ-

ζεζ ημ δζηυ ημο θυβμ. Ο άκενςπμξ πςνίξ ικήιδ είκαζ αμοαυξ, μοζζαζηζηά 

ακφπανηημξ πμθζηζηά ηαζ, ηεθζηά, υνβακμ ζηα πένζα θζθυδμλςκ δβεηχκ, μζ 

μπμίμζ ιε οπμζπέζεζξ, πμθθέξ θμνέξ, πνμζπαεμφκ κα απμζπάζμοκ ηδκ ειπζ-

ζημζφκδ ημο. 

Γζα πμθθμφξ ακενχπμοξ δ ζζημνζηή βκχζδ ζοβπέεηαζ ιε ηδ βκχζδ ηδξ 

ανπαζυηδηαξ ή ιε ηδκ απμζηήεζζδ πνμκμθμβζχκ ηαζ βεβμκυηςκ πμο άθθαλακ 

ηδκ πμνεία ηδξ ζζημνίαξ. Δ πμνεία ηδξ ζζημνίαξ, υιςξ, αθθάγεζ, δζα-

ιμνθχκεηαζ ηαεδιενζκά ηαζ ημ γήηδια είκαζ ιέπνζ πμζμ ααειυ ημ έπεζ ζο-

κεζδδημπμζήζεζ μ άκενςπμξ χζηε κα βίκεζ πνςηαβςκζζηήξ ηαζ υπζ παεδηζηυξ 

εεαηήξ. 

Ο ζημπαζιυξ ηαζ δ ιεθέηδ πμο πνμακαθέναιε δεκ είκαζ ιζα αδνακήξ εκ-

δμζηυπδζδ, δεκ είκαζ εβηαηάθεζρδ ηαζ εθδζοπαζιυξ μφηε απμιάηνοκζδ 

απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ εα πνέπεζ κα ακαγδηήζμοιε 

έκα ιέηνμ, ιζα ζζμννμπία ακάιεζα ζημκ εζςηενζηυ ιαξ ηυζιμ ηαζ ηδ γς-

κηακή μοζία ηδξ γςήξ. Γζαηί δ γςή είκαζ άιεζδ, δοκαιζηή, πμθφιμνθδ ηαζ 

βειάηδ εηπθήλεζξ. Δ πανά ηδξ γςήξ δεκ πνέπεζ κα ιαξ μδδβεί ζηδκ αθέθεζα 

μφηε υιςξ ηαζ κα ιαξ παναζφνεζ ημ νεφια ηδξ. Ώοηυ ημ ιέηνμ υηακ ακαγδ-

ηεί μ άκενςπμξ πνμζπαεεί κα δχζεζ κυδια ζηδ γςή ημο. 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Οη άλζξσπνη, αθφκε θαη φηαλ ζπκβαίλεη λα κελ ηνπο απαζρνινχλ ελνριεηηθέο θξνληί-

δεο, εληάζζνληαη ζην θιίκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ξπζκφο ηνπ λεφηεξνπ βίνπ. Καη ζπεχ-

δνπλ φινη, θαη είλαη φινη γεκάηνη ακεραλία. Καη φηαλ ηπραίλεη αιεζηλά λα κελ ππάξρεη αλά-

γθε λα ζπεχζνπλ, αηζζάλνληαη άξξσζην ηνλ εαπηφ ηνπο, άδεην ηνλ θαηξφ ηνπο, ηελ χπαξμε 

ηνπο κεηέσξε επάλσ απφ ράζκα βαζχ θαη πξνζπαζνχλ φπσο-φπσο λα επηλνήζνπλ απαζρφ-

ιεζε, γηαηί ηξέκνπλ ηελ αδξάλεηα, πνπ ζα ηνπο αλαγθάζεη ίζσο λα ζηνραζηνχλ. Καη δελ 
είλαη ζπλεζηζκέλνη λα ζηνράδνληαη. 

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 
Σζ πενζεπυιεκμ έπεζ ημ νήια «εκηάζζμκηαζ» ημο ηεζιέκμο; 

 

Πνμζπαεήζηε κα  πανμοζζάζεηε ιμνθέξ ημιθμνιζζιμφ  ημο  ζφβπνμκμο ακενχπμο. 
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Δ «έκηαλδ ζημ νοειυ ημο κευηενμο αίμο» είκαζ ακαπυθεοηηδ βζα ημκ άκενςπμ; Μήπςξ 

πνυηεζηαζ ηαζ βζα ιζα ιμνθή ζοκεδημθυβδζδξ; 

 
2. Ο  άλζξσπνο πνπ δελ έρεη ράζεη ην κεγάιν πξνλφκην ηεο εζσηεξηθήο δσήο, θαηαθηά ηε κεζηή 

απηνζπλεηδεζία θαη θηλείηαη αλάκεζα ζηα γεγνλφηα φρη ζαλ ελεξγνχκελν, αιιά ζαλ ππεχζπλν 

άηνκν. Έηζη αηζζάλεηαη πσο ζπκβάιιεη θη απηφο, έζησ θαη θαηά ειάρηζην πνζνζηφ, ζηε δηα-

κφξθσζε ηεο Ηζηνξίαο, πως δεν ηην σθίζηαηαι παθηηικά. Καη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζψδεη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνπξέπεηα. Γηαηί ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα έρεη αλαγθαία πξνυπφζεζε 

ηελ εζσηεξηθή δσή. 
Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

 Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ αοηυ; 
Γζα πμζμ θυβμ μ ζοββναθέαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ «εζςηενζηή γςή» είκαζ «ιεβάθμ πνμκυιζμ» 

ημο ακενχπμο; 

 

 

 
 
(Δ ενχηδζδ αοηή ιπμνεί κα δζαηοπςεεί ηαζ, δζαθμνεηζηά: Πχξ εειεθζχκεζ μ ζοββνα-

θέαξ ηδκ άπμρδ ημο υηζ «δ εζςηενζηή γςή είκαζ ιεβάθμ πνμκυιζμ ημο ακενχπμο»; 
Πνμζέλεηε πχξ μ ζοββναθέαξ απμδείπκεζ ηδκ άπμρδ ημο. 

 

3. Δ  απχθεζα  ηδξ  εζςηενζηήξ γςήξ,   ιήπςξ  ζζμδοκαιεί  ιε  απμλέκςζδ  ημο ακενχ-

πμο απυ ημκ εαοηυ ημο, ιε αλλοηρίωζη; 
 
4. Πχξ ιπμνεί δ παζδεία κα ζοιαάθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ ημκ πθμοηζζιυ ηδξ εζςηενζηήξ γςήξ 

ηςκ κέςκ ακενχπςκ; 
 

5. θνπφο ηεο παηδείαο είλαη λα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ απηνγλσζία. 
υνεκ Κίνηενβημν  

Μήπςξ δ αοημβκςζία ςξ ζημπυξ ηδξ παζδείαξ δεκ ηαθφπηεζ υθα υζα εα ιπμ-

νμφζαιε κα απαζηήζμοιε απυ ηδκ παζδεία; 
 

6. Μήπςξ δ απχθεζα ηδξ εζςηενζηήξ γςήξ μδδβεί ζηδ ιαγμπμίδζδ ηαζ ζημκ ημιθμνιζζιυ; 
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Δνθίκην 5 
 

Η αμία ηεο ακθηβνιίαο ζήκεξα 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίκαζ ημοθάπζζημκ ακηζθαηζηυ κα ζζπονζγυιαζηε υηζ ζηδκ επμπή ιαξ, επμπή 

ηδξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ αθιαηχδμοξ ελέθζλδξ ηδξ βκχζδξ, μ άκ-

ενςπμξ «ανκείηαζ» κα αιθζαάθθεζ, δδθαδή κα ακαγδηήζεζ ηζξ αζηίεξ ηςκ βε-

βμκυηςκ πμο ημκ πενζαάθθμοκ, κα ηζξ ηαηακμήζεζ έηζζ χζηε κα βίκεζ νοειζ-

ζηήξ ηδξ γςήξ ημο. Καζ θέιε υηζ ηάηζ ηέημζμ είκαζ ηαζ ακηζθαηζηυ επεζδή μ 

εζημζηυξ αζχκαξ έπεζ κα πνμαάθεζ δομ ημοθάπζζημκ ηαηαηηήζεζξ: ηδκ ηεπκμ-

θμβία ηαζ ηδ βκχζδ. 

Δ άκμδμξ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο ηαζ δ βεκίηεοζδ ηδξ οπμπνεςηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ζηζξ ηεπκμθμβζηά ελεθζβιέκεξ ημζκςκίεξ εα έπνεπε κα ζοκεπά-

βεηαζ ηαζ ημκ πθμοηζζιυ ηδξ ζηέρδξ ηςκ ιεθχκ ημοξ ζε ζδιείμ πμο δ αιθζ-

αμθία κα εεςνείηαζ ιζα ζφιθοηδ δζαδζηαζία ιε ηδ ζηέρδ· ιζα δζαδζηαζία 

ζοκχκοιδ ηδξ ζηέρδξ. Ώκηί βζ' αοηυ δζαπζζηχκμοιε υηζ μ ζφβπνμκμξ άκ-

ενςπμξ, ηυζμ αοηάνεζηα ηθεζζιέκμξ ζηδκ ηαηακαθςηζηή ημο ιακία, πζ-

ζηεφεζ υηζ δεκ πνεζάγεηαζ κα αβςκζά βζα πνάβιαηα πμο είκαζ αοημκυδηα ηαζ 

πμο δ ηαηάηηδζδ ημοξ εββοάηαζ ηδ ιμκζιυηδηα ημοξ. 

Ώηυιδ ηαζ ζήιενα δ ιυνθςζδ είκαζ ιζα πανελδβδιέκδ έκκμζα, αθμφ 

θαίκεηαζ κα είκαζ πενζζζυηενμ έκαξ ηίηθμξ ζπμκδχκ ηαζ θζβυηενμ ηνζηήνζμ 

βζα ηδκ πμζυηδηα βκχζδξ ηαζ ζηέρδξ. 

Ώιθζαμθία ζδιαίκεζ δοκαηυηδηα κα εέημοιε ενςηήιαηα, εέθδζδ κα 

πνμαθδιαηζγυιαζηε ηαζ ηονίςξ άνκδζδ κα δεπυιαζηε απυρεζξ, ακηζθήρεζξ, 

ηνυπμοξ γςήξ ηαζ ζδέεξ ςξ δεδμιέκεξ πςνίξ πνμδβμοιέκςξ κα έπμοιε ελε-

ηάζεζ ηδκ μνευηδηα ημοξ. Ώιθζαμθία δδθαδή είκαζ έκαξ εζςηενζηυξ αβχκαξ, 

ιζα επίπμκδ πνμζπάεεζα κα ακηζζηαεμφιε ζε ηάεε θμβήξ εθδζοπαζιυ πμο 

ζημπυ έπεζ έιιεζα κα ιαξ πείζεζ υηζ δεκ πνεζάγεηαζ κα «αβςκζμφιε» πανά 

ιυκμ βζα ημ πχξ εα λμδέρμοιε ημ πνυκμ ιαξ, βζα ημ πχξ εα πενάζμοιε υζμ 

βίκεηαζ ηαθφηενα. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ αιθζαάθθμκηαξ εκενβμπμζμφιε εηείκμ 

ημ ηιήια ημο εζςηενζημφ ιαξ ηυζιμο πμο ηζκδοκεφεζ πενζζζυηενμ κα δεθε-

αζηεί ηαζ κα ελαπαηδεεί απυ υιμνθα ηαζ πμθφπνςια δζαθδιζζηζηά ιδκφια-

                                                 
1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE

%B7%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%

CE%BD%CE%B7%CF%82  

Ζ ακθηβνιία είλαη βαζαληζηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ζηνλ 

αηψλα ηνλ επδαηκνληζκνχ δελ ηαηξηάδεη ζηνπο πνιινχο. 

Καηαζηξέθεη ηε δηάζεζε ηνπ κέζνπ πνιίηε πνπ έρεη 

αγσληζηεί ηφζν πνιχ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιν-

πέξαζε ηνπ. 
Γζάκκδξ Νηεβζάκκδξ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
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ηα πμο ηονζανπμφκ ζήιενα. Οπυηε δ αιθζαμθία είκαζ έκαξ πκεοιαηζηυξ α-

βχκαξ πμο απμζημπεί ζηδκ οπενάζπζζδ ηδξ αηεναζυηδηαξ ιαξ. 

Σμ πνυαθδια θμζπυκ είκαζ υηζ ζήιενα, πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ επμ-

πή, ηζκδοκεφμοιε κα πάζμοιε ηδκ πκεοιαηζηή ιαξ εθεοεενία βζα πάνδ ηδξ 

ηαθμπέναζδξ ηαζ ηδξ εοημθίαξ πμο οπυζπεηαζ μ ζφβπνμκμξ ηαηακαθςηζ-

ζιυξ. Γίκεηαζ ααζακζζηζηή δ αιθζαμθία βζαηί, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, είκαζ 

ιζα πνάλδ αοημβκςζίαξ. Θα πνέπεζ δδθαδή μ ιέζμξ πμθίηδξ, μ ηαεδιενζκυξ 

άκενςπμξ, κα ακανςηδεεί βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ημο. Θα πνέπεζ κα απμιοεμ-

πμζήζεζ έκκμζεξ, αλίεξ ηαζ ζδέεξ πμο θαίκεηαζ υηζ θμνηίζηδηακ ζοκαζζεδια-

ηζηά χζηε κα θεζημονβμφκ ζήιενα απμπνμζακαημθζζηζηά. Δ πνυμδμξ, δ εο-

ηοπία, δ αθεμκία, δ εθεοεενία είκαζ ιενζηέξ απ' αοηέξ. Πναβιαηζηά, ιέζα 

ζηδκ ηενάζηζα ιδπακή ημο ηαηακαθςηζζιμφ ζοκεθίαμκηαζ αλίεξ πμο εεςνή-

εδηακ ακαθθμίςηεξ ηαζ αιεηάαθδηεξ. Σμ πενζεπυιεκμ ημοξ εφημθα ηνμπμ-

πμζείηαζ ηαζ ηζξ αθέπμοιε ζηα δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα κα ζοκμδεφμοκ ηάεε 

θμβήξ ηαηακαθςηζηά αβαεά: δ μιμνθζά βίκεηαζ ζοκχκοιδ εκυξ ηαθθοκηζ-

ημφ, δ θζθία ηαζ δ αθμζίςζδ ηαοηίγμκηαζ ι' έκα πακάηνζαμ ηυζιδια· δ ε-

θεοεενία έηθναζδ ημο ιεβάθμο ηοαζζιμφ εκυξ ηαζκμφνζμο αοημηζκήημο. 

θα αοηά είκαζ ιενζηέξ εκδείλεζξ αοημφ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ εφημθα 

έκα πνμσυκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ζδέα πμο ημ ζοκμδεφεζ. Δ ηαφηζζδ ζδέαξ ηαζ 

πνμσυκημξ είκαζ μ εειεθζχδδξ ιδπακζζιυξ ηδξ δζαθήιζζδξ. 

' αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ παναδίκμκηαζ άκεο 

υνςκ εεςνχκηαξ ηδκ θοζζηυ απμηέθεζια ηςκ ημζκςκζχκ ηδξ αθεμκίαξ. Ο 

ηαεδιενζκυξ άκενςπμξ έπεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ είκαζ πακίζπονμξ υηακ ηαηα-

καθχκεζ, εκχ μοζζαζηζηά, είκαζ ηυζμ αδφκαιμξ υηακ παναημθμοεεί ημ «ια-

βεοηζηυ ηθίια» ιζαξ δζαθήιζζδξ. Δ αιθζαμθία ζημ ζδιείμ αοηυ εα έπνεπε 

κα είκαζ ιέεμδμξ ακηίζηαζδξ υπζ ηυζμ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ανκδεεί ημ πνμ-

ααθθυιεκμ πνμσυκ, αθθά κα απμηαθφρεζ ημοξ ηνοθμφξ δεζιμφξ πμο ημ ζοκ-

δέμοκ ιε αλίεξ ηαζ ζδέεξ. Δ αιθζαμθία είκαζ ηνζηήνζμ ηδξ πκεοιαηζηήξ ημο 

εβνήβμνζδξ. Ώοηή δ εβνήβμνζδ ζήιενα εεςνείηαζ πνμκυιζμ ηςκ θίβςκ, ηςκ 

δζακμμοιέκςκ, αοηχκ πμο βεκζηά μκμιάγμοιε πκεοιαηζημφξ ακενχπμοξ. 

Πκεοιαηζηυξ άκενςπμξ πνέπεζ κα είκαζ μ ηάεε άκενςπμξ αθμφ ημ πκεφια 

είκαζ δ δοκαηυηδηα πμο ιαξ δζαθμνμπμζεί απυ υθα ηα άθθα έιαζα υκηα. 

Γζ' αοηυ έπμοκ δίηζμ εηείκμζ πμο πζζηεφμοκ υηζ δ επμπή ιαξ είκαζ ακηζ-

πκεοιαηζηή. Με ημκ υνμ αοηυκ εκκμμφιε υηζ δ επμπή ιαξ δεκ εοκμεί ηδκ 

πενζζοθθμβή, ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ ηαζ ημ ζημπαζιυ. Δ εοημθία, ημ ζφκ-

εδια ημο εζημζημφ αζχκα, ηονζανπεί ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ γςήξ. ημ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ ηονζανπεί δ πμθοιάεεζα ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα. θμζ 

εκδζαθένμκηαζ βζα ηδ «ζςζηή θφζδ» ηαζ αδζαθμνμφκ βζα ηδ ιέεμδμ πμο μ-

δδβεί ζ' αοηήκ. Δ εζδίηεοζδ ηαζ δ πκεοιαηζηή ιμκμιένεζα είκαζ ιζα ζακίδα 

ζςηδνίαξ βζα υζμοξ δεκ έπμοκ ηδ δφκαιδ κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ ηαπφηα-

ηδ ελέθζλδ ηδξ βκχζδξ. Ώοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ πςξ είκαζ επζηίκδοκδ δ 

εζδίηεοζδ αθθά υηζ δ κμμηνμπία πμο εέθεζ ημκ άκενςπμ ηάημπμ εκυξ ιυκμ 

βκςζηζημφ ημιέα ηαζ αδζάθμνμ βζα μηζδήπμηε άθθμ ζοιααίκεζ βφνς ημο εί-

καζ, ηεθζηά, δ πεζνυηενδ ιμνθή εθδζοπαζιμφ.  



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 48 

 

Ώκ πνμζεέζμοιε ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ιεθεηά υθμ 

ηαζ θζβυηενμ, ηυηε εα πνέπεζ κα ακανςηδεμφιε ιαγί ιε πμθθμφξ ζφβπνμ-

κμοξ ιεθεηδηέξ βζα ημ ηαηά πυζμ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεήζεζ ημ 

ηαεδιενζκυ δεθηίμ εζδήζεςκ ζηδκ ηδθευναζδ. Σα βεβμκυηα πανμοζζάγμκηαζ 

απμζπαζιαηζηά, επζθεβιέκα απυ υθα ηα ιένδ ημο πθακήηδ ιαξ, πςνίξ κα 

ιπμνεί μ ηδθεεεαηήξ κα εκημπίζεζ ηζξ ζπέζεζξ πμο ηα ζοκδέμοκ. Ώνηείηαζ 

ζημκ εκηοπςζζαζιυ ηαζ δεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ειααεφκεζ ζ' αοηά. Βπμιέκςξ 

δ αιθζαμθία βίκεηαζ ακαβηαία ηονίςξ ζηδκ επμπή ιαξ, αθμφ μ «ιεβάθμξ ιαξ 

ακηίπαθμξ» δεκ είκαζ δ αιάεεζα πμο ηονζανπμφζε ζε άθθεξ επμπέξ, αθθά δ 

ηαπφηδηα ηαζ δ βνήβμνδ ελέθζλδ ηδξ βκχζδξ. Υνεζαγυιαζηε ιζα ζηενεή 

πκεοιαηζηή οπμδμιή χζηε κα ιπμνμφιε κα ακηαπμηνζεμφιε ζηζξ αολακυιε-

κεξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ ιαξ ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ πμο ηαεδιενζκά μνεχκμ-

κηαζ ιπνμζηά ιαξ. Γζα ημκ άκενςπμ πμο εεςνεί ηδκ αιθζαμθία «δφζημθδ 

ανεηή» μζ ηίκδοκμζ κα οπαημφζεζ ζε παναπθακδηζηά ιδκφιαηα ηαζ ζε ηάεε 

θμβήξ οπμζπέζεζξ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμζ. Ίζςξ αοηή δ δζαπίζηςζδ μδήβδ-

ζε ημκ Ένζπ Φνμι κα δζαηοπχζεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ αφλδζδ ημο εζζμδήιαημξ 

ηαζ δ άκμδμξ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ζηυηςζακ ηδ ζηέρδ. 

Αεκ εα ιπμνμφζαιε αέααζα κα ιζθήζμοιε βζα εάκαημ ημο πκεφιαημξ 

αθμφ ηάεε ιένα βζκυιαζηε ιάνηονεξ επακαζηαηζηχκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθί-

λεςκ ηαζ ειθάκζζδξ κέςκ ημιέςκ ηδξ βκχζδξ. Πνςηαβςκζζημφιε υιςξ υθμζ 

ζ' αοηή ηδκ επακάζηαζδ ή είιαζηε απθά μζ «αμθειέκμζ» εεαηέξ ηδξ; Μάθ-

θμκ ζζπφεζ δ δεφηενδ απάκηδζδ. Σμ πνυαθδια αέααζα δεκ είκαζ κα θηάζμο-

ιε ζημ ζδιείμ κα ηάκεζ μ ηαεέκαξ απυ ιαξ ιζα ηεπκμθμβζηή ακαηάθορδ, 

αθθά κα δζαηδνήζμοιε αηέναζμ αοηυ ημ εθάπζζημ ηιήια, ημκ πονήκα ηδξ 

ακενςπζάξ ιαξ, ηδκ πκεοιαηζηή εθεοεενία. 

Δ επμπή ιαξ, επμπή ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ημο μνεμφ θυβμο, έπεζ θηάζεζ ζημ 

ζδιείμ κα δδιζμονβήζεζ πενζζζυηενμοξ ιφεμοξ απ' αοημφξ πμο ζζπονίγεηαζ 

υηζ απμηάθορε. Ο ιφεμξ ηδξ αθεμκίαξ ηαζ μ ιφεμξ ηδξ πνμυδμο είκαζ ιενζ-

ημί απ' αοημφξ. Κονίανπμ βκχνζζια ηάεε ιφεμο είκαζ υηζ ιαξ ηνμθμδμηεί ιε 

ιζα ρεοδαίζεδζδ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ υζμ θζβυηενμ αιθζαάθθμοιε, 

ηυζμ ανίζηεζ πνυζθμνμ ημ έδαθμξ ιέζα ζημκ ροπζζιυ ιαξ βζα κα ηναθεί. 

Βπμιέκςξ, υζμ δ αιθζαμθία βίκεηαζ πμθοηέθεζα, ηυζμ δ πκεοιαηζηή εθεοεε-

νία πάκεζ ημ κυδια ηδξ ηαζ βίκεηαζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ εοάθςημξ υπζ ιυ-

κμ ζε δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα (αοηυ είκαζ ημ θζβυηενμ) αθθά ηαζ ζε πμθζηζ-

ηά ιδκφιαηα πμο οπυζπμκηαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ ηαθμπέναζδ ιε αηυιδ 

θζβυηενμ ηυπμ. πμο ηονζανπεί δ παεδηζηυηδηα βεκκζέηαζ δ ιμζνμθαηνία, δ 

δδιαβςβία ηαζ δ πμθζηζηή ελάνηδζδ. πμο δεκ ιπμνεί μ άκενςπμξ κα οπε-

ναζπζζηεί ηδκ εθεοεενία ημο, ακαεέηεζ ημ νυθμ αοηυ ζε «εζδζημφξ», ζε πνυ-

ζςπα δδθαδή επζθμνηζζιέκα ιε ηέημζα ηαεήημκηα. Δ αιθζαμθία υιςξ είκαζ 

ηονίανπμ βκχνζζια ημο ακενχπμο πμο εέθεζ κα είκαζ πανχκ ζηζξ ηάεε θμ-

βήξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ελεθίλεζξ. 

Σμ βεβμκυξ θμζπυκ υηζ δ ηεπκμθμβία ηαζ δ βκχζδ είκαζ ηα δομ ααζζ-

ηυηενα βκςνίζιαηα ηδξ επμπήξ ιαξ δεκ εα πνέπεζ κα ιαξ ηαεδζοπάγεζ, αθ-

θά, ακηίεεηα, κα ιαξ αθοπκίγεζ. ' αοηή ηδκ αθφπκζζδ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ 

ιυκμ δ αιθζαμθία, επεζδή απμηεθεί ημ ααζζηυ πανάβμκηα ηδξ πκεοιαηζηήξ 
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ιαξ ελέθζλδξ. Ώκ ηδκ ανκδεμφιε είκαζ ζακ κα ζοκεδημθμβμφιε ιε ηδκ εο-

ημθία ηαζ ηδκ ηαθμπέναζδ, είκαζ ζακ κα απμδεπυιαζηε παεδηζηά ημ νυθμ 

ημο εφιαημξ-ηαηακαθςηή πμο άθθμ δεκ ηάκεζ πανά κα ηνμθμδμηεί ιε ηδκ 

αδνάκεζα ημο ημοξ ηάεε θμβήξ μθμηθδνςηζζιμφξ. Βπμιέκςξ, υζμ ααζακζ-

ζηζηή ηζ ακ είκαζ δ αιθζαμθία πνέπεζ κα απμηεθέζεζ ημκ ααζζηυ άλμκα ημο 

πκεοιαηζημφ ηαζ δεζημφ ιαξ πνμζακαημθζζιμφ πνμηεζιέκμο κα δμφιε ηαηά 

πνυζςπμ ηδκ αθεμκία ηαζ ημκ ηαηακαθςηζζιυ πμο εημζιάγμκηαζ ιε ηα πα-

κίζπονα υπθα ημοξ κα ηαηαζηνέρμοκ ημ πζμ βυκζιμ ηαζ δδιζμονβζηυ βκχνζ-

ζια ημο είδμοξ ιαξ: ηδ ζηέρδ. 
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Δνθίκην 6 
 

 

Η πλεπκαηηθόηεηα ζηελ επνρή καο 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο υνμξ «πμθζηζζιυξ» είκαζ ζοκχκοιμξ ιε ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ακενχ-

πμο. Ώπεθεοεένςζδ απυ ημκ ηαεδιενζκυ ιυπεμ αθθά ηαζ απυ ηδκ πνμηαηά-

θδρδ, ηδ δεζζζδαζιμκία ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα. Ο Βνκζη Καζζίνεν,
2
 ζημ Γν-

θίκην γηα ηνλ άλζξσπν, δίκεζ ημκ αηυθμοεμ μνζζιυ: «Πμθζηζζιυξ είκαζ ιζα 

δζαδζηαζία απεθεοεένςζδξ απυ ημ θυαμ». Ο θυαμξ ζοννζηκχκεζ ημκ ροπζ-

ζιυ, αθαζνεί ηζξ δδιζμονβζηέξ δοκάιεζξ ηαζ πενζμνίγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο 

ακενχπμο κα πανειααίκεζ ζημκ ηυζιμ. Βίκαζ βεβμκυξ υηζ μ πμθζηζζιυξ ιαξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηαηυ πνυκςκ έπεζ ηάκεζ ηενάζηζα άθιαηα 

πνμζθένμκηαξ πμθθή βκχζδ ηαζ ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα, ηα μπμία αεθηί-

ςζακ ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ. Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ 

αζζεάκεηαζ πζμ εθεφεενμξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ πνμβυκμοξ ημο, ζε ααειυ ιά-

θζζηα πμο κα κζχεεζ υηζ ακάιεζα ζ' αοηυκ ηαζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ βεκζέξ ο-

πάνπεζ έκα πεθχνζμ πάζια. 

Ο πμθζηζζιυξ ιαξ είκαζ, πναβιαηζηά, άλζμξ εαοιαζιμφ. Σμ πνυαθδια 

υιςξ ανπίγεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ αάνμξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο επζηεκηνχ-

κεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ απμθαφζεςκ ηαζ ηςκ ακέζεςκ, αθήκμκηαξ ημκ άκ-

ενςπμ, ημκ απθυ άκενςπμ, απμλεκςιέκμ απυ ηζξ πδβέξ ηςκ επζηεοβιάηςκ 

ηαζ πενζμνίγμκηαξ ημκ ζημκ άπανμ νυθμ ημο θαηαλαισηή. Οζ πενζζζυηενμζ 

άκενςπμζ ηδξ επμπήξ ιαξ είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ υηακ έπμοκ ημ αζμηζηυ επί-

πεδμ πμο εα ημοξ επέηνεπε κα αβμνάγμοκ ηαζ κα απμθαιαάκμοκ υ,ηζ ημοξ 

πνμζθένεηαζ. Ώβκμμφκ υιςξ υηζ δ ζφβπνμκδ ηαηακαθςηζηή ιακία οπμαμδ-

εείηαζ απυ ηδ δζαθήιζζδ ηδκ μπμία εεςνμφκ ιζα θοζζηή υζμ ηαζ θμβζηή θεζ-

ημονβία ηάεε «ιμκηένκαξ» ημζκςκίαξ. Δ δζαθήιζζδ βίκεηαζ ακαβηαία. Βίκαζ 

έκα ιεζμθααδηζηυ ζηάδζμ απυ ηδκ παναβςβή ζηδκ ηαηακάθςζδ. Βίκαζ επζ-

θμνηζζιέκδ κα πνμαάθθεζ ηα παναβυιεκα πνμσυκηα, κα ημθαηεφεζ ημκ ηα-

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori  

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Cassirer 

 

Δθείλν πνπ ιείπεη ζήκεξα απφ ηνλ ζαπκάζην 

πνιηηηζκφ καο είλαη ε δχλακε ηνπ πλεπκαηηθνχ 

αλζξψπνπ, ε εηιηθξίλεηα κηαο ζπλείδεζεο πνπ 

ληψζεη ηηο επζχλεο ηεο. Κη αθφκα ιείπεη ε ζπ-

λαίζζεζε φηη ε αλζξψπηλε δσή ζξηακβεχεη 

πάλσ ζ' φιν ην ζχκπαλ. 

Μανία Μμκηεζζυνζ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Cassirer
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ηακαθςηή ηαζ κα ημκ πείεεζ υηζ ημο αλίγεζ ημ δζαθδιζγυιεκμ πνμσυκ. ' αοηή 

ηελ ηερληθή ππνβνιήο κελπκάησλ, πυζμ ακηζζηέηεηαζ μ άκενςπμξ; 

Λέβμκηαξ αληίζηαζε, εκκμμφιε ηδκ ακηίζηαζδ ηδξ ζηέρδξ ημο βζα κα 

ιδκ παναζονεεί απυ ηδ ιαβεία ημο εεάιαημξ. Ώξ ιδκ λεπκάιε υηζ δ δζα-

θήιζζδ έπεζ ελεθζπεεί ζε ζδιείμ πμο κα επδνεάγεζ ηαζ ηζξ αζζεδηζηέξ αλζχ-

ζεζξ αηυιδ. Βίκαζ εφημθμ κα ακηζζηαεεί πκεοιαηζηά μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ 

πνμαζπίγμκηαξ ηδκ αηεναζυηδηα ημο; Σμ ενχηδια αοηυ θαίκεηαζ πανάδμλμ 

ζε ιζα επμπή υπμο είκαζ ζπεδυκ αοημκυδημ υηζ δ εθεοεενία ηδξ ζηέρδξ είκαζ 

ακαθαίνεημ δζηαίςια. Βδχ αηνζαχξ ανίζηεηαζ δ μοζία ηδξ απάκηδζδξ. Ο 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ εεςνεί πςξ πμθθά πνάβιαηα είκαζ αοημκυδηα, πςξ δεκ 

πνεζάγεηαζ κα ακδζοπεί βζ' αοηά. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιεηαεέηεζ ιεβάθμ ιένμξ 

ηδξ δζηήξ ημο εοεφκδξ ζε άθθμοξ «πζμ ζηακμφξ ηαζ ανιυδζμοξ» απ' αοηυκ. 

Γζα ηδ Αδιμηναηία εα θνμκηίζεζ ημ ημζκμαμφθζμ ηαζ βζα ηδκ εζνήκδ εα ιε-

νζικήζμοκ μζ «ιεβάθμζ». Δ παναδμπή αοηή ιμζάγεζ ιε άκεο υνςκ ζοκεδημ-

θυβδζδ, ηαεχξ ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά μζ δοκαηυηδηεξ άιοκαξ εκάκηζα ζημοξ 

ιδπακζζιμφξ εηείκμοξ πμο ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα οπμκμιεφμοκ ηδκ πλεπ-

καηηθφηεηα ημο. 

Δ ηαεδιενζκή γςή είκαζ βειάηδ απυ ακηζηείιεκα ηαζ ζοζηεοέξ πμο «ηά-

κμοκ εοημθυηενδ ηδ γςή», πςνίξ υιςξ κα εκδζαθένεηαζ ηακείξ κα βκςνίζεζ 

ηδ θεζημονβία ημοξ. Θοιίγμοκ «ιαβζηά» ακηζηείιεκα ηα μπμία δ δζάκμζα ηά-

πμζμο επζζηήιμκα έεεζε ζε θεζημονβία βζα κα οπαημφμοκ ζε ηάεε απαίηδζδ 

βζα άκεζδ ηαζ απυθαοζδ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζημηεζκή πθεονά ηδξ ηεπκμθμβί-

αξ· αοηήκ πμο έιιεζα πνμζακαημθίγεζ ημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηαεμνίγεζ ηζξ ε-

πζθμβέξ ιαξ. Δ πκεοιαηζηυηδηα, δ γςκηάκζα ηδξ ημζκςκζηήξ πανμοζίαξ ημο 

ακενχπμο οπμααειίγεηαζ ηαεχξ δοζημθεφεηαζ κα ηαηακμήζεζ ημκ ηυζιμ 

ζηδκ μθυηδηα ημο (απυ ηα πζμ απθά ακηζηείιεκα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ ιέπνζ 

ηα πζμ ζφκεεηα ημζκςκζηά ή πμθζηζηά πνμαθήιαηα) ηαζ κα κζχζεζ δεκηνπξ-

γφο ηεο δσήο ηνπ. 

Βίκαζ ιζα ακηίθαζδ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ: απυ ηδ ιζα δ βκχζδ πμθθα-

πθαζζάγεηαζ ναβδαία ηζ απυ ηδκ άθθδ βεκζηεφεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ παναί-

ηδζδξ απυ μηζδήπμηε ιεηαθνάγεηαζ ζε έκημκδ πκεοιαηζηή ακαγήηδζδ. Ο 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ δζαηαηέπεηαζ απυ ηδκ ςεπδαίζζεζε ηεο δχλακεο· απυ 

ηδκ πεπμίεδζδ πςξ υζμ πενζζζυηενα είκαζ ηα αβαεά πμο ημκ πενζζημζπίγμοκ 

ηυζμ πζμ αζθαθήξ είκαζ δ γςή ημο. Έπεζ ιζα απυθοηδ, ζπεδυκ ηοθθή, ειπζ-

ζημζφκδ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ εεςνεί ημκ εαοηυ ημο άλζμ απμδέηηδ ηδξ αθή-

εεζαξ, ηδξ μπμίαξ αβκμεί ηζξ ααεφηενεξ δζαζηάζεζξ αθθά ηαζ ημκ αβχκα πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ. Πναβιαηζηά, δ ιυνθςζδ εεςνείηαζ πνμ-

κυιζμ ζηδκ επμπή ιαξ ηαεχξ ηονζανπμφκ μζ εφημθεξ θφζεζξ ηαζ μζ ζοκηαβέξ. 

Βίπακ πςξ μ πμθζηζζιυξ ημο εζημζημφ αζχκα είκαζ μ «πμθζηζζιυξ ηςκ 

ιαγχκ» ηςκ ακενχπςκ πμο έπμοκ πάζεζ ηδ θοζζμβκςιία, ηδκ ηαοηυηδηα 

ημοξ, πνμζπαεχκηαξ κα ζηακμπμζήζμοκ υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενεξ ακάβηεξ 

ημοξ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ακάβηεξ αοηέξ είκαζ ηερλεηέο, ηαζ πνμζα-

καημθίγμοκ ηάεε πνμζπάεεζα ζημ αδζάημπμ ηοκήβζ ηδξ ηαηακάθςζδξ. ,ηζ 

είκαζ πνήζζιμ έπεζ αλία. Καζ δ αλία αοηή ακηαπμηνίκεηαζ ιυκμ ζε πνήιαηα. 

Άνα, ανηεί κα έπμοιε ηα απαζημφιεκα πνήιαηα βζα κα «βειίζεζ» δ γςή ιαξ. 
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Βίκαζ έκαξ απθυξ ζοθθμβζζιυξ, βειάημξ ηοκζηυ νεαθζζιυ πμο θησραίλεη ηε 

δσή θαη ππνβηβάδεη ηελ αμία ηεο. Ο ζοθθμβζζιυξ αοηυξ απμηεθεί ημ οπυαα-

ενμ ημο ημζκςκζημφ ακηαβςκζζιμφ, ζηυπμξ ημο μπμίμο είκαζ δ επζαίςζδ ηαζ 

δ επζδίςλδ ιζαξ πμθοηέθεζαξ πμο, θαζκμιεκζηά, ηάκεζ ηδ γςή πζμ άκεηδ, εκχ 

ζοζζςνεφεζ ημ άβπμξ ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα. Δ ιμκαλζά, δ εβηθδιαηζηυηδηα, 

δ πνήζδ κανηςηζηχκ, μζ αοημηημκίεξ είκαζ μζ μναηέξ ζοκέπεζεξ αοημφ ημο 

αδζέλμδμο ηνυπμο γςήξ. Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ δεκ κζχεεζ κα έπεζ ηίπμηε 

ημζκυ ιε ημοξ άθθμοξ. Φοζζηυ επαηυθμοεμ θμζπυκ, ε θνηλσληθή ζπλείδεζε 

λα είλαη αξαηνθαηνηθεκέλε, κηα «έξεκε ρψξα». Γηαηί θνηλσληθή ζπλείδεζε 

είλαη ν ςπρηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν αηζζάλεηαη ν άλζξσπνο λα ζπγγελεχ-

εη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο φρη κε δεζκνχο αίκαηνο αιιά κε ηελ αιιειεγγχε, 

ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ ηξπθεξφηεηα θαη ηε ζπκπάζεηα. ήιενα, ςζηυζμ, πνδζζ-

ιμπμζμφιε ηδ ζοιπάεεζα βζα κα δείλμοιε πυζμ πθζανά ή μοδέηενα αζζεακυ-

ιαζηε βζα ηάηζ ή βζα ηάπμζμκ. οιπάεεζα υιςξ ζδιαίκεζ ζοκ-πάζπς, δδθα-

δή ζοιιενίγμιαζ ημ πάεμξ ημο άθθμο, ημκ ζοιπμκχ ηαζ ζοιιεηέπς ζηδκ 

μδφκδ ημο. 

Δ απχθεζα ηδξ ακενςπζάξ, ημο αοεμνιδηζζιμφ ηαζ δ ηοπμπμίδζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ απμηεθμφκ εκδεζηηζηά ζημζπεία πμο θακενχκμοκ πυζμ 

έπεζ ηθμκζζηεί δ μοζζαζηζηή επζημζκςκία ιέζα ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή. 

Αεκ είκαζ άζημπδ δ δζαπίζηςζδ πμθθχκ ημζκςκζμθυβςκ ηδξ επμπήξ ιαξ υηζ 

μζ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ έπμοκ πάζεζ ηδκ θνηλνηηθή ηνπο βάζε. Ώπμοζζάγεζ δ 

αίζεδζδ ηδξ ημζκυηδηαξ, δ επίβκςζδ πςξ οπάνπεζ ηάηζ ημζκυ πμο ιαξ εκχ-

κεζ ηαζ βζα ημ μπμίμ αλίγεζ κα εκδζαθενεμφιε ή ηαζ κα αβςκζζημφιε. Δ ιμ-

καλζά ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο είκαζ ημ ηίιδια εκυξ ηνυπμο γςήξ πμο ζημ-

πυ έπεζ ιυκμ ηδκ ζηακμπμίδζδ υθμ ηαζ πενζζζυηενςκ ακαβηχκ. οπκά α-

ημφβεηαζ δ θνάζδ πςξ δ γςή είκαζ θηζαβιέκδ βζα ημοξ ζζπονμφξ, βζα εηεί-

κμοξ πμο έπμοκ ζηθδνφκεζ ηυζμ πμθφ χζηε κα ιπμνμφκ κα επζαζχζμοκ ιέζα 

ζε ζοκεήηεξ άβνζμο ακηαβςκζζιμφ. Ο ζοκαζζεδιαηζζιυξ εεςνείηαζ εθάη-

ηςια ηαζ δ εοαζζεδζία έκα απυ ηα πζμ ηνςηά ζδιεία ημο παναηηήνα εκυξ 

ακενχπμο. Δ άπμρδ αοηή αθαζνεί απυ ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ ιεβάθμ ιένμξ 

απυ ηδκ εζθζηνίκεζα ημο ηαεχξ εοιίγεζ πενζζζυηενμ κμμηνμπία πμθειζζηή 

πνςηυβμκδξ ημζκςκίαξ ηαζ εθάπζζηα ηδκ εζηυκα ακενχπμο πμο γεζ ιέζα ζε 

ζοκεήηεξ εκυξ ακχηενμο πμθζηζζιμφ υπςξ μ δζηυξ ιαξ. 

Δ ζηαδζαηή απχθεζα ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ ζδιαίκεζ πςξ οπμ-

ααειίγεηαζ ν άλζξσπνο σο αμία ηαζ ζηδ εέζδ ημο ημπμεεημφκηαζ ηαζκμφνζεξ 

αλίεξ μζ μπμίεξ οπμηίεεηαζ υηζ έπμοκ απμηθεζζηζηυ ημοξ ζημπυ ηδκ ελοπδνέ-

ηδζδ ημο. ήιενα υθμζ ιζθμφκ βζα πνυμδμ, βζα ακάπηολδ, βζα ελέθζλδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ, πςνίξ υιςξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ μ ηαεδιενζκυξ άκενςπμξ ιε 

ηζξ ιεβάθεξ ή ιζηνέξ θζθμδμλίεξ, ηα πνμαθήιαηα ηαζ ημοξ θυαμοξ ημο. Ώκ 

ιέζα απυ ηζξ «ηαζκμφνζεξ» αοηέξ αλίεξ μ άκενςπμξ ελαημθμοεεί κα κζχεεζ 

ακαζθάθεζα· ακ αζζεάκεηαζ υηζ άθθμζ απμθαζίγμοκ βΓ αοηυκ ηαζ πςξ μ ίδζμξ 

δεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα αθθάλεζ ηδκ πμνεία ηςκ πναβιάηςκ, ηυηε δεκ εα έ-

πνεπε κα εεςνμφιε οπεναμθζηέξ ηζξ απυρεζξ εηείκςκ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ μ 

ζφβπνμκμξ πμθζηζζιυξ είκαζ ααζζζιέκμξ ζ' έκακ παναθμβζζιυ. Βίκαζ πανά-
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θμβμ κα οπμαζαάγεηαζ δ αλία ημο ακενχπμο ζημ υκμια αλζχκ πμο απμζημ-

πμφκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ ημο. 

Δ έκημκδ αιθζζαήηδζδ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ, ηονίςξ απυ ημοξ κέμοξ, έπεζ 

ςξ αθεηδνία ηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ γςή έπεζ ημ κυδια ηδξ. Έκα κυδια πμο 

ζοκίζηαηαζ υπζ ηυζμ ζηδκ ελαζθάθζζδ υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενςκ ακέζεςκ, 

υζμ ζημ κα αζζεάκεηαζ ηακείξ υηζ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ηδ γςή ημο. Οη 

κεδεληζηηθέο ηάζεηο ηδξ επμπήξ ιαξ δεκ είκαζ δ αζηία αθθά ημ απμηέθεζια 

εκυξ ηνυπμο γςήξ πμο δζαρεφδεζ υθεξ ηζξ αλίεξ ηαζ πνχηα ηδκ αλία ημο ακ-

ενχπμο. Έκαξ πμθζηζζιυξ πμο οπμαζαάγεζ ηδκ πκεοιαηζηυηδηα, πμο ζημ υ-

κμια ηδξ απεθεοεένςζδξ εκζζπφεζ ηδκ ελάνηδζδ ημο ακενχπμο, είκαζ θοζζ-

ηυ κα πενκά ιζα ααεζά ηνίζδ ηαζ κα αθθμζχκεζ ημ πναβιαηζηυ κυδια ηδξ 

πνμυδμο. Γζαηί πξφνδνο ζδιαίκεζ πνμμπηζηή ηαζ δζέλμδμξ ζηδ γςή. διαί-

κεζ απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο. ηακ υιςξ μ πμθζηζζιυξ αοηυξ «πνμμ-

δεφεζ» ενήιδκ ημο ακενχπμο, είκαζ θμβζηυ κα οπμεέζμοιε υηζ ηαπεζκχκεζ 

ηδκ αλζμπνέπεζα ημο. 

Ο πμθζηζζιυξ είκαζ, πναβιαηζηά, δζαδζηαζία απεθεοεένςζδξ. Μυκμ μ 

άκενςπμξ δδιζμονβεί πμθζηζζιυ, ιυκμ αοηυξ επζδζχηεζ, ιέζα απυ ηδκ ηαθο-

ηένεοζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ γςήξ ημο, ηδκ εοηοπία. Ώηυιδ ηαζ δ εοηοπία έ-

πεζ ειπμνεοιαημπμζδεεί. Να βζαηί πάκεζ δ γςή ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ μιμν-

θζά ηδξ. Ώοηυ πμο θείπεζ απυ ημ εαοιάζζμ, ηαηά ηα άθθα, πμθζηζζιυ ιαξ 

είκαζ δ ακενχπζκδ δζάζηαζδ. 

Ώκαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηνίζδξ ημο πμθζηζζιμφ 

ιαξ είκαζ κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ηερλνινγία κε αλζξψπηλν πξφζσπν ηαζ 

ζοκεήηεξ γςήξ ηέημζεξ πμο κα πνμζθένμοκ αθδεζκά εθεφεενμ πνυκμ, άνα 

ηαζ δοκαηυηδηεξ βζα μθυπθεονδ ιυνθςζδ. Δ ηνίζδ δεκ είκαζ απμηθεζζηζηυ 

βκχνζζια ημο πμθζηζζιμφ ιαξ. ε ηεθζηή ακάθοζδ ηάεε ηνίζδ είκαζ έκα ιε-

ηαααηζηυ ζηάδζμ, βειάημ ακηζθάζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ, αλίεξ πμο ακαηνέπμ-

κηαζ ηαζ αθήεεζεξ πμο αιθζζαδημφκηαζ. Σμ ζηάδζμ αοηυ είκαζ βυκζιμ ηαζ α-

πμηεθεί ακαβηαίμ υνμ ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ υηακ έπεζ έκα ζηαεενυ πνμζα-

καημθζζιυ: ημκ άκενςπμ ηαζ ηδκ πίζηδ ζηδκ αλία ηαζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ημο. 

 

 

Ώζηήζεζξ - Βνςηήζεζξ – Θέιαηα 

 

 
1. οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ εκχ ηα αβαεά πμθθαπθαζζάγμκηαζ δ γςή ημκ ζφβπνμκμο 

ακενχπμο θηςπαίκεζ ζε πενζεπυιεκμ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ζε έκα ιζ-

ηνυ ηείιεκμ δφμ παναβνάθςκ. 
 

2. Πζζηεφεηε υηζ μζ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ δείπκμοκ ζημκ άκενςπμ ημκ απαζημφιεκμ ζεαα-

ζιυ;  
 

3. Ζ δσή, πξηλ απ' φια είλαη ζθνπφο, ζθνπφο πνπ πξέπεη λ' αλαιάβεηο λα πξαγ-

καηνπνηήζεηο. Πξαγκαηηθφ ζηε δσή είλαη φ,ηη ελεξγεί, γηαηί δσή ζεκαίλεη ρηίδσ, νηθνδν-

κψ, ζηήλσ. Πέηξα ηελ πέηξα, ζθέςε ηε ζθέςε, πξάμε ηελ πξάμε. Γςή ζδιαίκεζ ιαεαίκς 

ημκ εαοηυ ιμο, ιαεαίκς ημκ ηυζιμ, βζα κα βκςνίζς ημκ εαοηυ ιμο, κα βκςνίζς ημκ 

ηυζιμ· ζεκαίλεη αιιάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, αιιάδσ ηνλ θφζκν. Γηα λα θηάζσ ζηελ εζσηε-
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ξηθή γαιήλε. ηε κφλε πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη. Γηα λα θάλσ ιηγφηεξν ζθιεξή ηε δσή 

ηνπ αλζξψπνπ. Γηα λ' απιψλσ ην ρέξη, ηε θσλή, ηε καηηά ζ' απηνχο πνπ ην δεηνχλ. 
Μάνηζκ Γηναίδ 

 
Αζααάζηε ιε πνμζμπή ηδκ πνυηαζδ ημο πζμ πάκς ηεζιέκμο πμο είκαζ ηοπςιέκδ ιε (υνεζα) 

βνάιιαηα. Μήπςξ δδιζμονβείηαζ δ εκηφπςζδ υηζ μ ζοββναθέαξ επακαθαιαάκεζ ηα ίδζα 

πνάβιαηα; 
Πμζμ ζημπυ, πζζηεφεηε, υηζ ελοπδνεηεί αοηή δ επακάθδρδ; Τπμβναιιίζηε ηδκ απάκηδζδ 

πμο ζαξ θαίκεηαζ ζςζηή: 
 

α. Βίκαζ ζθάθια ημο ζοββναθέα, ηαεχξ παναζφνεηαζ ζε έκακ άζημπμ ζοκαζζεδιαηζζιυ.  
α. Βίκαζ πθεμκαζιυξ υπζ ηαζ ηυζμ πεηοπδιέκμξ. 
β. Ο ζοββναθέαξ εέθεζ κα δείλεζ πςξ δεκ είκαζ δοκαηυ κα ιάεμοιε ημκ εαοηυ ιαξ πςνίξ κα 

ιάεμοιε ημκ ηυζιμ ηαζ ακηίζηνμθα. 
δ. Ο ζοββναθέαξ δείπκεζ πυζμ ζπμοδαία είκαζ δ γςή. 
ε. Βίκαζ ηοπμβναθζηυ θάεμξ απυ ηα πθέμκ ζοκδεζζιέκα. 

 

4. Να βνάρεηε ζημ πθαίζζμ πμο αημθμοεεί ηζ ζδιαίκεζ «γςή» βζα ημκ ζοββναθέα ημο απμ-

ζπάζιαημξ πμο δζααάζαηε. 

 

 

 
 

 

7. Πξέπεη λα βάδεηο ζηφρνπο ζηε δσή, ζηφρνπο πνπ ζε δηθαηψλνπλ, πνπ ηείλνπλ ζηελ αλχςσζε 

ηεο δσήο, πνπ ζε ππνρξεψλνπλ λα δηαιέγεηο ηελ θνξπθή απφ ην ραληάθη. ηφρνπο γελλαηφδσ-

ξνπο, πνπ θάλνπλ γελλαηφδσξε ηε δσή. 
Μάνηζκ Γηναίδ 

 
Πνμζέλεηε ζδζαίηενα ηζξ θνάζεζξ: «ακφρςζδ ηδξ γςήξ» ηαζ «βεκκαζυδςνμοξ ζηυπμοξ». 

 
8. Σν πην ρηππεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

θάηνηθνη ηνπ έρνπλ απνθνπεί απφ ην κέιινλ. Ζ δσή δελ έρεη θακηά αμία, παξά κφλν αλ 

πξνβάιιεηαη ζην κέιινλ, αλ κπνξέζεη λα σξηκάζεη θαη λα πξννδεχζεη. Σν λα δεηο έρν-

ληαο κπξνζηά ζνλ έλαλ ηνίρν, είλαη κηα ζθπιίζηα δσή.                                                                                 

Ώθιπέν Καιφ 
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Σα ηείιεκα ηςκ Ώζηήζεςκ 7 ηαζ 8 πανμοζζάγμοκ ιζα έκημκδ ακηίεεζδ. Σμ πνχημ εί-

καζ βειάημ αζζζμδμλία· ημ δεφηενμ πενζέπεζ ιάθθμκ εθζαενέξ δζαπζζηχζεζξ. Πζζηεφεηε 

πςξ είκαζ οπεναμθζηέξ;  

 
9. Αγαπψληαο θαλείο, έρεη πάξεη θηφιαο κηα ζέζε απέλαληη ζηνλ πφιεκν. Έρεη πάξεη θηφιαο 

κηα ζέζε απέλαληη ζηελ ηπξαλλία. Έρεη πάξεη θηφιαο κηα ζέζε απέλαληη ζηελ αληζφηεηα. 

Νζηδθυνμξ ΐνεηηάημξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

10. ζν πεξηζζφηεξνπο αιεζηλά πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο δεκηνπξγνχκε ηφζν πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο ζπέξλνπκε γηα κηα, καθξηλή έζησ,  απνιχηξσζε απφ ηελ αιινηξίσζε, απηή 

ηε βαξχηαηε πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή αξξψζηηα ηνπ θαηξνχ καο. Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

Γζαηί μ ζοββναθέαξ παναηηδνίγεζ ηδκ αθθμηνίςζδ ζακ πκεοιαηζηή ηαζ ροπζηή αννχ-

ζηζα; 

 

Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εοεφκδξ βζα ηδ δδιζμονβία πκεοιαηζηχκ 

ακενχπςκ θένεζ ηαζ δ παζδεία; 

 

6. Πλεπκαηηθφο άλζξσπνο, κε ηελ έλλνηα ηε ζσζηή, δελ είλαη κνλάρα απηφο πνπ γξάθεη θαη 

δεκνζηεχεη· είλαη θη ν θάζε πνιίηεο πνπ σξίκαζε πλεπκαηηθά φζν ρξεηάδεηαη γηα λα έρεη 

απνθηήζεη έλα αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο απέλαληη ζηελ ππφζεζε ηνπ αλζξψπνπ. 
Άββεθμξ Σενγάηδξ 
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Δνθίκην 7 
 

Γηαηί ζήκεξα δελ είκαζηε επηπρηζκέλνη;  
 

 

 

 

 
 

 

 

Ο υνμξ «πνυμδμξ» δεκ είπε πάκηα ημ κυδια πμο ημο απμδίδμοιε ζήιενα. Γζ' 

αοηυκ ημ θυβμ, ηαζ ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκμ πμο απμηηά, βίκεηαζ ηνζηή-

νζμ βζα κα αλζμθμβήζμοιε ιζα επμπή ιέζα απυ ηδκ πνμζιμκή ηδξ βζα ημ 

ιέθθμκ, ημ πχξ ημ αθέπεζ ημ πανυκ ηαζ βεκζηυηενα πχξ ακηζιεηςπίγεζ δ επμ-

πή αοηή ηδ εέζδ ηδξ ιέζα ζηδκ ζζημνία. Γζα ημ ιεζαζςκζηυ ηυζιμ δ πνυμ-

δμξ, ςξ ιμπθυξ χεδζδξ ηςκ ημζκςκζχκ, είκαζ ιάθθμκ ακφπανηηδ βζαηί ζηζά-

γεηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ ιζαξ ζηαηζηήξ αζςκζυηδηαξ πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ 

ηδκ επζηήνδζδ ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ημ «αοζηδνυ αθέιια ημο Θεμφ». 

ημκ αζχκα ηςκ Φχηςκ (Αζαθςηζζιυξ) δ πνυμδμξ είκαζ ζοκχκοιδ ηδξ 

απμδέζιεοζδξ απυ έκα πανεθευκ «ζημηεζκυ» υπςξ αοηυ πμο ακηζπνμ-

ζχπεοε μ Μεζαίςκαξ. Γίκεηαζ δ έηθναζδ ηδξ ακάβηδξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ κα 

δζαιμνθχζεζ ηδ δζηή ηδξ ζζημνζηή θοζζμβκςιία ηαεχξ ανπίγεζ κα επζηναηεί 

ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζηυ πχνμ. Δ πίζηδ ημο ακενχπμο ζημ θμβζηυ ημο, 

δ πίζηδ ζηδ δοκαηυηδηα κα ελμοζζάζεζ ηδ θφζδ ηαζ δ εθεφνεζδ ηςκ πνχ-

ηςκ ιδπακχκ, απμηεθμφκ ηα εειέθζα ηδξ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ αθιαηχ-

δμοξ ακάπηολδξ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ. Δ πνυμδμξ, ςξ μναηή δζαθμνά α-

κάιεζα ζ' αοηυ πμο πνμδβήεδηε ηαζ ζ' αοηυ πμο οπάνπεζ, δ πίζηδ πςξ αοηυ 

πμο εα ένεεζ εα είκαζ αηυιδ ηαθφηενμ απυ ημ ηςνζκυ, είκαζ ηζκδηήνζα δφ-

καιδ ημο πμθζηζζιμφ. Ώοηή δ υρδ ηδξ πνμυδμο δεκ έπεζ ηίπμηε ημ ανκδηζηυ 

κα πανμοζζάζεζ. 

Πχξ ζοιααίκεζ υιςξ δ πνυμδμξ κα ιδ ζοκεπάβεηαζ ηαζ ηδκ εοηοπία ημο 

ακενχπμο ζε ιζα επμπή υπμο υθμζ ιζθμφκ βζα ακάπηολδ ηαζ βζα αεθηίςζδ 

ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ; Ο εζημζηυξ αζχκαξ άνπζζε ιε μναιαηζζιμφξ ηαζ ηυζεξ 

εθπίδεξ πμο δεκ εα επέηνεπε μ άκενςπμξ ζημκ εαοηυ ημο ζε άθθεξ επμπέξ. 

Σμ ηίκδια ηςκ Φμοημονζζηχκ ζηδκ Εηαθία (απυ ηδ θέλδ future, πμο ζδιαί-

κεζ: ιέθθμκ) δζαηήνοηηε ζηζξ ανπέξ ημο αζχκα ιαξ ηδκ πίζηδ ημο ζηδκ αζ-

ζεδηζηή ηδξ ιδπακήξ- θάηνερε ημκ πυθειμ ζακ ηδ ιυκδ οβζεζκή ημο ηυζιμο 

ηαζ ηυκζζε πςξ ζηα επυιεκα πνυκζα δ αεθηίςζδ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ εα 

είκαζ ηέημζα πμο, ακ δεκ απαθθάλεζ ημκ άκενςπμ απυ ηδκ ενβαζία, ημοθάπζ-

ζημ εα ημο πνμζθένεζ πμθφ εθεφεενμ πνυκμ. Βίκαζ βεβμκυξ υηζ δ αφλδζδ 

ημο εθεφεενμο πνυκμο ζδιαίκεζ ιείςζδ ηδξ ηαεδιενζκήξ ηυπςζδξ, άνα ηαζ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ δοκαημηήηςκ βζα ιυνθςζδ, δδιζμονβζηέξ απαζπμθή-

ζεζξ, δδθαδή πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ κα βίκεζ μ άκενςπμξ εοηοπζζιέκμξ. 

Πξννδέςακε ηνχην ηνλ αηψλα, 

 αιιά δελ επηπρήζακε. 

Β. Παπακμφηζμξ 



ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 57 

 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαηήνολδ ακηζθαηζηή: απυ ηδ ιζα μ πυθειμξ ηζ απυ ηδκ 

άθθδ δ εοηοπία. Ώπυ ηδ ιζα δ αία ηδξ ιδπακήξ ηζ απυ ηδκ άθθδ δ δδιζμον-

βζηυηδηα. Γειάημξ ακηζθάζεζξ ανπίγεζ ηαζ μ εζημζηυξ αζχκαξ. Σμ αοημηίκδ-

ημ, ηα επζαθδηζηά ενβμζηάζζα, μζ ποηκέξ ηαπκμδυπμζ ημοξ, μζ δθεηηνζημί 

ζηαειμί, ηα αενμπθάκα ζοκζζημφκ ηδ βμδηεία εκυξ κέμο ηυζιμο. Ξεζπμφκ 

υιςξ ηαζ δομ Παβηυζιζμζ πυθειμζ, μζ μπμίμζ ιαγί ιε ηα εηαημιιφνζα ημοξ 

κεηνμφξ πμο άθδζακ ζηα πεδία ηδξ ιάπδξ ηαζ ηδ εθίρδ πμο ζηυνπζζακ, βέ-

ιζζακ ιε δοζπζζηία ημκ άκενςπμ υζμκ αθμνά ηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο 

εειεθίςζακ ημ «κέμ» πμθζηζζιυ. Οζ δζακμδηέξ ηδξ επμπήξ ιαξ ιίθδζακ βζα 

παναθμβζζιυ (Καιφ) βζα οπανλζαηή αβςκία (ανην) ηαζ μζ ηαθθζηέπκεξ ά-

ζηδζακ έκημκδ ηνζηζηή ζε ιζα κμμηνμπία πμο επέιεκε κα ανηείηαζ ζηδκ υ-

ιμνθδ επζθάκεζα ηςκ ακέζεςκ ηαζ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ. Ώιθζζαδ-

ηήεδηε ηονίςξ δ έκκμζα ηδξ πνμυδμο ηαεχξ δ εοηοπία βζκυηακ έκα ιαηνζκυ 

υκεζνμ. 

Δ εοηοπία δεκ είκαζ ιεηαθοζζηή ηαηάζηαζδ αθθά πναβιαηζηή ακάβηδ 

ημο ακενχπμο. Αεκ οπάνπεζ θζθμζμθζηυ ζφζηδια ή ενδζηεία πμο κα ιδκ 

έπμοκ ςξ έζπαημ ζημπυ ημοξ ηδκ εοηοπία. Ώοηήκ επζδζχηεζ μ άκενςπμξ μ-

κμιάγμκηαξ ηδκ «δδμκή», «βαθήκδ», «εοδαζιμκία» ή εζςηενζηή ζζμννμπία. 

Ο Θμοηοδίδδξ ζημκ Βπζηάθζμ ακαθένεζ «ημ εφδαζιμκ ημ εθεφεενμκ, ημ δε 

εθεφεενμκ ημ εφροπμκ», δείπκμκηαξ ηδ ζπέζδ ηδξ εοδαζιμκίαξ ιε ηδκ εθεο-

εενία ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ ιε ηδκ εοροπία (ηδκ ακδνεία, ηδ βεκκαζμθνμζφκδ). 

ημ ζδιείμ αοηυ εα ιπμνμφζαιε κα δζαηοπχζμοιε ιενζηά ενςηήιαηα: πυ-

ζμ εοηοπζζιέκμξ κζχεεζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ; Πυζμ εθεφεενμξ είκαζ; Ώκ 

εεςνήζμοιε υηζ εοηοπία είκαζ δ ηαηάζηαζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ πθδνυηδ-

ηαξ, ιζα ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία μ άκενςπμξ εθεοεενχκεηαζ απυ ηα δεζιά 

ηδξ ακάβηδξ ηαζ ημο ιυπεμο · ακ ζοιθςκήζμοιε ιε ημκ Ώνζζημηέθδ υηζ εο-

ηοπία οπάνπεζ ζηδκ αοηάνηεζα" ακ δεπημφιε υηζ μ άκενςπμξ πνέπεζ κα βίκε-

ηαζ πενζζζυηενμ βεκκαζυδςνμξ αθθά υπζ ζπάηαθμξ, ηυηε εα είκαζ δφζημθμ 

κα παναδεπημφιε υηζ είιαζηε ζήιενα πναβιαηζηά εοηοπζζιέκμζ. 

Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ μκμιάγεζ «πνυμδμ» ημ ζφκμθμ ηςκ ακέζεςκ πμο 

ημο πανέπεζ δ ηεπκμθμβία. ΐθέπμκηαξ δδθαδή ηδκ πνυμδμ ζακ πμζμηζηυ ιέ-

βεεμξ ηαζ ζακ εεαιαηζηά βνήβμνδ αθθαβή ημο νοειμφ ηαζ ημο ηνυπμο γςήξ, 

ιέκεζ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ πναβιάηςκ πςνίξ κα ακαθμβίγεηαζ ημ ηίιδια αο-

ηήξ ηδξ πνμυδμο. Με ημ κα αβςκίγεηαζ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ηεπκδηέξ ακά-

βηεξ πμο ηονίςξ δ δζαθήιζζδ δδιζμονβεί, υπζ ιυκμ δεκ απεθεοεενχκεηαζ 

αθθά ηαζ βειίγεζ ηδ γςή ημο ιε άβπμξ. Ο ηαηακαθςηζζιυξ ζακ ηνυπμξ γςήξ 

ηαζ δ θαηνεία ημο πνήιαημξ βίκμκηαζ ιενζημί απυ ημοξ πυθμοξ βφνς απυ 

ημοξ μπμίμοξ ζοβηεκηνχκμκηαζ αβςκζχδεζξ πνμζπάεεζεξ, απθδζηία, θευκμξ 

ηαζ ακηαβςκζζιμί. Ώηυιδ ηαζ δ εοηοπία, πζζηεφμοκ πμθθμί, ιπμνεί κα ελα-

βμναζηεί, υηζ είκαζ ζοκχκοιδ ημο πθμφημο. Σμ γήηδια είκαζ υιςξ υηζ μζ αζ-

μηζηέξ ακάβηεξ δεκ ηεθεζχκμοκ πμηέ. 

ηδκ υλοκζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ ααζζηυ νυθμ παίγεζ εηείκμ πμο μζ 

ζφβπνμκμζ δζακμδηέξ έπμοκ μκμιάζεζ «ιφεμ ηδξ πνμυδμο» εέθμκηαξ κα ημ-

κίζμοκ πςξ δ πνυμδμξ ζηδκ επμπή ιαξ ιοεμπμζήεδηε, πςξ πενζαθήεδηε ιε 

ιοζηήνζμ αημθμοεχκηαξ νοειμφξ ημοξ μπμίμοξ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ α-
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δοκαηεί κα παναημθμοεήζεζ. Ο νυθμξ είκαζ αοηυξ ημο απμδέηηδ, πμο δ γςή 

ημο αθθάγεζ πςνίξ ηδ δζηή ημο πανέιααζδ. «Ο ηαηακαθςηήξ είκαζ ημ αζχκζμ 

ανέθμξ πμο ηθαίεζ βζα ημ ιπζιπενυ ημο», θέεζ μ Ένζπ Φνμι. Δ αδζαθμνία, δ 

άνκδζδ βζα ζοιιεημπή αηυιδ ηαζ ζηδκ πμθζηζηή γςή, δ ακία είκαζ ιενζηά 

απυ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ αηαηάζπεηδξ πνμυδμο. Ο έκημκμξ νοειυξ ηδξ γςήξ 

εκζζπφεζ ηζξ «ηάζεζξ θοβήξ». Δ θοβή είκαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα ροπμθμ-

βζηά πνμαθήιαηα, ηαζ ζδιαίκεζ άνκδζδ ημο ακενχπμο κα επζημζκςκήζεζ ιε 

ημκ εαοηυ ημο. διαίκεζ αδοκαιία κα ιεθεηήζεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ κα ζο-

κεζδδημπμζήζεζ πμζεξ είκαζ μζ πναβιαηζηέξ ημο ακάβηεξ. Ο άκενςπμξ δεκ 

έβζκε πζμ αοευνιδημξ ζηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ άθθμοξ, δεκ δζεονφκεδηακ μζ 

ροπζημί ημο μνίγμκηεξ. Ώκηίεεηα, μ «ροπζηυξ ημο πχνμξ», μ πχνμξ ημο «ε-

βχ», δδθαδή δ ίδζα δ αηεναζυηδηα ημο μθμέκα ηαζ ζοννζηκχκεηαζ, ιε απμ-

ηέθεζια κα θζβμζηεφμοκ ηα πενζεχνζα βζα εοηοπία. 

Θα ήηακ άζημπμ ακ θέβαιε υηζ οπάνπεζ ιζα «ηαθή» ηαζ ιζα «ηαηή» ηε-

πκμθμβία, πςξ δ πνχηδ ιαξ ηάκεζ εοηοπζζιέκμοξ ηαζ δ δεφηενδ δοζηο-

πζζιέκμοξ. Σμ πνυαθδια είκαζ κα ανεζ μ άκενςπμξ πνμζαάζεζξ βζα ημκ ίδζμ 

ημο ημκ εαοηυ έηζζ χζηε κα πνμζδζμνίζεζ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα υνζα ημοξ. Γζαηί 

αοηάνηεζα είκαζ δ επίβκςζδ ηςκ μνίςκ ηςκ ακαβηχκ ιαξ. Έηζζ δ εοηοπία 

δεκ εα απμηεθεί έκα απθδζίαζημ υκεζνμ ή έκα ακηαθθάλζιμ ιε πνήια αβαευ 

αθθά ηδκ πζμ ακζδζμηεθή αίζεδζδ ημο ακενχπμο. 

Πνυμδμξ ηαζ εοηοπία δεκ είκαζ ακηζθαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Δ ιζα ζοιπθδ-

νχκεζ ηδκ άθθδ. Δ ακηίεεζδ πμο παναηδνήζαιε ακάιεζα ημοξ δεκ ζδιαίκεζ 

πςξ μ πμθζηζζιυξ ιαξ μδδβείηαζ ζηδκ ηαηαζηνμθή. Ώοηυ πμο πνεζάγεηαζ εί-

καζ κα ακαβκςνίζμοιε ηδκ αζκζβιαηζηή θφζδ ημο ακενχπμο, ηδ νμπή πμο 

ημκ δζαηαηέπεζ κα ειπζζηεφεηαζ, ιενζηέξ θμνέξ ιε αθέθεζα, υ,ηζ ιπμνεί κα 

οπυζπεηαζ ηδκ εοηοπία, ηαζ ηαοηυπνμκα ηδ εέθδζδ ημο βζα βκχζδ. Ώοηή δ 

βκχζδ πνέπεζ κα βίκεζ θμνέαξ αοημβκςζίαξ ηαζ ςνίιακζδξ χζηε κα αθέπεζ 

επζθοθαηηζηά ημοξ ζφβπνμκμοξ ιφεμοξ υζμ δεθεαζηζημί ηζ ακ είκαζ. 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 

 
1. Σνλ ηφλν ηεο πξνφδνπ κέζα ζηελ θιίκαθα ηεο πνιηηηζηηθήο θίλεζεο παξέρεη φρη ε κεραλή 

αιιά ν άλζξσπνο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην ιεζκνλήζνπκε πνηέ γηαηί ηφηε είλαη πνπ ζα βνπιηά-

μνπκε νινθιεξσηηθά ζηνλ παξαινγηζκφ. Κη απηφο ν Άλζξσπνο πνπ είλαη ν ακεηαθίλεηνο δεί-

θηεο ηεο πξνφδνπ, βξίζθεηαη ζήκεξα ζην «κεδέλ», ρσξίο ππεξβνιή.  

Κχζηαξ Σζζνυπμοθμξ 
Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ.  

 
2. Ζ  παξαβίαζε βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί έλα απφ ηα κειαλφηεξα ζεκεία 

ηνπ πνιηηηζκνχ καο.  

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ.  

 
3. Ζ πην κεγάιε ηέρλε πνπ καο δίδαμε ε ηερληθή «πξφνδνο», είλαη ε ηέρλε ηνπ βίαηνπ θη 

νκαδηθνχ ζαλάηνπ έκςπρσλ θαη άςπρσλ. Ζ πην κεγάιε ειεπζεξία πνπ καο ράξηζε, είλαη 
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ε ειεπζεξία ηεο νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ πην ζνθή ινγηθή πνπ καο έκαζε, είλαη ε 

θαηάιπζε θάζε ινγηθήο. 

Μάνζμξ Πθςνίηδξ 
Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ.  

 

4. Ο πφζνο λα θαηαλνήζεηο ηνλ θφζκν θη ν πφζνο λα ηνλ κεηακνξθψζεηο είλαη νη δπν κεγά-

ιεο κεραλέο ηεο πξνφδνπ. Υσξίο απηέο, ε αλζξψπηλε θνηλσλία ζα 'κελε αζάιεπηε ή ζα 

πηζσδξνκνχζε. 
Μπένηνακη Ράζεθ 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

 

5. Σν κέγεζνο κηαο «πξνφδνπ» κεηξηέηαη κε ηελ έθηαζε ησλ ζπζηψλ πνπ απαηηεί.   
Φνίκηνζπ Νίηζε 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε έκα ηείιεκμ 4 παναβνάθςκ. Κάεε άπμρδ είκαζ δεηηή, 

ανηεί κα έπεζ ηεηιδνζςεεί. 
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Κείκελν 7 
 

Μηα αξρή γηα ηνλ 20ν  αηώλα... 
 

 

Ο ζηαθζηυξ θμοημονζζιυξ είκαζ ημ πνχημ πμθζηζζηζηυ ηίκδια ημο αζχκα ιαξ. 

Βίκαζ μ εμνοαχδδξ ηήνοηαξ ημο εαοιαζημφ ηαζκμφνζμο ηυζιμο πμο άνπζζε 

κα ακαηέθθεζ ιεηά ηδ ΐζμιδπακζηή Βπακάζηαζδ. ΐαζζηά βκςνίζιαηα ημο 

θμοημονζζιμφ, ηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζημ ζδνοηζηυ ιακζθέζημ, είκαζ 

ε νινθιεξσηηθή ξήμε κε ηελ παξάδνζε, ν εθζεηαζκφο ηεο κνληέξλαο βηνκε-

ραληθήο πφιεο, ηεο κεραλήο, ηεο ηαρχηεηαο, ε έληνλε δξάζε θαη ν δπλακη-

ζκφο, μ μπμίμξ εεςνήεδηε ζακ δ πθέμκ ακηζπνμζςπεοηζηή αλία ηδξ επμπήξ 

ιαξ. Εδνοηέξ αοημφ ημο ηζκήιαημξ είκαζ μ F. T. Marinetti, ηαζ ανβυηενα μ 

Umberto Boccioni, μ Karlo Carra, μ Giacomo Balla ηαζ μ Antonio Sant’ 

Elia. 

 

 

Σο Μανιθέζηο ηοσ Φοσηοσριζμού
1
 (αποζπάζμαηα) 1909. 

 
1. Θέθμοιε κα ηναβμοδήζμοιε ηδκ αβάπδ βζα ημκ ηίκδοκμ, ηδ ζοκήεεζα 

ζηδκ εκένβεζα ηαζ ηδκ απενζζηερία... 

 

4. Βιείξ δδθχκμοιε υηζ ημ εαοιαζηυ ιένμξ ημο ηυζιμο πθμοηίζηδηε ιε ιζα 

ηαζκμφνζα μιμνθζά: ηδκ ομορθιά ηδξ ηαπφηδηαξ. Έκα αοημηίκδημ ημφνζαξ 

ιε ημ ηαπυ ζημθζζιέκμ ιε πμκηνμφξ ζςθήκεξ υιμζμοξ ιε θίδζα πμο αβάγμοκ 

εηνδηηζηυ πκχημ... έκα ανοπχιεκμ αοημηίκδημ, πμο ιμζάγεζ κα ηνέπεζ πάκς 

ζ' έκα πμθοαυθμ, είκαζ πζμ υιμνθμ απυ ηδ Νίηδ ηδξ αιμενάηδξ... 

 
8. ΐνζζηυιαζηε ζημ έζπαημ αηνςηήνζμ ηςκ αζχκςκ! Γζαηί πνέπεζ κα πνμ-

θοθαβυιαζηε απυ εκδεπυιεκεξ παβίδεξ, εθυζμκ εέθμοιε κα πανααζάζμοιε 

ηζξ ιοζηδνζαηέξ πφθεξ ημο Ώηαηυνεςημο; Ο Υνυκμξ ηαζ μ Υχνμξ πέεακακ 

πηεξ. Βιείξ γμφιε ηζυθαξ ημ απυθοημ, βζαηί πθέμκ έπμοιε δδιζμονβήζεζ ηδκ 

αζχκζα ηαπφηδηα πακηαπμφ πανμφζα... 

 
9. Θέθμοιε κα δμλάζμοιε ημκ πυθειμ –ιμκαδζηή οβεία ημο ηυζιμο– ημ ιζ-

θζηανζζιυ, ημκ παηνζςηζζιυ... ηζξ ςναίεξ ζδέεξ πμο  βζ' αοηέξ πεεαίκεζ ηα-

κείξ, ηαζ ηδκ πενζθνυκδζδ ζηδ βοκαίηα... 

 
10. Θέθμοιε κα ηαηαζηνέρμοιε ηα ιμοζεία, ηζξ αζαθζμεήηεξ, ηζξ αηαδδιίεξ 

ηάεε είδμοξ, ηαζ κα πμθειήζμοιε εκακηίμκ ηδξ δεζημθμβίαξ, ημο θειζκζζιμφ 

ηαζ εκακηίμκ ηάεε εοηαζνζαηήξ ηαζ ςθεθζιζζηζηήξ ηαπεζκυηδηαξ... 

 
                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
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11. Θα ηναβμοδήζμοιε ηα ιεβάθα πθήεδ, ζηδ δμοθεζά, ζηδ δζαζηέδαζδ, 

ζηδκ ακηανζία: εα ηναβμοδήζμοιε ηζξ πμθφθςκεξ ηαζ πμθφπνςιεξ εάθαζ-

ζεξ ηςκ ελεβένζεςκ ζηζξ ιμκηένκεξ πνςηεφμοζεξ· εα ηναβμοδήζμοιε ηδκ 

ηοιαηζζηή κοπηενζκή θθυβα ηςκ καοζηάειςκ ηαζ ηςκ πονπμθδιέκςκ καο-

πδβείςκ απυ αίαζα δθεηηνζηά θεββάνζα· ημοξ αδδθάβμοξ ζηαειμφξ πμο ηα-

ηαανμπείγμοκ θίδζα πμο ηαπκίγμοκ ηα ενβμζηάζζα κα ηνέιμκηαζ ζηα ζφκκε-

θα απ' ηζξ εθζημεζδείξ ηθςζηέξ ηςκ ηαπκχκ ημοξ· ηα βεθφνζα υιμζα ιε βζβά-

κηζμοξ βοικαζηέξ, πμο δναζηεθμφκ ηα πμηάιζα, αζηνάθημκηαξ ηάης απ' ημκ 

ήθζμ ιε ηδ θάιρδ ηςκ ιαπαζνζχκ. Θα ηναβμοδήζμοιε ηα πενζπεηεζχδδ α-

ηιυπθμζα πμο μζιίγμκηαζ ημκ μνίγμκηα· ηζξ ιεβαθυζςιεξ αηιμιδπακέξ πμο 

πμδμηνμημφκ ζηζξ ζζδδνμηνμπζέξ ζακ πεθχνζα αηζάθζκα άθμβα παθζκαβς-

βδιέκα ιε ζςθήκεξ, ηαζ ημ μθζζεδνυ πέηαβια ηςκ αενμπθάκςκ, πμο μ έθζ-

ηαξ ημοξ ακειίγεζ ζημ ηεκυ ζακ ζδιαία ηαζ ιμζάγεζ κα πεζνμηνμηεί υπςξ έκα 

εκεμοζζχδεξ πθήεμξ... 
 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 

1. Πνμζέλεηε ηα άνενα 9, 10 ηαζ 11 ημο ιακζθέζημο. Αζααάζηε ηχνα ιενζημφξ απυ ημοξ 

ζηίπμοξ ημκ πμζδηή Άθθεκ Γηίκζιπενβη,
1
 βναιιέκμοξ ζηα 1979: 

 

«... Πάνα πμθθή αζμιδπακία 
πάνα πμθθά θαβδηά 
πάνα πμθθή ιπφνα 
πάνα πμθθά ηζζβάνα... 

 
... πάνα πμθφξ ηαθέξ 

πάνα πμθφ ηάπκζζια 

ηάης απυ βηνίγεξ ζηεπέξ 

πάνα πμθθή οπαημή... 

 
... πάνα πμθθά ναδζεκενβά 

άπνδζηα αανέθζα ιε πθμοηχκζμ...» 
 

Σζ ζοιπεναίκεηε: ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο Μακζθέζημο;  
πεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζηίπςκ; 

 

2. Θα ζοιθςκμφζαηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ ζήιενα οθζζηάιεεα, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ πμζμ-

ζηυ, ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ ανπχκ ηαζ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο Μακζθέζημο; 
 
3. πςξ εα δζαπζζηχζαηε, μ 20

μξ
  αζχκαξ άνπζζε ιε οπμζπέζεζξ βζα έκακ ηυζιμ ηαζκμφ-

νζμ, θαιπενυ ηαζ βειάημ αθεμκία. Βηαηυκ δέηα πνυκζα ανβυηενα πμθθέξ απυ ηζξ πνχ-

ηεξ εθπίδεξ δζαρεφζηδηακ. Γζα πμζμ θυβμ; 
 

4. Πψο δεκηνπξγήζεθε ηάρα ηνχην ην θιίκα ηνλ καξαζκνχ θαη ηεο δηαθζνξάο, ηεο πιήμεο 

θαη ηεο αλαηζρπληίαο, ηεο ςπρηθήο εξήκσζεο θαη ηεο απαλζξσπηάο ζηηο μεγάλες ζύγ-

τρονες πόλεις (αιιά θαη «κεηαδνηηθά» ζηελ χπαηζξν) πνπ ιάκπνπλ απφ κεγαινπξέπεηα, 

πινχην θαη αλέζεηο δσήο; Πνηα ή πνηεο πεξηζηάζεηο έθεξαλ απηή ηελ παξαδάιε θαη απηφ 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg  

http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg
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ηνλ μεπεζκφ ηνπ γέλνπο ηελ ψξα αθξηβψο ελφο αλακθηζβήηεηνπ ζξηάκβνπ επηλνεηηθήο 

δχλακεο θαη ηεο ηερληθήο δεμηφηεηαο ηνπ; 
Β. Παπακμφηζμξ 

 

 
 

 

 

 



ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 63 

 

 

 

 

Πνμζέλεηε ηζξ ακηζεέζεζξ πμο πανμοζζάγεζ μ ζοββναθέαξ: 
 

 
 

 

Μεθεηήζηε ηζξ έκκμζεξ ηδξ μιάδαξ Ώ ηαζ πνμζπαεήζηε κα ηζξ ζενανπήζεηε ηαηά ζεζνά 

ζπμοδαζυηδηαξ (ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ) ημπμεεηχκηαξ αφλμκηα ανζειυ πθάζ ημοξ. 
 
ΐθέπεηε υηζ δ μιάδα Ώ πενζθαιαάκεζ 6 έκκμζεξ. Κάεε ιζα απ' αοηέξ έπεζ ημ ζδζαίηενμ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ηαζ εηθνάγεζ ιζα ηαηάζηαζδ δζαθμνεηζηή. Ώκ υιςξ ζαξ γδημφζακ κα 

επζθέλεηε ηζξ δφμ (2) πζμ ακηζπνμζςπεοηζηέξ, ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ, πμζεξ εα επζθέβαηε; 

Δ επζθμβή ζαξ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε μζ έκκμζεξ πμο δεκ εα επζθε-

βμφκ, κα «ηαθφπημκηαζ» ή κα πενζέπμκηαζ ζ' εηείκεξ ηζξ έκκμζεξ πμο εα επζθέλεηε. 

 
Ο Β. Παπακμφηζμξ, ζημ ηείιεκμ ηδξ Άζηδζδξ 4, δζαηοπχκεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ ηάημζ-

ημζ ηδξ οπαίενμο ηζκδοκεφμοκ κα «δζαανςεμφκ» ηζ αοημί απυ ημ ηθίια ιαναζιμφ, δζ-

αθεμνάξ ηηθ. οιθςκείηε; 
 

5. Ζ πιήμε απνηειεί κηα εθεχξεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 
Ένιακ Έζζε 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 

 
Σζ πενζεπυιεκμ δίκεηε ζηδκ έκκμζα «εθεφνεζδ» έηζζ υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζ' αοηή ηδκ 

πνυηαζδ;  

 
6. Γηαηί έπαςε ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο (ν ζηνραζηηθφο, θπζηθά, θαη επαίζζεηνο) λα πηζηεχεη 

ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη, λνκίδσ, ε εμήο: Γηαηί κέζα ζηα α-

γαζά θαη παξ' φια ηα αγαζά –ηα πιηθά ελλνψ– πνπ έρεη απνθηήζεη δελ είλαη επηπρήο. Με 

ηελ εθεχξεζε λέσλ κεραλψλ θαη ηελ αδηάθνπε ηειεηνπνίεζε ηνπο, πξνπάλησλ φκσο κε 

ηε ζπγθέληξσζε απηήο ηεο θνβεξήο δχλακεο πνπ δίλεη ζηνλ άλζξσπν ε κεραλή, ζε ιίγα 

θαη άπιεζηα ρέξηα, έρεη κπεη ζ' έλα αδπζψπεην θχθισκα απφ ην νπνίν κάηαηα αγσλίδε-

ηαη λα βγεη. 

Β. Παπακμφηζμξ 

 

Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ έπαρε κα πζζηεφεζ ζημκ πμθζηζζιυ ημο επεζδή κμιίγεζ πςξ ημκ 

ελαπάηδζακ ή επεζδή αθέπεζ ηζξ ααεφηενεξ ακηζθάζεζξ ημο (ημο πμθζηζζιμφ) ; 

 
7. Δίλαη πηα ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν λα ιέκε πσο ν πνιηηηζκφο καο πεξλά θξίζε. Πξφ-

θεηηαη γηα κηα γεληθή δηαπίζησζε. Δζείο αληηκεησπίδεηε ίρλε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 
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θαζεκεξηλή ζαο δσή; (Κξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απάληεζεο δελ ζα είλαη ε θαηα-

γξαθή ησλ εκπεηξηψλ ζαο αιιά ε νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ηνπο). 
8. Ζ Νίθε (ηεο ακνζξάθεο) ήηαλ ε Διεπζεξία ηνπο (ησλ Διιήλσλ). Πφζν δηέθεξε απφ ηε 

δηθή καο! Γελ αλαζήθσλε ην θφξεκα ηεο γηα λα δξαζθειίζεη ηα νδνθξάγκαηα. Ήηαλ ληπ-

κέλε κε αλάιαθξα ιηλά θαη φρη κε ρνληξά πθάζκαηα· ην ππέξνρν ζψκα ηεο δελ ήηαλ ια-

μεπκέλν γηα θαζεκεξηλέο αζρνιίεο· νη θηλήζεηο ηεο, αλ θαη ξσκαιέεο ήηαλ πάληα αξκνλη-

θά ηζνξξνπεκέλεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ ε Διεπζεξία φισλ ησλ Αλζξψπσλ, 

αιιά αλήθε κφλν ζηα εθιεθηά πλεχκαηα. Οη θηιφζνθνη ηε ζσξνχζαλ γνεηεπκέλνη. Αιιά 

νη εηηεκέλνη, νη ζθιάβνη πνπ έβαδε λα καζηηγψζνπλ, δελ είραλ ηξπθεξφηεηα γηα θείλε. 

Απηή είλαη ε αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ ηδεψδνπο. Ζ Ομορθιά πνπ ζπλέιαβαλ νη Έιιελεο 

ήηαλ ε Σάμε φπσο ηε ζπιιακβάλεη ε δηάλνηα· αιι' απεπζπλφηαλ κφλν ζηα πνιχ θαιιηεξ-

γεκέλα πλεχκαηα –πεξηθξνλνχζε ηηο ηαπεηλέο ςπρέο. Γελ είρε νίθην γηα ηελ θαιή ζέιεζε 

ησλ άμεζησλ θαη αγλννχζε φηη ζε θάζε θαξδηά ππάξρεη κηα αρηίλα ηνπ νπξαλνχ.  
Ώφβμοζημξ Ρμκηέκ 

Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζ' αοηυ ημ ηείιεκμ; 
 

Πνμζπαεήζηε κα εκημπίζεηε ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηδκ ομορθιά υπςξ πανμοζζάγε-

ηαζ ζημ 4μ άνενμ ημο Φμοημονζζηζημφ ιακζθέζημο ηαζ ζηδκ ομορθιά υπςξ πανμο-

ζζάγεηαζ ζημ ηείιεκμ ημο Ρμκηέκ. 
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Δνθίκην 8 
 

 

Η αλσξηκόηεηα ηνπ πνιηηηζκνύ καο1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκα απυ ηα ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ιεθέηδξ ηςκ πμθζηζζιχκ είκαζ ηαζ δ επζθμβή ηςκ ηνζηδνίςκ ιε αάζδ ηα 

μπμία ιπμνμφιε κα ημοξ αλζμθμβήζμοιε. Πυηε θέιε υηζ ςνζιάγεζ έκαξ πμθζ-

ηζζιυξ; Πυηε μζ αλίεξ ημο θηάκμοκ ζημ ζδιείμ κα απμηεθμφκ μνυζδια βζα 

ηζξ επυιεκεξ βεκζέξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηα ίπκδ πμο άθδζε ζηδκ ζζημνία; Ώκ 

έπμοιε κα δζδαπημφιε απυ έκακ πμθζηζζιυ, ζε ηζ ιπμνεί κα ζοκίζηαηαζ αοηή 

δ δζδαπή; 

Μζθχκηαξ βζα «πμθζηζζιυ» δεκ πνέπεζ κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ ιζακ αθδ-

νδιέκδ μκηυηδηα ή ιζα ζοθθμβή απυ εονήιαηα ανπαζμθμβζηά, αθθά έκα ζφ-

κμθμ απυ πμθφιμνθεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζπέζεζξ ηαζ εεζιμφξ ηαζ αλίεξ πμο 

ηαευνζζακ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ακενχπςκ. Πναβιαηζηά, δ ςνζιυηδηα 

εκυξ πμθζηζζιμφ ακηακαηθάηαζ ζηδκ ςνζιυηδηα ηςκ αηυιςκ πμο ημκ πθά-

εμοκ ηαζ ημκ πναβιαηχκμοκ ηαζ ακηίζηνμθα: δ ςνζιυηδηα ηςκ ακενχπςκ 

ηαηαζηαθάγεζ ηαζ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ςνζιυηδηα ημο πμθζηζζιμφ. Βίκαζ θο-

ζζηυ θμζπυκ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηδξ ςνζιυηδηαξ αηυιςκ ηαζ πμθζηζ-

ζιχκ κα ιδ δζαθένμοκ. Οζ αλίεξ, θυβμο πάνδ, πμο δζαπκέμοκ ηδκ ηαεδιενζ-

κή ζοιπενζθμνά (υζμ ηζ ακ εεςνμφιε νεοζηή ηαζ αζηαεή ηδκ ηαεδιενζκή 

γςή) ζημζπεζμεεημφκ έκακ ηνυπμ γςήξ πμο δζαιμνθχκεζ ζοκεζδήζεζξ ηαζ 

επδνεάγεζ ηαεμνζζηζηά ημ ιέθθμκ ηςκ ημζκςκζχκ. 

Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ αλίεξ ζηζξ μπμίεξ δίκεζ πνμηεναζυηδηα έκαξ πμθζηζ-

ζιυξ βίκμκηαζ ηαζ ηα ηνζηήνζα ηδξ ςνζιυηδηαξ ημο. Δ αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ 

είκαζ έκα ιεβάθμ επίηεοβια. Πνυηεζηαζ βζα ηδ δφκαιδ πμο απμηηά ιζα ημζ-

κςκία υηακ θηάζεζ ζημ ζδιείμ κα δζαεέηεζ ορδθή ηεπκμθμβία, πακίζπονα 

υπθα ηαζ ενβαθεία (ιε ηδκ εονφηενδ ζδιαζία ημο υνμο) πμο ηδξ επζηνέπμοκ 

κα πανειααίκεζ ζηδ θφζδ ακηθχκηαξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ πνχηεξ 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Mumford  

Κξηηήξηα σξηκφηεηαο γηα πνιηηηζκνχο 

θαη γηα άηνκα δελ είλαη ε αχμεζε ηεο 

δχλακεο αιιά ε αχμεζε ηεο απηνγλσζί-

αο, ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνδηνίθε-

ζεο. Γηαηί ζε κηα ψξηκε θνηλσλία ην 

θπξηφηεξν έξγν ηέρλεο είλαη ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο θαη φρη νη κεραλέο ηνπ ή νη 

νξγαλψζεηο ηνπ. 

Λζμφζξ Μάιθμνκη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Mumford
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φθεξ. Δ αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ βκχζδ, ιε ηδκ ένεο-

κα, ιε ημ πθήεμξ ηςκ ενβαζηδνίςκ ηαζ ηζξ ηαζκμφνζεξ εθεονέζεζξ. Λέιε υηζ 

ιζα ημζκςκία ή έκαξ πμθζηζζιυξ είκαζ ζζπονυξ υηακ ιεηαηνέπεζ ηδ δφκαιδ 

πμο ηαηέπεζ ζε πμθζηζηή ηαζ μζημκμιζηή επζννμή. Αεκ είκαζ ηοπαίμ θμζπυκ ημ 

βεβμκυξ υηζ ζηδκ επμπή ιαξ υθεξ μζ πχνεξ έπμοκ ζηναθεί ζημ ακεθέδημ ηο-

κδβδηυ ηδξ δφκαιδξ, ηδκ μπμία άθθμζ ιεηαθνάγμοκ ζε ακάπηολδ, άθθμζ ζε 

πνυμδμ, άθθμζ ζε ηεπκμθμβία ηαζ άθθμζ ζε ηονζανπία. Με υπμζμκ υνμ ηζ ακ 

απμδχζμοιε ηδ δφκαιδ, ημ απμηέθεζια δεκ αθθάγεζ. 

Δ δφκαιδ υιςξ δεκ είκαζ έκα ακχκοιμ ηαζ ηνοθυ αίηζμ πμο ηζκεί ημοξ 

πμθζηζζιμφξ ηαζ ηδκ ζζημνία. Καιζά δφκαιδ δεκ παναιέκεζ αοηάνεζηα 

ηθεζζιέκδ ζημκ εαοηυ ηδξ, άνα ηαζ μοδέηενδ. Σμ ενχηδια θμζπυκ είκαζ ακ δ 

δφκαιδ αοηή βίκεηαζ θμνέαξ ηονζανπίαξ ιζαξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ πάκς ζε 

ιζα άθθδ. Πμζμζ ηαηέπμοκ ηδ δφκαιδ. Κζ ακ αοημί πμο ηδκ ηαηέπμοκ βκςνί-

γμοκ ηα υνζα άζηδζδξ ηδξ. Ώπ' υ,ηζ θαίκεηαζ μζ απακηήζεζξ είκαζ εοκυδηεξ. 

Οζ ζζπονμί (πμο είκαζ θίβμζ) πνμζπαεμφκ κα επζαάθμοκ ηδ εέθδζδ ημοξ 

ζημοξ αζεεκέζηενμοξ. Καζ ηακέκαξ απ' αοημφξ δεκ ζηέθηδηε μφηε πνμξ 

ζηζβιή κα πανίζεζ έζης ηζ έκα ιενίδζμ ηδξ. Δ δφκαιδ είκαζ πάκηα επζηίκδο-

κδ βζ' αοηυκ πμο ηδκ έπεζ, επεζδή πμθφ εφημθα ιπμνεί κα ηδ πάζεζ ηαζ κα 

ηαηαζηναθεί ιαγί ηδξ. Δ αθαγμκεία ηαζ δ οπενμρία, δ ιέεδ ηαζ δ αδοκαιία 

είκαζ μζ πανεκένβεζεξ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ. ζμ αολά-

κεηαζ δ δφκαιδ ηυζμ πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ μζ πζεακυηδηεξ κα παεεί μ έ-

θεβπμξ ηδξ. 

Ώκ δ επμπή ιαξ έπεζ κα ηαοπδεεί βζα ηάηζ αοηυ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ δφ-

καιδξ ζε ηάεε ημιέα ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ. Ώπυ ημκ ηοαζζιυ 

ημο αοημηζκήημο ιέπνζ ηα πονδκζηά ενβμζηάζζα ηαζ απυ ηδ αζμιδπακζηή 

παναβςβή ιέπνζ ηδκ ηαηακάθςζδ, βζκυιαζηε ιάνηονεξ ηςκ εηδδθχζεςκ 

εκυξ πμθζηζζιμφ πμο έεεζε ςξ οπένηαημ ζημπυ ημο ηδκ οπένααζδ ημο ακ-

ενχπμο. «Σζ ςθεθεί ημκ άκενςπμ ακ ηενδίζεζ υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ πάζεζ ημκ 

εαοηυ ημο»; ηακ έκαξ πμθζηζζιυξ βίκεηαζ ηονίανπμξ ηςκ πάκηςκ ηζκδοκεφ-

εζ κα πάζεζ ηάεε αίζεδζδ ημο ιέηνμο, ηζκδοκεφεζ δδθαδή κα ελμοεεκχζεζ 

ημκ άκενςπμ ςξ πνμζςπζηυηδηα ηαζ κα ημκ αοείζεζ ζηδκ απμλέκςζδ ηαζ 

ηδκ αθάκεζα. Ώοηυξ μ πμθζηζζιυξ βίκεηαζ αίαζμξ βζα ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο 

ηαεχξ οπμπνεχκεζ ημκ άκενςπμ, ζηδκ ηαεδιενζκή ημο ζοιπενζθμνά, κα 

ακηζιεηςπίγεζ ημοξ άθθμοξ ζακ επενμφξ αθέπμκηαξ ζημ πνυζςπμ ημοξ υπζ 

έκακ πζεακυ θίθμ αθθά έκα ιεθθμκηζηυ επενυ. Δ ηνίζδ ηςκ αλζχκ ηαζ δ ηα-

ηαπάηδζδ, ιε πίθζα δομ πνμζπήιαηα, ηςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ ιυκμ αοηυ 

ιανηονεί ηαζ ηίπμηε άθθμ. 

«Τπένααζδ ημο ακενχπμο» ηεθζηά ζδιαίκεζ πενζθνυκδζδ ηδξ αλζμ-

πνέπεζαξ ημο, παναβκχνζζδ ημο βεβμκυημξ υηζ είκαζ ζημπυξ ηαζ υπζ ιέζμ. 

Αεκ είκαζ θμζπυκ ηνζηήνζμ ςνζιυηδηαξ εκυξ πμθζηζζιμφ δ ιεηαηνμπή ηδξ 

δφκαιδξ ζε αοημζημπυ. 

Σμ γδημφιεκμ δεκ ιπμνεί κα είκαζ μ οπμαζααζιυξ ημο ακενχπμο ζε εν-

βαθείμ ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο ζε υνβακμ οπδνέηδζδξ ηςκ εεζιχκ ή ηςκ ιδ-

πακζζιχκ αθθά δ ελφρςζδ ηαζ μ ζεααζιυξ ημο. Δ θέλδ «ζεααζιυξ» αημφ-

βεηαζ ηαεδιενζκά υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζακ κα πνμζπαεμφιε κα ημκ ελα-
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ζθαθίζμοιε ιυκμ ιε ηδκ επίηθδζδ ημο. εααζιυξ ημο ακενχπμο ζδιαίκεζ 

απμδμπή ηδξ εθεοεενίαξ ημο ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ κα είκαζ μ εαοηυξ ημο ζε 

ηάεε ζηζβιή ηδξ γςήξ ημο. Δ πίζηδ ζημκ άκενςπμ έπεζ κυδια ιυκμ υηακ 

απμαθέπεζ ζηδκ απεθεοεένςζδ ημο δδιζμονβζημφ δοκαιζημφ ημο· ιυκμ υηακ 

ακακεχκεζ ηδκ πίζηδ ημο ζηδ γςή ηαζ ηδ εέθδζδ βζα γςή. Δ γςή υιςξ δεκ 

είκαζ ιυκμ έκα πμθφπθμημ αζμθμβζηυ θαζκυιεκμ· είκαζ ηαζ έκα ημζιζηυ βε-

βμκυξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο μπμίμο ιυκμκ μ άκενςπμξ ιπμνεί κα ζοθθάαεζ. Δ 

γςή έπεζ αλία ιυκμ βζ' αοηυκ πμο κζχεεζ δδιζμονβυξ ηδξ· πμο ιπμνεί κα εθ-

πίγεζ ηαζ κα αβςκίγεηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ. 

Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ εέθδζδ βζα ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ ζοκοθαίκεηαζ 

ιε ηδκ εθεοεενία. Έηζζ, δ ςνζιυηδηα εκυξ πμθζηζζιμφ ή εκυξ ακενχπμο ε-

λανηάηαζ άιεζα απυ ημ ααειυ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ ακάβηδξ βζα εθεο-

εενία. 

Έκαξ πμθζηζζιυξ ςνζιάγεζ υηακ ιπμνεί κα δζδάζηεηαζ απυ ηδκ ζζημνία· 

υηακ, ιεθεηχκηαξ ηδκ μδοκδνή πμνεία ημο ακενχπμο ιέζα ζημ πνυκμ, πε-

ηοπαίκεζ κα απμθφβεζ ζθάθιαηα πμο δζαπνάπεδηακ ηαη' επακάθδρδ. Σμ ιε-

βαθφηενμ απ' αοηά είκαζ δ οπμηίιδζδ ημο ακενχπμο. Ο άκενςπμξ δεκ είκαζ 

ιζα απνυζςπδ ιμκάδα· ιπμνεί κα είκαζ εφεναοζημξ ή εοάθςημξ, ζζπονυξ 

ηαζ εθεφεενμξ. Μπμνεί κα είκαζ «έκα μκ πμο μκεζνεφεηαζ», «ημ ιυκμ γχμ 

πμο ακαγδηεί ημ ιέθθμκ». Σμ γήηδια είκαζ υιςξ ακ ημ ιέθθμκ αοηυ ημ ηα-

εμνίγεζ μ ίδζμξ ή μζ άθθμζ «πζμ ανιυδζμζ απ' αοηυκ» απμθαζίγμοκ βζα θμβα-

νζαζιυ ημο, πείεμκηαξ ημκ πςξ δ ιμκαδζηή ημο εοεφκδ είκαζ κα απμδέπεηαζ 

ηαζ κα ηαηαθάζηεζ. Ο Κακη έθεβε: «Βίκαζ ηυζμ αμθζηυ κα είκαζ ηακείξ ακχ-

νζιμξ». Ώκχνζιμξ είκαζ εηείκμξ πμο δεκ ιπμνεί κα πζζηέρεζ ζηζξ δοκαηυηδ-

ηεξ ημο, πμο απμπμζείηαζ ημ δζηαίςια κα νοειίγεζ μ ίδζμξ ηδ γςή ημο ηαζ κα 

εθέβπεζ ιε ηζξ απμθάζεζξ ημο ηδκ πμνεία ηδξ. Ώκχνζιμξ είκαζ μ άκενςπμξ 

πμο δεκ πζζηεφεζ ζηδκ εθεοεενία ημο. 

Λέβεηαζ ζοκήεςξ πςξ έκα ένβμ ηέπκδξ δεκ ηεθεζχκεζ πμηέ. Βίκαζ πάκημηε 

ακμζπηυ ζε ενιδκείεξ. Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ άκενςπμ. ακ έν-

βμ ηέπκδξ πνέπεζ κα ημκ ακηζιεηςπίζεζ ιζα ημζκςκία ακ εέθεζ κα είκαζ δδιμ-

ηναηζηή· ζακ ιζα οπυζπεζδ, ζακ ιζα δοκαηυηδηα, ζακ ηάηζ ημ απνυμπημ ηαζ 

πθμφζζμ. Ώκ υιςξ βίκεηαζ απμηθεζζηζηυξ ζημπυξ ηδξ δ αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ, 

ημ ηίιδια είκαζ αανφ. Φηςπαίκεζ μ ροπζζιυξ ημο ακενχπμο ηαεχξ ακαγδηεί 

ημ κυδια ηδξ γςήξ ηαζ ηδκ επζηοπία ιέζα απυ ημκ ακηαβςκζζιυ. Πθδιιονί-

γεζ ιε θυαμ κμιίγμκηαξ πςξ υθμζ επζαμοθεφμκηαζ ηδ δφκαιδ ημο. Αεκ είκαζ 

ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ άκενςπμζ πμο έθηαζακ ζημ απυβεζμ ηδξ δφκαιδξ δέ-

πηδηακ κα πενζαάθθμκηαζ απυ ιοζηζημ-ζοιαμφθμοξ ή απυ ιζα αεέαηδ αζηο-

κμιία, ηδξ μπμίαξ απμηθεζζηζηή θνμκηίδα ήηακ δ πενζθνμφνδζδ ηδξ δφκα-

ιδξ ημοξ. 

Έκαξ πμθζηζζιυξ πμο αθέπεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ δφκαιδξ ηδκ πναβιάηςζδ 

ημο, ιυκμ θυαμ βεκκά ηαζ ακαζθάθεζα. ήιενα υθμζ ηζκδοκεφμοιε απυ έκακ 

πονδκζηυ πυθειμ ή απυ έκα θάεμξ. Κζκδοκεφμοιε απυ ηδκ αδοκαιία κα ε-

θέβλμοιε ηδ δφκαιδ ιαξ. «Μςναίκεζ Κφνζμξ μκ αμφθεηαζ απμθέζαζ». 
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Δ άπμρδ ημο Άνκμθκη Συοκπδ
1
 υηζ: «Φοπή ημο πμθζηζζιμφ είκαζ μ πμθζ-

ηζζιυξ ηδξ ροπήξ», θαζκμιεκζηά ιμζάγεζ ιε θμβμπαίβκζμ. Γίκεηαζ υιςξ ηα-

εμνζζηζηή υηακ πνυηεζηαζ κα ακηθήζμοιε απ' αοηήκ ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ α-

λζμθυβδζδ ηδξ ςνζιυηδηαξ ιζαξ ημζκςκίαξ. Καζ ηα ηνζηήνζα επζ-

ηεκηνχκμκηαζ ζημκ «πμθζηζζιυ ηδξ ροπήξ» ζημ ηαηά πυζμ πθμοηίγεζ δ εοαζ-

ζεδζία ημο ακενχπμο ηαζ δ δεηηζηυηδηα ημο ζηα ιδκφιαηα ηδξ επμπήξ ημο· 

ζημ ακ αζζεάκεηαζ νοειζζηήξ ηδξ ηαεδιενζκήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ υπζ εε-

αηήξ· ζημ ακ ςνζιάγεζ πκεοιαηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά εκζζπφμκηαξ ηδκ 

ημζκςκζηή ημο ζοκείδδζδ ζε ηάεε ημιέα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο. Ώκ υιςξ 

υθα αοηά ηα βκςνίζιαηα εεςνδεμφκ «λεπεναζιέκα» ηαζ «νμιακηζηά», ηυηε 

μ πμθζηζζιυξ βίκεηαζ εοάθςημξ ζηδ ααναανυηδηα ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ ηαηα-

δοκάζηεοζδξ· ζημκ μθμηθδνςηζζιυ ηςκ απνυζςπςκ ιδπακζζιχκ ηαζ ζηδ 

ιεηαηνμπή ηςκ θαχκ ζε ιάγεξ. 
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Δνθίκην 9 

 

Επηπρία θαη θαηαλαισηηζκόο 
 

 

 

Πμθθμί άκενςπμζ πζζηεφμοκ υηζ δ εοηοπία είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζηα-

κμπμίδζδξ υθςκ ηςκ ακαβηχκ ημοξ ακελάνηδηα απυ ηδκ πμζυηδηα ημοξ. 

Νμιίγμοκ πςξ δ εοηοπία ανίζηεηαζ ζημκ απυθοημ ημνεζιυ ηςκ επζεοιζχκ, μ 

μπμίμξ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ιαξ θένκεζ ζημ κμο έκα βειάημ ζημιάπζ ηαζ 

ηδκ οπκδθία πμο δ ηαηάζηαζδ αοηή πνμηαθεί. Αεκ πνέπεζ υιςξ κα ζοβπέ-

μοιε ηδκ εοηοπία ιε ηδκ ελάκηθδζδ ηαζ ηδκ άκεο υνςκ πανάδμζδ ζηδ θεζ-

ημονβία ηδξ πέρδξ. Δ εοηοπία εηθνάγεζ ηδκ πθδνυηδηα ηδξ ακενχπζκδξ ε-

ιπεζνίαξ, ηδ πανά, ηδ γςκηάκζα ηαζ ηδκ ακακέςζδ ημο ακενχπμο. Θα θέβα-

ιε υηζ έπεζ δοκαιζηυ παναηηήνα, υηζ δεκ είκαζ ιζα παεδηζηή ηαηάζηαζδ, ιζα 

ιμνθή κάνηδξ. 

Ο Πθάηςκαξ απμδμηζιάγεζ ηδ πνήζδ ηδξ θέλδξ παίνεζκ 
1
 (παίνς, παίνμ-

ιαζ, πανά) υηακ ακαθένεηαζ ζηδκ εοηοπία ηαζ εζζάβεζ ηδ θνάζδ εο πνάηηεζκ, 

δ μπμία δεκ ζδιαίκεζ απθχξ ηδκ εοηοπία, αθθά ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή 

ηδξ: ηδκ εοηοπία πμο πδβάγεζ απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνάλδ, απυ ηζξ ζςζηέξ 

επζθμβέξ ιαξ ηαζ ηδ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ γςήξ. 

Βπμιέκςξ δ εοηοπία δεκ είκαζ έκαξ ιεηνδηήξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ακα-

βηχκ πμο ζηακμπμζμφιε. Ώκ ίζποε ηάηζ ηέημζμ, μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ εα 

έπνεπε κα είκαζ ημ πζμ εοηοπζζιέκμ μκ πμο έγδζε ιέπνζ ηχνα ζημκ πθακήηδ 

ιαξ αθμφ ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα εηπθδνχζεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηςκ ακαβηχκ ημο. Κάηζ ηέημζμ υιςξ δεκ ζοιααίκεζ. Δ εοηοπία έηζζ υπςξ 

έπεζ ειπμνεοιαημπμζδεεί ηαζ εκζςιαηςεεί ζηα δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα, 

ηαοηίγεηαζ, βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ ηδξ επμπήξ ιαξ, ιε ημκ ηα-

ηακαθςηζζιυ ηαζ ηονίςξ ιε ημκ πθμφημ. Βδχ πνεζάγεηαζ κα βίκμοκ ηάπμζεξ 

δζεοηνζκίζεζξ. Δ ηαηακάθςζδ έπεζ εεςνδεεί έκμπδ βζα ηα πενζζζυηενα απυ 

ηα δεζκά ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο. Αεκ οπάνπεζ υιςξ έιαζμ μκ πμο δεκ 

«ηαηακαθχκεζ», πμο δεκ λμδεφεζ εκένβεζα βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ βζα 

ηδκ επζαίςζδ ημο. Πμθφ πενζζζυηενμ ιάθζζηα μ άκενςπμξ έπεζ αοηή ηδκ 

ακάβηδ βζα ηαηακάθςζδ αθμφ ιυκμκ αοηυξ ακαγδηεί ηδκ πμζυηδηα ζηδ γςή 

ημο ηαζ πνμζπαεεί κα δχζεζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ ζηδκ φπανλδ ημο. 

Βίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ελέθζλδ ημο πμθζηζζιμφ ζοκεπάβεηαζ δζεφνοκζδ ηςκ 

ακαβηχκ ημο ακενχπμο. Σμ ναδζυθςκμ, δ ηδθευναζδ, δ πνήζδ ημο αοημηζ-

κήημο, ημ ηδθέθςκμ είκαζ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ, ηαζ μ ηαεέκαξ ιπμνεί κα 

ακαβκςνίζεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημοξ. Σμ κα βίκεηαζ δ γςή πζμ εφημθδ, ημ κα 

κζχεμοιε αζθαθείξ ηαζ ηονίςξ πζμ εθεφεενμζ απυ ηδκ πίεζδ ηδξ αζμηζηήξ 

ιένζικαξ είκαζ ηνζηήνζμ πνμυδμο. Κάης απ' αοηυ ημ πνίζια δ ηαηακάθςζδ 

                                                 
1
 Οπθ άξα ην ραίξεηλ εζηίλ επ πξάηηεηλ, νπδέ ην αληάζζαη θαθψο, ψζηε έηεξνλ γίγλεηαη ην 

εδχ ηνπ αγαζνχ. Γμνβίαξ 497 α. 
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εθαθναίκεζ ημκ ηαεδιενζκυ ιυπεμ. ηακ υιςξ βίκεηαζ ηαηακαθςηζζιυξ ηαζ 

ηαθθζενβείηαζ δ εκηφπςζδ υηζ ανηεί ηακείξ κα δζαεέηεζ πνήιαηα βζα κα ζηα-

κμπμζεί βνήβμνα ηζξ ηάεε θμβήξ ακάβηεξ πμο αθεζδχξ δδιζμονβεί δ ζφβπνμ-

κδ δζαθήιζζδ, πςνίξ κα ζοκεζδδημπμζεί ηα υνζα ημοξ (ηςκ ακαβηχκ), ηυηε 

είκαζ θοζζηυ κα αολάκεηαζ δ ελάνηδζδ ημκ απυ έκακ ηνυπμ γςήξ πμο ιυκμ 

άβπμξ έπεζ κα πνμζθένεζ. Γζαηί μ ηαηακαθςηζζιυξ είκαζ ηαζ έκαξ ηνυπμξ 

γςήξ, είκαζ ιζα ημπμεέηδζδ απέκακηζ ζηδ γςή, ααζζηυ βκχνζζια ηδξ μπμίαξ 

είκαζ δ πεπμίεδζδ πςξ ηα πάκηα ιπμνμφκ κα αλζμθμβδεμφκ ιε ημ πνήια. 

Πναβιαηζηά, μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα ακηζζηαεεί ζηα δζαθδ-

ιζζηζηά ιδκφιαηα ηαζ κα ηαηαθάαεζ πμζεξ είκαζ μζ πναβιαηζηέξ ημο ακάβηεξ. 

Δ ιακία ηδξ ηαηακάθςζδξ (ηαηακαθςηζζιυξ) εεςνείηαζ θοζζηυ δζηαίςια 

ηαζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Ένζπ Φνμι,
1
 «δ εθεοεενία ζήιενα ζδιαίκεζ δοκα-

ηυηδηα βζα απενζυνζζηδ ηαηακάθςζδ». Ώκ μδδβήζμοιε ηδκ άπμρδ αοηή ιέ-

πνζ ηζξ αηναίεξ ζοκέπεζεξ ηδξ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ μ ζφβπνμκμξ 

άκενςπμξ μκμιάγεζ εθεοεενία ηδ δοκαηυηδηα κα είκαζ υθμ ηαζ πζμ ελανηδ-

ιέκμξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ακηίθαζδ πμο απμηεθεί «βκχνζζια» ημο πμθζηζ-

ζιμφ ιαξ ηαζ ααζζηή αζηία ηδξ ηνίζδξ πμο δζένπεηαζ. 
 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
 

1. Με ηελ θαηαλάισζε δεκηνπξγείηαη ε απηαπάηε ελφο γήηλνπ ππεξπέξαλ, ελφο παξαδείζνπ 

απηντθαλνπνίεζεο.  
Βνκζη Φίζεν 

 

Μέπνζ πμζμ ααειυ εοεφκεηαζ δ δζαθήιζζδ βζα ηδ δδιζμονβία αοηήξ ηδξ «αοηαπάηδξ»; 

 

2. πμθζάζηε ζε ιία πανάβναθμ 5 πενζυδςκ ηδκ άπμρδ ημο Ένζπ Φνμι: Πξφνδνο, ζήκε-

ξα, είλαη ε βηνκεραληθή εθδνρή ηνπ παξάδεηζνπ. 

 

3. Ο θαηαλαισηηζκφο έρεη δηθνξνχκελεο ηδηφηεηεο. Διαηηψλεη ην άγρνο, γηαηί θαλείο δελ 

κπνξεί λα καο πάξεη απηά πνπ ηαηέπμοιε. Απαηηεί φκσο λα θαηαλαιψζνπκε φιν θαη πε-

ξηζζφηεξα αγαζά, γηαηί ε ηθαλνπνίεζε πνπ καο δίλεη ε πξνεγνχκελε θαηαλαισηηθή  δξα-

ζηεξηφηεηα γξήγνξα  εμαθαλίδεηαη.  Οη ζχγρξνλνη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξί-

ζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζην ζρήκα: είιαζ = υ,ηζ έπς ηαζ υ,ηζ ηαηακαθχκς.  
Ένζπ Φνμι 

 

Ώοηυξ μ ηνυπμξ γςήξ πμο πανμοζζάγεζ μ ζοββναθέαξ, επδνεάγεζ ηαζ ηαηά πυζμ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ; 

 

Πμζα ιέεμδμ εα εεςνμφζαηε πζμ απμηεθεζιαηζηή πνμηεζιέκμο κα ακηζζηαεείηε ζημκ 

ηαηακαθςηζζιυ, πςνίξ υιςξ κα ζηενδεείηε ηζξ πανέξ πμο πνμζθένεζ δ επμπή ιαξ; 

 

4. Μέζα ζηε θξελίηηδα ηνπ «λεσηεξηζκνχ» μεράζακε ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο ρεηξνλνκίαο 

θη επηθνηλσλνχκε κε δψξα «απνδεηθηηθά» ησλ θαιψλ καο αηζζεκάησλ θαη πξνζέζεσλ 

εθεί πνπ κηα γλήζηα επαθή έρεη πηα εθιείςεη. Δθείλν πνπ ηειηθά απνδεηθλχνπκε είλαη βέ-

                                                 
1
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1.  πκθέξνλ 

2.  Απιεζηία 

3.  Δπρέξεηα 

4.  Αλαδήηεζε ηνπ θέξδνπο 

5.  παηάιε 

6.  Υξεζηκνζεξία 

α. Αθηινθέξδεηα  

β. Αληδηνηέιεηα  

γ. Απηάξθεηα  

δ. Γπζρέξεηα  

ε. Οκνξθηά  

ζη. Γελλαηνδσξία 

1.  Καηαλαισηηζκφο 

2.  Υξήζε άθζνλσλ πξψησλ πιψλ 

3.  παηάιε 

4.  Ραγδαία αλάπηπμε ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

5.  Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

6.  Κνηλσλίεο ηεο αθζνλίαο 

7.  Λεειαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

8.  Κνηλσληθφο αληαγσληζκφο 

9.  Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

βαηα φηη είκαζηε άλζξσπνη «θηηαγκέλνη» θη «επηηπρεκέλνη», επνκέλσο ζε ζέζε λα θά-

λνπκε δψξα αλάινγα κε ηε ζέζε καο. 

ΐαζίθδξ Φίθζαξ 

Μήπσο ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο έγηλε ζπάηαινο αιιά φρη γελλαηφδσξνο; 

 

5. Πεγή ησλ πνιηηηζκψλ είλαη ε  δπζρέξεηα ηνπ βίνπ. Βηνηηθή δπζρέξεηα, βεβαίσο, αληηκε-

ησπίδνπλ θαη ηα δψα. Μφλν πνπ απηά δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηελ πξφθιεζε ηεο 

δπζρέξεηαο θαη παξακέλνπλ εθεί δέζκηα ηεο. Ο άλζξσπνο απειεπζεξψλεηαη  απφ  ηε  δπ-

ζρέξεηα  απαληψληαο δεκηνπξγηθά ζηελ πξφθιεζε ηεο. Ζ απειεπζέξσζε είλαη ζρεηηθή· 

κε ην Γπηηθφ φκσο πνιηηηζκφ καο πάεη λα γίλεη απφιπηε. Γη απηφ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη 

ζηνλ πξψην πνιηηηζκφ ηεο επρέξεηαο ζηελ ηζηνξία. 

Υνήζημξ Μαθεαίηζδξ 

Να ακαθφζεηε ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ ηδκ πνχηδ πνυηαζδ ημο ηεζιέκμο. 

 

Γζαηί δ δοζπένεζα παναηηδνίγεηαζ ζακ πνυηθδζδ απυ ημκ ζοββναθέα; 

 

6. Γηα ηηο πξσηφγνλεο αιιά θαη ηηο παιαηφηεξεο θνηλσλίεο ην δψξν απνηεινχζε κηα πξάμε 

ζπκθηιίσζεο, έλσζεο ησλ αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ. ήκεξα, πηζηεχνπλ πνιινί, 

ην δψξν έρεη πάςεη λα είλαη κηα «εζηία θηιίαο» θαη έρεη γίλεη ηππηθή ππνρξέσζε ή αθν-

ινπζεί ην λφκν ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

Πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ; Να οπμζηδνίλεηε ηδκ άπμρή ζαξ ζε έκα ηείιεκμ 3 παναβνά-

θςκ. 

 

7. Αγάπε είλαη κηα πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ζνπ, έσο ην άπεηξν. Υσξίο επηθχιαμε, ρσξίο 

ππνρψξεζε, ρσξίο ζπκβηβαζκφ, ρσξίο πζηεξνβνπιία, ρσξίο αληάιιαγκα. 

 Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

8. διεζχζηε ηα γεφβδ ηςκ ακηίεεηςκ εκκμζχκ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Πνμζπαεήζηε κα ημπμεεηήζεηε ζε θμβζηή ζεζνά ηζξ παναηάης έκκμζεξ: 
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10. Ζ θαιπάδνπζα πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ππεξθέξαζε θαηά πνιχ φιεο ηηο παξαδνζηαθέο 

καο δνκέο: ηηο ςπρηθέο, ηηο πλεπκαηηθέο, ηηο θνηλσληθέο, ηηο πνιηηηθέο. Δίκαζηε νη άλ-

ζξσπνη ησλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ, αθφκε θαη ζηελ επνρή πνπ ηα εξγαιεία καο έγηλαλ αην-

κηθέο βφκβεο.  
Υνήζημξ Μαθεαίηζδξ  

Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε ηδ δεφηενδ πνυηαζδ ημο απμζπάζιαημξ. 

 

11. Ενχκε φινη ζ' έλαλ θφζκν φπσο ηνλ θαληαζηήθακε, φπσο ηνλ δεκηνπξγήζακε. Αληί ινη-

πφλ λα απνιακβάλνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ, είκαζηε ζχκαηα ησλ αηειεηψλ ηνπ.   

Ώκηνέζ Σανηυθζηζ 

 

πμθζάζηε ηδκ άπμρδ αοηή ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 
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Κείκελν  9  

 

Επεκεξία 
 

 

Μζα απυ ηζξ πζμ πανελδβδιέκεξ έκκμζεξ ζηδκ επμπή ιαξ είκαζ ηαζ δ εοδιε-

νία βζαηί έπεζ ηαοηζζηεί ιε ημκ ηαηακαθςηζζιυ ηαζ ηδκ πθδεχνα αβαεχκ ηαζ 

ακέζεςκ. Σα αβαεά ηαζ μζ ακέζεζξ δεκ είκαζ ελ μνζζιμφ ανκδηζηά ζημζπεία. 

Ώκάθμβα υιςξ ιε ημ κυδια πμο εα ημοξ δχζμοιε ελανηάηαζ μ ηνυπμξ ηδξ 

γςήξ ιαξ ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ. Πνάβιαηζ, δ πνμζπάεεζα κα ηαηακαθχκμοιε 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ζηνεθυιαζηε ζηδκ εκαβχκζα 

ακαγήηδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ, απυ ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ μπμίςκ εα 

ελανηδεεί δ ζηακμπμίδζδ ηςκ αολακυιεκςκ, ηεπκδηχκ ηονίςξ, ακαβηχκ. Δ 

εοδιενία επμιέκςξ ηνφαεζ ηαζ ιζα πθεονά πμο βίκεηαζ αζηία ζοζζχνεοζδξ 

άβπμοξ ηαζ υπζ πανάβμκηαξ βζα εοηοπία. 
Δ εοδιενία είκαζ κνλνδηάζηαηε ηαζ παναπθακδηζηή υηακ βζα πάνδ ηδξ μ 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ εοζζάγεζ αηυιδ ηαζ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημο ή βίκεηαζ 

ακηαβςκζζηζηυξ ηαζ επζεεηζηυξ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ελαζθαθίζεζ ηδκ ηαθμ-

πέναζδ ημο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ εοδιενία είκαζ ακηζθαηζηή: ζδιαίκεζ 

άκμδμ ημο αζμηζημφ επζπέδμο αθθά ζηένδζδ ηδξ πανάξ ηδξ γςήξ ηαζ πςξ δ 

αλία πναβιάηςκ ηαζ ακενχπςκ ελανηάηαζ απυ ηδ πνδζζιυηδηα ημοξ. 
Βοδιενία είκαζ μ ζοβηεναζιυξ ηδξ ακυδμο ημκ αζμηζημφ επζπέδμο ηαζ 

ηδξ εοηοπίαξ, ηδξ απεθεοεένςζδξ απυ ημκ αδζάημπμ αβχκα βζα επζαίςζδ. 
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Κείκελν 10 

 

Ο κύζνο γηα ηνλ Μαζεηεπόκελν ηνπ Μάγνπ 

 

 

Ξένεηε ημκ παθζυ ιφεμ βζα ημκ Μαεδηεουιεκμ ημο Μάβμο, ημκ μπμίμ εέθδ-

ζε κα αάθεζ ζε ζηίπμοξ μ Γηαίηε ηαζ μ μπμίμξ έβζκε ζηζξ ιένεξ ιαξ ηζκμφιε-

κα ζπέδζα. Πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμκ πμκδνυ ιαεδηεουιεκμ πμο έααθε ημκ 

ημοαά ηαζ ηδ ζημφπα κα ηάκμοκ ηδ δμοθεζά πμο ημο είπε ακαεέζεζ μ ιάβμξ, 

εκχ αοηυξ ηειπέθζαγε. Αοζηοπχξ, πανυθμ πμο ήλενε πχξ κα αάθεζ ιπνμξ 

έκα μθυηθδνμ ζφζηδια απυ ημοαάδεξ ηαζ ζημφπεξ πμο θεζημονβμφζακ αο-

ηυιαηα, δεκ ιπυνεζε κα ανεζ έκακ ηνυπμ βζα κα αάθεζ ηέθμξ ζηδκ αηάιαηδ 

δναζηδνζυηδηα ημοξ. Έηζζ, ζημ ηέθμξ ανέεδηε κα ηζαθααμοηά ιέζα ζ' έκα 

πμηάιζ κενμφ πμο είπακ πφζεζ αοημί μζ λενμηέθαθμζ ημοαάδεξ ιέζα ζημ 

ζπίηζ ημο αθεκηζημφ ημο. Έηζζ ηαζ ιε ημοξ ιαεδηεουιεκμοξ ηδξ ιδπακήξ. 

Αεκ εκεαννφκμοιε απθχξ ημοξ ακενχπμοξ κα ιμζναζημφκ ιαγί ιαξ ηζξ ηαζ-

κμφνζεξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ ιδπακή: επζιέκμοιε υηζ πνέπεζ κα ημ 

ηάκμοκ αοηυ πςνίξ ηακέκα ζεααζιυ πνμξ ηζξ ακάβηεξ ημοξ, ηζξ ηθίζεζξ ημοξ 

ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ, επεζδή απθχξ δεκ ανήηαιε ηάπμζμ λυνηζ βζα κα 

ζηαιαηήζμοιε ηδ ιδπακή. 

Ο ζηθδνυξ ιφεμξ ημο Μαεδηεουιεκμο ημο Μάβμο εθανιυγεηαζ ζε υθεξ 

ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ιαξ, απυ ηζξ θςημβναθίεξ ςξ ηδκ ακαπαναβςβή ένβςκ 

ηέπκδξ, απυ ηα αοημηίκδηα ςξ ηζξ αημιζηέξ αυιαεξ. Βίκαζ ζακ κα είπαιε ε-

θεφνεζ έκα αοημηίκδημ πςνίξ θνέκα ηαζ ηζιυκζ, αθθά ιυκμ ιε βηάγζ, έηζζ 

χζηε δ ιμκαδζηή ιμνθή εθέβπμο κα απμαθέπεζ ιυκμ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ηαπφ-

ηδηαξ. ' έκακ ίζζμ δνυιμ ιπμνεί κα κζχεαιε βζα θίβμ αζθαθείξ ηαζ απένα-

κηα εθεφεενμζ, ηαεχξ εα πδβαίκαιε υθμ ηαζ πζμ βνήβμνα· ιυθζξ υιςξ απμ-

θαζίγαιε κα εθαηηχζμοιε ηδκ ηαπφηδηα, ή κα αθθάλμοιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ή 

κα βονίζμοιε πίζς, εα δζαπζζηχκαιε υηζ δεκ είπε βίκεζ ηαιζά πνυαθερδ βζ' 

αοηά ηα είδδ ακενχπζκμο εθέβπμο. 

Καεχξ ημ ζφζηδια ιαγζηήξ παναβςβήξ έπεζ ζηαεενμπμζδεεί πζα, ηάεε 

ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ, ζ' μπμζμδήπμηε ημιέα, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ηνίζδ ακ υπζ ηαηαζηνμθή. Γζ' αοηυκ ημ θυβμ, ιυκμ ηάης απυ ηδκ πίεζδ ημο 

πμθέιμο ή ηδξ πνμεημζιαζίαξ βζα πυθειμ, θεζημονβεί απμηεθεζιαηζηά ιε 

ημοξ δζημφξ ηδξ υνμοξ δ ιδπακή, ηαεχξ δέπεηαζ ηδ αμήεεζα ηδξ απενζυνζ-

ζηδξ ζπαηάθδξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ. 

Λζμφζξ Μάιθμνκη 
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Τη είλαη ηερλνινγία; 
 
 

1. Σεπκμθμβία είκαζ ημ ζφκμθμ ηεπκζηχκ ή δελζμηήηςκ βζα ηδκ ηαηα-

ζηεοή πναβιάηςκ ή ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 
 
2. Σεπκμθμβία είκαζ δ επζδίςλδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζηδκ πανα-

βςβή ακηζηεζιέκςκ εκυξ μνζζιέκμο είδμοξ. 
Skolimowski  

 

3. Σεπκμθμβία είκαζ έκα ζφζηδια μνεμθμβζηχκ ηακυκςκ πμο ζηδνίγμ-

κηαζ ζημοξ κυιμοξ πμο ακαηαθφπηεζ δ επζζηήιδ. Δ ηεπκμθμβία δδθα-

δή είκαζ εθανιμζιέκδ επζζηήιδ.  
Bunge 

 

4. Σεπκμθμβία είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ πναηηζηχκ ιε ηζξ μπμίεξ πνδζζιμ-

πμζμφιε ημοξ δζαεέζζιμοξ πυνμοξ βζα κα επζηφπμοιε μνζζιέκμοξ ζηυ-

πμοξ.  
Ellul 

 

5. Δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία είκαζ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ. 

Έπεζ απμηηήζεζ ηδ δφκαιδ κα ηαεμνίγεζ ηζξ ζδέεξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ 

ημοξ ιφεμοξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο ζημ ιέηνμ πμο υθεξ μζ ακενχ-

πζκεξ δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ ζήιενα ηεπκζηυ παναηηήνα. Δ ηεπκμθμ-

βία ελμοζζάγεζ ηα άημια ηζ υπζ εηείκα ηδκ ηεπκμθμβία».  
Γήζδξ ανίηαξ 
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Κείκελν 11 

 

Ειεπζεξία θαη κεραλή 

 

 

' έκα δδιμρήθζζια εα ήηακ αθδεζκά αηαηακυδημ κα πνμηαεεί ημ καζ ή ημ 

υπζ βζα ημ αοημηίκδημ, ημ αενμπθάκμ, ημ νακηάν, ημ ναδζυθςκμ. Θεςνμφ-

κηαζ ακαιθζζαήηδηεξ ηαηαηηήζεζξ. 

Λμζπυκ: αθμφ δεκ ιπμνεί κα πνμηαεεί ημ καζ ή ημ υπζ, εθεοεενία εηθμβήξ 

δεκ οπάνπεζ. Βίκαζ ζακ κα πνμζπαεεί ηακείξ κα αηονχζεζ ημκ ηαζνυ ημο. 

Μενζηά πνμαθήιαηα θφκμκηαζ απυ ιυκα ημοξ ιε ηδκ «εζξ άημπμκ απαβς-

βήκ». Καηαθήβς ζημ ζοιπέναζια πςξ ημ ιδπακζηυ πμθζηζζιυ ημκ απμδέπμ-

κηαζ υθμζ. Σμοξ ηζκδφκμοξ ημο ημοξ αζζεάκμκηαζ ιυκμ μζ εοαίζεδημζ ηαζ μζ 

ζημπαζηζημί. Ώθθά μζ εοαίζεδημζ ηαζ μζ ζημπαζηζημί δεκ έπμοκ ημ δζηαίςια 

κ' αδνακμφκ. Έπμοκ ημ πνέμξ κα θνμκηίζμοκ, χζηε κα βίκεζ ημζκή ζοκείδδζδ 

δ πνήζζιδ ζοιθζθίςζδ ημο εζςηενζημφ ακενχπμο ιε ηδ ιδπακή. Δ εθεοεε-

νία ηδξ ιδπακήξ πνέπεζ κα ζηαιαηήζεζ εηεί υπμο ανπίγεζ δ μοζζαζηζηή ακ-

ενχπζκδ εθεοεενία. Εδμφ έκα άεθδια πμο ημκ αλίγεζ ημκ ηυπμ: μ ελακενς-

πζζιυξ ηδξ ιδπακήξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ ιδπακή πνέπεζ κα ζοκηεθέζεζ 

ζηδκ επαφλδζδ ηδξ ακενχπζκδξ εθεοεενίαξ ηαζ υπζ ζηδ ιείςζδ ηδξ. 
Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 
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Κείκελν 12 
 

Έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκόο γηα ηελ ηερλνινγία 
 

 

Αεκ έπς ηαιζά αιθζαμθία πςξ είκαζ δοκαηυ κα δμεεί ιζα κέα ηαηεφεοκζδ 

ζηδκ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ, ιζα ηαηεφεοκζδ πμο εα ηδκ μδδβήζεζ πίζς ζηζξ 

πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπμο ηαζ πμο ζδιαίκεζ επίζδξ: ζην πξαγκαηη-

θφ κέγεζνο ηνλ αλζξψπνπ. Ο άκενςπμξ είκαζ ιζηνυξ ηαζ ζοκεπχξ ημ ιζηνυ 

είκαζ υιμνθμ. Δ ηάζδ βζα βζβακηζζιυ απμηεθεί ηάζδ βζα αοημηαηαζηνμθή. 

Καζ πμζμ είκαζ ημ ηυζημξ ημο επακαπνμζακαημθζζιμφ; Θα πνέπεζ κα εοιδ-

εμφιε υηζ ιζα πνμζπάεεζα οπμθμβζζιμφ ημο ηυζημοξ επζαίςζδξ απμηεθεί 

μοζζαζηζηά δζαζηνμθή. Υςνίξ αιθζαμθία ηάπμζμ ακηίηζιμ πνέπεζ κα ηαηα-

αθδεεί βζα ηαεεηί πμο αλίγεζ ημκ ηυπμ: μ επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηδξ ηεπκμ-

θμβίαξ, χζηε κα οπδνεηεί ημκ άκενςπμ ακηί κα ημκ ηαηαζηνέθεζ, απαζηεί 

πνςηανπζηά ιζα πνμζπάεεζα επζζηνάηεοζδξ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ παναιενζ-

ζιυ ημο θυαμο. 
Β. Φ. μοιάπεν 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 

 

1. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα καο δελ είλαη λα επηηαρχλνπκε ηελ ηερληθή πξφνδν, αιιά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφλ ηξφπν, γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο, ηηο πξνφ-

δνπο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. 
Έκημοανκη Σέθθεν  

 Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ.  
 

2. Ο Μαλ ΐέιπεν δζαηφπςζε ηδκ άπμρδ υηζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ λένεζ πμθφ θζβυηενα 

πνάβιαηα βζα ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζεί, απ' υζα ήλενε μ πνςηυβμκμξ άκενςπμξ βζα ηα 

δζηά ημο. 
 

Πνζκ ζοιθςκήζεηε ή δζαθςκήζεηε ιε ηδκ άπμρδ πμο δζααάζαηε, πνμζέλεηε ηδκ αηυ-

θμοεδ παναηήνδζδ: 
 

ηδ θμβμηεπκία υθςκ ζπεδυκ ηςκ θαχκ πμο έγδζακ ζηζξ πνμαζμιδπακζηέξ ημζκςκίεξ 

(απυ ηα πνχηα ζζημνζηά πνυκζα ιέπνζ ημκ 17μ αζχκα) οπάνπμοκ ηναβμφδζα ηαζ πμζήια-

ηα, ιφεμζ ηαζ ενφθμζ βζα ηα ενβαθεία ηδξ δμοθεζάξ, βζα ηα υπθα ηςκ πμθειζζηχκ, βζα ηα 

ζηεφδ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ. Αεκ απμηεθμφκ δδθαδή απθά «ακηζηείιεκα» πμο είκαζ 

«δζηά ιμο» επεζδή ηα αβυναζα (= επεζδή λυδερα πνήιαηα βζα ηδκ απυηηδζδ ημοξ), 

αθθά «δοκάιεζξ» πμο έπμοκ ηαοηίζεζ ηδ ιμίνα ημοξ ιε ηδ ιμίνα εηείκμο πμο ηα πνδζζ-

ιμπμζεί, εηείκμο πμο ηα αβάπδζε ηαζ δέεδηε ι' αοηά ι' έκα δεζιυ πμο ημ πνήια δεκ εί-

καζ ζε εέζδ κα ελαζθαθίζεζ. Σα υπθα ημο Ώπζθθέα ζηδκ Εθζάδα, ημ ηυλμ ημο Οδοζζέα 

ζηδκ Οδφζζεζα είκαζ ιενζηά παναδείβιαηα. 
Ο επζζηδιμκζηυξ μνεμθμβζζιυξ ηαζ δ ηεπκμθμβία ηδξ επμπήξ ιαξ απμιοεμπμίδζακ ηα 

ενβαθεία ηαζ ηα απμιαβζημπμίδζακ. Σα ηάεε θμβήξ ενβαθεία (μζηζαηήξ πνήζδξ ή αζμ-

ιδπακζηά), μζ ιδπακέξ ηαζ ηα ζηεφδ πμο ιαξ πενζζημζπίγμοκ, είκαζ ακηζηείιεκα πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία ηαζ απυ ηα μπμία απαζημφιε ζοβηεηνζ-
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ιέκα απμηεθέζιαηα. Σμ ζφβπνμκμ ενβαθείμ ή ζηεφμξ είκαζ θμνείξ απμηεθεζιαηζηυηδ-

ηαξ. 

 

Μήπςξ αοηυ ζδιαίκεζ πςξ δεκ οπάνπεζ θυβμξ κα βκςνίζμοιε πχξ θεζημονβμφκ ή πχξ 

ηαηαζηεοάζηδηακ; 

 
Έπεζ οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρδ ζαξ ημ θαζκυιεκμ: κα πανμοζζάγεηαζ (κα δζαθδιίγεηαζ 

ίζςξ) πνχηα ημ ενβαθείμ ή ημ ζηεφμξ ηαζ κα ακαηαθφπημοιε εη ηςκ οζηένςκ ηδ πνδ-

ζζιυηδηα ημο; 

 
2δ. Έπεηε πμηέ αημφζεζ ηναβμφδζ ή πμίδια βζα ιζα λονζζηζηή ιδπακή; 

 
Γζαηί υθεξ ζπεδυκ μζ δζαθδιίζεζξ πνδζζιμπμζμφκ νοειυ ηαζ ιεθςδία βζα ηδκ πνμαμθή 

ηςκ πνμσυκηςκ; 
 

Πνμζέλεηε υιςξ! 

 
3. 3*. Θα ζεσξνχζακε αζεξάπεπην ξνκαληηζκφ ηελ ηάζε πνπ έρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη (α-

θφκε θαη δηαλνεηέο) λα ππνζηεξίδνπλ πσο κφλν ε καγηθή ζρέζε κε ηα πξάγκαηα κπνξεί 

λα πξνζδψζεη πνηφηεηα ζηε δσή καο. Απηφ φκσο ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δερηνχκε άλεπ 

φξσλ ηε ρξεζηκνζεξία θαη λα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ άπνςε φηη ε αμία ησλ πξαγκάησλ 

κεηξηέηαη κφλν κε ην ρξήκα; 
 

4. Ώλία έπεζ ιυκμ υ,ηζ βίκεηαζ δζηυ ιαξ; 4α. Ώλία έπεζ ιυκμ υ,ηζ πενζένπεηαζ ζηδκ ηαημπή 

ιαξ; 4α. Με πμζμ ηνυπμ ιπμνμφιε κα ηαηέπμοιε υθμ ηαζ πενζζζυηενα; 4β. Σμ πυζα 

ηαηέπμοιε, ιήπςξ ελανηάηαζ απυ ηα πνήιαηα πμο δζαεέημοιε; 4δ. «ζμ πζμ πμθθά ηα-

ηέπς, ηυζμ πζμ εοηοπζζιέκμξ είιαζ». Πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ; 
 

5. Ο Κακη ιζθμφζε βζα ηνεζξ «ιακίεξ» πμο είπακ ζακ αθεηδνία ημοξ ηδ πνδζζιμπμίδζδ 

ημο ακενχπμο ζακ απθυ ιέζμ: ηδ θζθανβονία, ηδ δίρα ηδξ ηονζανπίαξ ηαζ ηδκ ημζκς-

κζηή πνμαμθή. 
 

Γζαηί ηζξ παναηηδνίγεζ «ιακίεξ» ηαζ υπζ απθά εθαηηχιαηα;  

 
6. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε ημ ηείιεκμ (ιε υζδ έηηαζδ εέθεηε) ζημ μπμίμ κα ζοζπεηίγμ-

κηαζ μζ έκκμζεξ: 
 

Φηιαξγπξία 
Γίςα ηεο θπξηαξρίαο 
Κνηλσληθή πξνβνιή 
Κξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνλ θεηκέλνπ ζαο είλαη ε ινγηθή αιιεινπρία θαη φρη ε απν-

ζπαζκαηηθή παξάζεζε ησλ απφςεσλ ζαο. 

 
7. ηηο πφιεηο, ε αλεκπνξηά ησλ καδψλ απμάλεηαη ζε αζχιιεπην βαζκφ απφ έιιεηςε γλψ-

ζεο. Ζ νηθνγέλεηα εμαξηάηαη θαζεκεξηλά, απφιπηα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ, θαη 

ε ίδηα κπνξεί λα εθηειέζεη πιένλ κφλν απηφ ζην νπνίν έρνπλ εηδηθεπηεί ηα κέιε ηεο. Οη 

εηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο φκσο είλαη ηειείσο άρξεζηεο ζε θαηξφ θαηαζηξνθήο. Οη πξνε-

γνχκελεο γεληέο κάζαηλαλ απφ ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα φια φζα έπξεπε λα μέξεη θαλείο 

ζηε δσή. Σα παηδηά ζήκεξα καζαίλνπλ πιένλ κφλν ζην ζρνιείν. Μαζαίλνπλ πνιιά, αιιά 

ηίπνηα απφ φζα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δσήο θαη ηίπνηα απφ απηά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

επηβηψζνπλ αλ θακηά θνξά βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε, φπνπ ζα εμαξηψληαη κφλν απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπο. 
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Δθπαηδεχνληαη ζε άθξσο εηδηθεπκέλα επαγγέικαηα θαη πέξα απφ απηφ, ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, πψο λα επηδνχλ ζηελ θπθινθνξία. Γελ έρνπλ φκσο ηδέα απφ ζπνξά θαη ζπ-

γθνκηδή, απφ δψα, απφ καγείξεκα κε απιά κέζα, απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο ζηέγεο, απφ ηε 

λνζειεία δηαθφξσλ αζζελεηψλ ρσξίο γηαηξφ... 
Υένιπενη Γηνμοθ 

 

Να δχζεηε έκακ ηίηθμ ζημ ηείιεκμ. 

 
Πνμζπαεήζηε κα ηαηαβνάρεηε ηα πνμαθήιαηα πμο επζζδιαίκεζ μ ζοββναθέαξ ζημ 

απυζπαζια αοηυ ηαζ υζα άθθα (πνμαθήιαηα) πδβάγμοκ, ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ, απυ ημ 

ηείιεκμ ημο: 
1. Υαναηηδνίγεζ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ ζφβπνμκςκ πυθεςκ «ιάγεξ». Τπάνπεζ δζαθμνά 

υιςξ ακάιεζα ζηδ ΜΏΓΏ ηαζ ημοξ ΠΟΛΕΣΒ. 
2. Οζ άκενςπμζ ηςκ ιεβάθςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ζηενμφκηαζ υπζ ηυζμ εεςνδηζηχκ, υζμ 

πναηηζηχκ βκχζεςκ. Αδθαδή δεκ έπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα κα ακηζιεηςπί-

ζμοκ πναηηζηά ηαζ απθά πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ αηυιδ ηαζ ιέζα ζημ ζπί-

ηζ. Ο πηίζηδξ, μ οδναοθζηυξ ηαζ μ δθεηηνμθυβμξ βίκμκηαζ απαναίηδημζ ζπεδυκ υζμ ηαζ 

μ βζαηνυξ!! 
Μπμνείηε κα ζοκεπίζεηε; 

 

8. Ο ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο ζηε ζεκεξηλή ηνπ θάζε αλάπηπμεο είλαη έλαο πνιηηηζκφο ρσξίο 

ζνθία, ρσξίο ινγηθή. Απηφ απνηειεί έλα λεσηεξηζκφ γηα ηνπο παγθφζκηνπο πνιηηηζκνχο 

θαη είλαη έλαο λεσηεξηζκφο πνπ δελ ζα δηαξθέζεη. 
Κανθ-Φνίκηνζπ ΐάζηζέηεν  

 
Θεςνείηε απαζζζυδμλδ ηδκ άπμρδ αοηή; 

 

9. Απνζηνιή ηεο ινγηθήο είλαη λα πξνσζεί ηελ ηέρλε ηεο δσήο. 
'Ώθθνεκη Νμνε Γμοάζηπεκη  

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

 

 

10. Μελ εκπηζηεχεζαη ηνλ άλζξσπν, κεγάιε Θεέ! Μελ ηνπ δίλεηο πεξηζζφηεξε δχλακε έσο 

φηνπ κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί θαιχηεξα ηε ιίγε πνπ έρεη ηψξα. 

Ραθθ Οοάθκημ Έιενζμκ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

 

11. ηαλ ην ηειεπηαίν δέληξν αθαληζηεί, ν ηειεπηαίνο πνηακφο ξππαλζεί θαη πεζάλεη ην ηε-

ιεπηαίν ςάξη, ηφηε ν άλζξσπνο ζα δηαπηζηψζεη πσο δελ κπνξεί λα ηξαθεί κε ρξήκαηα.  
Greenpeace  
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Δνθίκην 10 

 

Πεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δσήο 

 

 

Ο πμθζηζζιυξ δεκ είκαζ δοκαηυ κα εκκμδεεί ηαζ δεκ έπεζ πενζεπυιεκμ, ακ ημκ 

απμιμκχζμοιε απυ ηδ θφζδ. Τπάνπεζ ιάθζζηα ηζ έκαξ μνζζιυξ, ζφιθςκα 

ιε ημκ μπμίμ πνιηηηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία εμαλζξσπηζκνχ ηεο θχζεο. Ο άκ-

ενςπμξ ελακενςπίγεζ ηδ θφζδ πανειααίκμκηαξ ζ' αοηήκ είηε ηαθθζενβχκηαξ 

ηδκ, είηε ενιδκεφμκηαξ ημοξ κυιμοξ ηδξ, είηε ακηθχκηαξ πνχηεξ φθεξ απυ ηα 

έβηαηα ηδξ. Αεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ελέθζλδξ ημο 

πμθζηζζιμφ ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ δζαδμπζηχκ θάζεςκ ημο, ακαθενυιαζηε 

ηονίςξ ζηα ενβαθεία πμο δζέεεηακ μζ ημζκςκίεξ, άνα ηαζ ζημ ακηίζημζπμ ε-

πίπεδμ βκχζδξ, πνμηεζιέκμο κα επζαζχζμοκ ιέζα ζ' έκα πενζαάθθμκ επενζ-

ηυ βζ' αοηέξ. Παθαζμθζεζηή επμπή..., επμπή ημο παθημφ, ημο μνείπαθημο..., 

ΐζμιδπακζηή Βπακάζηαζδ. Ώηυιδ ηαζ μζ πυθεζξ πμο πηίζηδηακ, απυ ηζξ πα-

θαζυηενεξ ιέπνζ ηζξ ζφβπνμκεξ απμηεθμφκ ιμνθή πανέιααζδξ ημο ακενχ-

πμο ζηδ θφζδ. 

Οζ πυθεζξ είκαζ ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ημο ακενχπμο. Σα ζπίηζα, μζ 

πμθοηαημζηίεξ, μζ βέθονεξ, ηα θζιάκζα, ηα ενβμζηάζζα, ηα αενμδνυιζα είκαζ 

ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ αοηυ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηαοηυπνμκα μζ πανάβμ-

κηεξ πμο δζαιμνθχκμοκ ημκ ηνυπμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ημζκςκζχκ. 

Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυ κα απμδεζιεφζμοιε ημκ άκενςπμ απυ 

ημ πχνμ ιέζα ζημκ μπμίμ ηζκείηαζ ηαζ κα απμηζιήζμοιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

γςήξ ημο ακελάνηδηα απ' αοηυκ. Γζαηί δ «γςή ημο ακενχπμο» δεκ απμηεθεί 

έκα απθυ αζμθμβζηυ πενζζηαηζηυ ή ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο πενζηθείεηαζ 

απυ ηδ βέκκδζδ ηαζ ημ εάκαημ ημο. Βίκαζ έκα ζφκμθμ απυ δοκαηυηδηεξ ηαζ 

οπμζπέζεζξ, έκαξ ηυζιμξ απνυαθεπημξ, ακμζπηυξ ζηδ δδιζμονβία, ηα ζθάθ-

ιαηα, ηδ θφπδ ηαζ ηδ πανά. Μυκμ μ άκενςπμξ ιπμνεί κα πναβιαηχζεζ ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ κα δίκεζ κυδια ζηδ γςή ημο. ηακ αζζεάκεηαζ πςξ δ γςή ημο 

δεκ είκαζ ιζα ιάηαζδ πμνεία απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ιέπνζ ηδ βενμκηζηή ή δ 

πμθζημβνάθδζδ ζημ Λδλζανπείμ εκυξ δήιμο, αθθά δ δζαιυνθςζδ ηδξ θοζζ-

μβκςιίαξ ημο ιέζα απυ ηδ δζηή ημο πνμζπάεεζα· ιε άθθα θυβζα, υηακ αζ-

ζεάκεηαζ δδιζμονβυξ ηδξ γςήξ ημο. 

Αεκ οπάνπεζ πζμ υιμνθδ ειπεζνία απυ ηδκ ηέπκδ ηδξ γςήξ. Βδχ, δεκ 

πνέπεζ κα εκκμήζμοιε ηδκ ηέπκδ ςξ ηεπκζηή ή έκα ζφκμθμ απυ ζοκηαβέξ, 

αθθά ζακ δδιζμονβία. Ο Νίηζε είπε πςξ μ άκενςπμξ εα πνέπεζ κα αζζεά-

κεηαζ ηάεε ζηζβιή ηδξ γςήξ ζακ κα είκαζ έκαξ ηαθθζηέπκδξ, κα βίκεηαζ δδθα-

δή ηδκ ίδζα ζηζβιή δδιζμονβυξ ηαζ δδιζμφνβδια. 

Σζ πνμτπμεέηεζ υιςξ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ; Πυηε μ άκενςπμξ βίκεηαζ 

δδιζμονβυξ ηδξ γςήξ ημο; ηακ είκαζ εθεφεενμξ, υπζ ιυκμ πμθζηζηά αθθά 

ηαζ ημζκςκζηά. ηακ αζζεάκεηαζ υηζ δεκ απεζθείηαζ απυ ηδκ ημζκςκζηή μιά-

δα. ηακ ιπμνεί κα είκαζ αοευνιδημξ ηαζ εζθζηνζκήξ. ηακ μ θυαμξ (ιε υ-
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πμζα ιμνθή ηαζ ακ εηδδθχκεηαζ ή υπμζεξ ηζ ακ είκαζ μζ αζηίεξ ημο) δεκ βίκε-

ηαζ ηαεδιενζκυ αίςια. Μυκμ ηυηε οπμζηέθθεζ ηδ ζδιαία αληαγσληζκνχ. 

Θα έπνεπε θμζπυκ, θμβζηά, μζ ζφβπνμκεξ πυθεζξ ιε ηδκ αζθάθεζα πμο 

πανέπμοκ, ηδκ πενίεαθρδ (πμο απμηεθεί πζα δζηαίςια ηάεε πμθίηδ), ηζξ α-

κέζεζξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ βζα ιυνθςζδ ηαζ ροπαβςβία, κα αιαθφκμοκ ημ θυ-

αμ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ, κα εοκμήζμοκ ηδκ μοζζαζηζηή επζημζκςκία, ηδκ 

αθθδθεββφδ ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ ηςκ ηαημίηςκ ημοξ πςξ ημοξ δέκεζ ιζα ημζκή 

ιμίνα ηαζ πςξ, ηαηά ζοκέπεζα, έπμοκ πνέμξ κα δζαθοθάλμοκ αοηυκ ημκ πμ-

θφηζιμ ηνυπμ γςήξ. Σα πνάβιαηα υιςξ πανμοζζάγμκηαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζ-

ηά. Οζ ζφβπνμκεξ πυθεζξ δζμβηχεδηακ βζα κα θζθμλεκήζμοκ ηα απμηεθέζια-

ηα ηδξ αζηοθζθίαξ· εκυξ θαζκμιέκμο πμο μνζμεεηεί ηδκ ανπή ιζαξ κέαξ επμ-

πήξ: ηδξ αζμιδπακζηήξ. Γζα πνχηδ θμνά βίκεηαζ ιζα ηυζμ ααεζά δζάηνζζδ 

ακάιεζα ζηδκ πυθδ ηαζ ηδκ φπαζενμ. Οζ αβνμηζημί πθδεοζιμί ζοζζςνεφ-

ηδηακ ζηα αζηζηά ηέκηνα ακαγδηχκηαξ ιυκζιδ ενβαζία, ελαζθάθζζδ, ηαθφ-

ηενεξ ζοκεήηεξ γςήξ ηαζ ιενίδζμ απυ ηζξ απμθαφζεζξ πμο μ «αζμιδπακζηυξ 

πανάδεζζμξ» είπε αθεζδχξ κα πνμζθένεζ. Σμ ηίιδια ήηακ κα δζεονοκεμφκ 

πςνίξ πνυβναιια μζ πυθεζξ ή κα πηζζημφκ ηαζκμφνζεξ πςνίξ ηακείξ κα θάαεζ 

οπυρδ ημο ηδκ ακάβηδ ηςκ ηαημίηςκ ημοξ κα δζαεέημοκ λςηζηυ πχνμ, ημ 

πχνμ πμο είκαζ απαναίηδημξ βζα κα ελαπθχζεζ ημ άημιμ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ημο. Δ ηάεεηδ δυιδζδ απμηέθεζε ηδ θφζδ-ηθεζδί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

οπενπθδεοζιμφ. «Αζαιενζζιαημπμίδζδ ηδξ γςήξ» μκμιάζηδηε ημ θαζκυιε-

κμ· ηειαπζζιυξ ηδξ, δδθαδή. Σμ δζαιένζζια, βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ηαημί-

ημοξ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ, είκαζ έκαξ ηνυπμξ γςήξ πενζπαναηςιέκμξ αθθά 

αζθοηηζηυξ. 

Έπμοκ δίηζμ μζ δζακμδηέξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ζφβπνμκεξ πυθεζξ εί-

καζ αθζθυλεκεξ ηαζ πςξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ροπζηή απμδζμνβάκςζδ ημο πμθί-

ηδ. Ώπμδζμνβάκςζδ ημκ ροπζζιμφ ζδιαίκεζ ιμκαλζά, ζδιαίκεζ ακία ηαζ 

πθήλδ, ζδιαίκεζ αίζεδζδ ιδδαιζκυηδηαξ. Ο πμθίηδξ ζηα ζφβπνμκα αζηζηά 

ηέκηνα δεκ έπεζ ηδκ αίζεδζδ υηζ ακήηεζ ζε ιζα ημζκυηδηα ακενχπςκ, άνα, 

ηαζ πςξ πνέπεζ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο, κα ζοιαάθθεζ ζηδκ επίθοζδ ηςκ πνμ-

αθδιάηςκ ηδξ. «Πυθζξ» βζα ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ δεκ είκαζ μ ηυπμξ, δ βε-

ςβναθζηά μνζμεεηδιέκδ πενζμπή, αθθά δ μνβάκςζδ ηςκ ακενχπςκ, δ ζοι-

αίςζδ ημοξ. «Πυθζξ» είκαζ μ πχνμξ ηδξ δδιυζζαξ πανμοζίαξ, δδθαδή μ πχ-

νμξ υπμο ειθακίγεηαζ ηακείξ ζημοξ άθθμοξ ηαζ μζ άθθμζ ειθακίγμκηαζ, απμ-

ηαθφπημκηαζ ζ' αοηυκ. διείμ ακαθμνάξ ηςκ πμθζηχκ είκαζ δ αβμνά. Σμ ηέ-

κηνμ ηδξ πυθδξ. «Ώβμνά» είκαζ μ πχνμξ ζοβηέκηνςζδξ (απυ ημ νήια αγείξσ 

= ζοβηεκηνχκς) είκαζ μ ηυπμξ ζημκ μπμίμ ζοπκάγμοκ μζ πμθίηεξ (αοηυ ζδ-

ιαίκεζ εηοιμθμβζηά ημ νήια αγνξάδσ). Βίκαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ ιπμνμφκ 

κα «αβμνεφμοκ», κα απεοεφκμοκ δδιυζζα ημ θυβμ ημοξ ζημοξ ζοιπμθίηεξ. 

ηζξ ζφβπνμκεξ πυθεζξ, αβμνά ζδιαίκεζ ηυπμξ βζα ρχκζα ιυκμ, ηυπμξ ζο-

καθθαβχκ. Δ πμθεμδμιζηή μνβάκςζδ δζαζπά, ηειαπίγεζ ηδκ ακενχπζκδ 

δναζηδνζυηδηα, ημονάγεζ ημκ άκενςπμ ηαζ ημκ βειίγεζ ιε ακαζθάθεζα. Ώ-

πμιέκεζ ημ ζπίηζ, αοηυ πμο μκμιάγμοιε ζοκήεςξ «ηάζηνμ ιαξ» υπζ ηυζμ 

επεζδή ιαξ πνμθοθάζζεζ αθθά βζαηί ιαξ απμιμκχκεζ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα α-

πμιυκςζδ δ μπμία έπεζ αηυιδ ιεβαθφηενεξ δζαζηάζεζξ ακ ακαθμβζζημφιε 
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υηζ απυ ηδ γςή ιαξ έπμοιε απμαάθεζ μηζδήπμηε είκαζ μνβακζηυ, μηζδήπμηε 

ιπμνεί κα εοιίγεζ ηδ θφζδ. Ώηυιδ ηαζ ηα ηνυθζια ζοιποηκχκμοκ, ζε ηάεε 

βναιιάνζμ ημοξ, ημ «εαφια» ηδξ ζφβπνμκδξ πδιείαξ. Καζ ακ πνμζεέζμοιε 

ζηδ δζαπίζηςζδ αοηή ηδκ άβκμζα ημο ακενχπμο ηδξ πυθδξ βζα ημ πχξ ηαθ-

θζενβμφκηαζ ααζζηά είδδ δζαηνμθήξ ή πχξ κα επζαζχζεζ ζε πενίπηςζδ πμο 

δζαημπεί ημ ηδθέθςκμ ή ημ δθεηηνζηυ νεφια, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε 

υηζ δ απμιυκςζδ πμο ακαθέναιε δεκ απμηεθεί ηδκ ελεθζβιέκδ θάζδ εκυξ 

πμθζηζζιμφ, αθθά εκδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ ηνίζδξ πμο δζένπεηαζ. 
Δ κέα επμπή ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ πμο άνπζζε ιε ηδ ΐζμιδ-

πακζηή επακάζηαζδ, άθθαλε νζγζηά ηδ ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ηδ θφζδ. «Δ 

θφζδ είκαζ ακελάκηθδηδ», είκαζ «πδβή πθμφημο». Μενζημί απυ ημοξ ιφεμοξ 

ηδξ επμπήξ ιαξ πμο ηνμθμδυηδζακ ηδκ αβνζυηενδ εηιεηάθθεοζδ ημο θοζζ-

ημφ πενζαάθθμκημξ πμο βκχνζζε πμηέ δ Εζημνία. Ώοηή δ δοκαηυηδηα βζα 

εηιεηάθθεοζδ έδςζε ζημκ άκενςπμ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ οπενμπήξ ηαζ ηδξ 

πακημδοκαιίαξ. Κζ αοηυξ ελαπέθοζε ηα «δνεπακδθυνα άνιαηα ηδξ πνμυ-

δμο» ιε ζημπυ κα ηδκ ηαηαηηήζεζ. Δ θφζδ έπαρε κα απμηεθεί ιζα μνβακζηή 

μθυηδηα, έβζκε οπέδαθμξ, ημζηάζιαηα, μζηυπεδα, εαθάζζζμξ πθμφημξ, δέ-

κηνα, θίικεξ, πμηάιζα. Έπαρε κα εεςνείηαζ ημ θίηκμ ημο ακενχπμο. Κζ υ-

ιςξ, δ ακάβηδ βζα αοεεκηζηή γςή, βζα λεβκμζαζζά, βζα δνειία, βζα μιμνθζά 

οπάνπεζ εκδυιοπα ζε υθμοξ ιαξ. Έηζζ ιυκμ ιπμνμφιε κα ενιδκεφζμοιε ηδκ 

«αννχζηζα ημο ααααημηφνζαημο». Ώοηή ηδκ μνιδηζηή θοβή απυ ηζξ πυ-

θεζξ, ζηδκ μπμία μζ ροπμθυβμζ ηδξ επμπήξ ιαξ εκημπίγμοκ ηδκ ακάβηδ ημο 

ακενχπμο κα λακαηενδίζεζ ηδ παιέκδ ημο αεςυηδηα ηαζ κα ακαγδηήζεζ ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ γςήξ. 

Ο Γαθζθαίμξ είπε πεζ πςξ ε θχζε είλαη έλα βηβιίν γξακκέλν ζηε γιψζζα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα άπμρδ πμθφ ζπμοδαία βζα ηδκ επμπή 

πμο δζαηοπχεδηε βζαηί ζήιαζκε ηδκ αοβή εκυξ κέμο ηυζιμο, ιζαξ ηαζκμφ-

νζαξ ακηίθδρδξ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ ζφιπακ, πένα απυ ηδ δεζζζδαζιμκία 

ηαζ ηδ ενδζημθδρία ημο Μεζαίςκα. Ώκ υιςξ μδδβήζμοιε αοηή ηδκ άπμρδ 

ιέπνζ ηζξ αηναίεξ ζοκέπεζεξ ηδξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ ιέζα απυ ηδ Μαεδ-

ιαηζηή βθχζζα (ηδκ αθδνδιέκδ δζαηφπςζδ ηαζ ημκ μνεμθμβζζιυ ηδξ) ε-

βηαζκζάγεηαζ ιζα κέα ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ηδ θφζδ. Αεκ είκαζ δοκαηυ, 

αέααζα, κα ανκδεμφιε ηδκ πνμζθμνά ηδξ επζζηήιδξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

θοζζηχκ κυιςκ, αθθά πνεζάγεηαζ κα ημκίζμοιε υηζ δ ζπέζδ ιαξ ιε ηδ θφζδ 

έπαρε κα είκαζ ζζμννμπδιέκδ. Δ αθυβζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πθμοημπανα-

βςβζηχκ πδβχκ ηαζ δ ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ απμηεθμφκ ιενζηέξ απυ 

ηζξ πανεκένβεζεξ ηδξ ακηίθδρδξ πμο ζηαδζαηά δζαιμνθχζαιε. 
ηδκ επμπή ιαξ δ «αβάπδ βζα ηδ θφζδ» επαθίεηαζ ζηζξ μζημθμβζηέξ μν-

βακχζεζξ, ζηζξ απμθάζεζξ ηδξ πμθζηείαξ ηαζ ζηδκ πνςημαμοθία ιενζηχκ ζ-

δζςηχκ. Θεςνείηαζ αθέθεζα κ' απμδίδμοιε ζηδ θφζδ κυδια δζαθμνεηζηυ απ' 

αοηυ πμο ηδξ απμδίδεζ ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ ζζημνίαξ. 

ΐθέπμκηαξ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ηδ θφζδ ζακ ακηζηείιεκμ αβκυδζε 

ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ημο. Θεχνδζε υηζ μζ δοκάιεζξ ημο είκαζ «οπενθοζζ-

ηέξ». Ώοηυ θακενχκμοκ μζ ηενάζηζεξ πυθεζξ ηςκ εηαημιιονίςκ ηαημίηςκ, 

ηςκ οπένμβηςκ ενβμζηαζίςκ, ηςκ ιαγζηχκ ιεηαηζκήζεςκ, ημο άβπμοξ ηαζ 
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ηδξ απάεεζαξ. Γηαηί ν άλζξσπνο δηακνξθψλεη ην ρψξν, αιιά ν ρψξνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ  ηνλ επεξεάδεη, δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν ηεο 

δσήο ηνπ. Δ πμζυηδηα ηδξ γςήξ, ααζζζιέκδ ζημκ αοεμνιδηζζιυ, ηδκ εζθζ-

ηνίκεζα, ηδ δδιζμονβία, ηδκ εθεοεενία ηαζ ηζξ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ δζααίς-

ζδξ δεκ ιπμνεί κα ηενδδεεί πανά ζημ ααειυ πμο εα πάρμοιε κα ανκζυια-

ζηε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ιαξ. Ο ακηαβςκζζιυξ ηαζ δ επζεεηζηυηδηα, δεκ εί-

καζ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, ηίπμηε πενζζζυηενμ πανά απμηήνολδ ημο πμθζηζ-

ζιμφ, ηαεχξ ιεηαηνέπμοκ ημκ πνιίηε ζε αγξίκη. 
Ονίζαιε ημκ πμθζηζζιυ ζακ δζαδζηαζία ελακενςπζζιμφ ηδξ θφζδξ· ζακ 

πανέιααζδ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, υπζ υιςξ ηαζ άνκδζδ ή ηαηαζηνμθή 

ημο. ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ μζ ημζκςκίεξ μνεχκμοκ ημ δζηυ ημοξ, ημ δμιδ-

ιέκμ πενζαάθθμκ, ηζξ πυθεζξ, ηαζ ιέζα ζ' αοηέξ μνβακχκμοκ ηδ γςή ηςκ ιε-

θχκ ημοξ. Σμφημ ζδιαίκεζ υηζ δ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ελανηάηαζ άιεζα απυ 

ηδκ ζζμννμπία ακάιεζα ζηα «πενζαάθθμκηα» αοηά· απυ ηδκ ανιμκία ακά-

ιεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ηδ θφζδ. Ώκ λεπενάζμοιε ηα υνζα ηαζ ηα ιέηνα 

ιαξ, ηυηε μ άιεζμξ απμδέηηδξ μπμζαζδήπμηε πανεκένβεζαξ εα είκαζ μ ίδζμξ 

μ άκενςπμξ. 
 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
 
1. Ζ εξήκσζε ηνλ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαηαζηξέθεη φρη κφλν ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, 

κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε, αιιά θαη θάζε ζεβαζκφ ηνλ αλζξψπνπ γηα ηελ νκνξθηά θαη ην 

κεγαιείν κηαο δεκηνπξγίαο πνπ ηνλ μεπεξλά. 
Κυκνακη Λυνεκηξ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

 

2. Να κπνξείο... λα νλεηξεχεζαη, ρσξίο λα γίλεζαη άπξαγνο θη αθακάηεο. Να κπνξείο... λα 

ζηνράδεζαη, ρσξίο ν ζηνραζκφο, δηαβξσηηθφο, κεηέσξνο αλάκεζα ζ' έλα δάζνο ακθηβν-

ιίεο, λ' αθαλίδεη νιφηεια ηηο βεβαηφηεηεο θαη λα ζ' αξξσζηαίλεη θαη λα ζε θάλεη επθνιν-

θπβέξλεηνλ απφ ηνπο ελαληίνπο αλέκνπο. Να ππάξρεηο –θαη λα ππάξρεηο νιφθιεξνο,  φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα ππάξρεη– απηφ είλαη ην ζαχκα. Καη ηφηε, κνλάρα 

ηφηε, γίλεζαη ηθαλφο λα αηζζαλζείο, φρη απιά λα ελλνήζεηο, θαη ην ζαχκα πνπ ζε πεξηβάι-

ιεη. 

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

ε πμζα πενίμδμ, απ' υζεξ δζααάζαηε, δζαηοπχκεζ μ ζοββναθέαξ ημ ζοιπέναζια ημο; 

 

Πνμζπαεήζηε κα ακαθφζεηε ηδκ πνχηδ πνυηαζδ ημο ηεζιέκμο. 

 

3. Ζ πφιε, νη απέξαληεο πφιεηο πνπ κνηάδνπλ κε άξξσζηα εμνγθσκέλα θαξθηλψκαηα. Δδψ 

ζηηο πφιεηο νη μεξηδσκέλνη άλζξσπνη αγλννχλ ν έλαο ηνλ άιιν. Καη νη πφιεηο απιψλν-

ληαη αηέιεησηα: γίλνληαη άβπζζνο πνπ βαζαίλεη, άβπζζνο φπνπ ράλνληαη νη αξεηέο ηεο 

ζπλαδέιθσζεο, ηα ήξεκα βιέκκαηα θαη ηα ρακφγεια. Οη πφιεηο απηέο φπνπ νη άλζξσπνη 

ζθνληάθηνπλ ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν ζαλ λα 'λαη θφθθνη άκκνπ θαη δελ αληηπξνζσπεχ-

νπλ ηίπνηα· νη πφιεηο απηέο φπνπ ζα έπξεπε λα μαλαθηηάμνπκε απ' ηελ αξρή ηελ εηξήλε, 

ηε ραξά, ηνπο δεζκνχο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο ζηνξγήο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

Μάνηζκ Γηναίδ 
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Μεθεηήζηε πνμζεηηζηά αοηυ ημ ηείιεκμ ηαζ πνμζπαεήζηε κα απακηήζεηε ζηα παναηά-

ης ενςηήιαηα: 

α. Γζα πμζμ θυβμ μ ζοββναθέαξ ζηδ δεφηενδ πνυηαζδ ημο ηεζιέκμο, απμδίδεζ ζημοξ ακ-

ενχπμοξ ηδξ επμπήξ ιαξ ημ παναηηδνζζηζηυ «λενζγςιέκμζ»;  

α. Γζα πμζμ θυβμ πανμιμζάγεηαζ δ ζφβπνμκδ πυθδ ιε άαοζζμ; 

4. Υξεζηκνπνηνχκε ηε γε ιεο θαη είκαζηε ε ηειεπηαία γεληά».  

Ρεκέ Νηοιπυξ 

Μήπςξ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ 

πνυμδμ ηαζ ηδκ εοδιενία εβςζζηζηά; 
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Κείκελν 13 

 

Τν θπζηθό πεξηβάιινλ 
 

 

 

φβπνμκμξ αηυιδ αοημφ ημο πανάλεκμο ηυζιμο, πμο έπεζ ηονζεφζεζ ημκ 

πθακήηδ, ζοπκά ζε ιενζηά πζθζυιεηνα ιυκμκ απυζηαζδ απυ ηα εμνοαχδδ 

ηαζ ηαναβιέκα ηέκηνα ημο, έκαξ άθθμξ ηυζιμξ ιαξ εοιίγεζ έκα πανεθευκ 

πμο είκαζ ζοκάια ηαζ πανυκ. Πμζμξ είκαζ εηείκμξ πμο δεκ αζζεάκεδηε ζε 

ηάπμζα ζηζβιή, πένα απυ ηάεε ζηέρδ, ζηα αάεδ ηςκ κεφνςκ ηαζ ηδξ ζάνηαξ 

ημο, πςξ πνυηεζηαζ βζα δομ ιέβζζημοξ ζηαειμφξ ηδξ ακενςπυηδηαξ; Καζ 

πμζμξ είκαζ εηείκμξ πμο δεκ αζζεάκεδηε ηυηε έκα ζθίλζιμ ζηδκ ηανδζά 

ιπνμζηά ζημ ιέθθμκ; 

θμ ημ πνςί ηνζβονίζαιε ιέζα ζηα αμοενά ενβαζηήνζα ημο ηενάζηζμο 

ενβμζηαζίμο, ημο μπμίμο μζ ηαιζκάδεξ πανάηςκακ βζα πμθθήκ χνα ημκ μνί-

γμκηα. Σχνα πήναιε ημ δνυιμ βζα ημ δάζμξ. Σα αμοκά ορχκμοκ ζημ αάεμξ 

ημ πενίβναιια ημοξ. Δ κοπηενζκή δζοπία οπμβναιιίγεζ αηυιδ πενζζζυηενμ 

ηδκ άθθδ δζοπία πμο ααζίθεοε εδχ υθδ ηδκ διένα. Ο δνυιμξ δεκ είκαζ πθα-

ηφξ, ηαζ πνεζάζηδηε κα ζηνζιςπημφιε πάκς ζημοξ εάικμοξ ημο θνάπηδ, βζα 

κ' αθήζμοιε κα πενάζεζ έκα ηάνμ αανζά θμνηςιέκμ ιε λφθα. Αομ αυδζα ημ 

έζενκακ, πμο ηα μδδβμφζε έκαξ άκενςπμξ ιε ανβυ ηαζ ήνειμ αήια. Πχξ κα 

ιδκ αζζεακεείξ ηδκ πανμοζία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηδκ επαθή ιε ηα ζημζ-

πεία, ηδ ζοκαδέθθςζδ ιε ηα υκηα ηαζ ηα πνάβιαηα, πμο έθαιπε ιέζα ζημ 

αθέιια ηςκ βαθάγζςκ ιαηζχκ πμο ζηάεδηακ πάκς ιαξ, ιέζα ζ' αοηυκ ημ 

βένμ, ζ' αοηυ ημ πανάδεζβια ακενςπζάξ; Πζμ ρδθά απυ ιαξ, ηάπμο ιαηνζά, 

ζημ θυθμ, ιζα θςκή ζε ηυκμ γεζηυ δίκεζ εκημθέξ. Οζ εάικμζ αναζχκμοκ: δομ 

άθμβα δειέκα ζημ αθέηνζ πνμαάθθμοκ ηδ ζζθμοέηα ημοξ πάκς ζημκ μνίγμ-

κηα. Έκαξ άκενςπμξ ανίζηεηαζ δίπθα ημοξ ηζ απυ ηζξ ημοαέκηεξ πμο ημοξ 

θέεζ, λεπφκεηαζ υθδ δ βεφζδ πμο έπεζ ημ υνβςια ζημ απυαναδμ ιζαξ υιμν-

θδξ ιέναξ, υθμξ μ ποιυξ αοηχκ ηςκ θυθςκ πμο ημοξ πασδεφμοκ μζ ηεθεοηαί-

εξ απηίκεξ, έκα ζοκηαίνζαζια ακάιεζα ζημ γχμ ηαζ ζημ πχια, ημ οκί ηαζ ημκ 

αένα ημο μονακμφ ηαζ ημ κενυ ημο νοαηζμφ, υθδ δ ειπεζνία ηςκ αζχκςκ. 

πςξ οπήνπε δ βεφζδ ηαζ μ ποιυξ ηαζ δ πανμοζία ηςκ πναβιάηςκ ιέζα 

ζηα ηναβμφδζα ηςκ κεανχκ ηζμιπάκδδςκ πμο αημφζαιε πενκχκηαξ ιέζα 

ζημ λέθςημ, ζηα πυδζα ημο αμοκμφ: πανά βζα ηδ γςή, ήθζμξ, δάζδ, ακηίθα-

θμξ ηςκ αμοκχκ ιέζα απυ ηα έθαηα, ηναβμφδζα πμο λεπήδδζακ ιέζα απυ ηα 

ζημζπεία, απυ ηα θμοθμφδζα, απυ ημοξ παθιμφξ ηςκ γχςκ ζηζξ ρδθέξ αμ-

ζηέξ, απυ ημκ ηαεδιενζκυ νοειυ ηδξ πανάξ ηαζ ηδξ θφπδξ. 

Βδχ ηίπμηε δεκ θαίκεηαζ κα ιπαίκεζ ακάιεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ζηα 

ζημζπεία: ανίζηεηαζ ημκηά ημοξ, ιέζα ημοξ, ιέζα ζηα πνάβιαηα ηαζ ζηα υ-

κηα, ζηα γχα, ζηα ενβαθεία, ζηα θοηά, ζημκ άκειμ, ζημ πχια. Ο λοθμονβυξ 

ειπκέεηαζ, εηηεθεί, ιε ημ νμηάκζ ή ηδκ πθάκδ ζημ πένζ, πανάγεζ, ηνίαεζ, βοα-

θίγεζ, απμηεθεζχκεζ ιυκμξ ημο ηδκ ηαζέθα πμο θηζάπκεζ, ηαζ ζογδηά μ ίδζμξ 
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ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιε ηδκ πεθαηεία ημο. Σίπμηε δεκ ημκ πςνίγεζ απυ ημ 

οθζηυ ημο, απυ ημ ένβμ ημο. Σμ ενβαθείμ ημ ηναηά ζημ πένζ ημο, είκαζ δ 

πνμέηηαζδ ημο πενζμφ ημο πμο ημ βκςνίγεζ, ημ πνμζανιυγεζ ηαζ ημ ηαζνζάγεζ 

ζηδ αμθή ημο. Σμ δζηυ ημο ενβαθείμ. Πνμέηηαζδ ημο ημνιζμφ ημο, ηδξ δελζ-

μζφκδξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ ημο. 

Έηζζ ημοθάπζζημκ ήηακ πνχηα. 

Αεκ είκαζ αθήεεζα πςξ οπήνπε ιζα ζοκεπήξ επαθή ακάιεζα ζημκ άκ-

ενςπμ ηαζ ζηδ θφζδ ηδκ μπμία πνμέηηεζκε, ακαιυνθςκε ή άθθμηε ηδκ πμ-

θειμφζε βζα κα ηδκ ηαηαηηήζεζ πςνίξ πμηέ κα απμιαηνοκεεί μφηε κα λεπς-

νίζεζ απ' αοηήκ; Αεκ οπήνπε ιζα ςνζιυηδηα ζοβηζκήζεςκ ηαζ παναζηάζεςκ 

ζηδκ ηανδζά αοημφ ημο ηυζιμο ηςκ ζημζπείςκ, ηςκ πναβιάηςκ, ηςκ γςκηα-

κχκ πθαζιάηςκ, ιέζα ζημκ μπμίμ ήηακ αοεζζιέκδ μθυηθδνδ δ γςή ημο ηαζ 

ημο μπμίμο ημ νοειυ αημθμοεμφζε; 

Ώπυ δς πνέπεζ κα λεηζκήζμοιε βζα κα ηαεμνίζμοιε ηχνα ηζξ ροπμ-

θμβζηέξ αάζεζξ ημο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, χζηε κα ηάκμοιε κα λεπνμ-

αάθθεζ ζοβηνζηζηά ημ λέν πεξηβάιινλ πμο δδιζμονβήεδηε απυ ημκ ηεπκζηυ 

πμθζηζζιυ. 
Σγςνηγ Φνήηιακ 

 

 

 

Σετνικό περιβάλλον 
 

Σμ ζφκμθμ ηςκ ηεπκζηχκ εθανιμβχκ ιεηέααθε ηαζ ιεηααάθθεζ ηάεε ιένα 

ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ φπανλδξ ημο ακενχπμο. Βζζδφμοκ, ιένα ιε ηδ ιένα, υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ ζε ηάεε ζηζβιή ηδξ γςήξ: πνυηεζηαζ βζα έκα θαζκυιεκμ εο-

νείαξ ηθίιαηαξ πμο δεκ παφεζ κα ηαηαηηά, κα δζαπμηίγεζ υθμ ηαζ πζμ κέμοξ 

ημιείξ ηδξ γςήξ ζηδκ ενβαζία, ζημ ζπίηζ, ζημ δνυιμ, ζηδ δζαζηέδαζδ. Ο 

άκενςπμξ οπμαάθθεηαζ ζε πζθζάδεξ πεζναζιμφξ, ενεεζζιμφξ, δζεβένζεζξ, 

πμο άθθμηε ήζακ άβκςζηεξ. Έηζζ ημ ζφκμθμ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ εθανιμ-

βχκ, δδιζμονβεί, εβηαεζζηά, ποηκχκεζ ηάεε ιένα ηαζ πζμ πμθφ βφνς ημκ 

αοηυ πμο εα μκμιάζμοιε ιε έκακ βεκζηυ υνμ ηεπκζηυ πενζαάθθμκ. 
Σγςνηγ Φνήηιακ 
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Κείκελν 14 
 

 

Ο πμθζηζζιέκμξ άκενςπμξ, πμο ενδιχκεζ ιε ηοθθυ αακδαθζζιυ ημ θοζζηυ 

ημο πενίβονμ απυ ημκ μπμίμ ακηθεί ηδ δζαηνμθή ημο, απεζθεί ημκ εαοηυ ημο 

ιε μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή. ηακ μζ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ ημο αακδαθζ-

ζιμφ αοημφ ε' ανπίζμοκ κα βίκμκηαζ αζζεδηέξ, μ άκενςπμξ εα ακαβκςνίζεζ 

ιάθθμκ ημ ζθάθια ημο, αθθά, ηυηε, εα είκαζ ίζςξ πμθφ ανβά. Βηείκμ πμο μ 

άκενςπμξ πνμζέπεζ αηυια θζβυηενμ, είκαζ μ ααειυξ πμο μζ αάναανεξ αοηέξ 

ιέεμδμζ αθάπημοκ ηδκ ροπή ημο. 
Δ απμλέκςζδ απυ ηδ θφζδ, πμο βεκζηεφεηαζ ηαζ ελαπθχκεηαζ ιε ηαπφ 

νοειυ, είκαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, οπεφεοκδ βζα ηδκ επζζηνμθή ημο πμθζηζζιέ-

κμο ακενχπμο ζηδ αακαοζυηδηα, ζημκ αζζεδηζηυ ηαζ δεζηυ ημιέα. Σζ εα 

ιπμνμφζε κα λοπκήζεζ ζημ κέμ ημ αίζεδια ημο ζεααζιμφ, υηακ ημ ηαεεηί 

πμο αθέπεζ βφνς ημο είκαζ ένβμ ακενχπζκμ ηαζ –ημ πεζνυηενμ– αοηυ ημ ένβμ 

είκαζ άζπδιμ ηαζ ποδαίμ; 
Γζα ημκ ηάημζημ ηδξ πυθδξ, αηυια ηαζ δ εέα ημο δζάζηενμο ζηενεχ-

ιαημξ ηαθφπηεηαζ απυ ηζξ πδιζηέξ ακαεοιζάζεζξ πμο εαιπχκμοκ ηδκ αηιυ-

ζθαζνα ή ηνφαεηαζ απυ ημοξ μονακμλφζηεξ. Αεκ πνέπεζ θμζπυκ κα ιαξ πνμ-

ηαθεί έηπθδλδ ημ βεβμκυξ υηζ δ δζείζδοζδ ημο πμθζηζζιμφ ζοκμδεφεηαζ απυ 

ημ αλζμενήκδημ αζπήιζζια ηδξ πυθδξ ηαζ ηδξ οπαίενμο. 
Κυκνακη Λυνεκηξ 
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Κείκελν 15 
 

Η εμέιημε ηεο πόιεο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ πυθδ ημο Μεζαίςκα ήηακ έκα ζφκμθμ απυ ζηεκμφξ ηαζ ηαιπφθμοξ 

δνυιμοξ, απυ εαοιάζζα ικδιεία, δζαημζιδιέκδ πακημφ ιε θνμκηίδα ηαζ 

αβάπδ. ε ιαξ, θαίκεηαζ πηζζιέκδ ιε ιεβάθδ αηαλία. Συηε δ γςή ήηακ μνβα-

κςιέκδ βφνς απυ ιενζημφξ πυθμοξ: ημκ ηαεεδνζηυ καυ, ηδκ αβμνά, ημ δδ-

ιανπείμ. Αζάθμνμζ δζακμδηέξ, υπςξ μ Λζμφζξ Μάκθμνκη, οπμζηδνίγμοκ πςξ 

αοηή δ πυθδ εοκμμφζε ηδκ ανιμκζηή γςή πενζζζυηενμ απυ ηζξ άθθεξ πυθεζξ 

πμο ηδ δζαδέπηδηακ. Μμο θαίκεηαζ πςξ αοηή δ άπμρδ είκαζ ζε ιεβάθμ ααε-

ιυ ζςζηή, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ πςξ δεκ οπμθμβίγμοιε ημοξ θζιμφξ ηαζ ηζξ 

επζδδιίεξ· ηαζ εα έπνεπε, πςνίξ κα λεπκάιε ηζξ ιεευδμοξ βεςνβίαξ ηαζ οβζ-

εζκήξ πμο ακαπηφπεδηακ απυ ημκ 18μ αζχκα ηαζ ιεηά, δ ιεζαζςκζηή «μνβα-

κζηή» πυθδ κ' απμηεθέζεζ ιζα πδβή έιπκεοζδξ βζα ιαξ. 

Ώπυ ηα ηέθδ ημο 16μο αζχκα ηαζ ιεηά, ηα Κνάηδ βίκμκηαζ ζοβηεκηνς-

ηζηά ηαζ δ ζηναηζςηζηή ημοξ μνβάκςζδ ζζπονμπμζείηαζ. Δ αζηζηή ηάλδ ανπί-

γεζ κα θνμκηίγεζ ηα θμβζζηζηά αζαθία ηδξ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ αβαεχκ 

ηδξ. Δ επζζηήιδ πμο βεκκζέηαζ ιε ημκ Κανηέζζμ ηαζ ημκ Νεφηςκα, ηζιά ζ-

δζαίηενα ηζξ ιεηνήζεζξ, ημοξ οπμθμβζζιμφξ ηαζ ηζξ ηαλζκμιήζεζξ. ηδκ ανπζ-

ηεηημκζηή επζαάθθεηαζ δ εοεεία βναιιή, μζ ιεβάθεξ πνμμπηζηέξ, μζ θανδζμί, 

εοεφβναιιμζ δνυιμζ υπςξ ζηζξ ΐενζαθθίεξ, ζηδκ Καθζνμφδ, ζημ Λέκζκ-

βηνακη ηαζ ζηδκ Οοάζζβηημκ. ' αοημφξ ημοξ δνυιμοξ, μ άνπμκηαξ ιπμνεί 

κα αάγεζ ηα ζηναηεφιαηα ημο κα πανεθαφκμοκ ζε ενζαιαεοηζηέξ πμνείεξ. 

ηζξ άηνεξ ημοξ αναδζάγμκηαζ ζπίηζα υθα υιμζα ιεηαλφ ημοξ. Σμ πθάημξ ηςκ 

δνυιςκ, ζοπκά πςνίξ ακενχπζκδ ηθίιαηα, δζεοημθφκεζ ημ ειπυνζμ ηαζ ηδ 

αζμιδπακία ζηζξ ιεηαθμνέξ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ημοξ... 

Ο ενπμιυξ ηδξ αζμιδπακζηήξ επμπήξ, βφνς ζηα 1800, δεκ αθθάγεζ ηίπμηα 

απ' αοηά ηα εοεφβναιια ζπέδζα. Βπζηαπφκεζ ιάθζζηα αοηή ηδ δζαδζηαζία. 

Σα ενβαηζηά ζπίηζα αναδζάγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηακμκζηυηδηα πμο αναδζάγμ-

κηαζ ηαζ ηα πθμφζζα ζπίηζα ζηζξ αζηζηέξ ζοκμζηίεξ. Οζ παναδμζζαημί πυθμζ 

Ζ «κνπζεηαθή πφιε» ηνπ παξειζφληνο ήηαλ 

αληηθείκελν ριεχεο. Ζ κνληέξλα πφιε, απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ήηαλ ν ζπζζσξεπηήο ηεο αλζξψ-

πηλεο θαη κεραληθήο ελέξγεηαο, έλα πνιχρξσ-

κν θαη ξνκαληηθφ θνιάδ απφ νπινζηάζηα θαη 

λαππεγεία, αρφξηαγνπο ζηδεξνδξνκηθνχο 

ζηαζκνχο, εξγνζηάζηα θαη γέθπξεο πνπ ζαλ 

γηγάληηνη γπκλαζηέο δξαζθειίδνπλ ηα πνηάκηα. 

  

Κ. Σζίζκηαθ, Ώ. Μπμηζυθα, Φνπηνπξηζκφο 
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(μ ηαεεδνζηυξ καυξ, δ αβμνά, ημ δδιανπείμ) ανπίγμοκ ζζβά-ζζβά κα ακηζηα-

είζηαηαζ απυ άθθμοξ: ημ πνδιαηζζηήνζμ, ηζξ ηνάπεγεξ, ημ ζηαειυ, ηα οπμον-

βεία. Με ημ πνυζπδια ηδξ οβζεζκήξ, ηαζ ηονίςξ ιε ημκ θακενυ ζημπυ κα δζ-

εοημθφκμοκ ηζξ ιεηαθμνέξ ηαζ κα ηαηαζηέθθμοκ ηζξ ελεβένζεζξ, δζάθμνμζ 

δζμζηδηέξ, υπςξ μ Χζιάκ, ακμίβμοκ θανδζέξ, εοεφβναιιεξ θεςθυνμοξ ιέζα 

ζηζξ ιεζαζςκζηέξ βεζημκζέξ». 
Πζέν αιμοέθ 
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Δνθίκην 11 
 

Πόιεηο καδώλ, όρη πνιηηώλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ πυθδ αζημφζε πάκημηε ιζα βμδηεία. Γζα ημοξ ηαημίημοξ ηδξ οπαίενμο 

ήηακ έκα πανάδεζβια πμο πνμζθενυηακ βζα ιίιδζδ υζμκ αθμνά ηα ήεδ ηαζ 

ημκ ηνυπμ ηδξ γςήξ ηδξ. Δ πυθδ πνυζθενε ηδ δζαζηέδαζδ, ηζξ πμθθέξ εο-

ηαζνίεξ βζα ενβαζία, ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηονίςξ ηδκ ακςκοιία. Μαηνζά απυ 

ημ αζθοηηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ οπαίενμο, απυ ηζξ αοζηδνέξ ημζκςκζηέξ επζ-

ηαβέξ ηαζ ηδκ πενζένβεζα ηςκ βεζηυκςκ, δ πυθδ ακηζπνμζχπεοε ηδκ εθεοεε-

νία ηαζ ηδ γςκηάκζα. 

Αεκ είκαζ ηοπαίμ θμζπυκ ημ βεβμκυξ υηζ μ πμθζηζζιυξ ανπίγεζ ιέζα ζηζξ 

πυθεζξ υηακ ηονίςξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ηαημίημοξ ημοξ κα ζοι-

ιεηέπμοκ εκενβά ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ δδιυζζςκ οπμεέζεςκ - ηςκ ημζκχκ. 

Πένα υιςξ απυ έκα ζδιείμ μζ ζοκεήηεξ ακηζζηνέθμκηαζ ηαζ δ πυθδ απυ 

πχνμξ εθεοεενίαξ βίκεηαζ θμνέαξ ζοιπίεζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ζηέ-

νδζδξ ηςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ. Θα ήηακ ιάθθμκ αζηείμ κα ζζπονζζηεί 

έκα ζφβπνμκμξ άκενςπμξ υηζ δ πυθδ ημο ιε ημοξ πεθχνζμοξ ηζζιεκηέκζμοξ 

υβημοξ ηαζ ηδκ αζηαιάηδηδ ηοηθμθμνία ηςκ αοημηζκήηςκ είκαζ βμδηεοηζηή. 

Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ υηακ ιζα πυθδ λεπενάζεζ ηα ακενχπζκα ιέηνα πάκεζ ηδ 

βμδηεία ηδξ ηαζ ημ ιυκμ πμο ηδξ απμιέκεζ είκαζ ημ ακχκοιμ πθήεμξ ηςκ ηα-

ημίηςκ ηδξ. 

Ώοηυ ημ ακχκοιμ πθήεμξ πμο ζοζζςνεφηδηε ζηζξ ζφβπνμκεξ πυθεζξ ηα-

ηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δομ ηεθεοηαίςκ αζχκςκ, θζθμδμλμφζε κα απμθαφζεζ ηα 

αβαεά εκυξ ηαζκμφνζμο πμθζηζζιμφ· εκυξ πμθζηζζιμφ πμο οπμζπυηακ ηδκ 

αθεμκία, ηδκ ημζκςκζηή αζθάθεζα, ηδκ ηαθμπέναζδ ηαζ ηδ αεααζυηδηα ημο 

ηαεδιενζκμφ εζζμδήιαημξ. Ώκαθενυιαζηε ζηδκ αζηοθζθία. οβηεκηνχεδ-

ηακ υιςξ πθδεοζιμί ιε δζαθμνεηζηέξ παναδυζεζξ ηαζ ηνυπμ γςήξ. Ο ηαζ-

κμφνζμξ ηάημζημξ ηδξ πυθδξ έπεζ ιυκμ δομ θφζεζξ: ή εα δζαηδνήζεζ ημ πνμ-

ζςπζηυ ημο φθμξ ηαζ εα απμηεθέζεζ ηδκ ελαίνεζδ ιέζα ζηδκ μιμζμιμνθία 

(ηάηζ πμο ζε εθάπζζημοξ εα άνεζε), ή εα αθμιμζςεεί ζημκ επζηαποκυιεκμ 

νοειυ ηδξ γςήξ, ηυαμκηαξ ηα κήιαηα ιε ημ πχνμ πμο ημκ βέκκδζε, ιε ηζξ 

παναδυζεζξ πμο ημκ έενερακ ηαζ ηα ήεδ πμο ημκ δζαπαζδαβχβδζακ, εα ιπμ-

νμφζαιε κα πμφιε υηζ δ ιεηάααζδ απυ ηδκ φπαζενμ ζηδκ πυθδ ζοκεέηεζ ιζα 

Ζ πνιπθνζκία θαη ν ζπλσζηηζκφο ζηηο κεγά-

ιεο πφιεηο, κε ηελ απνπληρηηθή ζπκπίεζε ηνπ 

δσηηθνχ ρψξνπ θαη ηε ζχλζιηςε ηεο αλζξψπη-

λεο πξνζσπηθφηεηαο, έρεη θάπνηα ζρέζε κε 

ηελ θαηαπάηεζε ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ 

θαη ηελ θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο»; 

Δ. Π. Παπακμφηζμξ 
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ηναοιαηζηή ειπεζνία βζα ημκ άκενςπμ. Πνέπεζ κα δεπηεί ημοξ ηαζκμφνζμοξ 

νοειμφξ, κα δζαζηεδάζεζ ιε ιμοζζηά αημφζιαηα πμο είκαζ ιμκηένκα, κα 

λεκοπηήζεζ ζε αίεμοζεξ ιε παιδθυ θςηζζιυ, κα κηοεεί ζφιθςκα ιε ηδ ιυδα 

ηδξ πυθδξ. Πνέπεζ δδθαδή κα ηάκεζ υ,ηζ ηαζ υθμζ μζ άθθμζ: κα βίκεζ ίδζμξ ιε 

υθμοξ ημοξ άθθμοξ. 

Δ ζφβπνμκδ πυθδ, θμζπυκ, ιαγί ιε ηδκ ακςκοιία εοκμεί ηδ ιαγμπμίδζδ 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ απχθεζα ηδξ πνμζςπζηήξ ηαοηυηδηαξ. Έκαξ άκενς-

πμξ πμο είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα αημθμοεήζεζ έκακ ηυζμ έκημκμ νοειυ γςήξ 

δεκ έπεζ πμθθά πενζεχνζα βζα επζημζκςκία ιε ημοξ άθθμοξ. Πνμηζιά κα 

ηθεζζηεί ζημ ζπίηζ, «ημ ηάζηνμ ημο», υπςξ θέεζ ιζα αββθζηή πανμζιία. Βίκαζ 

έκαξ πχνμξ ιζηνυξ, πμθθέξ θμνέξ απμπκζπηζηυξ, βειάημξ υιςξ απυ ηδκ πα-

νμοζία ημο ηυζιμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πανμοζία ηδκ εοεφκδ ηδξ μπμίαξ έπεζ 

ακαθάαεζ δ ηδθευναζδ. Βίκαζ «θοζζηυ» υθμξ αοηυξ μ πθδεοζιυξ κα ιδκ 

απαζηεί πζα ημκ ηήπμ ηαζ ηδκ αοθή. Βίκαζ «θοζζηυ» κα πενζαάθθεηαζ απυ 

πθαζηζηά θοηά έπμκηαξ πενζμνίζεζ ζημ εθάπζζημ ηζξ απαζηήζεζξ ημο βζα ηί-

κδζδ. Πμθθμί ζφβπνμκμζ ημζκςκζμθυβμζ ηαζ πμθεμδυιμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ 

ημ δζαιένζζια εηηυξ απυ πχνμξ ηαημίηδζδξ είκαζ ηαζ έκαξ ηνυπμξ γςήξ. 

Ώκαθένμκηαζ ιάθζζηα ζημ θαζκυιεκμ ηδξ «δζαιενζζιαημπμίδζδξ» ηδξ γςήξ, 

ηδξ απμιυκςζδξ. 

Παν' υθα αοηά δ πυθδ –δ ζφβπνμκδ ημζκςκία– έβζκε πμθφπθμηδ. Καεχξ 

πθήεοκακ μζ ηάημζημζ ηδξ, πμθθαπθαζζάζηδηακ ηαζ μζ οπμεέζεζξ ημοξ, μζ 

ενβαζίεξ, μζ ιεηαηζκήζεζξ ημοξ· έβζκακ ζπεδυκ ιοζηδνζχδεζξ ηαζ αηαηακυδ-

ηεξ μζ ζπέζεζξ ημο πμθίηδ ιε ηδ δδιυζζα δζμίηδζδ. Δ ζφβπνμκδ πυθδ εηηυξ 

απυ ημ ζοκςζηζζιυ έπεζ ηαζ έκα άθθμ βκχνζζια: εοιίγεζ έκα πμθφπθμημ 

μνβακζζιυ, ηζξ ηαθςδζχζεζξ ημο μπμίμο είκαζ αδφκαημ κα ζοθθάαεζ ηακείξ. 

Σα ηέκηνα απμθάζεςκ ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή, ηαεχξ 

εα πνέπεζ κα δζεηπεναζςεμφκ υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενεξ αζηζηέξ οπμεέζεζξ 

ηαζ κα θδθεμφκ ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηάεε θμβήξ πνμαθδιάηςκ. 

Ώκ πνμζεέζμοιε υθα ηα θαζκυιεκα ημζκςκζηήξ παεμβέκεζαξ, ηα μπμία απμ-

ηεθμφκ πνμέηηαζδ ηδξ παιέκδξ ηαοηυηδηαξ ημο ηαημίημο ηδξ ιεβαθμφπμ-

θδξ, ζοιπθδνχκμοιε ηδκ εζηυκα εκυξ ηνυπμο γςήξ πμο δεκ είκαζ πζα αλζμ-

γήθεοημξ. Υάκμκηαξ δ πυθδ ηδκ μιμνθζά ηδξ ζοιπαναζφνεζ αοηυκ πμο ηδκ 

ηαημζηεί ιεηαηνέπμκηαξ ημκ ζε απνυζςπδ ιμκάδα. 

Δ πυθδ υιςξ ζήιαζκε πνχηα απυ υθα ημζκυηδηα ακενχπςκ. Οζ ηάημζημζ 

ηδξ δεκ είπακ απθά έκα ζπίηζ ζε αοηήκ ηαζ ιζα δμοθεζά, αθθά ήηακ πμθίηεξ. 

Πμθίηδξ ζδιαίκεζ άκενςπμξ πμο έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ ακάβηδ κα ζοι-

ιεηέπεζ οπεφεοκα ζηδ δδιυζζα γςή, δίκμκηαξ μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ ζηδκ 

εθεοεενία ημο. ηδκ πμθζηζηή ζηέρδ ηςκ ανπαίςκ Βθθήκςκ δ πυθδ είκαζ δ 

πναβιάηςζδ ημο μνεμφ θυβμο, ηδξ ανιμκίαξ, ηδξ ζζμννμπίαξ. ηδκ επμπή 

ιαξ ζζπφεζ ιάθθμκ ημ ακηίεεημ. Δ ζφβπνμκδ πυθδ είκαζ δ ακηακάηθαζδ εκυξ 

παναθμβζζιμφ, ααζζηυ βκχνζζια ημο μπμίμο είκαζ έκα ζφκμθμ απυ ακηζθά-

ζεζξ: εοζίαζε μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ηδ εέθδζδ ημο κα ζοιιεηέπεζ, ημκ 

πνμζςπζηυ ημο θυβμ, ζηδκ αθεμκία ηαζ ζημ ελαζθαθζζιέκμ εζζυδδια. Θο-

ζίαζε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ πανάδμζδξ ζηδκ ακςκοιία 

ηαζ ζηδκ απμζπαζιαηζηυηδηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. 
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Βίκαζ θοζζηυ θμζπυκ, δ ακάβηδ βζα ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, κα μδδβήζεζ ζημ ζοβηεκηνςηζζιυ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ, υπζ 

ζπάκζα, ζημκ αοηανπζζιυ. Γζαηί υζμ πενζζζυηενμ μ πμθίηδξ πάκεζ ηδκ αί-

ζεδζδ ηαζ ηδ εέθδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ, πνέπεζ ηάπμζμξ άθθμξ κα ακαθάαεζ ημ 

ιενίδζμ ηδξ εοεφκδξ πμο αοηυξ απμπμζήεδηε. Βίκαζ επυιεκμ κα ηοπμπμζμφ-

κηαζ μζ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ κα ιμζάγμοκ πενζζζυηενμ ιε αανεηέξ 

οπμπνεχζεζξ. Πναβιαηζηά, ιέζα ζε έκακ πμθφπθμημ μνβακζζιυ είκαζ αδφ-

καημκ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηαζ ημ κυδια ηςκ επζθμβχκ ημο. Καεχξ παφεζ κα είκαζ μ νοειζζηήξ ηςκ 

πναβιάηςκ βίκεηαζ μ απμδέηηδξ απμθάζεςκ. Πενζιέκεζ ηα πάκηα απυ ημ 

ηνάημξ. Οζ πμθφπθμημζ κυιμζ ημο αζηζημφ δζηαίμο δεκ έπμοκ δχζεζ ιεβαθφ-

ηενδ πμζυηδηα ζηδ γςή. Οζ απαβμνεφζεζξ ηαζ δ απεζθή ηδξ πμζκήξ δεκ έπμοκ 

ηάκεζ πενζζζυηενμ δεζηυ ημκ άκενςπμ ηδξ πυθδξ. ηακ κζχεεζ υηζ ημ πμθί-

ηεοια ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ πςνίξ αοηυκ, υηακ αζζεάκεηαζ υηζ είκαζ 

ιζα ακχκοιδ πανμοζία ιέζα ζημ πθήεμξ, δεκ ημο απμιέκεζ πανά δ μθμηθδ-

νςηζηή αδζαθμνία ή δ εέθδζδ βζα ηαηαζηνμθή. Δ ηνίζδ ημο δδιμηναηζημφ 

πμθζηεφιαημξ είκαζ έκαξ ηυιαμξ ζημκ μπμίμ ηαηαθήβμοκ δ ιμκαλζά, δ έθ-

θεζρδ ειπζζημζφκδξ ηαζ μ ηαεδιενζκυξ ημζκςκζηυξ ακηαβςκζζιυξ. 

Βίπαιε υηζ δ πυθδ είκαζ θμνέαξ πμθζηζζιμφ, είκαζ βμδηεοηζηή. Αίκεζ ζημκ 

άκενςπμ ηδ δοκαηυηδηα κα κζχζεζ ηδκ εθεοεενία ημο ιέζα απυ ηζξ πμθθα-

πθέξ επζθμβέξ πμο έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή επζημζκςκία ημο ιε ημοξ 

άθθμοξ. Ώκ υιςξ λεπενκά ηα ακενχπζκα ιέηνα, βίκεηαζ πανάβμκηαξ ακα-

ζηαθηζηυξ υπζ ιυκμ βζα ηδκ εθεοεενία, αθθά ηαζ βζα ημκ ίδζμ ημκ πμθζηζζιυ. 

Καζ δ ζφκεθζρδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ιέζα ζηδκ ακςκοιία ηαζ ηδκ πμθοημ-

ζιία ηάεε άθθμ πανά «πμθζηζζιυ» ιπμνεί κα οπυζπεηαζ. 

Σμκ ηάημζημ ηδξ πυθδξ ημκ εεςνμφζακ πάκημηε πκεοιαηχδδ, γςκηακυ 

ηαζ δδιζμονβζηυ. Σμκ εεςνμφζακ ακμζπηυ ζηζξ ηαζκμφνζεξ ζδέεξ ηαζ πνυεο-

ιμ κα ηάκεζ δζάθμβμ. Ο ηάημζημξ ιζαξ ζφβπνμκδξ πυθδξ υιςξ είκαζ ζπεδυκ 

αιίθδημξ. Έκαξ άβκςζημξ πμο αημθμοεεί νοειμφξ γςήξ πμο δεκ επέθελε ηαζ 

κμμηνμπίεξ πμο αζάζηδηε κα αθμιμζχζεζ. Μπμνμφιε θμζπυκ κα πμφιε υηζ μζ 

θφζεζξ, υπμζεξ ηαζ ακ είκαζ αοηέξ, δεκ ιπμνμφκ πανά κα ζημπεφμοκ ζηδκ α-

κηζιεηχπζζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ υζςκ μ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ γςήξ 

βέκκδζε. 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 

1. Ο άλζξσπνο δεκηνπξγεί ηελ πφιε: ρψξν δσήο. πλάκα θαη ηελ φςε ηεο πφιεο: πνιχπηπ-

ρν πεδίν πνιχκνξθεο έθθξαζεο. Ζ κνξθή απηή, σζηφζν, θάζε άιιν παξά παζεηηθή εί-

λαη. Αληαλαθιψληαο ην φξακα ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο, κεηέρεη ελεξγά ζηε δηάπιαζε ηνλ θνη-

λσληθνχ ραξαθηήξα ησλ θαηνίθσλ. 

Ώθελάκηεν Μίηζενθζπ 

Πνμζέλεηε ημ δζάβναιια ημο ζοθθμβζζιμφ αοημφ: 
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Πμζα απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ έπεζ απμδεζηηζηυ παναηηήνα ηαζ μθμηθδνχκεζ ηδκ 

πμνεία ημο ζοθθμβζζιμφ; 

 

α.  Άνα, ημ πενζαάθθμκ επδνεάγεζ ηδ γςή ιαξ. 

α.  Άνα, δ ζφβπνμκδ πυθδ είκαζ αζθοηηζηή βζα ημκ άκενςπμ. 

β.  Άνα, μ ζοββναθέαξ δεκ ηάκεζ θάεμξ. 

δ.  Άνα, δ εβηθδιαηζηυηδηα είκαζ θοζζηυ επαηυθμοεμ. 

ε.  Άνα, θεδθαηείηαζ δ θφζδ. 

ζη.  Άνα, δ πμζυηδηα ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ημκ ηνυπμ μνβά-

κςζδξ ηδξ πυθδξ. 

γ.  Άνα, μζ άκενςπμζ αδζαθμνμφκ βζα ημοξ άθθμοξ ηαζ ηθείκμκηαζ ζημκ εαοηυ ημοξ. 

 

 

2. Σελ αζηηθή δσή ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεη κηα άκβιπλζε, κηα νπδεηεξνπνίεζε ηεο επη-

ζεηηθφηεηαο· ε ηηζάζεπζε θαη ε θαζππφηαμε απηήο ηεο αξρέγνλεο νξκήο ζηελ θνίηε ηνπ 

θνηλνηηθνχ ρξένπο. Γπζηπρψο, κνλάρα απηφ δελ ζπκβαίλεη. 

Ώθελάκηεν Μζηζενθζπ 

οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ ημο ζοββναθέα; 

 
3. Αθξηβά πιεξψζακε θαη ζα πιεξψζνπκε ηηο ηνικεξέο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη κε ηελ 

απνδηνξγάλσζε ηεο αηνκηθήο δσήο ν ηερλννηθνλνκηθφο πνιηηηζκφο καο. Έλαο λένο ηχ-

πνο αλζξψπνπ έξρεηαη κε γνξγφ ξπζκφ ζηελ επηθάλεηα, πνπ δελ πηζηεχεη πηα ζηελ αμία 

ηνπ αλζξψπνπ σο αλζξψπνπ, αιιά ηνλ ινγαξηάδεη κε ην κέηξν πνπ απνηηκά ηα πξάγκαηα 

γχξσ ηνπ: «ηη έρσ λα θεξδίζσ» ή «ηη έρσ λα δεκησζψ» απ' απηφλ; –κε απνηέιεζκα λα 

αδεηάδεη θαη ν ίδηνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, λα βπζίδεηαη ζηελ αλσλπκία. 

Β. Παπακμφηζμξ 

 

Πχξ εκκμείηε ηδκ απμδζμνβάκςζδ ηδξ αημιζηήξ γςήξ; Μήπςξ αοηυ ζδιαίκεζ πςξ μ 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ παφεζ ζπεδυκ κα έπεζ ζδζςηζηή γςή; 
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4. Πνμζέλεηε ηδκ εζηυκα αοηή (εα ήηακ άζημπμ ακ ηδκ μκμιάγαιε βεθμζμβναθία) ηαζ 

βνάρηε έκα ηείιεκμ ιε αθμνιή ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ εέια ηδξ. 

 

5. Τπμεέζηε υηζ μζ ηάημζημζ εκυξ ιεβάθμο αζηζημφ ηέκηνμο αθέπμοκ ιζα ιένα ζηδκ είζμ-

δμ ηςκ πμθοηαημζηζχκ ιζα ημζπμημθθδιέκδ ακαημίκςζδ ημο δδιάνπμο πμο ημοξ πνμ-

ηνέπεζ κα ιδκ ηαηαζηνέθμοκ αθθά κα θνμκηίγμοκ ηα δέκηνα πμο έπμοκ θοηεοηεί ζημ 

πεγμδνυιζμ ημοξ. 

 

Να δζαηοπχζεηε ηζξ απυρεζξ ζαξ υζμκ αθμνά ηζξ αζηίεξ πμο μδήβδζακ ημκ δήιανπμ 

αοηήξ ηδξ πυθδξ κα πνμαεί ζε ιζα εκένβεζα ζακ αοηή. 

 

6. Γελ έρεη γίλεη ηπραία ν άλζξσπνο ηεο επνρήο καο εμσζηξεθήο· είλαη θαη πνπ ηνλ δηψρλεη 

ην ζπίηη. Κη φηαλ ηνλ θξαηήζεη γηα ιίγν, ηνλ θαζειψλεη κπξνζηά ζε κηα νζφλε ηεινςίαο, 

δειαδή ζ' έλα φξγαλν πνπ δελ ειαηηψλεη, αιιά κεγαιψλεη, θαη ζε απίζηεπην βαζκφ, ηελ 

απνμέλσζε, ζα κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη θαλείο, πσο ν άλζξσπνο ράλνληαο ην ζπίηη, 

θάλεη φιν ηνλ ηφπν ηνπ θη χζηεξα φιν ηνλ θφζκν ζπίηη... Γηαηί γηα λα κπνξέζεηο λα θάλεηο 

θαη ηνλ ηφπν ζνπ θαη ηνλ θφζκν ζπίηη θαη λα ηνλ ληψζεηο δηθφ ζνλ, ρξεηάδεηαη πξσηχηεξα 

λα βξεηο ηνλ εαπηφ ζνλ, λα θεξδίζεηο ηελ απηνζπλεηδεζία ζνπ θαη λ' αλαιάβεηο ηε κεγάιε 

πξνζπάζεηα φρη κε ηελ πξνζηαγή ηεο ππνηαγήο, αιιά κε ηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή επ-

θνξία πνπ θαηέρεη ν αθέξαηνο άλζξσπνο.... 

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

Αζααάζηε πνμζεηηζηά ημ ηείιεκμ αοηυ ηαζ πνμζπαεήζηε κα ηαηαβνάρεηε ηα γεφβδ ηςκ 

ακηίεεηςκ εκκμζχκ πμο πενζέπεζ. 

 

7. Πνμζπαεήζηε κα απμδείλεηε ηδ εέζδ: Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο καο κε ηε θχζε αληαλα-

θιάηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο. 
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8. Έλησζα θνχθηνο θαη αδεηαλφο ζαλ ηα δηαζηήκαηα αλάκεζα ζη' άζηξα. ηαλ έθηαζα ζπίηη 

εηνίκαζα έλα δπλαηφ νπίζθη θαη ζηάζεθα πιάη ζην αλνηρηφ παξάζπξν ηνπ θαζηζηηθνχ· 

ήπηα κηα γνπιηά αθνχγνληαο ηε θαζαξία απφ ηελ θίλεζε ζηε ιεσθφξν Λφξει Κάληνλ θαη 

ραδεχνληαο ην ιακπνθφπεκα ηεο κεγάιεο, αγξηεκέλεο πφιεο πάλσ απφ ηηο θακπχιεο ησλ 

ιφθσλ πνπ δηέζρηδε ε ιεσθφξνο. Απφ καθξηά, ν ζηξηγθφο ζξήλνο ησλ αζηπλνκηθψλ ή 

ππξνζβεζηηθψλ ζεηξήλσλ ηε κηα δπλάκσλε ηελ άιιε αξγνραλφηαλ, δίρσο πνηέ λα ζηακα-

ηάεη γηα πνιχ. Δίθνζη ηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα θάπνηνο ηξέρεη λα μεθχγεη, θάπνηνο άιινο 

ηνλ θπλεγάεη λα ηνλ πηάζεη. Δθεί έμσ, ζηε λχρηα ησλ ρηιίσλ θνληθψλ, θφζκνο πέζαηλε, 

ζαθαηεπφηαλ, θνβφηαλ απφ ζπαζκέλα γπαιηά, ζθνησλφηαλ κε η απηνθίλεην, ηνλ παηνχ-

ζαλ βαξηά ιάζηηρα θάπνηνπ θνξηεγνχ. Κφζκνο έηξσγε μχιν, ιεζηεπφηαλ, ζηξαγγαιηδφ-

ηαλ, βηαδφηαλ θαη δνινθνλνχληαλ. Κφζκνο πεηλνχζε, αξξψζηαηλε, έπιεηηε, έπεθηε ζε 

απφγλσζε απφ ηε κνλαμηά, ηηο ηχςεηο ή ην θφβν· θφζκνο ζθιεξφο, θνπξηφδνο, αξάζπκνο, 

παξαδνκέλνο ζε ιπγκνχο. Μηα πφιε φρη ρεηξφηεξε απφ άιιεο, κηα πφιε πινχζηα, γεκάηε 

ζθξίγνο θαη πεξεθάληα, κηα πφιε παξαπιαλεκέλε θαη ζπληξηκκέλε θαη θελή.  

Ρέζιμκη Σζάκηθεν, Ο Μεγάινο Απνραηξεηηζκφο 

 

Πνμζπαεήζηε κα πανμοζζάζεηε ηδκ ροπζηή ηαηάζηαζδ ημο ακενχπμο μ μπμίμξ, ζημ 

απυζπαζια αοηυ, ιζθά ζε πνχημ πνυζςπμ. 

 

Βκημπίζηε ηα επίεεηα πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ έκκμζα: «πυθδ». Με αάζδ ημοξ παναηηδνζ-

ζιμφξ πμο ζοβηεκηνχζαηε, πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ηείιεκμ βζα ηδ ζφβπνμκδ πυ-

θδ, ζημ μπμίμ κα ακαθφμκηαζ ηαζ κα ζοζπεηίγμκηαζ μζ παναηηδνζζιμί-επίεεηα πμο ζο-

βηεκηνχζαηε. 

 

Πμζμ νυθμ παίγεζ δ πυθδ ημο απμζπάζιαημξ ζηδκ ροπμζφκεεζδ ημο πνμζχπμο πμο ιζ-

θά; 

 

Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε (υπζ κα πενζβνάρεηε) ηδκ εζηυκα: 
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Κείκελν 16 
 

Ο πόιεκνο ελαληίνλ ηεο θύζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μθμηθδνςηζηυξ πυθειμξ ηςκ ακενχπςκ εκακηίμκ ηδξ βδξ ανίζηεηαζ ζημ 

ηεθζηυ ημο ζηάδζμ. Δ μθμηθδνςηζηή κίηδ έπεζ επζηεοπεεί. Ώπυ πμθφ ηαζνυ 

πζα δεκ οπάνπεζ ηαιζά δφκαιδ ζημκ ηυζιμ, πμο εα ιπμνμφζε κ' ακηζζηαεεί 

αηυιδ ιε επζηοπία ζημοξ ακενχπμοξ. Σμ ζφζηδια θεζημονβεί θαιπνά ιυκμ 

πμο δοζηοπχξ ηαηαζηνέθεζ ηδκ ίδζα ημο ηδ αάζδ. Καζ αοηυ δεκ είκαζ πανά 

ιζα πνμβναιιαηζζιέκδ αοημηημκία. Σμ ζδιενζκυ ζφζηδια παναβςβήξ είκαζ 

αοημηαηαζηνμθζηυ· δ ζδιενζκή πμνεία, πμο έπεζ πάνεζ μ ακενχπζκμξ πμθζ-

ηζζιυξ, είκαζ αοημηαηαζηνμθζηή. 
Δ ελέθζλδ αοηή ήηακ δοκαηή ιυκμ επεζδή μ άκενςπμξ έαθεπε ηδ θφζδ 

ζακ ακηίπαθμ, ηαηάθθδθδ ιυκμ βζα εηιεηάθθεοζδ. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο 

δελ ληψζεη ηνλ εαπηφ ηνλ ζαλ ηκήκα ηεο θχζεο, αιιά ηελ αληηκεησπίδεη ζαλ 

κηα μέλε πξνο απηφλ δχλακε, ηεο νπνίαο ν πξννξηζκφο είλαη λα θαηαθηεζεί. 

Μηιά κάιηζηα γηα κηα πάιε κε ηε θχζε θαη μερλά, φηη ζα αλήθε ζηνπο εηηεκέ-

λνπο, αλ θέξδηδε ηε κάρε. Πνζκ απυ υπζ ηαζ πμθφ ηαζνυ μ άκενςπμξ απέηηδ-

ζε ηδκ οπενμπή ζ' αοηή ηδκ πάθδ ζε ααειυ πμο κα πζζηέρεζ, υηζ έπεζ ζηδκ 

ηαημπή ημο ιζα απενζυνζζηδ δφκαιδ, αθθά υπζ ηαζ έηζζ πμο κα δζαθαίκεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ιζαξ μθμηθδνςηζηήξ κίηδξ. ήιενα υιςξ θηάζαιε ζ' αοηυ ημ 

ζδιείμ ηαζ ιενζημί ζφβπνμκμζ ιαξ άκενςπμζ –αηυιδ ηαζ ακ πνμξ ημ πανυκ 

απμηεθμφκ ιζα ιζηνή ιεζμκυηδηα– ανπίγμοκ κ' ακηζθαιαάκμκηαζ ηζ ζδιαίκεζ 

αοηυ βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ φπανλδξ ηδξ ακενςπυηδηαξ. 
Μπάνο Κυιιμκεν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαιήο σήζε πάληα πιήξε ζεψλ είλαη. 
Σνλ ιίζνλ έθε ςπρήλ έρεηλ φηη ηνλ  
ζίδεξνλ θηλεί. 
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Κείκελν 17 
 

Η επηζηήκε θαη ε θπξηαξρία ηεο θύζεο 

 

 

 

 

 

 

 

Δ θφζδ, έπμκηαξ οπμαζααζηεί ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο ακηζηεζιέκμο, δεκ έπεζ 

πθέμκ δζηαζχιαηα ζε μπμζαδήπμηε ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ ιε ηζξ ακάβηεξ 

ή ηζξ επζεοιίεξ ηδξ ακενχπζκδξ νάηζαξ. Ώπυ αοηή ηδ δζαηφπςζδ ιυκμ, ζο-

κεπάβεηαζ πςξ έπμοιε ήδδ πάζεζ ηάεε αίζεδζδ πςξ ακήημοιε ηζ ειείξ ζημ 

θοζζηυ ηυζιμ. Βηηυξ αοημφ, ιε ημ κα έπεζ ιεηαηναπεί δ θφζδ ζηδκ ηαηά-

ζηαζδ ηδξ ιδπακήξ, ακηζιεηςπίγεηαζ, υπςξ υθεξ μζ ιδπακέξ, ζακ ηάηζ ημ 

ηεθεζςιέκμ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ζακ ηάηζ πμο πνμζθένεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ 

βκχζδ ιε ηνυπμ ηεθεζςηζηυ ηαζ απυθοημ. Δ βειάηδ αοημπεπμίεδζδ πανα-

δμπή ηςκ πνχηςκ επζζηδιυκςκ ήηακ πςξ: Ώκ έκαξ ανηεηά ιεβάθμξ ανζειυξ 

ακενχπζκςκ υκηςκ αθζένςκε ηδκ εκενβδηζηυηδηα ημο επί ανηεηυ δζάζηδια 

ζηδκ ένεοκα, ηυηε εα ιπμνμφζε ηεθζηά κα απμηαθοθεεί ηαζ ημ ηεθεοηαίμ 

ιοζηζηυ ηδξ θφζδξ. «Ώοηά ηα πνάβιαηα αέααζα» ζοιπθήνςκε μ Μπέδημκ, 

«πνεζάγμκηαζ πνυκζα βζα κα επζηεοπεμφκ». Έηζζ δ Φφζδ δεκ εα έηνοαε πθέ-

μκ ηακέκα ιοζηήνζμ ηζ μ άκενςπμξ εα βζκυηακε μ απυθοημξ ηονίανπμξ ηδξ. 

Βίκαζ πνμθακέξ πςξ ιζα ηέημζα ζδέα εα ήηακ αδζακυδηδ ζηα πθαίζζα ιζαξ 

ημζιμεεςνίαξ, πμο ακηζιεηχπζγε ηδ θφζδ ζακ γςκηακή ηαζ ζενή ηαζ ηδκ 

ακενχπζκδ νάηζα ζακ έκα αδζαπχνζζημ ηιήια ηδξ. Γηα λα κπνξέζεη λα γελ-

λεζεί ε αιεζηλή επηζηήκε έπξεπε λα πεζάλεη ε θχζε θη έπξεπε λα μεθνπνχκε 

θη εκείο απ' απηήλ. Δ ααεφηενδ έκκμζα ημο επζζηδιμκζημφ πεζνάιαημξ πνμτ-

πμεέηεζ αοηήκ αηνζαχξ ηδ ζηάζδ: Ο πεζναιαηζγυιεκμξ οπμπνεχκεζ ηδκ έι-

ροπδ ή άροπδ φθδ κα ζοιπενζθενεεί ι' έκακ ηνυπμ αθφζζημ ηζ έηζζ απμηηά 

πθδνμθμνίεξ βζα μνζζιέκεξ εηδμπέξ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηδξ, πθδνμθμ-

νίεξ πμο ζοκήεςξ ημο πανέπμκηαζ δ ηάεε ιζα ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ 

ζηζβιέξ. Ο πεηξακαηηδφκελνο ζηέθεη απ' έμσ θαη δηαρσξίδεηαη απ' απηφ πνπ 

εξεπλά. Αεκ κμζάγεηαζ βζα ηζξ ειπεζνίεξ ημο ακηζηεζιέκμο πάκς ζημ μπμίμ 

εθανιυγεηαζ ημ πείναια, είηε αοηυ είκαζ έκαξ ζςθήκαξ αενίςκ, ιζα θζάθδ 

ιε μλφ, ιζα αιμζαάδα, έκαξ ανμοναίμξ, έκαξ ζηφθμξ ή έκα ακενχπζκμ πθά-

ζια –υπςξ απμδεζηκφεηαζ ηζ απυ ημ πνυζθαημ εκηοπςζζαηυ αθθά ηεθείςξ 

πενζηηυ πείναια ημο ηάκθετ Μίθβηναι, πμο απέδεζλε ηδκ ακενχπζκδ πνμ-

δζάεεζδ βζα οπαημή ζε δζαηαβέξ, υζμ ηζ ακ αοηέξ είκαζ απεπεείξ ζημ επίπεδμ 

ηδξ ζοκείδδζδξ. 
Κνίζημθεν ιμθ 

 

Φχζηο θξχπηεζζαη θηιεί 

Δνάηθεζημξ 



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 100 

 

Κείκελν 18 
 

Η δίθε ηνπ Γαιηιαίνπ 
 

 

 

Δ πνυηαζδ υηζ μ Ήθζμξ είκαζ ημ ηέκηνμ ημο ηυζιμο ηαζ δεκ ιεηαηζκείηαζ 

απυ ηδ εέζδ ημο είκαζ πανάθμβδ, θζθμζμθζηά εζθαθιέκδ ηαζ ηοπζηά αζνεηζ-

ηή βζαηί ένπεηαζ ζε νδηή ακηίεεζδ ιε ηδκ Ώβία Γναθή... Καζ βζα κα λενζγς-

εεί ηεθείςξ ιζα ηυζμ μθέενζα εεςνία ηαζ βζα κα ιδκ λακαβίκεζ θυβμξ βζ' αο-

ηήκ πνμξ ζμαανή γδιία ηδξ Καεμθζηήξ αθήεεζαξ, δ Εενή οκέθεοζδ ημο Ί-

κηελ
1
 ελέδςζε ιζα απυθαζδ πμο απαβυνεοε ηδκ ηοηθμθμνία αζαθίςκ πμο 

ζογδημφκ αοηή ηδ εεςνία ηαζ ακαηήνολε αοηή ηαεεαοηή ηδ εεςνία εζθαθ-

ιέκδ ηαζ ηεθείςξ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ ζενή ηαζ εεία Γναθή... 

Ώπμθαζκυιαζηε, ηνίκμοιε ηαζ δζαηδνφηημοιε υηζ εζείξ, μ Γαθζθαίμξ... 

βίκαηε ηαηά ηδκ ηνίζδ αοηήξ ηδξ Εενάξ ελέηαζδξ ζθυδνα φπμπημξ αίνεζδξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα δζυηζ πζζηέραηε ηαζ οπμζηδνίλαηε ηδ εεςνία υηζ μ Ήθζμξ 

είκαζ ημ ηέκηνμ ημο ηυζιμο... οκεπχξ επζζφναηε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηαζ 

ηζξ πνμαθεπυιεκεξ πμζκέξ πμο πνμαθέπμοκ ηαζ μνίγμοκ μζ ζενμί ηακυκεξ... 

Ώπυ ηζξ ηαηδβμνίεξ αοηέξ εα είιαζηε ζηακμπμζδιέκμζ κα ζαξ απαθ-

θάλμοιε αθμφ πνχηα, ιε εζθζηνζκή ηανδζά ηαζ απνμζπμίδηδ πίζηδ, απαν-

κδεείηε, ηαηαναζηείηε ηαζ απμηδνφλεηε ιεηά αδεθοβιίαξ εκχπζμκ ιαξ ηα 

πνμακαθενεέκηα ζθάθιαηα ηαζ αζνέζεζξ... 
Ώπυζπαζια απυ ημ ηείιεκμ ζημ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ  

μζ ηαηδβμνίεξ ηδξ Εενάξ Βλέηαζδξ εκακηίμκ ημο Γαθζθαίμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ Εενά Βλέηαζδ.  
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Κείκελν 19 
 

Πνιηηηζκόο 

 

 

Λέβμκηαξ υηζ πμθζηζζιυξ είκαζ ιζα δζαδζηαζία απεθεοεένςζδξ ημο ακενχ-

πμο (Βνκζη Καζζίνεν) εκκμμφιε υηζ μζ ημζκςκίεξ, ιέζα απυ ηδκ ζζημνζηή 

ημοξ ελέθζλδ, πνμζπάεδζακ άθθμηε ιε ηαπφ νοειυ ηζ άθθμηε πζμ ανβά κα 

απαθθαβμφκ απυ ελανηήζεζξ ή πενζμνζζιμφξ πμο έεεηακ δ θφζδ απυ ηδ ιζα 

ηαζ ηα λεπεναζιέκα ζοζηήιαηα αλζχκ ή πεπμζεήζεςκ απυ ηδκ άθθδ. Δ 

πνχηδ ιμνθή ελάνηδζδξ είκαζ ζοκχκοιδ ηδξ αδοκαιίαξ ημο ακενχπμο κα 

ελαζθαθίζεζ ηέημζεξ ζοκεήηεξ γςήξ χζηε κα απαθθαβεί απυ ηδκ ααεααζυηδ-

ηα ηαζ ηδκ αβςκία ηδξ επζαίςζδξ. 
ημ ααειυ πμο δ ααεααζυηδηα αοηή ηαηέπεζ ηονίανπμ νυθμ, δεκ είκαζ 

δοκαηυ κα ζηναθεί μ άκενςπμξ ζε άθθμο είδμοξ ακαγδηήζεζξ ηαζ κα επζ-

δζχλεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ. Δ απαθθαβή απυ ηδκ αδζάημπδ αζμηζηή ιένζ-

ικα ηαζ μ εθεφεενμξ πνυκμξ αθήκμοκ πενζεχνζα βζα δναζηδνζυηδηεξ πμο 

λεπενκμφκ ηα πθαίζζα ηδξ επζαίςζδξ δίκμκηαξ άθθδ δζάζηαζδ ζηδ γςή ηαζ 

θακενχκμκηαξ ημ πκεοιαηζηυ ηδξ πενζεπυιεκμ. Δ ηεπκζηή, ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ πνυκμ ενβαζίαξ ηάκμκηαξ πενζζζυηενμ άκεηδ ηδ 

γςή. Δ ηεπκζηή ιυκμ δεκ επανηεί. Δ απεθεοεένςζδ απυ ημ ιυπεμ ηδξ επζ-

αίςζδξ έπεζ κυδια υηακ ζοκηεθείηαζ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ πκεοιαηζηή απε-

θεοεένςζδ. Αδθαδή υηακ μ άκενςπμξ ζοκεζδδημπμζεί υηζ πένα απυ ηζξ αζμ-

θμβζηέξ ημο ακάβηεξ οπάνπεζ ιζα ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή πναβιαηζηυηδηα, 

ηα βεβμκυηα ηαζ μζ ελεθίλεζξ ηδξ μπμίαξ νοειίγμοκ ηαεμνζζηζηά ηδ γςή ημο. 
Βπμιέκςξ, δ δζεηδίηδζδ απυ ημκ άκενςπμ ημο δζηαζχιαημξ κα βκςνίγεζ 

υ,ηζ ζοιααίκεζ βφνς ημο, κα έπεζ άπμρδ ηαζ ιάθζζηα ζεααζηή απυ ημοξ άθ-

θμοξ, εα ελανηδεεί απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ έπεζ ιάεεζ κα δζααάγεζ «ημ 

αζαθίμ πμο θέβεηαζ πναβιαηζηυηδηα». Μυκμ ι' αοηή ηδκ πνμτπυεεζδ είκαζ 

δοκαηυ κα πνμζακαημθίζεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηαζ κα δζεονφκεζ ηα υνζα 

ηδξ ζηέρδξ ημο. Δ δζεφνοκζδ αοηή δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί πανά ιυκμ υ-

ηακ δεκ δέπεηαζ ηίπμηε ςξ αοηαπυδεζηημ, ςξ απανααίαζημ επεζδή έηζζ απμ-

θαζίζηδηε ή ζοιθένεζ κα είκαζ. 
Δ επζζηήιδ ζοιαάθθεζ ζηδκ πκεοιαηζηή απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο 

ηαζ εηπθδνχκεζ ημκ ημζκςκζηυ ηδξ νυθμ υηακ ημκ δζδάζηεζ υηζ μ ηυζιμξ δεκ 

είκαζ έκα ηεηεθεζιέκμ βεβμκυξ, αθθά οπάνπεζ, ηαζ πνέπεζ κα οπάνπεζ, ζακ 

έκα ακμζπηυ ενχηδια. Δ δζεηδίηδζδ ημο δζηαζχιαημξ βζα ζοιιεημπή ζηζξ 

πμθζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, δ δζεηδίηδζδ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ δ εέθδζδ βζα ηαθφ-

ηενεξ ζοκεήηεξ γςήξ είκαζ ιενζηά απυ ηα ζημζπεία πμο δίκμοκ κυδια ζηδκ 

απεθεοεένςζδ απυ ηδκ πκεοιαηζηή ελάνηδζδ ηαζ ηδκ πμθζηζηή οπμηέθεζα. 

Δ δζεφνοκζδ ηςκ πκεοιαηζηχκ μνζγυκηςκ είκαζ ακαβηαίμξ υνμξ βζα κα βίκεζ 

μ άκενςπμξ νοειζζηήξ ηδξ γςήξ ημο. 
Ο ζοβηεναζιυξ αοηήξ ηδξ δηπιήο απειεπζέξσζεο απμηεθεί ημ πενζε-

πυιεκμ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ πνμυδμο. 
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Δνθίκην 12 

 

Η επηζηήκε ζηελ ππεξεζία ηεο εηξήλεο  

 

 

Πανυθμ πμο ηαηά ηαζνμφξ έπεζ δζαηοπςεεί δ άπμρδ υηζ δ επζζηήιδ, ηαζ ηαη' 

επέηηαζδ δ ηεπκμθμβία, έπμοκ ςξ ααζζηυ ημοξ βκχνζζια ηδκ μοδεηενυηδηα, 

δεκ ιπμνμφιε κα αβκμήζμοιε ημκ ημζκςκζηυ ημοξ νυθμ. Ώοηυξ μ ημζκςκζ-

ηυξ νυθμξ απμηεθεί ηαζ ημ ζπμοδαζυηενμ επζπείνδια πμο πνμαάθθεηαζ βζα 

ηδκ ακαίνεζδ ηδξ μοδεηενυηδηαξ ηδξ επζζηήιδξ. Ώκ εεςνήζμοιε υηζ δ επζ-

ζηήιδ ηαζ μζ επζζηήιμκεξ απμηεθμφκ ιζα ζδζαίηενδ μιάδα ακενχπςκ πμο δ 

δναζηδνζυηδηα ημοξ, ημ ένβμ ημοξ είκαζ κα ακαγδημφκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυ-

κμ ηδκ αθήεεζα, ηυηε είκαζ ζακ κα δεπυιαζηε υηζ δ αθήεεζα ηαζ δ βκχζδ ο-

πάνπμοκ πένα απυ ημζκςκζηέξ επζδνάζεζξ, ιαηνζά απυ ζδεμθμβίεξ, πμθζηζηή 

μνβάκςζδ ηαζ ακηζθήρεζξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκίαξ. Θα ήηακ δδθαδή 

ζακ κα παναδεπυιαζηε υηζ δ βκχζδ ηαζ δ αθήεεζα οπάνπμοκ έλς απυ ημ 

πνυκμ ηαζ ηδκ ελέθζλδ, ζε ιζα πενζμπή υπμο ααζζθεφεζ ημ απυθοημ ηαζ ημ 

μπμίμ δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηα ακενχπζκα. 

Έκα ζδιακηζηυ αήια ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηήιδξ ήηακ δ παναδμπή ηδξ 

ζπεηζηυηδηαξ ηδξ αθήεεζαξ. Δ ανπή ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ, υπςξ δζαηοπχ-

εδηε απυ ημκ ΐένκεν Υάζγεκιπενβη, έδεζλε ιε ημκ πζμ απθυ ηνυπμ υηζ ηακέ-

καξ επζζηήιμκαξ δεκ ιπμνεί κα ζζπονζζηεί υηζ ηαηέπεζ μθυηθδνδ ηδκ αθή-

εεζα, ηδ ζηζβιή πμο μζ δοκαηυηδηεξ παναηήνδζδξ ηςκ θαζκμιέκςκ ημο ιζ-

ηνυημζιμο είκαζ πεπεναζιέκεξ, ηαζ πςξ απυ ηδ ιζα παναηήνδζδ ιέπνζ ηδκ 

άθθδ ιεζμθααεί έκα εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια ημ μπμίμ είκαζ ανηεηυ βζα 

κα πνμζδχζεζ ζηδκ αθήεεζα ηδ ζπεηζηυηδηα πμο πνμακαθέναιε. 

Βίκαζ βεβμκυξ θμζπυκ υηζ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ 

ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε ιζα ημζκςκία εκχ έπεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ηζξ επδνεάζεζ, αηυια ηαζ κα ηζξ πνμζακαημθίζεζ ζε κέμοξ ζημπμφξ παί-

γμκηαξ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ. Εδζαίηενα ιάθζζηα ζηδκ επμπή ιαξ, υπμο δ 

ηεπκμθμβία εεςνείηαζ οπεφεοκδ βζα ηα πενζζζυηενα απυ ηα δεζκά ημο ζφβ-

πνμκμο ακενχπμο. Δ επζζηήιδ είκαζ ημ ζφκμθμ ηδξ μνβακςιέκδξ βκχζδξ 

πμο έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ αζηίςκ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ηςκ ημζκςκζ-

ηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα βζα ηδ δζαηφπςζδ ηςκ κυιςκ πμο 

ηα δζέπμοκ. Ώοηή αηνζαχξ δ δοκαηυηδηα ηδξ ηδ ιεηαηνέπεζ ζε ιζα δοκαιζηή 

ημζκςκζηή θεζημονβία, ιε ηδκ έκκμζα υηζ βίκεηαζ ιμπθυξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

ημζκςκζχκ, πανάβμκηαξ πνμυδμο ή, ακηίεεηα, πανάβμκηαξ μπζζεμδνυιδζδξ 

ημοξ. Γζαηί υηακ θέιε υηζ «δ βκχζδ είκαζ δφκαιδ» εκκμμφιε υηζ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί είηε βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο είηε ςξ ιέζμ βζα 

ηδκ ηαεοπυηαλή ημο. ημοξ ιεβάθμοξ πμθζηζζιμφξ ηδξ Ώκαημθζηήξ Μεζμ-

βείμο, βζα πανάδεζβια, υζμζ ηαηέπμοκ ηδ βκχζδ απμηεθμφκ ιζα ηάζηα, απμ-

ηθεζζηζηυξ ζημπυξ ηδξ μπμίαξ είκαζ δ δζαζχκζζδ ηδξ ελμοζίαξ. ηδκ Ώκα-

βέκκδζδ, ακηίεεηα, δ απεθεοεενςηζηή δφκαιδ ηδξ βκχζδξ εεςνείηαζ ακα-

βηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ιεζαζςκζημφ ζημηαδζζιμφ. 
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Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ επζζηήιδ ιπμνεί κα απεθεοεενχζεζ ημκ άκενςπμ ηαζ 

κα ζοιαάθεζ ζηδκ πνυμδμ δζεονφκμκηαξ ημοξ πκεοιαηζημφξ μνίγμκηεξ ηαζ 

δδιζμονβχκηαξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

γςήξ. Ώοηή δ πμζυηδηα πμο υθμζ ιαξ ακαγδημφιε ζήιενα οπάνπεζ ιυκμ ιέ-

ζα ζηδκ εζνήκδ, δδθαδή ζε έκακ ηνυπμ γςήξ, βκχνζζια ημο μπμίμο εα είκαζ 

μ ζεααζιυξ ηδξ αλίαξ ημο ακενχπμο, δ απεθεοεένςζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδ-

ηαξ ηαζ ηονίςξ ημ ηέθμξ ηςκ ελμπθζζιχκ πμο υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απεζθμφκ 

ηδκ ηαεδιενζκή γςή ζοζζςνεφμκηαξ ακαζθάθεζα ηαζ ααεααζυηδηα. 

Δ ζφβπνμκδ επζζηήιδ έπεζ ιεβάθδ εοεφκδ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ πονδ-

κζηχκ μπθμζηαζίςκ, ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα δεπεεί ηδ δζηαζμθμβία υηζ «δ 

επζζηήιδ ενεοκά ηαζ πςξ δεκ -θένκεζ ηαιζά εοεφκδ βζα ηα απμηεθέζιαηα 

ηςκ ενεοκχκ ηδξ». Δ εοεφκδ ημο επζζηδιμκζημφ ένβμκ δεκ μθμηθδνχκεηαζ 

ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ αθθά επεηηείκεηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ε-

θανιμβήξ ημοξ, άνα ηαζ ζηδ πνδζζιμπμίδζδ ημοξ. Καζ δεκ οπάνπεζ πενζζ-

ζυηενμ ανιυδζμ πνυζςπμ, ζηακυ κα βκςνίγεζ ημοξ ηζκδφκμοξ ιζα ηαηήξ 

πνήζδξ, απυ ημκ ίδζμ ημκ επζζηήιμκα. Δ επζζηήιδ δεκ είκαζ ιζα ιαβζηή ιδ-

πακή πμο πανάβεζ αθήεεζεξ. Δ ηεπκμθμβία ςξ εθανιμζιέκδ επζζηήιδ, δεκ 

είκαζ «μ απυ ιδπακήξ εευξ» πμο δίκεζ θφζεζξ ζε ηάεε πνυαθδια. Βπμιέκςξ, 

ηφνζμ ένβμ ημο επζζηήιμκα ςξ πκεοιαηζημφ ακενχπμο είκαζ πνχηα κα δζα-

θςηίζεζ.  

ζμ ηαζ ακ θαίκεηαζ πενίενβμ μ Αζαθςηζζιυξ δεκ απμηεθεί ιυκμ έκα 

πκεοιαηζηυ ηίκδια ημο 18μο αζχκα αθθά έκα δζανηή ζηυπμ ηςκ ημζκςκζχκ. 

Ο Κακη ημκ είπε μνίζεζ ςξ έλμδμ ημκ ακενχπμο απυ ηδκ ακςνζιυηδηα. Ώ-

κχνζιμξ είκαζ μ άκενςπμξ υηακ πνμζπαεεί κα ζοζζςνεφζεζ υζμ βίκεηαζ πε-

νζζζυηενα μπθζηά ζοζηήιαηα βζα κα δζαθοθάλεζ ηδκ εζνήκδ. Αείβια ακςνζ-

ιυηδηαξ είκαζ δ πεπμίεδζδ υηζ δ εοηοπία ανίζηεηαζ ιέζα ζημκ ηαηακαθςηζ-

ζιυ. Ώκςνζιυηδηα είκαζ κα .πζζηεφεζ ηακείξ υηζ δ εκίζποζδ ηςκ πονδκζηχκ 

μπθμζηαζίςκ είκαζ δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ βζα ηδκ απμηνμπή εκυξ πονδκζημφ 

πμθέιμο. Έπεζ θμζπυκ δ επζζηήιδ ζδιακηζηυ ένβμ κα επζηεθέζεζ απμηαθφ-

πημκηαξ ημοξ εφθαηεξ ημκ παναθμβζζιμφ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζηζξ ζφβπνμ-

κεξ ημζκςκίεξ ηαζ μζ μπμίμζ ζοκηδνμφκ ηαζ ηνέθμοκ ημκ ημζκςκζηυ ακηαβς-

κζζιυ, δδθαδή ηδκ ηφνζα αζηία ηςκ πμθέιςκ. Πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ιπμνεί κα αμδεήζεζ δ επζζηήιδ ιε ημ κα θνμκηίζεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ μ 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ηζξ πναβιαηζηέξ αζηίεξ ηδξ ηνίζδξ πμο πενκά μ πμθζηζ-

ζιυξ ιαξ, κα επζζδιάκεζ ηα θαζκυιεκα ηδξ ημζκςκζηήξ παεμβέκεζαξ ηαζ κα 

ιενζικήζεζ χζηε κα ιδκ εκζζποεμφκ πενζζζυηενμ μζ ζοκεήηεξ ακηαβςκζ-

ζιμφ πμο οπάνπμοκ ζήιενα ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ. Ώοηυ δεκ εα ημ πεηφπεζ 

ηαηαθεφβμκηαξ ζε εφημθεξ δζαηδνφλεζξ, αθθά πνμζπαεχκηαξ κα πθδζζάζεζ 

ημκ απθυ άκενςπμ ηαζ δείπκμκηαξ ημο πυζμ απθμφζηενμ είκαζ κα επζζηνα-

ηεφζεζ ηζξ δοκάιεζξ ημο ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηαοηυπνμκα πυζεξ 

ακηζθάζεζξ πενζηθείεζ μ ημζκςκζηυξ ακηαβςκζζιυξ ηαζ δ απθδζηία. Μζα επζ-

ζηήιδ ζηναηεοιέκδ ζηδκ οπδνεζία ηςκ ελμπθζζιχκ ηαζ ηδξ πμθειζηήξ ζ-

ζπφμξ είκαζ πάκηα ιζα επζζηήιδ βζα ημοξ θίβμοξ ηαζ βζα ημοξ ζζπονμφξ ηδξ 

βδξ. 
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Βίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία, πανυθδ ηδκ μζημοιεκζηυηδηα 

ηδξ, έπεζ εθάπζζηα ηέκηνα απυ ηα μπμία εηπμνεφεηαζ. Μζα πχνα εεςνείηαζ 

ιεβάθδ δφκαιδ υηακ έπεζ ηδκ εοπένεζα κα ελάβεζ ηεπκμθμβία άνα ηαζ βκχζδ 

ζε ιζα άθθδ πχνα. Αεκ είκαζ άζημπδ δ δζαπίζηςζδ υηζ ζηδκ επμπή ιαξ δ 

βκχζδ είκαζ πζμ αηνζαή απυ ημ πνοζυ. Βπμιέκςξ, μζ πχνεξ πμο δζαεέημοκ 

ορδθή ηεπκμθμβία δζαεέημοκ ηαζ ηα ιέζα βζα κα αζηήζμοκ μζημκμιζηέξ 

πζέζεζξ ηαζ πμθζηζηή επζννμή ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ. Μ' αοηυ ημκ ηνυπμ υιςξ 

ζοκηδνμφκηαζ μζ αζηίεξ ηςκ πμθέιςκ ηαζ ημο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ. Άνα 

ημ επζζηδιμκζηυ ένβμ εα ιπμνμφζε κα είκαζ απμδμηζηυηενμ πνμξ ηδκ ηαηεφ-

εοκζδ ηδξ εζνήκδξ, ακ μζ επζζηήιμκεξ πνυζθενακ ιεβάθμ ιένμξ απυ ηζξ 

βκχζεζξ ημοξ βζα κα ιμνθχζμοκ ημοξ θαμφξ ηςκ θηςπυηενςκ πςνχκ ηαζ κα 

θφζμοκ ιεβάθμ ιένμξ απυ ηα πνμαθήιαηα πμο αοημί έπμοκ. Πνμαθήιαηα 

πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βδξ, ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ 

ηαζ ηδ δδιζμονβία ένβςκ οπμδμιήξ, έηζζ χζηε κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ακάπηο-

λδ ηςκ πςνχκ αοηχκ ηαζ ζηδκ ακελανηδημπμίδζδ ημοξ απυ ηδκ επζννμή ηςκ 

ζζπονχκ. Έηζζ δ εζνήκδ ελαζθαθίγεηαζ ηαεχξ μζ εζηίεξ ακηαβςκζζιμφ πενζ-

μνίγμκηαζ ηαζ μζ θαμί ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ βζα ηδκ πνυ-

μδμ είκαζ δ ιέεμδμξ πμο εειεθζχκεηαζ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηάεε ιμνθήξ αίαξ, πμο βίκεηαζ 

αοηυιαηα αζηία πμθέιμο. 

Ώκ υιςξ δ επζζηήιδ βίκεζ οπυεεζδ ενβαζηδνίςκ ηαζ μ επζζηήιμκαξ ο-

πάθθδθμξ εηείκμο πμο ημκ πνδιαημδμηεί, ηυηε δ βκχζδ βίκεηαζ δφκαιδ βζα 

ηδ δζαζχκζζδ ηδξ ελμοζίαξ ηςκ ζζπονχκ. Άνα ηαζ ααζζηή πνμτπυεεζδ ζο-

κηήνδζδξ ημο ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ ηαζ ηδξ απεζθήξ ιζαξ βεκζ-

ηυηενδξ ακάθθελδξ. 

«Μμκαδζηυξ ζημπυξ ηδξ επζζηήιδξ είκαζ κα εθαθναίκεζ ημ ιυπεμ ηδξ 

ακενχπζκδξ φπανλδξ». Βίκαζ ιζα άπμρδ πμο απέδςζε μ Μπνεπη ζημκ Γαθζ-

θαίμ εέθμκηαξ κα επζζδιάκεζ ημκ ημζκςκζηυ νυθμ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδ δο-

καηυηδηα ηδξ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ. Δ γςή ημο ακενχπμο 

έπεζ αλία υηακ είκαζ ιζα πμνεία πνμξ ημ ηαθφηενμ, υηακ ιπμνεί μ άκενςπμξ 

κα αβςκίγεηαζ βζα κα πναβιαηχζεζ ηζξ επζεοιίεξ ημο απαθθαβιέκμξ απυ ημ 

θυαμ ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα. Βδχ ανίζηεηαζ ηαζ ημ πναβιαηζηυ πενζεπυιεκμ 

ηδξ εζνήκδξ. Δ γςή έπεζ κυδια ιυκμ υηακ είκαζ εζνδκζηή. Δ επζζηήιδ θμζ-

πυκ, δ βκχζδ ηαζ δ αθήεεζα δεκ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ πένα ηαζ έλς 

απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ. Πνέπεζ κα ακαημοθίγμοκ ηδκ ακενχπζκδ πνμ-

ζπάεεζα, πνμζακαημθίγμκηαξ ηδκ ηαζ δίκμκηαξ δζελυδμοξ αηυιδ ηαζ ζηα πζμ 

απθά πνμαθήιαηα ημο ακενχπμο. 

Δ επζζηήιδ δεκ είκαζ πνμκυιζμ ηςκ θίβςκ. Δ επζζηδιμκζηή αθήεεζα δεκ 

οπάνπεζ πένα ηαζ πάκς απυ ημκ άκενςπμ. Ώοηυ ημοθάπζζημ ιαξ δίδαλε δ 

ελέθζλδ ηδξ επζζηήιδξ ιέζα ζημοξ αζχκεξ. Δ επζζηήιδ επμιέκςξ επζηεθεί ημ 

ημζκςκζηυ ηδξ ένβμ υηακ ζοιαάθθεζ ζηδκ επίηεολδ ημο πζμ ιεβάθμο ζδακζ-

ημφ: ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηδξ εοηοπίαξ ημο ακενχπμο. 
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Κείκελν 20 
 

 

Ο ηερλνθξάηεο  

 

 

Ο ηεπκμηνάηδξ δεκ δέπεηαζ πςξ έπεζ εοεφκδ βζα ηδκ δεζηή πμνεία ημο ηυ-

ζιμο ιαξ ηαζ δεκ κζχεεζ ηαευθμο έκμπμξ βζα ηα ηαηά πμο θένκεζ δ επζζηή-

ιδ ηαζ δ ηεπκζηή. Ώοηυξ ιάθζζηα είκαζ πεπεζζιέκμξ πςξ δ επζζηήιδ ηαζ δ 

ηεπκζηή ελοπδνεημφκ ηδκ εοηοπία ημο ακενχπμο, πςξ επζγδημφκ κα δδιζ-

μονβήζμοκ έκακ ηαζκμφνζμ, μνεμθμβζηυ ηαζ ακχηενμ άκενςπμ πμο εέηεζ ηζξ 

δοκάιεζξ ηδξ θφζδξ ζηδ δζάεεζδ ημο ιε ηδ αεααζυηδηα πςξ μ άκενςπμξ εα 

οπενκζηήζεζ ηα πνμαθήιαηα πμο ηχνα πανμοζζάγμκηαζ ιπνμζηά ημο. 

Αεκ εκκμείηαζ εδχ μ ζοβηεηνζιέκμξ άκενςπμξ, εβχ ηζ εζφ, μ άκενςπμξ 

ηδξ ημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ μπμία γμφιε ηαεδιενζκά, αθθά μ Άκενςπμξ ζακ 

αθδνδιέκδ μκηυηδηα. Δ αθδνδιέκδ αοηή ζδέα ημο ακενχπμο ζοκεπαίνκεζ 

ημκ ηεπκμηνάηδ ζε ααειυ πμο κα ιδκ ιπμνεί κα απαθθαβεί απ' αοηήκ. Γζαηί 

δ ενβαζία ημο ηακμκζηά ημο έπεζ ηαθθζενβήζεζ ηδκ πίζηδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηαζ ηδκ απμζηνμθή πνμξ ημ ιοεζηυ ηαζ αθδνδιέκμ. Βπεζδή υιςξ δ πμθζηζηή 

ζοκείδδζδ ηςκ ηεπκμηναηχκ –ζηδ ιέβζζηδ πθεζμρδθία ημοξ– είκαζ οπακά-

πηοηηδ, δ ζδεμθμβία ημοξ θηςπή ηαζ αηυια πζμ θηςπή δ θζθμζμθία ημοξ, μ 

ιφεμξ ημο Ώκενχπμο πνμζθένεηαζ ζ' αοημφξ ζακ ιαβζηυ ηθεζδί πμο ακμίβεζ 

υθεξ ηζξ πυνηεξ: «θςηίγεζ» αοηυ πμο θακηάγεζ ζημηεζκυ ηαζ άβκςζημ, ηάκεζ 

δοκαηή ηδκ ελήβδζδ υθςκ ηςκ πναβιάηςκ πμο θαίκμκηαζ πνμαθδιαηζηά ηαζ 

απμηεθεί πδβή απ' υπμο ιπμνεί ηακείξ κα ακηθεί ζε ηάεε πενίπηςζδ ιζα έ-

ημζιδ ζδέα πμο κα δίκεζ απάκηδζδ ζε ηάεε ακηίννδζδ ηαζ ηνζηζηή. 
Θευθζθμξ ΐέζημξ 
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Κείκελν 21 
 

 

Ο άλζξσπνο πηα βξίζθεηαη κόλνο κε ηνλ εαπηό ηνπ 

 

 

Ώπ' ηδκ ανπή ηζυθαξ έβζκε θυβμξ βζα ημ υηζ ίζςξ μζ ιεηααμθέξ ζηα εειέθζα 

ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηήιδξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ζακ ζοιπηχιαηα ηδξ αθ-

θαβήξ ζηζξ αάζεζξ ηδξ φπανλδξ ιαξ, αθθαβήξ πμο θακενχκεηαζ ηαοηυπνμκα 

ζε πμθθά ζδιεία, είηε ιε ηδ ιεηααμθή ζημκ ηνυπμ ηδξ γςήξ ιαξ ηαζ ζηζξ 

ζοκεήηεξ ηδξ ζηέρδξ ιαξ είηε ιε ηζξ ελςηενζηέξ ηαηαζηνμθέξ, πμθέιμοξ 

ηαζ επακαζηάζεζξ. Ώκ ηακείξ γδηεί, μνιχιεκμξ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ζφβ-

πνμκδξ επζζηήιδξ, κα πνμπςνήζεζ αήια-αήια πνμξ ηα εειέθζα πμο ζείμ-

κηαζ, ηυηε έπεζ ηδκ εκηφπςζδ πςξ ίζςξ δεκ απθμπμζεί οπεναμθζηά ηδκ ηαηά-

ζηαζδ, ακ πεζ υηζ βζα πνχηδ θμνά ζημ δζάαα ηδξ ζζημνίαξ μ άκενςπμξ ανί-

ζηεηαζ πάκς ζ' αοηή ηδ βδ ιυκμξ ιε ημκ εαοηυ ημκ, πςνίξ πζα κα ανίζηεζ 

μφηε ζφκηνμθμ μφηε ακηίπαθμ.  

Ώοηυ είκαζ βκςζηή αθήεεζα, υηακ πνυηεζηαζ βζα ημκ αβχκα ημο ακενχ-

πμο εκάκηζα ζε ελςηενζημφξ ηζκδφκμοξ. Παθαζυηενα απεζθμφζακ ημκ άκ-

ενςπμ άβνζα εδνία, αννχζηζεξ, πείκα, ηνφμ ηζ άθθεξ θοζζηέξ δοκάιεζξ· ζ' 

αοηή ηδκ πάθδ ηάεε ελάπθςζδ ηδξ ηεπκζηήξ ζήιαζκε εκίζποζδ ηδξ εέζδξ 

ημο ακενχπμο, δδθαδή πνυμδμ. ημκ ηαζνυ ιαξ, πμο μ πθδεοζιυξ ηδξ βδξ 

βίκεηαζ υθμ ηαζ ποηκυηενμξ, μζ πενζμνζζιμί ηδξ δοκαηυηδηαξ βζα γςή, ηαζ 

επμιέκςξ μζ απεζθέξ, ένπμκηαζ ηαηά πνχημ θυβμ απυ ημοξ άθθμοξ ακενχ-

πμοξ, πμο ηζ αοημί επζιέκμοκ βζα ηα δζηαζχιαηα ημοξ πάκς ζηα αβαεά ηδξ 

βδξ. ηδ θζθμκζηία αοηή πνεζάγεηαζ δ ελάπθςζδ ηδξ ηεπκζηήξ, ια πςνίξ κα 

είκαζ πθέμκ πνυμδμξ.  

Ώοηυ πμο θέιε υιςξ, πςξ μ άκενςπμξ ανίζηεηαζ πζα ιυκμξ ιε ημκ εαοηυ 

ημο, ζζπφεζ ζηδκ επμπή ηδξ ηεπκζηήξ ιε πμθφ πθαηζά έκκμζα. ε παθαζυηενεξ 

επμπέξ μ άκενςπμξ έαθεπε ημκ εαοηυ ημο ακηζιέηςπμ ιε ηδ θφζδ· ηζ αοηή, 

ηαημζηδιέκδ απυ υθα ηα είδδ ηςκ υκηςκ, ήηακ έκα ααζίθεζμ, πμο γμφζε ιε 

δζημφξ ημο κυιμοξ· μ άκενςπμξ είπε πνέμξ ιε ηδ γςή ημο κα πνμζανιμζηεί 

ιέζα ζ' αοηυ. ηδ κ επμπή ιαξ υιςξ γμφιε ζ' έκακ ηυζιμ ηυζμ μθμηθδνς-

ηζηά αθθαβιέκμ απυ ημκ άκενςπμ, χζηε πακημφ, είηε ιεηαπεζνζγυιαζηε ηζξ 

ζοζηεοέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ είηε ηναημφιε ηδκ ηνμθή πμο ιαξ εημίια-

ζακ ιε ιδπακέξ είηε δζαηνέπμοιε ημ αθθαβιέκμ απυ ημκ άκενςπμ ημπίμ, μ-

θμέκα ζοκακημφιε ηα ηαηαζηεοάζιαηα ημο, δδθαδή ζοκακημφιε ηαηά ηά-

πμζμ ηνυπμ πάκηα ημκ εαοηυ ιαξ. Τπάνπμοκ αέααζα ιένδ ηδξ βδξ, υπμο δ 

δζαδζηαζία αοηή απέπεζ πμθφ απυ ηδκ πθήνδ ζοκηέθεζδ ηδξ ια ανβά ή βνή-

βμνα δ ηονζανπία ημο ακενχπμο εα είκαζ, απ' αοηή ηδκ άπμρδ, μθμηθδνς-

ηζηή. 

Δ κέα αοηή ηαηάζηαζδ θαίκεηαζ εοηνζκέζηαηα ζηδ ζφβπνμκδ θοζζηή, 

υπμο αηνζαχξ, υπςξ ελζζηυνδζα πζμ πάκς, ελαηνζαχκεηαζ υηζ δεκ ιπμνμφιε 

ηαευθμο πζα κα εεςνήζμοιε, υπςξ πνζκ, ηα δμιζηά ζημζπεία ηδξ φθδξ «ηα-
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εαοηά» ζακ ηδκ ηεθζηή ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα· υηζ λεθεφβμοκ απυ 

ηάεε ακηζηεζιεκζηυ ηαεμνζζιυ ζημ πχνμ ηαζ ζημ πνυκμ ηαζ υηζ ζημ αάεμξ 

δεκ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ακηζηείιεκμ ηδξ επζζηήιδξ, πανά ιυκμ ηδ βκχζδ 

ιαξ, πάκηα, βζα ηα ζςιαηίδζα αοηά. Έηζζ, μ ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ δεκ είκαζ 

πζα δ βκχζδ ημο αηυιμο ηαζ ηδξ ηίκδζήξ ημο «ηαεαοηή», ι' άθθα θυβζα α-

κελάνηδηα απυ ηδκ πναβιαηζηή ιαξ παναηήνδζδ· ζηεηυιαζηε πενζζζυηενμ, 

απυ ηδκ ανπή αηυιδ, ζημ ηέκηνμ ημο δζαθυβμο θφζδξ ηαζ ακενχπμο, δζαθυ-

βμο πμο δ επζζηήιδ αέααζα δεκ απμηεθεί πανά έκα ιένμξ ημο, ηζ έηζζ δ 

ζοιααηζηή δζαίνεζδ ημο ηυζιμο ζε οπμηείιεκμ ηαζ ακηζηείιεκμ, ζε εζςηε-

νζηυ ηυζιμ ηαζ ζε ελςηενζηυ, ζε ζχια ηαζ ζε ροπή δεκ ιπμνεί κα εθανιμ-

ζηεί ηαζ μδδβεί ζε δοζημθίεξ. ηδκ επζζηήιδ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ 

δεκ είκαζ θμζπυκ πζα δ θφζδ δ ίδζα, αθθά αοηή πμο παναδίκεηαζ ζημ ακενχ-

πζκμ ενςηδιαηζηυ· ηαζ μ άκενςπμξ ζοκακηά ηαζ πάθζ ημκ εαοηυ ημο. 

ηδκ επμπή ιαξ έβζκε ηχνα, ζαθέζηαηα, δ πνμζπάεεζα κα ζοιιμνθς-

εμφιε ζ' αοηή ηδ κέα ηαηάζηαζδ, ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ· υηακ αοηυ 

εα 'πεζ ζοκηεθεζηεί, ιπμνεί κα λακαανεεεί βζα ημκ άκενςπμ δ ζζβμονζά βζα 

ηα ζηζνηήιαηα ημο πκεφιαημξ. Ο δνυιμξ πνμξ ημ ζημπυ αοηυ εα είκαζ ια-

ηνφξ ηζ επίπμκμξ, ηαζ δεκ λένμοιε απυ πυζεξ θφπεξ εα δζααεί αηυια. Ώθθά 

ακ γδηάεζ ηακείξ εκδείλεζξ, πχξ εα 'καζ αοηυξ μ δνυιμξ, αξ εοιδεεί ημ πανά-

δεζβια ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ. 
ΐένκεν Υάζγεκιπενβη 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 
 

1. Γζα ηα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα πμθθχκ επζζηδιμκζηχκ επζηεοβιάηςκ δζαηοπχκεηαζ 

ζοπκά δ άπμρδ υηζ δ ηνζηζηή ιαξ δεκ πνέπεζ κα απεοεφκεηαζ ζηδκ επζζηήιδ αθθά ζημ 

ημζκςκζηυ ηαεεζηχξ πμο ηδ πνδζζιμπμζεί. Πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ; 

 

2. Κάζε πξφνδνο ηεο γλψζεο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο δχλακεο, πξέπεη λα ζεσξείηαη θαθή φηαλ 

πξνθαιεί κηα δηαξθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ εηδηθψλ θαη κε εηδηθψλ. Ζ γλψζε, φπσο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν αγαζφ, δελ αμίδεη παξά κφλν φηαλ πξννξίδεηαη λα γίλεη έλα αγαζφ 

θνηλφ γηα φινπο. 

Ώκηνέ Γημνγ 

 
Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 
3. Ζ επηζηεκνληθή πξφνδνο γελλά ηελ πξφνδν ηεο ηερληθήο, πνπ γελλά ηε καδηθή παξαγσγή, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο γελλά, αλαγθαζηηθά, ηε καδηθή θαηαλάισζε. 

Γυνγ Πμιπζκημφ, θυβμξ ζηδκ ΟΤΝΒΚΟ, 1971 

 

Αζαηνίκεηε ημ επζπείνδια ζ’ αοηή ηδκ πενίμδμ; Μπμνείηε κα ημ ακαθφζεηε ζε πνμηεί-

ιεκεξ ηαζ ζοιπέναζια;  
 

4. Δξγάζηεθα ζαλ εηδηθφο ζηα πξνβιήκαηα ηεο Ππξεληθήο Φπζηθήο γηα λα πξνσζεζεί κηα 

ζπνπδαία εξεπλά κέζα ζην πεηξακαηηθφ εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φπνπ δηδάζθσ. 

Αλ ην απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ κνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα κπζηηθά ζπλεξγεία ηνπ Δ-

πηηειείνπ ηνπ ζηξαηνχ ηεο δηθήο κνπ ρψξαο, ή κηαο άιιεο πνπ θαηφξζσζε κε ηελ θαηα-

ζθνπεία ηεο λα ην πιεξνθνξεζεί, γηα λα ηειεηνπνηεζεί έλα θνβεξφ φπιν καδηθήο θαηα-



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 108 

 

ζηξνθήο ζε πεξίπησζε πνιέκνπ, ε επζχλε γηα ηνχην δελ είλαη δηθή κνπ. Δγψ ππεξεηψ 

ηελ επηζηήκε, ηα παξαπέξα δελ κε αθνξνχλ. 

  Β  Παπακμφηζμξ 
 

Μπμνείηε κα πνμζδζμνίζεηε ηδκ «ηαοηυηδηα» ημο επζζηήιμκα; 

 

ε πμζα επζπεζνήιαηα ααζίγεζ ηδκ άπμρδ ημο μ επζζηήιμκαξ αοηυξ; 

 

Έπεηε επζπεζνήιαηα βζα κα ακηζηνμφζεηε ηδκ άπμρδ ημο; 

 

Να ιεθεηήζεηε αοηυ ημ ηείιεκμ ηαζ κα ακαθφζεηε ηδ δζηή ζαξ άπμρδ ζπεηζηά ιε ημ 

επίιαπμ γήηδια ηδξ δεζηήξ εοεφκδξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ απέκακηζ ζηδκ 

ημζκςκία ηαζ ιάθζζηα ζε ιζα επμπή ζακ ηαζ ηδ δζηή ιαξ. 

 

4. Μπμνείηε κα βνάρεηε έκα ιζηνυ ηείιεκμ ζπεηζηυ ιε ημκ επζζηήιμκα ηδξ βεθμζμβναθί-

αξ; 

 

 

 
 

 

 

5. θνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη λα καο θάλεη φινπο λα ακθηβάιινπκε γηα φια.  

Μπένημθκη Μπνεπη  

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 
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6. Αλέθαζελ ην επηλνεηηθφ κπαιφ κε ηηο εθεπξέζεηο ηνπ βνήζεζε ηνπο θηιφδνμνπο ιανχο θαη 

εγεκφλεο ζηηο θαηαθηήζεηο ηνπο πεξηζζφηεξν αθφκε θαη απφ ηελ αλδξεία ησλ πνιεκηζηψλ 

ηνπο. ηνπο ρξφλνπο καο φκσο ε δχλακε απηή έθηαζε ζην απφγεην ηεο. Σν εξγαζηήξην 

ηεο Φπζηθήο είλαη ην ζπνπδαηφηεξν θαη δαπαλεξφηεξν «γξαθείν» ησλ ζηξαηησηηθψλ επη-

ηειείσλ. Ο δξφκνο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ππεξνρή έγηλε ζπλαγσληζκφο ζην 

ζηίβν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Πνηνο αληαγσληζηήο ζα θαηνξζψζεη λα απνθηήζεη 

φρη ηνπο γελλαηφηεξνπο ζηξαηεγνχο, αιιά ηνπο ζνθφηεξνπο επηζηήκνλεο, ηνπο ηθαλφηε-

ξνπο ηερληθνχο, απηφο πξνζκέλεη ηε λίθε κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα. 

Β. Παπακμφηζμξ 

 

7. Πνμζέλεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ: 

α. Βθυζμκ δ επζζηήιδ ηαζ δ ηεπκζηή ηάζζμκηαζ ζηδκ οπδνεζία ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ οπενμπήξ ηςκ ζζπονχκ, άνα ιε ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ημκ πυθειμ πμο δ δζεη-

δίηδζδ ηδξ (οπενμπήξ) βεκκά, ζοιπεναίκμοιε υηζ πνυμδμξ οπάνπεζ ιυκμ ιέζα απυ ημκ 

πυθειμ. 

Με πμζα επζπεζνήιαηα ακηζηνμφεηε ή οπμζηδνίγεηε αοηή ηδκ άπμρδ; 

 

β. Δ πνυμδμξ έπεζ κυδια ιυκμ υηακ είκαζ ηαβιέκδ ζηδκ οπδνεζία ημο ακενχπμο. Ώκ 

υιςξ βειίγεζ ηδ γςή ημο ιε ακαζθάθεζα ηαζ θυαμ, αοημακαζνείηαζ ηαζ ιαγί ηδξ δ επζ-

ζηήιδ. 

Με πμζα επζπεζνήιαηα ακηζηνμφεηε ή οπμζηδνίγεηε αοηή ηδκ άπμρδ; 

 

8. ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθνηερληθή πξαθηηθή ππάξρνπλ... αλνξζνινγηζηηθέο πιεπξέο: 

-  Ζ ηπθιή πίζηε ζηηο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο. 

-  Σν δφγκα ηνπ αλαπφθεπθηνπ ηεο πξνφδνπ. 

-  Ο κχζνο ησλ ηερλνινγηθψλ επηπηψζεσλ.  

 Πζέν αιμοέθ 

Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε ηάεε ιζα πςνζζηά αοηέξ ηζξ ακμνεμθμβζζηζηέξ πθεονέξ 

πανμοζζάγμκηαξ ηαζ ηζξ εκδεπυιεκεξ ζοκέπεζεξ ημοξ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ. 

 

9. Τπάξρνπλ πνιινί ζήκεξα πνπ πηζηεχνπλ φηη ε επηζηήκε ηείλεη λα πάξεη ηε κνξθή κηαο 

«θαηλνχξηαο παγθφζκηαο εθθιεζίαο» κε ηνπο ηεξείο, ηνπο αξρηεξείο θαη ηα δφγκαηα ηεο 

φπσο: 

-  Ζ επηζηήκε είλαη ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ. 

-  Κάπνηα κέξα ε επηζηήκε ζα πεξηγξάςεη ηνλ θφζκν ζηελ νιφηεηα ηνπ. 

-  Μφλνλ νη εηδηθνί μέξνπλ, θαη ν θαζέλαο απηά πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ. 

-  Μφλνλ νη εηδηθνί είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ απνθάζεηο.  

 Πζέν αιμοέθ 

 

Πμζα είκαζ δ δζηή ζαξ βκχιδ; Ζ επηζηήκε είλαη ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηε γλψζε ηνπ θφ-

ζκνπ; 

 

10. Ζ επηζηήκε δελ κπνξεί λα εθνδηάζεη κε ηηο χζηαηεο απαληήζεηο, κπνξεί φκσο λα καο 

πξνκεζεχζεη ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο. 

Άνεμον Καίζθεν 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

11. ηελ επνρή καο ε κηιηηαξηζηηθή λννηξνπία είλαη αθφκε πην επηθίλδπλε απ φ,ηη ήηαλ πξηλ, 

γηαηί ηα επηζεηηθά φπια είλαη πνιχ ηζρπξφηεξα απφ ηα ακπληηθά. Έηζη, νδεγνχκαζηε αλα-

γθαζηηθά ζηνλ πξνιεπηηθφ πφιεκν. Σν γεληθφ αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ζπλεπάγε-

ηαη, θαηαιήγεη ζηε ζπζία ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππνηηζέκελε 

εκπφιεκε θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο.  

Άθιπενη Ώσκζηάζκ 
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Μπμνείηε κα πανμοζζάζεηε ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ ιζθζηανζζηζηή κμμηνμπία ζοκε-

πάβεηαζ ηδ εοζία ηςκ πμθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ; 

 

 

 
 

 

12. Ζ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη κηα καθξά ζεηξά απφ ηνικεξέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απε-

ιεπζέξσζε ηνπ ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ απφ ηελ ηδενιεςία θαη ην δνγκαηηζκφ. Παξά ηελ 

αλεπιάβεηα πνπ θαηεγνξείηαη φηη δείρλεη απέλαληη ζηνλ παξαδνζηαθφ θψδηθα ησλ «α-

λακθηζβήηεησλ αιεζεηψλ» ν επηζηήκνλαο απαηηεί απφ θάζε ηδέα λα δερηεί ηνλ έιεγρν 

θαη λα επηδείμεη ηνπο ηίηινπο ηεο. 

Β. Παπακμφηζμξ 

 

ε έκα άνενμ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ζπμθείμο ζαξ κα ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ αοηή ηαζ 

κα δείλεηε ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ιπμνμφκ μζ επζζηήιμκεξ ζήιενα κα ενβαζημφκ βζα ημ 

ηαθυ ηδξ ακενςπυηδηαξ. 

 

13. Να δπζπηζηείο κπξνζηά ζηηο γνεηεπηηθέο, ηηο εχθνιεο θαη απινπζηεπηηθέο απαληήζεηο.  

ΐ. Ν. Σαηάηδξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

14. Ζ αιήζεηα ζηελ νπνία θηάλεη ε επηζηεκνληθή ζθέςε δελ είλαη εθείλε πνπ κπνξνχκε ηδα-

ληθά λα ζθεθηνχκε ρσξίο ιάζνο, αιιά εθείλε πνπ καδί ηεο κπνξνχκε λα ελεξγήζνπκε 

ρσξίο θφβν. 

 Οοίθζαι Κθίθμνκη 

 

Μήπςξ ιέζα ζηδκ άπμρδ αοηή απμιοεμπμζείηαζ μ νυθμξ ηδξ επζζηήιδξ;  

Μήπςξ ημκίγεηαζ δ μοζζαζηζηή ημζκςκζηή ηδξ πνμζθμνά; 

 

15. Σα πιηθά επηηεχγκαηα δελ δεκηνπξγνχλ ηνλ πνιηηηζκφ, αιιά γίλνληαη πνιηηηζκφο κφλν 

φηαλ πεηζαξρνχληαη γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Άθιπεν αάζηζεν 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πενίμδμ 8-9 πενζυδςκ.   
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Κείκελν 22 

 

 

Η επζύλε ηεο επηζηήκεο 

 

 

Ώθίιμκμ! Δ επζζηδιμκζηή ένεοκα δεκ ιπμνεί κα πνμζεέζεζ ζηζξ επζδζχλεζξ 

ηδξ ηδκ ηαεζένςζδ πνμζςπζηχκ ή ημζκςκζηχκ ηακυκςκ ζοιπενζθμνάξ. Αεκ 

ιπμνεί κα ημ ηάκεζ αοηυ, υπςξ ηαζ μζ καοπδβμί δεκ ιπμνμφκ κα ζθονδθαηή-

ζμοκ ηδκ ροπή ηςκ πθμζάνπςκ. Δ επζζηδιμκζηή ένεοκα δεκ επζαάθθεζ μφηε 

ηδκ δεζηή απυθαζδ μφηε ημ πνυβναιια δνάζδξ. Σμ πμθφ-πμθφ πνμιδεεφεζ 

ηζξ πδβέξ πθδνμθμνζχκ πμο εα επζηνέρμοκ ηζξ ζςζηέξ επζθμβέξ. 

Χζηυζμ είκαζ δφζημθμ ζημ αζμθυβμ ηαζ ζημ βζαηνυ κα ιδκ επέιαμοκ ζ' 

αοηέξ ηζξ επζθμβέξ. Φοζζηά, υηακ αοημί αβαίκμοκ έλς απυ ημκ ημιέα ημοξ 

βζα κ' ακαιζπεμφκ ζηζξ απμθάζεζξ πμο μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα πάνμοκ 

ζηδνζγυιεκμζ ζηα πμνίζιαηα ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζαηνζηήξ, δζαηνέπμοκ ημκ 

ηίκδοκμ κα πέζμοκ ζημ αιάνηδια πμο ημ επζζηδιμκζηυ πκεφια θμαάηαζ 

υπςξ μ δζάαμθμξ ημ εοιίαια: ζημκ πεζναζιυ κα ηάκμοκ πανεηαμθέξ ηαζ γα-

αμθζέξ, πενκχκηαξ ακεπαίζεδηα απυ ημ «ζδμφ ηζ παναηήνδζα» ζημ «ζδμφ ηζ 

πνέπεζ κα ηάκμοιε». Ο επζζηήιμκαξ λένεζ υηζ δεκ είκαζ ηαευθμο ακχηενμξ 

απυ ημοξ άθθμοξ ζηα εέιαηα ηδξ ακενχπζκδξ πμθζηζηήξ.  

Καζ υιςξ, μ δαίιμκαξ ημκ παναιμκεφεζ ιε ημοξ πεζναζιμφξ ημο: «Βζφ 

πμο πέναζεξ ηδ γςή ζμο πνμζπαεχκηαξ κα ηαηαθάαεζξ ημοξ ιδπακζζιμφξ 

ηδξ γςήξ ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηδκ ακενχπζκδ γςή, δεκ είζαζ ιήπςξ 

ζε ηαθφηενδ απυ ημκ ημζκυ εκδηυ εέζδ κα βκςνίγεζξ ηζξ απμθάζεζξ πμο 

πνέπεζ κα πανεμφκ;» 

πζ δα! Κάεε θμνά πμο δ επζζηήιδ ακαιίπεδηε ζηδκ πμθζηζηή ημ ιεηά-

κζςζε. Σζ ςναία ήηακ δ επμπή πμο δ επζζηήιδ είπε ιμκαδζηυ ζημπυ ηδξ κα 

ζηακμπμζεί ηδκ πενζένβεζα ηςκ ακενχπςκ. Συηε ήηακ αβκή, αδζάαθδηδ ενβα-

γυηακ εζνδκζηά ηαζ ηδ ζέαμκηακ υθμζ. Εζημνίεξ ιε ηδκ ημζκςκία άνπζζε κα 

έπεζ ιυκμ απυ ηδ ζηζβιή πμο έδςζε ζδέεξ ζηδκ ηεπκζηή ηαζ ζηδ δνάζδ. Θο-

ιήζμο ημκ ιανηήζζμ κηε Λμοαμοά, υηακ αζηχκηαξ έθεβπμ ζηδ ΐαζζθζηή 

Ώηαδδιία ηςκ Βπζζηδιχκ, ηδκ επμπή ημο Λμοδμαίημο ημο 14μο, έθεβε: 

«Οκμιάγς πενίενβδ ένεοκα αοηυ πμο είκαζ ιυκμ ιζα πενζένβεζα, έκα παζ-

πκίδζ, ιζα δζαζηέδαζδ, αξ πμφιε, ηςκ πδιζηχκ. Λέβμκηαξ ςθέθζιδ ένεοκα 

εκκμχ αοηυ πμο ιπμνεί κα απμθένεζ έζμδα βζα ημ ααζζθζά ηαζ ημ Κνάημξ». 

Δ ζδιενζκή ημζκςκία έπεζ ακαηαηχζεζ ηυζμ πμθφ ημφηα ηα δομ, χζηε δ επζ-

ζηήιδ, έπμκηαξ ακαηαθφρεζ ημ άημιμ, θένςζε ηα πένζα ηδξ ιε ημκ αθακζ-

ζιυ ηδξ Υζνμζίια. Καζ ανπίγμοκ ιάθζζηα ηχνα κα εέημοκ οπυ αιθζζαήηδζδ 

ηδκ ζαηνζηή, ιυθζξ ηαζ ιεηά αίαξ ζοβπςνχκηαξ ηδξ ημ υηζ εεναπεφεζ αννχ-

ζηζεξ ακίαηεξ πνζκ απυ είημζζ πνυκζα. Δ επζζηήιδ δεκ εα δζαηδνήζεζ ημκ 

ζεααζιυ υθμο ημο ηυζιμο πανά οπυ ημκ υνμ υηζ εα ανίζηεηαζ πνμπακηυξ 

ζηδκ οπδνεζία ηδξ βκχζδξ ηαζ εα ανκζέηαζ κα εηηίεεηαζ ιε ηδκ ακάιζλδ ηδξ 
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ζηζξ απμθάζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ ημζκυηδηαξ, ηζξ ηυζμ ζοπκά ηοθθέξ ηαζ ηα-

ηαζηνμθζηέξ βζα ηδκ ίδζα. 
Γακ Ώιπονγέ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Να βνάρεηε πενίθδρδ ημο ηεζιέκμο ζε 90-100 θέλεζξ. 

 

2. Πνμζπαεήζηε κα ακαπηφλεηε ηδκ ηεθεοηαία πνυηαζδ ημκ ηείιεκμο  ζε ιία πανάβναθμ 

8-9 πενζυδςκ. 

 

3. Πνμζέλεηε ημκ «πεζναζιυ» πμο παναιμκεφεζ ημκ επζζηήιμκα. Πμζμοξ ηζκδφκμοξ πζ-

ζηεφεηε υηζ εβηοιμκεί βζα ημκ επζζηήιμκα ηαζ ηδκ ημζκςκία; 
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Κείκελν 23 
 

 

 

Σζ ιαξ θέεζ πςξ αφνζμ δεκ εα ανμφιε ημ ιέζμ κα ηαηαζηνέρμοιε ημ ζφ-

ιπακ; Έπμοιε ιπεζ ζ' έκα δνυιμ ακαηαθφρεςκ πμο αβάγεζ άβκςζημ πμφ. Οζ 

αθοζζδςηέξ ακηζδνάζεζξ ζηδ δζάζπαζδ ημο αηυιμο είκαζ ζδιείμ ακδζοπδηζ-

ηυ. Κζ ακ πναβιαηζηά οπάνπεζ ιζα δφκαιδ πμο ζοκέπεζ ημ ζφιπακ ηζ ειείξ, 

ιέζα ζημκ μίζηνμ ηδξ ιεβαθμζφκδξ ιαξ, παηήζμοιε ημ ιμζναίμ ημοιπί; Συ-

ηε δ ζδέα ηδξ αοημηημκίαξ ε' απμδεζπηεί μθμηθδνςιέκδ. Ο πμθζηζζιυξ ιαξ 

εηεί μδδβεί, ζ' αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Να μζημδμιήζμοιε ημ ζφιπακ είκαζ 

αέααζμ πςξ δεκ ημ ιπμνμφιε, έπμοιε δχζεζ υιςξ ελεηάζεζξ ιε απμηέθεζια 

ζηακμπμζδηζηυ πςξ ιπμνμφιε κα ημ ακαηζκάλμοιε. 
Κάεε αήια ζημκ πμθζηζζιυ (αξ ιδκ λεπςνίγμοιε πκεοιαηζηυ ηαζ ηεπκμ-

θμβζηυ πμθζηζζιυ: πδβαίκμοκ αδενθςιέκμζ), ηάεε αήια ιαξ θμζπυκ, είκαζ ηζ 

έκαξ παναιενζζιυξ ημο θοζζημφ ζημζπείμο, ηδξ θοζζηήξ αδνάκεζαξ, ημο θο-

ζζημφ άπαλ δεδμιέκμο. Βίιαζηε ημ κέμ ζημζπείμ πμο ιπήηε ιέζα ζηδ θοζζ-

ηή δζαδζηαζία, ιε δζάεεζδ επακαζηαηζηή. Σα παναηηδνζζηζηά ιαξ υθα, μζ 

ηαηαηηήζεζξ ιαξ, έπμοκ ηδ ζθναβίδα εηείκμο πμο, ζηδ δζηή ιαξ βθχζζα, 

θέβεηαζ εςζθμνζηυ. Ώξ λεπάζμοιε ηζξ ιοεμθμβζηέξ πνμζςπμπμζήζεζξ, ηζξ 

παζδζηέξ θακηαζζμημπίεξ: Ο Αζάαμθμξ οπάνπεζ· είκαζ μ άκενςπμξ Ώκηάνηδξ 

ιέζα ζηδκ ηάλδ ημο ηυζιμο, απυαθδημξ ηδξ βαθήκδξ ηςκ μονακχκ, θεμκε-

νυξ βζα ηδκ πακημδοκαιία ημο Πθάζηδ, ιζιδηήξ ημο ζημ ανκδηζηυ, πμθοιή-

πακμξ, ακήζοπμξ, ααζακζζιέκμξ ζακ ροπή ημθαζιέκδ, έπεζ πνμζςπμπμζδεεί 

ζηδκ εζηυκα ημο Βςζθυνμο. 
Άββεθμξ Σενγάηδξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 
 

1. Να δχζεηε έκακ ηίηθμ ζ' αοηυ ημ ηείιεκμ. 

 

2. Πμζμοξ παναηηδνζζιμφξ απμδίδεζ ζημκ άκενςπμ μ ζοββναθέαξ; 

 

3. Πζζηεφεηε υηζ μζ παναηηδνζζιμί αοημί οπμηζιμφκ ημκ άκενςπμ ή θακενχκμοκ ημ ζφ-

κμθμ ηςκ ακηζθάζεςκ πμο ημκ ζοβηνμημφκ; 

 

4. Σζ ηάκεζ ημ ζοββναθέα κα πζζηεφεζ υηζ μ πμθζηζζιυξ ιαξ μδδβείηαζ ζηδκ αοημηημκία; 

 

5. Ζ αλζξψπηλε  ηζηνξία άξρηζε κε κηα πξάμε αλππαθνήο...  πάδνληαο ηα δεζκά ηνπ κε ηε 

γε θαη ηε κεηέξα, θφβνληαο ηνλ νκθάιην ιψξν, ν άλζξσπνο βγήθε απφ ηελ παλαλζξψπη-

λε αξκνλία θαη κπφξεζε λα θάλεη ην πξψην βήκα ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ειεπζεξία. Ζ 

πξάμε ηεο αλππαθνήο ειεπζέξσζε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δχα θαη ηνπο άλνημε ηα κάηηα. Αλα-

γλψξηζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζαλ μέλνπο θαη ηνλ γχξσ θφζκν ζαλ μέλν θαη ερζξηθφ. Ζ 

πξάμε ηεο αλππαθνήο έζπαζε ηνλ αξρέγνλν ζεζκφ κε ηε θχζε θαη ηνπο έθαλε άηνκα. Σν 

«πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα» δελ δηέθζεηξε ηνλ άλζξσπν, αληίζεηα ηνλ ειεπζέξσζε' ζήκαλε 

ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ο άλζξσπνο έπξεπε λα εγθαηαιείςεη ηνλ Παξάδεηζν γηα λα 

κάζεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη λα γίλεη άλζξσπνο.  

Ένζπ Φνμι 
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Πμζα ζπέζδ αθέπεηε κα έπεζ ημ ηείιεκμ ημο Ένζπ Φνμι ιε ημ ηείιεκμ ημο Ώββέθμο Σεν-

γάηδ; (Σμ έκα ζοιπθδνχκεζ ημ άθθμ ή ακηζθάζημοκ;). 

 

6. Μπμνείηε κα ζπμθζάζεηε ηδ «βεθμζμβναθία» αοηή; 
 

 

 
 
Πεξηνδηθφ: Νέα Οηθνινγία, 13, Ννέκβξηνο 1985. 

 

 

 

7. Ο άλζξσπνο είλαη έλα νλ πνπ παξάγεη ζφξπβν, κνιχλεη ηνλ αέξα, βξσκίδεη ην λεξφ, θαηα-

ζηξέθεη ην δάζνο, παξάγεη κε καδηθφ ηξφπν απνξξίκκαηα· θη φια απηά κε ηε κεγαινθπΐα ηνπ. 

Σγμκ Πνίζηθεσ 

 
Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ αοηή ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ.  
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Κείκελν 24 
 

 

Ππξεληθή Ελέξγεηα - Σσηεξία ή Καηαδίθε; 

 

 

Ώπ' υθεξ ηζξ αθθαβέξ πμο πνμηάθεζε μ άκενςπμξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δ 

εονεία πνήζδ ηδξ πονδκζηήξ δφκαιδξ είκαζ ακαιθζζαήηδηα δ πζμ επζηίκδοκδ 

ηαζ εειεθζαηή. Σμ απμηέθεζια είκαζ πςξ δ ναδζεκένβεζα έπεζ ηαηαζηεί μ 

ζμαανυηενμξ πανάβμκηαξ ιυθοκζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δ ιεβαθφηενδ 

απεζθή βζα ηδκ επζαίςζδ ημο ακενχπμο ζηδ βδ. Δ πνμζμπή ηςκ ακενχπςκ 

έπεζ ζοβηεκηνςεεί πάκς ζηδκ αημιζηή αυιαα, παν' υθμ πμο οπάνπμοκ ημο-

θάπζζημκ εθπίδεξ υηζ ίζςξ κα ιδ πνδζζιμπμζδεεί πμηέ. 

Ο ηίκδοκμξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα απυ ηδκ απμηαθμφιεκδ «εζνδκζηή 

πνήζδ ηδξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ» ιπμνεί κα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμξ. Σμ ακ 

εα ηαηαζηεοαζημφκ ζοιααηζημί ζηαειμί εκένβεζαξ, πμο εα θεζημονβμφκ ιε 

ηάναμοκμ ή πεηνέθαζμ ή πονδκζημί ζηαειμί, απμθαζίγεηαζ ιε αάζδ μζημκμ-

ιζηά ζοιθένμκηα ηαζ ιε ζπεηζηυ οπμθμβζζιυ ηςκ «ημζκςκζηχκ ζοκεπεζχκ». 

Σμ βεβμκυξ υιςξ υηζ δ πονδκζηή εκένβεζα ακηζπνμζςπεφεζ έκακ απίζηεοημ, 

αζφβηνζημ ηαζ ιμκαδζηυ ηίκδοκμ βζα ηδκ ακενχπζκδ γςή, δεκ οπμθμβίγεηαζ 

αθθά μφηε ηαζ ακαθένεηαζ πμηέ. Οζ άκενςπμζ πμο δ δμοθεζά ημοξ είκαζ κα 

ηνίκμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ, μζ αζθαθζζηζηέξ εηαζνείεξ, ανκμφκηαζ κα αζθαθί-

ζμοκ πονδκζημφξ ζηαειμφξ, μπμοδήπμηε ζημκ ηυζιμ. Βίκαζ θακενυ υηζ έ-

πμοιε κα ηάκμοιε ι' έκακ ηίκδοκμ άβκςζηςκ, ιέπνζ ηχνα, δζαζηάζεςκ, πμο 

απεζθεί υπζ ιυκμ εηείκμοξ πμο πθήηηεζ άιεζα αθθά ηαζ ηα παζδζά ημοξ. 

Μζα κέα «δζάζηαζδ» δίκεηαζ επίζδξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ, εκχ μ άκενςπμξ 

ηχνα ιπμνεί ηαζ δδιζμονβεί ναδζεκενβά ζημζπεία, δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηίπμ-

ηα βζα κα πενζμνίζεζ ηδ ναδζεκενβυ επίδναζδ ημοξ. Καιζά πδιζηή ακηίδνα-

ζδ, ηαιζά θοζζηή επέιααζδ, αθθά ιυκμ δ πάνμδμξ ημο πνυκμο ιεζχκεζ ηδκ 

έκηαζδ ηδξ ναδζεκένβεζαξ απυ ηδ ζηζβιή πμο έπεζ αθεεεί εθεφεενδ. Ο άκ-

εναηαξ -14 έπεζ «ιζζή γςή» 5.900 πνυκζα... Δ «ιζζή γςή» ημο ζηνμκηίμο  -

90 είκαζ 28 πνυκζα... 

Πμζμ υιςξ ιπμνεί κα είκαζ αζθαθέξ ιένμξ βζα ηζξ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ 

ναδζεκενβχκ απμαθήηςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ημοξ πονδκζημφξ ακηζ-

δναζηήνεξ; Κακέκα ιένμξ πάκς ζηδ βδ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί αζθαθέξ. 

Κάπμηε οπήνπε δ ζηέρδ υηζ ηα απυαθδηα εα ιπμνμφζακ κα ηαηαπμκηζζημφκ 

ζηα αάεδ ηςκ ςηεακχκ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ηαιζά ιμνθή γςήξ δεκ ο-

πάνπεζ ζε ηέημζα αάεδ. Ώοηυ υιςξ απμδείπηδηε θακεαζιέκμ ιεηά απυ ελε-

νεοκήζεζξ πμο έηακακ μζ μαζεηζημί ζηα αάεδ ηςκ ςηεακχκ... Οπμοδήπμηε 

οπάνπεζ γςή· μζ ναδζεκενβέξ μοζίεξ απμννμθμφκηαζ ζημ αζμθμβζηυ ηφηθμ. 

Μέζα ζε δζάζηδια ςνχκ φζηενα απυ ηδ αφεζζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ ζημ κε-

νυ, μ ιεβαθφηενμξ υβημξ ημοξ εα ανεεεί ιέζα ζε γχκηεξ μνβακζζιμφξ. Καζ 

ηαεχξ μ έκαξ μνβακζζιυξ ηνέθεηαζ ιε ημκ άθθμ, ηα ναδζεκενβά οθζηά ακε-

ααίκμοκ ηδκ ηθίιαηα ηδξ γςήξ ηαζ λακαβονίγμοκ ζημκ άκενςπμ... 
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Σα πζμ ιαγζηά απυαθδηα είκαζ θοζζηά μζ ίδζμζ μζ πονδκζημί ακηζδνα-

ζηήνεξ απυ ηδ ζηζβιή πμο παφμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ. Κακέκαξ δεκ ζογδ-

ηάεζ ημ γςηζηυ εέια υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ηαηεδαθζζημφκ ή κα ιεηαθενεμφκ... 

Τπμηίεεηαζ υηζ δεκ εα βίκμοκ ζεζζιμί, μφηε πυθειμζ, μφηε ημζκςκζηέξ ακα-

ηαναπέξ. Οζ απνδζηειέκμζ ζηαειμί παναβςβήξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ εα μν-

εχκμκηαζ ζακ ικδιεία ηδξ αθέθεζαξ ημο ακενχπμο υηζ ιυκμ δνειία είκαζ 

δοκαηυ κα ημο επζθοθάζζεζ ημ ιέθθμκ. 
Β. Φ. μοιάπεν 
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Κείκελν 25 
 

 

Σπηηηθέο... αηνκηθέο βόκβεο 

 

 

... Ώλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα γδηήεδηε απυ έκα θμζηδ-

ηή ημο Εκζηζημφημο Σεπκμθμβίαξ ηδξ Μαζαπμοζέηδξ κα ζπεδζάζεζ ζημκ ε-

θεφεενμ πνυκμ ημο ιζα πονδκζηή αυιαα πςνίξ κα ζοιαμοθεοηεί ηακέκακ 

εζδζηυ, ιε ηδ αμήεεζα ιυκμ αζαθζμβναθίαξ δζαεέζζιδξ ζηζξ ημζκέξ αζαθζμεή-

ηεξ. Ο θμζηδηήξ αοηυξ ζπεδίαζε ιζα αυιαα πμο εα ιπμνμφζε κα ηαηαζηεο-

αζηεί ιέζα ζε ιενζημφξ ιήκεξ, ιε δζαεέζζια ζημ ειπυνζμ οθζηά αλίαξ ιενζ-

ηχκ δεηάδςκ δμθανίςκ (εηηυξ απυ ημ πθμοηχκζμ), ηαζ ανηεηά ιζηνή ζε υ-

βημ ηαζ αάνμξ χζηε κα ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ιε θμνηδβυ αοημηίκδημ (!) 
Σμ ζπέδζμ ιεθέηδζε έκαξ απυ ημοξ πονδκζημφξ θοζζημφξ ημο ζμοδδζημφ 

οπμονβείμο Ώιφκδξ, μ μπμίμξ δζαηφπςζε ηδ βκχιδ υηζ δ ζοζηεοή ημο θμζ-

ηδηή εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ έηνδλδ εκυξ πζθζμηυκμο. 
Βοβέκζμξ Σνζαζγάξ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
394 ππξεληθνί ζηαζκνί 
 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ απηή ηε ζηηγκή 394 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ζε 
νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα 270.333 δη-
ζεθαηνκκπξίσλ βαη, πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο παγθόζκηαο πα-
ξαγσγήο. 
 
Οη ΗΠΑ κε παξαγσγή 83.387 δηζεθαηνκκπξίσλ βαη, ζύκθσλα κε ηηο 
ηειεπηαίεο ζηαηηζηηθέο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Αηνκηθήο ελέξγεηαο, 
είλαη ε κεγαιύηεξε παξαγσγόο αλάκεζα ζε 26 ρώξεο πνπ δηαζέ-
ηνπλ ππξεληθνύο ειεθηξνπαξαγσγνύο ζηαζκνύο.  
 
Η Γαιιία θαηέρεη ηε δεύηεξε ζέζε κε παξαγσγή 44.693 δηζεθα-
ηνκκπξίσλ βαη, ελώ ε νβηεηηθή Έλσζε ηξίηε κε 27.657 δηζεθαηνκ-
κπξίσλ βαη. Σνλ πξνεγνύκελν, εμάιινπ, ρξόλν ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξ-
γία 21 λένη αληηδξαζηήξεο. 
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Κείκελν 26 
 

 

Η θαηαδίθε ηνπ Δακνθιή 1 

 

 

Έκα θεπηυ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία έηνδλδ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ιζζήξ ακ-

ενςπυηδηαξ εα έπεζ πεεάκεζ, μ ημκζμνηυξ ηαζ μ ηαπκυξ απ' ηζξ θθεβυιεκεξ 

δπείνμοξ εα κζηήζμοκ ημ θςξ ημο ήθζμο ηαζ ημ απυθοημ ζημηάδζ εα ααζζ-

θέρεζ ζ' υθμ ημκ ηυζιμ. 

Υεζιχκαξ υλζκδξ ανμπήξ ηαζ παβςιέκςκ ακειμζηνυαζθςκ εα ακηζ-

ζηνέρεζ ηζξ επμπέξ ηαζ εα ζηαιαηήζεζ ηδ νμή ηςκ πμηαιζχκ πμο ηα ράνζα 

ημοξ εα 'πμοκ πεεάκεζ δζρχκηαξ ζηα ακαανάγμκηα κενά ηαζ ηα πμοθζά δεκ 

εα ανίζημοκ ημκ μονακυ. Ώζχκζα πζυκζα εα ηαθφρμοκ ηδκ ένδιμ απάνα· ηα 

απένακηα δάζδ ημο Ώιαγμκίμο, ηαηεζηναιιέκα απυ παθάγζ, εα ελαθακζ-

ζημφκ απ' ημ πνυζςπμ ημο πθακήηδ, ηαζ δ επμπή ημο νμη ηαζ ηςκ ιεηαιμ-

ζπεφζεςκ ηανδζάξ εα λακαβονίζεζ ζηδκ παβεηχδδ κδπζαηή ηδξ δθζηία. 

Σα θίβα ακενχπζκα υκηα πμο εα 'πμοκ επζγήζεζ απ' ημ ζμη ημο ηνυιμο 

ηαζ αοημί πμο εα 'πμοκ ημ πθεμκέηηδια εκυξ αζθαθμφξ ηαηαθοβίμο, ζηζξ 3 δ 

χνα ηδξ επμιέκδξ ιεηά ηδ Φαμοζηζηή αοηή ηαηαζηνμθή, εα γήζμοκ ιυκμ 

ηαζ ιυκμ βζα κα πεεάκμοκ ιεηά, απυ ημκ ηνυιμ πμο εα ημοξ πνμηαθεί δ 

ικήιδ ημοξ. Δ δδιζμονβία εα 'πεζ θηάζεζ ζημ ηέθμξ. ημ ηεθζηυ πάμξ ηδξ 

οβναζίαξ ηαζ ηςκ αηεθείςηςκ κοπηχκ, ημ ιυκμ ίπκμξ γςήξ, υπςξ ήηακ ηάπμ-

ηε, εα είκαζ μζ ηαηζανίδεξ. 

Ώλζυηζιμζ Πνυεδνμζ, Πνςεοπμονβμί ηαζ θίθμζ, 

Ώοηυ δεκ ήηακ ιζα θηςπή ιίιδζδ ημο παναθδνήιαημξ ημο Εςάκκδ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ελμνίαξ ημο ζηδκ Πάηιμ, αθθά δ πνμθδηζηή άπμρδ ιζαξ 

ημζιμβμκζηήξ ηαηαζηνμθήξ, πμο εα ιπμνμφζε κα ζοιαεί αοηή ηδ ζηζβιή: δ 

εζηειιέκδ ή ηοπαία έηνδλδ εκυξ ηαζ ιυκμ ηθάζιαημξ ημο πονδκζημφ μπθμ-

ζηαζίμο, πμο ημζιάηαζ ιε ημ έκα ιάηζ ηαζ ιε ημ άθθμ παναημθμοεεί ιέζα 

ζηζξ απμεήηεξ υπθςκ ηςκ ιεβάθςκ δοκάιεςκ. 

Έηζζ είκαζ. ήιενα 6 Ώοβμφζημο 1986, οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ απυ 

50.000 πονδκζηέξ ηεθαθέξ ζε εέζδ αμθήξ. Με θυβζα απθά, αοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ ηάεε ακενχπζκμ μκ, πςνίξ κα ακαθένμοιε ηα παζδζά, ηάεεηαζ πάκς ζ' 

έκα αανέθζ πμο πενζέπεζ ζπεδυκ 4 ηυκμοξ δοκαιίηδ, ημο μπμίμο δ μθμζπενήξ 

πονμδυηδζδ εα ελαθείρεζ ηάεε ίπκμξ γςήξ ζηδ βδ. Δ δφκαιδ ηδξ εηιδδέκζ-

ζδξ απ' αοηή ηδκ ημθμζζζαία απεζθή, πμο ηνέιεηαζ πάκς απ' ηα ηεθάθζα 

ιαξ ζακ Ααιυηθεζμ ηαηαζηνμθή, ιεβαθχκεζ ηδ εεςνδηζηή πζεακυηδηα ημο 

κα αδνακμπμζήζεζ ημοξ 4 πθακήηεξ πάκς ηαζ πένα απυ αοημφξ πμο πενζηο-

ηθχκμοκ ημκ ήθζμ ηαζ κα επδνεάζεζ ηδκ ζζμννμπία ημο δθζαημφ ζοζηήια-

                                                 
1
 Σμ ηείιεκμ αοηυ, πμο δδιμζζεφηδηε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Βθθάδα ζημ πενζμδζηά Δη-

ξήλε θαη Εσή (ηδξ αδέζιεοηδξ Κίκδζδξ Βζνήκδξ) ηεφπμξ 1, 1987, πανμοζζάζηδηε ζηδ ζο-

κάκηδζδ ηςκ «6» πμο έβζκε ζημ Μελζηυ. 
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ημξ. Καιζά επζζηήιδ, ηέπκδ ή αζμιδπακία δεκ έπεζ ακαπηοπεεί ζε ηέημζμ ζδ-

ιείμ υζμ δ πονδκζηή αζμιδπακία απυ ηδ βέκκδζδ ηδξ, πνζκ απυ 41 πνυκζα. 

Οφηε ηακέκα άθθμ δδιζμφνβδια ημκ ακενχπζκμο πκεφιαημξ δεκ είπε πμηέ 

ηυζδ δφκαιδ πμο κα ηαεμνίγεζ ηδ ιμίνα ημκ ηυζιμο. 

Δ ιυκδ ακαημφθζζδ ζ' αοηέξ ηζξ ηνμιαηηζηέξ ημζκμημπίεξ –ακ πνάβιαηζ 

ελοπδνεημφκ ηάπμζμ ζημπυ– ανίζηεηαζ ζηδκ απυδεζλδ υηζ δ ζοκηήνδζδ ηδξ 

ακενχπζκδξ γςήξ πάκς ζηδ βδ είκαζ αηυιδ θηδκυηενδ απυ ηδκ πονδκζηή 

ιάζηζβα. Ώπθά ηαζ ιυκμ οπάνπμκηαξ δ απμηάθορδ, αζπιαθςηζζιέκδ ζηα 

μπθμζηάζζα ηςκ πθμοζζυηενςκ πςνχκ, ζπαηαθά ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ ηαθφ-

ηενδξ γςήξ βζα υθμοξ. 

ζμκ αθμνά ηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ, βζα πανάδεζβια, είκαζ γήηδια 

απθχκ ιαεδιαηζηχκ. Σμ 1981, δ UNICEF ακάπηολε έκα πνυβναιια βζα ηδ 

θφζδ ηςκ ααζζηχκ πνμαθδιάηςκ ηςκ 500 εηαημιιονίςκ παζδζχκ ζημκ ηυ-

ζιμ οπμθμβίγμκηαξ ηαζ ηζξ ιδηένεξ ημοξ. Σμ πνυβναιια πενζθάιαακε ζημζ-

πεζχδδ οβεζμκμιζηή πανμπή, ααζζηή εηπαίδεοζδ ηαζ αεθηζχζεζξ ζηδκ οβζεζ-

κή, πανμπή κενμφ ηαζ δζαζημθυβζμ. Με ηα 100 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα πμο 

απαζημφκηακ, υθα θαίκμκηακ ζακ έκα απναβιαημπμίδημ υκεζνμ. Πανυθα αο-

ηά, αοηυ είκαζ ιυθζξ ημ ηυζημξ ηςκ 100 ζηναηδβζηχκ αμιαανδζζηζηχκ ΐ-1ΐ 

ηαζ θζβυηενςκ απυ 7.000 ποναφθςκ Κνμογ, ζηδκ παναβςβή ηςκ μπμίςκ δ 

ηοαένκδζδ ηςκ ΔΠΏ εα επεκδφζεζ 21,2 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ οβεία, άθθμ πανάδεζβια: ιε ημ ηυζημξ ηςκ 10 πονδ-

κζηχκ αενμπθακμθυνςκ ΝΕΜΕΣΓ απυ ηα 15 πμο μζ ΔΠΏ εα ηαηαζηεοάζμοκ 

ιέπνζ ημ 2.000, εα ιπμνμφζε κα βίκεζ έκα πνμθδπηζηυ πνυβναιια πνμζηα-

ζίαξ απυ ηδ ιαθάνζα βζα πάκς απυ 1 δζζεηαημιιφνζμ ακενχπμοξ, ζ' αοηά 

ηα 14 πνυκζα, ηαζ κα ζηαιαηήζεζ ημ εάκαημ –ζηδκ Ώθνζηή ιμκάπα– βζα πε-

νζζζυηενα απυ 14 εηαημιιφνζα παζδζά. 

ζμκ αθμνά ηδκ ηνμθή, αηυιδ έκα πανάδεζβια: ζφιθςκα ιε ημκ OAC, 

πένοζζ πενίπμο 575 εηαημιιφνζα άκενςπμζ πείκαζακ ζ' υθμ ημκ ηυζιμ. Σμ 

κα ηαθοπηυηακ δ ιέζδ εενιζδζηή ακάβηδ ημοξ εα είπε ημζηίζεζ θζβυηενμ απ' 

υ,ηζ 149 πφναοθμζ ΜΥ, απυ ημοξ 223 πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδ Αοηζηή Βο-

νχπδ. 

Καζ 27 απ' αοημφξ εα ήηακ ανηεημί βζα κα αβμναζηεί μ αβνμηζηυξ ελμ-

πθζζιυξ πμο πνεζάγμκηαζ μζ θηςπέξ πχνεξ βζα κα βίκμοκ αοηάνηεζξ ζηα ηνυ-

θζια βζα πάκς απυ 4 πνυκζα. 

Βπζπθέμκ ημ ηυζημξ αοημφ ημο πνμβνάιιαημξ ε' ακηζπνμζχπεοε θζβυηε-

νμ απυ ημ 1/9 ημο μαζεηζημφ ζηναηζςηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ ημο 1982. 

ηδ ιυνθςζδ, βζα πανάδεζβια: ιυκμ δομ αημιζηά οπμανφπζα TRIDENT 

απυ ηα 25 πμο πνυηεζηαζ κα παναπεμφκ απυ ηδκ ηςνζκή ηοαένκδζδ ηςκ 

ΔΠΏ, ή ηα ακηίζημζπα ημοξ TYPHOON, πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ηδ μαζε-

ηζηή Έκςζδ εα ήηακ ανηεηά βζα κα βίκεζ πνμζπάεεζα, ηέθμξ, βζα κα πναβια-

ημπμζδεεί ημ υκεζνμ ημο αθθααδηζζιμφ ζ' υθμ ημκ ηυζιμ. Ώηυια, ημ ηηίζζ-

ιμ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ δαζηάθςκ, πμο πνεζάγμκηαζ απυ ημκ 

Σνίημ Κυζιμ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ αφλδζδξ ηςκ ακαβηχκ ιυνθςζδξ βζα ηα 

επυιεκα 10 πνυκζα, εα ιπμνμφζακ κα ηαθοθεμφκ απυ ημ ηυζημξ 45 ποναφ-

θςκ TRIDENT II –έηζζ εα ήηακ δοκαηυ κα ζηαιαηήζεζ δ παναβςβή 419 πο-
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ναφθςκ βζα κα ηαθοθεμφκ μζ ίδζεξ ακάβηεξ ζηδκ παζδεία βζα ηα αηυθμοεα 

15 πνυκζα. 

Καηαθήβμκηαξ ιπμνεί ηακείξ κα πεζ επίζδξ υηζ δ πθδνςιή μθυηθδνμο 

ημο ελςηενζημφ πνέμοξ ημο Σνίημο Κυζιμο ηαζ δ μζημκμιζηή ημο ακά-

ηαιρδ βζα 10 πνυκζα δεκ εα ακηζπνμζχπεοε πανά ημ 1/6 ηςκ ζηναηζςηζηχκ 

δαπακχκ ζ' υθμ ημκ ηυζιμ ηαηά ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ. 

Ώθθά πζμ ακδζοπδηζηυ ηαζ μδοκδνυ απ' αοηή ηδκ μζημκμιζηή ζπαηάθδ 

είκαζ δ ζπαηάθδ ζε ακενχπζκμ δοκαιζηυ. Δ αζμιδπακία ημκ πμθέιμο ηναηά 

αζπιάθςημ ημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ επζζηδιυκςκ, πμο ζοβηεκηνχεδηακ πμηέ 

βζα έκα ένβμ ζηδκ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ. Ώοημί μζ επζζηήιμκεξ ακή-

ημοκ ζε ιαξ· δ εέζδ πμο ημοξ πνέπεζ δεκ είκαζ εηεί αθθά εδχ, ζ' αοηυ ημ 

ηναπέγζ· δ απεθεοεένςζδ ημοξ βζα ηζξ επζζηήιεξ ηδξ γςήξ είκαζ μοζζχδδξ 

βζα ηδ δδιζμονβία ιέζα ζ' έκα πθαίζζμ παζδείαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ, πμο είκαζ 

δ ιυκδ ιαξ εθπίδα ζςηδνίαξ απυ ηδ ααναανυηδηα: εκυξ πμθζηζζιμφ εζνή-

κδξ. 

Πανά ημ επζαθδηζηυ αοηυ βεβμκυξ, μ ακηαβςκζζιυξ ηςκ ελμπθζζιχκ αο-

ηυξ ηαεαοηυξ δεκ εα δχζεζ μφηε ιζαξ ζηζβιήξ ακαηςπή. Μυθζξ ηχνα. υζδ 

χνα βεοιαηίγαιε, ηαηαζηεοάζηδηε ιζα κέα αημιζηή ηεθαθή. Ώφνζμ, ιε ημ 

λφπκδια, εα οπάνπμοκ 9 πενζζζυηενεξ ζηζξ απμεήηεξ ημο εάκαημζ ζ' υθμ ημ 

διζζθαίνζμ ηςκ πθμοζίςκ. Σμ ηυζημξ ιζαξ ιυκμ ε' ανημφζε βζμ κα εβηθεζ-

ζημφκ μζ ηαηαννάηηεξ ημο Νζαβάνα ιέζα ζημ άνςια ημο ημηηζκυλοθμο, 

ιέζα ζε ιζα ιυκμ Φεζκμπςνζκή Κονζαηή. 

Έκαξ ιεβάθμξ ιοεζζημνζμβνάθμξ ηδξ επμπήξ ιαξ ηάπμηε ακανςηζυηακ 

ιήπςξ δ βδ είκαζ δ ηυθαζδ ηςκ άθθςκ πθακδηχκ. Βίκαζ ίζςξ ηάηζ θζβυηενμ· 

έκα πςνζυ πςνίξ ικήιδ, παιέκμ ζημ έθεμξ ηςκ εεχκ ημο, ζημ έζπαημ πνμά-

ζηζμ ηδξ ιεβάθδξ παβηυζιζαξ παηνίδαξ. Ώθθά δ αολακυιεκδ οπμρία είκαζ 

υηζ ημ ιμκαδζηυ ιένμξ ζημ δθζαηυ ζφζηδια πμο έπεζ πνμςεήζεζ ηδ εαοιά-

ζζα πενζπέηεζα ηδξ γςήξ, ιαξ μδδβεί αδοζχπδηα ζ' έκα απμηανδζςηζηυ ζο-

ιπέναζια: μ ακηαβςκζζιυξ ηςκ ελμπθζζιχκ ακηζηίεεηαζ ζ' αοηή ηδκ ίδζα ηδ 

κμδιμζφκδ. Καζ υπζ ιυκμ ζηδκ ακενχπζκδ κμδιμζφκδ αθθά ηαζ ζ' αοηή ηα-

εαοηή ηδ κμδιμζφκδ ηδξ Φφζδξ, ηδξ μπμίαξ ημ ηέθμξ δζαθεφβεζ αηυιδ ηαζ 

ηδκ ηαεάνζα έηθναζδ ηδξ πμίδζδξ. 

380 εηαημιιφνζα πνυκζα πνεζάζηδηακ, ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ μναηή 

γςήξ ζηδ βδ, βζα κα ιάεεζ ιζα πεηαθμφδα κα πεηάεζ· άθθα 180 εηαημιιφνζα 

πνυκζα βζα κα επζκμδεεί έκα ηνζακηάθοθθμ πςνίξ άθθμ ηαεήημκ απυ ημ κα 

είκαζ υιμνθμ ηαζ 4 βεςθμβζηέξ πενίμδμζ βζα κα ιπμνέζμοκ ηα ακενχπζκα 

υκηα, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ πνμβμκυ ιαξ ημκ πζεδηάκενςπμ, κα λεπενάζμοκ-

ζημ ηναβμφδζ ηα πμοθζά ηαζ κα πεεάκμοκ βζα ηδκ αβάπδ. ηδ πνοζή επμπή 

ηδξ επζζηήιδξ, δεκ ηζιά ηαευθμο ηδκ ζδζμθοΎα ημο ακενχπζκμ είδμοξ, κα 

έπμοιε επζκμήζεζ ηα ιέζα ιε ηα μπμία, δ πνυμδμξ πμθθχκ πζθζεηζχκ, ηυζμ 

βεκκαζυδςνδ ηαζ ημθμζζζαία, εα λακαβφνζγε ζηδ ακοπανλία απ' υπμο λεηί-

κδζε ιυκμ ηαζ ιυκμ ιε ηδκ ηέπκδ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα παηήζεζξ έκα ημο-

ιπί. 
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Μαγεοηήηαιε εδχ βζα κα ειπμδίζμοιε κα βίκεζ ηάηζ ηέημζμ, κα εκχ-

ζμοιε ηζξ θςκέξ ιαξ ιε αοηέξ ηζξ ακανίειδηεξ πμο ηναοβάγμοκ βζα έκακ 

ηυζιμ πςνίξ υπθα, ιε εζνήκδ ηαζ δζηαζμζφκδ. 

Ώθθά αηυιδ ηζ ακ βίκεζ -ηαζ πνάβιαηζ, αηυια ηαθφηενα ακ βίκεζ- δ πα-

νμοζία ιαξ εδχ δεκ εα είκαζ ηεθείςξ ιάηαζδ. Αζζεηαημιιφνζα πζθζεηδνίδεξ 

ιεηά ηδκ έηνδλδ, ιζα ενζαιαεφηνζα ζαθαιάκδνα, έπμκηαξ οπμζηεθίζεζ απ' 

ηδκ ανπή μθυηθδνδ ηδκ βηάια ηςκ εζδχκ, εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα ζηεθ-

εεί ζακ δ πζμ υιμνθδ βοκαίηα ηδξ κέαξ δδιζμονβίαξ. Μέκεζ ζε ιαξ, ζακ άκ-

δνεξ ηαζ βοκαίηεξ ηδξ επζζηήιδξ, άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ηδξ δζακυδζδξ ηαζ 

ηδξ εζνήκδξ, ιέκεζ ζε υθμοξ ειάξ κα ελαζθαθίζμοιε υηζ μζ πνμζηαθεζιέκμζ 

ζ' αοηή ηδ θακηαζηζηή ζηέρδ δεκ εα πάκε ζηδ βζμνηή ιε ημοξ ίδζμοξ θυαμοξ 

πμο ιαξ ααζακίγμοκ ζήιενα. 

Με ηάεε ιεηνζμθνμζφκδ, αθθά ηαζ ιε υθδ ηδκ απμθαζζζηζηυηδηα ημο 

πκεφιαημξ ιαξ, αξ ηάκμοιε πνυπμζδ αοηή ηδ ζηζβιή, βζα κα επζκμήζμοιε 

ηαζ κα ζοκανιμθμβήζμοιε ιζα ηζαςηυ ικήιδξ ζηακήξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ 

αημιζηυ ηαηαηθοζιυ. Έκα ζηάθμξ ζπνςβιέκμ απυ αζηνζημφξ καοαβμφξ 

δζαιέζμο ηςκ ςηεακχκ ημο πνυκμο, υηζ δ κέα ακενςπυηδηα εα ιάεεζ απυ 

ιαξ αοηυ πμο μζ ηαηζανίδεξ ζίβμονα δεκ ε' απμηαθφρμοκ: υηζ οπήνλε γςή 

ηάπμηε εδχ, υηζ επζηναημφζε μδφκδ ηαζ αδζηία ααζίθεοε, αθθά υηζ επίζδξ 

βεουιαζηακ ηδκ αβάπδ ηαζ είιαζηε ζηακμί αηυια ηαζ κα θακηαζημφιε ηδκ 

εοηοπία. 

Ώξ απμηαθφρμοιε ηζ αξ ηάκμοιε βκςζημφξ ιζα βζα πάκηα ημοξ έκμπμοξ 

ηδξ ηαηαζηνμθήξ ιαξ ηαζ ημ πυζμ ήηακ ημοθμί ζηζξ ηναοβέξ ιαξ βζα εζνήκδ, 

ζακ ημκ πζμ ηαθυ, απυ ημοξ πζεακμφξ, ηνυπμ γςήξ· ηαζ ιε ηζ αάναανεξ ε-

θεονέζεζξ ηαζ ζημ υκμια πυζμ εοηεθχκ ζοιθενυκηςκ, ηδκ ελάθεζρακ απυ 

ημ ζφιπακ. 
Γηαιπνζέθ Γηανζία Μάνηεξ
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1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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Ειιηπήο ελεκέξσζε γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο J. C. Woodliffe παναηδνεί υηζ ιέπνζ ζήιενα ζε ηαιζά πχνα ημο ηυ-

ζιμο δεκ δυεδηακ ζημ ημζκυ επανηείξ πθδνμθμνίεξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ 

ακάπηολδξ ηδξ πονδκζηήξ αζμιδπακίαξ δθεηηνμπαναβςβήξ. ηδκ Ώββθία 

παν' υθμ πμο μζ πονδκζημί ακηζδναζηήνεξ άνπζζακ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ παναβςβή δθεηηνζζιμφ ηδ δεηαεηία ημο 1950, ιυκμ ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ 

επυιεκδξ δεηαεηίαξ άνπζζακ κα εκδιενχκμκηαζ ζπεηζηά εθεφεενα ημ ημζκυ 

ηαζ δ ΐμοθή ηαζ κα ζογδημφκηαζ ακμζπηά ηα δζάθμνα πνμαθήιαηα. Ο ίδζμξ μ 

ζοββναθέαξ απμδίδεζ αοηή ηδκ παξάδνζε «κπζηηθνπάζεηαο» ζημ υηζ ανπζηά 

δ πονδκζηή εκένβεζα είπε πνδζζιμπμζδεεί βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ, ζηδκ 

ηάζδ ηναηζηχκ αζμιδπακζχκ κα απμννμθμφκ ημοξ θμνείξ ζημοξ μπμίμοξ α-

καηίεεηαζ μ έθεβπμξ ημοξ ηαζ ζε ιζα ηάζδ εθζηζζιμφ πμο ελαζνεί ιδ εζδζημφξ 

απυ ηδ θήρδ ηεπκζηχκ απμθάζεςκ. 
Βπανηήξ εκδιένςζδ ηαζ ζοιιεημπή ημο ζοκυθμο ζηδ θήρδ ηςκ απμ-

θάζεςκ αοηχκ πμο επδνεάγμοκ υπζ ιυκμ ηδ ιμνθή ηδξ ζδιενζκήξ ημζκς-

κίαξ αθθά ηαζ αοηή ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ, απμηεθεί ηδ θοδία θίεμ εκυξ 

δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ».  
Βοβέκζμξ Σνζαζγάξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίθνζη θηιά πινπησλίνπ, αλ ζθνξπη-

ζηνχλ θαηάιιεια ζηελ αηκφζθαηξα, 

αξθνχλ γηα λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν 

ζηνλ πλεχκνλα ζε νιφθιεξν ηνλ πιε-

ζπζκφ ηεο γεο. 
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Κείκελν 28 
 

 

 

Γακίκ ηαζ Ρμιπέν Κθανη 
 

 

 
 

Κοινωνία  

με ζκληρές ηετνολογίες 

Κοινωνία  

με ελαθρές ηετνολογίες 

Οζημθμβζηά άννςζηδ. Οζημθμβζηά οβζήξ. 

Μεβάθεξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ. Μζηνέξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ.  

Μεβάθδ ιυθοκζδ. Λίβδ ή ηαευθμο ιυθοκζδ.  

Τθζηά ηαζ εκένβεζα πμο δεκ α-

καηοηθχκμκηαζ. 
Τθζηά ακαηοηθμφιεκα. 

Τρδθή εζδίηεοζδ. Βθαπζζημπμίδζδ ηδξ εζδίηεοζδξ.  

Πμθζηζηή ζζςπδνήξ απμδμπήξ. Αδιμηναηζηή ζογήηδζδ.  

Πνμηεναζυηδηα ζηδκ πυθδ. Πνμηεναζυηδηα ζηδκ ημζκυηδηα.  

οβηεκηνςηζζιυξ. Ώπμηέκηνςζδ. 

ζμ   πζμ   ιεβάθμ,   ηυζμ   πζμ α-

πμηεθεζιαηζηυ. 
ζμ πζμ ιζηνυ, ηυζμ ημ ηαθφηενμ. 

Σεπκμθμβζηά δοζηοπήιαηα πμθθά 

ηαζ ζμαανά. 
Σεπκμθμβζηά δοζηοπήιαηα θίβα ηαζ 

υπζ επζηίκδοκα.  
Αζαπείνζζδ πμο απμζημπεί κα βίκεζ 

ηαηακμδηή απυ ημοξ θίβμοξ. 
Καηακμδηή ζε υθμοξ. 

Έιθαζδ ζηδ ιμκμηαθθζένβεζα. 
Έιθαζδ ζηδκ πμζηζθμιμνθία (πμζ-

ηζθία ζηζξ ηαθθζένβεζεξ).  

Μεβάθδ ακενβία. (Ώκφπανηηδ έκκμζα)  

Μζηνέξ   ιμκάδεξ   αθθδθμελαν-

ηχιεκεξ.... 
Ώοηάνηεζα. 
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Κείκελν 29 
 

 

Νέεο κνξθέο ελέξγεηαο1
 

 

 

πςξ δ πονδκζηή εκένβεζα επζηαθείηαζ έκακ μνζζιέκμ ηνυπμ μζημκμιζηήξ 

ηαζ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ, μζ κέεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ πανμοζζάγμοκ πανα-

ηηδνζζηζηά πμο βζα ημ άημιμ λεπενκμφκ ηδκ απθή πνμιήεεζα εενιυηδηαξ ή 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ εκένβεζα είκαζ έκα ζημζπείμ 

δζάνενςζδξ ημκ μζημκμιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ιαξ πενζαάθθμκημξ... 
Οζ κέεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ είκαζ ζίβμονα θμνείξ ιζαξ εθπίδαξ βζα δζα-

θμνεηζηή ακάπηολδ ηδξ ημζκςκίαξ, ηαζ μ ηαεέκαξ έπεζ απυ πνχηδ άπμρδ 

εοκμσηή βκχιδ απέκακηζ ζ' αοηέξ ηζξ ακακεχζζιεξ ηαζ ιδ νοπαίκμοζεξ ιμν-

θέξ εκένβεζαξ. Βίκαζ αθήεεζα υηζ ιε ίζδ πμζυηδηα εκένβεζαξ δδιζμονβμφκ 

πενζζζυηενεξ εέζεζξ βζα απαζπυθδζδ ζημ εεκζηυ έδαθμξ ηαζ, ηονίςξ, ιζα 

απμηεκηνςιέκδ ηαζ δζανηή απαζπυθδζδ. Βίκαζ επίζδξ εεκζηέξ πδβέξ εκέν-

βεζαξ ηαζ επμιέκςξ εα πνέπεζ κα ιαξ επζηνέπμοκ κα ελμζημκμιμφιε πμθφηζ-

ιμ ζοκάθθαβια. 
Φζθίπ Μπανιπέ          

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Δθζαηή εκένβεζα, βεςεενιία, αζμθζηή εκένβεζα, οδάηζκδ εκένβεζα, αζμιάγα. 



ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 125 

 

Κείκελν 30 
 

 

Εηξήλε 

 

 

Δ εζνήκδ είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ πανελδβδιέκεξ ηαζ ηαθαζπςνδιέκεξ έκκμζεξ 

απ' υζεξ πνδζζιμπμίδζε μ άκενςπμξ ιέπνζ ζήιενα. Θεςνήεδηε ακαηςπή, 

ημ ιεζμδζάζηδια δομ πμθέιςκ, μκμιάζηδηε «έκμπθδ» ή θάκδηε πςξ είκαζ 

δ απανπή βζα έκακ ηαζκμφνζμ πυθειμ. Πάκημηε δδθαδή ζοκδευηακ ημ πενζε-

πυιεκμ ηδξ ιε ημκ πυθειμ, υπζ ηυζμ βζα κα θακεί δ ακηίεεζδ ηδξ ι' αοηυκ, 

υζμ βζα κα οπμηζιδεεί δ αλία ηδξ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ζηδ γςή ημο ακενχπμο. 
«Βίνς» ζδιαίκεζ «εκχκς». Δ εζνήκδ δδθαδή εηθνάγεζ ηδκ εκυηδηα, ηδ 

ζοιθζθίςζδ ηςκ ακενχπςκ, ηδ εέθδζδ ημοξ βζα επζηνάηδζδ εκυξ ηνυπμκ 

γςήξ απαθθαβιέκμο απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ακάιεζα ζηα έεκδ ηαζ ημοξ ακηα-

βςκζζιμφξ ζημ επίπεδμ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Αεκ εα ήηακ πανάλεκμ ακ 

θέβαιε πςξ μ πυθειμξ (είηε ςξ έκμπθδ ζφβηνμοζδ, είηε ςξ ηαεδιενζκυξ 

ημζκςκζηυξ ακηαβςκζζιυξ) ηαζ δ εζνήκδ ακηακαηθμφκ δομ δζαθμνεηζημφξ 

ηνυπμοξ γςήξ, δομ δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ γςή  ηαζ ημκ άκενςπμ. 

Γζα ηδ γςή υπζ ςξ αζμθμβζηυ θαζκυιεκμ αθθά ςξ ημζιζηυ βεβμκυξ, βειάημ 

πμθοιμνθία ηαζ εηπθήλεζξ, ημ μπμίμ ιυκμ δ ακενχπζκδ ζοκείδδζδ ιπμνεί 

κα ζοθθάαεζ. Καζ βζα ημκ άκενςπμ υπζ ςξ απνυζςπδ ιμκάδα, βεκζηά ηαζ 

αυνζζηα, αθθά ςξ μκηυηδηα ιε λεπςνζζηέξ ακάβηεξ, επζεοιίεξ, υκεζνα, θζ-

θμδμλίεξ, θυαμοξ ηαζ εθπίδεξ. 
Γζαηί μ άκενςπμξ είκαζ ιζα αλία. Πνμζδζμνίγεζ έκα ιέηνμ, έκα ζφζηδια 

ακαθμνάξ ςξ πνμξ ημ μπμίμ αλζμθμβείηαζ δ ημζκςκζηή, πμθζηζηή ηαζ μζημκμ-

ιζηή γςή. ηακ θμζπυκ πνμζπαεμφιε κα απμηζιήζμοιε έκακ ηνυπμ γςήξ 

(υπςξ δ εζνήκδ ή μ πυθειμξ) είκαζ ζακ κα εέημοιε έκα ηαίνζμ ενχηδια: 

πμζεξ ζοκεήηεξ γςήξ ανιυγμοκ ζημκ άκενςπμ, ηζ ηαθοηενεφεζ ηδ γςή ημο. 
Βίπαιε πςξ εζνήκδ είκαζ δ ζοιθζθίςζδ ηςκ ακενχπςκ. οιθζθίςζδ πμο 

δεκ έπεζ ηοπζηυ παναηηήνα μφηε λεηάεανμ κμιζηυ πενζεπυιεκμ· δεκ πνυηεζ-

ηαζ βζα ιζα ζφιααζδ ιζηνήξ ή ιεβάθδξ δζάνηεζαξ. Ώκ ζοκέααζκε εφημθα ηά-

ηζ ηέημζμ εα ήηακ ανηεηυ κα πμφιε πςξ μζ άκενςπμζ είκαζ «εκςιέκμζ» ή 

«ζοιθζθζςιέκμζ» αθμφ είκαζ υκηα ημζκςκζηά. Δ εζνήκδ υιςξ δεκ είκαζ δ 

πνμτπυεεζδ ηδξ ημζκςκζηυηδηαξ αθθά μ ζημπυξ ηδξ· είκαζ δ ζοκεηηζηή δφ-

καιδ ηςκ ημζκςκζχκ. Βπμιέκςξ δ εζνήκδ δεκ είκαζ δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο 

ακενχπμο (ζηδ θφζδ μ ακηαβςκζζιυξ ηςκ εζδχκ είκαζ ηακυκαξ) αθθά δ δζ-

ηαίςζδ ημο ςξ υκημξ ημζκςκζημφ, πμο ελαζθαθίγεηαζ ιε ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ. 
Δ ζοκμπή δεκ είκαζ εφημθμ κα ελαζθαθζζηεί ιυκμ ιε ημ κυιμ ηαζ ημ θυ-

αμ ηδξ ηζιςνίαξ. Πνμτπμεέηεζ ηδ ζοβηαηάεεζδ ηςκ πμθζηχκ, ηδ ζοκεζ-

δδημπμίδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ηδξ θζθίαξ, ηδξ ειπζζημζφκδξ, ηδξ αθθδ-

θεββφδξ, ηδξ μιυκμζαξ. Ώοηέξ είκαζ μζ ζοκεηηζηέξ δοκάιεζξ ιζαξ ημζκςκίαξ 

πμο επζηνέπμοκ ζημκ άκενςπμ κα αζζεάκεηαζ αζθαθήξ ηαζ αέααζμξ. Δ αε-
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ααζυηδηα δεκ είκαζ πμθοηέθεζα αθθά ακάβηδ ημο ακενχπμο κα αζζεάκεηαζ 

πςξ δ ημζκςκία είκαζ βζ' αοηυκ έκα πνμζηαηεοηζηυ πενίαθδια, πςξ μζ «άθ-

θμζ» δεκ είκαζ «επενμί» ή «λέκμζ», πςξ δεκ επζαμοθεφμκηαζ ηδκ αηεναζυηδηα 

ημο. Ώοηή δ αεααζυηδηα ηάκεζ πζμ πθμφζζα ηδ πανά ηαζ δίκεζ ηδκ αίζεδζδ 

ηδξ δζάνηεζαξ ζηδ γςή, ηδκ αίζεδζδ δδθαδή πςξ δ γςή δεκ πάεζ παιέκδ. 
Θα θέβαιε πςξ εζνήκδ είκαζ δ ακάβηδ ημο ακενχπμο κα απμιαηνφκεζ 

ηδκ απεζθή απυ ηδ γςή ημο. Γζαηί μ θυαμξ ηαζ ημ άβπμξ ζηεβκχκμοκ ημκ ρο-

πζζιυ ηαζ ημκ ιαναγχκμοκ μδδβμφκ ζηδ ιμκαλζά. Ώοηή δ ιμκαλζά δεκ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ άνκδζδ βζα επζημζκςκία αθθά απυ ηδκ αδοκαιία βζα 

πναβιάηςζδ ηδξ. ηακ θμζπυκ, ιε ηδκ εζνήκδ, ακαγδημφιε ηδκ αζθάθεζα 

ηαζ ηδ αεααζυηδηα, επζδζχημοιε ηδ ζοιθζθίςζδ ημο ακενχπμο πνχηα ιε 

ημκ εαοηυ ημο ηαζ φζηενα ιε ημοξ άθθμοξ. 
Βίπαιε πςξ δ εζνήκδ είκαζ έκαξ ηνυπμξ γςήξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ είκαζ 

εκζαία, πςξ δζαπέεηαζ ζε ηάεε ημιέα ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ βζαηί 

εκζαία είκαζ ηαζ δ γςή. Βπμιέκςξ δεκ ιπμνμφιε κα ακαθενυιαζηε ζηδ 

ζοιθζθίςζδ ηςκ θαχκ αβκμχκηαξ ηδκ εζνήκδ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ. 

Έηζζ δ εζνήκδ δίκεζ ζημκ άκενςπμ ηδ δοκαηυηδηα κα εθπίγεζ ηαζ κα αβςκί-

γεηαζ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ μκείνςκ ημο, κα βίκεηαζ δδιζμονβυξ ηδξ γςήξ 

ημκ εθεφεενμξ. 
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Κείκελν 31 
 

 

 

... Καζ πέκηε μθυηθδνα πνυκζα δεκ ζηάεδηε δοκαηυ κα πανμφιε ηδ θςκή 

ηςκ πμοθζχκ ιέζα ζηδ δνμζζά ημο απυαναδμο. Υνεζάζηδηε ιε ηδ αία κα 

μδδβδεμφιε ζηδκ απεθπζζία. Ήιαζηακ πςνζζιέκμζ απυ ημκ ηυζιμ, βζαηί ζε 

ηάεε ζηζβιή ημο δεκυηακ έκαξ μθυηθδνμξ θαυξ ιε εζηυκεξ εακάζζιεξ. Βδχ 

ηαζ πέκηε πνυκζα δεκ οπάνπεζ πζα πάκς ζ' αοηή ηδ βδ πνςζκυ πςνίξ αβςκία, 

ανάδο πςνίξ θοθαηέξ, ιεζδιένζ πςνίξ ιαηεθεζυ. Ναζ, πνεζάζηδηε κα ζαξ 

αημθμοεήζμοιε. Ώθθά δ δοζημθία ημο αβχκα ιαξ ήηακ κα ζαξ αημθμοεμφ-

ιε ζημκ πυθειμ, πςνίξ κα λεπκάιε ηδκ εοηοπία. Καζ ιέζα απυ ηζξ ηναοβέξ 

ηαζ ηδ αία, παζπίγαιε κα δζαθοθάλμοιε ζηδκ ηανδζά ηδ εφιδζδ ιζαξ εά-

θαζζαξ εοηοπζζιέκδξ, εκυξ αλέπαζημο θυβμο, ημ παιυβεθμ εκυξ αβαπδιέ-

κμο πνμζχπμο. 
Ήηακ ημ ηαθφηενμ ιαξ υπθμ, αοηυ πμο δεκ εα παιδθχζμοιε πμηέ. Γζαηί 

ηδ ιένα πμο εα ημ πάκαιε, εα 'ιαζηακ ηυζμ κεηνμί υζμ ηζ εζείξ. Ώπθχξ, 

λένμοιε ηχνα υηζ ηα υπθα ηδξ εοηοπίαξ, βζα κα ζθονδθαηδεμφκ, απαζημφκ 

πμθφ πνυκμ ηαζ πμθφ αίια.                                    
Ώθιπέν Καιφ

1
 

 
 
 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 

1. Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ; 

 

2. Ώκ έπνεπε κα ζοβηναηήζεηε επηά (7) ααζζηέξ έκκμζεξ ημκ ηεζιέκμο πνμηεζιέκμο κα ημ 

εοιδεείηε, πμζεξ εα επζθέβαηε; 

 

3. Ζ δσή είλαη απφ ηε θχζε ηεο αηζηφδνμε. Σν θαθφ είλαη φκσο φηη ζ' απηήλ έρνπλ ζηήζεη 

θαξηέξη, ηφζν νη ηδενινγίεο ηνπ κίζνπο φζν θαη νη ηερλνινγίεο ηνπ νιέζξνπ.  Ζ πνιεκηθή 

βηνκεραλία ρξεηάδεηαη ην κίζνο αλάκεζα ζηνπο ιανχο γηα λα πινπηίζεη· θαη ην κίζνο 

ρξεηάδεηαη ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία γηα λα επδνθηκήζεη. Καη ην άλζνο απηήο ηεο δηα-

ζηαχξσζεο: ν θφλνο ηνπ αδεξθνχ. 

Υνήζημξ Μαθεαίηζδξ 

 

4. Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 

 

5. Ο πυθειμξ είκαζ ιζα ιέεμδμξ κα θφκεζξ ιε ηα δυκηζα έκακ πμθζηζηυ ηυιπμ πμο δεκ 

ιπμνείξ κα ημκ θφζεζξ ιε ηδ βθχζζα.                     

 

6. Ο πφιεκνο είλαη έλα παηρλίδη φπνπ νη εγέηεο ληθνχλ πφηε-πφηε, νη ιανί πνηέ. 

Ώιανυζζμξ Μπδνξ 

 
 

                                                 
1
 Ώπυ ηα Γνάιιαηα ζ' έκα Γενιακυ θίθμ (ηέηανημ βνάιια, Εμφθζμξ 1944) Σα Γνάιια-

ηα δδιμζζεφηδηακ ζηα 1945. Ο ζοββναθέαξ ηαηαββέθθεζ ηδ εδνζςδία ηςκ καγί δδθχκμκηαξ 

ηαοηυπνμκα ηδκ πίζηδ ημο ζημκ άκενςπμ ηαζ ηδ γςή. 
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Δνθίκην 13 
 

 

Εθπαίδεπζε ζηελ εηξήλε  
 

 

Θα ιπμνμφζαιε κα εεςνήζμοιε ηδκ άπμρδ ημο Κθαμφγεαζηξ
1
 υηζ «πυθειμξ 

είκαζ δ ζοκέπζζδ ηδξ πμθζηζηήξ ιε άθθα ιέζα» ανηεηά πνμηθδηζηή βζα ηδκ 

επμπή ιαξ πμο δζαηνέπεζ ημκ ηίκδοκμ εκυξ πονδκζημφ πμθέιμο, ζηακμφ κα 

ελαθακίζεζ ηάεε ιμνθή γςήξ απυ ημκ πθακήηδ. Βίκαζ πνμηθδηζηή αοηή δ 

άπμρδ αθθά ηαζ αθδεζκή βζαηί ιεηαθένεζ ηζξ ζοκεήηεξ ημο πμθέιμο ζηδκ 

ηαεδιενζκή γςή, αθμφ μ υνμξ «πμθζηζηή» δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζημ δζπθς-

ιαηζηυ ακηαβςκζζιυ αθθά ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Πναβιαηζηά, πυθειμξ δεκ είκαζ ιυκμ δ έκμπθδ ζφβηνμοζδ. Δ ζφνναλδ 

είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζεζνάξ απυ αζηίεξ πμο μδδβμφκ ιεεμδζηά ημοξ 

θαμφξ κα επζθέλμοκ ηα υπθα ηαζ ηα παναηχιαηα ςξ πεδίμ επίθοζδξ ηςκ δζ-

αθμνχκ ημοξ. Βίκαζ έκα απμηέθεζια ακαπυθεοηημ, ιζα «ιαγζηή δθζεζυηδ-

ηα» ηαεχξ μζ ημζκςκίεξ παναζφνμκηαζ, εκενβμφκ ηοθθά, πςνίξ πνμζακαημ-

θζζιυ, βζα κα ελαζθαθίζμοκ μθέθδ αιθζζαδηήζζιδξ αλίαξ. ηδκ επμπή ιαξ, 

εζδζηυηενα, πμο ηα ζηναηδβζηά υπθα είκαζ πμθφ πενζζζυηενμ εοέθζηηα, έκαξ 

βεκζηυξ πυθειμξ (παν' υθμ πμο δε ζοιθένεζ ηακέκακ) απμηεθεί ιζα δζανηή 

απεζθή. Δ ζηναηδβζηή ηδξ απμηνμπήξ
2 

ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ ιζα ζζμν-

νμπία ηνυιμο. Βπμιέκςξ, ημ πνυαθδια δεκ είκαζ κα απμηνέρμοιε ηδκ ηεθζ-

ηή ακάθθελδ, αθθά κα δζαιμνθχζμοιε ηζξ ζοκεήηεξ πμο εα εοκμήζμοκ ηδκ 

επζηνάηδζδ ηδξ εζνήκδξ. 

Δ εζνήκδ εεςνήεδηε ςξ ιδ πυθειμξ, ιεζμδζάζηδια δομ πμθέιςκ ή α-

καηςπή. Πνυηεζηαζ βζα πανελδβδιέκεξ ενιδκείεξ υπζ ιυκμ επεζδή ηδκ πνμζ-

δζμνίγμοκ ανκδηζηά (δδθαδή απυ ηζ δεκ είκαζ) αθθά ηαζ βζαηί ηαθθζενβμφκ 

ζημκ απθυ άκενςπμ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ είκαζ ζπεδυκ θοζζηή επζηαβή, ηάεε 

ηνίηδ βεκζά κα αβςκίγεηαζ βζα αιθίαμθα ζδακζηά ή κα εοζζάγεηαζ ζημ αςιυ 

ηςκ επεηηαηζηχκ ζπεδίςκ ηα μπμία άθθμζ ηαηέζηνςζακ βζα θμβανζαζιυ 

ημο. 

Αζαηοπχκεηαζ αηυιδ δ άπμρδ υηζ δ εζνήκδ εα ελαζθαθζζηεί υηακ ηα-

ηανβδεμφκ μζ ακηζεέζεζξ ιεηαλφ πθμοζίςκ ηαζ θηςπχκ. Αεκ είκαζ θίβμζ εηεί-

κμζ πμο ζζπονίγμκηαζ πςξ υηακ υθμζ βίκμοκ πθμφζζμζ, αοηυιαηα εα ελαθεζθ-

εμφκ μζ αζηίεξ πμο βεκκμφκ ημκ πυθειμ. Δ θφζδ αοηή υπζ ιυκμ δεκ αββίγεζ 

ηδκ μοζία ημο πνμαθήιαημξ αθθά ιεηαημπίγεζ ημκ πυθειμ ζ' έκα άθθμ επί-

πεδμ ηαεχξ αβκμεί ηδκ απθδζηία, ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ 

πςξ «γμφιε ηαθφηενα υηακ έπμοιε πενζζζυηενα». 

                                                 
1
 Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz  
2
 Με ημκ υνμ «απμηνμπή» εκκμμφιε ηδκ πνμζπάεεζα εκυξ ηνάημοξ ή μιάδαξ ηναηχκ 

(ιε ζηναηζςηζηά ιέζα) κα ηαηαζηήζμοκ ζαθέξ ζημκ ακηίπαθμ υηζ μπμζαδήπμηε επζεεηζηή 

εκένβεζα ημο εα επέθενε πενζζζυηενεξ αθάαεξ πανά μθέθδ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
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θεξ μζ πνμδβμφιεκεξ απυρεζξ αβκμμφκ υηζ μ άκενςπμξ ηαζ δ γςή ημο 

έπμοκ αλία απυ ηδ ζηζβιή πμο δεπυιαζηε υηζ ιυκμκ αοηυξ ιπμνεί κα έπεζ 

δοκαηυηδηεξ, πνμμπηζηή βζα ηάηζ ηαθφηενμ, εθπίδεξ, υκεζνα ηαζ θζθμδμλίεξ. 

Δ γςή έπεζ αλία ιυκμ υηακ οπυζπεηαζ, υηακ πνμαάθθεηαζ ζημ ιέθθμκ, υηακ 

πναβιαηχκεηαζ. Ο άκενςπμξ πνμμδεφεζ ηαζ αζζεάκεηαζ δδιζμονβυξ υηακ 

δζαιμνθχκεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ζοκεήηεξ ιε αάζδ ημοξ ζηυπμοξ 

πμο μ ίδζμξ, οπεφεοκα, επέθελε. Βπμιέκςξ, εζνήκδ είκαζ δ πίζηδ ζηδκ αλία 

ημο ακενχπμο ηαζ μ ζεααζιυξ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. Πνμξ αοηή ηδκ ηα-

ηεφεοκζδ ιπμνμφκ κα πνμζακαημθζζημφκ μζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εδναίςζδ 

ηδξ εζνήκδξ. Δ δζαπίζηςζδ αοηή θαίκεηαζ απθή, ηαζ εα ήηακ ιάθθμκ ελς-

πναβιαηζηή ακ αβκμμφζαιε έκα ααζζηυ πανάβμκηα: δ εζνήκδ δεκ ελαζθαθί-

γεηαζ υηακ βίκεηαζ εχναηαξ βζα ηδκ απμηνμπή ημο πμθέιμο –ηυηε πάκεζ ηαζ 

ημ κυδια ηδξ– αθθά υηακ πενζέπεζ ημ πζμ πμθφηζιμ αβαευ, ηδκ εοηοπία ημο 

ακενχπμο. Καζ είκαζ βεβμκυξ υηζ δ εοηοπία ζηδκ επμπή ιαξ έπεζ ιεηαηναπεί 

ζε ηαηακαθςηζηυ αβαευ. Έπεζ βίκεζ έκαξ ζφβπνμκμξ ιφεμξ. ζμ πενζζζυηε-

νμ, θμζπυκ, αοείγεηαζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ζηδκ αοηαπάηδ ηδξ ηαηακαθς-

ηζηήξ εοδιενίαξ ηυζμ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ εζνήκδξ. 

Καεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ απμιοεμπμίδζδ ηδξ εοδιενίαξ ηαζ ημο ηαηακα-

θςηζζιμφ ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ δ εηπαίδεοζδ αθμφ απμηεθεί ημ ααζζηυ 

θμνέα ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ πνμζακαημθζζιμφ ηςκ κέςκ ακενχπςκ ιέζα 

ζημκ ημζκςκζηυ πχνμ. Δ εηπαίδεοζδ υιςξ ακηακαηθά ηαζ ακαπανάβεζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. Ώκαπανάβεζ ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα ηδ ζφβποζδ ηςκ 

αλζχκ ηαζ ηδ νεοζηυηδηα ηςκ ζδακζηχκ. Βίκαζ υιςξ ηζ έκαξ ηνυπμξ γςήξ 

ηαεχξ απαζηεί δχδεηα πνυκζα πνμζήθςζδξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζπμθζηήξ 

ημζκυηδηαξ. Σα πνυκζα αοηά είκαζ ηα πζμ ηνίζζια ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμ-

ζςπζηυηδηαξ ημο ακενχπμο. Οπυηε έπεζ ηδκ εοπένεζα κα ζοιαάθεζ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα ηςκ αζςιάηςκ ζηα μπμία εα εειεθζςεεί ιζα οβζέζηενδ ημζκς-

κία. Ώοηυξ μ ηνυπμξ γςήξ, υηακ δεκ είκαζ έκαξ αηήνοηημξ πυθειμξ ακάιεζα 

ζημ δάζηαθμ ηαζ ημ ιαεδηή, υηακ δεκ ακαπανάβμκηαζ ζπέζεζξ ελμοζίαξ ηαζ 

οπμηαβήξ, ιπμνεί κα βίκεζ δ εειεθζχδδξ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαπαζδαβχβδ-

ζδ ακενχπςκ, ζηακχκ κα έπμοκ επίβκςζδ ηςκ μνίςκ ηςκ ακαβηχκ ημοξ. Δ 

αοηάνηεζα είκαζ ιζα θδζιμκδιέκδ ανεηή. Καζ είκαζ πμθθμί εηείκμζ πμο κμ-

ιίγμοκ πςξ έπεζ απμηθεζζηζηή ζπέζδ ιε ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ ηαζ ηαιζά 

ζπέζδ ιε ηδκ επμπή ιαξ. Ο ηαηακαθςηζζιυξ ηαζ δ απθδζηία απμιμκχκμοκ 

ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηοπμπμζμφκ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ· εκζζπφμοκ ημκ ημζκςκζηυ 

ακηαβςκζζιυ οπμκμιεφμκηαξ ηάεε πνμζπάεεζα βζα εζνήκδ. 

Δ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα βίκεζ ακενςπζζηζηή. Ο υνμξ αοηυξ 

έπεζ αημοζηεί πμθθέξ θμνέξ ηαζ εκδεπμιέκςξ δζαηνέπεζ ημκ ηίκδοκμ κα αθ-

θμζςεεί. Ώξ ημκ δζεοηνζκίζμοιε. Ο άκενςπμξ δεκ οπάνπεζ βεκζηά ηαζ αυνζ-

ζηα, μφηε πνέπεζ κ' ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ηονίανπμξ πμο επζαάθθεζ ηδ εέθδζδ 

ημο ζηα πάκηα. Ώοηή είκαζ ιζα κμμηνμπία πνμμνζζιέκδ βζα οπενακενχπμοξ. 

Καθθζενβεί έιιεζα ηδ εέθδζδ βζα δφκαιδ ηαζ επζαμθή αβκμχκηαξ ημ ζεαα-

ζιυ ζημ ζοκάκενςπμ. Πχξ κα βίκεζ αίςια μ ζεααζιυξ υηακ ηνζηήνζμ ηδξ 

επζηοπίαξ είκαζ ιυκμ μ ορδθυξ ααειυξ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ (υπζ μ ζοκαβς-

κζζιυξ) πμο δ απυηηδζδ ημο ζοκεπάβεηαζ. ηακ επζανααεφεηαζ δ απμικδ-
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ιυκεοζδ ζε αάνμξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ είκαζ επυιεκμ κα αιθζζαδηεί μ ια-

εδηήξ ηδκ πνμζθμνά ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ. ηακ ημ ιάεδια ηδξ Εζημ-

νίαξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εοιίγεζ ηονίςξ ημκ πυθειμ, δίκεζ ζημ κέμ άκ-

ενςπμ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ζζημνζηή βκχζδ ζδιαίκεζ ζφκμθμ απυ ζοβηνμφζεζξ 

θαχκ ιε κζηδηέξ ηαζ δηηδιέκμοξ. 

Σμ ένβμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ είκαζ δοκαηυ κα πενζμνίγεηαζ ζηδκ πμθο-

ιάεεζα ηαζ ημ ααζζηυ επαββεθιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Γζαηί ημ ζπμθείμ εί-

καζ πνχηα ιζα ημζκυηδηα ακενχπςκ ιε ημοξ δζημφξ ηδξ κυιμοξ ηαζ ημ δζηυ 

ηδξ ηνυπμ γςήξ. Φένεζ θμζπυκ ηδκ εοεφκδ βζα ημ ακ εα ηαθθζενβδεμφκ αζχ-

ιαηα ακενςπζάξ ή ακηαβςκζζηζηά. Παν' υθα αοηά δεκ είκαζ ιζα ηθεζζηή ημζ-

κςκία. Δ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα, υιςξ, ιαξ πείεεζ βζα ημ ακηίεεημ. Οζ 

κέμζ γμοκ ιζα επίθαζδ εζνήκδξ ιέζα ζημ ζπμθείμ εκχ ημ ημζκςκζηυ πενζ-

αάθθμκ ααναίκεζ απυ ηδ αία ηαζ ηδκ εβηθδιαηζηυηδηα. Ώοηέξ ηζξ ειπεζνίεξ 

ημοξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηζξ ανκείηαζ έιιεζα ημ ζπμθείμ δδιζμονβχ-

κηαξ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ιέζα ζ' αοηυ (ζημ ζπμθείμ) απμηηάηαζ ιυκμ δ βκχ-

ζδ. Σζ είδμοξ βκχζδ ιπμνεί κα είκαζ αοηή πμο ανίζηεηαζ ιαηνζά απυ ημοξ 

ημζκςκζημφξ ηναδαζιμφξ; Πχξ κα ηαθθζενβδεεί πκεοιαηζηά μ κέμξ υηακ 

είκαζ ηυζμ δφζημθμ κα πνμζεββίζεζ ιε ηδ δφκαιδ ηδξ ζηέρδξ ημο ηζξ ημζκς-

κζηέξ ακηζθάζεζξ πμο πθδεαίκμοκ; 

Ένβμ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ αβςβή ημο ακενχπμο. Βίκαζ μ πνμζα-

καημθζζιυξ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο πνμξ έκα ζημπυ. Βπμιέκςξ δ πνμζπάεεζα 

ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ εδναίςζδ ηδξ εζνήκδξ εα πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζηδ 

ζοιθζθίςζδ ημο ακενχπμο ιε ημκ εαοηυ ημο. Δ εζνήκδ εα ελαζθαθζζηεί 

υηακ ανεμφκ μζ αζηίεξ πμο πνμηαθμφκ ημκ ακηαβςκζζιυ ζηδκ ηαεδιενζκή 

.γςή. Δ απθδζηία ηαζ δ ακάβηδ βζα ζοκεπή πθμοηζζιυ είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ 

αζηίεξ αοηέξ. ηακ, ακηίεεηα, βίκεζ αίςια δ ζοιιεημπή ζηδ γςή ηδξ ζπμθζ-

ηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηαθθζενβδεεί ηθίια αθθδθεββφδξ ηαζ ειπζζημζφκδξ, ηυ-

ηε εα έπμοκ ηεεεί μζ αάζεζξ βζα ηδκ μθυπθεονδ ιυνθςζδ ημο ακενχπμο. 

Δ εηπαίδεοζδ, είκαζ αθήεεζα, δεκ ιπμνεί κα απμηνέρεζ έκακ πυθειμ. 

Μπμνεί υιςξ κα δζαιμνθχζεζ ηδ ζοκείδδζδ εηείκςκ πμο εα ημκ ανκδεμφκ. 

Γζα κα επζηφπεζ ημ ζηυπμ ηδξ πνεζάγεηαζ ηαζ δ ακάθμβδ πμθζηζηή αμφθδζδ. 

Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιυκμ έκα δδιμηναηζηυ πμθίηεοια εα δζαπαζδαβςβήζεζ 

ημοξ πμθίηεξ ιε ηδκ ζδέα ηδξ εζνήκδξ ηαζ ημ ζεααζιυ ημο ακενχπμο. Ώκ 

υιςξ μ εηπαζδεοηζηυξ ιδπακζζιυξ οπμθεζημονβεί, ιεηαηνέπεηαζ ζε πανάβμ-

κηα ηνμθμδυηδζδξ ημο ημζκςκζημφ ακηαβςκζζιμφ. Έηζζ πνμζθένεζ ζηζξ 

ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ηδκ πνχηδ φθδ βζα ηδκ έλαρδ ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ δζά-

εεζδξ ηαζ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ. Ο πυθειμξ θμζπυκ δεκ είκαζ ιζα εεμιδκία ή 

έκα λέζπαζια «ηδξ ηαηίαξ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ», αθθά μνβακςιέκδ - 

ζοθθμβζηή αία πμο ζοζζχνεοζε μ ηαεδιενζκυξ ακηαβςκζζιυξ. 

Θα ήηακ άζημπμ κα ιδκ ακαβκςνίζμοιε ηδ εεηζηή πνμζθμνά, ζηδκ οπυ-

εεζδ ηδξ εζνήκδξ, ηναηχκ, ηζκδιάηςκ ηαζ μιάδςκ. Πνέπεζ υιςξ κα δεπημφ-

ιε υηζ μζ πνμζπάεεζεξ αοηέξ εα μθμηθδνςεμφκ ιυκμ υηακ εδναζςεεί δ εζνή-

κδ ζε υθεξ ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ. Άνα, δ ζοιθζ-

θίςζδ ηςκ ακενχπςκ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηοαενκδηζηή οπυεεζδ ή κα επα-

θίεηαζ ζηζξ δζαηναηζηέξ ζοιθςκίεξ ιυκμ. Δ εηπαίδεοζδ εηπθδνχκεζ ηδκ 
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απμζημθή ηδξ υηακ πνμεημζιάγεζ ημκ άκενςπμ βζα ηδκ εζνήκδ, υηακ ζοι-

αάθθεζ ζηδκ ςνίιακζδ ημο ηαζ ακακεχκεζ ηδκ πίζηδ ημο ζηδ γςή. 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Ζ ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππξεληθή ηε-

ρλνινγία βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

-  Σν θνηλσληθφ ζψκα ρσξίδεηαη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο (πνπ μέξνπλ) θαη ζην θνηλφ 

(πνπ δελ μέξεη). 

-  Οη εηδηθνί έρνπλ ηελ επζχλε λα βξνπλ ηηο ζσζηέο ιχζεηο ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

- Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηερλνινγηθέο επηινγέο πξνθαιεί, ρσξίο ιφγν, αλεζπρία ζην θνη-

λφ. 

- Ζ πξφνδνο είλαη αγψλαο δξφκνπ αλάκεζα ζε ζθιεξνχο αληαγσληζηέο θαη νη πην γξήγν-

ξνη θεξδίδνπλ. Κάζε θαζπζηέξεζε ζεκαίλεη απνηπρία. 

 

Μήπςξ δ άβκμζα ημο πονδκζημφ ηζκδφκμο ηαζ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ πονδκζηχκ αηοπδ-

ιάηςκ βίκεηαζ αζηία πακζημφ; 

 

οιθςκείηε ιε ημκ μνζζιυ ηδξ πνμυδμο πμο δζααάζαηε πνμδβμοιέκςξ; 

 

2. Ζ απεηιή ηεο ηερλνθξαηηθήο ινγηθήο δελ αθνξά κφλν ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θχ-

ζεο εμαηηίαο ηεο επηβνιήο κηαο επηθίλδπλεο ηερλνινγίαο. εκαληηθφο είλαη ν θίλδπλνο 

ηνπ ιαλζάλνληνο νινθιεξσηηζκνχ πνπ ελππάξρεη ηφζν ζηα απηαξρηθά κέηξα αζθάιεηαο 

φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο ελφο αηπρήκαηνο.  

Κίιςκ Υαηγδιπίνμξ 
1
 

 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 

 

3. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απνδεηθλχνληαη ππέξκεηξα «παξνληνθεληξηθέο», αδηαθνξψληαο 

πξνθιεηηθά γηα ηελ θιεξνλνκηά πνπ ζα αθήζνπλ ζηηο επφκελεο γεληέο, ζπάδνληαο ηαπηφ-

ρξνλα ηνπο δεζκνχο κε ηηο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο. 

 Πάκμξ Πθαβζακκάημξ 

 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

4. ζα ηείιεκα δζααάζαηε ιέπνζ ηχνα αθθά ηαζ υζα εζείξ βκςνίγεηε, δείπκμοκ πςξ υ,ηζ 

αθμνά ηδκ πονδκζηή ηεπκμθμβία απμηεθεί ηναηζηή οπυεεζδ (απυννδημ, εζδζηά ιέηνα 

αζθαθείαξ, επζθμβέξ εκενβεζαηχκ πνμβναιιάηςκ η.θπ.). Μήπςξ ι   αοηυ  ημκ ηνυπμ 

απμιμκχκεηαζ ημ ηνάημξ απυ  ημοξ πμθίηεξ; Μήπςξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ εηθοθζζιμφ ηςκ 

δδιμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ; 

 

5. Φαίλεηαη πσο ν άλζξσπνο είλαη νξγαληθά αλίθαλνο λα απαληήζεη ζην εξψηεκα: Δάλ δελ 

θάλνπκε πφιεκν, ηφηε ηη λα θάλνπκε; 

Γηαζηυκ Μπζοημφθ 

 

6. Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ αοηή ζε ιζα πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

7. Ζ εηξήλε νηθνδνκείηαη κέξα κε ηελ εκέξα.  

ζιυκ ΐέζθ 

                                                 
1
 Βίκαζ απμζπάζιαηα απυ άνενα πμο δδιμζζεφηδηακ ζημ πενζμδζηυ Δ Νέα Οζημθμβία, 

ηεφπμξ 20, Εμφκζμξ 1986. 
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8. Ζ εηξήλε αξρίδεη απφ ην ζπίηη ηνλ θαζελφο 

 Κανθ Γζάζπενξ  

 

Πνμζέλεηε ηζξ απυρεζξ 7 ηαζ 8. Πμζα είκαζ ηα ημζκυ ημοξ ζδιεία;  

 

9. Ο πφιεκνο δελ πξνσζεί ηνλ θφζκν, απιψο αλαβάιιεη, απιψο ηξνθνδνηεί ηα πάζε ησλ 

αλζξψπσλ κε θαηλνχξηνπο εθήκεξνπο ζθνπνχο.  Μεηά, αξγά ή γξήγνξα, ε θνηλσληθή 

αζιηφηεηα είλαη πάιη καδί καο, ην ίδην θνβεξή φζν ήηαλ πάληα. 

 Ένιακ Έζαε 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 

 

10. Ζ γεληά ε δηθή ζαο, ε γεληά ησλ λέσλ αλζξψπσλ, είλαη γεγνλφο φηη δελ έρεη δήζεη ηελ 

νδπλεξή εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ. Παξ' φια απηά έρεη επαηζζεηνπνηεζεί θαη ζπκκεηέρεη κε 

θάζε ηξφπν ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο. 

 

α. Πνηνη παξάγνληεο έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ζαο; 

β. Υξεηάδεηαη, λα δήζεη θαλείο κηα εκπεηξία (φπσο ν πφιεκνο) γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηεο; 

 

11. Δθεί πνπ βαζηιεχεη ε βία, κφλν ε βία κπνξεί λα δψζεη ηε ιχζε. Δθεί πνπ ππάξρνπλ άλ-

ζξσπνη, κφλν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε ιχζε». 

Μπένημθκη Μπνεπη  

Να ακαθοεεί ημ εέια. 

 

12. Αξεηή ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε αλζξσπηά, ην λα είζαη δειαδή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

άλζξσπνο. 

Νζηδθυνμξ ΐνεηηάημξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιζα πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 

 

13. Ζ απιεζηία θαη ε εηξήλε αιιειναπνθιείνληαη.   

 

Μπμνείηε κα απμδείλεηε αοηή ηδκ πνυηαζδ; 

 

14. Ζ ηδέα φηη κπνξεί θάπνηνο λα επηδηψμεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εηξήλε, ελψ ηαπηφ-

ρξνλα ελζαξξχλεη ηηο ηάζεηο γηα θαηνρή θαη θέξδνο, είλαη κηα απηαπάηε, θαη κάιηζηα επη-

θίλδπλε, γηαηί ζηεξεί ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη αληη-

κεησπίδνπλ δπν μεθάζαξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: ή κηα ξηδηθή αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπο ή ηε δηαηψληζε ηνπ πνιέκνπ.  

Ένζπ Φνμι 

 

Να ακαβκςνίζεηε ηα ιένδ αοημφ ημο επζπεζνήιαημξ (ηδκ πνμηείιεκδ ή ηζξ πνμηείιε-

κεξ πνμηάζεζξ ηαζ ημ ζοιπέναζια). 

 

15. Κξηηήξην σξηκφηεηαο γηα πνιηηηζκνχο φπσο θαη γηα  άηνκα  δελ είλαη ε αχμεζε ηεο δχ-

λακεο αιιά ε αχμεζε ηεο απηνγλσζίαο, ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνδηνίθεζεο. Γηαηί ζε 

κηα ψξηκε θνηλσλία ην θπξηφηεξν έξγν ηέρλεο είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαη φρη νη κερα-

λέο ηνπ ή νη νξγαλψζεηο ηνπ. 

Λζμφζξ Μάιθμκη 

 

Να ακαβκςνίζεηε ηα ιένδ αοημφ ημο επζπεζνήιαημξ (ηδκ πνμηείιεκδ ή ηζξ πνμηείιεκεξ 

πνμηάζεζξ ηαζ ημ ζοιπέναζια). 
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16. Έλαο ζσζηφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θάλεη νχηε έλα βήκα ρσξίο λα θάλεη ερζξνχο. 

Ένιακ Έζζε 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ 

 

17. Ζ πξαγκαηηθή αμία ελφο αλζξψπνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηφξζσζε λα ειεπζεξσζεί απφ ην εγψ ηνπ. 

Άθιπενη Ώσκζηάζκ 

 

Πχξ εκκμείηε ηδκ «απεθεοεένςζδ απυ ημ εβχ»; 

 

18. Γηα λα  θηάζεη ζηελ πιεξφηεηα  ν άλζξσπνο, γηα λα γίλεη πξαγκαηηθά άλζξσπνο, πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θφζκν πνπ ην θέληξν ηνπ ζα είλαη ν ίδηνο. 

 Μάνηζκ Γηναίδ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

19. Πνμζέλεηε ημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί: 

 

Εσ ζεκαίλεη αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα δξσ.  

Εσ ζεκαίλεη είκαη ν εαπηφο κνπ.  

Εσ ζεκαίλεη αληηζηέθνκαη.  

Εσ ζεκαίλεη αγαπψ.  

Εσ ζεκαίλεη απνδέρνκαη θαη αξληέκαη. 

Εσ ζεκαίλεη δεκηνπξγψ. 

 Μάνηζκ Γηναίδ 

Να ακαθφζεηε ιία απυ ηζξ παναπάκς πενζυδμοξ. 

 

Να δείλεηε ηδ ζπέζδ πμο έπμοκ μζ πνμηάζεζξ: Εσ ζεκαίλεη είκαη ν εαπηφο κνπ ηαζ Εσ 

ζεκαίλεη αληηζηέθνκαη. 

 

20. Πνμζέλεηε ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί: 

 

Γς —> ακαθαιαάκς ηδκ οπμπνέςζδ κα δνς.(1)  

Γς —> είιαζ μ εαοηυξ ιμο.(2)   

Γς —> ακηζζηέημιαζ.(3) 

Γς —> αβαπχ.(4) 

Γς —> απμδέπμιαζ ηαζ ανκζέιαζ. (5) 

Γς —> δδιζμονβχ.(6) 

 

Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ηείιεκμ ζημ μπμίμ κα  ζοζπεηίγμκηαζ μζ υνμζ 1,2,3,4,5,6 

ιε υπμζα ζεζνά εέθεηε. Κνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ εα είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοζπεηί-

γμκηαζ μζ έκκμζεξ. Πνμζμπή υιςξ! Αεκ πνέπεζ κα λεπάζεηε υηζ μζ έκκμζεξ 1,2,3,4,5,6 

ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ημ νήια «Γς» (Γςή). 

Σζ εα απμδείλεηε; ηζ: Γςή = 1,2,3,4,5,6. 

 

21. Σν ρεηξφηεξν γηα έλα ζρνιείν είλαη λα εξγάδεηαη κε κεζφδνπο θφβνπ, βίαο θαη ·ςεχηηθνπ 

δεζπνηηζκνχ.  Μηα ηέηνηα επηρείξεζε θαηαζηξέθεη ηα βαζηά αηζζήκαηα, ηελ εηιηθξίλεηα 

θαη ηελ. απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή· δεκηνπξγεί ην ππνηαθηηθφ ππνθείκελν. 

 Άθπιενη Ώσκζηάζκ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

22. Αλ είρεο επσκηζηεί ηελ επζχλε λα πξνηείλεηο ηηο αξρέο ελφο ράξηε ησλ δηθαησκάησλ ηνλ 

αλζξψπνπ, πνηεο ζα ζεσξνχζεο πεξηζζφηεξν αλαγθαίεο θαη γηα πνην ιφγν; 
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23. Κάζε πξφνδνο κεηαηνπίδεη ηα φξηα καο ιίγν καθξχηεξα απφ ζπλήζεηεο πνπ δελ πξνθηά-

ζακε αθφκε λ' απνθηήζνπκε· θαη άιιν δελ είκαζηε παξά κεηαλάζηεο πνπ δελ κπφξεζαλ 

αθφκε λα ζεκειηψζνπλ κηα παηξίδα. 

Ώκημοάκ κηε αζκη-Βλοπενφ 

 

Πχξ πανμοζζάγεζ μ ζοββναθέαξ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή 

γςή ημκ ζφβπνμκμο ακενχπμο; 

 

24. Καιή δσή είλαη εθείλε πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ αγάπε θαη θαζνδεγείηαη απφ ηε γλψζε.                                                                            

Μπέηνακη Ράζζεθ 

 

Πνμζέλεηε ηα νήιαηα «ειπκέεηαζ» ηαζ «ηαεμδδβείηαζ». 

-  Πμζεξ μζ δζαθμνέξ ημοξ; 

-  Θα ζοιθςκμφζαηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ ημ έκα νήια ζοιπθδνχκεζ ημ άθθμ; 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ.  

 

25. Κάζε πξφνδνο ζην εζηθφ επίπεδν δελ κπνξεί παξά λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ ε δχλακε θη ν αξηζκφο λα θαζνξίδνπλ ηα πεπξσκέλα καο.    

Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 
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Κείκελν 32 
 

 

 

Δ Σεπκζηή είκαζ έκα ζφκμθμ μνεμθμβζηχκ ηαζ απμηεθεζιαηζηχκ πναηηζηχκ 

ιζα ζοθθμβή ηάλεςκ, ζπδιάηςκ ηαζ ιδπακζζιχκ. θα αοηά εηθνάγμοκ πμ-

θφ ηαθά ιζα ακαβηαία ηάλδ ηαζ ιζα ηαεμνζζιέκδ δζαδζηαζία, ζηδκ μπμία 

υιςξ δεκ ιπμνεί κα εζζπςνήζεζ δ εθεοεενία, δ ακμνεμδμλία ηαζ δ ζθαίνα 

ημο ηοπαίμο ηαζ ημο αοεμνιδηζζιμφ. Σμ ιυκμ πμο ιπμνμφκ κα εζζάβμοκ 

αοηά είκαζ δ αηαλία ηαζ δ ακαηαναπή. 

ζμ πενζζζυηενμ αολάκμκηαζ ζηδκ ημζκςκία μζ ηεπκζηέξ εκένβεζεξ, ηυζμ 

πενζζζυηενμ ιεζχκεηαζ δ ακενχπζκδ πνςημαμοθία ηαζ αοημκμιία. ζμ πε-

νζζζυηενμ είκαζ ακαβηαζιέκμ ημ ακενχπζκμ μκ κα γεζ ζ' έκακ ηυζιμ δζαν-

ηχξ αολακυιεκςκ απαζηήζεςκ (έκακ ηυζιμ πμο εκζζπφεηαζ απυ ηδκ φπανλδ 

εκυξ ηεπκζημφ ιδπακζζιμφ πμο έπεζ ημοξ δζημφξ ημο κυιμοξ πνμηεζιέκμο κα 

ηαθφρεζ ηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ), ηυζμ πενζζζυηενμ πάκεζ ηάεε δοκαηυηδηα 

εθεφεενδξ επζθμβήξ ηαζ αημιζηυηδηαξ ζηζξ εκένβεζεξ ημο. 
Jacques Ellul 

1
 

 

 

 

Ερωηήζεις 
 

 
1. ημ ηείιεκμ αοηυ οπάνπμοκ δομ μνζζιμί. Πμζμζ είκαζ; 

 

2. Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ αοηυ; 

 

3. Μπμνείηε κα εκημπίζεηε γεφβδ ακηίεεηςκ εκκμζχκ; 

 

4. Ώκ έπνεπε, απυ ημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε, κα ζοβηναηήζεηε ηζξ ααζζηυηενεξ έκκμζεξ 

πνμηεζιέκμο κα ημ εοιυζαζηε· πμζεξ έκκμζεξ εα οπμβναιιίγαηε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul


 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 136 

 

Κείκελν 33 
 

 

Άλζξσπνη θαη ξνκπόη 

 

 

' έκακ ηυζιμ υπμο ηα νμιπυη ηαζ μζ οπμθμβζζηέξ εα εηηεθμφκ ηζξ ηαηακα-

βηαζηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ υπμο δ εηπαίδεοζδ ζημοξ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζ-

ζηέξ εα είκαζ ιαγζηή ηαζ εα θεζημονβεί ζςζηά, είκαζ αοημκυδημ υηζ δ δδιζ-

μονβζηυηδηα εα ηαηαζηεί ημζκυ ηηήια ημο ιέζμο ακενχπμο. 

Κζ υιςξ, οπάνπμοκ απεζθέξ πμθφ πζμ ζμαανέξ απυ αοηή ηδξ ακενβίαξ. 

Μήπςξ ηα ακενχπζκα υκηα ηζκδοκεφμοκ κα ελμκηςεμφκ απυ ηα νμιπυη; 

Μήπςξ ηα νμιπυη πνμβναιιαηζζεμφκ βζα πμθειζημφξ ζημπμφξ; Μήπςξ μζ 

ήδδ οπάνπμοζεξ ιδπακέξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ μθέενμο βίκμοκ αηυια πζμ θμ-

αενέξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ οπμθμβζζηχκ; 

Βίκαζ ακαιθζζαήηδημ πςξ ημ ακενχπζκμ είδμξ έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ ζπε-

δυκ υθα ηα επζηεφβιαηα ηδξ ηεπκμθμβζηήξ πνμυδμο βζα ζημπμφξ ηαηα-

ζηνμθζημφξ. Δ ακενςπυηδηα ανίζηεηαζ ήδδ ζημ ζδιείμ κα ιπμνεί κα ηζκά-

λεζ ζημκ αένα ημκ πμθζηζζιυ ηδξ ζε ιζα ιυκμ ιένα. Αεκ εα ζςεμφιε, θμζ-

πυκ, ιε ημ κα αθμνίζμοιε ηα νμιπυη. ε υθα ηα ιήηδ ηαζ πθάηδ ηδξ Γδξ μζ 

άκενςπμζ ηνέιμοκ ημκ πυθειμ ηζ αοηυξ μ βεκζηεοιέκμξ θυαμξ, πμο αολάκεζ 

πνυκμ ιε ημ πνυκμ, ίζςξ ηαηαθένεζ κα ηαηεαάζεζ ηάπμηε ημκ πμθειζηυ πο-

νεηυ. ' αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ζίβμονα, δεκ εα οπάνλμοκ νμιπυη-

πμθειζζηέξ. 

Καθφηενα υιςξ αξ ιαξ πνμαθδιαηίζεζ έκαξ άθθμξ, ίζςξ μ πζμ αηναίμξ, 

ηίκδοκμξ πμο, δοκάιεζ, ιαξ απεζθεί ιε ηδκ ελάπθςζδ ηςκ νμιπυη ηαζ ηςκ 

οπμθμβζζηχκ. Σα αοηυιαηα ιδπακήιαηα εα βίκμκηαζ μθμέκα πζμ πενίπθμηα 

ηαζ ζηακά. Θα ζπεδζάγμκηαζ ιε άπηαζζηδ επζδελζυηδηα ζηα πένζα, ιε αζζεδ-

ηδνζαηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ πζεακυηαηα ιε ηάπμζα ιμνθή κμδιμζφκδξ. Μήπςξ 

θμζπυκ εα βίκμκηαζ ηαζ ζοκεπχξ πζμ ζηακά κα ακαθαιαάκμοκ ενβαζίεξ πζμ 

ζφκεεηεξ ηαζ δδιζμονβζηέξ; Μήπςξ ηεθζηά ηαηακηήζμοκ μζ άκενςπμζ κα 

ηαηαθεφβμοκ απυ ηδ ιζα δμοθεζά ζηδκ άθθδ, εφιαηα ιζαξ αδοζχπδηδξ 

πνμζπάεεζαξ κα λεπενκμφκ ηα ζοκεπχξ ηεθεζμπμζμφιεκα νμιπυη; Μήπςξ δ 

ακενςπυηδηα ηείκεζ κα ζονεεί ζε ιζα ηαηάζηαζδ μηκδνίαξ ηαζ πθήλδξ ηαζ 

πεεάκεζ απυ πθήνδ έθθεζρδ ηζκήηνςκ βζα ηδ γςή; Ώκ ηεθζηά ηαηαλζςεμφκ 

ηα νμιπυη ςξ ζζπονυηενα ηαζ εοθοέζηενα απυ ηα ακενχπζκα υκηα ηαζ ακ 

ζπεδζαζημφκ έηζζ χζηε κα δζαεέημοκ ζοκαίζεδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ημοξ ο-

πμπνεχζεςκ ιεβαθφηενδ απυ ηδ δζηή ιαξ, ηυηε δεκ εα πνέπεζ δζηαίςξ κα 

ημοξ παναδχζμοιε ηδ ζηοηάθδ; 

θα αοηά απμηεθμφκ ζηεκάπςνα θακηαζζμημπήιαηα. Σμ ακενχπζκμ εί-

δμξ είπε, έπεζ ηαζ εα ζοκεπίζεζ κα έπεζ ηυζα υιμνθα, εοβεκή ηαζ εαοιαζηά 

πνάβιαηα κα ηάκεζ χζηε ιε ηδ αμήεεζα ηςκ νμιπυη ηαζ ηςκ οπμθμβζζηχκ 

οπάνπεζ αηυια δοκαηυηδηα κα ζχζμοιε ημοξ εαοημφξ ιαξ ηαζ ημκ ηυζιμ 

ιαξ. Άθθςζηε, δ ζδέα ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ιαξ απυ ηα νμιπυη, υζμ ηζ ακ 
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πνμζπαεμφιε κα ζοιθζθζςεμφιε ι' αοηήκ, δεκ θαίκεηαζ πναβιαημπμζήζζιδ. 

Ο ακενχπζκμξ εβηέθαθμξ δεκ είκαζ εφημθμξ ακηίπαθμξ, δεκ ζ’ αθήκεζ κα ημκ 

ηαηακζηήζεζξ. Πενζέπεζ 10 δζζεηαημιιφνζα κεονχκεξ (δδθαδή κεονζηά ηφη-

ηανα ιε ηζξ απμθοάδεξ ημοξ) ηαζ 100 δζζεηαημιιφνζα εθεδνζηά ηφηηανα. 

Κάεε κεονχκαξ ζοκδέεηαζ ιε 100 ςξ 100.000 άθθμοξ, δδιζμονβχκηαξ έκα 

αθάκηαζηα πμθφπθμημ δίηηομ. Σμ πζμ εηπθδηηζηυ είκαζ πςξ μ ηάεε κεονχ-

καξ δεκ απμηεθεί απθχξ έκα είδμξ δζαηυπηδ, αθθά έκα αοημφζζμ, πμθοπθμ-

ηυηαημ θοζζημ-πδιζηυ ζφζηδια, βζα ηδ θεζημονβία ημο μπμίμο έπμοιε ζπε-

δυκ πθήνδ άβκμζα. Δ απίεακδ πμθοπθμηυηδηα ημο εβηεθάθμο ανίζηεηαζ πέ-

να απυ ηάεε δοκαηυηδηα εφημθδξ ηαηακυδζδξ. 

Βηηυξ απ' αοηυ, μ ακενχπζκμξ εβηέθαθμξ, δμιδιέκμξ ιε πνςηεΎκεξ ηαζ 

ιυνζα πονδκζηχκ μλέςκ, είκαζ ημ πνμσυκ 3,5 δζζεηαημιιονίςκ πνυκςκ ελε-

θζηηζηήξ πμνείαξ. Ο οπμθμβζζηήξ, δμιδιέκμξ ιε ιζηνμηζίπ, ηνακγίζημν, δ-

θεηηνμκζηά ηαθχδζα, είκαζ ημ απμηέθεζια ηεζζάνςκ δεηαεηζχκ ακενχπζκδξ 

πνμζπάεεζαξ, πμο απμζημπμφζε ζηδκ ηαθφηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

ελοπδνέηδζδ ιαξ απυ ηδκ ηεπκμθμβία. Με ηέημζεξ δζαθμνέξ ζηδ δμιή, ηδκ 

ελέθζλδ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ εα ήηακ ιάθθμκ απίεακμ κα ιπμνμφκ κα ζοβηνζ-

εμφκ μζ δομ ιδπακζζιμί. Ο οπμθμβζζηήξ έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα ηάκεζ ανζε-

ιδηζηέξ πνάλεζξ. Οπμζμδήπμηε πνυαθδια, απυ ηδ ζηζβιή πμο ιπμνεί κα α-

καθοεεί ζε ζοβηεηνζιέκεξ ανζειδηζηέξ πνάλεζξ, ιπμνεί κα επζθοεεί απυ αο-

ηυκ. Έηζζ ημ εκηοπςζζαηυ ζ' αοηυκ δεκ είκαζ δ ζηακυηδηα ημο κα ηάκεζ α-

νζειδηζηέξ πνάλεζξ αθθά δ αζφθθδπηδ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία ηζξ ηάκεζ, πς-

νίξ θάεμξ! 

Ώκηίεεηα, ημ ακενχπζκμ ιοαθυ είκαζ ζδζαίηενα αδφκαιμ ζηδκ ανζειδ-

ηζηή. Ώπυ παθζά πνεζαγυηακ ελςηενζηή αμήεεζα βζα κα θφκεζ ηαζ ηα απθμφ-

ζηενα πνμαθήιαηα. Ξεηζκήζαιε ιεηνχκηαξ ιε ηα δάπηοθα ηαζ πνμμδεφζαιε 

ζζβά-ζζβά, αμδεμφιεκμζ απυ ημκ άααηα, ημ πανηί ηαζ ημ ιμθφαζ, ημοξ ανααζ-

ημφξ ανζειμφξ, ημοξ θμβανίειμοξ, ημοξ θμβανζειζημφξ ηακυκεξ, ηζξ ανζειμ-

ιδπακέξ ηαζ ηέθμξ ημοξ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ. 

Δ δμοθεζά ημκ ακενχπζκμο εβηεθάθμο δεκ είκαζ κα πεζνίγεηαζ ανζειμφξ. 

Ήηακ πάκημηε (ηαζ ζοκεπίγεζ κα είκαζ) δ ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζηέρδ· δ 

δελζυηδηα πενί ηδκ ελαβςβή θμβζηχκ ζοιπεναζιάηςκ αάζεζ ακεπανηχκ 

εκδείλεςκ ημ ηαθέκημ ημο θζθμζμθείκ, δ μλοδένηεζα, δ εκυναζδ ηαζ δ θα-

κηαζία· δ δοκαηυηδηα κα ακηθεί ηδκ μιμνθζά, ηδ ζοβηίκδζδ ηαζ ημκ εκεμο-

ζζαζιυ απυ ημκ βφνς ηυζιμ πμο δζαιμνθχκεηαζ απυ ιαξ ηαζ πμο πςνίξ ε-

ιάξ δεκ έπεζ κυδια. 
 Εζαάη Ώζίιςθ 

 

 

Ερωηήζεις 

 
1. Πμζα ζημζπεία ημο ηεζιέκμο απμηαθφπημοκ ηδκ αζζζμδμλία ημο ζοββναθέα;  

 

2. ηδκ ηεθεοηαία πανάβναθμ ιήπςξ πνμηείκεζ μ ζοββναθέαξ ιζα κέα ιέεμδμ ηαζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ;  
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Άλζξσπνη, ιάζε, κεραλέο 

 

 

Μμο έηακε εκηφπςζδ δ ζδζαίηενδ έιθαζδ πμο δυεδηε δζεεκχξ ζηδκ ακαημί-

κςζδ ηςκ μαζεηζηχκ επζζηδιυκςκ, πςξ ημ δοζηφπδια ημο Σζενκμιπίθ μ-

θεζθυηακ, θέεζ, ζε «έλζ ιμζναία ακενχπζκα θάεδ». Αεκ ιπυνεζα, υκηςξ, κα 

ηαηακμήζς ηδκ έιθαζδ. Σμ πνάβια είκαζ απθυ· ηα θάεδ πάκηα είκαζ ακ-

ενχπζκα ηαζ είκαζ ακενχπζκα ηα θάεδ. 

Αδθαδή, πςνίξ κα εεςνδεεί πςξ θζθμζμθχ, ιυκμ μ άκενςπμξ είκαζ 

πνμζηζζιέκμξ ιε ημ πνμζυκ κα ηάκεζ θάεδ. Γζαηί είκαζ αηνζαχξ πνμζηζζιέ-

κμξ ιε κμο, δδθαδή ιε κζμκζυ. Δ θφζδ δεκ ζηέθηεηαζ· ημ θοζζηυ δεκ είκαζ 

μνευ ή θακεαζιέκμ, δεζηυ ή ακήεζημ, ςναίμ ή άζπδιμ. Δ Ώθήεεζα, δ Δεζηή 

ηαζ δ Ώζζεδηζηή είκαζ ηαηδβμνίεξ ημο ακενχπμο. Ώοηυξ μνβακχκεζ ημκ ηυ-

ζιμ, αοηυξ ημκ βκςνίγεζ, αοηυξ ημκ εηιεηαθθεφεηαζ. 

Δ απθή θμβζηή θέεζ πςξ υζμ πενζζζυηενμ πνάηηεζξ ηυζεξ πενζζζυηενεξ 

πζεακυηδηεξ θάεμοξ έπεζξ. ηδκ επμπή ιαξ, πμο δ πθδνμθυνδζδ έβζκε ιακί-

α, αεααίςξ μζ πθδνμθμνίεξ είκαζ άπεζνεξ ηζ υιςξ ημ πενζεχνζμ θαεχκ δεκ 

εθαηηχεδηε. Σμ πενίθδιμ πμζμηζηυ άθια είκαζ δοκαηυ κα κμδεεί ηαζ ανκδ-

ηζηά. Δ πμζμηζηή ζοζζχνεοζδ πθδνμθμνζχκ αολάκεζ ηδκ αθαγμκεία ηαζ 

ιεζχκεζ ηδκ εοεφκδ. 

Βίιαζηε πενζζζυηενμ πθδνμθμνδιέκμζ, ζδιαίκεζ είιαζηε πενζζζυηενμ 

αιένζικμζ. Σμ θάεμξ είκαζ απυννμζα ηδξ αθαγμκείαξ ηαζ ηδξ αιενζικδζίαξ 

ιαξ. ζμ αολάκεζ δ βκχζδ, αολάκμοκ ηα θάεδ. 

Βοηοπχξ, θές εβχ, βζα κα εοιυιαζηε πζμ ζοπκά πςξ είιαζηε άκενςπμζ. 

Άκενςπμξ ίζςξ κα ζδιαίκεζ ημ μκ πμο ηάκεζ θάεδ, επεζδή είκαζ κμήιςκ».   
Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ 

 

 

Ερωηήζεις 

 
1. Μπμνείηε κα απμδχζεηε ημ ηείιεκμ ιε ιμνθή παναβςβζημφ επζπεζνήιαημξ ηνζχκ πε-

νζυδςκ;  

 

2. Πμζα εηθναζηζηά ιέζα ημο ηεζιέκμο δείπκμοκ ημ μζηείμ φθμξ πμο ημ δζαηνίκεζ;  
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Κείκελν 34 
 

 

Η θνηλσλία ηεο Πιεξνθόξεζεο 1 

 

 

Δ ελάπθςζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ζε υθδ ηδκ οθήθζμ έδςζε ηδ 

δοκαηυηδηα ζε εηαημιιφνζα ακενχπμοξ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδ τβάθδ 

ζδιαζία ηδξ πθδνμθμνίαξ ζακ ιέζμο βζα ηδκ επζηοπή έηααζδ ηάεε δναζηδ-

νζυηδηαξ. Ώοηυ πμο ιέπνζ πεεξ ήηακ αδφκαημ κα πναβιαημπμζδεεί, ζήιενα 

απμηεθεί ημζκμηοπία. Βηαημιιφνζα επελενβαζίεξ ζημζπείςκ ιπμνμφκ κα βί-

κμοκ ιέζα ζε ιζηνμηθάζιαηα ημο δεοηενμθέπημο. Δ πθδνμθμνία δεκ είκαζ 

πζα ηάηζ ημ αθδνδιέκμ, αθθά έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ πυνμξ, ακαβηαίμξ βζα ηδ 

δδιζμονβία υθςκ ηςκ πναβιάηςκ. Ώκηζπνμζςπεφεζ ζοιποηκςιέκδ βκχζδ, 

ζηδκ μπμία ιπμνεί ή δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πνυζααζδ. 

ήιενα ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ανζζηυιαζηε ζ' έκα ιεηαααηζηυ ζηάδζμ, 

ηαηά ημ μπμίμ δ ημζκςκία οθίζηαηαζ «πθδνμθμνζμπμίδζδ», δδθαδή ελανηά 

ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ δζενβαζίεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ απυ ημ ααειυ πμο είκαζ 

ζηακή κα εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ πθδνμθμνία, βζα ηδκ πνυμδμ ηδξ. φιθςκα ιε 

ειπεζνμβκχιμκεξ ζε εέιαηα αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ, μθυηθδνδ δ αφλδζδ ηδξ 

αβνμηζηήξ παναβςβήξ απυ ημ 1925 ιέπνζ ημ 1975 είκαζ ημ πνμσυκ υπζ ιζαξ 

αφλδζδξ ηςκ δζαηζεέιεκςκ οθζηχκ πυνςκ, αθθά ιζαξ αφλδζδξ ηδξ παναβς-

βζηυηδηαξ –ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδξ μπμίαξ οπήνλε δ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

πθδνμθυνδζδ. Ώπυ αοηυ βίκεηαζ θακενυ υηζ δ βκχζδ ακηζπνμζςπεφεζ ζδ-

ιακηζηυ πυνμ ηδξ μζημκμιίαξ. Ίζςξ θμζπυκ εα έπνεπε κα ζηαιαηήζμοιε κα 

ιεηαπεζνζγυιαζηε ηδκ πθδνμθμνία ζακ πνάβια ηαζ κα ελεηάζμοιε ηζ είκαζ 

εηείκμ πμο ηδξ δίκεζ ηυζμ ιεβάθδ ζδιαζία. 

Γεκζηά, δ πθδνμθμνία βεκκζέηαζ απυ ημκ ακενχπζκμ κμο, ιπμνεί κα ιε-

ηααζααζηεί πςνίξ κα παεεί ηαζ κα αθθάλεζ ηδ ζηέρδ άθθςκ ακενχπςκ ζε 

ηθάζιαηα ημο δεοηενμθέπημο. οκεπχξ δ πθδνμθμνία επεηηείκεηαζ πνμξ ηα 

έλς, ιυκμ υηακ ηδ πνδζζιμπμζεί ηακείξ. Καζ επεζδή ιπμνεί κα επεηηαεεί 

πςνίξ μναηά υνζα, ζπεδυκ πμηέ δεκ έπμοιε ζηδ δζάεεζδ ιαξ υθα ηα ζημζπεί-

α. Πάκηα οπάνπεζ δ ααεααζυηδηα πςξ ηάηζ θείπεζ, ηάηζ έπεζ λεθφβεζ ηαζ αοηυ 

απμηεθεί ηνίζζιμ πανάβμκηα ζε μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα πνμβναιιαηζ-

ζιμφ. Σεθζηά μ πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ επέηηαζδ, ηδκ ακάπηολδ 

ηαζ ηδκ πθήνδ αλζμπμίδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ είκαζ μ πνυκμξ πμο έπεζ ζηδ 

δζάεεζδ ημο μ άκενςπμξ βζα κα ακαηαθφρεζ, κα επελενβαζηεί ηαζ κα εκηάλεζ 

ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ημκ πνεζάγμκηαζ βζα κα απμδμεεί ζε ιζα δναζηδνζυηδ-

ηα. 

Σμ πανάδμλμ είκαζ υηζ δ πθδνμθμνία εκχ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επε-

ηηείκεηαζ πςνίξ υνζα, ιπμνεί ηαοηυπνμκα κα ζοιποηκςεεί ζε εθάπζζημ πχ-

νμ, χζηε κα βίκεζ ακηζηείιεκμ πεζνζζιμφ απυ ημκ άκενςπμ. Χζηυζμ έπεζ πα-

                                                 
1
 Σμ άνενμ δδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ ΠΣΔΔ, έηηαηημ ηεφπμξ, επηέιανζμξ 1986. 
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ναηδνδεεί υηζ δ πθδνμθμνία ηείκεζ κα δζαπέεηαζ ηαζ υπζ κα πενζμνίγεηαζ. 

Μμζάγεζ ιάθζζηα ζακ κα δζαεέηεζ ιζα «ιαβζηή» ζδζυηδηα κα δζαθεφβεζ υηακ 

πνμζπαεεί ηακείξ κα ηδκ πενζμνίζεζ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μζ πενζζζυηενεξ 

απυ ηζξ πνμδβιέκεξ πχνεξ έπμοκ οζμεεηήζεζ πθήνδ εθεοεενία ζηδ δζαηίκδζδ 

ηςκ ζδεχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ, ιε ηδκ ελαίνεζδ ηςκ απυννδηςκ ηναηζηχκ ιο-

ζηζηχκ, πμο ηαζ αοηά αηυια δζαννέμοκ ζοπκά. 

Ο ακηίηηοπμξ απυ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ζακ πνςηανπζημφ 

πυνμο δδιζμονβίαξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ πνμαθέπεηαζ υηζ εα 

είκαζ ηνμιαηηζηυξ. Πνζκ απ' υθα ε' αθθάλεζ νζγζηά μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ ενβαζία, ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, ηδκ ίδζα ηδ γςή. 

Ώκ υιςξ μ ηονζυηενμξ πυνμξ ηδξ ακενχπζκδξ δδιζμονβίαξ είκαζ ηυζμ εοέθζ-

ηημξ, χζηε κα ιπμνεί κα επεηηαεεί ή κα ζοννζηκςεεί, κα ιεηαδμεεί, κα δζα-

ιμζναζηεί, ηζ εα ζοιαεί ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ακ-

ενχπμο; 

Γζα πανάδεζβια, πχξ ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ μζ ζδέεξ ηαζ δ βκχ-

ζδ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακηζηείιεκμ πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ, υηακ δ πανα-

αίαζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ, απμηεθεί παβηυζιζα ημζ-

κμηοπία; Καεδιενζκά απμδεζηκφεηαζ υηζ δ κμιμεεζία αδοκαηεί κα ηαημπο-

νχζεζ ημ απανααίαζημ ημο ζδζςηζημφ αίμο, εκχ μζ κυιμζ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ έπμοκ λεπεναζηεί απυ ηζξ πνμυδμοξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, δ 

μπμία αέααζα δεκ πενζιέκεζ ηζξ απμθάζεζξ ηάπμζμο δζηαζηδνίμο βζα κα ακμί-

λεζ κέμοξ δνυιμοξ. 

Δ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ θένκεζ επακάζηαζδ ηαζ 

ζηα ζοζηήιαηα μνβάκςζδξ. Ώκέηαεεκ δ πθδνμθμνία οπήνλε δ αάζδ ηδξ 

μνβακςηζηήξ πνμζπάεεζαξ ημο ακενχπμο. ζμζ είπακ ζηδ δζάεεζδ ημοξ ηζξ 

ηαθφηενεξ ή πζμ πνυζθαηεξ πθδνμθμνίεξ ηαηάθενκακ κα επζαθδεμφκ ζημοξ 

άθθμοξ. Ώπυ ηδ ζηζβιή υιςξ πμο δ πθδνμθμνία ζοθθέβεηαζ, ζοβηνίκεηαζ, 

ακαθφεηαζ ηαζ ιεηαδίδεηαζ βνήβμνα, δ δφκαιδ ηδξ ηάεε είδμοξ ελμοζίαξ αν-

πίγεζ κα θείκεζ. 

Βπμιέκςξ ζ' έκακ ηυζιμ πμο υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ εα είκαζ 

ηαθφηενα πθδνμθμνδιέκμζ, εα είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθμ κα ζοβηεκηνςεεί δ 

απυθοηδ ελμοζία ζε έκα ή ζε θίβα άημια. θμζ ή ζπεδυκ υθμζ εα δζαεέημοκ 

πενζμνζζιέκδ δφκαιδ ηαζ δ ζοκενβαζία εα είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ απμηε-

θεζιαηζηή μνβάκςζδ δναζηδνζμηήηςκ, βζα ηζξ μπμίεξ παθαζυηενα παίνκμ-

κηακ ηάεεηεξ απμθάζεζξ. 

θα αοηά ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδ-

νμθυνδζδξ απμηεθεί ακαβηαζυηδηα δ φπανλδ θζβυηενδξ ιοζηζηυηδηαξ ηαζ 

πενζζζυηενδξ εθεοεενίαξ ζηδ δζαηίκδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. ημ ιέθθμκ δεκ 

εα είκαζ δοκαηυ κα κμδεεί αημιζηή εθεοεενία πςνίξ εθεοεενία ζηδκ πθδνμ-

θυνδζδ. 
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Σν ζέκα δελ είλαη αλ ε λέα ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ, 
αλ ε Πιεξνθνξηθή πνπ κπαίλεη ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, αλ 
νη εθζπγρξνληζκνί πνπ επηρεηξνύληαη είλαη βιαπηηθνί γηα 
ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ζην ζηάδην πνπ λνκνζεηνύληαη. 
 
Απηνί θαζαπηνί νη ππνινγηζηέο κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ 
ην θξάηνο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, απινπζηεύ-
νληαο δηαδηθαζίεο θαη θαηαξγώληαο γξαθεηνθξαηηθέο αγθπ-
ιώζεηο. 
 
Σν ζέκα είλαη αλ ππάξρεη πξόζεζε πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ (νη ππνινγηζηέο) ζε παξάλν-
κεο, αληηδεκνθξαηηθέο θαηεπζύλζεηο –όπσο ε αζηπλόκεπ-
ζε ηνπ θξνλήκαηνο θαη ν δηαρσξηζκόο ησλ πνιηηώλ ζε 
θαηεγνξίεο. 

 
ΣΑ ΝΔΑ, 22/5/1986 
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Κείκελν 35 
 

 

Η απηνκαηνπνίεζε ζηε δσή καο 
 

 

Δ πθήνδξ αοημιαημπμίδζδ είκαζ έκα ζφζηδια αοηυιαηςκ ιδπακχκ ηαζ δζα-

ηάλεςκ βζα ηδ ιέηνδζδ, ηδ ιεηαθμνά ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ βεκζ-

ηυηενα ζοζηδιάηςκ πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ πνχηδ φθδ ζε ηεθζηυ πνμσυκ, πς-

νίξ ηδκ άιεζδ ζοιιεημπή ημο ακενχπμο. 
ήιενα είκαζ αδφκαημ κα θακηαζημφιε ημκ έθεβπμ ηδξ μζημκμιίαξ πςνίξ 

αοημιαημπμίδζδ. Γζαηί; Ώνηεί κα πμφιε υηζ πνζκ απυ θίβα πνυκζα ζηδ πχνα 

ιαξ οπήνπακ 3.000.000 άημια πμο αζπμθμφκηακ ιυκμ ιε θμβζζηζηή. Έκα 

ζφκμθμ 10.000.000 ακενχπςκ αζπμθείηαζ ζηδ δζμίηδζδ ηαζ ημκ πνμβναι-

ιαηζζιυ, 10.000.000 μζημκμιμθυβμζ, θμβζζηέξ, εθεβηηέξ, ζπεδζαζηέξ ηθπ. 
Καζ μ νοειυξ αφλδζδξ ηδξ μζημκμιίαξ, αολάκεζ ηάεε πνυκμ. Δ νμή ηςκ 

πθδνμθμνζχκ –ζπέδζα, ηεπκζημί πνμζδζμνζζιμί, θμβανζαζιμί, ζοιθςκίεξ– 

ηαζ υ,ηζ άθθμ θακηαζηείηε, πνέπεζ κα βίκεζ ακηζηείιεκμ επελενβαζίαξ ζημ 

ζοκημιυηενμ δοκαηυ πνυκμ. 
Δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ημο δζμζηδηζημφ πνμζςπζημφ εα μδδβμφζε ζε ιζα 

ηαηάζηαζδ υπμο ημ ιζζυ έεκμξ εα αζπμθζυηακ ιε ηδ δζμίηδζδ, ιε ακηίζημζ-

πδ εθάηηςζδ ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ πμο εα αζπμθζυηακ ηαη' εοεείακ ιε 

ηδκ παναβςβή. Ώοηυ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ ιζαξ πμζμηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ημο 

πνμαθήιαημξ ηαζ αοηή επζηεφπεδηε ιε ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. 
Ώξ δμηζιάζμοιε κα μνίζμοιε ημοξ ζημπμφξ ηδξ δζμίηδζδξ. Ώοημί είκαζ δ 

παναβςβή, δ ιεηάδμζδ, δ απμεήηεοζδ ηαζ δ επελενβαζία ηςκ πθδνμθμ-

νζχκ. Με άθθα θυβζα είκαζ μ έθεβπμξ ηδξ παναβςβήξ, μ έθεβπμξ ηδξ πμζυηδ-

ηαξ, δ ηαηαζηεοή πνμδζαβναθχκ, δ ακαπαναβςβή ηαζ δζάδμζδ ηςκ ζημζπεί-

ςκ, μ ζοκημκζζιυξ ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ηαζ δ ηαηάηαλδ ηςκ πθδνμθμ-

νζχκ. 
θεξ αοηέξ μζ δμοθεζέξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ απ' ημκ οπμθμβζζηή. Έηζζ 

ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε ημ ηενάζηζμ πθήεμξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πνέ-

πεζ κα βίκμοκ ζε ιζα ηέημζα ηενάζηζα επζπείνδζδ, υπςξ είκαζ δ εεκζηή μζημ-

κμιία ιζαξ πχναξ. Αεηάδεξ εηαημκηάδεξ δζζεηαημιιονίςκ πνάλεςκ δθε-

ηηνμκζημφ οπμθμβζζηή πνέπεζ κα βίκμοκ ηάεε πνυκμ. Γζ' αοηυ ζήιενα δ 

δζμίηδζδ ηαζ δ δζεφεοκζδ είκαζ αδφκαημ κα βίκμοκ πςνίξ οπμθμβζζηέξ. Ώοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ δ αοημιαημπμίδζδ είκαζ ημ νμθυζ ημο ηυζιμο. 
Victor Pekelis 
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Άζκηζη 
 
Πνμζέλεηε ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ ημο ηεζιέκμο. Βίκαζ βεβμκυξ υηζ δ αοημιαημπμίδζδ ακ 

δεκ έπεζ βίκεζ, ηείκεζ κα ιεηαηναπεί ζημ «νμθυζ ημκ ηυζιμο». Σμ νμθυζ ημο ηυζιμο απυ ηδ 

ΐζμιδπακζηή επακάζηαζδ ηαζ πένα ήηακ δ ιδπακή· ηχνα βίκεηαζ μ οπμθμβζζηήξ. Μήπςξ δ 

ηεθεοηαία πνυηαζδ ημο ηεζιέκμο οπμκμεί ηδκ αηυιδ ιεβαθφηενδ επζηάποκζδ ημο νοειμφ 

ηδξ γςήξ; Αζααθέπεηε πζεακμφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδ γςή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο; 
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Κείκελν 36 
 

 

Τν ρέξη θαη ηα εξγαιεία 

 

 

Ο άκενςπμξ έβζκε Άκενςπμξ πάνδ ζηα ενβαθεία. Σμ πνχημ ενβαθείμ ημο 

ακενχπμο ήηακ ημ πένζ ημο, ιε ημ μπμίμ έπζακε ηα θοζζηά ακηζηείιεκα ηαζ 

ιεηά έθηζαπκε ηα ηεπκδηά. Σμ πένζ είκαζ θμζπυκ ημ ααζζηυ υνβακμ ημκ πμθζ-

ηζζιμφ ηαζ ηδξ ελακενχπζζδξ. Βίκαζ δ αθδεζκή πνςημαμοθία πμο επέηνερε 

ζημκ άκενςπμ κα εηθναζηεί. 

Τπάνπεζ έκα ημζκυ ζδιείμ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο πενζμφ ιε ηδκ έηθναζδ 

ημο θυβμο. ηζξ πχνεξ ηδξ Μεζμβείμο ιζθμφκ αηυια ιε ηα πένζα. Δ μιζθία 

βεκκήεδηε ιαγί ιε ηα ενβαθεία. Βίκαζ θοζζηυ θμζπυκ ημ πένζ κα έπεζ βίκεζ ημ 

παβηυζιζμ ζφιαμθμ ηδξ πεζνμηεπκίαξ ηαζ μ πεζνμηέπκδξ κα ημο δίκεζ ιζα ιμ-

καδζηή αλία, ζακ ημ πζμ ημκηζκυ ζηδκ εοαζζεδζία ημο ενβαθείμ, ιε ηδκ πνμ-

κμιζαηή δοκαηυηδηα αλζμθυβδζδξ ηςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηςκ οθζηχκ ζακ ά-

ιεζδ πανειαμθή ηδξ ζδέαξ ημο. 

Σμ πένζ είκαζ βζα ημ δδιζμονβυ έκα εαοιάζζμ ενβαθείμ. Καηαζηεοάγεζ, 

ζηέπηεηαζ ηαζ πνμεηηείκεηαζ ιέζα ζημ πνυκμ ηαζ ζημ πχνμ. Δ ελοπκάδα ηαζ 

δ εοαζζεδζία ηςκ πενζχκ είκαζ ιζα επζζηνμθή ζηδκ ελαίζζα παζδζηή αθέθεζα 

ηαζ ζοβπνυκςξ ζημοξ πνχημοξ ηακυκεξ ηδξ ειπεζνίαξ. Σμ πένζ ακαηαθφπηεζ 

ηαζ ιεηά ημ πένζ αλζμθμβεί. Ώοηή δ θοζζηή ακάβηδ ημο αββίβιαημξ είκαζ αα-

εζά απαναίηδηδ βζα ημ πεζνμηέπκδ. Ρμιακηζηή θζθμθμβία; Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ααζζηή θοζζηή ηαζ πκεοιαηζηή ακάβηδ πμο ηακέκαξ πμθζηζζιυξ δεκ εα 

ιπμνέζεζ κα ιαξ πςνίζεζ ηαζ κα ιαξ ελαπαηήζεζ. 

Σμ πεζνμηεπκζηυ επάββεθια, είηε είκαζ μ ηνμπυξ ημο ηεναιίζηα, είηε μ 

ανβαθεζυξ, δεκ είκαζ πανά έκα ηαηαθφβζμ, έκαξ ζηαειυξ. Ο άκενςπμξ είκαζ 

ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ ανίζηεηαζ ημ επάββεθια ή ημ ενβαθείμ. 

Δ ιεβάθδ δφκαιδ αοηχκ ηςκ δδιζμονβζηχκ επαββεθιάηςκ είκαζ υηζ πναβ-

ιαημπμζμφκ αοηή ηδκ ανιμκζηή ζοκάκηδζδ ημο ακενχπμο, ημο ενβαθείμο, 

ηδξ φθδξ ηαζ ηδξ θυνιαξ. Μεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ οπάνπμοκ δνά-

ζεζξ ηαζ ακηζδνάζεζξ. Κακέκα απυ αοηά δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί πςνζζηά. 

Δ ενβαζία ηςκ πενζχκ είκαζ αηυια πδβή ζζμννμπίαξ, ζζμννμπία ηδξ ζο-

κάκηδζδξ ακενχπμο ηαζ φθδξ ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ ηεπκζηήξ. Μενζηέξ θμνέξ 

οπάνπεζ ηάπμζα ακζζμννμπία ηαζ ιζα κεονςηζηή ακηζιεηχπζζδ ζηδκ επζθμβή 

ημο πεζνμηεπκζημφ πνμμνζζιμφ. Δ πεζνμηεπκζηή ενβαζία επζηνέπεζ ζημ πεζ-

νμηέπκδ κα ηονζανπήζεζ ζηζξ δοζημθίεξ ημο, ηα άβπδ ηαζ ηα πνμαθήιαηα. 

Ώοηή δ μθμηθδνςιέκδ έηθναζδ ημο εαοημφ ημο, ημο δίκεζ, ακ είκαζ εζθζηνζ-

κήξ, ιζα ιυκζιδ ακακέςζδ ημο εαοημφ ημο. ΐνίζηεζ ιέζα ζηδ ιμκαπζηή ημο 

ενβαζία ηδκ πενζζοθθμβή, ηδκ εοπανίζηδζδ, έκακ ηνυπμ γςήξ ηαζ ιζακ απμ-

γδηδιέκδ ζζμννμπία. 

Δ πεζνμηεπκζηή ενβαζία ήηακ πάκηα έκαξ ηνυπμξ βκχζδξ ηαζ ζοβπνυκςξ 

ιζα παθαζά ιέεμδμξ ροπμθμβζηήξ οβείαξ. Σμ άημιμ απεθεοεενχκεηαζ υπςξ 
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έκα ζφκμθμ ιε ημ πμνυ. Βηπαζδεφεηαζ, ζοκδέεηαζ ηαζ απμιμκχκεηαζ. Καηεο-

κάγεζ ηαζ δζεβείνεζ. Με ιζα θέλδ ζζμννμπεί υθεξ ηζξ ακηίεεηεξ δοκάιεζξ, ηδκ 

ακάβηδ βζα ηδκ απμιυκςζδ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ ημζκςκία. Δ πεζνμηεπκία 

λακαγςκηακεφεζ ηδ θοζζηή ανπζηεηημκζηή ημο ακενχπμο. 

Πνέπεζ αέααζα κα μνίζμοιε πςξ αοηή δ πεζνμηεπκζηή έηθναζδ ηαζ μθμ-

ηθδνςιέκδ ζπέζδ πμο πνδζζιμπμζεί ημ πκεφια, ημ ζχια, ηα πένζα, αζζεή-

ιαηα ηαζ ζοβηζκήζεζξ, δεκ είκαζ απαναίηδηα ηαζ απμηθεζζηζηά δειέκδ ιε ιζα 

ενβαζία ηςκ πενζχκ. Ο πεζνμηέπκδξ ιπμνεί πμθφ ηαθά κα πνδζζιμπμζήζεζ 

ηεθεζμπμζδιέκα ενβαθεία, αηυια ηαζ ιδπακέξ, πςνίξ κα πάζεζ ηα ααεζά πα-

νίζιαηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο πεζνμηέπκδ. 

Δ πεζνμηεπκία εα ελαθακζζηεί υηακ ημ ακηζηείιεκμ ηαηαζηεοάγεηαζ μθυ-

ηθδνμ απυ ιζα ιδπακή πςνίξ ηδκ άιεζδ ιεζμθάαδζδ ημο ακενχπμο ηαζ 

ηςκ πενζχκ. Βίκαζ αοηή δ ιεζμθάαδζδ ημο ακενχπμο πμο ηάεε θμνά δίκεζ 

ηδ ιμκαδζηυηδηα ζημ ακηζηείιεκμ, αηυια ηαζ υηακ πανάβεηαζ ζε πενζζζυηε-

να ακηίβναθα. 

Γκςνίγμοιε πςξ δ ελέθζλδ ηδξ ιδπακήξ εα ελαθακίζεζ ηεθείςξ ηδ ζοι-

ιεημπή ημο πενζμφ, υπζ ιυκμ ζηδκ ηαηαζηεοή ακηζηεζιέκςκ ιεβάθδξ πανα-

βςβήξ, αθθά αηυια ηαζ ζηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ: μζ πυνηεξ 

ηχνα ακμίβμοκ ιμκαπέξ ημοξ, αοηυιαηα ηαζ δεκ έπμοκ πυιμθμ, δ ιαβκδηζηή 

ηαζκία ελαθακίγεζ ηδ δμοθεζά ημο πενζμφ ηαζ βνήβμνα δεκ εα πηοπμφιε ηδ 

βναθμιδπακή. Έπεηε ακηζθδθεεί πυζμ ζηα ηεθεοηαία πνυκζα ηα πένζα ζαξ 

έπμοκ βίκεζ αδέλζα; 

Δ ιδπακή είκαζ αοηή πμο πζάκεζ, ηυαεζ, πηοπά, ηνοπά, θηζάπκεζ ηαζ αηυ-

ια εθέβπεζ ηαζ δζαηάγεζ. Ο άκενςπμξ εοπανζζηζέηαζ κα ημζηάγεζ ιε ηα πένζα 

ζηζξ ηζέπεξ. Έπεηε ακηζθδθεεί πςξ μζ ζδιενζκμί άκενςπμζ δεκ λένμοκ πζα ηζ 

κα ηάκμοκ ηα πένζα ημοξ; 
Μανία Μμκηεζζυνζ  
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Κείκελν 37 
 

 

Εξγαιεία - Εξγαζία - Τερλνινγία 

 

 

«Ο άκενςπμξ είκαζ έκα γχμ πμο θηζάπκεζ ενβαθεία». Έηζζ είπε μνίζεζ ημκ 

άκενςπμ μ ΐεκζαιίκ Φναβηθίκμξ. Πναβιαηζηά, μ άκενςπμξ είκαζ ημ ιυκμ 

μκ πμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ακαγδηεί ηα ηαηάθθδθα ιέζα βζα ηδκ επίηεολδ 

ηςκ ζημπχκ ημο. Κζ ακ δεπημφιε υηζ πνςηανπζηυξ ημο ζημπυξ ήηακ δ επζ-

αίςζδ ιέζα ζ' έκα πενζαάθθμκ αθζθυλεκμ ηαζ επενζηυ, δ πνήζδ ηςκ ενβα-

θείςκ είκαζ πμο ζοιαάθθεζ ζηαδζαηά ζηδκ ελζζμννυπδζδ ηςκ ζπέζεςκ ημο 

ιε ηδ θφζδ. Σμ ενβαθείμ υιςξ πνέπεζ κα επζκμδεεί, πνέπεζ κα είκαζ θεζ-

ημονβζηυ. Βίκαζ ακάβηδ δδθαδή κα είκαζ πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ζοβηεηνζιέ-

κεξ ακάβηεξ χζηε κα βίκεζ απμηεθεζιαηζηυ. Αεκ οπάνπεζ υιςξ ηακέκα (έι-

θοημ) έκζηζηημ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνέπεζ κα ηαηαζηεοαζηεί έκα 

ενβαθείμ μφηε αέααζα ηαζ βζα ημ πχξ εα πνδζζιμπμζδεεί. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

δ ιυκδ ιέεμδμξ πμο απμιέκεζ ζημκ άκενςπμ είκαζ ημ πείναια, δ δμηζιή ηαζ 

δ πθάκδ. 

Μέζα απ' αοηυ ημκ αδζάημπμ υζμ ηαζ μδοκδνυ πεζναιαηζζιυ ανπίγεζ δ 

δζαδζηαζία ηδξ βκχζδξ. Γζ' αοηυκ ημ θυβμ δεκ ιπμνμφιε κα ανκδεμφιε ηδκ 

άπμρδ ηςκ ιεθεηδηχκ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δ βκχζδ ανπίγεζ ιε ηδκ αθή, 

απυ ηα πένζα. Ο Θςιάξ Ώηζκάημξ είπε ακηζθδθεεί ηδ ιμκαδζηή ζδιαζία ημο 

πενζμφ βζα ημκ άκενςπμ μκμιάγμκηαξ ημ organum organorum (υνβακμ ηςκ 

μνβάκςκ). Δ θοζζμθμβία ημο πενζμφ είκαζ ηέημζα χζηε κα επζηνέπεζ ηδκ ε-

ηηέθεζδ ηζκήζεςκ πμθφπθμηςκ υζμ ηαζ απθχκ δεκ έπεζ υιςξ απενζυνζζηδ 

δφκαιδ. Ώπυ πμφ εα ηδκ ακηθήζεζ; Ώπυ ηα ενβαθεία. Δ πνήζδ ηςκ ενβα-

θείςκ ζδιαημδμηεί ιζα επακάζηαζδ ηαζ ηαοηυπνμκα βίκεηαζ έκα ιεηαίπιζμ: 

ζδιαίκεζ ηδ ιεηάααζδ απυ ημ animal laborans (γχμ πμο ιμπεεί) ζημκ Homo 

faber (άκενςπμ ηεπκίηδ, ηαηαζηεοαζηή ενβαθείςκ). ' αοηυ ημ ζδιείμ ε-

ζηζάγεηαζ δ ανπή ηδξ ακενχπζκδξ πανμοζίαξ βζα πμθθέξ ιοεμθμβίεξ. Ο 

Πνμιδεέαξ (ζηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία) πνμζθένεζ ηδ βκχζδ ηδξ θςηζάξ, 

ηςκ ζδιείςκ ημο μνίγμκηα, ηδκ ηέπκδ ηδξ ηαηαζηεοήξ πθμίςκ, ηα πνχηα 

ενβαθεία. 

Ο άκενςπμξ ηαηαηηά ημ θοζζηυ ηυζιμ ιεηαιμνθχκμκηάξ ημκ. Δ δζα-

δζηαζία ηδξ ενβαζίαξ είκαζ ιζα ζηυπζιδ δνάζδ, ιζα ζοκεζδδηή πνάλδ βζα 

ηδκ πνμζανιμβή ηςκ θοζζηχκ ακηζηεζιέκςκ ή δοκάιεςκ ζηζξ ακενχπζκεξ 

επζεοιίεξ. Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ ενβαζία είκαζ δ δζαδζηαζία ιεηα-

ζπδιαηζζιμφ ημο θοζζημφ ζε ημζκςκζηυ. Έηζζ δ θφζδ παφεζ κα είκαζ απνμ-

ζπέθαζηδ ηαζ αδοζχπδηδ. Βλακενςπίγεηαζ. Αεκ είκαζ ηοπαίμ επμιέκςξ ημ 

βεβμκυξ υηζ μζ ζζημνζημί, βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ πμθζηζζιχκ, έπμοκ ςξ ηνζ-

ηήνζμ ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμίδζε μ άκενςπμξ ζηδκ αδζάημπδ πνμζπά-

εεζα ημο κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ θφζδ:  
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Βνβαθεία ηαηαζηεοαζιέκα απυ ηυηαθμ γχμο 

Ξφθζκα ενβαθεία 

Λίεζκα ενβαθεία 

Παθαζμθζεζηή επμπή 

Μεζμθζεζηή επμπή 

Νεμθζεζηή επμπή 

Υάθηζκα ενβαθεία 

Ονεζπάθηζκα ενβαθεία  

ζδενέκζα ενβαθεία 

Υάθοααξ   

ΐζμιδπακζηή Βπακάζηαζδ 

... 

 

Δ ενβαζία υιςξ δεκ είκαζ απθχξ δαπάκδ εκένβεζαξ. Βίκαζ ημ πνμζς-

πμπμζδιέκμ ένβμ εκυξ ακενχπμο· είκαζ δ έηθναζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηάξ 

ημο. Ο ηεπκίηδξ ηαεμδδβεί ημ ενβαθείμ, υπζ ημ ενβαθείμ ημκ ηεπκίηδ. 

Σμ πέναζια ηςκ αζχκςκ δεκ αθαίνεζε ηίπμηε απυ ηδ ζπμοδαζυηδηα αο-

ηήξ ηδξ απαίηδζδξ βζα δδιζμονβζηυηδηα. Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο μζ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ αεθηζχκμκηαζ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ επζαίςζδξ δεκ είκαζ πθέμκ 

άθοηα, δ ηεπκμθμβία ιπμνεί κα παναιείκεζ ζφκηνμθμξ ηδξ ακενχπζκδξ δδ-

ιζμονβζηυηδηαξ. 

Αζαηοπχεδηε δ άπμρδ πςξ ηα ενβαθεία είκαζ πνμέηηαζδ ημκ ακενχπμο, 

επμιέκςξ ηαζ δ ηεπκμθμβία, αθμφ απμηεθεί ηδκ πθέμκ ελεθζβιέκδ ιμνθή 

πνήζδξ ηςκ ενβαθείςκ. Δ άπμρδ αοηή είκαζ έβηονδ ιυκμ βζα ημ παναδμ-

ζζαηυ πεζνμηεπκζηυ-αζμηεπκζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ, ίζςξ, βζα ηζξ πνχηεξ θάζεζξ 

ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ιδπακχκ. Ο ιάζημναξ ηονζανπεί πάκς ζημ ενβαθείμ 

ημο· δ ενβαζία, μζ ηαθθζηεπκζηέξ ηθίζεζξ ηαζ δ πνμζςπζηυηδηα ημο είκαζ μζ 

ηονίανπμζ πανάβμκηεξ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. Ώκηίεεηα, δ ακάπηολδ 

ηδξ ιδπακήξ ηείκεζ κα δζαννήλεζ ηδκ άιεζδ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ άκενςπμ 

ηαζ ηα ιέζα παναβςβήξ. Ώθμιμζχκεζ ημκ ενβάηδ ζε πνμβναιιαηζζιέκα, 

πνμζπεδζαζιέκα αζμιδπακζηά ηαεήημκηα, ηαεήημκηα πάκς ζηα μπμία δεκ 

αζηεί ηακέκα έθεβπμ. Δ ιδπακή ειθακίγεηαζ ηχνα ςξ λέκδ δφκαιδ. Ώκ ηαζ 

ανπζηά δ ηεπκμθμβία ήηακ ιζα «πνμέηηαζδ ημο ακενχπμο», ιεηαιμνθχκε-

ηαζ ζε δφκαιδ πάκς απυ ημκ άκενςπμ εκμνπδζηνχκμκηαξ ηδ γςή ημο ζφι-

θςκα ιε ιζα πανηζημφνα επζκμδιέκδ απυ ιζα αζμιδπακζηή βναθεζμηναηία· 

υπζ απυ ακενχπμοξ αθθά απυ ιζα ημζκςκζηή ιδπακή. Με ηδκ έθεοζδ ηδξ 

ιαγζηήξ παναβςβήξ ςξ ηονίανπμο ηνυπμο μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ, μ άκ-

ενςπμξ ιεηαηνέπεηαζ ζε πνμέηηαζδ ηδξ ιδπακήξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ παφεζ 

κα οπάνπεζ βζα ημκ εαοηυ ημο. Δ ημζκςκία ιαξ ηοαενκάηαζ απυ έκα ζηθδνυ 

αλίςια: παναβςβή πα ηδκ παναβςβή. 

Δ δζαδζηαζία παναηιήξ απυ ημκ ηεπκίηδ ζημκ ενβάηδ, απυ ιζα εκεν-

βδηζηή ζε ιζα αολακυιεκα παεδηζηή πνμζςπζηυηδηα, ζοιπθδνχκεηαζ απυ 

ημκ άκενςπμ-ηαηακαθςηή –ιζα μζημκμιζηή μκηυηδηα, ηζξ πνμηζιήζεζξ, ηζξ 

αλίεξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ μπμίαξ νοειίγμοκ ηα επζηεθεία ηςκ ιεβάθςκ αζμ-

ιδπακζχκ. 
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Αζκήζεις-Ερωηήζεις 

 

 

1. Σν πξφβιεκα ηεο κεραλήο είλαη θαηά βάζνο ην πξφβιεκα ηεο ειεπζεξίαο ηνλ αλζξψπνπ.  

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 
 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  

 

2. Με πμζμκ ή ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ακαπηφζζεηαζ δ πνμηεθεοηαία πανάβναθμξ;  

 

3. Πμζα είκαζ ηα δμιζηά ιένδ ηδξ πνχηδξ παναβνάθμο; 
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Κείκελν 38 
 

 

Ο άλζξσπνο ρσξίο ηδηόηεηεο 
 

 

Έκα απυ ηα ζπμοδαζυηενα βκςνίζιαηα ηδξ αζμιδπακζηήξ ημζκςκίαξ είκαζ μ 

αολακυιεκμξ ηαηαιενζζιυξ ηδξ ενβαζίαξ, δ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ εζδίηεοζδ. 

Ο άκενςπμξ ηαεχξ ενβάγεηαζ ηαηαηενιαηίγεηαζ... βίκεηαζ ενβαθείμ, έκα ιζ-

ηνυ ελάνηδια ιζαξ ηενάζηζαξ ιδπακήξ. Καζ υπςξ αοηυξ μ ηαηαιενζζιυξ ηδξ 

ενβαζίαξ ηάκεζ ημ νυθμ ημο ακενχπμο πζμ ιενζηυ, έηζζ ηαζ ημ μπηζηυ ημο 

πεδίμ βίκεηαζ πζμ πενζμνζζιέκμ· υζμ πζμ έλοπκδ είκαζ δ δζαδζηαζία ηδξ εν-

βαζίαξ ηυζμ θζβυηενμ έλοπκδ είκαζ δ δμοθεζά πμο απαζηείηαζ. Σμ νδηυ ημο 

Σενέκηζμο –Σίπμηε ημ ακενχπζκμ δεκ ιμο είκαζ λέκμ– έπεζ ακηζζηναθεί, ηαζ 

δ ηνμιενή επέηηαζδ ηδξ παναβςβήξ ζοκμδεφεηαζ απυ ημ ζηέκεια ηδξ πνμ-

ζςπζηυηδηαξ. 

Ο Φνακηξ Κάθηα είπε βζα ημκ «ηαζδθμνζζιυ»:
1
 «Αεκ ιμθφκεζ ηαζ ελεο-

ηεθίγεζ ιυκμ ηδκ ενβαζία ια, πάκς απ' υθα, ημκ άκενςπμ πμο είκαζ ζοζηα-

ηζηυ ηδξ ιένμξ. Ώοηυξ μ ηνυπμξ γςήξ είκαζ ιζα ηνμιενή ηαηάνα απ' υπμο 

ιυκμ πείκα ηαζ αεθζυηδηα ιπμνεί κα πνμέθεεζ ακηί βζα ημκ πμεμφιεκμ πθμφ-

ημ ηαζ ημ ηένδμξ». 

πζ ιυκμ ζαήκεζ μ άκενςπμξ ιε ηδ δζηή ημο εζδζηή βκχζδ, αθθά βίκεηαζ 

υθμ ηαζ πζμ δφζημθδ δ ηαηακυδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ζοκεδηχκ 

βφνς ημο. «Δ ζοιαίςζδ ηςκ ακενχπςκ έπεζ ηυζμ δζεονοκεεί ηαζ ποηκχζεζ 

(έβναθε μ Ρυιπενη Μμφγζθ ζημκ «Άκενςπμ πςνίξ ζδζυηδηεξ») ηαζ μζ ζπέ-

ζεζξ ημοξ είκαζ ηυζμ αηεθεφηδηα ιπενδειέκεξ, χζηε έλς απυ ημ ζηεκυηαημ 

ηφηθμ ηςκ εκενβεζχκ ημο, πνέπεζ κα ιέκεζ ελανηδιέκμξ απυ άθθμοξ ζακ 

παζδί· πμηέ πνζκ ημ ιοαθυ εκυξ οθζζηαιέκμο δεκ ήηακ ηυζμ πενζμνζζιέκμ 

υζμ ζήιενα πμο ηα δζεοεφκεζ υθα»... 

Μζα ακςκοιία ζακ θάκηαζια ηοθίβεζ ηα πάκηα. Οζ ζοκηεηιδιέκεξ μκμ-

ιαζίεξ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ μνβακχζεςκ επζδνμφκ ζακ ζενμβθοθζηά 

πνδζζιμπμζμφιεκα απυ ηάπμζα ιοζηδνζχδδ δφκαιδ. Σμ άημιμ ακηζ-

ιεηςπίγεζ ηενάζηζεξ, αηαηακυδηεξ, απνυζςπεξ ιδπακέξ, πμο δ δφκαιδ ηαζ 

ημ ιέβεεμξ ημοξ ημκ πθδιιονίγμοκ ιε ημ αίζεδια ηδξ δζηήξ ημο αδοκαιίαξ. 

Πμζμξ απμθαζίγεζ; Πμζμξ είκαζ οπεφεοκμξ; ε πμζμκ ιπμνεί κ' απμηαεεί ηα-

                                                 
1
 Βίκαζ δ άπμρδ ημο ιδπακζημφ Φνέκηενζη Σαίδθμν, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ απυθοηδ 

παναβςβζηυηδηα εα επζηεοπεεί υηακ μ ενβάηδξ ζοκημκίζεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ημ νοειυ ενβα-

ζίαξ ημο ιε ημ νοειυ ηςκ ιδπακχκ. Οζ ιεθέηεξ ημο Σαίδθμν ζπεηζηά ιε ηδκ παναβςβή άθ-

θαλακ νζγζηά ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ενβαζίαξ ζηζξ ΔΠΏ. ζηζξ ανπέξ ημο αζχκα ιαξ, 

ηαζ ανβυηενα ζ' υθεξ ηζξ αζμιδπακζηά ακαπηοβιέκεξ πχνεξ ημο ηυζιμο. Καεζενχκεηαζ πθέ-

μκ δ αθοζίδα παναβςβήξ. Γζα πανάδεζβια, δ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ ηθεζδανζχκ ζηδκ Ώιενζ-

ηή βίκεηαζ ιε ημκ αηυθμοεμ ηνυπμ: ζ' έκα ημοηί ημπμεεημφκηαζ υθα ηα ημιιάηζα πμο απμ-

ηεθμφκ ηδκ ηθεζδανζά ηαζ ημ ημοηί αοηυ πενκάεζ ιπνμζηά απυ ιζα ζεζνά ενβαηνζχκ δ ηάεε 

ιζα απυ ηζξ μπμίεξ ζοκανιμθμβεί έκα ημιιάηζ, ηαζ δ ηθεζδανζά ανίζηεηαζ έημζιδ ζημ ηέθμξ 

ηδξ ζεζνάξ. 
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κείξ βζα κα γδηήζεζ δζηαζμζφκδ ηαζ αμήεεζα; Ώοηά ηα ενςηήιαηα ένπμκηαζ 

ηαζ λακαένπμκηαζ ζηα ιεβάθα ένβα ημο Κάθηα, ηδ «Αίηδ» ηαζ ημκ «Πφνβμ». 

Ώζκζβιαηζημί, ιδ ακαβκςνίζζιμζ μζ ηάημπμζ ηδξ ελμοζίαξ εβηαθμφκ ημκ Ες-

ζήθ Κ., ημκ δζηάγμοκ, ημκ ηαηαδζηάγμοκ ηαζ ημκ εηηεθμφκ. 

Δ βναθεζμηναηία είκαζ μοζζαζηζηυ ζημζπείμ ηδξ αθθμηνίςζδξ (απμ-

λέκςζδξ) ημο ακενχπμο απυ ηδκ ημζκςκία. Αεκ οπάνπμοκ ακενχπζκεξ ζπέ-

ζεζξ βζα ημκ βναθεζμηνάηδ, ιυκμ θάηεθμζ, δδθαδή ακηζηείιεκα. Ο ίδζμξ μ 

άκενςπμξ ιεηαηνέπεηαζ ζε θάηεθμ. 

 Βνκζη Φίζεν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηήξεζε 

 
Πξνζέμεηε πώο Δξλζη Φίζεξ αμηνπνηεί ηηο απόςεηο ηνπ Φξαληο 
Κάθθα θαη ηνπ Ρόκπεξη Μνύδηι.  
 
Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο άπνςεο ελόο άιινπ ζπγγξαθέα δελ δηαθό-
πηεη ηε ζπλέρεηα ησλ επηρεηξεκάησλ, δελ είλαη κηα λεζίδα ή έλα 
δηάιεηκκα.  
 
Η μέλε άπνςε προεκηείνει θαη διευρύνει όζα πξνεγήζεθαλ.  
Η μέλε άπνςε ζρνιηάδεηαη, ελζσκαηώλεηαη ζην θείκελν. 
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Κείκελν 39 
 

 

Σηεγλή εηδίθεπζε  
 
 

Δ απμηθεζζηζηή, μθμηθδνςηζηή ηαζ ζηεβκή εζδίηεοζδ ιπμνεί κα πνμςεεί 

ημκ ηεπκζηυ πμθζηζζιυ, αθθά δεκ πνμςεεί ημκ πκεοιαηζηυ πμθζηζζιυ. ηνε-

αθχκεζ ημ άημιμ· απυ ζθαηξηθφ άλζξσπν ημκ ηάκεζ εηδηθεπκέλν εξγαιείν. Δ 

εζδίηεοζδ αέααζα είκαζ ακάβηδ, αθθά είκαζ ηαζ ηίκδοκμξ. Βίκαζ ιζα άθθδ 

πνυηθδζδ ημο αζμιδπακζημφ πμθζηζζιμφ ηαηά ηδξ αηεναζυηδηαξ ιαξ. 
Οζ δζαδζηαζίεξ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ αοημκμιμφκηαζ απυ ηδ εέθδζδ ημο 

ακενχπμο. Έηζζ, αθμφ ηαπείκςζακ ημ άημιμ, πδβαίκμοκ ανβά, αθθά αέααζα, 

κα ημ ελαθακίζμοκ ιέζα ζηδ ιαγμπμίδζδ. Καζ ηάεε ιένα ηαζ πενζζζυηενμ 

ημ ιεηαηνέπμοκ ζε ηεπκζηυ ελάνηδια ημοξ. 
Υνήζημξ Μαθεαίηζδξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 
1. Δ εζδίηεοζδ εεςνείηαζ απυ ημ ζοββναθέα «πνυηθδζδ» ηαηά ηδξ αηεναζυηδηαξ ιαξ», 

ηδξ εθεοεενίαξ ιαξ δδθαδή. 

Μπμνείηε κα επζζδιάκεηε ακάθμβεξ πνμηθήζεζξ ηαηά ηδξ αηεναζυηδηαξ ημκ ζφβπνμκμο 

ακενχπμο; 

 

2. Ζ ειεπζεξία βξίζθεηαη πάληνηε ζε άκπλα θαη ζπλεπψο ζε θίλδπλν. ηαλ νη ιανί πάςνπλ 

λα αληηιακβάλνληαη φηη ε ειεπζεξία βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, ηφηε ηε ράλνπλ. 

 Κανθ Γζάζπενξ 

Πμζα είκαζ δ ζδιαζία ηδξ εθεοεενίαξ βζα ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ;
 

Δ αθεμκία είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ εθεοεενία;  

Ο εθεφεενμξ άκενςπμξ δεκ είκαζ πθεμκέηηδξ.  

 

3. ήκεξα, αθφκε θαη νη απινί εξγάηεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαη λα κνξθψλνληαη. Πξέ-

πεη λα θαηαλννχλ ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο. Γηαθνξεηηθά δελ ζα είλαη 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα δεπγάξη ρέξηα πνπ ελεξγνχλ ρσξίο λα βιέπνπλ πνηα είλαη ε 

ζρέζε ηεο δνπιεηάο ηνπο κε ηελ θνηλσληθή δνκή. Έηζη φπσο είλαη νη εξγάηεο ζήκεξα θαη 

φπσο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ παξαγσγή, ζα κπνξνχζε λα ηνπο θαληαζηεί θαλείο ρσξίο 

θεθάιη. Αιιά θαη νη δηαλννχκελνη ηεο επνρήο καο είλαη άλζξσπνη κηζναλάπεξνη, αθνχ 

ηα ρέξηα ηνπο παξακέλνπλ άρξεζηα. Σν κπαιφ ηνπο ζα ζηεγλψζεη ηειηθά, αλ δελ κπνξέ-

ζνπλ λα πιεζηάζνπλ ην κεγαιείν ηεο δσληαλήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο καο, αλ α-

πνθιεηζηνχλ απφ ην εξγαζηήξην ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Άλζξσπνη 

κε ρέξηα θαη ρσξίο θεθάιη, θαη άλζξσπνη κε θεθάιη θαη δίρσο ρέξηα είλαη ην ίδην έμσ 

απφ ηφπν θαη ρξφλν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Μανία Μμκηεζζυνζ 

Πμζα είκαζ ηα δμιζηά ιένδ ηδξ παναβνάθμο;  

 

Γζα πμζμ θυβμ δ ζοββναθέαξ μκμιάγεζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή «ενβαζηήνζμ»; 

 

Να βνάρεηε πθαβζυηζηθμ βζα ηδκ πανάβναθμ αοηήξ ηδξ άζηδζδξ. 
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4. Σμ παιαηφ ράζκα αλάκεζα ζηε δηαλνεηηθή θαη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ηείλεη λα αληη-

θαηαζηαζεί απφ έλα άιιν: απφ ην ράζκα αλάκεζα ζηε δεκηνπξγηθή εξγαζία κηαο κηθξήο 

κεηνλφηεηαο θαη ζηελ επηβαιιφκελε αληαξή εξγαζία κηαο κεγάιεο πιεηνλφηεηαο. 

Μζπαήθμ Μάνημαίηξ  

 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 

 

5. Μφλν ν δεκηνπξγηθφο άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο. 

Βνκζη Φίζεν 
Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 
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Κείκελν 40 
 

 

Η βηνκεραλία θαξθηηζώλ!  
 

 

Με ημκ ηνυπμ πμο είκαζ μνβακςιέκδ αοηή δ αζμιδπακία (πμο ηαηαζηεοάγεζ 

ηανθίηζεξ), υπζ ιυκμ μθυηθδνμ ημ ένβμ ζπδιαηίγεζ έκα ζδζαίηενμ επάββεθ-

ια, ια ηαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ ένβμ δζαζνείηαζ ζ' έκα ιεβάθμ ανζειυ ηθάδςκ, 

απυ ημοξ μπμίμοξ μζ πενζζζυηενμζ ζοκεέημοκ άθθα ηυζα ζδζαίηενα επαββέθ-

ιαηα. Έκαξ ενβάηδξ ηνααάεζ ημ ζφνια απυ ηδκ ιπμιπίκα, έκαξ άθθμξ ημ 

ζζζχκεζ, μ ηνίημξ ηυαεζ ημ ζζζςιέκμ ημιιάηζ, μ ηέηανημξ αημκίγεζ ηδκ άηνδ, 

μ πέιπημξ αζπμθείηαζ ιε ημ ηνυπζζια ηδξ άηνδξ πμο εα δεπηεί ηδκ ηεθαθή. 

Ώθθά ηζ αοηή δ ίδζα δ ηεθαθή είκαζ ημ ακηζηείιεκμ δφμ ή ηνζχκ πςνζζηχκ 

εκενβεζχκ: δ ζθονδθάηδζδ ηδξ είκαζ ιζα ζδζαίηενδ θνμκηίδα, ηαζ ημ κα θεο-

ηάκεζξ ηζξ ηανθίηζεξ είκαζ ιζα άθθδ. Βίκαζ ιάθζζηα ιζα ζδζαίηενδ δμοθεζά ημ 

κα ηνοπήζεζξ ηα πανηζά ηαζ κα ηανθζηζχζεζξ πάκς ημοξ ηζξ ηανθίηζεξ. 

Με θίβα θυβζα δ ζδιακηζηή ενβαζία πμο πνεζάγεηαζ βζα κα θηζάλεζξ 

ηανθίηζεξ δζαζνείηαζ ζε δεηαμπηχ (18) δζαθμνεηζηέξ εκένβεζεξ... 

Ο άκενςπμξ πμο πενκάεζ μθυηθδνδ ηδ γςή ημο εηηεθχκηαξ έκα ιζηνυ 

ανζειυ απθχκ εκενβεζχκ, ηςκ μπμίςκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ πάκημηε ίδζα ή 

ζπεδυκ ίδζα, δεκ έπεζ ιε ηακέκα ηνυπμ ηδκ εοηαζνία κα αζηήζεζ ηδ κυδζδ 

ημκ ή ηδκ εθεονεηζηή ημο ζηακυηδηα βζα κα ανεζ έκακ ηνυπμ κα απμιαηνφκεζ 

ηζξ δοζημθίεξ πμο δεκ πανμοζζάγμκηαζ πμηέ. Γζ' αοηυκ ημ θυβμ, πάκεζ ηδ ζο-

κήεεζα αοηήξ ηδξ άζηδζδξ (ηδξ κυδζδξ ημο) ηαζ ηαηαθήβεζ ζοκήεςξ κα εί-

καζ ηυζμ δθίεζμξ ηαζ αδαήξ υζμ ιπμνεί πμηέ κα βίκεζ έκα ακενχπζκμ πθά-

ζια. 
Άκηαι ιζε 
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Κείκελν 41 
 

 

Εηδίθεπζε 

 

 

Δ επμπή ηςκ πακεπζζηδιυκςκ έπεζ πανέθεεζ μνζζηζηά ηαζ ιαγί ι' αοηήκ δ 

ηαεμθζηή ιάεδζδ (mathesis universalis). «Μαηάνζα» είπε παναηηδνίζεζ αο-

ηή ηδκ επμπή μ Γηέμνβη Λμφηαηξ εκκμχκηαξ υηζ μ ηυζιμξ –ιε ηδ θοζζηή 

ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημο δζάζηαζδ– απμηεθμφζε ιζα ηθεζζηή μθυηδηα, έκα 

ηθεζζηυ ζφιπακ, μ πάνηδξ ημο μπμίμο δφζημθα ιπμνμφζε κα ιεηααθδεεί. 

Σμ ζφιπακ ήηακ ηαλζκμιδιέκμ πνμζεηηζηά, ηαζ «κμζημηονειέκμ» ιε ηέημζμ 

ηνυπμ, χζηε κα ιπμνεί ηακείξ εφημθα κα πνμζακαημθζζηεί ιέζα ζ' αοηυ. 

Ήηακ έκαξ ηυζιμξ μζηείμξ. 

Δ επζζηδιμκζηή επακάζηαζδ ημο 18μο ηαζ 19μο αζχκα άθθαλε νζγζηά 

ηδκ εζηυκα ημο ηυζιμο, πμο έβζκε απένακηα ιεβάθμξ ηαζ πθμοζζυηενμξ. Οζ 

βκχζεζξ πμθθαπθαζζάζηδηακ ηαζ μζ εεςνίεξ πθήεοκακ. Ο υβημξ ηςκ πθδ-

νμθμνζχκ πμο πνέπεζ- κα αθμιμζςεμφκ είκαζ ηέημζμξ χζηε ημ άημιμ δεκ 

ιπμνεί κα βκςνίγεζ πανά ιυκμ ημκ ηθάδμ ηδξ βκχζδξ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ 

ενεοκά ημο. Δ εζδίηεοζδ είκαζ πθέμκ δ ηαζκμφνζα πναβιαηζηυηδηα. Γκχνζ-

ζια ηδξ είκαζ δ επζζηνάηεοζδ υθςκ ηςκ πκεοιαηζηχκ δοκάιεςκ ηαζ πνμζυ-

κηςκ ζ' έκα ιυκμ ημιέα βκχζδξ. Ο εζδζηυξ αθζενχκεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο, 

ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηδ γςή ημο, ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ αθθά ηαζ πμθφ ιζηνή 

πενζμπή ημο επζζηδημφ, ζηδκ μπμία πνέπεζ κα ειααεφκεζ υθμ ηαζ πενζζζυηε-

νμ. Καζ είκαζ βεβμκυξ υηζ ιζα ενβαζία, υζμκ αθμνά ηδκ επζζηδιμκζηή ένεο-

κα ή ηδκ εθανιμζιέκδ επζζηήιδ, απαζηεί ζοβηνυηδζδ ηαζ ζηθδνή πεζεαν-

πία πνμηεζιέκμο κα ηαλζκμιδεεί ημ ζοβηεκηνςιέκμ βκςζηζηυ οθζηυ ηαζ κα 

μνβακςεεί ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ. Ο εζδζηυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ιεθεηήζεζ ζε αάεμξ ημ ακηζηείιεκμ ημο ηαεχξ επζηεκηνχκεζ ηδκ πνμζμπή 

ημο απμηθεζζηζηά ζ' αοηυ. Ένβμ γςήξ βίκεηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε έκα ιυκμ 

ημιέα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Δ εζδίηεοζδ υιςξ, παν' υθδ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ ηδκ απμηεθεζια-

ηζηυηδηα ηδξ, βίκεηαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα ηδξ επμπήξ ιαξ 

ιε δζαζηάζεζξ απεζθδηζηέξ βζα ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ. Βίκαζ ιζα απεζθδηζηή 

ακαβηαζυηδηα. Ο εζδζηυξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πενζμνίζεζ ημ μπηζηυ ημο 

πεδίμ, αηυιδ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημο, πνμηεζιέκμο κα αθμζζςεεί μθμηθδ-

νςηζηά ζημ επάββεθια ημο. Δ εζδζηυηδηα ημο είκαζ έκαξ ιζηνυξ ηθάδμξ 

βκχζδξ, μ μπμίμξ ηείκεζ κα ελεθζπεεί –ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ έπεζ ήδδ βίκεζ– 

ζε ακελάνηδηδ επζζηήιδ ιε ηδ δζηή ηδξ μνμθμβία, ηζξ δζηέξ ηδξ απαζηήζεζξ, 

ηα δζηά ηδξ ιέηνα ηαζ ζηαειά. Βίκαζ θοζζηυ θμζπυκ κα εοζζάγεηαζ υθδ δ 

πκεοιαηζηυηδηα ημο ζηζξ απενζυνζζηεξ ακάβηεξ ηδξ εζδζηυηδηαξ. Μήπςξ μ 

εζδζηυξ είκαζ έκαξ αζπιάθςημξ; Μήπςξ ζημ πνυζςπμ ημο εζδζημφ εζηζάγεηαζ 

ιζα ηαίνζα ακηίθαζδ ημο αζχκα ιαξ; Πναβιαηζηά, απυ ηδ ιζα πθεονά είκαζ 

άλζα εαοιαζιμφ δ πμζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ βκχζεςκ, ηζ απυ ηδκ άθθδ 
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δ ζηεκυηδηα ηαζ δ ιμκμιένεζα ημοξ. Πνέπεζ ηακείξ κα αβκμεί δεεθδιέκα 

άθθμοξ ημιείξ βκχζδξ, κα αδζαθμνεί βζα ηδκ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα ημο 

πνμηεζιέκμο κα είκαζ ζοκεπήξ ζηζξ μθμέκα αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ ηδξ εζ-

δίηεοζδξ ημο. 

Σμ βεβμκυξ υιςξ υηζ πενζμνίγεηαζ δναζηζηά ημ θάζια ηςκ εκδζαθε-

νυκηςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απμιυκςζδ ημο εζδζημφ απυ άθθεξ πενζμπέξ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ, ηεθζηά, ηδκ πεπμίεδζδ υηζ απμηθεζζηζηυξ ημιέαξ 

εοεφκδξ ημο είκαζ ιυκμ δ εζδζηυηδηα ημο. Ο εζδζηυξ μιμθμβεί έιιεζα ηδκ 

ακεοεοκυηδηα ημο βζα μηζδήπμηε δεκ ειπίπηεζ ζηα ζηεκά πθαίζζα ηδξ εκα-

ζπυθδζδξ ημο. Ώθθά ηα πθαίζζα αοηά δζανηχξ ζηεκεφμοκ! Καζ ζοιααίκεζ 

ζοπκά κα ζοκακηχκηαζ εζδζημί βζα κα ζογδηήζμοκ έκα πνυαθδια (ιυκμ έκα) 

ηαζ κα αδοκαημφκ κα επζημζκςκήζμοκ ηαεχξ πνδζζιμπμζεί μ ηαεέκαξ ηδ 

βθχζζα ηδξ εζδζηυηδηαξ ημο, δ μπμία είκαζ άβκςζηδ ζημκ άθθμκ. Ώοηή δ 

ζφβπνμκδ ΐααέθ είκαζ ημ ζηδκζηυ ζημ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ ημ δνάια ηδξ 

ζφβπνμκδξ βκχζδξ ιε πνςηαβςκζζηέξ ηδκ ακεοεοκυηδηα ηαζ ηδκ πκεοιαηζ-

ηή ιμκμιένεζα. 

Δ πναβιαηζηυηδηα υιςξ δεκ βκςνίγεζ εζδζηυηδηεξ- είκαζ πθμφζζα, γς-

κηακή, πμθφπθμηδ ηαζ πμθφιμνθδ. Μεηαιμνθχκεηαζ δζανηχξ ζακ ημκ 

Πνςηέα.
1
 Σμ ίδζμ ηαζ δ γςή δεκ είκαζ ηειαπζζιέκδ ζε ημιείξ βκχζδξ. Καζ 

υηακ θέιε υηζ μ άκενςπμξ είκαζ ημ ιυκμ πκεοιαηζηυ μκ, εκκμμφιε υηζ ιυκμκ 

αοηυξ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ηαηακμεί ημκ ηυζιμ ηαζ κα πανειααίκεζ ζ' αοηυκ. 

Βπμιέκςξ, δ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα ζημζπεζμεεηεί ηδκ ημζκςκζηή πανμο-

ζία ημο ακενχπμο ηαζ θακενχκεζ ημ ααειυ ζοκεζδδημπμίδζδξ ημο. Ώκηίεε-

ηα, δ πκεοιαηζηή ιμκμιένεζα πενζμνίγεζ ηδκ υναζδ ηαζ ηδ δεηηζηυηδηα, 

ζηεκεφεζ ημοξ πκεοιαηζημφξ μνίγμκηεξ ηαζ, πμθθέξ θμνέξ, μδδβεί ζε ιζα ιο-

ςπζηή ακηίθδρδ ημο ηυζιμο. 

ζμ ηζ ακ είκαζ βμδηεοηζηή δ εζηυκα εκυξ ιμκαπμφ ενεοκδηή ζημ ενβα-

ζηήνζμ ημο, δεκ παφμοκ κα είκαζ ιεβάθμζ μζ ηίκδοκμζ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδ ιμκμιένεζα ημο, δδθαδή απυ ηδκ αδοκαιία ημο κα δζαιμνθχζεζ ζηδ 

ζηέρδ ημο ιζα μνβακςιέκδ εζηυκα ημο ηυζιμο. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πκεο-

ιαηζηή ιμκμιένεζα δεκ είκαζ ιυκμ πνυαθδια βκςζζμθμβζηυ αθθά ηαζ δεζηυ. 

Μζα ζοκείδδζδ (υπςξ αοηή ημο εζδζημφ) αδφκαιδ κα ηαηακμήζεζ ημ νυθμ 

ηδξ ιέζα ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ ιεβάθμ ιενί-

δζμ εοεφκδξ πμο ηδξ ακαθμβεί, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πνμζθένεζ μοζζαζηζηή 

αμήεεζα ζηδκ ημζκςκζηή μιάδα. Αεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ζοιαάθεζ ζηδκ επί-

θοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ αθμφ παναιέκεζ λέκδ ιπνμζηά ζηζξ ακδζοπίεξ 

ηαζ ηα υκεζνα ηδξ. 

 

 

                                                 
1
 Ο Πνςηέαξ ιαγί ιε ημκ Φυνηο ηαζ ημκ Νδνέα είκαζ μζ «βένμκηεξ ηδξ εάθαζζαξ» 

ζφιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία. Ο ιδνμξ ημκ απμηαθεί «άθζμκ βένμκηα». Ο Πνς-

ηέαξ ιπμνμφζε κα παίνκεζ υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηςκ γχςκ, κα βίκεηαζ δέκηνμ, κενυ ηαζ θςηζά. 

Ώκ υιςξ ηαηάθενκε ηάπμζμξ κα ημκ ηναηήζεζ ζθζπηά, πςνίξ κα λεθφβεζ, ηυηε μ Πνςηέαξ 

έθεβε ηδκ αθήεεζα. Ο Πνςηέαξ, ζημ ηέθμξ ηςκ ιεηαιμνθχζεςκ ημο, απμηάθοπηε ηδκ αθή-

εεζα. Πνμζέλεηε πχξ ζοζπεηίγεηαζ δ πναβιαηζηυηδηα ιε ηδκ ακαθμνά ζημκ Πνςηέα. 
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Κείκελν 42 
 

 

Εθπαίδεπζε θαη Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο (Η/Υ) 
 

 

Έκα απυ ηα ζπμοδαζυηενα πνμαθήιαηα πμο έπμοκ κ' ακηζιεηςπίζμοκ μζ 

ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ είκαζ ηζ αοηυ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ Δθε-

ηηνμκζηχκ Τπμθμβζζηχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Πνυηεζηαζ βζα έκα δφζημθμ 

πνυαθδια. πμζα θφζδ ηζ ακ επζθέλμοιε, υπμζα απάκηδζδ ηζ ακ δχζμοιε, 

έκα είκαζ αέααζμ: εα ηαεμνζζηεί ημ ιέθθμκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ, ιαηνμπνυ-

εεζια, ημ ιέθθμκ ηςκ ημζκςκζχκ. 

Βπεζδή θμζπυκ έπμοιε κα ελεηάζμοιε έκα ηυζμ θεπηυ γήηδια, ηνίκαιε 

πνμηζιυηενμ κα πανμοζζάζμοιε επζπεζνήιαηα ΤΠΒΡ ηαζ επζπεζνήιαηα ΚΏΣΏ 

ηδξ πνήζδξ ηςκ Δ/Τ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

 

Επιτειρήμαηα ΤΠΕΡ ηης τρήζης ηων Η/Τ 

 

1. «Δ επζημζκςκία ακενχπμο-οπμθμβζζηή δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ ακ-

ενςπμηεκηνζηή. Ο άκενςπμξ απμηεθεί ηυζμ ηδκ αθεηδνία, υζμ ηαζ ημκ ηε-

θζηυ απμδέηηδ. Ώοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ έκαξ οπμθμβζζηήξ δεκ είκαζ ζε 

εέζδ κα λεηζκήζεζ –θαζκμιεκζηά– έκα δζάθμβμ γδηχκηαξ απυ ημ πνήζηδ ηά-

πμζεξ πθδνμθμνίεξ πνμηεζιέκμο κα ηζξ επελενβαζηεί. Πάκηα υιςξ πνέπεζ κα 

πνμδβδεεί θεπημιενεζαηή ακάθοζδ απυ ημκ άκενςπμ-πνήζηδ ημο είδμοξ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο εα πνέπεζ κα γδηδεμφκ, ηςκ επελενβαζζχκ πμο εα 

πνέπεζ αοηέξ κα οπμζημφκ ηαζ, ηέθμξ, ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ εα πνέπεζ κα 

πανμοζζαζημφκ ηα απμηεθέζιαηα. Ο ακενςπμηεκηνζηυξ αοηυξ παναηηήναξ 

ηδξ επζημζκςκίαξ ακενχπμο-Δ/Τ δεκ ακαιέκεηαζ κα ηνμπμπμζδεεί παν' υθεξ 

ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο βίκμκηαζ κα απμηηήζμοκ μζ οπμθμβζζηέξ ηδ δοκαηυηδηα 

κα εηηεθμφκ απυ ιυκμζ ημοξ ηάπμζεξ εκένβεζεξ ααζζγυιεκμζ ζε πνμ-

απμεδηεοιέκεξ βκχζεζξ ή ηακυκεξ».
1
 

 

2. «Πάκηα βμδηεουιαζηακ απυ ηδκ ζδέα κα επεηηείκμοιε ημ ακενχπζκμ 

ιοαθυ απμηηχκηαξ ηαζ επελενβαγυιεκμζ πθδνμθμνίεξ. Οζ Δ/Τ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζακ ιέζα πμο εα αμδεήζμοκ ζηδκ πνμζπάεεζα επέηηαζδξ 

ημο ιοαθμφ ιαξ».  
Lois Wilmoth 

 

3. «Ο Δ/Τ δεκ πνυηεζηαζ κα ιεζχζεζ ημ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ. Ώκηί-

εεηα, μζ κέεξ απαζηήζεζξ είκαζ πμζμηζηά ιεβαθφηενεξ. Με ηδ αμήεεζα ηςκ 

κέςκ ενβαθείςκ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιπμνεί κα αολά-

κεζ απενζυνζζηα».                                             

                                                 
1
 Ώπυζπαζια απυ ημ ένβμ: «Πθδνμθμνζηή: ιζα πνχηδ βκςνζιία». Σμ αζαθίμ αοηυ είκαζ 

πανάνηδια ηδξ Ββηοηθμπαίδεζαξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Τπμθμβζζηχκ. 
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 H. G. Shane 

 

4. «Δ ιεβαθφηενδ, ίζςξ ςθέθεζα πμο ιπμνμφιε κα πενζιέκμοιε απυ ηδ 

πνήζδ ηςκ Δ/Τ είκαζ υηζ δ ιάεδζδ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγεηαζ, υθμ ηαζ πε-

νζζζυηενμ, απυ ηα παζδζά ζακ ιζα δζαδζηαζία εοπάνζζηδ ηαζ εκδζαθένμοζα 

ηαεεαοηή — ηαζ υπζ βζα ηάπμζα ιεθθμκηζηή πνδζζιυηδηα». 
R. C. Nelson, G. H. Krockover 

 

5. «Οζ Δ/Τ δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηίπμηε ακ ειείξ δεκ εέθμοιε κα ημ 

ηάκμοκ. Καζ δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηίπμηε ακ ειείξ δεκ ιπμνμφιε κα ημ 

ζπεδζάζμοιε πνμδβμοιέκςξ (κα ημ πνμβναιιαηίζμοιε). Θα πνέπεζ κα λε-

πενάζμοιε ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ιαξ απέκακηζ ζηζξ ιδπακέξ ηαζ κα ζηεθημφιε 

υηζ μζ άκενςπμζ είκαζ πάκηα οπεφεοκμζ βζα ηζξ μπμζεζδήπμηε δοζάνεζηεξ 

ειπεζνίεξ ιαξ».  
Don Dinkmeyer 

 

6. «Οζ Δ/Τ πμηέ δεκ ε' ακηζηαηαζηήζμοκ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Σμο επζηνέ-

πμοκ υιςξ κα έπεζ πενζζζυηενμ πνυκμ βζα ημκ πναβιαηζηυ ημο νυθμ: ηδκ 

ακενχπζκδ επζημζκςκία ημο ιε ημκ ιαεδηή». 
Don Dinkmeyer 

 

7. Οζ Δ/Τ ιεζχκμοκ ηδκ πνμζπάεεζα βζα απμζηήεζζδ ηαζ ιπμνμφκ κα 

ζοιαάθμοκ ζηδκ μνβάκςζδ ημο βκςζηζημφ οθζημφ. 

 

8. Δ πνςημαμοθία βζα πνμβναιιαηζζιυ, βζα ενςηήιαηα ηαζ δζενεφκδζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ ακήηεζ απμηθεζζηζηά ζημ ιαεδηή, βζαηί ηακέκαξ Δ/Τ δεκ 

έπεζ έημζιεξ απακηήζεζξ πανά ιυκμ εηείκεξ, βζα ηζξ μπμίεξ πνμβναιιαηίζηδ-

ηε. 

 

9. Ο πνμβναιιαηζζιυξ (εκυξ Δ/Τ) πνμτπμεέηεζ εονφηδηα ζηδ βκχζδ ηαζ 

εοεθζλία ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα ζηδκ πνυαθερδ ζθαθιάηςκ. Λεζημονβεί 

δδθαδή πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πκεοιαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηδξ ακηζ-

δμβιαηζηήξ ζηέρδξ. 

 

10. Ο Δ/Τ ιπμνεί κα βίκεζ μ ηαενέθηδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ζηεθηυ-

ιαζηε. Έηζζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα μ ιαεδηήξ κα «αθέπεζ» ηδ ζηέρδ ημο (έκα 

ιένμξ ηδξ αέααζα) απμηοπςιέκδ ζημ πνυβναιια ηαζ ηδ ιέεμδμ πμο μ ίδζμξ 

μνβάκςζε. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί εοημθυηενα κα ηδ αεθηζχζεζ ηαζ κα ηδ 

δζεονφκεζ. Ο ιαεδηήξ δδθαδή βίκεηαζ «δάζηαθμξ ημο εαοημφ ημο». 

 

Επιτειρήμαηα ΚΑΣΑ ηης τρήζης ηων Η/Τ 

 

ηδκ επζημζκςκία ημο ακενχπμο ιε ημκ Δ/Τ, υζμ ηζ ακ θαίκεηαζ υηζ μ 

άκενςπμξ είκαζ εηείκμξ πμο απμθαζίγεζ, ηα πνάβιαηα είκαζ θίβμ δζα-

θμνεηζηά: Ξένμοιε υηζ οπάνπμοκ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ (BASIC, FOR-

TRAN, LOGO, LISP, PROLOG, JAVA, C++…) ζηζξ μπμίεξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ μ 
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πνήζηδξ κα πνμζανιυζεζ ηδ ζηέρδ ημο ηαζ ηδ δφκαιδ ηδξ πνμηεζιέκμο κα 

ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηάεε ιζαξ απ' αοηέξ ηζξ βθχζζεξ. ηδκ πενί-

πηςζδ αοηή δ δζαίζεδζδ ηαζ μ ζοκαζζεδιαηζζιυξ ημο (θεζημονβίεξ πνήζζ-

ιεξ αηυιδ ηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ιαεδιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ) αημκμφκ 

ηαζ απνδζηεφμκηαζ ιπνμζηά ζημκ Δ/Τ. 

 

2. Έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ηζκδφκμοξ είκαζ δ θαπηάνα ηδξ απμηεθε-

ζιαηζηυηδηαξ. Οζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ δεκ εα εκδζαθένμκηαζ ηυζμ βζα ηδ 

ζςζηή δζενεφκδζδ εκυξ πνμαθήιαημξ ηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ πζμ πνυζθμνδξ 

ιεευδμο βζα ηδκ επίθοζδ ημο, υζμ βζα ημ απμηέθεζια ηαζ ηδκ μνευηδηα ημο. 

 

3. Δ  ιοεμπμίδζδ  ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ δοκαηυ κα δδιζμονβήζεζ ηδκ 

εκηφπςζδ υηζ, υπςξ ηάεε ηεπκμθμβζηυ επίηεοβια έηζζ ηαζ μζ Δ/Τ, ζζμδοκα-

ιμφκ ιε ηδκ άκεζδ, ηδκ ακάπαοζδ ηαζ ηδκ λεημφναζδ. Βπμιέκςξ δεκ οπάν-

πεζ θυβμξ κα ημοναζημφιε αθμφ «ζηέθημκηαζ» αοημί βζα θμβανζαζιυ ιαξ. 

 

4. «ηζξ ΔΠΏ εκχ δζάθμνεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ εθάηηςζδ ηςκ επζδυζεςκ 

ηςκ ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ζηα ιαεδιαηζηά, ζηδκ ζηα-

κυηδηα ακάβκςζδξ, ζηδ δοκαηυηδηα ελαβςβήξ ζοιπεναζιάηςκ ιε ζοθθμβζ-

ζιυ ηαζ ζημ πνμζεβιέκμ βνάρζιμ, ηα ζπμθεία οζμεεημφκ ηδ κέα ηεπκμθμβία 

(ημοξ Δ/Τ) ζακ ακηίδμημ ζ' αοηά ηα πνμαθήιαηα». 
Κχζηαξ Υμονιμογζάδδξ 

 

6. Δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ Δ/Τ ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ δοκαηυ κα οπμαζ-

αάζεζ ηδκ επζημζκςκία δάζηαθμο ηαζ ιαεδηή ζε ακμφζζα ζοκενβαζία «ηε-

πκζημφ επζπέδμο». 

 

7. Οζ Δ/Τ δεκ έπμοκ δζηή ημοξ ζηέρδ. Πχξ εα ειπμδζζηεί υιςξ δ ρεο-

δαίζεδζδ πςξ είκαζ θμνείξ ηδξ απυθοηδξ αθήεεζαξ; 

 

8. Δ πνήζδ ηςκ Δ/Τ απμλεκχκεζ ημ ιαεδηή απυ ημ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζ-

ηζηυ πενζαάθθμκ. Σμκ ιαεαίκεζ κα ειπζζηεφεηαζ ιυκμ ηδκ μευκδ ημο οπμθμ-

βζζηή ημο. 

 

«Ο ηυζιμξ ηςκ οπμθμβζζηχκ είκαζ ακηζακενχπζκμξ; Σα παζδζά ιεηα-

ηνέπμκηαζ ζε κμφιενα ιέζα ζε ιζα εάθαζζα ανζειχκ; Υάκμοκ ηα παζδζά 

ηδκ υναζδ ημοξ ηαζ βίκμκηαζ ιαθεαηά λμδεφμκηαξ ηυζμ πνυκμ ιπνμζηά ζηζξ 

μευκεξ ηςκ οπμθμβζζηχκ, είηε βζα ενβαζία είηε βζα παζπκίδζ; Πζεακυκ, ζε 

ηάπμζμ ιζηνυ ααειυ, αοηά ηα πνάβιαηα κα ζοιααίκμοκ. Ώκ, ηαζ υηακ ζοι-

ααίκμοκ, πνεζάγμκηαζ εηπαζδεοηζημί πμο κα βκςνίγμοκ υζα ανκδηζηά ιπμ-

νμφκ κα ζοιαμφκ βζα κα ηα πνμθαααίκμοκ ηαζ κα ηα απμηνέπμοκ. Υνεζάγμ-

κηαζ εηπαζδεοηζημί πμο κα ηάκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ ζημοξ εζδζημφξ 

ηςκ Δ/Τ ηζ υπζ ιυκμ κα ακαεειαηίγμοκ ηα κέα αοηά «ιδπακζηά ιαναθέηζα». 
R. C. Nelson, G. H. Krockover 
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Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 

1. Ζ λέα επνρή, ε επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο (ε νπνία άξρηζε, είηε ην γλσξίδνπκε είηε φρη, 

είηε καο αξέζεη είηε φρη) δελ δεηά –επηπρψο– πεηζήληνπο ππαιιήινπο. Εεηά αλήζπρνπο 

αλζξψπνπο, πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη κε φζα ππάξρνπλ θάζε ζηηγκή, πνπ ςάρλνπλ ζπλέ-

ρεηα γηα θάηη θαηλνχξην. Σέηνηνπο αλζξψπνπο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ε λέα εθπαίδεπζε.   

ρη αλζξψπνπο πνπ «μέξνπλ» αιιά αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ, αλζξψπνπο πνπ 

ζέινπλ λ' αλαθαιχςνπλ λέα πξάγκαηα, λα θηηάμνπλ έλαλ θαηλνχξην θφζκν. 

Σάζμξ Ώκεμοθζάξ 

Πμζα είκαζ ηα δμιζηά ιένδ ηδξ παναβνάθμο;  

2. Πζζηεφεηε υηζ μζ Δθεηηνμκζημί Τπμθμβζζηέξ είκαζ ιυδα πμο εα πενάζεζ; 

3. Δθεηηνμκζηά παζπκίδζα: θίθμζ ή επενμί ηςκ κέςκ; 

4. Θα ιπμνμφζαηε κα παναηηδνίζεηε «πνμμδεοηζηή» ηδκ εηπαίδεοζδ πμο πνμζπαεεί κα 

ιοήζεζ ημοξ κέμοξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ; 

5. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνεηνηκαζηεί ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γηα ην απξφβιεπην, φρη 

βέβαηα κφλν γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ηηο πξνιάβεη ε ζχλεζε θαη ε πξφλνηα. 

Καη αθφκε, ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα έπξεπε λα εμαξηε-

ζεί απφ κηα απζηεξή εηδίθεπζε. Σν ζεκαληηθφ ζα ήηαλ, καδί κε ηελ εηδίθεπζε, ν άλζξσ-

πνο λα αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δχλακε κηαο γξήγνξεο θαη εχθνιεο αλαπξνζαξ-

κνγήο. ' απηή ηελ αλειέεηε κάρε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ν άλζξσπνο πξέπεη λα βξεζεί 

κε ηζρπξφ ραξαθηήξα, γξήγνξν κπαιφ θαη θνπξάγην... Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη επ-

ξχηαηε θαη απφιπηε γηα φινπο ηνπ εθήβνπο, γηαηί δνχκε ζε κηα ζχλζεηε επνρή ηερλνινγη-

θήο εμέιημεο αιιά θαη πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ. 

Μανία Μμκηεζζυνζ  

 

Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζ' αοηυ ημ ηείιεκμ; 

6. Να ακαθφζεηε ιία (1) πενίμδμ –υπμζα εέθεηε– αοημφ ημο ηεζιέκμο. 

7. Πνμζέλεηε ηζξ παναηάης έκκμζεξ: 

 

1.  Φοπναζιία 

2.  Ώοημεοζία 

3.  Πίζηδ 

4.  Θάννμξ 

5.  Πνμζήθςζδ 

6.  Τπμιμκή 

7.  Βθπίδα 

8.  Εζπονμβκςιμζφκδ 

 

ε πμζεξ απυ ηζξ έκκμζεξ αοηέξ ακηζζημζπεί δ έκκμζα: θνπξάγην;  

Πμζα είκαζ δ ζδιαζία ηδξ θνάζδξ: «ελάνηδζδ απυ ηδκ αοζηδνή εζδίηεοζδ». 

 

 

 



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 160 

 

 
 

 

8. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ηείιεκμ πμο κα απμννέεζ απυ ημ εέια ηδξ βεθμζμβναθί-

αξ. (Μδκ λεπκάηε υιςξ! Πνέπεζ πνχηα κα ανείηε ημ εέια ηδξ βεθμζμβναθίαξ ηαζ κα ημ 

ηαηαβνάρεηε ιε ιεβαθφηενδ δοκαηή ζαθήκεζα). 

 

 

 
 

 
9. Μπμνείηε κα δζαηοπχζεηε ημ εέια ηδξ παναπάκς βεθμζμβναθίαξ; 

 

10. ινο ν θφζκνο, κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζα έξζεη πιεζίνλ ηνπ αλζξψπνπ, 

αιιά ν άλζξσπνο ζα ράζεη ηνλ πιεζίνλ ηνπ. 

ΐαθενφ Γζζηάν Νη' Βζηέκ 

Πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ; 
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Κείκελν 43 
 

 

Επηκόξθσζε θαη δηά βίνπ κάζεζε  

 

 

Αζηαζμθμβδιέκα μ αζχκαξ ιαξ παναηηδνίγεηαζ «αζχκαξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ». 

Σα ηεθεοηαία πεκήκηα πνυκζα μ άκενςπμξ βίκεηαζ ιάνηοναξ εκυξ ηαηαζβζ-

ζιμφ πθδνμθμνζχκ, εζδήζεςκ ηαζ βκχζεςκ, μζ μπμίεξ λεπενκμφκ μθυηθδνδ 

ηδκ πμζυηδηα ηςκ βκχζεςκ πμο απμηηήεδηακ υθμοξ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ 

αζχκεξ. Ώοηή αέααζα είκαζ ιζα ημζκυηοπδ δζαπίζηςζδ, αθθά εβηοιμκεί ηαζ 

πμθθμφξ ηζκδφκμοξ. Σμ βεβμκυξ υηζ πμθθαπθαζζάζηδηακ μζ πνμζθενυιεκεξ 

βκχζεζξ δδιζμονβεί ιζα επζπθέμκ εοεφκδ βζα ημκ άκενςπμ. Θα πνέπεζ κα 

αθμιμζχζεζ υζμ βίκεηαζ ηαπφηενα ηζξ πνμζθενυιεκεξ πθδνμθμνίεξ, χζηε κα 

είκαζ ζε εέζδ κα παναημθμοεήζεζ ηδκ αδζάημπδ ελέθζλδ ηδξ πναβιαηζηυηδ-

ηαξ. Βπμιέκςξ δ επζιυνθςζδ είκαζ ακαβηαία, υπζ υιςξ ιε ηδ ιμνθή ζοζ-

ζχνεοζδξ βκχζεςκ, αθθά ιε ηδκ έκκμζα ηδξ εονφηδηαξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ηδξ. Πναβιαηζηά, εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ οπάνπμοκ 

ηνεζξ δζέλμδμζ. Δ πνχηδ είκαζ δ πμθοιάεεζα. Δ δεφηενδ, δ εζδίηεοζδ, ηαζ δ 

ηνίηδ, δ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα. Δ πμθοιάεεζα ααζίγεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ 

ιυκμ ζηδκ απμικδιυκεοζδ. Βίκαζ υιςξ αδφκαημ κα παναιείκεζ ιέζα ζημ 

κμο ημο ακενχπμο πςνίξ επελενβαζία ηυζμ βκςζηζηυ οθζηυ, πςνίξ ημκ ηίκ-

δοκμ κα θδζιμκδεεί ηδκ επυιεκδ ζηζβιή. Σδκ εζδίηεοζδ δεκ ιπμνμφιε κα 

ηδκ ηαηαηνίκμοιε, πανά ιυκμ υηακ βίκεηαζ αζηία πκεοιαηζηήξ ιμκμιένεζαξ. 

Άνα, υεκ είκαζ δοκαηυ κα απμηθείζμοιε ηδ ζοκφπανλδ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ πκεοιαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ. 
Δ ιυκδ ιέεμδμξ πμο δζαεέηεζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ βζα κα ακηζζηαεεί 

ζημκ ηαηαζβζζιυ ηδξ βκχζδξ είκαζ κα μλφκεζ ηδκ ηνζηζηή ημο ζηακυηδηα, δδ-

θαδή κα βίκεζ πενζζζυηενμ μλοδενηήξ πνμζπαεχκηαξ κα αθμιμζχκεζ ηνζηζ-

ηά ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα ιδκφιαηα πμο αθεζδχξ ημο πνμζθένμκηαζ. Δ ε-

κίζποζδ ηδξ δζεζζδοηζηήξ ημο ζηακυηδηαξ ζηα βεβμκυηα είκαζ ακαβηαία πνμ-

τπυεεζδ, ακ εέθεζ κα παναιείκεζ δδιζμονβυξ ηδξ γςήξ ημο ηαζ υπζ απθχξ 

εεαηήξ ηδξ. Ώοηυξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ ηίκδοκμξ: κα μιμθμβήζμοιε ηδκ α-

δοκαιία ιαξ απέκακηζ ζηδκ πνμζθενυιεκδ βκχζδ, κα δεπημφιε ηδκ πνυμδμ 

ζακ ιζα ηαηάζηαζδ, δ μπμία ιπμνεί κα ζοκηεθείηαζ ηαζ πςνίξ ειάξ, ηαζ ηε-

θζηά κα θηάζμοιε ζημ ζδιείμ κα ζοκεδημθμβήζμοιε άκεο υνςκ, πςνίξ ηδ 

δοκαηυηδηα κα δζεηδζημφιε ημ δζηαίςια κα είκαζ ζεααζηή δ βκχιδ ιαξ υ-

ζμκ αθμνά ηδ δδιυζζα γςή. 
Δ επζιυνθςζδ δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζημκ επαββεθιαηζηυ ημιέα. Πανυ-

θμ πμο είκαζ ακαβηαία ζημκ ημιέα αοηυκ, δεκ ιπμνμφιε κα ηδκ πενζμνίζμο-

ιε. Δ επζιυνθςζδ είκαζ ιζα δζανηήξ επακαημπμεέηδζδ απέκακηζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. Σχνα ιάθζζηα πμο μζ δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ επελεν-

βάγμκηαζ ηαπφηαηα πμθφ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ απυ υζεξ ιπμνμφκ δε-

ηάδεξ άκενςπμζ ιαγί, είκαζ ακάβηδ κα εκζζπφζμοιε ηδκ ζηακυηδηα κα ενιδ-
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κεφμοιε, κα ειααεφκμοιε ηαζ κα μνβακχκμοιε ηδ βκχζδ. Δ μνβακςιέκδ 

ζηέρδ είκαζ ζήιενα ακαβηαία πενζζζυηενμ απυ πμηέ. Ο Ένζπ Φνμι είπε υηζ 

μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ δεκ έπεζ ιζα μνβακςιέκδ εζηυκα βζα ημκ ηυζιμ. Ο 

ηυζιμξ, βζα υπμζμκ δεκ ιπμνεί κα παναημθμοεήζεζ ηζξ ελεθίλεζξ ημο, θαίκε-

ηαζ κα είκαζ αηαηακυδημξ ηαζ πανάθμβμξ, πςνίξ ηαιζά ζοκμπή, βειάημξ βε-

βμκυηα, μζ αζηίεξ ηςκ μπμίςκ είκαζ αδφκαημ κα ακαγδηδεμφκ. 
Βπζιυνθςζδ, ηεθζηά, δεκ ζδιαίκεζ «πμζυηδηα» ιυνθςζδξ αθθά δζάν-

ηεζα ιυνθςζδξ. διαίκεζ δζα αίμο παζδεία. 

 

 
Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ληψζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα ζπκκεηέρεη ππεχζπλα θαη δεκη-

νπξγηθά ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο δεκφζηαο δσήο, πνπ είλαη ηφζν πνιχπινθεο 

ζηελ επνρή καο, δελ επαξθεί ε γλψζε πνπ απνθηήζεθε ζηα ζρνιηθά ρξφληα, αιιά ρξεηά-

δεηαη ε αδηάιεηπηε ελεκέξσζε θαη ε δηαξθήο επηκφξθσζε. 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

2. Πξνηείλνπκε σο θπξίαξρε  ηδέα ηεο κειινληηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηφζν ησλ αλα-

πηπγκέλσλ φζν θαη ησλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ ηελ ηδέα ηεο «δηα βίνπ παηδείαο.  

Courrier Unesco, Νμέι. 1972, ζδιείμ 1 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ.  

 

3. Ζ λέα εζηθή ηεο εθπαίδεπζεο ηείλεη λα θαηαζηήζεη ην άηνκν θχξην παξάγνληα ηεο πλεπ-

καηηθήο ηνπ πξνφδνπ. 

Courrier Unesco, Νμέι. 1972, ζδιείμ 14 

 

Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ζφκημιμ ηείιεκμ ζημ μπμίμ κα ακαθφεηαζ δ θνάζδ 

«πκεοιαηζηή πνυμδμξ ημο ακενχπμο». 

 

4. Ζ παηδεπκέλε ζπλείδεζε δεη κηα ελεξγφ δσή θαη δελ επαλαπαχεηαη πνηέ· ηελ θαηέρεη κηα 

δηαξθήο πλεπκαηηθή αλεζπρία. Εεη κέζα ζε κηα δεκηνπξγηθή ειεπζεξία.  

Υνήζημξ Μαθεαίημδξ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

  

5. Ζ παηδεία δελ κπνξεί λα εμππεξεηεί κφλν ηηο ηξέρνπζεο, επείγνπζεο θαη εθήκεξεο αλά-

γθεο, αιιά ζηελ νπζία ηεο λα ζεξαπεχεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο πλεπκαηηθήο θχζεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Αλ απηφ δε γίλεη, ηφηε δε ζα κπνξνχκε λα κηινχκε γηα παηδεία ζην νπζηαζηηθφ 

θαη πιήξεο λφεκα ηεο, αιιά γηα κηα κεζνδηθή ηερληθή κε ηελ νπνία ζα νπιίδεηαη ν λένο 

γηα λα αληαπνθξηζεί θπξίσο ζηηο άκεζεο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπ θαη λα επηηχρεη ηελ επε-

κεξία ηνπ, φπσο ιέκε.   
ΐ. Ν. Σαηάηδξ 

 

Σζ κυδια δίκεζ ζηδκ έκκμζα «εοδιενία» μ ζοββναθέαξ ζ' αοηυ ημ απυζπαζια; 
Πμζεξ πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ πκεοιαηζηήξ θφζδξ ημο ακενχπμο πνέπεζ κα εεναπεφ-

ζεζ δ παζδεία; 
Πμζεξ είκαζ μζ «ηνέπμοζεξ» - «επείβμοζεξ» - «εθήιενεξ» ακάβηεξ ζηζξ μπμίεξ ακαθένε-

ηαζ μ ζοββναθέαξ; 
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Κείκελν 43 
 

 

Δηεύξπλζε ησλ πλεπκαηηθώλ νξηδόλησλ 
 

 

Λέβμκηαξ υηζ ιυκμ μ άκενςπμξ έπεζ πκεφια, εκκμμφιε υηζ ιυκμ αοηυξ έπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηακμεί ημκ ηυζιμ ηαζ κα πανειααίκεζ ζ' αοηυκ ιε ηζξ 

επζθμβέξ, ηζξ απμθάζεζξ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ ημο. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ηαηακυ-

δζδ ηαζ δ ενιδκεία ηςκ βεβμκυηςκ πνμτπμεέηεζ πνμαθδιαηζζιυ, δδθαδή 

ηαζκμφνζα ενςηήιαηα. Ώοηά είκαζ πμο δζεονφκμοκ ηα υνζα ηδξ ζηέρδξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα ηα υνζα ημο ηυζιμο. ηακ θέιε δζεφνοκζδ δεκ εκκμμφιε υηζ 

πνμζηίεεκηαζ ηαζκμφνζα βεβμκυηα, μφηε υηζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ μζ βκχζεζξ. 

Βκκμμφιε υηζ αολάκεηαζ δ ηνζηζηή ζηακυηδηα ημο ακενχπμο ηαζ δ δφκαιδ 

ημο κα ειααεφκεζ ζηδκ μοζία ηςκ βεβμκυηςκ, ακαγδηχκηαξ ηζξ πναβιαηζηέξ 

ημοξ αζηίεξ, ακαεεςνχκηαξ ηζξ παθαζυηενεξ απυρεζξ ημο ή εκζζπφμκηαξ εέ-

ζεζξ πμο έπεζ. Ο ηυζιμξ δεκ είκαζ ζηαηζηυξ, δεκ έπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πς-

νδηζηυηδηα βεβμκυηςκ, δεκ ιπμνεί ηακείξ κα ζζπονζζηεί υηζ έθηαζε ζηα υνζ-

α. Ώβςκζγυιαζηε ζοκεπχξ, βζα κα ηαηακμήζμοιε ηδκ πμζηζθία ηςκ εηδδθχ-

ζεςκ ημο. Βπμιέκςξ, δζεφνοκζδ ηςκ πκεοιαηζηχκ μνζγυκηςκ είκαζ δ εονφ-

ηδηα ηδξ ζηέρδξ, δ εονοπςνία ηδξ, βκχνζζια ηδξ μπμίαξ είκαζ δ πανμοζία 

υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενςκ ιμνθχκ ημο ηυζιμο. 
Γζα ημκ άκενςπμ ημο Μεζαίςκα μ ηυζιμξ είπε ιζηνέξ δζαζηάζεζξ, αηυ-

ια ηαζ βεςβναθζηέξ. Ήηακ έκα ηθεζζηυ ζφιπακ, ζηένεα ηαλζκμιδιέκμ χζηε 

κα ιδκ επζδέπεηαζ ηαιζά αιθζζαήηδζδ. Δ Ώκαβέκκδζδ ηθυκζζε ηδ ζηαεενυ-

ηδηα αοημφ ημο ηυζιμο ηαζ έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ηδ δζενεφκδζδ ημο. ' αο-

ηήκ αηνζαχξ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ πκεοιαηζηχκ μνζγυκηςκ ηαζ ημο ηυζιμο, 

εειεθζχκεηαζ ηαζ δ έκκμζα ημο πμθζηζζιμφ. «Πμθζηζζιυξ είκαζ δ δζανηήξ α-

πεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο» (Βνκζη Καζζίνεν). Γζα ημκ αιυνθςημ άκ-

ενςπμ, μ ηυζιμξ είκαζ πενζμνζζιέκμξ βζαηί ακάθμβεξ είκαζ ηαζ μζ ζηακυηδηεξ 

ημο κα ημκ ηαηακμήζεζ. Ώπμηεθείηαζ (μ ηυζιμξ) απυ ιενζηά απθμσηά ή πμ-

κηνμημιιέκα βεβμκυηα ιε ηα μπμία πνμζπαεεί ιάηαζα κα δζαιμνθχζεζ ηδ 

γςή ημο. Γζ' αοηυκ μ ηυζιμξ είκαζ έκα ιοζηήνζμ, ημ μπμίμ άθθμζ ζμθυηενμζ 

εα ακαθάαμοκ κα απμηνοπημβναθήζμοκ, πνμζθένμκηαξ ημο έημζιεξ θφζεζξ 

ηαζ πνμζακαημθζζιμφξ. Ώκηίεεηα, βζα ημκ ηαθθζενβδιέκμ μ ηυζιμξ οπάνπεζ 

δζανηχξ ςξ ενχηδια· είκαζ έκα πεδίμ ακαγδηήζεςκ. Ώοηυ είκαζ ηαζ ημ κυδ-

ια ηδξ πκεοιαηζηήξ απεθεοεένςζδξ ημκ ακενχπμο. 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 

1. Ζ γλψζε απμάλεη ηε δχλακε θαη εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν άλζξσπνο ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

ΐ. Ν. Σαηάηδξ 
Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ αοηή ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 
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2. Ζ άλεζε ρξφλνπ πνπ εμαζθαιίδεηαη ζήκεξα ζηνλ εξγαδφκελν άλζξσπν, κπνξεί, λα γίλεη 

έλα εμαηξεηηθά απνθαζηζηηθφ γηα ηελ φιε πνιηηηζηηθή πνξεία γεγνλφο. Γίλεη ζηνλ θαζέλα 

ηελ επθαηξία λα θάλεη ηελ παηδεία ηνλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηνλ, έξγν φιεο ηεο δσήο ηνλ. Μέ-

γα ην γεγνλφο. Καη νη θαξπνί πνπ ζα απνδψζεη ζα είλαη αλάινγνη πξνο ηελ αηκφζθαηξα 

θαη ην πλεχκα παηδείαο πνπ ζα αλαπηχμεη θάζε θνηλσλία, αλάινγνη πξνο ηα κέζα πνπ ζα 

ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ «ζρνιηαδφλησλ» γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ επεξγεηηθή δχλακε, 

πνπ ππάξρεη, πηζηεχσ, γεληθά ζηνλ άλζξσπν, ελλνψ ηελ έθεζε πξνο ην θαιχηεξν. 

 ΐ. Ν. Σαηάηδξ 
 

Πμζα είκαζ δ εέζδ ημο ζοββναθέα ηαζ ιε πμζα επζπεζνήιαηα ηδκ οπμζηδνίγεζ;  
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Κείκελν 44 
 

 

Τν ξνιόη 

 

 

Σμ νμθυζ, δ ζδιακηζηυηενδ ίζςξ ιεζαζςκζηή εθεφνεζδ, επέααθε ηδ ιέηνδ-

ζδ ημο πνυκμο υπζ ιε αάζδ ηζξ επμπέξ, ηα ζοιαάκηα, ηδκ ακαημθή ηαζ ηδ 

δφζδ ημο ήθζμο, αθθά ιε αάζδ ηδ εέζδ ημο ήθζμο ζε ζπέζδ ι' έκακ ιεζδι-

ανζκυ ηδξ οπμεεηζηά αηίκδηδξ βδξ. Δ κέα ιέηνδζδ ημο πνυκμο εκμν-

πήζηνςζε ηδ ιεηάααζδ απυ ημκ ηυζιμ ημο «πενίπμο» ζημ ζφιπακ ηδξ «α-

ηνίαεζαξ». Δ αηνίαεζα ζδιαίκεζ νοειυ ηαζ πεζεανπία: βζ' αοηυ, ημ νμθυζ 

ανήηε ζακ πνχημ οπμδμπέα ηα ιμκαζηήνζα, υπμο δ πεζεανπία ηαζ δ αζηδηζ-

ηή ενβαζία ήηακ επζηαβή ηαζ ιαγί επζδίςλδ. Γζα ηδ πνζζηζακζηή ενδζηεία 

ηδξ επμπήξ, μ νοειυξ ηαζ δ πεζεανπία έπνεπε κα δζέπμοκ υπζ ιυκμ ηδκ πκεο-

ιαηζηή δναζηδνζυηδηα (ηακμκζηυηδηα ηςκ πνμζεοπχκ), αθθά ηαζ ηδ ζςια-

ηζηή δναζηδνζυηδηα (ενβαζία ή ηαηαπυκδζδ ημο ζχιαημξ). Με αάζδ ημ νμ-

θυζ άνπζζε κα ζοκημκίγεηαζ μ εηιδπακζζιυξ ηςκ ημπζαζηζηχκ ηαεδηυκηςκ, 

πμο ανβυηενα επεηηάεδηε ζ' υθμ ημ θάζια ηδξ ενβαζίαξ πμο βζκυηακ ζηζξ 

αζμηεπκίεξ ηαζ ζηα ενβμζηάζζα. 
Σμ νμθυζ έβζκε ημνςκίδα ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ παναβςβήξ ηαζ μνεμθμ-

βζηυηδηαξ, απαναίηδημ ενβαθείμ ημο αθεκηζημφ ηαζ ημο επζζηάηδ. Καεχξ δ 

ενβαζία οπμηαζζυηακ μθμηθδνςηζηά ζηδκ ανπή ηδξ ιέηνδζδξ ημο πνυκμο 

ήηακ θοζζηυ κα πέζεζ ηαζ ημ θνμφνζμ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ: μ αζςιέκμξ 

πνυκμξ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημκ ιεηνδιέκμ πνυκμ. Ώπυ ηδκ άθθδ ηαεχξ 

ηεθεζμπμζμφκηακ απυ ηεπκζηή άπμρδ ηα νμθυβζα, ήνεε ηαζ δ οπμδζαίνεζδ 

ηδξ μιμζυιμνθδξ χναξ ζε μιμζυιμνθα θεπηά ηαζ δεοηενυθεπηα. Ο πνυκμξ 

έβζκε βναιιζηυξ, ιζα δζάζηαζδ πμο λεηοθζβυηακ ζακ αηέθεζςημ παθί πάκς 

ζημ μπμίμ ηανθζηζχκμκηακ ηα βεβμκυηα ηαζ μζ αζπμθίεξ. Μαγί ιε ηδκ αηνί-

αεζα ηςκ νακηεαμφ ήνεε ημκ 19μ αζ. ηαζ δ ζιίηνοκζδ ημο νμθμβζμφ (νμθυζ 

ηζέπδξ ηαζ πεζνυξ), πμο έδςζε έκα αηυιδ ιέζμ έηθναζδξ ζηδκ ηεπκμθμβζηή 

επζδεζλζμιακία ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ ημζκςκίαξ. Σμ νμθυζ ηαζ δ ιέηνδζδ ημο 

πνυκμο εκηάπεδηακ ζημ μπθμζηάζζμ πμο πνδζζιμπμίδζε μ δοηζηυξ άκενς-

πμξ βζα κα επζαάθεζ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ ηονζανπία ημο ζ' υθδ ηδ θφζδ· ζ' ακ-

ενχπμοξ ηαζ γχα. Ο πνμκζηυξ οπμθμβζζιυξ (δδθαδή μ έθεβπμξ) ηάεε δνα-

ζηδνζυηδηαξ ηονίερε υπςξ ήηακ θοζζηυ ηαζ ηδκ μοημπζηή ζηέρδ: ημ 1516, 

μ Συιαξ Μμν οπμθμβίγεζ ζηδκ Οοημπία ημο πςξ μ πνυκμξ ενβαζίαξ πμο 

πνεζάγεηαζ δ μοημπζηή ημο ημζκυηδηα βζα κα ηαθφρεζ άκεηα ηζξ ααζζηέξ ηδξ 

ακάβηεξ είκαζ 6 χνεξ ηδ ιένα. Υςνίξ ημ νμθυζ δεκ κμείηαζ ηαιζά ιμνθή ηε-

πκζηήξ πνμυδμο αθθά ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ πνμυδμο (δ μοημπζηή ζηέρδ άθ-

θμηε ακηζδζέζηεζθε ηζ άθθμηε ζοζζςιάηςζε ηζξ δομ αοηέξ έκκμζεξ). 
Σμ νμθυζ ήηακ πνμμνζζιέκμ κα βίκεζ ιμκηέθμ ημο ζφιπακημξ ηαζ απυ 

ηδκ επζζηδιμκζηή επακάζηαζδ ημο Πμο αζχκα. Δ επζζηήιδ ηαζ δ μνιχιεκδ 

απ' αοηή θζθμζμθία ημ 'ηακακ επίζδξ ιμκηέθμ βζα ηδκ ημζκςκία ηαζ βζα ημ 
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ακενχπζκμ ζχια. Βκχ μ Νεφηςκ ηαηέθεοβε ζημ νμθυζ βζα κα παναζηήζεζ 

ημ ιεβάημζιμ ηδξ θοζζηήξ ημο, μ κηε θα Μεηνί πνέζαεοε υηζ ημ ακενχπζκμ 

ζχια είκαζ δ γςκηακή εζηυκα ηδξ δζδκεημφξ ηίκδζδξ. 
ήιενα, πανυθμ πμο ημ νμθυζ έπεζ βίκεζ απείνςξ πζμ εηθεπηοζιέκμ ηε-

πκμφνβδια (υηακ δεκ οπάνπμοκ πζα μζ ςνμδείπηεξ ηαζ μζ θεπημδείπηεξ βίκε-

ηαζ δοζημθυηενδ δ ζοκεζνιζηή ελμιμίςζδ ημο νμθμβζμφ ιε ημ ζφιπακ) ηαζ 

πανυθμ πμο κέεξ εεςνίεξ ηαζ ακαηαθφρεζξ (δ ηαακημιδπακζηή, δ εεςνία 

ηδξ ζπεηζηυηδηαξ, δ ζφβπνμκδ πδιεία, δ ιμνζαηή αζμθμβία) έπμοκ ημιια-

ηζάζεζ ηδ κεοηχκεζα εεχνδζδ, ημ νμθυζ ελαημθμοεεί κα είκαζ έιαθδια ημο 

κέμο επζζηδιμκζημφ ημζιμεζδχθμο, πμο άθθμζ εέθδζακ κα ημ ζοκδέζμοκ ιε 

ημκ δζαθεηηζηυ οθζζιυ ηζ άθθμζ ιε ηζξ ημζιμεεςνίεξ ηδξ Άπς Ώκαημθήξ. Σμ 

νμθυζ εηπνμζςπεί ηαζ ημ επζζηδιμκζηυ ημζιμείδςθμ ημο 17μο αζχκα ηαζ ημ 

«ηειαπζζιέκμ» επζζηδιμκζηυ ημζιμείδςθμ ημο 20μφ επεζδή ελεζημκίγεζ ημ 

αοζηδνυ, ημ ζοκεπέξ ηαζ ημ μιμζυιμνθμ εκηυξ ημο ιδ πεπεναζιέκμο. 
Γήζδξ ανζηαξ 
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Κείκελν 45 
 

Ειεύζεξνο ρξόλνο 

 

 

Βάκ εέθμοιε κα αθθάλμοιε βναιιή ηαζ ακηί απθχξ κα οπμθένμοιε ημκ ε-

θεφεενμ πνυκμ, κα γμφιε ηαζ κα παζνυιαζηε ιζα γςή πμο πνμζθένεζ πμθφ 

εθεφεενμ πνυκμ, πνέπεζ πνχηα κα αθθάλμοιε ηζξ έκκμζεξ πμο έπμοιε ζπδ-

ιαηίζεζ βζα ημ πνυκμ. Με ηδκ δεζηή ημο πανυκημξ ζηεπηυιαζηε υηζ δζαεέ-

ημοιε ηαζ πνδζζιμπμζμφιε ημ πνυκμ, υηζ βειίγμοιε ηαζ ζπαηαθμφιε ημ πνυ-

κμ, πνμθαααίκμοιε ηαζ αθήκμοιε πίζς ιαξ ημ πνυκμ, ημκ ζηεκεφμοιε ηαζ 

ημκ απθχκμοιε. Να εβηαηαθείρμοιε αοημφξ ημοξ ανζζημηεθζημφξ υνμοξ ηαζ 

κα ημζηάλμοιε ιε άθθα ιάηζα ηα πνμαθήιαηα ηδξ ανβίαξ. Συηε μ πνυκμξ –

αοηυξ πμο ημκ γμφιε, ημκ αζζεακυιαζηε, μ ακμζπηυξ ηαζ μ ηθεζζηυξ– εα πά-

νεζ κυδια ιε ηδκ ηαηακυδζδ πμο εα θένεζ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ιέζα ζ' 

έκακ ηυζιμ ζπεηζηήξ ανβίαξ». 

Καζ μ Αν. Mendel ηθείκεζ ημ άνενμ ημο ιε ιζα πμθφ δζαθςηζζηζηή πανα-

ηήνδζδ. Ώξ ιάεμοιε, βνάθεζ, (μνευηενα: αξ λακαιάεμοιε) ηδκ εοπανίζηδ-

ζδ πμο αζζεάκεηαζ υπμζμξ γεζ αιένζικμξ ημ πέναζια ημο πνυκμο. Ώοηή ηδκ 

εοπανίζηδζδ παζδζά ηδκ λέναιε, αθθά ηδκ λεπάζαιε υηακ μζ ιεβάθμζ πέηο-

πακ κα ιαξ πείζμοκ (ιε ηδ δζδαπή ηαζ ημκ εεζζιυ) υηζ άθθμ είκαζ ημ κυδια 

ηδξ φπανλδξ - μ άκενςπμξ είκαζ πνμμνζζιέκμξ κα γήζεζ ιζα γςή ιυπεμο ηαζ 

πυκςκ. Σχνα πνέπεζ κα λακαβίκμοιε «παζδζά» ηαζ ζακ αοηά κ' αθήκμοιε 

(υηακ ακαπαουιαζηε) ηδ δδιζμονβζηυηδηα ιαξ εθεφεενδ απυ πναηηζηέξ 

ζημπζιυηδηεξ. Να λακαιάεμοιε κα αθέπμοιε ημκ ηυζιμ βφνς ιαξ υιμνθμ 

ηαζ πάκηα κέμ, ηαζ ηδ γςή ζακ ηάηζ ακελενεφκδημ αηυια ηαζ ακελάκηθδημ, 

ακμζπηυ ζηδ θακηαζία ηαζ ζηζξ θαπηάνεξ ιαξ. ηακ ημ επζηφπμοιε αοηυ, εα 

πάρεζ πθέμκ κα είκαζ πνυαθδια βζα ιαξ μ εθεφεενμξ πνυκμξ... 

Σδκ πνμηνμπή «κα βίκμοιε ζακ ηα παζδζά» ηδκ έπμοιε, απυ πνυκμοξ ια-

ηνζκμφξ, αημφζεζ ςξ πανυνιδζδ επζζηνμθήξ ζε ιζα παιέκδ αβκυηδηα ηαζ 

εοηοπία. ήιενα ιαξ δίκεηαζ ιε άθθδ απυπνςζδ κμήιαημξ: ςξ ιυκδ εθπίδα 

ζςηδνίαξ ιζαξ ακενςπυηδηαξ πμο βνήβμνα εα ηαηαδζηαζηεί κα ιδκ ενβάγε-

ηαζ ανηεηά ηαζ δεκ εα λένεζ ηζ κα ηάκεζ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ηδξ. Πχξ υιςξ 

κα «λακαβίκμοιε παζδζά», αθμφ έπμοιε απυ αζχκεξ δθζηζςεεί ηαζ ζηθήνο-

κακ ιαγί ιε ηζξ ζςιαηζηέξ ηαζ μζ ανηδνίεξ ημο πκεφιαημξ ιαξ; Βίκαζ δοκα-

ηυκ κα λακαανμφιε, ιαγί ιε ηδκ υναζδ πμο πάζαιε, ηδ δνμζζά ηδξ ροπήξ 

πμο ιαξ θείπεζ; Σμκ εθεφεενμ πνυκμ ιαξ έπμοιε ιάεεζ υπζ κα ημκ γμφιε 

«παίγμκηαξ», υπςξ ημ λέκμζαζημ παζδί, αθθά κα ημκ ζημηχκμοιε ιε ηα πζμ 

εοηεθή πνμκμαυνα ιέζα: ημ πζμηυ, ημ πανηί, ημ υνβζμ. Γίκεηαζ κα βοικςεμφ-

ιε απυ ημκ παθαζιέκμ εαοηυ ιαξ ηαζ κα λακαιπμφιε ζηδ γςή αβκμί ηαζ 

πνυζπανμζ ζακ ηα ανέθδ; Με άθθμοξ θυβμοξ: βίκεηαζ κα λακαβεκκδεμφιε; 

Βίκαζ κ' απμνήζεζ ηακείξ ιε ηδκ ηνμπή πμο πάεζ κα πάνεζ δ ζζημνία ημο 

πμθζηζζιέκμο ακενχπμο. Χξ πηεξ ημ πνυαθδια ημο ήηακ πχξ κα ελαζθαθί-

ζεζ πενζζζυηενδ ακάπαοζδ απυ ημκ ηάιαημ ηδξ αζμπάθδξ. ήιενα ακηζ-
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ζηνάθδηακ μζ υνμζ ηαζ πνυαθδια ημο έβζκε ημ πχξ εα οπμθένεζ ημκ εθεφεε-

νμ πνυκμ ημο, ηδκ πθδνςιέκδ ανβία ημο.               
  Β. Π.  Παπακμφηζμξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 
 

 

1. ηδκ 3
δ
 πανάβναθμ μ ζοββναθέαξ εέηεζ ιενζηά ενςηήιαηα. Πμζα είκαζ αοηά; 

 

2. Πμζμ ενχηδια, ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ; (Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ 

άπμρδ ζαξ). 

 

3. Με ημκ ηνυπμ πμο εέηεζ ηα ενςηήιαηα αοηά μ ζοββναθέαξ ζαξ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ 

έπμοιε μδδβδεεί ζε αδζέλμδμ; 

 

4. Πμζα είκαζ δ ηεκηνζηή ζδέα ημο ηεζιέκμο; 

 

5. Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ εκήθζηεξ ημ παζπκίδζ ηαζ δ λεβκμζαζζά ημκ εεςνμφκηαζ δείβια-

ηα παζδζηυηδηαξ ηαζ έθθεζρδξ ζμαανυηδηαξ. Πμζμζ πζζηεφεηε υηζ είκαζ μζ θυβμζ πμο μζ 

πενζζζυηενμζ εκήθζηεξ έπμοκ αοηή ηδ βκχιδ; 

 

6. Ο αλήζπρνο άλζξσπνο ηεο επνρήο ηεο επεκεξίαο ζηηο κέξεο καο πάζρεη απφ «πείλα γηα 

ρξφλν», δεη θάησ απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ ξνινγηνχ, θαη απηή ε ηπξαλλία εμειίρζεθε αξκν-

ληθά καδί κε ηελ πεηπρεκέλε επαλάζηαζε καο θαηά  ηεο «δηθηαηνξίαο ηεο πιηθήο θηψρεη-

αο». Παιαηφηεξα νη άλζξσπνη πέζαηλαλ ζε δηάθνξα κέξε απφ έιιεηςε πξντφλησλ –

ζήκεξα πεζαίλνπλ λσξίο απφ ππεξθφξησζε θαη έιιεηςε ρξφλνπ. Ζ αηηία ζαλάηνπ είλαη 

ζήκεξα ε πςειή θαη φρη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα.    
 

Μπμνείηε κα ζοκεπίζεηε ηδκ πανάβναθμ; 
1
 

 

7. Ζ ζθέςε πσο βαδίδνπκε πξνο κηα θνηλσλία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηελ νπνία ε δσή 

καο ζα απνηειείηαη θπξίσο απφ δηαζθέδαζε, είλαη κηα αζπγρψξεηε απηαπάηε. 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 

 

8. Ο ρξφλνο είλαη ε κεγάιε ηέρλε ηνπ αλζξψπνπ 

Ναπμθέςκ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ. 

 

9. παηαινχκε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε ζθέςε ηνπ πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ρξή-

καηα καο πνπ, ζην θάησ-θάησ, κπνξνχλ λα αλαπιεξσζνχλ, παξά ζηε ζθέςε ηνλ πψο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ρξφλν καο πνπ είλαη αλαληηθαηάζηαηνο.  

Γακ Λμοί εναάκ νειπέν 

Πνμζπαεήζηε κα ηαηαβνάρεηε ηα γεφβδ ηςκ ακηίεεηςκ εκκμζχκ πμο πενζθαιαάκεζ αοηή 

δ πενίμδμξ. 

 

10. Time is money (Ο πνυκμξ είκαζ πνήια). Δ άπμρδ αοηή, υζμ ηζ ακ θαίκεηαζ απθή ηαζ 

αοημκυδηδ, δεκ παφεζ κα παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ γςή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο. 

Με πμζμ ηνυπμ, πζζηεφεηε, επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημο; 

                                                 
1
 Γζα κα απακηήζεηε ζε ηέημζμο είδμοξ αζηήζεζξ (είκαζ ανηεηά δφζημθεξ) πνέπεζ κα 

πνμζέλεηε ηδ δζαδμπή ηςκ πενζυδςκ ανπίγμκηαξ απυ ηδ Θειαηζηή.. 
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11. Φεχγνπκε γηα ηελ άθξε ηνπ θφζκνπ, αθνχ ςάμνπκε γηα θαηξφ ην πην θηελφ ηζάξηεξ, αληί 

λα κειεηήζνπκε –ζηε δηάξθεηα ησλ εβδνκάδσλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ηαμηδηνχ– ηνλ πνιη-

ηηζκφ θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ ζα επηζθεθηνχκε. Καη φηαλ βξεζνχκε εθεί, 

θνηηάδνπκε πξφζσπα θαη ηνπία... κέζα απφ ην θαθφ ηεο Nikon καο. Γελ ππάξρεη ρξφλνο 

γηα λ' απνιαχζνπκε ηνλ εμσηηζκφ θαη νχηε ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ επηζηξν-

θή, γηα λα θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ε ιήςε ηνπο καο εκπφδηζε λα 

ραξνχκε ην ηαμίδη. 

Γακ-Λμοί εναάκ νειπέν 

Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ αοηυ; 

 

12. Ο δπηηθφο άλζξσπνο έρεη ιεζκνλήζεη ην παξφλ ηνπ. Σν έρεη, ιίγν-ιίγν, εμαθαλίζεη, θαη 

γηα λα ην μαλαβξεί, πξέπεη λα επηβάιεη ζηνλ εαπηφ κνπ κηα πξαγκαηηθή αλαδηαπαηδαγψ-

γεζε.   
Γακ-Λμοί εναάκ νειπέν 

 Σζ ιμνθή εα ιπμνμφζε κα έπεζ αοηή δ «ακαδζαπαζδαβχβδζδ»; 

 

13. Σν λα εμνπζηάδεηο ην ρξφλν ζνπ ζεκαίλεη λα εμνπζηάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 

Γακ-Λμοί εναάκ νειπέν 

Μπμνείηε κα ζοκεπίζεηε αοηή ηδ ζοκεπαβςβή ιε άθθεξ ζοκεπαβςβέξ; 

 

14. Να μαλαβξνχκε ην παξφλ ζεκαίλεη: λα ζπλεηδεηνπνηνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεκε-

ξηλψλ καο ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν απηφ πνπ θάλνπκε αλά πάζα 

ζηηγκή.  
Γακ-Λμοί εναάκ νειπέν 

 

Να ακαθφζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

15. Σν πξφβιεκα είλαη πσο φηαλ παξακεινχκε ην παξφλ πνπ καο έδσζε ν Θενχιεο, ζχληνκα 

μερλάκε θαη πψο λα ην ραξνχκε. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο γίλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ακήρα-

λνο θαη ηνπ ιείπεη εθείλε ε απζφξκεηε δηαζθέδαζε πνπ, φπσο θαίλεηαη, ππάξρεη κφλν 

ζηηο ηνπξηζηηθέο δηαθεκίζεηο ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. 

 Κνίζημθεν ιςθ 

Να ζοκεπίζεηε αοηέξ ηζξ πενζυδμοξ μνβακχκμκηαξ ιζα πανάβναθμ.
1
 

 

Πχξ ενιδκεφεηε ηδ θνάζδ: «παίνμιαζ ημ πανυκ»; 

 

16. Γηα λ' αιιάμνπκε ηε δσή πξέπεη λ' αιιάμνπκε πξψηα ην ξπζκφ ηφζν ηνπ εξγάζηκνπ ρξφ-

λνπ φζν θαη ηεο αλαςπρήο. Δίλαη αιιειέλδεηνη, θαη κφλν αιιάδνληαο ξηδηθά ηε ζρέζε 

ηνπο ζα κπνξνχζακε λα αιιάμνπκε ζνβαξά ηνλ ηξφπν δσήο./ 

Pierre Naville 

Να ζοκεπίζεηε αοηέξ ηζξ πενζυδμοξ μνβακχκμκηαξ ιζα πανάβναθμ. 

 

17. Ο ρξφλνο, δψξν πνιχηηκν, καο δφζεθε γηα λα γίλνπκε ζνθφηεξνη, θαιχηεξνη, σξηκφηεξνη, 

πιεξέζηεξνη. Ο πφιεκνο φκσο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ άγξηα άξλεζε ηνπ ρξφλνπ, 

ην πέξαζκα έμσ απ' απηφλ, ζε κηα έθξεμε παξάθνξεο αλππνκνλεζίαο. 

Συιαξ Μακ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

                                                 
1
 Βκδζαθένμοζα άζηδζδ ηαζ πνςηυηοπδ. Θα άλζγε κα ηδ δμηζιάζμοιε. Πνμτπμεέηεζ αέ-

ααζα ηαθή βκχζδ ηδξ δμιήξ ηδξ παναβνάθμο, ημο εέιαημξ αθθά ηαζ ημο φθμοξ.  

Άνδξ Γζαανήξ  
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18. Μπμνείηε κα ελδβήζεηε ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ άκενςπμζ βίκμκηαζ ςνζιυηε-

νμζ ηαζ πθδνέζηενμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εζνήκδξ; 

 

19. Γζαηί μ πυθειμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ ζοββναθέα «άβνζα άνκδζδ ημο πνυκμο»; 

Πνμζέλεηε: Πυθειμξ δεκ είκαζ ιυκμ δ έκμπθδ ζφβηνμοζδ θαχκ αθθά ηαζ μ ηαεδιενζ-

κυξ ημζκςκζηυξ ακηαβςκζζιυξ. 

 

20. «Κάπνπ αλάκεζα Σξίηε θαη Σεηάξηε πξέπεη λα παξάπεζε ε αιεζηλή ζνπ κέξα. 

Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

Πνμζπαεήζηε κα ενιδκεφζεηε ηδ θνάζδ ημο πμζδηή. 
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Κείκελν 46 
 

Η εκπεηξία ηνπ παξόληνο 1 
 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ αζχκμοιε ηδκ πζμ ααεζά, ηδκ πζμ θο-

ζζηή, ηδκ πζμ μζηεία ζπέζδ ιε ημ πνυκμ. 

Πναβιαηζηά, πμηέ πζα δεκ εα είιαζηε ηυζμ δζαεέζζιμζ υζμ έκα παζδί πμο 

λένεζ κα μκεζνεφεηαζ, κα εηπθήζζεηαζ, κα ηα λεπκά υθα βζα κα επςθεθδεεί 

απυ ιζα ζηζβιή. Υςνίξ ημ αάνμξ ημο πανεθευκημξ, πςνίξ θνμκηίδα βζα ημ 

ιέθθμκ, δζαζπίγμοιε αοηά ηα πνχηα πνυκζα ζημ πανυκ, πνμημφ αοηυ ημ πα-

νυκ θαβςεεί ηαζ απυ ηζξ δομ άηνεξ, απ' ηζξ ακαικήζεζξ ηαζ ηα ιεθθμκηζηά 

ζπέδζα. 

Σδ εειεθζχδδ ειπεζνία ημο πανυκημξ, ηδξ πθδνυηδηαξ ηδξ ζηζβιήξ, ηδξ 

έκηαζδξ αοημφ πμο αζζεακυιαζηε (πανά-ζηεκμπχνζα, δδμκή-πυκμξ) εδχ ηαζ 

ηχνα, ηδκ απμηηάιε απυ έκζηζηημ ιε εοημθία. 

Ώοηή δ βκχζδ είκαζ ηαεμνζζηζηή βζαηί, ανβυηενα, εα απμγδημφιε ηδκ 

ακάικδζδ ηδξ. Δ ηονζανπία πάκς ζημ πνυκμ έπεζ, πνάβιαηζ, δομ ακηζηεζ-

ιεκζημφξ ζημπμφξ, αδζαπχνζζημοξ, ακ ηαζ ζπεδυκ ακηίεεημοξ. Ο πζμ πνμ-

θακήξ –υπζ υιςξ ακαβηαζηζηά ηαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ– είκαζ ημ κα πνδ-

ζζιμπμζμφιε ηαθφηενα ημ πνυκμ ιαξ. Ο πζμ ζπμοδαίμξ –ηαζ μ πζμ δφζημ-

θμξ– είκαζ ημ κα ιάεμοιε απ' ηδκ ανπή κα παζνυιαζηε ηδ ζηζβιή ι εηείκδ 

ηδκ έκηαζδ πμο βκςνίζαιε ζηα επηά ιαξ πνυκζα ιπνμζηά ζε ιζα δθζαπηίδα, 

ιέζα ζ' έκα δάζμξ βειάημ ιονςδζέξ. 
Γακ-Λμοί εναάκ νειπέν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Σμ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί ηαζ υζα απμζπάζιαηα δζααάζαηε ημο Γακ-Λμοί εναάκ 

νειπέν πνμένπμκηαζ απυ ημ αζαθίμ ημο: Ζ ηέρλε ηνπ ρξφλνπ, εηδυζεζξ ΡΟΒ, Ώεήκα 1986. 

Πνυηεζηαζ βζα πμθφ υιμνθμ αζαθίμ. 
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Κείκελν 47 
 

Η «αξξώζηηα» ηεο Κπξηαθήο 
 

 

Δ κμζηαθβία ηδξ παιέκδξ αεςυηδηαξ, ιζαξ επζζηνμθήξ ζηζξ νίγεξ, επδνέαζε 

ηδ θακηαζία ζοββναθέςκ απυ ημκ Ρμοζχ ςξ ημκ Σγζυκμ πενκχκηαξ απυ ημκ 

Νίηζε, ημκ Φθςιπέν ηαζ ημκ Ρειπχ. Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ, παιέκμξ ιέζα 

ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ, απμιμκςιέκμξ ιέζα ζ' έκα ακχκοιμ πθήεμξ, απμγδηά 

ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδκ αζθάθεζα πμο δεκ ανίζημκηαζ πζα πανά ιυκμ ζηδ θφζδ. 

Ώπυ εδχ πνμένπεηαζ αοηή δ «αννχζηζα» ηδξ Κονζαηήξ ηαζ ηςκ ελμπζηχκ 

ζπζηζχκ, δ θοβή βζα δζαημπέξ, δ επζζηνμθή ζε ιζα γςή πζμ θοζζηή, πζμ ά-

βνζα, πζμ απθή. Βηαημιιφνζα ακενχπςκ θείπμοκ ιμκμιζάξ, εβηαηαθείπμοκ 

υθμ ημοξ ημκ πμθζηζζιυ. Υάνδ ηδξ βφικζαξ ηαζ ημο απθμφ γδημφκ ημ πνςηυ-

βμκμ. ηακ ηάπμζμξ ανίζηεηαζ λαπθςιέκμξ πάκς ζηδκ άιιμ, ιε ημ νοειυ 

ηδξ εάθαζζαξ, πμηζζιέκμξ απυ ήθζμ ηαζ θςξ, κζχεεζ κα βίκεηαζ «μνοηηυ». 

Γίκεηαζ έκα ιε ηδκ ανιμκία ημκ ηυζιμο. 

Αοζηοπχξ, μ ηεπκδηυξ ηυζιμξ εφημθα οπενζζπφεζ ζ' αοηυκ ημ θοζζηυ 

ηαζ δ βμδηεία ζοπκά ηζαηίγεηαζ απυ ηδ αμή εκυξ αενμπθάκμο ή εκυξ ηνακ-

γίζημν. Ώθήεεζα, πνεζάγεηαζ πμθθή δφκαιδ βζα κα ιδ δναπεηεφζεζ ηακέκαξ 

απυ αοηυ ημκ ηαζκμφνβζμ ηυζιμ, αθθά μφηε ηαζ κα ηαθεί ιέζα ζ' αοηυκ. 
Γαη Ώκηεηίβ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις  

 
1. Απηφ πνπ θνβάκαη πεξηζζφηεξν ζην άγρνο δελ είλαη φηη ζθνηψλεη, αιιά φηη καο εκπνδίδεη, λα 

γεπηνχκε ηε δσή. 
 Γακ-Λμοί εναάκ νειπέν 

 

2. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ιζηνυ ηείιεκμ ιε ημκ ηίηθμ: «Γεφμιαζ ηδ γςή». 
 
3. Ζ  δσή: θαζέλαο απφ καο ηελ θάλεη θαη κηα λέα εκπεηξία, πξνζσπηθή. Καη απφ θάζε εκπεηξί-

α, ζθιεξή ή επθξφζπλε, πξέπεη ν θάζε άλζξσπνο λ' αληιεί θάπνην θαιφ. Γελ ππάξρεη κάηαην 

γεγνλφο ζηε δσή. Γελ ππάξρεη αλψθειε κέξα, δελ ππάξρεη αλψθειε δνθηκαζία. Αξθεί λα κελ 

ηα βιέπνπκε αζάιεπηνη, δαιηζκέλνη φπσο ην ζχκα ηνπ θηδηνχ, κα λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ 

έλα ζηήξηγκα γηα λα βαδίζνπκε πην κπξνζηά. 
Μάνηζκ Γηναίδ 

 

Πζζηεφεηε πςξ δ άπμρδ ημο Γηναίδ απμηεθεί ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ ιαξ ή εηθνάγεζ ιζα πενζηηή πμθοηέθεζα; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ α-

πάκηδζή ζαξ.  
 

4. ιε ε βδνκάδα είρε λφεκα γηαηί ν άλζξσπνο ηε ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηα φλεηξα ηνπ, κε ζπλεπή 

ελφηεηα θαη κε αμηνζαχκαζηε εκκνλή. ήκεξα, φιε ε βδνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππεξέ-

ηξηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ: πξνζθέξεη κνλάρα ηηο πιηθέο δπλαηφηεηεο κηαο δξαπέηεπζεο. 

Άιινηε ε βδνκάδα ήηαλ κηα επίκνλα επαλαιακβαλφκελε απφδεημε ηνπ πςεινχ λνήκαηνο 

πνπ είρε γηα ηνλ άλζξσπν ε εξγαζία. ήκεξα ε εξγαζία είλαη ζθιαβηά θαη ηδαληθφ ηεο 

επνρήο: λα θεξδίδεηο ρξήκαηα κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε απξαμία. Γηα ηνχην φινο ν 



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 174 

 

θφζκνο βγαίλεη ην αββαηνθχξηαθν ζηνπο δξφκνπο αλαδεηψληαο ηελ απφιαπζε. Λελ έρεη 

θακηά πίζηε θη είλαη ν ελδεήο ηεο δσήο. Παιεχεη λα θξαηεζεί απφ ηε ζηηγκή θαη ηνπ θεχ-

γεη νιφθιεξνο ν σθεαλφο ηνπ ρξφλνπ. Εεη κε ηε θαξκαθεξή αίζζεζε ηεο πξνζθαηξφηεηάο 

ηνπ θαη ιαρηαξά ηε ραξά εθείλε πνπ είλαη έληνλε θη αο ράλεηαη, θη αο μεζπκαίλεη γνξγά. 
Κχζηαξ Σζζνυπμοθμξ 

 

Πμζα πνμαθήιαηα επζζδιαίκεζ μ ζοββναθέαξ ζημ ηείιεκμ αοηυ;  

 

Πνμζπαεήζηε κα ζοκεπίζεηε ημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε βνάθμκηαξ ιζα κέα πανάβνα-

θμ. 

 
5. Οη άλζξσπνη ηεο επνρήο καο θεχγνπλ,  δηαξθψο θεχγνπλ. Φεχγνπλ απφ πνηνλ; Θα απν-

ηνικήζσ κηαλ απάληεζε. 
- Απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. ηαλ απηφο θάπνηε ηνπο πξνιαβαίλεη, ην βάδνπλ ζηα πφδηα. Σξέ-

ρνπλ γηα λα κελ ηνλ ζπλαληήζνπλ θαη αλαγθαζηνχλ λα ινγαξηαζηνχλ καδί ηνπ, πξάγκα 

θνβεξά δπζάξεζην. Απφδεημε ην γεγνλφο φηη απνζηξέθνληαη ηελ πεξηζπιινγή, ηνλ αξγφ 

ξπζκφ ηεο δσήο, ην δηάινγν κε απηφλ ην ζχληξνθν πνπ ηνπο θαηαδηψθεη.... 

 Β. Παπακμφηζμξ 
 

Γζα πμζμοξ θυβμοξ πζζηεφεηε υηζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ «θεφβεζ» απυ ημκ εαοηυ ημο; 
 

Μπμνείηε κα πανμοζζάζεηε ιμνθέξ «θοβήξ» ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο; 
 

Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ιζηνυ ηείιεκμ ζημ μπμίμ κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ κα 

ζοζπεηίγμκηαζ μζ έκκμζεξ: πενζζοθθμβή, ανβυξ νοειυξ γςήξ, δζάθμβμξ ιε ημκ εαοηυ 

ιαξ. 

 
6. Αιιάδσ, αξρίδσ απ' ηελ αξρή, δελ πξέπεη λα ζεκαίλεη φηη απαξληέκαη ηνλ εαπηφ κνπ, 

αιιά φηη ηνλ μεπεξλψ. 
 Μάνηζκ Γηναίδ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ. 

 
7. Με ηνλ εξρνκφ ηεο επνρήο ηνπ απηνκαηηζκνχ, φηαλ νη άλζξσπνη ζα θηάζνπλ λα δνπιεχ-

νπλ κφλν είθνζη ή δέθα ψξεο ηελ εβδνκάδα ζα αλαγθαζηνχκε, γηα πξψηε θνξά, λ' αληη-

κεησπίζνπκε ζνβαξά ηα πξαγκαηηθά πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο δσήο. 

 Ένζπ Φνμι 
Να ζοκεπίζεηε αοηή ηδκ πανάβναθμ βνάθμκηαξ 4 ή 5 επζπθέμκ πενζυδμοξ.  

 
8. Γίλε δσξεάλ ηνλ ρξφλν αλ ζεο λα ζνπ κείλεη ιίγε αμηνπξέπεηα. 

Οδοζζέαξ Βθφηδξ  

Να ακαπηφλεηε ημκ ζηίπμ ζε ιία πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ. 
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Κείκελν 48 
 

Η απόιαπζε 

 

 

Δ απυθαοζδ δεκ είκαζ πςνζζιυξ απυ ημκ ηυζιμ· πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ 

ιμο ιέζα ζημκ ηυζιμ. Καζ πνχηα απ' υθα, πνμτπμεέηεζ ημ πανεθευκ ημο 

ηυζιμο, ημ πανεθευκ ιμο. Μζα εοπανίζηδζδ είκαζ ηυζμ πζμ πμθφηζιδ, υζμ 

είκαζ ηαζ πζμ ηαζκμφνζα, ιε υζμ ιεβαθφηενδ έκηαζδ ακεααίκεζ απυ ημ μ-

ιμζυιμνθμ αάεμξ ηςκ ζηζβιχκ αθθά δ ζηζβιή, πενζμνζζιέκδ ζημκ εαοηυ 

ηδξ, δεκ είκαζ ηαζκμφνζα, δεκ είκαζ ηαζκμφνζα πανά ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημ πα-

νεθευκ ηδξ· δ ιμνθή αοηή πμο ιυθζξ λεπήδδζε δεκ είκαζ ηάηζ ημ λεπςνζζηυ, 

πανά εθυζμκ ημ οπυααενμ πμο ηδ ζηδνίγεζ είκαζ ηζ αοηυ λεπςνζζηυ ζακ ο-

πυααενμ. Δ δνμζζά ημο ίζηζμο βίκεηαζ πμθφηζιδ ιέζα ζημκ δθζυθμοζημ 

δνυιμ· δ ακάπαοθα βίκεηαζ παθάνςζδ ιεηά ηδκ ημοναζηζηή άζηδζδ· απυ 

ηδκ ημνοθή ημο θυθμο ημζηάγς ημ δνυιμ πμο έπς δζαηνέλεζ ηαζ ζηδ πανά 

πμο κζχες βζα ημ ηαηυνεςια ιμο, ανίζηεηαζ μ δνυιμξ αοηυξ μθυηθδνμξ, δ 

πμνεία είκαζ αοηή πμο δίκεζ αλία ζηδκ ακάπαοζδ ηαζ δ δίρα ιμο ζ' έκα πμ-

ηήνζ κενυ" ιέζα ζηδ ζηζβιή ηδξ απυθαοζδξ ζοιποηκχκεηαζ έκα μθυηθδνμ 

πανεθευκ. 

Καζ δεκ ημ αηεκίγς ιυκμ: απμθαιαάκς έκα αβαευ ζδιαίκεζ ημ πνδζζ-

ιμπμζχ, ζδιαίκεζ υηζ νίπκμιαζ ιαγί ι αοηυ πνμξ ημ ιέθθμκ. Ώπμθαιαάκς 

ημκ ήθζμ, ηδ ζηζά, ζδιαίκεζ υηζ κζχες ηδκ πανμοζία ημοξ ζακ έκακ ανβυ 

ειπθμοηζζιυ ιμο· ζημ παθανςιέκμ ζχια ιμο κζχες ηζξ δοκάιεζξ ιμο κα 

λακαβεκκζμφκηαζ: λεημονάγμιαζ βζα κα λακαθφβς" ιαγί ιε ημ δνυιμ πμο 

δζέηνελα ημζηάγς αοηέξ ηζξ ημζθάδεξ πνμξ ηζξ μπμίεξ εα ηαηεαχ, ημζηάγς ημ 

ιέθθμκ ιμο. Κάεε απυθαοζδ είκαζ ζπέδζμ. Ξεπενκά ημ πανεθευκ ηείκμκηαξ 

πνμξ ημ ιέθθμκ, πνμξ ημκ ηυζιμ πμο είκαζ δ παβζςιέκδ εζηυκα ημο ιέθθμ-

κημξ. 

Κάεε άνςια, ηάεε ημπίμ πμο ιαξ βμδηεφεζ, ιαξ νίπκεζ πένα απυ αοηυ ημ 

ίδζμ ηαζ έλς απυ ημκ εαοηυ ιαξ. Πενζμνζζιέκδ ζημκ εαοηυ ηδξ, (δ απυθαο-

ζδ) δεκ εα ήηακ πανά ιζα πνάλδ αδνακήξ ηαζ λέκδ· απυ ηδ ζηζβιή πμο εα 

λακαηθεζζηεί ζημκ εαοηυ ηδξ, δ απυθαοζδ λακαβίκεηαζ πθήλδ. Αεκ οπάνπεζ 

απυθαοζδ πανά υηακ αβς απυ ημκ εαοηυ ιμο ηαζ ζοκανηήζς ημ είκαζ ιμο 

ζημκ ηυζιμ ιέζα απυ ημ ακηζηείιεκμ πμο απμθαιαάκς. Οζ ροπζηά άννς-

ζημζ δεκ κζχεμοκ ιπνμζηά ζηα πζμ υιμνθα εεάιαηα πανά έκα ζοκαίζεδια 

αδζαθμνίαξ, βζαηί απ' αοημφξ δεκ λεηζκά ηαιζά πνάλδ· ηα θμοθμφδζα δεκ εί-

καζ πζα θηζαβιέκα βζα κα ηα ηυαμοκ μζ άκενςπμζ ηαζ κα ηα ιονίγμοκ, μφηε 

ηα ιμκμπάηζα βζα κα ηα πενπαημφκ: ηα θμοθμφδζα ιμζάγμοκ θηζαβιέκα απυ 

πνςιαηζζιέκμ ιέηαθθμ· ηα ημπία δεκ είκαζ πζα πανά έκαξ δζάημζιμξ· δεκ 

οπάνπεζ πζα ιέθθμκ, μφηε απυθαοζδ· μ ηυζιμξ έπεζ πάζεζ υθμ ημο ημ αάεμξ.  
ζιυκ κηε Μπςαμοάν 
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Κείκελν 49 
 

Τν λόεκα ηεο γηνξηήο 

 

 

Δ βζμνηή, ηζ υηακ αηυια βίκεηαζ ηαεανά ζδζςηζηή, ηναηάεζ ηάηζ απυ ηδκ αν-

πέβμκδ ζδιαζία ηδξ, ηδ ααεφηενδ ηαζ ιμκζιυηενδ θεζημονβία ηδξ. Δ βζμνηή, 

θέεζ μ Μζπαήθ Μπαπηίκ, είκαζ δ πνςηανπζηή ηαζ άθεανηδ ηαηδβμνία ημο 

ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ. Μπμνεί κα θηςπφκεζ ή αηυια κα εηθοθζζηεί, αθθά 

δεκ ιπμνεί κα ζαήζεζ εκηεθχξ. Δ ζδζςηζηή (μκμιαζηζηή) βζμνηή, δ βζμνηή 

ημο εζςηενζημφ πχνμο, πμο είκαζ εηείκδ ημο αηυιμο ζηδκ επμπή ηδξ αζηζ-

ηήξ ηάλδξ, δζαηδνεί, παν' υθα αοηά, ηδκ αθδεζκή ηδξ θφζδ, ιμθμκυηζ πα-

ναθεανιέκδ: ζηζξ βζμνηζκέξ ιένεξ, μζ πυνηεξ ημο ζπζηζμφ είκαζ ακμζπηέξ 

ζημοξ ηαθεζιέκμοξ (μνζαηά, ζε υθμοξ, ζημκ ηυζιμ μθυηθδνμ)· ζηζξ βζμνηζ-

κέξ ιένεξ ηα πάκηα ιμζνάγμκηαζ ιε αθεμκία..., μζ εοπέξ βζα ηάεε θμβήξ εο-

ηοπία δζαηδνμφκηαζ..., ηαεχξ ηαζ ηα παζπκίδζα, μζ ιεηαιθζέζεζξ, ημ πανμφιε-

κμ βέθζμ, ηα αζηεία, μζ πμνμί η.θπ. Δ βζμνηή είκαζ απαθθαβιέκδ απυ ηάεε 

πνδζζιμεδνζηή ζημπζιυηδηα (πνυηεζηαζ βζα ιζα ακάπαοζδ, ιζα παθάνςζδ). 

Βίκαζ δ βζμνηή πμο, πεζναθεηχκηαξ απυ ηάεε πνδζζιμεδνία, ζμο δίκεζ ημ 

δζηαίςια κα ιπεζξ πνυζηαζνα ζ' έκακ μοημπζηυ ηυζιμ. Αεκ πνέπεζ κα ακα-

βάβμοιε ηδ βζμνηή ζ' έκα ηαεμνζζιέκμ ηαζ πενζμνζζιέκμ πενζεπυιεκμ (π.π. 

ζημκ εμνηαζιυ εκυξ ζζημνζημφ βεβμκυημξ), βζαηί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ο-

πενααίκεζ αοηυιαηα ηα υνζα ημο. Αεκ πνέπεζ επίζδξ κα πςνίζμοιε ηδ βζμνηή 

απυ ηδ γςή ημο ζχιαημξ, ηδξ βδξ, ηδξ θφζδξ, ημο ημζιζημφ ζφιπακημξ». 

ηέρεζξ πμο εα θακμφκ ζε πμθθμφξ οπεναμθζηά αζζζυδμλεξ, ηαζ ιάθζζηα 

ζημοξ δθεηηνμκζημφξ ηαζνμφξ ιαξ, υπμο είδαιε κα βηνειίγμκηαζ –ιέζα ζε 

θίβεξ ιυθζξ δεηαεηίεξ– παναδυζεζξ, πναηηζηέξ ηαζ αλίεξ μζ μπμίεξ είπακ α-

κηέλεζ ζηα πηοπήιαηα ημο πνυκμο επί πζθζεηδνίδεξ. Καζ είκαζ κυιζιμ κα α-

κανςηδεμφιε ακ ηα ζδιενζκά θμθηθμνζηά ηανκααάθζα, υζα ηεθμφκηαζ ζηζξ 

νζγζηά αζηζημπμζδιέκεξ ημζκςκίεξ ιαξ, ηναημφκ απυ ημ παθζυ ηανκααάθζ 

ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ημ υκμια ή ημ ελςηενζηυ πενίαθδια ημο (ιε ημφηδ 

ηδκ έκκμζα υηζ δεκ απμηεθμφκ πζα ιζα ζοθθμβζηή «παναβςβή» εκυξ ημζκμφ 

κμήιαημξ απυ ημκ ίδζμ ημ θαυ, αθθά έκα απθυ εέαια πμο «ηαηακαθχκεηαζ» 

απυ ιζα ιάγα αηυιςκ, πςνίξ κα αζχκεηαζ απυ αοηά ςξ ζοιιεημπή ζ' έκα 

«ιοεζηυ πνυκμ»). Ώπυ ηδκ άθθδ υιςξ ιενζά, πχξ κα αεααζχζμοιε υηζ αοηυξ 

μ έηδδθμξ ιαναζιυξ ακηζπνμζςπεφεζ απυ εδχ ηζ ειπνυξ ιζα αιεηάηθδηδ 

πναβιαηζηυηδηα; 
Γζάκκδξ Κζμονηζάηδξ 
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Κείκελν 50 
 

Γηνξηή ή απνδεκία; 
 

 

Γζα κα δζαηδνδεεί ημ κυδια ηδξ βζμνηήξ, έπεζ εθεονεεεί –ηχνα ζηενκά– δ 

εηδνμιή, ιζα έλμδμξ απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα. Ο ηαθαζπςνδιέκμξ, αηυιδ 

ηαζ μ ιδ ηαθαζπςνδιέκμξ άκενςπμξ ηδξ πμθζηείαξ, επζεοιεί κα πναβιαημ-

πμζήζεζ ιζακ αθθαβή ιε ηδκ μιαδζηή ιεηαηίκδζδ. Ώθθά ίζα ίζα, επεζδή δ 

ιεηαηίκδζδ είκαζ μιαδζηή, δ αθθαβή ηαηά πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ πναβιαημ-

πμζείηαζ. Καζ επζζηνέθμοκ μζ απυδδιμζ απμβμδηεοιέκμζ, αανφεοιμζ, απμ-

θαζζζιέκμζ κα ιδκ επακαθάαμοκ ημ ηυθιδια, πμο μπςζδήπμηε εα επακα-

θάαμοκ. Δ φπαζενδ βδ έπεζ πάζεζ ημ πνχια ηδξ, ημ φθμξ ηδξ, ημ νοειυ ηδξ. 

Αεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα δζεοημθφκεζ πζα ηαιζά επζζηνμθή ζηα μκμιαγυιεκα 

«αβκά ήεδ», βζαηί αοηά ηα «αβκά ήεδ» ηαζ υπμο ηαζ υζμ οπήνλακ, έπμοκ πζα 

παεεί ακεπίζηνεπηα. Ο ηυζιμξ ιαξ είκαζ έκαξ ηυζιμξ πμο δεκ λεβεθζέηαζ. 

Καζ αοηυ, πςνίξ αιθζαμθία, είκαζ ημ πεζνυηενμ. Γζαηί ηαζ ημ λεβέθαζια δεκ 

έπεζ ιυκμ ηδ πάνδ ημο, έπεζ ηαζ ηδ ζδιαζία ημο. Βίκαζ ιζα άθεζδ. Καζ 

πνεζάγεηαζ κ' αθήκεηαζ μ άκενςπμξ πυηε πυηε, βζα κα λακαηενδίγεζ ημκ ηα-

θφηενμ εαοηυ ημο. 
Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ, ζήιενα, μζ ιεβάθεξ βζμνηέξ (εεκζηέξ ή ενδ-

ζηεοηζηέξ) εεςνμφκηαζ απθά ηαζ ιυκμ «διένεξ ανβίαξ» ηαζ αθμνιέξ «απυδναζδξ» απυ 

ηδκ πυθδ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηδξ. 

 

α. Πμζμζ, ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ, είκαζ μζ θυβμζ πμο ςεμφκ ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ ζ' αοηή 

ηδκ «απυδναζδ»; 

α. Μήπςξ αοηή δ εέθδζδ βζα «απυδναζδ» ζοκεπάβεηαζ ηαζ ηδκ αθθμίςζδ ημο πναβια-

ηζημφ κμήιαημξ ηςκ εεκζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ εμνηχκ; 

 

Υσξίο ζνβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα, παξά ηηο ππνρξεσηηθέο ζηάζεηο, ζπλερηδφηαλ 

κέρξη αξγά ρηεο ην βξάδπ ε επηζηξνθή ησλ ρηιηάδσλ Αζελαίσλ πνπ είραλ «δξαπεηεχζεη» 

απφ ηελ πξσηεχνπζα γηα λα γηνξηάζνπλ Απφθξηεο θαη Καζαξή Γεπηέξα ζηελ επαξρία. 

Ο θαιφο θαηξφο —κε εμαίξεζε ην ηζνπρηεξφ θξχν πνπ επηθξάηεζε ζε κεξηθέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο— έθεξε πνιινχο ζηηο εμφδνπο ηεο πξσηεχνπζαο αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή. Δλδεηθηηθφ είλαη πσο απφ ηελ Διεπζίλα, ρηεο ην πξσί ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο πέ-

ξαζαλ γχξσ ζηα 5.000 απηνθίλεηα. Δληππσζηαθφο εμάιινπ είλαη ν αξηζκφο ηεο εμφδνπ. 

Τπνινγίδεηαη φηη δηαθηλήζεθαλ πξνο ηελ επαξρία πεξίπνπ 300.000 ηξνρνθφξα! 

Σα εηδηθά κέηξα πνπ πήξε ε Σξνραία –κνλνδξνκήζεηο νδψλ, θιείζηκν δηνδίσλ θ.ιπ.–  δη-

επθφιπλαλ ηελ νκαιή θπθινθνξία ζηνπο εζληθνχο δξφκνπο, αιιά θαη ζηνπο παξαιηαθνχο 

δξφκνπο ηεο πξσηεχνπζαο, φπνπ θαηέθπγαλ πνιινί πνπ πξνηίκεζαλ λα κελ εγθαηαιεί-

ςνπλ ηελ πφιε. 

ηηο εηζφδνπο, δελ έιεηςαλ ηα κπνηηιηαξίζκαηα, θπξίσο αξγά ρηεο ην απφγεπκα. Γχξσ 

ζηηο 4.30, αξθεηά απηνθίλεηα «παγηδεχηεθαλ» θνληά ζηελ Κφξηλζν, αθνινπζψληαο πξνο 
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Αζήλα... βήκα ζεκεησηφλ. ην ηκήκα ηεο γέθπξαο ηνλ Ηζζκνχ φπνπ ε θπθινθνξία είρε 

κνηξαζηεί –ζην δεμηφ ηκήκα πεξλνχζαλ κφλν Η.Υ.–  δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα πξν-

βιήκαηα. 

 

Άνενα υπςξ αοηυ, έπμοιε ζοκδείζεζ πζα κα ηα ζοκακηάιε ζηζξ εθδιενίδεξ 

ηδκ επμιέκδ ηάεε εμνηαζηζημφ ηνζήιενμο. 

α. Πμζα είκαζ ηα ααζζηυηενα ζδιεία ημο άνενμο; 

α. Πμζα ζοιπενάζιαηα ακηθείηε απ' αοηυ; 

 

2. Πνμζπαεήζηε κα βνάθεηε έκα ηείιεκμ ιίαξ ή δφμ παναβνάθςκ ζημ μπμίμ κα ακαθφμ-

κηαζ ηαζ κα ζοζπεηίγμκηαζ μζ έκκμζεξ: ΐζμιδπακία, Αζαζηέδαζδ, Αδιμηναηία. 
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Κείκελν 51 
 

 

Οη γηνξηέο 
 

 

Ώοηέξ μζ ιένεξ, ηδξ βζμνηήξ, ήηακ βζα ηα παζδζά. Αεκ λένς, ζε πμζμ ααειυ, 

είκαζ ηαζ ζήιενα –έπμοκ αθθάλεζ ηυζα πμθθά πνάβιαηα ηαζ ηυζμ πμθφ, απυ 

ηυηε. Συηε, υιςξ, ζίβμονα, αοηέξ μζ ιένεξ, ήηακ βζα ηα παζδζά. Γζα ιαξ. Πμο 

δεκ είπαιε ηδθευναζδ, αθθά είπαιε αθάκεξ. Πμο δεκ είπαιε ρςιί, αθθά εί-

παιε ηναβμφδζ... 

Δ Ώεήκα, ηυηε, είπε δέκηνα. Πμθθά δέκηνα. ηδκ μδυ Ώνζζημηέθμοξ, πέ-

να ςξ πένα, οπήνπακ πζθζάδεξ αβνζμπζπενζέξ. Καηαπνάζζκεξ. Άπθςκεξ ημ 

πένζ ηζ έημαεξ έκα θοθθανάηζ ημοξ, ημ 'ηνζαεξ ζημ πένζ ζμο ηαζ ηα δάηηοθα 

ζμο ιφνζγακ άκμζλδ. Μζα ιονςδζά δνμζενή ηαζ πζηνή ζοκάια. ακ ημο ημ-

νζηζζμφ, ζημ πνχημ θζθί. 

Μέκαιε ζ’ έκα δςιάηζμ, ζηδκ μδυ Φχηαζαξ. Δ ζοπςνειέκδ, δ ιάκα 

ιμο, ηέημζεξ ιένεξ μ ηυζιμξ κα πάθαβε, ημ άζπνζγε. Μυκδ ηδξ. Έααγε πάκς 

ζημ ηναπέγζ ιζα ηανέηθα, ακέααζκε ζηδκ ηανέηθα, αμφηαβε ηδ αμφνηζα ζε 

ιζα θεηάκδ ιε θζςιέκμ αζαέζηδ ηζ άνπζγε ηδ δμοθεζά, ιε ημ θαηζυθζ ζηα 

ιαθθζά... Πμηέ δεκ εα λεπάζς ηα ηαιέκα, βειάηα παναιαηζέξ, απ' ημκ αζαέ-

ζηδ, δαπηοθάηζα ηδξ... 

Συηε, πδβαίκαιε ηαζ ζηδκ εηηθδζία. ημκ Άβζμ Πακηεθεήιμκα. Κζ είπα-

ιε ιζα ζοβηίκδζδ ηζ έκα θυαμ ηαζ ιζα ηνοθενυηδηα ιέζα ιαξ. Καζ γμφζαιε 

ημ «εείμ δνάια». Ο Υνζζηυξ ήηακ έκαξ δζηυξ ιαξ άκενςπμξ. Σδξ μζημβέκεζ-

αξ. Καζ ηάηζ παναπάκς. Πμο ημκ δζηάγακε «μζ άκμιμζ Βαναίμζ». Κζ φζηενα, 

ημκ ηανθχκακε ζημ ζηαονυ. 

Αεκ είπαιε ηδθευναζδ, υπςξ είπα, αθθά είπαιε αθάκεξ, μζηυπεδα, δνυ-

ιμοξ πςνίξ αοημηίκδηα. Κζ είπαιε ηζ έκα πνάζζκμ ηναι, ζηδκ Ώπανκχκ, πμο 

έηακε εαφιαηα: έααγεξ ζηζξ νάβεξ ημο έκα ηανθί, άηνδ-άηνδ, ηαζ ημ ηναι, 

πμο πενκμφζε απυ πάκς ημο, ζημ ιεηαιυνθςκε ζε ημπίδζ –υ,ηζ πνέπεζ βζα 

ηα ζηαθίζιαηα ημο Καναβηζυγδ. 

Τπένμπεξ ιένεξ, πμο εοςδίαγακ ηζμονέηζ, θζςιέκμ ηενί ηαζ παζδζηυ ζ-

δνχηα, απ' ημ αηέθεζςημ ηοκήβδια ηδξ ιπάθαξ, ζηδκ πθαηεία Κονζαημφ, 

ζδίςξ, απυβεοια, ιε ηζξ ηγαιανίεξ ηενάζηζεξ ηαζ πνμηθδηζηέξ, βζα ζπάζζιμ, 

φζηενα απυ έκα ζμοη αμθέ ηαζ ηζξ ιοβδαθζέξ, ι' υθα ηα ηθςκζά ημοξ απθς-

ιέκα, βζα δζπάθεξ, βζα ζθεκηυκεξ, βζα ζδιάδζ. 

Πχξ πέναζακ, Θεέ ιμο, ηυζα πνυκζα ηαζ πυζμ, ιέζα ζ' αοηά ηα πνυκζα, 

αθθάλαιε ηυζμ πμθφ...                                      
Λεοηένδξ Παπαδυπμοθμξ, ΣΏ ΝΒΏ 14/4/1987 
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Κείκελν 52 
 

Τν γέιην 

 

 

Αεκ βεθάιε πμηέ ιε ηα πνάβιαηα, βεθάιε ιε ηδκ ροπή ιαξ.. Σμ βέθζμ παθα-

νχκεζ ηαζ ακμίβεζ –θφεδηα ζηα βέθζα, θέιε– είκαζ δ δζαθάκεζα ημο ακενχ-

πμο. Ώοηυξ πμο βεθάεζ δεκ έπεζ ηαοηυηδηα, υπζ ηυζμ βζαηί ιε ημ βέθζμ ημο 

θακενχκεηαζ πμζμξ είκαζ, υζμ βζαηί ακμίβμκηαξ ηδκ ηανδζά ημο βίκεηαζ έη-

πηςημξ εαοημφ. Δ γςή οπάνπεζ ζημ βέθζμ ζακ γεζηαζζά ηαζ ζακ βεκκαζμδς-

νία. ηακ λεηανδίγμιαζ ζηα βέθζα μ ηυζιμξ εθαθνχκεζ ηαζ ακεααίκεζ ζημοξ 

μονακμφξ - ανίζημιαζ ζημ ζημζπείμ ιμο... 

Γεθάιε ιε ηδκ ροπή ζημ πνυζςπμ, υπςξ θζθάιε ιε ηδκ ροπή ζημ ζηυια. 

Σμ βέθζμ ηαζ ημ θζθί, φρδ ιεηαθοζζηά ηδξ γςήξ ιαξ, ιμζάγμοκ ζακ δομ ζηα-

βυκεξ κενυ: ιε ημ έκα δίκμοιε ηδκ ροπή ιαξ, ιε ημ άθθμ δίκμοιε ηδκ αβάπδ 

ιαξ. Σμ βέθζμ είκαζ μ αβζαζιυξ ηδξ οπάνλεςξ ηαζ ημ θζθί δ αιέθεζα ηςκ πεζ-

θζχκ. Βηείκμ πμο ιε ηάκεζ κα εαοιάγς ηαζ κα πζζηεφς είκαζ μ πθμφημξ ηδξ 

ακενχπζκδξ ροπήξ πμο θακενχκεηαζ ζηδκ αηαηία ημο βέθζμο. Σμ βέθζμ πμο 

δεκ αβαίκεζ απυ ηδκ ηανδζά ιαξ είκαζ ιάζηα, ιμνθαζιυξ ηαζ ζηθδνυηδηα. 

Πενίζζεοια πθμφημο πςνίξ ακηίηνζζια, ημ βέθζμ λεζπά ααίαζημ ηαζ ιεηα-

δμηζηυ, αβαευ ηαζ αηνάηδημ. Πμφ κα ζηαεμφκ πςνίξ βέθζμ δ ηαθμζφκδ, δ 

αβάπδ, δ ακζδζμηέθεζα, δ πναυηδηα ζε ημφημ ημκ ηυζιμ; Σμ βέθζμ είκαζ εαφ-

ια, άκμζλδ ημο ακενχπμο πνμξ έκα απνυζζημ θςξ, πανά Θεμφ. Γεθάιε βζαηί 

δεκ θμβανζάγμοιε ημ ηέθμξ ηαζ ζημηεζκζάγμοιε βζαηί ημ ιεηνάιε. Ο Υνζζηυξ 

πμο δεκ βεθμφζε επεζδή ήηακ πένακ ημο ηέθμοξ ήεεθε ημκηά ημο ηα παζδζά· 

ζηα ζπμθεία ηα παζδζά ιαξ δζδάζημκηαζ ημ ηέθμξ ηαζ πάκμοκ ημ βέθζμ ημοξ. 

Κάεε θμνά πμο βεθάς ακμίβμοκ μζ μονακμί –ημ βέθζμ είκαζ δ ζοιπάεεζα ηςκ 

ηυζιςκ. μο έπς ζοιπάεεζα ηαζ ζμο έπς αδοκαιία είκαζ ζοκχκοια: ζο-

ιπαεχ εα πεζ δεκ ιπμνχ κα ζμο ηάκς ηαηυ ηαζ δεκ ηάκς πςνίξ εζέκα. Αεκ 

εα βεθμφζαιε πμηέ ακ οπήνπαιε ιυκμζ. ημ βέθζμ δμλάγεηαζ μ άθθμξ, ζο-

ιπάζπμοιε έκα πάεμξ πςνίξ παεδηζηυηδηα ηαζ γμφιε θεζημονβζηά. 
ηέθζμξ Ράιθμξ 
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Κείκελν 53 
 

 

Γέιην.. 
 

 

Σμ βέθζμ απμιοεμπμζεί πάκηα ςξ έκα ααειυ ημ ζενυ –δίκμκηαξ υιςξ, ιε ηδ 

ζεζνά ημο, ιζα ζενή υρδ ζημκ ηυζιμ ημο «ηάης»-, θένκεζ ημκηά ημ απυια-

ηνμ, ηάκεζ μζηείμ ημ απθδζίαζημ ή ημ θμαενυ, δείπκεζ πυζμ βεθμίμ ιπμνεί 

κα είκαζ ημ ζμαανμθακέξ, λεθμοζηχκεζ ημ πμιπχδεξ, λειαζηανεφεζ ηαεεηί 

πμο αββίγεζ, θακενχκεζ πάκηα πίζς απυ «ημφημ» ημ «άθθμ»: ηδκ ηίκδζδ πί-

ζς απυ ηδκ αηζκδζία, ημ «παιδθυ» πίζς απυ ημ απυθοημ, ηδ δζαθμνά πίζς 

απυ ηδκ μιμζμιμνθία, ηδκ ακηζθαηζηή δζαθμβζηή μοζία ηδξ γςήξ πίζς απυ 

ημκ ζζμπεδςηζηυ ιμκυθμβμ ηςκ εηάζημηε ηναημφκηςκ. Κη έηζη απνηειεί κηα 

θαλέξσζε ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ, πμο ανίζηεηαζ ζημοξ 

ακηίπμδεξ ιζαξ υπζ θζβυηενμ βενά νζγςιέκδξ ιέζα ιαξ ζηάζδξ: ημο θυαμο 

αοηήξ ηδξ εθεοεενίαξ πμο μδδβεί ζηδκ πενζθνυκδζδ ημο άθθμο ηαζ ζημκ 

δζηυ ιαξ ελακδναπμδζζιυ -ζηδ ιζζαθθμδμλία ηαζ ζημκ μθμηθδνςηζζιυ. Να 

βζαηί δεκ είκαζ εηπθδηηζηυ υηζ αοηυ ημ βέθζμ έβζκε ηυζμ ζοπκά έκα υπθμ ε-

λαζνεηζηά επίθμαμ ζε υθεξ ηζξ ελμοζίεξ –έκα υπθμ ζηακυ κα πθήλεζ, ηάπμηε 

εακάζζια, ηάεε δμβιαηζζιυ, ηάεε αοηανπζηυ υναια ημο ηυζιμο. Καζ δεκ 

είκαζ επίζδξ ηοπαίμ υηζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα αοημφ ημο υπθμο ακαηαθφ-

πηεηαζ ηονίςξ ζημοξ ηαζνμφξ ηδξ αιθζζαήηδζδξ, υπςξ ημ είδαιε λακά ζηα 

ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960».   
Γζάκκδξ Κζμονηζάηδξ 
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Κείκελν 54 
 

Επέηεηνο 

 

 

Με ηδ θέλδ «επέηεζμξ» παναηηδνίγμοιε ιζα πενζμδζηή εηήζζα εηδήθςζδ, 

ιζα ζοκάκηδζδ, ιε ηδκ μπμία επζαεααζχκμοιε ιζα δζάποηδ ζοιθςκία βζα ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηαζ ηδ ζδιαζία πμο απμδίδμοιε ζε ηάπμζμ βεβμκυξ πμο ζο-

κέαδ ζημ πανεθευκ ζε ηάπμζα «ίδζα» ιένα. Ώλζμπμζμφιε ηδ βκςζηή διενμ-

ιδκία ζζημνζηά επαθδεεοιέκδ ή ηαζ οπμεεηζηή, βζα κα ζηεθεμφιε υθμζ ιαγί, 

ζε ημζκςκία, ηδκ μοζία ημο βεβμκυημξ ηαζ ημ «πάνα πένα» κυδια ημο. 

ιςξ πνμζθεφβμκηαξ ζηδ βεκέεθζα διενμιδκία, είηε ημ εέθμοιε είηε υ-

πζ, ακενςπμιμνθίγμοιε ημ θαζκυιεκμ. Σμ ηάκμοιε δδθαδή κα βεκκζέηαζ «υ-

πςξ» ειείξ, κα ιμζάγεζ ιε ηδ ζηζβιή ηδξ δζηήξ ιαξ άθζλδξ ηαζ έηζζ βίκεηαζ 

μζηείμ ηαζ ημκηζκυ. 

Πένα υιςξ απυ ηδ ζοκάκηδζδ ηαζ ηδκ ακενςπμιμνθζηή αίζεδζδ, ιζα 

επέηεζμξ ιπμνεί κα έπεζ ηνεζξ ημοθάπζζημκ ζδιαζίεξ. 

Πνχηα ιζα θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ζοκεζδδηή αλζμθυβδζδ ημο βεβμ-

κυημξ πμο ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ζ' έκα πχνμ ημο εηήζζμο πνυ-

κμο. Με ηδκ ηαηάθδρδ ιζαξ δζηήξ ημο πζα διενμιδκίαξ ημ βεβμκυξ δζαηνί-

κεηαζ ηαζ ζενανπείηαζ ζε ζπέζδ ιε άθθα ζοιαάκηα, ιε άθθεξ αλίεξ. Με ηδκ 

επέηεζμ ημ βεβμκυξ βίκεηαζ πενίμπημ, βζαηί μ εηήζζμξ πνυκμξ, μ ζοκεπήξ α-

κχκοιμξ πνυκμξ δζαηυπηεηαζ ζηδκ άιμνθδ πμνεία ημο, δζαημζιείηαζ αζζεδ-

ηζηά ηαζ ζζημνζηά. Καζ βίκεηαζ δ επέηεζμξ ζδιείμ ηαζ εζηυκα. 

διαίκεζ αηυια δ επέηεζμξ, ιέζα απυ ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζηδ «δναια-

ηζηή» ακαπανάζηαζδ ημο βεβμκυημξ, ιζα δζαδζηαζία εβημζκςκζζιμφ, έκηα-

λδξ, ζοζζςιάηςζδ ιαξ ζηδ βκχζδ ηαζ ζηδ ζδιαζία ηςκ ζοιαάκηςκ ηαζ 

πανάβεζ ιία δζαπνμκζηή εκυηδηα ακάιεζα ζηζξ βεκζέξ πμο ένπμκηαζ ηαζ ζε 

ηείκεξ πμο απμζφνμκηαζ. 

Ώπμηεθεί ηέθμξ δ επέηεζμξ ζα βζμνηή ηυπμ ζοννμήξ, ημζιμζοννμήξ, βζα-

ηί υπζ ζοκάκηδζδξ αθδεζκήξ ή κμενήξ βζα ηα γςκηακά ιέθδ ιζαξ ημζκςκίαξ, 

ιζαξ επμπήξ. Καζ ιε ηδκ έκκμζα αοηή είκαζ ζοιαμθή, είκαζ ηυιαμξ. Ώοηή 

υιςξ δ ζδιαζία ηδξ επεηείμο ςξ ζοιαμθήξ ηαοηυπνμκα οπμκμεί ηαζ ηάηζ 

άθθμ. Πςξ είκαζ δ επέηεζμξ ακαπυδναζηα ηαζ πνάλδ ζοιαμθζηή. 
Ώ. Α. Μεηαλάξ, ΣΟ ΐΔΜΏ, 22/3/1987 
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Μεραλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο 

 

Ο ηάημζημξ ηδξ πυθδξ ζ' υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ δεκ ηάκεζ ηίπμηε άθθμ 

απυ ημ κα εβηαηαθείπεζ ιζα ιδπακή βζα κα ανεζ ιζα άθθδ. Σμ ίδζμ ηαζ δ βο-

καίηα, πμο δ μζηζαηή γςή ηδξ, παναζονιέκδ ιέζα ζηδκ πθαηφηενδ δζαδζηα-

ζία ηδξ ιδπακμπμίδζδξ, ιεηααάθθεηαζ ηζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ. Φηάκεζ μ 

επζζηέπηδξ κα πενάζεζ ιενζηέξ χνεξ ιέζα ζε ιζα απυ ηζξ πμθοάνζειεξ εη-

εέζεζξ «Οζηζαηχκ Σεπκχκ», πμο μνβακχκμκηαζ ηάεε πνυκμ ζηζξ ιεβάθεξ 

πυθεζξ, βζα κα πεζζηεί πςξ δ Βονχπδ αημθμοεεί απυ πμθφ ημκηά ηα ίπκδ ηδξ 

ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ, ζηδκ μζημβεκεζαηή γςή ηδξ μπμίαξ έπεζ ηζυθαξ εζζαάθεζ 

ηονζανπζηά δ ιδπακή. Έκα εηπθδηηζηυ δοκαιζηυ εθεονεηζηυηδηαξ ηαηακα-

θίζηεηαζ ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ ιζηνχκ ζοζηεοχκ ηαζ μζηζαηχκ ενβαθείςκ. 

Ήδδ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ ζοζηεοχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηαεάνζζια, 

ημ λεθθμφδζζια, ημ ηυρζιμ ηζιά, ημ πθφζζιμ ηηθ., ζε ηζιέξ πμο αηυιδ ηαζ 

ηα ιζηνά ααθάκηζα ιπμνμφκ κα ηζξ ακηζιεηςπίζμοκ, ανπίγεζ κα ιεηααάθθεζ 

ηα μζηζαηά ηαεήημκηα πένα απυ ηα ζφκμνα ηςκ ιεζαίςκ ηάλεςκ. 

Ώοηά ηα ηεθεοηαία πμο δζαηνίκμκηαζ απυ ηζξ παναβςβζηέξ ενβαζίεξ, ιαξ 

θένκμοκ ημκηά ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ιαξ θένκμοκ ημκηά ζηζξ ηε-

πκζηέξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαζηέδαζδ. Μπμνμφιε κα πμφιε, ζοκμπηζηά, 

πςξ ιέζα ζηδ γςή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο, πναβιαημπμζήεδηακ δζαδμπζ-

ηά ιζα ιδπακμπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ιζα ιδπακμπμίδζδ ηδξ δζαζηέδαζδξ. 

Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ ιζαξ δεκ ιπμνμφκ κα οπμθμβζζημφκ έβηονα ακ ηζξ λεπςνί-

ζμοιε απυ ηδκ άθθδ. Ξακαανίζημοιε εδχ, πάκηα εκενβέξ ηαζ ζζπονέξ, ια 

ζε άθθμ επίπεδμ, ηζξ ιδπακέξ ιεηαθμνάξ, ημκ ζζδδνυδνμιμ, ημ θεςθμνείμ, 

ηδ ιμημζζηθέηα, ημ αενμπθάκμ ηαζ ηονίςξ ημ αοημηίκδημ, πμο ζοκέααθακ 

πμθφ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ροπαβςβίαξ υζςκ ηζξ πνδζζιμπμζμφκ. Γζαηί ζε 

ιζα ροπμημζκςκζμθμβζηή ιεθέηδ ημο αοημηζκήημο εα πνέπεζ ηακείξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ παναηδνήζεςκ ημο, κα ιεθεηήζεζ πςνζζηά ιέζα ζ' αοηυ ημ 

ακηζηείιεκμ, ημ υνβακμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημ υνβακμ ηδξ δζαζηέδαζδξ. Ο ηζ-

κδιαημβνάθμξ, ημ ναδζυθςκμ ηαζ δ ηδθευναζδ απέηηδζακ ηέημζα ποηκυηδ-

ηα πάκς ζηδκ Τθήθζμ, ηέημζα έηηαζδ, ηέημζα έκηαζδ, χζηε αοηά ηαζ ιυκμ κ' 

απμηεθμφκ έκα είδμξ επακάζηαζδξ ζημκ ηνυπμ δζαζηέδαζδξ ημο ακενχπμο. 

Ο ενβαγυιεκμξ, ιυθζξ λεθεφβεζ απυ ηδ αζμιδπακζηή ιδπακμηναηία πέθηεζ 

ζηα πένζα ηδξ ιδπακμηναηίαξ ηςκ ιεηαθμνχκ ηαζ ηδξ δζαζηέδαζδξ. Αεκ εί-

καζ δοκαηυ θοζζηά κα ηυρεζξ ζηα δομ ηδ γςή ζμκ ηαζ κα ηάκεζξ ιζα ελα-

κηθδηζηή ακάθοζδ ημο πνχημο ηνυπμκ ιδπακμπμίδζδξ, έηζζ πμο κα πςνίγε-

ηαζ απυθοηα απυ ημοξ άθθμοξ. Δ γςή είκαζ έκα ζφκμθμ, υπμο μζ δζάθμνεξ 

δνάζεζξ ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ αθθδθεπζδνμφκ. Ώοηυ πμο αθδεεφεζ ζηδκ πενί-

πηςζδ ημο ενβαγυιεκμο, αθδεεφεζ ηαζ βζα ηάεε άημιμ (υπμζμ ηαζ κα είκαζ 

ημ επάββεθια ημο), πμο αημθμοεεί ημκ νοειυ ηςκ αζμιδπακζηά ακαπηοβιέ-

κςκ ημζκςκζχκ. 

Σγςνηγ Φνήκηιακ 
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Άγρνο θαη θόβνο 

 

 

Σμ άβπμξ ηαζ μ θυαμξ είκαζ ζοβηζκδζζαηέξ ακηζδνάζεζξ απέκακηζ ζημκ ηίκ-

δοκμ· ηαζ ηα δομ είκαζ δοκαηυ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ μνβακζηά ζοιπηχιαηα 

(ηνέιμοθμ, ζδνχηα, δοκαηυ ηανδζμπηφπζ). Παν' υθμ πμο έπμοκ ιενζηέξ θμ-

νέξ ημζκά βκςνίζιαηα (ζοιπηχιαηα), δεκ πνέπεζ κα ζοβπέμκηαζ. 

Ο θυαμξ είκαζ ακηίδναζδ ζ' έκακ ειθακή ηαζ ακηζηεζιεκζηυ ηίκδοκμ. Σμ 

άβπμξ είκαζ ακηίδναζδ ζ' έκακ ηνοθυ ηαζ οπμηεζιεκζηυ ηίκδοκμ. 

 

Πηγές άγτοσς ζηην εποτή μας 

 

1. Δ ακηίθαζδ ακάιεζα ζηζξ αημιζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ α-

παζηήζεζξ. 

2. Ο δζανηήξ αβχκαξ βζα επζαίςζδ. 

3. Ο ημζκςκζηυξ ακηαβςκζζιυξ. 

4. Οζ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ. 

5. Δ επζηάποκζδ ημο νοειμφ ηδξ γςήξ. 

6. Δ ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ. 

7. Δ πονδκζηή απεζθή. 

8. Δ απεζθή εκυξ ζοιααηζημφ-ημπζημφ πμθέιμο. 

9. Δ αδοκαιία ημο ακενχπμο κα επζημζκςκήζεζ ιε ημκ εαοηυ ημο ηαζ 

ιε ημοξ ζοκακενχπμοξ ημο. 

10. Δ έθθεζρδ εθεφεενμο πνυκμο. 

11. Ο πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ ακαβηχκ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο. 

12. Ο ηαηακαθςηζζιυξ. 

13. Δ εέθδζδ βζα επζηοπία πμο έπεζ βίκεζ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ημο ζφβ-

πνμκμο ακενχπμο. 

14. Δ επζεοιία ακαβκχνζζδξ απυ ημοξ άθθμοξ. 

 

Σμ άβπμξ εκενβμπμζεί ημοξ αιοκηζημφξ ιδπακζζιμφξ ημο ακενχπμο οπμ-

πνεχκμκηαξ ημκ κα ανίζηεηαζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ δζανημφξ εημζιυηδηαξ, 

πνμηεζιέκμο κ' ακηζιεηςπίζεζ ιζακ αδζυναηδ απεζθή. Σμ βεβμκυξ υηζ ανίζηε-

ηαζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ έκηαζδξ ελαζηίαξ εκυξ επζηείιεκμο ηζκδφκμο, είκαζ 

ανηεηυ κα ημο ζηενήζεζ ηδ πανά ηδξ γςήξ. Ώηυιδ ηαζ μζ ζηζβιέξ ηδξ ακά-

παοζδξ ή ημο εθεφεενμο πνυκμο δδθδηδνζάγμκηαζ απυ ημ άβπμξ Ώοηυ ζδ-

ιαίκεζ υηζ αθθμζχκεηαζ μ ζοκαζζεδιαηζζιυξ ηαζ ηθμκίγεηαζ ζηαδζαηά δ ρο-

πζηή ζζμννμπία ημο ακενχπμο. 
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Η ςπρηθή εμαζιίσζε 
 

 

Πένα απυ ηάεε οπμηεζιεκζηή εηηίιδζδ, βζα ημ ηναβζηυ ηίιδια πμο πθδνχ-

κεζ δ ακενςπυηδηα ζηδκ λέθνεκδ ελέθζλδ, ιζθάεζ δ ροπζηή ελαεθίςζδ πμο 

έπεζ πάνεζ επζδδιζηέξ δζαζηάζεζξ, ζδίςξ ζηζξ αζμιδπακζηά οπενακεπηοβιέκεξ 

πχνεξ. Μυκμ έκα παναηηδνζζιυ εα ιπμνμφζε κα ανεζ εδχ ηάπμζμξ ακεπδ-

νέαζημξ παναηδνδηήξ ή ημοθάπζζημκ έκα οπενβήζκμ μκ: ανβή αοημηημκία. 

Δ ροπζηή ηαηαπίεζδ λεπέναζε ηα υνζα ηδξ ακενχπζκδξ ακημπήξ. ακ 

έκα ζοιπζεζιέκμ εθαηήνζμ βονεφεζ δ ακενςπυηδηα ηδ θοηνςηζηή εηηυκςζδ· 

ζακ ακενχπζκδ ιάγα: ζηα εηηνχιαηα ημο θαζζζιμφ ηαζ ηδξ ιαγζηήξ ζδεμ-

θμβίαξ, ζημ ναηζζζιυ ηαζ ζημκ παναδμζζαηυ πζα ζςαζκζζιυ –πςνίξ κα θεί-

πμοκ, ηαζ ζήιενα αηυιδ, μζ «ζενμί πυθειμζ». ακ άημιμ πνμζπαεεί μ άκ-

ενςπμξ, ζ' έκακ αβχκα επζαίςζδξ, κ' απμθφβεζ ημ ιανηφνζμ ημο άβπμοξ ανί-

ζημκηαξ δζέλμδμ ζηδκ πθαηζά δζαδεδμιέκδ κεφνςζδ ηάεε είδμοξ –ζημ νυβ-

πμ αοηυκ ημο πμθζηζζιμφ ιε ηα ροπμζςιαηζηά ημο επαηυθμοεα (πμκμηέθα-

θμζ, ατπκίεξ, ηαηάεθζρδ, ζημιαπζηέξ δζαηαναπέξ...). ΐνίζηεζ δζέλμδμ ζηδ 

δζαζηνμθή, ημ ιίζμξ, ημ θευκμ, ηδ ιμκαπζηυηδηα, ημκ αθημμθζζιυ, ηα καν-

ηςηζηά, ημ κανηζζζζζιυ, ηζξ δζάθμνεξ ροπχζεζξ, ηδκ αοημηημκία, ημ ζελμο-

αθζηυ έβηθδια ηαζ ημ αζαζιυ. 

Έκα ιεβάθμ, δζανηχξ αολακυιεκμ πμζμζηυ ηδξ ακενςπυηδηαξ γεζ ζε 

πυθεζξ. Κζ έπμοιε ημ πανάλεκμ θαζκυιεκμ, ακηί μζ άκενςπμζ κα ανμοκ μ έ-

καξ ημκ άθθμ, κα ιμζνάζμοκ ηδκ αβάπδ ημοξ ηαζ κα γεζηάκμοκ ηδκ ημζκή 

ημοξ ιμίνα λακαανίζημκηαξ ηδκ ακενςπζά ηδξ παιέκδξ ημοξ παζδζηυηδηαξ, 

γμοκ απμιμκςιέκμζ, απμλεκςιέκμζ, επενζημί μ έκαξ απέκακηζ ζημκ άθθμ· 

πενίενβα υκηα, βειάηα επζεεηζηυηδηα ηαζ αννςζηδιέκεξ ζοιααηζηυηδηεξ, 

ζηζξ μπμίεξ ημοξ οπέααθε, πςνίγμκηαξ ημοξ, έκα απάκενςπμ ηαεεζηχξ ζοκ-

δζαθθαβήξ ηαζ ηαεμθζημφ ειπμνίμο: δ δζηηαημνία ημο πνήιαημξ. 
Μάηδξ Γαγήξ 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ο Μάηδξ Γαγήξ έβναρε ημ εζζαβςβζηυ δμηίιζμ ηαζ ιεηέθναζε ημ αζαθίμ ημο Νηήηεν 

Νημοι: Σν άγρνο ζηνλ Καπηηαιηζκφ, εηδ. Πφθδ, Ώεήκα 1981. 
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Η «ζαπκαηνπξγή» δύλακε ηνπ ρξήκαηνο 
 

 

Σμ πνήια, επεζδή έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα η' αβμνάγεζ υθα, δδθαδή ηδκ ζδζυηδηα 

κα ζδζμπμζείηαζ υθα ηα ακηζηείιεκα, είκαζ ημ ακηζηείιεκμ πμο απμηεθεί ημ 

φρζζημ ηηήια. Δ ηαεμθζηυηδηα ηδξ ζδζυηδηαξ ημο απμηεθεί ηδκ πακημδοκα-

ιία ηδξ μοζίαξ ημο... Σμ πνήια είκαζ μ ιαζηνμπυξ ακάιεζα ζηδκ ακάβηδ ηαζ 

ημ ακηζηείιεκμ, ακάιεζα ζηδ γςή ηαζ ημ ιέζμ επζαίςζδξ ημο ακενχπμο. 

Ώθθά εηείκμ πμο ιεζζηεφεζ ζηδ γςή ιμο, ιεζζηεφεζ ηαζ ζηδκ φπανλδ ηςκ 

άθθςκ ακενχπςκ βζα ιέκα. Βίκαζ βζα ιέκα μ άθθμξ άκενςπμξ. 

 

Υξπζάθη! θίηξηλν, αθξηβφ,  

γπαιηζηεξφ ρξπζάθη!  

... 

Σφζν απ' απηφ θάλεη 

 ην καχξν άζπξν, η' άζρεκν σξαίν,  

η' άδηθν δίθην, ην ρπδαίν επγεληθφ,  

ην παιηφ λέν, ηε δείιηα αληξεία, Θενί,  

γηαηί απηφ; Θενί κνπ, ηη 'λαη απηφ;  

... ζα μεκαπιίζεη απηφ ηεξείο απφ θνληά ζαο,  

... ηνχηνο ν θίηξηλνο δνχινο δέλεη, ιχλεη λφκνπο·  

επινγάεη θαηαξακέλνπο·  

θάλεη ιαηξεπηή ηε ιέπξα·  

δίλεη ζηνπο θιέθηεο ζέζε πιάη ζε γεξνπζηαζηέο 

... 

Δ, θνιαζκέλν κέηαιιν,  

πφξλε εζχ θνηλή ηεο αλζξσπφηεηαο,  

πνπ βάδεηο ηηο δηρφλνηεο αλάκεζα ζηνλ φριν ησλ εζλψλ... 
Ώπυ ημκ Σίκσλα ηνλ Αζελαίν ημο αίλπδν 

 

Ο αίλπδν πανμοζζάγεζ ι' έκακ ελαζνεηζηά πεηοπδιέκμ ηνυπμ ηδ θφζδ 

ημο πνήιαημξ. Ώοηυ πμο είκαζ δζηυ ιμο πάνδ ζημ πνήια, αοηυ πμο εβχ 

ιπμνχ, δδθαδή ημ πνήια ιπμνεί κ' αβμνάζεζ, αοηυ είιαζ εβχ, μ ηάημπμξ ημο 

ίδζμο ημο πνήιαημξ. Δ δφκαιδ ιμο είκαζ ηυζμ ιεβάθδ υζδ ηαζ δ δφκαιδ ημο 

πνήιαημξ. Οζ ζδζυηδηεξ ημο πνήιαημξ είκαζ δζηέξ ιμο, ημο ηαηυπμο ημο. ,ηζ 

είιαζ ηαζ ιπμνχ δεκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ αημιζηυηδηα ιμο. Ββχ είιαζ ά-

ζπδιμξ, αθθά ιπμνχ κ' αβμνάζς ηδκ ςναζυηενδ βοκαίηα ημο ηυζιμο. Άνα 

δεκ είιαζ άζπδιμξ, βζαηί ημ απμηέθεζια ηδξ αζπήιζαξ, δ απμηνμοζηζηυηδηά 

ηδξ, εηιδδεκίγεηαζ απυ ημ πνήια... Σμ πνήια είκαζ ημ οπένηαημ αβαευ, άνα 

ηαζ μ ηάημπμξ ημο είκαζ αβαευξ. Σμ πνήια ιε απαθθάζζεζ απυ ημκ ηυπμ κα 

είιαζ ακέκηζιμξ· άνα υθμζ ιε εεςνμφκ έκηζιμ... Βπζπθέμκ, ημ πνήια ιπμνεί 

κ' αβμνάζεζ ημοξ εοθοείξ ακενχπμοξ· ηζ υπμζμξ ελμοζζάγεζ ημοξ εοθοείξ, δεκ 
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είκαζ πζμ έλοπκμξ απ' αοημφξ; Ββχ, πμο ιε ημ πνήια ιπμνχ μηζδήπμηε επζ-

εοιεί δ ακενχπζκδ ηανδζά, δεκ ηαηέπς θμζπυκ υθεξ ηζξ ακενχπζκεξ ελμοζί-

εξ; Μήπςξ ημ πνήια δεκ ιεηαζπδιαηίγεζ υθεξ ηζξ αδοκαιίεξ ιμο ζημ ακηίεε-

ημ ημοξ; 

[...] Ώκ υιςξ οπμεέζεζξ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ άκενςπμξ ηαζ δ ζπέζδ ημο 

ιε ημκ ηυζιμ είκαζ ακενχπζκδ ζπέζδ, δεκ ιπμνείξ κ' ακηαθθάλεζξ πανά ιυ-

κμ αβάπδ ιε αβάπδ, ειπζζημζφκδ ιε ειπζζημζφκδ. Ώκ εέθεζξ κα απμθαφζεζξ 

ηδκ ηέπκδ, πνέπεζ κα είζαζ έκαξ άκενςπμξ ιε ακάθμβδ ηαθθζένβεζα. Ώκ εέ-

θεζξ κα αζηήζεζξ επζννμή ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, πνέπεζ κα είζαζ άκενς-

πμξ ζηακυξ βζα ιζα δνάζδ πμο πναβιαηζηά ειροπχκεζ ηαζ παναηζκεί ημοξ 

άθθμοξ. Κάεε ζπέζδ ζμο ιε ημοξ ακενχπμοξ –ηαζ ηδ θφζδ– εα πνέπεζ κα 

είκαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ εηδήθςζδ, ακηίζημζπδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ εέθδ-

ζδξ ζμο, ηδξ πναβιαηζηήξ αημιζηήξ ζμκ γςήξ. Ώκ αβαπάξ πςνίξ ακηαπυηνζ-

ζδ, ακ δδθαδή δ αβάπδ ζμο δεκ πνμηαθεί αιμζααία αβάπδ... ακ δεκ ιεηα-

ιμνθχκεηαζ ζε άκενςπμ πμο αβαπζέηαζ, δ αβάπδ ζμο είκαζ ακίηακδ, είκαζ 

ιζα ζοιθμνά. 
Κανθ Μανλ 
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Κείκελν 59 
 

Homo Consumens 1 
 

 

Ο Homo Consumens είκαζ μ άκενςπμξ πμο έπεζ βζα ααζζηυ ζηυπμ υπζ κα 

ηαηέπεζ πνάβιαηα, αθθά κα ηαηακαθχκεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενα, ελζζμν-

νμπχκηαξ έηζζ ημ εζςηενζηυ ημο ηεκυ, ηδκ παεδηζηυηδηα, ηδ ιμκαλζά ηαζ ημ 

άβπμξ ημο. ε ιζα ημζκςκία πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημ βζβακηζζιυ ηςκ επζ-

πεζνήζεςκ ηαζ ηςκ αζμιδπακζχκ, απυ ηζξ ηοαενκδηζηέξ ηαζ ενβαζζαηέξ βνα-

θεζμηναηίεξ, ημ άημιμ πμο δεκ εθέβπεζ ζε ηίπμηε ηα πθαίζζα ηδξ ενβαζίαξ 

ημο, κζχεεζ ακίζπονμ, απμιμκςιέκμ, αανζεζηδιέκμ ηαζ βειάημ άβπμξ. Σαο-

ηυπνμκα, δ ακάβηδ ημο ηένδμοξ απυ ηζξ ιεβάθεξ ηαηακαθςηζηέξ αζμιδπακί-

εξ, ιέζα απυ ηδ δζαθήιζζδ, ημκ ιεηααάθθεζ ζ' έκακ απυνηαβμ άκενςπμ, έκα 

αζχκζμ αογακζάνζημ ανέθμξ πμο εέθεζ κα ηαηακαθχκεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ 

ηαζ βζα ημ μπμίμ ηα πάκηα βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ηαηακάθςζδξ· ηα ηζζβάνα, 

ημ πμηυ, μ ένςηαξ, μ ηζκδιαημβνάθμξ, δ ηδθευναζδ, ηα ηαλίδζα, αηυια ηαζ 

δ ιυνθςζδ, ηα αζαθία, μζ δζαθέλεζξ. 

Νέεξ ηεπκδηέξ ακάβηεξ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ηα ακενχπζκα βμφζηα πεζ-

ναβςβμφκηαζ. (Ο παναηηήναξ ημο Homo Consumens, ζηζξ πζμ αηναίεξ ιμν-

θέξ ημο είκαζ έκα βκςζηυ ροπμθμβζηυ θαζκυιεκμ. Σμ ζοκακηάιε ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ηαηαεθζπηζηχκ ή αβπςηζηχκ αηυιςκ πμο ηαηαθεφβμοκ ζημ ο-

πεναμθζηυ θαβδηυ ηαζ ηα οπεναμθζηά ρχκζα ή ημκ αθημμθζζιυ βζα κα ελζ-

ζμννμπήζμοκ ηδκ ηνοθή ημοξ ηαηάεθζρδ ή ημ άβπμξ). Σμ πάεμξ ηδξ ηαηα-

κάθςζδξ... έπεζ ανπίζεζ κα βίκεηαζ δ ηφνζα ροπζηή δφκαιδ ζηδ ζδιενζκή 

αζμιδπακζηή ημζκςκία. 

Ο Homo Consumens γεζ ιε ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ εοηοπίαξ εκχ, αζο-

κείδδηα, οπμθένεζ απυ ακία ηαζ παεδηζηυηδηα. ζμ ιεβαθφηενδ ζζπφ απμ-

ηηά πάκς ζηζξ ιδπακέξ, ηυζμ ακίζπονμξ βίκεηαζ ςξ άκενςπμξ· υζμ πενζζζυ-

ηενμ ηαηακαθχκεζ, ηυζμ πενζζζυηενμ βίκεηαζ ζηθάαμξ ηςκ αολακυιεκςκ 

ακαβηχκ πμο δδιζμονβεί ημ αζμιδπακζηυ ζφζηδια. οβπέεζ ηδκ έλαρδ, ηαζ 

ημκ εκηοπςζζαζιυ ιε ηδ πανά ηαζ ηδκ εοηοπία, ηδκ οθζηή άκεζδ ιε ηδ γς-

κηάκζα –δ ζηακμπμίδζδ ηδξ απθδζηίαξ βίκεηαζ ημ κυδια ηδξ γςήξ, ηαζ δ επζ-

δίςλδ ηδξ, δ κέα ενδζηεία.  

Δ εθεοεενία ζηδκ ηαηακάθςζδ βίκεηαζ δ μοζία ηδξ ακενχπζκδξ εθεο-

εενίαξ.    
Ένζπ Φνμι 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ο άκενςπμξ ηαηακαθςηήξ  
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Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ηείιεκμ (ιίαξ ή δφμ παναβνάθςκ),  ζημ μπμίμ κα ακα-

θφμκηαζ ηαζ κα ζοζπεηίγμκηαζ μζ έκκμζεξ: γελλαηνδσξία - απιεζηία - θπξηαξρία - κνλα-

μηά. 

 

2. ηδκ ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ πιενλεμία, πμζεξ απυ ηζξ παναηάης έκκμζεξ εα εεςνμφζαηε 

ακαβηαίεξ πνμηεζιέκμο κα μνβακχζεηε ηαθφηενα ηαζ κα ζηδνίλεηε ηα επζπεζνήιαηα 

ζαξ; 

 

 Πάεμξ 

 Τπένααζδ ημκ ιέηνμο 

 Ώβάπδ 

 Κηδηζηή ημζκςκία 

 Βηιεηάθθεοζδ 

 Πμζυηδηα γςήξ 

 Βζςηενζηυ ηεκυ 

 Καηαζηνμθή ημκ ροπζζιμφ 

 Άβπμξ 

 Βζθζηνίκεζα 

 Ώθθδθεββφδ 

 Ώκαζθάθεζα 

 

3. Ο θαηαλαισηήο είλαη έλαο άδεηνο ηφπνο, πνπ γεκίδεη γηα λα αδεηάζεη πάιη, ελψ ηα πξάγ-

καηα ππάξρνπλ κφλν γηα ρξήζε θαη πέηακα. Καη ηα δχν ράλνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε κν-

λαδηθφηεηα ηνπο. 

Κχζηαξ Μζπαδθίδδξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

 

4. ε πνυζθαηδ ηδθεμπηζηή δζαθήιζζδ βκςζηήξ ιάνηαξ αοημηζκήηςκ οπήνπε δ θνάζδ: 

Δίλαη ηα πην επηηπρεκέλα απηνθίλεηα γηαηί θαη νη νδεγνί ηνπο είλαη νη πην επηηπρεκέλνη.  

Να ζπμθζάζεηε ημ δζαθδιζζηζηυ ιήκοια ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 
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Κείκελν 60 
 

«Δηθό κνπ» 
 

 

Αζηυ ιμο είκαζ αοηυ ιέζα ζημ μπμίμ ακαβκςνίγς ημ είκαζ ιμο, ηαζ δεκ ιπμ-

νχ κα ημ ακαβκςνίζς πανά εηεί υπμο πναβιαηζηά έπεζ απμηοπςεεί· βζα κα 

ιμο ακήηεζ έκα ακηζηείιεκμ, πνέπεζ κα είκαζ δδιζμφνβδια ιμο: δεκ είκαζ 

μθμηθδνςηζηά δζηυ ιμο, πανά ακ ημ έπς δδιζμονβήζεζ ζηδκ μθυηδηα ημο. Δ 

ιυκδ πναβιαηζηυηδηα πμο ιμο ακήηεζ μθμηθδνςηζηά, είκαζ επμιέκςξ δ 

πνάλδ ιμο: ήδδ, έκα ένβμ θηζαβιέκμ απυ οθζηά πμο δεκ είκαζ δζηά ιμο, έπεζ 

ηάπμζεξ πθεονέξ ημο πμο ιμο λεθεφβμοκ. Ώοηυ πμο είκαζ δζηυ ιμο, είκαζ 

ηαη' ανπήκ δ εηπθήνςζδ ηδξ αμφθδζδξ ιμο. Μζα κίηδ είκαζ δζηή ιμο ακ 

έπς αβςκζζηεί βζ' αοηήκ. Ώκ μ ημοναζιέκμξ ηαηαηηδηήξ ιπμνεί κ' απμθαι-

αάκεζ ηζξ κίηεξ ημο βζμο ημο, αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί αηνζαχξ εέθδζε έκα βζμ 

βζα κα παναηείκεζ ηδ αμφθδζδ ημο. Ώοηυ πμο παζνεηίγεζ είκαζ δ δζηή ημο 

αμφθδζδ πμο ζοκεπίγεζ κα εηπθδνχκεηαζ... 

... Αζηυ ιμο είκαζ ηαη' ανπήκ αοηυ πμο ηάκς. Ώθθά απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ 

έπς ηάκεζ, ημ ακηζηείιεκμ δζαπςνίγεηαζ απυ ιέκα, ιμο λεθεφβεζ· αοηή δ 

ζηέρδ ηδκ μπμία ελέθναζα ιυθζξ πνζκ θίβμ, είκαζ αηυιδ ζηέρδ ιμο; Γζα κα 

είκαζ δζηυ ιμο αοηυ ημ πανεθευκ, πνέπεζ ηάεε ζηζβιή κα ημ ηάκς δζηυ ιμο 

λακά, ιεηαθένμκηαξ ημ πνμξ ημ ιέθθμκ ιμο... Μπμνχ κα πανχ ιζα κίηδ 

ζηδκ μπμία δεκ έθααα ιένμξ, ακ ηδκ πάνς ζακ αθεηδνία ηςκ δζηχκ ιμο ηα-

ηαηηήζεςκ. Σμ ζπίηζ πμο δεκ έπηζζα εβχ, βίκεηαζ ζπίηζ ιμο ακ ημ ηαημζηή-

ζς· ηαζ δ βδ βίκεηαζ βδ ιμο ακ ηδ δμοθέρς. 

Οζ ζπέζεζξ ιμο ιε ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ δεδμιέκεξ, δεκ είκαζ παβζς-

ιέκεξ: ηζξ δδιζμονβχ ηάεε θεπηυ· ιενζηέξ πεεαίκμοκ, ιενζηέξ βεκκζμφκηαζ 

ηαζ άθθεξ πεηοπαίκμοκ. Ώθθάγμοκ αδζάημπα. Κάεε κέμ λεπέναζια ιμο δίκεζ 

λακά ημ λεπεναζιέκμ πνάβια· ηαζ βζ' αοηυ μζ ηεπκζηέξ είκαζ ηνυπμζ ζδζμπμί-

δζδξ ημο ηυζιμο: μ μονακυξ ακήηεζ ζ' αοηυκ πμο λένεζ κα πεηά, δ εάθαζζα 

ζ' υπμζμκ λένεζ κα ημθοιπά ηαζ κα ηοαενκά έκα πθμίμ. 
ζιυκ κηε Μπςαμοάν 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Ώκ ζαξ γδημφζακ κα ζοιποηκχζεηε ημ ηείιεκμ ζε πέκηε (5) πνμηάζεζξ-πενζυδμοξ, πμζ-

εξ εα επζθέβαηε; 

 

2. Μπμνείηε κα δζηαζμθμβήζεηε ηδκ επζθμβή ζαξ; 

 

3. Πνμζέλεηε ηδκ πνυηαζδ: Οη ηερληθέο είλαη ηξφπνη ηδηνπνίεζεο ηνλ θφζκνπ. Θα ζοιθς-

κμφζαηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ ηαζ δ ηεπκμθμβία είκαζ έκαξ ηνυπμξ ζδζμπμίδζδξ ημκ ηυζιμο; 
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Κείκελν 61 
 

Τα «θινγεξά» πάζε 
 

 

Ο δζπαζιέκμξ άκενςπμξ, μ άκενςπμξ πμο δεκ ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ ιε 

ημκ εαοηυ ημο επζδζχηεζ ηζξ ζζπονέξ ζοβηζκήζεζξ ηαζ ηζξ δζαζηεδάζεζξ. Σμο 

ανέζμοκ ηα θθμβενά πάεδ, υπζ βζα θυβμοξ ζμαανμφξ, αθθά βζα κα ημκ ηά-

κμοκ κα λεθεφβεζ βζα θίβμ απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ κα ημκ απαθθάζζμοκ απυ 

ηδκ μδοκδνή ακάβηδ κα ζηεθηεί. 

Κάεε πάεμξ απμηεθεί βζ' αοηυκ ιζα ιμνθή ημλίκςζδξ, ηαζ ηαεχξ δεκ 

ιπμνεί κα κζχζεζ ααεφηενδ εοηοπία, ημο θαίκεηαζ πςξ ιπμνεί κα πεηφπεζ ηδκ 

ακαημφθζζδ απυ ημκ πυκμ ιυκμ ιε ηδ ιμνθή ηδξ ημλίκςζδξ. Ώοηυ υιςξ 

είκαζ ζφιπηςια ιζαξ ααεζά νζγςιέκδξ αννχζηζαξ. πμο δεκ οπάνπεζ ιζα 

ηέημζα αννχζηζα, δδιζμονβυξ ηδξ ιεβαθφηενδξ εοηοπίαξ είκαζ δ απυθοηδ 

ηονζάνπδζδ απυ ημ άημιμ ηςκ ζηακμηήηςκ ημο. Ώοηυ ζοιααίκεζ ζηζξ ζηζβ-

ιέξ πμο ημ πκεφια είκαζ πζμ δναζηήνζμ· ηζ υηακ βεουιαζηε ηζξ πζμ ιεβάθεξ 

πανέξ, ηυηε λεπκάιε ηα θζβυηενα πνάβιαηα. Να πμζα είκαζ δ θοδία θίεμξ ηδξ 

εοηοπίαξ. 

Δ εοηοπία πμο δίκεζ δ ηάεε είδμοξ ημλίκςζδ είκαζ πθαζιαηζηή, πςνίξ κα 

πνμζθένεζ ζηακμπμίδζδ. Δ εοηοπία πμο πνμζθένεζ βκήζζα ζηακμπμίδζδ ζο-

κμδεφεηαζ απυ ηδκ πθδνέζηενδ άζηδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ιαξ ηαζ ηδκ πθδνέ-

ζηενδ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο ιέζα ζημκ μπμίμ γμφιε. 
Μπένηνακη Ράζζεθ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Πνμζέλεηε ηδκ ηεθεοηαία πανάβναθμ ημκ ηεζιέκμο. Βίκαζ δοκαηυ κα κζχζεζ πναβιαηζ-

ηή εοηοπία έκαξ άκενςπμξ πμο πζζηεφεζ υηζ δ απυηηδζδ πνδιάηςκ είκαζ αοημζημπυξ; 

Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ άπμρδ ζαξ. 

 

2. Μπμνείηε κα ακαθένεηε πάεδ πμο έπμοκ ιμνθή ημλίκςζδξ, δδθαδή πάεδ πμο δδθδηδ-

νζάγμοκ ηαζ κανηχκμοκ ημκ άκενςπμ; 

 

3. Μήπςξ ζηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ ημο ηεζιέκμο ζοιποηκχκεηαζ ημ πναβιαηζηυ κυδια 

ηδξ  ροπαβςβίαξ; 
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Κείκελν 62 
 

Γηα ηηο κηθξέο ραξέο 
 

 

Δ ζηακυηδηα ημο κ' αβαπάεζ ηακείξ ηδ «ιζηνή πανά» είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέ-

κδ ιε ηδ ζοκήεεζα ηδξ αοημζοβηνάηδζδξ. Γζαηί αοηή δ ζηακυηδηα, απυ ηδκ 

ανπή θοζζηή ζε ηάεε άκενςπμ, πνμτπμεέηεζ μνζζιέκα πνάβιαηα πμο ζηδ 

ζφβπνμκδ ηαεδιενζκή γςή έπμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ επζζηζαζηεί ή παεεί: ηο-

νίςξ έκα πμζμζηυ πανμφιεκδξ δζάεεζδξ, αβάπδξ ηαζ πμίδζδξ. Ώοηέξ μζ ιζ-

ηνέξ πανέξ, πμο ζδζαίηενα απμκέιμκηαζ ζημοξ θηςπμφξ, είκαζ ηυζμ αθακείξ 

ηαζ ιε ηυζδ απθμπενζά δζαζημνπζζιέκεξ ζε μθυηθδνδ ηδκ ηαεδιενζκή γςή 

πμο ηα αανζεζηδιέκα ιοαθά ακανίειδηςκ ενβαηχκ ιυθζξ ηαζ ηζξ πνμζέ-

πμοκ. Αεκ είκαζ ζδιακηζηέξ, δεκ έπμοκ δζαθδιζζηεί, δεκ ημζηίγμοκ πνήιαηα. 

(Ώνηεηά πανάδμλα, είκαζ αηνζαχξ μζ θηςπμί πμο δεκ λένμοκ υηζ μζ πζμ υ-

ιμνθεξ πανέξ είκαζ αοηέξ βζα ηζξ μπμίεξ δεκ πνεζάγμκηαζ πνήιαηα). 

Ώκάιεζα ζηζξ πανέξ πμο ακαθένμκηαζ πζμ πάκς, είκαζ ηζ αοηέξ πμο ιαξ 

δίκεζ δ ηαεδιενζκή ιαξ επαθή ιε ηδ θφζδ. Σα ιάηζα ιαξ, πάκς απ' υθα, αο-

ηά ηα ηαημιεηαπεζνζζιέκα, οπεναμθζηά ημοναζιέκα ιάηζα ημκ ζφβπνμκμο 

ακενχπμο, ιπμνμφκ κα είκαζ –ιυκμ ακ ημ εέθμοιε– ιζα ακελάκηθδηδ πδβή 

εοπανίζηδζδξ. ηακ πδβαίκς ζηδ δμοθεζά ιμο ημ πνςί, αθέπς πμθθμφξ άθ-

θμοξ ενβάηεξ πμο επίζδξ έπμοκ ζονεεί κοζηαβιέκα έλς απυ ημ ηνεαάηζ 

ημοξ, κα αζάγμκηαζ πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ, ηνέιμκηαξ υπςξ πενπαημφκ ζημ 

δνυιμ. Οζ πζμ πμθθμί απ' αοημφξ πενπαημφκ βνήβμνα ηαζ ηναημφκ επίιμκα 

ηα ιάηζα ημοξ ζηναιιέκα ζημ πεγμδνυιζμ ή, ημ πμθφ, ζηναιιέκα πνμξ ηα 

νμφπα ηαζ ηα πνυζςπα ηςκ πεναζηζηχκ. δηχζηε ηα ηεθάθζα ζαξ, αβαπδημί 

θίθμζ. Ώπθχξ πνμζπαεήζηε ημ ιζα θμνά –έκα δέκηνμ, δ ημοθάπζζημκ έκα 

ιεβάθμ ιένμξ ημο μονακμφ, ιπμνεί ηακείξ πακημφ κα ημ δεζ. Αεκ πνεζάγεηαζ 

ηακ κα είκαζ έκαξ βαθάγζμξ μονακυξ· ιε αοηυκ ή ιε ημκ άθθμκ ηνυπμ, ημ θςξ 

ημο ήθζμο πάκημηε ηαηαθένκεζ κα ιαξ ηάκεζ κα ημ αζζεακεμφιε. 

οκδείζηε ημκ εαοηυ ζαξ ηάεε πνςί, βζα έκα θεπηυ, κα ημζηάγεζ ημκ μο-

νακυ ηαζ λαθκζηά εα απμηηήζεηε ζοκείδδζδ ημο αένα βφνς ζαξ, ηδξ εος-

δζάξ ηδξ πνςζκήξ θνεζηάδαξ, πμο ζαξ πανίγεηαζ ακάιεζα ζημκ φπκμ ηαζ ηδ 

δμοθεζά. Θα ανπίζεηε κα αθέπεηε ηάεε ιένα υηζ ηα δζαημζιδηζηά αεηχιαηα
1
 

ηάεε ζπζηζμφ έπμοκ ημ δζηυ ημοξ ζδζαίηενμ φθμξ, ημκ δζηυ ημοξ ζδζαίηενμ θς-

ηζζιυ. Πνμζέλεηε ηα θίβμ ηαζ εα έπεηε βζα ημ οπυθμζπμ ηδξ ιέναξ ζαξ έκα 

ίπκμξ ζηακμπμίδζδξ ηαζ ιζα αίζεδζδ ζοκφπανλδξ ιέζα ζηδ θφζδ. ΐαειζαία 

ηαζ πςνίξ πνμζπάεεζα ημ ιάηζ αζηείηαζ ζημ κα ιεηαδίδεζ πμθθέξ ιζηνέξ α-

πμθαφζεζξ, ζημ κα ημζηάγεζ ζημπαζηζηά ηδ θφζδ ηαζ ημοξ δνυιμοξ ηδξ πυ-

θδξ, ζημ κα εηηζιά ηζξ ακελάκηθδηεξ δοκαηυηδηεξ δζαζηέδαζδξ ηδξ ηαεδιε-

νζκήξ γςήξ. 

                                                 
1
 Σμ ηείιεκμ βνάθηδηε ζηα 1905. 
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Ώπυ εδχ ςξ ημ πθήνςξ αζηδιέκμ ηαθθζηεπκζηυ ιάηζ, έπεζ ιείκεζ θζβυ-

ηενμ απυ ημ ιζζυ ημκ ηαλζδζμφ· ημ ααζζηυ είκαζ δ ανπή: ημ άκμζβια ηςκ ια-

ηζχκ. 

Έκα ιένμξ ημο μονακμφ, έκαξ ημίπμξ ηήπμο πάκς απυ ημκ μπμίμ ηνέιμ-

κηαζ πνάζζκα ηθαδζά, έκα δοκαηυ άθμβμ, έκα ςναίμ ζηοθί, ιζα ,,ιάδα παζ-

δζχκ, έκα ςναίμ πνυζςπμ - βζαηί εα έπνεπε κα εέθμοιε υθα αοηά κα ιαξ ηα 

έπμοκ ηθέρεζ; πμζμξ έπεζ απμηηήζεζ αοηή ηδκ ζηακυηδηα, ιπμνεί, ηαθφ-

πημκηαξ ημ δζάζηδια εκυξ μζημδμιζημφ ηεηναβχκμο, κα δεζ πμθφηζια πνάβ-

ιαηα, πςνίξ κα πάζεζ μφηε έκα θεπηυ ημο πνυκμο. Βπζπθέμκ αοηυ ημ είδμξ 

ημο ημζηάβιαημξ δεκ είκαζ ημοναζηζηυ· ακηίεεηα, δοκαιχκεζ ηαζ ακακεχκεζ, 

ηαζ υπζ ιυκμ ημ ιάηζ. θα ηα πνάβιαηα έπμοκ ηζξ παναζηαηζηέξ ημοξ πθεο-

νέξ, αηυια ηαζ αοηά πμο είκαζ αδζάθμνα ή άζπδια· πνέπεζ ιυκμ ηακείξ κα 

εέθεζ κα δεζ. 

Καζ υηακ αθέπεζ ηακείξ ένπεηαζ δ πανμφιεκδ δζάεεζδ ηαζ δ αβάπδ ηαζ δ 

πμίδζδ. Ώοηυξ πμο βζα πνχηδ θμνά ηυαεζ έκα ιζηνυ θμοθμφδζ, έηζζ πμο κα 

ιπμνεί κα ημ έπεζ δίπθα ημο ηδκ χνα πμο δμοθεφεζ, έπεζ ηάκεζ έκα αήια 

πνμξ ηδ πανά ηδξ γςήξ.  
Ένιακ Έζζε 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις 

 
1. Θα ιπμνμφζαηε κα δχζεηε δομ (2) δζαθμνεηζημφξ ηίηθμοξ ζημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε; 

Έκακ ιε πζμοιμνζζηζηυ ηαζ έκακ ιε δναιαηζηυ ηυκμ;  

 

2. οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ μ Ένιακ Έζζε ηάκεζ θυβμ βζα ιζα ΏΕΘΔΣΕΚΔ ΣΔ 

ΚΏΘΔΜΒΡΕΝΔ ΓΧΔ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 

3. Δ ακαηάθορδ ηδξ μιμνθζάξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ αθεηδ-

νία ηςκ πνμζπαεεζχκ ημκ ζφβπνμκμο ακενχπμο βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ζηδ 

γςή ημο; 

 

4. Πζζηεφεηε υηζ δ επμπή πμο γμφιε είκαζ ακηζπμζδηζηή; 

 

5. Πμζα πζζηεφεηε πςξ είκαζ δ ζπέζδ αζζεδηζηήξ ηαζ δεζηήξ; 

 

6. Με πμζμ ηνυπμ δ ζφβπνμκδ πυθδ επδνεάγεζ ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ; 

 

7. Ο κφλνο ηξφπνο λα ππάξρεηο γηα ηε ζπλείδεζε, είλαη λα έρεηο ζπλείδεζε φηη ππάξρεηο.  
Γακ Πςθ ανην 

8. Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ. 

 

9. Ζ αηζζεηηθή είλαη ε εζηθή ηνπ κέιινληνο.  

Μάλζι  Γηυνηζ 

Σζ εκκμεί μ Μαλίι Γηυνηζ;  
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10. Γελ εγελλήζεθελ αθφκε ν Μαγγειάλνο ελφο ηξηαληάθπιινπ. 

Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

Να ακαπηφλεηε ηδ νήζδ ημο πμζδηή ιε υπμζμκ ηνυπμ επζεοιείηε!  

 

11. Ζ αηζζεηηθή είλαη ε ςπρή ηεο εζηθήο. 

Ρμγέ Γηανςκηφ 

Δ Άζηδζδ αοηή ιπμνεί κα εεςνδεεί απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ. 

Ώοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηαθφπηεηαζ ηαζ δ ζπέζδ: αζζεδηζηήξ-δεζηήξ. 

 

12. Ζ αηζζεηηθή πξνυπνζέηεη πάληα κηα βαζηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηνλ θφζκν θαη ζηνλ 

άλζξσπν. Γελ είλαη κφλν κέζνδνο γηα λα βιέπεηο ηνλ θφζκν· είλαη θαη κέζνδνο γηα λα 

δηαιέγεηο ηε δσή ζνπ.   

Ρμγέ Γηανςκηφ 

Να ζοκεπίζεηε ηζξ πενζυδμοξ βνάθμκηαξ ιία πανάβναθμ. 

 

13. Δθεί φπνπ δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα γέιηα, είλαη φια γεινία. 

ΐ. Κ. Κυηζμονεη  

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ αοηή βνάθμκηαξ έκα ηείιεκμ ιία ή δφμ παναβνάθςκ. 

 

14. ε θάπνηα ρψξα πξνθεξχρηεθε δηαγσληζκφο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ ζνθφηεξνπ, θαη ην βξαβείν 

ήηαλε ηξεηο ρηιηάδεο θινπξηά. ην δηαγσληζκφ δήισζε ζπκκεηνρή φινο ν ελήιηθνο πιε-

ζπζκφο. Σελ άιιε κέξα, πξνθεξχρηεθε δηαγσληζκφο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ κεγαιχηεξνπ ειί-

ζηνπ, θαη ην βξαβείν ήηαλε δέθα ρηιηάδεο θινπξηά. Ακέζσο φινη απνζχξαλε ηελ ππνςε-

θηφηεηά ηνπο απφ ηνλ πξψην δηαγσληζκφ θαη γξαθηήθαλε ζην δεχηεξν. Δθηφο απφ ηξεηο. 

Κη ν θαζέλαο απ' απηνχο ηνπο ηξεηο θέξδηζε δέθα ρηιηάδεο θινπξηά. 

Γηάιπνζεθ Λάμοιπ  

Σζ ζοιπεναίκεηε απυ ηδκ αθήβδζδ αοηή; 
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Κείκελν 63 
 

Τν ειηνβαζίιεκα πνπ αλαζηαηώλεη 

 

 

Σμ απυβεοια ηδξ 13δξ Εακμοανίμο 1987 αοημί πμο έιεκακ ζηα ρδθά ηδξ 

πνςηεφμοζαξ έπαζνκακ ηδθέθςκμ αοημφξ πμο δμφθεοακ ζηα παιδθά ηαζ 

ημοξ ιεηέδζδακ ημ ιήκοια: «Ώκεαείηε ζηδκ ηανάηζα κα δείηε... Κάηζ ζοι-

ααίκεζ ιε ημκ ήθζμ»... Κζ είπε ιζα δεζθία δ θςκή ημοξ, ζακ κα ιεηέδζδακ ιζα 

είδδζδ βζα ηδκ μπμία κηνεπυηακ, ζακ κα ιδκ ήηακ ζίβμονμζ ακ έπνεπε κα 

πμοκ αοηά ηα θυβζα, εκχ ζε πμθθμφξ ημφηα ηα ηδθεθςκήιαηα εφιζγακ ιένεξ 

δφζημθεξ πμο μζ θίθμζ έπαζνκακ ημοξ θίθμοξ βζα κα ημοξ ζηείθμοκ ζε ηάπμζμ 

ζμφπεν ιάνηεη ή ζηζξ δθεηηναβμνέξ κα αδεζάζμοκ ηα νάθζα. 

Σμ οπαθθδθζηυ πνμζςπζηυ ιαγί ιε ημ «αθεκηζηυ» ηαζ ηδ θζβμζηή πεθα-

ηεία, ιεηά ημ ιήκοια πμο ήνεε απυ ηα ρδθά, ηζκήεδηε πνμξ ηζξ εζςηενζηέξ 

ζηάθεξ ημο ηηζνίμο, ακαγδηχκηαξ ηδκ ηανάηζα, ιέζα απυ δζαδνυιμοξ λεπα-

ζιέκμοξ, πυνηεξ πμο είπακ πνυκζα κ' ακμίλμοκ, απμεήηεξ ζημηεζκέξ υπμο 

ζημζαάγμκηακ ζε ζημκζζιέκα κημζζέ μζ απμδείλεζξ ανπαίςκ πςθήζεςκ, ι' 

έκα πμδμαμθδηυ αβςκίαξ ηαζ ιζα έηθναζδ ακενχπμο πμο ακεααίκεζ απυ ημ 

αοευ ζηδκ επζθάκεζα... Δ ζζδενέκζα ηεθζηή πυνηα άκμζλε ηνίγμκηαξ ηαζ ηα 

πνυζςπα απυ ημ ζημηάδζ αβήηακ ζημ θςξ. θμζ, ιε ηα ιάηζα ζηναιιέκα 

ζηδ δφζδ έηακακ ςςςς... (ιε ςιέβα αέααζα) ηζ άνπζζακ κα πενπαημφκ α-

κάθαθνα ζηδκ ηανάηζα ιε ηδκ έηθναζδ πζζημφ ακενχπμο πμο ιπαίκεζ ζημ 

καυ ηαζ ιε ηδκ ηίκδζδ αζηνμκαφηδ πμο πενπαηά ζηδ εθήκδ... 

Κάηζ ηέημζμ δεκ είπακ λακαδεί... Ο ήθζμξ ηαεχξ αμφθζαγε ζηα κενά ημο 

ανςκζημφ έααθε ηα ζφκκεθα πάκς ημο ι' υθεξ ηζξ απμπνχζεζξ ημο ηυηηζ-

κμο... Έπμκηαξ πάεεζ «απνςιαημρία», ζηοιιέκμζ ηυζα πνυκζα πάκς ζε 

θεοηά πανηζά, ιαφνα βνάιιαηα, βηνίγα κημζζέ, ιεηαθθζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ 

έπζπθα, ηα πθμιά πνυζςπα ακαηάθοπηακ ημ πνχια.... Κυηηζκμ, ηίηνζκμ, 

πμνημηαθί, πμκηνμηυηηζκμ, ιεκελεδί, υθα ηα δοκαηά πνχιαηα ιαγειέκα ε-

ηεί, ζηδ δφζδ ημο ήθζμο... Κζ αοημί, ζζςπδθμί, ιεηά ηα πνχηα ςιέβα ηδξ 

έηπθδλδξ, ιε ιάηζα απυνηαβα νμοθμφζακ ηα πνχιαηα, εηζηαηζημί, ζακ κα 

ανίζημκηακ ζημ ηαηχθθζ ημο Θεμφ, ιε ζεναθείι ηαζ πενμοαείι ηζξ ηεναίεξ 

ηδθεμνάζεςξ ηαζ ημοξ ηαπκμζοθθέηηεξ ζηα ηυηηζκα απ' ηζξ ακηαφβεζεξ... 

Συηε δ ηαιίαξ έβεζνε ηνοθενά ζημκ χιμ ημο παζδζμφ βζα ηα εεθήιαηα ηζ 

άνπζζε κα ηναβμοδάεζ ημ «Μάηζα ιπθε» - αοηή πμο θαζκυηακ κα ιδκ λένεζ 

ηίπμηε άθθμ έλς απυ ανζειμφξ ηαζ πμθζηζηά... 

Ο ηαθεηγήξ ημο ηηζνίμο, ηδκ ίδζα ζηζβιή, έκζςζε κα ημκ ηνχκε ηα πένζα 

ημο –ηζ ήλενε υηζ δεκ ήηακ απυ ηα κενά. Ώπθχξ, εα 'εεθε ημφηδ ηδκ χνα κα 

είπε ιαγί ημο ηδκ ηζεάνα ημο ηαζ κ' άνπζγε κα παίγεζ ηάηζ ζπακζυθζημ, ιε θυ-

βζα ζζπακζηά, εθθδκζηά, ζηαθζηά, αιενζηάκζηα, υθα ακαηαηειέκα, έηζζ, ζακ 

έκακ φικμ ηδξ ακενςπυηδηαξ ιπνμζηά ζ' αοηυ ημ εαφια ηςκ πνςιάηςκ... 

Σμ «αθεκηζηυ» λαθκζηά έκζςζε υηζ αβαπμφζε υθμοξ ημφημοξ ημοξ ακενχ-

πμοξ πμο ανίζημκηακ ιαγί ημο ζηδκ ηανάηζα ηαζ ημίηαγακ ηδ δφζδ. ηέ-
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θηδηε υηζ ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ απ' αοημφξ είπε πενάζεζ δεηαεηίεξ μθυ-

ηθδνεξ ηάης απυ ηδκ ίδζα επαββεθιαηζηή ζηέβδ. Σμοξ είδε κα βενκάκε ιαγί 

ημο εκχ ηα ειπμνεφιαηα ζοκεπχξ ακακεχκμκηακ... ηζ έκζςζε πάθζ εηείκμ ημ 

παθζυ ιενάηζ ηδξ πμίδζδξ κα ημκ πθδιιονίγεζ... «Πήβα κα ιαγέρς δθζμαα-

ζίθεια βζα κα ζημ θένς ημ ανάδο». 

Καζ ηυηε ηάπμζμξ είπε: «Μμζάγεζ ιε πονδκζηή έηνδλδ... ακ κα είκαζ δ 

ηεθεοηαία ιένα ημο ηυζιμο...». 

«Ή δ πνχηδ...» ημο απάκηδζε ζζβακά μ αζζζυδμλμξ ηδξ ηανάηζαξ. 

Συζδ μιμνθζά δεκ ιπυνεζε κα ηδκ ακηέλεζ βζα πμθφ δ πνςηεφμοζα ηαζ 

μζ άκενςπμζ ηδξ, ζοκδεζζιέκμζ ζημ βηνίγμ, ζηδκ ηζκδοκμθμβία ηαζ ηδκ α-

παζζζμδμλία, άνπζζακ κα δζαδίδμοκ δζάθμνεξ θήιεξ. ' αοηυ ζοκέααθε ηαζ 

ημ υηζ ήηακ Σνίηδ ηαζ δεηαηνείξ, ιένα πμο μζ πνμθδπηζημί μνβζάγμοκ. Έθε-

βακ, θμζπυκ, υηζ ημφημ ημ θαζκυιεκμ είπε πανμοζζαζηεί ηαζ ημ δεζθζκυ πνζκ 

απυ ηδκ πηχζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, βζ' αοηυ ηαζ ζήιενα ιε ημφημ ημ 

εεσηυ ζδιάδζ πνέπεζ κα λοπκήζμοιε ηαζ κα πνμζέπμοιε ημοξ Σμφνημοξ... 

Άθθμζ, ηδξ ίδζαξ ζοκμιμηαλίαξ, αθθά αβκμχκηαξ ημ ζδιάδζ ηδξ πηχζδξ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, έθεβακ υηζ δζέηνζκακ ζημκ ηαηαηυηηζκμ μονακυ ηνία 

ζοκκεθάηζα ιαφνα πμο είπακ ζπδιαηίζεζ ηνία ελάνζα ζηδ ζεζνά, ημκ ανζειυ, 

δδθαδή ημο Ώκηίπνζζημο, ημ 666. Κζ αοηυ ήηακ ιήκοια εη Θεμφ ηαζ πνμεζ-

δμπμίδζδ υηζ μ αηακάξ έπεζ αάθεζ ζημ ιάηζ ημφηδ ηδκ πυθδ, πμο πνέπεζ κα 

ηδ ζχζμοιε ηαζ κα ηδκ ελαβκίζμοιε ηαηεααίκμκηαξ ζημοξ δνυιμοξ ιε 

ζηαονμφξ ηαζ εζημκίζιαηα... Πμθθμί, ειπζζηεοηζηά, ηδθεθςκμφζακ ζημοξ 

δζημφξ ημοξ υηζ ένπεηαζ ιεβάθμξ ζεζζιυξ ηαζ κα ηα ιαγέρμοκ απ' ηδκ πμθο-

ηαημζηία ηαζ κα πάκε ζημ θουιεκμ ηδξ ελμπήξ ηζ άθθμζ υηζ ένπεηαζ ηυηηζκδ 

ανμπή ηαζ κα ιαγέρμοκ ηα αζπνυνμοπα ηδξ ιπμοβάδαξ απ' ημ ιπαθηυκζ... 

«ιςξ εζφ, ημνίηζζ ιμο, πμο είδεξ πίζς απυ ημ ηγάιζ ηδξ αζηνίκαξ ηα 

αίκηεμ κα αάθμκηαζ ιεκελεδί, ηα ροβεία ηυηηζκα, ηζξ βοάθζκεξ μευκεξ ηδξ 

ηδθευναζδξ κα παίγμοκ ημ έβπνςιμ πνυβναιια ημο μονακμφ, ηα άζπνα 

πθοκηήνζα κα βίκμκηαζ πμνημηαθζά ηζ έηζζ κα ιεηαιμνθχκμκηαζ ζε ςναία 

ζηεφδ, ιδκ πζζηέρεζξ ηίπμηε απ' υθα αοηά... ' έκακ ηυζιμ βηνίγμ ηαζ ηαημ-

ιμίνδ, δ μιμνθζά ηνμιάλεζ. ' έκακ ηυζιμ ηθεζζιέκμ ζημοξ ηέζζενζξ ημί-

πμοξ, ζ' έκακ ηυζιμ πςνίξ μναηυηδηα, αηυια ηαζ ημ δθζμααζίθεια είκαζ έκα 

ηνμιαηηζηυ βεβμκυξ... 
Μζπάθδξ Φαηίκμξ, ΣΏ ΝΒΏ, 17/1/1987 
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Κείκελν 64 
 

Τέρλε θαη όξαζε 

 

 

Οθυηθδνδ δ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ είκαζ ιζα ζζημνία ιεευδςκ μπηζηήξ ακηίθδ-

ρδξ, ιζα ζζημνία ηςκ δζαθυνςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ μ άκενςπμξ έπεζ 

δεζ ημκ ηυζιμ. Έκαξ αθεθήξ ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ πςξ οπάνπεζ έκαξ ιυκμξ 

ηνυπμξ βζα κα δεζ ηακείξ ημκ ηυζιμ: μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγεηαζ 

ζηδ δζηή ημο άιεζδ υναζδ. Χζηυζμ, δεκ είκαζ έηζζ. 

ΐθέπμοιε υ,ηζ ιαεαίκμοιε κα αθέπμοιε, ηαζ δ υναζδ βίκεηαζ ιζα ζοκή-

εεζα, ιζα ζφιααζδ, ιζα ιενζηή επζθμβή απ' υζα εα ιπμνμφζαιε κα δμφιε 

ηαζ ιζα αθθμζςιέκδ πενίθδρδ αοημφ πμο ιέκεζ. ΐθέπμοιε υ,ηζ εέθμοιε κα 

δμφιε, ηαζ αοηυ πμο εέθμοιε κα δμφιε δεκ ηαεμνίγεηαζ απυ ημοξ ακαπυ-

θεοηημοξ κυιμοξ ηδξ μπηζηήξ, μφηε (υπςξ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ ζηα άβνζα 

γχα) απυ ημ έκζηζηημ ηδξ αοημζοκηήνδζδξ, αθθά απυ ηδκ επζεοιία κα ακα-

ηαθφρμοιε ή κα ηαηαζηεοάζμοιε έκακ ηυζιμ πμο κα είκαζ πζζηεοηυξ. ,ηζ 

αθέπμοιε πνέπεζ κα βίκεηαζ πναβιαηζηυ. 

Έηζζ, δ ηέπκδ βίκεηαζ δ ηαηαζηεοή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Υένιπενη Ρδκη 
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Κείκελν 65 

 

Τέρλε θαη ζπλαηζζεκαηηθή δσή 

 

 

Αεκ πνέπεζ κα λεπκμφιε υηζ μζ ζοβηζκήζεζξ ηδξ Σέπκδξ δζαθένμοκ μοζζαζηζ-

ηά απυ ηζξ ζοβηζκήζεζξ ηδξ γςήξ. Άθθμ πνάβια δ νμπή πνμξ ηζξ ηαεδιενζ-

κέξ ζοβηζκήζεζξ ημο ημζκμφ ακενχπμο ηαζ άθθμ πνάβια δ ηαθθζηεπκζηή εο-

αζζεδζία. Δ ζοκαζζεδιαηζηή γςή ζημκ ημζκυ άκενςπμ είκαζ ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ θεζημονβζηή ηαζ μζ ζοβηζκήζεζξ πμο πδβάγμοκ απυ αοηή έπμοκ ιζακ 

μνζζιέκδ πνδζζιυηδηα, πανάθθδθδ ι' αοηή πμο έπμοκ μζ εκηοπχζεζξ πμο 

πδβάγμοκ απυ ηα αζζεδηήνζά ιαξ υνβακα. Αεκ ζοιααίκεζ υιςξ ημ ίδζμ ιε ηζξ 

ζοβηζκήζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ακααθφγμοκ απυ ηδκ Σέπκδ. Ώοηά 

ηζκμφκηαζ έλς απυ ηα πθαίζζα ηδξ άιεζδξ πνμζανιμβήξ. 

πςξ δ αίζεδζδ, έηζζ ηαζ δ ζοβηίκδζδ απμζπάηαζ απυ ημ αζμθμβζηυ 

πνμμνζζιυ ηδξ. Μεηαιμνθχκεηαζ ζε ηάηζ άθθμ. πςξ παναηδνεί ιε πμθθή 

θεπηυηδηα μ Ώκηνέ Μαθνχ, «έκαξ ηαθθζηέπκδξ δεκ είκαζ ακαβηαζηζηά πζμ 

εοαίζεδημξ... απυ ιζα ημπέθα. Βίκαζ υιςξ δζαθμνεηζηά. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ 

πμο έκαξ ιμοζζηυξ αβαπάεζ ηδ ιμοζζηή ηαζ υπζ ηα αδδυκζα, πμο έκαξ πμζδ-

ηήξ αβαπάεζ ημοξ ζηίπμοξ ηαζ υπζ ηα δθζμααζζθέιαηα, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ έκαξ 

γςβνάθμξ δεκ είκαζ ηαη' ανπήκ έκαξ άκενςπμξ πμο αβαπάεζ ηα ημπία ή ηα 

πνυζςπα, ια έκαξ άκενςπμξ πμο πνχηζζηα αβαπάεζ ημοξ πίκαηεξ». 

ΐνζζηυιαζηε θμζπυκ ζε ιζα άθθδ ζοβηζκδζζαηή πενζμπή, πμο υζμ ηαζ ακ 

ζηδνίγεηαζ ζηδ θοζζμθμβία ηςκ αζζεήζεςκ, ηςκ ζοβηζκήζεςκ ηαζ ηςκ ζο-

καζζεδιάηςκ, ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζηα δζηά ηδξ ζδζαίηενα πθαίζζα. Ώκ, υπςξ 

υθεξ μζ ροπμθμβζηέξ θεζημονβίεξ, ηαζ δ ηαθθζηεπκζηή θακηαζία έπεζ ιζα αζμ-

θμβζηή ηαζ μνβακζηή αάζδ, υηακ ηζκείηαζ ζημκ ηυζιμ ηςκ αζζεδηζηχκ ζο-

καζζεδιάηςκ ηαζ ζοβηζκήζεςκ, δεκ είκαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ηαεαοηυ πμο 

πνέπεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ..., ια δ πμζυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ αοηχκ 

ζακ ηαθθζηεπκζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ ιε ηζξ ζδζαίηενεξ απμπνχζεζξ ημοξ. 

Γεχνβζμξ Ε. Μμονέθμξ 
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Κείκελν 66 
 

Τέρλε - Φαληαζία - Πξαγκαηηθόηεηα 
 

 

Σμ βεβμκυξ υηζ δ Σέπκδ απμηεθεί ιζακ ακμζπηή πενζμπή, υπμο ιέζα ηδξ μ 

ηαθθζηέπκδξ δδιζμονβεί ηαζκμφνζεξ πναβιαηζηυηδηεξ, εα ημ ημκίζεζ ζδζαίηε-

να μ Γηαζηυκ Μπαζθάν επζπεζνχκηαξ κα ηαεμνίζεζ ημ νυθμ ηδξ θακηαζίαξ: 

«Ο ααζζηυξ υνμξ πμο ακηζζημζπεί ζηδ θακηαζία», βνάθεζ, «δεκ είκαζ δ εζηυ-

κα ια ημ θακηαζηζηυ. Δ αλία ιζαξ εζηυκαξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ έηηαζδ 

ημο θακηαζηζημφ ηδξ θςημζηέθακμο. Υάνδ ζημ θακηαζηζηυ, δ θακηαζία 

είκαζ μοζζαζηζηά ακμζπηή, θεοβαθέα. Ώπμηεθεί ιέζα ζημκ ακενχπζκμ ροπζ-

ζιυ ηδκ ηαη' ελμπήκ ειπεζνία ημκ ακμίβιαημξ, ηδκ ηαη' ελμπήκ ειπεζνία ημο 

ηαζκμφνζμο». Σμ πυζμ μοζζαζηζηή ζδιαζία έπεζ βζα ημκ άκενςπμ δ ακακες-

ηζηή πνμζπάεεζα ηδξ δδιζμονβζηήξ θακηαζίαξ, εα ιαξ ημ πεζ ιε δομ θυβζα, 

ζ' έκα οπμαθδηζηυ ημο απυθεεβια, ζημ Αεφηενμ πνμθδηζηυ αζαθίμ, μ Οοίθζ-

αι Μπθαίδη: «Δ θακηαζία δεκ είκαζ ιζα απθή ηαηάζηαζδ, είκαζ αοηή ηα-

εαοηή δ ακενχπζκδ φπανλδ». 

Μυκμ υηακ έπμοιε οπυρδ ιαξ ημ δζπθυ αοηυ πνμμνζζιυ ηδξ Σέπκδξ, κα 

ιαξ απμηαθφπηεζ κέεξ πηοπέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ κα δδιζμονβεί ηαζ-

κμφνζεξ ιμνθέξ βζα κα ηζξ εηθνάζεζ, ιυκμ ηυηε ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε 

ηδκ πμνεία πμο αημθμοεεί δ δδιζμονβζηή θακηαζία. Γζαηί ζηδ πενίπηςζδ 

ηδξ, δ έκκμζα ηδξ απμηάθορδξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ δδιζμονβίαξ αθθδθμζο-

ιπθδνχκμκηαζ. Ο ηαθθζηέπκδξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ιαξ απμηαθφρεζ ιζακ 

άβκςζηδ πηοπή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, πανά βζαηί είκαζ ζηακυξ κα ζοθθάαεζ 

ηζξ ζπέζεζξ εηείκεξ ηαζ ημοξ ζοκδοαζιμφξ, πμο εα ημο επζηνέρμοκ κα δχζεζ 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πμο εέθεζ κα εηθνάζεζ, ιζα ιμνθή ηέημζα, χζηε αοηή 

κα θακενςεεί ιπνμζηά ιαξ ζακ ηάηζ ημ οπανηηυ, έζης ηαζ ακ πνυηεζηαζ βζα 

ιζα μθυηεθα θακηαζηζηή πναβιαηζηυηδηα, πμο εα πάνεζ οπυζηαζδ ιυκμ ιέ-

ζα απυ ημ δδιζμφνβδια ημο ηαθθζηέπκδ. 
Γεχνβζμξ Ε. Μμονέθμξ 
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Κείκελν 67 

 

Ο ξόινο ηεο ηέρλεο 
 

 

Ώκ δ πναβιαηζηυηδηα θακενςκυηακ απ' εοεείαξ ζηζξ αζζεήζεζξ ιαξ ηαζ ηδ 

ζοκείδδζδ ιαξ, ακ ιπμνμφζαιε κα ένεμοιε ζε άιεζδ επαθή ιε ηα πνάβια-

ηα ηαζ ιε ημκ εαοηυ ιαξ, κμιίγς υηζ δ ηέπκδ εα ήηακ πενζηηή, ή ηαθφηενα εα 

ήιαζηακ υθμζ ηαθθζηέπκεξ, βζαηί δ ροπή ιαξ εα ανζζηυηακ ζε δζανηή δυκδ-

ζδ ηαζ εα ηαοηζγυηακ ιε ηδ θφζδ. Ώθθά ακάιεζα ζηδ θφζδ ηαζ ζε ιαξ, α-

κάιεζα ζε ιαξ ηαζ ηδ ζοκείδδζδ ιαξ είκαζ νζβιέκμ έκα πέπθμ, έκα ποηκυ 

πέπθμ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ, έκα εθαθνυ πέπθμ ζπεδυκ δζά-

θακμ βζα ημκ ηαθθζηέπκδ ηαζ ημκ πμζδηή. Πμζα κενάζδα έπεζ οθάκεζ αοηυ ημ 

πέπθμ; Γζα πμζμ θυβμ άναβε, απυ πμκδνζά ή απυ αβάπδ; Έπνεπε κα γήζμο-

ιε, ηαζ δ γςή απαζηεί κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηα πνάβιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

αζμηζηέξ ιαξ ακάβηεξ. 

Σμ κα γεζ ηακείξ, ζδιαίκεζ υηζ δεκ δέπεηαζ απυ ηα πνάβιαηα πανά ηζξ ε-

κηοπχζεζξ πμο ημο είκαζ πνήζζιεξ, βζα κα ιπμνεί κα απακηά ζ' αοηά ιε ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ακηζδνάζεζξ. Οζ άθθεξ εκηοπχζεζξ πμο ιαξ λοπκμφκ, πνέπεζ κα 

ζημηεζκζάζμοκ ή κα ιδ θηάκμοκ ςξ ειάξ πανά ζοβηεποιέκεξ. 

ΐθέπς ηαζ κμιίγς υηζ αθέπς· αημφς ηαζ κμιίγς υηζ αημφς· ιεθεηχ ημκ 

εαοηυ ιμο ηαζ κμιίγς υηζ δζααάγς ζημ αάεμξ ηδξ ηανδζάξ ιμο. Μα αοηυ 

πμο αθέπς ηζ αοηυ πμο αημφς απυ ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ, είκαζ αοηυ ιμκάπα 

πμο μζ αζζεήζεζξ ιμο λεπςνίγμοκ βζα κα θςηίζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ιμο. 

Ώοηυ πμο βκςνίγς απυ ημκ εαοηυ ιμο, είκαζ αοηυ πμο αββίγεζ ιυκμ ηδκ επζ-

θάκεζα ημο, αοηυ πμο ιμο επζηνέπεζ κα ζοιιεηέπς ζηδ δνάζδ. Οζ αζζεήζεζξ 

ιμο θμζπυκ ηαζ δ ζοκείδδζδ ιμο δεκ ιμο δίκμοκ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

πανά ιυκμ έκα πναηηζηυ απθμπμζδιέκμ ζπήια. 

Έηζζ, είηε πνυηεζηαζ βζα γςβναθζηή, βζα βθοπηζηή, βζα πμίδζδ ή βζα ιμο-

ζζηή, δ ηέπκδ δεκ έπεζ άθθμ ζημπυ απυ ημ κα απμιαηνφκεζ ηα ζφιαμθα πμο 

πνδζζιμπμζεί δ πναηηζηή γςή, ηζξ ζοιααηζηέξ βεκζηυηδηεξ πμο δ ημζκςκία 

έπεζ απμδεπηεί ηαζ, ηέθμξ, ηάεε ηζ πμο ηνφαεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Δ ηέπκδ, 

πςνίξ άθθμ, δεκ είκαζ πανά ιζα άιεζδ υναζδ ημο πναβιαηζημφ.  
Ώκνί Μπενλυκ 
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Κείκελν 68 
 

Τέρλε θαη παηρλίδη  
 

 

Ο Πθάηςκ δεκ ηάκεζ απθυ παναθθδθζζιυ, αθθά επακεζθδιιέκα ζοκδέεζ ηζξ 

δομ αοηέξ έκκμζεξ, παναηηδνίγμκηαξ ζοπκά ηδκ Σέπκδ παζδζά. Καζ παζδζά 

ζδιαίκεζ ηάηζ ακηίεεημ πνμξ ηδ ζπμοδή, ηδ ααεοζηυπαζηδ εηείκδ εκαζπυ-

θδζδ ημο ακενχπμο, πμο εηπθδνχκεζ ζςζηά ημκ πνμμνζζιυ ημο πάκς ζηδ 

βδ, βεθονχκμκηαξ ημ πάζια πμο ημκ πςνίγεζ απυ ημ Θευ. Σδκ ίδζα ημφηδ 

δδιζμονβία, πμο βζα κα πναβιαημπμζδεεί απαζηεί ηδκ έζπαηδ έκηαζδ ηςκ 

ακενςπίκςκ δοκάιεςκ ιαγί ιε ηδκ ενςηζηή έλανζδ, ηδκ ημπμεεηεί, πανα-

ηηδνίγμκηαξ ηδκ παζπκίδζ,, ζημ πζμ επζπυθαζμ επίπεδμ ημο ακενχπζκμο αίμο. 

Αίπθα ζηζξ άθθεξ επίιμπεεξ ηαζ πνήζζιεξ ενβαζίεξ ηαζ δδιζμονβίεξ ημο ακ-

ενχπμο, ηδκ οθακηζηή π.π., ηδκ ηεηημκζηή, ηδκ οθμημιζηή η.ά., ιπμνμφιε κα 

ημπμεεηήζμοιε ηαζ ηάηζ άπνδζημ, πμο ηάκεζ μ άκενςπμξ ιυκμ βζα ηδκ εο-

πανίζηδζδ ημο, ηαζ ημ υκμια πμο ημο ηαζνζάγεζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ άθθμ 

απυ ημ παζπκίδζ, ιζα ηαζ ηακέκαξ ζμαανυξ ζημπυξ δεκ εηπθδνχκεηαζ ι' αο-

ηυ. 

Ώηνζαχξ αοηυ είκαζ δ δζαημζιδηζηή, δ γςβναθζηή, δ ιμοζζηή ηαζ υθεξ 

μζ ζοββεκζηέξ ημοξ ηέπκεξ, ιε άθθα θυβζα μζ ηέπκεξ πμο ζήιενα πανα-

ηηδνίγμκηαζ ιε ημ επίεεημ Καθέξ. Μυκμ πμο ημ παζπκίδζ ημφημ ηδξ Σέπκδξ 

απμηεθεί ημ ηεπκζηυηενμ ηαζ ημ πζμ πανζηςιέκμ είδμξ παζπκζδζμφ ημο ακενχ-

πμο. 
 Μακυθδξ Ώκδνυκζημξ 

 

Ο άκενςπμξ δεκ είκαζ αοημφζζμξ πανά ιυκμ υηακ παίγεζ ηαζ δεκ παίγεζ πανά 

ιυκμ υηακ είκαζ αοημφζζμξ. 
Φνεζδενίημξ ίθθεν 

 

Δ Σέπκδ, υπςξ ηαζ ημ παζπκίδζ, πανμοζζάγεηαζ ζακ έκα ζημζπείμ πμθοηέθεζαξ 

ιέζα ζηδ γςή βζαηί πδβάγεζ απυ έκα πθευκαζια γςζηχκ δοκάιεςκ. ηακ 

δεκ ιπμνεί κα δζμπεηεοεεί πνμξ έκακ πνμζανιμζηζηυ ζημπυ, δζμπεηεφεηαζ 

ζε εθεφεενεξ πναβιαημπμζήζεζξ. Σέημζεξ πναβιαημπμζήζεζξ είκαζ δ Σέπκδ 

ηαζ ημ παζπκίδζ πμο δεκ ανίζημοκ άθθμ ζημπυ απυ ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημοξ. 

Έκα πνάβια δεκ βίκεηαζ ςναίμ πανά απυ ηδ ζηζβιή πμο δεκ πενζηθείκεζ 

ιζα μπμζαδήπμηε ζημπζιυηδηα. Έηζζ, θυβμο πάνδ, ηα υνβακα εκυξ γχμο πμο 

είκαζ πνμμνζζιέκα βζα ηάπμζμ πνμζανιμζηζηυ ζημπυ, δεκ είκαζ ηαη' ακά-

βηδκ ςναία. Χναία είκαζ ιυκμ ηα παναηηδνζζηζηά εηείκα ημο ζχιαημξ πμο 

δεκ πνδζζιεφμοκ ζε ηίπμηα, υπςξ ηα πνχιαηα ηςκ θηενχκ εκυξ πμοθζμφ. 
 Υένιπενη πέκζεν 
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Κείκελν 69 
 

Τν «εγώ», ε θνηλόηεηα θαη ε ηέρλε 
 

 

Βίκαζ πνυδδθμ πςξ μ άκενςπμξ επζεοιεί κα είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ημκ 

ίδζμ ημκ εαοηυ ημο ιμκάπα. Θέθεζ κα είκαζ μθυηθδνμξ άκενςπμξ. Αεκ ζηα-

κμπμζείηαζ υκηαξ λεπςνζζηυ άημιμ. Παζπίγεζ κα αβεζ απυ ηδ ιενζηυηδηα ηδξ 

αημιζηήξ ημο γςήξ ηαζ ηείκεζ πνμξ ιζα «πθδνυηδηα» πμο ηδ κζχεεζ ηαζ ηδκ 

απμγδηά, πνμξ ιζα πθδνυηδηα γςήξ ηδκ μπμία ημο απμζηενεί δ αημιζηυηδηα 

ιε υθμοξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ, πνμξ έκακ ηυζιμ πενζζζυηενμ ηαηακμήζζ-

ιμ, έκακ πζμ δίηαζμ ηυζιμ, έκακ ηυζιμ πμο δίκεζ κυδια. Βλεβείνεηαζ βζαηί 

είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηακαθίζηεηαζ ιέζα ζηα πενζμνζζιέκα υνζα ηδξ 

δζηήξ ημο γςήξ, ιέζα ζηα εθήιενα, ηοπαία υνζα ηδξ δζηήξ ημο πνμζςπζηυ-

ηδηαξ. Θέθεζ κα ακαθένεηαζ ζε ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ημ «εβχ», ηάηζ έλς 

απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ, ςζηυζμ, μοζζαζηζηυ βζα ημκ εαοηυ ημο. Πμεεί κ' α-

πμννμθήζεζ ημκ βφνς ηυζιμ ηαζ κα ημκ ηάιεζ δζηυ ημο· κα επεηηείκεζ ημ 

θζθμπνάβιμκ, πεζκαθέμ βζα βκχζδ «εβχ» ημο ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμ-

θμβία ιέπνζ ημοξ απχηαημοξ αζηενζζιμφξ ηαζ ηα αάεδ ηςκ εζχηαηςκ ιο-

ζηζηχκ ημο αηυιμο· κα εκχζεζ, ζηδκ ηέπκδ, ημ πενζμνζζιέκμ ημκ «εβχ» ιε 

ιζα ημζκμηζηή φπανλδ, κα ηάκεζ ημζκςκζηή ηδκ αημιζηυηδηα ημκ. 

Ώκ δ θφζδ ημο ακενχπμο ήηακ κα ιδκ είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ άημιμ, 

μ πυεμξ αοηυξ εα ήηακ αηαηακυδημξ ηαζ ακυδημξ, βζαηί ζακ άημιμ εα ήηακ 

ηυηε έκα υθμ: εα ήηακ υθμ υ,ηζ ιπμνμφζε κα είκαζ. Ο πυεμξ ημο ακενχπμο κ' 

αολάκεζ ηαζ κα ζοιπθδνχκεηαζ, οπμδδθχκεζ πςξ είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ 

απυ άημιμ. Νζχεεζ πςξ ιπμνεί κα θηάζεζ ζηδκ μθμηθήνςζδ ιυκμ ακ ηαηα-

ηηήζεζ ηδκ πείνα ηςκ άθθςκ, δ μπμία ιπμνεί, δοκάιεζ, κα είκαζ δζηή ημο. 

Βηείκμ ιάθζζηα πμο μ άκενςπμξ κζχεεζ ςξ δοκαιζηυ ημο πενζθαιαάκεζ ημ 

ηάεε ηζ πμο δ ακενςπυηδηα ςξ ζφκμθμ είκαζ ζηακή κα ηάιεζ. 

Δ ηέπκδ είκαζ ημ απαναίηδημ ιέζμ βζ’ αοηυ ημ αφεζζια ημο αηυιμο ζημ 

ζφκμθμ. Ώκηακαηθά ηδκ άπεζνδ ζηακυηδηά ημο κα ζοιιενίγεηαζ ειπεζνίεξ 

ηαζ ζδέεξ. 
Βνκζη Φίζεν 
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Κείκελν 70 
 

Τέρλε θαη θάζαξζε 

 

 

Βηείκμ πμο θαίκεηαζ λεηάεανμ ηαζ είκαζ ηχνα βεκζηά απμδεηηυ, είκαζ υηζ 

αοηή δ δζαδζηαζία ηάεανζδξ πμο πενζβνάθεζ μ Ώνζζημηέθδξ, δεκ ζδιαίκεζ 

ελαβκζζιυ ή αθθαβή ημο παναηηήνα ηαζ ημο πμζμο ηςκ ίδζςκ ηςκ παεχκ, 

πανά αθθαβή ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ. Με ηδκ ηναβζηή πμίδζδ δ ροπή δέπε-

ηαζ ιζα ηαζκμφνζα ζηάζδ απέκακηζ ζηα ζοκαζζεήιαηα. Δ ροπή αζχκεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ημο εθέμοξ ηαζ ημο θυαμο, ακηί υιςξ κα ηανάγεηαζ ηαζ κ' α-

κδζοπεί ι' αοηά, μδδβείηαζ ζε ηαηάζηαζδ δζοπίαξ ηαζ εζνήκδξ. 

Ώπυ πνχηδ υρδ αοηυ εα θαζκυηακ ακηίθαζδ. Γζαηί εηείκμ πμο εεςνεί μ 

Ώνζζημηέθδξ απμηέθεζια ηδξ ηναβςδίαξ είκαζ ζφκεεζδ δομ ζημζπείςκ ηα 

μπμία ζηδκ πναβιαηζηή γςή, ζηδκ πναηηζηή ιαξ φπανλδ, απμηθείμκηαζ α-

ιμζααία. Θεςνείηαζ υηζ δ φρζζηδ επίηαζδ ηδξ ζοβηζκδζζαηήξ ιαξ γςήξ ζο-

κάια ιαξ δίκεζ ηζ έκα αίζεδια ακάπαοζδξ. Γμφιε πένα βζα πένα υθα ιαξ ηα 

πάεδ κζχεμκηαξ υθδ ημοξ ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδκ φρζζηδ έκηαζδ. ιςξ πενκχ-

κηαξ ημ ηαηχθθζ ηδξ ηέπκδξ αθήκμοιε λμπίζς ιαξ ηδ ζηθδνή πίεζδ, ημκ 

ηαηακαβηαζιυ ηςκ ζοβηζκήζεςκ ιαξ. Ο ηναβζηυξ πμζδηήξ δεκ είκαζ δμφθμξ, 

πανά ηονίανπμξ ηςκ ζοβηζκήζεςκ ημο, ηζ είκαζ ζε εέζδ κα ιεηαδχζεζ ημφηδ 

ηδκ ηονζανπία ηαζ ζημοξ εεαηέξ. ημ ένβμ ημο δεκ αθδκυιαζηε ένιαζα ζηζξ 

ζοβηζκήζεζξ ιαξ. Δ αζζεδηζηή εθεοεενία δεκ ζδιαίκεζ απμοζία ηςκ παεχκ, 

δεκ είκαζ ζηςζηή απάεεζα, αθθά αηνζαχξ ημ ακηίεεημ. 

διαίκεζ υηζ δ ζοβηζκδζζαηή ιαξ γςή πνμζθαιαάκεζ ηδ ιέβζζηδ δφκαιδ 

ηδξ ηαζ υηζ, ιέζα ζηδκ ίδζα αοηή δφκαιδ, αθθάγεζ ηδ ιμνθή ηδξ. Γζαηί εδχ 

δεκ γμφιε πζα ζηδκ άιεζδ πναβιαηζηυηδηα ηςκ ακηζηεζιέκςκ, αθθά ζ' έκακ 

ηυζιμ ηαεανχκ αζζεδηζηχκ ιμνθχκ. ημκ ηυζιμ αοηυ υθα ιαξ ηα αζζεή-

ιαηα πενκάκε ιζα ιεηαθθαβή υζμκ αθμνά ηδκ μοζία ηαζ ημ παναηηήνα ημοξ. 

Σα ίδζα ηα πάεδ εθαθναίκμοκ απυ ημ οθζηυ ημοξ θμνηίμ. Νζχεμοιε ηδ ιμν-

θή ηαζ ηδ γςή ημοξ, υπζ υιςξ ηαζ ημ αάνμξ ημοξ. Καηά πανάδμλμ ηνυπμ, δ 

δνειία ημο ένβμο ηέπκδξ είκαζ δνειία δοκαιζηή ηαζ υπζ ζηαηζηή. Δ ηέπκδ 

ιαξ δίκεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ ζ' υθμ ημοξ ημ αάεμξ ηαζ ηδκ 

πμζηζθία... 

[..] Μέζα ζηδκ ηέπκδ δεκ κζχεμοιε ηάπμζμ απθυ ή ιειμκςιέκμ ζοβηζ-

κδζζαηυ πμζυκ. Νζχεμοιε ηδ δοκαιζηή δζαδζηαζία ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ -ηδκ 

αδζάημπδ ηαθάκηεοζδ ακάιεζα ζε ακηίεεημοξ πυθμοξ, ακάιεζα ζε πανά ηαζ 

ζε θφπδ, ζ' εθπίδα ηαζ ζε θυαμ, ζε αβαθθίαζδ ηαζ ζε απυβκςζδ. 

Σμ κα πνμζδχζμοιε αζζεδηζηή ιμνθή ζηα πάεδ ιαξ ζδιαίκεζ κα ηα ιε-

ηαιμνθχζμοιε ζε ηαηάζηαζδ εθεφεενδ ηαζ εκενβδηζηή. ημ ένβμ ημο ηαθ-

θζηέπκδ δ ίδζα δ δφκαιδ ημο πάεμοξ βίκεηαζ δφκαιδ δζαιμνθςηζηή. 
Βνκζη Καζζίνεν 
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Κείκελν 71 
 

Σπκβνπιέο ζ' έλα λέν ζπγγξαθέα 
 

 

1. Να ηαθθζενβείξ ηδκ αιθζαμθία απέκακηζ ζηδκ ηονίανπδ ζδεμθμβία ηαζ 

ημοξ άνπμκηεξ. 

2. Να ηναηζέζαζ ιαηνζά απ' ημοξ άνπμκηεξ. 

3. Να ιδκ πζζηεφεζξ ζηα μοημπζηά ζπέδζα, πανά ιυκμ ζε υζα θηζάπκεζξ εζφ 

μ ίδζμξ. 

4. Μδ βνάθεζξ νεπμνηάγ βζα ηζξ πχνεξ πμο επζζηέθηδηεξ ζακ ημονίζηαξ· 

κα ιδ βνάθεζξ ηαευθμο νεπμνηάγ, δεκ είζαζ δδιμζζμβνάθμξ. 

5. Μδκ ειπζζηεφεζαζ ηζξ ζηαηζζηζηέξ, ημοξ ανζειμφξ, ηζξ δδιυζζεξ δδθχ-

ζεζξ: δ πναβιαηζηυηδηα είκαζ αοηυ πμο δεκ βίκεηαζ μναηυ ιε βοικυ ιάηζ. 

6. Μδκ πζζηεφεζξ υζμοξ θέκε υηζ αοηυξ μ ηυζιμξ είκαζ μ πεζνυηενμξ απυ 

υθμοξ. 

7. Μδκ πζζηεφεζξ ημοξ πνμθήηεξ· δ αιθζαμθία είκαζ ημ υπθμ ζμο. 

8. Μδ βνάθεζξ ηαηά παναββεθία. 

9. Μδκ ράπκεζξ δεζηά πζζημπμζδηζηά απυ αοημφξ πμο πνυδςζακ. 

10. Πίζηεοε αοημφξ πμο πθδνχκμοκ αηνζαά ηδκ αζοκέπεζα ημοξ. 

11. Μδκ πζζηεφεζξ αοημφξ πμο πθδνχκμκηαζ αηνζαά βζα ηδκ αζοκέπεζα ημοξ. 

12. Μδκ εηεεζάγεζξ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα υθςκ ηςκ αλζχκ: δ ζενάνπδζδ 

ηςκ αλζχκ οπάνπεζ. 

13. Μδκ είζαζ οπμηαηηζηυξ βζαηί μζ άνπμκηεξ εα ζε πενάζμοκ βζα οπδνέηδ. 

14. Μδκ είζαζ δμοθμπνεπήξ βζαηί μζ άνπμκηεξ εα ζε πενάζμοκ βζα οπδνέηδ. 

15. Μδκ είζαζ αθαγυκαξ βζαηί εα ιμζάγεζξ ζημοξ οπδνέηεξ ηςκ ανπυκηςκ. 

16. Μδκ αθήζεζξ κα ζε πείζμοκ υηζ δ θμβμηεπκία είκαζ ημζκςκζηά άπνδζηδ. 

17. Φοθάλμο απυ αοημφξ πμο πνμηείκμοκ ηεθζηέξ θφζεζξ. 

18. Μδκ είζαζ ηναβζηά ζμαανυξ, βζαηί ηάηζ ηέημζμ είκαζ ηςιζηυ. 

19. Μδκ αθήκεζξ κα ζε πείζμοκ υηζ είζαζ ηακέκαξ ηαζ δεκ αλίγεζξ ηίπμηα: 

είδεξ υηζ μζ εοβεκείξ θμαμφκηαζ ημοξ πμζδηέξ. 

20. Μδ ααδίγεζξ πνμξ ημ εάκαημ βζα ηακέκα θυβμ, ηαζ ιδκ πείζεζξ πμηέ ζμο 

ηακέκα κα πεεάκεζ. 

21. Πνυζεπε ηζξ ιζζέξ αθήεεζεξ. 

22. Ώοηυκ πμο αεααζχκεζ υηζ ζημ Άμοζαζηξ εηηέθεζακ ρείνεξ ηαζ υπζ ακ-

ενχπμοξ, ημκ πεηάξ απυ ημ πανάεονμ. 

23. Γζ' αοηυκ πμο αεααζχκεζ πςξ υθα αοηά οπήνλακ «ζζημνζηή ακαβηαζυ-

ηδηα», ίδζα ιεηαπείνζζδ. 
 Νηακίθμ Κζξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε ηζξ πνμηάζεζξ 10, 11, 21. 
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2. οιθςκείηε ιε ηδκ πνυηαζδ 6; Ώζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 
 

3.  Πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ βζα ηδκ πνυηαζδ 8; 
 

4. Αλ δε κνχ’ δηλεο ηελ πνίεζε, Κχξηε, δε ζ’άρα ηίπνηα γηα λα δήζσ. Απηά ηα ρσξάθηα δε 

ζα ’ηαλ δηθά κνλ. Δλψ ηψξα επηχρεζα λα’ρσ κειηέο, λα πεηάμνπλε θιψλνπο νη πέηξεο 

κνπ, λα γηνκίζνπλ νη θνχρηεο κνπ ήιην, ε έξεκνο κνπ ιαφ, ηα πεξηβφιηα κνπ αεδφληα...  
Νζηδθυνμξ ΐνεηηάημξ 

 

5. Σα ζοκαζζεήιαηα ηαζ μζ πεπμζεήζεζξ πμο εηθνάγεζ μ πμζδηήξ ζ' έκα πμίδια, δεκ ηαοηί-

γμκηαζ ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Γζαηί δ 

πμίδζδ είκαζ θυβμξ ζοιποηκςιέκμξ· ηζ αοηυ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημ πμίδια είκαζ ιε 

οπυζηαζδ ααεφηενδ απ υ,ηζ υηακ ανίζηεηαζ έλς απυ ημ πμίδια. Ώοηή είκαζ δ άθθδ υρδ 

ηδξ αζηίαξ πμο δ πμζδηζηή ηαηάζηαζδ δεκ είκαζ δοκαηυ κα δζανηεί. Ο πμζδηζηυξ εαοηυξ 

εκυξ ακενχπμο είκαζ μ εαοηυξ ημο ζηδκ οπένηαηδ ιμνθή ημο, ηαζ ημ αάνμξ αοηήξ ηδξ 

ιμνθήξ δεκ ιπμνεί κα ημ ζδηχζεζ ηακείξ επί πμθφ. Δ πμίδζδ, πμο είκαζ δ πζμ ακενχ-

πζκδ ηαηάζηαζδ, είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ δ πζμ απάκενςπδ. Δ θυνηζζδ ηδξ πμζδηζηήξ ε-

ιπεζνίαξ είκαζ ηυζδ, χζηε δ πανάηαζδ ηδξ εα ήηακ ζηακή κα ζοκηνίρεζ αοηυκ πμο ηδ 

αζχκεζ. Βίκαζ αδφκαημ κα γεζ ηακείξ ζοκεπχξ πμζδηζηά. Δ ηαεδιενζκυηδηα είκαζ απα-

ναίηδηδ βζα κ' απμθαφζεζ ηακείξ ηδκ πμίδζδ, υζμ απαναίηδηδ είκαζ δ πμίδζδ βζα κα 

ιπμνέζεζ ηακείξ κα οπμιείκεζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή. 
Νάζμξ ΐαβεκάξ 

 

6. Μπμνεί μ άκενςπμξ κα γήζεζ πςνίξ πμίδζδ; 

 
7. Πμζεξ μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηδκ πμίδζδ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα; 
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Κείκελν 72 
 

Τέρλε - Λύηξσζε Δεκηνπξγία - Παηρλίδη 
 

 

θμζ ηναημφιε ζηδκ ηανδζά ιαξ ζηθααςιέκμ έκα ιέθμξ ημο Αζυκοζμο. Ο 

δδιζμονβυξ είκαζ εηείκμξ πμο ιαγεφεζ ζηδκ ηανδζά ημο υθμ ημ ζχια ημο 

Αζυκοζμο. Γζ' αοηυ έκα άνηζμ ένβμ ηέπκδξ ιαξ θεοηενχκεζ. Σζ εα πεζ: ιαξ 

θεοηενχκεζ; οκηνίαεζ ηδκ απμπκζπηζηήκ αημιζηυηδηα, ηα ιέθδ ημκ Θεμφ 

πμο ζπανηάνζγακ ιέζα ιαξ ιζζενςιέκα, ηα ζιίβεζ ιε υθα ηα ιέθδ ημκ ηα 

ηαηαζημνπζζιέκα ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ, ηζ εο-

ηφξ ακαπκέιε μθμηθδνςιέκμζ, ακαβκςνίγμοιε ημοξ αδενθμφξ, κζημφιε ημ 

εάκαημ –βζαηί, ημζηάγμκηαξ ημ ένβμ ηδξ ηέπκδξ, κζχεμοιε πςξ υθα, άκενς-

πμζ ηαζ γχα, ιεθθμφιεκα ηαζ πεναζιέκα, γςή ηαζ εάκαημξ, είκαζ έκα. 

ηζξ ιεβάθεξ δδιζμονβζηέξ ζηζβιέξ ηδξ ακενςπυηδηαξ ζημπυξ ηδξ ηέπκδξ 

δεκ ήηακ δ μιμνθζά. Δ μιμνθζά ήηακ ιμκάπα ημ ιέζμ. ημπυξ ηδξ ηέπκδξ 

ήηακ δ απμηάθορδ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ. ημπυξ ηδξ ηέπκδξ ήηακ δ θφηνςζδ. 

Δ δδιζμονβία, εα πεζξ, είκαζ παζπκίδζ. Αεκ έπεζ ζημπυ ιήηε ηδ θφηνςζδ 

ιήηε ηδκ μιμνθζά. Ο δδιζμονβυξ είκαζ έκα παζδί πμο ηάεεηαζ ζηδκ άηνα ηδξ 

εάθαζζαξ ημο ιοζηδνίμο ηαζ παίγεζ. Πθάεεζ ιε ηδκ άιιμ ακενχπμοξ, ζπίηζ-

α, αμοκά ηαζ γχα. Παίγεζ. ηακ ιμο αάθεζξ έκα ζημπυ, δεκ ιπμνχ πζα κα 

παίλς. Αδθαδή δεκ ιπμνχ πζα κα δδιζμονβήζς. Ναζ, δ δδιζμονβία είκαζ 

παζπκίδζ, έηζζ θακηάγεζ, βζαηί πςνίξ άιεζδ επέιααζδ ημο θμβζημφ, ια ζ' έκα 

ιεεφζζ ιοζηζηυ, ηναβμοδάεζ ηαζ πθάεεζ. Μα ααεζά, άπεζνεξ ηνοθέξ δοκά-

ιεζξ δμοθεφμοκ, αβςκίγμκηαζ ιε μνζζιέκμ ζηαεενυ ζημπυ πμο ιήηε μ ηεπκί-

ηδξ ιπμνεί κα ημκ ιακηέρεζ. Ώκ ημκ ήλενε, ημ παζπκίδζ ημο πζα δε εα 'ηακ 

ηυζμ αθζθυηενδμ· εα 'παοε κα 'καζ παζπκίδζ. 
Νίημξ Καγακηγάηδξ 
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Κείκελν 73 

 

Τν ζαύκα ηνπ Δξάκαηνο 

 

 

Ώοηυ είκαζ ημ εαφια ημο Ανάιαημξ. Με πμθθαπθαζζάγεζ, ιε δζαπέεζ έλς 

απυ ηδ θοθαηή ημο αημιζημφ. Πχξ κ' απμηαθέζς αοηή ηδκ εοπένεζα ιμο κα 

επζημζκςκχ ιε υκηα πμο ζε πνχημ ακηίηνζζια, ιμζάγμοκ ηυζμ δζαθμνεηζηά 

απυ ιέκα, ηάπμηε ηζ επενζηά; Ώξ ηδκ πς «ζοιπάεεζα» –υπζ υιςξ ιε ηδκ αζ-

ζεδιαημθμβζηή ζδιαζία ημο υνμο– (αοηυξ ιμο είκαζ «ζοιπαεδηζηυξ»), αθ-

θά ιε ηδκ εηοιμθμβζηή. Σμ θελζηυ ιμο δίκεζ ημκ αηυθμοεμ μνζζιυ: «ροπζηή 

δζάεεζζξ πνμξ εοαζζεδζίακ εζξ ηα αθθυηνζα δεζκά, ζοκαίζεδζζξ ηδξ λέκδξ 

θφπδξ, ημ ζοιπάζπεζκ» ηθπ. Υνήζζιμ αθθά υπζ ανηεηυ. Αεκ ζοιιενίγμιαζ 

ιυκμ ηα δεζκά· ζοκδπχ ηαζ ιε ηδ πανά, ηαζ ιε ημκ εκεμοζζαζιυ, ηαζ ιε ημ 

ιίζμξ, ηαζ ιε ηδ νμπή ζημκ πεζναζιυ, ηαζ ιε υθα. Κάεε ηζ βναιιέκμ ζημ 

δζηυ ιμο ιήημξ ηφιαημξ, ι' αββίγεζ, ιε λοπκάεζ. Ο ηυζιμξ βφνς είκαζ βειά-

ημξ εηπμιπέξ ζοκεήιαηα ηαζ ιδκφιαηα. Σμ δναιαηζηυ πνυζςπμ έπεζ θηζα-

πηεί έηζζ πμο κα ιε ηάκεζ κα ζοκδπχ ζηδ εέα ημο πενζζζυηενμ πανά ιε ηα 

θοζζηά υκηα. Βίκαζ έκαξ ιαβζηυξ πμιπυξ. Αμηζιαζηήνζμ ηζ εθαθηήνζμ ηδξ 

εοαζζεδζίαξ ιμο. 

Σμ εθαηήνζμ ηδξ ζοιπάεεζαξ, ιε ηδ ζδιαζία πμο ηδκ παίνκμοιε εδχ, εί-

καζ δ ημζκή ακενχπζκδ νίγα, δ πνμέθεοζδ απυ ημκ ίδζμ γςζηυ ημνιυ. Ο εεα-

ηήξ ημο δνάιαημξ ακηθεί απυ ηδκ εκζαία ακενχπζκδ θφζδ, υπςξ άκηθδζακ 

απ' αοηήκ ηζ μ πμζδηήξ βζα κα δδιζμονβήζεζ ηα πνυζςπα ημο ένβμο ηζ μ δ-

εμπμζυξ βζα κα ηα εκζανηχζεζ. Ώπυ ιζα ημζκή, ακμιμθυβδηδ παναηαηαεήηδ 

ακηθμφιε υθμζ ζηδ ιοζηζηή αοηή ζενμπναλία πμο είκαζ δ πανάζηαζδ ημο 

άλζμο δναιαηζημφ ένβμο. Δ «ζοιπάεεζα» πνμηαθεί ηδ ιέεελδ, ηαζ ιέεελδ 

εα πεζ ημζκςκία ροπχκ. Ώκ ημ ζοκεζδδημπμζμφζαιε αοηυ, εα ηαηαθαααίκα-

ιε εηείκμ πμο ήλενακ ηαθά μζ Έθθδκεξ ηδξ αηιήξ, ζημκ 5
μ
 π.Υ. αζχκα, πςξ 

ημ Ανάια είκαζ ηάηζ άθθμ, υπζ ακαροπή. Βίκαζ ααεφηαηδ, ζδζυηοπδ, πνςηαν-

πζηήξ ζδιαζίαξ θεζημονβία, πμο μθμηθδνχκεζ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ βζαηί 

ζζμννμπεί ηα δομ επίπεδα ζηα μπμία γμφιε, ημ αημιζηυ ηαζ ημ ζοθθμβζηυ, ημ 

πναβιαηζηυ ηαζ ημ ελςπναβιαηζηυ, ημ ζοκεζδδηυ ηαζ ημ αζφκεζδμ, ημ ςιυ 

ηαζ ημ μκεζνζηυ. Δ ιμκυηνμπδ ηαεδιενζκή γςή είκαζ ακίηακδ κα ιαξ απμ-

ηαθφρεζ ηδκ πναβιαηζηή ιαξ θφζδ· ιαξ αθήκεζ αμοηδβιέκμοξ ηαζ παναηδ-

ιέκμοξ ζε ιζα ηοπζηή, πναηηζηή πνυααζδ, υπμο δ γςή δζαννέεζ ακαλζμπμίδ-

ηδ, βζαηί είκαζ αζδιαζζμθυβδηδ. Βθάπζζηα εα ιαεαίκαιε βζα ημκ εαοηυ ιαξ 

ακ γμφζαιε απμηθεζζηζηά ηδκ ηεκηνυθοβα αοηή φπανλδ... 

[...] Δ ηαφηζζδ θηςπαίκεζ, δ ζοιπάεεζα πθμοηίγεζ. Δ ηαφηζζδ δεκ θοηνχ-

κεζ: Μεηαθένς ημκ εαοηυ ιμο ζημ άημιυ ημο, βζα κα παναιείκς έηζζ ζηθά-

αμξ ημο αημιζζιμφ. Δ ηαφηζζδ δεκ έπεζ ακζδζμηέθεζα, ιήηε ιμο εθαθνχκεζ 

ηα δεζιά ημο εακαημπμζκίηδ εαοημφ ιμο. Ώκ ηάκς οπυεεζή ιμο ηδκ πθάκδ 

ημο Οεέθμο, λεθεφβς απυ ημ δίζδιμ πμο εειεθζχκεζ ημ αζζεδηζηυ θαζκυιε-
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κμ, εκζανηχκς έκα πάεμξ ςιυ· ημ ιενίδζμ ηδξ Σέπκδξ ηαηανβείηαζ ηζ απμ-

ιέκεζ πεγή, αιεημοζίςηδ γςή.  
Άββεθμξ Σενγάηδξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Ζ ηέρλε παξνπζηάδνληαο ηε δσή ζαλ παηρλίδη κεηνπζηψλεη ζε σξαίεο εηθφλεο ηηο ηξνκεξφηε-

ξεο φςεηο ηεο δσήο, θη έηζη καο εμπςψλεη θαη καο παξεγνξεί.  

Ρζπάνδμξ ΐάβηκεν  

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ. 

 
2. Ζ θχζε ηεο ςπρήο είλαη λα πεηάεη κέζα ζ' έλα αιαθξφ, ζαλ αηζέξα, ζηνηρείν, φκνηα κε 

ρειηδφλα' θη φκσο είλαη αλαγθαζκέλε, πιένληαο κέζα ζην ζψκα, λα δεη ζ' έλα θαηαζιη-

πηηθφ, γηνκάην αληίζηαζε θφζκν. Υειηδνλφςαξν. Κάπνπ θάπνπ κνλάρα δε βαζηάεη πηα 

θαη πεηηέηαη ςειά, ζην αιεζηλφ ηεο, πην αλάιαθξν ζηνηρείν, ζηελ Σέρλε, λα μεζθάζεη. 

Νίημξ Καγακηγάηδξ 

Πμζα είκαζ δ θφζδ ηδξ ηέπκδξ ζφιθςκα ιε ημκ Νίημ Καγακηγάηδ;  

 

3. Έκαξ άκενςπμξ πμο είκαζ αβέθαζημξ, ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ηαζ ζμαανυξ; 

Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 

 

4. Θα ιπμνμφζαηε κα ειπζζηεοηείηε εφημθα έκακ άκενςπμ πμο είκαζ αβέθαζημξ; 

Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ άπμρδ ζαξ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

5. Οη αλεκφκπινη πιεζαίλνπλ. Οη Γνλ Κηρψηεο ιηγνζηεχνπλ. 

 Ίινε Φυνιπαη 

Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ. 

 

6. Γηα θαληαζηείηε ηη θξίθε, αλ ε θχζε απνθάζηδε λα κηκεζεί ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ πηζηεχ-

νπλ πσο μέξνπλ λα ηε κηκνχληαη πηζηά.  

Ίινε Φυνιπαη 

Σζ εκκμεί μ ζοββναθέαξ; 

 

7. Καλέλαο ζηίρνο ζήκεξα δελ θηλεηνπνηεί ηηο κάδεο. 

Καλέλαο ζηίρνο ζήκεξα δελ αλαηξέπεη θαζεζηψηα.   

Μακυθδξ Ώκαβκςζηάηδξ 

 

Δ ηέπκδ ζήιενα έπεζ πάζεζ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ δφκαιδ; Πμζεξ πζζηεφεηε πςξ είκαζ μζ αζ-

ηίεξ; 

Γκςνίγεηε επμπέξ υπμο δ ηέπκδ έπαζγε πμθφ ζπμοδαζυηενμ νυθμ; 

 

8. Ζ ηέρλε πξέπεη λα απνηειεί ην κνηξαίν δίρηπ πνπ πηάλεη πάλσ ζην πέηαγκα, ζαλ κπζηε-

ξηψδεηο πεηαινχδεο, ηηο παξάμελεο ζηηγκέο πνπ απφ αδηαθνξία ή απφ αθεξεκάδα δελ ηηο 

πξνζέρεη ν θνηλφο άλζξσπνο. 

Σγζυνηγζμ Νηε Κίνζημ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

9. Σν κφλν δείγκα ζεβαζκνχ πνπ νθείινπκε ζηνπο ζεαηέο είλαη λα κελ ππνηηκνχκε ηελ επ-

θπΐα ηνπο.  

Μπένημθκη Μπνεπη 
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οιθςκείηε υηζ αοηυξ είκαζ έκαξ ααζζηυξ ηακυκαξ βζα ηδκ ηέπκδ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ 

άπμρδ ζαξ. 

Πζζηεφεηε πςξ οπάνπμοκ  ζφβπνμκεξ  ιμνθέξ ηέπκδξ πμο  οπμηζιμφκ ηδκ εοθοία ή ηαζ 

ηδκ εοαζζεδζία ηςκ ακενχπςκ; 

 

10. Μέζα ζε θάζε αιεζηλφ έξγν ηέρλεο, αλαζηέιιεηαη ε δηαίξεζε ηεο αλζξψπηλεο πξαγκαηη-

θφηεηαο ζε άηνκν θαη νκάδα, ζε εηδηθφ θαη θαζνιηθφ. 

Βνκζη Φίζεν 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ.  
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Κείκελν 74 
 

Τξία εξσηήκαηα γηα ηελ Τξαγσδία  

 

 

Θέθς κα ηεθεζχζς ημ δμηίιζμ ημφημ ιε ιζα κυηα πνμζςπζημφ ζημπαζιμφ 

πενζζζυηενμ, πανά ηνζηζημφ απμθεέβιαημξ. Αεκ οπάνπμοκ ηαεμνζζιέκεξ 

θφζεζξ ζηα πνμαθήιαηα ιε ηα μπμία ηαηαπζάζηδηα. οπκά δ αθθδβμνία εα 

ιπμνεί κα ηα θςηίγεζ ιε ιεβαθφηενδ επάνηεζα απ' υ,ηζ δ εζηαζία. Βπζπθέμκ, 

πζζηεφς πςξ δ θμβμηεπκζηή ηνζηζηή δεκ έπεζ μφηε ηεηιήνζα, μφηε ηαζ αηνζ-

αήξ είκαζ. πμο ελαζηείηαζ ηίιζα, είκαζ ειπαεήξ, ιζαξ ηζ δ πνμζςπζηή άπμ-

ρδ βονεφεζ κα πείζεζ. Σα ηνία επεζζυδζα πμο ε' ακαθένς ζοιθςκμφκ ιε ηδκ 

ηνζπθή πζεακυηδηα ημο εέιαημξ ιαξ: υηζ α) δ ηναβςδία, πναβιαηζηά, είκαζ 

κεηνή, α) υηζ ελαημθμοεεί κα δζαηδνεί ηδκ μοζζαζηζηή ηδξ πανάδμζδ ακε-

λάνηδηα απ' ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ηεπκζηή θυνια, ηαζ ηέθμξ, β) υηζ ημ ηναβζηυ 

δνάια εα ιπμνμφζε κα επακέθεεζ ζηδ γςή. 

Πνζκ απυ θίβμ ηαζνυ, ηαλίδεοα ιε ηνέκμ ζηδ κυηζα Πμθςκία. ηνίαμκηαξ 

ζηζξ πανοθέξ εκυξ θυθμο πενάζαιε απυ ηάηζ ενείπζα. Έκαξ Πμθςκυξ πμο 

ηαλίδεοε ζημ ίδζμ ααβυκζ ιμο είπε ηζ είπε ζοιαεί εηεί. ηδ εέζδ αοηή, οπήν-

πε έκα ιμκαζηήνζ, πμο μζ Γενιακμί ημ είπακ πνδζζιμπμζήζεζ ζακ θοθαηή 

βζα ημοξ αζπιάθςημοξ Ρχζμοξ αλζςιαηζημφξ. Σδκ ηεθεοηαία πνμκζά ημο πμ-

θέιμο, υηακ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα άνπζζακ κα οπμπςνμφκ απ' ημ ακα-

ημθζηυ ιέηςπμ, δ θοθαηή απμηθείζηδηε. Αεκ έθηακε πζα θαβδηυ ζηδ θοθα-

ηή. Οζ θνμονμί θεδθάηδζακ ηδ βδ, ηζ άνπαλακ υ,ηζ ιπυνεζακ αθθά ζε θίβμ 

ηα αζηοκμιζηά ημοξ ζηοθζά έβζκακ επζηίκδοκα απυ ηδκ πείκα. Έπεζηα απυ 

εθάπζζημ δζζηαβιυ, μζ Γενιακμί λαιυθδζακ ηα ζηοθζά πάκς ζημοξ θοθαηζ-

ζιέκμξ. Ξεηνεθαιέκα απυ ηδκ πείκα, ηα ζηοθζά ηαηαζπάναλακ γςκηακμφξ 

πμθθμφξ απ' αοημφξ. ηακ έθοβακ μζ θνμονέξ άθδζακ ηθεζδςιέκμοξ ζημ 

ηεθί υζμοξ είπακ επζγήζεζ. Αομ απ' αοημφξ ηαηάθενακ κα γήζμοκ ζημηχκμ-

κηαξ ηαζ ηνχβμκηαξ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ. Σεθζηά, μ ζμαζεηζηυξ ζηναηυξ, 

πμο έηακε πνμέθαζδ, ημοξ ανήηε. Σμοξ έηακε έκα θζηυ βεφια, ηζ έπεζηα ημοξ 

εηηέθεζε βζα κα ιδ δμοκ μζ ζηναηζχηεξ ζε ηζ ααειυ ελεοηεθζζιμφ έθηαζακ 

μζ πνχδκ αλζςιαηζημί ημοξ. Έπεζηα απ' αοηυ, ημ ιμκαζηήνζ ηάδηε ζοεέιε-

θα. 

Οζ άθθμζ ηαλζδζχηεξ ζημ ααβυκζ άημοζακ ηδκ ζζημνία, ηζ άνπζζακ έκαξ-

έκαξ κ' αθδβμφκηαζ ηάπμζμ πανυιμζμ ή πμθφ πεζνυηενμ επεζζυδζμ. Μζα βο-

καίηα αθδβήεδηε ηζ είπακ ηάκεζ ζηδκ αδενθή ηδξ ζημ ζηναηυπεδμ εακάημο 

ημο Μάμοηπαμογεκ. Αεκ ε' ακαθένς ημ βεβμκυξ, βζαηί είκαζ απυ εηείκα ηα 

πνάβιαηα πμο ιπνμζηά ημοξ αηυιδ ηζ δ βθχζζα αμοααίκεηαζ. ςπάζαιε 

υθμζ βζα ιζα ζηζβιή, ηζ έπεζηα ηάπμζμξ βενμκηυηενμξ είπε πςξ ήλενε ιζα ιε-

ζαζςκζηή πανααμθή πμο εα ιπμνμφζε κα ιαξ ηάκεζ κα ηαηαθάαμοιε πχξ 

έβζκε ηαζ ζοκέαδηακ ηέημζα βεβμκυηα: 

ε ηάπμζμ ιεθαβπμθζηυ πςνζυ ηδξ ηεκηνζηήξ Πμθςκίαξ, οπήνπε ιζα ιζ-

ηνή ζοκαβςβή. Κάπμζα κφπηα, μ Ρααίκμξ ιπήηε ιέζα ηαζ είδε ημ Θευ κα 



ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 211 

 

ηάεεηαζ ζε ιζα ζημηεζκή βςκζά. Ήνεε πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ιαγί ηαζ θχκα-

λε: «Κφνζε, Κφνζε, ηζ βονεφεζξ εδχ;» Κζ μ Θευξ δεκ ημο απάκηδζε μφηε ιε 

ηεναοκμφξ μφηε ιε ακειμζηνυαζθμοξ, αθθά ιε ιζα ρζεονζζηή, αζήιακηδ 

θςκμφθα: «Κμονάζηδηα, Ρααί, ημονάζηδηα ςξ ημ εάκαημ». 

Σμ κυδια ηδξ πανααμθήξ αοηήξ, ζε ζπέζδ ιε ημ εέια ιαξ, ημ ενιδκεφς 

ςξ ελήξ: μ Θευξ ημονάζηδηε απ' ηδκ αβνζυηδηα ημο ακενχπμο. Ίζςξ κα ιδκ 

ιπμνμφζε πζα κα ημκ εθέβλεζ, ηζ μφηε ιπμνμφζε πζα κα ακαβκςνίζεζ ηδκ εζ-

ηυκα Σμο ιεξ ζημκ ηαενέθηδ ηδξ δδιζμονβίαξ. Ββηαηέθεζρε ημκ ηυζιμ ζηα 

δζηά ημο απάκενςπα ηεπκάζιαηα ηαζ ηχνα ηαημζηεί ζε ηάπμζα άθθδ βςκζά 

ημο απείνμο, ηυζμ απμιαηνοζιέκδ, χζηε μζ αββεθζμθυνμζ ημο δεκ ιπμνμφκ 

πζα κα θηάζμοκ ςξ ειάξ. Θα οπέεεηα πςξ έθοβε απυ ημκηά ιαξ ημκ 17μ 

αζχκα, ιζα επμπή πμο οπήνλε δ ζηαεενή δζαπςνζζηζηή βναιιή βζα ηδ γςή 

ιαξ. ημκ 19μ αζχκα, μ Λαπθάξ ακήββεζθε πςξ μ Θευξ ήηακ ιζα οπυεεζδ, 

πμο ημ μνεμθμβζηυ ιοαθυ δεκ ηδ πνεζαγυηακ πζα. Σμ υκμιά ημο ημ πήνε μ 

ιέβαξ αζηνμκυιμξ. ιςξ, δ ηναβςδία είκαζ αοηή δ ιμνθή ηέπκδξ πμο απαζ-

ηεί ημ ακοπυθμνμ αάνμξ ηδξ πανμοζίαξ ημο Θεμφ. Βίκαζ κεηνυξ ζήιενα μ 

Θευξ βζαηί δ ζηζά ημο δεκ πέθηεζ πζα πάκς ιαξ υπςξ έπεθηε πάκς ζημκ Ώ-

βαιέικμκα ηαζ ημκ Μάηαεε. 
Σγςνηγ ηάζκεν 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις  

 
1. Καλέλαο έπαηλνο δελ ζα κε ραξνπνηνχζε ηφζν, φζν αλ ήζειαλ θνηλνί εξγάηεο λα θξεκά-

ζνπλ ιηζνγξαθίεο κνπ ζηελ θάκαξα ή ζην εξγαζηήξη ηνπο. 

ΐακ Γημβη 

Πνμζπαεήζηε κα πανμοζζάζεηε ημ νυθμ πμο απμδίδεζ ζηδκ ηέπκδ μ ΐακ Γημβη. 

 

2. Ζ ηέρλε δίλεη ζηελ θνηλσλία θαη ζην άηνκν ηα δηθά ηεο κάηηα γηα λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν. 

Γεχνβζμξ Ε. Μμονέθμξ 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε 7-8 πενζυδμοξ. 

 

3. Ζ ηέρλε θαη ε εμέγεξζε δελ ζα πεζάλνπλ παξά κφλν κε ηνλ ηειεπηαίν άλζξσπν.  

Ώθιπέν Καιφ 

Γζαηί ζοζπεηίγεζ μ Καιφ ηδκ ηέπκδ ιε ηδκ ελέβενζδ; 

 

4. Ο άλζξσπνο πνπ έγηλε άλζξσπνο κε ηελ εξγαζία, πνπ βγήθε απφ ην βαζίιεην ησλ δψσλ 

σο κεηακνξθσηήο ηνπ θπζηθνχ ζε ηερλεηφ..., ν άλζξσπνο ν δεκηνπξγφο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο,  ζα κείλεη πάληα ν κεγάινο κάγνο, ζα είλαη πάληα ν Πξνκεζέαο πνπ 

θέξλεη ηε θσηηά απφ ηνπο νπξαλνχο ζηε γε, ζα είλαη πάληα ν Οξθέαο πνπ ππνδνπιψλεη 

ηε θχζε κε ηε κνπζηθή ηνπ. ζν δε ζβήλεη ε ίδηα ε αλζξσπφηεηα, δελ ζα ζβήζεη ε ηέρλε.  

Βνκζη Φίζεν 

Γζαηί πανμιμζάγεζ μ Βνκζη Φίζεν ημκ άκενςπμ ιε ημκ Πνμιδεέα;  

Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ: ζν δε ζβήλεη ε ίδηα ε αλζξσπφ-

ηεηα, δελ ζα ζβήζεη ε ηέρλε.  

 

5. Ζ θαζεκεξηλή δσή κφλν κε ζαχκαηα είλαη ππνθεξηή.  

Μαλ Φνζξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 
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6. Πξφζεζε ηεο ηέρλεο είλαη λα μεπεξλά ηα φξηα ηεο απιήο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Γηέμνβη Λμφηαηξ 

 

7. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε ιία πανάβναθμ ζηδκ μπμία κα ακαθφεηαζ δ θνάζδ: απιή 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 

8. Ζ ηέρλε, φπσο θαη ε επηζηήκε, φρη κφλν δελ δεηνχλ εληνιέο, αιιά, εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο 

νπζίαο ηνπο, δελ ηηο δέρνληαη.  

Ώκηνέ Μπνεηυκ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 

 

9. Ο άλζξσπνο ρσξίο πνιηηηζηηθέο ππμίδεο θαη ελδηαθέξνληα είλαη έξκαην, είλαη άθξηηνο, 

είλαη θχκβαιν αιαιάδνλ θαη δελ ηνλ ζψδεη ε φπνηα άξηηα επαγγεικαηηθή ή ηερληθή θα-

ηάξηηζε. 

 ΐαζίθδξ Φίθζαξ 

Πχξ ακηζθαιαάκεζηε ημκ υνμ «πμθζηζζηζηέξ πολίδεξ»; 

Γζα πμζμ θυβμ είκαζ «άηνζημξ» μ άκενςπμξ πμο δεκ έπεζ πμθζηζζηζηέξ πολίδεξ ηαζ εκδζα-

θένμκηα; 

 

10. Ζ πνίεζε δελ πξννδεχεη, γηαηί θάζε πνίεκα είλαη κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην. Σν θάζε 

λέν πνηεηηθφ έξγν δελ εθηνπίδεη απφ ηε ρξήζε ην πξνεγνχκελν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα έξ-

γα ηεο επηζηήκεο, απιψο ην ηξνπνπνηεί: καο θάλεη λα ην αηζζαλφκαζηε δηαθνξεηηθφ. Δ-

ληνχηνηο ε πνίεζε καο δίλεη ηελ αίζζεζε φηη πξνρσξεί, γηαηί ην πιηθφ ηεο δελ είλαη πνηέ 

ην ίδην. Κάζε πνηεηηθή αιιαγή ειεπζεξψλεη απφ ην έδαθνο ηεο γιψζζαο έλα λέν πιηθφ, 

πνπ, γηα ιφγνπο θπζηθνχο, έκελε πνηεηηθά αλεθκεηάιιεπην πξνεγνπκέλσο. 

Νάζμξ ΐαβεκάξ 

Να βνάρεηε πθαβζυηζηθμ βζα ηδκ πανάβναθμ.  

Έκαξ πμθζηζηυξ ιπμνεί κα βνάθεζ πμζήιαηα; 

 

11. Ζ ηέρλε είλαη ε πην γεληθή θαη ειεχζεξε κνξθή επηθνηλσλίαο. 

Σγςκ Νηζμφζ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 5-6 πενζυδςκ. 

 

12. ηνλ θφζκν πνπ δεκηνπξγεί ε ηέρλε, θάζε ιέμε, θάζε ρξψκα, θάζε ήρνο είλαη «θαηλνχ-

ξηνο» δηαθνξεηηθφο –ζπληξίβνληαο ην νηθείν πιαίζην ηεο απνδνρήο θαη ηεο θαηαλφεζεο, 

ηεο βεβαηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αηζζήζεηο, θαη ηεο ινγηθήο, κέζα ζηηο νπνίεο εί-

λαη θπιαθηζκέλνη άλζξσπνη θαη θχζε. ηαλ νη ιέμεηο, νη ήρνη, ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψ-

καηα γίλνληαη ζπζηαηηθά ηεο αηζζεηηθήο κνξθήο, ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο γλσζηήο, θα-

ζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο· έηζη, απειεπζεξψλνληαη γηα κηα λέα δηάζηαζε 

χπαξμεο. 

 Υένιπενη Μανημφγε 

Να βνάρεηε πθαβζυηζηθμ βζ’ αοηή ηδκ πανάβναθμ. 

 

13. Ζ βαζχηεξε θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ δελ είλαη ν ηερληθφο πνπ θαηα-

ζθεχαζε ην αεξνπιάλν,  αιιά ν πνηεηήο πνπ νξακαηίζηεθε ηνλ Ίθαξν. 

ςηήνδξ Κςζηυπμοθμξ 

Πνμζπαεήζηε κα απμδείλεηε ηδκ άπμρδ αοηή ζε ιία πανάβναθμ. 

 

14. Ζ ηέρλε είλαη ν πην ζχληνκνο δξφκνο απφ ηνλ έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν. 

Ρμγέ Γηανςκηΰ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 
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15. Ζ ηέρλε κπνξεί λα καο απνθαιχςεη λένπο ηξφπνπο αληίιεςεο θαη αηζζαληηθφηεηαο πνπ 

καο απνκαθξχλνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο ζπλήζεηεο. Μπνξεί λα καο θάλεη λα ζπλεη-

δεηνπνηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θνηλσλίαο πνπ δελ γελ-

λήζεθαλ αθφκε.  

Κνίζημθεν ιςθ 

Να ζοκεπίζεηε αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ, βνάθμκηαξ 4 ή 5 πενζυδμοξ βζα κα μθμηθδνχζεηε ηδκ 

πανάβναθμ. 
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Κείκελν 75 
 

Ο ξπζκόο 
 

 

Να ιάεεζξ πςξ οπάνπεζ ιέζα ζημκ άκενςπμ ιζα δφκαιδ πμο κζχεεζ πζμ αα-

εζά απυ ηδκ ηανδζά, αθέπεζ πζμ ηαεανά ηαζ πζμ πένα απυ ημ κμο ηαζ πμο δεκ 

έπεζ υκμια, ηαζ ιμκάπα ζηδκ ηυθιδ, ζηδκ εοβέκεζα ηαζ ζηδκ αβκυηδηα βίκε-

ηαζ θακενή, ηαζ ζηδκ πνάλδ. Κζ αοηή ηδ δφκαιδ κ' αθήζεζξ κα ζε μδδβάεζ 

ηαζ κα ηδξ έπεζξ απυθοηδ ειπζζημζφκδ ηαζ ζημ εάκαημ κα ζε νίλεζ, ιδκ ηδ 

νςηήζεζξ βζαηί· ημ κα .ημ ηάκεζ εα πεζ πςξ έηζζ πνέπεζ. 

Σζ είκαζ θμζπυκ νοειυξ; Μζα ηεκηνζηή ηίκδζδ υθμ ανιμκία, πμο ηοαεν-

κάεζ ημ ζημπαζιυ ηαζ ηδκ πνάλδ ιαξ. Έκαξ «αυναημξ Μμκάνπδξ» πμο πνμ-

ζηάγεζ –ηζ υθα ηα ζημζπεία, οθζηά ηαζ πκεοιαηζηά, πμο απμηεθμφκ ηδκ εθή-

ιενδ μιμζπμκδία ηδξ φπανλδξ ιαξ, οπαημφμοκ εθεφηενα· εθεφηενα, βζαηί 

λένμοκ πςξ δ πνμζηαβή αοηή είκαζ δ πζμ ααεζά ημοξ πνμζςπζηή επζεοιία. 

πμζμξ έπεζ νοειυ είκαζ θοηνςιέκμξ. ,ηζ ηζ ακ ηάκεζ, είκαζ ζςζηυ, δδ-

θαδή ανιμκζζιέκμ ιε υθδ ημο ηδκ φπανλδ, ζοκέπεζα αθάεεοηδ ημο πενα-

ζιέκμο ροπζημφ ηαζνμφ, βυκζιμξ ζπυνμξ ημο ιεθθμφιεκμο. πμζμξ έπεζ 

νοειυ δε θμαάηαζ κα παναζηναηήζεζ ιήηε κα πανααεί ηαιζάκ εκημθή· βζαηί 

ιέζα ημο δμοθεφεζ μ κμιμεέηδξ, ηζ δ ηάεε πνάλδ δεκ είκαζ πζα πανά ηφνς-

ζδ ηζ εθανιμβή ημο ιέζα ημο ηυζιμο. 

Ο νοειυξ είκαζ ιαβκήηδξ ιέζα ζηα ζπθάπκα ιαξ ηαζ ηνααά υθα ηα νζκί-

ζιαηα ηδξ ζάνηαξ ηαζ ηδξ ροπήξ ηαζ ηα ηνειάεζ ζοκεπηζηά ζημκ αένα, ζακ 

αδζάζπαζημ αηαηάθοημ ζηαθφθζ. Ο νοειυξ ιμκάπα ιπμνεί κα κζηήζεζ ηδκ 

απμζφκεεζδ ηαζ ημ εάκαημ. 
Νίημξ Καγακηγάηδξ 
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Κείκελν 76 
 

Ο ρνξόο 

 

 

Ο πμνυξ υπςξ ηαζ ημ πνμζςπείμ (ιάζηα), είκαζ «ποηκςηήξ εκένβεζαξ»: ε-

κχκεζ ζ' έκα ζφκμθμ ηζξ ζηυνπζεξ δοκάιεζξ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ 

(ηςκ ακενχπςκ), ηζξ δοκάιεζξ ηςκ κεηνχκ ηδξ ηαζ ηςκ γςκηακχκ ηδξ, δδιζ-

μονβεί πζμ πενζεηηζημφξ πονήκεξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ εκένβεζαξ. Έκαξ ηέ-

ημζμξ πνμμνζζιυξ επζαάθθεζ ζημ πμνεοηή ή ζημ βθφπηδ ημο πνμζςπείμο κα 

δχζεζ έκα φθμξ ζημ ημνιί ημο ή ζημ λφθμ ημο, κα δχζεζ ζημ ιεβαθφηενμ 

ααειυ ηδκ έκηαζδ ηςκ ιμνθχκ, ιεζχκμκηαξ ζημ εθάπζζημ ηα ζδζαίηενα αημ-

ιζηά ηαζ πνυζηαζνα παναηηδνζζηζηά ηαζ δζαηδνχκηαξ ηδκ μοζία, βζα κα ηδκ 

εηθνάζεζ ιε ηζκήζεζξ πενζζζυηενμ νοειζηέξ ηαζ πζμ ζζπονέξ απυ ηζξ ηαεδ-

ιενζκέξ, χζηε κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ οπενθοζζηή θφζδ. 

Έηζζ ζοκηεθείηαζ ηαζ επζαεααζχκεηαζ δ εκυηδηα ημο ακενχπμο ιε ημ πε-

νζαάθθμκ ημο, ημο αηυιμο ιε ηδκ μιάδα ημο, ημο ζχιαημξ ιε ημ πκεφια. 

Έηζζ δ πανάδμζδ εκενβμπμζεί ημ ιφεμ, ηδκ πνάλδ ημο κα λακαγείξ ηδκ ανπή, 

ημ λεηίκδια ημο ακενχπμο ηαζ ημο εείμο πμο μ άκενςπμξ θένκεζ ιέζα ημο - 

δδθαδή κα λακαγείξ ημκ απενζυνζζημ άκενςπμ ζημκ μπμίμ ηαημζηεί ημ Ά-

πακ, πμο είκαζ ημ ιέθθμκ ημο. 

Κάεε πμνυξ απαζηεί ηδ ζοιιεημπή: αηυια ηαζ ζακ εέαια δεκ ημκ «πα-

ναημθμοεμφιε» ιμκάπα ιε ηα ιάηζα, αθθά ηαζ ιε ηζκήζεζξ, έζης ηαζ οπμ-

ηοπχδεζξ ημο δζημφ ιαξ ημο ζχιαημξ. Ο πμνυξ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, εέηεζ ζ' 

εκένβεζα ιζα έηηδ αίζεδζδ: ηδκ αίζεδζδ ιε ηδκ μπμία ζοκεζδδημπμζμφιε ηδ 

εέζδ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηςκ ιοχκ ιαξ... Με ημ θαζκυιεκμ αοηυ ηδξ ιοσηήξ ζο-

κήπδζδξ ή ζοιπάεεζαξ, δ έηηδ αοηή αίζεδζδ ηαεζζηά δοκαηή ηδκ επαθή 

ακάιεζα ζημ πμνεοηή ηαζ ημκ ζοιιεηέπμκηα εεαηή... Ώοηή δ άιεζδ ιεηά-

δμζδ ιδκοιάηςκ... αοηή δ επζημζκςκία πμο βίκεηαζ άιεζα ζοιπαεδηζηά ηαζ 

ιαξ ηάκεζ κα λακαγμφιε ηα ζοκαζζεήιαηα πμο εηθνάγεζ μ ηαθθζηέπκδξ ζακ 

κα ηαοηζγυιαζηακ ι' αοηυκ, είκαζ έκα απυ ηα ορδθυηενα δζδάβιαηα πμο 

πνμζθένεζ μ πμνυξ βζα κα αθθάλμοιε ηδκ πνμζςπζηή ιαξ ειπεζνία ηαζ κα 

πθμοηίζμοιε ηδκ ίδζα ιαξ ηδ γςή απυ ηδ δδιζμονβία ηςκ άθθςκ. Αεκ απμ-

δεζηκφεζ ιμκάπα υηζ ηάεε ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ακηζζημζπεί ζε ιζα ηίκδζδ 

ηδξ ροπήξ, ή, ηαθφηενα, υηζ ημ πκεοιαηζηυ ηαζ ημ θοζζηυ δεκ είκαζ υκμ ημ-

ιείξ λεπςνζζημί, αθθά υηζ είκαζ δομ δζαθμνεηζηέξ υρεζξ ηδξ ίδζαξ πναβιαηζ-

ηυηδηαξ. 
 Ρμγέ Γηανςκηφ 

 

Ώζηήζεζξ - Βνςηήζεζξ - Θέιαηα 

 
1. Γείμηε κνπ πψο ρνξεχεη έλαο ιαφο θαη ζα ζαο πσ αλ ν πνιηηηζκφο ηνλ είλαη άξξσζηνο ή 

πγηήο.  

Κμιθμφηζμξ 
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Γζα πμζμ θυβμ μ Κμιθμφηζμξ επζζδιαίκεζ ζδζαίηενα ημ πχξ πμνεφεζ έκαξ θαυξ ηαζ υπζ ημ 

ηζ πμνεφεζ; 

Κάεε νοειζηή ηίκδζδ είκαζ πμνυξ; 

 

2. Ζ ζεκεξηλή λενιαία, κε ηε λννηξνπία ηεο, ηε κνπζηθή ηεο, ηηο θιίζεηο ηεο θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ηεο, καο ιέεη πσο ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ηεο επνρήο καο είλαη ε καδνπνίεζε, ε 

απψιεηα ηνλ αλζξψπηλνπ κέηξνπ θαη ε εμαθάληζε ηεο αηνκηθφηεηαο. 

Λμοίξ Ραεζμκένμ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

3. Ο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη κέζα ηνπ ηε κνπζηθή, πνπ ε αξκνλία ησλ ήρσλ δελ ηνλ ζπλε-

παίξλεη, ξέπεη ζηελ πξνδνζία, ζηελ απάηε, ζηε δνιηφηεηα· ζθνηεηλή ζαλ ηε λχρηα είλαη ε 

ςπρή ηνπ, καχξεο ζαλ ην έξεβνο νη ζθέςεηο ηνπ. Μελ εκπηζηεπηείο ηέηνηνλ άλζξσπν!  

Οοίθζαι αίλπδν 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

4. Ζ κνπζηθή είλαη ν κνλαδηθφο ζνπ θίινο. 

Σγζι Μυνζζμκ 

Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε αοηυκ ημ ζηίπμ. 

 

5. Σν δπζθνιφηεξν ρξένο είλαη ε αγάπε, θαη ε κνπζηθή είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνε-

ηνηκάδεη ηνλ άλζξσπν γη' απηή ηε δχζθνιε ππφζεζε. 

Σγςκ Μπθάηζκβη  

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ. 

 

6. Ζ κνπζηθή αθήλεη αλνηρηή ηελ πφξηα ηνπ άινγνπ ζηνηρείνπ, κέζα απφ ηελ νπνία κπν-

ξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ αγξηάδα θαη ηελ νξκή ηεο δσήο. 

Οοίθζαι Σγαίδιξ  

Θεςνχκηαξ ηδκ πενίμδμ εειαηζηή, κα μνβακχζεηε ιζα δζηή ζαξ πανάβναθμ. 

 

7. Υνξεχσ, ζεκαίλεη: αηζζάλνκαη θαη εθθξάδσ κε ηε κέγηζηε έληαζε ηε ζρέζε ηνλ αλζξψ-

πνπ κε ηε θχζε, ηελ θνηλσλία, κε ην κέιινλ θαη ηνπο ζενχο. 

Ρμγέ Γηανςκηφ  

Μπμνείηε κα εκημπίζεηε ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημοξ παναδμζζαημφξ πμνμφξ ηαζ ημοξ 

ζφβπνμκμοξ; 
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Κείκελν 77 

 

Τέρλε θαη ηπξαλλία 

 

 

Οζ ηφνακκμζ βκςνίγμοκ πςξ οπάνπεζ ζημ ένβμ ηέπκδξ ιζα απεθεοεενςηζηή 

δφκαιδ πμο ιέκεζ ιοζηδνζχδδξ ιυκμ βζα υζμοξ δεκ πζζηεφμοκ ζηδκ ηέπκδ. 

Κάεε ιεβάθμ ένβμ ηαείζηα εαοιαζζυηενμ ηαζ πθμοζζυηενμ ημ πνυζςπμ ημκ 

ακενχπμο –αοηυ είκαζ υθμ ημο ημ ιοζηζηυ. Καζ δεκ θηάκμοκ πζθζάδεξ ηα 

ζηναηυπεδα ηαζ ηα ζίδενα ηςκ ηεθζχκ βζα κ' αιαονχζμοκ αοηή ηδ ζοβηζκδ-

ηζηή ιανηονία ηδξ αλζμπνέπεζαξ. Γζ' αοηυ δεκ είκαζ αθήεεζα υηζ ιπμνμφιε, 

έζης ηαζ πνμζςνζκά, κα δζαηυρμοιε ηδκ ημοθημφνα βζα κα εημζιάζμοιε 

ιζα κέα. Αεκ δζαηυπηεηαζ δ αηέθεζςηδ ιανηονία ημο ακενχπμο πάκς ζηδ 

δοζηοπία ημο ηαζ ημ ιεβαθείμ ημο, δεκ δζαηυπηεηαζ δ ακαπκμή. 

πμζα ηαζ κα είκαζ ηα ένβα ημο ιέθθμκημξ υθα εα είκαζ θμνηζζιέκα απυ 

ημ ίδζμ ιοζηζηυ, ηαιςιέκα απυ ακδνεία ηζ εθεοεενία, ενειιέκα απ' ηδκ 

ηυθιδ πζθζάδςκ ηαθθζηεπκχκ υθςκ ηςκ αζχκςκ, υθςκ ηςκ εεκχκ. Ναζ, υηακ 

δ ζφβπνμκδ ηονακκία ιαξ δείπκεζ υηζ αηυιδ ηαζ μπονςιέκμξ ιέζα ζηδκ ηέ-

πκδ ημο μ ηαθθζηέπκδξ είκαζ μ δδιυζζμξ επενυξ, έπεζ δίηζμ. Αζυηζ ιέζα απ' 

αοηήκ (ηδκ ηέπκδ) παζνεηίγεζ έκα ακενχπζκμ πνυζςπμ πμο ηίπμηα, ςξ ηχνα, 

δεκ ιπυνεζε κα ημ ηζαηίζεζ. 

 Ώθιπέν Καιφ 
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Κείκελν 78 
 

Ο ηξόκνο ηνπ θελνύ 
 

 

ηακ έκα ηαεεζηχξ αοηανπζηυ ηαζ ακήεζημ ζημηχκεζ πμζδηέξ, έπεζ ανπίζεζ 

κα ηαηαννέεζ· αοηυ αέααζα δε ζδιαίκεζ πάκηα πςξ εα λεημοιπζζηεί· ζδιαί-

κεζ πςξ ηαηαθεφβμκηαξ ζηδ δμθμθμκία ημο θυβμο έπεζ πάζεζ πζα ηάεε ένεζ-

ζια. Γζαηί αέααζα δ πμίδζδ πμηέ ηδξ δεκ ιπυνεζε κα βηνειίζεζ ηείπδ, μφηε 

κα απμηνέρεζ ηαηαζηνμθέξ, μφηε κα ακαηνέρεζ ηονακκίδεξ· παν' υθα αοηά 

υθμζ μζ ηφνακκμζ θμαμφκηαζ ημοξ πμζδηέξ, ηαζ υηακ ημοξ αάθμοκ ζημ πένζ, 

είηε ζηα ζημηεζκά ημοξ πεηάκε ζε ηακέκα θάηημ υπςξ ημκ Λυνηα, είηε ημοξ 

ηαναημιμφκ υπςξ ημκ Ώκδνέα εκζέ, είηε ημοξ ηνειάκε υπςξ πνμπηέξ ημκ 

ΐεκζαιίκ Μμθυζγε.
1
 

Σζ θμαμφκηαζ μζ ηονακκίδεξ άναβε; πζ αέααζα ηα απαικά ημνιζά ηςκ 

πμζδηχκ (απαικά, έζης ηζ ακ έπμοκ ημ εηηυπζζια εκυξ Μαβζαηυθζηζ, εκυξ 

Νενμφκηα ή εκυξ Ώκαβκςζηάηδ). Φμαμφκηαζ ηζξ θέλεζξ; πζ. Νμιίγς πςξ 

θμαμφκηαζ ηα ιεηαλφ ηςκ θέλεςκ εηνδηηζηά ηεκά· ηεκά βζα ημοξ ιζηνυθ-

εαθιμοξ αθθά πθήνδ βζα ημοξ αθαθνμΎζηζςημοξ υθςκ ηςκ επμπχκ. Μεηαλφ 

ηςκ θέλεςκ ζηα πμζήιαηα θφμκηαζ πανεέκα δάζδ, νέμοκ πθςημί πμηαιμί, 

πενζπαημφκ εηπθδηηζηήξ μιμνθζάξ πνςιαηζζηά πμοθζά ηαζ άβνζα, αηίεαζα 

εδνία. Ώοηυξ μ αυναημξ ζημοξ ηονάκκμοξ πανάδεζζμξ δεκ είκαζ, ηαηαθφβζμ, 

είκαζ μνιδηήνζμ. Ώπυ εηεί ηάεε κφπηα εηηζκμφκ ημ ιέθθμκ βοικυ ηαζ εθεφ-

εενμ ηαζ ζημζπεζχκεζ ημοξ εθζάθηεξ ηςκ ηονάκκςκ. ηα ιεηαλφ ηςκ θέλεςκ 

ηεκά θοηνχκεζ δ πθεφδ ημο πανυκημξ ηαζ δ ηζιή ημο ιέθθμκημξ. 

Γζ' αοηυ ηνειμφκ ημοξ πμζδηέξ· βζαηί δεκ ακηέπμοκ ηδ πθεφδ. Ο Βββμ-

κυπμοθμξ έβναρε πςξ «πνμπακηυξ ζηα πνυκζα ηα δζηά ιαξ, ηα ζαηάηζηα, 

είεζζηαζ κα δμθμθμκμφκ ημοξ πμζδηάξ.  
Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, ΣΏ ΝΒΏ, 22/10/1985 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 

1. Γζαηί έκα αοηανπζηυ ηαεεζηχξ είκαζ ηαζ ακήεζημ; 

 

2. Έρνπλ λα ιέλε φηη ππάξρνπλ ηφζεο ειεπζεξίεο φζεο θαη άηνκα. Ναη –αιιά γηα ηνλ πνηεηή 

ππάξρεη κφλν ε ειεπζεξία φισλ καδί. Γελ πα λ' απσζεί ν θαζέλαο ην κέξνο πνπ δελ αλα-

γλσξίδεη γηα δηθφ ηνπ·· αζηείν πξάγκα. Ο αέξαο ην νμπγφλν ηνπ ην έρεη θαη γηα ηνπο ςε-

ινχο θαη γηα ηνπο θνληνχο· έλα πεχθν ζθηάδεη εμίζνπ μαλζνχο θαη κειαρξηλνχο. Ζ επαχ-

ξηνλ ηεο αιπζίδαο είλαη κηα θξαπγή πνπ ζεκαίλεη: αέξα.  
Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

Πμζμξ είκαζ μ ημζκςκζηυξ νυθμξ ηδξ πμίδζδξ (ηαζ ηδξ ηέπκδξ βεκζηυηενα) ζημ απυζπα-

ζια πμο δζααάζαηε; 

 

3. Να ιαζεχεηο είλαη αλζξψπηλν. Γη  απηφ νη ηχξαλλνη είλαη αιάλζαζηνη. 

                                                 
1
 http://www.dailymotion.com/video/xfdop3_execution-moloise_news  

http://www.dailymotion.com/video/xfdop3_execution-moloise_news
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Συιαξ Γζάκμαζηξ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 90-100 θέλεςκ 

 

4. Ο θαιιηηέρλεο ζέιεη λα θινλίζεη εθ βάζξσλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο γηα λα πιε-

ζηάζεη πεξηζζφηεξν ην ηδεψδεο. Ζ θνηλσλία απνδεηά ηε ζηαζεξφηεηα, ν θαιιηηέρλεο ην 

άπεηξν. Σνλ θαιιηηέρλε ηνλ ελδηαθέξεη ε απφιπηε αιήζεηα, γη' απηφ θνηηάδεη κπξνζηά θαη 

βιέπεη ηα πξάγκαηα πην γξήγνξα απφ ηνπο άιινπο.  
Ώκηνέζ Σανηυθζηζ 

οιθςκείηε ιε ηδκ άπμρδ αοηή; Ώζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 

5. Ο ξφινο ηνπ θαιιηηέρλε κέζα ζε κηα αηειή θνηλσλία είλαη λα ακθηζβεηεί. Ζ ζχγρξνλε 

ηέρλε δελ είλαη ζίγνπξε. Δίλαη κηα ηέρλε επαλαζηαηηθή. Καηαζηξέθεη ηελ ηάμε, πξνβάι-

ιεη ην παξάινγν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλήζπρε, αλαδεηά ην ζθάλδαιν θαη ηελ πξφθιε-

ζε. Καιχηεξα, απαηηεί απφ ην ζεαηή κηα ζπκκεηνρή φρη πηα ηεο ςπρήο ή ηεο θαξδηάο αι-

ιά θπζηθή, απφιπηε' κηα ζπκκεηνρή ησλ κελπκάησλ, ησλ αηζζήζεσλ, ησλ θηλήζεσλ. Τ-

πνρξεψλεη ηνλ άιιν λα νκνινγήζεη πσο ε ηέρλε είλαη ε βαζηθή έθθξαζε ηεο πιήξνπο ε-

ιεπζεξίαο, αλεμάξηεηε απφ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δνπινπξέπεηεο ηνπ παξφ-

ληνο. 

Εαθ Ώκηεηίβ 

 

Να βνάρεηε πθαβζυηζηθμ ηδξ παναβνάθμο. 

Ώκ έπνεπε κα οπμβναιιίζεηε 5 έκκμζεξ πνμηεζιέκμο κα εοιυζαζηε ημ ηείιεκμ, πμζεξ 

εα ήηακ αοηέξ; 

Μπμνείηε κα ζοκεπίζεηε ημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε βνάθμκηαξ ιία αηυιδ πανάβναθμ;  

 

6. Οη άλζξσπνη μερλνχλ φηη ν θαιιηηέρλεο (αλ αμίδεη απηφ ην φλνκα) έρεη ηελ νμχηεξε αί-

ζζεζε απφ φινπο καο· θαη κπνξεί λα είλαη πηζηφο ζηνλ εαπηφ ηνλ θαη ζην έξγν ηνπ κφλνλ 

φηαλ εθθξάδεη απηή ηνπ ηελ αηζζαληηθφηεηα ρσξίο θξαγκνχο. Μαο ιείπεη ην θνπξάγην, 

καο ιείπεη ε ειεπζεξία, καο ιείπεη ην πάζνο θαη ε ραξά φηαλ αξληφκαζηε λα ηνλ αθνινπ-

ζήζνπκε εθεί πνπ καο νδεγεί.  
Υένιπενη Ρδκη 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ πανάβναθμ ζε 70-80 θέλεζξ. 

οιθςκείηε ι' αοηή ηδκ άπμρδ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδ βκχιδ ζαξ, υπμζα ηζ ακ είκαζ. 

 

7. Ο ζεξ Σδνχιηαλ Υάμιευ γξάθεη θάπνπ γηα ηνλ άλζξσπν: "Δίλαη ην κφλν ελφξγαλν νλ πνπ 

έρεη εζηθή ζπλείδεζε, έλα αίζζεκα έληνλν ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ". Δίλαη θάηη πε-

ξηζζφηεξν: Δίλαη ην κφλν ελφξγαλν νλ πνπ κπνξεί λα δαθξχζεη φρη κφλνλ φηαλ ην θά-

λνπλ λα πνλέζεη, αιιά θαη γηαηί είδε κπξνζηά ηνπ λ' απνθαιχπηεηαη θάηη αλεμήγεην, α-

πξνζδηφξηζην, ζπγθινληζηηθφ: ε Οκνξθηά. 

Άββεθμξ Σενγάηδξ 

 

οιθςκείηε ιε ηδκ πνμζεήηδ πμο ηάκεζ μ Άββεθμξ Σενγάηδξ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ 

άπμρδ ζαξ. 
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Κείκελν 79 
 

Τα ζύγρξνλα είδσια 
 

Ο Έθαζξ Πνίζθεσ, κέμξ πνμζηζζιέκμξ ιε αεςυηδηα ηαζ ακαιθίαμθεξ ιεθς-

δζηέξ ζηακυηδηεξ, ήηακ δδιζμφνβδια ηδξ ιμοζζηήξ αζμιδπακίαξ πμο είπε 

ηζυθαξ πέζεζ ιε ηα ιμφηνα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο νμη. Ο Έθαζξ έβζκε εί-

δςθμ, ζηδκ ανπή απαβμνεοιέκμ –παίγμκηαξ ιε ηδκ πνυηθδζδ ηαζ ημκ ακμζ-

πηυ ηαζ απνμηάθοπημ ενςηζζιυ– ανβυηενα, ζζβά-ζζβά πζμ αηίκδοκμ, απαθφ-

κμκηαξ ηζξ ακάνιμζηεξ αζπιέξ ημο, πκίβμκηαξ υ,ηζ ημ ζηακδαθζζηζηυ, θηάκμ-

κηαξ ζηδκ απμηάθορδ υηζ μ Έθαζξ ήηακ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ ηθαζζηυ 

«ηαθυ παθζηάνζ ηδξ Ώιενζηήξ». 

Ώοηή ήηακ δ πμνεία ημο Πνίζθεσ, απυ ηζξ οζηενζηέξ ηναοβέξ ηςκ ίαδδ 

ημο απυ ηδ ιζα ιενζά ηαζ ηζξ ελίζμο οζηενζηέξ ηναοβέξ ηςκ εκδθίηςκ απυ 

ηδκ άθθδ... ζηδκ επίζδιδ ακαβκχνζζδ, ζηδκ επζηνμηδιέκδ απυ υθμοξ επζ-

ζηνμθή , ζηδ ααειζαία εβηαηάθεζρδ ημο νμη βζα πάνδ ηςκ νμιακηζηχκ ηαζ 

βθοηακάθαηςκ ααΎΎαάδ. 

Με ημκ Πνίζθεσ βεκκζέηαζ μ ιφεμξ· ηαζ ηαοηυπνμκα μ Πνίζθεσ είκαζ δ ε-

πζαεααίςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ teenagers. Σμ απμημ-

νφθςια ηδξ εηιεηάθθεοζδξ αοηήξ ηδξ αβμνάξ (teenagers) ζηδ δεηαεηία ημο 

πεκήκηα ζδιεζχεδηε ι' αοηυκ (μπηχ εηαημιιφνζα ακηίηοπα ημο Heartbreak 

Hotel πμοθήεδηακ ιέζα ζε έλζ ιήκεξ)· ηζ αοηυ ζοκέααθε ζηδ ιείςζδ ηδξ 

αθδεζκήξ δζαιανηονίαξ... ημο βκήζζμο νμη ηαζ ηδξ ελέβενζδξ πμο οπυαμζηε 

ακάιεζα ζημοξ κέμοξ ηδξ επμπήξ. Πανάθθδθα, μ Πνίζθεσ δδιζμφνβδζε 

πνχημξ ηδκ πανάδμζδ ηςκ εζδχθςκ πμο επζαάθθμοκ ημοξ κυιμοξ ημοξ ζημ 

πεδίμ ηδξ ιυδαξ, ηαζ υθμζ άνπζζακ κα ιζιμφκηαζ ημκ ηνυπμ πμο πηεκζγυηακ, 

ημοκζυηακ, ζοιπενζθενυηακ. 

Ήηακ ζίβμονα ιζα ιεβάθδ ηαιπή. Δ δζαδζηαζία ηδξ ηαφηζζδξ είπε θηά-

ζεζ ζημ απμημνφθςια ηδξ, ηαζ υπζ πζα ιυκμ βζα έκακ πενζμνζζιέκμ ηαζ εζδζ-

ηυ ημιέα, αθθά ζε βεκζηή ηθίιαηα. Σμ ζφκμθμ ηςκ teenagers είπε ανεζ ζημκ 

Έθαζξ Πνίζθεσ ημκ εαοηυ ημο. 

Δ πμνεία ημο Πνίζθεσ ημπμεεηείηαζ θμζπυκ ζηαεενά ακάιεζα ζημοξ δομ 

πυθμοξ: ζημ οπμθμβζζιέκμ ηαζ ημ εκζηζηηχδεξ, ζημ ηαεςζπνέπεζ ηαζ ημ 

πνμηθδηζηυ, ζημ κμεεοιέκμ ηαζ ημ βκήζζμ, ιζα δζανηήξ παθζκδνυιδζδ πμο 

εα βίκεζ ανβυηενα έκα απυ ηα πζμ ημζκά παναηηδνζζηζηά ηδξ αιέζςξ επυιε-

κδξ πενζυδμο ςξ ηδκ ακάθςζδ ημο πνχημο ιεβάθμο, αθδεζκμφ νμη. Μεηά 

ημκ Πνίζθεσ, δ ελέθζλδ δεκ εα είκαζ πζα δ δζαδζηαζία ακαγήηδζδξ ιζαξ ηαο-

ηυηδηαξ, αθθά δδιζμονβίαξ ηαζ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ οπμημοθημφναξ. Δ ιμο-

ζζηή εα βίκεζ θζβυηενμ δζαζηέδαζδ ηαζ πενζζζυηενμ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ 

ιέζα απυ ηδ ζοβηίκδζδ ηαζ ηζξ εζηυκεξ· έκαξ μνζζιέκμξ ηνυπμξ ζηέρδξ ηαζ 

ημπμεέηδζδξ απέκακηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Γζ' αοηυ, βζα ηδκ εκδζάιεζδ 

εέζδ ημο, βζα ηδκ οπκςηζηή δφκαιδ ημο, βζ' αοηυ ημ ένβμ έθλδξ ηαζ απμιά-

ηνοκζδξ, μ Έθαζξ μκμιάζηδηε μ «Ραζπμφηζκ ημο νμη». 
 Μάνζμ Μάθζ 
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Κνπιηνύξα  

 

Δ ηαθθζένβεζα ή δ ακάπηολδ ημο ιοαθμφ, ηςκ ζηακμηήηςκ, ηςκ ηνυπςκ ζο-

ιπενζθμνάξ. Δ εηθέπηοκζδ πμο δίκεζ δ ιυνθςζδ ηαζ δ εηπαίδεοζδ. Δ παζ-

δεία εκυξ ακενχπμο ηαζ μ ελεοβεκζζιυξ ημο ροπζημφ ηαζ πκεοιαηζημφ ημο 

ηυζιμο. Δ δζακμδηζηή πθεονά ημο πμθζηζζιμφ (μ πκεοιαηζηυξ πμθζηζζιυξ). 
 Λελζηυ ηδξ Ολθυνδδξ 

 

Ο ηνυπμξ γςήξ πμο εηθνάγεζ αλίεξ, μζ μπμίεξ δεκ αθμνμφκ ιυκμ ηδκ ηέπκδ 

ηαζ ηδ βκχζδ αθθά ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή ζοιπενζθμνά.  
Ρ. Οοίθζαιξ 

 

Οζ παναηηδνζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα εκυξ θαμφ. Σζξ 

ζππμδνμιίεξ, ηζξ θειαμδνμιίεξ ημο Henley, ημ ηέκηνμ ζζηζμπθμΎαξ ημο 

Cowes, ηδκ 12δ ημο Ώοβμφζημο, ημκ Σεθζηυ Κοπέθμο, ηζξ ηοκμδνμιίεξ, ηα 

ιπζθζάνδα, ηα αεθάηζα, ημ ηονί ημοWensleydale, ηα ημιιάηζα αναζηυ θάπα-

κμ, ηα πακηγάνζα ιε λίδζ, ηζξ εηηθδζίεξ ημο 19μο αζχκα, ηδ ιμοζζηή ημο Έθ-

βηαν. 
Σ. Έθζμη 

 
Πξνζέμεηε ηνλ ηειεπηαίν πξνζδηνξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο. Ο Έιηνη έρεη ππφςε ηνλ ηελ Αγγιία. 

Θα κπνξνχζαηε λα αλαθεξζείηε ζε αλάινγα ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα θαλε-

ξψλνπλ ηελ θνπιηνχξα ησλ Νενειιήλσλ; 

 

Ιδενινγία 

 

Βίκαζ έκα ζφζηδια ακαπανάζηαζδξ· υιςξ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ 

αοηέξ μζ ακαπαναζηάζεζξ δεκ έπμοκ ηαιζά ζπέζδ ιε ηδ ζοκείδδζδ. Βίκαζ 

ζοπκά εζηυκεξ ηαζ ηαιζά θμνά ζδέεξ, υιςξ, πάκς απ' υθα, ςξ δμιέξ επζαάθ-

θμκηαζ ζηδκ ηενάζηζα πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ, ηαζ υπζ ιέζς ηδξ ζοκεί-

δδζδξ ημοξ. Ώπμηεθμφκ αοημκυδηα –ήδδ απμδεηηά– ήδδ αζςιέκα πμθζηζζηζ-

ηά ακηζηείιεκα ηαζ επζδνμφκ ζημοξ ακενχπμοξ ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ πμο 

ημοξ δζαθεφβεζ. 

 Λμοί Ώθημοζέν 

 

Υπνθνπιηνύξα 

 

Ώκηζπνμζςπεφεζ ημ ευνοαμ (ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ήπμ ηδξ ημοθημφναξ), ηδκ 

αθθμίςζδ εκυξ ιδκφιαημξ, έκα ιδπακζζιυ αηαλίαξ. Ώκηζπνμζςπεφεζ ημ αθ-

θυημημ, ημ αθφζζημ, ημ πνμηθδηζηυ ηαζ ηδκ πανέηηθζζδ απυ ηδκ ημοθημφ-

να, ημ ζηάκδαθμ. 
 Σγςκ Μέθαι 
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Δ αζζεδηζηή ηδξ ζφβπνμκδξ οπμημοθημφναξ (ηονίςξ αοηή πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

ημοξ punks) απμδίδεηαζ ιε ηδ θνάζδ: «Ώκ ημ ηαπέθμ δεκ ηαζνζάγεζ, θυνα 

ημ!».  
ΐίαζεκ Γμοέζηβμοκη 
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Κείκελν 80 
 

Μαδηθή θνπιηνύξα  

 

 

Δ ιαγζηή ημοθημφνα δεκ απμαθέπεζ ζηδκ οπένααζδ ηδξ ηαηεζηδιέκδξ ηά-

λδξ πναβιάηςκ μφηε πνμαάθθεζ ηδκ εζηυκα εκυξ ηαθφηενμο ηυζιμο, υπμο μ 

άκενςπμξ εα ζοιαίςκε ανιμκζηά ιε ημοξ υιμζμοξ ημο ηαζ ιε ηδ θφζδ. Δ 

ιαγζηή ημοθημφνα δεκ ζημπεφεζ ζηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακηζθάζε-

ςκ μφηε επζηαθείηαζ ζδακζηά πμο εα ιπμνμφζακ δοκάιεζ κα βίκμοκ πναβια-

ηζηυηδηα. Ώκηίεεηα, ηαοηίγεηαζ απυθοηα ιε ημ οπάνπμκ, ακαπανάβεζ ηαζ εκζ-

ζπφεζ ηζξ ηονίανπεξ ενιδκείεξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ημθαηεφεζ ημ άημιμ 

εηιεηαθθεουιεκδ υθεξ ηζξ αδοκαιίεξ ημο εβχ ημο, ηζξ ακμνεμθμβζηέξ ηάζεζξ 

ημο, ηα κεονςηζηά ημο ζοιπηχιαηα ηαζ ηζξ κανηζζζζζηζηέξ άιοκεξ ημο. 

ημκ ηζκδιαημβνάθμ ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ ηδκ ελφικδζδ ημο «ιέ-

ζμο ακενχπμο», ιε ηα εθαηηχιαηα ημο, ηα «πάεδ» ημο, ηα ιζηνά ημο πανί-

ζιαηα, ηζξ ηαθέξ ή εφεοιεξ πθεονέξ ημο εαοημφ ημο· επίζδξ, ημκ εηεεζαζιυ 

ηαζ ηδκ απμθοημπμίδζδ ηςκ αθθμηνζςιέκςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ, ηδκ ηε-

θζηή επζηφνςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ημζκςκζηήξ ζενανπίαξ... 

Δ ιαγζηή ημοθημφνα επζκμήεδηε βζα κα βειίζεζ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημο 

ακενχπμο, ημ πνυκμ πμο ημο αθήκεζ δ άζηδζδ ιζαξ μνεμθμβζημπμζδιέκδξ 

ηαζ ιδπακμπμζδιέκδξ ενβαζίαξ ηαζ δ ζοιιεημπή ζε ιζα ακμφζζα δζακενχπζ-

κδ ζοκαθθαβή ηαζ επαθή. Δ μπθδνυηδηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ηα πνμ-

αθήιαηα επζαίςζδξ, ζοιιεημπήξ ζηα ημζκά ηαζ αοημβκςζίαξ, δ αβςκία βζα 

ημ ιέθθμκ, δ αίζεδζδ ηδξ απμλέκςζδξ, πμο έπεζ ημ ζφβπνμκμ άημιμ, απυ 

ηάεε ημιέα ηδξ ζδζςηζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ γςήξ, έηακακ ημκ εθεφ-

εενμ πνυκμ πναβιαηζηυ άζοθμ. Ώθθά αοηυ αηνζαχξ ημ ηαηαθφβζμ ηαηαθήθ-

εδηε απυ ηδ ιαγζηή ημοθημφνα πμο πέηοπε ημκ εθδζοπαζιυ, ηδκ ελμοδεηέ-

νςζδ ηδξ μνβήξ ηαζ ηδξ απεθπζζίαξ, ηδκ αδνακμπμίδζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ 

ακαπαναβςβή ηςκ παναδεδμιέκςκ αλζχκ ηαζ ακαβηχκ.  

οιπεναζιαηζηά, δ ιαγζηή ημοθημφνα δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ιζα 

αζθαθζζηζηή δζηθείδα πμο εηημκχκεζ ηζξ ηνίζεζξ· είκαζ δ πίζς υρδ, μ πζζηυξ 

ζοκμδμζπυνμξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ. 
Γήζδξ ανίηαξ 

 

 

 Δ παναηιή ημο αηυιμο ζηδ αζμιδπακμπμζδιέκδ δζαδζηαζία ημο ζφβπνμκμο 

πμθζηζζιμφ πνμηαθεί ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ιαγζηήξ ημοθημφναξ, πμο ακηζηαεζ-

ζηά ηδ θασηή ηέπκδ ηαζ ηδκ «ορδθή» ηέπκδ. Έκα πνμσυκ ηδξ ιαγζηήξ ημοθ-

ημφναξ δεκ έπεζ ηακέκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ βκήζζαξ ηέπκδξ. 

Δ ιαγζηή ημοθημφνα έπεζ απυ ηδκ άθθδ, ζ' υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηδξ, ηα 

δζηά ηδξ βκήζζα παναηηδνζζηζηά: ηδκ ηοπμπμίδζδ, ηδ ζηενεμηοπία, ημ ζο-

κηδνδηζζιυ, ηδκ ρεοδμθμβία, ηα πεζναβςβδιέκα ηαηακαθςηζηά αβαεά.  
Λέμ Λυαεκηαθ 



 Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 224 

 

Kitsch (Κηηο) 
 

 

Δ θέλδ «Κζηξ», πμο πανμοζζάζηδηε ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ημο πενα-

ζιέκμο αζχκα, πζεακχξ πνμένπεηαζ απυ ηδ ζθαίνα ημο ειπμνίμο ένβςκ ηέ-

πκδξ. Κζηξ είκαζ ημ λεπμφθδια ζδακζηχκ πμο έπαζακ ηδκ αλία ημοξ. Σμ Χ-

ναίμ βίκεηαζ Βοπάνζζημ, ημ Βοβεκζηυ βίκεηαζ Βπζηήδεοζδ, ημ Τρδθυ βίκεηαζ 

ηυιθμξ, ημ Ώίζεδια βίκεηαζ βθοηακάθαημξ Ώζζεδιαηζζιυξ. Βλαζεεκίγεζ μ 

ελεοβεκζζιυξ. Σμ Κζηξ απεοεφκεηαζ ζηα «ηαηχηενα» έκζηζηηα, απαζηεί αζφ-

βηνζηα θζβυηενδ ηαηααμθή εκένβεζαξ απυ ημ ςναίμ, ημ εοβεκζηυ, ημ ορδθυ. 

Χζηυζμ, ζημ Κζηξ, πνμτπμηίεεηαζ ιζα επζδίςλδ ημο ακχηενμο, μ πυεμξ βζα 

έκακ ανιμκζηυ ηυζιμ, βζα ημ εζδφθθζμ, ηδκ εοηοπία, ηδκ ηνοθενυηδηα, ηδκ 

ζηακμπμίδζδ, βζα ηδ θφζδ υθςκ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ιε happy-end, ιε ηδ κίηδ 

ημο Καθμφ πάκς ζημ Καηυ. 

Σμ Κζηξ παναζηαίκεζ απαηδθά πςξ, ια ηδκ αθήεεζα, γμφιε ζημκ ηαθφηε-

νμ ηςκ δοκαηχκ ηυζιςκ ηαζ ιαξ ηαθεί κα είιαζηε αζζζυδμλμζ –ιζα εμθή 

αζζζμδμλία– δεκ ιαξ βεκκά ημκ πυεμ βζα ημζκςκζηέξ αθθαβέξ. Με ηδκ παεδ-

ηζηυηδηα ημο ακενχπμο πμο ημ παίνεηαζ, ιε ηδ θηδκά αβμναζιέκδ ζοιθζθί-

ςζδ ημο ακενχπμο αοημφ ιε έκακ ηυζιμ ηαευθμο υιμνθμ, ελοπδνεηεί ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ ηονίανπςκ. 
Βνκζη Φίζεν 
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Κείκελν 81 
 

Εγθώκην ηεο θαληαζίαο  

 

 

ημκ ηυζιμ ηδξ ηεπκζηήξ επακάζηαζδξ ζοκηεθείηαζ ιζα δζενβαζία ζοννί-

ηκςζδξ ηδξ θακηαζίαξ: ηυζμ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο ακενχπμο κα θακηάγεηαζ 

ημ πναβιαηζηυ, υζμ ηαζ ηδξ ζηακυηδηάξ ημο κα πνμεζηάγεζ δοκαηυηδηεξ. 

Δ επζζηήιδ ηαζ δ ηεπκζηή θαίκεηαζ πςξ οπενκζημφκ ημ υναια, ημκ ιφεμ. 

Σζ πνεζάγεηαζ δα δ θακηαζία υηακ δ ηδθευναζδ πνμιδεεφεζ ηυζμ άθεμκα 

εζηυκεξ ζημκ ηαηακαθςηή; Καζ ηίκμξ δ ζοιπμκεηζηή παναζηαηζηή δφκαιδ 

ιπμνεί κα ακηέλεζ ζηδκ αολακυιεκδ πμζυηδηα ακενχπςκ, ειπμνεοιάηςκ, 

υπθςκ, ηαηαζηνμθχκ; «ηδκ επμπή ιαξ δ ηανδζά ηαηάκηδζε ακαθθάαδηδ!» 

έθεβε μ Οφβημ Λέηζεν ημ 1965 ζε ηάπμζα δζεεκή ζοκάκηδζδ ζοββναθέςκ 

ζηδ ΐζέκκδ. 

Ο κμοξ υιςξ είκαζ ακίζπονμξ ακ δεκ ημκ αμδεά δ θακηαζία, δ άζαδζηδ 

αηυιδ ζηακυηδηα κα αθέπεζξ ιπνμζηά ζμο... Πάκημηε δ θακηαζία οπήνλε δ 

ιεβάθδ ιεζμθααήηνζα ιεηαλφ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηαζ ημο πναβιαηζημφ, ιεηα-

λφ αζζεδιάηςκ ηαζ θμβζημφ, ιεηαλφ πανεθευκημξ ηαζ ιέθθμκημξ. Ξεπενκά 

ημ Σχνα ηαζ ημ Βδχ, ζοιπθδνχκεζ ηδκ απμζπαζιαηζηή ιαξ φπανλδ, ηαηα-

θένκεζ κα ιαξ ηδκ ηάκεζ αζζεδηή ζακ ζφκμθμ ηαζ κα άνεζ πνυζηαζνα ηδκ 

ανπή ηδξ αημιζηυηδηαξ, ςξ πνμαζζεδηζηή ζοκέκςζδ ιε ηδκ ακενςπυηδηα 

ηαζ ηδ θφζδ. 

Τπενζζηζζιέκμξ ιε απαηδθά βεβμκυηα, δζαζπαζιέκμξ απυ ηδκ πθδεχνα 

ηςκ ζοιαάκηςκ, παναπθακδιέκμξ απυ ηδ θνεκαπάηδ ηδξ «εκδιενυηδηαξ» 

(Παηάξ ημ ημοιπί ηζ μ ηυζιμξ υθμξ ιπαίκεζ ζημ ζπίηζ ζμο!) μ ιμκηένκμξ 

ηαηακαθςηήξ πεηά ηδ θακηαζία ζηδκ απμεήηδ ηςκ απνήζηςκ. 

Δ ζδέα πςξ ημ είδμξ «άκενςπμξ» εα ιπμνμφζε κα είπε ελεθζπεεί ιυκμ ιε 

ημκ «ημζκυ κμο», πςνίξ ηζξ οπεναμθέξ ηδξ θακηαζίαξ, πςξ εα ιπμνμφζε κα 

ηα είπε αβάθεζ πένα ιυκμ ιε ηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηςκ ενβαθείςκ, ηςκ ιεευδςκ 

ενβαζίαξ, ηςκ ημζκςκζηχκ εεζιχκ, πςνίξ ημ θααφνζκεμ ηςκ μκείνςκ ηαζ 

ηςκ μναιαηζζιχκ, πςνίξ ημοξ ιφεμοξ ηαζ ηδ ιαβεία, πςνίξ εεμφξ ηαζ θα-

κηάζιαηα, είκαζ ηνμιαηηζηή. Χζηυζμ, ακαβκςνίγμκηαξ ςξ ακαπυθεοηηδ 

πνμσζημνία αοηυ ημ θααφνζκεμ –βζαηί, ζε ημφημκ ημκ επζζηδιμκζηυ αζχκα, 

κα ιδ αβάθμοιε απυ ηδ ιέζδ υθεξ εημφηεξ ηζξ ιαββακείεξ, ηζξ ζθίββεξ, ηζξ 

πίιαζνεξ, ηα πνμζςπεία ηαζ ηζξ αθθδβμνίεξ, ηζξ πανααμθέξ ηαζ ζοβηαθφρεζξ; 

Βηείκμ πμο ιαξ πνεζάγεηαζ αηυιδ είκαζ –ιαξ θέκε– δ ζοκδοαζηζηή θακηαζία 

ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ. Ώθθά πνμξ ηζ δ παναζηαηζηή δφκαιδ; ηζ ε-

λοπδνεηεί; Σδκ πναβιαηζηυηδηα ζε εονφηαηεξ πενζμπέξ ηδξ, ιυκμ ιαεδια-

ηζηά πζα ιπμνμφιε κα ηδ ζοθθάαμοιε, άνα δεκ είκαζ παναζηάζζιδ. Σμ πα-

ναζηάζζιμ εα ειθακζζηεί πμθφ ζφκημια ζηδκ ηάεε μευκδ ηδθευναζδξ, δδ-

θαδή δεκ εα ημ θακηάγεηαζ ηακείξ πζα, εα ημ έπεζ ιπνμζηά ημο. 

Καζ δ θακηαζία ςξ ιμνθή βκχζδξ ημο ηυζιμο; Σζ ιπμνεί κα βκςνίζεζ δ 

θακηαζία; Βηείκμ πμο δεκ είκαζ; Βηείκμ πμο εα ιπμνμφζε κα είκαζ. Σδκ α-
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πενζυνζζηδ δοκαηυηδηα. Σμ γήηδια δεκ είκαζ κα εβηαηαθείρμοιε ημκ Λυβμ, 

ημ θμβζηυ, ηδκ επζζηήιδ αθθά κα ηα ζοιπθδνχζμοιε ιε ηδ θακηαζία, ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ υναια, ιε ηδ ιοεζηή εζηυκα. Υςνίξ θακηαζία μ ηυζιμξ είκαζ 

ζφκμθμ βεβμκυηςκ, ηαηαζηάζεςκ, πενζζηαηζηχκ, υπζ υιςξ ηαζ πναβιαηζηυ-

ηδηα. 

Ο άκενςπμξ ζακ μκ πμο ζοκεζδδημπμζεί ημκ ηυζιμ ηαζ ημκ αθθάγεζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο, ήηακ οπμπνεςιέκμξ, λεπενκχκηαξ ημ έκζηζηημ 

αοημζοκηήνδζδξ, ηζξ πνχηεξ ημο ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ πνςηυβμκεξ ιεευδμοξ, κα 

ηαηαηηήζεζ ηδ βκχζδ ημο ηυζιμο (ημζιμβκςζία) ηαζ ηδκ αοημζοκεζδδζία. 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ ενβαζίαξ μ άκενςπμξ δεκ θακηαγυηακ ιυκμ ημ πνμσυκ 

ηδξ ενβαζίαξ αθθά ηαζ ημκ εαοηυ ημο. Γζα πνχηδ θμνά ημ ιεθθμφιεκμ επζ-

δνμφζε ζημ πανυκ εκυξ γςκηακμφ υκημξ... Σμ πμεδηυ, ζακ ηάηζ πμο έπνεπε 

κα επζηεοπεεί, απαζημφζε παναίηδζδ απυ ηδκ άιεζδ ζηακμπμίδζδ βζα πάνδ 

ηδξ ιεθθμκηζηήξ... Δ άβκςζηδ ζημ γχμ εζηυκα ημο ιδ ηςνζκμφ, δ δοκαηυηδ-

ηα ςξ ακελάκηθδηδ παναβςβζηή δφκαιδ κέαξ πναβιαηζηυηδηαξ, ζηάεδηακ δ 

ανπή ιζαξ αζηαιάηδηδξ πζα ελέθζλδξ. 

Δ ζοζζχνεοζδ ιυκμ ηςκ πεναζιέκςκ, ηδξ ζοβηναηδιέκδξ ζηδκ απα-

νάααηδ πανάδμζδ πείναξ, πςνίξ ηδκ παναβςβζηή δφκαιδ ηδξ θακηαζίαξ, 

πςνίξ ημφηδ ηδκ πκμή ημκ αδμηίιαζημο αηυιδ..., ημο ιέθθμκημξ ιέζα ζημ 

υζηναημ ημο πανεθευκημξ, εα είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ζηαζζιυηδηα. 
Βνκζη Φίζεν 

 

 

 

 Δ θακηαζία δεκ δυεδηε ζημκ άκενςπμ βζα ηδκ απθή ηαζ ιυκμ εοπανίζηδζδ 

κα θακηάγεηαζ δζάθμνα πνάβιαηα. Δ θακηαζία δυεδηε ζακ ααζζηή θεζημον-

βία ηδξ γςήξ ημο· ιζα θεζημονβία πμο ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εκαηέκζ-

ζδξ, ηδξ πενζζοθθμβήξ ηαζ ηδξ ηαεανήξ ζηέρδξ. Χζηυζμ δ θακηαζία ιεβα-

θχκεζ ηαζ θακενχκεζ ηζξ δοκαηυηδηέξ ηδξ ιυκμ υηακ μ άκενςπμξ απμηηά ημ 

εάννμξ ηαζ ηδ δφκαιδ κα ηδ πνδζζιμπμζήζεζ βζα δδιζμονβζημφξ ζημπμφξ. 

Ώκ δεκ ζοιαεί αοηυ, δ θακηαζία δεκ απεοεφκεηαζ πζα πανά ζ' έκα πκεφια 

πμο πενζπθακζέηαζ ζημ ηεκυ. 
Μανία Μμκηεζζυνζ 
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Κείκελν 82 
 

Ο θόζκνο ηνπ κύζνπ  

 

 

Ο ηυζιμξ ημο ιφεμο είκαζ ηυζιμξ δναιαηζηυξ –ηυζιμξ πνάλεςκ, δοκάιε-

ςκ, ζοβηνμουιεκςκ ελμοζζχκ. Δ ιοεζηή ακηίθδρδ πάκημηε δζαπμηίγεηαζ 

απυ ηζξ ζοβηζκδζζαηέξ αοηέξ ζδζυηδηεξ. ,ηζ αθέπεηαζ ή αζχκεηαζ, πενζαάθ-

θεηαζ ιε ζδζαίηενδ αηιυζθαζνα –αηιυζθαζνα πανάξ ή θφπδξ, αβςκίαξ, ζο-

βηίκδζδξ, έλανζδξ ή ηαηάεθζρδξ. Βδχ δεκ ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ηα 

«πνάβιαηα» υπςξ βζα έκα οθζηυ κεηνυ ηαζ αδζάθμνμ. θα ηα ακηζηείιεκα 

είκαζ ηαθυβκςια ή ηαηεκηνεπή, θζθζηά ή επενζηά, βκχνζια ή ακμίηεζα, ζα-

βδκεοηζηά ηαζ βμδηεοηζηά ή απςεδηζηά ηαζ απεζθδηζηά. 

Βφημθα ιπμνμφιε κα ακαζοβηνμηήζμοιε ημφηδ ηδ ζημζπεζχδδ ιμνθή 

ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ, βζαηί αηυια ηαζ ζηδ γςή ημο πμθζηζζιέκμο ακενχ-

πμο ηαευθμο δεκ έπαζε ηδκ ανπζηή ηδξ δφκαιδ. Ώκ ανζζηυιαζηε ηάης απυ 

ηδκ επίδναζδ ιζαξ έκημκδξ ζοβηίκδζδξ, ελαημθμοεμφιε κα έπμοιε αοηή ηδ 

δναιαηζηή ακηίθδρδ ηςκ πάκηςκ. Σα πνάβιαηα δεκ έπμοκ πζα ηδ ζοκδεζ-

ζιέκδ ημοξ υρδ· αθθάγμοκ απυημια θοζζμβκςιία ηαζ παίνκμοκ ημ ζδζαίηενμ 

πνχια ηςκ παεχκ ιαξ, ηδξ αβάπδξ ή ημο ιίζμοξ, ημο θυαμο ή ηδξ εθπίδαξ. 

[...] Σμ πναβιαηζηυ οπυζηνςια ημο ιφεμο δεκ είκαζ οπυζηνςια ζηέρδξ 

αθθά αζζεήιαημξ. Ο ιφεμξ ηαζ δ πνςηυβμκδ ενδζηεία δεκ είκαζ δζυθμο 

πνάβιαηα μθυηεθα αζοκάνηδηα μφηε ζηενμφκηαζ έκκμζαξ ή θυβμο. ιςξ δ 

ζοκμπή ημοξ ελανηάηαζ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηδκ εκυηδηα ημο αζζεήιαημξ, 

πανά απυ θμβζημφξ ηακυκεξ... Ώκ δ επζζηδιμκζηή ζηέρδ επζεοιεί κα πενζ-

βνάρεζ ηαζ κα ελδβήζεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μθείθεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ 

βεκζηή ηδξ ιέεμδμ, δδθαδή ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδ ζοζηδιαημπμίδζδ. Δ 

γςή δζαζνείηαζ ζε λέπςνμοξ ημιείξ πμο δζαηνίκμκηαζ λεηάεανα. Σα υνζα α-

κάιεζα ζηα ααζίθεζα ηςκ θοηχκ, ηςκ γχςκ ηαζ ημο ακενχπμο –μζ δζαθμνέξ 

εζδχκ, μζημβεκεζχκ ηαζ βεκχκ– είκαζ εειεθζαηά ηαζ ακελάθεζπηα. 

ιςξ μ πνςηυβμκμξ κμοξ υθα αοηά ηα αβκμεί ηαζ ηα απμννίπηεζ. Δ άπμ-

ρδ ημο βζα ηδ γςή είκαζ ζοκεεηζηή ηαζ υπζ ακαθοηζηή. Δ γςή δεκ δζαζνείηαζ 

ζε ηαηδβμνίεξ ηαζ οπμηαηδβμνίεξ. Γίκεηαζ αζζεδηή ζακ αδζάζπαζημ ηαζ ζο-

κεπέξ υθμ, πμο δεκ επζδέπεηαζ ζαθείξ ηαζ έκημκεξ δζαηνίζεζξ. Σα υνζα ακά-

ιεζα ζηζξ δζάθμνεξ ζθαίνεξ δεκ απμηεθμφκ ακοπέναθδημοξ θναβιμφξ· είκαζ 

νεοζηά ηαζ ηοιαζκυιεκα... Σίπμηα δεκ έπεζ μνζζηζηή, αιεηάαθδηδ, ζηαηζηή 

ιμνθή. Με ιζα λαθκζηή ιεηαιυνθςζδ ηα πάκηα ιπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ 

ζηα πάκηα. 

[...] Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ πνςηυβμκδξ δζακμδηζηυηδηαξ δεκ είκαζ δ θμβζ-

ηή ηδξ, αθθά ημ βεκζηυ ηδξ αίζεδια βζα ηδ γςή. Ο πνςηυβμκμξ άκενςπμξ 

δεκ αθέπεζ ηδ θφζδ ιε ηα ιάηζα ημο θοζζμβκχζηδ πμο εέθεζ κα ηαλζκμιήζεζ 

ηα πνάβιαηα βζα κα ζηακμπμζήζεζ ιζα πκεοιαηζηή πενζένβεζα. Αεκ ηδκ πνμ-

ζεββίγεζ ιε αιζβέξ πναβιαημθμβζηυ ή ηεπκζηυ εκδζαθένμκ. Αεκ απμηεθεί βζ' 

αοηυκ μφηε απθυ ακηζηείιεκμ βκχζδξ μφηε ημκ ημιέα ηςκ άιεζςκ πναηηζ-
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ηχκ ακαβηχκ. οκδείγμοιε κα δζαζνμφιε ηδ γςή ιαξ ζηζξ δομ ζθαίνεξ: ηδξ 

πναηηζηήξ ηαζ εεςνδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. ηδ δζαίνεζδ αοηή ηθίκμοιε κα 

θδζιμκμφιε υηζ οπάνπεζ έκα ζηνχια ηαηχηενμ ηζ απ' ηζξ δομ. Ο πνςηυβμ-

κμξ άκενςπμξ δεκ πάζπεζ απυ ηέημζα θδζιμζφκδ. θεξ ημο μζ ζηέρεζξ ηαζ 

ηα αζζεήιαηα παναιέκμοκ ηαηαπςνδιέκεξ ζε ημφημ ημ ηαηχηενμ ανπζηυ 

ζηνχια. Δ άπμρδ ημο βζα ηδ θφζδ δεκ είκαζ μφηε αιζβχξ εεςνδηζηή μφηε 

αιζβχξ πναηηζηή· είκαζ ζοιπαεδηζηή.
1
 

Ο πνςηυβμκμξ άκενςπμξ δζυθμο δεκ ζηενείηαζ ηδκ ζηακυηδηα ζφθθδρδξ 

ηςκ ειπεζνζηχκ δζαθμνχκ ηςκ πναβιάηςκ. ιςξ ζηδκ ακηίθδρδ ημο βζα ηδ 

θφζδ ηαζ ηδ γςή υθεξ αοηέξ μζ δζαθμνέξ ζαήκμκηαζ απυ έκα αίζεδια εκημ-

κυηενμ: ηδ ααεζά πεπμίεδζδ βζα ιζα εειεθζαηή ηαζ ακελάθεζπηδ εκυηδηα ηδξ 

γςήξ, πμο βεθονχκεζ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηαζ ηδκ πμζηζθία ηςκ ιειμκςιέκςκ 

ιμνθχκ. Ο πνςηυβμκμξ δεκ απμδίδεζ ζημκ εαοηυ ημκ ιμκαδζηή ηαζ πνμκμ-

ιζμφπα εέζδ ιέζα ζηδκ ηθίιαηα ηδξ θφζδξ. 
Δ ζοββέκεζα υθςκ ηςκ ιμνθχκ γςήξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ βεκζηή πνμτπυ-

εεζδ ηδξ ιοεζηήξ ζηέρδξ. 
Γζα ημ ιοεζηυ ηαζ ενδζηεοηζηυ ζοκαίζεδια, δ θφζδ βίκεηαζ ιζα ιεβάθδ 

ημζκςκία, δ ημζκςκία ηδξ γςήξ. Ο άκενςπμξ δεκ ηαηέπεζ ηάπμζα ελέπμοζα 

ααειίδα ιέζα ζ' αοηή ηδκ ημζκςκία. Βίκαζ ιένμξ ηδξ, υιςξ απυ ηαιζάκ ά-

πμρδ δεκ είκαζ ακχηενμξ απυ ηάπμζμ άθθμ ιένμξ. Δ γςή έπεζ ηδκ ίδζα ενδ-

ζηεοηζηή πενζςπή ηαζ ζηζξ ηαηχηαηεξ ηαζ ζηζξ ακχηαηεξ ιμνθέξ ηδξ. Άκ-

ενςπμζ ηαζ γχα, γχα ηαζ θοηά, υθα ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ. 
Βνκζη Καζίνεν 
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 ζοκ + πάζπς 
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Κείκελν 83 

 

Ο εγθέθαινο θαη ε ςπρή 

 

 

 Ο άκενςπμξ ηνέθεηαζ ιε ζφιαμθα, πμνεφεηαζ ιε ζφιαμθα. Πμηέ ημ ζοβηε-

ηνζιέκμ, υηακ θεανεί, δεκ ιαξ απμβοικχκεζ ηυζμ υζμ υηακ θεανεί ημ ζοι-

αμθζηυ. Σμ εέια δεκ είκαζ ηζ πζζηεφαιε ζοκεζδδηά· αζφκεζδα πχξ κζχεαιε, 

αοηυ έπεζ ζδιαζία. Ώζφκεζδα θμζπυκ εεςνμφζαιε πςξ οπάνπμοκ πενζμπέξ 

ζηδ γςή ηαζ ζημκ ηυζιμ ελ μνζζιμφ απνυζζηεξ, οπένηαηεξ, πνμζηαηεοιέκεξ 

απυ έκα είδμξ άκςεεκ αζοθίαξ· ηαζ ηδκ αζοθία αοηή, πμο πενζυνζγε ηζξ δο-

καηυηδηεξ ιαξ, ηαεζενχκμκηαξ ηαοηυπνμκα έκα είδμξ ζενανπίαξ αλζχκ βφνς 

ιαξ, ηδκ ηαοηίγαιε ιε ηδκ έκκμζα «εείμ». Πακδβονίγμοιε υθμζ ιαξ ζήιενα 

βζα ηδκ απμιφεεοζδ ηυζςκ πναβιάηςκ, αθθά ιε ηζ αβμνάγεηαζ δ πεζναθέ-

ηδζδ, αοηυ εθάπζζημζ εα ημ ζοθθμβζζημφκ. Σμ ζενυ ηαηαηνμπχκεηαζ πακημφ, 

απυ ημ δζαπθακδηζηυ δζάζηδια ίζαιε ηδ ιήηνα ηδξ βοκαίηαξ, αθθά δ επέ-

ηηαζδ ηδξ πενζμπήξ ημο αέαδθμο δεκ βίκεηαζ ακέλμδα. Ο εβηέθαθμξ ηάκεζ 

πνμζανηήζεζξ ζε αάνμξ ηδξ ροπήξ. 

Μαηνζά ιαξ δ ζημηαδζζηζηή πνυεεζδ κα ηδνφλμοιε αζνεηζηέξ ηζξ ένεο-

κεξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ αηυνεζηδ πενζένβεζα ημο κμο. Βίκαζ υ,ηζ εοβεκέ-

ζηενμ έπμοιε. Σμ ιυκμ πμο πνέπεζ κα βίκεζ αζζεδηυ, είκαζ ημ δναιαηζηυηενμ 

ζημζπείμ ιέζα ζημ πθάζια άκενςπμξ· ηαζ δναιαηζηυ εδχ θέιε ιζακ απυ ηα-

ηααμθήξ εζςηενζηή ακηίεεζδ. Βίκαζ ιαγί ηαζ δ ηαηαλίςζδ ιαξ. Ώκ εβηφ-

ρμοιε θζβάηζ ζ' αοηή ηδκ έκκμζα, ίζςξ ιαξ δζακμίβμοκ άθθεξ πνμμπηζηέξ, 

ακενεφκδηεξ. Ώπυ πμφ δ δοανπία ημφηδ, πμο ιμζάγεζ κα ιαξ πνμζδζμνίγεζ; 

Βίκαζ βέκκδια ηδξ άβναθδξ Εζημνίαξ, ιζα ηαηααμθή ιέζα ιαξ ηθδνμκμιζηή, 

ή ακηαπμηνίκεηαζ ζε ηάηζ άβκςζημ ιαξ αηυια, πμο επμιέκςξ εα είπαιε ηά-

εε δζηαίςια, βζα ηδκ χνα, κα ημ απμηαθέζμοιε μκημθμβζηυ; Δ έκκμζα «ρο-

πή» έπεζ πάεεζ ηχνα ηεθεοηαία, επζζηδιμκζηχξ, πακςθεενία· ιαξ αμθεφεζ 

υιςξ κα ηδ ιεηαπεζνζγυιαζηε ςξ υνμ βζαηί ζοκμρίγεζ πμθθά ημζκχξ κμδηά. 

Ώοηή θμζπυκ δ ζφιααζδ έζης, δ ροπή, ανίζηεηαζ ζε δζαιάπδ ζηαεενή ιε ηδ 

κυδζδ ιαξ... 

Οζ επζζηδιμκζηέξ πνυμδμζ ηνάαδλακ ηάης απυ ηα πυδζα ιαξ υθα ηα αά-

ενα. Πθέμοιε ζ' έκα πέθαβμξ απνμζδζυνζζημ, υπμο υθεξ μζ παναζηάζεζξ έ-

πμοκ ηαηανβδεεί, υθεξ μζ έκκμζεξ νεοζημπμζδεεί, υθα ηα ζφιαμθα ηζκδοκεφ-

μοκ κα ιδκ ακηζπνμζςπεφμοκ πανά ιυκμ ημκ εαοηυ ημοξ. Ώκ δ ελενεφκδζδ 

ημο ιαηνυημζιμο εειεθζχκεζ ιζα πεγή αεααζυηδηα, δ δζενεφκδζδ ημο ιζ-

ηνυημζιμο ιμζάγεζ κα εζδμπμζεί βζα πανάδμλεξ εηπθήλεζξ. Φηάκεζ κ' ακανς-

ηζέηαζ ηακέκαξ, ζ' αοηυ ημ ηαηχθθζ, ακ μ πμίνμξ υπμο ζζβά-ζζβά εζζπςνμφιε 

εα ιπμνεί κα είκαζ πάκημηε κμδηυξ, ζημοξ ιοδιέκμοξ έζης. 

Έηζζ, ιμζάγεζ κα δζακμίβεηαζ, εηεί, ζηδ νίγα ημο αζζεδημφ ηυζιμο, έκα 

εκδεπυιεκμ κεμενδζηεκηζηχκ νειααζιχκ. Αεκ πνμδζηάγμοιε ηίπμηα, θοζζ-

ηά· δζαπζζηχκμοιε ιυκμ. Καζ δ δζαπίζηςζδ θέεζ πςξ γμφιε ηδκ αθθυημηδ 
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επμπή υπμο υ,ηζ πάκεζ δ θακηαζία ζημ απείνςξ ιέβα, ημ ηενδίγεζ ζημ απεί-

νςξ ιζηνυ. 
Άββεθμξ Σενγάηδξ 
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Δνθίκην 14 
 

Μπαιό θαη ραξαθηήξαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίκαζ βεβμκυξ υηζ ηαζ δ αζμθμβία ηαζ μζ ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ εεςνμφκ 

ςξ ηνζηήνζμ ιεηάααζδξ απυ ημ ζηάδζμ ημο γχμο ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο ακ-

ενχπμο ημ κμο. Ο παναηηδνζζιυξ «Homo Sapiens» απμδίδεζ ημ ηεθζηυ ζηά-

δζμ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Παν' υθμ υιςξ πμο εεςνμφιε ημ θμβζηυ –ημ 

ιοαθυ– ζακ ηδ ιεβαθφηενδ δφκαιδ ημο ακενχπμο, δεκ πνέπεζ κα αβκμμφιε 

ηδκ δεζηή ημο ζοκείδδζδ, ηδ δφκαιδ ηδξ εέθδζδξ ημο, δδθαδή ημκ δεζηυ 

ημο ηυζιμ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ άκενςπμξ δεκ είκαζ ιζα ροπνή οπμθμβζζηζ-

ηή ιδπακή –εοθοέζηαηδ πνέπεζ κα μιμθμβήζμοιε–, αθθά έκαξ ηυζιμξ 

πθμφζζμξ ζε επζεοιίεξ, πεζεανπδιέκμξ ζε ανπέξ ηαζ πνμζακαημθζζιέκμξ ζε 

αλίεξ, απυ ηδκ ηήνδζδ ηςκ μπμίςκ ελανηάηαζ δ επζαίςζδ ημο πάκς ζηδ βδ. 

Ώκχηαηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηδξ ζηέρδξ είκαζ: 

ημ μνευ ηαζ ημ θάεμξ ή δ αθήεεζα ηαζ ημ ρεφδμξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ αθή-

εεζα εκυξ ζοιπενάζιαημξ ιπμνεί κα δζαρεοζηεί μπμζαδήπμηε ζηζβιή. Βίκαζ 

εφθμβμ θμζπυκ δ αδζάημπδ εκαθθαβή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ κα πνμζδίδεζ 

ζηδκ αθήεεζα ημ ζπεηζηυ ηδξ παναηηήνα. 

Μζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζδζυηδηεξ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ εεςνήεδηε 

απυ ημκ Υέβηεθ δ πακμονβία βζα πνχηδ θμνά ακαθένεδηε ζηδ πακμονβία 

ημο θυβμο. Ο θυβμξ πνμηεζιέκμο κα πείζεζ βζα ηδκ μνευηδηα ημο, ιπμνεί κα 

ηαηαθφβεζ ζε ηάεε ιέζμ πμο δζαεέηεζ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ακενχπζκδ ζηέ-

ρδ είκαζ ηαπφηαηδ, εοέθζηηδ, δδιζμονβζηή, ηαζ πμθθέξ θμνέξ, ζημ υκμια ηδξ 

πεζεμφξ, δεκ ακαβκςνίγεζ ηδκ φπανλδ ηακεκυξ δεζημφ πενζμνζζιμφ. Μεβάθμ 

ιένμξ ηδξ ανπαίαξ ζμθζζηζηήξ ηέπκδξ εειεθζχεδηε πάκς ζ' αοηή ηδκ ανπή. 

Βδχ υιςξ ακαθφεηαζ έκα εειεθζχδεξ πνυαθδια: δ βκχζδ έπεζ δεζημφξ 

πενζμνζζιμφξ; Δ βκχζδ είκαζ ημ οπένηαημ αβαευ; Ώκ καζ, πχξ είκαζ δοκαηυ 

κα αθέπμοιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ –ηα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα– κα παί-

γμοκ δζπθυ νυθμ ζηδ γςή ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο; 

Σν κπαιφ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ε αλψηαηε 

θαηάθηεζε. Σν κπαιφ είλαη χπνπην, πξνδίλεη 

εχθνια, ινμνδξνκάεη, ηνλ αξέζεη λα ππεξαζπί-

δεηαη ζα δηθεγφξνο πφηε ην θαιφ πφηε ην θαθφ, 

γηα λα ραίξεηαη ηελ επζηξνθία θαη ηελ θαπα-

ηζνζχλε ηνπ. Σν αλψηαην αγαζφ ηνπ αλζξψπνπ 

είλαη ν Υαξαθηήξαο. Ζ ζηεξεή ζέιεζε, ε νξγα-

λσκέλε, πεηζαξρεκέλε δχλακε, πνπ ιέεη έλα 

ζίγνπξν κνλνθφκκαην Ναη ζην θσο θη έλα ζί-

γνπξν κνλνθφκκαην ρη ζην ζθνηάδη.  

 

Ν. Καγακηγάηδξ 
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Πναβιαηζηά, δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία μθείθεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ ζημοξ πμθέιμοξ πμο δζελήπεδηακ απυ ηζξ ανπέξ ημο 20μφ 

αζχκα ςξ ζήιενα. Ώοηυ είκαζ έκα επζπείνδια πμο εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ εηεί-

κςκ πμο πζζηεφμοκ υηζ μ πυθειμξ είκαζ πδβή πνμυδμο. Τπάνπεζ ηαζ δ ακηί-

εεηδ άπμρδ πμο οπμζηδνίγεζ υηζ ιζα πνυμδμξ πμο ηάκεζ ημκ άκενςπμ κα 

κζχεεζ ακαζθαθήξ, θεζημονβεί ζε αάνμξ ημο ηαζ δεκ ζοιαάθθεζ ηαευθμο 

ζηδκ οπυεεζδ ηδξ εζνήκδξ. Ώκ αθεεμφιε, ακ παναζονεμφιε απυ ημ ζηεπηζ-

ηζζιυ ηςκ πνμδβμφιεκςκ απυρεςκ απμηθείεηαζ κα πάνμοιε ιζα λεηάεανδ 

εέζδ απέκακηζ ζημ πνυαθδια «πνυμδμξ ηαζ εζνήκδ». Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ο-

πάνπμοκ ηνζηήνζα, πμο λεπενκμφκ ηδ θμβζηή ηςκ πνμηάζεςκ ιαξ, δδθαδή 

ηνζηήνζα δεζηά. 

Βπμιέκςξ ιπμνμφιε κα δχζμοιε απάκηδζδ ζημ πνυαθδια ηδξ πνήζδξ 

ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ: δ ηεπκμθμβία δεκ είκαζ μφηε ηαθή μφηε ηαηή. 

Μαξ εκδζαθένεζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ. 

Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο ηίεεηαζ γήηδια εοεφκδξ δ θμβζηή παναδίδεζ ηδ ζηοηάθδ 

ζηδκ Δεζηή. ημ ζδιείμ αοηυ δ εέθδζδ ημο ακενχπμο, μ ροπζζιυξ ημο, δ 

δεζηή ημο ζοκείδδζδ δεκ ιπμνμφκ κα παίνμκηαζ ηδκ εφημθδ ιεηάααζδ απυ 

ημ καζ ζημ υπζ ηαζ ακηίζηνμθα. Βδχ πνεζαγυιαζηε έκα ζίβμονμ καζ ηαζ έκα 

ζίβμονμ υπζ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ: υηακ δεκ οπάνπμοκ δεζηά ηνζηήνζα, ηα πά-

κηα επζηνέπμκηαζ. Ο δνυιμξ είκαζ ακμζπηυξ βζα κα επζζηνέρεζ  μ άκενςπμξ 

ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο γχμο. 

Δ δεζηή ζοκείδδζδ ημο ακενχπμο απμηεθεί, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, ημ 

εειέθζμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ηαζ ηαη' επέηηαζδ έκα ζφζηδια ακαθμνάξ 

ιέζα ζημ μπμίμ αλζμθμβείηαζ ηάεε επίηεοβια ηδξ θμβζηήξ ημο. 

 

Ορθολογιζμός και σναιζθημαηιζμός 

 

Σμ πνυαθδια πμο ιέπνζ ηχνα πανμοζζάζαιε, ειθακίγεηαζ εκημκυηενμ (ιε 

ηίκδοκμ ιάθζζηα κα θάαεζ ηνμιαπηζηέξ δζαζηάζεζξ) ζηδκ επμπή ιαξ. Βίκαζ 

βεβμκυξ υηζ ζήιενα εοκμείηαζ ημ μνεμθμβζζηζηυ πκεφια, δ μνεμθμβζζηζηή 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ γςήξ. Ώλία έπεζ ιυκμ υ,ηζ απμηεθεί ιεηνήζζιμ ηαζ αλζμθμ-

βήζζιμ ιέβεεμξ. ,ηζ ιπμνεί κα πνμζηεεεί, κα αθαζνεεεί ή κα πμθ-

θαπθαζζαζηεί· υ,ηζ ιπμνεί κα ιεηαθναζεεί ζε ηένδμξ ή γδιζά. Ονεμθμβζ-

ζιυξ δεκ είκαζ δ ηονζανπία ημο θυβμο αθθά δ ηαηάπνδζδ ημο: είκαζ δ οπεν-

αμθζηή πίζηδ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ιοαθμφ ιαξ ηαζ ηαοηυπνμκα έκαξ ηνυπμξ 

γςήξ πμο απμννέεζ απυ αοηήκ. 

Ίζςξ δεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ υθα αοηά ζοιααίκμοκ ζε ιζα επμπή 

πμο εεςνεί ηδκ επζζηήιδ ημνοθαία ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ζε ζδιείμ 

ιάθζζηα κα ηδξ απμδίδεζ ζδζυηδηεξ πμο δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ. θμζ πενζιέ-

κμοιε ηζξ θφζεζξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ιαξ απυ ηδκ επζζηήιδ. Πανα-

βκςνίγμοιε υιςξ υηζ ζημπυξ ηδξ, εηηυξ απυ ημ κα θφκεζ πνμαθήιαηα, είκαζ 

ηαζ κα εέηεζ ενςηήιαηα. Ώοηή ηδ θεζημονβία ηδξ ηδκ έπμοιε επζιεθχξ α-

βκμήζεζ. 

ηακ θμζπυκ ηονζανπεί ημ μνεμθμβζζηζηυ πκεφια είκαζ θοζζηυ κα αημ-

θμοεεί ηα ίδζα ιμκμπάηζα ηαζ δ δζαπαζδαβχβδζδ –δ αβςβή– ζε ηάεε δνα-
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ζηδνζυηδηα ηδξ. Σμ ζφβπνμκμ ζπμθείμ, θυβμο πάνδ, εκδζαθένεηαζ πενζζζυ-

ηενμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζηέρδξ, ηαθθζενβεί έιιεζα ημ ηεπκμ-

ηναηζηυ πκεφια πςνίξ κα πνμζπαεεί κα ααεφκεζ ηαζ κα πθμοηίζεζ ηδκ εοαζ-

ζεδζία ηςκ κέςκ ακενχπςκ. Δ εοαζζεδζία ζήιενα, απυ ημοξ πενζζζυηε-

νμοξ, εεςνείηαζ εθάηηςια. Βίκαζ έηθναζδ «νμιακηζζιμφ» ή «αδοκαιίαξ 

ημο παναηηήνα». Βοαίζεδημξ είκαζ μ άκενςπμξ πμο έπεζ ηαθθζενβήζεζ ηζξ 

αζζεήζεζξ ημκ ηαζ έπεζ πθμοηίζεζ ηδ δεηηζηυηδηα ημο ζε ηέημζμ ααειυ χζηε 

μ ροπζηυξ ημο ηυζιμξ ηαζ ηαη' επέηηαζδ δ δεζηή ημο ζοκείδδζδ κα είκαζ 

ζημ έπαηνμ εκενβμπμζδιέκδ. Ο ζοκαζζεδιαηζζιυξ δεκ είκαζ εθάηηςια αθμφ 

ιπμνεί κα βεθονχζεζ ημ πάζια πμο ακμίβεζ δ ιμκαλζά ημο μνεμθμβζζιμφ. 

«Αομ ηαζ δομ ιαξ ηάκμοκ ηέζζενα. Γζα κα θεάζεζ ζηδ δζαπίζηςζδ αοηή 

μ άκενςπμξ έπνεπε κα πενάζμοκ πζθζάδεξ πνυκζα. Πακημφ αημφιε υηζ δομ 

ηαζ δομ ηάκμοκ ηέζζενα. Καζ υιςξ οπάνπμοκ ζηζβιέξ υπμο δομ ηαζ δομ 

ιπμνμφκ κα ιαξ ηάκμοκ πέκηε» (Φζμκηυν Νημζημβζέθζηζ). Δ άπμρδ αοηή 

θακενχκεζ πενζζζυηενμ ηδ δφκαιδ ημο ροπζημφ ηυζιμο ημο ακενχπμο πμο 

έπεζ ημ πνμκυιζμ κα λεπενκά ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ θμβζηήξ ηαζ κα δίκεζ ιζα άθ-

θδ δζάζηαζδ ζημκ ηυζιμ ηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ. Ο Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

είπε: «ημ ιοζηζηυ ζε αοηή ηδ γςή δεκ είκαζ ακ είζαζ δμφθμξ ή υπζ. Βίκαζ κα 

μδδβείζαζ ιε ζοκέπεζα ζε ηάπμζμ άξα ηαζ κα έπεζξ έημζιδ ηδκ απάκηδζδ. 

Μπνμζηά ζε ιζα πμζδηζηή θνάζδ ημ άξα ζημιχκεζ». 

Ώκ μ μνεμθμβζζιυξ ηαζ ημ ηεπκμηναηζηυ πκεφια ηονζανπήζμοκ ηυηε εα 

είκαζ δφζημθμ κα ανμφιε ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκακ άκενςπμ ηαζ ζε ιζα 

οπμθμβζζηζηή ιδπακή. Θα είκαζ υιςξ αηυιδ δοζημθυηενμ κα ελα-

ζθαθίζμοιε ηζξ ζημζπεζχδεζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ εζνήκδξ 

ζηδκ επμπή ιαξ. Οζ πνμτπμεέζεζξ αοηέξ είκαζ εθάπζζηεξ αθθά ηαεμνζζηζηέξ: 

μ ζεααζιυξ, δ εζθζηνίκεζα, δ ειπζζημζφκδ. Γζα κα οπάνλμοκ πνεζάγεηαζ κα 

λεπενάζμοιε ηα ζοκ ηαζ πθδκ ημο ηένδμοξ ηαζ κα ακαβκςνίζμοιε πςξ ηάεε 

άκενςπμξ είκαζ πάκηα ηάηζ πενζζζυηενμ απυ αοηυ πμο δείπκεζ. Φαίκεηαζ υηζ 

δ δφκαιδ ημο παναηηήνα, ημ ζίβμονμ καζ ηαζ ημ ζίβμονμ υπζ είκαζ ακαβηαία 

ζήιενα πανά πμηέ. 
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Κείκελν 83 

 

Ο κεγάινο θινληζκόο: επηζηήκε θαη ζξεζθεπηηθή πίζηε 

 

 

οπκά θέκε πςξ δ ζηάζδ ιαξ απέκακηζ ζηδκ ζδέα πενί Θεμφ έπεζ επδνεαζηεί 

ηαηαθοηζηά, ή ημοθάπζζημκ ηνίζζια, απυ ηζξ πνμυδμοξ ηδξ επζζηήιδξ, πμο 

θχηζζε πμθθά πνζκ άβκςζηα. Ώοηυ είκαζ ημ θζβυηενμ. Ώπυδεζλδ πςξ δ επζ-

ζηήιδ, ακ έδςζε ιζα κέα πανάζηαζδ ημο ηυζιμο, δεκ έδςζε ηαζ ιία κέα 

ενιδκεία ημκ. Ώζφβηνζηα ζμαανυηενδ ζδιαζία έπεζ μ έιιεζμξ επδνεαζιυξ 

ιαξ απυ ηδκ πνυααζδ ηαζ ηδ ιέεμδμ ηδξ επζζηήιδξ. Ώζφκεζδα, ιάεαιε κα 

ζηεθηυιαζηε δζαθμνεηζηά ηζ ειείξ μζ υπζ επζζηδιμκζηέξ ζοκεζδήζεζξ. Μπμ-

νεί ιάθζζηα ηαζ κα ζηεθηυιαζηε θαεειέκα ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή 

εέθδζδ ηαζ ηνμπή ημο βκήζζμο επζζηδιμκζημφ πκεφιαημξ. Ώθθά έηζζ βίκεηαζ 

ζ' αοηέξ ηζξ πενζζηάζεζξ: Πθάζ ζηζξ εκένβεζεξ, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ μζ πανε-

κένβεζεξ. Βίκαζ αηνζαχξ μζ πζμ πνυζθαηεξ βζα ημοξ ηνίημοξ, ημοξ υπζ εκήιε-

νμοξ ηαζ εζδζημφξ. Ώκ ηχνα οπμθμβίζεζ ηακέκαξ πςξ δ επζζηήιδ, υζμ πνμ-

πςνεί ηυζμ ηζ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ ακενχπζκδ ηθίιαηα, ηυζμ δδθαδή 

βίκεηαζ δοζημθμπνυζζηδ, δοζημθμκυδηδ βζα ημκ υπζ ιοδιέκμ, ηυηε εα ηαηα-

θάαεζ ηαζ πυζμ μζ πανεκένβεζεξ βεκζηεφμκηαζ, ηαηακηάκε ηάηζ ακαπυθεοηημ. 

Γζαηί μφηε δ επζζηδιμκζηή πνυμδμξ ιπμνεί κ' αβκμδεεί, μφηε ημ αοζηδνυ ηδξ 

πκεφια επζδέπεηαζ βεκίηεοζδ. ΐνζζηυιαζηε ιπνμζηά ζε ιζακ απυ ηζξ κέεξ 

δεζζζδαζιμκίεξ, ιζακ εζδζηή πνυθδρδ ημο ηαζνμφ ιαξ. 

Ώξ λακαβονίζμοιε υιςξ ζηδκ πμθοιμνθία ημο ζφβπνμκμο ενδζηεου-

ιεκμο ηυζιμο. Βίκαζ απμηέθεζια ηδξ βεκζηυηενδξ πενζπθμηήξ αθθά ηαζ ημο 

ζηαεενά εκηεζκυιεκμο πμθοζφκεεημο ημο κεχηενμο ακενχπμο. Τπάνπεζ 

θυβμο πάνδ, ιζα μθυηθδνδ ηαηδβμνία ακενχπςκ πμο πζζηεφμοκ απυ ηεηηδ-

ιέκδ ηαπφηδηα· υπζ βζαηί δεκ ηάεζζακ πμηέ κα εθέβλμοκ ηδκ πίζηδ ημοξ, αθ-

θά βζαηί θμαμφκηαζ κα ημ επζπεζνήζμοκ. Ώπ' αοημφξ αηνζαχξ λεπδδάκε ηζ 

εηείκμζ πμο αάγμοκ εοημθυηενα ηζξ θςκέξ, μνβίγμκηαζ, θακαηίγμκηαζ, πανα-

θένμκηαζ, ιυθζξ κμιίζμοκ πςξ ηάπμζμξ ημοξ είβεζ ηα εεία. Τπάνπεζ έπεζηα 

ιζα ηαηδβμνία ακενχπςκ πμο δεκ εθέβπμοκ ηδκ πίζηδ ημοξ, απυ θοζζηή α-

δνάκεζα, δεζηή ναεοιία. Τπάνπεζ, θοζζηά, δ ηαηδβμνία εηείκςκ πμο πζ-

ζηεφμοκ βζαηί έπμοκ ηδ «πάνδ», βζαηί δ γςή ημοξ έπεζ ηδκ εζδζηή αοηή ηυρδ 

ηδξ ιοζηζηζζηζηήξ νμπήξ ή, απθμφζηενα αηυια, ηδξ εοθάαεζαξ. Τπάνπμοκ 

εηείκμζ πμο πζζηεφμοκ «ηαθή ηδ πίζηεζ», βζαηί «έηζζ ηα ανήηακε», δδθαδή 

απυ ιζα ηνοθή πμζδηζηή νμπή, δζαθείπμοζα έζης, αθθά πμο ανίζηεζ εηεί 

ιυκδ δζέλμδμ. Καζ ιζθχ εδχ πάκηα βζα ηαηδβμνίεξ, δδθαδή βζα εεθδιέκεξ 

αθαζνέζεζξ, υπζ βζα ηζξ ακελάκηθδηεξ πμζηζθίεξ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζηδκ ηά-

εε ηαηδβμνία, ζφιθςκα ιε ηζξ αημιζηέξ ζδζμζοζηαζίεξ, ηαζ βζα ημοξ ζφκεε-

ημοξ ηφπμοξ, πμο ζοκδοάγμοκ ιε ημκ πζμ ακηζθαηζηυ ηζ υιςξ ακενχπζκα ζο-

κεπή ηνυπμ ηδκ εζθζηνίκεζα ιε ηδκ οπμηνζζία, ηδκ έλανζδ ιε ηδ δεζθία, ηδκ 

δεζηή αδνάκεζα ιε ημ ιεηαθοζζηυ ηνυιμ. 
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Ώοηέξ υθεξ μζ πμζηζθίεξ ηζ δείπκμοκ; Αείπκμοκ πςξ ηάηζ ηνίζζιμ έπεζ 

ζοιαεί. ζμ πενζζζυηενμ πθδεαίκμοκ μζ εζςηενζηέξ πμζηζθίεξ ηζ εηδμπέξ ζε 

ιζα ενδζηεοηζηή πίζηδ, ηυζμ ηαζ πζμ έκημκμξ εα πεζ πςξ είκαζ μ ηθμκζζιυξ 

πμο έπεζ αοηή οπμζηεί. Αεκ πνυηεζηαζ βζα αζνέζεζξ, δδθαδή βζα παναθθαβέξ 

ζηδκ ενιδκεία ημο δυβιαημξ, πμο είκαζ ζοιπηχιαηα ηδξ δνςζηήξ, ακηίεεηα, 

δθζηίαξ. Πνυηεζηαζ βζα εθζβιμφξ, οπεηθοβέξ, ζηναηδβήιαηα ηδξ μθζβμπζζηί-

αξ. [...] 

Δ ενδζηεία ηνέθεηαζ απυ ηδ πίιαζνα, αηνζαέζηενα ίζςξ: απυ ηδκ ακά-

βηδ ηδξ πίιαζναξ. Βίκαζ ηυζμ ααεζά νζγςιέκδ ζηδκ ακενχπζκδ ροπή δ ακά-

βηδ ηδξ πίιαζναξ υζμ ηαζ δ πναηηζηή ακάβηδ, υζμ ηζ μ πυεμξ βζα ημ ηαθφ-

ηενμ, βζα ηδκ εογςία, βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, βζα υθα 

εηείκα πμο δδιζμονβμφκ, ηνέθμοκ ηαζ δζαζςκίγμοκ ηα ζδακζηά. Δ ενδζηεία, 

ακηίεεηα, ημ ενδζηεοηζηυ πκεφια, δίκεζ έηθναζδ ζηδκ πανάδμλδ αθθά ηζ 

απχηαηδ δίρα ημκ ακενχπμο βζα ημ ακεπίηεοηημ. Τπάνπεζ ιέζα ζημ ιεεο-

ζηζηυ πκεφια ηάηζ ημ ιεεοζηζηά πανάθμβμ –ηζ εδχ είκαζ πμο ανίζηεζ ηδκ 

επαθήεεοζή ημο μ αεάκαημξ θυβμξ ημο Σενηοθθζακμφ,
1
 υπςξ ημκ έπεζ ακα-

ααηπεφζεζ μ πονεηυξ ημο Κίνηεβηςν: «Credo quia absurdum» –πζζηεφς ε-

πεζδή είκαζ πανά θυβμκ. Ο ακυδημξ εα θακηαζηεί πςξ πνυηεζηαζ βζα ζζπονμ-

βκςιμζφκδ. Ο εκήιενμξ εα θακηαζηεί πςξ πνυηεζηαζ βζα ζζπονμβκςιμζφκδ. 

Ο εκήιενμξ εα ζεααζηεί ημκ μίζηνμ ημο ακενχπμο βζ' αοημτπένααζδ· ιζακ 

αοημτπένααζδ άζπεηδ ιε ημοξ πεζναιαηζημφξ ζςθήκεξ ηςκ αζμθμβζηχκ εν-

βαζηδνίςκ. Άεεθά ημο μ Νίηζε –ηζ αοηυ είκαζ ημ ηναβζηυ– έδςζε ημκ μνζ-

ζιυ ηδξ ενδζηεοηζηήξ πνμαμθήξ υηακ είπε πςξ «μ άκενςπμξ είκαζ ηάηζ πμο 

πνέπεζ κα λεπεναζηεί». Αεκ πνυηεζηαζ βζα δεμκημθμβία νδημνζηή. Πνυηεζηαζ 

βζα ακάβηδ, δίρα εκζηζβιαηζηή ημο απυθοημο. 

Ώπανζειήζαιε ζοιπηχιαηα ηαζ ημοξ θυβμοξ πμο πείεμοκ πςξ δ οπυεε-

ζδ ηδξ ενδζηείαξ έπεζ οπμζηεί έκακ ηθμκζζιυ. Υνέμξ δζηαζμζφκδξ, αιενμ-

θδρίαξ, ιαξ επζαάθθεζ κα εοιίζμοιε ηχνα ηαζ ημ βζαηί δ ηαηάνβδζδ ηδξ 

ενδζηείαξ δεκ είκαζ ηάηζ ηυζμ απθυ υζμ ημ αθέπμοκ ιενζημί, ιζηνμί ή ιεβά-

θμζ. Ν' ανπίζμοιε απυ ημ αίζεδια ημο εείμο, πμο απμιμκχκεζ μ Υάλθετ;
2
 

Μαξ θέεζ πςξ ημ δδιζμονβεί ηαζ ημ ηνέθεζ δ άβκμζα, ημ ακελήβδημ. Ώθθά ημ 

ακελήβδημ έπεζ άθθδ πμζυηδηα απυ αοηή πμο ημο απμδίκεζ μ Υάλθετ, δδθα-

δή ημο υπζ αηυια ελδβδιέκμο. Ώξ ιδ ζηακδαθζζηεί ηακέκαξ ακ πάνς ηδκ 

πενίπηςζδ ημο αζζεήιαημξ ημο εείμο πμο ιαξ οπμαάθθεηαζ –ηαζ πμο ιαξ 

επζαάθθεηαζ– ζημ εέαια ηδξ μιμνθζάξ. Βίκαζ ζηζβιέξ πμο κζχεμοιε ηδ ιο-

ζηζηή θνζηίαζδ ημο εείμο ζημ εέαια ιζαξ ζοβηθμκζζηζηά ςναίαξ βοκαίηαξ, 

ή εκυξ απίεακα ςναίμο θμοθμοδζμφ. πμζμξ δεκ ημ έπεζ δμηζιάζεζ αοηυ πμηέ 

ημο, ζδιαίκεζ πςξ είκαζ, απθμφζηαηα, ζηενδιέκμξ απυ ημ ηαηάθθδθμ αζζεδ-

ηήνζμ· ηζ αοηυ, δ οπμηεζιεκζηή ακαπδνία, δεκ ζδιαίκεζ αέααζα ακοπανλία 

ηδξ μιμνθζάξ, υπςξ δ ημοθαιάνα δεκ ζδιαίκεζ ακοπανλία ημο ήπμο. Οζ αν-

                                                 
1
 Quintus Septimius Florens Tertullianus (160-220 ι. Υ). Τπεναζπζζηήξ ημο πνζζηζακζζιμφ 

ηαζ πμθέιζμξ ηςκ αζνέζεςκ ηςκ πνχηςκ πνζζηζακζηχκ αζχκςκ.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Tertullian  
2
 Sir Julian Sorell Huxley (1887-1975). Άββθμξ ελεθζηηζηυξ αζμθυβμξ, ακενςπζζηήξ ηαζ 

δζεεκζζηήξ.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tertullian
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παίμζ Έθθδκεξ, πμο άκηθδζακ ηδ ενδζηεία ημοξ μθυηθδνδ απυ ημ αίζεδια 

ηδξ μιμνθζάξ, ηάηζ ήλενακ. ΐνίζημκηακ ίζςξ ημκηφηενα απυ ειάξ ζηδκ πδ-

βή ηδξ αθήεεζαξ. Σμ ηάθθμξ είκαζ ζακ ιζα ιανηονία πςξ οπάνπεζ ιζα άθθδ, 

πένα απυ ηδκ πναηηζηή, ηάλδ αλζχκ. Σδκ αζζεδηζηή θμζπυκ αοηή ιανηονία 

ημο εείμο δεκ ιπμνεί κα ιαξ ηδκ ακαζνέζεζ ημ επζζηδιμκζηυ ενβαζηήνζμ ημο 

Υάλθετ.
 
Ώθήκεζ ακέπαθδ ηδκ αθήεεζα ημο ζηίπμο: «ιπμνείξ κ' αιθζαάθθεζξ 

βζα ημ εευ, υπζ υιςξ ηαζ βζα ημ εείμ...».  
Άββεθμξ Σενγάηδξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 
 
1. Δπραξηζηψ ην Θεφ, πνπ κνπ επηηξέπεη θάζε ηφζν λα κηιψ γηα ην ζαχκα. Πνπ αθήλεη κηα 

πφξηα αλνηρηή ζηελ ςπρή κνπ, γηα λα κπνξεί, ζαλ έξρεηαη ε Παζραιηά, λ' αιαθξνδπγψλεη 

ην ζαχκα θαη λα κεηακνξθψλεη ηελ θαζεκεξηλή ινγηθή ζε ιπξηθή θαληαζία. Σν ζαχκα 

είλ' έλα παηδί: έρεη θαζάξην πξφζσπν, νιφθσηα κάηηα, πινχζηα θφκε θη αζηξαθηεξή, ηελ 

επθηλεζία ηνλ δαξθαδηνχ, ηε θσλή ηνλ θνξπδαιινχ ζην δάζνο ηνπ φξζξνπ, ηελ επγέλεηα 

θαη ηε ράξε κεξηθψλ πιαζκάησλ, πνπ έρνπλ παχζεη πηα λα ππάξρνπλ. Σν ζαχκα είλαη κηα 

αληηθεγγηά απφ καθξηλνχο παξαδείζνπο, κηα πνιχ εχζξαπζηε παξνπζία θαη πξέπεη πνιχ 

λα πξνζέρεηο θαζψο ηελ αγγίδεηο. Ζ κάλα ηνπ είλαη ε πίζηε. Σν είπε ν Γθαίηε –θαη πνιχ 

ζσζηά. 

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

Θαφια είκαζ ιυκμ δ ακαηνμπή ηδξ θοζζηήξ ηάλδξ ηςκ πναβιάηςκ; 

Πζζηεφεηε υηζ είκαζ δείβια αθέθεζαξ ημ κα ιζθά ηακείξ ζήιενα βζα εαφιαηα; 

 

2. Γχν θνξέο δχν θάλνπλ ηέζζεξα. Μα δελ είλαη δσή απηφ, Κχξηνη κνπ, είλαη ε αξρή ηνλ 

ζαλάηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν άλζξσπνο αηζζάλζεθε έλα είδνο θφβνπ κπξνζηά ζ' απηφ 

ην δχν θνξέο δχν θάλνπλ ηέζζεξα. Κη εγψ αθφκε κπξνζηά ζ' απηφ ληψζσ φηη θαηαιακ-

βάλνκαη απφ δένο. Ο άλζξσπνο, είλαη αιήζεηα, δελ θάλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα ςάρλεη 

γη απηφ ην δχν θνξέο δχν θάλνπλ ηέζζεξα. Γηαζρίδεη σθεαλνχο, ζπζηάδεη ηε δσή ηνλ ζηελ 

αλαδήηεζε ηνχηε, φκσο ην λα ην βξεη, λα ην βξεη γηα θαιά, απηφ ηνλ ηξνκάδεη... πκθσ-

λψ, δχν θνξέο δχν θάλνπλ ηέζζεξα· είλαη βέβαηα θάηη ην ζπνπδαίν, φκσο, αλ πξέπεη λα 

ηα επαηλέζνπκε φια, κα ηελ πίζηε κνπ, δχν θνξέο δχν θάλνπλ πέληε· είλαη θακηά θνξά 

θάηη ην ππέξνρν.  

Φζμκηυν Νημζημβζέθζηζ 

Να βνάρεηε πθαβζυηζηθμ βζα ηδκ πανάβναθμ.  

 

 

3. Απηή είλαη ε κεγάιε ππεξεζία ηνπ ζαχκαηνο: ε επηζηξνθή ζηηο ξίδεο, ζηνπο πξψηνπο 

θαηξνχο, ζηελ πξψηε αίζζεζε θαη ηνπ εαπηνχ καο θαη ηνλ άιινπ θφζκνπ. Σν κέγηζην 

ζαχκα είλαη ην ππάξρεηλ. Να κπνξείο λα παίξλεηο κηα κεγάιε αλάζα, λ' αλνίγεηο ηα κάηηα 

ζνλ θαη λα ρνξηαίλεηο θσο, λ' απιψλεηο ηα ρέξηα θαη λα ληψζεηο πσο είζαη κηα παξνπζία 

κέζα ζηελ πιάζε, λα έρεηο ηα πφδηα γεξά, γηα λα είζαη ηθαλφο λα πεξπαηήζεηο ζηνπο δξφ-

κνπο ηεο γεο. Να κπνξείο λα γεχεζαη φζα ζνπ είλαη πξννξηζκέλα λα γεπζείο, λα εμνπζηά-

δεηο φζα είλαη ζσζηφ λα βξεζνχλ ζηελ εμνπζία ζνπ, λα δηαηεξείο ίζακε ηε ζηεξλή δπλα-

ηφηεηα πξφζπκν ην θνξκί γηα ηε δσή, έηνηκε ηελ ςπρή γηα ηα κεγάια ηαμίδηα ηεο εζσηε-

ξηθήο πεξηπέηεηαο.  

Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

Να βνάρεηε ημκ πθαβζυηζηθμ ηδξ παναβνάθμο.  
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Κείκελν 84 
 

Είλαη παληνδύλακνο ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο; 

 

Α 

 

Δ πίζηδ ζηδκ πακημδοκαιία ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο ανπίγεζ κα ελακηθεί-

ηαζ. Ώηυιδ ηζ ακ υθα ηα «κέα» πνμαθήιαηα θφκμκηαζ ιε ηεπκμθμβζηά ηυθ-

πα, δ ηαηάζηαζδ ηδξ ιαηαζυηδηαξ, ηδξ ακαηαναπήξ ηαζ ηδξ δζαθεμνάξ εα 

ζοκέπζγε κα οπάνπεζ. Τπήνπε ηαζ πνζκ κα μλοκεμφκ μζ ηςνζκέξ ηνίζεζξ ηαζ 

δεκ πνυηεζηαζ κα δζαθοεεί απυ ιυκδ ηδξ. θμ ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ 

ανπίγμοκ κα ζοκεζδδημπμζμφκ πςξ ημ ζφβπνμκμ πείναια απέηοπε. Πήνε ηδκ 

πνχηδ ημο θυνα απ' αοηυ πμο μκμιάζαιε ηανηεζζακή επακάζηαζδ, πμο ιε 

αδοζχπδηδ θμβζηή πχνζζε ημκ άκενςπμ απυ ηα ορδθυηενα επίπεδα, ηα ιυ-

κα πμο ιπμνμφκ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ακενςπζά ημο. Ο άκενςπμξ έηθεζζε 

ημκ εαοηυ ημο έλς απυ ηζξ πφθεξ ημο μονακμφ ηαζ πνμζπάεδζε ιε ηνμιενή 

εκενβδηζηυηδηα ηαζ εονδιαηζηυηδηα κα πενζμνζζηεί ζηδ βδ. Ώκαηαθφπηεζ 

ηχνα πςξ δ βδ δεκ είκαζ πανά ιζα ιεηαααηζηή ηαηάζηαζδ, έηζζ πμο ιζα άν-

κδζδ ημο κα ηεκηςεεί πνμξ ημκ μονακυ ζδιαίκεζ ιζα αεέθδηδ ηάεμδμ ζηδκ 

ηυθαζδ. 

Μπμνεί κα είκαζ δοκαηυ κα γήζμοιε πςνίξ εηηθδζίεξ. Αεκ είκαζ υιςξ 

δοκαηυ κα γήζμοιε πςνίξ ενδζηεία, δδθαδή πςνίξ ηδ ζοζηδιαηζηή πνμζ-

πάεεζα κα δζαηδνήζμοιε ηδκ επαθή ηαζ κα ακαπηοπεμφιε πνμξ επίπεδα ο-

ρδθυηενα απ' αοηά ηδξ «ηαεδιενζκήξ γςήξ», ιε υθδ ηδκ εοπανίζηδζδ ηαζ 

ημκ πυκμ, ηδκ αίζεδζδ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ, ηδκ ηεθεζυηδηα ή ηδκ ςιυηδηα 

ηδξ. 

Σμ ιμκηένκμ πείναια κα γήζμοιε πςνίξ ενδζηεία απέηοπε ηαζ ιυθζξ ημ 

ζοκεζδδημπμζήζμοιε αοηυ, λένμοιε πμζμ είκαζ πναβιαηζηά ημ «ιεηά ζφβ-

πνμκμ» ηαεήημκ ιαξ. Αεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ πμθθμί κέμζ άκενςπμζ (ηάεε δθζ-

ηίαξ) ημζηάγμοκ πνμξ ηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ. Σμ κζχεμοκ ιέζα ζηα ηυηαθα 

ημοξ πςξ δ υθμ ηαζ πζμ επζηοπδιέκδ θφζδ ζοβηθζκυκηςκ πνμαθδιάηςκ δεκ 

αμδεάεζ ζε ηίπμηε –ιπμνεί ιάθζζηα κα ζηαεεί ηαζ ειπυδζμ– πςξ δεκ ιαξ δζ-

δάζηεζ κ' ακηζιεηςπίγμοιε, κα παθεφμοιε ιε ηα απμηθίκμκηα πνμαθήιαηα 

πμο απμηεθμφκ ημ οθζηυ ηδξ πναβιαηζηήξ γςήξ. 

Δ ηέπκδ ηδξ γςήξ είκαζ πάκηα κα αβάγεζξ ηάηζ ηαθυ απυ ηαηυ. Μυκμ ακ 

λένμοιε πςξ έπμοιε πναβιαηζηά ηαηεαεί ζηζξ ημθαζιέκεξ πενζμπέξ υπμο 

δεκ ιαξ πενζιέκεζ ηίπμηε άθθμ εηηυξ απυ ημκ «παβενυ εάκαημ ηδξ ημζκςκίαξ 

ηαζ ηδκ ελαθάκζζδ υθςκ ηςκ πμθζηζζιέκςκ ζπέζεςκ» ιπμνμφιε κα ιαγέ-

ρμοιε ημ ημονάβζμ ηαζ ηδ θακηαζία πμο πνεζάγεηαζ βζα ιζα «ιεηααμθή», 

ιζα ιεηάκμζα. Ώοηυ εα ιαξ μδδβήζεζ κα δμφιε ημκ ηυζιμ ηάης απυ έκα κέμ 

θςξ, ζακ έκακ ηυπμ υπμο ηα πνάβιαηα, βζα ηα μπμία ιζθάεζ ζοκεπχξ μ ζφβ-

πνμκμξ άκενςπμξ ηαζ ζοκεπχξ απμηοβπάκεζ κα θηάζεζ κα βίκμκηαζ, πναβια-

ηζηά. Δ βεκκαζμδςνία ηδξ βδξ ιαξ επζηνέπεζ κα ενέρμοιε υθμ ημ ακενχπζκμ 

είδμξ· λένμοιε ανηεηά βζα ηδκ μζημθμβία χζηε κα ηναηήζμοιε ηδ βδ οβζή· 
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οπάνπεζ ανηεηυξ πχνμξ ηαζ ανηεηά οθζηά χζηε υθμζ κα έπμοκ ηδκ απαναίηδ-

ηδ ζηέβαζδ· είιαζηε ανηεηά ζηακμί κα πανάβμοιε ανηεηέξ πνμιήεεζεξ ακα-

βηαίςκ χζηε ηακείξ κα ιδ γεζ ζηδ ιζγένζα. Πάκς απ' υθα εα δμφιε ηυηε πςξ 

ημ μζημκμιζηυ πνυαθδια είκαζ έκα ζοβηθίκμκ πνυαθδια πμο έπεζ ήδδ θοεεί: 

λένμοιε πχξ κα πανάβμοιε ανηεηά ηαζ βζα κα ημ ηάκμοιε αοηυ δεκ πνεζα-

γυιαζηε ηζξ αίαζεξ, απάκενςπεξ ηαζ επζεεηζηέξ ηεπκμθμβίεξ. Αεκ οπάνπεζ 

μζημκμιζηυ πνυαθδια ηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ δεκ οπήνλε πμηέ. Τπάνπεζ 

υιςξ έκα δεζηυ πνυαθδια· ηαζ ηα δεζηά πνμαθήιαηα δεκ είκαζ ζοβηθίκμ-

κηα, ζηακά δδθαδή κα θοεμφκ χζηε μζ επυιεκεξ βεκζέξ κα γήζμοκ πςνίξ 

πνμζπάεεζα· είκαζ απμηθίκμκηα πνμαθήιαηα, πμο πνέπεζ κα ηαηακμδεμφκ 

ηαζ κα λεπεναζημφκ. 

Μπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ πςξ αοηή δ «ιεηάκμζα» εα βίκεζ απυ αν-

ηεημφξ ακενχπμοξ, ανηεηά βνήβμνα, χζηε κα ζςεεί μ ζφβπνμκμξ ηυζιμξ; 

Σμ ενχηδια αοηυ ηίεεηαζ πμθφ ζοπκά, αθθά μπμζαδήπμηε απάκηδζδ ηαζ ακ 

δχζμοιε εα είκαζ παναπθακδηζηή. Δ απάκηδζδ «καζ» εα μδδβμφζε ζηδκ 

αδνάκεζα· δ απάκηδζδ «υπζ» ζηδκ απεθπζζία. Σμ πζμ ηαθυ εα ήηακ κα αθή-

ζμοιε πίζς αοηέξ ηζξ απμνίεξ ηαζ κα νζπημφιε ζηδ δμοθεζά. 
Β. Φ. μοιάπεν 

 

 

Β 

 

Ώνπίγεζξ απυ ημ ημνιί ζμο, απυ ημ πκεφια ζμο, πμο είκαζ ήδδ έκα εαφια, 

βζα κα ηαηαθήλεζξ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ υθςκ. Οζ άκενςπμζ πμο έπμοκ ηζξ 

πυνηεξ ηδξ ροπήξ ημοξ ηθεζζηέξ είκαζ ακίηακμζ κα ορςεμφκ ίζαιε ηδκ οπέν-

ηενδ ζοκείδδζδ ηδξ αηένζαξ ακενχπζκδξ πανμοζίαξ ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ηνλ 

ηυζιμο. Καηαζηεοάγμοκ ιζηνέξ επίπμκεξ ιένεξ ηαζ γμοκ ιζα διενμθμβζαηή 

γςή, ζηεβακή, πςνίξ πάζιαηα, ιζα γςή πνμζπεδζαζιέκδ υζμ ιπμνεί κα 

πνμζπεδζαζεεί, πνμτπμθμβζζιέκδ, ιεηνδιέκδ ιε υζδ αηνίαεζα επζηνέπμοκ η' 

ακενχπζκα ιέηνα. Κζ δ ροπή ημοξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε άκοδνδ ηζ άβμκδ ε-

νδιζά. Γζ' αοημφξ δεκ οπάνπμοκ πανά μζ ανζειμί. Καζ μζ ανζειμί υπζ ζηδκ 

αζςκζυηδηα ημοξ, ζηδκ ηοπζηή ζδιαζία ημοξ· μζ ανζειμί πμο πενζηεζπίγμοκ, 

πμο ειπυδζγακ, πμο εθανιυγμκηαζ ιυκμ ζηζξ απηέξ πναβιαηζηυηδηεξ, ζηζξ 

άιεζεξ ακάβηεξ. Έπεζηα παναπμκζμφκηαζ, βζαηί ημ εαφια δεκ επεκενβεί επά-

κς ημοξ, βζαηί ημ εαφια δεκ ημ ανίζημοκ ζημ δνυιμ ημοξ. Οζ ροπέξ ημοξ εί-

καζ θένεηνα βειάηα ζημηςιέκα παζδζά. 
Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις  
 

1. Πμζα ζπέζδ αθέπεηε κα έπμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ παναηάης πνμηάζεζξ; 

 

Ζ πείξα πιάζεηαη απφ ηελ χιε ηεο απνηπρίαο.. 

 Ε. Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

Ζ ηέρλε ηεο δσήο είλαη πάληα λα βγάδεηο θάηη θαιφ απφ ην θαθφ.  
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Θα ιπμνμφζαηε κα πνδζζιμπμζήζεηε ηδ ιζα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ άθθδξ; 

 

2. Να δχζεηε ηίηθμ ζημ ηείιεκμ ΐ. 

 

3. Πχξ εκκμείηε ηδκ ηεθεοηαία πνυηαζδ ημο Κεζιέκμο ΐ;  

 

4. Απηφο πνπ γλσξίδεη ηνπο άιινπο είλαη ζνθφο. Απηφο πνπ γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη 

θσηηζκέλνο.  

Λάμ-Σζε 

Να ακαπηφλεηε ηδ νήζδ αοηή ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  

 

5.  ηαλ ν Αιί ξψηεζε ηνλ Μσάκεζ: «Ση πξέπεη λα θάλσ γηα λα κε ράζσ ηνλ θαηξφ κνπ»; 

ν πξνθήηεο απάληεζε: «Μάζε λα γλσξίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ». 

Μμοπαιάκη αθ Ναζαθί 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 90-100 θέλεςκ.  

 

6. Κιεηζηείηε ζηνλ εαπηφ ζαο θαη θνηηάμηε. Κη αλ δελ βξίζθεηε ηνλ εαπηφ ζαο φκνξθν, πξάμ-

ηε φπσο θαη ν δεκηνπξγφο ελφο αγάικαηνο πνπ πξέπεη λα ην θάλεη φκνξθν· θφβεη απφ 

δσ, ιεηαίλεη απφ θεη, θάλεη απηή ηε γξακκή πην αλάιαθξε, εθείλε πην θαζαξή, κέρξη πνπ 

πξνβάιιεη έλα φκνξθν άγαικα. Έηζη πξέπεη λα θάλεηε θαη ζεηο... λα κελ πάςεηε λα ζκη-

ιεχεηε ην άγαικα ζαο.  

Πθςηίκμξ 

 «Αεκ πνέπεζ πμηέ κα πάρεηε κα ζιζθεφεηε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ζαξ». Να ακαπηφλεηε 

αοηή ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ.  

 

7. Σμ λα γλσξίζεηο βαζηά ηνλ εαπηφ ζνπ είλαη πάλσ απφ θάζε ηέρλε, γηαηί είλαη ε πςειφηε-

ξε ηέρλε.  

Γενιακζηή Θεμθμβία 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

8. Σν ζπνπδαηφηεξν πξάγκα ζηνλ θφζκν είλαη λα μέξεηο λα είζαη ν εαπηφο ζνπ.  

Μμκηαίκ 

 

Βίκαζ εφημθμ βζα ημκ άκενςπμ ηδξ επμπήξ ιαξ κα πεηφπεζ αοηυκ ημ ζηυπμ;  

 

9. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα βξεη ηνλ εαπηφ ηνλ, δελ κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αην-

κηθφηεηά ηνπ παξά κφλν κέζα απφ ηελ θνηλσληθή δσή. 

Βνκζη Καζζίνεν 
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Κείκελν 85 

 

Τν παξακύζη ζηελ επνρή καο 
 

 

' έκακ αζχκα υπμο μζ επζζηδιμκζηέξ ακαηαθφρεζξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ εθεονέ-

ζεζξ άθθαλακ ηδκ υρδ ημο ηυζιμο ηαζ εζςηενζηά ιεηαιυνθςζακ εκηεθχξ 

ημκ άκενςπμ, επζηνέπεηαζ κα ελαημθμοεμφιε κα ηνέθμοιε ηδκ παζδζηή ρο-

πή ιε ηέημζα απίεακα θακηαζζμημπήιαηα (ηα παναιφεζα); Αεκ εα έπνεπε 

ίζςξ κα ακαεεςνήζμοιε αοηά ηα αθδβήιαηα, κα ηα λεηαεανίζμοιε απυ ηζξ 

δεζζζδαζιμκίεξ ηαζ ηζξ πθάκεξ πμο πενζέπμοκ ηαζ κα ημοξ δχζμοιε πενζεπυ-

ιεκμ ζφιθςκμ ιε ηζξ ηαηαηηήζεζξ ηαζ ημ πκεφια ημο ηαζνμφ ιαξ; Σμ παζδί 

ζήιενα βεκκζέηαζ ιε μθάκμζπηα ιάηζα ηαζ απυ πμθφ ιζηνή δθζηία ιαγεφεζ 

ειπεζνίεξ πμθφ δζαθμνεηζηέξ απυ ημκ ηνυπμ πμο αθέπεζ ηαζ ζδιαζζμθμβεί ηα 

πνάβιαηα ημ παναιφεζ. Αεκ οπάνπεζ θμζπυκ μ ηίκδοκμξ κα ιδ ιαξ πζζηέρεζ, 

ηάηζ πενζζζυηενμ: κα πάζεζ ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ πμο πνέπεζ κα ιαξ έπεζ; 
Δ πνμζςπζηή ιμο βκχιδ είκαζ υηζ ηέημζμξ ηίκδοκμξ δεκ οπάνπεζ. Μέζα 

ζηδκ ακηίθδρδ ηδξ πνχηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ημ πναβιαηζηυ ηαζ ημ θακηα-

ζηζηυ δεκ έπμοκ ζαθή υνζα, δζαπέεηαζ ημ έκα ιέζα ζημ άθθμ ηαζ γμοκ αδεθ-

θςιέκα. Δ ζφβηνμοζδ εα ανπίζεζ ανβυηενα ηαζ ηυηε εα δζαπςνζζημφκ ηα 

επίπεδα. πμο θμζπυκ ειείξ αθέπμοιε αζοιαίααζηα ηαζ ακηζθάζεζξ ηαζ πά-

ζιαηα, δ παζδζηή ροπή ηα πνμζπενκάεζ ιε εοημθία ηαζ θζηκίγεηαζ ζε ιζα 

ιεηέςνδ ηαηάζηαζδ υπμο μζ ακηζεέζεζξ ζοκαζνμφκηαζ ιε ηνυπμ εαοιαζηυ. 

Σέημζμξ αηνζαχξ είκαζ ηαζ μ ηυζιμξ ημο παναιοεζμφ, πθαζιέκμξ ηαη' εζηυ-

κα ηαζ μιμίςζδ αοηήξ ηδξ παναδεζζζαηήξ ροπζηήξ απθυηδηαξ. Γζαηί κα ιδκ 

ημκ ζεααζημφιε; 
Σζ έπμοιε κα ηενδίζμοιε ακ ζπεφζμοιε κα δζαθφζμοιε πνυςνα ημ εαφ-

ια ημκ παναιοεζμφ ηαζ δχζμοιε ζηδκ παζδζηή ροπή απυ ημ πνχημ ηζυθαξ 

λφπκδια ηδξ ηδ ζηενεή ηνμθή ιζαξ ζοβπνμκζζιέκδξ ειπεζνίαξ; Πνχηα πνέ-

πεζ κα λένμοιε υηζ δεκ εα ημ ηαηαθένμοιε, βζαηί θείπμοκ αηυιδ απυ ηδκ 

παζδζηή ακηίθδρδ ηα ζπήιαηα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο δζ-

ημφ ιαξ ηυζιμο, ημο πμθφ ελεθζβιέκμο. Καζ δεφηενμ, δ ζπμοδή ιαξ ιυκμ 

γδιζέξ εα θένεζ. Έπεζ ηαζ δ ροπή, υπςξ ηαζ ημ ζχια, ημοξ κυιμοξ ηδξ αφ-

λδζδξ ηδξ, ημ νοειυ ηδξ πμο δεκ είκαζ ηαευθμο θνυκζιμ κα επζηαποκεεί πέ-

να απυ μνζζιέκμ υνζμ, βζαηί ηυηε εα ηαιθεεί δ ακηίζηαζδ ηδξ ηαζ εα ζπά-

ζεζ. πςξ ηζαηίγμκηαζ μζ ιοχκεξ, υηακ μ πνμπμκδηήξ ημοξ γδηήζεζ πμθφ 

πενζζζυηενα απ' υζα ιπμνμφκ κα δχζμοκ... 
ζμ βζα ηδκ αίζεδζδ ημο ηαημφ πμο δίκεζ ημ παναιφεζ ζημ παζδί, ημφημ 

κμιίγς υηζ είκαζ έκα απυ ημ πμθθά παζδαβςβζηά ημο πνμζυκηα. Έπεζ ηδ θα-

ιπνή πνδζζιυηδηα ημο πνμθδπηζημφ δεζημφ ιπμθζμφ. πςξ πνέπεζ κα ελμζ-

ηεζχκμοιε ημκ ηνοθενυ παζδζηυ μνβακζζιυ ιε ιενζηά ιζηνυαζα πμο εα α-

πεζθήζμοκ ανβυηενα ηδ γςή ημο, ακ δεκ αζηδεεί εβηαίνςξ βζα κα ακηζζηα-

εεί, θνυκζιμ είκαζ απυ κςνίξ κα ιοήζμοιε ηαζ ηδκ ροπή ημο ζηζξ δεζηέξ α-

ηαλίεξ ηαζ ακηζκμιίεξ, βζα κα ιδ ηζξ ζοκηνίρεζ μ απμηνμπζαζιυξ, υηακ έπεζηα 
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απυ θίβα πνυκζα εα ακαιεηνδεεί ιαγί ημοξ. Καζ βζα ημφημ θμζπυκ αηυιδ 

πνμκμεί ιε ηδ εαοιαζηή ημο ζμθία ημ θασηυ παναιφεζ.  
 Β Π Παπακμφηζμξ 

 

 

Ερωηήζεις 

 
1. Πμζα είκαζ δ εέζδ ημο ζοββναθέα; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 

2. Παν' υθμ πμο είκαζ ηυζμ πεζζηζηυ ημ ηείιεκμ ημο Β. Παπακμφηζμο εα ιπμνμφζε ηακείξ 

κα ακηζπνμηείκεζ ηδκ παναηάης άπμρδ:  

 

ηνλ αηψλα πνπ ζε ιίγα ρξφληα αλαηέιιεη, ηνλ 21
ν
, αλαιθάβεηνο ζα ζεσξείηαη ν άλζξσ-

πνο πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. Δπνκέλσο, φζν πην λσξίο εμνηθεησζεί καδί ηνπ, ηφζν επθνιφηεξε ζα είλαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

Πμζα είκαζ δζηή ζαξ βκχιδ; 

 

3. Καη ελψ νη κεγάινη πξέπεη λα είλαη σζάλ παηδηά, ζηελ επνρή καο, αληίζεηα, ηα παηδηά 

κνηάδνπλ σζάλ κεγάινη. Ζ λεαληθή ειηθία έρεη ζπκπηεζηεί πξνο ηα θάησ. Πξνο ηα θάησ 

έρεη ζπκπηεζηεί θαη ν θφζκνο ηνπ ζαχκαηνο. Κη σζηφζν, πλεπκαηηθφ αίηεκα ησλ θαηξψλ 

καο είλαη ε επέθηαζε ηνπ θφζκνπ ηνπ ζαχκαηνο. Γηφηη επεξίζζεπζε ε ινγηθή θαη ν ινγη-

ζκφο θαη ν ππνινγηζκφο θαη ν παξαινγηζκφο. Ο Νίηζε είρε θξαπγάζεη έληξνκνο πσο «ε 

έξεκνο νινέλα κεγαιψλεη»! Καη αλ κεγάισλε ζηνλ θαηξφ ηνπ, ηψξα έρεη θαηαθπξηεχζεη 

ηελ νηθνπκέλε. Γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ έξεκν ηα δσεθφξα λάκαηα, πξέπεη λα ηα θνκί-

ζνπλ απηνί πνπ ηα έρνπλ κέζα ηνπο, σο δσξεά ηεο ππεξβάζεσο, θαη είλαη ηα παηδηά θαη 

νη λένη. Καη λα ηα ζπληεξήζνπλ εληφο ηνπο ίζακε ηνλ θαηξφ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο εγθφ-

ζκηεο επζχλεο ηνπο. Να κελ ηα ιεζκνλήζνπλ. 

Υνήζημξ Μαθεαίηζδξ 

 

Πζζηεφεηε υηζ δ επμπή ιαξ ζέαεηαζ ηδκ παζδζηή ηαζ ηδ κεακζηή δθζηία;  

Πμζμ ηίηθμ εα δίκαηε ζημ ηείιεκμ ηδξ Άζηδζδξ 3; 
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Κείκελν 86 
 

Η κέζνδνο ηνπ «άξα» 
 

 

Μπαίκμκηαξ μ εζημζηυξ αζχκαξ ζημ ηεθεοηαίμ ημο ηέηανημ, αζζεάκμιαζ ά-

ζηεβμξ ηαζ πενζηηυξ. θα είκαζ ηαηεζθδιιέκα –ςξ ηαζ η' άζηνα. Οζ άκενςπμζ 

έπμοκ απαθθαβεί απυ ηάεε παζδεία υπςξ ζηδκ επμπή ημο Σζέβηζκξ Υακ ηαζ 

δεκ ενςηεφμκηαζ μφηε ηαη' ζδέακ. Πνςεοπμονβμί ζοκαθθάζζμκηαζ ιε πνμ-

ζςπζδμθυνμοξ, πμζηίθεξ μιάδεξ ηαηαθαιαάκμοκ αενμπθάκα ηαζ ζοθθαιαά-

κμοκ μιήνμοξ εκχ μζ ημθεβζυπαζδεξ θφκμοκ εηπθδηηζηέξ ελζζχζεζξ ιε ιζακ 

εοημθία πμο είκαζ κ' απμνείξ: ζοκ, πθδκ, δζα, επί, άνα. Σμ ιοζηζηυ ζηδ γςή 

αοηή, θαίκεηαζ, δεκ είκαζ ακ είζαζ δμφθμξ ή υπζ· ηαευθμο. Βίκαζ κα μδδβεί-

ζαζ ιε ζοκέπεζα ζε ηάπμζμ "άνα" ηαζ κα 'πεζξ έημζιδ ηδκ απάκηδζδ. Πμθφ 

ςναία. Μπνμζηά υιςξ ζε ιζα θνάζδ πμζδηζηή, βζα πμζμ θυβμ αοηυ ημ "άνα" 

ζημιχκεζ; 

Σμ ιοαθυ ιαξ ηάκεζ ιαζάκδνμοξ απίεακμοξ πνμηεζιέκμο ζημ ιέθθμκ κα 

ζηαδζμδνμιήζεζ ζηα ενβαζηήνζα, ζημοξ δθεηηνμκζημφξ εβηεθάθμοξ, μπμο-

δήπμηε μζθναίκεηαζ υθεθμξ πεζνμπζαζηυ. Πνμηεζιέκμο υιςξ κα ηαηαθήλεζ 

ζε ιζα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνλ είλαη παναιέκεζ ζηδκ πνχηδ ημο Αδιμηζημφ. 

Γζαηί; "Λεπθφ βνπλάθη πξφβαηα θηλνχκελν βειάδεη" - άνα; Μδδέκ μ ιαεδηήξ. 

"Ο ήιηνο θπθινδίσθηνο σο αξάρλε κ’ εδίπισλελ" - άνα; Κεκυ. 

Σμ ηνακγίζημν ιαξ καζ· αοηυ λένμοιε κα ημ θφκμοιε ηαζ κα ημ επα-

καζοκδέμοιε ζημ άρε-ζαήζε...». 
 Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

 

 

Ερωηήζεις 

 
1. Ώκ έπνεπε κα ζοβηναηήζεηε απυ ημ ηείιεκμ αοηυ δομ (2) έκκμζεξ, ακηίεεηεξ ιεηαλφ 

ημοξ, πμο κα απμδίδμοκ ημ κυδια ημο, πμζεξ εα επζθέβαηε; 

 

2. Τπμβναιιίζηε ημ ζςζηυ νήια ζηδκ παναηάης πνυηαζδ: 

 

Ζ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηα βηψκαηα πνπ ζα 

................................ δερηεί 

δζαιμνθχζεζ 

ηανπςεεί 

οπμζηεί 

ιμνθχζεζ 

ηαθθζενβήζεζ 

απμηηήζεζ 

βαθμοπήζεζ. 

 

3. Τπμβναιιίζηε ημ ζςζηυ νήια ζηδκ παναηάης πνυηαζδ: 

4.  

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα.................. ηελ επαηζζε-

ζία ησλ λέσλ: 
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ηζεαζεφζεζ  

αεθηζχζεζ 

δοκαιχζεζ 

ζηθδνφκεζ 

δζαιμνθχζεζ 

πθάζεζ 

ηαθθζενβήζεζ 

πνμπςνήζεζ 
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Κείκελν 87 
 

Τερλνθξαηηθό πλεύκα 

 

 

ηακ αημφιε ηδ θέλδ ηεπκμηνάηδξ έπμοιε ζοκήεςξ ηδκ εκηφπςζδ υηζ πνέ-

πεζ κα ακαθενυιαζηε ζε έκα «πενίενβμ» ή αηυιδ ηαζ «αθθυημημ» υκ. ηδ 

πναβιαηζηυηδηα υιςξ μ ηεπκμηνάηδξ είκαζ έκαξ άκενςπμξ υπςξ υθμζ ιαξ, 

ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά υηζ έπεζ επζθέλεζ έκακ ηνυπμ ζηέρδξ ζηακυ κα επζθφεζ 

ηα ηάεε θμβήξ πνμαθήιαηα πμο ημο πανμοζζάγμκηαζ πςνίξ κα επδνεάγεηαζ 

απυ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ημο ζοκαζζεδιαηζζιμφ ημο. Ο ηεπκμηναηζζιυξ θμζπυκ 

ανπίγεζ ζακ εέθδζδ βζα ιεβαθφηενδ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Καζ ακηζηεζιεκζηυξ 

ιπμνεί κα είκαζ ηακείξ υηακ δεκ ζοκοπμθμβίγεζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία επίθοζδξ 

εκυξ πνμαθήιαημξ, πανάβμκηεξ πμο δεκ είκαζ ιεηνήζζιμζ ή πμζμηζηά αλζμ-

θμβήζζιμζ. Δ αζζζμδμλία θυβμο πάνδ, δ πίζηδ ζηδ θφζδ εκυξ πνμαθήιαημξ, 

μζ θυαμζ ιζαξ πζεακήξ απμηοπίαξ, δ δφκαιδ πμο δίκεζ ημ εάννμξ βζα ηδκ ο-

πένααζδ ηςκ δοζημθζχκ είκαζ πανάιεηνμζ πμο βζα ημκ ηεπκμηνάηδ αθθμζχ-

κμοκ ηα πναβιαηζηά ζημζπεία εκυξ πνμαθήιαημξ. Σμ ιυκμ γδημφιεκμ είκαζ δ 

επζθμβή ιεευδμο πμο εα μδδβεί ζηδ θφζδ. Έηζζ, ζημ υκμια ηδξ ακηζηεζιεκζ-

ηυηδηαξ εα πνέπεζ κα ηαηαθφβεζ ζε υζμ ημ δοκαηυ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία, 

δδθαδή ζε ανπέξ πμο δεκ εα επδνεάγμκηαζ απυ ηακέκα «εκμπθδηζηυ» ζο-

καίζεδια. 

Ώκ υζα πνμακαθέναιε απμηεθέζμοκ βκςνίζιαηα εκυξ ηαζ ιυκμ ακενχ-

πμο, μ ιυκμξ ημιέαξ πμο ιπμνεί κα επδνεαζηεί είκαζ μζ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ 

ζοκακενχπμοξ ημο μζ μπμίμζ εα ημκ ηαηδβμνήζμοκ βζα μνεμθμβζζιυ, ρο-

πνυηδηα ή αηυια ηαζ οπμθμβζζιυ (έθθεζρδ αοεμνιδηζζιμφ). Ώκ υιςξ αοηή 

δ κμμηνμπία ζοκμδεφεζ έκακ πμθζηζηυ δβέηδ, έκα δζηαζηή ηαζ βεκζηυηενα 

έκακ άκενςπμ πμο επζηεθεί ηάπμζμ θεζημφνβδια, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ε-

κηεθχξ δζαθμνεηζηά. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ηεπκμηναηζηυ πκεφια εηδδ-

θχκεηαζ ςξ ροπνυηδηα βζα πάνδ ηδξ πνμζπάεεζαξ κα ανεεεί δ πζμ ακηζηεζ-

ιεκζηή θφζδ. Σέημζμο είδμοξ «θφζεζξ» έπμοκ παναηηδνζζεεί ζμθμιχκηεζεξ. 

Θοζζάγμοκ ηάεε ακενχπζκδ δζάζηαζδ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ηαηαθεφβμοκ 

ζε ιζα άηεβηδ ροπνή ηαζ ζηθδνή θμβζηή, δ μπμία υιςξ δεκ θφκεζ ημ πνυ-

αθδια. Σμ ηεπκμηναηζηυ πκεφια πζζηεφεζ ζηζξ απυθοηεξ θφζεζξ πςνίξ κα 

εκδζαθένεηαζ βζα ηζξ ακενχπζκεξ παναιέηνμοξ ηςκ πνμαθδιάηςκ. Γζ' αοηυκ 

ημ θυβμ μ Ώνζζημηέθδξ είπε παναηηδνίζεζ ηδκ απυθοηδ δζηαζμζφκδ απυθοηδ 

αδζηία, θέβμκηαξ υηζ βζα κα έπεζ δ δζηαζμζφκδ ακενχπζκμ παναηηήνα εα 

πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ επζείηεζα. Βπζείηεζα ζδιαίκεζ ακενςπζά. Ώο-

ηυ ζδιαίκεζ υηζ ζςζηή δεκ είκαζ πάκημηε δ θφζδ πμο ιμζνάγεζ ηα πνάβιαηα 

ζε δομ ίζα ιένδ. Με αάζδ ηδ ιαεδιαηζηή θμβζηή είκαζ ημ ιυκμ μνευ πμο 

ιπμνεί κα βίκεζ· υηακ υιςξ έπμοιε κα ακηζιεηςπίζμοιε πμθφπθμηεξ ακενχ-

πζκεξ οπμεέζεζξ δεκ ιπμνμφιε κα αημθμοεήζμοιε ηδκ ίδζα ιέεμδμ.  
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Τν ηερλνθξαηηθό πλεύκα ζήκεξα 

 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ ηεθεοηαίςκ αζχκςκ υπμο δ επζζηήιδ έηακε 

ηενάζηζα άθιαηα, δδιζμονβήεδηε δ εκηφπςζδ υηζ δ επζζηήιδ ηαζ δ βκχζδ 

πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ είκαζ ζε εέζδ κα ιαξ πνμζθένμοκ ηζξ πζμ μοζζαζηζηέξ 

ηαζ ηζξ ιυκεξ ζςζηέξ θφζεζξ ζηα ηάεε θμβήξ ημζκςκζηά, πμθζηζηά ή αηυιδ 

ηαζ αημιζηά πνμαθήιαηα. Δ θέλδ «ιέεμδμξ» έβζκε ζοκχκοιδ ηδξ επζζηήιδξ 

ηαζ ηονίςξ ηδξ επζζηήιδξ εηείκδξ πμο απμηεθεί ηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ υθςκ 

ηςκ άθθςκ, δδθαδή ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Δ επζζηήιδ δεκ θεζημονβεί ιε εζηα-

ζίεξ, ιε θήιεξ ή ιε εκηοπχζεζξ, αθθά ιε παναηδνήζζια ιεβέεδ, ιε ιμκάδεξ 

ιέηνδζδξ, ιε πεζναιαηζζιυ, ακάβμκηαξ ημ ζφκμθμ ηςκ παναηδνμφιεκςκ 

βεβμκυηςκ ζε ανπέξ ηαζ ζε κυιμοξ. Έηζζ ηαζ δ ηεπκμθμβία, δ πναβιάηςζδ 

ηςκ εεςνδηζηχκ ενεοκχκ, έβζκε μ ηφνζμξ εηθναζηήξ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ 

ζηέρδξ ζηδκ επμπή ιαξ. Ώοηή δ ακηίθδρδ υιςξ επδνέαζε ηαεμνζζηζηά ηαζ 

ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο υπςξ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ γςήξ 

ημο. ήιενα ημ πνυαθδια δεκ είκαζ κα έπμοιε «ςναίεξ ζδέεξ» αθθά ηαζ κα 

ιπμνμφιε ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζαξ ηεπκζηήξ κα ηζξ πναβιαημπμζήζμοιε. Σε-

πκζηή ηαζ ιέεμδμξ είκαζ, ζπεδυκ, ηαοηυζδιεξ έκκμζεξ. Βπμιέκςξ βζα ηδκ ε-

πίθοζδ μπμζμοδήπμηε πνμαθήιαημξ ανηεί ηαζ ιυκμ κα εθανιυζμοιε ηδκ 

ηαηάθθδθδ ηεπκζηή, δδθαδή έκα ζφκμθμ απυ «ζοκηαβέξ» μζ μπμίεξ ζημ ηέ-

θμξ δίκμοκ ηδκ απάκηδζδ. Βκδζαθένεζ πενζζζυηενμ θμζπυκ δ απμηεθεζιαηζ-

ηυηδηα ηαζ υθμ ηαζ θζβυηενμ δ δζαδζηαζία. Σμ ζφβπνμκμ ηεπκμηναηζηυ 

πκεφια έπεζ ιεηαηναπεί ζε ηονίανπμ ηνυπμ ζηέρδξ. 

Δ γςή ιαξ υιςξ, αβκμεί ημοξ κυιμοξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ θεζημονβεί πανά 

ηδ εέθδζδ ημοξ. Πάκημηε εα οπάνπμοκ εκένβεζεξ αημιζηέξ ή ημζκςκζηέξ μζ 

μπμίεξ εα είκαζ δφζημθμ κα ενιδκεοημφκ ιε αάζδ ηδ ζπέζδ αζηίμο-

απμηεθέζιαημξ. Δ γςή ιαξ επζθοθάζζεζ πάκημηε εηπθήλεζξ, πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ υηζ ημ απνμζδυηδημ ηαζ ημ απνυμπημ έπμοκ ημ ίδζμ αάνμξ υζμ ηαζ 

ημ ακαιεκυιεκμ. ' αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ δεκ απμδεζηκφεηαζ δ ακεπάνηεζα 

ηδξ ηεπκμηναηζηήξ ζηέρδξ ηυζμ, υζμ δ θαεειέκδ ιαξ ακηίθδρδ υηζ ηα πά-

κηα ελδβμφκηαζ ιε αάζδ ηδ θμβζηή ημο 2+2 ιαξ ηάκμοκ 4. ηζξ δζαπνμζςπζ-

ηέξ ιαξ ζπέζεζξ, θυβμο πάνδ, είκαζ δφζημθμ κα ελδβήζμοιε βζαηί αβαπάιε ή 

βζαηί ιζζμφιε. Βίκαζ δφζημθμ κα ενιδκεφζμοιε ηάπμζμοξ θυαμοξ ή ηζ ιαξ 

ηάκεζ κα πζζηεφμοιε ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ, υηακ δ θμβζηή ηςκ ανζειχκ 

ιαξ πείεεζ βζα ημ αηνζαχξ ακηίεεημ. Γζ' αοηέξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ, υπμο ακα-

ηνέπεηαζ δ θοζζμθμβζηά ακαιεκυιεκδ πμνεία, πνδζζιμπμζμφιε ιζα λεπα-

ζιέκδ θέλδ ζήιενα «ημ εαφια». 

Σμ ηεπκμηναηζηυ πκεφια είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ιυκμ υηακ έπμοιε κα α-

κηζιεηςπίζμοιε ηαηαζηάζεζξ πμο ιπμνμφκ κα ιεηαθναζημφκ πμζμηζηά. 

πμο υιςξ πανειααίκεζ μ ροπζζιυξ ημο ακενχπμο, δδθαδή «ημ πανάθμβμ 

ιένμξ ημο εαοημφ ημο», δ ηεπκζηή ηαζ δ ιέεμδμξ δεκ αμδεμφκ. Ώκ πνδζζιμ-

πμζδεμφκ άηνζηα δδιζμονβμφκ ηδκ εκηφπςζδ ημο ακενχπμο πμο έπεζ ιεηα-

ηνέρεζ ημκ εζςηενζηυ ημο ηυζιμ ζε ροπνή οπμθμβζζηζηή ιδπακή. 
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Ο ακενςπζζιυξ ανίζηεηαζ ζημκ ακηίπμδα αοηήξ ηδξ κμμηνμπίαξ. Ώκ-

ενςπζζιυξ δεκ είκαζ δ παεμθμβζηή θαηνεία ημο ζοκαζζεδιαηζζιμφ αθθά δ 

ακαβκχνζζδ ηδξ δζηηήξ θφζδξ ημο ακενχπμο. Φακενχκεζ πζμ πμθφ ηδ εέθδ-

ζδ κα ακηζιεηςπίζμοιε ημκ άκενςπμ ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ ζπεηζηυηδηαξ 

ηαζ ηςκ πμθθχκ ακηζθάζεςκ ημο. Ο ακενςπζζιυξ είκαζ δ έηθναζδ ηδξ ε-

πζείηεζαξ, ηδξ επίβκςζδξ δδθαδή υηζ μ άκενςπμξ δεκ είκαζ ιζα ηέθεζα ιδπα-

κή, μφηε έκα ζφκμθμ απυ ελανηδιέκα ακηακαηθαζηζηά ηα μπμία εκενβμπμζ-

μφκηαζ ιε ηα ηαηάθθδθα ενεείζιαηα. Ο άκενςπμξ, ακ είκαζ εθεφεενμξ, ημ 

μθείθεζ πενζζζυηενμ ζημ απνυμπημ πμο παναηηδνίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά, ηδ 

θακηαζία, ηδ ζηέρδ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο. Αεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ 

υηζ υπμζμζ επζαμοθεφμκηαζ αοηή ηδκ εθεοεενία ημκ οπμπνεχκμοκ ιε ηζξ ηα-

ηάθθδθεξ ιεευδμοξ, κα αημθμοεήζεζ ιζα ηαζ ιυκδ ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή ή 

ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά. 

Δ εθεοεενία πμθθέξ θμνέξ ανκείηαζ ηδ ιέεμδμ· ανκείηαζ ηδκ ηεπκζηή ηαζ 

ηζξ ζοκηαβέξ. Δ δζαίζεδζδ ηαζ δ έιπκεοζδ αοηυ αηνζαχξ θακενχκμοκ. Δ 

ίδζα δ πίζηδ πενζέπεζ ζημζπεία παναθμβζζιμφ. Έηζζ μ ακενςπζζιυξ δέπεηαζ 

ημκ άκενςπμ υπζ ιυκμ ιε αάζδ αοηυ πμο είκαζ ηχνα αθθά ηαζ ιε βκχιμκα 

υ,ηζ εκδέπεηαζ κα βίκεζ. Ώκενςπζζιυξ είκαζ έκκμζεξ ηαζ αζχιαηα πμο δ ηε-

πκμηναηζηή επμπή ιαξ θνμκηίγεζ ζζςπδθά κα αβκμεί: δ ηνοθενυηδηα ηαζ δ 

ζοιπάεεζα, δ θζθία ηαζ δ ζημνβή, δ μιμνθζά είκαζ ιενζηά απυ αοηά. 

Ο ακενςπζζιυξ ηαζ δ ηεπκμηναηία ζήιενα ακηζθάζημοκ. Σμ γδημφιεκμ 

δεκ είκαζ κα επζθέλμοιε ιζα απυ ηζξ δομ κμμηνμπίεξ αθθά κα πεηφπμοιε ημ 

δζαθεηηζηυ ζοβηεναζιυ ημοξ. Μυκμ έηζζ εα ακαβκςνίζμοιε ηδ πμθοπθμηυ-

ηδηα ημο εζςηενζημφ ιαξ ηυζιμο, ημκ πθμφημ ημο ηαζ, βζαηί υπζ, ηζξ ακηζθά-

ζεζξ ημο. Βίκαζ μζ ακηζθάζεζξ πμο παναηηδνίγμοκ υθδ ηδκ ακενχπζκδ ζζημ-

νία, πμο μνζμεεημφκ ηδκ ηναβζηή ιαξ θοζζμβκςιία αθθά ηαοηυπνμκα δεί-

πκμοκ ηαζ ημ ιεβαθείμ ιαξ. 
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Κείκελν 88 
 

 

 

Γζα κα ακαπηοπεμφκ μζ ιέεμδμζ ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηήιδξ πνεζάζηδηε κα 

πεεάκεζ δ Φφζδ ηαζ κα δζαπςνζζηεί μ άκενςπμξ απυθοηα απ' αοηήκ. Ώοηή δ 

δζαδζηαζία μθμηθδνχεδηε βφνς ζηα ηέθδ ημο 17μο αζχκα, ηαζ είκαζ εκδζα-

θένμκ κα παναηδνήζεζ ηακείξ πςξ εηείκδ αηνζαχξ ηδκ επμπή μζ θέλεζξ «επζ-

ζηήιδ» ηαζ «ηέπκδ» απυηηδζακ ηδκ εζδζηή ζδιαζία πμο έπμοκ ζηζξ ιένεξ 

ιαξ. πςξ παναηδνεί μ Ρέοιμκη Οοίθζαιξ, ιέπνζ ηυηε –ηαζ βζα ανηεηυ ηαζ-

νυ ανβυηενα, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ– μζ θέλεζξ αοηέξ ζήιαζκακ ακηί-

ζημζπα «βκχζδ» ηαζ «ηεπκζηή ζηακυηδηα». Καιζά απ' αοηέξ ηζξ δομ θέλεζξ 

δεκ είπε απμηηήζεζ αηυια ημ απυθοηα ελεζδζηεοιέκμ πενζεπυιεκμ πμο πενζ-

βνάθεζ ιζα ζπεδυκ εζςηενζηή δναζηδνζυηδηα, υπςξ ζοιααίκεζ ζήιενα. 

Ώκηίζημζπα, μζ θέλεζξ «επζζηήιμκαξ» ηαζ «ηαθθζηέπκδξ», ιε ηδ ζδιαζία 

ηδξ άζηδζδξ εκυξ επαββέθιαημξ, πνμκμθμβμφκηαζ απυ ηζξ ανπέξ ιυθζξ ημο 

19μο αζχκα, υηακ δ επζζηήιδ (ιε ηδ ζφβπνμκδ έκκμζα) άνπζζε κα ιμκμπςθεί 

ημ ζφκμθμ ηδξ βκχζδξ, ηζ υηακ δ ηέπκδ (ιε ηδ ζφβπνμκδ έκκμζα) ελμζηναηί-

ζηδηε ηεθζηά ζημ πενζεχνζμ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ ηαζ πενζμνίζηδηε ζηδκ πε-

νζβναθή ηςκ οπμηζιδιέκςκ πθέμκ ζοβηζκήζεςκ ηαζ δζαζζεήζεςκ ιαξ. ιςξ 

δ ηέπκδ είκαζ ηαηά αάεμξ ελίζμο βκχζδ ηαζ δ επζζηήιδ είκαζ ηαηά αάεμξ 

ελίζμο ηεπκζηή ζηακυηδηα ηαζ, ηυζμ δ βκχζδ υζμ ηαζ δ ηεπκζηή ζηακυηδηα, 

εα έπνεπε –ζε ζδακζηέξ ζοκεήηεξ– κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ζακ απυθοηα ζοι-

ιεηνζηέξ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ. Ώπμηεθεί ημζκμηοπία κα επακαθάαμοιε πςξ 

δ επζζηήιδ ηαζ δ ηέπκδ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ· αοηυ πμο ηαηαζηνέθεζ, 

ζηδκ πνάλδ, ηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηά ημοξ είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ δ ηέπκδ 

οπμηζιήεδηε ςξ ιέζμ ελενεφκδζδξ, ηαζ ημπμεεηήεδηε ζημ πενζεχνζμ ηςκ 

ηονίανπςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ πνμξ υθεθμξ ηδξ επζζηή-

ιδξ... 

ιςξ, βίκεηαζ πθέμκ θακενυ πςξ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ αδοκαηεί κα 

ιαξ πνμζθένεζ, ζηζξ πανμφζεξ ζοκεήηεξ, ηδκ πζμ πμθφηζιδ βκχζδ, πμο ιαξ 

θείπεζ ηυζμ πμθφ ηαζ πμο είκαζ: ημ κα λένμοιε πχξ κα γήζμοιε ιέζα ζημκ 

ηυζιμ πμο ιαξ πενζαάθθεζ. Σμφημ εα βίκεζ δοκαηυ ιυκμ υηακ ακα-

βκςνίζμοιε πςξ δ ζοκεζδδηή βκχζδ είκαζ, ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ, εθθζ-

πήξ, απμζπαζιαηζηή ηαζ ζοπκά παναπθακδηζηή, υηακ απμηυπηεηαζ απυ ηζξ 

ααεφηενεξ πδβέξ ηδξ κυδζδξ πμο ηζξ μκμιάγμοιε οπμζοκείδδημ. Ο Γηνέ-

βημνο Μπάηεζμκ ημκίγεζ: «Ο ζηέημξ ηεθεμθμβζηυξ μνεμθμβζζιυξ, υηακ δεκ 

οπμαμδεείηαζ απυ θαζκυιεκα υπςξ δ ηέπκδ, δ ενδζηεία, ηα υκεζνα ηαζ άθθα 

πανυιμζα, ηαηαθήβεζ κα είκαζ παεμβυκμξ ηαζ ηαηαζηνεπηζηυξ βζα ηδ γςή... 

Δ ηαηαζηνεπηζηυηδηά ημο μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ, εκχ δ γςή εειεθζχ-

κεηαζ ζε αθθδθμελανηχιεκα πθέβιαηα ζοιπηχζεςκ, δ ζοκείδδζδ δεκ ιπμ-

νεί κα δζαηνίκεζ πανά ιυκμ ιειμκςιέκεξ πενζμπέξ ηέημζςκ πθεβιάηςκ μζ 

μπμίεξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημοξ ακενχπζκμοξ ζηυπμοξ». 

Δ ηέπκδ, δ ενδζηεία, ηα υκεζνα, δ ηεθεημονβία, υθα αοηά είκαζ ιέζα πμο 

απμηαεζζημφκ ηδκ επαθή ιε ηδκ μθυηδηα ηδξ δζακμδηζηήξ γςήξ, απυ ηδκ 
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μπμία ιαξ έπεζ απμηυρεζ δ ιμκμιενήξ πνμζήθςζδ ιαξ ζηζξ ζοκεζδδηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. ' αοηυ ημκ ηαηάθμβμ εα εέθαιε κα πνμζεέζμοιε ηαζ ηδκ 

επζζηήιδ· εα έπνεπε υιςξ κα είκαζ ιζα επζζηήιδ απεθεοεενςιέκδ απυ ηδκ 

ακάβηδ βζα ηονζανπία, ιζα επζζηήιδ πμο εα μδδβμφζε ζηδκ αθδεζκή βκχζδ, 

πανυιμζα ι' αοηή πμο έπεζ μ ενςηεοιέκμξ βζα ημ αβαπδιέκμ πνυζςπμ, ιζα 

βκχζδ πμο εα ακαβκςνίγεζ ηαζ εα ζέαεηαζ ηδκ αοημκμιία ημο βκςζηζημφ 

ακηζηεζιέκμο. Μζα ηέημζα επζζηήιδ οπάνπεζ, ζε ειανοαηή ιμνθή αηυιδ, 

ηαζ αζηείηαζ απυ ημοξ μζημθυβμοξ ηαζ ημοξ δεμθυβμοξ. Έπεζ ανπίζεζ ιάθζ-

ζηα κα ηαηαηηά έδαθμξ ακάιεζα ζε μνζζιέκμοξ ροπμθυβμοξ, ημζκςκζμθυ-

βμοξ, ακενςπμθυβμοξ, ηονίςξ ζε υζμοξ ενβάγμκηαζ ζε πενζμπέξ πμο ζπεηί-

γμκηαζ ιε ηδκ μζημθμβία ηαζ ηδκ δεμθμβία. Βνεοκδηέξ υπςξ μ Γηέβημνο 

Μπάηεζμκ
1
, μ Κυκνακη Λυνεκηγ, δ Μαίνδ Νηάβηθαξ, μ Λάζαι Υμφκηζμκ 

ηαζ μ Κυθζκ Σένκιπςθ ζοιιενίγμκηαζ ελίζμο ημ υναια ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ 

ημο επζζηήιμκα. Δ αβάπδ ιε ηδκ μπμία ελεηάγμοκ ημ ακηζηείιεκμ ημοξ έπεζ 

ζημζπεία ενδζηεοηζηυηδηαξ, ηαζ δ εοαζζεδημπμίδζδ ημοξ ζηδκ έκκμζα ηδξ 

ηεθεημονβίαξ ηαζ ηςκ κμδιαηζηχκ απμπνχζεςκ, μδδβεί ζ' έκακ ειπθμοηζ-

ζιυ ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ, πένα απυ ηα ζηεκά υνζα ηδξ αθδνδιέκδξ βκχζδξ ηαζ 

ημο ροπνμφ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο. 

Ώοηυ ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ ειπεζνίαξ, πμο απμηεθεί δζηαίςια υθςκ ιαξ, 

ημκ ανκείηαζ μ πμθζηζζιυξ ιαξ δίκμκηαξ πνμηεναζυηδηα ζηα ιεβέεδ ηδξ ηο-

νζανπίαξ, ηδξ αθδνδιέκδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηαζ 

ημκ ανκείηαζ ηονίςξ ζε υζμοξ είκαζ ακαβηαζιέκμζ απυ ηδκ δθζηία ηςκ πέκηε 

ςξ ηδκ δθζηία ηςκ δεηαέλζ πνυκςκ κα πάκε ζημ ζπμθείμ. Μζα ηέημζα ειπεζ-

νία ιπμνεί κα πνμζθενεεί ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζ-

μονβίαξ, ηδ γςβναθζηή, ηδ βθοπηζηή, ηδκ ηαηαζηεοή ηάεε είδμοξ πναβιά-

ηςκ, ημ βνάρζιμ, ημ πμνυ ηαζ ηδ ιζιζηή, ηαζ πάκς απ' υθα, ηδ ιμοζζηή. Γζα-

ηί απ' υθεξ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ακενχπζκδξ νάηζαξ, δ 

ιμοζζηή είκαζ εηείκδ πμο ιαξ θένκεζ ζε πζμ ζηεκή επαθή ιε ηζξ πνςημβεκείξ 

πδβέξ ημο ιφεμο, ηδξ ιαβείαξ, ηδξ ηεθεημονβίαξ ηαζ ηδξ ενδζηείαξ· υθεξ 

ημοξ δίκμοκ έκα πενίβναιια ηςκ πζεακχκ ιμνθχκ αοηήξ ηδξ ιεθθμκηζηήξ 

ημζκςκίαξ πμο δεκ ιπμνμφιε αηυιδ κα αββίλμοιε. 

Κάεε δδιζμονβυξ ηαηαθήβεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ πςξ ένπμκηαζ ιενζηέξ 

ζηζβιέξ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο, υπμο είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα 

βίκεζ απυθοηα απθμσηυξ, κα απμννίρεζ ηάεε εηγήηδζδ, ηάεε μνεμθμβζζιυ 

ηαζ ηάεε ηνζηζηή ζηάζδ ηαζ κα αθεεεί απθχξ ζηδ δδιζμονβζηή ημο πνυεεζδ. 

Σέημζεξ ζηζβιέξ δεκ βκςνίγεζ ιε αηνίαεζα ηζ εέθεζ κα ηάκεζ, ημ πενίβναιια 

ημο ένβμο βεκκζέηαζ ιυκμ ζημ ααειυ πμο ηζκείηαζ ιαγί ημο. Σμ λεηίκδια 

θμζπυκ ηάεε ηαθθζηεπκζημφ ένβμο ζζμδοκαιεί ιε ιζα πνάλδ πίζηδξ πμο μ 

ζοκεζδδηυξ κμοξ δεκ ηδκ ηαηακμεί απυθοηα ηαζ πμο ίζςξ ηδκ απμννίπηεζ. 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ δ ζδέα πςξ δ ηέπκδ ιπμνεί κα παίλεζ ηάπμζμ νυθμ 

ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ απυ ηδκ αζεέκεζα ηδξ ελμοζίαξ είκαζ 

ηζ αοηή ιζα πνάλδ πίζηδξ...  

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
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Μαξ δίκεηαζ δ εοηαζνία κα ζοιαάθμοιε χζηε κα ηαθοθεεί ημ ιμζναίμ 

πάζια πμο παναηηδνίγεζ ημκ πμθζηζζιυ ιαξ. Πέζηε ημ υπςξ εέθεηε, πάζια 

ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ζηδκ ηέπκδ, ακάιεζα ζηδκ αθήεεζα ηαζ ζηζξ α-

λίεξ, ακάιεζα ζηδ δζαδζηαζία ηαζ ζημ απμηέθεζια, ακάιεζα ζηδκ φθδ ηαζ 

ζημ πκεφια... πνυηεζηαζ πάκηα βζα ημκ ίδζμ δζπαζιυ. Ίζςξ, ακ επζγήζμοιε 

απυ ηζξ δζάθμνεξ εακαηδθυνεξ παβίδεξ πμο ζηήζαιε ζημκ ίδζμ ιαξ ημκ εαο-

ηυ ηαζ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ ηςκ επυιεκςκ δεηαεηζχκ, κα ιπμνέζμοιε 

ηάπμηε κα ηάκμοιε δζηυ ιαξ ημ απυθεεβια ημο Bali
1
: «Αεκ έπμοιε ηέπκδ, 

ηάκμοιε απθχξ δζάθμνα πνάβιαηα υζμ ηαθφηενα ιπμνμφιε», ηαζ κα πνμ-

ζεέζμοιε δίπθα ηαζ ημ δζηυ ιαξ αθμνζζιυ: «Αεκ έπμοιε επζζηήιδ, πνμζπα-

εμφιε κα βκςνίγμοιε υζμ ηαθφηενα ιπμνμφιε». 
Κνίζημθεν ιςθ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις  
 
1. Να δχζεηε ηίηθμ ζημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε. 

 

2. Σζ εκκμεί μ ζοββναθέαξ υηακ θέεζ: Ζ θνηλσλία καο πάζρεη απφ ηελ αζζέλεηα ηεο εμνπ-

ζίαο; (Δ απάκηδζδ ζαξ κα ιδκ λεπενκά ηζξ 3 παναβνάθμοξ). 

 

3. Πνμζπαεήζηε κα ακαθφζεηε ζε ιία πανάβναθμ μπμζαδήπμηε πενίμδμ ημο ηεζιέκμο 

εέθεηε. 

 

4. Ζ πνίεζε έγηλε γηα λα δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ Θενχ· ή εάλ φρη, ηφηε, γηα λα δείρλεη πφζν 

ιαλζαζκέλα εκείο ζπιιάβακε ηελ δσξεά Σνπ. 

Οδοζζέαξ Βθφηδξ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bali  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bali
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Κείκελν 89 
 

Παξακύζη 1 
 

 

Υνυκζα ηχνα ιε είπε ιάεεζ έκαξ παθζυξ νααίκμξ, μ Νάπιακ, πχξ κα ηαηαθα-

ααίκς πςξ ήνεε δ χνα κ' ακμίβς ημ ζηυια κα ιζθχ, κα πζάκς πέκα κα βνά-

θς. Ήηακ απθυξ, βεθαζηυξ, άβζμξ· μνιήκεοε ημοξ ιαεδηέξ ημο πχξ κα βίκμ-

κηαζ ηζ αοημί απθμί, βεθαζημί ηαζ κ' αβζάγμοκ· ια ιζα ιένα έπεζακ ζηα πυ-

δζα ημο: 

― Ώβαπδιέκε Ρααί, ημο παναπμκέεδηακ, βζαηί δε ιζθάξ ηζ εζφ υπςξ μ να-

αίκμξ Γαδίη, κ' αναδζάγεζξ ιεβάθεξ ζδέεξ, κα μζημδμιείξ ιεβάθεξ εεςνίεξ, κα 

ζε αημφκ ζοκεπανιέκμζ, ιε ακμζπηυ ζηυια, μζ άκενςπμζ; Μυκμ ιζθάξ ιε 

θυβζα απθμσηά, ζακ ηζξ βνζέξ βζαβζάδεξ ηαζ θεξ παναιφεζα; 

Ο αβαευξ νααίκμξ παιμβέθαζε· έηαιε ηάιπμζδ χνα κ' απμηνζεεί· ηέθμξ 

άκμζλε ημ ζηυια: 

― Μζα ιένα είπε, μζ ηζμοηκίδεξ νχηδζακ ηδκ ηνζακηαθοθθζά: «Κονά-

ηνζακηαθοθθζά, δε ιαξ ιαεαίκεζξ ηζ ειάξ ημ ιοζηζηυ; Πχξ θηζάπκεζξ ημ ηνζ-

ακηάθοθθμ»; Κζ δ ηνζακηαθοθθζά απμηνίεδηε: «Πμθφ απθυ είκαζ ημ ιοζηζηυ 

ιμο, αδενθέξ ιμο ηζμοηκίδεξ· μθάηενμ ημ πεζιχκα δμοθεφς ιε οπμιμκή, ι' 

ειπζζημζφκδ, ιε αβάπδ ημ πχια, ηζ έκα ιμκάπα έπς ζημ κμο ιμο, ημ ηνζα-

κηάθοθθμ. Με δένκμοκ μζ ανμπέξ, ιε ζονμιαδμφκ μζ άκειμζ, ιε πθαηχκμοκ 

ηα πζυκζα, ια εβχ έκα ιμκάπα έπς ζημ κμο ιμο, ημ ηνζακηάθοθθμ. Ώοηυ εί-

καζ ημ ιοζηζηυ ιμο, αδενθέξ ιμο ηζμοηκίδεξ». 

― Αάζηαθε, έηαιακ μζ ιαεδηέξ, δεκ ηαηαθάααιε. Ο νααίκμξ βέθαζε: 

― Κζ εβχ ηαθά ηαθά δεκ ηαηαθαααίκς, είπε. 

― Σμ θμζπυκ, δάζηαθε; 

― Μμο θαίκεηαζ πςξ ήεεθα κα πς απάκς ηάης ημφημ: ηακ έπς ιζακ ζδέα, 

ηδ δμοθεφς ηαζνυ πμθφ, αιίθδηα, ιε οπμιμκή, ι' ειπζζημζφκδ, ιε αβάπδ· ηζ 

υηακ ακμίβς ημ ζηυια, ηζ ιοζηήνζμ είκαζ εημφημ, παζδζά ιμο! ηακ ακμίβς 

ημ ζηυια, δ ζδέα αβαίκεζ παναιφεζ. Γέθαζε πάθζ. 

― Βιείξ μζ άκενςπμζ ημ θέιε παναιφεζ, είπε· δ ηνζακηαθοθθζά ημ θέεζ 

ηνζακηάθοθθμ. 
Νίημξ Καγακηγάηδξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.arisgiavris.gr/giavris-grammar-9.3-afigisi-kai-eidi-syntaxis.htm (Δ Γναιιαηζ-

ηή βζα Σαλζδζχηεξ)  

http://www.arisgiavris.gr/giavris-grammar-9.3-afigisi-kai-eidi-syntaxis.htm
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Κείκελν 90 
 

Παηδεία θαη ηέρλε 
 

 

Σμ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ παζδείαξ είκαζ κα πνμζακαημθίγεηαζ πνμξ 

ημ ιέθθμκ, κα δζαιμνθχκεζ ημκ άκενςπμ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ιπμνεί 

κα ειπκέεηαζ ηαζ κα πηίγεζ ημ ιέθθμκ. Ώνπίγεζ θμζπυκ ιε ηδκ ακαγήηδζδ ημο 

ηαεανά ακενχπζκμο πνμμνζζιμφ ηδξ δδιζμονβίαξ, πένα απυ ημοξ άιεζμοξ 

ζημπμφξ πμο, απθχξ, ηείκμοκ ζηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ακαπαναβςβή ηδξ γςήξ 

ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Δ πνάλδ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ είκαζ ημ πνυ-

ηοπμ βζα ηάεε πνάλδ δδιζμονβίαξ πμο πνμπμνεφεηαζ απυ ημοξ ζημπμφξ ηδξ. 

Ώθθά δ ηέπκδ δεκ είκαζ ιυκμ αοηή δ ζοκμιζθία ιε ημ ιέθθμκ. Αεκ απμ-

ηεθεί ιυκμ νήλδ ιε ηδ ζοκδεζζιέκδ ηαεδιενζκή ζοιπενζθμνά, ιε ηζξ πνμ-

ηαηαζηεοαζιέκεξ πναβιαηζηυηδηεξ, μφηε ιυκμ πνεζαεφεζ ηδκ εβηαείδνοζδ 

ιζαξ κέαξ, ηονζμθεηηζηά ακενχπζκδξ, ηάλδξ. Πένα απυ ηδκ πνμζςπζηή έη-

θναζδ ηαζ ημκ αοημέθεβπμ, ηαζ ιέζα απ' αοηά, είκαζ ιέζμ επζημζκςκίαξ, εί-

καζ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο «άθθμο» ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ, ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ 

ηδξ μπμίαξ οπάνπεζ αοηή (δ ηέπκδ) ζε ζοκάνηδζδ ιε ιαξ, ειείξ ζε ζοκάνηδ-

ζδ ι' αοηήκ. Βίκαζ ημ ζπμθείμ ηδξ βεκκαζμροπίαξ ηαζ ηδξ αβάπδξ, ημ ζπμθείμ 

πμο δζδάζηεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ εκυηδηαξ. 
Ρμγέ Γηανςκηφ 

 

 

Αζκήζεις - Θέμαηα 

 
1. Να ακαπηφλεηε ηδκ πνχηδ πενίμδμ ημκ ηεζιέκμο ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 
2. Τπμβναιιίζηε ημ ζςζηυ νήια ζηδκ παναηάης πνυηαζδ: 

Ζ πνιηηηθή ζπλείδεζε κπνξεί λα ...............................       

οπάνλεζ 
εοδμηζιήζεζ 
μνβακςεεί 
θηζαπηεί 
πθαζηεί 
ακδνςεεί 

κέζα απφ ηε δσληαλή επηθνηλσλία ηνλ αλζξψπνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγ-

καηηθφηεηα. 

 
3. Να βνάρεηε έκα ιζηνυ ηείιεκμ ιίαξ παναβνάθμο, ζημ μπμίμ κα ζπμθζάγεηε ηδκ πανα-

ηάης εζηυκα: 
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Κείκελν 91 
 

Ο Δεύηεξνο Νόκνο ηεο Θεξκνδπλακηθήο θαη ν Σαίμπεξ... 
 

 

 

Ο Αεφηενμξ Νυιμξ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ 
1
 δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ απυ ιζα 

εφθμβδ οπυεεζδ, πνήζζιδ βζα ηα δζάθμνα είδδ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Ώπυ 

ημ άθθμ ιένμξ, ζ' έκα ένβμ ημο αίλπδν λεπεζθίγμοκ μζ ζδέεξ μζ πζμ γμοιενέξ 

ηαζ πμθφηζιεξ βζα ηδκ εζςηενζηή ακάπηολδ ημο ακενχπμο· θακενχκεηαζ 

υθμ ημ ιεβαθείμ ηαζ δ αεθζυηδηα ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ. Πχξ κα 'καζ ζζμ-

δφκαια αοηά ηα δφμ; Σζ πάκς εβχ, ημ ακενχπζκμ πθάζια, ακ δεκ έπς αημφ-

ζεζ πμηέ βζα ημκ Αεφηενμ Νυιμ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ; Δ απάκηδζδ είκαζ: 

Σίπμηα. Καζ ηζ πάκς ακ δεκ λένς ημκ αίλπδν; Βηηυξ ηζ ακ ακηθχ απυ άθθδ 

πδβή ηδ δφκαιδ κα ειααεφκς, πάκς, απθμφζηαηα, ηδ γςή ιμο. 

Σζ εα πμφιε δδθαδή ζηα παζδζά ιαξ, πςξ υ,ηζ είκαζ ημ ιεκ είκαζ ηαζ ημ δε 

–έκα παζάθεζιια θοζζηήξ απυ ηδ ιζα, έκα παζάθεζιια θζθμθμβίαξ απυ ηδκ 

άθθδ– ηαζ άκηε ηεθεζχζαιε; Συηε εα ήηακ ζακ κα νίπκμοιε ηζξ αιανηίεξ ηςκ 

παηένςκ ζηα ηέηκα «έςξ ηνίηδξ ηαζ ηεηάνηδξ βεκεάξ» αθμφ ηυζμ, ηακμκζηά, 

εέθεζ, απυ ηδκ χνα πμο βεκκζέηαζ ιζα ζδέα, κα ςνζιάζεζ ηαθά ηαζ κα βειίζεζ 

ηα ιοαθά ιζαξ κέαξ βεκζάξ χζηε ι' αοηή κα ζημπάγεηαζ. 

Δ επζζηήιδ δεκ ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζδέεξ βζα κα ιπμνμφιε κα γμφιε. 

Ώηυιδ ηαζ μζ θαιπνυηενεξ ζδέεξ ζημ πχνμ ηδξ επζζηήιδξ δεκ είκαζ ηίπμηε 

πενζζζυηενμ απυ εφθμβεξ οπμεέζεζξ, πνήζζιεξ βζα ζημπμφξ εζδζηήξ ένεοκαξ, 

μθυηεθα ακεθάνιμζηεξ υιςξ υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδ γςή ιαξ ή βζα ηδκ εν-

ιδκεία ημο ηυζιμο. 

Ώκ θμζπυκ έκαξ άκενςπμξ απμγδηά ηδκ παζδεία επεζδή κζχεεζ απμλε-

κςιέκμξ ηαζ ζαζηζζιέκμξ, επεζδή δ γςή ημο ημο θαίκεηαζ άδεζα ηαζ πςνίξ 

κυδια, δεκ εα ιπμνέζεζ κα ανεζ αοηυ πμο απμγδηά ζπμοδάγμκηαξ ιζα, μ-

πμζαδήπμηε, απυ ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, ηάκμκηαξ δδθαδή ηηήια ημο ιζα 

«ιεεμδμβκςζία». Κζ αοηέξ μζ ζπμοδέξ έπμοκ ηδκ αλία ημοξ ηαζ δεκ έπς ηα-

ιζά δζάεεζδ κα ηδ ιεζχζς· ιαεαίκεζξ έκα ζςνυ πνάβιαηα βζα υ,ηζ βίκεηαζ 

ζηδ θφζδ ή βζα ηδ θεζημονβία ιζαξ ιδπακήξ –ηίπμηα υιςξ δεκ ιαεαίκεζξ βζα 

ημ κυδια ηδξ γςήξ ηαζ δζυθμο δεκ ιπμνείξ κα θοηνςεείξ απυ ηδκ απμλέκς-

ζδ ηαζ ηδ ιοζηζηή ζμο απεθπζζία.  
Β. Φ. μοιάπεν 

 

Ερωηήζεις 

 
1. Θα ιπμνμφζε κα ζζπονζζηεί ηακείξ υηζ μ ζοββναθέαξ αδζηεί ηδκ επζζηήιδ. Πμζα είκαζ δ 

δζηή ζαξ βκχιδ; 

                                                 
1
 φιθςκα ιε ημ κυιμ αοηυ δ εκένβεζα, παν' υθμ πμο δεκ πάκεζ ηδ ζοκμθζηή ηδξ πμζυ-

ηδηα, ιπμνεί κα πάζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ, κα οπμααειζζηεί. Σμ υκμια πμο έδςζε μ Rudolf 

Clausius  ζημ ιέηνμ ηδξ απχθεζαξ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ εκένβεζαξ ήηακ εληξνπία. 
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2. Πνμζπαεήζηε κα ζπμθζάζεηε ηδκ πνυηαζδ: Ζ επηζηήκε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηδέεο 

γηα λα κπνξνχκε λα δνχκε. 
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Κείκελν 92 
 

Αηζζεηηθή αγσγή 

 

 

Δ μιμνθζά, δεδμιέκδ ζηδ θφζδ ή απμηέθεζια ηδξ δδιζμονβζηήξ δνάζδξ 

ημο ακενχπμο, είκαζ μοζζαζηζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ γςήξ. οκηεθεί ζηδκ ροπζηή 

ζζμννμπία ηαζ ζηδκ άκμδμ ζε ορδθυηενμ αζςιαηζηυ επίπεδμ. Ώκ ηαζ θαίκε-

ηαζ ζακ επζβεκυιεκμ ηςκ άιεζςκ αζμηζηχκ ακαβηχκ, εκημφημζξ πμθθέξ θμ-

νέξ δ ακαγήηδζδ ηδξ οθένπεζ ηαζ ζηδ παναοβή ηδξ ακενχπζκδξ πανμοζίαξ 

ηαεχξ ηαζ ζηζξ μνζαηά δφζημθεξ χνεξ δίκμκηαξ έηζζ ημ ζηίβια εκυξ πμζμηζ-

ηά δζάθμνμο απυ ημ άθθμ γςζηυ πεδίμ παναηηδνζζηζημφ. Βκυξ παναηηδνζ-

ζηζημφ απμηθεζζηζηά ακενχπζκμο πμο εα ιπμνμφζε ίζςξ ηακείξ κα ημ ακε-

αάζεζ ζηδ εαιπή ικήιδ ηαζ κμζηαθβία ιζαξ πνςηανπζηήξ βεκκήηνζαξ πδβήξ, 

ηδξ μιμνθζάξ. 

Σμ ηάθθμξ ημο ζφιπακημξ –αοηυξ μ ηυζιμξ, ημ ζημθίδζ ηςκ Βθθήκςκ– δ 

μιμνθζά ηδξ θφζδξ ηδξ ζηζαανήξ ζηενζάξ ιε ηδκ πμθοπνςιία ηαζ ηδκ πμθ-

θαπθυηδηα ηςκ ιμνθχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ αεζηίκδηδξ εάθαζζαξ ιε ηζξ εκαθθα-

βέξ ηδξ, απμηεθμφκ ακακηίννδηα ανπζηά ενεείζιαηα ζημ εζχηενμ αίηδια βζα 

μιμνθζά. Μέζα υιςξ ζ' αοηή ηδ θφζδ μ άκενςπμξ υπζ ιυκμ εκηάζζεηαζ αθ-

θά, ηαηαζηεοαζηήξ ηαζ δδιζμονβυξ ηαεχξ είκαζ, ιεηαιμνθχκεζ δζανηχξ ηα 

οθζηά πμο ημο πανέπεζ δ θφζδ βζα κα πθάζεζ ηδ δζηή ημο μιμνθζά. Κάπμηε 

ιάθζζηα δδιζμονβεί λεηζκχκηαξ ιυκμκ απυ ημκ ιέζα ημο ηυζιμ πςνίξ ηδκ 

ακάβηδ ηςκ οθζηχκ δεδμιέκςκ υπςξ π.π. ζηδκ πμίδζδ ή ηδ ιμοζζηή. 

Ώοηή δ ηυζμ ηαίνζα ζδιαζία ηδξ μιμνθζάξ ειθακέζηενα δζαηοπχεδηε 

απυ ημοξ Έθθδκεξ. Δ ηθαζζηή ηέπκδ ημοξ πναβιάηςζε αοηή ηδκ ακηίθδρδ 

αββίγμκηαξ ηδκ ηεθεζυηδηα ηαζ δ ακάδεζλδ ημο ηάθθμοξ ημο ακενχπζκμο 

ζχιαημξ, ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο, ζε ζζμιεβέεδ πανάβμκηα ηδξ πκεοια-

ηζηήξ ακάπηολδξ ιαξ ημ επζαεααζχκμοκ δζανηχξ. Ώκ υιςξ βζα ημκ ανπαίμ 

ηυζιμ είκαζ αοηαπυδεζηηα ηα παναπάκς, πνέπεζ κα δζενεοκδεεί μ νυθμξ ηαζ 

δ ζδιαζία ημο ηάθθμοξ ζημκ πνζζηζακζηυ ηυζιμ ηαζ ζδζαίηενα ζημκ εθθδ-

κμνευδμλμ... 

ε άθθεξ επμπέξ δ πνμζέββζζδ ηαζ αίςζδ ηδξ μιμνθζάξ ζοπκά ήηακ ηάηζ 

εκηεθχξ θοζζηυ βζα ηδ γςή ηςκ ακενχπςκ. Δ ηαθαζζεδζία υπζ ιυκμ ζε πε-

νζυδμοξ ορδθήξ πκεοιαηζηήξ ακάπηολδξ, υπςξ δ ηθαζζηή Βθθάδα, ήηακ 

ζπεδυκ έιθοηδ, αθθά ηαζ ζε άθθεξ επμπέξ υηακ ηα πθαηζά ημζκςκζηά ζηνχ-

ιαηα είπακ αιεζυηενδ επαθή ιε ηδ θφζδ. Βιθακηζηυ πανάδεζβια είκαζ δ 

θασηή ηέπκδ (εζηαζηζηή δδιζμονβία, δδιμηζηυ ηναβμφδζ, πμνυξ ηθπ.), υπμο 

ζεικά ηζ αευνοαα πνμζεέηεζ μ ηαεέκαξ ημ ιζηνυ-πμθφηζιμ πεηνάδζ ηδξ ρο-

πήξ ημο αεθηζχκμκηαξ ηδ θυνια. Κζ αηυιδ δεκ είκαζ πμθθά πνυκζα πμο ζηδ 

βθχζζα ηςκ αβνμηζηχκ αμνεζμεθθαδίηζηςκ ημζκςκζχκ δ θέλδ «ηαθυξ» ηαο-

ηζγυηακε ηαζ ιε ηδκ έκκμζα υιμνθμξ... 

ήιενα υιςξ ζηδκ αζηζημπμζδιέκδ, ηαηακαθςηζηή, ηεπκμηναημφιεκδ, 

ςθεθζιζζηζηή ημζκςκία δ αίζεδζδ αοηή έπεζ ζε ιεβάθμ ααειυ αιαθοκεεί, 
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ημοθάπζζημκ ζ' έκα ιεβάθμ ηιήια ηδξ. Καζ εδχ ένπεηαζ ημ αίηδια ηδξ αζ-

ζεδηζηήξ αβςβήξ. Μζαξ αβςβήξ πμο ηφνζμ ζηυπμ εα έπεζ ηδκ εοαζζεδ-

ημπμίδζδ ηςκ ηέκηνςκ πνμζέββζζδξ ηδξ μιμνθζάξ. Σδκ εοαζζεδημπμίδζδ 

ηδξ ροπήξ. Σδ βεκζηυηενδ ηαθθζένβεζα, αοηή ηδκ ηαθαζζεδζία πμο ακα-

θέναιε πζμ πάκς... 

Έκαξ θαυξ –έκαξ άκενςπμξ– ιε αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα πθμοηαίκεζ ηδ 

γςή ημο, ηαζ είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακμήζεζ ηαζ ζχζεζ ημ πμθζηζζηζηυ πανεθ-

ευκ ημο, δδθαδή ηδκ ηαοηυηδηα ημο ηζ αηυιδ κα πνμζηαηέρεζ ημ θοζζηυ ημο 

πενζαάθθμκ πμο ζήιενα είκαζ παβηυζιζμ, εκαβχκζμ αίηδια. 
Ώπυζπαζια απυ ηείιεκμ ημο Νίημο Γία ζημ ΐΔΜΏ 8/3/1987 
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Πξνλνκηνύρεο... κνξθέο έθθξαζεο  

 

 
Α 

 

Πμζεξ είκαζ μζ πνμκμιζμφπεξ ιμνθέξ ηίκδζδξ ιε ηζξ μπμίεξ εηθνάγεηαζ ζή-

ιενα μ άκενςπμξ ζηζξ ημζκςκίεξ ιαξ; Σα αεθήιαηα πμο ζοβηεκηνχκμοκ ηζξ 

ιάγεξ είκαζ ηα επαββεθιαηζηά αεθήιαηα ακηαβςκζζιμφ ή ζφβηνμοζδξ, πα-

ναηηδνζζηζηά ·αξ ημζκςκίαξ υπμο δ εειεθζχδδξ ζπέζδ ηςκ αηυιςκ είκαζ 

ζπέζδ ακηζπαθέιαημξ, ακηαβςκζζιμφ, ακ υπζ ζοκηνζαήξ. Ώοηυ ζοιααίκεζ ιε 

ημ ιπμλ υπςξ ηαζ ιε ηζξ ζππμδνμιίεξ. Γζα πανάδεζβια, έπεζ ζδιαζία ημ βε-

βμκυξ υηζ δ ηδθευναζδ δεκ ιαξ δείπκεζ πμηέ ζε ανβή ηίκδζδ αοηυ ημ οπένμ-

πμ πμνεοηζηυ ζφιπθεβια εκυξ αθυβμο πμο ηαθπάγεζ, δεκ ιαξ δείπκεζ δδθαδή 

ηδκ αζζεδηζηή πθεονά ηδξ ηίκδζδξ, αθθά ιυκμ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοιπθμ-

ηέξ... 

Οζ αβχκεξ ημο επαββεθιαηζημφ πμδμζθαίνμο έπμοκ ζηάρεζ ημοξ πζμ ε-

πζαθδηζημφξ ηναηήνεξ ιέζα ζηζξ πυθεζξ ιαξ. Βηεί μζ ιάγεξ ζοννέμοκ θζβυ-

ηενμ βζα κα εαοιάζμοκ ιζα υιμνθδ ακέθζλδ ημο ακενχπζκμο ζημζπείμο ηδκ 

χνα πμο ηνέπεζ, ή ηδ δελζμηεπκία ημο, ηαζ πενζζζυηενμ βζα κα κζχζμοκ ιέ-

ζμζ ζ' αοηυκ ημκ ηναηήνα ημκ ακααναζιυ οζηενζηχκ ζςαζκζζιχκ, πμο θαί-

κμκηαζ ηυζμ πζμ δθίεζμζ υζμ ηαθφηενα βκςνίγεζ μ ηαεέκαξ πυζα εηαημιιφ-

νζα «αλίγεζ» μ παίπηδξ αοηυξ, πμοθδιέκμξ ζημκ πθεζζηδνζαζιυ πμο βίκεηαζ 

ζηδκ ειπμνμπακήβονδ, ηαζ πμο νζγχκεζ ζηδκ ηάδε ή ηδ δείκα πυθδ ιυκμ 

βζαηί ζοιθένεζ μ ιζζευξ πμο ημο πθδνχκμοκ. 

Οζ ημφνζεξ αοημηζκήηςκ έπμοκ αηυιδ πζμ ζοιαμθζηή ζδιαζία: δεκ 

πνυηεζηαζ ιυκμ βζα ημ βεβμκυξ υηζ μζ μδδβμί εοζζάγμκηαζ, ιέζα ζηδ βεκζηή 

θαζδνυηδηα, βζα ηδ δζαθήιζζδ ηδξ ιάνηαξ ημο αοημηζκήημο ημοξ-ζημ ιαβζηυ 

ηνίημ ημο ηοηθχιαημξ ανίζηεηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζοιποηκςιέκμ υθμ ημ 

πκεφια (ή δ απμπαφκςζδ) ιζαξ ημζκςκίαξ υπμο ημ αοημηίκδημ έπεζ βίκεζ ημ 

πνχημ ζε ηαηακάθςζδ υπζμ. Ο αοημηζκδηυδνμιμξ ιαξ δίκεζ ηδκ ζδακζηυηενδ 

εζηυκα αοημφ ημο θαζκμιέκμο: αοημηίκδηα πμο ηάκμοκ εηηςθακηζηυ ευνο-

αμ ηαζ πμο δεκ πδβαίκμοκ πμοεεκά, αθθά πμο πάκε υζμ ημ δοκαηυκ πζμ βνή-

βμνα. Με αάζδ ηδ δζαθεηηζηή ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηδξ πνάλδξ, αοηυ ημ εέ-

αια, πμο θένεηαζ απ' υθμ ημ πκεφια ιζαξ ημζκςκίαξ, επακεπζδνά επάκς ηδξ 

ηαθθζενβχκηαξ ζε εηαημιιφνζα εναζζηεπκχκ μδδβχκ αοηή ηδκ οζηενία, πζο 

ιαξ ζημζπίγεζ ηάεε πνυκμ –οπμθμβίγμκηαξ ηα ααααημηφνζαηα ηάεε πνμ-

κζάξ– ζημοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ, ηυζμοξ κεηνμφξ ηαζ ηναοιαηίεξ υζμοξ εί-

παιε ζηδ ιάπδ ημο Μάνκδ. 
Ρμγέ Γηανςκηφ 
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Βίηε ημ εέθμοιε, είηε υπζ, υπςξ η' αοημηίκδημ ηζ δ ηδθευναζδ, έηζζ ηαζ δ 

ιμημζζηθέηα είκαζ ηαεδιενζκά πανμφζα ζηδ γςή ζπεδυκ υθςκ ιαξ. Με 

πμθθμφξ ηνυπμοξ. Φοζζηά, ζακ ιεηαθμνζηυ ιέζμ βζα πζθζάδεξ ιενμηα-

ιαηζάνδδεξ πμο δεκ ιπμνμφκ κ' ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ αβμνά ηαζ ζοκηήνδζδ 

εκυξ Ε.Υ. ηζ έπμοκ κα δζακφζμοκ απμζηάζεζξ απυ ημ ζπίηζ ημοξ ηαζ έςξ ημκ 

ηυπμ ενβαζίαξ ημοξ. ηδκ μζημκμιζηή γςή αηυιδ, βζα ηδ ζφκημιδ, ηαζ πςνίξ 

ιεβάθεξ ηαεοζηενήζεζξ απ' ηα «ιπμηζθζανίζιαηα», ιεηαθμνά ιδκοιάηςκ ή 

ακηζηεζιέκςκ. Γζα ιζα ιεβάθδ ιενίδα ηδξ κεμθαίαξ, πάθζ, πμο πνέπεζ ημ 

ανάδο κα ιεηαηζκδεεί, κα αβεζ απ' ημ ηζζιέκημ ηδξ πμθοηαημζηίαξ, κα ανε-

εεί, κα επζημζκςκήζεζ, κα πάεζ ηδκ Κονζαηή ή ζηζξ δζαημπέξ ιαηνζά απυ ηζξ 

ιεβάθεξ πμθζηείεξ. ακ άεθδια βζα πμθθμφξ. ακ πάεμξ βζα άθθμοξ, πμο ηά-

εε ανάδο αάγμοκ ζημίπδια ηδ ζςιαηζηή ημοξ αηεναζυηδηα, ή ηαζ ηδ γςή 

ημοξ αηυιδ, βζα ηδκ έκημκδ αίζεδζδ, βζα ημ «ηάρζιμ» ηδξ ζηζβιήξ, αθμφ 

ηίπμηα, εηηυξ απ' ηδκ ηαπφηδηα, έπεζ ηαηακηήζεζ κα ιδκ έπεζ πζα βζ' αοημφξ 

αλία. Κζ αοηή δ αιθίαμθδ εηηυκςζδ ηςκ μθίβςκ είκαζ ααζακζζηήνζμ βζα 

ημοξ πμθθμφξ, ζδίςξ υζμ ηναηάεζ ημ εθθδκζηυ ηαθμηαίνζ ηαζ μ ευνοαμξ ηςκ 

ελαηιίζεςκ «ηνοπάεζ» η' αοηζά, θζακίγεζ ηα κεφνα, ζμοαθίγεζ ηα ζπθάπκα, 

ιπαίκμκηαξ απ' ηα ακαβηαζηζηά ακμζπηά πανάεονα... 
Κχζηαξ ηαιαηίμο, ΣΏ ΝΒΏ, 11/6/1987 
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Τν πνδόζθαηξν σο θαηλόκελν  

 

 

Α  

 

Ώημφβεηαζ ζοπκά υηζ ημ πμδυζθαζνμ είκαζ μ «ααζζθζάξ ηςκ ζπμν». Δ δζαηφ-

πςζδ αοηή ανίζηεηαζ θαζκμιεκζηά ζημκ ακηίπμδα ιζαξ άθθδξ πμο εεςνεί ημ 

πμδυζθαζνμ ςξ «ημ πζμ θασηυ ζπμν». ιςξ ημ πμδυζθαζνμ δεκ είκαζ ζπμν ή 

ημοθάπζζημκ δεκ είκαζ ιυκμ ζπμν· είκαζ ηαζ παζπκίδζ ηαζ εέαια ηαζ ηέπκδ ηαζ 

μζημκμιζηέξ ζπέζεζξ. Σμ πμδυζθαζνμ, υπςξ ηαζ δ ενδζηεία, είκαζ ηαοηυπνμ-

κα ημ υπζμ ηαζ δ ακάζα ηδξ ηαηαπζεζιέκδξ πθάζδξ. Πμθθμί αθέπμοκ ιυκμ 

ηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ, ημκ επαββεθιαηζζιυ, ημ ηοκήβζ ηςκ πνζι ηθπ. 

ιςξ ζημκ ηυζιμ οπάνπμοκ ιυκμ 50.000 επαββεθιαηίεξ πμδμζθαζνζζηέξ 

ηαζ ζπεδυκ 40 εηαημιιφνζα ιε δεθηίμ εναζζηέπκδ. Καζ πυζα αηυιδ εηαημι-

ιφνζα άκενςπμζ ηθςηζμφκ ηαηηζηά ηδκ ιπάθα πςνίξ κα έπμοκ αβάθεζ δεθηί-

μ; ' αοηή ηδ θασηυηδηα μθείθεηαζ άθθςζηε ηαζ δ ηονζανπία ημο πμδμζθαί-

νμο, δ ιμκαδζηυηδηα ημο ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ζπμν. Δ ααζζθεία ημο πμδμ-

ζθαίνμο θοηνχκεζ ζηδκ ημπνζά ηδξ θηχπεζαξ ημο: ημ βήπεδμ ιπμνεί κα εί-

καζ μ δνυιμξ ή δ πθαηεία, δ αθάκα ή ηαζ δ αοθή· ηα βημθπυζη δομ πέηνεξ· 

ςξ ιπάθα, ακ ηέημζα δεκ οπάνπεζ, ιπμνεί κα πνδζζιεφζεζ μηζδήπμηε, έκα ηυ-

πζ, έκα ημοημοκάνζ, αηυια ηζ έκα ημκζεναμημφηζ. Πμζμξ δεκ έπεζ ηθςηζήζεζ 

ζημκ πενίπαημ ημο έκα παθίηζ δομ ζοκεπυιεκεξ θμνέξ; Β, θμζπυκ, απυ αοηή 

ηδκ απθή, αζοκαίζεδηδ ηίκδζδ ανπίγεζ ημ πμδυζθαζνμ. 

Σμ πμδυζθαζνμ εα πάνεζ έηζζ, ζηδκ Βθθάδα, απυ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα 

ιαξ, ηδ εέζδ ημο πεηνμπυθειμο, ηδ εέζδ ημο αβαπδιέκμο παζπκζδζμφ ηςκ 

παζδζχκ. Καζ επεζδή ηακείξ δεκ ιπμνεί κα βζαηνεοηεί απυ ηδκ παζδζηή ημο 

δθζηία, ημ πμδυζθαζνμ έβζκε ζηδκ επμπή ιαξ έκα πακημδφκαιμ ζοθθμβζηυ 

αζοκείδδημ. ηα 49 ημο μ ζοββναθέαξ Φνακη ΐεκέθ (Frank Venaille) βνά-

θεζ πνυζθαηα υηζ υηακ ειθακίγμκηαζ ζημ βήπεδμ μζ πνχηεξ ζδιαίεξ ηδξ μ-

ιάδαξ ημο, ηυηε λένεζ υηζ δεκ έβζκε λέκμξ ηαζ άπζζημξ ζημ ιζηνυ παζδί πμο 

οπήνλε. 

Έκα άθθμ πανάδεζβια ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ πμδμζθαζνζηήξ ημοθημφναξ 

είκαζ δ θνεκίηζδα πμο πνμηάθεζε ζημ πςνίξ πμδμζθαζνζηή πανάδμζδ ΐζεη-

κάι δ ακαιεηάδμζδ ημο πνυζθαημο Μμοκηζάθ. Παεζαζιέκεξ ζογδηήζεζξ 

ηαζ ζημζπήιαηα βζα ηα ιαηξ δζαζπίγμοκ υθδ ηδ πχνα, εκχ ηα παζδζά, ηαηά 

εηαημκηάδεξ, παίγμοκ ζημοξ δνυιμοξ πνδζζιμπμζχκηαξ βζα δμηάνζα δομ πα-

πμφηζζα ηαζ βζα ιπάθα έκα ημκζεναμημφηζ. ιςξ δ θασηυηδηα ημο πμδμ-

ζθαίνμο δεκ πδβάγεζ ιυκμ απυ ηδκ μθζβάνηεζα ημο ελμπθζζιμφ ημο, αθθά 

ηαζ απυ ημ παναηηήνα ημο: είκαζ έκα παζπκίδζ ακηαβςκζζηζηυ, βειάημ ζοθ-

θμβζηυ πάεμξ. Ο ζηίαμξ, δ ζππαζία ή αηυια ζήιενα ημ ηγυηζκβη είκαζ πνχη' 

απ' υθα ιζα αημιζηή οπυεεζδ. Ώηυια ηαζ ζημοξ αβχκεξ μζ ακηίπαθμζ είκαζ 

πςνζζιέκμζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηονζανπεί δ αημιζηή άιζθθα. ημ πμδυζθαζνμ 
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μζ ακηίπαθμζ ανίζημκηαζ μ έκαξ απέκακηζ ζημκ άθθμκ δεκ ζοβηνμφμκηαζ ιυ-

κμ ζηακυηδηεξ αθθά ηαζ ημνιζά. Ώηυια ηαζ ζημ ιπάζηεη, ημ μπμίμ αημθμο-

εεί ηαηά πυδαξ ηδκ ακάπηολδ ημο πμδμζθαίνμο, μζ ηακμκζζιμί είκαζ πζμ αο-

ζηδνμί ηαζ βεκζηά δ ζφβηνμοζδ ηςκ ζςιάηςκ ιζηνυηενδ. Ώοηή δ ηναπφηδ-

ηα ημκ πμδμζθαίνμο δεκ εηθνάγεζ ηαθφηενα ηδκ ηναπφηδηα ηδξ ηαεδιενζ-

κήξ γςήξ, δ μπμία είκαζ ζδζαίηενα αζζεδηή ζηα θασηά ζηνχιαηα;... 
ΐάζζαξ Σζμηυπμοθμξ, πενζμδζηυ «Σμ Σέηανημ», ηεφπμξ 15, 1986 

 

 

 

Β 

 

Κάπμηε, ημ πμδυζθαζνμ, ήηακ ιζα αθάκα, ιζα ιπάθα ηαζ είημζζ δφμ παζδζά, 

πμο ιμοζηεφακε ηζξ θακέθεξ ημοξ, απυ ημκ ζδνχηα, ζηδκ πνμζπάεεζα ημοξ 

κα αάθμοκ ή κα ιδ δεπημφκ βημθ. ήιενα, ημ πμδυζθαζνμ, είκαζ ιζα ηενά-

ζηζα επζπείνδζδ, ζε παβηυζιζα ηθίιαηα. Μζα ηενάζηζα επζπείνδζδ, πμο 

πμοθάεζ εέαια, αβςκία, θακαηζζιυ ηαζ πανάβεζ, ζοκεπχξ, ηαζκμφνβζα είδς-

θα. Γζαηί πςνίξ αοηά ηα είδςθα-ηνάπηεξ, μ ηυζιμξ αανζέηαζ ηαζ δ επζπείνδ-

ζδ θείκεζ. 
Θα ηαηαθάαμοκ, ηάπμηε, αθήεεζα, μζ μπαδμί, πμο παεζάγμκηαζ ηαζ αν-

νςζηαίκμοκ ζηα βήπεδα, υηζ υθδ αοηή δ ζζημνία ημο πμδμζθαίνμο, δεκ έπεζ 

πζα, πανά εθάπζζηδ ζπέζδ ιε ημκ αεθδηζζιυ; Θα ηαηαθάαμοκ υηζ δεκ οπάν-

πμοκ πζα ζφθθμβμζ ηαζ μιάδεξ, αθθά ιυκμ ιπίγκεξ; ζμ πζμ βνήβμνα ημ ηα-

ηαθάαμοκ ηυζμ ημ ηαθφηενμ. Καζ βζα ημοξ ίδζμοξ ηαζ βζα υθμοξ ιαξ. 
Λεοηένδξ Παπαδυπμοθμξ, ΣΏ ΝΒΏ, 8/12/1986 
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Η βία ησλ νπαδώλ ζηα γήπεδα 

 

 

Καεχξ δ πμνεία ημο αεθδηζζιμφ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ πμνεία 

ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ, ημ ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζδιενζκήξ 

ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, δδθαδή μ ακηαβςκζζιυξ, ανί-

ζηεζ ζημκ αεθδηζηυ πχνμ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ εθανιμβήξ ηαζ ελάπθςζδξ 

ημο. 

Δ ιοεμπμίδζδ (οπμηαηάζηαημ ηςκ πμθέιςκ) ηαζ δ ειπμνεοιαημπμίδζδ 

(ηένδδ απυ ηδ ζπεηζηή εηιεηάθθεοζδ) έπμοκ μδδβήζεζ ζε αθθμηνίςζδ ηυζμ 

ηδκ αεθδηζηή ζδέα (κίηδ, υπζ απθά ζοιιεημπή), υζμ ηαζ ημκ ηάεε αεθδηή 

(μνεμθμβζημπμίδζδ, ηναηζημπμίδζδ, ηεπκζημπμίδζδ, ιδπακμπμίδζδ ηαζ υπζ 

θακηαζία ηαζ αοημζπεδζαζιυξ). 

Ο αβςκζζηζηυξ «δνςζζιυξ», δ δζμπέηεοζδ ηδξ ακενχπζκδξ εκένβεζαξ 

(ηαζ ηφνζα ημο ζχιαημξ) ζε επζεεηζηυηδηα ηαζ εηδίηδζδ, μ εεκζηζζιυξ ηαζ μ 

ζςαζκζζιυξ, δ νςιασηή ανεκμπμίδζδ ηςκ αεθδηζηχκ εεαιάηςκ, δ ζοιαμθζ-

ηυηδηα ηδξ αίαξ ηαζ δ αία ηςκ ζοιαυθςκ, ημ αεθδηζηυ οπεν-εβχ, λεζηναηί-

γμοκ ηεθζηά ημκ αεθδηζζιυ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ μνβακςιέκδξ πνμζπάεεζαξ 

ηςκ κέςκ ζηδ ζηναηζςηζημπμίδζδ ηδξ κεμθαίαξ ιέζα απυ ηδκ αεθδηζηή 

πναηηζηή. 

Παν' υθμ πμο ζηδκ Βθθάδα ηα θαζκυιεκα ηδξ αίαξ ζηα βήπεδα δεκ έπμοκ 

αηυια ζδζαίηενα πακζημαάθεζ ηδκ ημζκή βκχιδ, επζπεζνμφιε ιζακ πνχηδ 

πνμζέββζζδ ημο θαζκμιέκμο ημο «πμοθζβηακζζιμφ» ααζζγυιεκμζ ηονίςξ 

ζηζξ ειπεζνίεξ ηςκ λέκςκ. 

 

Φαινομενολογία και αιηιολόγηζη 

 

1. Σα βεβμκυηα ηαζ μζ κεηνμί ημο Υέογεθ (πςνίξ κα λεπκάιε ημοξ 320 κε-

ηνμφξ ηδξ Λίια ημ 1964, ημοξ 80 ημο Μπμοέκμξ Άζνεξ ημ 1968, ημοξ 66 ηδξ 

Γθαζηχαδξ ημ 1971), λακάθενακ ζηδκ επζηαζνυηδηα ημ ημζκςκζηυ θαζκυιε-

κμ ημο «πμοθζβηακζζιμφ». Ίζςξ βζα πνχηδ θμνά ζε αεθδηζηυ βεβμκυξ μζ 

εεαηέξ ιεηααθήεδηακ ζε πνςηαβςκζζηέξ θνζηαθεμηήηςκ, εκχ μζ αεθδηέξ 

ιεηααθήεδηακ ζε άθςκμοξ «εεαηέξ» ηαζ ηα εηαημιιφνζα ηςκ ηδθεεεαηχκ 

ζε έκηνμιμοξ ιάνηονεξ. 

Δ αία ηςκ μπαδχκ δεκ είκαζ απμηθεζζηζηά παναηηδνζζηζηυ ηςκ αεθδηζ-

ηχκ εεαιάηςκ, αθθά ζοκζζηά ιζακ ημζκςκζηή πναηηζηή, δ μπμία πνέπεζ κα 

ακαθοεεί ζε αάεμξ ηαζ υπζ κα ακηζιεηςπζζηεί πενζζηαζζαηά ιε ιέηνα υπςξ 

μ έθεβπμξ ηςκ εζζενπμιέκςκ ζηα βήπεδα, δ αφλδζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ δο-

κάιεςκ η.θπ. Δ βεκζηή εζηυκα εκυξ πμφθζβηακ πμο ηαηαζηνέθεζ πςνίξ ηίπμ-

ηα κα γδηάεζ ή κα δζεηδζηεί, μδδβεί ζηδκ αδοκαιία ηαηακυδζδξ ημο θαζκμ-

ιέκμο, ζηδκ έλανζδ ηςκ δδιμζζμβναθζηχκ πενζβναθχκ βζα «γςχδδ έκζηζ-
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ηηα», ζηδκ ηαηάηαλδ ηςκ πμφθζβηακ ζηα α-ημζκςκζηά ή αηυια ηαζ απάκ-

ενςπα υκηα. 

2. Δ μπμζαδήπμηε πνμζέββζζδ μθείθεζ κα θάαεζ οπυρδ ηδξ μνζζιέκα ζημζ-

πεία: 

α. Σμ πμδυζθαζνμ (άεθδια πμο «βεκκήεδηε» ζηδκ Ώββθία ημ 1878) α-

πμηεθμφζε ημ ζφιαμθμ ιζαξ αοηυκμιδξ ημοθημφναξ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ 

(«ηδξ ημοθημφναξ ημκ θηςπμφ») ιέπνζ ημ Αεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ (εκχ 

ημ νάβηιπζ ήηακ ημ άεθδια ηςκ πθμοζίςκ). Σμ πμδυζθαζνμ είπε μνβακςεεί 

ζε ημζκμηζηή αάζδ ηαζ έδζκε ζ' εηείκεξ ηζξ βεκζέξ ηςκ ενβαηχκ ηδκ αίζεδζδ 

ηδξ έκηαλδξ ημοξ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή μιάδα ηαεχξ ηαζ ηδκ εο-

ηαζνία (ηφνζα ιέζα απυ αβχκεξ ιεηαλφ «πςνχκ») κα αβαίκμοκ θίβμ απυ ημκ 

ενβμζηαζζαηυ πχνμ. 

α. Γφνς ζηα 1960 δ επαββεθιαηζημπμίδζδ ημο πμδμζθαίνμο ηαζ δ αζηζ-

ημπμίδζδ (ζηδ ζφκεεζδ) ηςκ εεαηχκ έθενε ανηεηέξ ιεηααμθέξ αηυια ηαζ 

ζηα ίδζα ηα ζηάδζα (ζηέβεξ βζα ηδ ανμπή, ιπαν, ηαείζιαηα ιε ιαλζθάνζα) ιε 

ελαίνεζδ ημ πχνμ απ' υπμο παναημθμοεμφζακ ημ ιαηξ υζμζ αβυναγακ 

«θηδκυ εζζζηήνζμ» ηαζ υπμο ημοξ παναημθμοεμφζακ μζ αζηοθφθαηεξ ηαζ ηα 

ζηοθζά. 

β. Οζ ιεθέηεξ βφνς απυ ημ «πμοθζβηακζζιυ» ζοιθςκμφκ ζε έκα ημο-

θάπζζημκ ζδιείμ: πνυηεζηαζ βζα έκα θαζκυιεκμ πμο ακαθένεηαζ ζε κεακζηυ 

πθδεοζιυ (17-21 εηχκ), ενβαηζηήξ ηονίςξ ηαηαβςβήξ, πνμενπυιεκμζ απυ 

ζοκμζηίεξ υπμο δ «ζοιιμνία» είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ πνμζθζθείξ ιεευδμοξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ηςκ εθήαςκ. Δ «βαθανία» ηςκ βδπέδςκ ηαοηίγεηαζ ιε 

ηδκ έκηαλδ ζε ιζα οπμημοθημφνα ηδξ ενβαηζηήξ κεμθαίαξ ηαζ μζ εηδδθχζεζξ 

ημοξ δεκ ζηνέθμκηαζ ιυκμ εκακηίμκ ηςκ μπαδχκ ηδξ ακηίπαθδξ πμδμ-

ζθαζνζηήξ μιάδαξ, αθθά ηαζ εκακηίμκ ηςκ εηθναζηχκ ηδξ ακηίπαθδξ ημζ-

κςκζηήξ μιάδαξ, δδθ. εηείκςκ πμο ηάεμκηαζ ζηα «ιαλζθανάηζα». 

 

Σν πνδφζθαηξν εθθξάδεη «αμίεο» 

 

δ. Σμ πμδυζθαζνμ ςξ άεθδια, εηθνάγεζ αλίεξ υπςξ ζοιιεημπή ζε ιζα 

ημζκυηδηα, επενυηδηα ημπζηζζηζηή, ηααβάξ, πζμηυ βζα ηδ κίηδ, θοζζηή δφκα-

ιδ ηαζ ακδνζζιυξ. 

ε. Σμ πμδμζθαζνζηυ ιαηξ ςξ ιαγζηή εηδήθςζδ επζηνέπεζ ηδκ «μνβάκςζδ 

μιάδςκ» ηαζ ημ λεηαεάνζζια θμβανζαζιχκ ηαηά ηαζ ιεηά ημκ αβχκα. 

ζη. Δ δζεεκμπμίδζδ ηαζ ειπμνεοιαημπμίδζδ ημο πμδμζθαίνμο δζεφνοκε 

ημ ζπίζια ακάιεζα ζηδκ «μιάδα» ηαζ ημ «ημζκυ» ηδξ. Δ μιάδα έπεζ λέκεξ 

αεκηέηεξ ηαζ παηνμκάνεηαζ απυ πθμφζζμοξ εθμπθζζηέξ ηαζ ημ ημζκυ ημ ιυκμ 

πμο ιπμνεί κα ηάκεζ είκαζ κα «θςκάγεζ ζηζξ ελέδνεξ». Καζ θςκάγεζ άθθμηε 

ημπζηζζηζηά (π.π. Λάνζζα ηαηά ΐυθμο), άθθμηε ημζκςκζηά (π.π. εναζζηεπκζηυ 

ζςιαηείμ ηαηά εθμπθζζηζημφ επαββεθιαηζημφ), άθθμηε εεκζηά (π.π. Βθθάδα 

ηαηά Ώββθίαξ) ηαζ άθθμηε «ναηζζζηζηά» (π.π. θεοημί ηαηά ιαφνςκ).  

3. Οζ ακηίπαθμζ μπαδμί, μζ επενζημί ζεφκμκηεξ, μζ «ηαεχξ πνέπεζ» εεαηέξ, δ 

ηδθευναζδ, μζ αζηοκμιζημί, μ δζαζηδηήξ, δ ημζκςκζηή αδζηία ηαζ δ δεζηή 
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ηαηάπηςζδ (π.π. δςνμδμηίεξ) ημ ηαεέκα λεπςνζζηά ηαζ υθα ιαγί, ζοκζζημφκ 

ηδκ θαζκμιεκμθμβία αθθά ηαζ ηδκ αζηζμθυβδζδ ημο «πμοθζβηακζζιμφ». 

 

Σν πνδφζθαηξν κεηαβάιιεηαη ζε «ζξεζθεία» 

 

4. Δ ακαγήηδζδ ηδξ ζζυηδηαξ ιέζα απυ ημκ αβχκα ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ηζ 

υπζ δ ιμζνμθαηνζηή απμδμπή ιζαξ ημζκςκζηήξ ζενανπίαξ ηαθθζενβεί ηδκ 

ρεοδαίζεδζδ ηδξ ελαθάκζζδξ ηςκ ακζζμηήηςκ, ιεηααάθθεζ δδθαδή ημ πμ-

δυζθαζνμ ζε «ενδζηεία». Δ ακζζυηδηα πμο πενζεςνζμπμζεί ιεηαιμν-

θχκεηαζ ιέζα ζημ βήπεδμ ζε δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ηα αημιζηά α-

δζέλμδα ηαθφπημκηαζ ιέζα ζηδ ζοθθμβζηή ακαβκχνζζδ. 

5. Δ «ιαγζηυηδηα» ζημ πμοθζβηακζζιυ δζαπζζηχκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ 

πδβαίκμοκ ζημ βήπεδμ ηαηά πανέεξ, ιε ηα θζθανάηζα (ζπάκζα παίνκμοκ ιαγί 

ημοξ βοκαίηεξ), εηθνάγμκηαζ ιε ζδζχιαηα βκςζηά ιυκμ ζημοξ ιοδιέκμοξ,  

ηναβμοδμφκ,  πεηάβμκηαζ υνεζμζ ηαζ γδηςηναοβάγμοκ υθμζ ιαγί, η.θπ. ηαζ 

απμδεζηκφεζ έκα είδμξ «θοζζηήξ ζοιιεημπήξ» ηζ υπζ απθήξ παναημθμφεδ-

ζδξ ημο εεαηή - μπαδμφ ζημ άεθδια. 

6. Οζ πνάλεζξ αίαξ δεκ ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ απμηθεζζηζηά ςξ ζοθθμβζ-

ηή οζηενία ή ςξ εβηθήιαηα ημο υπθμο αθθά πνέπεζ κα πνμζεββζζημφκ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ιζα επχδοκδ ακαγήηδζδ πνμζςπζημφ ζηίβιαημξ (ιέζα απυ ηδκ 

ακαβκχνζζδ ημο «δζηαζχιαημξ» ζηδ δζαθμνά), ημ μπμίμ ηαηαηηάηαζ ιε 

πνμδβμφιεκδ απυννζρδ υθςκ ηςκ (ημζκςκζηχκ, δεζηχκ, αεθδηζηχκ) ηακυ-

κςκ. 

7. Δ αίαζδ άνκδζδ ηςκ «ηακυκςκ ημο παζπκζδζμφ» πμο έπμοκ εεζπζζηεί απυ 

ημοξ «ηονίανπμοξ ημο παζπκζδζμφ» ηαζ έπμοκ επζαθδεεί ζημοξ αδφκαιμοξ 

ηαζ ζημοξ δηηδιέκμοξ, ηαενεθηίγεζ πζζηά ιζακ (επζηίκδοκδ) ακηίδναζδ ηαζ 

ιζακ (αημιζηή) ελέβενζδ πμο δεκ δζεηδζηεί κέα ιμίνα ζημκ ήθζμ, αθθά α-

πμννίπηεζ ηδ ιμίνα ζηδ ανμπή. 

8. Δ ζοκέκςζδ ηςκ αημιζηχκ αδζελυδςκ ζε «ιζηνέξ ημζκςκίεξ» ιε ηαηαιε-

νζζιυ εοεοκχκ, ιε ελςηενζηά ειαθήιαηα, η.θπ. δεκ απνμζςπμ-πμζεί αθθά, 

ακηίεεηα, αοηυ ημ ακηζ-ζφζηδια δίκεζ ζημκ ηαεέκα ηδκ εοηαζνία κα απμδεί-

λεζ υηζ είκαζ ηζ αοηυξ ηάπμζμξ (εοηαζνία πμο ημο ανκείηαζ ηζ απυ ηδκ μπμία 

ημκ απμηθείεζ δ ημζκςκζηή ζενάνπδζδ). 

9. Δ αία δεκ είκαζ ηεθζηά ημ απμηέθεζια ημο πάεμοξ κα κζηήζεζ δ μιάδα, 

αθθά πενζζζυηενμ, δ επζεοιία ηςκ μπαδχκ κα απμδείλμοκ ζημκ εαοηυ ημοξ 

ηαζ ζημοξ άθθμοξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηδθεεεαηχκ υθμο ημο 

ηυζιμο) υηζ ΤΠΏΡΥΟΤΝ. 

10. Ώκ ημ fair play ηαζ ημ αεθδηζηυ πκεφια απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηά 

(πνμκυιζα;) εκυξ ηυζιμο φθεζδξ, ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ, πνμμπηζηχκ ηαζ 

εθπίδςκ, μ «πμοθζβηακζζιυξ» απμηεθεί ζίβμονα αδζάρεοζημ ιάνηονα υπζ 

μιάδςκ ελαβνζςιέκςκ μπαδχκ αθθά εηααναανζζιμφ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβά-

κςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ (ιε ζοκαθή δζάζπαζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ ηδξ αημιζ-

ηήξ ηαοηυηδηαξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο). 
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Απάληεζε ζε δχν πεξηπηψζεηο 

 

Δ αία απμηεθεί έκα είδμξ απάκηδζδξ ζε δφμ πενζπηχζεζξ:  

α. Χξ ιία θμβζηή,  «ιεηνδιέκδ» επζθμβή –ακάιεζα ζε άθθεξ–  ιε ηδκ 

μπμία ημ άημιμ ή δ μιάδα επζπεζνεί κα πεηφπεζ έκα ζημπυ.  

α. Χξ έκα α-θμβζηυ εβπείνδια πμο δεκ ζημπεφεζ ζηδκ απυηηδζδ δφκαιδξ 

ή ηένδμοξ, αθθά πμθφ απθά ζηδκ έηθναζδ ιζαξ (αδζέλμδδξ) ηαηάζηαζδξ 

ηαηαπίεζδξ ηαζ απμηθεζζιμφ. 

Δ ακηζιεηχπζζδ αοηήξ ηδξ δεφηενδξ ιμνθήξ αίαξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ δ 

πάηαλδ, αθθά δ ιε ημζκςκζημφξ υνμοξ ακάθοζδ ηαζ ιε ημζκςκζηά ιέηνα ε-

πίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ. Ο αεθδηζζιυξ δεκ βεκκάεζ ηδ αία. Σδ ζοκακηάεζ 

ζηδκ ηαεδιενζκή ημζκςκζηή γςή, ζηα βναθεία, ζημ ζπίηζ, ζηδ βςκζά ημο 

δνυιμο, ηαζ ηδ ιεηαθένεζ ζημ βήπεδμ. 

Ώκηί κα «πηοπάιε αθφπδηα» ηα ζοιπηχιαηα ημο «πμοθζβηακζζιμφ», αξ 

ακαγδηήζμοιε ηζξ αζηίεξ πμο βεκκάκε πμφθζβηακ. Ίζςξ ηυηε δζηαζςεεί ηαζ μ 

βαθθζηυξ ζηίπμξ:  

Απηφ ην δψν είλαη πνιχ θαθφ. 

ηαλ ηνπ επηηίζεληαη, ακχλεηαη. 
Γζάκκδξ Πακμφζδξ, ΣΏ ΝΒΏ, 26/3/1986 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Να πςνίζεηε ημ ηείιεκμ ζε κμδιαηζηέξ εκυηδηεξ. 

 

2. Δβδνκήληα άηνκα, κεξηθά απφ ηα νπνία ζνβαξά, ηξαπκαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παλεγπξηζκψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ηηαιηθνχ πξσηαζιήκαηνο απφ ηε Νάπνιη. Γπν α-

δέιθηα 27 θαη 34 εηψλ ηξαπκαηίζηεθαλ φηαλ βξέζεθαλ θάησ απφ ηηο ξφδεο απηνθηλήηνπ 

θαη ν έλαο βξίζθεηαη ζε θψκα ζε λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, έλαο 22ρξνλνο λεα-

ξφο, ν Σζίξν Σξηφια, ρεηξνπξγήζεθε επεηγφλησο γηα λα ηνπ αθαηξεζεί βιήκα, αθνχ νη 

Ναπνιηηάλνη δελ παξέιεηςαλ λα γηνξηάζνπλ αθφκα θαη κε ππξνβνιηζκνχο. Αξθεηά απφ 

ηα ζχκαηα ηεο πξνρηεζηλήο θηέζηαο πνπ ζπλερηδφηαλ σο ηα μεκεξψκαηα ηεο Γεπηέξαο, 

ηξαπκαηίζηεθαλ απφ βεγγαιηθά, βαξειφηα θαη κηθξέο απηνζρέδηεο βφκβεο. Φπζηθά, δελ 

έιεηςε ν ρνξφο κέρξη ιηπνζπκίαο θαη ην κπάλην ζε ζηληξηβάληα ηεο πφιεο. Πξσηνζέιηδν 

ζέκα φισλ ησλ εθεκεξίδσλ –πνιηηηθψλ θαη αζιεηηθψλ– ήηαλ ε νινλχρηηα θηέζηα, πνπ 

ζχκηδε θαξλαβάιη ηνπ Ρίν ηφζν ιφγσ ησλ μέθξελσλ παλεγπξηζκψλ φζν θαη ιφγσ ησλ 

δεθάδσλ ηξαπκαηηζκψλ. 

ΣΏ ΝΒΏ, 12/5/87 

 

Αζαηνίκεηε ζπυθζα ζημ ηείιεκμ αοηήξ ηδξ είδδζδξ; Ώκ υπζ κα πνμζεέζεηε ηα δζηά ζαξ, 

χζηε κα ςεήζεηε ημοξ ζοκηδνδηζημφξ ακαβκχζηεξ ηδξ είδδζδξ κα ελμνβζζημφκ ιε ηδκ 

ακζηακυηδηα ηδξ αζηοκμιίαξ. 

 

3. Οη ζχγρξνλνη νιπκπηαθνί αγψλεο δελ έρνπλ πηα θακηά ζρέζε κε ηελ απιφηεηα θαη ηε 

ιηηφηεηα ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη απ-

ηφ νθείιεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο καο θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνλ 

αζιεηηζκνχ. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο γλψκε; 

 

5. Πμζεξ μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημκ θίθαεθμ ηαζ ημκ μπαδυ; 
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6. Σα νκαδηθά παηρλίδηα ππεξεηνχλ κεγάιν εζηθφ ζθνπφ: ζε ζπλεζίδνπλ λα ππνηάζζεηο ηελ 

αηνκηθφηεηα ζνλ ζε κηα γεληθή ελέξγεηα. Να κε ληψζεηο πσο είζαη άηνκν αλεμάξηεην, 

παξά κέινο κηαο νκάδαο. Να ππεξαζπίδεζαη φρη κνλάρα ηελ αηνκηθή ζνλ ηηκή παξά νιφ-

θιεξε ηελ ηηκή ηεο νκάδαο φπνπ αλήθεηο: ζρνιή, Παλεπηζηήκην, πφιε, έζλνο. Έηζη, απφ 

ζθαινπάηη ζε ζθαινπάηη, ην παηρλίδη κπνξεί λα ζε αλεβάζεη ζηηο πην αςειέο θη αθηιφ-

θεξδεο θνξπθέο ηεο ελέξγεηαο. 

Νίημξ Καγακηγάηδξ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 90-100 θέλεςκ. 

 

7. Ο αζιεηηζκφο, θαη εηδηθφηεξα ην πνδφζθαηξν, θάησ απφ κηα επίθαζε θαζαπηή απνθξνπ-

ζηηθή, θξχβνπλ έλαλ παγθφζκην ςπρξφ πφιεκν πνπ αλαδσππξψλεη άγξηα θαη ρπδαία έλ-

ζηηθηα ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο αλχπνπηνπο ιανχο πνπ ηνπο παξαθνινπζνχλ ρσ-

ξίο λα μέξνπλ ηη θάλνπλ. 

Ώζδιάηδξ Πακζέθδκμξ  

 

Να ζπμθζάζεηε αοηή ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 8-9 πενζυδςκ.  
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Κείκελν 96 

 

Ο αληηαηζζεηηθόο αζιεηηζκόο 

 

 

Ήνεε δ χνα κα εηθνάζς ηδ ααεφηαηδ απμζηνμθή ιμο πνμξ ημοξ ηυπμοξ 

υπμο αεθείηαζ δ κεμθαία ιαξ. Σμοθάπζζημκ αοηυ δεκ έπνεπε κα ζοιααίκεζ 

ζηδκ Βθθάδα, ζηδ πχνα υπμο μζ ηυπμζ ηδξ αεθήζεςξ ήζακ ηαοημπνυκςξ ηαζ 

ηυπμζ αζζεδηζηήξ απμθαφζεςξ. Πνυηεζηαζ βζα ηα πενζαυδηα βήπεδα ηαζ ζηά-

δζα, αοηά ηα μβηδνά ηνυπαζα ηδξ ηαημβμοζηζάξ ηαζ ημο ανπζηεηημκζημφ 

ααναανζζιμφ ηαηαιεζήξ ηςκ πυθεςκ. 

Έπς ηδκ αηοπία κα πενκάς ηάεε ιένα έλς απυ ημ «βήπεδμ ημο Πακαεδ-

κασημφ». Πχξ κα ημ πενζβνάρεζ ηακείξ; Ώιδπακεί ηαζ δ πζμ εφζηνμθδ βνα-

θίδα ιπνμζηά ζ' αοηυ ημ απενίβναπημ εέαια. ηδ ιέζδ ζακ παναηδνδηήνζμ 

ηάπμζαξ αζζαηζηήξ μνδήξ, ή ζακ πνυζμρδ ζηναημπέδμο ζοβηεκηνχζεςξ, ιε 

ζηεκέξ πμθειίζηνεξ· ζηα άηνα πακφρδθεξ ηαζ αζμαάηζζηεξ ημθχκεξ ιε πά-

ζημκηα δζάηεκα βζα κα οπμζηδνζπεμφκ μζ ηζζιεκηέκζεξ ηενηίδεξ. Ώπυ ηα α-

νζζηενά, ηείπδ πακφρδθα, άημιρα ζακ οδαημθνάπηεξ. Μζζμααιιέκεξ επζ-

θάκεζεξ, απμβοικςιέκα κημοαάνζα απυ ηζζιεκηυθζεμοξ ή ηζζιέκηα ιε ηα 

ζδιάδζα ημο πνχημο ηαθμοπχιαημξ. 

Θα θακηαγυηακ ηακείξ πςξ δεζκή θηχπεζα δένκεζ ημκ αεθδηζζιυ. Καζ 

υιςξ δ θηχπεζα είκαζ ροπζηή ηαζ πκεοιαηζηή ηαζ υπζ οθζηή. Αζυηζ ιε ηδ ζα-

ηακζηή επζκυδζδ -ή ιάθθμκ απμιίιδζδ- ημο «Πνμπυ» μ πθμφημξ ζοννέεζ 

ηαηά εηαημιιφνζα ηδκ εαδμιάδα ζηα ηαιεία ημο Ώεθδηζζιμφ. Γζ' αοηυ δεκ 

πενίιεκε ηακείξ ηέημζα αζζεδηζηή αεθζυηδηα. 

Καζ αεααίςξ μζ νδημνείεξ δεκ ζηαιαημφκ. Μζθάκε βζα ημ «πκεφια» ημο 

Ώεθδηζζιμφ, βζα ημ «κμοξ οβζήξ εκ ζχιαηζ οβζή» ηαζ δεκ οπάνπεζ μφηε 

πκεφια μφηε ροπζηή οβεία. Τπάνπεζ ηαεανυξ ααναανζζιυξ εκηυξ ηαζ εηηυξ. 

Βκηυξ –απυ ηδκ ηνμπή πμο πήνε μ Ώεθδηζζιυξ πνμξ ημκ επαββεθιαηζζιυ, 

ημκ ζεηηανζζιυ, ημκ πνδιαηζζιυ, ηδκ ιδπακζηή επζδίςλδ ημο «νεηυν»· ε-

ηηυξ –απυ ηδκ πμδμζθαζνμιακία, πμο απμηεθεί ροπμπαεμθμβζηυ θαζκυιεκμ 

πκεοιαηζηχξ οπακάπηοηηςκ ακενχπςκ, θαζκυιεκμ ροπχζεςξ ημο πφδδκ 

υπθμο, ιε ημ μπμίμ ζηακμπμζεί ηα πμθειυπανα έκζηζηηα ημο πνμζαμθήξ ημο 

«επενμφ», ηδξ ηαηίζποζδξ έκακηζ ημο «ακηζπάθμο», ηδξ έκςζδξ ιέζα ζηδ 

γεζηαζζά ηδξ αβέθδξ· πνάβιαηα πμο ακακεχκμκηαζ ηάεε εαδμιάδα ηαζ έηζζ 

ηαθφπηεηαζ μθυηθδνμξ μ εζςηενζηυξ πχνμξ ηςκ πμδμζθαζνμαζχηςκ. Ώθθά 

αοηυ δεκ είκαζ αεθδηζζιυξ, είκαζ αεθζυηδηα. 

Κζ ςζηυζμ, εδχ δεκ εα ιαξ απαζπμθήζμοκ ηα ροπμπαεμθμβζηά ημο θαζ-

κυιεκα. Θα επζιείκμοιε ζηδκ αζζεδηζηή ηςκ ζηαδίςκ ηαζ βδπέδςκ. Βπζαάθ-

θεηαζ κα ανεεί αοηυξ μ ανπζηεηημκζηυξ ααναανζζιυξ. Βοηοπχξ –απυ ηδκ άθ-

θδ ιενζά– πμο δ πχνα ιαξ δζαεέηεζ πθήεμξ απυ άλζμοξ ηαθθζηέπκεξ. Οζ μ-

πμίμζ ιάθζζηα ζηδκ επμπή ιαξ πμο ηα εηαημιιφνζα πμνεφμοκ ημοξ ποννίπζ-

μοξ πμνμφξ ηςκ ηαζ ηαηαζηνέθμοκ μζημδμιζηχξ ηδ πχνα ιαξ, αοημί ρεοημ-
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γμφκ, βζα κα ιδκ πς θζιμηημκμφκ, επεζδή επζιέκμοκ κα ηαθθζενβμφκ ηδκ α-

γήηδηδ ηέπκδ ημοξ. 

Καζ υιςξ βζα ηδκ αζζεδηζηή δζαηυζιδζδ ηςκ βδπέδςκ ηαζ ηςκ ζηαδίςκ 

εα ιπμνμφζακ κα πνμζθένμοκ ηζξ ειπκεφζεζξ ημοξ ηαζ κα ενβαζημφκ βθφ-

πηεξ, ηεναιμονβμί, γςβνάθμζ, ανπζηέηημκεξ, δζαημζιδηέξ ηαζ ιζα ζεζνά απυ 

άθθμοξ Σεπκίηεξ. 

οιααίκεζ κα ιμο ανέζμοκ πμθφ ηα ένβα ηςκ ηεναιμονβχκ ιαξ. Φακηά-

γμιαζ ηζξ πνμζυρεζξ ηςκ ζηαδίςκ –ζδίςξ ημο «Πακεδκασημφ»– ηαθοιιέκεξ 

ιε ένβα ηεναιεοηζηήξ, ιε παναζηάζεζξ απυ ημκ αεθδηζζιυ, ιε ηα γεζηά ηαζ 

ηενπκά πνχιαηα· θακηάγμιαζ ηδ ζεζνά ηςκ αβαθιάηςκ ή ηςκ ακάβθοθςκ 

ζηζξ εζζυδμοξ ή ζε άθθα επίηαζνα ζδιεία... 

ΐεααίςξ, ιε ηδ θακηαζία ηακείξ πμθθά ιπμνεί κα ηάιεζ. Κζ ςζηυζμ, δ 

θακηαζία βίκεηαζ πναβιαηζηυηδηα υηακ οπάνπμοκ πνήιαηα. Καζ μ Ώεθδηζ-

ζιυξ ζηζξ διένεξ ιαξ δζαεέηεζ πμθθά πνήιαηα. Μυκμ πμο αοηυξ δεκ δζαεέ-

ηεζ θακηαζία. Φαίκεηαζ υιςξ πςξ μφηε ηδ πνεζάγεηαζ. Αζυηζ μ ααναανζζιυξ 

ημο ηαζ μ εηπνδιαηζζιυξ ημο ημκ έπμοκ νίλεζ ζε άκμζα. Έπεζ ηαηακηήζεζ ηζ 

αοηυξ έκαξ ηθάδμξ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Αεκ εθπίγαιε υηζ εα 

αθθάλμοκ ηα πνάβιαηα. Ώθθά ηυηε κα πάνμοκ αοημφξ ημοξ υβημοξ ημο αηα-

θαίζεδημο ηζζιέκημο ηαζ κα ημοξ πάκε ζηα αμοκά. Αεκ είιαζηε οπμπνεςιέ-

κμζ ηυζμξ ηυζιμξ κα οθζζηάιεεα ηάεε διένα αοηή ηδκ αζζεδηζηή αζπήιζα, 

αοηή ηδκ εζζαμθή ημο απμηνυπαζμο ζηδκ ροπζηή ιαξ ζζμννμπία, πμο ιαξ 

πνμηαθεί πναβιαηζηά ροπζηά ηναφιαηα. Έπμοκ ηαζ μζ πμθίηεξ ηα δζηαζχια-

ηα ημοξ ζηδκ αζζεδηζηή ημο ηυπμο υπμο γμοκ. Σμ πνάβια αξ θεάζεζ ζηδ 

ΐμοθή, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα εέια πμθφ ζμαανυ. Ώθθζχξ, εα πεζ πςξ δ ημζκς-

κία ιαξ έπεζ πάζεζ ηα ιέηνα ηδξ. Ώθθά δ απχθεζα ηςκ ιέηνςκ ηδξ είκαζ 

πνμμίιζμ ηδξ δζηήξ ηδξ απχθεζαξ. Καζ πμθθά ζδιάδζα ιαξ δείπκμοκ πςξ δ 

«ημζκςκία» ιαξ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε «ζονθεηυ». Αζυηζ «ημζκςκία» δεκ εί-

καζ μπμζαδήπμηε μιάδα ακενχπςκ. Σα άημια ηδξ ημζκςκίαξ «ημζκςκμφκ» 

απυ ημζκέξ αλίεξ, ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ είκαζ ηαζ μζ αζζεδηζηέξ. Ώοηά, άθθς-

ζηε, ιαξ ηα έπεζ δζδάλεζ δ ανπαία εθθδκζηή ημζκςκία. Πμο έπεζ ηαηακηήζεζ 

ημ «άθθμεζ» βζα κα ηαθφρεζ ημκ ααναανζζιυ ιαξ. 
Υνήζημξ Μαθεαίηζδξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ηείιεκμ 3 παναβνάθςκ, πμο κα ακαθένεηαζ ζηδκ «ροπζ-

ηή ηαζ πκεοιαηζηή θηχπεζα ημο αεθδηζζιμφ» ζηδκ επμπή ιαξ. 

 

2. Ο «ανπζηεηημκζηυξ ααναανζζιυξ» ηςκ ζφβπνμκςκ πυθεςκ, πχξ επδνεάγεζ ημκ άκενς-

πμ; 

Πνυηεζηαζ βζα έκα πνυαθδια δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ; 

 

3. Οη «αξρεγνί» κέρξη μχιν καο ξίρλνπλ, γηα λα θσλάδνπκε κέζα ζην γήπεδν θαη λα ππν-

ζηεξίμνπκε ηελ νκάδα. Μαο θαλαηίδνπλ θαη καο ιέλε ηα ζπλζήκαηα θη εκείο ηα επαλα-

ιακβάλνπκε.  Αλ δελ θσλάμεηο πέθηεη ζθαιηάξα. Μπνξψ λα πσ πσο πξέπεη λα πεηζαξ-

ρείο απζηεξά, αιιηψο ζε δηψρλνπλ. Δζχ, κπαίλεηο ζ' απηά ηα θαινχπηα, ζπλεζίδεηο θαη 
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θαλαηίδεζαη. Κη φηαλ κάιηζηα βιέπεηο ηελ νκάδα ζνλ λα βάδεη γθνι, ηφηε μεζεθψλεηο ηελ 

θεξθίδα. ηαλ, αθφκα ζε πξνθαινχλ νη αληίπαινη θίιαζινη, εζχ ηνπο αληαπνδίδεηο ηελ 

πξφθιεζε, είηε κε ζπλζήκαηα, αλάινγα, είηε κε ζπκπινθή, μχιν. Αλ ζνπ ξίμνπλ πέηξα 

ζηελ θεξθίδα πνπ θάζεζαη, ηελ παίξλεηο θαη ηε ξίρλεηο πίζσ ζ' . απηνχο. Γελ κπνξείο λα 

θαηαιάβεηο πφζν σξαία ληψζεηο, ηη σξαίν ζέακα είλαη λα βιέπεηο λα πέθηεη μχιν κέζα θη 

έμσ απφ ην γήπεδν, ελζνπζηάδεζαη. Απηφ είλαη πνπ ζε θάλεη λα πεγαίλεηο ζην γήπεδν. 

Καη ελψ ηζαθψλεζαη κε ηνπο αληηπάινπο ζνλ, είηε απηνί είλαη Αξεηαλνί είηε Ζξαθιεηδείο, 

χζηεξα απφ κηα ψξα ηνπο βιέπεηο, ηνπο κηιάο, ζαλ λα κε ζπλέβε ηίπνηα! Μηα βδνκάδα ηα 

'ρεηο θαιά καδί ηνπο, είλαη αθφκα θαη νη θίινη ζνπ, κφλν κέζα ζην γήπεδν γηα δπν ψξεο, 

ηνπο βιέπεηο αιιηψηηθνπο, ηνπο κηζείο! Απηφο είλαη ν θαλαηηζκφο ηνπ πνδνζθαίξνπ.  
ΣΏ ΝΒΏ, 3/11/1986 

Γζ’ αοηυ ημ δδιμζίεοια, κα βνάρεηε έκακ ηίηθμ ιε δναιαηζηυ ηαζ έκακ ιε εζνςκζηυ ηυ-

κμ  

 

ΐθέπεηε κα δζαθαίκμκηαζ ζημ δδιμζίεοια αοηυ ηάπμζα ζφβπνμκα ημζκςκζηά πνμαθή-

ιαηα; 

 

4. Αζαηοπχκεηαζ δ άπμρδ πςξ, υ,ηζ δεκ ηαηάθενε κα πεηφπεζ δ πμθζηζηή βζα ηδκ ελαζθά-

θζζδ ηδξ εζνήκδξ ιεηαλφ ηςκ θαχκ, ιπμνεί κα ημ πεηφπεζ μ αεθδηζζιυξ. Πμζα είκαζ δ 

βκχιδ ζαξ;  

 

Να εκημπίζεηε ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ζηδκ πενίμδμ αοηή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απακηήζεηε 

βνάθμκηαξ έκα ηείιεκμ ηεζζάνςκ (4) παναβνάθςκ.  

 

5. Ζ εξσνιαηξία είλαη ηζρπξφηαηε εθεί φπνπ ππάξρεη ειάρηζηε ππφιεςε πξνο ηελ αλζξψ-

πηλε ειεπζεξία.  
Υένιπενη πέκζεν 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ.  

 
6. Ο άλζξσπνο πνπζελά δελ είλαη ηφζν κφλνο φζν αλάκεζα ζην πιήζνο. 

Μάνηζκ Γηναίδ  

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ.  
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Κείκελν 97 
 

Αζιεηηζκόο θαη παηδεία 

 

 

Σμ αβςκζζηζηυ πκεφια, πμο ζηάεδηε πανάβμκηαξ απμθαζζζηζηυξ ακάπηολδ 

ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ, ηαηαπημφζε ημ πκεοιαηζηυ ηαζ ενδζηεοηζηυ αάεμξ 

πμο ημ ηαηαλίςκε ηαζ ημ φρςκε ζε ζθαίνεξ πμθφ ορδθυηενεξ απυ ηδκ απθή 

παζδεία, απ' υπμο ίζςξ λεηίκδζε. Ώκ εοιδεμφιε ημοξ αβχκεξ πμο ιαξ ζζημ-

νεί δ Οδφζζεζα ζημ κδζί ηςκ Φαζάηςκ εα ηαηαθάαμοιε ηδ δζαθμνά. Βηεί μζ 

άκηνεξ ζοκαβςκίγμκηαζ ζε δζάθμνα αεθήιαηα πμζμξ εα λεπενάζεζ ημκ άθ-

θμκ, βζαηί, θέεζ έκαξ κεανυξ Φαίαηαξ, «δεκ οπάνπεζ ιεβαθφηενδ δυλα βζα 

ημκ άκηνα, ςξ πμο ανίζηεηαζ ζηδ γςή, απ' αοηυ πμο ηαημνεχκεζ ιε ηα πένζα 

ηαζ ηα πυδζα», ιζα νήζδ πμο ααεαίκεζ ζηδ βκςζηή μιδνζηή επζηαβή «αζέκ 

ανζζηεφεζκ ηαζ οπείνμπμκ έιιεκαζ άθθςκ». Ώοηή δ θοζζηή δζάεεζδ ημο ακ-

ενχπμο κα δμηζιάζεζ ηζξ δοκάιεζξ ημο ηαζ κα λεπενάζεζ ημ δζπθακυ ημο 

ζηάεδηε αέααζα ημ ανπζηυ ηίκδηνμ βζα ηδκ αβςκζζηζηή δζάεεζδ ηςκ Βθθή-

κςκ. ιςξ ημ ίδζμ ηίκδηνμ οπήνπε ηαζ ζε άθθμοξ θαμφξ πμο δεκ έθηαζακ 

πμηέ ζηδκ ζδέα ημο αεθδηζζιμφ, υπςξ ηδκ εκκμμφζακ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ 

ηαζ υπςξ ηδκ μναιαηίζηδηε μ αανυκμξ P. De Coubertin.  

Πμζα είκαζ δ αζηία δεκ είκαζ ίζςξ εφημθμ κα ακαπηφλμοιε ζε θίβεξ εζζα-

βςβζηέξ βναιιέξ. Αεκ είκαζ υιςξ δφζημθμ κα ηαηακμήζμοιε υηζ δ αεθδηζηή 

ζδέα, υπςξ πνμαάθθεζ ζημοξ εθθδκζημφξ αβχκεξ, ζδζαίηενα ημοξ μθοιπζα-

ημφξ, πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαηαλίςζδ ημκ ακενχπμο, ηδκ πίζηδ ζηδκ εθεοεενία 

ημο ηαζ ζηδκ αλία ημο, ηδ ζοκείδδζδ ηδξ εοεφκδξ ημο ζημκ ηυζιμ, ηέθμξ, 

ζηδκ παναδμπή ηδξ ζζυηζιδξ ηαζ δδιμηναηζηήξ ζοιιεημπήξ ημο ζηα ημζκά. 

Δ ηαθθζένβεζα ημο αεθδηζημφ πκεφιαημξ ζηδκ ανπαία Βθθάδα εδνάγεηαζ 

ζηζξ ίδζεξ εηείκεξ πκεοιαηζηέξ αάζεζξ, υπμο εδνάγμκηαζ ηαζ μζ θμζπέξ πμθζ-

ηζζηζηέξ αλίεξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ. Καζ πνχηδ ακάιεζα ζ' αοηέξ ζηέ-

ηεηαζ δ απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο απυ ηδ δεζπμηεία ηάεε ιμνθήξ. Δ 

ενδζηεοηζηή πίζηδ ηςκ Βθθήκςκ δεκ ημοξ ζηενεί ηδκ ακενχπζκδ εθεοεενία 

ηαζ ζα ζοκέπεζα δεκ ημοξ απαθθάζζεζ απυ ηδκ ακενχπζκδ εοεφκδ. Δ ημζκς-

κζηή πεζεανπία ηαζ δ οπαβςβή ζημοξ κυιμοξ ηδξ πμθζηείαξ απμηεθεί οπμ-

πνέςζδ εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ. Ο Νυιμξ βζα ημκ ανπαίμ Έθ-

θδκα δεζιεφεζ ηαζ ημοξ εεμφξ ηαζ ημοξ ακενχπμοξ, ηαζ ημοξ άνπμκηεξ ηαζ 

ημοξ ανπυιεκμοξ. 

 Γζα κα ηαημνεχζεζ μ άκενςπμξ κα γήζεζ ιε ιζα ηέημζα οπεφεοκδ εθεο-

εενία, έπεζ ακάβηδ κα πζζηεφεζ ζημκ εαοηυ ημο, αοηυ εα πεζ ζημ ημνιί ημο 

ηαζ ζημ πκεφια ημο, ιε ιζα θέλδ ζηδκ οπένηαηδ αλία ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. 

Δ μναηή εζηυκα ηδξ εευηδηαξ είκαζ μ ίδζμξ μ άκενςπμξ, αθμφ ηαζ μζ εεμί 

ηςκ Βθθήκςκ έπμοκ υθα ηαζ ιυκα ηα παναηηδνζζηζηά ημο ακενχπμο ζηδκ 

ζδεαηή ιμνθή ημοξ. Δ ζςιαηζηή ηεθεζυηδηα, «ημ ηαθυκ» απμηεθεί βζα ημκ 

Έθθδκα μιμίςζδ πνμξ ημ εευ, δ ζςιαηζηή αθηή είκαζ δ έηθναζδ αοηήξ ηδξ 

εεσηήξ μιμίςζδξ, ημ ίδζμ ηαεχξ ηαζ δ άθθδ ανεηή, αοηή πμο ειείξ μκμιά-
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γμοιε ροπζηή, πμο υιςξ βζα ημκ Έθθδκα δεκ είπε, ςξ ημκ 4μ ημοθάπζζημκ 

πνμπνζζηζακζηυ αζχκα, απμπςνζζηεί απυ ηδ ζοκμθζηή ημο φπανλδ. Σμ πενζ-

θάθδημ ζδακζηυ ημο «ηαθμφ ηαβαεμφ» είκαζ έκα ζδακζηυ πμο δεκ ιεηαθνάγε-

ηαζ ηαζ δεκ ηαηακμείηαζ έλς απυ ηδκ ανπαία Βθθάδα. 

Ώοηέξ μζ εειεθζαηέξ ανπέξ ηςκ Βθθήκςκ πνμαάθθμοκ ηαζ πναβιαηχ-

κμκηαζ ζε ιζα ζδεαηή ιμνθή ζηζξ ιεβάθεξ δδιυζζεξ εηδδθχζεζξ ημοξ. Ώκά-

ιεζα ζ' αοηέξ εκηεθχξ ζδζαίηενδ εέζδ ηαηέπμοκ μζ Οθοιπζαημί αβχκεξ, πμο 

απμηεθμφκ ηδκ οπένηαηδ έηθναζδ ημο αεθδηζημφ πκεφιαημξ ζε ιζα ζοκά-

ενμζζδ ηςκ Βθθήκςκ, πμο ζήιαζκε βζα ηείκμοξ ιζα μζημοιεκζηή ζοκάενμζζδ 

ηςκ εθεφεενςκ ακενχπςκ. Ώπυ ηδκ Ώθνζηή ςξ ηδ Μαηεδμκία ηαζ απυ ηδ 

ζηεθία ςξ ηδ Μ. Ώζία, μζ Έθθδκεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηάεε ηέζζενα πνυκζα 

ζηδκ Άθηδ, κα εοζζάζμοκ ζημοξ ημζκμφξ αςιμφξ, κα βκςνίζμοκ ημοξ θα-

ιπνμφξ δβέηεξ ημοξ, κα δμοκ ηαζ κ' αημφζμοκ ημοξ ζμθμφξ ηςκ ηαζ πάκς απ' 

υθα κα γήζμοκ ημ ζοκανπαζηζηυ ζοκαβςκζζιυ ηςκ αεθδηχκ. Ξεπκχκηαξ ηζξ 

αζμηζηέξ έβκμζεξ, ηζξ ακενχπζκεξ αδοκαιίεξ, ηζξ ζοπκά εακάζζιεξ δζαθμνέξ 

ημοξ, ζε ιζα ηαηάζηαζδ εείαξ εοδαζιμκίαξ αθμφ μ άκενςπμξ λακάανζζηε 

ιέζα ζημκ παναδείζζμ πχνμ ηδξ Οθοιπίαξ ηδκ ζδακζηή ημο ακενςπζά: εζνή-

κδ ααζίθεοε ζημκ ηυζιμ, υθμζ ήηακ εθεφεενμζ ηαζ ίζμζ, μζ δοκαημί ηαζ 

πθμφζζμζ άνπμκηεξ ηδξ ζηεθίαξ δεκ είπακ ηίπμηε πενζζζυηενμ απυ ημκ απθυ 

πμθίηδ ηδξ Ώεήκαξ, μ εευξ ημοξ πνμζηάηεοε υθμοξ. Μυκμ βζα ημοξ εθθακμ-

δίηεξ, ημοξ ηνζηέξ, οπήνπακ θίεζκα εδχθζα. θμζ μζ άθθμζ παναημθμοεμφζακ 

ημοξ αβχκεξ ηαεζζιέκμζ επάκς ζημ ακάπςια ημο ζηαδίμο.  

Καζ μζ αεθδηέξ πνμζένπμκηακ βοικμί κα αβςκζζημφκ βζα ηδ κίηδ ηαζ βζα 

ημ δμλαζιέκμ ζηεθάκζ ηδξ εθζάξ. ιςξ ηαζ ηάηζ αηυια πνμζδμημφζακ πζμ 

πμθφ: ηδ θήιδ, ηδκ ηζιή ηςκ Πακεθθήκςκ, πμο ήηακ ημ πζμ αιάνακημ ζηε-

θάκζ. Βίκαζ αδφκαημ κα κζχζμοιε ζήιενα ηδ ζοβηθμκζζηζηή εηείκδ ζηζβιή 

πμο μζ δομ βζμζ ημο Αζαβυνα, μθοιπζμκίηεξ ηαζ μζ δομ ηδκ ίδζα ιένα, ζήης-

ζακ ζημοξ χιμοξ ημοξ ημκ εοηοπζζιέκμ παηένα, πμθθέξ θμνέξ μθοιπζμκίηδ 

ζηα κζάηα ημο, ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ πζθζάδςκ Βθθήκςκ πμο ηναφβαζακ: 

«Κάηεακε Αζαβυνα! Οοη εξ θοιπμκ ακααήζεζ!» (Πέεακε Αζαβυνα! Αε εα 

βίκεζξ ηαζ εευξ). Γζαηί ηζ άθθμ απμιέκεζ ζημκ άκενςπμ φζηενα απυ ιζα ηέ-

ημζα φπαηδ ζηζβιή ζηδ γςή ημο; 

Ώοηυ ημ πκεφια ηδξ πίζηδξ ζημκ άκενςπμ, ζηδ ζςιαηζηή ημκ αθηή ηαζ 

ζηδκ δεζηή ημκ ηαηαλίςζδ, ηδξ δδιμηναηζηήξ ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ πακακ-

ενχπζκδξ ζοκαδέθθςζδξ, ηδξ παβηυζιζαξ εζνήκδξ ηαζ αβάπδξ, πμο βεκ-

κήεδηε ζηδκ Βθθάδα ηαζ εηθνάζηδηε ηαίνζα ιε ημοξ Οθοιπζαημφξ αβχκεξ 

εέθδζε κα λακαγςκηακέρεζ μ P. De Coubertin. Ίζςξ πμθθμί ημ κμιίζμοκ 

πζιαζνζηυ έκα ηέημζμ υναια· υιςξ υζμζ έπμοκ πανεί ηδκ παβηυζιζα πζα ζο-

καδέθθςζδ ηςκ αεθδηχκ πμο ηονζανπεί ζημοξ ζφβπνμκμοξ Οθοιπζαημφξ 

αβχκεξ, υπμο βζα θίβμ έζης πνμκζηυ δζάζηδια ηαηανβμφκηαζ υθα ηα ζφκμνα 

πμο πςνίγμοκ ημοξ θαμφξ, υπμο δ βθχζζα, δ θοθή ηαζ δ ενδζηεία δεκ ορχ-

κμοκ ημοξ θναβιμφξ ημοξ ακάιεζα ζημοξ ακενχπμοξ, υπμο δ ημζκςκζηή 

εέζδ, μ οθζηυξ πθμφημξ ηαζ δ ηναηζηή δφκαιδ δεκ θμβανζάγμκηαζ, υπμο μ 

άκενςπμξ βοικυξ απυ ηαεεηί άθθμ αβςκίγεηαζ ιε ημοξ ζοκακενχπμοξ ημο 

εζνδκζηά ηαζ ηίιζα βζα κα ηενδίζεζ ηδκ ηζιή ηαζ ιυκμ ηδξ κίηδξ, υζμζ έπμοκ 
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γήζεζ αοηυ ημ βεβμκυξ εθπίγμοκ ηαζ πζζηεφμοκ πςξ ημ μθοιπζαηυ πκεφια 

ιπμνεί κα θςηίζεζ ημκ ηυζιμ μθυηθδνμ υπζ ιμκάπα βζα θίβεξ ιένεξ, αθθά 

πακημηζκά. 
Μακυθδξ Ώκδνυκζημξ 
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Κείκελν 98 
 

Λαβσκέλνο Οιπκπηζκόο 
 

 

Κάθπζημ, θμζπυκ, ημ νεηυν ημο αζχκα! Νημπανζζιέκμξ μ πζμ βνήβμνμξ άκ-

ενςπμξ ημο πθακήηδ! Καζ θααςιέκμ απυ πηεξ ημ μθοιπζαηυ πκεφια, φζηε-

να απυ ηδκ απμηάθορδ υηζ μ παβηυζιζμξ νέημνκηιακ ημο δνυιμο ηςκ εηα-

ηυ ιέηνςκ Μπεκ Σγυκζμκ 
1
 πέηοπε ηδ κίηδ ημο πνδζζιμπμζχκηαξ απαβμνεο-

ιέκεξ πδιζηέξ μοζίεξ! Ήηακ δ ιεβάθδ έηπθδλδ ηδξ εμφθ. Ώθθά, ηαοηυπνμ-

κα, ηαζ ημ πζμ εεαιαηζηυ παζημφηζ πμο δέπηδηε πμηέ δ ζφβπνμκδ αζμιδπα-

κία ημο οπενπνςηαεθδηζζιμφ ηαζ δ ζδεμθμβία ημο ακενχπμο-νμιπυη ηςκ 

δζεεκχκ ζηίαςκ! 

Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ είκαζ ημ θζβυηενμ απθμσηέξ μζ εέζεζξ πμο δζα-

ηοπχεδηακ αιέζςξ ιεηά ηδκ είδδζδ-αυιαα βζα κα αιθζζαδηήζμοκ ζοκμθζ-

ηά ημοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ ηαζ βζα κα ιαξ ηαθέζμοκ, αίθκδξ, κα... ανκδ-

εμφιε ηδ δζμνβάκςζδ ημοξ ημ 1996. Καζ ημφημ υπζ ιυκμ βζαηί, υπςξ ηαζ κα 

ημ ηάκμοιε, δ εοβεκήξ άιζθθα ηςκ ζοκαβςκζγυιεκςκ ηδξ ανπαζυηδηαξ ακή-

ηεζ ακηζηεζιεκζηά ζημ πανεθευκ. Ώθθά ηονίςξ δζυηζ ηα ανκδηζηά ζημζπεία ηα 

μπμία ηαηαββέθθμκηαζ, οπμηίεεηαζ, ζημ ζδιενζκυ αεθδηζζιυ, απμηεθμφκ ηα 

ίδζα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα υθςκ, ζπεδυκ, ηςκ πχνςκ πμο ζοκδέμκηαζ 

ιε θασηυ εκδζαθένμκ. Σμ ζυμο ιπίγκεξ, ιε άθθα θυβζα, ηαζ υ,ηζ αοηυ ζοκε-

πάβεηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ, δεκ είκαζ άβκςζημ μφηε ζηδκ πμθζηζηή, μφηε ζηδκ 

ηέπκδ, βζα πανάδεζβια. Ώοηυ πνέπεζ κα ημ παναδεπημφιε, υζμ ηζ ακ ιαξ λε-

κίγεζ. 

Καιζά, ςζηυζμ ακαβκχνζζδ δεδμιέκςκ, υπςξ ηα παναπάκς, δεκ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε παναδμπέξ πμο εα οπμκυιεοακ μθυηθδνμ ημ μζημδυιδια 

ημο ζφβπνμκμο αεθδηζζιμφ. Γζαηί αοηυξ μ αεθδηζζιυξ δεκ είκαζ ιυκμ «άκ-

ενςπμζ-νμιπυη», ηδθεμπηζηά δζηαζχιαηα ηαζ δζαθδιίζεζξ. Βίκαζ ηαζ πνυ-

ηθδζδ βζα άεθδζδ ημκ ζχιαημξ, ιέεμδμξ βζα πνμβναιιαηζζιυ ηαζ μνβάκς-

ζδ ηδξ γςήξ ιαξ, ιέζμ πνμζέββζζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ θαχκ! Καζ αοηά 

αηνζαχξ ηα ζημζπεία είκαζ πμο ηεθζηά αιθζζαδηεί δ πενίθδιδ μοζία πμο 

ακαηαθφθεδηε πνμπηέξ ζημκ μνβακζζιυ ημο Οθοιπζμκίηδ. 

Δ οπυεεζδ ημο κημπανζζιέκμο αεθδηή οπήνλε, αζθαθχξ, ζμαανυηαημ 

πθήβια βζα ηδκ Οθοιπζάδα ηδξ εμφθ. Μπμνεί, ςζηυζμ, κα απμηεθέζεζ ιζαξ 

πνχηδξ ηάλεςξ εοηαζνία βζα κα λακαζηεθημφιε ηδ ζπέζδ ιαξ ιε ημκ αεθδ-

ηζζιυ. Να ακαθμβζζημφιε ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ήδδ ημκ απεζθμφκ ηαεχξ ανί-

ζηεηαζ, πζα βζα ηα ηαθά, ιέζα ζημ παζπκίδζ ημο παβηυζιζμο ιάνηεηζκβη ηαζ 

ηςκ δζεεκχκ πμθζηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ζοζπεηζζιχκ. Να απαζηήζμοιε 

πνχηα άεθδζδ ηαζ φζηενα πνςηαεθδηζζιυ. Πνχηα οβεία ηαζ ροπαβςβία ηαζ 

φζηενα νεηυν. Κονίςξ, υιςξ, κα πείζμοιε ηα ηέκηνα ηςκ αεθδηζηχκ απμ-

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Johnson_(sprinter)      

http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Johnson_(sprinter)
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θάζεςκ υηζ ιπμνεί κα είιαζηε εεαηέξ ηςκ ζμφπεν-εηδδθχζεςκ πμο δζμνβα-

κχκμκηαζ. Ώθθά δεκ εα βίκμοιε πμηέ άηνζημζ ηαηακαθςηέξ ημοξ...  
Βθδιενίδα 24 νεξ 28/9/1988 
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Κείκελν 99 
 

Τν νκαδηθό παηρλίδη 

 

 

ηα μιαδζηά αεθήιαηα ιαεαίκεζξ κα 'ζαζ έημζιμξ, κα ζοβηναηζέζαζ, κα πε-

νζιέκεζξ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή, κα εοζζάγεζξ ηζξ αημιζηέξ πανέξ ή πνμηίιδ-

ζεξ βζα ηα ζοιθένμκηα ηδξ μιάδαξ. Μαεαίκεζξ κα πνμζανιυγεζξ ηζξ ζδζυηδ-

ηεξ ζμο ζηζξ ακάβηεξ ημο ζοκυθμο, κα εηιεηαθθεφεζαζ, υζμ ιπμνείξ, βζα ηδ 

κίηδ ηα εθαηηχιαηα ηαζ ηα πνμηενήιαηα ζμο. Με ηδ ιέεμδμ αοηή ιμκάπα 

ιπμνείξ κ' αζηδεείξ βζα ημ ιεβάθμ παζπκίδζ, ανβυηενα, ηδξ δδιυζζαξ γςήξ. 

Γζα κα θηάζεζξ ζημ ορδθυ αοηυ ημνφθςια ηδξ άζηδζδξ, πνέπεζ ηαθά κα 

λένεζξ ημκ εαοηυ ζμο, κα λένεζξ ημ δζπθακυ ζμο, κα λένεζξ ηζ μθάηενδ ηδκ 

μιάδα, υπμο ακήηεζξ. Κζ υπζ ιμκάπα αοηυ· κα λένεζξ ηαζ ηδκ ακηίπαθδ ζμο 

μιάδα. Να ιδκ ηδκ πενζθνμκάξ, κα ηδ ζπμοδάγεζξ ιε αιενμθδρία ηαζ ζέ-

ααξ, κα λένεζξ ηαθά ηζξ ανεηέξ ηαζ ηζξ δοκάιεξ ηδξ, βζα κα μνβακχζεζξ ακά-

θμβα ηαζ ζο ηζξ ανεηέξ ηαζ ηζξ δοκάιεξ ζμο ηαζ κα ιδ πάζεζξ ημ παζπκίδζ. 

Κζ αηυια ημφημ ημ ζδιακηζηυηαημ, πμο απμηεθεί ημ πζμ ηνοθυ, ημ πζμ 

πακακενχπζκμ ηένια ημο παζπκζδζμφ: κα λένεζξ πςξ ηζ δ ακηίεεηδ μιάδα ζημ 

αάεμξ δεκ είκαζ ακηίιαπδ, ζοκενβάγεηαζ ιαγί ζμο, βζαηί πςνίξ αοηή δε εα 

οπήνπε παζπκίδζ. 

,ηζ αβκυηαηα δεζηυ ιπμνεί κα ιαξ ιάεεζ ημ παζπκίδζ είκαζ ημφημ: Ο α-

κχηαημξ ζημπυξ ημο παζπκζδζμφ δεκ είκαζ δ κίηδ πανά πχξ, απυ πμζμοξ δνυ-

ιμοξ, ιε πμζακ πνμπυκδζδ, ιε ηζ πεζεανπία, αημθμοεχκηαξ αοζηδνά ημοξ 

κυιμοξ ημο παζπκζδζμφ, κα ιάπεζαζ βζα ηδ κίηδ. 

Έηζζ πμο ημίηαγα ζημ ήζοπμ ημφημ δεζθζκυ ημοξ ςναίμοξ έθδαμοξ ημο 

Ήημκ, άθθμοξ ιε ηα βαθάγζα άθθμοξ ιε η' άζπνα ηαζηέηα ημοξ κα πμθειμφκ, 

θοβενμί, .ζοβηεκηνςιέκμζ, έημζιμζ, ιε ημκ αθαθνυ ηναδαζιυ ημο θζβκμφ 

αηζαθέκζμο ζπαεζμφ, πνμζπαεμφζα κα ανς ημοξ εειεθζαημφξ κυιμοξ ηδξ 

άζηδζδξ· ανήηα ηέζζενεζξ: 

 

1. Να αζηείξ ημ ζχια ηαζ ηδκ ροπή ςξ άημιμ, ακελάνηδηα απυ ηδκ μ-

ιάδα· 

2. κ' αζηείξ ημ ζχια ηαζ ηδκ ροπή ςξ άημιμ ιέζα ζηδκ μιάδα ηδ δζηή 

ζμο· 

3. κ' αζηείξ ημ ζχια ηαζ ηδκ ροπή ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηίπαθδ μιάδα· 

4. κ' αζηείηαζ μθάηενδ δ ιζα μιάδα ακαθμνζηά ιε μθάηενδ ηδκ άθθδ 

μιάδα. 

Δ γςή είκαζ παζπκίδζ ζακ ημ ηέκζξ, ζακ ημ βημθθ. Αεκ παίγεζξ ιυκμξ ζμο, 

παίγεζξ ιε άθθμοξ. Έπεζξ εοεφκδ απέκακηζ ζε υθμοξ ημοξ ζοκηνυθμοξ ζμο, 

υθμζ ζμο μζ ζφκηνμθμζ έπμοκ εοεφκδ απέκακηζ ζμο. Άημιμ ηζ μιάδα είκαζ 

έκα. 

Σμ παζπκίδζ έπεζ κυιμοξ· υπμζμξ εέθεζ κα παίγεζ, μθείθεζ κα λένεζ ημοξ 

κυιμοξ αοημφξ ηαζ κα ημοξ ζέαεηαζ. Ώκ δεκ λένεζ ημοξ κυιμοξ ή ακ δε εέθεζ 
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κα ημοξ ζέαεηαζ, δεκ είκαζ άλζμξ κα θάαεζ ιένμξ ζημ παζπκίδζ. Μέζα ζημκ 

ηφηθμ πμο πανάγμοκ μζ κυιμζ είκαζ απυθοηα θεφηενμξ· ηακέκαξ, ιήηε μ αα-

ζζθζάξ, δεκ έπεζ δζηαίςια κα επέιαεζ. Μπμνεί μζ κυιμζ αοημί κα είκαζ παθζ-

ςιέκμζ ή ζηνααμί ή αοεαίνεημζ· δεκ έπεζ ζδιαζία· ημ ζπμοδαίμ είκαζ, ηζ αο-

ηυ βοικάγεζ ηδκ ροπή ημο ακενχπμο, κα ημοξ οπαημφξ. 

Αεκ πνέπεζ κα κηνέπεζαζ πςξ κζηήεδηεξ– πνέπεζ κα κηνέπεζαζ ιμκάπα 

υηακ έπαζλεξ ηαηά ηαζ βζ αοηυ κζηήεδηεξ· ή –ηζ αοηυ είκαζ ημ πεζνυηενμ– 

πνέπεζ κα κηνέπεζαζ υηακ κίηδζεξ παίγμκηαξ ηαηά ή άηζια. 
Νίημξ Καγακηγάηδξ 

 

 

 

 

 

 
 

Ο θμβυηοπμξ ηδξ οπμρδθζυηδηαξ ηδξ Ώεήκαξ  

βζα ημοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ ημο 1996.  

Νζηήηνζα ακαδείπηδηε δ Ώηθάκηα 
1
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Κείκελν 100 
 

Αζιεηηζκόο θαη παηδεία 

 

 

Βίκαζ αέααζμ πςξ ημοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ ημοξ παναημθμοεμφκ πμθθά 

εηαημιιφνζα άκενςπμζ απυ ηδκ ηδθευναζδ, πνμπάκηςκ μζ κέμζ. Οζ πζμ «ζμ-

αανμί» ηαζ μζ «δζακμμφιεκμζ» ιέκμοκ αδζάθμνμζ ηαζ αιέημπμζ ζε ιζα εηδή-

θςζδ πμο απμαθέπεζ ζηδκ ηαηάηηδζδ ιζαξ κίηδξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδ θοζζηή 

δφκαιδ ηαζ ζηδ ζςιαηζηή άζηδζδ. 

Άθθςζηε ιζα ηέημζα κίηδ, υζδ θάιρδ ηζ ακ έπεζ, απμηεθεί ιζα εθήιενδ 

επζηοπία, πςνίξ ααεφηενεξ ηαζ μοζζαζηζηυηενεξ ζοκέπεζεξ είηε βζα ημκ άκ-

ενςπμ πμο ηδκ ηενδίγεζ είηε βζα ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ. Ώπέκακηζ ζημοξ κέμοξ 

αεθδηέξ πμο μκεζνεφμκηαζ ηδ δυλα ημο μθοιπζμκίηδ ζηήκμοιε ημκ ζδακζηυ 

ηφπμ ημο πκεοιαηζημφ ακενχπμο, ημο κέμο επζζηήιμκα ή ημο κέμο αβςκζ-

ζηή πμο μζζηνδθαηείηαζ απυ άθθα πμθφ πζμ ορδθά ηαζ ιυκζια ζδακζηά. Καζ 

δ παζδεία ιαξ ζημ ζφκμθμ ηδξ είκαζ ζηαεενά πνμζακαημθζζιέκδ πνμξ αοηή 

ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο μδδβεί ζηδκ άζηδζδ ημο ιοαθμφ, ζηδ θυνηζζδ ημο ιε 

ηζξ αιέηνδηεξ βκχζεζξ πμο ηένδζζε μ άκενςπμξ. Μζα ηέημζα θυνηζζδ, πζ-

ζηεφμοιε, είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ γςή ιάθζζηα ζηδ ζδιενζκή ηεπκμηνα-

ημφιεκδ ημζκςκία, υπμο ημ ιοαθυ ηαζ ηα επζκμήιαηα ημο ηναημφκ ηδκ ηαί-

νζα εέζδ. 

Θα ιμο επζηναπεί κα δδθχζς αιέζςξ πςξ δ ιαηνυπνμκδ εδηεία ιμο 

ζηδκ εηπαίδεοζδ, δ πείνα ηδξ γςήξ ηαζ δ ακαζηνμθή ιμο ιε ημκ ηυζιμ ημο 

πκεφιαημξ ηαζ ιε ηδκ ζζημνία ιε έπμοκ πείζεζ πςξ δ παζδεία, υπζ ιμκάπα 

ζηδ ζπμθζηή ηδξ θάζδ ηαζ έηηαζδ, αθθά ζηδ ζοκμθζηή ηδξ ζηυπεοζδ, πά-

ζπεζ απυ ιζα ααζζηή ηαζ επζηίκδοκδ δζαζηνμθή, πμο μθείθεηαζ ζηδκ οπεν-

ηνμθζηή ακάπηολδ ηςκ κμδηζηχκ ηαζ βκςζηζηχκ δοκάιεςκ ηδξ ακενχπζκδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ. Ώπυ ηδ κδπζαηή δθζηία ςξ ηδκ χνζιδ εθδαζηή ή ηδ κεακζ-

ηή πενίμδμ, μ κέμξ άκενςπμξ ιαεαίκεζ ακανίειδηα πνάβιαηα. Καζ μζ κευηε-

νεξ παζδαβςβζηέξ πνμζπάεεζεξ ηείκμοκ, υζμ λένς, ζημ πχξ εα απμπηήζεζ 

υθεξ αοηέξ ηζξ βκχζεζξ πζμ άημπα ηαζ πζμ βνήβμνα. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια 

αοηήξ ηδξ ιαηνυπνμκδξ, δαπακδνήξ ηαζ ελακηθδηζηήξ πνμζπάεεζαξ είκαζ 

ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ δ δδιζμονβία ακενχπςκ ζηακχκ κα «πεηφπμοκ» 

ζηδ γςή, αθθά «άιμοζςκ», υπςξ εα ημοξ μκυιαγακ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ. 

ηζ ιζα ηέημζα δζαπίζηςζδ υπζ ιυκμ είκαζ αθδεζκή, αθθά ζδιαίκεζ ααεφ-

ηενδ αζμθμβζηή ιεηααμθή ημο ακενχπζκμο είδμοξ ημ έπεζ επζζδιάκεζ πνζκ 

απυ ανηεηά πνυκζα έκαξ απυ ημοξ πζμ αλζυθμβμοξ αζμθυβμοξ ηδξ επμπήξ ιαξ, 

μ Julian Huxley. Μέζα ζηδ ιαηναίςκδ ιεηααμθή ηςκ εζδχκ, βνάθεζ, έθηαζε 

δ επμπή πμο έκα είδμξ εδθαζηζηχκ ηαηυνεςζε κα ακαπηφλεζ ζε ελαζνεηζηά 

ιεβάθμ ηαζ επζηίκδοκμ ααειυ έκα απυ ηα υνβακα ημο~ δ ζοκέπεζα είκαζ πςξ 

απυ ηδκ οπενηνμθζηή αοηή ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο ιοαθμφ ηζκδοκεφμοκ 

υθα ηα άθθα είδδ, ιε απμηέθεζια κα ηζκδοκέρεζ ηεθζηά ηαζ μ ίδζμξ μ άκ-

ενςπμξ απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ ιαξ. ε ιζα έηεεζδ πμο οπέααθε 
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ζηδκ απανζειεί ιε ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ηαζ ανζειμφξ ηα είδδ δζαθυνςκ 

UNESCO
1
 γχςκ πμο ηζκδοκεφμοκ κα ελαθακζζημφκ μνζζηζηά ελαζηίαξ ηδξ 

δνάζδξ ημο ακενχπμο. Βίκαζ πνυδδθμ πςξ ιζα ηέημζα βεκεηζηή ηαηαζηνμθή 

πδβαίκεζ ααεζά ζηζξ νίγεξ ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ ηαζ είκαζ πμθφ πζμ αανοζήια-

κηδ απυ μπμζαδήπμηε ημζκςκζηή ή πμθζηζηή δζενβαζία ζηδ δμιή ηδξ ακενχ-

πζκδξ μιάδαξ. Σμ ακενχπζκμ ιοαθυ, βμδηεοιέκμ ιε ηα επζηεφβιαηα ημο, 

πνμπςνεί αηάεεηηα ζημ δνυιμ ημο πνμξ ιζα εςζθμνζηή πακημδοκαιία. 

Καζ δ παζδεία ιαξ θοζζηυ είκαζ κα έπεζ παναζονεεί ζ' αοηυκ ημ βμδ-

ηεοηζηυ ηαθπαζιυ ηςκ «επζζηδιμκζηχκ» ηαηαπηήζεςκ. Μάηαζεξ θαίκμκηαζ 

μζ απεβκςζιέκεξ εηηθήζεζξ πμθθχκ θςηζζιέκςκ επζζηδιυκςκ, ημνοθαίςκ 

ζηδκ επζζηδιμκζηή ζενανπία, πμο ιαξ πνμεζδμπμζμφκ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ 

αοηήξ ηδξ πμνείαξ ηαζ επζζδιαίκμοκ ηδκ μοζζαζηζηή ηαηαζηνμθή ηδξ ακ-

ενχπζκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, πμο είκαζ ηάηζ πμθφ πζμ πθμφζζμ ηαζ πζμ ζφκεε-

ημ απυ ημκ «βκςζηζηυ» άκενςπμ. Δ κμδηζηή ιαξ παζδεία ζοβηέκηνςζε ηδκ 

πνμζμπή ηδξ ζ' αοηή ηδκ πθεονά ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ακηθχκηαξ ηαζ 

απυ ηδκ πανάδμζδ υζα ζημζπεία ζοκηεθμφκ ζημ ζημπυ ηδξ. Βζδζηυηενα δ 

εθθδκζηή παζδεία, πμο εδνάζηδηε ζηα ηθαζζηά βνάιιαηα, ημκίγμκηαξ ιάθζ-

ζηα ημκ «εθθδκμπνζζηζακζηυ» παναηηήνα ηδξ, αβκυδζε ζηυπζια ή ζηάεδηε 

ακίηακδ κα ζοθθάαεζ ηα ααεφηενα ηαζ μοζζαζηζηυηενα ζημζπεία ημο εθθδκζ-

ημφ πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ παζδείαξ. ' αοηήκ εηείκμ πμο έπεζ πνς-

ηανπζηή ζδιαζία είκαζ δ ζοκμθζηή αβςβή ημο ακενχπμο, αοηυ εα πεζ δ 

ζφβπνμκδ ηζ ανιμκζζιέκδ άζηδζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ πκεοιαηζηχκ ημο (υπζ 

κμδηζηχκ) δοκάιεςκ, πςνίξ ηαιζάκ άιεζδ πνδζζιμεδνζηή επζδίςλδ. Με άθ-

θα θυβζα μ ζηυπμξ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ, εζδζηυηενα ηδξ αεδκασηήξ παζδεί-

αξ, ήηακ δ δδιζμονβία εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ, ζηακχκ ζημ ημν-

ιί, ζημ κμο ηαζ ζηδκ ροπή βζα κα ζημπάγμκηαζ μνεά, κα αμοθεφμκηαζ οπεφ-

εοκα ηαζ κα εκενβμφκ απμθαζζζηζηά. 

Μζα ηέημζα παζδεία ζηδνζγυηακ ζηδ ιμοζζηή ηαζ ζηδ βοικαζηζηή, ιε ημ 

πθαηφηενμ πενζεπυιεκμ, πμο είπακ ζηδκ ανπαία Βθθάδα μζ δομ αοηέξ έκκμζ-

εξ, ηέημζμ πμο ηεθζηά ηζξ έκςζε ιέζα ζηδκ εκζαία έκκμζα ημο νοειμφ πμο 

ζηάεδηε μ ηεθζηυξ ζηυπμξ ηδξ εθθδκζηήξ γςήξ ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ ζηέρδξ. 

Μμοζζηή θέβμκηαξ μζ Έθθδκεξ εκκμμφζακ ηαζ ηδ ιμοζζηή ηαζ ηδκ πμίδζδ 

ζηδκ αδζαίνεηδ έηθναζδ ημοξ, ημ ηναβμφδζ· ιε ημ ηναβμφδζ πενκμφζακ ζημ 

πμνυ ηαζ μ πμνυξ έδεκε ηδ ιμοζζηή-πκεοιαηζηή αβςβή ιε ηδ ζςιαηζηή ά-

ζηδζδ, ηδ βοικαζηζηή ηαζ ηδκ άεθδζδ. Ο αοθυξ ηαζ δ ηζεάνα ζοκυδεοακ ημ 

ηναβμφδζ ηαζ ημ πμνυ, υπςξ ζοκυδεοακ ηαζ ηζξ ζςιαηζηέξ αζηήζεζξ ηαζ ηα 

αεθήιαηα. Μαξ λαθκζάγεζ ίζςξ ηαεχξ αθέπμοιε ζε ανπαίεξ παναζηάζεζξ 

αεθδηέξ κα πδδμφκ άθια, κα ηνέπμοκ ή κα νίπκμοκ αηυκηζμ εκχ μ αοθδηήξ 

παίγεζ ημ ζημπυ ημο δίπθα ημοξ. Καζ εα θαζκυηακ πανάλεκδ δ νήζδ ημο 

Πθάηςκα πςξ μ «απυνεοημξ άκενςπμξ είκαζ απαίδεοημξ», ζε υπμζμκ α-

βκμμφζε ηδκ πνςηανπζηή ζδιαζία πμο είπε βζα ημκ ανπαίμ ζμθυ μ νοειυξ. 

Γζαηί, εα ιαξ πεζ μ ίδζμξ, δ νοειζηή ηίκδζδ απμηεθεί ημ πνμκυιζμ ημο ακ-

ενχπμο πμο ημκ λεπςνίγεζ απυ ηα γχα, αοηά πμο ηζκμφκηαζ «άηαηηα». Καζ δ 
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ζδεαηή πνμαμθή αοημφ ημο ακενχπμο ζηδ εεσηή ζθαίνα είκαζ μ Ώπυθθςκ, 

θονςδυξ ηαζ ημλυηδξ ζοκάια, ιμοζζηυξ ηαζ αεθδηήξ. Καζ μ ιοεζηυξ ήνςαξ 

πμο ζηάεδηε ημ ιαηνζκυ πνυηοπμ ηςκ κέςκ, μ Ώπζθθέαξ, δεκ ήηακ ιμκάπα 

υιμνθμξ ηαζ βεκκαίμξ· απυ ιζηνυξ είπε ιάεεζ ηδ ιμοζζηή ιαγί ιε ηδκ ηέπκδ 

ηδξ ημλμαμθίαξ απυ ημκ ζμθυ Υείνςκα, ημκ ηέκηαονμ πμο ήηακ βζαηνυξ ηαζ 

ιμοζζηυξ ηαζ βοικαζηήξ. Μζα ηέημζα ζοκμθζηή αβςβή πμο βοικάγεζ ημ ημν-

ιί ημο κέμο ηαζ ηδκ ροπή ημο, πμο ημο ιαεαίκεζ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ, 

αθθά πνμπάκηςκ αζηεί ηζξ ροπζηέξ ημο δοκάιεζξ ηαζ ηαθθζενβεί ηδκ εοαζ-

ζεδζία ημο πμο εα ηανπίζεζ ιέζα ζηδκ εθεφεενδ αηιυζθαζνα ημο Γοικαζί-

μο, είκαζ ίζςξ έκα ζδακζηυ ακέθζηημ βζα ημκ δζηυ ιαξ ηυζιμ. Χζηυζμ δεκ 

παφεζ κα είκαζ έκα ζδακζηυ αλζμεαφιαζημ.  

Ώκ δ παζδεία ζδιαίκεζ εθεοεενία ηαζ ακ εθεοεενία ηαζ παζδεία απμηε-

θμφκ αοημζημπμφξ ηαζ υπζ ιέζα ή ιεηαπναηζηέξ αλίεξ βζα ελανβφνςζδ' ακ δ 

μιμνθζά ηεθεζχκεηαζ ιέζα ζημ νοειυ ηαζ ακ μ νοειυξ ημκ ακενχπμο ηαζ 

ημο ηυζιμο υθμο ιπμνεί κα εηθναζηεί ζε ιζα ημνοθαία ζηζβιή ηδξ ακενχ-

πζκδξ γςήξ· ακ δ χνα αοηή ημο ακενχπμο δεκ είκαζ άθθδ απυ εηείκδ πμο ημ 

ακενχπζκμ ημνιί ηαζ δ ακενχπζκδ ροπή ακεμθμνμφκ βζα κα ηανπίζμοκ αν-

βυηενα ηαζ ιοζηζηά, ηυηε αοηά υθα ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ ιμκάπα ιέζα 

ζημ κέμ άκενςπμ, ηυηε πμο έπεζ πζα βειίζεζ ηδκ εθδαεία ηαζ πνμημφ αηυια 

θηάζεζ κα βίκεζ χνζιμξ άκηναξ ή βοκαίηα. Συηε πμο είκαζ ζηδκ χνα ημο, αο-

ηυ πμο μζ Έθθδκεξ μκυιαγακ «ςναίμξ ή ηαθυξ». Ώοηή ηδκ χνα εα δείλεζ ηδκ 

ακενχπζκδ δφκαιδ ηαζ μιμνθζά ηαζ εα ζοκαβςκζζηεί βζα ηδ κίηδ ιε ημοξ 

υιμζμοξ ημο. Γοικυξ ηάης απυ ημ θςξ ημο ήθζμο εα ηεκηχζεζ ηδ πμνδή ημο 

ηυλμο ημο βζα κα νζπηεί ζημκ αβχκα. Καζ ιζα ηέημζα κίηδ πμο ημο δίκεζ ημ 

ζηεθάκζ ηαζ ιαγί ι' αοηυ ημ εαοιαζιυ ηςκ ζοκακενχπςκ ημο δεκ έπεζ ακά-

βηδ απυ ηίπμηε άθθμ.  

πμζμξ δεκ κζχεεζ νίβμξ θένκμκηαξ ζημ κμο ημο ημκ Αζαβυνα πάκς 

ζημοξ χιμοξ ηςκ βζςκ ημο ιέζα ζηζξ ζαπέξ ηςκ πακεθθήκςκ: «ηάηεακε Αζα-

βυνα, μοη εζξ θοιπμκ άκααήζεζ», ιπμνεί κα γήζεζ ιαηάνζα ηαζ ιοαθςιέκα 

ηαζ κα ηαγακηίζεζ ηα αβαεά ημο ηυζιμο, υιςξ εα πενάζεζ απυ ημκ ηυζιμ 

αοηυκ πςνίξ κα δμηζιάζεζ ημ έκα αβαευ, αοηυ πμο θέιε μιμνθζά ή έηζηαζδ 

ή πθήνςζδ, αοηυ πμο μζ ιοζηζημί ημ ακαγήηδζακ ζημκ μονακυ ηαζ μζ ενς-

ηεοιέκμζ ημ ανίζημοκ ζηδ βδ, αοηυ πμο δυεδηε ζημκ πμζδηή κα ημ ηθείζεζ 

ζημ ζηίπμ ημο: 

 

Άζηξαςε θσο θαη γλψξηζελ ν ληνο ηνλ εαπηφ ηνπ. 
 

Μακυθδξ Ώκδνυκζημξ 
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Κείκελν 101 
 

Απνκπζνπνίεζε 

 

 

Σμ πανάπμκμ ηςκ δθζηζςιέκςκ, πμο ημ αημφιε ζοπκά βφνς ιαξ, «πάεζ πζα 

μ ζεααζιυξ, πάεδηε», δεκ πνέπεζ αααζάκζζηα κα ηαηαβναθεί ζημ ηεθηένζ 

ηδξ ημζκμημπίαξ. Βίκαζ θζβυηενμ πνμηαηεζθδιιέκμ απ' υζμ θαίκεηαζ. Πνχηα-

πνχηα αξ πμφιε πςξ ημ αημφζαιε ηζ ειείξ ζηα κζάηα ιαξ, ηζ αξ έιμζαγε ηυ-

ηε, ζε ζφβηνζζδ ιε ζήιενα, αδζηαζμθυβδημ. Θδηέραιε ζε ιζακ επμπή ανηε-

ηά ηοπμθαηνζηή, πμο οπμηαεζζημφζε πνυεοια ζημ ζεααζιυ ηδκ οπμηνζζία. 

Έπεζηα οπάνπεζ ζεααζιυξ ηαζ ζεααζιυξ. Ο ζεααζιυξ μ ελακαβηαζιέκμξ, 

πμο είκαζ ιεηαιθίεζδ ημκ θυαμο, θφηνα πμο ηαηααάθθμκηαζ ζημκ πναηηζηά 

ζζπονυηενμ, ζηδκ ηαηαπίεζδ, δεκ έπεζ . ηαιζά δεζηή ηαζ παζδαβςβζηή αλία. 

Ο βζμξ πμο ζεαυηακε ημκ παηένα ημο βζαηί θμαυηακε ημ ζθάθζανμ, δ ηυνδ 

πμο ζεαυηακε ημ ζπίηζ ηδξ βζαηί ήλενε πςξ δ «ηζιή ηδξ μημβέκεζαξ» ζηακμ-

πμζείηαζ ιε αίια (δνάιαηα ηζιήξ), ήηακε ηαηαζηάζεζξ πμο εειεθίςκακ ημ 

ημζκςκζηυ ήεμξ ζε ιζακ ζζμννμπία ηεπκδηή. Ώπυδεζλδ πςξ δ ζζμννμπία αο-

ηή ακαπμδμβονίζηδηε ιε ημ πνχημ θφζδια ημο ακέιμο. Μέζα ζε ιζα ιυθζξ 

βεκζά πέζαιε απυ ημοξ θυκμοξ βζα θυβμοξ ηζιήξ ζηδκ πακδβονζηή απμπαθί-

κςζδ ηςκ δεχκ. Έθεζπε ημ ένια. 

Θα πεζ ηακέκαξ –δθζηζςιέκμξ πάκηα– πςξ πάθζ ηαθφηενδ ήηακ δ ζοιαα-

ηζηή εηείκδ ζζμννμπία απυ ηδκ ηςνζκή απχθεζα ημο ηάεε θμβήξ εθέβπμο. 

Μπμνεί. Αεκ ήηακ υιςξ ζζμννμπία ζηενεή, ηζ αοηυ ηδκ ηαηαδζηάγεζ. Έκαξ 

ζεααζιυξ πμο ζηδνίγεηαζ ζημ δίηαζμ ημο πναηηζηά ζζπονυηενμο ιήηε ακημ-

πή έπεζ ιήηε αλία. Οζ βμκείξ πμο ζήιενα δείπκμκηαζ ηυζμ ακεηηζημί, είκαζ 

εηείκμζ πμο ακαηνάθδηακ ιε ημ θυαμ ηςκ άιεζςκ ηονχζεςκ. Γζαηί δείπκμ-

κηαζ ακεηηζημί; Βπεζδή ηαηάθααακ πςξ εηείκδ ημοξ δ ζοιιυνθςζδ δεκ είπε 

βενέξ αάζεζξ. Πήβαγε απυ ιζα ηαηάπνδζδ ελμοζίαξ. 

Τπάνπεζ υιςξ έκα άθθμ επίπεδμ ημο ζεααζιμφ, πμο εα ιαξ δζαθςηίζεζ 

ηαθφηενα ηαζ ζε πενζζζυηενμ αάεμξ. Βίκαζ ημ επίπεδμ ηδξ εοθάαεζαξ. Με-

ηαπεζνζγυιαζηε ηαηά ηακυκα ημκ υνμ ημφημ βζα κα εηθνάγμοιε ηδ ζηάζδ 

απέκακηζ ζηδκ οπενααηζηή ελμοζία. έαμιαζ ημκ βμκζυ, εοθααμφιαζ ηα εεία. 

ε ημκηζκυηενμ ακηίηνζζια, εα ζδιεζχζμοιε πςξ μ ζεααζιυξ δεκ ήηακ πα-

νά ιζα επέηηαζδ ηδξ εοθάαεζαξ. Με ηδκ έκκμζα βμκζυξ ή πνυβμκμξ, αθθά ηαζ 

βεκζηά πνεζαφηενμξ, ή δάζηαθμξ, ή ηαζ ηάπμζμζ εεζιμί ημζκςκζημί, εηθνά-

γμκηακ αλίεξ. Ήηακ ιζα αλζμθυβδζδ πμο είπε ηδκ αθεηδνία ηδξ ζηδκ πίζηδ 

υηζ ηδκ ζενυηδηα δεκ πνέπεζ κα ηδκ ακαβκςνίγμοιε ιμκάπα ζ' υ,ηζ εηπμνεφε-

ηαζ απυ ηδ εεσηή ηάλδ. Καζ ηάπμζα θοζζηά πνυζςπα, ηαζ ηάπμζεξ ηαηαζηά-

ζεζξ ηδξ βφνς ιαξ γςήξ, είπακ δζηαίςια ζηδκ εοθάαεζα βζαηί ιεηείπακ ημκ 

ζενμφ. Ήηακε ζάιπςξ, απυ έκα ζδιείμ ηαζ πένα, μνζζιέκα πνυζςπα ή ηα-

ηαζηάζεζξ κα πενκμφζακ ζε ιζακ άθθδ ηάλδ, εκδζάιεζδ, ακάιεζα ζημ εεσηυ 

ηαζ ζημ ακενχπζκμ. Σμοξ ακαβκςνίγαιε ιζα ιοζηζηή ζδιαζία, έκα πνίζια, 

ηζ αοηυ ιαξ έηακε κα οπμηθζκυιαζηε. 
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Δ εζδζηή ημφηδ ηαηδβμνία, πμο δεκ ιπμνεί κ' απμηθδεεί μφηε διζεεσηή –

βζαηί δεκ είκαζ, βζαηί ηακέκαξ πμηέ δεκ ημ πίζηερε πςξ είκαζ– μφηε οπενάκ-

ενςπδ, πνμίηζγε ηδ γςή ιε ιζακ ζδζαίηενδ βεφζδ. Μζα έβηομξ, επεζδή ηομ-

θμνεί ηδ γςή, πνμηαθεί αηυια ηαζ ζήιενα ηάπμζμ ζεααζιυ. Κακέκαξ δεκ 

ζοθθμβίγεηαζ αθέπμκηαξ ηδκ ιε πμζμ ηνυπμ πναβιαημπμζήεδηε δ εβηοιμζφ-

κδ. Έηζζ, εκχ δεκ κζχεμοιε ηαιζάκ εοθάαεζα βζα ηδκ ενςηζηή πνάλδ –

απεκακηίαξ– κζχεμοιε εοθάαεζα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο είκαζ μ ηανπυξ ηδξ. 

Δ δεφηενδ ζάιπςξ κα δζηαζχκεζ ηαζ κα ελαβκίγεζ ηδκ πνχηδ. Πναβιαηζηά: 

αοηή ηδκ έκκμζα έπεζ δ θαζκμιεκζηή ακηίθαζδ. εαυιαζηε ηδκ δζαζχκζζδ ηδξ 

γςήξ. Καευθμο απίεακμ κα ζοκδέεηαζ αοηυ ιε ηδ θάζδ ημο πμθζηζζιμφ πμο 

εεςνμφζε αηυια ηδ γςή ιοζηήνζμ... 

ηακ, ηχνα, πάιε ημκηφηενα ζημ πκεφια ημο ηαζνμφ ιαξ, εα ζδμφιε πςξ 

ζ' άθθεξ ιεκ ηαηαζηάζεζξ ανκήεδηε ηαηδβμνδιαηζηά ηδκ ζενυηδηα ηαζ ζ' 

άθθεξ –υπςξ ηαζ ζε πνυζςπα, ζδζυηδηεξ– ηδκ πενζυνζζε πμθφ. Φηαίκε βζα 

ημφημ ηαζ ηα δφμ ιένδ. Σμ ζφιπηςια δεκ είκαζ αοεαίνεημ. Καηαζηάζεζξ μ-

θυηθδνεξ απμβοικχεδηακ ιυκεξ ημοξ απυ ημ ιοζηζηυ βυδηνμ ημοξ. Μενζ-

ηέξ ημ ελεοηέθζζακ, ημ λεζηέπαζακ: ήηακ ζηδκμεεζία. Άθθεξ έβζκακ εφιαηα 

εηείκςκ πμο ηζξ ελέθναγακ, ηζξ εηιεηαθθεφμκηακ. Νευηενεξ πάθζ βεκζέξ εί-

δακ ιε ιάηζ πζμ βοικυ, πζμ ςιυ, ημκ ηυζιμ. Σμ ηνζηζηυ πκεφια μλφκεδηε 

οπεναμθζηά. Δ Σέπκδ ημο ηαζνμφ ιαξ είκαζ, ζημ αάεμξ, ιζα ηνζηζηή Σέπκδ. 

ηδκ πνμζπάεεζα ημο κ' απαθθαβεί μ κέμξ ηυζιμξ απυ πνμθήρεζξ, αοηαπά-

ηεξ, κμεείεξ, παβίδεξ, έθηαζε ζοπκά ζηδκ άθθδκ άηνδ, έααθε θςηζά ηαζ ζηα 

πθςνά. Ώπμβοικχκμκηαξ, απμβοικχεδηε. Κζ εδχ ανίζηεηαζ ημ ιέβα εέια. 

Βίκαζ δ θεβυιεκδ απμιοεμπμίδζδ ημο ηυζιμο. Ώπυ ηεζ, λεηζκάκε υθα. Ο 

ηνυπμξ ιαξ κ' ακηζηνίγμοιε ημ ζφιπακ, ηδκ πθάζδ, ηα θαζκυιεκα ηδξ γςήξ 

ηαζ ημο εακάημο, ηδκ φθδ, ημ πκεφια, άθθαλε. Γζ' άθθμοξ ιαξ άθθαλε ακεζ-

δμπμίδηα, αζοκαίζεδηα, βζ' άθθμοξ, ημοξ κευηενμοξ, οπέηορε αιέζςξ ζημ 

πνχημ ακηίηνζζια, βζαηί ηα υνβακα εθέβπμο είηακε ηαηαθοηζηά. Βίκαζ ζα κα 

ηεθείςζε –πηεξ ιυθζξ– ιζα πενίμδμξ ηδξ ακενχπζκδξ ζζημνίαξ, πνμκμθμβδ-

ιέκδ απυ ηδκ αοβή ηςκ ηαζνχκ, ηαζ κ' άνπζζε ιζα άθθδ. Οζ πηεζζκμί, δίπςξ 

κα ημ λένμοιε, είιαζηακ ζοκεπζζηέξ ηδξ επμπήξ ηςκ ιφεςκ. Δ επζζηήιδ αξ 

ιαξ πθδνμθμνμφζε δζανηχξ, αξ ηνααμφζε έκα έκα ηα πέπθα πμο έκηοκακ 

ηδκ «πναβιαηζηυηδηα» ιε ιαβεία. Βιείξ ηδ αθέπαιε ηαηαιαβειέκμζ. Δ ια-

βεία ήηακ ζημ αθέιια ιαξ, ιζα θάιρδ οβνή, πμο έηακε θςζθμνζζηυκ, έκα-

ζηνμ ημκ ηυζιμ. 

Όζηενα ήνεε δ μνιδηζηή θςηζά ηαζ ηδ ζηέβκςζε. Κμζηάγμοιε ηχνα πζα 

έηζζ, ιε ιάηζ ζηεβκυ ηδ Αδιζμονβία, ηδ αθέπμοιε ζηεβκή. Φηαίεζ εηείκδ; 

θηαίιε ειείξ; Αφζημθμ κα ημ εθέβλμοιε. Βίκαζ εοημθυηενμ κα εθέβλμοιε 

ημκ εαοηυ ιαξ. Θφιαηα πηεξ ιζαξ αοηαπάηδξ, είιαζηε εφιαηα ιζαξ άθθδξ 

αοηαπάηδξ ζήιενα, βζαηί θέιε «φθδ» ηαζ κμιίγμοιε πςξ ηάηζ θέιε, εκχ εί-

ιαζηε ηάθθζζηα ζε εέζδ κα λένμοιε πςξ δεκ θέιε ηίπμηα ζοβηεηνζιέκμ. Δ 

φθδ ζήιενα είκαζ πενζζζυηενμ άβκςζηδ απυ πηεξ, πμο ηδκ πζζηεφαιε ζηε-

νεή, απηή, ηνζδζάζηαηδ, πνμζηζζιέκδ ιε αάνμξ. ήιενα λένμοιε πςξ μζ θέ-

λεζξ ιαξ, μζ υνμζ, είκαζ ζφιαμθα, ηαζ ιάθζζηα δίπςξ πενζεπυιεκμ, άνα πε-

νζζζυηενμ ζδιεία πανά ζφιαμθα. Κζ υιςξ έπμοιε ανεζ ημκ ηνυπμ κα πζ-
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ζηεφμοιε ηαζ πάθζ ζε αεααζυηδηεξ, ιμκάπα πζμ αεειεθίςηεξ απυ ηζξ πηεζζ-

κέξ. 

Ο ηυζιμξ απμιοεμπμζήεδηε, ημ αίζεδια ημο ζενμφ ελακειίζηδηε, ακηζ-

ηνίγμοιε ιε ιάηζ πενζβεθαζηζηυ ημ είδςθμ ιαξ ζημ ηνφζηαθθμ ημο μονάκζ-

μο ευθμο, tabula rasa βζα κα λμνηίζμοιε ημοξ δαζιυκμοξ ηαζ απμιείκαιε 

μθμιυκαπμζ, ένδιμζ ηζ μνθακμί. Φάπκμοιε ιήπςξ ανμφιε ζδιεία γςήξ, μ-

ιυηοπμοξ, ζ' άθθμοξ πθακήηεξ. Αεκ ηα ανίζημοιε, βζα ηδκ χνα. Καζ λακα-

ιπαίκεζ ελ ανπήξ ημ ενχηδια: Γζαηί δ γςή; 

Πναβιαηζηά: βζαηί –υηακ πάρεζξ κα ηδκ εοθααείζαζ; 
Άββεθμξ Σενγάηδξ 

 

 

Αζκήζεις – Θέμαηα 

 
1. Να ακαπηφλεηε ηδκ παναηάης πενίμδμ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  

 

Ο ζεβαζκφο ν εμαλαγθαζκέλνο, πνπ είλαη κεηακθίεζε ηνπ θφβνπ, ιχηξα πνπ θαηαβάιιν-

ληαη ζηνλ πξαθηηθά ηζρπξφηεξν, ζηελ θαηαπίεζε, δελ έρεη θακηά εζηθή θαη παηδαγσγηθή 

αμία. 

 

2. Να  ελεηάζεηε ηδκ αθθδθμοπία ζηδκ παναηάης πενίμδμ: 

 

Ο θφζκνο απνκπζνπνηήζεθε, ην αίζζεκα ηνλ ηεξνχ εμαλεκίζηεθε, αληηθξίδνπκε κε κάηη 

πεξηγειαζηηθφ ην είδσιφ καο ζην θξχζηαιιν ηνπ νπξάληνπ ζφινπ, θάλακε tabula rasa 

γηα λα μνξθίζνπκε ηνπο δαηκφλνπο θη απνκείλακε νινκφλαρνη, έξεκνη θη νξθαλνί. 

 

3. Να οπμβναιιίζεηε ηζξ ζπμοδαζυηενεξ, ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ, έκκμζεξ ηαζ θνάζεζξ (υζμ ημ 

δοκαηυ ζοκημιυηενεξ) ζημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε. 

 

4. Γεκηνπξγήζακε έλα ςεχηηθν φλεηξν θαη ην νλνκάζακε Πξφνδν. Σψξα πνπ δηαπηζηψλνπ-

κε φηη ην φλεηξν δελ βγήθε αιεζηλφ είκαζηε απειπηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα θαληα-

ζηνχκε ηίπνηε άιιν. Αλ θαζεηί ην θαηλνχξην δελ θαίλεηαη λα πξνζζέηεη ην παξακηθξφ ζην 

φλεηξν ηεο Δπεκεξίαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο απηφ πνπ ιέγεηαη «επεκεξία» 

δελ ππάξρεη θαη πσο δελ καο κέλεη παξά λα βαζαληδφκαζηε ζην καγγαλνπήγαδν φζν α-

ληέρνπκε αθφκε. 

Σγςκ Υμθη 

 

Οζ κέμζ ηδξ επμπήξ ιαξ απμιοεμπμζμφκ αοηυ ημ «ρεφηζημ υκεζνμ ηδξ Πνμυδμο» ή πα-

ναδίδμκηαζ άκεο υνςκ ζηδ ιαβεία ημο; 

Βίκαζ αέααζμ υηζ αοηυ ημ «ρεφηζημ υκεζνμ ηδξ Πνμυδμο» δεκ δδιζμονβήεδηε απυ ημοξ 

κέμοξ ηδξ επμπήξ ιαξ. Μήπςξ δ απμιοεμπμίδζδ ημο είκαζ αζηία ηδξ ζφβηνμοζδξ ηςκ 

κέςκ ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ; 

 

5. Γηαβάδνπκε πνιιέο θνξέο ζηηο εθεκεξίδεο γηα ηνπο γνλείο θάπνηνπ λένπ πνπ δηέπξαμε 

έλα αδίθεκα, νη νπνίνη δειψλνπλ: «Κάλακε φ,ηη κπνξνχζακε γηα λα ηνλ αλαζξέςνπκε 

ζσζηά,  λα ηνλ θξαηήζνπκε καθξηά απφ ηα κπιεμίκαηα,  ηνπ δψζακε ην θαιφ παξάδεηγ-

κα· δελ μέξνπκε ηη θηαίεη». 

 

Πχξ ενιδκεφεηε αοηή ηδ ζηάζδ ηςκ βμκέςκ; 

 

6. Έλα   παηδί πνπ  ην  κνξθψλνπλ είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ηνλ ζψδνπλ. 

ΐίηηςν Οοβηχ  
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Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

7. Πνχ εθπαηδεχνπλ αληί γηα ηνλ άλζξσπν πνπ καζαίλεη ηνλ άλζξσπν πνπ δεκηνπξγεί; Πνχ 

γίλεηαη ν δάζθαινο ζπλεξγάηεο; Πνχ αλαγλσξίδεηαη ε γλψζε ζαλ πξψηε κνξθή ηεο ζέ-

ιεζεο; Πνχ, ηέινο πάλησλ, ν ειεχζεξνο άλζξσπνο, θαη φρη ν απιψο γξακκαηηζκέλνο, εί-

λαη ζθνπφο; ρη ζε πνιιά κέξε, δπζηπρψο. 

Μαλ ηίνκεν 

 

Μήπςξ ζηα ενςηήιαηα αοημφ ημο απμζπάζιαημξ εκημπίγμκηαζ ιενζηέξ απυ ηζξ αζηίεξ 

ακηίδναζδξ ηςκ κέςκ ζημ εηπαζδεοηζηυ ηαηεζηδιέκμ ηδξ επμπήξ ιαξ; 

 

 

8. Αζθψ ηελ αγσγή ζεκαίλεη εξγάδνκαη γηα ην κέιινλ. 

Γηαζηυκ Μζαθανέ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ.  

 

9. Πξνηηκάκε ηα παηδηά λα καο θνβνχληαη ιηγάθη, πνπ είλαη ππάθνπα θαη «δείρλνπλ ζεβα-

ζκφ», κνινλφηη, δε καο αξέζεη λα καο θνβνχληαη ηφζν πνιχ ψζηε λα απεηιείηαη ε εηθφλα 

πνπ ππάξρεη γηα καο, φηη είκαζηε δειαδή επγεληθνί, αμηαγάπεηνη άλζξσπνη, πνπ δελ π-

πάξρεη ιφγνο λα καο θνβνχληαη. Δίλαη ηδαληθά εθείλα ηα «θαιά» παηδηά πνπ καο θνβνχ-

ληαη ηφζν κφλν, φζν ρξεηάδεηαη γηα λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπκε, ρσξίο λα καο θάλνπλ λα 

ληψζνπκε φηη ν θφβνο είλαη απηφ πνπ ηνπο παξαθηλεί λα ηα θάλνπλ.  

Πςθ Γημφκηιακ 

 

Να ζπμθζάζεηε αοηή ηδκ παζδαβςβζηή ακηίθδρδ ζε έκα ηείιεκμ 2-3 παναβνάθςκ. 

 

10. Ζ πξαγκαηηθή ειεπζεξία αξρίδεη ζηα πξψηα βήκαηα ηεο δσήο θαη φρη ζηα ρξφληα ησλ 

ελειίθσλ. Απφ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο πνπ ηνπο έρνπκε κεηψζεη ηηο δπλάκεηο, πνπ έρνπλ 

γίλεη θνληφθζαικνη θαη απνλεπξσκέλνη απφ ηελ πλεπκαηηθή θφπσζε, πνπ ηα ζψκαηα 

ηνπο παξακνξθψζεθαλ, πνπ ηε ζέιεζή ηνπο ηελ ηζάθηζαλ νη κεγαιχηεξνί ηνπο ιέγνληαο: 

«Ζ ζέιεζε ζνπ πξέπεη λα εμαθαληζηεί θαη λα επηθξαηήζεη ε δηθή κνπ», πψο κπνξνχκε λα 

πεξηκέλνπκε, φηαλ ηειεηψλεη ε ζρνιηθή δσή, λα δερηνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα δηθαηψ-

καηα ηεο ειεπζεξίαο; 

Μανία Μμκηεζζυνζ 

 

Να ζπμθζάζεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ, 
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Κείκελν 102 
 

Οη λένη κέζα ζ' έλαλ θόζκν... 

 

 

Δ έθθεζρδ ζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηδκ πνυμδμ ημο ελςηενζημφ πενζ-

αάθθμκημξ ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή ακάπηολδ ημο ακενχπμο είκαζ εκηοπςζζαηή. 

Βίκαζ έκα πενίενβμ θαζκυιεκμ ηαζ πζμ ακηζθαηζηυ ηζ απυ ημκ πυθειμ. Οζ άκ-

ενςπμζ πέηοπακ ηυζα πμθθά, εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ηυζμ πθμφζζμζ ηζ ς-

ζηυζμ είκαζ θηςπμί ηαζ δοζηοπζζιέκμζ. Ώοηή ηδ ζηζβιή πμο ιζθάιε υθμζ α-

κανςηζμφκηαζ πχξ εα ζοκεπίζμοκ κα γμφκε. θα ελεθίζζμκηαζ, υθα αθθά-

γμοκ, δ ακενςπυηδηα πανάβεζ ηυζα πμθθά –ζηδκ οπεναμθή εα θέβαιε– ηζ 

αοηή αηνζαχξ δ οπεναμθή ιαξ ηάκεζ ηαιζά θμνά κα θαπηανάιε κα βονίζμο-

ιε πίζς. 

Μζα απίζηεοηδ ζφβποζδ ααζζθεφεζ ζημκ ηυζιμ! Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ, 

αοηυ ημ πεθαβςιέκμ ακενςπάηζ, είκαζ βειάημξ ακηζθάζεζξ. Αεκ λένεζ ακ 

είκαζ πθμφζζμξ ή θηςπυξ, άννςζημξ ή οβζήξ. ΐαζακίγεηαζ απυ αβςκίεξ, απυ 

έκα άβπμξ παναηηδνζζηζηυ ημο άννςζημο ακενχπμο: ημ άβπμξ ηδξ γςήξ. 

«Πχξ εα γήζς;», αοηυ είκαζ ημ ηαεδιενζκυ ενχηδια ιέζα ζ' αοηυκ ημ εαο-

ιαζηυ ηυζιμ, βειάημ απυ πίθζεξ δομ δοκαηυηδηεξ ηαζ κέμοξ ηνυπμοξ γςήξ. 

Ο άκενςπμξ είκαζ έημζιμξ κα εοζζάζεζ ηα πάκηα βζα κ' απαθθαβεί απυ ημ 

άβπμξ, πνάβια πμο εοιίγεζ πμθφ ημοξ αννχζημοξ απυ παεμθμβζηέξ κεονχ-

ζεζξ. Ο παθζυξ άκενςπμξ ήηακ πζμ απθυξ. Έθεβε: εα δχζεζ μ Θευξ! Μέζα 

ζημκ ηυζιμ ημοξ οπήνπε αηυιδ εέζδ βζα ημ θηςπυ ακάιεζα ζημοξ άθθμοξ 

θηςπμφξ ηαζ ημ άημιμ ήηακ πνυεοιμ κα εοζζαζηεί βζα ημ ζοκάκενςπμ ημο. 

ήιενα δ αβςκία ιαξ βζα ηδ γςή εοιίγεζ ηζξ απεβκςζιέκεξ πνμζπάεεζεξ κα 

αβεζ ηακείξ γςκηακυξ απυ έκα θθεβυιεκμ ζπίηζ. Βίιαζηε πνυεοιμζ κα πνμ-

δχζμοιε ηα πάκηα, αηυια ηαζ ηδ ζοκείδδζδ ή ηζξ ανπέξ ιαξ, είιαζηε πνυ-

εοιμζ κα παναζηδεμφιε απυ ηδκ ακενςπζά ιαξ θηάκεζ κα ζοκεπίζμοιε κα 

γμφιε. 

Κμζηάληε πμφ ηαηάκηδζε δ αβςβή πμο δίκμοκ μζ βμκείξ ηαζ μζ δάζηαθμζ! 

Λέκε ζημ παζδί: «Κάηζε ηάης ηαζ δζάααζε. Πνέπεζ μπςζδήπμηε κα πάνεζξ 

αοηυ ημ πηοπίμ. Πνέπεζ κα ιπεζξ ζ' αοηή ηδ δμοθεζά. Αζαθμνεηζηά πχξ εα 

γήζεζξ;». Οζ βμκείξ ηζ μζ δάζηαθμζ λεπκμφκ ζήιενα κα πμοκ ηζξ θέλεζξ πμο 

απμηεθμφζακ άθθμηε ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ αβςβήξ: «θμζ μζ άκενςπμζ 

είκαζ αδέθθζα». 

Ο ζδιενζκυξ άκενςπμξ πμνεφεηαζ ζηδ γςή ημο απμλεναιέκμξ ηαζ απμ-

ιμκςιέκμξ. Σέημζμζ άκενςπμζ αηυια ηζ ακ εκςεμφκ δεκ ζπδιαηίγμοκ πναβ-

ιαηζηή ημζκςκία, ζίβμονα πάκηςξ υπζ ιζα βυκζιδ ημζκςκία υπμο ιπμνεί κ' 

ακείζεζ δ δεζηή πνυμδμξ ηζ δ ακφρςζδ ημο ακενχπμο. Ώοημί μζ άκενςπμζ 

ιμζάγμοκ ιε ηδκ άιιμ ηδξ ενήιμο. Βίκαζ πθήεμξ ηζ ςζηυζμ παναιέκμοκ 

λέπςνμζ. Σμ έδαθμξ ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ γςήξ είκαζ ζηείνμ· ημ παναιζηνυ 

αενάηζ κα θοζήλεζ, ημοξ δζαθφεζ. Θα ανημφζε θίβμ πκεοιαηζηυ κενυ βζα κα 

δοκαιχζεζ ημ έδαθμξ ηαζ κα ημ ηάκεζ θζβυηενμ ζηείνμ. Λίβδ γςή ακ ακα-
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πηοζζυηακ εα 'θενκε ιζα εοενβεηζηή ιεηααμθή βζαηί δ γςή είκαζ αοηή πμο 

ιεηαηνέπεζ ηδκ άιιμ ζε βυκζιμ έδαθμξ. Ο πναβιαηζηυξ ηίκδοκμξ πμο απεζ-

θεί ηδκ ακενςπυηδηα ζήιενα δεκ είκαζ ηυζμ μ πυθειμξ υζμ αοηή δ απεθπζ-

ζηζηή ζηεζνυηδηα, ημ ζηαιάηδια ηδξ ακάπηολδξ. Δ δοζηοπία ημο ακενχπμο 

είκαζ δ πζμ απεζθδηζηή πθεονά ηδξ ζδιενζκήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ο άκενς-

πμξ έπεζ πάρεζ κα αζζεάκεηαζ αθδεζκή πανά. Βίκαζ ηνμιμηναηδιέκμξ. Ώζ-

ζεάκεηαζ ηαηχηενμξ ελαζηίαξ ηάπμζμο πνάβιαημξ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ημο. 

Σμ ηεκυ ανίζηεηαζ ιέζα ημο! Καζ δ θφζδ απμζηνέθεηαζ ημ ηεκυ, πνμζπαεεί 

κα ημ βειίζεζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ. 

Ο πναβιαηζηυξ ηίκδοκμξ πμο απεζθεί ηδκ ακενςπυηδηα είκαζ δ ηεκυηδηα 

ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ. Σα οπυθμζπα δεκ είκαζ πανά ζοκέπεζεξ αοημφ ημο 

ηεκμφ. 

Βίκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ζ' αοηήκ αηνζαχξ ηδκ επμπή 

ηδξ πνμυδμο μ άκενςπμξ ακαηάθορε ιέζα ημο αοηή ηδ ιμνθή δεζηήξ αν-

νχζηζαξ πμο μκμιάγεηαζ «ζφιπθεβια ηαηςηενυηδηαξ». Ο άκενςπμξ, ημ 

πθάζια πμο πεηάεζ ζημοξ μονακμφξ, πμο ζοθθαιαάκεζ ηζξ ιμοζζηέξ ημο αζ-

εένα, πμο δ δφκαιδ ημο αββίγεζ ηα υνζα ηδξ πακημδοκαιίαξ, παναπμκζέηαζ 

πςξ είκαζ αδφκαιμξ, ακεπανηήξ, δοζηοπζζιέκμξ. 

Σμ ααζζηυ πνυαθδια είκαζ πχξ κα βζαηνέρμοιε ηδκ ακενςπυηδηα ηαζ κα 

πνμζακαημθίζμοιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ αημιζηυηδηαξ πνμξ ηδκ ορδθή ακηί-

θδρδ ημο ακενχπμο, ζακ «ααζζθζά ημο ζφιπακημξ». Σμ ακενχπζκμ πθάζια 

πμο έααθε ζηδ δμφθερδ ημο ηάεε είδμξ θοζζηέξ δοκάιεζξ, πνέπεζ ηχνα κα 

δαιάζεζ ηαζ κα πεζναβςβήζεζ ηζξ εζςηενζηέξ ημο δοκάιεζξ, κα βίκεζ ηφνζμξ 

ημο εαοημφ ημο ηαζ ηδξ επμπήξ ημο. Γζα κα βίκεζ αοηυ εα πνέπεζ κα εθεοεε-

νςεεί δ δφκαιδ ηδξ αημιζηυηδηαξ, κα δμηζιαζηεί ηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί. 

Πνέπεζ κα δζδαπηεί μ άκενςπμξ κα αθέπεζ ημκ ηυζιμ ζ' υθδ ημο ηδ ιεβαθμ-

ζφκδ, κα επεηηείκεζ ηα υνζα ηδξ γςήξ ημο, κα ηδ εέζεζ ζε επαθή ιε ηδκ αημ-

ιζηυηδηα ηςκ άθθςκ. 

ΐαζζθζάξ ημο ζφιπακημξ, ηονίανπμξ ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ, ηςκ μνα-

ηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ αυναηςκ δοκάιεςκ αοηυξ είκαζ μ άκενςπμξ πμο 

πνέπεζ κα ααζζθεφζεζ! Υςνίξ αιθζαμθία υθδ δ βδ είκαζ ααζίθεζυ ημο, ια ημ 

πναβιαηζηυ ααζίθεζμ ηνφαεηαζ ιέζα ημο. 
Μανία Μμκηεζζυνζ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις - Θέμαηα 

 
1. Δίκαη επηπρήο γηαηί δελ είκαη πηα λένο, θαη ιππνχκαη ηνπο λένπο πνπ ζα δήζνπλ απφ’ δσ 

θη εκπξφο. 

 

Βίκαζ δζηαζμθμβδιέκδ δ απαζζζμδμλία ημο ζοββναθέα;  

Να δχζεηε ηίηθμ ζημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε.  

 

2. Πψο ζα δήζσ;» απηφ είλαη ην θαζεκεξηλφ εξψηεκα κέζα ζ' απηφλ ην ζαπκαζηφ θφζκν, 

γεκάην απφ ρίιηεο δπλαηφηεηεο θαη λένπο ηξφπνπο δσήο. 

 

Πμζεξ πζζηεφεηε πςξ είκαζ μζ αζηίεξ αοηήξ ηδξ ακηίθαζδξ; 
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Μήπςξ δ ακηίθαζδ αοηή μδδβεί ημοξ κέμοξ ηδξ επμπήξ ιαξ ζε αδζέλμδμ; 

Με πμζμοξ ηνυπμοξ, μζ κέμζ ηδξ επμπήξ ιαξ, ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ αοηυ ημ αδζέ-

λμδμ; 

 

3. Δίκαζηε πξφζπκνη λα πξνδψζνπκε ηα πάληα, αθφκα θαη ηε ζπλείδεζε ή ηηο αξρέο καο, 

είκαζηε πξφζπκνη λα παξαηηεζνχκε απφ ηελ αλζξσπηά καο θηάλεη λα ζπλερίζνπκε λα 

δνχκε. 

 

ε πμζεξ απυ ηζξ παναηάης θέλεζξ εα ιπμνμφζαηε κα ζοιποηκχζεηε ηδκ πνυηαζδ πμο 

δζααάζαηε; 

 

Ώβςκία 

Καηία 

Δηημπάεεζα 

Αοζηοπία 

Φυαμξ 

Καηάεθζρδ 

Βνδιζά 

 

4. Εσ δελ ζεκαίλεη αθήλνκαη λ' αθνινπζψ ην ξεχκα. Μηα κέξα ην ξεχκα κπνξεί λα πάςεη 

λα ζε ζπξψρλεη πξνο ηα κπξνο. Μηα κέξα ε δίλε κπνξεί λα ζε παξαζχξεη ζην βπζφ ή ζην 

ηέικα. 

Εσ ζεκαίλεη λα μέξσ γηαηί δσ. 

Εσ ζεκαίλεη λα ζέισ λα δσ. 

Εσ ζεκαίλεη λα πηζηεχσ ζηε δσή.  
Μάνηζκ Γηναίδ 

 

Με ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς πενζυδμοξ κα βνάρεηε ιία πανάβναθμ.  

 

5. Ζ δπζηπρία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε πην απεηιεηηθή πιεπξά ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηε-

ηαο. Ο άλζξσπνο έρεη πάςεη λα αηζζάλεηαη αιεζηλή ραξά. 

 

Με πμζμοξ ηνυπμοξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ δ ηαηάζηαζδ αοηή ημοξ κέμοξ ηδξ επμπήξ 

ιαξ; 

 

6. Ο πξαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηελ αλζξσπφηεηα είλαη ε θελφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ςπρήο. Σα ππφινηπα δελ είλαη παξά ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ θελνχ. 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεζξ. 

 

7. ηαλ ην θελά ηεο δσήο καο γίλεη πνιχ βαζχ, φηαλ ε δσή καο παξέξρεηαη ρσξίο άιιν 

ζθνπφ απ' ην λα ζπζζσξεχεη πιηθά αληηθείκελα, πξάγκαηα πνπ ιηψλνπλ ζηα ρέξηα καο 

φπσο έλα θνκκάηη πάγνο' φηαλ παζρίδνπκε λα θξαηήζνπκε ζηα δάρηπια καο κηα θνχρηα 

λεξφ' φηαλ αλαθαιχπηνπκε φηη ην λ' απνθηάκε δελ είλαη παξά κηα εθήκεξε απφιαπζε θη 

φηη πξέπεη δηαξθψο λ' απνθηάκε πεξηζζφηεξα, ηφηε έξρνληαη ζηηγκέο πνπ θαηξαθπιάκε 

ζηελ άβπζζν ηνπ άγρνπο. Καη ην άγρνο απηφ είλαη ε αξξψζηηα ηεο δσήο καο πνπ δελ έρεη 

θαλέλα ζθνπφ αληάμην ηεο δσήο. Δίλαη ε δηακαξηπξία ηνπ είλαη καο απέλαληη ζηε ζπαηά-

ιε ηεο δσήο καο, απέλαληη ζηνλ αθξσηεξηαζκφ, ζηελ ηαπείλσζή ηεο.                      
 Μάνηζκ Γηναίδ 

Να βνάρεηε πθαβζυηζηθμ βζα ηδκ πανάβναθμ. 

 

8. Να βνάρεηε ιία πενίμδμ ζηδκ μπμία κα πενζέπμκηαζ μζ θέλεζξ ξεμηθέιεπζνο ηαζ  δεθηη-

θφο.  
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Κείκελν 103  

 

Πξνεηνηκαζία γηα ηνλ θόζκν ηνπ αύξην 

 

 

Ώζηχ ηδκ αβςβή ζδιαίκεζ ενβάγμιαζ βζα ημ ιέθθμκ, ηαζ δ «ιεθθμκηζηή» 

ζηάζδ ηαζνζάγεζ ηέθεζα ζηδκ παζδαβςβζηή. Ώξ πνμζδζμνίζμοιε υιςξ μνζ-

ζιέκα ζδιεία βζα κα ιδκ πέζμοιε ζηδκ μοημπία. Ο αονζακυξ ηυζιμξ δε εα 

αβεζ απυ ημ ζπμθείμ, έζης ηαζ ιε ηδκ πμθφ πθαηζά ζδιαζία ημο υνμο. Σμ 

ζπμθείμ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ ηδξ ημζκςκζηήξ ελέθζλδξ αθθά δεκ 

είκαζ μ ιυκμξ. Βπμιέκςξ ηδκ έκκμζα ηδξ «πνμεημζιαζίαξ» πνέπεζ κα ηδκ εκ-

κμήζμοιε ηαηά δφμ ηνυπμοξ: ςξ πνμεημζιαζία ημο αονζακμφ ηυζιμο ηαζ ςξ 

πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ βζα ημκ αονζακυ ηυζιμ. 

Πνμεημζιαζία ημο αονζακμφ ηυζιμο; Βίπαιε πνζκ απυ θίβμ πςξ μζ παζ-

δαβςβμί δεκ ηναημφκ ζηα πένζα ημοξ ηα πεπνςιέκα ηδξ ιεθθμκηζηήξ ημζκς-

κίαξ· υιςξ μ νυθμξ ημοξ δεκ είκαζ αιεθδηέμξ, εκχ ηαοηυπνμκα είκαζ πμθφ 

δφζημθμξ. Ξένμοιε ζε πμθφ βεκζηέξ βναιιέξ ηυζμ ηδκ ηεπκζηή υζμ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή ελέθζλδ. Πνέπεζ άναβε κα ηζξ δεπημφιε; Πνέπεζ κα επζηαπφκμοιε 

ή κα επζαναδφκμοιε ηδκ ελεθζηηζηή πμνεία ημοξ; Καζ πάθζ εδχ δ πναβιαηζ-

ηυηδηα ηαζ ημ ζδεχδεξ ιπμνμφκ κα ζοιπέζμοκ, αθθά ιπμνμφκ επίζδξ ηαζ κα 

πανμοζζάζμοκ απυηθζζδ. Πνέπεζ άναβε κα δεπημφιε έκακ ηυζιμ ημο ηφπμο 

ημο Άθκημοξ Υάλθετ ή πνέπεζ ιε δζαφβεζα κα εοκμήζμοιε ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ ηνζημβεκχκ δναζηδνζμηήηςκ; ε πμζμοξ πχνμοξ ηαζ ιε πμζεξ ιμνθέξ 

πνέπεζ κα μνβακχζμοιε ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ ηαηάπηςζδ ημο δδιυζζμο βμφ-

ζημο ηαζ ζημκ εκδεπυιεκμ εοηεθζζιυ ηςκ ιαγχκ απυ ηα ζφβπνμκα ιέζα ε-

κδιένςζδξ; Ώκηίεεηα, ζε πμζμοξ πχνμοξ πνέπεζ κα εοκμήζμοιε ηδ δζείζδο-

ζδ ηδξ ηεπκζηήξ πνμυδμο ηαζ ηδκ πάκημηε πθδνέζηενδ άκεδζδ ημο ακενχ-

πμο; Ώοηέξ μζ θίβεξ ενςηήζεζξ ηάκμοκ πνμθακέξ ημ θζθμζμθζηυ αάεμξ ηςκ 

επζθμβχκ ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε. Γζα ημκ παζδαβςβυ δ πνμε-

ημζιαζία ημο αονζακμφ ηυζιμο δε ζδιαίκεζ μφηε ζοκμθζηή απμδμπή ηδξ ζδ-

ιενζκήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ ιεηέπεζηα ελεθίλεςκ ηδξ... μφηε άνκδζδ ηςκ 

οπμζπέζεςκ ημο ιέθθμκημξ ζημ υκμια ημο πανεθευκημξ, ηδξ πανάδμζδξ ηαζ 

ημο ηθαζζημφ ακενςπζζιμφ. Δ ζηάζδ ημο παζδαβςβμφ πμο έπεζ ζοκείδδζδ 

ηδξ απμζημθήξ ημο πνέπεζ κα έπεζ πενζζζυηενεξ απμπνχζεζξ ηαζ πνέπεζ ζο-

κεπχξ ηαζ ιε δζαφβεζα κα απμηεθεί ακηζηείιεκμ ηαζκμφνζαξ ζηέρδξ, ζε ζο-

κάνηδζδ ιε ηζξ ηιδιαηζηέξ πνμυδμοξ ηςκ μπμίςκ είιαζηε ιάνηονεξ. 

Μυκμ έηζζ μ δάζηαθμξ εα ιπμνέζεζ κα πνμεημζιάζεζ βζα ημκ αονζακυ 

ηυζιμ ημ ιαεδηή πμο εα ημο ειπζζηεοημφκ. Τπάνπμοκ ανηεημί ηνυπμζ εν-

ιδκείαξ ηδξ πνμεημζιαζίαξ εκυξ- αηυιμο βζα ιζα ημζκςκζηή πναβιαηζ-

ηυηδηα: είηε ημο ιαεαίκμοκ ηδκ οπαημή βζα κα ημκ ηάκμοκ πεζεήκζμ οπδ-

νέηδ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ μιάδαξ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ: εα είκαζ μ πεζ-

νχκαηηαξ, μ ενβάηδξ, μ ηέθεζμξ ηεπκζηυξ, μ εηηεθεζηήξ αοζηδνά ηαζ απμ-

ηθεζζηζηά ηςκ οπμδείλεςκ ηαζ ηςκ δζαηαβχκ πμο εα δέπεηαζ· εα απμηεθέζεζ 

ημ πνμζεηηζηά πνμεημζιαζιέκμ ελάνηδια ιζαξ ημζκςκίαξ πμο μζ ακαθμβίεξ 
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ηδξ ιε έκα νμθυζ είκαζ ανηεηά ιεβάθεξ αθθά μζ πνυμδμζ ηδξ βνήβμνα εα βί-

κμοκ ανβέξ. Βίηε ηάκμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζηακμφξ υπζ ιυκμ κα πνμζανιμζημφκ 

ζηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ αθθά ηαζ κα ηζξ ηαηακμήζμοκ, κα 

ηζξ δαιάζμοκ ηαζ, πνμπάκηςκ, κα ηζξ ηαηεοεφκμοκ. Βπμιέκςξ δ πνμεημζια-

ζία ημο αονζακμφ ηυζιμο ηαζ δ πνμεημζιαζία βζα ημκ αονζακυ ηυζιμ ζοκί-

ζηακηαζ, βζα ημκ παζδαβςβυ, ζημ κα ιμνθχζεζ ακενχπμοξ πμο εα απμια-

ηνοκεμφκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηδ δμοθεία, πμο εα έπμοκ βεκζηή 

παζδεία ηαζ βκχζεζξ επανηείξ βζα κα παίλμοκ έκα νυθμ εκενβυ ζημ ανιμκζηυ 

ζφκμθμ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ημζκςκίαξ, πμο εα έπμοκ ιζα πνμζςπζηυηδηα ηυζμ 

ζζπονή χζηε κα ακηζζηαεμφκ ζημοξ ηεπκζημφξ ελακαβηαζιμφξ ηαζ ημοξ εφ-

ημθμοξ πεζναζιμφξ ηδξ πνμυδμο, πμο εα είκαζ υκηα αοηυκμια ηαζ ιε ζοκεί-

δδζδ ηςκ εοεοκχκ ημοξ απέκακηζ ζημοξ εαοημφξ ημοξ υπςξ ηαζ απέκακηζ 

ζημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ. Ώθθά δ πνυμδμξ δε εα βίκεζ πςνίξ ημοξ ακενχ-

πμοξ ηαζ πνέπεζ κα ημοξ ιάεμοιε υηζ ηαιζά ιμίνα δεκ ημοξ ζένκεζ πςνίξ αο-

ημί κα ημ εέθμοκ δ δεζηή ηαζ ημζκςκζηή πνυμδμξ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, εα 

είκαζ υ,ηζ εα ηδκ ηάκμοκ μζ άκενςπμζ πμο εα έπμοιε ιμνθχζεζ. Έηζζ εη-

θνάγμοιε υθδ ηδκ εοεφκδ ημο παζδαβςβμφ ζ' αοηυ ημκ ημιέα. 

Σμ ηαθφηενμ ιέζμ πνμεημζιαζίαξ ημο αονζακμφ ακενχπμο, πνμηεζιέκμο 

κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ πενίπθμημ παναηηήνα ηδξ ημζκςκίαξ πμο ανίζηεηαζ ζε 

βνήβμνδ ελέθζλδ, ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακάπηολδ υθςκ ηςκ πθεονχκ ηδξ πνμ-

ζςπζηυηδηαξ ημο ηαζ ζηδκ πανμπή ζε αοηυκ ιζαξ υζμ ημ δοκαηυκ ορδθυηε-

νδξ βεκζηήξ παζδείαξ. Ώοηέξ μζ θαζκμιεκζηά πμθφ ηεηνζιιέκεξ δζααεααζχ-

ζεζξ απαζημφκ ακάπηολδ ηαζ ζπυθζα. 

Ώκ δ ανπαζυηδηα βκχνζζε, ζε μνζζιέκεξ επμπέξ, ηδκ πθήνδ αβςβή ημο 

ζχιαημξ ηαζ ημο πκεφιαημξ, ιπμνεί ηακείξ πςνίξ θυαμ κα δζααεααζχζεζ υηζ 

μ δζαπςνζζιυξ αοηχκ ηςκ ιμνθχκ ηαθθζένβεζαξ παναηηδνίγεζ ημ πακεπζ-

ζηήιζμ απυ ημ λεηίκδια ημο. Μέζα ζηζξ ζπυθεξ μ Μεζαίςκαξ ιεηέδζδε ηδ 

θμβζηή δζδαζηαθία ημο, εκχ ζηα ηάζηνα δίκμκηακ δ θοζζηή ηαζ δεζηή δζά-

πθαζδ ημο ζππυηδ. θα ηα ζπμθεία ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ, εηηυξ απυ ιενζ-

ηέξ ζπάκζεξ ελαζνέζεζξ, οπήνλακ ηυπμζ δζακμδηζηήξ, μοζζαζηζηά, ιυνθςζδξ. 

Σμ ζφβπνμκμ ζπμθείμ ιαξ απμδίδεζ αηυιδ ιζηνή ζδιαζία ζε υ,ηζ δεκ είκαζ 

ηαεανά δζακμδηζηυ ηαζ, βζα κα πεζζημφιε ζπεηζηά, ανηεί κα ελεηάζμοιε ηζξ 

ακηζδνάζεζξ πμο πνμηάθεζε ζηζξ ιένεξ ημο δ ζδέα εκυξ ηαθθζηεπκζημφ αηα-

δδιασημφ απμθοηδνίμο ή δ εζζαβςβή ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ ζηζξ δμηζιαζίεξ 

ημο αηαδδιασημφ απμθοηδνίμο· ημ ηεπκζηυ αηαδδιασηυ απμθοηήνζμ, ηδ 

ζηζβιή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο, είπε πνμηαθέζεζ ηζξ ίδζεξ ακηζεέζεζξ. 

Ώκηίεεηα, πζζηεφμοιε υηζ μζ ηςνζκέξ ηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ 

ημζκςκίαξ, απυ ημ έκα ιένμξ, ηαζ δ πναβιάηςζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ηαζ ηδξ εο-

ηοπίαξ, απυ ημ άθθμ, δεκ ιπμνμφκ πζα κα πναβιαηςεμφκ πςνίξ ηδκ ανιμκζ-

ηή ακάπηολδ υθςκ ηςκ ακενχπζκςκ εδζαονχκ, είηε αοημί έπμοκ δζακμδηζηυ 

είηε ζοκαζζεδιαηζηυ είηε ημζκςκζηυ είηε θοζζηυ παναηηήνα. Δ πνμζανιμβή 

ζηδ γςή ημο αφνζμ εα απαζηήζεζ ηυζμ ιζα θοζζηή ζηενευηδηα (νοειυ ενβα-

ζίαξ, βνήβμνα ηαλίδζα ηαζ ιεηαηζκήζεζξ π.π.) υζμ ηαζ ιζα ακεπηοβιέκδ ημζ-

κςκζηυηδηα βζα ηδκ απμθοβή ηςκ πενζηηχκ εκηάζεςκ ηαζ ζοβηνμφζεςκ ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ. Δ δζακμδηζηή δναζηδνζυηδηα εα ηαηέθδβε 
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βνήβμνα ζε απμλήνακζδ ακ μζ γςκηακέξ δοκάιεζξ ημο αηυιμο δεκ ακακεχ-

κμκηακ ενπυιεκεξ ζε επαθή ιε ηζξ μιμνθζέξ ηδξ θφζδξ ή ιε ηα ηαθθζηεπκζηά 

ανζζημονβήιαηα. Έκα άημιμ ιμνθςιέκμ ηαηά ηνυπμ ιμκυπθεονμ εα είκαζ 

αηνςηδνζαζιέκμ ηαηά έκα ιεβάθμ ανζειυ πδβχκ απυθαοζδξ αθθά, επίζδξ, 

ηαζ πδβχκ ακακέςζδξ ηαζ ειπθμοηζζιμφ. Σμκ δζακμδηζηυ εβηοηθμπαζδζζιυ 

πνέπεζ κα ημκ οπμηαηαζηήζεζ δ πμθοεδνζηυηδηα ηδξ αβςβήξ ηαζ ζημ ηαθμ-

θηζαβιέκμ ηεθάθζ ημο Μμκηαίκ πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ηδ ζςζηά ζζμννμ-

πδιέκδ πνμζςπζηυηδηα ημο αονζακμφ ακενχπμο. Βκάκηζα ζε ηάεε ιαθεμο-

ζζακζζιυ, πνέπεζ κα είιαζηε πεζζιέκμζ υηζ, βζα ιαξ, αοηυξ είκαζ μ ιυκμξ 

δνυιμξ κα πνμζθένμοιε ζηδ ιεθθμκηζηή ημζκςκία ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ 

ακενχπςκ, πμο εα πνεζαζηεί. ηδκ πανάεεζδ ηςκ ροπμθμβζηχκ θεζημον-

βζχκ αθήκμοκ ηυπμ δ έκκμζα ηδξ πνμζςπζηήξ αηεναίςζδξ ιε αθεηδνία υθεξ 

ηζξ γςκηακέξ αημιζηέξ πδβέξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ζημ ιέβζζημ ααειυ ηςκ  

δοκαημηήηςκ ημο ιαεδηή ζηδκ εκυηδηα ηαζ ηδκ πμθθαπθυηδηα ημο.  

Πανυιμζεξ ακηζθήρεζξ, πμο εα επζηνέρμοκ, υηακ πναβιαηςεμφκ, έκακ 

αθδεζκυ πνμζακαημθζζιυ ζφιθςκα ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ροπμθμβζηέξ δοκα-

ηυηδηεξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ιαξ δείπκμοκ πχξ πναβιαηχκεηαζ δ ζζμννμπία 

ιεηαλφ ηδξ βεκζηήξ ιυνθςζδξ ηαζ ηάεε ζημζπείμο πμο ελανηάηαζ απυ ιζα 

ηεπκζηή ή επαββεθιαηζηή ιυνθςζδ. Θα ήηακ ιάηαζμ ηαζ επζηίκδοκμ κα εέ-

θμοιε κα εκδζαθενεμφιε ιυκμ βζα ηζξ βεκζηέξ πθεονέξ ηδξ ακενχπζκδξ δνα-

ζηδνζυηδηαξ ηαζ κα παναιεθήζμοιε ηζξ επαθέξ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ πμο ηα-

ηαθήβμοκ ζηδκ επαββεθιαηζηή ιυνθςζδ ζηδκ ηονζμθελία ημο υνμο. Ώκηίεε-

ηα πνμξ αοηυ πμο ζηέπημκηαζ πμθθμί δζακμμφιεκμζ, ιζα αθδεζκή επαββεθια-

ηζηή ιυνθςζδ ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ ζε ιζα αθδεζκή ηαθθζένβεζα. ημοξ ανζ-

ζημηνάηεξ ηςκ ανπχκ ημο αζχκα πμο έαθεπακ ζηδκ εζδίηεοζδ –έηζζ υπςξ 

ηδκ ακηζθαιαάκμκηακ άθθςζηε, πςνίξ κα έπμοκ πμηέ ανεζ ηδκ εοηαζνία κα 

δμοκ απυ ημκηά ζε ηζ ζοκίζηαηαζ– ιυκμ ιζα πηχπεοζδ ηαζ ιζα απμλήνακζδ 

ημο αηυιμο, πνέπεζ κα ακηζηάλμοιε ηζξ ιανηονίεξ ηυζμ αοηχκ πμο βκςνί-

γμοκ ηέθεζα ηδ δμοθεζά ημοξ υζμ ηαζ αοηχκ πμο ζηέπημκηαζ ζμαανά ηα ζδ-

ιενζκά πνμαθήιαηα. Μζα επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα, υπμζα ηαζ ακ εί-

καζ, ημπμεεηείηαζ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδ ζοιιεημπή 

πμθθχκ ζηακμηήηςκ ημο αηυιμο. Καηά ηνυπμ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ μ Οοίθζαι 

Σγέζιξ έβναθε ήδδ: «Δ δμοθεζά ζημ επζζηδιμκζηυ ηαζ ημ ηαθθζηεπκζηυ εν-

βαζηήνζμ βεκκά ζοκήεεζεξ παναηήνδζδξ, ιαξ ηάκεζ κα δμφιε ζαθχξ ηδ δζα-

θμνά ακάιεζα ζε ιζα ζδέα αηνζαή ηαζ ζε ιζα ζδέα αηαευνζζηδ, δίκεζ ιζα μ-

νζζιέκδ εκυναζδ ημο πενίπθμημο παναηηήνα ηδξ θφζδξ ηαζ δείπκεζ ζε πμζμ 

ζδιείμ δ αθδνδιέκδ ζδέα είκαζ ακίηακδ κα ακηαπμηνζεεί ιε ημκ ηαηάθθδθμ 

ηνυπμ ζημ ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ. Ώοηή δ βκχζδ, απυ ηδ ζηζβιή πμο εα 

παναπηεί ζημ πκεφια, εα παναιείκεζ εηεί βζα μθυηθδνδ ηδ γςή. Μζα ηέημζα 

ενβαζία δίκεζ ελάθθμο αηνίαεζα, βζαηί, υηακ ηάκεηε ηάηζ, αοηυ ή είκαζ ηαθμ-

θηζαβιέκμ ή είκαζ ηαημθηζαβιέκμ· βεκκά ηδκ εκηζιυηδηα, βζαηί, ακ εηθνάγε-

ζηε ηάκμκηαξ ηάηζ ηαζ υπζ απθχξ πνδζζιμπμζχκηαξ θέλεζξ, ζαξ είκαζ αδφκα-

ημ κα ζοβηαθφρεηε ηδκ αμνζζηία ηαζ ηδκ άβκμζα ηδξ ζηέρδξ ζαξ· ηέθμξ ζο-

κδείγεζ ζηδκ αοημηονζανπία· ζοβηναηεί ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ πνμζμπή ζε 
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ιζα ηαηάζηαζδ ζοκεπμφξ θνεζηάδαξ ηαζ πενζμνίγεζ ζημ εθάπζζημ ημ πεζ-

εανπζηυ ένβμ ημο δαζηάθμο». 

Ώοηυ πμο εοηεθίγεζ είκαζ δ ρεοημ-εζδίηεοζδ ημο πεζνχκαηηα, βζαηί δεκ 

είκαζ ηαευθμο εζδίηεοζδ· είκαζ ιζα θεζημονβία ιδπακζηή πμο ηδκ αζηεί έκαξ 

άκενςπμξ. Δ αθδεζκή ηεπκζηή ιυνθςζδ πνμτπμεέηεζ αοηυ πμο μ Φνίκηιακ 

μκμιάγεζ «πμθοδφκαιδ ιυνθςζδ» ηαζ πμο ακηζζημζπεί ζε ιζα ηεπκζηή, παζ-

δεοηζηή ηαζ βεκζηή ιυνθςζδ. Αείλαιε ιε πμζμ ηνυπμ μζ ηεπκζηέξ ζοκεήηεξ 

ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζήζμοκ πμθφ βνήβμνα ημκ ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ -ηαζ 

πνέπεζ ημ άημιμ κα ιπμνεί κα ακαπνμζανιυγεηαζ βνήβμνα ζε ηαζκμφνζεξ 

θεζημονβίεξ. Ώοηυ πμο εα ημο επζηνέρεζ ηέημζεξ ιεηαζηνμθέξ δεκ είκαζ ιζα 

ζηεκή ηαζ πάνα πμθφ «εζδζηεοιέκδ» ιυνθςζδ· είκαζ δ απμηηδιέκδ βεκζηή 

παζδεία πμο, ηζαηίγμκηαξ ηα ζηεκά πθαίζζα ιζαξ πάνα πμθφ πενζμνζζιέκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ, εα έπεζ απμηαηαζηήζεζ δεζιμφξ ιεηαλφ ανηεηχκ επαββεθ-

ιάηςκ πμο θαζκμιεκζηά απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ αθθά πθδζζάγμοκ ημ έκα ημ 

άθθμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ. 
Γηαζηυκ Μζαθανέ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
 

1. Πχξ ενιδκεφεηε ημκ υνμ «πμθοδφκαιδ ιυνθςζδ»; 

 

2. Δ  επαββεθιαηζηή ιυνθςζδ ειπμδίγεζ ηδκ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα ημο ακενχπμο; Ώκ 

υπζ, πχξ ιπμνεί κα ηδ αμδεήζεζ; 

 

3. Μήπςξ δ εζδίηεοζδ,  έηζζ υπςξ ηδκ ακηζθήθεδηε μ 20υξ αζχκαξ, είκαζ ιζα απυ ηζξ αζηί-

εξ πμο βέκκδζακ ημ «Μμκμδζάζηαημ άκενςπμ» ηδξ επμπήξ ιαξ; 

 

4. Δίλαη θάηη ζαλ ζαχκα ην φηη νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη δελ έρνπλ αθφκε ζηξαγ-

γαιίζεη ηελ ηεξή πεξηέξγεηα γηα έξεπλα· γηαηί απηφ ην ληειηθάην ινπινχδη, εθηφο απφ ηελ 

αλάγθε ηεο παξφηξπλζεο, ρξεηάδεηαη θπξίσο ειεπζεξία, δίρσο ηελ νπνία –ρσξίο ακθηβν-

ιία- νδεγείηαη ζηελ παξαθκή θαη ηελ θαηαζηξνθή. 

 Άθιπενη Ώσκζηάζκ 

Ώκαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 

 

Γζα πμζμ θυβμ δ «πενζένβεζα βζα ένεοκα» παναηηδνίγεηαζ «ζενή»; 

 

5. Μήπςξ δ ακενςπζζηζηή παζδεία είκαζ ζήιενα πενζζζυηενμ ακαβηαία υζμ πμηέ; 

 

6. Πμζα ή πμζεξ απυ ηζξ παναηάης θνάζεζξ είκαζ ζςζηή; 

 

α. Βπελενβάγμιαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

α. ηνχκς ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

β. Αζαιμνθχκς ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

δ. Πθάες ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

ε. ημθίγς ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

ζη. Κμζιχ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

γ. Ώβαπχ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο κέμο. 

 

7. ε πμζα απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ακηζζημζπεί δ θνάζδ: «άβμκδ γςή»; 
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α. Γςή ιέζα ζηδκ ενδιζά. 

α. Γςή ιέζα ζηδ θζηυηδηα ηαζ ηδ θηχπεζα. 

β. Γςή πςνίξ ζδακζηά. 

δ. Ώοημηημκία. 

ε. Γςή πςνίξ μιμνθζά. 

ζη. Γςή πςνίξ δνειία. 

 

8. Πμζα απυ ηζξ παναηάης θνάζεζξ είκαζ ζςζηή; 

 

α. Ο άκενςπμξ ςνζιάγεζ. 

α. Ο άκενςπμξ ηαθθζενβεί ηδκ ςνζιυηδηα ημκ.  

β. Ο άκενςπμξ ακαπηφζζεζ ηδκ ςνζιυηδηα ημκ.  

δ. Ο άκενςπμξ ιεεμδεφεζ ηδκ ςνζιυηδηά ημο. 
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Κείκελν 104 
 

Επηινγή επαγγέικαηνο - επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

 

 

Παν' υθμ πμο εεςνμφιε ηδκ επζθμβή ημο επαββέθιαημξ ζακ έκα απυ ^α. 

ζπμοδαζυηενα πνμαθήιαηα πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ κέμζ, δεκ έπμο-

ιε πάρεζ κα ελεηάγμοιε ημκ επαββεθιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ ζακ ιζα «εζδζ-

ηή ιμνθή» πνμζακαημθζζιμφ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ημο απμδίδμοιε ηδ 

ζδιαζία πμο ημο ανιυγεζ. Βκδεζηηζηυ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ κμμηνμπίαξ είκαζ 

ηαζ ημ ελήξ: Ώκ νςηήζμοιε ηζ ζδιαίκεζ δ θνάζδ «πνμζακαημθίγμιαζ επαβ-

βεθιαηζηά», εα θάαμοιε ηδκ αηυθμοεδ απάκηδζδ: «δζαθέβς ηζ δμοθεζά εα 

ηάκς ανβυηενα». 

Σμ πνυαθδια υιςξ δεκ είκαζ «ηζ δμοθεζά εα ηάκμοιε». Ώκ ειααεφκμοιε 

ζημ πενζεπυιεκμ αοηήξ ηδξ θνάζδξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ ιε ημκ υνμ «δμο-

θεζά» εκκμμφιε πενζζζυηενμ έκα ζφκμθμ απυ ιδπακζηέξ ηαζ πςνίξ πνςημ-

αμοθία εκένβεζεξ πανά ημ δδιζμονβζηυ απμηέθεζια ιζαξ εθεφεενδξ επζθμ-

βήξ υπςξ είκαζ ημ επάββεθια. Δ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ημ νήια «επαββέθθμ-

ιαζ» πμο ζδιαίκεζ οπυζπμιαζ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηάεε επάββεθια είκαζ ιζα 

οπυζπεζδ, ιζα ιμνθή δέζιεοζδξ ημο ακενχπμο (ηαζ εζδζηυηενα ημο κέμο) 

απέκακηζ ζηδκ ημζκςκία. Αεζιεφεηαζ κα εηπθδνχζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο 

δζέπμοκ ηδκ επζθμβή ημο. Καηά ζοκέπεζα ημ επάββεθια (μπμζμδήπμηε επάβ-

βεθια) δεκ είκαζ ζφκμθμ επακαθαιαακυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ηεθζηυ 

ζηυπμ ιυκμ ηδκ αιμζαή- δεκ είκαζ δ εβςζζηζηή πανμοζία ημο ακενχπμο ιέ-

ζα ζηδκ ημζκςκζηή μιάδα. Θεςνχκηαξ ιάθζζηα υηζ δ ημζκςκία δεκ είκαζ ιζα 

ηοπαία ζοκεφνεζδ αηυιςκ αθθά έκα ζφζηδια απυ ζπέζεζξ πμο ηαεδιενζκά 

δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ πθμοηίγμκηαζ, ηαηαθαααίκμοιε υηζ δ άζηδζδ ημο επαβ-

βέθιαημξ εέηεζ ζε δμηζιαζία ηδκ οπεοεοκυηδηα ημο ακενχπμο θακενχκμ-

κηαξ ηαοηυπνμκα ημ εφνμξ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο ζοκείδδζδξ. 

Να βζα πμζμ θυβμ δ επαββεθιαηζηή ζοκείδδζδ δεκ είκαζ ιζα ηοπζηή ανε-

ηή αθθά εειεθζχδεξ βκχνζζια ημο ακενχπμο πμο πνμζπαεεί κα είκαζ ζοκε-

πήξ απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ. Πχξ δζαιμνθχκεηαζ υιςξ αοηή δ ζοκείδδζδ; 

ηδκ επμπή ιαξ, εζδζηυηενα, πμο μ ηαηακαθςηζζιυξ ηείκεζ κα ζζμπεδχζεζ 

ηάεε ζδζαζηενυηδηα ηαζ ηάεε αλία, πμο απεζθεί κα ζοκεθίρεζ ηδκ πνμζςπζ-

ηυηδηα ηαζ κα ιεηαηνέρεζ ηδκ ενβαζία ζε άβμκμ ηαζ αδζέλμδμ αζμπμνζζιυ, 

είκαζ εφημθδ οπυεεζδ δ επαββεθιαηζηή ζοκείδδζδ; ημ ζδιείμ αοηυ εα 

πνέπεζ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ δ επαββεθιαηζηή ζοκείδδζδ δεκ δζαιμνθχκε-

ηαζ απυ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ ή υ,ηζ βζα ηδκ φπανλδ ηδξ, είκαζ ανηεηή 

ιμκυ δ επζθμβή επαββέθιαημξ. Βπζθέβς επάββεθια ζδιαίκεζ επζθέβς ηνυπμ 

γςήξ, επζθέβς ηζξ ιεευδμοξ πμο εα ιε αμδεήζμοκ κα αλζμπμζήζς ημ δδιζ-

μονβζηυ ιμο δοκαιζηυ ιεηαζημζπεζχκμκηαξ ημ ζε πνμζςπζηή εοδιενία ηαζ 

πμθφηζιδ ημζκςκζηή πνμζθμνά. 

Ώκ δεπημφιε θμζπυκ υηζ ημ επάββεθια είκαζ ιζα ιμνθή πανέιααζδξ ημο 

ακενχπμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηυηε ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε υηζ μ 
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επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ είκαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

πναβιάηςζδ ηδξ. ημ επάββεθια δζμπεηεφεζ μ κέμξ ηα ζδακζηά, ηζξ θζθμδμλί-

εξ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο· ιέζα ζ' αοηυ αθέπεζ ηδ ιεθθμκηζηή ημο πμνεία. 

Πνυηεζηαζ επμιέκςξ βζα έκα ημζκςκζηυ πνμζακαημθζζιυ πμο εα ημο δχζεζ 

ηα εθυδζα ηαζ ηζξ δοκάιεζξ εηείκεξ κα ακελανηδημπμζδεεί μζημκμιζηά ηαζ 

ηαοηυπνμκα κα κζχζεζ πςξ βίκεηαζ δδιζμονβυξ ηδξ γςήξ ημο. 

Ο επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, είκαζ ιζα 

δζαδζηαζία αοημβκςζίαξ, ακαηάθορδξ δοκαημηήηςκ ηαζ ηθίζεςκ. Βίκαζ υ-

ιςξ ηαζ ιζα πνάλδ απμιοεμπμίδζδξ, ηαεμνζζηζηή βζα ημ κέμ πμο απμ-

θαζίγεζ κα απαθθαβεί απυ ημοξ ιφεμοξ ηδξ παζδζηήξ ηαζ ηδξ πνχηδξ εθδ-

αζηήξ δθζηίαξ ηαζ κ' ακηζιεηςπίζεζ ηδ γςή ιε υθδ ηδκ μιμνθζά, ηδ γςκηάκζα 

ηαζ ηζξ ακηζθάζεζξ ηδξ. 

 

 

Αζκήζεις - ερωηήζεις 

 
 

Πνμζέλεηε ημκ αηυθμοεμ πίκαηα 

 

Οζημκμιζηυξ Σαποδνυιμξ, η. 1748, 1987 

 

1. Ώπυ ηα ζημζπεία αοηά θαίκεηαζ υηζ ημ 80% ηςκ ιαεδηχκ επζθέβμοκ ηα Γεκζηά Λφηεζα 

ηαζ, ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημοξ, ηδ θμίηδζδ ζηα Ώκχηαηα Βηπαζδεοηζηά Εδνφιαηα, 

εκχ ιυκμ ημ 20% επζθέβμοκ ηα Σεπκζηά Βπαββεθιαηζηά Λφηεζα ηαζ ζπμθέξ. 

 

α. Πμζεξ πζζηεφεηε πςξ είκαζ μζ αζηίεξ αοημφ ημο θαζκμιέκμο;  

α. Πμζεξ ιπμνμφκ κα είκαζ μζ ζοκέπεζεξ αοημφ ημο θαζκμιέκμο βζα ημκ Βθθδκζηυ πχνμ; 

 

2. Ο Βθεοεένζμξ ΐεκζγέθμξ έδζκε ηδκ αηυθμοεδ ζοιαμοθή ζημοξ κέμοξ: 

Να αληηδξάζεηε κε φιε ζαο ηελ ςπρή θαηά ηεο απαξραησκέλεο θαη ηαπηφρξνλα θαηα-

ζηξεπηηθήο αληίιεςεο φηη επγελέο επάγγεικα είλαη εθείλν κφλν ζην νπνίν ν λνπο δηεπζχ-

λεη ηε γξαθίδα θαη ηε ζκίιε ή ην δηαβήηε ή ηα άιια εθείλα φξγαλα ηα νπνία δελ απαηηνχλ 

ηελ θαηαβνιή κπτθήο δχλακεο.  

Να δζαηοπχζεηε ηζξ απυρεζξ ζαξ βζα ημ ηείιεκμ αοηυ δείπκμκηαξ ακ ηαζ ηαηά πυζμ ζ-

ζπφεζ ζηζξ ιένεξ ιαξ. 

 

3. Ζ ξνπή ησλ λέσλ ηνπ θαηξνχ καο πξνο αλψηεξεο ζπνπδέο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ζπλσζνχληαη θάζε ρξφλν ζηελ είζνδν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ κπξηάδεο ππνςε-

θίσλ, είλαη θαηλφκελν ζρεδφλ νηθνπκεληθφ. Πνηεο ηάζεηο ηνλ αηνκηθνχ θαη πνηεο δπκψ-

ζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ βίνπ ην πξνθαινχλ; 

Β. Παπακμφηζμξ 

 

4. Σν κέγα πξφβιεκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γελεψλ πνπ δηςνχλ γηα αλψηεξε κφξθσζε 

(θαη γηα άιινπο ιφγνπο θαη ηδίσο γηαηί ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηά-

ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟ ΏΠΟΦΟΕΣΧΝ ΓΤΜΝΏΕΧΝ 

ΥΟΛ. ΒΣΟ     ΜΏΘ. Γ' ΓΤΜΝ.     ΜΏΘ.ΓΒΝ. ΛΤΚΒΕΟΤ           

ΜΏΘ.ΣΒΒ 

1983-84            123.042                       105.860                     17.182 

1984-85            127.359                         98.962                     28.397 

1985-86            125.614                         97.991                     27.623 
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ζηαζε, λα κε κείλνπλ ζην ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο παηξηθήο νηθνγέλεηαο) είλαη ην 

πψο ζα ηνπο δψζνπκε εγθαίξσο νξζφ πξνζαλαηνιηζκφ, γηα λα επηιέμνπλ ηηο ζπνπδέο πνπ 

θαη ζην ραξαθηήξα ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη νδεγνχλ ζε επαγγέικαηα ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ 

επαξθή θαη εππξεπή βηνπνξηζκφ, αθνχ ζα επηβάιινληαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

εζληθήο καο νηθνλνκίαο. 

 Β. Παπακμφηζμξ 

Ώκαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  

 

5. Πνμζέλεηε ηδκ Άζηδζδ αοηή! 

Τπάνπεζ δ έκκμζα: επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Πνμζπαεήζηε κα επζκμήζεηε πέ-

κηε (5) ααζζηέξ έκκμζεξ ή θνάζεζξ ή ηαζ νδηά, πμο κα πθαζζζχκμοκ ηδκ έκκμζα: επαβ-

βεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ. 

 

Παραηήρηζη 
Οζ έκκμζεξ πμο εα επζθέλεηε πνέπεζ κα είκαζ ηέημζεξ χζηε κα ζαξ αμδεμφκ ζηδκ ακάθο-

ζδ ηδξ έκκμζαξ: επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ. 

Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε έκα ηείιεκμ ζημ μπμίμ κα πενζέπμκηαζ ιε θμβζηή αθθδθμοπία 

μζ 6 έκκμζεξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ Άζηδζδξ. 

 

Παραηήρηζη 
Δ Άζηδζδ αοηή πνδζζιεφεζ ςξ επαιήζεπζε ηδξ πνμδβμφιεκδξ επζθμβήξ ζαξ. 

 

6. Οη θνηλσλίεο ηδίσο νη πην πνιηηηζκέλεο,  είλαη πην πξφζπκεο θαη επθίλεηεο ζηελ αιιαγή 

ηνλ πνιηηεχκαηνο ή ηνπ λνκηζκαηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, απφ φζν είλαη γηα ηνικεξέο εθ-

παηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

Β. Παπακμφηζμξ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 6-7 πενζυδςκ.  

 

Γζαηί απαζημφκ ηυθιδ μζ εηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ; 

 

7. πνπ βξίζθεηαη ε αγάπε γηα ηνπο αλζξψπνπο, εθεί ζπλαληά θαλείο θαη ηνλ έξσηα γηα ην 

επάγγεικα.  

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ. 

 

8. Ζ πνιηηηθή ζπλείδεζε κπνξεί λα ππάξμεη 

επδνθηκήζεη  

νξγαλσζεί 

 θηηαρηεί  

αλδξσζεί 

δηακνξθσζεί  

κέζα απφ ην δηάινγν.  

 

Να οπμβναιιίζεηε ημ ζςζηυ νήια. 
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Κείκελν 105 
 

Ο άλζξσπνο θαη ε εθπαίδεπζε 
 

 

Ο άκενςπμξ εηπαζδεφεηαζ υπζ ιυκμ βζα κα εοηοπήζεζ, αθθά πνμπάκηςκ βζα 

κα ελεοβεκζζηεί, κα ελακενςπζζηεί. Βπμιέκςξ δεκ είκαζ απθχξ οπμθμβζζηήξ 

απενίζηεπημξ, είκαζ ηαζ επενυξ ημο είδμοξ «άκενςπμξ» εηείκμξ πμο ακδζο-

πεί ηάπα βζα ηα δοζιεκή ημζκςκζηά επαηυθμοεα ημο δζανηχξ αολακυιεκμο 

υβημο ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηα ακχηενα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα ηαζ οπμζηδνί-

γεζ υηζ, ακ δεκ ακαημπεί ημ νεφια ηςκ «ζπμοδαζιέκςκ» δ ημζκςκζηή απμ-

ζφκεεζδ είκαζ ακαπυθεοηηδ. Οζ θυαμζ ημο είδμοξ ημφημο, εάκ είκαζ εζθζηνζ-

κείξ, είκαζ ααάζζιμζ. 

Ο ηίκδοκμξ ηαζ βζα ηα άημια ηαζ βζα ημ ζφκμθμ δεκ πνμένπεηαζ ζήιενα 

απυ ηδ δίρα ηςκ ιεβάθςκ ιαγχκ κα εηπαζδεοημφκ, αθθά απυ ημ δοζάνεζημ 

βεβμκυξ υηζ ιζζμεηπαζδεφμκηαζ. Καζ υπςξ απυ ηδκ διζιάεεζα ιπμνμφιε κα 

ζςεμφιε υπζ ιε θζβυηενδ αθθά ιε πενζζζυηενδ ιάεδζδ, έηζζ ηαζ απυ ηδ 

θεζρή ηαζ ηαηή εηπαίδεοζδ (ηδκ αθδεζκά επζηίκδοκδ) ζςηδνία είκαζ υπζ δ 

απαζδεοζία, αθθά δ πμθθή ηαζ ηαθή εηπαίδεοζδ. 
Β. Παπακμφηζμξ 

 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Να ακαπηφλεηε ηδκ πνχηδ πενίμδμ ημο ηεζιέκμο. 

 

2. Γζαηί είκαζ επζηίκδοκδ δ ηαηή εηπαίδεοζδ; 

 

3. Αιεζηλή γεληθή παηδεία είλαη απηή πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν αλνηρηφ ζε θάζε ηη πνπ δελ 

είλαη ν ίδηνο, ζε θάζε ηη πνπ μεπεξλά ην ζηελφ θχθιν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ.  

Πςθ Λακγεαέκ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 7-8 πενζυδςκ.  

 

4. Πμζα πζζηεφεηε πςξ είκαζ ηα ααζζηά βκςνίζιαηα ηδξ διζιάεεζαξ; 

 

5. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αλαθαιχςεη λένπο σθεαλνχο αλ δελ έρεη ην θνπξάγην λα ρά-

ζεη ηε ζέα ηεο αθηήο.  

Ώκηνέ Γζκη 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  

 

6. Δ ηζιζυηδηα πςνίξ βκχζδ είκαζ αδφκαιδ ηαζ άπνδζηδ. Δ βκχζδ πςνίξ ηζιζυηδηα είκαζ 

επζηίκδοκδ ηαζ θμαενή.  

άιμοεθ Σγυκζμκ 

 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  
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7. Τπάξρνπλ ιέμεηο ηζρπξφηεξεο απφ κνλάξρεο,  ηξνκεξφηεξεο απφ ζηξαηηέο, δσληαλέο ζαλ 

άλζξσπνη, επίθνβεο ζαλ θαηαθηεηέο, απφιπηεο ζαλ ηχξαλλνη, άζπιαρλεο ζαλ δήκηνη.  
αζκ Μπεα 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ.. 

 

8. «Βίκαζ βεκζηά παναδεηηυ υηζ γμφιε ζε ιζα ηεπκμθμβζηά ορδθή επμπή, ζηδκ μπμία ηο-

νζανπμφκ ηα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα ημο ακενχπμο».  

 

Μπμνείηε κα δζαηοπχζεηε ζςζηά αοηή ηδκ πνυηαζδ; 

 

9. «Δ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ εκχκεηαζ ιε ηδκ εθεοεενία ηαζ ηδκ οπεοεοκυηδηα».  

 

Να δζμνεχζεηε ηδ δζαηφπςζδ αοηήξ ηδξ πνυηαζδξ. 
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Κείκελν 106 
 

Ο κύζνο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

 

 

Σεθεοηαία υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ποηκχκμοκ μζ ζογδηήζεζξ ηαζ ακηζπα-

ναεέζεζξ βζα ημ νυθμ ημο ζπμθείμο ηαζ βεκζηά ηδξ εηπαίδεοζδξ ζημ πνυ-

αθδια ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ημο ακηίπμδα ηδξ, ηδξ ακενβίαξ. ζμζ ζοκ-

δέμοκ ημ ζπμθείμ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ιε ηδκ πνμπαναζηεοή ημο αηυιμο βζα 

ηδκ επζηοπή ιεηάααζδ ημο ζηδκ εκενβυ γςή, ανίζημκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ηδ 

ζοκεπχξ μβημφιεκδ ηνίζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο εηδδθχκεηαζ ςξ πμζμηζηή 

ηαζ πμζμηζηή ακακηζζημζπία ακάιεζα ζηδκ πνμζθμνά ημο «εηπαζδεοηζημφ 

πνμσυκημξ» υθςκ ηςκ ααειίδςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ηαζ ζηδ γήηδζδ ημο. 

Γζαηί δ αβμνά ενβαζίαξ δζαιμνθχκεηαζ πμθφ ζοπκά ιέζα απυ ζοβηο-

νζαηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ημ ζπμθείμ δεκ ιπμνεί εφημθα ηαζ έβηαζνα κα πα-

ναημθμοεήζεζ ημοξ νοειμφξ ιε ημοξ μπμίμοξ ελεθίζζμκηαζ μζ ζοκζζηχζεξ 

ηδξ. Κάης, θμζπυκ, απυ αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ οπμζηδνζηηέξ ημο «θεζ-

ημονβζημφ» νυθμο ημο ζπμθείμο ζηδκ μιαθή πμνεία ηδξ ημζκςκίαξ, δεκ ήηακ 

δοκαηυκ «ελανπήξ» κα παναδεπημφκ ηδκ αδοκαιία ημο κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ακάβηεξ, κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ απμηοπία ημο ηαζ βζ' αοηυ πνμ-

ζπάεδζακ κα ανμοκ θφζεζξ. Βζζδβήεδηακ ηνυπμοξ ελζζμννυπδζδξ ηςκ πνμ-

ηζιήζεςκ ηαζ πνμζδμηζχκ ηςκ αηυιςκ ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ 

εκαπυεεζακ ηζξ εθπίδεξ ημοξ ζε αθθαβέξ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, υπμο εο-

ημθυηενα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα ιπμνμφζακ κα δνάζμοκ. 

Ο επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ πνμαθήεδηε ζδιακηζηά, ςξ ημ ιέ-

ζμ πμο ιπμνεί κα βεθονχζεζ ηζξ εζςηενζηέξ ηθίζεζξ ημο αηυιμο ιε ηζξ δο-

καηυηδηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. ηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ δ εθανιμβή ημο 

άνπζζε πνζκ απυ πνυκζα, ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ, εκχ ζηδ πχνα ιαξ 

ιπήηε ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηδκ ηεθεο-

ηαία, μοζζαζηζηά, πεκηαεηία ηαζ ηαεζενχεδηε επίζδια ιε ημκ ηεθεοηαίμ κυ-

ιμ 1566/85. 

ηυπμξ ημο ζπμθζημφ επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ (ΒΠ) είκαζ 

απυ ηδ ιζα ιενζά δ αοημβκςζία ημο αηυιμο –ημ αμδεάεζ κα βκςνίζεζ ηαζ 

αλζμθμβήζεζ ημκ εαοηυ ημο ιέζα απυ ηζξ επζδνάζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ– ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ δ πθδνμθυνδζδ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Βπζηνέπεζ, έηζζ, ζημ 

κεανυ άημιμ κα ζοκδοάζεζ ηδκ εζηυκα πμο έπεζ ζπδιαηίζεζ βζα ημκ εαοηυ 

ημο ιε ηδκ πθδνμθυνδζδ βζα ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηάεε 

επαββέθιαημξ, χζηε κα ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί, κα έπεζ άπμρδ απέκακηζ ζηζξ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ – ζημ ιέηνμ αέααζα πμο οπάνπμοκ πμζηίθεξ δζέλμδμζ. 

Ώοηέξ υιςξ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ημο ΒΠ βεκκμφκ ηνία ηαίνζα 

ενςηήιαηα:  

1. Σα ιέηνα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα απμηαθοθεμφκ μζ ηθίζεζξ ηαζ 

πδβαίεξ πνμηζιήζεζξ ημο αηυιμο βζα ηδκ άζηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ επαβ-

βεθιαηζηχκ νυθςκ ιπμνμφκ πνάβιαηζ κα θεζημονβήζμοκ, ςξ «δζαβκςζηζηά 
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ιέζα» ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο, ηςκ πνμζδμηζχκ ηαζ επζεοιζχκ ημο 

ιε ζπεηζηή αζθάθεζα; 

2. Οζ επζθμβέξ πμο βίκμκηαζ ζε ηάπμζα –πνχζιδ– θάζδ ηδξ γςήξ ημο α-

ηυιμο είκαζ «εθάπαλ» ηαζ «μνζζηζηέξ» ή ιήπςξ απμηεθμφκ ιζα ζοκεπή δζα-

δζηαζία ιέπνζ ηδκ ηεθζηή απμηνοζηάθθςζδ ηςκ ηθίζεςκ ηαζ ημο «νεα-

θζζηζημφ ζοιαζααζιμφ» πμο θέβεζ μ Cingsberg, ζημζπεία υιςξ πμο ζοκηε-

θμφκηαζ ζε ιεηαβεκέζηενα, απυ ηδ ζπμθζηή πενίμδμ, ζηάδζα; 

3. Βθυζμκ δ πθδνμθυνδζδ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ επζηεκηνχκεηαζ ηο-

νίςξ ζηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ, πυζμ ιπμνεί κα απμηοπχζεζ ηδκ πναβ-

ιαηζηυηδηα ζε έκα ιεθθμκηζηυ πνυκμ υηακ ημ κεανυ άημιμ, ιε ιεβαθφηενδ 

ή ιζηνυηενδ πνμκζηή οζηένδζδ –ακάθμβα ιε ηα πνυκζα ζπμοδχκ ή επαβ-

βεθιαηζηήξ  ελεζδίηεοζδξ–   ιεηααεί  απυ ημ  ζπμθείμ  ζηδκ  εκενβυ  γςή; 

Πυζμ, ιε άθθα θυβζα, μζ πνμαθέρεζξ βζα ημ ιέθθμκ ιπμνεί κα απμδεζπημφκ 

νεαθζζηζηέξ, υηακ μζ νοειμί ακάπηολδξ ηαζ αθθαβχκ είκαζ ηυζμ βνήβμνμζ, 

χζηε κα ιδκ είκαζ εφημθμ κα εηηζιδεμφκ; 

Μήπςξ ηυηε ημ άημιμ ανεεεί ακηζιέηςπμ ιε ηαηαζηάζεζξ πμθφ δζαθμ-

νεηζηέξ ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ πμο επζηναημφζακ ηδκ επμπή πμο έηακε ηζξ 

επζθμβέξ ημο; Ώζθαθχξ μζ απακηήζεζξ ζε ηέημζα ενςηήιαηα δεκ είκαζ ιμκμ-

ζήιακηεξ, βζαηί ζηδκ υπμζα εέζδ οπάνπεζ ακηί-εέζδ. Μπμνεί εκημφημζξ κα 

παναηεεεί ιζα ζοθθμβζζηζηή, πμο πμθφ επζβναιιαηζηά ζοκμρίγεηαζ ζηα α-

ηυθμοεα: 

α) Δ δζάβκςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο είκαζ ελαζνεηζηά πμθφ-

πθμηδ, βζαηί είκαζ πμθθμί πανάβμκηεξ πμο ηδ δζαιμνθχκμοκ, ηαεέκαξ λεπς-

νζζηά ή ζε ζοκδοαζιυ ιεηαλφ ημοξ, ηζ αηυιδ βζαηί δ «ιέηνδζδ» ηδξ ιε ηα 

δζάθμνα Σεζη «ηνφαεζ πενζζζυηενα απυ υζα απμηαθφπηεζ». 

α) Οζ πνμηζιήζεζξ ημο αηυιμο ζπεηζηά ιε ηδκ επαββεθιαηζηή ημο γςή 

πενκμφκ απυ ηνεζξ θάζεζξ: α) ηδξ θακηαζίαξ –πζζηεφεζ υηζ ιπμνεί κα πναβ-

ιαημπμζήζεζ υ,ηζ επζεοιεί, βζαηί αηυιδ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ηάκεζ δζαπςνζ-

ζιυ ακάιεζα ζηζξ επζεοιίεξ-πνμζδμηίεξ ηαζ ζηζξ δοκαηυηδηεξ οθμπμίδζδξ 

ημοξ. α) ηδξ πεζναιαηζηήξ ή δμηζιαζηζηήξ θάζδξ –παίνκεζ οπυρδ ημο ηζξ 

ζοκεήηεξ, αθθά δεζπυγεζ πενζζζυηενμ δ ιεθθμκηζηή ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ 

ηνέπμοζα πναβιαηζηυηδηα– ηαζ β) ηδξ νεαθζζηζηήξ επζθμβήξ –ημ άημιμ 

ζοιαζαάγεζ αοηυ πμο επζεοιεί ιε αοηυ πμο μζ ζοκεήηεξ επζηνέπμοκ κα 

πναβιαημπμζδεεί. Βπμιέκςξ, μ ΒΠ ζηδ ζπμθζηή πενίμδμ ιπμνεί κα απμ-

ηαθφρεζ ηζξ ιδ απμηνοζηαθθςιέκεξ ηθίζεζξ ημκ αηυιμο, μζ μπμίεξ ζε πνα-

ηηζηυ επίπεδμ δεκ θαίκεηαζ κα παίγμοκ ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ επαβ-

βεθιαηζηή γςή. 

β) Δ πθδνμθυνδζδ βζα ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ πμο επζηνα-

ημφκ ζε ιζα ημζκςκία δεκ ιπμνεί πανά κα έπεζ ζηαηζηυ παναηηήνα. Ώκα-

θένεηαζ, δδθαδή, ζε ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ πμο απέπεζ πενζζζυηενμ ή θζβυ-

ηενμ απυ ημ πνυκμ έκανλδξ άζηδζδξ ημο επαββέθιαημξ. Δ πνμκζηή αοηή 

απυζηαζδ δδιζμονβεί πάζιαηα, βζαηί ιε ηδκ εηπθδηηζηή ακάπηολδ ηδξ ηε-

πκμθμβίαξ μζ ιεηααμθέξ ζημκ επαββεθιαηζηυ μνίγμκηα είκαζ ηυζμ βνήβμνεξ, 

χζηε μζ μπμζεζδήπμηε πνμαθέρεζξ κα ιδκ είκαζ αλζυπζζηεξ. Με ηαπείξ νοε-

ιμφξ ειθακίγμκηαζ ηαζκμφνβζα επαββέθιαηα, εκχ ημ ίδζμ βνήβμνα άθθα πε-
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νζμνίγμκηαζ ή ελαθακίγμκηαζ ηαζ πςνίξ πνμεζδμπμζήζεζξ εκαθθάζζμκηαζ πε-

νίμδμζ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ –πενίμδμζ ορδθήξ γήηδζδξ ενβαζίαξ– ιε πε-

νζυδμοξ ακενβίαξ. 

Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ μ ΒΠ ζε ιζηνυ ααειυ ηαζ πμθφ έιιεζα ιπμνεί κα 

θεζημονβήζεζ ςξ ελζζμννμπδηζηυξ πανάβμκηαξ ακάιεζα ζηδκ πνμζθμνά ηαζ 

γήηδζδ ενβαζίαξ. Μπμνεί κα οπμαμδεήζεζ ημ κεανυ άημιμ –ζδζαίηενα ιε 

ηδκ πθδνμθυνδζδ– κα «οπμρζαζηεί» πθεονέξ ηαζ υρεζξ ηδξ πναβιαηζηυηδ-

ηαξ, ζημ ααειυ υιςξ πμο δ πναβιαηζηυηδηα ημο ζήιενα ιπμνεί κα είκαζ ή 

κα πνμαθεθεεί ςξ πναβιαηζηυηδηα ημο αφνζμ. Αεκ ιπμνεί υιςξ άιεζα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηά κα πνμζδζμνίζεζ ημ πναβιαηζηά ηαηάθθδθμ βζα ημ άημιμ 

ηαζ ηδκ ημζκςκία επάββεθια ζ' αοηή ιάθζζηα ηδ κεανή, νεοζηή ηαζ εφεναο-

ζηδ δθζηία. Αεκ πνέπεζ, θμζπυκ, κα οπενημκίγεηαζ δ ζδιαζία ημο ηαζ κα 

ηαθθζενβείηαζ δ εκηφπςζδ υηζ ιε ημκ ΒΠ ακηζιεηςπίγμκηαζ ηα δοζεπίθοηα 

πνμαθήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ. Δ 

ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, βειάηδ απυ ακηζθάζεζξ, έπεζ ημοξ δζημφξ ηδξ 

υνμοξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα εηηζιδεμφκ ηαζ εεναπεοημφκ ιε ιέζα υπςξ μ 

ΒΠ. 
Κμφθα Καζζιάηδ Ώπυ ΣΏ ΝΒΏ, 11-11-1987 

 

Αζκήζεις - Ερωηήζεις – Θέμαηα 

 
1. Ώκ έπνεπε κα πανμοζζάζεηε ηα ααζζηυηενα ζδιεία αοημφ ημκ ηεζιέκμο, πμζα εα επζθέ-

βαηε; 

 

2. Πμζμξ είκαζ ηεθζηά μ «ιφεμξ ημο επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ»; 

 

3. Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε ιζα πνυηαζδ ζηδκ μπμία κα πενζέπεηαζ ημ επίεεημ: πμθοζή-

ιακηεξ. 

 

4. Να βνάρεηε ιζα πνυηαζδ ζηδκ μπμία κα πενζέπεηαζ δ θνάζδ: «εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ». 

 

5. Σμ βεβμκυξ υηζ δεκ πνέπεζ κα οπενημκίγεηαζ μ νυθμξ ημκ πμθζημφ Βπαββεθιαηζημφ 

Πνμζακαημθζζιμφ ζοκεπάβεηαζ υηζ είκαζ πενζηηυξ; 

 

6. Να βνάρεηε ιζα πνυηαζδ ζηδκ μπμία κα πενζέπεηαζ ημ επίεεημ: «ιμκμδζάζηαημξ». 

 

7. Σμπμεεηήζηε ημ ζςζηυ νήια ζηδκ παναηάης πνυηαζδ: 

Ο πυθειμξ δεκ .......................... ιυκμ ζηα παναηχιαηα αθθά ηαζ ιέζα ζηζξ ίδζεξ ηζξ 

ημζκςκίεξ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ αηήνοηημ πυθειμ πμο είκαζ ημ ίδζμ ηαηαζηνεπηζηυξ υζμ 

ηαζ μ έκμπθμξ. 
 

πναβιαηχκεηαζ 
ζοιααίκεζ 
δζελάβεηαζ 
ζοκηεθείηαζ 
επζηεθείηαζ 

 

8. Πμζα απυ ηα πνμαθήιαηα ηδξ βεκζάξ ζμκ πζζηεφεζξ υηζ παναιέκμοκ άθοηα; 
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Κείκελν 107 
 

Αλεξγία: ε κάζηηγα ηεο λενιαίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ μζημκμιζηή φθεζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαπεκηαεηίαξ ημο αζχκα ιαξ ζε ζοκ-

δοαζιυ ιε ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ζημοξ ημιείξ ηδξ παναβςβήξ, ηδξ μν-

βάκςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ ημοξ είκαζ δομ απυ ηζξ ζπμο-

δαζυηενεξ αζηίεξ πμο ζοκέηεζκακ ζηδ δζυβηςζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ακεν-

βίαξ. Σμ πνυαθδια αοηυ πανμοζζάγεηαζ μλφηενμ ζηα ημζκςκζηά ζηνχιαηα 

πμο ανίζημκηαζ ζε ιεηαααηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ δεκ έπμοκ ζηαεενμπμζήζεζ ηδ 

εέζδ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ ημζκςκζηυ μνβακζζιυ. Σμ ηέθμξ ηςκ ζπμκ-

δχκ βζα ημοξ κέμοξ ηαζ δ ανπή ηδξ επαββεθιαηζηήξ ζηαδζμδνμιίαξ είκαζ έκα 

ιεηαααηζηυ ζηάδζμ, ιζα επμπή ακαιμκήξ ηαζ ακαγήηδζδξ. 

Ώκ δ επμπή αοηή παναηηδνζγυηακ απυ ηδκ πενζζοθθμβή πμο απαζηεί δ 

πνμεημζιαζία βζα ηδκ άζηδζδ εκυξ επαββέθιαημξ, εα ήηακ βυκζιδ ηαζ δδιζ-

μονβζηή. Θα ήηακ ιζα επμπή επζιυνθςζδξ ηαζ μοζζαζηζηήξ εκδιένςζδξ 

πνμηεζιέκμο κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ κέμζ ηζξ δοζημθίεξ, ηζξ απαζηήζεζξ 

ηαζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο επαββέθιαημξ πμο επέθελακ. Σα πνάβιαηα υ-

ιςξ είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά. Οζ πενζζζυηενμζ κέμζ αζζεάκμκηαζ πςξ «ηα-

κείξ δεκ ημοξ έπεζ ακάβηδ», πςξ πνέπεζ κα αβςκζζημφκ βζα κα βίκμοκ ακηζ-

ηείιεκμ πνμζμπήξ ηαζ πςξ δ πνμζθμνά ημοξ, ημ δοκαιζηυ ημοξ, ηάεε άθθμ 

πανά εεηζηυ νυθμ παίγεζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Καζ ημφημ είκαζ θμβζηυ αθμφ 

δεκ έπμοκ ηδκ απαζημφιεκδ επαββεθιαηζηή πείνα πμο εα ημοξ επέηνεπε κα 

δζεηδζηήζμοκ ιε αλζμπνέπεζα ιζα εέζδ ζηδκ μζημκμιζηή γςή ηδξ πχναξ 

ημοξ. 

Έηζζ, ανπίγεζ μ ιαναεχκζμξ ηδξ ακαγήηδζδξ μπμζαζδήπμηε «δμοθεζάξ», 

μπμζαζδήπμηε απαζπυθδζδξ πμο εα πνμζθένεζ πνήιαηα ηαζ εα δχζεζ πνμ-

ζςνζκέξ θφζεζξ ζημ ιυκζιμ πνυαθδια ηδξ μζημκμιζηήξ ακελανηδζίαξ ηαζ 

Γνχιεπα ζ' έλα κεγάιν θαηάζηεκα. Σν '84 κε απφιπ-

ζαλ γηαηί δελ έβγαηλε νηθνλνκηθά». Ζ νηθνγέλεηα κνπ 

δελ είρε ρξήκαηα. Έπξεπε λα δνπιέςσ. Άδηθνο θφπνο, 

δελ βξήθα ηίπνηα. Έηζη, άξρηζα λα θάλσ φ,ηη κνπ 

ηχραηλε. Σν θαινθαίξη δνπιεχσ ζ' έλα κπαξ ζαλ 

γθαξζφλη θαη ην ρεηκψλα πνπιάσ βηβιία, ειεθηξηθά, 

φ,ηη βξσ. Ίζα πνπ βγάδσ έλα ραξηδηιίθη. Πνιχ θνβά-

καη φηη ζε ιίγν θαηξφ δελ ζα βξίζθσ δνπιεηά νχηε ζαλ 

πιαζηέ. Κάζε κέξα ηα πξάγκαηα ρεηξνηεξεχνπλ. Βιέ-

πσ πνιινχο θίινπο κνπ θαη ζπκκαζεηέο κνπ, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα κνίξα κε κέλα. Φπρνινγηθά εί-

καη ξάθνο. Απηή ηε ζηηγκή κνπ αξλνχληαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα δηθαηψκαηα κνπ, ην δηθαίσκα ηεο δνπ-

ιεηάο. 

.Π. 24 εηχκ.  

Βθδιενίδα ΠΡΧΣΔ, 15/10/1986 
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ηδξ δδιζμονβζηήξ έκηαλδξ ζημκ ημζκςκζηυ μνβακζζιυ. Δ ακενβία υιςξ πα-

ναιέκεζ ςξ ιυκζιδ απεζθή. Γζαηί ημ γήηδια δεκ είκαζ κα «απαζπμθδεεί» μ 

κέμξ αθθά κα ενβαζηεί. ηυπμξ ημο δεκ είκαζ κα απμηηήζεζ ημ «πανηγζθίηζ» 

ηδξ ιέναξ, αθθά κα αεθηζχζεζ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ημο ηαζ κα ηδξ δχζεζ 

ηδ ιμνθή ηαζ ηδκ πμζυηδηα πμο μ ίδζμξ επζδζχηεζ. Οζ εοηαζνζαηέξ αζπμθίεξ 

θεζημονβμφκ ςξ δζέλμδμζ πμο ιεηαεέημοκ ημ πνυαθδια πςνίξ κα ημ θφκμοκ. 

Αδιζμονβμφκ ιζα ρεοδαίζεδζδ ακελανηδζίαξ πςνίξ υιςξ κα απμδεζιεφμοκ 

ημ δδιζμονβζηυ δοκαιζηυ πμο ηομθμνείηαζ. Κζ ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ημ 

βεβμκυξ υηζ ιέζα ζημ επάββεθια μ κέμξ δζμπεηεφεζ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηα ζδα-

κζηά ημο, ηδ εέθδζδ βζα πναβιάηςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο, ηαηαθαααί-

κμοιε ηζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ βζ' αοηυκ δ εοηαζνζαηή απαζπυθδζδ ή, αηυιδ, 

ηαζ δ έθθεζρδ ηδξ. 

Σα ζδακζηά υιςξ, αηυιδ ηαζ υηακ δεκ πναβιαηχκμκηαζ, αηυιδ ηαζ υηακ 

μζ αλίεξ πμο αοηά ιεηαθένμοκ δεκ βίκμκηαζ ηνυπμξ γςήξ, δεκ λεπκζμφκηαζ. 

Μεηαζημζπεζχκμκηαζ ζε ζημηεζκή ιάγα πμο ααναίκεζ ηδκ ροπή ιεηαζηνέθμ-

κηαξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ζε άνκδζδ, ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ζε ηοκζζιυ ηαζ ηδκ 

εκενβδηζηυηδηα ζε παναίηδζδ. Βίκαζ θοζζηυ θμζπυκ κα αθέπεζ μ κέμξ ηδκ 

ημζκςκία ιε επζθφθαλδ· κα ηδ εεςνεί απμηθεζζηζηά οπεφεοκδ ιζαξ ηαζ ημο 

ανκείηαζ ημ δζηαίςια κα νοειίγεζ ηδ γςή ημο έπμκηαξ ελαζθαθίζεζ, εηηυξ 

απυ ηδκ μζημκμιζηή ακελανηδζία, ηδ δοκαηυηδηα κα κζχεεζ πνήζζιμξ βζα 

ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ άθθμοξ. 

Δ ακενβία είκαζ δ ιάζηζβα ηδξ κεμθαίαξ βζαηί πθήηηεζ ηδκ αλζμπνέπεζα 

ηδξ οπμκμιεφμκηαξ ηδ εέθδζδ ηαζ ηαηαζηνέθμκηαξ ηα μνάιαηα ηδξ βζα έκακ 

ηαθφηενμ ηυζιμ. Βίκαζ ιάζηζβα βζαηί αθήκεζ ημ κέμ εηηεεεζιέκμ ζηζξ ηάεε 

θμβήξ «εφημθεξ θφζεζξ» πμο πνμζθένεζ δ ημζκςκία ιαξ ςεχκηαξ ημκ ζηδκ 

ακεοεοκυηδηα ή αηυιδ ηαζ ηδκ εβηθδιαηζηυηδηα. Ώξ ιδκ λεπκάιε υηζ ζηδκ 

ανπαία Ρχιδ, ηδκ ηφπδ ηςκ πμθζηζηχκ πναβιάηςκ ηαευνζγε μ υπθμξ ηςκ 

ακένβςκ ηαζ ηςκ ελαεθζςιέκςκ πμθζηχκ πμο πμοθμφζακ ηδκ ρήθμ ημοξ 

ζημκ άνπμκηα πμο οπμζπυηακ πενζζζυηενμ ζηάνζ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενα 

εεάιαηα. 

Δ ακενβία, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, είκαζ ιάζηζβα βζα ηάεε ημζκςκία α-

θμφ ιέκεζ ακεκενβυ ιεβάθμ ιένμξ ημο κεακζημφ πθδεοζιμφ, ημ μπμίμ εα 

ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ υπζ ιυκμ ζηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ αθθά 

ηαζ ζηδκ ακακέςζδ ηςκ παναβςβζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ ιδπα-

κζζιχκ ιε ηαζκμφνβζεξ ζδέεξ, ιεευδμοξ ηαζ μνάιαηα. 

 

 

Αζκήζεις – Ερωηήζεις 

 
1. Πμζα απυ ηα παναηάης νήιαηα είκαζ ζοκχκοια ημο νήιαημξ ιεηαζημζπεζχκς; 

α. Μεηαηνέπς  

α. Μεηαζπδιαηίγς  

β. Μεηαζηνέθς  

δ. Μεημοζζχκς  

ε. Μεηααάθθς  

ζη. Μεηαθθάζζς 
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2. Δ  ακενβία εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ απεζθή βζα ημοξ δδιμηναηζημφξ εεζιμφξ; Ώκ 

καζ ιε πμζμ ηνυπμ; 
 
3. Νένο ζα πεη λα είζαη απζφξκεηνο, λα κέλεηο θνληά ζηηο πεγέο ηεο δσήο, λα κπνξείο λα 

νξζψλεζαη θαη λα ηξαληάδεηο ηηο αιπζίδεο ελφο θζαξκέλνπ πνιηηηζκνχ, λα ηνικάο απηφ 

πνπ νη άιινη δελ έρνπλ ην θνπξάγην λα επηρεηξήζνπλ. 
Σ. Μακ, Γφθησξ Φάνπζηνπο 

 

Με πμζμ ηνυπμ ιπμνείηε κα αλζμπμζήζεηε αοηή ηδκ άπμρδ ζηδκ ακάθοζδ ημο εέια-

ημξ: Ώκενβία: δ ιάζηζβα ηδξ κεμθαίαξ; 
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Κείκελν 108 
 

Η ππξά ησλ βηβιίσλ 

 

 

Αεκ εα ήεεθα κα ιζθήζς βζα ημ ζηίζζιμ ηαζ ημ ηάρζιμ ηςκ αζαθίςκ, βζ' αοηή 

ηδ ζοκήεεζα, πμο έπεζ βίκεζ ηαεεζηχξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιυθζξ ζδιάκεζ ημ 

ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πενζυδμο. Οζ δνυιμζ βειίγμοκ ιε ζεθίδεξ ηοπςιέκεξ, ιε 

θφθθα πμο ηα παίνκεζ μ αέναξ ηαζ πμο μ θζθμπενίενβμξ ιπμνεί κα ημζηάλεζ 

ιε ηδκ άκεζή ημο, είηε βζα κα δζαπζζηχζεζ ακ εοιάηαζ ηάηζ απυ ηα δζηά ημο 

πνυκζα ζηα ενακία είηε βζα κα δεζ ηζ πνάβιαηα ηαζκμφνβζα ιαεαίκμοκ ηα 

παζδζά ημο ηαζνμφ ιαξ. οκήεςξ, μζ δζααάηεξ πενκμφκ ηαζ δεκ δίκμοκ ζδια-

ζία ζε αοηά ηα πανηζά, πμο ςζηυζμ είκαζ πθδνςιέκα απυ ημοξ ίδζμοξ. Αεκ 

θακηάγμιαζ ηζυθαξ κα εθίαεηαζ ηακείξ βζα ημ λέζηζζια ηδξ βκχζδξ, αοηήξ 

ηδξ βκχζδξ πμο, οπμηίεεηαζ, πνμζθένεηαζ ςξ ενβαθείμ βζα ηδ γςή. Αεκ ο-

πμρζάγμιαζ πςξ παίνκεζ ηακείξ ζηα ζμαανά αοηή ηδκ ηαηαζηνμθή. Γζα ημκ 

απθμφζηαημ θυβμ υηζ ηακείξ δεκ αβαπάεζ ημ αζαθίμ ηαζ ηδ βκχζδ. ζμ βζα 

ημ ζπμθείμ, δεκ κμιίγς πςξ οπάνπεζ άκενςπμξ πμο εα ήεεθε κα ημ λακα-

ανεί. Σμ ζπμθείμ, ιαγί ιε ημ ζηναηυ, είκαζ υ,ηζ πεζνυηενμ ιπμνεί κα εοιδεεί 

έκαξ άκηναξ. Σμ ζπμθείμ ηαζ δ ηαηαπίεζδ ημο ζπζηζμφ ηδξ είκαζ υ,ηζ δεκ εα 

ήεεθε κα εοιδεεί ιζα βοκαίηα. Κζ υηακ δ ιάεδζδ έπεζ ιεηααθδεεί ζε ηοκή-

βδια εκυξ «πανηζμφ» ζηακμφ πζα κα δδιζμονβεί ακένβμοξ, ηζ πνεζάγεηαζ έκα 

αζαθίμ, πμο μφηε ιζα ρεφηζηδ αζαθζμεήηδ δεκ είκαζ ζηακυ κα ημζιήζεζ; 

Μαηνζά απυ ειέκα ηάεε ζδέα υηζ εα ηαηδβμνμφζα ημοξ κέμοξ βζα ημ ιί-

ζμξ ημοξ ηαηά ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Βηείκμ πμο ιε θμαίγεζ είκαζ ιήπςξ 

αοηυ ημ ιίζμξ δζμπεηεφεηαζ ανβυηενα ζε ηάεε άθθμ αζαθίμ. ηακ ιζζήζεζξ 

ημ ηοπςιέκμ πανηί ζηα ιζηνά ζμο πνυκζα δεκ ηαηαθαααίκς βζαηί ιπμνεί κα 

ημ αβαπήζεζξ ζηα ιεβάθα ζμο. Κζ ακ ήηακ έκα ιίζμξ οπυβεζμ, ζζςπδθυ ηζ 

ακμιμθυβδημ, εα έθεβα πςξ οπάνπεζ ζςηδνία. Γζαηί αοημφ ημο είδμοξ ημ 

ιίζμξ είκαζ ημκηά ζηδκ αβάπδ. ιςξ ημ θςκαηθάδζημ ιίζμξ, εηείκμ πμο 

εηθνάγεηαζ ζοθθμβζηά, ιέζα απυ ιζα ζενμηεθεζηία πμο ιμζάγεζ ιε ηαεανιυ, 

αοηυ ημ ιίζμξ πμο λεζπάεζ ζε ηναοβέξ ηαζ ζε ιακία ηαηαζηνμθήξ, είκαζ έκα 

επακαθαιαακυιεκμ ιίζμξ, είκαζ ιζα ημθάζζιδ πνάλδ πμο ιέκεζ αηζιχνδηδ 

ηαζ πμο ζοκζζηά δίηαζμ. Αεκ κηνέπμιαζ κα πς πςξ αοηυ ημ ιίζμξ είκαζ ηο-

θθυ ζημ ζπένια ημο ηαζ πμθφ ημκηζκυ ζηδ ιζζαθθμδμλία ιζαξ Εενάξ Βλέηα-

ζδξ, βζα κα ιδ ιζθήζς βζα ημ καγζζιυ, πμο είπε ακαβάβεζ ημ ηάρζιμ ηςκ αζ-

αθίςκ ζε βζμνηή. 

Σμ αζαθίμ, είκαζ ηεθζηά έκα ηυζμ αδφκαιμ πνάβια, ιζα θεία εφημθδ, έκα 

ζφκμθμ πμο ηαηαζηνέθεηαζ δίπςξ κα δδθχκεζ ημκ πυκμ ημο. πμζμξ υιςξ 

έπεζ δεζ έκα αζαθίμ κα ηαίβεηαζ, εα έπεζ πνμζέλεζ πςξ ηα θφθθα ζοζηνέθμ-

κηαζ, ζακ ζάνηεξ πμο πνμζπαεμφκ κα ζθίλμοκ, πςξ ημ πανηί ιαγεφεζ ζακ 

πείθδ πμο δεκ ιπμνμφκ κα θςκάλμοκ, πςξ ημ ελχθοθθμ ζνζδίγεζ, ζακ ιάηζ 

πμο πάεζ κα ζαήζεζ. Σμ αζαθίμ, αηυια ηαζ ημ ηαηυ αζαθίμ, αηυια ηαζ ημ 

ζπμθζηυ αζαθίμ, ιμο θαίκεηαζ πςξ έπεζ ιζα γςή πμο ηακείξ δεκ έπεζ ημ δζ-



ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  Α΄ 305 

 

ηαίςια κα ημο αθαζνεί. Ώκ μζ κέμζ δεκ θαααίκμοκ οπυρδ ημοξ αοηυ ημ δζ-

ηαίςια ημο αζαθίμο βζα γςή, ηυηε θηαίκε εηείκμζ πμο δεκ ημοξ ημ έιαεακ. Κζ 

αοημί είιαζηε ειείξ υθμζ. Βιείξ πμο δεκ έπμοιε –ιεηά απυ ηυζα δεζκά– ηα-

ηαθάαεζ πςξ ηακείξ δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα ιαξ αθαζνεί ηδ γςή ιαξ. 
 Φίθζππμξ Αναημκηαεζδήξ 

 

 

Αζκήζεις – Ερωηήζεις 

 
1. Να επζθέλεηε μπμζαδήπμηε πενίμδμ εέθεηε απυ ημ ηείιεκμ αοηυ ηαζ κα ηδκ ακαπηφλεηε 

ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 
 
2. Να πενζβνάρεηε ηα ζοκαζζεήιαηά ζαξ υηακ αθέπεηε έκα αζαθίμ πμο ηαίβεηαζ. 

 
3. Πςξ εκκμείηε ηδ θνάζδ: «Σμ δζηαίςια ημκ αζαθίμο βζα γςή»;  
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Κείκελν 109 
 

Η σξηκόηεηα ησλ λέσλ 

 

 

Αζαηοπχκεηαζ ζοκήεςξ δ άπμρδ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ χνζιμξ ή ανπίγεζ κα 

ςνζιάγεζ ιυθζξ ανπίζεζ ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ εκδθζηίςζδξ ημο, δδθαδή ιεηά 

ηα 18 πνυκζα. Βίκαζ δ επμπή πμο ιπμνεί κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ηαζ πμθζηζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδ γςή ηδξ ημζ-

κςκίαξ. Τπάνπεζ υιςξ έκα βεκέεθζμ έημξ βζα ηδκ ςνζιυηδηα; Ώκ ζζπφεζ ηάηζ 

ηέημζμ, είκαζ ζακ κα παναδεπυιαζηε υηζ υθα ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα έπμοκ 

ςξ εειεθζχδδ βκςνίζιαηα, ηδκ ακςνζιυηδηα, ηδκ ακεοεοκυηδηα ηαζ ηδκ 

λεβκμζαζζά. Αεκ ιπμνμφιε υιςξ κα δζηαζμθμβήζμοιε, ακ ζζπφεζ ηάηζ ηέημζμ, 

ηδκ «απυημιδ» ιεηάααζδ ζηδκ ςνζιυηδηα. 

Ώκ εεςνμφιε υηζ δ ςνζιυηδηα είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ε-

ιπεζνζχκ, άνα ηαζ ηδξ δθζηίαξ, ηυηε ιεηαεέημοιε ηδκ ςνζιυηδηα ζε ιζα δθζ-

ηία ηαηά ηδκ μπμία είκαζ δφζημθμ κα ζζπονζζημφιε υηζ μ άκενςπμξ δζδά-

ζηεηαζ απυ ηδ γςή. Με ηδκ ίδζα θμβζηή, αοηυξ πμο είκαζ ιεβαθφηενμξ ζηδκ 

δθζηία εα είκαζ πάκημηε ηαζ πζμ χνζιμξ. 

Δ ςνζιυηδηα ακαθένεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ ειπεζνζχκ ηαζ υπζ ζηδκ απμεήηεοζδ ημοξ. Ώκ ςνζιυηδηα ζδιαίκεζ αο-

ημβκςζία, ακ ζδιαίκεζ δζανηήξ ζοκεζδδημπμίδζδ, ακ ιεηαθνάγεηαζ ζε δοκα-

ηυηδηα ζοιιεημπήξ ζηδ γςή ηαζ ζε δφκαιδ κα πθμοηίγμοιε ημκ εζςηενζηυ 

ιαξ ηυζιμ, εα πνέπεζ κα δεπημφιε πςξ δεκ είκαζ απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ 

μνζζιέκςκ δθζηζχκ, αθθά ηάεε θάζδξ ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο. Δ ζφβπνμκδ 

παζδαβςβζηή οπμζηδνίγεζ υηζ αηυιδ ηαζ έκα παζδί ιπμνεί κα είκαζ χνζιμ, 

βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηδξ δθζηίαξ ημο. Βπμιέκςξ, χνζιμξ ιπμνεί κα είκαζ μ άκενς-

πμξ ζε ηάεε ζηζβιή, ανηεί κα εέθεζ κα δζδάζηεηαζ απυ ηδ γςή. 

Θεςνχκηαξ ηα πνχηα δεηαμπηχ, ζπεδυκ, πνυκζα ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο 

ςξ επμπή ακςνζιυηδηαξ, ηαηαθεφβμοκ, μζ ιεβαθφηενμζ, ζε ακάθμβεξ παζδα-

βςβζηέξ ακηζθήρεζξ (ζε ακάθμβεξ ιμνθέξ δζαπαζδαβχβδζδξ). Δ πζμ γςκηακή 

επμπή ηδξ κευηδηαξ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ ηαηαζημθήξ ηαζ πνμζπάεεζαξ «ηζ-

εάζεοζδξ». Ώκ ιε ημ ίδζμ πκεφια ακηζιεηχπζγε ηαζ δ πμθζηεία ημοξ κέμοξ, 

είκαζ πμθφ δφζημθμ κα απαζημφζε απυ αοημφξ ιζα χνζιδ πμθζηζηή ζοιπενζ-

θμνά ζηα ηαημπζκά πνυκζα.  
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Κείκελν 110 
 

Η πάιε ησλ γελεώλ 
 

 

Βίκαζ ημζκυξ ηυπμξ ζημοξ ακενχπμοξ ηδξ χνζιδξ δθζηίαξ κα επζηνίκμοκ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ κεμηένςκ ηαζ κα επζπεζνμφκ ζοβηνίζεζξ ιε ηδ δζηή ημοξ 

κευηδηα, υηακ υθα, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, ήηακ ηαθφηενα· ηαζ δ γςή ηαζ ηα 

ήεδ ηαζ μ πμθζηζζιυξ, αηυια ηαζ δ θφζδ. Ο πνχημξ πμο ακαθένεζ αοηή ηδ 

ζηάζδ εκυξ δθζηζςιέκμο, ζμθμφ ακενχπμο, είκαζ μ ιδνμξ. Ο Νέζημναξ, 

πμο έπεζ δεζ δομ βεκζέξ ακενχπςκ κα πενκμφκ ηαζ ααζίθεοε πζα ζηδκ ηνίηδ, 

υηακ αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα πάνεζ ημ θυβμ ηαζ κα ιζθήζεζ ζημοξ ελαβνζ-

ςιέκμοξ απυ εοιυ πμθειάνπμοξ, ημκ Ώβαιέικμκα ηαζ ημκ Ώπζθθέα, ανπίγεζ 

ηδκ πανέιααζδ ημο ιε ιζακ ακαδνμιή. Ββχ, θέεζ, είιαζ ιεβαθφηενμξ ηζ απυ 

ημοξ δομ ζαξ· πνέπεζ κα ι' αημφζεηε· βζαηί έπς ιζθήζεζ ιε άκδνεξ πμθφ ηα-

θφηενμοξ ζαξ, ηέημζμοξ πμο δεκ εα λακαδχ. Καζ ακαθένεηαζ ζε παθαζυηε-

νμοξ ήνςεξ, ημκ Πεζνίεμκ,
1
 ημκ Καζκέα

2
 ηαζ ημκ Θδζέα. Ώοημί, θέεζ, ήηακ 

παθζηάνζα πμο υιμζα ημοξ δεκ έπμοκ λακαβίκεζ. Ώπυ ηυηε ςξ ζήιενα ηάεε 

βεκζά επακαθαιαάκεζ ιμκυημκα ημ ίδζμ ηνμπάνζμ ηαζ θαίκεηαζ πςξ ημ πζ-

ζηεφεζ. 

Σμ εέια εα είπε ίζςξ θζθμθμβζηυ ή ροπμθμβζηυ εκδζαθένμκ ακ πενζμ-

νζγυηακ ζηδ βκχιδ ημο ηάεε ακενχπμο, αηυιδ ακ πνμζδζυνζγε ηδκ πνμ-

ζςπζηή ημο ζηάζδ ζηα πνμαθήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ αημιζηή ημο, 

έζης ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή ημο γςή. ιςξ, πςνίξ κα δζεηδζηχ βκχζεζξ ημζ-

κςκζμθμβζηέξ πμο δεκ έπς, ακανςηήεδηα πμθθέξ θμνέξ ακ αοηή δ ζηάζδ 

δεκ πνμηαθεί ιζα ή δεκ απμννέεζ απυ ιζα δζάζηαζδ ακάιεζα ζηζξ βεκζέξ, 

πμο μδδβεί ζε πμθφ πζμ ααεζέξ ζζημνζηέξ ζοκέπεζεξ. Δ ιανλζζηζηή ακάθοζδ, 

επζζδιαίκμκηαξ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ μζημκμιζηήξ δμιήξ ηςκ ημζκςκζχκ, πνυ-

ζθενε ζηδκ ζζημνζηή ένεοκα έκα κέμ μπηζηυ πεδίμ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ζ-

ζημνζηχκ θαζκμιέκςκ. Δ πάθδ ηςκ ηάλεςκ εεςνείηαζ απυ ημοξ μπαδμφξ ημο 

ζζημνζημφ οθζζιμφ δ ηζκδηήνζα ζζημνζηή δφκαιδ πμο ηαζ ενιδκεφεζ αθθά 

ηαζ ςεεί πζμ πένα ηδκ ακενχπζκδ ζζημνία. Δ δζαθεηηζηή ζφβηνμοζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ αοηχκ δοκάιεςκ, απμηέθεζια ιζαξ άκζζδξ ηαηακμιήξ μζημκμ-

ιζηχκ, πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ελμοζζχκ, βίκεηαζ δ αζηία ιζαξ κέαξ ηάλδξ 

πναβιάηςκ, πμο ιέζα ζημ ζζημνζηυ βίβκεζεαζ πνμςεεί ηδκ πμνεία ημο ακ-

ενχπμο πνμξ κέεξ ιμνθέξ ημζκςκζηήξ γςήξ. 

ηδ δζαδζηαζία αοηήξ ηδξ πάθδξ ηςκ ηάλεςκ, υζμ ημοθάπζζημ βκςνίγς, 

δεκ επζζδιαίκεηαζ μφηε απυ ημκ ίδζμ ημκ Μανλ μφηε απυ ημοξ δζαδυπμοξ 

ημο, ηάπμζα δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηάλεςκ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία. Δ ενβαηζηή 

                                                 
1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%

B8%CE%BF%CF%85%CF%82  

 
2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE

%B1%CF%82 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82
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ηάλδ απμηεθεί ιζακ εκυηδηα, ιέζα ζηδκ μπμία εκηάζζμκηαζ υθμζ μζ ενβάηεξ, 

ηαζ δ αζηζηή ηάλδ ιζακ άθθδ ακάθμβδ εκυηδηα, ακελάνηδηα απυ ηδκ δθζηία 

ηςκ ιεθχκ ημοξ. Ο ενβάηδξ ηςκ 20 πνυκςκ εκενβεί υπςξ μ ζφκηνμθμξ ημο 

ηςκ 60 πνυκςκ ηαζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ηονίανπδ ηάλδ. (Έκα ζδιακηζ-

ηυ νήβια ζηδ ιμκμθζεζηή αοηή εηηίιδζδ έπεζ πνμηαθέζεζ, αέααζα, ημ θειζ-

κζζηζηυ ηίκδια, πμο υιςξ εα ημ παναιενίζς αοηή ηδκ χνα). Ίζςξ αοηυ ημ 

βεκζηυ ζπήια κα επζηνέπεζ ιεεμδμθμβζηά ηδ ζφθθδρδ ζοκμθζηχκ εηηζιήζε-

ςκ ηαζ ζζημνζηχκ ζοιπεναζιάηςκ ιαηνμζημπζηχκ. ιςξ υηακ πθδζζά-

ζμοιε ηδκ ζζημνζηή πναβιαηζηυηδηα ηάπςξ πζμ ημκηά, εα δζαηνίκμοιε πςξ 

ηα «ζφκμθα» πμο εηθνάγμοιε ιε ηζξ αθδνδιέκεξ αοηέξ έκκμζεξ απανηίγμ-

κηαζ απυ «οπμζφκμθα» ηαζ μιάδεξ πμο πμθφ ζοπκά εκενβμφκ ακηαβςκζζηζηά 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάπμηε ζοκηεθμφκ ζε ιζακ απνμζδυηδηδ χζιςζδ ακάιεζα 

ζηα ιέθδ ηςκ ζοβηνμουιεκςκ ζοκυθςκ. 

Γζα κα ιζθήζς πζμ ζοβηεηνζιέκα: ηα «ζφκμθα» πμο απμηαθμφιε ημζ-

κςκζηέξ ηάλεζξ απμηεθμφκηαζ απυ άημια δζαθμνεηζηήξ δθζηίαξ, πμο είκαζ 

αδφκαημ κα ζηέθημκηαζ ηαζ κα εκενβμφκ υθα ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, υπςξ α-

πθμοζηεοηζηά ημ οπμεέημοιε υηακ ηα εκηάζζμοιε ζηδκ ίδζα ηάλδ. Ώηυιδ 

ηαζ ακ ημοξ ηνίκμοιε ιε μζημκμιζηά ηνζηήνζα, μζ κέμζ έπμοκ ααζζηέξ δζα-

θμνέξ απυ ημοξ δθζηζςιέκμοξ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ. Οζ δζαθμνέξ βίκμκηαζ πμθφ 

πζμ μοζζαζηζηέξ ηαζ πζμ έκημκεξ, υηακ ζηεθεμφιε ηζξ ακάβηεξ ηζξ ηάεε δθζ-

ηίαξ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ πνμηεναζυηδηα πμο εέημοκ ζημοξ ζηυπμοξ ηςκ. 

Δ ίδζα δ αζμθμβζηή δζαθμνά ηςκ δομ μνβακζζιχκ, ημο' παθζμφ ηαζ ημο 

κέμο, ημοξ μδδβεί ζε δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ζε ακηαβςκζ-

ζηζηή ζηάζδ ιέζα ζηδ γςή. Ο κέμξ ηζκείηαζ πνμξ ηα ειπνυξ, μ δθζηζςιέκμξ 

υηακ δεκ βονίγεζ πίζς, πνμζπαεεί κα ζοβηναηήζεζ ημ πανυκ, αοηυ πμο ημο 

ελαζθαθίγεζ ηδκ φπανλδ ημο, κα ζοκηδνήζεζ υζα ηαηυνεςζε κα απμπηήζεζ. 

Δ ζοκηδνδηζηή ζηάζδ είκαζ αοημκυδηδ βζα ημκ άκενςπμ ιζαξ ηάπμζαξ δθζ-

ηίαξ, αθμφ απμηεθεί ζοκάνηδζδ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ φπανλδξ, 

πμο ιε ηα πνυκζα έπεζ ελακηθήζεζ πμθθέξ απυ ηζξ πζμ γςηζηέξ δοκάιεζξ ημο 

ηαζ μδεφεζ πνμξ ηδκ ακαπυθεοηηδ θεμνά. Βίκαζ απυθοηα ηαηακμδηή δ 

ζηνμθή ηςκ χνζιςκ πνμξ ημ πανεθευκ, πνμξ ηδκ πενίμδμ ηείκδ ηδξ γςήξ 

ημοξ, «πμο είπακ ηαζ δφκαιδ ηαζ θυβμ ηαζ μιμνθζά». Δ κμζηαθβία ηςκ πνυ-

κςκ εηείκςκ δεκ απμηεθεί ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ θεοβαθέα ηαζ νμια-

κηζηή· απμηεθεί ακάβηδ αζμθμβζηή βζα κα δζηαζχζεζ μθυηθδνδ ηδκ ακενχπζ-

κδ γςή, πμο ηχνα ιυθζξ δζαπζζηχκεζ μ χνζιμξ πςξ είκαζ ηνμιαηηζηά ζφκημ-

ιδ ηαζ αθάκηαζηα ςναία. 

Καζ εκχ μ χνζιμξ άκενςπμξ ηζκείηαζ πνμξ ηα πεναζιέκα, ςναζμ-

πμζχκηαξ ηαεεηί πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ δζηή ημο ςναία πενίμδμ ηδξ κζυηδξ, μ 

κέμξ αηεκίγεζ ιπνμζηά ημ ιέθθμκ ηαζ πζζηεφεζ πςξ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα ημ 

ηάκεζ ηαθφηενμ απυ ημ πανυκ. 

Ο κέμξ, ιε αηέναζεξ υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημο, πζζηεφεζ πςξ έπεζ ηδ δφκαιδ 

ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηαηαπηήζεζ ημκ ηυζιμ πμο ακμίβεηαζ ιπνμζηά ζηα 

έηπθδηηα ιάηζα ημο. Καζ πνμπάκηςκ κζχεεζ πςξ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα γήζεζ 

αοηυ πμο θέβεηαζ γςή, πνχηα ηαζ ηφνζα κα ενςηεοεεί. Σμ ιέβζζημ ηαζ άννδ-

ημ εαφια, πμο ηαημνεχκεζ κα ακακεχκεζ αδζάημπα ηδκ ίδζα ηδ γςή, πμο μ-
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δδβεί απυ ημ εβχ ζημ εζφ ηαζ πζμ πένα ζημ ειείξ, αοηυ πμο πνμζπάεδζε κα 

ιαξ ιεηαδχζεζ μ Πθάηςκ ιυκμ ιε ιφεμοξ, ζημ «οιπυζζμ» ηαζ ζημκ «Φαζ-

δνυ», ηδκ ενςηζηή έλανζδ ςξ έζπαημ αζμθμβζηυ ζημπυ ηαζ πκεοιαηζηή ηα-

ηάπηδζδ, αοηυ ημ ακηίπαθμ ημο εακάημο ακενχπζκμ ζημζπείμ, ημ γεζ ηαζ ημ 

παίνεηαζ ιμκάπα μ κέμξ άκενςπμξ ζηδ δζμκοζζαηή ημο ιέεδ. 

Καζ εκχ μ άκενςπμξ θηάκεζ ζε ιζα αζμθμβζηή πθδνυηδηα αιέζςξ φζηε-

να απυ ηδκ εθδαεία ημο ηαζ ηδ δζαηδνεί ςξ ηα πνυκζα ηδξ αηιήξ ημο, δ ακ-

ενχπζκδ ημζκςκία έπεζ μνβακςεεί ιε ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε δ ελμοζία, ηάεε 

ιμνθήξ ελμοζία: μζημκμιζηή, ημζκςκζηή πμθζηζηή, πκεοιαηζηή, κα ανίζηεηαζ 

ζηα πένζα ηςκ ακενχπςκ πμο έπμοκ λεπενάζεζ αοηυ ημ ζηάδζμ. Οζ απμθά-

ζεζξ ακήημοκ ζ' αοημφξ πμο έπμοκ ηδκ ςνζιυηδηα ηαζ ηδκ πείνα, υπςξ θέιε. 

Ξεπκμφιε υιςξ πςξ μζ απμθάζεζξ αοηέξ αθμνμφκ μοζζαζηζηά ημοξ άθθμοξ, 

αοημφξ πμο εα οπμπνεςεμφκ κα ηζξ εηηεθέζμοκ ηαζ κα γήζμοκ ζφιθςκα ι' 

αοηέξ. 

Βιείξ μζ χνζιμζ είιαζηε ηυζμ ζίβμονμζ βζα ηδ ζμθία ιαξ ηαζ ηδκ μνευ-

ηδηα ηδξ ηνίζδξ ιαξ, χζηε εεςνμφιε αζηεία ηδ ζηέρδ πςξ εα ιπμνμφζακ 

κα απμθάζζγακ βζα ιαξ μζ κέμζ ηςκ ηνζάκηα πνυκςκ. Άθθμηε ζοκεζδδηά ηαζ 

άθθμηε πςνίξ, ίζςξ, κα ημ ζοκεζδδημπμζμφιε μζ χνζιμζ εκενβμφιε ελμοζζα-

ζηζηά πνμξ ημοξ κευηενμοξ, ανπίγμκηαξ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηαηαθήβμ-

κηαξ ζηδκ πμθζηεία. Καζ είκαζ μθυηεθα θοζζηή δ ακηζελμοζζαζηζηή ακηίδνα-

ζδ ηςκ κέςκ πμο εηδδθχκεηαζ ηαζ ζε πνμζςπζηυ επίπεδμ απέκακηζ ζημ ά-

ιεζμ πενζαάθθμκ ημοξ ηαζ ζε ζδεμθμβζηυ ηαζ πμθζηζηυ απέκακηζ ζε υθεξ ηζξ 

ιμνθέξ ημο ηαηεζηδιέκμο ηςκ χνζιςκ. ζμ αζθκζδζάγμκηαζ μζ βμκείξ ιε ηδκ 

ακηίδναζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, άθθμ ηυζμ αζθκζδζάγμκηαζ ηαζ μνβακζζιμί, 

ημιιαηζημί θ.π., πμο ανίζημκηαζ ηάεε ηυζμ ακηζιέηςπμζ ιε ηζξ κεμθαίεξ πμο 

ακήημοκ ζ' αοημφξ. 

Έηζζ αζθκζδζάζηδηακ υθμζ ιε ημκ Μάδ ημο '68 ζηδ Γαθθία ηαζ ζηδκ ο-

πυθμζπδ Βονχπδ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειείξ εδχ ιε ηδκ «ακηανζία» ηδξ κεμ-

θαίαξ ζηα Πακεπζζηήιζα φζηενα απυ ημ 1974... 

Αεκ είκαζ εφημθμ κα μθμηθδνςεεί έκα ηέημζμ εέια ιέζα ζημκ πενζμ-

νζζιέκμ πχνμ αοηήξ ηδξ ζηήθδξ. ιςξ ηζξ διένεξ αοηέξ, πμο ειείξ μζ χνζ-

ιμζ ζογδημφιε, άθθμηε ρφπναζια, ζοπκυηενα υιςξ υπζ, βζα ημ ιέθθμκ αοημφ 

ημο ηυπμο, αξ ιδκ λεπκμφιε πςξ δίπθα ιαξ οπάνπμοκ μζ κέμζ, πμο ιαξ ακηζ-

ηνίγμοκ ιε ηνζηζηυ ιάηζ ηαζ πμθθή δπζπηζηία, αοημί πμο κμζάγμκηαζ βζα ημ 

ιέθθμκ ημοξ, πμο ζδιαίκεζ ημ ιέθθμκ αοημφ ημο ηυπμο, ηαζ αδζαθμνμφκ, 

έζης απυ άβκμζα, βζα ημ δζηυ ιαξ πανεθευκ, ηα παιέκα υκεζνα ιαξ ή ηζξ α-

κεηπθήνςηεξ εθπίδεξ ιαξ. Κζ ακ ηάηζ απμιέκεζ ιέζα ιαξ απυ ηδ κεακζηή 

ιαξ πίζηδ ηαζ ηζιζυηδηα, εα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηαθάαμοιε πςξ ημ ιυκμ πμο 

δεκ έπμοιε δζηαίςια κα επζπεζνμφιε πζα είκαζ κα λεβεθάζμοιε ηα παζδζά 

ιαξ. Γζαηί αοηά εα βεθάζμοκ ιαγί ιαξ, ακ δεκ ηθάρμοκ. 
Μακυθδξ Ώκδνυκζημξ, ΣΟ ΐΔΜΏ, 31/3/85 
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1. Πμζεξ είκαζ μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημοξ κέμοξ ηαζ ημοξ δθζηζςιέκμοξ ιε αάζδ ημ ηεί-

ιεκμ πμο δζααάζαηε; 

 

2. Γζα πμζμοξ θυβμοξ μζ κέμζ ακηζηνίγμοκ ημοξ δθζηζςιέκμοξ ιε δοζπζζηία; 

 

3. άθμ έπεζ δδιζμονβήζεζ ζηδκ Ώιενζηή δ ηαζκμφνβζα δζαθήιζζδ αεθδηζηχκ παπμο-

ηζζχκ ΝΕΚΒ πμο έπεζ βζα ιμοζζηή επέκδοζδ ημ ηθαζζηυ ηναβμφδζ ηςκ Μπδηθξ «Revo-

lution» (Βπακάζηαζδ). Σμ ηναβμφδζ πμο ήηακ μ φικμξ ηςκ επακαζηαηδιέκςκ κέςκ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημκ '60 έθενε ακαηνζπίθα ζημοξ ζδιενζκμφξ ζανακηάνδδεξ πμο ημ άημοζακ. 

Δ ΝΕΚΒ πθήνςζε 250.000 δμθάνζα (32 εηαη. δνπ.) βζα κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα πνυκμ 

ημ ηναβμφδζ ηαζ ηακέκαξ απυ ημοξ επζγχκηεξ Μπδηθξ δεκ είπε ακηίννδζδ, μφηε δ οπε-

νεπακαζηάηνζα Γζυηα κμ. Δ πήνα ημο Σγςκ Λέκμκ έδςζε ζημοξ δδιμζζμβνάθμοξ ηδκ 

ελήξ δήθςζδ: «Αεκ εέθς κα δς ημ Σγςκ κα εεμπμζείηαζ. Δ δζαθήιζζδ λακαθένκεζ ηδ 

ιμοζζηή ημο ζηδ κέα βεκζά».  

Πενζμδζηυ Δπίθαηξα, ηεφπμξ 3 (807), 1987 

 

Nα δχζεηε έκακ εζνςκζηυ ηαζ έκακ δναιαηζηυ ηίηθμ ζηδκ είδδζδ πμο δζααάζαηε. 

 

πμθζάζηε ηδκ άπμρδ ηδξ Γζυημ κμ. 

 

Πχξ ιεηαπεζνίγεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ δζαθήιζζδ ηδκ επακάζηαζδ ηςκ κέςκ; 

 

Πχξ ιεηαπεζνίγεηαζ βεκζηά δ δζαθήιζζδ ηδ θέλδ «επακάζηαζδ» ηαζ ηα πανάβςβα ηδξ; 

Σζ επζδζχηεζ; 

 

Γζαηί επέθελε δ παναπάκς εηαζνεία ημκ υνμ «επακάζηαζδ» (Revolution) βζα κα πνμαά-

θεζ ημ πνμσυκ ηδξ; 

 

Πχξ ιπμνμφκ κα αιοκεμφκ μζ κέμζ ζε ηέημζμο είδμοξ ιδκφιαηα; 

 

Δ παναπάκς εηαζνεία πνδζζιμπμζεί ηδκ επακάζηαζδ βζα δζαθδιζζηζημφξ-ειπμνζημφξ 

ζημπμφξ. Άθθεξ εηαζνείεξ, βζα ημοξ ίδζμοξ ζημπμφξ επζζηναηεφμοκ ηδκ αβάπδ, ημκ ένς-

ηα, ηδκ μιμνθζά, ηδ ζημνβή, ηδκ ηνοθενυηδηα. Πμζεξ πζζηεφεηε πςξ είκαζ μζ αζηίεξ ηαζ 

μζ ζοκέπεζεξ αοημφ ημο θαζκμιέκμο; 

 

4. Δίλαη ηξνκεξφ λα κεγαιψλεηο ζ' έλαλ θφζκν φπνπ νη παππνχδεο ζνπ ζε ξσηάλε ζπλερψο 

γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηη γίλεηαη γχξσ ηνπο. 

Σγςκ Υμθη 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 70-80 θέλεςκ. 

 

5. Ο εζημζηυξ αζχκαξ, πζζηεφεηε υηζ απμηεθεί ηνίζζιδ ηαιπή ζηδκ ζζημνία ημο ακενχ-

πμο; Να απακηήζεηε ζηδκ ενχηδζδ βνάθμκηαξ έκα ηείιεκμ 2 ή 3 παναβνάθςκ. 

 

6. θνπφο ηεο δσήο δελ είλαη ε λίθε· είλαη ν αγψλαο. 

ΐανυκμξ κηε Κμοιπενκηέκ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ.  

 

7. Ζ αλζξσπφηεηα ζα θέξδηδε αλ απνθάζηδε λα αλέρεηαη ηνλ θαζέλα λα δεη φπσο ηνπ θαί-

λεηαη θαιφ, ρσξίο λα εμαλαγθάδεηαη θαζέλαο λα δεη ζχκθσλα κ' απηφ πνπ αξέζεη ζηνπο 

άιινπο.  

Σγςκ ηζμφανη Μζθθ 

Να ακαπηφλεηε ηδκ άπμρδ ζε ιία πανάβναθμ 80-90 θέλεςκ. 
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8. Πνμζέλεηε ηδκ πνυηαζδ πμο αημθμοεεί: ηακ ηθεζκυιαζηε ζημκ εαοηυ ιαξ δεκ οπάν-

πεζ ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά. 

 

Σμ ζθάθια ηδξ δζαηφπςζδξ αθθμζχκεζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ. 

Πμζμ είκαζ ημ θάεμξ; 

Μπμνείηε κα δζαηοπχζεηε ζςζηά αοηή ηδκ πνυηαζδ; 

 

9. Να οπμβναιιίζεηε ηδκ πνυηαζδ πμο εεςνείηε ζςζηή. 

 

Αεκ ανημφκ μζ δζαηδνφλεζξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ δδιμηναηίαξ.  

Αεκ ανημφκ μζ δζαηδνφλεζξ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ δδιμηναηίαξ. 
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Κείκελν 111 
 

Αλαδήηεζε λνήκαηνο 

 

 

[...] Βπεζδή δ ημζκςκία έπεζ βίκεζ ηυζμ πμθφπθμηδ, επεζδή μζ εκήθζημζ εκεν-

βμφκ ηυζμ πμζηζθυηνμπα, επεζδή μζ άκενςπμζ θαίκεηαζ υηζ παίγμοκ ηυζμοξ 

πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ νυθμοξ, επεζδή οπάνπμοκ ηυζμ πμθθμί δζαθμνε-

ηζημί ηνυπμζ γςήξ ηαζ ενβαζίαξ, μζ κέμζ πνεζάγμκηαζ κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

κα πνμζεββίγμοκ υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενμοξ εκήθζημοξ ακενχπμοξ ζηδ 

δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ ημοξ. ε ιζα απθή ηαζ ζηαεενή ημζκςκία, μπμζμδή-

πμηε άημιμ είκαζ πμθφ πζεακυ κα απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηςκ 

πενζζζυηενςκ ακενχπςκ, πνάβια πμο είκαζ ιάθθμκ απίεακμ ζε ιζακ δζεο-

νοιέκδ ηαζ πμθφπθμηδ ημζκςκία. ε ιζα απθή ημζκςκία, υηακ ηαηαθαααίκεζ 

ηακείξ πχξ εκενβεί μ παηέναξ ημο ζημ ζπίηζ ηαζ ζηδ δμοθεζά ημο ζδιαίκεζ 

υηζ ηαηαθαααίκεζ πμθθά πνάβιαηα υζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ε-

κενβμφκ υθμζ μζ παηενάδεξ. Πνάβια υιςξ πμο δεκ ζζπφεζ βζα ιζα ημζκςκία 

ηυζμ πμθφπθμηδ ηαζ πμζηζθυιμνθδ υζμ δ δζηζά ιαξ. 

Ο ηυζιμξ, ηαζ δ γςή ζ' αοηυ ημκ ηυζιμ, έπεζ κυδια υηακ μζ πενζζζυ-

ηενμζ άκενςπμζ ηαηαθαααίκμοκ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζηακμπμζ-

μφκηαζ μζ πενζζζυηενεξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ· δεκ έπεζ ηακέκα κυδια υηακ 

είκαζ ακέθζηημ ηάηζ ηέημζμ. ημ Μελζηυ, αηυια ηαζ ζηζξ εφπμνεξ ηαζ ζφβ-

πνμκεξ πυθεζξ, ηα πενζζζυηενα ηαζκμφνβζα ηηίνζα πηίγμκηαζ ιε ημκ ίδζμ πα-

ναδμζζαηυ ηνυπμ. Οπμζμζδήπμηε παναημθμοεήζεζ κα πηίγεηαζ έκα ηέημζμ 

ηηίνζμ ιπμνεί πμθφ βνήβμνα κα ηαηαθάαεζ υθδ ηδ ζπεηζηή δζαδζηαζία ηαζ κα 

ιάεεζ ηα απαναίηδηα βζα κα ζοιιεηάζπεζ ζ' αοηήκ. Κάεε κέμξ πμο ιεβαθχ-

κεζ ζ' αοηέξ ηζξ πενζμπέξ λένεζ πχξ πηίγμκηαζ ηα ζπίηζα ηαζ επζπθέμκ λένεζ υηζ 

είκαζ εφημθμ κα πηίζεζ ηζ αοηυξ ή κα ιάεεζ πχξ κα πηίζεζ έκα ζπίηζ εκηεθχξ 

ιυκμξ ημο. Πνάβια, ςζηυζμ πμο δεκ ζζπφεζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ βζα ημοξ 

ιεβάθμοξ μονακμλφζηεξ ηςκ ζφβπνμκςκ πυθεςκ. Ώηυια ηζ απυ ημοξ μζημ-

δυιμοξ πμο δμοθεφμοκ ζ' αοημφ ημο είδμοξ ηζξ ηαηαζηεοέξ, πμθφ θίβμζ λέ-

νμοκ ηζ βίκεηαζ ζηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. ζμζ ζηέημκηαζ ζημ 

πεγμδνυιζμ ηαζ ημζηάγμοκ, παναημθμοεμφκ έκα πναβιαηζηυ ιοζηήνζμ. Πζ-

ζηεφμοκ, ηαζ ιε ημ δίηζμ ημοξ, υηζ πνεζάγεηαζ ιζα μθυηθδνδ γςή βζα κα ιπμ-

νέζμοκ κα ηαηακμήζμοκ ηδ δζαδζηαζία πμο εηηοθίζζεηαζ ιπνμζηά ζηα ιά-

ηζα ημοξ. Πνάβια πμο ζζπφεζ βζα υθα υζα αθέπμοκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ ζηδ 

γςή ημοξ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ. 

Χζηυζμ, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ ΐακ Νηεκ Μπενβη, οπάνπεζ ηάπμζμξ μοζζα-

ζηζηυηενμξ θυβμξ βζα ηδκ απυζηαζδ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί ακάιεζα ζημ 

παζδί ηαζ ζημκ εκήθζημ, ηαεχξ ηζ ακάιεζα ζημκ εκήθζημ ηαζ ημκ ηυζιμ ημο. 

Ώθμνά, ααζζηά, ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαακυιαζηε ηα πνάβιαηα. 

Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ ημοθάπζζημκ, μ ηυζιμξ άνπζζε κα πάκεζ 

ημ κυδια ημο απυ ηδ ζηζβιή πμο μζ θζθυζμθμζ ακαηάθορακ ηδκ πενζαυδηδ 

ζπέζδ αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ. Γζαηί αοηή δ ακαηάθορδ, ημπμεέηδζε ημ κυδ-
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ια ηδξ ηςνζκήξ πναβιαηζηυηδηαξ ζημ πανεθευκ, ζ' έκα πανεθευκ πμο έβζκε 

μθμέκα ηαζ πζμ άβκςζημ ηαζ πςνίξ κυδια απυ ηδ ζηζβιή πμο δ ακενχπζκδ 

γςή άνπζζε κα ιεηααάθθεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ βνήβμνα. φιθςκα ιε ηδ ζπέ-

ζδ αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ ηαεεηί πμο ζοιααίκεζ είκαζ απμηέθεζια, ηζ επμιέ-

κςξ πνμηαθείηαζ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ηάηζ πμο ζοκέαδ ζημ πανεθευκ. Σμ 

παζδί νςηάεζ, βζαηί ηαίεζ δ θςηζά; Γζαηί ηάπμζμξ ηδκ άκαρε πνδζζιμπμζχ-

κηαξ έκα ζπίνημ. Γζαηί ακάαεζ ημ ζπίνημ; Γζαηί ηάπμζμξ ημ ηνίαεζ πάκς ζημ 

ημοηί. Γζαηί ακάαεζ ι' αοηυ ημ ηνίρζιμ; Γζαηί οπάνπεζ ιζα πδιζηή μοζία ζηδκ 

άηνδ ημο ζπίνημο ηαζ ιζα άθθδ πάκς ζημ ημοηί. Γζαηί οπάνπεζ αοηή δ πδιζ-

ηή μοζία ζηδκ άηνδ ημο ζπίνημο; Γζαηί ηάπμζμξ ημ αμφηδλε ιέζα ζε... Κζ 

έηζζ βονίγμοιε πίζς, πμθφ πίζς, ζημ πνυκμ. Ο ΐακ Νηεκ Μπενβη ακαθένεζ 

έκα μδοκδνυ εα θέβαιε πενζζηαηζηυ: μ μηηάπνμκμξ βζμξ ημο ημκ νχηδζε 

βζαηί ημηηζκίγμοκ ηα θφθθα ηςκ δέκηνςκ. Ήεεθε κα ιάεεζ, ζακ υθα ηα παζ-

δζά, βζα πμζμ ζημπυ βίκεηαζ αοηυ, ηζ κυδια έπεζ. Ο παηέναξ ημο υιςξ ημκ 

έιπθελε ιε ηζξ απακηήζεζξ ημο ιέζα ζ' έκακ ηοηεχκα πςνίξ κυδια αζμθμβζ-

ηχκ ηαζ πδιζηχκ βκχζεςκ, λένμκηαξ υηζ ι' αοηυ ημκ ηνυπμ απμιαηνφκεηαζ 

απυ ημ παζδί ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημο, αθθά θυβς ηδξ ε-

πζζηδιμκζηήξ ημο ηαηάνηζζδξ ήηακ ακίηακμξ κα ζοβηναηδεεί. Σμ παζδί ήεε-

θε κα ιάεεζ ηδ ζδιαζία υθςκ υζςκ έαθεπε βφνς ημο, αθθά δεκ ιπμνμφζε 

ηακείξ κα ημο απακηήζεζ. Γζαηί ακ ηαεεηί είκαζ απμηέθεζια άθθμο πνάβ-

ιαημξ ζημ πανεθευκ, ηίπμηα δεκ έπεζ ηαιζά ζδιαζία. 

Οζ άκενςπμζ ζοκήεζγακ κ' ακηζθαιαάκμκηαζ ημ κυδια ηδξ γςήξ ζφιθςκα 

πάκηα ιε ηάπμζμ ζημπυ. Καηά ηάπμζμ άιεζμ ηνυπμ, ήλενακ, ιπμνμφζακ κ' 

ακηζθδθεμφκ ημ ζημπυ υθςκ υζςκ δζαδναιαηίγμκηακ βφνς ημοξ. Δ απάκηδ-

ζδ ζηδκ ενχηδζδ ημο παζδζμφ «Γζαηί βίκεηαζ αοηυ;» δεκ ήηακ ηάηζ πμο ιπμ-

νμφζε κα ακαγδηδεεί ζημ πανεθευκ. Ώοηυ πμο βίκεηαζ ηχνα δεκ μθείθεηαζ 

ζε ηάηζ πμο έβζκε πηεξ, ηζ αοηυ πμο έβζκε πηεξ δεκ μθείθεηαζ ζε ηάηζ πμο έβζ-

κε πνμπηέξ ηαζ πάεζ θέβμκηαξ. Γίκεηαζ ηάηζ, ηζ επμιέκςξ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ 

ηάηζ άθθμ. Έκαξ άκενςπμξ ηυαεζ έκα δέκηνμ βζα κα θηζάλεζ ζακίδεξ ηαζ κα 

πηίζεζ έκα ζπίηζ υπμο πνυηεζηαζ κα γήζεζ ή κα θηζάλεζ ιζα θςηζά βζα κα ια-

βεζνέρεζ ημ θαβδηυ ημο. Έκαξ άκενςπμξ ηυαεζ αοηυ ημ ημιιάηζ δένια βζα 

κα θηζάλεζ έκα γεοβάνζ παπμφηζζα πμο εα ιπμνέζεζ κα ηα θμνέζεζ ηάπμζμξ 

άθθμξ βζα κα ιδκ πθδβχκμκηαζ ηα πυδζα ημο υηακ πενπαηάεζ ζημ ζηθδνυ 

έδαθμξ. Κζ επζπθέμκ, ιε ηάπμζα εονφηενδ έκκμζα, μ ηυζιμξ ηαζ δ γςή είπακ 

έκα ζημπυ, ιμθμκυηζ ήηακ έκαξ ζημπυξ πνμζδζμνζζιέκμξ απυ ημ Θευ, ηαζ μζ 

ημζκμί εκδημί δεκ επζηνεπυηακ κα λένμοκ πμθθά πνάβιαηα βζ' αοηυκ. 

θα αοηά ηα έπμοιε ηαηαζηνέρεζ, υθα έπμοκ πζα ιζα αζηία, ηίπμηα δεκ 

έπεζ κυδια, ημ ζφιπακ είκαζ ιζα ιδπακή πμο άνπζζε κα θεζημονβεί ιε ιο-

ζηδνζχδδ ηνυπμ πνζκ απυ πμθφ ηαζνυ ηαζ ζοκεπίγεζ κα θεζημονβεί ανβά-

ανβά, ηζ ειείξ είιαζηε ιζηνέξ ιδπακέξ πμο θεζημονβμφιε ιέζα ζ' αοηή ηδ 

ιεβάθδ ιδπακή. ημ ιεηαλφ, μ ηυζιμξ βφνς ιαξ αθθάγεζ μθμέκα ηαζ πζμ 

βνήβμνα, έηζζ πμο ημ πανεθευκ ελαθακίγεηαζ, πάκεζ ηδ ζδιαζία ημο. Δ 

Μάνβηανεη Μδκη είπε ηάπμηε υηζ μζ ζδιενζκμί κέμζ λένμοκ πμθφ πενζζζυ-

ηενα πνάβιαηα βζα ημκ ηυζιμ απ' υ,ηζ μζ ιεβαθφηενμζ ημοξ. Ο «ηυζιμξ πμο 

βκχνζζακ μζ ιεβαθφηενμζ, αοηυξ μ ηυζιμξ πμο υθδ ημοξ ηδ γςή πνμζπα-
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εμφζακ κα ιάεμοκ, έπεζ ήδδ ελαθακζζηεί. Χζηυζμ, είκαζ ηνμιενυ κα ιεβα-

θχκεζξ ζ' έκακ ηυζιμ υπμο μζ παππμφδεξ ζμκ ζε νςηάκε ζοκεπχξ βζα κα 

ιπμνέζμοκ κα ηαηαθάαμοκ ηζ βίκεηαζ βφνς ημοξ. Πχξ εα ιπμνέζμοιε κα 

απμδχζμοιε λακά ζημκ ηυζιμ ιαξ ιζακ αίζεδζδ ζηαεενυηδηαξ ηαζ ακενχ-

πζκμο ζημπμφ; Μέπνζ κα ημ ηαηαθένμοιε, μ ηυζιμξ δεκ εα ιπμνέζεζ κα α-

καηηήζεζ ημ κυδια ημο βζα ιαξ, ηαζ υθμζ ιαξ, κέμζ ηαζ βένμζ, εα ιείκμοιε 

αιήπακμζ ηαζ παιέκμζ». 
Σγμκ Υμθη 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holt_(educator)    

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holt_(educator)
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Κείκελν 112 
 

Η αρξήζηεπζε ηεο πείξαο 

 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ δ ζδιενζκή επμπή ιαξ αεααζχκεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ, 

υηζ ιζα παθζά δφκαιδ ηδξ ζζημνίαξ, δ πείνα ημο ακενχπμο, έπεζ μθμηθδνς-

ηζηά ζπεδυκ απνδζηεοεεί, ηαζ μπςζδήπμηε δεκ ιπμνεί πθέμκ κα παίλεζ αα-

ζζηυ νυθμ βζα ηδ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ιαξ. Πμηέ άθθμηε δεκ παναηδνή-

εδηε ιζα ηυζμ ααεζά απμδοκάιςζδ, ιζα ηέημζα παναίηδζδ ημο ακενχπμο 

απυ ηδκ ζζημνζηή ημο ειπεζνία. Ώκ δ πείνα ζοκοπμθμβίγεηαζ ζε «αζζεήια-

ηα» ηαζ «ιαεήιαηα - βκχζεζξ» απυ ημ πανεθευκ, ηυηε θαίκεηαζ υηζ μφηε δ 

ζοκαζζεδιαηζηή μφηε δ δζακμδηζηή ζοβηνυηδζδ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζημ πα-

νεθευκ, ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ημκ άκενςπμ. Σα δεζηά ηαζ πναηηζηά νεφ-

ιαηα ηδξ γςήξ είκαζ νζγζηά δζαθμνεηζηά απυ ηα νεφιαηα ημο πανεθευκημξ. 

Φαίκεηαζ υηζ υθεξ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ αλίεξ πνεζάγεηαζ κα μνζζεμφκ απυ 

ηδκ ανπή ή κα «αζςεμφκ» ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ: «άκενςπμξ», «ζφιπακ», 

«εάκαημξ», «Θευξ» η.μ.η. Δ πανάδμζδ ζακ ζοκδεζζιέκδ δδιζμονβζηή ζο-

ιπφηκςζδ ζμθίαξ δεκ ιπμνεί κα αμδεήζεζ μφηε ζηα ημζκςκζηά μφηε ζηα 

αημιζηά πνμαθήιαηα ημο ακενχπμο, βζαηί δ βκχζδ απμηάθορε κέεξ δοκα-

ηυηδηεξ ηαζ επζαάθθεζ κέεξ δμιέξ, εκχ δ ζοιπφηκςζδ παεχκ, πνμθήρεςκ 

ηαζ πνμηαηαθήρεςκ ηανάγεζ αηυια πεζνυηενα, ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, ιε 

ηζξ δομ δζαθμνεηζηέξ ακηζεεηζηέξ υρεζξ ηδξ, ηδκ ήδδ παχδδ ακενςπυηδηα. 

Οζ κέεξ ζοκεήηεξ πμο ζοκεπχξ ιεηααάθθμκηαζ ηαζ πμο απνήζηεοζακ ηδκ 

ακενχπζκδ πείνα, απνδζηεφζακε ζοβπνυκςξ ηαζ ηδ ιεηαθοζζηή νίγα ζ' έκα 

ιεβάθμ ανζειυ ακενχπςκ ημο πθακήηδ. ηακ μζ θοζζημί κυιμζ ηαοηίγμκηαζ 

ιε ηδκ ακχηαηδ πναβιαηζηυηδηα, μ θαζκμιεκζηυξ ηυζιμξ ιε ηάεε ηζ πμο 

οπάνπεζ, δ ιδπακή ιε ημκ άκενςπμ, είκαζ επυιεκμ δ ιεηαθοζζηή νίγα ηδξ 

ροπήξ, απ' υπμο ακαδφεηαζ δ εθπίδα ηαζ πμο ηάκεζ δοκαηή ηδκ πμθφπθμηδ 

αζζεδηζηή ειπεζνία ημο ακενχπμο κα οπμθένεζ απυ ιαναζιυ. Έηζζ δ απμ-

ηαθοπηζηή Ώοεεκηία (δ ενδζηεοηζηή αίςζδ), πμο εα είπε λεπενάζεζ ηζξ α-

κηζκμιίεξ, εα είπε ζοκεέζεζ ημ κυδια ζηζξ άπεζνεξ δζαζηάζεζξ ημο πκεφιαημξ 

ηαζ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ επμπήξ ηαζ εα είπε δείλεζ ημ δνυιμ ηδξ ζςηδνίαξ, 

έπεζ ηδκ ηφπδ ηδξ άθθδξ ακαθδπηζηήξ δοκάιεςξ ηδξ ζζημνίαξ, ηδξ ζζημνζηήξ 

δδθαδή πείναξ. Καζ υπςξ έπεζ εεζιμπμζδεεί ζε ενδζηεοηζηά ζοζηήιαηα, 

αβςκίγεηαζ ιέζα ζ' έκακ επενζηυ ηαζ αδίζηαηημ βζ' αοηή ηυζιμ. 
Αδιήηνδξ Νζάκζαξ 

 

 

Ερώηηζη 

 
Να ακαπηφλεηε ηδκ πνυηαζδ Πνηέ άιινηε δελ παξαηεξήζεθε κηα ηφζν βαζηά απνδπλάκσζε, 

κηα ηέηνηα παξαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ ηζηνξηθή ηνλ εκπεηξία, δείπκμκηαξ ιε πμζμ ηνυ-

πμ επδνεάγεζ ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ κέμοξ ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ βεκζέξ ζηδκ επμπή ιαξ. 
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Εηθόλεο θαη γεινηνγξαθίεο γηα αζθήζεηο ζρνιηαζκνύ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ώλζμπμζχκηαξ ηδκ πμθοζδιία ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδκ ηαοζηζηή μλφηδηα ηδξ 

βεθμζμβναθίαξ, ιπμνμφιε κα δμηζιάζμοιε ημκ θελζθμβζηυ πθμφημ, ηα υνζα 

ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ ενιδκεοηζηή ιαξ εοεθζλία.  

 

Αεκ οπάνπεζ ιαεδηήξ πμο εα ανκζυηακ αοηυ ημ εοθοέξ παζπκίδζ ηδξ εζηυκαξ 

ιε ηζξ θέλεζξ.  

 

Μπμνμφιε θμζπυκ κα δμηζιάζμοιε ηδκ ακηζθδπηζηή ιαξ ζηακυηδηα ηαζ ηα 

υνζα ηδξ θακηαζίαξ ιαξ.  

 

 

 

Καθή δζαζηέδαζδ θμζπυκ! 
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Σμ ιήκοια ζηδκ είζμδμ ζημ ζηναηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ  

ημο Άμοζαζηξ
1
 (Πμθςκία) βνάθεζ:  

ARBEIT MACHT FREI: Δ ενβαζία εθεοεενχκεζ 
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ηίηζμ ημο νμοιάκμο ηαθθζηέπκδ Μζπάζ Εβηκάη ημ μπμίμ πανμοζζάζηδηε 

ζηδ δζεεκή έηεεζδ βεθμζμβναθίαξ, ζηδ Ρυδμ (2011) 
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speculators: ηενδμζηυπμζ 
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Morteza Khosravi (Iran) 
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Dusan Ludwig 
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Πέηνμξ Γεναυξ, απυ ημ αζαθίμ Ζ γεινηνγξαθία ζηελ Δπξψπε ησλ 27 
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Κχζηαξ Μδηνυπμοθμξ, ΣΏ ΝΒΏ, 13/11/2004 
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ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ, 19/6/2009 
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Αδιήηνδξ Υακηγυπμοθμξ, ΣΏ ΝΒΏ, 6/6/2009 
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Κχζηαξ Γνδβμνζάδδξ  
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Γζάκκδξ Αενιεκηγυβθμο 
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Γζάκκδξ Λμβμεέηδξ 
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