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Eτα φ6τo μετ6 τo ,,παρ0ετικ6'' τπs τaξ{δτ n

Σχr'aΙA μaS atLoρτd.ζει τα' πρωτα τtLS

7ετi0jια, iτoιμn τα "ααjπ6ρεL στ, ατoτητα'' 2/ια τo

δειiτερo με76jo ταξ{δι τns,

Tα α4iδια μαS 7ιLa τn ΣχΕ'z'ΙA μαs δε

διαψειjατnκαy d/La μια ακ6μn φoρd. Aπεταττiαs,

παρi τιs 6πoιεs δυακojiεs', εδραιulLnκε ακ6μn

περιααoτερo tL 
'τεπoi9nαrι μα'S 2'Lα κα1ιiρωαn

τrιs ΣχΕΔ.ΙAΣ μaS σε μ6τιμn 7ρaμμi και

μ6jιατα 6ηι i7oτπ'

Σoο εοη6μaστε/ φ{jε ατα7τιυατn και πdfiτ

"κaj6 ταξ{δτ,' και,,πfioiατos μ' 6αω κiρδιαεS στo

δρ6μo',, aT καL ε{μαατε πιo α{7oυρoι φiτos 7ι'
αυτ6, 7ιατ{ n ΣχE'Δ'ΙA μαs δια0iτετ πτo

iμπειρo πjiιρarya.
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6 Σxssfα

Tα δικαιιbματα τoU παιδιo0
H Θεωρiα και η πρclξη

cπωq ε[vαι πλ6ov o, 6λoυq γvωoτ6, η 11η Δεκεμβρ[oυ
εxει επ[oημα oριοτε( ωg η ημ6ρα τoυ παιδιo0. Mε τηv

ε-καιρ[α αυτη κdΘε xρ6vo τ6τoια μ6ρα εκφωvoι]vται
τομπιbδειg λoγoι oτα
:1ολε[α, λαμβαvoυv
., jοα ατ6λειωτεq ουζη-.:;οειq 

oxετικα με τιq
:,,αγκεq τωv παιδιιi.lv,
5.',,.oo ιεΟοvταt σUγKι-
.- "Π ΛnAnn rrτ|n

' ^* ηniδεc κc,| τα
- Ξ Hν|ιJιν9\

:ερ'οδικα. πρoβdλλov-
::. ειδικ0 αφιερΦματα
--.. --λfnnοοn Ολoι
^ ^.i1η|lΛΛτc τΛτtr

9νμgν ι9

:::, 3,,τιφατικo xαρα-
. * .1 --Γ επογnc ιiλoι, 'J \ ν|ιν^|l\ι v,\

;^ i.. n Tn ilnθrd
. : .:. :οJ oυγxρovoυ
::i..:':-ου κι ολoι
: ^ ^^:: τn Λlnκf,, -.*,.,..l-
: -:. :* ' ilvωμ6vωv
ΞΞ ' *. .,.Q Τo δικα.-
*-i-1 :-JV παιδι6v,
::-:.3)ωVα ψηφι.

^- ^ .Λ λl^^|::.,: Ξτ.q ΖU |\οεμ-
j;.:- τoU 1 959. Kι
::c- εκπληρΦooυμε τ0
"l3Ξcζ'' μαq κι αφo0
Ξl Ξ. llF ν|Γ' lll(.] ι|Αοαg υ.ιν9μ9

lιlAηl,lπlΛ lirιn και, l qY vyw|ιιu μu\ Ιι!

ιαταπραΟvoυμε τιq
- ^ 

Σ;^a|Ξ- ' Ξι0Γloειζ μuq. ιrlv
^-^ ^',. a''o'7A''aaτ^r .-JυvΙl pU9ι\UμuU ιo
Ι:',α αιο ληθαργ6 μαq,
::,ιολoυμεv0ι με τ,

::.]αVτα πρoβληματd
^^ ιΛ τln πιrnliπlgr^,J\ \gι ιι\ gYvνvι9\

. -.' ^; trn ||nr. Kl ΑτσιJ-Δ9\.9\μu\,!\ιvι!

i::.3ι*ε πωq εKατoμμι]ρια παιδια o'6λo τov κooμo
εΞ:<ολ.ουθo0v vα πειvoυv, vα διιJ,loυv, vα υπoφ6ρoυv, vα
:α:αγιζovται, vα oτερoιivται τιq δεδoμ6vεq για μαq

Ir,lιir^ vο πεθαivoυv.i JEJ\ ι \ \wl|\! 
rg tι9l

Ξ:οι, λoιπov, oOμφωvα με τα στoιχε[α πoυ η UN|CΕF
i '.- τn διΛAcπri τnn

ι vι9ννvl | ιΙ |\l

. (αθημεριvα, εvιi: 6ρ1ovται oτov κ6oμo περ(πoυ
::: ]0Ο παιδιd, o αριθμ69 εκε[vωv πoυ πεΘα(voυv
.: ' αlα απo πε[vα ξεπερvd τιq 40.000.

. Eτηoiωq oτηv Aφρικη μ6vo πεΘαlvoυv περιoo6τερα
απ6 27.000.000 παιδι6 απo αoθ6vειεq πoU μπoρoι3v vα
αVτιμετωπισΘoυv με εμβ6λια. M6λιοτα κdΘε 1ρovo

εμφαv(ζovται 250.000 και-
vo0ριεq περιπτιiloειg αοΘε-
vειιilv.

. Στη xιi.lρα 
..Θρiλερ,' τoυ

πλαvητη μαq, στo Mπαγκ-
λαvτ6q, απ6 τα 4.000.000
και πλ6ov παιδιd πoU γεv-
vιo0vται κdθε 1ρ6vo, μovo
τo 1/5 Θα 6xoυv τηv τ0xη (;)

vα μεγαλΦοoυv, Tα περισ-
ο6τερα δε απ,αυτα αvαγκ6-
ζovται vα τρ6φovται 6xι
απλιbq με απαγoρευμ6vεq
τρoφ6q, αΜd με απoφ6για
ιp6φιωv ζιilωv και δηλητη.
ριαoμ6vωv εvτ6μωv.

. Tα oρφαv6 παιδιd οτη
Poυdvτα ξεπερvo0v τιq
115.000, εvιi: oτιq 8'000
περ[πoυ υπoλoγ[ζεται o

αριΘμoq τωV αoτεγωv
παιδιΦv πoυ περιφ6ρovται
oαv αδ6oπoτα oκυλι6 oτoυq
δρoμoυq τηq (Zαfρ).

|-1 κατdoταoη 6μωq, εivαι
ακ6μη πιo απελπιoτικη
καΘιilq ο0μφωvα με τo
Γραφε[o Εργαο(αg τoυ o|-|E:

. Πdvω απ6 220.000.000
παιδιd o, oλ6κληρo τov
κ6oμo εργαζovται KαταVα-

γκαoτικd και κ6τω απo
dΘλιεq oυvΘηκεg, Tα περιo-
o6τερα απ,αυτd μdλιοτα
1ωρiq καv vα αμo[βovται,

. Στη ΔιεΘvη oργαvωoη
Εργαo[αq απ6 τιq 1B3 xιbρεq τoυ oHΕ αvηκoυv μ6λιq
163. Aπ, αυτ6q o αριΘμoq εκε(vωv πoυ 6xoυv υπoγρ6ι|,lει

τη ΣυvΘηκη για τηv εργαo[α τωv παιδιωv περιoρ[ζεται
oτιg 42. Aλλd κι απ'τιq τελευτα[εq καμιd o1εδ6v δεv ηv
61ει οεβαoτεi,

. Oι αvηλικoι εργαζoμεvoι στιq |vδ[εq υπoλoγ[ζovται
περ[ τoυq 175.0ο0.000, στo Πακιστ6v 2'000.000, oτηv
Tαυλdvδη 3.000.000, oτη Bραζιλiα 45'000.000, οτιq
Φιλιππ[vεq 40.000.000, oτηv lταλ[α 500,000, oτιq F|ΠA

I

:
.

:
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1.0ο0.00ο, στηv ΕoK 2,000.000. Τ6λoq oτηv Eλλdδα o
αvτloτoιxoq αριΘμ6q κυμα[vεται γ6ρω οτιq 25O.O0O, oτov
oπolo ουμπεριλαμβαvovται και B6.125 παιδια o1oλικηg
ακoμη ηλικ(αq.

. Tα δoυλdκια πoU π6φτoυv θυματα εκμετdλλευoηq
αιη Noτια Aφρικη μovα1α πληoιdζoυv τιq 650.000, εvιil o
αριΘμoq τωV παιδιιilv πoU εκπoρvε0ovται στιξ
τριτoκooμικεq χωρεq ε[vαι dκρωq αvηουxητικ6q.

Aκ6μη Kαι στη 1ιi:ρα μαq τα παιδια γ[vovται δ6κτε9
μιαq πoλOμoρφηq βαρβαρ6τηταq, oπωq πoλιi oυ1v6
διαπιoτιδvει o καΘ6vαq απo εμdq..Ετoι αμ6τρητα ε(vαι τα
παιδιd εκεivα πoU oι oυvΘηκεq τα αvαγκ6ζoυv vα
εργαζovται oxεδ6v απo vηπια πρoκειμ6voυ vα
επιβιιi.loouv. Δεv εivαι λiγα τα παιδι0 τωv τoυριστικιilv και
αγρoτικιilv περιo1Φv πoυ εγκαταλε(πoυv το o1oλε[o για
vα δoυλ6ψouv Kαι vα οτηρ[ξoυv με τov τρ6πo αυτ6
oικovoμικd τιg oικoγ6vει6q τoυg. Σ0vηΘεq πλ6ov
φαιvoμεvo απoτελo0v τα ξυπ6λητα κoριτodκια πoU
τρ61oυv στouq δρ6μoυq κdθε βραδυ, κυρiωq τo
καλoκα[ρι, παρακαλιi.lvταq μαζ v, αγoρdooυμε 6vα

ματoακι λoυλo0δια. Στηv [δια μo(ρα βρ[oκovται Kαι τα
o1τd1ρovα αγoρdκια με τα μπαλωμ6vα παvτελovια και
τα τρ0πια παπo0τoια πoU μαq πρoτεlvoυv vα μαq
γυαλ[ooυv τα τζdμια τoU αUτoKιVητoυ μαq. Movα κι
6ρημα, εκτεθειμ6vα oε τoooυq πoλλoιig κιvδ0voυq, εivαι
τα παιδι6 τηg βριοιdq, τηq Kαρπαζιdq, τoυ ,.oκdoε,' και
τoυ ..παρατα 

μαg,,. Eivαι τα παιδι6 εv6q αλλoυ Θεo0!
Τ6λo9, στηV Kατηγoρiα αυτιilv τωv παιδιιi.lv αvηκoυv και
oι μικρo( 

.,βoηΘo[,', τα τoιρακια, oι μαΘητευoμεvoι, oι
μικρo[ 1αμdληδεq πoυ καΘημεριv6 εξευτελ[ζovται,
περιφρovo0vται Kαι xλευdζovται απ6 εμdq τoυq
.,αvΦτερoυg,,.

Τo τελικ6 oυμπ6ραoμα, πdvτωq, ε[vαι πωq o 20oq
αιΦvαq φε0γει και o 21οq θα βρει παλι παιδιd oτoυq
δρ6μoυ9, oτα oτρατ6πεδα oυγκ6vτρωσηq, παιδι6 xωρ(q
oικoγ6vεια, χωρiq πατρ[δα, χωρiq λευτεριd, χωρiq
δημoκρατiα, παιδια πoU σUvαvτoι]v τo Θαvατo πριv Kαv

γvωρ[ooυv και ζηooυv τη ζωη.
Στo μεταξ0 εμε[q ακ6Θεκτoι θα ουvε1[ζoυμε vα

κραταμε τη oτ6oη πoυ κρατdμε και οημερα.
. Τα πα1ιd οκυλιd μαq Θα κoιμουvται αμ6ριμvα πdvω

oτα παvακριβα περoικα χαλιd μαq (πoυ 0φαvαv καπoια
oκεβρωμ6vα παιδικd δα1τυλdκια), ικαvoπoιιilvταq με τoV
τρ6πo αυτ6 τo α(oΘημα τηq φιλoζωfαg μαg.

. Θα πετoιjμε τo φαγητ6 τηg [δαq μ6ραq οτα
οκouπ[δια, επειδη 6xει 16oει τη γε0oη τoU Kαι
τερdoτιoυq oγκoυg φρoιiτωv στιq χωματερ6g για vα μηV
πεσει η τιμη τouq.

. Θα παiζoυμε ΠPoTo
κ6ρδη.

. Θα κdvoυμε λ[φτιvγκ

και ΛoTTo για... ovειρεμ6vα

και θα oκoρπo0με υπ6ρoγκα
πooα 1ρηματωv σε ιvoτιτoOτα oμoρφιαq Kι
αδυvατ(oματoq, TτρoKειμ6voυ vα μη xdoouμε τo ,,σεξ

απ[λ,,μαq.
. Θα oτ6λvoυμε επιδεικτικd κdρτεq UΝ|CEF τιq

γιoρτ6q oε παιδακια πoυ πιΘαvιilq δε Θα τα βρ(oκoυv
ζωvταvd.

. Θα μετρdμε τη 1oληoτερ[vη μαq, πoυ, παρ6λη τη
oφoδρη επιΘuμ[α μαg, δεv π6φτει, 6πωq δεv π6φτoυv
δυoτυ1ιbg Kαι oι παραπdvω αριθμo[.

86βαια, πoι6 ε[vαι το p6oq μαg απ6vαvτι o, αυτα τα
παιδιd, αυτ6 Θα τo κρivει o καθ6vαq μαq μovog τoυ.
Aρκε( μov61α vα oκι1ψει βαΘι6 μ6oα τoυ, vα γvωρ[oει
τov αληΘιvo εαυτo τoυ Kαι Vα ουvειδητoπoιηοει oτι τo
πρ6βλημα αυτ6 τov αφoρd dμεoα. T6τε μ6vo Θα
κατoρΘιbooυv φαιv6μεVα σαv κι αυτd αv 6xι vα
εξαλειφΘo0v, 6στω vα αμβλυvΘoιjv oτηv ,.πoλιτισμ6vη,,

επo1η μαq. Γιατ[, 6πωq ειπιilΘηκε κdπoτε: ..H 
ζωη και η

ιoτoρ[α τηg αvθρωπ6τηταq δε Θα δικαιωθo0v πoτ6 6oo
ε(vαι δυvατo o' αυτ6 τov κooμo vα υπoφ6ρει κι εvα
μovd1α παιδ[,,I

Nεκτdρlοq Klαμ6q
Γ2
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"APXH ΠPΩTH

To παιδ[ θα απoλαμβdvει 6λα τα δικαιιbματα πoυ

πρoβλ6πovται oε τoaτη η Διακηρυξη. Τα δικαιιΔματα

αυτd αvαγvωρ[ζovται σε 6λα αvεξαιρ6τωζ τα παιδια
yωρ{q διακριaη φυληq, xριΙlματoq, φaλoυ, γλtiooαq'
θρηoκε[αζ, πoλιτικιilv η dλλωv πεπoιθηoεωv, εθvικηq η

κo ιv ωv ικηq κατ αγ ωγ ηq, πε ρ ιoU σ ι αc' 0 ιK01/ εV ε ιαΚηζ

πρoελε'J,oεωζ η dλληc κoιvωvικηg θt'oεωq τoυ [διoυ

τoυ παιδιo0 η τηq oικoγ6vειαq τoυ.

APnH ΔEYτΕPH

Τo παιδ[ θα απoλαμβαvει ιδιαιitερη πρooταoιι και

θα τoυ παρ6Xoνται, με voμoθετικd η dλλα μεoα'
ευκαιρiεq και δυvατoτητεq Υια να μπoρεoει vα

αvαπτυχθε[ oωματικα, ιllυψικd, ηθικd, πvευματικa και

κoιvωvικα με τρoπo φυoιoλoγικo και υγιειvo και oε

oυvθηκεζ ελευθερ[αq και αξιoπρ6πειαq' oταv θεoπ[-

ζovται v6μοι για το oκoπ6 αυτ6v πρωταρxικη φρovτlδα
θα ειναι η εt'αoφαλιoη τωv πραγματικtiv συμφερ)VτωV

τaυ παιδιoa'

APχl]TPlTH

Σ:c ηα,δι θα αvαγvωρ[ζεται απo τη oτιγμη τηq
'''',',,ησ\C τoυ τo δικα[ωμα vα 6yει 6voμα και
ε€;,κaτητα,

APΧΗTΕTAPTH

Το παιδ[ θα απoλaμβdvει τα δικαιιilμaτα τηζ
κaιvωvικηq αoφαλειαq. Θα τoυg αvaγvωρ[ζεται τo

δικaι|'ωμα vα μεγαλtilvει και vα αvαπτiooεται με υγε[α'

Για τo oκoπo αυτo θα παρtyεται oτo παιδ[ Και στη

μητ6ρα τoυ ιδια[τερη φρovτiδα Και πρoστασια, στηV

oπo[α περιλαμβαvεται Και η αΚιVητ0π0ιητικη
πρoγεvvητικη Και μετα-ΥεVVετικη μ6ριμvα. Τo παιδ( θα

6χει τo δικα[ωμo' ιΚαVoπoιητικηq διατρoψηq, στεΥα-

σεωζ' ψUχαγωγ(αq και ιατρικηq περιθcλψεωq'

APYH ΠΕM|TΓH

Tο παιδ[ πoυ μειovεκτε[ oωματικd, διαvoητικd η

κoιvωvικα θα απoλαμβdvει τηv ιδια{τερη μεταyεiρηoη'
εκπα[δευoη και φρovτ[δα πoυ απαιτε[ η ειδικη
Κατασταση τ0υ'

APΧH EKΓH

To παlδ[ 6yει αvdγκη, για τηv πληρη Και αρμoVιΚη

αvαπτυξη τηq πρooωπικoτηταq του, απo αγαπη και

καταvoηoη. Θα μεγαλιΙlvει' 6πoυ ε[vαι δυvατ6v, με τηv

ευθavη και τηv φρovτ[δα τωv γovεωv τoυ και παvτoτε

oε μια ατμooφαιρα oτoργηq και ηθικηg και υλικηq

αoφαλειαg, To παιδ[ τηq τρυφερηq ηλικ[αq δεv θα

yωρ[ζεται απo τη μητ6ρα τoυ παρd μovo oε
εξαιρετικ6,q περιπτιΙloειq' H κoιvωv[α και oι δημ6oιεq

υπηρεo[εq Θα εyoυv τo κα0ηκοv vα παρεyoυv ιδια[τερη

φρovτiδα oτα παιδιd yωρξ oικoγ6vεια και oτα παιδι6

πoυ δεv 6yoυv επαρκη μ6oαoυvηρηoεωq, H παρoyη

κoατικιΔv επιδoμdτωv και dλληq βοηθειαq για τη

oυvτηρηoη τωv παιδιωv πoλυμελιΙlv oικoγεvειιtrν εivαι

επιθυμητη'

APκH ΕBΔ0MH

Στo παιδ[ αvαγvωρ|ζεται τo δικαiωμα τηq

εκπα[δευoηg, η oπofu θa παρ6'yεται δωρεdv και θα

ε[vαι υπoyρεωτικη, oτη oτoιyειιΙlδη τoυλdηιoτoν

βαθμ{δα. Στo παιδ[ θα παρ6yεται μια εκπα[δευoη πoυ

θα πρodγει τη γεvικη παιδε[α τoυ και θα τoυ δrioει τη

δυvατoτητα με βdoη τηv αρyη τηq ιo6τητag τωv

ευκαιριιΙlv vα αvαπτaξει τιq ικαv6τητεζ τoU τηv

ατoμικη τoυ κρ|oη και τo α[oθημα τηq ηθικηq και

κoιvωvικηq ευθavηq τoU Και vα γ[vει 6vα yρηoιμo

μ6λoq τηq κoιvωv[αq'
Tα πραγματικd oυμφ6ρovτα τoυ παιδιoa θα

απoτελoλv τηv κατευθυvηρια αρyη εκε[vωv πoυ ε[vαι

υπεaθυvοι για τηv εκπαiδευoη Και τηv καθoδηγηoη

τoυ' 11 ευθivη αυτη αvηκει κατd πριΙlτo λ6γo oτoυq

γovεΙq τoυ'

To παιδi θα 6yει κ6θε ευκαιρ[α για παιyv[δι και

ιpυyαγωγ[α, πoυ πρ6'πει vα κατευΘ1vovται πρoζ τoUζ

[διoυc oκoπoac πoυ επιδιcbκει Και η εκπα[δευoη' H

κoιvωv[α και oι δημ6oιεq υπηρεo[εq Θα επιδιιΙlξoυv vα

πρoωθηooυv ηv απoλαυoη τoυ δικαιcbματoq αυτoa,

APruH oΓΔoH

Τo παιδ[ θα εlvαι oε καθε περ[πτωoη απ6 τoυq

πριilτoυc πoυ θα απoλαμβαvoυv πρooταo[α και
περiθαλΨη.

APnH ΕNATH

Τo παιδ[ θα πρooτατεiεται απ6 κ6θε μoρφ0
ε\lκαταλε[ψ εωq, oκληρ6τηταq και εκμεταλλευoεωg.
Δεv θα ε[vαι αvτικε(μεvo καvεvoq ε[δoυq oυvαλλαγηq'

Τo παιδ[ δεv θα πρooλαμβαvεται oε εργαo[α πριv

φταoει oτηv κατdλληλη κατιΙlτατη ηλικ[α. Σε καμιa

περ[πτωoη δεv θα εξαvαγκdζεται η θα τoυ

επιτρ6πεται vα απαoγoλε[ται oε εργαo[α η επαγγελμα
πoυ θα ζημιιbvει τηv υγε[α η ηv εκπα[δευoη τoυ η θα

παρεμπoδ[ζει τη oωματικη, πvευματικη η ηθικη
αvαπτυξη τoυ,

APnH ΔΕΚATH

To παιδ[ θα πρooτατεaεται απ6 κdθε εv6ργεια πoυ

μπoρε{ vα εvθαρριivει φυλετικ6q, θρηoκευτικ6q η

6πoιαζ dλληq μoρφηq διακρ[oειq' To παιδ[ θα

αvατρ6φεται με πvειjμα καταvoηoεωq, αvoψηq' φιλΙαq

μεταξ0 τωv λαtΔv, ειρηvηg και παγκ6oμιαq
αδελφooivηq και με πληρη oυvα[αθηoη oτι η

δραoτηρι6τητα και oι ικαv6τητ6q του πρ6πει vα

αφιερωvovται oτηv ε ξυπηρ6τηση τωv oυvαvθρcbπων

τoU','

(Δlοκηρυξη τωv Hvωμ6vωv EΘvΦv

γlo τα δlκαlιilματα τoυ παlδιoυ.

ψηφiστηκε ομ6φωvo oπq 20 Noεμθρioυ 1959)
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:*'-: : " .: -:-: οVoμαζoUμε, απoτελo0v τo 1,5% τoU
- ".:.:.:. :_. Ξ-ριiiπη. Συμφωvα με ιoτoρικεg πηγ6ζ
",;ξ,: ": :-:Ξεi <ατα παoα πιΘαv6τητα απo τιq |vδ[εq

.:' : 1. .-.:::.:*εvoι oε oλov τo κoομo, κuρ[ωq oμωq
:--* :: : Ξ Aφρικη Kαι στιq περιοo6τερεq εUρω-
-:'":: -::: ]. Τoιψdvoι xωρiζovται κυρ[ωg σε τρειq
;' :: -:-: Ξ3,, τoυq Σιvτ6 και Kαλ6, oι Poμ 6xoυv
'il : :* _ . : ,:οικη Eυριilπη και oι Kαλ6 τηv Γαλλ[α και

i-; "- ,.:οoovηoo. Fl 0παρξη πoλλιilv φυλιi.lv εξηγε[
- : .:]'.Ξξ τoυg διαφoρ69. Aoκoυv oυvηΘωq τo

:. πlΧnnr-.-,|ΡJUργoU, τ0U πεταΛωτη, τ0U γUρo-
: :. -:- μιKρoμεταπρατη, τoυ 1αρτoμαvτη η
: : : -: . :.. τoU μoυoικo0, τoU χoρεUτη (ιδ[ωq oι
- : . :: τoU ακρoβdτη κ,d' E[vαι μελαxριvo[,

.. :-:. : i εJφUεστατoι, αvυπoτακτoι, αvτιvoμικo[.
::_:-::. οε μ6vιμεq εργαo[εq, 6xoυv δικ6 τουq ηΘη-
. : n\/Λnrnn||n !V0μ0Uζ Kαι ειvαι oΛιγαρKειq Kαι.: Ξ:]υV αVoβιpιoβητητη κλ[oη oτη μoυoικη' Γεvικα,
: ' : .:\..; ευα[oθnτoι αvΘoωπoι...

-: :οoβλημα 6μωq ε[vαι τΙωq τouq βλ6πoυμε εμε[q.
- :- , αι μεV μαq αρ6ooυv τα τoιγγαvικα τραγoΟδια,
] . . :.:,στε Vα μαq λ6vε τη μo[ρα μαg η vα υπηρετoυv οτο
:--::c μαq, αλλd απo τηv dλλη πλευρα τouq
::. -:iζoυμε αρvητικd xωρ[q λoγικα κριτηρια' oλoι oι
-: i''τιoμ6voι'' και ,,ευα(oΘητoι,' dvθρωπoι θρηvo0v
.::..εριvd για τα nαιδd τηg Boov(αq Kαι τηq Aφρικηg
-:,- :τειvαvε και ζoυv oε αvτ(ξoεq oυvΘηκεq. Kαι για vα
: ".5ειξoυv τηv ..ευαισΘηο[α'' τoυq τα Xριoτo0γεvvα η oε
:"'.;.εg γιoρτ6q αvoiγouv λoγαριαoμουq οτιq τρ6πεζε9,
:::λvoυv κdρτεq, βγdζoυv διακρυβρεχτoυq λ6γoυ9,
: l.;.α αλhΘεια, π6oo ευαioΘητoι εiμαoτε κλεlvovταq τα
.]τiα μαq Kαι τιq πoρτεg μαq σε αυτoυq τoυq αvθριi:πoυq

aι Tαγαvoι ιtαι η τrof,ιτισμεvη Ευρωπη '--
?..θ-c,.*ξ Kρατoq

oυγγαρ(α

UMαVoια
Πoλωvlα

Πoρτoγαλ[α

Pouμαv(α

Pωo(α

Σκ6πια

Σλoβακiα

Σoυηδiα

Τoυρκiα

Tοε1[α

ΠληΘuoμ6ξ

56C.000

40.00CI

60.000

100.000

2.400.000

60ο'000

240.00Ο

81.000

15.000

540.00Ο

450.000

πoυ μθvoυv κovτd μαq οε διαφoρα τoαvτηρια και oκηv6q

με 6λεq τιg καιρικ6q ουvθηκεq. Pωτηoαμε αυτoυq τoυq

αvθριilπoυg αv πειvdvε η πoια ε[vαι η μo[ρα τoυg οτοv

ηλιo;
oι Τoιγγdvoι δεv ζητoOv πoλλd πραγματα. Aπλιbg τα

δικαιιiiματd τouq σαv dvΘρωπoι Kαι σαv πoλ[τεq. To 1992

iδρuoαv τo 1o Koιvoβo0λιo oτηv 8oυδαπ6oτη με oτo1ο
τηV Καταπoλ6μηoη τηq ξεvoφoβ[αq και τηv αVτι.
προoιiπευoη τωv Toιγγαvωv oε διεΘv6q επ[πεδo. Aλλα
αυτo μovo δεv φταvει' Δεv ε[vαι καιρoq πια vα σKε-

φτoυμε καλ0τερα τη oτdoη μαq απ6vαvτι o' αυτoυq τoug

αvθριi.lπoυq πoυ δεv διαφ6ρoυv oυoιαoτικd απo εμαq;
F| εξαΘλ(ωoη τωv Τoιγγαvωv ε[vαι 6vαq αιχμηρoq

δε[κτηq τoυ Ευρωπα.[κo0 Πoλιτιoμo0. o X[τλερ
πρooπdΘηoε Vα τouq εξovτιboει. Mηπωg oμωq και η
αδιαφoρ[α μαg δεv ιooδυvαμε[ με .6οτω και αργη-
εξ6vτωοη; |-i διαοπoρα τωv ΤoιγγαVωv σ, oλη τηv
Ευριilπη ε[vαι μια ευκαιρiα για oλα τα κρατη-μιiλη για
6μπρακτη εφαρμoγη τωv αvΘρωπιoτικιilv Kαι αvτι-
ρατoιoτικωv διακηρ0ξεωv. Διαφoρετικd vα μη μιλαμε για
,.πoλιτιoμ6vη Δiοη,,αΜd .,., για δΟoη τoυ πoλιτιoμου.

Koτοiφη Τζεvη Γ2

οελ' 45
ΛEΞΙ Κo Ν ΕoΕΛΛΙ{Ν ΙΚΙ{Σ Γ

γρ{iφG.μη]ζαv{ - (η) ουο" αυvθ. γρ&φω κcn
}rτlχανtl: τυπιirι,εl
1αρωcτηρεq οε xαμi,
απαραiτητo εργαλεio μα
τηv εκμf,θηοη αωaτfq και
TρItγoρι6 πληκτρολξηοη
που xραζεται σε
μη1αvηtrπτα 6πωg o
Flλεκφovικξ
Yπoλομοττ5. τo T6λεξ
|'(.&λ, .:

(βλ. απoκλεισ.τικ&: χΡΓΑΣ"r]fΙP1,1. . . ....

ΕΛΕYΘEΡΩΝ ΣtΙoYΔΩΝ Π

EΡΓAΣTΙ{PΙ A EΔEY ΘEP ΩN ΣΙIoY Δg}Γ{

ΠAΝTEΛΙΔAΚH
ΔAKTI,Λ ΟΓΡ AΦΙA - ΙΙΛΙΙP αDoΡΙκΙΙ

Ν .ΑΣΙ( OYTΣFΙ 5 (Ι( oΔΩΝΑΙ(Ι),
PEΘYMNO THΛ.28ffi5o731



€* ffiΗtr&$ffi

ν.wy:

Avαμφιoβητητα η θ6oη τηq γυvα[καq στηV κoιvωv[α
δεv ηταv η lδια στoUq διdφoρoυq λαo0q και ακoμη
παρoυo[αζε διαφορ6q κατα τηv εξ6λιξη τωv κoιvωvιιilv
μι1οα απo τoυg αιωvεg.

Οι ιoτoρικo[ δ61ovται πωq η δoμη τωv πριilτωv
κoιvωvιΦv ηταv μητριαρxικη, για ελdxιoτo 6μωq xρovικ6
διdοτημα, κι επακoλo0Θηoε μια μακρα[ωvη φdοη
πατριαρx[αq, πoU τα καταλoιπd τηq φτdvoυv με1ρι και τιq
μι1pεq μαq, Αv αvατρ6ξει καvε[g oτηv ιoτορiα τωv λαωv,
θα διαπιoτιiloει 6τι oε 6λα τα μηκη και πλdτη τoυ τoτε

γvωοτo0 κ6oμoυ η θ6oη τηq γυvαiκαq μ6oα oτηv
κoιvωvικη ζωη ηταv πdvτα δεδoμ6vη και oριoΘετημεvη
u6oα oε oτεγαvd πλαioια, που δεv dφηvαv μεγαλα
περιθιiρια για πρoσωπικη εξ6λιξη και αvαδειξη.
Eξooτρακιoμεvη απo τηv πoλιτικη ζωη -o0τε Vα ψηφ[σει
δεv μπoρo0oε- και απoκλειoμ6vη απ6 τoυq πιο πoλλo0q
εργατικoΟq xιi,lρoυq, ζo0oε μovoδιdoτατα, δεv ε[1ε
ταυτoτητα, μιαq Kαι δεv τηg επιτρεπoταv vα μoρφωθε[,
oπoτε ηταv εΟκoλα εκμεταλλευοιμη απ6 τoυq dvτρεg'

Χρειαoτηκε, λoιπ6v, επ[πovη, μακρα(ωvη αλλd δ(καιη
πρooπ6θεια, πρoκειμεvoυ η γυvα(κα vα μπoρ5σει vα
εξαvθρο.lπιoτεi και vα φτ6oει oτη oημεριvη πoλ0 καλ0τερη
κατdoταoη, κατα τηv oπoiα μπoρε[ επιτ6λoυg vα
επιβαλλει τηV παρoUσ[α τηq, vα εκφρdζεται Kαι vα
διακρ[vεται oτα πλα[oια τηq KoιVωVιKηc ζωηq,Eτoι, 

oτη δικη μαq επo1η, πoυ o 6vΘρωπog 61ει φταoει
αcιq ψηλoτερεg βαθμiδεq τηq πVεUματικηg πυραμ(δαg, η

γυvαiκα 6xει μια 6vτovη παρoυo[α και η δραoτηριoτητd
τηq 61ει επεκταΘε[ oε 6λα τα επiπεδα τηq ζωηg. E[vαι

φoρ6αq πoλλιi.lv κoιvωvικιilv ρ6λωv Kαι τιξ πιo πoλλ6q
φoρ6q αλληλooυγκρoυoμεvωv'

F| γυvα[κα oημερα ι11ει πια ξεφ0γει κατd 6vα μεγαλo
μ6ρo9 απ6 τα oτεvα oρια τoυ voικoκυριo0 και διακρ[vεται
στov επαγγελματικo oτ[βo και ακoμη Kαι σε αv6καΘεv
θεωρoυμεvα ..αvτρικα,, επαγγι1λματα. Mε τηv oργαvωμ6vη
εργαo(α oι γυvα[κεg βγαivoυv πλ6ov απo τo on[τι, ouvει-
δητoπoιo0ιrrαι κoιvωvικd και πoλιτικα, διαβλ6πoυv τιq ελ-
λε[ψειq τouq Kαι διεκδικo0v επιτ6λoυq oυλλoγικd τα
xαμ6vα τoυq δικαιιilματα. Mε τα xρηματα πoυ κερδ(ζoυv
απ6 τηv εργαoiα τouq oι γυvα(κεg ικαvoπoιoOv τιg
αv6γκεq τouq Kαι ληγει πια αυτη η doxημη οικovoμικη
εξ6ρτηoη απ6 τov dvτρα, πoυ ευτ6λιζε τιq [διεq, εvιil
αvαγκαζε τov αvτρα, oOμφωvα παvτα με τηV κρατo0oα
κoιvωvικξ επιταγη, vα ε[vαι o ιoxυρog, o ,.κoυβαλητηg,,, o
oκληρ6q γεvικd dvΘρωπoq πoυ 6πρεπε vα τα καταφ6ρvει
6λα, θυoιαζovταq γι,αυτ6v τo oκoπ6 τηv αvαγκη τoU για
αγαπη, ζιilvταg παρdλληλα με μια γυvαiκα πoυ ηταv
αvεκδηλωτα ε1θρικη Kαι τoV θεωpo0oε απ6 φ6βo 

..κιiρη,,

Kαι KαταKτητη τηq ζωηq τηq.
O Θεoμoq, εξdλλoυ, τηg καΘoλικηq και δωρεdv

παιδεiαq δ(vει τηv ευκαιρ[α Kαι στα κoρiτoια v'
αo1oληθoOv ooβαρd με τη μ6ρφωoη τoυq και μdλιoτα vα
διαπρ6ι|-loυv oτα θεωρo0μεvα αvτρικd' επαγγ6λματα' Mε
τη μoρφωoη η γυvαiκα απoκτd eπαγγελματικ6 κυρoq' εvιi:
ταυτ6xρovα oυvειδητoπoιεi και τιg φυoικ6q ελευΘερ[εq
πoυ 61ει oτη ζωη ωg αvΘριilπιvo πλαoμα, αvαγκαζovταq
6τoι τoυg αvτρεq vα τη oιlβovται Kαι vα τηv εκτιμoOv oαv
αυθ0παρκτη πλ6ov πρooωπικoτητα,

Τo δικα[ωμα, επ(oηq, τηq ι!ηφoυ πoυ κατεκτηoε μετd
απ6 πoλλouq αγΦvεg τηv ωρ[μαoε πoλιτικd και
κατox0ρωoε τηv αξ[α τηg μ6oα στηV KoιVωVικoπoλιτικη
ζωη. Oι απoφdoειq πoυ αφoρo0v 6λα τα μ6λη τηq
κoιvωvικηq oμαδαg δεv πα[pvovται πλι1οv μ6vo απο τov
αvτρα, oπ6τε αλλdζoυv oριακα oι κoιvωvικεg oυvθηκεq.
Mε τηv πoλιτικoπo(ηση τηq ι1xει καταφ6ρει 61ι μovo vα
ψηφiζει αλλ6 και vα ψηφ[ζεται, κατακτιivταq 6τoι
διαφoρεq οημαvτικ6q Θ6oειq στα Δημoκρατικα
Koιvoβo0λια, καθιi:q επioηq Kαι σε αλλoυq 1ωρoυq τηq
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1*" ]i -.*: .:.*:::*: -:- :: ειαοφαλιζε τo π6ραoμα
:*" : .:.: :: - : :-.-,.ιi -(ωη αμφιoβητoOμεvηq

:l .. :.: Ι- : :*-i:,: : . : ' Ξ'q αιρ6φoυv τιq θυγατ6ρεq

-: :J *'.] ]-l :: : ::- ιΜoιιi.lvoυv oυvαιoθηματικα τo

x'*: .-:: -:.. ":.:.q καθιoτo0v εξωραioμ6vα
:'-.J*: :--::--'-:"

: : : :-] ::.:.το. λoιπov, μετd απ' oλα τα
:]; :-: . :- . ,..:'.'3 εxει επιτ6λoυq αVUψωθει σε μια
:*ι --: ": --:-- i::.. 6xovταq μ,αυτov τov τρoπo
.. *:l; :: ":,:::..τικo βαθμo τηv αvιooτητα.

,. *''*: :.-: :: :.*αιVει 0τι εχ0Uμε φτασει Kαι στηV
.* :: _ -: . :., ov6c πoυ απoδεικvOεται εξdλλoυ και

:* :l-* * : : :..l υπαρξη τoU φεμιvιστικoO κιvηματoq,
.'] ]*] ] ]:i :.:-:l αρKετ6 δρ6μo vα διαv0σει 6ωq τηv
- .; . : - :-:. :.q γυvαlκαq με τoV dvτρα'

Ξ 
. : :. : - : . f,. σrη σημεριvη επo1η τηg επιoτημovικηq

] -: l , : ,: , 'κηQ πρooδou uπdρxoυv λαo[ πoU] -: l , : ,: , 'κηq πρooδou uπdρ1oυv λαo[ πoU
: - .*: : ] :: : . ται oυ1vd απoτρ6παια oτιq γυvα[κεq. Για
-. -::,: ,-: ::ηV Kivα oκoτιilvouv τα κoρiτoια, επειδη δεv-. -::,: ,-: ::ηV KιVα σKoτωVoUV τα Koριτσια, επει0η oεv
.- .:Ξ-:::. δευτερo παιδi και επιΘυμoOv αγ6ρι για

-: -; ;oλoυg, oπωq για τη διαφ0λαξη τoυ ovoματoq_: :.:'Ξ',ειαq. Στηv |vδiα, επioηq, κα[vε τιg γυvα[κεg,
:.:, :3ετηοει η oικoγιivεια τηq vUφηq τo..πρoιKo-
:-'*:,- - Ξ.,

]-*q. εκτ6q απ6 τoυq λαoυq, ακoμα και μ6oα oτηv
: .:,Ξ,εια oυ1vα εκδηλιbvovται αvτιφεμιvιστικ6g τdoειq,. : ::οαδειγμα υπ6ρ1oυv ακ6μη .,μπαμπdδεq,' ποU δεv
-],Ξ ;Q δoυvε τη γυvα[κα τouq στo μαιευτηριo αv εχει

: , ..σει κoρ[τoι! Aκ6μη, oημερα oτηv ,Hπειρo

: i:.:λoυΘo0v vα λ6vε oυxvoτατα ..δ0o παιδια και εvα
. ::.:σι'.. Πατi, τo κoρ(τoι και πdλι oε μεγαλo βαΘμo,
:Ι:ιcλoυΘε[ Vα σημα[Vει 1ιλιdδεq αγωV(εq και δειv6 για... οικoγιlvεια. Kι αυτ6 εKφρdζεται oτo dγ1og για τηv
:::κατ6oταoη.

Παvτωq, ε[vαι αvαμφιoβητητo 6τι η μεγαλUτερη
ε<μεταλλευoη τηq γυvαfκαq προωθε[ται απ6 τα μ6oα

μαζικηq εvημ6ρωoηq. Πραγματικd, καθημεριvα
παρακoλoυθo0με γoητευτικθq διαφημ[oειq. oι οπo[εg
επιβεβαιιbvoυv oτι τo Mεγdλo Aμερικdvικo 

,ovειρo

επαληθε0εται μ6vo για τιq ωρα(εg γυvα[κεq, πoυ μπoρo0v
vα απoκτηooυv αερoδυvαμικα αυτoκ[vητα, oυoκευ6q
τηλεοραoεωξ Kαι τα τoια0τα και καθωq φα[vεται μια
ovειριi:δη oικoγεvειακη ζωη.Εκε(vεq πoU δεv
κατooθιbvoυv vα απoκτηooυv 6λα αuτα τα πραγματα
απoρoΟv τι ouμβαivει μαζ( τoυq, ωq γuvα[κεq πoυ εivαι και

αυτ6q, και oτερηθηκαv αυτ6 τo Mεγαλo Aμερικαvικo
ovειρo. M6μφovται τov εαυτ6 τouq πoU δεv γεvvηθηκαv
πλoυoιεq και 6μoρφεq και γεμ[ζouv απo 5vα α[oΘημα
πρooωπικηq κατωτερ6τηταq τo οπo[o επιτε[vεται και απo

τα ρoμdvτζα και τα αρθρα πou γεμ[ζoυv τo κεv6 αvαμεoα
oτιq μεγdλεq διαφημ[οειg.

oλα τα παραπαvω επηρεαζoυv τη γυvαiκα-oOζυγο, η
oπo[α εivαι o δια1ειριoτηq τωv οικovoμικιilv τoυ οπιτιoυ'

αυτfl πoυ αγoραζει τα απαρα[τητα για τα μ6λη τηq
oικoγ6vειαq Kαι για τo voικoκυρι6, καθιi.lq επioηq και αυτη

πoυ απoτελε( τov ..καΘρθπτη,, τηξ oικovoμικηq oταθμηq

τoυ oυζOγoυ-επιχειρηματiα. Π' αυτ6 ακριβιilg απoφαo[ζει
vα αγoραοει τo ,,τdδε', ε[δoq μακαρ6vια, τα oπo[α -6πωq

6δειξε η διαφημιoη- δημιoυργo0v μια ειδυλλιακη
oιKoγεvειαKη ατμ6oφαιρα. Εξαλλou, πε[Θεται 6τι αv

φoρ6oει τo ..ταδε'' αρωμα Θα μπoρθoει .oπωq και η

6μoρφη γυvα(κα τηq διαφημισηq- Vα πρooελκ0oει
καλ0τερα τov dvτρα τωv ovε[ρωv τηq.

Aπoτελε[, }ιοιπ6v, καθηκov oλωv μαq η λι]oη ειδικα τoυ

παραπαvω πρoβληματoq, η oπo[α Θα επιτεuxθε[ με τηv
καταπoλ6μηοη τ6oo τoυ καπιταλιoτικo0 oυoτηματoq 6oo

Kαι τηq ,,μαζικηq τιρoπαγdvδαq'., πoU μαθαivει oτιq
αφελε(ζ γυvαiκεg 6τι o δρoμoq για μια πετυ1ημ6vη ζωξ
και αγαπη περvd μ6vo μ6oα απo τηv απoκτηoη πρoiovτωv.

Aπ' 6λα τα παραπdvω, επιβεβαιιi.lvεται απoλυτα η

dπoψη τoυ Mαρξ πωq ..η κoιvωvικη πρooδoq μπoρε[ vα

μετρηΘε[ απo τη θ6oη τηg γυvαlκαq σε μια επoxη,, και,

oυvεπακoλoυΘα, 6τι η θ6oη τηq γuvα(καq ε[vαι επιδεικτικ6
τoU πvεUματικoιi υπoβαθρou μιαq επo1ηg. Av θ6λoυμε τo

κoιvωvικ6 oιi:μα vα εργdζεται Kαι Vα πετυxαlvει oτη ζωη
πρ6πει παvτoτε vα τo βoηθdμε, 6τoι ιi-loτε vα ε[vαι
δραoτηρια και τα δ0o μ6λη τoυ, dvτραq και γυvαiκα. Ε[vαι

αvαμφιoβητητo oτι τo πρoβλημα τηq ιooτηταq τωv δ0o

φ0λωv 61ει κατα.πoλεμηΘε( αρκετd oτιg μ6ρεq μαq. E[vαι

αvαγκη, 6μωq, αv πρ6γματι Θ6λουμε vα πρooδε0oouμε, Vα

μηv επαVαπαυ6μαoτε, αλλd vα oυvεx[ooUμε τηv
πρooπαΘεια για τηV εξαλειψη καΘε εlδoυq αvιooτηταq
πoυ ακ6μα Kαι στιζ μ6ρεq μαq oυvε1[ζει ι,α εκδηλιilvεται.
Kαι αυτη η πρooπαΘεια δεv εivαι απλα 6vαq αγωvαg για
τηv ιo6τητα τωv δ0o φ0λωv, αλλα ..6ι,αq 

γυvαικεloq
αvΘρωπιoμ6ξ,,πoU oκoπ6 61ει τηv απoκαταoταση τηq

γυvα[καg Kαι τηv ηθικη δικα(ωση τoU αvθριilπoυ γεvικα'
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Δεv απ6xoυμε 1ρovικd πoλυ απo τη ο0vταξη τoυ
κειμεvoυ τηq Διακηρυξηq τωv ΔικαιωματωV τoU
ΑvΘριbπoυ. Aπo παvτο0 δε1oμαoτε μηvιiματα για τηV
αξ[α τηq αvθριi:πιvηq φ0oηq Kαι για τηv αvωτεροτητα
τηq σε o16oη με τα αλλα 6vτα τoυ πλαvητη. Θεωρo0με,
μdλιoτα, 6τι oε τ6τοιo βαΘμo ι11oυμε λ0οει τα
πρoβληματα τωv αvθρι.l-lπωV, πoU εxoυμε καταoτηοει
τouq εαUτo(q μαq πρoοτdτεg τoυ υπολo[πoυ ζωΙκoU
βαοιλεioυ Kαι Urτoστηρικτεq τηg φuοηq,

Aυτ6 πoυ 1ρειαζεται, iοωq, ε[vαι μια αvτικειμεvικη
ματια στη o0γxρovη πραγματικoτητα, για Vα
ουvειδητoποιηoει καvε[q ποοο απατηλη ε[vαι αυτη η
εvτ0πωοη, oτι δηλαδη o αvθρωπog πρooτατε0εται απo
τηv καταπατηση τωV δικαιωμdτωv τoυ. Τo 6τι η αvτ[ληψη
αυτη δεv ε[vαι τiπoτα αλλo παρα μια ιpευδα[οΘηοη, τo

φαvερΦvει πoλι] πειοτικα η ι1-€αρoη τωV ρατσιoτικωv
αvτιλη(-lεωV ττoU παρατηρεiται στιq μ6ρεg μαq.
Pατoιoτικ6g αvτιληψειq πoυ αφoρoυv ολoυg τoυq τoμε[q
τηg αvΘρωπιvηg δραoτηρι6τηταq Kαι πoU θεμελιωvovται
oτιg διαφoρ6q ooov αφoρα oτη φυλη, τη θρηoκε[α, τη

γλΦooα, τo φ0λo, τηv oιKoVol-ιικη καταοταση, τηV
κoιvωvικη Θ6oη, τηv επαγγελματικη ταξη.

Oι υποoτηρικτεq, μdλιοτα, τωv ρατoιοτικωv
ιδεολογιΦv oυxvd υπoοτηρlζoυv oτι απoδεικvυεται και
επιοτημovικα η αvωτερoτητα τηq φUληξ τοUq σε οx6οη
με καπoια dλλη.

Παραλληλα και κατα τov [διo τρ6πo 6xει υπooτηρικτε[
απ6 πoλλo0g μ6oω τηq θρηoκε[αq οτι αυτο[ ε[vαι oι
εκλεκτo[ τoυ Θεoυ, μι1oω τωv κoιvωvικιbv ουvθηκωv και
με βdοη τη μυiκη δ0vαμη 6τι oι αvδρεg ε[vαι oι εκλεκτoi
τηg κoιvωv[αq κλπ.

Bι1βαια oι Θεωρ[εg oι oxετικεq με τη φυλετικη
υπερoxη ιlxoυv απoδειxθε( επιoτημovικα εoφαλμιlvεq,
ακ6μη κι αv αυτo δεv ε[1ε απoδει1τε[. καΘε ε[δoυq
φυλετικη διακριoη Θα παρ6μεvε αvηθικη. Δι6τι, η ηθικη
υπαγoρε0ει oεβαομo μεταξιi τωv αvΘριi,lπωV Kαι

Το πρoοωπεio και τo πραγματικ6 πρ6οωπo τηq Touρκiαq 6πωq εκδηλΦvovται αvτΙοτoιyα απo τη
,,γλυκo0λα,, 

πρωΘυπoυργ6 τηq Τανooi Τoιλ6ρ και τοv ι.|υxρ6 εκτελεoτη τωv αΘΦωv Koυρδωv Τo0ρκo
αρατιιlτη, Τo θ6μα εivαι τι βλ6πει και τι παραβλ6πει η Διεθvηq Koιv6τητα' πoυ κ6πτεται για τα δικαιι|uατα
oχι μoVο, τωv αvΘρωπωv αλλd και τωv ζωωv (Πρ6oφατα καταδικdοτηκε η Ελλdδα για πρooβολtiμωv
δικαιωμdτωv τωv ζd:ωv, δι6τι τα ζΦα πρoq οφαγηv δε μεταφ6ρovται αξιoπρεπιlq αα οφαγεΙα)

φρovτ[δα για τηV καλ0τερη δuvατη επιβ[ωoη τoυg. Oι
αvΘρωπιoτικ6q ιδ6εq, πoU Kι αυτ6q απoρρ6oυv απo τηv
ηθικη, παρoτρ0voυv τov αvΘρωπο Vα αγαπηoει τo
ουvαvθρωπο, Vα τoU φερεται ωq [oo Kαι Vα απoφεuγει
καθε εv6ργεια με(ωοηq τηq πρoσωπικoτηταq τou.
lδια[τερα η χριστιαVιKη π(οτη μιλαει για τηv αξ[α κdΘε
αvθριilπιvoυ ovτoq Kαι για τηv μovαδικoτητα καΘε
αvθρωπιvoυ ovτοq πou πρεπει vα γ[vεται oεβαoτη.

Aπo τηv αλλη πλευρα, κoιvωv[εq πoυ απoτελoυvται
απo ατομα Φριμα πvευματικα και ηΘικd, δεv υπdρ1ει
περ[πτωoη vα τταρoUσιαooυv φαιv6μεvα ρατοιoμο0.
lδιαiτερα, εdv οτιq κoιvωv[εq αυτ69 επικρατε( γvηoιo
δημoκρατικo πoλ[τευμα, oι περιπτιboειq φυλετικιbv
διακρ[oεωv εκμηδεv[ζovται. Eξαλλoυ τ6τoιoυ ε[δouq
αvτιαvΘρωπιοτικ6q αvτιληψειg περιoοoτερo βλαπτoυv
παρα ωφελo0v μια κοιvωv[α. Aρxικd, δι6τι με τo vα
περιθωpιoπoιε(ται 6vα μ6ρoq τoU KoιVωVιKo0 oυv6λoυ
καταoτρ6φεται εξ αρ1ηg η δυvατοτητα xρηoιμoπo[ηοηq
oλoυ τoυ δυvαμικoυ τηq κοιvωv[αq Kαι επιβραδΟvεται
6τοι η αvαπτυξη αλλd και ατovε[ η ζωτικoτητα τηq,
Παραλληλα δημιοuργouvται στηV κoιvωv[α δι1αομο[ και
ε1θρoτητεq ττoU Kαι αυτo[ με τη oειρd τοuq κdvouv τηv
κoιvωvfα αv[o1υρη και ευαλωτη. Παp6λα αυτd, παρα τo

γεγovδq oτι καθε ρατοιοτικ6 δογμα επιφ6ρει
Kαταστρoφικα απoτελ6oματα σΤιq KοιVωviεq, οτη
o0γ1ροvη πραγματικoτητα παρατηρειται μια ταoη
διατηρηoηq περιoooτερo τωV ρατσιστικΦv αvτιλhΨεωv
παρα εξdλειψηξ τouq.

8αoικ69 παραγovταq πoυ εμπoδ[ζει τη με[ωoη τoυ
ρατοιoμoΟ oτιq μ6ρεq μαq εivαι η,.κρ(oη τηq
δημoκρατ[αζ', πoU επικρατε[' Σ, 6vα πραγματικα
δημoκρατικo καθεoτιbq η αvιoοτητα, η αδικiα και η
περιθωριoπo(ηoη εivαι εvvoιεg πoυ υπαρxoυv μovo
Θεωρητικd.

Aπo τηv dλλη πλευρα oι περιΘωριoπoιημι1vεg oμdδεq
αvΘριbπωv βρ[oκovται κατω απo αΘλιεq oυvθηκεq
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-: ::- τΟLq αVαγKαζει vα δoυλε0oυv- -.. : . :l:.:';..;:.^rq αμοιΒnq. Τo γεγovoq αuτo

.;., οJV oατσιστιK6q αVτιληψειζ,

: -: - : ].]]Ξ.ι.δi τo σΟγχρovo αvΘρωπο, τov
'- - . - . : :.:.*Ξτj'τ.σει αVτιKειμεVιKα Kαι με

: -: -: --, :,θοωπoυq τoυ.

Παραλληλα, σημαVτιK6 ρ6λo οτη διατηρηoη τoυ

ρατσισμoU παιζει Kαι η 6φoδoq τηq διαφημισηq στη ζωη
τoU σ0γχρoVoU ατoμou' E[vαι πια γvωστ6 τo Ιτρ6τUπo

γUvα[Kαq πoU Πρoβαλλεται ωq VoιKoKUρα με μoVαδιKo
σKoΤτo τηq ζωηq τηq Vα ιKαvoπoιησει τιq επιθUμιεq τoU

αvδρα τηq. Γνωστ6 επ[σηq εivαι και το προτUπo τοU

μαuρou εργατη πoU δoUλευει πUρετωδdJq για τo λεUKo
αφεVτιK6 τoU' Mε αUτο τov τρoπo διαιωv[ζovται oι
ρατσιστιK6q αvτιληψειq, αφo0 η διαφημιoη απεUΘυvεται
τoσo στouq εvηλιKεq 6oo και στα μιKρα παιδια, τα oTτo[α

εKλαμβαVoUV τετoιoυ ε[δouq μηV0ματα ωg δεδoμ5vα.
Ε[vαι, λoιπov, αVαγKη Vα Kαταvoησει o σημεριv6q

αvΘρωπoq 6τι oλoι oι αVθρωΓιoι ιlxoυv τo δικα[ωμα τηg

μoVαδιKοτηταq Kαι τηq διαφoρoπoιησηξ και oτι 6λoι
επ[σηq 6xoυv ταυτo1ρovα τηV Uπoχρ6ωση vα τo
αVαγvωριζoUV Kαι vα ο6βovται τo δικα[ωμα αυτ6, πoU
απoτελε[ Kαι τηv oUσ[α τηq πραγματικηq δημoκρατiαq.

Πρεvτακη 
,Eλεvα. 
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Pατσlσμ6ξ
κα! παlδεiα

E[vαι γεγov6q 6τι 6vα δ6γμα δεv κατo1υριilvεται με
τouq αUστηρo0q καv6vεq τηq λoγικηq. Eυλoγo ε[vαι 6τι
Kαι o ρατσισμ69 απoτελε[ oτεiρo και αβdoιμo δoγματιoμ6

με μελαv6g oυv6πειεq για τηv αvθρωπ6τητα.
Aκ6μα και η oυγ1ρovη επιoτημη τηq βιoλoγ[αq

παραδ61εται επ[oημα 6τι 6λε9 oι φυλ69 και γ6vη τωv
αvΘριilπωv 61oυv βιoλoγικ6, απ6 τη γ6vvηoη τouq, τιq
[διεq oωματικ69, πvευματικ6q και ψυ1ικ69 δυvατoτητεg

για τηV αvdπτυξη τηq υπ6αιαoηq τoυq' Δηλαδη μια φυλη
ξεxωρ[ζει απo τιq υπ6λoιπεq μ6vo με βαoη τoυq

χρωμoσωματικo0q τ6πoυ9 τωv ατ6μωv πoU τη oυvθ6τoυv.
Συvεπιbq αυτoI oι τ0πoι παραμ6voυv oτηv πλειoψηφια
τoυq oταθερo[ και γι' αυτ6 τo λ6γo επιτυγxdvεται μια
πιΘαvη ιερdρ1ηoη αvdμεoα oτιq φυλ69. Avτ[θετα, 61ει

γ[vει oαφ6g 6τι oι ιδιαζoυoεg διαφoρι1q τηq μιαq
αvθριilπιvηg φUληq απ6 τιg υπ6λoιπεq, oτov πvευματικ6
τoμ6α κυρiωq, δημιoυργoυvται λoγω του πoλιτιoμικo0
περιβdλλovτog αυτηq τηg φυληg. Mε αλλα λ6για 6λεq oι

φυλ6q μπoρofv vα αvαπτOξouv τov [διo πoλιτιoμ6 αv
ξεκιvηooυv 6λεq απ6 τιq [διεq πoλιτιoμικ69 β6oειq.

oι παρ6γovτεq πoU ευvoo0v τιq ρατσιστικ6q αvτιλη-

ψειq στηv επo1η μαq ε(vαι πoλλo(. o κατεξo1ηv 6μωq
παρdγovταq αvαπτυξηq και ευδoκlμησηq τoU ρατoιoμo0,
φυλετικo0 η κoιvωvικoυ, ε[vαι η πvευματικη ρη16τητα τηq
πλειoψηφ[αq, (oωq, τωv λαιilv τωv,.αvεπtuγμ6vωv,, xωριilv.
Δηλαδη, oπωg oτo παρελΘ6v oπoυ υπηρ1ε πvευματικη
φτιil1εια αvαπτ6xθηκαv μoλυoματικ6q εoτ[εq ρατoιoμo0,
δυoτυ1ιilq 6τoι και oτη oημεριvη επo1η 61oυv παραμε(vει
ακoμα καπoιεq oυμβατικ69 αρχ6q, ταμπoιi, πρoκαταλη-

ψειq Kαι oτερε6τυπα, πoυ Kαρπoφoρo0v oε πληΘυoμιακ6q

μdζεq oι oπo[εq ε(vαι dμεoα oυvυφαoμ6vεq με τηV
κατoλ[oθηoη τωv αξιιilv Kαι τηv κρ[oη τoυ oημεριvo0
πoλιτιoμo0. F{ κατdoταoη, δηλαδη, τoυ πvε0ματog
αvταvακλdται Kαι oτηv ηθικη τoυ αvθριbπoυ, στov
εoωτερικ6 τoυ κΦδικα, και γι, αυτ6 τo λoγo, 6ταv ε(vαι
αvερματιoτoq, αφηvεται 6ρμαιo oτιq παραπdvω πρoKατα.
ληι'Uειq.,Eτoι, o κoιvωvικ6q ρατoιομ6q εξαπλΦvεται και
εγκαθ[oταται 6πoυ υπdρ1ει αμoρφωoιd, αμdθεια και

φτιi.lxεια.
To αvτ[δoτo στιq ρατoιoτικ6q αoΘ6vειεq τoυ

πoλιτιoμo0 τoυ 20oυ αιιilvα εivαι μια παιδε[α με γvηοια
αvθρωπιoτικ6 περιε1oμεvo, ιilστε vα καλλιεργε[ται η
oυvε(δηoη τωv ατ6μωv και vα αvθ[oταVται oτov κoιvωvικo

ρατoιoμ6, Kαι μια ooβαρη Kαι oιKovoμικη βoηΘεια τωv
θυματωv αυτo0 τoU oτε[ρoυ Kαι ακαταv6ητoυ
δoγματιoμo0,

Ξεκαλακηq Aργ0ρηq
Γ3
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ΠnnΛλcn τtn Acr...\ --Jριεq
πεοι αVΘρωπισμoU Kαι δημo-
(ρατιαq. αιo βαΘoq 6λoι μαq
ειuαστε λ[γo-πoλ0 ρατσι.
στ6q Π αυτo και πλ6ov η
:υμβiωoη τωV αVθρωπωv
στιq σημεριv6q κoιvωv(εg
ε1ει γ[vει πoλ0 δΟoκoλη.

Ακ6μα Kαι σημερα αv-
θρωπoι διαφoρετικo0 xριb-
uατoq σUVαvτo0V μεγαλεq
δυoκoλ[εq vα επιβιι,ilooυv oε
Ε6vεq χωρεq. Avτιμετω.
π[ζovται οαv αvΘρωπoι εv6q
.'κατωτερcυ Θεo0,,, Uπαvd.
πτUKτoι πoυ ηρθαv oτιg
..αvαπτυγμ6vεq,, 

1ιilρεg vα
αvαζητηooυv 6vα καλ0τερo

μ6λλov. Χαρακτηριoτικη
" :, . :- .:i : ::- εiouv απoκτηoει καπoιoι με καπoια
. , :- .. :,n:. :-,ηθωq vεoπλoυτοι, vα 6xoυv oτηv.*,;.: : -:.: :,Ξ:*:.τcυq κυρ[ωg απ6 τιg Φιλιππ(vεq, τηv
l ,l: : _ :':-., -.ουγKooλαβ[α και απ6 αλλεq 1ιi:ρεq.: " *: j :., ]::::. οικovoμικη κρ[oη. oι πιo πoλλol
l:*',,. " ]-: .:,-.: :: ':δοτεq αυτo0q τoυq φr1ρovται με τov
-: :.: i:--: ::::c Kαι τouq εκμεταλλεOovται, χρησι-
.*:*: * -:: -:-: tr.lo τιq πιo απλ69 δoυλει6g του oπιτιou
. - : . : - : - : :ccι6q αγγαρε[εq στov επαγγελματικo
-: *; : ] . : . : Ξ: γivεται vα ε(vαι 6λoι αφεvτικd. 6μωq
:.-: .:. -::jΞ: Vo γ[vει ε[vαι μια καλ0τερη Kαι
: .. - - :.::. -ε:αΥε[ριoη τωv εργαζoμ6vωv,

- .; ] -:: τοV τελευτα[o καιρ6 αvτιμετωπ(ζει
-.: : : . .:-: . ':ογα αυτo0 τoυ ε[δoυq. Ιδια[τερα 6πειτα
:'*: - : :..,:'Ξi oτοv αvατoλικ6 κ6oμo και τo dvoιγμα

:' ::., :cΜo[ αvΘρωπoι βρηκαv τηv ευκαιρ[α vα
"'*:. .-. : -Ξ'1 μαq αvαζητιilvταq κdτι καλυτερo για vα
-,-: : :::., ,: -ηooυv. oμωq 6xoυv αvτιμετωπιστε( πoλ0
- '.; -_.: .:. δε γ[vovται απoδεκτo( απ6 τηv ελληvικη
: - : -::'λoι μdλιoτα 6xoυv φτdoει oτo oημε[o vα
..- :::-. αυτoυq τoυq αvθριi:πoυq για oπoιαδηπoτε

: . .*:-'.. εvfργεια γ[vεται.
: . , . . ε.iov6τα πoυ επιβεβαιιilvoυv τo ρατoιoτικ6.1 τn. cπnvfin-* '.i\ -..-Λ.|\ μαξ ειvαι o τρoπoξ με τ0v 0π0ιo

: - -:-_:.(oVται oι φoρε[g και πdoxovτεg απ6 A|DS, oι
:: .:-:'ειq. oι απoφυλακιoμ6voι, oι oμoφυλδφιλoι, oι
: .' :, :.. οι γυvα(κεg, oι γ6ρoι, oι αvαπηρoι.,.' oλoι αυτo[
:.i:*πoι τηv καθε μ6ρα πoυ περvdει αvεβα[voυv τo
.: -:-ζ Γoλγoθd, φoρτωμ6voι 6vα oταυρ6 ακ6μα πιo
:: - .. απo τoυ Χριoτo0: τηv KoιVωvιKη απoδoκιμαo[α και
:-:.::υγη. Kdθε μια απ6 τιg παραπ6vω κατηγoρ(εq
- -::;πiζεται απ6 τηv κoιvωvlα με μια αδικαιoλoγητη
--: l l'οδοξ(α και μdλιoτα απ6 ..πρooδευτικo0g,,

..:*-.ιουq πoυ... πρooδεuτικα πετoυv απo πdvω τouq τo
:. Ξ-a τoυ αvθρωπιoμo0 Kαι τηv α}'ληλεγγ0η τωv λαιilv,

Eπ[oηq, o εΘvικιoμog και o Θρηoκευτικ6q φαvατιoμ6q,
πoυ 6xoυv παρει μεγdλεq διαoτdoειq στιq μ6ρεq μαg,
ε[vαι δε[γματα σUμττεριφoραq πoυ επιβεβαιΦvouv Kαι
δικαιoλoγoιiv τo ρατσιστικ61αρακτηρα τηq επo1ηq μαg.

Σε πoλλθq Χωρεq η αγdπη για τηV πατρ[δα
ουvoδει3εται απ6 6vα &κριτo φαvατιoμ6 κι ι1τoι απo
φιλoπατρ(α γ(vεται εθvικιoμoq' Αλλoι πdλι υπooτηρiζoυv

με τooo πdθoq τη Θρηoκε[α τouq πoU απo φιλ6θρηoκoι
καταvτoυv θρηoκ6ληπτoι, 6ρμαια oτα x6ρια δημαγωγιbv.
Δυoτυ1ιilq oυτε η xιilρα μαq απoτελεi εξα[ρεoη,

Eπ(oηg, δεv πρ6πει vα αφξooυμε απ6ξω τιq διακρioειq
πoυ γ[vovται σε βαρoq τηq γυvαiκαq, η oπo[α δυoτυ1ιilq
ακ6μα και oημερα, πoυ υπoτ[Θεται 6τι τα Ττραγματα ε[Vαι
καλυτερα, αγωv[ζεται vα απoδε[ξει τηv αξ(α τηξ, vα
αvτεπεξ6λθει στouq πoλλαπλoυg ρ6λoυq τηξ Kαι vα γ(vει
απoδεκτη oτηv αvδρoκρατoυμεvη κoιvωviα.

Παρ6λα αυτd υπdρxoυv ακ6μα dvθρωπoι πoυ
κηρ0ττoυv τηv ιo6τητα μεταξ0 τωv αvΘριilπωv Kαι πoU
επιδιιilκoυv τηv [oη μεταxε[ριoη 6λωv τωv αvθριilπωv
αvεξαρτητωq τdξηq, φUληζ, θρηοκε[αq, φ0λoυ,
εθvικoτηταq. Mαταια, 6μω9, αφo0 καvε[g δεv τoυq ακo0ει
και δεv τoυg ακoλoυΘε['

o ρατoιoμ69 θα υπ6ρ1ει ooo Θα υπdρ1ouv dvθρωπoι

με αvoλoKληρωτεg πρooωπικ6τητεq, 6oo θα υπdρxει
oικovoμικη κρ[οη, 6οo τα παιδια Θα πα(ρvoυv ελλιπη
παιδεiα, 6oo Θα διακuβευovται μεγdλα oικovoμικd,
πoλιτικd, κoιvωvικd η εθvικd σUμφ6ρoVτα.

Φλoυρη Eλ6vη
Γ3

oι vτ6πιoι,,,,Ι|/ΙΙτερioεq!!!

Yπdρxoυv δ0o Aλβαvdκια, αδ6λφια οτo
12o Δημoτικ6 Σ1oλε[o Πατριilv , 

η δαoκdλα
τηq τ6ξηq απαγoρε0ει οτα υπ6λoιπα
παιδια vα τoυq κdvoυv παρ6α και επ6πληξε
μαθητη, εvvι1α xρovιi:v, πoυ 6παιζε oτo διd-
λειμμα μαζ[ τoυq και ε(1ε τoλμηoει Vα μoι.
ραοτεi μαζi τoυq τo κoυλo0ρι τoυ.

Στo 12o Δημoτικ6 ο1oλε[o Πατριilv
φα(vεται πωq η δαoκαλα 6xει τηv
υπooτηριξη 6xι τωv παιδιιilv, αλλd και τωv

γovιιiv τouq: τo oxoλεlo βρ[oκεται κovτσ
oτα Ψηλαλιi:vια και oι αoτo( τηq περιo1ηq
61oυv πρ6βλημα vα ουvαvooτρ6φovται τα
παιδιd τoυ δυo ',Aλβαvoυq'' πoυ η μητ6ρα
τoυq εργdζεται ωq καΘαρ[oτρια για vα τα
ζηoει . αφoυ o πατ6ραq τoυq' oμoγεvηq
Boρειoηπειριilτηq, π6θαvε oτη φυλακη.

Avαδημooiευoη απ6 ''To Bημα'' (25-12-94).
Eμεiq oπλιδq θdλομε oτo απ6oπαoμο

τoγ τiτλo καI τα ''Θουμooτlκ6',.
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*:: : - : :t:-. cι στατιστικεg oτιg τ6ooεριq τα
.-.::_-::: εiω απo τα μπαρ Kαι τα κλαμπ. oι-:::::-i::.. xωρ[q παvτα Vα τo δηλιilvoυv,
- :-i.. -. :*. Oι σημεριvof v6oι ε[vαι τεμπεληδεg
. : ] l ] -. l:;ε. καΘε ε[δoυq επαvαστατικoτητα. Σ'
. - - :: :-.:τηoειq πα[ρvoυv μ6ρoξ v6oι και τιq
- : . : : : -: : Ξ: φoρ6q βρ[oκovται απλΦq για vα
. - '* ; ] -, ]jου oι Θεoειq τoυq δεv εκλαμβdvovται
-,: :-: ,._ ::3αρoτητα.

Ξ : :- ].l':Θεια μετρηoει καv6vαq τιq ιilρεg πoυ
- : : -; -: : , ]ζ σημεριvoq μαΘητηg; E[vαι αρκετ6q oι
: :_] *:.i oτo o1oλε[o, τα φρoVτιστηρια και τιq
- .: ' .-:Ξεq; Av oxι, Θα πρ6πει vα πρooτεθo0v και

.:.: .Ξi'ετηq στo oπ[τι. Θα πρ6πει, λoιπov, τo
: -: -*, ,εωv vα ε[vαι ooβαρo 6ξω απo τo μπαρ

..:-: -:-:'(ηq oπoυ διαoκεδαζει η γεvι6 τωv
-.: 

-'r*::*,',

l -: : ,a θdλω vα δικαιoλoγηoω τo ληΘαργo oτov
:-: : :::-,,πεσει oι περιoooτερoι v6oι 1αvovταq
--: --, ε:αvαστατικ6τητα τoυq, πoυ 1αριoματικα

-. φΟoη τoυg, Θα 6λεγα 6τι oι ο0γ1ρovoι
, εχoUv vα αVτιμετωπ[ooυv 6vαv .,oρατo

" : .' iα παραδειγμα μια δικτατoρ[α, 6vα ξ6vo
n ια κατo1η. .E1oυv, 

β6 βαια, Vα
.i . -πiooυv μια σωρε[α πρoβληματωv πoυ

: - - : , ^'3Vται απ6 τηv επoXη μαq, oπωq o
. -: : - ::]:αλωτιoμog, o καΘε ε[δoυq φαvατιoμ6g, η
: : .:. iλλα φαιvoμεvα πoυ δεv ε[vαι oμωg
: ::-,]]τα,

,-]j.l.it μια γεvικη κατηγoρ[α oτι oι oημεριvo(
: - :,, ]ι σUVαιoΘηματικα φτωxo[, ατoμιoτ69 και
::: . : - οιλαvΘρωπoι. oι εvτuπιboειq αυτ6q

απoκτιi:vται κυρ(ωg μ6οα oτo oπ[τι απ6 τoυg γovεlq
oι oπo[oι κ6πoια μ6ρα αιoΘαVoVται vα απειλo6vται
απo τo μ6xρι xΘεq 

.,πιτoιρ(κι', τouq πoU ηταv υπακoυo,
τoυq Θαιjμαζε και τoυq διηγoταv κdΘε λεπτo τηg
ημ6ραq πoυ π6ραoε με μεγ6λo εvΘoυoιαoμO.
Ξαφvικd βρ[oκovται αvτιμ6τωπoι μ, 6vα ατ(Θαoo,
oυ1v0 ακαταoτατo v6o πoυ δεv ξεχvα Vα τouq
υπεvΘυμ[ζει πooo αv[δεoι, κoυτo[ και μικρoαoτo[
ε[vαι. H oυμπεριφoρα τoυ δεv ε[vαι εκε[vη πoυ
ηξεραv. Τωρα, μπαιvoβγα[vει στo oπ[τι, 1ωρ[g vα
voιΟζεται γι,αuτo0q, και β6ζει oπoια μoυoικη Θελει,
τo διαπαoιilv Kαι τo τηλ6φωvo ε[vαι πdvτα
κατειλημμ5vo' Yπαρ1oυv φoρ69 πoυ vιωΘoυv τooo
6vτovη τηv επιβoλη τωv ..oπλdxvωv,,τoUζ π6vω τoυg,
πoU αιoΘdvovται δuoαρεoτα, αιoΘαvovται
αvημπoρoι, Avημπoρoι vα επιβληΘoι]v κι εκεivoι.
Π6ραoε o καιρoq πoυ 6φταvε η απαγoρευση Kαι η
φoβ6ρα η τo κλε[δωμα στo δωμdτιo, δι6τι τωρα
μπoρoιjv vα ξεγλιoτρoOv πoικιλλoτρ6πωq και 1ρειd-
ζovται επι1ειρηματα και καλα .,παζ6ρια,,,

Πραγματικη αvηου1(α Θα πρ6πει vα υπαρξει απ6
τoυq γovε[q 6ταv τα παιδιd τoυg εivαι oι λεγ6μεvoι
..πoλ0 καλo[ και υπακoυoι,,v6oι, oι oπoioι ε[τε υπoκρ(-
vovται ε[τε Θα καvoυv τηv επαvdoταofl τoυq κdπoια
oτιγμη πoλ0 αργ6τερα με ooβαρoτερεq ioωq
oυv6πειεq. Av υπαρξoυv γovε[q πoυ oκεφτoOv:
,.Kαλ0τερα vα υπoκρ[vεται παρα vα υπooτιi: εγιii τιq
συvεπειεg,,, τoτε oημα[vει πωq δεv αγαπoυv τα
παιδια τouq. Kι η αγdπη. 1ρειαζεται' Εκε(vα πoυ
επ[oηg 1ρει0ζovται ε[vαι η καταvoηoη, η
εμπιoτoo0vη, o σUxvog διdλoγoq καΘQq και η
επ(γvωoη oτι δεv ικαvoπoιε[ται o v6oq με τηv.κ0λυι|.lη

μ6vo τωv uλικιiiv τoυ αvαγκιbv. \
Yπdρ1ει πdvτα η τdοη στouq μεγαλυτερouq Vα

κρ(voυv τov ..παλι6 καλo καιρ6,, με τα oημεριvd
δεδoμ6vα. Συvεπιδq o,τι oτερηΘηκαv εκε(voι - πoU
στo σUγKεKριμfvo παρdδειγμα ε[vαι υλικα αγαΘd, -

πρooφfρouv μ61ρι κoρεoμo0 οτα παιδιd τouq,
61ovταq τηv ψευδα[σΘηoη 6τι πρooφ6ρoυv τα παvτα.
Aγvoo0v 6μω9 κ6τι πoλυ πιo oημαvτικ6: τηv ι],lυ1η
τoυq. Eκε[vo πou λε[πει απo τo oημεριv6 vεo ε[vαι η
αφι6ρωoη ελd1ιoτηg Φραg για oυζητηoη με τouq
δικo0g τoU Kαι η αvτιμετιilπιση τoU ωg εvηλικα και o1ι
ωq μικρoυ παιδιo0. Δε θα πρ6πει π6vτα o
ιο1υρoγvΦμωv μεγdλoq vα 61ει τιg oωoτ6q απo(:ειq
Kαι vα ε[vαι o καθoδηγητηg. Δε oημα[vει 6τι Θα 1αΘε[
τo ,.κ0ρog,, τoU αv αvαγvωρ[oει μια φoρd τo λαΘoq
τoU Kαι παραδε1Θε.[ τηv αρτι6τητα τωV
επι1ειρηματωV τoU πιo απειρou. o oεβαoμ6q πoτε δε
Θα 1αΘε[ και Θα μεγαλιilvει περιoo6τερo 0ταv
υπαρxει αvτioτoι1α αλληλooεβαoμoq.

Aμαλiα Σκoσφoγλoυ. Γ3
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Aπ6 παλι6 η vεoλα[α Θεωρξθηκε ελπiδα τoυ θΘvoυq.
..Πεiτε 

μoυ ποιoi ε[vαι oι v6oι oαq και Θα σαq πω πoU

πηγα(vετε,', ε[πε κdπoιoq, 6ταv ρωτηθηKε για τo μ6λλov
μιαq xωραq. o Koραηq ov6μαoε τoυq v6ouq ,.αvθη τηq

φUληq', Kαι ,,αvαVεωτ6q τoυ κ6oμoυ''. Kαπoιoq αλλιυoτε
oτoxαoτηq τoυ καιρo0 μαq ε8oτoxα αvαφ6ρει: .,Ν6oq θα πει
vα ε[oαι αυθ6oμητoq, vα μθvειq κovτα οτιq πηγ6q τηq ζωηq,
vα μπoρεlq vα oρθωvεoαι Kαι Vα τραvτdζειq τιq αλυo[δεq

εv6q φθαρμ6voυ πoλιτιομoυ, vα τoλμαq αυτ6 πoυ oι αλλoι
δεv 61oυv τo κoυρ6γιo και τη δ0vαμη vα επιxειpηooυv,,. Kαι
πραγματικ6 6τoι πρ6πει vα ε[vαι οι v6oι: αouμβiβαοτoι,

ρoμαvτικoi, καιvoτ6μoι, επαvαoτ0τεq, ριι}oκ[vδυvoι,
φιλdvθρωπoι, ιδεoλ6γoι, oραματιoτ6q. Yπο1ρliωoη τoυq

ε[vαι vα γκρεμ[ooυv 6τι dο1ημo υπdρxει οημερα oτov κ6oμo

αλλ6 οuγ1ρ6vωq και vα δημιoυργηooυv μια κoιvωv[α
καλυτερη, 1ωρ[q αδικiεg και ατ6λειεq.

F{ επo1η μαq 61ει χαραKτηριστε( απ6 πoλλoυq ωζ
..επo1η τωv μεγdλωv μ6oωv και τωV σUγKεχUμ6vωv oκoπιilv''.

Kαι αv κdπoιεq επox6q η κdπoιεg κoιvωvlεg δικαιoλoγo0v
εv μ6ρει τηv αδιαφoρ(α τωv v6ωv, η οημεριvξ επo1η δε
oυγχωρε[ τηv αδιαφoρ(α και τηv απo1η τoυq απo τηv
κoιvωv[α και τα πρoβληματ6 τηq. o κ6oμoq μαq χρειdζεται
τoυq vεoυq, 6πω9 και τηv αΜαγξ ποU η παρoUσ[α τoυq θα

εμφαvioει. oι v6oι μπoρουv λοιπ6v και 6xoυv τη δυvατ6τητα

για κdτι καλΟτερo, αρκε[ vα ξαvαφoρτιoτoOv με ιδαvικ6 και
oρdματα Kαι oι μεγαλυτερoι vα δεxτo0v τo ρημα
..μεγαλιilvω,, Kαι Vα μη τo oυvδ5oυv dμεoα με τo ρημα
..γερvαω

Eκε[voι oι v6oι πoυ αδιαφoρo0v μπρooτ6 oτηv αλλαγη
τou κ6oμou Kαι στηv 0παρξη τηq τ6λειαq κoιvωv(αg μπoρoOv
vα αιτιoλoγηθoυv αMd 61ι vα δικαιoλoγηθoOv, |-l oκ6ψη 6τι
.,6vαq κoυκoq δε φ6ρvει πoτ6 τηv dvoιξη', μπoρε( vα
βρioκεται οτo μυαλ6 κdθε v6oυ πoυ δε Θεωρεi ωq

υπoxρiωoη τoU τηv αλλαγη πρoq τo τ6λειo, καθωq τo μ6vo
πoU τov βαoαv[ζει ε[vαι τo εριi:τημα: ,.Ξγιi' θα αλλαξω τov

κ6oμo, 6ταv oλoι oι υπoλoιπoι αδιαφoρoυv;,,. Στηv
περ[rπωoη αυτη δεv μπoρoυμε vα αvαφερ6μαoτε oε v6oυq

αλλ6 οε πρ6ωρα γεραoμ6voυq εφηβoυq,
Χαρακτηριοτικd ε[vαι τα λ6για τoυ Παπαvo0τooυ: ..o

υπo1ωρητικ6q Kαι ιKαVoπoιημ6vog, o διαλλακτικ6g και o

ευκoλooυμβ[βαοτoq, αυτ6q oκ0βει τo κεφdλι και
ουvθηκoλoγε[ με τη μo[ρα τoυ, δεv 6xει φτερd οτo πvεΟμα,

61ει γερdοει''' Αvαμφιοβητητα αυτη ε[vαι και η
πραγματικ6τητα, καθιi:q oι v6oι πoυ αγvoo0v τηv αληθεια
αυτη δεv μπoρoυv vα βελτιΦοoυv τov κ6oμo, αλλd o0τε και
vα αλλ6ξoυv πρoq το καλ0τερo τov [διo τouq τov εαυτ6.
E[vαι .., γεραoμ6voι vlioι η, καλυτερα, v6oι 1ωρ[q πρ6οωπo.

MπoτωY6κη EλευθερΙα. Γ3 ( Σκ|τoo: Mlx6ληq Σταρ6κηq)
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Πεοθσvτηg Kuρldκoq

:.-: :. ,lεγαλΟτερoι λεvε oτι εvαπoθ6τoυV τιq
: - ::: ::-ζ στouq v6oυg' Kαι δεv ε[vαι λ[γεq oι
. : : -. - :..ζ στηV ιστoρ[α πou πριilτoι oι v6oι
: - :_:i.'].., Χαρακτηριoτικ6 παρdδειγμα oι vθoι τoυ.: 

.-:: . Ξ.]-. oι oπoloι χαραξαv τo δρ6μo τηq πτωoηq
-:;:_,.::

---.:: :ι vεoι 61oυv τov (διo μεv δυvαμιoμ6, αλλα
] - -: -:, Ξ :xετε0oυv οε dλλεq αoxoλ[εq. ΠροτιμoΟv τιq
:,.. :: 1-cειg και δεv τoug αρ6οει vα πρoβλημα-
- .' -: -: 3εματα πoυ καπoτε ηταv.,ζητηματα ζωηq και
:,: :-:- jλεq εκεlvεg τιq ιδ6εq oημερα τιq θεωρoυv

:"- - :..:.τ'κ69.. και ..ovειρoπ6λεq.,.

:. - ,: 5εv μπoρo0με Vα τouq κατηγορηooυμε Kαι vα
. : . : : - 3 3 -ue Φξ μovoυq υπεΟθυvoυq για τηv κατ6oταoη
:.*

. :-:.οq τηg [διαq τηξ ζωηq δεv αφηvει τoυg vεoυq
: :. :-l'*θο0v oωοτd, oπωg τoυq αρμoζει. Aυτ6 ε[vαι

; . .- . : .:' αvαμεv6μεvo, αφoυ απo πoλιj μικρα παιδιd
: .-: :.:'lη. τρ6xoυv oαv αλλoπαρμ6vα απo τo 6vα
,.- ---.ΛlΛπτnΑλΙ- vιν vιv urιlιO, για Vα μπoρεσOuv Kαπoτε Vα
: -: -: !:l.θoυv oτιq απαιτηoειq τηg ζωηg.

:-:'i. Kαι τo πvεUμα τηg επoxηq μ6oα oτo oπo[o ζουv
: .:,:i.δvουv εκατoμμ0ρια v6oι oημερα, Τo πvεΟμα τoυ

, , - - ::: /τοq. τo πvε0μα τηq ευκoλ[αq, τo πvε0μα του
-::.::αvαλωτιoμoυ, τo πvευμα τηq ..ευγεvικηg''
-: : : -i'"υoηg' oι v6oι σημερα μεγαλιbvoυv μαθα(vovταq
: ::::'.lν περιoooτερo γελo[oυq oτo1oυq απ. oτι

: ".:::.;q: τoU τUπoU vα πρoλdβoυV πριV απo τουq
:. : -: lα αγoραoουv τα επιilvυμα ρoυ1α, Πdvτωq μ6oα
: -. :;'α αυτα πρ6nει vα παραδε1τo0με δτι και oι
:.-::..ο[ vεoι .,πoλεμoOv,, Kαι Uπoστηρ(ζoυv με μεγαλη
:::-- :α δικαιιilματα τoυg απι1vαvτι στηv .'. κατdκτηoη

::-VUμωV ρo01ωv'

Φτα[vε oμωq και εκε[voι, γιατ[ δεv αφηoαv τoυg
εαυτo0g τoυq ελε0Θερouq vα εκδηλωθo0v και vα
oυμπεριφερΘoιjv oαv vιloι, Φτα[vε, γιατ[, εvιi.l 6βλεπαv τα
oτραβα δε βγηκαv vα τα φωv6ξoυv, φoβoOμεvoι 6τι Θ,

αφηοoυv π[oω τoυq τηv καλoπ6ραoη. Φτα[vε, γιατ[ δεv
αφηvoυv Kαι τouq oραματιoτ6q v6oυg vα υλoποιηοoυv
τouq στoχouq τouq,

M6oα o, αυτη τηv ελιiδη oταoιμoτητα καπoιog πρεπει
vα ταρdξει τα vερα Kαι vα φ6ρει τηv αvαγ6vvηoη.
καπoιoq πoU Vα δρα oαv αλoγομυγα, vα ξυπvα
ουvειδξoειg Kαι vα αφυπv[ζει τιg ι|.lυ16q. Πατ[ οι v6oι
6xoυv δυvατoτητεq' Mπoρo0v vα αλλdξoυv τov κooμo,
επειδη ακριβωq ε[vαι v6oι'

Φλouρη Λ6vα. Γ3
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',Θif,ω'' δε oημαtvει ,,δrtvαμαι''

Θα μπoρofσαμε Vα πo0με 6τι Θεωρητικd oε '
καΘε επoxη η vεoλα(α απoτελεi τo πιo oημαvτικo
οτoι1ε[o τoU KoιvωVικoυ oυvoλoυ, καΘωg γivεται
εκφραοτηg τoυ v6oυ και πα[ζει αφυΤtvιστιK6 ρoλo
oε δλα τα ζητηματα. Πρακτικd, β6βαια, oι ουvΘη-
Kεq oι oπo[εq επικpατoιiv στη σημεριvη εποxξ δεv
αφηvουv περιΘιi.rρια εvεργoπo[ησηq τωV vεωv, Τo
εξovτωτικ6 πρoγραμμα, τo πρoβαλλδμεvo πρoτυπo
τoU Uπερ-αvΘριδπoυ δεoμειioυv τov ελε0θερo
1ρ6vo τoυ v6oυ, ο oπo[oq απoρρoφαται απo μη
oυoιαoτικεg Kαι μη πoιoτικ6q αo1oλ[εq. Παρ6λληλα
o υλιοτικog 1αρακτηραq τηq επoxξq τov 6xει
επηρεdoει κατd πoλιi, καθιilg 61ει επιβαλει τηv
απoμδvωoη Kαι τηV αλλoτρ[ωoη τoU αvΘριbπoυ,
Γεvικα μ6oα o, αυτo τo κλ[μα πoυ επικρατε[ oι v6οι
μετατρι1πoVται σε σUμφερovτoλoγικα &τoμα,
καΘιiq 6xoυv διδαxτεi τη δoooληψ[α, εvιil η σUμμε-
τoxη τoυq oτη λειτoυργ[α τoυ κoιvωvικo0 oυvoλoυ
εivαι αvυπαρKτη, αφoυ υπo1ρεΦvovται Vα ασχo.
ληΘoOv με πoλλα πραγματα oυγ1ρovωq και 1dvouv
τηv oυο[α, Mε τov τρ6πo αυτo ε(vαι αδιjvατo vα
υπαρξει η διαΘεoη Kαι Vα εvιoxυΘο0v oι πρooπd-
θειεq πoU στoxε0ουv oτηv καλυτερευση τoU
κooμoυ.

Παραλληλα με τηV 6λλειψη πρooπαΘειιilv απ6
τηv πλευρα τωv v6ωv για.ouσιαστικ6q και ριζικ69
αλλαγ6g δεv δ[δεται η δυvατ6τητα σ, αυτo0g για
τ6τoιoυ ε[δouq πρωτoβoυλlεq, Θεωρητικα β6βαια η
διαμoρφωoη τηq KoιVωviαq και η υπαρξη τωv voμωv
δ[δouv τη δυvατoτητα στo v6o για δραoτη-
ριoπo[ηoη Kαι KιVητoπo(ηoη τoU για διdφoρεq αλ.
λαγ69. Πρακτικα, oμωξ, δεv υπαρ1oUV oι κατ6λ-
ληλεg ουvΘηKεq για τη διαμ6ρφωση τ6τoιou
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Kλ(ματoq πoU Θα εUVoε[ και Θα στηρ(ζει αVdλoγεq
πρooπαΘειεq, Avτ[Θετα uπdρ1ει ελλιπηq oργ6-
Vωση, πρoβλημα ικαvι,δv και αξι6πιoτωv ηγετικι,0v
oτελε1ιilv καΘιilg και ι1λλειψη xρηματωv πoυ δρα
καταλυτικα οτηv πoρε[α Kαι απoτελεoματικoτητα
τωv διαφ6ρωv εvεργειιbv.

o v6oq μ6oα oτα πλα[oια τηq KoιvωV[αg, παρα
τo 6τι Θεωρε(ται ωq ιο6τιμo μ6λoq τou κoιvωvικo0
oυvoλoυ, δεv 61ει τιg απαιτo0μεVεq εξoυo[εq οτα

16ρια τoυ καΘιbg Kαι τα απαρα(τητα πρovoμια. Tιg
περιoooτερεg φoρ6q η καλη τoυ διαΘεση Kαι
πρooπdΘεια επιoκιαζεται Kαι μπα[vει στo
περιΘωριo απo dτoμα πoυ διαΘ6τoυv κ0ρoq και
oικovoμικξ ευ1θρεια Kαι πoU υπooτηρ(ζoυv πoλιτικd

η oικovoμικd oυμφ6ρovτα. Auτ6 ι11ει σαV
απoτ6λεoμα 6λε9 oι κιvηoειq τoU vα υπoβαΘμ[-

ζovται oκoπιμα, εvιil, 6ταv κdπoτε αvτιδρ6οει
αυτoματα, τov Kατηγoρo0v oτι ακoλoυΘεl σUγKε-
κριμ6vη πoρε[α Kαι UπoKιVε( κρυφα οuμφ6ρovτα.
KαΘιi:q λoιπ6v επικρατε[ o πιo δυvατ6g oικovoμικα,
o v6oq δεv μπoρε[ vα κιvηΘε( Kαι Vα δημιoυργηoει,
εvω πι6ζεται απo παvτoO.

Aυτo 61ει oαv απoτ6λεσμα vα μηv ε[vαι oε Θ6οη
vα ξεκιvηοει δημιoυργικ69 πρooπαθειεg, καΘιbq
δεv μπoρε[ vα παρακoλoυΘηoει Kαι Vα ακoλoυΘηoει
τιq ραγδα[εq εξελ[ξειq, Vα εVημερωΘε[ κατ6Μηλα
Kαι Vα υιoΘετηoει μια σUγKεKριμ6vη και δικαιo.
λoγημ6vη Θ6oη. Σταδιακα διαμoρφΦvει μov6πλευρo
xαρακτηρα, Θ6λovταq μ6vo vα επιτ01ει τηV επαγ-
γελματικη τoU απoKατ6oταoη, εvΦ 6xει παραιτηθε[
απ6 τov πραγματικ6 αγιi.lvα τηq ζωηq.

Bιiβαια για τηv καταoταoη αυτη πoυ επικρατεi
εκτ69 απ6 τιg μερικεg ευΘιivεg τωv v6ωv ευΘ0vεται
και η [δια η πoλιτε[α. |-1 τελευτα[α δεv εivαι oε
Θ6oη vα δωoει τηv κατ6λληλη παιδε(α, εφoδια-
oμ6vη με ouμαvιστικ6g και αvΘρωπιoτικ6q αρ16q,
αΜd αρκε(ται μovo Vα πρoετoιμ6ζει τoυq v6oυq για
τηV εισαγωγξ τoυg στιq TταVεπιoτημιακ6g o1oλ69
και αδιαφoρε( πληρωq για τηV εσωτερικξ τoυq
καλλι6ργεια, τηv πoι6τητα Kαι XρηστιK6τητα τωv

γvΦoεωv τoυq'
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FΙ δεκαετtα τoυ 60 - Mια δυvαμιKIi γεvιdι
_:- στα χαραKτηριστιKα μιαq γεVιαζ πoU
!:' τον κ6oμο, μια γεvιd πoυ πηγε κ6vτρα
: ::- ε'ηε ,'oχι,, στouq πολ6μoυ9 Kαι στη
:.iε στα παραπαvω 61ι μ6vo με λ6για
Ξ:,: o λoγoq για τη δεκαετ[α τoυ .60, τα

;:-5ι*nv,.. Εivαι η γεvιd πoυ φαvτdζει oτα
--^-qni 

''r 
nπΛ οlιΛn ι,lρωιKη' ξεφρεVη'

^:. ειμαι βεβαιη 6τι πoλλol απ6 τoυq
:-: 3α εδιvαv τα παvτα για vα πdρoυv μια

"::;i n9μ oι τoτε ''τιv6Ιτζερ.' διαδηλωvαv
.]. τ.ιlV πoλ6μωv με o0vΘημα τoυq: ,.Make

:. .'.α Vα τραγoυδηooυv: .,| want it a|| and i

..x πoU ηξερε τι ηΘελε και ηξερε και τov
απoκτηoει, πoυ πρoκαλουoε και

τη

τωv Λ6vov-Mακdρτvεi με εκε[vo τoυ Σo0μπερτ Kαι τοU
Σoπ6v. Eivαι γεγov6g 6τι η ατμ6oφαιρα, η κoυλτo0ρα, η
ιδεoλoγ[α, oι αvτιφdoειg, τα oρdματα Kαι oι ψεUδαι-
oΘηoειq τηg δεκαετ[αq τoυ 60 1ωρ[q τιq v6τεg τωv Λ6vov.
MακdρτvεΤ δε Θα μπoρoυσαv Vα αvαπαρα1Θoυv.

Σε 6τι αφoρd δε τo vτ0oιμο, η μ[vι φo0oτα υπηρξε η
μεγαλιiτερη επαvdoταoη. oι γυvαlκεq πoυ απoκdλυπτα'y
τo γ6vατo τoυq ηταv xειραφετημ6vεq, σε αvτ[θεοη με
εκεlvεg πoU τo κdλυπταv Kαι πoU ΘεωρoOvταv πoυριταv6g.
Av 6μωq τo μηκoq τηq φo0oταg ηταv oτoι1ε[o θηλuκηq
ταυτ6τητα9, τo μηκoq τωv μαλλιωv ηταv oτoιxε[o αvδρικηq
πρooωπικ6τηταg. Πoλλo[ απ6 τoυq τ6τε τιv6iτζερ [oωq vα
π(oτευαv 6τι μακραlvovταq τα μαλλιd τoυq θα dΜαζαv τov

κ6oμo. Πdvτωq, ε(vαι γεγov6q oτι o πoυριταvιoμoq
Θ[1τηκε Kαι τo Kατεστημ6vo oυvταρdxτηκε.

Tαυτ61ρovα αvαπτ0ooεται η ιδεo-
λoγ[α 6τι o 6ρωταq δεv πρ6πει vα
περιoρ[ζεται oε 6vα σUγKε-
κριμιlvo πρ6oωπo, και o απελευ-

Θερωμ6voq ιiρωταq γ[vεται oOvΘη.

.--j".1:j,*-- μα τηq επo1ηg.
Kι αv oι μ[vι φoυoτεq, τα

-'-'-.----.--'-μαKριd μαλλιd και τo oυvΘημα ..6ρωταq

1ωρiq 6ρια,, δεv αvαoτdτωσαV τα λιμvαζovτα
vερd αρκετd, τo 1 968 o κ6oμoq oυvταρd-

1τηκε oυΘ6μελα. Στo Παρ[oι, τo M6η, λ[γo
6λειψε ..η φαvταο[α vα πdρει τηv
εξoυo[α,, (6nωg καλo0σαv τα γκρdφιτι

oτoυq δρ6μoυq). Mια φoιτητικη διαμαρτυρ[α πoυ πηρε
διαoτdoειg λαiκηg εξ6γερcηq Kαι πoU απε[ληoε vα ρ[ξει
61ι μ6vo τηv κυβ6ρvηoη αλλd και τo (διo τo καΘεoτιbq.
Συγ1ρ6vωq o.τιq |-{ΠA ξεοπo0v oι αvτιπoλεμικ6g διαδηλω-
σειq με αιματηρd επειo6δια oτα κoλ6για Kαι στo oυv6δριo
τωv δημoκρατικΦv oτo Ντιτρ6Ττ.

Ντυv6vτoυoαv, λoιπ6v, εκκεvτρικd, 16ρευαv και
διαoκ6δαζαv διαφoρετικd, εvαvτιι.bvovταV σε 6τι ηταv
αvτ[Θετo με τα 6vειρα Kαι τιξ φιλoδoξ[εq τoυq. Tι
κληρoδ6τηoε 6μωq η γεvιd αυτη σε μαq; oι 1[πιq μεγ6-
λωoαv, 6καvαv παιδιd, απ6κτηoαv εγγ6vια και oυμβιβα-
στηKαv. Δεv ε[vαι, 6μωq, o oυμβιβαoμ6q, πoU αργα η
γρηγoρα εγκαθιδρ0εται στη ζωη 6λωv μαq, αλλd η π[oτη
τoυq 6τι μπoρoυoαv vα αλλdξoυv τov κ6oμo και oφε[λoυ-
με vα τouq αvαγvωρ(oouμε τo γεγov6q 6τι κατι κατα-
φεραV, γιατ[ ηΘελαv vα αλλdξoυv τov κ6oμo και κoπ[αoαv
γι,αυτ6'

Σημερα 6μω9 τ( γ[vεται; |-{ oημεριvη γεvιd 61ει 1doει
τηv αγωvιστικ6τητα Kαι τηv απoφασιστιK6τητd τηq και
oυμβιβdoτηκε πριv καλd καλd επαvαoτατηoει, Ε[vαι η
γεvια τωv ακρα[ωv καταoταoεωv. τηq αγovηq
αμφιoβητηoηq Kαι τoU ατoμιKισμoΟ. 

,E1ει 
δηλ. τα κ0ρια

γvωρloματα τηq επo1ηq πoυ διαvOoυμε' Τo πιo ζωτικ6
οτoι1ε[o τoυ καιρof μαg αδραvε[' 

,|oωq 
ξρΘε η oτιγμη vα

παρouμε δραoτικ6τερεq απoφdσειq, η oτιγμη vα
πιoτ6ψoυμε σε μαq και vα αλλdξouμε τoV κ6oμo.

* - ' J απo τoV Koσμo τωv
": αuφιοβητε( τα πdvτα,

:-ωq, τα γVωρισματα τηq
l. :τι αφoρα oτη διαoκ6δαoη oι
-.: 'ξεoαλιivouv,' στα κατ, o[κov
.::οωVo, βερμo0τ, φιoτiκι και

- * παρoυolα τωv γovιωv ηταv

:*τα θα 1αμη-.;.εκτρ6φωvo

: . cυδια τoυ
' :. : -:.. . αδιακριolα

:- : - .ουατ. oπoυ η μoυoικη τoυg ηταv η rιληρηq
::--'. απ6 τη λαΙκη παρdδooη. oι oτixoι τωv

ταυoυv vα αoxoλo0vται με dvΘη και
-- . -: , ] . :ριτσoπouλα και καταπιdvovται με θ6ματα. - . : .]ι o πoλεμog. Xαρακτηριoτικ6 τραγo0δι τo
: -:: ._. Kρooμπι, Στιλ, Ναg και Γιαvγκ, πoυ ε[vαι

: - _: ::Q KιVηματoγραφικηq ταιv[αq ..Φρdoυλεq και

-: .: :.Jαvιζεται τo φαιv6μεvo Beat|es, oρ6oημo τηq-: ----C, Tεοoεριq vεαρo[, oι Λ6vov, MακαρτvεΙ.
: ' .:. Σταρ, oυvΘ6τoυv τo oυγκρ6τημα αυτo και
.. - - " τα τσαρτq πρoκαλιi,lvταg υoτερ[α με τιq
] - :: ..rφαvIoειq τoυq, εvω oι (διoι γ(vovται
. : -Ξ,:. 1λευαoμo0 απ6 τα λαΙκd περιoδικα εξαιτiαq
.:_-::3Uq.
: : ] τεσσεριq μηvεq μετ6 τη δoλoφov[α τoυ Τζov
' - . ,πιτλoμαvlα μεταφ6ρεται Kαι στιξ FiΠA, εvω τα
- -:.<Ιλλoυv. |-{ κoρυφαiα oτιγμη τηq καρι6ρα9 τoυq

--:, *ε τo LP ..Sgt Peper,s |]eares C|ub Band,,
::::.σε τo ,68 -δ0o 1ρ6vια πριv διαλuΘo0v) και για

-.ορα oι Mπητλq ικαvoπoιo0v Kαι τoUq
-- -:.eρηδεq, τouq μouσιKoκριτικoυg, τoυq γιεγι6δεq.
, - . ]ζ τωv ..Τimes,' oυγκρ(vει τo oυvΘετικ6 τα}'6vτo

ΕΓΚΥKΛΙoΣ

Avτωvdκη Elρηvη. Γ1
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2jβ Σxεlgs

Aια0iιαετs
H oπiθα αγαπγ6ει με βoυλιμ[α τo oξυγ6νο
o πανθηραg xαιρoφυλαxτεl ατη γωνiα τoυ ματιΦ,
μια νηπιαxη φλ6γα ψηλαφ(,ζει τα 1ριilματα.

To μιxρ6 δ6ντρo 1αqLξει τα πριbτα φtiλλα ατην oμoρφι&'
ΙΙ φλ6γα επιλ6γει τo ξανθ6 αλαφιααμα τoυ x6xxιγoυ,
oι ιilμοι μαoτιγωμ6νoι με 1αδια
παραδoμfνα οτιg φλ6γε9
Δρooερ6 vερ6, απ6αταγμα oνεiρωv.

Στηv πλατη τηE θαλαoαιαg 1ελιbναg
οι πtρινεg φωταιpiεg, πoρφυρ69 ιδεατ6g φιγουqεg,
πρωτ6γoνεg αληθειεg αναβλυξoυν αβiαoτα
απ6 τιg πηγθg των αxατ6ργαοτωγ αιοθηαεωγ.

oλα τελειιilγoυγ σε μια xαινουqια τουζ αQχη.

Tα μαλλια του ηλιoυ αγαδεrjoγται οτιg φλ6γεg.
To οxoτdδι oε μια αναλαφaη μθθη

μετoυαιιbνεται οε μoυοιx6g
πρωινηg δρooιαg.

Tα μ&τια μoυ γοητευμ6γα απ6 τotjτo
χαι η ψυχη μου απ6 τη φqoιτi,δα τηE

αωτηρlαg τηg
δεν 61oυν αλλo τρ6πo να υιpωθοtlν ατoν oυqαν6
απ, την παQατηQηoη 6ληg τηg oμoρφιαg.
Aπ6 τα πιo Φηλα αoτ6qια xατεβαiνει

μια τ6λεια λαμπρ6τητα πoυ ελxtiει
την επιθυμLα μoυ πιo πoλrj.

Αυτ6 εi,γαι πoυ εγιil εδι-b xατω τo
oνoμαξω 6qωτα για Σ6να.

Γεωqγiα Λιoυδιixη
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3'l.'ατοο οιτ67ειo,,
ι lτ ι στ rιθ ε iτ ε ρε παιδια!)

:.. .τtι/-ιo χαι ξεχασμεγo
, . ,qιr:- oτqιpιωγμ6νoι εμεig, vεl"ρoi!
: , Jν|' .τtα δε ιιαE χωQαει
::' τι)ι' z.iιθε βραδυ μια" 1lιl1η..'

ι]\Ι..oτ.oνειρo που λiγο μιθνει.
. .ειΟ οτο θανατο οδηγεi'
.:..ιΞιυ μια ξωη oνειρεμθνη

" .,:.ι]o ι,cι φευγει την αυγη.

. 1,-. τ.t 1g1' 7ιυρoυν μονo oυντρi1"ιια,.

IEΙ\.. μα ου μαξ(, μoυ θθληoεζ να 'ρθειg
., ι:ε: .'στo διαoλο οι αoπρεg οαq οι νυ1τεE,,

. .: - l..lli ι,α Ξιxοψειc τωq μτυρει:.

"' .':(l... μcι δε μπ6ρεοεg ν, αxoiοειg
' : : ],\'ιιτΟξ οαν ηρθε να οε βρει.

.':..].-'ειo οε βQηxα παγωμιθνo
. ':.ιiι Lιια oυριγ.1α αδειανη.

. ...\|:lσoι..,ια τ(l στεQγo αντιo.

. , 'ιδεια xαι τα" 1εiλια οφαλιοτα.
- ι,.ιl.υ μ.oοη δυναμη μoυ μΓνι ι:

-'. υ θαγατo ΑNTΙΣTAΘΕΙTΕ ΡE ΠΑΙΔΙΑ!!

Λεμ()νιiιxη Ιoυλiα Γ2
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Aξιζε φ{tr' μ0o,,,

Στo παρdθυgo δαxρυoμ6νog παλεriειE με τα
xriματα τηg ξωηg,
Τo μυαλ6 αρx|ξει το μαxριν6 ταξ[δι
των αναμνηοεωγ xι εου 1ανεααι.
Πoγdει, Πογαει πoλ{ τo 1αοιμo τoυ
αγαπημ6voυ αου φ[λου.
Θυμdοαι π6oα τqαγotiδια τραγoυδηαατε,
π6οε9 ελπLδεqxτLαατε'
πoοεg αληθειεg δημιoυργηαατε,
π6oεg φoρdg εξεγερθηxατε
οτoυg ..γδαqτεg των oνεi,ρωγ', σαζ...
oμωg o 1αqoE πλαxωoε τo 1ιbμα
προοπαθιbνταg να πλαπιiloει την ψυ1η.
Ζt1οατε',ελεtiθερoι πoλιoρxημdvoι''
π[oω απ' τα xαγxελα τηg νοοηρηg αληθειαg.
Aλλα δεγ μπoρε[. Το δρ0μα με την πioτη
xαι τo θdqρoE, 6γιvε πoυλi πoυ πbταξε,
αγιilναg πoυ 6φερε ελευθερ|α.
Και o φlλog ooυ δε 1αθηxε.
Σxoυπiξειg το πq6oωπ6 oου. Αφηνειg 6να

1αμ6γελo να το ξωγqαφ[,οει, To μυαλ6 ooυ
πα(ξει oε ερωτηματιxα, oxεφτεααι:
αξιξαν dλα; dξιξαν;

Bαγγελιιil Koxoτοιixη - B2

Δε θ' αφηαoυμε
τα οxoινιd' γα μαζ δ6αoυγ
περιαo6τερo. oταν η μ6qα
μαg μαυρ(,ξει απ6 τo ν6φοg

μιαg π6ληg απ6 τη δολoφovi,α
τoυ γεiτονα, απ6 τo xoxxιyo
τoυ δρ6μoυ, απ6 τη νεxροφιλ(,α
τηg qoυτiναE των γιαπιg.

Exεi πoυ θ6λoυμε να
γλεντηooυμε, vα βγαλoυμε τη

ξωη απ6 μ6o.α μαg, να εxφρdαoυμε
τη φυλαxιομθνη περιπθτεια
τoυ μυαλoti μαg.

Κι 6μωg μαg xλε|νoυν τιg
π6qτεg. Kι εμεig αιτιδρoliμε,
Bαφoυμε τoυg τo[1oυg. γqαφoυμε
αυνθηματα ..Εξεγερθηxαμε στoυζ

γδdqτεg,,, 
..H 

ξωη ε[ναι dμoρφη..'
6ταν μποqεig να την 61ειg,'.

1

@

tr^. \*-"

\-----'

..,oταγ oι γoνεig μαg αντ( για γαλα
μαE δiνoυν ξυλo, τoτε xι εμε[g
αvτi για αγαπη τqθφoυμε μiαog,,,
..}Ι xοιγωγiα μαg xαθαiρεοε
Εμε(,g τη γgαι}-lαμε ατα παλιd,

μαζ τα παπoΦτoια,,.

Θ€λoυμε να ξηooυμε 6vειρα
xι ελπ(δεg μθοα απd
μtα ψε{τιχ,η ηδoιlιατιxη φαrrταo[α...

Εxε[ oτην αxρη τoυ δωματioυ
βρiοxεται τo τραπεξαxι πoυ
παγω του αxoυμπιαμ6νη
ξεxoυραξεται η λευxη μαg
ελευθεq|α.
Mια ελευθερiα πoυ θα τρυπηοει
τo δ6ρμα μαξ xαι θα περααει
ενα νoαηρ6 6νειρο
μιαg πεθαμ6νη9 ελπ(,δαg.

,{

i
I

!

i

t

Bαγγελιιil Κoxoτa αxη . Β2
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χoτi7τ
ιξi --.] t*Τo z.αποιο σχoτειγ0
}'.uΙxLι]. οε ιπ6γειo διαμ6qιαμα
.r".,]'] /.αΙε\T|ζ π6ληg, ξαπλωμθνη
::,- :cτι:ruα z'ανω xυxλoυg
j :. '-.: τυι/oυζ. Τεοοεριg τοιμεντ€νιεg
!*..t-it; fi.a.ιε6 που φυλαxiξουν
:Ι:ι.1rι,ε\.α oνεtQα.
ι..,: .,'ταθirz'αμε ολο ι οτη
:.ι:1rψ ιzη xαθ ιερωμθνη
ιι:.]nJti zοινωγ[α που πετα
.i{iyE :τ!rJσδοχ|α για xαλυτ6ρευοη
::.., rr:.,.αθι α1ρηοτωv. 8λ6πoντα9
.\e:, .ιαΞ τoλιπατoιxiεg
:ι":';τ.ιιzτι;,'α xoλλημθνεE η μια
r']aιj] C|τηv αλλη, τα αδ6οπoτα
:,:--.;..{Ι σtoιlζ δρoμoυg γα ε[γαι
.t :iaJη.αιΦρωποι πoυ ι|-lα1νoυν
ι.: -:,gιυ:toιησoυγ τηγ xoιλια τoυg,
π;.:,zι αιτη διαμαρτliρεται, τα
Ι.iιriiι\1βG να oδηγotivται απ6
:.aλιατο:τo ιημ6να αθρωπαxια
:...' τeε/οιtγ oτoυg δρdμουg απεγνωoμθvα
..,: ΞιτεΦοoυν τον εαυτo τoυζ χαι
;" Πση, τραxαρ|αματα, φωνθg
.ε:* zπι.1αδεg, οπεφτ6μαoτε τι
-tξfια ;τoυ ξεx(,νηοε η μ6Qα...
Τ: iμου οημα[,νει την xαμπανα
:*q uοναξιdE. oι δoλoφ6νοι τηg xαqδιαE
*:; δε\, μαg 6δωοαν τ[,ποτα.

-!.\, {L.tα\ηησαγ στην πQoσφορα μαE.
!,,*€uισαν τoν πιiργο τηg αγdπηg.
ii. ει7.αμε πολλη αγαπη.
Π:ij.η αγαπη για να ξηooυμε.
Π;triuατιxα να ξηooυμε.
Π;tr1ματιxα να πεθανουμε.
ι}.ιω;. αφoυ ολα αυτα δεν γ[νοτται,
::1 φαlταoLα θα ξηοoυμε, με
:.:' ι'εμα θα πεθdνoυμε.
FΙ ατοφααη μαE παρθηxε
rει η λευoιη μαg αγωνiα
-ετατραπηxε οε εxοταοιαxη
"ΦJ\η σε θναν αo1ημo

\ειτLχο επ[γειo παραδειαo.
Το oαxουλdxι πoυ ηταν
,1.Ιτφ, τΦqα αδειααε.
Τ. αφηααμε vα βρωμiοει
τη,π6λη που βqιbμιοε την ψυ1η μαE.

χiπoιoL τoo μ{finαατ
Πηγε α1oλεiο ατα εφτα
xι oι δdαxαλoι τoυ €λεγαν..αγαπα,,.
Κι αυτοg 1αμoγελουαε ανoι1τα,
θαρρotiαε η ξωη πωE ηταν πλdxα.

Λ6για για τα γαQχωτιxα ατo απiτι τoυ δε θ6γε,

γιατ[, o πατ6ρα9 1αθηxε απ, αυτα.
Και oτo o1ολε[6 για 6λ, αυτα 6ταν ρωτα'
..ε|oαι πoλι] μιxρ6E γι, αυτd,,ολo του λ6γε.

Eφταoε oτα δεxαεφτα
Toν βqηxαν μαυρεg μ6qεg μ6νo..Καποιοι,,τoυ 

μ[,ληααν γι, αυτα,
πωg διι,il1ναν τιi1ατεg τoγ πoγο.

,Eται 
τoγ βρ(xαν παγωμ6vo μια βqαδια

xαι δiπλα τoν ορo τo δoλoφ6νo
Κι εiπαγ απλα: δεγ αντεξε η xαQδιd
Κι απλα τoυ διδααγ αριθμ6 ατo γ6o χQoγο.

Mανιαταrιη6 Χρ{οτo6

Arrofio7ιαμ6s

Ξ€πεoα πoλυ! Aργηαα γα τo δω!
Tρελo πdθog τηγ ψυχη μoυ ρυπαινε
Nα xλαιg χαι γα γελαg αυναμα
τo ..δραμα'' 

βλ6πoνταE τo εφηβιx6.

Ωg xαποιο χ6Qι μ' ωθηoε vα οxtiψω
να δω την 6sημη ψηη μoυ οxoνιομθνη.
Yπ6o1ομαι δε θα ξαναλεiψω.
Kαι πεg μου τιilqα.ηταν τυ1α[o
γα σπαοει ο γυιpοg, γα π6oει α1τi,δα
ατo xoλoooαlo μ6oα τηζ Ψυxηζ μoυ;,}Ιτανε 

μεααιωvιx6 πoυ μια θεΤxη ευxη με γιατρει|,lε;

Πoιoγ αλλογ τQoπo θα μου βρειE
γα γιιboω -6oτω για 6γα βλεφαQιoμα, μα αληθιγα-
dγγελog, αξιog ατoληg λευxηζ;
Mε δαxQυα, με εχστεγαγμoυg. με υψωμεγα χεQια
με ψυχιχη εxτiναξη απ6 τα λoγιxd xαι πεπρωμ6να;

Αν.,6τυxε,'xι θνιωoεg τα δωρα αυτα τα θε.ι,xα

δε θα ο, 6νoιαξε πoυ ο ανεμog o θεΤxog
o, αν6βαοε τ6αo επιx(,γδυνα ψηλα!

Bαγγελιιil Κoxoτa&ιιη - Β2
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'Xωρiq περ[oκεψη, yωρ[q λaπηv,
yωρ[q αιδrb

μεγ(λα Και Uψηλd τριγ0ρω μoυ
εκτιoαv τε[yη

και κdΘoμαι και απελπ{ζoμαι
τιΙloα εδιil','''.

o θαυμdoιoι αυτo( oτixoι τoυ Aλεξαv-
δριvo0 πoιητξ oτηv κυριoλεκτικξ τoυq

β6βαια oημαo[α, 6ρ1ovται αυθ6ρμητα οτo
VoU σoU, καθιilq οτηv πρooπαθεια ooυ vα
δειq 6ξω απ6 τo διαμ6ριoμα .6ξω απ6
αυτo0q τoυg τo[xoυq πoυ ε[vαι σε μια
απ6oταoη αvαπvoηq μακριd σoU- τo βλ6μμα
σoU καρφιbvεται oε 6vα ατελεiωτo
τοιμεvτι1vιo δdoog απ6 ψυp6, απρ6oωπα
και 6κoμψα κτ[ρια, τ6oo οτριμωγμ6vα
μεταξ0 τoυq, ιiloτε δεv μπoρε(q vα
καταλ6βει9 αv εivαι μερα η v01τα, αφo0
ακdλυπτη ε(vαι μov61α μια oτεvη λωρ(δα
oυραvoO. πoU και αυτη για vα μπop6oειq vα
τη δειq θα πρεπει vα τεvτιiloειq πoλ0 τo
λαιμ6 ooυ 6ξω απ6 τo μικρoοκoπικ6
παρdθυρo, πρoo61ovταq πdvτα τα ατυ1η-

ματα απ6 μια πιΘαvη oOγκρouoη τoυ

μετωπoυ σoU με τo απ6vαvτι κτ[ριο,
Kαι εoυ τι αιοΘdvεoαι για 6λα αυτd;.Evα

δυodρεoτo α[oθημα μovαξιdq Kαι αvα-
oφOλειαq vα σoU κατακερματ[ζει τη ψυ1η'
πoυ δεv γvωρiζειq πoι6q κατoικε[ λιγooτα
εκατooτ& δ[πλα ooυ. Kαι αv κατ6 τ0xη

βγεiτε oτo oτεvdxωρo μπαλκ6vι ταυτo-
ΧρoVα, Θα διαoταυρωΘo0v μov61α τα βλ6μ-
ματd oαq μηxαvικd και αρκετ6q φoρ6ζ
ουvoδευ6μεvα απ6 μια παγερη oιωπη πoυ
απoτελεi τηv επιβεβα(ωoη τηq διπλflg
μovαξιdq oαq. T6τε εo0 γυρ[ζειg μθoα oτo
διαμ6ριoμα πρooπαθιivταq μ6ταια vα
υπoκαταoτηoειg αυτη τη μovαξιd με
ατελεiωτεq ιbρεq μπρooτd oτηv τηλε6ραoη
ooυ' Nιωθειg 6vα διαρκ6q αγxoq μηπωξ
εvo1ληoειq τoυq ..απ6 πdvω,', τoυq ..απ6

κατω,' και τoυg ..διπλαvoOq,,, αφoυ εο0 6xειq

ηδη κdvει παρατηρηoη η 6oτω o1oλιαoμ6

για τηV εvo1λητικη τouq σUμπεριφoρd. Av
πdλι αvηκειq στηV Kατηγoρ[α τωv αvΘριilπωv
πoυ δεv 6xoυv τo απαιτo0μεvo θ6ρρoq η
θρftooq, vιωΘειq ταπε[vωoη πoυ αv6xεoαι
αδιαμαρτ0ρητα τα εκVεUριoτικd β[τοια τωv
..γειτ6vωv,, οoυ.

M6oα οτηv αvιo6πεδη μ6vτρα τηg
πoλυκατoικiαq, vιιilθειq 6vα α[oθημα αoφυ-

ξ[αq και πρooβoληg, με τα 61αρα κoυτιd,
oτα oπoiα και εoυ o [διoq κατoικεiq, πoυ
oυvΘ6τoυv τo εσωτεριK6 τηq, πρoσαρ-
μooμ6vα β6βαια 61ι oτιq δικ6q ooυ αvdγκεq
και επιΘυμ[εq αλλd στηV KαKoγoυoτιd τoυ
KατασκεUαστη, τιq oικovoμικιlq oκoπιμo-

τητεζ τoU εργoλdβoυ Kαι τηv αv6γκη ..oικovoμ[αg 
xιilρoυ,,

τoυ ιδιoκτητη.
Kαι τoτε ε[vαι πoυ τo μυαλo ooυ, μ6oα oε 6vα ταξiδι

λ(γωv δευτερoλθπτωv, επιoτρ6φει oτo παλι6 oπ[τι, τo τ6oo
ωρα[o oπiτι τωv παιδικιi.lv ooυ xρovωv' με τηv καλαιoΘηoiα
τoU, τα ψηλ6 τoU ταβdvια, τηv ηρεμ[α και τη γαληvη, τov
καταφυτo κηπo τηq αυληq, πoU oι ευωδι6q τωv πoικιλ6-

χρωμωv λoυλoυδιιilv ερ6θιζαv τη μ0τη σoU τηv Αvoιξη και
oou τρoφoδoτoOoαv τηv ψUχη με τo α(oθημα τηq πληρ6.
τηταq. Aυτ6 τo παραδooιακ6 oπiτι, τo ..ευdερo και ευηλιo',
πoU τo εoωτερικ6 τoιl oυμπληρωvε αρκετ6ζ φoρ6ξ η
παρoυo[α τoυ παππo0 Kαι τηq γιαγιdq, εixε απoτυπωμ6vo
oε κdΘε γωvιd τoU τo πρ6οωπo Kαι τηv καρδι6 τωv
κατo(κωv τoυ. E[1ε 6vαv απ6ραvτo εξωτερικ6 1ιi:ρo
κατdδικ6 οoυ' 6πoυ π6ραoεq τιq καλυτερεq oτιγμ6q τηq

ζωηq ooυ απoλαμβdvovταq ατελεiωτεq ιi:ρεq παιxvιδιoυ με
τα παιδιd τηq γειτοvι6q σoU' αλλ6 και τo εoωτερικ6 τoυ
απoτελo0οε 6vα o0voλo ..αvΘρωπιvιi.lv,, δωματ[ωv.

l-] καταδικαoτικη 6μωq απ6φαoη τηg AΝTlΠAPoΧFtΣ
επιβλξΘηκε oτo oπ[τι με τo δικαιoλoγητικ6 1αρακτηριoμ6
.,εκτ6q επo1ηq,,. 

,Eτoι 
oτo παι1v(δι αυτ6 τηq αλλαγηq oι

6vθρωπoι 61αoαv αυτ6q τιq πoλ0τιμεg εμπειρiεg, πoυ
απλιbq τιilρα απoτελoυv αvαμvηoειq, Aυτ6 λoιπ6v τo οπ(τι

βoυβd αvτιμετωπιoε το εκτελεoτικ6 απ6oπασμα τωv

μπoλvτoζι6ρηδωv η μOλλov εμε[q εiμαoτε κωφo[ και δεv
ακo0γαμε τη φωvη τoυ, γιατ[ ε[1αμε διioει αvτιπαρoxη και
τιq αιoΘηοειq μαq.

Bαψελιil Στυλlαvoυδ6κη
Γ3

1Fr

:
It

I
Π
,Πt
,Ξ.
r"
.

,;r
E
I



β

ffiKtr*gffi β$

XωρoU,'

!{ παjιd μoS π6jn

fux i*Φ**k
$g}.*Tξ.

-: Ξεθεμvoq ε[vαι μια μικρη πoλιτε[α, μ, εφτd [oαμε
^' - - ; '1'ιαδεg Ψυx6q' 1τιομ6vη γιαλ6-γιαλ6 oτη βoριvη
" :: : :ηq Kρητηg, απdvω στo μεσoστρdτι απo Xαvιd
" - .",".,αλoκαoτρo,', oπωg χαραKτηριστικα γρdφει o
: :i--,'.jτηq σUγγραφδαg Παvτεληg Πρεβελακηq oτo

. : , .-: μιαq Πoλιτε[αq',.
]-: .iιoo αιιilvα πoυ π6ραoε απo τoτε, μπορε( v,

:":-:-,.ε ο πληΘυoμ6q -o vτ6πιog και o ξ6voq- Kαι τo
.-:-:, oε πoλλ6q περιπτιiloειq vα v[κηoε τηv.:.::οoη,6μω9 η παλια π6λη αvτιoταΘηκε και
: :.-:^:ε' 6oo λ[γεg frMεq, τηV αVαγεVvηoιακη μoρφη_ . . :.ομ6vη πdvω o, 6vα ακρωτηρι πoυ xιilvεται βαΘιd
" ::j.αooα, καμαριilvει oαv αρ16vτιoοα. Koριi:vα τηg
, : :: μεσαιωVικo κ6oτρo τηq, τη Φoρτ5τζα, πoυ
. --,α-καλoκα[ρι φωτ(ζεται μ,6vα τρ6πo πoυ
-:::r.λει. oι μιvαρ6δεq, o φdρog, τo κωδωvooταoι
:: :^1'./ητoι βαoιλικo[ φρouρo[ μαγvητ(ζoυv τo βλr1μμα.: - :i:σK6Πτη απ6 μακρια. Τo παλι6 βεvετoι6vικo

' - :-:.ομι1vα βραxιi'δη ακρoγιαλια Kαι η 
.,πρoKυμα[α,,

. : , εq αιxμαλωτiζouv τov περαoτικo. Tιi:ρα μαλιoτα

. - -., αvαμ6ρφωoη τηq παραλiαc (η καλυτερα τηv
: -: -]KρUvση τωV.,. τoαvτηριιilv πoυ απoτελoυoαv.: πλαoτικ6 φερετζ6 τηq πoληg) η παλιd π6λη
: - ' . τx μια πιo γvηoια Kαι πιo ελκυoτικη 6ψη.

M6οα oτο λαβυριvΘo τηq παλιdq πoληq αφηvεoαι vα
1αvεoαι, καΘιi:g αvαμετρdq τoυg αιιilvεg Kαι τηV ιoτoρ(α
π6vω oτoυq ρυΘμoυg τωv κτιρiωv: τo βυζαvτιv6, τo
βεvετικ6, τov αvατoλ[τικo... BoηΘαει, β6βαια, και η
αvαπαλαiωoη πoυ καvει τηv π6λη vα μoι6ζει με μια
παλιd αρ16vτιooα ΠoU φoρ6 τα φρεoκoπλυμ6vα
αρxovτικα τηg. Παρ6 τo 6τι δε λε{πoυv oι κραυγαλ6ε9
παραφωv[εq εvog κακ6γoυoτou Kαι κακoτε1voυ...
.,λ[φτιγκ,, και κ6πoιωv απoKρouστικιilv ..κιτg',, 

η παλια
π6λη εivαι τo oμαρ6γδι τoυ ρεΘυμvιιilτικoυ δακτυλιδιo0
πoυ oκλαβιbvει τα ματια τoυ ξ5voυ και λαβιitvει τηv
καρδιd τoυ ξεvιτεμ6voυ.

H παλια πoλη δεv ε(vαι απλιilq ι1vα ακαλυπτo
μoυoε[o. Zει και αvαπv6ει. Σφυζει απο ζωη, Kαι εκε[vo
πoυ 6xει ιδιαiτερη oημαo[α ε[vαι oτι τo παρov
oυvδυdζεται Kαι σUVεργαζεται -για τηv ιi.lρα- αρμovικα
με τo παρελΘov. Σε γεvικ6q γραμμ6q τoυλα1ιοτov. Ag
ελπ[ζouμε 6τι η παλιd μαq πoλη Θ, αvτ6ξει στouq
.,πειρατ6q'' τoυ καιρou μαg, 6πωq dvτεξε oε τοooug
dλλoυq πειρατ6q oτo παρελΘ6v. Δε φταvει πoυ 6oωoε -

6oτω με τρα0ματα- τo oιi.lμα τηg. πρ6πει vα oιitoει και
τηV ψUχη τηq.

Δημητρηq Φρυγαvdκηq
B3
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- -:--:.εστε πδοoι απ6 εudq τoυq v6oυq οημερα
'." 

'.-. 
'-.:τοιo[ ε[vαι oι παραδοoιακol xopo[ τou vηοιοJ μαq;

-l- : :..'c Kαι Kατι πιo oημαvτικδ: τo ερωτημα πoοoι απο
.-::-.ε VΟ τouq xoρε0ουμε. H απαvτηοη πoυ θα δivαμε

..: -' :. θα ηταv ικαvoπoιητικη. Γι, αuτo λoιπ6v οαq καvω
:' -:-. ιεvαγηoη μ6οα απ, τo βιβλιο 

.oι κρητικo[ 1oρo[,,
_----:. Αετoυδdκη.
- . : : 'Ξ*oτε με 1ωpiq αvαoτoλεq. Aξ[ζει τcv κoπο.

: 1ορακτηρlοτtκα:

τοπικd, εΘvικd, ιοτορικd, ηρω,ικ0 ηθη κ.d. εθιμα
;τη διαφορoπo[ηoη και διαμ6ρφωoη τωv διαφ6ρωv
:lωv, O Σιγαvoq, o Πεvτoζαληq, o Συρτοq, o
η Σουοτα, τo Mικρ6-Mικρdκι' o Απαvωμερ[τηq, o

.'cc και dλλoι πoλλo[ πou 6παιl-lαv vα xορεuovται
,ια απoτελoυv τo oυvολo τωv κρητικωv xoρι.δv πoυ
.i61ρι τιbρα.

: : J./ερα ξεκαθαριoαv και επιβ[ωoαν oι πεvτε
:-:. δηλαδη o Σιγαvoq, o Πεvτoζ6ληq, ο Συρτ6q, o

:: ;αι η ΣoΟoτα με τα ειδικ6 τoπικα xαρακτηριοτικα-:;q. oι λεβι1vτικοι αυτo[ κρητικο[ xoρo[ πoυ
:ην ιοτoρικi και εΘvικη ουv6xεια oημαδεψαv την

:.τα τOU KρητικoΟ λαo0 και ο.υv6δεψαv τη ζωη τo-,
: Jασειq και εκδηλωοειq τηq. Aυτo[ οι xoρo(, πoυ

: ' -θηκαv Kαι πoU xoρε0ovται με το [διo κεφι και
-: :cv κρητικ6 λαo, ε[vαι, 6πωq λ6γεται και γρdφεται'

_.λαδη κυκλικo[. Mε τov τροπo αυτo oι 1oρευτ69
.:-,,κυκλo και κρατιoυvται απ6 τα x6ρια σαV Vα
:.Ξ.αoπαoτη oαρκικη αλυoiδα, σαV Vα μιμο0vται τo
:-'. γεραvιilv. Ovoμdοτηκαv 6τoι απo τα πoλ0 πα}'ιd
::. μοιαζoυv μe τo oμαδικ6 π6ταγμα τωv γεραvιi'lv και

: .: τo κυκλικo o1ημα πoυ παlρvouv καθιbq πληoιαζει

h

trτσι Kαι oι χορεUτεq πoU μιμoUVται τoUq γεραVoUq
πληοιdζoυv o 6vαg τov dλλο για περιoα6τερη προοταo[α
μπρoοτd οτοv κ[vδuvο, απoκτoυv αμυvτικη δ0vαμη και
αvτιμετωπi-ζουv τοv ε1Θρο περιοo6τερο ιo1υρai. Mε τov τρ6πο
αυτ6 διαμoρφιiθηκαv οι περ[φημoι πια κρητικo[ xoρol ποu απο
θρηoκευτικoi εγιvαv πcλεμικo[ και εξελ[1ΘηKαv σε
ι!υ1αγωγικoυζ, Mα η βαoικη αιτ[α, η ouo[α τoυq δηλαδη,
παραμεvει εvοτικτωδωq μ6oα οτα βηματα, oτιq φιγo0ρεg και
oτα τoαλ[μια,

Elδtκα ;1αρακτηρlοτlκα

o Σιγαv6q

Ο 1oρoq τηg oιωπηληq πvευματικηq αvdταοηq. o',1oρ6q
τoυ Θηo6α'., 6πω9 ακ6μα ovoμdζεται oε πoλλd μαq 1ωρια.
Eιδικα oτα παλιd xρ6vια o Σιγαv6g λεγ6ταvε o ,,1oρ6g τoυ
Θηo6α'' Kαι τoV x6ρευαv, 6πω9 μαρτυρoOoαv oι γερovτ6τερoι,
oτoυq γαμoυg με τo γαμπρ6 μπρooτα για vα μ6θει vα βγα[vει
απo τo λαβΟριvΘο τηq ζωηc. Mε τα xι1ρια οταυρωτ6 oι
1oρεuτ6q, 6vτρεq και γυvαlκεq, πρoxωρoυοαv οιγd.,oμωg αuτη
εivαι η πρoΙoτoρ[α τoυ Σιγαvoυ, γιατ[ οτα 1ρ6vια τηg τoυρκικηq
oκλαβιdq πηρε μια αλλη oημαo[α..Eγιvε ο 1oρog τηq oμαδικηq

φιλiαq και αγαπηq. |-] αλυolδα τηq εvoτηταq, τηq dφωvηq,
αγραφηq oυvΘηκηq αυτοdμυvαg. o 1oρ6q τηq ηρωιKηζ Kαι
πvευματικηq 6κφραoηq τoυ Kρητικo0 λαoΟ.

o Πεvτoζαληg

F{ ηρεμη και πειθαρxημ6vη αργη κ[vηoη με oκυφτo τo
κεφαλι μετατρ6πεται ξαφvικα οε αλoγoπηδηκτo αφριoμεvo
κuμα πoυ oαριbvει τα πdvτα cτo Θυελλιiδεq περαoμα τoυ
(π6ραoμα απ6 τo oιγαv6 oτo γρηγoρo πεvτoζdλη). Tα γρηγoρα
πηδηκτd τoαλ[μια, τα ρωμαλ6α ηγεμovικd πηδηματα

xoΡσΙ



μεταφι1ρoUV Vοερd στο μεγaλo ξεοηκωμ6 τou Kρητικoι1 λαου.

με τo κεφαλι ψηλα τωρα. Tov xορε0εoυv dvτρεq και γυvαiκεq
μαζi πιαoμ6voι απο τoυq Φμoυq oε αvοιxτο κ0Ωo με τεvτωμεVα

τα χερια. ovoμαoτηκε πεvτoζ6ληq απ6 τα π6vτε βαοικα
βηματα (ζ*λα) που με τηV επαvαληψη τουg γ[vovται δ6κα.
Kαθαρα εvθouοιαοτικ6q, πολaμικ6g και ηρι.Ιικ6q xορoq, εκφρα.

ζει τη ζωηρη ι],rυxικη διdθεοη για τη ζωη,'.

O Συρτ6q

Eivαι απo τoUζ πιΟ vτελικιiτουq ηρεμcug xoρουq. πoυ

Θυμiζει μ&λιoτα Θρηoκευτικ.η τελετουργ[α' Ο oυρτοq
οvoμdζεται και Xαvιωτικoq [οωq απ6 τηι, επ[δραοη τωv δυτικιilγ

επαρxιι,Ov του vηoιoΟ. oι xoρευτ6q και οι xορευτριεq πιασμεVοι

γιiρι-x6ρι oτo υψοq τoυ Φμoυ oε αvoιxτo κ0κλo μοιαζουv με

xoρ6 αρχα[αq ελληvικξq τραγωδ[αq. Ο xορ6q αυτδq 1oρευεται
oε πoλλα μ6ρη τηξ πατρ[δαg και 61ει υπooτεl τηv τοπικη
επ[δραοη. Kαι οτo xορ6 αuτ6 δε λ'ε[πoυv οι φιγouρεq Kαι τα
ατoμικit εnιδεικτικα πηδηματα. E[vαι 6μωq oλα μετρημθvα
οεμvα ουγκροτημ6vα και δεv 6xουv τη θυελλωδη και τρωiκη

δuvαμικη εκρηκτικ6τητα του πεvτοζdλη Kαι τοU HαστριvοU'

Φ ΚαατρIvδq

,Yοτερα 
απ6 τηv ηρεμη και τελετουργικη καταλαγη του

ουρτo0, μπα[vει θριαμβευτικα ο καοτριvδq η o πηδηκτοq, οπιυq

λ6γεται. o xορoq αuτoq, ο πιo αρρεvο:π6q, καθαρα αvδρικδq,

παλικαρ[οιοq και τοωΙκ6q 1oρoq τηq Kρητηq πηρε το ovομα του

απ6 το μεγ&λo κdoτρo το οημεριvο ..!.lρ6κλ.ειο., . Λiγεται ακο1;α

και ''πηδηκτoq', απ6 τα γρjlγoρα vευρικα, αερdτα πηδηματα τoυ

ηαι απ6 τιq 6μoρφεq πηδηκτιiq, KOφτεζ, πλαγιαοτδq φιγΟUρεq τΟ|]

Aκ6uα οvομiζεΤαι Kαι MαλεBυζιιi:τικoq, γιατΙ φαlvεται πωq

οτηv επαρxiα αυτη τoυ Mαλεβυζiου τοu Νομου Hρακλε[ου
διαμ6ρφωoε riαι τηV τελικη του μορφη. Ο 1ορoq αυτοq εivαι o

πιο γρξγoροq, o πιo VεUριK6q, o πιο εVτUπωσιαKoq 1oρ$q και

αποτελεiται απ6 οκτω βηματα που γivovται προq το κεvτρο και

dλλα οκτιi που εκτελoι]vται Ττροq τα πioω. Mε το γρηγoρo
ρuθμ6 του Kαι με τιζ ευκαιρiεq που δημιoυ9γε[ για ιlραiεq και

εvτυπωoιακ6q φιγοiρεq κατ6κτηοε τoυq Kρητικoυq και εγυlε ο

αγαπημ6vcq χoρ6q τηq Kρητηq.

|-i Σoυοτα

!-] oοι]oτα ε[vαι o ερωτικ6q 1ορ6q τηq Kρητηq, Mε τα
παι1vιδiοματα, τα τοαλ[μια, τιg επαφ6q Kαι τα xωρioματα
εκφραζοvται με τo πιo 6μoρφo, ερωτικo και ρομαvτικo τροπο

τα απειρα β(αια μα- και τρυφερα ουvαιοθηματα τηq KρητιKηq

vεολαiαg,
Ο αροεvικδq με τα καμΦματα, τιq Uπoσχεσειq, με τΟ

πηδηκτ6 γεματο πoΘο και αvτριομo βηματα, με τιq γρη'7ορεq
ματι6q και τα πειρdγματα πρoοπαΘε[ vα πε[oει τo θηλυκδ v,

απoκριθε[ oτo καλεoμα. Eκεlvo με τα vαζιdρικα χαριτωμεVα
πηδηματdκια, τouq χαριεVτισμoUq, με τιq δμορφεq απαλ6q
κιvηoειq τωv xεριωv, με τιq παθι6ρικεq κλloειq τoυ κεφαλιου,

ποτε τov αποθαρρuvoυν και π6τε τοv απoγoητευoυv. H σοι.jστα

o xoρ6q τηq αγdπηq Kαι τoU 6ρωτα ερμηvει]ει τα πλoυοια
oυvαιοθηματα τηq κρητικηq ψυxηq, οε μια τρωΙκη εVτUπωσιαKη

μoρφη.

Aγαπητoi φiλοl

Εivαι αληθεια oτι 6vαq απo τουq βαοικoτaρoυq τομεΙq που

διαοιbζεται η εθvικη μαq παραδoοη ε[vαι οι ελληvικοi xοροi,
αφου ο'αυτουq φαlvεται αvαγλ'υφη a,δλl τηc την ευγθvεια η

ιj;υ1οουvθεοιi του λαοu μαq και μεσα αΠo aιjτouq εκφραζοvται
οι διαφορεg ιοτορικtq και αvθρΦπιvεq οτιγμθg ΤoΙJ γεVoUq μαq.
Εivαι επoμε'lι-lq αληθεια' οτι μι1oα αΓτo τΟι,Jq ελλ'ηvικουq χoρouq
Kαι τiερα αηο κο8ε τοπικιομο η εθvικιoμο, ξεvoμαviα η

νεομαviα, πρf πει ι,α αvτισταθoυμε oτηv πολιτιoτικη μαq
αλλoτρiωοη ποu καθημεριγα Γιραγματοl-ioιεiται με ειρnvικo και

γι' αυτο επικlvδυvo τρδnο. Για uαq ιδιαiτερα τoυq Kρητικουq η

αvτiοτααrj αι:τη αποτελεl επιτακτικη αvαγκη' Kαι δε vομiζω oτι

1ρεια(οι,ται επεΕηγηcειq, Aρκετα iιιωq ειrαμε. Ωρα για
Kρητιl{o Χoρc".'

ΜαvδακΦκηξ ΛoUκαq
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To ρεμπiτικo τ!'tΙYoυδι

-: :.μoτικ6 τραγo0δι υπηρξε η βdoη για τo ελληvικ6
: : ' : '5ι τoυ λαoυ, το ..λαiκ6,., πoυ δημιoυργηΘηκε
]' :-::α, Τα λα[κd τραγoυδια γεvvηθηκαv oε μια επoxη
-: " -: uOUσtKd τηq oxηματα, επηρεασμ6vα απo τηv

..-- 
- ':.:αq διαμoρφωσηq τoU λαΙκo0 τραγoυδιο0 υπηρξε

". -: -:iτιKo τραγo0δι πou ηρ-θε απ6 τη Mικρd Ao[α oτιq
:. .: :]U αιιilvα μαg Kαι TτoU κατdφερε vα κερδiοει τηv
,.. -.:^ Kαι vα γ[vει αργ6τερα αγαπητ6 απ, oλα τα
: -. .'α αιοΦuατα.-: :Ξ"1πετιKα ε[vαι κυρ[ωq ερωτικα τραγoυδια με
" - - ,εq πρoεκταoειq και εv[oτε πoλιτικo xαρακτηρα,
: :" . :]. για τραγo0δια πoυ ζuμωθηKαv Kαι πλαoτηκαv με, :: .ΞJα απo τη βιoπαλη, τov αγΦvα, τιq κακoυx[εq και
:. :-::.εq τηq ζωηq. oι περιoο6τερoι τoU απoδ(δουv
"::. .:'ικ[α και βdζoυv oαv oρ6οημo πρoq τα π[oω τη

:n rnτππτnn. \|| |\uιqvιιJ-φη Kαι τo KUμα τηq πρoσφUγιαq.
" . -: .3voUV λαθoq' Τo ρεμπετικo εμφαv[ζεται 0)q

'': " : .^ uVημη oτov Eλλαδικ6 κoρμο πoλλd xρ6vια-':...:--εvωq. Στα 1890 o Kαρκαβ[τoαq Kαι o Δpοo(vηq"" " Ξ:. μετ6 απ6 περιoδε[α τoι.,,q στο Moρια,
- .: ] .-cUV τιq ταξιδιωτικ6q τoυg εvτυπωoειq, oπou
:. - , : ]ιDoVται αρκετd ρεμπθτικα τραγoΟδια, που
, . " .- ], /α τραγouδιo0vται oτo Παλαμηδι απo τoυq
.. : : .:';q. B*βαια τα ρεμπ6τικα αυτd λειτο0ργησαV στα

- ,. - - : :: Jq βηματα oπωq τα δημoτικα. oι δημιoυργoi τoυq

'.- -.:, oι φoρεiq τoυ, δηλαδη οι oυvθ6τεq τoU Kαι oι
.:- - . -τ6q τou, ητα,v μoυοικ6 αμoρφωτοι και μ6vo
. -_ : ,c. Kαι μVημοτεΧvικ6 6φτιαxvαv τα τραγo0δια τouq.-: ::lπ6τικo oαv ε[δoq ηρθε, αvαμφιoβητητα, απo τα
-: : τηq M6oηq Avατoληg' Πdτηoε πρωτα oτα δικd

, : : .],1ια Kι απo κει ,,τρυπωoε,,oτιq 
φυλακ69. Eκε[ oτηv

.' : : . - -ωη τωv φυλακιilv, με τoV καταπιεoμ6vo αvθριilπι.
" -.:,],rO. oπoυ ο π6voq πεo(ooεuε, ι1βριoκε καταλληλo
, - -:: .αλλι6ργειαq και διαδooηq.

:: , {o. λoιπov, η μελωδ[α τoυ ηταv καΘαρα αVαTo-
- .- ::γoτερα. oταv ζυμιiθηκε με τηv ιδιoουοταoΙα τoυ: -, ] πηρε μ6oα τoυ πoλλd oτοιxε[α απ6 τoυg

. ' .: .:.. ουq ψαλμoυq, τα δημoτικα τραγo0δια. Eξdλλoυ,
" . : - . f,Vα πoU xρηoιμoπoιηθηκαv απoδεικvυoυv τo
: ' .:.:.,c και δημoτικ6 αroι1ε[o, Τo μnoυζoΟκι και ιδ(ωq ο

" 
-: , .]*αq εxoυv τιq ρiζεg τoυq οτα βυζαvτιvα xρovια.- ;.: ] ταμπoυραq, o τζoυρdq, τo καvovακι. Σιbζεται,

." : ]:tr στη Τεvαδειo Bιβλιoθηκη o ταμπouραg τoυ
:':-,'αVVη.

,,::α τηV καταστρoφη oτη Mικρα Aotα (1922)
' ..:-Ξ-σαV στηV Ελλdδα πoλλo[ πρ6oφυγεq. Aυτoi
-..:i, ;αζι τoυg τα δικd τoυq ρεμπ6τικα. ηταv oι μovεq
- : -: :ποοκευεq'. μαζi με τα μπoγαλαKια τoUξ Kαι τη

φoρτωμθvη απo τov rι6vο και τo παραποvo ι.pυ1η τoυq' Οι
μικραoιατεq ζουv διαφoρετικα απo τoυq vτoπιoυq, 6xoυι,
oυvηΘειεq αoτικo0 πληθυομo0..Eτοι, oι oυvοικιοuο[
γεμ[ζουv αno κ6vτρα διαοκεδαoεωq, 6ποu Θα αvαπτυxΘε[
τo ρεμπ6τικo τραγοΟδι.

Τo ρεμπ6τικo αυτd τα xρ6vια ε[1ε ωq 1Φρo 6μπvεuαηq
τη φτωxoλoγιd, τηv αθλια ζωη, ιδiωq οτιq φυλακεq, Kαι τιC
εξoυθεvωτικ6q oυvθηκεq εργαo(αq, Kuριωq γivεται
αvαφορd oτιg ελεειv6g oυvθηκεg εργαo[αq πoυ
εκφρdζovται με λαΙκo λεξιλ6γιo και αuτo θεωρηθηκε- και,
δυoτυxιilg, Θεωρε[ται και τιilρα απo πoλλouq- ωq η αoxημη
πλευρα τοu ρεμπ6τικoυ, Ωoτooo η κατdoταoη ηταv
πραγματικd αθλια και πoλλα τα ..oεκλετια'' πoU
πρooπαθο0σαV vα πv[ξoυv, ιδ[ωg oι ξεκληριoμ6voι
Mικραoιατεq'

Τα ρεμπθτικα oτη πριiiτη τoυg φdοη, πoυ διηρκεοε ωg
τo 1932, ακμαoαv και διακρ[θηKαV oι ουvΘι1τεq:
Ειτζιρ[δηq, Δραγ6τoηg' Kαρ[πηq Kαι oι Θαυμdοιεq
τραγoυδ[oτριεq Aμπατζη, Eοκεv6ζι, Xαoκ[λ, Πoλ[τιοoα κ.d'

Στη δευτερη περ(oδo, πoυ ληγει τo 1940, o κ0ριoq
Xωpoq τoυ ρεμπετικου ε(vαι oι τεκθδεq' Ωoτ6oo o, αuτη τη
μαUρη επoxη τo ρεμπ6τικo τραγουδι εξυπηρ6τηoε τηv
Avτ[oταοη. Στα κεvτρα τηq Koκκιvιαq Ττ.χ. τραγoUδιoΟvταv
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με UπαιvιKτικo0q, β6βαια, oτi1oυq Kαι στα λεωφoρε(α

μικρα παιδια 6λεγαv τραγo0δια ρεμπ6τικα με
αvτιστασιακα λ6για, πρoκειμ6voυ vα ζητηoouv τηV

oικovoμικη αρωγη τωv επιβατιi:v. Kυριoτερoι εκφραoτ6q

ηταv oι: Bαμβακαρηq, Mπατηq. Mπαγιαvτ6ραg κ.α.

Στηv τρ[τη περloδo πoυ διαρκεi ωq τo 1952 τ0

ρεμπ6τικo γvωρiζει τιq μεγdλεg τoυ δ6ξεq. Τo μπoυζoυκι
αφηvει τoυq τεκ6δεq Kαι μπα[vει oτα oαλovια. Tα

ρεμπ6τικα τραγoυδια γlvovται απoδεκτ6 απo ευρ0τατα
λαικd oτριi,iματα, καθι.bq μιλo0v για τoV 6ρωτα. τov καημo

τηq φτιil1ειαq Kαι τηq ξεvιτιdq. Bαoικo[ εκπρ6oωπoι τιi.lρα

ε[vαι o Toιτodvηq, o Bαμβακdρηq, o ΠαπαΙωdvvou, o

Moυφλoυζ6ληq, o Mπ(vηq και αλλoι πoλλo[.

Mετα τo ρεμπ6τικo 6πεoε oε λαvθdvoυοα καταoταoη.

Ωoτ6oo δεv 6παΦε πoτ6 vα εμπvεει, vα oτηρ[ζει Kαι Vα

δημιoυργεi τo 6vτεxvo λαiκ6 μoυoικo Oφoq. Tα τελευτα[α

μαλιoτα 1ρ6vια παρατηρε[ται μια oτρoφη Kαι μια διαθεoη
αvαβ[ωoηq τoυ γvηοιoυ ρεμπ6τικoυ τραγoυδιoυ.

ffi

To πτωτικ6 και ,,1υδα[o'' τoυ oτoιxε(o απoβαλλεται

βαΘμια[α, απo τη oτιγμη πoυ υπει]θυvoι εκπoλιτιoτ69
αρxιoαv vα επιδρoOv oτo ε(δoq. Σημερα oτα τραγoΟδια

τoυq ακo0με oλoζιbvταvη τηv παραδoοη μαq (βυζαvτιvd

μ6λη, δημoτικd μoτiβα, κρητικ6, ριζ[τικα τραγo0δια) vα
εκφρdζεται με τouq η1oυg τoυ μπoυζoυκιo0. To ρεμπ6τικo,
[εκιvιbvταq απo εκε[πoυ ξεκ[vηoε διαμoρφιilvεται oημερα
oε λυρικη 6κφραoη εvoq λαoιi περηφαvoυ, αγωvιoτξ,
δημoκρdτη Kαι ειρηvιKoιi. To oημεριv6 ..λαiκ6'' και -

επιβdλλεται Vα χρησιμoπoιηoω τov ειρωvικ6 αυτo 6ρo ωq

ειδoπoι6 διαφoρα- τo ..oκυλdδικo',, πoU δεv ε[vαι τiπoτε
αλλo παρα υποπρoΙov τηq αμεριKαVoκρατ(αq, με τo oπo[o

Θ6ληoαv κ6πoιoι vα φθε[ρoυv Kαι vα εκφυλ(ooυv τηv
ελληvικη παρdδooη Kαι τοV τρ6πo ζωηq, 6xει κoυραoει
τov,Eλληvα..Ε1ει επ6λθει πια κoρεoμoq απ6 αυτα τα
τραγo0δια. Πατ[ τ[πoτε δεv υπdρ1ει oημερα oτη λαΙκη μαq

μouoικη, εκτ6q απ6 τo ρεμπ6τικo, πoU vα βγα(vει απo τη

ρωμι1Ικη oμoι[-tυ1iα.

Λ1τlvαq Γtdwηq
Γ2

ΓKAΛEPI ΔtMIΤo
f,

ερYα τεXVnS .

Δlαρκιig 6κθεοn με 6ργα ZωγραφΙKnζ
τωv μεγαλυτ6ρωv ελλfrvωv zωγρ6φωv

Σπ6vlα XαραKΤtκα

Mεταξοτυπ1εg . λlθoγραφiεq . αφiαεq τfxvnq

Mlκρd γλυπτ6 αvτlκεiμεvα Kοσμliματα γvωστ6v ελλfivωv καλλlτεxv6v

Σοφ. Bεvlzελou -| 6 Τnλ. 55416

εκθεοεl5

t

I

I

oρεs λεrτουργiαg: Kαθnμερ|VcΙ 10-2 & 5-9.30 Kυρlακι,r κλεloτα



dλλεται
ιιτιoτεζ
αγo0δια
;ζαvτιvα
)δια) vα

μπετιK0,
oημερα
ωvιoτη
i', και -

oρo ωq
ι τ[ποτε
.o oπolo
)UV τηV
:υραoει
lυτα τα
ιiκξ μαq
απ6 τη

Wηq

, l, ε 6τι εvα 6ργo τ61vηq απ6 τη οτιγμη πaυ.. :-ογε[ται πα0ει vα αvηκει πια στoV καλλιτ6xvη
]'- :'ογ6 τou, o0τε μαq δεoμε0ει η πρ6θεοη του
: ..χvη. Τo 6ργo λειτoυργεi αvιi'lvυμα και αυτοvομα και
-:- 'Ξι τη δικη του φωvη, Mε τn οκ6ψη αυτη ζητr1 τηv
-_:,:ηση σαq αv παραoυρθω oε ακρ6τητεq Και

. ..-]ιινμvU\' lι/\u-

" : .:- περιπλαvηoειq
' . -. rπ6 μια φιυτo-
: ::.1
- :ωτογραφ[α εi.

' -:- ]98]. Τα εικo-
. : ]α πnΑπr,ιππ|ιι,νvw!ιu

: : Ξ';o:oμεγdλoq
- - rnn Pinnccn rnr- -.;'\. -:-.τιοτικιd τοU

- , Clergue. O
": -::: καθεται αvα-
-:":'.1α oτη βoλικη-: .i;οvα τoU Kαι η
::. -.:η. oxι μεγαλu-
'.'- : ιλe 6τaιιr κ6.- '"\ ν
.:.], xKoμα πι0 αVα.
- ].-,{α οτα πoδια
. 

: - ,:υμ6vη στα Kα--: :'(α. o vοv6q, o
An llπnnnι,lπc

, αι Kαι 0 παπ-
-: ': τη σUγKρατει
- Ξ:F α tic τΛ nΛ|-

Fv ιv gyι

: -:: : τoU X6ρι, εVω
.-, .- i ει τρυφερα'
.'- --nτclιτlκΛ τΛ

:: Ι. :ου x6ρι, καλ0-_:. .αq με τηv παλα-
τn πnnπ,,'-λ. Ja ιν |ιPννw|ιν

_-: 
'αι τo μεγαλ0τερο

.. ^. τnll κcrnnλιnli
-.: ταvω oτo oπoΙo

.. i1 τnllrncnΛ τn

: . : τoυ κεφαλι. Mια
-: ].] ματιKa αVθρ6-. . και τρUφερη σKη-

, ιν ψ ι vU\ vo UoU--.:: πλαvo: τo γραφειο με φακ6λου.q, ρoλd, μιοo--:;.ιωμεvoυq π[vακεq. σε τριτo πλ6vo δεv ξεκαΘαρ[ζειq
: .cμερειεq μ6oα oτo πραoιvoμαυρo φovτo.,|oωq καπoιo

-::αθυρo και κdπoια καλλωπιoτικα φυτd.
(εvτρo τηq φωτoγραφlαq εivαι τo γ6ρικο, ιpαλακρlf,

:-.'διαoμεvo κεφαλι τoυ μεγαλoυ καλλιτθ1vη, Οι ρυτ[δεq.:. οι αυλακ6q oε παραπ6μπoυv αθελ& σoU στo παρελθov-:' τoτε πoυ η |oπαv(α oλoκληρη ε[xε μετατραπεi οε μια-.:υερvικα',. τ6τε πoυ 6λoι μιλo0oαv γι. αυτ6v, μ6νο γι,
-':ov. Στo πρ6oωπo τoυ διo.γρ6φεται εvα χαμoγελo. To
-]:lμα γεμdτo oτοργη αλλα και ovειρoποληοη. Θα 6λεγε
. :.,ε[q oτι βυθ[ζεται oτo παρελθ6v μα oυγxρ6ν,ωξ Kαι στο

-:\λov. Mdλλοv εικov[ζει τη xαρ6 τηq στιγμηζ i-ιou
., -:Vεται το παρελθov και τo μ6λλov οε 6vα ευτυxιoμ6vο

παρΟv, μιαq σΤιγμηζ που διακoπηκε lαωq τo εργo τcυ
καλλιτεxvη .οπωq δε[1vει ο πρo1ειρα παραιΤημεVoι;
πivακαq παvω oτo τραπιfζι. απ6 μια Φ'λη βαΘια αvθριbπιvη
αοxολ[α: τηV επιKoιVωV[α με τo πvευματικo του παιδi.

ri υποoημεiωση πια τηq φω1ογραφ[αq 6xει ξεχαοτε[, l.]

φωτογραφ(α με τα πρooωπ0 τηq πα[ρvει μια δια.
χ.ροVιK0τητα Kαι Uπερ.
τoπικδτητα, προβαλλει
την αvθρωπιvη πλευρα
τωv ..μεγαλωv,,, ποU μαq
φαιV0Vται τ0σΟ αΤ1O-

Koσμcι και εξωπραγμα-
τικοi. προβαλλει τη oυvυ-
τταρξη και τηv αλλη.
λεξ6ρτηoη τωv διαφo.
ρετικι.ilv γεvειi:v. πρoβαλ-
λει τo αιιi.lvιo φαιv6μεvo
τηq oυv6xειαq τηq ζωξq:
τoU τ6λoυq Kαι Tηq
αρΧηξ, τηq αρχηζ }ζαιτοU
τfλoυq. Προβdλλει τ6λοq
Kαι το ΤραγιK6 μεγαιε[ο
τoυ αvθρΦπou πoυ μ6vοq
μεοα oτc ζωικ6 βαo[λειo
6νcl τn πnnιlΛtlln 

',/α
γvωρ[ζει αυτo που 6ρxε.
=^, ; ^,.-; -^,, -^l^,.'.ιuι lI uUιU |ιUU ιol\οιω-
Vει.., Kι oμωq 61ει τη
δuvαμη vα δημιoυργε[.

λn;^^ ^^lv|υυu υιj μιtι υΠoχη
αγΧoUζ, UπθρKαταVα-
λωτιoμου, xαoματοq γε-
vειilv, κρ[οηq oε μεγαλο
βαθμ6 τηg oικoγεvειαq,
μοvαξιαq, αγοραπω-
ληoiαq ακoμη και κακo-
πoiηoηg τωιl παιδιιilv και

γεvικα απαvθρωπιoμoυ.
αυτη η αvΘρωπιvη οκηvη
εivαι μια oαoη που οoυ

ξυπvα oτo μuαλ6 και τηv
καρδιd τα πιo αvΘρωπιvα
oυvαιoθηματα,

Αv ουvε1[oειq Vα
κoιταq τη φωτoγραφiα. οτο τ6λoq βλ6πειq μ6oα τov εαυτο
σcU, πριv απo 1ρ6vια, Kαι τοV ΤταΙτπoU oou η τo vοvο ooυ, l-1

τοι,πατερα oou, η αυτoυq που 6φuγαv η εγκατιiλειψεξ, η
ξε1αoεq, f ακoλoυθιilvταq τη μοvτ6ρvα 

.,λ0οη.' π6ταξεq
aτoυg ..ο[κoυq εUγηριαq''.

oμωq η παλdμη τoυ μεγαλoυ Picasso γιατ( καλ0πτει τo
πρoσωπo τoυ μωρo0; Για vα μη βλεπει τι; Τοv κ6oμo μαq;,l.1
ε[vαι απλιi:g μια τρυφερη 1ειροvομiα; Τι oου κdvουv αuτoi οι

φωτoγραφοι!

Φρuγαv6κηq Δημ*τρηq
B3

(Εκφραaη,Eκθεoη A, Λυκεioυ)
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. ];εσα οτα μεγαλα πρoβληματα TIOU αvτιμε-
- .. l σημερtVη l.'οιvωviα σημαvτιKιl 0εοη κατε1ει
.:-:ιγα ιωV VαρKωτικιi.lv. F| εξαπλωοη τοUq Τα
. -.αiα xρδvια οε 6λη τηv ΕυρΦπη αλλα και οτη
: r J.oq ε[vαι τετoια, πoU ιlxει δημιουργηοει
-:-ταστl ουvαγερμoO για τιq κoιvωv[εq δλωv ταlv
: ^ l, ΣΟμφωvα με 6ρευVεζ TτοU θxoυv γ[vει οτl.iv

-. ΞVα εΚατoμμυριο Eυρωπαioι εivαι εξαρτημει,oι
-: cκληρα,, vαρκωτικ6 6πωq η κoκα,fvη, εvιj: 10
. :.:-uυρια εiι,αι χοηοτεq 

..μαλακιilv,., oπωq ειVilι Τo.' t Aπo αυτουq, το 1Ο% βρ[οκεται oτη φυλακη και
.] jτη σUVTpιΠΤtKΠ τoυ πλειoι!ηφ(α vεoι κατω τωv

. .:οvιυv. Tα τελεuταiα 14 1ρδvια στηv Ευριi:πti
:. ', δεκαπλααιαοτεi oι θivατοι απο vαρκωτικα. Στη

--*^^-,'^^Ι-. - 'ι μιiq παρ(Ι ι Ιlρει Γαι αVησU}{ηTιKη αUξnση τωV
..:ιτωv τα τελευτα[α 1Ο xρ6vια. Η[vα.ι χαρα-
-.:.στLK6 6τι, εvιi.l τo 1985, επ[οημα, liταv 1Ο oι ιyε-

::, απ6 vαρκωτικα, τo ,1 993 ψταοαμε οτοuq 7Ο, εvδ
: . 39.i -σUγκgx*.μ6vα μ6xρι τιq '1Οl12. o αριΘμ6g τωv
-.]τωV εκτoξευθηκε οτcυq 13s,

Ξδω τ[Θεται ε0λογα το εριi.rημα για TηV αvτιδραοη
.. υπευθυvωv, cι oπo[oι oυοιαοτικ6 αδιαφοροuv ξ
::\oτυφλo0': για το πρoβλημα. Eivαι χαραKτη-
'τικεq oι πρδοφατεq απoκαλ0ψειζ για τnv Οπαρξη
'.λωματωv διακiι,ηοηg vαρκιυτικωι. ακδμα Kαι μεσα
- q φυλακι1q.,Evαq Χρηστηq, δηλαδη, o oπoiοq
:.ιilσθ VO ξεφuγει, πρooπαΘnοε και τελικ6 καταφερε
* απεξαρτηθε[, oτη φuλακη οπou οδηγε[ται μετα τηv
-:ξιiρτηoη κιvδυvευει vα ξαvαγ[vει εξαρτημ6ιlο

,\ΙΑΙDf(ΩTIΙζΑ sοsf
(Aπo,,, σεμιvαι'ια πdμε ιΚιrtξι!)

iτοi-tο και μαλιoτα xρηοτηg πιo ..οκληριi:v,,

γαρκωτικιδv.
Για τηv αvτιμετωπιοη του πρcβληματoq γ[vovται

φιλ6τιμεq πρooπdθειεq απ6 διdφoρα ιδρυματα
απεξiρτηοηq πoU f,1oυv δημιoυργηΘε{ αλλd η
οpγfιvωoη ε[ι,,αι ελλιπξq, η υλικoτε1vικη υπoδομη
υπoτuπωδηq. Εξσλλοu τα θυpιατα αvτιμετωπiζoυv
τηv ι1λλειι.l,ιη οικοvoμικηq και ηΘικηg οτηριξηq και
μdλιοτο. τη ραTσιστιKη, Θα 6λεγα, σUμπεριφορα τωv
οuμπoλιτωv τουq.

Γivεται καταvoητo 6τι η μ6vη λ0oη ε[vαι η
πρoληψη' Aυτo Θα γivει μ6vο αv εvημεριbvεται
οωοτ6 o πoλiτηq απ6 το ο1oλε[o και απδ τα M|VΙE.

Προτεραιοτητα πρθnει vα δοθεi Kαι στη με καΘε
τρ6πο εv[o1υοη τωV αμUvτικωv μη1αvιομι,ilv τωv
πoλιτωv -και ιδια[τερα Τωv vι1ωv μ6οα απo τη
δημιouργiα αvτιοθαoμιοτικωv ε'lδιαφερ6vτωv- τηv
αuξηοr1 του αιοΘηματοq ατoμικηq ευΘ0vηg Kαι τηv
εvεpγδ αυμμετo1η τωv oργαvωσεωV, τηq τoπιKηζ
αuτοδιo(κηoηζ" τηζ εκκληοiαq Kαι τηq πoλιτε[αq

οτηv προληψη. Μιλαμε για oUσιαστικη δoυλεια. ',,ιατ[
αn6... ακαδημα[κ6 οεμιvαρια παμε καλ.α!
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TA BAΠΟPAΚΙA.

ΟΙ EMtΙΟΡΟΙ

KΙ EMEΙΣ ΟΙ AΛΛΟΙ

oλα αρxiζoυv πoλ0 απλα και τελειιi:voυv τραYιKα.
Kι εvιi: VoUμε... oπαρακτικα oτo τ6λo9 τou δραματoq
πoU εΠαVαλαμβαvεται καθημεριvα, μoιαζoυμε vα
παρακoλoυθoυμε τηv καθε αρxη τoυ σαV UΠvω-
τισLιεVoι.

Στηv Aθηvα Kαt σ, oλεg τιg μεγαλεg πoλειg τα
.,βαπoρακια', κuκλoφoρo0v xωρig vα φoβoυvται τ[πoτα.
λ/lπαlvoυv oτιg πιατοεq, ξεφoρτιbvoUV Τouq εαυτo0g
τoUq Kαι φoρτ6voυv τoυq δλλoυg θαvατo' Τα
βαπoρακια, βθβαια, ε[vαι παλcbg xρηoτεq πoU KαVοUV
αυτη τη βριi:μικη δoυλεια Yια Vα εξαoφαλLοoυv τη
δooη τoυg, ΠoιoI oμωg τοug πρoμηΘευoUv τo
..εμπ6ρευμα,'; καvε[g δεv ξ6ρει... και oλoι ξ6ρoυv' oλoι
μιλoΟv για ..ι|ηλα κεφαλια,'πoυ θxoυv πρooταοlα και
δε οoΒoOvται τ['πoτα, Δεv ευθΟvovται λoιπov τα
..πρεζovια,, για τηV καταοταoη. ευθυvovται oι εμπoρoι
ΤoU .,λευκo0 θαvατoυ,,. Tα ..πρεζovια,, ε[ιlαι
αvθρωπακια, εvιi: oι 6μπoρoι υπαvθρωΠoι ΠoU
αφηvovται vα δρoυv ωg υπεραvθρωπoι' .Εxoυv

εξελιxΘεi σε μια uπερεξoυο[α, μLα ακλovητη διεθvη
εξoυοlα,

To θεμα ε[vαι εμεiq τ[ καvoυμε; Kαι πριbτα - Πρωτα

η αoτυvoμ[α' oι κoιvωvικog τηq ρoλog, βεβαια εLvαι
αvαμφιοβητηΤοq σε θεωρητικ6 επ[πεδο, Στηv πραξη
oμωq η αξιoπιoτlα τoυg ε[vαι μειωμ6vη, γεγovoq ΠοU

πρoκαλε[ αιoθηματα αvαoφαλειαg. ΠoλλoL
αvαρωτιo0vται τL γivovται oι τovoι, τα κιλα ακoμα και
τα Yραμμαρια VαρKωτικιi:v πoυ ,.πιαvovται,, Kαt
εκφραζovται υπ6voιεg για επαvαδιoxιiτευoη τoυq
oτηv πρεζαγoρα (..εivαι δυvατo vα καoυv τδοα
διoεκατoμμ0ρια; Εδιb εvα xιλιαρικο δεv καLμε!',).

oι πλαoι6 τωV VαρKωτικωv ΠεριτριγUρi,ζoυv τα
οxoλε[α ,,πα[ζovταq τoUq YαμΠρo0q.. οτιg μαθητριεq
Kαι τouq ιδαvικoOg φiλoυg στouq μαθητ69, Γvωριζouv
καλ6 τη δoυλεια τoυg, Ο oημεριvoq θφηβoq δεv ξερει
τ[ vα ακoλoυθηoει, τ(. vα διαλεξει, τ[ vα παρει μ6οα
οτo βoμβαρδιoμo απo ερεθiοματα και απo.ιτηοειq ποU
αvτιμετωπiζoυv καθημεριvα. Ε[vαι Kαι oι ερωτεq.-,
ε[vαι και η περιφρovηση ΠoU δ6xovται oριoμεvoι εiτε
γιατ[ δεv ε[vαι ..6ξυπvoι,, εlτε γιατl εivαι ευθα[oθητoι.
,Ετoι αρκετo[ ε[vαι ετoιμoι vα απλιboouv απλα τo x6ρι
vα παρoυv τo κλειδi Yια τηv Πoρτα τηg .,φυγξg,,πoυ

τoUq πρoτε[vει o πλαoιε. Kαι oι εκπαιδευτικo[ τ[

καvoυv; Fl ουζητηοη τωv εκπαιδευτικιbv με τα nαιδια
ε[vαι oxεδov αvυπαρκτη, Πρι:τιμoυv vα αογoλoΟvται
μovo με τo μαΘημα τouq, Τιq oxoλικ6q γιoρτεq. τoυg
περιπατoυg, τoυg εκκληoιαoμoug... oxι oτι αuτα εivαι

λiγα, αλλα τo προβλημα παραμιlvει πρδβλημα.
Av η οuζητηση με τoυq καθηγητεg ειvαι οxεδov

ο'v0παρκτη η oυζητηoη με τouq γovεig ε[vαι εvτελιbg
αvυπαρκτη. Aπο οuμβoυλ69 δε εxoμε παραπovο:
.,διαβαζε Yια Vα γivειq καλog μαθητηg,', 

,.διαβαζε vα
βγειg πρΦτoq,,. ..δouλειj-,lε vα καvειg λεφτα, vα ε[oαι
η ι, qFΛ nτnτnn.'u v νι]gy

Ι-i ουζητηoη oμωg εκπαιδευτικωv και γovεωv ε[vαι
υπαρκτη και... πoλ0 ooβαρη: ..Πιbg τα Πατε με τo γιo
μoυ; ε['vαι καλo παιδι;,, - .,καλo παιδ[ ε[vαι'., nρooπαΘε['
Av διαβαoει λlγo ακoμη θα γlvει καλυτερoq..,..
(Ψεκαοτε, οκoι.:π[oτε, τελειιboατε δηλαδη).

F{ λ0oη τoυ πρoβληματog δε βρ[oκεται oΟτε oτηv
αoτυvoμεuοη o0τε στηv Kαταστολη. F| λuoη βρioκεται
oτα xερια τωv εξειδικευμεvωv με Τo πρoβλημα
δαoκαλο-tv (.,απoκλειοτικηg αnαοXoληoηc'. με Tα
πρoβληματα μαq, αV ε[vαι δυvατo)' Oxι βδβαια κατα
τα πρoτυπα διδαοκαλιοq τοU Σxoλικoυ
ΕπαγγελματικοΟ ΠρooαvατoλιομοΟ (Τi 1αλι και αuτo!)
Δε θα θπρειτε για παραδειγμα σε καθε oyολεlo vα
υπαρxει τoυλαxιοτov εvαq (.lυxoλογoq (τoooι αvεργoι
εκπαιδευτικo[ υπoρ1oυvl). Σε oοoυg δε ουμφωvoυv.
με Τo αιΤιολoγικo oτι ..τα παιδια δεv ε[vαι τρελα,,,
απαvτιb δτι αuτcl δεv yρειαζovται i|υxoλδγo αλλα
ιUυxiατρo.

Kαι μειg oι μαΘητ69, με τη οειρα μαg, πρεπει vα
καvouμε ΤηV αUτoKριτικfl μαg Kαι Vα αvτιoταΘoΟμε
οθεvαρα oτιq Σειρηvεq τηq επoxηq μαq Kαι τoUq
ΓΙροστατεq τoυq oΛoI MAZΙ. Mηv κoιταζει o καΘεvαq
τnv πooτouλα τoυ!

Mαvlατακηg Χρηoτoq - Γ2
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-:ον αφορα τη θρηoκεlα, τo oΟvoλo τωv αvτιληι],ιεωv
_: - :φορo0v και ρυθμ[ζουv τηv π[o,τη τoυ αvθρωπou Kαι τη
:. : ]η τoU με τo Θεo, υπηρxε πdvτoτε διxoγvωμ[α, λ6γω τoυ
:_ .-αV εvαq oρoq o1ι εΟκoλα πρooεγγ[oιμoq..Ε1ει λεxθε[
:. :fO υπdρxει o φoβoq, η αρριiloτια και o θαvατoq, αλλo
-_:: θα υπ6ρ1ει και η αvαγKη τοU αvθρωπου vα
i:.:κεΟεται. o dvθρωπoq, oμωq, 6καvε oυxvd 6vα
.:-:ρoτατo oφαλμα: απoδε1oταv τη Θρηοκεiα τoυ. ε[τε
:. ,. ηταv o χριστιαVισμ6q, ε[τε ο ιoυδαΤομ6q, ε[τε o

--]JεθαVισμoq και o0τω καθεξηq 6κριτα και ουvηθωq
- :- ' εiδnτα.

Σ.lvηθιoμ6voq Vα εVστερv[ζεται τιq 6πoιεq ιδ6εq
:.:.Jεq, τιq απoδεx6ταv 1ωρ[q vα αμφιοβητε[ και vα
:-:'ταλαvτε0εται. Mηπωq oμωq δεv 6πλαoε o Θε69 τov
: iοωπo ..κατ, εικ6vα και καθ, oμo[ωοιv',του αλλα o

: i:ωπoq τo Θε6 ,.κατ, εικ6vα και καθ, oμo[ωoιv'. τoυ,
:, :r,ογα με τo πωq μπoρoUσε vα Tov πρooεγγ[oει o
, .::vαq; Aυτη δεv ηταv, εξdλλou Kαι η αιτ(α δημιoυργlαq
-:.';πλ.ηθιilv θρηoκειιbv; Για τηv απoφυγη παρερμηvειωv. η
::.cκε[α, τo θρηoκευτικo ουvα[oθημα, ε[vαι κ6τι τo πoλυ

- , ' c Kαι επ, oυδεvi κατακριτεo (πρoοφ6ρει KαταφUγιο.
l :Ιoδo και αoφ6λεια oε oooυg 61oυv αv6γκη, εξαoφαλiζει
- - iικη αρμov[α, δημιoυργε[ αιoθηματα xαραq και
- . :κoυφιoηq κλπ.), Στα 16ρια 6μωq τoυ φαvατιoμo0 η
:-.oκε|α δεv γ[vεται ουxvd 6ργαvo εκμεταλλεUσηq τoU

.\oυ (και oριoμ6vεq φoρ6q απα[δευτoυ) λαο0 απ6
,τιφαvε[q,, εκπρoοιilπoυq, πoU χειραγωγoUV Kαι
:τευΘυvουv τιζ μαζεq; Τραvτα1τδ παρdδειγμα επιβε-
:iωoηq τωv παραπαvω δεv ε[vαι και τα πρ6oφατα
:οιooδια Kαι oι σUγKρo0oειq oτη μητρ6πoλη Λαρiοηq;
:xvαμε oτι οι μεγαλ0τερεq οφαγ6q, διωγμo[ και

. :ταoτρoφtlg εγιvαv με τo πρoσχημα πρoσταοiαq τηq
::ηoκευτικηg πioτηq (π.1' οταυρoφoρiεq) Kαι με τηV
,:λλιθργεια τηq ψεuδαiσΘηoηq, τηq απατηληq φαvταοiαq
: 'ι υπηρxε η oυγκαταθεoη ι(αι η καθoδηγηoη τoυ Θεoυ oτα
.aρβαρα αυτ6 6ργα; o Λo0θηρoq, πoυ αρ1ικo. θεωρηθηκε
.παvαoτdτηq ιιαι καταλυτηq τηq παπικηq μεoαιωvικηq
:πoλυταρ1[αζ, δεv χρηoιμοπo[ηoε ιδια[τερα oκληρη
. λωooα για κ6θε vεωτεριoμo στoUq κoλπoυq τηq
Ξκκληο[αq και δεv εκοφεvδovιζε ουvεxΦq απειλ69 για τouq
:οooδευτικo0q θεoλδγουq; Fl ιερη εξ6ταoη δεv 6καιγε oτηv
:υρd 6,τι δεv oυμμoρφωvoταv με τιq αρ16q τηq, απο βιβλ[α
:ωq αvθρωπoυq; Ξε1vdμε τo φαvατιoμ6 τωv ,.Evωτικιi.iv,'και

ΑvΘεvωτικιilv,, η τωv .,Eικovoμαxωv,, και .,Eικοvoλατρι,bv,, τoυ

3υζαvτ(ου η τα,Eργα και τιq F{μ6ρεq,,τoυ |oλαμιoμoυ;
Aq αφηooυμε 6μωq τα παραδεiγματα αυτα και,

eφηvovταg τo παρελθ6v, αq επαv6λθouμε στoV εvεoτωτα
ηρ6vo και oτηv oρθoδo-{[α. H μεγαλη vτρoπη ε[vαι oτι ουxv6
oxι πdvτα) επικρατεi ακ6μα και oημερα o φαvατιoμ6q μ6οα

oτo 1ωρο τηq Εκκληo[αξ μαq Kαι εivαι γvωoτ6 το πιiq με τη
δ0vαμη τωv 6πλωv Kαι τωv xεριωv (και φυoικα o1ι τωv
δικιilv τoυq) ο 6vαq μητρoπoλlτηq πρooπαθεl vα επιβληΘε[
τoυ dλλoυ, Kαι oι dvθρωπoι με παιδε[α λ[γo εvδιαφ6ρovται

για τo Tτoιoq θα ε[vαι o Θpηoκευτικoq τoυq ηγθτηq (γιατi
καταvooΟv 6τι η θρηoκε[α και η π[oτη ε[vαι καθαρα
εoωτερικη uπ6θεoη). oμωq, υπdρ1ει δυοτυ1ιilq Kαι τO

αμαΘ6q πo[μvιo που ε0κολα βαυκαλ[ζεται και διαβou-
κoλε[ται. |V1ηπωq, oλoι εμε[q oι πιoτo[, πεπαιδευμ6vοι,
ημιμαΘε[q και αμαθεiq, δεv πρoοδοκoυμε κατα βdθoq
αvταμoιβ6q για τηV ..περ[ooεια,, εuλαβεια και ευoεβεια πoυ

εκδηλιbvoυμε, τελωvταg τα θρηoκευτικδ μαq καΘηκovτα;
(AληΘεια πoιd εivαι αυτd; πoι6 ε[vαι τo πραγματικο
θρηοκευτικ6 καθηκοv vα μετ6xειq oτηv θε[α KoιVωVια Kαι

τηv εξoμoλ6γηoη λογoυ xdρη η vα καvειg τo λ6γo τοu
Χριoτoυ πρdξη Kαι Vα τov βιιi.lvειq 11μπρακτα oτηv
καθημεριvη oou ζωη;) Συ1vd, πoλλo[ απ6 μαq δεv
φερoμαoτε σUμφεροvτoλcγικd και δεv περιμ6voυμε 6τι
αvdβοvταq τo κερ0κι oτηv εκκληo[α, καvovταq τη δωρεα .

με το 6voμα μαq τεραoτlωv διαoτdoεωv κατωθεv. και
vηοτευovταq (τριiγovταq 6μωq τοv αοτακo Kαι τιζ
καραβiδεc) θα εξαοφαλlooυμε ωq αvταμoιβη τη θεiα
αvταπ6δoοη, τηv ouρ6vεια βαοιλ.ε[α, τα θεiα xαρ[οματα και
τηv επiγεια δoξα; Tαυτ6χρoVα, 6μωq, δεv αγvooυμε τoν
αvθρωπιvo πovo και τη δυoτυxiα πoυ υπdρxει γUρω μαq και
κ0ριoq oκoπ6q μαg (κρυφoq β6βαια) δεv εivαι τo πωq θα
επιδει1το0με και θα αv6βoυμε οτα αvωτερα oκαλoπατια
τηq KoιVωVιKηq πυραμ[δαq; Eκτ6q τo0τoυ giγq1 χ[ι7εq οι

φoρ6q πoυ καvoυμε ακ6μα και τo χρημα Θε6 μαg;
Eγιi, παvτωq, 6xω παvτoτε ερωτημαTιKα. Mα πιo πoλΟ

αvαρωτι6μαι, γιατ[ πρ6πει vα διδαoκoμαι τα θρηoκει.lτικα
απ6 τηv α, δημoτικo0 απo αμηxαvoυq oυvηθωq στα
δυοκoλα ερωτηματα τωv παιδιι.bv δαoκdλoυq;

i

I
I
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H αφoριoτικη βεβαι6τητα τηq κ. Σoυλβατζη 6τι θφερε
στο φωq τov τdφo τοu Mεγ6λoυ Aλεξαvδρου ξεoηκωoε
κ0μα εvθoυoιαoμoΟ πoυ εφταoε τα 6ρια τηq εθvικηg
υoτερ[αq. oλα 6μωq μετατρα-
πηKαV σε φρoΟδη ελπ[δα, 0oτερα
ατι6 τηv επ[oκεψη τωv Ελληvωv
αρ1αιoλ6γωV στην 6αoη τηq
Σiβαc, πoυ απoφαvθηκαv με Bε.
βαι6τητα δτι oι περ[φημεq επι-

τou Ailεξαvδρoι,

Eταιρ[αq ξ vα τη δημooιευoει oτηv 6κδoοη τωv ετηoιωv πε.
πραγμ6vωv τηq. Yπoxρεo0ται ακoμα vα δεxτε[ τηv 6πoια
κριτικη Kαι Vα απαvτηοει τεκμηριωμ6vα. K6τι τ6τoιo δεv

iτolr
....l.: .,'.; t![Vθ Kαι εUΛ0γα γεVVη-
l,;1.i..11.,. θηκαv ερωτηματικd για τη
..:;.,..... 6169, τηq αρxαιολ6γoυ. o
.,.. .... 6ρiμ6q πoU ακoλoυθηoε
:,::. i. .: ειVαι πρωτ0γvωρ0q για τα.. .. αρxαιoλoγικd δεδoμ6vα.

Avακoivωoε τηv υλoπo(ηση τoU oρdματ6q τηq, αλλ6
κρdτηoε ζηλ6τυπα για τoV εαυτ6 τηq τo απoδεικτικ6 υλικ6
πoυ πιoτε0ει 6τι κατ6xει, M, αυτd πoυ επ6τρει|ε vα δoυv oι

επιoτημovεg δεv ι1πειoε, oυτε καv τoυq πρ6θυμouq, για
1ιλιdδεq Kαι μη αρ1αιoλoγικo0q λ6γoυq, vα πειoθoυv
AιγOπτιoυq αρxαιoλ6γoυq, αv υπoτεθεi 6τι oι δικo[ μαq
ε[vαι... αvθ6λληvεq, Kαvε[q δεv μπoρε[ Vα τouq απoδιioει
τ6oo βαρ0 χαραKτηρισμ6 γιατ[ ε[παv τηv αληθεια. o μ6ooq,Ελληvαq αρvεiται πειoματικ6 τηv επιστημovικη αυΘεvτ[α,
6xι για Vα Uπερασπιoθε( τηv κ, Σouλβατζη, αλλ6 επειδη η
αvαγvιbριoη τηq επιστημovικηq αυΘεvτ[αq θα αμφι-
oβητo0oε τo δικ6 τoυ δικα[ωμα vα 61ει 6γκυρη γvιitμη για
καθε θ6μα. H εuθυvη τωv Eλληvωv αρxαιoλ6γωv βρ[oκεται
αλλo0 και 61ι oτη μακριvη Σ[βα,

Τo ι}υp6 επιoτημovικ6 μdτι τoυg εiδε τηv αληθεια, πoυ

Kαι στηv πρoκειμιivη περ[πτωoη δεv μπoρε[ vα ε[vαι
απ6λυτη πριv oλoκληρωθo0v oι αvαoκαφ6q. Kαvεiq, 6μω9,

δεv εκτ(μηoε τηv αvθρd;πιvη πρooπαθεια μιαq γυvαlκαq.
πou μ6vη και αβoηθητη απo τηv πoλιτεiα 6δωoε π6vτε

xρ6vια τηq ζωηq τηq για 6vα μ0θo. Πιilq dραγε vιιbθει 6vαq

αρxαιoλ6γoq τoυ δρ6μoυ -πωq θα 6vιωθε καθ6vαq μαq-
6ταv κdπoιoι αρxαιoλ6γoι τωv γραφε[ωv, πoυ δεv ξ6ρουv τι

ε(vαι vα oκαβειg oε μια 6ρημo, ηρθαv μ6oα oε λiγεq ιlρεq
vα γκρεμ(ooυι, κdθε 6vειρo και ελπ[δα; Πo0 βρlοκovταv 6λα
αυτα τα π6vτε xρ6vια κqι με πoι6 δικα[ωμα καλo0vται αυτο[

πρΦτoι vα απoφαvΘo0v για κατι πoυ τ6oα 1ρ6vια δεv τoυq

κιvo0oε τo εvδιαφ6ρov; Avαζητηoαv τα πρωτε[α oε λdΘog

τ6πο και 1ρ6vo. F{ θ6oη τoυq δεv ηταv oτη Σ[βα. E(vαι
οτoυq δεκdδεq μακεδovικoυq τdφoυq πoυ 6ρxovται oτο

φωq στηv Eλλ6δα Kαι πoU το πρωτo ματι πoυ τoυq βλ6πει
ε(vαι μdτι αρ1αιoκdπηλoυ και 6xι αρxαιoλ6γou. Σ, αυτo0g
τoυg τ6φoυq η αρχαιoλoγικη αληθεια δεv μπoρε( vα
απoKατασταΘεi.,Eπρεπε, λoιπ6v, vα ε(xε απoφευxθε( η
6vτωq αoυvηθιoτη oυμφωvα με 6λεq τιq πρoδιαγραφ6q τηq

αρxαιoλoγικηg δεovτoλoγ(αg επ[oκεψη τωV Eλληvωv
αρxαιoλoγωv, πoυ βιdοτηκαv Vα απoρρiψouv κατω απ6 τηv

πiεoη τωv .,Σκoπια';ι,bv αρxαιcλ6γωv,, (κ6τι σαV τoυq
,,Aλβαvouq τoυρ[oτεq,,) 6oτω κι αv η αληθεια φα[vεται vα
τoυq δικαιιi.lvει.

|διαiτερα σε μια περioδο κρloιμωv εΘvικι,ilv θεμdτωv η

1ιilρα μαg μπoρεi vα αvαζητηoει τηV πρoβoλη Kαι vα
εvιοx0oει τα επι1ειρηματΟ τηq μovo μ6oα απo τov
πoλιτιoμo τηq, Τη oτιγμη πoυ oυv6ρεαv τα διεθvη μ6oα
εvημ6ρωoηq oτηv 6αoη"η οτ6oη τηq πολιτε[αq '61ι τωv

αρ1αιoλ6γωv. 6πρεπε vα ε[vαι διαφoρετικη. Ακ6μη κι αv
δεv βρ(oκεται o τ6φoq oτη Σ[βα τo κακ6 ε[vαι μικρ6. Τo

κ6ρδoq, 6μωq, απ6 τηv πρoβoλη τηq 1ιi:ραq θα ηταv μεγdλο
αv δε αvαδυ6ταv o εθvικ6q αυτ6q διxαoμoq, πoυ αμαυρωoε
τηv εικovα τηq Ελλαδαq, .,Φoβoυ τoυq,Ελληvεq,

γραφ6q ε[vαι τηq ρωμαΙκηq περι6δου και 6τι η ερμηvεlα πoυ

τοuq δoθηκε ε[vαι μ6λλov παρερμηvε[α τoυ κειμ6voυ.
Mπoρε[ η κ. Σoυλβατζη vα μηv 6φερε στo φωq καv6vα

βαoιλικo μακεδovικ6 τdφo, ηρθε, 6μωq, oτo φωq 6ι,αq vεoq

εΘvικ6q δι1αoμoq αvdμεoα οε εκε[vουq πoυ γαvτζιi.lvovται
ακ6μη oτo πεioμα τηq αvακdλυψηq Kαι oε κεivoυq πoυ

διαΦευδoυv τo μυθo επικαλo0μιεvoι τιq αρ16q τηq
αoxαιoλογικηq δεovτολoγlαq. oι πρΦτoι μ6μφovται oooυq

καταφ6ρovται εvαvτ[ov τηq .μovηq και αβοηθητηq απο τo

κρ6τo9,,γυvαiκαq, εvω οι δε*τερoι υπooτηρlζoυv 6τι η
,.εθvικη υπδθεoη', υπηρετεiται μ6vo 6ταv η επιoτημη
βρioκεται oτo οωoτ6 δρ6μo, τo δρ6μo τηg αληθειαq. Πo0

0ραγε 6μωq κρυβεται αυτη;

Kdθε αρxαιoλ6γoq. κ6θε &vΘρωπoq, δικαιoυται vα

φιλoδoξε[ Kαι Vα oραματ[ζεται οπουδα[εq αvακαλυψειq.
Δικαιo0ται και Vα πιoτ6ψει 6τι τα oραματ6 τoυ
T1ραγμαToπoιηθηκαv. Aπ6 κει και π6ρα, αρxlζoυv oι
υπo1ρεωοειq. Yπο1ρεo0ται (oπωq για παρdδειγμα, 6πραξε
o αε[μvηoτoq Mαv6ληq Avδρ6vικoq) Vα σUγKεVτριilοει τo

απoδεικτικ6 υλικ6 τωv αvαoκαφιilv και vα κ6vει
επιoτημovικη αvακo(vωοη oτηv α[θoυoα τηq Aρ1αιoλoγικηg
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-- , ],:τητεq φ6ρovτεq'', κoροΙδεuει o ..Independent,,. oπωq

' :,. Kαι o μεγαλοq Aλεξαvδριv6q, καμιd φορα τo ταξlδι
:1 -:. περιoo6τερo απ6 τηv |θdκη. Εμε[q βιαoτηKαμε Vα

::..: τηv |Θακη,1ωρ(q vα απoκoμiooυμε καv6vα κθρδoq

..: :o ταξ[δι (τωv τριιilv ωoι,bv). Ξεxαoαμε oτι o

. : Ι:vδρoζ δεv βρ[oκεται oε καv6vα ταφo, αλλα KατcιKει

- - : -υx6q oλωv των αvθριilπωv τoυ κ6ομou σαV εVαq

. .::: Αυτ6 το μ0θo Kcιι τoV εvθoυoιαoμ6 πριilτοι εμειq oι

Mαq βαρ6θηκα!
Mαq βαρ6θηκα Kαι μαq oι1dθηκαl
Πoιouq;oλουq.
Βαρ6θηκα αυτoΟg πoυ voμlζouv 6τι μπορoOv vα

ιεγελαooυv τov κ6oμo, γεμ[ζovταq τoV με μεγdλα
\oγια και φρo0δεq υπoοxεοειq, Θ6λovταg vα
απcoπdooυv 6οο το δυvατ6v μεγαλ0τερα oφ6λη για
τov εαυτ6 τoυq,

Aυτo0q πoυ αρx[ζoυv πoλ6μoυq μεταξ0 αΘιi;ω.y για
.iα ικαvoπoιησouv τιζ υπ6ρμετρεq φιλoδoξ[εq τoυq.

Aυτoυq πoυ καλυπτoυv τιq φρικτ69 τουq πραξειq
κdτω απ, τo απατηλ6 πρoπ6ταoμα τoυ ..κoιvo0

oυμφ6ρovτοq
Aυτo0q πoυ αδιαφoρo0v για 6τι oυμβα[vει γuρω

τoυq, λ6γοvταq 6τι ,.φυλαγοUV τα ρoUχα τouq για vα
ιl1oυv τα μιοσ,,.

AυτoΟξ πoυ μ6voυv κλειομ6voι oτo ..καβcΟκι,, τoυq

κι απo εκε[ εξαπoλΟoυv τιq αvηθικεq επιθ6οειq τοuq

oε 6πoιov αvτιληφΘo0v vα βλdπτει τα oυμφερovτα
τ0Uq.

Bαp6Θηκα πια 6λoυq αυτoυq τoυq ..εκφραoτiq

τoυ γvηoιoυ Ελληvιoμo0,', πoU Kατηγoρoυv τοuq
vεoυq 6τι Θα oδηγηooυv τη 1ιilρα oτηV ΤταραKμη Kαι

δε βλ6πoυv 6τι αuτ6 τo κ6voυv oι [διοι με τιq
παμπdλαιεq απ6ιpειq τouq Kαι τηV εμμoVη τoUζ σε

ιδ6εq ξεπεραoμιivεq η απoτυxημθvεq.
Mε πoι6 δικα[ωμα κατηγoρoυv oι δηθεv

,.αρxαιομαΘε(q,, και ..γλωοooμαθε[q,, τoυq v6oug 6τι

δε 1ρηoιμoπoιoOv oωοτα τη γλωooα, oταv oι iδιoι

,Ελληvεq πρεπει γα τοV κρατηοοuμε ζωvταvo,.Eτοι μοvο
υπηρετε[ται η εθvιr'η uποθεοη' Aληθεια αV σε Kα;1οιΟ

ταξ[δι oαζ ουvαvτουοατε τη Γορr7ovα, τ1-!v αδερφη τoυ

Mεγαλι1tαvδρoυ, KΟ.ι oαq ρωτουαε 
..Ζει ο βαoιλιαq

Aλθξαγδροq;,, τi θα τηq απαvτοΟοατε:

Avτωvακηq Zαyαρiαq
r4!l

ξθpουv β6βαια τΟιJq Kαvovεq Tηq γραμμαΤιKηq K{iι

τοU σUVταKτικοu, αiιλd δε μιλουv τη γλι"bαοα τηq

αληθειαq,
Mε πoιδ δικαiωμα μαq καταλογ[ζouν ηΘικο

ξεπεoμo, εvιil oι (διoι ζι:υv μεσα οτo |ψεμcl' Και τ],]V

αδικ[α. καλυπτovταq τηV με 6v* μεγdλo xαμ6γε}.ο
προοπo(ηaηq; Av εivαι αυτη η nθ.κη, τοτε καλυτερα

vα ζouuε αvηθικα κι αv ε[ναι αυτθq οι c,.ξ[εq που μαq

κληρoδδτηoαv oι πρ6γοvο[ μαq, τoτε ε[μαοτε τυ1ερoi

πoυ ζo0με xωρiq αυτιiq"

Ωq π6τε θα μαq κατηγοoο*v για αvευθυvoτητα;

Ωq π6τε θα μαq θυμiζoυv τα οφαλματα μαξ -rα

oπο[α, αvαμφιοβητr1τα, εΙvαι πoλλα!- και δε θα
αvαλoγ[ζοvται τα δικ6 τouq λdθη, που ε[vαι πολυ πιο

ooβαρil και εiτοvε[διοτα,
Kι oι vιloι ωq π6τε θα βρiοr.ουv δικαιολογιεg i1ια

τo οτι δεv καγουv τ[ποτα για Vα αλλ6.ξει η σημεριvη

KGΤσσΤoσr;:

Ωq πδτε θα απoποιουvται Τιq ευθυvεq τoυq,

πρoβαλλovταq τo Vεαρo τηq ηλικiαq τoυq:

Ωζ ποτε Θα κρυβουv τηV αVαVεωτικη δ0vαμη πou

οιγoβραζει μι1οα τoυq, γιατ[ δεv τoλμουv Vα TηV

εκδηλιboουv;
Ωg ποτε δε Θα δε[1vουV με τιq πραξειζ τΟUq σΤηV

κοιvωviα 6τι αυτοi ε[vαι τo μιiλλ'ov και δτι θαναι εvα

μ6λλov καλυτερο,.1ιατi θα το οτηρlξοι.Jγ sτηV
ειλικρiνεια και τo οεΓlαoμ6:

Ωq πoτε;

Στfλλα ΚαΘαρακη

ANΔPIΚEΣ ΓYΓqlAI ΚΕI EΣ
t(oMΙt{ΩΣΕ,IΣ

ΘΩMAΔAΙftΙΣ AFlM}ΙT[,FΙΣ

r Moατοoυ 58 Tηλ.50520.094333281 ο Bαρδα Kαλλεργη 48 Τηλ. 24825
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TIΙΛΞ,oΠTIKA xAΛΙA
KAΙ TtΙΛE,MoNoKoYΠEΣ

Πριv 20 1ρ6vια oτηv Ελλdδα 6ταv κdπoιoq αv6φερε τη

λ6ξη ',τηλε6ραση,', oι περιoo6τερoι 6ξυvαv τo κεφαλι τoυq.

Για vα πιoτ6ιι.:oυv αυτ6 πoυ ακoυγαv, 6πρεπε vα τo δoυv

απ6 κovτd. Aπ6 τ6τε μ61ρι oημερα η 0voδoq ηταv
κατακ6ρυφη' Φταoαμε oτo απoκoρ0φωμα τηq ψUχαγωγιαq.

τηq εvημ6ρωoηq, τηq διαφημιoηq, τηq δημooιoγραφiαq.

l-,| τεxvoλoγ(α 6μωq βoηθηoε τηv τηλε6ραση vα

αvαπτυξεi και dλλεq δυvατ6τητεq, πoU, αv τιq αvαφεραμε

M6xρι και μdγoυζ μαq φ6ραvε. τι 6λλo θ6λετε. Eγιil

θ6λω και dλλα. Tι vα τηV κ6vω τηv τηλε6ραoη αv δεv 6xει

''μπovdτoεq,' και'.τoαoυoεc',. Πηρε 6vαg απ6 τo Aγρ(vιo και

6λεq μαζi 
,.o0oυ!! τo παv6μoρφo Aγρivιo, φιλσκια ματq

μoυτq!,'' Τι ωρα[o πρdγμα εε; Δηλιivει μια ooβαρ6τητα Kαι

εξυπvdδα πoυ oπdει κ6κκαλα.
Να παραμε[voυμε 6μω9 λ[γo oτα φαVτασμαγoρικα oooυ

Kαι συγKεKριμ6vα στoUζ παρoUσιαστι1ζ τoυξ. Θα

πριv 20 1ρ6vια, oλoι θα κτυπoυoαv τo κεφαλι

τouq oτov τolxo.
Kαι oαq ρωτιi.l: Γvωρ(ζατε εoεlq 6τι η

τηλεoραoη 6xει αvτικλεπτικ6 χαρα.
κτηρα; Θα τo απoδε[ξω με 6vα παρd.
δειγμα.

Kαθιbq 6vα βρCIδυ 6βλεπα τηλε6-

ραοη κdπoιoq κτ0πηoε τηv π6ρτα. Δε

περ(μεvα καvθvα Kαι μ0U εKαvε
εvτ0πωoη' Σκεφτηκα oτι μπoρεi vα

ηταvε καμιd απ6 τιq κρυεq φ6ρoε9
τωv καvαλιιiv, πoυ πα[ρvoυv
τηλ6φωvα τo πρω[ και λ6vε
6πoια μπoυρδα τoυq κατ6βει,

μ6χρι o αλλoq vα καταλdβει
πoι6q ε[vαι o τρελ6q στ0
τηλ6φωvo πoU τouq μιλdει και vα
κερδlooυv καμια καφετιι1ρα.
Mηπωq τωρα κτυπo0v και τιq

καvdλια' δεv ε[δα τiπoτα και

παρακαλ6oω 6oεq 61oυv ωρα[α π6δια

γεvικα καμπ0λεq vα περαooυv απo

γραφε[o. Aπαρα(τητo πρoo6v:

ηλιΘι6τητα'
Τι vα τo κ0vω εγιb τo 1.81 αv

κεφdλι ε[vαι γεμdτo με α6ρα. Tι vα πω

για τoV dλλo πoυ μπερδε0τηκε oτo

μαιεUτηριo.
- "Kαλ6 αγαπη μoυ N[κo, τι μoU

κdvειq μωρ6 μoυ!!,,. 
..Θα τρελαθιb',!l

Nα μη λ6με 6μωq τα κακd. Να

πo0με Kαι τα καλd' Π.1. τo
παι1viδι με τα φαo6λια'

- Πooα φαooλια 61ει τo

- 47.683!
- Kυρ[α AΘαvαooπoυλoυ

ε[vαι τ6oα;
. ,o1ι. (Πoλ0 6γκυρη πηγη

ρε παιδiμoυ).
- Δυoτυ1ιi:q 1αoατε 6vα

oυvαγερμ6 Mπoυλvτ6γκ για

Kαι
τΛ

η

τ0

ι1τρεξα oτηv π6ρτα. KαΘωq
λoιπ6v τηv dvoιξα κoκκdλωoα, Ξ6ρετε τι ε[δα; Mια πoλ0

γvωoτη φυoιoγvωμ[α. Tov λ6γαv ..γvωoτ6 dγvωoτo', και

κoατo0oε και πιoτ6λι -δυo oε 6vα δηλαδη. ,.Ληoτε[α,,'

ορμηo. μ6oα και μoυ ζητηoε 6λα τα 1ρηματα πoυ ε[xα. Tι

vα 6καvα; Αvoιξα το vτoυλdπι με τηv απειλη τoυ δπλoυ και

6βγαλα 6vα κoυτ[. Toυ λ6ω: .,Αuτd ε[vαι 6λα',. Περ[μεvα με

τα μ6τια κλειoτd μηπωq και με οκoτιilοει. Aπdvτηoη καμια'
..Ti 6γιvε ρε παιδιd;,'. Γ0ριοα oιγd oιγ6 και τι vα δω. O

ληoτηq με τo 6vα x6ρι ψηλd vα κdθεται oτo εvα π6δι, το

6vα udτι κλειoτ6 Kαι τη γλιi.looα 6ξω. Λεq Vα τ0v

oτεvαxιilρηoα και 6μειvε.
τηv iεια ιilρα ακoυγα απ6 τηv τηλε6ραoη ..o σoUπερ

μαγoq με turbo απ6ψε..'',. oπα| |.l τηλε6ραoη οημερα

πρooφ6ρει δωρ6αv αvτικλεπτικ6 o0oτημα; o κακoμo[ρηq o

ληoτηg ε[xε υπvωτιoτε(. Τι vα 6καvα τov 6βαλα oτηv πλ6τη

μoU Kαι τov πηγα 6ξω oτo δρoμo. Τoυ 6κατoα μια oφαλιdρα

και αυτ6 ηταv 6λo. To πρ6βλημα 6μωq ηταv 6τι μετα πoυ

ξ0πvηοε v6μιζε 6τι ηταv καμηλα.

τo αυτoκlvητo πoυ δε πηρατε αKoμη.

Θα πω και dλλα.
- EυΘε(α, ευΘεiα, δεξια, ευθε(α (δεv τη παq καλυτερα

oτov τo(1o vα βdλει μυαλo;) αριoτερ6, ευΘε[α, oτ6π,
. oυ, oυ! Zητωi ZητωΙ Τι dθλog. Παρ6λα αυτd κερδ(oατε

ιivα ρoλοι για vα βλ6πετε τηv ιilρα.

Να μεταφερθoυμε 6μωq σε πιo ooβαρo0q τoμεig τηq

τηλε6ραoηq. Π.1. Eιδηoειq. Avαβooβηvει πdvω δεξια η

λ6ξη απoκλειoτικo και ταυτ6xρovα αυτ6q πoυ δ[vει

oυv6vτευξη 6xει μπρooτ6 τou τετρακ6oια μικρ6φωvα και

εκατ6 κdμερεq.
Εριilτηoi1 καλoυ δημooιoγρdφoυ: 

..Πωq αιoθdvεστε πoU 0

γιoq σαζ oκoτιbΘηκε 6τoι αδικα απ6 μια βoμβα π0υ

πρooριζ6ταv για 0λλo;',.

Avτ[ o γovι6q vα ξεφτΛ[oει τo δημooιoγρdφo, τoυ δ(vει

και απdvτηοη, αφo0 πdρει τηv αvαλoγη oτdoη οτη Kαμερα,
.,Tι 6φταιγε τo παιδ[ μoU, τo μovα1oπα[δι! Δεv τ0xαιvε o

6λλoq καλ0τερα! μπoυ! μπoυ!,,'
Πoι6q δεv 61ει τιilρα μυαλ6;
oοo για τα 6ργα και τιq οειρ6q πoυ πρoβdλλovται.,.''.

c)
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φoρα τα παιδιd ρωτο0oαv πιi:q γεvvηθηKαV Kαι oι

1\Oι τouq 6λεγαv 6τι τα 6φεραv oι πελαργoi. Aυτo[ πou
iερoυv πιig γlvοvται τα παιδια τoυλd,xιoτοv σημερα.

:. οι πελαργol και οι μεγαλoι.
',1αζικη τεκvoπoiηoη οε 6λα τα καvdλια, Kαι καλd πιiq
::αι Kαι η Ελλ6δα ιi1ει δημoγραφικο nρoβλημα;
3πωq και εoε[q διαπιoτιioατε, ιixoυμε xαoει καΘε lxvoq

:aρ6τηταq και voημoo0vηζ. H α0ξηοη τηq αKρoαμα-
::ηταq, oκoπ6q 6λωv τωv καvαλιιi,lv, καταργε[ κ6Θε
.: καvovα και αξ[α. υπoτιμα τo κoιvo Kαι τηV κριτικη τoυ

' Oτητα, εvιil παρ6λληλα δεγ επιτρι1πει τηv καλλιι1ργεια
- ' ΠVεUματιKoυ τoυ επιπ6δoU, στo οπo[ο η τηλε6ραoη θα
-:::.loε vα φαvε[ πoλυ xρηoιμη.

Ξivαι αδιαv6ητο xιλιαδεq τηλεθεατ6q vα καΘηλιivovται
- . ' τηλε6ραoη επειδη η εκπoμπη διαΘ6τει καλλlγραμμεq
-::ουo[εq, oι oπo[εg 6μωq υπoβιβαζoυv τη γuvα[κα, καθιiq
, :. <υρ[oυg που αμφιoβητε[ται η ψυ1ικη τoυq ιοoρρoπ[α.

ΦιR6ζωoι
Avαμφιοβητητα o

oκOλoq ε[vαι ιivα ζωο
πoυ αφoοιωvεται Kαι
αγαπ&ει 6oo καvθvα
αλλo τov dvθρωπo που
τo φρovτ[ζει Kαι ΤoU

παρ6xει εκτoq απ6 τηv
τρoφη τoυ, απαραl-
τητα Kαι τηv αγdπη
τoυ. Δε λ6γεται τυxαiα
oτι: ..οτηv αρy.η o Θε6q
δημιo0ργηοε τov αv-
θρωπο και βλ6ποvταζ
τov τ6oo αδuvαμo τoυ
iδωoε το oκuλο,,. Oι
ρ6τoεq 6μω9 τωv οκυ-
λωv, απoτ6λεσι'ια Τiα-

ρ6μβαoηq τoυ αvθρΦ-
πoU οτη φ0οη, εivαι
γΟρω οτιq .1 i 0 και
μπορoυv vα xωριoτouv

-^.Ι 1;^Uυ |ιι,/\/\.\ ΛuLlI.

γoρ[εq: εργdτεq,
δε[1τεq, ι1vηλατεq,
τερι6, θηραματoφ6ρoι,
σπιτq, λαγωvικα,
διαοκθδαοηζ Kαι

oυvτρoφιdq' Σ[γoυρα λοιπov Θα αvαρωτηθε[τε: ..τελικα

πoι6q ε[vαι o καλυτερoq οκυλoq;,,. Mα φuοικd o δικoq oαq'

γιατ[, 6πωq λ6γεται" ..ε[οαι π6vτα uπε0θυvoq για 6πoιov
ονcln nt ιqnlitποt''

oμωq πoι6q ε[vαι o καλΟτερoq ιδιoκτητηq;
Πoλλo[ dvθρωπoι παρoυoι6ζovται σαV φιλoζωoι και

Θεωρητικd [oωq τα καταφ6ρvoυv θαυμdοια vα αVταΤτo.
κρlvovται o, αυτηv τηv ιδι6τητα, 6μωζ οτηv πρnξη, πdvτoτε,
oλα δυοκoλεOoυv.,Ετοι γ0ρω μαq υπαp1cUV αμετρητα
παραδε[γματα .φιλ6ζωωv'' πoυ εiτε εγκλωβ[(oυv τo oκυλ[
τouq σε οτεv6 διαμερ[oματα και ετoι τo εξαvαγκαζoυv vα
κdvει φαoαρ[α, εvoxλιbvταq aλoυq τoυq 6voικouq τηq

*αι ,tρ.ιil6ζωοι,,

Eivαι οιγoυρo oτι η πρooωπικoτητα τoU καθ6vα αξiζει
πoλυ περιoo6τερο απ6 μια καφετι6ρα' η 6vα καλυμμα
αUτoKιVητοU η εvα oυvαγερμo.

Πρ6πει vα ξεφΟγoυμε απ6 τη vdρκωoη Kαι τηV απdθεια
πoυ εxoυμε οδηγηθει και vα λ6βoυμε θ6οη, vα εκφραοουμε
τηv απoψη μαq Kαι Vα μηV επιτρ6πoυμε oε 6λλoυq vα
υποτιμουv τo ατoμ6 μαq Kαι τηV πρoσωπικoτητd μαq. F1

Ελλdδα δεv μπoρε[ Vα αVτιπρoσωπευεται απ6 τιq γελο[εq
εκπoμπ6q πoU Uπoστηρ[ζoυv 6τι ψυ1αγωγouv, Av μdλιoτα
αξιoπoιηooυμε τov πρ6οφατo v6μο τηq ΕoK για ελε0Θερη
τηλεoπτικη μετdδοoη απδ 1ιilρα oε xιilρα και ''ξεμυτiooυμε,',

ε[vαι βεβαιo oτι με τα ΤF1ΛΕ1αλια μαq θα ειοπραττoυμε
τovουq ΤHΛEμovoκoπεq.

Mπoτovακηq Mπoτ6vηq . Γ3
Σκiτοo: Σταρακηg Mt1αληq

πoλυκατoικiαq, ε[τε τo απoμovιi:vouv σε οτεv6, απoπvικτικα

μπαλκ6vια, yωριq βιiβαια τα nρoβληματα vα λυvovται. Oι
εuΘ0vεq τωV ..φιλoζωωv,, γ[vονται αvεκπληρωτεg
υπoxρειboειq: τα εμβ6λια δε γivovται (..πoυ vα βρoΟμε
1ρ6ι,o;,,). οτo κτηv(ατρo ε[vαι αδuvατov vα πdvε (..6xoυμε

ραvτεβο0 εκε[vη τηv ιilρα τo απoγευμα,'),, o περiπατοq
αvαβαλλεται επ, α6ριoτov Kαι τα γευματα μειιivovτο.ι
διαρκΦq (..εδιi εμεiq δεv 6xουμε vα φαμε Kαι φαγητo για τΟ

oκ0λo θα αγoραζoυμε;,'). η καθαρι6τητα θεωρεiται καθηκov

ξεπεραομ6vo (..τi; μπdvιο οτο οκυλo Θα κ6vouμε;,,)

Στο τ6λoq μοvο τα οκυλια που εξυπηρετο0v κοποιεq
τ6οειq τoυ .,φιλ6ζωoU,, για επ[δειξη θxουv τηv τUχη Vα

δ61οvται κdποια περιπo[ηοη. Τα κυπελλα και τα βραβεiα
απo .,παoαρι1λεq,, oκυλιιilv, αλλ6 Kαι τα επιδoκιμαoτικα
βλ6μμo.τα TωV περαστιKΦv και τωv &οπovδωv φ[λωv εivαι η

απoζημiωoη. Mα ε[vαι δι.ivατ6v vα εloαι ..μεγαλoκυρiα,,

1ωρ[q 5vα μικρo, καλoπiιυμ6vo, καλοxτεvιομεγo οκυλdκι,
πoU Vα τo κρατ*q επιδεικτικα oτηv αγκαλια ooυ, παvιυ οτηv
επ[οηq καλοκτεvιoμ6vη Kαι παv6κριβη γo0vα οoυ; {εδω η

ζωoφιλ[α.',''π6ει περ[πατo'' !)

}-| γvηoια αγαπη για τα ζιilα αvαμφiβολα δεixvει
εuγεvεια, τρuφερ6τητα, αγαπη για τη ζωη. oμωq δεv θα
πρ6πει vα φτOvoυμε oτo dλλo dκρo: vα Θεωρoυμε τα ζιιlα
αvιδτερα Kαι σημαvτιK6τερα απο τouq αvΘριilπουq. Av η

αδιαφoρ[α μαq για τα ζιiα ε[vαι μεγαλo λdΘoq. τoτε η
αδιαφoρ[α για τoUq oυvαvθριbπoUξ μαq μπoρε[ vα

XαραKΤηριστεi 6γκλημα.
Fi oταoη τωv UπoKριτικd η φαvατικd φιλ6ζωωv ε[vαι

εvτελωq απαρ0δεκτη: δε[1voυv oτoργη, αγdπη και
εκπληριbvoυv καΘε αvdγκη τoυ oκυλιoΟ τoυq, 6μωc
αδιαφoρoOv για τιq αvαγκεq τωv oυvαvθριi.lπωv τoυq, ακoμη
Kαι τωV παιδιι,0v τouq, για τα lδια ακριβΦq πραγματα, τηv

αγ6πη, τη oτoργη Kαι τηV καταv6ηoη. Δεv ε[vαι απαραiτητο,
επειδη απoγoητε0τηκαv απ6 κdπoιoυq αvΘριi.lπoυq, vα
δε[1voυv oλη τηv αγαπη τοUζ στα ζιilα και Θεωριil
λαvθαoμ6vo αuτ6 πoυ λ6γεται: ,,γvιi.lριoα τoυq αvθριilπoυq,
^''λ-^^^ -^ 7':'^"uYulι| Ινu ιu \wu

Mελloolv6κη Mαρiα
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τoU ιατi}Φιi
KOYMAΝTοY ftAAΝoΑΙ{

στoUq, [Iαπυpdικη Ξ,lιααio
και Λiτιvα Γι6vvη

- Θα μπoρoaoατε vα lrαξ δlvαrε
α{vτoμα τα ατoι1εlα τηq ταυτδτηταq
τoυ ΑlDS;

o ιoq τηq αvΘρωπιvηq αVoσο.
πoιητικηq αvεπfρκειαq (FliV) ε[vαι ο

βαoικ6q παρdγovταq τoυ Σuvδρ6μου
Eπικτητηq Avoooλογικηq Αvεπαρ-
κειαq (AIDS). o tlIV πρooβiιλλει τα
λεμφoκυτταρα Kαι τα μoνoκυrταρα.
Kαταοτρ*φovταg αυτα τα κυτταρα η
μδλυvoη απ6 τo HIV oδηγε[ oε
πρooδευτικη εξαοθ6vηoη τoU αVoσο.
πoιητιKοU ουοτηματoq, καvοvταg τo
ατoμο επιρρεπ6q oε αoθ6vειεq 6πωq
η ΤBC, oΟρκωμα καπoζι κλπ. Σε ατoμο
που 6xει προoβλnθεi απ6 τo |-1lV η
εμφdvιoη εv6q ουr.iδυαoμοu πoλλιiiv
ειδικωv μολ0νoειυv, καρκivωv. dvoιαg
η oυvδρoμοu μαραoμo0 οuvηγορε[ oε
διdγvωοη AIDS.

. {Ιοι6 Θερoπευτlx{ι αγωγfι
προτεf vει ofiμερα η lατρικf1
Ε'πlατfiμη;

ii θεραπεiα του AIDS βρ[οκεται
ακ6μα μακρι&., κσποια φdρμακα,
6παlg το AΖΤ, παρατε[voυv καπωq τr1

ζωξ οτoυq vοαo0vταq' Eκεivo ττou
iνcl nnIιnnin ciιlnt n.I nρoΛηψη.

o ιδq μεταδ[δεται με τoυq εξηζ
τρoπουq:

1. Mε τη οεξουαλικη επαφη (απ6
εvα μολυομ6vo dτομo στο σUvτρoφo
τa'l/τnn\ ; 

',^ -- Σ', '^.ιυU, ι|lζ/ Ιi |ιδ ιtl oωρεα σΓιερματoq,
2. |Λε τηv εκθεοη οε α[uα. oε

πnn.iΑlrτn ni.rnτn,!ιPνιv 9 ιu *.μ*.-ζ η με τη

μεταμοο1ευoη oργ6vωv ξ ιoτιiiv, l.{

εκθεοη οε μoλυoμεvo α[μα μπoρε[ vα
ε[γαι τo απoτ6λεoμα μεταγγιoηq
^;,,a-^^ 

J, 
^-^,,^Qιμu ι Οζ r| εηuVαχρησιμoΓιotηση

μολυομ6vηq βελovαg η o0ριγγαq π,x.
χρηστηq vαρκωτικωv'

3. Aπ6 μια μoλυομ6vη μητερα οτo
ιiμβρυo η τo βρεφoq, λιγo πριV τoV
τοKετo η κατα τη διαρκεια τoυ.

. Πιiιq μπoρa0με vα απoφaγoυμε
τηv μετ6δ0ση τoU Hlv η 6λλaυ
o φρoδι σ ι(''ζa 0 voσ ηματaζ.

1, Nα απoφευγoυμε oεξoυαλικη

επαφξ με αvδρα η γuι,α[κα πcυ βρioκεται οε μεγαλο
κivδιlvo μ6λυvoηq με ll IV, διoτι:

. εiy-ε οεξοuαλικη επαφη με σUVΤρoφOUq
(γυvαiκεq αvδρεq) που 5xouv πρoοβληθε[ η αvηκcυv
oε oμα.δε.c uψηλοu κιvδυvoυ

- παoxει απo αοΘ6vεια πoU μεταδ[δεται μιε οεξou-
αΛιΚη εTταφη

- ivcr πnλλnr,.ο rn.t *r *jτιKοUζ συVτροφ0ι'.|ζ
- χρησιμoποιε[ η uοιραζειαι μολυαμ6vεq βελovεq η

σUριγγεζ
Το tτρoφυλ.ακτικ6 παραμ6vει ο uδvoq τρ6ποq

απoφυγηq μ6λuvοηq απδ τo l-JIV κατα τηv διαρκεια
τηq oεξoυαλιKηq επαφηq

- Σγετικfr με τιq εxτρtiιoειg κg, rσ&,ξ κιvlι}vouq
τσuq π Θα Θ6λατε vζ' ιι(ιξ πe[τε;

o μovοq iοωq τρoποq αι,τιμετιJπιοηq αvεπιθΟμητηq
εγκuμοουvηq εivαι η τε1vητη διακοπη τηq
εγκυμooυvηq (θκτρο:ο!) που γ[vεται με ιατρικη
επfμβαοη για ιατρικουq η κοιvωv"ικοΟq λ6γoυq" Aυτη

γivεται.
1. Φαρμακευτικ& με τη i,οoηγηοη ωκυτoκΟοεωq η

εvδαμvιακξ χορηγηση ι.lπερτ6vωv διαλυμftτωv η
ποoαταvλαδικωv.

2. Χειpουργικα δια απυξι!oεωq η uοτρoτoμiαq" Οι
κiγδυvοι για μεγ τη ΧειμrοUργικη 6κτριiοη ε[';αι η
διατρηoη τilq μητριiζ, ! αvεπαρκεια τοιj lμ1(1χ.ξλιr'o,,:

οτoμiοl-r, ι.1 ευαιοθnτοποir1οη, η αvioU.]α λοιμr-;lξη κ.l,π.

oι κlvδυvοι για δε ;η (Ι}αρμαKευτικη *κτρωοη εivαι οι
εvδογγειcκεq θρομβω,;ε.q, η καρδιακη αvεπαρκεια' η

VεKρωi]].l :οι: μυομητρ[ου. η μητρΟφαγ:α cι
φλεγμοvθq, η ριζα τοι.l τοαxηλοu τriq μητραg κ.λπ.

,Εκτρωοη 
μiπορεi vα γLvει μ61ρι τηv 2Οη εβδομαδα.

Γ[vεται ο, εvα oταδιο πρoκειμ6vου για κυηοη 6ωq (2

εβδομιiδεq; η oε δυο οτdδια προκειμ6vou για 12.2Ο
εβδομαδεq.

- Σyετικθ μt τα ,,Aφρoδlσιff'' 
γεvικrt voσfiμelτΦ τt

θα κρivατε οxΦπιμa yf Jjsξ εllισημdΨετε;
Mε τοv oρο .'Aφρoδιοιo v6οημα,. λ6με Ιο Voσημι1

που μεταδiδεΤσ.ι με τηΛ οεδουαλικη επαφη. Δυατυ1Φq
οuωc αυτα εivαι πολλ*.

j. Τo AIDS. αiτιo; FjlV και |"iΙVZ (οτηv Αφρικη),
2, 

,Ερπnq 
τα]v γεVVητικων οργαvιυv, αιτιο. ιοq

6ρπητα τυπου 2.

3' Oξυτεvη κovδυiιοματα α[τιο ιoq του ολoτικcυ
κovδυλιj.lματoq.

4' Mαλακ6 6λκoq α[τιo: henopri|os Ducrey.
5. Αφρoδ(oιo η βouβο:vικ6 λεμφoκοκκiωμα. ο.ιτιo.

1λαμυδo βακτηp [δ ιο.
6. Bλεv6ρρoια' α[τιo: γovoKoKKoq.
7. Σuφιλη απ6 ιi.lxρα oπαρo1α[τη.

F| αvεξ6λεγκτη oεξουαλικη ζωη εivαι τo α[τιο τηq

μετ6δοοηq τωv αvωτ6ρω οφρoδιοlωv vοoημdτωv, Ι.,{

μovoγαμiα Kαι το προιουλακτικ6 [οωq τα μ6vα για τηv
πρoληψη τωv voοηματωv αυτηq τηq κατηγoρ[οq.
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ΨrχruΙ KAΙ ΣΩMAIΙKH YΓEΙA
METoN tlΙo ΕYKoΛo TPoΠo

Σw€vιευξη τηq ι<. ΤεΠiδoυ Mαρ(αq, καΘηγητριαq φυou<ηq αγωγηζ'

οτη Συvιαιαιι<η Επιτρoπη τηq ,Σ1εδfαq',.

Ti εivαι oι διατατικ6,q αoκηoeιq και πoι6q o oκoπ6qΣiγoυρα δεv πρ6κειται για καμι6 Θαυματoυργη μ6Θoδo
,.αοτραπη,,, αλλ6 γvωρ(ζovταq τα πρoβληματα τωV

oημεριvιilv v6ωv θεληoαμε vα βρo0με Kαι Vα πρoτεivoυμε
6vα μικρ6 

..βoηθημα'' o, αυτo0q πoU τoυq εvδιαφ6ρει τo

θεμα ..ψυxικη και oωματικη υγε[α,,, Για τo oκoπ6 αυτ6
απευΘυvθηκαμε στη γυμvdoτρια μαq κυρ(α Τελ[δoυ Mαρ[α,

γvωρ[ζovταg τηv ευαιoΘηo[α τηq για τo θ6μα αυτ6'

Τo vα 6xει 6vα oωοτ6 τtαρoUσιαστικ6 o μ6ooq
dvθρωπoq, δηλαδη καλη κoρμooταoι6, 1dρη και ζωvταvια
οτιg κιvηoειq τoU και λ6μQη oτo πρooωπ6 τoυ, σε
παλαι6τερεq επox6q αρκofoαv o καθαρ6q α6ραq, η αγvη

τροφη και oι φυoικ6q εργαo[εq. Σημερα ακ6μα και τα παιδιi
ζoυv μια αφ0oικη καΘιοτικη και αγ1ιiδη ζωη, Για τηv
διατρoφη μαq; Kαλιiτερα Vα μηV θ[ξoυμε αυτ6 τo θ6μα
τιbοα.

oλα αυτd μαq ταλαιπωρo0v και αυτ6q oι ταλαιπωρ[εq
αvταvακλιivται στo oιi:μα μαq. Πovdει τo κεφdλι μαq,
πovdει η μ6ση μαg, πovdει τo oτoμdxι μαg, η διdθεση μαξ
δεv ε[vαι καλη και αλλα ποΜ6 λiγo ωq πoλ0 γvωoτ6.

- Ti μπoρoΦε vα κ6voυμε;
Να 1αλαριilooυμε.

- Mε πoι6v τρ6πo;
Χαλαριilvovταg τo μυαλ6 και τo οιi.iμα μαq. Aυτo ε[vαι

ε0κoλo vα τo καταλdβoυμε.
,Oταv τo οιi:μα μαq βρ[oκεται oε καλη κατdoταoη,

vιιiθoυμε ελαφρoi και 1αρo0μεvoι' Oταv πovdμε κdπoυ η

ε[μαoτε dρρωoτoι πιbq vιιiθoυμε εκε[vη τηv ιilρα; Σ[γoυρα

61ι καλ6. Avτloτρoφα, 6ταv αγxωv6μαoτε η εiμαoτε
εκνευριoμιlvoι, μπoρε[ vα παρoυoιαooυμε vευρΦσειq στo

oτoμαxι μαq. oταv vιωθoυμε δυoτυ1ιoμ6voι περπατdμε
αργd και oκυφτ6 και δε θ6λoυμε vα oηκωθo0με o0τε απ'

τηv καρ6κλα μαq. Avτ[θετα, ξεπερvdμε γρηγoρ6τερα ακ6μα
και πρoβληματα υγε(αg, 6ταv 61oυμε κovτ6 μαq αvΘριitπoυq

πoU μαq αγαπo0v Kαι μαq oυμπαραoτεκovται.
Kαταλαβα[voυμε λoιπ6v π6oo oτεvd oυvδ6ovται τo

μυαλ6 και τo oιiμα και 6τι xαλαριilvovταq τo 6vα 1αλαριi:vει
και τ, dλλo.,Εvαq ε0κoλoq τρ6πoq για vα 1αλαριiooυμε
ε(vαι vα 6ρΘoυμε oε επαφη με τo oιilμα μαg μ6oω τωv

αoκfloεωv. Mε τιq αoκηoειq τo γvωρiζoυμε, τo

μετα1ειριζ6μαστε Kαι εκμεταλλευ6μαoτε 6λεq τoU τιq
ικαv6τητεq. Ταυτ6xρovα ουγκεvτρωv6μαoτε oτov εαυτo

μαζ και τoV παρατηρo0με. Aυτ6 δεv 6xει ευεργετικα
απoτελ6oματα μ6vo τηv ιilρα τηq doκηoηq αλλ6 και oτιq
υπ6λoιπεq ιilρεq τηq καθημεριvηg μαζ ζωηq.

Mια απ, τιq πoλλ6q μoρφ6c αoκηoεωv ε[vαι oι
διατατικ6q αoκηoειq.

oι διατατικ6q αoκηoειg
επιμηκ0voυv τoυq μ0εq.

αoκηoειq, π0U

Τo απoτθλεoμα ε(vαι η αυξηoη του ε0ρoυq τρo1ισq τηq

dρθρωoηq η τωv αρθριiσεωv απ'τιq oπolεq περv6ει o μυg
πoυ διατεivouμε. Mε αυτ6 τov τρ6πo τo oιilμα γ[vεται πιo
ευλ0γιoτo και ε0καμπτo.

|.l ευλυγιoiα Kαι η εUKαμψια ε[vαι oημαvτικoI
παρdγovτεq για 6vα υγι6q oιi.lμα.

,Evα παρdδειγμα: 
,oλo 

μαq τo oιilμα vεuρωvεται απ6

μικρ69 και μεγdλεq vευρικ6q διακλαδιioειq τoυ voτια[oυ

μυελo0. o voτια(og μυελ6q ξεκιv6ει απ'τov εγκ6φαλo και
διαπερv6ει oλ6κληρη τη oποvδυλικη oτηλη.

Edv η oπovδυλικη oτηλη ε(vαι δυoκαμπτη και oι μ0εq
πou βρ(oκovται γ0ρω απ' αυτηv ε[vαι oκληρoi η π6ρα πoλυ

1αλαρoi και dτovoι, τ6τε αυτ6q oι διακλαδιi:oειg
μπλoκdρovται oλικ6 ξ μερικd και 6τoι πιΘαv6v vα
παρoυoιdooυμε π6voυq η αoθ6vειq oτιq περιo16q η oτα
6ργαvα τou oιi.lματog πoυ vευριilvovται απ, αυτ6q τιq
διακλαδιboειq.

Επiοηg με τιq διατατικ6q αoκηoειg ελαττΦvovται oι
oωματικ6q εvτ6oειq, βελτιιilvεται o σι.,vτovισμ6g τωv
κιvηoεωv μαq, αυξdvεται η μυικη α[oΘηoη' Στoυg αθλητ6q
oυμβdλλoυv oτηv α0ξηoη τηq απ6δoοηq τoυq Kαι στη

με[ωοη τωV τραUματιoμιilv κατ6 τηv doκηoη.

'Σε πoιoυq απευΘwowαι;
oι διατατικ6q αoκηoειq μπoρoΟv vα εφαρμoστoυv απo

μικρoOq και μεγdλoυq, απ6 αθλητ6q Kαι μη αθλητ6q.
Διαλ6ξαμε αoκηoειq πoυ περιλαμβdvoυv 6λo τo oιilμα και

ε[vαι ευκoλεq Vα τιq εφαρμ6oει o oπoιooδηπoτε,
Kαλ6 ε[vαι τo πρ6γραμμα vα γ[vεται τo λιγ6τερo 2-3

φoρ6q τηv εβδoμdδα για 1 5-20 λεπτd. αv 6μωq αυτ6 δεv
ε[vαι εφικτ6, κdvτε τιq δικ6q οαq πρooαρμoγ6q, Mπoρε[τε

ακ6μα vα κ0vετε μ6vo κ6πoιε9 oυγκεκριμ6vεq αoκηoειq
κ6Θε φoρd,

- Δεv ε(vαι κ6πωq ..'' ακ[vητεq oι αoκηoειq αι116ξ;

ooo κι αv φαivovται 
,.ακivητεq,, αoκηoειq, στηV

πραγματικ6τητα, oι μ0εq κατ6 τη διdταoη τεvτιδvovται,
δoυλεioυv, κιvo0vται και αυτ6 ε[vαι η 

,.τρoφη,'τoυq. Δ6oτε
κfiπoιov πoυ μ6λιζ 6βγαλε τo γυψo απ6 κdταγμα oτo 6vα

π6δι τoυ μετ6 απ6 6vα μηvα ακιvητoπo[ηoηq. Π6oo πιo
ατρoφικol εivαι oι μ0εq oτo oυγκεκριμ6vo dκρo;

Mε αυτηv τηv αvαφoρ6 θα μπoρo0oαμε v, αvolξoυμε και

μια dλλη π6ρτα oτηv εξερευvηοη τoυ θ6ματoq τηq ψυxικηq
και oωματικηq υγε(αq. Για πιo πoλλ6q και εξειδικευμ6vεg
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l'iρoφoρ[εq μπoρoυμε vα μελετηooUμε τη σχετιKη
:λιoγραφ[α'
Tο πρ6γραμμα πoU πρoτε[vεται δεv ε(vαι τo μovαδικδ.

:αρχoUV και 6λλεq πoλλ69 αoκηoειq πoυ μελλovτικα
:ορo0με vα μdΘoυμε.

ιδ[ωc τo πρωi.
2) Λαμβdvoυμε τηv κdθε θ6oη 6πωq μαq τη δεlxvoυv τα

o1ηματα και μ6voυμε o' αυτηv απ6 1 5,. μ61ρι 6oo 1ρ6vo
Θ6λoυμε και αιoθαv6μαοτε dvετα 1ωρ[q π6vo'

3) Eiμαoτε 1αλαρo( και ηρεμoι, αvαπv6oυμε καvovικα

Kαι σUγKεVτριi:voυμε τo μυαλo μαq στoV εαυτ6 μαq'
4) Πρoo61oυμε vα μηV ξεπερvαμε τα 6ριd μαζ, δεv

αvταγωvιζ6μαoτε τo oι.bμα μαq Kαι δεv τo πι6ζoυμε π6ρα απ'

τιq ικαvoτητεq τoυ.

5) M6λιq τελειιi-lvouμε τo πρ6γραμμd μαq xαλαριivoυμε
oτη θ6οη τηq 0πτιαζ κατdκλιoηq (oτη θ6oη τoυ υπvoυ) για
1' . 2'. Mετd οηκωv6μαoτε oιγd oιγd απoλαμβ6vovταξ τιq

ευεργετικ6q επιδραoειq τηq &οκηoηq μαξ στo oωματικo και

ψυ1ικ6 μαq κ6oμo.

- T( 6}ιλo θα Θ6λατε vα μαq oυμβoυλει]oετε;

Τo πιo oημαvτικo πρdγμα ε[vαι vα ε[μαoτε γαληvιoι και

:}.αρo[. vα ελ6γ1oυμε τo oωμα μαq, το μυαλο μαq, τηv

: , εργει6 μαq..Ετoι μπoρo0με vα ζηοoυμε αρμovικ6 με τη

: jση Kαι τouq oυvαvθρωπouq μα-q.

- Πιilq εκτελofyιαι oι διατατικ6q αoκηoειq;
1) Kdvoυμε πρΦτα μια πρoΘ6ρμαvoη. Εlvαι πoλ0 βαοικη

ΠPοΘEΡMAΝΣH

oΙ AΣKιΙΣE.ΙΣ

Koυvαμε τα γovατd μαq ρυθμικ6 παvω - κατω,

πoλλεq φορ6q (αoκηoη για τcuq εσωτεριKoUq μUεq
τ0U μηρoU(

Aoκηoειq πoυ διατεivoυv τoη μξ τoυ κoρμoΟ (M6η, πλαivo( μιεq και ραxη)

(λ' ('\,

ffr βln rΙ)αι [\
Koυv0με τo κεφ6λι μαq πoλιi αργα 3 φορεq απ.τα δεξια πρoq τ' αριστερα.

και τo αvτlθετo (dοκηοη για τηV αUχεVικη μoiρα τηq oπoυvδυλικηg oτηληq)

A: ειoπvεoυμε B: εκπvε6υμε

Poλdριομα τoυ κoρμoΟ.' εμπρ6q - πioω. (Aoκηoη τωv

περιoo6τερωv αρΘριiloεωv του oιi.lματog). Eπαvαλαμβαvoυμε

3 5 φoρ6q παρα πoλυ αργd oπ6vδυλo, oπ6vδυλo'

Φ

"6 ffi&
ffi

Λυγιoμα και τ6vτωμα τηg oπovδυλικηq oτηληq 8.10 φoρ6q. Τα

16ρια μπoρoOv vα ε[vαι και τεvτωμ6vα. (Αoκηoη για oλ6κληρη

τη oπovδυλικη οτηλη)" A: ειoπvεoυμε B: εκπv6oυμε

Aoκηoειq πoυ διατεlvoυv τoη μξ τωv 1εριιilv κα τo επαvω ψημα τoυ θι,ilρακα

και ηq πλαηq Σηv φιi.η dοκηη Φv φ6πει vα π6ζoυφ υτερβoλκα για vα

εvιilooυμε τα 16ρια μαg, Aιrro θα 6ρθει με τov καιρ6. Mεγαλυτερη ημαoiα 61ει

vα φατψεη oπovδυλκη oηλη [oια.

K
Y
P

I

Ω
L

Π
Ρ
o
t
P

A
M
M
A

Aoκηoειξ πoυ διατε[voυv 6λoυq τoυq μη τωv κdτω ακρωv.

Σημειιioειq : Mπoρε(τε vα καvετε τιq αoκηoειq και με διαφορετικη oειρα αλλα

μηvξε1vdτε πoτf τηv πρoΘ6ρμαvoη, Av δεv 6xετε 1ρ6vo, πρoτιμηoτε μ6vo τηv
_ 

φωερμ*η 
^* 

μια doκηη απo κdθε oμαδα αoηoεωv η μ6vo ηv πρΦ6ρμαvη, γιατi μ,

αr.η λwovια και1αλφΦvow 6λoι οι μυεq τ0U σωματη,

ι
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-cUq πρωΤαγωvιoτεq τωv ιοτορικωv γεγov6τωv, τoυg-:.-εq -αvωvuμouζ Kαι επΦvυμoυg- τoυq φαvταζ6μαοτε. - 1 r naι,ln 
^, 

,iλ --^, ., ', .:',^.. -. JiJυιJξ, uμιΛ||ιυUq, σUvoφρUωμεVoUζ, σUvεΙiαρμ6vουq
:-: :α υψηλα τouq ορdματα, xωρ[q διαΘεoη για 1ιoυμoρ.
-: - :ελικα απoτελε[ τo αλατι Tηq ζωηc.

i.:τη 6μω9 εivαι η 
,,μfα 

6Ψη του voμioματoξ,, γιατι.., Kαι
: -:Jεζ ε[xαv τηv πλdκα τoυq, 6πωq επιβεβαιωvεται απ6 μια
. . :: αvεκδoτωv πoU επιλ6ξαμε για τouq αvαγvωoτεg μαg.

Tηv εi1ε ατo ταγdρι τou
. ]πoτε βαρια τραυματιoμ6voq o KαραΙoκακηq

. :::υoιαοτηκε αvdγκη vα εγXειριστε[. oι αδι1ξιoι
: ::Jργoi τηq επoxηg εκε[vηq, 6πωq φαivεΤαι, τov

-:'. :.πωρoΟoαv αφdvταoτα, γιατ[ σε μια oτιγμη o ηρωαq' - .'οτηq ξεφωvηoε:
. .',1ωρε, τι μoυ oκαλ[ζετε τα oωΘικ6 τooεq ωρεq;
. lρoοπαθο0με vα βρoυμε τη oφα[ρα.
. iu και δεv μoυ τo λετεi Τηv 6xω οτo ταγαρι μoυ!.,.

ι'|ο τα φαq εoιj

-:r ΣυvιiλεUση τoU Aργoυq τo .| 829 6τυ1ε 6vαq
: :-:ομεvoq πληρεξoυoιoq vα μιλd με τα oυvηΘιoμ6vα
:-:.: λoγια, Τiou τo v6ημα τoυq 6φταvε πoλλ6q φορ6ζ-. :-:.yo η παραμoρφωμ6vo oτο μυαλ6 τωv ακρoατι.[:v, Kαι

: :. :9αvαv oι ελληvικo0ρεg.,Εξαφvα 6vαq ρητoραq
- -_:.:(ει Kαι μια λατιvικo0ρα τρoμερη.

:AS AΝD ΝEFASΙ|, λ6ει.
. :. μ6vει με τα μdτια καρφωμ6vα dγρια o, 6vαv

. - . : -,vo τoυ πληρεξoυoιo. Mωρα[τη. Πετιεται αυτoξ oρθoζ
: Ξ:.vvovταq τη γρoθια τoυ, κραζει:

' .. ] τα φαq εoΟ!!

,s*

{Φ

.Ο Ιcfi'ι oL iιparcs ε{ηατ τny rτfiiκα τoos

Θα τov 6καvε υπαoπloτη τoυ
Oταv o Δημ. Yψηλαvτηq πηγε για πριbτη φoρα oτηv

Avατoλικη Ελλdδα -Φεβρουαριo τoυ 1822- oυvαvτηθηκε με
τov Αvδρoυτοo Kαι τoU ειηε:

. Kαπετdv 0δυoo6α, θαυμdζω τηv επιρρoξ oου και, 6ταv
γ[vει το,Eθvog, θα οε κdμω οτρατηγδ,

o Avδρoυτooq απoκρ(θηκε:
. Πρiγκηπα, εδιil δεv ηρθαμε vα μoιρdoουμε γαλ6vια.

oταv 6μωq εμε(g οι καπεταvα[oι φκειdoουμε τo ρωμ6Tκo,
εγω Θα oε κdμω υπαcπιoτη μoυ! Κ6κκαλo o Yr.|.iηλαvτηq,

Tα φαlδρ6 τoυ Γ6poυ
Kαπoτε πou βριοκoταV στηV Aθηvα, ο Koλoκοτριilvηq

6βγαλε oτα oπ[oΘι0 τoυ 6vα οπυρ[. Για vα εξακριβιbοεi
ποoo μεγfλo ηταv, φιivαξε 6vα vα τo δει, Kι εκε[voc τou
απoκρiΘηκε πωq ε[vαι οαι, ρεβ0θι. Φωvdζει dλλov και
εκε[vog τoυ λ6ει πωq ε[vαι μεγ6λo oαv καρ0δι. Kραζει κι
6vα τρ[το κι αυτ6q τo βρ[οκει oαv αυγo.

- Περiεργo, $ιθυριoε τ6τε ο Γ6ροq. Aπ'τo κεφαλι μoU ωq
τoV K.., μoU Kαι δεv μπoριil vα μdθω τηv αληθεια'

EυφuoλoγξμαΤα τou Kαραibκακη
O KαραΤoκdκηq ηταv πρoικιoμι1voq με πολλd φυoικd

πρoτερξματα. .ooουq 
ηξερε φιλ6δοξouq και φιλoτιμουq.

τoυg ερ6θιζε τ6oo με επα(vouq 6oo και κατηγoρiεq, ωoτε
πoλλoi αvαγκ6ζovταv η vα φαvo0v dξιoι τωv επα[vωv τou η
vα φυγoυv απ' αuτ6v για vci μηv ακoOvε τη γλωooα τoυ'

Kdπoτε o Mεγαπdvog (αρ1ovταg απo τo Kdρλελι τηg
Ακαρvαv[αq) τoυ ε[πε:

- Ωρ6 KαραΙοκdκη, δε μαζΦvειg λ(γo τη γλι,ilooα οoυ;
- Αμα μαζιi.lξειq εo0 τη βρακoζωvα σoU, θα μαζιiξω κι
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εγ(} τη γλιbooα μoυ, τoU απdvτηoε o Kαραioκdκηq, πoU

ni,ρ' λαα 6τι o Mεγαπ6voq κυvηγoυoε τιq γυvα(κεq.

Δεv f1ταv απ6 τo Σo0λl

δiioui.ω.'c ξυρiζovταv 61ι μ6vov 1ωρiq oαπo6vι, αλλ6

no. i,ρiq u.ρ6. kaπoιoq Nαυπλιιi:τηq πολεμιoτηq δεv ηξερε

.;;;il-; αυτ6v τoυ ξυρioματoq,.ε(1ε 6μωq ακo0oει πωq τ0

ooulω..no ξ0ριoμα ηταv o0μβoλo ηρωιoμoυ. Περαoτικ6ξ

απ' τo Σo0λι, μπα[vει o, 6vα μπαρμπ6ρικo._ 
- Τι ξo0ριoμα θ6λειq; τov ριilτηoε o μπαρμπ6ρηq, 6ταv

μπηκε μ6oα.
. Σoυλιιilτικo, απ6vτηoε εKειvoζ.

Tρdβηξε τ6τε o μπαρμπθρηq μια φoβερη ξoυραφα, τoυ

ouoo_Rλo, λ(γo τo κεφαλι, πιdvovταξ oτερεd τη ζιi:vη τoυ

Kαι τoυ κατθβαoε τηv πριilτη ξoυραφια.-- 
o αφεlηc πoλεμιoτηq δαγκιi:θηκε απ,,τιV π6vo για vα

μη q,iluιoi., Στη δε0τερη 6μωq ξoυραφι6 δεv μπ6ρεoε v,

αvτ6ξει'
- Aκoυ, ε(πε oτov μπαρμπ6ρη, εγιil ξ6ρειq δεv εfuαι μ6oα

απ,τo Σoυλι. E[μαι απ' θξω, απ6 κdπoιo γειτovικ6 1ωρι6...

Σ16δn 6oο θ6λειq κΦω κl εγdl

Στηv εκoτρατεια τoU Πειραιd 6vαq φιλ6λληvαg
o.ρoii'..noq ηΘελε vα KατασKευdoει 1αρακιilματα με

;χπ.; ;;ρ,παiκd. Περvιbvταq o KαραΙoκ6κηq' oτΟθηκε

-}δωjγ" '" δει τα 6ργα, Φα[vεται, τα 6βριoκε πολ0 ρηx6'

nulοiηE,ρ. τα κλειoτ&, αδι6ξoδα ταμπo6ρια τωv κλεφτιbv,

*o, 
^λ..'α,e,λε 

vα φυγει o δειλ6q δε Θα μπoρo6oε.
- Γιατ[τ6καμεq 6τoι; ριiτηoε, αΘιbα ταχα. 

.

. Aυτ6 τo μ6ρoq εiuα. .o ..πραv6ξ,,. Αυτ6 ε(vαι τo
..,'ρonεiooμo;, εκεi ε(vαι η 

..β6oη',..Eτoι μαq διδdoκoυv εμ6q

τα βιβλ(α μαq, στρατηγ6, κoκκoρε0τηκε o Eυρωπα[oq.
,- 
bια καl.α, ωρ6 παιδ[ μ,, εiπε o Kαραioκ6κηq, μα π0U

εivαι oι... κι 6δειξε τα πιoιv6 τoυ.

o Ευρωπα(oq απ6ρηoε.
. Πou εivαι oι κ,'.!, ωρ6 παιδ( μ', πoU θα καΘηooυvε αια

xαρακι;lματa o, και θα βαoτdξoυv, ειδ6 oκ6δια ooα θ6λειq

κdvω κι εγιb!

ΘoθfΘηκεq, Yo0ορx6 μoυ;
Kατ0 τη οiαρnε.α τηq πoλιoρκiαq τωv AΘηvιi:v, 0

vα0αρ1oq K61ραv παρακ6λεoε τov Kαραioκdκη vα τov

επ.oλεφeει oiη ,αuαρ1[δα τoυ. o Kαραioκ6Kηq τoU

noρηγγ,.r, 6τι 
.Θα 

τoυ κdμει τη χαΡ.! κι,6vα απ6γευμα

nρδγμo.onoιησε τηV υπ6o1εoη τou' M6λιq-6μωq π6τηoε τo

noοi,.ou oτo κατdoτρωμα τηq vαυαρ1(δαq, βρ6vτηξαv

ξαδvικα 6λα τα πυρoβ6λα τηq' Τα μ6τια τoυ Kαραioκ6κη

i,iρ"ψ"' κι 6γιvε.κ[τριvoq. Τ6τε o K61ραv τov πε(ραξε,

λ6γovταq τoυ:
. ΦoβηΘηκεq' στρατηγε μ0U;
- Λιγ6κι.'. απ6vτηoε o καπετdv ΓιΦργηq.

Tηv dλλη ημ6ρα o K61ραv τoυ αvταπ6δωoε τηv

επioκεψη oτo oτρατ6πεδ6 τoυ. Eκε( πoυ oυζητo0oαv 6ξω

απ6 τη oκηvη τoυ oτρατηγof, βλιiπει ξαφvικd,o K61ραv τov

υπηρ6.τη vα φ6ρvει 6vα βαρελdκι μπαρoUτι Kαι vα τ0

onouunα πλ6ι.oτov Kαραioκ6κη. o τελευταloq ατ6ρα1oq

6βαλε επdvω oτo μπαρoι.rιι τo τoιμπoυκι τoU Kι o υπηρ6τηq

;;; '. 6vα$ε μ, 6vα κ0ρβoυvo. Τα μdτια τoυ K61ραv

n,.αx.ηnoo 6ξω.,Eτρεμε σαV τo ιildρι. Kαι o Kαραioκσκηq

τoυ εiπε πικρ61oλα:
- Φoβηθηκεq' vα0αρ16 μoυ;

)
)
-)

ου
)J/
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Σκtτoo: Πεo6dvrηq Kυρι6κoq
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Σκiτoo : Πεo66vτηq Kυρlσκog

.Εvαq 
oxoλικ6g o0μβoυλog, θ6λovταg vα δημιoυργηoει

ευxdριoτo κλ(μα αλλd και vα διαπιoτιiloει τηv αvτ[ληψη τωv
μαθητιilv, ερωτd:

- Av 6vαq κηπog 61ει μηκoq διbδεκα μ6τρα και πλdτoq
τεooερα, π6oωv ετωv ε[μαι εγιil;

- Σαραvταoκτι[.l ετΦv, απαvτd 6vαg μαθητηq
διακ6πτovταg τη γεvικη oιωπη,

. Mπρdβo! Kαι πιiq τo βρηκεq; ρωτ6ει ειρωvικd o
o0μβoυλoq.

- Aπλo0oτατα, απαvτd o μαθητηq. o ξdδερφ6q μoυ ε[vαι
24 ετι7ν και ε[vαι μιo6τρελoq!

KαΘηγητηq:
- Γιατ[, Koπαvdκη, απoυο(αζεq 1Θεq απ6 τo oxoλε[o;
MαΘητηq:
. Ξ6ρετε, καΘιiq oαq ε[δα πρo1θ6q vα βγαivετε απ6 τo

φαρμακε[o, υπ6θεoα 6τι θα εiοαoτε αρρωoτoq.
Kαθηγητηg:
- Δηλαδη, αv μ, 6βλεπεq vα βγα[vω απ6 τo vεκρoταφε[o,

Θα υπ6θετε9 6τι ε(μαι vεκρ6ζ;

"Eξω απ6 τo oxoλε[o υπdρ1ει μια πιvακ[δα τηq τρoxα(αq:
πρooo1η, μη oκoτωoετε καv6vα παιδ[.

Kαι απo κdτω γραμμ6vo με κιμωλ[α:
Περιμιlvετε vα βγoυv oι καΘηγητ6q'

KαΘηγητηq:
Πρoo6ξτε τιi.lρα, M6oα o, αυτ6 τo oξ0 θα ριξω τo xρυo6

δακτυλ(δι μoυ. Θ6λω vα μoU πε[τε αv λιωoει η 6xι'
Mαθητηq:
,oxι, 

κυριε.
KαΘηγητηg:
Mπρdβo παιδ( μoυ! Πιi:q εξηγεig τo φαιv6μεvo;
MαΘητητηq:
Γιατ[, αv επρ6κειτo vα λιιi,loει, δε θα τo ρ[xvατε!

Σε μια 6κΘεoη ζωγραφικξq τωv μαθητιilv κdπoιoq
καΘηγητηg ρωτd 6vα μαθητη:

- Πoι6v παρoυοιdζει τo πoρτρι1τo αυτ6, παιδ[ μoυ; Eivαι
τ6oo doxημo.

- Mα, κ0ριε, δεv εivαι π[vακαq, ε[vαι καθρ6πτηg!

.Εvαq 
μαθητηq διαμαρτυρεται:

- Δεv 6xoυμε τυxη. Στo Σ.E.Π' 61oυμε τωρα εvα
καθηγητη πoυ δε μαq αφξvει vα κoιμηΘoυμε με τηV ηoυ1[α
μαq.

- Γιατ[; Σαq μιλdει διαρκιirg;
- 01ι, απλιig ρo1αλ(ζει διαρκωq.



ΠPoΣ τη ΣXEΔΙA
του 2oυ Λυxεiου

Ρεθfμνoυ
(για τη oτηλη τηζ
αλληλoγqαφiαg)
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K0ριε Επαμειvωvδα μoυ
Bιαζoμαι. Bιdζoμαι πoλυ vα ooυ γραψω, τ6oo ωoτε δεv

.πoρω vα περιμ6vω τo 2o τε01og τηq .,o1εδ[αq,, oαq,
Ξυτυ1ιilq για μ6vα τα ..Pεθεμvιιilτικα Ν6α,, καταvoηοαv
ι\ηρωq τo πρ6βλημd μoυ. Γλιτιi.ivω Kαι τo γραμματ6οημo.

Δευτ6ρα 9 Mαiοu και ωρα 1.30 μ.μ. ηρθε oτo oπiτι μoυ η
ΣXEΔ|A oαq. Για vα καταλdβειq, βρloκομαι απεvαvτι oτη
iαλαooα,.Hρθε κι 6ραξε. M, dρεoε τ 6voμα μoυ θ0μιοε
:oυg ηρωεq τωv παιδικιiv μoυ 1ρ6vωv. Kι η ο1εδ[α oτo
iξωφυλλo... μoλ0βια για βdoη, πιlvα για κατ6ρτι κι εvα
ουλλo oημειωματαριoυ για παv[' Πρωτ6τυπo και γoυoτοζικo.

Aπ6 δω 0ρχιοε τo πρ6βλημα μoυ. μπαlvovταq μ6oα
1ειρoτ6ρεψε. Zηλεψα κ0ριε Eπαμειvωvδα μoυ. Zηλεψα
παρdφoρα τoυq τυ1ερoυq vαυαγouq τηq. Ακoυ πρdγματα...
Παιδι6 Λυκε[oυ... Kι εγ6 πoυ v6μιζα πωg μ6vo ηλεκτρovικα,
vτ[oκo, παρτdκια, φλερτακια και εφ6 ε[vαι.

Δι6βαoα και ξαvαδιαβασα τα μηvOματd τoυq. Ko[τα τ,

αvηλικα| Nα μαq μιλαvε τιilρα για πoλιτικη, για
δημoκρατικ6q διαδικαο[εq Και σUμμετoχη oτα κoιvα, για τov
επαγγελματικ6 τoυq (απo)πρooαvατoλιoμO, τα Σκ6πια, τη

UNlSΕF, τo AΙDS, τo dγxoq Kαι.', Kαι.,,

Θε6 και K0ριεI Π6oη ευαιοθηo[α, π6oη γvιboη, π6oη
αvηoυ1iα στηv τρUφερη καρδιd τoυq. Ξ6ρoυv τα oκαoμθvα
vα μoxΘo0v, vα επιλ6γoυv, Vα επισημαivoυv, vα επαιvoΟv,
vα oυvεργαζovται, V, αγαπouv.

Kι εγιil 6καvα ηv Kαooαvδρα...
Mε διαψευoατε κυρ[εq και κ0ριoι τηq ΣXΕΔΙAΣ και δεv

σαq τo oυγ1ωριil. Εiοτε με τo παραπdvω υπιlρoxoι. Δεv oαq
oυψωρΦ Kαι τηV τελει6τητα. Ψd1vω ακ6μη για τιq ..6πoιεq,,

ατ6λειεq.
Kαταλαβεq τιilρα, κ0ριε Eπαμειvωvδα μοU, τo πρ6βλημα

μoυ; Ζηλευω πoλυ.
Γρl.γρl

Πdvτα π(oτευα και πιοτε0ω oτα vιlα παιδια. |-1 ΣΧEΔ|A

με κdvει υπερηφαvη και αιoιoδoξη.
Θερμσ ουγ1αρητηρια στη Συvτακτικη Επιτρoπη, oτο

oκιτοoγρ6φo, o, 6λα τα παιδι6 τoυ 2oυ Λuκε[oυ τηq π6ληq

μαq ποU oυμμετ61οuv με κ6θε τρ6πo oτo ταξ[δι τηq
ΣXΕΔiAΣ τoUζ, τηv καθηγητρια Kαλλιτε1vικιilv για τo
εuρηματικo εξιitφυλλo Kαι τoV υπευθuvo καθηγητη τoυ
περιoδικο0.

Aq ε[vαι πdvτα o0ριoq o dvεμoq oτo παv[ τηq
ΣΧΕΔ|ΑΣ οαc,

ΣτEΛΛA KOPΩΝAKH (PεθεμvIΦτικα Ν6α 11.5.94)

oτAι'ι TA ΠAιΔιA ΓPAιaΕi-
To .,Κdπ... αvτ|Tlποτo,,γ|vεταl πoλU και η 

.,Σ1εδ|o,,δεv vαuαγε|...

o φετιv6q M6ηq ουvoδεΟτηκε απ6 τηv dvθιoη τωv
καρπιilv, δ0o πvευματικιi,lv φυτωρ[ωV τηq π6λη9 μαg. Τα
..φυτωρια,, ε(vαι τo Evια[o Πoλuκλαδικ6 Λ0κειo και το 2o

Λ0κειo.
oι .,καρπo('' ε[vαι τα περιoδικd ..K6τι αvτ[ τ[πoτα,, και

Σ1εδ(α,,και αυτεq τιq μ6ρεq κυκλoφ6ρηoαv oτιq αυλ6q τωv

o1oλε[ωv, για Vα μποUV γρηγoρα oτιq τodvτεq τωv μαΘητιilv,
και 6xι μ6vo, φιλoξεvωvταq oκ6ι].lειq, απ6ψειg, θθoειq.

Για τo περιβαλλov, τov αθλητιoμo, τov κιvηματoγρ6φo

Για τo AlDS, τo Σκoπιαv6, αλλd και τιq Παvελληvιεg
Εξετdοειq. Kαι β6βαια για τηV μoυoικη, τηv πo[ηαη. Mε

6μπvευoη και o(oτρo. Mε ευαιoθηο[α και ικαv6τητα'
Ξεφuλλlζovταq τα δ0o αυτ6 περιοδικd πoU oι

εvδιαφερoμεVoι, αV δεv τα πdpoυv ,,16ρι 
με x6ρι,, απ6 τα

[δια τα παιδιd, μπoρo0v vα τα ζητηooυv απ6 τα δ0o o,1oλε[α,

αrαματηoαμε οε πολλα oημε[α, vιιbθovταq μια ευ1dριoτη
6κπληξη. Γρ6φoυv τα παιδιd oτη .Σ1εδ[α,, πoυ εκαvε τηv
"παρθεvικη..τηq εμφαvιση, με τo πρωτo τηq τε01οq.
αφηvovταq τιg καλυτερεg εvτυπιiloειg:

,'.," Σ{γoυρα 0α oυvαvτηoouμε τηV αvτ[δραoη' Toυq

μηyαvιoμo1q εvoωματωoηζ ι1αι αφoμoiωoηq καΘετ[ τoυ

ριζooπαoτικoi.
Και οfuoυρα κd.πoιoι απ' τo oρΥαVωμεVl ιερατειo τηζ

εκαoτoτε επoyηq, oι ''Γραμματεiq'' και oι ''ΦαριοαΙoι'', oι

6μπoρoι τωv ιδεtilv και τωV σuVαισθημdτωv, θα
πρooπαθηooυv vα',oταυριilooυv'' oλaυg εμdq, πoυ τaλμdμε

vα τoυq εκθi'ooυμε oτα μdτια τωιl αvθρtΙlπωv Και πoU

τaλμηoαμε vα 6ρθoυμε oε o0γκρoυoη με τα oργαvωμ6vα
αυμφ6ρovτα, π[οω απ6 τα oπofα κρ0βοvται αvθρωπoι με
μειωμivη ηΘικη ευαιoθηo[α και oυνε[δηoη. oμωq oε καμια
περ{πτωoη δεv πρ6πει vα πτaηΘoaμε. aλoι oι v6oι πρ6πει
vα πιoτ6ι]loυμε στouq εαυτοig μαζ t<αι vα πε[ooυμε Και τouq

uπ6λaιπoυq 6τι δεv ε[μαoτε απλd τα επιπ6λαια και

ρoμαvτικ6 παιδι6 πoυ ''μη 6xovταq φdει αρκετα yαoτoiκια
απ, τη ζωη'' πετdμε oτα oavvεφα. Aζ μηv αφηoaυμε τα

oκaυριαoμεvα πvεiματα Και Ιιq αλλoτριωμ6vεq
πρaαωπικ6τητεq vα γελαvε μαζi μαq και vα λtvε 6τι κdπoτε
Θα ,'πρooγειωθo0με,' και εμεfq, 6πω9 τ6ooι 6λλoι πoυ
αλλoτε υιoθετηoαν ιδαvικ6, απaγoητεiτηκαv. Και τελικα
oυμβιβαoτηκαv' oι επoy6ξ' στΙζ oπo[εq η φωvη των vεω'l
δεv ακoυγoταv, αvηκoav οτo παρελθ6v. Kαι αυτο τo

περιoδικ6 α.πoτελε[ 6μπρακτη απ6δειξη τωv 6oωv |τιστεU.

oUμε Καl θα αγωvιoτoaμε, π6vτoτε β6βαια δημoκρατικα, για
vα πρα\/ματoπoιηθoυv' Σημερα o v6oq, ωριμoτερoq απ6
κdθε dλλοv πρoηγoiμεvηζ γevιdq -παρ6λα τα ''κακd'' πoυ

τoυ επιoυvαπτoυv- εγει 6xι μovo dπaψη και oραματα αλλd
και τη δivαμη vα τα υλoπoιεi'''

To 6μορφο αυτo κε[μεvo, 6πωq δμoρφα ε(vαι 6λα 6oα

φιλoξεvoυvται στη ..Σ1εδ[α,,, υπoγρ0φει η μαθητρια
Θεoδooiα Σημαvτηρα'

Να οημειωοoυμε τθλοq oτι oι ιδια[τερα επιμελημθvεq
εκδ6οειq τωv δυo oyολε[ωv εκτυπιilθηκαV στιq εγKα.
ταοταοειξ,.PAΔAMAΝΘYΣ,, Στ. KαλαiTζακηq καl Ytoi A"E.

Γ.Γ. (,.Kρητlκf EπlθεΦηoη,, 1.t.5.94)
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Ψρiξoο Θεoδoα6noofiοο

Tοτ4o7ραφiα. T,ρ7o τns μαOiττριαs
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|-{ επιλoγη επαγγελματoq εξαρταται απo πλε[οτoυq
πρooωnικoOg η κoιvωvικo0g παραγovτεg. Σ, αUτη τηV
περιγραφικη 6ρευvα, διερευvηoαμε τηv αιτιoλoγηoη τηg
ταξηg ooov αφoρα τα σωματιKα, διαvoητικα, ι'Uυxικα
δεδoμθvα, τη ouμφωviα Τouq με Τα oιKoγεVειακα δεδoμ6vα
Kαι τιq παρατηρηoειg τωv δαοκαλωv για τo εκπαιδευτικo
τoυg επ[πεδo.

Περιγραφovται σUστηματικα xαρακτηριστιKα εVoq
oριoμ6voυ πληθυoμoΟ. Fl περιγραφη περιoρ[ζεται oτηv
απεικovιoη τωv επιφαVειακιi.lv oτοιxε[ωv. Πρ6κειται για εVα
σUμπτωματιKo δεiγμα 33 ατoμωv, Α, ταξηq Λυκε[oυ, oτo
Pιlθυμvo Kρητηg.

Tα πριbτα ερωτηματoλoγια μoιραoτηKαV στouq μαθητθg
με διαφoρα 2 ημεριbv oτη oxoλικη αlθoυoα τoυg. Kατoπιv,
δ6θηκαv τα ερωTηματoλoγια οτηv oικoγεvεια Kαι. μετα τηv
παραδooη τηg βαθμoλoγ[αg, τωv μαθητιbv τoυ α,τριμηvou,
ζητηθηκε η αξιoλ6γηoη τωv μαθητιbv απo τουg καθηγητ6q
τoυg μεoα απo τη oυμπληρωoη ερωτηματoλoγlωv,

Παρoυoiooη απoτελεoμ6τωv
Tα απoτελθσματα περιγραφηκαv με τη μoρφη ΤωV

o1ετικιilv oυxvoτητωv (rf). |\4ετετραπησαV οι απoλυτεg τιμθg
(f) oε oxετικθg oυ1voτητεq uε τoV τ0nο: rf= fxl0Ο/Ν (Ν=

μ6γεθo9 δεiγματog).

ΙτPoΦ|Λ TAΞ|-lΣ MAΘι{τΩΝ
AΠo AΞ|oΛoΓHΣl.| TΩΝ 33 ΕPΩτl-|MAToΛoΓ|ΩN
oι μαθητ6q τoυ τμηματoq Α1 τoυ 2oυ Λuκε[ου Pεθυμvoυ

εvδιαφθρovται περιoooTερo Kαι πιοτε0oυv πωg θα
απoδιbooυv καλ0τερα αv εργαoτoΟv με αvθριbπouq στo
μεγαλ0τερo πoooοτo τoυg' Aξιoλoγo0v oι περιoοoτερoι τιg
ικαvoτητθg τoιJq σε εvα αvι,bτερc επ[πεδo, υπooτηρ[ζοvταq
oτι θα μπoρ6σouv Vα τελειΦooυv τo Λυκειo και ιioτω μ[α
Avιi.lτατη Σxoλη. Aπ, τηv πλευρα τoυ επαγγελματικoυ
επιπ6δoυ, τo υιJ.lηλoτερo nou UΙτoστηρiζει η πλειoι!ηφ[α τωv

μαΘητιbv ε[vαι τo επιοτημovικo. κι αuτo, γιατi πιoτευoυv oτι
oι διαvoητικθq Τouq ικαvoτητεq εlvαι παvω απ'τo μεoo oρo

KPΙT}ΙΡΙA E.tI Ι1ιΦrfrΙΣ
Ε.πArrEΛMArΦΣ
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,Eρευvα 
φoιτητd}v Παv/μioυ Kρητηq

{Tμliμα Ψυxofloγiαζ) οτo 2o 1Lιiκειο

η βρioκοvται oε αvιilτερo επ[πεδο απo αλλoυq. Δηλαδη
γεvικα παρατηρε[ται oτι oι εφηβoι μαθητεg τοu
oυγκεκριμεvoυ τμηματoq Α, Λυκεioυ 61oυv καλη εικovα για
τoV εαUτo τoUq σε oUγKριση με τoιJζ αλλoυg Kαι οUτo
oυvεπαγεται εvα υι].lηλο επ[πεδo θετικηg αυτοεκτlμηcηg και
αυτοπεπo[θηoη .π[oτη oτιq δυvατοτητεg τoυq' oι
επαγγελματικθg πρoτιμησειq τωV μαΘητιilv ωq Πρoξ Τιζ
δυvατoτητεg πoυ θα τoυq δlvovταV για oιKovoμικη αvoδo η
απλα αvαλoγεq με Τιq ικαv6τητεg τουg δι[οταvται" Δηλαδη
o1εδov oι μιoo[ δεxovται πωg Θα επι}.Δξouv μια δουλεια noυ
θα τoυg παρ61ει δυvατ6τητα για oιKoVoμιKη εξελιξη εvιi.l oι
υπoλoιπoι θα πρoτιμο0σαv μια εργαoiα πoυ απλα θα

1ρηoιμoπoιoυσαv τιq ικαvoτητεq τoυg' Avτ[θετα ελα1ιoτoι
ε[vαι εκεlvoι πoυ δεv εxoυv oκεφτε[ ακoμα βαoει πoιου
κριτηρioυ θα επιlλεγαv μια εργαοlα. 

.oμωq 
φαivεται τελικα

oε μ[α σχεΤιKη ερωτηση αΤτ, τηv πλειoι!ηφlα τωv
απαvτηoεωv τωv μαΘητιbv Πωq o μιoΘοq -Τo oικovoμιKo
κlvητρo 6xει τηv iδια αξ[α με τo αvαλoγo εvδιαφεροιr για
τηv εργαo[α. Δnλαδη διακρ[vεται εδιi; η αVαrKη για
oικovoμικη εξαoιpαλιoη μθoα απ, τη δoυλεια πoυ ε1oυv oι

μαθητdg τουλα1ιoτov oε θvα ιKαVoΠoιηΤιKo επ[πεδο^
oικovoμικo siatus. Παρoλα αυτα oι μαθητιig τou A1 τηq A,

Λυκε[oυ τoπoθετoOv oxεδov τηv [δια Θ6oη, δlvoυv αξiα οτιq
αvΘριi.lπιvεq o16o'ειq oτo 1ωρo δoυλειαg παραλληλα με τηv
εξαοφαλιoη υQηλoυ μιoθoΟ. Τovιζουv oι tτερισσoτερoι ΤηV

αξiα τηg φιλiαg με ουvαδ6λφoυq και ετoι εκφραζouv μlα
ταoη ιooρρoπiαg ωq Πρoζ τouq 2 παραγovτεq δηλ, τov
oικovoμικο Kcιι Τov αvθριi.lπιvo σΤo εργασιαKο περιβαλλov.
oι φιλcδoξ|εζ τωv μαθητιbv ωq ττρoq τo επαγγελμα η

μαλλov τηv επαγγελματικl1 επιλoγη πρooαvατολiζovται
στηV KoιvωVικη αvαγvιbριoη σΤηv onoiα απoβλεπoυv μθoα
απ, τηv εργαolα τouq Kαι οτηv ευθuι,η πou θα 1ρειαoτεi vα
αvαλαβouv. Δivouv λoιπ6v voημα oτηv αξiα τoυ oεβαομoυ
Kαι τηq καταξiωοηg oπωg και τηg εuθυvηg Kαι σΤηV αvαγκη
oυvε1oυg εκπα[δεuοηg οτηv εργαolα. Στο oημεio αυτo

φα[vεται vα απoκλε[οUV τoV oικovoμικο παραγοvτα πoυ
vωρlτερα εi1αv τoπoΘετηoει oε εvα αvαλoγο επiπεδο με
τov αvθρΦπιvo.

Ωq πρog τη θεοη πou δlvουv oι μαθητδq οτov oικovομικ6
παραγovτα για τιq oπoυδθq τoυg αυτη τη φctρα αυτη η θιioη
εlvαι oημαvτικη. Δηλαδη δεxovται oι περιαooτερoι oτι τα
6ξoδα για τιq oπουδθg τoυg εtvαι εvα oημαvτικο θ6μα και
πρεπει vα λαμβαvεται υπΟιpη. ΕπLοηq oι μαθητεg
υπooτηρiζoυv oτι θα απαιτηθεl πoλΟg χρovoq για Vα
oλoκληρωoοUV Τιq oπoυδθq τoυq -εvα oτoιxε[c πou
oυμφωvεl απ6λυτα με τηV ΠρoηγoUμεVη απoι].lη τoυg 6τι
ε1ouv Uψηλεq διαvoητικεq ικαvoτητεg για αvιi.lτατεg
oπoυδεg nou oτoxευoUV σε εvα υιJ-ιηλο επιoτημovικ6
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δΓΙιπεδo. Παρακατω φα[vεται πωq η πλειoιi-lηφiα τωv

μαθητιi-lv ε1oυv πρooαvατoλιoτε[ oε καπoιov επαγγελματικo
τoμι1α πoυ τoυq κιvε[ τo εvδιαφ6ρov . τov oπolo o.κ6φτovται

vα ακoλouθηοoυv μετ6 τo Λ0κειo. Στo oημε[o αυτo μovo
εvα ελαxιoτo πoοooτ6 αvαφ6ρει πωg θα ζητoΟoε τη

βoηθεια τoυ Συμβo0λoυ Eπαγγελματικηg Διαπαιδαγιbγηoηq
κι αυτ6 εξηγεiται απ,τo γεγovog 6τι oημερα δεv ε[vαι
θεομoπoιημ6voq στα oxcλεlα o Επαγγελματικog Συμβoυλog
κι ετoι τα παιδια δεv θ1oυv εvημερωθεi για το ρoλo τoυ'

Tιbρα ωq πρoq τιq γvιi.loειg Kαι τιq πληροφoρiεq πoυ
ιlxoυv oι περιoο6τερoι εφηβoι για τα 6ξoδα, το xρ6vo και τιg
o1oλ69 πoυ θα τoυg πρooφ6ρouv τηV εκπα[δευoη ΠoU τoUξ

1ρειαζεται για τo μελλovτικ6 τouq επαγγελμα παρατηρε[ται

μiα γεvικ6τερη επlγvωoη τηq καταoταoηg. Δηλαδη δlvεται η
εvτ0πωoη 6τι 6xουv καπoιεq 6oτω γεvικ6g πληρoφoρiεq για
τα παραπαvω θ6ματα πoυ αφoρoυv τιq oπoυδ6q τoυg. Τα
επαγγελματικα τoυg ox6δια διακρlvovται oαφη και o1ετικα
ουγκεκριμεvα. .Εxoυv καταoταλαγμθvεq απ6ι|ειq Kαι

φα[vεται πωg απo τιj:ρα θ6λoυv vα ακoλoυΘηooυv καπoιo
oυγκεκριμ6vo επαγγελμα η βρloκovται κovτα oε μiα τελικη
επαγγελματικη επιλογη η απ6φαoη' Γvωρiζoυv oτι
πρoκειμ6voυ vα αoκηoει καvεlq καπoιo επαγγελμα
απαιτε[ται ειδικη εκπα[δευoη. Eπιπλ6ov φα[vεται πωq
καταταoooυv τα επαγγ6λματα oε oμαδεg -oπωg τoυg

ζητε[ται στo ερωΤηματoλoγιo- με βαoη τα εvδιαφερovτα
τouq σε εκε[vα τα oπolα τoυg εξαoφαλiζoυv αvΦτερη
κoιvωvικη Kαι oιKoVoμιKi θεoη (π.x. Εμπoρog, Τραπεζικoq
Yπαλληλog, Δικηγoρog, Aoφαλιoτηq, Συμβoλαιoγραφoq
κ.α,) Για vα επιλ6ξoυv κ6πoιo επαγγελμα, παρατηρεiται .

o0μφωvα με τηV πλειoι|ηφiα τωv απαvτηoεωv. 6τι θα
λαβoυv Uπoψη τoυg τοoo τα oυvoλικO εξoδα για Tηv

εκπαlδευοη ToUq, τo oυvoλικo xρovo oπoυδιbv και τov τoπo
πoυ βρ[oκεται η oxoλη. Eπιπλ6ov υπooτηρ[ζoυv oτι τ6oo η

ζητηoη .η αγoρα εργαoiαq εvog επαγγ6λματo9, oσo Kαι oι
ικαvoτητεg πoυ απαιτoOvται αλλα και o τρoπog ζωηq πoυ
oυvδεεται με μια εργασ[α επιδρoΟv γεvικoτερα oτηv εκλoγη
εv6g επαγγ6λματo9. Kαι παλι διακρ[vεται μια σφαιριKoτητα
οτιq απ6ι{.lειg τωv μαθητιj:v και μiα oυvεκτ[μηoη παραγovτωv
πoυ ε[vαι εξiooυ οπoυδα[α για vα επιλ6ξει καπoιoq θvα
επαγγελμα. oι πληρoφoρlεq πou oι περιoooτερoι μαΘητ69
61oυv η μπορoυv vα αvτληoouv για 6vα επαγγελμα
πρo6ρ1ovται απ6 τα [δια τα ατoμα πoυ αoκo0v τo
επαγγελμα, απ, τηv επlοκειpη στoUq σχετικoUq xιilρoυg
εργαοiαq, εvιi ελα1ιoτoι θα παρoυv πληρoφoρiεq Kαι απ,

τηv Yπηρεo[α Επαγγελματικηq Διαπαιδαγιilγηoηg (κι αυτ6

εξηγεiται 6πωq πρoηγoυμδvωg ειπιbθηκε)'
Διακρivεται παρoλα αuτα vα αvαγvωρlζει η πλειo$ηφiα

τo ρ6λo τoU ωq εv6g ατoμcυ πoυ oτoxεOει vα βοηθηοει vα
παρει o μαθητηg μια απoφαoη Kαι vα Kαταστρωσει εVα

οχ6διo για τo εΠαγγελματικo τoυ μ6λλov. Ωoτ6οo φα[vεται
Vα μηV μπoροuv vα εξηγηooυv γιατ[ η πoυ oυμβαlvoυιl
αλλαγεg oτov αριθμ6 τωv εργαζoμθvωv oτιq διαφορεq
oμαδεq επαγγελματωv. Kαι oι περιοoδτερoι μαθητ6q
υπooτηρlζoυv oτι η εκλoγη εv6g επαγγθλματoq ε[vαι μια
oταδιακη διαδικαo[α πoυ απαιτεi διαφoρεq επιμθρouq
εκλoγ6q, απoκτηoη πληρoφoριd:v κι εμπειριιi.lv, αvαθεωρηoη
παλι6τερωv εκλoγιi:v και επιλoγfl v6ωv και μια καταληξη oε
τελικη απ6φαoη.

ΣΟμφωvα με τouq μαθητ6q, 1ρειαζεται vα γvωρiζoυv
περιoo6τερεq απ6 μ[α επαγγελματικ6q δραoτηρι6τηTεq απ,

τιq oπo[εg vα διαλ6ξoυv, Σε 6vα σημαvτιKo πoσoστo
δ61ovται 6τι oι πρoτιμηoειq για 6vα επαγγελμα πρ6πει vα
κατευΘ0voυv Kαι τιq επαγγελματικ6q απoφαoειq τoUq.
ΣυμφωvoΟv 6τι oι oτoxoι τoυ μαθητη και η τελικfl εκλoγη
τoυ επαγγ6λματo9 θα επηρεαoτo0v απ,τιg δυvατ6τητεg πoυ
ε1ει vα επιτu1ει στo σUγKεKριμ6vo επαγγελμα.

Στo oημε[ο 6μω9 τηq εκτiμηoηg τωv δυvατoτητωv τoυg
πιoτε0oυv 6τι δεv μπoρoOv vα αλλαξoυv και αvτιμετωπlζoυv

με βαoη τη λoγικη τιg πιθαvοτητεg επιτυ1[αq τoυg. Επιπλ6ov
δι11ovται oτι oι πρoηγoυμεvεg (επαγγελματικ69) τoυq
απoφαοειg θα επιδραooUV στα μελλovτικ6 απoτελ6oματα
τωv εκλoγιbv τoUq. Aκoμα τα εvδιαφ6ρoVTα Kαι oι
ικαvoτητεg τωv μαθητιbv δεv παραμ6voυv παyroτε τα [δια

αλλα μπoρεl vα αλλαξoυv. Συμφωvoυv oτι μπoρoΟv vα
επιτ01cυv, θτoι, oε πoλλo0q τoμεig επαγγελματωV Kαι

μπoρε[ πdvω απ6 6vα επαγγελμα vα ταιριαζει oτηv
πρooωπικoτητα τoU καθ6vα. Για τηv πλειoι|.lηφ[α τωv
μαθητΦv υπαρxoυv παvω απo 6vαq τρoπoι για vα επιτυxει
καπoιog oε εvαv επαγγελματικo oκoπo, Δικαιoλoγε[ται η
απoιl.lη τωv μιoιbv μαθητΦv τoυλα1ιoτov oτι η 

..αvικαv6τητα,'

εvoq μαθητη vα επιλ6ξει απoιo επαγγελμα θα επιδραoει oτη
oωοτη oργαvωoη Tηq ζωηq τou λoγω τou 6τι δ1oυv
επεvδioει oτη oωοτη επαγγελματικη εκλoγη. Avτ[θετα oι
υπoλoιπoι ιixoυv μια ευρΟτερη απoιJ,ιη και διαφωvoυv αιο oτι
Θα επηρεαοτεi 6λη τoυg η ζωη απ,τηv επαγγελματικη τoυg
απ6φαoη. Yπooτηρiζoυv oτι απαρα[τητη πρoυπ6Θεoη για
oωoτη και oυvειδητη επαγγελματικη απ6φαoη εlvαι η
αυτoγvωolα Kαι oι o1ετικ69 πληρoφoρiεq για τα
επαγγ6λματα εvδιαφερovτog. Aκoμη oυμφωvo0v oτι η
ικαvoτητα oυvεργαolαg με τouq αλλoug θα εnιδραoει oτηv
καλη πρooαρμoγη τoυ ατoμoυ στov επαγγελματικ6 1ιbρo.
T6λoq, η επlγvωoη τωv αξιΦv, τωv κιvητρωV Kαι τωV
εvδιαφερovτωV πoU θxoυμε για τoUq μαθητ6q τηq A,
Λυκε[oυ ε[vαι αvαγκα[α κι απαραlτητα oτoι1ε[α για την
καταληξη oτη oωoτη επαγγελματικη απ6φαoη πoυ θα
ταιριαζει με τιq πρoτιμηoειg, ικαv6τητεq Kαι τηv
πρooωπικ6τητα μαq ευρ0τερα, Γεvικα διακρ[vεται μια
ωριμoτητα oτιg απαvτησειξ τωv μαθητιbv, 6vαq καλoq
βαθμoq oυvειδητoπo[ηoηg τωv πραγματωv γ0ρω απ,τιg
oυvιoταμεvεg τωv oπoυδιbv, υι!ηλη αυτoεκτ[μηoη -σΤo

επ[πεδo διαvoητικιbv ικαvoτητωv και φιλoδoξiεg πoυ
πρoοαvατoλlζovται τoοo στηv oιKovoμικη αvoδo 6oo και τr1v

κoιvωvικη αvαγvιboιoη πoυ θα τoUζ πρoσφ6ρει τo
επαγγελμα πou θα επιλ6ξoυv με βαoη τιq ικαv6τητεq Kαι τηV

πρoτiμηοη και κλ[οη τoυg. Oι πρoτιμηoειq τωv περισσo.
τερωv oυγκλ(voυv οε επαγγ6λματα πoυ oxετlζovται αμεoα

με τov αvθρωπo Kαι τιq αvθριbπιvεg o1θοειg κι loωg αυτο
εξηγε[ται Kαι απ, τo γεγovog 6τι η αvαγκη τouq για oτεvθq
Kαι oUσιαστιK6q αvθριbπιvεg cxθoειg ε[vαι μεγαλη, καθιbq

τιbρα βρioκovται στηv εφηβικη ηλικiα .μια ηλικ[α πoυ
αμφιoβητεi αξiεg και πρ.ooωπα και αvαζητα πρ6τυπα πoυ
αvαγvωρlζovται για τηv αληθεια και αυθεvτικ6τητα τouq για
τηv γvηoια υπηρεolα οτov ..Avθρωπo,'ωq Aξiα.

Aκηq Γlo6αζoλ169 . Φωτεlvη ΘερlαvoιJ
Σκiτoο: Σταρdκηq Ml1dληg
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Aπoτεil€oματ(ι Γεvικιilv E,ξετdιoεωv 1994 (2o Λιiκειo ΡεΘιiμvηg)

A|KΑTEP|Ν|ΔH ΝEKTAP|A EYAΝΘ. Ko|Ν. EPΓΑΣ. ΤΕ| |-lPAKΛE|OY
AΝΤΩΝAKΑKH ΑΣΠAΣ|A Νoμ/|KHΣ ΘEΣ/Ν|Kι-lΣ
AΣΤP|NAK|-|Σ AΝTΩΝ|OΣ Δl-iMoΣ|AΣ Δ|o|Kl-.|ΣF{Σ nAΝΤ. Π. ΑΘHNAΣ
ΓAΛHΝOY PAΛlΤΣΑ AΓPON. ToΠoΓP' EMΠ ΑΘHNAΣ
ΓAΛΛloY ΣMAPAΓΔ|-] ΝOΣ|-.|ΛEYΤ|K|-]Σ ΤΕ|ΛAP|ΣAΣ
Γ|ANΝAKAPH ΛAΣKAPιNA MAP. A|ΣΘι-IT|Kι-|Σ ΤE| AΘHΝAΣ
ΔAΓAPAKHΣ ΕMMANoYHΛ EYEΛΠ|ΔΩΝ (ΣΣE).oΠΛA

ΔAΦEPMoY MAP|A ΘEATP|KΩΝ ΣΠoYΔΩΝ AΘ1-lΝAΣ
ΔPAKOYΛH ΣoΦ|A lΣToPlAΣ-APXAΙoΛ. KPHT|-]Σ (PEΘYMΝO)

ΔPoYΔΑK|lΣ ΓEΩPΓ|oΣ Πo//KΩΝ MHX/KΩΝ ΕMΠ AΘl.{ΝAΣ
EYAΓΓEΛoY ΣΤYΛiAΝH ΠA|ΔAΓΩΓIKo ΔFlMoT. EKΠ. KPHTHΣ (PEΘYMΝo)
KAΛAΦAT|-{ MAPIA Φ|ΛoΣoΦ|AΣ ΠA|ΔAΓ/K|.IΣ ψYΧoΛ. AΘ|.iΝAΣ
KAPAΓ|AΝNH ΔEΣΠO|NA NoM|KHΣ ΘΕΣ/Ν|K|-|Σ
KAPKAΛETΣ|I ΣTAMAΤOYΛA Πo//KΩΝ MHXiKΩN EMΠ AΘι.|ΝAΣ
KATιKAKH MAP|A NoM|Kl-iΣ ΘEΣ/Ν|K|lΣ
KAψAΛAKF{Σ KΩN/ΝoΣ ιlΛΕKTPoΛoΓIAΣ TE| KABAΛAΣ
KoKoTΣAKll A|KΑTEP|ΝH NoM|KF|Σ ΑΘHNAΣ
KoYTAΛΑΣ EMMANOYI-.{Λ |ATP|K|-IΣ AΘHΝAΣ
Λ|oΔΑKFiΣ ΕMMAΝoYHΛ |ATPIK|-JΣ ΠATPAΣ
Λ|Τ|NAΣ lΩAΝNFlΣ Πo//KΩΝ MHX/KΩΝ ΘPAK|-IΣ (ΞAΝΘι-|)

MAΝΩΛΙΤΣ|lΣ Ν|KoΛAoΣ AΓPoΝ. ToΠoΓP. EMΠ AΘ}.|ΝAΣ
MΙXAΛoΓΛoY KΛEAPXoΣ Ml-{}yΓΩΝ MHX/KΩΝ ΘEΣ/Ν|KHΣ
MΠAΓoYPAK|-j EMMANoYΕΛΑ ΠA|ΔAΓΩΓ|Ko Ν|-1Π/ΓΩΝ ΘEΣlΝ|Kι{Σ
ΠANTΑΛoΣ EMMAΝoYHΛ AΓΓΛ|K|-|Σ AΘl1ΝAΣ
ΠAΠAΔAKI-{ A|KATEP|NI-I ΘEP. KAΛ. AΝΘ. TE| |IPAKΛE|oY
ΠAΠAΔAKι-{Σ ZAXΑP|AΣ ΦYΣ. AΓΩΓ}-|Σ AΘΛ|-]T|ΣMOY ΘEΣ/N|K|-]Σ
ΠAPAΣXΑKH XP|ΣTΙΝΑ ΠA|ΔAΓΩΓ|Ko Νl-lΠiΓΩΝ AΘHΝAΣ
ΠPAMATΕYTAKiIΣ MAΝoYΣoΣ ΓEΩPΓ. |ATP. EPΓ/PΙΩΝ τE|ΛAPIΣAΣ
POYΣΣΑK|-1 EΙPFIΝF| o|KoNoM|KΩN EΠ|ΣT. AΘFiΝAΣ
ΣΠAΝoYΔAKl-l MAPiA ΤEX. ΤPOΦ|MΩN TE|ΘEΣ/KHΣ
ΣnYPIΔAKF{Σ KΩΝ/NoΣ ΕMΠOP.-ΔιAΦ/ΣHΣ ΤE| AΘF|ΝAΣ
ΣΤAΓAKι-I EΛENι-I KTI-|N|ATP|K|-]Σ ΘEΣ/ΝΙKHΣ
ΣΦAK|ANAKι-,|Σ KΩN/NoΣ ΠΛHPoΦOP|KHΣ TE|AΘHNAΣ
TΑTAPAKH ANΝA AΓΓΛ|Kl-lΣ AΘ|-1ΝAΣ
TAΤAPAKHΣ EMMAΝoYl.lΛ Xl-{MElAΣ KPHΤF|Σ (|lPAKΛΕ|o)
TΣAPMΠoΠoYΛoΣ NlKoΛAoΣ ΕΦι-iPM. ΠΛHPOΦOP|KHΣ Π. MΑKEΔ. (ΘEΣ/KH)

XAPΑΛAMΠAΚ|I ΣTYΛ|ANFI AΓΓΛ|K|-lΣ ΘΕΣ/Ν|K|-iΣ
XATZHKΩNΣTAΝTiNoY ΕMM, MAΘF{MATιKΩΝ ΘEΣ/Ν|KHΣ
ψAPOYΔAKΙ-j MAP|A NoM|K|lΣ ΘPAKHΣ (KoMoTFlΝH)

F{ Σoφiα Δρακoυλη πετυxε τρ[τη oτo τμημα |oτoρ(αq-Aρ1αιoλoγ[αg PεθOμvou.

l-{ Σoφ(α Δρακoυλη τoυ Γεωργiou, απ6 τo 2o Λ0κειo πoυ flρθε τρ[τη κατd oειpα επιτυxiαq oτo

τμημα |oτoρ[αq Aρ1αιoλoγ[αq τoU Παvεπιoτημioυ Kρξτηq αro P6θυμvo δηλωoε: "F{ταv η πρωτη μoυ

πρoτ[μηοη η oxoλη πoυ π6τυxα.,Flθελα vα μεivω oτo P6θυμvo κovτd oτoυq γovε[q μoU Kαι τouq

φ[λoυq μoυ,,.

Τα μ6ρια πoU σUγKεvτρωoε η Σ. Δρακo0λη ηταv oυvoλικa 5,836.
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Τo BPABEΙο TΩΝ AYΣTΡAΛΩΝ
ΠοΛEMΙΣTΩΝ

Ι(AΙ ΦEToΣ ΣE, MAΘHTΗ
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o μαθητηq τoU ΛUKειoU μαq KoUταλαq λlαv6ληq τoυ
Παυλoυ Kαι Tηq Παραoκευηζ, ποU oυγκι1vτρωoε τηv
Uψηλ6τερη βαθμoλoγ(α oε επiπεδο Νoμou oτιq Γεvικι1q
Εξετdοειq .1994 και εισαχθηKε oτηv lατρικη Σ1oλη Aθηvαg,
τιμηθηκε με τo βραβε[ο Aυoτραλιδv ΠoλεμιoτωV σε μια
οεμvη τελετη oτη Νoμαρxiα PεθOμvηq. Πρ6κειται για τηV
Uπoτρoφια ποu καΘιι1ρωσε η 6η Aυoτραλιo.vη Mεραρ1[α oε
tvδειξη εUγvωμoσ0vηq πρoζ τouq Kρητεq και ειδικ6τερα
τοUq PεθUμvιιilτεq για τη βoηθεια ποu πρ6oφεραv κατα τη
Mα1η τηq Kρητηs. Τc βραβεiο απ6vειμε o πρ6οβηq τηq
Aυoτραλ[αq οτηv Aθηvα κ. Εdwards (φωτoγραφ[α)
παρουoiα τoυ τ. Νoμfρ1η PεθOμvηq κ, Γ, Φωτακη και αλλωv
εκπρooιiπωv. o Mαv6ληq KατασUγKιVημ6voq Kαι
απευθυvoμεvοq στoV πρ6οβη τηq Aυoτραλ[αq εlπε τα εξηζ:

..F| oημεριvη τελετη Kαι οι οργαvωτι1q τηq 6γιvαv
αφορμη vα αvακληθο0v oτη μVημη 6λωv μαq ημ6ρεq
ηρωΤκfq, r1μ6ρεq xρθουq, ημ6ρεq αυτoθυolαq, αλλd και
ημ6ρεq πoυ o αλτρου.ioμ6q, η αυταπdρvηση Kαι η φιλ[α
6φταoαv στο Τ1ιo ψηλο Kαι φωτειv6 β0θρo, ικαv6 vα
διατηρηθo0v αvαλλoiωτα oτo xρovo Kαι Vα oδηγoOv oτα
φωτειvd αυτd πρδτυπα 6λεq τιq επ6μεvεg γεvι6q.

lη 
^1,,:..,Λ^ 

h 
^i,^-yν uγωVuq, Ιl uγu|ιΙl, η Uπερασπιση τωV 0σιωV Kαι τωV

ιερωv, η αυταπαρvηoη και Θυo(α τoυ καΘε αvΘριilπoυ για
τηv πατρ[δα τoυ ε[vαι τo πριi.lτιoτo καΘηκov τoυ, γιατ( ετoι,
αφεvoq υπεραοπ[ζεται τα ooια και τα ιερα τηq φυληq τoυ,
τηv ιοτoρ[α Kαι τOV πoλιτιομo τoU Kαι αφ, ετερoU τα
εξαoφαλiζει για τοUq vεoτερoυq. και oυγxρ6vωζ ε.ξαoφα.
λ[ζει τηv ελευθερ[α τoUζ με oλα τα αγαθ6 πoυ αυτη
ουvεπαvεται,

Av λοιπ6v o dvθρωπoq 61ει τ6oα πoλλα vα πει για τoUξ
αvθρι,ilπouq πoυ γlvοvται θυoiα oτo βωμ6 τηq πατρ[δαq
τoυq, μαλλov μθvει fφωvoq μπρooτd o, αvθρωπoυq πoυ
αγωvloτηκαv και θuοιαστηKαv oτo βωμo μιαq dλληq
πατρ[δαq, οτα 6oια και ιερΟ dλλιi:v αvΘρΦπωv" Το μεγαλε[ο
και η θuo[α τωv αvθρωπι,':v αuτιilv δεv εκφρdζεται με λογια.
ο VoUq μ6vει αοfλευτCIq, η ψUΧη πλημμυρlζει απ6 αιoθη-
ματα εUγvωμooυvηq και θαυμαoμo0, 6ταv αvαλoγιoτε[ τηv
αυταπdρvηοη Kαι τη1'/ αυτoΘυο[α v6ωv αvθριi:πωv στα
Uψηλα ιδαvικd τηq ελευθερ[αq, τηq δικαιooOvηq και τηq
ουvαδiiλφωoηζ τωV λαιilγ πoυ τoυq ωθηoαv vα 6λθoυv απ6
τη μακριvη τoυg πατρ[δα για Vα αvτιταxθο0v με τouq
ελευθερoυq λαoυq εvαvτια oτo φαοιομ6.

Σ' αυτoOq τοuq αvθρωπoυq, δηλ. σε σαq Kαι στouq
γοvεlq οαq, βρηκε εφαpμογη o λ6γoq τoυ Xpιoτo0 για τηV

αγαπη πρoq τοv πληo(οv, πou πριiπει vα φτ6vει μ6pι τηv
αuτοθυo[α. Bρηκε εφαρμoγη τo 6ραμα τoυ Παλ'αμα για μια
παvαvΘρωπιvη κοιvωv[α, 6που ολοι Θα μoιρdζovται τα

αγαθd τηg αγdπηg, τηq αλληλεγγΟηq και τoυ πoλιτιoμo0. Σε
oαq βρηκε τoυq τ6λειoυq εκφραoτ6q τηq η πραγματικη
ιoιλ[α,

F| αυταπdρvηση Kαι τo μεγαλεiο oαq παiρvει πoλυ
μεγαλ0τερεq διαoταoειq, 6ταv αvαλoγιoτε[ καvε[q πωg 6λoι
εoε[q πoυ πoλεμoυoατε, γvωρiζατε απ6 πριv τo απoτ6λεoμα
και 6μωq η θυο[α ιiπρεπε vα oλoκληρωθε( για τηv τιμη και
τηv αξιoπρ6πεια, για τηv ιoτoρ(α Kαι τouq Θεoμo0q'

l-.l φιλ[α τωv Aυoτραλιbv και τωv Ελληvωv δoκιμαοτηκε
στo πιo αoφαλιiq, στo πιo ακριβ6q δoκιμαoτηριo, oτη φωτια
τoυ πoλθμου. Kαι o Ξ6vιoq Δ[αq μαq, αιιivεq τιbρα, μαq ε1ει
oρ[oει πωq η φιλ[α, πoυ δoκιμdoτηKε Kαι μαλιoτα με τηV
αυταπdρvηοη και τηv αυτοθυo[α τ6oωv v6ωv αvΘριbπωv,
πρεπει vα μεvει αvαλλofωτη o, 6λoυq τoυq αιιilvεq, απ, 6λεq
τιg vε6τερεq γεvι6g και o, 6λεq τιg oυvΘηκεq.

Εμεiq, oι vεoτερoι.EλληVεq, oι εγγovo[ τωv πoλεμιoτωv
τηq Mαxηq τηq Kρητηq, δε Θα ξε1αooμε πoτ6 τη θυo[α oαq
oτo βωμo τηq πατρ[δαq μαq, στo βωμ6 τηq ελευΘερ[αq, τηq
oυvαδ6λφωoηζ τωV αvθριilπωv Kαι τηq φιλiαq σαq πρoq
εμdq τoυq,Ελληvεq, Σημερα ιδια[τερα πoυ o θεoμ6q τηq

φιλ[αq δoκιμdζεται πριiπει τη φιλ[α τωv λαιilv μαq Vα τηV
κρατ0με κdθε φορd Kαι σε κdθε περ[oταoη αμ6λυvτη,
ειλικριvη, πραγματικη.

Σαq τo υπ6οxoμαι κι εγιil πρooωπικd, γιατ[ δεv
πρooφ6ρατε μ6vo τδτε τov εαυτ6 σαq στov τ6πo μαq. H

τωριvη πρooφoρα οαg, μεγαλη oε ηΘικη αξiα, δε[xvει πωq
εoεiq πριilτoι διαφυλdττετε αυτη τη φιλiα οαv κ6ρη
οφθαλμoυ και φρovτiζετε vα τηV μεταδ[δετε με τoV πιo
ωρα[o και ευγεvικ6 τρ6πo και σε μαq τουq vε6τερoυg.

Σαq ευxαριoτιil πoλ0 για τηV ευγεvικη πρooφορ6 oαq
και παρακαλ6 vα βεβαιιilσετε στηV πατρ[δα σαq τouq
παλιουq πoλεμιοτ6q, αλλd και τouq σUμπατριιbτεq oαq
vε6τερoυq Aυoτραλoυq πωq oι 

,Ελληvεq 
ε[vαι φ[λoι τouq Kαι

τoUξ χρωστo0v για τov ωρα[o αγωvα τoυq αιιi.lvια
ευγvωμoo0vη',.
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Σημειαl-
ματdιριo

..Ε,MEΙΣ ToΥ .95,,

ltια εκδξilωοη τηq μαΘητιruig Κoιv6τrpαq
τoυ Ζoυ Λυκεioυ Bαοιομ€vη oτηv ιδd,α

τoυ αυfrfrsγοu yοv€ωv και κηδεμ6vωv οε
cυvε1,γqoiα με το οιiilΙlογo κα$ηγητιilv

NoEMBPIoΣ,94
2911 Παρακoλo0Θηoη τηg ταιv[αg ,.To δ6vτρo πoυ

πληγιbvει,, στoV Kιvηματoγραφo,.Παvτεληg,,,

ΔEκEMBP|oΣ.94
7l12 Επtoκεψη τηq |oπαv[δαg καΘηγητριαg Kαρμεv

Πovθε φιλoλoγoυ ελληvικηq κλαoικηg φιλoλoγiαq,
oτα πλα[oια τηg αδελφoπolηoηg τoυ oxoλεLou μαq με
oxoλε[o τηg Mαδρ[τηg.

12112 Εntaκει,pη Aγιoρεiτη μovαxoO Π' ΔαμαοκηvoO
και oυζητηoη με τouq μαΘητ69 κατα τμημα και ταξη,

Kυκλoφ6ρηoε τo ημερoλoγιo 95 τou 2oυ Λυκε[oυ
με θθμα τo παλι6 PdΘυμvo.

lAΝoYAPIoΣ.95
12l1 Kαταληι.pειq.

ΦEBPoYAPIoΣ,95
Aγoρα κoμπιo0τερ Yια μηXαVoρYαvωση τoU

YραφειoU.
Διαμ6ρφωoη εσωτεριKo0 xιbρoυ

oxoλικηg βιβλιoΘηκηg
2412 Anoκριατικog xoρog τoυ

..Mαιoτoαλι',.

για εΠεKTαση τηq

Λuκε[oυ μαq στo

MAPTIoΣ,95
.1/3 Σ8οκειpη καΘηγητιbv-γovιlωv-μαΘητιbv για τo

κuλικε[o.
2313 Συvαvτηoη Συλλoγωv Γovεωv-ΚαΘηγητιbv και

εκπρoοιbπωV τωV MαΘητικιilv Koιvoτητωv για Θ6ματα
τoυ oxoλεlou μαq.

2413 Εvαρξη εοωοxoλικoΟ πρωταθληματoq.
Διαμ6ρφωoη αιjλειoυ xιbρoυ (παγκακια).
Συγκρ6τηoη-λειτoυργ[α oμαδωv για τηV

πoλιτιoτικη xαpτoγραφηση τoU PεΘOμvoυ oτα πλα[οια
τηg περιβαλλovτικηg εκπαlδευoηg.

AΠPl^lοΣ,95
3/4 Εκδρoμη Γ,Λυκε[ou οτηv Kυπρo.
9-10/5 '.Εμεig τoυ '95,' Εκδηλωοη τηg Mαθητικηq

κoιv6τηταg τoυ 2ou Λυκε[oυ (Ωδεio PεθΟμvoυ).
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Tηv ΠPΩTl.l ΘΕΣH κατ6λαβε τo Λυκειo μαq στη γεvικη
βαθμολoγ(α αvωμdλoυ δρ6μoυ κατd το διαοxoλικ6
πρωτdθλημα Ν. PεΘuμvoυ (Koρ[τoια: 1η Σαριδ6κη Eλ5vη, 2η
Kαλoγερdκη Eμμαvoυ6λα. Aγ6ρια: 4oq Συριαv6γλoυ
Γαβριηλ, 6oq Xριοτoυλdκηq Avτιi:vηq, 12oq Παλαφo0τηq
Mαv6ληq, 1Soq Kυριμ6κηq Mdρκoq)' ΠPΩτAΘΛHΤP]A
επioηq αvαδεi1τηκε η oμdδo μπdoκετ κoρlτolιilv τoυ
Λυκεioυ μαq. oι 6λλεq oμ6δεq μαg (μπdoκετ αγoριιi.lv και

β6λεi αγoριωv και κoριτoιιδv) κατ6λαβαv τη 2η θ6oη.

oMAΔA BoΛEt MAΘHTPIΩN
Avτωv6κη Eιρηvη
Bεριδ6κη Xριoτ[vα
Δρυγιαwdκη Mαρ[α
Eλευθερ6γλoυ Π6vvι,
Kλειδαρ6 E0α
Mακρυδdκη Π6πη
Mαλλιαρo0 Δ6oπoιvα
Mαuρoυ Xρυooκ6vα
Πωλoπετρακη Mαρ[α
Τζελαλη Boυλα
Τoυρλ[τη Νικoλθτα

oMAΔA BoΛEr MAΘ}|TΩN
Avτωvdκηq Mo'v6ληq
Γαρτζoλdκηq Θdvoq
Kαπελωvηq Ν[κog
Koυμαvτ6κηq Στ6λιo9
Kυδωvdκηq Γιdwηq
Λαμπριv6q Avτ6vηq
Mαρdκηq Avτιivηq
Mlπαζλιτζαvακηq Γιαvvηq
Mπoτovdκηg Mπoτ6vηg

Πατερ6κηq Γιdwηg
Παυλακηg Γιdvvηg
To(1ληg Στα0ρog
Φρυγαvdκηg Δημητρηq

oMAΔA MΠAΣKΕT MAΘHτPIΩN
Bαβoυρdκη P6η
Δημητρακακη Eυα
Kακoγιαvvσκη,Ερφη
Λαδdκn |ωdvvα
Λoυκoγιωργdκη Eυα
Mπαλdo,n Αvτ(ελα
Τoυρv6κη Mαρiα
Xριοτoυλ6κη |ωdvvα

oMAΔA MΠAΣκET MAΘ}|TΩN
Avτωv[oυ Kιilοταq
Bαoιλdκηq Bαγγ6ληq
Δαγαρ6κηq Γιdwηq
Δαμαv6κηg Kιiloταq
Kαo6παq Kωoταq
Kαψαλdκηq Γιιδργoq
Πλεμμ6voq Θ6δωρoq
Σφακιαvdκηg Mαv6ληq
Τo6γκαq Γιιilργoq
Xριoτoυλdκηq Avτωvηq

oMAΔA ΠoΔoΣΦA|PoY
Avτωv6κηq Zα1αρ[αq
Kακoγιανv6κηq Avτιilvηq
Koτoiφηg Γιιilργoq
Kouμαvτdκηq Στα0ρoq
Koυμαvτdκηq Στ6λιoq
lιlαvoυοdκηq KΦoταq
Mελιooιvdκηq Aρηq
Mπεγι6τηg Νiκog
Ξερουδdκηq Mι1αληq
ΠαλαφoOτηq Mαv6ληq
Παπαδ6κηq Mπdμπηq
Poδoυodκηq Γι6vvηq
Xαμoγιωργdκηq Mαv6ληq
Xατζηδdκηq Πελoπiδαg
Xατζηκωvoταvτ[voυ Στα0ρoq
Xριοτoφoρdκηq Γιιilργoq

Χ.Σ SARAMoS ToURS

Mιμiilηg & Xρυooιiflα Σωμαpcl

Σταμαθιoυδdκη 20 Ρ€Θυμvo 741oo Kρ4τη
Τηd.0831 .5378Ζ' 53783 FAΧ:083l - 53783

ΤηΛ. oιl<iαq Ζ487Ζ
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Ψτiαψε κι6jas ατο τεβεοτοio ακαfio'τAτL τtLS σκ'lfiLκis μ'αS ζrυiιs,
Λi7oτ μiτεs μοτο μgs ξtoρ{ζοοτ απ6 τo μεγrtjo &'τ0ξaLpετιαμ6. iτο
ayroξaLρετιαμ1 

'τoo 
oyεLρεο6μnατε ΦΦa.:τeυρa, αηεδ6τ κ60ε ψορ6 πoο

αυταyτo1σqμε δ e,ακοβiεS στnr πi$. oδo τw,r . aηofiικriτ μαs ηρ6τωτ.
{6αα ηρ6τια τωρα, 72 7ια τnτ αrρ{{lεια' oτεψq.gμaσταT τru μiρα ποο
θα ερη6τoy tζαL δε 0q iπρεπε τa...σrικrυτ6μaαν$..riτ6 ns 7.3a, δi'.θ'fr''u*

Ε,nρεπε το ξετoητ6με διαβiζοτταs oejτε y' ακοοψ πρ67ματα y'{'ρ$;;:fbltri; 
.

φoρis δε τα 0εωρo6ααμε κο06joυ σnμayτLκα. χαι τωρα...g.1nfi n μiρa
njrιαιdζεL', τo 6τειρο πoο τ6αα. ηρ6τια φglγ6ταγ inιααii" .αιgi αι76

'Tρay,μaτoποιεiται, 
Γιατi 6μιυs τrbρα δε τιeυλoομ' γny;;,ε''φj{$βirτπαn πoo

0ο inρεπε; Aτα0α'τ6μaατε iτα κετ6 μ{αa μn', ffi|'iiβnbιd μεfiο7ηertiα,,Ιαουs τ6αo κaτρ6 Tα μrLT ε{ηψε κιl'ταj6βει πir'ο..'βis 6ρεαε τo α..ψfiεio,
π6αo το αoγn7{ζψ' μiρ? με τrL,.1!!ρα, Εiε{.μ!oα πnραμε ορiμ!,εs
οπ αραiτrιYεs 7τωαa*, εκε{.. μ{ri απ oκτiαψε φιjooq,* .τ6 τo

με7dfio κτi}"ιd με τ(] κα7κεfiq,'.#gρ.ιιl iλ.&..'. u.'ibfrλ'{ορfi"oμ,,
jυπτι?iκαμε, 7εjαααμε, κfiαψαμε, αfifi& κnι ερrntεαirtrx.αμ. 'oαo κι oy

κoττi α.'. qυτιj, μaζi με τoυS κnfiψrιτεs κg.! τρ{}S",αυμμa'θrιτis μαs' t.κει
απ oκτfιαι7/tΕ π aρ!εs Και "#

'.'με,'με :aγρμτrtq;ry' nou 0α' μα's
αυrοδεοoσy μια ζ'n. ι|tf:#.||.θtp.bTio ιτ oc' 2,ρ6φαμε.':]..-:: J".."ι, / l 0

w""φeυ"rαζε smτi απfii aφrtαoμε τTLq,kk.".κ#-.s, τοτ κa0ffii#{|ffiιβ:::iw{Ψt{w.g.ξi..7ι.ατi απfii aφrtαoμε τTL

Φi.iit&ilo μαs εfiεeilερrt, το iιπfiαyτ μ{1S 1τ0υ μoS ifiε7ε αυτiηεια
αaτi{a, ,fατερο εiται και n σL?loρια' noυ α.ια0ατ6μαατε μiαα α' αοτ6.
o {ξω κ6αμos nου μiφι τωρο μaS φaLy6τοτ μακριτ6s, οsτoτεfiεi nτα

μLa πρa7ματικ6τrιτa ιτου εμε{s καjorjμαατε yα α'yτLμετ(υηT{αoιlμε,
,oπωs ΚαL Tq iηει 6μιυs τo πρd7μa oL aτflμτiαειs an6 το αηojεio 0cι

μεiτοoτ πiyτα ηαρa7μ{τεS στrLΤ καρδιh μoS ΚaL ατο μυαfi6 μαs. Π6τνα
0α τo τoαταj7oιiμε και 0ο 0oμ6μα.στε 6τι iατau και καλοατερrιμiτο
κaταj6!αμε 

'τ(βS 
π6ττο τo αJ/a'τlι)αψε.

Triρα joιπ6τ 
'τoo 

o καλ{τas μαs 0α πiρει τo δρ6μo τoo/ aS μιL
ξεη6αοoμε ο iτοs τoτ ijjo Κ{LL α,S !ηουμε 6fiεs τιs ωραiεs ατι7μis noo
ζ'-ψ' ατo αηojεio παyτoτιτ6 αιiττρoφτ τιLS ζwis μαs,

Alαμαvτo0λα Λlouδακη

Γ2
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