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▶ Γηαβάζηε ηα παξαθάησ απνζπά-

ζκαηα απφ ηνλ Σχπν θαη ζπδεηήζηε 
ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ δεκη-
νπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ Inter-
net ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο θνηλσ-
ληθήο δσήο. 

Αληζόηεηεο ζηελ πιεξνθόξεζε 

Ζ θνηλσληθή αληζφηεηα, ν θνηλσ-
ληθφο απνθιεηζκφο θαη ε απνδηάξ-
ζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ είλαη 
ζην εμήο άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο 
απμαλφκελεο αληζφηεηεο πξφζβα-
ζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ 
ηαμηλνκεκέλε γλψζε. [...] 

Ζ πξφζβαζε φισλ ζε θάζε εί-
δνπο λέεο πιεξνθνξηθέο ηερλνιν-
γίεο έρεη ινηπφλ ζεκειηψδε πνιηηηθή 
ζεκαζία. Οη άλζξσπνη δε ζα πξέ-
πεη κφλν λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
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θαη ηα θίλεηξα, αιιά θαη ηελ "ππν-
ρξέσζε" λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζη-
κνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 
ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ζηνλ ηδησ-
ηηθφ βίν ηνπο. Αλ δελ ζέινπκε λα 
βξεζνχκε αληηκέησπνη κε ηηο ζπλέ-
πεηεο αμεπέξαζησλ θνηλσληθψλ θα-
ηαθεξκαηηζκψλ θαη "γθέην" γλψ-
ζεο, ηφηε ε ίδηα ε έλλνηα θαη ην πε-
ξηερφκελν κηαο ζεζκνπνηεκέλεο 
"ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο γηα φ-
ινπο" πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. Ο 
θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξν-
υπνζέζεηο γηα λέεο άθακπηεο θνη-
λσληθέο ηεξαξρίεο, πνπ νδεγνχλ 
ζηελ επηδείλσζε ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη ζηε δηάιπζε ηνπ 
θνηλσληθνχ ηζηνχ, είλαη πάληα πα-
ξψλ. 

Έηζη, ην λα επηλνεζνχλ λέεο κνξ-
θέο γηα ηνλ "εθδεκνθξαηηζκφ" ηεο 
ηερληθήο θαη επηθνηλσληαθήο δεμην-
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ζχλεο, ρσξίο λα ηελ "εθρπδαΐζνπ-
κε" είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
πξνθιήζεηο πνπ ππνρξεψζεθαλ 
πνηέ λα αληηκεησπίζνπλ νη πνιηηη-
θέο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ ίδηα ε ε-
πηβίσζε ηεο ζπλνρήο ησλ θνηλσ-
ληψλ εμαξηάηαη ίζσο απφ ηελ ηθαλφ-
ηεηα λα επηλνεζνχλ λέεο ιχζεηο γηα 
ην πξσηφθαλην απηφ πξφβιεκα. Ζ 
δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη ε εμάπισ-
ζε επέιηθησλ δνκψλ παηδείαο έ-
ρνπλ αζθαιψο αλεθηίκεηε ζεκαζία 
γηα ηηο πνιπάξηζκεο κεηνλφηεηεο, 
πνπ ζα ήζειαλ θαη ζα ήηαλ ηθαλέο 
λα ηηο εθκεηαιιεπζνχλ. 

Κ. Σζνπθαιάο (απφ ηνλ Σχπν) 
 
Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ησλ αλε-
πηπγκέλσλ θξαηψλ, κειέηεο δεί-
ρλνπλ ηελ αδπλακία πνπ ζα έρνπλ 
θησρφηεξα ή γεσγξαθηθψο απνκα-
θξπζκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα λα 
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θάλνπλ ρξήζε 
ησλ "λέσλ κέ-
ζσλ". Ζ δε "πιε-
ξνθνξηαθή αληζφ-
ηεηα" πξνβιέπε-
ηαη λα νμχλεη ζην 
έπαθξν ηηο ζρέ-
ζεηο Βνξξά-Νφ-

ηνπ. Να αλαθεξζεί ραξαθηεξηζηηθά 
φηη ζηα δεθάδεο εθαηνκκχξηα ρξή-
ζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
πνπ ππάξρνπλ παγθνζκίσο, πεξη-
ιακβάλνληαη κφλν κεξηθέο εθαην-
ληάδεο ρηιηάδεο απ' φιε ηε Λαη. Α-
κεξηθή θαη ιίγεο ρηιηάδεο απφ ηε 
Μαχξε Ήπεηξν. 

Π. Παπαδφπνπινο, Ζ δεκνθξαηία 
ηαηξηάδεη ζην Internet 

(απφ ην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο 
«Ζ Καζεκεξηλή» ζην Internet). 
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Σεηξαθφζηνη θαιιηηέ-

ρλεο θαη ζπγθξνηήκαηα 
δηεζλνχο θήκεο, έγξαθε 
ηελ πεξαζκέλε Σεηάξηε 
ε "Καζεκεξηλή" θαηέζε-
ζαλ ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ππφκλεκα κε 
ην νπνίν δεηνχλ ηελ εθαξ-
κνγή κέηξσλ θαη θαλφλσλ 
δενληνινγίαο θαηά ηεο ε-
ιεθηξνληθήο θαηαπάηεζεο  
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Πεηξαηεία κέζσ ηνπ 
Internet 



πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. "Ζ 
πεηξαηεία κέζσ ηνπ Internet έρεη 
θαηαζηεί αλεμέιεγθηε, θαζψο κέζα 
απφ ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο δηεπ-
ζχλζεηο ν θαζέλαο κπνξεί λα κεηα-
θέξεη πνιχ γξήγνξα, ρσξίο θφπν, 
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθαηνκκχξηα 
ηξαγνχδηα, ρσξίο λα θαηαβάιεη 
ηίπνηε ζηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ" δή-
ισζε ε Ναλά Μνχζρνπξε. Καη ν 
γλσζηφο ζπλζέηεο Μηζέι Zαξ ζπκ-
πιήξσζε πσο "κε ηα ζχγρξνλα κε-
ραλήκαηα αλαπαξαγσγήο κπνξεί 
νπνηνζδήπνηε λ' αληηγξάςεη ζπίηη 
ηνπ, κε ςεθηαθή απφδνζε έλα δί-
ζθν". 
Α. Καξαθνχζεο (απφ ηνλ Σχπν) 
 

Θηλδπλεύεη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηε-
ζία 

Αθφκα πην πξφζθαηεο εμειίμεηο, 
ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο, δεκη-
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νχξγεζαλ λένπο θαη κεγαιχηεξνπο 
θηλδχλνπο. Οη θαηλνχξγηεο δπλαηφ-
ηεηεο απνηακίεπζεο θαη κεηαβίβα-
ζεο ζηνηρείσλ (κε ηελ ςεθηαθή ηε-
ρλνινγία, ηα εκηαγσγά πξντφληα 
θαη ηηο νπηηθέο ίλεο), πνπ ραξαθηε-
ξηζηηθά αμηνπνηνχληαη ζε "δηαδίθηπ-
α" (φπσο ην INTERNET) επηηξέ-
πνπλ ηε δηάδνζε θαη ηελ αλαπαξα-
γσγή ησλ έξγσλ κε θφζηνο πεξί-
πνπ κεδέλ, ζε ρξφλν κεδέλ θαη κε 
πεξίπνπ αδπλακία εληνπηζκνχ θά-
πνηνπ ππεπζχλνπ γηα ηηο πξνζβνι-
έο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ 
εχθνια δηαπξάηηνληαη κε ηηο λέεο 
ηερληθέο. Ση απνκέλεη πηα απφ ηελ 
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηηο εμα-
ζθαιίζεηο πνπ παξείρε ζηνλ πλεπ-
καηηθφ δεκηνπξγφ; 

Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα δελ έρεη 
κείλεη αδηάθνξε κπξνζηά ζην πξφ-
βιεκα. Ύζηεξα απφ πξνπαξα-
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ζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εηψλ, ζπλήι-
ζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1996 ζηε Γε-
λεχε κηα Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε 
πνπ πηνζέηεζε Γηεζλή χκβαζε κε 
δηαηάμεηο πξνζηαηεπηηθέο γηα ηελ 
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απέλαληη 
ζηηο ηειεπηαίεο ηερληθέο εμειίμεηο. 
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θεξχζζεηαη 
παξάλνκε ε ηνπνζέηεζε ζε ρψξν 
ηνπ INTERNET έξγνπ πξνζηαηεπφ-
κελνπ απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηε-
ζία ρσξίο ηελ άδεηα (επνκέλσο θαη 
ηελ ακνηβή) ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκη-
νπξγνχ. Οη θαηλνχξγηεο δηαηάμεηο 
δελ ιχλνπλ, βεβαίσο, φια ηα πξν-
βιήκαηα, αιιά πάλησο δείρλνπλ φηη 
ηα πξνβιήκαηα ζπλεηδεηνπνηνχ-
ληαη θαη γίλνληαη βήκαηα πξνο ηε 
ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Γ. Κνπκάληνο, (απφ ηνλ Σχπν) 
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ην Internet θπηξώλνπλ θαη "αλ-
ζε ηνπ θαθνύ"… 

Έηζη, εθηφο απφ παξάδεηζνο επη-
θνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο, γλψ-
ζεο, ςπραγσγίαο θαη αγνξψλ, ν Πα-
γθφζκηνο Ηζηφο (WWW) είλαη επίζεο 
έλαο παξάδεηζνο γηα πνιηηηθή πξν-
παγάλδα (κε ηζηνζειίδεο "θηινηε-
ρλεκέλεο" απφ αθξνδεμηά θαη λέν-
λαδηζηηθά ζηνηρεία), γηα πνξλνγξα-
θία ή αθφκα θαη γηα νξγαλσκέλν 
έγθιεκα (ε δηαβφεηε "ζνθαΐγηα", 
θιάδνο ηεο ηαπσληθήο καθίαο, έρεη 
ηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα απ' φπνπ 
ππεξαζπίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηεο...) 

Όια απηά είλαη ειεχζεξα ζην In-
ternet, ζε "θνηλή ζέα" ελειίθσλ θαη 
αλειίθσλ, θαζψο δελ ππάξρεη θα-
λείο πεξηνξηζκφο, απφ πιεπξάο λν-
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κνζεζίαο. Ή, πην ζσζηά, δελ ππήξ-
ρε σο ηψξα. Μπξνζηά ζηε γεληθή 
θαηαθξαπγή θαη ηα δηαβήκαηα, θπ-
ξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, 
πνιιέο ρψξεο αξρίδνπλ λα πηνζε-
ηνχλ θάπνηα λνκηθά κέζα πξνζηα-
ζίαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ αλειίθσλ. Ζ 
δηαλνκή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, 
γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηνπ Γηαδη-
θηχνπ δηψθεηαη πιένλ πνηληθά ζε 
πνιιέο ρψξεο, κε πξψηεο ηηο ΖΠΑ, 
ελψ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θη-
λείηαη θαη ε Γεξκαλία, εθδίδνληαο ιί-
ζηα απνγνξεπκέλσλ ηζηνζειίδσλ, 
ζηηο νπνίεο έρεη ζπκπεξηιάβεη - σο 
"άκεζα ελδηαθεξφκελε"- θαη εθείλεο 
κε λενλαδηζηηθφ πεξηερφκελν. 

(Αλππφγξαθν ζεκείσκα, απφ ην 
αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο «Ζ 

Καζεκεξηλή» ζην Internet). 
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Δίλαη αμηόπηζηεο νη πιεξνθνξίεο 
ηνπ Internet; 

 

[...] Ζ αμηνπηζηία είλαη έλα άιιν 
δήηεκα. Σα παξαδνζηαθά MMΔ κπν-
ξνχλ, ιίγν πνιχ, λα ειεγρζνχλ φ-
ζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 
Ωζηφζν ζην Internet, 
φπσο πνιιέο θνξέο 
έρεη ζπκβεί, πνιινί 
κπνξνχλ λα παξέκ-
βνπλ ζηα κελχκαηα 
ησλ πνκπψλ θαη λα 
"πεξάζνπλ" ςεπδή θαη αλππφζηαηα 
κελχκαηα. Αλ ηα παξαδνζηαθά Μέ-
ζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο δηεπζέ-
ηεζαλ ην δήηεκα ζηε δνκή ησλ νξ-
γαληζκψλ ηνπο, φπσο π.ρ., κε ηνλ 
έιεγρν πνπ θάλνπλ νη δηεπζπληέο 
θαη νη αξρηζπληάθηεο ζηα άξζξα 
ησλ ζπληαθηψλ, γηα λα πξνζδηνξί-
ζνπλ πνηα πιεξνθφξεζε είλαη α-
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θξηβήο, ζην Internet θάηη ηέηνην 
είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί. 
ηελ πξάμε, ή επί ηνπ παξφληνο, ην 
"θνξηίν" ηνπ ειέγρνπ αμηνπηζηίαο ε-
πηβαξχλεη ην ρξήζηε, ν νπνίνο θα-
ιείηαη λα απνθαζίζεη πφζν αμηφπη-
ζηε είλαη θάζε πεγή ή κήλπκα πνπ 
πεξηιακβάλεη. 

Ε. Παπαζαλαζφπνπινο, Νέα 
κνξθή επηθνηλσλίαο γελληέηαη 

(απφ ην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο 
«Ζ Καζεκεξηλή» ζην Internet). 
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Γπζνίσλα ηα επ-
ξήκαηα κηαο έ-
ξεπλαο ηνπ Παλε-
πηζηεκίνπ Carne-
gie-Mellon ζρε-
ηηθά κε ηηο επη-
πηώζεηο ηνπ Γη-
θηύνπ ζηνλ ςπρηζκό θαη ζηηο δηα-
πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξώ-
πσλ 
 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε ρξήζε 
ηνπ Γηαδηθηχνπ θαίλεηαη φηη πξνθα-
ιεί ραιάξσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεη-
αο θαη απμάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα κν-
λαμηάο, απνκφλσζεο θαη θαηάζιη-
ςεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Κπβεξλν-
ρψξνπ, ηφζν πην πνιχ, κάιηζηα, 
φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν μνδεχεη 
θάπνηνο on line. Βιάπηεη, ινηπφλ, 
ην Internet ζνβαξά ηελ πγεία ή 
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κήπσο είλαη λσξίο γηα ζπκπεξά-
ζκαηα; 
 

▶ Α) Οκαδηθή εξγαζία 

Οξγαλψζηε κηα ζπδήηεζε ζηξνγ-
γπιήο ηξαπέδεο 
κε ζέκα: "Σν Γη-
αδίθηπν εηζβάι-
ιεη ζηε δσή καο, 
θέξλνληαο πνι-
ιέο αιιαγέο". 
Υσξηζηείηε ζε ν-
κάδεο θαη επηιέμηε κηα πιεπξά ηνπ 
ζέκαηνο, ε νπνία ζαο ελδηαθέξεη. 
Να ηελ κειεηήζεηε θαη λα ηελ πα-
ξνπζηάζεηε, π.ρ. Γηαδίθηπν θαη ε-
κπφξην/νηθνλνκία, Γηαδίθηπν θαη ηέ-
ρλε. Γηαδίθηπν θαη αλζξψπηλεο ζρέ-
ζεηο, Γηαδίθηπν θαη ςπραγσγία. π-
γθεληξψζηε πιεξνθνξίεο, ζπδεηή-
ζηε ηηο εκπεηξίεο ζαο ζρεηηθά κε ην 
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ππνζέκα πνπ επηιέμαηε θαη νξγα-
λψζηε ην πιηθφ ζαο κε ηε κνξθή 
πξνθνξηθήο εηζήγεζεο. 

Β) Αηνκηθή εξγαζία 

Να γξάςεηο έλα άξζξν ζρεηηθά κε 
ηελ επίδξαζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε 
έλαλ εηδηθά ή ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
ηεο θνηλσληθήο δσήο. 
Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο κπν-
ξείηε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο 
θαη απφ ηα παξαθάησ απνζπάζκα-
ηα απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν.  
 
Σν Internet γηα κηα επίζθεςε ζηα 
κνπζεία 

Ζ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ 
κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ 
ηνπ θφζκνπ έρεη αλαγθαζηεί λα π-
πνζηεί ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνθεηκέλνπ 
λα ζπκβαδίζεη κε ηνπο λένπο δξφ- 
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κνπο πνπ έρεη ραξάμεη ε ηερλνινγί-
α. Απηή ε επηβεβιεκέλε απφ ηα 
πξάγκαηα πιένλ πξνζπάζεηά ηνπο 
έρεη θξηζεί απφιπηα απαξαίηεηε, ψ-
ζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνζειθχ-
ζνπλ έλα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηε-
ξν θνηλφ. Ζ πξνζαξκνγή ζηε λέα ε-
πνρή κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ 
ζην Internet απεπζχλεηαη ζηνπο θηι-
φηερλνπο, αιιά θαη ζηνλ ηεξάζηην 
αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ, 
πνπ ίζσο ελδηαθεξζνχλ, πέθηνληαο 
ηπραία ζηε ζειίδα θάπνηνπ κεγάινπ 
κνπζείνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. [...] 

 

21 / 196 



ε φ,ηη αθνξά ηηο θιαζηθέο ηέ-
ρλεο, νη επηινγέο είλαη... απιψο ά-
πεηξεο. Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, 
πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ εηθνλη-
θά έλα κεγάιν κνπζείν ηνπ εμσηεξη-
θνχ θαη λα πεξηεγεζνχλ ζηα εθζέ-
καηά ηνπ έζησ θαη κέζσ ηεο νζφλεο 
ηνπ ππνινγηζηή, κπνξνχλ πνιχ α-
πιά λα ςάμνπλ, κε ηα εξγαιεία έξ-
επλαο, φπσο ην altavista ή ην yahoo 
γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ αθξηβή δη-
εχζπλζε ηνπ κνπζείνπ. 
(απφ ηνλ Σχπν). 

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

Ζ δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πξαγ-
καηηθψλ αγνξψλ απφ ην ζπίηη μεθί-
λεζε κε ηε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο 
θαη ηνπ ηειεθψλνπ (ηειεκάξθε-
ηηλγθ, tele-shopping), αιιά ζήκεξα 
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ε δπλαηφηεηα απηή έρεη επεθηαζεί 
θαη γίλεηαη κέζσ Ζ/Τ θαη Internet. To 
Internet κε ηε δηθηπαθή ηνπ ππνδν-
κή βνήζεζε ζηελ παγθνζκηνπνίε-
ζε ηεο αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε 
ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ηδεαηψλ ε-
ιεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ε-
κπνξηθψλ θέληξσλ (Virtual Malls). 
Πνιπθαηαζηήκαηα, θάζε κνξθήο, 
μεθπηξψλνπλ θαζεκεξηλά κέζα απφ 
ην Γίθηπν θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφ-
ηεηα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή λα δη-
εμάγεη κε έλα απιφ θαη θηιηθφ ηξφ-
πν ηηο αγνξέο ηνπ, ελψ παξάιιεια 
παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο έλα 
θαηλνχξην κέζν γηα ηε βειηηζηνπνί-
εζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 
αχμεζε ηεο θήκεο θαη ηεο πειαηεί-
αο ηνπο. 

Ήδε ε δηεμαγσγή ηνπ ιηαλεκπν-
ξίνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη κηα 
πξαγκαηηθφηεηα: 
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• ζηελ Οιιαλδία γηα παξάδεηγκα 
ην 33% ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet 
ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θάλνπλ ηηο 
αγνξέο ηνπο on-line, ελψ ζηηο ΖΠΑ 
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 22%. 

• επίζεο, κέρξη ην 2000, ζηηο ΖΠΑ 
έρεη ππνινγηζζεί φηη 50 εθαη. θαηά-
λαισηέο ζα αγνξάδνπλ απεπζείαο 
κέζσ Internet, μνδεχνληαο 350 $ ην 
ρξφλν ν θαζέλαο. 

Γ. Η. Γνπθίδεο (απφ ην αθηέξσκα 
ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Καζεκεξηλή» 

ζην Internet). 
 

Ο ειεύζεξνο ρξόλνο  ζα  
μνδεύεηαη κπξνζηά ζε έλαλ 
ππνινγηζηή;  
"πκπαηγλία εμ απνζηάζεσο" 

Ση παηρλίδη είλαη απηφ, έιεγαλ νη 
παιαηφηεξνη, φηαλ δε παίδεηαη κε 
άιινπο; Όια ηφηε ήηαλ νκαδηθά, 
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απφ ηνπο βφινπο σο ην πνδφζθαη-
ξν. Βεβαίσο ππάξρνπλ πιένλ θαη 
γηα κνλαρηθνχο αλζξψπνπο παηρλη-
δναπνιαχζεηο, αιιά απηφ θαίλεηαη 
αξθεηά αζχκθνξν γηα ηα ηκήκαηα 
εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ κε-
γάισλ εηαηξεηψλ. Όηαλ κπνξείο λα 
καδέςεηο ηξεηο, δέθα, είθνζη πέληε 
αλζξψπνπο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ 
θφζκνπ, ψζηε λα παίδνπλ καλησ-
δψο ζε νκάδεο ή έλαο ελαληίνλ φ-
ισλ επί ψξεο ή θαη εκέξεο θαη λα 
πιεξψλνπλ αλάινγα, δελ πξέπεη 
λα ράλεηο ρξφλν. Ήδε ππάξρνπλ 
ηδησηηθά θιεηζηά δίθηπα, φπνπ παίξ-
λνληαο ηειέθσλν παίδεηο απφ black 
jack ψο ζθάθη, αιιά θαη αλνηθηέο ην-
πνζεζίεο ζην Internet, φπνπ νη κε-
γάιεο εηαηξείεο παηρληδηψλ έρνπλ 
ζηήζεη ηηο... ζθελέο ηνπο, καδεχν-
ληαο θφζκν, γηα λα παίδεη αδηάθν-
πα. 
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(απφ ηνλ Σχπν). 
 

To Internet ζην Γεκόζην 

Ο εθζπγρξνληζκόο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
πεξλάεη θαη από ην δηαδίθηπν 

Κξίζηκνο παξάγσλ γηα ηε κεηά-
βαζε ζε κηα ζπκκεηνρηθή Κνηλσλία 
ηεο Πιεξνθνξίαο, επνκέλσο, είλαη 
ε εμνηθείσζε φισλ ησλ πνιηηψλ κε 
ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ε-
θαξκνγέο, ζηφρνο ν νπνίνο ζέηεη 
σο φξνπο εθ ησλ νπθ άλεπ, αθελφο 
ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ 
ζε πξνζηηέο ηηκέο θαη αθεηέξνπ ηε 
δεκφζηα πξφζβαζε ζε ππνδνκέο 
θαη ππεξεζίεο. Τπφ ην πξίζκα απ-
ηφ, ρξένο ηεο Πνιηηείαο θαη, θαηά 
ζπλέπεηα, ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θξη-
ζηκφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πφ-
ξνπ γηα ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγη-
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θφηεηα ηεο θνηλσλίαο θαη λα αληηκε-
ησπίζεη ηελ "πιεξνθνξηνδφηεζε" 
ηεο ρψξαο σο κηα λέα θαζνιηθή 
ππεξεζία, φπσο ε χδξεπζε, ε 
ειεθηξνδφηεζε ή ην ζπγθνηλσληα-
θφ θαη επηθνηλσληαθφ δίθηπν. Μηα 
ηέηνηα ζεψξεζε είλαη αλαγθαία, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ηειηθά, 
ε Δζληθή Πιεξνθνξηαθή Τπνδνκή 
(National Information Infrastructure) 
ηεο Διιάδαο. [...] 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ε Γεκφ-
ζηα Γηνίθεζε εκθαλίδεη ηζρπξέο θαη 
επείγνπζεο αλαγθαηφηεηεο εθζπγ-
ρξνληζκνχ, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο φζν θαη ησλ ππε-
ξεζηψλ πνπ παξέρεη πξνο πνιίηεο 
θαη θνξείο, κε άμνλεο ηελ απινχ-
ζηεπζε θαη επηηάρπλζε ησλ εζσηε-
ξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελεκέξσζεο θαη 
απφθαζεο, ηελ απηνκαηνπνίεζε 
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε κείσζε ηνπ 
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ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Γηα λα επη-
ηεπρζνχλ, φκσο, νη ζηφρνη απηνί, 
είλαη απαξαίηεην νη Σερλνινγίεο 
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ απφ ηε Γεκφζηα 
Γηνίθεζε φρη σο ε παλάθεηα θάζε 
θαθνδαηκνλίαο, αιιά σο εξγαιείν 
αλαγθαίν θαη φρη αθ' εαπηνχ ηθαλφ, 
πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ν πνιίηεο ζην 
επίθεληξν ηεο εμππεξέηεζεο. [...] 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ π-
πνδνκψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Internet, 
πνπ απνηειεί ηελ θαη' εμνρήλ ππν-
δνκή δεκφζηαο ρξήζεο, γηα ηελ π-
πνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, 
ηελ θαηαβνιή θφξνπ, ηελ έθδνζε 
θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη 
ηελ πξνζσπηθή πιεξνθφξεζε ησλ 
θνξνινγνχκελσλ απαηηεί, εθ κε-
ξνπο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζηαηεπζεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ 
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ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ γηα ηελ πξν-
ζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνη-
ρείσλ. [...] 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πξέ-
πεη λα εθηηκήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα 
δνκψλ, νη νπνίεο ζα ραξάμνπλ θαηά 
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηφρνπο θαη 
πξνηεξαηφηεηεο, ζα θαζηεξψζνπλ 
θαλφλεο θαη πξφηππα ιεηηνπξγίαο, 
ηαπηφρξνλα φκσο ζα κεηξήζνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο 
θαη ζα αλαδείμνπλ ην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ σο ηνλ θξίζηκν παξάγν-
ληα γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίε-
ζε θαη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 
ησλ λέσλ ππεξεζηψλ. Άιισζηε, κφ-
λν ε έληαμε ησλ πνιηηψλ σο νιν-
θιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ ζην 
επίθεληξν ηεο εμππεξέηεζεο, κπν-
ξεί λα καο επηηξέπεη ηελ ειπίδα φηη 
ν ηζηφο ηνπ Internet ζα γίλεη ην πθά-
δη γηα έλαλ θφζκν πνπ έρνπκε ππν-
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ρξέσζε λα ηνλ θεληήζνπκε κε θια-
ζηθή παηδεία θαη ηερλνινγηθή θνπ-
ιηνχξα. [...] 

Παλαγηψηεο Γεσξγηάδεο (απφ ην 
αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Καζε-

κεξηλή» ζην Internet). 
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Eπηθπιιίδα  

Ζ επηθπιιίδα είλαη έλαο ηχπνο θεη-
κέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξα 
ζέκαηα θηινινγηθά, επηζηεκνληθά, 
θνηλσληθά, θαιιηηερληθά, πνιηηηθά 
θηι. θαη γξάθεηαη απφ πξφζσπν εη-
δηθφ ζην ζέκα. Γεκνζηεχεηαη ζε ε-
θεκεξίδα ζε νξηζκέλε ζέζε θαη ρσ-
ξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ ππφινηπε 
χιε κε νινζέιηδε ή κηθξή γξακκή. 
ην παξειζφλ ε ζέζε απηή ήηαλ θα-
ηά θαλφλα ζην θάησ άθξν ηεο ζειί-
δαο, αιιά ζηελ επνρή καο ε ζέζε 
ηεο επηθπιιίδαο πνηθίιιεη απφ εθε-
κεξίδα ζε εθεκεξίδα. Ο επηθπιιη-
δνγξάθνο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ 
έλα επίθαηξν ζέκα, π.ρ. "Ζ δηαθήκη-
ζε", αιιά δε κέλεη πξνζθνιιεκέ-
λνο ζην επίθαηξν·πξνρσξεί ζε πα-
ξαηεξήζεηο θαη ζθέςεηο δηαρξνλη-
θνχ ραξαθηήξα θαη γεληθφηεξνπ ελ-
δηαθέξνληνο. Γη' απηφ ην ιφγν επη-
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ζεκαίλεηαη ζην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο 
Νενειιεληθήο ηνπ Ηδξχκαηνο Μ. Σξη-
αληαθπιιίδε ηνπ Α.Π.Θ. φηη είλαη 
"θείκελν δνθηκηαθνχ ραξαθηήξα". 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, 
πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα φξηα α-
λάκεζα ζηελ επηθπιιίδα θαη ζην 
άξζξν δελ είλαη εληειψο επδηάθξηηα 
θαη γη' απηφ, άιισζηε, ζχκθσλα κε 
άιια ιεμηθά, π.ρ. ζην Δγθπθινπαη-
δηθφ Λεμηθφ ηνπ Διεπζεξνπδάθε, ε 
επηθπιιίδα νξίδεηαη σο "άξζξνλ 
δεκνζηεπφκελνλ εηο ην θάησ άθξνλ 
ησλ εθεκεξίδσλ θαη ρσξηδφκελνλ 
απφ ηεο ινηπήο χιεο δη' νξηδνληίαο 
γξακκήο". Μπνξνχκε, επνκέλσο, 
λα πνχκε φηη ε επηθπιιίδα είλαη έλα 
είδνο ζχληνκνπ άξζξνπ. Ο φξνο ε-
πηθπιιίδα είρε εμάιινπ, ζην παξει-
ζφλ θαη κηα δεχηεξε ζεκαζία. Δπη-
θπιιίδα, νλνκαδφηαλ, επίζεο, θαη 
έλα ιατθφ αλάγλσζκα, ζπλήζσο κπ-
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ζηζηφξεκα πνπ δεκνζηεπφηαλ ηκε-
καηηθά, ζε ζπλέρεηεο ζηελ εθεκεξί-
δα. 
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Ζ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψ-
κεο γηα ηε 
ζεκαζία ηνπ 
κεηξηθνχ ζε-
ιαζκνχ θεξ-
δίδεη ζπλε-
ρψο ζε έληα-
ζε θαη έθηα-
ζε ηα ηειεπ-
ηαία ρξφληα. 
Ζ ρξεζηκφ-
ηεηά ηεο εί-
λαη αλακθηζβήηεηε. Αιιά, φπσο 
θάζε εθζηξαηεία πιεξνθφξεζεο, ε-
κπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο κεξηθήο 
αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο. Ζ έκ-
θαζε ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ελφο 
ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο θαη, αθφκα 
πεξηζζφηεξν, ε παξάιεηςε αλαθν-
ξψλ ζε άιιεο πιεπξέο ηνπ, είλαη δπ-
λαηφ λα κεηαηξέςνπλ ηελ αληηθεηκε-
ληθά ζσζηή πιεξνθφξεζε ζε ζπ-
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λεηδεηφ ή κε εξγαιείν κνλφηξνπνπ 
επεξεαζκνχ. 

Γη' απηφ είλαη απαξαίηεην λα π-
πνγξακκηζηεί, παξφιν πνπ κνηάδεη 
απηνλφεην, φηη ην πξφβιεκα ηνπ 
κεηξηθνχ ζειαζκνχ δελ κπνξεί λα 
αληηκεησπίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηη-
ζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Καη πξψηα απ' φια ρξεηάδεηαη λα 
γίλεη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εγ-
θιεκαηηθή εμάπισζε ησλ ππνθαηά-
ζηαησλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε 
πιεζπζκνχο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, φ-
πνπ δε ζπγθεληξψλνληαη νη πξνυ-
πνζέζεηο γηα ηελ αθίλδπλε ρξήζε 
ηνπ κπηκπεξφ, θαη ζην ζέκα ηεο ε-
πηζπκεηήο πξνψζεζεο ηνπ κεηξη-
θνχ ζειαζκνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο 
ρψξεο. 
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Σα κσξά είλαη ηα ίδηα παληνχ, ην 
κεηξηθφ γάια είλαη παληνχ κνλαδη-
θφ, αιιά ην πξφβιεκα δηαθέξεη. 
 

Αλ παξαζέζνπκε 
κεξηθέο δηαζηάζεηο 
ηνπ ζέκαηνο ηνπ κε-
ηξηθνχ ζειαζκνχ, ζα 
θαλεί ε πνιχπινθν-
ηεηά ηνπο θαη ν ζπ-
ζρεηηζκφο ηνπο κε ην 
ζηελφ θαη ην επξχηεξν 
πεξηβάιινλ ηνπ δεχ-
γνπο: κάλα-παηδί. Α-
λαθεξφκαζηε ζε δηα-
ζηάζεηο: 

• ηξνθηθέο (ζξεπηηθέο νπζίεο ηνπ 
κε-ηξηθνχ γάιαθηνο θαη θαηάιιεινο 
ξπζκφο δηαηξνθήο) 
• πξνιεπηηθέο αζζελεηψλ (αλνζν-
πνηεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κεηξηθνχ 
γάιαθηνο) 
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• ςπρνινγηθέο (ην βίσκα ηνπ ζεια-
ζκνχ γηα ην βξέθνο θαη ηε κάλα) 
• θνηλσληθέο (ζρέζε ηνπ ζειαζκνχ 
θαη ηεο κεηξφηεηαο κε ηελ επαγγει-
καηηθή δσή ηεο κεηέξαο θαη γεληθφ-
ηεξα κε ηνλ ηξφπν δσήο ηεο) 
• ςπρνθνηλσληθέο (ζηάζε κεηέξαο 
απέλαληη ζην ζειαζκφ θαη ηνπ θνη-
λσληθνχ πεξηβάιινληνο απέλαληη 
ζηε κεηέξα πνπ ζειάδεη ή δε ζειά-
δεη) 
• νηθνλνκηθέο (νηθνλνκηθέο δπλαηφ-
ηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο, ζπγθξηηηθφ 
θφζηνο ζειαζκνχ θαη ππνθαηάζηα-
ησλ, ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηψλ 
βηνκεραλίαο γάιαθηνο) 
• εζηθέο (δενληνινγία ηεο πιεξνθφ-
ξεζεο γηα ην ζειαζκφ θαη ηεο δηα-
θήκηζεο γηα ηα ππνθαηάζηαηά ηνπ). 
 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη 
δηαζηάζεηο αξζξψλνληαη θαη ην εη-
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δηθφ ηνπο βάξνο θάζε θνξά, παξαι-
ιάδνπλ απφ ηε κηα πεξίπησζε ζηελ 
άιιε. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζε-
ζε ηνπ 
κεηξηθνχ 
ζεια-
ζκνχ 
ρξεηάδε-
ηαη λα δεη 

ηηο γπλαίθεο κε ηξφπν ζπλνιηθφ, σο 
θνηλσληθά φληα θαη φρη κφλν σο κε-
ηέξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζε θνηλσ-
λίεο ζαλ ηε δηθή καο, ε επαγγεικα-
ηηθή δσή ηεο κεηέξαο ζα ζεσξεζεί 
σο έλα δεδνκέλν, φπσο θαη ε κε-
ηξφηεηα. Ζ ζπληήξεζε ησλ ζπλζε-
θψλ πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο δχν απηέο 
πξαγκαηηθφηεηεο ζε δίιεκκα, ππν-
βάιινληαο ζηηο γπλαίθεο ηελ ππν-
ρξέσζε ηεο επηινγήο, είλαη έλδεημε 
θνηλσληθήο δπζπιαζίαο, πξφβιεκα 
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πξνο ιχζε γηα ηελ θνη-λσλία 
νιφθιεξε. 

Γηαηί ην λα α-
θήλεηαη ε θξν-
ληίδα θαη ε αλα-
ηξνθή ησλ παη-
δηψλ ζηελ απφ-
θιεηζηηθή επζχ-
λε ηεο κεηέξαο, 
δελ ηείλεη κφλν 
ζην λα θαηεπ-
ζχλεη πξνο ην πεξηζψξην ηεο ελεξ-
γνχ θνηλσληθήο δσή ηηο γπλαίθεο-
καλάδεο. Σείλεη θαη ζην λα απνθιεί-
ζεη απφ ην ζπιινγηθφ θνηλσληθφ 
πξνβιεκαηηζκφ ηελ αληηκεηψπηζε 
ηνπ παηδηνχ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

Ό,ηη αθνξά ην παηδί, ζα έπξεπε 
λα αθνξά νιφθιεξε ηελ νξγαλσκέ-
λε θνηλσλία. Γηακνξθψλνληαη άξα-
γε νη θαηάιιεινη θνηλσληθνί θαη 
λνκηθνί κεραληζκνί, πνπ ζα πξν- 
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ζηαηεχζνπλ θαη ζα πιαηζηψζνπλ 
ηελ παηδηθή ειηθία; 

Σν ζρέδην 
λφκνπ "γηα 
ηελ πξν-
ζηαζία ηεο 
κεηξφεηαο 
θαη ηεο δη-
επθφιπ-
λζεο ησλ 
εξγαδνκέ-
λσλ γνλέ-

σλ γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηε θξνληί-
δα ησλ παηδηψλ ηνπο" ηεο Οκάδαο 
εξγαζίαο πνπ ζπ-
γθξφηεζε ην Τ-
πνπξγείν Κνη-
λσληθψλ Τπεξε-
ζηψλ κε πξφεδξν 
ηνλ θαζεγεηή I. 
Γειεγηάλλε, ζηε-
ξίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο γνλετθήο 
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ηζφηηκεο επζχλεο θαη ζηελ πνιχ-
δηάζηαηε αληηκεηψπηζε ηεο κεηξφ-
ηεηαο. Πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηελ επηινγή ηνπ ζε-
ιαζκνχ ζηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο, 
αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ επηινγή 
ηεο ζπλεηδεηήο κεηξφηεηαο, ζην κε-
ηξν πνπ πξνβιέπνπλ ηελ θαηάιιε-
ιε πιαηζίσζε ηεο βξεθηθήο θαη λε-
πηαθήο ειηθίαο ζε ζπιινγηθνχο ρψ-
ξνπο. (Σν φηη ε δσδέθαηε ζχζθεςε 
ησλ Δπξσπαίσλ ππνπξγψλ Παηδεί-
αο, πνπ έγηλε πξφζθαηα ζηε Ληζα-
βφλα, αθηεξψζεθε ζηελ πξνζρνιη-
θή εθπαίδεπζε, ππνγξακκίδεη ηε 
ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ Δπξψ-
πε). 

Αιιά ε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ 
απέλαληη ζηε κεηξφηεηα θαη ην ζε-
ιαζκφ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα 
πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 
λα αληηκεησπίζνπλ (σξάξηα εξγα-
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ζίαο θιπ) θαη ηε ιηγφηεξν ή πεξηζ-
ζφηεξν ζσζηή πιεξνθφξεζε πνπ 
δηαζέηνπλ γηα ην ζέκα. Έρεη άκεζε 
ζρέζε θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ ν-
πνίν δέρνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Δάλ αηζζάλνληαη επηβεβαησκέλεο 
σο γπλαίθεο, νινθιεξσκέλεο θαη α-
λεμάξηεηεο σο θνηλσληθά φληα, αλ ε 
κεηξφηεηα γη' απηέο είλαη ζπλεηδεηή 
επηινγή, είλαη θπζηθφ λα κε ζειή-
ζνπλ, θαηά θαλφλα, λα ζηεξεζνχλ 
ηε κνλαδηθή 
εκπεηξία ηνπ 
ζειαζκνχ. 

 

Μηα δηεζλήο 
έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνη-
ήζεθε κε πξσ-
ηνβνπιία ηεο 
Παγθφζκηαο 
Οξγάλσζεο 

44 / 204-205 



Τγείαο, επηζήκαλε, φηη ζηηο αλα-
πηπγκέλεο ρψξεο, ην κνξθσηηθφ ε-
πίπεδν επεξεάδεη ζεηηθά ηε κεηέξα 
γηα λα ζειάζεη. Έηζη, ζηε νπεδία 
π.ρ., ην 95,2% ησλ κεηέξσλ παλε-
πηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζειάδνπλ. 
(ηνηρεία απφ ην ρξεζηκφηαην Δλε-
κεξσηηθφ Γειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, αξ. 20, 
Ηαλνπάξηνο 1981). 

Έλα είδνο θαινγεξίζηηθεο αληί-
ιεςεο, ηφζν βνιηθήο γηα ηνπο νηθν-
λνκηθν-θνηλσληθνχο κεραληζκνχο 
ησλ θνηλσληψλ πνπ βαζίδνληαη ζην 
θέξδνο θαη θαιχπηνπλ κε ηδενινγη-
θέο πξνβνιέο ηελ εθκεηάιιεπζε, 
κεηέηξεςε ζε "θαζήθνληα" (ζπδπγη-
θά, κεηξηθά, θνηλσληθά...) φ,ηη ζηε 
δσή είλαη νπζία: ηνλ έξσηα, ηε κε-
ηξφηεηα, ηε θηιία, ηελ αιιειεγγχε. 
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Ζ εθζηξαηεία γηα ηελ πξνψζεζε 
ηνπ ζειαζκνχ ζα 
ήηαλ θαιφ λα απφ-
θχγεη λα θνξηψζεη 
πεξηζζφηεξν ηηο 
γπλαίθεο κε "θα-
ζήθνληα" θαη ηηο 
ζπλαθφινπζεο 
ελνρέο. 
 

Μ. Ζιηνχ, 26-6-1989 

▶ Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαηνλνκάδν-
ληαη θαη επεμεγνχληαη ηειεγξαθηθά 
κέζα ζε παξέλζεζε. Μεηαηξέςηε 
ηνλ ειιεηπηηθφ ιφγν ησλ παξελζέ-
ζεσλ ζε αλαιπηηθφηεξν, αλαπηχζ-
ζνληαο ζε ιίγεο θξάζεηο ηελ θάζε 
κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηξη-
θνχ ζειαζκνχ. 

46 / 205 



▶ Με πνηα επηρεηξήκαηα αλαπηχζ-

ζεη ε επηθπιιηδνγξάθνο ηελ άπνςή 
ηεο φηη "ην πξφβιεκα ηνπ κεηξηθνχ 
ζειαζκνχ δελ πξέπεη λα αληηκεησ-
πίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσλη-
θννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξη-
βάιινλ"; Να ηα ζπλνςίζεηε κε δηθά 
ζαο ιφγηα ζε 10-15 ζεηξέο. 

▶ Πνηεο δηεπθνιχλζεηο γλσξίδεηε φ-

ηη δίλνληαη ζηελ εξγαδφκελε κεηέξα 
θαη πνηεο θαηά ηε γλψκε ζαο κπν-
ξνχλ λα δνζνχλ επηπιένλ, γηα λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζειάζεη ην 
παηδί ηεο; 

▶ Δξγαζηείηε ζε νκάδεο θαη ζπληάμ-

ηε έλα θπιιάδην πνπ αθνξά κηα εθ-
ζηξαηεία γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζε-
ιαζκνχ. 
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▶ πδεηήζηε ζρεηηθά κε ηε ζηάζε 

πνπ πηνζεηεί 
ην θνηλσληθφ 
ζαο πεξηβάι-
ινλ απέλαληη 
ζηε κεηέξα 
πνπ ζειάδεη ή 
δε ζειάδεη. 

Γηαθέξεη ε ζηάζε ησλ λέσλ απφ ηε 
ζηάζε ησλ ελειίθσλ, ε ζηάζε ησλ 
γπλαηθψλ απφ ηε ζηάζε ησλ 
αλδξψλ; 

▶ Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

ζειαζκφο απνηειεί επηβεβιεκέλν 
θαζήθνλ γηα φιεο ηηο κεηέξαο. Να 
αλαπηχμεηο ηε δηθή ζνπ άπνςε ζε 
έλα θείκελν (δχν ζειίδεο πεξίπνπ), 
αμηνπνηψληαο, εθφζνλ ην θξίλεηο 
ζθφπηκν, ζηνηρεία απφ ηελ επηθπι-
ιίδα πνπ δηάβαζεο. Να ππνζέζεηο 
φηη ην θείκελν ζνπ ζα δεκνζηεπηεί 
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σο άξζξν ζε πεξηνδηθφ πνπ απεπ-
ζχλεηαη ζε γπλαίθεο. 

▶ α) πδεηήζηε ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο ηζφηηκεο 
γνλετθήο επζχλεο. Γηε-
ξεπλήζηε, κε βάζε ηελ ε-
κπεηξία ζαο, αλ έρεη πε-
ξάζεη ζηελ ειιεληθή νηθν-
γέλεηα ε αληίιεςε ηεο η-

ζφηηκήο γνλετθήο επζχλεο πνπ αλα-
θέξεηαη ζην θείκελν. Αλαξσηεζείηε 
π.ρ. κνηξάδνληαη νη δχν γνλείο φιεο 
ηηο θξνληίδεο θαη ηελ επζχλε απέλα-
ληη ζηα παηδηά ηνπο ή κήπσο άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο-θξνληίδεο ζεσξνχ-
ληαη απνθιεηζηηθά αξκνδηφηεηα ηεο 
κεηέξαο θαη άιιεο ηνπ παηέξα; 

β) ην πιαίζην κηαο έξεπλαο πνπ 
ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζηα-
ζεο ησλ λέσλ απέλαληη ζην ζεζκφ 
ηεο νηθνγέλεηαο ζαο ζέηνπλ ην εξψ-
ηεκα; Πψο θαληάδεζηε ηελ θαηαλν-
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κή ησλ επζπλψλ ζε κηα κειινληηθή 
δηθή ζαο νηθνγέλεηα; Να αλαπηχμεηε 
ηηο ζθέςεηο ζαο ζε έλα θείκελν (δχν 
ζειίδεο πεξίπνπ). 

▶ Αηζζαλζήθαηε πνηέ λα ζαο επη-

βάιινπλ σο θαζήθνλ θάηη πνπ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ραξά ή δεκηνπξ-
γία; Τπνζέζηε φηη εθθξάδεηε ηηο 
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 
ζε έλα γξάκκα πνπ απεπζχλεηαη ζε 
θίιν πνπ ηνλ εκπηζηεχεζηε. 

▶ α) ρεκαηίζηε θξάζεηο κε ηα πα-

ξαθάησ λνεκαηηθά ζχλνια: αθίλδπ-
λε ρξήζε, απνθιεηζηηθή επζύλε, ε-
λεξγόο θνηλσληθή δσή, ζπλεηδεηή ε-
πηινγή, ηδενινγηθή πξνβνιή 

β) Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ππν-
γξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο ζπ-
λψλπκεο ιέμεηο/εθθξάζεηο: 
Ο νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο θαη ε 

ζπλαθόινπζε αχμεζε ησλ ηηκψλ 
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έπιεμε θπξίσο ηηο αζζελέζηεξεο 
νηθνλνκηθά ηάμεηο. 

Οη πξάμεηο ηνπ είλαη αλαθόινπζεο 
πξνο ηηο εμαγγειίεο ηνπ. 
εκεηψζεθαλ αληηδξάζεηο ρσξίο 

ζνβαξά επαθόινπζα. 
γ) Να βξείηε ζχλζεηεο ιέμεηο κε 
πξψην ζπλζεηηθφ ην δπζ-, π.ρ. δπζ-
πιαζία, δπζπξαγία, δπζιεηηνπξγία, 
δπζρέξεηα, δπζκέλεηα, θαη λα ζρε-
καηίζεηε θξάζεηο 
δ) πλδπάζηε ηε ιέμε θαζήθνλ κε 
ξήκαηα ή νπζηαζηηθά πνπ δίλνληαη 
παξαθάησ, γηα λα ζρεκαηίζεηε 
θξάζεηο: εθηειώ, εθπιεξώλσ, αζθώ, 
ακειώ, αλαιακβάλσ, επσκίδνκαη, 
ζύγθξνπζε, παξάβαζε, ππέξβαζε, 
πξνζήισζε, επίγλσζε, ζπλαίζζεζε 
ε) Αληηθαηαζηήζηε ηηο ππνγξακκη-
ζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο ζπλψλπκεο 
ιέμεηο/εθθξάζεηο: 

...είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί 
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...θάζε εθζηξαηεία εκπεξηέρεη ηνλ 

θίλδπλν ηεο κεξίθεπζεο ηνπ ζέ-
καηνο 
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη δηα-

ζηάζεηο αξζξώλνληαη θαη ην εηδηθφ 

ηνπο βάξνο θάζε θνξά παξαιιάδνπλ 
απφ ηε κηα πεξίπησζε ζηελ άιιε. 

...είλαη έλδεημε θνηλσληθήο δπζπια-

ζίαο 
... νη 
θαηάιιεινη 
θνηλσληθνί 
θαη λνκηθνί 
κεραληζκνί 
πνπ ζα πξν-
ζηαηεχζνπλ 

θαη ζα πιαηζηώζνπλ ηελ παηδηθή 
ειηθία. 
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ΓΗΚΑΗΟ ΛΟΓΟ ΚΑΗ 
ΑΓΗΚΟ ΛΟΓΟ (ΑΓΩΝ) 

ΥΟΡΟ 

Σψξα θη νη δπν βαζηζκέλνη γεξά 
ζηελ επγισηηία, 
ζην ζηνραζκφ, 
ζηα γλσκηθά πνπ ηνπ λνπ καο ηελ 
θίλεζε εθθξάδνπλ 
πάλε λα δείμνπλε πνηνο ζα ληθήζεη 
ζηε κάρε ησλ ιφγσλ. 
ε ζνθίαο πνιχ κεγάιν αγψλα 
νξκνχλε 
ηψξα νη θίινη καο, θαη θξίζηκε είλαη 
ε ψξα. 

ΘΟΡΤΦΑΗΑ ΣΟ ΓΗΘΑΗΟ ΙΟΓΟ 

Ω πνπ εζχ κε ζπλήζεηεο θαιέο, εζηθέο 
ηνπο πξνγφλνπο ζηεθάλσλεο 
πάληα, 
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έια κίιεζε, βάιε θσλή, ηε θσλή 
πνπ αγαπάο, θαη θαλέξσζε ηη είζαη. 

ΓΗΘΑΗΟ ΙΟΓΟ 

Θα ζαο πσ ηελ αξραία ησλ παηδηψλ 
αγσγή, 
ζ' αλαπηχμσ πψο ήηαλε ηφηε 
πνπ ηα δίθαηα δηδάζθνληαο ήκνπλ 
ζε αθκή 
θη ε εζηθή ζεβαζηή 'ηαλ απ' φινπο. (...) 
Με ηνχηα η' αξραία 
ην δηθφ κνπ ην ζχζηεκα αλάζξεθε 
απηνχο 
πνπ πνιέκεζαλ ζην Μαξαζψλα. 
Δλψ ηψξα ηνπο λένπο ηνπο 
καζαίλεηο εζχ .. 

ΘΟΡΤΦΑΗΑ ΣΟΛ ΑΓΗΘΟ ΙΟΓΟ 

Πξέπεη κε επηρεηξήκαηα γεξά λα 
ηνπ απαληήζεηο, 
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αλ ζέιεηο λα 'βγεηο ληθεηήο, θη φρη 
γεινίνο λα γίλεηο. 

ΑΓΗΘΟ ΙΟΓΟ 

θέςνπ ηη θέξλεη ε εζηθή, λεαξέ κνπ, 
ζθέςνπ πφζεο 
ραξέο ζα ζηεξεζείο, αλ παο κ' απηή, 
γπλαίθεο, 
γέιηα ζθαζηά θαη ιηρνπδηέο θαη 
θφηηαβνπο θαη γιέληηα. 
Αιι' αλ ζνπ ιείςνπλ φι' απηά, ηη 
αμίδεη πηα λα δήζεηο; 
ε θάπνηα ζηξαβνηηκνληά ζ' έζπξσμε, 
αο πνχκε, ε θχζε . . . 
ρακέλνο παο, αλ ξήηνξαο δελ είζαη· 
ελψ καδί κνπ... 
γέια θαη πήδα, φπνπ ζε παλ νη 
νξκέο ζνπ, 
βνχηα ζε φια. 
(Αξηζηνθάλεο, Νεθέιαη) 

61 / 213 



Ζ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί δελ έρεη 

βάζε εηδνινγηθή, φπσο ζπκβαίλεη 
κε ηηο πξνεγνχκελεο. Γειαδή δελ 
είλαη έλα είδνο ηνπ ιφγνπ (δνθίκην, 
επηθπιιίδα, άξζξν θηι.), ην νπνίν 
ζηεγάδεη πνηθίια ζέκαηα. Αληίζεηα, 
είλαη έλα ζέκα, ην νπνίν ζηεγάδεη 
πνηθίια είδε ηνπ ιφγνπ. Σν ζεκαηηθφ 
ηεο θέληξν δειψλεηαη κε ηνλ ηίηιν: 
"Ο Γίθαηνο Λφγνο θαη ν Άδηθνο Λφ-
γνο", ηίηινο πνπ παξαπέκπεη ζηηο 
"Νεθέιεο" ηνπ Αξηζηνθάλε, θαη κά-
ιηζηα ζηνλ "αγψλα" ησλ "Νεθε-
ιψλ", ζην κέξνο δειαδή ηεο θσκσ-
δίαο, φπνπ ζπγθξνχνληαη ν Γίθαηνο 
θαη ν Άδηθνο Λφγνο, θαζψο ν θαζέ-
λαο ηνπο πξνζπαζεί λα επηβάιεη ηηο 
δηθέο ηνπ ζέζεηο. 

Γη' απηφ ζηε ζεκαηηθή απηήλ ελφ-
ηεηα ηνπ αληηζεηηθνχ δίδπκνπ "Γί-
θαηνο θαη Άδηθνο Λφγνο" ζπζηεγά-
δνληαη άξζξα, ζπλεληεχμεηο, απν-
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ζπάζκαηα απφ αξραίεο ηξαγσδίεο 
θαη θσκσδίεο, παλεγπξηθνί ιφγνη, 
εηζεγήζεηο ζπλεδξίσλ, πνηήκαηα 
θαη άιια πνηθίια θείκελα, ηα νπνία 
ππνζηεξίδνπλ αληίζεηεο ζέζεηο αλα-
θνξηθά κε ην δίθαην θαη ην άδηθν, 
θαη ηα ζπλαθή επί κέξνπο ζέκαηα, 
ζηα νπνία δηαθιαδίδεηαη ην δίθαην 
θαη ην άδηθν. 

Έηζη, ζηνλ άμνλα ηνπ Γίθαηνπ θαη 
ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ, ζηνλ νπνίν 
ζηνηρείν άμνλαο "Γιψζζα ηεο παη-
δείαο θαη γιψζζα ηεο εμνπζίαο", 
δηαξζξψλνληαη ηα αθφινπζα θεί-
κελα: 

1. Έλα άξζξν κε ηνλ ηίηιν "Γιψζ-
ζα ηεο εμνπζίαο θαη γιψζζα ηεο 
παηδείαο" (ζ. 220), κε ην νπνίν δί-
λνληαη βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο 
γιψζζαο ηεο εμνπζίαο θαη ην θχξην 
γλψξηζκα ηεο γιψζζαο ηεο παη-
δείαο. Ηδηαίηεξα ππνγξακκίδεηαη φηη 
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ε εμνπζία παξακνξθψλεη ηε γιψζ-
ζα κε ζθνπφ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη, 
γηα λα ππεξεηήζεη ηηο επηδηψμεηο 
ηεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Δλλνεί-
ηαη φηη δελ αλαθεξφκαζηε ζε θάζε 
εμνπζία. Αλαθεξφκαζηε, φπσο άι-
ισζηε γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα θείκε-
λα πνπ αθνινπζνχλ, θπξίσο ζηελ 
εμνπζία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε 
δχλακή ηεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξε-
ηήζεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα ή ηα 
ζπκθέξνληα ησλ νιίγσλ ζε βάξνο 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ, ησλ 
ιαψλ θαη ηεο αλζξσπφηεηαο. Αλα-
θεξφκαζηε δειαδή ζηελ εμνπζία ε 
νπνία αζεβεί πξνο ην Γίθαην θαη 
ηνλ Γίθαην Λφγν θαη ππεξεηεί ην 
Άδηθν θαη ηνλ Άδηθν Λφγν πνπ ην 
εθθξάδεη. Αθξηβψο ζ' απηήλ ηε 
γιψζζα ηνπ Άδηθνπ Λφγνπ αληηηάζ-
ζεηαη ε γιψζζα ηεο παηδείαο, πνπ 
θχξην γλψξηζκά ηεο έρεη ηελ ειεπζε-
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ξία: ν άλζξσπνο ειεχζεξνο απέλα-
ληη ζε θάζε άδηθε δέζκεπζε. Διεχ-
ζεξνο θαη γη' απηφ δπλαηφο. Απηφ, 
άιισζηε, ηνλίδεηαη κε ην επφκελν 
θείκελν πνπ είλαη 

2.'Δλα απφζπαζκα απφ ζπλέ-
ληεπμε (ζ. 224) πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ίδην ζέκα θαη πνπ επηζεκαίλεη φηη ν 
άλζξσπνο ηεο παηδείαο, ν άλζξσ-
πνο δειαδή πνπ πξαγκαηψλεη ηελ 
αλψηεξε θχζε ηνπ, ηελ πλεπκαηηθή 
ηνπ νπζία, απηφο ν άλζξσπνο πςψ-
λεηαη ζηε ζθαίξα ηεο ειεπζεξίαο θαη 
ηεο δχλακεο. Δίλαη ν άλζξσπνο 
πνπ ππεξεηεί ηνλ Γίθαην Λφγν. Σέ-
ηνηνο ήηαλ ν Πξνκεζέαο, φπσο δεί-
ρλεη 

3. Ο δηάινγνο Πξνκεζέα-Δξκή" 
(ζ. 226) ζηελ ηξαγσδία ηνπ Αηζρχ-
ινπ "Πξνκεζέαο Γεζκψηεο", φπνπ 
ν Πξνκεζέαο αλαδεηθλχεηαη ληθεηήο 
ζηε ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνπο ζενχο 
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θαη "κε ηηηαληθή πξνζπάζεηα αλνί-
γεη ην δξφκν πξνο ηηο πεγέο ηεο 
δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο". Ο Γίθαηνο 
Λφγνο, ηνλ νπνίν εθθξάδεη ν Πξν-
κεζέαο, ιπγάεη ηνλ Άδηθν Λφγν ηεο 
εμνπζίαο ηνπ Γία. ηνλ ίδην άμνλα 
ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ δηαξζξψλεηαη 
θαη 

4. "Ο Γηάινγνο Αληηγφλεο Κξέν-
ληα" (ζ. 231), ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί 
ε Αληηγφλε, ε νπνία δελ ππνρσξεί 
ζηελ εμνπζηαζηηθή δχλακε ηνπ Κξέ-
νληα, αιιά αληηηάζζεη ζηνλ απζαί-
ξεην ιφγν ηεο εμνπζίαο ην Γίθαην 
Λφγν ηεο εζηθήο θαη ηεο αγάπεο. 
Αλάινγα δείγκαηα αληηεμνπζηαζηη-
θνχ ιφγνπ πξνζθέξεη θαη ν ρξηζηηα-
ληθφο ειιεληζκφο. Δίλαη γλσζηή 

5. Ζ απάληεζε ηνπ Μεγάινπ Βαζη-
ιείνπ ζηνλ απεζηαικέλν ηνπ απην-
θξάηνξα, ν νπνίνο ηνλ απεηινχζε 
αθφκε θαη κε ζάλαην, αλ δελ ππν-
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ρσξνχζε ζηα θειεχζκαηά ηνπ. Άθα-
κπηνο ν ηεξάξρεο αξζξψλεη ηνλ δί-
θαην ιφγν ηνπ θαη ηαπεηλψλεη ηνλ 
αληίπαιν ηνπ. Ζ πεξίθεκε απάληε-
ζε θαηαγξάθεθε απφ ηνλ Γξεγφξην 
ηνλ Θενιφγν ζηνλ Δπηηάθην ιφγν, 
ηνλ νπνίν απηφο εμεθψλεζε, γηα λα 
εγθσκηάζεη ην έξγν ηνπ Βαζηιείνπ 
(βι. ζ. 232). Αιιά θαη απφ ηνλ λεφ-
ηεξν ειιεληζκφ δε ιείπνπλ ηα δείγ-
καηα ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ, ν νπνί-
νο εθθξάδεη δίθαηε θαη γη' απηφ ειεχ-
ζεξε ζπλείδεζε. Αλάκεζα ζηα άιια 
είλαη θαη 

6. Ζ απάληεζε ηνπ Θ. Κνινθν-
ηξψλε ζηνλ Ηκπξαήκ, ν νπνίνο κε 
ηελ ηζρχ ησλ φπισλ δεηάεη απφ 
ηνπο Έιιελεο λα δειψζνπλ ππνηα-
γή ζηελ εμνπζία ηνπ. Γελ κπνξεί λα 
κεηξήζεη φηη ν Έιιελαο έρεη θεξδί-
ζεη πηα κέζα ηνπ ηελ ειεπζεξία, γηα-
ηί έρεη ηε ζπλείδεζε φηη πξαγκαηψ-
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λεη ηε δίθαηε θχζε ηνπ, δειαδή ηελ 
αλψηεξε θχζε ηνπ, ηελ πλεπκαηηθή 
ηνπ νπζία. Γη' απηφ θαη δελ κπνξεί 
λα μαλαγπξίζεη ζηε ζθιαβηά. Έρεη 
ππεξβεί ην θξάγκα ηεο δσήο θαη 
ηνπ ζαλάηνπ (βι. ζ. 233). 

Απηή ε αλαδξνκή ζην παξειζφλ 
κε θείκελα αλζνινγεκέλα απφ κε-
γάιεο πλεπκαηηθέο δεκηνπξγίεο δεί-
ρλεη ηηο ηεξάζηηεο ςπρηθέο θαη εζηθέο 
δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξα-
γκαηψλεη ηνλ Γίθαην Λφγν. Γη' απηφ 
θαη ηα θείκελα πνπ αθνινπζνχλ 
ζηνλ άλζξσπν αλαθέξνληαη. Υαξα-
θηεξηζηηθή ηνπ είδνπο είλαη ε "Οκη-
ιία" πνπ παξνπζίαζε ν Γ. εθέξεο 
ζηε νπεδηθή Αθαδεκία ηεο ηνθ-
ρφικεο ηελ εκέξα πνπ ηηκήζεθε κε 
ην βξαβείν Νφκπει ηεο Λνγνηερλί-
αο. Σν θιείζηκφ ηεο δειψλεη εκθα-
ηηθά ηελ πίζηε ηνπ πνηεηή ζηνλ 
άλζξσπν θαη ζηηο ηεξάζηηεο δπλά-
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κεηο πνπ θξχβεη κέζα ηνπ. - Μηα πα-
λάξραηε ειιεληθή πίζηε πνπ εθ-
θξάδεη θαηά επηπρή ζπγθπξία έλαο 
κεγάινο Νενέιιελαο πνηεηήο απφ 
έγθπξν θαη πεξίνπην βήκα θαη ηελ 
εμαθηηλψλεη ζηελ νηθνπκέλε, ε ν-
πνία, βέβαηα, δελ αμηνπνίεζε ζεηηθά 
απηφ ην κήλπκα (βι. ζ.234). Γξάθεη 
ν εθέξεο: 
■ "Όηαλ, ζην δξφκν ηεο Θήβαο, ν 

Οηδίπνπο ζπλάληεζε ηε θίγγα, θη 
απηή ηνπ έζεζε ην αίληγκά ηεο, ε α-
πφθξηζή ηνπ ήηαλ: ν άλζξσπνο. 
Σνχηε ε απιή ιέμε ράιαζε ην ηέ-
ξαο. Έρνπκε πνιιά ηέξαηα λα θαηα-
ζηξέςνπκε. Αο ζπιινγηζηνχκε ηελ 
απφθξηζε ηνπ Οηδίπνδα". Ο άλζξσ-
πνο, φκσο, κφλνο ηνπ δελ κπνξεί 
λα δήζεη. Γελ είλαη νχηε ζεξίν νχηε 
ζεφο (Αξηζηνηέιεο). Δίλαη άλζξσ-
πνο. Υξεηάδεηαη φινπο ηνπο άιινπο. 
Μφλνο ηνπ κέλεη κεηέσξνο, ζα καο 
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πεη θαη ν Γ. Γξακκαηηθάθεο (ζ. 236) 
ζηελ "Κφκε ηεο Βεξελίθεο". 

Αιιά απηή ε πνξεία ηνπ κεηέσξνπ 
αλζξψπνπ πξνο ηνλ άιιν κεηέσξν 
άλζξσπν πψο ζα γίλεη; Πψο ζα 
πιεζηάζνπλ νη ιανί λα πεηάμνπλ ηα 
φπια θαη λα δψζνπλ ηα ρέξηα; Απά-
ληεζε ζην εξψηεκα πξνζπαζεί λα 
δψζεη ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο κε 
ηελ εηζήγεζε "Παηδεία θαη εζληθή 
κφξθσζε" (ζ. 237), ηελ νπνία πα-
ξνπζίαζε ζηελ πξψηε Βαιθαληθή 
Γηάζθεςε πνπ νξγαλψζεθε ζηελ 
Αζήλα ην 1930 απφ ηνλ Αιέμαλδξν 
Παπαλαζηαζίνπ. θνπφο ηεο δηά-
ζθεςεο ήηαλ λα βνεζεζνχλ νη ιανί 
ησλ Βαιθαλίσλ λα αθήζνπλ ηνπο 
πνιέκνπο θαη λα πιεζηάζνπλ κε θη-
ιηθή ζπλελλφεζε, ζπλεξγαζία θαη 
αγάπε. Κάηη πνπ θαηά ηνλ Γεικνχ-
δν κπνξεί λα γίλεη ζπζηεκαηηθά κέ-
ζα απφ ην ζρνιείν κε ηελ παηδεία. 
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Σν δάζθαιν, ιέεη, πξέπεη λα ηνλ 
εκπλέεη ην ηδαληθφ ηνπ θαζνιηθνχ 
αλζξσπηζκνχ πξνο ην νπνίν είλαη 
αλάγθε λα πςψλεηαη ε αλζξψπηλε 
δσή θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. 

Σν ιππεξφ, βέβαηα, είλαη φηη νη 
ιανί ζηα ζρνιεία ηνπο θαιιηεξγνχλ 
ην κίζνο, ηελ εθδίθεζε θαη ηελ πε-
ξηθξφλεζε γηα ηνπο άιινπο ιανχο, 
θαη ηελ έπαξζε θαη ηελ ππεξηίκεζε 
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Κη απηφ θηάλεη 
ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, φηαλ νη 
ιανί κέζα απφ αλψκαιεο πνιηηηθέο 
ζπγθπξίεο νδεγνχληαη ζηνλ νιν-
θιεξσηηζκφ. Ζ ιεγφκελε "εζληθή 
αγσγή" ηφηε απνθηά ηε δηάζηαζε 
ηεο πξνπαγάλδαο κέζα ζην ζρν-
ιείν. Ο νινθιεξσηηζκφο αζεβεί 
πξνο ην παηδί, ηελ παηδεία θαη ην 
δάζθαιν. Μεηαρεηξίδεηαη ηνπο πά-
ληεο θαη ππνηάζζεη ηα πάληα ζηε 
δχλακε ηεο εμνπζίαο, γηα λα αηζζά-
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λεηαη αζθαιήο. Αλαδεηάεη, βιέπεηε, 
ηα εξείζκαηά ηνπ, δηφηη πνηέ δελ 
θεξδίδεη ηελ αγάπε θαη ηελ εκπηζην-
ζχλε ηνπ ιανχ. Ο άλζξσπνο ηφηε 
δελ πνξεχεηαη πξνο ηνλ άιιν άλ-
ζξσπν. Γηεπξχλνληαη ηα ράζκαηα 
αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηνπο ιανχο. 

Αλνίγεη έηζη ην θεθάιαην "Δζληθή 
Αγσγή θαη νινθιεξσηηζκφο" (ζ. 
245), φπνπ θαηαρσξίδνληαη θείκελα 
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, κε ηα νπνία 
νη δηθηαηνξίεο παγηδεχνπλ ηνπο λέ-
νπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο πξν-
ζεηαηξηζηνχλ. Γη' απηφ θαη δελ δη-
ζηάδνπλ λα εηζβάιινπλ ζηα ζρν-
ιεία, λα θαηαιχνπλ ή λα λνζεχνπλ 
θάζε κνξθσηηθή αμία θαη λα θαιιη-
εξγνχλ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλψ-
ξηκσλ βιαζηψλ ηελ πξνζσπνια-
ηξία· ν δηθηάηνξαο πάλσ απφ φια 
θαη κνλαδηθφο. Σα θείκελα, θαζψο 
θαη νη ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο πνπ 

72 / 215 



ηα ζπλνδεχνπλ, έρνπλ αλζνινγεζεί 
απφ ειιεληθά θαη αιβαληθά αλα-
γλσζηηθά ησλ δηθηαηνξηψλ ηνπ Ησ-
άλλνπ Μεηαμά θαη ηνπ Δλβέξ Υφηδηα. 
Κπξίαξρα ζηνηρεία φισλ απηψλ ησλ 
θεηκέλσλ είλαη ν δνγκαηηζκφο, ε π-
πνθξηζία, ε θνιαθεία, νη γιπθεξνί 
ηφλνη, ε απξνθάιππηε πξνπαγάλ-
δα, ε αδηαθξηζία, ε αλαίδεηα, ν πιε-
ζσξηθφο ιφγνο, ν κεζζηαληζκφο. Ο 
δηθηάηνξαο παξνπζηάδεηαη σο ν κε-
γάινο Μεζζίαο, ν νπνίνο, άιινηε 
"ειέσ ζενχ" θαη άιινηε "ειέσ ια-
νχ" έξρεηαη λα καο ζψζεη. 

Πεξλνχκε, έηζη, ζηελ επηθπιιίδα 
ηνπ Φψηνπ Πνιίηε πνπ ηηηινθνξεί-
ηαη "Μεζζηαληζκφο" (ζ. 252). Παηξί-
δα ηνπ κεζζηαληζκνχ, θαη ζχκα ηνπ 
καδί, είλαη ε Αλαηνιή. Σελ Αξραία 
Διιάδα δελ ηελ άγγημε. Ο Αξραίνο 
Έιιελαο αλαθάιπςε ηνλ νξζφ ιφ-
γν. Μ' απηφλ αλαδεηεί ηηο ιχζεηο 
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ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Γελ πηζηεχ-
εη ζε κεζζίεο. Ξέξεη λα ζθέπηεηαη. 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ 
(254) ην ζέκα ζπδεηείηαη ζε ζρέζε: 
κε ηελ Αλαηνιή· κε ηελ Αξραία Δι-
ιάδα·κε ηελ λέα Διιάδα. Δθηφο απφ 
ηελ επηθπιιίδα ηνπ Φ. Πνιίηε "Μεζ-
ζηαληζκφο", άιια βνεζεηηθά θείκε-
λα πνπ ην θσηίδνπλ είλαη: 

■ έλα απφζπαζκα απφ ηελ επη-
θπιιίδα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα "Ά-
ζθεζε ςπρήο" (ζ. 254)· 

■ ν παλεγπξηθφο ιφγνο ηνπ Γ. Κα-
θξηδή "Σν λφεκα ηεο ειιεληθήο ε-
ιεπζεξίαο", ν νπνίνο δίλεηαη ζε α-
πνζπάζκαηα θαη πεξηιήςεηο (ζ. 
255) θαη παξνπζηάδεη ην ειιεληθφ η-
δαληθφ ηεο ειεπζεξίαο ζε ζχγθξηζε 
/αληίζεζε κε ηνλ δεζπνηηζκφ ηεο 
Αλαηνιήο· 

■ έλα δεχηεξν απφζπαζκα απφ 
ηνλ ίδην ιφγν, ζην νπνίν ν Καθξη-
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δήο ζεκεηψλεη φηη ρξεηάδεηαη λα θα-
ηαβάινπκε κεγάιε πξνζπάζεηα, γηα 
λα πνχκε φηη πξαγκαηηθά έρνπκε νη 
Νενέιιελεο εζληθή παηδεία θαη φηη 
πιάζακε έλαλ Έιιελα πνιίηε αιε-
ζηλά ειεχζεξν· 

■ απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ 
Γεκνζζέλε Γαληειίδε "Νενειιελη-
θή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία", (ζ. 260) 
φπνπ θαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ αλα-
ηνιηθνχ θφζκνπ ζηνλ λεφηεξν ειιε-
ληζκφ θαη ζε άιια ζέκαηα θαη ζην 
ζέκα ηνπ κεζζηαληζκνχ. Ζ αλαηνιί-
δνπζα παξάδνζε, παξφιν πνπ ν-
ινέλα ππνρσξεί, εληνχηνηο δελ 
παχεη λα δεη ζαλ έλα θαζεζηψο πνπ 
αζθεί πνηθίιεο επηδξάζεηο ζηε δηα-
κφξθσζε ηεο λενειιεληθήο πνιηηη-
ζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πάλησο 
ην πξφβιεκα ηίζεηαη γηα ζπδήηεζε 
ζηελ νπνία θαιείζζε δάζθαινη θαη 
καζεηέο λα δηεξεπλήζεηε ηηο δηάθν-
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ξεο πηπρέο ηνπ. Άιισζηε ν ξφινο 
ηνπ Μεζζία κπνξεί λα απνδνζεί α-
πφ άηνκα κεζζηαληθψλ αληηιήςεσλ 
θαη ζε κηα πνιηηηθή δχλακε ή ππεξ-
δχλακε, θαη φηαλ αθφκε απηή δελ ην 
επηδηψθεη. 

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα θιείλεη κε ηελ 
νκηιία ηνπ Ησάλλε Καθξηδή "Παηδεί-
α δχλακηο ζεξαπεπηηθή ςπρήο", 
ζηελ νπνία θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη 
ε παηδεία, δειαδή ε θαιιηέξγεηα, 
"ηφ κέγηζηνλ κάζεκα", θαηά Πιάησ-
λα, ην νπνίνλ "ξεηφλ νὐδακνῦ ἐζηί 
εἰο ἄιια καζήκαηα". Άλζξσπνο δε 
ηεο παηδείαο, ιέλε νη θηιφζνθνη, εί-
λαη εθείλνο, ηνπ νπνίνπ ε ζθέςε, ν 
ραξαθηήξαο, ε επαηζζεζία έρνπλ 
δηακνξθσζεί, εθιεπηπλζεί, εκπινπ-
ηηζζεί απφ ηε γλψζε, απφ ηηο γλψ-
ζεηο, απφ ηελ εζηθή, ηελ αηζζεηηθή 
θαη απφ ηα άιια επηηεχγκαηα ηνπ 
αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 
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Αληηθξίδεηαη, δειαδή, ε παηδεία ζαλ 
δχλακε πνπ θαιιηεξγεί ηελ ςπρή 
θαη ηελ εζηηάδεη ζηελ πλεπκαηηθή 
ζρέζε δάζθαινπ θαη καζεηή – κηα 
παηδεπηηθή, δειαδή κνξθσηηθή, 
ζρέζε κε ακθίδξνκε θίλεζε: ε κία 
ςπρή θηλεί ηελ άιιε θαη κέζα απφ 
ηελ ζπλθίλεζε (ζπγθίλεζε) πςψλν-
ληαη θαη νη δχν. Δίλαη, ινηπφλ, ε παη-
δεία ε ζεξαπεπηηθή δχλακε ηεο ςπ-
ρήο ε νπνία ειεπζεξψλεη ηνλ λέν 
θαη ηνλ θαζηζηά ηφζν ηζρπξφ, ψζηε 
θάζε άιιε δχλακε λα εμνπδεηεξψλεηαη. 

Πάλησο ε πνξεία πξνο ηελ παη-
δεία δάζθαινπ θαη καζεηή δελ είλαη 
εχθνιε. Όπσο δελ είλαη εχθνιε ε 
πνξεία πξνο ηελ αξεηή. Μαο ην εί-
παλ νη Έιιελεο: 

Γηαηί, δηεξσηάηαη ν αλψλπκνο 
ζπγγξαθέαο ηνπ 1νπ κ. Υ. αηψλα 
ζην έξγν ηνπ "Πεξί Ύςνπο", ε επν-
ρή καο δελ έρεη λα παξνπζηάζεη ε-
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μαηξεηηθέο πλεπκαηηθέο θχζεηο, φ-
πσο γηλφηαλ ζε παιαηφηεξεο επν-
ρέο; "Ή, κα ηελ αιήζεηα, ιέεη, πξέ-
πεη λα πηζηέςνπκε ην ζξπινχκελν 
εθείλν, φηη ε δεκνθξαηία είλαη ε κφ-
λε αγαζή ηξνθφο ησλ έμνρσλ πλεπ-
κάησλ... Γηαηί κφλε ε ειεπζεξία εί-
λαη ηθαλή λα ζξέςεη ηα θξνλήκαηα 
ησλ ππέξνρσλ πλεπκάησλ... Δλψ 
εκείο νη ησξηλνί δελ έρνπκε δηφινπ 
γεπηεί ην νκνξθφηεξν θαη γνληκφηα-
ην λάκα ηνπ ιφγνπ, ηελ ειεπζεξία 
ελλνψ, θαη γη' απηφ ζε ηίπνηε άιιν 
δε βγαίλνπκε κεγαινθπΐεο, παξά 
κφλν ζηελ θνιαθεία;" 

Καη πην πέξα αηηηάηαη ηα πάζε 
πνπ, φπσο ιέεη, πνιηνξθνχλ θαη με-
ζεκειηψλνπλ απφ ηα βάζξα ηελ ε-
πνρή ηνπ: ηνλ πινχην, ηε θηιεδν-
λία, ηελ πνιπηέιεηα, ηελ πιενλεμία, 
ηελ αιαδνλεία, ηελ ηξπθή θαη ηνπο 
αδπζψπεηνπο ηπξάλλνπο πνπ απηά 
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γελλνχλ: ηελ απζάδεηα, ηελ παξα-
λνκία θαη ηελ αλαηζρπληία. ' έλαλ 
ηέηνην θχθιν ζπληειείηαη ε θαηα-
ζηξνθή ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 
θαη καξαίλεηαη ην ςπρηθφ ηνπ κεγα-
ιείν. "Καη γεληθά, ιέεη, εθείλν πνπ 
θαηαζηξέθεη ηε γεληά καο είλαη ε 
ξαζπκία πνπ κέζα ηεο φινη, εθηφο 
απφ ιίγνπο, θαηαρσληάδνπκε ηε δσ-
ή καο ρσξίο λα αγσληδφκαζηε ή ρσ-
ξίο λα πξνζπαζνχκε γηα θάηη παξά 
κφλνλ φηαλ είλαη γηα ηνλ έπαηλν ή 
γηα ηελ εδνλή, πνηέ γηα κηαλ σθέ-
ιεηα πνπ αμίδεη ην δήιν θαη ηελ εθηί-
κεζε". 

Να, ινηπφλ, πνπ ν ζνθφο πξφγν-
λνο καο ηα δείρλεη ηα ζθνιηά κνλν-
πάηηα ηεο παηδείαο. Δίλαη, ιέεη, ε ε-
ιεπζεξία θαη ν πφλνο= ν αγψλαο. ' 
απηφλ βξίζθεηαη ε πεγή θάζε δεκη-
νπξγίαο. Καη ε παηδεία είλαη πξψη' 
απ' φια δεκηνπξγία θαη μχπλεκα 
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ζπλεηδήζεσλ: "φξζξνο πλεπκάησλ 
θαη κέζα θσο", ζα πεη ν Καθξηδήο. 
Δίλαη ην κέγηζην κάζεκα ηνπ Πιά-
ησλα. Ζ νινθιήξσζε, ην εχδαηκνλ 
ηνπ Θνπθπδίδε, δε βξίζθεηαη ζηελ 
απιεζηία θαη ζηε βνιή, αιιά ζηνλ 
αγψλα γηα ηελ επηπρία ηεο αλζξσ-
πφηεηαο. Ζ ζχειια ηνπ αγψλα γέλ-
λεζε ηε δσή, φπσο γέλλεζε ηε ζθέ-
ςε θαη ηνλ λνπ. Άιισζηε ε εηπκν-
ινγηθή δηαθάλεηα ηεο ιέμεο είλαη 
άθξσο δηδαθηηθή. πλάπηεηαη κε ην 
ξήκα άγσ, κε ην νπνίν ζπλάπηεηαη 

θαη ε αγσγή. Άγσ ζεκαίλεη ζεθψ-
λσ/πςψλσ θάπνηνλ. Θπκεζείηε θαη 
ηνλ παηδαγσγφ. ην βαζχ ηεο ζήκα 
ε ιέμε θιείλεη ην κήλπκα ηεο δεκη-
νπξγίαο. Όπσο θιείλεη θαη ηελ θαηά-
ζηαζε ηεο αγσλίαο πνπ ζπλνδεχεη 
ηνλ αγψλα (αγψλαο —► αγσλία): 
απφξξνηα ηεο αγσγηθήο αιιειφ-
δξαζεο παηδεπφλησλ, παηδεπηηθψλ 
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αμηψλ θαη παηδεπνκέλσλ. Καη είλαη 
ε αιιειφδξαζε/αιιειελέξγεηα ην 
ζπάλην αγαζφ πνπ δελ πξαγκαηψ-
λεηαη παξά κφλνλ κε ηελ παηδεία 
θαη ηελ ειεπζεξία. Πεγάδεη απφ ηα 
βάζε, καο ιέλε νη θηιφζνθνη, φπνπ 
ζβήλεη ε δηαθνξά ηνπ αηνκηθνχ θαη 
ηνπ εζληθνχ εγψ θαη ζπ απφ ηελ 
ηαπηφηεηα ηεο δσήο. βήλεη ε δηα-
θνξά θαη αλαδχεηαη σο θαηεγνξηθή 
πξνζηαγή ε θσλή ηεο εζηθήο, ε 
νπνία νξίδεη ηελ αλζξψπηλε πνηφ-
ηεηα (Β. Σαηάθεο). Ο άλζξσπνο ηφ-
ηε πξαγκαηψλεη ηελ αλζξψπηλε θχ-
ζε ηνπ, ηελ πλεπκαηηθή ηνπ νπζία. 
Απηή είλαη θαη ε αλεμάληιεηε δχλα-
κε ηεο παηδείαο: ε πνηφηεηα δάζθα-
ινπ θαη καζεηή πνπ πξαγκαηψλνπλ 
ηελ αλψηεξε θχζε ηνπο, ηελ πλεπ-
καηηθή ηνπο νπζία. 
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H ΓΛΩΑ ΣΖ ΔΞΟΤΗΑ ΚΑΗ Ζ 
ΓΛΩΑ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

■ Γχν είλαη νη θπξίαξρεο γιψζζεο 

ζηα θείκελα πνπ αθνινπζνχλ: ε 
γιψζζα ηεο εμνπζίαο θαη ε γιψζζα 
ηνπ ειεχζεξνπ αλζξψπνπ, ηεο ε-
ιεχζεξεο ςπρήο. Δίλαη δχν γιψζ-
ζεο δηακεηξηθά αληίζεηεο: ε θαζεκηά 
κε ηα γλσξίζκαηά ηεο. Δπηδίσμή 
καο είλαη λα ζαο βνεζήζνπκε λα 
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πξνζέμεηε απηέο ηηο γιψζζεο θαη λα 
επηζεκάλεηε θάπνηα ραξαθηεξηζηη-
θά ηνπο γλσξίζκαηα, απφ ηε κηα, 
θαη, απφ ηελ άιιε, λα κειεηήζεηε 
θαη λα αμηνινγήζεηε ηε δχλακή 
ηνπο. Να ζθεθηείηε, δειαδή, θαη λα 
ζπδεηήζεηε πνηα είλαη ε πην δπλα-
ηή, ε γιψζζα ηεο εμνπζίαο ή ε 
γιψζζα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο παη-
δείαο θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ. 

Δθείλνο πνπ δηέζεηε θαη δηαζέηεη 
ηελ πην κεγάιε ηζρχ πνιεκηθνχ ππ-
ξφο είλαη γλσζηφ φηη θαη θαηά ην 
παξειζφλ θπξηαξρνχζε θαη ζήκεξα 
θπξηαξρεί ζε κεγαιχηεξα ή ζε κη-
θξφηεξα ηκήκαηα ηνπ πιαλήηε καο 
ή θαη ζε νιφθιεξνλ ηνλ πιαλήηε. Ζ 
θπξηαξρία ηνπ απηή γίλεηαη αζθαιέ-
ζηεξε, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ αλά-
ινγε νηθνλνκηθή ηζρχ, θαζψο θαη 
απφ ηελ ηζρχ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 
Πιεξνθφξεζεο, φηαλ δειαδή ειέγ-
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ρεη ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, 
ηνλ Σχπν θαη φινπο ηνπο άιινπο 
κεραληζκνχο, νξαηνχο θαη αφξα-
ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο νη ηζρπξνί 
ηεο γεο ζηέιλνπλ ηα κελχκαηά ηνπο 
ζε θάζε γσληά ηεο θαη θαζνξίδνπλ 
ηηο ηχρεο ησλ ιαψλ ηεο. Οη ηζρπξνί 
απηνχ ηνπ είδνπο επηβάιινπλ, έηζη, 
ηε βνχιεζή ηνπο ηε ζηξαηησηηθή, 
ηελ πνιηηηθή, θαη φρη κφλνλ, αθνχ 
έρνπλ ηνλ ηξφπν λα επεξεάδνπλ 
θαη λα θαζνξίδνπλ ηηο εμειίμεηο ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα, αθφκε θαη ηηο 
"πνιηηηζηηθέο". Δίλαη θαη απηή κηα 
γιψζζα, ε γιψζζα ηεο εμνπζίαο. 
Μπξνζηά ηεο ν κέζνο άλζξσπνο 
ππνρσξεί θαζηζηψληαο κε ηελ ππν-
ρψξεζή ηνπ ηζρπξφηεξν ηνλ ήδε 
ηζρπξφ δπλάζηε. 
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Τπάξρεη, φκσο, θαη ε altera pars· 
ππάξρεη ε άπνςε φηη ηελ πην κεγά-
ιε δχλακε ηελ έρεη ε πην ειεχζεξε 
ςπρή, επνκέλσο απηή δηαζέηεη θαη 
ηελ πην δπλαηή γιψζζα, γιψζζα 
δπλαηφηεξε αθφκε θαη απφ ηε 
γιψζζα ηεο εμνπζίαο, έζησ θαη αλ 
ν ρξήζηεο απηήο ηεο γιψζζαο δελ 
επηβάιιεη ηελ θπξηαξρία ηνπ. Φηάλεη 
φηη δελ ελδίδεη ζηε δχλακε ησλ φ-
πισλ θαη θξαηάεη ηελ εζσηεξηθή 
ηνπ ειεπζεξία. Δίλαη απηή ε ζηάζε 
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ηνπ γη' απηφλ, θαη γηα φζνπο έρνπλ 
ηελ ίδηα επαηζζεζία, κηα νινθιήξσ-
ζε. Παξαπέκπεη αζθαιψο ζην γλσ-
ζηφ καο ―Σφ εὒδαηκνλ ηφ ἐιεχζεξνλ, 
ηφ δ' ἐιεχζεξνλ ηφ εὒςπρνλ‖. 

Οη πην πάλσ ζέζεηο πεξηέρνληαη 
θαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί. Με-
ιεηήζηε ην, αλαδεηήζηε απηέο ηηο δη-
ακεηξηθά αληίζεηεο γιψζζεο θαη 
πείηε αηηηνινγεκέλα κε πνηα απφ 
ηηο δχν ζα ζπληαζζφζαζηαλ. Αλ 
πάιη ηηο απνξξίπηεηε θαη ηηο δχν, 
ηφηε πξνηείλεηε εζείο κηαλ άιιε 
πεηζηηθφηεξε γιψζζα. 

Σν ζέκα, φπσο αληηιακβάλεζηε, 
δελ είλαη θαζφινπ ησξηλφ. Σν έζεζε 
ε Αξραία Διιάδα: ν Αηζρχινο κε 
ηνλ "Πξνκεζέα" ηνπ, ν νθνθιήο κε 
ηελ "Αληηγφλε" θαη κε ηνλ "Οηδίπν-
δα", ν Αξηζηνθάλεο ζηηο "Νεθέιεο" 
ηνπ κε ηνλ Γίθαην θαη ηνλ Άδηθν Λφ-
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γν. Σν έζεζε ν Υξηζηηαληζκφο κε ηνλ 
Μέγα Βαζίιεην, ν νπνίνο αληηζηάζε-
θε ζζελαξά ζηελ εμνπζηαζηηθή δχ-
λακε ηνπ απηνθξάηνξα. Αιιά ην έ-
ζεζε θαη ν λεφηεξνο Διιεληζκφο, φ-
πσο ζα θαλεί απφ ηα θείκελα πνπ 
αθνινπζνχλ. 

■ Πξνζνρή! 

Θα εηνηκαζηείηε θαιχηεξα γηα ηε ζπ-
δήηεζε, αλ αλαδεηήζεηε ηα γλσξί-
ζκαηα ηεο γιψζζαο ηεο εμνπζίαο, 
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
ν Μπξερη αλέιπε, δειαδή απνδηάξ-
ζξσλε/απνδηνξγάλσλε, ηνλ λαδηζηη-
θφ ιφγν, ψζηε λα αλαδχεηαη ε ζακ-
κέλε/παξαιιαγκέλε απφ ηνλ ιφγν 
ηεο εμνπζίαο αιήζεηα. 
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ΓΛΩΑ ΣΖ ΔΞΟΤΗΑ ΚΑΗ 
ΓΛΩΑ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

“Χπρῆο πείξαηα ἰώλ νὐθ ἂλ ἐμεύξνην, 
πᾶ-ζαλ ἐπηπνξεπόκελνο ὁδόλ·νὓησ 
βαζύλ ιό-γνλ ἒρεη - ςπρῆο ἐζηη 
ιόγνο ἑσπηόλ αὒμσλ”. 

(Ἡξάθιεηηνο) 

Απηφ ην άξζξν ππν-
γξακκίδεη ηελ παξα-
κφξθσζε ηεο γιψζ-
ζαο απφ ηελ εμνπζία 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα κέηξα 
ηεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Ζ δχλα-
κε ηεο εμνπζηαζηηθήο γιψζζαο κε-
ηαβάιιεη, είπαλ, ζε αγέιεο πξνδν-
κέλσλ παιηάηζσλ ηα αλζξψπηλα 
πιάζκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη ζήκεξα 
πεξηζζφηεξν ίζσο απφ θάζε άιιε 
θνξά, αθνχ ζήκεξα πεξηζζφηεξν 
απφ θάζε άιιε θνξά ε εμνπζία έρεη 
κειεηήζεη θαη έρεη αλαγάγεη ζε επη-
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ζηήκε απηφλ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο. 
Άιισζηε ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ 
άιινηε ε ηερλνινγία ηήο παξέρεη ηα 
κέζα λα εμαθηηλψλεη ζε φια ηα ζε-
κεία ηνπ πιαλήηε ην ιφγν ηεο. Ζ 
πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηή δελ εί-
λαη θαη αζεξάπεπηε. Θεξαπεχεηαη 
θαη αλαζηξέθεηαη κε ηε γιψζζα ηεο 
παηδείαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηε 
κφλε ειπίδα, γηα λα αξρίζεη θάπνηε 
ε αληίζηξνθε κέηξεζε. 

 

Ζ γιψζζα είλαη παληνδχλακε. Σελ 
παληνδπλακία ηεο απηήλ ηελ γλσξί-
δνπλ νη εμνπζίεο, θαη κάιηζηα νη ε-
μνπζίεο ησλ νινθιεξσηηθψλ θάζε-
ζηψησλ, θαη ηελ εθκεηαιιεχνληαη 
πξνθεηκέλνπ λα επηβάινπλ ηε βνχ-
ιεζε ηνπο. Φηάλνπκε έηζη ζηηο νιν-
θιεξσηηθέο γιψζζεο (les langages 
totalitaires), νη νπνίεο ζηεξίδνληαη 
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θπξίσο ζηε βνπιεηηθή ιεηηνπξγία 
ηεο γιψζζαο. Μηα ιεηηνπξγία πνπ 
πξνζπαζεί λα αιινηψζεη/θάκςεη ηε 
βνχιεζε ηνπ δέθηε, πξάγκα πνπ 
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιινηξί-
σζή ηνπ, ηελ νινζρεξή εμάξηεζή 
ηνπ θαη ηελ πιχζε ηνπ εγθεθάινπ 
ηνπ. 

Σελ πην δπλαηή γιψζζα ζήκεξα, 
ιέλε, ηε δηαζέηεη εθείλνο πνπ δηαζέ-
ηεη ηελ πην κεγάιε δχλακε, θαη ηελ 
πην κεγάιε δχλακε ηε δηαζέηεη εθεί-
λνο πνπ ειέγρεη θαη θαηεπζχλεη ηνλ 
ηχπν, ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξα-
ζε, ρσξίο λα αγλννχκε ηνλ ςίζπξν 
θαη ηνπο θάζε είδνπο πξνπαγαλδη-
ζηηθνχο κεραληζκνχο ησλ νινθιε-
ξσηηθψλ θαζεζηψησλ, νη νπνίνη 
(κεραληζκνί) κε άθξσο κειεηεκέ-
λνπο ηξφπνπο θαη κε επηζηεκνληθή 
κεζνδηθφηεηα ρξσκαηίδνπλ θαη 
πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλή γλψκε, 
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φ,ηη θάζε θνξά ζπκθέξεη ζηελ εμνπ-
ζία ηελ νπνία ππεξεηνχλ. Ζ δχλα-
κε απηή ηεο εμνπζηαζηηθήο γιψζ-
ζαο κεηαβάιιεη, φπσο είπαλ, ζε α-
γέιεο πξνδνκέλσλ παιηάηζσλ ηα 
αλζξψπηλα πιάζκαηα. 

Αο θάλνπκε, φκσο, έλα αθφκε βή-
κα. Ζ γιψζζα, θαηά ηνλ Φάη, απνηε-
ιεί ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ αγψ-
λσλ. Γελ εμεηθνλίδεη νχηε αληαλα-
θιά ηνπο αγψλεο, δελ είλαη ην ίρλνο 
ηεο πάιεο ησλ αλζξψπσλ γηα επη-
βίσζε θαη επηβνιή, αιιά ε ίδηα ε 
γιψζζα είλαη ε πάιε θαη ν αγψλαο. 
Ζ ιέμε, ιέεη ν Μπαρηίλ, είλαη ην ηδε-
νινγηθφ ζεκείν ην νπνίν θνηλσληθά 
είλαη πνιπηνληζκέλν. Άιισζηε ηελ 
ίδηα γιψζζα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ν-
κηιεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηη-
θέο θνηλσληθέο ηάμεηο. πλεπψο κέ-
ζα ζε θάζε ηδενινγηθφ ζεκείν δελ 
κπνξεί παξά λα ζπγθξνχνληαη α-
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ληηθαηηθνί δείθηεο αμίαο. Απηφ ζε-
καίλεη φηη ε ιέμε, ην είπε ν Φάη, δελ 
αληαλαθιά απιψο ηελ πάιε ησλ 
θνηλσληθψλ ηάμεσλ, αιιά ζπκκεηέ-
ρεη ζ' απηήλ. Έηζη ε θπξίαξρε ηάμε 
πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηνπο άι-
ινπο ηφλνπο απφ ηε ιέμε θαη λα επη-
βάιεη ζ' απηήλ ηνλ έλαλ, ηνλ δηθφ 
ηεο ηνληζκφ. 

Γελ θξίλνπκε ζθφπηκν, ζα ήηαλ 
άιισζηε θνπξαζηηθφ, λα θάλνπκε 
ιφγν γηα ηηο ζρνιέο, ηηο ζεσξίεο θαη 
ηα ξεχκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ ιφ-
γνπ ηεο εμνπζίαο. Πξνζθέξεη ελδηα-
θέξνλ πιηθφ ε δηεζλήο βηβιηνγξα-
θία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο ζρέ-
ζεηο γιψζζαο, εμνπζίαο θαη ηδενιν-
γίαο. Γελ αληέρνπκε φκσο ζηνλ πεη-
ξαζκφ λα κε κεηαθέξνπκε απφ ην 
βηβιίν ηεο Josiane Boutet "Δηζαγσ-
γή ζηελ Κνηλσληνγισζζνινγία" 
ηελ απφπεηξα ηνπ Μπξερη γηα απν-
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θαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο κε ηελ 
πξαθηηθή αλαηξνπήο ελφο λαδηζηη-
θνχ ιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απν-
θάιπςε ελφο ππνθξηηηθνχ ρξηζηνπ-
γελληάηηθνπ κελχκαηνο, ην νπνίν 
απεπζχλεη πξνο ηνλ γεξκαληθφ ιαφ 
ν δηαβφεηνο ζπλεξγάηεο ηνπ Hitler, 
ν Es. 

Ζ πξαθηηθή ηεο απνθάιπςεο ζπ-
λίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή απνδηνξ-
γάλσζε θαη εθ λένπ αλαδηάξζξσζε 
ησλ γισζζηθψλ ηχπσλ θαη ηεο δηα-
πινθήο ηνπο. Αλάκεζα απφ ηα 
γισζζηθά ζεκεία θαη ηηο κεγαιχηε-
ξεο δνκέο ηνπο αλαδεηά θαη βξίζθεη 
ν Μπξερη ηα ιαλζάλνληα ζεκαηλφ-
κελα θαη απνθαιχπηεη ηηο ππνθξηηη-
θέο δνκέο ηνπ ιφγνπ κε ηα ηαξηνπ-
θηθά ηνπο κελχκαηα. Γηα λα ην πε-
ηχρεη, κειεηά θάζε πξφηαζε θαη επη-
ζεκαίλεη ηελ θελή επηρεηξεκαηνιν-
γία, ψζηε λα αλαδπζεί κέζα απφ 
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ηνλ κεγαιφζρεκν θαη πξνζεθηηθά 
δνκεκέλν εμνπζηαζηηθφ ιφγν ν πα-
ξαιιαγκέλνο πξαγκαηηθφο ιφγνο 
θαη ε ζακκέλε αιήζεηα. 

Γξάθεη ν Es: "Γίθαηα πεξήθαλνη 
γηα ην πλεχκα ηεο απηνζπζίαο θαη 
αιιειεγγχεο ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, 
ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ζήκεξα. 
Απηή ηελ παξακνλή Υξηζηνπγέλ-
λσλ, απηφλ ην ρεηκψλα, ε Γεξκαλία 
δελ αθήλεη θαλέλα απφ ηα παηδηά 
ηεο πεηλαζκέλν θηι." 

Απνθαζηζηά θαη απνθαιχπηεη ν 
Μπξερη: "Πεξήθαλνη γηα ην πλεχκα 
ησλ θαπηηαιηζηψλ, πνπ ζπζίαζαλ 
έλα κέξνο απφ απηά πνπ είραλ ζπ-
ζηάζεη γη' απηνχο απηνί πνπ δελ έ-
ρνπλ ηίπνηε ζηελ θαηνρή ηνπο, θαη 
πεξήθαλνη γηα ηελ πξνζπκία ηνπο 
λα ζπληξέμνπλ απηνχο πνπ θξαηάλε 
κέζα ζηε κηδέξηα, ζα κπνξνχζακε 
λα πνχκε ζήκεξα: Απηή ηελ παξα-
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κνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, απηφλ 
ηνλ ρεηκψλα νη γεξκαλνί θαπηηαιη-
ζηέο δελ αθήλνπλ θαλέλα θησρφ λα 
πεζάλεη εληειψο απφ ηελ πείλα 
θηι." 

Απνδηαξζξψλεη έηζη ν Μπξερη 
θαη απνθαιχπηεη ηελ ηδενινγία ηεο 
εμαπαηεηηθήο γιψζζαο ηεο εμνπ-
ζίαο, ε νπνία παγηδεχεη θαη επλνπ-
ρίδεη ηα ζχκαηά ηεο. Σα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί είλαη ε εκπεηξηθή θαη 
δηαηζζεηηθή πξαθηηθή ηνπ παξα-
θξαζκέλνπ ιφγνπ. Γείρλεη φκσο 
πεηζηηθά φηη ε γιψζζα νχηε αζψα 
είλαη νχηε νπδέηεξε, αιιά νχηε θαη 
βξίζθεηαη έμσ θαη πέξα απφ ηελ 
θνηλσληθή πάιε ησλ ηάμεσλ. 

"Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλάγλσζε 
θεηκέλσλ ηεο εμνπζίαο, ιέεη ν Φηα-
ιά, επηβάιιεη έλαλ δηαξθή ζπζρεηη-
ζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ιφγνπ κε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή 
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ζέζε ηνπ ξήηνξα". Απηφ θάλεη ε-
κπεηξηθά θαη δηαηζζεηηθά ν Μπξερη, 
ν νπνίνο, αλ θαη δελ είλαη εηδηθφο 
αλαιπηήο/εξκελεπηήο ηέηνησλ θεη-
κέλσλ, εληνχηνηο θηάλεη ζην θαιχ-
ηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, γηαηί έρεη 
ην ράξηζκα ηνπ πνηεηή λα ζπλαηξεί 
κέζα ηνπ ηνλ θφζκν θαη ηελ αιή-
ζεηα. 

Ζ πξνζέγγηζε θαη ε αλάιπζε ηνπ 
εμνπζηαζηηθνχ ιφγνπ (ιφγνη πνιηηη-
θψλ, δηαηάγκαηα, πξνθεξχμεηο, δηα-
θεκίζεηο, άξζξα ζε εθεκεξίδεο, λν-
κνζεζίεο θηι., θαζψο θαη θάζε ιφ-
γνο ζηνλ νπνίν ππνθξχπηνληαη ε-
μνπζηαζηηθέο ηάζεηο) πξνυπνζέ-
ηνπλ, νπσζδήπνηε, ηελ εθαξκνγή 
κεζνδνινγίαο, κε ηελ νπνία ζα επη-
ζεκαλζεί θαη ζα απνθαιπθζεί, κέζα 
απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηελ θαλν-
ληθφηεηα ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηνπ 
θεηκέλνπ, ε ιαλζάλνπζα θαη αλαη-
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δψο θξαπγάδνπζα ζπρλά εμνπζηα-
ζηηθή ππνθξηζία. Πάλησο θάπνηα 
απφ ηα γλσξίζκαηα πνπ βνεζνχλ 
ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ απνθάιπςε 
απηήο ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο 
είλαη ηα αθφινπζα. 

Πξψηα πξψηα είλαη κηα γιψζζα 
κε έληνλν ζηελ νπζία, ιαλζάλνληα, 
φκσο, ζπρλά απφ πιεπξάο κνξθν-
ζχληαμεο δηαηαθηηθφ ραξαθηήξα. 
Γίλεηαη κέζα ζε ειιεηπηηθέο θαη νλν-
καηηθέο πξνηάζεηο επξχηαηε ρξήζε 
νπζηαζηηθψλ ζπλνδεπφκελσλ θαηά 
θαλφλα απφ πξνζδηνξηζκνχο, νη 
νπνίνη ππνγξακκίδνπλ απηαπφδεη-
θηεο αιήζεηεο κε ηξφπν δνγκαηηθφ 
θαη απφιπην. Αξθεί λα ζπκεζεί θα-
λείο εθείλε ηελ αλεπαλάιεπηε 
ξήζε ηνπ δηθηάηνξα Γ. Παπαδφπνπ-
ινπ "Διιάο Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ" 
ή άιιεο αλάινγεο, κε ηηο νπνίεο ν 
πνκπφο επηβάιιεη ζηνλ δέθηε ηελ 
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αλαπαξαγσγή ζεβαζηψλ αμηψλ ή 
ζεζκψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν 
νλνκαηηθφο ιφγνο θπξηαξρεί, ελψ 
πεξηνξίδεηαη ν ξεκαηηθφο ιφγνο ή 
θάζε άιινο ιφγνο παξαζηαηηθφο 
πνπ κε ηελ επθξίλεηά ηνπ θαη ηελ ε-
λέξγεηά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζηε δξαζηηθή ζθέςε. Αιιά θαη φηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην ξήκα, πξνηη-
κνχληαη νη εμαθνινπζεηηθνί ρξφλνη 
νη νπνίνη αθαλίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέ-
λεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ηνλίδνπλ 
ηε δηάξθεηα θαη ηελ αησληφηεηα. 

Πξνηηκάεη, αθφκε, ε γιψζζα ηεο 
εμνπζίαο ιεθηηθφ ζπκβνιηζκφ, ν ν-
πνίνο κέζα απφ κνλνζήκαλην θαη 
θαηεπζπλφκελν κνλφινγν, θηιηθφ 
ζπρλά, θαιιηεξγεί ηελ ανξηζηία, ηε 
γεληθφηεηα, ηελ αζάθεηα, ηελ ηαπ-
ηνινγία, ηε κπζηηθνπάζεηα, ηνλ εκη-
θαηαιεπηφ ιφγν. Ο ηειεπηαίνο πάιη 
έληερλα αιιά ζηαζεξά επηδηψθεη ηε 
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δεκηνπξγία απνζηάζεσλ θαη ρά-
ζκαηνο αλάκεζα ζηνλ πνκπφ (πνπ 
είλαη "ζνθφο", "παληνγλψζηεο", 
"παληνδχλακνο", "άλζξσπνο ζπά-
ληαο πνηφηεηαο") θαη ζην δέθηε, ν ν-
πνίνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη αζήκα-
ληνο, θαηψηεξνο θαη γη' απηφ εμαξ-
ηεκέλνο απφ ηνλ πνκπφ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πεξηερνκέ-
λνπ πάιη ε γιψζζα ηεο εμνπζίαο 
κεδελίδεη ηε ζθέςε θαη ηελ θξηηηθή 
θαη πξνβάιιεη δνκηθά ζηνηρεία αληη-
θξηηηθά, θαζψο επηβάιιεη κε δνγκα-
ηηθφηεηα θαη απνιπηφηεηα ηα "αλακ-
θηζβήηεηεο" αμίαο κελχκαηα ηνπ 
πνκπνχ. Μηα ηέηνηα γιψζζα, βέβαη-
α, δελ κπνξεί παξά λα είλαη: απν-
ζηεσκέλε θαη κνπζεηαθή, αθνχ δελ 
εξεπλά, δελ θξίλεη, δε ζπζρεηίδεη, 
δελ δηαιέγεηαη, αιιά ζπληεξεί θαη 
κεηαθέξεη κε κεγαιεγνξία θαη βε-
βαηφηεηα "αηψληεο θαη κνλαδηθέο" 
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αμίεο θαη "αιήζεηεο"
.
 απηαξρηθή, α-

θνχ δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα δηα-
ιφγνπ θαη ν δέθηεο παίξλεη εληνιή 
λα ζπληνλίδεηαη ζηα κελχκαηα ηνπ 
πνκπνχ· ππεξβαηηθή, αθνχ ζξαχεη 
ή αγλνεί ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο θαη κε ηελ ππέξ-
βαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε 
γελίθεπζε (θαη ηε ζέσζε) ηνπ ιεθηη-
θνχ ζπκβνιηζκνχ δνθηκάδεη λα π-
πνβάιεη ηα πεξηερφκελα ησλ κελπ-
κάησλ ηεο, ζηεγαδφκελα εξκεηηθά 
ζε απνδεθηέο θαη κεγάιεο αμίεο: νη-
θνγέλεηα, παηξίδα, ζξεζθεία θηι. 

Θα κπνξνχζακε, δειαδή ζπλν-
πηηθά λα πνχκε φηη ε γιψζζα ηεο 
εμνπζίαο είλαη γιψζζα θζνξάο θαη 
δηαθζνξάο θαη φρη γιψζζα επηθνη-
λσλίαο, αθνχ δηαζαιεχεηαη απζαί-
ξεηα ε ζρέζε ζπκβφισλ θαη ζπκβν-
ιηδνκέλσλ, ζεκαηλφλησλ θαη ζεκαη-
λνκέλσλ, θαζψο ηα ζεκεία θνξηίδν-
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ληαη κε ηα αληίζεηά ηνπο ζεκαζηνιν-
γηθά θνξηία. Δίλαη γλσζηφ π.ρ. πσο 
ζ' νιφθιεξν ηνλ θφζκν νη δηθηαην-
ξίεο επηβάιινληαη ελ νλφκαηη ηεο 
ζσηεξίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπ-
ζεξηψλ ησλ ιαψλ. Ζ ζηξέβισζε, 
δειαδή, θαη ε απζαηξεζία ηεο δηα-
θζνξάο ζξηακβεχνπλ ζε βάξνο ηεο 
γιψζζαο θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ 
ηεο ραξαθηήξα. 

Ζ κφλε πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 
ηνλ ζεκεξηλφ άλζξσπν θαη λα αληη-
ζηαζεί ζηε δχλακε θαη ηελ επηειη-
ζηηθή γνεηεία ηεο εμνπζηαζηηθήο 
γιψζζαο είλαη, λνκίδσ, πάιη ε 
γιψζζα. Δίλαη, ζα έιεγα, ην ππεξφ-
πιν πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ε-
μνπδεηεξψλεη ηα φπια ηεο ηξέιαο 
θαη ηεο απηαξρηθφηεηαο. Καη γφκσ-
ζε απηνχ ηνπ ππεξφπινπ είλαη εμά- 
παληνο ε παηδεία κε ηηο δπλακηθέο 
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ηεο. Απηέο ζα βαζχλνπλ ηελ θνίηε 
ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ζα θαιιη-
εξγήζνπλ ηελ αξεηή ηνπ αλζξψ-
πνπ, ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ επαίζζε-
ην ζην σξαίν θαη ζηελ αλζξσπηά, 
ζα ηνλ ζπλδξάκνπλ λα απνθηήζεη 
κεραληζκνχο αληίζηαζεο θαη λα θα-
ηαθηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ. Γηαηί 
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ηελ πην κεγάιε δχλακε πηζηεχσ φηη 
ηε δηαζέηεη ε πην ειεχζεξε ςπρή. 
Απηή έρεη θαη ηελ πην δπλαηή γιψζ-
ζα. Γπλαηφηεξε αθφκε θαη απφ ηε 
γιψζζα ηεο εμνπζίαο. Γελ έρνπκε 
παξά λα ζπκεζνχκε ηελ απάληεζε 
ηνπ ζηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε ζηνλ 
Γεξηγλχ: 
 

Αθνύ ην δπλάκσζα, ζε δπν εκέξεο 
ήξζε ν Φαηδεκηράιεο κε ηνπο αλζξώ-
πνπο κνπ, νπνύ κνπ πήξε, ήξζε ν 
Κσλζηαληήκπεγεο Μαπξνκηράιεο, κ' 
νιίγνπο θη ν Υςειάληεο κε ηνπο αλ-
ζξώπνπο ηνπ, όινπο δεθαπέληε. Εθεί 
νπνύθθηαλα ηηο ζέζεηο ηνπο εηο ηνπο 
Μύινπο ήξζε ν Νηεξλύο λα κε ηδεί. 
Μνπ ιέγεη: "Τη θάλεηο απηνύ; απηέο νη 
ζέζεο είλαη αδύλαηεο· ηη πόιεκν ζα 
θάκεηε κε ηνλ Μπξαΐκε απηνύ; - Τνπ 
ιέγσ, είλαη αδύλαηεο νη ζέζεηο θη ε-
κείο, όκσο είλαη δπλαηόο ν Θεόο νπνύ 
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καο πξνζηαηεύεη· θαη ζα δείμσκελ ηελ 
ηύρελ καο ζ' απηέο ηηο ζέζεο ηηο αδύ-
λαηεο. Κη αλ είκαζηε νιίγνη εηο ην πιή-
ζνο ηνπ Μπξαΐκε, παξεγνξηόκαζηε κ' 
έλαλ ηξόπνλ, όηη ε ηύρε κάο έρεη ηνπο 
Έιιελεο πάληνηε νιίγνπο. Όηη αξρή 
θαη ηέινο, παιαηόζελ θαη έσο ηώξα, ό-
ια ηα ζεξηά πνιεκνύλ λα καο θάλεη 
θαη δελ κπνξνύλε· ηξώλε από καο θαη 
κέλεη θαη καγηά. Καη νη νιίγνη απνθαζί-
δνπλ λα πεζάλνπλ θη όηαλ θάλνπλ απ-
ηήλε ηελ απόθαζε, ιίγεο θνξέο ρά-
λνπλ θαη πνιιέο θεξδαίλνπλ. Η ζέζε 
νπνύ είκαζηε ζήκεξα εδώ είλαη ηνηνύ-
ηε θαη ζα ηδνύκελ ηελ ηύρε καο νη α-
δύλαηνη κε ηνπο δπλαηνύο. –Τξε-
κπηέλ", ιέγεη θη αλαρώξεζε ν λαύαξρνο. 

 
Βαζηά ε γιψζζα γηαηί βγαίλεη α-

πφ βαζηά ςπρή. Σφζν βαζηά φζν βα-
ζηά είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ Διιελη-
ζκνχ πνπ ηε γελλάεη. Μφλνλ πνπ 
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απηφ ην 
βάζνο 
δελ ην 
ππνςηά-
δεηαη ε 
αλεκφεζ-
ζα ζθέ-
ςε ησλ 
ζεκεξη-
λψλ αλ-
ζξψπσλ 
πνπ δε-
ηνχλ φ-
ιεο ηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ 
ηνπο ζηε κεραλή. "Σα κεγάια πξν-
βιήκαηα ηεο δσήο, ιέεη ν L. Wit-
tgenstein, δε ιχλνληαη ζηελ επηθά-
λεηα, αιιά κνλάρα ζην βπζφ. ε επη-
θαλεηαθέο δηαζηάζεηο παξακέλνπλ 
άιπηα". Καη ζην βπζφ βξίζθεηαη ε 
ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. 
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Σα αίηηα, ινηπφλ, ηεο θξίζεο ηεο 
γιψζζαο (θαη ηεο γιψζζαο ηεο ε-
μνπζίαο) παξαπέκπνπλ ζηα αίηηα 
ηεο θξίζεο ηεο παηδείαο, ηα νπνία 
κε ηε ζεηξά ηνπο παξαπέκπνπλ 
ζηελ θξίζε ηνπ αλζξψπνπ. Έλαο 
θαπιεπίθαπινο θχθινο. 

■ Απηφ ην πξψην θείκελν θαη ν 

ζρνιηαζκφο ηνπ ήηαλ κηα πξψηε 
πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δ-
ιάηε ηψξα λα θάλνπκε ην δεχηεξν 
βήκα, γηα λα δνχκε απφ πην θνληά 
θαη κε ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ θεη-
κέλσλ ην ζέκα καο. 

▶ Γείηε πξνζεθηηθά θαη ζπδεηήζηε 

ην αθφινπζν θείκελν, ην νπνίν έρεη 
αλζνινγεζεί απφ ζπλέληεπμε 
δεκνζηεπκέλε ζηνλ Σχπν: 

■ Δξώηεζε: Θαη ηη κπνξεί λα ζώ-

ζεη ηνλ άλζξσπν από ηνλ Άδηθν 
Ιόγν ηεο εμνπζίαο, όπσο ηνλ νλν-
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κάζαηε; Τπάξρεη γιώζζα ηζρπξό-
ηεξε από ηε γιώζζα ησλ όπισλ; 

Απάληεζε: Τπάξρεη. Γη' απηφ ππάξ-
ρεη θαη ειπίδα. Δίλαη ν ιφγνο πάιη, 
ν Γίθαηνο Λφγνο, ν νπνίνο κπνξεί 
λα αληηζηαζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ 
επηειεζηηθή δχλακε ηνπ Άδηθνπ Λφ-
γνπ. Γηαηί ηελ πην κεγάιε δχλακε 
δελ ηε δηαζέηνπλ νη πιαλεηάξρεο ή 
ηα Μ.Μ.Δ., φπσο λνκίδεηαη. Σελ πην 
κεγάιε δχλακε ηε δηαζέηεη ε πην ε-
ιεχζεξε ςπρή, ε ςπρή κε ηελ πην 
βαζηά παηδεία. Απηή έρεη θαη ηνλ πην 
δπλαηφ ιφγν. Γπλαηφηεξν θαη απφ 
ην ιφγν ηεο εμνπζίαο. Σνλ βξίζθνπ-
κε απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ Αξραία Δι-
ιάδα, ζηε Βπδαληηλή, ζηε Νεφηεξε. 
Δίλαη ν ιφγνο ηνπ Πξνκεζέα πξνο 
ην Γία, ηεο Αληηγφλεο πξνο ηνλ 
Κξένληα, ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ 
πξνο ηνλ Βάιε, ηνπ Κνινθνηξψλε, 
ηνπ Μαθξπγηάλλε. Καη είλαη βαζχο 

107 / 224 



απηφο ν ιφγνο, γηαηί αλαδχεηαη απφ 
βαζηέο ςπρέο. Σφζν βαζηέο φζν βα-
ζηά είλαη ε ζπλείδεζε ηεο παηδείαο 
ηνπ ιανχ πνπ ηηο γελλάεη. Μφλν 
πνπ απηή ηε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο 
ηνπ "επ' αιεζείαηο" πνιηηηζκνχ, δελ 
ηελ ππνςηάδεηαη ε αλεκφεζζα ζθέ-
ςε ησλ απαίδεπησλ θαη φζσλ άι-
ισλ δεηνχλ ηηο ιχζεηο ησλ πξνβιε-
κάησλ ζηε βία θαη ζηε κεραλή. 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν δξόκνο 
πξνο ην Γίθαην ιόγν, όπσο ηνλ 
ραξαθηεξίδεηε, πνπ ζα δώζεη ηε 
ιύζε ζηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα; 

Απάληεζε: Ο δξφκνο ηνπ ειιεληθνχ 
ιφγνπ πνπ νδεγεί ζηελ ειεπζεξία, 
ζηελ πξψηε αλζξψπηλε ειεπζεξία, 
φπσο ηε δίδαμε ν πξψηνο ειεχζε-
ξνο πνηεηήο, ν Έιιελαο Αηζρχινο, 
ζηελ πξνκεζετθή ηνπ ηξηινγία. Δί-
λαη ν κφλνο πνπ κπνξεί λα βγάιεη 
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ηελ αλζξσπφηεηα απφ ηα ζεκεξηλά 
ηεο αδηέμνδα. Καη αλ δελ ην πξαγ-
καηψζεη ν ζεκεξηλφο Διιεληζκφο, 
ζα ην επηδηψμεη κφλε ηεο ε αλζξσ-
πφηεηα, φηαλ ζα έρεη μεπεξάζεη ηελ 
χβξε ηεο κεραλήο θαη ηεο χιεο, 
πνπ ηελ έρνπλ παγηδέςεη. Δίλαη α-
λάγθε ε ιεγφκελε "πνιηηηζκέλε" 
αλζξσπφηεηα λα ζθεθζεί φξνπο θαη 
αξρέο κε θξηηήξηα ηελ επηπρία ηνπ 
αλζξψπνπ θαη φρη ηνπ αλζξψπνπ-
κεραλή ζηελ ππεξεζία ησλ κεγά-
ισλ ζπκθεξφλησλ. Ζ πνξεία φκσο 
πξνο ηνλ αιεζηλφ πνιηηηζκφ ησλ 
ειεχζεξσλ αλζξψπσλ θαη φρη πξνο 
ηνλ "πνιηηηζκφ" ησλ ιηγφηεξν ή 
πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλσλ γηγά-
λησλ ή λάλσλ ηεο ηερλνινγίαο, εί-
λαη αλάγθε ζ' απηφ ην πλεχκα ηνπ 
ειιεληθνχ, δειαδή ηνπ πξψηνπ επ-
ξσπατθνχ, ιφγνπ ηεο ειεπζεξίαο, 
λα ζεκειησζεί. Μηα ηέηνηα, φκσο, ζε-
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κειίσζε απαηηεί, φπσο ιέεη ν 
Μπξερη, λα ζθεθηνχκε απφ ηελ αξ-
ρή, αθνχ έηζη ζα βγνχκε απφ ηελ 
πιάλε. Καλέλαο, ιέεη έλαο ζνθφο, 
δελ κπνξεί λα ρηίζεη γηα ινγαξηα-
ζκφ ζνπ ην γεθχξη απ' φπνπ ρξσ-
ζηάο λα πεξάζεηο ην ξεχκα ηεο δσ-
ήο... 

Δξώηεζε: Θαη πνην είλαη ην ππεξό-
πιν πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ε-
μνπδεηεξώζεη ηα όπια ηεο εμνπ-
ζίαο, ηεο απζαηξεζίαο θαη ηνπ απ-
ηαξρηζκνύ; 

Απάληεζε: Ζ δχλακε ηεο γιψζζαο 
ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. Απηήλ 
πξέπεη λα αληηηάμεη ζηελ φπνηα 
"δχλακε" ησλ ηζρπξψλ ηεο γεο θαη 
ζηηο εμνπζίεο. Όηαλ δελ είλαη θελφο 
ιφγνο, αιιά φηαλ έρεη γηα γφκσζή 
ηεο ηελ παηδεία, κε ηηο αλεμάληιεηεο 
δπλακηθέο ηεο. Ζ παηδεία έρεη ηε δχ-
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λακε λα εμαλζξσπίδεη ηνλ άλζξσ-
πν: απφξξνηα ηεο αγσγηθήο πξά-
μεο, θαηά ηελ νπνία παηδεχνληεο, 
παηδεπφκελνη θαη παηδεπηηθέο αμίεο 
βξίζθνληαη ζε κηα δπλακηθή αγσλη-
ζηηθή αιιειελέξγεηα (. Γεδεψλ), 
έλα ζπάλην αγαζφ, πνπ δελ πξα-
γκαηψλεηαη παξά κφλνλ κε ηελ παη-
δεία, πεγάδεη απφ βάζε φπνπ ζβή-
λεη ε δηαθνξά ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ 
εζληθνχ εγψ θαη ζπ απφ ηελ ηαπηφ-
ηεηα ηεο δσήο. βήλεη ε δηαθνξά 
θαη αλαδχεηαη σο θαηεγνξηθή πξν-
ζηαγή ε θσλή ηεο εζηθήο, ε νπνία 
νξίδεη ηελ αλζξψπηλε πνηφηεηα (Β. 
Σαηάθεο). Ο άλζξσπνο ηφηε πξα-
γκαηψλεη ηελ αλψηεξε θχζε ηνπ, 
ηελ πλεπκαηηθή ηνπ νπζία. Τςψλε-
ηαη, δειαδή, ζηε ζθαίξα ηεο ειεπζε-
ξίαο. Καη δελ μέξσ ηίπνηε δπλαηφη-
εξν απφ ηνλ ειεχζεξν άλζξσπν... 
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▶ Μπνξείηε, ηψξα πνπ γλσξίδεηε 

θαη ηα δχν θείκελα (αξρηθφ θείκελν 
θαη θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο), λα δη-
αηππψζεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 
ζαο θαη ηηο απφςεηο ζαο πάλσ ζηα 
αθφινπζα ζέκαηα: α) πκθσλείηε ή 
φρη (θαη γηαηί) κε ηελ άπνςε φηη "ηελ 
πην κεγάιε δχλακε ηε δηαζέηεη ε 
πην ειεχζεξε ςπρή, ε ςπρή κε ηελ 
πην βαζηά παηδεία" θαη φηη απηή αξ-
ζξψλεη θαη ηνλ πην δπλαηφ ιφγν; β) 
πκθσλείηε ή φρη (θαη ζε θάζε πεξί-
πησζε γηαηί) φηη ν ειιεληθφο ιφγνο, 
φπσο αξζξψζεθε ζηελ Αξραία Δι-
ιάδα, νδεγεί ηνλ άλζξσπν πξνο 
ηελ ειεπζεξία; γ) πκθσλείηε ή φρη 
(θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηαηί) φηη ε 
παηδεία έρεη ηε δχλακε λα εμαλζξσ-
πίδεη ηνλ άλζξσπν; 

Ύζηεξα απφ ηε ζπδήηεζε αλα-
πηχμεηε έλα απφ ηα ηξία απηά ζέκα-
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ηα γξαπηψο ρξεζηκνπνηψληαο 400 
ιέμεηο πεξίπνπ. ε θάζε πεξίπησζε 
ζπκβνπιεπηείηε ηα θείκελα πνπ α-
θνινπζνχλ είηε αλαθέξνληαη ζην ζέ-
κα πνπ πξαγκαηεχεζζε είηε φρη. Δί-
λαη απνζπάζκαηα απφ κεγάια έξ-
γα: ην πξψην (α) απφ ηελ ηξαγσδία 
ηνπ Αηζρχινπ "Πξνκεζεχο Γεζκψ-
ηεο", ην δεχηεξν (β) απφ ηελ "Αληη-
γφλε" ηνλ νθνθιή, ην ηξίην (γ) α-
πφ ηνλ "Δηο Μέγαλ Βαζίιεηνλ Δπη-
ηάθηνλ" ιφγνλ, ηνλ νπνίν ζπλέζεζε 
ν Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο, θαη ην ηέ-
ηαξην (δ) απφ ηα "Απνκλεκνλεχκα-
ηα" ηνπ Θ. Κνινθνηξψλε. 

(α) 

ΠΡΟΚΖΘΔΑ ΓΔΚΩΣΖ 

■ Ο Πξνκεζέαο είλαη αιπζνδε-

κέλνο απφ ηνπο ζενχο ζ' έλαλ απφ-
θξεκλν βξάρν ηνπ Καχθαζνπ, γηαηί, 
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παξά ηελ απαγφξεπζή ηνπο, έθεξε 
ζηνπο αλζξψπνπο ην θσο θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ θαη ηνπο έζσζε απφ ηελ 
θαηαζηξνθή. Καη θαξθσκέλνο, φ-
κσο, ζην βξάρν δελ ππνηάζζεηαη 
ζηηο απεηιέο ηνπ Γία. Απεηιεί κάιη-
ζηα ν ίδηνο ηνλ Θεφ κελψληαο ηνπ 
φηη γλσξίδεη θάπνην κπζηηθφ πνπ, 
αλ δελ ην κάζεη, ζα ράζεη ηνλ ζετθφ 
ηνπ ζξφλν. ηνλ ιφγν ηεο εμνπζίαο 
ηνπ απζαίξεηνπ Γία ν ηηηάλαο αληη-
ηάζζεη ηνλ δηθφ ηνπ θξαηαηφ ιφγν, ν 
νπνίνο αλαδχεηαη απφ ηε δίθαηε ζπ-
λείδεζή ηνπ -ν Πξνκεζέαο επεξγέ-
ηεζε ην γέλνο ησλ ζλεηψλ. Απηφ 
ηνλ πςψλεη θαη ηνπ δίλεη δχλακε 
ςπρήο. Αηζζάλεηαη ηέηνην ςπρηθφ 
κεγαιείν, ψζηε αςεθά ηηο απεηιέο 
θαη ηνπο θεξαπλνχο ηνπ Γία. 

ηνλ πην θάησ δηάινγν ν Δξκήο, 
απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ, εηο κάηελ 
πξνζπαζεί λα θάκςεη ηε βνχιεζε 
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ηνπ Πξνκεζέα θαη λα ηνπ απνζπά-
ζεη ην κπζηηθφ. 

▶ Ννκίδεηε φηη ε αηζρπιηθή/ πξν-

κεζετθή ειεπζεξία ζα κπνξνχζε λα 
έρεη θάπνηα ζεκαζία γηα ηνλ ζεκε-
ξηλφ άλζξσπν; πκθσλείηε π.ρ. κε 
ηελ άπνςε φηη "είλαη αλάγθε ε Δπ-
ξψπε λα ζθεθζεί φξνπο θαη αξρέο 
κε θξηηήξην ηελ επηπρία, δειαδή ηελ 
ειεπζεξία, ηνπ αλζξψπνπ, θαη φρη 
ηνπ αλζξψπνπ-κεραλή ζηελ ππε-
ξεζία ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ; θαη (φηη) γηα λα θηά-
ζεη απηήλ ηελ επηπρία, έρεη πνιιά 
λα σθειεζεί απφ ην ειιεληθφ πλεχ-
κα;" Ξέξεηε άιινλ πνηεηή ζε πα-
λαλζξψπηλε θιίκαθα πνπ λα κίιεζε 
έηζη γηα ηελ ειεπζεξία θαη κάιηζηα 
πξηλ απφ δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα; 
Πνηεηή πνπ λα ζήθσζε ην αλάζηε-
κα ηνπ απέλαληη ζηελ απζαηξεζία 
ησλ ζεψλ θαη λα θέξδηζε γηα ινγα-

115 / 225 



ξηαζκφ ηνπ αλζξψπνπ ηελ ειεπζε-
ξία; Ο άλζξσπνο ηνπ Αηζρχινπ εί-
λαη ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο: ν 
άλζξσπνο ειεχζεξνο απέλαληη 
ζηνλ άλζξσπν, ζηελ νκάδα, ζην 
ζπκθέξνλ, ζην Θεφ ηνπ, ζε φινπο 
εθείλνπο πνπ εθκαπιίδνπλ ηε δσή 
ηνπ. 

■ Δπίζεο ηηο παξαθάησ απφςεηο 
ηνπ Φ. Πνιίηε: Πξψηε θνξά, είπαλ, 
ζηελ Διιάδα θεξδήζεθαλ ε ειεπζε-
ξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ν ιφγνο ηεο 
ειεπζεξίαο. Πξνυπφζεζε, άιισζηε, 
ηνπ ιφγνπ ηεο ειεπζεξίαο είλαη ν ε-
ιεχζεξνο άλζξσπνο. Ζ δηαιεθηηθή 
πνξεία πνπ έθεξε σο εθεί ήηαλ επί-
πνλε θαη πξνέθπςε απφ ηελ έληαζε 
ησλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ Έιιελα κε 
ππέξηεξεο δπλάκεηο αλζξψπηλεο 
θαη ζετθέο. Καζξέθηεο απηήο ηεο 
πνξείαο είλαη ε δσή θαη ην έξγν ηνπ 
Αηζρχινπ. Μάρεηαη ν Αηζρχινο 
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ζηνλ Μαξαζψλα θαη ζηε αιακίλα 
κε δφξπ θαη κε αζπίδα, φπσο κάρε-
ηαη θαη ε γεληά ηνπ, γηα λα πξνζηα-
ηέςεη ηελ ειιεληθή αλεμαξηεζία 
απφ ηνλ δεζπνηηζκφ ηεο Αλαηνιήο. 
Μάρεηαη, φκσο, αθφκε ν Αηζρχινο, 
αληηπξνζσπεπηηθφο θη εδψ εθθξα-
ζηήο ηεο γεληάο ηνπ, λα ειεπζεξψ-
ζεη κε ηνλ ιφγν ηεο ειεπζεξίαο ηνλ 
άλζξσπν απφ παλάξραηεο αλαηνιη-
θήο πξνέιεπζεο δνμαζίεο πνπ ηνλ 
θξαηνχζαλ δεζκψηε. "Με ηηηαληθή 
πξνζπάζεηα αλνίγεη ην δξφκν πξνο 
ηηο πεγέο ηεο δσήο θαη ηεο ειεπζεξί-
αο ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο ε-
ιεχζεξνο φρη κνλάρα απέλαληη ζηνλ 
δεζπνηηζκφ ησλ αλζξψπσλ αιιά 
θαη απέλαληη ζηνλ δεζπνηηζκφ ησλ 
ζεψλ. Ζ ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνπο ζε-
νχο βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο ζηνλ 
"Πξνκεζέα Γεζκψηε". Ζ ειεχζεξε 
αηνκηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ βξίζθεη 
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ηε δηθαίσζή ηεο κε ηνλ ειεχζεξν 
ιφγν ηεο "Οξέζηεηαο". 

 

Γηάινγνο Πξνκεζέα – Δξκή 

 

Πξ. θχβε, πξνζθχλα, ζψπεπε 
πάληνηε ηνπο θξαηνχληεο! 
Πην ιίγν θη απ' ην ηίπνηα κε λνηάδεη 
γηα ην Γία. 
Απηφλ ην ιίγν ηνλ θαηξφ αο άξρεη, 
αο αξπάδεη· 
ε δχλακή ηνπ ζηνπο ζενχο πνιχ δε 
ζα θξαηήζεη… 
Μα βιέπσ θη έξρεηαη εδψ ηνπ Γία ν 
ηαρπδξφκνο, 
απηνχ ηνπ λένπ ηχξαλλνπ ην 
πξφζπκν ηζηξάθη· 
θάηη θαηλνχξην βέβαηα έξρεηαη λ' 
αλαγγείιεη. 
Εξ. ' εζέλα ην… ζνθφηαην, ην 
βαξππηθξακέλν, 

118 / 226 



πνπ ακάξηεζεο πξνο ηνπο ζενχο 
δίλνληαο ζηνπο αλζξψπνπο 
ηηκέο, ζηνλ θιέθηε ηεο θσηηάο ην 
ιφγν απεπζχλσ: 
Πξνζηάδεη ν παηέξαο κνπ λα πεηο 
απηνχο ηνπο γάκνπο 
πνπ θιπαξείο πσο πξφθεηηαη λα 
ράζεη ηελ αξρή ηνπ· 
θαη φρη κε αηλίγκαηα βέβαηα θαη 
αζάθεηεο, 
κα θαζαξά θαη μάζηεξα· θαη κε κε 
αλαγθάζεηο 
λα θάλσ δηαδξνκή δηπιή άζθνπα, 
Πξνκεζέα· 
ην βιέπεηο πσο δελ θάκπηεηαη κε 
θάηη ηέηνηα ν Γίαο. 
Πξ. Ο ιφγνο κεγαιφζηνκνο θαη 
έπαξζε γεκάηνο, 
γηα ππεξέηε ησλ ζεψλ θνκκέλνο θαη 
ξακκέλνο… 
Καηλνχξηα ε εμνπζία ζαο, 
πξφζθαηε, θαη ζαξξείηε 
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φηη ζε θάζηξα άπαξηα ζα θαηνηθείηε 
αηψληα… 
Όκσο δελ είδα απ' απηά λα 
πέθηνπλ δπν ηπξάλλνπο; 
θη απηφλ πνπ ηψξα θπβεξλάεη ζα δσ 
λα πέθηεη ηξίηνο 
άηηκα θαη ηαρχηαηα· κήπσο θαη ην 
λνκίδεηο 
πσο ζθηάδνκαη λένπο ζενχο, ηξέκσ 
θαη ζα ινπθάμσ; 
Πνιχ καθξηά βξαδηάδεζαη… Πάξε 
ην δξφκν πνπ 'ξζεο 
αλάπνδα ηψξα εζχ θαη μαλαγχξλα 
πίζσ. 
Εξ. Όκσο κ' απηή ηελ έπαξζε θαη 
ηελ απζάδεηά ζνπ 
ζηηο ζπκθνξέο ζνπ απηέο εδψ κνπ 
είζαη αξαγκέλνο… 
Πξ. Γε ζα ηελ άιιαδα πνηέ, βάι' ην 
κεο ζην κπαιφ ζνπ,  
απηή ηε δπζηπρία κνπ κε ηε δηθή 
ζνπ ιάηξα. 
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Εξ. Δίλαη θαιχηεξε, ζαξξψ, ε ιάηξα 
απηνχ ηνπ βξάρνπ 
παξά λα είζαη ν πηζηφο ν άγγεινο 
ηνπ Γία… 
………………………………………… 
Πξ. Δθείλνπο πνπ ζε βξίδνπλε 
πξέπεη θαη λα ηνπο βξίδεηο. 
Εξ. Με ην θαηάληεκα απηφ κνηάδεηο 
λα θακαξψλεηο. 
Πξ. Να θακαξψλσ; Δχρνκαη έηζη λα 
θακαξψλνπλ 
θαη ηνπο δηθνχο κνπ ηνπο ερζξνχο! 
Μέζα ζ' απηνχο θη εζέλα! 
Εξ. Κη εκέ ινηπφλ θαηεγνξείο γη' 
απηή ηε ζπκθνξά ζνπ; 
Πξ. Μάιηζηα! Σνπο ζενχο κηζψ 
φινπο, κε κηα θνπβέληα, 
φζνπο επεξγεηήζεθαλ θη άδηθα κε 
παηδεχνπλ. 
Εξ. Σξειάζεθεο! ε βάξεζε λφζνο 
βαξηά αθνχσ… 
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Πξ. Νφζνο, αλ είλαη λφζεκα ην κί-
ζνο ζηνπο ερζξνχο ζνπ. 
Εξ. Αζήθσηνο ζα ήζνπλα, αλ 
επηπρνχζεο θηφιαο… 
Πξ. Αιί κνπ! 

Εξ. "Αιί κνπ", ε; Σε ιέμε απηή ν 
Γίαο δελ ηελ μέξεη. 
Πξ. Όκσο ν ρξφλνο πνπ γεξλάεη 
φια καο ηα δηδάζθεη. 
Εξ. Δζέλα δε ζε δίδαμε λα βάιεηο 
ιίγε γλψζε. 
Πξ. ίγνπξα! Γε ζ' απεχζπλα ην 
ιφγν ζ' έλα δνχιν… 
Εξ. Σίπνηα, βιέπσ, δε ζα πεηο πνπ 
ζέιεη ν παηέξαο. 
Πξ. Βιέπεηο, ζα ηνπ μεπιήξσλα ηε 
ράξε πνπ ρξσζηάσ… 
Εξ. Με θνξντδεχεηο, θαίλεηαη, ζαλ 
λα 'κνπλα παηδάθη. 
Πξ. Παηδί, θαη πην αλφεηνο, κήπσο 
δελ είζαη ηάρα,  
αλ πξνζδνθάο πσο θαηηηί ζα κάζεηο 
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απφ κέλα; 
Μα δελ ππάξρεη βάζαλν νχηε θαη 
άιιε ηέρλε  
λα κ' αλαγθάζεη λα ηνπ πσ ν Γίαο 
φ,ηη ζέιεη, 
πξνηνχ κνπ ιχζεη ηα δεζκά απηά 
πνπ κε παηδεχνπλ…  
Έηζη, αο πέζεη απάλσ κνπ ε θιφγα 
ππξσκέλε, 
κε ππνρζφληεο βξνληέο, ιεπθφθηεξεο 
ληθάδεο 
ηα πάληα αλαζηαηψλνληαο αο ηα 
αλαηαξάμεη· 
δε κε ιπγίδεη ηίπνηα, ψζηε λα 
καξηπξήζσ 
πψο θη απφ πνηνλ είλαη γξαθηφ ην 
ζξφλν ηνπ λα ράζεη. 

 
(κεη: ηέιια Μπαδάθνπ-

Μαξαγθνπδάθε) 
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(β) 

ΑΛΣΗΓΟΛΖ 

Σν λήκα απφ ηνλ Αηζρχιν ην παίξ-
λεη ν νθνθιήο, ν νπνίνο ζα δεηή-
ζεη κέζα απφ ηνλ αγψλα ηνπ δηθνχ 
ηνπ ιφγνπ ηνλ ιφγν ηεο ειεπζεξίαο. 
Ζ "Αληηγφλε" είλαη ν κνλφινγνο ηνπ 
πέκπηνπ αηψλα – ν κνλφινγνο ελφο 
πνιηηηζκνχ πνπ αθκάδεη. Ζ ππφζε-
ζε είλαη γλσζηή: Απφ ηνπο δχν α-
δειθνχο, Δηενθιή θαη Πνιπλείθε, 
πνπ ζθνηψζεθαλ ζε κνλνκαρία θα-
ηά ηε θνληθή εθζηξαηεία ησλ "Δπηά 
επί Θήβαο", ν Κξένληαο, αςεθψ-
ληαο ηνλ ζείν λφκν, δηέηαμε λα ηαθεί 
κφλνλ ν Δηενθιήο. Ζ Αληηγφλε, φ-
κσο, δελ πεηζαξρεί. Αληηηάζζεη 
ζηνλ απζαίξεην ιφγν ηεο εμνπζίαο 
ηνπ Κξένληα ηνλ δηθφ ηεο ιφγν ηεο 
εζηθήο θαη ηεο αγάπεο θαη ζάβεη θαη 
ηνλ Πνιπλείθε. 
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ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί 
έρνπκε έλαλ έληνλν δηάινγν Αληηγφ-
λεο – Κξένληα. Ο Καζείο θαη ηα φ-
πια ηνπ. πδεηήζηε, σζηφζν, πνηνο 
είλαη ν πεηζηηθφηεξνο ιφγνο, ν ιφ-
γνο ηνπ Κξένληα, ζηνλ νπνίν απφ 
θφβν πεηζαξρνχλ φινη νη Θεβαίνη, ή 
ν ιφγνο ηεο Αληηγφλεο, θη αο κε βξί-
ζθεη θαλεξνχο ππνζηεξηθηέο. Πνηνο 
είλαη ν Άδηθνο θαη πνηνο ν Γίθαηνο 
Λφγνο; 

 

Γηάινγνο Αληηγόλεο –Θξένληα 

 

Κξ. Δζχ, πνπ ην θεθάιη ζνπ καο 
θαηεβάδεηο θάησ· 
νκνινγείο ή ζα καο πεηο πσο δελ ηα 
έρεηο θάλεη; 
Αλ. Κη νκνινγψ θαη δε ζαο ιέσ πσο 
δελ ηα έρσ θάλεη. 
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Κξ. Σε γλψξηδεο ηελ πξνζηαγή πνπ 
ην 'ρε απαγνξεχζεη; 
Αλ. Σε γλψξηδα· κα πψο αιιηψο; 
Ξεθάζαξε πηα ήηαλ. 
Κξ. Παξ' φια απηά ην ηφικεζεο λα 
παξαβείο ην λφκν; 
Αλ. Γηαηί δε κνπ ην πξφζηαμε απηφ ν 
κέγαο Γίαο  
νχηε θαη ε ζπγθάηνηθνο κε ηνπο 
ζενχο ηνπ Άδε,  
ε Γίθε, είλαη πνπ φξηζε ζηνλ θφζκν 
ηέηνηνπο λφκνπο.  
Οχηε θαη λφκηδα πνηέ πσο έρνπλ 
ηέηνην θχξνο  
πηα νη δηθέο ζνπ πξνζηαγέο, ψζηε, 
ζλεηφο πνπ είζαη,  
ηνπο άγξαθνπο θη αζάιεπηνπο 
λφκνπο λα μεπεξάζεηο.  
Όρη κνλάρα ζήκεξα θαη ρζεο, κα 
αηψληα δνχλε, 
θη νχηε πνπ έκαζε θαλείο πνηα είλαη 
ε πεγή ηνπο. 
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Γη' απηφ θαη δελ εζθφπεπα, κφλν 
γηαηί θνβάκαη  
κηα ζέιεζε αλζξψπηλε, ζηα ζεία λ' 
ακαξηήζσ.  
Πσο ζα πεζάλσ ην 'μεξα -θαη πψο 
λα κελ ην μέξσ;- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Όπνηνο κέζα ζηα βάζαλα, φπσο 
εγψ, παιεχεη,  
πψο θέξδνο απ' ην ζάλαην απηφο 
δελ πξνζθνκίδεη;  
Έηζη γηα κέλα λα κε βξεη ε κνίξα 
ηνπ ζαλάηνπ 
δελ είλαη δηφινπ ιππεξφ· κ' αλ ίζσο 
αλερφκνπλ  
ην γην ηεο κάλαο κνπ άζαθην, 
θαθνζαλαηηζκέλν, 
εθείλν ζα κε πιήγσλε· απηά δε κε 
πηθξαίλνπλ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Φν. Γείρλεη ζθιεξφ ην θπζηθφ θη 
απφ ζθιεξφ παηέξα 
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απηήο ηεο θφξεο· ζηα δεηλά δε 
ζθχβεη ην θεθάιη. 
Κξ. Να μέξεηο πσο θη νη πην ζθιεξνί 
νη ραξαθηήξεο πέθηνπλ,  
ζπληξίβνληαη· ην ζίδεξν, φζν γεξφ 
θαη λα 'λαη,  
φηαλ ην ςήζεηο ζηε θσηηά, πνιιέο 
θνξέο ην βιέπεηο 
λα ζπάεη θαη λα ξαγίδεηαη, λα 
γίλεηαη θνκκάηηα. […].  
Γε ζα 'καη άλδξαο πηα εγψ, απηή ζα 
είλαη άλδξαο,  
αλ αηηκψξεηα αςεθάεη ηε δχλακε 
πνπ έρσ. […]. 
Αλ. Γπξεχεηο θάηη πην πνιχ απ' ην 
λα κε ζθνηψζεηο; 
Κξ. Σίπνηε άιιν πην πνιχ· κ' απηφ 
ηα έρσ φια. 
Αλ. Γηαηί ραζνκεξάο ινηπφλ; Απ' ηα 
δηθά ζνπ ιφγηα  
δε κνπ αξέζεη ηίπνηα θαη κήηε λα κ' 
αξέζεη. 
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Σν ίδην θαη νη πξάμεηο κνπ ζ' εζέλα 
δελ αξέζνπλ.  
Κη φκσο πνχ κεγαιχηεξε ζα 
'βξηζθα δφμα ηάρα  
απ' ηελ ηαθή ηνπ αδειθνχ, πνπ 'ρε 
ηελ ίδηα κάλα;  
Καη φινη απηνί ζα ιέγαλε πσο 
ζπκθσλνχλ, αλ ίζσο  
ν θφβνο δελ ηνπο έδελε ηε γιψζζα 
ν δηθφο ζνπ. 
Ζ ηπξαλλία ζε πνιιά έρεη ράξεο 
κεγάιεο  
θη είλαη ζην ρέξη ηεο λα ιέεη, λα 
θάλεη φ,ηη ζέιεη. 
Κξ. Σν βιέπεηο κνλάρα εζχ απηφ 
απ' ηνπο Καδκείνπο. 

Αλ. Κη απηνί ην βιέπνπλ, κα 
κπξνζηά ζ' εζέ θιείλνπλ ην ζηφκα. 
Κξ. Σνπ ιφγνπ ζνπ δελ ληξέπεζαη 
λα έρεηο άιιε γλψκε; 
Αλ. Να ζέβνκαη ην αίκα κνπ θακηά 
ληξνπή δελ είλαη. 
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Κξ. Γελ είλαη αίκα ζνπ θη απηφ πνπ 
ζθφησζε εθείλνο; 
Αλ. Αίκα κνπ, απφ κάλα κηα θη απφ 
παηέξα έλαλ. 
Κξ. Καη πψο ζ' απηφλ αζέβεηα ηφζν 
κεγάιε δείρλεηο; 
Αλ. Μα ν λεθξφο δε ζπκθσλεί κε 
ζεσξίεο ηέηνηεο. 
Κξ. Σν ίδην κε ηνλ αζεβή δελ ην 
ηηκάο θη εθείλνλ; 
Αλ. Ο αδειθφο κνπ ράζεθε, δελ 
ήηαλε θαη δνχινο. 
Κξ. Σε ρψξα αθαλίδνληαο· θη ν 
άιινο πνιεκψληαο. 
Αλ. Όκσο ν Άδεο ηνπο κεηξάεη 
φινπο κε κέηξν ίδην.  
Κξ. Σελ ίδηα ηχρε ν θαιφο κε ηνλ 
θαθφ δελ έρεη. 
Αλ. Πνηνο μέξεη αλ ην δέρεηαη απηφ ν 
θάησ θφζκνο; 
Κξ. Καη πεζακέλνο ν λεθξφο θίινο 
πνηέ δε ζα 'λαη. 
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Αλ. Γηα ηελ αγάπε πιάζηεθα θαη φρη 
γηα ην κίζνο. 
Κξ. ηνλ θάησ θφζκν πνπ ζα παο, 
αλ ζέιεηο ηελ αγάπε,  
αγάπα ηνλ· κα φζν δσ δελ 
θπβεξλάεη γπλαίθα. 

(κεη: ηέιια Μπαδάθνπ-
Μαξαγθνπδάθε) 

(γ) 

ΓΗΑΙΟΓΟ ΚΔΓΑΙΟΤ ΒΑΗΙΔΗΟΤ - 
ΚΟΓΔΣΟΤ 

Αιιά θαη απφ ηνλ ρξηζηηαληθφ θφ-
ζκν ηνπ κεζαησληθνχ Διιεληζκνχ 
δε ιείπνπλ απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπ-
γθξνχζεηο. Δίλαη γλσζηή π.ρ. ε 
πεξίπησζε ηνπ Μεγάινπ Βαζηιεί-
νπ, ν νπνίνο αληηηάζζεη ηνλ δίθαην 
ιφγν ηνπ ζηνλ εμνπζηαζηηθφ θαη βί-
αην ιφγν ηνχ χπαξρνπ Μφδεζηνπ α-
πεζηαικέλνπ ηνπ απηνθξάηνξα: 
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■ Γήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο, ηνπ α-
παληά, δελ θνβνχκαη. Δμάιινπ δελ 
έρσ θακηά πεξηνπζία. Κάπνηα βηβιί-
α ππάξρνπλ κφλνλ θαη θάπνηα πα-
ιηά ξάθε. 
■ Αιιά νχηε θαη ε εμνξία κε ηξνκά-
δεη, γηαηί ε γε ζηελ νπνία θαηνηθψ 
δελ είλαη ηδηνθηεζία κνπ. Πάξνηθνο 
είκαη ζ' απηφλ ηνλ θφζκν θαη πεξα-
ζηηθφο. 
■ Οη βαζαληζκνί πάιη δε κε πηννχλ, 
γηαηί ην αδχλαην θνξκί κνπ δε ζα 
ηνπο αληέμεη. 
■ Όζν γηα ηνλ ζάλαην… Απηφλ, ιέ-
γεη, ηνλ ζεσξψ επεξγέηε, δηφηη "νὗ-
ηνο ζᾶηηνλ πέκπεη κε πξφο Θεφλ, ᾧ 
δῶ, θαί πνιηηεχνκαη, θαί ηῷ πιεί-
ζηῳ ηέζλεθα, θαί πξφο ὃλ ἐπείγν-
καη πφξξσζελ". 

πγθινληζηηθή είλαη θαη ε θαηά-
θιείδα ηεο απάληεζεο ηνπ Μεγάινπ 
Βαζηιείνπ: "Πῦξ δέ θαί μίθνο θαί 
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ζῆξεο, ιέγεη, θαί νἱ ηάο ζάξθαο ηέ-
κλνληεο ὂλπρεο ηξπθή κᾶιινλ ἡκῖλ 
εἰζηλ ἢ θαηάπιεμηο. Πξφο ηαῦηα ὓ-
βξηδε, ἀπείιεη, πνίεη ὃ,ηη ἂλ ᾖ βνπιν-
κέλῳ ζνη, ηῆο ἐμνπζίαο ἀπφιαπε. 
Ἀθνπέησ ηαῦηα θαί βαζηιεχο· ὡο 
ἡκᾶο γε νὐρ αἱξήζεηο, νὐδέ πείζεηο 
ζπλζέζζαη ηῇ ἀζεβείᾳ, θἂλ ἀπεηιῇο 
ραιεπψηεξα". 

Δζηψπεζε θαη αλερψξεζε ν Μφδε-
ζηνο, Ση, άιισζηε, ζα κπνξνχζε λα 
αληηηάμεη ζε ηέηνηνλ ιφγν. Όπσο 
ζπγθινληζηηθά είλαη θαη ηα ιφγηα κε 
ηα νπνία ν Μφδεζηνο αλήγγεηιε 
ζηνλ απηνθξάηνξα ην απνηέιεζκα 
απηήο ηεο ζπλάληεζεο: 

“Ἡηηήκεζα, βαζηιεῦ... Κξείηησλ 
ἀπεηιῶλ ὁ ἀλήξ, ιόγσλ ζηεξξόηε-
ξνο, πεηζνῦο ἰζρπξόηεξνο” 

(Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ "Δο ηνλ 
Μέγαλ Βαζίιεηνλ Δπηηάθηνο"). 
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(δ) 

ΑΠΑΛΣΖΖ ΘΟΙΟΘΟΣΡΩΛΖ ΣΟΛ 
ΗΚΠΡΑΖΚ 

"Απηφ νπνχ καο θνβεξίδεηο, λα καο 
θφςεηο θαη θάςεηο ηα θαξπνθφξα 
δέληξα καο, δελ είλαη ηεο πνιεκηθήο 
έξγνλ, δηαηί ηα άςπρα δέλδξα δελ 
ελαληηψλνληαη εηο θαλέλα, κφλνλ νη 
άλζξσπνη νπνχ ελαληηψλνληαη 
έρνπλε ζηξαηεχκαηα θαη ζθιαβψ-
λεηο, θαη έηζη είλαη ην δίθαην ηνπ πν-
ιέκνπ. Με ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη 
κε ηα άςπρα δέλδξα, φρη ηα θιαξηά 
λα καο θφςεηο, φρη ηα δέλδξα, φρη ηα 
ζπίηηα πνπ καο έθαςεο, κφλνλ πέ-
ηξα απάλσ ζηελ πέηξα λα κε κεί-
λεη, εκείο δελ πξνζθπλνχκε. Ση, ηα 
δέλδξα καο αλ ηα θφςεηο θαη ηα θά-
ςεηο, ηελ γελ δελ ζέιεη ηελ ζεθψ-
ζεηο θαη ε ίδηα ε γεο πνπ ηα έζξεςε, 
απηή ε ίδηα γε κέλεη δηθή καο θαη ηα 
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καηαθάλεη. Μφλνλ έλαο Έιιελαο λα 
κείλεη ζα πνιεκνχκε, θαη λα κελ ει-
πίδεηο πσο ηελ γελ καο ζα ηελ θά-
κεηο δηθή ζνπ, βγάι' ην απφ ην λνπ 
ζνπ" 
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