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Ο ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
■ Απυ ηα ηείιεκα πμο είδαιε ηαζ α-

πυ ηζξ εέζεζξ πμο έπεζ πάνεζ μ αν-
παίμξ ηυζιμξ -ημ είδαιε ηζ αοηυ- ζε 
ααζζηά εέιαηα ηδξ γςήξ, κμιίγμοιε 
υηζ εα ιπμνμφζαιε κα επαθδεεφ-
ζμοιε ηζ ειείξ αοηυ πμο απυ πμθ-
θμφξ ιεθεηδηέξ έπεζ παναηδνδεεί, υ-
ηζ, δδθαδή, δ Ανπαία Δθθάδα ακηζ-
ηνίγεζ πνχη' απ' υθα ημκ άκενςπμ. 
Ζ θζθμζμθία ηδξ βίκεηαζ ακενςπμ-
ηεκηνζηή. Σμκ άκενςπμ ακηζηνίγεζ 
ηαζ δ ηέπκδ, μ ηαενέθηδξ ηάεε θαμφ 
ηαζ ηάεε ηαζνμφ. Σίπμηε ημ οπενάκ-
ενςπμ ηαζ απυημζιμ ή οπενηυ-
ζιζμ. Δίκαζ απθχξ ακενχπζκδ. Ο 
Πανεεκχκαξ, είπε δ Δ. Hamilton, εί-
καζ έκα ζπίηζ πνυζθμνμ βζα ιζακ 
ακενςπυηδηα ήνειδ, άκεηδ, ςναία 
μνβακςιέκδ, ζίβμονδ ηαζ βζα ημκ ε-
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αοηυ ηδξ ηαζ βζα ημκ ηυζιμ βφνς 
ηδξ. 

Ακενςπμηεκηνζηή, υιςξ, είκαζ 
ηαζ δ πμθζηζηή. Γζ' αοηυ ηαζ ηαηαηηά 
ημ πζμ ακενχπζκμ πμθίηεοια· θηά-
κεζ ζηδ δδιμηναηία, δ μπμία δδιζ-
μονβεί "ηνάημξ Πνυκμζαξ" ηαζ πνμ-
ζηαηεφεζ η' ακενχπζκα δζηαζχιαηα 
αζχκεξ πνζκ ηα ακαηαθφρεζ δ Δο-
νχπδ. "Γμφθμξ είκαζ εηείκμξ πμο 
δεκ ιπμνεί κα εηθνάζεζ ηδ ζηέρδ 
ημο", θέεζ μ Δονζπίδδξ. "Ζ Αεήκα ή-
ηακ ιζα πμθζηεία θυβςκ, θέεζ μ F. 
Droit, υπμο μζ θέλεζξ ιεηνμφζακ πε-
νζζζυηενμ απυ ηα ηείπδ". "Αθήζηε 
ημ άημιμ εθεφεενμ ηαζ κα έπεηε ε-
ιπζζημζφκδ υηζ εα ηάκεζ ζοκεζδδηά 
ημ ηαεήημκ ημο". Αοηή είκαζ δ εθθδ-
κζηή ζδέα. 

Ζ πίζηδ ζημκ άκενςπμ έπεζ πε-
νάζεζ απυ ηδκ Ανπαία ζηδ Νέα Δθ-
θάδα· έπεζ βίκεζ πανάδμζδ. Γζααά-
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ζηε ημ ηείιεκμ ημο Γζχνβμο εθένδ 
(αημθμοεεί) ηαζ εα ημ δζαπζζηχζεηε. 
Δίκαζ δ μιζθία ημο ζηδ ημηπυθιδ 
ηδκ διένα πμο ηζιήεδηε ιε ημ ανα-
αείμ Νυιπεθ ηδξ Λμβμηεπκίαξ. αξ 
επζζδιαίκμοιε ηάπμζεξ απυ ηζξ 
βναιιέξ ημο. Πνμζέληε ηζξ ηαηά ηδκ 
ακάβκςζδ. Δίκαζ: δ βθχζζα, δ πα-
νάδμζδ, δ ακενςπζά, δ δζηαζμζφκδ, 
δ θμβμηεπκία, μ άκενςπμξ ηαηά ηδκ 
ανπαζυηδηα ηαζ ζήιενα. 
 

(ε) 
Γηώξγνπ εθέξε 

ΟΚΗΙΗΑ ΣΖ ΣΟΘΥΟΙΚΖ 

 

Σμφηδ ηδκ χνα αζζεάκμιαζ πςξ 
είιαζ μ ίδζμξ ιζα ακηίθαζδ. Αθήεεζα, 
δ μοδδζηή Αηαδδιία έηνζκε πςξ δ 
πνμζπάεεζά ιμο ζε ιζα βθχζζα 
πενζθάθδηδ επί αζχκεξ, αθθά ζηδκ 
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πανμφζα ιμνθή ηδξ πενζμνζζιέκδ, 
άλζγε αοηή ηδκ ορδθή δζάηνζζδ. Θέ-
θδζε κα ηζιήζεζ ηδ βθχζζα ιμο, ηαζ 
κα -εηθνάγς ηχνα ηζξ εοπανζζηίεξ 
ιμο ζε λέκδ βθχζζα. αξ παναηα-
θχ κα ιμο δχζεηε ηδ ζοββκχιδ 
πμο γδηχ πνχηα – πνχηα απυ ημκ 
εαοηυ ιμο. 

Ακήης 
ζε ιζα πχ-
να ιζηνή. 
Έκα πέηνζ-
κμ αηνςηή-
νζ ζηδ Με-
ζυβεζμ, 
πμο δεκ 
έπεζ άθθμ 
αβαευ πα-
νά ημκ α-
βχκα ημο 
θαμφ, ηδ 

εάθαζζα, ηαζ ημ θςξ ημο ήθζμο. Δί-
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καζ ιζηνυξ μ ηυπμξ ιαξ, αθθά δ πα-
νάδμζή ημο είκαζ ηενάζηζα ηαζ ημ 
πνάβια πμο ηδ παναηηδνίγεζ είκαζ 
υηζ ιαξ παναδυεδηε πςνίξ δζαημ-
πή. Ζ εθθδκζηή βθχζζα δεκ έπαρε 
πμηέ ηδξ κα ιζθζέηαζ. Γέπηδηε ηζξ αθ-
θμζχζεζξ πμο δέπεηαζ ηαεεηί γςκηα-
κυ, αθθά δεκ πανμοζζάγεζ ηακέκα 
πάζια. Άθθμ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ 
ηδξ πανάδμζδξ είκαζ δ αβάπδ ηδξ 

βζα ηδκ ακενςπζά
·
 ηακυκαξ ηδξ εί-

καζ δ δζηαζμζφκδ. ηδκ ανπαία ηνα-
βςδία, ηδκ μνβακςιέκδ ιε ηυζδ α-
ηνίαεζα, μ άκενςπμξ πμο λεπενκά 
ημ ιέηνμ, πνέπεζ κα ηζιςνδεεί απυ 
ηζξ Δνζκφεξ. Ο ίδζμξ κυιμξ ζζπφεζ ηαζ 
υηακ αηυιδ πνυηεζηαζ βζα θοζζηά 
θαζκυιεκα: "Ἣθζμξ μὐπ ὑπεναήζε-
ηαζ ιέηνα", θέεζ μ Ζνάηθεζημξ, "εἰ δέ 
ιή, Ἐνζκφεξ ιζκ Γίηδξ ἐπίημονμζ ἐ-
λεονήζμοζζκ". 
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οθθμβίγμιαζ πςξ δεκ απμηθείε-
ηαζ μθςζδζυθμο κα ςθεθδεεί έκαξ 
ζφβπνμκμξ επζζηήιςκ, ακ ζημπα-
ζηεί ημφημ ημ απυθεεβια ημο Ίςκα 
θζθμζυθμο. ζμ βζα ιέκα ζοβηζ-
κμφιαζ παναηδνχκηαξ πςξ δ ζο-
κείδδζδ ηδξ δζηαζμζφκδξ είπε ηυζμ 
πμθφ δζαπμηίζεζ ηδκ εθθδκζηή ρο-
πή, χζηε κα βίκεζ ηακυκαξ ηαζ ημο 
θοζζημφ ηυζιμο. Καζ έκαξ απυ 
ημοξ δζδαζηάθμοξ ιμο, ηςκ ανπχκ 
ημο πεναζιέκμο αζχκα, βνάθεζ: 

"...εα παεμφιε βζαηί αδζηήζαιε..." . 
Αοηυξ μ άκενςπμξ ήηακ αβνάιια-
ημξ· είπε ιάεεζ κα βνάθεζ ζηα ηνζά-
κηα πέκηε πνυκζα ηδξ δθζηίαξ ημο. 
Αθθά ζηδκ Δθθάδα ηςκ διενχκ 
ιαξ, δ πνμθμνζηή πανάδμζδ πδ-
βαίκεζ ιαηνζά ζηα πεναζιέκα υζμ 
ηαζ δ βναπηή. Σμ ίδζμ ηαζ δ πμίδζδ. 
Δίκαζ βζα ιέκα ζδιακηζηυ ημ βεβμ-
                                                           

 Γζάκκδξ Μαηνοβζάκκδξ 
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κυξ υηζ δ μοδδία εέθδζε κα ηζιήζεζ 
ηαζ ημφηδ ηδκ πμίδζδ ηαζ υθδ ηδκ 
πμίδζδ βεκζηά, αηυιδ ηαζ υηακ ακα-
ανφγεζ ακάιεζα ζ' έκα θαυ πενζμνζ-
ζιέκμ. Γζαηί πζζηεφς πςξ ημφημξ μ 
ζφβπνμκμξ ηυζιμξ πμο γμφιε, μ 
ηονακκζζιέκμξ απυ ημ θυαμ ηαζ ηδκ 
ακδζοπία, ηδ πνεζάγεηαζ ηδκ πμίδ-
ζδ. Ζ πμίδζδ έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ 
ακενχπζκδ ακάζα -ηαζ ηζ εα βζκυια-
ζηακ ακ δ πκμή ιαξ θζβυζηεοε; Δί-
καζ ιζα πνάλδ ειπζζημζφκδξ- ηζ έ-
καξ Θευξ ημ λένεζ ακ ηα δεζκά ιαξ 
δεκ ηα πνςζηάιε ζηδ ζηένδζδ ε-
ιπζζημζφκδξ. 
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Παναηήνδζακ, ημκ πεναζιέκμ 
πνυκμ βφνς απυ ημφημ ημ ηναπέγζ, 
ηδκ πμθφ ιεβάθδ δζαθμνά ακάιεζα 
ζηζξ ακαηαθφρεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ε-
πζζηήιδξ ηαζ ζηδ θμβμηεπκία· πα-
ναηήνδζακ πςξ ακάιεζα ζ' έκα αν-
παίμ εθθδκζηυ δνάια ηαζ έκα ζδιε-
νζκυ, δ δζαθμνά είκαζ θίβδ. Να, δ 
ζοιπενζθμνά ημο ακενχπμο δε 
ιμζάγεζ κα έπεζ αθθάλεζ ααζζηά. Καζ 
πνέπεζ κα πνμζεέζς πςξ κζχεεζ 
πάκηα ηδκ ακάβηδ κ' αημφεζ ημφηδ 
ηδκ ακενχπζκδ θςκή πμο μκμιά-
γμοιε πμίδζδ. Αοηή ηδ θςκή πμο 
ηζκδοκεφεζ κα ζαήζεζ ηάεε ζηζβιή 
απυ ζηένδζδ αβάπδξ ηαζ μθμέκα 
λακαβεκκζέηαζ. Κοκδβδιέκδ, λένεζ 
πμφ κα 'ανεζ ηαηαθφβζα απανκδιέ-
κδ, έπεζ ημ έκζηζηημ κα πάεζ κα νζ-
γχζεζ ζημοξ πζμ απνμζδυηδημοξ 
ηυπμοξ. Γζ' αοηή δεκ οπάνπμοκ ιε-
βάθα ηαζ ιζηνά ιένδ ημο ηυζιμο. 
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Σμ ααζίθεζμ ηδξ είκαζ ζηζξ ηανδζέξ 
υθςκ ηςκ ακενχπςκ ηδξ βδξ. Έπεζ 
ηδ πάνδ κ' απμθεφβεζ πάκηα ηδ ζο-
κήεεζα, αοηή ηδ αζμιδπακία. Υνς-
ζηχ ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο ζηδ 
μοδδζηή Αηαδδιία πμο έκζςζε αο-
ηά ηα πνάβιαηα· πμο έκζςζε πςξ 
μζ βθχζζεξ, μζ θεβυιεκεξ πενζμνζ-
ζιέκδξ πνήζδξ, δεκ πνέπεζ κα ηα-
ηακημφκ θνάπηεξ υπμο πκίβεηαζ μ 
παθιυξ ηδξ Ακενχπζκδξ ηανδζάξ· 
πμο έβζκε έκαξ Άνεζμξ Πάβμξ ζηα-
κυξ: 

λα θξίλεη κε αιήζεηα επίζεκε 
ηελ άδηθε κνίξα ηεο δωήο, 

βζα κα εοιδεχ ημκ έθθετ, ημκ ε-
ιπκεοζηή, ηαεχξ ιαξ θέκε, ημο Αθ-
θνέδμο Νμιπέθ, αοημφ ημο ακενχ-
πμο πμο ιπυνεζε κα ελαβμνάζεζ 
ηδκ ακαπυθεοηηδ αία ιε ηδ ιεβαθμ-
ζφκδ ηδξ ηανδζάξ ημο. 

13 / 233 



' αοηυ ημκ ηυζιμ, πμο μθμέκα 
ζηεκεφεζ, μ ηαεέκαξ ιαξ πνεζάγεηαζ 
υθμοξ ημοξ άθθμοξ. Πνέπεζ κ' ακα-
γδηήζμοιε ημκ άκενςπμ, υπμο ηαζ 
κα ανίζηεηαζ. ηακ, ζημ δνυιμ ηδξ 
Θήααξ, μ Οζδίπμοξ ζοκάκηδζε ηδ 
θίββα, ηζ αοηή ημο έεεζε ημ αίκζβιά 
ηδξ, δ απυηνζζή ημο ήηακ: μ άκενς-
πμξ. Σμφηδ δ απθή θέλδ πάθαζε ημ 
ηέναξ. Έπμοιε πμθθά ηέναηα κα ηα-
ηαζηνέρμοιε. Αξ ζοθθμβζζημφιε 
ηδκ απυηνζζδ ημο Οζδίπμδα. 

Γζχνβμξ εθένδξ (1963), Γμηζιέξ 
2, ζ. 159 

 

▶ Πμζμ είκαζ ζημ αάεμξ αάεμξ ημ εέ-

ια πμο απαζπμθεί ημκ πμζδηή; Δί-
καζ ιυκμκ εθθδκζηυ; Δίκαζ ηαζ πα-
βηυζιζμ; Ακ είκαζ ηαζ παβηυζιζμ, 
ηυηε βζαηί μ πμζδηήξ ημ ακηζηνίγεζ 
ηυζμ εθθδκζηά. 
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▶ Πμζα είκαζ δ εέζδ ημο απέκακηζ 

ζημ εέια, ηαζ βζαηί ημ δζαπθέηεζ ιε 
ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ θμβμηεπκία; 

▶ Πχξ δζηαζμθμβείηαζ μ ζοζπεηζ-

ζιυξ ημο εέιαημξ ιε ηδκ εθθδκζηή 
πανάδμζδ, ηδκ εθθδκζηή βθχζζα, 
ιε ηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ μ Δθθδ-
κζζιυξ βζα ηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ημκ 
άκενςπμ, ιε ημκ Οζδίπμδα ηαζ ηδ 
θίββα; διεζχζηε υηζ μ Οζδίπμδαξ 
είκαζ ημ ηαηελμπήκ εθεφεενμ άημιμ. 
"Παζδί ημο πέιπημο αζχκα, παζδί 
ημο θυβμο, θφκεζ ημ έκα ιεηά ημ 
άθθμ ηα πνμαθήιαηα ημο ακενχ-
πμο" ιε ημκ μνευ θυβμ ηαζ υπζ ιε 
ηδκ μζςκμζημπία (= "βκχιῃ ηονή-
ζαξ μὐη ἀπ' μἰςκῶκ ιαεχκ"). 

▶ ογδηήζηε ηδκ ηαηαηθείδα ημο ηεζ-

ιέκμο: "' αοηυ ημκ ηυζιμ, πμο μ-
θμέκα ζηεκεφεζ, μ ηαεέκαξ ιαξ πνεζ-
άγεηαζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ. Πνέπεζ κ' 
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ακαγδηήζμοιε ημκ άκενςπμ υπμο 
ηαζ κα ανίζηεηαζ. 

ηακ, ζημ δνυιμ ηδξ Θήααξ, μ 
Οζδίπμοξ ζοκάκηδζε ηδ θίββα, ηζ 
αοηή ημο έεεζε ημ αίκζβιά ηδξ, δ α-
πυηνζζή ημο ήηακ: μ άκενςπμξ. 
Σμφηδ δ απθή θέλδ πάθαζε ημ ηέ-
ναξ. Έπμοιε πμθθά ηέναηα κα ηαηα-
ζηνέρμοιε. Αξ ζοθθμβζζημφιε ηδκ 
απυηνζζδ ημο Οζδίπμδα". 

▶ Σζ ζδιαίκεζ, θμζπυκ, βζα ημκ εθέ-

νδ ηαζ ηζ βζα ζαξ δ θέλδ "άκενς-
πμξ" πμο ηαζ ιυκμ ιε ηδκ ακαθμνά 
ηδξ "πάθαζε" ημ ηέναξ; Απυ πμφ 
παίνκεζ αοηή ηδ δφκαιδ μ άκενς-
πμξ ηαζ πυηε ηδκ παίνκεζ; Γνάρηε, 
φζηενα απυ ηδ ζογήηδζδ, έκα ηείιε-
κμ ηαηά ηδκ επζεοιία ζαξ ηαζ ηζξ 
ζηέρεζξ ζαξ πςνίξ πενζμνζζιμφξ. 

■ Δθπίγμοιε κα ζαξ αμδεήζεζ ημ 

ηείιεκμ πμο αημθμοεεί. Δίκαζ δακεζ-
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ζιέκμ απυ ημ αζαθίμ ημο Γζχνβμο 
Γναιιαηζηάηδ "Ζ ηυιδ ηδξ Βενεκί-
ηδξ". 
■ "Ο ιεηέςνμξ άκενςπμξ -μ ελυνζ-
ζημξ απυ ημ Θευ ηαζ ημ ηέκηνμ ημο 
φιπακημξ- βκςνίγεζ εκημφημζξ, υηζ 
ηαηέπεζ ημ ηέκηνμ ημο πθακήηδ ηαζ 
ημ ηέκηνμ ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ ζζημνί-
αξ. Σμφημ αηνζαχξ, απμηεθεί έκα 
ζδιείμ ιε αδζάρεοζηδ αανφηδηα· 
δζυηζ οπμκμεί έκακ ηαζκμφνζμ ακ-
ενςπζζιυ, πςνίξ ζηδνίβιαηα ενδ-
ζηεοηζηά ή ημκ νμιακηζζιυ ηδξ ά-
βκμζαξ. Ο ιεηέςνμξ άκενςπμξ ο-
πμπηεφεηαζ ήδδ υηζ, ιυκμ έκαξ ηυ-
ζιμξ πμο λεηζκά απυ αοηυκ ηαζ ηα-
ηαθήβεζ ζημκ άθθμ -ημοξ άθθμοξ ιε-
ηέςνμοξ ακενχπμοξ- έπεζ ηάπμζα 
θμβζηή οπάνλεςξ ή δοκαηυηδηα κα 
επζαζχζεζ. Αοηή είκαζ δ πνμζςπζηή 
εοεφκδ αθθά ηαζ δ πάνζξ ημο: Σμκ 
ιεηέςνμ άκενςπμ εα ζζμννμπήζεζ 

17 / 234 



ιυκμ ημ άπθςια ημο πενζμφ ημο 
ζημοξ άθθμοξ ηαημίημοξ ημο πθα-
κήηδ, ηαζ ζηδ θφζδ ή ηδ εάθαζζα 
πμο οπήνλακ ιάνηονεξ ζηδ βέκεζή 
ημο. Μυκμ πμο ακ αοηυ βίκεζ ηχνα, 
εα είκαζ έκα πένζ, υπζ μδδβμφιεκμ 
απυ ηδκ ζζημνία ή ημ θυαμ ηδξ ηζ-
ιςνίαξ αθθά απυ ααεφηαηδ βκχζδ. 
Σδκ ιυκδ ζηακή, ιαγί ιε ημκ ένςηα 
ή ηδκ Σέπκδ, κα οπεναεί ημ δέμξ ηαζ 
ημ Κεκυ". 
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Ο ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
■ Αοηή δ πμνεία, υιςξ, ημο ιεηές-

νμο ακενχπμο πνμξ ημκ άθθμ ιεηέ-
ςνμ άκενςπμ, βζα κα δχζμοκ ηα 
πένζα, πχξ εα βίκεζ; Ο ηαεέκαξ ιαξ 
εα ιπμνμφζε, αέααζα, κα ζηεθηεί 
πμθθμφξ ηνυπμοξ ηαζ πμθθμφξ 
δνυιμοξ. Σμ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί 
δείπκεζ έκακ απυ αοημφξ. Δίκαζ μ 
δνυιμξ ηδξ παζδείαξ ηαζ ημο ζεαα-
ζιμφ ηδξ εθεοεενίαξ ημο άθθμο ακ-
ενχπμο ηαζ ημο άθθμο θαμφ. 

Έπεζ βναθεί απυ ημκ ιεβάθμ ιαξ 
παζδαβςβυ Αθέλακδνμ Γεθιμφγμ 
ηαζ ακαθένεηαζ, υπςξ ηαζ μ ηίηθμξ 
ημο δδθχκεζ, ζηδκ παζδεία ηαζ ηδκ 
εεκζηή ιυνθςζδ ηςκ θαχκ ηδξ 
Βαθηακζηήξ. Δίκαζ ημ απυζπαζια 
απυ ηδκ εζζήβδζδ ηδκ μπμία πα-
νμοζίαζε μ Γεθιμφγμξ ζηδκ πνχηδ 
Βαθηακζηή Γζάζηερδ, πμο είπε μν-
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βακςεεί ζηδκ Αεήκα ημ 1930 ιε ηδκ 
πνςημαμοθία ημο δζαηεηνζιέκμο 
πμθζηζημφ Αθέλακδνμο Παπακαζηα-
ζίμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα θαιπνή 
ζηζβιή ηδξ κευηενδξ εθθδκζηήξ ζ-
ζημνίαξ ηαηά ηδκ μπμία δφμ επχ-
κοιμζ Έθθδκεξ, μ παηέναξ ηδξ κευ-
ηενδξ παζδαβςβζηήξ ζηδκ Δθθάδα, 
μ Γεθιμφγμξ, ηαζ μ παηέναξ ηδξ Γδ-
ιμηναηίαξ, μ Παπακαζηαζίμο, ζο-
κενβάγμκηαζ ηαζ ηάκμοκ ημ άκμζβια 
πνμξ ηα Βαθηάκζα ιε ζημπυ ηδ 
ζοιθζθίςζδ ηαζ ηδκ εζνδκζηή ζοι-
αίςζδ ηςκ θαχκ ημοξ. ηδ ζοβηε-
ηνζιέκδ εζζήβδζδ δ πνμζέββζζδ 
επζδζχηεηαζ ιέζα απυ ημ ζπμθείμ 
ηαζ ηδκ παζδεία. Σμ υναια Παπακα-
ζηαζίμο ηαζ Γεθιμφγμο πθαηαίκεζ, 
βζα κ' αβηαθζάζεζ ηα Βαθηάκζα πμθφ 
πνζκ δ Δονχπδ ιεθεηήζεζ ηδκ Οζημ-
κμιζηή ηδξ Έκςζδ. Απμηεθεί ηζ 
αοηή δ πνμζπάεεζα έκα παναηηδ-
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νζζηζηυ δείβια/βκχνζζια ηδξ μζημο-
ιεκζηυηδηαξ ημο εθθδκζημφ πκεφια-
ημξ. 

▶ Γζααάζηε ηδκ εζζήβδζδ ηαζ επζ-

ζδιάκεηε ηα πςνία πμο πανμοζζά-
γμοκ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ 
ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, βζα κα ηα 
ζογδηήζεηε φζηενα απυ ηδκ ακά-
βκςζδ. 
 

(ζη) 
Αιέμαλδξνπ Γεικνύδνπ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΖ ΚΟΡΦΧΖ 

1. Σμ εέια ιμο ήηακ πχξ πνέπεζ κα 
ιεηαννοειζζηή δ δζδαζηαθία ηδξ ζ-
ζημνίαξ ζηα ζπμθεία ζφιθςκα ιε 
ηδκ ακάβηδ πμο έθενε ηαζ ηδκ πνχ-
ηδ Βαθηακζηή Γζάζηερδ. Δίκαζ ιζα 
ακάβηδ πμο πενκά ηα ααθηακζηά 
ζφκμνα ηαζ ηδ κζχεμοκ ζήιενα έ-
κημκδ υθμζ μζ θαμί: ημ αθθδθμθά-
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βςια κα παναιενίζδ ειπνυξ ζηδ 
θζθζηή ζοκεκκυδζδ ηαζ ηδ ζοκεν-
βαζία ημοξ, ιε ημ ζημπυ κα ορςεή 
δ ακενχπζκδ γςή ηαζ μ πμθζηζζιυξ 
ηδξ. 

ηακ υιςξ ακηζηνφγδ ηακείξ ημ 
ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ απ' αοηή ηδκ 
άπμρδ, αθέπεζ πςξ δεκ είκαζ ιμκά-
πα αοηυ πμο ακηζιαπυηακ ηαζ ακηζ-
ιάπεηαζ ηδκ ηαεμθζηή ακάβηδ ηςκ 
θαχκ βζα ζοκεκκυδζδ ηαζ ζοκενβα-
ζία, πανά μθυηθδνμ ημ ζπμθείμ ιε 
ηα πμθοπμίηζθα ιέζα πμο δζαεέηεζ. 
Σδκ παζδεία βεκζηά, ηαζ πνμπάκηςκ 
ηδ ααθηακζηή, ηδκ ελμοζίαγε, ςξ ηχ-
να ημοθάπζζημ -αθθμφ πενζζζυηενμ 
ηζ' αθθμφ θζβχηενμ- έκα πκεφια α-
κηίεεημ, πμο απυ πίθζεξ δομ πδβέξ 
πυηζγε ηδκ ροπή ηςκ παζδζχκ ιαξ 
απυ ηδκ πζμ ιζηνή ημοξ δθζηία. 
Σέημζμ πκεφια δεκ ήηακ αέααζα ιμ-
κάπα ζπμθζηυ, αθθά ηονζανπμφζε 
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ζε υθδ ηδκ ημζκςκία απυ πμθφπνμ-
κδ πανάδμζδ πμο ηδκ είπακ ενέρεζ 
ζζημνζηέξ, πμθζηζηέξ η.ά. ζοκεήηεξ. 
Σμ ζπμθείμ υιςξ ημ ηαθθζενβμφζε 
πζμ ζοζηδιαηζηά· ηαζ πζμ απμηεθε-
ζιαηζηά, ημ έηακε ροπζηή δφκαιδ, 
βζαηί ι' αοηυ έπθαεε ηδκ παζδζηή 
ροπή. Οθυηθδνμ ημ πκεφια αοηυ 
ζοβηεκηνχκεηαζ ζημκ υνμ εεκζηή 
ιυνθςζδ. Σμ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ 
είκαζ ιυκμ έκα ιέζμ, ζπμοδαζυηαημ 
αέααζα, αθθά έκα ιέζα ζε πμθθά 
άθθα. 
Γζ' αοηυ ακαβηάζηδηα κα δχζς ζημ 
εέια ιμο ημ βεκζηχηενμ ηίηθμ "παζ-
δεία ηαζ εεκζηή ιυνθςζδ". 

2. ηα κεχηενα πνυκζα, πακημφ 
βζα απχηενμ ζημπυ ηδξ παζδείαξ 
έααγακ ημκ δεζηυ παναηηήνα. Ήηακ 
ιζα έκκμζα ιε ςνζζιέκμ δεζηυ πενζ-
επυιεκμ, ιε ςνζζιέκεξ δεζηέξ αν-
πέξ, πμο ζφιθςκα ι' αοηέξ έπνεπε 
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κα ιμνθςεή ημ άημιμ. Γονεφαιε κα 
ζοκδείζςιε ημ άημιμ ζηδκ ημζκς-
κζηή ανεηή: κα ιδκ ηάκδ ζημκ άθ-
θμκ υ,ηζ δε εα ήεεθε ηαζ μζ άθθμζ κα 
ημο ηάκμοκ ηαζ πζμ πμθφ: κα ηάκδ 
βζα ημκ δζπθακυ ημο υ,ηζ εα ήεεθε 
κα ημο ηάκδ ηαζ ηείκμξ. Γονεφαιε 
αθθδθμαμήεεζα, αβάπδ, εζθζηνίκεζα, 
ηζιζυηδηα, δζηαζμζφκδ ηηθ., ανεηέξ 
πμο δίκμοκ ηδκ έκκμζα ημο ακενς-  
πζζιμφ. 

Ο ακενςπζ-
ζιυξ υιςξ αο-
ηυξ πενζμνζγυ-
ηακ, έπνεπε κα 
πενζμνίγεηαζ 
ιέζα ζηα υνζα 
ηα ηναηζηά. Κα-
κυκζγε ηζξ ζπέ-
ζεζξ ημο αηυ-
ιμο ηονίςξ 
πνμξ ηα άημια 
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πμο ακήηακ ζημ ίδζμ ηναηζηυ ή ηαζ 
εεκζηυ ζοβηνυηδια. ζμ βζα ηζξ 
ζπέζεζξ υιςξ ηςκ ηνα-ηχκ ηαζ ηςκ 
εεκζηχκ μιάδςκ ιεηα-λφ ημοξ, ηαζ 
ιάθζζηα ιε ηζξ βεζημκζ-ηέξ, εηεί 
είπαιε άθθμ δεζηυ ιέηνμ, άθθεξ 
δεζηέξ ανπέξ, ζοπκυηαηα ακηί-εεηεξ 
ιε ηζξ εκδμηναηζηέξ. Οζ άθθμζ θαμί, 
ηαζ πνμπάκηςκ μζ βεζημκζημί, ήηακ 
βζα ημ ζπμθείμ ηαζ ηα παζδζά ημο ή 
αδζάθμνμζ ή ημ πζμ πμθφ επ-ενζημί· 
επενμί ειπνυξ ζε ιαξ ηζπμ-ηέκζμζ, 
απμθίηζζημζ, ανπαπηζημί, βε-ιάημζ 
εθαηηχιαηα ηαζ ηαηίεξ· επ-ενμί 
θακαηζημί πμο έπνεπε κα θεί-ρμοκ 
απυ ημ πνυζςπμ ηδξ βδξ βζα κα 
γήζςιε ειείξ. Τπενηίιδζδ ημο ε-
αοημφ ιαξ, εεκζηυ ιμκμπχθζμ ηάεε 
ανεηήξ, λζπαζιυξ εεκζηυξ, αδζαθμ-
νία ή οπμηίιδζδ ηαζ πζμ πμθφ πε-
νζθνυκδζδ ηςκ άθθςκ, ιίζμξ ή εη-
δίηδζδ, αοηυ ήηακ ζοπκυηαηα ημ 
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ηφνζμ πενζεπυιεκμ ηδξ εεκζηήξ α-
βςβήξ. Σμ ζπμθείμ ζοκεζδδηά έπνε-
πε κα ηαθθζενβή ιε υθα ημο ηα ιέζα 
πμθθά ζοκαζζεήιαηα, ζδέεξ ηαζ ζδζ-
υηδηεξ ακηίεεηεξ ιε ημκ εκδμηναηζηυ 
ακενςπζζιυ. Έηζζ ηδκ ζδεμθμβία 
ημο, ηδκ ενβαζία ημο ηδ παναηηδνί-
γεζ ιζα ααεφηαηδ εζςηενζηή ακηίθα-
ζδ. 

θδ δ πκμή ημο ζπμθείμο ήηακ 
ηέημζα. Ο ηάεε θαυξ δεκ έπεζ πανά 
κα εοιδεή πμθθά απυ ηα ηναβμφδζα 
πμο ηναβμοδμφζε ζημ ζπμθείμ ημο, 
απυ ηα πμζήιαηα πμο ημο ιάεαζ-
κακ, απυ ημοξ νδημνζημφξ θυβμοξ 
πμο άημοβε, απυ ηζξ ζπμθζηέξ βζμν-
ηέξ πμο βζυνηαγε ηθπ. ηθπ. Σμ 
πκεφια αοηυ ηαενεθηζγυηακ ηαζ ζηα 
ακαβκςζηζηά ημο αζαθία, ημ αμδ-
εμφζε δ ενδζηεοηζηή δζδαζηαθία 
ηαζ ημνοθςκυηακ ζημ ιάεδια ηδξ 
ζζημνίαξ. Ζ ζζημνία, υπζ ιυκμ ζηδ 
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δδιμηζηή αθθά ηαζ ζηδ ιέζδ παζδεί-
α, ήηακ ηονίςξ πμθζηζηή ζζημνία, 
ηαζ αηυια πζμ πενζμνζζιέκδ ζζημνί-
α πμθέιςκ πμο έηακακ θακαηζημί 
επενμί ιεηαλφ ημοξ· μ δίηαζμξ ηαζ μ 
βεκκαίμξ απυ ηδ ιζα ιενζά, ηζ' απ' 
ηδκ άθθδ μ άδζημξ ηαζ μ δεζθυξ. ' 
αοηή ηαζ ημοξ ήνςέξ ηδξ ζοβηε-
κηνςκυηακ ζπεδυκ μθυηθδνδ δ ε-
εκζηή γςή, εκχ μζ άθθεξ ηδξ εηδδ-
θχζεζξ πενκμφζακ άβκςζηεξ ή πα-
ναιενζζιέκεξ. Σέημζα ζζημνία άκμζ-
βε ζηδκ παζδζηή ροπή ηδκ πνμμπηζ-
ηή βζα ημ ιέθθμκ ημο ηυπμο ηδξ. 
Γεκ ιπμνμφζε πανά κα είκαζ έκα 
ιέθθμκ πμο εα έζηαγε αίια. 

3. πςξ είπα, ηέημζμ πκεφια ή-
ηακ ποιέκμ ζε υθδ ηδκ αηιυζθαζ-
να, ημ είπε ενέρεζ πμθφπνμκδ πα-
νάδμζδ, ηαζ ιάθζζηα πανάδμζδ ζ-
ενχηαηδ, υπμο ηφπαζκε κα πδβάγδ 
απυ αβχκεξ απεθεοεενςηζημφξ. 
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Γζαηί δ πδβή ημο ήηακ ηυηε ααεζά αζ-
μθμβζηή ακάβηδ. Έηζζ ημ ζπμθείμ α-
ημθμοεχκηαξ ζοζηδιαημπμζμφζε 
πςνίξ ηακ ηδκ παναιζηνή ακδζοπία 
βζα ηδκ ακηίθαζδ πμο έηνοαε ζο-
πκά ιέζα ημο. Ζ ακηίθαζδ υιςξ αο-
ηή έβζκε ηναβζηά ζοκεζδδηή ιε ημκ 
παβηυζιζμ πυθειμ ηαζ ηζξ ηνμια-
πηζηέξ ημο ζοκέπεζεξ. Υνυκζα ποκυ-
ηακ ημ αίια ηαζ βζα χνζιμ ηανπυ 
ιάξ έδςζε ιζα δοζηοπία ηαεμθζηή, 
πμο εα δένκδ ημοξ θαμφξ ηαζ πνμ-
πάκηςκ ημοξ ιζηνμφξ βζα πνυκζα 
πμθθά. Νζηδηέξ ηαζ κζηδιέκμζ ζα κα 
λφπκδζακ ειπνυξ ζε ιζα πναβια-
ηζηυηδηα πμο δεκ ηδκ θακηάγμκηακ 
πνζκ. Απμηέθεζια έκαξ ααεφηενμξ 
ηθμκζζιυξ ζηζξ παναδμιέκεξ αλίεξ 
ημο πμθζηζζιμφ, πνμπάκηςκ ηζξ δ-
εζηέξ, ηαζ απάκς απ' υθα ζηδκ αλία 
ηδκ εεκζηή, υπςξ πανμοζζαγυηακ 
ζοπκυηαηα ςξ ηυηε. Γεκ έπμοκ θυβμ 
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Δεικνύδνο, Γιελόο 
Τξηαληαθπιιίδεο 
(Αζήλα, 1915) 
 

μζ θαμί κ' αθθδθμζθάγςκηαζ, βζα κα 
αμοηζμφκηαζ ααεφηενα ζηδ δοζηοπί-
α. Ο πυθειμξ πνέπεζ κα θείρδ πζα, 
ημ ιίζμξ ακάιεζα ζε ηνάηδ ηαζ εε-
κζηέξ μιάδεξ κα παναιενίζδ ζηδ 
θζθζηή ζοκεκκυδζδ, ζηδ ζοκενβα-
ζία ηαζ 
ζηδκ α-
βάπδ. 
Έηζζ ημ 
πενζε-
πυιεκμ 
ηδξ εεκζ-
ηήξ αβς-
βήξ πμο 
είδαιε 
πνζκ ζς-
νζάζηδηε 
μθυηεθα. 
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Σθιεξόο, Δεικνύ-
δνο, Τξηαληαθπιιί-
δεο ζηελ Ιέλα, 1907  
 

Ο ηθμκζ-
ζιυξ υιςξ, 
υπςξ είπα, 
ήηακ ααεφ-
ηενμξ, ηαζ 
δεκ ενπυηακ 
ιυκμ απ' έ-
λς, απυ ηζξ 
ζπέζεζξ ηςκ 

ηναηχκ ιε-
ηαλφ ημοξ, 
αθθά ηαζ 
απυ ιέζα, 
ηαζ ηονίςξ απυ ιέζα. Γζαηί ιε ημκ 
παβηυζιζμ πυθειμ έβζκε πζμ πηο-
πδηή ηαζ πζμ ζοκεζδδηή ηαζ ιζα άθ-
θδ ακηίθαζδ, εκδμηναηζηή αοηή. Ο 
λζπαζιυξ, δ άβκμζα, δ αδζαθμνία ή 
δ οπμηίιδζδ ηαζ δ αδζηία δεκ πε-
νζμνίγμκηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ θασ-
ηχκ μιάδςκ ιεηαλφ ημοξ, αθθά πα-
ναηηδνίγμοκ ζε πμθθά ηαζ ηζξ ζπέ-
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ζεζξ πμο έπμοκ μζ δζάθμνεξ ημζκς-
κζηέξ ηάλεζξ ηαζ μιάδεξ ιέζα ζημ ί-
δζμ εεκζηυ ή ηναηζηυ ζοβηνυηδια. Ο 
εκδμηναηζηυξ ακενςπζζιυξ θάκδηε 
πςξ ήηακ ζε πμθθά, θυβζα ιμκάπα. 
Σδκ ακηίθαζδ αοηή ηδκ είπαιε αθ-
θμφ εκημκχηενδ ηαζ αθθμφ ιζηνυηε-
νδ, αηυιδ ηαζ ζηδκ παζδεία, ηαζ 
πνμπάκηςκ ζηδκ μνβάκςζή ηδξ. Ζ 
ιέζδ παζδεία ήηακ βζα θίβμοξ, πμο 
ημοξ είπε εοκμήζεζ υπζ ημ θοζζηυ 
ημοξ, αθθά δ ηφπδ, βζαηί έηοπε δδθ. 
κα έπμοκ ηα μζημκμιζηά ιέζα. Γζα ημ 
θαυ ήηακ ιυκμ δ δδιμηζηή παζδεία, 
ηζ' αοηή ηαη' ελμπήκ ζηα Βαθηάκζα 
θζβυπνμκδ ηαζ θηςπή έδζκε ιμκάπα 
θίβα ρίπμοθα ζηα παζδζά, πμθθά 
πεζκαζιέκα ηαζ αννςζηζάνζηα. Σέ-
ημζα ζοκείδδζδ – δοκαιςιέκδ απυ 
επακάζηαζδ εζςηενζηή ζε πχνα 
ιεβάθδ υπμο μζ ακηζεέζεζξ ήηακ 
μλφηαηεξ- ηθυκζζε αηυια πενζζζυ-
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ηενμ ηζξ δεζηέξ πνμπάκηςκ αλίεξ, 
έθενε ιε ηζξ ακηζεέζεζξ πάμξ δεζηυ, 
ηαζ ιαγί ιε ημ ζχνζαζια ηδξ εεκζ-
ηήξ αβςβήξ ηθμκίζηδηε ζε πμθθμφξ 
αηυια ηαζ ημ ααεφηενμ κυδια ημο ε-
εκζζιμφ. πζ ιυκμ δ εεκζηή αβςβή 
ιε ημ πενζεπυιεκμ πμο είδαιε πνέ-
πεζ κα θείρδ, αθθά ηαζ δ εεκζηή μιά-
δα -ηαζ υπμο αηυια έπεζ αοεφπαν-
πηδ μνβάκςζδ- κα δζαθοεή, μ εεκζ-
ζιυξ κα παναιενίζδ ειπνυξ ζ' έ-
κακ ηαεμθζηυ ακενςπζζιυ. 

4. Σέημζμξ ηθμκζζιυξ είπε ημκ α-
κηίπηοπυ ημο ηαζ ζημ ζπμθείμ, ηαζ 
ημ ζπμθείμ βεκζηά ηνζηθίγεζ ζήιενα 
ααέααζμ έπμκηαξ πάζεζ ηδκ πίζηδ 
ημο. Σμ ένβμ ημο, μζ δάζηαθμί ημο 
ηαζ ηα παζδζά ημο γμοκ ζε πάμξ, υ-
πμο πεηζμφκηαζ απυ ηδ ιζακ άηνδ 
ζηδκ άθθδ, εκχ μνβακςιέκεξ μιά-
δεξ, πμο ηζξ πςνίγμοκ μζ πζμ ιεβά-
θεξ ακηζεέζεζξ, βονεφμοκ κα ηαηά-
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πηήζμοκ ηδκ παζδεία, κα ηδκ ηά-
κμοκ υνβακμ ημοξ. Σζ έπεζ κα ηάιδ δ 
παζδεία ζε ηέημζα ηαηάζηαζδ; φι-
θςκα ιε ημ εέια ιμο εα πενζμνίζς 
ηδκ απάκηδζή ιμο ζηδκ εεκζηή 
ιυνθςζδ, ακ ηαζ ηέημζμξ πενζμνζ-
ζιυξ είκαζ δφζημθμξ ηαζ ηάπμηε α-
δφκαημξ ιέζα ζηδ ζοκφθακζδ πμο 
είκαζ ιπθεβιέκα ηα ημζκςκζηά θαζ-
κυιεκα. Θα ηναηήζδ δ παζδεία ηδκ 
εεκζηή ιυνθςζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ 
πμο είπε πνζκ, υπςξ ημ εέθμοκ αηυ-
ια ιενζημί ηφηθμζ, ή πνμπςνχκηαξ 
ζηδκ άθθδ άηνδ ε' ανκδεή βεκζηά 
ηάεε εεκζηή ιυνθςζδ; Καζ ζηα δομ 
ενςηήιαηα δ απάκηδζδ είκαζ ανκδ-
ηζηή. 

Ζ ακενχπζκδ γςή, υζμ θηάκεζ δ 
ζζημνία, πάκηα θακενςκυηακ ιε μ-
νζζιέκμ μιαδζηυ πνχια ηαζ υπζ α-
πνςιάηζζηδ. Καζ πμθφ πενζζζυηε-
νμ ζήιενα δ ακενςπυηδηα δεκ εί-
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καζ απνςιάηζζηδ ηαζ ακμνβάκςηδ 
ιάγα, έκα ηοπαίμ άενμζζια ακενχ-
πςκ, πανά έκα ζφκμθμ απυ δζάθμ-
νμοξ θαμφξ. ηδκ πνμζπάεεζα πμο 
ηάκεζ ηαεέκαξ ημοξ βζα κα ζοκηδνή-
ζδ ημκ εαοηυ ημο, πναβιαηχκεζ δ 
ακενςπυηδηα ημ έκζηζηημ βζα ηδ δζ-
ηή ηδξ αοημζοκηήνδζδ. ημκ ηαεέ-
κα ηα ιέθδ ημο έπμοκ πμθθά ημζκά 
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ζημζπεία ιεηαλφ ημοξ, ηαζ αοηά ημοξ 
μνίγμοκ ιζα λεπςνζζηή ροπμθμβία 
ηαζ ζδζμζοβηναζία, ηδκ εεκζηή ημοξ 
θοζζμβκςιία. Με ηα ζημζπεία αοηά 
είκαζ γοιςιέκδ υθδ δ φπανλδ ημο 
αηυιμο, ι' αοηά αζζεάκεηαζ, ζηέπηε-
ηαζ, γεζ. Γζ' αοηυ μ ηάεε ακενςπμξ 
γεζ αθδεζκά ηαζ εκηαηζηά ημκ εαοηυ 
ημο ηονίςξ ζημκ ηυπμ, ζημ έεκμξ, 
πμο αζφκεζδα ημκ έπεζ ιμνθχζεζ. 
Σμ ίδζμ ηαζ μ ακενχπζκμξ πμθζηζ-
ζιυξ δεκ είκαζ ηάηζ αυνζζημ ηαζ α-
πνςιάηζζημ, αθθά δ ζοκζζηαιέκδ 
απυ εεκζημφξ πμθζηζζιμφξ. Ακενχ-
πζκδ βθχζζα είκαζ δ ημονηζηή, δ 
αμοθβανζηή, δ ζεναζηή, δ εθθδκζηή 
ηηθ. ηαζ υπζ δ εζπενάκημ. ημοξ ε-
εκζημφξ πμθζηζζιμφξ έπεζ απμεέζεζ 
δ ακενςπυηδηα ημοξ εδζαονμφξ 
ηδξ, ηαζ ζ' αοημφξ ανίζημιε γςκηα-
κέξ ηζξ ακενςπζζηζηέξ αλίεξ, υζεξ 
δδθαδή δεκ ακηζιάπμκηαζ ηδκ δεζηή. 
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Απυ ηα παναπάκς αβαίκεζ πςξ 
μ εεκζζιυξ δεκ είκαζ αοεαίνεημ δδ-
ιζμφνβδια ηδξ θακηαζίαξ ή απθή ο-
πδημυηδηα πμο ιπμνμφιε κα ηδκ 
πεηάλςιε ή κα ηδκ ακηζηαηαζηήζς-
ιε υπςξ ειείξ εέθμιε. Γζαηί ηακέκαξ 
ιαξ δεκ ιπμνεί κα λενζγχζδ ημκ ε-
αοηυ ημο, ηδκ οπυζηαζή ημο, ηδ γς-
ή ημο. Καζ αηυια αβαίκεζ πςξ δεκ 
ιπμνεί κα ζηαεή, μφηε κα κμδεή 
ηακ ιυνθςζδ, ηαζ πμθφ θζβχηενμ 
παζδεία, πμο κα ιδκ έπδ εεκζηυ 
πνχια, πμο κα ιδκ είκαζ εεκζηή. Σμ 
άημιμ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζαηί βεκκζέηαζ 
ηαζ ιεβαθχκεζ ζε ςνζζιέκδ θασηή μ-
ιάδα ηαζ ηυπμ, παίνκεζ ααεφηαηα ε-
εκζηή ζθναβίδα, ιμνθχκεηαζ εεκζηά 
ηαζ πςνίξ ημ ζπμθείμ. 

5. Έηζζ πενζεπυιεκμ ηδξ εεκζηήξ 
αβςβήξ βίκεηαζ δ ζοζηδιαηζηή ηαθ-
θζένβεζα ηςκ αβαεχκ ημο πμθζηζ-
ζιμφ ηαζ δ ζοζηδιαηζηή βκχζδ ημο 
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ηυπμο απ' υθεξ ημο ηζξ απυρεζξ. Ζ 
παζδεία υιςξ, ακ εέθδ κα πεηφπδ ημ 
ζημπυ ηδξ ηαζ κα αμδεήζδ βζα έκα 
ηαθφηενμ ιέθθμκ ηαζ ημο ηυπμο ηδξ 
ηαζ ηδξ ακενςπυηδηαξ, πνέπεζ ηαζ 
ζημ αοημκυδημ αοηυ πενζεπυιεκμ 
κα δμοθέρδ ιε ςνζζιέκεξ ανπέξ 
πμο πδβάγμοκ απυ ημ ζημπυ ηδξ, 
ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ εεκζηήξ αβςβήξ 
κα ηδ ααεφκδ ηαζ ηδκ πθαηφκδ. Να 
ηδκ πθαηφκδ ηαζ πνμξ ηα ιέζα ηαζ 
έλς απυ ηα ζφκμνα ηςκ θαχκ. 

ζμ θηςπή ηαζ ακ είκαζ δ πναβ-
ιαηζηυηδηα υπμο δμοθεφεζ έκα ζπμ-
θείμ, ημ δάζηαθμ ημο πνέπεζ κα ημκ 
ειπκέδ έκα ζδακζηυ: μ ακενςπζ-
ζιυξ, μ ηαεμθζηυξ ακενςπζζιυξ. 
Να αμδεάδ ηζ' αοηυξ ιε ημ ένβμ ημο 
κα ορχκεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηε-
νμ δ ακενχπζκδ γςή ηαζ μ πμθζηζ-
ζιυξ ηδξ. Έκα ζδακζηυ πςνίξ ηένια, 
βζαηί δεκ έπεζ ηένια μ δνυιμξ ηδξ 
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ακενχπζκδξ ροπήξ. ' αοηυκ έκαξ 
δνυιμξ θένκεζ: δ ζςζηή εεκζηή 
ιυνθςζδ. Γζαηί ακενςπυηδηα είκαζ 
υθμζ μζ θαμί ιαγί, ηαζ δ γςή ηδξ ο-
ρχκεηαζ υηακ ακειπυδζζηδ ηαζ αο-
εφπανπηδ δ ηάεε εεκζηή μιάδα α-
βςκίγεηαζ βζα ηδκ εζςηενζηή ηδξ α-
κάπηολδ, ηαζ πζμ πένα βζα ημ ζδακζ-
ηυ ηδξ εβχ. Καζ δεκ οπάνπεζ μιάδα 
πμο απυ ηδ δζηή ηδξ άπμρδ, ιε ημ 
δζηυ ηδξ ηφπμ, κα ιδ αάγδ έκα πμ-
θφηζιμ πεηνάδζ ζημκ ημζκυ ζημπυ 
υθςκ. Ζ ηαεειζά ημοξ ηνφαεζ ιέζα 
ηδξ άπεζνα ζημζπεία, πμο ηακείξ δεκ 
λένεζ ηζ ιπμνεί κα δχζμοκ. ηακ υ-
ιςξ ημ έκα έεκμξ ειπμδίγδ ηδκ αημ-
ιζηή, ηδκ ζδζυηοπδ ακάπηολδ ημο 
άθθμο, υηακ ημο παηά ηδκ αοεοπαν-
λία ημο, ειπμδίγεζ ηδκ ακενχπζκδ 
βεκζηά γςή κα ορςεή, ηαηαζηνέθεζ 
ημκ ημζκυ ζημπυ, ημ δζηυ ημο ζημ-
πυ. Γζ' αοηυκ θηάκεζ δ αοημζοκηή-
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Ο Δεικνύ-
δνο κε ηε 
ζύδπγν ηνπ 
ζηελ Ειβε-
ηία, 1909. 
 

νδζή ημο ηαζ δ εκηαηζηή ηαθθζένβεζα 
ημο εαοημφ ημο. Έηζζ ζηδκ ηάεε ε-
εκζηή μιάδα μζ άθθεξ δεκ είκαζ, δεκ 
πνέπεζ κα είκαζ αδζάθμνεξ ή επενζ-
ηέξ, πανά ζοκενβάηεξ πμο αβςκί-
γμκηαζ βζα ημκ ίδζμ ζημπυ, ζοκενβά-
ηεξ πμο πνέπεζ κα ημοξ βκςνίζδ, 
κα ημοξ εηηζιήζδ ζςζηά ηαζ κα 
ημοξ αμδεήζδ. 

6. Έηζζ αθέ-
πς ημ κυδια 
ηδξ εεκζηήξ 
αβςβήξ, ηδξ 
ζοζηδιαηζηήξ 
πνμζπάεεζαξ 
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βζα ηδ ιυνθςζδ ημο αηυιμο ηαζ ημο 
θαμφ ιε απχηενμ ζημπυ ημκ 
ηαεμθζηυ ακενςπζζιυ. Δίκαζ ιζα 
πνμζπάεεζα πμο ε' απθχ-κεηαζ 
απυ ηα ιέζα πνμξ ηα έλς ιε 
ροπμθμβζηή ακαβηαζυηδηα, υηακ ηαζ 
ιέζα ζημ ηνάημξ, ζηζξ ζπέζεζξ αηυ-
ιςκ ηαζ μιάδςκ ιεηαλφ ημοξ, είκαζ 
μοζζαζηζηή ηαζ ζηδνίγεηαζ ζε πνάβ-
ιαηα. Μ' αοηυκ αέααζα ημκ ηνυπμ ημ 
κυδια ηδξ εεκζηήξ αβςβήξ απθχκε-
ηαζ ηαζ έλς απυ ηα υνζα ηαζ ηδ δφκα-
ιδ ημο ζπμθείμο, ηαζ αάγεζ ζημπυ 
πμο πνέπεζ κα ημκ οπδνεηήζμοκ 
ηαζ κα ζοκενβαζημφκ βζ' αοηυκ ηαζ 
άθθμζ πμθθμί πανάβμκηεξ, μ ηαεέ-
καξ απυ ηδ δζηή ημο άπμρδ. Μέζα 
ζ' αοημφξ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζ-
ημφξ είκαζ δ παζδεία ηαζ δ άπμρή 
ηδξ. Αοηή, ακ ηαζ μζ ακηζεέζεζξ ηαζ μζ 
δοζημθίεξ πμο πανμοζζάγεζ δ ζδ-
ιενζκή πναβιαηζηυηδηα βζα ηέημζμ 
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δνυιμ είκαζ ηενάζηζεξ, ιπμνεί παν' 
υθα αοηά κα δμοθέρδ πζμ απμηεθε-
ζιαηζηά απυ ημοξ άθθμοξ, βζαηί πδ-
βαίκεζ ζημ αάεμξ, ζηδκ πδβή ηςκ α-
κηζεέζεςκ, ζηδκ ακενχπζκδ ροπή 
ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ. Φηάκεζ ιυκμ 
κα ζηαεή ζηένεα ζηδ δζηή ηδξ άπμ-
ρδ ηαζ ζημ δζηυ ηδξ ένβμ. Καζ δζηυ 
ηδξ ένβμ είκαζ δ ροπζηή ηαθθζένβεζα 
ημο ακενχπμο, ηάηζ δδθαδή πμο 
δεκ βίκεηαζ απυημια απυ ηδ ιζα ιε-
να ζηδκ άθθδ, αθθά είκαζ αδζάημπδ 
πνμζπάεεζα πμο δε ανίζηεζ πμηέ 
ηα υνζά ηδξ. Γζα ηδκ παζδεία αήια 
ημ αήια εα ορχκεηαζ δ ακενςπυηδ-
ηα, υζμ πζμ πμθφ εα δμοθεφεηαζ δ 
ροπή ημο ακενχπμο ηαζ υζμ ααεφ-
ηενα εα πμηίγεηαζ ιε ηδκ αβάπδ ηαζ 
ηδκ ηαθμζφκδ. 

7. φιθςκα ιε ηέημζμ πκεφια ηαζ 
ηαηεφεοκζδ έπεζ κα ζοιιμνθςεή δ 
δζδαζηαθία ζηα ζζημνζημθζθμθμβζηά 
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πνμπάκηςκ ιαεήιαηα. Αββίγς ιυ-
κμ ημ γήηδια ηςκ ακαβκςζηζηχκ αζ-
αθίςκ, βζα κα επζιείκς πενζζζυηε-
νμ ζημ πνυαθδια ηδξ ζζημνίαξ πμο 
είκαζ ηαζ πμθφ δοζημθχηενμ. Σ' α-
καβκςζηζηά ηςκ ζπμθείςκ πνέπεζ κ 
αθήζμοκ οθζηυ πμο ειπμδίγεζ ηδ 
ζςζηή εηηίιδζδ ηαζ ημο εαοημφ ιαξ 
ηαζ ηςκ άθθςκ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ 
ιενζά κα πενζθάαμοκ οθζηυ πμθφηζ-
ιμ, πμο αζθαθχξ έπεζ μ πμθζηζζιυξ 
ηάεε ηυπμο, αθθά ηχνα ιέκεζ ακεη-
ιεηάθθεοημ. ηδ ιέζδ ιάθζζηα παζ-
δεία, υζμ ηαζ ακ ηέκηνμ εα είκαζ μ 
εεκζηυξ πμθζηζζιυξ ηάεε ηυπμο, ημ 
οθζηυ πνέπεζ κ' απθχκεηαζ ηαζ ζε 
κεχηενμοξ πμθζηζζιμφξ άθθςκ θα-
χκ. Αοηυ βίκεηαζ αέααζα εκ ιένεζ ηαζ 
ηχνα ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ λέκδξ 
βθχζζαξ ηαζ ιεβάθςκ λέκςκ θμβμ-
ηεπκδιάηςκ ζηα βοικάζζα. ε ιαξ 
υιςξ ιπμνεί κ' απθςεή ηαζ ζημοξ 
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δζημφξ ιαξ ημοξ ααθηακζημφξ πμ-
θζηζζιμφξ, ηαζ κα παίνκδ μ έκαξ α-
πυ ημκ άθθμκ οθζηυ παναηηδνζζηυ 
ηαζ ιε λεπςνζζηή ιμνθςηζηή ζδια-
ζία. Καζ πζμ πμθφ αηυια: εα ιπμ-
νμφζακ κα ιεηαθναζημφκ φζηενα 
απυ ζοκεκκυδζδ ηςκ εζδζηχκ δζα-
θεπηά ένβα απυ ημ ααθηακζηυ πμθζ-
ηζζιυ επίηδδεξ βζα ηζξ ζπμθζηέξ αζ-
αθζμεήηεξ. Μ' αοηυκ ημκ ηνυπμ εα 
αμδεδεή πμθφ ηαζ ημ ιάεδια ηδξ 
ζζημνίαξ. 

ημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ πνέπεζ 
κα βίκεζ ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ μοζζα-
ζηζηή αθθαβή. Πνέπεζ κα θείρδ δ α-
πμηθεζζηζηυηδηα, δ ιμκμιένεζα ηαζ 
μ οπμηεζιεκζζιυξ. 

8. Δηηυξ απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ 
ηδκ άθθδ γςή ημο ζπμθείμο, υπςξ 
δυεδηε ζε βεκζηέξ βναιιέξ πανα-
πάκς, ημ ίδζμ πκεφια ιπμνμφκ α-
ηυιδ κα ημ οπδνεηήζμοκ ηαζ άθθα 
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ιέηνα, ηαεχξ π.π. απυ ηαζνυ ζε 
ηαζνυ εζδζηά εηπαζδεοηζηά ζοκέδνζα 
ηδξ Βαθηακζηήξ, ηαλίδζα ηςκ εηπαζ-
δεοηζηχκ ζηζξ βεζημκζηέξ πχνεξ, α-
ηυια ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ηηθ., ιέηνα 
πμο απυ ηαζνυ αθθμφ έπμοκ ανπί-
ζεζ κα ηα εθανιυγμοκ. Σμ ηφνζμ υ-
ιςξ είκαζ πακημφ κ' αθθάλδ βζα ημ 
ζπμθείμ ημ κυδια ηδξ εεκζηήξ αβς-
βήξ, αίηδια ηάεε άθθμ πανά μοημ-
πζζηζηυ. Γζαηί ζηδνίγεηαζ ζε ιζα ημζ-
κή ζοκείδδζδ, πμο απυ ηαζνυ έπεζ 
λοπκήζεζ ηαζ πμο μθμέκα βίκεηαζ ε-
κημκχηενδ ηαζ βονεφεζ ακήζοπδ κα 
ανδ ηδκ πζμ ζςζηή εκδμηναηζηή ηαζ 
δζεεκζηή ιμνθή ηδξ. Δίκαζ δ ζοκεί-
δδζδ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ ανπή 
πςξ μ ηάεε άκενςπμξ έπεζ δζηαίς-
ια κα γήζδ ηαζ κ' ακαπηφλδ εθεφεε-
να ημκ εαοηυ ημο ηαζ πςξ υθμζ μζ 
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ακενςπμζ έπμοκ ημ ίδζμ δζηαίςια 

ζηδ γςή.  

■ αλζξωπηζκόο: 1) Ζ ακηίθδρδ ηδξ 

Ακαβέκκδζδξ υηζ δ ζςιαηζηή, δ 
πκεοιαηζηή ηαζ δ ροπζηή αβςβή ημο 
ακενχπμο πνέπεζ κα ζηδνίγμκηαζ 
ζηδ ιεθέηδ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ ηδξ 
θαηζκζηήξ ανπαζυηδηαξ. Γδθαδή 
ζημπυ ημο έπεζ μ ακενςπζζιυξ  
(απυδμζδ ζηα Δθθδκζηά ημο ακα-
βεκκδζζαημφ υνμο μοιακζζιυξ) κα 
ιεθεηήζεζ ημκ ανπαίμ ηθαζζηυ ηυ-
ζιμ πάκς ζηδκ μνεμθμβζηή ηαζ ηνζ-
ηζηή ημο δζάζηαζδ ηαζ κα ορχζεζ ιε 
ηζξ αλίεξ πμο εηείκμξ ηαθθζένβδζε 
ημ ακενχπζκμ πκεφια. Αοηέξ μζ 
ζπμοδέξ ζηδ Γοηζηή Δονχπδ μκμ-
ιάζηδηακ humanitatis studia (ακ-
ενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ). Δζδζηυηενα 

                                                           

 Γζαηδνήεδηε δ μνεμβναθία ημο 
ηεζιέκμο. 
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μ υνμξ μοιακζζιυξ απμηεθεί ιεηα-
θμνά ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ημο 
θαηζκμβεκμφξ υνμο humanismus, μ 
μπμίμξ πνμήθεε απυ ημ επίεεημ 
humanus -a –um (ακενχπζκμξ, δ, 
μ), ημ μπμίμ, πάθζ, πνμήθεε απυ ημ 
μοζζαζηζηυ homo, -inis(= άκενς-
πμξ). 2) Σνυπμξ ζηέρδξ πμο δίκεζ 
έιθαζδ ζημκ άκενςπμ, ζηζξ αλίεξ 
ημο ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
πνμαθδιάηςκ ημο. "Ακενςπζζιυξ 
εα εζπεί, θέεζ μ Γεθιμφγμξ, κα πθά-
εμοιε ακενχπμοξ ιε βενυ ηαζ ς-
ναίμ ζχια, ιε ηαεανυ ζημπαζηζηυ 
κμο, ιε δοκαηή εέθδζδ ηαζ ζεααζιυ 
ηαζ αβάπδ ζημοξ ζοκακενχπμοξ 
ηςκ". 3) Πανάθθδθα, υιςξ, μ ακ-
ενςπζζιυξ είκαζ ηαζ ζηάζδ γςήξ 
πμο εεςνεί ημκ άκενςπμ πνχηδ 
αλία ηδξ γςήξ. 

▶ ογδηήζηε ημκ εκδμηναηζηυ ηαζ 

ημκ ηαεμθζηυ ακενςπζζιυ, υπςξ 
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πνμηφπημοκ απυ ηδκ εζζήβδζδ 
πμο ιεθεηάηε. 

■ Δεκζζιυξ: νμξ πμο πθάζηδηε α-

πυ ημ μοζζαζηζηυ έεκμξ ζηζξ ανπέξ 
ημο 19μο αζχκα. Γδθχκεζ ημκ αβκυ 
παηνζςηζζιυ, ηδ θζθμπαηνία, ηδ ζο-
κείδδζδ υηζ ακήημοιε ζε ηάπμζμ έ-
εκμξ ηαζ ιαγί ημ παηνζςηζηυ αίζεδ-
ια πμο εηπδβάγεζ απυ αοηήκ ηδ ζο-
κείδδζδ. Γκχνζζιά ημο ααζζηυ εί-
καζ δ πνμζήθςζδ ζηα ζδεχδδ εκυξ 
έεκμοξ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα πενζ-
θνμκμφκηαζ ςξ οπμδεέζηενα ηα άθ-
θα έεκδ. Γεκ πανμοζζάγεζ επεηηαηζ-
ηέξ ηάζεζξ. Πνυηεζηαζ βζα ακηίθδρδ 
πμο δζαηνίκεηαζ απυ εοβέκεζα ηαζ 
οβεία ημζκςκζηή. Γεκ δζαζνεί ημοξ 
θαμφξ, αθθά ημοξ εκχκεζ. 

■ Δεκζηζζιυξ: Πνμένπεηαζ απυ ημ 

υκμια εζληθόο, ημ μπμίμ ακάιεζα 
ζηζξ άθθεξ ζδιαζίεξ είπε απμηηή-
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ζεζ, απυ ηδκ ανπαζυηδηα αηυιδ ηαζ 
ηδ ζδιαζία ημο εηδσινιάηξε. Εζλη-
θνί μκμιάζηδηακ ηαηά ημοξ πνχ-
ημοξ πνζζηζακζημφξ πνυκμοξ μζ εζ-
δςθμθάηνεξ, ηαζ ιάθζζηα μζ Έθθδ-
κεξ. ηδκ Παθαζά Γζαεήηδ εεκζημί 
θέβμκηακ υζμζ ακήηακ ζηα έεκδ, ή-
ηακ δδθαδή μζ άθθμζ θαμί ηδξ βδξ ε-
ηηυξ απυ ημκ θαυ ημο Ηζναήθ, μ μ-
πμίμξ δζεηδζημφζε βζα ημκ εαοηυ 
ημο ημκ "έκακ ηαζ αθδεζκυ Θευ". Ζ 
δεεθδιέκδ αοηή δζάηνζζδ ζοζπεί-
νςκε ημοξ Δαναίμοξ. Απυ ηδ θφηνα 
ημο, επμιέκςξ, μ εεκζηζζιυξ έθενε 
θμνηίμ ανκδηζηυ: ζήια ενδζηεοηζ-
ημφ θακαηζζιμφ.  

ήιενα μ υνμξ εεκζηζζιυξ ζδιαί-
κεζ ηδκ παεμθμβζηή πνμζήθςζδ 
ζημ έεκμξ ηαζ ζηα εεκζηά ζδεχδδ ηαζ 
υηακ αηυιδ αοηά πναβιαηχκμκηαζ 
ζε αάνμξ ηςκ άθθςκ εεκχκ. Υςνί-
γεζ, έηζζ, ηα έεκδ ζε ακχηενα ηαζ ηα-
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ηχηενα ηαζ δδθχκεζ ηζξ επεηηαηζηέξ 
πνμεέζεζξ. Ωζηυζμ μ εεκζηζζιυξ ιε 

ηδκ οπμπχνδζδ ημο εζληζκνύ θμν-
ηίζηδηε ηαζ εεηζηά. Πάκηςξ, ιεηά ηδ 
δεηαεηία ημο 1980, φζηενα απυ ηδκ 
ηαηάννεοζδ ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ 
ηαεεζηχηςκ ηαζ ηδκ ακααίςζδ ηςκ 
ηάεε είδμοξ εεκζηζζιχκ πμο ζο-
βηθυκζζακ ηαζ ζοβηθμκίγμοκ ημκ 

ηυζιμ, επακένπεηαζ μ υνμξ εζλη-

ζκόο, βζα κα δδθχζεζ ημκ αβκυ πα-
ηνζςηζζιυ. Ακαηηά μ εεκζζιυξ ημ 

παιέκμ έδαθμξ, εκχ μ εζληθηζκόο 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ πνχηδ ημο ζδ-
ιαζία ηδκ ανκδηζηή: δδθχκεζ ηζξ ε-
πεηηαηζηέξ αθέρεζξ ηαζ ηάζεζξ. ο-

κχκοιμξ ημο εεκζηζζιμφ είκαζ μ ζν-
βηληζκόο. Γδθχκεζ ηζ αοηυξ ημκ θα-
καηζηυ παηνζςηζζιυ, μ μπμίμξ ζο-
κμδεφεηαζ απυ αθέρεζξ ηαζ ηάζεζξ 
επεηηαηζηέξ, Ο υνμξ πθάζηδηε απυ 
ημ υκμια ημο Γάθθμο εεκζηζζηή Ν. 
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Chauvin, μ μπμίμξ έγδζε ηαηά ηδκ 
επμπή ημο Μ. Ναπμθέμκηα. 

▶ Υνδζζιμπμζήζηε ιέζα ζε θνάζεζξ 

/ πνμηάζεζξ / πενζυδμοξ θυβμο ή 
ηαζ ιέζα ζε εονφηενα ηείιεκα ηζξ θέ-
λεζξ: εζληθόο, εζληθηζκόο, εζληθηζηήο 
/εζληθίζηξηα, εζληθηζηηθόο, εζληθνπνί-
εζε, εζληθναπειεπζεξσηηθόο, εζλη-
θνζνζηαιηζκόο, εζλνινγία, εζλνγξα-
θία, δηεζλήο, δηεζληζηήο, δηεζληζκόο. 
οιαμοθεοηείηε, υπμο πνεζάγεηαζ, 
θελζηυ. 

▶ οκυδεοζε υζμ ιπμνείξ πενζζζυ-

ηενα μοζζαζηζηά ιε ημ επίεεημ εζλη-

θόο. Παναδείβιαηα: εζληθέο παξαδό-
ζεηο, εζληθό πέλζνο, εζληθόο δξπκόο, 
εζληθόο ύκλνο, εζληθή άκπλα, εζληθή 
νηθνλνκία... οκέπζζε. 

▶ Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δζαπαζδα-

βςβμφκηαζ ηαζ ζήιενα αηυιδ μζ ια-
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εδηέξ ζηα ζπμθεία ημο ηυζιμο δεκ 
είκαζ, ηαηά ημκ Γεθιμφγμ, μ εκδε-
δεζβιέκμξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ 
θαχκ, ηαζ βζα ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ 
ηδκ εζνδκζηή ημοξ ζοιαίςζδ. Δίκαζ 
ανκδηζηυξ. Μπμνείηε κα πείηε βζαηί; 
Ακαπηφλεηε, εκ ζοκεπεία, ζε βνα-
πηυ θυβμ, ιε πμζμκ ηνυπμ πνμηεί-
κεζ μ Γεθιμφγμξ κα ζαήζεζ αοηυξ μ 
ανκδηζζιυξ, ιε πμζμκ ηνυπμ, δδθα-
δή, πνμηείκεζ κα αθθάλεζ ημ ανκδηζ-
ηυ ηθίια πμο επζηναηεί ζηα ζπμθεία 
ηςκ ηναηχκ πμζα ιέηνα μθείθμοκ 
κα πάνμοκ μζ θαμί, χζηε κα δδιζ-
μονβδεμφκ ζηα ζπμθεία ημοξ μζ ηα-
ηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα έκακ 
ηαεμθζηυ ακενςπζζιυ. 

▶ ογδηήζηε ημ εέια εζληζκόο ηαζ 

θαζνιηθόο αλζξσπηζκόο. Πμζμ κυδια 

έπμοκ μζ θυβμζ ημο Γεθιμφγμο: "Δελ 
κπνξεί λα ζηαζεί, νύηε λα λνεζεί θαλ 
κόξθσζε, θαη πνιύ ιηγόηεξν παηδεία, 
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πνπ λα κελ έρεη εζληθό ρξώκα, πνπ 
λα κελ είλαη εζληθή". 

▶ Ο Δεικνύδνο θιείλεη ηελ εηζήγε-

ζή ηνπ κε ηα ιόγηα: "Κάζε άλζξσπνο 
έρεη δηθαίσκα λα δήζεη θαη λα αλα-
πηύμεη ειεύζεξα ηνλ εαπηό ηνπ θαη 
όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην ίδην 
δηθαίσκα ζηε δσή. Πχξ ανίζηεηε αο-
ηήκ ηδ εέζδ βζα ηδκ επμπή ηδξ; Πέ-
ναζακ απυ ηυηε εαδμιήκηα πνυκζα· 
ζζπφεζ ζήιενα; Θα είπαηε κα πνμηεί-
κεηε ιζακ άθθδ εέζδ πενζζζυηενμ 
πνμπςνδιέκδ; Έηαιε αήιαηα μ 
άκενςπμξ ζημ πνυκμ πμο πέναζε; 
Γείηε ημ εέια ιε θυκημ ηα ζδιενζκά 
Βαθηάκζα. Πνμζπαεήζηε κα ηαηα-
θάαεηε. ογδηήζηε. Αζηζμθμβήζηε ηζξ 
εέζεζξ ζαξ. Ακαθφζηε ηδκ ηαηάζηα-
ζδ.  

Καζ ηάηζ αηυιδ. Νμιίγεηε υηζ ιπμ-
νεί κα αμδεήζεζ ηδ ζογήηδζή ζαξ δ 
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άπμρδ ημο Γεθιμφγμο υηζ μ ζδια-
κηζηυηενμξ πανάβμκηαξ, πμο ιπμ-
νεί κα ζοκηεθέζεζ ζηδ ιυνθςζδ 
ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ θαχκ ιε απχ-
ηενμ ζημπυ άημια ηαζ θαμί κα πμ-
νεοημφκ πνμξ ημκ ηαεμθζηυ ακενς-
πζζιυ, είκαζ δ παζδεία; "Δηθό ηεο 
έξγν, ζα πεη, είλαη ε ςπρηθή θαιιηέξ-
γεηα ηνπ αλζξώπνπ, θάηη δειαδή πνπ 
δε γίλεηαη απόηνκα από ηε κηα κέξα 
ζηελ άιιε, αιιά είλαη αδηάθνπε πξν-
ζπάζεηα πνπ δε βξίζθεη πνηέ ηα όξηά 
ηεο. Γηα ηελ παηδεία βήκα ην βήκα 
ζα πςώλεηαη ε αλζξσπόηεηα, όζν 
πην πνιύ ζα δνπιεύεηαη ε ςπρή ηνπ 
αλζξώπνπ θαη όζν βαζύηεξα ζα πν-
ηίδεηαη κε ηελ αγάπε θαη ηελ θαινζύ-
λε". 

■ Ακαπηφληε ιία απυ ηζξ δφμ αηυ-

θμοεεξ πνμηάζεζξ: 
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▶Πανμοζζάζηε ζοκμπηζηά ζε ζοκε-

πή θυβμ: πμζμ είκαζ ημ πνυαθδια 
πμο εέηεζ μ εζζδβδηήξ ιε ηδκ εζζή-
βδζή ημο, πμζα θφζδ πνμηείκεζ, 
πχξ ιεεμδεφεζ αοηήκ ηδ θφζδ ηαζ 
πμζα επζπεζνήιαηα επζηαθείηαζ. 
Πμζα είκαζ δ δζηή ζαξ εέζδ απέκακηζ 
ζημ πνυαθδια ηαζ απέκακηζ ζηδ εέ-
ζδ ημο εζζδβδηή: ζοιθςκείηε ιαγί 
ημο; δζαθμνμπμζείζηε; δζαθςκείηε; 
ε ηάεε πενίπηςζδ αζηζμθμβήζηε ηδ 
εέζδ ζαξ. 

▶ Πανμοζζάζηε ζοκμπηζηά ηαζ ζε 

ζοκεπή θυβμ ηζξ εέζεζξ, ηδ ζοθθμβζ-
ζηζηή ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ημο Γεθιμφ-
γμο, πμο εα αμδεήζμοκ ηδκ πνμ-
ζέββζζδ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ θα-
χκ ηδξ βδξ. 

▶ Ακαγδηήζηε ηαζ πανμοζζάζηε ηδκ 

απμδεζηηζηή δζαδζηαζία ημο ηεζιέ-
κμο. 
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▶ Τπμβναιιίζηε ηαζ ακαθφζηε ηζξ 

εζδζηέξ θέλεζξ ιε ηζξ μπμίεξ πθέηεηαζ 
μ εκκμζμθμβζηυξ ζζηυξ ημο ηεζιέκμο: 
εεκζζιυξ, ακενςπζζιυξ, εεκζηή 
αβςβή....οκεπίζηε. 

▶ Ακαγδηήζηε ημ δμιζηυ δζάβναιια 

ηδξ εζζήβδζδξ. 

▶Ακαγδηήζηε ηαζ αλζμθμβήζηε πέκηε 

δζανενςηζηέξ θέλεζξ ή θνάζεζξ πμο 
δζανενχκμοκ πέκηε ζοκεπυιεκεξ 
παναβνάθμοξ. 

▶ ογδηήζηε δζελμδζηά ακ δ εζζήβδ-

ζδ αοηή ημο Γεθιμφγμο εα ιπμνμφ-
ζε κα έπεζ εέζδ, ακ δδθαδή εα είπε 
εκδζαθένμκ, ζε ιζα ζδιενζκή Βαθ-
ηακζηή Γζάζηερδ. Δλεηάζηε δδθαδή 
ακ ηα ζδιενζκά πμθζηζηά, πμθζηζ-
ζηζηά, εηπαζδεοηζηά ηηθ. δεδμιέκα 
ηδκ ηαεζζημφκ ακαβηαία ηαζ επίηαζ-
νδ. 
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ΔΘΝΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗ-
ΜΟ 
 

■ Παναηδνεί μ Αθέλακδνμξ Γεθ-

ιμφγμξ: "Τπενηίιδζδ ημο εαοημφ 
ιαξ, εεκζηυ ιμκμπχθζμ ηάεε ανε-
ηήξ, λζπαζιυξ εεκζηυξ, αδζαθμνία ή 
οπμηίιδζδ ηαζ πζμ πμθφ πενζθνυ-
κδζδ ηςκ άθθςκ, ιίζμξ ή εηδίηδζδ, 
αοηυ ήηακ ζοπκυηαηα ημ ηφνζμ πενζ-
επυιεκμ ηδξ εεκζηήξ αβςβήξ". Δί-
καζ, υπςξ λένεηε, ίζςξ, ιζα παναηή-
νδζδ νεαθζζηζηή· πνυηεζηαζ βζα ιζα 
πναβιαηζηυηδηα πμο ηαθάκζγε ηαζ 
ηαθακίγεζ υθμοξ ημοξ θαμφξ. Γζ' αο-
ηυ ηαζ υθμζ ιαγί είκαζ ακάβηδ κα ηά-
κμοκ πανάθθδθα αήιαηα, ζοβπνυ-
κςξ, βζα κα απεβηθςαζζημφκ απυ 
ηα δεζιά ηδξ εεκζηήξ αβςβήξ αοημφ 
ημο είδμοξ. 

56 / 243 



Αοηυ είκαζ αθήεεζα. πςξ αθήεεζα 
είκαζ υηζ δ εεκζηή αβςβή ζηα μθμ-
ηθδνςηζηά ηαεεζηχηα απμηημφζε, 
ηαζ απμηηά, ηδ δζάζηαζδ ηδξ απνμ-
ηάθοπηδξ πνμπαβάκδαξ. ηζξ πενζ-
πηχζεζξ αοηέξ δε ιζθμφιε πζα βζα 
εεκζηή αβςβή. Γε ιζθμφιε ηακ βζα 
αβςβή ή βζα παζδεία. Μζθμφιε βζα 
ακεπίηνεπηδ πνμπαβάκδα, βζα αά-
καοζδ ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ παζ-
δζχκ απυ ημ ίδζμ ημ ηνάημξ, βζα ηα-
ηαπάηδζδ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζ-
ςιάηςκ. Κζ αοηυ εα δμηζιάζμοιε 
κα πνμζεββίζμοιε ηχνα. 

■ ε πνμδβμφιεκδ ζογήηδζή ιαξ 

(ζ. 221) πνμζπαεήζαιε κα ηαηακμ-
ήζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ 
Μπνεπη απμδζάνενςκε ηα καγζζηζ-
ηά ηείιεκα ηαζ έθενκε ζημ θςξ ηδκ 
αθήεεζα πμο αοηά πενίηεπκα ζο-
ζηυηζγακ. Γεκ εα γδημφζαιε, αέααζ-
α, βζα εοκυδημοξ θυβμοξ, κα ηάκεηε 
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ηζ εζείξ ημ ίδζμ ζηα παναηάης ηεί-
ιεκα. Ακ ηαζ εα ιπμνμφζαηε κα ημ 
δμηζιάζεηε, εθυζμκ αοηυ ζαξ εο-
πανζζημφζε. αξ πνμηείκμοιε, ς-
ζηυζμ, κα ηα ιεθεηήζεηε πνμζεηηζ-
ηά ςξ πνμξ ηα πενζεπυιεκα ηαζ ηδ 
βθχζζα ημοξ. 

Απυ αοηά, ηα ηείιεκα I, III, V είκαζ 
ακεμθμβδιέκα απυ εθθδκζηυ ζπμθζ-
ηυ ακαβκςζηζηυ, ημ μπμίμ δζδαζηυ-
ηακ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαηά ηδκ 
πενίμδμ ηδξ δζηηαημνίαξ ημο Ηςάκ-
κδ Μεηαλά (1936-1940)· ηα άθθα ηνία 
(II, IV, VI) είκαζ πανιέκα απυ αθαα-
κζηυ ακαβκςζηζηυ ημο δδιμηζημφ 
ζπμθείμο, ημ μπμίμ δζδαζηυηακ ζε 
εθθδκυπμοθα ηδξ Αθαακίαξ ηαηά 
ηδκ πενίμδμ ηδξ δζηηαημνίαξ, ηδκ μ-
πμία είπε επζαάθεζ ζ' αοηήκ ηδ πχ-
να μ Δκαέν Υυηγζα αιέζςξ ιεηά ημκ 
Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ. 
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Απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ επαθή 
ζαξ ιε ηα ηείιεκα εα δζαπζζηχζεηε 
υηζ εθθδκζηά ηαζ αθαακζηά ιμζάγμοκ 
ιεηαλφ ημοξ υπςξ μζ ζηαβυκεξ ημο 
κενμφ. Δίκαζ, άθθςζηε, υθα, ακελάν-
ηδηα απυ εεκζηυηδηα, δζαπμηζζιέκα 
απυ ημ πκεφια ημο μθμηθδνςηζ-
ζιμφ. Σα πενζεπυιεκά ημοξ ζο-
βηνμημφκηαζ απυ εέιαηα (ηαεεζης-
ηζηέξ επεηεζαηέξ βζμνηέξ ηαζ πακδ-
βφνεζξ, πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ δδιζ-
μονβία ένβςκ, φικμζ εβηςιζαζηζημί 
ημο ηαεεζηχημξ ηηθ.) ημζκά ηαζ 
πνμζθζθή ζε υθα ηα μθμηθδνςηζηά 
ηαεεζηχηα, ηαζ παναηηδνίγμκηαζ α-
πυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ δζ-
ηηαημνίεξ πενκμφκ ιε ηδκ πνμπα-
βάκδα ηδ αμφθδζή ημοξ ηαζ πνμ-
αάθθμοκ ηα "ένβα" ημοξ. Ζ βθχζζα 
ημοξ, πάθζ, δζαηνίκεηαζ απυ βθοηε-
νμφξ ηυκμοξ, δμβιαηζηυηδηα, φπμ-
πημ εεκζηζζιυ, επίιμκδ δεζημθμβία, 
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δζαηνίκεηαζ δδθαδή απυ ηα βκςνί-
ζιαηα ηδξ ελμοζζαζηζηήξ βθχζζαξ. 
Πνμζέληε ζδζαίηενα ηδκ οπμηνζηζηά 
ηαζ παναπθακδηζηά θζθζηή ηαζ μζηεί-
α βθχζζα ιε ηδκ μπμία εηθνάγμ-
κηαζ ηαζ ημθαηεφμοκ ημοξ θαμφξ μζ 
δζηηαημνίεξ, εκχ είκαζ βκςζηυ υηζ 
δεκ ημοξ ζέαμκηαζ, αθμφ, βζα κα ε-
πζηναηήζμοκ, ηαηαθφμοκ ηα δδιμ-
ηναηζηά ημοξ δζηαζχιαηα ηαζ υπζ ιυ-
κμκ αοηά. 

▶ οβηνίκεηε ηα ηείιεκα I ("4δ Αο-

βμφζημο") ηαζ II ("Σα Σίνακα βζμνηά-
γμοκ") ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ 
ηδ βθχζζα ημοξ ηαζ ακαγδηήζηε 
ημοξ ζηυπμοξ ημοξ, ηζξ μιμζυηδηεξ 
ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ. Δζδζηυηενα 
ζηα ηείιεκα αοηά ζογδηήζηε: 

■ ηζ κμιίγεηε υηζ επζδζχημοκ μζ δζ-
ηηαημνίεξ ιε ηζξ εμνηαζηζηέξ εη-
δδθχζεζξ ηζξ μπμίεξ, υπςξ έπεζ 
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παναηδνδεεί, μνβακχκμοκ ζο-
πκά· ζδζαίηενα δείηε: 

■ ηδκ επίδναζδ πμο ιπμνμφκ 
αοηέξ κα αζηήζμοκ ζηζξ παζ-
δζηέξ ροπέξ· 

■ πυζμ θακηαπηενυ ηαζ πυζμ α-
βκυ πνμαάθθεζ ημ εμνηαζηζηυ 
ζηδκζηυ ημοξ, ηαζ δμηζιάζηε κα 
ζφνεηε ηδκ αοθαία, βζα κα δείηε 
ηζ ηνφαεηαζ πίζς απυ αοηυ ηαζ 
ηάης απυ ηα αεχα θυβζα βμ-
κέςκ ηαζ παζδζχκ· 

■ ιε πυζδ εοημθία δ δζηηαημνία 
παναιενίγεζ ηδκ παζδεία ηαζ εζ-
ζαάθθεζ ζημ ζπμθείμ, βζα κα 
πνδζζιμπμζήζεζ πςνίξ δζζηαβιυ 
ημκ κέμ άκενςπμ. ηαεείηε ζδζ-
αίηενα ζηα ζδιεία: 

* "Ήνεε έκαξ ανπδβυξ, μ Μεηαλάξ, 
ηαζ είπε: Έλς... πναβιαηζηά Δθ-
θδκυπμοθα" ημο ηεζιέκμο I, ηαζ 
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* "ΚΟΜΜΑ ΔΡΓΑΗΑ... εβχ ζε α-
βαπχ πμθφ " ημο ηεζιέκμο IV. 
Γείηε αηυιδ: 

■ ηδκ πνμαμθή ημο δζηηάημνα ηαζ 
ημκ αθακζζιυ υθςκ ηςκ άθθςκ· 

■ ηδκ ζδζαίηενδ ζπέζδ πμο επζδζχ-
ημοκ μζ δζηηαημνίεξ κα δδιζμον-
βήζμοκ ακάιεζα ζημκ δζηηάημ-
να ηαζ ζημοξ κέμοξ· 

■ ημκ αοεαίνεημ ηνυπμ ιε ημκ μ-
πμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ημ πανεθ-
ευκ ηδξ Υχναξ, βζα κα οπδνεηή-
ζεζ ηδ κέα ηαηάζηαζδ. 
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I 

4ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

- Μδηένα, θέεζ μ Γζχνβμξ ιπαίκμ-
κηαξ ζημ ζπίηζ θαπακζαζιέκμξ, ζή-
ιενα υθα ηα ζπίηζα ηαζ ηα ηαηαζηή-
ιαηα βέιζζακ απυ ζδιαίεξ. Οζ δνυ-
ιμζ θαίκμκηαζ ζα δάζδ βαθακυθεο-
ηα. Γζαηί, ιδηένα; 
-Μα δεκ ημ λένεζξ πςξ αφνζμ έπμιε 
ιζα ιεβάθδ βζμνηή; 
ε θίβμ εα θένδ ηζ μ παηέναξ ζμο 
ιζα διαία κα ηδκ ηνειάζςιε ζηδκ 
ηανάηζα ιαξ. Σα ιπαθηυκζα ηαζ ηα 
πανάεονα υθδξ ηδξ Δθθάδαξ εα εί-
καζ αφνζμ ζδιαζμζημθζζιέκα. 
- Γζαηί, ιδηένα; νςηά ηαζ πάθζ μ ιζ-
ηνυξ Γζχνβμξ. 
- Δβχ, ημ λένς, ιδηένα, πεηάβεηαζ μ 
ιεβαθφηενμξ αδενθυξ, μ Σάηδξ. 
- Πεξ ημο θμζπυκ εζφ, Σάηδ, θέεζ δ 
ιδηένα. 
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- ακ αφνζμ, θέβεζ μ Σάηδξ, δδθ. 
ζηζξ 4 Αοβμφζημο 1936, έβζκε έκα 
ιεβάθμ εαφια. Ήνεε έκαξ Ανπδβυξ, 
μ Μεηαλάξ ηαζ είπε: Έλς υθμζ εηεί-
κμζ, πμο δεκ λένμοκ ηζ εα εζπή κα 
ηάιμοκ ηαθυ ζηδκ Παηνίδα ημοξ! 
Σχνα εα ηοαενκήζς εβχ ηαζ εα 
αάθς ηάεε πνάια ζηδ εέζδ ημο. 
Μαγί ιε ημ Βαζζθζά ιαξ εα ηάις 
ηδκ Δθθάδα ιεβάθδ. Θα ηάις ηα 
παζδζά ηδξ πναβιαηζηά Δθθδκμ-
πμφθα. 
- Βέααζα, θέεζ δ ιδηένα, αοηυ είκαζ. 
Γζ' αοηυ αφνζμ εα βίκδ ιεβάθμ πα-
κδβφνζ ζηδκ Αεήκα. Απ' υθδ ηδκ 
Δθθάδα εα ιαγεοημφκ παζδζά ηδξ 
Νεμθαίαξ ηαζ ακηζπνυζςπμζ απ' υ-
θεξ ηζξ βςκίεξ, βζα κα παζνεηήζμοκ 
ημκ Ανπδβυ ιαξ. Ζ 4δ Αοβμφζημο 
άθθαλε ηδκ υρδ ηδξ Δθθάδαξ. Θα ηδ 
εοιμφιαζηε ι' εοβκςιμζφκδ ηαζ 
ηάεε πνυκμ εα ηδ βζμνηάγςιε αηυ-
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ιδ ηαθφηενα. Δζείξ, ιάθζζηα ηα 
παζδζά πνέπεζ κα βζμνηάγεηε ιε ιε-
βαθφηενδ πανά, βζαηί μ Ανπδβυξ 
ιαξ εζάξ αβαπάεζ πενζζζυηενμ ηαζ 
εέθεζ κα βίκεηε, υηακ ιεβαθχζεηε, 
πναβιαηζημί Έθθδκεξ ζακ ημοξ 
πνμβυκμοξ ιαξ, βζα κα δμλάζεηε 
ηδκ Παηνίδα ιαξ. 

 

II 
ΣΑ ΣΗΡΑΛΑ ΓΗΟΡΣΑΕΟΤΛ 

 

Ο θαυξ είπε ζοβηεκηνςεεί ιπνμζηά 
ζημ Παθάηζ ηδξ Μυνθςζδξ. Ήηακ 
κέμζ ηαζ κέεξ, βενυκημζ ηαζ βνζέξ. Δί-
πακ ένεεζ ηαζ μζ ιαεδηέξ ηςκ ζπμ-
θείςκ. ηακ αβήηε μ ζφκηνμθμξ Δκ-
αέν, υθμζ θχκαλακ: 
 
ΔΝΒΔΡ ΥΟΣΕΗΑ! ΔΝΒΔΡ ΥΟΝΣΕΗΑ! 
ΚΟΜΜΑ ΔΡΓΑΗΑ! ΚΟΜΜΑ 
ΔΡΓΑΗΑ! 
ΕΖΣΩ Ο ΤΝΣΡΟΦΟ ΔΝΒΔΡ 
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ΥΟΣΕΗΑ! 
ΟΤΡΡΑΑΑΑ!...... 
Έκα παζδάηζ θχκαλε: Θείε Δκαέν, ε-
βχ ζε αβαπχ πμθφ! 
Διείξ αβαπμφιε πμθφ ημ εείμ Δκαέν 
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▶Παναθθδθίζηε ηα ηείιεκα III ("Ζ 

πεδζάδα ηςκ εννχκ") ηαζ IV ("Ο 
ηάιπμξ ηδξ Γνυπμθδξ") ηαζ ζπμ-
θζάζηε ηα: 

■ πμζμζ είκαζ μζ πμιπμί ημοξ, μζ 
απμδέηηεξ ημοξ, μζ επζδζςηυ-
ιεκμζ ζημπμί ημοξ ηαζ πχξ 
ημοξ πναβιαημπμζμφκ· 

■ ακαθφζηε ηα δμιζηά ημοξ δζα-
βνάιιαηα. Παναηδνήζηε π.π. 
ημοξ δφμ ααζζημφξ ζπμκδφ-
θμοξ ημο ηεζιέκμο III μζ μπμίμζ 
ανενχκμκηαζ ζημκ άλμκα ημο 
πνυκμο (ηυηε... ηχνα... ηαηά-
ηθείδα) ηαζ γδηήζηε ηα ακάθμβα 
δμιζηά ζημζπεία ζημ ηείιεκμ IV 
(ηυηε... ηχνα... ηαηαηθείδα)· 

■ παναηδνήζηε, πάθζ, ηα πενζε-
πυιεκα, ηζξ βθςζζζηέξ πμζηζθί-
εξ ηαζ ηα δμιζηά δζαβνάιιαηα 
ηςκ δφμ ηεζιέκςκ ηαζ ελδβήζηε 
πμφ ιπμνμφκ κα μθείθμκηαζ μζ 
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εκηοπςζζαηέξ μιμζυηδηέξ ημοξ. 
Μμζάγμοκ ηα ηείιεκα ζακ κα εί-
καζ αβαθιέκα ιε ημ ίδζμ πα-
ηνυκ, ζακ κα έπμοκ ηαηαζηεοα-
ζηεί ζημ ίδζμ ενβαζηήνζμ. 

πςξ ακηζθαιαάκεζηε, είκαζ 
ακάβηδ κα ελεηάζεηε ημοξ πμ-
ιπμφξ, ημοξ δέηηεξ, ηα εέιαηα, 
ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ 
ηαζ ηα ζοκαθή. Πάκηςξ πνήζζ-
ιμ είκαζ κα λένεηε υηζ υθεξ μζ δζ-
ηηαημνίεξ ιμζάγμοκ ηαζ υηακ α-
ηυιδ ακήημοκ ζε δζαιεηνζηά α-
κηίεεηεξ παναηάλεζξ. Έηζζ δ δζ-
ηηαημνία ημο Δκαέν Υυηγζα, πμο 
είκαζ δ δζηηαημνία ημο πνμθεηα-
νζάημο, ζοββεκεφεζ έςξ πμο 
ηαοηίγεηαζ ιε ηδ δζηηαημνία ηδξ 
4δξ Αοβμφζημο, ηζ αξ ήηακ 
πνχημξ ζηυπμξ ηδξ ηεθεο-ηαίαξ 
μ δζςβιυξ ηςκ πνμθεηάνζςκ 
ημιιμοκζζηχκ, δδθαδή ακενχ-
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πςκ πμο ζηδκ Αθαακία απυ-
ηεθμφζακ ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ 
ηδξ πνχηδξ δζηηαημνίαξ. 

IΗΗ 

ΑΗ ΠΔΓΗΑΓΔ ΣΧΛ ΔΡΡΧΛ ΘΑΗ 
ΣΧΛ ΦΗΙΗΠΠΧΛ 

Σζ ήημ άθθμηε δ πεδζάξ ηςκ εν-
νχκ έκαξ απένακημξ ηάιπμξ, ακμζ-
ηηυξ απυ υθα ηα ιένδ, δζα κα δεπεή 
δφμ ηαζ ηνεζξ θμνάξ ημ έημξ ημ λε-
πείθζζια ημο ηνοιυκμξ, ημο Αββί-
ημο ηαζ υθςκ ηςκ πεζιάννςκ ηςκ 
πένζλ ορςιάηςκ. Απυ ιίακ έηηαζζκ 
1.180.000 ζηνειιάηςκ, ιυκμκ 440 
πζθζάδεξ έιεκμκ απνυζαθδημζ. θδ 
δ άθθδ έηηαζζξ ή ηαηεηθφγεημ απυ 
ηαξ πθδιιφναξ, ή ήημ δζανηχξ ζηε-
παζιέκδ απυ ηα φδαηα ηςκ θζικχκ 
ηαζ ηςκ εθχκ ή έιεκε πένζμξ. 

Ο ηάιπμξ αοηυξ ηδξ ηαηαζηνμ-
θήξ ηαζ ηδξ δοζηοπίαξ ήθθαλεκ υρζκ 
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ιε ηδκ εηηέθεζζκ ηςκ απμζηναββζ-
ζηζηχκ ένβςκ ηαζ μζ βεςνβμί ημο 
ζήιενμκ δφκακηαζ κα μνβχζμοκ 
ηαζ ηδκ ηεθεοηαίακ ημο ζπζεαιήκ. Ο 
βεςνβυξ δεκ πμηίγεζ πθέμκ αδίηςξ 
ημκ αβνυκ ημο ιε ημκ ζδνχηα ημο 
μφηε ηνέιεζ απυ θυαμκ, υηακ μ 
ηνοιχκ ελμνιά ιε ιακίακ απυ ηαξ 
αμοθβανζηυξ θάναββαξ πνμξ ηδκ 
πεδζάδα ηςκ εννχκ. Ζ πενίμδμξ 
ηςκ ηαηαηθοζιχκ ηαζ ηςκ ηαηά-
ζηνμθχκ έηθεζζε, δζά κα ακμίλδ ιία 
κέα πενίμδμξ εοηοπίαξ, πανάξ ηαζ 
πνμυδμο.

70 / 246 



IV 

  ιπέ θζ ηά ιπμξ   ηo θο ιπχ 

Α ιπέ θζ ηά ιπμ ζα α ημο ιπχ 
 

ιπά θα 

ιπά κζμ 

  
 

θά ιπα 

Λά ιπδξ 
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Ο ΘΑΚΠΟ ΣΖ ΓΡΟΠΟΙΖ 

Ο ηάιπμξ ηδξ Γνυπμθδξ είκαζ υ-
ιμνθμξ. 
Πνζκ ηαζ ημφημξ μ ηάιπμξ δζρμφζε 
βζα κενυ. 
Σχνα ζηδ Μπμφθζμ έβζκε ιζα δελα-
ιεκή. 
ημκ ηάιπμ έβζκακ πμθθά ηακάθζα. 
Σχνα μ ηάιπμξ πμηίγεηαζ, βζ' αοηυ 
πανάβεζ ιπυθζημ ζηάνζ, ηαθαιπυηζ, 
ηαπκυ ηαζ ηδπζηά. 
Οζ Γνμπμθίηεξ γμοκ πανμφιεκμζ. 
θα ηα ηαθά 
ημοξ ηά έθενε ημ Κυιια ιαξ. 
 

■ ηζξ ααζζηέξ επζδζχλεζξ ηςκ μθμ-

ηθδνςηζηχκ ηαεεζηχηςκ είκαζ κα 
ελακδναπμδίζμοκ ημοξ κέμοξ, δδ-
θαδή, ιε ζδεμθμβήιαηα ηαζ ζδεμθδ-
ρίεξ ηαζ πμζηίθμοξ άθθμοξ ηνυ-
πμοξ, κα ηάιρμοκ ηδ αμφθδζή ημοξ 
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ηαζ ηδκ δεζηή ημοξ ακηίζηαζδ ηαζ 
ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ζηάζδ απέκα-
κηζ ζηδ γςή, ηαζ κα ημοξ ιεηααά-
θμοκ ζε πεζεήκζα υνβακά ημοξ, χ-
ζηε κα εηηεθμφκ ηοθθά ηζξ εεθήζεζξ 
ημοξ. Με άθθα θυβζα ηα μθμηθδνςηζ-
ηά ηαεεζηχηα δε ζέαμκηαζ ημκ κέμ, 
βζαηί βεκζηά δε ζέαμκηαζ ημ άημιμ 
ηαζ ηδκ αημιζηή γςή, υπςξ δε ζε-
αμκηαζ ηαζ ηδκ παζδεία· κμεεφμοκ ηα 
πάκηα, δζυηζ ηα πάκηα ηα οπμηάζ-
ζμοκ ζηδ δφκαιδ ηδξ ελμοζίαξ· έηζζ 
ιυκμκ αζζεάκμκηαζ αζθαθή. 

Μία απυ ηζξ πάβζεξ ηαηηζηέξ ημοξ 
π.π. είκαζ δ μνβάκςζδ ηςκ κέςκ 
απυ ηδκ ηνοθενή ημοξ αηυιδ δθζηία 
ζε ηαηεοεοκυιεκεξ μιάδεξ, υπμο 
ιε βθχζζα ζοκεδιαηζηή ηαζ δμβια-
ηζηή, ακηζδζαθεηηζηή ηαζ ακηζηνζηζηή, 
αζαθή ηαζ αυνζζηδ, ιεβαθυζημιδ 
ηαζ εεκζηζζηζηή, πνμζπαεμφκ κα 
ημοξ πεζναβςβήζμοκ ηαζ κα ημοξ 
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πνδζζιμπμζήζμοκ ζφιθςκα ιε 
ημοξ ζπεδζαζιμφξ ημοξ. Γε θεί-
πμοκ, θοζζηά, απυ ηέημζμοξ ζπεδζα-
ζιμφξ ηαζ μζ δζάθμνμζ φικμζ ηςκ κέ-
ςκ, μζ μπμίμζ εβηςιζάγμοκ ημ ηαεε-
ζηχξ ηαζ ορχκμοκ ζε ιμκαδζηυ ίκ-
δαθια ημκ δζηηάημνα. Δκκμείηαζ υηζ 
δ βθχζζα αοηχκ ηςκ ηαηάζηεοα-
ζιέκςκ φικςκ είκαζ θεδκή, υπςξ 
θεδκυξ είκαζ ηαζ μ ζηίπμξ ημοξ ηαζ δ 
ιμοζζηή ημοξ. 

Μ' αοημφξ ημοξ φικμοξ, πμο ακα-
πανάβμκηαζ πακμιμζυηοπμζ ζπεδυκ 
απυ ηα δζάθμνα μθμηθδνςηζηά ηα-
εεζηχηα, ηαθθζενβείηαζ πκεφια α-
βεθαίμ ηαζ μιαδζηυ, έκα πκεφια ζημ 
μπμίμ μθείθεζ ζε ηάεε εοηαζνία κα 
δδθχκεζ, ιε θυβμ ηαζ ιε ένβμ, πίζηδ 
ηαζ αθμζίςζδ ιέπνζ εοζίαξ. Άθθς-
ζηε ιέζα απυ ηδκ μιάδα ημ ηάεε-
ζηχξ μνβακχκεζ ημκ κέμ, ημκ ηαηεο-
εφκεζ, ημκ εθέβπεζ: ημκ αθμιμζχκεζ. 
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▶ Ο Όικμξ ηδξ Δεκζηήξ Νεμθαίαξ, 

ζ. 250, είκαζ μ Όικμξ ηδξ Δεκζηήξ 
Ονβάκςζδξ Νέςκ, ηδξ βκςζηήξ ιε 
ηα ανπζηά Δ.Ο.Ν., ζηδκ μπμία δ δζ-
ηηαημνία ηδξ 4δξ Αοβμφζημο είπε 
μνβακχζεζ ημοξ κέμοξ ηδξ Υχναξ. 
Μεθεηήζηε ημκ πνμζεηηζηά ηαζ ακα-
γδηήζηε ηα ζημζπεία ημο πενζεπμιέ-
κμο ηαζ ηδξ βθχζζαξ πμο ημκ ζοκ-
εέημοκ. Ακ ημκ ζοκεέημοκ. Γζαηί ηφ-
νζμ παναηηδνζζηζηυ ημο βκχνζζια 
είκαζ δ αζοκανηδζία ηαζ δ ηεκυηδηα, 
ηζξ μπμίεξ πνμζπαεεί μ "ζοκεέηδξ" 
ημο κα ηαθφρεζ ιε θέλεζξ δπδνέξ: 
παηξίδα ηξαλή θη ηζηνξηθή, εζληθή 
απγή, ν κεγάινο Κπβεξλήηεο ηηθ. 
οκεπίζηε ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ δπδ-
νχκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ. 

Απυ άπμρδ πενζεπμιέκμο, πάθζ, 
ακηζηνίγμοιε, ιε ηδκ πνχηδ ιαηζά, 
έκα ηείιεκμ πμο ηναοβάγεζ, πμο ιε-
ηααάθθεζ ζε θςκέξ πμθφηζιεξ ηαζ 
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ζεααζηέξ αλίεξ: παηξίδα, Ειιάδα 
θηι. οκεπίζηε... εοιδεείηε, ςζηυζμ, 
ημ ζηίπμ ημο Γ. εθένδ: 

■ Δθθάξ· πον! Δθθήκςκ· πον!   
Υνζζηζακχκ· πον! 
Σνεζξ θέλεζξ κεηνέξ. Γζαηί ηζξ  
ζημηχζαηε; 

Σα ίδζα εα δζαπζζηχζεηε ηαζ ζηα ιέ-
ηνα ηαζ ζημοξ νοειμφξ ηαζ ζημ φ-
θμξ αοημφ ημο Όικμο

·
 αηαηαζηαζί-

α. Απυ ηζξ ηέζζενζξ ζηνμθέξ ημο 
π.π. μζ δφμ πνχηεξ είκαζ βναιιέκεξ 
ζε ηνμπασηυ ιέηνμ, εκχ μζ άθθεξ δφ-
μ ζε ζαιαζηυ. ηδ ιέζδ ημο πμζήια-
ημξ έπμοιε αθθαβή ιέηνμο ηαζ νοε-
ιμφ. Σμ ίδζμ παναηδνμφιε ηαζ ζημ 
φθμξ· ζηδ δεφηενδ ηζυθαξ ζηνμθή 
δζαπζζηχκμοιε υηζ αθθάγεζ. Γδθα-
δή, εκχ ιε ηδκ πνχηδ ζηνμθή α-
πεοεφκεηαζ ζηδ κεμθαία ηαζ ηδξ ιζ-
θάεζ ζε δεφηενμ πνυζςπμ ("ζπ 
απόκεηλεο. . ."), λαθκζηά απυ ημκ 
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πνχημ ηζυθαξ ζηίπμ ηδξ δεφηενδξ 
ζηνμθήξ ημ πνυζςπμ βίκεηαζ ηνίημ 
("ηελ νιόζεξκε ςπρή ηεο. . ."). 

Δίκαζ βκςζηυ, άθθςζηε, ιε πυζδ 
πνμπεζνυηδηα ηαηαζηεοάγμκηαζ α-
πυ ζηζπμπθυημοξ αοημί μζ δζαηεηαβ-
ιέκμζ φικμζ. Σμοξ θείπεζ δ πμζδηζηή 
έιπκεοζδ, ημοξ θείπεζ δδθαδή δ 
ζπενιαηζηή ζφθθδρδ ημο μοζζχ-
δμοξ ηαζ ημο ζδιακηζημφ, βζ' αοηυ 
ηαζ δεκ εηπέιπμοκ ηακέκα ιήκοια· 
εηπέιπμοκ θςκέξ, υπςξ είπαιε, 
δζυηζ ζε θςκέξ έπμοκ ιεηααάθεζ θέ-
λεζξ – αλίεξ, πμο έπμοκ ζδζαίηενδ αα-
νφηδηα ζηδκ ζοκείδδζδ ημο ηάεε-
κυξ ιαξ. Έηζζ ιε ηζξ αλίεξ ηαζ υπζ ιε 
ηζξ θέλεζξ δδιζμονβμφκ ηθίια έλαν-
ζδξ, ακαβηαίμ ζηδ δζηηαημνία, βζα 
κα ηαθφρεζ ηα ηεκά ηδξ ηαζ κα πα-
ναζφνεζ ημοξ κέμοξ ακενχπμοξ. 

Αοηέξ είκαζ ηάπμζεξ ζηέρεζξ ηζξ 
μπμίεξ ιπμνείηε κα ζογδηήζεηε. 
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πςξ ιπμνείηε κα ζογδηήζεηε ηδκ 
εζηυκα πμο ζοκμδεφεζ ημκ "Όικμ" 
ηαζ πμο δείπκεζ ημοξ ηνεζξ κέμοξ ηδξ 
EON ιε ηζξ μιμζυιμνθεξ ζημθέξ ηαζ 
ημκ θαζζζηζηυ ημοξ παζνεηζζιυ: ηα 
απαζημφζε υθα αοηυ ημ ηαεεζηχξ. 

▶ πμθζάζηε ημ "πμίδια" VI. Πνμ-

ζέληε ηδκ ηαηαηθείδα ημο πυζμ α-
ζεαεί πνμξ ηδκ παζδεία ηαζ πνμξ ημ 
παζδί, ημ μπμίμ πνμαάθθεηαζ οπμ-
δεζβιαηζηά κηοιέκμ ηαζ πηεκζζιέκμ 
κα παζνεηάεζ εοηοπζζιέκμ, ηδ γςή, 
ηδ θφζδ, ημ ηυιια ηαζ ημκ δζηηά-
ημνα. 
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V 

Ο ΤΚΛΟ ΣΖ ΔΘΛΗΘΖ 
ΛΔΟΙΑΗΑ 

ηδ βθοηζά ιαξ ηδκ παηνίδα 
ηδκ ηνακή ηζ ζζημνζηή 
ζο απυιεζκεξ Δθπίδα, 

Νεμθαία Δθθδκζηή. 
Σδκ μθυεενιδ ροπή ηδξ 

εεκζηή θςηίγεζ αοβή 
ηζ μ ιεβάθμξ Κοαενκήηδξ 
πάκηα ειπνυξ ηδκ μδδβεί. 

 

Διπνυξ βζα ιζα Δθθάδα κέα. 
Διπνυξ ι' εθθδκζηή ηανδζά. 
Διπνυξ πενήθακα, βεκκαία 
καζ, ηδξ Δθθάδμξ ηα παζδζά. 

 

Διπνυξ δ δυλα δ παθζά ιαξ 
κα λακαγήζδ είκαζ ηαζνυξ 
ιε ημ ιεβάθμ Βαζζθζά ιαξ 
Διπνυξ, πάκημηε ειπνυξ! 

. Μεηαλάξ 
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VI 

θμο θμφ δζα 
ηνα βμφ δζα 

 
ηνα βμο δχ 

ηνα βμο δμφκ 
 

δμο θζά 
πμο θζά 
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Καθδιένα! 
Πνζκ αβεζ μ ήθζμξ λοπκχ, 
ιε ηα πμοθζά ηναβμοδχ. 
Γφνς θμοθμφδζα, 
πανέξ ηαζ ηναβμφδζα. 
- Καθδιένα, ακ ιμο πμφκε, 
- Υανμφιεκδ ιένα, θέβς βς 
ηαζ ιε πανά ηναβμοδχ: 
"Κυιια, Δκαέν, ζαξ αβαπχ! . . ." 
 
Ζ Οονακία αβαπάεζ 
Πμθφ ηα θμοθμφδζα 

▶ οβηνίκεηε ιε ημκ ηνυπμ ηαζ ηδ 

ιέεμδμ πμο εζείξ εα πνμηζιμφζαηε 
ηα δφμ ηείιεκα (V ηαζ VI). 
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ΚΔΗΑΛΗΚΟ 

Γεκ ήλενα πςξ οπάνπεζ ηάπμο 
ηάπμο η' εδχ ημ πκεφια ημο "Μεζ-
ζζακζζιμφ", δ εοθααδηζηή ακαιμκή 
ημο Τπενακενχπμο, πμο εα ιαξ 
ζχζδ απυ ηα δεζκά ιαξ. Κζ ςζηυ-
ζμ, έκαξ ηεθεζυθμζημξ ηδξ Νμιζηήξ, 
κέμξ ιε αλζυθμβδ δζακυδζδ, υπςξ 
θαίκεηαζ απυ ημ βνάιια πμο ζηέθ-
κεζ, ζπμθζάγμκηαξ ηδκ επζθοθθίδα 
ιμο βζα ηζξ "Πνμζςπζηυηδηεξ", ιμο 
βνάθεζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ημφηα: "Ά-
ιμνθδ ιάγα μ ζδιενζκυξ ηυζιμξ, 
κεθέθςια πναβιαηζηυ, απυ ημ μ-
πμίμκ είκαζ απίεακμ κα πνμηφρδ 
έκα δθζαηυ ζφζηδια ςναζυηενμ. 
Πνέπεζ ιζα οπενηυζιζα δφκαιδ κ' 
απμζπάζδ ημκ πνχημ δαηηφθζμ ηαζ 
κα δδιζμονβδεή έκαξ ηεκηνζηυξ ή-
θζμξ". (…) 
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"Ο ηυζιμξ θμζπυκ μ ζδιενζκυξ 
δε εα ζςεή απυ ηζξ "πνμζςπζηυ-
ηδηεξ", απυ άημια πμο ειθακίγμ-
κηαζ, πενζζζυηενα απυ έκα, ιέζα ζ' 
έκα θαυ, αθθά απυ ηδ ιμκαδζηή 
πνμζςπζηυηδηα, πμο βεκκζέηαζ ηά-
εε δομ πζθζάδεξ πνυκζα, ζηδ ιεβάθδ 
ζηζβιή… Θα ζςεή θμζπυκ, υηακ θα-
κή ζημκ μνίγμκηα ημ θςηεζκυ ιεηέ-
ςνμ, μ ιεβάθμξ πνμθήηδξ ηαζ παζ-
δαβςβυξ, βζα κα ακαδδιζμονβήζδ 
ημκ άκενςπμ". (…) 

Μεζζζακζζιυξ μθμηάεανμξ. Κα-
ηάζηαζδ ακηίεεηδ εκηεθχξ πνμξ ημ 
εθθδκζηυ πκεφια. Γεκ ανκμφιαζ, 
πςξ δ δζαηφπςζδ ηέημζςκ ζηέρε-
ςκ απυ έκα κέμκ άκενςπμ πνμδί-
δεζ θαπηάνεξ ιέζα ημο αθδεζκέξ, μν-
εή ηνζηζηή ηδξ ζδιενζκήξ γςήξ ηζ α-
βκή ηάζδ βζα θφηνςζδ. Γεκ είκαζ 
υιςξ ηαευθμο εοπάνζζημ μζ εοζε-
αείξ πυεμζ κα παίνκμοκ ηέημζα ιμν-
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θή. Ο ιεζζζακζζιυξ είκαζ ηαεανυ 
δδιζμφνβδια ηδξ Ακαημθήξ, ιζα ζο-
κμθζηή θαπηάνα πμο αβαίκεζ ιέζα 
απυ ηδκ ροπή ακενχπςκ, πμο "ιά-
γα" οπήνλακ πάκημηε ηαζ "ιάγα" 
πμεμφκ κ' απμιείκμοκ. Κακέκαξ αν-
παίμξ δεκ ακέιεζκε πμηέ Μεζζία. Ζ 
ακαιμκή ημο αημιζημφ θοηνςιμφ α-
πυ ιζακ οπενάκενςπδ ή οπενηυ-
ζιζα δφκαιδ είκαζ δείβια οπμηεζιε-
κζηήξ ακακδνίαξ, πμο ιπμνεί κα ο-
πενκζηδεή ανβυηενα. Καοπζυιαζηε 
κα εεςνμφιε ημοξ εαοημφξ ιαξ 
απμβυκμοξ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ, 
ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαιζά αιθζαμθία, 
πςξ έπμοιε, πναβιαηζηά, πενζζζυ-
ηενμ απυ ηάεε άθθμ θαυ, υπζ ιυκμ 
θοθεηζηή ι' εηείκμοξ ζοββέκεζα, αθ-
θά ηαζ ζοββέκεζα εηθεηηζηή, ζοββέ-
κεζα ζηδ δζακυδζδ, ζημκ ηνυπμ 
πμο ακηζηνφγμοιε, ζακ άημια, ηδ 
γςή. Κζ ςζηυζμ δεκ ημοξ λένμοιε 
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ημοξ πνμβυκμοξ ιαξ, δεκ παζπί-
γμοιε κα ημοξ κζχζμοιε ααεζά. Α-
βκμμφιε ηέθεζα ηδκ οπενμπή ηςκ 
ακδνχκ εηείκςκ, πμο δεκ εθνυκηζ-
ζακ κα ζηήζμοκ ηακέκακ Πανάδεζ-
ζμκ οπενηυζιζμ, εηείεε απυ ηδ γςή 
αθθά ηαζ ημοξ ζεπημφξ αηυιδ ί-
ζηζμοξ, πμο βέιζγακ ηα Ζθφζζα πε-
δία, ημοξ πενζβνάθμοκ κα θαπηα-
νμφκ ημκ ήθζμ. "Κάης ηυζιμξ" είκαζ 
ηαζ βζα ημκ Έθθδκα ημο δδιμηζημφ 
ιαξ ηναβμοδζμφ δ ιεηά εάκαημκ πμ-
θζηεία, ηζ "απάκς ηυζιμξ" δ πθάζδ 
πμο ιαξ ηναηεί. Σέημζεξ ακηζθήρεζξ, 
νζγςιέκεξ ααεζά ζηζξ ροπέξ, δεί-
πκμοκ πςξ βζα ημκ Έθθδκα, υπμζαξ 
επμπήξ, ημ Αβαευ, ημ Αθδεζκυ, ημ 
Ωναίμ, έπμοκ αλία ηαε' εαοηά, η' έ-
πμοκ αλία βζα ημκ εαοηυ ημοξ. Δπζαζ-
χζεζξ παθζυηενδξ, μπθμηναηζηήξ 
ηαζ εεμηναηζηήξ θαηνείαξ οπάν-
πμοκ, αέααζα, ηαζ ζηδκ ανπαία Δθ-
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θάδα, μζ ίζοθμζ η' μζ Σάκηαθμζ η' μζ 
Γακαΐδεξ, υιςξ υθα αοηά είκαζ πζα, 
ζημκ πέιπημκ αζχκα, ζζημνίεξ α-
θεθείξ ημο παθζμφ ηαζνμφ. Ο Έθθδ-
καξ ηδξ πνοζήξ επμπήξ δεκ ηακμ-
κίγεζ ηδ γςή ημο ιε ηδκ ακαιμκή ιε-
ηαεακαηίμο ηνίζεςξ. Γζ' αοηυκ μ 
"Εεφξ ἐζηζκ αἰεήν, Εεφξ δέ βῆ, Εεφξ 
δ' μὐνακυξ, Εεφξ δέ ηά πάκηα πὢηζ 
ηῶκδ' ὑπένηενμκ", ι' άθθα θυβζα δ 
εευηδξ, δ θφηνςζδ οπάνπεζ ζ' υ,ηζ 
αθέπεζξ ηαζ ζ' υ,ηζ ιπμνείξ κα κμή-
ζδξ. Οφηε θοιπμξ, μφηε Άδδξ. Αο-
ηά είκαζ "παναδυζεζξ", οπμθείιια-
ηα παθαζάξ θαηνείαξ, πμο παίνκμοκ 
ζοιαμθζηή ηαεανχξ έηθναζδ. 

ε ηέημζα πθένζα βεφζδ ηδξ γςήξ 
θηάκεζ ιμκάπα ημ εθεφεενμ άημιμ, 
μ άκενςπμξ πμο λένεζ, πμο μθείθεζ 
απυ ιέζα ημο κα ανδ ημοξ κυιμοξ 
ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ οπάνλεχξ 
ημο. Μπμνεί κα οπάνπμοκ εδχ η' 
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εηεί "ηνίζζιεξ ζηζβιέξ" βζα ημοξ θα-
μφξ, υηακ ημοξ ακηζηνίγμοιε ζα ζφ-
κμθα, βζα ημκ ηυζιμ, υηακ ημκ αθέ-
πμοιε ζακ άαμοθδ ιάγα. Κνίζζιεξ 
ζηζβιέξ, επεζδή δ ιάγα αοηή ακαηα-
νάγεηαζ ηυηε ζακ αβέθδ δανιέκδ α-
πυ ζζθμφκζ, ζακ ημπάδζ, πμφπαζε 
ζηοθζά ηαζ ηζμιπάκδδεξ. Γζα ημ ε-
θεφεενμ υιςξ άημιμ, "ηνίζζιδ ζηζβ-
ιή" είκαζ ηάεε χνα ηδξ εθεφεενδξ 
γςήξ ημο. Γεκ έπεζ ημ άημιμ αοηυ 
ηδκ ήνειδ γςή ηςκ ημπαδζχκ, πμο 
αυζημοκ, χνεξ βαθδκέξ, ζε θζπανά 
θζαάδζα. Ζ φπανλή ημο είκαζ αδζάημ-
πμξ δανιυξ, βζαηί ιε αβχκα ανίζηεζ 
ηδκ εηθεηηή ηνμθή ημο. Αξ ιδκ 
παίνκμοιε ηα ιεβάθα ηδνφβιαηα 
γςήξ ιέζα απ' ηδ εαθπςνή ηδξ Δη-
ηθδζίαξ, αξ παζπίγμοιε κα ηα κζχ-
εμοιε ιέζα απυ ηδ ζηθδνή ροπή 
ημο εθεοεένμο αηυιμο πμο ηα ηήνο-
λε.(…) 
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Γζ' αοηυκ, βζα ημ εθεφεενμ άημιμ, 
δεκ οπάνπεζ δμοθζηή ακαιμκή θο-
ηνςιμφ, έλςεεκ ζςηδνίαξ. Γεκ ο-
πάνπεζ Μεζζζακζζιυξ. Κάεε ζηζβιή 
ηδξ γςήξ ημο είκαζ ακαγήηδζδ ημο 
Ωναίμο, ημο Αβαεμφ, ημο Αθδεζκμφ. 
Δηείκμο, πμο αοηυξ, ζηδκ ςνζζιέκδ 
εηείκδ ζηζβιή, κζχεεζ ζακ Αβαευ ή 
Αθδεζκυ ή Ωναίμ, ηαζ πμο δ αδζάημ-
πα πθμοηζγυιεκδ πείνα ημο ημ ηε-
θεζχκεζ, ημ ιεζηχκεζ ιε ημο αβχκμξ 
ημο ηα θάθονα. Κ' έλςεε ακ ένεδ έ-
κα ηήνοβια δεζηήξ οβείαξ ηαζ πθδ-
εςνζηήξ γςήξ, πμζμξ άθθμξ εα ημ 
κζχζδ πνχημξ, ακ υπζ αοηυξ, πμο 
παίνεηαζ βζα ημκ εαοηυ ημο ημ Αθδεζ-
κυ, η' Ωναίμ ηαζ η' Αβαευ; Ο Μεζζί-
αξ, ηζ' ακ ένεδ, ένπεηαζ πνχηα ζ' ε-
ηείκμοξ, πμο δεκ ημκ απμγήηδζακ: 
ζημοξ ζηθδνμφξ αζμπαθαζζηάξ, 
ζημοξ ζοιαμθζημφξ "αθζείξ", πμο 
δεκ ενιδκεφμοκ βναθέξ ηαζ πνμθή-
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ηεξ, αθθά έλς απυ ηα πθαίζζα ηδξ 
ημζκςκίαξ, ιυκμζ ιέζα ζηα ζημζπεία 
ηδξ θφζεςξ, "αβνάιιαημζ" ηαζ "α-
ιυνθςημζ" βζα ημοξ Γναιιαηείξ ηαζ 
ημοξ Φανζζαίμοξ, αημφκ ζηδκ ηνίζ-
ααεδ ροπή ημοξ ηδκ πνςηυπθαζηδ, 
ηδκ παζδζηή ηναοβή ημο εαοια-
ζιμφ. Μεζζίαξ είκαζ μ Λυβμξ, είκαζ 
δ έηθναζδ πμο παίνκεζ δ άκανενδ 
εηείκδ ηναοβή ιζαξ πνςηυβμκδξ, 
εθεφεενδξ ροπήξ. ηεκέρεηε ημκ 
ηφηθμ ηαζ εα ημ κζχζεηε ηαθφηενα: 
απμγδημφκ ζήιενα μζ θίθμζ ημο εε-
άηνμο, πακημφ, ημοξ δοκαημφξ, 
ημοξ ιεβάθμοξ δναιαημονβμφξ. Μα 
πχξ εα ειθακζζεμφκ μζ πμζδηέξ αο-
ημί, υηακ ηάεε άημιμ, ιέζα ζημ εεα-
ηνζηυ ημζκυ, δε παίνεηαζ ημκ αημιζ-
ζιυ ημο ηαζ δεκ απμγδηά κα ζδή εη-
θναζιέκδ ηδ θαπηάνα ημο βζα θεφ-
ηενδ, αημιζηή γςή; Γναιαηζηή μο-
ζία, ηναβζηή ζηζβιή οπάνπεζ ιυκμ 
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ζηδ ζφβηνμοζδ εθεοεένςκ αηυιςκ, 
πμο ηαεέκα ημοξ ημ κυιμ έπεζ ανδ 
ιέζα ημο ηαζ ημκ πζζηεφεζ, ηαζ δεκ 
απμδέπεηαζ βζα ημφημ ζοιαζαα-
ζιμφξ, μφηε θοβίγεζ. Με υ,ηζ πζζηεφεζ 
πςξ είκαζ δ ίδζα δ μοζία ηδξ γςήξ 
ημο ακηζιάπεηαζ ηδκ ακάθμβδ, αθθ' 
ακηίεεηδ πίζηδ άθθμο αηυιμο, η' δ 
ιμζναία ζφβηνμοζδ μδδβεί ζε ηά-
πμζα μνζζηζηή ηαηαζηνμθή, πμο 
είκαζ θφζδ – θοηνςιυξ. ηακ υιςξ 
απυ ημ ζδιενζκυ εεαηνζηυ ημζκυ 
δεκ ορχκεηαζ δ θαπηάνα αοηή ηδξ 
αημιζηήξ γςήξ, υηακ μζ άκενςπμζ 
ζήιενα γδημφκ κα βίκμοκ ιάγα, κα 
βίκμοκ "πζζημί", "οπήημμζ", "αβέ-
θδ", ηυηε ηαζ ημ ζζπονυ ηαθέκημ, ακ 
ειθακζζεή, άθθμοξ ηνυπμοξ εηθνά-
ζεςξ ε' ακαγδηήζδ, ηζ υπζ ημκ εεα-
ηνζηυκ, πμο πνμτπμεέηεζ ημζκυ ιε 
θοηνςιέκδ αημιζηή γςή, ημζκυ, πμο 
κ' ακηαπμηνίκεηαζ άιεζα ζημ δζηυ 
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ημο θυβμ. Οζ απθμσημί θίθμζ ηδξ εε-
αηνζηήξ βμδηείαξ, πμο παοκςιέκμζ 
ακαιέκμοκ ημ εεαηνζηυ Μεζζία ιε 
ιμζνμθαηνζηήκ ημοθυηδηα, ιμζά-
γμοκ ηζξ ιςνέξ πανεέκεξ, πμο θδ-
ζιυκδζακ κ' ακάρμοκ ημκ ζδζυηηδημ 
θφπκμ ημοξ βζα κα νίλμοκ θςξ μθυ-
βονα. Μα μ Νοιθίμξ εα πενάζδ δί-
πθα ημοξ ζζβαθά, αβκχνζζημξ ιεξ 
ζημ ζηυημξ, ηαζ εα πάνδ άθθμοξ 
δνυιμοξ, απνυαθεπημοξ. 
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Γζα ημκ άκενςπμ, πμο εέθεζ ζη' 
αθήεεζα κα ηενδίζδ ηδ γςή ημο, δεκ 
οπάνπεζ ακαιμκή ελςηενζηήξ ζςηδ-
νίαξ, ιεζζζακζζιυξ. Αοηυ ιαξ δίδα-
λακ μζ ανπαίμζ, ηζ' μ Μεζζίαξ, υηακ 
ήνεε, δεκ ακαβκςνίζηδηε απυ ημοξ 
Δαναίμοξ, πμο ημκ πενίιεκακ, αθθά 
απυ ημκ εθθδκζζιυ, πμο δεκ ημκ ε-
θαπηάνδζε πμηέ. Γζαηί ιμκάπα ημ 
εθεφεενμ, ημ θοηνςιέκμ άημιμ λέ-
νεζ ηζ είκαζ ηένδμξ βζα ηδ γςή ημο, ι' 
υπμζακ έηθναζδ ηζ' ακ ένπεηαζ ημ 

Αθδεζκυ, ημ Αβαευ, ημ Ωναίμ. 
(Φ. Πμθίηδξ, Πνςία, 15 επηειανίμο 

1933) 
 

► Πανμοζίαζε αάζεζ ζπεδίμο ζε 

βναπηυ ηείιεκμ 150 πενίπμο θέ-
λεςκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζθοθθί-

                                                           

 Γζαηδνήεδηε δ μνεμβναθία ημο 
ηεζιέκμο. 
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δαξ έηζζ χζηε κα πάνεζ ημ ιήκοιά 
ηδξ ηάπμζμξ μ μπμίμξ δεκ ηδκ έπεζ 
δζααάζεζ. Ακ δεκ έπεζξ δζηυ ζμο 
ζπέδζμ, ιπμνείξ κα αημθμοεήζεζξ 
ημ παναηάης: 

■ Σζ είκαζ μ ιεζζζακζζιυξ: πμζα δ 
εέζδ ηςκ θαχκ ηδξ Ακαημθήξ 
απέκακηζ ημο ηαζ πμζα δ εέζδ 
ηςκ Δθθήκςκ. Σζ πζζηεφεζ βζα 
ημκ ιεζζζακζζιυ μ ζοββναθέ-
αξ ημο ηεζιέκμο ηαζ ιε πμζα ε-
πζπεζνήιαηα οπμζηδνίγεζ αοηή 
ημο ηδκ πίζηδ. 

► οβηέκηνςζε βζα ημκ Μεζζία ηαζ 

ημκ ιεζζζακζζιυ υζμ ιπμνείξ πε-
νζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ απυ ηα 
ζπμθζηά ζμο εβπεζνίδζα ηαζ απυ ηζξ 
δζάθμνεξ ιεθέηεξ ζμο. 

► Γεκ έπμοιε ηαιζά αιθζαμθία υηζ 

μ ιεζζζακζζιυξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ 
εεμηναηία ηαζ ηδ θεμοδανπία ηδξ 
Ακαημθήξ, δ μπμία, ςζηυζμ, δεκ 
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επδνέαζε ημ ανπαίμ εθθδκζηυ πκεφ-
ια, ημ μπμίμ πανέιεζκε αθχαδημ α-
πυ ηέημζεξ επζδνάζεζξ. Μπμνείξ κα 
ενιδκεφζεζξ αοηυ ημ θαζκυιεκμ; 
Πμζα είκαζ δ δφκαιδ (εθθδκζηή ηαηά-
ηηδζδ), ηδκ μπμία μ Δθθδκζζιυξ α-
κηζηάζζεζ ζημκ ιεζζζακζζιυ, ζημκ 
εεμηναηζζιυ ηαζ ζημκ ζαηναπζζιυ 
ηδξ Ακαημθήξ. Σα ηείιεκα (I ηαζ II) 
πμο αημθμοεμφκ εα ζε αμδεήζμοκ. 

 
I 

Γνάθεζ μ Φχημξ Πμθίηδξ: 
■ «... Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία, 

πςξ ηυηε θηάκεζ ηακείξ ζε ιζα βεκζ-
ηυηενδ εθεοεενία ηαζ ζε ιζα δζανηέ-
ζηενδκ αθήεεζα, υηακ παζπίγεζ ηα-
εδιενζκά κα είκαζ πναβιαηζηά εθεφ-
εενμξ ηαζ αθδεζκυξ... Οζ αθζθμζυ-
θδημζ, μζ αάναανμζ θαμί ηαηανηί-
γμοκ έκα δεηάθμβμ εκημθχκ ηαζ ια-
κηνχκμοκ πχνζα ηα πνυααηα απυ 
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ηα ενίθζα: "μφ θμκεφζεζξ", "μὐ ηθέ-
ρεζξ", "μὐ ρεοδμιανηονήζεζξ", "ηζ-
ια ηυκ παηένα ζμο ηαί ηή ιδηένα 
ζμο"… Δβεκκήεδ αοημίξ εζξ θζθυζμ-
θμξ ηαζ εηαημιιφνζα αθζθυζμθςκ, 
άαμοθςκ ημπαδζχκ. Σέημζεξ εκημ-
θέξ δεκ οπάνπμοκ ζηδκ ανπαία Δθ-
θάδα, ή, μνευηενα, ιενζηέξ απυ αο-
ηέξ λεηαεανίγμοκ ηδ ζοκείδδζδ ημο 
δζηαίμο, πμο είκαζ ημ εθάπζζημκ ηδξ 
δεζηήξ. Σα ανπαία εθθδκζηά δεζηά 
νδηά, πμο πανάζζμκηαζ ζε ιανια-
νέκζεξ πθάηεξ ηαζ ζηήκμκηαζ ζηα 
ηνίζηναηα, βζα κα ηα αθέπμοκ ηαεδ-
ιενζκά μζ πμθίηεξ, έπμοκ άθθμ πενζ-
επυιεκμ: "Γκχεζ ζαοηυκ", "Μδδέκ 
άβακ"… Ηδμφ δ δζαθμνά απυ ημοξ 
ααναάνμοξ, δ δζαθμνά εκυξ θαμφ 
πμο γεζ βζα κα θζθμζμθεί, βζα κα 
βκςνίγεζ. Σμ "βκχνζγε ημκ εαοηυ 
ζμο" είκαζ εκημθή πίθζεξ θμνέξ εο-
νφηενδ ηαζ ααεφηενδ απυ ημκ ις-
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ζασηυ Γεηάθμβμ. Σμφημξ έβζκε βζα 
κα ζοκεκχζεζ ηάης απυ ζηθδνμφξ 
κυιμοξ έκα θαυ ηδξ Ακαημθήξ, πμο 
πμεμφζε ηδκ απμηάθορδ ηαζ απά-
κηεπε πάκηα ημ Μεζζία. Ο Έθθδκαξ 
πενζθνμκεί ηδκ ζδέα ημο ιεζζζακζ-
ζιμφ, βζαηί έπεζ πίζηδ ζημκ άκενς-
πμ ηαζ βζαηί λένεζ κα ζηέπηεηαζ». 
(Άζηδζδ ροπήξ, Πνςία, 28 Ημοθίμο 
1934) 

 
II 

■ Γνάθεζ ηαζ μ Ηςάκκδξ Καηνζδήξ 
ζημκ πακδβονζηυ ημο θυβμ "Σμ κυ-
δια ηδξ εθθδκζηήξ εθεοεενίαξ", πμο 
εηθςκήεδηε ηδκ 26δ Οηηςανίμο 
1960 ζηδ ιεβάθδ αίεμοζα ηεθεηχκ 
ημο Ανζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο 

Θεζζαθμκίηδξ:  

                                                           

 Αημθμοεμφκ απμζπάζιαηα ηαζ 
πενζθήρεζξ ημο θυβμο. 
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"Ζ εεκζηή εθεοεενία είκαζ δ ακαβηαί-
α πνμτπυεεζδ βζα ηδ γςή εκυξ θα-
μφ. Να δεπημφιε υιςξ πςξ ημ κυδ-
ια ηδξ εθεοεενίαξ ελακηθείηαζ απυ 
ηδκ χνα πμο έκα έεκμξ πεηάεζ απυ 
πάκς ημο ηα δεζιά ηδξ δμοθείαξ 
ηαζ μνβακχκεηαζ ζε ηνάημξ αοηυκμ-
ιμ; Ακ καζ, ηυηε δεκ εα είπαιε ηίπμ-
ηε κα πνμζεέζμοιε ζημ ηεθάθαζμ 
ηδξ εθεοεενίαξ ιαξ, έλς αέααζα απυ 
ηδκ εοεφκδ κα ηδκ ηναηήζμοιε α-
θχαδηδ. Με άθθα θυβζα, δεκ εα ήια-
ζηε πανά απθμί εειαημθφθαηεξ 
εκυξ αβαεμφ πμο ιαξ επάνζζακ μζ 
εοζίεξ ηςκ παηένςκ ιαξ. 

Πμζμξ υιςξ είπε πςξ ημ εθθδκζ-
ηυ ζδακζηυ ηδξ εθεοεενίαξ δεκ ορχ-
κεζ ζημκ άκενςπμ ηαζ άθθεξ απαζ-
ηήζεζξ, ηαζ πμθφ αανζέξ ιάθζζηα; 
Μζθχ βζα ημ εθθδκζηυ ζδακζηυ ηδξ ε-
θεοεενίαξ· βζαηί υπςξ ηάεε ορδθή 

98/ 253 



έκκμζα, ημ ίδζμ ηαζ δ έκκμζα ηδξ ε-
θεοεενίαξ μφηε αοημκυδηδ είκαζ μφ-
ηε ιμκμζήιακηδ. Δθεφεενμξ άκενς-
πμξ: ζημκ υνμ αοηυ δίκεζ ηάεε θαυξ 
ακάθμβα ιε ηδκ πκεοιαηζηή ημο 
πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ ροπζηή ημο 
ςνζιυηδηα δζαθμνεηζηυ πενζεπυιε-
κμ. ημκ ανπαίμ ηυζιμ εθεφεενμξ, 
εεκζηά εθεφεενμξ, ήηακ ηαζ μ Αεδ-
καίμξ ηαζ μ πανηζάηδξ ηαζ μ Πέν-
ζδξ ηαζ μ Αζβφπηζμξ. Ο Αζβφπηζμξ 
υιςξ ηαζ μ Πένζδξ, ακ ημοξ ιεηνμφ-
ζαιε πάκς ζημ ηθαζζηυ εθθδκζηυ 
ζδακζηυ, δφζημθα εα ιπμνμφζακ κα 
παναπηδνζζημφκ πμθίηεξ εθεφεενμζ· 
βζαηί ημοξ θαμφξ αοημφξ ημοξ αθέ-
πμοιε κα ζηφαμοκ ημ ηεθάθζ ιπνμ-
ζηά ζε ιζακ επζηαβή πμο ημοξ επζ-
ααθθυηακ απέλς: ζηδκ επζηαβή ιζαξ 
πμθζηείαξ, πμο απαζημφζε κα ηακμ-
κίγεζ ηαζ ηδκ ζδζςηζηή γςή ημο πμθί-
ηδ ηδξ ςξ ηδκ ηεθεοηαία θεπημιέ-
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νεζα· ή ζηδκ επζηαβή εκυξ ααζζθζά, 
ζοπκά εεμπμζδιέκμο, πμο υνζγε 
ημοξ οπδηυμοξ ημο ζε γςή ηαζ ζε 
εάκαημ· ζε άθθεξ πχνεξ μζ θαμί έ-
πνεπε κα οπαημφκ ηοθθά ζηδκ επζ-
ηαβή ιζαξ ενδζηείαξ ζημηεζκήξ ηαζ 
αδζάθθαπηδξ, πμο ηα ιοζηζηά ηδξ ηα 
βκχνζγε ιυκμ ημ ζεναηείμ ηδξ, πα-
κημδφκαιμ ηαζ ακελέθεβηημ. 

Ακηίεεηα ημ ηθαζζηυ εθθδκζηυ ζ-
δακζηυ γδημφζε απυ ημκ άκενςπμ 
κα ιεηαζηνέρεζ ημκ ελςηενζηυ ελα-
καβηαζιυ ζε πεζεανπία εζςηενζηή: 
Να ζεααζηείξ ηαζ κ' αβαπήζεζξ ημ 
εευ ζμο· κα οπαημφζεζξ ζημοξ κυ-
ιμοξ ηδξ παηνίδαξ ζμο· κα πεζεαν-
πήζεζξ ζημοξ άνπμκηέξ ζμο - καζ! -
πζ υιςξ βζαηί ζε οπμπνεχκμοκ εηεί-
κμζ, υπζ βζαηί θμαάζαζ ηδκ ηζιςνία 
ημοξ, υπζ βζαηί εέθεζξ κα ημθαηέρεζξ 
ηδκ εφκμζά ημοξ. Μζα ιάγα ακενχ-
πςκ αλεπχνζζηςκ, πμο δμοθεφεζ 
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ηοθθά ηαζ άαμοθα ζημ εευ, ζηδκ 
πμθζηεία ηαζ ζημοξ άνπμκηεξ, αξ εί-
καζ ηαζ βζα ημ ηαθυ, αοηυ βζα ημκ 
ηθαζζηυ Έθθδκα δεκ ήηακ μνβάκς-
ζδ ακενχπςκ εθεφεενςκ. Γζα ημκ 
ηθαζζηυ Έθθδκα δ εθεφεενδ πμθζ-
ηεία πνμτπυεεηε ηαζ ημκ πμθίηδ ε-
θεφεενμ. Σμ ηάεε άημιμ πνςζημφζε 
κα ορςεεί ζε αηεναζςιέκδ, οπεφ-
εοκδ πνμζςπζηυηδηα, ηαζ ιε ημ 
θνυκδια αδμφθςημ κα ηάκεζ ηζξ ε-
πζηαβέξ ημο εεμφ, ηδξ πμθζηείαξ ηαζ 
ηςκ ανπυκηςκ επζηαβέξ ηδξ ροπήξ 
ημο ηδξ ίδζαξ. θεξ μζ ιεβάθεξ ακ-
ενχπζκεξ αλίεξ, βζα κα ιείκμοκ αλί-
εξ, έπνεπε κα πάρμοκ κα είκαζ εηε-
νμηίκδηεξ ηαζ κα δζηαζςεμφκ ιέζα 
ζηδκ ροπή ημο ηάεε πμθίηδ." 

Γζα κα θηάζεζ, υιςξ, μ Έθθδκαξ, 
θέεζ μ Καηνζδήξ, ζ' αοηήκ ηδ "θςηζ-
ζιέκδ ζφθθδρδ ημο εθεφεενμο ακ-
ενχπμο", πνεζάζηδηε κα ηάιεζ ιε-
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βάθδ ηαζ ημοναζηζηή δζαδνμιή, ηαζ 
οπεκεοιίγεζ ημκ ενπμιυ ηςκ Δθθή-
κςκ ζηδκ Δθθάδα ημ 2000 π.Υ., ηδκ 
επζιεζλία ημοξ ιε ημοξ Πνμέθθδκεξ, 
ημοξ μπμίμοξ αθμιμίςζακ, ηαεχξ 
ηαζ ηζξ επζημζκςκζαηέξ επαθέξ ημοξ 
ιε ημοξ θαμφξ ηδξ Ακαημθήξ (Κνή-
ηεξ, Αζβφπηζμοξ, Βααοθχκζμοξ ηαζ 
άθθμοξ), απυ ημοξ ιεβάθμοξ πμθζηζ-
ζιμφξ ηςκ μπμίςκ δακείζηδηακ 
πμθθά πμθζηζζηζηά ζημζπεία, ηα μ-
πμία ηα πνδζζιμπμίδζακ ςξ οθζηυ 
πμο ημ δμφθερακ ιέζα ημοξ ηαζ ημ 
ζθνάβζζακ ιε πκεφια ηαεανά εθ-
θδκζηυ. Γεκ πνυηεζηαζ "βζα άβμκδ 
ιίιδζδ, αθθά βζα εθεφεενδ ακαδδιζ-
μονβία". Καζ βζα κα ημ δείλεζ αοηυ, 
ακαθένεζ δφμ παναδείβιαηα: ημ 
αθθάαδημ ηαζ ημοξ εεμφξ. 

Σμ αθθάαδημ, θέεζ, μζ Έθθδκεξ ημ 
πήνακ απυ ημοξ Φμίκζηεξ ηαζ ημ ηε-
θεζμπμίδζακ. Οζ Φμίκζηεξ είπακ ιυ-
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κμ ζφιθςκα, μζ Έθθδκεξ πνυζεε-
ζακ ηαζ ηα θςκήεκηα· έηζζ ηάεε 
θευββμξ έπεζ ηαζ ημ ζφιαμθμ ημο. 

 
"Αοηή ηδ 
κέα βνα-
θή ιπμ-
νεί ηχνα 
κα ηδ 
πνδζζιμ-
πμζήζεζ 
ηαζ μ πζμ 
απθυξ 
ακενς-
πμξ ημο 
θαμφ." Ζ 
βκχζδ 
πενκάεζ 
απυ ημοξ 
ααζζθείξ 
ηαζ ηα ζε-
ναηεία 
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ζηα πθήεδ, ηάηζ πμο απμηεθεί ηαο-
ηυπνμκα πμνεία πνμξ ημκ πμθζηζ-
ζιυ ηαζ πνμξ ηδ δδιμηναηία. 

Αθθά ηαζ ημοξ εεμφξ μζ Έθθδκεξ 
ημοξ πήνακ απυ ημοξ ακαημθζημφξ 
θαμφξ. Καζ ημοξ πήνακ πευκζμοξ 
ηαζ ζημηεζκμφξ, βζα κα ημοξ ορχ-
ζμοκ ιε ημκ ηαζνυ ζημκ θοιπμ ηαζ 
κα ημοξ ηάιμοκ θςξ, ιμοζζηή, ένς-
ηα, δδιζμονβία. "Σ' απηά ηα ρξόληα νη 
Έιιελεο αλαθάιπςαλ ην θσο, θαη 
απηή ε αλαθάιπςε ζηάζεθε έλαο α-
πό ηνπο πην βαζηθνύο ζηαζκνύο 
ζηελ πνξεία πξνο ηελ ειεπζεξία... 
Σηηο ςπρέο ησλ Ειιήλσλ πξσηά-
ζηξαςε ην θσο, ην κέζα θσο. Σηνπο 
αηώλεο ηνπο ζθνηεηλνύο νη Έιιελεο 
θνίηαμαλ θαη γύξσ ηνπο βέβαηα, θαη 
κέζα ηνπο όκσο, κέζα ηνπο πην πν-
ιύ. Τν ζθνηάδη έθπγε από ηελ ςπρή 
ησλ Ειιήλσλ, γη' απηό αλέβαζαλ 
ηνπο ζενύο ησλ από ηα ζθνηάδηα ηεο 
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γεο ζηνλ δηάθαλν ιπκπν. Κάηη αθό-
κα: ύςσζαλ ην θσο ζε ζύκβνιν ε-
ιεπζεξίαο." 

Καζ ηα παναδείβιαηα ημο Καηνζ-
δή ζοκεπίγμκηαζ: Σμ θςξ γδηάεζ μ 
Αίαξ απυ ημκ Γία ηδκ χνα πμο ζημ-
ηεζκζάγεζ δ ιάπδ βφνς απυ ημ ημνιί 
ημο Πάηνμηθμο. Σμ θςξ ηαζ υπζ ηδ 
ζςηδνία. Να πεεάκμοκ εφπεηαζ ιε-
ζα ζημ θςξ, ακηζηνίγμκηαξ ηαηάια-
ηα ημ εάκαημ, ζακ εθεφεενεξ ροπέξ 
πμο είκαζ. Αθθά ηαζ ζηδ καοιαπία 
ηδξ αθαιίκαξ μζ Έθθδκεξ ηζκμφ-
κηαζ, παναηδνεί μ Καηνζδήξ, ακαθφ-

μκηαξ ημοξ "Πένζεξ"  ημο Αζζπφ-
θμο, ιέζα ζημ θςξ ηδξ διέναξ, εκχ 
ζηα ζηυηδ ζπεδζάγμοκ ηαζ ηζκμφκηαζ 
                                                           

 "Πένζαζ", ηναβςδία ημο Αζζπφθμο 
ειπκεοζιέκδ απυ ηδ κίηδ ηςκ Δθ-
θήκςκ ηαζ ηδκ ήηηα ηςκ Πενζχκ 
ζηδ αθαιίκα. 
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μζ Πένζεξ. ηδκ εθθδκζηή πανάηαλδ 
υθα είκαζ θςξ, αηυιδ ηαζ δ ζάθπζβ-
βα αβάγεζ θθυβεξ, υθα είκαζ ηίκδζδ 
θακενή, ακηνίηζα, εθεφεενδ. Καζ ηα-
ιζά απεζθή ημο ανπδβμφ, βζα κα 
ιπμοκ ζημκ πυθειμ, υπςξ ζοκέ-
ααζκε ιε ημοξ Πένζεξ. Οζ Έθθδκεξ 
αβςκζζηέξ λένμοκ απυ ημκ πνχημ 
ςξ ημκ ηεθεοηαίμ υηζ πμθειμφκ βζα 
ηδκ εθεοεενία ημοξ. Γνάθεζ μ Καηνζ-
δήξ: 

"Σε νιόθιεξν ην έξγν ηίπνηε δε 
δείρλεη πσο ν πνηεηήο πεξηθξνλεί 
ηνλ αληίκαρν. Έηζη θαη ην πεξζηθό 
ζθνηάδη αληίθξπ ζην ειιεληθό θσο 
ζπκβνιίδεη, λνκίδσ, πην πνιύ έλαλ 
δηαθνξεηηθό παξά έλαλ θαηώηεξν 
θαηά ηε γλώκε ηνπ Αηζρύινπ πνιηηη-
ζκό. Είλαη ν θόζκνο ηνπ θξπθνύ θαη 
ηνπ ζθνηεηλνύ· ν θόζκνο, όπνπ νη 
άλζξσπνη άβνπινη θαη ακίιεηνη, ά-
ρξσκνη θαη αδηαθνξνπνίεηνη, ππεξε-
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ηνύλ κεραληθά θαη δνπιηθά ζηνπο 
ζθνπνύο ηνπ θξάηνπο, πνπ ηε ζέ-
ιεζή ηνπ ηελ ελζαξθώλεη έλαο θαη 
κόλν. 

Απέλαληη ζην αζηαηηθό απηό ηδα-
ληθό ε Ειιάδα αληηηάδεη ην δηθό ηεο: 
ην θάζε άηνκν αθεξαησκέλν θαη ε-
ιεύζεξν, ππεύζπλν απέλαληη ζηνλ 
εαπηό ηνπ θαη ζηελ πνιηηεία ηνπ θαη 
ζηνπο ζενύο ηνπ. - Καη ν Έιιελαο ην 
μέξεη πσο ζαλ άλζξσπνο πνπ είλαη 
ζηέθεη αδύλακνο κπξνζηά ζηηο βνπ-
ιέο ησλ ζεώλ ησλ αζαλάησλ· αθόκα 
μέξεη πσο γηα λα ππάξμεη θξάηνο, εί-
λαη αλάγθε ν πνιίηεο λα ππαθνύεη 
ζηνπο λόκνπο θαη ζηνπο άξρνληεο. 
Καη όκσο θνηηάδεη ηνπο ζενύο ηνπ 
ζηα κάηηα, δελ ηνπο πξνζθπλάεη, 
γηαηί ε αίζζεζε ηεο αμηνπξέπεηάο 
ηνπ σο αλζξώπνπ δελ ηνπ επηηξέπεη 
ηελ ηαπείλσζε απηή. Νηώζεη αθόκε 
πσο θαη γηα ηνπο ζενύο ηνπο ίδηνπο 
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ζα ήηαλ ηαπεηλσηηθό λα βιέπνπλ 
κπξνζηά ηνπο δνύινπο λα ηνπο 
ιαηξεύνπλ. 

Σηα κάηηα θνηηάδεη ν Έιιελαο θαη 
ηνπο άξρνληέο ηνπ, ηελ ώξα πνπ 
ζηελ Αζία έπξεπε λα θπιηζηνύλ ζην 
ρώκα κπξνζηά ζην βαζηιέα ηνπο· 
γηαηί ζηελ Ειιάδα ε πνιηηεία ηνπο 
πνιίηεο ηεο ηνπο ζέιεη ζπλεηδεηνύο, 
ειεύζεξνπο ζπλεξγάηεο ζηνπο ζθν-
πνύο ηεο θαη όρη άβνπια όξγαλά ηεο. 
Ιδαληθό ηεο δελ είλαη ε πξνθνπή ηεο 
κέζα από ηελ ππνδνύισζε ησλ αηό-
κσλ· είλαη ε ηειείσζε ηεο κέζα από 
ησλ αηόκσλ ηελ ηειείσζε. Μηα πνιη-
ηεία θηιάλζξσπε, πνπ ηηκάεη θαη ζε-
βεηαη ηνλ πνιίηε ηεο, θαζώο ηνλ βν-
εζεί λα νινθιεξσζεί κε δηθό ηνπ πε-
ξίγξακκα, δηθηά ηνπ πξνζσπηθόηεηα. 

Απηό ην ηδαληθό ηνπ ειεύζεξνπ 
αλζξώπνπ, πνπ ζεκειηώλεηαη ζηνπο 
ζθνηεηλνύο αηώλεο θαη νινθιεξώ-
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λεηαη ζηελ θιαζηθή Αζήλα ηνπ 5νπ 
αηώλα, πξνζδηνξίδεη έλα πιήζνο θα-
λεξώκαηα ηνπ ειιεληθνύ θόζκνπ, 
πνπ αιιηώο καο θαίλνληαη παξάμελα 
θαη άζρεηα κεηαμύ ηνπο. Αο κειεηή-
ζνπκε κεξηθά, παίξλνληάο ηα από 
πνηθίιεο πεξηνρέο ηεο δσήο". 

Γζα κα ιαξ δείλεζ αοηά ηα θακε-
νχιαηα μ Καηνζδήξ θένκεζ πανα-
δείβιαηα απυ ηδ ιοεμθμβία, απυ 
ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ Δθθήκςκ 
ηαζ απυ ηδκ ηέπκδ ημοξ: ηδ ιοεμ-
θμβία, θέεζ, ηάεε θαμφ γμοκ πθήεμξ 
ιζηνμδαίιμκεξ (κάκμζ, βίβακηεξ, κε-
νάζδεξ, Υάνζηεξ, εευηδηεξ πμζηίθεξ 
ηδξ θφζδξ) ακχκοιμζ υθμζ ημοξ. 
Υάκμκηαζ ιέζα ζηδκ ακςκοιία. Μυ-
κμ ζηδκ Ανπαία Δθθάδα έπμοκ μκυ-
ιαηα· μ ηαεέκαξ ημ δζηυ ημο. πζ 
δίπςξ θυβμ! Γζαηί ιε η' υκμιά ηδξ δ 
ηάεε εευηδηα δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ 
ακχκοιδ ιάγα, απμηηά δζηυ ηδξ πε-
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νίβναιια ηαζ πνμζςπζηυηδηα: ε-
θεοεενχκεηαζ. 
■ Έηζζ ηαζ μζ πμθίηεξ· μ ηαεέκαξ ιε 
η' υκμιά ημο ηαζ ιυκμ ι' αοηυ. Οζ 
ηίηθμζ θείπμοκ. Ακ ανίζηαιε ζήιενα 
ηδκ επζηφιαζα ζηήθδ ημο Πενζηθή, 
είκαζ αέααζμ υηζ εα έβναθε, υπςξ 
ηαζ ηυζςκ άθθςκ Αεδκαίςκ: 

Πενζηθῆξ Ξακείππμο Υμθανβεφξ 
η' υκμιά ημο, ημ υκμια ημο παηέ-

να ημο ηαζ ημο δήιμο ημο. θα ηα 
θμζπά (ηίηθμζ: ζηναηδβυξ, πμθζηζηυξ 
ηηθ.) είκαζ απθέξ ζοκέπεζεξ ηδξ 
πνμζςπζηυηδηάξ ημο. Γεκ πνμζεέ-
ημοκ, εμθχκμοκ. Γεκ πνμαάθθμοκ, 
ζημηίγμοκ: Γεκ εθεοεενχκμοκ. 
■ Έηζζ ηαζ ζηδκ ηέπκδ

·
 ημ ηάεε ά-

βαθια γεζ ηδ δζηή ημο γςή ιέζα ζημ 
θςξ πςνίξ ελανηήζεζξ ηαζ ακηζζηφ-
θζα. Γζ' αοηυ ημ ηαεέκα ημοξ δμο-
θεφεηαζ απυ υθα ηα ιένδ ημο, αηυιδ 
ηαζ απυ ημ πίζς ιένμξ πμο δεκ 
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πνυηεζηαζ κα θακεί. Αηεναζςιέκα 
ηα αβάθιαηα, υνεζα ηαζ βοικά: εθεφ-
εενα απυ ημ ηαεεηί· πυεμξ εθεοεε-
νίαξ. Γνάθεζ: 

"Ίζσο θαλέλα άιιν κλεκείν δε θα-
λεξώλεη ην ηδαληθό ηεο ειιεληθήο ε-
ιεπζεξίαο σξαηόηεξα από ηε δσθό-
ξν ηνπ Παξζελώλα. Εθαηό θάπνπ 
κνξθέο απνηεινύλ ηελ πνκπή, ε θα-
ζεκηά κε ηα δηθά ηεο γλσξίζκαηα. 
Σηα αλαηνιηθά πξόηππα όιεο νη κνξ-
θέο είλαη ίδηεο, γίλνληαη αλώλπκε 
κάδα. Σηνλ Παξζελώλα θάζε κνξθή 
θξαηάεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο". 

"Ο πόζνο ηεο αθεξαίσζεο θπβεξ-
λάεη αθόκε θαη ηα άςπρα: ε θάζε θν-
ιόλα ζηνλ αξραίν λαό θξαηηέηαη ζε 
απόζηαζε από ηελ άιιε, δεη ηε δηθήο 
ηεο δσή θαη πεηζαξρεί ζην γεληθό 
ξπζκό. Αληίζεηα ζηνπο ξσκατθνύο 
λανύο νη ππθλέο θηνλνζηνηρίεο δί-
λνπλ ηελ εληύπσζε ηεο κάδαο θαη 
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ζπκίδνπλ ππθλέο ξσκατθέο θάιαγ-
γεο, κέζα ζηηο νπνίεο ην άηνκν ρά-
λεηαη." 

"Ο ειεύζεξνο άλζξσπνο κέζα 
ζηελ ειεύζεξε πνιηηεία, απηό είλαη 
ην ειιεληθό ηδαληθό. Τν άηνκν ιπ-
ηξσκέλν από ηελ ακάζεηα θαη ηελ 
πξόιεςε θαη ην θόβν, θσηηζκέλν, 
πεξήθαλν, κε ηε δύλακε ό,ηη παίξλεη 
απ' έμσ λα ην δνπιεύεη βαζηά κέζα 
ηνπ· ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ελεξ-
γά θαη ππεύζπλα ζηε δηαθπβέξλεζε 
ηεο πνιηηείαο· πνπ ηνλ εμσηεξηθό θα-
ηαλαγθαζκό ηνλ αιιάδεη ζε εζσηεξη-
θή ειεπζεξία, πνπ ην όρη ησλ ζεώλ, 
ησλ λόκσλ θαη ησλ αξρόλησλ κπνξεί 
θαη ην κεηαζηξέθεη ζε λαη ηεο ίδηαο 
ηνπ ηεο ςπρήο." 

(Η. Θ. Καηνζδήξ, Δθθδκζηυ θςξ) 
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► Γζαπζζηχκεζξ ζήιενα ηδκ φπαν-

λδ ημο ιεζζζακζζιμφ ή ηάζεςκ ιεζ-
ζζακζηχκ ζε θαμφξ ηδξ Ακαημθήξ; 
 

Υξήζηκε ζεκείωζε: Ο ιεζζζακζ-
ζιυξ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ ενδζηεί-
α. Γζαπμηίγεζ ςξ ακηίθδρδ ηαζ ςξ 
πνμζδμηία ηδκ πμθζηζηή ηαζ ηδκ 
ημζκςκζηή γςή ηάπμζςκ θαχκ. Τ-
πάνπμοκ θαμί πμο ηαζ ζηδκ πμθζηζ-
ηή ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ημοξ γςή πε-
νζιέκμοκ Μεζζίεξ, βζα κα ημοξ ζχ-
ζμοκ. Σναβζηή ηαζ πμθζηζζηζηά οπμ-
δεέζηενδ πανμοζζάγεηαζ δ γςή αο-
ηχκ ηςκ θαχκ. Θα ημ δζαπζζηχζεζξ, 
ακ ηνίκεζξ ηδ ζδιενζκή ημοξ ηαηά-
ζηαζδ, δ μπμία πανμοζζάγεζ βκς-
νίζιαηα έκημκα ιμζνμθαηνζηά. Απυ 
αοηήκ αηνζαχξ ηδ ιεζζζακζηή κμμ-
ηνμπία ημοξ επςθεθμφκηαζ ημζμ ε-
ζςηενζηέξ ενδζηεοηζηέξ ηαζ ηοαεν-
κδηζηέξ ιεζμρδθίεξ υζμ ηαζ μζ θε-
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βυιεκμζ ζζπονμί ηδξ βδξ – επςθε-
θμφκηαζ ηαζ ζοκενβμφκ ζηδ δζαηή-
νδζδ ηδξ ζδιενζκήξ πκεοιαηζηήξ 
ημοξ ηαηάζηαζδξ, χζηε κα απμηε-
θμφκ εφημθδ θεία ηαζ ακηζηείιεκμ 
εηιεηάθθεοζδξ. 

Καζ υιςξ απυ ηδκ Ακαημθή ένπε-
ηαζ μ θυβμξ ημο ιεβάθμο Ηκδμφ πμζ-
δηή Ραιπζκηνακάε Σαβηυν: "Κακέ-
καξ δεκ ιπμνεί κα πηίζεζ βζα θμβα-
νζαζιυ ζμο ημ βεθφνζ, απ' υπμο 
πνςζηάξ κα πενάζεζξ ημ νεφια ηδξ 
γςήξ – Κακέκαξ εηηυξ απυ ζέκα 
ημκ ίδζμ. Τπάνπμοκ αέααζα ιμκμπά-
ηζα άπεζνα ηαζ βεθφνζα ηαζ διίεεμζ 
πνυεοιμζ κα ζε πενάζμοκ ια εα 
γδηήζμοκ πθδνςιή ημκ ίδζμ ζμο 
ημκ εαοηυ. ημκ ηυζιμ έκαξ ιυκμ 
δνυιμξ οπάνπεζ, ηζ αοηυκ ηακέκαξ 
άθθμξ δεκ ιπμνεί κα ημκ ααδίζεζ 
πανά εζφ". 
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► Σζ ζοιααίκεζ, θμζπυκ, ιε ηδκ Ακα-

ημθή ηαζ ηδκ ακαημθίηζηδ κμμηνμπία 
ζήιενα ηαζ ηζ ζοκέααζκε ηαηά ηδκ 
ανπαζυηδηα; ογδηήζηε ημ. ηδ ζο-
γήηδζή ζαξ εα ζαξ είκαζ πνήζζιμξ 
ηυζμ μ Ζνυδμημξ ηαζ δ Βογακηζκή 
Ηζημνία υζμ ηα Θνδζηεοηζηά ζαξ 
ηαζ μ ηαεδιενζκυξ Σφπμξ. Γείηε απυ 
ηα θελζηά ζαξ, ακ ημ ηνίκεηε ζηυπζ-
ιμ, ηζξ θέλεζξ Μεζζίαο, κεζζίαο, Α-
λαηνιή, αλαηνιίηεο, αλαηνιίηηθνο, 
αλαηνιηθόο. 
 
■ ημκ εθθδκζζιυ ηδξ ανπαζυηδηαξ 
μ ιεζζζακζζιυξ δεκ είπε εέζδ

·
 ημ εί-

παιε. Ηζπφεζ, υιςξ, αοηυ βζα ημ ζδ-
ιενζκυ Έθθδκα; Μπμνείηε κα ημ ζο-
γδηήζεηε. ηδ ζογήηδζή ζαξ θάαεηε 
οπυρδ ηα ηείιεκα (I ηαζ II) πμο αημ-
θμοεμφκ. Απυ αοηά ημ πνχημ (I) α-
πμηεθεί ηδ ζοκέπεζα ηαζ ημ ηέθμξ 
ημο πακδβονζημφ ημο Ης. Καηνζδή 
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"Σμ κυδια ηδξ εθθδκζηήξ εθεοεενί-
αξ", ημο ηεζιέκμο δδθαδή πμο θί-βμ 
πνζκ ζογδηήζαηε· ημ δεφηενμ (II) εί-
καζ έκα απυζπαζια απυ ημ ένβμ 
ημο Γδιμζεέκδ Γακζδθίδδ "Νεμεθ-
θδκζηή Κμζκςκία ηαζ Οζημκμιία". 

 
I 

Γνάθεζ μ Ης. Καηνζδήξ πνμξ ημ ηέ-
θμξ πενίπμο ημο πακδβονζημφ ημο: 
"Οζ αζχκεξ ηοθμφκ· ημ εθθδκζηυ έ-
εκμξ βκςνίγεζ δυλεξ ηαζ ηαηαζηνμ-
θέξ ιεβάθεξ. Τπμδμοθχκεηαζ ζημοξ 
Ρςιαίμοξ ηαζ ηαημνεχκεζ ζζβά ζζβά 
κα ιεηαιμνθχζεζ ημ νςιασηυ ηνά-
ημξ ζε εθθδκζηυ – ηαζ αοηυ ιζα πνά-
λδ εθεοεενίαξ απυ ηζξ πζμ ιεβάθεξ. 
Ανβυηενα οπμδμοθχκεηαζ ζημοξ 
Σμφνημοξ· φζηενα απυ ηεηναηυζζα 
πνυκζα ζηθααζάξ λακαηενδίγεζ ιε 
αανζέξ εοζίεξ ηδκ εθεοεενία ημο. Δί-
καζ αέααζμ υηζ ιαγί ιε ηδκ εθεοεενία 
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ημο ηαηαεέηεζ ζηα εειέθζα ημο κέμο 
ηνάημοξ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ 
ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ πμο ηαηε-
ααίκμοκ απυ ημοξ αζχκεξ: ιφεμζ, 
ενφθμζ, δδιμηζηυ ηναβμφδζ, πανα-
ιφεζα, παναδυζεζξ, ιμοζζηή, πείνα 
ημζκςκζηήξ δζμίηδζδξ, ημζκμηζηά 
ζπμθεία ηηθ. 

ιςξ δ λακαβεκκδιέκδ Δθθάδα 
ηα πενζθνμκεί υθα αοηά ηαζ ζηνέθε-
ηαζ αθθμφ. Ζ πκεοιαηζηή ηαζ δ πμθζ-
ηζηή ηδξ δβεζία ζηνέθμκηαζ πνμξ 
ημοξ λέκμοξ. Ο κεμεθθδκζηυξ πμθζηζ-
ζιυξ πενκάεζ ζε δεφηενδ ιμίνα. 
Κάεε λέκμ εαοιάγεηαζ, ηάεε εθθδκζ-
ηυ εβηαηαθείπεηαζ. "Σμ αίζεδια ηδξ 
ηαηςηενυηδηαξ απέκακηζ ζε θαμφξ 
ιε πενζζζυηενδ ηαθθζένβεζα ηαζ δ 
πνυπεζνδ ζηακμπμίδζή ημο ιε ηδκ 
αδέλζα ιίιδζδ πανέζονε ημοξ απε-
θεοεενςιέκμοξ Έθθδκεξ ηαζ ζε 
δεφηενμ παναζηνάηδια: μ κεμεθθδ-
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κζηυξ θυβμξ πενζθνμκήεδηε ααεφ-
ηαηα. Έλς απυ ηδ Γφζδ είπακ ζηνέ-
ρεζ ηα ιάηζα ηαζ πνμξ ηδκ ανπαία 
Δθθάδα, ηαζ πμθφ ζςζηά, ζακ Έθ-
θδκεξ πμο ήηακ. Μα δεκ είπακ ηδ 
δφκαιδ κ' αημθμοεήζμοκ ημ εθεφ-
εενμ πκεφια ηδξ, ηζ έηζζ ανέεδηακ 
κ' αημθμοεμφκ δμοθζηά ημοξ ηφπμοξ 
ηδξ βθχζζαξ ηδξ", πςνίξ κα ζοκεζ-
δδημπμζμφκ υηζ δ κεμεθθδκζηή απυ-
ηεθεί ζοκέπεζα ηδξ ανπαίαξ εθθδκζ-
ηήξ. Γζπαζιυξ, θμζπυκ, ζημκ πμθζ-
ηζζιυ ηαζ ζηδ βθχζζα.(...) 

Με ημ δζπαζιυ αοηυ ηαζ ιε ηδκ 
άνκδζδ ημο εαοημφ ιαξ ηαεοζηένδ-
ζε δ μοζζαζηζηή παζδεία ημο εθθδκζ-
ημφ θαμφ· ηαζ δ ηαεοζηένδζδ αοηή 
είπε ηδ ιμζναία επίπηςζδ ηδξ ζηδκ 
πμθζηζηή ζθαίνα. Πχξ κα πναβια-
ηςεεί ημ ζδακζηυ ημο εθεφεενμο πμ-
θίηδ ζ' έκακ θαυ, πμο δεκ ημο δυεδ-
ηε κα ιμνθςεεί ηαζ κα θςηζζηεί; ζ' 
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έκακ θαυ πμο παθέραιε κα ημο ηυ-
ρμοιε ηζξ ααεζέξ, γςμβυκεξ νίγεξ 
ηδξ φπανλήξ ημο; πμο ημο πθδβχ-
ζαιε ηδκ πενδθάκζα ιε ηδκ πενζ-
θνυκδζδ πμο δείλαιε ζημ θυβμ 
ημο, ζημ ηναβμφδζ ημο, ζημ πμνυ 
ημο – ζε ηάεε ηζ πμο ημο θηένςκε 
ηδκ ροπή; Με αοηυ ημ ζοκαίζεδια 
ηδξ ηαηςηενυηδηαξ πχξ κα ορχζεζ 
ηα ιάηζα ζημκ άνπμκηά ημο ηαζ κα 
κζχζεζ ημκ εαοηυ ημο ζοκαεθδηή ζ' 
έκακ ημζκυ αβχκα, ιε υθδ ηδκ επί-
βκςζδ ηαζ ηδξ δζηήξ ημο εοεφκδξ 
βζα ηδκ πνμημπή ημο ηυπμο ημο; 
Πχξ κα θηάζεζ κα πνάηηεζ ημ ηαθυ 
ηζκδιέκμξ απυ ημκ ένςηα ημο αβα-
εμφ ηαζ υπζ απυ ημ θυαμ ηδξ ηζιςνί-
αξ; 

Δηαηυκ ηνζάκηα πνυκζα έπμοκ πε-
νάζεζ απυ ηυηε πμο θεζημονβεί ημ 
κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ. Λίβεξ δε ζηα-
εδηακ μζ δμηζιαζίεξ ημο μφηε ιζηνά 
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ηα ηαημνεχιαηά ημο ζημ ιεηαλφ ζε 
ηάεε ημιέα. Μπμνμφιε υιςξ κα πε-
νδθακεοημφιε πςξ μθμηθδνχζαιε 
ημ ζδακζηυ ηδξ εθθδκζηήξ εθεοεενί-
αξ; ημ ενχηδια ημφημ δε εα ήηακ 
εφημθμ κ' απμηνζεμφιε ι' έκα απθυ 
καζ ή ι' έκα απθυ υπζ. Αξ ιδκ λε-
πκμφιε πνχηα απ' υθα πςξ ιζθμφ-
ιε βζα ζδακζηυ ηδξ εθεοεενίαξ, ηαζ μζ 
άκενςπμζ, ζακ άκενςπμζ πμο εί-
καζ, δεκ ακηέπμοκ πμηέ κα μθμηθδ-
νχζμοκ ηα ζδακζηά ημοξ. Μεβάθμ 
πνάβια είκαζ ηαζ ιυκμ κα μδεφμοκ 
πνμξ ημ ζδακζηυ ηένια. 

Μέζα ζηα πνυκζα πμο ηφθδζακ 
δεκ έθεζρακ μζ πνμζπάεεζεξ θςηζ-
ζιέκςκ ακενχπςκ βζα ιζα μοζζα-
ζηζηυηενδ ιυνθςζδ ημο εθθδκζημφ 
θαμφ ιέζα απυ ηζξ δζηέξ ημο αλίεξ· 
δεκ έθεζρακ μζ πνμζπάεεζεξ θςηζ-
ζιέκςκ πμθζηζηχκ κα ορχζμοκ ημκ 
Έθθδκα πμθίηδ ζε ζοκοπεφεοκμ 
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ζοκενβάηδ ημο ηνάημοξ· μφηε ηαζ μζ 
πμζδηέξ έθεζρακ πμο ηαηυνεςζακ 
κ' αθμιμζχζμοκ ηα λέκα πκεοιαηζ-
ηά νεφιαηα ηαζ ιαγί κα ζοκαζνέ-
ζμοκ ιέζα ημοξ υθδ ηδκ εθθδκζηή 
πανάδμζδ, απυ ηα πακάνπαζα πνυ-
κζα ςξ ζήιενα, ηαζ κα δχζμοκ έ-
πεζηα έκα ένβμ ααεφηαηα εθθδκζηυ, 
αηνζαχξ βζαηί δε ιζιείηαζ, αθθά ακα-
πθάεεζ ημ εθθδκζηυ πκεφια. 

Αξ ιδ βεθζυιαζηε υιςξ· ανζζηυ-
ιαζηε πμθφ ιαηνζά αηυια απυ ημ 
ηένια, ηαζ δ εοεφκδ πέθηεζ αανζά 
πάκς ζημοξ πκεοιαηζημφξ ηαζ πμ-
θζηζημφξ δβέηεξ. Υνεζάγεηαζ ηενάζηζα 
αηυια πνμζπάεεζα, βζα κα πμφιε 
ιζα ιένα πςξ έπμοιε πναβιαηζηά 
εεκζηή παζδεία ηαζ πςξ επθάζαιε 
έκακ Έθθδκα πμθίηδ αθδεζκά εθεφ-
εενμ. Καζ μζ ηαζνμί δεκ πενζιέκμοκ 
βζαηί ζήιενα πενζζζυηενμ απυ ηά-
εε άθθδ πενίζηαζδ ημ ηνάημξ έπεζ 
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ακάβηδ απυ ηδ εεηζηή ζοκενβαζία 
ημο πμθίηδ· αηυια βζαηί μζ ζοκεή-
ηεξ ηδξ ζδιενζκήξ γςήξ εοκμμφκ ηδ 
ιεηαθμνά ηςκ εηπμθζηζζηζηχκ αβα-
εχκ απυ ηδκ ιζακ άηνδ ηδξ βδξ ςξ 
ηδκ άθθδ ιε ιζα βνδβμνάδα, πμο δ 
αθμιμίςζδ ημοξ, έηζζ ηζ αθθζχξ υπζ 
εφημθμ πνάβια, κα βίκεηαζ ζπεδυκ 
αδφκαηδ. Πμθθμί άκειμζ θοζμφκ 
ζήιενα πάκς απυ ημ ηεθάθζ ιαξ 
ηαζ πάκε κα ζαήζμοκ ημ ζδζαίηενμ 
άνςια πμο αβάγμοκ ηα πχιαηα ηδξ 
βδξ ιαξ". 

 
II 

■ Γνάθεζ ηαζ μ Γδιμζεέκδξ Γακζδ-
θίδδξ (1889-1972), έκαξ απυ ημοξ 
πζμ ειανζεείξ ιεθεηδηέξ ημο κεμεθ-
θδκζημφ πμθζηζζιμφ: 
"Οζ θυνιεξ ηδξ αογακηζκήξ πανάδμ-
ζδξ δζαηδνμφκ πάκηα ηάηζ απυ ημ 
πκεφια ηδξ ακαημθζηήξ εεμηναηίαξ 
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ηαζ θεμοδανπίαξ. Μα ηαζ άδεζεξ ηζ 
ακ ήηακ απυ ηάεε πενζεπυιεκμ, πά-
θζ παναιέκμοκ ςξ ηφπμζ ζηακμί κα 
θμνιάνμοκ ακάθμβα ηδκ εφπθαζηδ 
ηζ αζπδιάηζζηδ αηυια φθδ ηδξ κέμ-
εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ... 

πςξ δ μοζία ηδξ γςκηακήξ 
βθχζζαξ ιέζα ζημοξ παθζμφξ ηφ-
πμοξ κεηνήξ βναιιαηζηήξ ηαζ κε-
ηνμφ ζοκηαηηζημφ, έηζζ ηαζ δ κεανή 
πκεοιαηζηή γςή ημο έεκμοξ, ακα-
πηφζζεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ιέζα 
ζηζξ αογακηζκέξ ηζ ακαημθίηζηεξ εεμ-
ηναηζηέξ ηαζ ζπμθαζηζηέξ θυνιεξ, 
πμο άδζηα είπε αβςκζζηεί κα ζπά-
ζεζ δ βεκεά ημο Γειζζημφ... Ο δδιμ-
ηζηζζιυξ μοζζαζηζηά δεκ είκαζ πανά 
δ ηαεοζηενδιέκδ ηαζ βζ' αοηυ πμθφ 
ζδζυννοειδ εηδήθςζδ ιζαξ επακά-
ζηαζδξ, πμο δ Γφζδ ηδκ είπε ηάκεζ 
ιεηαλφ ημο ΗΑ' ηαζ ημο ΗΓ' αζχκα... 
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...Ζ ελέθζλδ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ αζχ-
κςκ δείπκεζ πςξ δ αογακηζκή πανά-
δμζδ, υζμ ηαζ ακ αδοκαηίγεζ μθμέ-
κα, δεκ παφεζ κα γεζ ζακ έκα ηάεε-
ζηχξ πκεοιαηζηυ. Ζ κεμεθθδκζηή 
πανάδμζδ απεκακηίαξ, υζμ ηαζ ακ 
δοκαιχκεζ αδζάημπα, δεκ ιπμνεί, 
έηζζ πμο ηδκ πενζζθίββμοκ μζ ηφπμζ 
ηδξ πνχηδξ, κα ηζκείηαζ ηαζ κ' ακα-
πηφζζεηαζ θεφεενα, πάκεζ ζοπκά 
ημκ μζηείμ θοζζηυ ηδξ νοειυ ηαζ 
παναιμνθχκεηαζ... 
...Ζ ακηίθδρδ ημο δζηαίμο, ηδξ ζζμ-
κμιίαξ, ηδξ ζζμπμθζηείαξ, ηδξ ζζδ-
βμνίαξ, ηδξ παννδζίαξ, πμο πνχηδ 
θμνά μζ Έθθδκεξ ηαηάηηδζακ βζα 
θμβανζαζιυ υθςκ ηςκ ακενχπςκ 
ηαζ υθςκ ηςκ επμπχκ, οπμπχνδζε, 
πςνίξ κα ζαήζεζ, ιπνμζηά ζηδ 
ζανςηζηή αία ημο ακενπυιεκμο αο-
γακηζκμφ μθμηθδνςηζζιμφ ηαζ ηδξ 
οθένπμοζαξ εεμηναημφιεκδξ Ακα-
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ημθήξ... Σμ εθθδκζηυ πκεφια έηθεζ-
ζε, ηαζ παναιέκεζ ίζαιε ζήιενα 
ηθεζζηυ, ζηδκ επέθαζδ ηςκ ααναά-
νςκ ζακ ηάπμζα εαθαζζζκά υζηνα-
ηα ζηδ εφεθθα. Δηθεηηζηέξ ζοιιαπί-
εξ ηάεε είδμοξ ενδζηεοηζηχκ ηαζ 
ημζιζηχκ ελμοζζχκ ημ επζαμοθεφ-
μκηαζ. Ζ ακενχπζκδ ζηέρδ εβηθς-
αίζηδηε ζηζξ πακάνπαζεξ θυνιεξ 
ηδξ δεζζζδαζιμκίαξ ηαζ ηδξ πνυθδ-
ρδξ. Έπαζε ηδ θάιρδ ηαζ ηδκ ςναζ-
υηδηα πμο ηδξ έδςζε μ εθθδκζ-
ζιυξ". 

(Νεμεθθδκζηή Κμζκςκία ηαζ 
Οζημκμιία) 

 
■ ημ αάεμξ αάεμξ ηςκ δφμ ηεζιέ-
κςκ, ημο Ης. Καηνζδή ηαζ ημο Γ. Γα-
κζδθίδδ, θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ζοι-
θςκία, θαίκεηαζ – εα ημ δζαπζζηχ-
ζαηε ηζ εζείξ – κα δέπμκηαζ ηαζ μζ 
δφμ υηζ ηαεοζηένδζε (ηαζ ηαεοζηε-

125 / 258 



νεί;) δ παζδεία ημο εθθδκζημφ θαμφ 
ηαζ υηζ δ κεμεθθδκζηή πναβιαηζηυ-
ηδηα δε δζαιμνθχεδηε αηυιδ έηζζ 
υπςξ οπυζπεηαζ δ δοκαιζηή ημο εθ-
θδκζημφ πκεφιαημξ: δεκ "πναβια-
ηχεδηε αηυιδ ημ ζδακζηυ ημο εθεφ-
εενμο πμθίηδ", ζδιεζχκεζ μ Καηνζ-
δήξ "Ζ κεμεθθδκζηή πανάδμζδ, υζμ 
ηαζ ακ δοκαιχκεζ αδζάημπα, δεκ 
ιπμνεί, έηζζ πμο ηδκ πενζζθίββμοκ 
μζ ηφπμζ ηδξ αογακηζκήξ πανάδμ-
ζδξ, κα ηζκείηαζ ηαζ κα ακαπηφζζε-
ηαζ εθεφεενα, πάκεζ ζοπκά ημκ μζηεί-
μ θοζζηυ ηδξ νοειυ ηαζ παναιμν-
θχκεηαζ", παναηδνεί μ Γακζδθίδδξ. 

Πμζα είκαζ δ δζηή ζαξ άπμρδ; 
ογδηήζηε ημ εέια. Πανμοζζάγεζ ημ 
εκδζαθένμκ πμο έπεζ ηάεε εέια ημ 
μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδκ αοημβκςζία 
εκυξ θαμφ. Ακαγδηήζηε πνμπάκηςκ 
ιαγί ιε ημκ Καηνζδή ηαζ ημ Γακζδθί-
δδ ηζξ αζηίεξ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ. 
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Πμζεξ είκαζ αοηέξ ηαηά ημκ πνχημ 
ηαζ πμζεξ ηαηά ημ δεφηενμ ζοββνα-
θέα; Πμζεξ είκαζ βζα ζαξ; 
 
■ Απυ ηάπμζμοξ ηφηθμοξ πνμαθδ-
ιαηζγυιεκςκ Δθθήκςκ οπμζηδνίγε-
ηαζ υηζ, επεζδή ηαεοζηένδζε δ μοζζ-
αζηζηή παζδεία ημο εθθδκζημφ θαμφ, 
δ κεμεθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα 
(πκεοιαηζηή, ημζκςκζηή ηηθ.) πα-
νμοζζάγεηαζ ηάπςξ νεοζηή, ιε απυ-
ηέθεζια κα δέπεηαζ επζδνάζεζξ αηυ-
ιδ ηαζ ιεζζζακζηέξ. Έηζζ: α) ηά-
πμζμζ πενζιέκμοκ δβειμκζημφ ηφ-
πμο ιεζζίεξ, υπςξ μ κέμξ ηδξ επζ-
ζημθήξ ζηδκ επζθοθθίδα "Μεζζζακζ-
ζιυξ" (ζ. 84/250), ηαζ υηακ δδιζμον-
βμφκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, 
εηδδθχκμοκ ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ. 
Κμοααθμφκ δδθαδή ιέζα ημοξ ημκ 
ιεζζία ηαζ, υηακ πανμοζζαζηεί μ 
ηαηάθθδθμξ άκενςπμξ ιε ηα ιεζ-
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ζζακζηά ημο παναηηδνζζηζηά, ημκ 
πζζηεφμοκ ηαζ ημκ αημθμοεμφκ, α) 
Κάπμζμζ άθθμζ, οπμζηδνίγμοκ μζ ί-
δζμζ ηφηθμζ, έπμοκ ακαβάβεζ ζε ιεζ-
ζία ηδκ Δκςιέκδ Δονχπδ ηαζ πζ-
ζηεφμοκ υηζ αοηή εα θφζεζ ηα πνμ-
αθήιαηα ημο εθθδκζζιμφ. 

Καζ μζ δφμ αοηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ 
Δθθήκςκ, οπμζηδνίγμοκ μζ ίδζμζ 
ηφηθμζ, παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεζ-
ζζακζηυ ηαζ ιεζαζςκζηυ πκεφια, ηαζ 
επζννίπημοκ (μζ ηφηθμζ) εοεφκεξ 
ζηδκ πμθζηζηή ηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή 
δβεζία ηδξ πχναξ, δζυηζ δεκ πνμ-
ζθένμοκ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ηα 
αβαεά ηδξ παζδείαξ, δδθαδή ηδξ 
ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηδξ ιυνθςζδξ, ηα 
ιυκα ζηακά κα εθεοεενχζμοκ ημκ 
άκενςπμ απυ ηέημζεξ (ιεζζζακζηέξ 
ηαζ ιεζαζςκζηέξ) ακηζθήρεζξ. Κζ α-
ηυιδ επζννίπημοκ ζηδκ πκεοιαηζηή 
ηαζ ηδκ πμθζηζηή δβεζία εοεφκεξ, δζ-
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υηζ (οπμζηδνίγμοκ) δεκ ειπκέμοκ 
ζημκ Έθθδκα πίζηδ ζημκ εαοηυ ημο 
ηαζ ζηζξ αλίεξ ημο δζημφ ημο παηνμ-
βμκζημφ πμθζηζζιμφ, αθθά ημο ηαθ-
θζενβμφκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ιζα δφ-
καιδ έλς απυ αοηυκ εα ημο θφζεζ 
ηα πνμαθήιαηά ημο. Αδοκαηίγεζ, έ-
ηζζ, ιέζα ημο δ πίζηδ ζηζξ δζηέξ ημο 
ηζξ δοκάιεζξ, μζ μπμίεξ οπμκμιεφμ-
κηαζ ςξ ηαηχηενεξ ηαζ ακεπανηείξ. 
 

► ογδηήζηε αοηέξ ηζξ απυρεζξ ηαζ 

δζαηοπχζηε ηζξ δζηέξ ζαξ εέζεζξ. 
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(ε) 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΤΛΑΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΖ 
ΦΤΥΖ 

■ Ο θυβμξ αοηυξ εηθςκήεδηε απυ 

ημκ I. Θ. Καηνζδή ζηζξ 30 Ηακμοανί-
μο 1949, διένα ηςκ Σνζχκ Ηεναν-
πχκ, ζηδκ αίεμοζα ηεθεηχκ ημο Α-
νζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο Θεζ-
ζαθμκίηδξ. Ακαθένεηαζ ζηδκ παζ-
δεία, ηδκ μπμία ακηζηνίγεζ ζακ ιζα 
δφκαιδ πμο ηαθθζενβεί ηδκ ροπή, 
ηαζ εζηζάγεηαζ (μ θυβμξ) ζηδκ πκεο-
ιαηζηή ζπέζδ δάζηαθμο ηαζ ιαεδηή 
-ιζα παζδεοηζηή, δδθαδή ιμνθςηζ-
ηή, ζπέζδ, ιε αιθίδνμιδ ηίκδζδ: δ 
ιία ροπή ηζκεί ηδκ άθθδ, ηαζ ιέζα 
απυ ηδ ζοκ-ηίκδζδ (ζοβηίκδζή) 
ημοξ ορχκμκηαζ ηαζ μζ δφμ. 

▶ Γζααάζηε ημ ηείιεκμ ηαζ ζδιεζχ-

ζηε ηα πςνία, ζηα μπμία εκημπίγε-
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ηαζ δ αθθδθυδναζδ αοηχκ ηςκ ηζ-
κήζεςκ. 
 

Ακάιεζα ζημ ιαεδηή ηαζ ζημ δζ-
δάζηαθμ είκαζ αέααζμ πςξ ζζβά ζζ-
βά ιέζα ζηα πνυκζα ηδξ ημζκήξ 
πνμζπάεεζαξ οθαίκεηαζ ιζα ζπέζδ, 
πμο ιπμνεί κα εοιίγεζ άθθμοξ δε-
ζιμφξ ακενχπζκμοξ, υπςξ κα πμφ-
ιε ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ, δεκ 
παφεζ υιςξ κα ηναηεί ηαζ ηδκ ζδζμ-
ηοπία ηδξ· βζαηί εκχ ηδ ζπέζδ ηςκ 
παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ ηδ νοειί-
γμοκ έλς απυ ημοξ πκεοιαηζημφξ 
ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ, αζμθμβζημί, 
μζημβεκεζαημί, μζημκμιζημί ηθπ., δ 
ζπέζδ ημο ιαεδηή ιε ημ δάζηαθμ 
ηναηζέηαζ απμηθεζζηζηά ζημ πκεο-
ιαηζηυ επίπεδμ [...]. 

ημ πνχημ πνυπεζνμ ημίηαβια δ 
ζπέζδ ακάιεζα ζημ δάζηαθμ ηαζ 
ζημ ιαεδηή θαίκεηαζ πμθφ απθή. Ο 
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πνχημξ δίκεζ βκχζεζξ ηαζ μ δεφηε-
νμξ δέπεηαζ βκχζεζξ. Καζ υιςξ ημ 
πνάβια δε ζηαιαηάεζ εδχ. Σμ ηάης 
ηάης, ακ ήηακ ιυκμ βκχζεζξ κα ιε-
ηαδίδμοιε, μ ηαεδβδηήξ εα ιπμνμφ-
ζε πμθφ ςναία κ' ακηζηαηαζηαεεί 
απυ ηα αζαθία, πμο ηα δζααάγεζ ηα-
κείξ ιε πζμ άκεζδ ζημ ζπίηζ ημο. Δ-
ηείκμ πμο πενζιέκεζ μ ιαεδηήξ – αξ 
είκαζ ηαζ ακεπίβκςζηα – είκαζ ηάηζ 
πμθφ πζμ πθαηφ ηαζ πμθφ πζμ ααεφ 
απυ ημ κα πθμοηίζεζ ημ ιοαθυ ημο 
ιε μνζζιέκα βκςζηζηά ζημζπεία. Ακ 
είκαζ μ δάζηαθμξ κα επζδνάζεζ ζς-
ζηά πάκς ημο, εα επζδνάζεζ πμθφ 
ηαεμθζηυηενα. Γζ' αοηυ παίνκεζ ηυζδ 
ζδιαζία δ πνμθμνζηή δζδαζηαθία, 
βζ' αοηυ πνέπεζ μ δάζηαθμξ κα είκαζ 
αθδεζκά ιζα πνμζςπζηυηδηα. 
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Ο κέμξ βονεφεζ κα ανεζ ζημ δά-
ζηαθμ ημο ημκ μδδβυ ηδξ γςήξ, ηζ' 
έηζζ πμο είκαζ αηυια βειάημξ θθυ-
βα ηαζ υκεζνμ ηαζ δίπςξ πείνα ιεβά-
θδ, έηζζ πμο δεκ λένεζ ηδκ πναβια-
ηζηυηδηα ηαζ βζ' αοηυ εαννεί πςξ 
ιπμνεί εφημθα κα ηδκ αθθάλεζ ηαζ 
κα ηδ δζμνεχζεζ, κα ηδ δαιάζεζ ηαζ 
κα ηδκ ηαηεοεφκεζ αοηυξ, έηζζ πμο 
πζζηεφεζ απυθοηα ζηδκ δεζηή ηαζ 
ζηδκ πκεοιαηζηή δφκαιδ ημο ακ-
ενχπμο, είκαζ ημ ιυκμ θοζζηυ κα 
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δμεεί ιε υθδ ημο ηδκ ροπή ζημ δά-
ζηαθμ ημο, πμο ημκ πενζιέκεζ άλζμ 
κα ημο δείλεζ ημ δνυιμ βζα ηδκ ηα-
ηάπηδζδ ηδξ γςήξ. 

Γίπςξ κα ημ ηαηαθάαμοιε, έπμο-
ιε ηζυθαξ ιπεζ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ 
ροπμθμβίαξ ημο κέμο ηαζ πνέπεζ κα 
ημ ζοιπθδνχζμοιε. Έηζζ ιεβάθμ 
πμο ενέθεζ ημ υναια ημο ακενχ-
πμο μ κέμξ ιέζα ημο, βίκεηαζ ζοπκά 
ζηθδνυξ ηαζ ιε ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ 
ημο ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ βφνς ημο, 
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πνμπακηυξ ι' εηείκμοξ πμο πζζηεφ-
εζ πμθφ. 

Σμ λένεζ μ δάζηαθμξ: μ πζμ ζηθδ-
νυξ ηνζηήξ ημο είκαζ μ ιαεδηήξ. Θα 
ήηακ υιςξ ιζηνυροπμ ακ ζηδκ 
ζηθδνυηδηα αοηή γδημφζε κα ανεζ 
εθαηήνζα ηαπεζκά· βζαηί αοηή αηνζ-
αχξ δ ζηθδνυηδηα δείπκεζ πυζμκ 
ζδακζζιυ ηθείκεζ ιέζα ημο μ κέμξ. 

Σμ ίδζμ ζοπκυ είκαζ ημ πανάπμκμ 
πμο αημφβεηαζ βζα ηδκ απζζηία ηςκ 
κέςκ ιπνμζηά ζηζξ ηαεζενςιέκεξ 
αλίεξ ηδξ γςήξ. Οζ κέμζ, θέιε, δεκ πζ-
ζηεφμοκ ηαζ δε ζέαμκηαζ ηίπμηα. Καζ 
υιςξ, υπμζμξ δεκ απίζηδζε κέμξ, 
δεκ ιπμνεί κα πζζηέρεζ ααεζά, υηακ 
εα βίκεζ χνζιμξ άκενςπμξ· υπμζμξ 
ανήηε έημζιμ ημ ζπίηζ ηδξ πίζηδξ 
ημο, πμθφ εφημθα ιπμνεί κα ανεεεί 
ιζα ιένα έλς, δίπςξ κα ημ ηαηαθά-
αεζ. Γζ' αοηυ ημ πνέμξ ημο μδδβμφ 

είκαζ υπζ κα επηβάιεη ζηδκ ακήζοπδ, 
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λφπκζα κεακζηή ροπή ιζα πίζηδ έημζ-

ιδ. Σμ πνέμξ ημο είκαζ κα ημο πξν-
βάιεη ηζξ αλίεξ ηδξ γςήξ, κα ημο λο-
πκήζεζ ημκ πυεμ ημο ηαθμφ ηαζ ηέ-
θμξ κα ημκ αμδεήζεζ κα ημκςεμφκ 
ιέζα ημο μζ δοκάιεζξ ηδξ ροπήξ, 
αοηέξ πμο εα ημκ ζηδνίλμοκ κα εε-
ιεθζχζεζ μ ίδζμξ, ιε πνμζςπζηυ 
πυκμ, ηδκ πίζηδ αλενίγςηδ ιέζα 
ημο ζε ηάεε ιεβάθδ αλία ηδξ γςήξ. 

Απυ έκακ απυ ημοξ ιεβαθφηε-
νμοξ δζδαζηάθμοξ ηδξ ανπαίαξ Δθ-
θάδαξ, απυ ημκ Πθάηςκα, ημ λένμο-

ιε, υηζ ημ κέγηζηνλ κάζεκα ξεηόλ 

νὐδακῶο ἐζηηλ ὡο ἂιια καζήκα-
ηα.  
Μμκάπα φζηενα απυ ζφκημκδ ημζκή 
πνμζπάεεζα, λαθκζηά ιζα ιένα, ζακ 
απυ ιζα θθυβα πμο πεηζέηαζ, έκα 
θςξ ε' ακάρεζ ζηδκ ροπή ημο κέμο, 
πμο εα πάνεζ έπεζηα κα ενέθεηαζ 
ιμκαπυ ημο. 
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οπκά ιζθμφιε βζα ηδκ δεζηή επί-
δναζδ πμο αζηεί μ παζδεοηήξ πά-
κς ζημ κέμ, ηαζ, βεκζηεφμκηαξ υ,ηζ 
πζμ πνζκ είπαιε βζα ηζξ βκχζεζξ, πζ-
ζηεφμοιε ηζ' εδχ πςξ μ δάζηαθμξ 
ιυκμ δίκεζ ηαζ μ ιαεδηήξ ιυκμ 
παίνκεζ. Γεκ λένμοιε υηζ ζε ιζα παζ-
δεία, θηάκεζ κ' αλίγεζ ημ υκμια αοηυ 
πναβιαηζηά, ηαζ μζ δομ πθεονέξ 
ηαοηυπνμκα ηαζ παίνκμοκ ηαζ δί-
κμοκ υηζ δεκ είκαζ ιυκμ μ ιαεδηήξ, 
είκαζ ηαζ μ δάζηαθμξ πμο παζδεφε-
ηαζ, ίζςξ ιάθζζηα πζμ βυκζια απυ 
ημκ κέμ, έηζζ πμο γεζ ιζα γςή πζμ 
ζοκεζδδηή απ' υ,ηζ εηείκμξ. 

Πανάθθδθα παζηίγεζ ηαζ μ κέμξ 
κα ορςεεί απέκακηζ ζηδ ιμνθή ημο 
δαζηάθμο ημο, ηαεχξ ηαζ ημκ αβα-
πά ηαζ ημκ πζζηεφεζ. ' αοηή ηδκ α-
ιμζααία οπμπνέςζδ, πμο δέκεζ ια-
εδηή ηαζ δάζηαθμ, εα ήεεθα κα δχ-

ζμοιε ημ υκμια ράξηο, ιε ηδ ζδια-
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ζία πμο είπε δ θέλδ ζηδκ ανπαία Δθ-

θάδα. Υάξηο είκαζ δ εθεφεενδ πκεο-
ιαηζηή ζφκδεζδ δφμ ακενχπςκ, 
πμο ηαεέκαξ ημοξ ηαζ δίκεζ ηαζ 
παίνκεζ. Ζ οπμπνέςζδ πμο κζχεεζ 
μ έκαξ ακηίηνο ζημκ άθθμ δεκ μνίγε-
ηαζ απυ ηακέκα εεηυ κυιμ· μφηε ο-
πάνπεζ ηακέκα οθζηυ ζοιθένμ, πμο 
κα πνμηαθεί ή κα δοκαιχκεζ ηδκ 
ημζκή ημοξ πνμζπάεεζα. ηδ ζπέζδ 
αοηή ηα άημια υ,ηζ ηάκμοκ ημ ηά-
κμοκ κζχεμκηαξ ημκ εαοηυ ημοξ α-
πυθοηα εθεφεενμ, πανάθθδθα υιςξ 
ηαζ οπμπνεςιέκμ ηαηά ηάπμζμκ 
ηνυπμ, αοηελμφζζμ ηαζ ιαγί δειέκμ, 
ι' έκακ δεζιυ υιςξ εημφζζμ ηαζ 
εεθδιέκμ. 

πςξ μ ιαεδηήξ ημ δάζηαθμ 
ημο, ημ ίδζμ αθέπεζ ηαζ μ δάζηαθμξ 
ημ ιαεδηή ημο πζμ πάκς απ' υ,ηζ 
πναβιαηζηά ζηέηεζ, οπενηζιχκηαξ 
ημκ πάκημηε, ηαζ δεζηά ηαζ πκεοια-
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ηζηά. Μπμνεί κα βεθάζεζ ηακείξ ιαγί 
ημο, πμο πζζηεφεζ ημ ιαεδηή ημο 
ηαθφηενμ απ' υ,ηζ ζη' αθήεεζα είκαζ, 
ηαζ κα ημο ιειθεεί ηδκ ακεδαθζηή 
αοηή πίζηδ. ιςξ εηείκμξ ημ λένεζ: 
ημ υκμια ημο δαζηάθμο δε εα ημ 
άλζγε, ακ ζε ηάεε κέμ πμο ένπεηαζ 
ημκηά ημο δεκ έαθεπε ιζα ροπή άλζα 
κα πναβιαηχζεζ ηάεε ηαθυ. Κζ' έ-
πεζηα, ακ δεκ πζζηέρμοιε ζημ αδφ-
καημ, δεκ ιπμνμφιε κα ελακηθή-
ζμοιε ημ δοκαηυ ζηα έζπαηά ημο 
υνζα. 

Έηζζ, υπςξ είδαιε πνζκ ημ ιαεδ-
ηή αοζηδνυ ιπνμζηά ζημ δάζηαθμ, 
αθέπμοιε ηχνα ημ δάζηαθμ αοζηδ-
νυ ιπνμζηά ζημ ιαεδηή· βζαηί υ-
πςξ μ κέμξ, έηζζ ηαζ μ δάζηαθμξ 
ηθείκεζ ιεβάθμ ιέζα ημο ημ υναια 
ημο ακενχπμο, ηζ' αηυια, ηαεχξ 
ζηέηεζ δίπθα ζηδ κευηδηα, πμο 
πνςημδμηζιάγεζ ηα θηενά ηδξ, λα-
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καγεί ηδ δζηή ημο πεναζιέκδ γςή – 
ηυηε πμο ακ δεκ ήηακ ηυζμ πθμφ-
ζζμξ ζε πείνα γςήξ ηαζ ζε βκχζδ, 
υιςξ βζ' ακηζζηάειζζια είπε ηαζ αο-
ηυξ πμθφ πζμ πμθθή θθυβα ηζ' μνιή 
[...]. 

Έηζζ μ κέμξ έθηεηαζ πνμξ ημ δά-
ζηαθμ, βζαηί κζχεεζ ηδκ ακάβηδ κα 
ιεζηχζεζ ηαζ κα μθμηθδνςεεί, μ 
δάζηαθμξ πάθζ έθηεηαζ πνμξ ημκ 
κέμ απυ ηδκ ακάβηδ κ' απμλεπάζεζ 
βζα θίβμ ηδκ πζηνή πείνα ηδξ γςήξ 
ηαζ κ' ακηζηνίζεζ λακά ημκ ηυζιμ ιε 
ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηδκ αβκυηδηα 
ημο κέμο [...]. 

Καζ υιςξ, δ αιμζααία αοηή έθλδ 
δεκ ελακηθεί ημ βυκζιμ ένβμ ηδξ α-
θδεζκήξ παζδείαξ. Γζαηί ζημκ κέμ ο-
πάνπεζ ηχνα ηζ' έκα δεφηενμ ηίκδ-
ηνμ, ημ ίδζμ ίζςξ δοκαηυ υπςξ μ 
πυεμξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ, πμο 
ημκ ζπνχπκεζ κα ελακηθήζεζ ηάεε 
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ημο δφκαιδ, βζα κα ιμνθχζεζ ημ 
κμο ηαζ ηδκ ροπή ημο. Κζ' αοηυ είκαζ 
δ πίζηδ, δ οπεναμθζηή πίζηδ, πμο 
αθέπεζ πςξ ημο έπεζ μ χνζιμξ. 

Ζ αηιυζθαζνα αοηήξ ηδξ αιμζ-
ααίαξ πίζηδξ ηαζ αβάπδξ δίκεζ ζημκ 
κέμ ημκ πζμ αανφ μπθζζιυ βζα κ' α-
κηζιεηςπίζεζ ηαζ ανβυηενα ηδξ γς-
ήξ ηδ δμηζιαζία ιε απυθοηδ δφκα-
ιδ ηζ' αζζζμδμλία· βζαηί ημο ζηενεχ-
κεζ ηδκ πίζηδ ζηδκ αλία ημο ακενχ-
πμο, ηζ' έηζζ ανβυηενα εα έπεζ ηδ δφ-
καιδ κα ημζηάγεζ υπζ ημ ηαηυ, ηζ' αξ 
πενζζζεφεζ πάκς ζηδ βδ ημφηδ, υ-
ζμ ημ ηαθυ, ηαζ θζβυηενμ πμο είκαζ. 
Πζζηεφμκηαξ πςξ ηάεε άκενςπμξ 
έπεζ ιέζα ημο ημ ζπένια ηδξ ηαθμ-
ζφκδξ εα πνμηζιήζεζ ακηί κα ηαηά-
ηνίαεηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ ηαηία 
ηαζ κ' αβακαπηεί ιαγί ηδξ, κα πανα-
ημθμοεήζεζ ιε πναβιαηζηή ζοιπά-
εεζα ημκ αβχκα εηείκςκ πμο παθεφ-
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μοκ – ιε ηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ, 
ιε ηδκ ηφπδ, ιε ημκ εαοηυ ημοξ ημκ 
ίδζμ – κα λεθφβμοκ απυ ημ ηαηυ ηαζ 
κα ορςεμφκ, υζμ ααζημφκ. Θα έπεζ 
αηυιδ ηδ δφκαιδ μ κέμξ, υηακ ημκ 
δμηζιάγεζ δ γςή, ηαζ ημ θανιάηζ, 
πμο εα βονεφεζ εηείκδ κα ζηαθάλεζ 
ιέζα ημο, κα ημ ιεηαηνέπεζ ζε ποιυ 
γςμβυκμ· εα έπεζ ηδ δφκαιδ ημ υπζ 
ηςκ άθθςκ κα ημ ηάκεζ καζ, ζηδκ 
ηαηία πμο ηοπυκ εα δμηζιάγεζ κ' 
απακηάεζ ιε ηδκ ανεηή ημο. 

Γεκ λεπκμφιε αέααζα πςξ πένα 
απυ ηδκ παζδεία οπάνπεζ ηαζ δ θφ-
ζδ, πμο αζηεί ηδκ ηονακκία ηδξ πά-
κς ζημκ άκενςπμ. Τπάνπμοκ αδο-
καιίεξ έιθοηεξ, πμο ηαζ δ ηαθφηενδ 
δζδαζηαθία δεκ ιπμνεί κα ηζξ λενζ-
γχζεζ. ιςξ δ ζδιαζία ημο δαζηά-
θμο δείπκεηαζ αηνζαχξ υηακ μ ιαεδ-
ηήξ, ηαζ μ πζμ αδφκαημξ δεζηά ηαζ 
πκεοιαηζηά, αβςκίγεηαζ κα πναβια-
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ηχζεζ ημκ ηαθφηενμ εαοηυ ημο, κ' 
ακαπηφλεζ ηα ηαθά ζπένιαηα, πμο 
ελάπακημξ ηθείκεζ ιέζα ημο· βζαηί 
ηάεε άκενςπμξ, ηαζ μ πζμ αδζηδιέ-
κμξ, ηνφαεζ ζηδκ ροπή ημο ιέζα ιζα 
ζπίεα απυ ημ εευ. Καζ ηδ ζπίεα αο-
ηή είκαζ ημο δαζηάθμο ημ ένβμ κα 
ηδκ ακαηαθφρεζ ηαζ κα δμηζιάζεζ κα 
ηδ δοκαιχζεζ. Πακημδφκαιμξ δεκ 
είκαζ ςζηυζμ, ηαζ ακ ζημκ αβχκα 
αοηυκ ηφπεζ ημ ηαθυ ηαζ ανεεεί κζηδ-
ιέκμ, δε εα θηαίεζ αέααζα βζ' αοηυ μ 
δάζηαθμξ [...]. 

Σδ ζπέζδ υιςξ ακάιεζα ζημ 
δάζηαθμ ηαζ ζημ ιαεδηή δεκ ηδκ 
πνμζδζμνίγμοκ απμηθεζζηζηά μζ 
οπμηεζιεκζημί πανάβμκηεξ πμο 
είδαιε ςξ ηχνα· ηδκ πνμζδζμνί-
γμοκ ηαζ πανάβμκηεξ ακηζηεζιεκζημί, 
ηαζ πνχηα πνχηα ημ ακηζηείιεκμ 
ημο ημζκμφ ιυπεμο ηςκ: δ επζζηήιδ 
ηαζ δ βκχζδ. 
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Γζα ηδ ζδιαζία πμο παίνκεζ δ 
ακενχπζκδ βκχζδ ζηδκ πναπηζηή 
γςή δε εα ιζθήζμοιε εδχ. Σδκ πνα-
πηζηή αλία πμο έπμοκ μζ εθανιμζιέ-
κεξ επζζηήιεξ ηδκ λένμοιε ηαζ ηδ 
εαοιάγμοιε υθμζ, ιοδιέκμζ ηαζ αιφ-
δημζ, ίζςξ ιάθζζηα ηαζ πζμ πμθφ μζ 
αιφδημζ. Μα δεκ είκαζ δ χνα κα ιζ-
θήζμοιε βζ' αοηήκ, μφηε εβχ ημ αν-
ιυδζμ πνυζςπμ· μφηε υιςξ εα ιαξ 
απαζπμθήζεζ ηχνα δ ζδιαζία ηςκ 
εεςνδηζηχκ επζζηδιχκ εζδζηά· βζαηί 
ειάξ εδχ δε ιαξ εκδζαθένεζ ηζ ζοι-
αάθθεζ δ ηάεε εζδζηή επζζηήιδ ηαζ 
βκχζδ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζηδκ οθζηή 
πνμημπή ημο ακενχπμο. Μαξ εκ-
δζαθένεζ δ βκχζδ ηαζ δ επζζηήιδ 
βεκζηά, ηζ πνμζθένεζ ζημκ άκενς-
πμ, υηακ ανπίγεζ κα ηδκ ηαηαπηά, 
άζπεηα πμζμκ εζδζηυ ηθάδμ απμθά-
ζζζε κ' αημθμοεήζεζ ζηδ γςή ημο. 
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Καζ αηυιδ πζμ ζηεκά: δ επζζηήιδ 
ιάξ εκδζαθένεζ υπζ ακ ηαζ ηαηά πυ-
ζμ αολάκεζ ημκ κμο ημο κέμο - βζ' 
αοηυ δεκ οπάνπεζ ηαιία αιθζζαήηδ-
ζδ. Δδχ ιαξ εκδζαθένεζ ακ ηαθθζεν-
βεί ηδκ ροπή ημο, ακ ημκ ηάκεζ πζμ 
άκενςπμ - ημ ημκίγς ηαζ πάθζ, ά-
ζπεηα ακ δ επζζηήιδ αοηή είκαζ εε-
ςνδηζηή ή εθανιμζιέκδ, δ θζθμθμ-
βία ή δ πδιεία ή δ ζαηνζηή. 

ε μπμζμκδήπμηε ηθάδμ ηδξ επζ-
ζηήιδξ ηζ' ακ ιοδεεί μ κέμξ ε' ακηζ-
ηνίζεζ ημκ ηενάζηζμ ιυπεμ ημο ακ-
ενχπμο βζα κα ηαηαπηήζεζ ηδ βκχ-
ζδ: μ έκαξ εα μδδβδεεί ιπνμζηά ζε 
εαοιαζηέξ εεςνδηζηέξ ηαηαζηεοέξ, 
μ άθθμξ ζηζξ ηενάζηζεξ ηαηαπηήζεζξ 
ημο ακενχπμο πάκς ζηδκ φθδ· μ 
άθθμξ εα παναημθμοεήζεζ ημκ αβχ-
κα ηδξ επζζηήιδξ κα πναΰκεζ ημκ 
ακενχπζκμ πυκμ ηαζ κα πμθειήζεζ 
ημ εάκαημ· άθθμζ εα ζηαεμφκ ιπνμ-
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ζηά ζε ένβα ιεβάθα, ηαθθζηεπκζηά, 
θζθμζμθζηά, εεμθμβζηά, πμο πνμ-
ζπαεμφκ, ηαεέκα ιε ημκ ηνυπμ ημο, 
κα θφζμοκ ηα ααεφηενα ιοζηζηά ηδξ 
γςήξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ. 

Σζ ημζκυ έπμοκ κα πμοκ υθα αοηά 
ζηδκ ροπή ημο κέμο; - ε ηάεε ένβμ 
εεηζηυ ημο ακενχπμο, πμο έβζκε ιε 
ημ πένζ ηαζ ιε ηδ ζηέρδ, ιε ηδ θα-
κηαζία ηαζ ιε ηδ αμφθδζδ ηαζ ιε ηδ 
θμβζηή, εα λακαγήζεζ μ κέμξ ημκ αα-
νφ, υιςξ κζηδθυνμ αβχκα ημο ακ-
ενχπμο πάκς ζηδ βδ. 

ιςξ έλς απυ ηδκ επζζηήιδ ο-
πάνπεζ ηζ' έκαξ άθθμξ, πμθφ πζμ ιε-
βάθμξ ακηζηεζιεκζηυξ δεζιυξ πμο 
δέκεζ ημ ιαεδηή ιε ημ δάζηαθμ: δ 
αβάπδ ηδξ παηνίδαξ. Ζ επζζηήιδ 
έπεζ αθήεεζα δζεεκζηυ παναηηήνα. 
Καζ υιςξ! Γεκ ιπμνεί κα δμοθέρεζ 
ηακείξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα πανά 
ιυκμ ιε ημ κα δμοθέρεζ βζα ηδκ πα-
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ηνίδα ημο. πζ ιυκμ βζαηί ζηζξ εες-
νδηζηέξ ζδζαίηενα επζζηήιεξ δ ζδζμ-
ζοζηαζία εκυξ θαμφ αάγεζ δοκαηή 
ηδ ζθναβίδα ηδξ πάκς ζηδκ πκεο-
ιαηζηή δδιζμονβία· ηαζ ζηζξ εθαν-
ιμζιέκεξ μ επζζηήιμκαξ είκαζ δειέ-
κμξ ιε ημκ ηυπμ ημο αλεπχνζζηα. 

Γζαηί ημ ένβμ εκυξ επζζηήιμκα 
δεκ είκαζ ιυκμ κα βνάρεζ πέκηε δε-
ηα αζαθία, άλζα κα ζοκηεθέζμοκ 
ζηδκ πνυμδμ ηδξ παβηυζιζαξ επζ-
ζηήιδξ. Ένβμ ημο ημ ίδζμ ζδιακηζ-
ηυ είκαζ κα ιμνθχζεζ ηαζ άθθμοξ 
βφνς ημο, πμο κα ημκ αμδεήζμοκ 
ηαζ κα ημκ δζαδεπημφκ ανβυηενα, 
ηαζ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ζςζηά 
ιυκμ ζημκ ηυπμ ημο. Ένβμ ημο αηυ-
ια είκαζ κα πνμαβάβεζ οθζηά ηαζ 
πκεοιαηζηά ηδκ παηνίδα ημο. 

Με αοηή ηδκ ημζκή εενιή αβάπδ 
ζηδ ιεβάθδ εθθδκζηή παηνίδα μ δά-
ζηαθμξ ηαζ μ ιαεδηήξ εα ηαημνεχ-
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ζμοκ ζζβά ζζβά κα ααεφκμοκ ηαζ ημ 
κυδια ηδξ θζθμπαηνίαξ. Δδχ εα 
ιμο επζηνέρεηε ιζα παναδμλμθμβία, 
πμο δοζηοπχξ δεκ είκαζ παναδμλμ-
θμβία: μζ Έθθδκεξ αβαπμφιε ηδκ 
Δθθάδα, υιςξ ημοξ Έθθδκεξ δεκ 
ημοξ αβαπμφιε υζμ ημφξ αλίγεζ. Δί-
ιαζηε πζμ πμθφ εθθαδμθάηνεξ ηαζ 
θζβυηενμ εθθδκμθάηνεξ [...]. 

Γζα κα λακαβονίζμοιε υιςξ ζημ 
δάζηαθμ ηαζ ζημ ιαεδηή: δ αβάπδ 
ηδξ παηνίδαξ ηαζ ημ αανφ πνέμξ 
ιπνμζηά ηδξ είκαζ μ δεφηενμξ θυ-
βμξ πμο ηάκεζ ημ δάζηαθμ κα ζηέηεζ 
αοζηδνυξ ιπνμζηά ζημ κέμ... Μέζα 
ζ' αοηή ηδκ αιμζααία ζπέζδ αβάπδξ 
ηαζ αοζηδνυηδηαξ πενκμφκ ηα πνυ-
κζα ηδξ ημζκήξ πνμζπάεεζαξ, ηζ' υ-
ηακ θηάζεζ δ χνα ημο πςνζζιμφ, μ 
χνζιμξ πνμπέιπεζ ημκ κέμ ζηδ γςή 
ιε ηδκ εοπή κα βίκεζ ηάπμηε ηαθφηε-
νυξ ημο. Πένα απυ ηδκ επζεοιία 
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πμο έπεζ μ παζδεοηήξ κα ηαθθζενβή-
ζεζ ηδκ επζζηήιδ ημο μ ίδζμξ, πμθφ 
πζμ ιεβάθδ ζηακμπμίδζδ κζχεεζ, υ-
ηακ αθέπεζ πςξ μ ιαεδηήξ ημο ηα-
ηυνεςζε κα ημκ λεπενάζεζ. Γζαηί ηα 
έεκδ πνμηυαμοκ, υηακ ζηδκ αηέν-
ιμκδ αοηή θαιπαδδθμνία δ θθυβα 
ηδξ θαιπάδαξ ζημ ηάεε κευηενμ 
πένζ θμοκηχκεζ υθμ ηαζ πζμ πμθφ. 

Καζ ανβυηενα υιςξ, υηακ δ γςή 
πςνίζεζ ημ δάζηαθμ ηαζ ημ ιαεδηή, 
μ ζφκδεζιμξ ακάιεζά ημοξ ιέκεζ. – 
Πμζμ είκαζ ημ πζμ ιεβάθμ υκεζνμ ε-
κυξ πμο έηαλε ζημπυ ηδξ γςήξ ημο 
κα ιμνθχκεζ ηζξ κέεξ βεκεέξ; Να ζε 
ανεζ φζηενα απυ πνυκζα πμθθά ζε 
ιζακ άθθδ πμθζηεία έκαξ άκηναξ ά-
βκςζημξ ζμο, κα ζε ημζηάλεζ έκα θε-
πηυ ηαθά, κα ζε πθδζζάζεζ έπεζηα 
ηαζ κα ζμο θακενχζεζ πςξ ήηακ 
ιαεδηήξ ζμο ηάπμηε. Να εοιδεείηε 
ιαγί ηα παθζά, κα ημοαεκηζάζεηε 
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χνα πμθθή ηαζ ιζα ζηζβιή κα ζμο 
πεζ: 

"Μμο είπεξ δχζεζ βκχζεζξ πμθ-
θέξ αθήεεζα. ιςξ αοηέξ δεκ είπακ 
ηαζ ηυζδ ζδιαζία. Θα ιπμνμφζα 
κα ηζξ ανς ηαζ ζε αζαθία πμθφ ζμ-
θυηενά ζμο. Αοηυ πμο ιε ηάκεζ κα 
ιδ ζε λεπκχ είκαζ ηάηζ άθθμ: είκαζ δ 
πίζηδ ηαζ δ αβάπδ ζημκ άκενςπμ 
πμο ηαηυνεςζεξ κα ζηδνίλεζξ ιέζα 
ιμο. Κμκηεφς ηζ' εβχ κα βενάζς, 
ηαζ υιςξ ελαημθμοεχ κα πζζηεφς 
ζηδκ αλία ηαζ ζηδκ ηαθμζφκδ ημο 
ακενχπμο. Ζ πείνα ηδξ γςήξ είκαζ 
αθήεεζα πζηνή, ια ιέζα ιμο γεζ δο-
καηυ ημ υναια εκυξ ακενχπμο α-
κχηενμο. Δίκαζ αθήεεζα πςξ πμθθέξ 
θμνέξ ανέεδηα αδφκαημξ ηαζ ημκ 
ακενςπμ αοηυκ ημκ ακχηενμ ημκ ε-
πνυδςηα μ ίδζμξ εβχ· πμθθέξ θμ-
νέξ είδα κα ημκ πνμδίκμοκ ηαζ μζ 
άθθμζ βφνς ιμο. Τπυθενα ηαζ ηζξ 
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δομ θμνέξ, πενζζζυηενμ υηακ ημκ 
είπα πνμδχζεζ εβχ. Δζοπχνεζα 
πζμ δφζημθα ημκ εαοηυ ιμο απ' υ,ηζ 
ημοξ άθθμοξ. Καζ υιςξ δεκ έπαρα 
κα γδηχ πμθθά απυ ημοξ άθθμοξ, 
ηαζ πνμπακηυξ απυ ημκ εαοηυ ιμο. 
Οζ πενζπέηεζεξ ιέζα ζημοξ ακενχ-
πμοξ δεκ ι' έηακακ κα πάζς ηδκ 
πίζηδ ιμο ζηδκ ζδέα ημο ακενχ-
πμο. Πάκηα γήηδζα κα ζοιιμνθχ-
ζς ηδ γςή ιμο υπζ ιε ημ ηζ βίκεηαζ 
ζημκ ηυζιμ, αθθά ιε ημ ηζ πνέπεζ 
κα βίκεηαζ. Κζ' αηυια βφνερα πάκηα 
κα ζδχ ζημ δζπθακυ ιμο ημ ηαθυ 
πμο έηνοαε δ ροπή ημο ηαζ ημκ α-
βχκα ημο κα κζηήζεζ ημκ πεζναζιυ 
ημο ηαημφ. 

Έηζζ κμιίγς πςξ ιέκς μ κζηδηήξ 
ηδξ γςήξ ηαζ υπζ μ κζηδιέκμξ ηδξ, 
έηζζ ιυκμ ιπμνχ κα πς πςξ ηδ 
γςή ηδκ ηοαένκδζα εβχ ηαζ δεκ ά-
θδζα κα ιε ηοαενκήζεζ εηείκδ. Καζ 

152 / 264 



ακ ηαιζά θμνά δ δμηζιαζία ηδξ γς-
ήξ ήηακ ιεβάθδ ηαζ μ πεζναζιυξ 
ημο ηαημφ πμθφ δοκαηυξ, ιε ηνάηδ-
ζε δ ζηέρδ πςξ ακ άθδκα κα πα-
ναζονεχ, δε εα είπα πζα ημ δζηαίς-
ια κα ζθίλς ημ πένζ ημο παθζμφ ιμο 
δαζηάθμο ημζηάγμκηάξ ημκ ζηα ιά-
ηζα, υπςξ ηχνα!" 

Με ηδκ εθπίδα υηζ ηάπμηε εα πα-
νεί ιζα ηέημζα ζηζβιή πνμπέιπεζ μ 
δάζηαθμξ ημκ κέμ ιέζα ζηδ γςή. 
Καζ απυ ηδκ άθθδ ηζυθαξ ιένα ημκ 
κζχεεζ πθάζ ημο, παναζηάηδ ζημκ 
ημζκυκ αβχκα, παναζηάηδ ζημ πνέ-
μξ πμο έπμοιε υθμζ ιαξ: ζακ άημια 
πνχηα ηαεέκαξ ιαξ ζημκ ζδζαίηενμ 
ηφηθμ ηδξ δνάζδξ ημοξ, ζακ πμθί-
ηεξ φζηενα ηάης απυ ηδκ πνμζηα-
βή ηδξ εθθδκζηήξ παηνίδαξ, ζακ 
άκενςπμζ ηέθμξ ηάης απυ ημ ιάηζ 
ημο Θεμφ. 
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▶ Σχνα πμο ακαβκχζαηε ημ ηείιε-

κμ, ίζςξ ακηζθδθεήηαηε ηαθφηενα 
ηζξ ζοκηζκδζζαηέξ / ζοβηζκδζζαηέξ 
θάζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ πενκάεζ δ 
παζδεοηζηή επζημζκςκία δάζηαθμο 
ηαζ ιαεδηή. Μπμνείηε κα ζογδηήζε-
ηε ηάπμζεξ ηαηά ηδκ πνμηίιδζή 
ζαξ. 

▶ ογδηήζηε, ςζηυζμ, ημ εέια ηδξ 

απζζηίαξ ηςκ κέςκ. οιθςκείηε ιε 
ηδ εέζδ ημο ζοββναθέα: 'πμζμξ 
δεκ απίζηδζε κέμξ, δεκ ιπμνεί κα 
πζζηέρεζ ααεζά, υηακ εα βίκεζ χνζ-
ιμξ άκενςπμξ· υπμζμξ ανήηε έημζ-
ιμ ημ ζπίηζ ηδξ πίζηδξ ημο, πμθφ 
εφημθα ιπμνεί κα ανεεεί ιζα ιένα 
έλς, πςνίξ κα ημ ηαηαθάαεζ"; 

Πμζα είκαζ δ ζηάζδ ημο δαζηά-
θμο - μδδβμφ απέκακηζ ζ' αοηυ ημ 
πνυαθδια ημο κέμο. 
Καζ πζμ πένα 
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Σζ ζδιαίκεζ μ θυβμξ ημο Πθάηςκα 
"Τν κέγηζηνλ κάζεκα ξεηόλ νὐδα-
κῶο ἐζηηλ ὡο ἂιια καζήκαηα". Καζ ηζ 
ζδιαίκεζ μ θυβμξ ημο ζοββναθέα: 
"Μνλαρά ύζηεξα από ζύληνλε θνηλή 
πξνζπάζεηα, μαθληθά κηα κέξα, ζαλ 
από κηα θιόγα πνπ πεηηέηαη, έλα θσο 
ζ' αλάςεη ζηελ ςπρή ηνπ λένπ, πνπ 
ζα πάξεη έπεηηα λα ζξέθεηαη κνλαρό 
ηνπ". 

▶ Πμζμξ ηαηά ημκ ζοββναθέα είκαζ μ 

νυθμξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ επζ-
ζηδιμκζηήξ βκχζδξ ζ' αοηήκ ηδκ 
παζδεοηζηή ζπέζδ. Σζ ζδιαίκμοκ, 
πχξ δδθαδή ενιδκεφμκηαζ, μζ θυβμζ 
ημο Καηνζδή "Ή επηζηήκε κάο ελδηα-
θέξεη όρη αλ θαη θαηά πόζν νμύλεη ην 
λνπ ηνπ λένπ -γη' απηό δελ ππάξρεη 
θακία ακθηζβήηεζε. Εδώ καο ελδηα-
θέξεη αλ θαιιηεξγεί ηελ ςπρή ηνπ, 
αλ ηνλ θάλεη πην άλζξσπν". 
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Γζαηοπχζηε ηδ εέζδ ζαξ ηαζ αζηζμ-
θμβήζηε ηδκ. Γείηε ηαζ ηδκ "Οιζθία 
ημο εθένδ ζηδ ημηπυθιδ", ηαεχξ 
ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ημο Γεθιμφγμο 
"Παζδεία ηαζ εεκζηή ιυνθςζδ". 

▶ Πζζηεφεζ ηαζ μ Καηνζδήξ, υπςξ 

ηαζ μ Γεθιμφγμξ (ζ. 237), υηζ "δελ 
κπνξεί λα δνπιέςεη θαλείο γηα ηελ 
αλζξσπόηεηα παξά κόλν κε ην λα 
δνπιέςεη γηα ηελ παηξίδα ηνπ"; Ακα-
γδηήζηε ζημ θυβμ ημο Καηνζδή ηαζ 
ζηδκ εζζήβδζδ ημο Γεθιμφγμο ηα 
ζπεηζηά πςνία ηαζ ζπμθζάζηε ηα. 

▶ Ηπκμβναθήζηε ημ πμνηνέημ ημο 

δαζηάθμο ηαζ ημ πμνηνέημ ημο ια-
εδηή, υπςξ αοηά ακαδφμκηαζ απυ 
ημκ θυβμ ημο Καηνζδή. Πνμζέληε 
ημκ ηυκμ ημο θυβμο: είκαζ ζοβηζκδ-
ζζαηυξ, αοζηδνυξ, εκδζάιεζμξ; 
είκαζ ακάθμβμξ ιε ηδκ πενίζηαζδ; 
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▶ Ακαγδηήζηε ηζξ θέλεζξ πμο πνμξ-

δίδμοκ ζοβηζκδζζαηυ ή επζζηδιμκζ-
ηυ ηυκμ ζημ ηείιεκμ. Γχζηε ημ δμ-
ιζηυ δζάβναιια ημο ηεζιέκμο. 

▶ διεζχζηε θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ ημο 

ηεζιέκμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 
απυ ημκ ζοββναθέα ιεηαθμνζηά 
(ζοκδδθςηζηά). 

▶ Ακαγδηήζηε ζημ ηείιεκμ ιζα πα-

νάβναθμ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 
θζηυηδηα, ηαζ ιζακ άθθδ πμο πανα-
ηηδνίγεηαζ απυ ηδκ πεζζηζηυηδηά 
ηδξ. 
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