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ΕΕΕ  ΒΚΦΡΏΔ - ΒΚΘΒΔ 
 
Θέμαηα ζσεηικά με ηην ενδςμαζία 
και ηη μόδα 
 

► Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε ελδπκα- 
ζία θαη ην έλδπκα είλαη έλα είδνο 
γιψζζαο θαη νκηιίαο. «Μηινχκε» 
θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ληπ- 
λφκαζηε. Αηαβάζηε ζρεηηθά ηα πα- 
ξαθάησ θείκελα θαη ζρνιηάζηε ηα. 
 

Ξ ΜΞΗΛΑ ΕΜΞΡ ΟΕΠΘΖΩΛΑΞΡ: 
Ξ ΓΙΑΜΘ, Η ΕΜΔΣΡΗ  

ΙΑΘ Ξ ΘΜΔΘΙΞΡ ΕΘΜΘΙΘΡΛΞΡ 
 

Δ εηθφλα ηνπ Μαράηκα Γθάληη λα 
θνξάεη έλα απιφ βακβαθεξφ 
πεξίδσκα* είλαη ζήκεξα ηφζν νηθεία  
 

* πεξίδσκα, ην: θνκκάηη απφ 
χθαζκα ή δέξκα πνπ θαιχπηεη ηελ 
πεξηνρή απφ ηε κέζε σο ηα γφλαηα. 
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ψζηε είλαη πνιχ εχθνιν λα μερά- 
ζνπκε φηη ηξεηο δεθαεηίεο λσξίηεξα 
ηνλ ζπλαληνχζακε λα θνξάεη 
θνζηνχκηα ξακκέλα επί παξαγγειία 
θαη γξαβάηεο. Δ αληίζεζε απηή καο 
ππελζπκίδεη φηη δελ ήηαλ θαζφινπ 
θπζηθφ κηα απφ ηηο εγεηηθέο θπζην- 
γλσκίεο ηεο Ελδίαο λα θνξάεη έλα 
απιφ πεξίδσκα απφ ρεηξνπνίεην 
λήκα θαη  
χθαζκα.  
Πξάγκαηη, 
ε πηνζέηε- 
ζε απφ  
πιεπξάο  
ηνπ ηέηνηαο 
έλδπζεο,  
ε νπνία  
πξνθάιεζε 
αξθεηή  
ακεραλία 
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κεηαμχ πξνζθείκελσλ ζε απηφλ 
Ελδψλ εζληθηζηψλ εθείλε ηελ επνρή, 
ήηαλ ε απνθνξχθσζε ρξφλσλ 
πεηξακαηηζκνχ κε ηνλ πνιηηηθφ 
ζπκβνιηζκφ ησλ ξνχρσλ.  
Ώιιά εάλ ν Γθάληη αλαγλψξηζε ηε 
δπλαηφηεηα ηεο έλδπζεο σο κέζνπ 
επηθνηλσλίαο ζε κηα ρψξα φπνπ ε 
πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
ήηαλ αλαιθάβεηνη, έπεζε επίζεο 
ζχκα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηεο 
πεξηνξηζκψλ, φπσο απνδεηθλχνπλ 
ηειηθά νη παξεξκελείεο ηνπ 
πεξηδψκαηφο ηνπ. 
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην λφεκα ηνπ 
πεξηδψκαηνο ηνπ Γθάληη, πξέπεη 
πξψηα λα απνδερηνχκε ην 
ελδπκαηνινγηθφ δίιεκκα πνπ έζεζε 
ε απνηθηνθξαηία ζηελ ηλδηθή ειίη 
εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ηα ηέιε ηνπ 
19νπ αηψλα ε πηνζέηεζε ηνπ 
επξσπατθνχ ηξφπνπ έλδπζεο, ζην 
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ζχλνιν ηεο ή ελ κέξεη, είρε γίλεη ε 
απνδεθηή λφξκα** γηα ηνπο 
κνξθσκέλνπο άλδξεο ηεο ηλδηθήο 
αζηηθήο ειίη. Σέηνηνπ είδνπο 
ελδχκαηα απνηεινχζαλ βαζηθφ 
κέξνο ηνπ απνηθηαθνχ ζπλφινπ, 
πνπ ήηαλ γλσζηφ σο δπηηθφο 
πνιηηηζκφο. ήκαηλαλ φρη κφλν 
εγγχηεηα ζηα επξσπατθά πξφηππα 
πξνφδνπ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 
πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή 
απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνπο 
ηλδηθνχο ηξφπνπο έλδπζεο, πνπ 
ζεσξνχληαλ πξσηφγνλνη θαη 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθνί ησλ 
παξαδφζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 
θάζηα,*** ηε ζξεζθεία θαη ηελ 
πεξηνρή. Ωζηφζν, ηελ πηνζέηεζε 
ησλ επξσπατθψλ ελδπκάησλ  
 

**λφξκα: θαλφλαο, πξφηππν  
***θάζηα: θνηλσληθή ηάμε ησλ Ελδψλ 
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ζπλφδεπζε έλαο αξηζκφο αλεζπρε- 
ηηθψλ εξσηεκάησλ. Ώπνηεινχζε ν 
δπηηθφο ηξφπνο έλδπζεο πξαγκα- 
ηηθά έλα δείγκα ηεο ρεηξαθέηεζεο 
απφ ηελ ππνηέιεηα ζηελ παξάδνζε 
ή αληηπξνζψπεπε κηα λέα κνξθή 
ππνηέιεηαο ζηε Αχζε; Ήηαλ 
πξάγκαηη έλα αλαπφθεπθην βήκα 
πξνο ηελ πξφνδν ή ε ηειηθή 
απφδεημε ηεο απην-αιινηξίσζεο; 

Σν 1919 ν Γθάληη θαινχζε φινπο 
ηνπο Ελδνχο λα θνξνχλ ελδχκαηα 
θηηαγκέλα απφ απηφ πνπ ν ίδηνο 
απνθαινχζε «αγλφ khadi», δειαδή 
ρεηξνπνίεην χθαζκα απφ λήκα 
απνθιεηζηηθά θισζκέλν ζην ρέξη. 
Βθκεηαιιεπφκελνο ηηο αλεζπρίεο 
ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο απνμελσηη-
θέο επηδξάζεηο ηνπ επξσπατθνχ 
ηξφπνπ έλδπζεο, θάιεζε ηνπο 
αλζξψπνπο ζε φιε ηε ρψξα λα 
θάςνπλ ηα μέλα πθάζκαηα θαη  
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ξνχρα ηνπο, πνπ, φπσο ππνζηή- 
ξηδε, απνηεινχζαλ «ξχπνπο», 
«κίαζκα», ζχκβνια ηεο ππνηέιεηαο 
ηεο Ελδίαο ζηε Αχζε. Ο ιφγνο ηνπ 
είρε θχξνο, επεηδή κηινχζε φρη σο 
ζπληεξεηηθφο ππέξκαρνο ηεο 
παξάδνζεο ν νπνίνο επεηίζεην 
ζηελ αιιαγή, αιιά σο λεσηεξηζηήο 
πνπ θνξνχζε επξσπατθά ξνχρα 
γηα πάλσ απφ είθνζη ρξφληα  
πξνηνχ επηιέμεη  
λα ηα απνξξίςεη.  
Κάιεζε ην ιαφ  
λα «εμαγληζηεί»  
θνξψληαο khadi,  
ην νπνίν  
ηζρπξηδφηαλ φηη  
αληηπξνζψπεπε  
ηελ θαζαξφηεηα,  
ηελ εζληθή  
αθεξαηφηεηα, 
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ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα, ηελ 
πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε θαη ηελ 
θνηλσλία κεηαμχ πινχζησλ θαη 
θησρψλ, αιιά θαη κεηαμχ αλδξψλ, 
γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. Βλψ ην 
θιψζηκν ζα βνεζνχζε, φπσο έιεγε, 
ηνπο Ελδνχο λα αλαθηήζνπλ ηελ 
απηνλνκία ηνπο, ε έλδπζε κε khadi 
ζα ζπκβφιηδε φρη κφλν ηνλ αγψλα 
γηα αλεμαξηεζία αιιά επίζεο ην 
θαζεζηψο ηνχ λα είλαη θαλείο 
αλεμάξηεηνο. 
 

Emma Tarlo, Αλζρωποιόγος 
(κεηάθραζε: Διέλε Οηθολόκοσ), 

Περηοδηθό Αρταηοιογία, ηεύτος 85Α, 
Γεθ.2002 (δηαζθεσή) 
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► Πψο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ Γθάληη ε ζεκαζία ηεο έλδπζεο 
σο κέζνπ επηδίσμεο πνιηηηθψλ 
ζηφρσλ; 
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ΑΟΞΟΕΘΠΑ ΛΕΑΠΠΣΘΛΘΡΗΡ  
ΗΡ ΕΚΚΗΜΘΙΗΡ ΑΡΘΙΗΡ 

ΕΜΔΣΛΑΡΘΑΡ 
ΡΑ ΕΚΗ TOY 19OY ΑΘΩΜΑ 

 

Η διάδοζη ηηρ δςηικήρ 
ενδςμαζίαρ ζηην Ελλάδα 

 

Σα πξψηα βήκαηα ηεο δηάδνζεο ηεο 
δπηηθήο αζηηθήο ελδπκαζίαο ζηελ 

Βιιάδα. 
 

Πξηλ απφ ηελ Βπαλάζηαζε 
νη Έιιελεο, πνπ θαηνηθνχ- 
ζαλ ζην ρψξν πνπ 
επξφθεηην λα απνηειέζεη 
ην ειεχζεξν ειιεληθφ 
βαζίιεην, είραλ ηηο δηθέο 
ηνπο ελδπκαηνινγηθέο 

 ζπλήζεηεο. Ωο επί ην 
πιείζηνλ, νη ελδπκαηνινγηθέο 
ζπλήζεηεο ησλ αζηψλ ήηαλ  
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επεξεαζκέλεο απφ ηα πξφηππα ηεο 
Ώλαηνιήο ελψ, παξάιιεια, νη θαηά  
ηφπνπο πεξηνρέο ηνπ  
ειιαδηθνχ ρψξνπ είραλ  
δηαηεξήζεη θαη  
δηακνξθψζεη κία ηνπηθή 
ελδπκαζία, ε νπνία  
αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα  
σο ιατθή ελδπκαζία. 

Δ χπαξμε δηαθνξεηηθνχ 
ελδπκαηνινγηθνχ ηχπνπ  
ζηε Αχζε ζαθψο ήηαλ γλσζηή ζε 
φζνπο Βιιαδίηεο είραλ πξνζσπηθή 
εκπεηξία ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ 
κέζσ ηνπ εκπνξίνπ ή έξρνληαλ ζε 
επαθή κε ηνπο νκνγελείο ηνπ 
εμσηεξηθνχ ή ηνπο μέλνπο 
πεξηεγεηέο. κσο, πέξα απφ απηφ, 
ε δπηηθή ελδπκαζία δελ ήηαλ 
δηαδεδνκέλε ζηελ Βιιάδα. 

Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπ- 
ζε ηνπ θξάηνπο, ηελ επξσπατθή 
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ελδπκαζία έθεξαλ ιίγα άηνκα ζε 
ζχγθξηζε κε ηελ ηνπηθή. Αελ 
ππάξρεη πην αληηπξνζσπεπηηθφ 
παξάδεηγκα ησλ ελδπκαηνινγηθψλ 
ζπλεζεηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε 
ρψξα απφ ηελ εηθφλα πνπ δίλνπλ 
ηα κέιε ηεο Αεκνγεξνληίαο ζηελ 
Βζλνζπλέιεπζε ηνπ 1832 ζηελ 
Πξφλνηα (Ναχπιην): Γξάθεη ζρεηηθά 
ν Λνχληβηρ Ρνο ζην βηβιίν ηνπ, 
κλήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο απφ ηελ 
Βιιάδα» (1832-1833): 

Δ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο 
Βζλνζπλέιεπζεο είλαη αξθεηά 
πνηθίιε θαη γξαθηθή. Σέζζεξα 
θπξίσο είδε θνξεζηάο κπνξεί 
θαλείο λα δηαθξίλεη ζ’ απηήλ: Σε 
θνξεζηά ησλ Νεζησηψλ, ηε 
θνξεζηά ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ησλ 
Ρνπκειησηψλ, ηε θξάγθηθε 
(επξσπατθή) θνξεζηά πνπ ηε 
θνξάεη ην έλα φγδνν ησλ 
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πιεξεμνπζίσλ θαη, ηέινο, είλαη 
κεξηθνί πνπ θνξάλε ηνχξθηθα 
θαθηάληα. * 

Έλα δεχηεξν θαη πην ζεκαληηθφ 
βήκα έγηλε κε ηελ εηζαγσγή 
δπηηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ απφ ηηο 
νκάδεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 
πξψηε «αζηηθή» ηάμε ζηελ Ώζήλα 
ηνπ ζσλα: ηελ αθνινπζία ηνπ 
βαπαξνχ βαζηιέσο θαζψο θαη ηνπο 
νκνγελείο ή ηνπο μέλνπο πνπ 
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρψξα 
πξνεξρφκελνη απφ θάπνην αζηηθφ 
θέληξν ηνπ εμσηεξηθνχ είηε γηα λα 
εθπιεξψζνπλ ην φξακα ηεο ζηειέ- 
ρσζεο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο 
είηε γηα λα αλαπηχμνπλ  
 

* θαθηάλη, ην: (ηνχξθηθε ιέμε) 
πνιπηειήο καλδχαο πνδήξεο, κε 
καθξηά καλίθηα, πνπ ζηεξίδνληαλ 
ζηε κέζε κε δψλε. 
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επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
ινη απηνί ελδπλάκσζαλ ηελ αίγιε 
ηεο επξσπατθήο ελδπκαζίαο. 

Καη απηή ε πξνζπάζεηα γλψξηζε 
θάπνηα αληίζηαζε, θαζψο  
δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη  
πνπ ζεσξνχζαλ ην  
δπηηθφ παληειφλη, ηα  
«ζηελά ησλ Φξάγθσλ»  
φπσο απνθαινχληαλ,  
αλάξκνζην γηα ηνπο  
άλδξεο. Δ αληίδξαζε  
φκσο ήηαλ πεξηνξηζκέλε κεηαμχ 
ησλ λαπηηθψλ, ελψ νη άλδξεο ηνπ 
ζηξαηνχ μεξάο κνηάδεη λα έδεημαλ 
κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

ΐέβαηα, παξ’ φιε ηε δηάδνζε 
ηεο, ε πηνζέηεζε ηεο επξσπατθήο 
ελδπκαζίαο δελ ήηαλ θαζνιηθή.  
Τπήξραλ εμαηξέζεηο πνπ παξαηε- 
ξνχληαη θαζ’ φιν ην 19ν αηψλα  
κέρξη ηνλ 20ν. 
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Δ επξσπατθή ελδπκαζία δηαδφ- 
ζεθε θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα, 
ελψ ηηο ηνπηθέο ελδπκαηνινγηθέο 
ζπλήζεηεο δηαηεξνχζαλ φζνη θαηνη- 
θνχζαλ ζηελ επαξρία.  
Βπίζεο, ππήξραλ νη  
πεξηπηψζεηο ησλ  
εππαηξηδψλ κε  
ζπκβνιή ζηελ ηζηνξία  
ηνπ ηφπνπ, νη νπνίνη  
ζπλεηδεηά δηαηεξνχ- 
ζαλ ηελ παξάδνζε.  
Μεηαμχ απηψλ ραξα- 
θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
απνηεινχζαλ ηα  
«παιηθάξηα», νη παιηνί αγσληζηέο  
ηνπ 1821, πνπ δηακφξθσλαλ ηψξα 
ηα κέιε ησλ ελφπισλ ζσκάησλ θαη 
νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ηελ ελδπκα- 
ζία ηνπο, ηε θνπζηαλέια, καδί κε  
κία απζηεξή παξαδνζηαθή 
ηδενινγία.
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Σέινο, αξθεηνί ήηαλ  
απηνί πνπ πξνζπαζνχ- 
ζαλ λα βξνπλ θάπνηα  
ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ  
δχν ηαπηνηήησλ ηνπο,  

ηεο ειιεληθήο θαη ηεο επξσπατθήο, 
ζπλδπάδνληαο ζηελ  
ελδπκαζία ηνπο  
ζηνηρεία θαη απφ ηνπο 
δπν πνιηηηζκνχο.  
Αχν ραξαθηεξηζηηθά  
δείγκαηα ζα πξέπεη  
λα αλαθεξζνχλ:  
Πξψηνλ, έλαο ηχπνο  
ηνπ θξάθνπ (ζηελ  
ειιεληθή βηβιηνγξα- 
θία απαληάηαη θαη σο  
ξεληηγθφηα), ν νπνίνο 
θνξέζεθε απφ άλδξεο 
θαη γπλαίθεο σο  
επαλσθφξη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ηνπηθή ελδπκαζία. 
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Αεχηεξνλ, ε αλδξηθή πνπθακίζα ή 
θαλαβίηζα, έλα αλδξηθφ έλδπκα ηνπ 
νπνίνπ ην θάησ κέξνο επεθηείλεηαη 
θαη θαηαιήγεη ζε θνχζηα παξφκνηα 
κε ηεο θνπζηαλέιαο, θαη ην νπνίν 
θνξέζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
«θξάγθηθν» παληειφλη.  
 

Η πποζπάθεια μεηαππύθμιζηρ  
ηηρ γςναικείαρ ενδςμαζίαρ  

ζηην Εςπώπη 
 

Έλα αίηεκα πνπ ζπλέβαιε ζηε 
κεηαξξχζκηζε ηεο γπλαηθείαο 
ελδπκαζίαο αθνξνχζε δεηήκαηα 
πγηεηλήο. ε δηαθνξεηηθέο 
πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσ- 
πφηεηαο ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη 
γπλαίθεο ηαχηηζαλ ηελ θαιαηζζεζία 
κε ηε δηαζηξέβισζε ηεο θηγνχξαο 
ηνπο. ηελ πεξίπησζε, φκσο, ησλ  
γπλαηθψλ ζπρλά νη ππεξβνιέο 
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απηέο είραλ ζνβαξέο επηπηψζεηο 
ζηελ πγεία ηνπο. Δ αληίθαζε απηή  
ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά ην 19ν  
αηψλα, θαζψο, ελψ ε θνηλσλία 
έκνηαδε, θαηά ηα άιια, λα εμειίζζε- 
ηαη κε βάζε κία λέα νξζνινγηζηηθή 
αληίιεςε, ε γπλαίθα αξρηθά 
απνδέρζεθε ηνπο ξφινπο ηεο 
εχζξαπζηεο θαη ξνκαληηθήο 
πξνζσπηθφηεηαο, πνπ νη κφλεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχζαλ 
αγαζνεξγίεο, πνίεζε, εξγφρεηξν θαη 
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λνηθνθπξηφ. Με ηελ πεξίηερλε 
αξηζηνθξαηηθή ηεο ελδπκαζία 
ζηεθφηαλ δίπια ζηνλ άλδξα 
επηρεηξεκαηία σο απφδεημε ηεο 
νηθνλνκηθήο ηνπ επηηπρίαο θαη ηεο 
θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο. Σν γπλαηθείν 
ζψκα γλψξηζε,  
ζην φλνκα ηεο 
κφδαο θαη ηεο 
θνηλσληθήο  
πξνβνιήο,  
πνιιά δεηλά:  
γπλαίθεο ππνρξεψλνληαλ λα 
θνξνχλ κέηξα χθαζκα ζπλαγσληδφ- 
κελεο ζε πνζφηεηα θαη αηζζεηηθή ηα 
πθαληά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 
ηελ εζσηεξηθή δηαθφζκεζε. 

πλερήο ήηαλ ε δεκνηηθφηεηα 
ηνπ εθαξκνζηνχ κπνχζηνπ θαη ηεο 
ζηελήο κέζεο, πνπ απαηηνχζαλ 
θνξζέ, ν νπνίνο πίεδε ηα εζσηεξηθά 
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φξγαλα.  
Τπήξραλ δε  
κάιηζηα θαη  
πεξηπηψζεηο  
πνπ νη θάησ  
πιεπξέο  
αθαηξνχληαλ,  
νχησο ψζηε ν θνξζέο λα  
κπνξεί λα πηέδεη «αλεκπφδηζηνο»,  
ή παξακνξθψλνληαλ απφ ηε 
ζπλερή ρξήζε ηνπ θνξζέ κε ηελ 
πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 

Οκνίσο, ε θνχζηα κπνξεί λα 
άιιαδε φςε αλάινγα κε ηε κφδα, 
πάληνηε φκσο ππήξρε κία αίζζεζε 
καληεξηζηηθήο* ππεξβνιήο. Ώξρηθά, 
ζηα 1840, ππνζηεξηδφηαλ απφ ην 
θξηλνιίλν, ην νπνίν είρε κνξθή 
εζσηεξηθήο θνχζηαο απφ χθαζκα 
 
 

καληεξηζκφο: επηηεδεπκέλν θαη 
επίπιαζην χθνο/ζηηι 

23 / 189 



πνπ θαηαζθεπαδφηαλ κε ηξίρεο 
αιφγνπ (γαιιηθά crin). 
 
 
 
 
 
 
 
ηα 1860 φηαλ ε δηάκεηξνο ηεο 
θνχζηαο έθηαζε έσο θαη δχν κέηξα, 
ην θξηλνιίλν αληηθαηαζηάζεθε απφ 
ππνζηήξηγκα - πιαίζην απφ ζίδεξν, 
θαιάκη ή θφθαια θάιαηλαο. ηα 
1870 φιν ην χθαζκα καδεχηεθε ζηα 
νπίζζηα θαη ππνζηεξίρζεθε απφ 
αλάινγν πιαίζην. 

ε θάζε πεξίπησζε, πιήζνο 
κηθξνβίσλ ζπγθεληξσλφηαλ ζηνλ 
εζσηεξηθφ απηφ θψλν, φηαλ ε 
γπλαίθα πεξπαηνχζε θαη ε θνχζηα 
ζεξλφηαλ ζην δξφκν.  
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Βπηπιένλ, ε κεγάιε πνζφηεηα 
πθάζκαηνο πεξηφξηδε ηηο θηλήζεηο 
ηεο γπλαίθαο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ην ζθηρηφ θνξζέ, ηελ θαζηζηνχζε 
λσζξή θαη αδχλακε, κε ζπρλέο 
ιηπνζπκίεο.  
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Η επίδπαζη ηων εςπωπαϊκών 
μεηαππςθμιζηικών ιδεών  

ζηην Ελλάδα 
 

Ώλακθηζβήηεηα, ε επίδξαζε 
πνπ αζθνχζε ν επξσπατθφο 
πνιηηηζκφο ζηελ Βιιάδα 
έπαημε πνιχ ε δηάδνζε ησλ 
κεηαξξπζκηζηηθψλ θηλεκάησλ 

ζηε ρψξα.  
Παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπνξαδηθή, 
φκσο ζεκαληηθή, αλαθνξά ζηνλ 
ειιεληθφ ηχπν ζηηο γπλαίθεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ πνπ απνπεηξάζεθαλ λα 
πηνζεηήζνπλ ην αλδξηθφ παληειφλη. 
Μπνξεί απηή ε ηδέα λα είρε θξηζεί 
σο ξηδνζπαζηηθή, φκσο, κία πξψηε 
εθαξκνγή ηνπ παληεινληνχ, νη 
ζθειέεο, δελ ζφθαξαλ  
πιένλ ηηο Βιιελίδεο,  
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ  
αηψλα,  
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θαζψο ε πξαθηηθφηεηα ηεο ρξήζεο 
ηνπο είρε πεξάζεη ζηε ρψξα καο 
κέζα απφ ην πξφηππν ηεο αζινχκε-
λεο γπλαίθαο, ηεο πνδειάηηζζαο, 
πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηε Αχζε 
απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. 

 
 
 

Τπέξ ηεο πγηεηλήο κάρνληαλ άληξεο 
θαη γπλαίθεο. Πξνζσπηθφηεηεο ηεο 
επνρήο, φπσο ν Πεξηθιήο  
Γηαλλφπνπινο θαη ν Ίσλ 
Αξαγνχκεο, αληηδξνχζαλ  
ζηελ επξσπατθή επίδξαζε 
ζην αλδξηθφ έλδπκα κε ηελ 
αηηηνινγία φηη ην θιίκα ηεο Βιιάδαο 
δελ επέηξεπε ελδπκαζία  πνπ είρε 
ζρεδηαζηεί γηα ην ςπρξφ θιίκα ησλ 
βνξεην-επξσπατθψλ ρσξψλ.  
Γηα παξάδεηγκα, ν Ίσλ Αξαγνχκεο 
θαηέθξηλε ηελ θπξηαξρία ηεο  
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βξεηαληθήο κφδαο ζηελ Βιιάδα θαη 
αληηδξνχζε ζηα καχξα πθάζκαηα, 
ηα ζθιεξά θνιάξα, ηα εκίςεια 
θαπέια, θαη ηα παπνχηζηα απφ 
ζθιεξφ δέξκα.  

ζνλ αθνξά 
ηε γπλαηθεία  
ελδπκαζία, ν  
Ώιέμαλδξνο  
Φηιαδειθεχο  
έιεγε: «νη  
γπλαίθεο καο,  
φηαλ εμέξρσληαη εηο πεξίπαηνλ, 
νπιίδνληαη απφ θεθαιήο κέρξη 
πνδψλ σο αζηαθνί θαη σο 
ζηδεξφθξαθηνη ηνπ Μεζαίσλνο 
ηππφηαη. Ώιινίκνλνλ θαη λα ηαο ίδε 
θαη άπαμ αθηίο ειίνπ!». Ο γηαηξφο 
Ώιέμαλδξνο Ε. Γεσξγηάδεο 
δηακαξηπξφηαλ γηα ηηο πηέζεηο ηνπ 
ελδχκαηνο ζηνλ ηξάρειν, απφ ηνλ 
νπνίν «δηέξρνληαη ζπνπδαηφηαηα  
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αηκνθφξα αγγεία εμππεξεηνχληα 
ηελ θπθινθνξίαλ ηνπ εγθεθάινπ» 
θαζψο θαη γηα ηνλ θνξζέ, «ηνλ 
ηχξαλλνλ ησλ ζπιάρλσλ», ζηνλ 
νπνίνλ αθηεξψλεη κία ζειίδα 
πεξηγξάθνληαο επηβιαβείο 
επηπηψζεηο. 

Βπηπιένλ,  
ηέζεθε θαη ην  
δήηεκα θαηά  
πφζν ε  
επξσπατθή  
αηζζεηηθή  
κπνξνχζε λα  
εθθξάζεη ηελ  
Βιιάδα.  
Ο Γηαλλφπνπινο επαλεηιεκκέλα 
εθθξάζηεθε θαηά ησλ ζθνχξσλ 
ρξσκάησλ ησλ βνξεην-επξσπαίσλ, 
ηα νπνία δελ άξκνδαλ ζην ιακπεξφ 
ήιην ηεο Ώηηηθήο. αξθαζηηθά 
παξνκνηάδεη ηηο «νπξέο» ζην  
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επίζεκν θξάθν κε ηηο νπξέο πνπ 
ζρεκαηίδνπλ ηα θηεξά ζηα θνξάθηα. 
 

Βπθξνζχλε Ρνχπα, 
πεξηνδηθφ «Θεζζαινληθέσλ Πφιηο», 

ζει. 137-166  
(απνζπάζκαηα  

ζε δηαζθεπή) 
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► 1. Πψο, θαηά ηε γλψκε ζαο, 
εμεγείηαη ε ηειηθή επηθξάηεζε ηεο 
δπηηθήο επξσπατθήο ελδπκαζίαο.  
► 2. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ 
πιεπξά ηεο πγηεηλήο ζηηο 
ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο; 
 

Ξμαδική επγαζία 
 

Να ζρεκαηίζεηε ζηελ ηάμε έλαλ 
θαηάινγν απφ ελδπκαζίεο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ νκάδεο αηφκσλ 
(θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, 
ππεξεζηαθέο θ.ά.) π.ρ. λνζνθφκσλ, 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 
ηε ζπλέρεηα λα ρσξηζηείηε ζε 
νκάδεο θαη λα επηιέμεηε κηα 
ελδπκαζία γηα λα ηελ πεξηγξάςεηε 
κε ιφγν (ή θαη κε ζρέδην) θαη λα ηε 
ζρνιηάζεηε. 
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► Αηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν, 
ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηελ 
ηνπηθή θνξεζηά κπνξεί θαλείο λα 
«δηαβάζεη» ηελ ηζηνξία θαη ηηο 
ηνπηθέο ζπλήζεηεο κηαο πεξηνρήο.  
 
Μπνξεί θαλείο λα «δηαβάζεη» ζε κηα 
θνξεζηά ηελ ηζηνξία θαη ηηο ηνπηθέο 
ζπλζήθεο ελφο ρψξνπ, ηε δηάξζξσ- 
ζε θαη ηηο αμίεο κηαο θνηλσλίαο, ηε 
ζέζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο 
αηφκνπ[...]. Δ θνξεζηά δείρλεη 
ζαθψο ηελ εζλνινγηθή νκάδα (π.ρ. 
ΐιάρα, αξαθαηζάλα, Καξαγθνχλα 
θηι.), ιεηηνπξγψληαο έηζη ζαλ 
αλαζηαιηηθφ ηεο επηκεημίαο. ην 
εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο απηήο 
πξέπεη λα μερσξίδεη ην θάζε ρσξηφ. 
Σν ρσξηφ, ζαλ θνηλσλία κε ζαθή 
φξηα, είλαη ππνρξεσκέλν λα 
πεξηθξνπξήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ 
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[...]. Σνλίδεη ηηο δηαθνξέο ηνπ (απφ 
ηα άιια ρσξηά) δεκηνπξγψληαο 
κηαλ αζπίδα θαηά ηεο αθνκνίσζεο. 
Γη’ απηφ, φηαλ νη θνξεζηέο είλαη 
βαζηθά ίδηεο, θξνληίδεη λα δεκηνπξ- 
γήζεη κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο 
δηαθνξέο... 
 

΄Αιθες Ράθηες,  
Ο θόζκος ηοσ ειιεληθού τορού,  

εθδ. Ποιύησπο, Αζ. 1985, ζ. 53, 54 
 
► Να δηαβάζεηε ην παξαθάησ 
θείκελν θαη λα ζρνιηάζεηε ηελ 
άπνςε ηνπ Β. Π. Παπαλνχηζνπ φηη 
ε ακθίεζε «απνηειεηψλεη θαη 
επηζθξαγίδεη ην πξφζσπν καο, ην 
ζπκπιεξψλεη θαη ην παξνπζηάδεη» 
 

Ο άλζξσπνο θαη ην θφξεκα 
 

... Σν θφξεκα (αλζξψπηλε επηλφεζε 
θαη θξνληίδα) σο πξνζηαζία θαη 
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ζηνιηζκφο απνηειεηψλεη θαη 
επηζθξαγίδεη ην «πξφζσπν» καο, 
ην ζπκπιεξψλεη θαη ην παξνπζηά- 
δεη. Σν πψο ληχλνκε ην ζψκα καο 
(απφ ηελ θεθαιή έσο ηα πφδηα), κε 
ηη πιηθά θαη κε πνην ηξφπν, δελ 
είλαη θαζφινπ αζήκαλην ή ηπραίν 
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γεγνλφο γηα ηελ ππφζηαζή καο, ηε 
«δεκφζηα» θαη ηελ «ηδησηηθή». 
Ώπνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνχ καο, ηελ 
πξνβνιή ηνπ πξνο ηα έμσ, θαη 
εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή καο πθή: 
ην πψο ζέινπκε λα καο βιέπνπλ νη 
άιινη θαη ηα δηθά καο κάηηα. Γδχλεηε 
έλαλ άλζξσπν (ζην ηαηξείν, ζην 
ζηξαηφπεδν, ζηε θπιαθή) θαη ράλεη 
ακέζσο ηελ απηνπεπνίζεζε, ηε 
δχλακε, ην γφεηξφ ηνπ. Έρεη ηελ 
εληχπσζε φηη ηνπ αθαηξέζαηε θαη 
θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο φρη απιψο 
ην πεξίβιεκα, αιιά έλα κεγάιν 
κέξνο απφ ηελ νπζία ηνπ. ηη ηνλ 
αθξσηεξηάζαηε. Φαληάδεζηε φηη 
κπνξεί λα επηβιεζεί, λα έρεη ζπλεί- 
δεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ «πιήξε», λα 
αζθήζεη ηελ εμνπζία ή ηελ 
απνζηνιή ηνπ έλαο αμησκαηηθφο 
ρσξίο ζηνιή, έλαο παπάο, δίρσο 
ξάζν, έλαο δηθαζηήο ληπκέλνο 
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φπσο ν θαηεγνξνχκελνο;... 
 

Δ. Π. Παπαλούηζος,  
Πραθηηθή Φηιοζοθία, εθδ. Γωδώλε, 

Αζήλα, 1984, ζ. 206 
 
 
► Αηαβάζηε ηψξα έλα άιιν 
απφζπαζκα απφ ην ίδην βηβιίν ηνπ 
Β. Π. Παπαλνχηζνπ. πκθσλείηε κε 
ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα φηη κπν- 
ξνχκε πηζαλφλ λα καληέςνπκε ηνλ 
εζσηεξηθφ θφζκν ελφο αηφκνπ απφ 
ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε;  
Ώλ ζπκθσλείηε, πεξηγξάςηε ηελ 
ακθίεζε πνπ ζα ραξαθηήξηδε 
θάπνηνλ απφ ηνπο ηχπνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην απφζπαζκα ή 
θάπνηνλ άιιν ηχπν, π.ρ. έλαλ 
αθαηάζηαην, καηαηφδνμν, θηιάξε- 
ζθν, ζρνιαζηηθφ, πξνζεθηηθφ.  
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... Καη έλα νμχ βιέκκα κπνξεί απφ 
ηελ ακθίεζε θαη κφλν λα μερσξίζεη 
ηνλ θηιάξεζθν απφ ηνλ αδηάθνξν· 
ηνλ καηαηφδνμν απφ ηνλ ηαπεηλφ· 
ηνλ επηηεδεπκέλν θαη πεξίπινθν 
απφ ηνλ αθειή θαη απιφ· θείλνλ 
πνπ δεηεί λα πάξεη απφ ηνπο 
άιινπο ζεκαζία, απ’ απηφλ πνπ 
γλσξίδεη φηη ηελ έρεη· ηνλ αζηαζή 
θαη αβέβαην απφ ηνλ ήζπρν θαη 
ζίγνπξν· ηνλ άλζξσπν κε ζνιφ θαη 
βάλαπζν απφ ηνλ άλζξσπν κε 
ιεπηφ θαη θαζαξφ αηζζεκαηηθφ 
θφζκν· ηνλ επηηήδεην, αιιά θαη 
επηθίλδπλν απφ ηνλ αδέμην θαη 
αγαζφ· ηνλ νλεηξνπφιν απφ ηνλ 
πξαθηηθφ· ηνλ άλζξσπν ηεο άκεζεο 
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θαη γξήγνξεο εληχπσζεο απφ 
εθείλνλ πνπ μέξεη θαη πξνηηκά λα 
πεξηκέλεη· απηφλ πνπ δελ ελλνεί λα 
παξαηηεζεί θαη επηκέλεη ζηηο ραξέο 
ηεο δσήο, απ’ απηφλ πνπ 
απνθάζηζε ή πξνζπνηείηαη φηη 
ζέιεη λα ζπλζεθνινγήζεη κε ηνλ 
θάκαην, ηηο απνγνεηεχζεηο ή ηελ 
εππξέπεηα θαη νχησ θαζεμήο... 
 

(φ π. ζει. 208) 
 
► Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην 
πνίεκα ηνπ Καβάθε πνπ αθνινπζεί 
θαη λα εξκελεχζεηε ηνπο ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο ν Ώξηζηνκέλεο 
πηνζεηεί κηα ζπκπεξηθνξά μέλε 
πξνο ην ραξαθηήξα ηνπ. Με πνην 
ηίκεκα πιεξψλεη «ηελ θαινχηζηθελ 
εληχπσζε» πνπ δεκηνπξγεί ε 
ζπκπεξηθνξά απηή;  
 

38 / 193-194 



 

Ώλ πηζηεχεηε φηη ην πνίεκα ηνπ 
Καβάθε έρεη δηαρξνληθή αμία, 
δνθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε έλαλ 
παξφκνην ηχπν. Μπνξείηε λα 
δηαηεξήζεηε ην εηξσληθφ χθνο ηνπ 
πνηεηή; 
 
 

ΔΓΒΜΩΝ ΒΚ ΑΤΣΕΚΔ ΛΕΐΤΔ 
 

Άξεζε γεληθψο ζηελ Ώιεμάλδξεηα, 
ηεο δέθα κέξεο πνπ δηέκεηλελ απηνχ, 

ν εγεκψλ εθ Απηηθήο Ληβχεο
1
 

Ώξηζηνκέλεο
2
, πηφο ηνπ Μελειάνπ. 

Ωο η’ φλνκά ηνπ, θ’ ε πεξηβνιή, 
θνζκίσο, ειιεληθή. 
Αέρνληαλ επραξίζησο ηεο ηηκέο, 
αιιά δελ ηεο επηδεηνχζελ  
ήηαλ κεηξηφθξσλ. 
 

1   Ληβχε ήηαλ ε ειιεληθή νλνκαζία 
ηεο Ώθξηθήο. 
2   Πξφζσπν θαληαζηηθφ. 
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Ώγφξαδε βηβιία ειιεληθά, 
ηδίσο ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά. 
Πξν πάλησλ δε άλζξσπνο 
ιηγνκίιεηνο. 
Θάηαλ βαζχο ζηεο ζθέςεηο, 
δηεδίδεην, 
 

 

θ’ νη ηέηνηνη ηφρνπλ θπζηθφ λα κε 
κηινχλ πνιιά. 
 

Μήηε βαζχο ζηεο ζθέςεηο ήηαλ, κήηε 
ηίπνηε. 
Έλαο ηπραίνο, αζηείνο άλζξσπνο. 
Πήξε φλνκα ειιεληθφ, ληχζεθε ζαλ 
ηνπο Έιιελαο, 
έκαζ’ επάλσ θάησ ζαλ ηνπο 
Έιιελαο λα θέξεηαη· 
θ’ έηξεκελ ε ςπρή ηνπ κε ηπρφλ 
ραιάζεη ηελ θαινχηζηθελ εληχπσζη 
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κηιψληαο κε βαξβαξηζκνχο
3
 

δεηλνχο ηα ειιεληθά, 
θ’ νη Ώιεμαλδξηλνί ηνλ πάξνπλ ζην 
ςηιφ, σο είλαη ην ζπλήζεην ηνπο, νη 
απαίζηνη. 
 

Γη’ απηφ θαη πεξηνξίδνληαλ ζε ιίγεο 
ιέμεηο,  
πξνζέρνληαο κε δένο ηεο θιίζεηο 
θαη ηελ πξνθνξά· 
θ’ έπιεηηελ νπθ νιίγνλ έρνληαο 
θνπβέληεο ζηνηβαγκέλεο κέζα ηνπ. 

 

(1928) 
 
 
 
 

 
 

3   ΐαξβαξηζκνί· ιάζε γξακκαηηθά 
(ηα ζπληαθηηθά ιάζε νλνκάδνληαη 
ζνινηθηζκνί). 
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► Σν παξαθάησ θείκελν αλαθέξε- 
ηαη ζε θάπνηεο νκάδεο λέσλ πνπ  
επηιέγνπλ έλαλ ηειείσο 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ληπζίκαηνο απφ 
άιινπο αλζξψπνπο. 
 

Σα πην αζήκαληα θαη αθαηάιιεια 
αληηθείκελα - κηα θαξθίηζα, έλα 
καληαιάθη, έλα εμάξηεκα 
ηειεφξαζεο, - κπνξνχζαλ λα 
κπνπλ κέζα ζηε ζθαίξα ηεο (κε) 
κφδαο ησλ Παλθο. Καζεηί, ινγηθφ ή 
παξάινγν, γηλφηαλ «ζηνιή 
αληηκεηψπηζεο» (ν θαλφλαο  

θαίλεηαη λα ήηαλ: «Ώλ ην θαπέιν 
δελ ηαηξηάδεη, θφξα ην!»).«Φηελά» 
επηειή πιηθά ζε ρπδαία ζρέδηα 
(απνκίκεζε δέξκαηνο ιενπάξδα- 
ιεο) θαη «άηαρηα» ρξψκαηα, πνπ 
απφ θαηξφ είραλ απνξξηθζεί απφ ηε 
βηνκεραλία πςειήο κφδαο ζαλ 
ηειείσο θαθφγνπζηα, δηαζψζεθαλ 
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απφ ηνπο Παλθο θαη κεηαηξάπεθαλ 
ζε ξνχρα (ζηελά ζσιελσηά παληε- 
ιφληα, κίλη θνχζηεο) πνπ απφ κφλα 
ηνπο ζρνιίαδαλ ζπλεηδεηά ηηο 
έλλνηεο ηνπ κνληέξλνπ θαη ηνπ 
γνχζηνπ. Οη ζπκβαηηθέο ηδέεο 
νκνξθηάο απνξξίθζεθαλ καδί κε 
ηελ παξαδνζηαθή γπλαηθεία πείξα 
ησλ θαιιπληηθψλ. Ώληίζεηα κε ηηο 
ζπκβνπιέο θάζε γπλαηθείνπ πεξην- 
δηθνχ, ην καθηγηάδ ζ’ αγφξηα θαη 
θνξίηζηα γηλφηαλ γηα λα θαίλεηαη. Σα 
πξφζσπα έγηλαλ αθεξεκέλα πνξ- 
ηξέηα: κειέηεο ηεο απνμέλσζεο, 
έπεηηα απφ πξνζερηηθή 
παξαηήξεζε θαη άςνγε εθηέιεζε. 
Σα καιιηά ήηαλ νινθάλεξα 
βακκέλα (αρπξέληα, θνξαθί ή έληνλν 
πνξηνθαιί, κε πξάζηλεο ηνχθεο) θαη 
ηα κπινπδάθηα κε ηα παληειφληα 
δηεγνχληαλ ηελ ηζηνξία ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπο κε πνιιαπιά 
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θεξκνπάξ θαη εκθαλείο εμσηεξηθέο 
ξαθέο. 
 

(Dick Hebdige, Τποθοσιηούρα: 
ηο λόεκα ηοσ ζηηι, εθδ. «Γλώζε», 

Αζήλα 1981, ζ. 145-146, δηαζθεσή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Ανθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε θη 
εζείο έλα λέν ή κηα λέα κε ηδηαίηεξν 
ληχζηκν θαη πξνζπαζήζηε λα 
εξκελεχζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
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► Ανθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ 
ήξσα ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ απφ 
ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο. ηελ αξρή ζπγθεληξψ- 
ζηε φια ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη 
απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα ηελ 
εμσηεξηθή εκθάληζε θαη γηα ην 
ραξαθηήξα ηνπ ήξσα. ηε ζπλέρεηα, 
ζπδεηήζηε αλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
επαξθή γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα 
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ήξσα. 
Ώλ δελ είλαη επαξθή, πξνζζέζηε 
φζα ζεσξείηε απαξαίηεηα. 
 

► Αηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν 
γηα ην ξφιν ηνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ 
ελδπκαηνιφγνπ ζε κηα ζεαηξηθή 
παξάζηαζε.  
ηε ζπλέρεηα λα πεξηγξάςεηε θαη λα 
ζρνιηάζεηε ην ζθεληθφ θαη θάπνηα 
απφ ηα θνζηνχκηα ησλ εξψσλ κηαο 
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ 
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παξαθνινπζήζαηε ή είδαηε απφ ηελ 
ηειεφξαζε. 
 
... Σν έξγν ηνπ ζθελνγξάθνπ θαη 
ηνπ ελδπκαηνιφγνπ έρεη ζηφρν λα 
ππνγξακκίζεη θαη λα θάλεη πην 
επαλάγλσζην ην λφεκα ελφο 
ζεαηξηθνχ έξγνπ κέζα απφ νπηηθά 
ζχκβνια. Σα ζχκβνια απηά κπνξεί 
λα κελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηε 
ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ή κε 
ηελ επνρή πνπ πεξηγξάθεη ην έξγν. 
Ωζηφζν, αθφκα θη φηαλ ηα θνζηνχ- 
κηα ελφο έξγνπ είλαη ξεαιηζηηθά θαη 
πηζηά ζηε κφδα ηεο επνρήο, ν 
ζθνπφο ηνπ ελδπκαηνιφγνπ δελ 
είλαη λα ληχζεη ηνλ εζνπνηφ κ’ έλα 
ξνχρν πνπ «ηνπ πάεη», αιιά λα 
ηνλίζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
(ζεηηθά ή αξλεηηθά) πνπ απηφο 
εθπξνζσπεί, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
πην αλάγιπθνο ν ξφινο ηνπ κέζα  
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ζην έξγν, θαη πην επαλάγλσζηε ε 
ηδέα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ην 
έξγν. 

Παξάιιεια, ηφζν ν ζθελνγξά- 
θνο φζν θαη ν ελδπκαηνιφγνο 
θξνληίδνπλ λα ππάξρεη ζπλερψο 
πάλσ ζηε ζθελή έλα νινθιεξσκέ- 
λν αηζζεηηθφ ζχλνιν, 
ππνινγίδνληαο ην νπηηθφ βάξνο 
ηνπ θάζε ζηνηρείνπ, ηελ πθή, ην 
ρξψκα, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
πιηθψλ, ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ 
θαη ησλ ηφλσλ θηι. Έηζη 
αηρκαισηίδεηαη ην κάηη ηνπ ζεαηή 
ζηα ζεκεία πνπ ν ζθελνγξάθνο ή ν 
ελδπκαηνιφγνο ζέιεη λα ηνλίζεη... 
 

Ι. Μαλωιεδάθες,  
ζθελογράθος - ελδσκαηοιόγος 
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Ξμαδική επγαζία 
 

  Να εξγαζηείηε ζε νκάδεο. Δ θάζε 
νκάδα λα επηιέμεη έλα ζεαηξηθφ 
έξγν πνπ δηάβαζε· ζηε ζπλέρεηα, λα 
πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη ηα 
θνζηνχκηα νξηζκέλσλ πξνζψπσλ 
ηνπ έξγνπ θαη ην ζθεληθφ κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαη λα ηα 
πεξηγξάςεη πξνθνξηθά ζηνπο 
καζεηέο ησλ άιισλ νκάδσλ. 
 
Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
 

1.  Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ην έξγν 
θαη ζπγθεληξψζηε πιεξνθνξίεο 
α) γηα ηα πξφζσπα (θχιν, ειηθία, 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, 
έλδπκα, ραξαθηήξα θηι.)  

β) γηα ηελ επνρή πνπ δηαδξακα- 
ηίδνληαη ηα γεγνλφηα. 
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2.  Μπνξείηε λα ληχζεηε ηα πξφζσ- 
πα κε ξνχρα επνρήο, νπφηε 
είλαη απαξαίηεηε θάπνηα έξεπλα 
(ζε εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία 
ηζηνξίαο θηι.) γηα ηηο ελδπκαζίεο 
ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ. 

Αηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα απηνζρε- 
δηάζεηε, ληχλνληαο ηνπο ήξσεο κε 
νπνηαδήπνηε ξνχρα λνκίδεηε φηη 
ηνπο ηαηξηάδνπλ (ζχγρξνλν ληχζη- 
κν, θαληαζηηθφ, εμσπξαγκαηηθφ 
θηι.), αξθεί απηά λα ελαξκνλίδνληαη 
κε ην γεληθφ θιίκα ηνπ έξγνπ, φπσο 
ην έρεηε ζπιιάβεη. Σν ίδην ηζρχεη θαη 
γηα ηα ζθεληθά. Κνηηάμηε γηα 
παξάδεηγκα ζηελ επφκελε ζειίδα 
ηηο θσηνγξαθίεο απφ ζθελνγξαθη- 
θέο θαη ελδπκαηνινγηθέο ιχζεηο πνπ 
έδσζαλ θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθνί 
θαιιηηέρλεο γηα ην ίδην έξγν.  
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ΜΔΑΒΕΏ 
 

ΑΔΠΒΘΒ Ρνχκειεο. 2003 
θελνζεζία: Αεκήηξεο 
Παπαγεσξγίνπ  
Υνξνγξαθία: Μαξία Ώιβαλνχ 
Μνπζηθή: ΐαζίιεο Αεκεηξίνπ 
θεληθά, θνπζηνχκηα: Μέληεο 
Μπνζηαληδφγινπ (φπσο ηα είρε 
ζρεδηάζεη πξηλ απφ δέθα ρξφληα) 
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ΜΔΑΒΕΏ 
 

ΘΒΏΣΡΕΚΟ  
ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. 1984 
Υνξνγξαθία: Β. Πήηηα 
Μνπζηθή: Μ. Υξηζηνδνπιίδεο 
θεληθά, θνπζηνχκηα: Αηνλχζεο 
Φσηφπνπινο 
Μάζθεο: ΐ. Κπξηαδήο 
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ΐΏΚΥΒ 
 

ΘΒΏΣΡΟ ΣΒΥΝΔ. 1977 
 

θελνζεζία: Κάξνινο Κνπλ 
Μνπζηθή: Υ. Λενληήο 
θεληθά, θνπζηνχκηα:  
Αηνλχζεο Φσηφπνπινο 

 

 

52 / 198 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 / 198 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΐΏΚΥΒ 
 

ΘΒΏΣΡΟΚΕΝΔΔ. 2003 
 

Υνξνγξαθία: Κ. Κνζκίδεο  
Μνπζηθή: Γ. Μεηαιιηλφο  
θεληθά: Γ. Καηξαλίηζαο 
Κνπζηνχκηα: η. Ώλησλφπνπινο 
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Δπαμαηοποίηζη 
 
► Τπνζέζηε φηη νξγαλψλεηε γηα ηελ 
ηειεφξαζε κηα ζπδήηεζε κε ζέκα: 
«Σν ξνχρν σο κέζν επηθνηλσλίαο, 
αιιά θαη ηαμηλφκεζεο ησλ 
αλζξψπσλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο». 
Ο θάζε νκηιεηήο λα παξνπζηάζεη κε 
επηρεηξήκαηα, απφ ηε δηθή ηνπ 
νπηηθή γσλία, ηηο απφςεηο ηνπ γηα 
ην ζέκα. 
Οη ξφινη πνπ κπνξείηε λα 
ππνδπζείηε είλαη νη αθφινπζνη: 
έλαο / κία θνηλσληνιφγνο,  
έλαο ζρεδηαζηήο ή κηα ζρεδηάζηξηα 
κφδαο, κηα νηθνθπξά, έλαο έκπνξνο,  
κηα εθπξφζσπνο θεκηληζηηθνχ 
θηλήκαηνο. 
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ΕV  ΟΡΓΏΝΩΔ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

Οαπάγπαθορ 
Ανάπηςξη μιαρ παπαγπάθος 

με αναλογία 
 

  Μεξηθέο θνξέο ζηελ πεξηγξαθή, 
γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά 
νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ πεξηγξαθφ- 
κελνπ αληηθεηκέλνπ, δίλνληαη 
θάπνηα αλάινγα παξαδείγκαηα απφ 
άιινπο ρψξνπο πνπ είλαη πην 
νηθείνη ζηνλ αλαγλψζηε / δέθηε. Με 
απηφ ηνλ ηξφπν πξνβάιιεηαη κηα 
ιαλζάλνπζα νκνηφηεηα αλάκεζα ζε 
δχν αληηθείκελα, πνπ θαηλνκεληθά 
είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. 

ηε κέζνδν απηή, πνπ είλαη 
γλσζηή κε ηνλ φξν αλαινγία, 
ππάξρνπλ δχν κέξε / ζθέιε· ην έλα 
κέξνο αλαθέξεηαη ζην πεξηγξαθφ- 
κελν αληηθείκελν, ελψ ην άιιν ζε 
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έλα αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη 
αλαινγίεο / νκνηφηεηεο πξνο απηφ. 

Δ αλαινγία, φπσο νξίζηεθε πην 
πάλσ, είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 
κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη κία 
παξάγξαθνο. 
 
► Να δηαβάζεηε ηελ παξαθάησ 
παξάγξαθν θαη λα εληνπίζεηε ηα 
κέξε / ζθέιε ηεο αλαινγίαο: 
 
Ο νξγαληζκφο θαηαλαιψλεη 
ελέξγεηα φπσο θαη κία κεραλή. Σν 
απηνθίλεην ι.ρ. ή ε ζεξηδναισληζηη- 
θή κεραλή εμαζθαιίδνπλ ηελ 
αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 
(θίλεζε θηι.) ελέξγεηα θαίγνληαο 
βελδίλε. Σν ειεθηξηθφ ςπγείν ή ν 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, δχν 
άιιεο κεραλέο, ρξεζηκνπνηνχλ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ειεθηξηθφ 
ξεχκα. Κη ν νξγαληζκφο βξίζθεη ηελ  
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αλαγθαία γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο 
ελέξγεηα κε αλάινγν ηξφπν, 
θαίγνληαο ή δηαζπψληαο ρεκηθέο 
ελψζεηο. Ο κεραληζκφο απηφο ηεο 
παξαγσγήο ελέξγεηαο ιέγεηαη 
θαηαβοιηζκός. Βίλαη θαλεξφ πσο ν 
θαηαβνιηζκφο είλαη θαηλφκελν 
θνηλφ θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη 
γηα νξηζκέλεο κεραλέο, αθνχ θαη 
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο θαηαλαιψλεηαη 
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε 
δηάζπαζε ρεκηθψλ ελψζεσλ... 
 

Κ. Κρηκπά, Ι. Καιοπίζε,  
Μαζήκαηα Γεληθής Βηοιογίας,  

Β΄ Λσθείοσ, ζ. 8  
 
 

58 / 200 



 

 

►  Να παξαηεξήζεηε ηε δνκή θαη 
ηελ νξγάλσζε ηεο πην πάλσ 
παξαγξάθνπ θαη λα εληνπίζεηε. 
α) Σν ηκήκα ζην νπνίν εηζάγεηαη ε 
αλαινγία 
β) Πψο δηαξζξψλεηαη ην θχξην 
κέξνο ηεο παξαγξάθνπ ζην νπνίν 
αλαπηχζζεηαη ε αλαινγία. 
Πξνζπαζήζηε λα αλαπηχμεηε ηελ 
αλαινγία, δηαξζξψλνληαο δηαθν- 
ξεηηθά ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 
θαη επηθέξνληαο ηηο αλαγθαίεο 
αιιαγέο, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
 ην παξαθάησ ινγνηερληθφ 
θείκελν λα επηζεκάλεηε θαη λα 
ζρνιηάζεηε ηηο αλαινγηθέο 
ζπζρεηίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 
ινγνηέρληδα. Ση επηηπγράλεηαη κε 
ηελ αλαθνξά ησλ αλαινγηψλ; 
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...Γσ κε ηα ρέξηα κνπ. Μνπ είλαη 
γλψξηκα. Βίλαη ζηηγκέο πνπ κπνξψ 
λα ηα θνηηάδσ κε απάζεηα, φρη ζαλ 
φξγαλα ή πξνεθηάζεηο ηνπ ζψκα- 
ηφο κνπ, αιιά ζαλ αιιφθνηα, ηπθιά 
κα πνιχμεξα δψα πνπ ρψλνληαη 
εδψ θη εθεί, θιείλνπλ, ηεληψλνληαη, 
κεξπθάδνπλ. Μνηάδνπλ λα ζπλερί- 
δνπλ απηφ πνπ ιέκε δσή, ελψ 
απνπζηάδσ. Σα εκπηζηεχνκαη. Βίλαη 
δσληαλά, άζρεηα ηη θάλσ εγψ. 

ηαλ ήκνπλ παηδί έπαηδα καδί 
ηνπο ζαλ λα ήηαλ θνχθιεο. Κάζε 
ρέξη ήηαλ έλα ζχκπιεγκα απφ 
πέληε θνχθιεο, άξξεθηα ελσκέλεο. 
Σηο κεηακφξθσλα κε ην λνπ κνπ ζε 
νηθνγέλεηα - ηη πην θπζηθφ. Ο κέζνο 
ήηαλ ε κεηέξα θαη ν δείρηεο ν 
παηέξαο. Απζθνιεχηεθα ιίγν λα 
απνθαζίζσ ηνπο ξφινπο. ηελ 
αξρή θαηλφηαλ φηη ν κέζνο έπξεπε 
λα είλαη ν παηέξαο, αθνχ ήηαλ 
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καθξχηεξνο θαη νη παηεξάδεο 
πξέπεη λα είλαη ςεινί θαη 
επηβιεηηθνί, αλ πξέπεη λα είλαη θάηη. 
Τπάξρεη φκσο κηα θνκςφηεηα θαη 
κηα ράξε ζην κεζαίν δάρηπιν, πνπ 
ηειηθά κε έπεηζε λα ην ρξεζηκνπνη-
ήζσ σο κεηέξα. 
Ο παηέξαο ζα ’πξεπε ινηπφλ 
αλαγθαζηηθά λα είλαη ν δείρηεο, 
θνληχηεξνο απφ ηε κεηέξα, αιιά 
αλαπιεξψλνληαο ην χςνο κε ην 
γεξφ δέζηκν θαη ηε ζηεξεφηεηα. Ο 
δείρηεο αζθαιψο δηέζεηε θχξνο· 
είλαη ην δάρηπιν πνπ ρξεζηκνπνη- 
είο γηα λα δηαηάδεηο, λα παξαθηλείο, 
λα δείρλεηο, λα εμεηάδεηο: ην πην 
δξαζηήξην δάρηπιν απ’ φια. Σν 
ηέηαξην θαη ην πέκπην δάρηπιν 
ήηαλ νη θφξεο· κάιινλ φκνηεο, 
ρινκέο απνκηκήζεηο ηεο κεηέξαο 
ηνπο, ιεπηέο θαη νλεηξνπφιεο, κε ηα 
θάπσο κπηεξά ηνπο θεθάιηα.  
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Ίζσο ε κηθξφηεξε αδεξθή λα κελ 
ήηαλ ηφζν άρξσκε φζν ε αδεξθή 
ηεο· είρε πάλσ ηεο έλαλ αέξα ζθαλ- 
δαιηάο θαη κία ηάζε θηλεηηθφηεηαο 
[...]. Ο αληίρεηξαο ήηαλ θπζηθά ν 
γηνο, ν κφλνο γηνο (ν αδειθφο πνπ 
δελ είρα πνηέ). ηεθφηαλ κηα ηδέα 
απφκεξα, αιιά δίπια ζηνλ παηέξα. 
Ώλήθαλ θαλεξά ζην ίδην είδνο. 
Ώληηιακβάλνκαη ηψξα πφζν 
άθακπηα, πφζν αλέθθιεηα δηαρσξη- 
ζκέλα θαη δηάθνξα κεηαμχ ηνπο 
ήηαλ ηα δχν θχια ζην κπαιφ κνπ 
ζηελ ειηθία πνπ βξηζθφκνπλ. 
Ώθφκα ν γηνο ήηαλ κάιινλ θνληφο 
θαη άζρεκνο, αιιά πνιχ ζίγνπξνο 
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, πεηζκαηάξεο θαη 
δσεξφο. Μπνξνχζεο λα ην δεηο 
ζηνλ ηξφπν πνπ ζηεθφηαλ, κε ην 
θεθάιη ξηγκέλν πίζσ, ην ζηνκάρη λα 
πξνεμέρεη θαη ηα πφδηα θπηεκέλα 
ζηαζεξά ζην έδαθνο. 
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(Ο αληίρεηξαο κνηάδεη λα είλαη 
πξνζθνιιεκέλνο ζην ρέξη κε 
κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ ηα άιια 
δάρηπια. Βίλαη επίζεο πην επιχγη- 
ζηνο). Ο γηνο κπνξνχζε λα 
θάκπηεηαη θαη λα γέξλεη ππεξβνιηθά 
πξνο ηα πίζσ, λα πεδάεη πάλσ 
θάησ θαη λα θάλεη φισλ ησλ εηδψλ 
ηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 
θάλνπλ ηα θνξίηζηα... 
 

Καίε Σζηηζέιε, Σο Υακέλο Πάηωκα, 
εθδ. Κέδρος, Αζήλα 1984, ζ. 71-72  
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  Δ αλαινγία - πνπ απνηειεί κηα 
κνξθή αλαπηπγκέλεο 
παξνκνίσζεο - άιινηε είλαη 
θαλεξή θαη άιινηε εχξεκα / 
έκπλεπζε ηνπ ζπγγξαθέα γηα λα 
δηαηππψζεη κε κεγαιχηεξε 
ελάξγεηα ηε ζθέςε ηνπ.  
Να επηζεκάλεηε ζην παξαθάησ 
θείκελν πνηα πξάγκαηα ζπζρεηίδν- 
ληαη αλαινγηθά θαη κε πνηα θνηλή 
ηδηφηεηα. 
 

... Οη ζηίρνη ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπ- 
δηνχ κνηάδνπλ, ζα κπνξνχζε λα πεη 
θαλείο, κε ηνπο ιηζφπιηλζνπο ελφο 
αξραίνπ ηζνδνκηθνχ ηνίρνπ, πνπ 
κπνξνχλ λα θάζνληαη θαη κφλν κε 
ην βάξνο ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη 
ζπλδεηηθή χιε κεηαμχ ηνπο. Ώλ 
αθαηξεζνχλ κεξηθνί ιηζφπιηλνη, ν 
ηνίρνο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε 
ζπλνρή θαη ηελ αληνρή ηνπ. 
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Έηζη θαη νη ζηίρνη ηνπ δεκνηηθνχ 
ηξαγνπδηνχ είλαη απηνηειείο θαη 
θάπνηνη απφ απηνχο κπνξνχλ λα 
ιείςνπλ απφ ην ηξαγνχδη, ρσξίο 
ζπλέπεηεο γηα ηε λνεκαηηθή ελφηεηά 
ηνπ. Ώπηή ε απηνηέιεηα ησλ ζηίρσλ 
ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ βνήζε- 
ζε ζεκαληηθά ζηε κεηαθνξά ζηίρσλ 
απφ έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζ’ έλα 
άιιν, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε 
δεκηνπξγία λέσλ ηξαγνπδηψλ ή θαη  
ζηελ απφζπαζε απφ δεκνηηθά 
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ηξαγνχδηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζηίρσλ 
πνπ εθθξάδνπλ ζε δχν ζπλήζσο 
ζηίρνπο κηα πεηπρεκέλε παξνκνίσ- 
ζε, έλα ραξαθηεξηζκφ ή κηα γλψκε. 
 

Η δηδαζθαιία ηοσ δεκοηηθού ηραγοσ- 
δηού ζηε Μέζε Δθπαίδεσζε θαη ζηο 

Παλεπηζηήκηο,  Φηιόιογος 21, 
Θεζζαιολίθε, Ιούληος 1980, ζ. 119 

 
►  Με βάζε ηελ αλαινγία πνπ 
ππάξρεη αλάκεζα ζε κηα ππξθαγηά 
πνπ εμαπιψλεηαη θαη ζε κηα 
επηδεκηθή αζζέλεηα, γξάςηε κία 
παξάγξαθν γχξσ ζηηο δέθα ζεηξέο 
(100-130 ιέμεηο). Θεσξήζηε 
πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν (απηφ 
πνπ ρξεηάδεηαη επεμήγεζε) ηελ 
πνξεία ηεο επηδεκηθήο αζζέλεηαο 
θαη νξγαλψζηε ηελ πεξηγξαθή ζαο 
έηζη, ψζηε λα εμππεξεηεί 
απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ζαο. 
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- Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο 
θνηλέο ή παξφκνηεο ξεκαηηθέο 
θξάζεηο θαη ζηα δχν ζθέιε, π.ρ. 
ππξθαγηά - επηδεκηθή αζζέλεηα 
 
 
 
 

- ζηελ αξρή δε γίλεηαη εχθνια 
αληηιεπηή 

- εμαπιψλεηαη γξήγνξα θηι. 
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  Αηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν 
θαη ζπδεηήζηε ην λφεκά ηνπ. Πνηεο 
αλαινγηθέο ζρέζεηο 
ππνθξχπηνληαη; 
 

ΑΕΔΓΔΔ 

Η παπαβολή ηος αεηού 
 

Μηα θνξά θη έλαλ 
θαηξφ έλαο άλζξσπνο 
πήγε ζην δάζνο θη 
έςαρλε λα βξεη  

θαλέλα πνπιί ηεο πξνθνπήο.  
Σειηθά έπηαζε έλα αεηφπνπιν. Σν 
πήξε ζην ζπίηη ηνπ θαη ην ’βαιε 
αλάκεζα ζηηο θφηεο, ζηηο πάπηεο, 
ζηα γαιφπνπια, θαη κφιν πνπ ήηαλ 
αεηφπνπιν ην ηάηδε κε ην ίδην θαΎ 
πνπ ηάηδε θαη η’ άιια πνπιηά. 

Πεξάζαλε πέληε ρξφληα. Μηα 
κέξα ηνλ επηζθέθζεθε έλαο 
θπζηνδίθεο. Βθεί πνπ πεξπαηνχ- 
ζαλ ζηνλ θήπν ηνπ είπε: 
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«Ώπηφ ην πνπιί δελ είλαη 
θνηφπνπιν. Ώεηφο είλαη». «Σν μέξσ, 
απάληεζε ν ηδηνθηήηεο ηνπ αεηνχ, 
αιιά ηνλ έρσ εμαζθήζεη λα 
ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θνηφπνπιν. 
Αελ είλαη πηα αεηφο. Έγηλε θνηφπνπ- 
ιν, αλ θαη νη θηεξνχγεο ηνπ απφ ηε 
κηα άθξε ζηελ άιιε έρνπλ κήθνο 
ηέζζεξα κέηξα». 

«ρη, ηνπ ιέεη ν θπζηνδίθεο, 
εμαθνινπζεί λα είλαη αεηφο, έρεη ηελ 
θαξδηά ελφο αεηνχ θαη ζα ηνλ θάλσ 
λα πεηάμεη ζηνλ νπξαλφ». 

«Βίλαη θνηφπνπιν θαη δε ζα 
πεηάμεη πνηέ» μαλαιέεη ν ηδηνθηήηεο 
ηνπ. 

πκθψλεζαλ ηφηε λα θάλνπλ έλα 
πείξακα. Ο θπζηνδίθεο πήξε ηνλ 
αεηφ, ηνλ ζήθσζε ςειά, ηνπ είπε 
επηηαρηηθά:  

«Ώεηέ, είζαη αεηφο, αλήθεηο ζηνλ 
νπξαλφ, δελ αλήθεηο ζ’ απηή ηε γε,  
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άλνημε ηα θηεξά ζνπ, πέηαμε». 
Ο αεηφο γχξηζε απφ δσ, γχξηζε 

απφ θεη θαη χζηεξα βιέπνληαο ηηο 
θφηεο πνπ ηξψγαλε πήδεμε θάησ. 
Καη ν ηδηνθηήηεο: 

«Αε ζνπ ’ιεγα πσο είλαη 
θνηφπνπιν; 

«ρη, επέκελε ν θπζηνδίθεο, 
είλαη αεηφο. Αψζ’ ηνπ αθφκε κηα 
επθαηξία αχξην»... 

Σελ άιιε κέξα ζεθψζεθε λσξίο 
θαη πήξε ηνλ αεηφ έμσ απφ ηελ 
πφιε, καθξηά απφ ηα ζπίηηα, ζηα 
ξηδά ελφο ςεινχ βνπλνχ. Ο ήιηνο, 
πνπ κφιηο γελληφηαλε, έβαθε 
ρξπζαθηά ηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ θη 
έθαλε φια ηα βξάρηα λα ιάκπνπλε 
κέζα ζ’ εθείλν η’ φκνξθν πξσηλφ. 

Ο θπζηνδίθεο ζήθσζε ηνλ αεηφ 
θαη ηνπ είπε:  
«Ώεηέ, είζαη αεηφο, αλήθεηο ζηνλ 
νπξαλφ, δελ αλήθεηο ζ’ απηή ηε γε, 
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άλνημε ηα θηεξά ζνπ, πέηαμε». 
Ο αεηφο θνίηαμε γχξσ θαη 

ηξεκνχιηαζε, ιεο θη έκπαηλε κέζα 
ηνπ θαηλνχξηα δσή. Αελ πέηαμε 
φκσο. Ο θπζηνδίθεο ηνλ έθαλε λα 
θνηηάμεη θαηά ηνλ ήιην. Ξαθληθά 
άπισζε ηα θηεξά ηνπ θαη κε κηα 
αεηίζηα θξαπγή πέηαμε πάξα πνιχ 
ςειά θαη δελ μαλαγχξηζε πηα. 
Έκεηλε έλαο αεηφο, κφιν πνπ 
ζειήζαλε λα ηνλ ππνηάμνπλε θαη λα 
ηνλ θάλνπλε θνηφπνπιν. 
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Λαέ κνπ ηεο Ώθξηθήο, πιαζηήθα- 
κε θαη’ εηθφλα ηνπ Θενχ, νη άλζξσ- 
πνη φκσο ζέιεζαλ λα καο θάλνπλ 
λα πηζηεχνπκε πσο είκαζηε 
θνηφπνπια, θαη ην πηζηεχνπκε 
αθφκα. κσο είκαζηε αεηνί. 
Ώπιψζηε ηα θηεξά ζαο θαη πεηάμηε! 
Μελ επραξηζηηέζηε κε ην θατ πνπ 
δίλνπλ ζηα θνηφπνπια. 
 

Σδέηκς Άγθρεϊ,  
Αθρηθαληθές ηζηορίες 

 
 

 
► Σν θείκελν είλαη παξαβνιηθφ/ άι-
ιεγνξηθφ. Δ αιιεγνξία/παξαβνιή 
είλαη κηα κεηαθνξηθή έθθξαζε, ε 
νπνία θξχβεη λνήκαηα δηαθνξεηηθά 
απφ εθείλα πνπ θαλεξψλνπλ νη 
ιέμεηο ηεο. Πνηεο νκνηφηεηεο θαη 
δηαθνξέο δηαθξίλεηε αλάκεζα ζε 
κηα παξνκνίσζε, κηα αιιεγνξία θαη 
κηα παξαβνιή,  
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α) σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 
εθθέξνληαη,  

β) σο πξνο ηελ έθηαζε; 
γ) σο πξνο ηνλ ζθνπφ πνπ 

εμππεξεηνχλ; 
 

(βιέπε θαη ΝΒ.. ΒΛ. 180) 
 
 
► Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε θη 
εζείο έλα θείκελν κε παξαβνιηθφ/ 
αιιεγνξηθφ ραξαθηήξα ( Μπνξείηε 
λα βνεζεζείηε εθηφο απφ άιια 
θείκελα απφ ηελ αλάγλσζε 
νξηζκέλσλ νκεξηθψλ 
παξνκνηψζεσλ, απφ ηνπο 
Ώηζψπεηνπο κχζνπο θαη απφ 
επαγγειηθνχο παξαβνιέο). 
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αΦΔΓΔΔ 
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1. Οξηζκφο ηεο αθήγεζεο 
 

  Ώθήγεζε είλαη κηα πξάμε 
επηθνηλσλίαο κε ηελ νπνία παξνπ- 
ζηάδεηαη πξνθνξηθά ή γξαπηά κηα 
ζεηξά πξαγκαηηθψλ ή πιαζκαηηθψλ 
(επηλνεκέλσλ) γεγνλφησλ. 
Βπνκέλσο θάζε αθήγεζε, σο 
πξάμε επηθνηλσλίαο, πξνυπνζέηεη 
ηνπιάρηζηνλ δχν πξφζσπα: έλα 
πνκπφ -ηνλ αθεγεηή- θαη θάπνηνλ 
ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη  

76 / 210 



 

ν αθεγεηήο -ηνλ απνδέθηε- ηεο 
αθήγεζεο. Ο αθεγεηήο θξνληίδεη 
λα δψζεη ζηνλ απνδέθηε ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
ηφπν, ην ρξφλν, ηα πξφζσπα θαη ηα 
πηζαλά αίηηα ελφο ζπκβάληνο. Δ 
έθηαζε ηεο αθήγεζεο πνηθίιιεη· 
κπνξεί ε αθήγεζε λα είλαη πνιχ 
εθηεηακέλε ή λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα 
κφλν θξάζε.  
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε 
ξήζε ηνπ Καίζαξα "Veni, Vidi, Vici" 
(«ήξζα, είδα, λίθεζα»), πνπ ζεσξεί- 
ηαη ε ζπληνκφηεξε αθήγεζε. Αείηε 
θαη ηηο παξαθάησ αζηπλνκηθέο 
αλαθνξέο. ηελ πξψηε (1) γίλεηαη 
κηα ηειεγξαθηθή αλαθνξά ελφο 
πεξηζηαηηθνχ (εμαθάληζε 
πξνζψπνπ), ελψ ζηε δεχηεξε (2) ην 
πεξηζηαηηθφ (ζχιιεςε παξαβάηε 
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ηνπ ΐ.Α.* 29/71) παξνπζηάδεηαη πην 
αλαιπηηθά. 
 

(1) 
18.3.1986 

ΕΝΑΦΑΜΘΡΗ ΟΠΞΡΩΟΞΣ 
ΤΠΞΜΞΡ ΕΝΑΦΑΜΘΡΗΡ: 15.3.1986 
ΩΡΏ: 17.30 

ΞΟΞΡ ΕΝΑΦΑΜΘΡΗΡ : ΘΒ/ΝΕΚΔ 

ΡΞΘΤΕΘΑ ΑΣ. 
ΕΝΑΦΑΜΘΡΘΕΘΡΗΡ: Κ.Μ. ΣΟΤ Γ. 
ΚΏΕ ΣΔ Κ., ΓΒΝ. 1970 ΣΔ … 
ΚΏΣΟΕΚΟ ΘΒ/ΝΕΚΔ….ΒΡΓΏΣΡΕΏ 

ΤΑΠΑΙΗΠΘΡΘΙΑ ΡΞΘΤΕΘΑ:  
ΏΝΏΣΔΜΏ 1.70 -  ΩΜΏΣΕΚΔ 
ΑΕΏΠΛΏΔ ΛΒΠΣΔ - ΥΡ. 
ΠΡΟΩΠΟΤ ΛΒΤΚΟ - ΜΏΛΛΕΏ 
ΜΏΤΡΏ – ΜΏΣΕΏ ΚΏΣΏΝΏ – 
ΠΡΟΩΠΟ ΩΟΒΕΑΒ – ΜΤΣΔ 
ΚΏΝΟΝΕΚΔ. 
___________________ 
 

* ΐ(αζηιηθφ) Α(ηάηαγκα). 
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ΕΜΔΣΛΑΑ: ΜΏΤΡΔ ΦΟΤΣΏ, 
ΦΏΝΒΛΏ ΏΠΡΔ, ΜΏΤΡΟ ΠΒΣΕΝΟ 
ΜΠΟΤΦΏΝ. 

ΡΣΛΟΚΗΠΩΛΑΘΙΕΡ 
ΟΚΗΠΞΦΞΠΘΕΡ:  
Ώ) ΤΝΘΔΚΒ ΒΞΏΦΏΝΕΔ: ΠΔΓΒ 
ΣΔΝ ΒΡΓΏΕΏ ΣΔ ΏΠ’ ΟΠΟΤ 
ΒΞΏΦΏΝΕΣΔΚΒ 
ΐ) ΏΕΣΕΏ: ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΏ  
Γ) ΠΕΘΏΝΟΕ ΣΟΠΟΕ ΜΒΣΏΐΏΔ: 
ΑΤΣΕΚΔ ΠΒΡΕΟΥΔ ΠΟΛΔ 
ΘΒ/ΝΕΚΔ 

Ξ ΔΗΚΩΡΑΡ** ΗΜ ΕΝΑΦΑΜΘΡΗ: 
ΠΏΣΒΡΏ 
 

___________________ 
 

** Οξηζκέλνη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 
εθθξάζεηο πνπ ζπλαληνχκε ζηηο 
δχν αζηπλνκηθέο αλαθνξέο είλαη 
θαηάινηπα ηεο ιφγηαο γισζζηθήο 
πνηθηιίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηνχ- 
ληαλ παιαηφηεξα ζηε δηνίθεζε. 
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Ο ΑΕΟΕΚΔΣΔ     Ο ΑΕΏΐΕΐΏΏ 
Κ.Γ.            .Μ. 

ΤΠΏΣΤΝΟΜΟ     ΏΡΥΕΦΤΛΏΚΏ  
 

(2) 
 

Πξνο... 
 

Ώλαθέξσ φηη: 
ηηο 26-11-1986 θαη ψξα 20.00 
ζπλειήθζε ν Σ. Π. ηνπ Ε. θαη ηεο Μ., 
γελλεζείο ην 1960 ζηε Λάξηζα θαη 
θάηνηθνο Θεζ/λίθεο, θαηαζηεκαηάξ- 
ρεο, άγακνο, Βιιελαο, Υ. Ο., 
θαηεγνξνχκελνο γηα παξάβαζε ηνπ 
ΐ. Α. 29/71, δηφηη: ζην ηδηφθηεην 
θαηάζηεκά ηνπ ειεθηξνληθψλ 
παηρληδηψλ, νδφο….. επέηξεςε ζε 
δπν αλήιηθνπο πνπ δε ζπκπιήξσ- 
ζαλ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 
ηελ είζνδν, παξακνλή θαη 
ζπκκεηνρή ζηα δηελεξγνχκελα 
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ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηνπο: 
α) Ώ. Μ. ηνπ Κ. θαη ηεο ., θάηνηθνλ 
Θεζ/λίθεο, γελλεζέληα ζηηο 5.8.70 
θαη β) ΐ. Κ. ηνπ Γ. θαη ηεο Β., 
θάηνηθνλ Θεζ/λίθεο, γελλεζέληα 
ζηηο 9.5.70. 

Θεζ/λίθε, 28-11-86 
K. M.  

Ώξρηθχιαθαο 
 
 

 Πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε κε 
αλαιπηηθφ ηξφπν ηελ ηειεγξαθηθή 
αζηπλνκηθή αλαθνξά 

81 / 211 



 

2. Ώθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη 
αθεγεκαηηθή πξάμε 
 
  ε θάζε αθήγεζε δηαθξίλνπκε ην 
αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν 
(γεγνλφηα - πξάμεηο πξνζψπσλ 
πνπ ζπληζηνχλ κηα ηζηνξία) θαη ηελ 
αθεγεκαηηθή πξάμε (ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα 
γεγνλφηα απφ ηνλ αθεγεηή). Έηζη 
κπνξνχκε λα έρνπκε δχν  
αθεγήζεηο κε θνηλφ αθεγεκαηηθφ 
πεξηερφκελν, ζηηο νπνίεο φκσο ηα 
γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηνλ 
επηδησθφκελν ζθνπφ. Με άιινλ 
ηξφπν π.ρ. έρεη ζπληαρηεί ε 
ππεξεζηαθή έθζεζε/αλαθνξά ελφο 
αζηπλνκηθνχ γηα έλα θφλν θαη κε 
άιινλ ηξφπν είλαη γξακκέλν ην 
δηήγεκα πνπ εκπλεχζηεθε έλαο 
ζπγγξαθέαο κε αθνξκή ην ίδην 
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πεξηζηαηηθφ. Φπζηθά θάζε αθήγεζε 
ρξεζηκνπνηεί θαη γισζζηθή 
πνηθηιία αλάινγε κε ηνλ αθεγεηή 
θαη ην θνηλφ (δέθηε/δέθηεο) ζην 
νπνίν απεπζχλεηαη. 
 
  Να δηαβάζεηε ην αθφινπζν 
απφζπαζκα απφ έλα αζηπλνκηθφ 
κπζηζηφξεκα.  
Όζηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
πξνεγνχκελε αλαιπηηθή αζηπλνκη- 
θή αλαθνξά (2), λα ζπληάμεηε, σο 
αζηπλνκηθφο ηεο Βγθιεκαηνινγηθήο 
Τπεξεζίαο/Αίσμεο Κνηλνχ 
Βγθιήκαηνο, κηα αλαθνξά πνπ ζα 
απεπζχλεηαη ζηνλ επηζεσξεηή 
Ληδέλ. 
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  Υξήζηκε πιεξνθνξία. 
 

ηηο αθεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ 
θαζεκεξηλέο αλάγθεο, θαη κάιηζηα 
ζ’ απηέο πνπ έρνπλ έλαλ επίζεκν 
ραξαθηήξα, φπσο είλαη π.ρ. ε 
θαηάζεζε κάξηπξα, ε ππεξεζηαθή 
αλαθνξά θηι., ν ζπληάθηεο θάλεη 
ζπλήζσο κία ζχληνκε θαη φζν 
γίλεηαη πην αληηθεηκεληθή παξνπζία- 
ζε ησλ γεγνλφησλ ζε ρξνλνινγηθή 
ζεηξά, απνθεχγνληαο λα εθθξάζεη 
ηα πξνζσπηθά ηνπ αηζζήκαηα. 
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Ώγαπεηέ επηζεσξεηά Ληδέλ, 
Θα ζπκάζηε αζθαιψο φηη κνπ 
δεηήζαηε, ζε πεξίπησζε πνπ ζα 
ηχρεη λα ζπλαληήζσ ηνλ άλζξσπν 
εθείλν πνπ αθνινχζεζε ηνλ παηέξα 
- Γηνξκά ηε βξαδηά ηεο δνινθνλίαο 
ηνπ, λα επηθνηλσλήζσ καδί ζαο. 
Ώπφ ηφηε είρα δηαξθψο ην λνπ κνπ 
θαη πξφζερα ηνπο πάληεο θαη ηα 
πάληα, ρσξίο, δπζηπρψο, 
απνηέιεζκα. 
Υηεο, φκσο, γηα θαιή κνπ ηχρε, 
βξέζεθα ζε θάπνηα θηιαλζξσπηθή 
γηνξηή, ζ’ έλα ρσξηφ, θάπνπ 
ηξηάληα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην 
Λνλδίλν, γηαηί είρα πιεξνθνξεζεί 
πσο ε θ. ιηβεξ, ε δηάζεκε 
ζπγγξαθέαο, ζα ήηαλ εθεί, γηα λα 
ππνγξάςεη ηα βηβιία ηεο. 
Καη μαθληθά, εθεί πνπ δελ ην 
πεξίκελα, ηη θαληάδεζηε πσο είδα 
αλάκεζα ζην πιήζνο πνπ 
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πεγαηλνεξρφηαλ αδηάθνπα; 
Μάιηζηα! ηνλ άλζξσπφ καο, ηνλ 
άλζξσπν πνπ ζαο πεξηέγξαςα ηελ 
εκέξα πνπ κε επηζθεθηήθαηε. 
Φαίλεηαη, φκσο, πσο ζην κεηαμχ 
έπαζε θάπνην αηχρεκα, γηαηί 
πεξηθεξφηαλ πάλσ ζε αλαπεξηθφ 
θαξνηζάθη. Φξφληηζα σζηφζν λα 
πιεξνθνξεζψ νξηζκέλα πξάγκαηα 
γη’ απηφλ, θη έηζη έκαζα πσο ηνλ 
ιέλε ΐέλακπι θαη κέλεη ζε θάπνηνλ 
πχξγν ηεο πεξηνρήο, ην Πξάηνξο 
Κνξη. Βπηπιένλ, ραίξεη εθηηκήζεσο 
θαη ζεβαζκνχ. Βιπίδσ νη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δηαβηβάδσ 
λα ζαο βνεζήζνπλ ζην έξγν ζαο. 

 

Φηιηθφηαηα  
Γαραξίαο ζκπνξλ 

 

Αγθάζα Κρίζηη, Φόλοη σπό 
ετεκύζεηαλ, εθδ. Λστλάρη ζ. 88, 

κεη. Σάζοσ Λαδαρίδε 

86 / 214 



 

►  Σν παξαθάησ θείκελν* είλαη 
θαηάζεζε απηφπηε κάξηπξα ζε 
ηξνραίν αηχρεκα. 
 

ηηο 20 Ματνπ θαη ψξα 18.15, ελψ 
βξηζθφκνπλ ζην θαηάζηεκά κνπ 
ζηελ νδφ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ 41, ζηε 
Θεζζαινλίθε, είδα ην ΛΏ 9857 IX 
απηνθίλεην νδεγνχκελν απφ ηνλ 
ελαγφκελν Αεκήηξην Υαηδεζηεθά- 
λνπ ζηελ νδφ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ, κε 
θαηεχζπλζε πξνο ηελ έμνδν ηεο 
πφιεο, θαη θηλνχκελν ζηελ 
εζσηεξηθή ισξίδα θπθινθνξίαο, λα 
πξνζθξνχεη, φηαλ έθζαζε ζην χςνο 
ηνπ Καπηαληδνγιείνπ ζηαδίνπ, 
ιφγσ απφηνκεο κεηαθίλεζεο ηνπ 
πξνο ηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο,  
απφ απξνζεμία θαη αδεμηφηεηα ηνπ 
___________________ 
 

* Αηαηεξήζεθαλ ην χθνο θαη ε ζηίμε 
ηνπ θεηκέλνπ. 
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νδεγνχ, ζην πίζσ αξηζηεξφ κέξνο 
ηνπ ΑΓ 4985 IX απηνθηλήηνπ ηνπ 
ελάγνληνο πνπ θηλνχληαλ θαλνληθά, 
πξνεγνχκελν, ζηε δεμηά ισξίδα 
θπθινθνξίαο. 
 
Τπνζέζηε φηη είζηε ν απηφπηεο 
κάξηπξαο ηνπ αηπρήκαηνο θαη 
δηεγείζηε ην πεξηζηαηηθφ ζηνπο 
θίινπο ζαο. Πξνζπαζήζηε λα 
δσληαλέςεηε ηελ αθήγεζή ζαο 
εθθξάδνληαο ηα πξνζσπηθά ζαο 
ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζζέηνληαο 
ζρφιηα δηθά ζαο θαη ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ, θαζψο θαη 
ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα 
ην αηχρεκα. Να έρεηε ππφςε ζαο 
φηη ζθνπφο ζαο δελ είλαη λα δψζεηε 
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ εθδίθαζε ηεο ππνζέζεσο, αιιά 
λα κεηαδψζεηε ηηο εληππψζεηο θαη 
ηηο εκπεηξίεο ζαο. 
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πκβνπιεπηείηε ην παξαθάησ 
ιεμηιφγην, φπσο θαη ην ιεμηιφγην 
ηεο ζ. 126 
 
■ αλεζπρία, αγσλία, θαξδηνρηχπη, 
ζπγθξαηεκέλε αλαπλνή, ηαξαρή, 
αλαζηάησζε, πηάλεηαη ε ςπρή κνπ, 
αλαζηαηψλνκαη, γίλνκαη άλσ θάησ, 
κε πεξηινχδεη θξχνο ηδξψηαο, κνπ 
θφβνληαη ηα ήπαηα, έθπιεμε, 
μάθληαζκα, ζνθάξηζκα, ζάζηηζκα, 
αηζζάλνκαη έθπιεμε, παγψλσ, 
αλαπεδψ, κέλσ κε αλνηρηφ ην 
ζηφκα, θνθαιψλσ, θεξψλσ. 
■  απξφζερηνο νδεγφο, 
αθεξεκέλνο -, επηπφιαηνο -, 
αηδακήο -, αδέμηνο -. 
■  επηηαρχλσ, αλαπηχζζσ 
ηαρχηεηα, θνξηζάξσ, επηβξαδχλσ 
ηελ θίλεζε, κεηψλσ ηελ ηαρχηεηα,   
θξελάξσ, πέθησ επάλσ, ηξαθάξσ. 
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■ βίαηε ζχγθξνπζε, ζθνδξή -, 
άγξηα -, απφηνκε κεηαθίλεζε, 
μαθληθή -, απξφβιεπηε-. 
 
3. Ώθεγεκαηηθά είδε, ην χθνο θαη  
ν ζθνπφο ηνπο 
 

  Βίλαη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ 
δηάθνξα είδε αθήγεζεο πνπ 
απνβιέπνπλ ην θαζέλα ζε έλα 
δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Δ ινγνηερληθή 
θαη ε ηζηνξηθή αθήγεζε εμππεξε- 
ηνχλ ε θαζεκηά ηνπο γεληθφηεξνπο 
ζηφρνπο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο 
ηζηνξίαο αληίζηνηρα, ελψ ππάξρνπλ 
νξηζκέλα είδε αθεγήζεσλ πνπ 
θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 
ηεο δσήο, φπσο είλαη π.ρ. ε 
δεκνζηνγξαθηθή είδεζε, ην 
εκεξνιφγην, ην (απην)βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα, ε ππεξεζηαθή αλαθνξά, 
ε καξηπξηθή θαηάζεζε θηι. 
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►  Σα αθεγεκαηηθά είδε κπνξνχλ 
λα εληαρζνχλ ζε δχν βαζηθέο 
θαηεγνξίεο: ζηηο αθεγήζεηο 
πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζηηο 
αθεγήζεηο πιαζκαηηθψλ 
γεγνλφησλ. Πξνζπαζήζηε λα 
θαηαηάμεηε ζηελ θαηάιιειε 
θαηεγνξία ηα παξαθάησ είδε:  
 

ηζηνξηνγξαθία, (απην)βηνγξαθία, 
κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία, 
εκεξνιφγην, απνκλεκνλεχκαηα, 
ππεξεζηαθή αλαθνξά, επηζηνιή, 
κπζηζηφξεκα, ηζηνξηθφ κπζηζηφξε- 
κα.  
 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή δε ζα 
ζπκπεξηιάβεηε φζα είδε αλήθνπλ 
ζε κηα ελδηάκεζε θαηεγνξία, 
εθφζνλ πεξηέρνπλ θαη πξαγκαηηθά 
θαη πιαζκαηηθά ζηνηρεία. 
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►  Να δηαβάζεηε ηα παξαθάησ 
θείκελα θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην 
είδνο ηνπο (π.ρ. επηζηεκνληθή 
αλαθνίλσζε, ππεξεζηαθή αλαθνξά, 
πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο θηι.), 
έρνληαο σο θξηηήξην ην πεξηερφκε- 
λφ ηνπο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
γξάθηεθαλ. Πξνζπαζήζηε αθφκε 
λα ραξαθηεξίζεηε ην χθνο ηνπο 
(επίζεκν, νηθείν, ινγνηερληθφ, 
επηζηεκνληθφ) θαη λα θαζνξίζεηε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 
ζηε δηακφξθσζή ηνπ. Να έρεηε 
ππφςε ζαο φηη ην χθνο ελφο 
θεηκέλνπ επηδέρεηαη πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλαλ ραξαθηεξηζκνχο, π.ρ. 
επίζεκν θαη επηζηεκνληθφ. 
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(1) 
 

Πξαμηο ηε΄ 
 

Ὁ ζχιινγνο ἀπνβάιιεη δηά παληφο 
ηνῦ γπκλαζίνπ ηνλ καζεηήλ ηῆο 
πέκπηεο ηάμεσο Υξηζηνδνχινπ 
Υξῖζηνλ, δηφηη νὗηνο, θαζ΄ ὃλ 
ρξφλνλ ηῇ 16ῃ ηξέρνληνο ὁ 
θαζεγεηήο  θ. Εσάλλεο Μπίκπαο 
ἐλνπζέηεη ηελ ηάμηλ, ἀλεθψλεζε ηελ 
ὑβξηζηηθήλ θξάζηλ: «θαιέ άληεο!» 
ὑβξίδσλ ἅκα νὓησ ηα ἔζραηα θαη 
ηνλ ζχιινγνλ ὃινλ. 
 

Ἐλ Θεζζαινλίθῃ  
ηῇ 19 Αεθεκβξίνπ 1915 

 
Ὁ Γπκλαζηάξρεο 

Οη θαζεγεηαί 
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(2) 
 

Θεζ/λίθε, 10-6-1987 
Πξνο 

ην... Γξαθείν ΐ/ζκηαο Βθπ/ζεο 
Θεζ/λίθεο 

Βληαχζα 
 

Θέμα: Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

αο αλαθέξνπκε φηη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζρνι. έηνπο 1986-87 ην 
ζρνιείν καο, αληί ησλ εκεξεζίσλ 
πεξηπάησλ, πξαγκαηνπνίεζε ηηο 
παξαθάησ πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο: 
1) επίζθεςε ζηε Αεκνηηθή 
Πηλαθνζήθε (6-10-86) θαη μελάγεζε 
ζηελ έθζεζε δσγξαθηθήο κε έξγα 
Βιιήλσλ δσγξάθσλ, θπξίσο 
Θεζζαινληθέσλ, ηνπ 19νπ θαη 20νχ 
αηψλα. 
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2) θαιιηηερληθή εθδήισζε ζην 
ζρνιείν (10-12-1986), πνπ νξγαλψ- 
ζεθε απφ ην 15/κειέο ζπκβνχιην.  
Δ εθδήισζε πεξηιάκβαλε: έθζεζε 
δσγξαθηθήο κε έξγα καζεηψλ, 
έθζεζε βηβιίνπ, ζπλαπιία απφ 
καζεηηθά ζπγθξνηήκαηα, ειιελη- 
θνχο ρνξνχο απφ νκάδα καζεηψλ 
ηνπ ζρνιείνπ. 
3) [...] 

Δ δηεπζχληξηα 
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(3) 
 

πέηζεο, 23-6-1911 
 

Καη ζηελ Ώζήλα αθφκε δελ είρα ηελ 
εξεκία πνπ γχξεπα· έκεηλα εθεί σο 
20 εκέξεο, θαλφληζα φ,ηη έπξεπε λα 
θαλνλίζσ θαη κ’ φιεο ηηο παξαθιή- 
ζεηο ησλ δηθψλ καο ήξζα ζην σξαίν 
λεζί φπνπ ζα κείλσ σο ην ηέινο 
επηεκβξίνπ. Σηο πέηζεο δελ ηηο 
μέξεηε κνζρνβνινχλ απφ ζπκάξη 
θαη πεχθν θαη ε αλνηρηή ζάιαζζα, 
είηε γαιελή είηε αγξηεκέλε, είλαη 
ηφζν σξαία πνπ κνξθαίλεη θαη ηελ 
πέηξα αθφκε. Βδψ ηψξα κφλνο θαη 
απείξαρηνο απφ ηνπο γχξσ 
ζπγθεληξψλσ ζηγά ζηγά ηνλ εαπηφ 
κνπ θαη ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα 
ηδή ην θσο.  
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Σν ζρνιείν* έθιεηζε θαη νχηε ζα 
μαλαλνίμε πηα. Λππήζεθα κφλν ηα 
παηδηά κνπ πνπ ην πεξίκελαλ φπσο 
ηα ινπινχδηα ηνλ ήιην· κα ε ηδέα 
δελ έραζε θαζφινπ,  
___________________ 
 

* Σν ζρνιείν ζην νπνίν αλαθέξεηαη 
ν Αεικνχδνο, είλαη ην Ώλψηεξν 
Αεκνηηθφ Παξζελαγσγείν ηνπ 
ΐφινπ ην νπνίν έθιεηζε ην 1911 
κέζα ζε ζχειια αληηδξάζεσλ πνπ 
μεζήθσζε ελαληίνλ ηνπ ν επίζθν- 
πνο Αεκεηξηάδνο. Ωο δηεπζπληήο 
ηνπ ζρνιείνπ ν Αεικνχδνο επηρεί- 
ξεζε λα εθαξκφζεη θάπνηεο απφ ηηο 
αξρέο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 
Αεκνηηθηζκνχ. Δ άγνλε φκσο 
ζπληήξεζε ηεο επνρήο ηνλ 
πνιέκεζε. Σν ζρνιείν έθιεηζε, ν 
Αεικνχδνο δηψρζεθε θαη θνπξαζκέ- 
λνο απφ ηελ πεξηπέηεηα πεγαίλεη 
ζηηο πέηζεο. 
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ίζα ίζα κπνξεί λα εηπή θαλείο πσο 
ζηπιψζεθε πην δπλαηή θαη πην 
ρηππεηή ζην δησγκφ πνπ ηεο έγηλε. 

ην κεγάιν θαη θνπξαζκέλν 
γξάκκα πνπ αο είρα ζηείιεη απφ ην 
ΐφιν πξνζζέζεηε αθφκε θαη έλα 
κηθξφ επεηζφδην: 5-6 δεκνδηδάζθα- 
ινη πξνεηνηκαζκέλνη απφ ην 
ρεηκψλα κε ηα καζήκαηα, πνπ 
θάλακε καδί ηνπο θάζε άββαην, 
θαλαηίζηεθαλ ηφζν πνιχ ηειεπηαία 
κε ηνλ θαηαηξεγκφ, ψζηε έξρνληαλ 
θάζε κέξα ζπίηη θαη ζπρλά βγαίλακε 
καδί πεξίπαην. Ο ζχιινγνο ησλ 
δεκνδηδαζθάισλ έζηεηιε ζηνλ 
επηζεσξεηή ησλ δεκ. ζρνιείσλ δπν 
αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ηνπ 
δήηεζε λ’ απαγνξεχζε ζηνπο 
δεκνδηδαζθάινπο λα έξρσληαη καδί 
κνπ θαη αλ δελ ππαθνχζνπλ, λα 
ηνπο ηηκσξήζε! Βπηπρψο ν 
επηζεσξεηήο ηνπο κίιεζε φπσο 
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[[[[ 

έπξεπε -είλαη Κεθαισλίηεο- θαη ην 
επεηζφδην έιεμε έηζη… 

Με ππφιεςε  
Ώι. Αεικνχδνο 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 

ΘΒΜΏ ΓΕΏ ΑΕΔΓΔΜΏ 
 

Σέζζεξα μππφιπηα παηδηά 
ήξζαλ λα δνπλ ηε κεηέξα ηνπο ζην 
Ννζνθνκείν. 
Βίλαη γχξσ απ’ ην θξεβάηη ηεο. 
Καη δε κηινχλ. 
Ση λα πνπλ; Αελ μέξνπλ ηη λα πνπλ. 
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Μηιά εθείλε. Μηιά δηαξθψο εθείλε. 
Καη ηα ξσηά θαη ηα ξσηά 
ρσξίο λα πεξηκέλεη απάληεζε 
θαη ηνπο παζπαηεχεη ηα θεθάιηα. 
Έπεηηα ηνπο δίλεη ηέζζεξηο 
θαξακέιεο 
πνπ ηεο ηηο πξφζθεξε ρηεο κηα 
άιιε άξξσζηε 
θαη ηηο θχιαμε 
(Σεο είρε πεη: «Μπνξψ λα πάξσ 
ηέζζεξηο;») 
ηαλ ρηχπεζε ην θνπδνχλη ηα 
παηδηά έθπγαλ, 
ηα δπν κεγάια έζεξλαλ ηα δπν 
κηθξά θ’ έθπγαλ. 
Ξππφιπηα θαζψο ήηαλ, ζησπειά 
θαζψο ήηαλ, έθπγαλ ζα γαηάθηα. 
Μα δελ έθπγαλ ακέζσο απ’ ην 
Ννζνθνκείν, 
έκεηλαλ πνιιή ψξα αθφκα ζηελ 
απιή. 
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Κη ε κεηέξα φιν θαη ξσηά ηηο 
λνζνθφκεο 
αλ ηα βιέπνπλ απ’ ην κπαιθφλη, 
φιν θαη ξσηά. 

Κ. Μφληεο 
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(5) 
25. 8. 43 

 

...Δ Ώλλπ, φηαλ κε είδε άμαθλα, 
έιακπε απφ ραξά (Μηα κέξα πξηλ 
θχγσ γηα πάλσ, πνπ ζπλαληεζή- 
θακε ηπραία).  

Κξχβνκαη απ’ φινπο ηνπο 
γλσζηνχο εδψ θαη ηξεηο κέξεο. 
ινη, θαζψο θη ε Μεηέξα κνπ θη ν 
Παηξηφο κνπ, πξέπεη λα λνκίδνπλ 
πσο έθπγα γηα ην Άγην ξνο, ζε 
θάπνηα ηάρα κπζηηθή απνζηνιή ηνπ 
Τπνπξγείνπ κνπ. (Έρσ θάλεη 
επίηεδεο έλα ηέηνην ςεχηηθν 
έγγξαθν). 

Υηεο, φκσο, ζηε κηθξή Άλλπ, πνπ 
είλαη ε κφλε πνπ μέξεη ηελ αιήζεηα 
(παξ’ φιε ηε κηθξή ειηθία ηεο, ηεο 
έρσ απφιπηε εκπηζηνζχλε θαη 
μέξσ πσο δε ζα κηιήζεη), άθεζα 
έλα γξάκκα: 
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«Ώχξην θεχγσ πηα νξηζκέλσο. 
Αελ κπνξείο λα θαληαζηείο ηελ 
πίθξα κνπ φηαλ ήξζα θαη είδα 
έξεκν απφ ζέλα ην δσκάηηφ καο. 
Έηζη, θαίλεηαη, είλαη ε κνίξα κνπ - 
φηαλ θεχγσ γηα ηνλ πφιεκν, λα 
θεχγσ απφ έξεκα, άδεηα ζπίηηα. 

ηαλ αλέβεθεο επάλσ, ζηεο 
Μεηέξαο κνπ, απφςε, εγψ έθαλα 
φινπο ηνπο γχξνπο απφ θάησ, ζην 
δξφκν, έηζη φπσο είρακε ζπκθσλή- 
ζεη - θνίηαδα ζπλερψο επάλσ ζηε 
βεξάληα γηα λα ζε δσ΄ζηεθφκαλε 
επίηεδεο, γηα λα κε δηαθξίλεηο θη 
εζχ, κπξνζηά ζηα θψηα ησλ 
ζηξαγαιαηδήδσλ ηνπ Πάξθνπ - θαη 
κηα θνξά πνπ κνπ θάλεθε, κεο ζην 
κηζνζθφηαδν πσο ζε είδα, ζνπ 
θνχλεζα αθφκε κηα θνξά, 
απνραηξεηηζηηθά, ην ρέξη. 
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Γεηα ζνπ, θαιφ κνπ παηδί. Καιή 
θαη γξήγνξε αληάκσζε κέζα ζηελ 
ηειεησηηθή πηα ΝΕΚΔ». 

(Σξίηε βξάδπ. ξα δψδεθα θαη 
κηζή. 24 Ώπγνχζηνπ 1943). 

 

Γηάλλε Μπεράηε, Μηα καηηά  
ζηο εργαζηήρη ηοσ Γ. Μπεράηε,  

Σο Πιαηύ ποηάκη, εθδ, Δρκής, 
Αζήλα, 1973, ζ. 467-468 
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(6) 
 

πλεδξία ηεο Οθζ/θήο Κιηληθήο ηνπ 
Γ. Κεληξηθνχ Ννζ/κείνπ Θεζ/λίθεο, 

14/3/81, Υ. Υαξαιακπίδεο - . 
Μαπξνπνχινπ -Κνινθπζά - Α. 

Νανχκ - Ώ. Ώξγαιηάο. 
 

Αζςνήθιζηη πεπίπηωζη 
ηπαύμαηορ ηος κόγσος. 

 

 
Σν πεξηζηαηηθφ πνπ αλαθέξεηαη 

ζπλέβε ην πεξαζκέλν θαινθαίξη. Δ 
ελληάρξνλε κηθξνχια Ώ. Μ. έπαηδε 
ζηελ ακκνπδηά θάπνηνπ παξαζα- 
ιάζζηνπ ζέξεηξνπ ηεο Υαιθηδηθήο, 
ελψ εθεί θνληά θάπνηνο ελήιηθαο 
ζπγγελήο ηεο εηνίκαδε ζχλεξγα 
ππνβξχρηνπ ςαξέκαηνο. Βίρε 
νπιίζεη ην ςαξνληνχθεθφ ηνπ, ελψ 
βξηζθφηαλ αθφκε έμσ απφ ην λεξφ, 

A 
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θαη, φηαλ ηπραία πηέζηεθε ε 
ζθαλδάιε, ε ηξίαηλα, κήθνπο 10 εθ. 
πεξίπνπ, κε ην θεληξηθφ ζηέιερνο 
110 εθ., εθηνμεχηεθε πξνο ην 
θνξηηζάθη πνπ βξηζθφηαλ ζε 
απφζηαζε 2 κέηξσλ. Ώπνηέιεζκα 
ήηαλ ε ηξίαηλα λα θαξθσζεί ζην 
ζπιαρληθφ θξαλίν ηεο κηθξήο. 
 
 

Οη παξεπξηζθφκελνη κεηέθεξαλ 
ακέζσο ην παηδί ζηε Θεζζαινλίθε 
- αο ζεκεησζεί, ρσξίο λα μεβηδψ- 
ζνπλ ηελ ηξίαηλα απφ ην θεληξηθφ 
ηεο ζηέιερνο. Νεπξνρεηξνπξγφο 
πνπ ην εμέηαζε, απφ ηελ φιε ηνπ 
θαηάζηαζε θαη ηηο αθηηλνγξαθίεο 
πνπ είραλ ιεθζεί, απνθάλζεθε φηη 
δελ είρε ηξσζεί ε εγθεθαιηθή 
θνηιφηεηα. Έπεηηα απφ απηά ην 
θνξηηζάθη νδεγήζεθε ζην 
ρεηξνπξγείν. 

B 
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Δ πξνζπάζεηα αθαηξέζεσο ηεο 
ηξίαηλαο είρε θάηη ην ηδηαίηεξν. 
πσο είλαη γλσζηφ, ηα άθξα ησλ 
ζθειψλ είλαη αγθηζηξνεηδή, έηζη 
ψζηε ηα εκπεπαξκέλα ηκήκαηα δελ 
κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ 
ειθφκελα πξνο ηα πίζσ, δηφηη 
εκπνδίδνληαλ απφ ηνπο ηζηνχο θαη 
ππήξρε πηζαλφηεηα πξνθιήζεσο 
κεγαιχηεξσλ βιαβψλ. Έπξεπε, 
ινηπφλ, ηα ζθέιε ηεο ηξίαηλαο λα 
θνπνχλ, θαη εδψ θάλεθε ε αδπλα- 
κία φισλ ησλ ρεηξνπξγηθψλ 
εξγαιείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ λα 
θφςνπλ ηα ηζρπξά ζθέιε ηεο 
ηξίαηλαο. Οη ηερληθνί ηνπ λνζνθνκεί- 
νπ δελ κπφξεζαλ κε ηα εξγαιεία 
ηνπο λα βνεζήζνπλ. Αελ κπνξνχζε 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηδεξνπξίνλν, 
δηφηη κε ηνπο θξαδαζκνχο ηεο 

Γ 
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θνπήο ζα επηδεηλσλφηαλ ε θαηά- 
ζηαζε ηεο αζζελνχο. Βθιήζεζαλ 
ινηπφλ ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο 
ΑΒΔ, ηνπ ΟΣΒ θαη ηειηθά κφλν ην 
ηερληθφ ηκήκα ησλ δπλάκεσλ 
θαηαδξνκψλ ηνπ Γ΄ .. έθεξε κηα 
κεγάιε ςαιίδα θνπήο αηζάιηλσλ 
βεξγψλ, κε ηελ νπνία θαηνξζψζεθε 
ε θνπή ησλ ζθειψλ ηεο ηξίαηλαο. 
Ώκέζσο κεηά, ηα εκπεπαξκέλα 
ζθέιε ηξαβήρηεθαλ απφ ηελ 
έκπαξζή* ηνπο ζηα νζηά θαη 
αθαηξέζεθαλ θαηά ηε θνξά ηεο 
εηζδχζεσο. Σφηε κφλν έγηλε δπλαηφ 
λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ησλ 
νθζαικψλ.  
 

___________________ 
 

* Έκπαξζε: δηαηξχπεζε, πέξαζκα 
(απφ ην ξ. εκπείξσ-εκβάιισ, 
κπήγσ, ζνπβιίδσ κηρ. παζ. 
παξαθεηκέλνπ: εκπεπαξκέλνο) 
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Ο αξηζηεξφο νθζαικφο ήηαλ 
δηεξξεγκέλνο ζρεδφλ πιήξσο ζην 
χςνο ηνπ ηζεκεξηλνχ, ελψ ν δεμηφο, 
παξά ηε βίαηε κεηαηφπηζή ηνπ απφ 
ην άιιν ζθέινο ηεο ηξίαηλαο, 
δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πγηήο. 

Α 
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Σν παηδάθη ππνβιήζεθε ζε 
ζεξαπεία κε αληηβίσζε θαη χζηεξα 
απφ αξθεηέο εκέξεο βγήθε απφ ηελ 
θιηληθή κε απνιχησο πγηή ηνλ δεμηφ 
νθζαικφ θαη ηνλ αξηζηεξφ νθζαικφ 
ήξεκν, αιιά θάπσο κηθξφηεξν ζην 
κέγεζνο. 
 

Σο θείκελο δεκοζηεύηεθε ζηα αρτεία 
ηες Οθζαικοιογηθής Δηαηρείας 
Βορείοσ Διιάδος, η. 1981. Δδώ 
δεκοζηεύεηαη ζε κηθρή δηαζθεσή 

 
►  Παξαηεξήζηε ηψξα φζα θείκελα 
έρνπλ επίζεκν ή θαη επηζηεκνληθφ 
χθνο θαη ζπδεηήζηε πψο ην χθνο 
απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην νηθείν 
ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο ζχληαμεο, 
ην ξεκαηηθφ πξφζσπν, ην είδνο ηνπ 
ιεμηινγίνπ. 
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[ 

► Σν παξαθάησ θείκελν είλαη κηα 
κήλπζε ησλ θνηηεηψλ ηεο Φηινζν- 
θηθήο ρνιήο ελαληίνλ ελφο 
ηαμηδησηηθνχ πξάθηνξα. ε ηη 
απνζθνπεί κηα ηέηνηα εθηεηακέλε 
θαη ιεπηνκεξήο αθήγεζε ησλ 
γεγνλφησλ; Ννκίδεηε φηη είλαη 
βάζηκεο θαη πεηζηηθέο νη θαηεγνξίεο 
ησλ κελπηψλ; Να δηθαηνινγήζεηε 
ηελ απάληεζή ζαο. 
 

Βίκαζηε ηειεηφθνηηνη ηεο Φηινζν- 
θηθήο ρνιήο ηνπ Ώ.Π.Θ.* Σνλ Ώπξί- 
ιην ηνπ 1985 ζπλήςακε ζχκβαζε κε 
ην κελπφκελν, ν νπνίνο αλέιαβε λα 
καο κεηαθέξεη ζηε νβηεηηθή 
΄Βλσζε, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχ- 
ζα κε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 
εγθεθξηκέλε απφ ηε ρνιή καο. 

___________________ 
 

* Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο 
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ηηο 9-4-85 θαηαβάιακε ζην 
κελπφκελν 400.000 δξρ., ζηηο 18-4 
άιιεο 300.000 δξρ., ζηηο 25-5 
300.000 δξρ., θαη ζηηο 24-6 1.000.000 
δξρ. ζηε ζπλνιηθά θαηαβάιακε 
ζην κελπφκελν 2.000.000 δξρ. 
 

ηηο αξρέο Ενπιίνπ πιεξνθνξε- 
ζήθακε ηπραία απφ θάπνηα 
ζπλάδειθφ καο πνπ δε ζπκκεηείρε 
ζηελ εθδξνκή φηη ε εθδξνκή δελ 
επξφθεηην λα γίλεη, δηφηη ν κελπφ- 
κελνο δελ είρε θάλεη ηηο αλαγθαίεο 
πξνεξγαζίεο γηα ηε δηνξγάλσζή 
ηεο. Ώπεπζπλζήθακε ζην κελπφκε- 
λν, γηα λα καο δψζεη εμεγήζεηο. 
Ώπηφο ζηελ αξρή πξνζπάζεζε λα 
καο δηαβεβαηψζεη φηη φια ήηαλ 
εληάμεη. Σειηθά φκσο νκνιφγεζε φηη 
δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηελ εθδξν- 
κή ζηηο 20 Ενπιίνπ. ηε ζπλέρεηα 
ππνζρέζεθε φηη ζα έθαλε ηελ 
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εθδξνκή κέζσ ηνπ πξαθηνξείνπ [...] 
κε δηήκεξε θαζπζηέξεζε,  
ππέγξαςε κάιηζηα ελψπηφλ καο 
ζπκθσλεηηθφ κε ην πξαθηνξείν 
απηφ. Φαίλεηαη φκσο φηη ν κελπφκε- 
λνο ελήξγεζε έηζη κφλν γηα λα καο 
παξαπιαλήζεη, δεδνκέλνπ φηη ηνπ 
 

δεηνχζακε ήδε ηελ επηζηξνθή ησλ 
ρξεκάησλ καο. Αηφηη έμη κέξεο 
αξγφηεξα ν κελπφκελνο αθχξσζε ν 
ίδηνο ηελ εθδξνκή, ρσξίο λα καο 
ελεκεξψζεη, πξνθαλψο επεηδή 
φθεηιε λα θαηαβάιεη ζην 
πξαθηνξείν ην πνζφ ηνπ 1.000.000 
γηα ην θιείζηκν ηεο εθδξνκήο. 
Έθηνηε δεηήζακε επίκνλα θαη 
επαλεηιεκκέλα απφ ην κελπφκελν 
λα καο επηζηξέςεη ην πνζφ ησλ 
2.000.000 δξρ., εθείλνο φκσο 
αξληφηαλ δφιηα, άιινηε ηζρπξηδφκε- 
λνο φηη «απνηειεί αξρή ηνπ  
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πξαθηνξείνπ ηνπ λα κελ επηζηξέθεη 
ρξήκαηα, αιιά λα δηελεξγεί εθδξν- 
κέο» θαη φηη «θξαηάεη ηα ρξήκαηα, 
γηα λα καο πάεη ζηε θαλδηλαβία», 
θαη άιινηε απνθεχγνληάο καο. 

Δ άξλεζε ηνπ κελπφκελνπ λα 
καο απνδψζεη ηα ρξήκαηα πνπ  

 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, ελψ 
αλήθνπλ ζε καο, γίλεηαη κε πξφζε- 
ζε λα ηα ηδηνπνηεζεί παξάλνκα, θαη 
επνκέλσο ζπληζηά ππεμαίξεζε θαη 
κάιηζηα ηδηαηηέξσο κεγάιεο αμίαο 
(2.000.000). Δ δφιηα πξφζεζή ηνπ 
πξνθχπηεη απφ ηα απαηειά κέζα 
πνπ κεηήιζε απφ ηελ αξρή, γηα λα 
απνθχγεη λα καο επηζηξέςεη ηα 
πξνθαηαβιεζέληα. Γηα ηνπο ιφγνπο 
απηνχο δεηνχκε ηελ πνηληθή ηνπ 
δίσμε θαη θνιαζκφ, δειψλνπκε 
παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο γηα 
ηελ εζηθή καο βιάβε θαη  
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πξνηείλνπκε κάξηπξεο πξνο 
απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ καο 
ηνπο... 

 
 

 

  Μηα αθήγεζε κπνξεί λα έρεη σο 
ζηφρν: λα πιεξνθνξήζεη ηελ θνηλή 
γλψκε γηα θάηη, λα κεηαδψζεη 
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, λα 
πξνθαιέζεη νξηζκέλεο επηζπκεηέο 
αληηδξάζεηο / ελέξγεηεο. 
 
►  Αηαβάζηε ηελ παξαθάησ επηζην- 
ιή δηακαξηπξίαο πνπ δεκνζηεχηεθε 
ζε εθεκεξίδα. 
- Πνην είλαη ην ζέκα ηεο επηζηνιήο; 
- Με πνην ηξφπν αλαπηχζεηαη; Με 
επηρεηξήκαηα, κε παξαδείγκαηα; 
- Βληνπίζηε ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε εηξσλεία. 
- ρνιηάζηε ην ζπκπέξαζκα ζην 
νπνίν θαηαιήγνπλ νη ζπληάθηξηεο. 

115 / 221 



- Βίλαη απνηειεζκαηηθφ ην θείκελν; 
Πεηπραίλεη ην ζηφρν ηνπ; 
 

-  ηελ επηζηνιή δηακαξηπξίαο 
ππάξρεη ην ζέκα γηα ην νπνίν 
δηακαξηχξνληαη νη ζπληάθηξηεο 
αιιά θαη νη πξνηάζεηο ηνπο. Βίλαη 
ππνρξεσηηθφ λα ππάξρνπλ 
πξνηάζεηο ζε κηα επηζηνιή 
δηακαξηπξίαο; Βίλαη ρξήζηκν; 
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οςπίζηερ β’ καηηγοπίαρ 
 

Κχξηε Αηεπζπληά, 
  Βίρακε θη εκείο, φπσο ηφζνη άιινη 
έιιελεο ηνπξίζηεο, ηελ αηπρή 
έκπλεπζε λα ζειήζνπκε λα πεξά- 
ζνπκε έλα αββαηνθχξηαθν ζην 
θνληηλφ λεζί. Φξνχδεο ειπίδεο... 
Γηαηί, απφ ηε ζηηγκή πνπ παηήζακε 
ην πφδη καο ζην λεζί, βξεζήθακε 
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αληηκέησπεο κε... ην ξαηζηζκφ πνπ 
επηθξαηεί απέλαληη ζηνπο Έιιελεο. 
  Ασκάηην: Πνχ ηέηνηα ηχρε!...  
ην μελνδνρείν ε απάληεζε ήηαλ 
θαηαθαηηθή (ή, ηνπιάρηζηνλ, έηζη 
λνκίζακε), δηφηη ην δσκάηην πνπ 
ππήξρε έπξεπε λα είλαη ειεχζεξν 
ην άιιν πξσί ζηηο 10, εθφζνλ ζα 
εξρφηαλ ην γθξνππ κε ηνπο μέλνπο. 
Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη ζε θάζε 
«πνιηηηζκέλν» μελνδνρείν ηνπ 
λεζηνχ πνπ ξσηήζακε... ζηα 
ειιεληθά. ζν γηα ηα ελνηθηαδφκελα 
δσκάηηα, θαιχηεξα αο κε κηιάκε γη’ 
απηά: ηνπαιέηεο ζην δηάδξνκν, 
ληνπο ζηελ απιή, κπάλην... ζην 
πιπζηαξηφ, θαη νη ηηκέο,... ηηκέο θαη 
«κε ηε βνχια» ηνπ EOT! 
  Πψο καο ήξζε ε επηθνίηεζε θαη 
απεπζπλζήθακε αγγιηθά ζηνλ 
κπαθάιε ηνπ ρσξηνχ, ν νπνίνο καο 
πξφζθεξε δσκάηην, πνπ βέβαηα δελ 
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είρε δεζηφ λεξφ («ην βιέπεη ν 
ήιηνο»!!!). Καηφπηλ απηνχ, καο 
παξέπεκςε ζε μελνδνρείν Β΄ θαηε- 
γνξίαο. Βθεί, πάληνηε κηιψληαο 
αγγιηθά, βξήθακε - σ ηνπ ζαχκαηνο 
- δσκάηην, ή θαιχηεξα θνηέηζη, αιιά 
βέβαηα δελ μέξακε ηη επξφθεηην λα 
επαθνινπζήζεη. 
  Οη δηαζηάζεηο ηνπ δσκαηίνπ ήηαλ 
2x2 αθξηβψο, θαη βξίζθνληαλ εθεί 
κέζα ζηξηκσγκέλα θξεβάηηα κε 
ζρηζκέλα ζηξψκαηα, θνκνδίλν, 
ηξαπέδη, ληνπιάπα, θαξέθιεο. Σν 
κπάλην, κε εηνηκφξξνπν θαδαλάθη, 
«πεληαθάζαξν». Έπεηηα απφ 
αξθεηή ψξα, έθζαζε κηα θνπέια - ε 
θαζαξίζηξηα, Ώγγιίο! - ε νπνία, 
αθνχ καο πέηαμε ηα ζεληφληα, καο 
ζπλέζηεζε λα... ζηξψζνπκε κφλεο 
καο ηα θξεβάηηα θαη λα πεξηκέλνπ- 
κε θαζαξέο πεηζέηεο ην άιιν πξσί, 
γηαηί «έβξερε», ιέεη, «θαη δε  
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ζηέγλσλαλ». ΐέβαηα, χζηεξα απφ 
ηξεηο εκέξεο πεξηκέλακε αθφκα ηηο 
πεηζέηεο... Άξαγε, είρε πξαγκαηηθά 
πεξάζεη ην «HOTEL» απηφ απφ ηνλ 
έιεγρν ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο 
έγξαθε ην ζρεηηθφ ραξηί πίζσ απφ 
ηελ πφξηα, κε εκεξνκελία ειέγρνπ 
Φεβξνπάξηνο ’87; 
  ην εζηηαηφξην, θπζηθά, φηαλ 
κηιήζακε ειιεληθά, γίλακε πειάηεο 
β΄ θαηεγνξίαο θαη δελ είρακε 
δηθαίσκα νχηε θαλ ζηελ επγεληθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξβηηφξνπ - αο 
κε κηιήζνπκε γηα ηελ «ηαρχηεηα» 
κε ηελ νπνία ζεξβηξηζηήθακε, ζε 
ζρέζε κε ηηο παξέεο ησλ μέλσλ. 
Ώπφ ηε ζηηγκή, βεβαίσο, πνπ καο 
είδαλ κε... μελφγισζζν έληππν ζην 
ρέξη, ε ηχρε καο γχξηζε!... Δ 
εμππεξέηεζε πνπ απνιακβάλεη 
θαλείο ζηελ πεξίπησζε απηή ηείλεη 
ζηε δνπινπξέπεηα: φινη κηινχλ ηε 
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γιψζζα ηνπ!!!  
  Δζηθφλ δίδαγκα: ζηελ ίδηα ζνπ ηε 
ρψξα αλαγθάδεζαη λα πξνζπνηεί- 
ζαη ηνλ μέλν, αλ ζέιεηο λα έρεηο 
δηθαίσκα ζε ζηνηρεηψδε εμππεξέηε- 
ζε. Να έλαο αθφκα ιφγνο γηα λα 
καζαίλεη θαλείο μέλεο γιψζζεο: λα 
θάλεη ηνπξηζκφ ζηνλ ειιαδηθφ 
ρψξν!.. 
 

Μεηά ηηκής,  
Ν. Μ. θηιόιογος,   Δ.Σ. θοηηήηρηα. 

 
► ΐαζηζηείηε ζηελ είδεζε ηεο 
επφκελεο ζειίδαο, γηα λα γξάςεηε 
κηα επηζηνιή δηακαξηπξίαο πνπ ζα 
ζηείιεηε γηα δεκνζίεπζε ζε θάπνηα 
εθεκεξίδα. Ώθεγεζείηε ην πεξηζηα- 
ηηθφ θαη θξνληίζηε λα είζηε 
απνηειεζκαηηθνί κε ην θαηάιιειν 
χθνο, κε ηελ πεηζηηθφηεηα ησλ 
επηρεηξεκάησλ ζαο θηι. 
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Υηεο, 11.8.86, ζηε 1 ην κεζεκέξη, 
ηξαπκαηίζηεθε βαξηά ν Π. Υ., 9 
εηψλ, Σζηγγάλνο, ζηε ζπκβνιή ησλ 
νδψλ... θαη... Ο κηθξφο Π. Υ., καδί κε 
δχν κηθξφηεξα αδέιθηα ηνπ, είρε 
«ζηέθη» ηα θαλάξηα ηεο δηαζηαχξσ- 
ζεο θαη θαζάξηδε ηδάκηα απηνθηλή- 
ησλ. Σελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο, ελψ 
είρε αλάςεη πξάζηλν, επέκεηλε λα 
θαζαξίζεη ηα ηδάκηα IX απηνθηλήηνπ 
θαη, κέζα ζε έλα παλδαηκφλην απφ 
θνξλαξίζκαηα, κία κνηνζηθιέηα, 
νδεγνχκελε απφ ηνλ Κ. Π., 22 εηψλ, 
ηνλ παξέζπξε θαη ηνλ ηξαπκάηηζε. 
Ο Κ. Π. δήισζε φηη είρε ήδε 
μεθηλήζεη θαη δελ κπφξεζε λα θφςεη 
ηαρχηεηα, φηαλ αληηιήθζεθε ην 
κηθξφ Π. Υ. Ο κηθξφο Σζηγγάλνο 
κεηαθέξζεθε ζην Εππνθξάηεην 
Ννζνθνκείν. 
 

από ηολ εκερήζηο Σύπο 
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Ξδηγία: Μπνξείηε λα ζπκβνπιεπ- 
ηείηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ην 
παξαθάησ ιεμηιφγην ζηελ αθήγεζή 
ζαο: 
 

■ επζχλε εζηθή, - λνκηθή, - 
πξνζσπηθή, επίγλσζε επζπλψλ, 
ζπλαίζζεζε -, θαηαινγηζκφο -, 
αλάιεςε -, είκαη ππεχζπλνο, έρσ 
επζχλε, θέξσ ην βάξνο ηεο 
επζχλεο, θαζηζηψ ππεχζπλν. 
■ πξνζηαζία, πξνάζπηζε, 
πξνθχιαμε, πεξηθξνχξεζε, 
πξνζηαηεχσ, παξαζηέθνκαη, 
παξέρσ πξνζηαζία, «έρσ ππφ ηελ 
πξνζηαζία κνπ», ζέησ -, 
επαγξππλψ, εγθαηαιείπσ, θξνληί- 
δα, πεξηπνίεζε, πεξίζαιςε, 
κέξηκλα, θνηλσληθή κέξηκλα, -
πξφλνηα. 
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■ δηθαίσκα λφκηκν, αλακθηζβήηεην -, 
αλαθαίξεην -,αλαγλσξηζκέλν -, 
θεθηεκέλν -, είλαη δηθαίσκά κνπ, 
έρσ ην δηθαίσκα, δηθαηνχκαη, 
δηεθδηθψ. 
■ ππνρξέσζε, θαζήθνλ, δέζκεπζε, 
επηβεβιεκέλε αλάγθε, επηηαθηηθή -, 
θνηλσληθή -, αδηθία, έιιεηςε 
δηθαηνζχλεο, κεξνιεςία, «ην δίθαην 
ηνπ ηζρπξφηεξνπ». 
 
Λεμηιφγην 
ζρεηηθφ κε ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο 
 

► Πξνζπαζήζηε λα ζπζρεηίζεηε ηηο 
παξαθάησ νκάδεο ιέμεσλ κε ηα 
θείκελα πνπ δηαβάζαηε  
πξνεγνπκέλσο. 
 

■ αλαθέξσ, γλσζηνπνηψ, 
πιεξνθνξψ, παξέρσ 
πιεξνθνξίεο, ελεκεξψλσ, θαζηζηψ 
θάπνηνλ ελήκεξν, θαηαηνπίδσ, 

124 / 223-224 



 

θνηλνπνηψ, θέξσ ζηε δεκνζηφηεηα, 
δηαθεξχζζσ, απνθαιχπησ, 
αλαθνξά, ελεκέξσζε, δηάγγεικα, 
αλαθνίλσζε, γλσζηνπνίεζε, 
ππφκλεκα, εγθχθιηνο, 
εηδνπνηεηήξην. 
■ εληνπίδσ, νξίδσ, θαζνξίδσ, 
δηαγξάθσ ηα φξηα, πξνζδηνξίδσ, 
δηαθξίλσ, αληηιακβάλνκαη, 
μερσξίδσ, επηζεκαίλσ, παξαηεξψ, 
βιέπσ, εμεηάδσ, πεξηεξγάδνκαη, 
θνηηάδσ, ξίρλσ έλα βιέκκα, ζπ- 
ζρεηίδσ, ζπλδπάδσ, αιιειεμαξηψ, 
ζπγθξίλσ, αληηπαξαζέησ, 
αληηπαξαβάιισ, πξνζέρσ, 
πξνζειψλνκαη, παξαθνινπζψ, 
παξαθπιάγσ, απνζπάηαη ε 
πξνζνρή κνπ, δηαζπάηαη -, 
ραιαξψλεηαη -, αθαηξνχκαη, 
απνμερληέκαη. 
■ αηχρεκα, δπζηχρεκα, ηξαγηθφ 
ζπκβάλ, δξάκα, ηξαγσδία, 
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ζιηβεξφ ζπκβάλ, ζπγθινληζηηθφ -, 
ζπληαξαθηηθφ -, ηξαγηθφ -, 
αλαπφηξεπην -, θαηαζηξνθηθφ-, 
θάθσζε, ζσκαηηθή θάθσζε, 
ζσκαηηθή βιάβε, πξνζθξνχσ, 
ρηππψ, ζπγθξνχνκαη, ηξαθάξσ, 
κεηαθίλεζε, κεηαηφπηζε, 
πξνψζεζε, νπηζζνδξφκεζε, 
επηηαρπλφκελε θίλεζε, 
επηβξαδπλφκελε -, ηαρεία -, 
ππξεηψδεο -, κεηαθέξσ, δηαθνκίδσ, 
θνπβαιψ, θέξσ, κεηαθέξνκαη, 
κεηαβηβάδνκαη, δηαθνκίδνκαη, 
παξαπέκπσ, ζπλνδεχσ, «ππφ 
ζπλνδείαλ», κε ζπλνδεία, (κε 
ζπληξνθηά). 
■ δηνξγαλψλσ, θαηαξηίδσ πξφ- 
γξακκα, θαηαζηξψλσ -, 
πξνγξακκαηίδσ, εθαξκφδσ, 
ζπγθξνηψ, ζπζηεκαηνπνηψ, 
εξγάδνκαη κεζνδηθά, 
απνζπλζέησ, εμαξζξψλσ, 
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εξγάδνκαη εξαζηηερληθά, - απξν- 
γξακκάηηζηα, -ηζαπαηζνχιηθα, 
αμηνινγψ, εθηηκψ, δπγίδσ, δπγηάδσ, 
ινγαξηάδσ, ππνηηκψ, 
παξαγλσξίδσ, ππεξηηκψ. 
■ λνπζεηψ, ζπκβνπιεχσ, δίλσ 
ζπκβνπιή, παξέρσ -, ζπληζηψ, 
θάλσ ζπζηάζεηο, λνπζεζία, 
παξαίλεζε, ζχζηαζε, ζπκβνπιή. 
■ (π)βξίδσ, ζίγσ, πξνζβάιισ, 
πεηξάδσ, πξνζβάιισ ηελ ηηκή, - 
ηελ ππφιεςε, πιεγψλσ, 
ςάιισ/ζχξσ ηα «εμ ακάμεο», 
ζέξλσ φζα ζέξλεη ε ζθνχπα. 
■ θαηεγνξψ, κέκθνκαη, δηαηππψλσ 
θαηεγνξία, απαγγέιισ -, ςέγσ, 
θαηαγγέιισ, εθηνμεχσ θαηεγνξίεο, 
θαηακαξηπξψ, ελνρνπνηψ, ηηκσξψ, 
θαηαδηθάδσ, επηβάιισ πνηλή, 
ζσθξνλίδσ, παξαδεηγκαηίδσ, δίλσ 
έλα κάζεκα, βάδσ γλψζε, 
■ παξαλνκία, αδίθεκα, πηαίζκα, 
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αδίθεκα «εμ ακειείαο», - «εθ 
πξνζέζεσο», επηιήςηκε πξάμε, 
αμηφπνηλε -, θινπή, θιεςηά, 
θαηαθιέβσ, ιεζηεχσ, γδέξλσ, 
μαθξίδσ, ζνπθξψλσ. 
 

  1. Με ηα ξήκαηα κοινοποιώ, 

ενημεπώνω, θέπνω ζηη 
δημοζιόηηηα λα ζρεκαηίζεηε 
θξάζεηο πνπ λα δειψλνπλ ηελ 
αθξηβή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. 
 

►  2. Έρνληαο ππφςε ζαο ηνπο 
αθφινπζνπο νξηζκνχο ησλ ιέμεσλ 

εγκύκλιορ, κοινοποίηζη, 
ςπόμνημα, διάγγελμα, λα 
ζρεκαηίζεηε θξάζεηο ζπλδπάδνληαο 
ηηο ιέμεηο απηέο (Ο-αληηθείκελα): κε 
ηα θαηάιιεια ξήκαηα, κε Ο-
ππνθείκελα θαη κε εκπξφζεηνπο 
 

πξνζδηνξηζκνχο απφ ηνλ πίλαθα 
ζηελ επφκελε ζειίδα.
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Ο - 
Τπνθείκελα 

ΡΔΜΏΣΏ Ο - 
Ώληηθείκελα 

Βπηξξεκαηηθά 
ζχλνια 

Ο ππνπξγφο έζηεηιε δηάγγεικα 
πξνο φια ηα 

ζρνιεία 

Ο πξσζπ- 
πνπξγφο 

ππέβαιε θνηλνπνίεζε 
πξνο ην 

Τπνπξγείν 
Βξγαζίαο 

Δ ζπλδηθα- 
ιηζηηθή νξ- 
γάλσζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ 
πνπ  
εθιέρηεθε 
πξφζθαηα 

θνηλνπνίεζε εγθχθιην 
πξνο ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ 
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Ο 
δηθαζηηθφο 
ππάιιεινο 

επέδσζε ππφκλεκα 

αγσγήο 
εμψζεσο ζηνλ 

έλνηθν ηνπ 
δηακεξίζκαηνο 

 

■  εγκύκλιορ (δηαηαγή, νδεγία, αλαγγειία θηι.) πνπ 
θνηλνπνηείηαη ζπγρξφλσο ζε πνιιέο αξρέο ή 
πξφζσπα. 

■  κοινοποίηζη: επίδνζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ ή 
δηθνγξάθνπ.*  
 

___________________ 
 

* Αηθφγξαθν: δηθαζηηθφ έγγξαθν 
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■  ςπόμνημα: έγγξαθε έθζεζε 
ζρεηηθά κε θάπνηα ππφζεζε. ηε 
λνκηθή νξνινγία είλαη ην έγγξαθν 
απφ ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη φηη 
θάπνηα πξάμε έγηλε ζην παξειζφλ. 

■  διάγγελμα: πξνθήξπμε πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ αλψηαην 
άξρνληα ή ηελ θπβέξλεζε κηαο 
ρψξαο, θαζψο θαη απφ ηνπο 
αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 
ή άιισλ νξγαλψζεσλ, θαη ην νπνίν 
απεπζχλεηαη πξνο ην ζχλνιν ηνπ 
ιανχ θαη ηνπ γλσζηνπνηεί δηαηαγέο, 
απνθάζεηο θηι. γηα δεηήκαηα 
κεγάινπ ελδηαθέξνληνο. 
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►  3. πξνψζεζε, νπηζζνδξφκεζε: 
λα ζρεκαηίζεηε θξάζεηο κε ηηο 
ιέμεηο ζηελ θπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) 
θαη ζηε κεηαθνξηθή (ζπλππνδεισ- 
ηηθή) ζεκαζία ηνπο. 
 
►   4. Να επηιέμεηε ηηο θαηάιιειεο 
ιέμεηο απφ ην παξαθάησ ιεμηιφγην 
θαη λα ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ζην 
θείκελν πνπ αθνινπζεί: 
 

αδίθεκα, εθδίθεζε, πνηλή, 
παξαδεηγκαηηζκφο, ελεξγεί, 
απνηξέπεηαη, ζσθξνληζκφο, 

επηβάιιεηαη, επηζείεηαη, δξάζηε, 
ζπλεηξκφο, απνηξεπηηθφ, 

αμηφπνηλεο, αλαζεσξνχλ, πνηληθή. 
 

... Ώπφ δηάθνξεο πιεπξέο (ι.ρ. απφ 
ηελ Ώγγιία, ηελ Εηαιία) αθνχνληαλ 
δηακαξηπξίεο γηα ηελ θαθή 
θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ θαη ηελ 
απάλζξσπε κεηαρείξηζε ησλ  
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θξαηνπκέλσλ. Ο Εηαιφο Σζέδαξε 
Μπεθαξία (CESARE BECCARIA) 
δεκνζίεπζε ζην Μηιάλν έλα 
«Ανθίκην πεξί Βγθιεκάησλ θαη 
Πνηλψλ» θαη δηαηχπσζε ηξεηο 
ζεκειηαθέο αξρέο γηα ην λφεκα ηεο 
πνηλήο θαη ηεο απνλνκήο 
δηθαηνζχλεο. Τπνζηήξημε φηη: 
(1)  θνπφο ηεο πνηλήο δελ είλαη ε 
........................αιιά ν.......................... 
εθείλνπ πνπ δηέπξαμε........................ 
θαη ν..................................ησλ άιισλ 
άξα, ζσζηφ είλαη λα επηιέγεηαη φρη 
ε πην εμνλησηηθή αιιά εθείλε πνπ 
ζα έρεη ην δηαξθέζηεξν απνηέιεζκα 
ζηε ζθέςε θαη ζηε βνχιεζε ηνπ 
....................... θαη ησλ άιισλ. 
(2)  Δ δηθαηνζχλε πξέπεη λα ……...... 
……...άκεζα, ζχληνκα· γηαηί φζν 
πην ζχληνκα έιζεη ε πνηλή ηφζν πην 
ζηελφο ζα είλαη ν......................... ησλ 
δχν (αδηθήκαηνο - πνηλήο) ζηε  
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ζθέςε φισλ, ψζηε λα απνθεχγνπλ 
....................................... πξάμεηο. 
(3)  Σν αδίθεκα ................................. 
πην απνηειεζκαηηθά κάιινλ φηαλ 
ππάξρεη ε βεβαηφηεηα θάπνηαο 
πνηλήο παξά φηαλ.............................. 
ε απζηεξφηεηα αβέβαηεο ηηκσξίαο· 
ε βεβαηφηεηα κηαο κηθξήο πνηλήο 
ελεξγεί……………………... πην πνιχ 
απφ κηα κεγάιε πνηλή πνπ ζεσξεί- 
ηαη πηζαλή κφλν. ε πνιιέο ρψξεο 
άξρηζαλ λα………………............ ηελ 
λνκνζεζία πξνο ην αλζξσπηλφηεξν 
(βειηίσζε φξσλ δσήο ζηηο 
θπιαθέο, ειαθξφηεξεο πνηλέο θηι.) 
 

Θέκαηα Νεφηεξεο  
θαη χγρξνλεο Εζηνξίαο,  

Γ΄ Λπθείνπ, η. Ώ΄, ζ. 19 
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►  5. ε έλα ζχληνκν θείκελν, 200-
250 ιέμεσλ λα δηαηππψζεηε ηηο 
πξνζσπηθέο ζαο απφςεηο γηα ην 
λφεκα ηεο πνηλήο θαη εηδηθά γηα ηηο 
πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζην 
ζρνιείν, θαζψο θαη ζηνπο 
αλειίθνπο απφ ηα αξκφδηα 
δηθαζηήξηα (δηθαζηήξηα αλειίθσλ). 
Αηαβάζηε θαη ην ζρεηηθφ θεθ. ΕΓ΄ 
απφ ηνλ Πξσηαγφξα πνπ 
αλαθέξεηαη ζην λφεκα ηεο πνηλήο. 
Φξνληίζηε λα αμηνπνηήζεηε ην 
πξνεγνχκελν ιεμηιφγην. 
 
  6. ρεκαηίζηε θξάζεηο κε ηξεηο 
απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο. Πψο ζα 
απνδίδαηε ην λφεκα ησλ θξάζεσλ 
απηψλ ρξεζηκνπνηψληαο πην 
επίζεκν χθνο; Αείηε θαη ην 
παξάδεηγκα:  
- Ο ζπλεηαίξνο ηνπ κε δηάθνξεο 
θνκπίλεο ηνλ έγδεξλε ζπζηεκαηηθά. 
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Ο ζπλεηαίξνο ηνπ απνκπδνχζε ζπ-
ζηεκαηηθά ην θεθάιαην ηεο 
εηαηξείαο. 
 

γδέξλσ (κηθ), μαθξίδσ, εξγάδνκαη 
ηζαπαηζνχιηθα, μεραξβαιψλσ, 

ζπκβνπιεχσ/νξκελεχσ, δπγηάδσ, 
αζηφραζηνο, θξνληίδα. 

 
  7. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο 
αθφινπζεο ηδησκαηηθέο θξάζεηο κε 
κηα ηζνδχλακε ιέμε/έθθξαζε θαη λα 
ηηο εληάμεηε ζην θαηάιιειν γισζζη- 
θφ πιαίζην: 
 

■ «ηνπ έζπξα/ηνπ έςαιια ηα εμ 
ακάμεο» 

■ κνπ έζπξε «φζα ζέξλεη ε 
ζθνχπα» 

■ «ηνπ βάδσ γλψζε» 
■ «ηα πξνο ην δελ» 
■ «ζέισ ζψλεη θαη θαιά» 
■ «ηνπ δίλσ έλα κάζεκα» 
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  8. Με ηα νπζηαζηηθά κλοπή, 

ληζηεία, καηάσπηζη, οικειοποίηζη 
ή ηα αληίζηνηρα ξήκαηα λα 
ζρεκαηίζεηε θξάζεηο πνπ λα 
δειψλνπλ ηελ αθξηβή ζεκαζία ησλ 
ιέμεσλ. 
 
 
4. Πνηνο αθεγείηαη; 
 

  ηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ 
γεγνλφησλ ζπλήζσο είλαη θαλεξφ 
πνηνο αθεγείηαη. ε κηα καξηπξηθή 
θαηάζεζε π.ρ. ν αθεγεηήο είλαη ην 
ίδην πξφζσπν πνπ θαηαζέηεη 
πξνθνξηθά ή γξαπηά ηε καξηπξία 
ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηε- 
ρλίαο φκσο ηα πξάγκαηα είλαη πην 
ζχλζεηα. Ο αθεγεηήο θαη ν 
ζπγγξαθέαο είλαη δχν δηαθνξεηηθά 
πξφζσπα πνπ δελ πξέπεη λα 
ζπγρένληαη. Ο ζπγγξαθέαο είλαη 
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έλα πξαγκαηηθφ πξφζσπν κε 
αιεζηλή δσή· ππάξρεη έμσ απφ ην 
θείκελν. Ώληίζεηα, ν αθεγεηήο είλαη 
έλα πξφζσπν ηνπ θεηκέλνπ πνπ 
ππάξρεη κφλν κέζα ζην πιαίζην 
ηνπ πιαζκαηηθνχ ιφγνπ, είλαη 
δειαδή έλα θαηαζθεχαζκα απφ 
ιέμεηο. Φπζηθά, απηνβηνγξαθηθά 
ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα κπνξεί λα 
ππάξρνπλ ζηνλ αθεγεηή, φπσο 
εμάιινπ θαη ζε φια ηα πξφζσπα 
ηνπ έξγνπ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
πάλησο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 
δχν ηχπνπο αθεγεηή, αλάινγα κε 
ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα 
γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη:  
α) ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη ζηα 
γεγνλφηα είηε σο πξσηαγσληζηήο 
είηε σο απηφπηεο κάξηπξαο, π.ρ. ν 
αθεγεηήο ζε κηα απηνβηνγξαθία ή 
ζε απνκλεκνλεχκαηα, νπφηε ζην 
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θείκελν επηθξαηεί ην πξψην 
ξεκαηηθφ πξφζσπν, θαη  
β) ν αθεγεηήο δε κεηέρεη θαζφινπ 
ζηα γεγνλφηα, π.ρ. ν ηζηνξηθφο, ν 
δεκνζηνγξάθνο, ν αθεγεηήο ζην 
ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα θηι., νπφηε 
επηθξαηεί ζπλήζσο ην ηξίην 
ξεκαηηθφ πξφζσπν. 
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  Αηαβάζηε ην παξαθάησ 
απφζπαζκα απφ ινγνηερληθφ 
θείκελν θαη πξνζπαζήζηε λα 
αληιήζεηε ζηνηρεία γηα ηνλ 
αθεγεηή. 
 
... ΐγήθα ην πξσί λα πάσ ζηελ 
ηξάπεδα θαη είδα έλα γάην εθεί ζηε 
γσλία. Αελ λνκίδσ φηη ήηαλ 
ρηππεκέλνο, δελ θαηλφληνπζαλ 
αίκαηα, πάλησο μεςπρνχζε.  
θέθηεθα λα δεηήζσ θάπνηνλ, λα 
ηνπ θάλεη κηα έλεζε, φπσο γίλεηαη 
ζηελ Βπξψπε. ηελ Ώγγιία φπνπ 
παηάλε κηα έλεζε ζηα δψα θαη ηα 
ιπηξψλνπλ. Ήηαλ θνβεξφ, απηή ε 
αηέιεησηε δηαδηθαζία. Μεηά πήγα 
ζηελ ηξάπεδα θαη μαλαγχξηζα, γηαηί 
θπζηθφ είρα φιε ηελ ψξα ην γάην 
ζην λνπ κνπ. Βίρα πάξα πνιχ 
ελνριεζεί. Ήηαλ πεξίεξγν, μεςπ- 
ρνχζε θαη είρε αλνίμεη ην ζηφκα θαη 
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έβαδε ηα πφδηα κπξνζηά ζηα κάηηα 
ηνπ. Βίραλ καδεπηεί κεξηθά παηδηά 
γχξσ θαη θψλαδαλ, αλνηρηά ηα 
κάηηα ηνπ αλνηρηά ηα κάηηα ηνπ. 
Σνπο ιέσ αθήζηε ηνλ ήζπρν, κελ 
ηνλ ελνριείηε απηφλ ην γάην. Γηαηί 
βέβαηα δελ κπνξνχζαλ λα 
θαηαιάβνπλ φηη δελ ην έθαλε απφ 
θέθη. Βπηπρψο κεηά πέζαλε. Έθπγα 
θαη ζπλέρεηα σο ην κεζεκέξη κε 
ελνρινχζε απηή ε εηθφλα. Ήζεια λα 
ηνλ πάξσ ζηελ αγθαιηά εθείλε ηελ 
ψξα, ζα λα ηνλ λαλνπξίδσ, αιιά δε 
γηλφηαλε. Αελ είρα ην θνπξάγην. 
Ήκνπλα ζε ηέηνηα ςπρηθή θαηάζηα- 
ζε πνπ δελ ζα κπνξνχζα νχηε λα 
ηνλ ζεθψζσ, ζα ζσξηαδφκνπλ ζηε 
κέζε ηνπ δξφκνπ θαη ζα γηλφκνπλ 
ξεδίιη, ζα άξρηδα λα θιαίσ πάλσ 
ζην γάην, πνπ φινο ν δξφκνο ζα 
ζηακαηνχζε θαη ζα έιεγε φηη είκαη 
ηξειή. 
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Οπφηε, φπσο είλαη εθεί ε γεηηνληά, 
πψο λα ηνπο εμεγνχζα φηη είκαη 
ιίγν ηξειή. Ώπηά δελ είλαη 
επαηζζεζίεο, είλαη λεπξψζεηο.  
’ απηφ ηνλ σθεαλφ πνπ δνχκε, απφ 
ελζχκηα, απφ θσηνγξαθίεο θαη ηα 
ινηπά, φια απηά άκα θνπλεζνχλ 
είλαη άζρεκα. Ίζσο είλαη δήηεκα 
ειηθίαο.... 
 

Θαλάζε Βαιηηλού,  
Μπιε βαζύ ζτεδόλ καύρο,  

εθδ. ηηγκή, Αζήλα 1985, ζει. 19-21 
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5. Δ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε 
 

  ε κηα αθήγεζε δελ κπνξνχκε 
λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα 
γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ. 
Ώλαγθαζηηθά γίλεηαη κία επηινγή 
γεγνλφησλ, φπσο ζηελ πεξηγξαθή 
γίλεηαη επηινγή ιεπηνκεξεηψλ. Δ 
επηινγή απηή εμαξηάηαη απφ ηελ 
νπηηθή γσλία ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
θάλεη ηελ αθήγεζε, δειαδή είλαη 
αλάινγε κε ηε γλψζε ηνπ γηα ηα 
γεγνλφηα (άκεζε ή έκκεζε), ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θφξηηζε, ηνλ 
ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, ην 
απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεη θηι. 
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Πίλαθαο ηνπ Paul Zwolak 
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►  Αηαβάζηε ηα θείκελα ζηελ 
επφκελε ζειίδα θαη δείηε πψο 
παξνπζηάδεηαη ην ίδην πεξηζηαηηθφ 
απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία (ηεο 
θαζεγήηξηαο θαη ησλ καζεηψλ). 
 

- Πψο γίλεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζην θάζε θείκελν; 
Βηδηθφηεξα, πνηα πιεξνθνξία, 
ζεκαληηθή γηα ηελ φιε εμέιημε ηεο 
ππνζέζεσο, παξαιείπεηαη ζηελ 
αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ ηελ 
θαζεγήηξηα, ελψ πξνβάιιεηαη ζηελ 
αλαθνξά ησλ καζεηψλ; 
- Πνηα ζρφιηα εληνπίδεηε ζηελ θάζε 
αθήγεζε θαη πνην ζθνπφ  
εμππεξεηνχλ;  
- Πνηνο είλαη ν ηφλνο (λεθάιηνο, 
επηζεηηθφο) ηεο αθήγεζεο θάζε 
θνξά; 
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Ώλαθνξά ηεο θαζεγήηξηαο  
ηνπ - Γπκλαζίνπ Θεζ/λίθεο 
……………………………… 
……………………………... 
θιάδνπ Ώ2 
ζρεηηθή κε επεηζφδην πνπ ζπλέβε 
ζην ΐ2 ηκήκα 
 

Θεζ/λίθε, 2/4/1980 
 

Πξνο 
ηνλ θ. Γπκλαζηάξρε  

ηνπ - Γπκλαζίνπ Θεζ/λίθεο 
Βληαχζα 

 

Σελ ηειεπηαία (6ε) ψξα ηνπ ρηε-
ζηλνχ πξνγξάκκαηνο είρα κάζεκα 
ζην ΐ2 ηκήκα, ε αίζνπζα ηνπ 
νπνίνπ βξίζθεηαη ζην 2ν φξνθν. 

ηαλ ρηχπεζε ην θνπδνχλη, 
αλέβεθα ζην 2ν φξνθν θαη 
θαηεπζχλζεθα πξνο ηελ ηάμε.  
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Σα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ 2νπ 
νξφθνπ είραλ ζρνιάζεη θαη ήηαλ 
αλακκέλα ηα θψηα κφλν ηνπ 
δηαδξφκνπ θαη ηεο αίζνπζαο φπνπ 
είρα κάζεκα. Βπηθξαηνχζε απφιπηε 
εζπρία, γεγνλφο πνχ κε παξαμέ- 
λεπε φζν πιεζίαδα πξνο ηελ 
αίζνπζα ΐ2, γηαηί πξφθεηηαη γηα 
άηαθην ηκήκα. Μπήθα ζηελ αίζνπ- 
ζα. Ήηαλ άδεηα. θέθηεθα φηη ζα 
έθαλαλ νκαδηθή απνρή. Έζβεζα ην 
θσο θαη ζπγρπζκέλε θαηέβεθα 
ζηνλ 1ν φξνθν θαη θαηεπζπλφκνπλ 
πξνο ην γξαθείν ζαο, γηα λα ζαο 
αλαθέξσ ην πεξηζηαηηθφ. Λίγν πξηλ 
θηάζσ ζην γξαθείν ζαο, 
ζπλάληεζα ηνλ επηζηάηε θαη ηνπ 
δηεγήζεθα ηη έγηλε. Ώπνθαζίζακε 
λα αλεβνχκε πάιη ζην 2ν φξνθν λα 
ξίμνπκε κηα καηηά. Βίδα κ’ έθπιεμε 
απφ καθξηά ην θσο ηεο αίζνπζαο 
ηνπ ΐ2 ηκήκαηνο αλακκέλν, ελψ 
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εγψ ην είρα ζβήζεη. Δ εζπρία ήηαλ 
πάιη απφιπηε. Μπήθακε κε ηνλ 
επηζηάηε ζηελ αίζνπζα θαη φινη νη 
καζεηέο ήηαλ εθεί θαζηζκέλνη 
θξφληκα θξφληκα ζηα ζξαλία ηνπο. 
Σνπο ξψηεζα πνχ ήηαλ πξηλ θαη ηη 
είλαη απηά πνπ θάλνπλ. Σφηε ζεθψ- 
λεηαη ν Γ. Π. θαη κε πξνζπνηεηή 
απνξία κνπ είπε: «Βκείο εδψ 
ήκαζηαλ. αο είδακε κάιηζηα πνπ 
κπήθαηε πξηλ, καο θνηηάμαηε, 
ζβήζαηε ην θσο θαη θχγαηε». 

Βπεηδή ζεσξψ ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπο απαξάδεθηε θαη πξνζβιεηηθή 
θη επεηδή ν Γ. Π. ζπκπεξηθέξζεθε θη 
άιιεο θνξέο κε παξφκνην ηξφπν, 
δεηψ απφ ζαο λα ζπγθαιέζεηε ζε 
ζπλεδξίαζε ην χιινγν ησλ 
Καζεγεηψλ, γηα λα επηιεθζεί ηνπ 
ζέκαηνο. 

Δ θαζεγήηξηα  
(ππνγξαθή) 
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Κε Γπκλαζηάξρε, 
ρεηηθά κε ην ρηεζηλφ επεηζφδην 
πξέπεη λα πνχκε φηη δελ είρακε 
ζθνπφ νχηε λα πξνζβάινπκε ηελ 
θαζεγήηξηα νχηε λα ράζνπκε ην 
κάζεκα. Βπεηδή ήηαλ Πξσηαπξηιηά 
θαη ζπλεζίδεηαη ζηα ζρνιεία λα 
θάλνπλ νη καζεηέο θάπνηα αζηεία, 
ζθεθηήθακε λα θχγνπκε απφ ηελ 
αίζνπζα κφλν γηα ιίγν. Πήγακε ζηε 
δηπιαλή αίζνπζα θαη θάλακε 
εζπρία. Δ θαζεγήηξηα κπήθε ζηελ 
αίζνπζά καο, δε καο βξήθε θαη 
έθπγε. Σφηε γπξίζακε γξήγνξα 
γξήγνξα, αλάςακε ην θσο θαη 
θαζίζακε ζηα ζξαλία καο. Ώπνθαζί- 
ζακε λα πάεη ν Γ. Π. λα θσλάμεη ηελ 
θαζεγήηξηα θαη λα ηεο πεη φηη 
θάλακε έλα πξσηαπξηιηάηηθν 
αζηείν. Πξηλ λα πξνιάβνπκε φκσο, 
εκθαλίζηεθε ε θαζεγήηξηά καο θαη 
καο ξψηεζε πνχ είρακε πάεη. 
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Σφηε ν Γ. Π. πνπ έρεη ρηνχκνξ ηεο 
απάληεζε απηφ πνπ ζαο αλέθεξε ε 
θαζεγήηξηα. Βθείλε φκσο ζχκσζε. 
Βκείο πξνζπαζήζακε λα ηεο 
εμεγήζνπκε φηη ήηαλ απιψο έλα 
πξσηαπξηιηάηηθν αζηείν θαη ηεο 
δεηήζακε ζπγγλψκε πνπ άζειά καο 
ηε ζηελνρσξήζακε. Δ θαζεγήηξηα 
φκσο δε δέρηεθε ηηο δηθαηνινγίεο 
θαη ηε κεηακέιεηά καο. 
Λππνχκαζηε πνιχ πνπ ην αζηείν 
καο έγηλε αηηία λα ζηελαρσξεζεί, 
αιιά ζαο επαλαιακβάλνπκε φηη δελ 
είρακε ηελ πξφζεζε λα ηελ 
πξνζβάινπκε. 
 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΐ2 
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Δπαμαηοποίηζη 
 

►  Βξγαζηείηε ζε νκάδεο ησλ 
ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη πξνζπαζή- 
ζηε λα επηλνήζεηε ζε 10΄ κηα 
θαληαζηηθή ηζηνξία θινπήο, ζηελ 
νπνία ν δξάζηεο ηειηθά 
ζπιιακβάλεηαη θαη δηθάδεηαη. 
θελνζεηήζηε ηελ ππφζεζε 
θαζνξίδνληαο ηα αίηηα/θίλεηξα πνπ 
νδήγεζαλ ην δξάζηε ζηελ θινπή, 
ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχιιεςήο ηνπ, ηε 
ζηάζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ απηφπηε 
κάξηπξα, θαη ηελ απφθαζε ηνπ 
δηθαζηή. Παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία 
ζαο απηνζρεδηάδνληαο, αθνχ 
θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ξφισλ: 
δξάζηεο, ζχκα, απηφπηεο 
κάξηπξαο, δηθαζηήο. 
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►  Βξγαζηείηε ηψξα γηα λα γξάςεηε 
ηξεηο μερσξηζηέο αθεγήζεηο πνπ 
ππνηίζεηαη φηη είλαη νη γξαπηέο 
θαηαζέζεηο: α) ηνπ δξάζηε, β) ηνπ 
ζχκαηνο, γ) ηνπ απηφπηε κάξηπξα. 
Πξνζέμηε φηη ην θάζε πξφζσπν 
παξνπζηάδεη ηελ ππφζεζε απφ ηε 
δηθή ηνπ νπηηθή γσλία θαη 
επνκέλσο επηιέγεη θαη πξνβάιιεη 
ηα γεγνλφηα αλάινγα κε ην ζθνπφ 
πνπ επηδηψθεη (ζπκθέξνλ, 
αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ 
γεγνλφησλ), ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 
θφξηηζε, θαη γεληθφηεξα ηελ 
πξνζσπηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη 
ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.  

 

Φξνληίζηε αθφκε λα αμηνπνηήζεηε 
ην παξαθάησ ιεμηιφγην: 

 

ηπραία, ζπκπησκαηηθά, έρσ ηε 
γλψκε, - ηελ ππφλνηα, - ηελ ππνςία, 
λνκίδσ, ζεσξψ, πηζηεχσ, 
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πξεζβεχσ, θαληάδνκαη, 
παξαλνκία, αδίθεκα, παξάβαζε 
ηνπ λφκνπ, αμηφπνηλε -, επηιήςηκε -, 
θνιάζηκε πξάμε 
κελχσ, θαηεγνξψ, δηαηππψλσ 
θαηεγνξία, θαηαγγέιισ, ςέγσ, 
θαηακαξηπξψ, ελνρνπνηψ, δεηψ 
ηελ ηηκσξία, 
πνηλή, ηηκσξία, θνιαζκφο, θχξσζε, 
θαηαδίθε, ζσθξνληζκφο, ηηκσξία/ 
πνηλή 
- ειαθξή, - απζηεξή, - 
παξαδεηγκαηηθή, - ζθιεξή, - άκεζε 
αλαθαιχπηνκαη, ζπιιακβάλνκαη, 
πηάλνκαη επ’ απηνθψξσ, θινπή, 
ζθεηεξηζκφο, νηθεηνπνίεζε, 
θαηάρξεζε, ππεμαίξεζε, ιεζηεία, 
ηδηνπνηνχκαη, νηθεηνπνηνχκαη, 
αλάγθε κεγάιε, - εμαηξεηηθή, - 
επηηαθηηθή, - επείγνπζα, - ζθιεξή, 
ακείιηθηε -, άκεζε -, ρξεία, βηνηηθέο 
αλάγθεο, ηα αλαγθαία, 
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ηα απνιχησο αλαγθαία, ηα πξνο ην 
δελ, πφξνη, δεηψ, αηηψ, επηδεηψ, 
επηδηψθσ, απαηηψ, επηζπκψ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη 
κηα δεκνζηνγξαθηθή είδεζε πνπ 
ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη ηελ 
«θαηαλαισηηθή πζηεξία» ησλ 
Ώζελαίσλ, φηαλ έγηλε γλσζηφ ην 
ππξεληθφ αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι. 
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ΚΏΣΏΝΏΛΩΣΕΚΔ ΤΣΒΡΕΏ 
 

ΏΘΔΝΏ, 7 - Πξσηνθαλήο θαηαλα- 
ισηηθή πζηεξία θαηέιαβε ηνπο 
Ώζελαίνπο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνκεζεπηνχλ γαιαθηνθνκηθά 
πξντφληα, εκθηαισκέλν λεξφ θαη 
ηξφθηκα, πνπ είραλ παξαρζεί πξηλ 
απφ ην Πάζρα. Δ αλαηαξαρή πνπ 
επηθξάηεζε ήηαλ ηφζε, ψζηε 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αζηπλνκηθή 
δχλακε, γηα λα θαζεζπράζεη ηνπο 
παληθφβιεηνπο πνιίηεο. 
Ώπφ ηηο 6 ην πξσί αηέιεησηεο νπξέο 
θαηαλαισηψλ είραλ παξαηαρζεί 
έμσ απφ ηα «ζνχπεξ κάξθεη». 
Βίραλ θέξεη αθφκα θαη θνξηεγάθηα 
θη φ,ηη κεηαθνξηθφ κέζν δηέζεηαλ γηα 
λα θνξηψλνπλ ηηο πξνκήζεηεο! 
ηαλ ζηηο 8 άλνημαλ νη πφξηεο, ηα 
πιήζε έθαλαλ θπξηνιεθηηθά έθνδν 
θαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά άδεηαζαλ ηα 
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ξάθηα κε παζηεξησκέλν θαη 
θνλζεξβνπνηεκέλν γάια θαη 
εκθηαισκέλν λεξφ, δπζπηζηψληαο, 
φπσο θαίλεηαη, ζηηο δειψζεηο ησλ 
αξκνδίσλ φηη ην γάια πνπ εηζάγε- 
ηαη ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά,θαη 
δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο απφ 
ην λεξφ ηεο εηαηξείαο χδξεπζεο. 
Άιινη αγφξαδαλ θνλζέξβεο κε 
θεπεπηηθά θαη θνκπφζηεο, ηπξηά, 
βνχηπξα θαη θαηεςπγκέλα 
ιαραληθά. 
Ο ζπλσζηηζκφο θαη ε αλαηαξαρή 
πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ηέηνηα, 
πνπ ζε νξηζκέλα «ζνχπεξ κάξθεη» 
 

δφζεθε εληνιή λα θιείζνπλ νη 
πφξηεο! εκεηψζεθαλ θαη κηθξνε- 
πεηζφδηα κεηαμχ θαηαλαισηψλ γηα 
ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ «νπξά» θαη 
κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη  
ππεπζχλσλ ησλ «ζνχπεξ κάξθεη».  
ε ιίγεο ψξεο είραλ εμαληιεζεί ηα 
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απνζέκαηα ζηα ξάθηα θαη ηηο 
απνζήθεο ησλ «ζνχπεξ κάξθεη». 
ηηο 11.30 ην πξσί δελ ππήξρε νχηε 
έλα θνπηί κε γάια ζε θαλέλα 
«ζνχπεξ κάξθεη» ηεο Ώζήλαο! 
ην κεηαμχ έθηαζαλ θνξηεγά κε ηα 
απνζέκαηα απφ θεληξηθέο απνζή- 
θεο ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ ηα 
νπνία πεξηθχθισζαλ νη αγνξαζηέο 
θαη άξρηζαλ λα θαηεβάδνπλ κε ηηο 
θνχηεο ηα γάιαηα θαη ηα λεξά θαη λα 
ηα θνξηψλνπλ.  έλα «ζνχπεξ 
κάξθεη» βηαζηηθφο αγνξαζηήο 
έπεζε πάλσ ζηελ εμσηεξηθή 
ηδακαξία ηνπ «ζνχπεξ-κάξθεη», 
κε απνηέιεζκα εθείλε λα γίλεη 
ζξχςαια, ρσξίο, επηπρψο, ν ίδηνο 
λα ηξαπκαηηζηεί. 
πσο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν 
ηδηνθηήηεο ησλ γλσζηψλ «ζνχπεξ 
κάξθεη» ..., ππνθαηαζηήκαηα 
πξσηνθαλήο ζεκεηψζεθε ζ’ φια ηα 
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ππνθαηαζηήκαηα πξσηνθαλήο 
θίλεζε, εμαπιάζηα απ’ φ,ηη 
ζπλήζσο. 
- Βίλαη αδηθαηνιφγεηε απηή ε 
πζηεξία, ηφληζε, αθνχ ηα ηξφθηκα 
πνπ ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο θη 
απηά πνπ πεξηκέλνπκε λα εθηεισ- 
ληζηνχλ επαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
έλα ηξίκελν. 
Δ ίδηα θαηάζηαζε επηθξάηεζε θαη 
ζηα θαηαζηήκαηα γαιαθηνθνκηθψλ 
πξντφλησλ. Μέρξη ην κεζεκέξη 
είραλ πνπιεζεί φια ηα απνζέκαηα 
ησλ ςπγείσλ ζε λσπφ γάια, βνχηπ- 
ξν, ηπξηά θαη γηανχξηηα παξαγσγήο 
ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ πξηλ απφ 
ην Πάζρα. Οη πσιήζεηο ησλ 
πξντφλησλ απηψλ ζεκείσζαλ 
θαηαθφξπθε άλνδν, πνπ έθηαζε ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην 90% ζην 

θέληξν ηεο Ώζήλαο.  
Ώληίζεηα, ζηελ θεληξηθή 
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ιαραλαγνξά ε θίλεζε ήηαλ 
ειάρηζηε. Οη κηθξέο πνζφηεηεο 
θξνχησλ θαη ιαραληθψλ παξέκεη- 
λαλ απνχιεηεο. Οη θαηαλαισηέο 
πεξηδηάβαηλαλ ηνπο πάγθνπο 
δχζπηζηνη θαη δηζηαθηηθνί θαη δελ 
αγφξαδαλ, παξφιν πνπ ζε κεξηθά 
πξντφληα ππήξραλ ηακπέιεο πνπ 
έγξαθαλ φηη ζπιιέρζεθαλ πξηλ απφ 
ην Πάζρα. Γηα πξψηε θνξά εμάι- 
ινπ, έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα δελ 
ππήξραλ ζηελ Ώζήλα πιαλφδηνη 
νπσξνπψιεο. 
 
Πψο ζα αθεγνχληαλ ζηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ ηελ επίζθεςε ηνπ 
ζην ζνχπεξ κάξθεη ν βηαζηηθφο 
αγνξαζηήο πνπ έπεζε πάλσ ζηελ 
ηδακαξία; ’ απηή ηελ πεξίπησζε 
λα πάξεηε βέβαηα ππφςε ζαο φηη ην 
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, πνπ  
απνηειεί κηα κφλν ιεπηνκέξεηα ηεο 
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«θαηαλαισηηθήο πζηεξίαο» ζην 
δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν, ζα 
πξνβιεζεί σο θεληξηθφ γεγνλφο, 
επεηδή ε ηεξάξρεζε ησλ γεγνλφησλ 
γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή 
γσλία (ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ 
πξψηε πεξίπησζε θαη ηνπ παζφληα 
αγνξαζηή ζηε δεχηεξε) θαη κε 
δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. 
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Με απφθαζε ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Αεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Βθδφζεσο Αηδαθηη-
θψλ ΐηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Αεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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