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ζειίδα 

 

 



Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε / 
έθζεζε  
ην θσκηθφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γέιηνπ 
 
► Απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο 
καο έρνπλ γίλεη πνιιέο 
πξνζπάζεηεο λα νξηζηεί ην θσκηθφ. 
Οη νξηζκνί απηνί δηαθέξνπλ βέβαηα 
κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδνπλ φκσο 
θαη θάπνηα θνηλά ζεκεία. Γηαβάζηε 
ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο θαη 
πξνζπαζήζηε λα επηζεκάλεηε 
νξηζκέλα θνηλά ζεκεία ηνπο. 
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■ Απηή είλαη αθξηβψο ε δηαθνξά 
πνπ μερσξίδεη ηελ ηξαγσδία απφ 
ηελ θσκσδία. Ζ θσκσδία ζέιεη λα 
ηνπο αλαπαξηζηάλεη ρεηξφηεξνπο 
[ηνπο αλζξψπνπο] απ’ φ,ηη είλαη, ε 
ηξαγσδία ζέιεη λα ηνπο  
αλαπαξηζηάλεη θαιχηεξνπο. 
 

Αρηζηοηέιοσς Ποηεηηθή, Δηζαγωγή, 
Μεηάθραζε, Στόιηα, Σ. Ι. Γροκάδοσ, 

εθδ. Κέδρος, Αζήλα, 1982, ζ. 205 
 
■ Ζ θσκσδία είλαη, φπσο είπακε, 
κίκεζε ησλ πην αλάμησλ 
αλζξψπσλ, φρη φκσο ζε φια ηνπο 
ηα ειαηηψκαηα αιιά κφλν ζ’ έλα, 
ζην θσκηθφ· ην θσκηθφ είλαη έλα 
κέξνο ηνπ άζρεκνπ. Σν θσκηθφ, 
δειαδή, είλαη έλα ιάζνο θαη κηα 
αζρήκηα, αλψδπλε θαη αβιαβήο, 
φπσο π.ρ. ην θσκηθφ πξνζσπείν 
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είλαη άζρεκν θαη παξακνξθσκέλν, 
ρσξίο λα πξνθαιεί πφλν. 
 

Αρηζηοηέιοσς, Ποηεηηθή, ό.π.,  
ζ., 219 

 
■ χκθσλα κε ηνλ Καλη

1
 ην θσκηθφ 

πξνθαιείηαη, φηαλ κηα έληνλε πξνζ-
δνθία καο μαθληθά δηαςεχδεηαη. Ζ 
δηάςεπζε αθνξά έλα αληηθείκελν 
πνπ δε καο ελδηαθέξεη ζνβαξά, 
γηαηί δηαθνξεηηθά πξνθαιείηαη 
ζιίςε θαη φρη επζπκία. 
 

χκθσλα κε ηνλ Th. Lipps
2
 θάηη 

κηθξφ θαη αζήκαλην κπνξεί λα γίλεη 
θσκηθφ, φηαλ πξνβάιιεη ηελ 
αμίσζε φηη είλαη θάηη κεγάιν θαη  
γεκάην ζεκαζία, έπεηηα φκσο  
______________ 
1  Γεξκαλφο θηιφζνθνο (1724-1804) 
2  Γεξκαλφο θηιφζνθνο (1851-1924) 
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απνδείρλεηαη μαθληθφ θαη 
απξφνπηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά 
είλαη. Μπνξνχκε ινηπφλ λα δηαθξί-
λνπκε δχν ζηάδηα ζηελ αληίιεςε 
ηνπ θσκηθνχ: ηελ εμαπάηεζε κε ηε 
ζνβαξνθαλή επίδεημε θαη ην 
μεκαζθάξεκα κε ηελ απνθάιπςε. Ζ 
κεηάπησζε απφ ην πξψην ζηάδην 
ζην δεχηεξν πξνθαιεί ην γέιην. 
 

Δ. Π. Παπαλούηζος, Αηζζεηηθή,  
εθδ. Ίθαρος, Αζήλα 1956, 

ζ. 299, δηαζθεσή 
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 πγθεληξψζηε ηψξα πιηθφ ζρεηη-
θά κε ην θσκηθφ (επζπκνγξάθεκα, 
θσκσδία, αλέθδνην, ινγνπαίγλην, 
γεινηνγξαθία θηι.) θαη 
παξαηεξήζηε αλ επαιεζεχνληαη νη 
παξαπάλσ νξηζκνί. Μπνξείηε π.ρ. 
λα δηαβάζεηε απφ ηα ΚΝΛ ηεο Α΄ θαη 
Β΄ Λπθείνπ ηα έξγα: Φνλ 
Γεκεηξάθεο ηνπ Μ. Φαζά, Ο Γνλ 
Κηρψηεο ηνπ Μ. ζεξβάληεο, Ο 
Αξρνληνρσξηάηεο ηνπ Μνιηέξνπ, Ο 
θαπρεζηάξεο ζηξαηησηηθφο ηνπ 
Πιαχηνπ, Μνλφινγνο επαίζζεηνπ 
ηνπ Δ. Ρνίδε, Ο Παηνχραο ηνπ Η. 
Κνλδπιάθε. 
 
► Τπνζέζηε φηη παξνπζηάδεηε ζηε 
ζεαηξηθή/θηλεκαηνγξαθηθή ζηήιε 
ελφο καζεηηθνχ πεξηνδηθνχ κηα 
θσκσδία πνπ ζαο έθαλε εληχπσζε. 
Αθεγεζείηε ηελ ππφζεζε θαη 
πξνζπαζήζηε λα αλαιχζεηε θαη λα 
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[ 

ζρνιηάζεηε ηα επξεκαηηθά ζηνηρεία 
ηνπ έξγνπ πνπ πξνθάιεζαλ ην 
γέιην ηνπ θνηλνχ. 
 
► Να δηαβάζεηε ην παξαθάησ 
θείκελν θαη λα βξείηε απφ ηα ιεμηθά 
ηε ζεκαζία ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 
ηφλνπο ηνπ ζαηηξηθνχ θάζκαηνο 
πνπ ππνγξακκίδνληαη. Να δψζεηε 
θαηάιιεια παξαδείγκαηα. 
 
…. Ζ ζάηηξα απφ ηε κηα κεξηά 
μεζθεπάδεη ηελ αλνεζία θαη απφ 
ηελ άιιε θαπηεξηάδεη ην θαθφ. 
Κπκαίλεηαη αλάκεζα ζην ειαθξφ 
θαη ην ζνβαξφ, ζην εληειψο 
αζήκαλην θαη ην πην βαξηά 
δαζθαιίζηηθν. Δθηείλεηαη απφ ηελ 
αθαξηαία ρνληξνθνπηά θαη ηε 
βαξβαξφηεηα κέρξη ηελ ηέιεηα 
εθιέπηπλζε θαη θνκςφηεηα. 
Υξεζηκνπνηεί κεκνλσκέλα ή ζε  
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ζπλδπαζκφ κνλφινγν, δηάινγν,  
 

πνίεζε, δεκεγνξία, αθήγεζε, 
εζνγξαθία, πεξηγξαθή ραξαθηή- 
ξσλ, αιιεγνξία, θαληαζίσζε,  

δηαθσκώδεζε,  

παξσδία θαη  
νπνηνδήπνηε άιιν  
κέζν δηαιέγεη. Καη  
ρξεζηκνπνηψληαο  
φινπο ηνπο ηφλνπο ηνπ  
ζαηηξηθνχ θάζκαηνο,  
γεινηνπνίεζε,  
ζαξθαζκφ, θπληζκφ,  
ζαξδφλην γέιην θαη  
ινηδνξία, ζπκίδεη  
ρακαηιένληα... 

 
Σάηηρα, Arthur Pollard, 

 Η γιώζζα ηες θρηηηθής,  
Δρκής, Αζήλα 1972, ζ. 16 
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Ο Τζάριη Τζάπιηλ ζε ζθελή από ηελ 

ηαηλία "Ο κεγάιος δηθηάηωρ" 
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 Να δηαβάζεηε ην ζαηηξηθφ πνίεκα 
ηνπ Κ. Καξπσηάθε «Γεκφζηνη 
Τπάιιεινη». Πνηνο είλαη ν ηφλνο 
ηνπ ζαηηξηθνχ θάζκαηνο πνπ 
ραξαθηεξίδεη ην πνίεκα; 
 
ΓΖΜΟΗΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 
 

Οη ππάιιεινη φινη ιηψλνπλ θαη 
ηειεηψλνπλ 
ζαλ ζηήιεο δχν δχν κεο ζηα 
γξαθεία. 
(Ζιεθηξνιφγνη ζα ’λαη ε Πνιηηεία 
θη ν ζάλαηνο, πνπ ηνπο 
αλαλεψλνπλ). 
 

Κάζνληαη ζηηο θαξέθιεο, 
κνπηδνπξψλνπλ αζψα ιεπθά 
ραξηηά, ρσξίο αηηία.  
«πλ ηε παξνχζε αιιεινγξαθία 
έρνκελ ηελ ηηκήλ» δηαβεβαηψλνπλ. 
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Καη κνλαρά ε ηηκή ηνπο απνκέλεη, 
φηαλ αλεθνξίδνπλε ηνπο δξφκνπο, 
ην βξάδπ ζηηο νρηψ, ζαλ 
θνπξληηζκέλνη. 
 

Παίξλνπλ θάζηαλα, ζθέπηνληαη 
ηνπο λφκνπο, ζθέπηνληαη ην 
ζπλάιιαγκα, ηνπο ψκνπο 
ζεθψλνληαο νη ππάιιεινη νη 
θαεκέλνη. 
 

Κ. Καρσωηάθε, Ποηήκαηα θαη πεδά, 
επηκ. Γ. Π. Σαββίδες, Δρκής, Αζήλα 

1979, ζ. 104 
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ΜΑΜΑ 
’ ΑΦΖΝΧ 

ΓΗΑΣΗ 
ΥΟΛΑΜΔ! 

ΑΤΡΗΟ 
ΠΑΛΗ!... 
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► Γνθηκάζηε λα αθεγεζείηε έλα 
επεηζφδην απφ ηε δσή ζαο 
ζαηηξίδνληαο πξφζσπα θαη 
πξάγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. 
Γηα παξάδεηγκα, αθεγεζείηε έλα 
πεξηζηαηηθφ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 
ελφο πηζηνπνηεηηθνχ θαπηεξηάδν-
ληαο ηε γξαθεηνθξαηία πνπ 
παξαιχεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 
θαη απνμελψλεη ηνλ πνιίηε απφ ην 
θξάηνο. Αλ ε αθήγεζή ζαο είλαη 
πξνθνξηθή, ζεσξήζηε φηη ηελ 
απεπζχλεηε ζε έλα θηιηθφ πξφζσ-
πν. Αλ είλαη γξαπηή, ππνζέζηε φηη 
πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ 
εθεκεξίδα σο επηζηνιή 
δηακαξηπξίαο γηα ην επεηζφδην. 
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► Να ζρνιηάζηε ην παξαθάησ 
θείκελν θαη ηνλ ηίηιν ηεο είδεζεο 
πνπ αθνινπζεί. Να δηαηππψζεηε ηηο 
απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ξφιν 
ηεο ζάηηξαο θαη ηνπ θσκηθνχ ζηελ 
θνηλσληθή καο δσή θαη ζηηο 
δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο. 
 
■ ... Δθείλνο πνπ ζαηηξίδεη ζέιεη λα 
ζίμεη, λα «δαγθάζεη» είηε απφ ηάζε 
πξνο ην ζαξθαζκφ θαη ηελ 
θαθεληξέρεηα είηε απφ κλεζηθαθία. 
Κάπνηα θαθία ππάξρεη πάληα ζηε 
ζαηηξηθή δηάζεζε, αθνχ πξνυπφ-
ζεζή ηεο είλαη ε έιιεηςε ηεο 
επηείθεηαο [...] Ζ επζπκία ινηπφλ 
εθείλνπ πνπ ζαηηξίδεη είλαη ζην 
βάζνο ραηξεθαθία, ελψ ην γέιην ηνπ 
ζαηηξηδφκελνπ είλαη πηθξφ θαη 
νξγηζκέλν. Αληίζεηα απφ ηε ζάηηξα, 
ην θαζάξην θσκηθφ ελψλεη φζνπο ην 

17 / 267 



 

δέρνληαη ζηελ ίδηα εχζπκε 
δηάζεζε... 

 

Δ. Π. Παπαλούηζος, Αηζζεηηθή, ζ. 
305-306, δηαζθεσή 

 
■ «ηνλ κεηέζεζαλ, γηαηί ζαηίξηδε ηνλ 
πξντζηάκελφ ηνπ». 

 

από ηης εθεκερίδες 
 
■ ...Απφ ηελ αζψα πξσηαπξηιηάηηθε 
θάξζα πνπ είρε  
ζηφρν ηε δηαζθέδα- 
ζε, έρνπκε έλα  
πνηνηηθφ πέξαζκα  
ζηε θάξζα ηεο  
βφκβαο, κηα δηαθν- 
ξνπνίεζε ηφζν ζηηο  
πξνζέζεηο φζν θαη  
ζηηο επηπηψζεηο. Γηαηί, ελψ ν 
ζηφρνο ηεο πξσηαπξηιηάηηθεο 
θάξζαο ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 
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θνηλσληθήο δνκήο, δηθιείδα 
αζθάιεηαο ζην ζνβαξφ θαη 
αληηζηάζκηζκα ζην «δένλ», ε 
θάξζα ηεο βφκβαο έρεη ζαλ ζηφρν, 
 

αληίζεηα, ηελ απνζηαζεξνπνίεζε, 
ελέρεη έκκεζα ην αληηθνηλσληθφ. Ο 
θαξζέξ ζηελ πξψηε πεξίπησζε 
είλαη «θνηλσληθά κεηέρσλ», ελψ ζηε 
δεχηεξε «θνηλσληθά απέρσλ»... 
 

Σ. Νηθοιαΐδοσ, 24 ώρες τωρίς 
αιήζεηα, (άρζρο ζε εθεκερίδα) 

 
Με πνηνλ ηξφπν αληηιακβάλεζηε 
ηελ άπνςε ηεο αξζξνγξάθνπ φηη ε 
πξσηαπξηιηάηηθε θάξζα έρεη ζηφρν 
ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 
δνκήο, ελψ ε «θάξζα ηεο βφκβαο» 
ηελ απνζηαζεξνπνίεζή ηεο; 
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Γξακαηνπνίεζε 
 

 Έλαο θαξζέξ θαη ην ζχκα ηνπ 
έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε ζε κηα 
ηειενπηηθή εθπνκπή. Ο θαζέλαο 
αθεγείηαη θαη ζρνιηάδεη ηε θάξζα 
απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία. Γπν 
καζεηέο λα ππνδπζνχλ ηνπο 
ζρεηηθνχο ξφινπο. 
 
 Να ζπδεηήζεηε ηελ άπνςε ηνπ 
ζπγγξαθέα. Δίλαη δπλαηφλ λα 
ραξαθηεξίζνπκε έλα ιαφ ή έλα 
άηνκν απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
αληηιακβάλεηαη ην θσκηθφ; 
Μπνξείηε ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 
λα αλαθέξεηε θάπνηα 
παξαδείγκαηα; 
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■ ... Ζ επαηζζεζία θαη ν ζπλαη-
ζζεκαηηθφο θφζκνο κηαο θνηλσλίαο, 
ε πλεπκαηηθή ηεο ζηάζκε θαη ε 
αηζζεηηθή ηεο θαιιηέξγεηα κπνξνχλ 
κε πνιχ αζθαιή ηξφπν λα 
πξνζδηνξηζηνχλ ηφζν απφ ηε 
ζπρλφηεηα ηνπ γέιηνπ φζν θαη απφ 
ηελ πνηφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ην 
πξνθαινχλ. Έηζη ζπρλά καο βνεζά 
λα ραξαθηεξίζνπκε έλα ιαφ ην αλ 
γη’ απηφλ κηα θαηάζηαζε ζεσξείηαη 
θσκηθή ή φρη, έλαο κνξθαζκφο, κηα 
ρεηξνλνκία, κηα έθθξαζε, κηα ιέμε 
ηνπ πξνθαιεί γέιην ή ηνλ αθήλεη 
αδηάθνξν. Φπζηθά θάηη αλάινγν 
ζπκβαίλεη φηαλ πξφθεηηαη λα 
θξίλνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν· 
ηδηαίηεξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
αληηιακβάλεηαη ην θσκηθφ, ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηδξά ζ’ 
απηφ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα θάλεη 
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ρηνχκνξ ζπκβάιινπλ πνιχ ζηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ... 
 

Ηι. Σπσρόποσιος, Τα Αρταία 
Διιεληθά ζηο Γσκλάζηο θαη ηο 

Λύθεηο, Δθδ. Γρεγόρε, Αζήλα, 1980, 
ζ. 44-5 

 
► Αθνχ ην γέιην, φπσο βιέπνπκε 
απφ ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα, 
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή 
καο, γηα πνηνπο ιφγνπο λνκίδεηε φηη 
νη άλζξσπνη ζήκεξα γεινχλ φιν 
θαη ιηγφηεξν; 
 
■   Ζ εθπιεθηηθή πεξίπησζε 
Ακεξηθαλνχ δεκνζηνγξάθνπ. 
Θεξάπεπζε ηελ αξζξίηηδα κε ην 
γέιην. 

από ηης εθεκερίδες 
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[ 

■   Γε ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηδηαίηεξνο 
ιφγνο γηα ην πφζν απαξαίηεην 
είλαη ην γέιην ζηε δσή καο. Ζ 
παξνπζία ηνπ είλαη επεξγεηηθή θαη, 
αληίζεηα, ε απνπζία ηνπ γίλεηαη 
δπζάξεζηα αηζζεηή ζε θάζε ζρεδφλ 
εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. 
 

Ηι. Σπσρόποσιος, δ.π., ζ. 44 
 
■   Απφ κηα  
ζηαηηζηηθή πνπ  
έγηλε ζηε Γαιιία  
απνδείρηεθε φηη  
ην 1939 γεινχζαλ  
19΄ ηελ εκέξα,  
ελψ ην 1980  
κφλν 6΄ ηελ  
εκέξα. 
 
 
 

23 / 268 



 

► Πξνζπαζήζηε λα αμηνπνηήζεηε 
φζα έρεηε ππφςε ζαο γηα ην 
θσκηθφ, γηα «λα βγάιεηε γέιην». 
Μπνξείηε: 
■ λα γξάςεηε κηα θσκηθή ηζηνξία 
(επζπκνγξάθεκα), κηα ζάηηξα, 
κηα παξσδία 
 

■ λα επηλνήζεηε έλα ινγνπαίγλην, 
έλα αλέθδνην 
■ λα παξνπζηάζεηε απηνζρεδηάδν-
ληαο κηα θσκηθή ζθελή 
■ λα ζρεδηάζεηε κηα γεινηνγξαθία. 
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Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο*: 
 

Γεινχκε ζπλήζσο: 
 

■ φηαλ βιέπνπκε έλα ζθάικα, κηα 
αδεμηφηεηα, έλα ιάζνο (γέιην 
αλσηεξφηεηαο) 
■ φηαλ θάηη καο πξνθαιεί έθπιεμε 
■ φηαλ επαλαιακβάλεηαη έλαο 
ιφγνο, κηα θίλεζε, κηα θαηάζηαζε, 
κηα ζθελή 
■ φηαλ ζπκβαίλεη κηα παξεμήγεζε, 
π.ρ. ζπγρέεηαη ε ηαπηφηεηα δχν 
πξνζψπσλ 
______________ 
 

* Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
ην γέιην αληιήζεθαλ απφ ηα βηβιία: 
α) Αλξί Μπεξγθζφλ, Σν γέιην, 
δνθίκην γηα ηε ζεκαζία ηνπ 
θσκηθνχ, εθδ. Γεξ. Αλαγλσζηίδε, 
Αζήλα, ρ.ρ. θαη β) Σδηάλη Ρνληάξη, 
Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, εθδ. 
Σεθκήξην, Αζήλα, 1985. 
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■ φηαλ έρνπκε εθηξνπή απφ ην 
θαζηεξσκέλν (λφξκα)· π.ρ. έλαο 
θξνθφδεηινο κηιάεη ζε έλα ηειεν-
ηηθφ παηρλίδη 
■ φηαλ έρνπκε αληηζηξνθή φξσλ ζε 
κηα θξάζε, ξφισλ ζε κηα θαηάζηα-
ζε θηι." π.ρ. «- Γηαηί πεηάηε ηα 
ζθνππίδηα ζαο ζηελ ηαξάηζα κνπ;  
- Δζείο γηαηί βάδεηε ηελ ηαξάηζα 
ζαο θάησ απ’ ηα ζθνππίδηα κνπ;» 
(αληηζηξνθή φξσλ ζε κηα θξάζε)· 
π.ρ. «Ο θιέθηεο πνπ ηνλ θιέβνπλ» 
(αληηζηξνθή ξφισλ ζε κηα 
θαηάζηαζε). 
■ φηαλ κεηαθέξνπκε/κεηαζέηνπκε 
κηα θξάζε, κηα ζθελή, κηα ηζηνξία 
ζ’ έλα(λ) ηφλν/χθνο πνπ δελ ηεο 
ηαηξηάδεη: απφ ην ηαπεηλφ ζην  
πςειφ (ππεξβνιή-grotesque), π.ρ. 
ε θαπρεζηνινγία ηεο καληάκ-
νπζνχ, ή απφ ην πςειφ ζην  
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ηαπεηλφ π.ρ. ε παξσδία ηεο Ηιηάδαο 
«Βαηξαρνκπνκαρία». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΔΡΔΗ, ΑΓΓΔΛΔ, ΖΜΔΡΑ 
ΚΛΔΗΝΧ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ 

ΠΔΘΑΜΔΝΟ!.. 

ΑΛΖΘΔΗΑ;.. 
ΥΡΟΝΗΑ 

ΠΟΛΛΑ!.. 
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ηνπ ΚΧΣΑ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΘΑ ΑΦΖΔΣΔ ΣΟ ΧΡΑΗΟ 
ΠΗΣΑΚΗ Α ΚΑΗ ΘΑ 

ΣΡΔΥΔΣΔ Δ ΒΟΤΝΑ ΚΑΗ 

ΛΑΓΚΑΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΥΑ; 

ΜΑ ΣΟ ΘΔΛΟΤΝ 
ΓΗΑ 

ΗΓΗΟΚΑΣΟΗΚΖΖ 



 

► Να ζπδεηήζεηε ζρεηηθά κε ηε 
ζέζε ηνπ «γέιηνπ» ζηε ζρνιηθή δσή 
θαη λα δψζεηε ηεθκεξησκέλεο 
απαληήζεηο ζηα παξαθάησ 
εξσηήκαηα. 
-  Ννκίδεηε φηη ην ρηνχκνξ απνηειεί 
ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζρνιηθή δσή 
ή, αληίζεηα, πηζηεχεηε φηη ην «γέιην» 
είλαη αλάξκνζην θαη αλαηξεπηηθφ 
γηα ηε ζρνιηθή ηάμε θαη πεηζαξρία; 
-  Αλ ζπκθσλείηε κε ηελ πξψηε 
άπνςε, λα αλαθέξεηε ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, 
γηα λα κελ νδεγεί ην «γέιην» ζηελ 
απνδηνξγάλσζε, αιιά αληίζεηα λα 
εμαζθαιίδεη κηα επράξηζηε θαη 
δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα κέζα 
ζηελ ηάμε. 
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[ 

Έξεπλα 
 

Να εξγαζηείηε ζε νκάδεο, γηα λα 
εξεπλήζεηε πψο αληηκεησπίδεηαη ην 
«γέιην» ζηε ζρνιηθή δσή. Μπνξείηε 
λα βαζίζεηε ηελ έξεπλά ζαο ζε 
παξαηεξήζεηο πνπ ζα θάλεηε 
ζρεηηθά: 
α) κε ην αλ αζθείηαη θαη ζε πνην 
βαζκφ κηα «αγσγή ηνπ γέιηνπ» ζην 
ζρνιείν κέζα απφ ηα δηδαζθφκελα 
θείκελα. Γηα λα ην δηαπηζηψζεηε 
απηφ, πξέπεη θαηαξρήλ κε ηε 
βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ζαο λα 
θάλεηε έλαλ θαηάινγν κε έξγα ηεο 
αξραίαο θαη ηεο λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο πνπ έρνπλ ραξαθηήξα 
θσκηθφ. Έπεηηα λα εμεηάζεηε πνηα 
απφ απηά πξνβιέπεηαη απφ ην 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα 
δηδαρηνχλ.  
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Σέινο, λα ζπδεηήζεηε αλ ηα θείκελα 
απηά δηδάζθνληαη κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα επαηζζεηνπνηνχληαη νη 
καζεηέο απέλαληη ζην θσκηθφ, λα 
απνθηνχλ δειαδή ηα θξηηήξηα, γηα 
λα κπνξνχλ λα θάλνπλ πνηνηηθή 
δηάθξηζε ησλ αζηετζκψλ θαη λα 
αμηνπνηνχλ ηελ έκθπηε ηθαλφηεηά 
ηνπο γηα πεηπρεκέλα αζηεία, 
θσκηθέο αθεγήζεηο θαη πεξηγξαθέο. 
β) πψο αληηκεησπίδεηαη ην γέιην 
απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο 
δηδαζθφκελνπο. 
Γηα λα ην δηαπηζηψζεηε απηφ, λα 
θάλεηε κηα ζθπγκνκέηξεζε κε 
ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, φπσο 
π.ρ. ηα παξαθάησ πνπ δίλνληαη 
ελδεηθηηθά: 
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■  Θεσξείηε «ην γέιην» βαζηθφ 
θίλεηξν γηα ηε κάζεζε;  
■ Ννκίδεηε φηη ρξεζηκνπνηείηαη κε 
απηφλ ην ζθνπφ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία; 
■  Πηζηεχεηε φηη «ην γέιην» 
ιεηηνπξγεί σο κέζν, γηα λα 
δεκηνπξγεζνχλ θηιηθέο ζρέζεηο 
αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 
καζεηέο; 
■  Ννκίδεηε φηη ε ζνβαξφηεηα 
πξέπεη λα ζπλδέεηαη νπσζδήπνηε 
κε ην βινζπξφ χθνο; 
■  Πψο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 
ηα φξηα αλάκεζα ζηε ζνβαξφηεηα 
θαη ηε ζνβαξνθάλεηα; 
■  Δλζαξξχλεηαη ή απνζαξξχλεηαη 
«ην γέιην» ζηε ζρνιηθή πξάμε, θαη 
γηα πνηνπο ιφγνπο; 
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ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΟΤ 
ΟΛΟ 10 ΜΔ ΣΟΝΟ 

ΔΠΑΗΡΝΑ! 

ΟΗ ΣΟΝΟΗ 
ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΑΝ! 

ΔΛΔΓΥΟ 
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Αλ ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο απφ ηελ 
έξεπλα δείρλνπλ φηη ην γέιην δελ 
ελζαξξχλεηαη ζηε ζρνιηθή δσή, θαη 
εθφζνλ πηζηεχεηε φηη ην γέιην 
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
ηνπ λένπ αλζξψπνπ, λα θάλεηε 
πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα εμήο 
ζέκαηα:  
α) πψο κπνξεί λα αζθεζεί κηα 
«αγσγή ηνπ γέιηνπ» ζην ζρνιείν 
θαη  
β) πψο κπνξεί γεληθφηεξα λα 
εμαζθαιηζηεί κηα επράξηζηε θαη 
δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα ζην  
ζρνιηθφ ρψξν, απφ ηελ νπνία δε ζα 
ιείπεη θαη ην γέιην. 
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ΓΔΝ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΒΡΧ 
ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ! 

ΦΑΥΝΧ ΜΗΑ ΒΓΟΜΑΓΑ! 
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 
πλνρή θεηκέλνπ 
 
 Μηα ζεηξά πξνηάζεσλ απνηεινχλ 

θείκελν κφλν εθφζνλ ππάξρεη 
ζπλνρή κέζα ζηηο πξνηάζεηο θαη 
αλάκεζα ζ’ απηέο, φηαλ δειαδή ε 
εξκελεία/θαηαλφεζε ελφο ζηνηρείνπ 
ηεο πξφηαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 
εξκελεία θάπνηνπ άιινπ, ζην νπνίν 
αλαγθαζηηθά θαηαθεχγεη θαλείο γηα 
κηα απνηειεζκαηηθή αλάγλσζε ηνπ 
θεηκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, 
φπσο είλαη θαλεξφ, «πθαίλνληαη» / 
δηαπιέθνληαη ηα λνήκαηα, θαη νη 
πξνηάζεηο απνηεινχλ έλα 
ζπλεθηηθφ ζχλνιν/θείκελν.  
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ηειεηφθνηηνη 
είκαζηε ηεο 

θηινζνθηθήο 

ζρνιήο 



Σε ζπλνρή ηελ πεηπραίλνπκε, φηαλ 
κε ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο 
κεηαβαίλνπκε θπζηθά θαη ινγηθά 
απφ ηε κηα ιέμε ζηελ άιιε, απφ ηε 
κηα πξφηαζε ζηελ άιιε, απφ ηε κηα 
πεξίνδν ζηελ άιιε θαη απφ ηε κηα 
παξάγξαθν ζηελ άιιε ρσξίο θελά 
θαη ράζκαηα.  

Σέηνηνη ηξφπνη είλαη νη αθφινπζνη: 

α)  ε ρξήζε δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ 
ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, πνπ 
ζεκαηνδνηνχλ θαζαξά ηηο ζρέζεηο 
ζπλνρήο: 
■ δειαδή, κε άιια ιφγηα θηι. (πνπ 
εηζάγνπλ επεμήγεζε) 
■ αλ θαη, εληνχηνηο, εμάιινπ, 
άιισζηε, σζηφζν, αληίζεηα θηι. 
(πνπ αληηζέηνπλ) 
■ θαη, επίζεο, πξψην, δεχηεξν θηι. 
(πνπ πξνζζέηνπλ) 
■ επνκέλσο, ζπλεπψο, ινηπφλ θηι. 
(πνπ δειψλνπλ ζπκπέξαζκα) 
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■ έπεηηα, αξγφηεξα, φηαλ θηι. (πνπ 
δειψλνπλ ρξνληθέο ζρέζεηο) 

β)  ε επαλάιεςε κηαο ιέμεο / 
θξάζεο (π.ρ. ν κελπφκελνο, ζην 
κελπφκελν)· 

γ)  ε παξάιεηςε κηαο ιέμεο / θξά-
ζεο πνπ ήδε αλαθέξζεθε (π.ρ. 
φκσο νκνιφγεζε, ελλ. ν 

κελπφκελνο)
1
  

δ)  ε αληηθαηάζηαζε κηαο ιέμεο κε 
αλησλπκία (ν νπνίνο = ν κελπφκε-
λνο), κε επίξξεκα (ζηε νβηεηηθή 
Έλσζε, φπνπ...), κε άιιε 

ζπλψλπκε
2
 ιέμε (ν κελπηήο = ν 

ελάγσλ) θηι.  
_____________ 
1  Σα παξαδείγκαηα γηα ηνπο 
ηξφπνπο β), γ), ζη), ε) πξνέξρνληαη 
απφ ην δ΄ ηφκν, ζει. 112-114 
2  Γηα ηα ζπλψλπκα βι. 
Νενειιεληθή γιψζζα, η. Γ΄, έθδ. 
2002, ζ. 136. 
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ε)  ε ρξήζε ζπλππώλπκσλ θαη 

ππεξώλπκσλ ιέμεσλ  
(ν ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, ν 
θαζεγεηήο, ν δηθεγφξνο > ν 
επαγγεικαηίαο)· 

ζη)  ε ρξήζε ηνπ όινπ θαη ησλ 

κεξώλ ηνπ (π.ρ. πξνθαηαβνιή, 
ππφινηπν > ζπλνιηθή ακνηβή)· 

δ)  ε ρξήζε γεληθόηεξνπ όξνπ (π.ρ. 
θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο, καζεηέο > 
ζπνπδάδνπζα λενιαία)  
ε)  ε ρξήζε ιέμεσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ ίδην ρώξν θαη παξνπζηάδνπλ 

λνεκαηηθή ζπγγέλεηα (π.ρ. 
δξαρκέο, πνζφ, ζπλνιηθή ακνηβή). 
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εκείσζε 
 

Αο ζεκεησζεί φηη ηα φξηα αλάκεζα 
ζηνπο ηξφπνπο ζπλνρήο δ, ε, ζη, δ, 
ε είλαη ειαζηηθά, δειαδή ε ρξήζε 
κηαο ιέμεο/έθθξαζεο κπνξεί λα 
ππαρζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 
έλαλ ηξφπνπο. Π.ρ. νη ιέμεηο 

ακνηβή, απνδνρέο, απνδεκίσζε, 
επίδνκα, κηζζόο, ζύληαμε 
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε 
σο ζπλψλπκεο είηε σο ιέμεηο απφ 
ηνλ ίδην ρψξν κε λνεκαηηθή 
ζπγγέλεηα. 
 
► Γείηε πψο ιεηηνπξγνχλ νη ηξφπνη 
β, γ, δ, ζη, ε ζην παξαθάησ 
θείκελν: 
 

Δίκαζηε ηειεηφθνηηνη ηεο Φηινζνθη-
θήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σνλ Απξίιην 
ηνπ 1983 ζπλήςακε ζχκβαζε κε ην  
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κελπφκελν, ν νπνίνο αλέιαβε λα 
καο κεηαθέξεη ζηε νβηεηηθή Έλσ-
ζε, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζακε 
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή εγθεθξηκέλε 
απφ ηε ρνιή καο. [...] Ο ηειηθφο 
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 
ζπκκεηείραλ νξίζηεθε ζε 63, ψζηε ε 

ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ κελπφκελνπ 
αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ δχν 
εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ ελελήληα 

έμη ρηιηάδσλ (2.696.000) δξαρκώλ, 
απφ ην νπνίν νθείιακε λα θαηαβά-

ινπκε ην 20% σο πξνθαηαβνιή θαη 

ην ππόινηπν λα ην εμνθιήζνπκε 
κέρξη ηξεηο κέξεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο εθδξνκήο.[...] ηηο αξρέο 
Ηνπιίνπ πιεξνθνξεζήθακε απφ 
θάπνηα ζπλάδειθφ καο, πνπ ζα 
ζπκκεηείρε ζηελ εθδξνκή, φηη ε 
εθδξνκή δελ επξφθεηην λα γίλεη, 
δηφηη ν κελπφκελνο δελ είρε θάλεη 
ηηο αλαγθαίεο πξνεξγαζίεο γηα ηε  
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δηνξγάλσζή ηεο. Απεπζπλζήθακε 

ζην κελπόκελν, γηα λα καο δψζεη 
εμεγήζεηο, ν νπνίνο ζηελ αξρή 
πξνζπάζεζε λα καο δηαβεβαηψζεη 
φηη φια ήηαλ εληάμεη, ηειηθά φκσο 
νκνιφγεζε φηη δελ κπνξνχζε λα 
θάλεη ηελ εθδξνκή ζηηο [...]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 / 274 



πλνρή ζε έλα αθεγεκαηηθφ 
θείκελν. 
 
► Να δηαβάζεηε ην θείκελν 7 
«Αζπλήζηζηε πεξίπησζε 
ηξαχκαηνο ηνπ θφγρνπ» ζηνλ 4ν 
ηφκν (ζει. 105) θαη λα εληνπίζεηε 

ηηο κεηαβαηηθέο ιέμεηο/εθθξάζεηο 
πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε ζπλνρή 
αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 
πεξηφδνπο. Τπάξρεη ζπλνρή 
αλάκεζα ζηηο παξαγξάθνπο; Με 
πνην ηξφπν επηηπγράλεηαη; 
 
 

► Ζ πξνεγνχκελε αθήγεζε 
νξγαλψλεηαη φπσο είλαη θπζηθφ, 
πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ 
παξνπζηάδνληαο ηε δηαδνρή ησλ 
γεγνλφησλ θαη ηε ρξνληθή ηνπο 
ζρέζε 
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(ζχγρξνλν, πξνηεξφρξνλν, 
πζηεξφρξνλν)*. Παξαηεξήζηε ζην 
παξαθάησ ζρεδηάγξακκα πψο ε 
νξγάλσζε ηεο αθήγεζεο γχξσ 
απφ ηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ 
εμππεξεηεί ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, 
θαη ζπκπιεξψζηε ην δηάγξακκα. 
 

______________ 
 

* Πξνζέμηε φηη ζηελ πεξίπησζε 
απηή νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα δεισζεί γεληθά ε ρξνληθή ζρέζε 
ησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο θαη 
φρη κφλν γηα λα δεισζεί ην 
πξνηεξφρξνλν, ζχγρξνλν, 
πζηεξφρξνλν ηεο δεπηεξεχνπζαο 
ρξνληθήο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
απηφ πνπ εθθξάδεη ε πξφηαζε ε 
νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ απηήλ. 
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Θέκα - θεληξηθό 
γεγνλόο θαηά 
παξάγξαθν 

Οξγάλσζε ηεο 
αθήγεζεο γύξσ 

από ηνλ άμνλα ηνπ 
ρξόλνπ 

Υξνληθή 
ζρέζε ησλ 
γεγνλόησλ 

1ε παξάγξαθνο 
 

Ο ηξαπκαηηζκφο 
ηεο 9ρξνλεο 

κηθξνχιαο Α. Μ. 
ζηελ ακκνπδηά 

ζε 
παξαζαιάζζην 

ζέξεηξν. 

Σν πεξηζηαηηθφ [...] 
ζπλέβε ην πεξα-

ζκέλν θαινθαίξη. Ζ 
ελληάρξνλε κηθξνχ-

ια Α.Μ. έπαηδε 
ζηελ ακκνπδηά 

θάπνηνπ παξαζα-
ιάζζηνπ ζέξεηξνπ, 

ελψ εθεί θνληά 
θάπνηνο ελήιηθαο  

 
 
 
 
 
 
 

ζχγρξνλν 
 

 



 

 ζπγγελήο ηεο εηνί-
καδε ηα ζχλεξγα 
ππνβξχρηνπ 
ςαξέκαηνο. 

(ζπλέρηζε) 

 
 
 
 

(ζπλέρηζε) 
2ε παξάγξαθνο 

 

Μεηαθνξά ηνπ 
παηδηνχ ζε 

λνζνθνκείν ηεο 
Θεζζαινλίθεο 

θαη παξαπνκπή 
ζην ρεηξνπξγείν 

(ζπλέρηζε) 
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3ε παξάγξαθνο 
 

Λεπηνκέξεηεο 
απφ ηελ 

εγρείξεζε.  
Ζ αθαίξεζε ηεο 

ηξίαηλαο. 

(ζπλέρηζε) 

 

4ε παξάγξαθνο 
 

Καηάιεμε 
επεηζνδίνπ 

(ζπλέρηζε) 

 

 
► Με ηε θξάζε «Απνηέιεζκα ήηαλ» δειψλεηαη ε 
ζρέζε αηηίνπ - απνηειέζκαηνο κε ηελ νπνία 
 

50 / 275 



 

ζπλδένληαη ηα πξνεγνχκελα κε ηα 
επφκελα, ελψ ζπγρξφλσο ππνδε-
ιψλεηαη θαη ε ρξνληθή ζρέζε ησλ 
γεγνλφησλ. Μπνξείηε λα βξείηε ζην 
ίδην θείκελν άιιε ιέμε / θξάζε κε 
παξφκνηα ιεηηνπξγία; 
 

► Αλ δερηνχκε φηη ε κηθξή πνπ 
ηξαπκαηίζηεθε, ην αληηθείκελν πνπ 
ηε ηξαπκάηηζε (ηξίαηλα) θαη ην κέξνο 
ηνπ ζψκαηνο πνπ έθεξε ην ηξαχκα 
(ζπιαρληθφ θξαλίν) απνηεινχλ 
βαζηθά θέληξα γχξσ απφ ηα νπνία 
ζπλέρεηαη ην θείκελν, παξαηεξνχκε 
φηη ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, ζε 
ζρέζε κε ηα θέληξα απηά, επηηπγρά-
λεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 
Πξνζέμηε ηα παξαδείγκαηα πνπ ζαο 
δίλνληαη ελδεηθηηθά θαη 
ζπκπιεξψζηε ηα θελά ζηε δεχηεξε 
ζηήιε (II). 
 

51 / 275 



 

 
 
Α 

Η 
- ε κηθξνχια 
■ ην θνξηηζάθη 
■ ηεο κηθξήο 

ΗΗ 

   

 
 
 
 
 

Β 

■ ην παηδί 
■ (πνπ) ην (εμέηα-

ζε) 
■ (απφ ηελ φιε) 

ηνπ θαηάζηαζε 
■ ην θνξηηζάθη 
■ ηεο αζζελνχο 
■ ην παηδάθη 
■ (ελήιηθαο 

ζπγγελήο) ηεο 

ρξήζε 
γεληθφηεξνπ 

φξνπ 
 
 
 

ρξήζε 
ιέμεο κε 

λνεκαηηθή 

   

 
 
 

Α 

- ε ηξίαηλα 
■ ζχλεξγα 

ππνβξχρηνπ 
ςαξέκαηνο 

■ ζθαλδάιε 
■ ηξίαηλα 

 

 
 

52 / 276 



 
 
 
 
Β 

Η 
■ ην θεληξηθφ 

ζηέιερνο (ηεο 
ηξίαηλαο) 

■ (ην θεληξηθφ) ηεο 
(ζηέιερνο) 

■ ηα άθξα ησλ 
ζθειψλ 

ΗΗ 

   

 
 
 
Γ 

■ ηα εκπεπαξκέλα 
ηκήκαηα 

■ ηα ηζρπξά ζθέιε 
■ ηα εκπεπαξκέλα 

ζθέιε 
■ (απφ ηελ 

έκπαξζή) ηνπο 

 

   

Α 
- ζπιαρληθφ 

θξαλίν 
 

   

Β 
■ εγθεθαιηθή 

θνηιφηεηα 
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Γ 

■ ηζηνχο 
■ νζηά 
■ ησλ νθζαικψλ 
■ ν (αξηζηεξφο) 

νθζαικφο 
■ ηνλ νθζαικφ 
■ (ζην χςνο) ηνπ 

ηζεκεξηλνχ 

 

 
 

 Ζ ζπλνρή επηηπγράλεηαη αθφκε, 
φηαλ ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, ην 
νπνίν είλαη θπζηθά αλάινγν κε ηνλ 
επηδησθφκελν ζθνπφ, δηαηεξείηαη 
εληαίν. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην 
χθνο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεηκέλνπ; 
Ννκίδεηε φηη είλαη εληαίν; Πψο 
εμεγείηε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 
ιέμεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
πθνινγηθά θάπνηα απφθιηζε; 
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► Να απνθαηαζηήζεηε ηηο ζρέζεηο 
ζπλνρήο ζηελ ζεηξά θχξησλ 
πξνηάζεσλ ζηελ επφκελε ζειίδα 
κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  
α) κε ηε ρξήζε ιέμεσλ θαη εθθξά-
ζεσλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 
έλα θείκελν κε ζχλζεηεο θξάζεηο,  
β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε 
νπζηαζηηθψλ απφ αλησλπκίεο, 
φπνπ ην θξίλεηε απαξαίηεην. 
 

Μαο έκεηλε λα αλνίμνπκε ηε καξκά-
ξηλε ζαξθνθάγν. Ζ πξνζδνθία πσο 
εθεί κέζα ππήξρε ην πην πνιχηηκν 
αληηθείκελν δεκηνπξγνχζε κέζα 
κνπ κηαλ αθαηαλίθεηε πεξηέξγεηα, 
έλα αίζζεκα ζπλεζηζκέλν ζηνλ 
αξραηνιφγν αιιά θαη έλα αίζζεκα 
επηθίλδπλν. Σν αίζζεκα ηεο 
επηζηεκνληθήο επζχλεο κνπ 
επέβαιιε ηελ ππνκνλή. Έθξηλα 
πσο ήκαζηαλ έηνηκνη γηα ηελ 
ηειεπηαία πξάμε. Καηέβεθα ζηνλ  
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ηάθν κε ηηο δχν βνεζνχο, ηνλ 
ηερλίηε – ζπληεξεηή ηνπ Μνπζείνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ επηζηάηε ηεο 
αλαζθαθήο [...]. Σφηε είδακε θάηη. 
Ήηαλ αδχλαην λα ην θαληαζηψ. 
Πνηέ σο ηφηε δελ είρε βξεζεί ηέηνην 
νζηενδφρν ζθεχνο: κηα νιφρξπζε 
ιάξλαθα κε έλα επηβιεηηθφ αζηέξη 
ζην θάιπκκα ηεο ιάξλαθαο. 
Βγάιακε ηε ιάξλαθα απφ ηε ζαξθν-
θάγν. Απνζέζακε ηε ιάξλαθα ζην 
δάπεδν. Αλνίμακε ηε ιάξλαθα. 
 

Γηαζθεσή από ηο βηβιίο ηοσ  
Μ. Αλδρόληθοσ, Βεργίλα.  

Οη Βαζηιηθοί ηάθοη, 
Δθδοηηθή Αζελώλ, 1984 
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► Να δηαβάζεηε κηα απφ ηηο αθεγή-
ζεηο πνπ γξάςαηε θαη λα ειέγμεηε ηε 
ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. Πνηνπο 
ηξφπνπο έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη; Με 
πνηνπο ηξφπνπο κπνξείηε λα 
βειηηψζεηε ηε ζπλνρή, 
αμηνπνηψληαο φζα πξφζθαηα 
δηδαρηήθαηε; 
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ΣΟ ρΡΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑ… 
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Σν ρξνλνγξάθεκα είλαη είδνο έληε-
ρλνπ πεδνχ ιφγνπ κε ινγνηερληθή 
ζπρλά ρξνηά· δεκνζηεχεηαη ζε 
εθεκεξίδεο θαη ζε πεξηνδηθά· 
θπξίσο ζε εθεκεξίδεο, αλ θαη ζηελ 
Διιάδα ηνπιάρηζηνλ μεθίλεζε απφ 
ηα πεξηνδηθά. Πξφζεζή ηνπ είλαη λα 
ζρνιηάζεη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο 
θνηλσληθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο 
πνιηηηθήο θηι. δσήο. Κηλείηαη 
δειαδή ζε θάζε θαηεχζπλζε θαη 
αγθαιηάδεη θάζε κνξθή δσήο πνπ 
παξνπζηάδεη επξχηεξν ελδηαθέξνλ. 
Καηά πάγηα ζπλήζεηα, είλαη ζχληνκν 
θείκελν επράξηζην θαη θαιχπηεη 
ζπγθεθξηκέλε ζηήιε ζηελ 
εθεκεξίδα ή ζην πεξηνδηθφ. 
Γξάθεηαη ζε ηφλν εχζπκν, ραξηησ-
κέλν, ρηνπκνξηζηηθφ, θάπνηε 
επηθξηηηθφ, δεθηηθφ άιινηε, ζπρλά 
εηξσληθφ, παξαηλεηηθφ, έκκεζα ή 
άκεζα δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ. 
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Απηά ζεκαίλνπλ φηη ζπζηεγάδεη 
αξκνληθά ηε ράξε θαη ηε 
ζθσπηηθφηεηα, ηελ επθπνινγία θαη 
ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ηελ 
αθεγεκαηηθή ξνή θαη ηε δηδαθηηθή 
πξαθηηθή, ηελ εηξσληθή δηάζεζε θαη 
ηε ζνβαξή πξφζεζε. Με ηελ 
πνηθηιία ησλ ζεκάησλ ηνπ θαη ησλ 
ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο γξάθεηαη 
εμαζθαιίδεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 
κηαο θηιηθήο επράξηζηεο θαη 
ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο ρξνλνγξά-
θνπ θαη θνηλνχ. Οη αλαγλψζηεο ην 
πεξηκέλνπλ. Έηζη ηνπιάρηζηνλ 
ζπλέβαηλε θαη ζπκβαίλεη, φηαλ 
εθιεθηνί ρξνλνγξάθνη ζεξαπεχνπλ 
απηφ ην είδνο ηνπ ιφγνπ. Δίλαη, 
άιισζηε, γλσζηφ φηη ζπρλά 
ρξνλνγξάθνο θαη αλαγλψζηεο 
αλαπηχζζνπλ κηαλ ηδηφηππε ζρέζε 
πνπ θηάλεη έσο θαη ζηελ 
αιιεινγξαθία, φπσο είλαη γλσζηφ 
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φηη θάπνηε νη ρξνλνγξάθνη δεηνχλ 
απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο αθφκε 
θαη ζέκαηα γηα πξαγκάηεπζε: 
«ζεκαηνπξαγκαηεπηέο» νλφκαδε ν 
γλσζηφο ρξνλνγξάθνο πχξνο 
Μειάο απινχο αλζξψπνπο ηνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπ, νη νπνίνη ηνχ 
ππνδείθλπαλ ζέκαηα γηα ρξνλνγξα-
θηθή πξαγκάηεπζε. 

Όπσο ζεκεηψζακε, ηα ζέκαηα ηα 
αληιεί ν ρξνλνγξάθνο απφ ηελ 
επηθαηξφηεηα, ηελ νπνία θαη 
ζρνιηάδεη: ην επράξηζην θαη ην 
δπζάξεζην, ην ζνβαξφ θαη ην 
αζηείν, ην επηπρέο θαη ην αηπρέο 
πεξηζηαηηθφ, ην αηνκηθφ θαη ην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα, ην πλεπκαηη-
θφ θαη ην πιηθφ, ην παιαηφ θαη ην 
λέν, ην ζπληεξεηηθφ θαη ην 
πξννδεπηηθφ, ε κνξθή θαη ε νπζία, 
ην ζηαηηθφ θαη ην δπλακηθφ θαη φια 
ηα ζπλαθή ζπγθξνηνχλ πινχζην 
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 θαη αλνηρηφ πεδίν ηεο ζεκαηηθήο 
ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. 

Σν είπακε θηφιαο, ζθνπφο ηνπ 
ρξνλνγξάθνπ είλαη λα σθειήζεη 
ηελ θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία 
απεπζχλεηαη: λα ππνδείμεη, λα 
ζπκβνπιέςεη, λα δηδάμεη, λα δηαπαη-
δαγσγήζεη ελδερνκέλσο, λα 
ζπκβάιεη ζηε δηάπιαζε ηεο 
θνηλσλίαο - θαη φια απηά, θαη άιια 
αθφκε θαη άιια (ην ρξνλνγξάθεκα 
ππεξβαίλεη θάζε θξαγκφ) επηδηψθεη 
λα ηα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηξφπν 
επράξηζην αιιά θαη θαπζηηθφ. Δίλαη 
ν ρξνλνγξάθνο ν θαζεκεξηλφο 
νδεγφο θαη δάζθαινο πνιιψλ 
αλζξψπσλ θαη, φπσο θάζε 
δάζθαινο έηζη θη απηφο, βαζχηεξν 
θίλεηξν έρεη ην «θηιάλζξσπνλ» ηνπ 
Αξηζηνηέιε, παξαηεξεί ν 
Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο. 
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Σν χθνο ηνπ παξνπζηάδεηαη θη 
απηφ κε ηφζεο παξαιιαγέο φζα θαη 
ηα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ. πλήζσο 
είλαη θνθηφ, ιηηφ, δσληαλφ. Σν χθνο 
απηφ πξνηηκάεη ηνλ κηθξνπεξίνδν 
ιφγν, πνπ ζεκαίλεη: πξνηηκάεη ηηο 
κηθξέο πξνηάζεηο θαη ηηο κηθξέο 
πεξηφδνπο, φπσο ζεκαίλεη φηη 
πξνηηκάεη θαη ηελ παξαηαθηηθή 
ζχλδεζε ή ην αζχλδεην ζρήκα, 
δειαδή πξνηηκάεη ηα κέιε ηνπ 
ιφγνπ λα ηα ζπλδέεη κε παξαηαθηη-
θνχο ζπλδέζκνπο ή λα ηα παξαζέηεη 
θαη λα ηα ρσξίδεη κε θφκκα. Σν χθνο 
απηφ είλαη πνιχ θνληά ζηνλ πξνθν-
ξηθφ ιφγν: εδψ παξαιείπεηαη ην 
ξήκα, εθεί ην φλνκα· νη δνκέο ηνπ 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ αμηνπνηνχληαη 
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν· ε 
δξακαηνπνίεζε έρεη θπξίαξρν 
ξφιν. Κπκαίλεηαη ην χθνο  
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ησλ ρξνλνγξάθσλ θαη ησλ 
ρξνλνγξαθεκάησλ· ε γιαθπξφηεηα 
θαη ε ιηηφηεηα, πάλησο, απνηεινχλ 
ζηαζεξά ηνπ, ζα ιέγακε, 
γλσξίζκαηα. 

Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ην 
ρξνλνγξάθεκα είλαη είδνο έληερλνπ 
ιφγνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 
είλαη θαη ινγνηερληθφ είδνο. Κάπνηε 
εηζρσξεί ζην ρψξν ηεο ινγνηε-
ρλίαο, θάπνηε φρη, παξακέλνληαο 
ζηελ πεξηνρή ηεο δεκνζηνγξαθίαο. 
Ζ ζχλζεζή ηνπ, άιισζηε, έρεη ηα 
γλσξίζκαηα ηνπ αηεκέιεηνπ ιφγνπ 
πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη ζηήλεηαη 
γξήγνξα, γηα λα ππεξεηήζεη 
εθήκεξεο αλάγθεο ηνπ πην 
γξήγνξνπ / πξφρεηξνπ / ξεπζηνχ 
εληχπνπ πνπ είλαη ε εθεκεξίδα. 

Πάλησο δελ είλαη ιίγνη νη 
ρξνλνγξάθνη πνπ ρηίδνπλ ηα  
ρξνλνγξαθήκαηά ηνπο κε  
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ινγνηερληθή ράξε. «Δίηε είδνο, 
ινηπφλ, ινγνηερληθφλ, είηε, αλ 
πξνηηκάηε, παξαινγνηερληθφλ ην 
ρξνλνγξάθεκα, γξάθεη ν Π. 
Νηξβάλαο, έρεη ην δηθαίσκα λα 
παξίζηαηαη εηο ηνλ λάξζεθα, 
ηνπιάρηζηνλ, ηνπ λανχ ηεο Σέρλεο». 

Κιείλνπκε ην ζεκείσκα απηφ κε 
κηα γεληθή παξαπνκπή ζηελ 
ηζηνξηθή θαηαγσγή ηνπ ρξνλνγξα-
θήκαηνο. 

Με ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην 
ρξνλνγξάθεκα παξνπζηάζηεθε 
πξψηε θνξά ζηε Γαιιία πξηλ 
αξρίζεη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 
Δίλαη κάιηζηα ζπλδεδεκέλν κε ηε 
δεκνζηνγξαθηθή πνιεκηθή ε νπνία 
ζηξεθφηαλ θαηά ηεο βαζηιηθήο 
απιήο. 

ηελ Διιάδα ην ρξνλνγξάθεκα 
ην εηζήγαγε ν Κσλζηαληίλνο Πσπ, 
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ν νπνίνο θαηά ηα κέζα ηνπ δέθαηνπ 
 

έλαηνπ αηψλα θαηέγξαςε θαη 
ζρνιίαδε ζην πεξηνδηθφ «Δπηέξπε» 
ηα αμηνζεκείσηα γεγνλφηα θάζε 
κήλα. 

Δθηφο απφ ηνλ Πσπ, κλεκνλεχ-
νπκε ηνλ Δηξελαίν Αζψπην, ηνλ 
Δκκαλνπήι Ρνΐδε, ηνλ Ησάλλε 
Κνλδπιάθε. Ο Κνλδπιάθεο ζεσξεί-
ηαη απφ πνιινχο παηέξαο θαη 
δεκηνπξγφο ηνπ ζεκεξηλνχ 
ρξνλνγξαθήκαηνο - Γηαβάηεο ήηαλ 
ην θηινινγηθφ ηνπ ςεπδψλπκν, κε 
ην νπνίν ππέγξαθε ηα ρξνλνγξα-
θήκαηά ηνπ. Απφ εθεί θη εθεί κλεκν-
λεχνπκε θάπνηνπο απφ εθείλνπο 
πνπ αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ην 
ρξνλνγξάθεκα. Σέηνηνη ήηαλ: ν 
Παχινο Νηξβάλαο, ν πχξνο Μειάο 
(ππέγξαθε ηα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ 
κε ην θηινινγηθφ ςεπδψλπκν  
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Φνξηνχλην), ν Εαραξίαο 
Παπαλησλίνπ, ν Γεκήηξεο Φαζάο, 

 

ν Παχινο Παιαηνιφγνο, ν Φξέληπ 
Γεξκαλφο, γηα λα πεξηνξηζηνχκε ζ’ 
απηνχο νη νπνίνη αθφκε θαη 
επαγγεικαηηθά ζπλδέζεθαλ κε ην 
ρξνλνγξάθεκα θαηά ην παξειζφλ. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πνιινί 
εθείλνη πνπ έγξαςαλ θαη γξάθνπλ 
ρξνλνγξάθεκα. Σν ρξνλνγξάθεκα 
δεη, φπσο ζα δηαπηζηψζεηε απφ 
ρξνλνγξαθήκαηα ζεκεξηλψλ 
ρξνλνγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ. 
 
► ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ν 
Παχινο Νηξβάλαο επηζεκαίλεη 
θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκα-
ηα ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο ηνπ 
Ησάλλε Κνλδπιάθε θαη ηα ηεθκε-
ξηψλεη παξαζέηνληαο πεξηθνπέο 
απφ ην έξγν ηνπ.  
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Γηαβάζηε ην θείκελν ηνπ Νηξβάλα, 
ζεκεηψζηε ηα γλσξίζκαηα πνπ 
επηζεκαίλεη θαη ζπζρεηίζηε ηα κε ηα 
γλσξίζκαηα ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο, 
φπσο απηά εθηίζεληαη ζηελ 
εηζαγσγή γηα ην ρξνλνγξάθεκα. 
 

ΠΑΤΛΟ ΝΙΡΒΑΝΑ 
 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
Δηζηηήξηνο αθαδεκατθφο ιφγνο* 

8 Μαξηίνπ 1928 
(απφζπαζκα) 

 
[...] 
«Καη εηο ην ζεκείνλ απηφ  
επηηξέςαηέ κνπ, θχξηνη, λα  
ελζπκεζψ καδχ ζαο νιίγαο απφ ηαο 
παιαηάο απηάο ζειίδαο.  
______________ 
*Παξακέλεη ε νξζνγξαθία ηνπ θεηκέ-
λνπ, φρη φκσο θαη ην πνιπηνληθφ 
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Θα καο δνζή επθαηξία λα 
εθηηκήζσκελ, κε ην θπιινκέηξεκα 
απηφ, πψο απφ έλα θαζεκεξηλφλ 
γεγνλφο εθπεγάδεη κία κεγάιε 
θηινζνθία θαη εηο ηα παξνδηθά 
θαηλφκελα θαη πξάγκαηα 
ζπιιακβάλεηαη ν βαζχηεξνο 
παικφο κηαο δσήο. Αλνίγσ θαηά 
ηχρελ ηνλ κηθξφλ ηφκνλ ησλ 
ρξνλνγξαθεκάησλ ηνπ Κνλδπιάθε. 
Ο «Γηαβάηεο» ηζηνξεί έλα κηθξφλ 
επεηζφδηνλ ηεο κεγάιεο πιεκκχξαο 
ηνπ 1916. 

«... Δηο δε ηνλ Πεηξαηά, σο έκαζα, 
ζπλέβε ην εμήο: Δλψ ηελ απγήλ λένη 
ηηλέο πεξηεθέξνλην παξά ηα 
Κακίληα, δηά vα ζψζνπλ θαλέλαλ 
θηλδπλεχνληα, ήθνπζαλ εηο ην 
ζθφηνο έξξηλνλ αλαθψλεκα. 

- Φέξηε άξκ! 
΄Δθαζηνο θαληάδεηαη ηελ απν-

ξίαλ ησλ. Σξέρνπλ πξνο ηη νπφζελ 
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ήιζελ ε θξαπγή θαη κεη’ νιίγνλ 
αλαθαιχπηνπλ θινπβί κέγα, ην 
νπνίνλ επέπιεελ εηο ηα λεξά θαη 
ζπγθξαηεζέλ θάπνπ, δηεηεξείην εηο 
ηζνξξνπίαλ. Δληφο ηνπ θινπβηνχ  
επξίζθεην σξαίνο παπαγάινο, 
φζηηο ηδψλ ηνπο λένπο, επαλέιαβε 
ην παξάγγεικα κε θσλή ζηξαηησ-
ηηθνχ Φαζνπιή. - Φέξηε άξκ !... 
Όηαλ δε νη λένη ην παξέδσθαλ εηο 
ηελ θπξίαλ, εηο ελ αλήθε, ηεο είπαλ. 
- Σν θξνληκψηεξνλ είλαη λα ηνλ 
κάζεηε λα θσλάδεη : «Βνήζεηα!» 

Απφ ην ειάρηζηνλ απηφ 
πξαγκαηάθη κε ηφζελ ιεπηφηεηα 
ηζηνξεκέλνλ, δελ καληεχεηε ινηπφλ 
ηελ θηινζνθίαλ, πνπ αλαδίδεηαη; 
Δίλαη ε εηξσληθή θηινζνθία φισλ 
ησλ άζθνπσλ καζεκάησλ θαη 
πάζεο πεξηηηήο ζνθίαο 
παπαγάισλ θαη αλζξψπσλ. 
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΄Αιινηε έλαο δηάινγνο καζεηψλ, 
εηο επνρήλ εμεηάζεσλ, πνπ αξπάδεη 
εηο ηνλ δξφκνλ, ηνπ δίδεη αθνξκήλ 
εηο ηελ ραξηησκέλελ ζθέςηλ, φηη 
«θαηά ηνπο παηδηθνχο θαη εθεβη-
θνχο καο ρξφλνπο πξέπεη λα  

 [ 

παίδσκελ θαη λα δηαζθεδάδσκελ, 
θαηά δε ην γήξαο λα ζπνπδάδσ-
κελ». «Παίξλνκελ έλα παηδί, ιέγεη, 
πνπ δελ εκπνξεί λα κείλε επί πέληε 
ιεπηά εηο ηελ ηδίαλ ζέζηλ θαη ην αλα-
γθάδνκελ λα κέλε αθίλεηνλ επί 
ψξαο, πξνζεισκέλνλ εηο ην 
βηβιίνλ ηνπ, εηο ηελ θαιάθξαλ ηνπ 
δηδαζθάινπ ηνπ. Γελ ζα ήην 
θπζηθψηεξνλ λα ππνβιεζνχλ εηο ηα 
θαζήθνληα ηαχηα νη έρνληεο 
αλάγθελ αθηλεζίαο γέξνληεο, αληί 
λα δηεκεξεχνπλ εηο ηα θαθελεία θαη 
λα θάκλνπλ πνιεκηθά ζρέδηα; Δάλ ε 
παηδεία είλαη πξάγκα ζνβαξφλ θαη 
νη γέξνληεο επίζεο είλαη ζνβαξνί, 
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ελψ ηα παηδία είλαη ζνβαξά κφλνλ 
φηαλ είλαη άξξσζηα. Θα ήην δε θαη 
δηαζθεδαζηηθφλ λα βιέπεηο πξσί -
πξσί ηνπο πάππνπο θαη ηαο 
νκειίθνπο ησλ θπξίαο λα 
δηεπζχλσληαη θαζ’ νκίινπο εηο ηα  
 

ζρνιεία, κε ηελ ζάθθαλ ππφ κάιεο. 
Οχησ ζα δχλαηαη λα γίλε θαη κία 
νηθνλνκηθή θαηλνηνκία: ζα ιείςε ε 
δηάθξηζηο ησλ ζρνιείσλ θαηά 
θχινλ, αη δε αξζαθεηάδεο ζα 
ζπλαγειάδσληαη εηο ην απηφ ζρν-
ιείνλ κε ηνπο άξξελαο, ρσξίο 
θαλέλα θίλδπλν ησλ εζψλ. Αη κφλαη 
εθκπζηεξεχζεηο ησλ ζα είλαη πεξί 
ησλ γεξνληηθψλ ησλ αζζελεηψλ. Θα 
παχζνπλ δε θαη αη βάξβαξνη 
ζρνιηθνί ηηκσξίαη. Γηφηη, πνίνο 
δηδάζθαινο ζα ηνικήζε λα 
ηηκσξήζε έλα εμεληάξελ καζεηήλ; 
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Αιιά ζα κνπ πήηε, δηαηί λα 
ζπνπδάδνπλ αθνχ κεη’ νιίγνλ 
πξφθεηηαη λ’ απνζάλνπλ;.... θηι.». 

Απηφ είλαη, θχξηνη, εηο κεξηθά 
πξφρεηξα δείγκαηα, ην 
ρξνλνγξάθεκα ηνπ Κνλδπιάθε. 
Απηφ είλαη, πεξίπνπ, ην Διιεληθφλ 
ρξνλνγξάθεκα σο είδνο.  

 

Αο ηνπ απνδψζσκελ ηελ ηηκήλ πνπ 
ηνπ αλήθεη, θέξνληεο επιαβψο εηο 
ηελ κλήκελ καο ηνλ εθιηπφληα 
δεκηνπξγφλ ηνπ. 
 

Π. Νηρβάλα «΄Απαληα», επηκ. Γ. 
Βαιέηα, εθδ. Χ. Γηοβάλε, Γ΄ ηόκος, 

Αζήλα 1968, ζ. 196-198 
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ΠΑΤΛΟ ΝΙΡΒΑΝΑ 
 

ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΟΠΟΤΛΟ  
ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ* 

 
Δηο ηνλ πξνζθπγηθφλ 
θαηαπιηζκφλ ηεο 
Λαραλαγνξάο Πεηξαηψο 
ελεθαλίζζε κίαλ ησλ 
εκεξψλ έλαο 

αλέιπηζηνο, πιεγσκέλνο πξφζθπμ. 
Γελ ήην νχηε Μηθξαζηάηεο, νχηε 
Θξαμ. Γελ ηνλ είραλ θπλεγήζεη αη 
νξδαί ηνπ Κεκάι. Γελ ηνπ είραλ 
ζπάζεη ην πφδη ηνπ νη Σνχξθνη 
Σζέηεδεο. Ήηνλ απινχζηαηα έλαο 
αζψνο ζπνπξγίηεο.  
 

______________ 
* Παξακέλεη ε νξζνγξαθία ηνπ 
θεηκέλνπ, φρη φκσο θαη ην 
πνιπηνληθφ 
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Καη θαζψο επεηνχζε ζηνλ νπξαλφλ, 
ηνλ νπνίνλ δελ δηεθδηθνχλ, σο 
γλσζηφλ, νχηε νη Έιιελεο, νχηε νη 
Σνχξθνη, ην ιάζηηρν ελφο κηθξνχ 
εληνπίνπ Σζέηε ηνλ εηφμεπζελ εηο ηα 
χςε θαη δελ είρε ηελ επζπιαρλία λα 
ηνπ δψζε ηνπιάρηζηνλ ηνλ 
ζάλαηνλ. Σνπ εηζάθηζε ην πνδαξάθη 
ηνπ. Καη ν πιεγσκέλνο ζπνπξγί-
ηεο, ιηγνζπκηζκέλνο απφ ηνλ 
ηξνκεξφλ πφλνλ έπεζελ σο λεθξφλ 
ζψκα, εηο ην ρψκα. Ο κηθξφο Σζέηεο 
έζπεπζε λα ηνλ αηρκαισηίζε, θαη 
λεθξφλ αθφκε. Αιιά ηελ ηειεπηαίαλ 
ζηηγκήλ, ν πηεξσηφο ηξαπκαηίαο 
επξήθε ηελ δχλακηλ ησλ θηεξψλ 
ηνπ. Καη εζψζε πάιηλ, εηο ηα χςε 
απφ ηα νπνία έπεζε. Σα θηεξά ηνπ 
φκσο απέθακαλ εηο ηελ νπξαλίαλ 
πεξηπιάλεζηλ. Δδνθίκαζε λ’ 
αθνπκπήζε ζ’ έλα θιαδί δέλδξνπ 
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λα μεθνπξαζζή. Αιιά πψο; Μφιηο 
επξνζπάζεζε λα ζηεξηρζή ζην 
πνδαξάθη ηνπ, ηξνκεξνί πφλνη ηνλ 
έθακαλ λα παξαηηεζή απφ θάζε 
ηδέαλ αλαπαχζεσο. Καη κε ηαο 
ηειεπηαίαο δπλάκεηο, πνπ απέκελαλ 
 

ζηηο κνπδηαζκέλεο θηεξνχγεο ηνπ, 
εδνθίκαζε πάιηλ λα πεηάμε. ΄Δθακε 
δχν - ηξεηο γχξνπο εηο ηνλ αέξα, 
αιιά νη θηεξνχγεο ηνπ δελ ηνλ 
εθξαηνχζαλ πιένλ. ΄Δλνησζε ηψξα 
φηη χζηεξα απφ ιίγα ιεπηά, ιίγα 
δεπηεξφιεπηα, ζα επξίζθεην θάησ 
ζην ρψκα, αλίθαλνο πιένλ λα ζσζή 
απφ ηνπο αγξίνπο Σζέηεο ηεο γεηην- 
ληάο. Δηο νκνίαλ πεξίζηαζηλ, ν 
αεξνπφξνο, ηνπ νπνίνπ εζηακάηε-
ζελ έμαθλα ν κνηέξ, θαηνπηεχεη 
βηαζηηθά ην έδαθνο θαη δεηεί ην 
θαηάιιεινλ έδαθνο, δηα λα 
πξνζγεησζή, φζν αζθαιέζηεξα 
κπνξεί. 
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Έηζη έθακε θαη ν κηθξφο πηεξσ-
ηφο αεξνπφξνο. Ο κνηέξ ηνπ δελ 
εδνχιεπε πηα. Καηψπηεπζε ην έδα-
θνο. Παληνχ δξφκνη, κε ηξνκεξά 
παηδηά, πνπ επεξίκελαλ κε ηα 
ιάζηηρα ηελησκέλα. Παληνχ  

 

ερζξηθνί απιφγπξνη. Παληνχ άμελα 
θεξακίδηα, φπνπ έλαο ηξαπκαηίαο 
ζπνπξγίηεο, αλίθαλνο λ’ αλαδήηεζε 
αιινχ ηελ ηξνθήλ ηνπ, ζα εθηλδχ-
λεπε αζθαιψο λα πεζάλε απφ 
αζηηίαλ. Έμαθλα, πξνο έλα ζεκείνλ 
ηνπ εδάθνπο δηέθξηλε κίαλ απιήλ, 
φπνπ γπλαηθνχιεο θαη κηθξά 
παηδάθηα, εθηλνχλην, κε έλα χθνο 
κεγάιεο δπζηπρίαο. Καη επεηδή ε 
δπζηπρία ελλνεί ηελ δπζηπρίαλ, ν 
πιεγσκέλνο ζπνπξγίηεο δελ 
άξγεζε λα θαηαιάβε φηη νη 
άλζξσπνη απηνί ήζαλ αδειθνί ηνπ 
θαη φηη ε απιή απηή δελ ήηαλ φπσο 
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νη άιιεο απιέο ησλ θαθψλ 
αλζξψπσλ. 
- Μαδί κε ηνπο άιινπο 
δπζηπρηζκέλνπο θη εγψ! εζθέθζε ν 
κηθξφο ζπνπξγίηεο.  

Καη, κ’ έλα ηέιεηνλ βνι - πιαλέ, 
ην νπνίνλ νη άλζξσπνη εδηδάρζε-
ζαλ, σο γλσζηφλ, απφ ηα πνπιηά, 
επξέζε κέζα εηο ηελ απιήλ ηνπ 
πξνζθπγηθνχ θαηαπιηζκνχ, 
θαηάθνηηνο ζην ρψκα, αλίθαλνο λα 
θηλεζή, έηνηκνο λ’ απνζάλε. Αιιά 
δελ άξγεζε λα βεβαησζή φηη επξί-
ζθεηαη κεηαμχ πνλεηηθψλ ςπρψλ. 
Μία αηκφζθαηξα ζπκπαζείαο θαη 
αγάπεο εζρεκαηίζζε γχξσ απφ ηελ 
δπζηπρίαλ ηνπ. Οη άιινη δπζηπρη-
ζκέλνη ελλννχζαλ ηνλ πφλνλ ηνπ. 
Σα παηδάθηα δελ ήζαλ εθεί ζθιεξά 
θαη άζπιαρλα, φπσο ηα άιια 
παηδηά. Οη κεγάινη δελ ήζαλ θαθνί 
θαη αδηάθνξνη. Αγαζά ρέξηα ηνλ 
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εζήθσζαλ απφ ην ρψκα. Πλνέο 
αγάπεο ηνλ ερνπρνχιηζαλ. Καη, δηά 
λα ζπκπιεξσζή ε επηπρία ηνπ, κία 
αθφκε πνλεηηθή ςπρή έζθπςε απφ 
πάλσ ηνπ, σο Θεία Πξφλνηα. Ήηαλ 
ε αγαζή Πξφλνηα θαη ησλ άιισλ 
δπζηπρηζκέλσλ, ε δεζπνηλίο, ε 
δηαθνλνχζα ηελ Φηιαλζξσπίαλ εηο 
ηνλ πξνζθπγηθφλ θαηαπιηζκφλ. 
- Σν θαυκέλν ην πνπιάθη! είπελ ε 
δεζπνηλίο. Έρεη ζπαζκέλν ην 
πνδαξάθη ηνπ. Πξέπεη λα ην 
θξαηήζνπκε θη απηφ δσ, λα ην 
γηαηξέςνπκε, σο πνπ λα κπφξεζε 
λα μαλαπεηάμε. 

Ο κηθξφο ζπνπξγίηεο, κνινλφηη 
δελ εγλψξηδε ηελ γιψζζαλ ησλ 
αλζξψπσλ, εθαηάιαβε πνιχ θαιά 
ηη έιεγελ ε δεζπνηλίο, δηφηη ε 
γιψζζα ηεο αγάπεο είλαη κία γηα 
φια ηα πιάζκαηα ηνπ Θενχ. Καη 
έζπεπζε λα επραξίζηεζε ηελ  
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δεζπνηλίδα κ’ έλα γιπθχηαηνλ ηζίνπ 
- ηζίνπ. 

Γχν ηξπθεξά ρεξάθηα επήξαλ 
ηνλ κηθξφλ πηεξσηφλ πξφζθπγα, 
ηνπ έδεζαλ ην πνδαξάθη ηνπ, ηνλ 
εηάηζαλ, ηνλ επφηηζαλ θαη χζηεξα 
ηνλ εηνπνζέηεζαλ ζε κηα δεζηή θαη 
καιαθή θσιίηζα. Ήην θαη απηφο έλα 
πξνζθπγνπνπιν ηνπ νπξαλνχ, 
φπνπ ε θαθία ησλ αλζξψπσλ θζά-
λεη θάπνηε αγξία θαη ηξνκεξά, σο 
λα κελ ηεο έθζαλε γηα λα ρνξηάζε 
φιε απηή ε κεγάιε θαη απέξαληε 
Γε. 
 

Π. Νηρβάλα «Άπαληα», 
επηκ. Γ. Βαιέηα, εθδ. Χ. Γηοβάλε, 

Δ΄ ηόκος, Αζήλα 1968, ζ. 315-316 
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► Πνηνο λνκίδεηε φηη είλαη ν 
δεκηνπξγφο ηεο ηφζεο δπζηπρίαο 
ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα πνπιηά; 
Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζεκεξηλνχ 
αλζξψπνπ απέλαληη ζηα δψα θαη ηα 
θπηά; ζέβεηαη ν ζεκεξηλφο άλζξσ-
πνο ηε θχζε; 
 
► Οη άλζξσπνη ηνπ θαηαπιηζκνχ 
ζπκπφλεζαλ θαη πξνζηάηεςαλ ην 
πξνζθπγφπνπιν ηνπ νπξαλνχ. 
Γηαηί; πδεηήζηε ηηο πξνηάζεηο:  
«Ζ δπζηπρία ελλνεί ηελ δπζηπρίαλ»,  
«Ζ γιψζζα ηεο αγάπεο είλαη κία 
γηα φια ηα πιάζκαηα ηνπ Θενχ». 
Αλαδεηήζηε ηνλ ιφγν ηεο αγάπεο 
πνπ δηαηξέρεη ην θείκελν. 
 
► ην ρξνλνγξάθεκα ζπζηεγάδν-
ληαη δχν παξάιιεια ζέκαηα. Πνηα 
είλαη απηά θαη πψο ηα ζπλδέεη ν 
ρξνλνγξάθνο; Γηαθξίλεηε θάπνηα 
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θηινζνθηθή / ζηνραζηηθή δηάζεζε 
ζην θείκελν; Κνηηάμηε πάιη ηελ 
εηζαγσγή ζην ρξνλνγξάθεκα θαη 
πείηε αλ απηή ε δηάζεζε απνηειεί 
έλα απφ ηα γλσξίζκαηά ηνπ. 
 
► Γξάςηε έλα ζχληνκν θείκελν  
γηα έλα δψν πνπ ην  
θαθνκεηαρεηξίζηεθαλ νη άλζξσπνη. 
Γψζηε ζην θείκελφ ζαο κνξθή 
ρξνλνγξαθήκαηνο ή φπνηαλ άιιε 
πξνηηκάηε εζείο. 
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Μηαλ άιιε ζηάζε ζθιεξήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ 
απέλαληη ζηα δψα κπνξείηε λα δείηε 
ζην αθφινπζν ρξνλνγξάθεκα ηνπ 
πχξνπ Μειά (Φνξηνχλην), ελφο 
απφ ηνπο πην δηαθεθξηκέλνπο 
Νενέιιελεο ζπγγξαθείο ηνπ 
εηθνζηνχ αηψλα. 
 

ΠΤΡΟ ΜΔΛΑ 
 

ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ ΣΗ ΔΞΟΥΗ* 
 
Ύζηεξα έλα δξάκα ζηηο  
αθηέο θαη παληνχ, φπνπ 
παξαζέξηζαλ Έιιελεο.  
Οη γάηεο. Δδψ είλαη πνπ  
αιεζεχεη ν ιφγνο  
«πήξαλ σο θαη ηηο γάηεο ηνπο!»  
______________ 
*Παξακέλεη ε νξζνγξαθία ηνπ θεηκέ-
λνπ, φρη φκσο θαη ην πνιπηνληθφ 
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Όηαλ θεχγνπλ γηα ηα ζαιάζζηα 
ινπηξά ηνπο ηηο παίξλνπλ καδί ηνπο.  
Κη’ φηαλ γπξίδνπλ, ηηο αθήλνπλ ζηελ 
εμνρή. Ση ηηο ζέινπλ πνπ ηηο θνπβα-
ινχλ ζηε ζάιαζζα; Σνπο είλαη  
απαξαίηεηεο; Σφηε γηαηί λα ηηο 
μερλνχλ χζηεξα; Σηο παίξλνπλ, γηαηί 
πνηνο ζα ηηο ηάηδε ζην ζπίηη; Μα θαη 
ζηελ εξεκηά πνπ ηηο αθήλνπλ πνηνο 
ζα ηνπο δψζεη λα θάλε; Όπσο θη’ αλ 
είλαη ζηα πεχθα, ζηελ ακκνπδηά, 
ζηα ζρίλα, ζηα βξάρηα, πιάη ζην 
θχκα, απηφλ ηνλ θαηξφ, ηίπνηα δελ 
είλαη πην ζπλεζηζκέλν απ’ απηέο ηηο 
ιεζκνλεκέλεο γάηεο, ηηο αδέζπν-
ηεο. Οη «πεπθηάδεο» αληί λα 
θειατδνχλ - ληανπξίδνπλ. Καη 
ληανπξίδνπλ άγξηα. Κακκηά ηδέα δελ 
έρεηε γηα πνξείεο ηεο πείλαο, αλ δελ 
αθνχζεηε απηφ ην νκαδηθφ ληανχξη-
ζκα θαη πξν πάλησλ αλ δελ ηδήηε 
ηηο γάηεο απηέο λα πεδνχλ,  

86 / 286 



 

ε κηα πίζσ απ’ ηελ άιιε, κέζα ζηα 
εξεκσκέλα ζχδεληξα ή ζη’ 
αθξνγηάιηα, ζ’ αλαδήηεζε ηξνθήο. 
Γελ μαίξσ ηη ζπλήζεηεο είρε απηφ ην  
 

δψν, πξηλ γίλε θαηνηθίδην. Αιιά 
ζηελ πφιε ην δηαθξίλνπλ ηα πην 
αξηζηνθξαηηθά ήζε: θιεηζνχξα ηελ 
εκέξα, κφλσζε, αγάπε ηεο ήζπρεο 
γσληάο, εκίθσο, μάπισκα... Καη δε 
βγαίλνπλ παξά ηε λχρηα γηα ηηο πην 
απίζαλεο πεξηπέηεηεο, ηα πην 
ξαθηλάηα θαπξίηζηα. Δδψ ηα 
πξάγκαηα έρνπλ αλαπνδνγπξηζηεί 
ηέιεηα. Ζ αξηζηνθξαηηθφηεηα θη’ νη 
κπσληειαηξηζκνί έρνπλ πάεη 
πεξίπαην. Ζ ζηέξεζε ηηο έρεη θέξεη 
ζηελ πιεβεηαθή θαηάζηαζε ηεο 
αγέιεο. Πάλε θαηά κηθξά θνπάδηα, 
ζα δψα ηεο δνχγθιαο. Σν κφλν 
ζεκείν επγέλεηαο πνπ δηαηεξνχλ  
είλαη ε θνκςφηεηά ηνπο. 
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Με ηελ αλαγθαζηηθή δίαηηα πνπ 
θάλνπλ έρνπλ φιεο ζηινπέηηα. 
Έρνπλ αγξηέςεη. Σα κάηηα ηνπο δελ 
έρνπλ πηα ηελ απηάξθε εκβξίζεηα 
ησλ πιαζκάησλ πνπ ηνπο 
ζεξβίξνπλ ηελ ηξνθή ζην πηάην. 
Έρνπλ βγάιεη ηηο βεινχδηλεο 
παληνχθιεο ηνπ ζπηηηνχ. Έρνπλ 
γίλεη πάιη ηα θπζηθά αηινπξνεηδή. Ζ 
καηηά ηνπο έρεη πάξεη ηε δσεξφηεηα 
θαη ηελ νμχηεηα ηνπ δσληαλνχ πνπ 
γπξεχεη ζήξακα. Φεξκάξνπλ κηα 
κεγάιε αθξίδα ή έλα ζθνξπηφ, πνπ 
είδε ηα ζθνχξα θαη ηακπνπξψλεηαη 
θάησ απφ ηελ πέηξα, κε ηελ 
αλεμάληιεηε επηκνλή ζπζηεκαηηθνχ 
ραξηνπαίρηε, πνπ πεξηκέλεη λ’ 
αιιάμεη ην γνχξη. Καη νη πξάζηλεο 
καξθίδεο ηνπο θσζθνξίδνπλ, 
πεηάλε ζπίζεο, φηαλ ζθαξθαιψ-
λνπλ ζηα δέληξα θαη πξνζπαζνχλ 
λα ππλσηίζνπλ κηα δπζηπρηζκέλε 
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παπαδίηζα λα πέζεη ζην ζηφκα 
ηνπο. Ύζηεξα παζαίλνπλ θάηη 
πεξίεξγνπο παληθνχο. Βιέπνπλ 
ερζξφ, πνπ εγψ δελ μερσξίδσ; 
Βιέπνπλ νξάκαηα απφ ηελ πείλα, 
φπσο φζνη λεζηεχνπλ; Γελ μαίξσ. 
Άμαθλα φκσο ην βάδνπλ ζηα 
ηέζζεξα γηα η’ ακπέιηα, ράλνληαη 
κέζα ζηα θηηξηληζκέλα θχιια. 
Ακέζσο χζηεξα ηηο βιέπεηε λα 
μεθπηξψλνπλ θαη λα θεχγνπλ, κε 
θξεληαζκέλν θαιπαζκφ, θαηά ην 
βνπλφ. Πνχ πάλε; Πνηνο ηηο μαίξεη! 
Έρνπλ κάζεη λα μερσξίδνπλ απφ 
καθξηά ηηο ηξάηεο. Όηαλ θακκηά 
δπγψλεη, ξνβνινχλ φιεο ζηε 
ζάιαζζα -θη’ αο ηε κηζνχλ ζαλ ηα 
πνιιά ηνπο θαθά. Νηανπξίδνπλ, 
ζπλαπιία νιάθεξε, γχξσ απφ ηα 
δίρηπα, πνπ ιαρηαξά θαη ιάκπεη ην 
αζήκη ηεο καξηδίηζαο ή ηεο γφπαο 
ηνπ αξσληθνχ, κε ηελ ειπίδα  
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λα πέζεη θαλέλα ζθάξην πξνο ην 
κέξνο ηνπο. Σφηε λα ηδήηε νκεξηθφο 
θαπγάο: Κνπβάξη γίλνληαη, λπρηά-
δνληαη, καηψλνληαη, μεζρίδνληαη 
πνηα ζα η’ αξπάμεη. Υαιαζκφο! 
Άμαθλα ηέιεηα παξακφξθσζε. Σα 
ζεξηάθηα ηεο Ενχγθιαο δε κεξεχνπλ 
κνλάρα, κα γίλνληαη δεηηάλνη. 
Μαδεχνληαη γχξσ απφ ην κνλαρηθφ 
καγαδάθη, πνπ απφκεηλε ζηελ αθηή 
λα πεξηζάιπεη ηνπο λαπηηθνχο, θαη 
κηζνθιαίλε, κπξνζηά ζην κάζηνξα 
πνπ εηνηκάδεη ηα ςάξηα, γηα θαλέλα 
ζπάξαρλν; 
- Κάκε ην έιενο ζνπ, έηζη λα 
ζπρσξεζνχλ ηα πεζακέλα ζνπ! 

ε ιίγν ράλνληαη ζηνλ πεπθηά. Σν 
άδεην ζηνκάρη ηηο βαζαλίδεη, ηηο 
νηζηξειαηεί γηα θαηλνχξγηεο, 
αηειείσηεο θνχξζεο. Σε λχρηα είλαη 
ε ηαρηηθή κεγάιε κάρε κε ηνπο 
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αξνπξαίνπο, κ’ φινπο ηνπο θαλφλεο 
ηεο ζηξαηεγηθήο. Γηαηί απηνί δελ 
αζηεηεχνληαη θαζφινπ. Γελ είλαη ηα 
πνληηθάθηα ηεο ρξεζηνκάζεηαο πνπ 
πέθηνπλ ιηγνζπκηζκέλα φηαλ δνχλε 
γάηα. Δίλαη αληξεησκέλνη. 
Παιεχνπλ. Καη πνπινχλ αθξηβά ην 
ηνκάξη ηνπο. ’ απηέο ηηο δξακαηηθέο 
αζρνιίεο έρεη θαηαδηθάζεη ε 
δσνθηιία ησλ Αζελαίσλ ηα πην 
ρατδεκέλα θαηνηθίδηα. Δθηφο πηα αλ 
ην θάλνπλ επίηεδεο γηα λα 
θαζαξίζνπλ ηελ εμνρή απ’ φια ηα 
εξπεηά θαη ηα κακνχληα. Λακπξφ 
ζρέδην, αιιά κελ ην πήηε παξά έμσ. 
Θα καο ην θιέςνπλ! 
 

«Αζελαϊθά Γεηιηλά»- «Αζ. Νέα», 7 
Σεπηεκβρίοσ 1934 
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► Γηαβάζηε ηα αθφινπζα 
ρξνλνγξαθήκαηα θαη θξνληίζηε λα 
επηζεκάλεηε ηα θπξηφηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 
ρξνλνγξαθήκαηνο κε βάζε ηηο 
απφςεηο πνπ πξνεγήζεθαλ  

92 / 288 



 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΦΑΘΑ 
 

ΔΤΣΤΥΔΙ... «ΣΔΧ»* 
 

Να είζαη «ηέσο» είλαη... κηα 
ζιίςε! Γηφηη ηέσο ζεκαίλεη... ηέσο! 
Όρη λπλ! Κάηη δειαδή, πνπ αλάγεηαη 
ζην παξειζφλ θαη δελ έρεη νχηε 
κέιινλ νχηε θαη θακηάλ ειπίδα 
κέιινληνο. Σέσο πξφεδξνο, ηέσο 
δηνηθεηήο, ηέσο δηεπζπληήο, ηέσο 
θπβεξλήηεο, ηέσο βνπιεπηήο, ηέσο 
ππνπξγφο -θαη δε, θεπ!... ηελ 
ζήκεξνλ εκέξαλ - ηέσο, ηέινο 
πάλησλ... ηέσο! 

Υηεο ήζνπλ παληνδχλακνο, 
ζνχδα κπξνζηά ζνπ φινη, θιαξίλν  
ν ζσθέξ ηεο ιηκνπδίλαο ζνπ, ηεκε-
λάδεο απφ δσ, ηεκελάδεο απφ θεη. 
______________ 

* Παξακέλεη ε νξζνγξαθία ηνπ 
θεηκέλνπ, φρη φκσο θαη ην 
πνιπηνληθφ 
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- Χ, θ. ππνπξγέ! 
- Χ, θ. δηνηθεηά! 
- Χ, θ. θπβεξλήηα! 

Απξνζκέηξεηε ε γιχθα ηεο εμνπ-
ζίαο! Καη ν απνιακβάλσλ γέξλεη 
ιηγάθη ηνλ ψκν πξνο ηα θάησ, ηνλ 
δεμηφ ή ηνλ αξηζηεξφ, αλάινγα κε ην 
πνχ ηνλ βαξαίλεη πεξηζζφηεξν ε 
δφμα. Πξνρσξά δε θαη κε ην θεθάιη 
ηνπ ιηγάθη γεξκέλν - πξνο ηα δεμηά ή 
πξνο η’ αξηζηεξά - αλάινγα κε ηελ 
θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ 
ζπγθεληξσζεί νη βαζπζηφραζηεο 
ζθέςεηο θαη ηδέεο ηνπ θαη ηνλ 
βαξαίλνπλ, επίζεο. 
- Οξίζηε, θ. ππνπξγέ! 
- Οξίζηε, θ. δηνηθεηά! 
- Οξίζηε, θ. θπβεξλήηα! 

 

Όια απηά, βεβαίσο, φηαλ είζαη 
«λπλ». Ύςηζηε, πφζνπο θίινπο  
έρεηο, πφζνπο ζαπκαζηάο, θαη  
πφζνο θφζκνο ζπλσζείηαη γχξσ  
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ζνπ, πεξηκέλνληαο 
ην κεηδίακά ζνπ,  
ην πνιχηηκν, θαη  
ηελ θαιή ζνπ ηελ  
θνπβέληα!  
Πεξηπεξάζηε απφ  
δσ, πεξηπεξάζηε  
απφ θεη!... Καη λα,  
νη ηεκελάδεο θαη  
λα νη θαπειαδνχ- 
ξεο! Γφμα! Σελ  
νπνίαλ, σο γλσζηφλ, νπδείο εκίζε-
ζε - θαη πάληεο ειαρηάξεζαλ - ελψ 
ηνλ πινχηνλ (ιέεη ε... παξνηκία) 
πνιινί! 

Γηλφκελνο φκσο «ηέσο», μαθληθά 
- θάπνηε ζα γίλεηο, ζχκθσλα κε 
θάπνηνλ λφκν ηεο θχζεσο, αηψλην 

 

θαη απαξάβαην - Ύςηζηε, ηη 
θαηαζηξνθή! αλ φλεηξν καγεπηηθφ, 
πνπ κηα ζηηγκή γελληέηαη, κε 
θάπνηνλ πφλν κπζηηθφ, πνηέ δε 
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ιεζκνληέηαη... Καη ... θιαχζνλ κε, 
κάλα, θιαχζνλ κε! Όια ηα πάληα 
γίλνληαη παξειζφλ, θαπλφο πνπ 
δηαιχεηαη! 

Δθηφο αλ ήζνπλ ηέσο ... θακαξηέ-
ξεο ηνπ Χλάζε, θέξ’ εηπείλ! Ή ηέσο 
γξακκαηεχο ηεο θπξίαο Σδάθπ θέξ’ 
εηπείλ! Ή ηέσο αξρηζαιακεπφινο 
θάπνηνπ βαζηιέσο, ή ηέσο κάγεηξνο 
θάπνηαο κεγαιεηφηεηνο ηνπ πινχ-
ηνπ, ηεο πνιηηηθήο, ησλ αλαθηφξσλ. 
Δίλαη νη κφλεο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
δφμα ζνπ αξρίδεη απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλεο 
«ηέσο»! Χο «λπλ» δελ είρεο, βέβαηα, 
λα θαπρεζείο ηδηαηηέξσο γηα ηε δφμα 
ζνπ, δηφηη νιφθιεξε ε δσή ζνπ 
ήηαλ ηεκελάδεο... θχςεηο θαη 
επηθχςεηο, «κάιηζηα θπξίεο», 
«δηαηάμαηε θχξηε», «φπσο επηζπ-
κείηε θχξηε», «έρεηε δίθαηνλ θχξηε», 
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ή «εμνρφηαηε», ή «πςειφηαηε», ή 
«κεγαιεηφηαηε» θαη βάιε. 

Έρνληαο, φκσο, γίλεη «ηέσο», 
αξρίδεηο λα ιάκπεηο! Γηφηη θάζεζαη 
θάησ, γξάθεηο η’ απνκλεκνλεχκαηά 
ζνπ θαη... πνχ ζε πνλεί θαη πνχ ζε 
ζθάδεη, εμνρφηαηε ή κεγαιεηφηαηε, ή 
φ,ηη άιιν ιήγεη ζε «φηαηε», θφξα ηα 
πάληα ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ 
κεγηζηάλνο πνπ ππεξέηεζεο, ζαλ 
έκπηζηνο, λα θαη ηνχηε, λα θη εθείλε, 
ηη ηδηνηξνπίεο είρε ν κεγηζηάλαο 
ζνπ, πψο έηξσγε, πψο έπηλε θαη 
πψο θνηκφηαλ... 

Έγξαςε απνκλεκνλεχκαηα θαη ν 
Σζψξηζηι. ν Νηε Γθσι, νΛφυδ 
Σδψξηδ, ν Κιεκαλζψ θη φινη νη 
κεγάινη ζηξαηεγνί ζ’ φιεο ηηο 
επνρέο. Σα απνκλεκνλεχκαηα φκσο 
πνπ γξάθεη ν ηέσο ππεξέηεο 
κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ ή ησλ 
κεγηζηάλσλ ηνπ πινχηνπ - αλδξψλ 
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θαη γπλαηθψλ - έρνπλ άιιν γνχζην 
θαη άιιε επηηπρία.  
Δίλαη ην ζπλαξπαζηηθφ πιηθφ ηνπ 
γνεηεπηηθνχ θνπηζνκπνιηνχ, πνπ 
ζπλαξπάδεη ηηο κάδεο θαη γη’ απηφ 
πάληα ην είδνο απηφ ησλ βηβιίσλ 
γίλεηαη «κπεζη ζέιιεξ». Καη βγάδεη 
ν «ζπγγξαθέαο» ηνπ ηφζα, θακηά 
θνξά, φζα δελ έβγαιε ζε φιε ηε 
ζηαδηνδξνκία ηνπ, θάλνληαο 
ηεκελάδεο.  

Οη κφλνη επηπρηζκέλνη «ηέσο»! 
- Πνηνο είλαη απηφο ν ιφξδνο; 
- Ο ηέσο... ζαιακνθχιαμ ηνπ θ. 
Χλάζε! 
- Χ … πεξηπεξάζηε παξαθαιψ! 

Σψξα δέρεηαη ν ίδηνο ηνπο 
ηεκελάδεο. Με κνπ πείηε φηη δελ 
πξφθεηηαη γηα κηα δφμα ειεεηλήο 
κνξθήο!... 
 

Γεκήηρες Ψαζάς, 20-11-1971 
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ΦΑΘΑ __ ΜΗΑ ΣΟ ΚΑΡΦΗ … 
ΚΑΗ ΜΗΑ ΣΟ ΠΔΣΑΛΟ!... 



 

 

 

ΠΑΤΛΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 
 

ΑΓΧΝΑ ΥΧΡΙ ΚΤΠΔΛΛΟ 
 

[...] ήκεξα ν Μπνχιεο θαηέρεηαη 
απφ νξγή. Γελ είλαη κφλν φηη ηνλ 
πξνζέβαιε ν θαζεγεηήο ηνπ. Δίλαη 
θαη φηη βξέζεθε ζε πιήξε δηάζηαζε 
καδί ηνπ. «Σῶλ πφλσλ πσινῦζηλ 
ἡκῖλ ηά αγαζά νἱ ζενί» Σν ζεκείσζε 
κε κεγάια γξάκκαηα ζην καπξνπί-
λαθα θαη, αθνχ αλέπηπμε ην ζέκα, 
θάιεζε ηελ ηάμε, λα γξάςεη πάλσ ζ’ 
απηφ ηελ έθζεζή ηεο. 

Γεηιφηαηνο ν Μπνχιεο φηαλ 
πξφθεηηαη λα πξνβάιεη ηνλ εαπηφ 
ηνπ, εμαηξεηηθά φκσο ηνικεξφο φηαλ 
ππνζηεξίδεη θάηη ζην νπνίν 
πηζηεχεη, ζήθσζε ην ρέξη. 
-  Ση ζπκβαίλεη; - ξψηεζε ν 
θαζεγεηήο. 
- Γε ζπκθσλψ, θχξηε θαζεγεηά. 
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- Γε ζε ξσηήζακε, θχξηε. 
Δθείλν ην «θχξηε» ηνλ ζθφησζε. 

Δθάγραζαλ ηα παηδηά. Οξγηζκέλνο 
θαη ληξνπηαζκέλνο ν Μπνχιεο 
έζθπςε ην θεθάιη. Αλαθνπθίδεηαη 
ηψξα πνπ ηνπ δίδεηαη ε επθαηξία λα 
απνζπκθνξεζεί. Σῶλ πφλσλ 
πσινῦζη… ε πνηνλ ηα ιέεη ν 
θαζεγεηήο; Πνχ είλαη η’ αγαζά πνπ 
έδσζαλ νη ζενί ζηνλ παηέξα ηνπ 
έθεβνπ; Αλ εθνπίαζε; Γνπιεηά ηε 
κέξα θαη Γπκλάζην ηε λχρηα. Σνλ 
αθνχεη θακκηά θνξά ν έθεβνο λα ηα 
ιέεη θαη βνπξθψλεη. Καη πνηα είλαη 
ηα θέξδε; Μφιηο θαη κεηά δπζθνιίαο 
ηα βγάδεη πέξα. Σν παξακηθξφ 
έθηαθην λα παξνπζηαζηεί, ηνλ 
παξαδαιίδεη. Δίλαη δε ηαθηηθά ηα 
έθηαθηα θαη ζε ζπλερή παξαδάιε 
βξίζθεηαη ν παηέξαο. 

Όρη, δε ζπκθσλεί ν Μπνχιεο. 
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Παίξλεη κε ηε ζεηξά ηα επαγγέικα-
ηα. Όζν πην μεθνχξαζηα, ηφζν πην 
απνδνηηθά. Γελ είλαη ν εξγάηεο κε 
ην πεινθφξη πνπ έρεη ηα πεξηζζφ-
ηεξα θέξδε. Απηφο φκσο εξγάδεηαη 
πην ζθιεξά απ’ φινπο. Πάλνπιν 
θαη ρεηκαξξψδεο είλαη ην παηδί ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ. Έρεη 
κάιηζηα θαη ηε κηθξή ζπιινγή ησλ 
ξεηψλ πνπ απνθξνχεη. Δθείλα «ηα 
θαιά θφπνηο θηῶληαη», ηα «φπσο 
ζηξψζεηο ζα πιαγηάζεηο», ηα 
«επηκεινχ, θνπίαδε ελφζσ είζαη 
λένο, δηα λα κε κεηαλνείο ην 
χζηεξνλ καηαίσο»... Με ηίπνη’ απ’ 
απηά δε ζπκθσλεί, ζα ήκνπλ αλεηιη-
θξηλήο αλ ηνπ έιεγα φηη δηαθσλψ 
καδί ηνπ. Πφζνη, αιήζεηα, πνπ 
έζηξσζαλ κε θάζε δπλαηή επηκέιεηα 
θαη θνηκνχληαη ηψξα πάλσ ζηα 
ραιίθηα... Πφζα ηδηηδίθηα ζηε 
λεφηεηά ηνπο, πνπ ηξαγαλίδνπλ φζα  
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απνζήθεπζαλ ηα κπξκήγθηα θαη 
πφζα κπξκήγθηα πνπ ζπζίαζαλ 
ζηελ απνζήθεπζε θαη ζηελ 
πξνζπάζεηα ηα ληάηα ηνπο, γηα λα 
ζέξλνπλ ζε ζαιάκνπο γεξνθνκείσλ 
ηε ζιίςε ησλ γεξαηεηψλ ηνπο... 

Αιιά ε Παηδεία έρεη ηνλ 
ηπθινζχξηε ηεο. Ρεηά, γλσκηθά, 
ζπλζήκαηα -παιηάο ρξήζεσο φια. 
Δπαγγεικαηίαο, πνπ ηαιαηπσξήζε-
θε ζηα ληάηα ηνπ γηα λ’ απνθνκίζεη 
έλα κηζζφ απαζιηψζεσο, ν 
θαζεγεηήο ηνπ Μπνχιε, δίλεη φκσο 
ζέκαηα ζηα νπνία δελ πηζηεχεη, πνπ 
δε βγαίλνπλ, πάλησο απφ ηε δηθή 
ηνπ δσή. 

Μαδί κε κηα δηδαρή πνπ δε 
ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηα πξάγκαηα 
θαη ε άιιε θαθή ζπλήζεηα ηνπ 
ζρνιείνπ. Θα ηελ νλνκάζσ αγσγή 
ηνπ θηινδσξήκαηνο. Ζ εζηθή γηα ην 
πνπξκπνπάξ.  
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Γε ζε νδεγνχλ ζηελ αξεηή γηα ηελ 
αξεηή, αιιά γηαηί θάπνην θέξδνο 
έρεηο απφ ηελ άζθεζή ηεο. Ζ 
επίγεηα ή ε επνπξάληα επηπρία. 
«Σίκα ηφλ παηέξα ζνπ θαη ηήλ 
κεηέξα ζνπ ἱλα εὖ ζνη γέλεηαη…». 
Πξνπαληφο ην αληάιιαγκα. Σν 
πηιάθη ζην ηέξκα ηεο πνξείαο. Πψο 
λα κελ γίλνπλ εκπνξάθηα ηα παηδηά; 
Πψο λα κε γίλεη πέξα σο πέξα 
επάγγεικα ε επηζηήκε; Πψο λα κε 
δηαηηκεζνχλ ηα ηδαληθά; 

Λείπεη απφ ηελ Παηδεία καο ε 
επζχηεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεη 
φηη ε πξνζπάζεηα δελ έρεη πάληα 
γηα επίινγν ηελ επηηπρία. Ο κφρζνο 
δελ είλαη απαξαηηήησο εμαζθάιηζε 
ηνπ κέιινληνο. Πξνζπάζεηα φκσο 
θαη κφρζνο πξέπεη λα θαηαβάιιν-
ληαη ζαλ ππνρξέσζε ζηελ νιφηεηα 
θαη φρη ζαλ θαηάζεζε ζε Σξάπεδα, 

104 / 290 



 

πνπ ζ’ απνζχξνπκε θάπνηε κε 
ηφθνπο θαη επηηφθηα. Γηαηί, ζπρλά 
νη Σξάπεδεο πησρεχνπλ θαη ηφηε 
καδί κε ηνπο ηφθνπο ράλνληαη θαη ηα 
θεθάιαηα. Καλέλαο δελ εγγπάηαη φηη 
ζάρεη ε εξγαζία ηελ ακνηβή ηεο. Ζ 
εξγαζία φκσο είλαη ηαθηνπνίεζε κε 
ηνλ εαπηφ καο. Δίλαη ρξένο ζηελ 
νιφηεηα. Μηα πνπ έηπρε λα βξεζνχ-
κε πεξαζηηθνί απφ ηε δσή, θάπνην 
πεηξαδάθη νθείινπκε ζηελ νηθνδν-
κή. Τπνρξέσζε ζην ζχλνιν πνπ 
αλήθνπκε. 

Αγσγή ρσξίο έπαζιν. Αγψλαο 
δίρσο θχπειιν. Δληειψο δηαθνξεηη-
θή ηαθηηθή απφ ηελ ηαθηηθή ησλ 
ππνρξεψζεσλ. Μηα ηαθηηθή, πνπ 
φηαλ κελ νη ππνρξεψζεηο πξαγκα-
ηνπνηνχληαη, θηελαίλεη ηα ηδαληθά 
θαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο· φηαλ 
πάιη νη ππνζρέζεηο δηαςεχδνληαη, 
καξαίλεη ηελ πίζηε θαη δεκηνπξγεί 
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ηηο κάδεο ησλ ζθπθηψλ θαη ησλ 
απνγνεηεπκέλσλ, ή ησλ άιισλ, 
πνπ αγξηεκέλνη δείρλνπλ ηηο 
ζθηγκέλεο γξνζηέο ηνπο. 
 

Παύιος Παιαηοιόγος, Δαρηλή πλοή, 
εθδ. Η Πορεία, Αζήλα 1954  
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ΛΔΤΣΔΡΗ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 

ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ 
 
Δίρε έλα ζξίακβν ζην βιέκκα, ζηα 
ρείιε, ζηα ρέξηα, ζην θνξκί, ζηελ 
θίλεζε, αθφκε θαη ζηα καιιηά, 
εθείλν ην παλέκνξθν θνξίηζη, πνπ 
θέξδηζε ρζεο ηελ πξψηε ζειίδα 
φισλ, ζρεδφλ, ησλ ινλδξέδηθσλ 
εθεκεξίδσλ! Δθείλν ην παλέκνξθν 
θνξίηζη ησλ 20 ρξφλσλ, πνπ 
θξαχγαδε επηπρηζκέλν, θαζψο ην 
αηρκαιψηηδε ν θαθφο ηνπ θσηνξε-
πφξηεξ. «Σνλ θίιεζα». 

Γελ κπνξνχζεο λα πξνζπεξά-
ζεηο απηή ηε θσηνγξαθία. Δίρεο ηελ 
ππνρξέσζε λα ζηαζείο ζ’ απηή ηε 
θσηνγξαθία. Να ζηαζείο ζ’ απηφ ην 
ζξίακβν, ζ’ απηή ηελ επηπρία, πνπ 
εμαθηηλσλφηαλ απφ ην φιν ηνπ 
εηθνζάρξνλνπ θνξηηζηνχ.  
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Γηα λ’ αλνίμεη ε κέξα δηάπιαηα ηα 
παηδνχξηα ηεο, θη ν κέζα θφζκνο 
ζνπ, ν κνπληφο, λα γεκίζεη απφ 
αλνημηάηηθν θσο. 

«Πνην είλ’ απηφ ην θνξίηζη;» ξψ-
ηεζα ηνλ Λάκπε Σζηξηγσηάθε, πνπ 
βάδηδε δίπια κνπ, ζην Πηθαληίιιπ, 
κε πέληε εθεκεξίδεο παξακάζραια. 

«ηαξ ηνπ ζηλεκά 
είλαη; Σξαγνπδί-

ζηξηα; Φσηνκνληέ-
ιν;» Γέιαζε ν 
Λάκπεο. Σξαληα-
ρηά. «Μηα απιή 
εξγαδφκελε θνπέ-
ια είλαη», είπε. 
«Πνπ είρε φκσο, 
ηελ ηφικε, αιιά 
θαη ην κέγα πξνλφ-
κην, ζηελ πξνρζε- 

ζηλή ππνδνρή ηνπ Γηνχξη Γθαγθάξηλ 
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απφ ην ιαφ ηνπ Λνλδίλνπ λα πεηα-
ρηεί, λα μεθνξκίζεη κέζα απφ ην 
ζπκπαγέο πιήζνο, λα δηαζπάζεη ην 
θξάγκα ησλ αζηπλνκηθψλ, λα αγθα-
ιηάζεη ηνλ ζνβηεηηθφ θνζκνλαχηε θαη 
λα ηνπ ζθάζεη έλα θηιί ζην ζηφκα». 

 

«Γελ θαληάδνκαη λα ζπλέιαβαλ 
ηελ θνπειίηζα, νη γθξίδνη θχιαθεο 
ηεο ηάμεο, ηνπ πξσηνθφιινπ θαη 
ηεο... εζηθήο;», κνπξκνχξηζα, κε πη-
θξή γιψζζα θαη πηθξφ νπξαλίζθν. 
Ξαλαγέιαζε ν Λάκπεο. Καη χζηεξα, 
αλνίγνληαο κπξνο ζηα κάηηα κνπ 
κηαλ απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ, ζηελ 
πξψηε ζειίδα, κε ξψηεζε: «πιιακ-
βάλεηαη ε επηζπκία; πιιακβάλεηαη 
ην φλεηξν; Πνηνο κπνξεί λα θνξέζεη 
ρεηξνπέδεο ζηνλ θαιπαζκφ ηεο 
θαξδηάο κηαο γπλαίθαο - θαη, 
κάιηζηα, λέαο γπλαίθαο;». 

Γθαγθάξηλ. Γηνχξη Γθαγθάξηλ. Υσ-
ξηαηφπαηδν, γηνο μπινπξγνχ, ηερλί-
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ηεο ρπηεξίνπ ην επάγγεικα, πηιφηνο 
αξγφηεξα. Πέξπζη, ζηηο 12 Απξηιίνπ 
ψξα 9 ην πξσί, κπήθε ζην Βνζηφθ 
1, ην δηαζηεκφπινηφ ηνπ, θαη κηάκηζε 
ψξα αξγφηεξα, αλάγθαζε φιε ηελ 
πθήιην λα κηιάεη, κε ζαπκαζκφ θαη 
ελζνπζηαζκφ ζπλάκα, γηα ην 
θαηφξζσκα ηνπ: απηφο ν λένο ησλ 
27 εηψλ ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο 
πνπ εθηνμεχζεθε ζην Γηάζηεκα, θη 
αθνχ έθαλε κηα πιήξε πεξηθνξά 
ηεο Γεο, ζε 89 ιεπηά, πξνζγεηψ-
ζεθε ζην έδαθνο ηεο παηξίδαο ηνπ! 

ην ζπίηη καο, ζηηο γηνξηέο, ε κε-
ηέξα κνπ δελ ηειείσλε πνηέ ην θξα-
ζί ηεο. Άθελε, πάληνηε, κηα γνπιηά 
ζηνλ πάην ηνπ πνηεξηνχ θαη κνπ 
ηελ έδηλε λα ηελ πησ. «Γηαηί ην θάλεηο 
απηφ, κσξέ κάλα;» ηε ξσηνχζα. 
Κνπλνχζε ηξπθεξά ην σξαίν ηεο 
θεθάιη θαη κνπ ’ιέγε: «Μ’ απηή ηε 
ηειεπηαία γνπιηά πνπ δελ ήπηα θαη 
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ζα πηεηο εζχ, φια ηα θνξίηζηα ηνπ 
θφζκνπ ζα είλαη δηθά ζνπ...». 

Όια ηα θνξίηζηα ηνπ θφζκνπ, 
κάλα, είλαη ηνπ ζπλνκήιηθνχ κνπ - 
έλαλ ρξφλν κεγαιχηεξνο απφ κέλα - 
Γηνχξη Γθαγθάξηλ... 
 

Λεσηέρες Παπαδόποσιος, 
εθ. «ΤΑ ΝΔΑ» 
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ΝΙΚΟ ΓΗΜΟΤ 
 

ΣΡΙΛΛΙΔ 
 
ΣΟΝ ΚΖΠΟ, θάζε λχρηα, ηξειαίλε-
ηαη έλα αεδφλη. 

Απηφ δελ ζα ήηαλ είδεζε αλ ν 
θήπνο βξηζθφηαλ ζε κέξνο εμνρηθφ. 
Όκσο είλαη έμη ρηιηφκεηξα απφ ην 
χληαγκα, ζε βνξηλφ πξνάζηην. 
Αλάκεζα ζε φγθνπο θηηξίσλ θαη 
κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο, έλα πνπιά-
θη δέθα πφλησλ θάλεη αληίζηαζε. 

Οη ηξίιιηεο ηνπ θαηαθέξλνπλ λα 
δηαπεξλνχλ κπεηνλέληεο πιάθεο, 
δηπιά ηδάκηα, ζπκπαγείο ηνίρνπο. 
Αθνχγνληαη πάλσ απφ ηνλ 
βξπρεζκφ ησλ ιεσθνξείσλ, ηνπο 
αεξνηελφξνπο ησλ επνρνχκελσλ 
εξσηηδέσλ, ηηο εμαηκίζεηο απφ 
δίηξνρα κεγάισλ θπβηθψλ. Πεξη-
θξνλνχλ ηηο εθαηνληάδεο βαη 
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ησλ παλάθξηβσλ ζηεξενθσληθψλ, 
ππεξβαίλνπλ ηα θαθαξίζκαηα ηεο 
Ρ.....θαη ηνπο θξσγκνχο ηνπ Β......, 
αληερνχλ κέζα ζε πνιπηειή 
«ιίβηλγθ ξνπκ» θαη «πιαίε ξνπκ», 
δηεηζδχνπλ κέζα ζε «θαπηηνλέ» 
θξεβαηνθάκαξεο. 

Πφζνη άθνπζαλ, πφζνη αθνπ-
γθξάζηεθαλ απηφ ην θειάεδεκα; 
Ρσηάσ θαη νη γείηνλεο κε θνηηάλε 
παξάμελα. «Αεδφλη; Γελ πξφζε-
μα...». «Γειαδή πψο θάλεη απηφ;» 
αλ θαλαξίλη;». 

Δ, γηα λα αθνχζεηο αεδφλη πξέπεη 
λα μέξεηο αεδφλη. Σφζεο λχρηεο 
κειίδεη, αθφκα θαη ηε κέξα ηξαγνπ-
δάεη. Αιιά πνηνο θαηαιαβαίλεη ηη 
αθνχεη; Αλ ην έβξηζθαλ ζην δξφκν 
ηνπο κπνξεί λα ην ζεσξνχζαλ 
θπλήγη. Ζ Κάιαο κε ζάιηζα ζην 
πηάην ζαο. 
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Σ’  αεδφληα δελ ζ’ αθήλνπλε λα 
θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο. 

Πφηε θνηκάηαη έλα αεδφλη; 
Πξεζβεπηήο ελφο άιινπ θφζκνπ 
ηξπθεξνχ θαη επαίζζεηνπ, κε  
θξαηάεη άγξππλν σο ην μεκέξσκα. 

Με ηαμηδεχεη ζε δηαζηάζεηο 
θαληαζηηθέο, κε θαζειψλεη 
κπξνζηά ζην κπζηήξην ηεο 
νκνξθηάο θαη ην κπζηηθφ ηεο 
δεκηνπξγίαο. ηελ εζπρία ηεο 
λχρηαο ε έληαζε ηεο ηξίιιηαο ηνπ 
πνιιαπιαζηάδεηαη ζαλ λα πεξλάεη 
απφ κεγάινπο εληζρπηέο θαη 
θπξηαξρεί απφιπηα ζηνλ ρψξν. 

Πνηνο ερνιήπηεο ζα κπνξνχζε 
λα δηθαηψζεη έλα αεδφλη; 

Χζηφζν εγψ αηζζάλνκαη πσο ε 
θχζε κνχ έθαλε έλα κεγάιν δψξν. 
Γηαηί ληψζσ (θη αο θνξντδεχσ ηνλ 
εαπηφ κνπ) φηη γηα κέλα ηεξεηίδεη 
θάζε λχρηα ν κηθξφο θηεξσηφο ζεφο.  

115 / 294-295 



 

Μνπ θέξλεη κήλπκα απφ άιιεο 
φρζεο, ζθνηεηλήο νκνξθηάο, απφ 
άιιεο επνρέο - λπρηεξηλέο πεξηπια-
λήζεηο ζε δάζε ηεο ληφηεο κνπ. 
Καη απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε ηεο 
«Χδήο ζε έλα αεδφλη» ηνπ Keats: 

 

 

 

Πνλά ε θαξδηά κνπ θαη έλα λσζξφ 
κνχδηαζκα βαξαίλεη ηηο αηζζήζεηο, 

ζαλ απφ θψλεην λα είρα πηεί. 
 

Πξηλ απφ ρξφληα είρα γξάςεη γηα 
ηα αεδφληα ηεο Διιάδαο.  
Ξαλαδηαβάδσ ην θείκελφ κνπ θαη 
ζηακαηάσ ζηελ ηειεπηαία 
παξάγξαθν - πνπ ηζρχεη ζήκεξα 
πεξηζζφηεξν θη απφ ηφηε: 

«Όκσο εγψ πηζηεχσ σο αλ θάηη 
ζα γιπθάλεη ηηο ηειεπηαίεο κνπ 
ζηηγκέο (εθεί πνπ δπγίδνληαη φια θαη 
δπγίδνπλ ιεηςά) ζα είλαη δπν-ηξία 
πξάγκαηα πνπ είδα -ηνπία, θσο- 
θαη έλα άθνπζκα.  

116 / 295 



 

Απηφ ην απφηνκν μεπέξαζκα, ην 
ηξειφ, ην αδχλαην θη φκσο 
πξαγκαηηθφ. Απηφ ην ηέλησκα ζηα 
φξηα πνπ δείρλεη πσο ν θφζκνο 
κπνξεί θαη λα έρεη λφεκα – απξνζ-
δφθεην, ζαλ ην ηίλαγκα ηεο ηξίιιηαο 
ζηελ πην πςειή νκνξθηά». 
 

Νίθος Γήκοσ «Καζεκερηλά - 
Κσρηαθάηηθα», εθδ. Νεθέιε,  

Αζήλα 1995 
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► Τπνζέζηε φηη ζηέιλεηε κηα 
επηζηνιή ζε έλαλ απφ ηνπο έμη 
ρξνλνγξάθνπο ησλ νπνίσλ ηα 
θείκελα δηαβάζαηε πξνεγνπκέλσο. 
ηελ επηζηνιή ζαο εθθξάζηε ηηο 
εληππψζεηο πνπ ζαο πξνθάιεζε ε 
αλάγλσζε ηνπ ρξνλνγξαθήκαηφο 
ηνπ θαη ππνδείμεηε ζέκαηα γηα 
ρξνλνγξαθήκαηα, δειαδή γίλεηε 
ζεκαηνπξαγκαηεπηέο... 
 
 
► πγθεληξψζηε ηα ζέκαηα πνπ 
ππνδείρζεθαλ κε ηηο επηζηνιέο ζαο, 
επηιέμηε έλα πνπ πξνηηκάηε θαη 
γξάςηε ην δηθφ ζαο ρξνλνγξάθεκα. 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα 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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