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ζνη, θνπλψληαο κειαγρνιηθά ην 
θεθάιη ή πςψλνληαο ηε θσλή κε 
νξγή, αξλνχληαη ηελ εζηθή πξφν-
δν ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνπο κα-
θξνχο αηψλεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ 
δηαδξνκήο, κηινχλ ζπλήζσο κε α-
δηαθνξία, ή θαη κε πεξηθξφλεζε, 
γηα ηελ αμία ηεο "πιηθήο" πξνφ-
δνπ, ησλ θαηαθηήζεσλ δειαδή 
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, 
πνπ άιιαμαλ ζηνπο ρξφλνπο καο 
ηε κνξθή ηνπ θφζκνπ. 

1 - Κακηά επηξξνή, ιέγνπλ, δελ έ-
ρνπλ απηά ηα πνιπζξχιεηα ζαχ-
καηα απάλσ ζηνλ εζηθφ βίν ηνπ 
αλζξψπνπ, ζην ραξαθηήξα, ζηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Άιιε ε κηα 
ηξνρηά, άιιε ε άιιε δελ πεγαί-
λνπλ παξάιιεια. Ή 

 
 

 - Κακηά νπζηαζηηθή αμία, ιέγνπλ, 
δελ έρνπλ νη ηερληθέο ηειεηνπνηή-
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ζεηο ησλ κέζσλ ηεο δσήο, γηα ηηο 
νπνίεο ππεξεθαλεχεηαη ν πνιηηη-
ζκφο καο. Δπηπρέζηεξνο ήηαλ ν 
άλζξσπνο πνπ δνχζε ρσξίο ηηο 
ζεκεξηλέο αλέζεηο, ζε θνηλσλίεο 
απινχζηεξεο, "πξσηφγνλεο", Ή 
-ρη κφλν δελ θαιπηέξεςε, αιιά 
ρεηξνηέξεςε ηνλ άλζξσπν ε πξφ-
νδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλη-
θήο. Πνιιαπιαζίαζε θαη έθαλε 
πην εθιεπηπζκέλε ηε δχλακε ηεο 
θαθνπξγίαο ηνπ... 

 
 
2
   

Θα πξνζπαζήζσ λα απνδείμσ φ-
ηη θαη νη ηξεηο απηέο εθιεπηπζκέ-
λεο ππνζέζεηο είλαη αζηήξηρηεο – 
βξίζθνληαη ζε αζπκθσλία κε ε-
μψθζαικα γεγνλφηα. 

 
 
3
   

Πξψηνλ, είλαη πιάλε λα λνκίδνκε 
φηη ε επεκεξία δελ επεξεάδεη 
πξνο ην θαιχηεξν ην ήζνο ησλ 
αλζξψπσλ. Πξνζνρή: δε ιέγσ ε 
επκάξεηα, ν πινχηνο, ε πνιπηέ-
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ιεηα
.
 ιέγσ ε επεκεξία, δειαδή ε 

επάξθεηα ησλ πιηθψλ κέζσλ ηεο 
δσήο, πνπ επηηξέπεη ηηο απαξαί-
ηεηεο γηα έλαλ πνιηηηζκέλν άλ-
ζξσπν αλέζεηο. Σα παξαδείγκαηα 
αθζνλνχλ, απφ παξαηεξήζεηο α-
πάλσ θαη ζηελ αηνκηθή θαη ζηε 
ζπιινγηθή δσή. Ζ πελία, σο ζπ-
λψλπκν ηεο πείλαο, ηεο αξξψ-
ζηηαο θαη ηεο ακάζεηαο, είλαη ν 
ρεηξφηεξνο ζχκβνπινο ηνπ αλ-
ζξψπνπ θαη ε κεγαιχηεξε κάζηη-
γα ησλ θνηλσληψλ. Άηνκα ή ιανί 
πνπ ιηκνθηνλνχλ, δεθαηίδνληαη 
απφ αξξψζηηεο θαη είλαη βπζηζκέ-
λνη ζηελ ακάζεηα, έρνπλ ην βνχξ-
θν θαη ηε δπζηπρία κέζα ζηελ ςπ-
ρή ηνπο. Φζνλνχλ, απερζάλνληαη, 
κηζνχλ φρη κφλνλ φζνπο γεχνληαη 
άλεηα ηα αγαζά ηεο δσήο, αιιά 
θαη ηνπο νκνίνπο ησλ. Ζ εμαζιί-
σζε δηεζείηαη έσο ηνπο εζψηε-
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ξνπο πφξνπο ηεο ςπρήο ηνπο θαη 
ηνπο εμαρξεηψλεη. Αξεηέο φπσο ε 
αγάπε ηεο ειεπζεξίαο, ε απηνθπ-
ξηαξρία, ε αμηνπξέπεηα δελ κπν-
ξνχλ λα ξηδψζνπλ ζε έδαθνο ςπ-
ρηθφ, πνπ ην έρνπλ απνςηιψζεη 
νδπλεξέο πιηθέο ζηεξήζεηο. θιά-
βνπο, αθξαηείο, επηειείο θάλεη 
ηνπο αλζξψπνπο ε αγηάηξεπηε 
θηψρεηα. 

 - Αληίζεηα ε επεκεξία, σο ζπλψ-
λπκν ηεο εππνξίαο ζηα πιηθά κέ-
ζα ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο 
κφξθσζεο, επηδξά επεξγεηηθά 
απάλσ ζην ραξαθηήξα ησλ α-
ηφκσλ θαη ησλ ιαψλ. Σνπο θάλεη 
θηιειεχζεξνπο, εππξεπείο, γελ-
λαηφςπρνπο. Σνπο δίλεη ηε ραξά 
ηεο δσήο πνπ θάλεη ηνλ αλζξσπν 
λα ραίξεηαη ηελ αλζξσπηά ηνπ. Να 
ππεξεθαλεχεηαη γη’ απηήλ. Να ηελ 
ηηκά, θαη ζην δηθφ ηνπ πξφζσπν 
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θαη ζην πξφζσπν ησλ νκνίσλ 
ηνπ. "Δπζηάζεηα" (κε φιεο ηηο ζε-
καζίεο ηεο ιέμεο) δελ έρνπλ νχηε 
ηα άηνκα νχηε νη θνηλσλίεο πνπ 
καζηίδνληαη απφ ηελ εμαζιίσζε. 
Καη είλαη ερζξφο ηνπ αλζξψπνπ 
εθείλνο (ν ζνθφο ή ν πνιηηηθφο) 
πνπ ζεσξεί άζρεηεο κεηαμχ ηνπο 
ηελ επεκεξία κε ηελ επηπρία, ηελ 
επηπρία κε ηελ αξεηή. Υαξά θαη 
θαινζχλε (φζν θαη αλ επηρεηξνχ-
κε λα αληηζηαζκίζακε ηηο ζηεξή-
ζεηο ηνπ παξφληνο κε πξνζδν-
θίεο ηνπ κέιινληνο) δελ κπνξεί 
λα έρεη ν άλζξσπνο ή ν ιαφο ν 
εμαζιησκέλνο απφ ηα δεηλά ηεο 
πείλαο, ηεο αξξψζηηαο θαη ηεο 
ακάζεηαο. Υνξηάζεηέ ηνλ, γηαηξέ-
ςεηέ ηνλ, κνξθψζεηέ ηνλ θαη ζα 
δεκηνπξγήζέηε ηηο πξνυπνζέζεηο, 
γηα λ' αζηξάςεη κέζα ηνπ ην θσο 
ηεο αιήζεηαο, ηεο νκνξθηάο θαη 
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ηεο αξεηήο-κε κηα ιέμε: ηεο αλ-
ζξσπηάο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Γεχηεξνλ, είλαη πιάλε λα ππνζέ-
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4
   

ηακε φηη νη εθπιεθηηθέο θαηαθηή-
ζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλη-
θήο, γηα ηηο νπνίεο δηθαηνινγεκέ-
λα ππεξεθαλεχεηαη ν πνιηηηζκφο 
καο, δελ έρνπλ θακηά νπζηαζηηθήλ 
αμία, επεηδή ηάρα δελ έθαλαλ "επ-
ηπρέζηεξν" ηνλ άλζξσπν-  άξα 
δελ απνηεινχλ "πξφνδν". "Άρ! ηη 
σξαία πνπ δνχζαλ άιινηε νη ζηηο 
πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ηνπο, ρσ-
ξίο ην ηειέθσλν, ην ξαδηφθσλν, 
ην απηνθίλεην, ην αεξνπιάλν".... 
Γελ πξέπεη, λνκίδσ, λα παίξλνκε 
ζηα ζνβαξά απηφ ηνλ ςεπηνξνκα-
ληηζκφ ηεο ππνθξηηηθήο λνζηαι-
γίαο ηνπ παξειζφληνο. Πξψηα-
πξψηα, γηαηί δνγκαηίδεη "εθ ηνπ 
αζθαινχο" θαη "κε ην αδεκίσην": 
δελ εγλψξηζα αθφκε θαλέλα νπα-
δφ ηνπ δφγκαηνο vα δηαθφςεη ην 
ειεθηξηθφ ξεχκα ζην ζπίηη ηνπ 
γηα λα δήζεη επηπρέζηεξνο. Καη έ-
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πεηηα, γηαηί είλαη ηνπιάρηζην γε-
ινίν λα ππνζηεξίδεη θαλείο φηη 
δνχζαλ "θαιχηεξα" νη άλζξσπνη 
ηφηε πνπ νη γηαηξνί θαίγαλε κε 
ππξσκέλν ζίδεξν ηηο κνιπζκέλεο 
πιεγέο (ρσξίο θπζηθά, λα κεηα-
ρεηξίδνληαη αλαηζζεηηθά, ή αλαι-
γεηηθά θάξκαθα) ή πνπ πέζαηλαλ 
ηα κσξά θαηά εθαηνκκχξηα απφ 
εληεξίηηδα.,. ή ηφηε πνπ ζνθνί θαη 
πςειήο επαηζζεζίαο άλζξσπνη 
θαηαδέρνληαλ λα ζεσξνχλ ηε 
δνπιεία αλαπφθεπθηε, επεηδή έ-
πξεπε λα κέλνπλ ψξεο θαη δπλά-
κεηο ζ' απηνχο θαη ζηνπο νηθείνπο 
ησλ ειεχζεξεο γηα λα δηαβάδνπλ 
θαη λα ςπραγσγνχληαη...ή ηφηε 
πνπ ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή ή-
ηαλ πξνλφκην ησλ νιίγσλ θαη ησλ 
"ηζρπξψλ" θαη ν κεγάινο αξηζκφο 
έπξεπε λα πηζηεχεη κνίξα ηνπ α-
δπζψπεηε λα κέλεη εζαεί βπζη-
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ζκέλνο ζηελ άγλνηα, ζηε δεηζη-
δαηκνλία θαη ζην ζθφηνο. Έρνκε 
άξαγε φινη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο 
ηεξάζηηεο πξνφδνπο πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη ζηα κέζα θαη 
ζηνλ ηξφπν ηεο δσήο καο απηφο ν 
πνιηηηζκφο πνπ ηνλ απνθαινχκε 
κε πεξηθξφλεζε "απιψο ηερλη-
θφ"; Ηδνχ κηα ιεπηνκέξεηα δηαηπ-
πσκέλε κε αξηζκνχο πνπ αμίδεη 
λα ηε ζθεθηνχκε πνιχ: ην Λί-
βεξπνπι (ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο) ν 
κέζνο φξνο δσήο ησλ θαηνίθσλ 
ην 1846 ήηαλ ην 26ν έηνο ηεο ε-
ιηθίαο- ζην Μπφζηνλ (ησλ Ζλσ-
κέλσλ Πνιηηεηψλ) ν κέζνο φξνο 
ήηαλ πέξζη ην 66,7 ηεο ειηθίαο. 
Καη δελ είλαη κφλν ε δηάξθεηα πνπ 
κεγάισζε, έγηλε θαη ην πνηφλ ηεο 
δσήο δηαθνξεηηθφ. ήκεξα ν άλ-
ζξσπνο ησλ πξνρσξεκέλσλ 
ζηνλ πνιηηηζκφ ρσξψλ έρεη άπεη-
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ξεο επθαηξίεο λα "εληείλεη" θαη λα 
"πςψζεη" (λα επγελίζεη κε ηα α-
γαζά ηεο παηδείαο) ηε δσή ηνπ. 
Να ηελ εθηηκήζεη θαη λα ηε ραξεί 
ηη δεη "θαιχηεξα", "αλεηφηεξα", 
"ηειεηφηεξα", "αλζξσπηλφηεξα", 
δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. Δί-
λαη άξαγε θαη επηπρέζηεξνο; Ζ α-
πάληεζε εμαξηάηαη απφ ην ηη νλν-
κάδεηαη "επηπρία". Θα αλαλσξίζε-
ηε πάλησο φηη φηαλ πεζαίλεη θα-
λείο πνιχ λένο, αθνχ έρεη δήζεη 
κηα πεξηνξηζκέλε, θνπηή θαη ηπ-
ξαλληζκέλε δσή - δελ πξνιαβαί-
λεη ηνπιάρηζην λα επηπρήζεη. 

5
   

Σξίην θαη ηειεπηαίν, είλαη πιάλε 
λα ππνζηεξίδνκε φηη ε επηζηεκν-
ληθή θαη ηερληθή πξφνδνο ησλ ηε-
ιεπηαίσλ ηξηψλ αηψλσλ φρη κφλν 
δελ θαιπηέξεςε, αιιά ρεηξνηέξε-
ςε ηνλ άλζξσπν. Σν επηρείξεκα 
(πνπ κε ηφζελ ειαθξφηεηα επα-
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λαιακβάλεηαη αθφκε θαη απφ ζν-
βαξνχο ζπδεηεηέο) φηη νη πην 
πξννδεπκέλνη ζηελ επηζηήκε θαη 
ζηα γξάκκαηα ιανί θάλεθαλ νη-
θηξφηεξνη θαη πην αδίζηαρηνη, α-
πάλσ ζηνλ ππξεηφ ηνπ ηειεπηαί-
νπ πνιέκνπ, δελ έρεη απνδεηρηηθή 
αμία αλακθηζβήηεηε, άκα ην αλα-
ιχζεη θαλείο πεξηζζφηεξν. Τπελ-
ζπκίδσ ηε δηάθξηζε, πνπ θάλνπλ 
νη Μαζεκαηηθνί, κεηαμχ αλαγθαί-
σλ θαη επαξθψλ ζπλζεθψλ, γηαηί 
απηή ζα καο δψζεη ην ινγηθφ ζρή-
κα λα βάινκε ηα πξάγκαηα ζηε 
ζέζε ηνπο. Να ππάξρνπλ ζε κεγά-
ιε πνζφηεηα πδξαηκνί ζηελ α-
ηκφζθαηξα, είλαη κηα αλαγθαία 
πξνυπφζεζε ηεο βξνρήο – φρη 
φκσο θαη επαξθήο, γηαηί απηή θαη 
κφλε (ρσξίο π.ρ. κηαλ νξηζκέλε 
πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο) δε 
θέξλεη ηε βξνρή. 
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Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηε δηθή 
καο πεξίπησζε. Καλείο δε ζα η-
ζρπξηζηεί φηη θηάλεη κηα δηδαθην-
ξηθή δηαηξηβή ζηε Υεκεία ή έλα 
λφκπει ηεο Φπζηθήο, γηα λα γίλεη 
θαη εζηθά αλψηεξνο έλαο άλζξσ-
πνο- φηαλ φκσο θσηίδεηαη ν λνπο 
ηνπ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ λφκσλ 
ηνπ ζχκπαληνο θαη απφ ηνχην ην 
θσηηζκφ πςψλεηαη ην πλεπκαηηθφ 
ηνπ βιέκκα έσο ηε ζεψξεζε θά-
πνησλ αλψηεξσλ αιεζεηψλ, δε-
κηνπξγνχληαη νη αλαγθαίεο ζπλζή-
θεο, γηα λα αλαπηπρζνχλ κεζα 
ζηελ ςπρή ηνπ ηα ζπέξκαηα ηνπ 
θαινχ (εάλ είλαη δσληαλά) θαη έηζη 
λα γίλεη πην άλζξσπνο. 

6 Υσξίο απηφλ ηνλ ηειεπηαίν φξν 
(ηελ επαξθή ζπλζήθε ηνπ Μαζε-
καηηθνχ), ν επηζηήκνλαο ή ν ηε-
ρληθφο καο ζα θαηαληήζεη έλαο 
ηεξαηψδεο λνπο ηφζν πξνζεισ-
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κέλνο ζηηο άηεγθηεο γεληθεχζεηο 
ηνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλφο γηα ηηο 
κεγαιχηεξεο ζεξησδίεο. Καη ηνχ-
ην επεηδή έρεη κείλεη ζηε κέζε ηνπ 
δξφκνπ: ζηάζεθε ζηηο γλψζεηο - 
δελ πξνρψξεζε έσο ηε γλψζε. 
Έσο δειαδή εθείλε ηελ νινθιή-
ξσζε ηνπ πλεχκαηνο πνπ δελ με-
ρσξίδεη πηα κε ζηεγαλά ηνηρψκα-
ηα απφ δσ ηελ "αιήζεηα" απφ θεη 
ηελ "νκνξθηά" θαη παξαπέξα ηελ 
"αξεηή", αιιά αηζζάλεηαη, θξίλεη 
θαη ηηκά, ζαλ κηαλ αθαηάιπηε ελφ-
ηεηα, ηελ αξεηή κέζα ζηελ νκνξ-
θηά ηεο αιήζεηαο. Ζ ζσζηή ινη-
πφλ ηνπνζέηεζε ηνπ δεηήκαηφο 
καο είλαη λα πνχκε φηη ε πξφνδνο 
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο 
κπνξεί λα θαιπηεξέςεη ηνλ άλ-
ζξσπν (φπσο αζθαιψο κπνξεί 
θαη λα ηνλ ρεηξνηεξέςεη - ζαλ ηνλ 
δηαξξήθηε πνπ έρεη απνθηήζεη ηε-
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ιεηνπνηεκέλα εξγαιεία), αθνχ δε-
κηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ πλεπκαηηθή ηνπο απνγείσζε. 
Αξθεί λα ζπλερίζεη ηελ πηήζε ηνπ 
θαη λα πάεη πνιχ ςειά... Αο ην 
πάξνκε κηα γηα πάληα απφθαζε· 
αθνχ κπήθακε ζην δξφκν ησλ ε-
πηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ θαηα-
θηήζεσλ, δε γίλεηαη πηα λα γπξί-
ζνκε πίζσ. Αιιά νχηε σθειεί. Α-
πάξλεζε ηεο πξνφδνπ ζ' απηφ 
ηνλ ηνκέα ζεκαίλεη επάλνδν ζηε 
βαξβαξφηεηα. Δπηπρέζηεξε θαη 
εζηθφηεξε ζα γίλεη ε αλζξσπφηε-
ηα φρη δεζκεχνληαο αιιά αθήλν-
ληαο πην ειεχζεξν αθφκε ην 
πλεχκα. Ζ ζσηεξία καο είλαη φρη 
ιηγφηεξε, αιιά πεξηζζφηεξε, 
πιαηχηεξε θαη βαζχηεξε κάζεζε. 

 26 Απγνχζηνπ 1965 
Δ. Π. Παπαλνχηζνο, Πξαθηηθή 

Φηινζνθία 
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► ην ζπγθεθξηκέλν δνθίκην ν Πα-

παλνχηζνο ππνζηεξίδεη ηελ αμία 
ηεο "πιηθήο πξνφδνπ", ησλ θαηα-
θηήζεσλ, δειαδή, ηεο επηζηήκεο 
θαη ηεο ηερληθήο. Να αληρλεχζεηε ηε 
ινγηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, θα-
ζψο επίζεο θαη ηε ζπλνρή κεηαμχ 
ησλ παξαγξάθσλ. Ννκίδεηε φηη ν 
ζπγγξαθέαο δηεπθνιχλεη ηνλ αλα-
γλψζηε λα παξαθνινπζήζεη ηε 
ζπιινγηζηηθή ηνπ πνξεία; 

► Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ηελ πα-

ξάγξαθν 3 θαη εληνπίζηε ηνπο ηξφ-
πνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζε-
ηαη ε ζεκαηηθή πεξίνδνο. 

► Πνηα απνδεηθηηθά κέζα ρξεζηκν-

πνηεί ν ζπγγξαθέαο, γηα λα αλα-
ζθεπάζεη ηε δεχηεξε ππφζεζε ζηελ 
παξάγξαθν 4; Έλα απφ ηα κέζα 
πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγ-
γξαθέαο ζηελ ίδηα παξάγξαθν είλαη 
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ε εηξσλεία. Δληνπίζηε θάπνην ζρε-
ηηθφ παξάδεηγκα. 

► Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη ζηηο 

παξαγξάθνπο 5 θαη 6 φηη ε αλάπηπ-
με ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο 
είλαη αλαγθαία, αιιά φρη επαξθήο 
ζπλζήθε γηα ηελ πξφνδν ηνπ αλ-
ζξψπνπ. Να αλαπηχμεηε κε δηθά 
ζαο ιφγηα ηε ζέζε απηή (80-100 
ιέμεηο). 

► α) ρεκαηίζηε θξάζεηο πνπ λα 

πεξηέρνπλ ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη 
εθθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ: δνγκαηη-
θφο, αληηζηαζκίδσ, επάξθεηα, αλακ-
θηζβήηεηνο, δηεξεχλεζε, ζηεγαλά 
ηνηρψκαηα, άηεγθηε γελίθεπζε, εμψ-
θζαικα γεγνλφηα. 
Φξνληίζηε νη θξάζεηο ζαο λα δεί-
ρλνπλ θαζαξά ηε ζεκαζία ησλ ιέ-
μεσλ/εθθξάζεσλ, 
β) Ή εμαζιίσζε δηεζείηαη έσο... πνπ 
ην έρνπλ απνςηιψζεη νδπλεξέο πιη-
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θέο ζηεξήζεηο". πδεηήζηε ηε ιεη-
ηνπξγία ηεο κεηαθνξηθήο γιψζζαο 
ζην απφζπαζκα. ρεκαηίζηε θξά-
ζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο 
δηεζείηαη θαη απνςηιώζεη κε ηελ θπ-
ξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία. 
γ) Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα 
ζηελ "επεκεξία" θαη ζηελ "επκάξεη-
α" ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλνχηζν; 
Γηαηππψζηε ηελ κε δηθά ζαο ιφγηα, 
δίλνληαο θάπνηα παξαδείγκαηα. Να 
ιάβεηε ππφςε θαη ηνλ "νξηζκφ" 
πνπ δίλεη ζηελ έλλνηα επκάξεηα ν 
Σεξδάθεο ζην δνθίκην ηνπ "Μεραλη-
ζκφο ηνπ εμαλδξαπνδηζκνχ" 
(παξάγξαθνο 7). 

► Οη ζπγγξαθείο παίξλνπλ, ζηα 

δνθίκηα πνπ δηαβάζαηε, κηα δηαθν-
ξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζέκα 
ηεο ηερληθήο πξνφδνπ. Ο Παπαλνχ-
ηζνο ηνλίδεη ηηο ζεηηθέο ηεο επηδξά-
ζεηο, ελψ ν Σεξδάθεο ηηο αξλεηηθέο. 
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Γηαηππψζηε ηηο δηθέο ζαο απφςεηο 
γηα ην ζέκα αμηνπνηψληαο, εθφζνλ 
εζείο ην θξίλεηε ζθφπηκν, θάπνηα 
ζηνηρεία απφ ηα θείκελα πνπ κειε-
ηήζαηε. Να ππνζέζεηε φηη νη απφ-
ςεηο ζαο ζα δεκνζηεπηνχλ ζην ζρν-
ιηθφ πεξηνδηθφ (300 - 400 ιέμεηο) 

► Δπηιέμηε κία απφ ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο θαη αλαπηχμηε ηελ ζε έλα 
θείκελν (20 πεξίπνπ ζηίρσλ). 
- Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ ζρν-
ιείσλ είλαη αλαγθαία αιιά φρη ε-
παξθήο ζπλζήθε γηα ηελ αλαβάζκη-
ζε ηεο εθπαίδεπζεο. 
- Ζ άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 
είλαη αλαγθαία αιιά φρη επαξθήο 
ζπλζήθε γηα λα γίλεη θάπνηνο θαιφο 
δάζθαινο. 
- Ζ θαηαζθεπή αζθαιψλ δξφκσλ εί-
λαη αλαγθαία αιιά φρη επαξθήο 
ζπλζήθε γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπ-
ρεκάησλ. 
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- Οη θαηάιιειεο λνκηθέο ξπζκίζεηο 
είλαη αλαγθαία αιιά φρη επαξθήο 
ζπλζήθε γηα ηελ πξαγκαηηθή εμί-
ζσζε ησλ δχν θχισλ. 

► Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε 

αλαγθαία θαη πνηα ε επαξθήο ζπλ-
ζήθε γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηέ-
ξεεο θηιίαο; 
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Ζ γιώζζα ηνπ δνθηκίνπ 
 

Ζ γιψζζα ηνπ δνθηκίνπ - ζε αληίζε-
ζε κε ηε γιψζζα ηεο πνίεζεο ή ηεο 
αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο- ππα-
θνχεη ζε εληνιέο κηαο ινγηφηεξεο 
γξακκαηηθήο, ηεο γξακκαηηθήο πνπ 
δηέπεη γεληθά ηνλ επηζηεκνληθφ ή ην 
ζηνραζηηθφ ιφγν. Πξάγκαηη εχθνια 
κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη δηάθν-
ξεο ηερληθέο νκαιήο ή θπζηθήο κε-
ηάβαζεο θαη ζπλνρήο (π.ρ. ηε ρξή-
ζε ζπλεθηηθψλ κνξίσλ θαη εθθξά-
ζεσλ, θξάζεηο – γέθπξεο θηι). 
Μπνξεί αθφκε λα μερσξίζεη άιια 
εθθξαζηηθά κέζα, πνπ ραξαθηεξί-
δνπλ έλαλ πεξηζζφηεξν επηζηεκν-
ληθφ ιφγν, π.ρ. κφξηα θαη εθθξάζεηο 
πνπ θαλεξψλνπλ κηα ζηάζε ηνπ 
ζπγγξαθέα απέλαληη ζην ζέκα (π.ρ. 
πηζαλψο, ελδερνκέλσο, βεβαίσο 
θηι) ή θαλεξψλνπλ ηελ νπηηθή ηνπ 
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γσλία γηα ηα γξαθφκελα (π.ρ. επηξ-
ξήκαηα ηνπ ηχπνπ "θνηλσληθά", 
"πνιηηηθά", "λνκηθά" θηι). Χο πξνο 
ηε ζχληαμε έρεη θαλείο λα πξνζέμεη 
ηελ πεξηζζφηεξν ζχλζεηε δνκή ησλ 
πξνηάζεσλ (θάηη πνπ επηηπγράλε-
ηαη κε ηε κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ π-
πνηαθηηθνχ ιφγνπ ζε αληίζεζε κε 
ηνλ παξαηαηηθφ ιφγν), ελψ, απφ 
ηελ άιιε πιεπξά ν κέζνο αλαγλψ-
ζηεο νθείιεη λα εμνηθεησζεί θαη κε 
ην ζε κεγάιε έθηαζε αθεξεκέλν 
ιεμηιφγην ηνπ δνθηκίνπ. Παξάιιεια, 
σζηφζν, δηαθξίλνπκε ζπρλά ζην 
δνθίκην θάπνηα πξνθνξηθφηεηα 
ζηελ έθθξαζε θαη θάπνηα νηθεηφηε-
ηα ζην χθνο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
νθείινληαη ζηε δηάζεζε ηνπ δνθηκη-
νγξάθνπ λα επηθνηλσλήζεη άκεζα 
κε ηνλ αλαγλψζηε. 
Ζ ζπρλφηεηα, πάλησο, κε ηελ νπνία 
παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ γε-
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ληθά ραξαθηεξηζηηθά πνηθίιιεη, 
αλάινγα κε ην χθνο πνπ πηνζεηεί ν 
θάζε δνθηκηνγξάθνο. Έηζη, ελψ ηα 
δνθίκηα ηνπ Παπαλνχηζνπ έρνπλ 
ζπλήζσο κάιινλ επηζηεκνληθή, 
ινγνθξαηηθή δηαηχπσζε, ηα δνθίκηα 
ηνπ Σεξδάθε, ηνπ Θενηνθά θαη ηνπ 
εθέξε έρνπλ ζπλήζσο κηα κάιινλ 
ινγνηερληθή δηαηχπσζε θαη ζηα 
θείκελά ηνπο αθζνλνχλ νη εηθνληθέο 
θαη κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο. 
(Θ. Νάθαο), (δηαζθεπή) 
 

► Να ζπγθξίλεηε ηα δνθίκηα ηνπ 

Παπαλνχηζνπ πνπ δηαβάζαηε κε ην 
δνθίκην ηνπ Σεξδάθε απφ ηελ 
άπνςε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, 
γηα λα δηαπηζηψζεηε αλ 
επαιεζεχεηαη ε παξαπάλσ άπνςε. 
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Ζ νξγάλωζε ηνπ δνθηκίνπ 
 
Σν δνθίκην παξνπζηάδεη κηα πνηθη-
ιία κνξθψλ σο πξνο ηελ νξγάλσ-
ζε. Έηζη άιια δνθίκηα έρνπλ απ- 
ζηεξφηεξε ινγηθή νξγάλσζε, φ-
πσο π.ρ. ην δνθίκην ηνπ Παπαλνχ-
ηζνπ "Ζ ηερληθή πξφνδνο", ελψ 
άιια έρνπλ πην ειεχζεξε νξγάλσ-
ζε, φπσο π.ρ. ην δνθίκην ηνπ Σεξ-
δάθε "Μεραληζκφο εμαλδξαπνδη-
ζκνχ" θαη ζε άιια πάιη ε νξγάλσ-
ζε είλαη κάιινλ ζπλεηξκηθή, φπσο, 
π.ρ. ζην δνθίκην ηνπ εθέξε "Πά-
ληα πιήξε ζεψλ". 

Σα δνθίκηα πνπ νξγαλψλνληαη 
ινγηθά πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν 
ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν θαη έρνπλ 
ζπλήζσο απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
Ο ζπγγξαθέαο εθζέηεη ζηνλ πξφιν-
γν ην ζέκα (δειαδή ηελ πξνβιεκα-
ηηθή ηνπ), πξνζπαζψληαο λα πξν-
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θαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλα-
γλψζηε θαη ζπλερίδεη εθζέηνληαο 
ηελ θαηεπζπληήξηα ή θχξηα ηδέα 
πνπ απνηειεί θαη ηε ζέζε ηνπ πά-
λσ ζην ζέκα. ην θχξην κέξνο ν 
ζπγγξαθέαο πξνζθνκίδεη ην πιηθφ 
πνπ δηαζέηεη, γηα λα δηαζαθελίζεη 
ηελ θχξηα ηδέα ή λα απνδείμεη ηε 
ζέζε πνπ δηαηχπσζε ζηνλ πξφιν-
γν. ηνλ επίινγν παξνπζηάδεη ζπ-
κππθλσκέλα φ,ηη έρεη απνδείμεη ή 
επαλεθζέηεη ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 
Αλ έρεη απνδείμεη πεηζηηθά ην ζέκα 
ηνπ, ε ζέζε ζα έρεη πάξεη θαηλνχξην 
λφεκα γηα ηνλ αλαγλψζηε. 

Σα δνθίκηα πνπ έρνπλ πην ειεχ-
ζεξε νξγάλσζε πξνζεγγίδνπλ πε-
ξηζζφηεξν ηε ινγνηερλία θαη ε δν-
κή ηνπο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε 
ζρέζε απφδεημεο αλάκεζα ζηε ζέ-
ζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ ππνζηή-
ξημε απηήο ηεο ζέζεο. Τπάξρεη έλα 
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θεληξηθφ ζέκα κε ην νπνίν νη επηκέ-
ξνπο ηδέεο ζπλδένληαη πεξηζζφηε-
ξν ή ιηγφηεξν ζπλεηξκηθά. Ο ζπγ-
γξαθέαο πεξηδηαβάδεη ειεχζεξα 
ζην ρψξν ησλ ηδεψλ. Γηαβάδνληαο 
έλα ηέηνην δνθίκην, πξνζέρνπκε πε-
ξηζζφηεξν ηελ χθαλζε ηνπ ιφγνπ 
παξά ηε ινγηθή πνπ δηέπεη ηε δν-
κή ηνπ θεηκέλνπ σο ζπλφινπ. Με 
ηελ αλάγλσζε ελφο ηέηνηνπ δνθηκί-
νπ ληψζνπκε εκπινπηηζκέλνη ζε α-
ληρλεχζεηο θαη ζε πξνβιεκαηηζκφ, 
ρσξίο λα έρνπκε αλαγθαζηηθά επη-
ζεκάλεη έλα θαζαξφ δηάγξακκά 
ηνπ. 
 
 
  

30 / 132 



«ΠΑΛΣΑ ΠΙΖΡΖ ΘΔΩΛ» 
1
   

Τνχηεο ηηο κέξεο, ζε κηα κνπ-

ληή αίζνπζα αλακνλήο, βξέζεθε 
ηπραία ζηα ρέξηα κνπ ακεξηθά-
ληθν εηθνλνγξαθεκέλν πιαηηάο 
θπθινθνξίαο. θφληαςα ζε κηα 
έγρξσκε νινζέιηδε δηαθήκηζή 
ηνπ: παξάζηαηλε ηε δπηηθή πξφ-
ζνςε ηνπ Παξζελψλα. ηε δε-
μηά γσληά ηεο δσγξαθηάο, πα-
ξάκεξα, ζαλ αθεξεκέλε νπηα-
ζία, δπν λεαξνί ηνπξίζηεο α-
θνπκπνχζαλ, κπξνζηά ζε δπν 
γεκάηα πνηήξηα, ζ' έλα ζπφλ-
δπιν θνιφλαο πνπ ηνπο ρξεζί-
κεπε γηα ηξαπεδάθη. Σνχηε ε ξε-
θιάκα δηαηπκπάληδε: "ζν πε-
ξηζζφηεξα μέξεηε γηα ηελ αξ-
ραία αξρηηεθηνληθή, ηφζν πε-
ξηζζφηεξν ζαο αξέζεη ε Αθξφ-
πνιε ' ("The more γνπ know 
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about ancient architecture the 
more γνπ like the Acropolis"). 
θνπφο απηήο ηεο ζθελνζεζίαο 
ήηαλ ε δηάδνζε ελφο αγγινζα-
μνληθνχ πνηνχ. 

2
   

Γελ είκαη δεισηήο ηεο ζχγ-
ρξνλεο "ηνπξηζηνθξαηίαο" πνπ 
ζα-κπψλεη ηα ρξφληα καο, αιιά 
ηε ζηηγκή πνπ ζπιινγίδνκαη κηα 
εξγαζία πνπ, δίθαηα λνκίδσ, θη-
ινδνμεί λα απνηειέζεη αμηφινγε 
ζπλεηζθνξά ζηελ πιαηχηεξε 
γλψζε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ 
καο, απηνχο ηνπο "ζπλδεηηθνχο 
θξίθνπο ησλ παιαηψλ κε ηνπο 
ζεκεξηλνχο", δελ εδπζθνιεχηε-
θα λα ζεκεηψζσ ην παξαπάλσ 
πεξηζηαηηθφ. Γείρλεη, αιήζεηα, 
ζε ηη απφζηαζε βξίζθεηαη ην 
ζεκεξηλφ παξφλ, απηφ πνπ α-
πνξξνθνχκε κε φινπο ηνπο πφ-
ξνπο ηνπ θνξκηνχ καο, απφ ε-
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θείλα ηα βαζηά πεξαζκέλα. 
3 “ζν πεξηζζφηεξα μέξεηε 

γηα ηελ αξραία αξρηηεθηνληθή..." 
Γελ μέξσ θαζφινπ ηη ζα θέξ-

δηδε ε απφιαπζε ζηελ Αθξφπν-
ιε ησλ δχν απηψλ λεαξψλ, αλ 
αδεηάδακε μαθληθά ζην θεθάιη 
ηνπο ιίγεο θάπσο πην εηδηθέο, 
αιι’ αξθεηά γλσζηέο, αξρηηε-
θηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. ηη ι.ρ. 
δελ ππάξρεη ζηνλ Παξζελψλα 
νχηε κηα πξαγκαηηθά επζεία 
γξακκή - φηη ν παξαιιειεπίπε-
δνο, φπσο καο θαίλεηαη, ηνχηνο 
λαφο, αλ ηνλ πξνεθηείλακε απφ 
ην έδαθνο έλα ή δχν ρηιηφκε-
ηξα, ζα έπαηξλε ηελ φςε ππξα-
κίδαο- φηη φιεο απηέο θαη άιιεο 
ιεπηφηεηεο, αδηφξαηεο γηα καο 
(ρξεηάζηεθαλ νη ζεκεξηλνί λα 
θάκνπλ πξνζεθηηθέο θαηακε-
ηξήζεηο γηα λα ηηο εμαθξηβψ-
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ζνπλ), ήηαλ σζηφζν νξαηέο γηα 
ηα κάηηα ησλ θαηξψλ εθείλσλ. 
Έηζη, πνιχ ην θνβνχκαη, ε δηα-
θήκηζε πνπ θέληξηζε ηελ πξν-
ζνρή κνπ, πξέπεη λα κε ζεκαί-
λεη πξαγκαηηθά ηίπνηε άιιν πα-
ξά θάπνηαο ινγήο δεηζηδαηκνλί-
α ηεο ηερλνθξαηηθήο επνρήο 
καο, πνπ ζπξψρλεη ηνλ άλζξσ-
πν λα ζπζζσξεχζεη πιεξνθν-
ξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο, ιίγν-πν-
ιχ αζχλδεηεο, πάλσ ζην θαζεηί. 

4 Καη αλαξσηηέκαη κήπσο δε 
κε ζπγθηλνχλ πεξηζζφηεξν αλ-
ζξσπνη άιισλ ρξφλσλ, πνπ νη 
γλψζεηο ηνπο κπνξεί λα έθεξ-
λαλ ζήκεξα ζπκεδία, αιιά πνπ 
είραλ αηζζήζεηο πηζαλφηαηα πην 
θνληά ζηελ ηζνξξνπία πνπ ζα 
ιαρηαξνχζα λα έβιεπα θάπνπ-
θάπνπ ζηηο ςπρέο ησλ ηξηγπξη-
λψλ κνπ.
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5 Ο έλαο πνπ έηπρε λα έρσ 
ζην λνπ, είλαη έλαο αγξάκκαηνο 
Έιιελαο ησλ αξρψλ ηνπ πεξα-
ζκέλνπ αηψλα. Σα ιηγνζηά 
γξάκκαηα πνπ ήμεξε, ηα είρε 
κάζεη ζηα ηξηαληαπέληε ηνπ 
ρξφληα γηα λα γξάςεη Απφκλε-
κνλεχκαηα, παζίγλσζηα ζήκε-
ξα. Μηιά, θαζψο ην ζεκεηψλεη, 
ζε θάηη ζηξαηηψηεο, πξνο ην ηέ-
ινο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηα-
ζεο, πνπ γχξεπαλ λα πνπιή-
ζνπλ ζε "Δπξσπαίνπο" δχν αξ-
ραία αγάικαηα' ηνπο ιέεη: "Απ-
ηά, θαη δέθα ρηιηάδεο ηάιαξα λα 
ζαο δψζνπλε, λα κελ ην θαηα-
δερηείηε λα βγνπλ απφ ηελ πα-
ηξίδα καο. Γη' απηά πνιεκήζα-
κε". Μλεκφλεπα ηνλ Μαθξπ-
γηάλλε (Β' 303). Σα ιφγηα ηνπ 
δελ είλαη ξεηνξείεο ζνθνινγηφ-
ηαηνπ. Λέγνπληαη απφ έλαλ άλ-
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ζξσπν πνπ ήμεξε, θαζψο ην 
καξηπξά ε δσή ηνπ θαη ην βά-
ξνο ηεο ιαιηάο θαη ην βάξνο 
ηνπ πφλνπ.

 

6 Ο άιινο είλαη έλαο κσακε-
ζαλφο ηαμηδηψηεο ζπνπδαγκέ-
λνο ζηε δηθή ηνπ παξάδνζε 
(γελλήζεθε ζηελ Πφιε) θαη α-
περεί, δελ μέξσ σο πνηφ βαζ-
κφ, ηα φζα άθνπζε ζηηο πεξη-
πιαλήζεηο ηνπ. Σ’ φλνκά ηνπ Δ-
βιηά Σζειεκπή- ηαμίδεςε θαη 
ζηελ Διιάδα θαηά ην 1667[...]

 

7 ζν θαη λα θαίλεηαη παηδηθά 
ρακειή ε επηζηεκνληθή ζηάζκε 
θαη ηνπ Έιιελα θαη ηνπ Σνχξ-
θνπ, βξίζθσ πσο καξηπξνχλ 
θαη νη δπν ηέηνην ζεβαζκφ θαη 
ζπγθίλεζε γη' απηά ηα πξάγκα-
ηα, πνπ δχζθνια ηνλ ζπλαληνχ-
κε ζηνλ ππεξεπηζηεκνληθφ θαη-
ξφ ησλ κεραληθψλ απηνκαηη-
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ζκψλ πνπ δνχκε.
 

8
   

Σέινο ζα ήζεια λα ζεκεηψ-
ζσ πσο δελ πξέπεη λα ιεζκν-
λνχκε φηη κηα κνλνκεξήο γλψζε 
ηεο αξραίαο αξρηηεθηνληθήο, 
κπνξεί λα καο θέξεη - είδα ηέ-
ηνηα πεξίπησζε - ζηελ αλαζχ-
ζηαζε κηαο ηδεαηήο, ππνζεηηθήο 
ίζσο, αξρηθήο κνξθήο ηνπ κλε-
κείνπ- ζ' έλα αξρηηεθηνληθφ ζρέ-
δην, κηα ρξσκαηηζηή καθέηα. 
Αιιά ε ζεκεξηλή αιήζεηα απηψλ 
ησλ παιαηψλ επηηεπγκάησλ εί-
λαη άιιε- είλαη δπκσκέλε κε ην 
πέξα-ζκα ηνπ θαηξνχ:  

κε ηνπ θαηξνχ η' αιιάκαηα  
π' αλαπαεκφ δελ έρνπ 

κα ζην θαιφ θη εηο ην θαθφ 
πεξηπαηνχλ θαη ηξέρνπ.

 

9
   

Απηά έθεξαλ ηελ αθαηάπαπ-
ηε θζνξά θαη, γηα λα ζπκεζψ ηα 
πην δηαβφεηα, απηά ζέιεζαλ λα 
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γίλεη ν Παξζελψλαο κπαξνπηα-
πνζήθε θη έζηεζαλ ζηνλ αληη-
θξηλφ ιφθν ηα θαλφληα ηνπ Μν-
ξνδίλε ή νδήγεζαλ ηελ πνπξη-
ηαληθή "θηιαλζξσπία" ηνπ Έι-
γθηλ - φπσο ηελ νλνκάδνπλ νη α-
πνινγεηέο ηνπ - λα θαηαθξενπξ-
γήζεη ηνλ έθζεην λαφ, γηα λα 
"πξνζηαηέςεη" ζηνλ ίζθην ελφο 
αλήιηαγνπ κνπζείνπ φζα ζπα-
ξάγκαηα κπφξεζε λα ζεθψζεη.

 

10 Σέινο, απηά "ηνπ θαηξνχ η' 
αιιάκαηα" καο πξνζθέξνπλ 
ζπρλά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 
μάθληαδαλ αλ έπαηξλαλ ηε κνξ-
θή δνγκάησλ. Πεξηνξίδνκαη ι.ρ. 
ζε ηνχην: 
"Σν πλεπκαηηθφ ράζκα αλάκεζα 
ζηνλ αξραίν θαη ηνλ ζχγρξνλν 
θφζκν είλαη κεγαιχηεξν απφ φ-
ζν είλαη πξαγκαηηθά ζπλεηδε-
ηφ... Όζηεξα απφ εληαηηθή κειέ-
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ηε, ε δηάζηαζε κνηάδεη αθφκε 
πην πιαηηά θαη πην βαζηά, ζε ηέ-
ηνην ζεκείν, πνπ κνπ έηπρε λ' α-
θνχζσ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
δψζεο απζεληίεο πάλσ ζηε ιν-
γνηερλία (θαη ζηελ αξρηηεθηνλη-
θή) λα μαθλίδεη έλα αθξναηήξην 
θιαζηθψλ θηινιφγσλ, θαζψο ε-
βεβαίσλε φηη ην πλεχκα ησλ αξ-
ραίσλ Διιήλσλ είλαη νισζδηφ-
ινπ αιιφηξην γηα καο..." 
Δίλαη θη απηή κηα γλψκε.

 

11   κσο ζπιινγίδνκαη πσο ην 
ζέκα ζα 'πξεπε λα ην ηδεί θαλείο 
απφ ηηο δπν ηνπ φςεηο- πξφθεη-
ηαη γηα δπν θαηεγνξίεο είδνπο, 
φρη πνηνχ: ε κηα είλαη ηνπ μελφ-
γισζζνπ, θαη, θαζψο ηνλ ζπι-
ινγίδνκαη, ζέισ λα ηνλίζσ α-
κέζσο φηη δελ έρσ δηφινπ ζην 
λνπ ηφζνπο επηζηήκνλεο πνπ 
κε ζαπκαζηή γλψζε θαη κε ιε-
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πηφηαηεο αηζζήζεηο αλαιψζε-
θαλ ζηελ εμεξεχλζε ηνπ αξραί-
νπ θφζκνπ, αιιά εθείλνπο πνπ 
βιέπνπλ έλα θφζκν ηειεησηηθά 
παξσρεκέλν, πνπ μεςχρεζε, 
έλα πεξίηερλν θέξεηξν. Σν θέ-
ξεηξν εχθνια ην κεηαθηλάεη θα-
λείο, αιιά ηνπο δσληαλνχο είλαη 
πνιχ δχζθνιν, γηαηί πνλνχλ, 
λα ηνπο αιιάμεη, ή λα ηνπο με-
ξηδψζεη γηα λα ηνπο κεηαθπηέ-
ςεη. Σε γιψζζα καο ι.ρ. είλαη 
αδχλαην λα ηελ αληηθξίζεη θα-
λείο αιιηψο παξά ζαλ αλάζα 
δσληαλψλ αλζξψπσλ- φρη ζαλ 
ηνλ λαπαγνζσζηηθφ δήιν γξακ-
καηηθψλ. Γηα ηνχηα, σο εδψ - δε 
κέλεη θαηξφο γηα πεξηζζφηεξα.

 

12 Απηή ηελ αξρηηεθηνληθή ηελ 
έρνπλ ραξαθηεξίζεη "ζσκαηη-
θή" ή "γιππηηθή αξρηηεθηνλη-
θή". Κάπνηε ην κάηη καο δηαθξί-
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λεη γλσξίζκαηά ηεο. Σελ "έληα-
ζε" ι.ρ. πην θαλεξή ζηελ νλν-
καδφκελε "Βαζηιηθή" ηεο Πν-

ζεηδσλίαο
.
 έηζη νλφκαδαλ νη αξ-

ραίνη εθείλν ην θνχζθσκα ησλ 
θηφλσλ, ζαλ λα έρνπλ θνπζθψ-
ζεη απφ ην βάξνο πνπ βαζηά-
δνπλ. Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο άι-
ινη ζα ηηο πνπλ αξκνδηφηεξα. 
Θέισ κφλν λα ππνγξακκίζσ 
φηη ν λαφο ησλ αξραίσλ, ν "ζε-
θφο" πην ζπγθεθξηκέλα, δελ εί-
λαη θαηά βάζνο άιιν παξά ην 
θέιπθνο κηαο εηθφλαο, ηνπ α-
γάικαηνο ελφο ζενχ, είλαη ε 
"θαιχβα" ελφο απφ απηνχο πνπ 
αθνκνίσζε ή ρψλεςε, φ,ηη θαη 
λα ιέλε, ν Υξηζηηαληζκφο. Σνπ 
Πνζεηδψλα ζην νχλην, ηεο Α-
ζελάο ζηελ Αθξφπνιε, ηνπ Α-
πφιισλα ζηε Φηγάιεηα [...]

 

13   Μειεηεηέο απηψλ ησλ κλε-
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κείσλ, πξνζεισκέλνη ζηελ ε-
ληέιεηά ηνπο, ηα πίζηεςαλ ζαλ 
απνκνλσκέλα απφ ην πεξηβάι-
ινλ ηνπο θαη ηα ζεψξεζαλ αδηά-
θνξα γηα ην ηξηγπξηλφ ηνπο ην-

πίν
.
 ην ηερληθφ θαηφξζσκα απ-

ηψλ ησλ έξγσλ, ζθέθηεθαλ, εί-
λαη ηέηνην πνπ κπνξνχλ λ' αλ-
ζέμνπλ ζ' φπνην ηφπν θη αλ βξε-
ζνχλ, θαη είλαη ξνκαληηζκφο λα 
ιέκε πσο ρξεηάδνληαη λα ηα 
ζπκπιεξψζνπλ νη γξαθηθφηε-
ηεο κηαο σξαίαο ζέαο [...]

 

14   Σν αίζζεκά κνπ είλαη φηη 
ηνχηνη νη αξραίνη λανί ηεο Δι-
ιάδαο, ηεο Μεγάιεο Διιάδαο, 
ηεο Ησλίαο, είλαη κε θάπνηνλ 
ηξφπν ζπαξηνί, ξηδσκέλνη ζηα 
ηνπία ηνπο. Αθνχ ραιάζηεθαλ 
θαη εξεηπψζεθαλ νη "θαιχβεο" 
απηέο ησλ αζαλάησλ, νη άζηεγνη 
ζενί γχξηζαλ εθεί πνπ άξρηζαλ, 
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ρχζεθαλ μαλά έμσ ζην ηνπίν 
θαη καο απεηινχλ κε παληθνχο 
θφβνπο ή θαη κε ζέιγεηξα, πα-
ληνχ: "Πάληα πιήξε ζεψλ" έ-
ιεγε ν Μηιήζηνο Θαιήο. Υξεηά-
δνπληαη θακηά θνξά ηα παξα-
κχζηα. 

 

15 ζν θαη λα καο ην επηηξέπεη 
ε ινγηθή ζεψξεζε ηνχηεο ηεο 
αξρηηεθηνληθήο, λα θαληαζηνχ-
κε πσο ζα ήηαλ δπλαηφ λα κε-
ηαθνκίζνπκε θνκκάηη ην θνκκά-
ηη ηα απνκεηλάξηα απηψλ ησλ 
θηηζκάησλ ζε απφκαθξεο ρψ-
ξεο, πνιχ θνβνχκαη, δε ζα έ-
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ρνπκε επηηχρεη ηίπνηε άιιν πα-
ξά λα κεηαθέξνπκε ζσξνχο ζα-
ξίδηα. Θα ράλακε πνιχ θφπν, 
αλ πξνζπαζνχζακε λα εμεγή-
ζνπκε ην γηαηί. ε ηνχην ην α-
ζηάζκεην εξψηεκα, ζα ήηαλ πην 
απιφ αλ απνθξηλφκαζηαλ: "νη 
ζενί δελ ην ζέινπλ" - φ,ηη θη αλ 
ηνχην ζεκαίλεη. Δθηφο αλ πξν-
ηηκνχκε λα πεξηκέλνπκε ψζπνπ 
λ' απφγπκλσζνχκε νισζδηφ-
ινπ, θαη δε καο κέλεη πηα ηίπνηε 
άιιν παξά λα μπιηάζνπκε ζηε 
δηαπιαλεηηθή παγσληά.

 

16 Με άιια ιφγηα, ρξεηάδεηαη, 
λνκίδσ, κηα πίζηε ζ' απηά ηα 
αξραία ζεκάδηα κέζα ζην ην-
πίν ηνπο

.
 ε πίζηε πσο έρνπλ 

δηθή ηνπο ςπρή. Σφηε ζα κπν-
ξέζεη ν πξνζθπλεηήο - πξψηε 
θνξά ηνλ νλνκάδσ έηζη- λα πηά-
ζεη έλα δηάινγν κ' απηά. ρη κέ-
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ζα ζε ηνπξηζηηθά πιήζε πνηθη-
ιφηξνπα αλαζηαησκέλα, αιι' 
αλ κπνξψ λα πσ: κφλνο, θα-
ζξεθηίδνληαο ηελ ςπρή πνπ 
δηαζέηεη, ζηελ ςπρή απηψλ ησλ 
καξκάξσλ καδί κε ην ρψκα 
ηνπο. Μπνξεί λα γίλνκαη ζπκ-
βνπιάηνξαο αηξέζεσλ, φκσο 
δελ κπνξψ λα ρσξίζσ ην λαφ 
ηνπ Γειθηθνχ Απφιισλα απφ 
ηηο Φαηδξηάδεο ή ηελ θνξπθν-
γξακκή ηεο Κίξθεο. Δπηπρψο ε 
γε καο είλαη ζθιεξή, νη πξαζη-
λάδεο ηεο δε ζε πιαληάδνπλ, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη βξά-
ρηα, βνπλά θαη πειάγε. Κη έρεη 
έλα ηέηνην θσο.[...]

 

 (Γ. εθέξεο, Γνθηκέο)
 

45 / 135 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► ην ζπγθεθξηκέλν δνθίκην ν ε-
θέξεο αξρίδεη ην θείκελν ηνπ κε ηελ 
πεξηγξαθή κηαο δηαθήκηζεο ε νπνί-
α αλαθέξεηαη ζηελ αξραία αξρηηε-
θηνληθή θαη, θαζψο μεηπιίγνληαη νη 
ζθέςεηο ηνπ, αλαδχεηαη βαζκηαία ε 
αληίιεςή ηνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε 
ησλ αξραίσλ κλεκείσλ, πνπ απνηε-
ιεί ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ δνθηκίνπ. 
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Πξνζπαζήζηε λα παξαθνινπζήζε-
ηε ηελ πνξεία ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ 
επηζεκαίλνληαο: α) ηηο επηκέξνπο 
ηδέεο/ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ 
θαη β) ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηδέεο 
απηέο θαη ζην θεληξηθφ ζέκα. 
Γηα ηελ εξγαζία απηή ζαο δίλνληαη 
βνεζεηηθά νη παξαθάησ ελδεηθηηθέο 
εξσηήζεηο: 

 Ση "δείρλεη" ην πεξηζηαηηθφ κε ηε 
δηαθήκηζε ζχκθσλα κε ην εθέξε 
(§2); 

 ε πνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε 
ηελ επνρή καο θαηαιήγεη ν εθέ-
ξεο κε αθφξκεζε ηε ζπγθεθξηκέ-
λε δηαθήκηζε (§3); 

 Ση επηδηψθεη λα δείμεη ν εθέξεο κε 
ηα παξαδείγκαηα ηνπ Μαθξπγηάλ-
λε θαη ηνπ Σζειεκπή; 

 Πνχ θαηά ηε γλψκε ηνπ "κπνξεί 
λα καο θέξεη" κηα κνλνκεξήο γλψ-
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ζε ηεο αξραίαο αξρηηεθηνληθήο 
(§8); 

 Πνχ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ην ε-
θέξε, ε θζνξά πνπ ππέζηε ν Παξ-
ζελψλαο (§9); 

 Με πνηνλ ηξφπν βιέπεη ηνλ αξραί-
ν θφζκν κηα θαηεγνξία αηφκσλ, 
(δειαδή νξηζκέλνη μελφγισζζνη) 
θαη πψο ν ίδηνο ν εθέξεο (§11); 

 Πνηα είλαη ε άπνςε νξηζκέλσλ κε-
ιεηεηψλ γηα ηε ζρέζε ησλ κλεκεί-
σλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν; 

 Ση πηζηεχεη ν εθέξεο γηα ην ίδην 
ζέκα; 
 

► Γηαπηζηψλνπκε φηη ν εθέξεο 
απέλαληη ζηε ινγηθή ζεψξεζε ηεο 
αξραίαο αξρηηεθηνληθήο αληηπξνηεί-
λεη, ηειηθά, κηα άιιε δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε ησλ αξραίσλ κλεκεί-
σλ. πδεηήζηε απηή ηελ πξνζέγγη-
ζε, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 16, 
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πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηηο ιέμεηο 
/θξάζεηο θιεηδηά: πίζηε, πξνζθπ-
λεηήο, δηάινγνο κε ηα κλεκεία, "κφ-
λνο θαζξεθηίδνληαο ηελ ςπρή πνπ 
δηαζέηεη, ζηελ ςπρή ησλ καξκάξσλ 
καδί κε ην ρψκα ηνπο". 
 
► Γηεξεπλήζηε νξηζκέλνπο απφ 
ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο α-
ζθείηαη ε πεηζψ ζην θείκελν ηνπ ε-
θέξε, απαληψληαο ζηηο παξαθάησ 
αζθήζεηο: 
α) Ο εθέξεο ρξεζηκνπνηεί έλα πα-
ξακχζη, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ά-
πνςή ηνπ φηη νη αξραίνη λανί είλαη 
ξηδσκέλνη ζηα ηνπία ηνπο θαη φηη, 
επνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη ε απφ-
ζπαζε / κεηαθνξά θάπνηνπ αξρηηε-
θηνληθνχ κέινπο ζε άιινλ ηφπν 
(θάπνην κνπζείν μέλεο ρψξαο). 
Πνηα εληχπσζε ζαο πξνθάιεζε ην 
παξακχζη απηφ; ρνιηάζηε ηελ αμία 
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ηνπ σο κέζνπ πεηζνχο ζηε ζπγθε- 
θξηκέλε πεξίπησζε. Γηαηί "ρξεηάδν-
ληαη θακηά θνξά ηα παξακύζηα "; 
β) Ο ζπγγξαθέαο παξεκβάιιεη 
ζηελ πνξεία ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ 
δηάθνξα παξαδείγκαηα. Δληνπίζηε 
έλα παξάδεηγκα θαη δηεξεπλήζηε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηδέ-
α, ζθέςε, άπνςε πνπ εθθξάδεη ν 
ζπγγξαθέαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζε-
κείν ηνπ θεηκέλνπ. 
γ) Να πξνζδηνξίζεηε ην χθνο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ζην 
παξαθάησ απφζπαζκα, γηα λα ζηε-
ιηηεχζεη ηελ πξάμε ηνπ Έιγθηλ: 
"νδήγεζαλ ηελ πνπξηηαληθή θηιαλ-
ζξσπία" ηνπ Έιγθηλ - όπσο ηελ νλν-
κάδνπλ νη απνινγεηέο ηνπ - λα θα-
ηαθξενπξγήζεη ηνλ έθζεην λαό, γηα 
λα "πξνζηαηέςεη" ζηνλ ίζθην ελόο 
αλήιηαγνπ κνπζείνπ όζα ζπαξάγ-
καηα κπόξεζε λα ζεθώζεη". 
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► Να ζρνιηάζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ 
δνθηκίνπ 
 

Γνθίκην θαη εκεξνιόγην 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δνθίκην ζπρλά 
πξνζεγγίδεη ην εκεξνιφγην. Σνλίδε-
ηαη, σζηφζν, φηη ζηελ πεξίπησζε 
απηή ν δνθηκηνγξάθνο δελ θαηά-
γξάθεη ηηο θπξηφηεξεο πξάμεηο ηεο 
δσήο ηνπ, φπσο θάλεη ζπλήζσο ν 
εκεξνινγηνγξάθνο, αιιά παξνπζη-
άδεη θπξίσο ηα ζπκβάληα ηεο εζσ-
ηεξηθήο ηνπ δσήο, ηελ αλέιημε ηνπ 
ζηνραζκνχ ηνπ, ηελ πλεπκαηηθή 
ηνπ πνξεία. Πξφθεηηαη, δειαδή, φ-
πσο ιέλε, γηα "έλα εκεξνιόγην πνπ 
δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ελόο πλεύκα-
ηνο ελ θηλήζεη", "ην εκεξνιόγην ηεο 
πνξείαο κηαο ζπλείδεζεο αλάκεζα 
ζηα πξόζσπα θαη ζηα πξάγκαηα ηνπ 
θαηξνύ ηεο". 
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Ο ίδηνο ν εθέξεο ζεκεηψλεη, 
εμάιινπ, γηα ηα δνθίκηά ηνπ ηα εμήο: 
"ηα θείκελα απηά.... θάπνηε παίξλνπλ 
ηνλ πξνζσπηθό ηόλν ηνπ εκεξνιν-
γίνπ θάπνηε πάιη είλαη νκηιίεο, δεια-
δή ζειίδεο γξακκέλεο πεξηζζόηεξν 
γηα λα αθνπζηνύλ παξά γηα λα δηα-
βαζηνύλ" (Γνθηκέο, Πξφινγνο β' 
έθδνζε, Ίθαξνο 1981 ζε. 11). 

Γνθίκην θαη νκηιία - ζπλνκηιία 
αλ πξφζθιεζε ζε ζπλνκηιία θαη 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαγλψζηε βιέ-
πεη ην δνθίκην θαη έλαο άιινο δνθη-
κηνγξάθνο, ν Π. Υάξεο, φπσο θαί-
λεηαη απφ ην παξαθάησ απφζπα-
ζκα: "Κιείλσ ζηηο ζειίδεο απηέο κηα 
ζπδήηεζε πνπ, ρξόληα ηώξα, θάλσ κε 
ηνλ εαπηό κνπ, θαη θαιώ ηνλ αλα-
γλώζηε λα πξνζζέζεη ηηο δηθέο ηνπ 
απνξίεο, ηηο δηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο 
θαη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα... 
Απηή άιισζηε ε ζπλνκηιία θαη απηή 
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ε ζπλεξγαζία ζαξξώ πσο είλαη ην 
θέληξν ηνπ θξηηηθνύ θαη καδί ινγν-
ηερληθνύ ιόγνπ, πνπ ζπλεζίζακε λα 
ηνλ νλνκάδνπκε δνθίκην". 

Π. Υάξεο, "Τπάξρνπλ ζενί" 
 

► Διέγμηε αλ ην ζπγθεθξηκέλν δνθί-

κην ηνπ εθέξε παίξλεη πξάγκαηη 
ηνλ πξνζσπηθφ ηφλν ηνπ εκεξνιν-
γίνπ ή θαη ην χθνο ηεο νκηιίαο. Σεθ-
κεξηψζηε ηελ απάληεζή ζαο, ελην-
πίδνληαο θάπνηα ελδεηθηηθά ζηνηρεί-
α ζην θείκελν (π.ρ. παξαηεξήζηε 
ηελ επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα ζε ξε-
καηηθφ πξφζσπν, επίπεδν ιφγνπ 
θηι). 
► Τπνζέζηε φηη ν Γ. εθέξεο ζαο 
απεπζχλεη κηα πξφζθιεζε: ζαο θα-
ιεί λα ζπλνκηιήζεηε θαη λα ζπλεξ-
γαζηείηε καδί ηνπ ζρεηηθά κε ην δν-
θίκηφ ηνπ "Πάληα πιήξε Θεψλ". Δθ-
θξάζηε ειεχζεξα ζε έλα δηθφ ζαο 
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θείκελν ηηο απνξίεο, ηηο εληππψ-
ζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέ-
ςεηο πνπ γελλήζεθαλ θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηεο κειέηεο ηνπ δνθηκίνπ. Σν 
θείκελφ ζαο κπνξεί λα επηθεληξσ-
ζεί, εμάιινπ, ζε έλα ή ζε νξηζκέλα 
κφλν ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο 
πξνβιεκάηηζαλ ή είραλ ηδηαίηεξε α-
πήρεζε ζηα βηψκαηά ζαο. ζνη ζέ-
ιεηε, κπνξείηε, επηπιένλ, λα αμην-
ινγήζεηε ηε ζπλνκηιία ζαο απηή κε 
ην δνθίκην ηνπ εθέξε, λα δηεξεπλή-
ζεηε δειαδή ηη απνθνκίζαηε απφ 
ηελ αλάγλσζή ηνπ. Ννκίδεηε φηη η-
ζρχεη ζηε δηθή ζαο πεξίπησζε ε 
παξαθάησ ξήζε ελφο άιινπ δνθηκη-
νγξάθνπ "Ο πξώηνο θαη ν ηειηθόο 
ζηόρνο ηνπ δνθηκίνπ είλαη λα βαζαί-
λεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πξνβιεκαηη-
ζκνύ καο"; (Γ. Γάιιαο. Απφ ηε ζπ-
λέληεπμε πνπ έδσζε ζην Γ. Πιάθα, 
πεξ. Δηαβάδσ η. 117). 
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► Ζ δηαθήκηζε γίλεηαη αθνξκή λα 

γελλεζνχλ ζην κπαιφ ηνπ εθέξε 
θάπνηεο ζθέςεηο πνπ ζπλεηξκηθά 
νδεγνχλ ζε άιιεο. Έηζη, θαζψο με-
ηπιίγεηαη ν ζηνραζκφο ηνπ εθέξε, 
γξάθεηαη ην δνθίκην. 
Με αθνξκή θάπνην πεξηζηαηηθφ 
πνπ ζαο πξνμέλεζε ηδηαίηεξε εληχ-
πσζε, 
πξνζπα-
ζήζηε λα 
θαηαζέζε-
ηε γξαπηά 
ζθέςεηο θαη 
αληηδξά-
ζεηο πνπ 
ζπλδένληαη 
άκεζα, έκ-
κεζα ή ζπλεηξκηθά κε ην πεξηζηαηη-
θφ απηφ. Μπνξείηε, επνκέλσο, λα 
νξγαλψζεηε ην θείκελφ ζαο ινγηθά 
ή ζπλεηξκηθά, λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
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θπξηνιεθηηθή ή κεηαθνξηθή γιψζ-
ζα, αξθεί λα γίλεη θαλεξφο ν πξν-
βιεκαηηζκφο ζαο. 
 

► Γηαβάζηε ηα παξαθάησ απνζπά-

ζκαηα απφ δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχ-
πν ζρεηηθά κε ηα "Διγίλεηα κάξκα-
ξα". Πξνζπαζήζηε λα αληιήζεηε 
απφ ηα απνζπάζκαηα απηά, θαζψο 
επίζεο θαη απφ ην δνθίκην ηνπ ε-
θέξε, πνπ κειεηήζαηε πξνεγνπκέ-
λσο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία (επηρεη-
ξήκαηα, ηεθκήξηα), γηα λα ππνζηε-
ξίμεηε ηελ άπνςε φηη ηα γιππηά ηνπ 
Παξζελψλα πξέπεη λα επηζηξα-
θνχλ ζηε ρψξα καο. Με βάζε ηα 
ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζαηε, γξά-
ςηε έλα θείκελν (400-450 ιέμεηο) κε 
ηε κνξθή γξαπηήο εηζήγεζεο. Τπν-
ζέζηε φηη ε εηζήγεζή ζαο πξφθεηηαη 
λα παξνπζηαζηεί ζε εθδήισζε ζρε-
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ηηθή κε ην ζέκα ηελ νπνία νξγαλψ-
λεη ην ζρνιείν ζαο. 
 

Ζ ηξίηε, επεπμεκέλε θαη βειηησ-
κέλε, έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ ηζην-
ξηθνχ William St. Clair "Lord Elgin 
and the Marbles- The Controversial 
History of the Parthenon Sculptu-
res" ζα πξέπεη λα έπεζε σο θεξαπ-
λφο ελ αηζξία ζηηο εθεζπραζκέλεο 
ζπλεηδήζεηο πνιιψλ παξαγφλησλ 
ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ. ρη ηφζν 
επεηδή αλαθέξεηαη ζηε "δξαζηηθή" 
επέκβαζε θαζαξηζκνχ ησλ γιπ-
πηψλ ηνπ Παξζελψλα ην 1938, 
πξάγκα πνπ ήηαλ γλσζηφ ζε πνι-
ινχο αξραηνιφγνπο, φζν επεηδή ε 
απνθάιπςε ηνπ θαθέινπ κε ηηο εθ-
ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξη-
ζηαηηθφ επηβεβαηψλεη φηη ην Μνπζεί-
ν, παξά ην φηη γλψξηδε απφ ηφηε ηηο 
θαηαζηξνθέο πνπ έγηλαλ ζηα Μάξ-
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καξα, εμαθνινπζνχζε λα ππνζηεξί-
δεη σο πξφζθαηα ηελ άπνςε ηεο α-
ζθαινχο θχιαμεο ησλ παξζελψλεη-
σλ γιππηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ, ζε αληίζεζε κάιηζηα κε ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζα δηέηξεραλ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζα επέζηξεθαλ 
ζηε ξχπαλζε ηεο αζελατθήο αηκφ-
ζθαηξαο. Ήηαλ κηα ελνριεηηθή ζηά-
ζε πνπ πξφδηδε αδηθαηνιφγεηε π-
πεξνςία. 

πσο ηζρπξίδεηαη ν θ. St. Clair, 
"ε θαηαζηξνθή πνπ έγηλε ζηα Διγί-
λεηα Μάξκαηα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε 
απφ νηηδήπνηε δεκφζηα αλαγλσξί-
ζηεθε ή έγηλε απνδεθηφ (...) θαη φ-
πσο εθηηκνχλ ηα κέιε ηεο επίζεκεο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε θζνξά 
δελ αιινίσζε κφλν ηελ εκθάληζε 
ησλ γιππηψλ, αιιά έβιαςε - θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηέζηξε-
ςε- φιεο ηηο κειινληηθέο πηζαλφηε-
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ηεο γηα αξραηνινγηθή θαη επηζηεκν-
ληθή έξεπλα ζηε θχζε, ζηελ έλλνηα 
θαη ζηελ ηζηνξία ησλ Μαξκάξσλ 
θαη ζηηο θαιιηηερληθέο θαη γιππηηθέο 
αλάγθεο. Ζ απφθξπςε θαη ε παξα-
πνηεκέλε παξνπζίαζε ηεο εθηάζε-
σο ηεο θαηαζηξνθήο παξαπιάλε-
ζαλ ζηε ζπλέρεηα πνιινχο επζπλεί-
δεηνπο αξραηνιφγνπο, πνπ πίζηεπ-
αλ φηη είραλ λα θάλνπλ κε αλέγγηρηα 
πξσηφηππα έξγα θιπ".[...] 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία ζήκεξα 
πηα πσο ην ζέκα ηνπ επαλαπαηξη-
ζκνχ ησλ ζαπκάζησλ γιππηψλ ηνπ 
Παξζελψλα, πνπ ε Μειίλα Μεξθνχ-
ξε κε πνιχ θνπξάγην θαη ζέξκε με-
θίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
'80. παίξλεη ηψξα κηα λέα ηξνπή, 
ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη 
αχξην θηφιαο ζα καο ζηείινπλ νη 
Βξεηαλνί κε DHL ηα γιππηά, πνπ ν 
ιφξδνο Έιγηλ απέζπαζε βίαηα απφ 

59 / 138-139 



ηνπο λανχο πξηλ απφ δχν αηψλεο. 
Δπίζεο δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 
ην πλεχκα αξρίδεη λα αιιάδεη ζηε 
Βξεηαλία ηφζν ζην θνηλνβνχιην, 
φζν θαη ζηελ θνηλή γλψκε, ελψ 
είλαη θαλεξφ φηη θαη ηα δχν κέξε 
πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε απηήλ ηελ 
ππφζεζε ρξεηάδνληαη ρξφλν. Οη κελ 
Βξεηαλνί, γηα λα αλαζεσξήζνπλ 
ιαλζαζκέλεο απφςεηο γηα ην πψο 
απνθηήζεθαλ ηα Μάξκαξα, θαη 
πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί ζεκαην-
θχιαθέο ηνπο, αιιά θαη νη Έιιελεο 
γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ 
είλαη αξθεηφ λα δεηνχλ ηα Μάξκα-
ξα, φηαλ αθφκε δελ είλαη έηνηκν ην 
λέν Μνπζείν Αθξνπφιεσο, γηα λα 
ηα ζηεγάζνπλ. 

Οη ρεηξηζκνί ηνπ ππνπξγνχ Πνιη-
ηηζκνχ γηα ηε ζχζηαζε κηαο δηεζ-
λνχο επηηξνπήο απφ ηελ UNESCO 
ή ην ICOM, πνπ ζα εμεηάζεη ηελ θα-
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ηάζηαζε ησλ γιππηψλ. είλαη έλα 
πξψην βήκα ζε ζσζηή θαηεχζπλζε. 
Καη ζίγνπξα ζα αθνινπζήζνπλ θαη 
άιια, θαζψο ζα γίλεη ζπλείδεζε 
ζηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη επίζεο θαη 
ζηελ επξσπατθή φηη ην αίηεκα ηεο 
επηζηξνθήο δελ είλαη νχηε εζληθη-
ζηηθφ νχηε κηζαιιφδνμν. Απινχ-
ζηαηα απνξξέεη απφ ηελ θνηλή θαη 
πνιχ θξχα ινγηθή πσο δελ κπνξεί 
ε Δπξσπατθή Έλσζε λα ζπκκεηέρεη 
ζηελ απνθαηά-ζηαζε ησλ Μλεκεί-
σλ ηεο Αθξν-
πφιεσο θαη 
ηαπηφρξνλα λα 
δέρεηαη φηη ηα 
κηζά απφ ηα 
αξρηηεθηνληθά 
κέιε θαη φρη α-
πιψο ν γιπ-
πηφο δηάθν-
ζκνο ησλ κλε-
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κείσλ ζα βξίζθνληαη ζην Λνλδίλν 
θαη ηα άιια κηζά ζηελ Αζήλα. Δίλαη 
έξγα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην 
άιιν θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη φια 
καδί δίπια ζηα κλεκεία ζηα νπνία 
αλήθνπλ. Καη ζε απηφ δελ ππάξ-
ρνπλ πεξηζψξηα νχηε γηα εζληθη-
ζκνχο νχηε γηα ππεξνςίεο θαη πνιχ 
πεξηζζφηεξν γηα ζπλαηζζεκαηη-
ζκνχο. 

(Απφ ηνλ Σχπν) 
 

 
 

 
Ιππείο, ηκήκα από ηελ λόηηα δσθόξν 
ηνπ Παξζελώλα. Λνλδίλν. 
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Ιππείο, ηκήκα από ηε βόξεηα δσθό-
ξν ηνπ Παξζελώλα. Λνλδίλν. 
 

Κεθάιη αιό-
γνπ από ην 
ηέζξηππν ηεο 
Σειήλεο. Από 
ην αλαηνιηθό 
αέησκα ηνπ 
Παξζελώλα, 
438-432 π. 
Χ., Λνλδίλν, 

British Museum, 
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Μεηόπε από ηε λόηηα πξόζνςε ηνπ 
Παξζελώλα, 447-438 π.Χ. Λαπίζεο 
παιεύεη κε Κέληαπξν. Λνλδίλν, Bri-
tish Museum. 
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Νένη πνπ νδεγνύλ ηαύξν γηα ζπζία, 
από ηελ παξάζηαζε ηεο Πνκπήο ησλ 
Παλαζελαίσλ ζηε δσθόξν ηνπ 
Παξζελώλα, 447-432 π.Χ. Λνλδίλν, 
British Museum. 
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Από ηελ παξάζηαζε ηεο Γέλλεζεο 
ηεο Αζελάο ζην αλαηνιηθό αέησκα 
ηνπ Παξζελώλα, 438-432 π.Χ.  
Η Εζηία (Πεηζώ;) θαη ε Αθξνδίηε 
ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηεο Δηώ-
λεο. Λνλδίλν, British Museum. 
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Ιππείο, ηκήκα από ηε βόξεηα δσθό-
ξν ηνπ Παξζελώλα, Λνλδίλν 
 

 
 
Ιππείο, από ηε βόξεηα δσθόξν ηνπ 
Παξζελώλα, Λνλδίλν 
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Από ην αλαηνιηθό αέησκα ηνπ Παξ-
ζελώλα. Η Δήκεηξα θαη ε Πεξζεθό-
λε (αξηζηεξά) θαη ε Άξηεκε (Ίξηο ή 
Ήβε;), (δεμηά) 
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Niθ Φίιληηλγθ:" Να επηζηξαθνύλ 
ζηελ Ειιάδα" 

 
Μηιάεη ν δεκνζηνγξάθνο πνπ έ-

θεξε πξψηνο ζηε δεκνζηφηεηα ην 
ζέκα. πλέληεπμε κε ηνλ θ. Νηθ Φίι-
ληηλγθ, ην δεκνζηνγξάθν ηεο εθε-
κεξίδαο "Mail of Sunday". ν νπνίνο 
πξψηνο εμαζθάιηζε ηελ παγθφζκηα 
απνθιεηζηηθφηεηα ηεο απνθάιπςεο 
ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ θαζεγεηή 
ελη Κιεξ. 

 
- πγραξεηήξηα γηα ηελ επηηπρία 
ζαο. 
"αο επραξηζηψ πνιχ" 
- Πηζηεχεηε πσο ζα ήηαλ θαιχηεξν 
γηα ηα γιππηά λα ήηαλ ζηελ Διιάδα 
ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο; 
"Δίλαη κηα πνιχ δχζθνιε εξψηεζε. 
ηαλ ηα αθαίξεζε απφ ηνλ Παξζε-
λψλα ν Λφξδνο Έιγηλ, ππήξμε έλαο 
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ηξνκαθηηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ 
Άγγισλ θαη Γάιισλ λα πάξνπλ φ,ηη 
κπνξνχζαλ. Αληηθείκελα ηέρλεο 
απφ κηα Διιάδα πνπ δελ είρε ηνλ 
έιεγρν ηνπ εδάθνπο ηεο. Αλ δελ ην 
έθαλε νΈιγηλ, ζα ην έθαλαλ νη Γάι-
ινη. Θα ηα είρε ζήκεξα θάπνηα άιιε 
δχλακε ή ζα είραλ θαηαζηξαθεί Σν 
αίηεκα ηεο επηζηξνθήο φκσο δελ 
έρεη ζρέζε κ' απηφ. Δίλαη θάηη ζεκε-
ξηλφ, είλαη έλα εζηθφ δήηεκα θαη έρεη 
επίζεο ζρέζε κε ηελ απφδνζε δη-
θαηνζχλεο. Πξφθεηηαη γηα αληηθείκε-
λα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ ειιε-
ληθή αίζζεζε ηαπηφηεηαο. Αλ αληη-
θείκελα ηεο ίδηαο ζεκαζίαο είραλ 
παξζεί απφ ηε Βξεηαλία, π.ρ. απφ 
ην ηφνπλρεηδ, θάζε Βξεηαλφο ζα ηα 
ήζειε πίζσ". 
- Πεγή ηεο Νηάνπληλγθ ηξηη δήισ-
ζε πξνο ην "Σν Βήκα" φηη "ε άπνςε 
ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο ζπγθιίλεη 
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κε απηνχο πνπ πηζηεχνπλ πσο ηα 
Γιππηά ηνπ Παξζελψλα απνθηήζε-
θαλ έπεηηα απφ άδεηα πνπ εθδφζεθε 
απφ ηε λφκηκε εμνπζία ηεο επν-
ρήο". πκθσλείηε; 
"Καζφινπ. Ο Έιγηλ δελ είρε άδεηα. 
Καλέλαο δελ είδε ην πεξίθεκν θηξ-
κάλη. Μφλν κηα κεηάθξαζή ηνπ. ε-
κεηψζηε πσο δελ ππάξρεη έγγξαθν 
ζε Οζσκαληθή Βηβιηνζήθε γηα νπνη-
νδήπνηε ηέηνην θηξκάλη. Δπηπιένλ, 
αθφκε θαη απφ ηε κεηάθξαζε πνπ 
παξνπζηάδεηαη σο απζεληηθή δελ 
πξνθχπηεη φηη δίδεηαη ζε θαλέλαλ ε 
άδεηα λα αθαηξέζεη νηηδήπνηε απφ 
ην λαφ ηνπ Παξζελψλα. Σν ζπγθε-
θξηκέλν έγγξαθν κηιά γηα κεηαηφπη-
ζε ραξαγκέλσλ πιαθψλ θαη βξά-
ρσλ. ρη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
θηηξίνπ. ρη γηα ηελ αθαίξεζε θνκ-
καηηψλ απφ απηφ. Σα Γιππηά πξέ-
πεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα 
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θαη θαλέλαο ζηελ Αγγιία δελ ζα αη-
ζζαλζεί πξνδνκέλνο. Γηαηί πνιχ εχ-
θνια ζήκεξα πεηάκε πξνο ηελ Αζή-
λα. ζν γηα ην Βξεηαληθφ Μνπζείν, 
κπνξεί λα εθζέζεη αληίγξαθα. Άι-
ισζηε πνιιά αληίγξαθα πνπ έγηλαλ 
πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '30 πιε-
ζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα αξραία απ-
ζεληηθά απφ ηα ζεκεξηλά απζεληη-
θά, γηαηί ηα εθκαγεία ηνπο δεκηνπξ-
γήζεθαλ επάλσ ζηα γιππηά πξν-
ηνχ απηά μπζηνχλ. Αθφκε, δελ πη-
ζηεχσ φηη εθηίζεληαη ζσζηά ζην 
Βξεηαληθφ Μνπζείν. Γηαηί ηα Μάξ-
καξα βξίζθνληαλ γχξσ απφ ην εμσ-
ηεξηθφ ελφο λανχ. Σψξα βξίζθνληαη 
γχξσ απφ ην εζσηεξηθφ ελφο θηη-
ξίνπ. Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ν 
λαφο κε ηα γιππηά επάλσ ηνπ ήηαλ 
ην θέληξν. ήκεξα ν επηζθέπηεο εί-
λαη ην θέληξν θαη ηα γιππηά παξα-
ηάζζνληαη γχξσ ηνπ. Καη κάιηζηα 
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δελ παξαηάζζνληαη κε ηελ ίδηα ξν-
ή κε ηελ νπνία βξίζθνληαλ επάλσ 
ζηνλ Παξζελψλα. ην Βξεηαληθφ 
Μνπζείν ηα Γιππηά ηνπ Παξζελψ-
λα δελ απνδίδνπλ ζσζηά απηφ γηα 
ην νπνίν θηηάρηεθαλ". 
(Απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν. 14-6-1998) 
 

 
Ο ιόξδνο Έιγηλ θαη ηα κάξκαξα, 
British Museum/ Εθδνηηθόο Οίθνο 
ΜΕΛΙΣΣΑ 
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► Γηαβάζηε ην παξαθάησ πνίεκα 

θαη παξαηεξήζηε πψο ε πνηήηξηα 
απνδίδεη κε δηθφ ηεο ηξφπν ην ζέκα 
ησλ ειγηλείσλ 
 

ΒΡΔΣΑΛΗΘΟ ΚΟΤΔΗΟ 
(Διγίλνπ κάξκαξα) 
 
Σηελ ςπρξή ηνπ Μνπζείνπ αίζνπζα 
ηελ θιεκκέλε, σξαία, θνηηώ 
κνλαρή Καξπάηηδα. 
Τν ζθνηεηλό γιπθύ ηεο βιέκκα 
επίκνλα εζηξακκέλν έρεη 
ζην ζθξηγειό ηνπ Δηνλύζνπ ζώκα 
(ζε ζηάζε εδππαζείαο ζκηιεπκέλν) 
πνπ δπν βήκαηα κόλνλ απέρεη. 
Τν βιέκκα ην δηθό ηνπ έρεη πέζεη 
ζηε δπλαηή ηεο θόξεο κέζε. 
Πνιπεηέο εηδύιιηνλ ππνπηεύνκαη 
ηνπο δπν απηνύο λα 'ρεη ελώζεη. 
Κη έηζη, όηαλ ην βξάδπ ε αίζνπζα  

αδεηάδεη 
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απ' ηνπο πνιινύο, ηνπο ζνξπβώδεηο  
επηζθέπηεο, 

ηνλ Δηόλπζν θαληάδνκαη  
πξνζεθηηθά απ' ηε ζέζε ηνπ λα  

εγείξεηαη 
ησλ δηπιαλώλ γιππηώλ θαη αγαικάησλ 
ηελ ππνςία κελ θηλήζεη, 
θη όινο παικό λα ζύξεηαη 
ηε ζπζηνιή ηεο Καξπάηηδαο 
κε νίλνλ θαη κε ράδηα λα ιπγίζεη. 
Δελ απνθιείεηαη όκσο έμσ λα 'ρσ πέζεη. 
Μηαλ άιιε ζρέζε ίζσο λα ηνπο δέλεη 
πην δπλαηή, πην πνλεκέλε: 
Τηο ρεηκσληάηηθεο βξαδηέο 
θαη ηηο εμαίζηεο ηνπ Απγνύζηνπ λύρηεο 
ηνπο βιέπσ,  
απ' ηα ςειά λα θαηεβαίλνπλ βάζξα ηνπο, 
ηεο κέξαο απνβάιινληαο ην ηππηθό 
ηνπο ύθνο, 
κε λνζηαιγίαο ζηελαγκνύο θαη δάθξπα  
ηνπο Παξζελώλεο θαη ηα Εξερζεία  

πνπ ζηεξήζεθαλ 
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ζηε κλήκε ηνπο κε πάζνο λ' αλεγείξνπλ 
 

Κηθή Γεκνπιά "Δξεβνο" 
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► Δπηιέμηε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

νκαδηθέο αζθήζεηο: 
α) ζπδεηήζηε ζε νκάδεο ηε ζρέζε 

ζαο κε ηα κλεκεία (ηεο αξραίαο ή 
ηεο λεφηεξεο επνρήο) πνπ έρνπλ 
αλαγλσξηζκέλε αξραηνινγηθή 
αμία. Αλαθεξζείηε ζε ελδερφκε-
λεο επαθέο ζαο (πιεξνθνξίεο, 
γλψζεηο απφ ην ζρνιείν ή απφ 
εμσζρνιηθά δηαβάζκαηα, επηζθέ-
ςεηο ζε κνπζεία, παξαθνινχζε-
ζε θάπνηαο ζρεηηθήο ηειενπηη-
θήο εθπνκπήο θηι.). Πεξηγξάςηε 
ηηο φπνηεο εληππψζεηο, ζθέςεηο, 
ζπλαηζζήκαηα γελλήζεθαλ απφ 
ηελ επαθή απηή.  

β) ζπδεηήζηε ηε ζρέζε ζαο κε θά-
πνην ζπγθεθξηκέλν κλεκείν ζηελ 
πεξηνρή ζαο, άγλσζην ζην επξχ 
θνηλφ, ην νπνίν φκσο έρεη ζεκα-
ζία γηα ηε ζπιινγηθή κλήκε ηεο 
θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δείηε π.ρ. 
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ν λεξφκπινο ηνπ ρσξηνχ, έλα αξ-
ρνληηθφ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, 
ην θηίξην φπνπ ζηεγάζηεθε ε 
πξψηε βηβιηνζήθε ηεο πεξηνρήο 
θηι. Ση γλσξίδεηε γηα ην ζπγθε-
θξηκέλν κλεκείν θαη ηη ζα ζέιαηε 
αθφκε λα κάζεηε; πλδέεηαη ην 
κλεκείν απηφ κε θάπνηα βηψκαηα 
δηθά ζαο, ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ή 
ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο; Ση κέ-
ηξα έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ θνηλφ-
ηεηα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κλε-
κείνπ; 

 

► Γηαβάζηε ηα παξαθάησ απνζπά-

ζκαηα απφ άξζξα ζρεηηθά κε ην ζέ-
κα "Μλεκεία θαη εθπαίδεπζε" θαη 
ζπδεηήζηε ηνπο ηξφπνπο πνπ πξν-
ηείλνληαη, γηα λα νηθνδνκήζνπλ νη 
καζεηέο κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηα 
κλεκεία. 
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  ΜΝΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 
Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΓΑΚΑΛΧΝ 
 

[...] Μφλνλ ε εθπαίδεπζε, απφ 
ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία, κπνξεί 
λα εζίζεη ηα παηδηά ζηε ζπλαλα-
ζηξνθή κε ηα κλεκεία, λα ηα εθζέ-
ζεη ζηελ επίδξαζή ηνπο, λα ηνπο 
επηηξέςεη λα ρηίζνπλ κηα βησκαηηθή 
ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη λα δεκη-
νπξγήζεη πξνυπνζέζεηο ψζηε σο 
απξηαλνί πνιίηεο, λα ραίξνληαη ηελ 
παξνπζία ηνπο ζην πεξηβάιινλ, λα 
ηελ επηδεηνχλ αληί λα ηελ απνθεχ-
γνπλ, θαη λα κπνξνχλ λα ζπλεξγα-
ζηνχλ -ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπο- κε ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο 
ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ πξν-
ηείλεηαη εδψ έλα αθφκα κάζεκα κε 
εμεηάζεηο θαη βαζκνχο. Σα κλεκεία 
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κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε πιήζνο 
καζεκάησλ πνπ ήδε δηδάζθνληαη 
ζην ζρν-
ιείν, φ-
πσο η-
ζηνξία, 
γεσγξα-
θία, ζξε-
ζθεπηηθά, 
κειέηε 
πεξηβάιινληνο. Αλαθέξνκαη θπξί-
σο ζηελ αλάγθε παξνρήο βησκά-
ησλ ζηα παηδηά, κε άμνλα ηελ επί-
ζθεςε θάπνησλ κλεκείσλ πνπ βξί-
ζθνληαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ 
ηνπο. Μηα επίζθεςε κε ιίγε πξνε-
ηνηκαζία απφ ην δάζθαιν αιιά θαη 
ηα ίδηα ηα παηδηά, κε θάπνην βνεζε-
ηηθφ θπιιάδην, πνπ ίζσο κπνξεί λα 
εηνηκάδεηαη απφ εηδηθνχο ζην ζέκα, 
ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ζχκ-
βνπιν ηεο πεξηνρήο θαη λα αθνξά 
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ηα επηζθέςηκα κλεκεία ηεο ζπγθε-
θξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Απηνχ ηνπ εί-
δνπο νη επηζθέςεηο δε ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ην ραξαθηήξα κηαο άζθνπεο 
ακήραλεο θαη αλνξγάλσηεο πεξη-
δηάβαζεο. κε κφλν ηεο πξνηέξεκα 
ηελ απφδξαζε απφ ηε ζρνιηθή ηά-
με, αιιά κηαο α-
λακελφκελεο - 
ιφγσ ηεο θαηάι-
ιειεο πξνεηνη-
καζίαο – αλαθά-
ιπςεο ρψξσλ 
θαη πιεξνθνξη-
ψλ, κηαο πεξηπέ-
ηεηαο, ελφο παηρ-
ληδηνχ κε ζπγθε-
θξηκέλν ζηφρν. 
Μεζα απφ έλαλ 
ηέηνην πεξίπαην, πνπ δε ζα ζεσξεί-
ηαη πεξηηηή πνιπηέιεηα γηα ιίγνπο, 
αιιά απηνλφεηε θαη ζπρλή άζθεζε 
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ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πξν-
γξάκκαηνο, πξνθχπηεη γλψζε θαη 
έκπλεπζε γηα έλα ζσξφ δξαζηεξηφ-
ηεηεο. ζπδεηήζεηο θαη ςάμηκν κε ηελ 
επηζηξνθή ζην ζρνιείν, ελψ δεκη-
νπξγνχληαη θίλεηξα γηα κάζεζε α-
θφκα θαη ζε παηδηά κε καζεζηαθά 
πξνβιήκαηα.  

Ήδε ζηα ζρνιηθά βηβιία, θπξίσο 
ζηα βηβιία ηεο ηζην-
ξίαο θαη ησλ ζξε-
ζθεπηηθψλ, έρνπλ 
πνιιαπιαζηαζηεί νη 
εηθφλεο ηζηνξηθψλ 
θαη αξραηνινγηθψλ 
κλεκείσλ (εδψ επη-
κέλσ φηη ρξεηάδεηαη 
ε επίζθεςε ζε κλε-
κεία ηεο πεξηνρήο, 
ψζηε λα κε δεκη-
νπξγνχληαη ζηα παηδηά ζηεξεφηππα 
καθξηά απφ ηε δηθήο ηνπο εκπεηξία 
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ζηε δσή, φπσο φηη κλεκείν είλαη ν 
Παξζελψλαο, αιιά φρη 
ν λεξφκπινο ηνπ ρσ-
ξηνχ, ην θπιάθην απφ 
ηελ επνρή πνπ πνιέ-
κεζε ν πξνπάππνο, ε 
πέηξηλε βξχζε κε ηελ ηνχξθηθε ε-
πηγξαθή θηι). Τπάξρνπλ ινηπφλ νη 
επθαηξίεο θαη επηβάιιεηαη λα ζπλδπ-
αζζνχλ φιεο απηέο νη αλαθνξέο θαη 
ην θαηλνχξγην πλεχκα ησλ βηβιίσλ, 
κε άκεζα βηψκαηα. Απηά είλαη πνπ 
ιείπνπλ ζηα παηδηά θαη απηά ζα πε-
γάζνπλ απφ ελδηαθέξνπζεο επη-
ζθέςεηο φρη κφλν ζε κνπζεία, φπσο 
έζησ πεξηζηαζηαθά ζπκβαίλεη σο 
ηψξα, αιιά θαη ζε αληηπξνζσπεπ-
ηηθά κλεκεία ηεο επνρήο, ζην θπζη-
θφ ηνπο ρψξν, κε ηηο πξαγκαηηθέο 
δηαζηάζεηο ηνπο πνπ δελ απνδίδν-
ληαη απφ θακηά εηθφλα, κε ηελ επθαη-
ξία λα δηαπηζησζεί ην πιηθφ, ην 
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ζρήκα θαη ε γεσγξαθία ηνπο. Έλα 
μσθιήζη, έλα ηκήκα απφ παιηφ θά-
ζηξν κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
ζαπκάζηα αθνξκή, γηα λα κηιήζεη 
θάπνηνο ζηα παηδηά γηα ζέκαηα 
πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν, γεσ-
γξαθίαο, εζίκσλ ηεο πεξηνρήο, λα 
κηιήζεη γηα θπζηθά νρπξά, γηα ιε-
ζηξηθέο επηδξνκέο, γηα κχζνπο ζρε-
ηηθά κε ηα εξείπηα πνπ ζψδνληαη. 
Μπξνζηά ζε έλα κλεκείν πνπ ζψ-
δεηαη αξηηφηεξα, ζα έρνπλ ηελ επθαη-
ξία λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε 
ρξήζε ησλ ρψξσλ ηνπ, γηα ηα ε-
παγγέικαηα, ηηο ηέρλεο θαη ηηο ηε-
ρληθέο πνπ επηζηξαηεχηεθαλ γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Αθφκε θαη ηα 
καζεκαηηθά κπνξεί θαλείο λα δηδά-
μεη κε αθνξκή έλα κλεκείν, θαη ην 
κάζεκα λ' αθήζεη αμέραζηεο εληπ-
πψζεηο ζηα παηδηά, ηδίσο αλ πξαγ-
καηνπνηεζεί ζην άκεζν πεξηβάιινλ 
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ηνπ κλεκείνπ. Αλαγλψξηζε γεσκε-
ηξηθψλ ζρεκάησλ ζε κηα βπδαληηλή 
εθθιεζηά, εγγεγξακκέλα ζρήκαηα, 
κεηξήζεηο κεγεζψλ, αλαινγίεο, νξν-
ινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλά-
γθε λα πεξηγξαθεί έλα ζπγθεθξηκέ-
λν κλεκείν, λα κεξηθά απφ ηα ζηνη-
ρεία πνπ κπνξεί λα ππνδεηρζνχλ 
πξφρεηξα σο δξαζηεξηφηεηεο ζε 
κηα ηέηνηα επίζθε-
ςε [...] 
 
Β. Βέκε, "Αξραη-
νινγία θαη Σέ-
ρλεο". η. 56 
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ρνιεία «πηνζεηνύλ κλεκεία» 
Δπξωπαϊθό εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα γλωξηκίαο κε ηελ 
εζληθή θιεξνλνκηά 
 
Πφζν γλσξίδνπκε ηα κλεκεία – θια-
ζηθά ή λεφηεξα - πνπ ππάξρνπλ 
ζηελ Αζήλα ή θαη ζηελ Διιάδα; Οη 
πεξηζζφηεξνη ηα αγλννχκε, γηαηί ηα 
κάζακε απφ ηα βηβιία, σο εμεηαζηέα 
χιε. θαη αξγφηεξα, φηαλ ν δξφκνο 
καο έθηαζε 
έσο εθεί, α-
πιψο ηα πα-
ξαηεξήζακε, 
ρσξίο λα ηα 
γλσξίδνπκε 
ζηελ πξαγ-
καηηθφηεηα. 
Καη απηφ δη-
αησλίζηεθε 
επί πνιιέο 
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γεληέο. Σψξα, ηα πξάγκαηα αιιά-
δνπλ. Σα παηδηά, απφ πνιχ κηθξή ε-
ιηθία, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
γλσξίδνπλ ηα κλεκεία ηεο πφιεο 
ηνπο, κέζα απφ έλα εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα πνπ εθπνλείηαη απφ ην 
ΤΠΠΟ θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο, 
κε ηελ επζχλε ηνπ Διιεληθνχ Σκή-
καηνο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ 
Μνπζείσλ (ICOM) θαη θέξεη ηνλ ηη-
ηιν "Σν ζρνιείν πηνζεηεί έλα κλε-
κείν". Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφηππν 
επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακ-
κα, πνπ μεθίλεζε πξηλ απφ ρξφληα 
ζηε Νάπνιε, εθαξκφζηεθε ζηελ 
αξρή εθεί θαη ζηε ζπλέρεηα, κε κε-
γάιε επηηπρία ζε 150 ζρνιεία ηεο Η-
ηαιίαο, θηλψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
Δπξσθνηλνβνπιίνπ. Έηζη ην πξφ-
γξακκα ηέζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 
Ηδξχκαηνο "Πήγαζνο ", ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ νκάδα επξσβνπ-
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ιεπηψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπ-
ξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ φιεο ηηο 
παξαηάμεηο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε επ-
ξσπατθή ελνπνίεζε δελ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κφλν κέζσ νηθνλνκηθψλ 
πξαθηηθψλ. Πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδε-
ηαη επίζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 
νη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ-κειψλ ηελ 
θνηλή πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα 
θαη γη' απηφ ην ιφγν πξνσζνχλ δξα-
ζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ηελ αλαδεη-
θλχνπλ. 

Σψξα ήξζε ε ζεηξά ηεο Αζήλαο: 
ε ηειεηή αλάζεζεο ησλ δέθα κλε- 
κείσλ ζε αληίζηνηρα ζρνιεία ζα γί-
λεη εληφο ησλ εκεξψλ. Μλεκεία απφ 
φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο 
Διιάδαο -ην κλεκείν Φηινπάππνπ, 
ην Ρνιφη ηνπ Κπξξήζηνπ, ε Ρσκατ-
θή θαη ε Αξραία Αγνξά, ν Ναφο ηνπ 
Ζθαίζηνπ (Θεζείν), ηεο θιαζηθήο 
πεξηφδνπ, ε Γνξγνεπήθννο (Άγηνο 
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Διεπζέξηνο-ην παξεθθιήζη δίπια 
ζηε Μεηξφπνιε), νη Άγηνη Απφζην-
ινη νιάθε κέζα ζηελ Αξραία Αγν-
ξά θαη νη Άγηνη Αλάξγπξνη ζηνπ 
Φπξξή, ηεο βπδαληηλήο, θαη ην Δξ-
γνζηάζην ηνπ Γθαδηνχ ζηελ νδφ Πεη-
ξαηψο, ην Αζηεξνζθνπείν θαη ην 
παιηφ Παλεπηζηήκην ζηελ Πιάθα, 
ηεο λεφηεξεο, 
επειέγεζαλ 
"πξνο πην-
ζεζία ". 

Σν πξφ-
γξακκα α-
πεπζχλεηαη 
ζηελ πξσην-
βάζκηα θαη 
δεπηεξνβά-
ζκηα εθπαί-
δεπζε θαη έ-
ρεη δηθαίσ-κα 
θάζε ζρνιείν 
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λα ζπκκεηέρεη. ηελ έλλνηα κλεκείν 
πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ ηεθκή-
ξην πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αλε-
μαξηήησο πεξηφδνπ. ζν γηα ην ξή-
κα "πηνζεηψ" λνείηαη σο εμήο: ε ε-
λαζρφιεζε ελφο ζρνιείνπ επί ηξία 
ρξφληα κε έλα κλεκείν, ην νπνίν 
πιένλ ζεσξείηαη φηη ηνπ "αλήθεη". 
Απηφ, ζεκαίλεη, φηη ε ηάμε πνπ "πην-
ζεηεί" ην κλεκείν πξέπεη λα κειεηή-
ζεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, λα πά-
ξεη ζπλεληεχμεηο απφ αλζξψπνπο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ (Δθνξείεο 
Αξραηνηήησλ, αξρηηέθηνλεο, εξγά-
ηεο), λα θάλεη επηηφπηα εμέηαζε, λα 
κειεηήζεη ηνλ φγθν θαη ηελ αξρηηε-
θηνληθή ηνπ, λα ην θσηνγξαθήζεη, 
λα ην ζρεδηάζεη, λα ην δσγξαθίζεη, 
λα πξνρσξήζεη ζε θαηαζθεπή κα-
θεηψλ, θαη, ηέινο, λα ην "αλαδείμεη". 
Γη" απηφ θαη ζε φιεο ηηο πφιεηο πνπ 
έρεη ιεηηνπξγήζεη κέρξη ζήκεξα ην 
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πξφγξακκα επειέγεζαλ ππνβαζκη-
ζκέλα κλεκεία, άγλσζηα ζην επξχ 
θνηλφ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ηε θξν-
ληίδα ηεο θνηλφηεηαο. Σα παηδηά ζα 
πξέπεη λα θνηλνπνηήζνπλ ηηο κειέ-
ηεο ηνπο θαηαξρήλ ζηηο ππφινηπεο 
ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ζηελ νη-
θνγέλεηα, ζηε γεηηνληά, ζ' νιφθιεξε 
ηελ πφιε κέζα απφ ζρνιηθέο εθε-
κεξίδεο, εθζέζεηο, μελαγήζεηο, αλα-
θνηλψζεηο ζηα ΜΜΔ, ζε άιια ζρν-
ιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφ-
γξακκα, ζε αληί-
ζηνηρα ηεο Δπ-
ξψπεο πνπ ζπκ-
κεηέρνπλ ζην 
"Πήγαζνο". ηελ 
ηειεπηαία θάζε 
ηνπ πξνγξάκ-
καηνο ζα γίλνπλ 
αληαιιαγέο κε 
άιιεο επξσπατ-



θέο πφιεηο, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ 
ηα παηδηά κέζα απφ ηελ εκπεηξία 
ηνπο. Απηφο είλαη εμάι-νπ θαη ν ζηφ-
ρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: λα εμνηθεη-
σζνχλ ηα παηδηά κε ηελ ηνπηθή θα-
ηαξρήλ θη αξγφηεξα κε ηελ εζληθή 
θιεξνλνκηά ηνπο, θαη λ' αλαδείμνπλ 
ηελ επξσπατθή δηά-ζηαζε ησλ κλε-
κείσλ πνπ κειεηνχλ, κέζα απφ ην 
πξφγξακκα ηεο "πηνζεζίαο" 

(Απφ ηνλ εκεξήζην Σχπν, 11-6-
1995). 
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1   
 

...Θα ήζεια, παξνπζηάδνληαο ηα 
θείκελα απηά, λα ην εμνκνινγε-
ζψ ακέζσο: δελ είκαη θξηηηθφο 
νχηε πεδνγξάθνο. Ζ ςπρνινγηθή 
αλάιπζε δε κε ηξαβάεη θαζφινπ- 
ε παξαηεξεηηθφηεηα κνπ ιείπεη 
ζε κεγάιν βαζκφ θαη θάζε απφ-
πεηξα πεξηγξαθήο κε θάλεη λα 
πιήηησ ζαλάζηκα. Έλα ζέκα γηα 
λα ην εμαληιήζσ, δελ έρσ άιινλ 
ηξφπν παξά λα ην δήζσ γξάθν-
ληαο. Πνπ ζεκαίλεη φηη βνπηψ 
κέζα ηνπ πνιχ πξνηνχ μεθαζα-
ξίζσ ηη ζέισ λα πσ, θαη αθήλν-
καη λα πιαλεζψ εδψ θη εθεί, θα-
ηά πξνηίκεζε ζηηο γσληέο ηηο πην 
ζθνηεηλέο, πξνζπαζψληαο λα 
βιέπσ ή, αλ φρη, ηνπιάρηζηνλ λα 
ςαχσ θαη λ' αλαγλσξίδσ. 

2   ζν κπνξψ. Γηαηί, δπζηπρψο, 
πνιιέο θνξέο ηα ξεχκαηα κε 
παξαζχξνπλ, μερληέκαη κπξνζηά 
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ζε θάηη πνπ κ' αξέζεη θαη, θαζψο 
ην ηξέμηκν ηεο πέλαο, κε ηηο δηθέο 
ηνπ γνεηείεο, μππλά κέζα κνπ 
άιια έλζηηθηα, βξίζθνκαη, ηε 
ζηηγκή πνπ βγαίλσ απφ ην πα-
ξάμελν απηφ θνιχκπεκα, πνιχ 
καθξηά, θάπνηε ρσξίο λα' ρσ αγ-
γίμεη εθείλν πνπ δεηνχζα. Γηα λα 
είκαη πην αθξηβήο, ηφηε κφλν μέ-
ξσ ηη ζα έπξεπε λα πσ - αιιά 
είλαη θηφιαο αξγά. Γελ κπαίλεη 
θαλέλαο δχν θνξέο κέζα ζηελ ί-
δηα ξνή ηνπ πνηακνχ - γηα λα ζπ-
κεζψ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ηνλ 
κεγάιν Δθέζην. 

3 Βέβαηα, ππάξρνπλ πνηεηέο 
πξνηθηζκέλνη κε αμηνζαχκαζην 
θξηηηθφ ηαιέλην. Τπάξρνπλ θαη 
άιινη, πνπ δε βγαίλνπλ πνηέ α-
πφ ηα φξηα πνπ ηνπο έρεη ζέζεη ε 
Πνίεζε. Σν δηθφ κνπ ακάξηεκα - 
θαη πείζκα- είλαη φηη, ρσξίο λ' α-
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λήθσ ζηνπο πξψηνπο, αξλήζε-
θα, λα ζπκκνξθσζψ κε ηνπο 

δεχηεξνπο πηζηεχνληαο φηη απηά 
πνπ θαηά θαλφλα είλαη απαγν-
ξεπκέλα ζ' έλα λφκηκν δνθηκην-
γξάθν, επεηδή απνηεινχλ ηεθ-
κήξηα θαθνχ χθνπο, ζ' έλαλ πνη-
εηή πνπ ζέιεη, νπνπδήπνηε θαη 
αλ κεηαηνπίδεηαη, λα κέλεη εθεί-
λνο πνπ πξαγκαηηθά είλαη, κπν-
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ξεί φρη κφλν λα ηνπ ζπγρσξε-
ζνχλ, αιιά ίζσο - ίζσο θαη λα 
πξνζγξαθνχλ ζην ελεξγεηηθφ 
ηνπ. Κάηη πεξηζζφηεξν: ζα έιεγα 
φηη είλαη ρξένο ηνπ πνηεηή, αθφ-
κε θαη ζην ρψξν απηφλ, ην γεσ-
δαηηεκέλν απφ ηα φξγαλα αθξη-
βείαο πνπ δηαζέηεη ε ζθέςε, λ' 
απνηνικά θηλήκαηα ηεο ςπρήο 
αηθληδηαζηηθά θαη αλεμέιεγθηα

.
 

λα πξνθαιεί επεκβαίλνληαο κεο 
ζηε ζχληαμε, πξσηνδνθίκα-
ζηνπο θιπδσληζκνχο- ην χθνο 
ηνπ, ε γιψζζα ηνπ, λ' απνθηνχλ 
θάηη απφ ην ζθίξηεκα ηνπ λεαλη-
θνχ νξγαληζκνχ, ηε θνξά ηνπ 
πνπιηνχ πξνο ηα χςε. 

4 Φπζηθά, έλα ηέηνην πξάγκα 
δελ είλαη ρσξίο θηλδχλνπο. Μπν-
ξεί έλα ηδαληθφ κνπ λα ήηαλ αλέ-
θαζελ ε δηαθάλεηα θαη, ζηελ Πνί-
εζε, λα κνπ έθηαλε ε θαζαξφ-
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ηεηα ηνπ ςπρηζκνχ, πνπ κπν-
ξνχζε κηα έθθξαζε λα πεξηθιεί-
λεη, γηα λα πηζηέςσ πσο ηελ ε-
πέηπρα. κσο ε δηαθάλεηα ησλ 
λνεκάησλ ήηαλ θάηη δηαθνξεηη-

θφ
.
 θη ψζπνπ λα βξσ θάπνηνλ 

ηξφπν αληαπνθξηζψ ζ' απηήλ, 
γλψξηζα πεξηπιαλήζεηο θη έ-
θηαζα ζε ππεξβνιέο, πνπ άθε-
ζαλ βαζηά ηα ζεκάδηα ηνπο πά-
λσ ζηα πξψηα κνπ θείκελα. Κα-
ζψο ηα μαλαδηαβάδσ ζήκεξα, 
καδί κε ηε γνεηεία, πνπ είλαη θπ-
ζηθφ λα θέξλεη ην μαλαδσληάλε-
κα κηαο "εξσηθήο επνρήο", αη-
ζζάλνκαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, θαη 
κηα έληνλε απψζεζε. Δλζνπζηα-
ζκνί αδηθαηνιφγεηνη, θάπνηε, 
κπνξψ λα πσ, θαη αληηπαζεηη-
θνί, θξάζεηο κε απίζαλν αιιά 
φρη, δπζηπρψο, πάληνηε θαη αβί-
αζην κήθνο, ιπξηθέο εμάξζεηο 
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ρσξίο αληίθξηζκα, γισζζηθνί α-
θξνβαηηζκνί θαη θξαζηηθά πνπ-
ξνηερλήκαηα, γεληθά κηα πεξίζ-
ζεηα ιφγνπ πνπ. θνληά ζη' άιια, 
δε κ' άθεζε πνηέ λα κηιήζσ κε 
ηξφπν επζχγξακκν γη' απηά πνπ 
απνηειέζαλε, πηζηεχσ, ηα θί-
λεηξα θαη ηε δηθαίσζε ηεο δσήο 
κνπ. 

5 Γελ πεηξάδεη - κήηε η' απαξ-
ληέκαη απηά ηα θείκελα κήηε δν-
θηκάδσ, ζηε βαζηθή ηνπο δνκή 
ηνπιάρηζηνλ, λα ηα δηνξζψζσ. 
Αληηπξνζσπεχνπλ ζηα κάηηα 
κνπ ηελ επνρή πνπ, γηα έλαλ έ-
θεβν, ην γξάςηκν δελ κπνξνχζε 
λα 'λαη παξά κηα ζπλεηδεηή, αδη-
άιιαρηε θαη αδηάθνπε άζθεζε 
αλνξζνδνμίαο. Καη απηφ έρεη ζε-
καζία. ηαλ έπηαλα ηελ πέλα, 
ζπκάκαη, ήζεια λα αηζζάλνκαη 
πξηλ απ' φια ειεχζεξνο. Έηζη ζα 
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λα' βγαηλα ζηα βνπλά θαη λα 
κπνξνχζα λα ηζαγθξνπλίδνκαη 
ζη' αγξηνθιψλαξα, λα δνππάσ 
πνχ θαη πνχ θαλέλα κνζρνκπί-
δειν, λα δξαζθειάσ ραληάθηα, 
λα πίλσ ρνχθηεο ην θαζαξφ λε-
ξφ. Ήζεια ζην βάζνο, λα ηξα-
γνπδήζσ αιιηψο απ' φ,ηη ηξα-
γνπδάλε 
νη άιινη - 
θη αο ή-
ηαλε 
θάιηζα. 
Θέισ λα 
πσ φηη 
ην βάξνο 
ηεο γνε-
ηείαο έ-
πεθηε 
ζηελ πα-
ξάβαζε- 
πνπ ζη-
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γά-ζηγά κε ηα ρξφληα, είδα φηη ή-
ηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν κηα πξφ-
γεπζε ηεο βαζχηεξεο αιήζεηαο, 
πνπ θνπβαιά κέζα ηεο ε λεφηε-
ηα ρσξίο λα ην γλσξίδεη, παξά 
κηα ζθέηε απζαηξεζία, ψζηε λα 
ηελ θξίλεηο κε ζπγθαηάβαζε θαη 
λα ηελ πξνζπεξάζεηο. Καη πσο, 
ζην θάησ-θάησ, αλ κε είρε νδε-
γήζεη ζη' ακαξηήκαηα πνπ απα-
ξίζκεζα, έθηαηγε ε απεηξία κνπ 
ε πξνζσπηθή θαη φρη, θαζφινπ, 
ε ίδηα ε αξρή, πνπ κ' έβαδε λα 
δπζπηζηψ ζε θάζε ηη ην παξα-
δεγκέλν θαη ζπζηεκαηηθά λα ην 
αληηζηξαηεχνκαη.  

6 Σν θφθθηλν παλί κνπ - ην πην 
θφθθηλν - ήηαλ θαη είλαη αθφκε ε 
επθνιία. Σελ ππνςηαδφκνπλα 
παληνχ. Κάησ απφ ηα θεξχγκα-
ηα γηα ηελ απιφηεηα, γηα ηελ ηά-
με, γηα ηελ εγθξάηεηα. Σε κπξηδφ-
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κνπλα πίζσ απφ ηηο ζπληαγέο 
γηα ηνλ πεδφ ιφγν, πνπ φθεηιε 
ηάρα λα πεξηνξίδεηαη ζηηο κηθξέο 
πεξηερηηθέο θξάζεηο θαη λ' απφ-
θεχγεη ζαλ ην δηάβνιν ηηο εηθν-
λνπιαζηηθέο αληηζηνηρίεο ή ηνπο 
ζπλαηζζεκαηηθνχο ζπλεηξκνχο. 
Δμάιινπ, κε δπζαξέζθεηα έβιε-
πα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γχ-
ξσ κνπ, απφ έλα είδνο λενεγθε-
θαιηζκνχ λα ξέπνπλ φινη πξνο 
ηελ αθεξεκέλε έθθξαζε, ηηο ε-
ζειεκέλεο παξαζησπήζεηο – απ-
ηφο πξνπάλησλ ν θφβνο: κή-
πσο ηα πνχκε φια - ηνπο κειεηε-
κέλνπο ππαηληγκνχο, ηηο έκκεζεο 
αλαθνξέο ζε παιαηφηεξα ζηξψ-
καηα παηδείαο, κηα αιεζηλή παλ-
δαηζία γηα φια ηα γέλε ησλ ζπγ-
ρξφλσλ πδξνθεθάισλ. 
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7 Απφ αληίδξαζε έθηαζα ζην 
άιιν άθξν. Ήζεια λα γίλεη θα-
λεξφ πσο ε γιψζζα καο είλαη 
ζε ζέζε. θαη κπνξεί πηα, λ' απφ-
ηππψζεη ην πην πεξίπινθν ξε-
ηνξηθφ ζρήκα, λα παξαθνινπζή-
ζεη λ' αλδξσζεί, μππλψληαο θαη 
βάδνληαο ζ' ελέξγεηα φιεο ηηο 
θξπθέο ηεο δπλαηφηεηεο, φινπο 
εθείλνπο ηνπο ρπκνχο, πνπ είλαη 
ηθαλνί κε ηε δσεξή ηνπο θπθιν-
θνξία λα ζεξκάλνπλ αθφκε θαη 
ηελ πην ζε-
σξεηηθή 
έθθξαζε, 
θαη λα ηελ 
απαιιά-
μνπλ απφ 
ηε κπξνπδηά ηνπ γξαθείνπ, ηελ 
θηηξηλίια ηεο πεξγακελήο[...] 

 (Ο Διχηεο, Αλνηρηά Υαξηηά) 
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► Πνην είλαη ην "ακάξηεκα" πνπ ε-

μνκνινγείηαη ν Διχηεο; Με πνηα ε-
πηρεηξήκαηα ην δηθαηνινγεί; Να α-
παληήζεηε κε βάζε ηελ ηξίηε παξά-
γξαθν. 

► Ο Διχηεο αληηκεησπίδεη κε θξηηη-

θφ κάηη ηα πξψηα ηνπ θείκελα (δνθί-
κηα). Αλαγλσξίδεη ηα αξλεηηθά ηνπο 
ζεκεία, αιιά επηζεκαίλεη θαη ηα ζε-
ηηθά. Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία απηά 
(αξλεηηθά θαη ζεηηθά). 

► Ο Διχηεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε 

φηη γηα έλαλ έθεβν ην γξάςηκν δελ 
κπνξεί λα είλαη "παξά κηα ζπλεηδε-
ηή, αδηάιιαρηε θαη αδηάθνπε άζθε-
ζε αλνξζνδνμίαο". Ση λνκίδεηε φηη 
ελλνεί κε απηφ; 

► Πνην είλαη ην θχξην ζέκα πνπ ζί-

γεη ν Διχηεο ζην θείκελφ ηνπ; Αθνχ 
εληνπίζεηε ην θχξην ζέκα, δψζηε έ-
λαλ θαηάιιειν ηίηιν ζην θείκελν, 
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ην νπνίν είλαη απφζπαζκα απφ έλα 
εθηελέο δνθίκην πνπ πξνηάζζεη ν Δ-
ιχηεο ζην έξγν ηνπ "Αλνηρηά ραξ-
ηηά". 
 

Γνθίκην θαη επηζηνιή –  
Ο εμνκν ινγεηηθόο ηόλνο ζην 
δνθίκην 
 
■ Τπνζηεξίδεηαη φηη κεξηθέο θνξέο 
ην δνθίκην παξνπζηάδεη θνηλά ζηνη-
ρεία κε Γνθίκην κηα επηζηνιή. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην δνθίκην παίξλεη 
ην χθνο ηεο ζπλνκηιίαο θαη κε έλα 
θίιν, ηεο θαζεκεξηλήο θνπβέληαο 
πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα, φπσο πε 
ξίπνπ ζπκβαίλεη θαη ζε κηα επηζην-
ιή. ην δνθίκην απηνχ ηνπ είδνπο ν 
δνθίκηνγξάθνο εθθξάδεηαη ζε πξψ-
ην ξεκαηηθφ πξφζσπν, πεξηπιαλά-
ηαη ειεχζεξα απφ ην έλα ζέκα ζην 
άιιν θαη ραίξεηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ 
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απηνζρεδηαζκνχ, θαη νξηζκέλεο θν-
ξέο ελδέρεηαη λα θάλεη κηα πξνζσ-
πηθή ηδενινγηθή θαηάζεζε ή θαη εμν-
κνιφγεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλα-
δχεηαη κέζα απφ ην θείκελν ε πξν-
ζσπηθφηεηα ηνπ δνθηκηνγξάθνπ. 
 

► Μπνξείηε λα εληνπίζεηε θάπνηα 

απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζην 
δνθίκην ηνπ Διχηε; 
 

►  Ο Διχηεο βιέπεη ην δνθίκην ζαλ 

έλα "ρώξν γεσδαηηεκέλν από ηα όξ-
γαλα αθξηβείαο πνπ δηαζέηεη ε ζθέ-
ςε". Θεσξεί, σζηφζν, ρξένο ηνπ λα 
παξακείλεη πνηεηήο, παξφιν πνπ 
"κεηαηνπίδεηαη» απφ ην ρψξν ηεο 
πνίεζεο ζην ρψξν ηνπ δνθηκίνπ. 
ην θείκελφ ηνπ, ινηπφλ, επηθξαηεί 
ν κεηαθνξηθφο θαη εηθνλνπιαζηηθφο 
ιφγνο πνπ πξνζηδηάδεη ζηε ινγνηε-
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ρλία. Να εληνπίζεηε ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ιφγνπ. 
 

► Πνηα είλαη ε θπξηνιεθηηθή ζεκα-

ζία ησλ παξαθάησ κεηαθνξηθψλ 
εθθξάζεσλ; 
-"ην θφθθηλν παλί κνπ-ην πην θφθ-
θηλν-ήηαλ θαη είλαη αθφκε ε επθν-
ιία". 
-"ήζεια, ζην βάζνο λα ηξαγνπδήζσ 
αιιηψο απ' φ,ηη ηξαγνπδάλε νη άι-
ινη - θη αο ήηαλε θαη θάιηζα". 
-"λα ηελ απαιιάμνπλε (ηε γιψζζα) 
απφ ηε κπξσδηά ηνπ γξαθείνπ, ηελ 
θηηξηλίια ηεο πεξγακελήο". 
 

► ηελ παξάγξαθν 5 ν Διχηεο 

ρξεζηκνπνηεί κηα παξνκνίσζε. 
α) Να εληνπίζεηε ηα δχν ζθέιε ηεο 
παξνκνίσζεο. Ση παξνκνηάδεηαη 
/ζπγθξίλεηαη κε ηη;  
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β) Να ζρνιηάζεηε ηα ζχκβνια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην β' ζθέινο 
ηεο παξνκνίσζεο, π.ρ. "ζα λα 
‘βγαηλα ζηα βνπλά", πξνζέρνληαο 
θπξίσο ηε ζπλππνδεισηηθή ζεκα-
ζία ησλ ξεκάησλ. 
γ) Ση λνκίδεηε φηη πεηπραίλεη ν Διχ-
ηεο κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
παξνκνίσζεο; 
 

► Πξνζγξάθω-νκαη, ζπκκνξθώ-

λω-νκαη: α) λα δψζεηε ζπλψλπκεο 
ιέμεηο/εθθξάζεηο, β) λα ζρεκαηίζεηε 
ζχλζεηα ξήκαηα κε α' ζπλζεηηθφ 
δηάθνξεο πξνζέζεηο θαη λα ηα ρξε-
ζηκνπνηήζεηε ζε θξάζεηο. 

- γεωδαηζία, παλδαηζία, απζαηξε-
ζία: λα εηπκνινγεζνχλ θαη λα ρξε-
ζηκνπνηεζνχλ ζε θξάζεηο. 

- αληηζηξαηεύνκαη, ριηδή, αλεμέ-

ιεγθηνο, αηθληδηαζηηθόο, ζπγθαηά-
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βαζε, δπζπηζηώ: λα βξείηε ζπλψ-
λπκα. 

- αδηάιιαρηνο, αλνξζόδνμνο, ε-
γθξάηεηα: λα βξείηε αληψλπκα. 

- έμαξζε, θιπδωληζκόο, παξάβα-
ζε, παξαζηώπεζε, ππαηληγκόο, α-
πνηππώλω: λα ζρεκαηίζεηε θξά-
ζεηο, θξνληίδνληαο λα θαίλεηαη θα-
ζαξά ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. 

► Πξνζέμηε ηε ρξήζε ηεο άλσ ηε-

ιείαο ζην θείκελν π.ρ. § 1 ζη. 7, § 2 
ζη. 8, §3 ζη. 15, § 4 ζη. 6, § 5 ζη. 1. 
πδεηήζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο άλσ 
ηειείαο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψ-
ζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε φζα αλα-
θέξνληαη ζηε Γξακκαηηθή ζρεηηθά 
κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζεκείνπ ζηίμεο. 

► Ο Διχηεο δειψλεη φηη παξακέλεη 

πηζηφο ζηε βαζηθή αξρή πνπ ηνλ 
σζνχζε, φηαλ ήηαλ λένο, ζηελ "πα-
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ξάβαζε", πνπ ηνλ έβαδε λα δπζπη-
ζηεί ζε θαζεηί παξαδεγκέλν θαη λα 
ην αληηζηξαηεχεηαη ζπζηεκαηηθά. 
Πψο αληηκεησπίδεηο εζχ ηα "παξα-
δεγκέλα" ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 
ή ηεο εμσζρνιηθήο ζνπ δσήο; Πνηα 
απφ απηά ζε πξνβιεκαηίδνπλ, ζε 
ελνρινχλ, ζε θάλνπλ λα δπζπη-
ζηείο; ε πνηα ζπκκνξθψλεζαη θαη 
κε πνην ηίκεκα; ε πνηα απφ απηά 
αληηδξάο θαη κε πνην ηξφπν; Να εθ-
θξάζεηο ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηά ζνπ ζε έλα θείκελν 
κε εμνκνινγεηηθφ ηφλν. 

► Να αλαπηχμεηε ηηο απφςεηο ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηνπ γξα-
πηνχ ιφγνπ κέζα ζην πιαίζην ηνπ 
ζρνιείνπ. Πφζν ειεχζεξα αηζζάλε-
ηαη ν καζεηήο, φηαλ θαιείηαη λα γξά-
ςεη έλα θείκελν ζην γισζζηθφ, θπ-
ξίσο, κάζεκα; Πνηεο δεζκεχζεηο α-
ληηκεησπίδεη σο πξνο ηε κνξθή θαη  
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ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ; Με 
πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε 
ν καζεηήο, απφ ηε κηα λα εθθξά-
δεηαη ειεχζεξα, θαη απφ ηελ άιιε λα 
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θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά κέζα ζην 
ζρνιείν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζην γξα-
πηφ ιφγν; 
Τπνζέζηε φηη ην θείκελν ζαο πξφ-
θεηηαη λα δεκνζηεπηεί σο άξζξν ζε 
καζεηηθφ πεξηνδηθφ. 
 
 
 
 

  

113 / 155 

113 / 155 



► Γηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν 

πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πα-
ξάδεηγκα δνθηκίνπ πνπ θηλείηαη ζην 
ρψξν ηεο ινγνηερλίαο. Πξνζπαζή-
ζηε ινηπφλ, λα ην πξνζεγγίζεηε, 
φπσο πξνζεγγίδνπκε έλα ινγνηε-
ρληθφ θείκελν, έλα πνίεκα. Πξνζέμ-
ηε θπξίσο ην ζπλεηξκηθφ παηρλίδη κε 
ηηο ιέμεηο, ηηο εηθφλεο θαη ηηο ηδέεο. 
ε έλα ηέηνην δνθίκην νη εηθφλεο γί-
λνληαη ζχκβνια πνπ έρνπλ ζθνπφ 
θπξίσο λα ππνβάινπλ θάπνηα λνή-
καηα παξά λα πείζνπλ. 
 

Άλνημε ηνπ E.B. White (Απξίιεο 
1941) 
 

εκεηψζεηο γηα ηελ επνρή ηεο άλνη-
μεο θαη γηα νηηδήπνηε άιιν καο έξ-
ρεηαη ζην λνπ γηα κηα κεζπζκέλε 
θχζε.[...] 
Σν κεζχζη ηεο άλνημεο είλαη έλα  
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ζρήκα ιφγνπ γηα ηα πεξηζζφηεξα 
πιάζκαηα, αιιά θαη έλα αξλί ζεκαί-
λεη κηα αιεζηλή θξαζνθαηάλπμε. Σα 
πνιχ κηθξά αξλάθηα πνπ κέλνπλ πη-
ζηά ζε κηα δίαηηα κφλν κε γάια, 
θξαηηνχληαη αξθεηά θαιά ζηα πφδηα 
ηνπο, αιιά ηα κεγαιχηεξα (εθείλα 
πνπ είλαη ζε γπκλαζηαθή ειηθία) 
παξαπαηνχλ γπξλψληαο απφ ηε 
βνζθή, θαη, αθνχ ηξεθιίζνπλ ζηελ 
απιή ηνπ καληξηνχ γηα ιίγα ιεπηά, 
θαηαξξένπλ. Βγάδνπλ αθξνχο απφ 
ην ζηφκα, θαη κπνξείηε λα ηα αθνχ-
ζεηε λα ηξίδνπλ ηα δφληηα ηνπο απφ 
δψδεθα κέηξα καθξηά. Δίλαη κηα 
γελλαία θξαζνθαηάλπμε, απηφ ην 
αλνημηάηηθν κεζχζη. Έρσ ηε ζχξηγγά 
κνπ γεκάηε κε ηζάη. θαη ηε κεηαρεη-
ξίδνκαη - ζηα δηαζηήκαηα πνπ κεζν-
ιαβνχλ απφ ην έλα θείκελφ κνπ ζην 
άιιν - γηα ηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψ-
ζεηο. Ζ θεηηλή ρξνληά δελ είλαη ηφζν 
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άζρεκε φζν ε πεξζηλή, γηαηί έρσ 
ιηγφηεξα αξληά θαη πεξηζζφηεξν 
ηζάη. 

Γελ έρσ δεη αθφκα θίδη, αιιά δελ 
έρσ πεξάζεη απέλαληη, ζην ζσξφ 
κε ηηο πέηξεο νχηε ζήθσζα θακηά 
πέηξα. 

Γχν ςαξφληα αλαθαηλίδνπλ ην 
θνχθσκα ζην μχιν ελφο βαιζακφ-
δεληξνπ ζην απέλαληη ιηβάδη, μαλα-
δηεπζεηψληαο ην ρψξν θαη πξνζπα-
ζψληαο λα εηνηκάζνπλ ην θαζεηί (λα 
γελλήζνπλ ηα απγά, λα θισζήζνπλ 
ηα πνπιηά θαη λα ηα ακνιήζνπλ) 
πξηλ θηάζνπλ νη δξπνθνιάπηεο, 
πνπ βαδίδνπλ θαηεπζείαο κέζα, α-
πξφζερηα. 

Τπάξρεη κηα ζηξνθή ζην πνίεκα 
ηνπ Robert Frost "Γπν αιήηεο ζηελ 
επνρή ηεο ιάζπεο" (Two Tramps in 
Mud Time) πνπ πεξηγξάθεη κηα α-
πξηιηάηηθε ζηηγκή, φηαλ ε αηκφ-
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ζθαηξα θαη ν νπξαλφο δίλνπλ κηα 
αλνημηάηηθε αίζζεζε, αιιά μαθληθά 
έλα ζχλλεθν δηαζρίδεη ην κνλνπάηη 
ηνπ ήιηνπ θαη έλα ηζνπρηεξφ αεξάθη 
ζε αλαθαιχπηεη, θαη μαλαβξίζθεζαη 
πίζσ ζηα κέζα ηνπ Μάξηε. Οπνηνζ-
δήπνηε έρεη δήζεη ζηελ εμνρή, γλσ-
ξίδεη απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζηηγκή - 
ηελ ππφζρεζε ηεο δέζηεο, ηελ ειπί-
δα πνπ νξζψλεηαη, ηελ άζπιαρλε 
απφξξηςε. 

Τπάξρεη έλα άιιν είδνο εκέξαο 
πνπ ρξεηάδεηαη λα ηε δνμνινγήζνπ-
κε κε ηξαγνχδηα - ε εκέξα ησλ εκε-
ξψλ, φηαλ ε άλνημε επηηέινπο πςψ-
λεη ην πξφζσπφ ηεο λα ηε θηιή-
ζνπλ, εζθεκκέλα θαη απηφεηα. Σελ 
εκέξα εθείλε θαλέλαο άλεκνο δε 
θπζάεη, νχηε ζηνπο ιφθνπο νχηε 

ζην λνπ
.
  θαλέλα θξχν δελ πεξνληά-

δεη ην θφθαιν. Δίλαη κηα εκέξα πνπ 
κπνξεί λα 'ξζεη κφλν ζε έλα βνξηλφ 
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θιίκα, φπνπ έρεη καδεπηεί έλα κα-
θξφρξνλν ππφζηξσκα ςχρξαο, έλα 
καθξφρξνλν έιιεηκκα ήιηνπ [……. ] 

Οπνηεδήπνηε κηιάσ γηα ηελ ά-
λνημε, ή γηα θάπνηεο εδνλέο πνπ δν-
θηκάδσ, ή γηα ηελ επράξηζηε εμνρή, 
ζθέθηνκαη κηα θνπβέληα πνπ είρα 
κε έλαλ θίιν ζηελ πφιε, ιίγν πξηλ 
θχγσ. "Δπειπηζηψ" είπε κε έλα ά-
ζρεκν πνλεξφ βιέκκα "πσο ζα α-
παιιάμεηο ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ 
απφ ηηο αζήκαληεο ελ επδαηκνλία 
πεξηπέηεηέο ζνπ". 

Απ' φιεο ηηο ζπλεζηζκέλεο δνπ-
ιεηέο ηνπ αγξνθηήκαηνο θακηά δελ 
είλαη πεξηζζφηεξν ιεπηή νχηε έρεη 
πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο απφ 
ην λα θξνληίδεηο έλαλ εθθνιαπηηθφ 
θνχξλν. ινη νη εθθνιαπηηθνί 
θνχξλνη είλαη ηδηφηξνπνη, θαη κεξη-
θνί απφ απηνχο είλαη πξαγκαηηθνί 
εθηάιηεο. Ο δηθφο κνπ θαίεη θάξβνπ-
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λν, θαη έρεη κφλν κηα κέηξηα απφδν-
ζε. Με ην ζχζηεκα πνπ έρεη γηα λα 
ειέγρεη ηνλ αέξα, ζχζηεκα πνπ α-
λνίγεη θαη θιείλεη, ν θνχξλνο απηφο 
θαηέρεη ηα φλεηξά κνπ, απφ ηα κεζά-
λπρηα, πνπ πάσ χπλν, σο ηηο πέληε 
ε ψξα, πνπ ζεθψλνκαη, θνξάσ κηα 
κπινχδα θη έλα παληειφλη πάλσ 
απφ ηηο πηηδάκεο κνπ, θαη παξαπα-
ηψ κέζα ζηα ραξάκαηα γηα λα δηα-
βάζσ ην ζεξκφκεηξν θάησ απφ ην 
ζθέπαζηξν, θαη λα δσ πσο ηα 254 
κηθξά αζψα πνπιάθηα κνπ είλαη θα-
ηάιιεια ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθφ 
θχθιν γχξσ απφ ηε κεγάιε ζηδεξέ-
ληα ηνπο κακά. Αλ είκαη ηπρεξφο, ην 
ζεξκφκεηξν δείρλεη θαη ηα θνηνπνπ-
ιάθηα ηξψλε, επηπρηζκέλα, ην αγα-
πεκέλν ηνπο πξφγεπκα κε δεκεηξη-
αθά, πνπ ζηνηρίδεη 2,65 δνιάξηα ε 
ζαθνχια αιιά ππάξρεη θαη κηα πη-
ζαλφηεηα, θαηά ηε λχρηα λα έρεη πε-
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ξάζεη θη απφ εδψ θαλέλαο πεξηπια-
λψκελνο άλεκνο, λα θφξσζε ην 
θνχξλν ζηνπο 43°, λα έθαςε φιν ην 
θάξβνπλν θαη λα άθεζε έλα δνρείν 
γεκάην απφ κηζνζβεζκέλεο ζηά-
ρηεο. ηελ πεξίπησζε απηή. ην ζεξ-
κφκεηξν δείρλεη ηψξα 20° θαη ηα θν-
ηνπνπιάθηα ζηέθνληαη γχξσ γχξσ 
κε ηνπο γηαθάδεο ηνπο ζεθσκέλνπο, 
ρνπρνπιηάδνληαο ηα ρέξηα ηνπο θαη 
κνηάδνληαο ζαλ κηα νκάδα εθρηνλη-
ζκνχ θάησ απφ ην ππφζηεγν, ζηε 
κέζε κηαο ηζνπρηεξήο ρεηκσληάηη-
θεο λχρηαο. 

Γηα θνηφπνπια πνπ ρξεηάδνληαη 
ηε κεηξηθή θξνληίδα, έλαο θνχξλνο 
έρεη έλα ζη' αιήζεηα πιενλέθηεκα α-
πέλαληη ζε κηα θφηα: παξακέλεη 
ζηνλ ίδην ηφπν θαη μέξεηο πάληνηε 
πνχ βξίζθεηαη. Αθξηβψο εθεί ηα 
πιενλεθηήκαηά ηνπ παχνπλ. Απ' φ-
ιεο ηηο άιιεο απφςεηο κηα θφηα είλαη 
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ηζνδχλακε κε νπνηνλδήπνηε θνχξ-
λν πνπ έρεη πνηέ θαηαζθεπαζηεί. Ο 
ζεξκνζηάηεο κηαο θφηαο βξίζθεηαη 
πάληνηε ζε ηέιεηα ηάμε, θαη ε ζαι-
πσξή ηεο έρεη εθείλε ηελ πεξίεξγα 
αθαζφξηζηε ηδηφηεηα ηεο θνηλσληθφ-
ηεηαο, πνπ πηζηεχσ πσο ζεκαίλεη 
πνιιά γηα έλα θνηφπνπιν θαη δηα-
ηεξεί ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηάζεζε ζε 
θαιή θαηάζηαζε. Μηα θφηα επηπιέ-
νλ, είλαη αεξνζηεγήο. ηαλ καδεχεη 
ηνπο κηθξνχο ηεο πξνζηαηεπφκε-
λνπο θάησ απφ ηα θηεξά ηεο. ηα 
ξεχκαηα αέξνο ζην πάησκα εθκεδε-
λίδνληαη. Μηα θφηα έρεη πινπζηφηεξν 
ιεμηιφγην απ' φ,ηη έλαο θνχξλνο θαη 
κπνξεί λα κεηαδίδεη ηδέεο πην εχθν-
ια - πξάγκα πνπ είλαη επθηαίν, πα-
ξφιν πνπ κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο κηαο 
θφηαο είλαη επηπφιαηεο θαη πνιιέο 
απφ ηηο ππνςίεο ηεο αβάζηκεο. Καη 
θπζηθά κηα θφηα είλαη έλαο θαιφο 
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θνπβαιεηήο θαη θάλεη πνιιή απφ ηε 
ρνληξνδνπιεηά, πνπ ν ζπλεζηζκέ-
λνο ζεκεξηλφο θνχξλνο είλαη αλίθα-
λνο λα θάλεη. Μηα θφηα δελ έρεη αλά-
γθε λα ηελ ηηλάμνπλ, θαη θφθθηλα α-
λακκέλα θάξβνπλα πνηέ δελ θπ-
ινχλ απφ απηήλ πάλσ ζην ζηεγλφ 
πάησκα. 

Οπνηνζδήπνηε έρεη κηα θσηηά 
ζηνλ λνπ ηνπ βξίζθεηαη ζε έλα είδνο 
έθζηαζεο. Έρσ δεη θαηνίθνπο ησλ 
πεξηρψξσλ πάλσ ζε ηξέλα πνπ 
ηνπο πεγαηλνθέξλνπλ θαζεκεξηλά 
ζηε δνπιεηά, νη νπνίνη είραλ πάλσ 
ηνπο ην αδηάςεπζην ζεκάδη εθείλνπ 
πνπ αλάβεη θσηηά. Οη κάγεηξνη ην έ-
ρνπλ - εθείλνη πνπ καγεηξεχνπλ α-
θφκα πάλσ ζε αιεζηλέο θσηηέο. Αι-
ιά ν ρεηξηζηήο ελφο εθθνιαπηηθνχ 
θνχξλνπ ην έρεη ην ζεκάδη ζε βαζ-
κφ αμηνιχπεην. Απφ ηε θσηηά ηνπ 
δελ εμαξηάηαη κφλνλ ε αζθάιεηα 
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ησλ ζσιελψζεσλ ή ε άλεζε ησλ 
ελνίθσλ ε θσηηά ηνπ είλαη ζέκα δσ-
ήο θαη ζαλάηνπ γηα εθαηνληάδεο κσ-
ξά. Αλ ηεο ιείςνπλ θαη 9° βαζκνί α-
θφκε, ηα θνηνπνπιάθηα ζα ζπλσζηη-
ζζνχλ ζε κηα γσληά θαη ζα πεζά-
λνπλ απφ αζθπμία. Αλ πνηέ βξεζεί-
ηε ζηελ εμνρή ηελ άλνημε θαη δείηε 
έλα πξφζσπν πνπ δελ είλαη ζαλ ηα 
άιια πξφζσπα, κπνξείηε λα είζηε 
βέβαηνη φηη θνηηάδεηε θάπνηνλ πνπ 
έρεη έλαλ εθθνιαπηηθφ θνχξλν ζην 
λνπ ηνπ. 

Σελ άλνημε απηή ηνπ 1941 έλαο ά-
ληξαο θξνληίδεη ηε θσηηά ηνπ κέζα 
ζε κηα έθζηαζε πνπ γίλεηαη φιν θαη 
πην βαζηά, επεηδή είλαη εμσπξαγκα-
ηηθή ζαλ έλα φλεηξν, ελψ ηα πξάγ-
καηα είλαη φπσο είλαη ζηνλ θφζκν. 
Ννκίδσ κεξηθέο θνξέο πσο είκαη 
ηξειφο- φινη νη άιινη πνιεκνχλ θαη 
πεζαίλνπλ ή δνπιεχνπλ γηα κηα π-
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πφζεζε ή γξάθνπλ ζηνλ γεξνπζηα-
ζηή ηνπο, θη εγψ θξνληίδσ κεξηθά 
θνηφπνπια πνηθηιίαο Barred Rock. 
Αιιά ε γε θαη ηα πιάζκαηα πνπ 
πάλε καδί ηεο, είλαη ην κφλν θαιφ 
πνπ απφκεηλε, θαη απηά είλαη νη 
ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ πνπ βξί-
ζθσ πσο αμίδεη λα δηαβαζηεί

.
 θαη, 

φπσο θαη λα 'λαη, έλαο άληξαο πξέ-
πεη λα δεη θαηαπψο ηνλ νδεγνχλ νη 
πεπνηζήζεηο ηνπ, αθφκε θη αλ νη πε-
πνηζήζεηο ηνπ είλαη ηα αλακκέλα 
θάξβνπλα ζηε βάζε κηαο ζεξκά-
ζηξαο. Σελ Κπξηαθή 6 Απξηιίνπ, ηε 
κέξα πνπ ε γεξκαληθή εαξηλή επίζε-
ζε άξρηζε ζηα Βαιθάληα, θάπλα άξ-
ρηζε λα ζρεκαηίδεηαη ζηε κηα πιεπ-
ξά ηεο ζράξαο κνπ, θαη ζηηο επφκε-
λεο ηξεηο κέξεο (ή κέρξηο φηνπ βξή-
θα ηη έθηαηγε) είρα κηα εμαζζελεκέ-
λε θσηηά ζηα ρέξηα κνπ. Πξνζπα-
ζνχζα λα ηειεηψζσ θάηη πνπ έγξα-
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θα, δνπιεχνληαο κε ηε κεγαιχηεξε 
δπλαηή ηαρχηεηα, θαη έηζη έπξεπε 
λα κέλσ σο αξγά ην βξάδπ γηα λα 
θάλσ ηε δνπιεηά κνπ θαη έπεηηα λα 
ζεθψλνκαη λσξίο ην πξσί γηα λα 
βεβαηψλνκαη πσο αθφκα είρα έλαλ 

δεζηφ εθθνιαπηηθφ θνχξλν
.
 έηζη, 

γηα ηξεηο κέξεο δελ θνηκήζεθα ζρε-
δφλ θαζφινπ, θαη άξρηζα λα ληψζσ 
ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα θαη ηε 
δαιάδα ηεο ππεξθφπσζεο ηνπ κπα-
ινχ. Σν απφγεπκα ηεο ηξίηεο κέξαο 
θνπινπξηάζηεθα κε πξνζνρή 
κπξνζηά ζην θνχξλν, πξνζπαζψ-
ληαο γηα εθαηνζηή θνξά λα θαηαιά-
βσ γηαηί κηα θαιά ηηλαγκέλε θαη 
πξφζθαηα ηξνθνδνηεκέλε ζεξκά-
ζηξα δελ θξαηνχζε ζηαζεξή ζεξ-
κνθξαζία, φπσο ζα έπξεπε. Σν ζεξ-
κφκεηξν είρε πέζεη ζηνπο 20° θαη ηα 
λενγέλλεηα, έηνηκα γηα χπλν, είραλ 
παγψζεη θαη δε ζρεκάηηδαλ ην κα-
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γηθφ θχθιν πνπ είλαη απαξαίηεηνο 
γηα ηε λπρηεξηλή ηνπο πγεία, αιιά 
ζηξηκψρλνληαλ, κεγάινο καχξνο 
φγθνο, πάλσ ζηνλ έλαλ ηνίρν. 

Γηα κηα ζηηγκή έλησζα ζαλ λα ε-
πξφθεηην λα κνπ ΄ξζεη απηφ πνπ ν 
θφζκνο εδψ γχξσ νλνκάδεη "ηξειή 
θάζε", θαη αθξηβψο εθείλε ηελ θξί-
ζηκε ζηηγκή θάπνηνο ρηχπεζε ηελ 
πφξηα. Ξεκαληάισζα ηελ πφξηα, 
θαη ήηαλ ν γηνο κνπ γηα λα κνπ πεη 
πσο ην δείπλν ήηαλ έηνηκν θαη πσο 
"ηα λέα απφ ηνλ πφιεκν ήηαλ πνιχ 
άζρεκα". Γηα έλα κφιηο δεπηεξφιε-
πην έλησζα ζπληξηκκέλνο θαη ζπγ-
ρπζκέλνο θαη θνβηζκέλνο. Μα απηφ 
δελ θξάηεζε. Γξήγνξα θαηάιαβα 
πσο ε δεζηαζηά πνπ απέκελε ζ' απ-
ηφλ ηνλ πεηζκαηάξε θνχξλν ήηαλ 
φια φζα είρα λα αληηηάμσ απέλαληη 
ζηε λαδηζηηθή ηδέα ηνπ Fruhling (ηεο 
Άλνημεο). Γπλάκσζα ηε θσηηά ιηγά-
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θη, θφξησζα θακηά εθαηνζηή θνηφ-
πνπια ζε έλα θαιάζη, κέζα ζην κη-
ζνζθφηαδν, θαη ηα κνίξαζα γχξσ 
απφ ηελ άθξε ηνπ ζηέγαζηξνπ, ζε 
κηα ζέζε πην επλντθή γηα χπλν. Έ-
πεηηα έθαγα θαη πήγα λα θνηκεζψ. 
ηηο έληεθα ζεθψζεθα, πήξα έλα 
θαθφ, θαη βγήθα έμσ γηα λα μαλα-
πηάζσ ηε ζθνπηά κνπ ζ' απηφλ ηνλ 
παξάμελν ςπρξφ θφζκν. Απφ ηηο 
έληεθα σο ηηο δψδεθα απιψο θαζφ-
κνπλ, αθνχγνληαο ηηο εμαζζελεκέ-
λεο, αλήζπρεο θσλέο ησλ κηθξν-
ζθνπηθψλ πιαζκάησλ, θαη πφηε-
πφηε θνηηάδνληαο ην ζεξκφκεηξν. 
Δίρε πέζεη πάλσ απφ δχν βαζκνχο, 
θάησ απφ ηνπο 18°. 

ηηο δψδεθα άξρηζα ηα πεηξάκα-
ηα κε έλαλ λέν ηχπν καζηάο. ηηο 
δσδεθάκηζη εληφπηζα ην πνπξί. Γχ-
ξσ ζηε κία ε ψξα ην είρα ζπάζεη 
θαη είρα βγάιεη έλαλ θνπβά γεκάην 
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ζβεζκέλεο ζηάρηεο. Έπεηηα θφξησ-
ζα άιιε κηα θνπξληά θνηφπνπια 
ζην θαιάζη, γηα λα μαιαθξψζσ ηελ 
πεξηνρή ηνπ ζπλσζηηζκνχ (φπσο 
θάζε θαιφο ηξνρνλφκνο) θαη άθνπ-
ζα εθείλνλ ηνλ πάξα πνιχ νηθείν 
ήρν - ηε γεκάηε πγεία αλάζα κηαο 
θσηηάο πνπ ηελ είραλ παξαηήζεη 
λνκίδνληάο ηελ ζβεζκέλε. 

Υψξεο ιεειαηνχληαη, θνηιάδεο 
πνηίδνληαη κε αίκα. Αλ θαη θαίλεηαη 
παξάθαηξν, εγψ αθφκα δεκνζηεχσ 
ηελ πίζηε κνπ ζην απγφ, ζηα πεξηε-
ρφκελα ηνπ απγνχ, ζην δεζηφ θάξ-
βνπλν θαη ηελ αλάγθε λα ελαζρν-
ιείζηε κε νπνηαδήπνηε θσηηά ζαο 
επραξηζηεί θαη ζαο ζηεξίδεη. 

Δ. Β. White  
Scholes θαη Klaus. ηνηρεία ηνπ 
δνθηκίνπ, Μηθ. Α. Παξίζε. Δθδ. 

Κσλζηαληηλίδε) 
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► Με βάζε ηηο επηζεκάλζεηο πνπ 

έγηλαλ ζηελ αξρή πξνζπαζήζηε λα 
απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηή-
ζεηο: 
ε πνηνλ απεπζχλεηαη ν ζπγγξαθέαο; 
Πνην είλαη ην ζχκβνιν πνπ ρξεζη-
κνπνηεί ν ζπγγξαθέαο θαη πνηα εί-
λαη ηα ζεκαληηθφηεξα λνήκαηα πνπ 
ππνβάιιεη κέζσ απηνχ ηνπ ζπκβφινπ; 
ε πνην ζεκείν ηνπ δνθηκίνπ ν ζπγ-
γξαθέαο απεπζχλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε; 
Πνηα ζηάζε εθθξάδεη ν ζπγγξαθέαο 
κε ην θείκελφ ηνπ απέλαληη ζηε λα-
δηζηηθή ιαίιαπα; 

► Πψο πξννηθνλνκεί ν ζπγγξαθέ-

αο, κε ηελ πξψηε θηφιαο παξάγξα-
θν, ηε δνκή θαη ην ζηνραζηηθφ ρα-
ξαθηήξα ηνπ δνθηκίνπ ηνπ; Πνχ λν-
κίδεηε φηη ζα πεξηνξίζεη θπξίσο ην 
ζηνραζκφ ηνπ; (Πξνζέμηε θπξίσο ηα 
ελαξθηήξηα ηκήκαηα ηνπ δνθηκίνπ 
θαη εθκεηαιιεπηείηε ηηο λχμεηο θαη ηε 
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ζπλεηξκηθή δχλακε ησλ ιέμεσλ, εη-
θφλσλ θαη ηδεψλ). 

► Βξείηε θαη ζπζρεηίζηε ηηο ζπλεηξ-

κηθέο ζπλδέζεηο ηεο ιέμεο "άλνημε". 
Πνηεο ηδέεο ζαο ππνβάιινπλ; 

► Δμεηάζηε ην ηκήκα ηνπ δνθηκίνπ 

πνπ αξρίδεη κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ 
"λα θξνληίδεηο έλαλ εθθνιαπηηθφ 
θνχξλν". Πψο ζπλδέεηαη κε ην ζέκα 
ηνπ δνθηκίνπ; ε πνηεο ζθέςεηο νδε-
γεί ην ζπγγξαθέα ε ζχγθξηζε ηνπ 
θνχξλνπ κε ηελ θφηα; 

► Παξαηεξήζηε ηηο ζπγγξαθηθέο 

ελαζρνιήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα κε ηηο 
άιιεο ηνπ ελαζρνιήζεηο θαη κε ηα 
ζπκβάληα γχξσ ηνπ. ε πνηεο ζπ-
γθξνχζεηο ηνλ νδεγνχλ; 

► Ση ξφιν παίδνπλ ζην δνθίκην νη 

ιέμεηο "δεζηαζηά" θαη "θσηηά"; 

► Ο ζπγγξαθέαο δίλεη ζπκβνιηθφ 

πεξηερφκελν ζηηο ιέμεηο "απγφ" θαη 
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"θάξβνπλν". ε πνηα ζέζε θαηαιή-
γεη; 

► Μπνξείηε λα αληρλεχζεηε ην ζηνη-

ρείν ηεο πεηζνχο ζ' απηφ ην δνθίκην; 

► Πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ηφλνο 

ηνπ δνθηκίνπ: Απφ πνηεο ιέμεηο θαη 
θξάζεηο θαίλεηαη; 
 

► Γηαβάζηε ην παξαθάησ απφζπα-

ζκα απφ έλα δνθίκην ηνπ βάηηζεξ. 
Πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ηφλνο ζ' 
απηφ ην δνθίκην; 

Αλαπιέακε ζηγά-ζηγά έρνληαο 
αληίζεην ην ξεχκα ηνπ πνηακνχ θαη 
αλαδεηνχζακε κε δπζθνιία ην δξφ-
κν καο αλάκεζα ζε ζηελέο δηαβά-
ζεηο απφ άκκν. Ήηαλε ε επνρή ηεο 
μεξαζίαο. Καζηζκέλνο ζην θαηά-
ζηξσκα ηνπ ελφο ξπκνπιθνχ θαη α-
                                                           

 Γηαηεξήζεθε ε νξζνγξαθία ηνπ 
θεηκέλνπ 
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δηαθνξψληαο γηα φ,ηη ζπλέβαηλε γχ-
ξσ κνπ, πξνζπαζνχζα λα ζπιιά-
βσ εθείλε ηε βαζηθή θαη παγθφζκηα 
έλλνηα ηεο εζηθήο πνπ δελ καο δίλεη 
θακία θηινζνθία. Γέκηδα ηε κία ζε-
ιίδα πίζσ απφ ηελ άιιε κε κνλαδη-
θφ ζθνπφ λα ζπγθεληξψζσ ην κπα-
ιφ κνπ ζην πξφβιεκα πνπ πάληα 
κνπ μέθεπγε. Πέξαζαλ έηζη δχν κε-
ξεο. Σν βξάδπ ηεο ηξίηεο κέξαο, φ-
ηαλ κε ηελ δχζε ηνπ ήιηνπ πξνρσ-
ξνχζακε, δηαζθνξπίδνληαο κηα αγέ-
ιε ηππνπνηάκσλ, κνπ ήξζαλ μαθ-
ληθά, ρσξίο λα ηηο πξναηζζαλζψ ή 
λα ηηο δεηήζσ, νη ιέμεηο "Ο ζεβα-
ζκφο ηεο δσήο". Ζ κπξνχηδηλε πφξ-
ηα ππνρψξεζε θαη θάλεθε ην κνλν-
πάηη κέζα ζηε δνχγθια. Δπηηέ-ινπο 
άλνημα ην δξφκν πξνο ην θέληξν, φ-
πνπ ζπλαληψληαη ε ζεηηθή άπνςε 
ηεο δσήο θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ θφ-
ζκνπ καδί κε ηελ εζηθή. Δίρα βξεη ηε 
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ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ήμεξα φηη 
ην ζχλνιν, πνπ θαζνξίδεη έλαλ πν-
ιηηηζκφ άμην ηνπ νλφκαηφο ηνπ, βα-
ζίδεηαη πάλσ ζηε ζθέςε. 

Πνηνο είλαη ν ζεβαζκφο ηεο δσήο 
θαη πψο γελληέηαη κέζα καο; 

Αλ ν άλζξσπνο ζέιεη λα έρε θαη 
μεθάζαξε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 
γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ζχκπαλ, 
πξέπεη ζπλερψο λα απνθεχγε ηηο 
δηάθνξεο έλλνηεο πνπ δεκηνχξγεζε 
ε ζθέςε ηνπ θαη ε γλψζε ηνπ γηα λα 
κπνξέζε λα ζθεθζή γηα ην βαζηθφ, 
άκεζν θαη ζπλερέο γεγνλφο πνπ εί-
λαη ε ίδηα ηνπ ε ζπλείδεζε. 

Ο Νηεθάξη μεθηλά ηε ζθέςε ηνπ 
απφ ηελ αξρή: θέπηνκαη, άξα π-
πάξρσ. Ζ εθινγή απηήο ηεο αξρήο 
ηνλ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζην δξφ-
κν ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεσο. Απφ 
απηή ηελ ηερλεηή θαη ρσξίο πεξηε-
ρφκελν ζθέςε, δελ κπνξεί λα πξν-
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θχςε θάηη, πνπ λα μεθαζαξίδε ηηο 
ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζχ-
κπαλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ά-
κεζν γεγνλφο ηεο ζπλεηδήζεσο, έ-
ρεη ήδε έλα πεξηερφκελν. θέπην-
καη, ζεκαίλεη φηη ζθέπηνκαη θάπνην 
πξάγκα. Σν πην άκεζν δηαδεδνκέλν 
ηεο αλζξσπίλεο ζπλεηδήζεσο δηα-
ηππψλεηαη σο εμήο: "Δίκαη δσή πνπ 
ζέισ λα δήζε, πιαηζησκέλε απφ ηε 
δσή πνπ ζέιεη λα δήζε". Δίλαη ζαλ 
ζέιεζε ηεο δσήο, πιαηζησκέλε απφ 
κία ζέιεζε ηεο δσήο, ηελ νπνία ν 
άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κφλνο 
ηνπ θάζε θνξά πνπ ζηνράδεηαη πά-
λσ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ θφζκν 
πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

πσο ε ζέιεζή κνπ γηα ηε δσή 
πεξηιακβάλεη κηα θινγεξή επηζπκία 
γηα ηε ζπλέρηζή ηεο θαη απνβιέπεη 
ζηε κπζηεξηψδε έμαξζε ηεο ζειή-
ζεσο ηεο δσήο , ηελ νπνία νλνκά-
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δνπκε επηπρία, ην ίδην πεξηιακβάλεη 
επίζεο ην θφβν ηεο εμαθαλίζεσο 
θαη ηεο κπζηεξηψδνπο ειαηηψζεσο 
ηεο ζειήζεσο ηεο δσήο πνπ νλνκά-
δεηαη πφλνο. Έηζη ζπκβαίλεη επίζεο 
θαη κε θάζε ζέιεζε ηεο δσήο, πνπ 
ππάξρεη γχξσ κνπ, ε νπνία κπνξεί 
λα εθθξάδεηαη ή λα παξακέλε ακί-
ιεηε έλαληη κνπ. Ο άλζξσπνο πξέ-
πεη ηφηε λα απνθαζίζε πψο ζα ζπ-
κπεξηθεξζή έλαληη ηεο ζειήζεσο 
ηεο δσήο. Μπνξεί λα ηελ αξλεζή. Δ-
άλ φκσο αηζζαλζή φηη ε ζέιεζε ηεο 
δσήο κεηαηξέπεηαη ζε ζέιεζε ηεο 
κε ππάξμεσο, φπσο είλαη ε πεξί-
πησζε ηεο ηλδηθήο ζθέςεσο θαη γε-
ληθά θάζε πεζηκηζηηθήο απφςεσο, 
ηφηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ίδην 
ηνλ εαπηφ ηνπ, δηφηη ζεκειηψλεη ηελ 
άπνςή ηνπ γηα ηνλ θφζκν ζε κηα 
εζθαικέλε θαη απξαγκαηνπνίεηε 
ζέζε. 
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Ζ ηλδηθή ζθέςε, φπσο θαη ε ζεσ-
ξία ηνπ νπελάνπεξ, είλαη γεκάηεο 
απφ αληηζέζεηο, γηαηί είλαη ππνρξε-
σκέλεο λα θάλνπλ ζπλερψο ππνρσ-
ξήζεηο ζηελ ζέιεζε ηεο δσήο ε ν-
πνία αλζίζηαηαη, πάξ' φιεο ηηο αξ-
λήζεηο ηνπ θφζκνπ, παξφιν πνπ 
δελ ζέινπλ λα νκνινγήζνπλ απηέο 
ηηο ππνρσξήζεηο. Ζ κφλε ζπλεπήο 
κε ηνλ εαπηφ ηεο άξλεζε ηεο δσήο 
είλαη εθείλε πνπ απνθαζίδεη λα ζέ-
ζεη ηέξκα ζηε θπζηθή χπαξμε. ηαλ 
ν άλζξσπνο επηβεβαηψλε ηελ ζέιε-
ζή ηνπ γηα ηε δσή, ζπκπεξηθέξεηαη 
θαηά έλα ηξφπν θπζηθφ θαη αιεζη-
λφ, γηαηί επηβεβαηψλεη κηα πξάμε 
πνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ζηελ ελ-
ζηηθηψδε ζθέςε ηνπ θαη αλαλεψλε-
ηαη ζηελ επζπλείδεηε ζθέςε ηνπ. 

Ζ αθεηεξία ηεο ζθέςεσο, πνπ 
πάληνηε είλαη ίδηα, είλαη ε ηδέα φηη ν 
άλζξσπνο δελ παξαδέρεηαη ηελ χ-
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παξμε ηνπ ζαλ έλα απιφ δεδνκέλν, 
αιιά ηελ αηζζάλεηαη ζαλ έλα αλεμε-
ξεχλεην κπζηήξην. 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο δσήο είλαη 
κηα πλεπκαηηθή πξάμε, ράξε ζηελ 
νπνία ν άλζξσπνο παχεη λα δεη α-
πιψο θαη αξρίδεη λα αθνζηψλεηαη 
ζηε δσή ηνπ κε θάπνην ζεβαζκφ 
γηα λα ηεο δψζεη ηελ πξαγκαηηθή 
αμία ηεο. Ζ επηβεβαίσζε ηεο δσήο 
ζεκαίλεη λα απνθηήζε πεξηζζφηε-
ξν βάζνο, πεξηζζφηεξε εζσηεξηθφ-
ηεηα θαη έμαξζε ηεο ζειήζεσο ηεο 
δσήο. 

Ο άλζξσπνο πνπ ζθέπηεηαη ληψ-
ζεη ηελ αλάγθε λα εθδειψζε ηνλ 
ίδην ζεβαζκφ ηεο δσήο πξνο θάζε 
άιιε ζέιεζε δσήο ζαλ ηελ δηθή 
ηνπ. Θεσξεί ζαλ θαιφ λα δηαηεξή-
ζε ηελ δσή θαη λα εμπςψζε φζν 
κπνξεί ςειφηεξα θάζε δσή επηδε-
θηηθή εμειίμεσο. Θεσξεί φηη είλαη θα-
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θφ λα θαηαζηξέςε ηε δσή, λα ηελ 
βιάςε ή λα εκπνδίζε ηελ αλάπηπμή 
ηεο φηαλ είλαη ηθαλή. Απηή είλαη ε 
απφιπηε θαη βαζηθή αξρή ηεο εζη-
θήο θαη ην βαζηθφ αμίσκα ηεο ζθέ-
ςεσο. 

Σν κεγάιν θελφ ηεο εζηθήο κέρξη 
ζήκεξα ήηαλ φηη λφκηδε πσο είρε λα 
θάλε κε ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ 
κε ηνπο αλζξψπνπο, ελψ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηε 
ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηνπ 
ζχκπαληνο θαη θάζε χπαξμεο πνπ 
βξίζθεηαη θνληά ηνπ. Σφηε κνλάρα 
είλαη ν άλζξσπνο εζηθφο φηαλ ε δσ-
ή απηή θαζ' εαπηή, φπσο ε δσή ηνπ 
θπηνχ, ηνπ δψνπ θαη ησλ αλζξψ-
πσλ, είλαη γη' απηφλ ηεξή. θαη φηαλ 
πξνζπαζή, κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο 
ηνπ, λα βνεζήζε θάζε δσή πνπ θηλ-
δπλεχεη. 

138 / 162 



Μνλάρα ε παγθφζκηα εζηθή ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο ηεο επζχλεο, πνπ 
επεθηείλεηαη ζε θάζε ηη πνπ δε, κπν-
ξεί λα ζεκειησζή γεξά πάλσ ζηε 
ζθέςε. Ζ εζηθή πνπ ξπζκίδεη ηε ζπ-
κπεξηθνξά κφλν κεηαμχ ησλ αλ-
ζξψπσλ δελ είλαη παξά έλα απφ-
ζπαζκα εζηθήο. 

Ζ εζηθή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δσήο 
πεξηιακβάλεη κέζα ζηελ έλλνηά ηεο 
θάζεηη πνπ κπνξεί λα εθδεισζή 
ζαλ αγάπε, απηαπάξλεζε, ζπκπφ-
ληα ζηε δπζηπρία, ζπκκεηνρή ζηελ 
ραξά θαη θνηλή πξνζπάζεηα. 

(Άικπεξη βάηηζεξ, Ζ δσή κνπ θαη 
ε ζθέςηο κνπ, Δθδ. ΓΑΛΑΞΗΑ. 

Αζήλα, 1965, ζ. 166-169) 
 

► Γψζηε ην δηάγξακκα ηνπ δνθηκί-

νπ. Δληνπίζηε ηηο ζπλδεηηθέο ιέμεηο 
ή θξάζεηο αλάκεζα ζηηο παξαγξά-
θνπο. 
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► Σν δνθίκην έρεη έλα αθεγεκαηηθφ 

ηκήκα θαη έλα ζηνραζηηθφ. Ξερσξί-
ζηε ηα ηκήκαηα θαη δείμηε πσο γί-
λεηαη ε κεηάβαζε απφ ην έλα ζην 
άιιν. ηε ζπλέρεηα εληνπίζηε πνην 
είλαη ην θεληξηθφ πξφβιεκα πνπ α-
παζρνιεί ην ζπγγξαθέα. 

► Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί ηε ζθέςε 

θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηη-
ζκνχ. Ο Νηεθάξη μεθηλά ηε ζθέςε 
ηνπ απφ ηελ αξρή : "θέπηνκαη, άξα 
ππάξρσ". ε ηη δηαθνξνπνηείηαη ε 
ζθέςε ηνπ βάηηζεξ απφ εθείλε ηνπ 
Νηεθάξη; ρνιηάζηε ηε κέζα ζε κία 
παξάγξαθν. 

► Πσο δηθαηνινγεί ν ζπγγξαθέαο 

ηελ άπνςή ηνπ φηη ν ζεβαζκφο θαη 
ε επηβεβαίσζε ηεο δσήο είλαη ε 
"απφιπηε θαη βαζηθή αξρή ηεο εζη-
θήο, αιιά ζπλάκα θαη ην βαζηθφ αμί-
σκα ηεο ζθέςεο" ; 
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► Με βάζε ηηο ζθέςεηο ηνπ βάη-

ηζεξ γηα ηε δσή γξάςηε έλα δηθφ 
ζαο δνθίκην κε δηάζεζε κάιινλ 
ρηνπκνξηζηηθή. Πξνζπαζήζηε λα 
είζηε απζεληηθνί θαη πξσηφηππνη. 
Πξαγκαηεπζείηε ην ζέκα απιά θαη 
θπζηθά ζαλ λα κηινχζαηε ζε θά-
πνηνλ. Αθήζηε ειεχζεξε ηε ζθέςε 
ζαο λα θαιπάδεη αραιίλσηα ζην 
ρηνχκνξ, ζε φ,ηη ηδηφηξνπν θαη πα-
ξάμελν. κσο, θαη φηαλ αθφκα πε-
ξηπιαληέζηε άζθνπα απφ ηελ κία 
ζθέςε ζηελ άιιε, πάληα λα βξίζθε-
ζηε κέζα ζην ζέκα. Ζ ζχλδεζε κπν-
ξεί λα γίλεη κε θάπνην αζήκαλην 
επεηζφδην πνπ λα κπαίλεη "παξε-
κπηπηφλησο" ζηελ θαηάιιειε ζέζε. 
Ο ηίηινο ηνπ ζέκαηνο ζαο κπνξεί λα 
είλαη ζαθήο ή ππαηληθηηθφο θαη κε-
ηαθνξηθφο : π.ρ "Ζ αμία ηεο δσήο", 
"Σν παηρλίδη ηεο δσήο", "Αλεκνδεί-
ρηεο", "Φηήληα", "Σν θελφ" θ.ν.θ. 
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