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ύμβολα - Ππόηςπα:  

κλειδιά για ηην ελεςθεπία και αςηο-ίαζη μαρ 
    

  

Ηςάκκδξ Ακαζηαζίμο, Ph.D. 
 

(Πεπιοδικό ΣΡΙΣΟ ΜΑΣΙ, Σεύσορ 193, επηέμβπιορ 2011) 

 

Πιο πέπα από ηα ζύνοπα μαρ  

Σμ έκεεημ αοηυ άνενμ ζοκμδεφεζ ηαζ πάεζ πζμ ιαηνζά απυ έκα πνμδβμφιεκμ άνενμ πμο δδιμζζεφεδηε ηαζ αοηυ ςξ 

έκεεημ ζημ Σνίημ Μάηζ ημκ πεναζιέκμ Μάζμ (Νμ 190) ιε ηίηθμ «χια-Φοπζζιυξ-Πκεφια :Ζ εκυηδηά ημοξ έπεζ πθέμκ 

απμδεζπεεί επζζηδιμκζηά ηαζ ιαξ εεναπεφεζ». Δηεί πανμοζζάζεδηακ ηαζκμηυιεξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ πμο αθθάγμοκ 

δναζηζηά ηδκ εζηυκα πμο είπαιε ιέπνζ ηχνα βζα ηδκ γςή, ηδκ οβεία, ηαζ βεκζηά ηα δζάθμνα πνμαθήιαηά ιαξ, αθθά ηαζ 

βζα ηδκ ίδζα ηδκ οπυζηαζδ ηαζ πναβιαηζηυηδηά ιαξ. Οζ βκχζεζξ αοηέξ, πενίηνακα απμδεδεζβιέκεξ, πςνίξ κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ υιςξ αηυιδ ηδκ επίζδιδ εέζδ ημο ηαεζενςιέκμο ζοζηήιαημξ υπςξ ζοιααίκεζ ζοπκά ιε ηαζκμηυιεξ 

βκχζεζξ ζηζξ ηαιπέξ ηδξ ακενχπζκδξ ελέθζλδξ, αθμνμφκ ζδζαίηενα ηδκ ζφβπνμκδ Βζμθμβία-Ηαηνζηή ηαζ ηδκ Φοζζηή.  

Ζ ζφκμρδ πμο αημθμοεεί είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ζοκέπεζα ιαξ, αηυιδ ηαζ βζα υζμοξ έπμοκ δζααάζεζ ημ πνμδβμφιεκμ 

άνενμ. Μζα ζοκέπεζα πμο εα πανμοζζάζεζ ηδκ εειεθζχδδ εέζδ πμο έπμοκ ηα ζφιαμθα-πνυηοπα ζηδκ Γδιζμονβία ηαζ 

ηδκ γςή ιαξ, αθθά ηαζ ημκ πνμζςπζηυ ιαξ νυθμ ηαζ ηζξ εοεφκεξ ιαξ βζ’ αοηά. 

Ο Γν. Υάιεν ιε ηδκ Νέα Ηαηνζηή ημο, ηαζ πμθθμί άθθμζ πμο ενβάζεδηακ ςξ επί ημ πθείζημ πάκς ζηα βυκζια πκάνζα ημο 

αθθά ηαζ πανάθθδθα ι’ αοηυν, απμδεζηκφμοκ υηζ δ ελέθζλδ ηςκ εζδχκ βζα ηδκ επζαίςζδ έβζκε ζιζθεφμκηαξιζα απυθοηα 

απαναίηδηδ εκυηδηα ιεηαλφ ζχιαημξ – ροπζζιμφ - εβηεθάθμο. Ζ ενιδκεία ιαξ βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα πνμηαθεί 

ακηζδνάζεζξ ιέζα ιαξ πμο παίνκμοκ ηδκ ιμνθή ιζαξ ροπμθμβζηήξ πνμζάξ. Γζα πανάδεζβια, ιζα ηαηάζηαζδ πμο 

ενιδκεφεδηε ζακ απεζθή βζα ηδκ γςή ιαξ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζηζβιζαία ζε θυαμ εακάημο. Όηακ ημ πνυαθδιαδεκ 

επζθφκεηαζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ, π.π. πναβιαηζηυ (δ ηαηάζηαζδ αθθάγεζ), δ ροπμθμβζηυ (ζοκεζδδημπμίδζδ πςξ μ θυαμξ ιαξ 

ήηακ οπεναμθζηυξ)  ηαζ ημ ζηνεξέηζζλεπενκάεζ ηα υνζα ημο επζηνεπημφ βζα ημ ζφζηδια ιαξ, μ εβηέθαθμξ ακαθαιαάκεζ 

κα ηαηεοεφκεζ ηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ πνμξ έκα πμθφ ζοβηεηνζιέκμ υνβακμ πμο ακηζζημζπεί επαηνζαχξ ζηδκ 

πνμζά ημο ζηνεξ. ημ πανάδεζβιά ιαξ εα είκαζ μζ πκεφιμκεξ πμο είναι ηο ζύμβολο ζηδκ ελέθζλδ ηςκ εζδχκ ημο αβχκα 

γςήξ-εακάημο, δζυηζ δ έθθεζρδ αένα είκαζ αοηή πμο επζθένεζ ημκ εάκαημ πμθφ πζμ βνήβμνα απ’ υηζ δ έθθεζρδ κενμφ δ 

ηνμθήξ. 

Αοηυ είκαζ πνμβναιιαηζζιέκμ ζημκ εβηέθαθμ εδχ ηαζ εηαημιιφνζα πνυκζα ηαζ ιπμνεί κα παναηδνδεεί ιε ζηάκεν δζυηζ 

αθήκεζ ίπκδ. Έηζζ ιζα πθήνδξ πανημβνάθδζδ έβζκε δοκαηή ιεηαλφ 1) ηςκ ροπμθμβζηχκ πνμζχκ ηςκ ζηνεξ ιαξ, 2) ηςκ 

μνβάκςκηαζ 3)ηςκ ζδιείςκ ζημ εβηέθαθμ πμο δζαηάγμοκ, ηα ηαεέκα ημοξ έκα  ζοβηεηνζιέκμ υνβακμ, κα θεζημονβήζεζ 

δζαθμνεηζηά.Καηαννίπηεηαζ θμζπυκδ άβκμζα ιαξ, π.π. «......ημ πνυαθδιά ζαξ είκαζ ροπμζςιαηζηυ!» ιε ηδκ  

επζζηδιμκζηή απυδεζλδ πςξ μζ αζεέκεζεξ δεκ είκαζ ηοπαίεξ ηαζ εάπνεπε κα ράλμοιε ηδκ πδβή ημοξ ζηα δνάιαηα ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ιαξ ηαζ άνα ηςκ ενιδκεζχκ ιαξ βζα ημ ηζ ιαξ ζοιααίκεζ, δδθαδή ηων πποηύπων μαρ βζα ημ πςξ εα 

έπνεπε κα είκαζ μ ηυζιμξ βζα κα κμζχεμοιε ηαθά. Γζα ηδκ ζοκέπεζα πνέπεζ κα ζοβηναηήζμοιε απυ ηα παναπάκς υηζ 

οπάνπεζ ζηδκ θφζδ αηνζαήξ ηςδζημπμίδζδ, ηαζ επμιέκςξ ζοιαμθζζιυξ θεζημονβζηυξ, ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

επζπέδςκ ιαξ.  

Σα παναπάκς έπμοκ απμδεζπεεί πςνίξ ελαίνεζδ ηαζ ηαεζζημφκ πζα κυιμ ηδξ θφζδξ, ηαζ θαίκμκηαζ ανηεηά θμβζηά βζα κα 

ηα δεπεμφιε. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ άθθεξ επζζηδιμκζηέξ δζαπζζηχζεζξ πμο ιαξ λαθκζάγμοκ πενζζζυηενμ, υπςξ δ επζννμή 

ηςκ βμκζηχκ ζηέρεςκ ζημ έιανομ πμο ηομθμνείηαζ ηαεχξ ηαζ δ επζννμή ζηδκ οβεία ηςκ δναιάηςκ πμο έγδζακ μζ 

πνυβμκμζ ιαξ. Όπςξ παναπάκς ιε ηα άτθα πνυηοπά ιαξ (δδθαδή μζενιδκείεξ ιαξ βζα ημ πςξ εάπνεπε κα είκαζ μ 

ηυζιμξ)  έηζζ ηαζ μζ άτθεξ ζηέρεζξ ηςκ άθθςκ, ηαζ ιάθζζηα πένα απυ ημκ πνυκμ ηδξ δζηήξ ιαξ γςήξ, επδνεάγμοκ ηδκ 

φθδ ιαξ ! Πςξ είκαζ δοκαηυκ ηάηζ ηέημζμ ; Καζ ζδίςξ, πμφ θςθζάγμοκ ηαζ ιαξ πενζιέκμοκ αοηέξ μζ ικήιεξ ηαζ ηζ ημοξ 

δίκεζ αοηήκ ηδκ δφκαιδ ; 

Σδκ απάκηδζδ ένπεηαζ κα ιαξ δχζεζ δ ζφβπνμκδ Φοζζηή, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα δ εεςνία ηδξ Γζηηυηδηαξ ημο πνυκμο 

ηαζ ημο πχνμο πμο δζαηοπχεδηε απυ ημκ Γάθθμ Φοζζηυ Γν. Γηανκζέ Μάθε
1
 ιε επζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ απυ ημ 

1996. Απμδεζηκφεηαζ πςξ είκαζ δ έκκμζα ημο Υνυκμο πμο απμηεθεί ημκ πέπθμ ιοζηδνίμο υθςκ ηςκ επμπχκ βζα ηδκ 

Γδιζμονβία, ηάηζ βκςζηυ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, ανηεί κα δζααάζμοιε ημκ Σίκαην ημο Πθάηςκα. Σμ ιοζηήνζμ ηδξ 

Γδιζμονβίαξ δεκ ηνφαεηαζ θμζπυκ πίζς απυ ηάπμζα οπμεεηζηή ανπζηή έηνδλδ πμο εα ιαξ μδδβμφζε ζε ιζα ηοπαία, ηαζ 

άνα δίπςξ κυδια δδιζμονβία, δ ηάπμζεξ ιαεδιαηζηέξ επζκμήζεζξ υπςξ μζ οπενπμνδέξ ηηθ.  

                                                 
1 Σμ αζαθίμ ημο Γν. Γηανκζέ Μαθέ « Αθθάλεηε ημ ιέθθμκ ζαξ ιε ηα ακμίβιαηα ημο πνυκμο » εα ηοηθμθμνήζεζ ζηα Δθθδκζηά απμ ηζξ 

εηδυζεζξ Έζνπηξνλζηζξ ανπέξ ημο θεζκμπχνμο 2011. 
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Ση είλαη ν Χξόλνο ; « ν Χξόλνο – δηαζηήκαηα είλαη εηθόλα ηνπ αέλανπ θαη δεκηνπξγήζεθε καδί κε ηνλ 

Χώξν.....Βάδνληαο ινηπόλ ηάμε ζηνλ νπξαλό, έθηηαμε ηεο ζηαζεξήο αησληόηεηαο ηελ εηθόλα, ε νπνία 

θηλείηαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ησλ αξηζκώλ, απηό πνπ βέβαηα νλνκάδνπκε ρξόλν, θαη ηαπηόρξνλα 

δεκηνύξγεζε ηηο κέξεο, ηηο λύρηεο θαη ηα ρξόληα πνπ δελ ππήξραλ πξηλ δεκηνπξγεζεί ν νπξάληνο ρώξνο. Όια 

απηά είλαη κέξε ηνπ ρξόλνπ...... » Σίιαζμξ – 37d 

...ηαζ είκαζ ιάθζζηα δδιζμφνβδια ηςκ πθακδηζηχκ ηζκήζεςκ : 

«.....Δπνκέλσο, σο ζπλέπεηα απηήο ηεο ινγηθήο θαη ησλ ζρεδίσλ ηνπ ζενύ, όζν αθνξά ηε γέλεζε ρξόλνπ, 

δεκηνπξγήζεθε ν ήιηνο, ε ζειήλε θαη άιια πέληε αζηέξηα πνπ νλνκάδνληαη πιαλήηεο, έηζη ώζηε λα 

πξνζδηνξηζηνύλ θαη λα δηαηεξεζνύλ νη αξηζκνί ηνπ ρξόλνπ..... 

.....Σα άζηξα πνπ ε ζπλεξγαζία ηνπο ζα δεκηνπξγνύζε ηνλ ρξόλν.... 

.....ν ηέιεηνο αξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζπκπιεξώλεη ην ηέιεην έηνο, όηαλ όια ηα θηλνύκελα άζηξα (πιαλήηεο) 

νινθιεξώζνπλ ηηο νθηώ πεξηζηξνθέο ηνπο θαη θηάζνπλ ζην ίδην ζεκείν από όπνπ μεθίλεζαλ....» 

  

Oi ηνείξ ιμνθέξ ημο πνυκμο πνμζςνζκέξ δδιζμονβίεξ. Σμ πνυηοπμ ημοξ είκαζ ά-πνμκμ: 

«....Σν κέιινλ θαη ην παξειζόλ είλαη επίζεο κνξθέο ρξόλνπ πνπ εκείο ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπκε, 

εζθαικέλα απνδίδνπκε ζηελ αηώληα νπζία, αθνύ ιέκε όηη απηή ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη πάληα, ελώ 

ην ζσζηό είλαη λα ιέκε κόλν όηη ππάξρεη.... 

.....Ο ρξόλνο ινηπόλ γελλήζεθε κε ηνλ νπξαλό θαη ζα ραζνύλ καδί, αλ επέιζεη πνηέ θάπνηα θαηαζηξνθή 

ηνπο, αθνύ δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηόρξνλα .....Σν πξόηππν ππάξρεη ζηελ αησληόηεηα, ελώ ν ρξόλνο από ην 

άιιν κέξνο ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη...»Σίιαζμξ 37e, 38c,e, 39d 

Πνάβιαηζ, δ εεςνία ηδξ Γζηηυηδηαξ απμδεζηκφεζ ημκ ιδπακζζιυ εκυξ ηαθμημονδζζιέκμο ςνμθμβζμφ ιε ημκ μπμίμ μ 

ήθζμξ ηαζ μζ πθάκδηεξ ιε ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ δδιζμονβμφκ αοηυ πμο κμζχεμοιε ζακ Υνυκμ. 

Ζ εεςνία αοηή πζζημπμζεί πνχηα πςξ είιαζηε θοθαηζζιέκμζ ζημ αζμθμβζηυ υνζμ ηδξ ακηίθδρή ιαξ βζα ηδκ νμή ημο 

πνυκμο – 24 εζηυκεξ / δεοη. – πμο ηαεζζηά ηδκ δζηή ιαξ πναβιαηζηυηδηα, ημ « ηχνα » ιαξ. Γεκ είκαζ υιςξ δ ιμκαδζηή. 

Μεηαλφ ηςκ ακηζθδπηχκ ζηζβιχκ οπάνπμοκ απεζνμεθάπζζηα ακμίβιαηα πνυκμο, ιδ ακηζθδπηά απυ ημ ζοκεζδδηυ ιαξ 

ιένμξ, αθθά ακηζθδπηά απυ ημ οπμζεζκήδδημ, πμο ιαξ μδδβμφκ ζε ιζα άθθδ πναβιαηζηυηδηα υπμο μ πνυκμξ ηοθά πμθφ 

πζμ βνήβμνα, ζςγσπόνωρ ιε ημκ δζηυ ιαξ.Γδθαδή δ θοζζμθμβζηή ποηκυηδηα πνάλεςκ εηεί είκαζ απείνςξ ιεβαθφηενδ 

απυ ηδκ δζηή ιαξ ηαζ έηζζ ζε ιζα ακεπαίζεδηδ βζα ιαξ ζηζβιή, έκα άκμζβια πνυκμο, εηεί ιπμνμφκ κα βίκμοκ πμθθά. Θα 

ημ μκμιάζμοιε ηαηαπνδζηζηά « ιέθθμκ » δζυηζ μζ ζηέρεζξ ιαξ δδιζμονβμφκεηεί δζάθμνα ιεθθμκηζηά δοκαιζηά, 

δμηζιάγμκηαζ δδθαδή πμθθά πζεακά ζεκάνζα-πνυηοπα πάνδ ζηδκ άθθδ, ηαπφηαηδ νμή πνυκμο, πνζκ έκα απυ αοηά αζςεεί 

ζηδκ δζηή ιαξ, ζημ πανυκ ιαξ.  

 

 

 

Ζ πθδνμθμνία βζα ημ πμζυ ζεκάνζμ εάπνεπε κα αζςεεί επζζηνέθεζ ζε ιαξ ιέζα απυ ηα ακμίβιαηα πνυκμο, πνζκ 

ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηακ υηζ έβζκε ιζα ηέημζα δζενβαζία, ηαζ αοηυ ηεηιδνζχεδηε πεζναιαηζηά. Κάηζ ιέζα ιαξ 

« βκςνίγεζ » ηδκ επυιεκδ ζηέρδ ιαξ πνζκ αοηή ακαδοεείζημ ζοκεζδδηυ ιαξ ιένμξ !Ζ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ πναβιαηζημηήηςκ βίκεηαζ ιε ημ αζεενζηυ ιαξ ζχια, ηδκ ηοιαηζηή ιμνθή ημο οθζημφ ιαξ ζχιαημξ, πάνδ ζηδκ 

αζφθθδπηδ ηαπφηδηα 400 000 θμνέξ ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, πμο απμηεθεί θμζπυκ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ ζηέρδξ. 

Ο τρόνος µοσ - ΠΑΡΟΝ  

Ο µόνος παραηηρήζιµος 
ορίζονηας = πραγµαηικόηηηα 

Γηθή µαο ξνή ρξόλνπ 

Δσναµικά,, δσνηηικά µέλλονηα, 
πρόησπα, εικονικά, πρότειρα 

« ΜΕΛΛΟΝ  » 

Ταρεία ξνή ρξόλνπ 
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Κάθε σώπορ-οπίζονηαρ-ππαγµαηικόηηηα εξελίζζεηαι  
µε άλλερ δύο ποέρ σπόνος γύπυ ηος, ΤΓΥΡΟΝΩ 

Αξγή ξνή ρξόλνπ 
Παρακαηαθήκη ελεγµένων δσναµικών, 

εµπειρίες καηαλληλόηηηας 

« ΠΑΡΕΛΘΟΝ  »  

Ο  παξαηεξεηήο αληηιαµβάλεηαη µόλν ηελ δηθή ηνπ 

Θευπία ηηρ Διηηόηηηαρ - Jean-Pierre Garnier Malet, Paris 
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Αοηά εοιίγμοκ ένβα επζζηδιμκζηήξ θακηαζίαξ, αθθά μζ απθέξ αθβεανζηέξ ελζζχζεζξ ηδξ εεςνίαξ ελδβμφκ επίζδξ, ηαζ 

ιε απθυ ηνυπμ, ηα πμθθά ηαζ ηαοηά ενςηδιαηζηά ηδξ ζφβπνμκδξ Φοζζηήξ, υπςξ δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ πμο 

οπμθμβίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά εεςνδηζηά, ηάηζ ημ ακήημοζημ.Σδκ αηανζαία επζημζκςκία δφμ ζημζπεζςδχκ ζςιαηίςκ. 

Σμκ κυιμ βζα ηδκ απυζηαζδ ηςκ πθακδηχκ απυ ημκ ήθζμ. Ζ αηυιδ ημκ απθμφζηαημ οπμθμβζζιυ ηδξ ζηαεενάξ ηδξ 

θεπηήξ οθήξ πμο δζέπεζ ημοξ κυιμοξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ζημζπεζςδχκ ζςιαηίςκ, αθθά ιε αάζδ ....ηδκ πενζζηνμθή ηδξ 

Γδξ !  Με ηδκ δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ηδξ οθήξ ημο Υνυκμο εκκμπμζμφκηαζ επζηέθμοξ μζ κυιμζ ημο Μζηνυημζιμο ηαζ ημο 

Μαηνυημζιμο, υπςξ παζπίγμοκ πςνίξ απμηέθεζια κα επζηφπμοκ μζ επζζηήιμκεξ ηα ηεθεοηαία 100 πνυκζα. 

Σα πενίενβα υιςξ δεκ ζηαιαημφκ εδχ. Με ηδκ πνμζέββζζδ αοηή, δ ίδζα δ δζηή ιαξ πναβιαηζηυηδηα ελεθίζεηαζ ιε ηδκ 

ζεζνά ηδξ ζε ακμίβιαηα πνυκμο ιζαξ άθθδξ, υπμο μ πνυκμξ ηοθά πμθφ πζμ ανβά, αθθά ζςγσπόνωρ ιε ηδκ δζηή ιαξ ! ε 

αοηήκ ηδκ άθθδ πναβιαηζηυηδηα οπάνπεζ ηάηζ πμο βκςνίγεζ ημ ηάθζζημ ζεκάνζμ πμο εάπνεπε κα αζχζμοιε ζημ πανυκ 

πάνδ ζηδκ ειπεζνία ημο πανεθευκημξ ηαζ έηζζ εα ηδκ μκμιάζμοιε ηαηαπνδζηζηά « πανεθευκ ». Σμ ζδακζηυ εα ήηακ κα 

ιαξ πθδνμθμνμφζε αοηυιαηα βζα ημ ηζ αηνζαχξ εάπνεπε κα αζχζμοιε αθμφ έηακε ηδκ δζαθμβή ακάιεζα ζηα πμθθά - ελ 

δπλάκεη αηυιδ ζεκάνζα - πμο δδιζμονβμφιε ζοκεπχξβζα ημ ηάεε ηζ ζημ « ιέθθμκ ». Αοηυ αηνζαχξ βίκεηαζ ηαζ ιάθζζηα 

ιε ιζα ηαπφηδηα 7 θμνέξ αηυιδ ιεβαθφηενδ απμ ηδκ πνμδβμφιεκδ, πμο απμηεθεί επίζδξ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

δζαίζεδζδξ, ηδξ « πνχηδξ ζηαβυκαξ » πμο πενκά απμ ημ ιοαθυ ιαξ βζα ημ ηάεε ηζ, ιζαξ δζαίζεδζδξ ηδξ μπμίαξ μ 

ιδπακζζιυξ απμδεζηκφεηαζ έηζζ ηαζ επζζηδιμκζηά. Αοηυ πμο ελεθίζεηαζ ζημ « πανεθευκ » ηαηέπεζ θμζπυκ ηδκ ζοκεεζδ 

ηδξ γςήξ ιαξ ηαζ είκαζ ιζα δζηηή πηοπή ημο εαοημφ ιαξ, μ ακχηενμξ εαοηυξηςκ παναδυζεςκ, ηα δαζιυκζμ ημο ςηνάηδ, 

δ πδβή ηδξ δζαίζεδζδξ, μ « Δαοηυξ » (Self) – πονήκαξ ημο ροπζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ ηαηά ημκ Jung, ηηθ.  

Σμ ηαηαπθδηηζηυ ι’αοηήκ ηδκ πνμζέββζζδ είκαζ υηζ δ φπανλδ δζηημφ εαοημφ είκαζ απαναίηδηδ βζα ημ ηάεε ηζ ηαζ 

επμιέκςξ κυιμξ ηδξ Γδιζμονβίαξ. Απμ ηα ζημζπεζχδδ ζςιάηζα (ημ δθεηηνυκζμ ελεθίζζεηαζ πανάθθδθα ιε ημ 

πμγζηνυκζμ ημο) ιέπνζ ηα αζηένζα ηαζ ημοξ βαθαλίεξ πμο είκαζ δζηηά. Ο θυβμξ θαίκεηαζ ηεθζηά κα είκαζ θεζημονβζηυξ βζα 

μπμζαδήπμηε ελέθζλδ ζημ ζφιπακ ηαζ αοηυ είκαζ πμο εα ιαξ απμζπμθήζεζ ζηδκ ζοκέπεζα. Σίπμηα δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ, 

κα αζχζεζ δδθαδή ιζα πναβιαηζηυηδηα ζε έκα πχνμ ηαζ έκα πνυκμ, κα λεπενάζεζ ηα ειπυδζα ηδξ γςήξ ημο, πςνίξ ηδκ 

ακάβηδ πμθθχκ πεζναιάηςκ – πνμηφπςκ – εκ δοκάιεζ δδθαδή ζεκανίςκ, ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα δζαθμβή ημοξ πάνδ ζηδκ 

ειπεζνία. 

Υνεζάγμκηαζ θμζπυκ, ζε ηάεε επίπεδμ,δφμ οπμζηάζεζξβζα ηδκ ίδζα ζοιπακηζηή φπανλδ : 1) ιία πμο αζχκεζ ηζξ ειπεζνίεξ 

ηαζ ακαθφεζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ θεπημιένεζέξ ημοξ : ειείξ δδθαδή ζημ πανυκ ιε απμζημθή ακάθοζδξ – δνάζδξ(ακά-ε-

νςπμξ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ Γν. Γηανκζέ Μαθέ, δδθαδή ημ πνυπεζνμ {νςπυξ} πμο ημζηάγεζ πνμξ ηα επάκς), ηαζ 2) 

απαναίηδηα ιζα δζηηή οπυζηαζδ ηδξ ίδζαξ φπανλδξ πμο ηαηέπεζ ηζξ ίδζεξ ενςηήζεζξ, πενζιέκεζ απακηήζεζξ ιέζα απυ ηδκ 

βνήβμνδ δνάζδ ιαξ, ηαζ έπεζ απμζημθή ζφκεεζδξ – επίαθερδξ πάκς ζηδκ μοζία, ζημκ ζημπυ, ζημ κυδια ηςκ 

δοκαιζηχκ πμο δζαζπίγμοιε ηαζ αζχκμοιε ζηδκ φθδ. Καζ αοηυ απμδεζηκφεηαζ ιαεδιαηζηά, πςνίξ ηαιία 

ενδζηεοηζηυηδηα δ ιοζηζηζζιυ. 

Ανπίγμοιε θμζπυκ κα ηαηακμμφιε ηδκ εειεθζχδδ δζαδζηαζία ηδξ Γδιζμονβίαξ, ημκ απθυ θοζζηυ κυιμ, μηζ ηίπμηα δεκ 

επζηνέπεηαζ κα αζςεεί, άνα κα οπάνλεζ ζημ « ηαεανυ », εάκ δεκ δδιζμονβδεμφκ πνχηα « πνυπεζνα », δδθαδή πνυηοπα – 

ιμκηέθθα – ζεκάνζα – δοκαιζηά - ζφιαμθα, εκχ εάπνεπε ζδακζηά κα βίκεηαζ ηάεε θμνά δζαθμβή ηαηαθθδθυηδηά ημοξ 

πνζκ ειθακζζεμφκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηά ιαξ. Σα δοκαιζηά αοηά είκαζ δδιζμονβήιαηα ηςκ ζηέρεςκ ηαζ πνμεέζεςκ ημο 

ηαεεκυξ ζε άθθδ νμή πνυκμο αθθά πνμζαάζζια απυ υθδ ηδκ ακενςπυηδηα ηαζ επμιέκςξ ιεηαθένμοκ ηαζ ηδκ 

οπεοεοκυηδηα ιαξ βζα ηδκ πμζυηδηά ημοξ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ ζημοξ άθθμοξ. Ζ δδιζμονβία πανμιμίςκ δοκαιζηχκ 

απυ ημοξ πμθθμφξ, ιεηαηνέπεηαζ ζε ζοθθμβζηυ δοκαιζηυ, ζοκημκζγυιεκμ ιε ημκ ηαεέκα ιαξ ιε ζδζαίηενμ, πνμζςπζηυ 

ηνυπμ ηαζ ζθζββζχδεξ ηαπφηδηεξ. Δηεί θμζπυκ,εηηυξ δζημφ ιαξ πχνμο ηαζ πνυκμο,θςθζάγμοκ ηα ζοιαμθα, ηα πνυηοπα, μζ 

πξνο ‘παξειζόλ’ 

=Μ λήµε δπλαµηθώλ, εµπεηξία 

θαηαιιειόηεηαο γηα ην παξόλ 
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ιφεμζ, μζ ικήιεξ, ηηθ. ηαζ υηζ άτθμ θαίκεηαζ κα επζννεάγεζ ηδκ γςή ιαξ. Δηεί πνέπεζ κα ακαγδηδεεί δ ηέναζηζα ζδιαζία 

ημοξ, ηαζ υπζ ιεζα ζημοξ εβηεθάθμοξ ιαξ πμο « απθχξ » επελενβάγμκηαζ ηα ζήιαηα.Πάκηα ηαζ υπμο κα πάιε 

δμκμφιαζηε ιε αοηά ηα άτθα δοκαιζηά-ζφιαμθα-πνυηοπα ζακ κα ήηακ ιέζα ιαξ. 

Θα ιπμνέζμοιε έηζζ ηχνα κα πνμπςνήζμοιε ζημ ηονίςξ εέια ηδξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ηαεδιενζκή γςή ιαξ ηςκ 

ζοιαυθςκ – πνμηφπςκ. 

 

Σα ζύμβολα – ππόηςπα ανηιπποζωπεύοςν ηον ηπόπο λειηοςπγίαρ ηηρ Δημιοςπγίαρ 

Σαζφιαμθα είκαζ άτθεξ ιμνθέξ πμο ζιζθεφηδηακ απυ ηζξ απανπέξ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Άτθεξ ηαζ ακενχπζκεξ 

ηαηαζηεοέξ ζοβπνυκςξ,δζυηζαπθχξ είκαζ απμηεθέζιαηα ηδξ ζηέρδξ ηςκ ακενχπςκ. Ζ δφκαιδ ημοξ είπε ζοβηναηήζεζ 

απυ πάκηα ηδκ πνμζμπή ιαξ ηαζ έπμοκ ακαπηοπεεί πμθθέξ ζδιακηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο ηζξ ανίζημοιε ζηα ένβα ηςκ 

ακενχπςκ, ηζξ παναδυζεζξ ημοξ, ηα βναπηά πμο αθήζακε, ηηθ. Οζ παναζηάζεζξ ζημοξ καμφξ ηςκ Αζβοπηίςκ, μζ ανζειμί 

ηαζ δ ηεηναηηφξ ηςκ Ποεαβμνίςκ, μζ ακαθμβίεξ ηςκ εθθδκζηχκ καχκ, ημ δέκδνμ ηδξ γςήξ ηδξ εανασηήξ Καιπάθα, δ 

θεβυιεκδ ζενή βεςιεηνία, μζ ζενμηεθεζίεξ ηςκ δζαθυνςκ θαχκ, ηηθ., ηηθ. Ακανίειδηα ζοββνάιιαηα ηα έπμοκ 

ιεθεηήζεζ, υπςξ ημ ηεθεοηαίμ αζαθίμ πμο ιαξ άθδζε μKarl Jung « Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζοιαμθά ημο » πμο απμηεθεί 

ζηαειυ.   

Γεκ είκαζ ζημπυξ ιαξκα λακά-ιεθεηήζμοιε εδχ αοηυ ημ επίπεδμ ηςκ ζοιαυθςκ, αθθά πθαηφκαιε παναπάκς ηδκ έκκμζά 

ημοξ παναηδνχκηαξ ηζξ άνπεξ – κυιμοξ ημο ζφιπακημξ πμο ηα δζέπμοκ έηζζ χζηε κα απμημιίζμοιε ηάηζ ημ ςθέθζιμ 

ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ. 

Ζ Γδιζμονβία, ελ μνζζιμφ, δεκ εα είπε κυδια πςνίξ ελέθζλδ ζημ ηαεεηί. Γδθαδή ημ βκςζηυ ιαξ « ηα πάκηα νεί » είκαζ 

έκα ααζζηυ ζημζπείμ πμο ηδκ παναηηδνίγεζ. Σμ ηάεε ηζ ιπμνεί κα είκαζ δζαθμνεηζηυ ηδκ επυιεκδ ζηζβιή. Διείξ ζηδκ Γδ, 

ηαζ ηα άθθα κμήιμκα δδιζμονβήιαηα απακηαπμφ ζημ φιπακ, είιαζηε μζ πνμκμιζμφπμζ παναηδνδηέξ πμο ιπμνμφκ ηαζ 

πνμζπαεμφκ κα αβάθμοκ κυδια απυ ημ ηάεε ηζ. Δίιαζηε πνμκμιζμφπμζ δζυηζ είιαζηε μζ ιυκμζ πμο έπμοκ ηδκ 

ζοκεζδδηυηδηα, ημ υηζ βκςνίγμοκ υηζ βκςνίγμοκ, δδθαδή ηδκ πκεοιαηζηυηδηα, δ αηυιδ ηδκ αίζεδζδ ημο βίβκεζεαζ, ηςκ 

οπανλζαηχκ ενςηήζεςκ « απυ πμφ ενπυιαζηε ηαζ πμο πάιε ». Έπεζ θμζπυκ κα ηάκεζ ιε ημκ Υνυκμ. ε ακηίεεζδ ιε υθα 

ηα άθθα δδιζμονβήιαηα πμο οθίζηακηαζ πάνδζηζξ θοζζηέξ ημοξ επζηαβέξ ηαζ ηα θεζημονβζηά ημοξ έκζηζηηα (ακυνβακμξ 

ηυζιμξ, θοηά, γχα). Δπμιέκςξ, βζα κα επζαζχζμοιε ηαζ κα ελεθζπεμφιε ιε ημκ αζθαθέζηενμ ηνυπμ και ηδκ επυιεκδ 

ζηζβιή, ιαξ εκδζαθένεζ δζαηαχξ κα ιπμνμφιε κα ιακηεφμοιε ημ ιέθθμκ, ηαηαπναΰκμκηαξ έηζζ ηδκ αβςκία ιαξ βζα ημ 

αφνζμ. Υνεζαγυιαζηε θμζπυκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ αθθαβέξ πμο ιαξ αθμνμφκ, δδθαδή ημ πζεακυκ ιέθθμκ, ελ μφ ηαζ δ 

ζδιαζία ηδξ ιακηζηήξ βζα ηάεε πμθζηζζιυ. 

Ζ εεςνία ηδξ πθδνμθμνίαξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ οπμβναιιίγεζ ηα παναπάκς δζυηζ απμδεζηκφεζ υηζ ιυκμ ηάηζ πμο 

αθθάγεζ πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ ζακπναβιαηζηή, θεζημονβζηή πθδνμθμνία. Δάκ ηάηζ παναιέκεζ ζηαεενυ, ιπμνχ κα 

ημ ιακηέρς βζα ηδκ επυιεκδ ζηζβιή ιυκμξ ιμο, πςνίξ κα πνεζάγμιαζ ηίπμηε άθθμ. Αοηυ υιςξ είκαζ ζπάκζμ επεζδή υθα 

αθθάγμοκ ηαζ έηζζ πνεζάγμιαζ ηδκ βκχζδ αοηήξ ηδξ αθθαβήξ, άνα έκα ζήια – ηάηζ άτθμ επμιέκςξ - απυ ηάπμο. Ζ 

ακάβηδ αοηή εηθνάγεηαζ ηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξπμο είκαζ ζηαεενά ηαζ ακελάνηδηδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο 

παναηδνδηή ηαζ ημο παναηδνμφιεκμο, πνάβια πμθφ εαοιαζηυ ! ηδκ μοζία δδθαδή δεκ οπαημφεζ ζ’αοηυ πμο 

μκμιάγμοιε ζοκήεςξ ηαπφηδηα (= απυζηαζδ / πνυκμξ) αθθά είκαζ δ δοκαηυηδηα πμο δίκεζ δ Γδιζμονβία ζημοξ 

παναηδνδηέξ ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ, υπςξ δ δζηή ιαξ, κα ηδκ ιμζνάγμκηαζζςγσπόνωρ, πάνδ ζε ακηαθθαβέξ 

πθδνμθμνζχκ πμο βίκμκηαζ πμθφ πζμ βνήνβμνα απυ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ πνάλεςκ ημοξ. 

Σδκ ζηζβιή θμζπυκ πμο αοηέξ μζ ακηαθθαβέξ πθδνμθμνζχκ είκαζ εειεθζχδεζξ βζα ηδκ ελέθζλδ ζημ φιπακ ηαζ ηδκ Εςή, 

δ απμδμηζηυηδηά ημοξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηέθεζα. Οζ ζοκεπείξ πνάλεζξ ιαξ είκαζ ιζα αθθδθμοπία ακαθφζεςκ εκχ δ 

ειπεζνία ιαξ απμηεθεί ιζα ζφκεεζδ αοηχκ πμο έπμοιε αζχζεζ, ειείξ δ μζ άθθμζ, δζυηζ εζηζάγεηαζ ζημ ηζ είκαζ ανεζηυ ηαζ 

ηζ επζηίκδοκμ. Ζ ζφκεεζδ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηζξ ακαθοηζηέξ θεπημιένεζεξ ημο « βζαηί » πμο έπμοκ βίκεζ πνίκ. Δίκαζ 

έκα – άτθμ - παηέημ πθδνμθμνζχκ πμο ειπενζέπεζ ηδκ πειπημοζία ηςκ ακαθφζεςκ – ειπεζνζχκ ιαξ πμο ζοκ-αάθμοκ. 

Σα ζοι-αμθα θμζπυκ έπμοκ αηνζαχξ αοηυ ημ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ.Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ υηζ έπμοκ 

κυδια βζα ημκ παναθήπηδ, δδθαδή ημκ αμδεμφκ κα αβάθεζ ζοιπενάζιαηα. Αθθά ηαζ ημ κυδια αοηυ είκαζ ιζα άτθδ 

ιμνθή. Δπμιέκςξ, ζημκ οθζηυ ηυζιμ πμο ελεθζζυιαζηε, ηα ααζζηά θεζημονβζηά « ενβαθεία »ιαξ - πθδνμθμνίεξ ηαζ 

κυδια - είκαζ άτθα. 

 

Σα ζςμβολα βπίζκονηαι πανηού και είναι δημιοςπγήμαηά μαρ 

ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ, είιαζηε ζοκδεζζιέκμζ κα απμηαθμφιε ζοιαμθμ ηάηζ ημ λεπςνζζηυ, ημ ζδζαίηενμ, ηαζ ημ 

κυδια πμο ημο δίκμοιε ελανηάηαζ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ιαξ βκχζεζξ, αλίεξ ηαζ ειπεζνίεξ, ηαεχξ ηαζ απυ αοηέξ ημο 

ημζκςκζημφ ιαξ ζοκυθμο. Γζα πανάδεζβια, μ ηφηθμξ ζακ ζφιαμθμ ηδξ ηεθεζυηδηαξ, μ ηαφνμξ ζακ ζφιαμθμ ηδξ δφκαιδξ, 

μ πνοζμφξ ανζειυξ Φ = 1.618 ζακ ζφιαμθμ ηδξ ανιμκίαξ, ηαζ ακανίειδηα άθθα, δζαθμνεηζηά βζα ηάεε πμθζηζζιυ πμο 

έπεζ ηα δζηά ημο αζχιαηα. Με ιζα ιυκμ θέλδ δ ιζα εζηυκα ιεηαθένμοιε ηδκ μοζία ημο κμήιαημξ πμο εέθμοιε κα 

εηθνάζμοιε, ηδκ ζφκεεζή ημο.Ζ μοζία αοηή ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζοιπέναζια πμο έαβαθε ζοθθμβζηά έκα ζφκμθμ 

ακενχπςκ ιέζα απυ ηα αζχιαηα ημο, εκχ μ Jung εζζήβαβε ημκ υνμ«ανπέηοπα», ζφιαμθα πμο ηα ιμζνάγεηαζ 

οπμζείδδηα υθδ δ ακενςπυηδηα, υπςξ ειθακίγμκηαζ ζοπκά ηαζ ζημκ ηυζιμ ηςκ μκείνςκ ιαξ.ακ πανάδεζβια 
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ποηκυηδηαξ απμεδηεοιέκδξ βκχζδξ πμο ειπενζέπεηαζ ζε ζοιαμθα ιπμνμφκ κα παναηεεμφκ μζ δζάθμνμζ ιφεμζ ηςκ 

θαχκ, δ ενδζηεοηζηά ζφιαμθα : δ έκκμζα ημο ήνςα ηαζ ηδξ θφηνςζδξ πμο ιπμνεί κα ιαξ θένεζ, δ αηυιδ μ παιέκμξ 

πανάδεζζμξ. 

 

 

Σμ ημζκυ έπεζ ηδκ εκηφπςζδ πςξ ηα ζφιαμθα είκαζ βζα ημοξ θίβμοξ ιεθεηδηέξ ηαζ δεκ ημκ αθμνμφκ. Σα ζφιαμθα υιςξ 

ιε ηδκ πθαηφηενδ έκκμζα πμο ημοξ δχζαιε (άτθα δοκαιζηά, πνυηοπα, ζεκάνζα, πνυπεζνα, ανπέηοπα, ζηεπημιμνθέξ, 

ηηθ.) ανίεμοκ πακημφ. Οζ ιεθεηδηέξ ηςκ ζοιαυθςκ δεκ δίκμοκ ζοπκά ζδιαζία ζημοξ ζοιαμθζζιμφξ πμο ειπενζέπμκηαζ 

ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή, υπςξ ηα πνχιαηα πμο έπμοκ ημ ηαεέκα ημοξ ηδκ δζηή ημο ζδιαζία – π.π. ηα πνχιαηα ηςκ 

εκδοιάηςκ πμο επζθέλαιε ημ πνςί, δ μ πνςιαηζζιυξ ημο δςιαηίμο ιαξ –ηα μπμίαδδθχκμοκ ηδκ ροπζηή ιαξ δζάεεζδ. Ζ 

επζθμβή ηςκ δζαημπχκ – αμοκυ (ζφιαμθμ ημο παηένα) δ εαθαζζα (ζφιαμθμ ηδξ ιδηέναξ) - θαίκεηαζ απμηέθεζια 

ζοκεζδδηήξ απυθαζδξ αθθά ζηδκ μοζία δδθχκεζ αοηά πμο ιαξ θείπμοκ δ αοηά πμο απμθεφβμοιε οπμζοκείδδηα. Ζ 

αηυιδ υηακ απμθεφβμοιε ημκ ήθζμ – ημκ απεζθδηζηυ παηένα. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ιε ηδκ επζθμβή ηςκ επαββεθιάηςκ.Σμ 

ζφιαμθμ ημοβζαηνμφ είκαζ αοημφ πμο ιπμνεί κα ιαξ εεναπεφζεζ, κα ιαξ ζχζεζ. Δάκ εεθήζς π.π. κα βίκς βζαηνυξ, 

ηζκμφιαζ αυναηα πνμξ αοηήκ ηδκ επζθμβή απυ έκα ζηνέξ δζηυ ιμο δ ηςκ βμκζχκ ιμο δ άθθςκ ζημ βεκεαθμβζηυ δεκδνμ 

ιεηά απυ έκα δνάια δζυηζ βζα ηάπμζμοξ θυβμοξ έθθεζρε μ βζαηνυξ υηακ πνεζάζεδηε ηαζ πνμζπαεχ έηζζ οπμζεζκήδδηα κα 

επακμνεχζς. ημ ηάεε ηζ, έκα πνυηοπμ ηαηεοεφκεζ ηζξ απμθάζεζξ ιμο ιέζα απυ ηδκ θυνηζζδηςκ ακδζοπζχκ ιμο. Σμ 

ίδζμ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ζοιαμθζηυηδηα ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ αζεεκεζχκ υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ ανπή ηαζ εα 

λακαζοκακηήζμοιε ιε θεπημιένεζα ζηδκ ζοκέπεζα. 

Σα δζάθμνα δυβιαηα (επζζηδιμκζηά, ενδζηεοηζηά, ημζκςκζηά, ηηθ.) δδιζμονβμφκ επίζδξ ζοζηήιαηα – ζηεπημιμνθέξ -

εβνδβμνυηα πμο έπμοκ ηδκ δζηή ημοξ δφκαιδ ηαζ οπυζηαζδ ηαζ αβςκίγμκηαζ κα ηδκ δζαηδνήζμοκ ηαζ κα ηδκ αολήζμοκ. 

Υζθζάδεξ επζζηήιμκεξ ηαζ εηαημιιφνζα ιεθεηδηέξ ηαζ ζηεπηυιεκμζ απακηαπμφ ζιζθέρακε ιε ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ηαζ 

ζοκεπίγμοκ κα ηνμθμδμημφκ π.π. έκα ζφζηδια επζζηδιμκζηυ - έκα ηνυπμ ζηέρδξ βζα ημ πςξ ενιδκεφμοιε ημκ ηυζιμ, δ 

έκα ζφζηδια ενδζηεοηζηυ δ ημζκςκζηυ - έκα ηνυπμ ζηέρδξ βζα ηζξ αλίεξ ιαξ, ηα πνέπεζ ιαξ ηαζ ηα πζζηεφς ιαξ. 

Αημθμοεχκηαξ αοηυ ημ άτθμ ζφιπθεβια ζοιπεναζιάηςκ ζακ βκχιμκα ζηζξ ηαεδιενζκέξ ιαξ απμθάζεζξ ηαζ ζηάζδ 

ιαξ ζηδκ γςή, ιαξ ηαεζζηά άαμοθεξ ιανζμκέηηεξ πμο κμιίγμοκ υηζ ελαζημφκ ηδκ εθεφεενδ αμφθδζδ ημοξ. Ζ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ φπανλδξ ηςκ πνμηφπςκ πμο αημθμοεμφιε είκαζ θμζπυκ μ πνχημξ ζηαειυξ πνμξ ηδκ εθεοεενία ιαξ. 

Ζ εθεφεενδ αμφθδζδ ιαξ εα ελαζηδεεί πναβιαηζηά υηακ επζθέλμοιε έηζζ ζοκεζδδηά αοηυ πμο ιαξ ανιυγεζ ηάθζζηα. 

Οζ θέλεζξ έπμοκ επίζδξ ακαδοεεί απυ πανυιμζα δζαδζηαζία. Ο ςηνάηδξ ζημκ Κξαηύιν οπμβναιιίγεζ ημκ εειεθζχδδ 

νυθμ πμο παίλακε ζηα πακάνπαζα πνυκζα μζ μκμιαημπμζμί πμο δδιζμονβήζακε ιε ηδκ ιεβάθδ ημοξ ζμθία ηζξ θέλεζξ βζα 

κα ακηζπνμζςπεφμοκ πναβιαηζηά αοηυ πμο εηθνάγμοκ. Έηημηε, δ ζδιαζία αοηήξ ηδξ δζενβαζίαξ πάεδηε, αθήκμκηαξ 

ζακ ίπκδ ηδκ ζδιενζκή, επζθακεζαηή εηοιμθμβία. Κάεε θμμνά πμο πνμθένμοιε ιία θέλδ, ζοκημκζγυιαζηε ιε αοηήκ ηδκ 

ανπαία, αθθά πάκηα πανμφζα αλία, πανυθμ πμο ηδκ αβκμμφιε. 

ακ θεπημιενέξ πανάδεζβια, εα δχζμοιε παναηάης μνζζιέκα ααζζηά ζημζπεία βζα ημκ πενίθδιμ πνοζυ ανζειυ Φ 

πνμηεζιέκμο κα θακεί δ πμθθαπθυηδηα ηςκ βκχζεςκ ηαζ εκκμζχκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζε έκα απυ ηα πζμ βκςζηά 

ζφιαμθα. Πνάβιαηζ,μ πνοζυξ ανζειυξ είκαζδ πζμ απθή έηθναζδ ανιμκίαξ ζηδκ ελέθζλδ : 

« …..Όηαλ ν ζεόο άξρηζε λα  θηηάρλεη ην ζώκα ηνπ ζύκπαληνο, ρξεζηκνπνίεζε ρώκα (ύιε) θαη θσηηά 

(ελέξγεηα). Γελ είλαη όκσο δπλαηό λα ελσζνύλ δπν ζώκαηα ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε θαη θάπνηνπ ηξίηνπ, 

δηόηη αλάκεζα ζηα δύν πξέπεη λα ππαξρεη θάηη πνπ λα ηα ζπλδέεη. Καιύηεξνο δεζκόο είλαη απηόο πνπ ελώλεη 

ηνλ εαπηό ηνπ ηέιεηα κε εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ ζπλδέεη ζε έλα εληαίν. Η εξγαζία απηή γίλεηαη κε 

απνηειεζκάηηθν ηξόπν από ηελ θπζηθή ζρέζε ησλ αλαινγηώλ........»  Σίκαηνο, 31c 

δ αηυιδ : 

«.....Όηαλ δειαδή ν κέζνο από ηνπο ηξείο αξηζκνύο, είηε θύβνη είλαη απηνί, είηε δπλάκεηο, έρεη κε ηνλ 

ηειεπηαίν ηελ ίδηα ζρέζε πνπ έρεη ν πξώηνο κε ηνλ κέζν, θαη αληίζηξνθα, όπνηα ζρέζε έρεη ν ηειεπηαίνο κε 

ηνλ κέζν έρεη θαη ν κέζνο κε ηνλ πξώην. Σόηε, επεηδή ν κέζνο γίλεηαη θαη πξώηνο θαη ηειεπηαίνο, ελώ ν 

πξώηνο θαη ν ηειεπηαίνο γίλνληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο κέζνη, αλαγθαζηηθά ζα είλαη όινη ίδηνη θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν....»Σίκαηνο, 32a 

Πζμ απθά, ημ Φ ακηζπνμζςπεφεζ ιζα θεζημονβζηυηδηα ημο φιπακημξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ : Σμ ηάεε ηζ ειπενζέπεηαζ ζε έκα 

ζφκμθμ, είκαζ ιένμξ εκυξ ζοκυθμο, π.π. ηα υνβακα ημο ζχιαημξ ιέζα ζημ ζχια, αθθά ζοβνυκςξ απμηεθεί ζφκμθμ βζα 

άθθα ιέθδ πζμ ιζηνά απυ αοηυ, π.π. ημ υνβακμ ζπεηζηά ιε ημοξ ζζημφξ ημο, η.μ.η. εάκ ζοκεπίζεζ ηακείξ ημκ ζοθθμβζζιυ 
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υπςξ μζ ζζημί ζπεηζηά ιε ηα ηφηηανα πμο ημοξ απμηεθμφκ, ηα ηφηηανα ζπεηζηά ιε ημοξ μνβακίηεξ ημοξ, ηαζ ηαηυπζκ ηα 

ιυνζα, ηα άημια, ηα ζημζπεζχδδ ζςιάηζα..... 

 

Ο θυβμξ πμο δ Φφζδ αημθμοεεί ημ Φ είκαζ απθυξ ηαζ εηθνάγεηαζ παναπάκς ζημκ Σίκαην:επεζδή ημ ηάεε έκα απυ ηα 

ειπθεηυιεκα επίπεδα παίγεζ εκ δοκάιεζ ηνείξ νυθμοξζςγσπόνωρ, δδθαδή ζφκμθμ βζα άθθα ιέθδ, ιέθμξ βζα ιεβαθφηενα 

ζφκμθα, ηαζ θοζζηά εκδζάιεζμ, είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ ανιμκία ημο υθμο ημ πέναζια απυ ημ έκα επίπεδμ ζημ 

επυιεκμ δ ζημ πνμδβμφιεκμ κα βίκεηαζ πςνίξ ηακέκα πνυζημια. Δίκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ βζα ημ υθμκ κα απμηεθεί ιζα 

ανιμκζηή μκηυηδηα. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ υηακ δ ακαθμβία ιεηαλφ επζπέδςκ είκαζ δ ίδζα ηαζ αοηυ είκαζ δοκαηυ ιυκμ ιε 

ηδκ ακαθυβζα ημο Φ, πνάβια παναηδνίζζιμ εφημθα ηαζ ζοπκά ζηζξ ακαθμβίεξ ηδξ Φφζδξ. Αοηυ απμηεθεί ηαζ ηδκ έκκμζα 

ηςκ fractals ζηα ιαεδιαηζηά, ηαεχξ ηαζ ηδκ ααζζηή έκκμζα ζηδκ εεςνία ηδξ Γζηηυηδηαξ ημο Γν. Γηανκζέ Μαθέ, υπμο 

ιάθζζηα ηάεε επίπεδμ πναβιαηζηυηδηαξ θεζημονβεί ιε δζηή ημο νμή πνυκμο ηαζ ζοκεπχξ ακηίθδρδ βζα ηδκ νμή αοηή, 

πνμβναιιαηζζιέκδ ζηδκ αζμθμβία ηςκ παναηδνδηχκ πμο αζχκμοκ ηδκ ηάεε πναβιαηζηυηδηα. 

 

 

Σμ Φ ειπενζέπεζ υιςξ ηαζ δεφηενδ εειεθζχδδ ζφκεεζδ. Ο Ηηαθυξ ιαεδιαηζηυξ ηδξ Ακαβέκκδζδξ Φζ-ιπμκάηζζ 

(ζδιαδειέκμξ εα θέβαιε απυ ημ υκμιά ημο κα ηάκεζ αοηήκ ηδκ παναηήνδζδ !) ακαηάθορε πςξ εάκ ανπίζμοιε ιε ημκ 

Α 

Β Γ 

Α 

1,618...... 

Β 

Β 

Γ 
=

Α - Τν ζύλνιν ηνπ νπνίνπ είµαη µέινο 

Β - Δγώ, µνλάδα ηνπ ζπλόινπ  

Γ - Τα ζηνηρεία πνπ µε απνηεινύλ 
1,618...... 

1,618...... 

Υπςζόρ απιθµόρ Φ - ηέλειερ αναλογίερ 

πξώηνο	

κέζνο	

 ηειεπηαίνο	

1,618...... 

Ι. Αναζηαζίος - 2011	

2 
2 

Μικπέρ αλλαγέρ ζε διαπκή επανάλητη 
δηµιοςπγούν καινούπιερ ονηόηηηερ 

Οπίζονηερ µέζα ζε άλλοςρ οπίζονηερ. 


1


2


3


1


2


0α 

Χρόνος 1 

Χρόνος 2 

Χρόνος 3 

J-P. Garnier Malet 
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ανζειυ 1 ηαζ ζοκεπίζμοιε πνμζεέημκηαξ ημκ πνμδβμφιεκμ (εηηυξ θοζζηά απυ ημ ίδζμ ημ 1 ζημ μπμίμ πνμζεέημοιε ημκ 

εαοηυ ημο), δ ακαθμβία ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ ανζειχκ ηδξ ζεζνάξ πθδζζάγεζ, πςνίξ πμηέ κα θηάκεζ ιε αηνίαεζα, ημκ 

ανζειυ Φ. Αοηή δ δζενβαζία υιςξ είκαζ εειεθζχδδξ ζηδκ Φφζδ ηαζ δζέπεζ, είκαζ δδθαδή ημ πνυηοπμ, μπμζαζδήπμηε 

ελέθζλδξ, ηαζ αηυιδ ηδξ ίδζαξ ιαξ ηδξ γςήξ. 

 

Ζ Φφζδ θμζπυκ, ηαζ ειείξ ζακ ιέθδ ηδξ, αημθμοεμφιε κυιμοξ, πνυηοπα. Πνυηεζηαζ βζα άτθεξ έκκμζεξ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ανιμκία ηαζ ειθακίγμκηαζ ζηδκ φθδ. Πάκηα ημ άτθμ πνμδβείηαζ ηδξ οθζηήξ ειθάκζζδξ πμο απθχξ 

ηαενεθηίγεζ ημ « ακαθθμίςημ ηαζ αθδεζκυ »ηςκ Ποεαβμνείςκ ηαζ ημο Πθάηςκα. Σμ αεθάκζδζ « μκεζνεφεηαζ » κα βίκεζ 

αεθακζδζά, πμο είκαζ μ ηεθζηυξ ζημπυξ ημο, μ « εθηοζηήξ » ημο. Ο Έκηζζμκ μκεζνεφεδηε ημκ θαιπηήνα πονάηηςζδξ 

πνζκ ημκ δδιζμονβήζεζ ιεηά απυ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ, ηαζ μ θαιπηήναξ εα εηθνάγεζ πάκηα ηδκ λειηοςπγικόηηηα πμο 

μκεζνεφεδηε μ δδιζμονβυξ ημο – κα θςηίγεζ. Σμ ίδζμ ιε ημκ αββεζμπθάζηδ ηαζ ημ αάγμ πμο αβαίκεζ απυ ημκ ηνμπυ ημο.  

Οζ βμκείξ έπμοκ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζηέρεζξ ημοξ ηαζ ηδκ ροπζηή ημοξ δζάεεζδ πνζκ ζοθθάαμοκ ημ παζδί ημοξ, ηαζ 

αοηάδδιζμονβμφκ πνυηοπα πμο εα αημθμοεήζεζ οπμζεζκήδδηα ημ ιεθθμκηζηυ παζδί βζα κα ηα ζηακμπμζήζεζ θεζημονβζηά 

ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημο δ ιε ζςιαηζηέξ αζεέκεζεξ. Γεκ οπάνπμοκ θμζπυκ ζηδκ μοζία βεκεηζηέξ αζεέκεζεξ, αθθά άτθα 

πνυηοπα ιε ηα μπμία ζοκημκίγεηαζ μ μνβακζζιυξ ηαζ ακαβηάγεζ ηα βμκίδζα κα εηηεθέζμοκ οπάημοα υηζ αθθαβέξ 

πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηάπμζμο ζημπμφ πμο είπε ηαεμνζζεεί οπμζοκείδδηα απυ άθθμοξ. Μία δζαδζηαζία 

μιςξ ηαηά ημ πθείζημκ ακηζζηνέρζιδ, ιέζα απυ ζοκεζδδημπμίδζδ, ιε επακαθμνά ηςκ ανιμκζηχκ βμκζδζαηχκ 

πθδνμθμνζχκ ηαζ θεζημονβζχκ. 

Σα παναπάκς δεκ αθήκμοκ πχνμ βζα ηίπμηα ημ ηοπαίμ. Σα ηάεε ηζ,ηδκ ζηζβιή πμο οπάνπεζ, ΠΡΔΠΔΗ κα έπεζ κυδια. Καζ 

ημ δζηυ ιαξ κυδια ; Πμζυ είκαζ ; 

 

Ζ θφζδ αημθμοεεί ημοξ ίδζμοξ κυιμοξηεθείςκ ακαθμβζχκ 

 

Ππαγμαηική ελεςθεπία: ζςνειδηηή αναθεώπηζη ηων πποηύπων – ππογπαμμάηων πος μαρ 

κςβεπνούν 

Όθα δζέπμκηαζ απυ πνυηοπα πμο πενζιέκμοκ κα απμηςδζημπμζδεμφκ δδθαδή κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ζοκεζδδημπμίδζή ιαξ 

βζα ηδκ φπανλδ ηάηζ πμο είκαζ πζμ ααεφ, πένα απυ αοηυ πμο αζχκμοιε. Σεθζηά αοηυ πμο εονέςξ ακαθένεηαζ ζακ 

ζοκεζδδηυηδηα, δεκ εάηακ ηίπμηα άθθμ απυ ηδκ δοκαηυηδηα αοηήξ ηδξ απμηςδζημπμίδζδξ, ηδξ ακαηάθορδξ ηδξ έκκμζαξ 

πμο έπεζ αοηυ ημ πνυηοπμ πένα απυ ιαξ. Σμ ηνυπαζμ βζα ιαξ υηακ επζηφπμοιε κα ελαζηήζμοιε αοηήκ ηδκ 

Διαδικαζία εξέλιξηρ ζηην Φύζη 

1 

2 

3 

5 

8 

13 

21 

34 

55 

89 

144 

...... 

Σηνλ δξόµν γηα ηελ αξµνλία (ρξπζό αξηζµό) : μεθηλάµε, 

ηείλνπµε, δπζθνιεπόµαζηε, αιιά πνηέ δε ηελ θζάλνπµε 

2 
Αλαθνξά µνπ ε µνλάδα 

Ξεθίλεµα µε ηνλ εαπηό ηεο 
Τόηε µόλν εμέιημε = πνιιά 

Για να εξελισθώ ζηο 

επόµενο επίπεδο ππέπει 

να πποζθέηυ ζηο ηώπα 

ηο παπελθόν ηος, ηην 

µνήµη ηος, για να κηίζυ 

ηο µέλλον, και αςηό 

συπίρ ηελειυµό... 

1,5 

1,666 

1,600 

1,625 

1,6154 

1,6190 

1,6176 

1,61818 

1,61798 

1,61805 

Φ=1.61805....  

= ειθπζηήο, 

πξννξηζµόο 

θνξµόο 
 

= µλήµε 

Δμέιημε =  

λένο νξίδνληαο 

ην ηώξα 

Ι. Αναζηαζίος - 2011	
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απμηςδζημπμίδζδ-ζοκεζδδημπμίδζδ εκυξ πνμαθήιαηυξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ηενάζηζμ. Με ηδκ θμβζηή ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζήκδ ιαξ, ακηζηαεζζημφιε ηα πνυηοπα ιε ηα μπμία δμκμφιαζηε, ηα μπμία οπαημφαιε πεζεήκζα 

ιέπνζ ηχνα, ιε άθθα, δζαθμνεηζηά, ανιμκζηά ιε ημκ ηαζκμφνζμ εθηοζηή πμο ακαηαθφραιε ιέζα ιαξ, δδθαδή ηδκ κέα 

θεζημονβζηυηδηά-κυδια φπανλδξ πμο ακηζθδθεήηαιειέζα ιαξ ηαζ πμο πνμένπεηαζ απμηδκ κέα ενιδκεία ιαξ βζα ιζα 

ηαηάζηαζδ. Αοηή δ κέα ενιδκεία ιαξ βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα επζθέβεζ ηχνα έκα πζυ ηαηάθθδθμ πνυηοπμ βζα κα ηδκ 

οθμπμζήζεζ ηαζ δμκείηαζ ιε αοηυ. Ζ κέα οθμπμίδζή ζδιαίκεζ ηαθφηενδ οβεία, ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή.  

Σα πνμαθήιαηά ιαξ θμζπυκ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηοπαία δ εηδζηδηζηέξ ηζιςνίεξ ηδξ Φφζδξ δ ημο Θεμφ. Υνδζζιεφμοκ 

ζακ λφπκδια ιαξ βζα κα ανπίζμοιε αοηήκ ηδκ δζαδζηαζία. Ζ κέα ζαηνζηή ημο Γν. Υάιεν ηαζ υθςκ ηςκ ζοκεπζζηχκ ημο 

ηαζ άθθςκ ενεοκδηχκ, οπμβναιιίγεζ αηνζαχξ αοηήκ ηδκ δζαδζηαζία ηαζ εα δχζμοιε ιενζηά παναδείβιαηα. Θα 

πζζημπμζήζμοιε υηζ εηείκμ πμο ζοκδέεζ ηδκ ροπμθμβζηή πνμζά ιε έκα υνβακμ, πμο ηαεζζηά ηαζ ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ 

ηδξ πνμζέββζζδξ αοηήξ, είκαζ δ λειηοςπγικόηηηα, μ ζημπυξ, μ εθηοζηήξ, ημ πνυηοπμ-ζφιαμθμ πμο είκαζ ημζκυ ιεηαλφ 

ηςκ δζενβαζίςκ πμο δζαιμίαμκηαζ ηυζμ ζημ ζχια, υζμ ηαζ ζημκ ροπζζιυ. 

Όθα είκαζ ανπασηά πνμβνάιιαηα πμο δδιζμονβδεήηακε ζηδκ ελέθζλδ ηςκ εζδχκ βζα ηδκ επζαίςζή ημοξ ηαζ αθμνμφκ 

θοζζηά ηαζ ηα γχα. Ζ ιεβάθδ δζαθμνά ιε ημοξ ακενχπμοξ είκαζ δ φπανλδ ζε ιαξ, πένα απυ ημ επίπεδμ ηδξ θοζζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ πμο οπάνπεζ ζηα γχα, ηαζ ημο εζημκζημφ, θακηαζηζημφ ηαζ ζδίςξ ζοιαμθζημφ επζπέδμο πμο 

εηθαιαάκμκηαζ (ενιδκεφμκηαζ) ζακ απμθφηςξ πναβιαηζηά απυ ημκ αοηυιαημ εβηέθαθμ πμο πνμζπαεεί κα ιαξ 

αμδεήζεζ. Έηζζ οπμθένμοιε πμθφ ζοπκυηενα ηαζ εκημκυηενα απυ ηα γχα βζα ηζξ ακενχπζκεξ δδιζμονβίεξ :άτθεξ - 

θακηαζηζηέξ, εζημκζηέξ δ ζοιαμθζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ εα δμφιε ζηδκ ζοκέπεζα. 

 
 

Μία βαζική βιολογική 

λειηοςπγικόηηηα 

Φςσολογική σποιά ηος ζηπερ, ηηρ 

πποζωπικήρ επμηνείαρ μος 

Ππόηςπο ζε ζςνηονιζμό, όμοιο 

ζεπολλέρ διεπγαζίερ ζηην θύζη   

Οιζοθάγορ : ηαηαπίκς, επζηνέπς κα 

ιπεζ ηάηζ ιεζα ζημ ζχια ιμο. 

Γεκ ιπμνχ κα ηαηαπζχ αοηυ πμο ιμο 

ζοιααίκεζ. 

Δζζαβςβή ζ’έκα ζφζηδια εκυξ λέκμο 

ζχιαημξ πμο ιαξ ςθεθεί. 

ηομάσι :πςκεφς, ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ 

πχκερδξ. 

Γεκ ιπμνχ κα πςκέρς ηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο ακηζιεηςπίγς. 

Δπελενβαζία, ακάθοζδ ιζάξ μοζίαξ 

ζηα ζοζηαηζηά ηδξ. 

Πάγκπεαρ : έηνζζδ ηςκ πζμ δοκαηχκ 

πεπηζηχκ οβνχκ. Ζ ηονίςξ πχκερδ. 

Αοηυ πμο δεκ ιπμνχ κα πςκέρς είκαζ 

ηυζμ δοκαηυ πμο δεκ ιπμνχ ηάκ κα 

ημ μκμιάζς. 

Οθμηθδνςηζηή ιεηαθθαβή ηδξ μοζίαξ 

ζηα ζοζηαηζηά ηδξ πνμξ υθεθμξ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

Λεπηό ένηεπο : αθμιμίςζδ ηςκ 

ενεπηζηχκ μοζζχκ. Πέναζια ζημ 

αίια ιμο, ζημ εζςηενζηυ ημο εαοημφ 

ιμο. 

Γεκ ιπμνχ κα αθμιμζχζς, κα 

αζζεακεχ ζακ δζηή ιμο ηδκ 

ηαηάζηαζδ, κα ηδκ ηάκς ηηήια ιμο. 

Αθμιμίςζδ. Σμ λέκμ ζημζπείμ βίκεηαζ 

ιένμξ ημο ζοζηήιαημξ. 

Μία βαζική βιολογική 

λειηοςπγικόηηηα 

Φςσολογική σποιά ηος ζηπερ, ηηρ 

πποζωπικήρ επμηνείαρ μος 

Ππόηςπο ζε ζςνηονιζμό, όμοιο ζε 

πολλέρ διεπγαζίερ ζηην θύζη   

Πασύ ένηεπο : εηηέκςζδ ηςκ 

απμννζιάηςκ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

πχκερδξ ζ’εκα πχνμ ιε ηνία 

ηιήιαηα : ακζχκ, εβηάνζζμ ηαζ 

ηαηζχκ παπφ έκηενμ. 

Νμζχες πςξ ηάηζ ανςιενυ βίκεηαζ ζε 

αάνμξ ιμο, είηε απυ άημια ηδξ βεκζάξ 

πμο «ακεααίκεζ», είηε απυ άημια ηδξ 

ίδζαξ βεκζάξ ιε ιέκα, είηε απυ άημια 

ηδξ βεκζάξ πμο «ηαηεααίκεζ». 

Δηηέκςζδ ηςκ απμννζιάηςκ ηάεε 

δζαδζηαζίαξ ζηδκ θφζδ, ηαζ 

Καενεθηζζιυξ ηδξ ημπμθμβίαξ ημο 

παπέμξ εκηένμο ιε ηδκ ζοιαμθζηή 

ζεζνά ηςκ βεκζχκ. 
 

Πνεύμονερ : ιεηαθμνά ημο μλοβυκμο 

ζημ αίια δζα ιέζμο ηςκ ηορεθχκ, ιε 

πμθφ ιζηνυ πενζεχνζμ δζαημπήξ βζα 

επζαίςζδ, 3 θεπηά 

Φυαμξ εακάημο, ιε δζαθμνεηζηέξ 

εκηάζεζξ. Μζηνέξ έςξ ιεβάθεξ 

ακδζοπίεξ ηαηεααίκμκηαξ απυ ημκ 

θάνοββα πνμξ ηδκ ηναπεία ηαζ ηζξ 

ηορέθθεξ. 

Ηηακυηδηα ιεηάδμζδξ ηδξ γςμβυκμο 

μοζίαξ βζα επζαίςζδ απυ υθδ ηδκ 

αθοζίδα δζενβαζίαξ, ακάθμβα ιε ηδκ 

ζδιαζία ημο ηάεε ηνίημο ηδξ 

αθοζίδαξ. 

Καπδιά : οπμδμπή ημο αίιαημξ ηαζ 

απμζημθή – δζακμιή ημο ζημ ζχια. 

Πνυαθδιά ιμο ιε ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ δ ιεηαλφ ιεθχκ ηδξ:Με 

βοκαίηεξ–ιδηένα (οπμδμπή -ηυθπμζ). 

Με άκδνεξ–παηένα (απμζημθή πνμξ 

ηα έλς -ημζθίεξ ηδξ ηανδίαξ). Με ημ 

παζδί πμο ήιμοκ εβχ : έλμδμξ ημο 

αίιαημξ. 

Κζκδηήνζμξ δφκαιδ ηαζ ζοκενβαζία 

βζα ηδκ απνυζημπδ ιεηάαίααζδ απυ 

ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα ηαζ 

ηακάπαθζκ. 

Δπίζδξ ημ αίια ζακ ζφιαμθμ ηδξ 

ζηεκήξ μζημβέκεζαξ ζηδκ μπμία 

ακήης. 

Απηηπίερ : ιεηαθμνά ημο αίιαημξ Πνμαθήιαηα ιε ημκ παηένα, ηδκ Ζ θοβυηεκηνμξ δφκαιδ πμο επζαθέπεζ 
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απυ ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα. ανζεκζηή ανπή ζηδκ μζημβέκεζα, υζμ 

αθμνά ηδκ ιεηααίααζδ ηδξ γςήξ. 

ηαζ εθέβπεζ ημκ ελςηενζηυ πχνμ. Ο 

άκδναξ-ηοκδβυξ ηςκ ανπασηχκ 

επμπχκ. 

Φλέβερ : ιεηαθμνά ημο αίιαημξ απυ 

ηδκ πενζθένεζα πνμξ ημ ηέκηνμ. 

Πνμαθήιαηα ιε ηδκ ιδηένα, ηδκ 

εδθοηή ανπή ζηδκ μζημβέκεζα, υζμ 

αθμνά ηδκ ιεηααίααζδ ηδξ γςήξ. 

Ζ ηεκηνμιχθμξ δφκαιδ πμο 

ζοβηεκηνχκεζ ηαζ θνμκηίγεζ ημκ 

εζςηενζηυ πχνμ. Ζ βοκαίηα πμο 

παναιέκεζ ζηδκ ζπδθζά-ζπίηζ. 

Υοληζηεπίνη : Δκαπμηίεεηαζ ζηα 

ημζπχιαηα ηςκ ανηδνζχκ. 

Γεκ ηαηαθένκς κα ημθθήζς ηα 

ημιιάηζα ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Έκςζδ ηςκ ιεθχκ εκυξ ζοκυθμο ζ’ 

έκα ανιμκζηυ ζφκμθμ. 

Ήπαπ : επελενβαζία ημο αίιαημξ, 

ζοζζχνεοζδ βθοημβυκμο, παναβςβή 

πμθήξ. 

 

μαανά πνμαθήιαηα ζηδκ 

μζημβεκέκεζα, ζοπκά ζε ζπέζδ ιε ηα 

πνήιαηα. - Έθθεζρδ πνδιάηςκ δ 

ηάπμζμο πνυζςπμο. - Ονβή, υπςξ ηαζ 

ιε ηδκ πμθδδυπμ ηφζηδ. 

Ακάβηδ ηαεανυηδηαξ ηαζ δνειίαξ 

ζημκ γςηζηυ ζφκδεζιμ ηςκ ιεθχκ 

εκυξ ζοκυθμο (αίια-μζημβέκεζα). 

Ακάβηδ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ 

(βθοημβυκμ-πνήια) βζα ηζξ 

ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ. 

Νεθποί : ηαεανζζιυξ ημο αίιαημξ, 

επελενβαζία οβνχκ, ηηθ. 

Πνμαθήιαηα ιε ηα οβνά. 

Καηαζηνμθέξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

ηαηάννεοζδξ.  

Καεανζζιυξ ηαζ δζαπείνδζδ γςηζηχκ 

οβνχκ ημο ζοζηήιαημξ. φιαμθμ 

νμήξ ηαζ ζηδκ θέλδ-έκκμζα 

« ηαηάννεοζδ», ηαζ ζοκημκζζιυξ 

ι’αοηήκ !! 

Οςποδόσορ κύζηη : ζοβηέκηνςζδ 

μφνςκ βζα ιεηέπεζηα εηηέκςζδ. 

Μπαίκμοκ ζημκ γςηζηυ ιμο πχνμ 

πςνίξ ηδκ άδεζά ιμο. 

Δπζζδιαίκς ημκ πχνμ ιμο ιε ηα μφνα 

ιμο – ανπασηυ πνυβναιια ημο 

γςσημφ ααζζθείμο, π.π. θφημξ, 

ζηφθμξ, βάηεξ. 

Οζηά : δ πζμ ζηθδνή ηαζ ακεεηηζηή 

δμιή, ηζκήζεζξ ηαζ πνμζηαζία. 

Νμζχες ααεεζά οπμηίιδζδ βζα ημκ 

εαοηυ ιμο ζε ηάηζ πμο ζοκδέεηαζ ιε 

ημ ζοβηεηνζιέκιμ μζηυ πμο 

οπμθένεζ, π.π. αοηυ πμο ηάκς, εάκ 

πνυηεζηαζ βζα ηα πένζα. 

Απαναίηδηδ ζηθδνυηδηα ηαζ 

ακεεηηζηυηδηα ηδξ ηεκηνζηήξ δμιήξ. 

Σα μζηά δζαηδνμφκηαζ εηαημιιφνζα 

πνυκζαηαζ έηζζ ζοιαμθίγμοκ ηδκ 

ιέβζζηδ αλία. 
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Μία βαζική βιολογική 

λειηοςπγικόηηηα 

Φςσολογική σποιά ηος ζηπερ, ηηρ 

πποζωπικήρ επμηνείαρ μος 

Ππόηςπο ζε ζςνηονιζμό, όμοιο ζε 

πολλέρ διεπγαζίερ ζηην θύζη   

Μύερ : δ ηζκδηήηνζμξ δφκαιδ, δ 

ζηακυηδηά ιμο κα ηάκς πνάβιαηα ιε 

ημ ζχια. 

Νμζχες έθθεζρδ δφκαιδξ κα επζηφπς 

ηάηζ, βεκζηά δ ζοβηεηνζιέκα ζε έκα 

ζδιείμ-ιφ. 

Ζ δοκαηυηδηα παναβςβήξ ένβμο 

Γόναηα : δ δοκαηυηδηα κα βμκαηίγς, 

εοθοβζζία ζημ πενπάηδια. 

Τπμιέκς ιζα ηαηάζηαζδ πανά ηδκ 

εέθδζή ιμο. 

Γήθςζδ οπμηαβήξ ζηδκ ελμοοζία, 

βμκάηζζια. 

Αζηπάγαλοι – καπποί : εοθοβζζία 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ πμδζχκ ηαζ 

ζηδκ πεζνςκαηηζηή ενβαζία. 

Σάπς παιέκα ζηδκ ηαηεφεοκζδ πμο 

πνέπεζ κα αημθμοεήζς ζε ηάηζ – 

οπμηίιδζδ ζηδκ εοθοβζζία ηςκ 

πνάλεςκ ιμο. 

Δοθζβζζία, δοκαηυηδηα ηίκδζδξ πνμξ 

υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. 

κλήπςνζη καηά πλάκαρ : θεμνά 

ηδξ ιοέθζκδξ ηαζ πνμμδοεηζηά 

πανάθοζδ ζημ αάδζζια. 

Νμζχες πμθφ έκημκα πςξ λέπεζα 

ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ άθθςκ ηαζ ηα 

δζηά ιμοαθθά δεκ ανίζης θφζδ. 

Αηζκδζία ζακ ηαθφηενδ θφζδ 

επζαίςζδξ υηακ δεκ κμζχες ζηυ φρμξ 

ηςκ πενζζηάζεςκ. 

Επιδεπμίδα : ζηεκή επ-αθή ιε ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ άθθμοξ. 

Τπμθένς απυ ηάπμζμκ πςνζζιυ. Ηηακυηδηα επαθήξ, ζηεκήξ 

επζημζκςκίαξ. 

Μαζηοί : δδιζμονβία ηαζ πανμπή 

ηνμθήξ ζηα ιςνά. 

Κίκδοκμξ βζα έκα παζδί ιμο ή ηάηζ 

πμο εεςνχ ζακ παζδί ιμο. 

οκεπήξ ηαζ πθήνδξ εημζιυηδηα βζα 

ηδκ επζαίςζδ ηςκ επζβυκςκ. 

Λςμθαηικοί αδένερ : άιοκα ημο 

μνβακζζιμφ. 

Νμζχες πμθφ εοάθςημξ ιπνμζηά ζε 

ιζα ηαηάζηαζδ. 

Θςναηζζιυξ. 

Θςποειδήρ : Αδέκαξ ιεηααμθζζιμφ. Πζζηεφς πςξ δεκ ηα ηαηαθένκς 

ανηεηά βνήβμνα. 

Γζαπείνζζδ ημο πνυκμο – Δηηίιδζδ 

ηδξ απμδμηζηυηδηαξ. 

Λαιμόρ : Γδιζμονβία θςκήξ-θυβμο 

ιές ηςκ θςκζηχκ πμνδχκ. 

Γεκ ιπμνχ κα εηθναζεχ. ηαιαηχ 

αοηυ πμο εάεεθα κα πς. 

Δπζημζκςκία ιε ημκ θυβμ. 

Μςωπία : αθέπς ηαθφηενα απμ 

ημκηά. 

Τπεπμεηπωπία :αθέπς ηαθφηενα 

απυ ιαηνοά. 

Κίκδοκμξ απυ ημκηά. 

 

Κίκδοκμξ απυ ιαηνοά. 

Πνμζανιμβή βζα επζαίςζδ πάνδ ζημ 

ηακάθζ πθδνμθμνζχκ ιε ηδκ 

ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα. 

Αςηιά : Αημφς ημκ θυβμ ηςκ άθθςκ. 

Ακαβκςνίγς ηζκδφκμοξ. 

Γεκ ακηέπς κ’ αημφς αοηά πμο 

αημφς. 

Πνμζανιμβή βζα ηδκ επζαίςζή πάνδ 

ζηδκ αημή. 

Εγκέθαλορ : ελεφνεζδ θφζεςκ ιεηά 

απμ θμβζηή ακάθοζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ. 

Γεκ ανίζης θφζδ ζημ πνυαθδια ιμο 

πανυθεξ ηζξ ζηέρεζξ ιμο. 

Απαναίηδηδ φπανλδ ηαζ ζηακυηδηα 

εκυξ ηεκηνζημφ οπμθμβζζηή πμο 

δζαπεζνίγεηαζ ηδκ ακάθοζδ υθςκ ηςκ 

ζημζπείςκ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ. 

Κεθαλή – Πόδια Πνυαθδια ιε ηδκ ανζεκζηή–παηνζηή 

ανπή δ ιε ηδκ εδθοηή-ιδηνζηή ανπή. 

Άκς - μονακυξ : ζφιαμθμ ημο 

Γδιζμονβμφ, οπένηαηδξ ανπήξ. 

Κάης – Γδ : ζφιαμθμ ηδξ εδθοηήξ 

ανπήξ, ηδξ πευκζαξ εκένβεζαξ. 

Δεξιά-απιζηεπή πθεονά ημο 

ζχιαημξ : πθεονέξ ακηίζημζπα 

δνάζδξ-απμδμπήξ βζα δελζυπεζνεξ. 

Ακηίζηνμθα βζα ανζζηενυπεζνεξ. 

Πνυαθδια ιε ηδκ ανζεκζηή–παηνζηή 

ανπή (πνυηοπμ) δ ιε ηδκ εδθοηή-

ιδηνζηή ανπή (πνυηοπμ) ζηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο αζχκς. 

Πθεονέξ ανζεκζηήξ-εδθοηήξ ανπήξ 

(πνμηφπμο) βζα δελζυπεζνεξ. 

Ακηίζηνμθα βζα ανζζηενυπεζνεξ. 

 

Σα πανπάκς ζημζπεία αββίγμοκ ιυκμ επζθακεζαηά υζα ιπμνμφκ κα εζπςεμφκ. Κάεε υνβακμ έπεζ πμθθέξ 

θεζημονβζηυηδηεξ ηαζ δ πνμζεηηζηή ένεοκα ηδξ ροπμθμβζηήξ πνμζάξ εα ιαξ θακενχζεζ υηζ ηαζ αοηή πενζέπεζ πμθθέξ 

πηοπέξ, ηαενεθηίγμκηαξ ηζξ επί ιένμοξ θεζημονβζηυηδηεξ ημο μνβάκμο ηαζ ηδκ ημπμθμβία ημο ζημ ζχια (δελζά, ανζζηενά, 

πάκς, ηάης, ειπνυξ, πίζς). Πένα απ’αοηυ, μζ ζζημί ημο μνβάκμο πμο οπμθένμοκ έπμοκ ηαζ αοημί ημ δζηυ ημοξ ιήκοια, 

αηυιδ ηαζ μ ηφπμξ ηςκ ηοηηάνςκ πμο απμηεθμφκ ημκ ζζηυ. Γκςνίγμκηαξ θμζπυκ ηαθά ηδκ αζμθμβία, ηδκ θοζζμθμβία ηαζ 

ημκ ζοιαμθζζιυ, ιπμνμφιε κα μδδβδεμφιε ζε ιεβάθμ αάεμξ ιέζα ζημοξ ιαζάκδνμοξ ηδξ ροπμθμβζηήξ ιαξ θυνηζζδξ. 

Όθα ιαξ ιζθμφκ ζακ γςκηακά ζφιαμθα ηαζ "ιαξ γδημφκ" κα ηα ηαηακμήζμοιε βζα κα επακέθεεζ δ ανιμκία.  
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Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο θυβμο, ηυζμ ηςκ άθθςκ πνμξ ειάξ, υζμ ηαζ ημ δζηυ ιαξ εζςηενζηυ παναιίθδια, μθείθεηαζ 

θοζζηά ζηδκ ζοιαμθζηή έκκμζα πμο έπμοιε δδιζμονβήζεζ βζα ηάεε θέλδ δ θνάζδ. Γκςνίγμοιε πςξ ιζα θέλδ ιπμνεί κα 

ζημηχζεζ αθθά ηαζ κα βζαηνέρεζ. Μαξ μδδβεί κα δμκδεμφιε ζηζβιζαία ιε ηδκ εκένβεζα ηδξ άτθδξ έκκμζαξ ηδξ ηαζ κα 

οθμπμζήζμοιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ. 

Ζ επζννμή ηςκ βμκζηχκ ζηέρεςκ πάκς ζηδκ δζηή ημοξ γςή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηομθμνίαξ ημο ειανφμο απμδεζηκφεζ 

ηδκ δδιζμονβία δοκαιζηχκ-πνμηφπςκ πμο ημ έιανομ ενιδκεφεζ ζακ πνμβνάιιαηα. Θεςνεί πςξημ αθμνμφκ πνμζςπζηά 

ηαζ μ αοηυιαημξ εβηέθαθμξ ημο εα ηα αημθμοεήζεζ πζζηά, πςνίξ κα ηα αιθζζαδηήζεζ πμηέ, ηαζ αοηυ πνμξ ηαθφηενδ 

επζαίςζδ, πανυθμ πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο δζυηζ δεκ ήηακ δδιζμονβδιέκα απμ ημ ίδζμ. Έκα 

πνυβναιια δεκ ακακεχκεηαζ, ημ πνυηοπμ δεκ ακηζηαείζηαηαζ εάκ δεκ εζζάβμοιε ηδκ ζοκεζδδημπμίδζδ ιαξ, πνάβια πμο 

ημ έιανομ, δ ημ ιζηνυ παζδί δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ, εηηυξ εάκ ημο ημ πμφιε. Σα πνμβνάιιαηα-δοκαιζηά πμο έπμοκ 

δδιζμονβδεεί απμ ηα δνάιαηα ηςκ πνμβυκςκ πενζιέκμοκ επίζδξ ηδκ ζεζνά ημοξ βζα απμηςδζημπμίδζδ, βζα κα 

ηαηακμδεεί επζηέθμοξ ηα παθζυ δνάια ηαζ κα ανμφκ « δζηαίςζδ » μζ παθζμί ιε ηδκ κέα ενιδκεία ηςκ απμβυκςκ. Να 

ζηαιαηήζεζ μ ηφηθμξ ηδξ ζζςπδθήξ επακάθδρδξ βζα κα εθεοεενςεμφκ υθμζ ηςκ επενπμιέκςκ βεκεχκ.  

 

Εμείρ είμαζηε ηα πιο ιζσςπά ζύμβολα–ππόηςπα ζηο ζύμπαν: ςνδημιοςπγοί  και 

ζςνςπεύθςνοι 

Σμ ζοιπέναζια απυ ηα παναπάκς είκαζ πμθφ απθυ : Δίιαζηε γςκηακά ζφιαμθα-πνυηοπα. Σδκ ζηζβιή πμο έπμοκ 

απμδεζπεεί επακεζθθδιέκα αοηέξ μζ επζννμέξ ηαζ αημθμοεμφιε ηζξ επζηαβέξ άτθςκ πνμβναιιάηςκ-πνμηφπςκ 

δδιζμονβδιέκςκ απυ άθθμοξ, είκαζ πνμθακέξ πςξ ηα πνυηοπα είκαζ επζζηέρζια απυ υθμοξ ηαζ αηυιδ πζμ έκημκααπμ 

αοημφξ πμο έπμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιε ιαξ.Δπίζδξ είκαζ πνμθακέξ πςξ δ επζννμή ηςκ δζηχκ ιαξ ζηέρεςκ ζηδκ δζηή ιαξ 

οβεία εα πνέπεζ κα είκαζ αηυιδ εκημκυηενδ.Σμ κενυ ηαηαβνάθεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ (ζηέρεζξ, ζοκαζζεήιαηα) ηαζ 

βκςνίγμοιε πςξ απμηεθμφιαζηε απυ κενυ ηαηά 70% πενίπμο. Κάεε ηφηηανυ ιαξ ακηζθαιαάκεηαζ έηζζηα πάκηα 

ζηζβιζαία ηαζ αβάγεζ ζοιπενάζιαηα.  

Οζ ζηέρεζξ θμζπυκ έπμοκ ηεθαθαζχδδ ζδιαζία, αθθά αηυιδ ιεβαθφηενδ έπμοκ μζ ακείπςηεξ, οπμζοκείδδηεξ πνμεέζεζξ-

ακδζοπίεξ-θυαμζ-εθπίδεξ ιαξ. Αοηά ιαξ ηοαενκμφκ ζε ηεθζηή ακάθοζδ ηαζ αοηά επίζδξ θένμοκ ηαζ ηδκ οπεοεοκυηδηά 

ιαξ βαζ υθμοξ υζμοξ ζοκημκζζεμφκ ιε ηα δοκαιζηά-πνυηοπα πμο δδιζμονβήζαιε. Δπμιέκςξ ημ κα θένμοιε υθα αοηά 

ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ κα ηα ακηζηαηαζηήζμοιε είκαζ ηαζ μ ιυκμξ αοεεκηζηυξ δνυιμξ πνμξ ηδκ εθεοεενία 

ιαξ, ηδκ ανιμκία ιαξ, ηαζ άνα ηδκ οβεία ιαξ. 

φιθςκα ι’αοηήκ ηδκ πνμζέββζζδ, δ ζοιπενζθμνά ιαξ ηαενεθηίγεηαζ αηανζαία πακημφ, ιέζς ημο πνμηφπμο πμο 

εηδδθχκεζ. Δάκ πεηάλς ημ παηέημ ηζζβάνςκ ζημκ δνυιμ, αηυιδ ηαζ εάκ δεκ ιε δεζ ηακείξ, εκζζπφς ζημκ πχνμ-πνυκμ 

ηςκ δοκαιζηχκ ημ πνυηοπμ ηδξ αδζαθμνίαξ βζα ημ ημζκυ ηαθυ ηαζ δεκ πνέπεζ κα λαθκζαζεχ υηακ ζοκακηήζς ηδκ ίδζα 

ζοιπενζθμνά βφνς ιμο. Δάκ ηα θυβζα ιμο δεκ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ ζηερεζξ ιμο, εκζζπφς ημ ζοιαυθμ ηδξ οπμηνζζίαξ, ηαζ 

επεζδή ζοκημκίγμιαζ ι’αοηυ, εα ανς ιε αεααζυηδηα ζημκ δνυιμ ιμο αοημφξ πμο ζοκημκίγμκηαζ ιε ημ ίδζμ ζφιαμθμ ηαζ 

πμο εα ιε απμδείλμοκ έηζζ υηζ είπα δίηζμ. Αοηυ εα εκζζπφζεζ ηδκ πεπμίεδζή ιμο υηζ ζε έκα ηυζιμ οπμηνζηχκ πμο 

ζοκακηχ, εάπνεπε ηζ’εβχ κα ηάκς ημ ίδζμ. Γδθαδή έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ πμο ζοκ-δδιζμφνβδζα. 

 

Θα έππεπε να αναλάβοςμε ηην ςπεςθςνόηηηα μαρ, αηομικά και ζςλλογικά, γι’αςηήν ηην 

δύναμη μαρ 

Έπεζ εζπςεεί υηζ μ ιεβαθφηενμξ, οπμζοκείδδημξ, θυαμξ ημο ακενχπμο είκαζ μ θυαμξ ημο κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ 

ιεβαθςζφκδ ημο ηαζ κα ακαθάαεζ ηδκ εθεοεενία ημο, δζυηζ αοηυ εα ζοκεπάβεηαζ ηαζ ηδκ οπεοεοκυηδηά ημο, ηάηζ πμο 

θαίκεηαζ κα ημκ παναθφεζ. Σα ζημζπεία αοημφ ημο άνενμο, ιε ηδκ παναηήνδζδ ηδξ ηαεδιενζκήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ακενχπςκ, ιαξ μδδβμφκ ζημ ίδζμ ζοιπέναζια. Κάκμοιε υηζ ιπμνμφιε βζα κα απμθφβμοιε ηδκ ζοκεζδδημπμίζδ, « ηα 

δφζημθα ». 

Πνάβιαηζ. Δζηζάγμοιε ηδκ πνμζμζπή ιαξ, ηαζ άνα ηδκ εκένβεζά ιαξ, ζηδκ θεμνά ηδξ ακά-θοζδξ, ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε 

θεπημιένεζεξ, ηαζ αοηυ είκαζ πνμθακέξ πακημφ :π.π. δ δζδαζηαθία – εηπάζδεοζδ ζοβηεκηνχκεηαζ ζοπκυηαηα ιυκμ πνμξ 

υηζ είκαζ άιεζα ςθεθζιζζηζηυ, ζηδκ απμζηήεδζδ, ζηα εέιαηα πμο « εα πέζμοκ » ηαζ υπζ ζηδκ πθήνδ ηαηακυδζδ, ζηδκ 

εοημθία, ζηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ υπζ ζηδκ βκχζδ, ηαζ αηυιδ θζβυηενμ ζηδκ ζμθία. Μζθάιε χνεξ ζηα ηζκδηά ηδθέθςκα 

πςνίξ κα θέιε ηάηζ ημ μοζζαζηζηυ. Σμ δζαδίηηομ ιπμνεί κα ιαξ πνμζθένεζ πθδεχνα εοηαζνζχκ βζα βκχζεζξ αθθά δεκ 

έπμοιε πζα ηα ηνζηήνζα κα λεπςνίγμοιε ηα ζδιακηζηά απυ ηα επμοζζχδδ ηαζ έηζζ πακυιαζηε. Οζ εθδιενίδεξ ηαζ μζ 

ηδθεμνάζεζξ ιαξ αμιαανδίγμοκ ιε άπνδζηεξ θεπημιένεζεξ, ηαζ ιάθζζηα ακδζοπδηζηέξ, πςνίξ κα ακαθένμοκ ημ 

παναιζηνυ αζζζυδμλμ κέμ ακά ημκ πθακήηδ, μδδβυκηαξ ιαξ ζημ οπμζεζκήδδημ ζοιπέναζια υηζ ιυκμ ηαηαζηνμθέξ, 

ηςνζκέξ ηαζ ιεθθμκηζηέξ, ιαξ πενζζημζπίγμοκ. Σδκ χνα ηςκ ζογδηήζεςκ ζηδκ ηδθευναζδ, έπμοιε ζοπκά ιζα ζεζνά 

ιμκμθυβςκ πςνίξ ζοκμπή, δμιή, δ ζοιπενάζιαηα. Μζα ααεεζά ακία ηαζ ηαηάεθζρδ πθδιιονίγεζ ημκ ηυζιμ, πμο έπαζε 

ηάεε ζηαεενή ακαθμνά βζα ημ πμζυξ είκαζ ηαζ πμφ ααδίγεζ. 

Διείξ υιςξ βκςνίγμοιε ηχνα πςξ δ θφζδ βζα μηζδήπμηε ιαξ απμζπμθεί ανίζηεηαζ ζηδκ απυθαζή ιαξ κα κα λμδεφμοιε 

έκα ιένμξ ημο πνυκμο ιαξ ιε πνμζμπή ζηδκ ζφκεεζδ,ζημμοζζχδεξ, ζημ πνυηοπμ,  ζημ αθδεζκυ, άνα ζηδκ 

απμηςδζημπμίδζδ, ζηδ ακαηάθορδ ημο κμήιαημξ βζ’αοηά πμο ζοιααίκμοκ, ζηδκ ιεβαθφηενδ ζοκεζδδημπμίδζδ. Σδκ 



12 

 

ζηζβιή πμο μζ ζηέρεζξ ηαζ μζ οπμζοκείδδηεξ ακδζοπίεξ ιαξ δδιζμονβμφκ πνυηοπα πνμζαάζζια απυ ηα άθθα ιέθδ 

ημοζοκυθμο, ηαιιία αθθαβή δεκ είκαζ δοκαηή εάκ δεκ λεηζκήζεζ απυ ηδκ ζοκεζδδημπμίζδ ηςκ ιεθχκ ημο ζοκυθμο. Σμ 

ζφκμθμ ζςζζωπεύει ηα δοκαιζηά, δεκ ηα δδιζμονβεί αθ’εαοημφ ημο, ζακ λεπςνζζηή φπανλδ. ηδκ ζοκέπεζα, ημ 

ζοζζςνεοιέκμ αοηυ δοκαιζηυ πανυιμζαξ πνμζάξ, (εβςηεκηνζζιυξ, αθθδθεββφδ, ηηθ) απμηηά ηέναζηζα δφκαιδ ηαζ 

ιπμνεί κα παναζφνεζ ημοξ πμθθμφξ δ, ακηίεεηα, κα ακαηνέρεζ ιζα θαζκμιεκζηά απεθπζζηζηή ηαηάζηαζδ. 

Οζ δζαιανηονίεξ ακηίδναζδξ δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ δδιζμονβζηέξ δζυηζ ειπενζέπμοκ ημκ θυαμ βζ’αοηυ πμο δεκ εέθμοιε 

κα ζοιαεί ηαζ επμιέκςξ ζοκημκίγμκηαζ ιε ηα δοκαιζηά θυαμο ηαζ πεζνμηενεφμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ. Πνμηαθμφιε αοηυ 

πμο θμαυιαζηε. Αηυιδ ηαζ δ εθπίδα ειπενζέπεζ ημκ θυαμ υηζ οπάνπμοκ πζεακυηδηεξ κα ιδκ ζοιαεί αοηυ πμο 

επζεοιμφιε. Σα άζπδια δοκαιζηά « ηνίαμοκ ηα πένζα ημοξ » ιε ηδκ άβκμζά ιαξ, δζυηζ απμηημφκ ιεβαθφηενδ δφκαιδ. Ζ 

θφζδ, ζφιθςκα ιε ημοξ κυιμοξ ημο πενζβνάραιε, είκαζ δ απυθοηδ αεααζυηδηα ζηζξ δδιζμονβζηέξ ιαξ πνμηάζεζξ.Γεκ 

είιαζηε εκακηίμκ ηάηζ ηζ, αθθά πνμηείκμοιε ηάηζ δζαθμνεηζηυ, δδιζμονβμφιε έκα πνυηοπμ ιε ημ μπμίμ μζ πμθθμί εα 

ιπμνέζμοκ κα ζοκημκζζεμφκ, αηυιδ ηαζ εκ αβκμία ημοξ, ιεβαθχκμκηαξ έηζζ ηδκ πζεακυηδηα οθμπμίδζήξ ημο. 

Μζα απαναίηδηδ ζοκεήηδ βζα ηδκ έλμδμ απυ ηα ζοθθμβζηά αδζέλμδα, δδθαδή ζακ πνχηδ ηαζ ααζζηή ζοκεζδδημπμίζδ 

ιαξ, είκαζ ημ ειθακέξ ηαζ ημ πζμ θμβζηυ ζοιπέναζια : είιαζηε ιέθδ εκυξ (ημζκςκζημφ) μνβακζζιμφ ηαζ ηαιία πνάλδ 

μφηε ηακ ζηέρδ δεκ εαπνεπε κα ηείκεζ πνμξ ημ ημζκυ...ηαηυ ! Δίκαζ αδζακυδημ βζα ηα ηφηηανα κα ιδκ ζοκενβαζεμφκ 

ζηεκά βζα ηδκ επζαίςζδ ημο υθμο, απυ ηδκ μπμία ελανηάηαζ άιιεζα δ δζηή ημοξ. Αηυιδ ηαζ μζ ηανηζκζημί υβημζ δεκ 

απμηεθμφκηαζ απυ παμηζηυ ζοκμεφθεοια ηοηηάνςκ, υπμο ημ ηαεέκα ηάκεζ υηζ εέθεζ. Έπμοκ ζοβηεηνζιέκδ δμιή 

ανηδνζχκ, θθεαχκ, κεφνςκ, ηηθ., δζυηζ έπμοκ έκα κυδια, ηείκμοκ πνμξ έκα ζημπυ, υπςξ απέδεζλε πενίηνακα μ Γν. 

Υάιεν. Ζ ζηεκυηδηα ακηίθδρδξ ηςκ ακενχπςκ βζα ηδκ ειθακή πναβιαηζηυηδηα, πςξ μηζδήπμηε επζαθααέξ βζα ημ 

ζφκμθμ είκαζ αηυιδ πενζζζυηενμ βζα ηα ιέθδ ημο, ιαξ ημπμεεηεί ζε έκα επίπεδμ ζοκεζδδηυηδηαξ οπμδεέζηενμ ηαζ 

αοημφ ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ. Γζυηζ μζ άκενςπμζ ζακ κμήιμκα υκηα εαπνεπε ημοθάπζζημκ κα εκδζαθένμκηαζ ηαζ βζα 

ηδκ επυιεκδ βεκζά. 

Σα ζοθθμβζηά πνυηοπα βζα ημκ Δθθδκζηυ πχνμ είκαζ βκςζηά ηαζ δ ηαηακυδζή ημοξ εα ιπμνμφζε κα ιαξ θςηίζεζ:  

« …….Η ειθπζηηθόηεηα ηεο θηινζνθίαο ησλ Διιήλσλ νθείιεηαη ζην όηη πνηέ, ζε θαλέλα άιιν ηόπν ζηνλ 

πιαλήηε, δελ δνκήζεθε έλα ηέηνην ζύζηεκα γλώζεσλ θαη θαηλνηνκηώλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πξνζηξέμεη ζην 

κομμάτιασμα των επιστημών ποσ έγινε ανσπόυορο στις μέρες μας…… 

……Γελ ππήξρε θαλέλα όξην ζηα ζέκαηα ζπνπδήο, θακία πξνθαηάιεςε, θαη ήηαλ παξαδεθηό όηη ε πξόνδνο 

ζην έλα ζα είρε αληίθηππνπο ζε όια ηα άιια….. 

……Η επηζηξνθή ζήκεξα ζηελ αξραία ζθέςε είλαη γηα λα μαλαθεξδίζνπκε, ράξε ζε απηήλ, ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο καο…... 

……Η επηζηήκε είλαη ν ειιεληθόο ηξόπνο λα ζθεθηεί ν άλζξσπνο ηνλ θόζκν. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, ε επηζηήκε 

πνηέ δελ ππήξμε παξά κόλν ζε ιανύο κε ειιεληθή επηξξνή…...» 

  E. Schrödiger, «  Η Φύζε θαη νη Έιιελεο», 1948 

  Βξαβείν Νόκπει, Από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Κβαληηθήο Φπζηθήο, Φηιόζνθνο 

 

Έπμοιε θμζπυκ δδιζμονβήζεζ, ζ’αοηυκ ημκ πχνμ πμο γμφιε ηαζ αβαπάιε, ηζξ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ-δοκαιζηά-

πνμζυκηα βζα δδιζμονβζηυηδηα ηαζ ηαζκμημιία πςνίξ υνζα. Αξ παναηδνήζμοιε υιςξ πχξ ημ εθθδκζηυ αοηυ πνμηένδια 

έπεζ ηδκ ηάζδ κα εθανιυγεηαζ ζηδκ πνάλδ, ιέζα απυ ηα ηείιεκα ηςκ Ολοννοββπίςκ παπφνςκ.  Σα ηείιεκα αοηά, 

πανυθμ πμο δ αοεεκηζηυηδηά ημοξ είκαζ αιθίαμθδ (δδιζμφνβδια ίζςξ ημο Κ. Σζάηζμο ημ 1954) είκαζ ηαηαημπζζηζηά 

δζυηζ ιαξ ηάκμοκ κα ζηεθεμφιε ζμαανά,εηθνάγμκηαξ ιία ανηεηά πζζηή ναδζμβναθία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηςκ 

Δθθήκςκ, υπςξ ηδκ παναηδνμφιε ηαζ ζήιενα. Τπμηίεεηαζ πςξ βνάθηδηε απυ έκα Ρςιαίμ δζμζηδηή ζημκ ηεθεοηαίμ 

αζχκα π.Υ. βζα κα ζοιαμοθεφζεζ έκα ζοκάδεθθυ ημο πμο ιυθζξ είπε αθζπεεί ζηδκ Δθθάδα: 

 

« ....Ο Έιιελαο είλαη πην εγστζηήο από εκάο θαη επνκέλσο από όια ηα έζλε. Σν άηνκό ηνπ είλαη  « πάλησλ 

ρξεκάησλ κέηξνλ »  θαηά ηνλ Πξσηαγόξα. Αδέζκεπην, απζαίξεην θαη αηίζαζν, αιιά θαη αιεζηλά ειεύζεξν 

νξζώλεηαη ην εγώ ησλ Διιήλσλ. Χάξε ζ’απηό ζθεθηήθαλε πεγαία πξώηνη απηνί, όζα εκείο αλαγθαδόκαζηε 

λα ζθεθηνύκε ζύκθσλα κε ηελ ζθέςε ηνπο. Χάξε ζ’απηό βιέπνπλ κε ηα κάηηα ηνπο θαη όρη κε ηα κάηηα 

απηώλ πνπ είδαλ πξηλ απ’απηνύο.... 

ηαζ επίζδξ : 

….H κνίξα καο έηαμε (εκάο ηνπο Ρσκαίνπο) λνκνζέηεο ηνπ θόζκνπ θαη ην ειιεληθό άηνκν πεξηθξνλεί ην 

λόκν. Γελ παξαδέρεηαη άιιε θξίζε δηθαίνπ παξά ηελ αηνκηθή ηνπ, πνπ δπζηπρώο ζηεξίδεηαη ζε αηνκηθά 

θξηηήξηα. Απνξείο πώο ε παηξίδα ησλ πην κεγάισλ λνκνζεηώλ έρεη ηόζε ιίγε πίζηε ζην λόκν. Καη όκσο 

από ηέηνηεο αληηζέζεηο πιέθεηαη ε ςπρή ησλ αλζξώπσλ θαη ε πνξεία ηεο δσήο ησλ. πάληα νη έιιελεο 

πείζνληαη «ηνηο θείλσλ ξήκαζη». Πείζνληαη κόλν ζηα ξήκαηα ηα δηθά ηνπο θαη ή αιιάδνπλ ηνπο λόκνπο 

θάζε ιίγν, αλάινγα κε ηα θέθηα ηεο ζηηγκήο, ή όηαλ δελ κπνξνύλ λα ηνπο αιιάμνπλ, ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

ζαλ ερζξηθέο δπλάκεηο θαη ηόηε κεηαρεηξίδνληαη ελαληίνλ ηνπο ή ηε βία ή ην δόιν. A! ηόζν ηε ραίξεηαη ν 

έιιελαο ηελ εύζηξνθε θαηαδνιίεπζή ηνπο, ηνπο ζνθηζηηθνύο δηαινγηζκνύο πνπ κεηαβάιινπλ ηνπο λόκνπο ζε 

ξάθε!.... 
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….O Έιιελαο έρεη πην αδύλαηε κλήκε από καο, έρεη ιηγόηεξε ζπλέρεηα ζηνλ πνιηηηθό ηνπ βίν. Δίλαη 

αλππόκνλνο θαη θάζε ιίγν, κόιηο δπζθνιέςνπλ θάπσο ηα πξάγκαηα, απνθαζίδεη ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Θεο λα ζαγελέςεο ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζε κηα πόιε ειιεληθή; Πεο ηνπο: «αο ππόζρνκαη αιιαγή». Πεο 

ηνπο: «Θα ζεζπίζσ λένπο λόκνπο». Απηό αξθεί. Με απηό ρνξηαίλεη ε αλππνκνλεζία ηνπ, ην αςίθνξν πάζνο 

ηνπ. Ση θαεηλέο ζπιιήςεηο ζα βξείο κέζα ζε απηά ηα ειιεληθά δεκηνπξγήκαηα ηεο ηδηνηξνπίαο ηεο 

ζηηγκήο! ..... 

….. Οη Έιιελεο ιίγα πξάγκαηα ζέβνληαη θαη ζπάληα όινη ηνπο ηα ίδηα. Καη πξνο θαινύ θαη πξνο θαθνύ 

ζηέθνπλ απάλσ από ηα πξάγκαηα. Γηα λα θξίλνπλ αλ έλαο λόκνο είλαη δίθαηνο, ζα ηνλ κεηξήζνπλ κε ην 

κέηξν ηεο πξνζσπηθήο ησλ πεξίπησζεο, αθόκα θαη όηαλ ππεύζπλα ηνλ θξίλνπλ ζηελ εθθιεζία ή ζην 

δηθαζηήξην. O Έιιελαο δεηεί από ην λόκν δηθαηνζύλε γηα ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πεξίπησζε. Αλ ν λόκνο, 

δίθαηνο ζηελ νιόηεηά ηνπ, δελ ηαηξηάδεη ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο, όπσο ε δηθή ηνπ, δελ κπνξεί λα ην 

παξαδερηεί. Καη ελ ηνύηνηο ηεηξαθόζηα ρξόληα ηώξα ην δηαθήξπμε ν κεγάινο ηνπο Πιάησλ, πσο ηέηνηα είλαη 

ε κνίξα θαη ε θύζε ησλ λόκσλ. Πσο άιιν λόκνο θαη άιιν δηθαηνζύλε. Σν δηαθήξπμε θαη ν ηαγεηξίηεο, 

ρσξίδνληαο ην δίθαην από ην επηεηθέο. Αιιά δελ η’αθνύεη απηά ν Έιιελαο! Γελ δέρεηαη λα ζπζηάζεη ηε δηθή 

ηνπ πεξίπησζε, ην δηθό ηνπ εγώ ζ’έλα λόκν ζθόπηκν, θαη δίθαην ζηε γεληθόηεηά ηνπ….  

 

…. από ηελ έιιεηςε ηνύηε ηεο αιιειεγγύεο καηαηώλνληαη ζηηο ειιεληθέο θνηλσλίεο νη θνηλέο πξνζπάζεηεο. 

H δξάζε ηνπ Έιιελα θαηαθεξκαηίδεηαη ζε αηνκηθέο ελέξγεηεο, πνπ ζπρλά αιιεινεμνπδεηεξώλνληαη θαη 

ζπγθξνύνληαη…. » 

Έπμοιε θμζπυκ δδιζμονβήζεζ ηέημζα δοκαιζηά ελοπκάδαξ, ηαζκμημιίαξ αθθά ζοβνυκςξ ηαζ αοημηαηαζηνμθζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ; Έκα ιεβάθμ πμηάιζ πμο ηοθά ήνεια έπεζ έκα ηενάζηζμ δοκαιζηυ πμο οθμπμζείηαζ υηακ εθεοεενςεεί 

πέθημκηαξ απμ έκα ιεβάθμ ορυιεηνμ.Δίκαζ αέααζμ ιε ηα παναπάκς πςξ αοηυ ημ δοκαιζηυ οπάνπεζ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ 

ηαζ ιπμνεί κα εθεοεενςεεί. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ πςξ κα μδδβήζμοιε αοηήκ ηδκ ζοθθμβζηή εκένβεζα ζε παναβςβή 

εθεβπυιεκδξ εκένβεζαξ (π.π. ημονιπίκα δθεηηνζζιμφ), ακηί κα ηδκ αθήκμοιε κα ελαθακίγεηαζ παμηζηά ζημ αάεμξ ηδξ 

ημζθάδαξ. Πςξ εα ιπμνέζμοιε κα ζοκημκζζεμφιε ιε ηα δδιζμονβζηά δοκαιζηά ηαζ πςξ κα ακηζηαηαζηήζμοιε αοηά πμο 

ιαξ μδδβμφκ ζηδκ απχθεζα ιαξ ηδκ ζηζβιή πμο θαίκεηαζ πςξ έπμοιε ιπεί ζε άζπδιδ ηνμπζά ; 

Σδκ ζηζβιή πμο ημ ηάεε ιέθμξ ημο ζοκυθμο μνίγεζ ηαζ ζιζθεφεζ ιε ηζξ αθθαβέξ ημοηαζ ηδκ πνμζςπζηή ημο 

ζοκεζδδημπμίδζδ ημ κέμ ηαζ ζοθθμβζηυ δοκαιζηυ δδιζμονβίαξ, μ δνυιμξ βζα ηδκ δζέλμδμ είκαζ εεςνδηζηά βκςζηυξ. 

Αοηυ δεκ είκαζ μοημπία δζυηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ιζαξ παιέκδξ ζπίεαξ αθθδθεββφδξ ιέζα ιαξ πμο 

εάπνεπε κα ελαζηήζμοιε ηαεδιενζκά. Κάεε άθθμ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ ζημοξ ζδιενζκμφξ 

πενίπθμημοξ ηαζνμφξ μ ηαεέκαξ ιαξ πενκά ζμαανή ηνίζδ ζε πμθθά επίπεδα (ροπμθμβζηυ, μζημβεκζαηυ, μζημκμιζηυ, 

δεζηυ, ηηθ.)ηαζ επμιέκςξ ηάηζ πνεζάγεηαζ κα αθθάλεζ πνχηα ιέζα ιαξ. Ζ ζοιπυκζα πμο εάπνεπε κα δείλμοιε ζημκ 

εαοηυ ιαξ βζα ημ ημονάβζμ πμο πνεζάγεηαζ ζηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ « πνέπεζ » ημο, ηςκ πανςπδιέκςκ πνμηφπςκ ημο, βζα 

κα ζοκβημθήζεζ ηα δζαζημνπζζιέκα ημιιάηζα ημο, εα ηηίγεζ ζοβπνυκςξ ημ ίδζμ εεηζηυ δοκαιζηυ βζα ημ ζφκμθμ. Υςνίξ 

ηάκ κα ζηεθημφιε ημ ζφκζμθμ, εα ενβαγυιαζηε ζζςπδθά και βζ’αοηυ ! 

Σα εκεαννοκηζηά κέα είκαζ πςξ δεκ πνεζάγεηαζ κα ανεεμφκ 51% ηςκ πμθζηχκ βζα κα οπάνλεζ αζζεδηή αθθαβή ζημ 

ζοθθμβζηυ επίπεδμ. Πνυηεζηαζ βζα ιία δζενβαζία ηνοζηάθθςζδξ (πμο είκαζ ηαζ αοηή ιία δναιαηζηή αθθαβή ηαηάζηαζδξ 

απμ ηδκ οβνή ζηδκ ζηενεά ιμνθή) υπμο απαζηείηαζ ιυκμ έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ πονήκςκ-μιάδςκ ιμνίςκ πμο εα πνέπεζ 

κα ηνοζηαθθςεμφκ πνχημζ. Αιέζςξ ιεηά, ζπεδυκ αηανζαία, δ ηνοζηάθθςζδ ελαπθχκεηαζ ζημ ζφκμθμ. Πνυηεζηαζ 

βζ’αοηήκ ηδκ ιαβεία ηςκ πνμηφπςκ πμο γδημφκ εοηαζνία κα απμηηήζμοκ οπυζηαζδ ηνμθμδμημφιεκα απμ ηζξ ζηέρεζξ 

ηαζ πνάλεζξ ιαξ, βζα κα ζοκημκζζεμφκ ιε υηζ ανπίγεζ κα ηα ακαγδηά. Πμθθμί πζζηεφμοκ πςξ δ αθθαβή ζηδκ κμμηνμπία 

ιαξ εα επέθεεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ, άνα ιαηνυπνμκα ηαζ ιε ηδκ οπυεεζδ υηζ ηυζμ δ πμθζηεία, υζμ ηαζ μζ 

βμκείξ εα ηζκδεμφκ δναζηζηά πνμξ ιία ηέημζα πνμζπάεεζα. Αοηυ θοζζηά είκαζ εοπήξ ένβμ ηαζ πνέπεζ κα οθμπμζδεεί.  

Αοηυ υιςξ δεν θηάκεζ. Ο πνυκμξ πζέγεζ ηαζ πνέπεζ κα ηζκδεμφιε ηαπφηαηα.Γδθαδή απμ ζήιενα. Υςνίξ κα πενζιέκμοιε 

κα ανπίζμοκ πνχηα μζ άθθμζ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα πνμζςπζηή ιαξ δμοθεζά ηαζ υθεθμξ. Με ζοβηεηνζιέκεξ πνάλεζξ 

αθθαβήξ, ζοκεζδδημπμίδζδξ αοηχκ πμο ι’εκμπθμφκ ιέζα ιμο. Γεκ πενζιέκς κα βίκεζ αοηυ ηοπαία. Δβχ πνέπεζ κα ημ 

πνμηαθέζς. Δδχ ηαζ ηχνα. ηδκ επυιεκδ ζηέρδ. ηδκ επυιεκδ πνάλδ. ηδκ  επυιεκδ θέλδ πμο λεζημιίγς. Έπμοκ κα 

ηάκμοκ ηάπμζα απμ αοηά ιε ανιμκζηή ζφκεεζδ, ιε ηάηζ μοζζχδεξ βζα ηδκ φπανλδ ιμο ηαζ αοηή ηςκ άθθςκ, ιε 

δζαπνμκζηέξ αλίεξ ηαζ υπζ ηαεδιενζκέξ ηνζαέξ ; 

Γφζημθμξ μ δνυιμξ ιίαξ ηαπείαξ αοημβκςζίαξ βζα κα εθεοεενςεμφιε ηαζ ειείξ ηαζ ημ ζφκμθμ ; Αξ γδηήζμοιε ηυηε 

αμήεεζα απυ ημκ εζδήιμκα, ημ πνμζςπζηυ δαζιυκζυ ιαξ βζα κα αολήζμοιε ηδκ δζαίζεδζδ ιαξ ηαζ κα ζηαιαηήζμοιε ηδκ 

επζννμή ηςκ πζθζάδςκ αηαηάθθδθςκ δοκαιζηχκ πμο ειείξ μζ ίδζμζ δδιζμονβήζαιε ζακ πνυηοπα ηαζ αθήζαιε κα ιαξ 

ηοαενκμφκ. 

Ηςάκκδξ Ακαζηαζίμο 

Άκς Λεπχκζα Μαβκδζίαξ,  επηέιανζμξ 2011 
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