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ηη ∆HMIOYPΓIKH ΦANTAΣIA∆HMIOYPΓIKH ΦANTAΣIA βοηβοηθάθά

στστα α ∆YΣKOΛA∆YΣKOΛA
Ένας φίλος µού έστειλε πριν από λίγες ηµέρες το παρακάτω µήνυµα: “Tους

τελευταίους δύο µήνες ήµουν στο νοσοκοµείο, έπειτα από ένα ατύχηµα. H

κατάστασή µου ήταν σοβαρή και είχα πέσει σε βαθειά κατάθλιψη. O γιατρός

είπε στην γυναίκα µου πως θα µπορούσα να βοηθηθώ αν εύρισκε τρόπο να µε

πείσει ότι το πρόβληµά µου δεν ήταν τόσο σοβαρό και ότι θα γύριζα σύντοµα

στο σπίτι. H γυναίκα µου βρήκε την καλύτερη δυνατή λύση και πραγµατικά,

προς έκπληξη όλων, η κατάστασή µου βελτιώθηκε τόσο γρήγορα, ώστε γύρισα

σπίτι γερός και έτοιµος να ξαναµπώ στην δράση!

Y.Γ.: H γυναίκα µου, όπως ξέρεις, είναι άνθρωπος µε πρακτικό νου και

τετράγωνη λογική. Στην κρίσιµη στιγµή, όµως απέδειξε ότι διαθέτει και πολύ-

τιµη φαντασία”.

H ιστορία του καλού µου φίλου έφερε στην µνήµη µου µια ιστορία µε ήρωα

τον Φραντς Kάφκα κι ένα κοριτσάκι.

Tο 1899 ο Kάφκα βρισκόταν στο Bερολίνο για ολιγοήµερες διακοπές µε

την αρραβωνιαστικιά του Φελίτσια Mάουερ. Eκεί, στο πάρκο δίπλα από το

ξενοδοχείο τους, συνάντησαν ένα κοριτσάκι που έκλαιγε γοερά. O Kάφκα το

ρώτησε γιατί κλαίει και η µικρή απάντησε πως είχε χάσει την κούκλα της.

- Tην αγαπούσες πολύ; την ρώτησε.

- Πάρα πολύ, απάντησε το κορίτσι.

- Tότε να µη στενοχωριέσαι, όπου κι αν πήγε, σίγουρα θα σου στείλει

κάποιο γράµµµα, της είπε ο Kάφκα.

Tο κοριτσάκι σταµάτησε να κλαίει και έτρεξε προς τις κούνιες.

Tην άλλη µέρα το ζευγάρι εµφανίσθηκε πάλι στο πάρκο. Tους είδε η µικρή

κι έτρεξε κοντά τους µε αγωνία. O Kάφκα έβγαλε τότε από την τσέπη του ένα

γράµµα και άρχισε να της διαβάζει τα νέα από την κούκλα της, η οποία της

ζητούσε συγγνώµη για την λύπη που της προκάλεσε και την διαβεβαίωνε ότι ο

µόνος λόγος που έφυγε µακριά της ήταν η επιθυµία της να γνωρίσει νέους

τόπους. Tης υποσχόταν, ωστόσο, ότι θα της γράφει καθηµερινά.

Ξεκίνησε έτσι, σε καθηµερινή βάση, η ανάγνωση µιας επιστολής, την οποία

µε πάθος προετοίµαζε ο Kάφκα από το ξενοδοχείο. Mε εκπληκτικές περιγρα-

φές του τόπου όπου βρισκόταν κάθε φορά η κούκλα, των ανθρώπων που

συναντούσε, των ζώων που γνώριζε, καθώς και των διαφόρων περιστατικών

που της συνέβαιναν.

Πανευτυχής η µικρή απολάµβανε όλα όσα άκουγε και κάθε ηµέρα περίµενε

το καινούργιο γράµµα της κούκλας µε αγωνία.

Kάποια στιγµή έφθασε ο καιρός να φύγει ο Kάφκα από το Bερολίνο. Έτσι,

το επόµενο γράµµα ανέφερε ότι η κούκλα είχε γνωρίσει ένα ωραίο αγόρι, µε το

οποίο αποφάσισαν να παντρευτούν! H µικρή, στο άκουσµα του νέου, έµεινε

αµίλητη για λίγο. Ύστερα έφυγε σκεφτική για τις κούνιες.

Tην άλλη ηµέρα το κορίτσι δεν άφησε στιγµή το παιχνίδι του. ∆εν είχε

πλέον διάθεση ν’ ακούσει την καινούργια επιστολή. Eίχε συµβιβαστεί µε την

ιδέα ότι η κούκλα θα έφτιαχνε της δική της ζωή. Kαι ο συντάκτης των επιστο-

λών ένοιωσε πως ήταν πλέον ελεύθερος να γυρίσει στην πατρίδα του.

Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

H ∆HMIOYPΓIKH ΦANTAΣIA BOHΘA 

✔  HPEMOΣ ΣAN TO BAΘOΣ THΣ 

ΘAΛAΣΣAΣ

✔  ∆IAΦOPA

✔  H TEXNH TOY NA EIΣAI KAΛA

✔ ΣYNEXIΣE NA ΠPOΣΠAΘEIΣ

✔  OI KAΛΛITEXNEΣ BΛEΠOYN TON 

KOΣMO ∆IAΦOPETIKA

✔  ΣAN NA MHN ΠEPAΣE MIA MEPA...

A ς κυµατίζει η ζωή γύρω σου
σαν φουρτουνιασµένη θά-

λασσα, εσύ να φροντίζεις να είσαι
ήρεµος µε την ψυχή σου σαν το
βάθος της θάλασσας.

M ία µητέρα µάλωνε τον γυιό
της, που τρία χρόνια ταξί-

δευε στον κόσµο.

- Άφησες το σπίτι  σου κι έφυγες
και περιπλανιέσαι!

- Kάνεις λάθος, µητέρα  απάντησε
ο γυιός. Tά πόδια µου και τα µάτια
µου περιπλανιόντουσαν στον κό-
σµο, όµως εγώ και τα τρία χρόνια
τα πέρασα µαζί σου κάτω από
αυτή την  στέγη.

O άνεµος µπορεί να κουνήσει
µια βελανιδιά όσο θέλει, η

ρίζα της βελανιδιάς θα παραµείνει
ήρεµη. H βελανιδιά ρίζωσε βαθειά
στην γη, και τούτο είναι που την
σώζει απ’ όλους τους ανέµους.

Έ τσι κι εσύ πρέπει µε την
ψυχή, µε την ρίζα της ψυ-

χής σου, βαθειά να ριζώσεις στον
Θεό και τούτο είναι το µόνο που
µπορεί να σε σώσει απ’ όλους
τους επικίνδυνους κυµατισµούς
και τις αµφιταλαντεύσεις.
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∆ιάφορα... 
� NÂ˘ÚÈÎfiÙËÙ·, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘
‡ÓÔ˘, ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤Ó· Ì¿ÙÈ· Â›Ó·È
Ù· ÈÔ Û˘ÓËıÈÛÌ¤Ó· ·ıÔÏÔÁÈÎ¿
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÔÈ SMS-ÏËÎÙÔÈ, fiÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹
ÂÚÓÔ‡Ó ÒÚÂ˜ ·Ù¤ÏÂÈˆÙÂ˜ ÌÂ ÙÔ
ÎÈÓËÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜
ÌËÓ‡Ì·Ù·. EÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
fiÛÔ˘˜ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂ Ù·
tablets, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ÓÂ·Ú‹˜ ËÏÈÎ›·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÙËÓ
M. BÚÂÙ·ÓÓ›· ÌÈ· ÎÏÈÓÈÎ‹, ÔÓfi-
Ì·ÙÈ Priory, Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ï‹-
ÚË “·ÔÙÔÍ›ÓˆÛË” ·fi ÙËÓ Ì¿-
ÛÙÈÁ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜.                    

�H ÈÂÚfiÚÈ˙· ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ Úˆ˚Ó‹˜
·‰È·ıÂÛ›·˜ ÛÙÈ˜ ÂÁÎ˘ÌÔÓÔ‡ÛÂ˜,
¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤-
ÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘,
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó IÙ·ÏÔ› ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‰ÈÂ›ÛÙˆ-
Û·Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ê˘Ùfi
‹Ù·Ó ÂÍ ›ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi
ÌÂ ÙËÓ ‚ÈÙ·Ì›ÓË B6 ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈÛË ÙË˜ Úˆ˚Ó‹˜ Ó·˘Ù›·˜.

� AÓ ·Â¯ı¿ÓÂÛıÂ ÙËÓ Ì˘Úˆ‰È¿
Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈÛÌ· ÛÙËÓ
ÎÔ˘˙›Ó·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË. K¿„ÙÂ
Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·ÎÙÔ‰Ô-
¯Â›Ô ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÏÔ‡‰Â˜ ˆÌ‹˜
·Ù¿Ù·˜ Î·È ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ ÁÎÚ¤˚
ÊÚÔ‡Ù. H ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎ‹ Ì˘Úˆ‰È¿
ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛıÂ› ·Ì¤Ûˆ˜.

� XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔÓ
fiÚÔ 43 Ì‡Â˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘
Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÓfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ
17 Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÌÂ.
ÕÚ· ÈÔ “ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ”  ÁÈ· Ú˘Ù›-
‰Â˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙÛÔ‡-
ÊÈ·ÛÌ·, ·Ú¿ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. Œ¯ÂÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ› fiÙÈ ÁÈ· Î¿ıÂ 2000
Û˘ÓÔÊÚ˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì›·
Ú˘Ù›‰·. °È’ ·˘Ùfi ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÙÂ!

� ŸÙ·Ó ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛıÂ Êfi‚Ô,
·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÌÔ› ÙË˜ Î·Ú-
‰È¿˜, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ·Ó·ÓÔ‹˜
Î·È Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. TÔ ·›Ì·
ÊÂ‡ÁÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· (Ù· ̄ ¤ÚÈ· Î·È
Ù· fi‰È· ·ÁÒÓÔ˘Ó) Î·È Î·ÙÂ˘-
ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
Ì˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔ-
ÚÂ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ‹ Ó·
·Ì˘ÓıÂ› ·ÏÂ‡ÔÓÙ·˜.
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Eξωτερίκευσε 
τα συναισθήµατά σου

Tα κρυµµένα και καταπιεσµένα συναι-
σθήµατα  καταλήγουν σε ασθένεια. Eί-
ναι ευλογία να έχεις κάποιον που εµπι-
στεύεσαι, να µοιράζεσαι τα µυστικά
σου και τα λάθη σου. Eίναι ευλογία να
µπορείς να µιλάς ελεύθερα, χωρίς µά-
σκες, ξέροντας ότι ο άλλος άνθρωπος
σε αγαπάει γι’ αυτό που είσαι, όπως
είσαι.

Πάρε 
αποφάσεις

O αναποφάσιστος άνθρωπος υποφέρει
από ανεκπλήρωτα όνειρα, άγχος, συσ-
σωρευµένα προβλήµατα, µοναξιά. 
H ανθρώπινη ιστορία είναι φτιαγµένη
από.... αποφάσεις. Tο να κατέχεις την
τέχνη να αποφασίζεις, σηµαίνει ότι
αντέχεις την αυτοκριτική (φτάνει  να
γίνεται µε αγάπη) και απολαµβάνεις τις
νίκες σου. Σηµαίνει ότι επιζητείς τον
διάλογο (όταν το ενδιαφέρον του άλ-
λου είναι ειλικρινές) και την συνεργα-
σία. Σηµαίνει ότι µπορείς.

Bρες 
λύσεις

Eίµαστε ό,τι πιστεύουµε πως είµαστε.
Aν προτιµάς τον πεσιµισµό, τις δυσκο-
λίες, τις γκρίζες ζώνες στην ζωή σου,
δικαίωµά σου. Aν πάλι αγαπάς το φώς,
δες το πρόβληµα από την ανάποδη:
πάρε την εµπειρία που σου δίνει και
συνέχισε τον δρόµο σου.

Mη ζεις 
µε ψευδαισθήσεις

Tο να κρύβεις “κάτω από το χαλί” γεγο-

νότα είναι φορτίο αβάσταχτο. Mην
µαταιοπονείς - δεν υπάρχουν “αψεγά-
διαστες” ζωές. Oύτε τέλειοι άνθρωποι.
O µόνος τρόπος να αφοπλίσεις αυτούς
που αγαπάς, είναι να έχεις το θάρρος
να τους αποκαλύπτεις τον εαυτό σου.
∆οκίµασέ το. 
Eίναι γοητευτικό!

Aποδέξου - 
Eµπιστεύσου

Oι επικοινωνίες που έχουν “µαύρες
τρύπες” δεν δηµιουργούν υγιείς σχέ-
σεις και φιλίες. ∆εν µπορεί να σταθεί
σχέση χωρίς εµπιστοσύνη. Mερικές
φορές, το να εµπιστευτείς τους στε-
νούς φίλους σου βοηθάει στο να εµπι-
στευθείς περισσότερο τον εαυτό σου.

∆ιώξε 
την σοβαροφάνεια

∆εν χρησιµεύει σε τίποτε, εκτός από το
να αποπροσανατολίζει αυτούς που σε
πλησιάζουν.

Nοιώσε 
ευγνωµοσύνη

Άφησε έστω για 24 ώρες τα προβλή-
µατα στην στενή, σκοτεινή γωνιά τους
και βγες στον ήλιο, φωνάζοντας µέσα
σου: Eίµαι ζωντανός, αγαπώ την ζωή,
υπάρχω! 
Aν µπορείς να νοιώσεις ευγνωµοσύνη
από µέσα σου, χωρίς να υπάρχει κανέ-
νας εξωτερικός λόγος ή αιτία, απλώς
και µόνο επειδή το αποφάσισες, τότε
έχεις εξαιρετικά µεγάλη ενέργεια να
επιτύχεις ό,τι θέλεις στην ζωή, που να
είναι καλό για σένα και τους συνανθρώ-
πους σου.

Tο σενάριο της περίφηµης ταινίας “Όσα παίρνει ο άνεµος”, που
σάρωσε τα Όσκαρ, απορρίφθηκε από διάφορους παραγωγούς 38

φορές πριν βρεθεί κάποιος να δεχθεί να το µεταφέρει στην µεγάλη
οθόνη.

H J. K. Rowling, η διάσηµη συγγραφέας του Xάρυ Πότερ, πήρε διαζύ-
γιο τον πρώτο χρόνο του γάµου της και µετακόµισε µε το µωρό της

στο Eδιµβούργο. Eπέζησε µε την βοήθεια της Πρόνοιας, µένοντας σ’ ένα
διαµέρισµα γεµάτο ποντίκια, ενώ πήγαινε και έγραφε σε καφετέριες.Tο
πρώτο µυθιστόρηµά της µε ήρωα τον Xάρυ Πότερ απορρίφθηκε από 12
εκδοτικούς οίκους.

Oι δάσκαλοι του Tόµας Έντισον είπαν στους γονείς του ότι ήταν
“πολύ χαζός για να µάθει οτιδήποτε”. Aπολύθηκε από τις δύο πρώτες

του δουλειές επειδή δεν ήταν παραγωγικός. “Xαζός”, “µη παραγωγικός”,
αλλά µετά από 2.000 αποτυχηµένες προσπάθειες κατάφερε να χαρίσει
στην ανθρωπότητα τον ηλεκτρικό λαµπτήρα!

ΣΣυνυνέχιέχισε νσε να πα προσπροσπαθείαθείςς
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OO εγκέφαλος των καλλιτεχνών εµφανίζει δοµικές
διαφορές σε σύγκριση µε εκείνον των µη καλλι-

τεχνικών φύσεων, σύµφωνα µε µια νέα µελέτη, που
δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό έντυπο Neurolmage.
Aπεικονίσεις του εγκεφάλου αποκάλυψαν ότι οι καλ-
λιτέχνες εµφανίζουν περισσότερη φαιά ουσία σε
περιοχές που σχετίζονται µε την λεπτή κινητικότητα
και την οπτική φαντασία.

T T α νέα ευρήµατα µαρτυρούν ότι το καλλιτεχνικό
ταλέντο είναι έµφυτο. Ωστόσο οι ερευνητές

σηµειώνουν ότι η σκληρή δουλειά παίζει επίσης ση-
µαντικό ρόλο στην απόδοση ενός καλλιτέχνη. Kαι
βέβαια, όπως συµβαίνει σε πολλά πεδία της επιστή-
µης, η ακριβής αλληλεπίδραση φύσης και ανατροφής
παραµένει ασαφής.
Όπως αναφέρει η επικεφαλής των ερευνητών
Pεµπέκα Tσάµπερλεν, η οµάδα της θέλησε να ανακα-
λύψει αν οι καλλιτέχνες βλέπουν τον κόσµο... διαφο-
ρετικά.  “Oι άνθρωποι που είναι καλύτεροι στην ζω-
γραφική φαίνεται να έχουν πιο ανεπυγµένες περιο-
χές του εγκεφάλου, οι οποίες ελέγχουν την λεπτή
κινητικότητα, ενώ έχουν και πιο ανεπτυγµένη την
λεγοµένη διαδικαστική µνήµη, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για την αποθήκευση και ανάκληση αυτοµατο-
ποιηµένων διεργασιών”, εξήγησε η ειδικός.
Στο πλαίσιο της µελέτης τους, οι ειδικοί εξέτασαν
τον εγκέφαλο 21 φοιτητών της Σχολής Kαλών
Tεχνών και τον συνέκριναν µε εκείνον 23 ατόµων,
που δεν ήταν καλλιτέχνες, µε την χρήση µιας µεθό-
δου σάρωσης, που ονοµάζεται µορφοµετρία και
βασίζεται σε ογκοστοιχεία (voxel-based morpho-
metry).

O O ι λεπτοµερείς απεικονίσεις του εγκεφάλου
αποκάλυψαν ότι η οµάδα των καλλιτεχνών είχε

σηµαντικά περισσότερη φαιά ουσία σε µια περιοχή
του εγκεφάλου, που ονοµάζεται προσφηνοειδές λο-
βίο και βρίσκεται στον βρεγµατικο λοβό.
“H περιοχή αυτή εµπλέκεται σε διάφορες λειτουρ-

γίες, αλλά κυρίως σε λειτουργίες που αφορούν την
δηµιουργικότητα, όπως η οπτική φαντασία -  το να
είναι το άτοµο ικανό να επεξεργάζεται στον εγκέ-
φαλό του τις εικόνες που βλέπει, να τις συνδυάζει,
να τις αλλάζει, να τις αποδοµεί”, σηµείωσε η δρ.
Tσάµπερλεν σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC.
Oι εθελοντές, που συµµετείχαν στην  µελέτη, κλήθη-
καν επίσης να ζωγραφίσουν, και οι ερευνητές µελέ-
τησαν την σύνδεση µεταξύ της απόδοσής τους στην
ζωγραφική µε την ποιότητα της λευκής και της φαιάς
ουσίας στον εγκέφαλό τους.
Όπως φάνηκε, όσοι ήταν καλοί στην ζωγραφική πα-
ρουσίαζαν αυξηµένη ποσότητα φαιάς και λευκής
ουσίας στην παρεγκεφαλίδα, καθώς και στην συµ-
πληρωµατική κινητική περιοχή (και οι δύο περιοχές
εµπλέκονται στην λεπτή κινητικότητα, αλλά και τον
συντονισµό καθηµερινών κινήσεων).
H φαιά ουσία αποτελείται κυρίως από νευρικά κύτ-
ταρα, ενώ η λευκή ουσία είναι υπεύθυνη για την επι-
κοινωνία µεταξύ των περιοχών της φαιάς ουσίας.

∆ ∆ εν είναι ωστόσο σαφές τί ακριβώς σηµαίνει
αυτή η αύξηση της φαιάς και λευκής ουσίας.

Παρόµοιες µελέτες σε άλλα δηµιουργικά άτοµα,
όπως οι µουσικοί, έχουν δείξει ότι αυτά εµφανίζουν
πιο έντονη δραστηριότητα στις συγκεκριµένες περιο-
χές.
“Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι η επιδεξιότητα και η
εξειδίκευση πραγµατικά αλλάζουν τον εγκέφαλο,
που είναι απίστευτα “εύπλαστος”, ανταποκρινόµε-
νος στην εξάσκηση. Eπίσης υπάρχουν τεράστιες
διαφορές µεταξύ των ανθρώπων, τις οποίες τώρα
αρχίζουµε να διαπιστώνουµε”, τόνισε η δρ. Tσάµπερ-
λεν.
Ένας άλλος από τους ερευνητές, ο Kρις Mακ Mάνους
από το University College του Λονδίνου, τόνισε ότι
είναι δύσκολο να διαχωρίσει κάποιος ποιές πτυχές
του ταλέντου των καλλιτεχνών είναι έµφυτες και
ποιές επίκτητες. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε,
απαιτούνται περισσότερες έρευνες σε εθελοντές, οι
οποίοι θα παρακολουθούνται από µικρή ηλικία -για
παράδειγµα από την εφηβεία- προκειµένου να διαπι-
στωθεί πώς εξελίσσονται τα έργα τους καθώς µεγα-
λώνουν.

™ÂÏ. 3ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - NOEMBPIO™  2015

TT ÔÔ  ¤¤ ÌÌ ÊÊ ˘̆ ÙÙ ÔÔ  ÙÙ ·· ÏÏ ¤¤ ÓÓ ÙÙ ÔÔ  ÎÎ ·· ÈÈTT ÔÔ  ¤¤ ÌÌ ÊÊ ˘̆ ÙÙ ÔÔ  ÙÙ ·· ÏÏ ¤¤ ÓÓ ÙÙ ÔÔ  ÎÎ ·· ÈÈ
ÔÔ  ÚÚ fifi ÏÏ ÔÔ ˜̃  ÙÙ ÔÔ ˘̆   ÂÂ ÚÚ ÈÈ ‚‚ ¿¿ ÏÏ ÏÏ ÔÔ ÓÓ ÙÙ ÔÔ ˜̃ÔÔ  ÚÚ fifi ÏÏ ÔÔ ˜̃  ÙÙ ÔÔ ˘̆   ÂÂ ÚÚ ÈÈ ‚‚ ¿¿ ÏÏ ÏÏ ÔÔ ÓÓ ÙÙ ÔÔ ˜̃

HH  ÂÂ  ÈÈ ‰‰ ÂÂ ÍÍ ÈÈ fifi ÙÙ ËË ÙÙ ··  ·· ÏÏ ÏÏ ¿¿ ˙̇ ÂÂ ÈÈ  HH  ÂÂ  ÈÈ ‰‰ ÂÂ ÍÍ ÈÈ fifi ÙÙ ËË ÙÙ ··  ·· ÏÏ ÏÏ ¿¿ ˙̇ ÂÂ ÈÈ  
ÙÙ ÔÔ ÓÓ   ÂÂ ÁÁ ÎÎ ¤¤ ÊÊ ·· ÏÏ ÔÔÙÙ ÔÔ ÓÓ   ÂÂ ÁÁ ÎÎ ¤¤ ÊÊ ·· ÏÏ ÔÔ

¶¶ ÂÂ ÚÚ ÈÈ ÛÛ ÛÛ fifi ÙÙ ÂÂ ÚÚ ËË  ÊÊ ·· ÈÈ ¿¿  ÔÔ ˘̆ ÛÛ ›› ··¶¶ ÂÂ ÚÚ ÈÈ ÛÛ ÛÛ fifi ÙÙ ÂÂ ÚÚ ËË  ÊÊ ·· ÈÈ ¿¿  ÔÔ ˘̆ ÛÛ ›› ··

οιοι KAΛΛITEXNEΣ KAΛΛITEXNEΣ βλέπουν τονβλέπουν τον
κόσµο...κόσµο... ∆∆∆∆ IIII AAAA ΦΦΦΦ OOOO PPPP EEEE TTTT IIII KKKK AAAA



™ÂÏ. 4

ÂÂ ˘̆ ËË ÌÌ ÂÂ ÚÚ ›› ··
MHNIAIA EºHMEPI¢A   

ETO™ ¢ø¢EKATO, AP.ºY§§OY (B) 143
NOEMBPIO™ 2015

KYPI§§OY §OYKAPEø™ 6
114 71 A£HNA

TH§. 210-6447.903, FAX 210-6424.266

I¢IOKTH™IA: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ MÔ‡Î·˜
EK¢OTH™-¢IEY£YNTH™ : ¢ËÌ. MÔ‡Î·˜

YÂ‡ı.Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ NÙ·Ï·ÎÔ‡Ú·˜
AÚÈ·Ó›ÙÔ˘ 13,  114 72 A£HNA

ETH™IA ™YN¢POMH: 15 Â˘ÚÒ

TT
EE

ΣΣ
TT

K
ˆ

‰
. T

·¯
.  

27
50

8

OO ι ελληνικές πόλεις νοσούν. Oι πολιτευόµενοι
και διαχειριστές των κοινών δωροδοκούνται

και εξαγοράζονται. Kι όσο για την µεγάλη µάζα των
πολιτών, είτε δεν αντιλαµβάνονται τα όσα διαπράτ-
τουν οι κυβερνώντες, είτε τα αντιλαµβάνονται αλλά
δεν αντιδρούν, βυθισµένοι όπως είναι στην ραστώνη
και την άνεση της καθηµερινότητας.

A A πό τούτη την αρρώστια έχουν προσβληθεί
παντού οι πάντες - απλώς ο καθένας τρέφει

την ψευδαίσθηση ότι η συµφορά
δεν θα χτυπήσει την δική του
πόρτα, αλλά θα διασφαλίσει τα
δικά του συµφέροντα, εκµεταλ-
λευόµενος τους κινδύνους των
άλλων.

K K ι  ενώ κανονικά όλες οι
συζητήσεις γίνονται πριν

από τα όποια γεγονότα, εσείς διαβουλεύεστε πάντα
κατόπιν εορτής...

A A φήσατε όλον αυτό τον καιρό να κυλήσει µε
συνεχείς αναβολές, µετάθεση των ελπίδων

σας σε άλλους, αλληλοκατηγορίες και καταγγελίες.
Aυτά συνεχίζετε να κάνετε και σήµερα...

Ό Ό λοι πρέπει να εξοργίζεστε εξίσου όταν βλέ-
πετε ότι πολύ εύκολα κινδυνεύουν να κακο-

ποιηθούν οι πιο φτωχοί κι αδύναµοι πολίτες, ενώ οι
βδελυροί και πλούσιοι µπορούν να αδικοπραγούν
ατιµωρητί και να εξαγοράζουν πρόσωπα για να

εκβιάζουν καταστάσεις...

Σ Σ τρέψτε το βλέµµα προς τους σηµερινούς πολι-
τικούς: άλλοι από φτωχοί έγιναν πάµπλουτοι,

άλλοι από άσηµοι χόρτασαν τιµές, ωρισµένοι έφτια-
ξαν σπίτια δίπλα στα οποία τα δηµόσια οικοδοµή-
µατα είναι πιο σεµνά, κι όσο ο πλούτος της πόλης
ελαττωνόταν, τόσο ο δικός τους αύξανε...

∆ ∆ εν είναι ασφαλώς ένα και δύο τα αίτια ένεκα
των οποίων έφθασαν τα πράγµατα εδώ. Aλλά

την κύρια αιτία θα την βρείτε στο
πρόσωπο εκείνων που προτιµούν
να σας είναι ευχάριστοι παρά να
σας συµβουλεύουν ορθά. Aπ’ αυ-
τούς πολλοί προσπαθούν να
συντηρούν την σηµερινή κατά-
σταση, γιατί αντλούν από αυτήν
δηµοτικότητα και εξουσία - κι

έτσι ούτε οι ίδιοι προνοούν για το αύριο, ούτε νοιά-
ζονται για το αν εσείς προνοείτε...

B  B ρίσκονται σε τέτοια εγκατάλειψη και σε τέτοια
χάλια τα πράγµατα, ώστε ακόµα κι αν όσοι

µιλούν από τούτο το βήµα πρότειναν συνειδητά τα
πιο βλαβερά µέτρα κι εσείς τα ψηφίζατε, πάλι δεν
θα µπορούσαµε να βρεθούµε σε χειρότερη θέση...
Σηµείωση:Σηµείωση: την οµιλία αυτή απηύθυνε προς τους
Aθηναίους ο µεγάλος ρήτορας ∆ηµοσθένης γύρω
στο 350 π.X. Kι εµείς θα προσθέσουµε: ΣAN NA
MHN ΠEPAΣE MIA MEPA...

Afi ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·
¤ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÕÚ·ÌÈ˜ ‹ÚÂ
ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. Afi ÙÔ ‰Â‡-
ÙÂÚÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ¤ÂÙ·È fiÙÈ Ô
¶fiÚıÔ˜ ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Î·È
·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‹ÏˆÛË
¤ÂÙ·È fiÙÈ Ô NÙ’ AÚÙ·ÓÈ¿Ó
‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ Î·È Ô Õıˆ˜
ÙÚ›ÙÔ˜.
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TO ¶EPA™MA ™THN A¶ENANTI OX£H
™ÙËÓ fi¯ıË ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂÈ˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È ÙÚÂÈ˜

Á˘Ó·›ÎÂ˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ·ÏÏ¿ Ë ‚¿ÚÎ· ÙÔ˘˜
¯ˆÚ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. °È· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ‚¿ÚÎ· ·fi ÙËÓ ÌÈ·

fi¯ıË ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ÎˆË-
Ï¿ÙË. N· Ï¿‚ÂÙÂ Â›ÛË˜ ˘’ fi„ÈÓ fiÙÈ, ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ı· Ú¤-

ÂÈ Ó· ‚Ú›ÎÔÓÙ·È ›ÛÂ˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜
¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÂ Ì›· fi¯ıË.

¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·Ú¤· ·¤Ó·ÓÙÈ;

ø ‰fiÍ·, ‰fiÍ·, ÂÛ‡
Â·›ÓÂÛÂ˜ ÔÏ‡ ÙËÓ ˙ˆ‹
·Ì¤ÙÚËÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ,
Ô˘ Ù›ÔÙÂ ‰ÂÓ ¿ÍÈ˙·Ó.

EE˘̆ÚÚÈÈ››‰‰ËË˜̃ ((AAÓÓ‰‰ÚÚÔÔÌÌ¿¿¯̄ËË))


