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¡ π∫√™ ∫ ∞µµ∞¢π∞™
Οι γτες των φορτηγν
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς τον ποιητ της θλασσας Νκο Καββαδα. Να κατανοσουν τη συναισθηµατικ σχση που αναπτ%σσουν οι νθρωποι, ιδιατερα 'σοι ζουν
κτω απ' δ%σκολες  µοναχικς συνθκες, µε τα κατοικδια ζ)α.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η δσκολη και στερηµνη ζω των ναυτικν στα φορτηγ πλοα
Η σχση που αναπτσσουν οι ναυτικο µε τη γτα του καραβιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ποηµα περιχει αντιπροσωπευτικ γνωρσµατα της θεµατικς και της ποιητικς
του Νκου Καββαδα. Ο αφηγητς/ποιητς περιγρφει σε τρτο πρ'σωπο τη σχση
που αναπτ%σσουν οι ναυτικο των φορτηγ)ν πλοων –τα οποα συνθως πραγµατοποιο%ν µεγλης διρκειας ταξδια– µε τη γτα που ταξιδε%ει µαζ τους. Το αιλουροειδς αυτ' κατοικδιο υποκαθιστ τη γυνακα στη ζω των ναυτ)ν αφο% χει,
σ%µφωνα µε τον ποιητ, πολλ κοιν στοιχεα µε αυτ και ικανοποιε την ανγκη
τους για συντροφι και τρυφερ'τητα. Η ατµ'σφαιρα του ποιµατος εναι ερωτικαισθησιακ στις τσσερις πρ)τες στροφς, εν) αποκτ δραµατικ νταση στις τσσερις επ'µενες, 'ταν περιγρφεται η αρρ)στια απ' την οποα προσβλλεται η
γτα, απ' τη συνεχ παραµον της στο καρβι, και το τραγικ' τλος που της δνουν
οι ναυτικο, για να τη λυτρ)σουν. Ο ποιητικ'ς λ'γος κορυφ)νεται µε τον πνιγµ'
του ρρωστου ζ)ου, χωρς να εκππτει σε µελοδραµατισµο%ς και αισθηµατολογες,
αποτυπ)νοντας τη µοναξι και την ερωτικ στρηση των ναυτικ)ν.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Αντλ)ντας στοιχεα απ' το ποηµα, σκιαγραφστε το χαρακτρα και τον τρ'πο
ζως των ναυτικ)ν που ταξιδε%ουν µε φορτηγ καρβια.
2. Ακο%στε τα µελοποιηµνα ποιµατα του Ν. Καββαδα, απ' το δσκο Ο σταυρς
του ντου του Θ. Μικρο%τσικου.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γρηγ'ριος Ξεν'πουλος, «Η γτα του παπ» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασου.
2. Μιχαλ Μητσκης, «Το γατ», Πεζογραφµατα, Νεφλη 1988, σ. 147-158.
3. Αργ%ρης Εφταλι)της, «Ο µπαρµπα-Γιννης κι ο γδαρ'ς του», Νησιτικες ιστο-

ρες, Νεφλη 1989, σ. 158-162.

[156]

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·157

Ο Ι Φ Ι ΛΟ Ι Μ Α Σ ΤΑ Ζ Ω Α

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 437.
Επτ κεµενα για τον Νκο Καββαδα, Πολ%τυπο 1982.
¶∏°∏
Νκος Καββαδας, «Οι γτες των φορτηγ)ν», Μαραµπο! (1933), Aγρα 200216, σ. 16.

∂ ƒª∞¡ ∂ ™∂
Ο Λκος
™∆√Ã√™
Να κατανοσουν οι µαθητς τη στεν εξρτηση των ζ)ων απ' τη φ%ση, αλλ και
τους ν'µους που κυριαρχο%ν σε αυτν, µε βση το διγηµα του δισηµου Γερµανο%
συγγραφα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η δσκολη εποχ του χειµνα και ο αγνας για την επιβωση
Η οµαδικτητα και οι κνδυνοι της αποµκρυνσης απ την αγλη
Η υπερβολικ εκδλωση της εκδκησης των ανθρπων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι µαθητς µπορο%ν ε%κολα να προσεγγσουν το διγηµα, να παρακολουθσουν
την υπ'θεση και να αντιληφθο%ν την ανθρ)πινη σκληρ'τητα που ασκθηκε στο
ετοιµοθνατο ζ)ο. Η παρµβαση του καθηγητ θα εναι περιορισµνη µε στ'χο
κυρως την ευαισθητοποηση των µαθητ)ν γ%ρω απ' την οµαλ λειτουργα του
οικοσυστµατος και την υπερσπιση εκενων των ζωικ)ν ειδ)ν που σµερα απειλο%νται µε εξαφνιση. Θα πρπει ββαια να γνει ειδικ αναφορ στη στεν εξρτηση των γριων ζ)ων απ' το φυσικ' περιβλλον και στις δυσκολες επιβωσης
που αντιµετωπζουν συχν εξαιτας των κακ)ν καιρικ)ν συνθηκ)ν. Ο διδσκων
θα πρπει οπωσδποτε να επισηµνει την υπερβολικ σκληρ'τητα και την εκδικητικ µανα που δειξαν οι νθρωποι απναντι στο ανυπερσπιστο ζ)ο, εξηγ)ντας
παρλληλα 'τι η αντδρασ τους εναι, σε να βαθµ', δικαιολογηµνη, επειδ οι
κτηνοτρ'φοι υφστανται πολλς απ)λειες, λ'γω των συχν)ν επιθσεων που
κνουν στα ζ)α τους οι λ%κοι.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γι)ργος Ιωννου, «Φθινοπωριν», Ε!φλεκτη χρα, Κδρος 1982.
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2. Ανδρας Καρκαβτσας, «Το µνµα της µνας», $νθρωποι και ζα στη νεοελλη-

νικ πεζογραφα, ανθολ'γηση – επιµλεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεανδα 1994, σ.
155-162.
3. Μριος Μαρκδης, «Ο λ%κος», Μεταξ! Σιν και Αιλεµ, Dρασµος 1993.
Πµε να δο!µε, ρε παιδι, το λ!κο –
Ποιο λ!κο ρε βλαµµ)νε λ)νε οι σ!ντροφοι,
Ο µνος, κπως, λ!κος που απµεινε διγει τις ηµ)ρες του στην πρωτε!ουσα
νοµο!
πσω απ’ το συρµατπλεγµα, πσω απ’ τον προβολ)α
τρει και κοιµται, τρει και παχανει, τρει και δυστυχε
δυο τσιγρα απ’ το Βελο!χι
Ο λ!κος θ)λει να π)σει χινι, θ)λει να κρυφτο!ν τα πρβατα
-θ)λει να )ρθει να πεινσει
ο λ!κος θ)λει το κυνγι
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Βρετε µ%θους, παραµ%θια, λξεις και γλωσσικς εκφρσεις µε λ%κους και εξε-

τστε ποια εικ'να µεταδδουν για τους λ%κους. Περιγρψτε τα βασικ χαρακτηριστικ αυτς της στερε'τυπης εικ'νας που χει δηµιουργηθε για τους
λ%κους. Συγκρνετε την τ%χη που χουν οι λ%κοι στα παραµ%θια µε την υπ'θεση
του διηγµατος του Dσε.
2. Επικοινωνστε µε την Ελληνικ Φιλοζωϊκ Εταιρεα  µε λλους τοπικο%ς
οργανισµο%ς που χουν σκοπ' την προστασα των ζ)ων, και ζητστε ενηµερωτικ' υλικ' σχετικ µε τα διφορα εδη ζ)ων που αντιµετωπζουν δ%σκολες συνθκες, κακοποιο%νται  απειλο%νται µε εξαφνιση εξαιτας του ανθρ)που.
3. Συγκρνετε τη ζω και την κατντια των δ%ο λ%κων που συναντµε στο διγηµα του Dσε και στο ποηµα του Μαρκδη.
4. Περισσ'τερες πληροφορες για τα προστατευ'µενα εδη χλωρδας και πανδας
θα βρετε στις ιστοσελδες: http://www.defenders.org/citcomnt.html και http://www.
nature.ariadne-t.gr/nature/arckt/arcturo.html.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 109.
www. hermann-hesse.com
www.gss.ucsb.edu/projects/hesse
Μια ευρ%τερη εικ'να για τους δεσµο%ς των ανθρ)πων µε τα ζ)α στη λογοτεχνα
µας δνει ο τ'µος $νθρωποι και ζα στη νεοελληνικ πεζογραφα, ανθολ'γηση –
επιµλεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεανδα 1994.
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¶∏°∏
Dρµαν Dσε, «Ο λ%κος», Η πλη των ξ)νων στο ντο, µτφρ. Θ. Λουπασκης, Σµλη
1995, σ. 33-37.

∞ ¡∆ø¡∏™ ™ √Àƒ√À¡∏™
νθρωποι και δελφνια
™∆√Ã√π
Να ευαισθητοποιηθο%ν οι µαθητς γ%ρω απ' τα θµατα οικολογας και πολιτισµο%
που θγει το αφγηµα. Να προβληµατιστο%ν για την ποι'τητα της σχσης του
ανθρ)που µε τα δελφνια, απ' την αρχαι'τητα ως τις µρες µας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Οικολογικ πρβληµα και διατραξη της φυσικς ισορροπας
Ανθρπινη αδιαφορα και λλειµµα πολιτισµο
Κακοµεταχεριση και οικονοµικ εκµετλλευση των ζων
Πειρµατα επιστηµνων στα ζα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κεµενο χει δοκιµιακ' χαρακτρα και θτει ευθως ζτηµα ατοµικς και κοινωνικς ευθ%νης τ'σο για τον ανατρεπτικ' ρ'λο που χει ο σ%γχρονος νθρωπος
στη λειτουργα της φ%σης 'σο και για τις εγκληµατικς του ενργειες εις βρος του
οικοσυστµατος. Το αφγηµα αναφρεται µεσα και ρεαλιστικ στην προβληµατικ, καταπιεστικ σχση του ανθρ)που µε τα υπ'λοιπα µβια 'ντα, καταδεικν%οντας τ'σο το λλειµµα 'σο και την ενοχ του τεχνοκρατικο% και επιτηδευµνου
πολιτισµο% µας. Ο σ%γχρονος αυτ'ς πολιτισµ'ς δε θεµελι)νεται πλον σε ηθικς
αξες ο%τε σβεται τον περιβλλοντα χ)ρο, αλλ χαρακτηρζεται απ' την ασθηση
της πρ'σκαιρης απ'λαυσης, την παθητικ'τητα και τη µετθεση ευθυν)ν. Η αποτρ'παια φωτογραφα µε τα νεκρ και εγκαταλειµµνα δελφνια στη Χαλκιδικ
αποτελε αδιψευστο µρτυρα της ανθρ)πινης βαρβαρ'τητας, καθ)ς φρνει
µεσα στο προσκνιο το οικολογικ' πρ'βληµα και την κοινωνικ ασυνειδησα που,
δυστυχ)ς, διογκ)νεται στην εποχ µας.
Η επιλογ του Σουρο%νη να γρψει για τη σχση του ανθρ)που µε τα δελφνια
σχετζεται µεν µε το δυσρεστο συµβν της Χαλκιδικς, απορρει δε απ' τη γενικ'τερη εκτµηση του συγγραφα 'τι αυξνονται οι νθρωποι που ασελγο%ν επνω στη
φ%ση, χοντας αποβλει πλρως τα αισθµατα της συλλογικς ευθ%νης, της ντροπς
και της ενοχς. Η ανοχ και η αδιαφορα της υπ'λοιπης κοινωνας απναντι στη
βαρβαρ'τητα δνει τη δυνατ'τητα σε κποιες µειοψηφες να αµαυρ)νουν κθε
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ννοια ανθρωπισµο% και κοινωνικς ζως, αντιστρφοντας τη φυσικ ισορροπα, µε
στ'χο το προσωπικ' κρδος. Η κατηγορα αυτ των ανθρ)πων συνσταται βασικ
απ' 'λους 'σοι εκµεταλλε%ονται τα ζ)α στο τσρκο και σε διφορα θεµατα, αλλ
και 'σους συµµετχουν στην κακοποηση, µε την νοχη σιωπ τους  µε την οικονοµικ ενσχυση των πρ)των. Οι εγκληµατικς ενργειες των πρ)των µερικς φορς
υπερβανουν κθε 'ριο επιζητ)ντας να καλ%ψουν τις ανοµες τους πσω απ' εργαστηριακς παρατηρσεις (πειρµατα µε εγκεφλους δελφινι)ν). Ο συγγραφας δεν
κρ%βει τη συναισθηµατικ του αντδραση (ηθικ'ς αποτροπιασµ'ς, λ%πη, ντροπ,
οργ) και την ιδεολογικ του στση (κοινωνικ καταγγελα, ειρωνεα) απναντι στο
πρ'βληµα που περιγρφει. Αν και ο διος δεν ενχεται σε αυτν τη θλιβερ πραγµατικ'τητα, νι)θει νοχος γιατ µε λ%πη διαπιστ)νει 'τι οι νθρωποι φρονται µε
υπρµετρη αλαζονεα, σκιζοντας και διασαλε%οντας ανεπαν'ρθωτα την πανρχαια φιλικ σχση, που εχαν τα δελφνια µε τον νθρωπο. Σχση που διασ)θηκε 'χι
µ'νο στις διφορες αρχαες ζωγραφικς και γλυπτς παραστσεις των δελφινι)ν
και στη συµβολικ νουβλα του Αρονα (Ηρ'δοτος), αλλ και εξακολουθε να λειτουργε µε θαυµσιες αποδ'σεις και στην εποχ µας, σε κ'µικς και κινηµατογραφικς ταινες για παιδι και ενλικες και, το απολαυστικ'τερο, µε την πραγµατικ
συντροφι των δελφινι)ν, που παραπλουν τα πλοα µας σε κθε ελληνικ θαλσσια διαδροµ µας.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελ%της, «Ο γλρος», Τα ρω του )ρωτα (1972), Jψιλον 19863.
2. Στρτης Μυριβλης, «Τα ζα», Η ζω εν τφω στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Ερευνστε ποια εδη ζ)ων αντιµετωπζουν πρ'βληµα επιβωσης  υφστανται
κακοµεταχεριση στην περιοχ σας. Ενηµερ)στε για το πρ'βληµα τις τοπικς αρχς
και ενεργστε µε σκοπ' την προστασα τους.
¶∏°∏
Αντ)νης Σουρο%νης (1942), «Aνθρωποι και δελφνια», Κυριακτικες ιστορες,
Καστανι)της 2002, σ. 239-241.

[160]

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·161

Ο Ι Φ Ι ΛΟ Ι Μ Α Σ ΤΑ Ζ Ω Α

ª π§√™ ª ∞∆™√√Àƒ∂∫
Ο µεταξοσκληκας

∂. Ã. ° √¡∞∆∞™
Ο σκαντζχερος
™∆√Ã√™
Να διαβσουν οι µαθητς δ%ο αλληγορικς ιστορες µε ζ)α.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αλληγορικ διγηση
Εργασα και παραγωγικτητα των ζων
Η σηµασα της επµονης και αδιλειπτης προσπθειας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Dχει ενδιαφρον ο καθηγητς να παρουσισει στους µαθητς σ%γχρονα δεγµατα
αλληγορικ)ν ιστορι)ν µε πρωταγωνιστς ζ)α, οι οποες σε να βαθµ' µπορο%ν να
θεωρηθο%ν συνχειες των αρχαων ηθοπλαστικ)ν διηγσεων, 'πως οι πολ% γνωστο
Μ%θοι του Αισ)που. Τα επιλεγµνα αφηγµατα λκουν την καταγωγ τους απ' τη
µακρ'χρονη λογοτεχνικ παρδοση, παρλληλα 'µως αποδεσµε%ονται αισθητ απ'
αυτ µε την πρωτοτυπα, τον ευτρπελο χαρακτρα, το σ%γχρονο ιστορικοκοινωνικ'
και αισθητικ' προσδιορισµ' τους. Η ευτρπελη ιστορα του µεταξοσκ)ληκα σχετζεται µεσα µε το προϊ'ν της, αφανο%ς, εργασας του, τη µεγλη επδειξη του Κριστιν
Ντιορ. Ο Ματσ'ουρεκ πετυχανει να σατιρσει µια υφιστµενη κατσταση κοινωνικς
ανισ'τητας και αδικας µσα απ' την αµελητα %παρξη του σκουληκιο%. Με ανλαφρο πνε%µα, αλλ ειρωνικ αντληψη και σαφ ασθηση της πραγµατικ'τητας, συνδυζει το µα%ρο χιο%µορ και το σαρκασµ' και απευθ%νεται σε πολλο%ς κοινωνικο%ς
αποδκτες: απ' το φτην' εργατικ' δυναµικ', που παργει τα αγαθ, ως τις περπλοκες υλικς σχσεις, που καθορζουν τη δοµ της σ%γχρονης καταναλωτικς κοινωνας.
Η ιστορα του σκαντζ'χοιρου, αν και σε αρκετ σηµεα παρλληλη, λειτουργε
κπως αντστροφα απ' αυτ του µεταξοσκ)ληκα. Το τριτοπρ'σωπο αφγηµα
του Γονατ επικεντρ)νεται στην αδιλειπτη προσπθεια του ζ)ου να ξεπερσει
τις περιορισµνες δυνατ'τητες της φ%σης του, εν) στο τλος, µε την προσδοκα
πραγµτωσης του στ'χου του, επιβραβε%εται η επιµον και η αγωνιστικ'τητ
του. Ο αφηγητς αποδδει, µε τα λ'για που περικλεονται στα εισαγωγικ, τις σκψεις και τη θεληµατικ βο%ληση του σκαντζ'χοιρου, παρατηρε συστηµατικ τις
πεσµονες προσπθεις του, συµµερζεται τον αγ)να και προσδοκ τη δικαωσ
του. Ο Ματσ'ουρεκ αντθετα παρακολουθε τον ρωα-σκουλκι του απ' απ'[161]
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σταση, στωικ συµβιβασµνο µε την πεζ καθηµεριν'τητα της, αφανο%ς, εργασας του, την οποα καρπ)νεται ο κ'σµος της µ'δας, για να συγκεντρ)σει επνω
του τα ντονα φ)τα της δηµοσι'τητας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Τσου Τσεν Πι, «Ο σκαντζ'χοιρος», Κιν)ζοι ποιητ)ς. Τετρστιχα, µτφρ. Σωκρτης
Σκαρτσς, Καστανι)της 1988.
Σαν προχωρει, µοιζει µε πελτα λο καρφτσες που κινεται0
σαν στ)κεται, εναι στρογγυλς σαν κστανο.
Μην τον περιφρονετε, ασµαντος δεν εναι.
Ποιος θα τολµο!σε µε γροθι να τον χτυπσει.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. ∆ετε την κινηµατογραφικ ταινα Ο Ψ!λλος (1989-1990) του ∆ηµτρη Σπ%ρου

µε ρωα να µικρ' επαρχιωτ'πουλο –το µικρ'τερο εκδ'τη εφηµερδας– ο οποος, χρη στη θληση και την αγωνιστικ'τητ του, κατφερε να ξεπερσει τις
πολλς του δυσκολες και να πραγµατοποισει τα 'νειρ του.
2. Συγκρνετε τις δ%ο εικ'νες του σκαντζ'χοιρου που χουµε απ' το ποηµα του
Τσου Τσεν Πι και του Γονατ.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γαραντο%δης Ευριπδης, «Τα ζ)α στο (µεταµορφωτικ') καθρφτη της λογοτεχνας», εισαγωγ στον τ'µο Μικρ ζωολογα, Πατκης 1998, σ. 7-23.
∆ιαβζω, τχ. 444, 2003. Αφιρωµα στον Ε.Χ. Γονατ µε κεµενα του Ε.Χ. Γονατ, της
Φραγκσκης Αµπατζοπο%λου κ..
¶∏°∏
Μλος Ματσ'ουρεκ, «Ο µεταξοσκ)ληκας», Ζωολογα, µτφρ. Σπ%ρος Τσακνις, Στιγµ 1984, σ. 24-26.
Ε.Χ. Γονατς (1924), «Ο σκαντζ'χερος», Η κρ!πτη, Στιγµ 1991, σ. 48.

[162]

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·163

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·164

ªÂ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ
∂Î‰ﬁÛÂˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌﬁÛÈ·
™¯ÔÏÂ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ﬁÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó
‚È‚ÏÈﬁÛËÌÔ ÚÔ˜ ·ﬁ‰ÂÈÍË ÙË˜ ÁÓËÛÈﬁÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â Ê¤ÚÂÈ ‚È‚ÏÈﬁÛËÌÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÎÏÂ„›Ù˘Ô
Î·È Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘
¡ﬁÌÔ˘ 1129 ÙË˜ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).
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