∆ΗΜOΤΙΚΑ ΤΡΑΓOΥ∆ΙΑ

Το δηµοτικ τραγο δι αποτελε µια εξαιρετικ σηµαντικ κφραση της λαϊκς δηµιουργας. Την εποχ της
ακµς του, το δηµιο ργηµα αυτ της λαϊκς τχνης και
φαντασας συνδ αζε την ποηση µε τη µουσικ και
κποτε µε το χορ. Στις παραδοσιακς κοινωνες, που
ο γραπτς λγος ταν προνµιο ελαχστων, η λαϊκ
τχνη αποτελο σε απαρατητο στοιχεο της κοινωνικς
ζως. Στη δουλει, στο σπτι, στις γιορτς, στους
γµους και στις κηδεες, σε λες τις ανθρ!πινες εκδηλ!σεις και καταστσεις, το δηµοτικ τραγο δι συντρφευε, ψυχαγωγο σε, παρηγορο σε και εξασφλιζε τη
συνχεια του πολιτισµο και των παραδσεων. Επειδ
εκφρζουν τα βι!µατα, τις ιδες, τις αισθητικς προτιµσεις και τα συναισθµατα του λαο και χι ενς
ξεχωριστο δηµιουργο , τα δηµοτικ τραγο δια
παρουσιζουν ενιαο φος ανλογα µε την κατηγορα
στην οποα ανκουν, χουν σταθερ, επαναλαµβανΝικηφρος Λ τρας,
Επιστροφ απ το πανηγρι
µενα µοτβα και διαχρονικ χαρακτρα.
Τα δηµοτικ τραγο δια παρουσιζουν µεγλο θεµατικ πλο το. Μπορο µε ωστσο να
τα χωρσουµε σε τρεις µεγλες κατηγορες. Στην πρ!τη κατηγορα κατατσσουµε τα τραγο δια που αναφρονται στις διφορες εκδηλ!σεις της ζως (της αγπης, νυφιτικα,
νανουρσµατα, παιδικ, κλαντα, αποκριτικα και λλα εορταστικ, τραγο δια της ξενιτις, µοιρολγια, γνωµικ, τραγο δια της δουλεις). Στη δε τερη κατηγορα ανκουν τα
ιστορικ τραγο δια, δηλαδ αυτ που δηµιουργθηκαν εξαιτας ενς ιστορικο γεγοντος  αναφρονται σε µια συγκεκριµνη χρονικ περοδο, πως εναι τα ακριτικ  τα κλφτικα. Στην τρτη κατηγορα τοποθετο µε τις παραλογς, να ιδιατερο εδος δηµοτικο
τραγουδιο , το οποο διακρνεται για τον αφηγηµατικ του χαρακτρα, τον επικ τνο και
τη δραµατικ κβαση. Κοιν χαρακτηριστικ λων εναι: η λιττητα των εκφραστικ!ν
µσων και τρπων, η οικονοµα και η π κνωση του ποιητικο λγου.
Περισστερες πληροφορες για τα δηµοτικ τραγο δια, πως και για τις επµενες εντητες των Κειµ νων Νεοελληνικς Λογοτεχνας της Γ’ Γυµνασου, θα βρετε στα αντστοιχα κεφλαια του βιβλου Ιστορα της Νεοελληνικς Λογοτεχνας του Γυµνασου.

¢ ∏ª√∆π∫∞ ¡ ∞¡√Àƒπ™ª∞∆∞
Τα δ ο αυτ νανουρσµατα περιλαµβνονται στη συλλογ του Νικλαου Γ. Πολτη
Εκλογα απ" τα τραγο#δια του ελληνικο#
λαο# (1914). Το πρ!το προρχεται απ τη
Χο και χει καταγραφε απ το Γλλο
φιλλληνα Κλωντ Φωριλ (1825) και το δε τερο απ την Κορινθα και χει καταγραφε
απ το Μιχ. Λελκο (1888). 6πως φανεται
καθαρ απ τους στχους των δ ο τραγουδι!ν, το πρ!το αναφρεται σε αγρι και το
δε τερο σε κορτσι.
Θεφραστος Τριανταφυλλδης, Παιδικ δωµτιο

¡· ÌÔ˘ ÙÔ ¿ÚÂÈ˜, ‡ÓÂ ÌÔ˘

¡α µου το π&ρεις, 'πνε µου, τρεις βγλες* θα του β&λω,
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τρεις βγλες, τρεις βιγλ&τορες,* κι οι τρεις αντρειωµ νοι.
Β&λλω τον +λιο στα βουν&, τον αετ" στους κ&µπους,
τον κυρ Βορι& το δροσερ" αν&µεσα πελ&γου.
O +λιος εβασλεψεν, ο αϊτ"ς αποκοιµθη,
κι ο κυρ Βορι&ς ο δροσερ"ς στης µ&νας του πηγανει.
«Γιε µ’, πο# ’σουν χτες, πο# ’σουν προχτ ς, πο# ’σουν την &λλη ν#χτα;
Μνα* µε τ’ &στρι µ&λωνες, µνα µε το φεγγ&ρι,
µνα µε τον αυγεριν", που ’µαστ’ αγαπηµ νοι;
– Μτε µε τ’ &στρι µ&λωνα, µτε µε το φεγγ&ρι,
µτε µε τον αυγεριν", οπο# ’στ’ αγαπηµ νοι3
χρυσ"ν υγι"ν εβγλιζα* στην αργυρ του κο#νια».
Ν. Γ. Πολτη, Εκλογα απ τα τραγο δια
του ελληνικο λαο

* βγλα: σκοπι&, φυλ&κιο * βιγλτορας: σκοπ"ς, φ#λακας * µ να: µπως * εβγλιζα: φ#λαγα
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∆ηµοτικ Nανουρσµατα

∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ·ÛÙÚ›

∫οιµσου αστρ, κοιµσου αυγ, κοιµσου νιο φεγγ&ρι3

5

10

κοιµσου, που να σε χαρε ο νιος που θα σε π&ρει.
Κοιµσου, που παρ&γγειλα στην Π"λη τα χρυσ& σου,
στη Βενετι& τα ρο#χα σου και τα διαµαντικ& σου.
Κοιµσου, που σου ρ&βουνε το π&πλωµα στην Π"λη
και σου το τελει7νουνε σαρανταδυ" µαστ"ροι3
στη µ ση β&νουν τον αετ", στην &κρη το παγ"νι.
Ν&νι του ργα το παιδ, του βασιλι& τ’ αγγ"νι.
Κοιµσου και παρ&γγειλα παπο#τσια στον τσαγγ&ρη,
να σου τα κ&νει κ"κκινα µε το µαργαριτ&ρι.
Κοιµσου, µες στην κο#νια σου και στα παχι& πανι& σου,
η Παναγι& η δ σποινα να εναι συντροφι& σου.

Ν. Γ. Πολτη, Εκλογα απ τα τραγο δια
του ελληνικο λαο

∂ƒ°∞™π∂™

1

·) ∞ﬁ ÔÈ· ÛËÌÂ›· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÙÚ˘ÊÂÚﬁÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·Ó¿‰ˆÓ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜; ‚) ¶ÔÈÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙË˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘
ÁÈÔ˘ Î·È ÔÈÔ˘˜ Ë Ì¿Ó· ÙË˜ ÎﬁÚË˜;

2

™Â ÔÈÔ ‚·ıÌﬁ Ù· Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Û·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ú·Ì‡ıÈ·; °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùﬁ Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË Û·˜;

3

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ·Ó·Ï¿ıÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ Ï·˚Î¤˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ ·Ú¯ÔÓÙÔÔ‡ÏÂ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ Ù·.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ù· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ·Û¯ÔÏ›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜.
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∆Ë˜ ¶¿ÚÁ·˜
Το τραγο δι αυτ ανκει στην κατηγορα των ιστορικ!ν δηµοτικ!ν τραγουδι!ν. Η Πργα, παραλιακ πλη της Ηπερου, απ τις αρχς του 15ου αι!να
βρισκταν κτω απ την ηγεµονα των Ενετ!ν,
αλλ µετ την κατλυση της ενετικς πολιτεας
πρασε στην κατοχ των Γλλων µαζ µε τα νησι
του Ιονου. Το 1814 παραδθηκε στους <γγλους, οι
οποοι την κρτησαν για λγο καιρ και µετ την
παραχ!ρησαν στους Το ρκους. Oι τσσερις χιλιδες Παργινο, για να αποφ γουν τις αγριτητες
των Το ρκων και των Αλβαν!ν, αποφσισαν να
εγκαταλεψουν την πατρδα τους και να περσουν
απναντι στα Επτνησα, παρνοντας µαζ τους τα
ιερ κειµλια και τις εικνες των εκκλησι!ν. Λγο
πριν απ την επσηµη παρδοση, που γινε στις 28
Απριλου του 1819, ανσκαψαν τους οικογενειακο ς τφους τους, συγκντρωσαν τα λεψανα των
προγνων τους στην πλατεα της αγορς και τα
καψαν, για να τα γλιτ!σουν απ τη βεβλωση.
Γιννης Ψυχοπαδης, Μθηµα Ιστορας

∆ρα πουλι& απ’ την Πρ βεζα διαβκανε στην Π&ργα.
5

Το 8να κοιτ&ει την ξενιτι&, τ’ &λλο τον Aϊ-Γιανν&κη,
το τρτο το κατ&µαυρο µοιριολογ&ει και λ ει:
«Π&ργα, Τουρκι& σε πλ&κωσε, Τουρκι& σε τριγυρζει.
∆εν ρχεται για π"λεµο, µε προδοσι& σε παρνει.
Βεζρης δε σ’ ενκησε µε τα πολλ& τ’ ασκ ρια.*
=φευγαν Το#ρκοι σα λαγο το παργιν" τουφ κι,
κι οι Λι&πηδες* δεν θελαν να ’ρτουν να πολεµσουν.
Εχες λεβ ντες σα θερι&, γυνακες αντρειωµ νες,

* ασκρι: στρ&τευµα * Λιπηδες: Τουρκαλβανο
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π"τρωγαν* β"λια για ψωµ, µπαρο#τι για προσφ&γι.
Τ’ &σπρα* πουλσαν το Χριστ", τ’ &σπρα πουλο#ν και σ να.
Π&ρτε, µαν&δες, τα παιδι&, παπ&δες, τους Αγους.
@στε, λεβ ντες, τ’ &ρµατα κι αφστε το τουφ κι,
σκ&ψτε πλατι&, σκ&ψτε βαθι& "λα σας τα κιβο#ρια,*
και τ’ αντρειωµ να κ"καλα ξεθ&ψτε του γονιο# σας.
Το#ρκους δεν επροσκ#νησαν, Το#ρκοι µην τα πατσουν».

Ν. Γ. Πολτη, Εκλογα απ τα τραγο δια
του ελληνικο λαο

* πτρωγαν: που τρωγαν * σπρα: ασηµ νια νοµσµατα, αργ#ρια * κιβορια: τ&φοι

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Ù˘ÈÎ¿ ÌÔÙ›‚· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ Ô›ËÌ·;

2

EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ ¶·ÚÁÈÓÒÓ. ∆È ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ;

3

«¶¿ÚÙÂ…·Ù‹ÛÔ˘Ó»: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È
ÔÈ· Ù· ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó;

4

∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙË Ï·˚Î‹ ÌÔ‡Û· Î·È Ë ÏﬁÁÈ· Ô›ËÛË ÂÌÓÂ‡ÛÙËÎÂ ·ﬁ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË˜ ¶¿ÚÁ·˜.
ŒÓ· ·ﬁ Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ˆ‰‹ «∂È˜ ¶¿ÚÁ·Ó» ÙÔ˘
∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘, Ô˘ ·ÓıÔÏÔÁÂ›Ù·È Â›ÛË˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ∆È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ë ÔÈËÙÈÎ‹ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

«∆’ ¿ÛÚ· Ô˘Ï‹Û·Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙﬁ, Ù’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÔ‡Ó Î·È Û¤Ó·»: ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÌÂ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂ Î›ÓËÙÚÔ
ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Î·È ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜
πÛÙÔÚ›·˜ Û·˜.
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TÔ˘ ÁÈÔÊ˘ÚÈÔ‡ ÙË˜ ÕÚÙ·˜
Η παραλογ αυτ εναι να απ τα γνωσττερα και ωραιτερα δηµιουργµατα της λαϊκς µο σας και στηρζεται σε µια µακραωνη παρδοση, σχετικ µε τη θεµελωση µεγλων ργων. Απ
τους αρχαους ακµα χρνους υπρχε η δοξασα τι, για να στερεωθε και να προφυλαχθε απ
κθε κνδυνο να κτσµα, πρεπε να θυσιαστε στα θεµλι του κποιο ζωνταν πλσµα. Το
γεφ ρι της <ρτας, να ργο τσο δ σκολο και θαυµαστ για την εποχ του, ενπνευσε το οµ!νυµο δηµοτικ τραγο δι και πλο τισε την παρδοση µε το δικ του θρ λο. Παραλλαγς του
τραγουδιο , που αναφρονται και σε λλα γεφ ρια  οικοδοµµατα, υπρχουν χι µνο στην
Ελλδα αλλ και σε λη την περιοχ των Βαλκανων. Το κεµενο που ακολουθε εναι η κερκυραϊκ παραλλαγ Του γιοφυριο# της @ρτας, απ την κδοση του Νικλαου Γ. Πολτη Εκλογα απ" τα τραγο#δια του ελληνικο# λαο# (1914).

™αρ&ντα π ντε µ&στοροι κι εξντα µαθητ&δες
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γιοφ#ρι-ν-εθεµ λιωναν στης @ρτας το ποτ&µι.
Oληµερς το χτζανε, το βρ&δυ εγκρεµιζ"ταν.
Μοιριολογο#ν οι µ&στοροι και κλαιν οι µαθητ&δες:
«Αλµονο στους κ"πους µας, κρµα στις δο#λεψ ς µας,
οληµερς να χτζουµε, το βρ&δυ να γκρεµι ται!»
Πουλ&κι εδι&βη κι κατσε αντκρυ στο ποτ&µι,
δεν εκελ&ηδε σαν πουλ, µηδ σα χελιδ"νι,
παρ& εκελ&ηδε κι λεγε, ανθρωπιν λαλτσα:
«Α δε στοιχει7σετε &νθρωπο, γιοφ#ρι δε στερι7νει3
και µη στοιχει7σετε ορφαν", µη ξ νο, µη διαβ&τη,
παρ& του πρωτοµ&στορα την "µορφη γυνακα,
π"ρχεται αργ& τ’ αποταχ#* και π&ρωρα* το γι"µα».
Τ’ &κουσ’ ο πρωτοµ&στορας και του θαν&του π φτει.
Πι&νει, µην&ει της λυγερς µε το πουλ τ’ αηδ"νι:
Αργ& ντυθε, αργ& αλλαχτε, αργ& να π&ει το γι"µα,
αργ& να π&ει και να διαβε της @ρτας το γιοφ#ρι.
Και το πουλ παρ&κουσε κι αλλι7ς επγε κι επε:

* αποταχ: νωρς το πρω * πρωρα: πριν απ" την 7ρα
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«Γοργ& ντ#σου, γοργ& &λλαξε, γοργ& να πας το γι"µα,
γοργ& να πας και να διαβες της @ρτας το γιοφ#ρι».
Να τηνε κι εξαν&φανεν* απ" την &σπρη στρ&τα.
Την εδ’ ο πρωτοµ&στορας, ραγζεται η καρδι& του.
Απ" µακρι& τους χαιρετ& κι απ" κοντ& τους λ ει:
«Γεια σας, χαρ& σας, µ&στοροι και σεις οι µαθητ&δες,
µα τι χει ο πρωτοµ&στορας κι εναι βαργωµισµ νος;*
– Το δαχτυλδι τ"πεσε στην πρ7τη την καµ&ρα,
και ποιος να µπει και ποιος να βγει το δαχτυλδι ν& ’βρει;
– Μ&στορα, µην πικρανεσαι κι εγ7 να π&’ σ’ το φ ρω,
εγ7 να µπω, κι εγ7 να βγω, το δαχτυλδι ν& βρω».

30

Μηδ καλ& κατ βηκε, µηδ στη µ ση επγε3
«Τρ&βα, καλ µ’, τον &λυσο, τρ&βα την αλυσδα,
τι "λον τον κ"σµο αν&γειρα και τποτες δεν βρα».
=νας πιχ&ει* µε το µυστρ,* κι &λλος µε τον ασβ στη,
παρνει κι ο πρωτοµ&στορας και ρχνει µ γα λθο.

35

«Αλµονο στη µορα µας, κρµα στο ριζικ"* µας!
Τρεις αδερφ&δες εµαστε, κι οι τρεις κακογραµµ νες,
η µια ’χτισε το ∆ο#ναβη, κι η &λλη τον Αφρ&τη,*
κι εγ7 η πλιο στερν"τερη* της @ρτας το γιοφ#ρι.
Ως τρ µει το καρυ"φυλλο,* να τρ µει το γιοφ#ρι,
κι ως π φτουν τα δεντρ"φυλλα, να π φτουν οι διαβ&τες.

40

45

– Κ"ρη, το λ"γον &λλαξε κι &λλη κατ&ρα δ7σε,
π"χεις µον&κριβο αδερφ", µη λ&χει* και περ&σει».
Κι αυτ το λ"γον &λλαξε κι &λλη κατ&ρα δνει.
«Αν τρ µουν τ’ &γρια βουν&, να τρ µει το γιοφ#ρι,
κι αν π φτουν τ’ &γρια πουλι&, να π φτουν οι διαβ&τες,
τι χω αδερφ" στην ξενιτι&, µη λ&χει και περ&σει».
Ν. Γ. Πολτη, Εκλογα απ τα τραγο δια
του ελληνικο λαο

* εξανφανεν: φ&νηκε να ρχεται * βαργωµισµνος: στενοχωρηµ νος, δ#σθυµος * πιχει: µυστρζει τη
λ&σπη, σοβατζει * µυστρ (µ#στρον, µυστρον): το τριγωνοειδ ς εργαλεο των κτιστ7ν * ριζικ: µορα,
πεπρωµ νο * Αφρτης: Ευφρ&της * η πλιο στερντερη: η πιο µικρ * καρυφυλλο: το φ#λλο της καρυδι&ς * µη λχει: µην τ#χει
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∆ Η Μ O Τ Ι Κ Α Τ ΡΑ Γ OΥ∆ Ι Α

∂ƒ°∞™π∂™

1

¢È·ÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÒÛÙÂ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿.

2

¶Ò˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙË˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Î·È ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÙÔ ¤ÚÁÔ;

3

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛË˜;

4

¶ÔÈÔ Â›ÚÚËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Ô ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ÔÈÔ Ô ÊÙÂÚˆÙﬁ˜ ·ÁÁÂÏÈ·ÊﬁÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓ‡Ì·ÙÔ˜; ∆È ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË;

5

¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ· ÛÙËÓ ·ÚﬁÛÌÂÓË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙË˜, Î·È ÔÈ· Â›Ó·È
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡˙˘Áﬁ ÙË˜;

6

¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ﬁÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÔÁÒÓ;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ¤ÙÚÈÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ, ·Ó ÌÔÚÂ›ÙÂ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÊ‡ÚÈ.

◆

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙË˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ, ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ﬁÛÔ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜.

Το γεφ ρι της ρτας (φωτ. Γ. Ντουνις)
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