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Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ

Τό άνά χεΐρας τεύχος τον περιοδικού της 
Τεχνικής Σχολής ’Αμμόχωστου είναι τό αποτέ
λεσμα μιας μακράς και συντόνου προσπάθειας 
μαθητών και καθηγητών, απεικονίζει δέ, κατά 
τό δυνατόν, τάς διαφόρους πτυχάς της σχολικής 
ζωής και τα επιτεύγματα τοΰ σχολικού έτους 
1971-72.

Είναι αληθές ότι τό έπιτελούμενον εις μιαν 
Τεχνικήν Σχολήν έργον είναι πολύμορφον και 
πολύπλευρον. Εις την Τεχνικήν Σχολήν ’Αμμό
χωστου, την τρίτην εις μέγεθος Τεχνικήν Σχολήν 
εν Κύπρω μέ 531 κανονικούς μαθητάς και μα
θήτριας, 207 μαθητευομένους τοΰ Συστήματος 
Μαθητείας και 77 μαθητάς τών νυκτερινών τά
ξεων κατανεμημένους εις 33 τμήματα και 10 
ειδικεύσεις, τό έργον τοΰτο έπετελεσθη κατα ικα
νοποιητικόν τρόπον, πάντοτε βεβαίως εντός τών 
δυνατοτήτων τών κτηριακών και εργαστηριακών 
εγκαταστάσεων αυτής.

Όμολογουμένως τό έργον υπήρξε δύσκολον. 
Πολλαι υπήρξαν αί έλλείφεις και πολλά τα 
χρόνια προβλήματα. Αισθανόμεθα ίκανοποίησιν 
διότι, έστω και άριθμός τών προβλημάτων και 
ελλείψεων τούτων, κατωρθώθη νά έπιλυθή κατα
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την διάρκειαν τοΰ σχολικού έτους, κατασταντος 
οΰτω τοϋ σχολικού έργου, ώς εδει νά ητο, απο- 
δοτικωτερου και άπ οτελεσ ματ ι κ ωτ ε ρου.

'Ως άνεφερον ηδη τό εργον τοΰτο σκιαγρα- 
φεΐται εν πολλοΐς εν τη παρούση εκδόσει τοΰ 
περιοδικού. Τόσον οΐ μαθηται δσον και οι καθη- 
γηται πρεπει νά αισθανωνται ιδιαιτέραν ικανοποι- 
ησιν διά την επιτυχή εκβασιν τών προσπαθειών 
των, προς άπαντας δε τούς καθ' οίονδηποτε 
τρόπον συντελέσαντας εις τοΰτο εκφράζομεν θερμός 
ευχαριστίας.

Δ. ΤΣΙΛΛΗΣ
Διευθυντής.

Λες τή λέ 
νους πήγαινε 
δες τοϋ Βυζο 
νίζουν. Ναός 
ναός τής Πα 
καί τόσοι αλ. 
σ’ δλο τόν Ί 
άπό τις λαμ; 
όμως μένουν 
σάν ιχλλοι άσ; 
σως γιά νά δί 
βάτες, πού πί 
πάτι, μιά είκ 
ρα, τοΰ άλλοι 
τοϋ σημερινοί 
καί κατεβαίν; 
θεού.

"Ενας νέτοι 
ρη ούτε τό । 
καί ό "Αγιος 
πή φρουρός τ 
Βυζάντιο Όά 
Μάμας, προσ 
"Αγιος μεγάλ 
πού άλλοτε εΐ; 
τούς μεγάλου 
ζαντίου, σήμε< 
τή φορά, έρηι 
καί μυστήριο ί 
'Αγίου Μάμα.

Ή Σωτηρι 
αυτής τής μ0( 
ιστορία τοΰ χαΒΙΒ
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ΑΚΜΩΝ 7

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΣΤΗ Σ9ΤΗΡΑ

Αές τή λέξη Βυζάντιο καί τοϋ άλλου δ 
νοΰς πηγαίνει οέ μιά εκκλησία. Οί σελί
δες τοΰ Βυζαντίου, εκκλησίες πολλές είκο- 
νίζουν. Ναός τής Άγιας τοΰ θεόν Σοφίας, 
ναός τής Παναγίας, ναός τοΰ Άη-Γιώργη 
καί τόσοι άλλοι. Πολλοί Άγιοι υπάρχουν 
σ ολο τον Ελληνισμό, που είναι γνωστοί 
άπό τις λαμπρές τους εκκλησίες. Άλλοι 
δμως μένουν λησμονημένοι καί άγνωστοι 
σάν άλλοι ασκητές. Ποιος ξέρει γιατί; ’Ί
σως γιά νά δίνουν στους μετρημένους δια
βατές, πού περνούν άπ’ τοΰ ναού τό μονο
πάτι, μιά εικόνα τοϋ χθες καί τοΰ σήμε
ρα, τοΰ άλλοτε θεοφοβούμενου κόσμου καί 
τοϋ σημερινού, πού έκανε θεό του τήν ύλη 
και κατεβαίνει, ένα ένα, τά σκαλιά τοΰ 
θεοΰ.

Ενας τέτοιος 'Άγιος, πού σέ πολλά μέ
ρη ούτε τό δ'νομά του γνωρίζουν, είναι 
καί ό Αγιος Μάμας. Ακρίτας δμως θά 
πη φρουρος τοΰ «άκρου» καί «άκρον» στο 
Βυζάντιο θά πή ακρογιάλι. Ό Άγιος 
Μάμας, προστάτης τών Άκριτων, είναι 
Αγιος μεγάλος στα παράλια. Οί τόποι, 

πού άλλοτε είχαν τήν τιμή νά φιλοξενούν 
τους μεγάλους έκείνους ήρωες τοΰ Βυ
ζαντίου, σήμερα φιλοξενούν, μόνιμα αυτή 
τή φορά, ερημικά άλλά γεμάτα παρελθόν 
και μυστήριο εκκλησάκια. Εκκλησάκια τοΰ 
Αγίου Μάμα.

Η Σωτηρα είναι μία ζωντανή εικόνα 
αυτής της μορφής. Μετροφυλλώντας τήν 
ιστορία τοΰ χωριοΰ διά μέσου τών γερόν

των βλέπεις καί άκοΰς συγκινητικά πρά
γματα γιά τόν Άγιο Μάμα. Τό κάθε τι 
τό έχουν αποδώσει σ’ Αυτόν. Ό "Αγιος 
Μάμας έδιωξε άπό τό χωριό τούς Τούρ
κους. Ο Άγιος Μάμας έσωσε τό παιδί 
τοΰ τάδε άπό τοΰ χάρου τά νύχια. Ό Ά
γιος Μάμας τό ένα, δ "Αγιός μας τό άλ
λο... Τόσα θαύματα πού μεταξύ τών απλο
ϊκών ανθρώπων τοΰ χωριοΰ έχουν μεγάλη 
σημασία καί νόημα.

Η εκεί εκκλησία τοϋ Αγίου βρίσκεται 
στο βόρειό άκρο τοΰ χωριοΰ. Βορειότερα 
απλώνεται, μετά άπό μερικά χωράφια, ή 
λίμνη. Ανατολικά καί δυτικά στά παλαιά 
χρόνια υπήρχαν χωράφια μέ ροδιές. Σή
μερα παραχώρησαν τί] θέση τους σέ σπί
τια νεόκτιστα. Ανατολικά βρίσκονται σπή
λαια, που, δπως λέγουν οί γέροντες, χρη
σίμευαν κατά τά πρό χριστού χρόνια σάν 
πρόχειρα καταλύματα τών κατοίκων. Τά 
ίδια σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν καί στά 
μετά Χριστόν χρόνια. ’Εκεί μέσα στά χρό
νια τά πριν άπό τό διάταγμα τών Μεδιο- 
λάνων, ενώ δηλαδή ή εκκλησία βρισκόταν 
ακόμη ύπό τούς διωγμούς, δοξολογούσαν 
καί υμνούσαν τόν Κύριο.

Οταν οί καιροί άλλαξαν καί οί Χριστι
ανοί μπορούσαν νά λατρεύουν ελεύθερα 
πιά τό θεό, είπαν νά κτίσουν ένα ναό. Οί 
υπόγειες εκκλησίες τούς ήταν πιά άκατάλ- 
ληλες. ’Έτσι σκέφτονταν σέ ποιοΰ Άγιου 
τή χάρη νά κτίσουν τήν εκκλησία καί δλοι 
άπό κοινού τήν αφιέρωσαν στον Άγιο
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8 ΑΚΜΩΝ

I
Μάμα. Ήταν ή καλύτερη εκλογή. "Ενας 
τόπος πού πολύ συχνά σωζόταν άπό τούς 
’Ακρίτες και. άπέφευγε τις καταστροφές 
χάρη σ' αυτούς έπρεπε νά τιμήση τούς 
σωτήρές του. "Επρεπε και τούς τίμησε. 
Αυτός δέ ήταν καί ό καλύτερος τρόπος. 
"Ενας ναός αφιερωμένος στον προστάτη 
τους. Έκεϊ θά προσεύχονταν οί ’Ακρίτες 
σάν τύχαινε νά περάσουν άπό τά μέρη αυ
τά. 'Εκεί θά έβρισκαν λίγη ήσυχία.

"Ετσι κατά τή βασιλεία τών Τσαύρων 
ένας περίλαμπρος καί μεγάλος ναός υψώ
νεται σάν ακρίτας πρός τιμή τών ’Ακρι
τών στά βόρεια τοΰ χωριού.

Οί καιροί όμως άλλαξαν καί πάλι. Και 
αυτή ή αλλαγή βγήκε σέ κακό. Περί τό 
1200 μέ 1300 μ.Χ. ό ναός, ποιος ξέρει 
γιατί, κουράστηκε νά στέκη. Τιάρα έκεϊ 
δέν υψώνεται τοΰ Άγιου δ ναός δ μεγαλο
πρεπής άλλά τής γής οι πέτρες οί μεγά
λες. Από τούς σωρούς τών χαλασμάτων 
οί κάτοικοι παίρνουν καί κτίζουν κατοικίες, 
τών ανθρώπων αυτή τή φορά. Τι αλλαγή! 
Οί ίδιες πέτρες πού πριν υπηρετούσαν τό 
θεό, τώρα γίνονται υπηρέτες τοΰ ανθρώ
που.

Αύτό κράτησε μέχρι τό 1400 μ.Χ. Τότε 
ό Αουξινιανός, άρχοντας τής περιοχής, 
θέλησε νά βάλη τές πέτρες στήν παλιά 
τους θέση, έκεϊ πού τούς άρμοζε. Θέλησε 
νά ξανακτίση τό ναό. Αέν ήταν όμως αρκε
τές οί πέτρες. "Ετσι ό νέος ναός τώρα εί
ναι μικρότερος τοΰ πρώτου. Είναι τό μι
σό του, ίσως καί μικρότερος ακόμη.

Τώρα γ^ϊ ποιό λόγο ό Αουξινιανός τόν 
έχτισε σίγουρα δέν ξέρουμε. Αφορμή γιά 
τό χτίσιμο πιθανόν νά έδωσε ένα λυπηρό 
γιά τόν 'Ενετό γεγονός, όπως δ θάνατος 
ενός παιδιού του ή μιά ασθένεια τοΰ ίδιοι· 
έτσι πού οί κάτοικοι, πού τοΰ έτρεφαν ξε

χωριστή αγάπη, έχτισαν τό ναό θέλοντας 
νά τόν τιμήσουν. Ή εκδοχή αυτή μπορεί 
νά στηριχθή στό γεγονός οτι στά νότια 
καί κολλητά στό ναό υπάρχει ένας αρχον
τικός τάφος. Ποιος θά μπορούσε νά είναι 
θαμμένος έκεϊ; Κανείς άλλος εκτός άπό αυ
τόν μάλλον πού θά έκτισε τήν εκκλησία 
καί πού θά πρέπη νά ήταν ένα σημαντικό 
πρόσωπο. Σ’ αύτό μάς δδηγεΐ ή λογική.

Ή εκκλησία είναι κτισμένη άπό πέτρα 
χωρίς τίποτε τό επιπρόσθετο άσβέστωμα 
άπ’ έξω. Ό ναός καταλήγει σ’ ένα τρούλ- 
λο πρός τά άνω. Τά μόνα σύμβολα πού σώ
ζονται πάνω στούς εξωτερικούς τοίχους εί 
ναι ένας «Ιχθύς» καί ένα «πρόβατον». Πριν 
υπήρχαν καί άλλα πολλά. Ό ναός έχει 
τρεις πόρτες, μιά σέ. κάθε πλευρά.

Μέσα ό ναός χωρίζεται άπό τό ιερό 
βήμα, πού είναι ένα πόδι πιό ψηλά, μέ μιά 
ξύλινη κατασκευή. Στό ιερό βήμα μέσα 
υπάρχει μία ξεγυμνωμένη Άγια Τράπε
ζα, μέ ένα λαξευμένο ξύλινο σταυρό πάνω 
της. Είναι καί τά δύο σάν ξεψυχισμένα. 
Σάν νά περιμένουν τήν όίρα νά φύγουν. 
Δέν τά νοιάζει γιά τίποτα. "Ολα τά έχουν 
ξεχάσει. Δυό τρία σκαμνάκια χρησιμεύουν 
γιά γεύμα στά σκουλήκια. Κάθεσαι πάνω 
σ’ ένα καί τρέμει. Δέν βαστά, θέλει νά πέ- 
ση, νά φύγη, νά ξεχάση τά παλιά εκείνα 
μεγαλεία. "Ολα είναι παλιά καί χαλασμέ
να. 'Όλα περιμένουν νά ρθή ένα χέρι καί 
νά τά πάρη. Νά τά άφήση νά ξεκουρα
στούν γιά πάντα στή γωνιά.

Οί τοιχογραφίες δέν είναι σέ καλύτερη 
μοίρα. Τούρκοι καί χρόνος συμμάχησαν 
καί βάλτηκαν νά ξεπαστρέψουν μαζί τές 
εικόνες. Οί. Τούρκοι έφυγαν καί άφησαν 
τό χρόνο να εργάζεται μόνος, αθόρυβα. 
Καί δουλεύει, δέν τά βάλλει κάτω, βάλ- 
τηκε νά άποτελειώση τό γεύμα πού άρχι
σαν μαζί χρόνια καί Τούρκοι. Σήμερα τό

ενα, αύριο τό 
άναγκαστή νά 
τότε δέν θά 
καί έξολόθρευ 
κοι μέσα σέ μ 
τών Αγίων ι 
Δέν τούς άφηι 
πα>ς λέγουν, μι 
ανάγκασε νά ι

Ό Μ. Άθα 
σα στούς αίώι 
θείας καί άγω· 
σαν στιγμές πι 
νική αλήθεια, 
έβρισκε άλλο κ 
χή τοΰ Μεγάλ· 
αύτοΰ Πατέρα 
Θεός πού είνα 
τή σκηνή τοΰ 
ρασμένα στήθι 
τής Αλέξανδρέ 
σμένες σήμερα, 
τική Αλήθεια, 
δύσκολη καί μ 
παραδειγματιστ 
πνευματικής άκ 
τοΰ Μ. Άθανα

Ή δλη ζωή 
αγώνας κατά τι 
Τό πρώτο του . 
ρία σάν ένα } 
γεννήθηκε τό 2! 
άπό γονείς Χρ 
σχολές τής Άλ 
Θεολογία. Άπό 
δ Άρχιεπίσκοπι 
λέξανδρος, δ δπ

ΒΙΒ
ΛΙΟ

ΘΗ
ΚΗ

 Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣΤ
ΗΜ
ΙΟ
Υ Κ
ΥΠ
ΡΟ
Υ -

 ΑΡ
ΧΕ
ΙΟ

 ΣΑ
ΦΕ
ΓΑ



ΑΚΜΩΝ

τό ναό θέλοντας 
ιχή αυτή μπορεί 
ς ότι. στα νότια 
τχει ένας άρχον- 
τοροΰσε νά είναι 
.ος έκτος άπό αύ- 
>ε τήν έκκλησία 
ν ένα σημαντικό 
ηγεΐ ή Λογική.

μένη άπό πέτρα 
θετό άσβέστωμα 
^ει σ’ ένα τροΰλ- 
σύμβολα πού σώ- 
ικούς τοίχους εΐ 
πρόβατον». Πριν

Ό ναός έχει 
πλευρά.

αι άπό τό ιερό 
πιό ψηλά, μέ μιά 
Ιερό βήμα μέσα 
η Άγια Τράπε- 
νο σταυρό πάνω 
χν ξεσχισμένα, 
ώρα νιι φύγουν. 
. 'Όλα τά έχουν 
κια χρησιμεύουν 
. Κάθεσαι πάνα» 
στά, θέλει νά πέ- 
τά παλιά εκείνα 

,ιά και χαλασμέ- 
ρθή ένα χέρι καί 
ίση νά ξεκούρα
σα.

ναι σέ καλύτερη 
νος συμμάχησαν 
ρέψουν μαζί τές 
γαν καί άφησαν 
μόνος, αθόρυβα, 
ίλλει κάτω, βάλ- 
γεϋμα πού άρχι- 
ρκοι. Σήμερα το

ένα, αύριο τό άλλο, ώσπου μιά μέρα θά 
άναγκαστή νά ζητήση άλλου λεία. Τίποτε 
τότε δέν θά ύπάρχη. Ό χρόνος δούλευε 
καί εξολόθρευε σιγά σιγά, ενώ οί Τούρ
κοι μέσα σέ μιά στιγμή έβγαλαν τά μάτια 
τών 'Αγίων άπό όλες τις τοιχογραφίες. 
Δέν τούς άφησε βέβαια άτιμώρητους. 'Ό
πως λέγουν, μέ τά διάφορα θαιίματα, τούς 
άνάγκασε νά φύγουν μακρυά άπό τό χω-

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ό Μ. 'Αθανάσιος είναι ό μεγάλος, μέ
σα στούς αιώνες, στρατιώτης τής ’Αλή
θειας καί αγωνιστής τής πίστεως. ’Έφθα- 
σαν στιγμές πού πάνω στή γή ή Χριστια
νική άλήθεια, ή καθαρή, ή ανόθευτη, δέν 
έβρισκε άλλο καταφύγιο έκτος άπό τή ψυ
χή τού Μεγάλου ’Αθανασίου, τού 'Αγίου 
αυτού Πατέρα τής ’Εκκλησίας μας. Ό 
Θεός πού είναι ή Αλήθεια είχε στημένη 
τή σκηνή τού μαρτυρίου του στά κου
ρασμένα στήθη τού ηρωικού Πατριάρχη 
τής ’Αλεξάνδρειας. Μέ τις καρδιές διψα- 
σμένες σήμερα, όσο ποτέ, γιά τήν πραγμα
τική Αλήθεια, άς τόν άκολουθήσουμε στή 
δύσκολη καί μεγάλη πορεία του καί ας 
παραδειγματιστούμε άπό τή λάμψη τής 
πνευματικής άκτινοβολίας καί τελειότητας 
τού Μ. ’Αθανασίου.

Π όλη ζωή τού ’Αθανασίου ήταν ένας 
αγώνας κατά τού ψεύδους τών αιρετικών. 
Τό πρώτο του ξεκίνημα έμεινε στήν ιστο
ρία σάν ένα μυστήριο. Γνωρίζουμε ότι 
γεννήθηκε τό 295 μ.Χ. στήν 'Αλεξάνδρεια 
από γονείς Χριστιανούς. Σπούδασε στις 
σχολές τής Αλεξάνδρειας Φιλοσοφία καί 
Θεολογία. Άπό μικρό τόν είχε κοντά του 
ο Αρχιεπίσκοπος τής Αλεξάνδρειας Ά- 
λεςανδρος, ό όποιος είχε εκτιμήσει τή με
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ριό.

Αυτά μπορεί κανένας νά πή γιά τήν 
έκκλησία. "Ενα σύνολο παλαιών μεγαλεί
ων. Αυτά είναι όλα μαζί οί τοιχογραφίες, 
ή 'Αγία Τράπεζα, τά στασίδια, όλα. 'Όλα 
θύματα τού χρόνου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Δα'

γάλη άρετή τού Αθανασίου. 'Όμως όταν 
μεγάλωσε λίγο, ή σιωπή τής ερήμου τόν 
σαγήνεψε. ’Εκεί γνώρισε καί τό Μ. Αν
τώνιο καί μία μεγάλη συμπάθεια ένωσε 
τούς δύο αυτούς Μεγάλους. Πρώτος ό Μ. 
Αντώνιος είχε μάθει γιά τό σχέδιο τού 
Αθανασίου γιά τή προσέλευση τών αν

θρώπων στήν αληθινή θρησκεία.

Τό σάλπισμα τού αγώνα γιά τόν Αθα
νάσιο πραγματοποιείται όταν χειροτονήται 
διάκονος. Μιά μάστιγα τής Εκκλησίας τήν 
εποχή αυτή είναι ό ’Άρειος καί οί οπαδοί 
του. Πολεμούν τή θεότητα τοΰ ’Ιησού 
Χριστού καί τόν κηρύττουν σάν ένα κτί- 
σμα τοΰ Θεού. ”Αν δμως αύτό γινόταν 
άποδεκτό θά κλόνιζε τό οικοδόμημα τοΰ 
Χριστιανισμού καί θά απέδειχνε μάταιη 
τή σωτηρία τού ανθρώπου. "Αν ό Χριστός 
δέν είναι Θεός πώς θά ήταν δυνατόν νά 
λυτρώση τό ανθρώπινό γένος; Γι’ αύτό ό 
Μ. Αθανάσιος πολεμά μέ άκαταμάχητα 
επιχειρήματα τή διδασκαλία τοΰ Άρείου 
καί υποστηρίζει τή θεότητα τού ’Ιησού 
Χριστού, χάρη στήν όποια πραγματοποι
ήθηκε καί ή λύτρωση τοΰ ανθρωπίνου γέ- 
ΐ'ους. Καί έτσι ό Θεός πού τά γνωρίζει 
όλα θέτει εμπόδιο γιά τά δολερά σχέδια 
τοΰ Άρείου, τόν Αθανάσιο. Καί ή άρχή
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τής μάχης δέν αργεί. Ή πρώτη σύγκρου
ση γίνεται στήν Λ Οικουμενική σύνοδος 
τής Νίκαιας όπου ό ‘.Αθανάσιος απέδει
ξε καί. διεκήρυξε τό όμοούσιο τοΰ Τίοΰ μέ 
τόν Πατέρα. Ό Χριστός είναι τέλειος Θε
ός καί. έγινε καί τέλειος άνθρωπος γιά νά 
κάνη τόν άνθρωπο Θεό. Αυτά τά λόγια 
είναι τό καταστάλαγμα τής διδασκαλίας 
τοΰ ενδόξου Αγίου. Σ’ αυτή τή Σύνοδο 
ο ’Αθανάσιος θριαμβεύει καί ό ’Άρειος 
καταπατιέται καί σωριάζεται ή διδασκαλία 
του σέ ερείπια.

Στή συνέχεια ό θρόνος τής ’Αλεξάν
δρειας μένει κενός μέ τό θάνατο τοΰ ’Α
λεξάνδρου. Τή θέση αυτή τήν παίρνει 
ό ’Αθανάσιος κατ' απαίτηση τοΰ πλήθους 
των Χριστιανών. Σωστή παλίρροια αιρέ
σεων αντιμετωπίζει άπό τή πρώτη στιγμή 
ό ’Αθανάσιος. Πάντα όμως νικά. Μέ τό
ση μανία μάχονται εναντίον του οί αιρετι
κοί, ώστε δέν ντρέπονται καί δέν φοβούν
ται τή δικαιοσύνη τοΰ Θεοϋ καί κατη
γορούν τό Μεγάλο, τόν "Αγιο αυτόν Πα
τέρα τής 'Εκκλησίας γιά προδότη, δολοφό
νο, βεθηλωτή τών 'Αγίων, κακούργο. 'Ό
πως στήσανε κάποτε τό Χριστό στά 'Ιερο
σόλυμα στό εδώλιο τοΰ κατηγορουμένου, 
έτσι καί τώρα στήσανε τόν ’Αθανάσιο. Τόν 
άνθρωπο μέ τήν αγνή καρδιά, δπιος τήν 
καρδιά ενός μικρού παιδιού. Δέν διστά
ζουν όταν τούς δίδεται ή ευκαιρία καί νά 
τόν εξορίσουν.

Τόπος εξορίας του ήταν ή Τρίβερης τής 
Ιταλίας. ’Εκεί στην εξορία του μαθαίνει 

γιά τό θάνατο τοΰ Μ. Κωνσταντίνου πού 
λίγο πριν πεθάνη έδωσε χάρη στον ’Αθα
νάσιο. Τοΰ επιτρέπεται έπι τέλους νά γυ- 
ρίση στό ποίμνιό του πού τόν περίμενε μέ 
λαχτάρα. Ό ’Αθανάσιος μέ τό γυρισμό 
του έκαμε μιά συμφωνία γιά συνεργασία 
μέ τή Δύση στον πόλεμο κατά τών αιρέ
σεων. Μετά άπ’ αυτό όμως ό Αθανάσιος 

δεχεται μιά δεύτερη επίθεση άπό τούς 
Άρειανοΰς καί εξορίζεται. Μέ τή βοή
θεια τοΰ αύτοκράτορα τής Δύσης Κών- 
σταντος συγκαλεϊ μία νέα σύνοδο γιά νά 
άποδειχθη ή άθωότητά του. Καί μετά άπ’ 
αυτή του τήν άθώιοση πραγματοποιείται 
καί. ό δεύτερος γυρισμός. Ή μετέπείτα 
ζοιή τοΰ Αθανασίου είναι μέσα στά πλαί
σια αγώνων καί γιά λίγο έστω καιρό αντι
μετωπίζει κάθε φορά τήν απομάκρυνση 
άπό τά πρόβατά του. Μά τό τέλος κάποτα 
μέρα έρχεται. ’Ο Αθανάσιος καλεΐ κον
τά του ένα αγαπημένο του πρεσβύτερο, 
τόν Πέτρο. Τοΰ εμπιστεύεται τήν ’Εκκλη
σία καί. τό πνευματικό του κοπάδι καί. 
στις 2 Μαου τοΰ 373 ή μεγάλη καρδιά 
τού Αθανασίου ήχύχασε. Ό ’Αθανάσιος 
μπορεί νά πέθανε, άλλα ζή πάντοτε στις 
καρδιές των άνθρώπων ή άγια μορφή του 
καί ή μεγάλη ζοιή του. Ό αλύγιστος στρα
τιώτης τής αλήθειας απολαμβάνει τώρα 
τή συντροφιά ’Εκείνου, γιά τόν όποιο 
είχε πραγματοποιήσει στή γή μιά ζωή 
γεμάτη άγώνες.

Ή ζωή τοϋ ’Αθανασίου άπετελείτο άπό 
συνεχείς άγώνες πρός υπεράσπιση τής α
λήθειας, πρός καταπολέμηση τών αιρέσεων 
καί τοϋ ψεύδους. Είτε μέ τήν πέννα του, 
είτε μέ τό λόγο του ό Μ. ’Αθανάσιος πο
λεμούσε. Πάντα μένει δρθιος σάν τό βρά
χο καί αντιστέκεται στά ύπουλα καί δηλη
τηριώδη ρεύματα τών αιρετικών. Ό λαός 
του τόν αγαπούσε καί ήταν δ δεύτερος 
προστάτης μετά τόν σύράνιο Πατέρα 
μας.

Ο Μ. Αθανάσιος αποτελεί μιά ψηφί
δα τοϋ καθάριου ψηφιδωτού τής I Ιίστε- 
ώς μας, γιατί μέ τήν όλη ζωή του κατά- 
φερε νά δώση καί αυτός κάτι στή θρη
σκεία μας δπως δλοι οφείλουμε νά δώ
σουμε.

ΚΑΡΟΤΛΑ ΕΔΕΝΑ
ΠΛβ

II Κύπρος < 
σήμερα γεννά 
πό αυτούς ήτα 
τίου Νικόδημο;

Γεννήθηκε τ 
τής ’Επαρχίας 
1937 έξόριστο; 
νεϊς του όνομά'; 
σταλλένη Χατζ 
του ονομαζόταν 
ας τών Αιμνιώι 
μά του. Ό Κύι 
πρου, ήταν πρι 
ρας του. Καί ό 
μητέρα του κα 
κληρικών.

'Όταν τέλειο 
σπούδασε στό 1 
δλα τά χρόνια - 
πη στά Θρήσκει 
τόν έκαμε Μάκι 
κόδ ημο.
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ίδεση άπό τούς 
it. Μέ τή βοή- 
τής Δύσης Κών- 
(ΐ σύνοδο γιά νά 
>υ. Και μετά απ' 
πραγματοποιείται

Ή μετέπειτα 
Λ μέσα στά πλαί- 
έστω καιρό άντι- 
ήν απομάκρυνση 
ι τό τέλος κάποια 
■άσιος καλεΐ κον
τού πρεσβύτερο, 

όεται τήν Έκκλη- 
του κοπάδι και 

ή μεγάλη καρδιά 
ε. Ό Αθανάσιος 
: ζή πάντοτε στις 
ή άγια μορφή τον 
) αλύγιστος στρα- 
ιπολαμβάνει τώρα 
, γιά τόν όποιο 
στή γή μιά ζωή

ου άπετελεΐτο άπό 
ιπεράσπιση τής ά- 
ιηση τών αιρέσεων 
μέ τήν πέννα τον, 
VI. Ά Πανόσιος πο- 
ίρΠιος σάν τ<> βρά- 
ι ύπουλα και δηλη- 
ιίρετικών. Ό λαός 

ήταν ό δεύτερος 
ουράνιο Πατέρα

ιποτελεί μιά ψηφί- 
ιδωτοϋ τής Πίστε- 
ό'λη ζωή του κατά- 
τός κάτι στή 9ρη- 
όφείλουμε νά δώ-

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΥΛΡΝΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤ1ΟΥ

Ή Κύπρος άπό τά παλιά τά χρόνια ώς 
σήμερα γεννά μεγάλους άνδρες. "Ενας α
πό αυτούς ήταν και ο Μητροπολίτης Κι* 
τιου Νικόδημος Μυλωνάς.

Γεννήθηκε τό 1889 στό χωρώ Λιμνιά 
τής ’Επαρχίας ’Αμμόχωστου. Πέθανε τό 
1937 εξόριστος στά Ιεροσόλυμα. Οί γο
νείς του ονομάζονταν Ζαχαρίας και Χρυ- 
σταλλένη Χατζηαναστασίου. Ό παππούς 
του ονομαζόταν Νεόφυτος και ήταν Ιερέ
ας τών Λιμνιών. ’Απ’ αυτόν πήρε τό όνο
μά του. Ό Κύριλλος, ’Αρχιεπίσκοπος Κύ
πρου, ήταν πρώτος έξάδελφος τής μητέ
ρας του. Και δ πατέρας του λοιπόν και ή 
μητέρα του κατάγονταν άπό οικογένεια 
κληρικών.

"Οταν τέλετωσε τό Δημοτικό σχολείο 
σπούδασε στό Παγκύπριο 1 υμνασιο. Σέ 
όλα τά χρόνια πού σπούδαζε έδειχνε αγά
πη στιλ θρησκευτικά. Γι’ αύτό ό θείος του 
τόν έ'καμε \ιάκο καί τόν μετονόμασε Νι- 
κόδημο.

Τό 1918 έ'γινε Μητροπολίτης Κιτίου. 
Αγωνίστηκε μέ όλες του τις δυνάμεις για 
τή Λευτεριά τής Κύπρου μας. Είναι ο 
πρωτοπόρος τής Ένωσης τής Κύπρου με 
τή μητέρα 'Ελλάδα. 'Ο Νικόδημος Μυλω
νάς κάλεσε τό λαό σέ έπανάσταση. Τά με- 
σάνυκτα τής 20ης 'Οκτωβρίου 1931, τα 
λεγάμενα 'Οκτωβριανά ό λαός έβαλε φωτιά 
στό Κυβερνείο.

Ή έπανάσταση δ'μως δέ πέτυχε, γιατί 
δέν ήταν καλά οργανωμένη. Οί Άγγλοι 
συνέλαβαν τό Νικόδημο καί τόν εξόρισαν. 
’Έμεινε εξόριστος στήν Παλαιστίνη, μέ
χρι πού πέθανε τή 13η Σεπτεμβρίου 1937. 
Πρός τιμή του ή ’Εκκλησία τής Κύπρου 
έστησε προτομή στόν περίβολο τής Μη
τρόπολης Λάρνακας. Πρός τιμή του επί
σης στήθηκε προτομή στή γενέτειρά του 
Λιμνιά μέ έξοδα τοΰ συγγενούς του Λο- 
ίζου Χατζηαναστασίου.

ΧΑΜΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Αδ'

λΡΟΤΑΛ ΕΛΕΝΑ
Ιί\β
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π Ο I Η Σ Η

ΑΝΤΙΟ ΦΙΛΕ

Τώρα οί δρόμοι μας χωρίζουν, 
ό καθένας θά πάρη τό δικό του. 
Ζήσαμε μαζί, μαζί λύναμε τά προβλήματα 

μας, 
λέγαμε τις χαρές, τις πίκρες και τά βάσα

νά μας, 
μαζί ατενίζαμε τό σκοτεινό ορίζοντα τής 

ζωής, 
πού στο άγγιγμά του τρόμαζε ή σκέψη, 
θόλωνε τό μυαλό, έσβηναν τά όνειρα 
κι’ όλο λέγαμε γιατί, γιατί νά είναι τόσο 

σκληρή ή ζωή;
Ή πίκρα, ή σκέψη, ή χαρά καί τό πάθος 

τής ζωής 
γινόντουσαν τραγούδια, τραγούδια χαρού

μενα 
ή ψυχρά χωρίς αρχή καί τέλος.
"Ομως όλα περνούν, δ'λα φεύγουν, φεύγουν 

βιαστικά.
Πρέπει κι’ εμείς νά βιαστούμε, νά τρέξουμε 
νά προλάβουμε τό καράβι τής ζωής.
Κάποια μέρα πρέπει νά πούμε, αντίο φίλε, 
όχι δμως τό συνηθισμένο αντίο.
Θά είναι μιά ευχή, μιά έλπίδα, 
γιά τό δύσκολο δρόμο τής ζωής, 
μιά ευχή χωρίς τέλος, 
βγαλμένη άπ’ τό βάθος τής καρδιάς: 
’Αντίο φίλε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤ'
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Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Ή ξενητειά αγάπησε τις βουνοπλαγιές μας 
Αγάπησε rd χωριά μας κι.’ δλο ιό νησί μας 
Ή ξενητειά...

Τήν αγαπήσαμε στήν άρχή. Μαύρης ώρας
άγάπη.

Στά χωριά μας έστησε τές σκηνές της, 
Έκεϊ στρατοπέδευσε, 
Έκεϊ κάθεται χρόνια τώρα
Καί στέλνει λάφυρα τοί’ς ανθρώπους μας 

στά ξένα.

Κάστρα καί σαΐτες κάνει τά μικρά χωριά
Καί κτυπά τά πιο μεγάλα.
Φαρμακερές είν’ οί σαΐτες. Θά νικούσαν

τόν Ηρακλή.
Εχει σύμμαχο τή φτώχεια, 

Τή φτώχεια πού είν’ έχθρός ανίκητος
Καί σύντροφος πιστός.
Μας αγάπησε κι’ αυτή.
Γιατί τόσες αγάπες;
Γιατί τόσες λύπες;
'Αγάπης λύπες.
Ξενητειά, φύγε σέ βαρεθήκαμε.
Άποχαιρέτησέ μας.
\έν κουράστηκες νά μάς άκοΰς; Φύγε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Δα’ΒΙΒ
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ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ
Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Ιο σκότος απλώθηκε χλωμό 
Καί γέμισε τά πάντα. 
Τώρα εΐν’ δλα σκοτεινά.
Και τ αερακι, παγωνιά γεμάτο, 
Βγήκ’ απόψε πάνω στη γη 
Μιά ύπαρξη νά πάρη,

'Ο φτωχό; τής γειτονιάς 
Έζάρωσε, μαζώχτηκε 
Στην πρώτη τήν κουφάλα. 
Το κρύο δέν τό βάσταχνε, 
Μά ’πρεπε νά κρατήση. 
Τά πόδια του έτρεμαν πολύ 
Κι’ ήθελαν νά τεζάρουν.

"Ενα κύμα πού ξέκοψε 
Καί πέρασε μονάχο, 
Τήν ώρα π’ άλαφρόσβηνε 
Σιγά - σιγά στήν άμμο, 
’Έμοιαζε καί θύμιζε, 
Στού; άλλους τούς ανθρώπους 
Τό φτωχό τής γειτονιάς 
Πού τώρα δέν υπάρχει.

Τά πόδια του άπλωσε ξερά 
Καί ή ψυχή του βγήκε. 
Τώρα τό κρύο έφυγε, 
’Έσβησε καί τό κύμα 
Καί ό άφρός του χάθηκε. 
Τώρα τό σκότος έφυγε 
Καί ήρθε ή ημέρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Δα'

21.1.72. J 
βρέχει, χιονί 
καί άστραπέι

Τά σκυλιά 
πού άκοϋν μι 
τρομακτική νι

Σέ κάθε στ 
λός φίλος. Ξη 
μαυρίλα τοϋ < 
ραίο; καί ζεσ 
ουρανός.

Οί γεωργό 
τις χαρές το 
σπαρτά τους > 
τιστή.

ΟΙ φλύαροι 
ψάλλουν τόν ί 
τούς έπλασε, ’ 
ομορφιές τής <

Οί νεκροί ί 
τών λουλουδιού 
νουν. Οί ήρωε. 
σα τής φωτιάς, 
που δέν τούς β 
ήρωες, αυτοί π>
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο ΧΕIMONΑΧ

21.1.72. Μέσα τοΰ Χειμώνα. Έξω 
βρέχει, χιονίζει και κάθε τόσο βροντές 
καί αστραπές αΰλακώνουν τόν ουρανό.

Τά σκυλιά άλυκτοΰν σέ κάθε θόρυβο 
πού άκοΰν μέσα σ' αυτή τή φοβερή καί 
τρομακτική νύκτα.

Σέ κάθε σπίτι τό ντζάκι είναι ό πιό κα
λός φίλος. Ξημέρωσε. Τά σύννεφα καί τή 
μαορίλα τοΰ ουρανού αντικαθιστά ένας ω
ραίος καί ζεστός ήλιος καί. ένας γαλάζιος 
ουρανός.

ΟΙ γεωργοί καί οί κηπουροί είναι μέ 
τις χαρές τους, γιατί θά βλαστήσουν τά 
σπαρτά τους καί. τό περιβόλι τους θά πο
τιστή.

ΟΙ φλύαροι κορυδαλλοί δέν παύουν νά 
ψάλλουν τόν ύμνο τους πρός τό θεό πού 
τους έπλασε, νά χαίρωνται καί αυτοί τις 
ομορφιές τής φύσης καί τοΰ κόσμου.

Η γειτονιά γεμίζει άπό φωνές, τρε
χάματα καί τραγούδια.

' Ενα σκυλάκι πού καθόταν πάνω σ’ έ
να καναπέ απολάμβανε τή ζέστη τοΰ ήλιου 
μέ μεγάλη ευχαρίστηση. Ήταν άσπρο μέ 
μαύρες κηλίδες στό κορμάκι του καί στό 
κεφάλι είχε σταχτιές βοΰλες. Κάθε λίγο 
σήκωνε τό κεφαλάκι του μέ πολλή οκνηρία 
ώσπου τό πήρε ό ύπνος.

Τά ζώα σέ μερικά πράγματα μοιάζουν 
μέ τόν άνθρωπο, γιατί μπορούν νά κατα
λάβουν τί θά πή ένα ώραΐο καί ευχάριστο 
θέαμα.

Ετσι καί τό σκυλάκι καταλάμβατνε τί 
θά πή μιά τέτοια μέρα μέσα στήν καρδιά 
τοΰ χειμώνα, γι’ αύτό καί δοξολογούσε 
τόν καλό θεό.

ΠΑΝΆΙΉ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β6'

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι νεκροί ξέρουν μονάχα τή γλώσσα 
των λουλουδιών, περπατούν καί σωπαί
νουν. ΟΙ ήρωες ξέρουν μονάχα τή γλώσ- 
σα τής φωτιάς. Κι’ αυτοί πού ζοϋν, αυτοί 
που δέν τούς βοήθησε ή μοίρα νά γίνουν 
ήριοες, αυτοί πού ήρθαν μετά, έχουν μιαν 

άλλη γλώσσα, μιά γλώσσα δυνατή πού κόκ- 
καλα δέν έχει καί κόκκαλα τσακίζει. Έ
χουν τή συνείδηση, τό πιό βαθύ σαράκι. 
Βγαίνει άπό τά φυλλοκάρδια καί σέ λού
ζει καί σέ πιάνει σύγκρυο. Άναθυμάσαι 
τά παλιά κι’ αναστενάζεις. ”Αχ νά ξανάρ-
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χονταν οί παλιοί καιροί, οι παλιές δόξες, 
ή μεγάλη ακμή.

"Ενα; λαός γιά νά ζήση, σέ. καιρό πο
λέμου ή ειρήνης χρειάζεται νά θυμιμθή τά 
παλιά, νά φέρη στή μνήμη του τούς προ
γόνους, νά μαζέψη όση πιό πολλή συνεί
δηση μπορεί. 'Εμείς οί Έλληνες έχουμε 
ένα βάρος άπό πάνω μας, ένα δγκο, ένα 
τεράστιο όγκο άπό ιστορική καί εθνική συ
νείδηση. Τήν έχουμε φυλαχτό καί καμάρι. 
Εχουμε όμως χρέος νά τήν σηκώσουμε 

πιο ψηλά. Μάς την έδωσαν οί πρόγονοί 
μας, μάς τήν έμπιστεύτηκε ό Λεωνίδας, 
ό Μεγαλέξαντρος, ό Κολσκοτρώνης, εί
μαστε συνεχιστές του αγώνα, ενός αγώνα 
που δεν έχει τέλος, πού είναι απέραντος

9ΦΞΛΕΙΕΖ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Πολλά στάδιά χάραξαν τήν παρουσία 
τους στήν ανθρώπινη ύπαρξη. Πολλές κα
ταστάσεις επηρέασαν τήν πρόοδο καί τόν 
πολιτισμό. Πολλά τα σημαδια πού συσσώ- 
ρευσαν οί αιώνες στό ανθρώπινο μυαλό 
στο πέρασμα τους. Κι’ δλα αυτά οδηγούν 
τόν άνθρωπο σ’ ένα πιό ψηλό επίπεδο πο
λιτισμού καί γνώσης.

Φθάσαμε σήμερα στή μηχανική εποχή. 
Κι ένα άπ’ δλα, ό κινηματογράφος. Σύν
τροφος στή ζωή μας, σύντροφος στή σκέ
ψη καί τά προβλήματά μας. Πλάι - πλάι 
συνεργάζεται μέ τούς επιστήμονες, μέ τούς 
φιλοσόφους, με τούς επαναστάτες, μέ τούς 
ίδεολόγους.

Ή επίδρασή του, ωφέλιμη ή βλαβερή, 
γιά τήν κοινωνία είναι τεράστια. Πραγμα
τικά, έκτος άπό τήν ψυχαγωγία ό κινημα
τογράφος μπορεί νά προσφέρη καί αισθη
τική καλλιέργεια καί ηθική αγωγή, άλλά 

καί τρισδιάστατος. Πολεμούμε γιά τήν ε
λευθερία μας. Συνάπτουμε ειρήνη γιά νά 
μεγαλουργήσουμε, γιά νά κτίσουμε κι άλ- 
λους Παρθενώνες, γιά νά δημιουργήσουμε 
κι άλλους Σοικρατες κι άλλους Πλάτωνες.

Ολοι οι λαοί πού βρίσκονται πάνω στή 
γης, μικροί ή μεγάλοι, έχουν λίγο πολύ 
ιστορική καί εθνική συνείδηση. ’Άλλοι πε
ρισσότερη κι. άλλοι λιγότερη. Κάθε μέρα 
ηιστορια αλλαζει. κεφάλαιο, ποτέ της δέ 
σταματά. Τα χρόνια περνούν, οί άνθρωποι 
αλλάζουν, μά ή ιστορία ποτέ της δέ γερ
νά. Οί λαοί πού ξέρουν νά χαμογελούν 
βγαίνουν πάντα νικητές.

ΠΕΤΡΗ ΠΑΝΑ ΓΗΣ
ΗΕ6'

μπορεί επίσης νά οδηγήση σέ εντελώς άν- 
τίθετα αποτελέσματα. Ο κινηματογράφος 
είναι δίκοπο μαχαίρι.

Κατ αρχήν ο κινηματογράφος έχει χα
ρακτήρα μορφωτικό. ’Άνθρωποι πού δέν 
είχαν τήν ευκαιρία νά γνωρίσουν τήν 'Ι
στορία, εδώ θά δούν σκηνές της, εδώ θά 
ελπίσουν καί θ’ απογοητευτούν. Γι’ αυτούς 
είναι, το μέσο επικοινωνίας μέ τό παοελ- 
θον. Εδώ θα πολωθή καί ή παραμικρή 
θυρίδα περιέργειάς τους γιά τό πώς έφθα- 
σε ό κόσμος μας στο θαυμαστό αυτό ση
μείο. Βέβαια υπάρχει καί τό ραδιόφοινο. 
Κι’ αυτό μορφώνει σχετικά. ’Ο κινηματο
γράφος όμως, είναι κάτι ξεχωριστό. Πα- 
ρουσιαζει μια άληθιτοή, μιά σαφή εικόνα, 
χωρίς άμφιβολίες.

Είναι επίσης ο κινηματογράφος ένα ψυ
χαγωγικό μέσο. Θέματα άπ’ όλες τις όψεις 
τής ζωής, άπ’ δλα τά δημιουργήματα τής

φαντασίας, πι 
στά σου. Χρευ 
καλή διάθεση, 
σφέρουν δ,τι 
νο υπάρχει.

Κι’ άντάμα 
ριστο χαρακτί 
συμβουλές, έρ 
οί ιδέες άπ’ τ 
μεγάλη πείρα 
δ καλός δέκτη 
άπορροφά κι । 
χι απλώς κατα 
μορφώνεται ψ 
κτήρα σύμφωνι 
θνοϋς άνθρωπ 
δύνους κι ένισ)

'Τπάρχει δμ 
γιά προσφορά, 
άφαίρεση καί 1 
γάτες τού κιν 
να σπείρουν σ 
σχημοσύνες καί 
θρωπος πού τά

Ολοι οί άνθ 
τι. Γιά κάτι । 
φθάνουν στά j 
ροϋν νά ξεκινήι 
αρχή τού άγώνι 
Καί αυτό γίνετ 
γητοΰ, πού είν, 
τά τον άνθρωπι
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Ιολεμοΰμε γιά τήν έ- 
τουμε ειρήνη γιά νά 
ά νά κτίσουμε κι άλ- 
χ νά δημιουργήσουμε 
κι άλλους Πλάτωνες, 

βρίσκονται πάνω στή 
ιοι, έχουν λίγο πολύ 
τυνείδηση. ’Άλλοι πε- 
ίιγότερη. Κάθε μέρα 
ράλαιο, ποτέ της δέ 
τερνοΰν, οί άνθρωποι 
>ία ποτέ της δέ γερ- 
ρουν νά χαμογελούν 
τές.

ΕΤΡΗ ΠΑΝΑΙΉΣ 
ΕΕβ'

ΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΐγήση σέ εντελώς άν- 
Ό κινηματογράφος

ματογράφος έχει χα- 
’" Ανθρωποι πού δέν

■ά γνωρίσουν τήν Ί- 
σκηνές της, εδώ θά 

τητευτοΰν. Γι’ αυτούς 
νωνίας μέ τό παρελ- 
)ή και ή παραμικρή 
ους γιά τό πώς έφθα- 
> θαυμαστό αύτό ση- 
ι και τό ραδιόφωνο, 
χετικά. Ό κινηματο- 
κάτι ξεχωριστό. I Ια- 
■ή, μιά σαφή εικόνα, 

ΐματογράφος ένα ψυ- 
;τα άπ’ όλες τις όψεις 
ι δημιουργήματα τής

φαντασίας, πρόθυμα προβάλλονται μπρο
στά σου, Χρειάζεται μόνο άπό μέρους σου 
καλή διάθεση, κι είναι έτοιμα νά σοΰ προ- 
σφέρουν δ,τι πιο πικάντικο καί χαρούμε
νο υπάρχει.

Κι’ αντάμα με τό μορφωτικό κι ευχά
ριστο χαρακτήρα τοΰ έργου, έρχονται οί 
συμβουλές, έρχονται ή σοφή γνώμη καί 
οΐ Ιδέες άπ’ τό μακρινό παρελθόν και τή 
μεγάλη πείρα πού απορρέει άπ’ αύτό. Κι' 
ό καλός δέκτης, πού μπορεί νά ξεχωρίζη, 
απορροφά κι αφομοιώνει.· μορφώνεται- ό
χι απλώς κατατοπίζεται στά γεγονότα, μά 
μορφώνεται ψυχικά, διαμορφώνει χαρα
κτήρα σύμφωνο μέ τις απαιτήσεις τοΰ διε
θνούς άνθρωπισμοΰ, παρατηρεί τούς κιν
δύνους κι ενισχύει τή θέλησή του.

'Τπάρχει δμως καί τό αντίθετο. Άντι 
γιά προσφορά, πολλές φορές, επέρχεται ή 
αφαίρεση καί ί] διαφθορά. Επιτήδειοι έρ- 
γάτες τοΰ κινηματογράφου κατορθώνουν 
νά σπείρουν στό έργο τους ένα σωρό ά- 
σχημοσύνες καί παράσιτα. Κι’ ό απλός άν
θρωπος πού τά βλέπει εχει τήν τάση ν’ ά-

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΔΙΔΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ

Ολοι οί άνθρωποι αγωνίζονται γιά κά
τι. Γιά κάτι άπιαστο, άφταστο. Άλλοι 
φθάνουν στά πρόθυρα. Άλλοι δέν μπο
ρούν νά ξεκινήσουν ή μάλλον μένουν στήν 
«ρχΐ| τοΰ αγώνα. ’Άλλοι μένουν στή μέση. 
Καί. αύτό γίνεται, μέ τή βοήθεια τοΰ φα
γητού, πού είναι, τό μόνο μέσο πού κρα
τά τον άνθρωπο στή ζωή.

ρέσκεται σ’ αυτά. Καί σιγά - σιγά άφο- 
μοιώνει, έστω χωρίς νά τό θέλη, δλα αυ
τά, κι άντικρύζει κάποτε, ένα εαυτό ανάλο
γο μ’ αύτό πού βλέπει στήν οθόνη.

Καί τήν δλη «ευθύνη» φέρουν οί ανεύ
θυνοι αύτοί έμποροι, πού μόνο τους σκο
πό έχουν τή συλλογή χρήματος. Μά αύ
τοί, τή στιγμή αύτοί παρουσιάζονται σάν 
εκπρόσωποι τοΰ κινηματογράφου. Κι’ έτσι 
ολόκληρη ή ευθύνη μεταπίπτει στούς ώ
μους αύτής τής άψυχης έννοιας.

Ό κινηματογράφος λοιπόν μορφώνει, 
ψυχαγωγεί καί καλλιεργεί αισθητικά τό 
θεατή, άλλά μπορεί συγχρόνως καί νά βλά- 
ψη στή φαντασία, στήν καλαισθησία, στά 
ήθη καί στό πνεύμα.

Μόνο ένας αύστηρός Κρατικός έλεγ
χος θά μπορούσε νά περιορίση τούς κιν
δύνους άπό τόν κακό κινηματογράφο, μέ 
τήν άπαγόρευση τής προβολής βλαβερών 
γιά τά ήθη ταινιών καί μέ τήν ενίσχυση 
τής καλής παραγωγής.

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Εβ'

Τρώγουμε έμεϊς οί άνθρωποι γιά νά 
ζοΰμε καί νά άγωνιζώμαστε. 'Επομένως 
χρειάζεται ή τροφή. Πώς τήν άποχτά ό 
άνθρωπος; Μέ τή δουλειά. Μέ τόν άγώνα 
δηλαδή. "Ενα αγώνα άτέλειωτο, άτερμάτι- 
στο.

"Ολοι οί άνθρωποι δουλεύουν. “Ολοι,
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έκτος από μερικούς πού τούς τό στέρησε 
είτε ή μοίρα, είτε ή τεμπελιά τους. Ό έ
νας είναι δάσκαλος, ο άλλος είναι μπογια
τζής. Εκείνος είναι εργάτης, αυτός είναι 
γιατρός. Εσύ είσαι παπουτσής, εγώ είμαι 
ράφτης.

Πολλά επαγγέλματα. Διάφορα. Καλά, 
κακά... λογής, λογής. Εύκολα, δύσκολα. 
Μακροβίωτα, στιγμιαία. Τό ένα συμπλη
ρώνει τό άλλο. Χωρίς τό δάσκαλο θά ήμα
στε αμόρφωτοι. Τό ενα επάγγελμα υπάρ
χει γιά νά ύπάρχη καί τό άλλο. Τό ένα 
γιά τό άλλο. 'Όλα έχουν τόν ίδιο σκοπό.
Ολα εξυπηρετούν τόν άνθρωπο. Είναι ό

λα αναγκαία. Δέν υπάρχει ανώτερο ή κα
τώτερο. Τελειότερο ή όχι. Κι’ άν ύπάρχη 
δέ θα έπρεπε νά υπήρχε.

Είναι όλα τά επαγγέλματα ίσα. Είναι 
όλα ισάξια μεταξύ τους. Φθάνει νά τό 
θέλη, ό άνθρωπος. Άπό τόν άνθρωπο έ- 
ξαρτάται άν ενα επάγγελμα είναι πιό άξιο 
άπό τό άλλο. Ο άνθρωπος είναι αυτός, 
πού θά δώση άξια στό επάγγελμα, Τό ε
πάγγελμα είναι άψυχο. Δέν έχει τή δυνα
τότητα νά δώση άξια στον άνθρωπο. Άν 
είναι καλός θά μείνη καλός, άν είναι κα
κός θά μείνη κακός. Δέν επιδρά καθόλου 
τό επάγγελμα πάνω του.

Ο Νερών ήταν «ανόητος» προτού γίνη 
αυτοκράτορας. Μά καί όταν έγινε, πάλι 
συνέχιζε νά είναι «άνόητος». Ό τίτλος τού 
αύτοκράτορα δέν τόν άλλαξε. τόν άφησε 
όπως ήταν. Μά αν το αύτοκρατορικό ά- 
ξίωμα θεωρήται αξίωμα μόνο καί όχι ε
πάγγελμά, άς πάρουμε άλλο παράδειγμα, 
άπλό. "Ενας είναι καθηγητής. "Οταν ή
ταν μαθητής ήταν άπότομος, αγενής. Τό

ίδιο και όταν ήταν φοιτητής. Τό ίδιο ό
μως μένει, άν στό μεταξύ δέν καλλιεργηθή 
ψυχικιί, καί όταν γίνη καθηγητής. Τό ε
πάγγελμά του. δέν κατόρθωσε νά τόν άξι- 
οποιήση, νά τόν θέση σέ πιό άξιες βάσεις. 
Ενώ πρώτα ήταν άπότομος στούς καθη

γητές. νατον τώρα πρός στούς μαθητές. 
Ό άνθρωπος δέ μεταβάλλεται μπροστά 
στό επάγγελμα. Εχει όμως τήν ικανότη
τα, νά μεταόάλλη τήν αξία τού επαγγέλ
ματος του.

Είναι ο άνθρωπος ικανός νά μετατρέψη 
ένα επάγγελμά, άπό τό πιό άχρηστο στό 
πιο χρήσιμο. Από τό πιό καρποφόρο στό 
πιό άκαρπο.

Ο Μπάρναντ κατόρθωσε νά δώση ά- 
ςια στό επάγγελμα τού καρδιοχειρσυργού, 
κάνοντας μέ τόση επιτυχία τις εγχειρήσεις 
του, δίνοντας καί στό έπάγγελμα αύτό ση
μασία γιά τή ζωή τού ανθρώπου. Τό ίδιο 
και_ ό Γιούρι Καγκάριν. Τολμώντας νά 
μπη στό διαστημόπλοιο, πήρε τόση άξια 
τό άστροναυτικό έπάγγελμα, πού σέ λίγα 
χρόνια οί αστροναύτες δέ θά άριθμοϋνται.

Πολλές, όμως φορές, δ άνθρωπος δέν 
δίνει αξία στό έπάγγελμα άλλά τού παίρ
νε^ καί αυτή πού είχε δείχνοντας έτσι ότι 
ο άνθρωπος είναι ή αίτια όλων αυτών πού 
γίνονται στον κόσμο. Τών πολέμων, τών 
επιστημονικών έφευρέσεων, τής άνάπτυ- 
ςης τών καλών τεχνών.

Καί μόνο τό γεγονός τής άξιολογήσεως 
ή όχι, τών έπαγγελμάτων άπό τόν άνθρω- 
πο, είναι ενδεικτικό τής αξίας τού αν
θρώπου.

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΤΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΕΕβ

ποι
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φοιτητής. Τό ίδιο δ- 
■ταξύ δέν καλλιεργηθή 
ίνη καθηγητής. Τό έ- 
ιατόρθωσε νά τόν άξι
η σέ πιό άξιες βάσεις. 
Ιπότομος στους καθη- 
πρός στους μαθητές, 

ιεταβάλλεται μπροστά 
(ει όμως τήν ίκανότη- 
ήν αξία τοΰ έπαγγέλ-

: ικανός νά μετατρέψη 
> τό πιό άχρηστο στο 
:ό πιό καρποφόρο στο

τόρθωσε νά δώση ά- 
ιοΰ καρ'δι οχε ιρου ρ γο ΰ, 
ιτυχία τις εγχειρήσεις 
ό έπάγγελμα αυτό ση- 
οΰ ανθρώπου. Τό ίδιο 
αίριν. Τολμώντας νά 
λοιο, πήρε τόση αξία 
άγγελμα, που σέ λίγα 
ες δέ θά άριθμοϋνται.

ρές, ό άνθρωπος δέν 
γελμα άλλά τοΰ παίρ- 
χε δείχνοντας έτσι δτι 
αιτία όλων αυτών που 
ι. Τών πολέμων, τών 
ρέσεων, τής άνάπτυ- 
νών.

νός τής άξιολογήσεως 
άτων άπό τόν άνθρο>- 
:ό τής άξίας τοΰ άν-

ΓΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΕβ

Τό άρμα τής Σχολής μας «ό πορτοκαλάς» 
πού πήρε τό πρώτο βραβείο στή γιορτή τού πορτοκαλιού.
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ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1971 · 72

I σιάλης Άνδρεας 
Τσικκίνης Άνδρεας 
Μουχταρούδης Παύλος 
Παπανικολάου Τζουβάνης 
Σκούρος Αναστάσιος 
Παντέλας Παντελής 
Χρίστον Χρίστος 
Σταύρον Άνδρεας 
Γεώργιον Ανδριανή 
Δημητρίου Μιχαλάκης 
Βαρνάβα Χριστόδουλος 
Άντωνιάδης Ντΐνος 
X Θεόφιλόν Χριστίνα 
X" Κωνσταντής Μιχαήλ 
Οικονόμου Βασίλειος 
Ιωάννου Στέλιος 

Κυριάκον Γεώργιος 
Πατταγεωργίον Άνδρεας 
Ακκίδης Νικόλαος 

Κασιουρής Άνδρεας 
Οικονόμου Άβερωφ 
Χριστοφή ‘Ελένη 
Γεωργίου Νίκης 
Ιακώβου Άνδρεας

X"Ευτυχίου Χρίστος 
Ποαρός Άνδρεας 
Ποαροΰ Τζιάνετ 
X' Νικολάου Στέλιος 
Μούι της Κλεάνθης 
Μαραγκός Δοΐζος 
Αλιούρης Σωτήριος 

Κούντουρος Ζαχαρίας 
X Κυπρης Κύπρος 
Αυρακ'ιδης Άνδρεας 
Δωροθέου Δώρος 
Τριανταφυλλίδης Ιορδάνης 
Βασιλείου Μιχαήλ 
Παντελή Παντελής 
Πουργουρίδης Λοίζος 
Παπαϊακώβου 'Ιάκωβος 
Πατριώτης Γιάγκος 
Χριστοδούλου χριστός 
Κουλουτερης Γεώργιος 
Ιερομονάχου Άνδρεας

Διευθυντής 
Β. Διευθυντής 
θεολόγος 
Φιλόλογος 
Φιλόλογος 
Φιλόλογος 
Φιλόλογος 
Φιλόλογος 
Φιλόλογος 
'Αγγλικών 
’Αγγλικών 
τ' γγλικών 

’Αγγλικών 
Γαλλικών
Μαθηματικός 
Μαθηματικός 
Μαθηματικός 
Μαθηματικός 
Φυσ ιογνώστης 
Φυσικός 
Φυσ ικός
Φυσικός
Γ υμναστικός
Γ υμναστικός
Μουσικός
Τεχνικών 
'Αγγειοπλαστικής 
Τεχνικών 
Ηλεκτρολόγος 
'Ηλεκτρολόγος 
Τεχνολόγος 
Τεχνολόγος
Εκπαιδευτής Μεταλλοτεχνίας 
Εκπαιδευτής Μεταλλοτεχνίας 

’Εκπαιδευτής Μεταλλοτεχνίας 
Εκπαιδευτής Μεταλλοτεχνίας 
Εκπαιδευτής Ξυλουργικής 
Εκπαιδευτής Ξυλουργικής 
Εκπαιδευτής Ξυλουργικής 

'Εκπαιδευτής Ξυλουργικής
Εκπαιδευτής Μηχανικών Αυτοκινήτου 
Εκπαιδευτής Μηχανικών Αυτοκινήτων 
Εκπαιδευτής Μηχανικών Αυτοκινήτων 
Εκπαιδευτής Οικοδομικής
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ΜΕΛΕΤΕΣ

το ΧΡΡΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Γό χωρίο καί το Μοναστήρι πήραν τό 
ονομά τους άπό τήν αρχαία 'Ελληνική 
λέξη «Νάπη» πού σημαίνει δασώδης κοι
λάδα ή φαράγγι.

Στά παλαιότερα χρόνια στή νοτιοα
νατολική παραλία τής ’Αμμόχωστου, καί 
στην ίδια θέση πού εύρίσκεται τό σημερι
νό χωριό 'Αγία Νάπα, υπήρχε πλούσιο 
φαράγγι μέ πλούσια βλάστηση και πυκνό 
δάσος μέ πηγές. ’Εκεί κοντά π. Χριστού 
υπήρχε Ελληνική πολιτεία μέ ναό τής ’Α
φροδίτης καί δταν έπεβλήθη ό Χριστιανι
σμός έμειναν μόνον ερείπια. ’Έτσι ή πλού
σια αύτή περιοχή έμεινε γιά τούς κυνη- 
γοΰς.

Κατα τον ιον καί 8ον αιώνα έξ αιτίας 
της εικονομαχίας πού συγκλονίζει τό Βυ
ζάντιο κάποιος πού φύλαγε, μιαν εικόνα 
τής Παναγίας τήν έκρυψε σέ μιά σπηλιά 
στό δάσος τοϋ φαραγγιού αύτοϋ. Μετά 
απο πολλά χρόνια ή σπηλιά σκεπάστηκε 
καί χώθηκε μέ πέτρες καί χώματα καί έ- 
μεινεν μόνον μιά μικρή σχισμή πού κι’ 
αυτή βρισκόταν κάτω άπό θάμνους καί 
αγκάθια.

Κάποτε κάποιοι κυνηγοί άπό τήν ’Αμ
μόχωστο κτυπησαν ενα λαγό στήν περιο
χή αυτή, αλλά ό λαγός κτυπημένος δπως 
ήταν βρήκε τήν σχισμή καί μπήκε μέσα. 
Οί κυνηγοί τότε ψάχνοντας γιά τόν λα

γόν ανακάλυψαν δτι είχε κρυφτή στήν 
σχισμή καί φεύγοντας μερικές πέτρες 
ορήκαν τη «πηλιά καί μαζί καί τήν εικό
να. Οί πιστοί αυτοί άνθρωποι άφησαν 
την εικόνα εκεί καί τήν ονόμασαν Πανα
γία ιής Νάπας, δηλαδή Παναγία τής κοι
λάδάς. Στόν τόπον αύτόν πήγαιναν μαζί 
μέ Ιερέα οί κάτοικοι τής γύρω περιο
χής κάθε 8η Σεπτεμβρίου καί έκαναν λει
τουργία. Ετσι άπό τούς προσκυνητές σι
γά - σιγά ή εικόνα και μετά ή περιοχή 
πήραν τό όνομα ’Αγία Νάπα.

Π περιοχή αύτή παρέμενε ακατοίκητη 
μέχρι της Ενετοκρατίας οπότε κάποιος 
Ενετός άρχοντας έκτισε έκεΐ μιάν έπαυ

λη γιά νά ζή στό γραφικό αυτό μέρος. 
Σέ λί,:> όμως τοΰ άπέθανε ή μονάκριβη 
κόρη του καί τήν έθαψε στή μέση τής 
έπαυλ ης καί πάνω άπό τόν τάφο της άνέ- 
γειρε ενα θολωτό κτίριο «τό σεντρουβάνι» 
δπως λέγεται πού σώζεται σήμερα σέ πο
λύ καλή κατάσταση.

Ιο 1570 ή Κύπρος κατελήφθη άπό 
τους 1 ουρκους και ό Ενετός άρχοντας 
εγκαταλείπει τα κτίρια καί φεύγει. Μέ 
τήν τουρκική εξουσία τά κτίρια καί μαζί 
το εικόνισμα τής Παναγίας Νάπας πού 
είχε μεταφερθή έκεΐ. γίνονται περιουσία 
τΠ5 Αρχιεπισκοπής πού τά δίδει σέ δρ- 
θόδοξους μοναχούς καί τά κάνουν Μονα

στήρι τής

Γύρω στά 
νίκη ό θάνα 
μιά ομάδα 
άνδρες έγκα 
καί μετά ά 
στήν Κύπρο 
ράλιαν αύτή 
Μένουν έκεΐ 
20 πεθαίνουν

"Ολοι οί 
φυλή κι’ άν · 
ρα κι’ άν κο 
γούδια τους 
τα, τούς πόθο

Δέν έχουν 
τις χώρες τή 
ξη καί δέν π 
ποχές τήν ίδιι 
ή σύνθεση, ή 
γα μέ τήν πολ 
μέ τις κοινών 
κες, τό κλίμα, 
τό ηθικό και 
θρώπων.

Στή νεώτερ 
χρόνια τήν πο 
δημοτικού τρα 
ώνα ιδιαίτερα, 
μιουργήθηκε ά 
δυνάστη, οί πρ 
καθώς καί στά 
φορικής τέχνη 
μυθους, παραμ 
το φυσικώτερο 
για να έξωτερι
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είχε κρυφτή στην 
ας μερικές πέτρες 
ιΐ μαζί καί τήν είκό- 
ί άνθρωποι άφησαν 
τήν ονόμασαν Πανα- 
δή Παναγία τής κοι- 
τύτόν πήγαιναν μαζί 
:οι τής γύρω περιο- 
τρίου καί έκαναν λει- 
τούς προσκυνητές σι- 
καί μετά ή περιοχή

'ία Νάπα.

παρέμενε ακατοίκητη 
ιτιάς οπότε κάποιος 
τι σε εκεί μιαν έπαυ- 
γραφιζό αυτό μέρος, 
ίπέθανε ή μονάκριβη 
?θαψε στη μέση τής 
τό τόν τάφο της άνέ- 
ίριο «τό σεντροιιβάνι» 
ίιζεται σήμερα σέ πο-

:ρος κατελήφθη από 
δ 'Ενετός άρχοντας 

ρια καί φεύγει. Μέ 
α τά κτίρια καί μαζί 
Ιαναγίας Νάπας πού 
ϊ, γίνονται περ ουσία 
πού τά δίδει σέ όρ- 

καί τά κάνουν Μονα-

στήρι τής 'Αγίας Νάπας.

Γύρω στά 1750 μαστίζει τήν Θεσσαλο
νίκη ό θάνατος άπό χολέρα καί γι’ αύτό 
μιά ομάδα άπό Θεσσαλονικεΐς άπό 20 
άνδρες εγκαταλείπουν τήν πατρίδα τους 
καί μετά άπό ταξίδι ημερών φθάνουν 
στήν Κύπρο καί αποβιβάζονται στήν πα
ράλιαν αυτή περιοχή τοϋ Μοναστηριού. 
Μένουν εκεί γιοι λίγο άλλά οί 18 άπό τούς 
20 πεθαίνουν διότι είχαν φέρει μαζί, τους

ΗΡ9ΤΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

"Ολοι οί άνθρωποι, σ’ δποιαδήποτε 
φυλή κι’ αν ανήκουν, σ’ δποιαδήποτε χώ
ρα κι' αν κατοικούν, στά δημοτικά τρα
γούδια τους εκδηλώνουν τά συναισθήμα
τα, τούς πόθους καί τις ιδέες τους.

\έν έχουν δμοις τά τραγούδια σ' όλες 
τις χώρες τήν ίδια άνάπτυξη καί. εξέλι
ξη καί δέν παρουσιάζουν σ’ δλες τις ε
ποχές τήν ίδια άνθηση. Τά θέματά τους, 
ή σύνθεση, ή μελωδία τους, είναι άνάλο- 
γα μέ τήν πολιτική παράδοση κάθε τόπου, 
μέ τις κοινωνικές καί οικονομικές συνθή
κες, τό κλίμα, τόν χαρακτήρα καί γενικά 
τό ηθικό καί διανοητικό έπίπεδο τών άν- 
θρώπων.

Στή νεώτερη Ελλάδα έχουμε μακρο
χρόνια τήν παράδοση και τήν ακμή τοΰ 
δημοτικού τραγουδιού. Μετά τόν 15ο αί- 
ονα ιδιαίτερα, μέ τό καθεστώς πού δη- 
μιουργήθηκε άπό τήν υποταγή στον ξένο 
δ· : οτη. οί πρόγονοί μας στά τραγούδια, 
ζαθως καί στά άλλα είδη τής λαϊκής προ- 
'! οριζής τέχνης τοΰ λόγοι’, παραδόσεις, 
μυθους, παραμύθια, παροιμίες, εύρισκαν 
το φυσιζώτερο καί έκφραστικώτερο μέσο, 
γι ι νά έξωτερικέ.ψουν τις μύχιες σκέψεις 

τήν άρρώστεια. ’Έμειναν μόνον δ Νικά- 
λας Κεμιτζής μέ τόν γιό του. Κατοίκη
σαν έκεϊ καί δ γιος τοΰ Κεμιτζή παν
τρεύτηκε μέ κάποιαν άπό τήν Παναγιάν 
καί έκαμαν τρία παιδιά, τόν Γιωρκάτζην, 
τόν Μάρκο καί τήν Χριστίνα. Αύτοί ήσαν 
οί πρώτοι κάτοικοι τοΰ χωριού πού πήρε 
τό όνομα τού Μοναστηριού 'Αγία Νάπα.

Π ΑΠΠΟΤΑΛΗΣ Π ANN ΑΚΗΣ
Εα

καί άντιλήψεις γιά τά περασμένα τής φυ
λής, τόν πόνο καί τήν άγανάκτηση γιά 
τις συμφορές, τό θαυμασμό γιά ήρωϊκές 
πράξεις καί άνθρώπους, τά όνειρα καί 
τις ελπίδες γιά τή λύτρωση άπό τή δου
λεία, γιά τήν έθνική αναγέννηση καί α
νεξαρτησία : μέ άλλα λόγια στά τραγού
δια άντικαθρεφτιζόταν ή πνευματική ζωή 
τών σκλαβωμένων, άλλά καί ή ψυχική 
τους έξαρση καί ηθική αντίσταση σέ στι
γμές κατάπτωσης καί απελπισίας.

Ή ξένη δυναστεία κράτησε αιώνες 
στήν Ελλάδα. Αυτή ή καθυστέρηση, δ- 
μως, έγινε καί ή άφορμή νά συγκεντρω- 
θή τό Ελληνικό έθνος περισσότερο στον 
εαυτό του καί νά εκφραστή μέ όσα μέ
σα μπορούσε νά έχη στή διάθεσή του. 
"Ενα άπό τά μέσα αυτά, τό κυριώτερο ί
σως, είναι τό δημοτικό τραγούδι, πού 
κρατήθηκε ώς τήν εποχή μας σά μιά ζων- 
τανή εκδήλωση τής άτομικής καί κοινω
νικής μας ζωής.

Διαίρεση καί κατάταξη τών τραγου- 
διών έκαναν δ Νικόλαος Πολίτης καί ό 
yTp r.ir> Κυριαζίδης στο βιβλίο του: «Έλ- 
ληνική Λαογραφία». 'Ο Πολίτης τά διαί-
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ρεσε σέ : 'Ιστορικά, κλέφτικα, άκριτικά, 
παραλογές, τραγούδια τής αγάπης, νυ
φιάτικα, νανουρίσματα, κάλανδα, βαΐτι- 
κα, τής ξενητειάς, μοι ρολόγια, μοιρολό- 
για τοΰ κάτω Κόσμου καί τοΰ Χάρου, 
γνωμικα, εργατικά και βλάχικα, περιγε
λαστικά καί σέ επίμετρο.

Σ δλα σχεδόν τά μέρη τής Έ/.λάδος 
κάβε κοινωνικό γεγονός, άν προκαλή κά
ποια εντύπωση είναι σέ λίγο θέμα ενός ή 
περισσοτέρων τραγουδιών. Τέτοια είναι 
τά «Κλέφτικα Τραγούδια», πού απεικονί
ζουν τή ζωη, ή εξυμνούν τά έ'ργα καί τά 
κατορθώματα εκείνων πού αποτελούσαν 
τήν ένοπλη καί ακατάβλητη διαμαρτυρία 
ενάντιον τής τυρρανίας τοΰ κατακτητή γιά 
τρεις και μισό αιώνες καί μέσα άπό τις 
τάξεις τών όποιων, προήλθαν οί αρχηγοί 
καί οί κυρίως πολεμιστές κατά τήν 'Επα
νάσταση τού 1821. Τά κλέφτικα τραγού- 
δ ιαείναι τά πολυαριθμότερα σωζόμενα μέ 
ιστορικό περιεχόμενο δημοτικά τραγούδια 
καί είναι δημιουργήματα τών χρόνων τής 
1 ουρκοκρατίας καί ιδιαίτερα τής εποχής 

υστέρα απο τόν 16ο αιώνα. Πατρίδα τών 
τραγουδιών αυτών είναι κυρίως τά μέρη 
δπου αναπτύχθηκε ή άρματωλική καί κλέ
φτικη δράση, ή Πελο/νησος, ή Στερεά 
'Ελλάδα, ή ’Ήπειρος, ή Θεσσαλία, Ν. Μα
κεδονία, καί ή Χαλκιδική. ’Ανήκουν στήν 
ίδια χρονική περίοδο μέ τά νεώτερα ιστο
ρικά, στό ύφος δμως διαφέρουν άπό εκεί
να κυρίως άπό δσα δέν έχουν γίνει μέ 
δική τους επίδραση. Μέ συντομία, σέ λί
γους στίχους, άλλά συχνά επιγραμματι
κούς, άναφέρονται τά συμβάντα καί μέ 
έντονο λυρισμό εκφράζονται τό πάθος καί 
τά συναισθήματα πού έχουν γεννηθή 
στις καρδιές τών Ελλήνων. Στή σύνθε
σή τους, βρίσκουμε κάποτε στίχους ή ο
λόκληρα άποσπάσματα δανεισμένα κατά 
παράδοση άπό τά δμοιά τους παλιότερα

τραγούδια, τ' Άκριτικά.

Λείπουν δμως άπό αυτά, καθώς παρα
τήρησε ο Κυριακιδης οί βαρειές μορφές 
τών Άνδρονίκων, Πορφυρίων καί Θεοφύ
λακτων. Ήρωές τους, έχουν τούς κλέφτες 
με τά συνηθισμένα σπαθιά καί. ντουφέ
κια.

Ας δούμε τρώα τί ήσαν οί Κλέφτες 
καί οι Αρματωλοί. Αρματωλοί πρώτα ή
σαν ένα είδος πολιτοφυλακής στήν όποια 
είχε άνατεθή άπό τούς κυρίαρχους Τούρ
κους τό έργο τής τηρήσεως τής δημόσιας 
τάξης και ή καταστολή τών ληστειών καί 
βιαιοπραγιών. Πριν άπό τήν έπανάσταση 
τά σώματα αύτά άνήρχονταν σέ 17. "Ο
ταν δμως ήσαν υποχρεωμένοι νά υπερα
σπίσουν μέ τά δπλα τήν ύπαρξή τους, έ- 
πανερχονταν στήν πρωτόγονη κατάσταση 
τής εχθρότητας εναντίον τών Τούρκων 
καί επανελαμβαναν τις βιαιοπραγίες σέ 
βάοος τών Τούρκων καταχτητών. Τού:, 
έδωσαν δέ τό δνομα Κλέφτες ή ίσως μό
νοι τους τό πήραν σάν τίτλο δόξας.

Τά κλέφτικα τραγούδια εξυμνούν τά 
κατορθώματα τών κλεφτών, τόν τρόπο 
ζωής τους, τήν πολεμική τους τέχνη. Ε
πίσης τις ασχολίες καί τις ικανότητες, τό 
θάρρος καί τις άρετές τους, τήν ευσέβεια 
και φιλοπατρία τους. Άλλα πάλιν άναφέ
ρονται στόν τόπο διαμονής τους καί τήν 
σημασία τών άγώνων τών Κλεφτών κατά 
τών Τούρκων καί ιδίως κατά τοΰ Άλή 
Πασά.

Μέ τό δικό του τρόπο, μέ τό δικό του 
ποιητικό μυστικό, πού δημιονργείται μέ 
τους λίγους σε αριθμό, αλλά δυνατούς σέ 
έξαρση στίχους, τό κλέφτικο τραγούδι εί
ναι όπως και τό άκριτικά, ή δυνατώτερη 
έκφραση τοΰ ψυχικού κόσμου τών άνθρώ- 
πων τής εποχής του. Γιά μιά φορά ακό

μη ό Έλλι 
εποχής βρίσ 
ρότερο μέσε 
ρη ύπόστασ 
καί εθνικό, 
στερα άπό 
τραγούδι. Τ 
απλώς το ή 
αξία καί δ( 
έκφραση τοί 
νης μέ τις < 
τόν συγκλονί 
τής χαράς, ι 
δικία καί τό 
στήν οίκογέν 
ση, τή φρίκ 
πίστη στήν

Άπό τήν 
τά κλέφτικα 
κύριες κατιρ 
εκείνα πού ι 
νων προσώπι 
ή άγνωστων 
ναι εκείνα π 
περιστατικά 
συγκεκριμένα 
άναφέρονται 
καί άλληγορί 
γωνίες, στούι 
λύπες τής ζ 
τραγούδια τή 
στολάκης κα 
τι δέν άνήκοι 
μαντική μορη 
πλαστή άργό 
πάει νά γίνη 
μορφή του ά( 
νειρα καί τού 
είναι καθόλουΒΙΒ
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:ικά.

> αυτά, καθώς παρα- 
ΐς οί βαρείες μορφές 
ορφυρίων και Θεοφυ- 
ς, έχουν τούς κλέφτες 

σπαθιά και ντουφε-

τί ήσαν οί Κλέφτες 
Άρματωλοί πρώτα ή- 
οφυλακής στήν όποια 
ίύς κυρίαρχους Τούο- 
,ρήσεως τής δημόσιας 
ολή τών ληστειών και 

άπό τήν επανάσταση
■ήρχονταν σέ 17. Ο- 
ιχρεωμένοι νά ύπερα- 
ι τήν ύπαρξή τους, έ- 
πρωτόγονη κατάσταση 
αντίον τών Τούρκων 

τις βιαιοπραγίες σέ
ν καταχτητών. Τούς 
χ Κλέφτες ή ίσως μό- 
σάν τίτλο δόξας.

αγούδια εξυμνούν τα 
κλεφτών, τόν τρόπο

Ιεμική τους τέχνη. Ε- 
και τις Ικανότητες, τό 
τές τους, τήν ευσέβεια 
ς. ’Άλλα πάλιν άναφέ- 
διαμονής τους και τήν 
ων τών Κλεφτών κατά 
ιδίως κατά τοΰ Αλή

τρόπο, μέ τό δικό του 
πού δημιουργεΐται μέ 
θμό, άλλά δυνατούς σέ 
> κλέφτικο τραγούδι εΐ- 
ίκριτικό, ή δυνατωτερη 
ιοϋ κόσμου τών άνθρώ- 
ου. Γιά μιά φορά άκό-

μη ό 'Ελληνισμός τής μεταχριστιανικής 
εποχής βρίσκει στό τραγούδι του τό Ισχυ
ρότερο μέσο γιά νά έκφράση τή βαθύτε- 
οη υπόστασή του σαν σύνολο φυλετικό 
καί εθνικό, καθώς άκριβώς έγινε και ΰ- 
στερα άπό τόν 9ο αΙώνα με το ακριτικο 
τοαγούδι. Τό κλέφτικο τραγούδι εξυμνεί 
άπλώς τό ηρωικό άτομο μέ τή χωριστή 
αξία καί δράση, άλλ’ είναι ή καθολική 
έκφραση τού ανθρώπου τής εποχής εκεί
νης μέ. τις αγωνίες καί τις λαχτάρες πού 
τόν συγκλονίζουν, τον ποθο τής ζωής καί 
τής χαράς, τό πικρό παράπονο γιά τήν ά- 
δικία καί τόν κατατρεγμό, τήν αφοσίωση 
στήν οικογένεια, τήν έξοικείωση μέ τή φύ
ση, τή φρίκη τοΰ θανάτου, άλλά καί τήν 
πίστη στήν μεταθανάτια ζωή.

Άπό τήν άποψη τών θεμάτων τους 
τά κλέφτικα τραγούδια χωρίζονται σέ δυο 
κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν 
εκείνα πού εξυμνούν τή δράση ώρισμε- 
νων γνίοστών απο την ιπτοοκχ
ή αγνώστων. Στήν άλλη κατηγορία εί
ναι εκείνα πού έχουν γιά θέμα διάφορα 
περιστατικά τής κλέφτικης ζωής, χωρίς 
συγκεκριμένα πρόσωπα και τόπους η όσα 
άναφέρονται γενικά — με συμβολισμούς 
και αλληγορίες πολλές φορές — στις α
γωνίες, στούς πόθους, τις χάρες, και τις 
λύπες τής ζωής τών Κλεφτών. I ια τα 
τραγούδια τής Β' κατηγορίας ο Τ . Απο- 
στολάκης καταλήγει στο συμπέρασμα ό
τι δέν ανήκουν στήν πρωταρχική και ση
μαντική μορφή τών κλέφτικων αλλ έχουν 
πλαστή αργότερα, όταν πιά δ κλέφτης 
πάει νά γίνη ιδανικό ζωής και η ηρωική 
μορφή του αρχίζει νά ύποφέρη άπό τα ό
νειρα καί τούς πόθους άνθριόπων πού δεν 
είναι καθόλου ηρωικοί.

Αντιπροσωπευτικά δείγματα τής κατη
γορίας τών ηρωικών κλέφτικων τραγου- 
διών είναι τά εξής: «Τού Χρήστου Μη- 
λαόνη», «01 πόλεμοι τού Σουλιου», «Ιών 
Κολοκοτρωναίων», «Τού Κατσαντωνη» 
καί άλλα πολλά,

Τά κλέφτικα τραγούδια εκφράζουν 
ξαίρεση μεταξύ τών δημοτικών τραγου- 
διών τών άλλων λαών, γιατί διακρίνονται 
γιά τά πηγαία αισθήματα πού εκφράζουν. 
.Η ψυχολογική του; επίδραση υπήρξε κα
τά τούς χρόνους τής δουλείας μεγάλη καί 
ή μεγαλύτερη φιλοδοξία τών ανθρώπων 
ήταν νά κάμουν κατορθώματα, τά όποια 
θά ένέπνεαν τήν λαϊκή μούσα να περι- 
λάβη κι’ αυτούς σ’ ένα άπό τά τραγούδια 
της.

Τά Κλέφτικα τραγούδια εκφράζουν 
τό αντιστασιακό μαχητικό πνεύμα τοΰ 
λαού μας σέ μιά απο τις κρισιμωτερες 
περιόδους τής Ιστορίας του. Αποτελούν 
κατάφαση τής ζωής και τής ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Καί δπως είπε και δ 
Bartholdy: «Τά κλέφτικα τραγούδια νο
μίζεις ότι είναι χείμαρροι άφρισμένοι έκ- 
οέοντες όχι απο ανθρώπινα χείλη, αλκα 
άπό τούς βράχους τής Οίτης καί τοΰ Ο- 
λύμπου».

Βοηθήματα :

1) Κλώντ Φωριέλ: Δημοτικά τραγούδια 
συγχρόνου 'Ελλάδος.

2) Νικολάου Πολίτη : Έκλογαι. απο τά 
τραγούδια τοΰ έλληνικοΰ λαού.
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ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΙΙοιητής καί πεζογράφος. Τιμήθηκε μέ 

τό βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας τό 1963

Ο ί ιώργος Σεφεριάδης, αύτό ήταν τό 
πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε 
Σμύρνη το 1900. Μετά

στή
τη Μικρασιατική

καταστροφή ήρθε σάν πρόσφυγας 
Ελλάδα. Μέ τήν είσοδό

στην
του στό 'Τπουρ-

γεια Εξωτερικών τό 1926, ακολούθησε 
τό διπλωματικό πεδίο. Τό 1956 τόν βοί-
σκουμε ώς Πληρεξούσιο 'Τπι 
19υ0 ως Ηρεοβευτή.

τό

τη τον 
πρωπιπύ

δίνο ώς < 
δίνο
πίου τής

η
■α

ί

τροφή». II συλλονή αύ 
άμέ·>ως, άνάι<»σ,χ σ<ώ·

μάνικάς ύ.-ϊ.ίΑληλίΐ 
ή διαφορά μετά 
άδάς καί τής Ά

σχηματίζει διάφορες εΙκόν;
τίς βρίσκουμε πιό υστέρα στή συλλογή του 
τό «Μυθιστόρημα». Τό 1934 γυρίζει πίσω 
στήν'Ελλάδα. Τό 1936 πηγαίνει στήν Κο- 
ρυτσά καί έπτστρέφει στήν ’Αθήνα τό 
1039, δηλαδή, δταν οί δυνάμεις τοΰ Χί- 
τλερ καί τοΰ Μουσολίνι, ενωμένες μαζί ά- 
πειλοΰν τήν ανθρωπότητα. Πιό υστέρα, 
καυστηριάζει τούς λαούς τής Ευρώπης,' 
με τα ποιήματά του, γιά τό δτι παραδίδον- 
ται~ αμαχητί στά στρατεύματα τών φασι
στών. Μέ τήν έναρξη τοΰ πολέμου δ Σεφέ
ρης πηγαίνει στις συμμαχικές πρός τήν 
Ελλάδα χώρες, δπως τήν Αίγυπτο, Νότιο 
Αφρική, Μέση ’Ανατολή. Τό 1944, δηλα

δή μόλις τέλειωσε ό πόλεμος, δ ποιητής έρ
χεται πίσω στήν 'Ελλάδα δπου γράφει τό 
«Ημερολόγιου Καταστρώματος Β», στό 
δποϊο^ περιέχονται διάφορες εικόνες’ άπό 
τίς χώρες πού έπισκέφθηκε, καθώς έπίσης

και οι τρομακτικές στιγμές πού πέρασε 
στην Αίγυπτο, ένεκα τοΰ πολέμου.

Ό Σεφέρης συνδέθηκε πάρα πολύ καί 
με το μαρτυρικό μας νησί, τήν Κύπρο, ά- 
ποδειξη δέ τούτου είναι καί ή τελευταία 
του ποιητική συλλογή «Κύπρον, οΰ μέ έ- 
θεσπισεν». Στήν Κύπρο δ ποιητής ήρθε τό 
1.U» και τόσο πολύ τοΰ άρεσαν δ τόπος 
μας καί Π του, πού ήρθε καί τόν

jeovo. Σχετικά μέ τήν Κύπρο. 
$ ‘■^ν^γψυ'ιτιπο σημείωμα στό τέ- 
■'•ς τής συλλογής έγραφε; «Στό 
' ;7 '1' / ' ‘ ι*Ε χάρη, για-

Γ

να

άρκετά πλατύ, ώστε νά 
μα». Καί συνεχίζοντας έ'λενε. ■ 
είναι ένας τόπος, δπου τό θα 
γεϊ ακόμα.

κ?τα π

ι·.»σ μεγ'αΑου 
ώ;;.ι«(ίν, καί 
τη ένα θ«ΰ- 
«ΊΙ Κύπρος 
-μα λεινουρ-

Μερικά άπό τά ποιήματα της συλλογής 
«Κύπρον, ού μέ έθέσπισεν» είναι ή «'Ελέ
νη» ή «Σαλαμίνα της Κύπρου», «Λεπτομέ
ρειες στήν Κύπρο», «Στά περίχωρα τής 
Κερυνειας κ.λ.π.». Τό περιεχόμενο τής «’Ε
λένης», πού είναι ένα άπό τά ώραιότερα 
του ποιήματα, άναφέρεται στό μύθο πού 
ελεγε, δτι οί ’Αχαιοί πολεμούσαν καί σκο
τωνόντουσαν στήν Τροία, γιά τό φάντα
σμα τής 'Ελένης καί δτι ή πραγματική 'Ε
λένη, βρισκόταν κάπου στήν Αίγυπτο, δπου 
τη συνάντησε άργότερα δ Τεύκρνς, καθώς 
ερχόταν στήν Κύπρο, διωγμένος άπό τόν 
πατέρα του.

Εκτός άπό τή συλλογή «Κύπρον, ού μέ 
έθέσπισεν» έγραψε τίς συλλογές «Στοο- 
φή», «’Ερωτικός λόγος», «Στέρνα», 'τό

I S «Μυθιστόρημι 
τών», «'Ημερτ
Β», καί τά «’I - ·

ί

I I I 
I 
I 
ί

ϊ

g

S'

f 
g 
1

ΐ

ι 
I
I
'·

γράψε επίσης 
τες καί μετάψ 
γία Γραφή.

Τό έργο το 
νά μήν είναι 
όγκο, άλλά σά 
έργο άνώτερης 
χασμού. Σώπα 
τοΰ νά φανερι 
Μέ τίς «Δοκιμ 
ζόταν γιά πάρ<

«Ό Σεφέρης 
τεριστής, άλλά

δημοτικά 
ναι. άπλά καί 
πρός τήν γλώστ 
διακρίθηκε, άνο

ση γράψου 
στό τέλος νά ττ

' 80 ’τοιητής, 
του, δέν μάς εδ< 
άλλά ποιήματα < 
δπως στή συλλο 
τα «Φυγή», «’Τ 
μιλούσες», «Ή ί 
ση». Μέ τήν τρ
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τιγμές πού πέρασε 
:ού πολέμου.

ηκε πάρα πολύ καί 
Ί|πί, τήν Κύπρο, ά- 
αχ καί ή τελευταία 
«Κύπρον, οΰ μέ έ- 

> ό ποιητής ήρθε ιό 
οϋ άρεσαν ό τόπε; 
■ πού ήρθε και τον 
χά μέ τήν Κόπρο,

; ηυά.υμα στό <'■ 
έγραφε: «?;.ό 

Ο;ΐ τόση Vi.tpn, για-

ή; ': .;ι <;’Λ< - 

. νΑ μ · ν ■ ·ί ■- · ■

» ιό δ;ί&»α λε; έθί :-

ήματα τής συλλογή; 
ισεν» είναι ή «Ίύ:- 
Κύπρου», «Α επτο μ ?- 
τΣτά περίχωρα τή; 
περιεχόμενο τής « Κ

από τά ωραιότερα 
ιεται στό μύθο πού 
τολεμούσαν και σκο- 
ιοία, γιά τό φάντα- 
τι ή πραγματική Έ- 
στήν Αίγυπτο, όπου 

α ό Τεϋκρνς, καθώς 
διωγμένος άπό τόν

ογή «Κύπρον, ού μέ 
ίς συλλογές «Στρο- 
ις», «Στέρνα», τό

«Μυθιστόρημα», τά «Τετράδια γυμνασμά
των», «Ημερολόγια καταστρώματος Α καί 
Β», καί τά «Τρία κρυφά ποιήματα». ’Έ
γραψε επίσης διάφορα δοκίμια καί μελέ
τες καί μετάφρασε κομμάτια άπό τήν Α
γία Γραφή.

Τό έργο τοΰ Γιώργου Σεφέρη μπορεί 
νά μην είναι πολύ μεγάλο ώς πρός τόν 
όγκο, αλλά σάν ουσία καί ποιότητα είναι 
έργο ανώτερης ποιήσεως καί βαθιού στο
χασμού. Σώπαινε γιά αρκετό καιρό, προ
τού νά φανέρωση τό έργο πού έφτιαχνε. 
Μέ τις «Δοκιμές» γιά παράδειγμα εργα
ζόταν γιά πάρα πολλά χρόνια.

Ό Σεφέρης δέν ήταν απλώς ένας νεω- 
τεριστής, αλλά ένας συνεχιστής τού ποιη
τικού δημοτικισμού. Τά ποιήματά του εί
ναι απλά καί λιτά. Ήταν σταθερός ώς 
πρός τήν γλώσσα πού έγραφε καί γι’ αυτό 
διακρίθηκε, ανάμεσα στούς "Ελληνες λογο
τέχνες, πού είχαν οί περισσότεροι τήν τά
ση νά γράφουν ανάμεικτη γλώσσα, καί 
στό τέλος νά τά θαλασσώνουν.

Ό ποιητής, μέ τις διάφορες συλλογές 
του, δέν μάς έδωσε μόνο ωραίους στίχους, 
άλλιι ποιήματα ολοκληρωμένα καί εξαίσια, 
όπως στή συλλογή «Στροφή», τά ποιήμα
τα «Φυγή», «"Τφος τής ήμέρας», «’Αργά 
μιλούσες», «Ή λυπημένη» καί ή «’Άρνη
ση». Μέ τήν τρίτη του ποιητική συλλογή
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τέλειωσε καί ή πρώτη του ποιητική περίο
δος καί είχε φτάσει πιά στήν τελειότητα. 
Δέν σταμάτησε όμως. Μετά τρία χρόνια έ- 
ξέδωσε τό «Μυθιστόρημα» γραμμένο στή 
νέα ποίηση, στήν όποια, θά έξακολουθήση 
να γράψη δλα του τά ποιήματα.

Επιστέγασμα όλων τών προσπαθειών 
καί μόχθων τού Σεφέρη ήταν ή βράβευσή 
του μέ τό βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
τό 1963. Αυτό τό βραβείο τοΰ άνήκε από
λυτα καί τού άξιζε, δπως επίσης καί τών 
άλλων μεγάλων λογοτεχνών μας, Κωστή 
Παλαμά, Καζαντζάκη, Σικελιανού, οί ό
ποιοι άδικήθηκαν τά προηγούμενα χρόνια. 
Ήταν δηλαδή γιά τούς "Ελληνες μιά ηθι
κή ανακούφιση, έπειτα άπό τά τόσα αδική
ματα, σέ βάρος των λογοτεχνών» μας.

Ό Γιώργος Σεφέρης πέθανε στό νοσο
κομείο «Ευαγγελισμός» στις 20 Σεπτεμ
βρίου 1971. Γιά τό θάνατό του έκλαψε 
ολόκληρος ό 'Ελληνισμός, γιατί ό χαμός 
του ήταν μεγάλη άπώλεια γιά τήν πατρί
δα μας.

Βοηθήματα: 1. «Ό ποιητής Γιώργος Σεφέρης» 
τοΰ Άνδρέα Καραντώνη.

2. Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας.

ΧΡΤΣΑΦΗΣ ΜΙΧΑΑΑΚΗΣ 
Εα'

ΒΙΒ
ΛΙΟ

ΘΗ
ΚΗ

 Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣΤ
ΗΜ
ΙΟ
Υ Κ
ΥΠ
ΡΟ
Υ -

 ΑΡ
ΧΕ
ΙΟ

 ΣΑ
ΦΕ
ΓΑ



I

Έργου τοΰ Τμήματος Διακοσμητικής

— Μή μαρα 
περάσουν. Νά π 
φροντίζει γιά ο

’Απέναντι στ< 
θόταν ένα μικρό 
χρόνια. Σγουρά 
γαλανά μάτια πο 
κασελάκι «λουστ> 
ι|’ό του λαιμό. Τ 
χϊκά ήταν και α 
Οαρά καί τά παπ 
μένα στό κάτω ι 
σωπό του ήταν 
τοΰ πόνου καί ι

«Στό Θεό που 
ανθρώπους» σκέι 
κρός. Μά γι’ αύ 
μέχρι στιγμής. ( 
όέν τοίχε δώσει, 
κε στόν πόλεμο μ 
τέρα του καί ό , 
αιχμάλωτοι. Ή ι 
ρουν οί, Γερμανό 
φαίνεται στό λαιι 
μιά εικόνα τής II 
κρός αυτός, ζώνη 
οτι ή μητέρα του 
μικρή εικόνα σε ό' 
πικραμένα: «ΕΤνα 
σαι. μανα;» Καμμ 
«ναι είναι δικό μ 
Καμιά δέν τόν ετ 
και να τόν φωνάς
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△ I Η Γ Η Μ A Τ Α

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ

- Μή μαραζώνης παιδί μου" όλα θά 
περάσουν. Νά πιστεύης μόνο στο Θεό πού 
φροντίζει γιά όλους τούς ανθρώπους,

'Απέναντι στον παπα - Κωνσταντή κα
θόταν ένα μικρό παιδί γύρω στά 10 μέ 12 
χρόνια. Σγουρά μαλλιά, καλοκτενισμένα, 
γαλανά μάτια πού πετοΰσαν σπίθες, μέ ένα 
κασελάκι «λούστρου» περασμένο στο μελα- 
ψό του λαιμό. Τά ρούχα του αν και φτω
χικά ήταν και αυτά περιποιημένα καί κα
θαρά και τά παπούτσια του αν καί τρυπη- 
μένα στο κάτω μέρος γυάλιζαν. Στο πρό
σωπό του ήταν σκορπισμένη ή έκφραση 
τοϋ πόνου καί τής απελπισίας.

«Στο Θεό πού φροντίζει γιά όλους τούς 
άνθρώπους» σκέφτεται μέ ειρωνεία ό μι
κρός. Μά γι’ αυτόν δέν είχε κάμει τίποτε 
μέχρι στιγμής. Ούτε μιά σταλιά ευτυχία 
δέν τοίχε δώσει. Ο πατέρας του σκοτώθη
κε στον πόλεμο μέ τούς Γερμανούς, ή μη
τέρα του καί ό αδερφός του πιάστηκαν 
αιχμάλωτοι. Ή μητέρα του πριν τήν πά
ρουν οί Γερμανοί κατάφερε καί κρέμασε 
φαίνεται στο λαιμό τοϋ μικρού της γυιοϋ 
μια εικόνα τής I Ιαναγίας. Καί τώρα ό μι
κρός αυτός, ζώντας μέ τήν κρυφή ελπίδα 
ότι ή μητέρα του ίσιος νά ζή, δείχνει τή 
μικρή εικόνα σέ όποια ξένη βρή και ρωτά 
πικραμένα: «Είναι δικό σου αυτό; 'Εσύ εί
σαι μάνα;» Καμμιά δμως δέν τού είπε, 
«ναι είναι δικό μου· είμαι ή μάνα σου». 
Καμία δέν τόν έσφιξε στήν αγκαλιά της 
καί να τον φωνάξη γυιό της. Αλλες στο 

ερώτημά του γελούσαν, άλλες τόν έπαιρ
ναν γιά τρελλό καί τόν έβλεπαν μέ οίκτο. 
Πώς φρόντιζε λοιπόν ό Θεός γιά όλους 
τούς άνθρώπους; Γι' αυτόν δέν είχε κάμει 
τίποτε. Πώς όμως ήταν δυνατό ό παπα - 
Κωνσταντής, αυτός πού τόν μεγάλωσε, 
αυτός πού τόν αγαπούσε σά δικό του γυιό, 
πώς μπορούσε νά τοΰ πή ήιέματα; Στις 
δυό αύτές ερωτήσεις ποτές του μέχρι τώ
ρα δέν είχε δώσει καμμιά απάντηση. Κά
ποτε σκέφτηκε οτι ίσως νά μήν ύπάρχη 
Θεός καί ακόμη ούτε αύτό δέν τόν ευχαρι
στούσε. Κάτι έλειπε ακόμη. ’Ίσως, ίσως 
ό ίδιος ό Θεός καί αύτό δέν τοϋ άρεσε. 
Τόσα χρόνια κοντά στον παπα - Κωνσταν- 
τή έμαθε νά καταφεύγη στήν προσευχή 
στις δύσκολες του ώρες. ’Έμαθε, ώς θνη
τός, νά καλή σέ βοήθεια τήν ανώτερη δύ
ναμη. Πώς μπορούσε τώρα νά τήν άρνη- 
θή;

Κούνησε τό κεφάλι του γιά νά διώξη, 
τις σκέήιεις του. Ό ήλιος έλαμπε μεσού
ρανα, χαμογελούσε στούς άνθρώπους κά
τω στή γή σάν νά τούς έλεγε- «κοιτάτε με 
πόσο δυνατός είμαι! Λεν είμαι ό δυνατώ- 
τερος απ' όλους; ’Έ! Δέν είμαι ό Θεός "Η
λιος;» Χαμογελάει ξανά καί στέλλει τις 
ακτίνες του κάτω στή γή.

Σιοστά! Κι’ ό ήλιος είναι Θεός. Άλ- 
λά... άλλά μήπως τό φεγγάρι δέν είναι 
Θεός; Πόσες φορές τοΰ χαμογελά κι’ αύτό 
τή νύκτα; Μήπως κι’ αύτό δέν τοΰ δείχνει 
τό δρόμο όταν βρεθή έξω τό βράδυ; Άλ- 
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λά κι’ ό αέρας. Ό καθαρός αέρας τοΰ βου
νού. Κι’ αυτός δέν είναι Θεός; Πώς θά 
μπορούσαν οί άνθρωποι νά ζήσουν χω
ρίς τόν αέρα! Δέν θά ήταν δυνατόν. 'Τ- 
πήρχαν λοιπόν τόσοι Θεοί. Καί θά μπο
ρούσε νά βρή άλλους τόσους. "Ισως καί 
ό ΐδιος ήταν Θεός καί νά μην τό ήξερε. 
Χαμογέλασε μέ τόν εαυτό του καί σηκώ
θηκε. Ήταν ώρα γιά φαί. Ό παπα - Κων- 
σταντής σηκώθηκε κι’ αυτός,

Ό καιρός περνούσε, ή ζωή κυλούσε ή
ρεμα στό μικρό χωριό ώσπου μιά μέρα...

— «Παπα - Κωνσταντή, ήρθε μιά γυ
ναίκα καί σέ ζητά. Δέν είναι χωριανή. Α
πό κανένα γειτονικό χωριό πρέπει νά εί
ναι. Σέ θέλει λέει γιά νά τή βοηθήσης σέ 
κάτι- δέν ξέρω τι άλλά μού φαίνεται πώς 
κάτι γυρεύει», τοΰ είπε ό Παναής, ό Διά
κος.

Πήγε ό παπα - Κωνσταντής καί είδε τή 
γυναίκα. Είδε τή μάνα τοΰ Μιχαλάκη, τού 
μικρού «λούστρου». Ναι ήταν εκείνη. Μά 
πώς μπορούσε νά ζή ακόμα; Δέν τήν πή
ραν οί Γερμανοί ; Μά αύτό δέν είχε σημα
σία.

— Θέλω νά μέ βοηθήσης νά βρώ τό 
γυιό μου παπα - Κωνσταντή, τού είπε ή 
γυναίκα. Κάποιος άπό τούς χωριανούς θά 
τόν έχη ίσως στό σπίτι του.

— Τό παιδί σου θά τό πάρης σέ λίγο. 
Θά έρθη εδώ.

Κι’ ήρθε ό μικρός Μίχαλάκης. Τόν άγ- 
κάλιασε ή μάνα του καί τό φίλησε. "& 
κλαιε. Τήν άγκάλιασε κι’ αύτός, άλλά δέν 
έκλαιε. Αύτός ήταν μικρός άκόμα γιά νά 
κλάψη άπό χαρά. Γελούσε δμως ή καρδιά 
του, ένα πλατύ χαμόγελο πού σκορπούσε 
σ' δλη τήν οικουμένη. Βρήκε τή μάνα του. 
Ό Θεός τοΰ τήν έστειλε. Ό πραγματι
κός Θεός, όχι ό ήλιος, δχι τό φεγγάρι, δχι 
δ άέρας, δχι οί άλλοι δλοι Θεοί πού τούς 
έβρισκε ένα - ένα. Τή μάνα του τοΰ τήν 
έστειλε ό παντοτεινός Θεός, ό πραγματι
κός, Νά λοιπόν πού τόν βρήκε τόν άληθι- 
νό Θεό. Αύτόν πού φροντίζει γιά δλους. 
Ναι! "Οπως τό έλεγε δ παπα-Κωσταν- 
τής. Δέν τόν έβλεπε, τόν ένοιωθε δμως. 
Μέσα στήν καρδιά του βαθειά.

ΗΑΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 
Δβ'

διαταγές. Αί 
τάζε τόν προ 
νε πίσω, τοι 
δυο στρατόπι 
γή του. Οί δι 
λόγια. "Τστι 
χύθηκαν τά 
"Αρχισε ή π/ 
ρά τό άθλιό τ

Τότε άκο 
τι. άλλόκοτο. 
κροτάλισμα τι 
μαγικό, ούρα 
Οί άνθρωποι 
καν. ΤΙ ήταν 
είπαν... μούσι

Τό περιστέι 
Χαρούμενο ά 
ουρανό. Τό κτ 
μασαν. Τέτοκ 
τό χαροΰν δλα

... ΟΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Τή νύκτα εκείνη δέν είχα ύπνο. Θυμά
μαι πού μέτραγα στό δέκα. Θά είχαν περά
σει τά μεσάνυκτα. ’Απ' τό παράθυρο έ
μπαινε ή αύρα ζεστή καί φιλημένη. Τό 
φεγγάρι, χλωμό, έστειλε τά τελευταία του 
χαμόγελα καί χώθηκε πίσω άπό ένα μαύ
ρο ογκο άπό σύννεφα.

... Τέτοια ήταν ή ώρα. Κι’ ακούστηκαν 
άξαφνα στή νύκτα φωνές ανθρώπινες, νε
ανικές. Τρύπωσα η’ ένα θάμνο. Ή γή 

στριφογύριζε άπό πάνω μου. Κρέμμονταν 
οί άνθρωποι έτοιμοι νά πέσουν κοντά μου· 
άλλοι χλιμίντριζαν. Ξεχώριζαν ντουφεκιές 
καί κτυπήματα άπό βούρδουλα. "Ενα ά
σπρο περιστέρι ξεχώρισε, πρώτο. ’’Ηρθε 
καί κάθησε στή χούφτα μου. Κοίταζε δε
ξιά ζερβά, ανήσυχο. "Αρχισαν νά πέφτουν 
κι άνθρωποι : άπ’ δλες τις φυλές. "Ενας 
πήρε θέση αρχηγού· διάταζε: «’Εσύ άπό 
δώ, εσύ άπ’ εκεί- εσύ νά πας πίσω». Και 
γύριζε. Ήταν δμως άλλος ένας πού έδινε
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βοηθήσης νά βρω τό 
ίωνσταντή, τοΰ είπε ή 
άπό τούς χωριανούς θά 
σπίτι του.

> θά τό πάρης σέ λίγο.

ός Μιχαλάκης. Τόν άγ- 
ου και τό φίλησε. ’ Ε- 
ασε κι’ αυτός, άλλά δεν 
ν μικρός ακόμα γιά νά 
Γελούσε δμως ή καρδιά 
ιμόγελο που σκορπούσε 
νη. Βρήκε τή μάνα του.

έστειλε. Ό πραγματι- 
,ιος, όχι τό φεγγάρι, όχι 
λλοι όλοι Θεοί που τους 

Τή μάνα του τοΰ τήν 
ινός Θεός, ό πραγματι- 
>ΰ τόν βρήκε τόν άληθι- 
χύ φροντίζει γιά δλους. 
έλεγε δ παπα-Κωσταν- 

,επε, τόν ένοιωθε όμως, 
ά του βαθειά.

ΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 
Δβ'

διαταγές. Αύτός στάθηκε παράμερα. Κοί
ταζε τόν πρώτο. Κι’ δσους έδιωχνε να πά
νε πίσω, τούς μάζευε. Χωρίστηκαν έτσι 
δυο στρατόπεδα. Κι ένα τρίτο έμεινε στή 
γή του. Οί δυο «αρχηγοί» αντάλλαξαν λίγα 
λόγια. "Τστερα γέλασαν. Σά σίφουνας 
χύθηκαν τά στρατόπεδα τό ένα στό άλλο. 
'Άρχισε ή πλοκή. "Ολοι οί άνθρωποι, πα
ρά τό άθλιό τους, ξανακτυπιοΰνταν...

Τότε ακούστηκε κάτι παράξενο, κά
τι. αλλόκοτο. Δέν έμοιαζε καθόλου μέ τό 
κροτάλισμα τών όπλων. Ήταν κάτι... κάτι 
μαγικό, ουράνιο. Σταμάτησε ό πόλεμος. 
Οί άνθρωποι κοιτάχτηκαν. Παραξενεύτη
καν. Τι ήταν αυτό πού τούς κυρίεψε! Τό 
είπαν... μουσική...

Τό περιστέρι πέταξε απ' τή χούφτα μου. 
Χαρούμενο απλώθηκε στον καταγάλανο 
ουρανό. Τό κοίταξαν οί. άνθρωποί' τό θαύ
μασαν. Τέτοιο πράμα! Τό πεθύμησαν, νά 
τό χαροΰν όλοι τους· άπό κοντά: «Κι’ εγώ. 

Κι' εσύ;» "Αξαφνα ακούστηκε κάτι πα- 
ράξενο, κάτι αλλόκοτο. Δέν έμοιαζε κα
θόλου μέ τήν αγάπη. Ήταν κάτι ξερό 
καί οδυνηρό. Παραξενεύτηκαν. Κι δμως, 
τό ξανάκουσα αυτό. Τό είπαν πυροβολι
σμό. Καί το περιστέρι; Ξανάπεσε στή χού
φτα μου, άψυχο, γεμάτο κατάρα καί πό
νο... Δάκρυσα.

Τήν άλλη μέρα ξύπνησα πολύ πρωί. Θυ
μάμαι. Δέν είχα ύπνο. Άπ’ τό παράθυρο 
κοίταξα έξω. Εύτύς ακούστηκε μιά μου
σική. Δέν ξέρω άπό μουσική· ίσως ήταν ή 
Έννάτη. Ό κάμπος γέμισε μέ αγκάθια. 
Πρώτη φορά τά έβλεπα. Ποτάμι τό αίμα, 
τάχωνε ώς τή μέση. ’Αναρωτήθηκα τι νά- 
ταν εκεί. Τό θυμήθηκα. Δέν σκέφτηκα πο
λύ. Ούτε δεκαέξι χρόνια. Ήταν ένας τό
πος δπου πεθαίνουν τά πουλιά. Μιαν αυγή, 
ένα Αύγουστο ένοιωσα τό πρώτο φιλί στό 
μέτιυπό μου.

Ν1ΚΟΛΑΟΤ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Δβ'

ΔΙΑ

ι πάνω μου. Κρέμμονταν 
ιοι νά πέσουν κοντά μου’ 
ν. Ξεχώριζαν ντουφεκιές 
άπό βούρδουλα. Ενα α- | 
ξεχώρισε, πρώτο. Ήρθε 
χούφτα μου. Κοίταζε δε- 
χο. ’’Αρχισαν νά πέφτουν 
ι’ δλες τις φυλές. ‘Ένας 
γοΰ· διάταζε: «Έσΰ άπό 
■ έσΰ νά πας πίσω». Και 
αως άλλος ένας πού έδινε
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

APPABQNIΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ

Ό γάμος δπως είναι φυσικό είναι τό 
πιό σημαντικό γεγονός τής ζωής κάθε αν
θρώπου. Είναι ένας νόμος άγραφος αλλά 
απαράβατος, γιά τή διαιώνιση τοΰ είδους. 
Ό κάθε άνθρωπος πού μπορεί νά σκεφτή 
σωστά, μέ λογικό και γνώση θεωρεί θεϊκή 
επιταγή τό γάμο. Ό Θεός είπε... αύξάνε- 
σθε καί πληθύνεσθε... Έδωσε μιά διατα
γή, μιά εντολή. ”Ας τήν κρατήσουμε λοι
πόν, άς υψώσουμε τό ανθρώπινο γένος, 
γιά νά φτάση κάποτε εκείνο πού έταξε 
σκοπό του, τή θέωση.

Στή Λύση τό χωριό αυτό τοΰ νησιού 
τής θεάς τοΰ ’Έρωτα, οί νέοι καί οί νέες 
πλάθουν στή φαντασία τους τό πιό ώραϊο 
δνειρο τής ζωής τους. Τά περισσότερα ει
δύλλια πλέκονται στούς κάμπους καί στά 
λαγκάδια. Πλέκονται ανάμεσα σ’ δλες τις 
αγροτικές ασχολίες. ’Επίσης στούς δρόμους 
τοΰ χωριού, ενώ ή κοπέλλα κάθεται στό 
παράθυρο καί κτενίζεται, κεντά ή σιγοτρα- 
γουδά.

Τά ειδύλλια αυτά γιά νά καταλήξουν σέ 
γάμο πρέπει νά δώσουν τή συγκατάθεση 
καί τήν ευχή οί γονιοί τους. Ένας γάμος 
γιά νά φτάση σέ αίσιο τέλος πρέπει νά 
βάλη τό χέρι της ή μάλλον τά γλυκόλογά 
της ή «προξενήτρα». Ή προξενήτρα εί
ναι ένα πολύ σπουδαίο καί χρήσιμο πρό
σωπο στό χωριό. ’Άν στούς γονιούς άρε
σε ό νέος ή ή νέα, δίνουν τή συγκατάθεσή 
τους, χωρίς νά τούς ρωτήσουν άν δέχων- 
ται. Μεγαλύτερη σημασία δίνεται στήν οι
κονομική κατάσταση καί στήν εντιμότητα 

τής οικογένειας τών μελλοντικών συμπε
θέρων τους. "Οταν βρεθούν σύμφωνοι σ’ 
δλα γίνεται τό «λόγιασμαν». Δίδουν δηλα
δή αμοιβαία υπόσχεση γάμου "Ολα κλεί
ουν μέ μιά «ττόκα», μιά χειραψία.

Στή Λύση υπήρχε ένα ώραϊο έθιμο. Δέν 
επιτρεπόταν ένας Αυσιώτης νά νυμφευτή 
μιά γυναίκα άπό άλλο χωριό. Θεωρείτο 
προσβολή μεγάλη. "Ολοι ήταν καθαροί, 
γαλαζοαίματοι Αυσιώτες. Στήν τελευταία 
δεκαετία δμως έχει καταργηθή. Δυστυχώς, 
δ πολιτισμός....

ΤΑ *'ΡΡΑΒΩΝΠΣΜΑΤΑ

λίετά τό «λόγο» ορίζεται ή μέρα τών 
ιίρραβώνων, «χαρτωμάτων». Οί γονιοί τής 
κόρης προσκαλοΰν στό σπίτι τους τούς ίε- 
ρεϊς, τούς συγγενείς καί τούς φίλους. ’Ε
κεί γίνεται τό προικοσύμφωνο, τό «στεφα- 
νοχάρτι».

Μετά ό παπάς ρωτά τούς γονιούς τί θά 
δώση ό καθένας στό παιδί του. Συνήθως 
ό πατέρας τοΰ νέου τοΰ δίδει ένα σπίτι, 
ένα ζευγάρι βόδια ή άλλα ζωντανά, ένα 
«άλετρον ξύλενο», άν είναι πλούσιος κι ένα 
σιδερένιο, ένα «ύνίν», ένα «ζυόν», ένα «ξι
νάρι», μιά «κούνιά». 'Επίσης παίρνει τό 
μερίδιό του άπό τήν κινητή καί ακίνητη 
περιουσία τών γονιών του.

Ό πατέρας τής κόρης θά τής δώση μιά 
«καρκόλα» διπλή, ένα «άρμάρι» γιά τά 
ροΰχα, μιά «κορσόλα», τραπέζι, καρέκλες, 
καναπέ, τό ρουχισμό της κ.ά. ’Επίσης ένα

«χαρτζιήν», ί 
ναν», ένα «β 
«σανίες», «τα 
κα», «άρβάλιι 
πατέρας τής ι 
ση καί σπίτι 
νητη περιουσί

"Οταν τελε 
υπογράφουν ι 
δες καί οί μι 
βάζονται μερι 
δια καί μετά

ΠΡΟΕΤΟΙό

Ενώ οί μέ 
λετή τοϋ γάμι 
παίρνουν. Ό 
ρα του πρέπει 
άν πρόκειται 
θερά της ή νι 
τοΰ γαμπρού ί 
ση τά τρόφτμ 
είναι βοσκός, 
θά τά χρησιυ 
Τήν Παρασκε 
«κάλεσμαν». ' 
στούν» όχι. μό' 
μπάροί αλλά > 
σμαν» γινόταν 
ροι καί «ζουμί 
«κοφίνες» γεμι 
ναν στούς χω 
κοπιάσετε στό 
ό ένας δίνη τή 
τίζει μέ ροδόι 
«γλυσταρκές» 
μέ σχέδια κλαδ 
να μέ πουλάκ 
καί κάθε λογή
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ν μελλοντικών συμπε- 
6οκν)ονν σύμφωνοι σ 
,ασμαν». Δίδουν δηλα- 
ση γάμου ' Ολα κλεί - 
μιά χειραψία.

• ένα ωραίο έθιμο. Δέν 
,υσιώτης νά νυμφευτή 
ϊλλο χωριό. Θεωρείτο 
'Όλοι ήταν καθαροί, 
ώτες. Στήν τελευταία 
καταργηθή. Δυστυχώ;,

1ΩΝΗΣΜΑΤΑ

ορίζεται ή μέρα τών 
ομάτων». Οι γονιοί τής 
στο σπίτι τους τούς 1ε- 
ίς και τούς φίλους. Ε- 
κοσύμφωνο, το «στεφα-

ωτά τούς γονιούς τί θά 
τό παιδί του. Συνήθως 
>υ τοΰ δίδει ένα σπίτι, 

ή άλλα ζωντανά, ένα 
αν είναι πλούσιος κι ενα 
ν», ένα «ζυόν», ένα «ξι- 
ά». Επίσης παίρνει τό 
;ήν κινητή καί ακίνητη 
ιών του.

κόρης θά τής δοιση μια 
ένα «άρμάρι» για τά 

>λα», τραπέζι, καρέκλες, 
μό της κ.ά. ’Επίσης ένα

«χαρτζιήν», ένα «χαρκουϊν», μια «6ουρ- 
ναν», ένα «βουρνίν», δυο «κουπποσάνια», 
«σανίες», «τατσιές», «πατούρκα». «πανέρ- 
κα», «άρβάλια», «μ,αείρισσες» κ.α. Αν ο 
πατέρας τής νύμφ ης καλοστέκη θά τη; δύ
ση καί σπίτι καί άλλη κινητή καί ακί
νητη περιουσία.

"Οταν τελείωση τό προικοσύμφωνο, το 
ίντογο(ίψονν οι γονιοί το)ν νέων, οι nujiu- 
δες καί οί μελλόνυμφοι. ’Ακολούθως δια
βάζονται μερικές ευχές, αλλάζουν δαχτυλί- 
δια καί μετά τό ρίχνουν στο γλέντι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑΌ οί μέρες πλησιάζουν γιά τήν τε
λετή τοϋ γάμου, οί ετοιμασίες δίνουν καί 
παίρνουν. Ό γαμπρός μαζί μέ τόν πατέ
ρα του πρέπει νά «σάσουν» τά σπίτια τους, 
άν πρόκειται νά συγκατοικήση μέ τήν πε
θερά τη; ή νύμφη. ’Ακολούθως ό πατέρας 
τοϋ γαμπρού θά πάη γιά ψώνια. Θά ι|>ωνί- 
ση τά τρόφιμα καί τά σφαχτά, έαν δέν 
είναι βοσκός. Μετά θά φέρη τά ξύλα πού 
θά τά χρησιμοποιήσουν στό μαγείρευμα. 
Γην ΙΙαρασκευή ή τό Σάββατο γινόταν το 

«κάλεσμαν». Στό γάμο πρέπει νά «καλε
στούν» όχι. μόνον οί συγγενείς καί οί. κου
μπάροι άλλά καί όλο τό χωριό. Τό «κάλε- 
σμαν» γινόταν ώς έξης: Μερικοί κουμπά
ροι καί «κουμέρες» έπαιρναν «πανέρια» ή 
«κοφίνες» γεμάτες «γλυσταρκιές» καί έδι
ναν στους χωριανού; λέγοντάς τους «νά 
κοπιάσετε στό γάμο τοΰ... καί τής...» Ένώ 
ό ένα; δίνη τή «γλυσταρκά», ό άλλος ραν
τίζει μέ ροδόνερο άπό τή «μερρέχα». Οί 
γλυσταρκές» είναι κουλοϋδε; μυρωδάτε; 

μέ σχέδια κλαδωτά ή δαντελωτά, στολισμέ
να μέ πουλάκια, ανθρωπάκια, λουλούδια 
και κάθε λογής σχέδια μικροκαμωμένα.

ΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΝ

Στις παραμονές τοΰ γάμου αρχίζει το 
«γέμισμα» τοΰ κρεβατιού. Μαζεύονται στό 
σπίτι τής νύμφης δλσι οί συγγενείς και οί 
φίλοι τών νέων κι αρχίζει ή τελετή. Ή 
τελετή αυτή λέγεται «κρεβάτιν». «Κρεβά
τιν» λέγεται τό στρώμα τό όποιο θά ρίξουν 
πάνω στήν «καρκόλα» γιά νά κοιμηθή τό 
νιόπαντρο ζευγάρι. Μέσα σέ μιά μεγάλη 
αίθουσα στρώνουν τά «ψαθκιά». Μετά χο
ρεύουν τά «ρούχα». Δηλαδή μερικες κο- 
πέλλες βάζουν τά «ρούχα» μέσα σέ «πα- 
νέρκα» καί μέ τή βοήθεια τών «δκιολάοη- 
ων» τά χορεύουν. ’Ακολούθως αρχίζει το 
«γέμισμα» μέ μαλλιά προβάτου. Στή συ
νέχεια έρχεται τό «ράψιμον». Στό γέιιι- 
σμα καί στό ράψιμο δέν δικαιούνται να 
λάβουν όλες οί, κοπέλλες μέρος. Μονο στις 
μονοστέφανες επιτρέπεται. Στή μιαν άκρη 
τσϋ κρεβατιού, στό μέρος τού προσκεφα- 
λου ράβουν τρεις σταυρούς. Ενώ γίνωνται 
όλα αυτά, πάνω στό «κρεβάτιν» υπάρχει 
ένα μαντήλι ή πιάτο, μέσα στο όποιο ρι- 
χνουν χρήματα οί παρευρισκομενοι. Τα 
χρήματα αυτά θά τά πάρη ή μανα τής 
νύμφης καί. θά τή; τά δώση. Τή στιγμή 
αυτή ή κόρη βρίσκεται κρυμμένη καί κλαί
ει, διότι σέ λίγε; μέρες θά άποχωριστή 
τούς γονιού; της. ’Αφού πια τελείωση τό 
«γέμισμα», τό «ράψιμον» καί ολα τ α?,λα 
χρειαζούμενα, ακολουθεί τό τελειωτικό 
στρώσιμο τοϋ κρεβατιού. Οταν ολα είναι 
έτοιμα φέρνουν ένα παιδί του οποίου ζοΰν 
καί οί δυό γονείς, κατά προτίμηση άγόρι. 
καί τό βάζουν νά κάνη «σκουλουμεντρες» 
καί τό κυλούν σ’ όλο τό στρώμα, κάνοντας 
μιά ευχή, νά αποκτήσουν πολλά καί όμορ
φα άρσενικά παιδιά. Ή ιεροπραξία όμως 
δέν τέλειωσε. Πρέπει τώρα νά γίνη καί «ό 
χοοό; τοΰ «κρεβαθκιου». Οι «κουμερες» 
τπιίονονν τπινω (Trove oxiiovc τους το χοε- 
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6άτι καί τό χορεύουν ρυθμικά μέ τούς ή
χους τών ραγουδιών καί τών οργάνων.

Απάνω στις χαρές αυτές κερνούν τούς 
παρευρισκομένους κρασί, «κονιάκκι», 
«στραγάλια», «τσιοφτέρκα», «σουτζιούκ- 
κο», «δάχτυλα», προσφέροντάς ους καί σι- 
γάρα.

Ο ΣΓΟΛΙΣΜοΣ 1 ΗΣ ΝΥλ.ΦΗΣ
Τό πρωί τής Κυριακής κι ύστερα άπό 

τό πρώτο συγύρισμα τοΰ σπιτιού αρχίζει 
τό στόλισμα τής νύμφης. Μαζεύονται οί 
συγγενείς, οί «κουμέρες» καί οί φιλενάδες 
της καί βάζουν δλα τά δυνατά τους νά τήν 
όμορφήνουν δσο μπορούν περισσότερο. 
Πριν δμως, βάζουν τά ρούχα δλα σ’ ένα 
«πανέρι» καί δ Ιερέας τοΰ χωριού τά ευλο
γεί διαβάζοντάς τους ορισμένες ευχές. Τό 
στόλισμα τής νύμφης ονομάζεται «άλλα- 
μαν». ’Ενώ τήν «άλλάσσουν» τής τραγου
δούν :
«'Ώρα καλή, τζι’ ώρα γρουσή, τζι’ ώρα εύλοη- 

μένη, 
τούτη δουλειά π' άρκέψαμεν νά φκή στερεω

μένη'·».
Μέ τό τέλος τοΰ τραγουδιού τελειώνει 

καί το «άλλαμαν». Τώρα τραγουδούν:

«Φωνάζετε τής Μάνας της νάρτη νά τήν έζώση, 
τζιαί νά τής δώση τήν εύτζιήν τζιαί νά τήν 

παραδώση, 
«Φωνάξετε τής μάνας της νάρτη νά τήν έζώση, 
τζιαί νά τήν 6κάλη πόσσω της τζιαί ’ν νά ιό 

μετανώση».
Τότε προβάλλει ή μητέρα τής νύμφης 

κλαίοντας, μ’ ενα κόκκινο μαντήλι καί τήν 
φιλά. Μετά τήν δίνει στόν πατέρα της γιά 
νά τήν πάη στήν εκκλησία. Ή νύμφη συ
νεχώς κλαίει γιατί θά άποχωριστή τά πιο 
αγαπημένα πρόσωπά της.

Ποτέ δμως δέν σηκώνει τό κεφάλι τη; 
ψηλά. Συνεχώς είναι σκυφτή. Τό κεφάλι. 

της δέ είναι σκεπασμένο μέ τό μαντήλι με 
τις «πιπιλλες». Μέχρι νά φτάσουν στήν 
εκκλησία δέν πρέπει νά σηκώση τό κεφάλι 
της καθολου άπο τη γή. Ενα πραγματι
κό περιστατικό δείχνει καθαρά τό πόσο 
απορροφούσε τή νύμφη αύτό τό σκύψιμο. 
Πραγματικά δέν έβλεπε τίποτα. Ήταν 
σάν τυφλή. Πρωταγωνίστρια είναι ή Ι\αχ. 
λούρα. Γιαλλούρα ήταν τό όνομά της. ’β. 
νώ τήν έπαιρνε ό πατέρας της στήν εκ
κλησία, καθώς δέν έβλεπε τίποτα, πήγε 
καί κτύπησε πάνω σ’ ένα χοίρο πού 6ο- 
σκοΰσε αμέριμνα στό δρόμο καί «πρου- 
μουττίστηκε» χάμω.

ΙοΣΤΟΛΙΣΜΑΝ ΤοΥ Γ.ιΜΠΡΟΥ

Παράλληλα γίνεται τό στόλισμα «άλλα- 
μαν» τού γαμπρού. Πρώτα εύλογούνται 
τά ρούχα του άπό τόν ιερέα. Μετά τόν 
ξυρίζουν μέσα στό σπίτι ή άν είναι καλο
καίρι στήν αυλή ή κάτω άπό κανένα δέν
τρο. Ό «παρπέρη;» κάνει τή δουλειά του 
μέ τή συνοδεία τής λαϊκής μουσικής καί 
τών «τσιαττισμάτων» τών κουμπάρων.

Όταν τελείωση τό ξύρισμα αρχίζει τό 
ντύσιμο. Ό γαμπρός θά φορέση τήν πο
λύπτυχη βράκα του μέ τή μακριά «βάκλα», 
πού γιά νά μήν τόν έμποδίζη στό χορο θα 
τήν στερεώση πίσω στήν «κόξα» του. Τ- 
στερα θά φορέση τό βελούδινο «γελεκκι» 
του μέ τά ψιλοπλουμίδια. Πάνω άπο το 
«γελεκκι» θά μπή τό «ζιμπούνι», καμωμέ
νο άπό ακριβή τσόχα. Στά πόδια θα φορε- 
ση τές «κλάτσες» του τές μαύρες και τα 
παπούτσια ή τές «ποήνες» του τές μαύρες. 
Μετά θά καθήση σέ μιά καρέκλα και μ ενα 
«δρουμπΐ» θ’ αρχίσουν τό κτένισμα. Ενω 
γίνωνται αυτά, οί κουμπάροι, κι όλη ή 
άλλη συντροφιά τραγουδούν καί «αστειευ- 
κουν» μεταξύ τους.

Τώρα δλα είναι έτοιμα. Οί μελλόνυμφοι 
ξεκινούν χωριστά ό καθένας άπό Τ0 Ππιΐ1' 
του γιά τήν έκκλησία.

Η ΤΕΛΕ'

Πριν ακόμα 
σία οί γονιοί 
κλαίν, δπως επί 
πσχωριστοΰν. ( 
πατρικό της σπί 
γιά τήν έκκλησί 
τά λαγούτα.

’Αρχίζει τό 
μπροστά στήν t 
νοντατ γιά πάνι 
ψάλλη τό «Ήσ 
καί οί «κουμέρε 
ανακατωμένα ρ 
θκια», πού δλα 
τη καί τήν εύτ 
τήν όποια ό πα 
φοδήται τόν άι 
στό πόδι τή νύμ 
ξη οτι θά τήν έ 
βάται, θά είναι 
τιοΰ.

"Αμα τελετώι 
τά φιλήματα κα 
μπή πρός τό σ 
καμπάνες διαλα, 
μα σ’ δλο τό χο

ΤΟ ΓΑδ 

— Νά ζήσετ 

— Εύχαριστί 

Αύτά τά λόγι 
σμένοι» μέ τδ νι 
σηκώνει τό 6λέ^ 
σκεται ακίνητη 
λεγόμενο «καμάι 
ρα» καί ό πρδ 
δίπλα τους. Ή 
γεμάτο «στραγά
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ισμένο μέ τό μαντήλι με 
έχρι νά φτάσουν στήν 
ει νά σηκώση τό κεφάλι 
τή γή. 'Ένα πραγματι- 
άχνει καθαρά τό πόσο 
ύμφη αύτό τό σκύψιμο, 
έβλεπε τίποτα. Ήταν 
γωνίστρια είναι ή Γιαλ- 
ήταν τό όνομά της. Έ- 
πατέρας της στήν έκ- 
ν έβλεπε τίποτα, πήγε 
* σ’ ένα χοίρο πού βο- 
στό δρόμο και «πρου-

ν του γ.αμπρου
:ται τό στόλισμα «Άλα- 
ΰ. Πρώτα εύλογοΰνται 
) τόν Ιερέα. Μετά τόν 

σπίτι ή άν είναι καλο
ί κάτω άπό κανένα δέν- 
;» κάνει τή δουλειά του 
ίς λαϊκής μουσικής καί 
■ν» τών κουμπάρων.

τό ξύρισμα αρχίζει τό 
ιός θά φορέση τήν πο- 
ι μέ τή μακριά «βάκλα», 
ν έμποδίζη στό χορό θά 
ο στήν «κόξα» του. Ύ- 
τό βελούδινο «γελέκκι» 

ουμίδια. Πάνω άπό τό 
τό «ζιμπούνι», καμωμέ- 
χα. Στά πόδια θά φορέ- 
του τές μαύρες και τά 
τοήνες» του τές μαύρες. 
; μιά καρέκλα κα'ι μ’ ένα 
πουν τό κτένισμα. Ένώ 

κουμπάροι κι’ όλη ή 
ιαγουδοϋν καί «άστειεύ-

έτοιμα. Οι μελλόνυμφοι 
ο καθένας άπό τό σπίτι 
άα.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Πριν ακόμα ξεκινήσουν γιά τήν έκκλη
σία οί γονιοί τής κόρης τή φιλούν καί 
κλαϊν, δπως επίσης καί κείνη, γιατί θά α
ποχωριστούν. Θά φΐ'γη μακριά άπό τό 
πατρικό της σπίτι. Οί δυό πομπές ξεκινούν 
γιά τήν έκκλησία μέ μπροστά τά βιολιά καί 
τά λαγούτα.

’Αρχίζει τό στεφάνωμα. Οί δυό νέοι 
μπροστά στήν εικόνα τής Θεομήτορος δέ
νονται γιά πάντα. Τήν ώρα πού ό παπάς 
■ψάλλη τό «Ήσαΐα χόρευε» οί κουμπάροι 
καί οί «κουμέρες» ρίχνουν στό νέο ζευγάρι 
ανακατωμένα ρύζι, γρόσια, «κουλουρού- 
θκια», πού δλα μαζί συμβολίζουν τά πλού- 
τη καί τήν ευτυχία. Και τή στιγμή κατά 
τήν όποια ό παπάς λέγη «καί ή γυνή νά 
φοβήται τόν άνδρα...» ό γαμβρός πατάει 
στο πόδι τή νύμφη. Μ' αύτό θέλει νά δεί- 
ξη δτι θά τήν έχη σκλάβα του. θά τόν αο- 
βαται, θα είναι δηλαδή ό αφέντης τοΰ σπι
τιού.

Αμα τελείωση τό μυστήριο αρχίζουν 
τά φιλήματα καί ακολουθεί ή γαμήλια πο
μπή πρός τό σπίτι τού γαμπρού, ένώ οί 
καμπάνες διαλαλοΰν τό χαρμόσυνο άγγελ- 
μα σ’ δλο τό χωριό.

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΓΛΕΝΤΙ
Νά ζήσετε.

Ευχαριστώ καί στά δικά σας.

Αυτά τα λόγια ανταλλάσσουν οί «καλε
σμένοι» μέ το νέο ζευγάρι. Ή νύμφη δέν 
σηκώνει τό βλέμμα άπό τό πάτωμα. Βρί
σκεται ακίνητη καί καμαρώνει. Είναι τό 
λεγόμενο «καμάριυμα». Ή πρώτη «κουμέ- 
ρα» καί ο πρώτος κουμπάρος στέκονται 
δίπλα τους. 11 «κουμέρα» έχει ενα δίσκο 
γεμάτο «στραγάλια», φυστίκια ή λουκού

μια και «τραττάρει» τούς καλεσμένους. 
Τήν ώρα αυτή οί «δκιολάρηες» παίζουν 
καί τραγουδούν:

«Έτσάκκισα τό δόντι μου πάς σέ γλωρόν άθάσιν 
τ’ άντράϋνον π’ άρμάζουμεν νά ζήση, νά γεράση. 
Γζι δσα τοΰ κάμαν τοΰ Γριστοΰ τζεΐ πάς στον 

"Αη-Μάμα 
νά μοΰ τά κάμουσι τζιαί μέν, ψιντρή μου μαν

τζουράνα.
Α τζυπαρίσσι μου λεγνόν, σειστού τζιαί πάρ' 

άέρα 
νά τζιλαήσουν τά πουλιά, νά ξημερώση ή μέοα. 
Τραντάφυλλον πεντάφυλλον τοΰ Δεκαπενταού-

στου, 
τό πλάσμαν νά σέ μυριστή ζιάννει τούς καμούς

του.
’Έ6κηκα πάς στήν άθασιά νά κόψω "'άν άθάσι 
τ άντόϋνον π’ άρμάζουμεν νά ζήση, νά γεράση».

Ακολούθως πηγαίνουν στήν αύλή δπου 
βρίσκονται στημένα τά «ταβλιά» κι άρχί- 
ζουν το γλέντι. Τά καθίσματα τους δέν εί
ναι τίποτε άλλο παρά «δρουμπιά», τά ό
ποια θά κουβαλήσουν μαζί τους άπό τό 
σπίτι, τους. Χορεύουν, τραγουδούν, πίνουν 
τό εύγευστο χωριάτικο κρασί, τρών καί 
γενικά διασκεδάζουν μέχρι νά ροδίση ή 
αυγή. ’Έτσι τελειώνει ή πρώτη μέρα τοΰ 
γάμου.

Τή Δευτέρα — δεύτερη μέρα τού γά
μου — πηγαίνουν οί προσκεκλημένοι καί 
παίρνουν τό «ξημέρωμά» τους. Συνήθως 
κριθάρι καί σιτάρι οί γυναίκες, οί δέ άν
τρες χρήματα. Κανένα μισό σελίνι. Ή νύμ
φη είναι ντυμένη τά «δευτερκάτικά» της 
καί καλωσορίζοντας τούς καλεσμένους τούς 
ρίχνει «ροδόστεμμα» καί ή πρώτη «κου
μέρα» τούς «τρεττάρει» γλυκό, καφέ καί 
«γλυσταρκιές». Τό βράδυ αυτής τής μέ
ρας γίνεται τό μεγαλύτερο γλέντι. Αρχί
ζουν τά «τσιαττιστά» κα’ι οί κυπριακοί χο
ροί. Γλενοΰν μέ τήν ψυχή τσιφ. Χορεύουν 
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καλαματιανό, τσιφτετέλι, τό χορό τής «τα- 
μπουτσιΰς», τό χορό τοΰ «μασιερκού», τό 
χορό τής «τατσιάς», τό χορό τής «καντή
λας» μέ άποκορύρωμα τήν Κυπριακή «Σού
στα». Τά κορμιά στριφογυρίζουν στόν αέ
ρα καί ή λεβέντικη λιοψημένη κορμοστα
σιά. φαντάζει.

Μετά τά μεσάνυχτα χορεύει τό νέο ζευ
γάρι. Τότε γίνεται ή μεγαλύτερη φασαρία. 
Σπάζουν πιάτα, πετοΰν ρύζι, ρίχνουν πι- 
στολιές. Συνάμα δμως τούς «πλοιιμίζουν». 
Τούς «καρφιτσώνουν» πάνω τους χαρτονο
μίσματα. 'Όταν τελείωση ό χορός ένας γέ
ροντας τούς τραγούδα τό τραγούδι τής 
ευτυχίας:

«Καλόμοιροι, καλόκαρδοι, γαμπρός καί νύμφη 
vdvai 

οί χρόνοι τους δλο χαρά καί γλύκα νά περνάνε. 
“Ο,τι καλό στό κόσμο αύτό, στή νύμφη μας καί 

στό γαμπρό 
τοΰ γάμου τους τά στέφανα ποτέ μή μαραθούνε 
ν’ άνθοβολοΰν παντοτεινά καί νά μοσκοβολούνε. 
Καλόμοιροι, καλόκαρδοι, γαμπρός καί νύμφη 

νάναι 
οί χρόνοι τους δλο χαρά καί γλύκα νά περνάνε

Ο,τι καλό στό κόσμο αύτό τ’ άντρόγυνο τό 
ζηλευτό 

σάν τά βουνά νά ζήσουνε ν’ άσπρίσουν σάν τά 
χιόνια 

κι άγαπημένα νά περνούν σάν άδολα τρυγόνια».

Τήν Τρίτη οι κουμπάροι παίρνουν τά 
βιολιά και τά «λαούτα» και γυρίζουν σ’ δ- 
λους τούς συγγενείς τραγουδώντας τους. 
Άπό τόν καθένα παίρνουν μιάν «Ορνιθα». 
Γή νύκτα δσοι έδωσαν «όρνιθα» έρχονται 
στό σπίτι τοΰ αντρογύνου γιά ένα νέο, με
γάλο γλέντι,

Τήν Τετάρτη μαζεύονται οί στενοί συγ
γενείς τοΰ νέου ζευγαριού στό σπίτι του 
γιά νέο γλέντι. Αυτή τή φορά δμως δέν 
τρων κρέας δπως δλς τις άλλες νύχτες αλ
λά μόνο «κουτσιά». Αύτή ήταν ή τελευταία 
μέρα τοΰ γάμου. Την Κυριακή γινόταν δ 
άντίγαμος.

Έτσι τελειώνει δ γάμος. Τώρα τό νέο 
ζευγάρι ατενίζει μπροστά του μέ αισιοδο
ξία γιά ενα ρόδινο μέλλον, γιά μέρες γε
μάτες χαρά καί ευτυχία.

ΠΈΤΡΗ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕβ'

ΕΚΑΓ

'Όταν δ <1 
τό έτος 190ί 
παροχής συμ 
καθοδήγησις 
παροχήν συμ 
σεως. Έν τοΰ 
βήματά των 
χι μόνον εις 
τούς νέους είς 
επάγγελμα, άι 
σοχή είς την 
ματος δηλ. δ 
μα τό όποιον 
ικανότητας κο 
του. “Εκτατέ 
ρήσει πολύ πέ 
έπαγγελματικί 
δήγησίς έχει ι 
δλας τάς μορ 
καί τάς σχέσε 
νωνίας είς τή’ 
τόν νέον είς τ 
λος τής κοινω·

Αρκετοί όι 
καθοδήγησιν, 
δ καλύτερος τι 
«καθοδήγησις» 
θορισμού τών 
ποιων στήριζε 
καθοδηγήσεως

Η πρώτη 
τής καθοδηγήε 
είναι δμοία. "
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αο αύτό τ’ άντρόγυνο τό 
ζηλευτό

ιουνε ν’ ασπρίσουν σάν τά 
χιόνια

νοΰν σάν άδολα τρυγόνια».

ιουμπάροι παίρνουν τά 
ΰτα» καί γυρίζουν σ’ δ- 
ΐς τραγουδώντας τους. 
:αίρλ'ουν μιαν «όρνιθα». 
)σαν «όρνιθα» έρχονται 
ογύνου γιά ενα νέο, με-

ιζεύονται οί στενοί συγ- 
•υγαριοϋ στό σπίτι του 
ΰτή τή φορά δμως δέν 
>λς τίς άλλες νύχτες άλ- 
Αύτή ήταν ή τελευταία

Γην Κυριακή γινόταν ό

ό γάμος. Τώρα τό νέο 
προστά του μέ αισιοδο- 
3 μέλλον, γιά μέρες γε- 
τυχία.

ΙΤΕΤΡΗ ΠΑΝΑΓΗΣ 
ΠΕβ'

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙΣ

"Οταν ό Φράνκ Πάρσονς ίδρυσε κατά 
τό έτος 1908 εις τήν Βοστώνην κέντρον 
παροχής συμβουλών πρός τούς νέους ή 
καθοδήγησις συνίστατο κυρίως εις τήν 
παροχήν συμβουλών έπαγγελματικής φύ- 
σεως. Εν τούτοις ακόμα καί εις τά πρώτα 
βήματά των ή καθοδήγησις συνίστατο Ο
χι μόνον είς τήν παροχήν βοήθειας πρός 
τούς νέους εις τό πώς νά άκολουιθήσουν εν 
έπάγγελμα, άλλά άπεδίδετο ιδιαιτέρα προ
σοχή εις τήν ορθήν εκλογήν τοΰ επαγγέλ
ματος δηλ. ό νέος νά έκλέξη εν έπάγγελ
μα τό όποιον νά άνταποκρίνεται εις τάς 
ικανότητας καί τάς προσωπικός άνάγκας 
του. "Έκτοτε ή καθοδήγησις έχει προχω
ρήσει πολύ πέραν τής παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής φτ'τσεως. Σήμερον ή καθο- 
δήγησις έχει ιός αντικείμενου τόν νέον ύφ’ 
δλας τάς μορφάς τής ζωής του, καθώς 
και τας σχέσεις τοΰ ατόμου μετά τής κοι
νωνίας εις τήν όποιαν ζή. Βοηθεΐ δηλαδή 
τον νεον είς τό νά καταστή χρήσιμον μέ
λος τής κοινωνίας.

Αρκετοί ορισμοί έχουν δοθή διά τήν 
καθοδηγησιν, άλλά ό γράφων πιστεύει δτι 
ο καλύτερος τρόπος καθορισμού τοΰ δρου 
«καθοδήγησις» επιτυγχάνεται διά τοΰ κα
θορισμού των βασικών αρχών επί τών ό- 
ποίων στηρίζεται ή δλη φιλοσοφία τής 
καθοδηγήσεως.

II πρώτη καί πλέον σημαντική άρχή 
τής καθοδηγήσεως είναι δτι δύο άτομα δέν 
ιιναι όμοια. Εκαστον άτομον έχει, ίδιον 

ρυθμόν άναπτύξεως, ό όποιος βασίζεται 
επί διαφόρων παραγόντων κληρονομικότη
τας καί περιβάλλοντος. "Εκαστον άτομον 
αναπτύσσεται φυσιολογικώς, διανοητικώς, 
κοινωνικώς καί συναισθηματικώς. Αύταί 
αί μορφαί άναπτύξεως είναι συνυφασμέ- 
νατ κατά κάποιον βαθμόν μεταξύ των. "Εν 
σημαντικόν σημεΐον τό όποιον όφείλομεν 
νά έχωμεν ύπ’ σψιν και τό όποιον συχνά 
παραβλέπεται είς τά σχολεία είναι δτι κα
τά τήν διάρκειαν τής διδασκαλίας, ή όποια 
αποβλέπει είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
τών μαθητών καί τήν παροχήν γνώσεων, 
ό παράγων ώριμότητος πρέπει νά λαμβά- 
νεται ύπ’ σψιν. "Ενα παιδί δέν δύναται νά 
βαδίζη έκτος εάν είναι φυσιολογικώς αρ
κετά ώριμον νά βαδίζη. Κατά τόν ίδιον 
τρόπον ένα παιδί δέν δύναται νά μάθη 
κάτι, απλώς καί μόνον διότι ώρισμένας 
φοράς δέν είναι διανοητικώς ώριμον νά 
μάθη. 'Τπάρχει ό κατάλληλος χρόνος διά 
τό κάθε τί, φυσικά έντός, πάντοτε τών 
ορίων τών καθοριζόμενων ύπό τών παρα
γόντων τής κληρονομικότητας καί τοΰ πε
ριβάλλοντος, δηλαδή τοΰ δυναμικού ενός 
ατόμου. Είναι δθεν καθήκον τών γονέων, 
τοΰ σχολείου, τών διδασκόντων, τοΰ συμ
βούλου καθηγητοΰ καί τής κοινωνίας γε- 
νικώτερον νά βοηθήση τό άτομον νά άνα- 
πτυχθή συμφώνως πρός τόν Ιδικόν του 
ρυθμόν άναπτύξεως ούτως ώστε νά φθάση 
είς τό άνώτατον σημεΐον άναπτύξεως πού 
δύναται νά φθάση.
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Μιά άλλη αρχή επί τής όποιας βασί
ζεται ή καθοδήγησις καί ή όποια έκπηγά- 
ζει έκ τής προηγούμενης αρχής τής Ιδιο
μορφίας ενός έκαστου ατόμου είναι ό σε
βασμός τής αξιοπρέπειας καί άξίας τοΰ 
ατόμου. Αυτή καθ’ έαυτήν ή αρχή αυτή 
αποτελεί τήν βάσιν τοΰ ιδεώδους τής δη
μοκρατίας διά ισότητα καί ελευθερίαν. Ή 
συμβολή έκαστου ατόμου είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τής κοινωνίας εις τήν όποιαν ζή είναι 
σημαντική. 'Η ύπάρχουσα διαφορά μεταξύ 
των ατόμων οσον αφόρα τήν ίχανότητα, 
ενδιαφέροντα κ.λ.π. συντελούν είς τήν 
αρμονίαν τοΰ σΰμπαντος κατά τόν ίδιον 
ακριβώς τρόπον κατά τόν όποιον τά διά
φορα χρώματα καί αί σκιαί συντελούν είς 
το να γινη μια εικόνα εν έργον τέχνης.

Η τρίτη αρχή επί τής Οποίας βασίζεται 
ή φιλοσοφία τής καθσδηγήσεως είναι τό 
γεγονός δτι δλα τά δίτομα έχουν ενδιαφέ
ροντα κατά τήν διάρκειαν τής ζωής των. 
Η ύπαρξις ενδιαφερόντων πρέπει νά θε- 

ωρήται υγιές σημεΐον καί συνήθως είναι 
τής ακολούθου φυσεως:

α) Συναισθηματικά: ’Ενδι
αφέροντα καί άνησυχίαι αυτής τής φΰσε- 
ως δύνανται. νά παρουσιασθοϋν είς οίονδή- 
ποτε στάδιον άναπτύξεως ένός ατόμου. 
Μερικά παρουσιάζονται είς τήν προσχολι- 
κην περίοδον η κατα τήν διάρκειαν τής 
φοιτησεως είς τό δημοτικόν σχολεΐον, άλ
λά συνήθως παρουσιάζονται πλέον έντονα 
κατά τήν διάρκειαν τής φσιτήσεως είς τήν 
Μέσην Παιδείαν κατά τήν εφηβικήν ηλι
κίαν. Η φυσιολογική άνάπτυξις μέ τά έ- 
πακολουθα τής σωματικής άναπτύξεως 
συντελεί είς τάς συναισθηματικός αύτάς 
άλλαγάς καί ανησυχίας καί τήν συνοδεύ- 
ουσαν ,αύτά συναισθηματικήν αστάθειαν. 
Ιοιαΰται συναισθηματικά! καταστάσεις α
ποτελούν συχνά τήν αιτίαν μή προσαρμο

γής καί δυστυχίας. Ό μαθητής χρειάζε
ται βοήθειαν κατα την διάρκειαν τής δύ
σκολου αυτής περιόδου καί καθοδήγτ,σιν 
εις το να απόκτηση τήν ικανότητα νά κα- 
τευθυνη τα ισχυρά αυτά συναισθήματα 
καί ανησυχίας πρός ίδιον όφελος καθώς 
καί τής κοινωνίας.

β) Φυσικά: Παραλλήλως πρός 
την ταχειαν αναπτυξιν καί φυσιολογικήν 
ώρίμανσιν συχνά παρατηρεϊται έν είδος 
κοπωσεως και μειωμένης ζωτικότητος, τά 
όποια συχνά λανθασμένως εκλαμβάνονται 
ως εκδηλώσεις οκνηρίας. 'Ως άποτέλεσμα 
τουτου ο νέος παρουσιάζει ώρισμένας δυ
σκολίας καί προβλήματα ώς πρός τήν προσ 
αρμογήν του. Μαθηται είς τούς οποίους 
παρατηρούνται αυτού τού είδους προβλή
ματα χρειάζονται βοήθειαν καί κατανόη- 
σιν είς τό νά προσαρμοσθούν είς τάς άλ
λαγάς πού λαμβάνουν χώραν εντός των.

γ) Κοινωνικά: Αυτά τά ένδι- 
αφέροντα είναι άποτέλεσμα κυρίως περισ
σότερων επαφών, πείρας καί τής έπερχομέ- 
νης ώριμότητος. "Εν είδος δειλίας, υπερ
ευαισθησίας, επιθετικότητας καί άπεχθείας 
είναι μεταξύ τών προβλημάτων τά όποια 
χαρακτηρίζουν συχνά τόν νέον. Ό νέος 
χρειαςεται βοήθειαν είς τό νά γνωρίση 
πληρεστερον τό άντίθετον φΰλον, ώς επί
σης καί κατανόησιν ακόμη καί είς τάς πε
ριπτώσεις έκείνας κατά τάς όποιας ή δια
γωγή του δέν είναι ή πρέπουσα. Εις τόν 
νέον πρέπει νά δοθή ή έντύπωστς δτι είναι 
χρήσιμος καί δτι άποτελεϊ καί αύτός έν 
μέρος μιας όμαδος, ένός συνόλου. Ή στε
νή προσωπική προτιμησις καί ΰποτέλεια 
η οποία επιδεικνύεται πρός μίαν ομάδα 
πρέπει νά τυγχάνη σεβασμού καί ό νέος 
πρέπει νά βοηθήται νά έπεκτείνη τήν ύπο- 
τελειαν αυτήν πρός ένα εύρύτερον σύνο- 
λον. Η βοήθεια επίσης πρέπει νά τείνη

είς τήν άνάπι 
δους ευθύνης 
κανός νά άντύ 
χερώς τάς εύθ 
καί τήν κοινω 
ξαρτησίαν κρί 
θεϊ τόν μαθητί 
τήτους γνώσει 
τας καί νά δι 
τητα καί τά ίΐ 
ραίτητα διά τι 
κοινωνίαν καί 
λεΐον δύναται 
τόν τόν τομέα 
φόρων δράστη 
μιουργικούς κ 
κούς σκοπούς 
τάς είς τήν έκ 
επιθυμίας των. 
νά αισθάνεται 
καθηγητοϋ του 
τοΰ διδακτικοί 
ποιων έρχεται 
πρέπει νά αίσθ 
σιάζωσι οίονδτ 
θειαν.

Μία τετάρτι 
σίζεται ή φιλί 
είναι ό έξελικι 
καθοδήγησις δ 
τήν παιδικήν κ 
ζωής ένός άπή 
τε είς οίανδήπε 
τεΐται βοήθεια, 
προσαρμογής » 
νων προβλημάτ 
συνεχής καθ’ δλ 
ένός άτόμου. 
πρόδηλόν δτι ί 
καί. άποτέλεσμα 
ποιαν άπαιτεΐτα
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Ό μαθητής χρειάζε- 
τήν διάρκειαν τής δυ- 
όδου και καθοδήγησιν 
। τήν Ικανότητα νά κα- 
ά αυτά συναισθήματα 
ς ίδιον όφελος καθώς

: Παραλλήλως πρός 
:υξιν και φυσιολογικήν 
παρατηρεΐται εν είδος 
τμένης ζωτικότητας, τά 
ασμένως εκλαμβάνονται 
«ηρίας. Ώς αποτέλεσμα 
θυσιάζει ώρισμένας δυ- 
ματα ώς πρός τήν προσ 
ϊητα'ι εις τούς οποίους 
τοΰ τοΰ είδους προβλή- 
βοήθειαν καί κατανόη- 
ταρμοσθοΰν εις τάς άλ- 
ουν χώραν εντός των.

ι κ ά : Αυτά τά ένδι- 
οτέλεσμα κυρίως περισ- 
ιείρας καί τής έπερχομέ- 
Έν είδος δειλίας, ύπερ- 
τικότητος καί άπεχθείας 
προβλημάτων τά όποια 

χνά τόν νέον. Ό νέος 
αν εις τό νά γνωρίση 
ντίθετον φΰλον, ώς έπί- 
ιν ακόμη καί εις τάς πε- 
κατά τάς όποιας ή δια- 
αι ή πρέπουσα. Είς τόν 
θή ή έντύποΜΗς δτι είναι 

αποτελεί καί αυτός έν 
ς, ένός συνόλου. Ή στε- 
ροτίμησις καί ύποτέλεια 
ύεται πρός μίαν ομάδα 
/η σεβασμού καί ό νέος 
αι νά έπεκτείνη τήν ύπο- 
ός ένα εύρύτερον σύνο- 
έπίσης πρέπει νά τείνη

είς τήν άνάπτυξιν ύπό τοΰ νέου ένός~ εί
δους ευθύνης ούτως ώστε νά καταστή ι
κανός νά αντιλαμβάνεται περισσότερόν ευ- 
χερώς τάς εύθύνας του πρός τούς άλλους, 
καί τήν κοινωνίαν καί νά απόκτηση άνε- 
ξαοτησίαν κρίσεως. Ή εκπαιδευσις όοη- 
θεϊ τόν μαθητήν νά άποκτήση τάς απαραι
τήτους γνώσεις, συνήθειας και δεξιότη
τας καί νά διαμορφώση τήν προσωπικό
τητα και τα ίδανικα, τα οποία είναι άπα- 
ραίτητα διά τήν προσαρμογήν του είς τήν 
κοινωνίαν καί τήν πρόοδόν του. Τό σχο- 
λεϊον δύναται νά έπιτελεση αρκετα εις αυ
τόν τόν τομέα διά τής διοργανώσεως δια
φόρων δραστηριοτήτων καί ομίλων μέ δη
μιουργικούς καί χρησίμους αντικειμενι
κούς σκοπούς καί βοηθώντας τούς μαθη- 
τάς εις τήν εκλογήν δραστηριοτήταιν καί 
επιθυμίας των. "Εκαστος μαθητής πρέπει 
νά αισθάνεται οτι είναι αποδεκτός ύπό τοΰ 
καθηγητοΰ του καί τών ύπολοίπων μελών 
τοΰ διδακτικού προσωπικού μετά τών ο
ποίων έρχεται είς έπαφήν. Οι μαθηταί 
πρέπει νά αίσθάνωντατ ελεύθεροι, νά πλη- 
σιάζωσι οίονδήποτε καθηγητήν διά βοή
θειαν.

Μία τετάρτη αρχή έπί τής οποίας βα
σίζεται ή φιλοσοφία τής καθοδηγήσεως 
είναι ό έξελικτικός χαρακτήρας της. Ή 
καθοδήγησις δέν περιορίζεται μόνον είς 
τήν παιδικήν καί εφηβικήν περίοδον τής 
ζωής ενός ατόμου. Παρέχεται οποτεδήπο
τε είς οΐανδήπστε ηλικίαν έφ’ δσον απαι
τείται βοήθεια, είς περιπτώσεις εκλογής, 
προσαρμογής ή άντιμετωπίσεως ώρισμέ- 
νων προβλημάτων. Ή καθοδήγησις είναι 
συνεχής καθ' ολην τήν διάρκειαν τής ζωής 
ένός ατόμου. 'Οπωσδήποτε δμως είναι 
πρόδηλόν ότι ή περισσότερον σημαντική 
και αποτελεσματική περίοδος κατά την ό
ποιαν απαιτείται τοιαύτη βοήθεια είναι, ή 

περίοδος κατά τήν όποιαν έν άτομον δια
μορφώνει τάς άντιλήήιεις, τάς ιδέας καί 
γενικώτερον τήν προσωπικότητά του.

Έάν δοθή κατάλληλος καθοδήγησις 
κατ’ αύτήν τήν περίοδον αύτο θα ελατ- 
τώση τήν ανάγκην βοήθειας άργότερον, 
καί νά αύξήση τήν Ικανότητα ορθής επιλο
γής επαγγέλματος καί άλλων κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. Άπό τής πλευράς τού 
σχολείου, διά νά καταστή αποτελεσματική 
ή καθοδήγησις, πρέπει νά είναι αύτη συ
νεχής άπό τής στιγμής τής πρώτης επα
φής τοΰ παιδιού μέ τό σχολεΐον έως δτου 
είναι έτοιμον διά επαγγελματικήν άποκα- 
τάστασιν. Ή έμφασις δύναται νά ποικίλλη 
λόγω τού γεγονότος δτι αί άνάγκαι ένός 
παιδιού δέν είναι α'ι αύταί πάντοτε, άλλά 
είναι άπαραίτητον δπως ή βοήθεια, ή ό
ποια παρέχεται είς έκαστον παιδί δϊά νά 
γνωρίση τόν εαυτόν του έν συσχετισμφ 
πρός τάς άνάγκας καί τό περιβάλλον είς 
τό όποιον ζή, άρχίση νά παρέχεται προτού 
φθάση ούτος είς τήν περίοδον τής εφη
βείας. ’Ενωρίς παρεχομένη βοήθεια, ή ό
ποια βοηθεΐ τό παιδί νά προσαρμοσθή είς 
νέας καταστάσεις, δύναται νά αύξήση τήν 
Ικανότητά του νά γνωρίση τόν εαυτόν του 
καί τάς Ικανότητας, τάς οποίας διαθέτει 
πρός έπίλυσιν τών προβλημάτων κατά τήν 
μετέπειτα ζωήν του. Ή καθοδήγησις δέν 
πρέπει νά είναι θεραπευτικόν μέσον άλλά 
μάλλον προληπτικόν.

Παρ’ δλα ταΰτα έάν σκοπός τής καθο
δηγήσεως είναι νά δοηθήση έν άτομον νά 
λύση τά προβλήματά του, νά λάβη αποφά
σεις καί νά έκλέξη κάτι, ή εύθύνη διά τοι- 
αύτας άποφάσεις πρέπει Οπωσδήποτε νά 
άνήκη πρωτίστως εις τόν ίδιον. Έάν πρό
κειται νά λάβη όρθάς αποφάσεις πρέπει 
νά γνωρίση τόν εαυτόν του, τάς άνάγκας 
του καί τάς πιθανότητας εκλογής πού ύ- 
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πάρχουν διαθέσιμοι δι’ αυτόν. Αί αποφά
σεις τας όποιας λαμβάνει έν άτομον πρέ
πει να ευρίσκωνται έν πλήρει αρμονία μέ 
τας αντιλήψεις τάς οποίας έχει ένας διά 
τόν εαυτόν του. Τό άρχαΐον 'Ελληνικόν 
ρητόν «γνώθι. σαυτόν» έχει τήν θέσιν του 
είς αυτόν τόν τομέα. Ό κύριος λόγος, 
διατί ένα άτομον πρέπει νά λαμβάνη απο
φάσεις άφ εαυτού, είναι δτι, πράττων οΰ
τω αποκτά εν αίσθημα ευθύνης καί αυ
τοελέγχου ενώ εΐς τήν περίπτωσιν κατά 
την οποίαν επιβάλλονται εις ένα άτομον 
αι αποφάσεις εις βάρος τοΰ ιδιωτικού του 
κόσμου προκαλούνται άνησυχίαι καί έν- 
τασις μέ άμεσον αποτέλεσμα τήν άπογοή- 
τευσιν καί δυστυχίαν. Ιίδώ πρέπει νά ά- 
ναφερθή φυσικά, οτι. είς ούδεμίαν περί- 
πτωσιν πρέπει νά άφεθή έν άτομον νά θε
ώρηση τόν εαυτόν του ώς τό κέντρον εν
διαφέροντος πάντων, ή ώς έν άτομον μει
ωμένης σημασίας πρός τόν εαυτόν του καί 
τούς άλλους.

Μία άλλη καί τελευταία αρχή επί τής 
αΰτη διά νά είναι επιτυχής πρέπει όχι μό
νον τοϋ συμβουλου καθηγητοΰ μετά τών 
άλλων καθηγητών αλλά καί μετά τής οικο
γένειας καί κοινωνίας είς τήν οποίαν ζή 
εν άτομον. Εις πλειστας περιπτώσεις, είς 
τά διάφορα σχολεία ή τοιαύτη επαφή συν
εργασίας μεταξύ σχολείου καί οικογένει

ας πραγματοποιείται μέσω τών δελτίων 
προόδου τών μαθητών. Είς ώρισμένας πε
ριπτώσεις οί γονείς επισκέπτονται τό σχο- 
λεϊον και συζητούν μετά τών οικείων κα
θηγητών τά προβλήματα τών τέκνων των. 
Εις πλειστας δμως άπ<> αυτός τάς περι
πτώσεις η επαφή πραγματοποιείται διά 
την συζητησιν περιπτώσεων δπου υπάρχει, 
πρόβλημα καί εάν ό μαθητής προχωρή κα- 
νονικώς είς τά μαθήματα «ύδεμία επαφή 
υπάρχει. Ιό κοινωνικοοικονομικόν επίπε
δον τής οικογένειας αποτελεί σημαντικόν 
παράγοντα διά τήν κατανόησιν τών προ
βλημάτων τών μαθητών. Αί σχέσεις με
ταξύ γονέων και τέκνων δύνανται νά δια- 
λευκάνουν αρκετά προβλήματα συμπεριφο
ράς καί προόδου τών μαθητών. Ό σύμ
βουλος καθηγητής πρέπει νά καταστή ή 
γέφυρα μεταξύ τής οικογένειας καί τοΰ 
σχολείου είς τήν συλλογικήν προσπάθειαν 
οοηθειας τοΰ μαθητου. Εξ ίσου σημαντι
κόν παράγοντα βοήθειας αποτελεί καί ή 
κοινωνία, ή όποια οφείλει νά συνεργάζε
ται μετά τοΰ σχολείου, παρέχουσα χρησί
μους πληροφορίας, ευκαιρίας διά έξάσκη- 
σιν προς άποκτησιν πείρας είς ώρισμένους 
τόπους εργασίας ή οικονομικήν βοήθειαν 
είς απόρους μαθητάς.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 
Σύμβουλος — Καθηγητής.

Ό περίφημος 
θηματικός Πυθο 
Σάμο περί τό 5ί 
Μεταπόντιο τής 
π.Χ. Πατέρας τοι 
μητέρα του ή Πι 
γόντουσαν άπό ά 
ες. Στά παιδικά 
λόν του τόν Φερ; 
γιά τήν Αίγυπτι 
Σάμιου τυράννου 
θε καλά τή γλώι 
μελέτησε τά θρητ 
κά τους βιβλία. Γ 
δπου μελέτησε καί 
Ινδών, ό όποιος ι 

νος μέ τόν πολιτυ 
ταξίδια του αύτά 
τησαν 22 χρόνια. 
Ελλάδα δπου γί ι 
λιοϋ του δασκάλοι 
ναξίμανδρου. Με 
στρέψη στή Σάμο 
Φιλοσοφική Σχολ 
στούς συμπατριώτη 
γνώσεις πού άπόκ- 
τές μελέτες του. Ε 
θαγόρα δέν ήταν । 
συμπατριώτες του 
γνώσεις αλλά ή ι 
καλυτέρεψη τών κ 
στυχώς ήταν άνθ 
τό γλέντι καί τήν 
δωκαν προσοχή σ
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ΐται μέσφ τών δελτίων 
ίητών. Είς ώρισμένας πε- 
=ΐς επισκέπτονται τό σχο- 
ΰν μετά τών οικείων κα- 
ίλήματα τών τέκνων των. 
ως άπό αύτάς τάς περι- 
)ή πραγματοποιείται διά 
εριπτώσεων όπου υπάρχει 
ν ό μαθητής προχωρή κα- 
ιαθήματα ούδεμία επαφή 
νωνικοοικονομικόν έπίπε- 
είας αποτελεί σημαντικόν 
τήν κατανόησιν τών προ- 
ιαθητών. Αί σχέσεις με- 
τέκνων δύνανται νά δια- 

ά προβλήματα συμπεριφο- 
ιι τών μαθητών. Ό συμ- 
ής πρέπει νά καταστή ή 
τής οικογένειας και τοΰ 
συλλογικήν προσπάθειαν 

ιθητού. Εξ ίσου σημαντι- 
βοηθείας αποτελεί καί ή 
ία οφείλει νά συνεργάζε- 
;ολείου, παρέχουσα χρησί- 
ις, εύκαίρίας διά έξάσκη- 
σιν πείρας εις (ορισμένους 

: ή οικονομικήν βοήθειαν 
ϊητάς.

.ΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 
σύμβουλος Καθηγητής.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ

Ό περίφημος "Ελληνας σοφός και μα
θηματικός Πυθαγόρας γεννήθηκε στή 
Σάμο περί τό 580 π.Χ. καί πέθανε στό 
Μεταπόντιο τής κάτω ’Ιταλίας τό 490 
π.Χ. Πατέρας του ήταν ό Μνήσαρχος καί 
μητέρα του ή Πυθαίς. Και οί δυό κατα- 
γόντουσαν άπό αριστοκρατικές οικογένει
ες. Στά παιδικά του χρόνια είχε δάσκα
λόν του τόν Φερεκνδη άλλά μετά έφυγε 
γιά τήν Αίγυπτο μέ τήν βοήθεια τοΰ 
Σάμιου τυράννου Πολυκράτη. Εκεί έμα
θε καλά τή γλώσσα τών Αιγυπτίων και 
μελέτησε τά θρησκευτικά καί επιστημονι
κά τους βιβλία. Μετά πήγε στήν ’Ινδία, 
όπου μελέτησε καί εκεί τόν πολιτισμό τών 
Ινδών, ό όποιος ήταν έξ ίσου άνεπτυγμέ- 
νος μέ τόν πολιτισμό τών Αιγυπτίων. Τά 
ταξίδια του αυτά καί οί μελέτες του κρά
τησαν 22 χρόνια. Μετά επιστρέφει στήν 
Ελλάδα όπου γίνεται μαθητής τοΰ πα
λιού του δασκάλου Φερεκύδη καί τοΰ ’Α
ναξίμανδρου. Μετά άποφασίζει νά έπι- 
στρέψη στή Σάμο καί νά άνοιξη έκεϊ μιά 
Φιλοσοφική Σχολή γιά νά μεταδώση 
στους συμπατριώτες του τή σοφία καί τις 
γνώσεις πού απόκτησε άπό τά ταξίδια καί 
τές μελέτες του. Βασικός σκοπός τοΰ Πυ
θαγόρα δέν ήταν μόνο νά μεταδώση στους 
συμπατριώτες του τές επιστημονικές του 
γνώσεις άλλά ή θρησκευτική καί ηθική 
καλυτέρεηιη τών κατοίκων. Οί Σάμιοι δυ
στυχώς ήταν άνθρωποι πού άγαποΰσαν 
το γλέντι καί τήν διασκέδαση καί δέν έ- 
δωκαν προσοχή στον μεγάλον αυτόν σο

φό. Τότε αυτός, απογοητευμένος άπό τή 
στάση τών συμπατριωτών του καί γιά νά 
μήν διωκτή άπό τόν τύραννο Πολυκράτη, 
ό όποιος τόν έστειλε στήν Αίγυπτο, φεύ
γει άπό τήν Σάμο καί πηγαίνει στόν Κρό
τωνα, μία 'Ελληνική πολιτεία κοντά στήν 
Σικελία, φημισμένη γιά τήν υγεία καί 
τόν άθλητισμό τών κατοίκων.

Εκεί βρίσκει τόν περίφημο αθλητή 
Μίλωνα ό όποιος γίνεται μαθητής του 
καθώς καί ή κόρη του Θεανώ. Σιγά - σι
γά ή Σχολή του πήρε έκταση καί έτσι 
βλέποντας τό ενδιαφέρον τών κατοίκων ί
δρυσε συλλόγους σέ διάφορες πόλεις τής 
κάτω Ιταλίας καί Σικελίας πού τούς ο
νόμαζε συνέδρια. Σέ αυτά τά συνέδρια με
λετούσαν θρησκευτικά, πολιτικά, ηθικά 
καί επιστημονικά θέματα. Ή τεράστια φή
μη πού πήρε ή Σχολή τού Πυθαγόρα ή
ταν τόση, ώστε νά διαδοθούν γι’ αυτόν 
φήμες ότι ήταν κάτι υπερφυσικό, κάτι σάν 
Θεάνθρωπος. Ό Πυθαγόρας δίδασκε 
πρακτική Φιλοσοφία, ’Ηθική καί περί 
ανθρωπίνων καθηκόντων. Αύτό συνέτεινε 
στό νά ξυπνήσουν κατά κάποιο τρόπο οί 
κάτοικοι διαφόρων πόλεων καί νά ζητή
σουν τήν ελευθερία τους καί τήν τροπο
ποίηση τών νόμων, ώστε νά δημιουργηθή 
μία τάξη. Ό Πυθαγόρας πίστευε δτι τές 
σοβαρότερες θέσεις έπρεπε νά τις έχουν 
οί καλύτεροι, καί αυτοί άκόμα να έχουν 
βοηθούς τούς σοφώτερους άνθρώπους 
προετοιμασμένους γιά τό σκοπό αύτό.
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Λυτοί πού ήθελαν νά γίνουν μαθητές 
στη -χολή Επρεπε νά ύποστοΰν όοισμένες 
δ(,^^·Ες καί άν δέν ήταν ίκαροί δέν 
μπορούσαν να γίνουν μέλη. 'Ο Πυθαγό- 
5’7 ™ δέν είναι χατάλ-
Αηλο, για νά γίνη άγαλμα τοβ Έ - 
Κατ αρχήν εξεταζόταν τό παρελθόν τοΰ 
υποψήφιου, δηλαδή ποιούς φίλους είχε 
οι σχέσεις του μέ τήν οικογένεια του ή 
συμπεριφορά του. μέ τί άσχολείτο. τ! ή- 
«ελε. τι σκοπούς είχε στή ζωή του κλπ. 
Οταν γινόταν αύτό παρακολουθούσαν τό 

ύαδισμά του καί προπαντός τό γέλιο του 
διοπ όταν γέλα κανείς δέν μπορεί νά κρυ
φτή απ αύτό πού είναι. Κοιτάζοντας ‘τή 
φυσιογνωμία του προσπαθούσαν νά δια 
βασουν τό βάθος τής ψυχής του. Λοχιι((ί. 
ζοταν αν μπορούσε νά άντέξη στή σιωπή, 
στη μοναξιά, άν καταφρονή τίς τιμές 
*αΐ, τες δόξες καί άν καταπνίγη τόν εγωι
σμό του. 05 δοκιμασίες αυτές διαρκοΰ- 
σαν αρκετό καιρό. Άν δέν κρτνόταν ά- 
- ™ν παρακαλοϋσαν νά γυρίση σπίτι 

του. Αν κρινόταν άξιος δεχό.ταν τά συγ
χαρητήρια των συμαμθητών του καί τοΰ 
δασκάλου του καί κατατασσόταν στούς 
μαθητές τού Α' βαθμού καί κατοικούσε 
μαζί με τους συμμαθητές του άφοΰ παρέ- 
δώε τα υπάρχοντά του στούς οικονόμους 
της Σχολής, διότι εφαρμοζόταν τό σύ
στημα τής κοινοκτημοσύνης.

Όλοι οί μαθητές ήταν χωρισμένοι σέ 
δυο ^κατηγορίες τούς έσω καί τούς έξω. 
Οι έςω ήταν δσοι ανήκαν στον Α' βαθ
μό και οί έσω οσοι ανήκαν στον Β' καί 
Γ βαθμό. Άλλοι τούς χωρίζουν σέ έ- 
σωτερικούς καί ακουστικούς Στον Α' 
βαθμό έμεναν 2-5 έτη καί τηρούσαν α
πόλυτη σιωπή. Δηλαδή μόνον άκουαν δ,τι 
τούς εδίδασκαν οί μαθητές τού Β' καί Γ' 
βαθμού χωρίς νά έχουν τό δικαίωμα νά 
πουν τή γνώμη τους ή νά κάμουν καμιά

’ρωτηση καί γι αυτό ονομάστηκαν ά- 
ζουστικοί. Τήν απόλυτη σιωπή οί Πυθα
γόρειοι τήν θεωρούσαν απαραίτητη γιά 
να μπορέσουν νά άνηληφθοΰν τά μυσυ- 

της φύσης. Η σιωπή ακόμα βοηθού
σε στο να ιίποκτήση κανείς αυτοκυριαρχία 
στις σκέψεις του. "Αν κανείς δέν άντεγε 
την σιωπή καί τήν συνεχή μελέτη καί ή- 
>θλε να αποχώρηση έπαιρνε δλα δσα εί
χε δωσε( στήν άρχή καί έφευγε. Οί συμ. 
μαθητές του τότε έφτιαχναν ένα κενοτά
φιο και ένας έκανε μιά ομιλία πού τέλειω- 
νε με τή φράση .· «Τό σώμα του περιπα- 
τει μεταξύ τών ανθρώπων άλλά ή η^χή 
του είναι νεκρή· ΐόν κλαύσωμεν».

Τόν Αποχαιρετιστήριο αυτόν λόγο τόν 
τεωρησαν πολύ ατιμωτικό καί σκληρό καί 
ετσ. δημ,ουργήθηκε μία ομάδα άπό φα- 
νατυκους εχθρούς τού Πυθαγόρα οί όποι
οι τον έδιωξαν καί σκότωσαν καί πολλούς 
Πυθαγορείους. Οί άλλοι πού δέν ιίποχω- 
ρουσαν προάγονταν στόν Β' βαθμό καί‘ή
ταν πιά στήν τάξη τών εσωτερικών καί 
Άαν τό δικαίωμα τώρα νά παρακολου
θούν τι) διδασκαλία τού ίδιου καί νά συ- 
Ομουν μέ τόν Πυθαγόρα. Σ’ αύτό τό βαθ
μό έβλεπαν τά πράγματα πιό καθαρά καί 
γι αυτό τούς ένδιέφερε περισσότερο ή έ
ρευνα τών Μαθηματικών, τής Μουσική' 
των Φυσικών καί τής ’Αστρονομίας. "Ο
ταν περνούσαν 3 χρόνια γινόντουσαν Γ' 
βαθμού καί ήταν πιά τέλειοι Πυθαγοοι- 
Χθ< δάσκαλοι. Μέ τίς γνώσεις πού είχαν 
Χαι με την αποκάλυψη άπό τόν Πυθαγόοα 
των μυστηρίων τής φύσης καί τής ’Α
στρολογίας, μπορούσαν οί Πυθαγόρειοι 
να προλέγουν στούς ανθρώπους πολλά α
πό τά μέλλοντα, ιδίως στά φυσ,κά φαινό
μενα στηρίζοντάς τα δλα σέ μαθηματι
κές βάσεις.

Κύριο γνώρισμα τής Σχολής τού Πυ

θαγόρα ήταν 
πειθαρχία καί 
δηλαδή δέν δι 
νε τούς μαθη 
βρίσκουν τό 
τελικά δέν έη 
σμα, τότε ό λό 
σκαλο ό όποϋ 
του στή σωστί 
λσι. Στό τέλο: 
«Λυτός έφα» 
έτσι δέν μπορε

Μερικοί μιλ 
"Ελληνες λένε 
Πυθαγόρειοι εί 
ματικής έπιστή 
ρας βοήθησε π 
τής επιστήμης, 
λυψε τό γνωστέ 
θεώρημα ή έκι 
νομάζουν, διότι 
νε θυσία στούς 
νά τούς εύχαριι 
λεγει: «Τό τετρ 
πλευράς όρθογω 
τό άθροισμα τ. 
άλλων πλευρών»

Πολλοί πίστευ 
ταν θεάνθρωπος 
τόν Θεό τής σω 
πίστευαν δτι έκα 
πως το νά δαμάζ 
ζη. νά διώχνη ι 
πευη ασθενείς κι 
ταστροφες και τέ 
σίαζαν ακόμη καί 
λαδή τήν ίδια σ; 
σκεται σέ πολλού

Π πρώτη έρευ 
θητών ήταν οί , 
τρικά σχήματα.
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Γ αύτό όνομάστηκαν α- 
άπόλιιτη σιωπή οί ΙΙυθα- 
ορονσαν απαραίτητη γιά 
ά άνπληφθοΰν τά μυστι- ί 
Ή σιωπή ακόμα βοηθοΰ- 
ήση κανείς αυτοκυριαρχία 
υ, "Αν κανείς δέν άντεχε 
τήν συνεχή μελέτη καί ή- 
ιήση έπαιρνε όλα όσα εΐ- 
ίρχή καί έφευγε. Οί σύρ
τε έφτιαχναν ενα κενοτά- 
χνε μιά ομιλία που τέλειω- 
। : «Τό σώμα του περιπα- 
άνθρώπων άλλά ή ψυχή

• άς τόν κλαύσωμεν».

τιστήριο αυτόν λόγο τόν ; 
ατιμωτικό καί σκληρό καί 
ίηκε μία ομάδα άπό φα- 
ις τοΰ Πυθαγόρα οί όποΐ- 
καί σκότωσαν καί πολλούς 
Οί άλλοι πού δέν άποχω- 
ταν στόν Β' βαθμό καί ή- 
άξη τών εσωτερικών καί 
;μα τώρα νά παρακολου- 
ιλία τοΰ ίδιου καί νά συ- 
[υθαγόρα. Σ' αύτό τό βαθ- 
τράγματα πιο καθαρά καί 
.'διέφερε περισσότερο ή έ- 
ίηματικών, τής Μουσικής, 
αί τής ’Αστρονομίας. "0- 
3 χρόνια γινόντουσαν 1” 
χν πιά τέλειοι Πυθαγορι- 
Ιέ τις γνώσεις πού είχαν ’ 
ιάλυψη άπό τόν Πυθαγόρα 

τής φύσης καί τής Α
πορούσαν οί Πυθαγόρειοι 
τούς ανθρώπους πολλά ά- | 
ιδίως στά φυσικά φαινό- 1 

άς τα όλα σέ μαθηματι-

σμα τής Σχολής τοΰ ΙΙυ-

θαγόρα ήταν ή εκμάθηση τής σιωπής, ή 
πειθαρχία και ο διάλογος. Ο Πυθαγόρας 
δηλαδή δέν δίδασκε δογματικά άλλά άφη
νε τούς μαθητές του νά συζητούν γιά νά 
βρίσκουν τό σωστό καί. τό λογικό. "Αν 
τελικά δέν έφταναν σέ. κανένα άποτέλε
σμα, τότε ό λόγος δινόταν στό μεγάλο δά
σκαλο ό όποιος οδηγούσε τούς μαθητές 
του στή σωστή λύση πού συμφωνούσαν ό
λοι. Στό τέλος οί Πυθαγόρειοι έλεγαν : 
«Αυτός έφα» δηλαδή τό είπε αύτός καί 
έτσι δέν μπορεί νά είναι λάθος.

Μερικοί μιλώντας γιά τούς άρχαίους 
"Ελληνες λένε ότι ό Πυθαγόρας και οί 
1 Ιοθαγόρειοι είναι οι 'Ιδρυτές τής μαθη
ματικής επιστήμης. Πράγματι ό Πυθαγό
ρας βοήθησε πολύ στήν ανάπτυξη αυτής 
τής επιστήμης. Είναι αύτός πού άνακά- 
λυψε τό γνωστό σ’ δλους μας Πυθαγόρειο 
θεώρημα ή εκατόμβη όπως πολλοί τό ο
νομάζουν. διότι όταν τό άνακάλυψε έκα
νε θυσία στούς θεούς εκατόν βόδια γιά 
νά τούς εύχαριστήση. Τό θεώρημα αύτό 
λέγει: «Τό τετράγωνον τής ύποτεινούσης 
πλευράς ορθογώνιοί' τριγώνου ισοΰται μέ 
τό άθροισμα τών τετραγώνων τών δύο 
άλλων πλευρών».

Πολλοί πίστευαν ότι ό Πυθαγόρας ή
ταν θεάνθρωπος πού ενσάρκωνε στή γή 
τόν Θεο τής σοφίας ’Απόλλωνα. Επίσης 
πίστευαν ότι έκανε διάφορα θαύματα, ό- 
πως τό νά δαμάζη άγρια θηρία, νά ξορκί- 
ζη, να διώχνη τις καταιγίδες, νά θερα- 
πεόη ασθενείς καί νά προβλέπη τές κα
ταστροφές καί τές θεομηνίες. Τόν παρου
σίαζαν ακόμη καί σαν πολυϋπόστατο. Δη
λαδή την ίδια στιγμή μπορούσε νά βρί
σκεται σέ πολλούς διαφορετικούς τόπους.

11 πρώτη έρευνα τών εσωτερικών μα- 
θητων ήταν οί άριθμοί καί τά γεωμε- 
τρικ.α σχήματα. Από τήν έρευνα τους 

αύτή έβγαλαν τό συμπέρασμα ότι οί α
ριθμοί είναι ή ουσία όλου τού κόσμου. 
Πώς τό εννοούσαν τοΰτο είναι άγνωστο 
ένεκα τής μυστικότητας πού υπήρχε στή 
Σχολή. Παρ’ δλα αύτά δμως γνωρίζου- 
μεν τήν έννοιαν τών 10 πρώτων αριθμών 
καί έτσι μπορούμε νά βγάλουμε κάποιο 
συμπέρασμα. Ή μονάδα πίστευαν ότι εί
ναι τό πνεύμα, ή ενέργεια καί ή δύναμη 
άπό τήν οποία γίνονται τά πάντα. Ή 
δυάδα είναι ύλη πού άποτελεΐται άπό νε
ρό καί γήν. 'Π τριάδα είναι ό Χρόνος πού 
τόν παρίσταναν ιός θεότητα, δηλαδή τό 
παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. Ή 
τετράδα παρίστανε τόν χώρον. Τό πέντε 
συμβολίζει τά πέντε στοιχεία άπό τά ό
ποια σύγκετται ό Κόσμος, δηλαδή τήν 
γήν. τό νερό, τόν αέρα, τήν φωτιά, καί 
τόν αιθέρα. Τό έξη, τ<* έξη είδη τών εμ
ψύχων δντων δηλαδή τούς θεούς, τούς 
δαίμονες, τούς ήρωες, τούς άνθρώπους, 
τά ζώα καί τά φυτά. Τό 7 παριστά τούς 
επτά πλανήτες. Τό 8 παριστά τές 8 ου
ράνιες σφαίρες καί τούς 8 φθόγγους τής 
μουσικής κλίμακος, δηλαδή τήν αρμονία 
τοΰ κόσμου. Τό 9 παριστά τούς 9 κοσμι
κούς χώρους τοΰ στερεώματος καί τό 10 
παριστά τό σόμπαν.

Μερικούς άριθμούς τούς έθεωρούσαν 
σάν ιερούς διότι άπό τις καθημερινές πα
ρατηρήσεις πού έκαμναν είδαν δτι αύτοί 
οί άριθμοί συμβολίζουν βασικές έννοιες. 
Ό άριθμός «τρία» π.χ. συμβολίζει τή γέν
νηση, τήν ζωή καί τόν θάνατον. ’Έβλε
παν δτι ή πιο απλή μορφή τών πραγμά
των είναι τό τρίγωνον, τό όποιον έχει 
τρεις πλευρές, τρεις γωνιές, τρεις κορυ
φές. τρία νψη, τρεις διχοτόμους, τρεις 
διαμέσους. Καί στή γλώσσα άκόμη δταν 
θέλουμε νά έκφράσουμε κάτι τό ισχυρό 
περισμίγουμεν στή λέξη καί τόν αριθμόν
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3, όπως, γιά παράδειγμα, τρικυμία, τρι
σκατάρατος, τρισμέγιστος. 'Ο αριθμός 4 
ί-Ίναι, επίσης Ιερός καί ονομαζόταν τό ά
θροισμα τών 4 πρώτων αριθμών τετρα- 
κυος καί παρίστανε τό Σόμπαν (1+2+3 
+4 = 10). Είς τό όνομα τής τεττρακτύος 
ορκίζονταν οί Πυθαγόρειοι.

01 Πυθαγόρειοι ήταν οί πρώτοι οί ό
ποιοι ασχολήθηκαν σοβαρά μέ τά μαθη
ματικά καί συνέβαλαν πολύ στήν άνάπτυ- 
ςή τους. Από τές βαθειές τους μαθηματι
κές γνώσεις δημιουργήθηκε ή θεωρία δ- 
τι οί αρχές τών μαθηματικών είναι καί οί 
αρχές τοΰ Οντος. Επειδή οί αριθμοί εί
ναι τό πρώτον πράγμα πού συναντά κα
νείς στά μαθηματικά οί Πυθαγόρειοι έ- 
βλεπαν μεγάλην ομοιότητα στούς αριθ
μούς μέ τήν γην, τή φωτιά, τό νερό καί 
άλλα. Έτσι άποκαλούσαν μία μεταβολή 
τών αριθμών ψυχή καί νούν, μία άλλην 
δικαιοσύνην και απο αυτά πίστευαν δτι 
τά παντα στη φύση είναι έκ (ρύσεως ο
μοιώματα αριθμών καί δτι ολόκληρο τό 
Σόμπαν είναι μία αρμονία καί μία σχέση 
τών αριθμών.

Οί πυθαγόρειοι έλεγαν δτι κάθε σώμα 
κινούμενον μέ μεγάλη ταχύτητα παράγει 
ήχον. Τό φαινόμενου τοΰτο πρέπει νά πα- 
ρατηρήται καί κατά τήν κίνηση τών ά
στρων καί τών πλανητών. Αυτοί οί πα- 
ραγομενοι ήχοι έχουν ύψος έξαρτώμενον 
από τήν απόσταση τών άστρων άπό τή 
γή, καί. οί αποστάσεις αυτές είναι ανά
λογες πρός τά διαστήματα τής μουσικής 
κλίμακας. Ιό on οί άνθρωποι δέν άνιι- 
λαμβανονται την αρμονία τών ονοάνιων 
σφαιρών οφείλεται στό γεγονός, δτι άπό 
τη γέννηση ή ακοή τοΰ ανθρώπου έχει 
συνηθίσει στούς παραγόμενους άπό τήν 
κίνηση των άστρων αρμονικούς ήχους.

Ο Πυθαγόρας βλέποντας τήν τάξη

καί την αρμονία μέ τήν όποιαν γινόν- 
τουσαν δλα στο σόμπαν πρώτος κάλεσε τό 
σόμπαν κόσμον. Μέ τις μακροχρόνιες πα
ρατηρήσεις πού έκανε, διαπίστωσε δτι τά 
πάντα στον κοσμο μεταβάλλονταν μέ 
μαθηματικήν ακρίβεια καί μουσικήν αρ
μονία. Αυτή ή αρμονία δέν γινόταν μόνο 
από τά φυσικά φαινόμενα αλλά καί άπό 
κάτι άλλο πού δέν υποκειται στές αισθή
σεις μας.

Ολοι. οί. I Ιυθαγόρειοι ήταν ντυμένοι μέ 
ενα λευκό βαμβακερό ύφασμα. Ξυπνούσαν 
πολΐ> πρωί καί σκέφτονταν τί έπρεπε νά 
κάνουν εκείνην τήν ημέραν. Μετά άφοΰ 
πλένονταν έπαιρναν τή λύρα τους καί 
πήγαιναν στό δάσος καί έπαιζαν. Ευχα
ριστημένοι τότε γύριζαν στό έργο τους 
μέ πολλήν διάθεση. Τό βράδυ πάλι έδι
ναν λογαριασμό στόν εαυτό τους γιά δ,τι 
έκαναν. Η κυριώτερη τροφή τους ήταν 
χόρτα, μέλι καί ψωμί.

^τούς τοίχους των αιθουσών ήταν 
γραμμένα διάφορα ρητά δπως «Πΰρ μα- 
χαίρα μή σκαλεύειν» πού σημαίνει μή χύ- 
νης λάδι στήν φωτιά καί. «Ζυγόν μή ύ- 
περβαίνειν» δηλαδή νά μήν άδικης. Οί 
Πυθαγόρειοι μέ τόν τρόπο πού ζοΰσαν 
με τή θεία διδασκαλία πού έπαιοναν, μέ 
την άσκηση καί τή βαθειά μελέτη μπο- 
ροΰμεν νά πούμε δτι έφθασαν στό βαθμό 
του τέλειου ανθρώπου. Ποτέ τους δέν α
γανακτούσαν. δέν ταράσσονταν άπό φόβο 
ή κίνδυνον καί ποτέ τους δέν ταπείνωναν 
τόν εαυτό τους απευθύνοντας πρός τοΰ: ί 
άλλους παρακλήσεις ή κολακείες.

Στό θέμα Πυθαγόρας καί Πυθαγόρει
οι δέν είναι δυνατόν νά δοθούν άκριβεΐ: 
πληροφορίες γιατί οί πρώτες συναφείς ει
δήσεις γράφτηκαν 1(H) περίπου χρόνια 
μετά τόν θάνατον τού Πυθαγόοα. Έξ 
ιύάου η μυστικότητα πού κρατούσαν μέ

δρον οί Πυθαγι 
γνώση τής διδα

Βοηθήματα :

1. Νεώτερον Έ 
«ΗΑΙΟΤ».

Τά Μαθηματικ 
επιστήμη, μέ πο 
αναγνωρίζεται ά; 
τους αξία καί ή 
ανάπτυξη τού ποί 
μιουργία νέων ; 
τοΰ ανθρωπίνου έ

Ενας άπό τού; 
τικών είναι καί τι 
σύνολο; Σύνολο κ 
καί διακεκριμένα 
τά όποια θεωρού).

Ή έννοια τού 
Μαθηματικά άπό 
τό τέλος τού πει 
αυστηρό τρόπο. I 
κυψαν γρήγορα ι 
που παρατήρησε 
καί πού κλόνισαν 
πρός τά σύνολα. Κ 
δεκαετηρίδας τοϋ 
τών συνόλων άρχισ 
ράκαμψη τών άντι 
ται σάν ένας σποι 
θημαηκών. Σ’ αι 
φαϊοι μαθηματικοί 
R- Baire, Η. Lei 
κ«ί G. Caratheoi 
εργασίες τους θεμ
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μέ τήν όποιαν γινόν- j 
ιπαν πρώτος κάλεσε τό 
ε τις μακροχρόνιες πα- 
ανε, διαπίστωσε δτι τά 
ι μεταβάλλονταν μι 
ΐεΐα καί. μουσικήν άρ- 
ιονία δέν γινόταν μόνο 
ιινόμενα άλλα καί άπό ί 

ύπόκειται στες αίσθή-

τρειοι ήταν ντυμένοι μέ 
ρό ύφασμα. Ξυπνούσαν ι 
έφτονταν τ'ι έπρεπε νά 
ν ημέραν. Μετά άφοΰ : 
ιν τή λύρα τους και 
ος και έπαιζαν. Εύχα- 
■ύριζαν στό έργο τους ϊ 
]. Τό βράδυ πάλι έδί- 
τόν εαυτό τους γιά δ,τιJ j 
τερη τροφή τους ήταν 
ιωμί.

τών αιθουσών ήταν ί 
ι ρητά δπως «Πΰρ μα- ΐ ι 
ν» πού σημαίνει μή χύ- 
ιτιά καί «Ζυγόν μή ύ- ■ ϊ 
ιή νά μήν άδικης. Οί. ί 
;όν τρόπο πού ζοϋσαν, ί 
ιαλία πού έπαιρναν, μέ ; 
τή βαθειά μελέτη μπο- ι 
δτι έφθασαν στό βαθμό ] 
ιπου. Ποτέ τους δέν ά- 
ταράσσονταν άπό φόβο : 
τέ τους δέν ταπείνωναν 
πευθύνοντας πρός τού; 
ις ή κολακείες.

χγόρας καί ΙΙυθαγόρει- 
τόν νά δοθούν ακριβείς | 
οί πρώτες συναφείς εϊ- j 

ν 1ΟΟ περίπου χρόνια . 
ν τού Πυθαγόρα. Εξ I 
ητα πού κρατούσαν μέ |

δρον οί Πυθαγόρειοι, μάς εμποδίζει στή 
γνώση τής διδασκαλίας τού Πυθαγόρα.

Βοηθήματα :

1. Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν 
«ΗΛΙΟΤ».

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΣΥΝΟΛ9Ν

Τά Μαθηματικά είναι μιά πολύ πλατιά 
επιστήμη, μέ πολλούς κλάδους. Σήμερα 
άναγνωρίζεται άπό δλους μας ή μεγάλη 
τους άξια καί ή σημασία πού έχουν στήν 
άνάπτυξη τοΰ πολιτισμού μας καί στή δη
μιουργία νέων πεδίων προσανατολισμού 
τού ανθρωπίνου λογικού.

"Ενας άπό τούς κλάδους τών Μαθημα
τικών είναι καί τά σύνολα. Τί είναι δμως 
σύνολο; Σύνολο καλοΰμεν πολλά ορισμένα 
καί διακεκριμένα μεταξύ τους αντικείμενα 
τά οποία θεωρούμεν σάν μιά ολότητα.

Ή έννοια τοΰ συνόλου, εϊσήχθηκε σιά 
Μαθηματικά άπό τόν G. Cantor, κατά 
τό τέλος τού περασμένου αιώνα, χωρίς 
αυστηρό τρόπο. Γι’ αύτό τό λόγο προέ- 
κυψαν γρήγορα αντινομίες, παράδοξα, 
πού παρατήρησε καί ό ίδιος ό Cantor 
καί πού κλόνισαν τήν πίστη τών άλλων 
προς τά σύνολα. Κατά τά τέλη τής πρώτης 
δεκαετηρίδας τού αιώνα μας, ή θεωρία 
τών συνόλων άρχισε, μέ. τήν κατάλληλη πα
ράκαμψη τών αντινομιών, νά άναγνωρίζε
ται σαν ένας σπουδαίος κλάδος τών Μα
θηματικών. Σ' αύτό συνετέλεσαν κορυ
φαίοι. μαθηματικοί σάν τούς Ε. Borel, 
R. Baire, Η. Lebesgue, F. Hausdorff 
και G. Caratheodory, οί οποίοι μέ τις 
εργασίες τους θεμελίωσαν κατά τρόπον

2. Παγκόσμιος βασική ’Εγκυκλοπαίδεια 
Χάρη Πάτση.

3. Πυθαγόρας δ διδάσκαλος τών αιώνων 
Γ. Θ. Σακελλαρίου.

4. Περιοδικόν «Ό Ευκλείδης».

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΤ'

αυστηρό τή θεωρία τών συνόλων.

Τά σύνολα άρχισαν νά διδάσκωνται καί 
στά Κυπριακά σχολεία. Πρέπει δμως νά 
διδάσκωντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά δτ- 
ατυπώνωνται αυστηρά καί νά μήν επιτρέ
πουν παρερμηνείες καί άντιφάσεις.

Θά παραθέσουμε πάρα κάτω δυό άνιι- 
νομίες.

αί ΠΑΡΑΔΟΞΟ Ή ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ 
TOT CANTOR

Ό Cantor θεώρησε τό σύνολο Ω σάν 
τό σύνολο δλων τών συνόλων. Αύτό δμως 
οδηγεί, δπως καί ό ίδιος παρατήρησε σέ. 
μιά άντινομία, διότι τό Ω είναι ένα νέο 
σύνολο, πού δέν περιέχεται στό σύνολο δ
λων τών συνόλων Ω. Επομένως δέν μπο
ρούμε νά θεωρήσουμε τό σύνολο Ω σάν τό 
σύνολο δλων τών συνόλων, διότι σ' αύτό 
δέν περιέχεται τό σύνολο Ω.

’Άν δμως θεωρήσουμε ένα βασικό σύ
νολο Ε, τότε ή έννοια «τό σύνολο δλων τών 
ύποσυνόλων τοΰ Ε» στηρίζεται λογικά καί 
δέν οδηγεί σέ άντινομία. Μ' αυτόν τον 
τρόπο παρακάμφθηκε τό παράδοξο τού 
Cantor.

β» ΠΑΡΑΔΟΞΟ TOT RUSSEL

Ό μεγάλος ’Άγγλος μαθηματικός, φι-
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λόσοφος καί. ειρηνιστής Russel, πού πέ- 
ιΐανε πρόσφατα, χώρισε τά σύνολα σέ δύο 
ιϊδη, στα ordinary και στά extraordi
nary. Τά ordinary είναι εκείνα τά σύνο
λα πού δέν περιέχουν τόν εαυτό τους σάν 
στοιχείο τους, τά δέ extraordinary είναι 
τά σύνολα τά όποια περιέχουν τόν εαυτό 
τους σάν στοιχείο τους.

Π.χ. τό σύνολο Α=[χ/χ μαθητή; τή; 
Τ.Σ.Α.], είναι ένα ordinary σύνολο. Τού
το είναι προφανές βάσει τού πιό πάνω ο
ρισμού.

Τό σύνολο Β = [χ/χ άφηρημένη έν
νοια], είναι ένα extraordinary σύνολο, 
διότι το Β είναι καί αύτό μία άφηρημένη 
έννοια καί επομένως ανήκει στό Β.

Ο Russel μετά θεώρησε τό σύνολο Ο 
ώς το σύνολο όλων τών ordinary συνόλων 
και. το σύνολο Ε ώς τό σύνολο όλων τών 
extraordinary συνόλων.

Δηλ. Ο= [x/x^x] 

καί
Ε= [χ/χΕχ]

Παρατήρηση; Τά στοιχεία τών συνόλων

Ο και Ε είναι σύνολα.

Προφανώς τά σύνολα Ο καί Ε είναι ξέ
να μεταξύ τους. Διερωτήθηκε ό Russel 
τι είναι τό Ο. ordinary ή extraordinary.

Εάν τό Ο είναι ordinary, τότε ανήκει 
στον εαυτό του, δηλαδή ΘΕΌ (1). I [ρέ
πει δμως νά έ'χη τήν χαρακτηριστική ιδιό
τητα τού Ο, δηλαδή ΘΕΟ (2). Τούτο 
όμως είναι άτοπο, παράδοξο, διότι οί 
σχέσεις (II και (2) είναι ασυμβίβαστες, 
δεν μπορούν νά συνυπάρχουν.

Εαν τό Ο είναι extraordinary. ΟΈΕ 
(3), θά πρέπη νά έ'χη τήν χαρακτηριστι- 
ίδιότητα τών extraordinary, δηλ. νά ά- 
νήκη στον εαυτό του καί θά πρέπη έπομέ
νως νά άνήκη στό Ο, ΟΕΟ. Δηλ. εάν τό 
ΟΕΕ. τότε καί ΟΕΟ, δηλ. έχουμε πάλι ά
τοπο, διότι τά σύνολα Ο καί Ε είναι ξένα 
μεταξύ τους καί δέν μπορούν νά έχουν κοι
νό στοιχειό τό Ο. Αύτό είναι τό περίφημο 
παράδοξο τοΰ Russel.

Ιο παράδοξο αύτό τό παρακάμπτουμε 
όταν η χαρακτηριστική ιδιότητα πού όρί- 
ζει. τα σύνολα είναι αρκούντως ορισμένη.

Ο καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών Δ. Α. Κάππος γράφε! στή σειρά 
δίαλεςεων του «Ή Μαθηματική Λογική 
καί η Θεωρία συνόλων καί. ό ρόλος των 
είς την διδασκαλίαν τών σχολείων Μέσης 
Εκπαιδεύσεως» πού έδωσε στήν Κύπρο, 

τά ακόλουθα:

«Παρ δλην τήν απλότητα τού χαρακτη
ρισμού ενός συνόλου δι’ ίδωτήτων τών 
στοιχείων του πρέπει νά προσέχωμεν. κα
θόσον, άν ή ιδιότης, ή χαρακτηρίζουσα 
(ορι^ουσα) τό σύνολον. δέν είναι άρκούν 
τως ορισμένη, όδηγούμεθα πολλάκις είς 
ατοπα. Τούτο διαπιστοϋται άπό τό κλασ- 
σικόν παράδειγμα τής αντινομίας τού 
Russel». (Σελις 42)

Ία ανωτέρω δύο παραδείγματα αντινο
μιών είναι χαρακτηριστικά. ’Αντινομίες 
βέβαια υπήρχαν καί άλλες, κατορθώθηκε’ 
όμως νά παρακαμφθούν κατάλληλα, έτσι 
που τα σύνολα νά συμβάλουν πάρα πολύ 
στήν ανάπτυξη τών Μαθηματικών.

ΣΤΜΕΟΤ ΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΣΤ' III

Πρωινές ώ| 
ουλίου. Έπιτέί 
κεάνειο «Κνωσ 
τήν 'Ελλάδα, 
κορυφώνεται μ 
ώρα νά φθάστ 
νά γνωρίσουμ; 
αύτή χώρα, γυ 
καί διαβάσαμε 
ό'νομα Ελλάδα

Γιά δέκαοχη

χώματα τή; Ί 
τά δ'λο τό μεγα 
φύση, τήν ιστ< 
Μάς συγκίνησο 
σαμε. Γι’ αύτό 
μόνο άπό αύτά 
νά δώσουμε μιι 
κόνα τής έκδρι 
τετράδια όλόκλ

1
Πρώτος σταΐ 

τήζ Πελοποννή. 
πατρίδα τής Ί, 
τρας. Ή περιοχ 
τραβά άπό μακ 
άντικρύζετς άνα. 
’Ακρόπολη τών 
στην πόλη, περν 
τών λεόντων. Β, 
πορεϊς καθόλου, 
κλωπεια». Άπορ
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<ιι extraordinary. OEE 
d έχη τήν χαρακτηριστι- 
traordinary, δηλ. νά ά- 
του καί θά πρέπη έπομέ- 

τό Ο. ΟΕΟ. Δηλ. έάν τό 
)ΕΟ. δηλ. έχουμε πάλι ά- 
ίνολα Ο και Ε είναι ξένα 
δέν μπορούν νά έχουν κοι- 
. Αύτό είναι τό περίφημο 
ussel.

αύτό τό παρακάμπτουμε 
ηστική ιδιότητα πού όρί- 
'ναι αρκούντως ορισμένη. 
: τοΰ Πανεπιστημίου Ά- 
άππος γράφει στή σειρά | 
ιΉ Μαθηματική Λογική 
υνόλων καί ό ρόλος του 
ιίαν τών σχολείων Μέσης 
πού έδωσε στήν Κύπρο.

)ν απλότητα τοΰ χαράκτη- ί 
νόλου δι’ ιδιοτήτων τών 
ρέπει νά προσέχωμεν, κα- 
ιότης, ή χαρακτηρίζουσα 
ύνολον, δέν είναι άρκουν 
δδηγούμεθα πολλάκις εις 
ιαπιστοΰτατ άπό τό κλάσ
μά τής αντινομίας τοΰ | 
; 42)

δύο παραδείγματα άντινο- ί 
χκτηρι στικά. ' Α ντι νομ ί ε ς 

και άλλες, κατορθώθηκε
αμφθυΰν κατάλληλα, έτσι 
νά συμβάλουν πάρα πολύ 
τών Μαθηματικών.

ΣΤΜΕΟΤ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΣΤ’ III

Δ! ΑΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρωινές ώρες τής Κυριακής 25ης Ι
ουλίου. ’Επιτέλους ξεκινήσαμε. Τό ύπερω- 
κεάνειο «Κνωσσός» ταξίδευε ολοταχώς πρός 
τήν 'Ελλάδα. Ή αγωνία άρχισε νά απο
κορυφώνεται μέσα μας. Δέν βλέπαμε τήν 
ώρα νά φθάσουμε. Δέν βλέπαμε τήν ώρα 
νά γνωρίσουμε άπό κοντά τήν υπέροχη 
αυτή χώρα, γιά τήν οποία τόσα άκούσαμε 
και διαβάσαμε. Τή χώρα πού φέρει τό 
όνομα 'Ελλάδα.

Γιά δεκαοχτώ μέρες πατούσαμε τά άγια 

χώματα τής 'Ελλάδας. Ζήσαμε άπό κον
τά όλο τό μεγαλείο της. Γίναμε ένα μέ τή 
φύση, τήν ιστορία, τούς ανθρώπους της. 
Μάς συγκίνησαν όλα τά μέρη πού γνωρί
σαμε. Γι’ αύτό και θά σταθούμε σέ λίγα 
μόνο άπό αύτά, γιατί άν προσπαθήσουμε 
νά δώσουμε μιά πλήρη και λεπτομερή ε’ι- 
κόνα τής εκδρομής μας, θά χρειαστούμε 
τετράδια ολόκληρα.

ΜΤΚΗΝΈΣ

Πρώτος σταθμός μας στήν περιήγηση 
τής Πελοποννήσου ήταν οί Μυκήνες, ή 
πατρίδα τής ’Ιφιγένειας καί τής ’Ηλέκ- 
τρας. Ή περιοχή, μάλλον άδενδρη, δέν σέ 
τραβά άπό μακρυά. Πλησιάζοντας όμως, 
ανακράζεις αναπάντεχα μπροστά σου τήν 
’Ακρόπολη τών Μυκηνών. Μπαίνοντας 
στην πόλη, περνούμε κάτω άπό τήν πύλη 
των λεόΐ’των. Βλέποντας τά τείχη, δέν α
πορείς καθόλου, γιατί ονομάσθηκαν «κυ
κλώπεια». Απορείς μόνο γιά τόν τρόπο μέ 

τόν .ποιο κατόρθωσαν οί πρόγονοί μας νά 
τά οικοδομήσουν. Είναι πράγματι εντυπω
σιακά. Συναντήσαμε στον περίβολο τούς 
τάφους - θήκες, πού ανακάλυψε ό Σλήμαν. 
Τό άμύθητο περιεχόμενό τους βρίσκεται 
στό αρχαιολογικό μουσείο ’Αθηνών. ’Έξω 
άπό τά τείχη, βρίσκονται οί περίφημοι θο
λωτοί τάφοι, οί θησαυροί τοΰ Άτρέως καί 
τής Κλυταιμνήστρας, πού σέ εντυπωσιά
ζουν μέ τόν περίεογο τρόπο κατασκευής 
τους. Έγκαταλείποντας τις Μυκήνες, νοι
ώθαμε ένα παράξενο συναίσθημα μέσα 
μας. Νοιώθαμε πώς ζούσαμε μαζί μέ τούς 
’Ατρείδες, πώς ζούσαμε καί εμείς τό μεγα
λείο καί τή δόξα τους.

ΜΤΣΤΡΑΣ

’Άλλος σταθμός τοΰ ταξιδιού μας, ήταν 
ό Μυστράς, ή νεκρή πολιτεία τοΰ Βυζαν
τίου. ’Ανεβαίνοντας στό ψηλότερο σημείο, 
τό κάστρο, θυμηθήκαμε τό χρονικό τοΰ 
Μορέως, πού αναφέρει:

«Βουνίν εύρε παράξενου απόκομμα 
είς όρος, Κάστρον έποϊκε αψηλόν. 
Μυζήθραν ώνόμασέ το».

Ή άνάβαση είναι πράγματι κουραστι
κή. Πρώτα διασχίζεις τήν πολιτεία, πού 
βρίσκεται κάτω άπό τό κάστρο. Οί στε
νοί, λιθόστρωτοι δρόμοι, διευκολύνουν κά
πως τήν άνάβαση. Ξαφνικά, ανακράζουμε 
μπροστά μας τά άνάκτορα τών εύγενών, 
ποΐ’ παρόλο πού δέν βρίσκονται σέ καλή 
κατάσταση, υψώνονται μπροστά σου μέ μια
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ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια. Καί έξακολου- 
νουμε, συνεχίζοντας τήν ανάβασή μας Οί 
πλακόστρωτοι δρόμοι, δίδουν σιγά - σιγά 
τη θέση τους σέ στενά μονοπάτια, πού κά
νουν την ανάβαση άκόμη πιό δύσκολη Καί 
κάποτε φθάνουμε. "Ολη ή κούρασή μας 
ξεχνιέται αμέσως, μπροστά στό υπέροχο 
«εαμα που άντικρύζουμε. Πράγματι, άπό 
εκεί πάνω, ή θέα είναι θεσπέσια. Ή πεδι
άδά της Σπάρτης καί ή καταπράσινη κοι
λάδά του Ευρώτα, απλώνονται κάτω άπό 
«ενα, με μιά περίεργη ήρεμία καί γαλή
νη, που σέ προβληματίζουν κάπως Αύτή 
Ί γαλήνη καί ή ήρεμία, είναι δυνατό y, 
ανταποκρίνεται στό πολεμικό πνεύμα τών

παρτιατων; Καί δμως, οί γενναίοι ποό- 
Υθν°ι μας σ’ αύτή τήν πεδιάδα £ζησαν καί 
δόξασαν τήν 'Ελλάδα. Ή νεκρή πολιτεία, 
φαίνεται απο έκεΐ πάνω μέ κάθε λεπτοιιέ- 
ρεια. Οι εκκλησίες, τά ανάκτορα, τά σπί
τια, Ολη η άγρια φύση. 'Από τήν άλλη 
πλευρά, απότομοι βράχοι καί γκρημνοί σέ 
τρομάζουν μέ τήν άγρια μεγαλοπρέπειά 
τους. Η καταβαση είναι πιό εύκολη καί 
οπωσδήποτε πιό σύντομη. Περνούμε πάλι 
απο τους ίδιους τόπους, τά άνάκτοοα 
τους πλακόστρωτους δρόμους, τις διάφο
ρες εκκλησίες. Τήν Περίβλεπτο, τή Μη
τρόπολη, τό ’Αφεντικό, τήν Παντάνασσα 
τους Αγίους Θεοδώρους. Τέλος, φθάνου
με στη βάση τής νεκρής πολιτείας, δπου 
το δροσερό παγωμένο νερό τής πηγής τής 
Μαρμαρας μάς άνακουφίζει, σβήνοντας 
την ανυπόφορη δίη« μας. Φεύγοντας άπό 
τον Μυστρά, νοιώθαμε πιό ξεκούραστοι 
και ευχαριστημένοι παρ’ δτι δταν ήλθαμε.

ΟΛΤΜΠΙΑ
Φθάσαμε στήν 'Ολυμπία άργά τήν νύ

κτα. Ετσι τήν ίδια νύκτα γνωρίσαμε μό
νοι μας τήν μικρή αύτή πόλη τής Πελο- 
ποννήσου, ενώ τήν επόμενη αφήσαμε δύο

I Ω Ν

^εναγούς να μάς ξεναγήσουν στήν άρχαία 
„ _ υμπια. Γιά νά φθάσουμε στον άρχαϊο 
χώρο, πρέπει νά περάσουμε πάνω άπό τήν 
γέφυρα τοΰ Κλάδεου. Τό τοπίο είναι ποά- 
Υματι μαγευτικό. Χαμηλοί λόφοι, κατάφυ
τοι, μαζί μέ τό επιβλητικά υψωμένο Κοό- 
νιο, ελέγχουν δλη τήν περιοχή. Τήν ποο- 
«οχη σου τραβά ό δωρικός περίπτερος Ca- 
ο; του Δία. Μέσα στον ναό αύτό, πού δέν 
διατηρείται σήμερα σέ καλή κατάσταση, 
βρισκόταν τό χρυσελεφάντινο άγαλμα τού 
Δια, έργο τού Φειδία. Τόση ήταν ή μεγα- 
λοπρεπεια του, ώστε ό Πλούταρχος έγραψε 
πως η ο Δίας κατέβηκε γιά νά δείξη τήν 
μορφή του στόν γλύπτη ή δ Φειδίας άνέ- 
βηκε στόν ’Όλυμπο. Σοΰ προκαλούν έπί- 
σης τον θαυμασμό δ ναός τής Ήοας τό 
στάδιο και ή παλαίστρα, οί Ζάνες κλπ. ’Εν
τυπωσιακό επίσης είναι τό Μουσείο τής Ό- 
υμπιας. Εκεί μέσα άντικρύσαμε τά γλυ

πτά τού ναού τού Δία. Στό ’Ανατολικό α
έτωμα παριστάνεται ό άγώνας τού Πέλο- 
πα καί τού Οϊνόμαου. Στή μέση στέκεται 
ο Δίας, ψηλότερος άπ’ δλους. Δεξιά ό πα
τέρας τής Ιπποδάμειας δ Οίνόμαος πιό 
πέρα ή γυναίκα του, καί τέλος τά άλογα 
μαζί μέ τον ήνίοχό τους. Ό Πέλοπας κοι
τάζει την Ιπποδάμεια, πού στέκεται δίπλα 
του. Ο Δίας έχει κινηθή έλαφρά ποός 
αυτόν, πράγμα πού φανερώνει τήν νίκη. 
Τέλος βρίσκονται τά άλογα καί δ ήνίοχος 
τού Πέλοπα. Στό Δυτικό άέτωμα παριστά- 
νεται ή μάχη τών Ααπιθών καί Κενταύ- 
ρων στό γάμο τού Πειρίθου. Στή μέση δ 
Απόλλων. Δεξιά ένας κένταυρος έχει άρ- 

πάξει μιά γυναίκα. ’Αριστερά καί δεξιά 
οι δυο φίλες συμπλέκονται. Βλέπεις στά 
πρόσωπά τους έντονα άποτυπωμένη τή χα- 
ρά τής νίκης, τή λύπη τής ήττας, τήν ά- 
γωνία τοΰ πόνου. Σέ ιδιαίτερο δωμάτιο 
βρίσκεται τό άγαλμα τού Ερμή τοΰ Πρα
ξιτέλη καί δλοι στέκουμε καί τό θαυιιά-

ζουμε. Άντι> 
ωνίου, θαυμι 
κίνηση μέσα 
ένα δέος τά 
έχει φθάσει 
ένα της πόδι 
καί νομίζεις j 
εντελώς στή ■ 
κτικούς κύμα 
σώμα της, σχ 
πωση, πώς ή 
ρο, ιχλλά ζων 
τής τέχνης κι 
νων μας. Έ· 
γεμάτοι άπό 
σεις.

Φθάνοντας 
έτρεξε άμέσω 
φές τοΰ 1821 
τά τήν κατάθε 
Ηρώων, στόν 
μές δλων τών 
κεϊ, έπισκεφτι 
σεϊο. Βρήκαμε 
μέ σκηνές άπό 
αντίγραφα, κι 
δου Βύρωνα, 
βρίσκονταν οί 
τών, πού είχα 
Φεύγοντας άπι 
βρισκόταν άκό 
ρους Πολιορκι
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ξεναγήσουν στήν αρχαία 
ά φθάσουμε στόν αρχαίο 
περάσουμε πάνω άπό τήν 
5εου. Τό τοπίο είναι πρά-

Χαμηλοί λόφοι, κατάφυ- 
ίπιβλητικά υψωμένο Κρό- 
η τήν περιοχή. Τήν προ- 
δ δωρικός περίπτερος να- 
α στόν ναό αύτό, πού δέν 
:ρα σέ καλή κατάσταση, 
υσελεφάντινο άγαλμα τοΰ 
Ξϊδία. Τόση ήταν ή μεγα- 
στε ό Πλούταρχος έγραψε 
ιτέβηκε γιά νά δείξη τήν 
γλύπτη ή ό Φειδίας άνέ- 
ιπο. Σοΰ προκαλοΰν έπί- 
ιό ό ναός τής Ήρας, τό 
ϊίστρα, οί Ζάνες κλπ. Έν- 
; είναι τό Μουσείο τής Ό- 
έσα άντικρύσαμε τά γλυ- 
ΰ Δία. Στό ’Ανατολικό ά- 
:ται ό άγώνας τοΰ Πέλο- 
μαου. Στή μέση στέκεται 
>ς άπ’ δλους. Δεξιά ό πα- ; 
δάμειας δ ΟΙνόμαος, πιο 
του, καί τέλος τά άλογα 

χό τους. Ό Πέλοπας κοι- 
άμεια, που στέκεται δίπλα· 
(ει κινηθή ελαφρά πρός 
πού φανερώνει τήν νίκη, 
ι τά άλογα καί δ ηνίοχος 
> Δυτικό αέτωμα παριστά- 
ον Ααπιθών καί Κενταύ- 
ϊΰ Πειρίθου. Στή μέση ό 

ένας κένταυρος έχει άρ- 
κα. ’Αριστερά καί δεξιά 
•μπλέκονται. Βλέπεις στά 
■τονα άποτυπωμένη τή χα- | 
। λύπη τής ήττας, τήν ά- 
υ. Σέ ιδιαίτερο δωμάτιο 
άμα τοΰ Ερμή τοΰ Πρα- 
στέκουμε και τό θαυμά-

ζοΰμε. Άντικρύζοντας τήν νίκη τοΰ Παι- 
ωνίου, θαυμάζουμε τήν τόσο εκφραστική 
κίνηση μέσα στό μάρμαρο. Κοιτάζεις μέ 
ένα δέος τά ανοιγμένα φτερά της. Δέν 
έχει φθάσει ακόμη στό έδαφος. Μόνο τό 
ένα της πόδι έγγίζει ελαφρά στό έδαφος 
καί νομίζεις πώς συνεχίζει γιά νά πατήση 
εντελώς στή γή. Ό χιτώνας, μέ καταπλη
κτικούς κυματισμούς καί σκεπάζοντας τό 
σώμα της, σχηματίζει μέσα σου τιήν εντύ
πωση, πώς ή Νίκη δέν είναι άψυχο μάρμα
ρο, άλλά ζωντανό σύμβολο τής ομορφιάς, 
τής τέχνης καί τοΰ πνεύματος τών προγό
νων μας. Έγκαταλείψαμε τήν 'Ολυμπία 
γεμάτοι άπό νέες εμπειρίες καί εντυπώ
σεις.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Φθάνοντας στό Μεσολόγγι, ό νοΰς μας 
έτρεξε αμέσως πίσω, στις ήρωϊκές μορ
φές τοΰ 1821, στήν περίφημη έξοδο. Με
τά τήν κατάθεση στεφάνου στόν κήπο τών 
Ηρώων, στόν όποιο βρίσκονται οί προτο
μές δλων τών γενναίων, πού πολέμησαν ε
κεί, έπισκεφτήκαμε τό Δημαρχείο - Μου
σείο. Βρήκαμε εκεί ρομαντικές συνθέσεις 
μέ σκηνές άπό τόν αγώνα, πρωτότυπα καί 
αντίγραφα, κι ένα γύψινο άγαλμα τοΰ λόρ
δου Βύρωνα. Σέ μιά ξεχωριστή αίθουσα 
βρίσκονταν οί προσωπογραφίες τών ποιη
τών, πού είχαν σχέση μέ τό Μεσολόγγι. 
Φεύγοντας άπό τό Μεσολόγγι, δ νοΰς μας 
βρισκόταν ακόμη μαζί μέ τούς «’Ελεύθε
ρους Πολτορκημένους».

ΜΕΤΕΩΡΑ

Πλησιάζοντας τά Μετέωρα, άντικρύσα- 
με ένα σύμπλεγμα βράχων μέ παράξενα 
σχήματα, στις κορυφές τών όποιων βρί
σκονταν μικρά εκκλησάκια. Αύτά ήταν 
λοιπόν τά περίφημα Μετέωρα! Έπισκε- 
φθήκαμε μιά άπό τις μονές πού υπάρχουν 
εκεί, θαυμάσαμε τήν αρχιτεκτονική της, 
τις ώραϊες βυζαντινές τοιχογραφίες καί 
άπολαύσαμε τό θαυμάσιο θέαμα, πού προ
σφέρει ή Θεσσαλική πεδιάδα, πού απλώνε
ται κάτω άπό τά πέτρινα αύτά συμπλέγ
ματα.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

"Ο,τι καί νά είπωθή, δ,τι και νά γραφή 
δέν θά άποδώση τήν πραγματική εικόνα. 
Παρουσιάζει ή ’Ακρόπολη μέ τά κτίσματά 
της μιά τέτοια μεγαλοπρέπεια, πού είναι 
αδύνατο νά περιγραφή. Γι’ αύτό, ίσως 
δυό μόνο λόγια παρουσιάσουν δλη τήν πρα
γματικότητα: είναι, ή ’Ακρόπολη ένα θαύ
μα άρχι τεκτονικής καί μεγαλείου, πού α
πεικονίζει δλο τό αθάνατο πνεύμα τών προ 
γόνων μας.

Οί σημειώσεις αυτές είναι σέ σύγκριση 
μέ τά δσα έπισκεφθήκαμε καί ζήσαμε πο
λύ λίγες. 'Όταν δμως έπισκεφτής μιά χώ
ρα σάν τιήν 'Ελλάδα, ζής άξέχαστες στιγ
μές, καί όπου κι άν πάς θά παραμείνουν 
ανεξίτηλα στήν ψυχή σου τά δσα είδες 
εκεί.

ΣΤΜΕΟΤ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤ ΠΙΒΙΒ
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ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΝ ΔΙΚΑΙ9ΜΑΤΡΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Σ’ δλο τόν κόσμο σχεδόν παρατηρείται 
σήμερα ένας αναβρασμός ανάμεσα στους 
νέους. ’Επαναστατούν οί νέοι εναντίον τής 
υποκριτικής ηθικής τών ενηλίκων. Οί έ- 
παναστατημένοι νέοι ντύνονται παρδαλά, 
αφήνουν άκούρευτα τά μαλλιά τους, ορ
γανώνουν οργιώδη γλέντια.

Στις μέρες μας είδαμε δυναμικές ανα
μετρήσεις τής νεολαίας μέ τούς καθηγη
τές, κατάληψη τών Σχολών, ταμπούρωμα 
μέσα σέ πνευματικά ανώτερα ιδρύματα. 
Κι’ όλα αυτά γιά νά διαμαρτυρηθοϋν γιά 
την ανεδαφική παιδεία πού τούς προσφέ
ρει ή πολιτεία.

'Υποχρέωση έχομε δλοι και ιδιαίτερα 
οί νέοι νά ζητούμε τή βελτίωση τών δρων 
ζωής, τόν εκσυγχρονισμό τής παιδείας καί 
τόσα άλλα, πού μας έχουν άναγνωριστή ε
πίσημα καί παγκόσμια σάν αναφαίρετα δι
καιώματα. Τίποτε δμως δέν θά κερδίσου
με με τό νά ντυνώμαστε παρδαλά καί νά 
αφήνουμε τά μαλλιά μας μεγάλα.

Τι χρειάζεται νά ζητούμε σήμερα οί νέ
οι και νά βοηθούμε μέ τή διαγωγή μας 
την επιτυχία; Τίποτα περισσότερο άπό δ,τι 
αναγνωρίζει ή Χάρτα τών δικαιωμάτων 
τοϋ παιδιού καί τοΰ νέου πού έχει ψηφίσει 
καί αναγνωρίσει ή Γενική Συνέλευση τοΰ 
ΟΗΕ.

’Επειδή γιορτάζεται ή επέτειος τής ανα
γνώρισης τών δικαιωμάτων — έχει ήδη 
γιορταστή καί ή παγκόσμια ημέρα κατα
πολέμηση τής άπαιδευσίας — καλό είναι 

νά γνωρίσουμε αυτά τοΰτα τά δικαιώμα
τα πού μάς έχουν άναγνωριστή γιά νά ε
πιδιώκουμε τήν εφαρμογή τους.

Ή κατάχτηση τής ελευθερίας γιά τό 
παιδί καί γενικά γιά τό άτομο, ήρθε ύστε
ρα άπό μακρούς άγώνες. Τό πλάσμα δέ 
που εχει περισσότερο υποφέρει άπό τήν κα
ταπίεση καί τήν σκλαβιά είναι τό παιδί.

Στην αρχαιότητα καί στήν πρωτόγονη 
κοινωνία τό παιδί δέν είχε κανένα δικαίω
μα. Ητανε χτήμα τοΰ πατέρα, μπορούσε 
νά τοΰ κάνη ο,τι ήθελε, χωρίς νά δώση 
λογο σε κανένα. Ολοι οί μύθοι γιά τις 
ανθρωποθυσίες παιδιών καί νέων καί γιά 
τήν εγκατάλειψη βρεφών δείχνουν τό πόσο 
εύκολα μπορούσε ένας πατέρας ή ένας κη
δεμόνας νά έξοντώση ένα βρέφος, ένα παι
δί, ένα νέο.

Ο πρώτος προστατευτικός νόμος γιά τό 
παιδί εκδοθηκε τό 318 μ.Χ. άπό τόν Μ. 
Κωνσταντίνο, σύμφωνα μέ τόν όποιο τιμω
ρείτο εκείνος πού διέπραττε άνθρωποκτο- 
νία άνηλίκου.

Από τό 318 μ.Χ. ώς τις μέρες μας άρ- 
γά, πολύ άργά, άλλά σταθερά άρχισαν νά 
κατοχυρώνωνται τά δικαιώματα τοϋ παι
διού καί τοΰ νέου. Καί ή μέν επιβίωση 
τοϋ παιδιού κατά κάποιο τρόπο εξασφαλί
στηκε. Ή εργασία του δμως δέν πολεμή- 
θηκε. I ο παιδί στάθηκε γιά πολλούς αι
ώνες — καί όίς σήμερα άκόμη είναι σέ 
πολλά μέρη ■—■ τό άπλήρωτο εργατικό χέ
ρι. Ό πατέρας γεννούσε πολλά παιδιά γιά

νά βόσκουν τά 
γοϋν τή γή του 
νά μαγειρεύουν 
δουλειά, χωρίς > 
το σχολείο τών

Στήν εποχή ι 
τών γαιοκτημόν 
φωθοΰν, ενώ τά 
ζοΰσαν στήν ύπ> 
γονείς τους στα 
ρίς κανένα δικό

Καί τό μεσαι 
κόμα δέν έχει έ 
χώρες, πού μόν· 
έχουν τό δικαίω 
παιδιά τών φτ 
πληρώσουν τά ι 
νο μέ τις γνώσ 
ου. Ή ήμιμάθειι 
σωρό άλλα κακι 
μονιά καί εύκο? 
επιτήδειους.

Ή παιδεία πι 
σκοταδισμό. Στ 
λεία τής Δύσης 
τής άντιδραστιι 
’Εάν κανένα φι 
φέρη στό φώς | 
ή 'Ιερή Έξέτα 
ρετικό. Παράδε 
λαΐος. Οί Έγκι 
οί φωτεινές διό 
σαν τήν Γαλλικ 
και άλλοι άπαγ: 
πό τό Μεσαίωνα, 
κής ’Εκκλησίας.

Η Γαλλική Ί 
δικαιώματα τοΰ 
καί έβαλε τις 6 
και την προσται
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: αύτά τούτα τά δικαιώμα- 
ουν άναγνωριστή γιά νά έ- 
/ εφαρμογή τους.

ση τής ελευθερίας γιά τό 
ά γιά τό άτομο, ήρθε ΰστε- 
ύς αγώνες. Τό πλάσμα δέ 
ώτερο υποφέρει άπό τήν κα- 
ήν σκλαβιά είναι τό παιδί, 

ίτητα καί στήν πρωτόγονη 
ιιδί δέν είχε κανένα δικαίω- 
ήμα τοΰ πατέρα, μπορούσε 
>,τι ήθελε, χωρίς νά δώση 
α. 'Όλοι οί μύθοτ γιά τίς 
παιδιών καί νέων καί γιά 

*η βρεφών δείχνουν τό πόσο 
σε ένας πατέρας ή ένας κη- 
ντώση ένα βρέφος, ένα παι- 

ροστατευτικός νόμος γιά τό 
τό 318 μ.Χ. άπό τόν Μ. 

ιύμφωνα μέ τόν όποιο τιμω- 
ιού διέπραττε άνθρωποκτο-

μ.Χ. ιός τίς μέρες μας άρ- 
άλλά σταθερά άρχισαν νά 

:ι τά δικαιώματα τοΰ παι- 
/έου. Καί ή μέν επιβίωση 
τά κάποιο τρόπο έξασφαλί- 
τσία του όμως δέν πολεμή- 
ι στάθηκε γιά πολλούς αί- 
>ς σήμερα ακόμη είναι σέ 
τό απλήρωτο εργατικό χέ- 
γεννοΰσε πολλά παιδιά γιά

νά βόσκουν τά κοπάδια του, νά καλλιερ
γούν τί] γή του, νά πλένουν, νά υφαίνουν, 
νά μαγειρεύουν τά κορίτσια. Η σκληρή 
δουλειά, χωρίς καμμιά χαρά, ήταν τό πρώ
το σχολείο τών περισσότερων παιδιών.

Στήν εποχή τής φεουδαρχίας τά παιδιά 
τών γαιοκτημόνων είχαν δικαίωμα νά μορ
φωθούν, ενώ τά παιδιά τών δουλοπάροικων 
ζούσαν στήν ύπαιθρο δουλεύοντας μέ τούς 
γονείς τους στά χτήματα τοΰ αφέντη, χω
ρίς κανένα δικαίωμα μόρφωσης.

Καί τό μεσαιωνικό τούτο κατάλοιπο ά- 
κόμα δέν έχει έκλείψει. 'Τπάρχουν άκόσα 
χώρες, πού μόνο τά παιδιά τών πλουσίων 
έχουν τό δικαίωμα τής μόρφωσης, ενώ τά 
παιδιά τών φτωχών, πού δέν έχουν νά 
πληρώσουν τά ψηλά δίδαχτρα, μένουν μό
νο μέ τίς γνώσεις τοΰ δημοτικού σχολεί
ου. Ή ήμιμάθεια αυτί] σέρνει πίσω της ένα 
σωρό άλλα κακά: στενοκεφαλιά, δεισιδαι
μονία καί εύκολη παραπλάνηση άπό τούς 
επιτήδειους.

Ή παιδεία πέρασε κι' αύτή μακραίωνα 
σκοταδισμό. Στό Μεσαίωνα δλα τά σχο
λεία τής Δύσης ήταν κάτω άπό τόν έλεγχο 
τής αντιδραστικής Καθολικής εκκλησίας. 
Εαν κανένα φωτεινό μυαλό τολμούσε νά 

φερη στό φώς μιά επιστημονική αλήθεια, 
ΐ) Ιερή ’Εξέταση τό τιμωρούσε σάν αι
ρετικό. Παράδειγμα τρανό είναι ό Γαλι
λαίος. ΟΙ ’Εγκυκλοπαιδιστές στή Γαλλία, 
σι φωτεινές διάνοιες πού προπαρασκεύα
σαν τήν Γαλλική επανάσταση, ό Ρουσσώ 
και άλλοι απαγκίστρωσαν τήν παιδεία α
πό το Μεσαιωνικό σκοταδισμό τής Καθολι
κής ’Εκκλησίας.

Π I αλλική Επανάσταση, διακήρυξε τά 
δικαιώματα τού ανθρώπου καί τοΰ πολίτη 
και εβαλε τίς βάσεις γιά τά δικαιώματα 
καί την προστασία τοΰ παιδιού. Ψηφίστη-
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καν τότε νόμοι πού περιόρισαν τήν πατρι
κή εξουσία. Αργότερα ό Ναπολεόντειος 
Κώδικας άφαίρεσε τήν άπόλυτη δύναμη 
τού πατέρα καί επέβαλε στήν πατρότητα 
καθήκοντα προστατευτικά καί μορφωτικά.

Παράλληλα ή γυναίκα απέκτησε δικαι
ώματα πολίτη καί δικαιώματα προστασίας 
τών παιδιών πού γεννούσε.

Στις 24 Ιουλίου τού 1889 ψηφίστηκε 
στή Γαλλία προστατευτικός νόμος πού ά- 
παγόρευε τήν κακομεταχείρηση καί εγκα
τάλειψη τών ανηλίκων καί τό 1898 οί νό
μοι άπαγόρευαν τίς επιθέσεις κατά τών 
άνηλίκων.

Οί. προστατευτικοί Γαλλικοί νόμοι μέ 
τόν καιρό αντιγράφονται καί άπό τά συν
τάγματα άλλων χωρών.

Τά δικαιώματα δμως τοΰ παιδιού διε
θνώς καί επίσημα άναγνωρίσηκαν μετά 
τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τό 1923 στή 
Γενεύη.

Ρημαγμένη καί αιματόβρεχτη ή ανθρω
πότητα θέλει νά περιφρουρήση τά καινούρ
για βλαστάρια της, τά παιδιά.

Μιά ευγενική γυναίκα ή Euglautyne 
Jebb ίδρύτρια τοΰ Συλλόγου προστασίας 
τών παιδιών υποβάλλει ένα σχέδιο γιά τά 
«Δικαιώματα τοΰ παιδιοΰ», πού τό δέχεται 
ή Διεθνής "Ενωση προστασίας τοΰ παιδιού 
καί τό υιοθετεί παμψηφεί ή κοινωνία ιών 
’Εθνών, συστήνοντας στις διάφορες κυβερ
νήσεις νά έχουν τίς θέσεις εκείνες ΰπόι|η| 
στή νομοθεσία τους.

Ή καλή άρχή έγινε.

Τό 1934 ή «Διακήρυξη τής Γενεύης» έ- 
πικυρώνεται καί πάλιν άπό τήν Κ.Τ.Ε. Με
τά τόν Β' Παγκόσμιο πόλεμο ή ίδια Δια
κήρυξη τών Δικαιωμάτων τοΰ παιδιού έ-
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πικυρωνεται καί πάλιν άπό τόν Ο.Η.Ε.

Σήμερα τα 'Ηνωμένα ’Έθνη έχουν προ
χωρήσει πολύ περισσότερο.

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 ή Γενική Συ
νέλευση τών Ηνωμένων ’Εθνών ψήφισε 
τήν Παγκόσμια Διακήρυξη τών δικαιωμά
των τοΰ ’Ανθρώπου καί τοΰ πολίτη. Πα
ράλληλα τό τμήμα τοΰ ΟΠΕ πού είναι 
γνωστό μέ τά αρχικά UNESCO, μεριμνά 
για την πολιτιστική καί μορφωτική ανά
πτυξη τών λαών. Τμήμα της είναι καί ή 
«Διεθνής Επιτροπή γιά τήν Προστασία 
τών Παιδιών καί ’Εφήβων».

Στις 20 Νοεμβρίου τοΰ 1959 ή Γενική 
Συνέλευση τών Ηνωμένων ’Εθνών βελτι
ώνει, υιοθετεί καί διακηρύττει τά «Δικαι
ώματα τοΰ Παιδιού καί ’Εφήβου» καί θέ
τει τοΰτες τές θέσεις γιά μιά ευτυχισμένη 
παιδική ζωή γιά τό καλό τής κοινωνίας, 
καλεΐ δέ όλους τους γονείς, δλους τούς 
άνδρες καί γυναίκες, τις κυβερνήσεις καί 
τούς διαφόρους οργανισμούς, πού ασχο
λούνται μέ τό παιδί, νά τις σεβαστούν καί 
να τις επιβάλουν. Νά οί αρχές τοΰτες:

ΑΡΧΗ 1: Τό παιδί, τό κάθε παιδί, χωρίς 
καμμια εξαίρεση φυλής, χρώματος, φύ
λου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών 
φρονημάτων, έθνικής ή κοινωνικής κα
ταγωγής, περιουσίας, δικαιούται τά ποο- 
νόμια τής Διακήρυξης.

ΑΡΧΗ 2: Γο παιδί θά χαίρη Ιδιαίτερης 
προστασίας και θά δίδωνται σ’ αύτό δ- 
λες οι διευκολύνσεις καί οί ευκαιρίες, 
διά τοΰ νόμου ή μέ κάθε άλλο μέσο, ώ
στε να αναπτυσση το σώμα, τό πνεύμα, 
τήν ήθική του προσωπικότητα καί τήν 
κοινωνική, με υγιή καί φυσιολογικό 
τρόπο μέσα σέ συνθήκες έλενθερίας καί 
εντιμότητας.

ΑΙ ΧΗ 3: Απο την γέννησή του αποκτά 
ενα όνομα καί μιά εθνικότητα.

ΑΡΧΗ 4: Ιό κάθε παιδί δικαιούται κοι
νωνικής ασφάλειας, γιά νά αναπτύσσε
ται καί νά εξελίσσεται υγιεινά. Γιά τού
το παρέχεται καί στή μητέρα προ καί 
μετά τόν τοκετό κάθε φροντίδα. Τό παι
δί δικαιούται διατροφής, στέγασης, ψυ
χαγωγίας καί Ιατρικής φροντίδας.

ΑΡΧΗ 5: Προνοεϊται ιδιαίτερη φροντί 
δα γιά τό παιδί τό σωματικά, πνευμα
τικά καθυστερημένο.

ΑΡΧΗ 6; Ιό παιδί γιά τήν πλέρια καί 
αρμονική ανάπτυξη τής προσωπικότη
τάς του έχει ανάγκη στοργής καί κατα
νόησης, πού πρέπει νά βρίσκη μέσα 
στήν οικογενειά του. Σέ περίπτωση πού 
στερείται τής μητρικής στοργής, οί δη
μόσιες αρχές έχουν καθήκον νά λαμβά
νουν πρόνοια ώστε νά βρίσκη τήν οικο
γενειακή στοργή σε καταλληλα ιδρύμα
τα ή οικογένειες.

ΑΡΧΗ 7: Τό παιδί έχει δικαίωμα νά δι- 
απαιδαγωγήται μέ πνεύμα ελεύθερο χω
ρίς καταναγκασμό. Θά τοΰ δίδεται μιά 
αγωγή η όποια θά προάγη τή γενική 
του καλλιέργεια και όλες τις ίκανότητές 
του, τήν προσωπικότητά του, ώστε νά 
καθίσταται συνειδητό, ηθικό μέλος τής 
κοινωνίας. Τό παιδί πρέπει νά άπολαμ- 
βάνη κάθε ευκαιρίας γιά τό παιγνίδι, 
τήν ηωχαγωγία, τά όποια θά κατευθύ- 
νωνται πρός τό συμφέρον τής αγωγής 
του. Η κοινωνία καί οί αρχές πρέπει 
νά διευκολύνουν τά δικαιώματα τούτα.

ΑΡΧΗ 8: Στις δύσκολες περιστάσεις τό 
παιδί δικαιούται πρώτο απ' δλους προ
στασία.

ΑΡΧΗ 9: Τό παιδί πρέπει νά προστατεύ

εται άίίό κάθε < 
μετάλλινοη, 'AJ 
ται <χντικείμενο 
γής. Άπαγορε1 
γελμα, νά προ< 
ληση, ή όποια 
γεια ή τήν μόρ 
τό σώμα, τό π 
εξέλιξη-

ΑΡΧΗ 10: Τό 
άπό κάθε ένέργ 
καλήται άπό ρο 
ιωλλη διάκριση, 
πνεύμα κατανο 
πρός όλους τοί 
κόσμια Ειρήνη 
πλήρη συναίσθ 
οί ίκανότητές 
τό καλό τών <

'Ωραιότερος δε 
ματα τοΰ παιδιο 
δέν έχει ποτέ συν 
ένέργεις τών νέω 
αξιώσουμε, ώστε 
χές πού θεσπίσπ 
γματική έφαρμο-) 
λαών καί τήν εΐρι 
τήν εύτυχία, τήν

I

Γεννήθηκε τό 
τής Αύστρίας ένε 
λέντο του καί τ’ 
πισαν στό πέρασή 
τό θαυμασμό. Ί 
ζαρτ, ό δΐ]μιουρι 
κουσμέντον έργω· 
μουσικός στήν \

ΒΙΒ
ΛΙΟ

ΘΗ
ΚΗ

 Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣΤ
ΗΜ
ΙΟ
Υ Κ
ΥΠ
ΡΟ
Υ -

 ΑΡ
ΧΕ
ΙΟ

 ΣΑ
ΦΕ
ΓΑ



ΑΚΜΩΝ 53

j τήν γέννησή του αποκτά 
ιί μιά εθνικότητα.

κάθε παιδί δικαιούται κοι 
άλειας, γιά νά άναπτύσσε- 
ελίσσεται υγιεινά. Γιά τοϋ 
καί στή μητέρα προ καί

■τό κάθε φροντίδα. Τό παι- 
διατροφής, στέγασης, «μυ- 

ί ιατρικής φροντίδας.

ονοεΐται ιδιαίτερη φροντί 
ιιδί τό σωματικά, πνευμα- 
ρημένο.

παιδί γιά τήν πλέρια και 
άπτυξη τής προσωπικοί η 
ανάγκη στοργής καί κατα- 
πρέπει νά βρίσκη μέσα 

ειά του. Σέ περίπτωση ποί 
: μητρικής στοργής, οί δη- 

εχουν καθήκον νά λαμβά- 
ώστε νά βρίσκη τήν οικο- 

ργή σέ κατάλληλα ίδρυμα 
'ειες.

παιδί έχει δικαίωμα νά δι- 
αι μέ πνεύμα ελεύθερο χω- 
ιασμό. Θά τοΰ δίδεται μιά 
οία θά προάγη τή γενική 
εια καί δλες τις ικανότητες 
οσωπικότητά του, ώστε νιί 
ιυνειδητό, ηθικό μέλος τής 
ο παιδί πρέπει νά άπολαμ- 
•ΰκαιρίας γιά τό παιγνίδι, 
γία, τά όποια θά κατευθύ- 

τό συμφέρον τής αγωγής 
ιωνία καί οί αρχές πρέπει 
ow τά δικαιώματα τούτα.

ις δύσκολες περιστάσεις τό 
ΰτατ πρώτο άπ’ όλους προ-

παιδί πρέπει νά προστατεύ-

εται άπό κάθε άμέλεια, σκληρότητα, εκ
μετάλλευση. ’Απαγορεύεται νά καθίστα
ται αντικείμενο όποιασδηποτε συναλλα- 
γής. ’Απαγορεύεται νά έξασκή επάγ
γελμα, νά προσλαμβάνεται σέ απασχό
ληση. ή οποία θέτει σέ κίνδυνο τήν υ
γεία ή τήν μόρφωσή του ή προσβάλλει 
τό σώμα, τό πνεύμα ή τήν ηθική του 
εξέλιξη.

ΑΡΧΗ 10: Τό παιδί θά προστατεύεται 
άπό κάθε ενέργεια πού μπορεί νά προ- 
καλήται άπό ρατσιστική, θρησκευτική η 
άλλη διάκριση. Θά άνατρέφεται μέ 
πνεύμα κατανόησης, ανοχής, φιλίας 
πρός όλους τούς λαούς, γιά τήν Παγ
κόσμια Ειρήνη καί αδερφοσύνη, καί μέ 
πλήρη συναίσθηση ότι οί πράξεις καί 
οί ίκανότητές του θά διατίθενται γιά 
τό καλό τών συνανθρώπων του.

Ωραιότερος δεκάλογος γιά τά δικαιώ
ματα τοΰ παιδιού, τών νέων ανθρώπων 
δέν έχει ποτέ συνταχθή. Άπό τις νόμιμες 
ένέργετς τών νέων μας έξαρτάται άν θά 
αξιώσουμε, ώστε οί θέσεις τούτες, οί άρ- 
χές πού θεσπίστηκαν νά μπούνε σέ πρα- 
γματική εφαρμογή γιά τήν ευτυχία τών 
λαών καί τήν ειρηνική διαβίωσή τους, γιά 
τήν ευτυχία, τήν πρόοδο καί τήν πνευμα-

ΜΟΖΑΡΤ, ΒΟΛΦΓΚΑΓΚ. ΑΜΕΝΤΕΟΥΖ

Γεννήθηκε τό 1756 στό Σάλτσμπουργκ 
τής Αυστρίας ένα παιδί θαύμα, πού τό τα
λέντο του καί τ’ αθάνατα έργα του σκόρ
πισαν στό πέρασμά τους τή συγκίνηση καί 
το θαυμασμό. Ήταν ό Άμεντέους Μό- 
ξαρτ, ό δημιουργός τόσων καί τόσων ξα
κουσμένων έργων. Ό πατέρας του ήταν 
μουσικός στήν ’Αρχιεπισκοπή τής Αυλής 

τική έξέλιξη όλων τών νέων καί τοΰ νη
σιού μας καί όλου τοΰ κόσμου.

’Εμείς οί νέοι μέ τήν προσήλωσή μας 
στές σπουδές μας, στήν εργασία, στήν πο
λιτιστική καί πνευματική καλλιέργεια θά 
δείξουμε ότι είμαστε άξιοι γιά νά μάς δί- 
νωνται ολα τά δικαιώματα γιά άνώτερη 
μόρφωση. Εμείς οί νέοι τής Κύπρου, πού 
έχουμε τόσο μεγάλη ελληνική κληρονομιά, 
πρέπει νά άνεβάσουμε τήν νεολαία μας 
στό σύγχρονο έπιστημονικό επίπεδο, πού 
κατάχτησε ό άνθρωπος τοΰ αιώνα μας καί 
όχι νά τήν υποβιβάσουμε στό χαμηλό έ- 
πίπεδο τοΰ πρωτογονισμού πού θέλουν νά 
τή φέρουν τά ανεδαφικά κηρύγματα τών 
χίππις καί τών διεθνών άλητών.

Ή έπανάσταση γιά μιά άνώτερη θέση 
τών νέων δέν γίνεται μέ τήν άλητεία καί 
τήν άκάθαρτη περιβολή, πού προσβάλλει 
τήν προσωπικότητα, άλλά μέ τήν εργασία 
καί μέ τή σοβαρή άξίωση καί επιταγή τοΰ 
σεβασμού τών άναγνωρισμένων δικαιω
μάτων.

Βιβλιογραφία: 1. ’Εγκυκλοπαίδεια Ουνέσκο.
2. Ανήσυχα νειάτα, Θ. Στυλιανού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΕβ

τού Σάλτσμπουργκ καί στάθηκε δ πρώτος 
του δάσκαλος. Άπό μικρός δ Μόζαρτ κα
θόταν ώρες ατέλειωτες μπροστά στό πιάνο. 
Ζοΰσε μόνο γιά τή μουσική. 'Έξη χρονιάν 
έκτελοϋσε στό πιάνο δ,τι άκουγε, τά πιό δύ
σκολα κομμάτια καί όλα μέ τ’ αυτί χωρίς 
νά ξέρη ακόμα νότες. Ό πατέρας του ά- 
κούγοντάς τον νά παίζη τόσο τέλεια άφο-

ΒΙΒ
ΛΙΟ

ΘΗ
ΚΗ

 Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣΤ
ΗΜ
ΙΟ
Υ Κ
ΥΠ
ΡΟ
Υ -

 ΑΡ
ΧΕ
ΙΟ

 ΣΑ
ΦΕ
ΓΑ



54 ΑΚΜΩΝ

σιώΰηχε ολόψυχα στή μουσική του μόρφω
ση. Ό μικρός έκαμε γρήγορα καταπλη
κτικές προόδους καί ό πατέρας του τόν 
πήρε μαζί με την αδελφή του, τή Νάνελ, 
πού έπαιςε και εκείνη ωραία πιάνο καί άο- 
χισε μέ τά δυο παιδιά μιά καλλιτεχνική πε
ριοδεία σ' ολόκληρη τήν Ευρώπη. Άπό τό 
1762 ώς τά 1766 περιοδεύουν καί παί
ζουν σ ό'λες τις Αυλές καί τά μέγαρα τών 
πλουσίων. Καί δπου παίζουν τά δυό αύτά 
προνομιούχα παιδιά σκορπούν τό θαυμα
σμό. Σ’ ένα άπ’ αύτά τά ταξίδια ό μικρός 
Μοζαρτ συναντά τον Ιωάννη Σεβαστιανό 
Μπάχ καί τά μαθήματα πού παίρνει απ' 
αυτόν, βοηθούν τό καταπληκτικό ταλέντο 
του. Ό Μόζαρτ μεγαλώνει καί μαζί με
γαλώνει και η δόξα του. Δώδεκα χρόνων 
συνθετει τά πρώτα του μελοδράματα. Δου
λεύει αδιάκοπα, εξαντλητικά καί ξενυκτάει 
γράφοντας μουσική. Άπό τή μαγική του 
πένα ξεπετάγονται αθάνατα άοιστυοργή- 
ματα. Κοντσέρτα, συμφωνίες, ορατόρια, 
λειτουργίες, μελοδράματα. Πολλές φορές 
θ’ άκούσης τόν «’Ιδομενέα», τούς «Γόμους 
τοΰ Φίγκαρο», τήν «Απαγωγή άπό τό Σε 
ράϊ», τό «Μαγεμένο Αυλό» καί πάντα θα 
σοΰ φαίνωνται νέα.

Ο Μοζαρτ ήταν ικανός νά γράφη μου
σική οπουδήποτε, ακόμα καί μέσα σ' ένα 
δωμάτιο γεμάτο θορυβώδη κόσμο.

Στά 1765 είχε τήν καλή τύχη νά συνάν
τηση τον Αορέντζο ντά Πόντε, τόν πσητή 
που του εγραψε τα λιμορέτα γιά τές όπε
ρες «Οί γάμοι τοΰ Φίγκαρο» «Δον Ζου- 
άν» καί «έτσι κάνουν όλες». Ό Ντά Πόντε 
διέθετε πλούσια φαντασία, καί ό Μόζαρτ 
είχε τήν αίσθηση τοΰ χιούμορ καί τήν άν- 
τίληψη τοΰ δράματος καί τοΰ θεάτρου. "Ε
τσι οί δυό μαζί κατόρθωσαν νά δημιουργή
σουν κωμικές όπερες, άφθαστες σέ γοη
τεία καί πνεύμα. "Επειτα άπό τή θριαμ

βευτική επιτυχία τοΰ «Φίγκαρο» στήν Πρά
γα, ή όπερα τής Πράγας τού παράγγειλε 
τον «Δον Ζουαν». Ή κούραση δμως άο- 
χίζει σιγά σιγά νά τού κλονίζη τήν υγεία.
Ενα βράδυ, μπαίνει στό φτωχικό του δω

μάτιο ένας άγνωστος, γιά νά τού παραγ- 
γείλη μιά νεκρώσιμη άκολουθία καί τοΰ 
πληρώνει γι’ αυτί] 50 δουκάτα.

Ιο πρόσωπο αύτό ήταν στήν πραγματι
κότητα ό υπηρέτης ένός εύγενοΰς, πού εί
χε σκοπο αφού πληρώση τό εμβατήριο, νά 
τό παρουσιάση ώς δικό του έργο. Άλλά ό 
Μοςαρτ φαντάστηκε πως ό ξένος εκείνος 
ήταν ό θάνατος καί δτι τό εμβατήριο προ
οριζόταν γιά τή δική του κηδεία. Δέχτηκε 
νά γράψη τή νεκρώσιμη άκολουθία, άλλά 
ό μυστηριώδης τρόπος τής παραγγελίας 
ιού έκανε βαθιά εντύπωση καί τοΰ τάρα- 

ret κουρασμένα νεύρα. Αρχισε νά γρά- 
φη με πάθος την ακολουθία, τόν περίφημο 
«Ρέκβιεμ» αψηφώντας τήν κούραση καί 
τήν φυματίωση, που τον έτρωγε πιά μέοα 
μέ τή μέρα. Τήν ίδια εποχή βρήκε τή δύ
ναμη νά γραψη τό άριστούργημά του, 
«Μαγεμένος Αύλός». Οί κρίσεις καί οι λι
ποθυμίες τον έπιαναν τώρα συχνά καί κά
θε φορά πού συνερχόταν έλεγε μέ πόνο: 
«Αυτή τη νεκρώσιμη άκολουθία τή γράφω 
για τόν εαυτό μου, γιατί καταλαβαίνω πώς 
ή ζωή μου μέ άφήνει». Καί πραγματικά 
τό Δεκέμβριο τοΰ 1791, δ Μόζαρτ πέθα- 
νε σε ηλικία 35 χρόνων, άφήνοντας τά ά- 
ριστουργηματά του, καί γιά τήν οίκογέ- 
νε.ά του γιά μόνη κληρονομιά, τό δοξα
σμένο όνομά του. Ή κηδεία του ήταν φτω
χική, και ο νεαρός Μόζαρτ θάφτηκε σέ 
κοινό μνήμα. "Ετσι, κανείς δέν ξέρει τόν 
τάφο μιας άπό τις μεγαλύτερες μουσικές 
μεγαλοφυΐες τών αιώνων.

Στά 1842 τό σπίτι του στό Σάλτσμ- 
πουργκ ονομάστηκε «Μουσείο Μόζαρτ»

Ϊ
καί στήν ίδια 

όνομά του κα 
^«τέουμ, δπου 
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τοΰ «Φίγκαρο» στήν I Ιρά 
Πράγας τοΰ παράγγειλ.

·, Ή κούραση δμως άρ- 
'ά τοΰ κλονίζη τήν υγεία, 
ίνει στο φτωχικό του δω- 
στος, γιά νά τοΰ παραγ- 
ισιμη ακολουθία καί τοΰ 
:ή 50 δουκάτα.

:ύτό ήταν στήν πραγματι- 
ης ενός εύγενοΰς, πού εΐ- 
ληρώση τό εμβατήριο, νά 
ις δικό του έργο. Άλλά ύ 
ηκε πώς ό ξένος εκείνος 
ιαί δτι τό εμβατήριο προ- 
δική του κηδεία. Δέκτηκ- 
κρώσιμη ακολουθία, άλλά 
τρόπος τής παραγγελίας 
ήντύπωση και τοΰ τάρα- 

α νεΰρα. ’Άρχισε νά γρά- 
άκολουθία, τόν περίφημο 

κόντας τήν κούραση καί 
πού τόν έτρωγε πιά μέρα 
ίδια εποχή βρήκε τή δύ- 
τό αριστούργημά του, 

ός». Οί κρίσεις καί οί λι- 
αναν τώρα συχνά καί κά- 
ινερχόταν έλεγε μέ πόνο: 
τιμή ακολουθία τή γράφω 
ιυ, γιατί καταλαβαίνω πώς 
χφήνει». Καί πραγματικά 
□ΰ 1791, δ Μόζαρτ πέθα- 
χρονών, αφήνοντας τά α
τού, καί γιά τήν οίκογέ- 
ίνη κληρονομιά, τό δοξα- 
. Ή κηδεία του ήταν φτω- 
:ρός Μόζαρτ θάφτηκε σέ 
έτσι, κανείς δέν ξέρει τόν 
τίς μεγαλύτερες μουσικές 
r αιώνων.

> σπίτι τού στό Σάλτσμ- 
:ηκε «Μουσείο Μόζαρτ»

ί|| καί στήν ίδια πόλη ιδρύθηκε ωδείο μέ τ 
ί^δνομά του καί μεγάλο θέατρο, τό Μοζαρ- 
γίτέουμ, δπου δίνονται κάθε χρόνο οι πα

ραστάσεις τών έργων του. 1 Ιαρα το γεγο
νός δτι πέθανε τόσο νέος, ό Μόζαρτ δχι 
μόνο άφησε πληθώρα μουσικών αριστουρ

γημάτων, άλλά καί επηρέασε σημαντικά 
τή μουσική τέχνη τών μεταγενεστέρων του 
μουσουργών.

ANTONIOT 1ΈΩΡΠ0Σ
Βα'

Σκηνή άτιό τό Θεατρικό έργο’,«Τής Άρτας τό Γιοφύρι» 
ττού άνεβάστηκε κατά τή Χριστουγεννιάτικη μας γιορτή 

στις 21 Δεκεμβρίου 1971.
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OUR ENGLISH SECTION

THE CINEMA: ITS ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES

bute to our 
must grasp 
appears be 
have anoth 
should nev< 
great say'n 
affairs of 
height lead

Man always tries to invent new 
things to satisfy his needs. His crea
tive mind continuously investigates 
new horizons and discovers new 
things. One of his best inventions is 
the cinema. By means of this inven
tion scenes of people, animals and 
beautiful landscapes are shown on a 
white screen and we see and learn 
how other people in other countries 
live.

The usefulness of the cinema is 
great because it can teach and urge 
people to good deeds. It can also 
prove very destructive and its bad 
or good effect depends on the theme 
and the scenes of the film.

The deceptive and many-coloured

SUCCESS IN LIFE

Man differs from animals in many 
respects. He is born helpless but is 
urged by an inherent force to pro
gress and improvement. Man’s life 
is hard because from the cradle to 
the grave he meets many obstacles 
and hardships that crop up and he 
has to overcome all these difficulties 
in order to go ahead.

pictures with their immoral content 
can easily mislead not only young- 
children but even adults. The cinema 
is especially dangerous for the young 
people because they idealize the cruel 
and strange types they see and they 
consequently try to copy them in 
their life. It has been proved that 
the great criminals of the world were 
influenced by the cinema.

People who have right judgment 
and strong will and can distinguish 
good from evil not only are not in
fluenced by the immoral and cruel 
scenes but they are given the chance 
to derive useful conclusions and are 
urged to noble deeds.

hadjigeorgiou costas
Sixth Form

Man has not only to support him
self and his family but to fight a- 
gainst the elements of nature as well. 
He must not be sluggish or indiffe
rent if he wants to succeed in life. 
He is endowed by nature with certain 
talents and abilities and he must ma
ke the most of them. Very often un
expected favourable chances contri

The earth 
of metals, 
important \ 
iron ore win 
is not pure, 
ties which m 
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The proc< 
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ΙΟΝ

ES

bute to our success in life and so we 
must grasp every opportunity that 
appears before us for we may not 
have another chance in future. We 
should never forget Shakespeare’s 
great saying: “There is a tide in the 
affairs of men which taken at its 
height leads them to success”.

The prerequisites of success are 
patience and persistence. A man 
should be ambitious and courageous 
in order to overcome all his difficulti
es and succeed in life.

ZAROU PANAYIOTIS 
Sixth Form

their immoral content 
slead not only young 
zen adults. The cinema ; 
mgerous for the young 
they idealize the cruel 

'pes they see and they 
try to copy them in 
aas been proved that 
nals of the world were 
the cinema.
have right judgment 

11 and can distinguish 
1 not only are not in- 
ae immoral and cruel 
y are given the chance 
al conclusions and are 
: deeds.

:georgiou costas 
Sixth Form

SMELTING THE ORE
ΪΝ A BLAST FURNACE

: only to support him- 
amily but to fight a- 
tents of nature as well, 
ae sluggish or indiffe- 
nts to succeed in life, 
by nature with certain 
lities and he must ma
them. Very often un- 

irable chances contri

The earth contains a large number 
of metals. One of them, the m 
important we can say, is iron. The 
iron ore which comes out of the earth 
is not pure. It contains some impuri
ties which must be removed by smelt
ing.

The process of smelting consists 
of heating the iron ore in a blast fur
nace and reducing it to metal. Blasts 
of hot air, from an external machine, 
enter the furnace from the bottom 
and provide the oxygen which is ne
cessary for the reduction of the ore.

The ore becomes molten and its 
oxides combine with carbon from 
coke. The non-metallic constituents 
of the ore combine with the limestone 
to form a liquid slag.

This floats on top of the molten 
iron and passes out of the furnace 

through a tap. The metal which re
mains in the furnace is pig iron.

If we wish, we can smelt pig iron 
again in another furnace -—-,a cupola 
— wdh more coke and limestone, and 
tap it into a ladle or directly into 
moulds. From the second smelting 
we get the cast - iron. Cast iron 
hasn’t got the strength of steel. It 
is more brittle and it may fructure 
under impact. Though it is brittle it 
possesses certain properties which 
make it very useful in the manufa
cture of machinery.

Cast iron also contains small pro
portions of other substances, which 
effect the behaviour of the metal. 
These substances are carbon, silicon 
and sulphur.

THEODOROU YIANNAKIS 
Sixth FormΒΙΒ
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THE FAMAGUSTA 
ORANGE FESTIVAL

Each year many festivals are held 
m Cyprus to exhibit the products of 
the island and to offer a change in 
our daily routine.

One of the exciting festivals is the 
Famagusta Orange Festival which is 
usually held at the end of February 
or early in March. Famagusta has 
many orange groves and for this 
reason an orange festival is held in 
Famagusta. This year the festival 
started on the 9th of March and last
ed for four days.

Usually His Beatitude Archbishop 
Makarios and President of the Re
public opens the Festival at a theatre 
of the town and the Mayor talks on 
the importance of the cultivation of 
orange-trees and citrus-trees. The 
first night singing and dancing 
groups sing folksongs and perform 
folkdances in a theatre. Orange flags

and emblems are everywhere in the 
town and the shops are decorated 
with the orange as a theme and the 
streets are gaily illuminated at night.

On Friday night a gathering takes 
place in the same or another theatre 
where folksongs are sung and folk
dances are performed, sketches are 
shown and poems are recited. On Sa
turday night a grand dance takes 
place at the hotels and night clubs 
where the Queen of the Orange Fe
stival is elected.

The biggest attraction takes place 
at the local stadium where folksongs 
and dances are performed while 
bands entertain the public — this ί 
year there were seven bands. The 
culmination of the Festival is the pa
rade of floats which are decorated 
with the orange as the basic theme’

HADJI PHYLACTI COSTAS 
Sixth Form

ACROSS:
3. There : 

school 2
5. This us 

of the s
8. Yook at
9. Not nov
10. Fruit u, 

the ante
12. Old buik 

threaten
14. Indefinit
15. This tin 

o’clock.
16. Day of t
19. Not earl
22. Long pei
23. Shorter ]
24. In days (

DOWN:

1. Two days
2. Not earli<
4. Everlastii
6. Short spa
7. Asks the

11. Comes be
13. That is.
17. As 22 ac
18. As 15 acr
20. Adverb di
21. Generally
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CROSSWORD PUZZLE

are everywhere in the 
» shops are decorated 
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II PHYLACTI COSTAS 

Sixth Form

ACROSS:
3. There are usually three in a 

school year.
5. This usually comes at the end 

of the school year.
8. Yook at your watch to tell this.
9. Not now.

10. Fruit usually becomes this in 
the autumn.

12. Old buildings sooner or later are 
threatened with this.

14. Indefinite article.
15. This time is usually about 4 

o’clock.
16. Day of the month
19. Not early.
22. Long period of time.
23. Shorter period of time.
24. In days of... means in the past.

DOWN:

1. Two days before tomorrow.
2. Not earlier.
4. Everlasting.
6. Short space of time.
7. Asks the time.

11. Comes before the present.
13. That is.
17. As 22 across.
18. As 15 across.
20. Adverb denoting past time.
21. Generally late in the day before.

ARGUROU EFTHYMIOS 
Fourth Form
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ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥΣ 1971 - 72

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΕΞΑΤΑΞΙΟΝ)

Γεωργίου Χριστάκης Σωτηρίου 
Γιασουμή Γιαννάκης Μιχαήλ 
Δημοσθένους ’Αντώνιος Χαραλάμπους 
θεοδώρου Γιαννάκης Παναγιώτου 
Κατσούρης ’Αντώνιος Μιχαήλ 
Μαρκίδης Άνδρέας Δήμου 
Παναγιώτου Άντωνάκης Ήλία 
Παναγιώτου Παναγιώτης Ήλία 
Πουργουρίδης Γεώργιος 'Αντωνίου 
Σάββα Μιχαήλ Άνδρέου 
Συμεοϋ Ανδρέας Ίωάννου 
Χαραλάμπους Άνδρέας Ήλία 
Χριστοδούλου Βάσος Πολυβίου

Υπεύθυνος καθηγητής: Λυρακίδης Άνδρέας
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ΥΈ 1971-72

ΪΑΤΑΞ10Ν)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΞΑΤΑΞΙΟΝ)

Βουτής Κωνσταντίνος Πέτρου
Γεναγρίτης "Αντώνιος "Αποστόλου
Γιακουμεττή Γισκουμής Χρίστου 
Ζένιου "Αργυρός Κυριάκου 
Κωνσταντινίδης "Ιωάννης Χρίστου 
Μαχάττου Μιχαλάκης Χρίστου 
Μιχαήλ Χρίστος Μήνα
Παπαξενόπουλος Άνδρέσς Κώστα 
Πέτρου Πέτρος Άνδρέα 
Προδρόμου "Αντώνιος Άνδρέα 
Στυλιανού Κωστάκης Χαραλάμπους 
Τζιωρτζή Χρίστος "Αντωνίου 
Χριστοδούλου Λοίζος Νικολάου
Χριστοδούλου Τάκης Περικλέους

>έας
"Υπεύθυνος καθηγητής: Πατριώτης Γιάγκος
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ΥΣ 1971 - 72

ΪΑΤΑΞ10Ν)

I 
3

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΞΑΤΑΞΙΟΝ)

Βουτής Κωνσταντίνος Πέτρου 
Γεναγρίτης ’Αντώνιος ’Αποστόλου 
Γιακουμεττή Γιακουμής Χρίστου 
Ζένιου Άργυρός Κυριάκου 
Κωνσταντινίδης ’Ιωάννης Χρίστου 
Μαχάττου Μιχαλάκης Χρίστου 
Μιχαήλ Χρίστος Μήνα 
Παπαξενόπουλος Άνδρέας Κώστα 
Πέτρου Πέτρος Άνδρέα 
Προδρόμου ’Αντώνιος Άνδρέα 
Στυλιανού Κωστάκης Χαραλάμπους 
Τζιωρτζή Χρίστος Αντωνίου 
Χριστοδούλου Λοίζος Νικολάου 
Χριστοδούλου Τάκης Περικλέους

>έας
'Υπεύθυνος καθηγητής: Πατριώτης Γιάγκος
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ΑΓΓΕΙΟΠΛ ΑΣΤΑΙ

Δημητρίου Βάσος Άνδρέου 
Ζάρου Παναγιώτης Ίωάννου 
Ίωάννου Κωστάκης Χριστοφή 
Κλαυδή Γεώργιος Χαραλάμπους 
Μιχαήλ Μιχαήλ Ήρακλέους 
Παναγή Κωνσταντίνος Κυριάκου 
X" Γεωργίου Κωστάκης Χριστοφή 
X "Φυλακτή Κώστας Μιχαήλ

‘Υπεύθυνος καθηγητής: Ποαρός Άνδρέας
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Γεωργίου Γεώργιος Ίωάννου 
Ήλία Μόδεστος ’Ορθοδόξου 
Ιωάννου Σωτήριος ’Αντωνίου 

Κόκκινος Άνδρέος θεοδώρου 
Κυριάκου Κυριάκος Πέτρου
Κωνσταντίνου Βασίλειος Χριστοδούλου 
Λοΐζου Μιχαλάκης Άνδρέου 
Λοίζου Χαράλαμπος'· Μιχαήλ 
Παρπούνας Κυριάκος Παναγιώτου 
Παύλου Χσρίτων Βαρνάβα 
Πετρή Παναγής Άνδρέου 
Πιμπίσιης Δημήτριος Γρηγορίου 
Σοββίδης Έλλάδιος Άνδρέου 
Σολομωνίδης Σόλων Κώστα

*ς

Τρακκούδης Θεόδωρος Μιχαήλ 
Υψος Μάριος Ίωάννου 

Χαραλάμπους Χαράλαμπος Κυριάκου 
Χριστοδούλου Χριστόδουλος Ίωάννου 
Χριοτοδουλίδης Χρίστος Παναγιώτου

Υπεύθυνος καθηγητής: Κλεάνθης Μούντης
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’Αλεξάνδρου Θεοφάνης Γεωργίου 
Δημητρίου Άνδρέας Χαραλάμπους 
’Ελευθερίου ’Ελευθέριος Γεωργίου 
Κούσουλος Γεώργιο5 Βασιλείου 
Κουτσού Κυριάκος Νικολάου 
Κύρου Σάββας Άδάμου 
Μάρκου Παναγιώτης Άνδρέου 
Ματθαίου Γεώργιος Άνδρέου 
Μαύρη Δημήτριος Μιχαήλ 
Νίκου Παναγιώτης Γεωργίου 
Νικολάου Νίκος Σκύρου 
Παντελή Παντελής Χαμπή 
Παυλίδης Χριστάκης Σωτηρίου 
Πογιατζή Μιχαήλ Κώστα 
Σάββα Γιαννάκης Σωτηρίου

’Υπεύθυνος καθηγητής: Δωροθέου Δώρος
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Γεωργίου Σοφοκλής Άγαθοκλέους
Εγκωμίτης Σωτήριος Δημητρίου

Κυριάκου Κυριάκος Κυριακοϋς
Μιχαηλίδης Παναγιώτης Άνδρέου
Όρφανίδης Κωνσταντίνος Χαραλάμπους (Δέν είκονίζετσι)

Παγκάλλου Άνδρέας Γιάγκου
Παναγή Μιχαλάκης Πέτρου
Παναγή Παναγιώτης Πέτρου
Παπαγεωργίου Γεώργιος Μιχαήλ
Συμεού Συμεών Άνδρέου

Υπεύθυνος καθηγητής: Μιχαήλ Βασιλείου' Δώρος
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ AYTOKINHWN

Αντωνίου Κυριάκος Φωτίου 
Άριστοτέλους Κωστάκης Γεωργίου 
Γεωργίου Άνδρέας Κυριάκου 
Γιωργαλλή Γεώργιος Κυριάκου 
Δημητρίου Λάμπρος Γεωργίου 
Ευαγγέλου Σπϋρος Κώστα 
Κάλλη Καλλής Γεωργίου 
Καραβία Νίκος Άνδρέου 
Κωνσταντίνου Παναγιώτης Χρίστου 
Λαζαρή Λαζαρής Γεωργίου 
Λάρκου Χαράλαμπος Άνδρέου 
Μανούσιος Αθανάσιος Γεωργίου 
Μιχαήλ Πέτρος Λουκά 
Μπαρής Άνδρέας Γρηγορίου 
Μπενέττας Χρίστος Λεοντίου 
Πατσιας Βασίλειος Γεωργίου 
Σάββα Δημητράκης Γεωργίου 
Φωτίου Φώτιος Αντωνίου

Ή καλλιτεχ 
ότυπη αυτή μ· 
δημιουργικής ε 
στά βάθη τής 
λευταΐα άνακα 
εικαστικής τέχι 
που: ζωγραφιέ 
καί κοκκάλινα 
διακοσμητικά ο 
κέρατα ζώων, ε 
διατηρούν τήν

Οί πρώτες κ 
πρωτόγονων άν 
απόλαυση. Τά 
τις τελετές τής 
νά εξασφαλίσου 
'Επίσης τά έργ 
τή μαγεία.

Τά πρώτα ε( 
τό περιβάλλον τ· 
μέ τις εμπειρίες 
πού σιγά - σιγό 
ρα.

Δημιουργώνττ 
θρωπος ταυτόχρι 
<Π). Ετσι μπορο- 
τόγονες είκαστι; 
πρώτα σπέρματτ

Στα πρώτα έρ 
ζώα άπεικονίζον 
και μέ μεγάλη ζ 
ανθρώπινες μορ.

Υπεύθυνος κοθηγτής: Κουλουτέρης Γεώργιος
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V

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

Ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, ή ιδι
ότυπη αύτή μορφή τής γνώσης και τής 
δημιουργικής εργασίας εχει τις πήγες της 
στα βάθη τής μακρινής αρχαιότητας. Τε
λευταία ανακαλύφτηκαν πολλά έργα τής 
εικαστικής τέχνης τοΰ πρωτόγονου ανθρώ
που: ζωγραφιές πάνω σέ βράχους, λίθινα 
και κοκκάλινα ειδώλια, παραστάσεις καί 
διακοσμητικά σχέδια πάνω σέ πλάκες και 
κέρατα ζώων, έργα πού ακόμη καί σήμερα 
διατηρούν τήν καλλιτεχνική τους αξία.

Οί πρώτες καλλιτεχνικές έργασίες τών 
πρωτόγονων ανθρώπων δέν γίνονταν γιά 
απόλαυση. Τά έργα τους συνδέονται' μέ 
τις τελετές τής λατρείας, πού είχαν σκοπό 
νά εξασφαλίσουν τήν επιτυχία στό κυνήγι. 
Επίσης τά έργα αυτά συνδέονταν καί μέ 
τή μαγεία.

Τά πρώτα έργα συνδέονταν άμεσα μέ 
το περιβάλλον τοΰ πρωτόγονου ανθρώπου, 
μέ τις εμπειρίες καί τις παρατηρήσεις του, 
πού σιγά - σιγά απεικόνιζε λεπτομερέστε
ρα.

Δημιουργώντας όμως τά έργα του ό άν
θρωπος ταυτόχρονα μελετούσε καί τή φύ
ση. Ετσι μπορούμε νά πούμε, πώς οί πρω
τόγονες εικαστικές τέχνες είναι καί τά 
πρώτα σπέρματα τής γνώσης.

^τά πρώτα έργα τής εποχής εκείνης τά 
^ώα απεικονίζονται μέ ρεαλιστικό τρόπο 
και μέ μεγάλη ζωντάνια, ένώ αντίθετα οί 
ανθρώπινες μορφές σχεδιάζονται συμβο

λικά. Τά σχέδια (βόνασσοι, ελάφια, ψά
ρια, πουλιά) τά τοποθετούσε μέσα σέ φυ
σικά πλαίσια δπως σέ κέρατα έλαφιών, σέ 
πέτρες, σέ σκήπτρα τών αρχηγών. Ταυτό
χρονα μέ τή ζωγραφική άρχισε νά ανα
πτύσσεται καί ή διακοσμητική καί οί διά
φορες γραμμές άρχισαν νά παίρνουν νόη
μα π.χ. οί ευθείες — γαλήνη, οί κυματι
στές — κίνηση κ.λ.π.

Ή διακοσμητική ξεπήδησε μέσα άπό 
τήν ίδια τήν φύση, άπό τά πλουμισμένα 
πουλιά, τό λεπιδωτό δέρμα τού φιδιού, 
τά όστρακα καί άλλα. Στήν προσπάθειά 
του νά μελετήση τή διακοσμητική κατ’ ει
κόνα καί ομοίωση τής φύσης, μελέτησε 
κατ’ άνάγκη καί τούς φυσικούς νόμους.

Τήν Παλαιολιθική εποχή ό άνθρωπος 
ήδη ξέρει νά διακοσμή μέ κύκλους, πα
ράλληλες καί καμπύλες γραμμές.

Στήν Νεολιθική εποχή ή διακοσμητική 
έφτασε σέ μεγάλη άνάπτυξη μέ τήν εμφά
νιση τής κεραμικής. Τά έργα αυτά τά δι
ακοσμούσαν μέ γραμμές, ομόκεντρους κύ
κλους, τρίγωνα, τετραγωνάκια. (σάν τού 
σκακιού). Κατά τήν έποχή τοΰ χαλκού συ
ναντούμε καινούργια χαρακτηριστικά τής 
διακοσμητικής, πού τώρα τελειοποιείται. 
Τήν έποχή αυτή διαμορφώνονται τελειω
τικά πιά οί έννοιες τοΰ ρυθμού, τής αρ
μονίας καί τής σύνθεσης.

"Αν καί πέρασαν τόσοι αιώνες άπό τό
τε βλέπουμε μιά μεγάλη ομοιότητα μετα-

apyios
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ξϋ τής πρωτόγονης και τής σημερινής 
τέχνης. "Οπως οί πρωτόγονοι μέ λίγες έ- 
ξωτερικές γραμμές παρίσταναν ενα άν
θρωπο, έτσι καί οί σημερινοί καλλιτέχνες 
άφαιροΰν τά επουσιώδη καί αφήνουν τά

ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Τά καμίνια είναι ειδικά διαρρυθμισμέ
νοι χώροι πού μέσα τους τοποθετούνται 
τά κεραμεικά έργα, πού χρειάζονται ψή
σιμο γιά νά στερεοποιηθούν καί νά γίνουν 
πιό ανθεκτικά στις επιδράσεις τών υγρών. 
Γιά τά καμίνια χρησιμοποιούμε διάφορες 
ύλες σαν καύσιμα, ανάλογα μέ τήν ποιό
τητα τών προϊόντων καί τήν ποσότητα αυ
τών. Οί κυριώτερες ύλες πού χρησιμοποι
ούνται είναι τά ξύλα, τό πετρέλαιο, τό 
γκάζι, ό ηλεκτρισμός καί τελευταία ό θερ
μός αέρας. Τά ξύλα, τό γκάζι καί τό πε
τρέλαιο χρησιμοποιούνται γιά νά δημιουρ- 
γήται στό καμίνι αναγωγική ατμόσφαιρα, 
πού έχει σάν αποτέλεσμα τή δημιουργία 
καλύτερων χρωματισμών. Ό ηλεκτρισμός 
χρησιμοποιείται γιά κάθε είδους έργασία, 
είναι πιό εύκολος στή χρήση καί τά αποτε
λέσματα είναι ικανοποιητικά.

Τά πρώτα καμίνια πού έκαμεν ό άνθρω
πος ήταν απλά. Μιά «νηστειά» πάνω στήν 
όποια τοποθετούσαν τά αγγεία καί τά έ- 
σκέπαζαν μέ ξύλα καί λάσπη. Μέ αύτό τόν 
τρόπο έψηνε ό πρωτόγονος άνθρωπος τά 
κεραμεικά έργα, ’Αργότερα έκτισαν τά 

ουσιώδη στά έργα τους. Αναζητούν δη. 
λαδή νά βρουν τήν αλήθεια πού βρίσκεται 
πιό πέρα άπό τήν ΰλη.

X" ΦΤΛΑΚΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΣΤ

θολωτά καμίνια πού ξεχώριζε ή φωτιά ά
πό τό κύριο μέρος τού καμινιού. Μέ τήν 
εξέλιξη τού ανθρώπου κτίσθηκαν καινούρ
για είδη καμινιών, τετράγωνα, ηλεκτρικά, 
θολωτά ηλεκτρικά, θολωτά γκαζιού κλπ. 
Τά καμίνια κτίζονται μέ πυρίμαχα υλικά 
γιά νά αντέχουν στις ψηλές θερμοκρασί
ες καί τά συνεχή καμινιάσματα.

Στά μεγάλα εργοστάσια πού έχουν πο
λύ μεγάλη παραγωγή χρησιμοποιούνται 
τά καμίνια Hoffman. Αυτά τά καμίνια 
αποτελούνται άπό μιά ή δυό μεγάλες σή
ραγγες μήκους 20—100m μέτρα, μέσα 
στις όποιες τοποθετούνται τά κεραμεικά 
έργα πάνω σέ βαγονάκια, πού προχωρούν 
πρός τήν φωτιά σταδιακά. Μέ αύτό τόν 
τρόπο ή παραγωγή είναι συνεχής καί μπο
ρεί νά άπορροφήση τεράστια ποσότηεα 
έργων. Τέτοια καμίνια χρησιμοποιούνται 
γιά τό καμίνιασμα τών τούβλων, τής πορ
σελάνης καί τών διαφόρων επιτραπέζιων 
ειδών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΒΑΣΟΣ
ΠΣΤ

Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Τ9Ν ΑΓΓΕΙ9Ν

Τά κεραμηκά έργα διακοσμούνται μέ διά- λέσματα πού θέλουμε νά έπιτύχωμε.
φορους τροπους αναλογα με τα άποτε- 'Ο κυριωτερος τρόπος είναι τό χρωμά-

τισμα τών έργι 
ή άγγειογραφί 
βαφές.

Οί πρώτες ΰ 
γιά τήν κατασκ 
ναι τά οξείδια · 
τής άλουμίνας, 
τά χρησιμοποιοί 
τους χρωματισμέ 
χρωματισμό άλλ

Μερικά άπό 
λό χρωματισμό ε 
ται άπό τά εξής 
σενικό, χαλκό, ι 
νικέλιο, μαγγάνι 
άργιλο, καί λευ;

Άναλυτικώτε( 
νουν τούς πιό κι

’Οξείδιο 
03). Είναι άσπ 
οξείδιο τού μολι 
κτδ χρώμα (Είι 
ριο).

’Οξείδιο 
02). Χρησιμοπο 
νά μάς δίνη άδιι 
τοΰ χρώματος. 1 
διο τοΰ χρωμίοι 
χρώμα.

’Οξείδιο ; 
ναι σκόνη μαύρη 
το βάλαιμε σέ ύά 
έντονο πράσινο, 
τα οξειδίου τοΰ ) 
μας δίνει μαΰρο । 
λώματα μέ χαλκέ 
θερμοκρασίες.

Οξείδιο σ
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έργα τους. Αναζητούν δη- 
ν τήν αλήθεια πού βρίσκεται 
τήν υλη.

" ΦΤΛΑΚΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΣΤ

1Ε1ΚΗ

ια πού ξεχώριζε ή ςιωτίά ά- 
μέρος τοΰ καμινιού. Μέ τήν 
νθρώπου κτίσθηκαν καινούρ
γιων, τετράγωνα, ηλεκτρικά, 
:ρικά, θολωτά γκαζιού κλπ. 
ιτίζονται μέ πυρίμαχα υλικά 
ουν στις ψηλές θερμοκρασί- 
νεχή καμινιάσματα.

.α εργοστάσια πού έχουν πο- 
αραγωγή χρησιμοποιούνται 
ioffman. Αυτά τά καμίνια 
άπό μιά ή δυο μεγάλες ση- 

ιυς 20—100m μέτρα, μέσα 
τοποθετούνται τά κεραμεικά 

έ βαγονάκια, πού προχωρούν 
οτιά σταδιακά. Μέ .αύτό τον 
ιγωγή είναι συνεχής καί μπο- 
οροφήση τεράστια ποσότητα 
τα καμίνια χρησιμοποιούνται 
ιασμα τών τούβλων. τής πορ
τών διαφόρων επιτραπέζιων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΒΑΣΟΣ 
ΠΣΤ

4 ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

θέλουμε νά έπιτύχωμε.
τερος τρόπος είναι τό χρώμα·

τισμα τών έργων μέ διάφορα υαλώματα ή 
ή αγγειογραφία μέ πινέλλο μέ διάφορες 
βαφές.

Ο'ι πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται 
γιά τήν κατασκευή χρωστικών ουσιών εί- 
νατ τά οξείδια τοΰ πυριτίου, τού καολίνη, 
τής άλουμίνας, τού άστρίου κ.λ.π. Αυτά 
τά χρησιμοποιούμε γιά νά δίνουν μόνα 
τους χρωματισμό είτε γιά νά αλλάξουν τό 
χρωματισμό άλλων οξειδίων.

Μερικά άπό τά οξείδια πού δίνουν κα
λό χρωματισμό είναι εκείνα πού προέρχον
ται άπό τά εξής μέταλλα: αντιμόνιο, αρ
σενικό, χαλκό, σίδερο, χρώμιο, κοβάλτιο, 
νικέλιο, μαγγάνιο, ουράνιο, τιτάνιο, χρυσό, 
άργιλο, καί λευκόχρυσο (πλατίνη).

Άναλυτικώτερα τά διάφορα οξείδια δί
νουν τούς πιό κάτω χρωματισμούς:

’Οξείδιο ά ν τ ι μ ο ν ί ο υ : (Sb2 
03). Είναι, άσπρη σκόνη πού μαζί μέ τό 
οξείδιο τού μολύβδου δίνει κίτρινο ανοι
κτό χρώμα I Είναι δμως δυνατό δηλητή- 
ριο).

Ό ξ ε ί δ ι ο κ α σ σ ι τ έ ρ ο υ : (Sn 
02). Χρησιμοποιείται στά υαλώματα γιά 
να μας δίνη αδιαφάνεια λόγιο τοϋ λευκού 
τοΰ χρώματος. Σέ συνδυασμό μέ τό όξεί- 
διο τοΰ χρωμίου μάς δίνει κοκκινωπό 
χρώμα.

Οξείδιο χαλκού: (CuO). Εί
ναι σκόνη μαύρη μέ μεγάλο βάρος. "Οταν 
το 6αλωμε σέ υάλωμα μολύβδου μάς δίνει 
έντονο πράσινο. 'Επίσης μεγάλη ποσότη
τα οξειδίου τοΰ χαλκού μέσα στό υάλωμα, 
μας δίνει μαύρο μεταλλικό χρώμα. Τά υα
λώματα μέ χαλκό δέν αντέχουν σέ ψηλές 
θερμοκρασίες.

Ο ξ ε ί δ ι ο σ ι, δ ή ρ ο υ : (Fe2O3).

Τό οξείδιο αύτό έχει τήν ιδιότητα νά άλ- 
λάζη χρώμα σέ διαφορετικές θερμοκρα
σίες. Σέ χαμηλούς βαθμούς είναι κιτρι
νωπό, δσο ανεβαίνει ή φωτιά γίνεται πορ
τοκαλί, καφέ, κόκκινο ανοικτό, κόκκινο 
σκούρο.

'Οξείδιο χρωμίου: (Cr2O3) 
καί χρωματικά αλατα: Στήν 
κεραμική χρησιμοποιούμε τό οξείδιο χρω
μίου, σκόνη μέ έντονο πράσινο χρώμα καί 
τά αλατα του: Χρωμικό καί διχρωμικό 
κάλι ή νάτριο, χρωμικό μόλυβδο, χρωμικό 
σίδηρο, χρωμικό ψευδάργυρο, χρωμικό 
κοβάλτιο.

Τό οξείδιο τοΰ χρωμίου δίνει πράσινο 
πού αντέχει μάλιστα σέ ψηλές θερμοκρα
σίες. Χρωματίζει επίσης τις μάζες καί τά 
υαλώματα. Σέ χαμηλές θερμοκρασίες δί
νει κίτρινο καί πορτοκαλί. Μέ οξείδιο τοΰ 
σιδήρου δίνει καφέ, μέ οξείδιο κασσιτέρου 
ρόζ, καί μέ όξείδιο κοβαλτίου δίνει μπλε.

'Οξείδιο κοβαλτίου: (C03 
04). Μόνο του δίνει πάντοτε μπλέ σέ ό- 
ποιαδήποτε θερμοκρασία. Μέ τό άλούμινα 
δίνει μπλέ ούρανοΰ. Μέ οξείδιο τοϋ σιδή
ρου δίνει μαύρο.

Όξείδιο μαγγανίου: (Μη 
02). Τό οξείδιο αύτό δίνει καφέ χρώμα. 
Μέ όξείδιο τοϋ σιδήρου διάφορα καιρέ 
χρώματα καί μέ όξείδιο χρωμίου μαύρο.

Όξείδιο αργιλίου: (Α12 
03). Μόνο του δέν δίνει χρώμα, αλλάζει 
όμως τις αποχρώσεις άλλων οξειδίων.

’Οξείδιο ψευδαργύρου : 
(τσίγκο) (ΖηΟ). Δέν έχει ούτε αύτό δι
κό του χρωματισμό, μά άλλάζει τά χρώμα
τα πού έγιναν άπό χρώμιο, κοβάλτιο καί 
σίδηρο. Μέ ορισμένο τρόπο ήτησίματος 
σχηματίζει στό υάλωμά μας κρυστάλλους.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΤΛΩΝ

Ό χρωματισμός τών κεραμικών έργων 
μπορεί νά γίνη στήν ίδιά τους τή μάζα, 
άν προσθέσουμε δηλ. στόν πηλό μεταλλι
κά οξείδια. Μπορούμε επίσης νά καλύψου- 
με τό αντικείμενο μέ ένα λεπτό στρώμα 
χρωστικής μάζας ή νά χρησιμοποιήσουμε 
τή χρωματιστή αυτή μάζα γιά νά κάνουμε 
σχέδια μέ τό πτνέλλο επάνω στό αγγείο.

’Άν δμως τώρα διαλύσουμε τό χρώμα 
μέσα στό υάλωμα, θά έχουμε στό ψήσιμο 
χρωματιστά γυαλιά, (χρωμυαλώματα) ή 
σμάλτα διαφανή ή αδιαφανή, ανάλογα άν 
χρησιμοποιήσαμε υάλωμα διαφανές ή αδι
αφανές.

Τέλος χρησιμοποιούμε καί χρωστικές 
ουσίες, πού μπαίνουν επάνω στό άψητο ή 
ψημένο υάλωμα και ψήνονται στήν ίδια 
θερμοκρασία μ’ αύτό (χρώματα μαγιόλι- 

κας). ’Επίσης έχουμε καί χρωστικές ουσίες 
πού μπαίνουν στό ψημένο υάλωμα καί ψή. 
νονται σέ πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Οί τρόποι αύτοί μπορούν νά συνδυα- 
σθοϋν μεταξύ τους καί έ'τσι νά μάς δώσου® 
μεγάλη ποικιλία στή διακόσμηση. ’Επίσης 
πιό μεγάλη ποικιλία χρωμάτων θά έχωμε, 
άν ψήνωμε τά αγγεία μας σέ χαμηλές θερ
μοκρασίες, γύρω στούς 1000 6. Κελσίου.

Μεγάλη σημασία γιά τά χρώματά μας 
έχει καί ή ατμόσφαιρα τοΰ καμινιού. 'Τ- 
πάρχουν χρώματα πού θέλουν όξειδωτική- 
φωτιά (πολύ οξυγόνο), ένώ άλλα θέλουν 
αναγωγική (λίγο οξυγόνο).

'Όταν τυποποιήσουμε μιά συνταγή χοώ-' 
ματος θά φροντίσουμε, γιά νά έχουμε πάν
τοτε τά ίδια αποτελέσματα, νά τήν έπανα· 
λάβουμε μέ τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. |

ΚΑΑΤΔΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΣΤ
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ς έχουμε και χρωστικές ουσίες 
ν στό ψημένο υάλωμα κα'ι ψή. 
λΰ χαμηλότερες θερμοκρασίες;

ι αυτοί μπορούν νά συνδυα- 
ύ τους και έτσι νά μάς δώσουν 
ιλία στή διακόσμηση. ’Επίσης 
ποικιλία χρωμάτων θά έ'χωμε, 
:ά αγγεία μας σέ χαμηλές θερ- 
■ύρω στούς 1000 6. Κελσίου. 

τημασία γιά τά χρώματά μας! 
ατμόσφαιρα τοΰ καμινιού. 'Τ-| 
ΰματα πού θέλουν δξειδιοτικ{| 
ί) δξυγόνο), ενώ άλλα θέλου® 
(λίγο δξυγόνο).

τοποιήσουμε μιά συνταγή χρώΐ 
ιοντίσουμε, γιά νά έχουμε πάνΐ 
αποτελέσματα, νά τήν έπαν« 

τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. I

ΚΛΑΤΔΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΝ 
ΕΣΤ

Γλυπτόν έργον τοΰ Τμήματος Κεραμεικής
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Γλυπτόν εργον τοΰ Τμήματος Κεραμεικής

Τό σύστημα 
είναι σήμερα 
Μπορείτε νά 
«Φίατ» καί « 
κα'ι τή «Β.Μ-

Πριν όμως 
τό πρέπει νά π 
διαστή καί έφ 
είναι ”Ερλ Μ< 
Φέρσον γεννήί) 
Ίλλινόϊς τό 18 
πανεπιστήμιο τ- 
θέση, στό τμήμ 
Μότορ» στό Ντ 
χρι τ'.ς παραμο ι 
λέμου. Οί ίκανό 
λίγα χρόνια άρ 
εργοστάσιο της 
γοομένως ύπηρι 
τορ» σάν τεχνι: 
ό Μάκ Φέρσον 
— σχεδιαστής

Τό 1953 κατ 
ευρεσιτεχνίας γ 
ίδιος ό Μάκ Φέ 
Γησή του: «Σκ 
το δυνατό, τοΰ 
ταυτόχρονα εϊνο 
σκευή του, Ιδιο 
διάρκεια ζωής, 
είναι ένα σΰστη 
Χών ανεξάρτητο 
•περιφορά. "Αν ; 
εάπροσ&ίοής τρο 
σιμοποιηφή zai c 
καλά αποτέλεσμα

Αυτά γιά τόν 

Τί είναι άκρι(
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ΑΚΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ «ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ»

Τό σύστημα άναρτήσεως «Μάκ Φέρσον» 
είναι σήμερα περισσότερο διαδεδομένο. 
Μπορείτε νά τό συναντήσετε άπό τή 
«Φιατ» καϊ «V.W.» μέχρι τή «Λότους» 
καϊ τή «B.M.W.».

Πριν δμως εξετάσουμε τό σύστημα αύ
τό πρέπει νά πούμε λίγα λόγια γιά τό σχε
διαστή και εφευρέτη του. Τό όνομά του 
είναι ’Έρλ Μάκ Φέρσον. Ό ’Έρλ Μάκ 
Φέρσον γεννήθηκε στό Χάϊλαντ Πάρκ τοΰ 
Ίλλινόϊς τό 1891. 'Όταν αποφοίτησε τό 
πανεπιστήμιο τής πολιτείας του, βρήκε μιά 
θ^ση, στό τμήμα δοκιμών τοΰ «Τσάλμερς 
Μότορ» στό Ντητρόϊτ, δπου καϊ έμεινε μέ
χρι τίς παραμονές τού Α' Παγκοσμίου πο
λέμου. Οί. ικανότητες τοΰ ’Έρλ τόν φέρουν 
λίγα χρόνια αργότερα σάν διευθυντή στό 
εργοστάσιο τής «Σεβρολέτ», άφοΰ προη
γουμένως υπηρέτησε στήν «Τζένεραλ Μό
τορ» σάν τεχνικός σύμβουλος. ’Αργότερα 
ο Μάκ Φέρσον έργάζεται σάν μηχανικός 
— σχεδιαστής στή «Φίατ».

Ιό 1953 κατόρθωσε καί πήρε δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας γιά τήν εφεύρεσή του. Ό 
ίδιος ο Μακ Φέρσον έλεγε γιά τήν άνάρ- 
τηση του: «Σκοπεύει, στή μείωση, κατά 
το δυνατό, τού άναρτωμένου βάρους, ενώ 
ταυτόχρονα είναι άπλούστατο στήν κατα
σκευή του, ιδιαίτερα φθηνό, μέ μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Σκοπός τής έφευρέσεως 
είναι ένα σύστημα άναρτήσεως τών τρο
χών ανεξάρτητο γιά καλύτερη άδική συμ
περιφορά.. Αν καϊ είναι σχεδιασμένο γιά 
εμπρόσθιους τροχούς είναι εύκολο νά χρη- 
οιμοποιηθή καί στους οπισθίους μέ τά Ιδια 
καλ.α αποτελέσματα».

Λύτά γιά τόν ’Έρλ Μάκ Φέρσον.

Τι είναι ακριβώς τό σύστημα άναρτή- 

σεως «Μάκ Φέρσον» βλέπουμε στά κάτω
θι σχεδιαγράμματα:

'Τπάρχει δπως βλέπουμε, ένας έπιμήκης 
μεταλλικός κυλινδρικός σωλήνας, τό «γό
νατο», δπως συνηθίζουμε νά τό δνομάζου- 
με. Στήν επάνω άκρη στηρίζεται στή γέ
φυρα τής εμπρόσθιας άναρτήσεως καί, 
εάν δεν ύπάρχη τέτοια, πάνω στό Ιδιο τό 
αμάξωμα. Μέσα στό μεταλλικό σωλήνα εί
ναι προσαρμοσμένα ένα τηλεσκοπικό άμορ- 
ίΐσέρ, ομόκεντρο μέ τό κυ?·'ώρικό (σπει- 
ροειδές ελατήριο). Τό σπειροειδές ελατή
ριο ξεκίνα άπό τήν επάνω άκρη τοΰ «γο
νάτου» καί. κατευθύνεται πρός τά κάτω. 
Ετσι το σύστημα «Μάκ Φέρσον» έκτελεϊ.

τοει;

(3)

εργασίες συγχρόνως:

Συγκροτεί τόν τροχό.

Έκτελεϊ χρήση τηλεσκοπικού α
μορτισέρ (άποσβεστήρα ταλαντώ
σεων) και
Έκτελεϊ χρέη ελατηρίου.

Ή διάταξη τοΰ Μάκ Φέρσον δπως βλέ-
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πούμε κερδίζει σέ χώρο καί γι' αύτό είναι, 
κατάλληλη γιά μικρά αυτοκίνητα, οπού τό 
δέμα τοϋ χώρου είναι ζωτικής σημασίας, 
ιδιαίτερα γιά αυτοκίνητα μέ τό συνδυα

σμό «δλα εμπρός», δπου κάτω· άπό τό καπό) 
πρέπει νά χωρέσουν κινητήρες, κιβώτιο 
ταλαντώσεων, διαφορετικό, φρένα καί α
νάρτηση. Καί γιά τόν κατασκευαστή τό 
σύστημα «Μάκ Φέρσον» είναι μιά ιδανική 
λύση, σάν φθηνός καί απλός μηχανισμός.

Ιό πιό μεγάλο δμως πλεονέκτημα τών 
αναρτήσεων «Μάκ Φέρσον» είναι τό μικρή 
αναρτωμενο βάρος πού χαρίζουν στούς 
τροχούς. Μικρότερο άναρτώμενο βάρος 
σημαίνει καί καλύτερη πρόσφυση μέ απο
τέλεσμα καλύτερη άδική συμπεριφορά.

Ποια είναι δμως τά μειονεκτήματα τοΰ 
συστήματος «Μάκ Φέρσον»;

Πρώτο ελάττωμα είναι ή μεταφορά θο
ρύβων στό αμάξωμα λόγω τοΰ δτι συνδέ
εται απ ευθείας με τό αμάξωμα, αντίθε
τα άπό άλλες μορφές άναρτήσεως πού δέν 
συνδέονται απ' εύθείας μέ τό αμάξωμα.

Το μεγαλύτερο δμως μειονέκτημα τοΰ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο άνθρωπος ολοένα καί αγωνίζεται για 
να βρή κάτι πιό καλό άπό αύτό πού υπάρ
χει. ’Ανάμεσα στις τόσες πολλές έρευνες, 
πειράματα καί μελέτες τής έποχής μας 
είναι καί ή κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκι
νήτου.

Είναι γεγονός δτι δέν υπάρχουν χειρό
τερα άερια άπό τά καυσαέρια πού αφή
νουν πίσω τους τά αυτοκίνητα. Αύτό είναι 
πολύ πιο εύκολο νά τό καταλάβη κανείς 
στις πόλεις καί ιδίως στις μεγαλουπόλεις.

«Μάκ Φέρσου» είναι ή στρεπτική τάση 
τών γονάτων στις κλειστές στροφές, πού 
διαγράφονται μέ μεγάλη ταχύτητα. Πιό 
ιτπλά συμβαίνει τό εξής; καθώς ό τροχός 
στρίβη παρασύρει στήν κίνησή του ολό
κληρο τό γόνατο καί τό αναγκάζει νά συ- 
στραφή μαζί του μέχρι ώρισμένου ση
μείου. Μετά τινάζεται πρός τά πίσω, δ
πως τινάζεται ενα ελατήριο, πού τό α
ναγκάσαμε να συστραφή. Ή απότομη αύ
τή κίνηση τοΰ «γονάτου» γίνεται, αισθη
τή στό τιμόνι κάποτε άμυδρά καί κάποτε 
έντονα. Το μειονέκτημα αύτό μετριάζεται 
σχετικά με την τοποθέτηση ράβδων στρέ- 
ψεως.

Γο τελευταίο καί μικρότερο μειονέκτη
μα του είναι ή δυσκολία άντικαταστάσεως 
κάποιου τών τμημάτων του. δταν πάθη ■ 
βλάβη.

Παρ’ δλα δμως τά μειονεκτήματά του 
τό σύστημα «Μακ Φέρσου» είναι έφηρμο- - 
σμενο σέ πολλά αυτοκίνητα, άπό τά φθηνά - 
“V.W.” μέχρι τά ακριβά «Λότους».

ΣΤΤΛΙΑΝΟΤ ΚΩΣΤΑΚΗΣ I 

ΣΤί

δπου ή κίνηση είναι μεγάλη. Τό θέμα αύτό 
οδήγησε τά τελευταία χρόνια διάφορες κυ
βερνήσεις κρατών, δπως τήν ’Αμερική, νά 
ψηφίσουν ώρισμένους νόμους γιά τήν προ
στασία τοΰ περιβάλλοντος. 'Εκτός άπό 
τούς διάφορους νόμους διεξάγονται καί 
διαγωνισμοί επί τοΰ θέματος αύτοϋ. Οί 
κατασκευαστές .αυτοκινήτων προσπαθούν 
νά παρουσιάσουν αυτοκίνητο πού νά μήν 
άφηνη βλαβερά άέρια στήν ατμόσφαιρα.

Ενας ακόμη λόγος ώθησε τους έπιστή-

μνες νά κατα 
αυτοκίνητο.
τι τά πετρέί 
τής γής θά 
ξήντα ίσως χι 
γάλες παραγι 
ναι λοιπόν χι 
ή ενέργεια, ή 
υπόθεση γιά ι

Τό πιό καλ 
φόρων διάγω· 
γιεινοΰ περιβι 
κογερμανοΰ έ 
τό όποιο κινε 
Αύτή ή ιδέα 
αυτοκίνητο μο 
να αύτοκίνηττ 
τρόπος παραγ 
ας. Στά συνηί 
ποιούμε πετρεί 
τός ειδικόΰ χι 
τή θερμική τσ 
το τοΰ νέου ο 
ήλεκτρικούς σ 
νητήρες. Ή ή 
άποθηκευμένη 
τρέπεται άπό 
κινητική. Ή κ 
σιμοποιεϊται ά; 
γιά τήν κίνησε

Η άνθρώπι 
πράγματι πολύ 
άνθρωπο. Ή χ 
αυτοκινήτου θι 
πινο περιβάλλε 
πού προέρχοντ 
ρτκής καύσεως 
τμόσφαιρα. 'Ο 
δημιουργεϊται < 
τα θά περιορισ· 
πος θά ζή καί
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υ» είναι ή στρεπτική τάση 

> στις κλειστές στροφές, πού 
ι μέ μεγάλη ταχύτητα. Πιό 
νει τό έξης: καθώς ό τροχός 
ισύρει στήν κίνησή του όλό- 
ι'ατο και τό αναγκάζει νά συ- 
,ί του μέχρι ώρισμένου ση- 

τινάζεται πρός τά πίσω, δ- 
αι ενα ελατήριο, πού τό ά- 
ά συστραφή. Ή απότομη αύ- 
ού «γονάτου» γίνεται αΐσθη- 
,Ί κάποτε άμυδρά καί κάποτε 
τειονέκτημα αύτό μετριάζεται 
;ήν τοποθέτηση ράβδων στρέ- 

αϊο και μικρότερο μειονέκτη- 
ή δυσκολία άντικαταστάσεως 

■ τμημάτων του, δταν πάθη

δμως τά μειονεκτήματά του 
«Μάκ Φέρσου» είναι έφηρμο- 
ίλά αυτοκίνητα, άπό τά φθηνά 
ρτ τά ακριβά «Αότους».

ΣΤΤΛΙΑΝΟΤ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΣΤΙ

ΗΤΟ

τη είναι μεγάλη. Τό θέμα αύτό 
τελευταία χρόνια διάφορες κυ- 
ρατών, δπως τήν ’Αμερική, νά 
ρισμένους νόμους γιά τήν προ-· 

περιβάλλοντος. ’Εκτός άπό 
ιούς νόμους διεξάγονται και 

επί τοΰ θέματος αύτοΰ. Οι 
τές αυτοκινήτων προσπαθούν 
ίσουν αυτοκίνητο πού νά μήν 
ιερά αέρια στήν ατμόσφαιρα.

όμη λόγος ώθησε τούς έπιστή-

μνες νά κατασκευάσουν τό ηλεκτρικό αύτό 
αυτοκίνητο. ’Από έρευνες διαπιστώθηκε δ- 
τι τά πετρέλαια στις διάφορες περιοχές 
Τήζ Υθ? ίκλείψουν στά πενήντα ή ε
ξήντα ίσως χρόνια πού ακολουθούν. Οί με
γάλες παραγωγές αυτοκινήτων δέν θά εί
ναι λοιπόν χρήσιμες, γιατί δέ θά ύπάρχη 
ή ενέργεια, ή οποία είναι Απαραίτητη προ
ϋπόθεση γιά τήν κυκλοφορία τους.

Τό τιό καλό άπό τά εκθέματα τών δια
φόρων διαγωνισμών γιά τή διατήρηση υ
γιεινού περιβάλλοντος, είναι ή ιδέα Δυτι- 
κογερμανοΰ επιστήμονα. "Ενα αυτοκίνητο 
τό όποιο κινείται μέ ηλεκτρική ενέργεια. 
Αυτή ή ιδέα πήρε τό πρώτο βραβείο. Τό 
αυτοκίνητο μοιάζει πολύ μέ τά συνηθισμέ
να αυτοκίνητα. ΤΙ μόνη διαφορά είναι ό 
τρόπος παραγωγής τής κινητικής ενέργει
ας. Στά συνηθισμένα αυτοκίνητα χρησιμο
ποιούμε πετρελαιοειδή τά όποια καίομε εν
τός είδικοΰ χώρου καί εκμεταλλευόμαστε 
τή θερμική τους Ικανότητα. Στό αυτοκίνη
το τοΰ νέου αύτοΰ τύπου χρησιμοποιούμε 
ήλεκτρικούς συσσωρευτές καί ηλεκτροκι
νητήρες. II ηλεκτρική ενέργεια πού είναι 
άποθηκευμένη στούς συσσωρευτές μετα- 
τρέπεται από τούς ηλεκτροκινητήρες σέ 
κινητική. 11 κινητική αυτή ενέργεια χρη
σιμοποιείται άπό κατάλληλους μηχανισμούς 
γιά τήν κίνηση τοΰ αυτοκινήτου.

Η ανθρώπινη αύτή επινόηση είναι 
πράγματι πολύ μεγάλης σημασίας γιά τόν 
άνθρωπο II χρήση τοΰ ηλεκτρικού αύτοΰ 
αυτοκίνητου θά άλλάξη γενικά τό ανθρώ
πινο περιβάλλον. Γά βλαβερά καυσαέρια 
πού προέρχονται άπό τις μηχανές εσωτε
ρικής καύσεως δέν θά υπάρχουν στήν ά- 
τμόσφαιοα. '() δαιμονιώδης θόρυβος πού 
δημιουργεΐται άπό τά σημερινά αύτοκίνη- 
τα θα περιοριστή στό ελάχιστο. 'Ο άνθρω- 
πο^ θα ςή θθ παλεύη σ’ ένα υγιεινό 

καί αθόρυβο περιβάλλον.

Παρ’ δλες δμως τις επιτεύξεις τής επι
στήμης στούς διάφορους τομείς τής μηχα- 
νολογίας μερικά προβλήματα τεχνικής φύ
σεως καθιστούν τή χρήση τού ηλεκτρι
κού αυτοκινήτου ακόμη δύσκολη. Τό πιό 
βασικό πρόβλημα στό θέμα αύτό έχει άμε
ση σχέση μέ τούς ηλεκτρικούς συσσωρευ
τές. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τοϋ βάρους 
σ’ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι τό βά
ρος τών ηλεκτρικών συσσωρευτών. Οί ση
μερινοί συσσωρευτές δέν είναι αρκετά με
γάλης χωρητικότητας. Είναι ανάγκη λοι
πόν μέ τούς υπάρχοντες συσσωρευτές νά 
υπάρχουν σέ πολύ μικρά διαστήματα ει
δικοί σταθμοί φορτώσεως τών συσσωρευ
τών ώστε νά είναι, δυνατή ή κυκλοφορία 
τών αυτοκινήτων αυτών. Παράλληλα μέ 
τό ζήτημα αύτό τοποθετείται καί τό πιό 
σοβαρό, ή φόρτηση τών συσσωρευτών. Σ’ 
ένα σταθμό βενζίνης, γιά τά σημερινά αύ- 
τοκίνητα, ό ανεφοδιασμός διαρκεϊ μερικά 
λεπτά. ’Αντίθετα ή φόρτηση τών συσσω
ρευτών διαρκεί 10—12 περίπου ώρες, πού 
είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δη- 
μιουργοΰνται έτσι μεγάλες δυσκολίες στή 
χρήση τού ηλεκτρικού αυτοκινήτου, οί ο
ποίες τό κάμνουν πιό ανιαρό σέ σύγκριση 
μέ τό σημερινό.

’Ίσως μέ τις νέες μελέτες τό πρόβλη
μα αύτό λυθή. Ή κατασκευή καταλλήλων 
συσσωρευτών δά δώση έτσι τήν απάντηση 
στό θέμα αύτό. Ή προσοχή τής τεχνικής 
θά στραφή ιδίως στον τομέα τοϋ ήλεκτρο- 
μηχανικοΰ. Θά επιτευχθούν έτσι καλύτε
ρα πράγματα στον τομέα τής ηλεκτροτε
χνίας. ’Ελπίζομε τό ήλεκτρικό αυτοκίνητο, 
έξυπηρετώντας καλύτερα τόν άνθρωπο στό 
μέλλον, νά άντικαταστήση το σημερινό.
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ΑΚΜΩΝ

ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Τό μπετόν ή σκυρόδεμα, δπως άποκα- 
λεϊται, είναι μείγμα άδρανών υλικών, δπως 
σκύρων και άμμου μέ σιμέντο καί νερό καί. 
χρησιμοποιείται στήν οικοδομική καί σέ 
άλλες κατασκευές. Αύτό μπορεί νά είναι 
άπλό ή ένισχυμένο μέ σιδερένιες ράβδους, 
οπότε καλείται οπλισμένο ή σιδηροπαγές 
σκυροκονίαμα, ή, δπως συνηθίζεται νά λέ
γεται, μπετόν αρμέ. Γιά τήν κατασκευή 
τού σκυροκονιάματος, σήμερα, χρησιμο
ποιείται τό σιμέντο, τύπου «ΤΙόρτλαν» συ-
νήθως, ώς συγκολλητική ύλη, τό νερό το
όποιο πρέπει νά είναι καθαρό καί ποτέ τής 
θάλασσας, και ή άμμος, πού δέν πρέπει 
νά εχη αλατα, χώματα ή άλλες ξένες προσ- 
ι ί ί ρ ι r

δ &

Άπό τήν έποχή πού δ άνθρωπος άρχισε 
γιά πρώτη φορά νά κατασκευάζη κτίρια, 
αναζήτησε κάποιο υλικό πού θά μπορούσε 
νά συνδέη τούς λίθους καί νά δημιουργή 
μιά στερεή σχηματοποιημένη μάζα. Οί 
Άσσύριοτ και οί Βαβυλώνιοι χρησιμοποι
ούσαν γιά τό σκοπό αύτό πηλόν, οί δέ 
Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν γύψο και ασβέ
στη γιά τήν ανέγερση τών πυραμίδων. Οί 
Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν πρώτοι σιμέντο 
γιά τή θεμελίωση τών κτιρίων τής Ρωμα
ϊκής αγοράς καί τήν κατασκευή τών οδών 
τους.

ΤΙ Ρωμαϊκή αύτή τέχνη, εξαφανίστη
κε μέχρι τόν 18ο αιώνα, οπότε ή επιστη
μονική ερευνά οδήγησε ξανά στήν ανα
κάλυψη τής υδραυλικής αυτής κονίας 
(σιμέντου). Ό ’Άγγλος μηχανικός Τζών 
Σμήτον σ’ ένα άπό τά πειράματα του 
ανακάλυψε δτι δ ασβέστης, δ παραγόμενος 
άπό τόν ασβεστόλιθο καί περιέχων σημαν-

SMliie®
^§5 
3WK8

:ππ

πήγνυται μέσα 
πρέπει νά πα

, _ τρίβεται καί ν
τικη ποσότητα άργιλον σκληρυνόταν μέσα rg ^οίωση δ 
στό νερό (1756). Αργότερα, τό 1824 ό. βραστό νερά. ( 
r., —Ji vat καθαρά, ά

«Πορτλαντ», υλικό τό όποιο χρησιμοποιή-Β σμίξεις κιΛ νά 
θηκε τό 1828 γιά τήν κατασκευή τής ύπο-1 κής δ^βάθμισ 
βριχιας σήραγγας τού Τάμεση καί ώ ποίηση φυ,7ΐκώ 
18£0—θ7 γιά τήν κατασκευή τού συστή-| ΐες ποταμών ή
ματος αποχέτευσης τοΰ Λονδίνου. | πλένωντ

μος πρεπει να 
ται άπό σκληρ . ■-.··· ·
κανονικής κοκ

Τζόζεφ ’Άσπτιν άνακάλυψε τό σιμέντο.

'Οπλισμένο σκυροκονίαμα χρησιμοποίη- 
πρωτος δ Γάλλος κηπουρός Ζάζεφ Μο-

νιε, που τοπο 
γ.ά νά ένισχύ

που

τησε μεταλλικές ράβδους! ί 
I τήν αντοχή σιμε ντέν;ων 
κατασκεύασε. Τό μπετόν;

άρμε άπο το 1S80 μέχρι σήμερα είναι τό; 
πώ διαδεδομένο μέσο δομή-εως στόν ζό-'
σμο, οι οε κατασκευές < 
χουν έξέχουσα θέση στό

απο μπετόν κατεη 
’ σύγχρονο πολιτιύ

Ή συνεργασία τού 
ι τοΰ σιδήρου, δπως αποδείχτηχε άπί^

πειράματα, στηρίζεται στά άκέλουθα στ.πη 
χεΐα: (α) Τά δύο σώματα έχουν τόν ϊί ιοί 
συντελεστή διαστολής, (β) Ό σίδηρος δχι| 
μόνον δέν οξειδώνεται στή μάζα τοΰ μ·.ε-| 
τόν άλλά προφυλάσσεται άπό κάθε δξείδω-| 
ση, αρκεί νά καλύπτεται άπό παντού μέ| 
πάχος τουλάχιστον ένα εκατοστόμετρο μπε-1 
τόν. (γ) Ή συνάφεια σιδήρου καί σκν| 
ροκανίσματος είναι πολύ σημαντική καθ’| 
δσον τό σκυρόδεμα προσκολλαται τόσον! 
καλά πάνω στό σίδηρο ώστε άποτελοΰν ένά| 
σώμα.

Τά υλικά παρασκευής τού οπλισμένου» 
σκυροκονιάματος είναι σιμέντο. ά·ιμος,| 
σκύρα, νερό, σίδηρος, (α) ΣΙΜΕΝΤΟ:| 
Γιά νά είναι καλό τό σιμέντο πρέπει πολ-ϊ 
τός κανονικής σύνθεσης ν’ άρχίση νά|

S13f
■":r

'‘ΖμΆ$ ·

ΝΕΡΟ: Γ 
αγμένο άπι 
‘ΟΣ: Συν 
ς κανονικτ 
ίζ αντοχής 
εϊ νά είναι

ίς.

ό πειράμ 
, , πως σ

κΟνιάματε 
) τουλάχι 
>. Ή καν

I Ϊ 

■■

Η
-Τ’" ~<

f - "λί ?·' ■ .

Άρχιτεκτονικ 
σεως, ώστε αΰι 
ξιν, άνεσιν, στε 
τού ώραίου. 'Τπ 
τών πρωτοπλάστ e ' , 
υπαρχη, συνεχώι
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:h toy

αργίλου σκληρυνόταν μέσα 
4>Ι. ’Αργότερα, τό 1824, ό 
;ιν ανακάλυψε τθ σιμέντο 
λικό τό όποιο χρησιμοποιή- 
γιά τήν κατασκευή τής ΰπο-, 
γγας τοΰ Τάμεση και τό 
τήν κατασκευή τοΰ συστή-

υσης τοΰ Λονδίνου.

σκυροκονίαμα χρησιμοπώηί 
'άλλος κηπουρός Ζόζεφ Μο| 
ΐέτησε μεταλλικές ράβδους 

;ση τήν αντοχή σιμεντέν.ων, 
ύ κα;α: κ·ύασε. Τό μπετόν 
ΙΗίΟ μέχρι σήμερα είναι τό 
νο μ ίσο δομήιεχς στον κφ 
ιτα^κενές άτό μπετόν κατ^ 
ι θέση στό σύγχρονο πολιτο

ισία τοΰ σκυροκονιάματος 
ί’ . δ. :·.:ς ά.τ. δείχτηκε άπό 

ιηρίζεταΐ ατά ακόλουθα στου 
: δύο σώματα έχουν τόν ι ιο 
αστολής. (β) Ό σίδηρος ό^ 
■ιδώνεται στή μάζα τοΰ μπει 
ρυλάσσεται άπό κάδε δξείδω 

καλύπτεται άπό παντού μέ 
στον έ’να εκατοστόμετρο μτε- 
συνάφεια σιδήρου και σκυ- 
εϊναι πολύ σημαντική κασ 

ρόδεμα προσκολλαται τόσον 
ό σίδηρο ώστε άποτελοΰν ένα

παρασκευής τοΰ οπλισμένου 
ιτος είναι, σιμέντο, άαμοζ;

σίδηρος, (α) ΣΙΜΕΝΤΟ: 
καλό τό σιμέντο πρέπει πολ- 

ίς σύνδεσης ν’ άρχίση νά

πίρ νυται μι ■ α σε ιρεί- ώρες. Επίσης δεν 
πρέπει νά παρατηρηθούν ρωγμές ή νά 
τυίβεται . <ί ν ά μην παθαίνη όποιαδήπο- 
τε άλλοι ση δταν τοποδετηδή πάνω άπό 
βραστό ν . ω (β) ΣΚΤΡΑ: Πρέπει νά εί
ναι καθαρό. απαλλαγμένα άπό ξένες προ
σμίξεις καί να είναι κανονικής κοκκομετρι- 
κής δΐ( .> λμ. ης. Σέ περίπτωση χρησιμο
ποίηση φυσικών σκόρων, δηλαδή άπό κοί
τες πυ :ι.ν ή απο τη δαλασσα πρεπει αυ
τά ιί πλένωνται. (γ) ΑΜΜΟΣ: II άμ
μος πρ 'ι ι νά είν ι καθαρή, νά προέρχε
ται άπό σκληρά πετρώματα και νά είναι 
κ αν ο ν ι κ ή; κο κ κομ ε τ ρ ι κής δ ια β άθμτ σ η ς. 
(δ) ΝΕΡΟ: Πρέπει νά είναι καθαρό, α
παλλαγμένο άπό άλατα καί έλαια, (ε) ΣΙ- 
ΛΗΡΟΣ: Συνήθως χρησιμοποιείται χά
λυβας κανονικής αντοχής καί σπανιώτερα 
ψηλής αντοχή; Ό σίδηρος στήν αγορά 
μπορεί ν<ί είναι, ράβδοι κυκλικής, συνηθέ- 
στερα, καί τετραγωνικής, σπανιώτερα. 
μορφής.

Από πειράματα, πού έγιναν, άποδεί- 
χτηκε πώς σ’ ένα κι6ικό μέτρο έτοιμου 
σκυροκονιάματος πρέπει νά περιέχωνται 
300 ή τουλάχιστον 250 χιλιόγραμμα σι- 
μεντου. 11 κανονική αναλογία υλικών εί
ναι : να μέρος σιμέντου. δύο μέρη άμμοι·

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΑ ϊ SIXTHS
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟΝ TQN ΑΙ@Ν3Ν

•λρχιι κτονική είναι ή τέχνη τής δομή 
σ.-ω,. ώστε αυτή νά προσφέρη προφύλα- 
-ΐν, άν,-σιν. στ ρεότητα καί τήν αΐσθησιν 
τοΰ ωραίου, ι πηρξε άπό τής δημιουργίας 
των πρωπιπλάστων μέχρι σήμερον καί θά 
υταρ/η. σιν./ό; Εξελισσόμενη διά νά μπο- 

καί τέσσερα μέρη σκύρων (1:2:4), όταν 
τά σκύρα είναι κανονικής κοκκομετρικής 
διαβαδμισης καί 1:2:3, όταν τοΰτα είναι 
ισομεγέθη. Πρέπει νά γίνεται, πλήρης ά- 
νάμειξη τών υλικών ώστε νά παίρνουμε 
ομοιόμορφη μάζα, καί ή χρησιμοποίηση 
•ά γίνεται χωρίς καθυστέρηση ή σέ περί

πτωση καθυστέρησης νά αναδεύεται στα
διακά. Ή χρησ,μοποίησή του δέν πρέπει 
νά ξεπερνά, γιά κανένα λόγο τίς τρεις ώ- 
ρες.

Τό μπετόν 24 ώρες μετά τή διαστρ ωσή 
του, πρέπει νά ραντίζεται συνεχώς γιά μιά 
βδομάδα τουλάχιστον, μία ή δυό φορές 
τήν ημέρα, Ό ξυλότυπος δέ, πρέπει νά 
μένη γιά τρεις περίπου βδομάδες στις, 
πλάκες καί τέσσερεις στις δοκούς. Στήν 
οικοδομή σιδερένιο οπλισμό παίρνουν τά 
πέδιλα, τά υποστυλώματα (κολώνες), οί 
δοκοί καί οί πλάκες.

Τό μπετόν αρμέ Ικανοποιεί τίς απαιτή
σεις γιά μιά καλέ] οικοδομή, παρέχοντας 
στερεότητα, ομορφιά, άνεση καθώς καί οι
κονομία.

I ΈΝΑ 1 'Ρ I ΤΗΣ 1ΈΩΡΠΟΣ 
Εβ'

ΣΑΒΒΟΊΙΟΤΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 
Εβ'

ρή νά άντεπεξέλθη είς τάς άνάγκας τοΰ 
ανθρώπου. Κάθε λαός έχει τήν δικήν του 
άρχιτεκτονικήν. χαρακτηριζομένην άπό 
τόν δικόν της ρυθμόν, άπό τάς άνάγκας 
τοΰ λαού αυτού καί υπό τής αισθητικής του 
άρεσκείας.
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Τά πρώτα σημαντικά αρχιτεκτονικά έρ
γα δημιουργήθησαν είς τάς όχθας τοϋ 
Νείλου. 01 τάφοι τών Φαραό) είναι σωστά 
κομψοτεχνήματα. Αί θρησκευτικοί αντιλή
ψεις τών ΑΙγυπτίων τούς έσπρωξαν εις 
τήν δημιουργίαν τών κομψοτεχνημάτων 
αυτών. Ιδίως οί ναοί των, ήσαν πραγμα
τικά αριστουργήματα. Οί αρχιτέκτονες 
τής έποχής εκείνης έχρειάζοντο χρόνια διά 
νά τελειώσουν ένα ναόν. Έσκάλιζαν τούς 
βράχους καί έδιδαν εις αυτούς τό σχήμα 
τό όποιον ήθελαν. Εις τό εσωτερικόν των 
έσκάλιζαν αγάλματα. ΑΙ πυραμίδες επί
σης δεικνύουν τήν ποιότητα τής αρχιτεκτο
νικής τής έποχής εκείνης.

Μετά εχομεν την ελληνικήν αρχιτεκτο
νικήν τής Προχριστιανικής έποχής. Κύρια 
χαρακτηριστικά της είναι ό Δωρικός, ό Ι
ωνικός καί ό μετέπει-α Κορινθιακός ρυθ
μός. Πολλοί Ελληνες πο'ϊται έζοϋσαν πε
ρισσότερον διά τήν πιλι -ίαν παρά διά 
τον εαυτόν των. Δια τον λογον τούτον ή 
αρχιτεκτονική των δραστηριότης συνεκεν- 
τροΰτο εις δημοσία έργα καί κυρίως εις 
ναούς. Οί ναοί άπετελοΰντο άπό ένα μό
νον θόλον διά τήν τοποθέτησιν τοΰ αγάλ
ματος, τοΰ λατρευομένου θεοΰ. Αί θυσίαι 
προσεφέροντο πρός τούς θεούς επί βω
μού. Η καθαρά αύτη αρχιτεκτονική μορ
φή περιεβάλλετο είς μέν τούς μεγάλους 
ναούς διά μιας κιονοστοτχίας, είς δέ τούς 
μικρότερους διά προπυλαίων έμπροσθεν 
Ί π?βς άμφότερα τά περάματα. Ή λεπτό- 
της της άρχιτεκτονικής τής έποχής αυτής 
δέν παρετηρήθη εις προηγούμενα χρόνια. 
Γό μεγαλύτερον καί τελειότερου αρχιτε
κτονικόν έργον τό όποιον κατεσκευάσθη 
είς τήν Ελλάδα κατά τούς προχρισπανι- 
κούς χρόνους είναι ό Παρθένων. Κατε
σκευάσθη βάσει τών σχεδίων τών μεγά
λων αρχιτεκτόνων τοϋ 3ου αίώνος, Ικτί

νου καί Καλλικράτους, απεικόνιζε δέ τήν 
ελληνικήν αϊσθησιν τής μορφής. Ήτο καί 
είναι ένα πραγματικόν αριστούργημα ■/<,>. 
ρίς ατέλειες.

Ή ρωμαϊκή αρχιτεκτονική πού άκολου- 
θ.-,ϊ, είναι μιά πιστή αναγραφή τής ελλη
νικής. Γά έργα πού έχει, νά παρουσιάση 
είναι λίγα, λογφ τοΰ δτι τά περισσότερα' 
γίνονται πρός κοινόν δφελος. Έν έξ αυ
τών είναι καί τό Πάνθεον τής Ρώμης,ί

Εν σημαντικόν αλμα είς τήν αρχιτε
κτονικήν πραγματοποιείται κατά τήν έπο- 
χήν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οί 
θολωτοί ναοί τής Κωνσταντινουπόλεως έ
χουν μίαν μεγαλοπρέπειαν τήν όποιαν δέν 
μπορεί νά δή ό επισκέπτης είς τούς παλαι- 
οτέρους ναούς τής Δυτικής Ευρώπης. Ή 
Βυζαντινή αρχιτεκτονική μέ αυτά πού έ
κλεψε άπό τήν αρχιτεκτονικήν τών προη- . 
γουμένων έτών καί μέ νέα στοιχεία, τά 
όποια προσήρμοσαν οί. αρχιτέκτονες τοΰ 
Ιουστινιανού, συνθέτει ίσως τό μεγαλύτε-1 

ρον δημιούργημα τών εποχών τόν ναόν 
τής 'Αγίας Σοφίας. Τά πλούσια χρώμα- ; 
τα τών μωσαϊκών είς τά άνω τμήματα 
τών τοίχων καί τούς θόλους, οί στιλβωμέ- . 
νοι μαρμάρινοι κίονες καί ή έπένδυσις 
πλείστων μερών τοΰ ναού μέ χρυσόν ομι
λούν διά τόν πλούτον τού 'Ιουστινιανού.

Μίαν σύνθεσιν τών προηγουμένων έρ
γων αρχιτεκτονικής, έχει νά παρουσίαση 
η άριχιτεκτονική τής Αναγεννήσεως. ()ί 
αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τόν ρυθμόν 
Μπαρόκ. Χαρακτηριστικόν έργον μέ τόν 
ρυθμόν αυτόν είναι τό ανάκτορου τών Β. ο 
σαλλιών.

Η μεγάλη σημασία πού έδίδετο είς 1 
τούς ναούς, παύει πλέον καί οί άρχιτέκτο- 1 
νες προσανατολίζονται, έκτος άπό τήν δη
μιουργίαν τών ανακτόρων καί ποός τήν a

δημιουργίαν τώ

Κατά τά τέλ 
πρός τόν 20όν < 
σα πού διαθέτει 
νέα υλικά δομί 
έκβιομηχανισμοί 
ας, τά νέα υλικά 
δημιουργούν π( 
άντιμετωπίσθησι 
γενεάς. Οί προγ 
σαν άπηρχαιωμέ 
χανάς μπορούν 
δομήματα είς έλ

Δημιουργοϋντ 
πρός άντιμετώπι 
δημιουργούνται

Ή άρχιτεκτοι 
ρους κλάδους. C 
ναι οί εξής: Ή 
γενικά τό σχήμι 
ων. Ή Κτιριολι 
διαρρύθμισιν μι 
νά συντελή καλι

Ό ήλεκτρισμί 
πολύ σημαντική 
μας ζωή. "Οποτ 
βλέπουμε συσκευ 
ση τά άποτελεσ} 
ματος. Έν τούτο 
θουμε τόν ήλεκτρ 
W μας». Σωρός 
ραδοκούν πίσω < 
γμα τών άγωγώ

Κατ’ αρχήν, j
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ΑΚΜΩΝ 81'
Αικράτους, απεικόνιζε δέ τήν 
σθησιν τής μορφής. Ήτο καί 
ιαγματικόν αριστούργημα χω-;

κή αρχιτεκτονική πού άκολου- 
ά πιστή αντιγραφή τής έλλη- 
ργα πού έχει να. παρουσίαση; 
λόγω τοΰ δτι τά περισσότερα; 
ις κοινόν όφελος. 'Έν έξ αύ- 
;αί τό ΙΙάνθεον τής Ρώμης.

ιντικόν αλμα είς τήν άρχιτε-ϊ 
αγματοποτεϊται κατά τήν έπο- 
ζαντινής Αυτοκρατορίας. Οί 
ί. τής Κωνσταντινουπόλεως έ- 
εγαλοπρέπειαν τήν οποίαν δέν 
ή δ επισκέπτης εις τούς παλαι-; 
ύς τής Δυτικής Ευρώπης. Ή 
αρχιτεκτονική μέ αυτά πού έ- 
:ήν αρχιτεκτονικήν τών προη-; 
τών και μέ νέα στοιχεία, τά’ 
ήρμοσαν οί αρχιτέκτονες τοΰ; 
ύ, συνθέτει ίσως τό μεγαλύτε-1 
/γημα τών εποχών τόν ναόν 
Σοφίας. Τά πλούσια χρώμα-,’ 

σαϊκών εις τά άνω τμήματα 
και τούς βόλους, οί στιλβωμέ-1 
ινοι κίονες καί ή έπένδυσιςΐ 
ρών τοΰ ναού μέ χρυσόν όμι-j 
' πλούτον τοΰ ’Ιουστινιανού.

ζθεσιν τών προηγουμένων έρ- 
κτονικής, έχει νά παρουσίαση ι 
ινική τής ’Αναγεννήσεως. Oil 
; χρησιμοποιούν τόν ρυθμόν) 
αρακτηριστικόν εργον μέ τόν 
Sv είναι τό ανάκτορου τών Βερ

/άλη σημασία πού έδίδετο είς 
παύει πλέον καί οί άρχιτέκτο- 

χτολίζονται, έκτος άπό τήν δη- 
:ών ανακτόρων και πρός τήν

δημιουργίαν τών κατοικιών.

Κατά τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος μ.Χ. 
πρός τόν 20όν αιώνα, μέ τά μηχανικά μέ
σα πού διαθέτει ή έπιστήμη, ανακαλύπτει 
νέα υλικά δομήσεως. Ή άνάπτυξις τού 
Εκβιομηχανισμού, τά νέα μέσα συγκοινωνί
ας, τά νέα υλικά δομήσεως καί πολλά άλλα 
δημιουργούν προβλήματα, τά όποια δέν 
άντιμετωπίσθησαν άπό τάς προηγουμένας 
γενεά; Οί προγενέστεροι ρυθμοί κατέστη
σαν απηρχαιωμένοι διότι τώρα, μέ τάς μη- 
χανάς μπορούν νά κατασκευαστούν οικο
δομήματα είς έλάχιστον χρόνον.

Δημιουργοΰνται μεγάλα άστικά κέντρα, 
πρός άντιμετώπισιν τής Ελλείψεως χώρου, 
δημιουργοΰνται πολυώροφοι οίκοδομαί.

Ή αρχιτεκτονική περιλαμβάνει διαφό
ρους κλάδους. Οί κυριώτεροι έξ αυτών εί
ναι οί εξής: II πολεοδομία πού ρυθμίζει 
γενικά τό σχήμα καί τήν σψιν τών πόλε
ων. Η Κτιριολογία, ή οποία μελετά τήν 
διαρρυθμτσιν μιας οίκοδομής, ώστε αύτη 
νά συντελή καλύτερα είς τόν σκοπόν της.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο ηλεκτρισμός έχει λάβει σήμερα αιά 
πολύ σημαντική θέση στήν καθημερινή 
μας ζωή. ' Οπου στρέηιουμε τό βλέμμα, 
βλέπουμε συσκευές πού λειτουργούν μέ βά
ση τά αποτελέσματα τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύ
ματος Εν τουτοις, είναι αφέλεια νά νοιώ
θουμε τον ηλεκτρισμό σάν κάτι τό «πολύ δι
κό μας». Σωρός είναι οί κίνδυνοι πού κα- 
ραδοκονν πίσω άπό τό μονωτικό περιτύλι
γμα των αγωγών.

Βατ άρχην, πρέπει νά έχουμε ύπ’ όψη

Η Οικοδομική ή οποία άσχολεϊται μέ τά 
υλικά, τας ιδιότητας των καί τάς χρήσεις 
των. Η Μορφολογία καί ή Αισθητική αί 
όποϊαι άσχολοΰνεαι μέ τήν εξωτερικήν καί 
εσωτερικήν εμφάνισιν τής οίκοδομής καί 
ή Στατική ή οποία έξετάζει τήν άντοχήν 
τών διαφόρων υλικών εις τά βάρη τά ό
ποια υποβαστάζουν.

Η συνεχής εξέλιξες τών άλλων επιστη
μών καθιστά άναγκαίαν καί τήν άνάπτυ- 
ξιν τής ’Αρχιτεκτονικής. Τά άρχιτεκτο- 
νικά έργα άποτελούν τό περιβάλλον εντός 
τοΰ όποιου δ άνθρωπος ζή καί ώς έκ τού
του έχουν μεγάλην έπίδρασιν είς τήν υ
γείαν του, είς τήν ψυχιχήν του διάθεσιν 
και είς την πνευματικήν του κατάστασιν. 
'Επομένως ή ’Αρχιτεκτονική είναι μία 
ζωντανή καί δημιουργική έπιστήμη, διό
τι παρακολουθεί τήν ζωήν καί άντιμετω- 
πίζει πολυσύνθετα προβλήματα, τά όποια 
διαφέρουν άπο τόπον είς τόπον καί άπό ε
ποχήν είς εποχήν.

ΣΙΗΜΙΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Εβ'

μας ότι: « \ί πρόξενοι με ναι βλάβαι είς 
ιόν οργανισμόν τού άνθρωπο υ δέν όφεί- 
■.· . ται τοσον εις τήν τάσιν τοΰ ρεύματος, 
οσον κυρίως είς τήν έντασιν τοΰ ρεύμα- 
τto δπ. ίον διαρρέει τό ανθρώπινον σώ
μα». Δηλαδή, άν μιά τάση δέν είναι τόσο 
ψηλή, ώστε νά δύναται νά προκαλέση ροή 
ρεύματος μεγάλης έντάσεως μέσφ τοΰ σώ
ματός μας, στήν έπαφή της με αύτό, δέν 
προκαλεΐ σέ μάς καμμιά Ενόχληση.

Αισθητό σέ μάς άρχίζει νά γίνεται τό 
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ρεύμα όταν λάβη τιμή 0,2mA. Στήν πε
ρίπτωση αυτή ή επίδραση είναι ενα μικρό 
τράνταγμα. Οσο δμως ή ένταση αυξάνε
ται, τόσο πιο εμφανή είναι τά αποτελέσμα
τα. ’Έτσι, σέ ένταση 5—15mA αντιστοι
χεί δυσάρεστη σύσπαση τών μυών, σέ έν
ταση άνω τών 15mA σύσπαση και παρά
λυση η αδράνεια τών μυών καί νεύρων άπό 
τά όποια διήλθε αυτή, οπότε δέν είναι δυ
νατή Απόσπαση άπό τόν άγωγό. Ή τιμή 
έντασης ρεύματος 25mA επιφέρει βλάβες 
στους ιστούς τών νεύρων καί τά άγγεϊα 
τοϋ αίματος. Γελος, στα 60mA επέρχεται 
δ θάνατος.

Αν υποθέσουμε δτι ή άντίσταση τοϋ 
σώματος τοΰ ανθρώπου είναι 1000 Ω, τότε 
■θανατηφόρα τάση θά είναι ή τιμή τών 
60V., πού, βάσει τοΰ νόμου τοΰ Ohm, 
προκαλεϊ ρεύμα 60 : 1000 = 60mA. Γι' 
αυτό, στα διάφορα παιχνίδια πού λειτουρ
γούν με ηλεκτρικό ρεύμα, ή τάση πού χρη
σιμοποιείται είναι κατά πολύ μικρότερη 
τοΰ ορίου τών 60V. (Δεδομένου δτι ή χρή
ση τούτων γίνεται συνήθως άπό παιδιά, 
ή ψηλότερη επιτρεπτή τάση είναι τών 
24V, επειδή ή άντίσταση τοΰ σώματος 
τών παιδιών είναι μικρότερη τής άντίστα- 
σης τοΰ σώματος τών ενηλίκων).

Οταν πρόκειται νά επισκευάσουμε βλά
βη ηλεκτρικής έγκατάστα^ης, πρέπει νά 
διακόπτουμε τήν παροχή ρεύματος είτε 
δια τού γενικού διακόπτη είτε άφαιρώντας 
τις γενικές ασφάλειες. ’Άν άμελήσουμε 
τούτο, είναι πιθανόν, ενώ έγγίζουμε ρευ- 
ματοφόρους αγωγούς διοχέτευσης, νά έγ- 
γίσουμε καί συσκευές τελείως προσγειω
μένες, οπότε ύπό τήν τάση πού δημιουρ- 
γείται στά δύο σημεία επαφής, θά δηιιι- 
ουργηθή ρεύμα έντάσεως ικανής νά προ- 
καλεση καί αυτόν τό θάνατο.

Όταν βρισκώμαστε στό μπάνιο δέν ποέ- 

πει νά χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές συσκευ
ές, διότι σέ περίπτωση ηλεκτροπληξίας, δ 
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος άπό τις άλ- 
λες φορές λόγφ τής προσγείωσης μεγά
λης επιφάνειας τοΰ δέρματός μας μέσω 
τού νερού καί τών σωληνώσεων. Όπότε, 
το ρεύμα θα διελθη δι δλης σχεδόν τής 
μάζας τού σώματός μας έν άντιθέσει ποός 
την προηγούμενη περίπτωση πού υπήρχε 
μιά μόνο άρτηρία ρεύματος ώρισμένης κα
τεύθυνσης μέσα στό σώμα μας.

Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας πού τό 
άτομο βρίσκεται παράλυτο, προσκολλημέ- 
νο στο δίκτυο διανομής, θά πρέπη οπωσ
δήποτε να τού προσφέρουμε τή βοήθεια 
μας. Αλλα η βοήθειά μας αυτή πρέπει νά 
δοθή με σωστό τρόπο, ώστε νά μή βρεθού
με στήν ίδια θέση μέ τόν ήλεκτρόπληκτο. 
Πρώτα νά τόν απομονώσουμε άπό τό δί
κτυο, άνοίγοντας τό γενικό διακόπτη, ή 
άφαιρώντας τήν πρίζα τής συσκευής πού 
τον κρατεί αιχμάλωτο. Αν δμως ό χρόνος 
δέν επιτρέπει κάτι τέτοιο, θά πρέπη τρα
βώντας τον απο τα ενδύματα ή χρησιμο
ποιώντας μονωτικό άντικείμενο νά τόν ά-1 
πομονώσουμε. Τού έφαρμόζουμε ακολού
θως τεχνητη αναπνοή καί ειδοποιούμε τό 
γιατρό.

Γενικά γιά τήν προφύλαξή μας άπό ή- 
λεκτροπληςια κατα τήν οικιακή χρήση τοΰ ; 
ηλεκτρισμού, θά πρέπη νά συμμορφωθου- ' 
με πρός τά ακόλουθα:

1. Νά μήν έγγίζουμε χωρίς λόγο άγωγό ί 
βρισκόμενο υπό τάση σέ εγκατάσταση ι
σχυρού ρεύματος.

2. "Οταν παρατηρούμε βλάβη σέ ηλεκ
τρικούς άγωγούς ή συσκευές, νά καλούμε 
ειδικό τεχνίτη πρός επισκευή τους.

3. Νά μή χειριζώμαστε ηλεκτρικές συ
σκευές με βρεγμένα ή ίδρωμένα χέοια.

4. Σέ περίτ 
συσκευής μέ τ 

με μέ τό άλλο ά 
λήνωση κεντρί) 
ή σωλήνα ϋδατ

5. Νά μή έι

6. Νά μή έ( 
μνά ήλεκτροφό 
κειοθελώς.

7. “Αν μιά ή 
πα» δταν έρχά 
έχει φθαρή ή μ 
κό σημείο καί 
σκευή.

Κεραυνός κο 
θήρ, ό όποιος ι 
καί εδάφους, θ' 
ταστή μεγαλυτί

Δυνάμεθα νά 
ώς ήλεκτρικόν ( 
ας, τό όποιον α 
έντασιν έξαιρετ 
γίστης τίνος τι 
φθάση τά ΙΟ.Οι 
μετά έλαττούται

Τό έδαφος ύη 
ρισμένου νέφου
Οταν δέ ή τά 

στάσιν τοΰ άέροι 
σπινθήρ καί τότ 
ραυνός. Άπ’ αύ 
μπεράνωμεν ό'τι. 
έκ τών άνω πρι 
τείνει να έκραγή 
οεις, «πέφτει» δϊ
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σιμοποιοΰμε ηλεκτρικές συσκευ- 
; περίπτωση ηλεκτροπληξίας, δ 
Ιναι μεγαλύτερος άπό τις άλ- 
λόγω τής προσγείωσης μεγά- 

/ετας τοΰ δέρματός μας μέσω 
καί τών σωληνώσεων. 'Οπότε, 
)ά διέλθη δι’ όλης σχεδόν τής 
σώματός μας έν άντιθέσει πρός 
χυμένη περίπτωση πού υπήρχε 
πηρία ρεύματος ώρισμένης κα- 
μέσα στό σώμα μας.

ττωση ηλεκτροπληξίας πού τό 
κεται παράλυτο, προσκολλημέ-; 
:υο διανομής, θά πρέπη όπωσ- j 
τοΰ προσφέρουμε, τή βοήθεια] 
ή βοήθεια μας αύτή πρέπει νά ί 
στο τρόπο, ώστε νά μή βρεθού-1 
α θέση μέ τόν ήλεκτρόπληκτο. | 
τον άπομονώσουμε άπό τό δί- j 
όντας τό γενικό διακόπτη, ή
τήν πρίζα τής συσκευής πούΐ 

αιχμάλωτο. ’ Αν δμως ό χρόνος | 
ει κάτι τέτοιο, θά πρέπη τρα-1 
άπό τά ενδύματα ή χρήσιμο- ] 

χνωτικό άντικείμενο νά τόν ά-1 
ε. Τοΰ εφαρμόζουμε άκολού-Ι 
η άναπνοή και ειδοποιούμε τό I

ά τήν προφύλαξή μας άπό ή- I 
α κατά τήν οικιακή χρήση τοΰ I 
, θά πρέπη νά συμμορφωθοΰ-1 
άκόλουθα:

ν έγγίζουμε χωρίς λόγο άγωγό 1 
ύπό τάση σέ εγκατάσταση ί- 
ατος.

4. Σέ περίπτωση χειρισμού ήλεκτρικής 
συσκευής μέ τό ένα χέρι, νά μή έγγίζου

με μέ τό άλλο άγωγό ύδατος, δπως π.χ. σω
λήνωση κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ) 
ή σωλήνα ύδατος.

5. Νά μή επισκευάζουμε άσφάλειες.

6. Νά μή έρχώμαστε σέ επαφή μέ γυ
μνά ήλεκτροφόρα άντικείμενα έστω καί οί- 
κετοθελώς.

7. Αν μιά ηλεκτρική συσκευή μάς «κτυ- 
πδ» όταν έρχώμαστε σ’ επαφή μέ αυτή, 
έχει φθαρή ή μόνωσή της σέ ένα εξωτερι
κό σημείο και πρεπει νά δοθή πρός επι
σκευή.

παρατηρούμε βλάβη σέ ήλεκ- 
γούς ή συσκευές, νά καλούμε 
τη πρός επισκευή τους.

χειριζόμαστε ήλεκτρικές συ- 

Κεραυνός καλείται ό ήλεκτρικός σπιν- 
θηρ, Ο όποιος έκρήγνυται μεταξύ νέφους 
και έδάφους, δταν ή ήλεκτρική τάσις κα- 
ταστή μεγαλυτέρα ώρισμένης τιμής.

, Δυναμεθα νά θεωρήσωμεν τόν κεραυνόν 
ως ηλεκτρικόν ρεύμα βραχντάτης διάρκει
ας, το οποίον αυξάνεται είς τήν άρχήν μέ 
εηασιν εξαιρετικής ταχύτητος μέχρι με- 
/ι τιμ ti\o^ τιμής, ή όποια δύναται νά 

Φ»ααη τά 10.000 — 20.000 ’Αμπέρ καί 
μετά ελαττοΰται μέ τήν αυτήν ταχύτητα.

έδαφος ύπο την επιδρασιν τοΰ ήλεκ- 
Οίσμενου νέφους ήλεκτρίζεται άντιθέτως. 

ται δε ή τάσις ύπερνικήση τήν άντί- 
ατασιν τοΰ άέρος έκρήγνυται δ ήλεκτοικός 
απινθηρ ^(Χι τό)ΤΕ

, ' Λ '<υΓ0 όμως δέν πρέπει νά συ-
μπερανωμεν δτι ό σπινθήρ κινείται πάντοτε 

τίον ανω πρός Τ< ,θ κεραυνός
• η ία ικραγη πάπας τ^ς

ι ιΛ δέ έπ'ι σημείων τά όποια εί

ρεγμένα ή ίδρωμένα χέρια.
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8. Νά μή γεμίζουμε μέ νερό τόν ήλεκ- 
τρικό βραστήρα έφ’ δσον έχουμε ένωμέ- 
νη τή συσκευή μέ τό δίκτυο παροχής ρεύ 
ματος.

’Αποτελεσματική προστασία άπό τις βλά 
βες τών ήλεκτρικών συσκευών παρέχεται 
8ια τής προσγείωσης τοΰ εξωτερικού πε
ριβλήματος των. Σέ περίπτωση βλάβης, 
που τό εξωτερικό περίβλημα άποκτά δυνα
μικό, προκαλεϊται βραχυκύκλωμα στόν ά
γωγό προσγείωσης, τήκεται ή άσφάλεια, 
το κύκλωμα διακόπτεται καί άποφεύγεται 
έτσι ή ήλεκτροπληξία.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Εβ'

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ναι πλησιέστερον πρός τό καταιγιδοφόρον 
νέφος καί συγκοινωνούν μέ τήν γην* ένεκα 
τούτου δ κεραυνός προσβάλλει ιδίως τά 
υψηλά δένδρα καί υψηλά οικοδομήματα.

Δεν πρέπει λοιπόν έν ώρα καταιγίδας νά 
καταφεύγωμεν είς δένδρα καί Ιδίως ρητι
νώδη τά όποια είναι δυσηλεκτραγωγό. Οί 
κεραυνοί προσβάλλουν κυρίως ηφαιστειο
γενείς περιοχάς. Κατά τήν πτώσιν των δι
αγράφουν φωτοβολούσαν τεθλασμένην 
γραμμήν ρυθμιζομένην άπό τήν αγωγιμό
τητα τών υλικών καί. τυχόν ρευμάτων ιόν- 
των.

1 α άποτελεσματα τών κεραυνών δύναν- 
ται νά είναι χημικά, θερμικά, μηχανικά, 
μαγνητικά. Γά χημικά άποτελεσματα συ- 
νίστανται εις τήν ενωσιν τών στοιχείαχν 
τοϋ άέρος. Τα θερμικά συνίστανται είς 
την θέρμανσιν τών άγωγών τούς οποίους 
διατρέχουν.

Ο κεραυνός «πέφτοντας» είς άμμώδες
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έδαφος τήκει τήν άμμον, οπότε οί κόκκοι 
αυτής συγκολλώμενοι παράγουν κοίλους 
υαλώδεις σωλήνες, οί όποιοι ονομάζονται 
κεραύνιοι ή κεραυνΐται. Αυτοί εσωδεν εί
ναι λείοι καί προχωρούν εντός τοΰ εδά
φους μέχρι βάθους 10m.

Ό κεραυνός δρά είς τήν μαγνήτησιν 
τών μετάλλων. Καταργεί επίσης έν μέρει 
ή καθολοκληρίαν τήν μαγνητικήν δύναμιν 
μαγνητικής βελόνης ή άλλάσσει τούς πό
λους αύτής.

Πλήν τών ανωτέρω ό κεραυνός επιφέρει 
καί φυσιολογικός μεταβολής επί τών ζώων 
καί τών φυτών αί όποϊαι συχνάκις είναι 
θανατηφόροι.

Πολλές φορές άνθρωποι ή ζώα ευρισκό
μενα είς μεγάλην άπόστασιν άπό τόν τό
πον δπου ένέσκηψεν ό κεραυνός, ύφίσταν- 
ται βίαιους τιναγμούς έπιφέροντας νάρκω- 
σιν καθ’ δλον τό σώμα.

Τά ήλεκτρικά δίκτυα υψηλής καί χαμη
λής τάσεως, τά όποια είναι είτε είς τάς πό
λεις είτε είς τήν ύπαιθρον ούδεμίαν έπί- 
δρασιν έξασκοΰσιν επί τής παραγωγής 
καί έξελίξεως των κεραυνών. Αί στατιστι
κοί άποδεικνύουν δτι τά κατατγιδώδη φαι
νόμενα δέν αυξάνονται ούτε κατά τόν α

ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΕ9Σ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓ9ΓΙΚΟΤΗΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΑΣ

"Οταν λέγωμεν παραγωγικότητα εργα
σίας, έννοοΰμεν τόν άριθμόν τών εξαρτη
μάτων πού παράγονται άνά τήν μονάδα 
χρόνου.

Πάντοτε ή αύξησις τής παραγωγικότη
τας τής εργασίας είναι άποφασιστικός πα

ριθμόν ούτε κατ’ εντασιν μετά τήν έξά- 
πλωσιν τών δικτύων τούτων.

Ή προφύλαξις τών οικοδομημάτων, τών 
ναών, τών πλοίων, τών αποθηκών τών πε- 
ριεχουσών έκρηκτικάς ύλας, γίνεται δια 
τοϋ αλεξικέραυνου.

Στήν αρχικήν λατρείαν τών 'Ελλήνων ό 
κεραυνός έλατρεύετο ώς αυθύπαρκτος θεό- 
της, δπως είς τήν Κύπρον, ύπό τήν δυαδι 
κήν μορφήν κεραύνιος καί κεραύνια, ή έταυ 
τίζετο πρός αυτόν τούτον τόν Δία, θεόν 
πάντων τών ουρανίων φαινομένων. Κατά 
τήν εποχήν δμως τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ 'Η
σιόδου, ό κεαυνός θεωρείται πλέον ώς φαι- 
νόμενον εξωτερικών καταστάσεων τοΰ Δι- 
ός ή δπλου αύτοΰ. Τά κεραυνόπληκτα σώ
ματα έθεωροΰντο συνήθως ώς ιερά καί έ- 
τιμώντο.

'Ως πρός τήν προφύλαξιν άπό τόν κε
ραυνόν συνίστατο ή προ τών θυρών σταύ- 
ρωσις νυκτερίδων" άλεξικέραυνα επίσης έ
θεωροΰντο τά δέρματα τής ύαίνης, φώκης, 
ίπποποτάμου.

Βιβλ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ
ΔΕΙΑ.

ΑΡΓΤΡΟΤ ΕΤΘΤΜΙΟΣ
Δ,’

Έάν μέ τό 
γωγικότητα κε 
ενός έξαρτήμο

τί

Ό χρόνος 3 
ματος άποτελε 
λογικόν χρόνοι 
t βοηθ., τόν όι 
νον άνακουφίσ

Δηλαδή 
έε = t6

1. 'Ο 6 < 
κ ό ς χ ρ ό ν 
χρειάζεται μόν 
γαζομένου τεμ.

δπου L είναι ί 
πτικόν έργαλεϊ

σμάτων, S ή ι

ράγων διά τήν άνάπτυξιν τής παραγω
γής. Αύξησις τής παραγωγικότητας ύπάρ- 
χει δταν τό ίδιον τό ποσόν εργασίας απο
δίδει περισσότερα προϊόντα ή άλλως δταν 
τό ποσόν έργασίας τό όποιον χρειάζεται 
διά τήν παραγωγήν μιας μονάδος (προϊ
όντα), έλαττωθή.

άριθμός στροη

2. Β ο η θ 
ναι ό χρόνος π 
νά στερεώση τ 
νά τό βγάλη ί 
τήν έργαλειομ 
απΟμακρύνη
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--------------------------------- I

εντασιν μετά τήν έξά- J 
ων τούτων.

τών οικοδομημάτων, τών 
τών αποθηκών τών πε- I 

τικάς υλας, γίνεται δια 
ο.

λατρείαν τών 'Ελλήνων ό I 
ετο ώς αυθύπαρκτος θεό- 
ν Κύπρον, ύπό τήν δυαδι 
ύνιος καί κεραύνια, ή έταυ | 
>ν τοΰτον τόν Δία, θεόν 
χνίων φαινομένων. Κατά I 
τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ Ή- 

; θεωρείται πλέον ώς φαι- | 
ιών καταστάσεων τού Δι- 
5. Τά κεραυνόπληκτα σώ- ΐ 

συνήθως ώς ιερά καί έ- ’

προφύλαξιν άπό τόν κε- 
> ή πρό τών θυρών σταύ- | 
ν' αλεξικέραυνα επίσης έ
ρματα τής ύαίνης, φώκης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ-

νΡΓΤΡΟΤ ΕΤΘΤΜΙΟΣ 
Δα ’

‘ΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΟΜΗΧΑΝΑΣ

άνάπτυξιν τής παραγω- 
ς παραγωγικότητας ύπάρ- 
ν τό ποσόν έργασίας άπο- 
α προϊόντα ή άλλως δταν 
ίας τό όποιον χρειάζεται 
γην μιας μονάδος (προϊ-

’Εάν μέ τό Q συμβολίζωμεν τήν παρα
γωγικότητα καί ΐε τόν χρόνον παραγωγής 
ένός εξαρτήματος,

1
τότε Q =---------- 

ίε
'Ο χρόνος παραγωγής ίε ένός εξαρτή

ματος άποτελεϊται άπό τόν βασικόν τεχνο
λογικόν χρόνον t6, τόν βοηθητικόν χρόνον 
t βοηθ., τόν οργανωτικόν to, καί τόν χρό
νον άνακουφίσεως τοΰ εργάτου ta.

Δηλαδή
ίε = t6 + t βοηθ. + to + ta.

1. Ό βασικός τεχνολογι
κός χρόνος: Είναι ό χρόνος πού 
χρειάζεται μόνον διά τήν κοπήν τοΰ κατερ- 
γαζομένου τεμαχίου καί Ισοΰται:

L. k 
t6 =----------

s. n
δπου L είναι ή διαδρομή πού κάνει τό κο
πτικόν έργαλεΐον, Κ ό άριθμός τών περα-

mm
σμάτων, S ή πρόωσις σέ ---------- καί η ό

στροφή
άριθμός στροφών άνά λεπτόν.

L

2. Β ο η θ η τ ι κ ό ς χρόνος: Εΐ- 
ναι ο χρόνος πού χρειάζεται ό εργάτης διά 
να οι ρειόση τό κατεργαζόμενον τεμάχιον, 
να τό βγάλη δταν τελειώση, νά ξεκινήση 
την εργαλειομηχανήν, νά πλησιάση ή νά 
άπομακρύνη τό κοπτικόν έργαλεΐον κλπ.

3. ’Οργανωτικός χρόνος: 
Είναι ύ χρόνος πού χρειάζεται ό έργάτης 
διά νά οργάνωση τήν έργασίαν του. Δηλα
δή νά μελετήση τό σχέδιον κατασκευής τοΰ 
εξαρτήματος, νά έτοιμάση τά έργαλεΐα πού 
θά χρειασθή, καί νά ρυθμίση τήν μηχανήν, 
όπως παραδείγματος χάριν νά κάμη τίς δι
άφορες μετρήσεις, νά βάλη τήν άπαττουμέ- 
νην πρόωσιν καί τόν κατάλληλον άριθμόν 
στροφών.

4. Χρόνος άνακουφίσεως 
καί άναπαύσεως τοΰ έργά- 
τ ο υ : Είναι ό χρόνος πού χρειάζεται ό 
έργάτης διά ίκανοποίησιν διαφόρων φυσι
κών άναγκών του, καθώς έπίσης καί ό χρό
νος άναπαύσεως τοΰ έργάτου, ό όποιος κα
ταπονείται κατά τήν διάρκειαν τής έργα
σίας.

Διά νά αύξήσωμεν λοιπόν τήν παραγω
γικότητα πρέπει νά έλαττώσουμεν τόν χρό
νον κατασκευής τοΰ εξαρτήματος. Αύτό 
μπορούμε νά τό έπιτύχουμε ελαττώνοντας 
τόν βασικόν τεχνολογικόν χρόνον, τόν βο
ηθητικόν χρόνον καί τόν οργανωτικόν χρό
νον.

Ό βασικός τεχνολογικός χρόνος έλατ- 
τοΰται έάν αυξήσουμε τήν ταχύτητα κο
πής, τό βάθος καί τήν πρόωσιν.

Ή ταχύτης κοπής βασικά έξαρτάται ά
πό τό μέταλλον άπό τό όποιον είναι κατα- 
σκευασμένον τό κοπτικόν έργαλεΐον καί τό 
κατεργαζόμενον τεμάχιον καί άπό τήν χρή- 
σ,ν ή μή ψυκτικών ύγρών.

Κάνοντας μίαν σύντομον αναδρομήν είς 
τήν δλην παροδικήν έξέλιξιν τών υλικών 
τών κοπτικών εργαλείων, παρατηρούμεν τά 
εξής: Κατ’ αρχήν τά κοπτικά εργαλεία 
κατεσκευάζοντο άπό άνθρακούχους χάλυ
βας, καί ήδύναντο νά εργαστούν μέ ταχι>- 
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τητα κοπής μή δπερβαίνουσαν τά
m

10 -=~ 12--------- . Βραδύτερον άρχισαν νά
min.

χρησιμοποιούνται κοπτικά εργαλεία άπό 
ταχυχάλυβα. τά όποια είς ώρισμέιας πε
ριπτώσεις είργάζοντο μέ ταχύτητα κοπής

m
600----------

min.
Σήμερα, χρησιμοποιούνται ευρέως, /.ο

πτικά εργαλεία άπό σκληροκράματα, τά 
όποια επιτρέπουν νά έργαζώμαστε μέ τα-

m
χύτητες πέραν τών 600----------

min.
'Όπως βλέπομεν λοιπόν, εις τήν μείωσιν 

τοΰ t6 συμβάλλει τά μέγιστα ή χρήσις τών 

νέων /.οπτικών εργαλείων.

Ο βοηθητικός καί ό οργανωτικός χρό
νος. ελαττώνονται διά τής καλής έκπαι- 
δεύσεως τών εργατών, ώστε νά ξέρουν 
καλά πώς νά χειρίζωνται τά μηχανήματα 
Επίσης μέ τήν χρησιμοποίησιν αυτομάτων 

μηχανισμών, εκτοπίζεται ή χειρονακτική 
εργασία, μέ αποτέλεσμα νά έλαττοΰνται 
κατά πολύ ό βοηθητικός καί ό όργανωτι 
κός χρόνος.

Ποτέ όμως δέν πρέπει νά προσπαθούμε 
νά αυξάνουμε τήν παραγωγικότητα εργα
σίας είς βάρος τοΰ χρόνου άνακουφίσειι ς 
τών εργατών.

ΧΡΤΣΑΦΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Ε'α.

Blgf
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ΔIΑΦΟΡIΚΟΣ ΔIAIΡΕΤΗΣ

Ο διαιρέτης είναι ενα μηχανικόν συγ
κρότημα επί τοΰ όποιου προσδένεται ενα 
αντικειμενον τό όποιον πρόκειται νά κα- 
τεργασθή μηχανικώς, συνήθως επί τής 
φρέζας, καί η μηχανική κατεργασία α
παιτεί δπως τούτο διαιρεθή εις ενα ίσον 
αριθμόν μερών (κατασκευή δδοντωτοΰ τρο
χού).

Επομένως μέ τήν βοήθειαν τοΰ διαιρέ
του επιτυγχάνεται ή μηχανική διαίρεσες 
μιας περιφέρειας είς ίσα μέρη ακριβώς.

Τό κάτωθι σχήμα δεικνύει τά διάφορα 
1·έρη ένός απλού διαιρέτου.

ό) Αξων ατέρμονος κοχλία.

6) Ατέρμων κοχλίας.

ι > Οδοντωτός τροχός συνδεδεμένος μέ 
τήν άτρακτον τοΰ διαιρέτου.

8) Ατρακτος διαιρέτου.

Οι διαιρετοί αναλογως τής κατασκευής 
των, είναι έφωδιασμένοι μέ ενα αριθμόν 
έναλλασσομένων μεταλλικών δίσκων, εκα- 
οτος τών οποίων φέρει είς διαφόρους περι
φέρεια; όπάς διαφορετικά; είς αριθμόν, 
αλλά εϊ; ϊσας αποστάσεις μεταξύ των δι' 
έκάστην περιφέρειαν. Ή χρήσι; τών δί-

2
Η Χειροστρόφαλος περιστροφή; άτέο- 

μονος κοχλία.

2) Σκέλη (ψαλίδος) καθορισμού τομέ- 
ως διαιρεσεως εις τον διάτρητον δί
σκον.

3) Πείρος συνδέσεως χειροστροφάλου 
καί διατρήτου δίσκου.

4) Διάτρητος δίσκος.

σκων θά άναπτυχθή εί; τά; έπομένα; πα
ραγράφου;.

Οταν πρόκειται νά κατασκευασθή ένα; 
οδοντωτός τροχός επί τής φρέζα;, ό κύ
λινδρο; επί τοΰ όποιου θά κατασκευασθοΰν 
οί όδόντε; στερεώνεται επί τοΰ διαιρέτου 
καί περιστρέφεται μαζί μέ τήν άτρακτον 
τού διαιρέτου, ένώ ό κοπτήρ τής φρέζας 
ευρίσκεται εις μία ώρισμένην θέσιν. Ή

περιφέρεια 
ρεθή είς τόσ 
τες τού τρο; 
των είναι 2 
ται ένας όδ.

περιστρέφετε

αύτό βέβαια 
στροφής ποι 
Διά νά ύπολ 
φώ'1 πού πρέ 
λος δϊά κάθε 
τελεί ή άτρι 
νά είναι γνω 
νήσεως τοΰ ί 
σεως, ι, είναι 
γον η2/η1. 
ναι ίση μέ 1 
ή 1/80.

η2 — Άς 
ή άτρακτος.

ηΐ — Άρ 
ό χειροστρόφι

η

'Επομένως 
VZ2, ό χειρο 
λη

η1=·

Ό αριθμός 1 
°ζ ή κλασματι:

Η χρήσις τι 
τος δταν ό άοιί 
ι '
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.ονος κοχλία.

λίας.

>ογός συνδεδεμένος μέ 
■ τοΰ διαιρέτου.

ιιρέτου.

ιλόγως τής κατασκευής 
μένοι μέ ένα αριθμόν 
ταλλικών δίσκων, έκα- 
ρει είς διαφόρους περι- 
>ορετικάς εις αριθμόν, 
ιτάσεις μεταξύ των δι’ 
ιν. Ή χρήσις τών δί-

περιφέρεια τοΰ κυλίνδρου πρέπει νά διαι- 
ρεθή εις τόσα ίσα μέρη, δσοι είναι οί όδόν- 
τές τοΰ τροχού. ’Εάν ό αριθμός τών όδόν- 
των είναι Ζ2, κάθε φορά πού θά κόπτε
ται ένας δδόντας, ό κύλινδρος πρέπει νά

1
περιστρέφεται κατά------ τής στροφής καί 

Ζ2
αυτό βέβαια επιτυγχάνεται διά τής ορθής 
στροφής πού κάμνει ό χειροστρόφαλος. 
Διά νά ύπολογισθή ό αριθμός τών στρο
φών πού πρέπει νά έκτελή ό χειροστρόφα- 
λος δ.ά κάθε μέρος τής στροφής πού έκ- 
τελεϊ ή άτρακτος (άντικείμενον), πρέπει 
νά είναι γνωστή ή σχέσις μεταδόσεως κι- 
νήσεως τοΰ διαιρέτου. Ή σχέσις μεταδό
σεως, ι, είναι σταθερά καί ίση μέ τόν λό
γον η2/η1. Ή σχέσις αΰτη συνήθως εί
ναι ίση μέ 1/40 και σπανιότερου 1/60 
ή 1/80.

η2 —- ’Αριθμός στροφών πού έκτελεΐ 
ή άτρακτος.

ηΐ — ’Αριθμός στροφών πού έκτελεΐ 
ό χειροστρόφαλος.

1 η2
' Ζ2 ηΐ

I

I είς τάς έπομένας πα-

νά κατασκευασθή ένας 
πι τήξ φρέζας, ό κύ- 
ιυ θά κατασκευασθοΰν 
εται έπΐ του διαιρέτου 
ιαζΐ μέ τήν άτρακτον 
° κοπτήρ τής φρέζας 
ώρισμένην θέσιν. Ή

■ ■ 
ηΐ 40 Τ|2 , n1=Z2 '

Επομένως διά κάθε υποδιαίρεων. 
1 /'L'2, ό χειροστρόφαλος πρέπει νά έκτε- 
λή

η1=40/Ζ2 στροφάς.

Ό αριθμός η] μπορεί νά είναι ακέραι
ος ή κλασματικός.

Ή χρήσις τών δίσκων είναι απαραίτη
τος δταν δ αριθμός είναι κλασματικός.

'Εάν Ζ2=9, ηΐ =40/9=4 4/9 τότε 
θά διαλέξωμεν ένα δίσκον πού νά έχη εις 
μίαν άπό τάς περιφερείας του αριθμόν 9 
οπών ή πολλαπλάσιον τούτου ήτοι 18, 27 
κ.λ.π., καί έτσι θά περιστρέψωμεν τόν χει- 
ροστρόφαλον κατά 4 στροφάς, πού μπο
ρούν νά μετρηθούν εύκολα καί μέ ακρί
βειαν, καί κατά 4/9 τής στροφής μέ τήν 
βοήθειαν τών οπών τού δίσκου. Βεβαίως 
εάν δέν ύπάρχη δίσκος ό όποιος νά φέρη 
είς μιάν περιφέρειαν αριθμόν οπών ίσον 
μέ τόν παρονομαστήν τού κλάσματος ή 
πολλαπλάσιον τούτου τότε ή διαίρεσις δέν 
μπορεί νά γίνη μέ τόν απλόν διαιρέτην και 
είναι είς αύτάς τάς περιπτώσεις πού ή 
χρήσις τού διαφορικού διαιρέτου είναι α
παραίτητος.

Ό διαφορικός διαιρέτης είναι ένα συγ
κρότημα πλοάύ διαιρέτου, μέ ένα αριθμόν 
εξωτερικών ανταλλακτικών οδοντωτών 
τροχών, ώς φαίνεται είς τό κάτωθι σχή
μα.

a, b. c Kai d είναι ό αριθμός όδόντωυ, 
τιού φέρουν οί οδοντωτοί τροχοί 1,2, 3 
καί 4 αντιστοιχώ;

Ή διαφορική διαίρεσις επιτυγχάνεται 
μέ τόν συνδυασμόν δύο κινήσεων α) τήν 
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απλήν ζίνησιν τοΰ χειροστροφάλου καί 6) 
τήν ζίνησιν πού κάνει ό διάτρητος δίσκος. 
Αύταΐ αί δύο κινήσεις συμβαίνουν τήν Ι
δίαν στιγμήν, διότι υπάρχει μία σχέσις α
νάμεσα τους.

Εις τόν απλόν διαιρέτην ό διάτρητος δί
σκος κρατείται σταθερά άπό ένα ασφαλι
στικόν κοχλίαν, ένώ είς τόν διαφορικόν δι
αιρέτην αποσυνδέεται τοΰ ασφαλιστικού κο
χλία καί περιστρέφεται μαζί μέ τόν χειρο- 
στρόφαλον. Εις τόν απλόν διαιρέτην ό 
χειροστρόφαλος περιστρέφει τόν άξονα 
τού άτέρμονος κοχλία, δ άτέρμονας κο
χλίας κινεί τόν οδοντωτόν τροχόν πού είναι 
στερεωμένος μέ τήν άτρακτον τού διαιρέ
του. Κατά αύτόν τόν τρόπον περιστρέφε
ται καί τό τσώκ μαζί μέ τό αντικείμενου 
καί έτσι επιτυγχάνεται ή διπίρεεις.

Εις τόν διαφορικόν διαιρέτην ό διάτρητος 
δίσκος καί ή άτρακτος τού διαιρέ.οο συν
δέονται μέ μίαν σειρά· όισν ωτών τροχών. 
Μέ τήν σύνδεσιν αύτήν τοΰ διατρήτου δί
σκου καί τής ατράκτου έπιτυγχάνεται ή 
κίνησις τού διατρήτου δίσκου. Ή διεύθυν- 
σις είς τήν όποιαν θά περιστροφή δ διά
τρητος δίσκος έξαρτάται άπό τούς εξωτε
ρικούς άνταλλακτικούς οδοντωτούς τρο
χούς.

Μέ τήν άλλαγήν τών οδοντωτών τροχών 
και τών διατρήτων δίσκων ποΰ φέρει δ 
διαιρέτης, είναι δυνατόν νά πραγματοποι
ηθούν δλαι αί διαιρέσεις πού δέν μπορούν 
νά πραγματοποιηθούν είς τόν απλόν διαι
ρέτην.

"Οπως άναφέραμε προηγουμένως είς τόν 
διαφορικόν διαιρέτην υπάρχουν δύο κινή
σεις. Επομένως ύπάρχοι ν καί δύο σχέσεις 
μεταδόσεως κινήσεως, μία άπό τόν χειρο- 
στρόφαλον εις τήν άτρακτον τοΰ διαιρέτου 
καί ή άλλη άπό τήν άτρακτον είς τόν διά- 

τρητον δίσκον.

Μία περιφέρεια πρέπει νά διαιρεθή είς 
ένα άριθμςν ίσων μερών Ζ2 καί χρειάζεται 
νά περιστραφή δ χειροστρόφαλος κατά 
ηΐ στροφάς. Χρησιμοποιώντας τόν προη- 
γούμενον τύπον πού μας δίδει τό ποσόν ποΰ 
πρέπει νά περιστραφή ό χειροστρόφαλος 
διά κάθε ύποδιαίρεσιν, παρατηοΰμεν δτι 
τό ποκΰπτον πλάσμα έχει παρονομαστήν, 
άριθμόν πρός τόν όποιον δέν υπάρχει δί
σκος ό όποιος νά φέρη είς περιφέρειαν άν- 
τίστοιχον άριθμόν οπών.

"Οταν ό χειροστρόφαλος θά περιστρο
φή κατά ηΐ στροφάς, πρέπει ό διάτρητος 
δίσκος νά περιστραφή κατά ηά στροιράς 
oil.ως ώστε νά συμπέση μία άπό τάς όπάς 
τοΰ δίσκου μέ τόν πεϊρον συνδέσεως τού 
χειροστροφάλου.

Τήν περιστροφήν ηά τού διατρήτου δί
σκου τήν έπιτυγχάνομεν μέ τήν βοήθειαν 
τών εξωτερικών άνταλλακτικών οδοντωτών 
τροχών. "Ας παρακολουθήσωμεν τόν τρό
πον μέ τόν όποιον γίνεται ή διαφορική 
διαίρεσις. Πρώτον ύποθέτομεν δτι τό άν- 
τ.κείμενον θά διαιρεθή είς ένα άριθμόν με
ρών Ζ2’, πού είναι δυνατόν νά γίνη μέ 
τήν απλήν διαίρεσιν, καί εύρίσκομεν τόν 
άριθμόν στροφών ηΐ’ τού χειροστροφά- 
λου πού άπαιτεϊται διά τήν δ ιίρεσιν ταύ- 
την. ’Εκλέγεται μετά δ διάτρητος δίσκος 
καί τοποθετείται είς τήν θέσιν του. Ό δι
άτρητος δίσκος δέν ασφαλίζεται καί έτσι 
είναι έλεύθερος. Δεύτερον πρέπει νά ύπο- 
λογισθοΰν οί εξωτερικοί άνταλλακτικοί 
τροχοί ούτως ώστε δταν δ χειροστρόφα- 
λος θά κάνη ηΐ στοφάς, δπου η1=η1' 
J-i|d ό δίσκος νά κάνη ηά στροφάς.

Ώς φαίνεται έκ τοΰ σχήματος ή κίνησις 
τοΰ χειροστροφάλου μεταδίδεται μέσω τοΰ 
άξονος Α είς τόν άτέρμονα κοχλίαν, άπό

τόν άτερμι 
χοΰ πού εϊ 
εις τόν άξο 
τωτόν τροχ 
ταδίδεται ε 
τροχών c κ 
σου τοΰ άϊ 
τόν κωνικοί 
τροχόν 5 εΐ 
ναι στερεωι

Άπό τόι 
ται εις τόν

Τό μέρο 
τρητος δίσ> 
τήν κίνησα 
τάται άπό 
c, d πού χ

Διά νά 6 
πού θά χρτ 
έξής:

Ή σχέσι 
τόν χειροστ 
ναι:

η2
1=-----  

ηΐ

Ή σχέσιι 
τρακτον είς

ίση πρός

"Οταν δτι 
έν έκ τών δ 
ή κινήται έπ 
μεταξύ τών
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τει νά διαιρεθη είς 
' Ζ2 καί χρειάζεται 
ροστρόφαλος κατά 
τοιώντας τόν προη- 
διδει τό ποσόν πού 
ό χειροστρόωαλος 
παρατηοΰμεν ότι

(ει παρονομαστήν, 
>ν δέν υπάρχει δί- 
Ις περιφέρειαν άν-

:λος θά περιστρα- 
ρέπει ό διάτρητος 
ιατά ηά στροφάς 
μία άπό τάς όπάς 
ον συνδέσεως τοΰ

τοΰ διατρήτου δί- 
μέ τήν βοήθειαν

<τικών οδοντωτών 
^σωμεν τόν τρό- 
ται ή διαφορική 
ΐτομεν ότι τό άν- 
> ενα αριθμόν με
στόν νά γίνη μέ 
ί εύείσκομεν τόν 
ον χειροστροφά- 
ίν δ ιίρεσιν ταύ- 
ίιατρητος δίσκος 
θέσιν του. Ό δι- 
ιλίζεται καί έτσι 

πρεπει νά ύπο- 
ανταλλακτικοί 

ό χειροστρόφα- 
δπου η1=ηΐ' 

στροφάς.

ματος ή κίνησις 
ιδεται μεσω τοΰ 
'α κοχλίαν, άπό

τόν άτερμονα διά τής βοήθειας τοΰ τρο
χού πού είναι ηνωμένος μέ τόν άτέρμονα 
είς τόν άξονα Β' καί συνεπώς είς τόν οδον
τωτόν τροχόν α. Ή κίνησις άπό τόν α με
ταδίδεται είς τόν τροχόν d διά μέσου τών 
τροχών c καί b. Άπό τόν τροχόν d διαμέ
σου τοΰ άξονας Γ ή κίνησις δίδεται είς 
τόν κωνικόν τροχόν 5 καί άπό τόν κωνικόν 
τροχόν 5 είς τόν κωνικόν τροχόν 6, πού εί
ναι στερεωμένος εις τόν άξονα Δ.

Άπό τόν άξονα Δ ή κίνησις μεταδίδε
ται είς τόν διάτρητον δίσκον.

Τό μέρος τής στροφής ηά πού ό διά
τρητος δίσκος θά έκτελέση εν σχέσετ πρός 
τήν κίνησιν τοΰ χειροστροφάλου, έξαρ- 
τάται άπό τούς οδοντωτούς τροχούς α, b, 
C, d πού χρησιμοποιήθηκαν.

Διά νά βρούμε τούς οδοντωτούς τροχούς 
πού θά χρησιμοποιήσωμεν έργαζόμεθα ώς 
έξης:

'Η σχέσις μεταδόσεως κινήσεως άπό 
τόν χειροστρόφαλον εις τήν άτρακτον εί
ναι:

η2 1 40
ΐ=-------=--------—ηΐ =--------

ηΐ 40 Ζ2

Ή σχέσις μεταδόσεως, ί', άπό τήν ά
τρακτον είς τόν διάτρητον δίσκον είναι 

ηά
ίση πρός-------

η 2

Τ Ρ I

Οταν δύο σώματα έφάπτωνται καί τό 
έν έκ τών δύο σωμάτων τείνη νά κίνηθή 
ή κινήται επί τοΰ άλλου τότε αναπτύσσεται 
μεταξύ τών έν επαφή επιφανειών των μία

ηά 1
ί' =------ — η2 =-------

η2 Ζ2

α.Ο.
Λ i' = i]d Ζ2 =------

b.d.
Επειδή γνωρίζομεν δτι

40 40
ηά = ηΐ—ηΐ ' =--------------------

Ζ2 Ζ2'

40 40
ΐ' = (--------------------) Ζ2

Ζ2 Ζ2'

40 a.c.
A i' =------  (Ζ2'—Ζ2) =------

Ζ2' b.d.■-·

Διά τής χρήσεως τοΰ τύπου τούτου μπο
ρούμε νά ύπολογίσωμεν τούς έξωτερικούς 
άνταλλακτικούς οδοντωτούς τροχούς και νά 
έπιτύχωμεν τήν άπαιτουμένην διαίρεσιν.

Machine Tool Operation by

Henry Burghardt
Aaron Axelrod
James Anderson.

ΠΑΝΑΠΩΤΟΤ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΣΤ III

Β II

δύναμις ή οποία προσπαθεί νά έμποδίση 
τήν σχετικήν κίνησιν μεταξύ τών δύο σω
μάτων. Ή δύναμις αυτή ονομάζεται άντί- 
στασις τής τριβής ή απλώς τριβή,
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Η κίνησις τοΰ ενός σώματος έπΐ τοΰ 
άλλου παρουσιάζεται υπό δύο μορφάς. α) 
Γό εν σώμα δυνατόν νά όλισθαίνη επί τοΰ 
άλλου, οπότε ή παρουσιαζομένη τριβή, λέ
γεται ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ. β) Τό 
εν σώμα δυνατόν νά κυλιέται, έπΐ τοΰ άλ
λου, όπότε ή παρουσιαζομένη τριβή λέγε
ται ΤΡΙΒΗ ΚΤΛΙΣΕΩΣ.

Είς πολλάς περιπτώσεις ή ΰπαρξις τής 
τριβής είναι άπαραίτητος καί είς πολλάς 
άλλας άνεπι θύμητος.

Εάν δέν υπήρχε τριβή μεταξύ τών τρο
χών τών οχημάτων — ποδηλάτων, αυτο
κίνητων, τραίνων, τρακτέρς κ.λ.π. — καί 
τοΰ έδάφους θά ήτο αδύνατος ή μετακί- 
νησις των έπΐ του έδάφους. 'Ο άνθρωπος 
καί. τά ζώα χωρίς τήν ΰπαρξιν τής τριβής 
θά ήτο άδύνατον νά περπατούν ή νά τρέ
χουν έπΐ τοΰ έδάφους.

Μέ τήν βοήθειαν τής τριβής επιτυγ
χάνονται: α) Τό φρενάρισμα τών οχημά
των και μηχανών, β) Η μετάδοσις κινή- 
σεως μέσω συμπλεκτών άπό εν άξονα είς 
άλλον, γ) Ή μετάδοσις κινήσεως μεταξύ 
αξόνων, μέσφ ιμάντων, δ) Ή συγκόλλη- 
σις δύο μετάλλων κ.λ.π.

Ή ΰπαρξις τής τριβής πάλιν μεταξύ 
τών κινουμένων μερών μιας μηχανής είναι 
ανεπιθύμητος, διότι προκαλεϊ τήν πρόω
ρον φθοράν τών εξαρτημάτων τής μηχα
νής καί διά τούτο άπησχόλησε καί άπα- 
σχολεϊ τούς επιστήμονας οί όποιοι κατώρ- 
θωσαν νά τήν ελαττώσουν δχι δμως καί 
να τήν εξαλείψουν.

ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ

Ή τριβή όλισθήσεως παρουσιάζεται ύ- 
πο τρεις μορφάς.

α) Ξηρά τ ρ ι 6 ή

υπς την ξηραν τριβήν αί έφαπτόμεναι 
έπιφανειαι είναι καθαραΐ (άνευ υγρασίας 
ή λιπαρών ουσιών) καί. ή τριβή οφείλεται 
είς τάς αμοιβαίας μοριακός έλξεις τών μι- 
κροανωμαλιών τών δύο έπιφανειών. Ή 
ενεασί^ πεδίου είναι πολύ με
γάλη δταν ή άπόστασις μεταξύ τών μορί
ων τών δυο επιφανειών είναι μικροτέρα 

—8
3X10 cm.τών

"Οταν ή άπόστασις αΰτη αύξηθή κατ’ έ- 
λαχιστον η εντασις τοΰ πεδίου σχεδόν εξα
φανίζεται. Είς τήν πραγματικότητα τά ση
μεία τών επιφανειών, τών οποίων ή άπό- 
στασις μεταξύ τών μορίων των είναι μι-

—8
κροτέρα τών 3X10 cm, συγκολλώνται 
μεταξύ των καί δταν ή μία επιφάνεια άρ- 
χίση νά όλισθαίνη έπΐ τής άλλης, αί ένώ- 
σεις αυται θραύονται καί ελευθερώνεται 
ενέργεια ύπό μορφήν θερμότητος. Ή θερ- 
μότης αΰτη αυξάνει τήν θερμοκρασίαν τών 
επιφανειών καί έν τελεί συντελεί είς τήν 
τελείας συγκόλλησίν των. Έπομένως τά 
αποτελέσματα τής ξηράς τριβής είναι κα
ταστρεπτικά καί πολλάς φοράς μέρη μη
χανών καταστρέφονται τελείως, δταν τύχη 
νά έργασθοΰν άνευ λιπαντικοΰ.

β) Ή μ ι υ γ ρ ά ή λιπαρά τριβή 

Ει» την ημιυγραν τριβήν τό λιπαντικόν 
συγκρατεϊται είς τάς έσοχάς τών μικροα- 
νωμαλιών τών έπιφανειών καί έτσι μέρος 
τής φορτίσεως παραλαμβάνεται άπό τό λι- 
παντικον. Ένιαΐον στρώμα λιπαντικοΰ δέν 
υπάρχει διότι διακόπτεται άπό τάς έξοχός 

όποϊαι εύρίσκονται έν μεταλλική έπο- 
(Ρή· Ο ρυθμός φθοράς τών έπιφανειών 
είς τήν ήμιυγράν τριβήν είναι μικρότερος 
τοΰ είς τήν ξηράν τριβήν.

Υ) 'Τ γ

Εις τήι 
λισθήσεως 
παντικοΰ, 
κληρον τό 
φθορά πα 
σις). Εις Τ 
φείλεται εί 
ρίων τοΰ 
νόμους τής

Είναι φο 
τριβομένων 
τά τήν ξη( 
τήν ύγράν. 
λεται σήμε 
μιας μηχαν 
■βήν.

Σύμφωνα 
ρίαν τής λυ 
σωστήν γεωμ 
όζει έκκεντρ 
οπής μέ σωσ 
φήν, ή θέσις 
έξαρτάται ρ 
στροφών άνο 
ταν τό ίξώδ 
στάσις τοΰ . 
τό φορτίον 
τής άτρακτοι 
σταθερά.
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«ί έφαπτόμεναι 
(ά'νευ υγρασίας 
τριβή οφείλεται

β ή ν 

οαί 
1ή

ακάς έλξεις τών μι- 
ύο επιφανειών. Ή 
εως είναι πολύ με- 
; μεταξύ τών μορί- 
>ν είναι μικρότερα

—8
3X10 cm. 

τη αύξηθή κατ’ έ- 
πεδίου σχεδόν έξα- 
έματικότητα τα ση- 
ών όποιων ή άπό- 
•ίων των είναι μι-

Cm, συγκολλώνται 
μία επιφάνεια άρ- 
ής άλλης, αί ένώ- 
ιαι ελευθερώνεται, 
ρμότητος. Ή θερ- 
θερμοζρασίαν τών 

συντελεί εις τήν 
ν. 'Επομένως τά 

τριβής είναι ζα
φοράς μέρη μη. 

ίλείως, όταν τύχη 
ντικοΰ.

π α 0 ά τ ρ ι β ή 
ήν τό λιπαντικόν 

τών μικροα- 
ν καί έτσι μέρος 
ινεται από τό λι- 
'ίχ λιπαντικοΰ δέν 
από τάς έξοχάς 
μεταλλίκι] έπο-

των έπιφανειών 
ίναι μικρότερος

γ) 'Τ γ ρ ά τριβή

Είς τήν ύγράν τριβήν αί έπιφάνειαι ό- 
λισθήσεως χωρίζονται ύπό στρώματος λι- 
παντικοΰ, η πιεσις λιπάνσεως φέρει ολό
κληρον τό φορτίον και ούδεμία μεταλλική 
φθορά παρουσιάζεται (ιδεώδης κατάστα- 
σις). Εις την περίπτωσιν αυτήν ή τριβή ο
φείλεται είς τήν δλίσθησιν μεταξύ τών μο
ρίων τοΰ λιπαντικοΰ καί ακολουθεί τούς 
νόμους τής υδροδυναμικής.

Είναι φανερόν ότι ή φθορά μεταξύ δύο 
τριβομένων επιφανειών είναι μεγίστη κα- 
τα τήν ξηραν τριβήν καί ελάχιστη κατά 
τήν υγραν. Ή προσπάθεια πού καταβάλ
λεται σήμερα είναι δπως δλα τά μέρη 
μιας μηχανής εργάζονται ύπό ύγράν τρι
βήν.

Σύμφωνα μέ τήν υδροδυναμικήν θεω
ρίαν τής λιπάνσεως, εαν μία άτρακτος μέ 
σωστήν γεωμετρικήν μορφήν (δέν παρουσι
άζει έκκεντρικότητα) περιστρέφεται έντός 
οπής με σωστήν επίσης γεωμετρικήν μορ
φήν. ή θέσις της ατράκτου έντός τής οπής 
έξαρτάται μονον από τόν αριθμόν τών 
στροφών άνά λεπτόν πού έκτελεΐ αδτη, ό
ταν τό ιξώδες τοΰ λιπαντικοΰ (ή άντί- 
στασις τοΰ λιπαντικοΰ είς τήν τριβήν),' 
τό φορτίον ώς καί τό διάκενον μεταξύ 
τής ατράκτου και τής οπής παραμένουν 
σταθερά.

Η θεσις τής ατράκτου εις διαφορετι
κός ταχύτητας δεικνύεται είς τό κάτωθι 
σχήμα.

"Οταν ή ταχύτης u = ο, ή άτρακτος 
εφάπτεται στο χατω μέρος του τριβέα. 
"Οταν ή άτρακτος άρχίση νά περιστρέ
φεται και αί στροφαϊ αυξάνονται, ή ά
τρακτος έρχεται είς επαφήν μέ τό λιπαντι- 
κον και το αναγκαςει νά διείσδυση μεταξύ 
τών επιφανειών τής οπής καί ατράκτου. 
Τό λιπαντικόν τότε σηκώνει τήν άτρακτον 
καί τήν μετακινεί πρός τήν αντίθετον κα- 
τεύθυνσιν τής περιστροφής. "Οταν ή ά
τρακτος πλησιάζη μίαν ώρισμένην ταχύ
τητα, άνασηκώνεται καί αί έπιφάνειαΐ δια
χωρίζονται η μία απο την άλλην άπό στρώ
μα λιπαντικοΰ καί έτσι ή φθορά αποφεύγε
ται. "Οταν ή ταχύτης περιστροφής τής α
τράκτου γίνη άπειρος τότε τά κέντρα τής 
ατράκτου και τής οπής θά συμπέσουν. Διά

d2.n.n.
τής μελέτης τοΰ τύπου h =__________  

18,36 K.S.C. 
ο οποίος καθορίζει τήν θέσιν τής ατρά
κτου έντός τής οπής έξάγονται τά ακό
λουθα συμπεράσματα.

h — πάχος τοΰ λιπαντικοΰ είς τό πλέον 
στενόν σημεΐον [mm]

d — διάμετρος ατράκτου [mm]

η — ιξώδες λιπαντικοΰ [Kg.sec/m2]
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d+1
c

1

— μήκος τής οπής [mm]1

καί γος

ΚΟΠΩΣΗ

Παρατηρήθηκε. συχνά δτι μέρη μηχα- 
νών τά όποια είχαν κατασκευαστή άπό έ
λατά μέταλλα και τά όποια ύπόκειντο σέ 
φορτία τά όποια δέν έπέφεραν καμμιά 
πλαστική παραμόρφωση θραύονταν ένώ

αύτόν 
κανόν 
συνήθ 
κότητι

To h μεγαλώνει μέ τό d, η καί η 
έλαττοΰται μέ τό Κ, S καί C.

λειτουργούσαν σάν νά πρόκειτο γιά ψαθυ- 
ρά υλικά.

Κατόπιν παρατηρήσεων άπεδείχθη δτι 
τά μέρη τών μηχανών πού θραύονταν μέ

k — φορτίον τής άτράκτου [Kg/mm2] 

S — διάκενον μεταξύ τής άτράκτου καί
οπής [mm]

— άριθμός στροφών άνά δευτερόλε- 
πτον.

διατηρήται δσον τό δυνατόν

η

Διά μίαν δεδομένην κατασκευήν τό d καί 
C μπορούν νά δοθούν ώς σταθερά μιά καί 
στήν πραγματικότητα, αί άλλαγαί μετά 
μίαν περίοδον εργασίας είναι αμελητέοι. 
'Οπωσδήποτε δμως αύτό δέν Ισχύει καί διά 
τάς αλλας τιμάς. Ή ταχύτης περιστροφής 
καί τό φορτίον ποικίλουν μέ τάς συνθήκας 
εργασίας καί τό Ιξώδες τού λιπαντικού 
έξαρτάται άπό τήν ποιότητά του, άπό τήν 
θερμοκρασίαν κ.λ.π. Τό διάκενον μεταξύ 
τής άτράκτου καί τοΰ εδράνου μεγαλώ
νει ώς αποτέλεσμα τής φθοράς. Δηλαδή 
δλοι αυτοί οι παράγοντες έξαρτώνται ά
πό τάς συνθήκας κάτω άπό τάς όποιας ερ
γάζεται ή μηχανή, ή Ισχύς τής μηχανής, 
άπό τόν βαθμόν συντηρήσεως κ.λ.π.

Αύξανομένης τής περιστροφικής ταχύ- 
τητος, αυξάνεται καί ή θερμοκρασία τοΰ

λιπαντικού έπιφέρουντος έτσι τήν μείωσιν 
τού Ιξώδους του, έτσι τό λτπαντικό, στρώ
μα γίνεται πλέον λεπτόν (ρευστότερον).

Αύξανομένου τοΰ φορτίου αί στροφαί 
μειώνονται καί συνεπώς τό h μειώνεται 
οριστικά μέ άποτέλεσμα νά εχωμεν πλέον 
έντονον φθοράν.

Ό τύπος επίσης δεικνύει δτι ό άπαι- 
τούμενος χρόνος μεταξύ διαδοχικών επι
σκευών μιάς μηχανής αυξάνει δταν ό λό-

Π.η

Κ
μεγαλύτερος.

'Επομένως μία μηχανή ύφίσταται τήν 
μεγαλυτέραν φθοράν ένεκα τής τριβής α) 
κατά τήν έκκίνησιν, διότι τά διάφορα μέ
ρη της εργάζονται ύπό ξηράν καί ήμιυ- 
γράν τριβήν β) δταν χρησιμοποιήται λι- 
παντικον με χαμηλόν ιςιοδες, ή όταν το 
Ιξώδες τοΰ λιπαντικού έλαττοΰται κατά 
πολύ αύξανομένης τής θερμοκρασίας του 
καί γ) δταν υπερφορτίζεται.

Ή 
πρώτη 
ριψε ι 
δτι, έ< 
χίου p 
έλαστι 
έπ’ άπ 
τι ή ο 
τάσεις 
έπαναέ 
παίζει, 
δσο ό

Μέτ 
φορίσε 
κόπωσ»

ΧΑΡΑ 
ΠΟ' 
ΕΠΙ*

Βοήθημα :
Theory of Machines by W. G. Green.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ ΒΑΣΟΣ 
ΣΤ' III

ανθεΐσι 
κράματ 
παρατη 
είναι ά' 
ων ποΰ 
νόμενο 
είναι οί 
λισθήσε 
μών πο 
κόκκους

ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤ' III

Οί γ 
τικότητι 
κά άπό 
ορισμέ νι 
νατολαη 
ση συν.
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)εικνύει δτι ό άπαι- 
χξύ διαδοχικών έπι- 
αύξάνει δταν ό λό-

όσον τό δυνατόν

ιρόκειτο γιά ψαθυ-

ϊων άπεδείχθη δτι 
που θραύονταν μέ

ΧΑΡΑ ΚΤΗ ΡΙΣΤΙΚ Α ΦΑI NOMEN Α 
ΓΙΟΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΕΠΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ.

js by W. G. Green.
ΧΟΤΑΟΤ ΒΑΣΟΣ 
ΣΤ' III

ΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤ' III

τος έ'τσι τήν μείωσιν 
τό λτπαντικό, στρώ- 

όν (ρευστότερον).

φορτίου αί στροφαί 
ιώς τό h μειώνεται 
Λα νά έχωμεν πλέον

αυτόν τόν τρόπον, ΰπόκειντο κατά γενικό 
κανόνα, σέ επαναληπτικά φορτία τά όποια 
συνήθως δέν ύπερέβαιναν τό δριον έλαστι- 
κότητος.

;«νή ύφίστατατ τήν 
’νεκα τής τριβής α) 
.ότι τά διάφορα μέ- 
τό ξηράν καί ήμιυ- 

χρησιμοποιήται λι- 
Ιξώδες, ή δταν τό 
ΰ έλαττοΰται κατά 
; θερμοκρασίας του 
ίζεται.

Ή παρατήρηση αυτή πού έγινε γιά 
πρώτη φορά άπό τόν WOEHLER κατέρ- 
ριψε τις μέχρι τότε παραδεδεγμένες αρχές 
δτι, εάν ή έφαρμοζομένη τάση έπί τεμα
χίου μετάλλου είναι μικροτέρα τοΰ ορίου 
ελαστικότητας, τότε τό τεμάχιο θά άντεχε 
έπ’ άπειρον. Ό WOEHLER απέδειξε ό
τι ή άρχή αυτή ισχύει μόνο γιά στατικές 
τάσεις. Στήν περίπτωση δέ τών κυκλικώς 
επαναλαμβανομένων τάσεων μεγάλο ρόλο 
παίζει, δχι τόσο τό μέγεθος τών τάσεων 
όσο ό αριθμός τών επαναλήψεων.

Μέταλλα τά όποια ύπόκεινται σέ τέτοιες 
φορίσετς λέγομεν δτι καταπονούνται σέ 
κόπωση.

Εξετάζοντας μεταλλογραφικώς τήν λει- 
ανθεΐσα επιφάνεια δοκιμίου, μετάλλου ή 
κράματος, τό όποιον ύπόκειται σέ φόρτιση 
παρατηρούμε έπ’ αυτού αλλαγές οί όποιες 
είναι ανάλογες τών εναλλακτικών φορτίσε
ων πού ύπέστη. Τό πρώτο σημαντικό φαι
νόμενο πού παρουσιάζεται στήν επιφάνεια 
είναι οί γραμμές όλισθήσεως ή επίπεδα ό- 
λισθήσεως, δηλ. σειραι παραλλήλων γραμ
μών πού διαπερνούν ένα ή περισσοτέρους 
κόκκους.

Οι γραμμές αυτές είναι στήν πραγμα
τικότητα ακμές πού προέρχονται σταδια
κά άπό τήν σχετική ολίσθηση κατά μήκος 
ορισμένων κρυσταλλικών επιπέδων προσα
νατολισμού. "Οταν ή επαναληπτική φόρτι
ση συνεχιστή τότε παρουσιάζονται νέες 

γραμμές όλισθήσεως καί οί αρχικές γίνον
ται πιό καταφανείς καί διαπλατόνονται. 
Συνέπεια δλων αυτών τών φαινομένων εί
ναι, δτι, μετά τήν διέλευση μιας μεταβα
τικής περιόδου, κατά τή όποια μόνο ελά
χιστες γραμμές όλισθήσεως δημιουργοΰν- 
ται, παρουσιάζονται ρωγμές επί τοΰ δοκι
μίου. Οί ρωγμές αυτές μεταπηδούν άπό 
ένα κρύσταλλο είς ϊλλο όίσπου νά γίνη ή 
χαρακτηριστική θραύση τοΰ δοκιμίου πού 
προέρχεται άπό τήν κόπωση.

'Όλα τά πιό πάνω έχουν παρατηρηθή 
καί μελετηθή μεταλλογραφικώς μέ τήν βο
ήθεια φωτο-μικρογραφτών σέ διάφορα μέ
ταλλα καί κάτω άπό διάφορες συνθήκες 
εναλλακτικών καταπονήσεων.

’Εκτός τής δοκιμής μεταβολής τών με
τάλλων παρουσιάζονται καί αλλα φαινόμε
να τών οποίων ή σημασία έξαρτάται άπό 
τό μέγεθος τής επαναληπτικής τάσεως συ- 
σχετιζομένη μέ τήν στατικήν άντοχήν των. 
Συνεπεία τών πλαστικών παραμορφώσεων 
τοΰ μετάλλου είναι καί ή παραγωγή θερ
μότητας πού οφείλεται στήν τροβή μετα
ξύ τών ατομικών επιπέδων.

Σέ πειράματα παρατηρήθηκε δτι ή δη
μιουργία γραμμών όλισθήσεως είναι πιό 
έντονη στό αρχικό στάδιο τοΰ φαινομένου 
τής κοπώσεως καί ή άνύψωση τής θερμο
κρασίας είναι μεγαλυτέρα στήν αρχήν. 
Στήν συνέχεια ή ανύψωση τής θερμοκρα
σίας έλαττοΰται απότομα καί επίσης ή δη
μιουργία γραμμών όλισθήσεως έλαττοΰται 
καί τέλος γίνεται αμελητέα. 'Τπάρχει δέ 
συσχέτιση μεταξύ γραμμών όλισθήσεως 
καί υψώσεως τής θερμοκρασίας, γιατί άν 
άφήσωμε στόμα πού έχει ύποστή εναλλα
κτική φόρτιση νά έπανέλθη στήν θερμο
κρασία τοΰ περιβάλλοντος καί τό ύποβά- 
λωμεν ξανά στήν ιδία φόρτιση δέν θά πα
ρατηρηθή ή Ιδία αύξηση θερμοκρασίας.
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Ηροτοΰ άρχίση νά έλαττοΰται ή μηχα- 
νική αντοχή τοΰ δοκιμίου, παρατηρεϊται 
α αυτό με την βοήθεια ακτινών X, τοπική 
δημιουργία χαρακτηριστικών σχεδίων εν
δεικτικών τής παραμορφώσεως τοΰ κρυ
σταλλικού συμπλέγματος.

ίΐ μεταβατική αυτή φάση του φαινομέ
νου της κοπωσεως είναι πολύ άποφασισι.- 
κη για το υλικό. Πράγματι άν συνεχιστή 
η φόρτιση θα αρχιση νά δημιουργήται σι
γά - σιγά μιά ρωγμή ή όποια μεγαλώνει 
συνεχώς μέχρις δτου τό σώμα θραυσθή.

Εάν εξετάσωμεν τήν θραυσθείσαν επι
φάνειαν τοΰ δοκιμίου πού υποβλήθηκε σέ 
κόπωση θά διαπιστώσουμεν δτι σ’ αυτήν 
παρουσιάζονται γενικά δυό περιοχές. Άπό 
αυτές ή μιά είναι σχεδόν λεία και ή άλλη 
ανώμαλη κρυσταλλική.

II λεία επιφάνεια περιλαμβάνει τό μέ
ρος απο οπού άρχισε νά δημιουργήται ή 
ρωγμή καί ή λείανσή της οφείλεται στήν 
συνεχι'ι τριβή μεταξύ τών πλευρών τής ρω- 
ΥΚΠζι κατα τήν έναλλασσομένη προσέγγι
ση και απομάκρυνσή των. Ή ανώμαλη ε
πιφάνεια αντιστοιχεί στήν περιοχή πού 
θραύσθηκε τελευταία καί έχει μορφή ψα- 
θυράς θραύσεως ανεξαρτήτως τοΰ είδους 
τοΰ μετάλλου.

Αυτή είναι η τελική φάση τοΰ φαινομέ
νου της κοπωσεως. Η δημιουργουμένη 
στήν αρχή ρωγμή ακολουθεί συνήθως μία 
τών γραμμών όλισθήσεως. Ή ρωγμή δέ 
αυτή σε περίπτωση πού θα συνάντηση αν
τίσταση παρακάμπτει καί επανέρχεται με
τά στήν αρχική της πορεία. Βασικό γεγο
νός είναι δτι ή ρωγμή αυτή πού εκκίνησε 
άπό τήν περιοχή τής μεγαλυτέρας συγκέν
τρωση τάσεων τοΰ δοκιμίου ακολουθεί πάν
τα ενα επίπεδο όλισθήσεως.

Τήν δημιουργία τής ρωγμής ακολουθεί

πάντα αΰςηση θερμότητας ή οποία δμως 
δέν οφείλεται στην πλαστική παραμόρφω
ση τοΰ μετάλλου, ώς ή εμφανιζόμενη στήν 
πρώτη φάση τοΰ φαινομένου τής κοπώσε- 
ως άλλά στήν σχετική κίνηση τών τριβο- 
μένων επιφανειών τής ρωγμής κατά τήν 
εξέλιξή της.

Οσον αφορά τήν ταχύτητα τής δημι- 
ουργιας τών οίογιιών, άν χαι γιά δι<χφό- 
ρους λόγους θά αναμένετε νά είναι τα
χεία, έν τούτοις είναι βραδεία καί πολύ συ
χνά για ενα ορισμένο χρονικό διάστημα 
σταματά.

Ιρείς λόγοι είναι δυνατόν νά δικαιολο
γήσουν κάπως την βραδείαν αυτήν πορεία 
τών ρωγμών:

(αί Λογω τής σκληρυνσεως τοΰ μετάλ
λου πού αρχίζει μέ τήν εφαρμογή τού ε
ναλλακτικού φορτίου, το σύνολο τοΰ με
τάλλου είναι πιο ισχυρό τοΰ αρχικού καί 
έτσι άν ή ρωγμή δημιουργή μιά τοπική ε
ξασθένιση τό σύνολο τοΰ μετάλλου παρα- 
μένει άνθεκτικώτερο.

(β) Στο σημείο τής ρωγμής δημιουρ- 
γεϊται λόγω τής τριβής θερμότης ή όποια 
καθιστά το σκληρό μέταλλο όλιγώτερο 
σκληρό τοπικώς καί επομένως περισσότε
ρο ελατό καί ικανό νά άντέχη στήν εναλ
λακτική αυτή φόρτιση.

ίγ) Η δημιουργηθεΐσα ρωγμή σ’ ένα 
κρύσταλλο προχωρεί ταχέως εντός αυτού, 
άλλά φθάνοντας στά σύνορα τών κρυστάλ
λων συναντά περιοχή άνθεκτικώτερη καί 
έτσι η έξελιξή της στό έξης έξαρταται ά
πο το μεγεθος και τόν προσανατολισμό 
τού νέου συναντωμένου κρυστάλλου.

Ιρείς είναι επίσης καί οί χαρακτηριστι
κές φάσεις τοΰ φαινομένου τής κοπωσεως :

(α) Ή αρχική φάση πού χαρακτηρίζε

ται άπό 
σθήσεω 
τήν μετ 
τοΰ μετ<

(βί ' 
δημιουρ 
μές. Συ 
φόρτιση 
κίμιο μι 
διαστήμι 
έχομεν j 
οφείλομε 
μόρφωσι 
για τών 
νόν στήι 
ρών τής

(γ) Λ 
χει καί μ 
ποια δμω 
τό νά πα 
ιή φάση 
χανικές ί 
εξέταση ί 
βολές στή 
λές αυτές 
γίας κρυι 
προσανατι 
κρυσταλλι 
θραύση το 
κές έπιφά 
σθενέστερ:

Από έ; 
ιδιοτήτων 
νων σέ έπ 
ρατηρηθή

Τά διάη 

κιμασία μι 
στήν κόπωι 
ται σέ δί 
κατηγορία
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(α) Καθαρά κάμψη.

τητα τής δημι- 
καί γιά διαφό- 
? νά είναι τα- 
ΐα καί πολύ συ- 
,νικό διάστημα

>ν νά δικαιολο- 
ν αυτήν πορεία

Στή δεύτερη κατηγορία τών μηχανών 
άπόκλιση παραμένη σταθερή.

(6) Καθαρά κάμψΙ μετά διατμημαη- 
κών τάσεων.

Οί κύριοι τύποι τών εναλλακτικών φορ
τίων στις όποϊε; υποβάλλεται ένα δοκίμιο 
διά τών μηχανών κοπώσεως είναι:

ή όποια όμως 
κή παραμόρφω- 
ανιζομένη στήν 
ου τής κοπώσε- 
ηση τών τριβο- 
γμής κατά τήν

εως τοΰ μετάλ- 
αρμογή τοΰ έ- 
■ύνολο τοΰ με- 
■ΰ αρχικού καί 
ί μιά τοπική έ- 
ιετάλλου παρα-

γμής δημιουρ- 
μότης ή οποία 
.ο όλιγώτερο 
'ως περισσότε- 
χη στήν έναλ-

ρωγμή σ’ ένα 
; εντός αύτοΰ, 

τών κρυστάλ- 
κτικώτερη καί 

έξαρτάται ά- 
ροσανατολισμό 
ττάλλου.

ται άπό τήν δημιουργία τών γραμμών όλι- 
σθήσεως, τήν ανάπτυξη θερμότητος και 
τήν μεταβολή τών μηχανικών ιδιοτήτων 
τοΰ μετάλλου.

I I Τήν τελικέ] φάση κατά τήν όποια 
δημιοιιργοΰνται μια ή περισσότερες ρωγ
μές. Συνεχίζοντας δέ τήν έπαναληπτική 
φόρτιση είναι δυνατό νά θραυσθή τό δο
κίμιο μετά πάροδον ορισμένου χρονικού 
διαστήματος. Κατά τήν τελική αυτή φάση 
έχομεν πάλιν δημιουργία θερμότητας μ ή 
όφειλομένης όμως στήν πλαστική παρα
μόρφωση τοΰ μετάλλοι καί στήν δημιουρ
γία τών γραμμών όλισθήσεως, άλλά πιθα
νόν στήν σχετική κίνηση τών δύο πλευ
ρών τή; ρωγμής.

(γ! Μετάξι' αυτών τών φάσεων υπάρ
χει και μιά μεταβατική φάση, κατά τήν ό
ποια όμως, μέ οπτικά μέσα, δέν είναι δυνα
τό νά παρατηρήσουμε τι συμβαίνει. Κατά 
τΐ| φάση αυτήν δέν άλλάσσουν ούτε οί μη
χανικέ; ιδιότητες τοΰ μετάλλου. Μέ τήν 
εξέταση δέ δ< ακτινών X βλέπουμε μετα
βολές στήν δομή τού μετάλλου. Οί μεταβο
λές αυτές εξηγούνται ώς ή αρχή δημιουρ
γίας κρυσταλλιτών ή δενδριτών διαφόρου 
προσανατολισμού. Ή δημιουργία αυτή τών 
κρυσταλλιτών προετοιμάζει τήν τελική 
θραύση τού μετάλλου, καθότι οί διαχωριστι- 
κές επιφάνειες τών κρυσταλλιτών είναι ά- 
σθενέστερε; τών κρυστάλλων.

τών δοκιμίων φορτίο είναι σταθερό καθ’ 
όλην τήν διάρκεια τοΰ πειράματος. Στήν 
κατηγορία αυτή διακρίνονται δύο τύποι 
μηχανών: ιαί Σ’ αυτές στις όποιες τό στα 
θερό φορτίο επιβάλλεται μέ τήν βοήθεια 
βαρών καί I |Ί I Σ’ εκεί νες όπου δυνάμεις 
άδρανείας δημιουργούν τό φορτίο κατα- 
πονήσεως. Οί μηχανές τής κατηγορίας αυ
τή; είναι οί συνηθέστερον χρησιμοποιού
μενες.

(γ) Εναλλακτική φόρτιση έφελκυσμοΰ 
βλέψεως.

(δί Στρέψη.

ΚΑΜΠΤΑΗ ΤΑΣΕΩΝ 
ΕΙΙΑΝΑΑΗΨΕΏΝ

'Ο κύριο; τρόπο; μέ τόν όποιο μποροϋ-

χαρακτηριστι- 
ή; κοπώσεως:

χαρακτηρίζε-

Από εξέταση τών στατικών μηχανικώι 
ιδιοτήτων τών μετάλλων τών καταπονούμε
νων σέ επαναληπτικές φορτίσεις έχει πα- 
ρατηρηθή ότι αύταΐ άλλοιοΰνται.

Τά διάφορα μέταλλα ύπόκεινται σέ δο

κιμασία μέ ειδικέ; μηχανές δοκιμασία; 
στήν κόπωση. Οί μηχανέ; αυτές διαιρούν
ται σέ δύο κατηγορίες: Στήν πρώτην 
κατηγορία μηχανών τό εφαρμοζόμενο έπΐ

με ιό. πάρωμε πληροφορίες γιά τήν 
ω..η είναι ή καμπύλη S—Ν (τάσεων

: παι ί>.λήΐ|·.·.ι,ν I.

Τά διάφορα σημεία τή; 
εύρίσκομεν ώς ακολούθως:

Εφαρμόζεται έπΐ τοϋ δοκιμίου μία

κό

τα

κυ-
κλική επαναλαμβανόμενη δύναμη, ή όποια 
προκαλεΐ κυκλικά; επαναλαμβανόμενα; τά
σεις. Κυκλική δύναμη είναι ή δύναμη τή; 
οποία; ή εντασις μεταβάλλεται διαδοχικώς 
ιΐπό μίαν έλαχίστην τιμήν μέχρι μίας με-
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γίστης καί τάνάπαλιν.

Η κυκλική δύναμη Επενεργεί επί τού 
δοκιμίου μέχρις διού προκαλέση τήν θραύ
ση τούτου. 'Έτσι εύρίσκομεν τό σημείον 
τό οποίον αντιστοιχεί σέ μίαν ώρισμένην 
μεγίστην τάση ή οποία έχει προκαλέσει 
την θραύση του δοκιμίου σ ενα ώρισμένον 
αριθμό κύκλων. Με τον ίδιο τρόπο εύοί- 
σκομεν τα ύπολοιπα σιμεϊα τής καμπύλης 
S—Ν.

Εκ της καμπύλης S—Ν εξάγονται τά 
ακόλουθα συμπεράσματα:

(α) Ο αριθμός τών έναλλακτικών κα- 
ταπονησεων τον οποίο μπορεί νά άντέξη 
ενα μέταλλο προτού άποτύχη αυξάνει έ- 
λαττουμένης τής τάσεως.

(6 ΐ I ια μερικά ενδιαφέροντα, άπό μη
χανολογικής άπόψειος, μέταλλα, δπως τό 

αλουμίνιο, ό χάλυβας καί τό τιτάνιο, ή κα
μπύλη S—Ν γίνεται οριζόντια για ένα 
ορισμένο δριο τάσεων, τό όποιο λέγεται 
δριο κοπώσεως ή δριο τάσεων. Κάτω άπό 
αυτό τό δριο τάσεως τό όποιο λέγεται δ- 
ριο κοπώσεως ή δριο αντοχής, μπορούν τά 
υλικά, θεωρητικώς, νά άντέξουν σέ άπει
ρους κυκλους χωρίς νά άποτύχουν.

(γ) Τα περισσότερα μή σιδηρούχα μέ
ταλλα όπως αλουμίνιο, μαγνήσιο καί τά 
κράματα τού χαλκού έχουν καμπύλη S—Ν 
η οποία κατέρχεται αύξανομένου τού αρι
θμού τών κυκλικών καταπονήσεων. Αυτά 
τά μέταλλα δέν έχουν δριο κοπώσεως για
τί η καμπύλη δεν γίνεται ποτέ όριζοντία.

Επομένως ή καμπύλη S—Ν μάς βοη- 
θεϊ νά βρούμε τόν άριθμό τών κύκλων ή 
το χρονικό διάστημα τό οποίο απαιτείται 
γιά νά θραυσθή ενα εξάρτημα μιας μηχα
νής ΐπό ώρισμένην τάση. Τό κάθε εξάρ
τημα κάθε μηχανής έχει ένα δριο ζωής 
και πρεπει νά αντικαθίσταται τούτο προ
τού ξεπεράση τό οριον ζωής του, γιά νά 
άποφεύγωνται μεγαλύτερες ζημιές τής μη
χανής.

Η μέχρι σήμερα έρευνα επί τού φαι
νομένου τής κοπώσεως τών μετάλλων η- 
πέδωσε τά εξής:

Ια) Τό φαινόμενο τής κοπώσεως περι
λαμβάνει τρία κύρια στάδια. Από αυτά 
τό πρώτον είναι πλούσιο σέ ορατά συμβάν
τα (αλλαγή στόν μεταλλογραφικό ιστό 
του δοκιμίου, δημιουργία γραμμών ολι- 
συήσεως, αλλαγή τών φυσικών ιδιοτήτων 
τού μετάλλου καί δημιουργία θερμότητας). 
Ιο δεύτερο στάδιο εΐναι μεταβατικό καί 
δέν έχει κατορθωθή νά παρατηρηθή καμ- 
μιά αλλαγή πού νά δικαιολογή τήν έλάτ- 
τωση τής αντοχής τού μετάλλου. Κατά 
τό τρίτον στάδιο καί μετά λίγες χιλιάδες

κύκλους τού 
ζει ή θερμοί 
ή εικόνα τοί 
κτϊνες X, άλ

Παρουσία 
λήγουν στήν

(β) Δέν έ 
μιά βασική σ 
νίκες ίδιότητι 
χήν των στή

(γ) Δέν ύ 
μεταξύ τού ό 
μετάλλων καί 
σεως. Τό ίδιο 
διατμητικής 1 
των είς τήν κ·

(δ) Γιά τι 
τής κοπώσεως 
μπύλη τής κοπ 
επαναλήψεων, 
δοκιμής πολλί

ΠΩΣ
ΤΙ

Στόν τόπο [ 
ματα πού χρη 
εΐναι τά Άγγ 
W.), ψλόδοντο 
ρωμάτων γιά 
Γαλλικά ή Μετ

Τών μέν Άγ 
ρών τοΰ σπειρι 
Μετρικών (>0°.

Βασικές διασ
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:ο τιτάνιο, ή κα- 
ζόντια για ένα 
> οποίο λέγεται 
εων. Κάτω άπό 
ποΓο λέγεται δ- 
;ης, μπορούν τά 
τέξουν σέ απετ- 
τοτύχουν.

σιδηρούχα μέ- 
γνήσιο καί τά 
καμπύλη S—Ν 
μένου τού άρι- 
•νησεων. Αυτά 
κοπώσεως για- 
ιοτέ οριζόντια.

—Ν μάς βοη- 
τών κύκλων ή 
οΐο απαιτείται 
ια μιας μηχα- 
ο κάθε έξάρ- 

δ'ριο ζωής
τι τούτο προ- 
; του, γιά νά 
Ίμιες τής μη-

κυκλους τού έναλλακτικού φορτίου, αρχί
ζει ή θερμοκρασία νά αυξάνεται ξανά και 
η εικόνα τού δοκιμίου, εξεταζόμενη μέ α
κτίνες X, άλλάσσει σημαντικά.

Παρουσιάςονται δέ ρωγμές πού κατα
λήγουν στήν θραύση τοΰ δοκιμίου.

(β) Δέν έχει βρεθή μέχρι σήμερα καμ- 
μιά βασική σχέση πού νά συνδέη τις μηχα
νικές Ιδιότητες τών μετάλλων μέ τήν αντο
χήν των στήν κόπωση.

(γ) Δέν υπάρχει καμμιά σχέση έπίσης 
μεταξύ τοΰ ορίου διαρροής τών διαφόρων 
μετάλλων καί τοΰ αντιστοίχου ορίου κοπώ
σεως. Ιό ίδιο ισχύει μεταξύ τής μεγίστης 
διατμητικής τάσεως καί τής άντιστάσεώς 
των είς τήν κόπωση.

(.δ) Για την μελετην τών φαινομένων 
τής κοπώσεως είναι πολύ χρήσιμη ή κα
μπύλη τής κοπωσεως ή καμπύλη τάσεων__ 
επαναλήψεων. Αυτή λαμβάνεται διά τής 
δοκιμής πολλών δοκιμίων τοΰ αυτού με

τάλλου.

(ε) Δε περίπτωση συνθέτων καταπονή- 
σεων δοκιμίων σέ επαναληπτικές φορτί
σεις καί στατικά φορτία άποδείκτητε δτι 
τα στατικά αυτά φορτία, δταν είναι φορ
τία έφελκυσμοΰ, περιορίζουν τήν αντοχήν 
στην κόπωση τών δοκιμίων έπί τών οποί
ων επενεργούν. Τό αντίθετο συμβαίνει γιά 
φορτία θλίψεως.

(στ) ΓΙροφορτίσεις σέ έπαναληπτικά 
φορτία, μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέ
θους άπό τήν φόρτιση καί μικρού αριθμού 
επαναλήψεων, βελτιούν συνήθως τό δριον 
κοπωσεως τών δοκιμίων τούτων χωρίς δ
μως ή παρατήρηση αυτή νά είναι πάντα 
καί γιά δλα τά μέταλλα καί κράματα α
σφαλής.

Βοήθημα:
Mechanical Metallugy
by George E. Dieter, JR.

ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΤΊΙΙ

έπί τοΰ φαι- 
μεταλλων ά-

Π9Σ Θ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΡΝΟ

τώσεως περι- 
• Από αύτά 
>ατά συμβάν- 
ραφικό ιστό 
ραμμών δλι- 
ίν ιδιοτήτων 
ίερμότητος). 
ιβατικό καί 
ηρηθή καμ- 
ή τήν έ,λάτ- 
λλου. Κατά 
γες χιλιάδες

Στον τόπο μας, τά τριγωνικά σπειρώ
ματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο, 
είναι τά ’Αγγλικά: χονδρόδοντο (B.S. 
W.), ψλόδοντο (B.S.F.), σύστημα σπει
ρωμάτων γιά σωλήνες (B.S.P.) καί τά 
Γαλλικά ή Μετρικά (S.I.).

1 ών μέν ’Αγγλικών ή γωνία τών πλευ
ρών τοΰ σπειρώματος είναι 55°, τών δέ 
Μετρικών 60°.

Βασικές διαστάσεις ενός σπειρώματος, 

είναι ή έξωτερική διάμετρος (d), ή μικρή 
διάμετρος ή διάμετρος πυρήνος (dl), τό 
βήμα (h), ή γωνία τών πλευρών τού σπει
ρώματος καί ή γωνία έλικος (φ).

Πίνακες τών πιό πάνω τυποποιημένων 
σπειρωμάτων θά βρούμε στον Α' τόμο τής 
Μηχανουργικής Τεχνολογίας, μέ δλα τά 
στοιχεία πού μάς χρειάζονται, έκτος άπό 
τήν γωνία έλικος. Τήν γωνία έλικος τού 
σπειρώματος, τήν βρίσκομε μέ τή βοή
θεια τών τριγωνομετρικών πινάκων άπό 
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τή σχέση:
h

εφφ = ---------- 
ά.π

Στά ’Αγγλικά σπειρώματα, τό βήμα έκ- 
φράζεται σέ σπείρες στήν ϊντζα. Μετα
τρέπεται δέ σέ βήμα (h), δηλαδή άπό 
σπείρα σέ σπείρα, εάν διαιρέσουμε τήν ϊν
τζα διά τοΰ αριθμού τών σπειρών.

Στά Μετρικά σπειρώματα, τό βήμα εκ
φράζεται σέ χιλιοστά τοΰ μέτρου, και τό 
μετρούμε άπό σπείρα σέ σπείρα. Γιά τήν 
μέτρηση τών σπειρών άνά ϊντζα, ή τοΰ 
μετρικού συστήματος, μεταχειριζόμαστε τό 
σπειρόμετρο.

Στον τόρνο, μπορούμε νά μεταχειριστού
με δύο τρόπους γιά τήν κατασκευή τρι
γωνικού σπειρώματος.

α) Μέ γωνιακή εισχώρηση τοΰ εργα
λείου.

β) Μέ κάθετη είσχώρηση τοΰ εργαλεί
ου.

Γιά χοντρά σπειρώματα, προτιμούμε 
τήν γωνιακή εισχώρηση, ενώ γιά λεπτά 
τήν κάθετη.

’Ανάλογα λοιπόν μέ τήν εισχώρηση τού 
εργαλείου, θά είναι καί τό τρόχισμά του.

Στήν γωνιακή είσχώρηση ή γωνία τών 
πλευρών τοΰ σπειρώματος τροχίζεται 50° 
άντ'ι 55° γιά τά ’Αγγλικά και 55° αντί 
60° γιά τά Μετρικά.

’Εμπρόσθια γωνία ελευθερίας 26°. Πλά
για αριστερή γωνία ελευθερίας 16°. Πλά
για δεξιά γωνία ελευθερίας 4°. Γωνία ά- 
ποξέσεως πρός τά πίσω καί πλάγια δεξιά 
10°.

Στήν κάθετη είσχώρηση, ή γωνία τών 
πλευρών τοΰ σπειρώματος τροχίζεται 55° 

ακριβώς γιά τά ’Αγγλικά καί 60° γιά τά 
Μετρικά. Ό έλεγχος τών γωνιών γίνεται 
μέ τους ειδικούς έλεγκτήρες.

Εμπρόσθια γωνία έλευθερίας 26°. Πλά- 
για άριστερήκαί πλάγια δεξιά γωνία ελευ
θερίας, άπό 16°. Κάνομε τήν γωνία αυτή 
καί στις δύο πλευρές, γιά νά μπορούμε νά 
κόψουμε μέ τό ίδιο μαχαίρι, δεξιά καί α
ριστερά σπειρώματα. Επίσης γιά νά κό
βουμε άπό λεπτά σπειρώματα μέχρι 8 σπεί
ρες στήν ϊντζα. Γωνία άποξέσεως πρός τά 
όπίσω δέν τροχίζουμε, γιατί αλλάζει ή 
μορφή τοΰ σπειρώματος.

Μ’ αυτόν τόν τρόπο τροχίζουμε τά έργα 
λεία πού εφαρμόζουν σέ έργαλειοδέτες μέ 
υποδοχή ύπό γωνία 1β°, καί γιά τήν κο
πήν εξωτερικών σπειρωμάτων σέ μαλακό 
χάλυβα καλής ποιότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΤΩΝ ME IΩΝΙΑΚΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ.

Πρωταρχική δουλειά, είναι νά τοποθε
τή σουμεν καί νά έμπλέξουμεν τούς κα
τάλληλους όδοντοτροχούς γιά τήν κοπή τού 
σπειρώματος πού θέλουμε νά κατασκευά- 
σωμε.

Δένουμε τό έργαλείο στό έργαλειοφο- 
ρείο καί τΰ ρυθμίζουμεν στό ύψος τοΰ 
κέντρου. Γιά δεξ’ά σπειρώματα γυρί
ζουμε τό μικρό γωνιακό έργαλειοφορεϊο 
πρός τό αριστερό μας χέρι κατά 600 για 
τά Μετρικά σπειρώματα, καί 62° 30' γιά 
τά Ά, γλικά. Ή μετατόπιση αυτή, δίνει 
στό γωνιακό έργαλειοφορεϊο άπό τήν κά
θετο πρός τόν άξονα τοΰ τόρνου γωνίαν 
30° γιά τά Μετρικά, καί 27°30' γιά τά 
Αγγλικά διότι:

90°—30° = 60° γιά τά Μετρικά.

90°-—27° 30' = 62° 30' γιά τά ’Αγ
γλικά.

Δένουμι 
σπείρωμα, 
ιών δύο > 
κτήρα γω· 
παράλληλε 
εργαλείο ι 
σπαθούμε 
ρή κοπτικι 
ριστερή π, 
κτήρος, κι 
ρεϊο.

Γυρίζου, 
έργαλειοφε 
ζέψουμε τί 
μετρικό τί

Μέ τό < 
πλησιάζομε 
μόλις έρθη 
μικρομετρι;

Είσχώρη 
τό γωνιακό 
νο ή άρισι 
μής. Στό τι 
με πάντα ι 
ρεϊο. Αυτό 
ψομε τό σπ 
χώρηση τοΰ 
έξαρτάται έ

Βασικοί 
τοΰ μετάλλο 
τό μέγεθος 
αυτού. Γι’ < 
σκευή σπειρ 
ρυθμίζωμε τ 
κοχλία σπει 
βέβαια σέ τι 
ροΰμε νά γ 
ευκολία.

Γενικά ή 
νεται άπό 0,
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κά καί 60° Υιά ™ 
ών γωνιών γίνεται 
κτήρες.

ευθερίας 26°. Ηλά- 
χ δεξιά γωνία έλευ- 
με τήν γωνία αυτή 
■ιά νά μπορούμε νά 
(αίρι, δεξιά καί ά- 
Επίσης γιά νά κό- 
τματα μέχρι β σπει- 
άποξέσεως πρός τά 

γιατί αλλάζει ή

τροχίζουμε τά έργα 
ώ έργαλειοδετες μέ 
°, καί γιά τήν κο- 
υμάτων σέ μαλακό

■ς.

Ε ΣΠΕΙΡΩΜΑ- 
I ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ.

ι, είναι νά τοποθε- 
ίέξουμεν τούς νΛ' 
>ς γιά τήν κοπή τοΰ 
υμε νά κατασκευα-

Δένουμε τόν άξονα πού θά κόψουμε 
σπείρωμα, στό Τσιόκ καί κέντρο ή μεταξύ 
τών δύο κέντρων. Τοποθετούμε τόν έλεγ- 
κτήρα γωνιών στό κέντρο τοΰ άξονος, καί 
παράλληλα πρός αυτόν. Πλησιάζουμε τό 
έργαλεϊο μέ τό κάθετο φορείο, καί προ
σπαθούμε νά παραλληλήσουμε τήν άριστε
ρή κοπτική ακμή τοΰ έργαλείου μέ τήν ά
ριστερή πλευρά τής γωνίας V τού έλεγ- 
κτηρος, καί στερεώνουμε τό έργαλειοφο- 
ρεϊο.

Γυρίζουμε τό στρόφαλο τοΰ γωνιακοΰ 
εργαλείο;) ορείου πρός τά δεξιά γιά νά μα- 
-,έψουμε τις άνοχές, καί φέρουμε τό μικρο- 
μετρικό τύμπανο στό μηδέν.

Με το στρόφαλο τοΰ κάθετου φορείου

διαδρομή, μέχρι τό ήμισυ περίπου τοΰ βά
θους τοΰ σπειρώματος. Άπό έκεΐ καί πέ
ρα, θα ελαττώνεται σταδιακώς μέχρι 0, 
001 εως 0,0005'' κατά τήν αποπερά
τωσή του.

πλησιάζομε τό εργαλείο στόν άξονα 
μόλις έρθη σέ επαφή, βάζουμε μηδέν 
μικρομετρικό τύμπανο.

Εισχώρηση τοΰ εργαλείου βάζουμε

και 
στό

άπό

ο στό έργαλεωφο- 
εν στό ύψος τοΰ 
σπειρώματα γυρι- 

;κό έργαλειοφορεΐο 
χέρι κατά GO0 YtQ 
α, καί 02° 30 Ylu 
τόπιση αΰτη, δίνει 
>ορεΐο άπό τήν κά· 
τοΰ τόρνου γωνίαι
<αι 27°30' Υι“

τό γωνιακό έργαλειοφορεΐο. Κόβει δέ, μό
νο η άριστερή πλευρά τής κοπτικής άκ- 
μης. Στό τέλος κάθε διαδρομής αποσύρου
με πάντα τό εργαλείο μέ τό κάθετο φο
ρείο. Αύτό έπαναλαμβάνεται έως δτου κό
ψομε τό σπείρωμα. Πόση θά είναι ή εισ
χώρηση τοΰ εργαλείου σέ κάθε διαδρομή, 
έξαρταται άπό πολλούς παράγοντες.

Βασικοί παράγοντες είναι ή ποιότης 
τοΰ μετάλλου, τό τρόχισμα τοΰ εργαλείου, 
τό μέγεθος τού τόρνου καί ή κατάσταση 
αυτού. Γι αυτό πριν άρχίσωμε τήν κατα
σκευή σπειρώματος στόν τόρνο, πρέπει νά 
ρυθμίζωμε τις ανοχές τών φορείων καί του 
κοχλία σπειρωμάτων στό ελάχιστο, δχι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΗΣ ΣΗΕΙΡΩΜΑ- 
ΊΌΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ.

Ιό μικρό γωνιακό έργαλειοφορεΐο πρέ
πει νά βρίσκεται στή θέση 0° καί παράλ
ληλα πρός τόν άξονα τοΰ τόρνου. Δένουμε 
το εργαλείο στό έργαλειοφορεΐο καί τό ρυ
θμίζομε στό ΰψος τοΰ κέντρου.

Σφίγγουμε τόν άξονα πού θά κόψουμε 
σπείρωμα στό τσιόκ καί κέντρο ή μεταξύ 
κέντρων.

Εφάπτομε μέ τό χέρι μας τόν έλεγκτή- 
ρα γωνιών στό κέντρο τοΰ άξονος καί 
παράλληλα πρός αυτόν. ΙΙλησιάζομε τό έρ- 
γαλεΐο μέ τό κάθετο φορείο, άφοΰ προη
γουμένως ξεσφίξομε τόν έργαλειοδέτη, καί 
προσπαθούμε νά παραλληλήσουμε τήν δε
ξιά καί άριστερή κοπτική ακμή τοΰ έργα- 
λείου μέ την γωνίαν V τοΰ έλεγ'κτήρος, 
Σ αυτή τή θέση σφίγγομε τόν έργαλειοδέ-

χ τά Μετρικά.

?° 30' γιά τ“ Αν-

βέβαια σέ 
ροΰμε νά 
ευκολία.

τέτοιο βαθμό πού νά μην μπο- 
γυρίσωμε τούς στροφάλους μέ

νεται άπό
ή εισχώρηση, μπορεί νά κυμαί- 
0,003 μέχρι 0,008 ' σέ κάθε

1 υριςουμε το στρόφαλο τοΰ γωνιακού 
έργαλειοφορείου πρός τά δεξιά γιά νά μα
ζέψουμε τις ανοχές, καί φέρνομε τό μι- 
κρομετρικό τύμπανο στό μηδέν.

Μέ τόν στρόφαλο τοΰ κάθετου έργαλειο
φορείου πλησιάζομε τό εργαλείο στόν ά
ξονα καί βάζομε τό μηδέν στό μικρομετρι- 
κό τύμπανο.

Εισχώρηση τοΰ εργαλείου βάζομε άπό τό 
κάθετο φορείο. Τοποθετούμε καί εμπλέ
κομε τους κατάλληλους όδοντοτροχούς γιά 
τήν κοπή τοΰ σπειρώματος.

Βάζουμε είσχώρηση στό κάθετο φορείο
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0.0003" καί παίρνομε τό πρώτο πέρα
σμα. ’Ελέγχουμε μέ τό σπειρόμετρο τό 
βήμα. Συνεχίζομε τήν εισχώρηση τοΰ ερ
γαλείου μέ 0.003" έως 0.005" σέ κάθε 
πέρασμα μέχρι τό ήμτσυ τοΰ βάθους. ’Ε
πειδή τό εργαλείο μας άφαιρεΐ μέταλλο καί 
άπό τις δυο πλευρές τοΰ τριγώνου, κινδυ
νεύει νά θραυστή ή μύτη τοΰ εργαλείου 
καί νά καταστραφή τό σπείρωμα. Γι’ αύ
τό, μετά τό ήμισυ τού βάθους, έκτος άπό 
τήν εισχώρηση τοΰ εργαλείου, τό μετατο
πίζομε συγχρόνως πρός τά άριστερά μέ τό 
μικρό γωνιακό έργαλιοφορεΐο. Ή μετα
τόπιση πρός τά άριστερά πρέπει νά εΐνατ 
ελάχιστη, ώστε νά άφαιρή μέταλλο μόνο 
ή άριστερή πλευρά τοΰ εργαλείου, ενώ ή 
δεξιά του απλώς νά γλύφη.

Σταδιακώς δέ, έλαττώνομεν καί τήν εισ
χώρηση τού εργαλείου μέχρι 0,001" έως 
0,0005" κατά τήν αποπεράτωσή του.

Τό πόσο θά εισχώρηση τό εργαλείο, είς 
μέν τά μετρικά σπειρώματα υπολογίζεται 
άπό τή σχέση:

Εισχώρηση = 0,7035xh

δπου: 0,7035 = Σταθερός

h = Βήμα.

Είς δέ τά 'Αγγλικά σπειρώματα ή σχέση 
είναι:

Εισχώρηση = 0,64: σπείρες στην ϊν- 
τζα, δπου: 0,64 = Σταθερός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ' III
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>μεν καί τήν είσ- 
χρι 0,001" έως 
ράτωσή του.

το εργαλείο, είς 
:τα υπολογίζεται

Λ

ερός

ρώματα ή σχέση 

■πείρες στήν ϊν- 
ίερός.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ϊ' III

Καρέκλα - ’Εργασία μαθητών τοΰ Τμήματος 'Επιπλοποιίας
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Σπ

Βιβλιοθήκη Γραφείου Διευθυντου

Εργασία μαθητών τοΰ Τμήματος ’ΕτητΓλοττοιίας

έτους, 
νονταζ 
δραστ 
τιμητι

Πε 
άφοϋ 
μα τώ 
τελικά 
νίκησε 
2—1, 
Κέντρε 
καί τή 
2—0. 
τής Έ 
πρώτε: 
τοϋ Α' 
μάδα 
μοχώσ: 
κολούθ 
μέ τό 
θήκαμι 
τής Αί 
νά πά( 
Μέ τό’ 
δέση σ 
χώστου

"Αν 
μία, κ< 
γυμνασ 
πάρουν 
δτι δυί 
τών 10
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1971 - 72

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Στή διάρκεια τοΰ έφετεινοΰ σχολικοί) 
’έτους, οί αθλητές τοΰ σχολείου μας, παίρ
νοντας μέρος στις διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες, κατόρθωσαν νά φέρουν 
τιμητικά αποτελέσματα.

Πετόσφαιρα: Ή Σχολή μας, 
άφοΰ έλαβε πρώτα μέρος στό πρωτάθλη
μα τών σχολείων τής πόλε ως, κατόρθωσε 
τελικά νά καταλάβη τήν 1η θέση, άφοΰ 
νίκησε τις ομάδες τού Α' Γυμνασίου μέ 
2—1, τοΰ Β' Γυμνασίου μέ 2—1, τοΰ 
Κέντρου Άνωτέρων Σπουδών μέ 2—0 
καί τήν ομάδα τοΰ C.T.L. Academy μέ 
2—0. Γιά νά βγή ή πρωταθλήτρια ομάδα 
τής ’Επαρχίας, είχαν αγωνιστή οί δυό 
πρώτες τής πόλεως, τής Τ. Σχολή; καί 
τοΰ Α' Γυμνασίου καί ή πρωταθλήτρια ό- 
μαδα τής υπαίθρου τής ’Επαρχίας Άμ- 
μοχώστου, ομάδα τής Αϊγιαλούσας. ’Α
κολούθησαν δυό αγώνες τής Σχολής μας 
μέ τό Λ' Γυμνάσιον στους όποιους ήττη- 
θήκαμε. Κατά τους αγώνες μέ τήν ομάδα 
τής Αιγιαλ,ούσας ή Σχολή μας κατάφερε 
νά πάρη τή νίκη καί στους δυό αγώνες. 
Μέ τόν τρόπο αυτό πήραμε τή δεύτερη 
θέση στό πρωτάθλημα ’Επαρχίας ’Αμμό
χωστου.

Αν οί μαθητές μας είχαν λίγη ψυχραι
μία, καί άν έκτελοΰσαν τις οδηγίες τοΰ 
γυμναστή τους ίσως νά κατάφερναν νά 
πάρουν τήν 1η θέση. Τό γεγονός δμως 
δτι δυό μαθητές μας έπελέγησαν μεταξύ 
τών 10 καλυτέρων παικτών, πού αντιπρο

σώπευσαν τό νησί μας στήν Ελλάδα, δεί
χνει πόσον πολύ είχαν έργαστή μαθητές 
καί γυμναστές γιά νά επιτύχουν αύτό.

Καλαθόσφαιρα : Μετά άπό μή 
Ικανοποιητικές εμφανίσεις, ή ομάδα τής 
Σχολής μας κατέλαβε στό επαρχιακό πρω
τάθλημα τήν 4η θέση. Ό λόγος πού ή ο
μάδα μας υστέρησε τόσον πολύ, είναι διό
τι άρκετοί παίκτες μας μετεγράφησαν σ’ 
άλλα σχολεία καί άλλοι έγκατέλεηραν τό 
σχολείο. ’Έτσι, ξαφνικά, ή ομάδα μας 
βρέθηκε χωρίς παίκτες, μέ άποτέλεσμα νά 
μήν πάρη ή Σχολή μας Ικανοποιητική θέ
ση στό πρωτάθλημα.

’Ενδοσχολικός άνώμαλος 
δρόμος : Διεξήχθη μέ μεγάλη επιτυ
χία κατά τή διάρκεια τοΰ Δεκεμβρίου, έ
γινε δέ ή επιλογή τών αθλητών, πού θά 
αντιπροσώπευαν τή Σχολή μας στον ί- 
παρχιακό μαθητικό άνώμαλο.

’Επαρχιακός μαθητικός 
ά νώ μ α λ ο ς : Διεξήχθη τό Φεβρουά- 
άριο στή λίμνη τοΰ 'Αγίου Λουκά. Ή 
Σχολή μας κατήγαγε πεοιφανεϊς νίκες με- 
ταςυ τών 10 σχολείων τής Επαρχίας μας. 
Συγκεκριμένα ή Σχολή μας κατέλαβε τή 
2η θέση. Άπό τούς αθλητές μας δυό έπε
λέγησαν γιά νά λάβουν μέρος στον Παγκύ- 
πριο μαθητικόν άνώμαλο.

Επαρχιακοί ά γ ώ ν ε ς : Δι- 
εξήχθησαν μέ μεγάλη επιτυχία τήν 25 η 
Μαρτίου καί τήν Ιην ’Απριλίου στήν Άμ-
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Τό Μηχανουργείου tv λειτουργία

μόχωστο 
ση τών 
ποιητική 
τελικά τ

’ Επ 
ά γ ώ ν ί 
σ η ς 1 
Στούς ι 
στό Γ.Σ 
λή μας :

Κ ο λ 
λόγος γι 
άποτελέσ 
έτους, εί 
γίνεται . 
σεως.

' Ε π ι 
λ υ μ 6 ή 
λ η έπιτυ; 
άγώνες < 
κανοποιη 
•Οεση και 
στήν κατ

11 α γ 
λ υ μ 6 ή 
λιν στήν 
αυτούς ή 
γορία Γυ

I

ΤΗΣ

Ή έπι 
έτος 1971 
λούθων κ

Ανδρέι 
λής I Ιαντι
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μόχωστο, στό στάδιον Γ.Σ.Ε. II εμφάνι
ση τών αθλητών μας ήταν αρκετά ικανο
ποιητική. Επί συνόλου 10 Σχολών πήραμε 
τελικά τήν (>η θέση,

' Ε π α ρ χ ι α κ ο ί μ α θ η τ ι κ ο ί 
ά γ ώ ν ε ς στίβου Σ χ ο λ ώ ν Μ έ- 
σ η ς II α ι δ ε ί α ς ι Λ υ κ ε ί ω ν I : 
Στούς αγώνες αυτούς που διεξήχθησαν 
στό Γ.Σ.Ε. στις 18 19 Απριλίου ή Σχο
λή μας κατέλαβε τήν 3η θέση.

Κ ο λύ μ β η σ η 1 9 7 0 — 7 1 : Ό 
λόγος γιά τόν όποιο θά αναφέρουμε τό 
αποτελέσματα τοΰ προηγούμενου σχολικού 
έτους, είναι διότι ή έκδοση τοΰ περιοδικού 
γίνεται πριν γίνουν οί αγώνες κολυμβή- 
σειος.

’ Ε π α ρ χ ι α κ ο ί ά γ ώ ν ε ς κ ο ■ 
λ υ μ β ή σ ε co ς : Διεξήχθησαν μέ μεγά- 
/ η επιτυχία στήν '.Αμμόχωστο. Κατά τούς 
αγώνες αΰτούς ή Σχολή μας μετά άπό Ι
κανοποιητικές έμηανίσεις. κέρδισε τή 2η 
θέση καί στήν κατηγορία Λυκείων καί 
στήν κατηγορία Γυμνασίων.

11 α γ κ ύ π ριο ι αγώνες κ ο - 
λ υ μ 6 ή σ ε ω ς : Χιεξήχθησαν καί πά
λιν στήν Αμμόχωστο. Κατά τούς αγώνες 
αυτούς ή Σχολή μας κέρδισε στήν κατη
γορία Γυμνασίων την 3η θέση.

Ι1ΑΝΑΓΙΩΤΟΤ ΑΧΤΩΧΑΚΗΣ
ΣΤ' III

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΡΤΩΝ

II επιτροπή εορτών κατά τό σχολικόν 
έτος 1971—72 απαρτιζόταν έκ τών ακο
λουθίαν καθηγητών

Ανδρέας ΙΙοαρός, 11 [ρόεδρος ) ΙΙαντε- 
λής Παντέλας, Μιχαήλ Δημητρίου, Γεώρ

γιος Κυριάκου, Μιχαήλ Βασιλείου. Χρί
στος X" Εύτυχίου, Στέλιος X" Νικολά
ου. Ανδρέας Ιακώβου, Ιάκωβος Παπα- 
ϊακώβου.

II έπιτροπή έπέδειξε καί) ολον τό σχο
λικόν έτος μεγάλην δραστηριότητα όργα- 
νιόσασα διαφόρους εκδηλώσεις μέ συμμε
τοχήν τόσον τών κ.κ. καθηγητών όσον καί 
τών μαθητών τής Σχολής.

Αί δραστηριότητες τής επιτροπής υπήρ
ξαν κατά, χρονολογικήν σειράν αί ακόλου
θοι :-

1. Τήν 21.10.1971 επ' ευκαιρία τής έ- 
πετείου τής ’Οκτωβριανής Έπαναστά- 
σεως έγινε συγκέντρωσις τών μαθητών 
εις τήν όποιαν καί (ομίλησε ό καθηγη
τής κ. ’Ανδρέας Σταύρου.

2. Τήν 24.10.1971 ημέραν τοΰ Ο.Η.Ε. 
είς συγκέντρωση’ τών μαθητών (ομίλη
σε ό καθηγητής κ. Χρ. Χρίστου.

3 Τήν 25.11.1971 έπ’ ευκαιρία τής 25ε- 
τηρίδος τής ΟΤΧ’ΕΣΚΟ καί μέ θέμα 
τήν καταπολέμηση· τών φυλετικών δι
ακρίσεων ό "Ομιλος Ούνέσκο ώργάνίυ- 
σε τελετήν κατά τήν όποιαν ('ομίλησαν 
μαθηταί καί άπηγγέλθησαν διάφορα 
ποιήματα.

4. Τήν 10.12.1971 επέτειον τής διακηρύ- 
ξεως τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είς 
συγκέντρωση· μαθητών ώμίλησε ό κα- 

δηγητής κ. Παντελής Παντέλας.

5. Την 21.12.1971 ώργανώθη ύπό τής 
Επιτροπής Χριστουγεννιάτικη εορτή 

είς τό κινηματοθέατρου Ίντεάλ. Κατά 
τήν εορτήν άνεβιβάσθησαν έπιτυχώς 

επί σκηνής τό θεατρικόν έργον τοΰ 
Σ. Ηεοτοκά «Τής "Αρτας τό γιοφύρι» 
κατά διδασκαλίαν τοΰ κ. Αναστασίου 
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104 ΑΚΜΩΝ

Σκούρου καί τής δ/ίδος Άνδρούλας 
Γεωργίου ώς καί Άναπαράστασις τής 
Γεννήσεως. Κατά τήν εορτήν έκληρώ- 
θησαν διάφορα δώρα αί δέ εισπράξεις 
άνήλθον είς: τό ποσόν τών £270, αί 
όποΐαι καί κατετέθησαν εις τό ’Εσω
τερικόν Ταμεϊον τής Σχολής.

■6. Τήν 15.1.1972 επέτειον τοΰ Ενωτικού 
Δημοψηφίσματος εις συγκέντρωσιν 
τών μαθητών ώμίλησε ό καθηγητής κ. 
Παύλος Μουχταρούδης.

7. Τήν 29.1.1972 ώργανώθη ή καθιερω
μένη εορτή τοΰ δένδρου κατά τήν ό
ποιαν ώμίλησε ή καθηγήτρια κ. 'Ελέ
νη Χριστοφή καί έφυτεύθησαν διάφο
ρα δένδρα καί θάμνοι είς τόν κήπον 
τής Σχολής.

8. Τήν 3.3.1972 επέτειον τοΰ ολοκαυτώ
ματος τοΰ ήρωος Γρηγορίου Αυξεντί
ου ώργανώθη εορτή με ομιλητήν τόν 
καθηγητήν κ, Τζουβάνην Παπανικο- 
λάου. Ωσαύτως ώμίλησαν μαθηταί, ά- 
νεγνώσθησαν αποσπάσματα άπό τά α
πομνημονεύματα τοΰ Γεωργίου Γρίβα 
—Διγενή καί άπηγγέλθησαν διάφορα 
πατριωτικά ποιήματα.

9. Γήν 12.3.1972 ή Σχολή έλαβε μέρος 
εις τήν καθιερωμένην εορτήν τοΰ Πορ
τοκαλιού μέ διακοσμημένοι' άρμα τό ό
ποιον έφερε τόν τίτλον ό «πορτοκα
λιάς» καί τό όποιον έλαβε τό πρώτον 
βραβεΐον. Διά τήν κατασκευήν καί δι- 
ακόσμησιν τοΰ άρματος ή επιτροπή εί
χε τήν βοήθειαν τόσον τής διευθύνσε- 
ως όσον καί τών καθηγητών καί μα
θητών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Τήν Επιτροπήν Εκδρομών άπετέλε- 
σαν κατά τό σχολικόν έτος 1971—72 οί 
ακόλουθοι: Παντελής Παντελή (Πρόε
δρος), Μουχταρούδης Παύλος, Γεωργίου 
Νικής, Αυρακίδης Ανδρέας, Τριανταφυλ- 
λιδης Ιορδάνης, Κούντουρος Ζαχαρίας 
καί Γεωργίου Άνδρούλα.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ σχολικού έτους 
έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι έκδρομαί 
καί έπι σκέψεις :-

Ιβ.1 1.71 Εκδρομή όλων τών μαθητών είς 
Αγίαν Νάπαν.

2 12.71 ΠΑΧΗ — ΠΔΤ — ΠΕΤ. Ε- 
πίσκεψις είς Ξενοδοχεία ΑΣΤΕ
ΡΙΑΣ καί ΕΤΑΓΟΡΑΣ ΚΟΡΤ 
καί έργαστήριον Ξυλογλυπτικής 
είς Τρίκωμον.

2.12.71 ΠΕΧΙ
Επίσκεψις είς εργοστάσιου Κου- 

τρουπή, είς έργαστήριον συναρ- 
μολογήσεως τηλεοράσεων καί 
διάφορα εργαστήρια έπιδιορ- 
θώσεως τηλεοράσεων εις Αμ
μόχωστον.

3.12.71 Ε|ί

Επίσκεψις είς τουβλοποιεΐον, 
ασβεστοποιεϊον καί έργοστάσιον 
μωσαϊκών είς τήν βιομηχανικήν 
περιοχήν Λευκωσίας.

7.12.71 ΠΕΙ, ΠΕΠ1
Επίσκεψις είς Μεταλλευτικήν 
εταιρείαν Ξερού καί είς Νέον 
Εργοστάσιον Σιγαρέττων «555» 
Διανέλλου & Βεργόπουλου είς 
Λευκωσίαν.
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ΑΚΜΩΝ
1®

ΕΣ 
ΒΡΟΜΩΝ

'V άπετέλε- 
.971—72 οί 
<ή (Πρόε- 
ς, Γεωργίου 
Τριανταφυλ- 
ς Ζαχαρίας

ολικού έτους 
θι έκδρομαί

μαθητών είς

- ΠΕΤ. ’Ε- 
(εϊα ΑΣΤΕ- 
’ΑΣ ΚΟΡΤ 
λογλυπτικής

8.12.71 ΕΠΙ
Επισκεψις είς Βιομηχανίαν 

Μπισκοττων Γαλανού καί Ή- 
λεκτροπαραγωγι κόν στα θμό ν 
Δεκελείας.

9.12.71 ΣΤ
Επισκεψις είς εργαστήρια με

ταλλευτικής έταιρείας Ξερού 
καί είς Νέον Έργοστάσιον Σι- 
γαρέττων «555» Διανέλλου & 
Βεργοπούλου είς Λευκωσίαν.

10.12.71 ΠΔ
Επισκεψις είς εταιρείαν ΚΡΑΝ- 

ΚΟ Ατδ, Λευκωσία, Βιομηχα
νία Μεταλλικών ’Επίπλων καί 
Χρηματοκιβωτίων «Σιουκιούρο- 
γλου» καί εις ’Εργαστήρια τής 
Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας.

15.12.71 Δα

τάσιον Κου- 
ριον συναρ- 
ίσεων καί. 
ι έπιδιορ- 
•ν είς Άμ-

^Επισκεψις είς Βιομηχανίαν 
Μπισκόττων Γαλανού καί Ή- 
λεκτροπαραγωγικόν σταθμόν 
Δεκελείας.

27.1. 72 Εα, Εβ.
Επισκεψις είς τό Τσιμεντοποι 

εΐον Βασιλικού.

υβλοποιεϊον, 
ίργοστάσιον 
ομηχανικήν

10.2. 71 Λ y । ρ , >Α λ. και 15 τάξεις 
Εκδρομή είς Σαλαμίναν, Ά 
πόστολον Βαρνάβαν, Άλάσι,-ι
Γ τά ξ 
Καντάραν.

Εκδρομ ή

Λ' Ε' Υ.'Λ , Λ , Λτ τάξεις ; Έκ- 
*ν»μή είς Λάρνακα, Άγγελό- 
κτ'στην, Άλικήν καί Ττεκκέν.

ταλλευτικήν 
ί είς Νέον 
ττων «555» 
ίπουλου είς

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ί'ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΛΘΗΤΙΚΗΣ IΙΡΟΝΟΙΑΣ

Η επιτροπή Μαθητικής Προνοίας ά· 

πετελέσθη ύπό τών υπευθύνων καθηγητών 
των διαφόρων τμημάτων τής Σχολής, μέ 
Πρόεδρον τόν κ. Ντϊνον Ε. Άντωνιάδην 
Κυριώτερον έργον τής επιτροπής ήτο ή 
συγκέντρωσές τών απαραιτήτων πληροφο
ριών διά τήν οικονομικήν κατάσταση- ε
νός έκαστου τών μαθητών βάσει τής ο
ποίας οί μαθηταί έλαβον βοήθειαν έκ μέ
ρους τού Ταμείου Μαθητικής Προνοίας 
καί παρεσχέθη είς αυτούς συσσίτιον.

Κατα τας έορτάς τών Χριστουγέννων 
παρεσχέθη βοήθεια είς άπορους μαθητάς 
ως ακολούθως:

'Τποδήματα εις 29 μαθητάς @ £ 1.40ο 
= £40.000. Παντελόνια είς 16 μαθητάς 
@ £2,000 = £32.000. Υποκάμισα είς 
12 μαθητάς @ £0.750 = £9.000. Σύ
νολον βοήθειας £81.600.

'Από τής 8)11)71 - H)2)72 παρ£. 
αχεθη συσσίτιον ύπό μορφήν ένός σάντου- 
ΙΤ> επί ημερήσιας βάσεως είς 234 άπό- 
ρους μαθητάς, διά τόν σκοπόν δέ αύτόν 
ίδαπανηθη ποσόν £595.890

Μέχρι τέλους 'Απριλίου έδαπανήθη διά 
•ατρικήν περίθαλψη- καί ευημερίαν των 
μαθητών έτερον ποσόν £143.260 μίλς.

Εντός τού Μαίου ποσόν £80= πεοί- 
που θά διατεθή διά τήν αποπληρωμήν δι- 
οαζτρων απόρων μαθητών.

. ^ήΊ ^αστηρώτης τής ’Επιτροπής 
•Ρ” κ«ι η έπιλογή μαθητών διά τήν κα
τανομήν τών υπο τοΰ Υπουργείου Παι
δείας παρεχόμενων κατ’ έτος ύποτροφ,ών.

Γά έσοδα τού Ταμείου Μαθητικής 
Προνωας προέρχονται κυρίως άπό τό Έ- 
αωτερ,κον Ταμείον. άπό τήν Χριστουγεν- 
^ην εορτήν τής Σχολής ώς καί διά
φορους εισφοράς.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΕΝ1ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ1

Ή Τεχνική Σχολή Άμμοχώστου, ή τρίτη^είς μέγεθος Δημοσία 
Τεχνική Σχολή έν Κύπρω, λειτουργεί άπό τοϋ 1963.

Κατά τό σχολικόν έτος 1971-72 ό συνολικός _ άριθμός των 
έγγραφέντων είς αύτήν μαθητών καί μαθητριών άνήλθεν.εΐς 815. 
Άνσλυτικώς οί έγγραφέντες ήσαν 531 είς τά κανονικά ημερήσια 
τμήματα, 207 είς τά τμήματα τοϋ συστήματος μαθητείας και Η 
είς τάς νυκτερινός τάξεις. Οί μαθηταΐ ουτοι προήρχοντο άπο την 
πόλιν Άμμοχώστου ώς καί άπό όλα σχεδόν τά χωρία της 
’Επαρχίας.

Εις τήν Σχολήν λειτουργούν αί τρεις πρώται τάξεις Γυμνασίου 
μέ τό αύτό άκριβώς ώς και εις όλας τάς άλλας δημοσίας Σχολάς 
Μέσης Έκπαιδεύσεως πρόγραμμα (α' γυμνασιακός κύκλος σπουδών) 
μέ μαθητάς προερχομένους έκ τής πόλεως Άμμοχώστου καί εκ 
τών χωρίων έκείνων τής ’Επαρχίας, τά όποια δέν ανήκουν εις τας 
έκπαιδευτικάς περιφερείας Αίγιαλούσης, Τρικώμου,, Λευκονοίκου, 
Λύσης καί Παραλιμνίου Μαθηταΐ έκ τών ώς άνω εκπαιδευτικών 
περιφερειών έγγράφονται είς τήν A', Β' ή Γ τάξη, τής Σχολής 
κατόπιν άδείας τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας ή έφ' οσον κατοικούν 
είς Αμμόχωστον. Είς τάς τάξεις αύτάς γίνονται δεκτά! κα! μαθητριαι.

Αί λειτουργοϋσαι μετά τήν Γ' τάξιν ειδικεύσεις είναι διετούς η 
τριετοϋς διάρκειας. Είς τάς ειδικεύσεις αύτάς παρέχεται θεωρητική 
καί πρακτική κατάρτισις εις έν έκ τών άκολούθων έπαγγελμάτων.

1.
2.

Τεχνικών Βοηθών ’Ηλεκτρολόγων
Τεχνικών Βοηθών Μηχανολόγων

(3 έτη)
(3 έτη)

3. Τεχνικών Βοηθών Δομικών Εργων (3 έτη)
4. Μηχανικών Αυτοκινήτων (2 έτη)
5. ’Ηλεκτροτεχνιτών (2 έτη)
6. Μηχανουργών — ’Εφαρμοστών (2 ετη)
7. Ραδιοτεχνιτών (2 ετη)
8. Συγκολλητών (2 ετη)
9. ‘Υδραυλικών (2 έτη)

10. ’Επιπλοποιών (2 ετη)
11. Οικοδόμων (2 έτη)
12. Αγγειοπλαστών — Διακοσμητών (3 έτη)ΒΙΒ
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Είς τό; ώ; άνω ειδικεύσει; έγγράφονται άνευ Εξετάσεων μα- 
θηταΐ καί μαθήτριαι Εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις, oi όποιοι συνε- 
πλήρωσαν έπιτυχώ; τήν Γ' τάξιν οίασδήποτε Δημοσία; Σχολή; 
Μέση; Παιδεία; άδιακρίτω; Εκπαιδευτική; περιφερεία;.

01 απόφοιτοι τών είδικεύσεων τούτων δύνανται νό έξεύρουν εύ- 
κόλω; άπασχόλησιν ε{; τήν βιομηχανίαν ή νά συνεχίσουν, Εάν 
Επιθυμούν, τά; σπουδά; των εί; άνωτΕρα; Σχολά; τή; Κύπρου 
(Τεχνολογικόν Ίνστιτοΰτον) ή τοΰ Εξωτερικού.

Κατά τό πρόσεχε; σχολικόν ετο; 1972-73 τό Ύπουργεϊον 
Παιδεία; άπεφάσισε δπω; εί; τήν Σχολήν λειτουργήσουν αί κάτωθι 
είδικεύσει; :

1. Τεχνικών Βοηθών ’Ηλεκτρολόγων (3 ετη)
2. Τεχνικών Βοηθών Δομικών ’Έργων (3 έτη)
3. Μηχανικόόν Αυτοκινήτων (2 έτη)
4. Μηχανουργών - ’Εφαρμοστών (2 έτηί
5. ’Επιπλοποιών (2 έτη)
6. ’Αγγειοπλαστών - Διακοσμητών (3 έτη)
7. Ξενοδοχειακών Σπουδών (2 έτη)

Εί; τά; ειδικεύσει; 1,2, 3,4. καί 5 δύνανται νά Εγγράφουν 
μόνον μαθηταί ένώ εί; τά; εΙδικεύσει; 6 καί 7 δύνανται νά Εγγρά
φουν καί μαθήτριαι.

Τό τμήμα Αγγειοπλαστών — Διακοσμητών έλειτούργησεν 
έπιτυχώ; άπό τοΰ λήγοντο; σχολικού έτου; μέ μαθητά; καί μα- 
θητρία;. Ή είδίκευσι; αυτή σκοπόν έχει νά έκπαιδεύση μαθητά; 
καί μαθητρία; διά νά δύνανται νά Εργασθούν εί; Εργαστήρια αγ
γειοπλαστική;, γραφεία διακοσμητική; καί αρχιτεκτονικά γραφεία. 
Οί μαθηταί τή; είδικεύσεω; διδάσκονται, πλήν τών Θεωρητικών 
μαθημάτων, άρχιτεκτονικόν σχέδιον, διακοσμητικήν καί αγγειο
πλαστικήν,

Τό τμήμα Ξενοδοχειακών Σπουδών θά λειτουργήση εί; 
τήν Σχολήν διά πρώτην φοράν άπό τοΰ σχολικού έτου; 1972-73 
κατόπιν προσφάτου σχετική; άποφάσεω; τοΰ Ύ ουργικοΰ Συμ
βουλίου. Ή άπόφασι; τή; Κυβερνήσεω;, ή οποία έλήφθη κατόπιν 
μακρά; και σοβαρά; μελέτη;, άποδεικνύει τήν μεγάλην σημασίαν 
τήν όποιαν άποδίδει ή Κυβέρνησι; εί; τήν Εκπαίδευσιν νέου καί 
καλώ; κατηρτισμένου ξενοδοχειακού προσωπικού, τό όποιον θά 
Επάνδρωση τά; ξενοδοχειακά; μονάδα; τή; πόλεω; Άμμοχώστου, 
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τής κατ’ εξοχήν τουριστικής πόλεως τής νήσου.

Είς τήν κρατικήν Ξενοδοχειακήν Σχολήν ’Αμμόχωστου θά 
λειτουργήσουν κατ’ αρχήν τμήματα Τραπεζοκόμων δΓ άρρενας 
καί θήλεις καί μαγείρων δΓ άρρενας.

'Η κανονική φοίτησις είς τήν Σχολήν θά είναι διετούς διαρκείας, 
μέγα μέρος δμως τής φοιτήσεως θά άφιεροϋται εις πρακτικήν έξά- 
σκησιν εντός καί εκτός τής Σχολής. Είς τήν Σχολήν θά παρέχεται 
θεωρητική καί πρακτική κατάρτισις είς τό επάγγελμα (είς τό 
έστιατόριον, τό μαγειρεϊον καί τάς λοιπάς εγκαταστάσεις τής 
Σχολής», παραλλήλως δέ θά διδάσκωνται καί μαθήματα γενικής 
μορφώσεως ώς καί ξένώι γλώσσαι.

Τά δίδακτρα καί τά άλλα τέλη, τά όποια θά καταβάλλωνται 
υπό των μαθητών, είναι ώς καί διά τά άλλα τμήματα εΐδικεύσεως 
διετούς διαρκείας, ήτοι £ 11= συνολικώς έτησίως.

Διά τά τμήματα εΐδικεύσεως τριετοϋς διαρκείας τό ποσόν 
άνερχεται είς £ 14= έτησίως. ’Επί πλέον οί μαθηταί έπιβαρύνανται 
μέ μικροποσά διά τήν επαγγελματικήν στολήν των ή όργανα καί 
έργαλεϊα τής ειδικότητάς των.

’Ιούνιος 1972

Τύποι
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