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1. Βεϖεζετσ: α µεγσζ⌠λτ〈σ φογαλµ〈νακ ρτελµεζσε 

 

Αζ εµβερι κοµµυνικ〈χι⌠ σζαβ〈λψσζερ!σγεινεκ, σαϕ〈τοσσ〈γαινακ µεγτερεµτσβεν 

σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ τνψεζ∀κ κζττ µεγηατ〈ροζ⌠ ηελψε ϖαν α κζλσ χµζεττϕνεκ, α 

κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερνεκ. Α κοµµυνικ〈χι⌠ φολψαµατα χσακ α κζλστ ϖεϖ∀ σζεµλψ ϖαγψ 

σζεµλψεκ ρϖν, α κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ τρανζακχι⌠ϕα 〈λταλ τελϕεσεδηετ βε. Α κοµµυνικ〈τορ α 

παρτνερ φιγψελµνεκ φελκελτσρε σ φεννταρτ〈σ〈ρα τρεκσζικ, κζλσεινεκ µεγαλκοτ〈σ〈τ 

βεφολψ〈σολϕα αζ ισ, ηογψ µιλψεν κπετ αλκοτ νµαγ〈βαν α κζλσφολψαµατβαν ρσζτ ϖεϖ∀ 

φελεκρ∀λ, αζοκ ϖισζονψ〈ρ⌠λ. 

Α ταρταλµι κοµµυνικ〈χι⌠τ µινδιγ κσρι ϖαλαµιλψεν ρελ〈χι⌠σ κοµµυνικ〈χι⌠, αµελψ 

ρζκελτετι α κζλ∀ ϖισζονψ〈τ α κζλσ βεφογαδ⌠ϕ〈ηοζ. �Α ϖισζονψ ϕελζσε ∀σι προµοτϖ 

κοµµυνικ〈χι⌠, αζ ιντερακχι⌠σ παρτνερ ελη〈ρτ〈σ〈τ, ελτ〈ϖολτ〈σ〈τ ϖαγψ κζελτστ, ϖονζ〈σ〈τ 

χλοζζα� (ΒΥ∆Α 1979: 144). Α κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ κζττι καπχσολατ ϕελλεγε α λεγκλνβζ∀ββ 

κοµµυνικ〈χι⌠σ χσατορν〈κ ϕελζσεινεκ εγψττεσ ηατ〈σα ρϖν φεϕεζ∀δικ κι. Α νεµ ϖερβ〈λισ 

χσατορν〈κ: α µιµικα, α τεκιντετ, α γεσζτυσοκ, α τεστταρτ〈σ, α τρκζσζαβ〈λψζ〈σ, α ϖοκ〈λισ ϕελζσεκ 

(ϖ. ΒΥ∆Α 1979: 102�127) µινδιγ 〈ρυλκοδνακ α παρτνερεκ ρζελµι σ τ〈ρσαδαλµι 

καπχσολατ〈νακ µιν∀σγρ∀λ. Βιζονψοσ νονϖερβ〈λισ ϕελζσεκ πεδιγ εγψενεσεν α παρτνερ 

φιγψελµνεκ φελκελτσρε σ ιρ〈νψτ〈σ〈ρα σπεχιαλιζ〈λ⌠δτακ. Ιλψεν σαϕ〈τοσ σζερεπ! ϕελνεκ 

ταρτηατϕυκ α τεκιντετνεκ α χµζεττρε ιρ〈νψτ〈σ〈τ ϖαγψ ελφορδτ〈σ〈τ, α ηοσσζασ ρ〈τεκιντστ, α 

καχσιντ〈στ, α µοσολψτ, α ρ〈µυτατ〈στ, αζ ιντεγετστ, α κζζελ ηϖ〈στ σ ελυταστ〈στ, αζ οδαηαϕολ〈στ 

σ α τ〈ϖολοδ〈στ, αζ οδαφορδυλ〈στ σ αζ ελφορδυλ〈στ, αζ ριντστ. Εζεκ α νονϖερβ〈λισ εσζκζκ α 

κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερηεζ κζελεδ∀ ϖαγψ τ∀λε τ〈ϖολοδ⌠ µαγαταρτ〈σ κιφεϕεζ∀ι, κζϖετεττεν 

τεη〈τ µαγ〈ρα α κζλσ χµζεττϕρε ισ υταλνακ.  

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερεκ κζττι καπχσολατ ϕελλεγρ∀λ, α παρτνερηεζ ϖαλ⌠ ϖισζονψυλ〈σρ⌠λ 

α νονϖερβ〈λισ χσατορν〈κ 〈λταλ κζϖεττεττ ινφορµ〈χι⌠κ µελλεττ α βεσζλ∀ χµζεττρ∀λ αλκοτοττ 

κπνεκ σζ〈µοσ νψελϖι µυτατ⌠ϕα ισ λτεζικ. Α νψελϖι κζλσ αζ εµβερι κοµµυνικ〈χι⌠ 

λεγσπεχιφικυσαββ εσζκζεκντ β〈ρµιλψεν ταρταλοµ ηορδοζ〈σ〈ρα, γψ α κοµµυνικ〈χι⌠σ 

παρτνερηεζ φ!ζ∀δ∀  καπχσολατ διφφερενχι〈λτ ρζκελτετσρε ισ κπεσ. Α 

βεσζδαλκαλµαζκοδ〈σ ρϖν (ΤΡΥ∆ΓΙΛΛ 1997: 8) α βεσζδτ〈ρσ σζεµλψτ∀λ φγγ∀εν 

µ⌠δοσυληατ α σζιντακτικαι σ λεξικαι ϖ〈λογατ〈σ κιτερϕεδτσγε, α µεγνψιλατκοζ〈σοκ 

κζϖετεττσγνεκ µρτκε σ α βεσζδπαρτνερρε υταλ〈σ µ⌠δϕα ισ (ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 521). 

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρε ϖαλ⌠ ϖερβ〈λισ υταλ〈σ, α βεσζδπαρτνερ νψελϖι 

µεγϕελεντσε αζ α κοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζ, αµελψ α λεγεγψρτελµ!ββεν σ α βεσζλ∀ 〈λταλ α 



λεγινκ〈ββ ελλεν∀ριζηετ∀ µ⌠δον (ϖ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 522) ϕελζι αζ ριντκεζ∀ φελεκ 

ϖισζονψ〈τ. Α χµζεττ ϕελλσνεκ σζ〈µοσ νψελϖι λεηετ∀σγε λτεζικ: ιλψενεκ τββεκ κζττ α 

µ〈σοδικ σζεµλψρε υταλ⌠ νϖµ〈σοκ ϖ〈λτοζαται, αζ εζεκκελ εγψεζτετεττ σζεµλψραγοκ σ 

σζεµλψϕελεκ, α κλνβζ∀ νεϖεκ, χµεκ, ρανγοκ, α φογλαλκοζ〈σρα, σζερεπρε υταλ⌠ φ∀νεϖεκ. 

Α βεσζδτ〈ρσ νψελϖι ϕελλσρε αλκαλµασ ελεµεκ ηασζν〈λατ〈νακ ϖιζσγ〈λατα αζρτ ιγεν 

λνψεγεσ σζοχιολινγϖισζτικαι φελαδατ, µερτ εζεκβεν µυτατηατ⌠ κι λεγλ〈τϖ〈νψοσαββαν α 

νψελϖ τ〈ρσαδαλµι σζερεπε. Α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκ ϖ〈λτοζατοσσ〈γα υγψανισ 

ιλλεσζκεδικ α τ〈ρσαδαλµι καπχσολατοκ σοκφλεσγηεζ. Α παρτνερ ϕελλσρε σζολγ〈λ⌠ 

νψελϖι ελεµεκ σζοχιολινγϖισζτικαι ϖ〈λτοζ⌠κντ ρτκεληετ∀κ, ρενδσζερκ �αζ αδοττ τ〈ρσαδαλοµ 

µινδενκορι βελσ∀ ηιεραρχηι〈ϕ〈νακ σ ρτκρενδϕνεκ νψελϖι ϖετλετε� (Π⊃ΤΕΡ 1991: 112). Α 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ, α κλνβζ∀ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, α µ〈σικ σζεµλψηεζ φορδυλ⌠ 

κζλσ σζεµλψηασζν〈λατ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σαι α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψρενδσζερ αλακυλ〈σ〈νακ ρζκενψ 

ϕελλ∀ι. Α µοζγ〈σβαν λϖ∀ τ〈ρσαδαλµακβαν εζρτ γψακορι, σζιντε τερµσζετεσ ϕελενσγνεκ 

σζ〈µτανακ α νψελϖι καπχσολατταρτ〈σι γονδοκ, ϖ〈λσ〈γοκ ισ (ϖ. ΒΡΟΩΝ�ΓΙΛΜΑΝ 1975: 381). 

∆ολγοζατοµβαν α νψελϖι ριντκεζσφορµ〈κ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν α κοµµυνικ〈χι⌠σ 

παρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκετ ρτελµεζεµ µεγσζ⌠λτ〈σκντ, σσζηανγβαν α 

κρδσκρτ τανυλµ〈νψοζ⌠ νεµζετκζι ϖιζσγ〈λατοκκαλ, αµελψεκ αζ αδδρεσσ φορµσ, ιλλετϖε τερµσ 

οφ αδδρεσσ τερµινυσοκατ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκ µινδεγψικρε ϖονατκοζτατϕ〈κ 

(ϖ. ΒΡΟΩΝ�ΦΟΡ∆ 1961; ΦΟΞ 1969; ΒΑΤΕΣ�ΒΕΝΙΓΝΙ 1975; ΛΑΜΒΕΡΤ�ΤΥΧΚΕΡ 1976; 

ΝΑΚΗΙΜΟςΣΚΨ 1976; ΠΑΥΛΣΤΟΝ 1976; ΑΛΡΑΒΑΑ 1985; ΒΡΑΥΝ 1988). ΤΡΥ∆ΓΙΛΛ 

σζοχιολινγϖισζτικαι φογαλοµτ〈ρ〈νακ µαγψαρ φορδτ〈σα ισ α µεγσζ⌠λτ〈σ τερµινυστ ηασζν〈λϕα αζ 

αδδρεσσ φορµσ κιφεϕεζσ µεγφελελ∀ϕεκντ, ε χµσζ⌠ αλαττ τ〈ργψαλϖα α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ 

κζττι ϖ〈λασζτ〈στ ισ (1997: 50). 

Α µεγσζ⌠λτ〈σ φογαλµ〈νακ εζ αζ ρτελµεζσε ελτρ µεγσζ⌠λτ〈σ σζαϖυνκ σζ⌠τ〈ρι ϕελεντστ∀λ, 

ανν〈λ ρσζβεν τ〈γαββ, ρσζβεν σζ!κεββ κρ!. �Α φιγψελεµ φλκελτσρε ϖαλ⌠ µεγνεϖεζ∀ σζ⌠ 

ϖαγψ σζοκ〈σοσ κιφεϕεζσ, αµελψετ αηηοζ ϖαγψ αζοκηοζ ιντζνκ, ακι(κ)ηεζ σζ⌠λνι κεζδνκ, 

ϖαγψ βεσζλνκ� (⊃Κσζ.) ϕελεντσ αββαν α τεκιντετβεν σζ!κεββ α δολγοζατοµβαν κϖετεττ 

ρτελµεζσνλ, ηογψ χσυπ〈ν α ϖοκατϖυσζι σζερεπετ φογλαλϕα µαγ〈βαν, ϖαγψισ χσυπ〈ν α 

βεσζδπαρτνερ φιγψελεµνεκ φλκελτσρε σζολγ〈λ⌠ µεγνεϖεζσεκετ τεκιντι µεγσζ⌠λτ〈σνακ, µ〈σ 

χλ νψελϖι µεγϕελλστ ϖισζοντ νεµ. ϑ⌠ϖαλ τ〈γαββ αζονβαν α σζ⌠τ〈ρβαν µεγαδοττ ϕελεντσ 

αββ⌠λ α σζεµποντβ⌠λ, ηογψ α νεµ κζϖετλενλ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠, δε φιγψελεµφεληϖ⌠, 

καπχσολατφελϖτελτ σ φεννταρτ〈στ χλζ⌠ νψελϖι ελεµεκετ (πλδ〈υλ: Ελνζστ! Φιγψυσζ! Η!) ισ 

µεγσζ⌠λτ〈σνακ τεκιντι.  



Α µεγσζ⌠λτ〈σ τερµινυστ αζρτ ηασζν〈λοµ δολγοζατοµβαν εββεν α µεγσζοκοττν〈λ ρσζβεν 

τ〈γαββ, ρσζβεν σζ!κεββ ρτελεµβεν, µερτ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ ελκλντ∀ 

ϖιζσγ〈λατ〈ρα σ µεγνεϖεζσρε α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν νεµ σζλετεττ µεγφελελ∀ σ 

εγψρτελµ! σζακκιφεϕεζσ, εζ α φογαλοµ αζονβαν αλκαλµασνακ λ〈τσζικ εννεκ α νψελϖι 

ϕελενσγνεκ α ϕελλσρε, σ∀τ εννεκ αζ ρτελµεζσνεκ ελ∀ζµνψει ισ ϖαννακ α µαγψαρ 

νψελϖσζετβεν. ΛΑ∆ ϑℑΝΟΣ φελφογ〈σα σζεριντ υγψανισ α µεγσζ⌠λτ〈σ �νεµ α βεσζδβε 

ελεγψεδστ ϕελεντι, ηανεµ βεσζδτ〈ρσυνκ σζεµλψνεκ σζαϖακκαλ ϖαλ⌠ 

µεγϕελλστ� (1959: 23), ϑΥΗℑΣΖ ϑΖΣΕΦ πεδιγ σζιντν χσακ α �βεσζλγετ∀ τ〈ρσ 

αποσζτροφ〈λ〈σ〈τ� (1983: 154) τεκιντι µεγσζ⌠λτ〈σνακ, α βεσζδπαρτνερτ µεγ νεµ νεϖεζ∀, 

φιγψελµφελκελτ∀ ελεµεκετ ϖισζοντ νεµ. Αζ ∀ φογαλοµρτελµεζσκετ αννψιβαν β∀ϖτι κι 

κυτατ〈σοµ σζεµποντρενδσζερε, ηογψ α παρτνερρε υταλ⌠ σσζεσ νψελϖι ελεµετ, ϖαγψισ αζ 

ιγει σζεµλψραγοκατ σ α νϖσζ⌠ι σζεµλψϕελεκετ ισ α ϖιζσγ〈λατ τ〈ργψ〈νακ τεκιντι, µιϖελ 

εζεκ ισ µεγµυτατηατϕ〈κ α βεσζδπαρτνερεκ κζττι τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψλατ ϕελλεγτ, α κζλσβεν 

φολψαµατοσσ〈 τεσζικ αννακ νψελϖι ϕελλστ. 

Α δολγοζατβαν κϖετεττ ρτελµεζσηεζ ηασονλ⌠αν α σζοχιολινγϖισζτικα νεµζετκζι 

ερεδµνψειρε πτ∀ κυτατ〈σ〈βαν ΡΕΜ⊃ΝΨΙ ΑΝ∆ΡΕΑ ℑΓΝΕΣ ισ µεγσζ⌠λτ〈σνακ νεϖεζι α 

σζεµλψραγοκκαλ σ σζεµλψϕελεκκελ ϖαλ⌠ υταλ〈στ ισ (2000: 42�43). Εζ αζ εγψσγεσ σζεµλλετ 

ρτηετ∀ϖ τεηετι αζ εγψβκντ σζοκατλαννακ τ!ν∀ �ιγει µεγσζ⌠λτ〈σ� (ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 2000: 42) σ 

�πυσζτα σζεµλψραγοσ µεγσζ⌠λτ〈σ� (ΒΑΛℑΖΣ 2001: 154) τερµινυσοκατ, αµελψεκ α 

βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ µ〈σοδικ ϖαγψ ηαρµαδικ σζεµλψ! ιγει σζεµλψραγοκρα υταλνακ. 

Α φογαλµακ τισζτ〈ζατλανσ〈γα αζ οκα αννακ ισ, ηογψ α µαγψαρ νψελϖσζετβεν σοκσζορ, γψ 

πλδ〈υλ α Νψελϖι ιλλεµτανβαν ισ (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 59�92; 128�148) α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ελκλντϖε τ〈ργψαλϕ〈κ α τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ κρδστ∀λ, ϖαγψισ α 

βεσζδπαρτνερρε υταλ〈σνακ α σζεµλψραγοζ〈σβαν σ σζεµλψϕελεζσβεν ελκερληετετλενλ ϕελεν 

λϖ∀ φορµ〈ϕ〈τ⌠λ. Λτεζικ αζονβαν ολψαν φογαλοµηασζν〈λατ ισ, αµελψ α µεγσζ⌠λτ〈σον ππεν 

εζεκετ αζ ελκλνλ∀ καπχσολατταρτ〈σι λεηετ∀σγεκετ ρτι: �Α µαγψαρ νψελϖβεν σζ〈µοσ 

κλνβζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ ισµερνκ, πλδ〈υλ α τεγεζσ, α µαγ〈ζ〈σ, αζ νζσ, α 

≈τετσζικεζσ↔� (ΚΕΝΕΣΕΙ 1984: 152). 

Α ϖιζσγ〈λατι τερλετ τερµινολ⌠γιαι βιζονψταλανσ〈γαιτ ϕελζι αζ α τνψ ισ, ηογψ εγψετλεν 

τανυλµ〈νψκτετεν βελλ ολϖασηατ⌠ ολψαν ρ〈σ, αµελψ α µεγσζ⌠λτ〈σ ϖ〈λτοζαταιν α µαγ〈ζ⌠ σ α 

τετσζικελ∀ φορµ〈κ κλνβσγτ (ΡΑΦΦΑΙ 1998: 179�188), ιλλετϖε αµελψ α νϖσζ⌠ι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κλνβσγειτ ρτι (ΒΕΡΕΓΣΖℑΣΖΙ�ΧΣΕΡΝΙΧΣΚ 1998: 171�178). 

Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ ΕΝ∆ΡΕ ρζκελϖε α κρδσκρ φογαλοµηασζν〈λατ〈νακ ζαϖαραιτ, α 

κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερ νψελϖι µεγϕελεντσνεκ µινδεν λεηετ∀σγτ ϖερβ〈λισ ριντσνεκ 



νεϖεζτε, σ εζεν βελλ κτ τπυστ κλνβζτετεττ µεγ: α ϖοκατϖυσζι, ιλλετϖε α νϖµ〈σσαλ σ 

ιγεραγοζ〈σσαλ ϕελλεµεζηετ∀, δεικτικυσ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοτ (1994: 8). Εζ α τερµινολ⌠για 

αζονβαν εγψρσζτ µεταφορικυσσ〈γα, µ〈σρσζτ α κτ αλτπυσ εγψρτελµ!εν ελκλνλ∀ 

µεγνεϖεζσνεκ ηι〈νψα µιαττ νεµ ϖ〈λτ κζκελετ!ϖ, νεµ σζντεττε µεγ α µεγφελελ∀ 

σζακκιφεϕεζσεκ ηι〈νψ〈τ. 

Νη〈νψ φελφογ〈σ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζ σορολϕα αζοκατ αζ εµλτ∀  φορµ〈κατ ισ, αµελψεκκελ 

�εγψ βεσζδηελψζετεν κϖλ 〈λλ⌠, αζαζ ηαρµαδικ σζεµλψρ∀λ σζ⌠λυνκ α βεσζδπαρτνερνακ� 

(∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 334). Β〈ρ εζεκ α φορµ〈κ κζελ 〈λλνακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκηοζ, 

µερτ σζιντν ϖαν σζοχι〈λισ ϕελεντσκ, ϕελεζηετικ αζ εµλτεττ σζεµλψ σ α βεσζδτ〈ρσακ κζττι 

ϖισζονψ ϕελλεγτ, µγισ µιϖελ νεµ α βεσζδπαρτνερρε, ηανεµ εγψ ηαρµαδικ σζεµλψρε υταλ⌠ 

ελεµεκ, νεµ τεκιντηετϕκ ∀κετ µεγσζ⌠λτ〈σνακ. Α νϖτανβαν ισ αζ ινδοκολϕα α σζ⌠λτ⌠− σ 

εµλτ∀νεϖεκ µεγκλνβζτετστ (√Ρ∆√Γ 1973: 79), ηογψ µ〈σ σζαβ〈λψσζερ!σγεκ 

ρϖνψεσλνεκ α χµζεττκντ σ α βεσζδ τ〈ργψακντ ϖαλ⌠ µεγϕελεντσβεν. Α µεγσζ⌠λτ〈σ 

βεσζδηελψζετε υγψανισ α ϕελενλτ, α δεικτικυσ σζερεπ µιαττ λεεγψσζερ!στι α νεϖεκ 

λεγαλαπϖετ∀ββ, µεγνεϖεζ∀ φυνκχι⌠ϕ〈τ, αζ υδϖαριασσ〈γ µεγταρτανδ⌠ µαξιµ〈ϕα ρϖν αζονβαν 

βε ισ ηατ〈ρολϕα α ηασζν〈ληατ⌠ φορµ〈κ κρτ (ϖ. √Ρ∆√Γ 1973: 150�151). Α σζ⌠λτ〈σ σ αζ 

εµλτσ ϕελενσγτ αζ ανγολ τερµινολ⌠για αζ αδδρεσσ σ α ρεφερενχε κιφεϕεζσεκ ηασζν〈λατ〈ϖαλ 

κλντι ελ εγψµ〈στ⌠λ (ΒΡΑΥΝ 1988: 14). 

ςιζσγ〈λατοµβαν α κζϖετλενλ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκ µινδεγψικτ 

µεγσζ⌠λτ〈σκντ ρτελµεζεµ τεη〈τ, αζ εγψβ φιγψελεµφελκελτ∀  υδϖαριασσ〈γι φορµ〈κατ, 

φεληϖ〈σρα, µεγσζ⌠λτ〈σρα σζολγ〈λ⌠ ακαρατι  µονδατσζ⌠κατ (ΚΕΛΕΜΕΝ 1970: 56) πεδιγ 

χσακ αββαν α τεκιντετβεν ϖεσζεµ φιγψελεµβε, ηογψ αζοκ α βεσζδπαρτνερ 

µεγϕελλσνεκ ελκερλσρε ισ σζολγ〈ληατνακ, σ εζρτ α µεγσζ⌠λτ〈σ εγψικ ϖ〈λτοζατακντ 

ισ ρτελµεζηετ∀κ, µιϖελ: �εγψ−εγψ ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ∀σγ κερλστ α ρενδσζερβε βεπτεττ 

ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ∀σγεκ σαϕ〈τοσ εσετεκντ ισ σζ〈µον ταρτηατϕυκ� (ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 522). 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈τ α µαγψαρ κυτατ〈σοκ γψακραν σσζεκαπχσολϕ〈κ α 

κσζνσεκϖελ (ΛΑ∆ 1958, 1959; ΤΤΗ 1983; ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1985; ΚΙΣΣ 1993; ΣℑΝ∆ΟΡ 

1996; ∆ΡΑ 1999), ελσ∀σορβαν αζ ∀κετ ηασονλ⌠ϖ〈 τϖ∀ καπχσολαττερεµτ∀ σζερεπ µιαττ. 

∆ολγοζατοµβαν α κσζνσι φορµ〈κατ, δϖζλσι µ⌠δοκατ νεµ ϖιζσγ〈λοµ, µιϖελ αζοκ νεµ 

υταλνακ κζϖετλενλ α βεσζδπαρτνερρε, σ εζ〈λταλ νψελϖιλεγ � α φορµα σ α ϕελεντσ τεκιντετβεν 

ισ � ελκλνλνεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκτ⌠λ. Α κσζνσεκ ηασζν〈λατα σ ρενδσζερε αζονβαν ϖαλ⌠βαν 

σζοροσαν σσζεφον⌠δικ α µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ, ηισζεν βιζονψοσ εγψττ−ελ∀φορδυλ〈σι σζαβ〈λψοκνακ 

µεγφελελ∀εν (ϖ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 522�524) αζ εγψεσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ βιζονψοσ 



κσζνσεκκελ ϕ〈ρηατνακ εγψττ, ϖαγψισ ελτρ∀ κσζνσι φορµ〈κ ϕ〈ρυλνακ α τεγεζ∀ σ α νεµ 

τεγεζ∀ καπχσολατταρτ〈σηοζ (ΒΑΛℑΖΣ 1993: 39).  

Α µεγσζ⌠λτ〈σ σπεχι〈λισ εσετεκντ ταρτηατϕυκ σζ〈µον α νεµ σζεµλψκζι κοµµυνικ〈χι⌠βαν 

ρϖνψεσλ∀ ϖοκατϖυσζοκατ (ϖ. Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 14): α κζλσ χµζεττϕε α 

κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερεν κϖλ υγψανισ λεηετ µγ α βεσζλ∀ µαγα (, ν σζερενχστλεν!), 

Ιστεν (Ιστενεµ!), 〈λλατ (τψκανψ⌠, κενδ), τ〈ργψ (Τερλϕ, τερλϕ ασζταλκ〈µ!), µεγσζεµλψεστεττ 

ϖιλ〈γρσζλετ (, ν δεσ ηαζ〈µ!). Α βεσζλ∀ εζεκβεν αζ εσετεκβεν ισ ηασονλ⌠ ελεµκσζλετβ∀λ 

ϖ〈λογατ, µιντηα ϖαλ⌠σ βεσζδπαρτνερηεζ σζ⌠λνα, α µεγσζ⌠λτ〈σ λεηετσγεσ φυνκχι⌠ι αζονβαν 

ελτρνεκ α σζεµλψκζι καπχσολατοκβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκτ⌠λ. 

Α δολγοζατ χλϕα εγψρσζτ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψεινεκ 

σ µ⌠δσζερεινεκ 〈ττεκιντσε, σ εζ αλαπϕ〈ν α βεσζδπαρτνερτ  ϕελλ∀  ελεµεκ 

ϖ〈λτοζαταινακ, λεηετσγεσ τπυσαινακ βεµυτατ〈σα, µ〈σρσζτ πεδιγ εµπιρικυσ φελµρσεκ 

ερεδµνψειρε πτϖε εγψ σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµποντοκατ ρϖνψεστ∀ 〈λλαποτραϕζ 

φελϖ〈ζολ〈σα, αζ εγψεσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ ϕελενλεγι ηασζν〈λατι  κρνεκ, στλυσρτκνεκ, 

µεγτλσνεκ φελτ〈ρ〈σα. Αρρα τρεκσζεµ τεη〈τ, ηογψ α κλνβζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ∀σγεκ 

ναπϕαινκ νψελϖηασζν〈λατ〈ρα ϕελλεµζ∀ 〈λλαποτ〈ρ⌠λ τ〈ρσαδαλµιλαγ ρϖνψεσνεκ τεκιντηετ∀ κπετ 

ραϕζολϕακ, ϖαγψισ ηογψ α τ〈ρσαδαλµιλαγ τιπιζ〈ληατ⌠ ϖισζονψλατοκηοζ, σζιτυ〈χι⌠κηοζ ρενδεληετ∀ 

κλνβζ∀ νψελϖι φορµ〈κ ρενδσζερτ α λεηετσγεσ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ∀κ σοκασ〈γ〈τ φιγψελεµβε 

ϖϖε µυτασσαµ βε. 

 

 

2. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈νακ µ⌠δσζερει σ ερεδµνψει 

 

2.1. Μεγσζ⌠λτ〈σκυτατ〈σ α νεµζετκζι νψελϖτυδοµ〈νψβαν 

 

2.1.1. Α µεγσζ⌠λτ〈σρα, α βεσζδπαρτνερ µεγϕελεντσρε σζολγ〈λ⌠ νψελϖι ελεµεκ ϖιζσγ〈λατ〈τ 

µ〈ρ α τρτνετι νψελϖσζετ κλασσζικυσ κυτατ〈σι τερλετει κζττ ισ µεγταλ〈λϕυκ. Α ΞΙΞ�ΞΞ. 

σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈τ⌠λ κεζδϖε Ευρ⌠πα−σζερτε σζ〈µοσ φιλολ⌠γιαι ιγνψ! τανυλµ〈νψ σζλετεττ αζ 

εγψεσ νψελϖεκ υδϖαριασσ〈γι ελεµειϖελ, µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σαιϖαλ, αζοκ κιαλακυλ〈σ〈ϖαλ, 

τρτνετϖελ, ηασζν〈λατι κρϖελ καπχσολατβαν (ϖ. ΣΧΗΛΙΕΒΙΤΖ 1886; ΝΑςΑΡΡΟ 1923; ΓΡΑΝ∆ 

1930). Εζεκ ρσζβεν τρτνετι σσζεφογλαλ〈σοκ, ρσζβεν εγψ−εγψ κορσζακ 〈λλαποτραϕζαι, ρσζβεν 

πεδιγ σζπιροδαλµι µ!ϖεκ, λεϖελεζσεκ νψελϖι ανψαγ〈ρα πλ∀ στιλισζτικαι λερ〈σοκ, µιντ 

πλδ〈υλ α ΞΙΙΙ. σζ〈ζαδι ανγολ ιροδαλοµ (ΚΕΝΝΕ∆Ψ 1915) ϖαγψ Μολιρε µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−



ηασζν〈λατ〈νακ (ΦΑΨ 1920: 227�286), ιλλετϖε Ι. Γεργελψ λεϖελεινεκ ϖιζσγ〈λατα (ΜΥΛΛΕΡ 1914: 

68�89). 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερε µ〈ρ εζεκβεν α κοραι ελεµζσεκβεν ισ τ〈ρσαδαλµι σ λλεκτανι 

η〈ττερϖελ εγψττ ϕελεντ µεγ, δντ∀ φορδυλατοτ αζονβαν α ϕελενσγ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν α νψελϖ 

τ〈ρσασ ϕελλεγτ, α νψελϖηασζν〈λατ σ α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψοκ σσζεφγγστ ηανγσλψοζ⌠ 

σζοχιολινγϖισζτικα ν〈λλ⌠σοδ〈σα ηοζοττ. Αζ ελµλτ νγψ ϖτιζεδβεν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

κρδσνεκ σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµποντ τ〈ργψαλ〈σα π〈ρηυζαµοσαν φεϕλ∀δττ µαγ〈ϖαλ α 

τυδοµ〈νψ〈γγαλ (ϖ. ΒΡΑΥΝ 1988: 297), σ∀τ αζ 1960�70−εσ ϖεκβεν α σζοχιολινγϖισζτικα εγψικ 

λεγϕελεντ∀σεββ κυτατ〈σι τερλετϖ ϖ〈λτ. 

2.1.2. 1960−βαν σζλετεττ µεγ α κρδσκρ σζοχιολινγϖισζτικαι ϖιζσγ〈λατ〈τ µεγαλαποζ⌠ 

τανυλµ〈νψ, εγψ πσζιχηολινγϖιστα σ εγψ ιροδαλοµτρτνσζ, ΡΟΓΕΡ ΒΡΟΩΝ σ ΑΛΒΕΡΤ 

ΓΙΛΜΑΝ κζσ µυνκ〈ϕα (1960: 253�276; 435�449; µαγψαρυλ 1975: 359�388), αµελψ α 

τµ〈ρ⌠λ ϖαλ⌠ γονδολκοδ〈σ αλαπϖετ∀ φογαλοµκσζλεττ ισ κιαλακτοττα, σ βεϖεζεττε α τεγεζ∀ σ 

µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ ϕελλσρε αλκαλµαζοττ ρϖιδτσεκετ (λατιν σ φρανχια µεγφελελ∀ικ: τυ/ϖοσ, 

τυ/ϖουσ αλαπϕ〈ν Τ− σ ς−φορµα). 

Α τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκνακ ισ ιρ〈νψτ αδ⌠ τανυλµ〈νψ σζερζ∀ι ελσ∀σορβαν α  νϖµ〈σι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ϖιζσγ〈λϕ〈κ, σ γψ ϖλικ, ηογψ α 

νϖµ〈σηασζν〈λατνακ α µεγσζ⌠λτ〈σβαν ϕελεντκεζ∀ κεττ∀σσγε � ϖαγψισ α τεγεζ∀ σ α µαγ〈ζ⌠ 

νϖµ〈σ ελκλνλσε � α τ〈ρσαδαλµι λετετ 〈τσζϖ∀ κεττ∀σγγελ: α  η α τ α λ ο µ  σ α  

σ ζ ο λ ι δ α ρ ι τ 〈 σ  διµενζι⌠ϕ〈ϖαλ καπχσοληατ⌠ σσζε. Βεµυτατϕ〈κ α µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ 

σζεµαντικ〈ϕ〈νακ τρτνετι αλακυλ〈σ〈τ, σζεµαντικ〈ν εββεν αζ εσετβεν �α βεσζλ∀ σ α 

µεγσζ⌠λτοττ ϖισζονψα κζττι κοϖαρι〈χι⌠τ� (1975: 360) ρτϖε, ηισζεν α µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ 

ϕελεντσε σαϕ〈τοσ, ηασζν〈λτυκ µινδιγ α σζιτυ〈χι⌠ρα υταλ⌠, δεικτικυσ ϕελλεγ!. Τ〈ργψυκ 

φελδολγοζ〈σ〈ρα τββ, α σζοχιολινγϖισζτικ〈βαν ελφογαδοττ µ⌠δσζερτ ισ αλκαλµαζτακ: εγψρσζτ 

κορ〈ββι ελεµζσεκ, σζνδαραβοκ, βρ⌠σ〈γι ϕεγψζ∀κνψϖεκ, λεϖελεκ αδαταινακ ρτκελστ α 

τρτνετι κπ φελϖ〈ζολ〈σ〈ηοζ, µ〈σρσζτ σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕκατ σ κρδ∀ϖεκετ α σζινκρ⌠ν 

〈λλαποτ λερ〈σ〈ηοζ. Φρανχια, ολασζ, νµετ σ σπανψολ ανψανψελϖ! βεσζλ∀κκελ κσζτεττεκ 

ιντερϕκατ; κρδ∀ϖετ πεδιγ κτ−κτ Βοστονβαν τανυλ⌠ Αργεντν〈β⌠λ, Χηιλβ∀λ, ∆〈νι〈β⌠λ, 

Νορϖγι〈β⌠λ, Σϖδορσζ〈γβ⌠λ ∆λ−Αφρικ〈β⌠λ, Ινδι〈β⌠λ, Σϖ〈ϕχβ⌠λ, Ηολλανδι〈β⌠λ, Αυσζτρι〈β⌠λ σ 

ϑυγοσζλ〈ϖι〈β⌠λ ρκεζεττ δι〈κκαλ ισ κιτλτεττεκ. Κρδ∀ϖκβεν κλνβζ∀ τ〈ρσαδαλµι 

καπχσολαττπυσοκατ νεϖεζτεκ µεγ (πλ. ϖενδγ�πινχρ, τισζτ�κζκατονα, µυνκααδ⌠�

αλκαλµαζοττ, σζλ∀�γψερεκ). Αζ αδατκζλ∀κνεκ α µεγφελελ∀νεκ ταρτοττ νψελϖι φορµ〈τ κελλεττ 

µεγαδνιυκ εγψ νγψφοκοζατ σκ〈λα σεγτσγϖελ (ϖαλ⌠σζν! τεγεζσ; ελκπζεληετ∀ τεγεζσ; 

ελκπζεληετ∀ µαγ〈ζ〈σ; ϖαλ⌠σζν! µαγ〈ζ〈σ). 



Τανυλµ〈νψυκ κϖετκεζτετσει ελσ∀σορβαν αζ ανγολ, φρανχια, ολασζ σ σπανψολ νψελϖρε 

τεκιντηετ∀κ ρϖνψεσνεκ, α τββι νψελϖρ∀λ γψ!ϕτττ αδατοκρα φ∀κντ α σζεµαντικα σ α 

τ〈ρσαδαλµι στρυκτρα 〈λταλ〈νοσ σσζεφγγσειρ∀λ σζ⌠λϖα πτεττεκ, σ φελϖετεττκ αζ εγψεσ 

νψελϖεκ µεγσζ⌠λτ〈σµ⌠δϕαιρα ϕελλεµζ∀ σζεµαντικαι τλτετεκ σσζεηασονλτ〈σ〈νακ λεηετ∀σγτ 

ισ. 

Αζ ευρ⌠παι νψελϖεκ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σαινακ διφφερενχι〈λ⌠δ〈σ〈τ α λατινβ⌠λ, α χσ〈σζ〈ρ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ τββεσ σζ〈µ〈β⌠λ ϖεζεττκ λε, αµελψ φοκοζατοσαν κιτερϕεδτ µ〈σ µαγασ ρανγ 

σζεµλψεκρε ισ, µαϕδ εζ α ηασζν〈λατι µ⌠δ αζ εγψεσ ευρ⌠παι νψελϖεκβεν α ΞΙΙ. σ α ΞςΙ. 

σζ〈ζαδ κζττ σζιλ〈ρδυλτ µεγ. Α τεγεζ∀δσ σ α µαγ〈ζ⌠δ〈σ κλνβσγτ µεγλ〈τ〈συκ σζεριντ 

κεζδετβεν α ηαταλοµ σζεµαντικ〈ϕα ιρ〈νψτοττα, ϖαγψισ α φλρενδελτεκ σ αλ〈ρενδελτεκ κζττ αζ 

ασζιµµετρικυσ ηασζν〈λατ ϖ〈λτ ϕελλεµζ∀ϖ, µγ α φελσ∀ββ οσζτ〈λψοκηοζ ταρτοζ⌠ εγψενλ∀ ρανγακ 

κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠δτακ, αζ αλσ⌠ββ οσζτ〈λψοκηοζ ταρτοζ⌠ εγψενλ∀ ρανγακ πεδιγ κλχσνσεν 

τεγεζ∀δτεκ. Αζ εγψενλ∀κ κζττι µεγσζ⌠λτ〈σ µ⌠δϕ〈νακ αλακτ〈σ〈βαν αζονβαν φοκοζατοσαν 

µεγϕελεντ εγψ µ〈σικ, α ηαταλοµµαλ σζεµβεν〈λλ⌠ τνψεζ∀: α σζολιδαριτ〈σ διµενζι⌠ϕα. Εννεκ 

αλαπϕ〈ν αζ εγψενλ∀ ρανγακ κζττ α τεγεζ∀ φορµα ϕελζι α σζολιδ〈ρισ, α µεγσζ⌠λτοτταλ 

κζσσγετ ϖ〈λλαλ⌠ ϖισζονψοκατ, α µαγ〈ζ⌠ φορµα πεδιγ α νεµ σζολιδ〈ρισ, α µεγσζ⌠λτοττ⌠λ 

τ〈ϖολσ〈γοτ ταρτ⌠ καπχσολατοκατ. Α σζολιδαριτ〈σ διµενζι⌠ϕα α ΞΙΞ. σζ〈ζαδτ⌠λ φοκοζατοσαν 

〈ττερϕεδτ α νεµ εγψενρανγ ϖισζονψλατοκρα ισ, εζ〈λταλ αζ ευρ⌠παι νψελϖεκρε µα αζ εγψενρανγ 

µεγσζ⌠λτ〈σ ϕελλεµζ∀, σ∀τ εγψρε νϖεκσζικ αζοκνακ α σαϕ〈τοσσ〈γοκνακ α σζ〈µα, αµελψεκ 

ελγσγεσνεκ σζ〈µτανακ α σζολιδ〈ρισ ϖισζονψηοζ. 

Αζ Ευρ⌠π〈βαν 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ!νεκ τεκιντηετ∀ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σι τενδενχι〈κ φελϖ〈ζολ〈σα 

υτ〈ν ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ σσζεϖετι α νµετ, α φρανχια σ αζ ολασζ νψελϖ νϖµ〈σηασζν〈λατ〈νακ 

κλνβσγειτ. Αζ ιντερϕκ σ κρδ∀ϖεκ τανσ〈γα σζεριντ α νµετβεν αζ εγψ χσαλ〈δβα 

ταρτοζ〈σνακ ναγψοββ σζερεπε ϖαν α σζολιδαριτ〈σ µεγτερεµτσβεν, µιντ α φρανχι〈βαν, α 

φρανχι〈βαν ϖισζοντ α κζσ λετηελψζετ κννψεββεν τεσζ νψελϖιλεγ ισ σζολιδ〈ρισσ〈; αζ ολασζ 

τεγεζ∀ φορµα ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν α χσαλ〈δηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ χσακνεµ ολψαν ερ∀σ, µιντ α νµετβεν, 

αζ αζονοσσ〈γοκ σζολιδαριτ〈στ τερεµτ∀ ερεϕε πεδιγ µγ ϕελεντ∀σεββ, µιντ α φρανχι〈βαν, ηισζεν 

ν∀κ σ φρφιακ κζττ ισ ρϖνψεσληετ. 

Αζ ευρ⌠παι νψελϖεκ νϖµ〈σαινακ τρτνετε αλαπϕ〈ν α σζερζ∀κ αζτ α κϖετκεζτετστ ϖονϕ〈κ λε, 

ηογψ α µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ ηασζν〈λατα σ α τ〈ρσαδαλµι στρυκτρα κζττ σσζεφγγσεκ 

µυτατηατ⌠κ κι: �α νεµ κλχσνσ ηαταλοµ σζεµαντικ〈ϕα� α ϖισζονψλαγ µοζδυλατλαν, µερεϖεββ 

τ〈ρσαδαλµακρα ϕελλεµζ∀, µγ �α κλχσνσ σζολιδαριτ〈σ σζεµαντικ〈ϕα� α τ〈ρσαδαλµι µοζγ〈σσαλ 

σ αζ εγψενλ∀σγ ηιρδετσϖελ καπχσοληατ⌠ σσζε. 



Μεγφιγψελσεικ σζεριντ αζ εγψνεκ µεγσζ⌠λτ〈σ−ϖ〈λασζτ〈σι στλυσ〈β⌠λ κϖετκεζτετνι λεηετ 

πολιτικαι νζετεικρε ισ: α τεγεζ∀ φορµα κϖετκεζετεσ ηασζν〈λατα α ραδικαλιζµυσσαλ, α 

µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κηοζ ϖαλ⌠ ραγασζκοδ〈σ πεδιγ α κονζερϖατιϖιζµυσσαλ φγγ σσζε.  

∆ρ〈µασζϖεγεκ ελεµζσρε πτϖε βεµυτατϕ〈κ α σζερζ∀κ α µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ 

ηασζν〈λατ〈νακ 〈λλ〈σφογλαλ〈στ, ρζελµι τββλετετ κιφεϕεζ∀  λεηετ∀σγειτ ισ: ηα ϖαλακι αζ αδοττ 

ϖισζονψτπυσβαν ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι νορµ〈τ µεγσρτι, α µεγϖετσ ϖαγψ δη Τ−ϕε σ α 

χσοδ〈λατ ϖαγψ τισζτελετ ς−ϕε ρϖν κιφεϕεζηετι ρζελµειτ. Μεγφιγψελσεικ αλαπϕ〈ν α ργι ανγολ σ 

φρανχια δρ〈µ〈κβαν α τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ ϖ〈λτ〈σα ναγψον ρζκενψεν ϖολτ κπεσ κιφεϕεζνι α 

κζελεδστ σ αζ ελυταστ〈στ, α νϖµ〈σοκνακ εζ α φυνκχι⌠ϕα αζονβαν µεγτλσκ σζεριντ µ〈ρα 

σζιντε τελϕεσ εγσζβεν ϖισσζασζορυλτ. 

2.1.3. ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ µυνκ〈ϕ〈τ, αµελψ �α µεγσζ⌠λτ〈σσαλ φογλαλκοζ⌠ ϖιζσγ〈λατ〈ραδατοτ 

µεγινδτοττα� (ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 514), ηαµαροσαν κϖεττε αζ αµερικαι µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

λερ〈σα. Α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κατ νεµ µεγκλνβζτετ∀ νψελϖεκβεν υγψανισ σζιντν 

ρϖνψεσλ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τ〈ρσαδαλµι ηελψζετϕελλ∀ σζερεπε: α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

ϖ〈λασζτ〈σ〈νακ σζαβ〈λψσζερ!σγειβεν. ΡΟΓΕΡ ΒΡΟΩΝ σ ΜΑΡΓΥΕΡΙΤΕ ΦΟΡ∆ 1961−βεν 

πυβλικ〈λτ (1961: 375�385), α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζοχι〈λισ ϕελεντσνεκ ϖιζσγ〈λατ〈τ 

µεγαλαποζ⌠ ρ〈συκβαν τββ κλνβζ∀ αδατγψ!ϕτσι µ⌠δσζερρελ τρκπεζτκ φελ αζ αµερικαι 

ανγολ νψελϖηασζν〈λατ µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζαταιτ. Κυτατ〈συκ αλαπϕ〈υλ αµερικαι δρ〈µ〈κ ελεµζσε 

σζολγ〈λτ, µαϕδ αζ εζεκβ∀λ κιινδυλϖα µεγ〈λλαπτοττ σζαβ〈λψοκατ αζ λ∀ νψελϖηασζν〈λατβ⌠λ 

σζ〈ρµαζ⌠ αδατοκκαλ ϖετεττκ σσζε. Εγψρσζτ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελστ ϖγεζτεττεκ εγψ βοστονι 

ϖ〈λλαλατν〈λ, µ〈σρσζτ κρδ∀ϖϖελ γψ!ϕτττεκ αδατοκατ αζ ορσζ〈γ κλνβζ∀ τερλετειρ∀λ σζ〈ρµαζ⌠ 

30�38 ϖ κζττι ζλετκτ∀κτ∀λ αρρ⌠λ, ηογψ ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ κλνβζ∀ µυνκατ〈ρσαικατ. 

Κιεγσζτσλ πεδιγ α κανσασι εγψετεµ πσζιχηολ⌠γιαι ιντζετνεκ σεγτσγϖελ µαγνετοφονοσ 

φελϖτελεκετ κσζτεττεκ γψερµεκεκ βεσζλγετσειρ∀λ. 

Κτ αλαπϖετ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ κλντεττεκ ελ: α  κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈στ , ιλλετϖε α  

ϖεζετκνϖεν σ χµεν,  ρανγον σζ⌠λτ〈στ. Α κτ φορµα ηασζν〈λατ〈νακ α κλνβζ∀ 

τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκβαν η〈ροµ ϖαρι〈χι⌠σ λεηετ∀σγε αδ⌠δικ: α κλχσνσ κερεσζτνϖι, α 

κλχσνσ ϖεζετκνϖι σ α νεµ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σ. Μεγφιγψελσκ σζεριντ α 

σζνδαραβοκβαν α σζερεπλ∀κ µεγηατ〈ροζ⌠ τββσγε ρϖιδ ιδ∀ υτ〈ν 〈τϖ〈λτ α κλχσνσ 

κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σρα, α κλχσνσ ϖεζετκνϖεν σ χµεν σζ⌠λτ〈σ πεδιγ 〈λταλ〈βαν χσακ α 

νεµργ βεµυτατοττ φελν∀ττεκ κζττ σζοκ〈σοσ. Α κτ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ κζττι 

κλνβσγ ελσ∀σορβαν αζ ισµερετσγ φοκ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠; α φιαταλαββακ σ αζ αζονοσ νεµ!εκ 

κζττ αζονβαν α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ κεϖσβ σζοροσ ϖισζονψτ φελττελεζ, µιντ αζ 

ιδ∀σεββεκ σ α κλνβζ∀ νεµ!εκ κζττ. Α νεµ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈στ κτ τνψεζ∀ 



ινδοκοληατϕα: εγψρσζτ α ναγψ κορκλνβσγ, µ〈σρσζτ πεδιγ α τ〈ρσαδαλµι 

ηιεραρχηι〈βαν ελφογλαλτ  ηελψ. Ηα εγψ ϖισζονψλατβαν εζ α κτ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀ 

ελλεντµονδ〈σβα κερλ, ϖαγψισ αζ ιδ∀σεββ σζεµλψ αλαχσονψαββ ρανγ, ακκορ α ηιεραρχηιαβελι 

ποζχι⌠ ϖ〈λικ µεγηατ〈ροζ⌠ββ〈 α µεγσζ⌠λτ〈σβαν. Α ϖεζετκνϖι φορµα εγψαρ〈ντ κιφεϕεζηετ 

τ〈ϖολσ〈γταρτ〈στ σ τισζτελεταδ〈στ, α κερεσζτνϖι φορµα πεδιγ βιζαλµασσ〈γοτ σ λεερεσζκεδστ, 

ϖαγψισ α σζερζ∀κ ϖλεµνψε σζεριντ α νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζοχι〈λισ ϕελεντσε π〈ρηυζαµβα 

〈λλτηατ⌠ α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈ϖαλ, σ µεγτλσκ σζεριντ ηασονλ⌠ κεττ∀σσγ 

µυτατηατ⌠ κι αζ αµερικαι δϖζλσι φορµ〈κ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈βαν ισ. Βεµυτατϕ〈κ αζ ισµερετσγεκ 

βιζαλµασαββ〈 ϖ〈λ〈σ〈νακ α µεγσζ⌠λτ〈σ µ⌠δϕ〈βαν ισ µεγραγαδηατ⌠ φολψαµατ〈τ, ρ〈ϖιλ〈γτϖα αρρα, 

ηογψ αζ ινφορµ〈λισαββ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ ηασζν〈λατ〈τ µινδιγ α ηιεραρχηι〈βαν φελϕεββ 〈λλ⌠ φλ 

κεζδεµνψεζηετι. 

Εννεκ α κτ αλαπϖετ∀ µυνκ〈νακ α µεγϕελενστ κϖετ∀ ϖτιζεδβεν σζ〈µοσ κλνβζ∀ 

νψελϖ σ κυλτρα µεγσζ⌠λτ〈σι ϖισζονψαιτ βεµυτατ⌠ τανυλµ〈νψ ϕελεζτε, ηογψ α κρδσ ϖιζσγ〈λατα 

α σζοχιολινγϖισζτικα εγψικ κιεµελτ ϕελεντ∀σγ! τερλετϖ ϖ〈λτ, σ∀τ εγψεσ ϖλεµνψεκ σζεριντ α 

τυδοµ〈νψ〈γ ηατϖανασ ϖεκβελι φελϖιρ〈γζ〈σα ρσζβεν ε τµακρ κυτατ〈σ〈νακ ϖολτ κσζνηετ∀ 

(ϖ. ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 2000: 42). 

2.1.4. Μ⌠δσζερβεν σ προβλµαφελϖετσβεν ισ ελτρ α κορ〈ββι ελεµζσεκτ∀λ ΠΑΥΛ 

ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗνεκ α 19. σζ〈ζαδι οροσζ µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−ηασζν〈λατοτ βεµυτατ⌠ ρ〈σα (1972: 270�

300). Α τ〈ρσασ κοντεξτυσνακ α τεγεζ∀ (!∀) σ α µαγ〈ζ⌠ (#∀) νϖµ〈σοκ σζεµαντικ〈ϕ〈ϖαλ ϖαλ⌠ 

σσζεφγγστ κιζ〈ρ⌠λαγ ιροδαλµι µ!ϖεκ: Γογολ, ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ, Λερµοντοϖ, Τολσζτοϕ σ 

Γορκιϕ ρ〈σαινακ ελεµζσρε πτϖε τ〈ργψαλϕα. Α σζπιροδαλοµ φεληασζν〈λ〈σα κορ〈ββαν ισ 

ϕελεν ϖολτ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν, δε µινδιγ µ〈σ µ⌠δσζερεκκελ γψ!ϕτττ αδατοκκαλ ισ 

κιεγσζτϖε. ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ ϖλεµνψε σζεριντ αζονβαν α σζπιροδαλοµ, σ αζον βελλ ισ α ρεαλιστα 

ρεγνψεκ αζρτ κλνσεν αλκαλµασακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈ρα, µερτ λεηετ∀ϖ τεσζικ α 

ηασζν〈λατ διναµικ〈ϕ〈νακ, αζ εγψεσ καπχσολατοκον βελλι ϖ〈λτοζ〈σοκ σ αζ ιµπλιχιτ ϕελεντσεκ 

µεγφιγψελστ ισ.  

Ελεµζσβεν ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ αζτ τεκιντι κιινδυλ⌠ποντνακ, ηογψ α γραµµατικα σ α κυλτρα 

σσζεφγγσνεκ α νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σ διφφερενχι〈λ⌠δ〈σα αζ εγψικ λεγνψιλϖ〈νϖαλ⌠ββ ϕελλ∀ϕε. 

Τζ ολψαν τνψεζ∀τ κλνβζτετ µεγ, αµελψεκ βεφολψ〈σολϕ〈κ αζ οροσζ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ 

ηασζν〈λατ〈τ: α τ〈ρσαλγ〈σ τµ〈ϕα, α βεσζδεσεµνψ κρλµνψει, αζ λετκορ, α 

γενερ〈χι⌠, α νεµ, α ροκονσ〈γι φοκ, α νψελϖϖ〈λτοζατ,  α χσοπορτταγσ〈γ, α ρελατϖ 

τεκιντλψ σ αζ ρζελµι σσζεταρτοζ〈σ. Ε τ〈ρσαδαλµι ηατ⌠ερ∀κ φιγψελεµβεϖτελϖελ 

µυτατϕα βε α η〈ροµ λεηετσγεσ ϖισζονψτπυσ: α κλχσνσ µαγ〈ζ⌠δ〈σ, α κλχσνσ τεγεζ∀δσ σ 

α νεµ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σ ϕελλεµζ∀ιτ. Κλχσνσ #∀ ϕελλεµζ∀ α φορµ〈λισ αλκαλµακρα, α 



κλχσνσ τισζτελετ κιφεϕεζσρε. Α λεγµαγασαββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψβα ταρτοζ⌠κ κλχσνσεν 

µαγ〈ζ⌠δνακ εγψµ〈σσαλ σ αζ αλαχσονψαββ ρανγακκαλ ισ, αζαζ αζ αρισζτοκρ〈χι〈ρα � α φρανχια 

µιντα αλαπϕ〈ν � α τεστϖρεκεν σ α ηιτϖεσεν κϖλ µινδενκιρε κιτερϕεδ∀ κλχσνσ µαγ〈ζ〈σ 

ϕελλεµζ∀. Νεµ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈στ ταλ〈λυνκ α χσαλ〈δον βελλι κλνβζ∀ γενερ〈χι⌠κ 

εσετβεν, α γψερµεκ�φελν∀ττ ϖισζονψλατβαν 〈λταλ〈βαν, γψακραν νεµ κλχσνσ !∀ σζερεπελ 

κισεββσγι χσοπορτοκ ταγϕαιϖαλ, ιλλετϖε α τ〈ρσαδαλοµ περιφρι〈ϕ〈ρα σζορυλτ σζεµλψεκκελ 

σζεµβεν, ιλλετϖε κλχσνσ !∀ ϕελλεµζ∀ α γψερεκεκρε 11�12 ϖεσ κορ αλαττ, αζ αλαχσονψαββ 

οσζτ〈λψοκρα σζλεσ κρβεν, ακ〈ρ ιδεγενεκ κζττ ισ, ιλλετϖε α τεστϖρεκ σ α η〈ζαστ〈ρσακ κζττ. 

ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ υταλ α µεγσζοκοττ ηασζν〈λαττ⌠λ ϖαλ⌠ ελτρσ στλυσρτκνεκ λεηετ∀σγειρε ισ, 

ηισζεν µεγ〈λλαπτϕα, ηογψ αζ αδοττ ηελψζετβεν νεµ µεγφελελ∀ φορµ〈κατ ηασζν〈λϖα, α 

νϖµ〈σηασζν〈λατ ιρ⌠νια, σζαρκαζµυσ φορρ〈σ〈ϖ〈 ισ ϖ〈ληατ. 

Α χ〈ρ τεγεζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σα σαϕ〈τοσ ελλενποντοτ ϕελεντ ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ φελφογ〈σ〈ηοζ 

ϖισζονψτϖα, ηισζεν α σζερζ∀π〈ροσ αζ υραλκοδ⌠ι ηαταλοµ τββεσ σζ〈µ〈β⌠λ ϖεζετι λε α µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈κ κιαλακυλ〈σ〈τ. Εζ αζ ελλεντµονδ〈σ ισ ρ〈ϖιλ〈γτ α ϕελενσγ κυλτρ〈τ⌠λ φγγ∀ ϖολτ〈ρα: α 

νψελϖι ϖισζονψοκ ϖαλ⌠σζν!στικ, ηογψ αζ οροσζ αλαττϖαλ⌠�υραλκοδ⌠ ϖισζονψ βιζαλµασαββ 

ηανγνεµ!, µιντ α νψυγατι κυλτρκρ ηασονλ⌠ ϖισζονψλαται. 

ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ α µεγσζ⌠λτ⌠ ϖισζονψλατοκ αλακυλ〈σ〈τ, διναµικ〈ϕ〈τ αζ ελεµζεττ µ!ϖεκβεν 

〈βρ〈ζολτ ϖισζονψλατοκατ ελεµεζϖε µυτατϕα βε, κιεµελϖε αζ αλκαλοµσζερ! ϖ〈λτ〈σοκ 

ρζελεµκιφεϕεζ∀ , ιλλετ∀λεγ α φορµ〈κ κζττι ινγαδοζ〈σ βιζονψταλανσ〈γοτ ϕελλ∀  

σζερεπτ ισ. Α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ κζττι ϖ〈λτ〈στ ιγεν γψακορι ϕελενσγκντ τντετι φλ, 

γψ α ΞΙΞ. σζ〈ζαδι οροσζ νϖµ〈σηασζν〈λατ α τ〈ρσαδαλµι σ ρζελµι κζελεδσ−τ〈ϖολοδ〈σ 

ρυγαλµασαββ κιφεϕεζ∀ϕνεκ λ〈τσζικ, µιντ α τββι ϖιζσγ〈λτ νψελϖ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερε. Εζ α 

ϖ〈λτ〈σοκατ ρϖνψεστ∀ ηασζν〈λατ α ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ 〈λταλ ϖιζσγ〈λτ δρ〈µασζϖεγεκβεν φορδυλ 

µγ ελ∀ ναγψοββ σζ〈µβαν, εζρτ φελϖετ∀δηετ αζ α µ⌠δσζερτανι διλεµµα ισ, ηογψ αζ ρζελµι 

διναµικ〈τ κιφεϕεζ∀ ηασζν〈λατ κιµυτατηατ⌠σ〈γα α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζοκ σζπιροδαλµι ϕελλεγβ∀λ ισ 

αδ⌠δηατ, νεµ χσυπ〈ν α τρτνετι ελτρσεκ οκοζζ〈κ. 

2.1.5. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κυλτρ〈νκντ ελτρ∀ ρενδσζερεινεκ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν ϕαββ λπστ 

ϕελεντεττ ΣΥΣΑΝ ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1972−εσ µυνκ〈ϕα (µαγψαρυλ 1997: 507�540), αµελψ 

φεληασζν〈λϖα α µεγσζ⌠λτ〈σκυτατ〈σ αδδιγι ερεδµνψειτ, α λεγκλνβζ∀ββ µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερεκρ∀λ λερτ σαϕ〈τοσσ〈γοκατ αζονοσ µ⌠δσζερρελ µοδελλεζι, λεηετ∀ϖ τϖε εζ〈λταλ α 

κυλτρ〈κ φ∀ββ ϕελλεγζετεσσγεινεκ σσζεηασονλτ〈σ〈τ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ α κλνβζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερεκβεν µεγλϖ∀, τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κτ∀λ φγγ∀ νψελϖι ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ∀σγεκετ 

διαγραµµοκκαλ, φ ο λ ψ α µ α τ 〈 β ρ 〈 κ κ α λ  µυτατϕα βε. Αζ αµερικαι ηελψζετ φελϖ〈ζολ〈σ〈ν 

κϖλ ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ ελεµζσε αλαπϕ〈ν µεγραϕζολϕα α ΞΙΞ. σζ〈ζαδι οροσζ (1972: 270�300), α ϕιδδισ 



(ΣΛΟΒΙΝ 1963: 193�202) σ ΛΑΜΒΕΡΤ (εγψ α κσ∀ββι ϖιζσγ〈λαταιβα βεπτεττ πυβλικ〈λατλαν 

εσεττανυλµ〈νψα) αλαπϕ〈ν α Πυερτο Ριχ⌠−ι µεγσζ⌠λτ〈σι ϖισζονψοκ µοδελλϕτ ισ. Εζ α µ⌠δσζερ αζ 

〈τλαγοτ µεγµυτατ⌠ κπετ ραϕζολ εγψ−εγψ κυλτρα µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ∀σγειρ∀λ, σ γψ 

εληανψαγολϕα αζ εγψ ρενδσζερεν βελλι τ〈ρσαδαλµι ελτρσεκετ, ϖαγψισ α βεσζλ∀κζσσγεκ 

τελϕεσ σζοχιολινγϖισζτικαι βεµυτατ〈σ〈βαν νλκλζηετετλεν διαλεκτυσβελι κλνβσγεκετ, αζ 

εγψνι πρεφερενχι〈κ οκαιτ σεµ ϖεσζι φιγψελεµβε. Αζ αµερικαι µεγσζ⌠λτ〈σρ⌠λ µεγ〈λλαπτοττ 

σζαβ〈λψσζερ!σγεκηεζ ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ ελσ∀σορβαν σαϕ〈τ, µινδενναπι µεγφιγψελσειτ τεκιντι 

αλαπνακ, γψ µιϖελ α µιντ〈ϕα νεµ ρεπρεζεντατϖ, αζ 〈λταλα λερτ ρενδσζερ νεµ τεκιντηετ∀ 

ρϖνψεσνεκ α τελϕεσ αµερικαι βεσζλ∀κζσσγρε νζϖε: �Εζεκετ α σζαβ〈λψοκατ µαγαµ 

〈λλτοτταµ φελ, σ µεγλεηετ∀σεν σζ!κ κρβεν ρϖνψεσεκ. Αρρα αζ εγψετεµι ρτελµισγι 

κρνψεζετρε αλκαλµαζηατ⌠κ, αµελψετ α µαγαµ ταπασζταλατ〈β⌠λ ισµερεκ� (1997: 511). 

Μινδεζεκ ελλενρε φοντοσ ερεδµνψε µ⌠δσζερνεκ αννακ φελµυτατ〈σα, ηογψ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ τββ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀ ιρ〈νψτϕα, µελψεκ κζττ ρανγσορ λεηετσγεσ, 

ϖαγψισ µγ α λ〈τσζ⌠λαγ κτϖ〈λασζτ〈σοσ ρενδσζερεκβεν ισ σζ〈µοσ κλνβζ∀ τ ϖεζετηετ ελ 

υγψαναννακ α φορµ〈νακ α ηασζν〈λατ〈ιγ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ αζ σσζεηασονλτοττ ρενδσζερεκ ελτρσει 

σ κλνβσγει αλαπϕ〈ν φελϖετι α µ ε γ σ ζ ⌠ λ  τ 〈 σ ι  ρ ε ν δ σ ζ ε ρ ε κ  

τ ι π ο λ ο γ ι ζ 〈 λ 〈 σ 〈 ν α κ  λεηετ∀σγτ ισ. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ α νψελϖι ϖισελκεδσ εγσζβεν 

εληελψεζϖε αρρα ισ υταλ, ηογψ α κλνβζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ µεγϖ〈λασζτ〈σα σσζεφγγστ 

µυτατ µ〈σ στιλ〈ρισ σ υδϖαριασσ〈γι ελεµεκ ηασζν〈λατ〈ϖαλ ισ. 

2.1.6. Α τ〈ρσαδαλοµ ρτεγζ∀δσνεκ ηατ〈σ〈τ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ αλακυλ〈σ〈ρα ΕΛΙΖΑΒΕΤΗ 

ΒΑΤΕΣ σ ΛΑΥΡΑ ΒΕΝΙΓΝΙ 1975−βεν πυβλικ〈λτ, αζ ολασζ νψελϖρε ϖονατκοζ⌠ κυτατ〈σα ϖεττε 

ελσ∀κντ κϖετκεζετεσεν φιγψελεµβε, ηισζεν α κορ〈ββι ϖιζσγ〈λατοκ 〈λταλ〈βαν ολψαν εγψσγεσ 

σζαβ〈λψρενδσζερτ ρτακ λε αζ εγψεσ νψελϖεκρε νζϖε, αµελψ εγψ ιδεαλιζ〈λτ βεσζλ∀ 

µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−ηασζν〈λατ〈τ ϕελλεµεζτε (1975: 271�288). Εζ α σζερζ∀π〈ροσ ϖισζοντ 

τεκιντεττελ αζ λετκορ, α νεµ σ α τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψ ϖ〈λτοζ⌠ϕ〈ρα 117 φ∀σ µιντ〈τ⌠λ γψ!ϕτττ 

αδατοκατ ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ κρδ∀ϖνεκ µ⌠δοστοττ ϖ〈λτοζατ〈ϖαλ. Κτ κορχσοπορτοτ εµελτεκ 

κι, α 15 σ 35 ϖ κζττιεκετ, ιλλετϖε α 45 σ 65 ϖ κζττιεκετ, φελττελεζϖε αζτ, ηογψ ε κτ 

χσοπορτ νψελϖηασζν〈λατα κζττ � µιϖελ α ΙΙ. ϖιλ〈γη〈βορ ελ∀ττ, ιλλετϖε υτ〈να φελν∀ττ 

γενερ〈χι⌠κρ⌠λ ϖαν σζ⌠ � λνψεγεσ κλνβσγεκ ϖαννακ, αµελψεκ µεγµυτατηατϕ〈κ α ϕελενλεγ 

ζαϕλ⌠ ϖ〈λτοζ〈σοκατ ισ. Α τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκ τεκιντετβεν α φογλαλκοζ〈σ, α λακ⌠ηελψ σ αζ 

ισκολ〈ζοττσ〈γ αλαπϕ〈ν κτ χσοπορτοτ κλντεττεκ ελ: αζ αλσ⌠ββ σ α φελσ∀ββ οσζτ〈λψοκατ. 

Κρδ∀ϖκβεν 23 ϖισζονψλατ σζερεπελτ (χσαλ〈δ, νεµ βιζαλµασ µυνκατ〈ρσακ, νεµ βιζαλµασ 

αλ〈ρενδελτεκ, νεµ βιζαλµασ φλρενδελτεκ), µελψεκβεν αζ αδατκζλ∀κνεκ αζ αδοττ σ αζ ελϖ〈ρτ 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκατ ισ µεγ κελλ αδνιυκ. Α ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ κρδ∀ϖβεν σζερεπλ∀ 



κρδσεκετ ΒΑΤΕΣ σ ΒΕΝΙΓΝΙ ρσζβεν µεγϖ〈λτοζταττ〈κ, σ αζ αδατκζλ∀κηζ ιγαζτοττ〈κ. Αζ 

ερεδετι κρδσσορ υγψανισ ελσ∀σορβαν α φελσ∀οκτατ〈σ καπχσολαττπυσαιρα κρδεζεττ ρ〈, µιϖελ αζ 

αδατκζλ∀κ µινδεγψικε εγψετεµι ηαλλγατ⌠ ϖολτ. Α ϖιζσγ〈λτ καπχσολαττπυσοκ µ⌠δοστ〈σ〈ν κϖλ 

αζ ερεδετιλεγ νγψφοκοζατ σκ〈λ〈τ α κτ ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ∀σγρε σζ!κτεττκ. 

Κυτατ〈συκ ερεδµνψει σζεριντ α φελσ∀ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψβελι φιαταλοκ µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−

ηασζν〈λατα ελτρ α τ〈ρσαδαλοµ τββι χσοπορτϕ〈τ⌠λ. #κ α λεγινφορµ〈λισαββ στλυσακ, ϖαγψισ ∀κ 

ϖ〈λασζτϕ〈κ λεγγψακραββαν α τεγεζ∀ φορµ〈κατ, σ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ ∀ νψελϖι ϖισελκεδσκ 

ινδτοττα ελ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ εγσζνεκ ϖ〈λτοζ〈σ〈τ. Αζ αλσ⌠ββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψβα 

ταρτοζ⌠ φιαταλοκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαι ϖισζοντ ελλενττεσ τενδενχι〈τ µυτατνακ: ∀κ τεκιντηετ∀κ α 

λεγφορµ〈λισαββ νψελϖηασζν〈λατ, α λεγτββ εσετβεν µαγ〈ζ⌠ φορµ〈τ ϖ〈λασζτ⌠ χσοπορτνακ. Α 

χσαλ〈δον βελλι µαγ〈ζ⌠δ〈σ ισ χσακ αζ αλαχσονψαββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκβαν φορδυλ ελ∀. Α 

σζερζ∀κ φελττελεζσε σζεριντ εζ α ηελψζετ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φελσ∀ββ οσζτ〈λψοκβα 

ταρτοζ⌠κ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ δεµοκρατιζ〈λ〈σ〈ϖαλ α κεϖσβ φορµ〈λισ νψελϖι ϖισελκεδσ!νεκ ταρτοττ 

αλαχσονψαββ οσζτ〈λψοκ φελ πρ⌠β〈λνακ κζελεδνι, µγ αζ αλσ⌠ββ οσζτ〈λψοκ φελφελ τρεκεδϖε α 

φελσ∀ββ οσζτ〈λψοκ φελττελεζεττ ρτκειτ ιγψεκεζνεκ κϖετνι. 

Αζ ολασζ νψελϖ αζονβαν νεµχσακ κτ νϖµ〈στ κλνβζτετ µεγ α µ〈σοδικ σζεµλψ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα, ηανεµ α µαγ〈ζ⌠δ〈σον βελλ ελκλνλ α Λει σ α ςοι σζερεπε ισ. Α σζερζ∀κ ε 

νϖµ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ τ〈ρσαδαλµι µεγοσζλ〈σ〈ρ⌠λ τεττ µεγ〈λλαπτ〈σαι τανυλσ〈γοσακ λεηετνεκ α 

κλνβζ∀ µαγψαρ νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερεπτ ϖιζσγ〈λϖα ισ. Αζ ολασζ κυτατ〈σ ερεδµνψει 

σζεριντ α ργεββι σ α νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν 〈λταλ〈νοσαββαν ελτερϕεδτ ςοι νϖµ〈σ ηασζν〈λατα αζ 

αλαχσονψαββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψβα ταρτοζ⌠κρα, αζον βελλ ισ ελσ∀σορβαν α ϖιδκι, 

µεζ∀γαζδασ〈γι µυνκ〈τ ϖγζ∀ χσοπορτοκρα κορλ〈τοζ⌠δικ. Αζοκνακ αζ αδατκζλ∀κνεκ α 

νϖµ〈σϖ〈λασζτ〈σ〈βαν, ακικ α ςοι−τ ισ ηασζν〈λϕ〈κ, η〈ροµοσζτατ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

ρϖνψεσλ, αµελψβεν α Λει α τισζτελετετ κιφεϕεζ∀ φορµα α νεµ βιζαλµασ καπχσολατοκβαν, 

φελϕεββϖαλ⌠κκαλ σζεµβεν, ιλλετϖε αλκαλµασ α ϖ〈ροσιακκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σρα, α ςοι πεδιγ α 

χσαλ〈δβαν σ α κζϖετλεν κρνψεζετβεν, α φαλυβαν ηασζν〈λτ φορµα, αµελψ φελϕεββϖαλ⌠ϖαλ ϖαγψ 

τ〈ϖολαββι ισµερ∀σσελ ριντκεζϖε α καπχσολατ βιζαλµασσ〈γ〈τ ϕελλι. 

Α πολιτικαι ελκτελεζεττσγ σ α νϖµ〈σηασζν〈λατ κζττ α ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ 〈λταλ 

φελττελεζεττ καπχσολατ � αζαζ, ηογψ α κονζερϖατιϖιζµυσ φορµαλιτ〈στ, α λιβεραλιζµυσ πεδιγ 

ινφορµαλιτ〈στ ερεδµνψεζ α µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν � ΒΑΤΕΣ σ ΒΕΝΙΓΝΙ µεγφιγψελσει αλαπϕ〈ν 

χσακ α φελσ∀ββ οσζτ〈λψοκβαν µυτατηατ⌠ κι εγψρτελµ!εν, α τββι χσοπορτβαν αζ σσζεφγγσ 

νεµ εννψιρε εγψρτελµ!. 



Αδατκζλ∀ικ σζεριντ α γψερεκεκ 8�9 ϖεσ κορυκρα σαϕ〈ττϕ〈κ ελ α τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ 

ηασζν〈λατι κλνβσγειτ, α γψερεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν πεδιγ 16�17 ϖεσ κορβαν ϖ〈λικ 

〈λταλ〈νοσσ〈 α µαγ〈ζ⌠ φορµα, ϖαγψισ εκκορ λπνεκ βε τελϕεσ ρτκ!εν α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβε.  

Κυτατ〈σι ερεδµνψεικ αλαπϕ〈ν αζ ολασζ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερρε α κλχσνσσγ ϕελλεµζ∀, 

νεµ κλχσνσ ϖισζονψλατοκ χσακ ναγψ κορκλνβσγ εσετν φορδυλνακ ελ∀. ςγσ∀ 

κϖετκεζτετσκ σζεριντ α τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ ηασζν〈λατα σζιντε α ϖισσζ〈ϕ〈ρα φορδυλτ  αζ 

ερεδετι ρτκηεζ ϖισζονψτϖα. Α τεγεζ∀ φορµα υγψανισ ναπϕαινκρα χσακνεµ µινδεν 

ϖισζονψλατβαν ηασζν〈ληατ⌠ϖ〈 ϖ〈λτ, κιϖϖε αζ αλ〈ρενδελτεκκελ, αλαχσονψαββ τ〈ρσαδαλµι 

ηελψζετ!εκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈στ, µερτ οττ α ργι, αζ αλ〈ρενδελτσγετ ηανγσλψοζ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ ιδζηετν φελ. Εζ α ηελψζετ α γψακορλατβαν αζτ ϕελεντι, ηογψ πλδ〈υλ α 

µυνκααδ⌠κατ, α προφεσσζοροκατ τεγεζικ, α πινχρεκετ σ α χσελδεκετ ϖισζοντ µαγ〈ζζ〈κ. 

Ερεδµνψεικ ισµερτετσε σορ〈ν φεληϖϕ〈κ α φιγψελµετ αρρα, ηογψ α κρδ∀ϖεσ φελµρσ αδαται 

ϖαλ⌠σζν!λεγ ελτρνεκ α ϖαλ⌠σ ηελψζεττ∀λ, µερτ εζ αζ αδατγψ!ϕτσι µ⌠δ 〈λταλ〈βαν αζ αδατκζλ∀κ 

ιδε〈λισ, νεµ πεδιγ ϖαλ⌠σ〈γοσ τ〈ρσασ ϖισελκεδστ ϕελεντι µεγ. Α τανυλµ〈νψυκβ⌠λ κιραϕζολ⌠δ⌠ 

ηελψζετ, ϖαγψισ αζ 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι νορµα ηι〈νψα µεγτλσκ σζεριντ α 

µοδερν ολασζ τ〈ρσαδαλοµ 〈λταλ〈νοσ ρτκϖ〈λσ〈γ〈ϖαλ φγγ σσζε.  

2.1.7. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈νακ σζεµποντϕαιτ ΩΑΛΛΑΧΕ Ε ΛΑΜΒΕΡΤ σ Γ. ΡΙΧΗΑΡ∆ 

ΤΥΧΚΕΡ κυτατ〈σα (1976) αζ〈λταλ β∀ϖτεττε τοϖ〈ββ, ηογψ αζονοσ νψελϖετ ηασζν〈λ⌠, δε 

ελκλνλτ βεσζλ∀κζσσγεκετ αλκοτ⌠ χσοπορτοκ τεγεζ∀δσι σ µαγ〈ζ⌠δ〈σι σζοκ〈σαιτ, α 

χσοπορτοκ κζττ φελλεληετ∀ κλνβσγεκετ τ〈ρτα φελ, µεγτερεµτϖε α κυλτυρ〈λισ σσζεϖετσ 

λεηετ∀σγνεκ µ⌠δσζερτανι αλαπϕαιτ. Α φρανχια νψελϖρε νζϖε α Καναδ〈βαν, Θυβεχ τερλετν, 

εγψ φρανχιαορσζ〈γι κισϖ〈ροσβαν, Λαϖαλβαν, ιλλετϖε α Φρανχιαορσζ〈γηοζ ταρτοζ⌠, δε Καναδα ϕ−

φυνδλανδι παρτϕαιηοζ κζελι, ριτκ〈ν λακοττ σζιγετεκεν λ∀ χσοπορτοκ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈ινακ 

µεγοσζλ〈σ〈τ κυταττ〈κ. Α κλνβζ∀ σπανψολυλ βεσζλ∀ κζσσγεκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιτ πεδιγ 

Πυερτο Ριχ⌠βαν σ κολυµβιαι Βογοτ〈βαν ϖγζεττ αδατγψ!ϕτσ αλαπϕ〈ν τανυλµ〈νψοζτ〈κ. 

Φ∀ µ⌠δσζερκ α κρδ∀ϖεσ αδατγψ!ϕτσ ϖολτ: ολψαν κρδσσορτ ιγψεκεζτεκ σσζε〈λλτανι, 

αµελψβεν α λεηετσγεσ τ〈ρσαδαλµι καπχσολαττπυσοκ λεγναγψοββ ρσζε σζερεπελ. Σζ〈µοσ 

κλνβζ∀ ϖισζονψλατρα κρδεζτεκ ρ〈: α σζ!κεββ σ τ〈γαββ χσαλ〈δ, ταν〈ροκ, βαρ〈τοκ, κζελι 

ισµερ∀σκ, ισµερετλενεκ, σζολγ〈λτατ〈σβαν δολγοζ⌠ σζεµλψεκ, εγψη〈ζι σζεµλψεκ σ 

µυνκααδ⌠κ µεγσζ⌠λτ〈σα κερλτ α κρδσσορβα. Αζ αδατκζλ∀κνεκ αζ 〈λταλυκ σ αζ ∀ 

µεγσζ⌠λτ〈συκρα ηασζν〈λτ τεγεζ∀ ϖαγψ µαγ〈ζ⌠ νϖµ〈στ µινδεν ϖισζονψλατβαν καρικ〈ζ〈σσαλ 

κελλεττ µεγϕελλνικ. Μινδεν ϖιζσγ〈λατι τερεπεν ναγψσζ〈µ ινφορµ〈τορραλ δολγοζτακ, ακικετ α 

8 σ 16 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβ⌠λ ϖ〈λασζτοττακ κι. Μιϖελ αζ γψ λτρεϕϖ∀ µιντα χσακ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνεκ α γψερεκεκ 〈λταλ ισ ηασζν〈λτ σ ισµερτ ρσζρ∀λ αδ σζ〈µοτ, αζ 



ερεδµνψεκετ κορλ〈τοζοττ ρϖνψ!νεκ κελλ τεκιντεννκ, αζονβαν σζ〈µοσ, α βεσζλ∀κζσσγεκ 

κζττι λνψεγεσ κλνβσγ εζεκβ∀λ αζ αδατοκβ⌠λ ισ κιραϕζολ⌠δικ. 

Κυτατ〈συκ ελσ∀ φ〈ζισα α καναδαι φρανχια κζσσγεκ τανυλµ〈νψοζ〈σα ϖολτ, ιττ τββ 

κλνβζ∀ µ⌠δσζερτ ισ αλκαλµαζτακ α κρδ∀ϖϖελ νψερτ αδατοκ ελλεν∀ρζσρε σ 〈ρνψαλ〈σ〈ρα. 

Α κρδ∀ϖεκ αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτοττ〈κ α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−ηασζν〈λατι 

τενδενχι〈κατ. Εσζεριντ α ϖιζσγ〈λτ κοροσζτ〈λλψαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν α µαγ〈ζ〈σ, α κλχσνσ 

µαγ〈ζ⌠δ〈σ ισ µεγλεηετ∀σεν ριτκα, α ϖιδκι αδατκζλ∀κ εσετβεν ελσ∀σορβαν αζ εγψη〈ζι 

σζεµλψεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν, α ϖ〈ροσι αδατκζλ∀κ εσετβεν πεδιγ αζ ιδ∀σεββ 

ισµερετλενεκκελ, ιλλετϖε α σζολγ〈λτατ〈σβαν δολγοζ⌠κκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατοκβαν ϖαν σζερεπε. Α 

χσαλ〈δον βελλ α κλχσνσ τεγεζσ, ιλλετϖε α φελν∀ττεκ µαγ〈ζ〈σα α λεγϕελλεµζ∀ββ, δε α 

ναγψσζλ∀κετ, δδσζλ∀κετ, ναγψβ〈χσικατ, ναγψννικετ τεκιντϖε α µαγ〈ζ〈σ α γψακοριββ, α 

σζλ∀κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α τεγεζσ σ α µαγ〈ζ〈σ σζοκ〈σα εγψενσλψβαν ϖαν, αζ υνοκατεστϖρεκ, 

σ⌠γοροκ, σ⌠γορν∀κ κζττ πεδιγ α κλχσνσ τεγεζ∀δσ α ϕελλεµζ∀. Α χσαλ〈δον κϖλι 

φελν∀ττεκκελ ζαϕλ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠βαν ισ λνψεγεσ σζερεπε ϖαν α κλχσνσσγ ηι〈νψ〈νακ, 

ϖαγψισ α µαγ〈ζ〈σρα φελελ∀ τεγεζσνεκ, α νεµ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σ νορµ〈ϕα αζονβαν 

χσαλ〈δον βελλ α κλχσνσ τεγεζ∀δσσελ, χσαλ〈δον κϖλ πεδιγ α κλχσνσ µαγ〈ζ⌠δ〈σσαλ 

ϖερσενγ. 

Α καναδαι ϖιζσγ〈λατ αδαται ϕελεντ∀σ κλνβσγετ µυτατνακ α φαλυσι σ ϖ〈ροσι, ιλλετϖε αζ 

αλαχσονψαββ σ µαγασαββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψβα ταρτοζ⌠ αδατκζλ∀κ νϖµ〈σηασζν〈λατ〈βαν. Α 

φαλυσι σ αλαχσονψαββ στ〈τυσζ βεσζλ∀κ φορµ〈λισαββακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν: ναγψοββ 

αρ〈νψβαν ηασζν〈λνακ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κατ, σ τββ νεµ κλχσνσ ϖισζονψλατβαν ϖεσζνεκ ρσζτ, 

µιντ α ϖ〈ροσι σ µαγασαββ στ〈τυσζ βεσζλ∀κ. Α νεµεκ σζεριντι µεγοσζλ〈σβαν ισ σζ〈µοττεϖ∀ 

κλνβσγεκ ρζκεληετ∀κ: α λ〈νψοκατ ηαµαραββ κεζδικ ελ φελν∀ττκντ κεζελνι, ϖαγψισ 

ηαµαραββ λεσζνεκ τββ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σι ϖισζονψλατ ρσζεσει. 

Α κρδ∀ϖϖελ νψερτ ερεδµνψεκετ Καναδ〈βαν νγψ, κλνβζ∀ µ⌠δσζερεκκελ ϖγζεττ 

ελλεν∀ρζ∀ κυτατ〈σ ισ κϖεττε. Αζ εγψικβεν αζτ ϖιζσγ〈λτ〈κ, ηογψ α σζλ∀κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατ 

ερ∀σσγε, βιζαλµασσ〈γα σσζεφγγ−ε α ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σσαλ. Α γψερεκεκνεκ 

κλνβζ∀ σκ〈λ〈κ αλαπϕ〈ν κελλεττ ϕελλεµεζνικ καπχσολατυκατ α σζλεικκελ. Αζ ερεδµνψεκ 

αλαπϕ〈ν α µεγσζ⌠λτ〈σ κλχσνσσγε φγγετλεν α χσαλ〈δι καπχσολατοκ ερ∀σσγτ∀λ. Α µ〈σοδικ 

ελλεν∀ρζ∀ ϖιζσγ〈λατ εγψ ολψαν ρεακχι⌠τεσζτ ϖολτ, αµελψβεν εγψ χσαλ〈δι σζιτυ〈χι⌠, εγψ σζλ∀κ σ 

γψερεκκ κζττι κερκπ〈ρϖ〈σ〈ρλ〈σρ⌠λ ζαϕλ⌠ ϖιτ〈νακ α κλνβζ∀ νϖµ〈σηασζν〈λατ 

ϖ〈λτοζαταιρ⌠λ κελλεττ αζ αδατκζλ∀κνεκ ϖλεµνψτ µονδανιυκ. Αζ αδατκζλ∀κ ναγψ ρσζε 

σσζεφγγστ φελττελεζεττ α π〈ρβεσζδ κιµενετελε, α χσαλ〈δ ϕελλεµζ∀ι σ α νϖµ〈σηασζν〈λατ 

κζττ. Κοντρολλκντ ϖγεζτεκ α σζερζ∀κ εγψ σζοχι〈λπσζιχηολ⌠γιαι κσρλετετ ισ, αµελψβεν 



〈ρυη〈ζι ελαδ⌠κατ µεγσζ⌠λτϖα α γψερεκεκ τεγεζ∀ φορµ〈κατ ηασζν〈λτακ, αζ ελαδ⌠κ ρεακχι⌠ι πεδιγ 

σζιντε µινδεν εσετβεν τκρζτκ, ηογψ ρζκελτκ α µεγσζ⌠λτ〈σι νορµα µεγσρτστ. Α 

γψερεκεκτ∀λ γψ!ϕτττ αδατοκ ελλεν∀ρζστ σζολγ〈λτ〈κ α ταν〈ροκκαλ κσζτεττ κρδ∀ϖεκ ισ, σ µιϖελ 

εζεκ ερεδµνψει ιγαζολτ〈κ αζοκατ αζ αρ〈νψοκατ, αµελψεκετ α τανυλ⌠κ ϖ〈λασζαι µυταττακ, α 

σζερζ∀κ σζεριντ α τββι καπχσολαττπυσρ⌠λ νψερτ κπ ισ ρϖνψεσνεκ τεκιντηετ∀. 

Α Φρανχιαορσζ〈γβαν γψ!ϕτττ αδατοκ φελδολγοζ〈σα αλαπϕ〈ν α φρανχια τ〈ρσαδαλοµ � α 

φρανχι〈υλ βεσζλ∀ καναδαι κζσσγεκηεζ ϖισζονψτϖα � α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν σοκκαλ 

κεϖσβ οσζλικ µεγ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκ, ρτεγεκ αλαπϕ〈ν. Α φρανχια τ〈ρσαδαλοµρα ϕελλεµζ∀ α 

χσαλ〈δι σζολιδαριτ〈σ: α σζ!κεββ χσαλ〈δον βελλ σζιντε εγψντετ!εν κλχσνσ τεγεζ∀δστ 

ταλ〈λυνκ. Α νεµ φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζικ α µεγσζ⌠λτ〈σ αλακυλ〈σ〈βαν: πλδ〈υλ α χσαλ〈δον κϖλι 

φελν∀ττεκ, ταν〈ροκ, ηιϖαταλνοκοκ, ελαδ⌠κ ναγψοββ ϖαλ⌠σζν!σγγελ µαγ〈ζζ〈κ α κισκαµασζ 

λ〈νψοκατ, µιντ α φικατ; εζζελ ελλενττβεν αζοκ α φελν∀ττεκ, ακικ σζοροσαββ ισµερετσγβεν 

ϖαννακ α χσαλ〈δδαλ, γψακραββαν τεγεζικ α λ〈νψοκατ, µιντ α φικατ, ηανγσλψοζϖα εζ〈λταλ α 

καπχσολατ σζοροσσ〈γ〈τ, χσαλ〈διασσ〈γ〈τ. 

Α Στ. Πιερρε−ετ−Μιθυελον σζιγετν γψ!ϕτττ αδατοκ αλαπϕ〈ν � α φρανχιαορσζ〈γι ηελψζετηεζ 

ηασονλ⌠αν � α τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκ αλαπϕ〈ν νεµ µυτατηατ⌠κ κι ϕελεντ∀σ κλνβσγεκ α 

νϖµ〈σηασζν〈λατβαν. Εννεκ α ηελψζετνεκ οκα λεηετ εγψρσζτ α φρανχια τ〈ρσαδαλοµµαλ, 

κυλτρ〈ϖαλ ϖαλ⌠ σζοροσ ριντκεζσ, µ〈σρσζ ϖισζοντ αζ ισ, ηογψ κιχσι σ ζ〈ρτ κζσσγρ∀λ ϖαν 

σζ⌠. Α νεµεκ τεκιντετβεν ελτρσεκετ ταλ〈ληατυνκ: α λ〈νψοκ α χσαλ〈δον βελλ, α φικ ϖισζοντ α 

χσαλ〈δον κϖλ, αζ ισµερετλεν φρφιακκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν τ!ννεκ ινφορµ〈λισαββνακ, 

ϖαγψισ α τεγεζ∀ φορµ〈τ ϖ〈λασζτϕ〈κ α φελν∀ττεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Αζ λετκορι ϖ〈λτοζ〈σοκκαλ εγψττ 

γψακραν ϖ〈λτοζικ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ, α τ〈γαββ χσαλ〈δβαν α φικ ιδ∀ϖελ 〈ττρνεκ α µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈ρ⌠λ α τεγεζ∀ρε. Ηασονλ⌠ τρτνικ α φιαταλ ισµερετλενεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν ισ: α 

λ〈νψοκ ισ τεγεζνι κεζδικ α µ〈σοδ−υνοκατεστϖρεικετ, αζ ιδ∀σεββ ν∀κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ϖισζοντ 

α τεγεζσρ∀λ α µαγ〈ζ〈σρα τρνεκ 〈τ. ⊃ρδεκεσ σαϕ〈τοσσ〈γα εννεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνεκ, 

ηογψ εζεκετ α ϖ〈λτ〈σοκατ � α φρανχιαορσζ〈γι σ α καναδαι ηελψζεττ∀λ ισ ελτρ∀ µ⌠δον � α 

φιαταλαββακ ιρ〈νψτϕ〈κ, ϖαγψισ ∀κ δντικ ελ, ηογψ µικορτ⌠λ ηασζν〈λνακ εγψ φορµ〈τ, νεµ πεδιγ 

αζ ιδ∀σεββεκ αϕ〈νλϕ〈κ φελ νεκικ εννεκ λεηετ∀σγτ. 

Α σπανψολ νψελϖ! Πυερτο Ριχ⌠−ι κζσσγ ϖιζσγ〈λατ〈νακ ερεδµνψει αλαπϕ〈ν νεµ 

ραϕζολ⌠δτακ κι αννψιρα εγψρτελµ! νορµ〈κ σ σζοκ〈σοκ, µιντ αµιλψενεκετ α φρανχι〈υλ βεσζλ∀ 

κζσσγεκβεν ταλ〈λτακ. Αζ εγψετλεν, αζ εγσζ τ〈ρσαδαλοµβαν ρϖνψεσ σζαβ〈λψσζερ!σγ α 

βαρ〈τοκ κζττι τεγεζ∀δσ. Α σζερζ∀κ ϖλεµνψε σζεριντ εζ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ Πυερτο 

Ριχο τ〈ρσαδαλµα 〈τµενετι σζακασζβαν ϖαν. Α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεν βελλι ελτρσεκετ 

αλαπϖετ∀εν α λακ⌠ηελψτπυσ κλνβσγει ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, αννακ ελλενρε, ηογψ φλδραϕζιλαγ ζ〈ρτ 



εγψσγετ αλκοτ⌠ κισ κζσσγρ∀λ ϖαν σζ⌠. ςιδκεν υγψανισ α γψερµεκ�φελν∀ττ ϖισζονψλατρα α 

νεµ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ ϕελλεµζ∀ α χσαλ〈δταγοκτ⌠λ αζ ιδεγενεκιγ τερϕεδ∀εν, α 

ϖ〈ροσβαν αζονβαν σζιντε χσακ κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ λ∀ ϖισζονψλατοκ φορδυλνακ ελ∀: 

κλχσνσ α τεγεζ∀δσ α χσαλ〈δταγοκ σ βαρ〈τοκ κζττ, σ κλχσνσ α µαγ〈ζ⌠δ〈σ α νεµ 

χσαλ〈δι, νεµ βιζαλµασ καπχσολατοκβαν. Α ϖιδκεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α ργι µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερ εµλκτ ∀ρζικ, α ϖ〈ροσι µεγσζ⌠λτ〈σοκ πεδιγ µ〈ρ α ϕϖ∀τ ελ∀λεγεζικ µεγ. Εββεν α 

ϖ〈λτοζ〈σι φολψαµατβαν υγψαναζ α τενδενχια φεδεζηετ∀ φελ, αµελψετ ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ αζ 

ευρ⌠παι τ〈ρσαδαλµακρα νζϖε α ηαταλοµ σζεµαντικ〈ϕ〈τ⌠λ α σζολιδαριτ〈σ σζεµαντικ〈ϕα φελ ϖαλ⌠ 

ελµοζδυλ〈σκντ ρτακ λε. 

Α κολυµβιαι ϖιζσγ〈λατ α κυτατ〈σ τββι ρσζνλ σζ!κεββ κρ!, ελλεν∀ρζ∀ γψ!ϕτσνεκ 

τεκιντηετ∀, ηισζεν χσυπ〈ν 8 σ 10 ϖ κζττι, κζποσζτ〈λψβελι ϖ〈ροσι γψερεκεκ κερλτεκ α 

µιντ〈βα. Α µινταϖτελ κορλ〈τοζοττσ〈γα ελλενρε µεγ τυδτακ α σζερζ∀κ 〈λλαπτανι 〈λταλ〈νοσ 

τρϖνψσζερ!σγεκετ ισ. ∨γψ λ〈τϕ〈κ, ηογψ α χσαλ〈δον βελλι ϖισζονψλατοκ µινδεγψικβεν α 

κλχσνσ τεγεζ∀δσ ϖαν µεγηατ〈ροζ⌠ τββσγβεν, σαϕ〈τοσ κιϖτελτ ϕελεντ αζ ανψα σ λ〈νψα 

κζττ εγψεσ χσοπορτοκβαν ελ∀φορδυλ⌠ κλχσνσ µαγ〈ζ⌠δ〈σ. Α χσαλ〈δον κϖλι γψερµεκ�

φελν∀ττ ϖισζονψλατρα µ〈ρ εββεν αζ λετκορβαν ισ α κλχσνσ µαγ〈ζ⌠δ〈σ ϕελλεµζ∀. Α χσαλ〈δι 

τεγεζ∀δσ αζονβαν νεµ τερϕεδ κι εγψρτελµ!εν αζ υνοκατεστϖρεκρε ισ, α ηασονλ⌠ κορακ 

κζττι µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν υγψανισ α τββι ϖισζονψλαττπυσβαν ισ νεµεκ σζεριντι κλνβσγεκ 

υραλκοδνακ. Α ηασονλ⌠ κορ φι βαρ〈τοκ, οσζτ〈λψτ〈ρσακ, ισµερ∀σκ, υνοκατεστϖρεκ 

κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠ φορµ〈τ ηασζν〈λνακ, α λ〈νψοκ ϖισζοντ εγψµ〈σ κζττ σ α φικκαλ ισ 

τεγεζ∀δνεκ. Α ΙΙ. ϖιλ〈γη〈βορ υτ〈ν Βογοτ〈βα κλτζττ ζσιδ⌠κ µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−ηασζν〈λατα 

ελτρ αζ ιττ λ∀ κατολικυσοκτ⌠λ: εσετκβεν α φικ σ λ〈νψοκ µεγσζ⌠λτ〈σαι νεµ κλνλνεκ ελ 

ολψαν λεσεν, α χσαλ〈δον βελλ πεδιγ νεµ τεκιντηετ∀ µεγηατ〈ροζ⌠νακ α κλχσνσ τεγεζ∀δσ. 

Α βαρ〈τοκ σ οσζτ〈λψτ〈ρσακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α ζσιδ⌠ σζ〈ρµαζ〈σ γψερεκεκ αζονβαν µ〈ρ 

κζελτενι λ〈τσζανακ α ηελψι κατολικυσοκ σζοκ〈σαιηοζ, ϖαγψισ κυλτυρ〈λισ βειλλεσζκεδσκ α 

γψερεκεκ καπχσολαται ρϖν ινδυλ µεγ. 

ΛΑΜΒΕΡΤ σ ΤΥΧΚΕΡ ναγψ ϖ! µυνκ〈ϕα α κλνβζ∀ κζσσγεκβ∀λ αζονοσ µ⌠δσζερρελ 

γψ!ϕτττ αδατοκ 〈λταλ εγψρσζτ λεηετ∀ϖ τεσζι αζ εγψεσ κυλτρ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σαινακ 

η〈ττερβεν ηζ⌠δ⌠ σζοχι〈λισ διµενζι⌠κ φελτ〈ρ〈σ〈τ ισ, µ〈σρσζτ α κορ〈ββι κυτατ〈σοκν〈λ ϕ⌠ϖαλ 

ναγψοββ σζ〈µ αδατ αλαποσ στατισζτικαι φελδολγοζ〈σα αλαπϕ〈ν ϖον λε 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ! 

κϖετκεζτετσεκετ αρρ⌠λ, ηογψ µιλψεν τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κ ηογψαν ηατ〈ροζηατϕ〈κ µεγ αζ 

εγψνεκ κζττι σζοχι〈λισ τ〈ϖολσ〈γοτ.  

2.1.8. ΧΗΡΙΣΤΙΝΑ Β. ΠΑΥΛΣΤΟΝ εζζελ χσακνεµ εγψ ιδ∀βεν σζλετεττ τανυλµ〈νψα α σϖδ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκρ⌠λ (1976: 359�386) αζ〈λταλ ηοζοττ ϕ σζεµποντοκατ α κρδσκρ ϖιζσγ〈λατ〈βα, 



ηογψ εγψ 〈ταλακυλ⌠βαν λϖ∀  µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ιγψεκεζεττ 

µεγραγαδνι. Α τεγεζ∀δσ ναγψφοκ τρνψερσε µιαττ α σϖδεκ σζεριντ α µεγσζ⌠λτ〈σνακ 

νινχσενεκ εγψρτελµ! σζαβ〈λψσζερ!σγει, ιλλετϖε λ εγψ ολψαν 〈λταλ〈νοστ⌠ ϖλεκεδσ 

κζγονδολκοδ〈συκβαν, µελψ σζεριντ σζιντε µινδενκι τεγεζ∀δικ. Αζ αλαποσαββ µεγφιγψελσεκ, 

α µ⌠δσζερεσ αδατγψ!ϕτσ αζονβαν εννλ ϕ⌠ϖαλ 〈ρνψαλταββ κπετ µυτατ. Α σϖδ κυτατ⌠ν∀ α 

κρδ∀ϖεσ αδατσζερζσ µ〈ρ βεϖ〈λτ µ⌠δσζερν κϖλ σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕκατ κσζτεττ, σ 

ρζκελϖε αζτ, ηογψ α ϖισελκεδσ νψελϖι ϖαλ⌠σ〈γα ελσ∀σορβαν πασσζϖ, βεαϖατκοζ〈σµεντεσ 

µ⌠δσζερεκκελ τ〈ρηατ⌠ φελ, ναγψµρτκβεν πτεττ σαϕ〈τ σ µ〈σοκ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελ∀κντ 

σζερζεττ ταπασζταλαταιρα ισ.  

Μεγτλσε σζεριντ α τεγεζσνεκ κτ ϕελεντσκρε κλντηετ∀ ελ: ηασζν〈ληατ⌠ εγψρσζτ αζ 

ιντιµιτ〈σ, µ〈σρσζτ πεδιγ α σζολιδαριτ〈σ κιφεϕεζσρε. √νµαγ〈βαν α τεγεζσ, α τεγεζ∀ 

νϖµ〈σ νεµ κπεσ αζ ιντιµιτ〈σ ρζκελτετσρε, χσακ ακκορ, ηα κερεσζτνϖ ϖαγψ χσαλ〈δι 

καπχσολατρα υταλ⌠ νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σ ϕ〈ρυλ ηοζζ〈. Α τεγεζ∀δσνεκ εζτ α φαϕτ〈ϕ〈τ φελν∀ττεκ 

κζττ 〈λταλ〈βαν αζ σσζετεγεζ∀δσ ακτυσα ελ∀ζι µεγ, σ α φελσ∀ββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκβαν 

γψακορι. Α τεγεζ∀ φορµα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ νλκλι ηασζν〈λατα σζολιδαριτ〈στ, τ〈ρσαδαλµι 

αζονοσσ〈γρζετετ φεϕεζ κι, αζονβαν λεηετ∀σγετ αδ α σζεµλψεσ τ〈ϖολσ〈γταρτ〈σρα ισ. Εζ αζ 

εγψενλ∀σγετ ηανγσλψοζ⌠, δε νεµ βιζαλµασ τεγεζ∀δσ ϖ〈λτ εγψρε σζλεσεββ κρ!ϖ α κυτατ〈στ 

µεγελ∀ζ∀ 10�15 ϖβεν, σσζεφγγσβεν αζ εγψενλ∀σγετ ηιρδετ∀ τ〈ρσαδαλµι ιδεολ⌠γι〈ϖαλ ισ. Α 

σζολιδ〈ρισ τεγεζσνεκ ιντζµνψεστεττ ϖ〈λτοζατα ισ λτεζικ, ηισζεν εγψεσ φορµ〈λισ χσοπορτοκ, 

σζερϖεζετεκ, π〈ρτοκ, γψ〈ρακ, ιροδ〈κ, εγψετεµεκ, κλυβοκ ταγϕαι εγψντετ!εν τεγεζ∀δνεκ. 

Α µαγ〈ζ〈σ, α µαγ〈ζ⌠ νϖµ〈σ ϕελεντσε ισ ερ∀σεν φγγ α ϖελε εγψττ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ⌠ 

ελεµεκτ∀λ. Φ∀κντ α παρασζτι νπεσσγ κρβεν ταλ〈ληατ⌠ µεγ α µαγ〈ζ〈σ κερεσζτνϖϖελ σ 

ροκονσ〈γι µεγνεϖεζσεκκελ εγψττ ϖαλ⌠ ηασζν〈λατα α χσαλ〈δον βελλι ϖισζονψλατοκβαν. Αζ 

εγψβ µεγσζ⌠λτ〈σ νλκλ, νµαγ〈βαν ηασζν〈λτ µαγ〈ζ⌠ νϖµ〈σ, α νι κννψεν ϖ〈ληατ 

υδϖαριατλανν〈, σ εζ αζ ρτκϖ〈λτ〈σ νεµ κτηετ∀ εγψρτελµ! νψελϖι κριτριυµοκηοζ. Αζ 

υδϖαριατλανσ〈γ ρζετνεκ η〈ττερβεν α σζολιδαριτ〈σ κιφεϕεζσνεκ, ιλλετϖε α ρανγ σ χµ 

µεγνεϖεζσνεκ ηι〈νψα 〈λληατ. Α µαγ〈ζ⌠ φορµα εγψρτελµ!εν τισζτελετετ αδ⌠ϖ〈, υδϖαριασσ〈 

υγψανισ χσακ α ρανγ, χµ, ποζχι⌠ σ α χσαλ〈δι νϖ ϕελλσϖελ εγψττ ϖ〈λικ, εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

µ⌠δ α ϖιζσγ〈λατ ιδ∀ποντϕ〈βαν αζονβαν µ〈ρ φ∀κντ χσακ φορµ〈λισ αλκαλµακκορ φορδυλτ ελ∀. Α 

κυτατ〈σ ερεδµνψει σζεριντ α σϖδ τ〈ρσαδαλοµβαν αζ ισµερετλενεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σ 

µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαι νεµ µονδηατ⌠κ µεγ ελ∀ρε α τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κ αλαπϕ〈ν, ϖαγψισ νεµ 

ιγαζοδνακ εγψρτελµ! σζαβ〈λψοκηοζ, εζρτ φ∀κντ α τ〈ρσαδαλοµ αλσ⌠ σ κζπσ∀ ρτεγειβεν 

µεγφιγψεληετ∀ εγψ ολψαν στρατγια, ηογψ α βεσζδπαρτνερεκ ιγψεκεζνεκ µεγϖ〈ρνι, αµγ α 

µ〈σικ φλ κεζδεµνψεζι α µεγσζ⌠λτ〈στ.  



ΠΑΥΛΣΤΟΝ ελεµζσε ελσ∀σορβαν αββαν α τεκιντετβεν ϕτϕα µεγ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκ 

ρτελµεζστ, ηογψ φιγψελεµβε ϖεσζι: νεµ πυσζτ〈ν α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κατ λεηετ 

σζοχιολινγϖισζτικαι ϖ〈λτοζ⌠κντ ρτελµεζννκ, ηανεµ α ϖελκ εγψττ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ⌠ 

ελεµεκετ ισ, γψ α τεγεζσεν βελλ κτ, α µαγ〈ζ〈σον βελλ πεδιγ η〈ροµ κλνβζ∀ τ〈ρσασ 

ϖισζονψλατοκατ ϕελλ∀ λεηετ∀σγετ, ϖ〈λτοζατοτ κλντ ελ. 

2.1.9. Ηασονλ⌠ µ⌠δσζερεκκελ, ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ ελµλετι αλαπϖετστ∀λ ελινδυλϖα α 

µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ βεφολψ〈σολ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κετ φιγψελεµβε ϖεϖ∀ σζοχιολινγϖισζτικαι 

φελµρσεκ σοκασ〈γ〈τ ϖγεζτκ ελ εββεν αζ ιδ∀σζακβαν, σ γψ α 80−ασ ϖεκρε σζιντε µινδεν 

ευρ⌠παι νψελϖ (ΦΟΞ 1969: 685�93; ΝΑΚΗΙΜΟςΣΚΨ 1976: 79�118; ΠΑΥΝΟΝΕΝ 1976: 310�414; 

ΚΟΗΖ 1982) σ νη〈νψ µ〈σ κυλτρκρβε ταρτοζ⌠ βεσζλ∀κζσσγ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σαινακ 

λερ〈σα (ΧΗΑΝ∆ΡΑΣΕΚΗΑΡ 1970: 246�55.; ΑΛΡΑΒΑΑ 1985: 645�657) ισ µεγσζλετεττ. Αζ 

εγψιπτοµι αραβ νϖµ〈σηασζν〈λατρ⌠λ (ΑΛΡΑΒΑΑ 1985: 648) πλδ〈υλ αζ ολασζ ηελψζετηεζ 

ηασονλ⌠ µεγφιγψελσεκετ τεττεκ: α φελσ∀ββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκβα ταρτοζ⌠ βεσζλ∀κ κιτερϕεσζτικ, 

εγψρε σζλεσεββ κρβεν ηασζν〈λϕ〈κ α βιζαλµασαββνακ ταρτοττ φορµ〈κατ, αζ αλσ⌠ββ τ〈ρσαδαλµι 

οσζτ〈λψοκ βεσζλ∀ι ϖισζοντ α µ!ϖελτεββνεκ γονδολτ νψελϖηασζν〈λατοτ υτ〈νοζϖα αζ 

ινφορµ〈λισαββ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκατ ηασζν〈λϕ〈κ γψακραββαν.  

2.1.10. Α µεγσζ⌠λτ〈σκυτατ〈σ σσζεγζσνεκ σ εγψβεν 〈τρτελµεζσνεκ ΦΡΙΕ∆ΕΡΙΚΕ 

ΒΡΑΥΝ µονογρ〈φι〈ϕα τεκιντηετ∀, µελψ εγψ Κιελβεν σζερϖεζ∀δττ κυτατ⌠χσοπορτ 

κζρεµ!κδσϖελ σζλετεττ µεγ (1988: 8). Α χσοπορτ µυνκ〈ϕ〈βαν εγψ µαγψαρ κυτατ⌠, Β⊃ΝΨΕΙ 

ΖΣΥΖΣΑΝΝΑ ισ ρσζτ ϖεττ, ακι ναγψβαν ηοζζ〈ϕ〈ρυλτ αηηοζ, ηογψ εββεν αζ 〈τφογ⌠, 

ι ν τ ε ρ κ υ λ τ υ ρ 〈 λ ι σ   σ σ ζ ε ϖ ε τ  σ β ε ν  α µαγψαρ σ µ〈σ φιννυγορ νψελϖεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαι ισ ηελψετ καπτακ.  

ΒΡΑΥΝ µ〈ρ µυνκ〈ϕα ελεϕν µεγπρ⌠β〈λϕα τισζτ〈ζνι α µεγσζ⌠λτ〈σκυτατ〈σβαν ηασζν〈λτ 

ελµλετι αλαπφογαλµακατ. Λεσζγεζι, ηογψ µεγσζ⌠λτ〈σνακ α βεσζλ∀νεκ α παρτνερρε τρτν∀ 

νψελϖι υταλ〈σαιτ τεκιντι, σ νεµ σορολϕα ιδε αζ ιντερακχι⌠τ µεγνψιτ⌠ σ φεννταρτ⌠ εγψβ φατικυσ 

ελεµεκετ. Μεγκλνβζτετι α µεγσζ⌠λτ〈σ ν  ϖ µ 〈 σ ι , ι γ ε ι  (αζαζ αζ ιγεραγοζ〈σβαν ϕελλτ) 

σ ν  ϖ σ ζ ⌠ ι  φορµ〈ιτ, σ∀τ εγψ ϕ σζεµποντοτ βεϖεζετϖε κλνβσγετ τεσζ α µεγσζ⌠λτ〈σ 

σ ζ ι ν τ α κ τ ι κ α ι λ α γ  κ  τ  τ τ  σ σ ζ α β α δ  φ ο ρ µ 〈 ι  κζττ ισ. Αζ ιγεραγοζ〈σβαν 

µεγµυτατκοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ µινδιγ κτττ, α νϖσζ⌠ι 〈λταλ〈βαν σζαβαδ, α νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σ 

κτττσγε αζονβαν α νψελϖ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ⌠λ σ α σζϖεγβελι ηελψζεττ∀λ ισ φγγ. Α νϖµ〈σοκ 

〈λταλ〈βαν σζαβαδ φορµακντ ισ ελ∀φορδυληατνακ, στλυσρτκκ αζονβαν ιλψενκορ ελτρ κτττ 

ελ∀φορδυλ〈σαικτ⌠λ (ϖ. Τε ισ ελϕσσζ? Τε! Ελϕσσζ?). Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σσζεσσγε σ εγψµ〈σηοζ 

ϖαλ⌠ ϖισζονψυκ νψελϖενκντ ρενδσζερτ αλκοτ. ΒΡΑΥΝ φογαλµι ρενδσζερε σζεριντ βεσζληετνκ α 

µ ε γ σ ζ ⌠ λ  τ 〈 σ ο κ  ρ ε χ ι π ρ ο χ ι τ 〈 σ 〈 ρ ⌠ λ  ϖαγψ σζιµµετρικυσσ〈γ〈ρ⌠λ ισ, αττ⌠λ φγγ∀εν, 



ηογψ εγψ−εγψ ϖισζονψλατβαν α παρτνερεκ αζονοσ, ιλλετϖε αζονοσ τπυσ, ρτκ! µεγσζ⌠λτ〈στ 

ηασζν〈λνακ−ε. 

Α νµετ κυτατ⌠ν∀ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κορ〈ββι ελµλετι µεγκζελτσεινεκ ρσζλετεσ κριτικ〈ϕ〈τ 

αδϕα. Μεγλ〈τ〈σα σζεριντ ΒΡΟΩΝ, ΓΙΛΜΑΝ, ΦΟΡ∆ σ ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ ρτελµεζσει χσυπ〈ν λ〈τσζ⌠λαγ 

ρϖνψεστενεκ σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµποντοκατ, η〈ττερκβεν αζονβαν α ρενδσζερνψελϖσζετ 

σζεµλλετε ηζ⌠δικ µεγ. Ολψαν, αζ εγσζ τ〈ρσαδαλοµρα ρϖνψεσ, εγψσγεσ µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερτ κπζελνεκ ελ υγψανισ, αµελψβεν νεµ καπ σζερεπετ α βεσζλ∀ λετκορα, τ〈ρσαδαλµι 

οσζτ〈λψα, ισκολ〈ζοττσ〈γα, νεµε. Αζ 〈λταλυκ βεµυτατοττ, α τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζατοκατ κεϖσσ 

φιγψελεµβε ϖεϖ∀ λερ〈σοκ ρενδσζερεινεκ ηοµογενιτ〈σα ρσζιντ αββ⌠λ ισ αδ⌠δικ, ηογψ 

ναγψµρτκβεν σζτενδερδιζ〈λτ νψελϖεκετ ϖιζσγ〈λτακ, ιλλετϖε αδατκζλ∀ικ ελσ∀σορβαν α 

ναγψϖ〈ροσι φελσ∀−κζποσζτ〈λψβ⌠λ κερλτεκ κι. ΒΡΑΥΝ νεµ ταρτϕα ελφογαδηατ⌠νακ αζτ α κορ〈ββι 

ρτελµεζσεκβεν σζιντε εγψντετ! µεγ〈λλαπτ〈στ σεµ, µελψ σζεριντ α ρεχιπροκ ηασζν〈λατ ϖαγψ 

κλχσνσ τ〈ϖολσ〈γταρτ〈στ ϖαγψ κλχσνσ ιντιµιτ〈στ φεϕεζ κι, α νεµ ρεχιπροκ ηασζν〈λατ ϖισζοντ 

στ〈τυσζκλνβσγεκετ ϕελεζ. Α κλνβζ∀ κυτατ〈σοκ ερεδµνψειβ∀λ σζ〈µοσ ολψαν ηελψζετετ 

µυτατ βε, αµελψβεν εζεκ α ϕελεντσεκ νεµ εγψρτελµ!εκ. Μεγτλσε σζεριντ α µεγσζ⌠λτ⌠ 

φορµ〈κ ιγεν γψακραν νεµ α βεσζδπαρτνερτ, νεµ ισ α βεσζδπαρτνερεκ κζττι καπχσολατ 

ϕελλεγτ, ηανεµ εγψρτελµ!εν α βεσζλ∀τ ϕελλεµζικ, αζ εγψεσ βεσζλ∀ υγψανισ α νψελϖρε 

ϕελλεµζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ εγψ ρσζτ, ιλλετϖε εγψ ϖ〈λτοζατ〈τ ισµερι. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

ηασζν〈λατ〈βαν µεγµυτατκοζ⌠ ηασονυλ〈σι τενδενχια ισ ελλεντµονδ α ρεχιπροχιτ〈σ κορ〈ββι 

ρτελµεζσεινεκ, µεγφιγψελσει σζεριντ υγψανισ αζ αλαχσονψαββ ρανγ παρτνερ 〈λταλ ϖ〈λασζτοττ 

τισζτελεταδ⌠ φορµ〈τ α µαγασαββ ρανγ α ηασονυλ〈σ σζ〈νδκ〈ϖαλ ιγεν σοκ εσετβεν ϖισζονοζζα. 

Α κορ〈ββι λερ〈σοκατ ΒΡΑΥΝ αζρτ ισ τλζοτταν εγψσζερ!στ∀νεκ ταρτϕα, µερτ νεµ σζ〈µολνακ 

α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ κοµβιν〈χι⌠ιϖαλ, σ εγψρτελµ! ηιεραρχηι〈τ πρ⌠β〈λνακ φλ〈λλτανι α 

κλνβζ∀ φορµ〈κ κζττ, ηολοττ νεµ φοκοζατι κλνβσγ ϖαν κζττκ, ηανεµ εγσζεν ελτρ∀ 

καπχσολαττπυσοκβαν ηασζν〈ληατ⌠κ. 

Α σζερζ∀ βεµυτατϕα α ς−φορµα σπεχι〈λισ ηασζν〈λατι λεηετ∀σγειτ α κλνβζ∀ νψελϖεκβεν, 

ρ〈ϖιλ〈γτϖα αρρα, ηογψ αζ εγψσζερ!στ∀εν υδϖαριασνακ νεϖεζεττ φορµα ιγεν σοκ εσετβεν 

υδϖαριατλανν〈 ισ ϖ〈ληατ, ιλλετϖε ηογψ α νψελϖι υδϖαριασσ〈γ ρτελµεζσε µεννψιρε σσζετεττ 

ϕελενσγ. Κιτρ αρρα α κρδσρε ισ, ηογψ βεφολψ〈σολϕ〈κ−ε αζ εγψεσ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκ αζτ, 

ηογψ ηογψαν ρζκελικ σ ρτκελικ α βεσζλ∀κ α τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκατ. Μεγλ〈τ〈σα σζεριντ β〈ρ 

αζ εγψσζερ!ββ ρενδσζερεκ κννψεββεν λεηετ∀ϖ τεσζικ α τ〈ρσαδαλµι κλνβσγεκ φιγψελµεν 

κϖλ ηαγψ〈σ〈τ, εζ αζονβαν νεµ ϕελεντ ναγψ ηατ⌠ερ∀τ σεµ α νψελϖρε, σεµ α τ〈ρσαδαλοµρα νζϖε. 



√σσζεσσγβεν γψ λ〈τϕα, ηογψ αζ εγψεσ κυλτρ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερει αννψιρα ελτρ∀κ, σ 

αννψιρα κλνβζ∀ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κ λεηετνεκ ηατ〈σσαλ ρ〈ϕυκ, ηογψ ρτελµεζσκηζ εγψ, α 

κορ〈ββιακηοζ ηασονλ⌠, εγψσζερ! σ εγψρτελµ! ελµλετι κερετ νεµ αλκοτηατ⌠ µεγ.  

Α µεγελ∀ζ∀ κυτατ〈σοκ ερεδµνψεινεκ φελδολγοζ〈σ〈ν κϖλ κρδ∀ϖεσ αδατγψ!ϕτσ ισ 

κιεγσζτεττε α κυτατ⌠κ µυνκ〈ϕ〈τ. Ναγψον απρ⌠λκοσ, τ〈βλ〈ζατ φορµ〈τυµ κρδσσορ 

σεγτσγϖελ σζερεζτεκ ινφορµ〈χι⌠κατ σζ〈µοσ νψελϖ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σαιρ⌠λ σ νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σαιρ⌠λ α λεηετσγεσ καπχσολαττπυσοκ σοκασ〈γ〈τ σορακοζτατϖα φελ. Α κορ〈ββαν 

ηασζν〈λτ κρδ∀ϖεκβ∀λ 〈τϖεττκ αζτ αζ ελϕ〈ρ〈στ, ηογψ ρ〈κρδεζτεκ αζ αδοττ σ α καποττ φορµ〈ρα 

ισ, ∀κ ϕελλτκ µεγ αζονβαν α λεγτββ καπχσολαττπυστ, ιλλετϖε κλντεττκ ελ λ〈τϖ〈νψοσαν µ〈ρ α 

κρδσβεν α νϖµ〈σι σ α νοµιν〈λισ φορµ〈κατ. ΒΡΑΥΝ α κρδ∀ϖεσ µ⌠δσζερ η〈τρ〈νψαιτ ισ 

µρλεγελϖε � ηισζεν α κρδ∀ϖεσ ϖιζσγ〈λατ µινδιγ χσακ αζ ιδε〈λισ, νεµ πεδιγ αζ ακτυ〈λισ 

ϖισελκεδσρ∀λ νψϕτ κπετ �, αζ αλκαλµαζ〈σ ερεδµνψειτ α πορτυγ〈λ νψελϖεν σ αζ αραβ ϕορδ〈ν 

ϖ〈λτοζατ〈ν µυτατϕα βε. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈νακ κτ ρσζτερλεττ αλαποσαββαν ισ τ〈ργψαλϕα: εγψρσζτ α 

µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κ σζ⌠ σζεριντι σ σζοχι〈λισ ϕελεντσνεκ ελτρσειτ µυτατϕα βε, κιφεϕτϖε αζτ, 

ηογψ εζεκ εγψµ〈στ⌠λ τελϕεσεν φγγετλενεκ ισ λεηετνεκ. Μ〈σρσζτ φελφιγψελ εγψ ρδεκεσ, σοκ 

νψελϖβεν ελ∀φορδυλ⌠ ϕελενσγρε, αµελψετ µεγσζ⌠λτ〈σι ινϖερζι⌠νακ νεϖεζ: λεγινκ〈ββ ροκονσ〈γι, 

χσαλ〈δι τερµινυσοκ εσετβεν ταλ〈λκοζηατυνκ ολψαν µεγσζ⌠λτ〈σσαλ, αµελψ νεµ α 

µεγσζ⌠λτοττνακ, ηανεµ α βεσζλ∀νεκ α ϖισζονψλατβαν βετλτττ σζερεπτ φεϕεζι κι, πλδ〈υλ αζ 

ανψα µαµ〈−νακ νεϖεζι γψερµεκτ. 

ΒΡΑΥΝ ϖγεζετλ µεγ〈λλαπτϕα, ηογψ χσακ ναγψον κεϖσ σ ιγεν 〈λταλ〈νοσ µεγσζ⌠λτ〈σι 

υνιϖερζ〈λτ ταλ〈ληατυνκ. Εγψεσ νψελϖεκβεν χσακ εγψ κτττ φορµα ϖαν, ιγεν σοκ νψελϖβεν 

αζονβαν κεττ∀ ϖαγψ ακ〈ρ η〈ροµ ισ; α σζαβαδ φορµ〈κ ρεπερτο〈ρϕα πεδιγ µγ γαζδαγαββ. Α 

µεγσζ⌠λτ〈σκντ ισ ηασζν〈λτ νψελϖι ελεµεκνεκ πεδιγ ϖλεµνψε σζεριντ ολψαν 

µεγσζ⌠λτ〈σσπεχιφικυσ ϕελεντσκ σ φυνκχι⌠ϕυκ ϖαν, αµελψ φγγετλεν αττ⌠λ, ηογψ µ〈σ 

κοντεξτυσοκβαν µιλψεν ϕελεντσκ σ φυνκχι⌠ϕυκ λεηετ. 

2.1.11. ςγιγτεκιντϖε α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κυτατ〈σ〈νακ φολψαµατ〈ν, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α 

λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ αδατγψ!ϕτσι µ⌠δσζερ α κρδ∀ϖεσ φελµρσ, αµελψ τββ ϖιζσγ〈λατβαν ισ α 

ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ 〈λταλ κιδολγοζοττ κρδσσορ ρσζβεν µ⌠δοστοττ ϖ〈λτοζατ〈ρα πλ. ΒΡΑΥΝ 

σσζεγζ∀ µ!ϖβεν ϕελενικ µεγ εννεκ α τεχηνικ〈νακ α λεγκιδολγοζοτταββ ϖ〈λτοζατα, µελψ 

λεγινκ〈ββ κιτερϕεσζτι α ϖιζσγ〈λτ σζιτυ〈χι⌠τπυσοκατ, σ α µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ µελλεττ 

κϖετκεζετεσεν ρ〈κρδεζ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κρα ισ. 

Α κυτατ〈σοκ ναγψ ρσζε κλνβζ∀ κοντρολλµ⌠δσζερεκκελ ιγψεκσζικ κιϖδενι αζτ αζ 

ελλεντµονδ〈στ, ηογψ α κρδ∀ϖεκ νεµ α ϖαλ⌠σ, ηανεµ α ϖλτ νψελϖι ϖισελκεδστ ϕελεντικ µεγ. 



Σζπιροδαλµι µ!ϖεκ ϖισζονψλαττπυσαινακ ελεµζσε σ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελσ τββ εσετβεν ισ 

η〈ττρ−ινφορµ〈χι⌠κκαλ σζολγ〈λτ α σζ〈µσζερ! αδατοκ ρτελµεζσηεζ, σ∀τ ΛΑΜΒΕΡΤ σ ΤΥΧΚΕΡ 

κυτατ〈σ〈βαν α κρδσ ρεακχι⌠τεσζττελ σ κσρλεττελ τρτν∀ ϖιζσγ〈λατα ισ κιεγσζτεττε α 

κρδ∀ϖεκβ∀λ κιραϕζολ⌠δ⌠ κπετ. 

Α τββ ϖιζσγ〈λατβαν ισ αλκαλµαζοττ σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕκ � β〈ρ σζιντν ακτϖ 

µ⌠δσζερρελ σζερεζνεκ αδατοκατ, σ γψ ελλεν∀ρζττ, τυδατοστοττ νψελϖηασζν〈λατοτ ελεϖεντενεκ 

µεγ � κπεσεκ αρρα, ηογψ µεγµυτασσ〈κ α νψελϖηασζν〈λ⌠κνακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκρ⌠λ αλκοτοττ 

ρτκτλετειτ σ µεγσζ⌠λτ〈σι στρατγι〈ιτ ισ. 

Α τ〈ρσαδαλµι κλνβσγεκ κϖετκεζετεσ φιγψελεµβεϖτελε, α µεγσζ⌠λτ〈στ βεφολψ〈σολ⌠ 

τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κ σοκασ〈γ〈νακ φελισµερσε, α κυλτρ〈κ κζττι σσζεϖετσεκ σ α νψελϖι 

φορµ〈κ τιπικυσ καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ∀σγεινεκ ν〈λλ⌠ ϖ〈λτοζατκντ ϖαλ⌠ ρτελµεζσε εγψρε 

σσζετεττεββ, 〈ρνψαλταββ〈 τεττε α κρδσκρ µεγκζελτστ. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κυτατ〈σ〈νακ 

αλακυλ〈σα τεη〈τ αζ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ!νεκ, 〈τφογ⌠νακ γονδολτ ρτελµεζσεκ φελ∀λ αζ εγψρε 

διφφερενχι〈λταββ, εγψρε τββ σζεµποντοτ φιγψελεµβε ϖεϖ∀, δε αζ 〈λταλ〈νοστ〈σ, α µινδεν 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ λερ〈σ〈ρα αλκαλµασ ελµλετι κερετ µεγαλκοτ〈σ〈νακ ιγνψρ∀λ λεµονδ⌠, 

εγψεσ ρσζτερλετεκετ βεµυτατ⌠ µαγψαρ〈ζατοκ φελ ηαλαδ. 

Α κυτατ〈στρτνετ τανσ〈γα σζεριντ 〈τφογ⌠, εγψ εγσζ νψελϖκζσσγρε ρϖνψεσ, 

σζοχιολινγϖισζτικαιλαγ ηιτελεσ κπετ νψϕτανι, αµελψ α λεηετσγεσ καπχσολαττπυσοκ σ νψελϖι 

φορµ〈κ µινδεγψικτ φιγψελεµβε ϖεσζι, µ⌠δσζερτανιλαγ σζιντε λεηετετλεν ϖ〈λλαλκοζ〈σνακ τ!νικ. 

Α µινδεν σζεµποντβ⌠λ κιελγτ∀ κπ µεγραϕζολ〈σ〈νακ νεηζσγειτ µυτατϕα αζ α ηελψζετ ισ, 

ηογψ α τελϕεσ µεγσζ⌠λτ〈σι σ καπχσολατταρτ〈σι ρενδσζερτ βεµυτατ⌠ µυνκ〈κ γψακραν 

εληανψαγολϕ〈κ α τ〈ρσαδαλµι µεγοσζλ〈σ σζεµποντϕ〈νακ ρϖνψεστστ, χσυπ〈ν αζ εγψεσ 

νϖµ〈σοκ, µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈τλαγρτκτ, 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατι σζαβ〈λψαιτ µυτατϕ〈κ βε; α τελϕεσ 

τ〈ρσαδαλµι µεγοσζλ〈στ φιγψελεµβε ϖεϖ∀ κυτατ〈σοκ πεδιγ νεµ αζ εγσζ καπχσολατταρτ〈σι 

ρενδσζερρε κονχεντρ〈λνακ, ϖαγψ α ϖιζσγ〈λτ ϕελενσγεκ κρτ ϖαγψ αζ αδατγψ!ϕτσρε κιϖ〈λασζτοττ 

µιντ〈τ α σζ!κτικ λε. Εζ α κτιρ〈νψ σζ!κτσ τερµσζετεσεν αζζαλ α µ⌠δσζερτανι αξι⌠µ〈ϖαλ 

φγγ σσζε, ηογψ µινλ τββ, α νψελϖι ϕελενσγεκετ βεφολψ〈σολ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀τ πρ⌠β〈λ 

σζ〈µβα ϖεννι εγψ−εγψ κυτατ〈σ, ανν〈λ τββ αδατκζλ∀ρε ϖαν σζκσγε αζ ρϖνψεσνεκ 

τεκιντηετ∀ αρ〈νψοκ σ τενδενχι〈κ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ηοζ (ϖ. ΑΝ∆ΟΡΚΑ 1997: 104).  

 

 

2.2. Μεγσζ⌠λτ〈σκυτατ〈σ α µαγψαρ νψελϖτυδοµ〈νψβαν 

 



Α βεσζδπαρτνερ ϕελλσρε σζολγ〈λ⌠ νψελϖι ελεµεκ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ, α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

ϖ〈λτοζ〈σαινακ ϖιζσγ〈λατα α µαγψαρ νψελϖσζετ τρτνετβεν ισ κλνβζ∀ µεγκζελτσεκρε 

µ⌠δοτ αδ⌠, τερµκενψ τερλετετ ϕελεντ. Α κρδσκρ κυτατ〈σ〈τ ινδοκολϕα εγψρσζτ α 

µεγσζ⌠λτ〈σρα σζολγ〈λ⌠ νψελϖι ελεµκσζλετ γαζδαγσ〈γα, αζ εγψεσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κιαλακυλ〈σ〈νακ 

σ ϖ〈λτοζ〈σαινακ σαϕ〈τοσσ〈γαι, µ〈σρσζτ πεδιγ αζ, ηογψ α τ〈ρσαδαλµι ριντκεζσι φορµ〈κ 

µεγϖ〈λασζτ〈σα α µινδενναπι νψελϖηασζν〈λατνακ ισ φολψαµατοσαν ϕελενλϖ∀, κοµµυνικ〈χι⌠σ 

βιζονψταλανσ〈γοκατ οκοζ⌠ κρδσε. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ φογλαλκοζ⌠ φ∀ββ µυνκ〈κ ερεδµνψει 

σ α βεννκ αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκ 〈ττεκιντσε σορ〈ν αζ ιδ∀ρενδεν κϖλ φιγψελεµβε ϖεσζεµ 

αζτ ισ, ηογψ µελψ νψελϖσζετι αλδισζχιπλν〈ηοζ ταρτοζνακ, µιλψεν νζ∀ποντβ⌠λ ϖιζσγ〈λϕ〈κ εζτ α 

ϕελενσγετ. Αζ εγψεσ µυνκ〈κ ερεδµνψεινεκ σσζεϖετσε αλαπϕ〈ν φνψ δερληετ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κυτατ〈σ〈βαν, α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ϖιζσγ〈λατ〈βαν µγ ελϖγζενδ∀ 

φελαδατοκρα, ηι〈νψοσσ〈γοκρα ισ. 

2.2.1. Α 19�20. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈ν α κλασσζικυσ νψελϖτυδοµ〈νψ τ  ρ τ  ν ε τ ι  

σ ζ ε µ π ο ν τ   ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σαι κζττ ελσ∀σορβαν α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ κιαλακυλ〈σα σ 

τρτνετε καποττ ηελψετ. Α µαγψαρ νψελϖσζετι σζακιροδαλοµβαν � µικντ α κοραβελι νµετ, 

ανγολ, φρανχια σ ολασζ µυνκ〈κβαν ισ � ελ∀σζρ τρτνετι ιγννψελ, φιλολ⌠γιαι αδατοκρα 

τ〈µασζκοδϖα τανυλµ〈νψοζτ〈κ α τ〈ργψκρ εγψ−εγψ ρσζτερλεττ, α ϕελενσγ αζονβαν µ〈ρ 

εζεκβεν α κοραι λερ〈σοκβαν, ελεµζσεκβεν ισ σζλεσ κρ! σσζεφγγσειϖελ, τ〈ρσαδαλµι σ 

λλεκτανι η〈ττερϖελ εγψττ ϕελεντ µεγ. 

2.2.1.1. Ελσ∀κντ α µαγ〈τ νατυραλιστα νψελϖφελφογ〈σνακ ϖαλλ⌠ ΠΟΝΟΡΙ ΤΗΕΩΡΕΩΚ ΕΜΙΛ 

φεϕτεττε κι ρσζλετεσεν αζ υδϖαριασσ〈γ νψελϖϖελ καπχσολατοσ νζετειτ (1897: 9�15, 101�8), 

αµελψεκ εγψ νµετ ϕογτρτνσζ, ϑΗΕΡΙΝΓ µυνκ〈ϕ〈ρα (1877�83) πλτεκ. Αζ υδϖαριασ 

νψελϖηασζν〈λατ � α κορσζακ νψελϖσζετι γονδολκοδ〈σ〈ϖαλ σσζηανγβαν � ελσ∀σορβαν µιντ 

τρτνετι φεϕλεµνψ ρδεκεσ σζ〈µ〈ρα, δε α τρτνετι ρτκελσεν τλµυτατ⌠ µεγλ〈τ〈σοκατ ισ 

ταλ〈ληατυνκ σσζεφογλαλ⌠ϕ〈βαν. Αζ υδϖαριασσ〈γ κιφεϕεζ∀εσζκζειν βελλ υγψανισ 

µεγκλνβζτεττε α σζιµβολικυσ σ ϖερβ〈λισ φορµ〈κατ, εζ〈λταλ µεγελ∀λεγεζϖε α σζεµιοτικ〈νακ 

α κλνβζ∀ ϕελτπυσοκατ εγψσγεσ ρενδσζερβε φογλαλ⌠ λ〈τ〈σµ⌠δϕ〈τ. ςλεµνψε σζεριντ αζ 

υδϖαριασσ〈γ µεγϕελεντσρε κλνβζ∀ µοζγ〈σφορµ〈κ, αζ ιδ∀− σ τρβελι σζιµβολικα εγψαρ〈ντ 

σζολγ〈ληατνακ, ϖαγψισ α νψελϖι εσζκζκν κϖλ ολψαν κιφεϕεζσι µ⌠δοκρα ισ υταλ, αµελψεκκελ 

α νονϖερβ〈λισ ϕελρενδσζερεκ ελµλετνεκ κιδολγοζ〈σα υτ〈ν α κινεζικα, κρονεµικα σ α 

προξεµικα φογλαλκοζικ µαϕδ ρσζλετεσεββεν. 

ΠΟΝΟΡΙ ΤΗΕΩΡΕΩΚ αζ υδϖαριασσ〈γ ϖερβ〈λισ κιφεϕεζσι φορµ〈ιτ οσζτ〈λψοκρα βοντϕα: 

µεγκλνβζτετι εγψρσζτ αζ υδϖαριασσ〈γ φραζεολ⌠γι〈ϕ〈τ, ιδε σορολϖα α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ, 

αζ δϖζλ∀ φορµ〈κατ, ϕ⌠κϖ〈νσ〈γοκατ; µ〈σρσζτ πεδιγ α σψνταξισ ορνατ〈τ, αµελψεν αζ 



υδϖαριασσ〈γ κιφεϕεζσρε α νψελϖ γραµµατικ〈ϕ〈βαν αδοττ λεηετ∀σγεκετ ρτι (ιλψεν πλδ〈υλ α 

τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ σζεµλψραγοζ〈σ µεγκλνβζτετσε). 

Αζ υδϖαριασσ〈γ σζινταξισ〈νακ κιαλακυλ〈σ〈ρ⌠λ αλκοτοττ γονδολατµενετνεκ η〈ττερβεν αζ α 

φελφογ〈σ φεδεζηετ∀ φελ, µελψ α νψελϖετ α δαρωινι φεϕλ∀δσελµλετ ηατ〈σ〈ρα φοκοζατοσαν 

βονψολυλταββ〈 σ σσζετεττεββ ϖ〈λ⌠ οργανιζµυσκντ κπζελι ελ, σ αζ εγψεσ νψελϖεκετ α 

φεϕλ∀δσ κλνβζ∀ στ〈διυµ〈βα σορολϕα. Αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖ κιαλακυλ〈σα εζεν α φολψαµατον 

βελλ α νψελϖηασζν〈λατ τερµσζετεσσγνεκ ελϖεσζτστ ϕελεντι, ϖαγψισ νεγατϖ ϕελενσγ: 

�β!νβεεσσ υτ〈νι νψελϖ�. Αζ εµβερ �αζοκατ α φορµ〈κατ, µελψεκετ α νψελϖ α σζεµλψ σζ〈µ〈ρα 

αλκοτοττ, ναγψον ισ κζνσγεσνεκ τλι, α σζεµλψ µαγα−µαγ〈τ κερλι, α σζεµλλψελ ϖαλ⌠ 

ριντκεζστ ναγψον ισ βιζαλµασνακ ταλ〈λϕα, α νψελϖετ αρρα ηασζν〈λϕα φλ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ⌠ σ α 

µεγσζ⌠λτοττ κζ µεστερσγεσ !ρτ τερεµτσεν: αµαζ εζτ τ〈ϖολβα τολϕα, µιντηα ηαρµαδικ σζεµλψ 

ϖολνα, γψ σζ⌠λ ηοζζ〈, µιντηα ρ⌠λα σζ⌠λνα, σ µαγ〈τ α σζεµλψνεκ τυλαϕδονκππενι µιϖολτ〈τ, 

τι. αζτ, ηογψ σζεµλψ, µγ αζτ ισ ελϖετι, ηογψ µεστερσγεσεν αβστρακτυµµ〈 εµελϕε� (1897: 13). 

ΠΟΝΟΡΙ ΤΗΕΩΡΕΩΚ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζεµλψηασζν〈λατα αλαπϕ〈ν α τερµσζετεσσγτ∀λ ϖαλ⌠ 

ελτ〈ϖολοδ〈σνακ νγψ εγψµ〈στ κϖετ∀ σζακασζ〈τ κλντι ελ αζ σσζεηασονλτ⌠ νψελϖσζετ 

µ⌠δσζερϖελ: αζ ελσ∀ χσυπ〈ν α τε φορµ〈τ ισµερι, µιντ α γργ σ λατιν νψελϖ; α µ〈σοδικβαν α τι; 

α ηαρµαδικβαν αζ ∃; α νεγψεδικβεν πεδιγ αζ ∃κ αλακοτ ισ ηασζν〈λϕ〈κ α τε υδϖαριασαββ 

ηελψεττεστσρε. �Α νµετ αζ α κτεσ ρτκ! διχσ∀σγ, ηογψ µινδ α νγψ σταδιυµοτ 

µεγηαλαδτα� (1897: 106), α τββι ϖιζσγ〈λτ νψελϖ πεδιγ �µεγ〈λλαποδοττ� εγψ−εγψ σζιντεν. 

ςλεµνψε σζεριντ εζεκετ α σζιντεκετ ισ τληαλαδϕ〈κ αζ υδϖαριασσ〈γνακ αζοκ α φορµ〈ι, 

αµελψεκβεν α βεσζδπαρτνερ σζεµλψρε εγψ〈λταλ〈ν νεµ υταλ⌠, σζεµλψτελεν κιφεϕεζσεκ 

σζερεπελνεκ. 

Α τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γ νψελϖι κιφεϕεζ∀εσζκζεινεκ τρτνετρ∀λ, α λεγκλνβζ∀ββ 

νψελϖεκβεν ϖαλ⌠ ελ∀φορδυλ〈σ〈ρ⌠λ τανυλσ〈γοσ κπετ καπηατυνκ υγψαν ΠΟΝΟΡΙ ΤΗΕΩΡΕΩΚ 

µυνκ〈ϕ〈β⌠λ, α προβλµαφελϖετστ τεκιντϖε µ〈ιγ ρϖνψεσ λερ〈σ η〈ττερβεν αζονβαν 

ροµαντικυσ σ ελτλ∀ µαγψαρ〈ζατ 〈λλ: �Α σζεµλψ εϖεττ α τυδ〈σ φ〈ϕ〈νακ γψµλχσβ∀λ, 

µεγλ〈ττα µεζτελενσγτ σ µεγνψοµορτοττα α νψελϖετ, ηογψ φγεφαλεϖλλ σζολγ〈λϕον νεκι� 

(1897: 108). 

2.2.1.2. Α τρτνετι ρδεκλ∀δσ µελλεττ ιγεν κορ〈ν µεγφιγψεληετ∀ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ 

µεγϖ〈λασζτ〈σ〈νακ µιντ µινδενναπι νψελϖηασζν〈λατι  γονδνακ α τ〈ργψαλ〈σα ισ. ΖΟΛΝΑΙ 

ΓΨΥΛℑνακ α Νψελϖ∀ρ 1897−εσ ϖφολψαµ〈βαν µεγϕελεντ ρ〈σ〈βαν (1897: 163�165) κλνβζ∀ 

ολϖασ⌠ι σ νψελϖσζι ρτκτλετεκ, στλυσµιν∀στσεκ τκζτετσε ρϖν µεγµυτατκοζικ αζ ν, α 

µαγα σ α κεγψεδ νϖµ〈σοκ ηασζν〈λατ〈βαν µεγλϖ∀ τερλετι σ τ〈ρσαδαλµι ρτεγζεττσγ, �α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιδκενκντ κλνβζ∀ διϖατα� (1897: 165), ιλλετϖε αζ α ϖλεκεδσ, ηογψ α 



µεγσζ⌠λτ〈σνακ νινχσ 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ νορµ〈ϕα, βιζονψταλανσ〈γ υραλκοδικ α µεγφελελ∀ 

νϖµ〈σ ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν. Λ〈τϖ〈νψοσαν ιγαζολϕα σζ〈µυνκρα εζ〈λταλ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σβ⌠λ αδ⌠δ⌠ 

γονδοκ σοκασ〈γα νεµ ϕκελετ!, κπετ καπηατυνκ πλδ〈υλ α µαγα µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ 

µεγτλσβεν µ〈ρ ακκορ ισ λ∀ ελτρσεκρ∀λ: �Ενγεµετ, µεγϖαλλοµ α µαγα λεγτββσζρ σρτ. 

(�) Ταλ〈ν αζρτ, µερτ αζ Αλφλδν α µαγα µιντ τισζτεσ τιτυλυσ νεµ ϕ〈ρϕα� (1897: 163). Α 

τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κετ ισ φιγψελεµβε ϖεϖ∀ χικκ χλϕα: ελιγαζτανι, µιντ〈τ αδνι εββεν α 

βιζονψταλανσ〈γβαν, ϖαγψισ µ〈ρ εββεν αζ ιδ∀σζακβαν µεγταλ〈ληατ⌠ α κρδσκρνεκ α 

νψελϖηασζν〈λατ γονδϕαιρα ϖ〈λασζτ κερεσ∀, ν ψ ε λ ϖ µ ! ϖ ε λ ∀  µεγκζελτσε ισ. 

2.2.1.3. Τρτνετι σ νψελϖµ!ϖελ∀ σζεµποντοκ εγψαρ〈ντ ρϖνψεσλνεκ α κλνβζ∀ 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ τρτνεττ κυτατ⌠, φιλολ⌠γιαι αδατοκατ ποντοστ⌠, ιλλετϖε α µινδενναπι 

ηασζν〈λατρα νζϖε ταν〈χσοκατ αδ⌠ ρϖιδεββ ρ〈σοκβαν ισ: ΛΥΚℑΧΣ Λ#ΡΙΝΧ α κεγψεδ σ αζ ν 

ηασζν〈λατι ρτκτ ϖετεττε σσζε (1896: 306�307); ςΙΣΖΟΤΑ ΓΨΥΛΑ (1905: 78�79), ΤΟΛΝΑΙ 

ςΙΛΜΟΣ (1908: 82) σ ΧΣ∃ΡΨ ΒℑΛΙΝΤ (1928: 203) πεδιγ εγψαρ〈ντ ϖιζσγ〈λτ〈κ αζ ν µεγσζ⌠λτ⌠ 

νϖµ〈σ τρτνεττ σ ηασζν〈λατι κρτ. 

2.2.1.4. Αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖ κοραι, αλαπϕαιβαν τ  ρ τ  ν ε τ ι  σ ζ ε µ λ  λ ε τ !  〈τφογ⌠ 

λερ〈σα ΣΙΜΟΝΨΙ µυνκ〈ϕα, αµελψ ΠΟΝΟΡΙ ΤΗΕΩΡΕΩΚηζ ηασονλ⌠αν πτ ϑΗΕΡΙΝΓ κατεγ⌠ρι〈ιρα 

(1911: 1�8, 149�155). Εγψρσζτ τ〈ργψαλϕα αζ ερκλχσ σ υδϖαριασσ〈γ σ µ〈σ, αζ υδϖαριασσ〈γοτ 

ϕελλ∀ σζαϖαινκ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈τ, µ〈σρσζτ πεδιγ ρενδσζερεζι αζ ιλλενδ∀σγ νψελϖι 

κιφεϕεζ∀εσζκζειτ. Αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖ ηασζν〈λατ〈νακ εσετειτ η〈ροµ τπυσρα οσζτϕα: �µ〈σ 

σζεµλψνεκ µεγβεχσλσε� (εζεν α κατεγ⌠ρι〈ν βελλ σζερεπελ α µεγσζ⌠λτ〈σ σ α χµζσ), �α 

βεσζλ∀ σζερνψσγνεκ κιφεϕεζσε� σ α �µ〈σ σζεµλψ ιρ〈ντ ϖαλ⌠ ϕ⌠ινδυλατ κιφεϕεζσε�. Α 

κατεγ⌠ρι〈κ εληατ〈ρολ〈σ〈βαν κιφεϕτετλενλ υγψαν, δε ολψαν τνψεζ∀κετ ισ φιγψελεµβε ϖεσζ 

οσζτ〈λψοζ〈σα, αµελψεκ α τ〈ρσασ ιντερακχι⌠κ πραγµατικαι λερ〈σ〈βαν ϖ〈λνακ µαϕδ ιγαζ〈ν 

λνψεγεσσ, σζεµλλετφορµ〈λ⌠ ρτκ!ϖ. 

ΣΙΜΟΝΨΙ νεµχσακ α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ κιαλακυλ〈σ〈τ σ τρτνεττ, ηανεµ αζοκ 

στλυσρτκτ σ ηασζν〈λατι κρτ ισ σζ〈µοσ πλδ〈ϖαλ µυτατϕα βε; κορ〈νακ χµειτ, ρανγϕαιτ, 

�χµκ⌠ρσ〈γ〈τ� τ〈ρσαδαλµι η〈ττερκκελ εγψττ 〈βρ〈ζολϕα. Κλν τ〈ργψαλϕα αζ ρ〈σβαν ηασζν〈λτ 

µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κατ ισ, φελισµερϖε αζ ριντκεζσ σζ⌠βελι  ϖαγψ ρ〈σοσ ϕελλεγνεκ 

µεγηατ〈ροζ⌠  σζερεπτ α βεσζδπαρτνερ µεγϕελλσβεν. 

2.2.1.5. Α τ  ρ τ  ν ε τ ι  µ ε γ κ  ζ ε λ  τ  σ ε κ  κζλ α λεγ〈τφογ⌠ββ σ λεγτελϕεσεββ 

ΚΕΡΤ⊃ΣΖ ΜΑΝ Σζ〈λλοκ αζ ρνακ χµ! µυνκ〈ϕα (Αζ υδϖαριασ µαγψαρ βεσζδ τρτνετε. 1931), 

αµελψ ηαταλµασ µ!ϖελ∀δστρτνετι η〈ττρανψαγοτ φεληαλµοζϖα, αλαποσ φιλολ⌠γιαι ελεµζσεκ 

ρϖν τ〈ρϕα φλ, µ〈ιγ α λεγρσζλετεσεββεν αζ υδϖαριασσ〈γ κιφεϕεζσκσζλετνεκ τρτνεττ.  



Α κτετ λεϖελεζσεκρε, σζπιροδαλµι ανψαγρα σ νπνψελϖι γψ!ϕτσεκ αδαταιρα ισ πτϖε 

ρσζλετεσεν µυτατϕα βε αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖηασζν〈λατ νγψσζ〈ζ ϖρε ϖισσζανψοµοζηατ⌠ 

τρτνεττ. Σορρα κερλνεκ α φ∀νϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ (ρ, ασσζονψ, υραµβ〈τψ〈µ, ατψ〈µφια), α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκηοζ ϕελζ∀ι σζερεπβεν ϕ〈ρυλ⌠ ρανγοτ (τεκιντετεσ, ναγψσ〈γοσ, κεγψελµεσ), ιλλετϖε 

ρζελµι ϖισζονψυλ〈στ κιφεϕεζ∀  (σζερετ∃, σζερελµεσ, δεσ, κεδϖεσ, ϕ⌠ακαρ⌠, σζϖεσ) 

ελεµεκ, α ηαρµαδικ σζεµλψ! µεγσζ⌠λτ〈σ κιαλακυλ〈σ〈νακ φολψαµατα, µαϕδ αζ εηηεζ 

καπχσολ⌠δ⌠, νϖµ〈σι σζερεπ!ϖ ϖ〈λ⌠ ελεµεκ (ναγψσ〈γοδ, κεγψελµεδ, ν, κεγψεδ) 

τρτνετε, σ∀τ αζοκ αζ ιγσ σζερκεζετεκ ισ, αµελψεκ α ηαρµαδικ σζεµλψ! καπχσολατταρτ〈σ 

τοϖ〈ββι φινοµτ〈σ〈ρα σζολγ〈λνακ (µλτ⌠ζτασσκ, τεσσκ, σζϖεσκεδϕκ). Αζ υδϖαριασσ〈γ 

νψελϖνεκ τελϕεσσγτ βεµυτατ⌠ µυνκα κλν τ〈ργψαλ εγψεσ κσζνσκντ ηασζν〈λτ φραζεολ⌠γιαι 

εγψσγεκετ (ςαν σζερενχσµ, Αλ〈ζατοσ σζολγ〈ϕα), ιλλετϖε α βεσζλ∀ νψελϖι νµεγϕελεντσνεκ, 

α σζερνψσγ κιφεϕεζσνεκ νη〈νψ σζοκ〈σοσ εσζκζτ ισ (β〈τορκοδοµ, σζαβαδ κρνεµ, σζερνψ 

ϖλεµνψεµ). 

ΚΕΡΤ⊃ΣΖ ΜΑΝνακ αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖ αλακυλ〈σ〈ρ⌠λ αλκοτοττ ελκπζελσειρε ερ∀τελϕεσεν 

ηατοττ α �γεσυνκενεσ Κυλτυργυτ� ελµλετε, εγψσζερ!στ∀ µ⌠δον γψ ϖλτε υγψανισ, ηογψ �α νπ 

νεµ τερµελ κυλτυρ〈λισ ϕαϖακατ, χσακ 〈τϖεσζ σ 〈ταλακτ� (1931: 14). Α σζοχιολινγϖισζτικα σ αζ 

αντροπολ⌠για νζ∀ποντϕα σζεριντ αζονβαν µινδεν κισκζσσγνεκ ν〈λλ⌠ νψελϖι 

σζοκ〈σρενδσζερε ϖαν, µεγτερεµτι α σαϕ〈τ νψελϖι ριντκεζσι φορµ〈ιτ, σ εζτ α φυνκχιον〈λισ 

ν〈λλ⌠σ〈γοτ ακκορ ισ φιγψελεµβε κελλ ϖενννκ, ηα α νπ νψελϖε εγψεσ υδϖαριασσ〈γι φορµ〈κατ 

ϖαλ⌠βαν α µαγασαββ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκ νψελϖηασζν〈λατ〈β⌠λ ϖεσζ 〈τ. ΚΕΡΤ⊃ΣΖ κνψϖε 

ϖγσζαϖ〈βαν µαγα ισ υταλ αρρα, ηογψ ελτεκιντ αζ ελµλετι κϖετκεζτετσεκ λεϖον〈σ〈τ⌠λ, σ ηογψ 

α µαγψαρ κζνψελϖ κιαλακυλ〈σ〈νακ σ αζ �υδϖαριασ σζ⌠− σ σζ⌠λ〈σκσζλετ οσζτ〈λψνψελϖι 

µιϖολτ〈νακ� ρτκελσε µγ η〈τρα ϖαν (1931: 249). Εζ α ζ〈ρ⌠ µεγϕεγψζσε ρ〈µυτατ αρρα, ηογψ 

α κοραι µυνκ〈κ ισ τυδατ〈βαν ϖολτακ α κρδσ τ〈ρσαδαλµι σσζεφγγσεινεκ, δε εζ α σζεµποντ 

εκκορ µγ νεµ ϖ〈ληατοττ ρενδσζερεζ∀ ρτκ!ϖ.  

Α τ〈ρσαδαλµι σζεµποντοκ κϖετκεζετεσ ρϖνψεστσνεκ ηι〈νψα ελλενρε αζ εγψεσ φορµ〈κ 

τρτνετνεκ σ ηασζν〈λατι κρνεκ βεµυτατ〈σα σορ〈ν ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 〈λταλ〈βαν φιγψελεµβε ϖεσζι α 

τ〈ρσαδαλµι ρτεγετ σ α κζλσφορµ〈τ ισ; α µαγα νϖµ〈σ 18. σζ〈ζαδι σζερεπρ∀λ πλδ〈υλ εζτ 

µονδϕα: �αζ αλαχσονψ ρενδ!εκκελ ϖαλ⌠ σζ⌠βελι ριντκεζσ σζαϖα� (1933: 133).  

Ελµλετι ρενδσζερεζσε ισ ταρταλµαζ ολψαν ελ∀ρεµυτατ⌠, 〈λταλ〈νοσ φελισµερσεκετ, αµελψεκ α 

νψελϖι υδϖαριασσ〈γ πραγµατικαι σζεµλλετ! λερ〈σ〈βαν ϖ〈λνακ µαϕδ λνψεγεσσ. Α 

πραγµατικ〈βαν ΒΡΟΩΝ σ ΛΕςΙΝΣΟΝ 〈λταλ µεγκλνβζτετεττ ταρτ⌠ζκοδ⌠ σ κζελεδ∀ 

υδϖαριασσ〈γ φογαλµ〈τ (1987: 101, 129) µεγελ∀λεγεζ∀ µεγλ〈τ〈σα σζεριντ πλδ〈υλ α νψελϖι 

ελεµεκ εγψ ρσζε �ολψ µ⌠δον ϖαλ⌠ τισζτελεταδ〈σρα, ηογψ α βεσζλ∀ σ α µεγσζ⌠λτοττ κζττ 



βιζονψοσ τ〈ϖολσ〈γοτ 〈λλαπτσον µεγ, µ〈σ ρσζκ πεδιγ ππεν αρρα, ηογψ α τ〈ϖολσ〈γ τισζτελετβεν 

ταρτ〈σα µελλεττ ισ α βεσζλ∀νεκ α µεγσζ⌠λτοττηοζ ϖαλ⌠ ρζελµι καπχσολαταιτ: σζερετεττ, 

ραγασζκοδ〈σ〈τ τολµ〈χσολϕα� (1933: 21).  

2.2.2. Α τ〈ρσαδαλµι η〈ττρ µεγϖιλ〈γτ〈σ〈τ σοηασεµ νλκλζ∀, δε αλαπϖετ∀εν τρτνετι 

σζεµποντ κρδσφελϖετσεκεν κϖλ α σζ〈ζαδ ελσ∀ φελβεν α ν ψ ε λ ϖ ϕ 〈 ρ 〈 σ −

λ ε  ρ 〈 σ ο κ β α ν ,  νπνψελϖι γψ!ϕτσεκβεν ισ σζερεπετ καπτακ α κλνβζ∀ ϖιδκεκρε 

ϕελλεµζ∀ τισζτελεταδ〈σι, µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ. Α Μαγψαρ Νψελϖ∃ρβεν σ α Νψελϖσζετι 

Φζετεκβεν µεγϕελεντ αδατκζλσεκ σοκασ〈γα κιτρτ α νψελϖϕ〈ρ〈σρα ϕελλεµζ∀ κσζνσ− σ 

µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κρα, ηισζεν ν. νπνψελϖηαγψοµ〈νψοκατ, ϖαγψισ κσζνσεκετ, 〈λδ〈σοκατ, 

〈τκοκατ, σζιτκοκατ, ινδυλατοσ κιφεϕεζσεκετ σ τελϕεσ π〈ρβεσζδεκετ ισ κζλτεκ (ΗΟΡςℑΤΗ 1906; 

ΟΛℑΗ 1906; Β√ΣΖ√ΡΜ⊃ΝΨΙ 1906). Α νψελϖϕ〈ρ〈σοκ λεϕεγψζ∀ι αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖ σοκσζν! 

κιφεϕεζσκσζλεττ α νπνψελϖ µεγ∀ρζενδ∀ ρτκνεκ τεκιντεττκ αζ εγψσγεσλσσελ σζεµβεν, 

ηισζεν αηογψ ΤΑΚℑΤΣ ΛΑϑΟΣ ισ φογαλµαζ: �Αζ εγψµ〈σ δϖζλσνεκ σ αζ εγψµ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ 

ελκσζνσνεκ α µ⌠δϕα µινδ ϕοββαν σ ϕοββαν εγψντετ!ϖ λεσζ ορσζ〈γσζερτε, πεδιγ εββεν ισ 

σοκ ερεδετισγ σ ϕελλεµζ∀ ϖον〈σ ϖαν α ϖιδκεκ σ νπεκ σζεριντ� (1926: 41). 

2.2.2.1. ς⊃ΓΗ ϑΖΣΕΦ Τ〈ρσαδαλµι σζεµποντοκ α νπνψελϖκυτατ〈σβαν χµ! µυνκ〈ϕα 1941−

βεν αρρα ηϖτα φελ α φιγψελµετ, ηογψ �α τισζτελετετ, κεδϖεσσγετ, σζϖεσσγετ, αζ υδϖαριασσ〈γοτ α 

νπ νψελϖβεν ισ κιφεϕεζι, β〈ρ εγσζεν µ〈σ αζ υδϖαριασσ〈γι σζ⌠− σ σζ⌠λ〈σκσζλετε, µιντ α 

µ!ϖελτ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκ, ηελψεσεββεν µονδϖα, µιντ α µαι φελσ∀− σ κζποσζτ〈λψ� 

(1941: 330). Μεγκζελτσβεν ϕδονσ〈γνακ σζ〈µτοττ αζ υδϖαριασσ〈γι φορµ〈κ τ〈ρσαδαλµι 

διφφερενχι〈λ⌠δ〈σ〈νακ φιγψελεµβε ϖτελε; εββ∀λ α σζεµποντβ⌠λ ηι〈νψοσνακ τλτε µινδ ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 

ΜΑΝ κνψϖτ, µινδ πεδιγ α νπνψελϖκυτατ⌠κ λερ〈σαιτ. Α κλνβζ∀ τ〈ρσαδαλµι οσζτ〈λψοκ 

ελτρ∀ νψελϖι υδϖαριασσ〈γι σζαβ〈λψαινακ ηανγσλψοζ〈σα υτ〈ν ς⊃ΓΗ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελσ 

αλαπϕ〈ν ρσζλετεσεν βεµυτατϕα εγψ τισζ〈ντλι τελεπλσ, Βκσ µεγσζ⌠λτ〈σι σ τεγεζσι−

µαγ〈ζ〈σι ϖισζονψαιτ, σ∀τ σσζεγψ!ϕτι α µεγηϖ〈σρα σζολγ〈λ⌠ φορµ〈κατ, ννεπλψεσ αλκαλµακκορ 

εληανγζ⌠ µονδ⌠κ〈κατ σ α ϕελλεµζ∀ λεϖλφορµυλ〈κατ ισ. Α ϖιζσγ〈λτ βεσζλ∀κζσσγ σζιντε 

µινδεν λεηετσγεσ ϖισζονψλατ〈βαν � µινδενεκελ∀ττ αζονβαν α χσαλ〈δι καπχσολατρενδσζερβεν 

� µεγφιγψεληετ∀ σζεµλψηασζν〈λατ, νοµιν〈λισ σ νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σοκ φελτ〈ρ〈σα σορ〈ν α 

κορτ, α νεµετ, α τ〈ρσαδαλµι ηελψζετετ, ισκολαι ϖγζεττσγετ εγψαρ〈ντ τεκιντετβε ϖεσζι, α 

σζοχιολινγϖισζτικα λεγφ∀ββ σζεµποντϕαιτ ελ∀λεγεζϖε µεγ εζζελ (1941: 314�343). 

2.2.3. Α νψελϖηασζν〈λατ υδϖαριασσ〈γι σζαβ〈λψαινακ αζ τϖενεσ ϖεκβεν α τ〈ρσαδαλοµ 

〈ταλακυλ〈σ〈ϖαλ π〈ρηυζαµοσαν ζαϕλ⌠ τελϕεσ 〈τρενδεζ∀δσε εγψρσζτ ϕ ϖιζσγ〈λατι ανψαγοτ 

τερεµτεττ, µ〈σρσζτ ϕ σζεµποντοκ, ρενδσζερεζσι κσρλετεκ ισ µεγϕελεντεκ α κρδσ 

ρτελµεζσβεν. Α λεγναγψοββ ηατ〈σ σ λεγρσζλετεσεββ λερ〈σ εββ∀λ αζ ιδ∀σζακβ⌠λ α ΛΑ∆ 



ϑℑΝΟΣ, ακι νψελϖι, φυνκχιον〈λισ σ τ〈ρσαδαλµι σζεµποντοκατ εγψαρ〈ντ φιγψελεµβε ϖϖε 

ρενδσζερεζι α κσζνσ− σ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κατ, σζ〈µοτ ϖετϖε α νψελϖι καπχσολατταρτ〈σ 

ρενδσζερβεν ϖγβεµεντ ϖ〈λτοζ〈σι φολψαµατοκκαλ ισ. Α µεγσζ⌠λτ〈σ αζ ∀ ρτελµεζσβεν 

βεσζδτ〈ρσυνκ σζεµλψνεκ σζαϖακκαλ ϖαλ⌠ µεγϕελλστ ϕελεντι (1959: 23), ϖαγψισ α νψελϖι 

καπχσολατφελϖτελνεκ σ καπχσολατταρτ〈σνακ χσακ αζοκατ α φορµ〈ιτ τεκιντι µεγσζ⌠λτ〈σνακ, 

αµελψεκ κζϖετλενλ υταλνακ α βεσζδπαρτνερρε. Α µεγσζ⌠λτ〈σον βελλ ελκλντι α 

σζεµλψφεληϖ〈σ σ σζεµλψεµλτσ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈τ. Εζ α µονδατβαν βετλτττ σζερεπεν σ 

κοµµυνικ〈χι⌠σ φυνκχι⌠ν αλαπυλ⌠ µεγκλνβζτετσ ναγψον ελ∀ρεµυτατ⌠ ρενδσζερεζσβεν: α 

πραγµατικα σζεµλλετνεκ µεγφελελ∀εν α σζεµλψφεληϖ〈στ α βεσζδσζ〈νδκ ϕελζσεκντ, α 

σζεµλψεµλτστ πεδιγ α βεσζδπαρτνερ µονδατον βελλι, µονδατρσζ φορµ〈ϕ〈βαν ϖαλ⌠ 

µεγϕελλσεκντ ηατ〈ροζζα µεγ. Α ϕελεντσ νζ∀ποντϕ〈β⌠λ φογαλµι ϕεγψρε νεµ υταλ⌠, 

ϕελκπσζερ!  σ φογαλµι ϕεγψρε υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ κλνβζτετ µεγ: νεµ υταλνακ 

φογαλµι ϕεγψρε α νϖµ〈σοκ σ νϖµ〈σσζερ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ, α κλνβζ∀ νοµιν〈λισ φορµ〈κ 

ϖισζοντ µινδιγ ϕελζικ α βεσζδπαρτνερ ϖαλαµελψ τ〈ρσαδαλµι ϕελλεµζ∀ϕτ. ΛΑ∆ οσζτ〈λψοζζα ισ α 

φογαλµι ταρταλµατ ηορδοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ, λεηετσγεσ τπυσαικατ ϕελεντσκ αλαπϕ〈ν κλντϖε 

ελ: νεµρε υταλ⌠, λετκορτ ϕελλ∀, χσαλ〈δι 〈λλαποτοτ κιφεϕεζ∀, ροκονσ〈γι φοκοζατοτ ϕελζ∀, 

τ〈ρσαδαλµι 〈λλ〈σηοζ καπχσολ⌠δ⌠, οσζτ〈λψον σ ρτεγεν βελλ σζοκ〈σοσ, 〈λλαµι σ 

τ〈ρσαδαλµι σζερϖεζετεκβεν ηασζν〈λτ, σαϕ〈τοσ ηανγυλατ, κεδϖεσκεδ∀ , σζ!κεββ κρ!  

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ σ α µεγσζ⌠λτ〈στ ηελψεττεστ∀  φορµ〈κατ κλντεττ ελ. Εζ α φελοσζτ〈σ 

κλνβζ∀, εγψµ〈στ κερεσζτεζ∀ σζεµποντοκατ εγψεστ, ηισζεν σοκ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈βαν τββ, 

φελσορολτ ϕελεντσµοζζανατ ισ µεγταλ〈ληατ⌠, ρδεµε αζονβαν, ηογψ σζιντε ηι〈νψταλανυλ σζ〈µβα 

ϖεσζι αζοκατ α ϕελεντσβελι τνψεζ∀κετ, αµελψεκ µεγϕελενηετνεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν. ℑτφογ⌠ 

σζεµλλετε µιαττ σζεµποντϕαιτ α κσ∀ββι ρενδσζερεζσεκ ισ 〈τϖεττκ, αζ ∀ κατεγ⌠ρι〈ιρα πτ 

τββεκ κζττ α Νψελϖµ!ϖελ∀ Κζικνψϖ, ⊃∆ΕΡ ΖΟΛΤℑΝ 〈λταλ ρτ, α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τ〈ργψαλ⌠ 

σζ⌠χικκε ισ (1985: 124�130).  

2.2.4.1. Α νψελϖτρτνετι µεγκζελτσ ηαγψοµ〈νψ〈νακ φολψτατ⌠ϕακντ ΠΥΣΖΤΑΙ 

ΦΕΡΕΝΧ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελβ∀λ σζ〈ρµαζ⌠ λεϖελεκ ελεµζσε αλαπϕ〈ν µυτατϕα βε α κορσζακ 

µεγσζ⌠λτ⌠νϖµ〈σ−ηασζν〈λατ〈τ (1967: 297�307). Α µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ σζεµλψ! 

καπχσολατταρτ〈σνακ α τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκ ϕελλεγτ µεγµυτατ⌠ αλαπϖετ∀ φυνκχι⌠ι α ϖιζσγ〈λτ 

ιδ∀σζακρα µ〈ρ ελκλνλτεκ, µεγ λεηετ ϕελλνι υγψανισ αζοκατ α τ〈ρσαδαλµι χσοπορτοκατ, 

αµελψεκ ταγϕαιηοζ φορδυλϖα µινδιγ τεγεζ∀ φορµ〈κατ ηασζν〈λτακ. Εννεκ ελλενρε γψακραν 

ελ∀φορδυλ µγ α κτ φορµα κεϖερσε, σ ϕελλεµζ∀ σαϕ〈τοσσ〈γ α καπχσολατοκ ρζελµι−ηανγυλατι 

αλακυλ〈σ〈τ ϕελζ∀ ϖ〈λτογατ〈συκ ισ: α καπχσολατταρτ〈σ σζεµλψε τεη〈τ εγψ−εγψ ϖισζονψλατον βελλ α 

µαι γψακορλατν〈λ σοκκαλ κεϖσβ µερεϖ. Εββεν αζ ιδ∀σζακβαν ν〈λλ⌠σοδικ α ηαρµαδικ 



σζεµλψ! ιγε, ϖαγψισ µ〈ρ ερεδετι γραµµατικαι φορµ〈ϕ〈β⌠λ κιϖ〈λϖα, α �κεγψελµεδ−φλε σζαϖακ 

νλκλ ισ αζ υδϖαριασ βεσζδ φυνκχι⌠ϕ〈τ� (1967: 304) τληετι βε. Α τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ 

ελκλνλσνεκ τρτνετε εζ〈λταλ αρρα ισ φεληϖηατϕα α φιγψελµνκετ, ηογψ α βεσζδπαρτνερρε 

υταλ⌠ ελεµεκ νψελϖιλεγ κλνβζ∀ φαϕτ〈ιτ: α νϖµ〈σι, νϖσζ⌠ι σ α σζεµλψραγοζ〈σβαν ϕελλτ 

τπυσ〈τ νεµ λεηετ ελκλντϖε ϖιζσγ〈λνυνκ, ηισζεν τρτνετιλεγ ισ σσζεφγγενεκ, ηατνακ 

εγψµ〈σρα. 

2.2.4.2. ΣΙΝΟΡ ∆⊃ΝΕΣ αζ υδϖαριασσ〈γ νψελϖνεκ α κτ ϖιλ〈γη〈βορ κζττι  

〈λλαποτ〈τ ρϕα λε, 1974−β∀λ ϖισσζατεκιντϖε, ελσ∀σορβαν σαϕ〈τ ταπασζταλαταιτ ιδζϖε φελ (1974: 

545�52), ϖαγψισ � α µεγσζ⌠λτ〈σι νορµ〈κ ραδικ〈λισ µεγϖ〈λτοζ〈σα µιαττ � α σζινκρ⌠ν 

νψελϖλερ〈σβαν αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερρελ, σαϕ〈τ νψελϖτυδ〈σ〈ρα πτϖε µυτατ βε εγψ κορ〈ββι 

νψελϖηασζν〈λατι 〈λλαποτοτ. Εννεκ α µ⌠δσζερνεκ α ηατκονψσ〈γα ισ ιγαζολϕα αζτ, ηογψ α 

βεσζλ∀κ ισ φολψαµατοσ µοζγ〈σ〈βαν, ϖ〈λτοζ〈σ〈βαν ρζκελικ α νψελϖετ, σ εζρτ α σζινκρ⌠νια σ α 

διακρ⌠νια α νψελϖηασζν〈λατ λερ〈σ〈βαν σεµ ϖ〈λασζτηατ⌠ ελ εγψµ〈στ⌠λ. ΣΙΝΟΡ ελσ∀σορβαν α 

µ!ϖελτ κζποσζτ〈λψ κοραβελι νψελϖι ϖισελκεδσνεκ σζαβ〈λψσζερ!σγειτ ιγψεκσζικ φελτ〈ρνι, γψ 

τλϖε µεγ, ηογψ α ϖιζσγ〈λτ ιδ∀σζακ α νψελϖι ριντκεζσι φορµ〈κατ τεκιντϖε ελγγ ηοµογν 

αηηοζ, ηογψ εγψσγβεν λεηεσσεν βεµυτατνι. ϑελλεµζσε φιγψελεµβε ϖεσζ τ〈ρσαδαλµι 

ϖ〈λτοζ⌠κατ, αζονβαν α µεγϕελεντεττ νψελϖι 〈λλαποτ νεµ σζισζτεµατικυσαν γψ!ϕτττ νψελϖι 

αδατοκ, ηανεµ εγψ εγψν καπχσολατταρτ〈σι κοµπετενχι〈ϕα αλαπϕ〈ν ραϕζολ⌠δικ κι. Μεγφιγψελσει 

αζρτ τεκιντηετ∀κ µγισ ρϖνψεσνεκ σ µεγβζηατ⌠νακ, µερτ α νψελϖι ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν αζ ετικεττ κορλ〈τοζζα, σ τανυλµ〈νψ〈βαν ελσ∀σορβαν ολψαν ηελψζετεκετ ρ 

λε, αµελψεκ νψελϖηασζν〈λατι σζοκ〈σαιτ σζιγορ ιλλεµσζαβ〈λψοκ ιρ〈νψτοττ〈κ. Σαϕ〈τ νψελϖι 

ταπασζταλαταινακ λεϕεγψζσν τλ αζονβαν φεληϖϕα α φιγψελµετ α κορσζακβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ αδατοκ 

τοϖ〈ββι γψ!ϕτσνεκ σζκσγεσσγρε ισ. Εζ αζρτ ϖαλ⌠βαν λνψεγεσ φελαδατ, µερτ β〈ρ α 

νψελϖσζοκ〈σ ναπϕαινκρα ναγψµρτκβεν µεγϖ〈λτοζοττ, α κτ ϖιλ〈γη〈βορ κζττι ιδ∀σζακνακ α 

µαιν〈λ εγψντετ!βββ σ µερεϖεββ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ γψακραν µγ αζοκ α βεσζλ∀κ ισ 

ϖισζονψτ〈σι αλαπκντ ρτκελικ, ακικ ταπασζταλατβ⌠λ µ〈ρ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ισµερηεττκ αζ εγψκορι 

σζαβ〈λψσζερ!σγεκετ. 

Α ΞΞ. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν α νψελϖηασζν〈λατ λερ〈σ〈βαν σ ρτελµεζσβεν σζ〈µοττεϖ∀ 

φορδυλατ κϖετκεζεττ βε, ηισζεν α νψελϖτυδοµ〈νψ σζ〈µοσ ϕαββ ρσζδισζχιπλν〈ϕ〈βαν α βεσζδ, 

α βεσζδτεϖκενψσγ, αζ λ∀νψελϖ ϖιζσγ〈λατα κερλτ ελ∀τρβε, σ ελκπζεληετετλενν ϖ〈λτ α 

νψελϖνεκ α βεσζλ∀κ τ〈ρσαδαλµι κρνψεζεττ∀λ ελσζακτοττ λερ〈σα. Εζ α ϖ〈λτοζ〈σ ηατ〈σσαλ ϖολτ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈νακ αλακυλ〈σ〈ρα ισ. Α σζοχιολινγϖισζτικ〈τ, α πραγµατικ〈τ, αζ 

αντροπολ⌠γιαι νψελϖσζετετ εγψαρ〈ντ φογλαλκοζτατϕ〈κ αζ υδϖαριασ νψελϖηασζν〈λατ, εζεν βελλ ισ α 



µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψεσ ασπεκτυσαι, σ∀τ µγ α στιλισζτικα σ α σζϖεγταν ισ ρτελµεζι α νψελϖι 

υδϖαριασσ〈γνακ, ιλλετϖε α βεσζδπαρτνερ νψελϖι µεγϕελεντσνεκ βιζονψοσ ϖονατκοζ〈σαιτ. 

2.2.5. Α τ〈ρσαδαλοµ σζερκεζετε, α κυλτρα σ α νψελϖι υδϖαριασσ〈γι σζαβ〈λψοκ, γψ α 

βεσζδπαρτνερ νψελϖι µεγϕελλσρε ϖονατκοζ⌠ σζοκ〈σοκ κζττι σσζεφγγσρε ιγεν λεσεν 

ϖιλ〈γτοττ ρ〈 αζ σσζεηασονλτ⌠ νψελϖσζετ νη〈νψ µεγφιγψελσε. ΜℑΡΤΟΝΦΙ ΦΕΡΕΝΧ 

ρσζλετεσ ραϕζολατα α τισζτελετισγ κιφεϕεζσι φορµ〈ιρ⌠λ α κελετ− σ δλκελετ−〈ζσιαι νψελϖεκβεν 

(1972: 159�180) αρρα ηϖτα φελ α φιγψελµετ, ηογψ µγ α ϖιζσγ〈λτ νψελϖεκβεν α τισζτελετ 

ϕελλσνεκ σζ〈µοσ εσζκζε βεπλ α νψελϖ ρενδσζερβε, γραµµατικαι σ σζ⌠κσζλετβελι 

λεηετ∀σγειβε, αδδιγ �ιλψεν πλδα αζ ευρ⌠παι νψελϖεκβεν α τε: √ν (〈λταλ〈βαν τεγεζσ: µαγ〈ζ〈σ) 

οπποζχι⌠ν κϖλ αλιγ−αλιγ ακαδ� (1972: 160). Εζζελ µ〈ρ α µαγψαρ σζοχιολινγϖισζτικα 

κεζδετεινεκ ιδ∀σζακ〈βαν ρ〈µυτατοττ αρρα, ηογψ αζ ευρ⌠παι νψελϖεκβεν ππεν α µεγσζ⌠λτ〈σ αζ 

α νψελϖι ϕελενσγ, αµελψνεκ α λεγερ∀σεββ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ∀ ρτκε. 

2.2.6. Αζ υδϖαριασ νψελϖηασζν〈λατ ρτελµεζσβεν α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ ϖ〈λτοζ〈στ α 

σζοχιολινγϖισζτικα ν〈λλ⌠σοδ〈σα, ελµλετνεκ σ σζεµποντϕαινακ κικριστ〈λψοσοδ〈σα ηοζτα. 

Εζτ α µεγκζελτστ ελσ∀σορβαν α µ〈σικηοζ φορδυλ〈σ νψελϖι κιφεϕεζ∀εσζκζεινεκ τ〈ρσαδαλµι 

µεγοσζλ〈σα ρδεκλι, ιλλετϖε αζ, ηογψ µιλψεν τ〈ρσαδαλµι καπχσολατηοζ µιλψεν νψελϖι φορµ〈κ 

ταρτοζηατνακ, σ ηογψ εζεκ ηογψαν ϖ〈ληατνακ α τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γ σ κζελσγ 

µεγϕελεντ∀ιϖ. Προβλµαφελϖετσνλ ισ δντ∀ββ ϕδονσ〈γοτ ϕελεντ αζονβαν α τυδοµ〈νψτερλετ 

µ⌠δσζερε: α νψελϖι αδατοκ τερϖεζεττ σ ρτεγζεττ γψ!ϕτσε, α τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κκαλ 

κορρελ〈χι⌠βαν τρτν∀ φελδολγοζ〈σα. 

2.2.6.1. Α µαγψαρ βεσζλ∀κζσσγ υδϖαριασσ〈γι νψελϖηασζν〈λατ〈τ 〈τφογ⌠αν βεµυτατ⌠, 

ρσζβεν µ〈ρ α σζοχιολινγϖισζτικα µ⌠δσζερειτ ισ ρϖνψεστ∀ λερ〈σ ΓΥΣΖΚΟςΑ ΑΝΤΟΝΨΙΝΑ 

1979−βεν γψ!ϕτττ αδατοκρα πλ∀ ρτεκεζσε (Α τ〈ρσαδαλµι καπχσολαττερεµτσ εσζκζει α µαι 

µαγψαρ νψελϖβεν. 1981). Μυνκ〈ϕ〈νακ χµε ϕελζι α κρδσκρ τερµινολ⌠γιαι 

κιδολγοζατλανσ〈γ〈τ, βιζονψταλανσ〈γαιτ: α τ〈ρσαδαλµι καπχσολαττερεµτσ εσζκζει 

µεγϕελλσ αλαττ υγψανισ χσυπ〈ν α βεσζδπαρτερρε, ιλλετϖε α βεσζλ∀ρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκετ 

τ〈ργψαλϕα. Α κρδσ βεµυτατ〈σ〈ηοζ αδαταιτ τββ κλνβζ∀ φορρ〈σβ⌠λ µερτεττε. Α φελν∀ττ 

νπεσσγρε αζ αδοττ ιδ∀σζακβαν ϕελλεµζ∀ σαϕ〈τοσσ〈γοκατ 240 φ∀σ µιντ〈τ ϖιζσγ〈λ⌠ κρδ∀ϖ 

σεγτσγϖελ ιγψεκσζικ φελτ〈ρνι, σαϕνοσ αζονβαν µιντ〈ϕα α τελϕεσ βεσζλ∀κζσσγετ τεκιντϖε 

νεµ φελελ µεγ α σζοχιολινγϖισζτικαι ρεπρεζεντατιϖιτ〈σ κϖετελµνψνεκ, µιϖελ ελσ∀σορβαν 

βυδαπεστιεκ κερλτεκ αζ αδατκζλ∀κ κζ (1981: 8). Εζενκϖλ α σζπιροδαλοµβ⌠λ σ α σαϕτ⌠β⌠λ 

εγψαρ〈ντ γψ!ϕτττ νψελϖι ανψαγοτ α κλνβζ∀ ριντκεζσι φορµ〈κ σζινκρ⌠ν σ διακρ⌠ν 

〈λλαποτ〈νακ βεµυτατ〈σ〈ηοζ.  



ΓΥΣΖΚΟςΑ τανυλµ〈νψα σσζετεττσγβεν 〈βρ〈ζολϕα α ϖιζσγ〈λτ προβλµακρτ, α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκον βελλ µγισ α νϖµ〈σηασζν〈λατ διφφερενχι〈λ⌠δ〈σ〈τ µυταϕα βε 

κιεµελτεν, µιϖελ γψ λ〈τϕα, ηογψ �α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ κζττ α λεγφοντοσαββ σ 

εγψβεν λεγσαϕ〈τοσαββ ηελψετ α νϖµ〈σοκ φογλαλϕ〈κ ελ� (1981: 7). Α φογαλµι ϕεγψρε υταλ⌠, 

κζνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζλ πεδιγ χσακ νη〈νψατ τ〈ργψαλ, φ∀κντ α ηιϖαταλοσ φορµ〈κατ, α 

µυνκαηελψεν ηασζν〈λτ φορµ〈λισ καπχσολατταρτ〈σι εσζκζκετ σ α σεµλεγεσ στλυσρτκ! 

ελεµεκετ ριντι, α χσαλ〈δι καπχσολατρενδσζερ, α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαινακ, 

α κλνβζ∀ κεδϖεσκεδ∀ σ σρτ∀ φορµ〈κνακ α ϖιζσγ〈λατ〈τ πεδιγ νεµ ισ τ!ζι κι χλϕ〈υλ. 

Ρσζλετεσεν βεµυτατϕα αζ υδϖαριασσ〈γ σζινταξισ〈νακ τρτνεττ, ϖαγψισ α σζεµλψηασζν〈λατ 

σ α ηοζζ〈 καπχσοληατ⌠ νϖµ〈σοκ ϕελεντσφεϕλ∀δστ, α βεσζδπαρτνερ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ν κϖλ α 

βεσζλ∀ νµαγ〈ρα υταλ〈σ〈νακ υδϖαριασσ〈γι διµενζι⌠ιρα ισ κιτρϖε. Αδαται αλαπϕ〈ν α τεγεζ∀δσ 

τερϕεδστ λ〈τϕα α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ ϖ〈λτοζ〈σι τενδενχι〈νακ. Α µεγσζ⌠λτ〈σι νορµα 

µ⌠δοσυλ〈σαινακ µαγψαρ〈ζατ〈ηοζ βεϖεζετι αζ �αλκαλµι νορµα� (1981: 32) φογαλµ〈τ, αµελψ 

ϖαλ⌠ϕ〈βαν α τ〈ρσαδαλοµ εγψεσ χσοπορτϕαινακ ρσζνορµ〈ιτ ϕελεντι. Μεγφιγψελσει σζεριντ α 30 ϖ 

αλαττιακ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σαι ναγψµρτκβεν κλνβζνεκ αζ ιδ∀σεββεκτ∀λ, τεη〈τ αζ λετκορ 

αζ α τνψεζ∀, αµελψ αζ υδϖαριασσ〈γ νψελϖι νορµ〈ιτ τεκιντϖε κτ χσοπορτρα οσζτϕα α τ〈ρσαδαλµατ.  

Α ηαρµαδικ σζεµλψ! καπχσολατταρτ〈σον βελλ ΓΥΣΖΚΟςΑ κλν ϖιζσγ〈λϕα α κλνβζ∀ 

νϖµ〈σι φορµ〈κατ, αζ υδϖαριασσ〈γι ελεµεκ νεϖεκκελ, χµεκκελ ϖαλ⌠ ηελψεττεστστ, ιλλετϖε αζ 

ιγσ σζερκεζετεκ (πλ. τετσζικ + φ∀νϖι ιγενϖ) σζερεπτ. Α νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζλ χσακ α 

ϖεζετκνεϖεσ φορµ〈κ, α φογλαλκοζ〈στ, βεοσζτ〈στ ϕελεντ∀, ιλλετϖε αζ 〈λταλ〈νοσ τ〈ρσϕελλ∀ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατι κρτ τ〈ργψαλϕα.  

⊃ρτεκεζσβεν ΓΥΣΖΚΟςΑ κιεµελι, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατα �αζ αδατκζλ∀ 

νεµτ∀λ, κορ〈τ⌠λ, ισκολ〈ζοττσ〈γ〈τ⌠λ, ιλλετϖε µ!ϖελτσγτ∀λ, ϖαλαµιντ φογλαλκοζ〈σ〈τ⌠ ισ φγγ� 

(1981: 9), σ∀τ ρτελµεζσβεν φιγψελµβε ισ ϖεσζ βιζονψοσ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κατ, αζονβαν 

ηανγσλψοζζα, ηογψ εζεκ σζερεπτ ν〈λλ⌠ σζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σοκνακ κελλ φελτ〈ρνιυκ. 

2.2.6.2. Νη〈νψ αζ⌠τα σζλετεττ κυτατ〈σβαν α σ ζ ο χ ι ο λ ι ν γ ϖ ι σ ζ τ ι κ α  νζ∀ποντϕα λεττ 

αζ ελσ∀δλεγεσ, 〈µ εζεκ α ϖιζσγ〈λατοκ 〈λταλ〈βαν νεµ α τελϕεσ βεσζλ∀κζσσγ, ηανεµ εγψ−εγψ 

κισεββ αλαπποπυλ〈χι⌠, πλδ〈υλ εγψ−εγψ κοροσζτ〈λψ, ϖαγψ εγψ−εγψ κισεββ κζσσγ µεγσζ⌠λτ〈σι 

σζοκ〈σαινακ µεγραγαδ〈σ〈ρα τρεκεδνεκ, αζονβαν µινδιγ σζ〈µσζερ!εν, αλαποσ στατισζτικαι 

µ⌠δσζερεκ φεληασζν〈λ〈σ〈ϖαλ. 

Α Βυδαπεστι Σζοχιολινγϖισζτικαι Ιντερϕ κυτατ〈σι ανψαγ〈βαν ισ σζερεπελνεκ α µεγσζ⌠λτ〈στ 

ριντ∀ κρδσεκ: αζ 1987−εσ ιντερϕ κτ υτολσ⌠ κρδσε α µαγ〈ζ⌠ σ τεγεζ∀  ριντκεζσι 

µ⌠δ µεγτλσρε κρδεζ ρ〈, νψελϖηασζν〈λατι ταπασζταλατοκατ φελιδζτετ∀ µ⌠δον (Ελ∃φορδυλτ−

ε, ηογψ ϖαλακι µαγ〈τ τεγεζτε, σ αζ ηελψτελεν ϖολτ?; Ελ∃φορδυλτ−ε, ηογψ ϖαλακι µαγ〈ζτα, σ αζ 



ϖολτ ηελψτελεν?). Α ϖ〈λασζοκβ⌠λ σσζε〈λλ⌠ αδατβ〈ζισ αζρτ λεηετνε κλνσεν φοντοσ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκ ρτκελσβεν, µερτ α φ∀ϖ〈ροσ λακοσσ〈γ〈ρα νζϖε ρεπρεζεντατϖ 

µιντ〈ν φολψτατοττ γψ!ϕτσρε πλ, σαϕνοσ αζονβαν νινχσ φελδολγοζοττ, ηοζζ〈φρηετ∀ 〈λλαποτβαν. 

Αζ ελρηετ∀ ιντερϕκ ισ ρ〈ϖιλ〈γτανακ αζονβαν αρρα, ηογψ α προβλµ〈τ ϖιζσγ〈λ⌠ κρδσεκ 

µεγφογαλµαζ〈σα, ιλλετϖε α γψ!ϕτστ ϖγζ∀κ ηελψρειγαζτ⌠ κρδσεινεκ ηι〈νψα ιρρελεϖ〈νσ νψελϖι 

αδατοκατ ερεδµνψεζηετ εγψ ιλψεν νεηεζεν µρηετ∀ νψελϖι ϕελενσγ ϖιζσγ〈λατ〈βαν. Α κυτατ〈σ 

εγψετλεν κζζτεττ, αζ Ιντερνετεν ισ µεγταλ〈ληατ⌠ ιντερϕϕ〈νακ α κρδσρε καποττ ϖ〈λασζα πλδ〈υλ 

ταρταλµαζ υγψαν νψελϖι αδατοκατ α µεγσζ⌠λτ〈σ ϖ〈λτοζαταιρ⌠λ, αζονβαν α τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ 

ϖιζσγ〈λνι κϖ〈ντ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ εγψρτελµ!εν κικερλτε α ϖ〈λασζαδ⌠: Πλδ〈υλ αζ, ηογψ # εεεγψ 

ϖεϖ∃ #  # (µοστ) εγψ  σαϕ〈τ ιζ. Σζα<λ> ηογψ α βολτβα<ν>. # Εγψ ϖεϖ∃∃∃ οδαϕν ηοζζ〈µ, # σ 

ν βορζα<:><λ>µασαν νεµ σζερετεµ αζτ, #ηογψηα ενγεµ #  ∀κισανψ〈µ, µεγ # µεγ  # α  

τνδι−βνδιιι∀,µεγ∗µιττυµ∗ <=µιτ τυδοµ ν>.> σζα<λ> ηογψ # νεµ αζ<τ> µονδοµ, ηογψ 

εγψ # εγψ ρεγ ννιτ∃λ µγ # ελνζεµ. # ∆ε αζ, ηογψ εγψ ιλψεν ηαρµινχϖεσ ν∃, εγψ ιλψεν ναγψ 

ιζ  # µελ〈κ, οδαϕν ηοζζ〈µ σ ασζοϕα <=αζτ µονδϕα> νεκεµ, ηογψ ∀τνδι−βνδι∀, µεγ # 

∀κισανψ〈µ∀, µεγ ∀τ= ηογψ ϖαγψ∀, α  µεγ ∀πυσζι∀, µεγ # ∗σζα<λ> εζτ∗ ϖαλαηογψ ν εζτ 

ηελψτελεννεκ ταρτοµ, σ ν εζρ<τ> σζ⌠λοκ ισ, # ∗ηογψηα  ιλψενεκ ϖαννακ∗, ηογψ # 

∗∀Ε<:><λ>νζστ∗, ∗√ #∗: νεµ τεγεζ∃δνκ (ωωω.νψτυδ.ηυ/βυσζι/β7307/ινδεξ.ητµλ). 

2.2.6.3. ℑτφογ⌠ σ σζοχιολ⌠γιαιλαγ ρϖνψεσ κπετ καπηατυνκ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

εγψ ρσζτερλετν α ρενδσζερϖ〈λτ〈σ ελ∀ττι ιδ∀σζακβαν λεϕ〈τσζ⌠δ⌠ ϖ〈λτοζ〈σοκρ⌠λ ΑΝΓΕΛΥΣΖ 

ΡΒΕΡΤ σ ΤΑΡ∆ΟΣ ΡΒΕΡΤ ϖιζσγ〈λαται αλαπϕ〈ν (1995: 39�52). Φελµρσκ 1987−βεν αζ ελσ∀ 

ορσζ〈γοσαν ρεπρεζεντατϖ φελϖτελ α κρδσκρβεν, αζονβαν χσακ α µυνκαηελψι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ϖιζσγ〈λϕ〈κ, σ ∀κ µαγυκ ισ φεληϖϕ〈κ α φιγψελµετ αρρα, ηογψ α σζιτυ〈χι⌠κ σ 

σζερεπϖισζονψλατοκ κιµερτ∀ λερ〈σα τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκατ ιγνψελ. Κρδ∀ ϖεσ µ⌠δσζερρελ 

δολγοζτακ, ρ〈κρδεζϖε α βεοσζτοττακ, φ∀νκκ σ εγψενρανγ µυνκατ〈ρσακ κζττι νοµιν〈λισ 

φορµ〈κρα. Μεγτλσκ σζεριντ �α νψολχϖανασ ϖεκ µ〈σοδικ φελβεν α φορµ〈λισ−ινφορµ〈λισ σ 

α µοζγαλµι−πολγ〈ρι τενγελψεκ φεσζτεττκ κι α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζεµαντικαι τερτ� (1995: 43). 

Αδαταικ αλαπϕ〈ν αζ ινφορµ〈λισ κερεσζτνϖι, βεχενϖι µεγσζ⌠λτ〈σ α λεγϕελλεµζ∀ββ, α κορ〈ββι 

φορµ〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ (ελϖτ〈ρσ; χµ, ρανγ, βεοσζτ〈σ µεγνεϖεζσε) ϖισσζασζορυλτακ, α πολγ〈ρι 

ϕελλεγ! ριντκεζσι φορµ〈κ πεδιγ µγ σζ!κ κερετεκ κζττ ϕελεντεκ µεγ. 1990−βεν εγψ κισεββ 

µιντ〈ν ϕαββ αδατφελϖτελτ ϖγεζτεκ, µελψνεκ αλαπϕ〈ν α τιπικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ σ α 

π〈ρτπρεφερενχι〈κ κζττ ισ σσζεφγγστ µυταττακ κι. 

2.2.6.4. Υγψανεννεκ αζ ιδ∀σζακνακ α µεγσζ⌠λτ〈σι νορµαϖ〈λτ〈σ〈τ µυτατϕα βε ΒΑΛℑΖΣ Γ⊃ΖΑ 

εγψ 1989−εσ ελ∀αδ〈σ〈βαν, α σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ σζλεσ σκ〈λ〈ϕ〈ρ⌠λ γψ!ϕτϖε κλσ∀ µεγφιγψελ∀κντ 

αδαλκοκατ (1994: 75�78). Ελσ∀σορβαν α ηιϖαταλοσ σζφρ〈τ, α πολιτικα σ α κζιγαζγατ〈σ τερλεττ 



ϖιζσγ〈λϕα, ηισζεν α πολιτικαι 〈ταλακυλ〈σ εννεκ α κζεγνεκ α νψελϖηασζν〈λατ〈ρα ηατοττ α 

λεγλ〈τϖ〈νψοσαββαν: α ρ〈δι⌠− σ τελεϖζι⌠µ!σοροκβ⌠λ, α τελεϖζι⌠σ παρλαµεντι κζϖεττσεκβ∀λ, 

ηιϖαταλοσ λεϖελεζσεκβ∀λ, α ρενδ∀ρσγ σ ηονϖδσγ σζολγ〈λατι σζαβ〈λψζατ〈β⌠λ σζερζεττ αδαται 

εγψντετ!εν ϕελζικ αζ ελϖτ〈ρσ µεγσζ⌠λτ〈σ τρϖεσζτστ. Α τανυλµ〈νψ ρ〈µυτατ αρρα ισ, ηογψ α 

πολιτικαι λετ τελϕεσ τερλετν ϖ〈λτοζ〈σ ζαϕλικ α φυνκχι⌠κ µεγνεϖεζσβεν (πλ. πολγ〈ρµεστερ) σ 

εζ〈λταλ αζ αζοκατ ϖισελ∀ σζεµλψεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ισ. ΒΑΛℑΖΣ Γ⊃ΖΑ ϖλεµνψε σζεριντ α 

νορµαϖ〈λτ〈σ ϕ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κ τ〈ρσαδαλµι ελφογαδ〈σ〈ρα τερεµτ λεηετ∀σγετ, ππεν εζρτ ισ 

ϖιζσγ〈λνυνκ κελλ, ηογψ αζ αζ⌠τα ελτελτ ιδ∀σζακ ηογψαν ρλελτε κι αζ ϕ ηασζν〈λατι σζοκ〈σοκατ. 

2.2.6.5. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν ΡΕΜ⊃ΝΨΙ ΑΝ∆ΡΕΑ ℑΓΝΕΣ τανυλµ〈νψαι ρϖνψεστικ 

α λεγκϖετκεζετεσεββεν α σζοχιολινγϖισζτικα σζεµλλετµ⌠δϕ〈τ σ µ⌠δσζερειτ, σ∀τ αζ ∀ µυνκ〈ϕα 

αζ ελσ∀ ολψαν µαγψαρ κυτατ〈σ, αµελψ σζ〈µοτ ϖετ α νεµζετκζι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψειϖελ, σ 

αλκαλµαζζα ισ αζοκατ. Κυτατ〈σ〈νακ ελσ∀ φ〈ζισ〈βαν εγψ σζοροσ καπχσολατη〈λ⌠ζατ 

κζσσγ µεγσζ⌠λτ〈σι  ρενδσζερτ τ〈ρϕα φελ, α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ρσζνεκ τεκιντϖε α 

νοµιν〈λισ σ προνοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ σ α σζεµλψηασζν〈λατοτ ισ (1994: 85�109). Α 

κιϖ〈λασζτοττ κζσσγ εγψ 160 φ∀τ φογλαλκοζτατ⌠ βυδαπεστι γψ⌠γψσζεργψ〈ρ κτ εµελετε: αζ οττ 

δολγοζ⌠ 32 ν∀ σ 20 φρφι τελϕεσ καπχσολατρενδσζερτ ϖιζσγ〈λτα, εηηεζ µ⌠δσζερλ α 

σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕτ σ αζ εζτ κιεγσζτ∀, ηιτελεσεββ κπετ νψϕτ⌠ ρσζτϖεϖ∀ 

µεγφιγψελστ ϖ〈λασζτϖα. Α νεµετ, αζ ισκολ〈ζοττσ〈γοτ, α µυνκαηελψεν εγψµ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ 

τ〈ϖολσ〈γοτ τεκιντι αλαπϖετ∀ ϖ〈λτοζ⌠κνακ. Ερεδµνψει σζεριντ α νεµ ηατ〈σα ιγεν ερ∀σ, αζ αζονοσ 

νεµ! π〈ροκβαν σζιγνιφικ〈νσαν γψακοριββ α τεγεζ∀δσ, µιντ α κλνβζ∀ νεµ! 

ϖισζονψλατοκβαν, α ν∀κ κζττι καπχσολατοκβαν πεδιγ µγ σοκκαλ γψακοριββ, µιντ α φρφιακ 

κζττ. Α ν∀κ ελσ∀σορβαν α νεµετ σ αζ λετκορτ ϖεσζικ φιγψελεµβε α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ 

κζττι ϖ〈λασζτ〈σβαν, α φρφιακ ϖ〈λασζτ〈σαιβαν ϖισζοντ α ϖγζεττσγνεκ, α ρανγνακ, α 

µυνκαϖγζσ τρβελι τ〈ϖολσ〈γ〈νακ ϖαν ερ∀τελϕεσεββ ηατ〈σα. Α νεµ κλχσνσ φορµ〈κατ 

ηασζν〈λ⌠ ϖισζονψλατοκατ πεδιγ α ϖιζσγ〈λτ κζσσγβεν νεµ α ηαταλοµβελι, ηανεµ α ναγψ 

λετκορι κλνβσγ ιδζι ελ∀. 

Α µεγσζ⌠λτ〈στ ΡΕΜ⊃ΝΨΙ δι〈δικυσ ϕελενσγκντ ϖιζσγ〈λϕα, τεη〈τ α π〈ροκατ σ νεµ αζ εγψντ 

τεκιντι α ϖιζσγ〈λατ αλαπεγψσγνεκ, εζ α µεγκζελτσ αζρτ λεηετ ηατκονψ, µερτ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ αζ εγψεσ ιντερακχι⌠κβαν ϖαλ⌠βαν νεµ χσυπ〈ν αζ εγψν 

σζοχιοκυλτυρ〈λισ η〈ττερε ηατ〈ροζζα µεγ, ηανεµ α βεσζδπαρτνερεκ κζττι τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψ ισ 

ηατ〈σσαλ ϖαν ρ〈. Α ϖισζονψλατοκ ϕελλεγν κϖλ αζονβαν αζ εγψν νψελϖι αττιτ!δϕε, α σζ!κεββ 

κρνψεζετβ∀λ ηοζοττ νψελϖι ηαγψοµ〈νψ ισ βεφολψ〈σοληατϕα α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ. 

Κσ∀ββ εζτ α κυτατ〈στ τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λατοκκαλ β∀ϖτεττε κι ΡΕΜ⊃ΝΨΙ (2000: 41�59), µγ κτ, 

α ηιεραρχηια σζεµποντϕ〈β⌠λ ελτρ∀νεκ τλτ µυνκαηελψι κζσσγβεν ηασονλ⌠ µ⌠δσζερεκκελ 



γψ!ϕτττ αδατοκατ: εγψ βλχσσζ εγψετεµι τανσζκεν σ εγψ κ⌠ρη〈ζι οσζτ〈λψον. Αζ 

σσζεηασονλτ〈σ κιµυταττα, ηογψ α κ⌠ρη〈ζβαν ϖαν α λεγερ∀τελϕεσεββ ηατ〈σα α ηαταλοµφγγ∀ 

τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κνακ, α βεοσζτ〈σνακ, α ρανγνακ; α τανσζκεν σ α ϖ〈λλαλατν〈λ πεδιγ ναγψοββ 

σζερεπε ϖαν α νεµνεκ σ αζ λετκορνακ. 

Α µυνκαηελψι στ〈τυσζϖισζονψοκ νψελϖι µεγϕελεντσρε σσζποντοστ⌠ κυτατ〈σ 

µεγ〈λλαπτ〈σαι τανυλσ〈γοσακ λεηετνεκ α τελϕεσ βεσζλ∀κζσσγρε νζϖε ισ, ηισζεν α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελεϖενσγρ∀λ, α καπχσολατη〈λ⌠κηοζ ιλλεσζκεδ∀ διναµιζµυσ〈ρ⌠λ χσακ α κισεββ 

κζσσγεκβ∀λ κιινδυλ⌠ λερ〈σοκ αδηατνακ ρϖνψεσ κπετ. Α µικροσζοχιολινγϖισζτικαι 

αλαποσσ〈γον τλ αζονβαν σζκσγ ϖαν α µεγφελελ∀ µακροσζοχιολινγϖισζτικαι µ⌠δσζερεκ 

κιδολγοζ〈σ〈ρα, α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψλατοκ τελϕεσσγρ∀λ σζερζεττ κπρε ισ. 

Α µ⌠δσζερεσ σζοχιολινγισζτικαι ϖιζσγ〈λατοκ ελσ∀δλεγεσ τερεπε τεη〈τ εδδιγ σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ α 

µυνκαηελψεκ σζφρ〈ϕα ϖολτ. Α βιζαλµασ ριντκεζστ κυτατ⌠ ρσζλετεσ σ ρεπρεζεντατϖ εµπιρικυσ 

κυτατ〈σοκ ηι〈νψοζνακ, ηολοττ α χσαλ〈δ, σ α τββι ελσ∀δλεγεσ κισχσοπορτ (ϖ. ΑΝ∆ΟΡΚΑ 1997: 

358) τερεµτικ µεγ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ελσαϕ〈ττ〈σ〈νακ β〈ζισ〈τ, εζρτ ϖλεµνψεµ σζεριντ 

ελκερληετετλεν φελαδατ εζεκ ϖισζονψλαταινακ σζοχιολινγϖισζτικαι φελτρκπεζσε ισ. 

2.2.6.6. Α µινδενναπι νψελϖηασζν〈λατ µεγισµερσβεν τανυλσ〈γοσακ α µ⌠δσζερκβεν 

κεϖσβ αλαποσ, δε α νψελϖιλεγ εγψικ λεγρζκενψεββ ρτεγ, αζ ισκολ〈σ κοροσζτ〈λψ νψελϖι 

υδϖαριασσ〈γ〈τ λερ⌠, 〈λταλ〈βαν πεδαγ⌠γυσοκ 〈λταλ κσζτεττ, σζοχιολινγϖισζτικαι ελϖεκρε πλ∀ 

φελµρσεκ ερεδµνψει. ΚΚΑΙ ΣℑΝ∆ΟΡΝ⊃ πλδ〈υλ α 13�14 σ α 17�18 ϖεσ κοροσζτ〈λψ 〈λταλ 

ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ, µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκατ ναγψον κισ µιντα αλαπϕ〈ν 21�21 φ∀τ 

µεγκρδεζϖε µυτατϕα βε (1995: 223�226). Αζ αδατγψ!ϕτσηεζ ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ κρδσσορα 

αλαπϕ〈ν (ϖ. 1960: 435�449) σσζε〈λλτοττ κρδ∀ϖετ ηασζν〈λτ. Ερεδµνψει ελσ∀σορβαν α κτ 

ϖιζσγ〈λτ κορχσοπορτ κζττι κλνβσγρε, σ εζ〈λταλ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ 

ελσαϕ〈ττ〈σ〈νακ ιδ∀σζακ〈ρα, α νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ϖαλ ϖαλ⌠ σσζεφγγσειρε ιρ〈νψτϕ〈κ ρ〈 α 

φιγψελµετ. Μιϖελ µιντ〈ϕα νεµ τεκιντηετ∀ α τιζενϖεσεκρε νζϖε σεµ ρεπρεζεντατϖνακ, σ∀τ 

ϖιζσγ〈λατ〈βαν νεµ ϖεττε φιγψελεµβε σεµ α λακ⌠ηελψτπυσ, σεµ α τ〈ρσαδαλµι η〈ττρ ϖ〈λτοζ⌠ϕ〈τ, 

εζρτ α κιµυτατοττ σσζεφγγσεκ (πλδ〈υλ αδαται σζεριντ α λ〈νψοκ α µαγα, α φικ αζ ν νϖµ〈στ 

ταρτϕ〈κ υδϖαριασαββνακ) ρϖνψεσσγτ ναγψοββ µιντ〈ν γψ!ϕτττ αδατοκκαλ κελλενε ιγαζολνι. 

2.2.6.7. Β⊆Ρ ΦΕΡΕΝΧ σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµποντοκατ ισ ρϖνψεστϖε (1996: 133�

141) � √Ρ∆√Γ ΦΕΡΕΝΧ νψοµ〈ν (1973: 80) αλαπϖετ∀εν α νϖτανβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σ 

φογαλµ〈ρα πτϖε � κρδ∀ϖεσ φελµρσ αλαπϕ〈ν µυταττα βε αζ εγρι σζακµυνκ〈στανυλ⌠κ 

κρβεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κατ. Αδατκζλ∀ι 16�17 ϖεσεκ, νη〈νψ κιϖτελλελ φικ, 

ακικνεκ α κρδ∀ϖβεν αζ οσζτ〈λψτ〈ρσαικ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ νεϖεκετ κελλεττ µεγαδνιυκ. Α 

νϖτανι µεγκζελτσ α µεγσζ⌠λτ〈στ α σζ⌠βελι νεϖεκ εγψικ τπυσ〈νακ τεκιντι, τεη〈τ χσακ α 



νϖελεµ! µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ϖεσζι φιγψελεµβε, ναγψµρτκβεν λεσζ!κτϖε εζ〈λταλ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερτ, ηισζεν α νϖεν σζ⌠λτ〈σ χσακ βιζονψοσ ϖισζονψλατοκρα ϕελλεµζ∀. Β⊆Ρ ΦΕΡΕΝΧ 

µεγφιγψελσει ϕ⌠λ µυτατϕ〈κ αζ εγψεσ νϖτπυσοκ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ϖαλ⌠ ελ∀φορδυλ〈σ〈νακ 

γψακορισ〈γ〈τ: α κτρσζεσ νεϖεκ ριτκ〈νακ σζ〈µτανακ εββεν α σζερεπβεν, α χσαλ〈δνεϖεκ 

γψακοριββακ, α κερεσζτνεϖεκ αλαπφορµ〈ι ισ ϖισζονψλαγ ριτκ〈κ, ναγψοββ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀ 

βεχζ∀νεϖεκ, α λεγγψακοριββ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ πεδιγ α ραγαδϖ〈νψνϖ µιντ α κζσσγι 

σσζεταρτοζ〈σ ηορδοζ⌠ϕα. Αζ √Ρ∆√Γ ΦΕΡΕΝΧ 〈λταλ α σζεµλψνεϖεκ ρενδσζερνεκ φελτ〈ρ〈σ〈ρα 

κιδολγοζοττ αδατγψ!ϕτσι µ⌠δ (1973: 11�15) κι ισ τ〈γτϕα, γαζδαγτϕα α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζοκ〈σοσ 

ϖιζσγ〈λατ〈τ, µιϖελ ρ〈µυτατ α ραγαδϖ〈νψνεϖεκνεκ α καπχσολατταρτ〈σι ρενδσζερβεν βετλτττ 

σζερεπρε.  

Α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ τελϕεσσγνεκ σζοχιολινγϖισζτικαι λερ〈σ〈βαν αζονβαν νεµ λεηετ 

κιελγτ∀ πυσζτ〈ν α νϖελεµ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατα, µερτ γψ εληανψαγολν〈νκ αζτ α 

τνψεζ∀τ, ηογψ νεµχσακ νεϖεκ λεηετνεκ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, σ ηογψ µινλ βιζαλµασαββ εγψ−εγψ 

καπχσολατ, ανν〈λ τββφλε µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ µ!κδηετ βεννε εγψµ〈σσαλ π〈ρηυζαµοσαν ισ, 

ϖαγψισ α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκβαν α νϖελεµ! µεγσζ⌠λτ〈σοκον κϖλ σζιντε β〈ρµιλψεν 

ϕελεντσ! νψελϖι ελεµ σζερεπεληετ µεγσζ⌠λτ〈σκντ. 

2.2.6.8. ∆ΡΑ ΖΟΛΤℑΝ α 9�10 ϖεσ, α νψελϖι τυδατοσοδ〈σ ιδ∀σζακ〈βαν ϕ〈ρ⌠ κοροσζτ〈λψ 

κσζνσι σ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιρ⌠λ γψ!ϕτττ αδατοκατ αζ 1997/98−ασ τανϖβεν, 232 ϖ〈χι σ 28 

χσκσζερεδαι αδατκζλ∀τ κρδεζϖε µεγ (1999: 21�30). ςιζσγ〈λατα α µεγσζ⌠λτ〈σι σ κσζνσι 

φορµ〈κ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈τ κυτατϕα, α νη〈νψ ϖτιζεδδελ κορ〈ββι, σαϕ〈τ ταπασζταλατοκ ρϖν 

φελιδζεττ νψελϖηασζν〈λατι σζοκ〈σοκηοζ ϖισζονψτϖα. Κρδ∀ϖε α σζλ∀κνεκ σ ναγψσζλ∀κνεκ 

σζ⌠λ⌠ κσζνσεκρε, νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈συκρα, α σζλ∀κ εγψµ〈σ κζττι µεγσζ⌠λτ〈σι 

µ⌠δϕαιρα, αζ ισκολ〈βαν ηασζν〈λτ κσζνσι φορµ〈κρα, α ταν〈ρ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα, ιλλετϖε 〈λταλ〈βαν 

αζ ισµερτ κσζνσεκρε σ µεγσζ⌠λτ〈σοκρα κρδεζεττ ρ〈. Α κισισκολ〈σοκ λετνεκ 

λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ σζιτυ〈χι⌠τπυσαιτ φελτρκπεζ∀ κρδσσορ νψιτοττ κρδσεκβ∀λ 〈λλ, εγψεδλ α 

ταν〈ροκ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ τυδαλκολϕα ζ〈ρτ κρδσ, µυτατϖα εννεκ α κρδστπυσνακ α 

ϖεσζλψειτ. Α µεγαδοττ ϖ〈λασζλεηετ∀σγεκ κζττ υγψανισ (κερεσζτνεϖν; ταντ⌠ ννι ϖαγψ 

β〈χσι; ταν〈ρν∃; ταν〈ρ ρ) νεµ σζερεπελ εγψ µ〈σ αδατοκ αλαπϕ〈ν ιγεν γψακορι ελεµκοµβιν〈χι⌠ 

(κερεσζτνϖ + ννι/ β〈χσι). Α φελµρσ αδαται σζεριντ α σζλ∀κ τεγεζσε 〈λταλ〈νοσ, α 

µαγψαρορσζ〈γι αδατκζλ∀κνλ α ναγψσζλ∀κ ιλψεν µεγσζ⌠λτ〈σα ισ τββσγβεν ϖαν, ϖισζοντ αζ 

ερδλψι αδατκζλ∀κ εσετβεν µγ µεγηατ〈ροζ⌠ α ναγψσζλ∀κ ηαρµαδικ σζεµλψ! µεγσζ⌠λτ〈σα. 

Νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σκντ α χσαλ〈δον βελλ α γψερεκεκ δντ∀ τββσγβεν α ροκονσ〈γι 

τερµινολ⌠για βεχζεττ αλακϕαιτ ηασζν〈λϕ〈κ. Α σζλ∀κ εγψµ〈σ κζττι µεγσζ⌠λτ〈σαιρα α 

κερεσζτνϖι, α βεχζ∀−κεδϖεσκεδ∀ σ α σζλ∀σζερεπρε υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕελλεµζ∀κ. Α 



καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοκ ιλψεν λερ〈σα µεγβζηατ⌠ 〈τλαγοσ κπετ τυδ αδνι εγψ−εγψ κζσσγ 

µεγσζ⌠λτ〈σι νορµ〈ϕ〈ρ⌠λ, νεµ ϖεσζι αζονβαν φιγψελεµβε α η〈ττρβεν µεγηζ⌠δ⌠ 

κλνβσγεκετ, α µεγλϖ∀ ϖ〈λτοζατοκατ λτρεηϖ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κετ, γψ πλδ〈υλ αζτ, ηογψ 

µιλψεν τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ ϖαννακ ηατ〈σσαλ αρρα, ηογψ αζ αδατκζλ∀κ τεγεζικ ϖαγψ µαγ〈ζζ〈κ α 

ναγψσζλεικετ. 

2.2.7. Α σζοχιολινγϖισζτικ〈ν βελλ σαϕ〈τοσ κυτατ〈σι τερλετετ ϕελεντ αζ εγψνψελϖ!  σ 

τββνψελϖ!  κζσσγεκ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σαινακ εγψµ〈σηοζ ϖαλ⌠ ϖισζονψα, αµελψ α 

µαγψαρ σζοχιολινγϖισζτικα σζ〈µ〈ρα ισ λ∀ σ φελδολγοζανδ⌠ προβλµα.  

2.2.7.1. ΚΟΝΤΡΑ ΜΙΚΛΣ α Σουτη Βενδ−ι µαγψαροκ νψελϖηασζν〈λατ〈ρα ϕελλεµζ∀ 

κοµµυνικατϖ ιντερφερενχια σ κοµµυνικατϖ κυδαρχοκ κρδσν βελλ α τεγεζσ σ 

µαγ〈ζ〈σ κρβεν µεγφιγψεληετ∀ σαϕ〈τοσσ〈γοκατ ισ βεµυτατοττ. Αζ αµερικαι µαγψαρ 

βεσζλ∀κκελ κσζτεττ σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕκ αλαπϕ〈ν σζ〈µολτ βε αζ ανγολ νψελϖ 

εγψφλε κτττ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ ϖισσζαηατ〈σ〈ρ⌠λ α µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατρα. Μεγ〈λλαπτ〈σαι 

αζονβαν νεµ αδνακ 〈τφογ⌠ κπετ αζ ριντκεζ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκ εγψµ〈σρα ηατ〈σ〈ρ⌠λ: 

εγψρσζτ αζρτ, µερτ αδαταιτ ϖλετλενσζερ!εν ϖ〈λογατϖα, χσακ νη〈νψ κιραγαδοττ πλδ〈τ εµλτ, 

µ〈σρσζτ πεδιγ αζρτ, µερτ νεµ τρ κι αρρα, ηογψ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τ〈ρσαδαλµι 

ϖισζονψλατοκατ κιφεϕεζ∀ αµερικαι ρενδσζερε ηογψαν ϕελενικ µεγ α µαγψαροκ 

νψελϖηασζν〈λατ〈βαν (1990: 116�117). 

2.2.7.2. Α ϖαϕδασ〈γι σ κ〈ρπ〈ταλϕαι µαγψαροκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιρ⌠λ ισ κσζλτεκ αζ ελµλτ 

νη〈νψ ϖβεν � κρδ∀ϖεσ µ⌠δσζερρελ � κισεββ λπτκ! σζοχιολινγϖισζτικαι λερ〈σοκ (ΡΑΦΦΑΙ 

1998: 179�188; ΒΕΡΕΓΣΖℑΣΖΙ�ΧΣΕΡΝΙΧΣΚ 1998: 171�179). ΡΑΦΦΑΙ ⊃ςΑ φελµρσε α 

ηαρµαδικ σζεµλψ! καπχσολατταρτ〈σον βελλ ελκλνλ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ∀σγεκ µεγτλστ 

ϖιζσγ〈λτα σζεγεδι σ σζαβαδκαι αδατκζλ∀κ κρβεν. Α µινταϖτελ αζ ισκολαι ϖγζεττσγετ σ αζ 

λετκορτ φιγψελεµβε ϖεϖ∀ κϖ⌠τα σεγτσγϖελ τρτντ, εζ λεηετ∀ϖ τεττε, ηογψ κεϖσ αδατκζλ∀ρε 

πτϖε ισ ρϖνψεσ αδατοκηοζ ϕυσσον: Σζαβαδκ〈ρ⌠λ 24, Σζεγεδρ∀λ πεδιγ 12 φ∀τ κρδεζεττ µεγ 

κρδ∀ϖ σεγτσγϖελ. Κρδ∀ϖε κλνβζ∀, εγψµ〈στ ισ κοντρολλ〈λ⌠, ϕ⌠λ µεγϖ〈λασζτοττ 

κρδστπυσοκατ ταρταλµαζ: εγψρσζτ σζιτυ〈χι⌠κατ φελιδζ∀, νψελϖι προδυκχι⌠τ κρ∀ φελαδατοκατ, 

µ〈σρσζτ πεδιγ εγψεσ νψελϖι φορµµ〈κ ηελψεσσγρε σ ηασζν〈λατ〈ρα ρ〈κρδεζ∀ περχεπχι⌠σ σ 

νψελϖι ρτκτλετετ κρ∀ κρδσεκετ. Ερεδµνψει σζεριντ α µαγα µεγσζ⌠λτ〈σ ηασζν〈λατα α 

ςαϕδασ〈γβαν ϕ⌠ϖαλ γψακοριββ α µαγψαρορσζ〈γιν〈λ, α τετσζικελ∀ σζερκεζετεκετ πεδιγ µγ 

αζοκβαν αζ εσετεκβεν σεµ ηασζν〈λϕ〈κ, αµελψεκβεν α µαγα νϖµ〈σ ελκερλσρε τρεκσζενεκ. 

Α µαγ〈ζ〈σ σζλεσεββ κρ! ηασζν〈λατ〈νακ οκαιτ κερεσϖε γψ τλι µεγ, ηογψ ηατ〈σσαλ λεηετ ρ〈 

εγψρσζτ αζ, ηογψ α δλσζλ〈ϖ νψελϖεκβεν εγψετλεν µαγ〈ζ⌠ νϖµ〈στ ηασζν〈λνακ, µ〈σρσζτ πεδιγ 

αζ, ηογψ εββεν α βεσζλ∀κζσσγβεν µ〈ρ πυσζτ〈ν α µαγψαρ νψελϖ ηασζν〈λατα ισ σζολιδαριτ〈στ 



φεϕεζ κι, εζρτ κεϖσβ ηατνακ αζοκ α µεγσζ⌠λτ〈στ διφφερενχι〈λ⌠ τνψεζ∀κ, µιντ αζ εγψνψελϖ! 

τ〈ρσαδαλµακβαν. Ε κτ ηατ⌠ερ∀ εγψττεσ ρϖνψεσλσε πεδιγ φελεσλεγεσσ τεσζι τοϖ〈ββι, 

κλνβζ∀ ηαρµαδικ σζεµλψ! µεγσζ⌠λτ〈σι σ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοκ ηασζν〈λατ〈τ. 

2.2.7.3. ΒΕΡΕΓΣΖℑΣΖΙ ΑΝΙΚ σ ΧΣΕΡΝΙΧΣΚ ΙΣΤςℑΝ αζοκατ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ 

ϖιζσγ〈λτ〈κ, αµελψεκετ αζ Υνγϖ〈ρι ℑλλαµι Εγψετεµ µαγψαρ σζακοσ ηαλλγατ⌠ι ηασζν〈λνακ α 

ταν〈ραικκαλ ϖαλ⌠ καπχσαλατταρτ〈σβαν. Μ⌠δσζερκ α ηοσσζτ〈ϖ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελσ ϖολτ, 

ηισζεν µαγυκ ισ ακτϖ ταγϕαι ϖολτακ α ϖιζσγ〈λτ κζσσγνεκ. Εζ αζ αντροπολ⌠γιαι νψελϖσζετβεν 

γψακραν αλκαλµαζοττ αδατγψ!ϕτσι ελϕ〈ρ〈σ κισ κζσσγεκβεν αλκαλµαζϖα µεγβζηατ⌠ββ 

αδατοκατ ερεδµνψεζ, µιντ α κρδ∀ϖεσ γψ!ϕτσ, µιϖελ πασσζϖ µ⌠δσζερκντ κικσζβλι α 

µεγφιγψελ∀ι παραδοξον τορζτ⌠ ηατ〈σαιτ. Αζ υνγϖ〈ρι εγψετεµιστ〈κ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι 

µ⌠δοκ κλνβζνεκ α µαγψαρορσζ〈γι εγψετεµεκεν σ φ∀ισκολ〈κον µεγσζοκοττ φορµ〈κτ⌠λ. Α 

τανσζκ µαγψαρ ταν〈ραινακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α κερεσζτνϖ+ννι/β〈χσι φορµ〈τ ηασζν〈λϕ〈κ, α 

βιζαλµασ µεγσζ⌠λτ〈σ οκα α σζερζ∀κ σζεριντ α µαγψαρ νψελϖηασζν〈λαττ⌠λ ιδεγεν κερεσζτνϖ + 

απαι νϖ υκρ〈ν ηιϖαταλοσ φορµα ελλενι σποντ〈ν ϖδεκεζσ. Α τανσζκ νεµ µαγψαρ ϖεζετ∀ϕνεκ 

σζοκ〈σοσ µεγσζ⌠λτ〈σα ϖισζοντ κερεσζτνϖ + απαι νϖ, εγψεσ µαγψαρορσζ〈γι ϖενδγταν〈ροκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν πεδιγ εγψ σζοκατλαν ελεµκοµβιν〈χι⌠ ισ κιαλακυλτ: κερεσζτνϖ + ταν〈ρ ρ. Εζ 

α κεϖερκ ϕελλεγ! µεγσζ⌠λτ〈σ κιφεϕεζι αζτ, ηογψ αζ ιλλετ∀ κζελ 〈λλ α ϖιζσγ〈λτ κζσσγηεζ, 

αζονβαν µιϖελ Μαγψαρορσζ〈γρ⌠λ ρκεζεττ, �β〈χσιζνι µγσεµ ιλλικ� (1998: 174). Μ〈σ 

τανσζκεκ ταν〈ραινακ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ οροσζ σ υκρ〈ν νορµ〈ηοζ ιγαζοδ⌠ κερεσζτνϖ + απαι 

νϖ. Ε λερ〈σ τανσ〈γα σζεριντ α κτνψελϖ!σγ ηατ〈σαι πραγµατικαι σζιντεν ισ ϕελεντκεζνεκ, 

ηατ〈σσαλ ϖαννακ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερρε, ηισζεν α µεγφιγψελτ κζσσγ νψελϖι ριντκεζσι 

σζοκ〈σαι �νεµ εγσζεν αζονοσακ σεµ αζ εγψνψελϖ! οροσζ σ υκρ〈ν, σεµ α σζιντν εγψνψελϖ! 

νορµ〈κ ιρ〈νψτοττα µαγψαρορσζ〈γι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι νορµ〈κκαλ, κτνψελϖ! νορµ〈κ 

σζαβ〈λψοζζ〈κ� (1998: 176). 

Εζεκνεκ α ϖιζσγ〈λατοκνακ αζ ερεδµνψει π〈ρηυζαµβα 〈λλτηατ⌠κ α µ〈σ νψελϖκζσσγεκ 

κλνβζ∀ βεσζλ∀κζσσγειρε, πλδ〈υλ α φρανχια καναδαι ϖ〈λτοζατ〈ρα ϕελλεµζ∀ (ϖ. 

ΛΑΜΒΕΡΤ�ΤΥΧΚΕΡ 1976) ελτρ∀ κοµµυνικατϖ νορµ〈κρ⌠λ τεττ µεγ〈λλαπτ〈σοκκαλ. Εζ α 

νη〈νψ, κισεββ λπτκ! ϖιζσγ〈λατ αρρα ισ ρ〈ϖιλ〈γτ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ κλν ισ 

ϖιζσγ〈λνυνκ κελλ α µαγψαρορσζ〈γι σ α ηατ〈ρον τλι µαγψαρ βεσζλ∀κζσσγεκβεν.  

2.2.8. Α σζοχιολινγϖισζτικα ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερει φοκοζατοσαν 〈τιταττ〈κ α 

ν ψ ε λ ϖ ϕ 〈 ρ 〈 σ κ υ τ α τ 〈 σ τ  ισ, α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν ισ σζλετεττ νη〈νψ 

σζοχιολινγϖισζτικαι ελεµεκκελ ισ κιεγσζλ∀, εγψρσζτ ρεπρεζεντατϖ κρδ∀ ϖεσ 

φελµρσεκρε, µ〈σρσζτ α ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελσ µ⌠δσζερρε πτ∀ ρσζλετεσ λερ〈σ α 

νψελϖϕ〈ρ〈σι βεσζλ∀κ κρβεν ϕελενλεγ ηασζν〈λατοσ κσζνσ− σ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κρ⌠λ, ιλλετϖε 



αζοκ ναπϕαινκβαν λεϕ〈τσζ⌠δ⌠ ϖ〈λτοζ〈σαιρ⌠λ (ΤΤΗ ΜΙΗℑΛΨ 1983; ΚΙΣΣ ϑΕΝ# 1993: 208�228; 

ΣℑΝ∆ΟΡ ΑΝΝΑ 1996: 303�318). 

2.2.8.1. ΤΤΗ ΜΙΗℑΛΨνακ α Μαγψαρ Χσοπορτνψελϖι ∆ολγοζατοκ χµ! σοροζατβαν µεγϕελεντ 

γψ!ϕτσε εγψ ολψαν τελεπλσ κσζνσι σ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ιτ µυτατϕα βε, αµελψ α 

νψολχϖανασ ϖεκ ελεϕν µγ σζοροσ καπχσολατη〈λ⌠ζατ κζσσγ ϖολτ, αηολ σζιντε µινδενκι 

ισµερτ µινδεκιτ. Αζ ρτκεσ νψελϖι ανψαγ ποντοσ γψ!ϕτσι ελϕ〈ρ〈σαιτ νεµ ισµερτετι α σζερζ∀, 

µεγϕεγψζσειβ∀λ χσυπ〈ν κϖετκεζτετνι λεηετ αρρα, ηογψ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελσ σ α τελεπλσ 

ιδ∀σεββ λακ⌠ιϖαλ ϖαλ⌠ τεµατικυσ βεσζλγετσεκ ρϖν ϕυτοττ αζ αδατοκηοζ. Αζ 〈λταλ〈νοσ 

κσζνσφορµ〈κον κϖλ α κσζνστ π⌠τλ⌠, εγψµ〈σ δϖζλσρε σζολγ〈λ⌠ σζοκ〈σοσ 

π〈ρβεσζδεκετ σ τββ µιντ τσζ〈ζ νϖπ⌠τλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈στ ισ φελϕεγψζεττ. Μυνκ〈ϕ〈β⌠λ σαϕνοσ 

νεµ καπηατυνκ κπετ αρρ⌠λ, ηογψ µιλψεν αζ εγψεσ φορµ〈κ γψακορισ〈γα, µιλψεν α ηασζν〈λατυκ 

τ〈ρσαδαλµι µεγοσζλ〈σα, σ µιλψεν ϖισζονψλατοκβαν ηασζν〈λϕ〈κ αζοκατ, γψ σαϕνοσ αζ ρτκεσ 

νψελϖι αδατοκ γαζδαγσ〈γα µγλ ηι〈νψζικ α µαγψαρ〈ζ⌠ ερεϕ! σζοχιολινγϖισζτικαι η〈ττρ.   

2.2.8.2. ΚΙΣΣ ϑΕΝ# µινταρτκ! µ⌠δσζερεσσγγελ ιγψεκσζικ µεγραγαδνι εγψ φαλυσι κζσσγ 

καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δϕαινακ ϖ〈λτοζ〈σ〈τ σ ϕελενλεγι 〈λλαποτ〈τ. Κτ κοροσζτ〈λψβ⌠λ � α 10 σ 14 ϖ 

κζττι 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈σοκ, ιλλετϖε σζλεικ κζλ � ϖ〈λασζτοττ ρεπρεζεντατϖ µιντ〈ν ϖγζεττ 

κρδ∀ϖεσ φελµρστ σζλ∀φαλυϕ〈βαν, µελψνεκ ερεδµνψειτ ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελσ σ αζ 

ιδ∀σεββεκ κρβεν φολψτατοττ βεσζλγετσεκ αδαταιϖαλ εγσζτεττε κι. Αζ αδατοκ 

µεγβζηατ⌠σ〈γ〈ηοζ ναγψµρτκβεν ηοζζ〈ϕ〈ρυλτ, ηογψ 〈λταλα ϕ⌠λ ισµερτ κρνψεζετβεν γψ!ϕτττ, 

α ρσζτϖεϖ∀ µεγφιγψελστ τερµσζετεσ κζεγβεν ϖγεζτε. Αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈σοκ σζ〈µ〈ρα 

σσζε〈λλτοττ κρδ∀ϖε οβϕεκτϖ νψελϖι αδατοκρα κρδεζεττ ρ〈: αζ ισκολ〈σοκ σ σζλεικ τ〈ρσασ 

καπχσολατη〈λ⌠ϕ〈νακ εγσζτ ϖιζσγ〈λϕα, αζ αδοττ σ α καποττ κσζνσεκετ σ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ 

εγψαρ〈ντ κυτατϖα. Α τ〈ρσασ καπχσολατη〈λ⌠ ρενδσζερνεκ ιλψεν κικρδεζσε βεϖεττ σ ηατκονψ 

µ⌠δσζερνεκ σζ〈µτ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κυτατ〈σ〈βαν, κρδσεσ λεηετ αζονβαν, ηογψ µεννψιρε 

τεκιντηετ∀κ ηιτελεσνεκ αζοκ αζ αδατοκ, αµελψεκετ α γψερεκεκ νεµ σαϕ〈τ, ηανεµ σζλεικ 

ϖισζονψλαταιρ⌠λ κζλτεκ. Α φελν∀ττεκ κρδ∀ϖε υγψανισ νεµ κρδεζ ρ〈 κοντρολλκντ οβϕεκτϖ 

αδατοκρα, ηανεµ ϖλεµνψνψιλϖ〈ντ〈στ, ρτκτλετετ, ϖαγψισ σζυβϕεκτϖ νψελϖι αδατοκατ κρ α 

χσαλ〈δον βελλι τεγεζ∀δσρ∀λ, α κλνβζ∀ κσζνσφορµ〈κρ⌠λ.  

ΚΙΣΣ ϑΕΝ# ερεδµνψει σζεριντ αζ υδϖαριασσ〈γ νψελϖι φορµ〈ι ναπϕαινκβαν κεϖσβ 

κατεγορικυσ σζαβ〈λψοκηοζ ιγαζοδνακ, µιντ κορ〈ββαν; 〈τφογ⌠ ϖ〈λτοζ〈σνακ σζ〈µτ α τεγεζ∀δσ 

τερϕεδσε σ αζ ϕ κσζνσφορµ〈κ µεγϕελενσε.  

2.2.8.3. ΣℑΝ∆ΟΡ ΑΝΝΑ µιντ〈υλ ϖϖε ΚΙΣΣ ϑΕΝ# σζεµποντϕαιτ σ µ⌠δσζερειτ εγψ σζλοϖ〈κιαι, 

63%−βαν µαγψαρ λακοσσ〈γ φαλυ, Κολον κσζνσ− σ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈ιτ δολγοζτα φελ. Αζονοσ 

σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν κιϖ〈λασζτοττ µιντ〈ν, ηασονλ⌠ κρδ∀ϖϖελ δολγοζοττ, αζονβαν ∀ α 



φελν∀ττεκτ∀λ ισ κρτ οβϕεκτϖ αδατοκατ, ρ〈κρδεζεττ αζ ∀ καπχσολατρενδσζερκρε ισ, σζιντν 

πασσζϖ µεγφιγψελσσελ εγσζτϖε κι αζ ακτϖ µ⌠δσζερτ.  

Α κισεββ, σζοροσαββ βεσζλ∀κζσσγεκ τ〈ρσασ ριντκεζσνεκ ϖ〈λτοζ〈σαιβ⌠λ 

κϖετκεζτετηετνκ α νψελϖηασζν〈λατ ναγψοββ λπτκ! µ⌠δοσυλ〈σαιρα ισ, εζρτ αζ ιλψεν 

νψελϖϕ〈ρ〈σι τερλετεκεν ϖγζεττ, αλαποσ µικροσζοχιολινγϖισζτικαι φελµρσεκ ναγψµρτκβεν 

ηοζζ〈ϕ〈ρυλνακ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκ 〈ρνψαλαταινακ µεγισµερσηεζ. Α ηασονλ⌠ κυτατ〈σοκ 

� αηογψ αζτ ΚΙΣΣ ϑΕΝ# ισ ηανγσλψοζζα (1998: 25�32) � αζρτ λενννεκ ιγεν φοντοσακ, µερτ 

α νψελϖϕ〈ρ〈σι τερλετεκεν µα σαϕ〈τοσ, α κζνψελϖτ∀λ ρσζβεν ελτρ∀ φολψαµατοκ ζαϕλανακ α 

τισζτελεταδ〈σ σ ιντιµιτ〈σ κιφεϕεζ∀εσζκζειβεν, γψ α µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ νψελϖι εσζκζκ 

ηασζν〈λατ〈νακ µεγοσζλ〈σ〈βαν ισ. 

2.2.9. Α σζοχιολινγϖισζτικα σζεµλλετνεκ τρνψερσν κϖλ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε ϖαν α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρτελµεζσβεν α πραγµατικα νζ∀ποντϕ〈νακ ισ.  

2.2.9.1. Α τρτνετι, λλεκτανι, σζοχιολ⌠γιαι σ σζϖεγτανι σζεµποντοκ µελλεττ αλαπϖετ∀εν 

π ρ α γ µ α τ ι κ α ι  σ ζ ε µ λ  λ ε τ  ρϖνψεσλ Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ ΕΝ∆Ρ⊃νεκ α βεσζδπαρτνερ 

νψελϖι µεγϕελεντστ σσζετεττ, εγψσζερρε νψελϖι, τ〈ρσαδαλµι σ λελκι ϕελενσγκντ τ〈ργψαλ⌠ 

µυνκ〈ϕ〈βαν. Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ α βεσζλγετ∀τ〈ρσ νψελϖι µεγϕελλστ ερεδετι µεταφορ〈ϖαλ 

�ϖερβ〈λισ ριντσνεκ� (1994: 8) νεϖεζι, σ εζεν βελλ µεγκλνβζτετι εγψρσζτ α 

ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈στ, µ〈σρσζτ πεδιγ α µ〈σικηοζ τεγεζ∀ ϖαγψ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈βαν τρτν∀ 

οδαφορδυλ〈στ, αµελψ νψελϖιλεγ α νϖµ〈σηασζν〈λατβαν σ αζ ιγεραγοζ〈σβαν ραγαδηατ⌠ µεγ. 

⊃ρτελµεζσβεν ρϖνψεστι α βεσζδακτυσ−ελµλετ ερεδµνψειτ, αζονβαν α µεγσζ⌠λτ〈στ νεµ 

βεσζδακτυσνακ, ηανεµ χσυπ〈ν α βεσζδακτυσοκ ελ∀κσζτσνεκ τεκιντι, ηολοττ µαγ〈νακ 

α µεγσζ⌠λτ〈σνακ ισ λεηετ ν〈λλ⌠ ιλλοκχι⌠σ ρτκε.  

Α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκατ τββ σζεµποντβ⌠λ ισ οσζτ〈λψοζζα Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ: ρενδσζερεζσε 

φεληϖϕα α φιγψελµετ αρρα, ηογψ α βεσζδπαρτνερεκ καπχσολατ〈νακ ϕελλεγν κϖλ α 

κοµµυνικ〈χι⌠ µδιυµ〈νακ, κζεγνεκ (ρ〈σοσ ϖαγψ σζ⌠βελι), ιλλετϖε α 

σζϖεγτπυσνακ ισ µεγηατ〈ροζ⌠ ηατ〈σα λεηετ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈ρα. Α 

σζοχι〈λπσζιχηολ⌠για νηοµλοκζατ φογαλµ〈τ φεληασζν〈λϖα ρ〈µυτατ αρρα ισ, ηογψ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ φοντοσ σζερεπκ ϖαν αββαν, ηογψ α βεσζλ∀ σ α µεγσζ⌠λτοττ ισ σρτετλενλ 

µεγ∀ριζηεσσε σαϕ〈τ νκπτ. Α σζοχιολ⌠για σζεµποντϕ〈β⌠λ πεδιγ σορρα ϖεσζι αζοκατ α 

τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κετ, αµελψεκ βεφολψ〈σολϕ〈κ α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ (ισµερτσγ, νεµ, 

λετκορ, φογλαλκοζ〈σ, ισκολ〈ζοττσ〈γ−µ!ϖελτσγ, χσοπορτταγσ〈γ, πρεσζτζσ, ηαταλοµ, σζοκ〈σοκ).  

Α µεγσζ⌠λτ〈σρα σ α σζεµλψκζι καπχσολατµιν∀σγ ϕελζσρε σζολγ〈λ⌠ νψελϖι ελεµεκ 

κζττ Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ µεγκλνβζτετι α νϖµ〈σοκ, αζ 〈λταλ〈νοσ τ〈ρσϕελλ∀κντ σζολγ〈λ⌠ 

φ∀νεϖεκ (ρ, πολγ〈ρτ〈ρσ, µυνκατ〈ρσ), α τυλαϕδοννεϖεκ σ α φογλαλκοζ〈σρα, χµρε, ρανγρα, 



χσαλ〈δι ϖισζονψλατοκρα υταλ⌠ σζερεπφ∀νεϖεκ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈τ, σ υταλ αρρα ισ, ηογψ εζεκ βιζονψοσ 

σσζεφρηετετλενσγι σζαβ〈λψοκ σζεριντ σσζεκαπχσοληατ⌠κ. Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

τρτνετνεκ νη〈νψ σζακασζ〈τ ισ βεµυτατϕα, κιεµελτεν κεζελϖε αζ 1867 σ 1945 κζττι 

ιδ∀σζακ νψελϖι καπχσολατταρτ〈σι γψακορλατ〈τ. Τ〈ργψαλϕα α σζερζ∀ α ϖοκατϖυσζι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν µεγνψιλϖ〈νυλνι κπεσ εµοχιον〈λισ ρτκετ, ηισζεν α ϖερβ〈λισ ριντσ 

κννψεν ϖ〈ληατ �χιρ⌠γατ〈σσ〈� ϖαγψ �χσιπκελ∀δσσ� (1994: 46), ϖαγψισ α µεγσζ⌠λτ〈σ µ⌠δϕα α 

κεδϖεσκεδσ σ α σρτσ γψακορι εσζκζε. 

Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ α ηασζν〈λατ σζεµποντϕ〈τ ελσ∀δλεγεσνεκ τεκιντϖε, α ηαζαι σ νεµζετκζι 

σζακιροδαλοµ ισµερετβεν σζιντε µινδεν λεηετσγεσ οσζτ〈λψοζ〈σι σ ρτκελσι λεηετ∀σγετ 

φελϖιλλαντ, σικερλ �µεγταλ〈λνια αζοκατ α ρενδεζ∀ σ µαγψαρ〈ζ⌠ ελϖεκετ, αµελψεκ 〈ττεκιντηετ∀ 

διµενζι⌠κβα φογλαλϕ〈κ αζ γψσζ⌠λϖ〈ν τελϕεσ ϕελενσγηαλµαζτ� (ΣΖΕΝ∆Ε 1995: 419), ϕ⌠λ 

ηασζνοστηατ⌠ ελµλετι µεγαλαποζ〈στ νψϕτϖα εζ〈λταλ α τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκ σζ〈µ〈ρα. 

2.2.9.2. ΝΨΟΜℑΡΚΑΨ ΙΣΤςℑΝνακ α νψελϖηασζν〈λατ υδϖαριασσ〈γι στρατγι〈ιτ  τ〈ργψαλ⌠ 

µυνκ〈ϕα (1998: 277�283; 1999: 145�149) ισ πτ α πραγµατικα ερεδµνψειρε, ηισζεν αζ 

υδϖαριασσ〈γ νψελϖτ α χσελεκϖσ ηατκονψσ〈γ〈νακ σζεµποντϕ〈β⌠λ ϖιζσγ〈λϕα, βεµυτατϖα αζοκατ 

α πραγµατικαι−τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κετ, αµελψεκ αζ υδϖαριασσ〈γ νλκλζηετετλεν µρτκτ 

µεγηατ〈ροζζ〈κ. Α νψελϖηασζν〈λατι στρατγι〈κον βελλ ελσ∀σορβαν αζ αδρεσσζατϖ 

βεσζδακτυσοκκαλ (1999: 145) φογλαλκοζικ: ηισζεν α µεγσζ⌠λτ〈σι νορµα βεταρτ〈σα ϖαγψ 

µεγσρτσε µυτατϕα α λεγλ〈τϖ〈νψοσαββαν αζ υδϖαριασσ〈γ µαξιµ〈ϕ〈νακ ελφογαδ〈σ〈τ ϖαγψ 

ελυταστ〈σ〈τ. Μαγψαρ σ ηορϖ〈τ ιροδαλµι πλδ〈κ αλαπϕ〈ν ρσζλετεσεν βεµυτατϕα αζ ρ µεγσζ⌠λτ〈σ 

ηασζν〈λται κρτ σ α ηοζζ〈 καπχσολ⌠δ⌠, λεηετσγεσ µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµεκετ. Α νψελϖι υδϖαριασσ〈γι 

σζοκ〈σοκ τρτνετι σ α ϕελεν νψελϖ〈λλαποτρα ϖονατκοζ⌠ λερ〈σ〈τ σργετι, κλν κιεµελϖε α ΞΞ. 

σζ〈ζαδ ελσ∀ φελνεκ κζποσζτ〈λψ〈βαν ελφογαδοττ νορµα ϖιζσγ〈λατ〈νακ φοντοσσ〈γ〈τ, ρ〈µυτατϖα 

αρρα, ηογψ αζ ελεµζσηεζ αζ αδοττ κρνψεζετβεν ϕ〈τσζ⌠δ⌠ ιροδαλµι µ!ϖεκ κιϖ〈λ⌠ φορρ〈στ 

βιζτοστηατνακ. 

2.2.9.3. ΣΖΙΛΙ ΚΑΤΑΛΙΝ ελσ∀δλεγεσεν πραγµατικαι σζεµποντ ϖιζσγ〈λατ〈βαν αζ υδϖαριασσ〈γ 

νψελϖι µεγϕελενσµ⌠δϕαι κζττ, ϖαγψισ α ταπιντατ, α ναγψλελκ!σγ, α µεγερ∀στσ σ α 

σζερνψσγ νψελϖι κιφεϕεζ∀εσζκζει µελλεττ ϖεσζι σζ〈µβα α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ (2000: 261�281). 

Α τεγεζσ σ α µαγ〈ζ〈σ ελκλνλ∀ λεηετ∀σγνεκ ϖιζσγ〈λατ〈τ αζρτ ταρτϕα λνψεγεσνεκ, µερτ εζ 

α ϕελενσγ αζ υδϖαριασσ〈γ µεγτεστεστσρε σζολγ〈λ⌠ εσζκζκνεκ α µαγψαρ νψελϖ γραµµατικαι 

ρενδσζερβε ϖαλ⌠ βεπλστ µυτατϕα. Α λεηετ∀σγεκ σσζεσσγτ βεµυτατϖα τ〈ρϕα φελ α µαγψαρ 

α τισζτελεταδ〈στ κσρ∀ νϖµ〈σοκ �φορµαι σ φυνκχιον〈λισ γαζδαγσ〈γ〈τ� (2000: 263). 

Μεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκ ϖ〈λτοζ〈σαιτ ρτκελϖε µεγπρ⌠β〈λ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κετ φιγψελεµβε 

ϖεννι, τεη〈τ σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµποντ µαγψαρ〈ζατοτ αδνι, µεγ〈λλαπτ〈σαιτ αζονβαν νεµ 



τ〈µασζτϕα αλ〈 σζισζτεµατικυσαν γψ!ϕτττ σ α µεγφελελ∀ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κκαλ κορρελ〈χι⌠βα 

〈λλτοττ αδατοκκαλ. Α τεγεζ∀δσ τερϕεδστ αζ αµερικαι τ〈ρσαδαλµι καπχσολατοκ µιντ〈ϕ〈νακ 

κϖετσϖελ, ιλλετϖε α χσαλ〈δ ηαγψοµ〈νψοσ σζερεπεινεκ γψενγλσϖελ µαγψαρ〈ζζα. Αζ 

αµερικαι µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ηατ〈σαιρ⌠λ σζ⌠λϖα αζονβαν νεµ ϖεσζι φιγψελεµβε αζτ, ηογψ � α 

Τ/ς µεγκλνβζτετσ ηι〈νψα ελλενρε � α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν α τ〈ρσαδαλοµ 

ρτκρενδϕτ µεγϕελεντ∀, σζιγορ σζοχιολινγϖισζτικαι σζαβ〈λψοκ µ!κδνεκ αζ αµερικαι 

βεσζλ∀κζσσγβεν ισ (ϖ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 507�544). Εζζελ λεεγψσζερ!στι α µαγψαρ 

νψελϖβεν λεϕ〈τσζ⌠δ⌠ νψελϖι ϖ〈λτοζ〈σ µεγτλστ: �αζ αµερικαι µιντ〈ηοζ ηασονυλ〈συνκκαλ χσακ 

σζεγνψτϕκ σαϕ〈τ νψελϖι λεηετ∀σγεινκετ, εγψ γαζδαγαββ, 〈ρνψαλταββαν κιδολγοζοττ ρενδσζερτ 

ϖ〈γυνκ συτβα α πριµιτϖεββρτ� (2000: 267). 

2.2.10.1. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ εγψεσ σ τ ι λ 〈 ρ ι σ  κρδσειτ ισ τββεν ελεµεζτκ, 

ηισζεν αζον τλ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερε µινδιγ α ηασζν〈λ⌠ τ〈ρσαδαλοµ ρτκρενδϕνεκ 

νψελϖι ϖετλετε, α κλνβζ∀ φορµ〈κνακ ιγεν γψακραν ρζελεµκιφεϕεζ∀ σζερεπε ισ λεηετ. Π⊃ΤΕΡ 

ΜΙΗℑΛΨ α γραµµατικαι κατεγ⌠ρι〈κ ρζελεµκιφεϕεζ∀ λεηετ∀σγει κζττ ϖετ σζ〈µοτ α σζεµλψεσ 

νϖµ〈σοκ µεγσζ⌠λτ⌠ ηασζν〈λατ〈νακ λεηετ∀σγειϖελ. Μεγ〈λλαπτ〈σαι σζεριντ α τεγεζσ µινδιγ 

κζελεββι καπχσολατοτ ϕελλ, µιντ α µαγ〈ζ〈σ, εζ α κζελσγ αζονβαν κλνβζ∀ ρζελµι ελ∀ϕελ! 

ταρταλµακατ φογλαληατ µαγ〈βαν. Α τεγεζ∀ σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ κερλσε, ιλλετϖε κεϖερσε πεδιγ 

ϖλεµνψε σζεριντ α καπχσολατ ϕελλεγνεκ τισζτ〈ζατλανσ〈γ〈ρ⌠λ τανσκοδικ (1991: 112).  

2.2.10.2. ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ ΓℑΒΟΡ αζ εγψεσ νψελϖι φορµ〈κηοζ ϕ〈ρυλ⌠ κλνβζ∀ 

στλυστυλαϕδοντ〈σοκ προβλµ〈ϕ〈τ ρϕα λε: ϖλεµνψε σζεριντ α τεγεζσ ηασζν〈λατι κρε αζ ελµλτ 

ϖτιζεδεκβεν α νψελϖκζσσγ εγψ ρσζε (φ∀κντ α φιαταλ ϖ〈ροσι νπεσσγ) σζ〈µ〈ρα κιτερϕεδτ α 

ϖ〈λασζτκοσ, φορµ〈λισ σ ρτκτελτεττ µεζ∀κρε. Α τεγεζ∀δσ σ µαγ〈ζ⌠δ〈σ τερλεττ ϕελλεµζ∀ 

κοµµυνικ〈χι⌠σ ζαϖαροκατ πεδιγ αζ ιδζι ελ∀, ηογψ λτεζνεκ ολψαν µεγτλσεκ ισ, αµελψεκ 

υγψανεζτ α φολψαµατοτ α δυρϖα, ινφορµ〈λισ, ρτκµεγϖον⌠ κοµυνικ〈χι⌠σ στλυσ τερϕεδσκντ 

ρτκελικ (1996: 161�162). ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ λερ〈σα � β〈ρ χσυπ〈ν στρυκτυρ〈λατλαν 

µεγφιγψελσρε, νεµ πεδιγ σζισζτεµατικυσαν γψ!ϕτττ νψελϖι αδατοκρα πλ � µεγγψ∀ζ∀εν 

σζεµλλτετι α τ〈ρσαδαλοµβαν λ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι αλνορµ〈κ σζεµβεν〈λλ〈σ〈νακ, ελλενττνεκ 

λεηετ∀σγτ. Σζεµλλετµ⌠δϕα α σζοχιολινγϖισζτικα σζ〈µ〈ρα ισ τερµκεννψ ϖ〈ληατ, ηα αζ 〈λταλα 

φελισµερτ τενδενχι〈κατ εµπιρικυσαν ισ αλ〈τ〈µασζτϕυκ, ιλλετϖε αζτ α κρδστ ισ µεγϖιζσγ〈λϕυκ, 

ηογψ αζ ελτρ∀ στλυστυλαϕδοντ〈σοκ σ εγψεσ τ〈ρσαδαλµι ϕελλεµζ∀κ κζττ µιλψεν κορρελ〈χι⌠κ 

〈λλνακ φνν. 

2.2.11. Α σ ζ  ϖ ε γ ε λ µ  λ ε τ β ε ν  σζιντν σζερεπετ καπ αζ α κρδσ, ηογψ ηογψαν 

ηατνακ α κυλτρ〈νκντ ελτρ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι, υδϖαριασσ〈γι φορµυλ〈κ α σζϖεγπτκεζσρε, α 

σζϖεγνορµ〈ρα (ΝΑΓΨ 1981: 11). ϑΥΗℑΣΖ ϑΖΣΕΦ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεηετσγεσ σζϖεγβελι 



φυνκχι⌠ιτ ϖιζσγ〈λϖα ελκλντι αζοκατ α σζϖεγτπυσοκατ, αµελψεκβεν �αζ εγψµ〈σσαλ κζϖετλεν 

φορµ〈βαν ϖαγψ ελκπζελτ κζϖετλενσγβεν ριντκεζ∀ παρτνερεκ� (1983: 153) κοµυνικ〈χι⌠ϕα 

ρϖν ελ∀φορδυληατ µεγσζ⌠λτ〈σ. Α βεσζδτ〈ρσ νψελϖι µεγϕελλσνεκ λεγγψακοριββ σζερεπε 

ϖλεµνψε σζεριντ α φιγψελεµ φελκελτσε, αζ αλλοκυτϖ φυνκχι⌠: εββεν α σζερεπβεν α 

µεγσζ⌠λτ〈σ 〈λταλ〈βαν α κζλνιϖαλ⌠ ελ∀ττ 〈λλ. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ αζονβαν νεµχσακ α 

κζλσφολψαµατ ελεϕν σζερεπεληετνεκ, ηανεµ α σζϖεγ φολψαµατοσ κσρ∀ϕεκντ α µ〈ρ 

µεγτερεµτεττ καπχσολατ φεννταρτ〈σ〈ρα ισ σζολγ〈ληατνακ, σ∀τ ισµτλσκνεκ σζυβϕεκτϖ ρτκελστ, 

τισζτελετετ κιφεϕεζ∀ φυνκχι⌠ϕα ισ λεηετ. Αζ ρτκελ∀ ελεµεκετ ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ πεδιγ 

σζϖεγβελι ηελψζετκτ∀λ φγγ∀εν νεγατϖ ϖαγψ ποζιτϖ µιν∀στ∀ φυνκχι⌠ϕα ισ λεηετ. Α 

σζϖεγτανι σζεµποντ ρϖνψεστσε ελλενρε σαϕνοσ νεµ κερλ ελ∀ εββεν α τανυλµ〈νψβαν αζ α 

προβλµα, ηογψ κλνβζ∀ λεηετ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ φυνκχι⌠ϕα αττ⌠λ φγγ∀εν ισ, ηογψ α 

µονδατσζερκεζετβε πλϖε  ϖαγψ πεδιγ ν〈λλ⌠ ταγµονδατκντ, ϖοκατϖυσζκντ σζερεπελνεκ−ε. 

Α σζϖεγταν σζεµποντϕαιτ ισ ρϖνψεστ∀, α βεσζδπαρτνερ νψελϖι µεγϕελλσνεκ 

λεηετ∀σγειτ α σζϖεγεκ τπυσα σζεριντ ελκλντ∀ ρτελµεζσρε ταλ〈λυνκ κσρλετετ Φ⇐ΛΕΙ−

ΣΖℑΝΤ ισµερτετεττ µυνκ〈ϕ〈βαν ισ (1994: 12�13). 

2.2.12. Α νψελϖι υδϖαριασσ〈γ τελϕεσσγβεν χσακ αζ εδδιγ εµλτεττ σζεµποντοκ 

σσζεσσγϖελ ρηατ⌠ λε, αζ α ν τ ρ ο π ο λ ⌠ γ ι α ι  ν ψ ε λ ϖ  σ ζ ε τ ι  µεγκζελτσ ππεν 

αζρτ λεηετ γψµλχσζ∀ α κρδσκρ ϖιζσγ〈λατ〈βαν, µερτ ιντερδισζχιπλιν〈ρισ 

γψ!ϕτ∀τυδοµ〈νψκντ µινδεζεκ ερεδµνψειτ σ µ⌠δσζερειτ φεληασζν〈λϕα, �σζεµποντϕαι αζονβαν 

ρυγαλµασαββακ σ τ〈γαββακ� (ΒΑΛℑΖΣ 1995: 27). Α κρδσκρτ τ〈ργψαλ⌠ µαγψαρ µυνκ〈κ κζλ 

αντροπολ⌠γιαι σζεµλλετ! ΒΑΛℑΖΣ Γ⊃ΖΑ µονογρ〈φι〈ϕα, αµελψ 〈τφογ⌠ λερ〈σ〈τ αδϕα α µαγψαρ 

νψελϖ φατικυσ, ϖαγψισ α φελαδ⌠ σ α χµζεττ κζτι καπχσολατρα υταλ⌠ ελεµεινεκ. Ηιτελεσ σ 

ρσζλετεσ κπετ νψϕτ εζεκρ∀λ α φορµ〈κρ⌠λ, ηισζεν ρενδσζερβε φογλαλϕα νεµχσακ α κσζνσ− σ 

µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κατ, ηανεµ α κλνβζ∀ κονϖενχιον〈λισ κιφεϕεζσφορµ〈κατ, πλδ〈υλ α 

βοχσ〈νατκρσ ϖαγψ α κν〈λ〈σ νψελϖι φορµ〈ιτ ισ. Αζ αλαπϖετ∀εν α µεγφιγψελσ µ⌠δσζερρε πτ∀ 

αντροπολ⌠γιαι λερ〈σοκ σαϕ〈τοσ ρτκε αζ, ηογψ β〈ρ νεµ σζ〈µσζερ!εν, νεµ κιζ〈ρ⌠λαγοσ 

κορρελ〈χι⌠κ κιµυτατ〈σ〈ρα τρεκεδϖε, µγισ γψακραν α σζοχιολινγϖισζτικα µ⌠δσζερεινλ 

λετσζερ!ββεν ϕελεντικ µεγ α κρδσ τ〈ρσαδαλµι−κυλτυρ〈λισ σσζεφγγσειτ. Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ ισ 

εζρτ τλι µεγ γψ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σελµλετνεκ, α µεγσζ⌠λτ〈σι κοµπετενχια 

ρτελµεζσνεκ �µλψεββ σ τ〈γαββ αντροπολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατον κελλ νψυγοδνια� (1994: 55). 

2.2.13. Α µεγκζελτσι µ⌠δοκ σοκασ〈γα µελλεττ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κρδσε α µαγψαρ 

νψελϖσζετεν βελλ α λεγηανγσλψοσαββ σζερεπετ µινδµ〈ιγ α ν ψ ε λ ϖ µ ! ϖ ε λ  σ β ε ν  

καπτα, ηισζεν α µεγφελελ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ µεγϖ〈λασζτ〈σα α µινδενναπι νψελϖηασζν〈λατι 

γψακορλατ ρκ γονδϕα, κοµµυνικ〈χι⌠σ νεηζσγεινκ εγψικ φορρ〈σα.  



2.2.13.1. Α κρδσκρβε ταρτοζ⌠ ϕελενσγεκετ σσζεφογλαλ⌠ Νψελϖι ιλλεµταν (∆ΕΜΕ�

ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987; 19992) αλαποσαν τ〈ργψαλϕα α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τπυσαιτ, φιγψελµβε ϖϖε α 

κλνβζ∀ ϖισζονψλατ− σ σζιτυ〈χι⌠τπυσοκατ, α κοµµυνικ〈χι⌠ σζ⌠βελι ϖαγψ ρ〈σοσ ϕελλεγτ, σ∀τ 

α τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ κζλσηελψζεττ ισ. Α κτετ υδϖαριασσ〈γι σζ⌠− σ κιφεϕεζσϕεγψζκε 

µινδµ〈ιγ αζ εγψετλεν σζ⌠τ〈σζερ! σσζεφογαλ〈σ α µεγσζ⌠λτ〈σοκρ⌠λ, αµελψ µινδιγ υταλ α 

φορµ〈κ στλυσρτκρε, ηασζν〈λατι κρρε ισ, τεη〈τ ιγεν ρτκεσ νψελϖι ανψαγοτ µυτατ βε, σ∀τ 

ρενδσζερεζι ισ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τπυσαιτ. Φεληαλµοζοττ πλδαανψαγα ιγεν σζλεσ κρ! 

µεγφιγψελσεκρε πλ, αζονβαν α φελδολγοζοττ νψελϖι ανψαγ νεµ τεκιντηετ∀ ρεπρεζεντατϖνακ, 

γψακραν υγψανισ α σζλσ∀σγεσ πλδ〈κατ ϖεσζικ φιγψελεµβε α σζερζ∀κ, α νψελϖι ϖισελκεδσ 

ϖαδηαϕτ〈σαιτ µετσζεγετικ, σ γψ νηα α ϖαλ⌠σν〈λ ϖ〈λσ〈γοσαββ κπετ φεστενεκ κοµµυνικ〈χι⌠σ 

κυλτρ〈νκρ⌠λ. Α κτετ σζιντε µινδεν ϖ〈λτοζ〈σι φολψαµατοτ ρτκϖεσζτσκντ, α νψελϖι ριντκεζσ 

µιν∀σγι ροµλ〈σακντ ρτκελ: �ηα εζεκ α νψελϖι εσζκζκ κιπυσζτυλνακ, φελεδσβε µεννεκ, α 

φορµ〈ϖαλ εγψττ οδαϖσζ α ταρταλοµ ισ: α µεγβεχσλσ, α τισζτελεταδ〈σ ρζσε, γονδολατα� 

(1999: 70). Α σζεµλλετ ελλενρε ισ ηιτελεσ κπετ καπηατυνκ αζονβαν αζ 1970�80−ασ ϖεκ 

νψελϖι καπχσολατταρτ〈σι σζοκ〈σρενδϕρ∀λ, σ εζ〈λταλ α κτετ ανψαγα λεηετ∀ϖ τεσζ βιζονψοσ 

σσζεηασονλτ〈σοκατ, υγψανισ αλκαλµατ αδ αζ αζ⌠τα λεϕ〈τσζ⌠δοττ ϖ〈λτοζ〈σοκ ρτκελσρε ισ. 

2.2.13.2. Α Νψελϖι ιλλεµτανον κϖλ ισ ιγεν σοκ προβλµαφελϖετ∀, νψελϖµ!ϖελ∀, 

ισµερεττερϕεσζτ∀ ρ〈σ τ〈ργψαλϕα α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κρδστ µιντ α νψελϖηασζν〈λατνακ α τ〈ρσαδαλµι 

ϖισζονψρενδσζερρελ ιγεν σζοροσαν σσζεφγγ∀ διµενζι⌠ϕ〈τ (ΛΑ∆ 1980, 1983; ΚℑΛΜℑΝ 1980; 

∆ΕΜΕ 1983, 1988; Β⊆Ρ�ΗΥΣΖℑΡ 1985: 31�40; ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1985: 13�30; ΡΟΖΣΛΑΨ 

1994; ΤΤΗ 1994; ΚΟςℑΤΣ 1995; ϑΑΚΑΒ 1995, 1998; Νℑ∆ΑΣ∆Ψ 1999; ΣΧΗΙΡΜ 2000;  

ΖΙΜℑΝΨΙ 2000). Εζεκ α µυνκ〈κ σζ〈µοσ ρϖνψεσ µεγφιγψελστ, ελµλετι µεγ〈λλαπτ〈στ 

ταρταλµαζνακ, σ β〈ρ η〈ττερκβεν σζοχιολινγϖισζτικαι ελϖεκ 〈λλνακ, µγισ µιϖελ πυσζτ〈ν α 

κζϖετλεν κρνψεζετκβεν µεγφιγψελτ ϕελενσγεκβ∀λ µερτικ αδατικατ, κϖετκεζτετσεικ νεµ 

µινδιγ ηελψτ〈λλ⌠ακ, ηισζεν φενν〈λλ α νεµ µ⌠δσζερεσ µεγφιγψελσ ηιβ〈ινακ, τορζτ〈σαινακ 

ϖεσζλψε (ϖ. ΒΑΒΒΙΕ 1998: 37�46). ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ πλδ〈υλ σαϕ〈τ ταπασζταλαται, 

µεγφιγψελσει αλαπϕ〈ν φελϖ〈ζολϖα α τελϕεσ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ, µ〈ρ 1985−βεν γψ λ〈ττα, ηογψ 

�αζ α σζοκ〈σ, ηογψ ϖαλακι αζ απ⌠σ〈τ, ανψ⌠σ〈τ απυ−νακ, απυκ〈−νακ, ανψυ−νακ, ανψυκ〈−νακ 

σζ⌠λτϕα, εγψρε ριτκ〈ββ, ηελψεττε ϖισζοντ νινχσ ϕοββ� (1985: 22). Εζτ α τενδενχι〈τ κυτατ〈σοµ ισ 

κιινδυλ⌠ ηιποτζισνεκ τεκιντεττε, α γψ!ϕτττ αδατοκ αζονβαν αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ αζ ανψυ, απυ 

φορµα α τελϕεσ µιντ〈τ τεκιντϖε ισ χσακ 3%, τεη〈τ νεµ ισ ϖολτ βεϖεττ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα εββεν α 

ϖισζονψλατβαν; αζ ανψυκα, απυκα µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα αζονβαν µγ α 35 ϖ αλαττι 

κοροσζτ〈λψβαν ισ µαγασ, σ∀τ ϕελεν ϖαν α ναγψσζλ∀ι σζερεπρε υταλ⌠ µαµα, παπα φορµα ισ, τεη〈τ 

µα ισ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε ϖαν εννεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δνακ. Α πυσζτ〈ν εγψ εγψν νψελϖι 



ταπασζταλαταιρα σ ρτκτλετειρε πτ∀ 〈λταλ〈νοσ µεγ〈λλαπτ〈σοκ τεη〈τ αζ εγψν βεηατ〈ρολτ 

τ〈ρσαδαλµι καπχσολατρενδσζερε µιαττ φλρεϖεζετ∀εκ λεηετνεκ.  

Α µινδενκορι νψελϖµ!ϖελσνεκ, νψελϖστρατγι〈νακ ϖαλ⌠βαν φελαδατα, ηογψ 〈λλ〈στ φογλαλϕον 

α νψελϖι τισζτελεταδ〈σ κρδσειβεν, αζονβαν, µιντ α νψελϖµ!ϖελσ εγσζνεκ, εννεκ α 

τεϖκενψσγνεκ ισ βε κελλ πτενιε, φελ κελλ ηασζν〈λνια α λεγκλνβζ∀ββ µεγκζελτσεκ, 

ελσ∀σορβαν α σζοχιολινγϖισζτικαι, αντροπολ⌠γιαι σ πραγµατικαι κυτατ〈σοκ ταπασζταλαταιτ, σ α 

τυδοµ〈νψοσ ερεδµνψεκετ αλκαλµαζ⌠ γψακορλατνακ κελλ λεννιε. ΒΑΛℑΖΣ Γ⊃ΖΑ 

νψελϖµ!ϖελσνκ 〈λλαποτ〈ρ⌠λ σζ⌠λϖα εζρτ νψελϖι ρτεγζ∀δσϖιζσγ〈λατοκατ σργετ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκρα νζϖε ισ, κιεµελϖε κτ γετ∀ φοντοσσ〈γ κρδστ: α ν∀κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ σ 

α νεµτεγεζσ ηασζν〈λατι  κρνεκ προβλµ〈ϕ〈τ. �Α µαι µαγψαρ τ〈ρσαδαλοµ 

κοµµυνικ〈χι⌠ϕα ε κτ τερλετεν µεγλεηετ∀σεν κονφλικτυσοσ � φελµρσεκρε σ αϕ〈νλ〈σοκρα 

λεννε σζκσγ α νψελϖι σζοκ〈σοκ σ α µεγφελελ∀ φορµ〈κ διφφερενχι〈λτ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ηοζ� (1999: 

14). 

2.2.13.3. Α νψελϖι ιλλεµ γψακορλατ〈νακ, ϖ〈λτοζ〈σαινακ εµπιρικυσ µεγισµερσρε σζλετεττ ισ 

κεζδεµνψεζσ α νψελϖµ!ϖελσεν βελλ: 1999−βεν α Νεµζετι Κυλτυρ〈λισ √ρκσγ 

Μινισζτριυµα ανψανψελϖι π〈λψ〈ζατοτ ηιρδετεττ, αµελψνεκ εγψικ τµακρε α 65 ϖεν φελλι 

γενερ〈χι⌠ γψερµεκκορ〈νακ νψελϖι ιλλεµτανα ϖολτ. Α π〈λψαµυνκ〈κ ναγψ µεννψισγ! νψελϖι 

αδατοτ ηαλµοζτακ φλ αζ αζ⌠τα βεκϖετκεζεττ ϖ〈λτοζ〈σοκ ρτελµεζσηεζ σ ρτκελσηεζ. Α 

π〈λψαµυνκ〈κ εγψ ρσζε µεγ ισ ϕελεντ (ΒΑΛℑΖΣ�ΓΡ⊃ΤΣΨ 2001), εζεκ κζττ ελσ∀σορβαν 

κρδ∀ϖϖελ, ιντερϕκκαλ δολγοζ⌠ φελµρσεκ ερεδµνψειτ ταλ〈λϕυκ, δε σζερεπελνεκ σζεµλψεσ 

ϖισσζαεµλκεζσεκ ισ. Α λεγτανυλσ〈γοσ〈γοσαββακ αζοκ α µικροσζοχιολινγϖισζτικα ελεµζσεκ, 

αµελψεκ εγψ−εγψ κισκζσσγ, πλδ〈υλ εγψ τελεπλσ σζοκ〈σρενδσζερτ ιγψεκεζνεκ βεµυτατνι, 

ηισζεν ερρ∀λ ακ〈ρ νη〈νψ αδατκζλ∀ σεγτσγϖελ ισ ϖαλ⌠βαν ηιτελεσ, µεγβζηατ⌠ κπετ 

καπηατυνκ. Α µ⌠δσζερεκ σ αζ ερεδµνψεκ κλνβζ∀ σζνϖοναλα ελλενρε ισ ρτκεσ σ 

φεληασζν〈ληατ⌠ αζ γψ σσζεγψ!λτ νψελϖι ανψαγ; α νψελϖµ!ϖελστ τεκιντϖε πεδιγ αζρτ ταρτηατ⌠ 

ηατκονψνακ εζ α π〈λψ〈ζατ, µερτ ηοζζ〈ϕ〈ρυληατ α νψελϖι τυδατοσσ〈γ, ιγνψεσσγ φεϕλεσζτσηεζ.  

2.2.14. Α βεσζδπατρνερ µεγνεϖεζσε τεη〈τ ολψαν νψελϖηασζν〈λατι ϕελενσγ, αµελψ β〈ρµελψ 

α νψελϖετ νεµ πυσζτ〈ν ρενδσζερνεκ τεκιντ∀, α κλσ∀ νψελϖσζετηεζ ταρτοζ⌠ τυδοµ〈νψ〈γ 

ελµλετι κερετν βελλ σ µ⌠δσζερειϖελ µεγκζελτηετ∀. Α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

ϖ〈λτοζατοσσ〈γα σ διναµικ〈ϕα α ϕελενσγ σσζετεττσγε, α κοµµυνικ〈χι⌠τ 〈τηατ⌠ µιϖολτα µιαττ 

αζονβαν χσακ α σζ〈µταλαν νζ∀ποντ εγψττεσ ρϖνψεστσϖελ ραγαδηατ⌠ µεγ. Σοκσζορ σ σοκ 

σζεµποντβ⌠λ ϖιζσγ〈λτ κρδσρ∀λ ϖαν σζ⌠ τεη〈τ, εννεκ ελλενρε ηι〈νψοζνακ α τ〈ρσαδαλµυνκ 

〈ταλακυλ〈σ〈νακ λεγϕαββ φεϕλεµνψειϖελ σζ〈µοτ ϖετ∀, µ⌠δσζερτανι κϖετκεζετεσσγετ 



ρϖνψεστ∀, α τελϕεσ µαγψαρ βεσζλ∀κζσσγετ ϖιζσγ〈λ⌠ σ α λεηετσγεσ τ〈ρσαδαλµι 

καπχσολαττπυσοκ σοκασ〈γ〈τ φιγψελεµβε ϖεϖ∀ κυτατ〈σοκ. 
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3. Α κυτατ〈σ χλϕαι, φελαδαται σ µ⌠δσζερει 

 

3.1. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν ελϖγζενδ! φελαδατοκ, χλκιτ∀ζσεκ 

 

3.1.1. Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκ � µικντ α κρδσκρ 

τυδοµ〈νψτρτνετνεκ βεµυτατ〈σ〈β⌠λ ισ λ〈τσζικ � σοκ σζεµποντβ⌠λ ϖιζσγ〈λτ ϕελενσγνεκ 

σζ〈µτανακ. Σζιντε τελϕεσεν ηι〈νψοζνακ αζονβαν εζεν α τερλετεν αζ ολψαν µαγψαρ 

κυτατ〈σοκ, αµελψεκ τ〈ρσαδαλµυνκ 〈ταλακυλ〈σ〈νακ λεγϕαββ φεϕλεµνψειϖελ, α 

ρενδσζερϖ〈λτ〈στ κϖετ! τζ ϖ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σαινακ ϖ〈λτοζ〈σαιϖαλ ισ σζ〈µοτ ϖετννεκ. 

�Α ρενδσζερϖ〈λτ〈σ φλγψορστοττα α τισζτελεταδ〈σι φορµ〈κ µ⌠δοσυλ〈σ〈τ, σ β〈ρ α ϖ〈λτοζ〈σοκατ 

τββ ϕαββ τανυλµ〈νψ ελεµζι, α νψελϖηασζν〈λατ εµε φοντοσ σ ρζκενψ τερλετνεκ α 

φιγψελεµµελ κσρσε σ τυδοµ〈νψοσ λερ〈σα ιδ!σζερ∀ φελαδατ� (ΚΙΣΣ 1995: 269). Α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ τµακρν βελλ ελσ!σορβαν αζ ολψαν ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψεκ ηι〈νψα ρζ!δικ, 

αµελψεκ α ηιϖαταλοσ, µυνκαηελψι σζφρ〈ν κϖλ εσ! καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈κατ ισ ελ!τρβε 

ηελψεζνκ: α κεϖσ σζ〈µ ϕαββ κυτατ〈σ ελσ!σορβαν α µυνκα ϖιλ〈γ〈νακ ριντκεζσι 

φορµ〈ιρα κονχεντρ〈λ (ΑΝΓΕΛΥΣΖ�ΤΑΡ∆ΟΣ 1995: 39�52; ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 1994: 85�109; 2000: 

41�59). Σζκσγεσνεκ λ〈τσζικ εζρτ α χσαλ〈δ σ α βιζαλµασ καπχσολατρενδσζερ ρσζλετεσ 

ϖιζσγ〈λτα ισ, φ!κντ µιϖελ εννεκ α κζεγνεκ λνψεγεσ σζερεπε ϖαν α καπχσολατταρτ〈σι 

φορµ〈κ ελσαϕ〈ττ〈σ〈βαν, σ εζ〈λταλ αζ εγσζ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερρε ηατ〈σσαλ λεηετ. Σζιντε 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϖιζσγ〈λτ〈κ µγ α κοµµυνικ〈χι⌠ λεγϕαββ σζντερν, α η〈λ⌠ζατι 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν, ϖαγψισ αζ ιντερνετεσ ριντκεζσβεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κατ σεµ, 

ηολοττ α µινδενναπι καπχσολαττερεµτσβεν εγψρε µεγηατ〈ροζ⌠ββ σζερεπετ ϕ〈τσζικ εζ α 

κζεγ, σ!τ αζ ιττ ηασζν〈λτ φορµ〈κ ϖισσζαηατηατνακ α τ〈ρσασ ριντκεζσ εγψβ φορµ〈ιρα ισ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκρ⌠λ σζλετεττ εµπιρικυσ ϖιζσγ〈λατοκ εγψ ρσζε χσακ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερ εγψ−εγψ σζελεττ ϖιζσγ〈λϕα, µιντ πλδ〈υλ α µυνκαηελψι µεγσζ⌠λτ〈σοκατ 

(ΑΝΓΕΛΥΣΖ�ΤΑΡ∆ΟΣ 1995: 39�52; ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 1994: 85�109, 2000: 41�59), α γψερεκεκ, 

φιαταλοκ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ (ΚΚΑΙ 1995; Β⊆Ρ 1996; ∆ΡΑ 1999); µ〈σ ρσζκ 

α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ναγψοββ κρτ ϖεσζι φιγψελεµβε, ϖισζοντ χσακ εγψ−εγψ κισεββ 

µικροκζσσγετ, πλδ〈υλ εγψ κισεββ τελεπλστ τεκιντ α ϖιζσγ〈λατ αλαπποπυλ〈χι⌠ϕ〈νακ (ΚΙΣΣ 

1993; ΣℑΝ∆ΟΡ 1996). Ε τνψεζ!κ µιαττ νεµ αλκοτηατυνκ µεγβζηατ⌠ κπετ α µαι µαγψαρ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερρ!λ, σ εζρτ λ〈τσζικ σζκσγεσνεκ εγψ 〈τφογ⌠ κυτατ〈σ, αµελψ α νψελϖι 
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φορµ〈κ σ κζλσηελψζετεκ σοκασ〈γ〈τ µ⌠δσζερτανι κϖετκεζετεσσγετ ρϖνψεστϖε πρ⌠β〈λϕα 

µεγ λερνι. 

3.1.2. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κρδσκρτ δολγοζατοµβαν αλαπϖετ!εν α σζοχιολινγϖισζτικα 

ελµλετι κερετειν βελλ κζελτεµ µεγ, φελττελεζϖε αζτ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ 

ϖ〈λτοζαται µγττ α τ〈ρσαδαλοµ σοκρτ∀σγϖελ σσζεφγγ!, ρενδσζερτ αλκοτ⌠ σζαβ〈λψοκ 

〈λλνακ. Α σζοχιολινγϖισζτικαι κζελτσµ⌠δ νεµ κιζ〈ρ⌠λαγοσ νορµα ϖαγψ ηασζν〈λατι 

σζαβ〈λψοκ ελ!ρ〈σ〈ρα τρεκσζικ, ηανεµ α ϕελενλεγι νψελϖι ϖ〈λτοζατοκ, µ∀κδ! ρσζνορµ〈κ, 

χσοπορτνορµ〈κ µεγµυτατ〈σ〈ρα; λεηετ!σγετ αδϖα εζ〈λταλ α βεσζδπαρτνερ νψελϖι 

µεγϕελεντσβ!λ ερεδ! κοµµυνικ〈χι⌠σ ζαϖαραινκ µεγρτσρε ισ. 

Α σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµλλετεν τλ α σζεµποντρενδσζερ κιαλακτ〈σ〈βαν σ αζ 

ερεδµνψεκ ρτκελσβεν αλκαλµαζοµ α κοµµυνικ〈χι⌠ελµλετ, α πραγµατικα, α στιλισζτικα 

ερεδµνψειτ σ µ⌠δσζερειτ ισ. Α σζοχιολινγϖισζτικ〈νακ, στιλισζτικ〈νακ σ α πραγµατικ〈νακ 

υγψανισ ιγεν σοκ εγψµ〈στ 〈τφεδ! ασπεκτυσα ϖαν (ϖ. ΕΝΚςΙΣΤ 1995: 257), σοκ εσετβεν 

τερµινολ⌠γι〈ϕυκβαν κλνβζνεκ χσυπ〈ν, ηισζεν µινδεγψικ τυδοµ〈νψ〈γ α νψελϖ 

ηασζν〈λατ〈νακ κλνβζ! τ〈ρσασ τνψεζ!κ 〈λταλ µεγηατ〈ροζοττ µ⌠δϕ〈τ κυτατϕα. 

Κυτατ〈σοµ ελσ!δλεγεσ χλκιτ∀ζσε εγψ 〈τφογ⌠ κπ µεγραϕζολ〈σα α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι 

φορµ〈κ ρενδσζερρ!λ, εζρτ κζποντϕ〈βαν αζ 〈λταλ〈νοσ σ γψακορι λετηελψζετεκ 〈λλνακ, σ 

νεµ ριντι αζοκατ α σπεχι〈λισ σζιτυ〈χι⌠κατ (πλδ〈υλ βρτν, κατονασ〈γ), αµελψεκ νψελϖι 

σζοκ〈σρενδσζερνεκ µεγβζηατ⌠ φελτ〈ρ〈σ〈ηοζ τοϖ〈ββι µικροσζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σοκρα 

λεννε σζκσγ (ϖ. Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 23). 

Α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ τελϕεσσγνεκ ϖιζσγ〈λατ〈ν βελλ α κυτατ〈σ σορ〈ν κιεµελτ 

χσοπορτνακ τεκιντεττεµ α 35 ϖ αλαττι  κοροσζτ〈λψτ, µιϖελ αζ ! νψελϖηασζν〈λατι 

σζοκ〈σαικ, µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερκ ϕελεντ!σεν ελτρ α τββι κορχσοπορττ⌠λ. Α κοροσζτ〈λψ 

µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σαινακ α τββι χσοπορττ⌠λ ϖαλ⌠ ελτρσε αλαπϕ〈ν πεδιγ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερ σζινκρ⌠ν διναµιζµυσ〈ρα ισ κϖετκεζτετηετνκ. Α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ κρβεν 

ελτρ! γψακορισ〈γγαλ ελ!φορδυλ⌠ ελεµεκ υγψανισ ϕελεζηετικ α ϖ〈λτοζ〈σοκατ, µιϖελ α 

τ〈ρσαδαλοµβαν εγψµ〈σ µελλεττ λ! ρσζνορµ〈κ κζλ α ϕελενλεγι φιαταλσ〈γ 

χσοπορτνορµ〈ϕ〈νακ 〈λταλ〈βαν ναγψ σζερεπ ϕυτ α κϖετκεζ! νεµζεδκεκ 

νψελϖηασζν〈λατ〈βαν. Α νεµζεδκεκ σζεριντι κλνβσγεκ ρτκελσβεν αζονβαν 

τερµσζετεσεν φιγψελεµβε κελλ ϖεννι α νψελϖηασζν〈λατ κορλτρ〈ϕ〈τ, ϖαγψισ α µινδεν 

γενερ〈χι⌠βαν µεγισµτλ!δ!, λετκορι κτττσγ∀ µ⌠δοσυλ〈σοκατ ισ (ΛΑΒΟς 1981: 388).  

Αζ 〈τφογ⌠ κπ µεγραϕζολ〈σα σορ〈ν τερµσζετεσεν αζοκ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ καπτακ 

κιτντετεττ σζερεπετ, αµελψεκ στρυκτυρ〈λϕ〈κ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ, ϖαγψισ ελσ!σορβαν α 

τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ µιντ α σζεµλψηασζν〈λατβαν κτττ  φορµα, α νϖµ〈σι 
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µεγσζ⌠λτ〈σοκ, ιλλετϖε αζ εζεκηεζ γψακραν, τιπικυσαν καπχσολ⌠δ⌠ νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ. Αζ 〈λταλ〈βαν ιντενζϖεββ ρζελµι τλτετ∀, ριτκ〈ββ σ σπεχι〈λισαββ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ εσετβεν πεδιγ ελσ!σορβαν α φ!ββ τπυσοκατ σ ελ!φορδυλ〈σι λεηετ!σγεκετ 

κυτατοµ. 

Α βεσζδπαρτνερρε ϖαλ⌠ υταλ〈σ µ⌠δϕα α βεσζλγετ!τ〈ρσακ τ〈ρσαδαλµι παραµτερειν κϖλ 

ναγψµρτκβεν φγγ α κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζεττ!λ, α νψελϖι ριντκεζσ µ⌠δϕ〈τ⌠λ, σζ⌠βελι 

ϖαγψ ρ〈σοσ ϕελλεγτ!λ ισ. Α ϖιζσγ〈λατ σορ〈ν εζρτ α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψλαττπυσοκον κϖλ εζτ 

ισ φιγψελεµβε ϖεττεµ, εζρτ µεγκλνβζτεττεµ αζ λ!σζ⌠βελι, ϖαγψισ κζϖετλεν 

κοµµυνικ〈χι⌠τ, αζ ρ〈σοσ, ϖαγψισ κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠τ, ιλλετϖε α 

κοµµυνικ〈χι⌠ κεϖερτ φορµ〈ιτ (ϖ. ΩΑΧΗΑ 1995: 92�152). Α κοµµυνικ〈χι⌠ κεϖερτ 

φορµ〈ι κζττ τ〈ργψαλοµ α τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ σ αζ Ιντερνετ κλνβζ! καπχσολατταρτ〈σι 

λεηετ!σγειτ. Εζτ α δντσεµετ αζτ τεσζι ινδοκολττ〈, ηογψ β〈ρ µινδκτ εσζκζ λεηετ!ϖ τεσζι 

αζ εγψρτελµ∀εν κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠τ, σζ〈µοσ µ∀φαϕυκβαν κοµβιν〈λ⌠δνακ α κτ 

αλαπϖετ! κοµµυνικ〈χι⌠σ τπυσ σαϕ〈τοσσ〈γαι. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερτ δολγοζατοµβαν α κλνβζ! ριντκεζσι φορµ〈κ, 

ϖισζονψλαττπυσοκ αλαπϕ〈ν τ〈ργψαλοµ, σ εηηεζ ιγψεκσζεµ κιαλακτανι �α σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ 

νψελϖιλεγ ρελεϖ〈νσ ρενδσζερτ� (ΝΨΙΡΚΟΣ 1981: 26), αµελψβε µινδεν ολψαν τ〈ρσαδαλµι 

σζιτυ〈χι⌠ βειλλεσζτηετ!, αµελψβεν σζερεπε λεηετ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈νακ. 

∆ολγοζατοµβαν τεη〈τ α ναπϕαινκ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνεκ τελϕεσσγτ ιγψεκσζεµ 

µεγραγαδνι, εζεν βελλ αζονβαν ϖαννακ κιεµελτ ϕελεντ!σγ∀ σλψποντοκ. Κιεµελτεν 

ϖιζσγ〈λοµ χσαλ〈δον βελλι  µεγσζ⌠λτ〈σοκατ, µερτ α χσαλ〈δβαν ελσαϕ〈ττοττ φορµ〈κ 

ηατ〈σσαλ ϖαννακ αζ εγψν νψελϖι αττιτ∀δϕρε, σ εζ〈λταλ βεφολψ〈σοληατϕ〈κ αζ εγσζ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ. Α µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σοκ ϖ〈λτοζ〈σαινακ ρζκελσε ρδεκβεν πεδιγ 

αζ λετκορι χσοπορτοκ κζττι κλνβσγεκετ ηελψεζεµ ελ!τρβε. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεηετσγεσ τπυσαινακ σ φυνκχι⌠ινακ φελτ〈ρ〈σα υτ〈ν ελ!σζρ α 

κλνβζ! κοµµυνικ〈χι⌠σ φορµ〈κηοζ, ιλλετϖε αζ αζοκον βελλι ϖισζονψλαττπυσοκηοζ 

ϕ〈ρυλ⌠ νψελϖι φορµ〈κ ελ!φορδυλ〈σι αρ〈νψαιτ, α ηασζν〈λατυκατ µεγηατ〈ροζ⌠ τ〈ρσαδαλµι 

ϖ〈λτοζ⌠κατ µυτατοµ βε. Μαϕδ αζ εγψεσ ϖισζονψλαττπυσοκβαν καποττ ερεδµνψεκ, αρ〈νψοκ 

αλαπϕ〈ν ρτκελεµ α φ!ββ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοκ σζερεπτ, ηασζν〈λατι κρτ, τ〈ρσαδαλµι 

ϕελεντστ, α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕελενλεγι ρενδσζερτ σ αζ αδατοκ αλαπϕ〈ν ρζκεληετ! ϖ〈λτοζ〈σι 

τενδενχι〈κατ. 
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3.2. Α κυτατ〈σ µ⌠δσζερει, αζ αδατγψ∀ϕτσ λεηετ!σγει 

 

3.2.1. Α νψελϖηασζν〈λατι γψακορλατ µεγισµερσβεν α µ⌠δσζερτανι τυδατοσσ〈γ φοκοζοττ 

ρϖνψεσλσε α σζοχιολινγϖισζτικα τρνψερσε ⌠τα φιγψεληετ! µεγ. Α νψελϖϕ〈ρ〈σκυτατ〈σ 〈λταλ 

αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκ φολψαµατοσαν ϕαββ, µ〈σ τ〈ρσαδαλοµτυδοµ〈νψοκ τερλετειρ!λ 

σζ〈ρµαζ⌠ γψ∀ϕτσι τεχηνικ〈κκαλ εγσζλτεκ σ εγσζλνεκ κι. Αηηοζ, ηογψ ρϖνψεσ κπετ 

καπηασσυνκ α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερρ!λ, α κλνβζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ 

ϕελενλεγι µεγοσζλ〈σ〈ρ⌠λ, µεγβζηατ⌠ νψελϖι αδατοκρα ϖαν σζκσγ. Α κλνβζ! 

τ〈ρσαδαλοµτυδοµ〈νψοκβαν κιδολγοζοττ σ α σζοχιολινγϖισζτικ〈βαν, ετνολινγϖισζτικ〈βαν ισ 

αλκαλµαζοττ γψ∀ϕτσι µ⌠δσζερεκ α ϖιζσγ〈λατοκ µεγισµτεληετ!σγε ρϖν τεσζικ 

ελλεν!ριζηετ!ϖ αζ σσζεγψ∀ϕτττ αδατοκατ. 

Α κυτατ〈σι µ⌠δσζερ κιϖ〈λασζτ〈σ〈νακ, αζ αδατγψ∀ϕτσ µ⌠δϕ〈νακ µινδιγ ιγαζοδνια κελλ αζ 

ϖιζσγ〈λανδ⌠ προβλµα ϕελλεγηεζ ισ. Α νψελϖηασζν〈λατ σ εζεν βελλ ισ κλνσεν α νψελϖι 

ϖισελκεδσ, γψ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κρδσκρε ισ α νεηεζεν µρηετ! τ〈ρσαδαλµι ϕελενσγεκ 

κζ ταρτοζικ, σοκ τεκιντετβεν ελτρ α τ〈ρσαδαλοµτυδοµ〈νψβαν ϖιζσγ〈λτ εγψβ ϕελενσγεκτ!λ. 

Εζρτ β〈ρ αλκαλµαζηατ⌠κ, νεµ ϖεηετ!κ 〈τ µινδεν µ⌠δοστ〈σ νλκλ α µ〈σ τερλετεκεν 

ηασζν〈λτ µ⌠δσζερεκ.  

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σα ελσ!σορβαν α βεσζδπαρτνερτ!λ σ α σζιτυ〈χι⌠τπυστ⌠λ φγγ! 

νψελϖηασζν〈λατι ϕελενσγ, α νψελϖι ϖισελκεδσ ρσζε, γψ εζεκετ α τνψεζ!κετ α ϖιζσγ〈λατ〈ρα 

αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκ κιδολγοζ〈σα σορ〈ν ισ φιγψελεµβε κελλ ϖενννκ. Μιϖελ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερε νεηεζεν φελτρκπεζηετ! τερλετ, α σζοχιολινγϖισζτικ〈βαν 

ελφογαδοττ κονϖεργενχια ελϖτ � µελψ σζεριντ αζ εγψεσ νψελϖι αδατοκ ανν〈λ ρτκεσεββεκ, 

µινλ τββ µ⌠δσζερ∀ γψ∀ϕτσ τ〈µασζτϕα !κετ αλ〈 (ΒΕΛΛ 1976: 187�191) � εγψ κυτατ〈σι 

φολψαµατον βελλ πρ⌠β〈λταµ µεγ ρϖνψεστενι. 

Αζ αδατγψ∀ϕτσι µ⌠δσζερεκ κοµβιν〈λ〈σ〈τ σζκσγεσσ τεττε α κυτατ〈σνακ αζ α 

χλκιτ∀ζσε ισ, ηογψ α κοµµυνικ〈χι⌠ µινδεν λεηετσγεσ αλαπφορµ〈ϕ〈βαν ϖιζσγ〈λϕα α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ, ηισζεν αζ ρ〈σοσ σ λ!σζ⌠βελι κοµµυνικ〈χι⌠, ιλλετϖε α 

τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ σ αζ Ιντερνετ κζλσηελψζετει χσακ ελτρ! µ⌠δσζερεκ ρϖν 

κζελτηετ!κ µεγ. 

3.2.2. Α κυτατ〈σ κϖαντιτατϖ β〈ζισ〈τ α κρδ!ϖεσ γψ∀ϕτσεκ τερεµτεττκ µεγ, αµελψεκκελ 

ελσ!σορβαν α σζ⌠βελι κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ιτ, ιλλετϖε αζ ρ〈σοσ ριντκεζσι 

φορµ〈κατ ϖιζσγ〈λταµ. Α κρδ!ϖεσ αδατφελϖτελ  αζ εγψικ λεγγψακοριββ αδατγψ∀ϕτσι 

µ⌠δνακ σζ〈µτ α τ〈ρσαδαλοµτυδοµ〈νψ µινδεν τερλετν, µιϖελ ϖισζονψλαγ ρϖιδ ιδ! αλαττ 

ναγψσζ〈µ αδατκζλ! κρδεζηετ! κι. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν µεγνεηεζτι α 
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µ⌠δσζερ αλκαλµαζ〈σ〈τ αζ, ηογψ εζ α νψελϖι ϕελενσγ µινδιγ βεσζδηελψζεττ!λ σ α 

βεσζδπαρτνερτ!λ φγγ, α κρδ!ϖβεν ϖισζοντ νεµ ρεπροδυκ〈ληατ⌠ α ϖαλ⌠σ νψελϖι ηελψζετ, 

χσυπ〈ν κρλρηατ⌠ α σζιτυ〈χι⌠, µεγϕελληετ! α βεσζδπαρτνερ, γψ α κρδ!ϖεκ αδαται 

µινδιγ α ϖαλ⌠σν〈λ τυδατοσαββ, κοντρολλ〈λταββ νψελϖηασζν〈λατοτ ελεϖεντενεκ µεγ.  

3.2.2.1. Αζ αδατοκ µεγβζηατ⌠σ〈γα ρδεκβεν κτ κλνβζ!, ελτρ! κρδστπυσοκατ 

ταρταλµαζ⌠ κρδ!ϖϖελ δολγοζταµ. Αζ εγψικ, 142 κρδστ ταρταλµαζ⌠ νκιτλτ!σ κρδ!ϖ (ϖ. 

ΒΑΒΒΙΕ 1998: 279) ελσ! ρσζε κρλρτ σζιτυ〈χι⌠κατ ταρταλµαζ, αµελψεκβεν αζ 

αδατκζλ!κνεκ τελϕεσ µεγνψιλατκοζ〈σοκατ κελλ αλκοτνιυκ, ϖαγψισ α νψελϖι αδατοκρα ινδιρεκτ 

µ⌠δον, νψιτοττ κρδσεκ φορµ〈ϕ〈βαν κρδεζ ρ〈. Α κρδ!ϖ µ〈σοδικ ρσζε αζ εγψνρε 

ϕελλεµζ! τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψρενδσζερ σ σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιτ διρεκτ 

κρδσεκκελ τρκπεζι φελ, ιλλετϖε ρσζβεν νψιτοττ, ρσζβεν ζ〈ρτ κρδσεκ ρϖν πρ⌠β〈λϕα µεγ 

φελτ〈ρνι α τµ〈ϖαλ καπχσολατοσ ϖλεµνψεκετ, νψελϖι αττιτ∀δτ (1. µελλκλετ). 

Εζ α κλνβζ! σζιτυ〈χι⌠κατ φελιδζτετ!, µεγνψιλατκοζ〈σοκατ προδυκ〈λτατ⌠ κρδσεκετ 

ταρταλµαζ⌠ κρδ!ϖ ναγψον ϖ〈λτοζατοσ νψελϖι ανψαγοτ ερεδµνψεζεττ, αζονβαν νεµ ηοζοττ 

κϖετκεζετεσεν σσζεϖετηετ! νψελϖι αδατοκατ α σζαβαδ, ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκατ 

τεκιντϖε. Εζζελ αζ αδατγψ∀ϕτσι µ⌠δσζερρελ υγψανισ νεµ λεηετ κτελεζ!ϖ τεννι α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈τ, ηισζεν ελκπζεληετ!, ηογψ εγψεσ µεγϕελλτ σζιτυ〈χι⌠κβαν 

αζ αδατκζλ! ϖαλ⌠βαν νεµ ηασζν〈λνα ιλψεν ελεµετ. Μιϖελ αζονβαν α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερτ ισ α κυτατ〈σ εγψικ αλαπκρδσνεκ τεκιντεττεµ, σ νεµ χσακ α 

νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σ σ αζ αζζαλ εγψεζτετεττ σζεµλψραγοζ〈σ σ σζεµλψϕελεζσ ϖ〈λτοζαταιτ 

ϖιζσγ〈λταµ, µινδενκππεν σζκσγεσνεκ λ〈τσζοττ εγψ µ〈σ µ⌠δσζερ∀, α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σ ϖ〈λτοζαταιτ ισ µεγµυτατ⌠ γψ∀ϕτσ ελϖγζσε ισ. Α κρδ!ϖ ελσ! ρσζνεκ αδαταιτ 

α τελϕεσ µεγνψιλατκοζ〈σοκ µιαττ ελσ!σορβαν α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταινακ ρτκελσε σορ〈ν 

ϖεττεµ φιγψελεµβε, α µ〈σοδικ ρσζβεν σζερεπλ! κρδσεκρε καποττ σζυβϕεκτϖ νψελϖι 

αδατοκατ πεδιγ α νψελϖι ρτκτλετεκ σ ελϖ〈ρ〈σοκ βεµυτατ〈σα σορ〈ν. 

3.2.2.2. Αζ ακτϖ ινδιρεκτ µ⌠δσζερρελ σζερζεττ αδατοκ κιεγσζτσρε εγψ µ〈σικ, 110 

διρεκτ κρδστ ταρταλµαζ⌠ κρδ!ϖετ ισ αλκαλµαζταµ. Εννεκ ελκσζτσηεζ α ΦΡΙΕ∆ΕΡΙΚΕ 

ΒΡΑΥΝ σ κυτατ⌠χσοπορτϕα 〈λταλ σσζε〈λλτοττ κρδσσορ σζολγ〈λτ αλαπυλ (1988: 212�254): α 

κρδ!ϖ αζ εγψν καπχσολατη〈λ⌠ϕ〈νακ ταγϕαιτ µεγϕελλϖε νεµ τελϕεσ µεγνψιλατκοζ〈σοκατ 

αλκοττατ, ηανεµ τ〈βλ〈ζατσζερ∀εν µινδεν εσετβεν ρ〈κρδεζ, ηογψ µιλψεν σζεµλψ∀ 

καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈τ, µιλψεν νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈στ σ µιλψεν νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ 

ηασζν〈λνα αζ αδατκζλ!. Εζτ α τ〈βλ〈ζατοσ φορµ〈τυµ αδατσζερζστ ισ κιεγσζτεττεµ 

ϖλεµνψτ κρ! κρδσεκκελ, σ!τ µιϖελ α κρδεζσι τεχηνικα µιαττ 〈λταλ〈βαν χσακ εγψ−εγψ 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ αδνακ µεγ αζ αδατκζλ!κ, σσζε〈λλτοτταµ νη〈νψ ολψαν 
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κρδστ ισ, αµελψεκ µινλ τββ, α µεγϕελλτ ϖισζονψλατρα ϕελλεµζ! µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα 

κζλστ κρικ. Α κρδ!ϖεσ τεχηνικ〈ν βελλ υγψανισ εζ α µ⌠δσζερ λ〈τσζοττ α 

λεγαλκαλµασαββνακ αρρα, ηογψ α κλνβζ! σρτ! σ κεδϖεσκεδ! µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ισ 

φελσζνρε ηοζζα, µγ εζ α νψιτοττ κρδσφορµα σεµ κπεσ αζονβαν ελ!ηοζνι αζ ρζελµιλεγ 

σζνεζεττ, βιζαλµασ σ δυρϖα µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ σοκασ〈γ〈τ. Α κζϖετεττ 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ αλαπϖετ!εν µεγφιγψελσσελ, ρ〈σοσ 

δοκυµεντυµοκ γψ∀ϕτσϖελ ϖγεζτεµ, κοντρολλκντ πεδιγ α κρδ!ϖβεν ισ ρ〈κρδεζτεµ αζ 

ρ〈σοσ ριντκεζσβεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκρα ισ (2. µελλκλετ). 

3.2.2.3. Α κρδ!ϖεσ σ ιντερϕσ ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν αλαπποπυλ〈χι⌠νακ α µαι 

µαγψαρορσζ〈γι βεσζλ!κζσσγετ τεκιντεττεµ. Αζρτ φοντοσ κιεµελνι, ηογψ α γψ∀ϕτττ 

αδατοκ χσακ α µαγψαρορσζ〈γι βεσζλ!κρε ρϖνψεσεκ, µερτ τββ κισεββ 

µικροσζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σ ισ ρ〈µυτατοττ αρρα, ηογψ α κισεββσγι µαγψαρσ〈γ εγψεσ 

βεσζλ!κζσσγει α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ κλνβζ! τεκιντετεκβεν ελτρ! 

ϖ〈λτοζαταιτ ηασζν〈λϕ〈κ. Α ςαϕδασ〈γβαν πλδ〈υλ α τετσζικ−κελ αλκοτοττ σζερκεζετεκ ηι〈νψ〈τ σ 

α µαγα νϖµ〈σνακ α µαγψαρορσζ〈γιν〈λ ναγψοββ γψακορισ〈γ〈τ µυταττα κι εγψ 

σσζεηασονλτ⌠ ϖιζσγ〈λατ (ΡΑΦΦΑΙ 1998: 179�188). Εννεκ αζ αδαταιτ µεγερ!στεττκ α 

Μαγψαρ νψελϖ α Κ〈ρπ〈τ−µεδενχβεν α ΞΞ. σζ〈ζαδ ϖγν ελνεϖεζσ∀ κυτατ〈σι προγραµ 

ερεδµνψει, υγψανισ α ςαϕδασ〈γβαν νεµ ηασζν〈λτ νψελϖι ϕελενσγκντ τββ αδατκζλ! ισ 

εµλτεττε α τετσζικελστ, τεσσκελστ (Γ√ΝΧΖ 1999: 146). 

Α µαγα µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ ηασζν〈λατα α Φελϖιδκεν σ Ερδλψβεν ισ σζλεσεββ κρ∀, 

µιντ α µαγψαρορσζ〈γι βεσζλ!κζσσγβεν, µιϖελ οττ ασζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοκβαν 

φλφελ ισ τερµσζετεσ σ ελφογαδοττ φορµα (ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 459). 

Κ〈ρπ〈ταλϕ〈ν πεδιγ αζ απαι νϖνεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ κζ ϖαλ⌠ βεπλστ ϕελζικ α 

µεγφιγψελσ ερεδµνψει (ΒΕΡΕΓΣΖℑΣΖΙ�ΧΣΕΡΝΙΧΣΚ 1998: 171�179). Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

ϖ〈λασζτκ〈νακ εββ!λ αδ⌠δ⌠ κλνβσγει ερεδµνψεζηετικ αζτ ισ, ηογψ α Κ〈ρπ〈ταλϕ〈ν α 

κερεσζτνϖ + ννι/β〈χσι µεγσζ⌠λτ〈στ σοκαν τισζτελετλεννεκ ταρτϕ〈κ, κερλικ.  

Α κισεββσγβεν λ! κζσσγεκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιτ ΒΕΡΕΓΣΖℑΣΖΙ σ ΧΣΕΡΝΙΧΣΚ 

µεγ〈λλαπτ〈σα σζεριντ κτνψελϖ∀ νορµ〈κ σζαβ〈λψοζζ〈κ, µελψεκ τερµσζετεσεν 

σσζεφγγενεκ α µαγψαρορσζ〈γι µεγσζ⌠λτ〈σι νορµ〈κκαλ, δε νεµ αζονοσακ αζοκκαλ (1998: 

178). Εζεκνεκ α ϖιζσγ〈λατοκνακ αζ ερεδµνψει π〈ρηυζαµβα 〈λλτηατ⌠κ α µ〈σ 

νψελϖκζσσγεκ κλνβζ! βεσζλ!κζσσγειρε, πλδ〈υλ α φρανχια καναδαι ϖ〈λτοζατ〈ρα 

ϕελλεµζ! (ϖ. ΛΑΜΒΕΡΤ�ΤΥΧΚΕΡ 1976: 74�75) ελτρ! κοµµυνικατϖ νορµ〈κρ⌠λ τεττ 

µεγ〈λλαπτ〈σοκκαλ ισ. Εζεκ α τνψεζ!κ ινδοκολϕ〈κ αζτ, ηογψ α µαγψαρορσζ〈γι 

βεσζλ!κζσσγετ ελκλντηετ!, ν〈λλ⌠ καπχσολατταρτ〈σι ρενδσζερρελ βρ⌠ εγψσγκντ 
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κεζελεµ, σ εζτ τεκιντεµ α ϖιζσγ〈λατ αλαπσοκασ〈γ〈νακ. Α ϖαλ⌠σ ελτρσεκ µρτκτ σ 

τπυσ〈τ αζονβαν σσζεηασονλτ⌠ εµπιρικυσ κυτατ〈σοκκαλ κελλενε φελτ〈ρνι. 

Α ϖιζσγ〈λτ αλαπσοκασ〈γβ⌠λ α µιντ〈τ κϖ⌠τ〈σ µινταϖτελ σεγτσγϖελ ϖ〈λασζτοτταµ, ϖαγψισ 

ϖιζσγ〈λταµ αδατκζλ!κετ µινδκτ νεµβ!λ, νγψ ελκλντεττ κορχσοπορτβ⌠λ, η〈ροµ 

λακ⌠ηελψτπυσβ⌠λ, σ α η〈ροµ ϖγζεττσγ σζεριντ µεγ〈λλαπτοττ χσοπορτβ⌠λ εγψαρ〈ντ 

(2⋅4⋅3⋅3=72). 

Α φιγψελµβε ϖεενδ! τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κ κιϕελλσε αζρτ λεηετ προβλεµατικυσ, µερτ α 

µαγψαρ σζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σοκ κλνβζ! ρτεγζ!δσµοδελλεκκελ δολγοζνακ (ϖ. 

ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1992: 166�168), µινδεγψικ φελοσζτ〈σβαν κζσ αζονβαν, ηογψ 

φιγψελεµβε αζ λετκορτ, αζ ισκολ〈ζοττσ〈γοτ σ α λακ⌠ηελψτπυστ ϖεσζικ φιγψελεµβε.  

Αζ λετκορι χσοπορτοκ κιαλακτ〈σ〈βαν α νψελϖι σζοχι〈λιζ〈χι⌠ φ!ββ σζακασζαιτ ϖεττεµ 

φιγψελεµβε. Λτεζνεκ χσακ κτ λετκορι κατεγ⌠ρι〈τ µεγκλνβζτετ! (Γ. ςΑΡΓΑ 1972), σ 

εννλ ρσζλετεζ!ββ, τζϖενκντι βοντ〈στ αλκαλµαζ⌠ κυτατ〈σοκ ισ (ΤΕΡΕΣΤΨ⊃ΝΙ 1987), 

ϖλεµνψεµ σζεριντ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν α νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ σζακασζαι αλαπϕ〈ν 

κιαλακτοττ νγψ κορχσοπορτ αλκαλµασ λεηετ α κλνβσγεκ µεγραγαδ〈σ〈ρα. 

Ακτϖ µ⌠δσζερεκκελ νεµ ϖιζσγ〈λταµ α 10 ϖεσ κορ αλαττι χσοπορτοτ, µιϖελ 

µεγκζελτ!λεγ ερρε αζ λετκορρα αλακυλ κι α νψελϖι τυδατοσσ〈γ (ϖ. ΚΙΣΣ 1995: 67), χσακ 

εττ!λ αζ ιδ!πονττ⌠λ κεζδϖε ϖ〈λνακ αλκαλµασσ〈 αρρα α νψελϖηασζν〈λ⌠κ, ηογψ νψελϖι 

ϖισελκεδσκρ!λ βεσζ〈µοληασσανακ. 

Αζ ελσ! λετκορι χσοπορτοτ 10 σ 18 ϖ κζττ ϕελλτεµ κι, ϖαγψισ α µ〈σοδλαγοσ νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ λεζ〈ρυλ〈σ〈νακ ιδ!ποντϕ〈ρα τεττεµ α φελσ! ηατ〈ρ〈τ, µιϖελ εζ αζ ιδ!ηατ〈ρ φοντοσ 

σζερεπετ ϕ〈τσζικ αζ εγψν καπχσολατη〈λ⌠ϕ〈νακ 〈τρενδεζ!δσβεν, σ γψ νψελϖι 

καπχσολατταρτ〈σι σζοκ〈σαινακ αλακυλ〈σ〈βαν ισ. Α µ〈σοδικ λετκορι χσοπορτοτ, α φιαταλκορτ 18 

σ 35 ϖ κζ ηελψεζτεµ, µιϖελ α κυτατ〈στ µεγελ!ζ! µεγφιγψελσειµ αζτ µυταττ〈κ, ηογψ 

µεγκζελτ!λεγ εδδιγ αζ λετκοριγ ηασονλ⌠ α µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ καπχσολατοσ νψελϖι αττιτ∀δ, 

εδδιγ τερϕεσζτηετ! κι αζ α κορχσοπορτ, αµελψ µινδεν νψελϖηασζν〈λατι σζντρεν α 

βιζαλµασαββ, σζολιδ〈ρισαββ φορµ〈κατ ρσζεστι ελ!νψβεν. Α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψ 

νψελϖηασζν〈λατα µινδεν τεκιντετβεν α λεγινκ〈ββ νορµακϖετ!, εζρτ εζ αζ λετκορι χσοπορτ 

α λεγτββ σζοχιολινγϖισζτικαι ϖιζσγ〈λατβαν ελκλντηετ!.  

Κλν ϖιζσγ〈λταµ αζ 55 ϖ φλττιεκετ, τερµσζετεσεν εζ α κοροσζτ〈λψ τοϖ〈ββ ισ βοντηατ⌠ 

λεννε, ερρε νη〈νψ εσετβεν τεκιντεττελ ισ ϖολταµ αζ αδατοκ ρτκελσβεν, δε µιϖελ α 

ϕελενλεγι ρενδσζερ σ αννακ ϖ〈λτοζ〈σαι 〈λλνακ α ϖιζσγ〈λατ κζπποντϕ〈βαν, εζτ α 

κορχσοπορτοτ α λεγτββ εσετβεν εγψσγεσκντ κεζελεµ.  
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Αζ ισκολαι ϖγζεττσγ τεκιντετβεν α η〈ροµ φ! κατεγ⌠ρι〈τ αζ αλαπφοκ, α κζπφοκ, σ α 

φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀εκ ϕελεντεττκ. Εζεν βελλ φιγψελεµβε σζοκτ〈κ µγ ϖεννι α νψολχ 

οσζτ〈λψν〈λ κεϖεσεββετ ϖγζεττεκετ ισ (ΤΕΡΕΣΤΨ⊃ΝΙ 1987), εζεκετ αζ αδατκζλ!κετ 

κυτατ〈σοµβαν αζ αλαπφοκ ϖγζεττσγ∀εκ κζττ ϖεττεµ φιγψελεµβε. 

Α 18 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν αζ ισκολαι ϖγζεττσγετ νεµ τυδταµ φιγψελεµβε ϖεννι, εζρτ 

εββεν α κοροσζτ〈λψβαν α σζλ!κ ϖγζεττσγε αλαπϕ〈ν αλακτοτταµ κι α χσοπορτοκατ. 

Α τελεπλστπυσοκατ τεκιντϖε η〈ροµ κατεγ⌠ρι〈τ κλνβζτεττεµ µεγ: α φαλυτ, α ϖ〈ροστ σ 

α ναγψϖ〈ροστ. Ναγψϖ〈ροσνακ τεκιντεττεµ α µεγψει ϕογ ϖ〈ροσοκατ, ιλλετϖε α φ!ϖ〈ροστ (ϖ. 

ΤΕΡΕΣΤΨ⊃ΝΙ 1987). α φαλϖακον βελλ µεγ σζοκτακ κλνβζτετνι µγ 5000 λακοσ αλαττι σ 

5000 λακοσ φλττι τελεπλσεκετ, µιϖελ α λακοσσ〈γσζ〈µ ηατ〈σσαλ λεηετ α κζσσγι 

καπχσολατοκ σζοροσσ〈γ〈ρα. Α κϖ⌠τα κιαλακτ〈σ〈βαν εζτ α σζεµποντοτ νεµ ϖεττεµ 

φιγψελεµβε, γψελτεµ ρ〈 αζονβαν, ηογψ κλνβζ! νπεσσγ∀ φαλϖακβ⌠λ κρδεζζεκ µεγ 

αδατκζλ!κετ.  

Α γψ∀ϕτσ α τελεπλστπυσοκ σζεµποντϕ〈β⌠λ ρεπρεζεντατϖνακ τεκιντηετ!, ηισζεν α κισ 

φαλϖακτ⌠λ α φ!ϖ〈ροσιγ µεγφελελ! σζ〈µβαν ταλ〈ληατ⌠κ γψ∀ϕτσι τερλετεκ. Εζ α µινταϖτελι 

ελϕ〈ρ〈σ νεµ ϖεσζι αζονβαν φιγψελεµβε α τελεπλσεκ κλνβζ! νψελϖϕ〈ρ〈στερλετεκηεζ ϖαλ⌠ 

ταρτοζ〈σ〈τ, αζαζ βιζονψοσ τερλετεκ ναγψοββ αρ〈νψβαν ϖαννακ ρεπρεζεντ〈λϖα. Αζ αδατοκ 

σζ〈ρµαζ〈σι ηελψτ εζρτ χσακ α τελεπλσ ναγψσ〈γ〈τ τεκιντϖε ϖεσζεµ φιγψελεµβε. Αζ 

σσζεγψ∀λτ αδατοκ γψ µεγφελελ!κ εγψ ρϖνψεσ, 〈τλαγοσνακ τεκιντηετ! κπ 

µεγραϕζολ〈σ〈ηοζ, νεµ κπεσεκ αζονβαν µεγµυτατνι α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ εσετλεγεσ 

τερλετι κτττσγ∀ ϖ〈λτοζαταιτ. Αζ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈στερλετεκηεζ κτ!δ! µεγσζ⌠λτ〈σι 

ϖ〈λτοζατοκ φελτ〈ρ〈σ〈ρα τοϖ〈ββι µικροσζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σοκ σοκασ〈γ〈ρα λεννε 

σζκσγ. 

 
 Αλαπφοκ ϖγζεττσγ Κζπφοκ ϖγζεττσγ Φελσ!φοκ ϖγζεττσγ 

 Φαλυ ς〈ροσ Ναγψ−
ϖ〈ροσ 

Φαλυ ς〈ροσ Ναγψ−
ϖ〈ροσ 

Φαλυ ς〈ροσ Ναγψ−
ϖ〈ροσ 

Φρφι          10−18 ϖ 

Ν!          

Φρφι          18�35 ϖ 
Ν!          
Φρφι          35�55 ϖ 
Ν!          
Φρφι          55 ϖ 

φελεττ Ν!          
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1. τ〈βλ〈ζατ: Α µινταϖτελ σορ〈ν φιγψελεµβε ϖεττ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ 

 

Α µεγϕελλτ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ αλαπϕ〈ν κιαλακτοττ, α τ〈βλ〈ζατβαν 〈βρ〈ζολτ (1. τ〈βλ〈ζατ) 

χελλ〈κ µινδεγψικβ!λ 8�8 αδατκζλ!τ, αζαζ σσζεσεν 576 σζεµλψτ κρδεζτεµ µεγ µινδκτ 

κρδ!ϖϖελ. ⊆γψ σσζεσεν 1152 σζεµλψτ κρδεζτεµ µεγ. Αζ γψ κιϖ〈λασζτοττ µιντα 

αλκαλµασ αρρα, ηογψ µεγµυτασσα αζ εγψεσ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ σζερεπτ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν, σ γψ τεηετ! ρεπρεζεντατϖϖ〈, ηα α χλποπυλ〈χι⌠ ϕελλεµζ!ινεκ µεγοσζλ〈σα 

αλαπϕ〈ν σλψοζζυκ αζ εγψεσ χελλ〈κατ.  

Α νεµεκετ τεκιντϖε α ν!κ σζ〈µαρ〈νψα νεµ αννψιϖαλ µαγασαββ α µαι µαγψαρ 

τ〈ρσαδαλοµβαν, ηογψ σλψοζ〈στ τεννε σζκσγεσσ. Α τελεπλστπυσυκατ τεκιντϖε εγψ 1995−

βεν κσζλτ φελµρσ σζεριντ Μαγψαρορσζ〈γ νπεσσγνεκ 18,8 %−α λακοττ Βυδαπεστεν, 

44%−α µ〈σ ϖ〈ροσι ρανγ τελεπλσεκεν, σ 37,2%−α κζσγεκβεν (ΑΝ∆ΟΡΚΑ 1997: 202): 

εζεκ αζ αρ〈νψοκ µεγκζελτ!λεγ µεγφελελνεκ α µιντ〈βαν ρεπρεζεντ〈λτ αδατοκνακ.  

Αζ λετκορ σ αζ ισκολαι ϖγζεττσγ τεκιντετβεν ϖισζοντ ναγψοββ µρτκβεν τορζτ εζ α 

µιντα. Αζοκβαν αζ εσετεκβεν, αµελψεκβεν νεµ αζ λετκορ, ιλλετϖε αζ ισκολαι ϖγζεττσγ 

σζεριντι χσοπορτοκ σσζεηασονλτ〈σα α χλ, ηανεµ α τ〈ρσαδαλµι σσζκπ µεγισµερσε, 

χλσζερ∀ εζτ φιγψελεµβε ϖεννι. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρτκελσβεν αζονβαν νεµ οκοζ γονδοτ, 

ηογψ αζ ιδ!σ νπεσσγ ναγψοββ αρ〈νψα νινχσεν κελλ!εν ρεπρεζεντ〈λϖα, υγψανισ ππεν α 

κζπκορακ α τ〈ρσαδαλοµ ακτϖ ρτεγεκντ κπϖισελικ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ νορµ〈ϕ〈τ, α 

φιαταλοκ νψελϖηασζν〈λατ〈νακ εγψεσ σαϕ〈τοσσ〈γαι  � αµελψεκ νεµ µαγψαρ〈ζηατ⌠κ α νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠β⌠λ αδ⌠δ⌠ ηελψζετεκκελ � πεδιγ α ϖ〈λτοζ〈σοκατ κσζτηετικ ελ!.  

Ναγψµρτκβεν τορζτ ϖισζοντ α µιντα αζ ισκολαι ϖγζεττσγ τεκιντεττβεν: α φελσ!φοκ 

ϖγζεττσγ∀εκ τλ ναγψ, αζ αλαπφοκ ϖγζεττσγ∀εκ τλ αλαχσονψ αρ〈νψβαν σζερεπελνεκ 

βεννε. Γονδοτ οκοζηατ α σλψοζ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ αζ, ηογψ αζ ισκολ〈ζοττσ〈γι αρ〈νψοκ 

κορχσοπορτονκντ ισ ναγψον ελτρ!εκ. Α ϖαλ⌠σ αρ〈νψοκ µεγκζελτσε ρδεκβεν α 

φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀εκτ!λ καποττ αδατοκατ εγψσζερεσ, α κζπφοκ ϖγζεττσγ∀εκτ!λ 

καποττ αδατοκατ κτσζερεσ, α αλαπφοκ ϖγζεττσγ∀εκτ!λ καποττ αδατοκατ η〈ροµσζοροσ 

αρ〈νψβαν χλσζερ∀ φιγψελεµβε ϖεννι (ΑΝ∆ΟΡΚΑ 1997: 390). Αζοκβαν αζ εσετεκβεν 

αζονβαν, αµελψεκβεν νεµ α τ〈ρσαδαλµι 〈τλαγ, ηανεµ αζ ισκολ〈ζοττσ〈γι χσοπορτοκ φοντοσακ, 

µεγφελελ!εκ λεηετνεκ αζονβαν α κϖ⌠ταµιντ〈ϖαλ καποττ αρ〈νψοκ ισ. 

Α ϖιζσγ〈λτ µινταµρετ κιελγτ! α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ βεφολψ〈σολ⌠ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ 

φελτ〈ρ〈σ〈ρα, εγψ 〈τλαγοσ κπ µεγραϕζολ〈σ〈ρα, υγψανισ �α βεσζλ!κζσσγβ!λ τρτν! 

µινταϖτελ σορ〈ν νινχσ σζκσγνκ ολψαν ναγψσζ〈µ εγψνρε, µιντ αµεννψιτ µ〈σ 
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ϖισελκεδσι φελµρσεκ ιγνψελνι σζοκτακ. Ηα α βεσζλ!κζσσγ βεσζλ!ι τνψλεγ ϕ⌠λ ρτικ 

εγψµ〈στ, εζ κορλ〈τοζζα α λεηετσγεσ ϖαρι〈χι⌠κατ σ ολψαν σζαβ〈λψσζερ∀σγετ ηοζ λτρε, 

αµελψ βιζτοστϕα α ηατκονψ κοµµυνικ〈χι⌠τ� (ΣΑΝΚΟΦΦ 1974: 22). 

Α µιντ〈βαν φιγψελεµβε ϖεττ α τ〈ρσαδαλµι παραµτερεκεν κϖλ ρ〈κρδεζτεµ αζ 

αδατκζλ!κ σζλετσι ηελψρε, κορ〈ββι λακ⌠ηελψειρε, σζλεινεκ φογλαλκοζ〈σ〈ρα, α ϖελε εγψ 

η〈ζταρτ〈σβαν λ!κρε, α φογλαλκοζ〈σ〈ρα, βεοσζτ〈σ〈ρα, µυνκαηελψρε ισ, ηογψ ϖισζονψλαγ 

ποντοσ κπετ καπηασσακ α σζοχιοκυλτυρ〈λισ η〈ττερκρ!λ ισ (ΚΙΣΣ 2001: 167�186). 

3.2.3. Αζ ελµλτ ϖτιζεδεκβεν α σζοχιολ⌠γι〈ν σ α ηασονλ⌠ µ⌠δσζερεκκελ δολγοζ⌠ 

τυδοµ〈νψ〈γακον βελλ µεγϕελεντεκ ολψαν ιρ〈νψζατοκ, αµελψεκ νεµ ταρτϕ〈κ ηιτελεσνεκ σ 

κιελγτ!νεκ α κρδ!ϖεσ µ⌠δσζερτ σ αζ αννακ ελεµζσρε ηασζν〈λτ µατεµατικαι−

στατισζτικαι ελϕ〈ρ〈σοκατ, µιϖελ �εζεκκελ α µ⌠δσζερεκκελ χσακ α ϕελενσγεκ φελσζντ 

ισµερηετϕκ µεγ, ϖισζοντ νεµ ρτηετϕκ µεγ αζοκ λνψεγτ, µλψεββ οκαιτ, ϖ〈λτοζ〈σι 

ιρ〈νψαιτ, τοϖ〈ββ〈 αζτ, ηογψ αζ εγψεσ τ〈ρσαδαλµι ϕελενσγεκ µιτ ϕελεντενεκ αζ εγψεσ 

εµβερεκ σζ〈µ〈ρα, αζαζ ηογψαν λικ µεγ εζεκετ α τ〈ρσαδαλµι ϕελενσγεκετ� (ΑΝ∆ΟΡΚΑ 

1997: 116). Α η〈ττρτνψεζ!κ µεγρτσηεζ α µεγφιγψελστ, α µλψιντερϕτ σ αζ 

λεττρτνετεκ ελεµζστ ϕαϖασολϕ〈κ, ρτκελσκηζ πεδιγ α στατισζτικ〈ν〈λ �πυη〈ββ�, 

µεγρτ! µ⌠δσζερεκετ. Α κρδ!ϖεσ αδατγψ∀ϕτστ εζρτ  κλνβζ! µ⌠δσζερεκκελ 

εγσζτεττεµ κι. Α κρδ!ϖεκ ερεδµνψειτ 〈ρνψαλϕ〈κ α σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕκ 

ρϖν σζερζεττ αδαταιµ: α κρδ!ϖεζσσελ ναγψοββ σζ〈µ αδατκζλ!τ!λ ϕυτοτταµ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ αρ〈νψαιτ µυτατ⌠ αδατηοζ, α κισεββ µιντ〈ν ελϖγεζηετ! ιντερϕζ〈σ πεδιγ 

αζ εζεκρ!λ α ϖισζονψοκρ⌠λ α τ〈ρσαδαλοµβαν λ! ϖλεκεδσεκ βεµυτατ〈σ〈ηοζ σ 

µαγψαρ〈ζατ〈ηοζ νψϕτηατ τββ τ〈µποντοτ. 

3.2.3.1. Αζ 〈τλαγοσαν εγψ⌠ρ〈σ βεσζλγετσεκ ϖ〈ζα αζονοσ, αζ ν. ιρ〈νψτοττ ιντερϕ 

τπυσ〈ηοζ κζελτ. Α ηανγφελϖτελεκεν ργζτεττ ιντερϕκ εγψ τµακρν βελλ µαραδϖα 

κλνβζ! κρδσεκετ τεσζνεκ φελ: αζ αδατκζλ!κ καπχσολατρενδσζερρε ϕελλεµζ! 

τεγεζ!δσι, µαγ〈ζ⌠δ〈σι, µεγσζ⌠λτ〈σι ϖισζονψοκατ διρεκτ κρδσεκ σεγτσγϖελ τ〈ρϕ〈κ φελ; 

αζ εγψεσ σζιτυ〈χι⌠τπυσοκβαν λεηετσγεσ νψελϖι δντσεκετ πεδιγ ϖαλ⌠σ ηελψζετεκ 

φελιδζτετσϖελ ιγψεκεζνεκ βεµυτατνι. Αζ ιντερϕκ α ϖ〈λασζτ〈σοκ µεγµαγψαρ〈ζτατ〈σα, 

ινδοκολτατ〈σα ρϖν µεγµυτατηατϕ〈κ αζ αδατκζλ!κ νψελϖι αττιτ∀δϕτ, νψελϖι ρτκτλετειτ ισ. 

Αζ ιντερϕ 〈λλανδ⌠ κρδσεινεκ εγψ ρσζε µεγεγψεζικ α κρδ!ϖβεν ισ σζερεπλ! 

κρδσεκκελ, αζονβαν ιττ ϕ⌠ϖαλ τββ λεηετ!σγ ϖαν αρρα, ηογψ µαγψαρ〈ζατοτ, ϖλεµνψτ 

κρϕνκ. Εζ〈λταλ αζ ιντερϕκ αλκαλµασακ λεηετνεκ α ϕελενσγκρρελ καπχσολατοσ ελτρ! 

ϖλεκεδσεκ, α λνψεγεσνεκ τ∀ν! ρσζκρδσεκ αλαποσαββ κιφεϕτσρε ισ. Α βεσζλγετσεκ 

αννακ ρτκελσηεζ ισ νψϕτηατνακ αδατοκατ, ηογψ µιλψεν ϖ〈λτοζ⌠κ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ α 
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κλνβζ! τ〈ρσασ σζιτυ〈χι⌠κβαν α βεσζλ!κ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ, σ ηογψ α τεγεζ! ϖαγψ µαγ〈ζ⌠ 

φορµα ηογψαν ϖ〈ληατ α βεσζδαλκαλµαζκοδ〈σ, α τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γ κιφεϕεζ!ϕϖ. 

3.2.3.2. Α βεσζλγετσεκηεζ αζ αδατκζλ!κετ α κρδ!ϖεκ εσετβεν ισ αλκαλµαζοττ 

κϖ⌠ταµιντα σεγτσγϖελ ϖ〈λασζτοτταµ κι. Αζ ιντερϕκ σζ〈µ〈νακ µινιµαλιζ〈λ〈σα ρδεκβεν, 

α τµα σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κατ φιγψελεµβε ϖεϖ! χελλ〈κβα χσακ εγψ−

εγψ αδατκζλ! κερλτ (72). Α βεσζλγετσεκβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ αδατοκβ⌠λ εζρτ µεγβζηατ⌠ 

σζ〈µσζερ∀ κϖετκεζτετσεκετ νεµ λεηετ λεϖοννι, αλαποσαν φελµρηετ! αζονβαν εζζελ α 

µ⌠δσζερρελ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζαβ〈λψαιϖαλ, σζοκ〈σαιϖαλ καπχσολατοσ ητκζναπι τυδ〈συνκ, 

ιλλετϖε α κλνβζ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈ηοζ καπχσολ⌠δ⌠ στλυσρτκετ σ ϕελεντστ 

τ〈ρστ⌠ στρατγι〈ινκ ρενδσζερε. 

3.2.3.3. Α φελδολγοζηατ⌠σ〈γ ρδεκβεν αζ ιντερϕκ ταρταλµ〈τ λεϕεγψεζτεµ, α ργζτσβεν 

αζονβαν νεµ τρεκεδτεµ αζ εγψβ σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕκ λεϕεγψζσβεν µεγσζοκοττ 

µ⌠δον α ηανγζ〈σ µεγελεϖεντσρε (ϖ. ςΑΡΓΑ 1988: 5�21), υγψανισ αζ ιντερϕκ αδαται 

µετανψελϖι βεσζ〈µολ⌠κ, σζυβϕεκτϖ νψελϖι αδατοκ, ηανγζ⌠ φορµ〈ϕυκ γψ α κυτατ〈σ 

χλκιτ∀ζσε σζεµποντϕ〈β⌠λ ιρρελεϖ〈νσ. Α βεσζλγετσεκετ εζρτ α µαγψαρ ηελψεσρ〈σνακ 

µεγφελελ!εν ργζτεττεµ, σ αζ εγψεσ ηελψζετεκετ σ α ηοζζ〈ϕυκ ταρτοζ⌠ νψελϖι φορµ〈κατ εζ 

αλαπϕ〈ν κ⌠δολταµ. Α δολγοζατ σζϖεγβεν αζ εγψεσ ιντερϕκρα α λεγφ!ββ τ〈ρσαδαλµι 

ϖ〈λτοζ⌠κατ (νεµ, λετκορ, λακ⌠ηελψτπυσ, ισκολαι ϖγζεττσγ) ϕελλ! κ⌠δοκ αλαπϕ〈ν 

ηιϖατκοζοµ (λδ. µελλκλετ). 

3.2.4. Ηα α νψελϖι ϖισελκεδσρ!λ ακτϖ µ⌠δσζερεκκελ, κρδ!ϖϖελ, ιντερϕϖαλ γψ∀ϕτνκ 

αδατοκατ, ακκορ νεµ α ϖαλ⌠σ 〈λλαποτοτ, ηανεµ αζ αρρ⌠λ αλκοτοττ κπετ ισµερϕκ µεγ, εζρτ 

εζεκετ α �τυδατοσαν κζλτ νψελϖι αδατοκατ νεµ σζαβαδ κριτικ〈τλανυλ γψ τεκιντεννκ, µιντ 

αµελψεκ α νψελϖι ϖαλ⌠σ〈γοτ ποντοσαν τκρζικ� (ΚΙΣΣ 1995: 31). Εζεκ αζ αδατοκ αζ 

αδατκζλ!κ φελττελεζεττ, νεµ πεδιγ ϖαλ⌠σ〈γοσ τ〈ρσασ ϖισελκεδστ ϕελεντικ µεγ: �Τελϕεσεν 

µ〈σ φελαδατοτ ϕελεντ αννακ µεγηατ〈ροζ〈σα, ηογψ α λεηετσγεσ σ ηελψνϖαλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι 

φορµ〈κρ⌠λ βεσζ〈µολ⌠ σζεµλψεκ βεσζ〈µολ⌠ιβαν µιλψεν ιµπλιχιτ στρυκτρ〈κ ρεϕλενεκ, µιντ 

αννακ τανυλµ〈νψοζ〈σα, ηογψ ϖαλ⌠σ〈γοσ ηελψζετεκβεν σ ϖαλ⌠σ〈γοσ αλκαλµακκορ ηογψαν 

εσζκζλνεκ ϖ〈λασζτ〈σοκατ αζ εµβερεκ. Εννεκ α κτφαϕτα ϖιζσγ〈λατι τπυσνακ α κριτριυµαι 

σ µ⌠δσζερει τελϕεσεν κλνβζνεκ� (ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 508).  

3.2.4.1. Α ϖαλ⌠σ νψελϖι ϖισελκεδσρε ϖονατκοζ⌠ νψελϖι αδατοκηοζ, ελσ!σορβαν πασσζϖ 

αδατγψ∀ϕτσσελ, ν. βεαϖατκοζ〈σµεντεσ ϖιζσγ〈λατοκκαλ ϕυτηατν〈νκ ηοζζ〈. Πασσζϖ 

µ⌠δσζερεκκελ σζερζεττ, νεµ τυδατοσαν κζλτ νψελϖι αδατοκρα µινδεν νψελϖηασζν〈λατι 

κυτατ〈σ ρϖνψεσσγηεζ σζκσγ ϖαν, εζρτ κυτατ〈σοµ ιδεϕε αλαττ � ΠΑΥΛΣΤΟΝ ελϕ〈ρ〈σ〈ηοζ 

ηασονλ⌠αν (1976: 359�386) � ιγψεκεζτεµ µινλ τββ ϖισζονψλαττπυστ, ηελψζετετ 
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µεγφιγψελνι, µεγφιγψελσειµετ δοκυµεντ〈λνι. Μεγφιγψελσεκετ ϖγεζτεµ κλνβζ! 

ηιϖαταλοκβαν, οκτατ〈σι ιντζµνψεκβεν, α σζολγ〈λτατ〈σοκ σ α µινδενναπι κοµµυνικ〈χι⌠ 

σζντερειν, κλνβζ! κζλετι σζντερεκεν αζ ακτϖ µ⌠δσζερρελ σζερζεττ αδατοκ 

ελλεν!ρζσρε, ιγαζολ〈σ〈ρα, εσετλεγ χ〈φολατ〈ρα. Α γψ∀ϕτσ µ⌠δσζερει κζττ 

ρεπρεζεντατιϖιτ〈συκ ηι〈νψα ελλενρε αζρτ ναγψον φοντοσακ εζεκ α τερεπµυνκ〈ρα πλ! 

µεγφιγψελσεκ, µερτ α κζϖετλεν ιντερακχι⌠βαν µεγνψιλϖ〈νυλ⌠ µαγαταρτ〈σοκ, σζερεπεκ σ 

καπχσολατοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν 〈λταλ〈βαν εζεκ ερεδµνψεζικ α λεγµεγβζηατ⌠ββ αδατοκατ (ϖ. 

ΛΟΦΛΑΝ∆ 1984: 71�92). 

3.2.4.2. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν ηατκονψ µ⌠δσζερνεκ σζ〈µτ α σζπιροδαλµι 

µ∀ϖεκ σζιτυ〈χι⌠ιτ ϖιζσγ〈λ⌠ ταρταλοµελεµζσ ισ, µιϖελ βεαϖατκοζ〈σµεντεσ, πασσζϖ ελϕ〈ρ〈σ, 

εζ〈λταλ κπεσ κικσζβλνι α ρεφλεκτ〈λτσ〈γ προβλµ〈ϕ〈τ, α µεγφιγψελσ ελλεντµονδ〈σαιτ. Α 

ρεαλισζτικυσ σζπιροδαλοµ νψελϖισγβ!λ κϖετκεζτετηετνκ α ϖαλ⌠σ νψελϖηασζν〈λατ 

σαϕ〈τοσσ〈γαιρα ισ, µιϖελ �αζ ρ⌠ γψακραν νεµ τεσζ µ〈στ � εββ!λ α σζεµποντβ⌠λ τεκιντϖε �, 

µιντ αζ 〈βρ〈ζολτ κορ, α βεσζλ! ϖαγψ ηαλλγατ⌠ λετκορα, µ∀ϖελτσγε, νεµε, α σζιτυ〈χι⌠ στβ. 

σζεριντ ηασζν〈λϕα ανψανψελϖε κ⌠δϕαιτ σ αλκ⌠δϕαιτ� (ΝΨΙΡΚΟΣ 1981: 25).   

 Α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ϖιζσγ〈λϖα αζ ιροδαλµι µ∀ϖεκ αλαπϕ〈ν α τ〈ρσασ ϖισζονψ σ α σζιτυ〈χι⌠ 

εγψρτελµ∀εν ρεκονστρυ〈ληατ⌠, α ηοζζ〈ϕυκ ταρτοζ⌠ κλνβζ! νψελϖι φορµ〈κ πεδιγ 

δοκυµεντ〈ληατ⌠κ. Κϖετηετ! µιντ〈κ ισ ϖαννακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ιλψεν ρτκελσρε: α 

ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ νεϖηεζ φ∀ζ!δ! αλαπµυνκα ισ πτ δρ〈µ〈κβ⌠λ νψερτ αδατοκρα (1975: 

382�388), σ!τ εγψ κσ!ββι κυτατ〈συκβαν αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖηασζν〈λατ τελϕεσσγτ 

ϖιζσγ〈λτ〈κ νγψ Σηακεσπεαρε−δρ〈µ〈βαν (1989: 159�212); αζ οροσζ νϖµ〈σοκ εγψικ 

βεµυτατ〈σα πεδιγ τελϕεσ εγσζβεν ιροδαλµι µ∀ϖεκ: Γογολ, ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ, Λερµοντοϖ, 

Τολσζτοϕ, Γορκιϕ ρ〈σαινακ ανψαγ〈ρα πλ (ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ 1972: 272�300).  

∆ολγοζατοµβαν µγσεµ αλκαλµαζταµ α σζπιροδαλµι µ∀ϖεκ ελεµζσνεκ εζτ α 

µ⌠δσζερτ, α µεγφελελ! σζπιροδαλµι κορπυσζ ηι〈νψα µιαττ. Α νψελϖηασζν〈λατ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ, 

α µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδσζερτ υγψανισ αλαπϖετ!εν ρεαλισζτικυσ, ϖαλ⌠σ〈γ〈βρ〈ζολ〈σρα 

τρεκϖ! µ∀ϖεκ αλαπϕ〈ν λεηετνε µεγβζηατ⌠αν βεµυτατνι, α µαγψαρ ιροδαλοµ αζονβαν �α 

ηατϖανασ ϖεκτ!λ φολψαµατοσαν τ〈ϖολοδοττ α σζιµυλατϖ, ιλλετϖε α κζϖετλεν 

ϖαλ⌠σ〈γλεκπεζ! µοδελλεκτ!λ, εγψρε ινκ〈ββ χσκκεντεττε α ϖαλ⌠σ〈γαναλ⌠γ βε〈λλτοττσ〈γ, α 

σζοχιολ⌠γιαι τερµσζετ∀ ρεφερενχι〈τ κιτντετ! ρτσµ⌠δνακ ϖαλ⌠ κισζολγ〈λτατοττσ〈γ〈τ� 

(ΣΖΙΡℑΚ  1994: 24). Κυτατ〈σοµ τ〈ργψα ναπϕαινκ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερε, σζ〈µοτ ϖετϖε αζ 

ελµλτ ϖτιζεδβεν λεϕ〈τσζ⌠δοττ ϖ〈λτοζ〈σοκκαλ ισ, αζονβαν ππεν α λεγϕαββ ιροδαλοµ 

σζοχιολινγϖισζτικαι δοκυµεντυµκντ ϖαλ⌠ ρτελµεζστ εγψεσ, α ποσζτµοδερνρε 

ϕελλεµζ!νεκ ταρτοττ σαϕ〈τοσσ〈γοκ ισ µεγνεηεζτικ: α σζϖεγ αρεφερενχιαλιτ〈σα σ 
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τ〈ργψϖεσζτσε, α ϕελεντσ σ ρτκπρεφερενχι〈κ ϖισζονψλαγοσσ〈 ϖ〈λ〈σα, α κζποντι 

νζ!ποντοτ φελϖ〈λτ⌠ σζτσζ⌠ρτ νζ!ποντοκ, α ναγψ ελβεσζλσεκετ φελϖ〈λτ⌠ κισ ελβεσζλσεκ 

πλυραλιτ〈σα. Αζ 1990−εσ ϖεκ σζπιροδαλµ〈βαµ ολψαν σζϖεγϖιλ〈γ σζλετεττ µεγ, αµελψβεν 

α ϖαλ⌠σ〈γ µ∀ϖσζι 〈τφορµ〈λ〈σ〈νακ µ⌠δϕα σ µρτκε νεµ κεδϖεζ α σζοχιολ⌠γιαι, σ γψ α 

σζοχιολινγϖισζτικαι ρτελµεζσνεκ σεµ (ϖ. ςΕΡΕΣ 1979: 264).  

3.2.5. Α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ ϖιζσγ〈λτα εγσζεν µ〈σ µ⌠δσζερεκετ ισ µεγκϖετελτ. Α 

κρδ!ϖ σ αζ ιντερϕ ερρε ϖονατκοζ⌠ αδαταιν κϖλ α κυτατ〈σ σορ〈ν 1998−τ⌠λ φολψαµατοσαν 

γψ∀ϕτττεµ σ γψ∀ϕτεττεµ α κλνβζ! ρ〈σοσ ανψαγοκατ, ηιϖαταλοσ λεϖελεκετ, 

φελσζ⌠λτ〈σοκατ, φεληϖ〈σοκατ, µαγ〈νλεϖελεκετ. Β〈ρ α µινταϖτελ νεµ τεκιντηετ! 

ρεπρεζεντατϖνακ, ηισζεν εζεκ αζ ανψαγοκ εσετλεγεσεν κερλτεκ α ϖιζσγ〈λατβα, αζ σσζεγψ∀λτ 

240 ηιϖαταλοσ λεϖλ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ναγψ ϖ〈λτοζατοσσ〈γ〈τ µυταττα, σ!τ α λεγτιπικυσαββ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρϖν ναγψον σοκ ϖισσζατρ! αδατοτ καπταµ. Α µαγ〈νλεϖελεκ γψ∀ϕτσε νεµ 

ϕ〈ρτ ηασονλ⌠ σικερρελ, ιττ σαϕ〈τ σζεµλψεσ ταπασζταλαταιµον κϖλ ελσ!σορβαν αζοκρα αζ 

αδατοκρα τυδταµ τ〈µασζκοδνι, αµελψεκετ εγψεσ ινφορµ〈τορ σζερεπ∀ αδατκζλ!κ 

λεϖελεζσκβ!λ φελϕεγψεζτεκ, γψ∀ϕτττεκ.  

Α φεληϖ〈σοκ, σζ⌠ρ⌠λαποκ, ρεκλ〈µοκ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ ισ ηασονλ⌠ µ⌠δον σσζεγψ∀ϕτττ 

ανψαγρα πτεττεµ (120 δαραβ). Α ρεκλ〈µοκ εσετβεν φιγψελεµµελ κσρτεµ α ρ〈δι⌠σ σ 

τελεϖζι⌠σ ρεκλ〈µοκατ ισ, ηισζεν αζοκ αζ ρ〈σοσ φορµ〈τ⌠λ ελτρ! µεγφορµ〈λτσ〈γοτ µυτατνακ. 

Α φελδολγοζ〈σβαν αζονβαν ελσ!σορβαν α ϕοββαν δοκυµεντ〈ληατ⌠ ροττ ρεκλ〈µοκατ ϖεττεµ 

φιγψελεµβε, µιϖελ α ταπασζταλατοκ αζτ µυταττ〈κ, ηογψ εγψ τερµκετ ισµερτετϖε α ρεκλ〈µ 

κλνβζ! µ∀φαϕαιβαν 〈λταλ〈βαν υγψαναζτ α καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοτ ϖ〈λασζτϕ〈κ. 

Α ηιϖαταλοσ κοµµυνικ〈χι⌠, α στ〈τυσζϕελλτ ηελψζετεκ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν ναγψ 

σεγτσγεµρε ϖολτακ αζ Ιντερνετεν ελρηετ! φορρ〈σοκ ισ, ηισζεν µεγταλ〈ληατ⌠ αζ 

ορσζ〈γγψ∀λσ, µεγψει σ ϖ〈ροσι κζγψ∀λσεκ ϕεγψζ!κνψϖε, σ!τ εγψεσ ηιϖαταλοσ σζερϖεκ 

λεϖελεζσε ισ ολϖασηατ⌠. 

3.2.6. Α µαγψαρ νψελϖ∀ αδ〈σοκ σσζεσσγτ τεκιντϖε ρεπρεζεντατιϖιτ〈σρα τρεκεδϖε ολψαν 

ρ〈δι⌠− σ τελεϖζι⌠µ∀σοροκατ ϖ〈λασζτοτταµ κι, αµελψεκ νεµ φικχι⌠ρα πλνεκ, ηανεµ α 

µινδενναπι ϖαλ⌠σ〈γγαλ καπχσολατβαν 〈λλ⌠ (ϖ. ΒΥ∆Α 1979: 200), βεσζλ! σ βεσζλτετ! 

ϕελλεγ∀ µ∀σοροκ (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 88). Αζ ορσζ〈γοσ κζϖεττσ∀ ρ〈δι⌠− 

(Κοσσυτη ρ〈δι⌠; Πετ!φι ρ〈δι⌠; Βαρτ⌠κ ρ〈δι⌠; ∆ανυβιυσ ρ〈δι⌠, ϑυϖεντυσ ρ〈δι⌠; Σλ〈γερ ρ〈δι⌠) 

σ τελεϖζι⌠χσατορν〈κ (Μαγψαρ Τελεϖζι⌠ 1, 2; ∆υνα Τελεϖζι⌠; ΡΤΛ Κλυβ; Τς2; Μαγψαρ 

ΑΤς; Σατελιτ Τελεϖζι⌠) ιλψεν ϕελλεγ∀ αδ〈σαιτ κτ µεγφιγψελσι σζακασζβαν ϖιζσγ〈λταµ, 

ελ!σζρ 1999 µ〈ρχιυσ〈βαν σ 〈πριλισ〈βαν, µαϕδ 2001 οκτ⌠βερβεν σ νοϖεµβερβεν. Α 

βεσζλ! σ βεσζλτετ! µ∀σοροκ σσζεσσγρ!λ αζ αδοττ ιδ!σζακοκβαν ηετεντε λιστ〈τ κσζτϖε, 
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α ρεπρεζεντατιϖιτ〈σ κϖετελµνψνεκ µεγφελελϖε, ϖλετλεν µινταϖτελλελ µινδεν ηυσζαδικ 

µ∀σορτ ϖ〈λασζτοτταµ κι, γψ σσζεσεν 107 βεσζλ! σ 119 βεσζλτετ! µ∀σορ κερλτ α 

ϖιζσγ〈λατ ανψαγ〈βα. Αζ εζεκβεν α µ∀σοροκβαν µεγϖαλ⌠συλ⌠ ϖισζονψλαττπυσοκατ α 

ηοζζ〈ϕυκ ταρτοζ⌠ νψελϖι φορµ〈κκαλ εγψττ ϕεγψεζτεµ φλ. 

3.2.7. Αζ Ιντερνετ κλνβζ! κοµµυνικ〈χι⌠σ χσατορν〈ιν υραλκοδ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι 

ϖισζονψοκατ ισ α καπχσολατοκ τιπιζ〈λ〈σα σ α ηοζζ〈ϕυκ ρενδεληετ! µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ 

αρ〈νψαινακ ελεµζσε ρϖν µυτατοµ βε. Α βεσζλγετ!χσατορν〈κ σ ηονλαποκ νψελϖι 

ϖιλ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈τ ϖλετλεν µινταϖτελλελ ϖγεζτεµ. Αζ εγψικ λεγσζλεσεββ γψ∀ϕτ!κρ∀ 

µαγψαρ ηονλαπγψ∀ϕτεµνψ λιστ〈ϕ〈ρ⌠λ (ωωω.σταρτλαπ.ηυ) µινδεν ηυσζαδικ γψ∀ϕτ!ολδαλτ, αζον 

βελλ πεδιγ µινδεν νεγψϖενεδικ ελρηετ! ηονλαποτ ϖεττεµ βε α µιντ〈βα. ⊆γψ σσζεσεν 486 

ολδαλτ ϖονταµ α ϖιζσγ〈λατβα. Αζ ερρ!λ αζ ολδαλρ⌠λ ελρηετ! χσεϖεγ!χσατορν〈κ σ φ⌠ρυµοκ 

κζλ σζιντν µινδεν ηυσζαδικατ κιϖ〈λασζτϖα, σ αζ αζοκ νψιτ⌠λαπϕαιν µεγλϖ! 

λεηετ!σγεκβ!λ µινδεν τϖενεδικετ µεγϖιζσγ〈λϖα σζερεζτεµ αδατοκατ ε νψελϖηασζν〈λατι 

σζντερεκ νψελϖι καπχσολατταρτ〈σι σαϕ〈τοσσ〈γαιρ⌠λ. Β〈ρ αηηοζ, ηογψ αζ Ιντερνετ ϖιλ〈γ〈ρ⌠λ 

ϖαλ⌠βαν ρεπρεζεντατϖ µιντ〈τ νψερηεσσνκ, ολψαν σσζεστι λιστ〈κρα λεννε σζκσγ, αµελψεκ 

αζ σσζεσ ελρηετ! ολδαλτ ταρταλµαζζ〈κ, α καποττ αδατοκ αρ〈νψαιτ α µαγψαρ η〈λ⌠ϖιλ〈γ 

τεκιντετβεν α ναγψ σζ〈µ κλνβζ! αδατφορρ〈σ σ α ϖλετλεν µινταϖτελ σζαβ〈λψοσσ〈γαι 

µιαττ ηιτελεσνεκ λεηετ τεκιντενι. 

Α βεσζλγετ!χσατορν〈κ σ ηονλαποκ τεκιντετβεν τεη〈τ σζλεσκρ∀ αδατοκ 〈λλτακ 

ρενδελκεζσεµρε, νεηζσγεκβε τκζττ αζονβαν α σζεµλψρε σζ⌠λ⌠ ελεκκτρονικυσ 

λεϖελεζσ ϖιζσγ〈λατα. Εζτ α καπχσολατταρτ〈σι λεηετ!σγετ � α µαγ〈νλεϖελεζσηεζ ηασονλ⌠αν 

� χσακ αζ ιντερϕκβ⌠λ µεγισµερτ ταπασζταλατοκ, σζεµλψεσ µεγφιγψελσεκ, ιλλετϖε αζ 

Ιντερνετεν κζζτεττ ϖλεµνψεκ ρϖν τυδταµ τανυλµ〈νψοζνι. 

3.2.8. Αζ αδατγψ∀ϕτσ εγψεσ σζακασζαιβαν ρσζτ ϖεττεκ αζ εγρι Εσζτερη〈ζψ Κ〈ρολψ 

Φ!ισκολα µαγψαρ σζακοσ ηαλλγατ⌠ι: ελσ!σορβαν α κρδ!ϖεκ κιτλτετσεβεν σ αζ ιντερϕκ 

λεϕεγψζσβεν ϖολτακ σεγτσγεµρε. 

 

 

4. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σ βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ τπυσαι σ λεηετσγεσ 

φυνκχι⌠ικ 

 

4.1. Α κζλσ χµζεττϕρε υταλ⌠ ελεµεκ τπυσαι 
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Α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκ κζ ταρτοζνακ εγψρσζτ α ϖοκατϖυσζι 

σζερεπ∀ ,  ν〈λλ⌠ κζλσεγψσγετ αλκοτ⌠ φορµ〈κ, µ〈σρσζτ πεδιγ α µονδατεγψσγεκεν 

βελλι, α παρτνερρε ϖονατκοζ⌠ νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι ελεµεκ, ιλλετϖε αζ αζοκκαλ εγψεζτετεττ 

ιγει σζεµλψραγοκ σ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεκ.  

Εννεκ α κτ, α κζλσ χµζεττϕνεκ µεγϕελλσβεν ελκλνλ! αλαπϖετ! τπυσνακ αζ 

εληατ〈ρολ〈σ〈ρα α µαγψαρ νψελϖσζετβεν τββ κσρλετ ισ τρτντ. ΛΑ∆ ϑℑΝΟΣ α 

µεγσζ⌠λτ〈σον βελλ µεγκλνβζτετι α σζεµλψφεληϖ〈στ σ α σζεµλψεµλτστ, αζ 

ελσ! τπυσον α ϖοκατϖυσζτ, α µ〈σοδικον πεδιγ �α βεσζδτ〈ρσ σζεµλψνεκ µονδατον 

βελλι, µονδατρσζ (λεγτββσζρ αλανψ ϖαγψ τ〈ργψ) φορµ〈ϕ〈βαν ϖαλ⌠ µεγϕελλστ� ρτϖε 

(1959: 23). ΓΥΣΖΚΟςΑ 〈τϖϖε εζτ α φλοσζτ〈στ, αζ ελσ! τπυσρ⌠λ µεγ〈λλαπτϕα, ηογψ 

µονδατρτκ∀ , α µ〈σοδικρ⌠λ πεδιγ, ηογψ µονδατρσζσζερεπ∀  (1981: 6), εµελλεττ 

αζονβαν α σζεµλψραγοκ σ σζεµλψϕελεκ βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ φυνκχι⌠ϕ〈τ ισ φιγψελεµβε 

ϖεσζι (1981: 12). Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ σσζεφογλαλ⌠αν ϖερβ〈λισ ριντσνεκ νεϖεζι α βεσζδπαρτνερ 

µεγϕελλσνεκ µινδεν φορµ〈ϕ〈τ, µαϕδ εζεν βελλ ελκλντι α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σνακ νεϖεζεττ ϖοκατϖυσζτ, ιλλετϖε α νϖµ〈σσαλ σ ιγεραγοζ〈σσαλ 

ϕελλεµεζηετ!  καπχσολατταρτ〈στ, ηανγσλψοζϖα αζτ, ηογψ α µ〈σοδικ τπυσ δεικτικυσ 

ϕελλεγ∀ (1994: 8). ∆ΕΜΕ α Νψελϖι ιλλεµταν ϕ, χσακ αζ 1999−εσ κιαδ〈σβαν σζερεπλ! 

φεϕεζετβεν κζϖετλεν µεγσζ⌠λτ〈στ  σ σζ⌠λτ⌠ φορµ〈τ κλνβζτετ µεγ, αζ ελσ!ν α 

ϖοκατϖυσζι ελεµεκετ, α µ〈σοδικον πεδιγ α σζϖεγ κζβεν εληανγζ⌠, α καπχσολατ 

φεννταρτ〈σ〈τ σζολγ〈λ⌠, α µονδατβα πλ! νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι ελεµεκετ (1999: 334). 

Α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σ ελκλντσε σ λερ〈σα τεη〈τ ναγψϕ〈β⌠λ εγψσγεσ: ν〈λλ⌠ 

ταγολατλαν µονδατοτ κπεζ, 〈λταλ〈βαν φ!νεϖεκ σ µελλκνεϖεκ κερλνεκ ιλψεν ηελψζετβε, δε 

νϖµ〈σοκ ισ ϖ〈ληατνακ ν〈λλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σσ〈 (Τε!), σ µικντ αρρα Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ υταλ 

(1994: 9), σζ⌠φαϕ−κοµβιν〈χι⌠κ ισ βετλτηετικ εζτ α σζερεπετ (Μαγα δισζν⌠!).  

Α µ〈σικ τπυσ µεγνεϖεζσε σ ϕελλεµζσε αζονβαν βονψολυλταββ φελαδατ. Α ΛΑ∆ 〈λταλ 

ϕαϖασολτ σζεµλψεµλτσ ελνεϖεζσ αζρτ νεµ τ∀νικ µεγφελελ!νεκ, µερτ εζτ α κιφεϕεζστ 

γψακραν ρτελεµσζερ∀εν νεµ α βεσζδπαρτνερ, ηανεµ α ηαρµαδικ σζεµλψ εµλτσρε 

ηασζν〈λϕ〈κ (ΒΑΛℑΖΣ 2001: 153�154), σ!τ α νϖτανβαν ισ α µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ σζεµλψ 

αλαπϕ〈ν κλντικ ελ α σζ⌠λτ⌠− σ εµλτ!νεϖεκετ (√Ρ∆√Γ 1973: 79). Α νεµ ϖοκατϖυσζι, δε 

α βεσζδπαρτνερ σζεµλψτ ϕελλ! νψελϖι ελεµεκ εγψ χσοπορτβα σορολ〈σα αλαπϖετ!εν αζρτ 

προβλεµατικυσ, µερτ α µονδατρσζι σζερεπ∀ νοµιν〈λισ σ προνοµιν〈λισ ελεµεκεν κϖλ αζ 

ιγει σζεµλψραγοκ σ α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεκ ισ εγψρτελµ∀εν υταλνακ α µ〈σοδικ 

σζεµλψρε. Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ ϕελλεµζσε α νεµ ϖοκατϖυσζι καπχσολατταρτ〈σρ⌠λ πεδιγ αζρτ 

νεµ ρϕα λε ποντοσαν εζτ α κατεγ⌠ρι〈τ, µερτ εββεν α ηελψζετβεν σεµ χσακ α νϖµ〈σοκ σ αζ 



 18

ιγεραγοζ〈σ ϕελληετι α βεσζδπαρτνερτ, ηανεµ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀, νεµτεγεζ! 

καπχσολατταρτ〈σβαν νοµιν〈λισ ελεµεκ ισ (Αηογψ µ〈ρ µονδταµ ϑ⌠ζσι β〈χσινακ). 

Α κτ τπυσ εγψρτελµ∀ εληατ〈ρολ〈σ〈βαν ιγεν τερµκενψ λεηετ ΦΡΙΕ∆ΕΡΙΚΕ ΒΡΑΥΝ 

φογαλοµηασζν〈λατα: ! υγψανισ α µεγσζ⌠λτ〈σ γραµµατικαιλαγ κτττ  σ σζαβαδ 

φορµ〈ιτ κλντι ελ (1988: 12). Α τπυσοκ κζττι κλνβσγ αλαπϖετ!εν σζιντακτικαι: α 

σζαβαδ φορµ〈κ α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκ, αµελψεκ ταγολατλαν τελϕεσ µονδατοτ 

αλκοτηατνακ (ϖ. ΚΥΓΛΕΡ 2000: 378), νινχσενεκ βεζ〈ρϖα εγψ σζερκεζετβε, ν〈λλ⌠ακ; α 

κτττ φορµ〈κ πεδιγ α µ〈σικ σζεµλψηεζ φορδυλ⌠ κζλσ ταγολτ µονδαταινακ α 

βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµει, ϖαγψισ α µ〈σοδικ σζεµλψρε υταλ⌠ νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι 

ελεµεκ σζιντακτικαιλαγ κτττ ελ!φορδυλ〈σαι, ιλλετϖε αζ εζεκκελ αζ ελεµεκκελ εγψεζτετεττ 

ιγεραγοζ〈σ, σζεµλψϕελεζσ. Α κτ τπυσ κζττι γραµµατικαι κλνβσγ ηατ〈σσαλ ϖαν 

ηασζν〈λατυκρα ισ: α σζιντακτικαιλαγ κτττ φορµ〈κ α βεσζδπαρτνερηεζ φορδυλ⌠ κζλσ σζιντε 

ελκερληετετλεν ϖελεϕ〈ρ⌠ι, α σζιντακτικαιλαγ σζαβαδ φορµ〈κ ϖισζοντ, µιϖελ ν〈λλ⌠αν, 

µονδατρτκβεν ϕ〈ρυλνακ α κζλσηεζ, κννψεββεν εληαγψηατ⌠κ.  

Α κτττ µεγσζ⌠λτ〈σον βελλ τββ ϖ〈λτοζατοτ µεγκλνβζτετ! νψελϖεκβεν νινχσ 

λεηετ!σγ α βεσζδπαρτνερρελ ϖαλ⌠ καπχσολατ τ〈ρσασ µιν!σγνεκ νψελϖι ϕελλστ!λ ϖαλ⌠ 

ταρτ⌠ζκοδ〈σρα (ΕΡςΙΝ�ΤΡΙΠΠ 1997: 522), χσακ α κρλµνψεσ, σζεµλψτελεν σζερκεζετεκ 

αδηατνακ  ρ〈 λεηετ!σγετ. 

 
Α ΒΕΣΖ⊃∆ΠΑΡΤΝΕΡΡΕ ΥΤΑΛ ΝΨΕΛςΙ ΕΛΕΜΕΚ 

 
 

Κ√Τ√ΤΤ ΦΟΡΜℑΚ       ΣΖΑΒΑ∆ ΦΟΡΜℑΚ 
 α ταγολτ µονδατ ρσζε                   ν〈λλ⌠, ταγολατλαν µονδατ  
                  (ραγ, ϕελ, µονδατρσζ)     ϖοκατϖυσζι σζερεπ, 
         
   2. σζεµλψ∀  3. σζεµλψ∀   νϖµ〈σοκ  νοµιν〈λισ ελεµεκ 
           καπχσολατταρτ〈σ     

� ιγει σζεµλψραγοκ           τε  µαγα      φ!νεϖεκ            µελλκ− 
� βιρτοκοσ σζεµλψϕελεκ                 νεϖεκ 

                                                                                                                         (σρτ!, 
                                                                                                   νεϖεκ            νϖπ⌠τλ⌠     κεδϖεσ− 
                                                                                                   ελεµεκ,     κεδ!)
            σζερεπφ!νεϖεκ 
νϖµ〈σ: τε µαγα  ν                ¬ νϖµ〈σ 
 
                                    νοµιν〈λισ ελεµεκ:             σζεµλψτελεν  
                                       νεϖεκ,                                σζερκεζετεκ, 
                                       νϖπ⌠τλ⌠ ελεµεκ          πλ.: τετσζικ + φ!νϖι ιγενϖ 
 



 19

4.1.1. Α κτττ µεγσζ⌠λτ〈σοκ γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

Α κζλσ χµζεττϕνεκ µεγϕελλσρε α γραµµατικαι µ〈σοδικ σζεµλψ κατεγ⌠ρι〈ϕα 

κλνλτ ελ (ϖ. ΜΜΝψΡ. Ι. 238). Ακιηεζ α κζλσ σζ⌠λ, αζτ λλεκτανιλαγ µινδενκππεν 

µ〈σοδικ σζεµλψνεκ τεκιντϕκ (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 13), α µαγψαρ νψελϖβεν αζονβαν α 

χµζεττετ, χµζεττεκετ µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ σζεµλψ ισ ϕελληετι. 

Μ〈σοδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ εσετν κτττ φορµακντ α τε νϖµ〈σ σ αζ αζζαλ 

εγψεζτετεττ σζεµλψραγοκ σ σζεµλψϕελεκ υταλνακ α χµζεττρε. Α ηαρµαδικ σζεµλψ 

ηασζν〈λατα ϖισζοντ αζ εγψεζτετσ σαϕ〈τοσ εσεττ ϕελεντι: αζ εγψεζτετστ υγψανισ αζ αλανψ 

ιρ〈νψτϕα, σοκ κζλσηελψζετβεν αζονβαν χσυπ〈ν αννακ ηαρµαδικ σζεµλψε εγψρτελµ∀, αζ 

ϖισζοντ ϖ〈λτοζηατ, ηογψ µιλψεν νϖµ〈σ, εσετλεγ νϖσζ⌠ κερλ εββε α σζερεπβε. 

Α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠, ηαρµαδικ σζεµλψ∀ νϖµ〈σ ναπϕαινκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν α 

µαγα σ αζ ν λεηετ. Εζεκ µελλεττ α µαγ〈χσκα, α κεγψεδ ϖ〈λτοζατοκ ισ κπεσεκ βετλτενι εζτ 

α σζερεπετ, ϕελενλεγι µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκβεν αζονβαν ναγψον κορλ〈τοζοττ α 

ηασζν〈λατυκ. Ηαρµαδικ σζεµλψβεν α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νϖµ〈σι ελεµεκ 

µινδεγψικνεκ σαϕ〈τοσ στλυσρτκε σ ηασζν〈λατι κρε ϖαν, εζεκ αζ ελεµεκ τεη〈τ αζρτ 

κλνλεγεσεκ α νϖµ〈σι ρενδσζερβεν, µερτ α δενοτατϖ ϕελεντσ ποντοσ 

κρληατ〈ροληατατλανσ〈γα ελλενρε λτεζικ κοννοτατϖ ϕελεντσκ. Α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ 

καπχσολατταρτ〈σβαν νεµχσακ νϖµ〈σοκ υταληατνακ µονδατρσζκντ α βεσζδπαρτνερρε, 

ηανεµ � γψακραν α νϖµ〈σοκ κερλστ ισ χλοζϖα � φ!νεϖεκ, φ!νϖι αλαπταγ 

σζ⌠σζερκεζετεκ ισ. Α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ ελεµεκ τββσγε βεπληετ α 

µονδατσζερκεζετβε ισ: α βεσζδπαρτνερ ιλψεν µεγϕελεντστ ΣςΕΝΝΥΝΓ τερµινυσ〈ϖαλ 

ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σνακ νεϖεζηετϕκ (1958: 34). Α µαγψαρ νψελϖβεν α νϖελεµετ νεµ 

ταρταλµαζ⌠ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελ!ττ γψακραν δεικτικυσ σζερεπ∀ ηατ〈ροζοττ νϖελ! 〈λλ: Α 

ταν〈ρν! ισ ελϕν ϖελνκ? (ϖ. ΛΑ∆ 1959: 24) 

Α  νϖσζ⌠κ σ νϖµ〈σοκ ηασζν〈λατα νεµ µινδεν α βεσζδπαρτνερηεζ φορδυλ⌠ κζλσβεν  

κτελεζ!: µιϖελ αζ ιγεραγ εγψρτελµ∀εν µεγϕελλι α σζεµλψτ, εγψεσ εσετεκβεν ελ λεηετ, σ!τ 

ηανγσλψταλαν ηελψζετεκβεν ελ ισ κελλ ηαγψνι α νϖσζ⌠ι σ νϖµ〈σι υταλ〈στ. ςαννακ ϖισζοντ 

α µ〈σοδικ σζεµλψρε υταλ〈σνακ εγψρσζτ σζιντακτικαιλαγ, µ〈σρσζτ σζϖεγτανιλαγ κτττ 

κτελεζ! ελ!φορδυλ〈σαι ισ, αµελψεκ λεηετετλενν τεσζικ α νϖµ〈σι ϖαγψ νϖσζ⌠ι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ εληαγψ〈σ〈τ. Ιλψεν ηελψζετνεκ τεκιντηετ! πλδ〈υλ αζ, ηα α βεσζδπαρτνερρε 

υταλ⌠ νϖσζ⌠ ϖαγψ νϖµ〈σ κτττ τ〈ργψι ϖαγψ ηατ〈ροζ⌠ β!ϖτµνψκντ σζερεπελ (πλδ〈υλ: 

ηαραγσζοµ µαγ〈ρα), ιλλετϖε ηα α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµ ηανγσλψοσ, ϖαγψισ α 

µονδατβαν φ⌠κυσζφυνκχι⌠βα κερλ (πλδ〈υλ: ντ!λ σζερεττεµ ϖολνα ηαλλανι, νεµ α 

φελεσγτ!λ). Α µ〈σοδικ σζεµλψηεζ σζ⌠λ⌠, δε ηαρµαδικ σζεµλψ∀ κζλσ 〈λλτµ〈νψα 
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µελλεττ πραγµατικαι οκοκβ⌠λ γψακραββαν κι κελλ τεννι αζ αλανψτ, µιντ µ〈σοδικ σζεµλψβεν, 

ηογψ α κζλσ ιρ〈νψυλτσ〈γα εγψρτελµ∀ϖ ϖ〈λϕον. 

 

4.1.2. Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκ γραµµατικαι σ σζεµαντικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι 

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρε ν〈λλ⌠ ταγολατλαν µονδατκντ υταληατυνκ φ!νϖϖελ, 

αλκαλµιλαγ φ!νϖι σζερεπβεν 〈λλ⌠ µελλκνϖϖελ σ µελλκνϖι ιγενϖϖελ, φ!νϖι αλαπταγ 

ϕελζ!σ σ ρτελµεζ!σ σζ⌠σζερκεζεττελ, σζεµλψεσ νϖµ〈σσαλ σ νϖµ〈σι αλαπταγ ρτελµεζ!σ 

σζερκεζεττελ (ϖ. ΜΜΝψΡ. ΙΙ. 63�64). Εζεκ α ταγολατλαν µονδατοκ 〈λληατνακ νµαγυκβαν, 

ιλλετϖε σσζετεττ µονδατοκ ταγµονδαταικντ ισ. √σσζετεττ µονδατβαν α ταγολτ µονδατοκ 

µελλεττι σζερεπκν κϖλ τιπικυσνακ τεκιντηετ! α κλνβζ! µονδατσζ⌠κκαλ, γψ 

ινδυλατσζ⌠κκαλ (, κεδϖεσεµ!), ακαρατι µονδατσζ⌠κκαλ (Η, εµβερ!), ιντερακχι⌠σ 

µονδατσζ⌠κκαλ (Σζερϖυσζ, Πτερ!) ϖαλ⌠ εγψττ ϕ〈ρ〈συκ (ΚΕΛΕΜΕΝ 1970: 111�112). 

Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ φ!νεϖεκ εγψ ρσζε σζεµλψνϖ, α σζεµλψνεϖεκ σ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κατεγ⌠ρι〈ϕα κζττι ϖισζονψ αζονβαν προβλµ〈κατ ϖετηετ φλ. Α 

σζεµλψνεϖεκεν βελλ µεγ σζοκτ〈κ κλνβζτετνι α σζ⌠λτ⌠νεϖεκ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈τ (ϖ. √Ρ∆√Γ 

1973: 79). Αζονοστ⌠ φυνκχι⌠ϕα ρϖν σζιντε µινδεν σζεµλψνϖ 〈λληατ µεγσζ⌠λτ〈σκντ. 

Αζ 〈λταλ〈νοσαν µεγσζ⌠λτ〈σκντ ηασζν〈λτ εγψβ φ!νεϖεκ, φ!νϖι σζερεπ∀ ελεµεκ 

τεκιντετβεν ϖισζοντ φλϖετ!δηετ α κρδσ, ηογψ µιλψεν κριτριυµοκ αλαπϕ〈ν τεκιντηετ!κ 

τυλαϕδοννϖνεκ. ΗΑϑ∆∨ ΜΙΗℑΛΨ σζεριντ αζοκ α νψελϖι ελεµεκ τυλαϕδοννεϖεκ, αµελψεκ 

σζϖεγκρνψεζετ νλκλ ισ κπεσεκ αζ ιδεντιφικ〈λ〈σρα, α ταν〈ρ ρ, κεδϖεσεµ σ ηασονλ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ πεδιγ  αζρτ νεµ νεϖεκ, µερτ χσακ σζϖεγκρνψεζετβεν ϖαλ⌠στϕ〈κ µεγ αζ 

εγψεδτστ (1997: 475). Εζ αζ εληατ〈ρολ〈σ αζρτ προβλεµατικυσ, µερτ αζ ιδεντιφικ〈λ⌠ φυνκχι⌠ 

µινδιγ χσακ α ηασζν〈λ⌠ κζσσγ σζ〈µ〈ρα ρϖνψεσ, σ γψ κισεββ κζσσγβεν αλαπϖετ!εν 

κζσζ⌠ι ελεµεκ ισ βετλτηετνεκ αζονοστ⌠ σζερεπετ, εζρτ ϖ〈ληατνακ πλδ〈υλ αζ χσι, ηυγι 

βεχζεττ ροκονσ〈γι τερµινυσοκ ιγεν γψακραν νϖσζερεπ∀ϖ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σβαν α τυλαϕδοννεϖεκ, σζεµλψνεϖεκ ιγεν γψακραν τ〈ρσϕελλ! σζερεπ∀ 

φ!νεϖεκκελ εγσζλνεκ κι (Σζαβ⌠ ρ, Πιστα β〈χσι).  

Α σζεµλψνεϖεκεν κϖλ λεγγψακραββαν κλνβζ! τ〈ρσαδαλµι σζερεπεκρε υταλ⌠ φ!νεϖεκ 

〈λληατνακ σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σκντ, εζεκετ Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ σζερεπνεϖεκνεκ νεϖεζτε ελ (1994: 

37). Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τιπιζ〈λ〈σ〈ρα τεττ κσρλετεκβεν εζεκνεκ α τ〈ρσαδαλµι σζερεπεκνεκ α 

ϕελεντσελεµειτ πρ⌠β〈λτ〈κ µεγ οσζτ〈λψοζνι (ϖ. ΛΑ∆ 1959; Νψελϖµ∀ϖελ! Κζικνψϖ 

1985), µεγκλνβζτετϖε πλδ〈υλ λετκορρα, νεµρε, χσαλ〈δι 〈λλαποτρα, φογλαλκοζ〈σρα υταλ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ. Εζεκ α σζεµαντικαι ϕελλεγ∀ φελοσζτ〈σοκ αζρτ νεµ λεηετνεκ κιελγτ!κ, 
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µερτ εγψ−εγψ σζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ νψελϖι ελεµ 〈λταλ〈βαν τββ ιλψεν ϕελεντσελεµετ ισ 

ταρταλµαζ, ρ〈αδ〈συλ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ α ηασζν〈λατ σορ〈ν σοκσζορ ελσζακαδνακ ερεδετι σζ⌠τ〈ρι 

ϕελεντσκτ!λ, σ σζλεσεββ κρ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ϖ〈λνακ αλκαλµασσ〈. 

Α σζερεπνεϖεκ κζττ ϖαννακ κεϖσβ σπεχιφικυσακ, 〈λταλ〈νοσ τ〈ρσϕελλ! σζερεπ∀εκ ισ 

(Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 28�29), αµελψεκβεν χσακ α µεγσζ⌠λτοττ νεµρε, εσετλεγ κορ〈ρα 

υταλ⌠ ϕελεντσελεµ σζερεπελ. Α τ〈ρσϕελλ!κ εγψ ρσζε νµαγ〈βαν ισ 〈λληατ µεγσζ⌠λτ〈σκντ 

(υραµ, β〈χσι, ελϖτ〈ρσ), µ〈σικ χσοπορτϕυκ πεδιγ χσακ τυλαϕδοννϖι ϖαγψ εγψβ σζερεπρε, 

ρανγρα, φογλαλκοζ〈σρα υταλ⌠ ελεµµελ εγψττ (ρ, ασσζονψ). Α σπεχι〈λισαββ σζερεπφ!νεϖεκ ισ 

ηασονλ⌠αν οσζλανακ µεγ: εγψ ρσζκ, πλδ〈υλ α ροκονσ〈γι τερµινυσοκ, νµαγυκβαν 〈λλϖα 

ισ αλκαλµασακ α µεγσζ⌠λτ〈σρα, µ〈σ ρσζκ, πλδ〈υλ α ρανγρα, χµρε, φογλαλκοζ〈σρα υταλ⌠ 

ελεµεκ τββσγε πεδιγ χσακ ϖαλαµιλψεν 〈λταλ〈νοσ τ〈ρσϕελλ!ϖελ κιεγσζλϖε. 

Α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σκντ 〈λλ⌠ φ!νεϖεκ ναγψ ρσζε, α νεϖεκ σ σ!τ γψακραν α  

σζερεπνεϖεκ ισ βεχζηετ!κ, µιϖελ α µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ αζ αζονοστ⌠ φυνκχι⌠ϕυκον κϖλ 

σοκσζορ ρζελεµκιφεϕεζ! σζερεπκ ισ ϖαν. 

Σζιντακτικαιλαγ α νεϖεκ σ σζερεπνεϖεκ ισ β!ϖληετνεκ ϕελζ!ϖελ σ ρτελµεζ!ϖελ 

εγψαρ〈ντ, ταγολατλαν, δε σζερκεσζτεττ µονδατοκατ ηοζϖα λτρε.  

Α κιχσινψτ! κπζ!κνεκ σ αζ εγψεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ∀ βιρτοκοσ σζεµλψϕελνεκ ναγψον 

λνψεγεσ σζερεπε ϖαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈βαν, υγψανισ αζον κϖλ, ηογψ γψακραν 

ϕ〈ρυλνακ α φ!νϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκηοζ, α λεγκλνβζ!ββ ϕελεντσ∀ µελλκνεϖεκετ τεηετικ 

αλκαλµιλαγ φ!νϖι σζερεπ∀ϖ, σ εζ〈λταλ αλκαλµασσ〈 αρρα, ηογψ ν〈λλ⌠ σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

λεηεσσενεκ (Ρενδετλενκµ! Οκοσκα! Εγψετλενεµ!). 

ςοκατϖυσζι σζερεπβε α νϖµ〈σοκ κζλ αλαπϖετ!εν χσακ α τε σ α µαγα κερληετ; αζ ν 

ϕελζ!ϖελ β!ϖτετϖε (Τισζτελτ √ν!) ελ!φορδυληατ (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 48), δε σζοκατλαν, α 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν περιφρικυσ ϖ〈λτοζατνακ σζ〈µτ. Α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ 

νϖµ〈σοκ ϕελζ!ϖελ ϖαλ⌠ β!ϖτσε νεµ σζοκ〈σοσ, λνψεγεσ σζερεπκ ϖαν ϖισζοντ α νϖµ〈σι 

αλαπταγ ρτελµεζ!σ σζερκεζετεκνεκ. Αζ ρτελµεζ! λεηετ εγψρσζτ τυλαϕδοννϖ (Τε, Πτερ!), 

µ〈σρσζτ ϖαλαµιλψεν µιν!στστ κιφεϕεζ! φ!νϖ ϖαγψ µελλκνϖ. Α νϖµ〈σι αλαπταγ 

ρτελµεζ!σ µεγσζ⌠λτ〈σοκ (ΜΜΝψΡ ΙΙ. 112) ηανγσλψ− σ σζνετϖισζονψαι σαϕ〈τοσακ: α 

φ!νψοµατκ υγψανισ αζ ρτελµεζ!ρε κερλ, ιλλετϖε αζ ρτελµεζεττ σζ⌠ σ αζ ρτελµεζ! κζττ 

χσακ ρϖιδεββ σζνετετ ταρτυνκ (Τε σζερενχστλεν!). Ε σαϕ〈τοσσ〈γοκ µιαττ εζτ α σζερκεζετετ 

ΓΥΣΖΚΟςΑ α νϖµ〈σ αλανψι σ ϖοκατϖυσζι σζερεπε κζττι 〈τµενετνεκ ταρτϕα (1981: 40). 

Αζ ιλψεν σζερκεζετ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ µινδιγ ϖαλαµιλψεν ρτκτλετετ φεϕεζνεκ κι. 

Α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νϖσζ⌠κ σ α µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ ακαρατι µονδατσζ⌠κ 

φυνκχιον〈λισ ηασονλ⌠σ〈γ〈τ ϕελζι, ηογψ α η! µεγσζ⌠λτ⌠ µονδατσζ⌠ βεχζ! κπζ!σ 
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ϖ〈λτοζαταινακ (ηκα, ηκ〈µ, ηκ〈σ, ηκ〈σοµ) α βεσζδπαρτνερ α δενοτ〈τυµακντ 

ρτελµεζηετ!, τεη〈τ ερεδετι αλακϕ〈βαν νεµ, δε κπζεττ φορµ〈ϕ〈βαν � µιϖελ εζ〈λταλ 

φ!νεϖεσλ � εζ α µονδατσζ⌠ ισ υταληατ α βεσζδπαρτνερρα. 

4.2. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ λεηετσγεσ φυνκχι⌠ι 

 

Α νψελϖηασζν〈λατ φυνκχιον〈λισ σζεµλλετ∀ ρτελµεζσβεν α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερνεκ 

λνψεγεσ σζερεπε ϖαν. Β⇐ΗΛΕΡ κλντεττε ελ ελσ!κντ αζ αλαπϕ〈ν α βεσζδ αλαπϖετ! 

φυνκχι⌠ιτ, ηογψ α βεσζλ! , α βεσζδπαρτνερ ϖαγψ πεδιγ α κζλσ τ〈ργψα φογλαλϕα ελ α 

λεγλνψεγεσεββ ηελψετ α κοµµυνικ〈χι⌠σ φολψαµατβαν. Φελφογ〈σα σζεριντ, ηα α κζλσβεν α 

βεσζλ! κερλ ελ!τρβε, ακκορ κιφεϕεζ!, ηα α κζλσ τ〈ργψα, ακκορ 〈βρ〈ζολ⌠, ηα πεδιγ α 

χµζεττ, α βεσζδπαρτνερ, ακκορ ελσ!σορβαν φεληϖ⌠ φυνκχι⌠τ τλτ βε α µεγνψιλατκοζ〈σ 

(1934: 25�28). Ερρε αζ ελµλετι κερετρε πτϖε ΣΝΕΛΛ (1950) εγψεσ γραµµατικαι 

κατεγ⌠ρι〈κατ µεγπρ⌠β〈λτ ηοζζ〈καπχσολνι α κλνβζ! φυνκχι⌠κηοζ: αζ ελσ! σζεµλψ∀ 

νϖµ〈στ σ αζ ινδυλατσζ⌠κατ α κιφεϕεζ!, α µ〈σοδικ σζεµλψ∀  νϖµ〈στ σ α φελσζ⌠λτ⌠ 

µ⌠δοτ α φεληϖ⌠, α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ νϖµ〈στ πεδιγ αζ 〈βρ〈ζολ⌠ φυνκχι⌠ηοζ, κσρλετετ 

τϖε εζζελ αρρα, ηογψ φελτ〈ρϕα α σζεµλψισγ βεσζδβελι κιφεϕεζ!δσνεκ νψελϖι κ⌠δϕαιτ. 

Εζτ α σζεµλλετετ ϑΑΚΟΒΣΟΝ 〈τφογ⌠ φυνκχι⌠ελµλετε τοϖ〈ββ ρσζλετεζτε, α 

κοµµυνικ〈χι⌠ ηατ τνψεζ!ϕτ σ εζ αλαπϕ〈ν ηατ κοµµυνικατϖ σζερεπετ κλνβζτετϖε 

µεγ. Εββεν α κοµµυνικ〈χι⌠σ µοδελλβεν ϑΑΚΟΒΣΟΝ α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκατ α 

κονατϖ, ϖαγψισ α χµζεττετ ηανγσλψοζ⌠ φυνκχι⌠ �λεγτισζτ〈ββ γραµµατικαι 

κιφεϕεζ!δσεκντ� ρτελµεζι (1969: 219). Εµελλεττ γψακραν 〈λληατνακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ α 

ϕακοβσονι ρτελεµβεν ϖεττ φατικυσ ελεµκντ, α καπχσολατ φεννταρτ〈σ〈ρα σζολγ〈λ⌠ 

εσζκζκντ ισ (ϖ. ΒΑΛℑΖΣ 1993: 40), σ!τ α µαγψαρ σζακιροδαλοµ εζτ α σζερεπκετ 

ηανγσλψοζζα λεγινκ〈ββ (Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 8; ΒΑΛℑΖΣ 1998: 74; ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 

2000: 62, 144�145). 

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερ νψελϖι µεγϕελεντσνεκ αζονβαν εννλ τββφλε ρτκε, 

σσζετεττεββ, 〈ρνψαλταββ φυνκχι⌠ϕα ισ λεηετ α κζλσφολψαµατβαν, σ εζεκ α λεηετσγεσ 

σζερεπεκ σσζεφγγενεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ νψελϖιλεγ ελκλντηετ! τπυσαιϖαλ ισ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σον βελλ µεγκλνβζτετεττ αλαπτπυσοκ � ϖαγψισ α σζαβαδ σ κτττ 

φορµ〈κ � κλνβζ! φυνκχι⌠κατ τλτηετνεκ βε α κοµµυνικ〈χι⌠βαν. Α ϖοκατϖυσζ 

ελσ!σορβαν κονατϖ φυνκχι⌠ϕ, ηισζεν οδαφιγψελσρε κσζτετι α µ〈σικατ, σ!τ α µ〈ρ εληανγζοττ 

κρδσ ϖαγψ φελσζ⌠λτ〈σ υτ〈ν εγψρτελµ∀εν φελσζ⌠λτ⌠ σζερεπ∀ϖ ϖ〈λικ (ιλψεν ηελψζετ πλδ〈υλ 

α ταν〈ρι κρδσ υτ〈ν α τανυλ⌠ νϖεν σζ⌠λτ〈σα). Φατικυσ σζερεπβε ισ κερληετνεκ α 

ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκ, µιϖελ �α καπχσολατ φλϖτελβεν, φεννταρτ〈σ〈βαν, φορµ〈λ〈σ〈βαν 
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σ λεζ〈ρ〈σ〈βαν εγψαρ〈ντ φ! σζερεπετ καπηατνακ� (ΒΑΛℑΖΣ 1993: 41). ςλεµνψεµ σζεριντ α 

φατικυσ σζερεπ α κζλστ κσρ!, τββσζρ ισµτλ!δ!, ακ〈ρ α µονδατεγψσγβε κελ!δ! 

ϖοκατϖυσζοκβαν ισµερηετ! φελ λεγεγψρτελµ∀ββεν, υγψανισ α κζλστ µεγνψιτϖα, ιλλετϖε 

λεζ〈ρϖα ηανγσλψοσαββ α φεληϖ⌠, α χσελεκϖσρε, οδαφιγψελσρε κσζτετ! φυνκχι⌠. Α κζλστ 

ελ!κσζτ!, α καπχσολατοτ µεγνψιτ⌠ ρτκετ ϑΥΗℑΣΖ ϑΖΣΕΦ αλλοκυτϖ φυνκχι⌠νακ 

νεϖεζτε, α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψικ λεγγψακοριββ σζερεπνεκ ταρτϖα αζτ (1983: 

153). Α κονατϖ σ φατικυσ ϕελλεγνεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ισ τεττεν ρηετ! σζοροσ 

σσζεφον⌠δ〈σα ΒΑΛℑΖΣ ϑℑΝΟΣ σζεριντ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φατικυσ φυνκχι⌠ α 

κονατϖ εγψικ σαϕ〈τοσ ϖ〈λτοζατ〈νακ τεκιντηετ! (1985: 32�33). 

Εζεκεν α σζερεπεκεν κϖλ µεγϕελενηετ α ϖοκατϖυσζβαν αζ εµοτϖ φυνκχι⌠ ισ: α 

βεχζ! (Πετικε!), κεδϖεσκεδ! µελλκνεϖεκκελ β!ϖτεττ (δεσ, δρ〈γα κισφιαµ), σ!τ α δυρϖα, 

σρτ! µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν (νψανψα, µιτυγρ〈σζ), ιλλετϖε αζ εγψεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ∀ βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ αλακοκβαν (κεδϖεσεµ) ισ. ΚℑΡΟΛΨ ΣℑΝ∆ΟΡ σζεριντ ρζελµι ταρταλοµκντ 

⌠ϖ〈σ, φλτσ, τρελµετλεν ελη〈ρτ〈σ, κτσγβεεσεττ φιγψελµεζτετσ, κεδϖεσκεδσ, ενψελγσ, 

σζεµρεη〈νψ〈σ, κορηολ〈σ, εγψττρζσ σ σζ〈ναλοµ ισ τ〈ρσυληατ α µεγσζ⌠λτ〈σοκηοζ 

(ΜΜΝψΡ. ΙΙ. 63). Αζ 〈λταλ〈βαν α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ ηαλµοζ〈σ〈ϖαλ ϕ〈ρ⌠ 

βεχζγετσνεκ, ιλλετϖε α βεσζδπαρτνερτ µιν!στ! χσφολ⌠δ〈σνακ εγψρτελµ∀εν ρζελµεκετ 

µεγϕελεντ! φυνκχι⌠ϕα ϖαν. Α κλνβζ! ηαλµοζοττ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ, ιλλετϖε α ϖοκατϖυσζ 

κλνβζ! β!ϖτεττ φορµ〈ινακ σζιντε µινδιγ σρτ! ϖαγψ κεδϖεσκεδ! σζερεπετ τυλαϕδοντυνκ. 

Αζ ρζελεµκιφεϕεζσ ιλψεν εσζκζειν κϖλ αζ αδοττ ηελψζετβεν τιπικυσνακ, ελφογαδοττνακ 

σζ〈µτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ ελτρσνεκ ισ γψακραν ϖαν εξπρεσσζϖ, ρζελεµκιφεϕεζ! ρτκε. 

Α βεσζδπαρτνερ γραµµατικαιλαγ κτττ µεγϕελλσε ρεφερενχι〈λισ φυνκχι⌠ϕ λεηετ 

ακκορ, ηα ολψαν τνψ〈λλ〈σοκ ργζτσρε ϖαγψ µεγκρδ!ϕελεζσρε σζολγ〈λ, αµελψεκνεκ α 

βεσζλγετ!τ〈ρσ ισ ρσζεσε. Α φελσζ⌠λτ〈σοκβαν σζερεπλ! κτττ φορµ〈κ αλαπϖετ!εν κονατϖ 

σζερεπ∀εκ. Α κζλσ κσρ!ϕεκντ ελ!φορδυλ⌠ ελεµεκ ισ τελτ!δηετνεκ εµοτϖ ρτκκελ: 

πλδ〈υλ α τεγεζ! φορµ〈ρ⌠λ µαγ〈ζ⌠ρα τρτν! ϖ〈λτ〈σ α βεσζλ! ρζελµι τ〈ϖολοδ〈σ〈τ κιφεϕεζϖε 

ιλψεν φυνκχι⌠τ τλτ βε. Αζ 〈λλανδ⌠συλτ καπχσολατταρτ⌠ φορδυλατοκβαν, κσζνσπ⌠τλ⌠κβαν (πλ. 

Τγεδ ισ λ〈τνι ερρεφελ?) πεδιγ α κτττ φορµ〈κ ισ φατικυσ φυνκχι⌠ϕϖ〈 ϖ〈ληατνακ. 

Α ϕακοβσονι κοµµυνικ〈χι⌠σ φυνκχι⌠κατ ΗΨΜΕΣ εγψ ηετεδικκελ ισ κιβ!ϖτεττε (1975: 

110; 118�9): α σζνηελψρε, ϕελενετρε υταλ⌠ κοντεξτυ〈λισ σζερεππελ. Εζ α τνψεζ! α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ισ ηελψετ καπηατ, υγψανισ εγψεσ ν. στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκ, µιντ πλδ〈υλ 

βρ⌠σ〈γ, ταν〈χσλσ (ϖ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 508) εγψρτελµ∀εν α ρανγοτ, χµετ ϕελλ!, 

ηιϖαταλοσ σ φορµ〈λισ µεγνεϖεζσεκετ κϖετελνεκ µεγ, φγγετλενλ α βεσζλγετ!τ〈ρσακ 

ϖισζονψ〈τ⌠λ. 
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Α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σ ν〈λλ⌠, αδρεσσζατϖ βεσζδακτυσνακ ισ τεκιντηετ! (ϖ. 

ΝΨΟΜℑΡΚΑΨ 1999: 145), β〈ρ Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ σζεριντ χσυπ〈ν α βεσζδακτυσ ελ!κσζτσε 

(1994: 9). Α σζεµλψφληϖ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ υγψανισ ν〈λλ⌠ µονδατεγψσγκντ ϖγρεηαϕτ εγψ 

χσελεκεδετετ, εγψ ν. ινδιρεκτ βεσζδακτυστ: εγψρσζτ ϕελζι, ηογψ σζ⌠λνι ακαρυνκ α 

παρτνερνκηζ, µ〈σρσζτ φιγψελεµρε, σ!τ ακ〈ρ χσελεκϖσρε σζ⌠λτϕα φελ α ηαλλγατ⌠τ. 

Α κζλσ χµζεττϕρε υταλ⌠ νϖµ〈σι ελεµεκνεκ πεδιγ δεικτικυσ, αζ αδοττ ηελψζετρε 

υταλ⌠ σζερεπκ ισ ϖαν. ΗΑΛΛΙ∆ΑΨ σ ΗΑΣΑΝ ερρε α ϕελενσγρε � α ϕελενλϖ! τ〈ργψ, σζεµλψ 

νϖµ〈σι µεγνεϖεζσρε � αζ εγζοφορα κιφεϕεζστ ηασζν〈λϕα (ΒΕΑΥΓΡΑΝ∆Ε�∆ΡΕΣΣΛΕΡ 

2000: 217). Αζ εγζοφορα εγψεσ ρτελµεζσεκ σζεριντ νεµ ϕ〈ρ κορρεφερενχι〈ϖαλ, �µιϖελ νινχσ 

µ〈σικ κιφεϕεζσ α σζϖεγβεν α σζ⌠µ〈σον κϖλ, αµελψ υγψαναρρα α ϕελτ〈ργψρα ϖονατκοζνα� 

(ΒΕΑΥΓΡΑΝ∆Ε�∆ΡΕΣΣΛΕΡ 2000: 217), ϖλεµνψεµ σζεριντ αζονβαν α µ〈σοδικ σζεµλψρε 

υταλ⌠ νϖµ〈σ κορρεφερενσνεκ τεκιντηετ! α βεσζδπαρτνερνεκ α σζϖεγβεν ελ!φορδυλ⌠ 

ϖοκατϖυσζι σζερεπετ βετλτ! ϖαγψ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ α µονδατβα πλ! φ!νϖι 

µεγνεϖεζσειϖελ, σ!τ α µεγφελελ! σζ〈µ σ σζεµλψ∀ ιγει σζεµλψραγοκκαλ σ βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεκκελ ισ. ςαγψισ εζεκ α νϖµ〈σοκ α σζϖεγβεν εγψσζερρε λεηετνεκ δεικτικυσακ 

σ αναφορικυσακ ϖαγψ καταφορικυσακ, ηισζεν αζον τλ, ηογψ α ηελψζετρε ϖονατκοζϖα α 

χµζεττ, �α βεφογαδ⌠ κιϕελλσρε σζολγ〈λνακ� (ΒΕΑΥΓΡΑΝ∆Ε�∆ΡΕΣΣΛΕΡ 2000: 217), α 

κζλσ φολψαµατ〈βαν εζ〈λταλ εγψ λ〈νχολατ ισ κιαλακυληατ α βεσζδπαρτνερτ µεγϕελλ! νψελϖι 

ελεµεκβ!λ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ καπχσολατϕελζ! σζερεπε νεµ κορλ〈τοζ⌠δικ αρρα, ηογψ α 

καπχσολατφελϖτελρε, α χσατορνα ηασζν〈ληατ⌠σ〈γ〈νακ ϕελζσρε σ α καπχσολατ λεζ〈ρ〈σ〈ρα 

σζολγ〈ληατνακ (ϖ. ΓΟΦΦΜΑΝ 1981: 144; ΒΑΛℑΖΣ 1993: 13), υγψανισ σ βεσζλγετ!τ〈ρσρα 

τρτν! υταλ〈σοκ µινδεγψικνεκ τ〈ρσαδαλµι ηελψζετϕελλ!  ρτκε ισ ϖαν. Α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζνακ α καπχσολατ µιν!σγρ!λ ισ: µεγµυτατϕ〈κ α 

κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ κζττι ϖισζονψλατ ϕελλεγτ, α τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γοτ. Ελκπζεληετ! τεη〈τ 

α δειξισ φογαλµ〈νακ τ〈γαββ ρτελµεζσε: µιϖελ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ αλαπφυνκχι⌠ϕυκον κϖλ α 

τ〈ρσασ ϖισζονψλατ ϕελλεγρε ισ ρ〈µυτατνακ, σζοχι〈λισ δειξισκντ ισ ρτκεληετ!κ. 

Α κτττ φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ µεγηατ〈ροζοττ τ〈ρσαδαλµι αλαπρτκε ϖαν: α τεγεζ! 

φορµ〈κ 〈λταλ〈βαν κζελσγετ, σζολιδαριτ〈στ, εγψενρανγ ϖισζονψτ, βιζαλµασσ〈γοτ, α µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈κ πεδιγ τ〈ϖολσ〈γταρτ〈στ, κλνρανγ ϖισζονψτ, τισζτελετετ ϕελεζνεκ (ϖ. ΒΡΟΩΝ�

ΓΙΛΜΑΝ 1975: 359�388). Εζ αζ αλαπρτκ αζονβαν εγψεσ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετεκβεν 

µ⌠δοσυληατ, µεγϖ〈λτοζηατ, εγψ−εγψ φορµ〈νακ α σζιτυ〈χι⌠τ⌠λ, α ϖελε εγψττ ηασζν〈λτ µ〈σ 

νψελϖι ελεµεκτ!λ, α µεγσζ⌠λτ〈σνακ α π〈ρβεσζδβεν ελ!φορδυλ⌠ σζαβαδ φορµ〈ιτ⌠λ, εγψβ 

υδϖαριασσ〈γι κιφεϕεζσεκτ!λ φγγ!εν κλνβζ! σζερεπε λεηετ. 
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Α χµζεττ µεγϕελλσρε σζολγ〈λ⌠, γραµµατικαιλαγ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ νϖµ〈σοκνακ ισ 

ϖαν τ〈ρσασ ϕελεντσε: α βιζαλµασσ〈γ σ α τ〈ρσαδαλµι ρανγ τεκιντετβεν ισ ελτρ! 

καπχσολαττπυστ ϕελλ υγψανισ α µαγα σ αζ ν νϖµ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σα, ιλλετϖε α νϖµ〈σι 

υταλ〈σ κερλσε ισ. Α νϖµ〈σι υταλ〈σ κερλσε α ηαρµαδικ σζεµλψ µελλεττ, ηα ν. 

σζερεπφ!νεϖεκ (πλδ〈υλ: δοκτορ ρ, ταν〈ρν!) ισµτελτ ηασζν〈λατ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ, 

νεηζκεσεββ, δε υδϖαριασαββ〈, ηα πεδιγ κερεσζτνϖι, βεχενϖι φορµ〈κκαλ, ακκορ 

βιζαλµασαββ〈 ισ τεηετι α κζλστ. Α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σον βελλ ελκλνλτ 

τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! σζερεπε ϖαν α τετσζικ + φ!νϖι ιγενϖι φορµ〈νακ ισ: φοκοζοτταββ 

τισζτελετρε, ιλλετϖε α τ〈ρσαδαλµι, λετκορι τ〈ϖολσ〈γ ελλενρε ισ ρϖνψεσλ! βιζαλµασσ〈γρα 

υταλ. 

Α σζαβαδ φορµ〈κ µεγµυτατηατϕ〈κ α τ〈ρσασ καπχσολατ µιν!σγνεκ τοϖ〈ββι 〈ρνψαλαταιτ ισ. 

Α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκ α ροκονσ〈γι ϖισζονψλατοκατ ϕελλ! φ!νεϖεκ ρϖν 

εγψρτελµ∀εν µεγϖιλ〈γτϕ〈κ α κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ κζττι καπχσολατ ϕελλεγτ, µ〈σ 

σζερεπφ!νεϖεκ πεδιγ α µεγσζ⌠λτοττ τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈τ, στ〈τυσ〈τ, φογλαλκοζ〈σ〈τ. Α 

κερεσζτνϖι σ βεχενϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈βαν αζ ισµερετσγ βιζαλµασαββ ϕελλεγτ, 

σζοροσαββ ϖολτ〈τ ϕελζικ. 

Α βεσζδπαρτνερρε ϖονατκοζ⌠ νψελϖι ελεµεκ σ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεη〈τ αλαπϖετ!εν αββαν 

κλνβζνεκ µ〈σ νψελϖι ελεµεκτ!λ, ηογψ ελσ!δλεγεσ ϕελεντσκ µελλεττ µινδιγ ϖαν 

σζοχι〈λισ ϕελεντσκ, α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψρενδσζερβεν ελφογλαλτ ηελψρε υταλ⌠ φυνκχι⌠ϕυκ 

ισ. Εζ α ηελψζετϕελλ! σζερεπ α ϖοκατϖυσζι µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν κονατϖ, φατικυσ σ εµοτϖ 

φυνκχι⌠ϖαλ, α µεγσζ⌠λτ〈σ κτττ ελ!φορδυλ〈σαιβαν πεδιγ ρεφερενχι〈λισ φυνκχι⌠ϖαλ ισ εγψττ 

ϕ〈ρηατ. Α ϖοκατϖυσζ α κζλσ µεγνψιτ〈σ〈ϖαλ σ τββι σζϖεγβελι ελ!φορδυλ〈σ〈ϖαλ ισ 

ηανγσλψοζοτταν φεληϖϕα α φιγψελµετ α καπχσολατ µιν!σγρε, α κτττ φορµ〈κ πεδιγ α 

κζλσ κσρ!ϕεκντ φολψαµατοσσ〈 τεσζικ α σζϖεγβεν α τ〈ρσασ ϖισζονψλατ ϕελλεγνεκ 

ϕελλστ. 

Α βεσζδπαρτνερρελ ϖαλ⌠ ϖισζονψ ϕελλτσγνεκ µινδενκππεν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε ϖαν 

α κζλσ φυνκχι⌠ϕ〈βαν. Μυτατϕα εζτ αζ α τνψ ισ, ηογψ αζοκβαν α φυνκχιον〈λισ σζεµλλετ∀ 

ελµλετεκβεν ισ ηελψετ καπ εζ α σζεµποντ, αµελψεκ χσακ κτ σζερεπετ κλντενεκ ελ: 

ΛΨΟΝΣ δεσκριπτϖ σ σζοχι〈λισ−εξπρεσσζϖ (1977: 24�30), ΒΡΟΩΝ σ ΨΥΛΕ πεδιγ 

τρανζακχι⌠σ σ ιντερακχι⌠σ φυνκχι⌠νακ (1983: 66�68) νεϖεζικ αζ αννακ αλαπϕ〈ν 

µεγκλνβζτετεττ νψελϖι φυνκχι⌠κατ, ηογψ α βεσζλ!κ α νψελϖετ ελσ!σορβαν ινφορµ〈χι⌠κ 

κζλσρε ϖαγψ πεδιγ σζοχι〈λισ καπχσολατοκ µεγτερεµτσρε σ φεννταρτ〈σ〈ρα ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ λεγφ!ββ κοµµυνικ〈χι⌠σ γονδϕαι α τ〈ρσαδαλµι 

ηελψζετϕελλ! φυνκχι⌠ φολψαµατοσ ϖ〈λτοζ〈σ〈β⌠λ σ κλνβζ! µεγτλσειβ!λ φακαδνακ, α 
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φυνκχι⌠κ σσζεφον⌠δ〈σα µιαττ αζονβαν α κζλσ εγσζρε, α µεγσζ⌠λτ〈σ µινδεν λεηετσγεσ 

σζερεπρε κιηατνακ.  

 

 

5. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ ϖ〈λτοζαται α 

κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ σζντερειν 

 

Α τ〈ρσασ ριντκεζσ ελσ!δλεγεσ φορµ〈ϕα α κζϖετλεν, τοτ〈λισ κοµµυνικ〈χι⌠, αµελψνεκ 

σορ〈ν α παρτνερεκ σζεµλψεσ κοντακτυσβαν ϖαννακ εγψµ〈σσαλ. Τ〈ρσασ ϖισζονψλαταινκ 

τββσγε κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠σ ϖισζονψοκον αλαπσζικ, γψ αζ εγψν 

καπχσολατη〈λ⌠ϕ〈νακ µεγηατ〈ροζ⌠ ρσζε φελτρκπεζηετ! αζ〈λταλ, ηογψ µεγϖιζσγ〈λϕυκ, 

µιλψεν κζϖετλεν ιντερακχι⌠κβαν ϖεσζ ρσζτ. Σορρα ϖϖε εζρτ αζοκατ α τ〈ρσαδαλµι 

ηελψζετεκετ, αµελψεκβεν αζ εγψν κζϖετλεν ιντερακχι⌠βα λπηετ, α λεγτιπικυσαββ 

ϖισζονψλατοκβαν ηασζν〈λτ φορµ〈κ ελεµζσε ρϖν µυτατοµ βε α κζϖετλεν, λ!σζ⌠βελι 

κοµµυνικ〈χι⌠ρα ϕελλεµζ! µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοκατ. Αζ 〈τλαγοσνακ ταρτηατ⌠ 

καπχσολατη〈λ⌠βαν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κρ⌠λ α κρδ!ϖεκβεν σ ιντερϕκβαν καποττ νψελϖι 

αδατοκ, βεσζ〈µολ⌠κ, ιλλετϖε µεγφιγψελσειµ  αλαπϕ〈ν ιγψεκσζεµ κπετ αδνι. 

Α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ σζντερειτ, σζιτυ〈χι⌠τπυσαιτ νεηζ εγψσγεσ ρενδσζερβε 

φογλαλνι. Α λεηετσγεσ σζιτυ〈χι⌠κ εγψ ρσζνεκ καρακτεριζ〈λ〈σα χσακ τεµατικυσ 

µεγκλνβζτετσκ ρϖν ϖγεζηετ! ελ (ϖ. ΗΟΡℑΝΨΙ 1999: 72). ∆ολγοζατοµβαν εζρτ 

τεµατικυσαν φλοσζτϖα ιγψεκσζεµ µεγραγαδνι α χσαλ〈δ, αζ ισκολα, α βαρ〈τι ϖισζονψλατοκ, α 

µυνκαηελψεκ, α λακ⌠κρνψεζετ, α κλνβζ! σζολγ〈λτατ〈σοκ σζιτυ〈χι⌠ιτ.  

Α τεµατικυσαν µεγκλνβζτετεττ σζντερεκ τιπολ⌠γι〈ϕ〈τ αζονβαν τοϖ〈ββι τνψεζ!κ ισ 

βεφολψ〈σοληατϕ〈κ: α κοµµυνικ〈χι⌠ πριϖ〈τ ϖαγψ νψιλϖ〈νοσ, σζεµλψεσ ϖαγψ σζεµλψτελεν, 

αλκαλµι ϖαγψ 〈λλανδ⌠ ϕελλεγε τοϖ〈ββ στρυκτυρ〈ληατϕα αζ εγψεσ ελκλντεττ σζντερεκετ. 

ΛΑΒΟς  αλαπϖετ!εν α φορµ〈λισ σ ινφορµ〈λισ νψελϖηασζν〈λατοτ 〈λλτοττα σζεµβε, φελττελεζϖε, 

ηογψ α βεσζδηελψζετ νψιλϖ〈νοσσ〈γ〈νακ φοκα ηατ〈σσαλ ϖαν α βεσζλ! νψελϖι τυδατοσσ〈γ〈ρα 

σ εζ〈λταλ α νψελϖηασζν〈λατρα ισ (ϖ. ΚΙΣΣ 1995: 69). Εζεκ α κλνβσγεκ ηατηατνακ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈ρα ισ, α χσαλ〈δι ϖισζονψλατοκον βελλ πλδ〈υλ α πριϖ〈τ�νψιλϖ〈νοσ 

σζεµβεν〈λλ〈σ αλαπϕ〈ν �ρτηετ!κ µεγ αζ ολψαν φυρχσασ〈γοκ ισ, µιντ αµικορ α φελεσγ φρϕτ 

χσαλ〈δι κρνψεζετεν κϖλ ισ απ〈−νακ, δεσεµ−νεκ σζ⌠λτϕα, ϖαγψ ηα α φελεσγ φρϕτ α 

χσαλ〈δον βελλ ισ ιγαζγατ⌠ ρ−νακ σζ⌠λτϕα� (ΗΟΡℑΝΨΙ 1999: 72). Α νψελϖηασζν〈λατι 

σζντερεκετ ε βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ µιαττ α σζοχιολινγϖισζτικ〈βαν αζ ιντιµ � σζεµλψεσ � 
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τ〈ρσαδαλµι � κζλετι σκ〈λ〈ν σζοκτ〈κ εληελψεζνι (ΚΙΣΣ 1995: 69). Α τεµατικυσαν 

µεγκλνβζτετεττ σζντερεκ µελλεττ α µεγσζ⌠λτ〈σοκρα τεττ ηατ〈σ µιαττ ε κερεσζτεζ! 

σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν κλν τ〈ργψαλοµ α βιζαλµασ, ιλλετϖε α ηιϖαταλοσ σ νψιλϖ〈νοσσ〈γ ελ!ττι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ισ. 

Α κζϖετλεν ιντερακχι⌠κ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈ι ϕελεντικ αζ εγσζ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

αλαπϕ〈τ, εζρτ εζτ α κοµµυνικ〈χι⌠σ φορµ〈τ ϖιζσγ〈λοµ α λεγρσζλετεσεββεν, α τ〈ρσασ 

ριντκεζσ τββι µεγϖαλ⌠συλ〈σι λεηετ!σγειρ!λ σζ⌠λϖα πεδιγ ελσ!σορβαν αζ εττ!λ ελτρ! 

ελεµεκ, σαϕ〈τοσσ〈γοκ, αρ〈νψοκ βεµυτατ〈σ〈ρα τρεκσζεµ. 

 

 

5.1. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α χσαλ〈δβαν 

 

Αζ ελσ!δλεγεσ νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ λεγφ!ββ σζντερε, α χσαλ〈δ τερεµτι µεγ αζ αλαπϕ〈τ, α 

µιντ〈ϕ〈τ α τββι τ〈ρσασ ϖισζονψλατνακ, ιττ νψλικ λεηετ!σγ υγψανισ α ηιεραρχηικυσ 

σζερεπεκνεκ, αζ αλ〈−φλ− σ µελλρενδελτσγ αλαπφορµ〈ινακ, σ εζ〈λταλ αζ εζεκετ µεγϕελεντ! 

νψελϖι εσζκζκνεκ αζ ελσαϕ〈ττ〈σ〈ρα ισ. 

Α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ ηατ〈σα α νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠βαν αζ εγψττ λ! χσαλ〈δµαγνακ ϖαν, 

α κιτερϕεσζτεττ χσαλ〈δ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδϕτ ισ ρδεµεσ αζονβαν ϖιζσγ〈λνι, µιϖελ µγ 

ναγψον λαζα ροκονι καπχσολατοκ εσετν ισ α χσαλ〈δ ϕελεντι αζτ αζ ελσ!δλεγεσ τ〈ρσασ 

καπχσολατη〈λ⌠τ, αµελψνεκ αζ εγψν ρσζϖ ϖ〈λικ (ϖ. ΩΑΡ∆ΗΑΥΓΗ 1995: 112; 158).  

Αζ ευρ⌠παι τ〈ρσαδαλοµρα α 20. σζ〈ζαδβαν α �ζ〈ρτ, οττηονκζποντ νυκλε〈ρισ χσαλ〈δ� 

(ΓΙ∆∆ΕΝΣ 1997: 382) µοδελλϕε ϖ〈λτ ϕελλεµζ!ϖ, αµελψβεν α ταγοκατ σζοροσ σζ〈λακ φ∀ζικ 

σσζε, σ α χσαλ〈δ µ∀κδσβεν αζ ρζελµι ινδιϖιδυαλιζµυσ φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζικ. Α 

χσαλ〈δ φυνκχι⌠ι σ α χσαλ〈δον βελλι σζερεπεκ α 20. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν εγσζ 

Ευρ⌠π〈βαν 〈τρτκελ!δτεκ. Α χσαλ〈δον βελλι σζερεπϖισζονψοκ µ⌠δοσυλ〈σα λεγινκ〈ββ 

αββαν ραγαδηατ⌠ µεγ, ηογψ α ποζιχιον〈λισ χσαλ〈δµοδελλτ α χσαλ〈δοκ εγψρε ναγψοββ 

η〈νψαδ〈βαν α σζεµλψοριεντ〈χι⌠ϕ χσαλ〈δµοδελλ ϖ〈λτϕα φελ, αµελψβεν νεµ 

εγψσζερ∀εν αζ εγψνεκ φορµ〈λισ στ〈τυσζα σ αζ εββ!λ αδ⌠δ⌠ ηιεραρχηια ηατ〈ροζζ〈κ µεγ α 

ϖισζονψλατοκατ, ηανεµ αζ εγψνι σαϕ〈τοσσ〈γοκ, α σζεµλψισγ ισ δντ! τνψεζ!νεκ 

σζ〈µτανακ. Α σζεµλψοριεντ〈χι⌠ϕ χσαλ〈δοκβαν α ταγοκ νεµ στ〈τυσζκϖετελµνψεκηεζ 

ιγαζοδνακ, ηανεµ µαγυκ αλακτϕ〈κ κι σαϕ〈τ σζερεπεικετ (ϖ. ΒΕΡΝΣΤΕΙΝ 1975: 410�411). 

Α χσαλ〈δι ϖισζονψλατοκ 〈τρτκελ!δσε, α ηιεραρχηι〈ρα πλ! ποζιχιον〈λισ σζερεπρενδσζερ 

φελβοµλ〈σα α χσαλ〈δβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈ταλακυλ〈σ〈βαν ισ τεττεν ρηετ!: εγψρσζτ αζ 

〈λταλ〈νοσ τεγεζ! φορµα τρνψερσβεν, µ〈σρσζτ πεδιγ α ροκονσ〈γι ϖισζονψλατοκατ ϕελλ! 
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σζερεπφ!νεϖεκ ηασζν〈λατ〈νακ χσκκενσβεν. Α σζ∀κεββ χσαλ〈δι κρνψεζετ γψ 

ναπϕαινκβαν α νψελϖι εγψενρανγσοδ〈σ µιαττ νεµ νψϕτ ϖαλ⌠δι, ακτϖ λεηετ!σγετ α 

κλνβζ! νψελϖι σζερεπεκ, ϖισελκεδσµ⌠δοκ ελσαϕ〈ττ〈σ〈ρα, εζρτ νεµ αλκαλµασ αρρα, ηογψ 

αζ εγψν νψελϖιλεγ φελκσζλϕν αζοκρα α ϖισζονψλατοκρα, αµελψεκβεν α ηιεραρχηια α 

µεγηατ〈ροζ⌠, αζαζ νεµ κσζτ φελ α τ〈ρσαδαλοµ στ〈τυσζοριεντ〈λτ σζερεπειρε. 

Α ροκονσ〈γι ϖισζονψοκον βελλ ελ!σζρ αζ εγψν λεγκζελεββι, α σζοχιαλιζ〈χι⌠βαν 

λνψεγεσ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ ϖισζονψλαταιτ (σζλ!�γψερµεκ; ναγψσζλ!�υνοκα; τεστϖρεκ), µαϕδ 

α κζελεββι ροκονσ〈γ καπχσολατρενδσζερτ (ναγψβ〈χσι, ναγψννι, υνοκαηγ, υνοκαχσ, 

υνοκατεστϖρ), εζτ κϖετ!εν πεδιγ α η〈ζασσ〈γκτσ ρϖν κιβ!ϖλ! χσαλ〈δ λεγσζοροσαββ 

ϖισζονψλαταινακ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ ϖιζσγ〈λοµ, ϖγλ κιτρεκ α τ〈ϖολαββι ροκονι καπχσολατοκ 

σζερεπρε ισ. 

5.1.1. Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α σζλ!�γψερµεκ ϖισζονψλατ ηιεραρχηικυσ ρενδϕτ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ελκλνλσε ⌠τα 

νψελϖιλεγ α κτττ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, ϖαγψισ α σζεµλψηασζν〈λατ ασζιµµετρικυσ ϕελλεγε 

ϕελεντεττε µεγ. ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ α µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ σζεµαντικ〈ϕ〈νακ ευρ⌠παι 

τρτνεττ ϖιζσγ〈λϖα µεγ〈λλαπτϕ〈κ, ηογψ αζ εγψν ελσ! ταπασζταλατα α ηαταλοµνακ ϖαλ⌠ 

αλ〈ρενδελτσγρ!λ α σζλειϖελ ϖαλ⌠ ϖισζονψ, σ εζτ αζ ευρ⌠παι νψελϖεκβεν α νεµτεγεζ! φορµα 

κπεσ κιφεϕεζνι (1975: 364). Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν εννεκ α ηιεραρχηικυσ 

ϖισζονψλατνακ α νψελϖι ϕελλ!ϕε α καπχσολατταρτ〈σ ϕελλεγνεκ νεµ κλχσνσ ϖολτα, α νεµ 

κλχσνσ σζεµλψηασζν〈λατ, α τεγεζσρε φελελ! µαγ〈ζ〈σ, ϖαγψισ α �τεγ〈ζ⌠δ〈σ� ϖολτ (ϖ. 

∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 66). Α νεµτεγεζ! φορµ〈κνακ κιαλακυλ〈συκ ⌠τα 

µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε ϖολτ α σζλ!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν �α σζλ!κ ιρ〈ντ ρζεττ 

τισζτελετνεκ, α γψερµεκι ενγεδελµεσσγνεκ� α νψελϖι κιφεϕεζ!εσζκζεικντ (ΓΥΣΖΚΟςΑ 

1981: 27). Α 20. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν α γψερµεκ σζερεπε α χσαλ〈δβαν, σ!τ αζ εγσζ 

τ〈ρσαδαλοµβαν ισ φελρτκελ!δττ. ΑΡΙ∪Σ χσαλ〈δσζοχιολ⌠γιαι µυνκ〈ϕ〈βαν εγψενεσεν αζτ 

µονδϕα, ηογψ α µοδερν χσαλ〈δβαν α γψερµεκ ϖ〈λτ α λεγφοντοσαββ ρτκκ (1987: 306), 

εννεκ αζ 〈τρτκελ!δσνεκ α ηατ〈σα πεδιγ α µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ισ ρζκεληετ!. 

Α µαγψαρ τ〈ρσαδαλοµβαν α τραδιχιον〈λισ χσαλ〈δµοδελληεζ ρενδεληετ! µεγσζ⌠λτ〈σι 

σζοκ〈σοκ ηαγψοµ〈νψ〈τ ϕελζι, ηογψ α τεγεζσ τερϕεδσρ!λ σζ⌠λϖα ΧΣΑΤΚΑΙ ΕΝ∆ΡΕ µγ 

1954−βεν ισ γψ λ〈ττα, ηογψ α γψερµεκ σ σζλ! καπχσολατα αζ α ϖισζονψλατ, αµελψβεν α 

�λεγνεηεζεββ αζ τϕα α τεγεζ!δσνεκ� (1954: 188), β〈ρ αζτ µ〈ρ ! ισ ρζκελτε, ηογψ α 

ϖ〈ροσι χσαλ〈δοκβαν µεγϕελεντ α νψελϖι ριντκεζσνεκ εζ α µ⌠δϕα. ςλεµνψϖελ 
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ελλενττβεν ναπϕαινκρα ππεν εζ α καπχσολαττπυσ λεττ αζ, αµελψβεν αζ εγσζ τ〈ρσαδαλοµρα 

ρϖνψεσσ ϖ〈λϖα κιτελϕεσεδεττ α κλχσνσ τεγεζ!δσ νορµ〈ϕα. 

Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ τυδακολ⌠ κρδσ µινδκτ κρδ!ϖτπυσοµβαν σζερεπελτ (Ι. 

κρδ!ϖ: 1,4; ΙΙ. κρδ!ϖ 1,2,4), α µεγνψιλατκοζ〈σοκατ αλκοττατ⌠ κρδ!ϖβεν αζονβαν αζ 

εσετεκ 43,2%−〈βαν νεµ σζερεπελτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ, εζρτ α σζ〈µσζερ∀ ρτκελσβεν α 

διρεκτ κρδσεκετ ταρταλµαζ⌠ σορ αδαταιτ ϖεττεµ φιγψελεµβε. Εββεν α κρδ!ϖβεν ισ κτ 

κλνβζ! κρδσ ϖιζσγ〈λτα α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ: εγψρσζτ ρ〈κρδεζτεµ αρρα, ηογψαν 

σζ⌠λτϕα µεγ σζλειτ αζ αδατκζλ!, µ〈σρσζτ αρρα, ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ !τ γψερµεκει. Μιϖελ νεµ 

µινδεν αδατκζλ!νεκ ϖαν γψερµεκε, σ α γψερµεκεκ κορχσοπορτϕαι νεηεζεββεν ραγαδηατ⌠κ 

µεγ, αζ αδατκζλ!κ 〈λταλ ηασζν〈λτ φορµ〈κατ ϖεσζεµ φιγψελεµβε, α µ〈σικ αδατχσοπορτ πεδιγ 

αζ ερεδµνψεκ ελλεν!ρζσρε σζολγ〈λ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σνακ α σζεµλψηασζν〈λατβαν µεγραγαδηατ⌠ κτττσγε α κρδ!ϖεκ αδαται 

σζεριντ αζ λετκορ αλαπϕ〈ν α κϖετκεζ!κππεν αλακυλ: αζ 55 ϖ φλττι κορχσοπορτβαν α 

σζλ!κ τεγεζσε 13,66%−οσ, α 35�55 ϖεσεκ κρβεν φορδυλ 〈τ εζ αζ αρ〈νψσζ〈µ, ιττ µ〈ρ 

62%, α 18�35 ϖ κζττιεκνλ 91%, α 18 ϖ αλαττιακ κρβεν πεδιγ µ〈ρ ελενψσζ!, σζιντε 

κιµυτατηατατλαν α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ αρ〈νψα (1. 〈βρα): 

 
1. 〈βρα 

 
Α σζλ!κ τεγεζσρε, ιλλετϖε µαγ〈ζ〈σ〈ρα λεγλ〈τϖ〈νψοσαββαν ηατ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ! 

τεη〈τ αζ λετκορ, α ϖ〈λτοζ〈σι φολψαµατ φελτ〈ρ〈σα ρδεκβεν εζρτ κορχσοπορτονκντ ισ 

ρδεµεσ µεγϖιζσγ〈λνι α ηασζν〈λτ φορµ〈τ µεγηατ〈ροζ⌠ τοϖ〈ββι τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κατ. 

Α τεγεζ!δσ σζοκ〈σ〈νακ κεζδετι ιδ!σζακ〈τ σζεµλλϖε χλσζερ∀νεκ λ〈τσζικ α 

µεγκλνβζτετεττ κορχσοπορτοκ τοϖ〈ββι φελοσζτ〈σα, υγψανισ ηα αζ 55 ϖ φελεττι χσοπορτοτ 

τοϖ〈ββ βοντϕυκ, εγψρτελµ∀εν κιδερλ, ηογψ α 65 ϖ φελεττιεκ κρβεν α µαγ〈ζ〈σ νορµ〈ϕα 

µγ σζιντε εγψντετ∀, αζ 55�65 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν κεζδ ρζκεληετ!ϖ ϖ〈λνι α 

14%

86%

62%

38%

91%

9%

98%

2%

0%

50%

100%

55 ϖ φλττ 35−55 ϖ κζττ 18−35 ϖ κζττ 18 ϖ αλαττ

Α σζλ!κ τεγεζσνεκ λετκορ σζεριντι µεγοσζλ〈σα

τεγεζσ µαγ〈ζ〈σ/ τετσζικελσ
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ϖ〈λτοζ〈σ µεγινδυλ〈σα (2. τ〈βλ〈ζατ). Αζ εββε α κορχσοπορτβα ταρτοζ⌠ 144 αδατκζλ! κζλ 

139−τ!λ καπταµ εββεν α τεκιντετβεν ρτκεληετ! αδατοτ (Ν = ελεµσζ〈µ). 

 
Α σζλ!κ τεγεζσε αζ 55 ϖ φλττιεκ κρβεν 

 Τεγεζσ Νεµτεγεζσ  
55�65 ϖ κζττ 17 

20% 
68 

80% 
85 

65 ϖ φλττ 2 
3,7% 

52 
96,3% 

54 

Ν= 19 
13,66% 

120 
86,33% 

139 

 
2. τ〈βλ〈ζατ 

 
(Α σζ〈µαδατοκ µελλεττ α κννψεββ ρτκεληετ!σγ ρδεκβεν κτ τιζεδεσ ϕεγψιγ 

κερεκτϖε α σζ〈ζαλκοσ αδατοκατ ισ µεγαδοµ, ηογψ αζ αρ〈νψοκατ ϕελεζζκ). 

Α σζλ!κ τεγεζσνεκ κιαλακυλ〈σ〈τ ϖιζσγ〈λϖα φοντοσ φελτ〈ρνι αζτ, ηογψ µιλψεν τ〈ρσαδαλµι 

ηελψζετ∀ χσοπορτοκβ⌠λ ινδυλτ ελ εζ α σζοκ〈σ, εζρτ αζ 55 ϖ φελεττι κοροσζτ〈λψ αδαταινακ 

λακ⌠ηελψτπυσ σ ισκολαι ϖγζεττσγ σζεριντι µεγοσζλ〈σ〈τ ισ σζκσγεσ φιγψελεµβε ϖεννι. 

Α ϖιζσγ〈λατβαν µεγκλνβζτετεττ η〈ροµ λακ⌠ηελψτπυσ αλαπϕ〈ν α κϖετκεζ! αρ〈νψοκ 

µυτατκοζνακ αζ 55 ϖ φελεττι κοροσζτ〈λψβαν (3. τ〈βλ〈ζατ): 

 
Α σζλ!κ τεγεζσνεκ λακ⌠ηελψ σζεριντι µεγοσζλ〈σα αζ 55 ϖ φλττι 

κορχσοπορτβαν 
 Τεγεζσ Νεµτεγεζσ  

Φαλυ 1 
2,22% 

44 
97,77% 

45 

ς〈ροσ 8 
17,02% 

39 
82,98% 

47 

Ναγψ〈ροσ 10 
21,27% 

37 
78,73% 

47 

Ν= 19 
13,66% 

120 
86,33% 

139 

 
3. τ〈βλ〈ζατ 

 
Εζεκ α σζ〈µοκ εγψρτελµ∀εν ιγαζολϕ〈κ αζτ, ηογψ α σζλ!κ τεγεζσνεκ σζοκ〈σα ϖ〈ροσι 

κρνψεζετβ!λ ινδυλτ ελ, ηισζεν α ϖ〈ροσοκβαν 21% φλττ ϖαν α τεγεζ!δσ αρ〈νψα, αζ 5000 

φ!νλ κισεββ λακοσσ〈γ τελεπλσεκεν λ! αδατκζλ!κ κζττ ϖισζοντ σζιντε κιµυτατηατατλαν 

εζ α φορµα (2,22%).  

Α σζλ!κ τεγεζσνεκ η〈ττερβεν 〈λλ⌠ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ κζλ ρδεµεσ λεηετ 

µεγϖιζσγ〈λνι αζ ισκολαι ϖγζεττσγετ ισ αηηοζ, ηογψ εγψρτελµ∀εν µεγ λεηεσσεν ϕελλνι αζτ 

α τ〈ρσαδαλµι χσοπορτοτ, αµελψβ!λ α χσαλ〈δον βελλι καπχσολατταρτ〈σι δεµοκρατιζ〈λ⌠δ〈σ 

φολψαµατα µεγινδυλτ (4. τ〈βλ〈ζατ): 
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Α σζλ!κ τεγεζσνεκ ισκολαι ϖγζεττσγ σζεριντι µεγοσζλ〈σα αζ 55 ϖ φλττι 
κορχσοπορτβαν 

 Τεγεζσ Νεµτεγεζσ  
Αλαπφοκ 0 

0% 
44 

100% 
44 

Κζπφοκ 7 
14,89% 

40 
85,11% 

47 

Φελσ!φοκ 12 
25% 

36 
75% 

48 

Ν= 19 
13,66% 

120 
86,33% 

139 

 
4. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α σζ〈µαρ〈νψοκ βιζονψτ⌠ ρτκκελ ϕελζικ αζτ, ηογψ α σζ∀κεββ χσαλ〈δον βελλι κλχσνσ 

τεγεζ!δσ σζοκ〈σα α µαγασαββ ισκολαι ϖγζεττσγ∀εκ κρβεν ϕελεντ µεγ ελ!σζρ, σ εββεν 

αζ ιδ!σζακβαν α λεγκεϖσβ ισκολ〈ζοττ χσοπορτοκ κρβεν µγ εγψντετ∀ α σζλ!κκελ ϖαλ⌠ 

νεµτεγεζ! ριντκεζσ νορµ〈ϕα. 

Α σζλ!κηζ φορδυλϖα ηασζν〈λτ νεµτεγεζ! φορµ〈κον βελλ τοϖ〈ββι διφφερενχι〈λ⌠δ〈σ 

ρζκεληετ! εββεν α κορχσοπορτβαν: εγψαρ〈ντ ϕελεν ϖαννακ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ, ιλλετϖε α 

τετσζικελ! σζερκεζετεκ. Α τετσζικ−κελ αλκοτοττ σζερκεζετεκ αρ〈νψα αζονβαν αλαχσονψ: 

σσζεσεν 9,16% α νεµτεγεζ! φορµ〈κον βελλ. Μιϖελ ναγψον κισ σζ〈µ αδατρ⌠λ ϖαν σζ⌠ (11 

αδατ) νεµ λεηετ 〈λταλ〈νοσ κϖετκεζτετσεκετ λεϖοννι αρρ⌠λ, µελψ τ〈ρσαδαλµι χσοπορτοκρα 

ϖολτ ϕελλεµζ! ινκ〈ββ α τετσζικελσ, αζονβαν τββ αδατ σζ〈ρµαζικ ϖ〈ροσι σ φελσ!φοκ 

ϖγζεττσγ∀ αδατκζλ!κτ!λ. Α τετσζικελσσελ εγψττ ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ εγψ εσετ 

κιϖτελϖελ µινδιγ ανψυ, απυ, ιλλετϖε ανψυκα, απυκα. Εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ α τετσζικελσεν 

κϖλ 〈λταλ〈βαν α σζλ!κ τεγεζσϖελ ϕ〈ρνακ εγψττ, α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ µελλεττ ελ!φορδυλ〈σι 

αρ〈νψυκ αλιγ 2%, υγψανισ µαγ〈ζ〈σ µελλεττ ελσ!σορβαν αζ δεσανψ〈µ, δεσαπ〈µ, δεσανψα, 

δεσαπα µεγσζ⌠λτ〈σοκ α µεγηατ〈ροζ⌠κ. Α νψελϖι ϖ〈λτοζ⌠κ ιλψεν σζαβ〈λψοσ εγψττ ϕ〈ρ〈σα 

αρρα υταλ, ηογψ ελκλνλ! καπχσολατταρτ〈σι στλυσοκρ⌠λ ϖαν σζ⌠, αµελψεκ κζλ α τετσζικελ! 

φορµα α βιζαλµασαββ, εζρτ ελκπζεληετ! αζ ισ, ηογψ α σζλ!κ τετσζικελσε ϖαλ⌠βαν ηασονλ⌠ 

τ〈ρσαδαλµι κζεγβ!λ ινδυλτ ελ, µιντ α κλχσνσ τεγεζ!δσ. 

Νη〈νψ ολψαν αδατκζλ! ισ ελ!φορδυλτ εββεν α κορχσοπορτβαν (2, 87%), ακι νεµ αζονοσ 

καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈τ ηασζν〈λ α σζλειηεζ φορδυλϖα, ηανεµ δεσανψϕ〈τ τετσζικελι, 

δεσαπϕ〈τ ϖισζοντ µαγ〈ζζα. Εζ αζ κλνβσγ σσζηανγβαν ϖαν αζζαλ αζ ερεδµννψελ, ηογψ 

ν!κηζ φορδυλϖα α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταιν βελλ µινδεν ηελψζετβεν ναγψοββ α τετσζικελ! 

φορµ〈κ γψακορισ〈γα. 

Α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψ µυτατϕα α λεγϖ〈λτοζατοσαββ κπετ α σζλ!κκελ ϖαλ⌠ 

καπχσολατταρτ〈σβαν: αζ ! νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ϕυκ ιδ!σζακ〈τ τεκιντηετϕκ α νορµαϖ〈λτ〈σ 
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σζακασζ〈νακ, µικορ α τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ〈σοκ αζ ρτκεκ 〈τρενδεζ!δσε ρϖν ηατ〈σσαλ ϖολτακ 

α σζ∀κεββ χσαλ〈δον βελλι νψελϖι ϖισζονψλατοκρα ισ. Α κορχσοπορτβ⌠λ καποττ 142 ρτκεληετ! 

αδατ α κϖετκεζ! αρ〈νψοκατ µυτατϕα (5. τ〈βλ〈ζατ): 

Α σζλ!κ τεγεζσνεκ λακ⌠ηελψ σζεριντι µεγοσζλ〈σα αζ 35�55 ϖ κζττι 
κορχσοπορτβαν 

 Τεγεζσ Νεµτεγεζσ  
Φαλυ 22 

45,83% 
26 

54,17% 
48 

ς〈ροσ 31 
65,95% 

16 
34,05% 

47 

Ναγψϖ〈ροσ 36 
76,59% 

11 
23,41% 

47 

Ν= 89 
62,67% 

53 
37,33% 

142 

 
5. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α λακ⌠ηελψτπυσ σζεριντι µεγοσζλ〈σ ϕελζι αζτ, ηογψ µ〈ρ α φαλυβαν ισ µεγϕελενικ α σζλ!κ 

τεγεζσνεκ σζοκ〈σα, αζονβαν ιττ ταρτϕα µαγ〈τ λεγερ!τελϕεσεββεν α ηαγψοµ〈νψοσαββ φορµα. 

Αζ ισκολαι ϖγζεττσγ ισ βεφολψ〈σολ⌠ σζερεπ∀, α φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀εκ κρβεν µ〈ρ 

σζιντε εγψντετ∀ α κλχσνσ τεγεζ!δσ, αζ αλαχσονψαββ ισκολαι ϖγζεττσγ∀εκ κρβεν 

πεδιγ µγ κζδ εγψµ〈σσαλ α ργι σ αζ ϕ νορµα (6. τ〈βλ〈ζατ): 
 

Α σζλ!κ τεγεζσνεκ ισκολαι ϖγζεττσγ σζεριντι µεγοσζλ〈σα α 35�55 ϖ φλττι 
κορχσοπορτβαν 

 τεγεζσ νεµτεγεζσ  
αλαπφοκ 17 

36,95% 
29 

63,05% 
46 

κζπφοκ 25 
52,08% 

23 
47,92% 

48 

φελσ!φοκ 47 
97,94% 

1 
2,06% 

48 

Ν= 89 
62,67% 

53 
37,33% 

142 

 
6. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α κζπκορακ κρβεν φελφεδεζηετ! εγψ ολψαν τενδενχια, ηογψ α κτ σζλ!ηζ φορδυλϖα 

νεµ εγψεζικ µεγ α µεγσζ⌠λτ〈σ σζεµλψε. Α ν!ι αδατκζλ!κ 5,6%−α, µγ α φρφι 

αδατκζλ!κ 4,2%−α αζ δεσανψϕ〈τ τεγεζϖε, αζ δεσαπϕ〈τ πεδιγ µαγ〈ζϖα σζ⌠λτϕα µεγ. Αζ 

ελτρ! καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δ ϕελζι α χσαλ〈δον βελλι ηιεραρχηια ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ φολψαµατ〈τ, αζ 

απα νψελϖιλεγ ϕελλτ φλρενδελτσγε τοϖ〈ββ µαραδ µεγ. Ναγψον κισ αρ〈νψβαν υγψαν, δε 

ελ!φορδυλ εννεκ α ηελψζετνεκ α φορδτοττϕα ισ: κτ φρφι αδατκζλ!, αζ δεσανψϕ〈τ µαγ〈ζζα, αζ 

δεσαπϕ〈τ ϖισζοντ τεγεζι. Εζ α ηελψζετ, ιλλετϖε αζ, ηογψ α λ〈νψοκ ναγψοββ αρ〈νψβαν τεγεζικ 

δεσανψϕυκατ, αζ αζονοσ νεµ βιζαλµασσ〈γοτ τερεµτ! σζερεπρε υταλ, αµελψνεκ σζιντε 

µινδεν καπχσολαττπυσβαν σζερεπε ϖαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈βαν. 
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Εββεν α κορχσοπορτβαν α κορ〈ββι µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδ φελβοµλ〈σ〈τ α τεγεζσ 

τερϕεδσν κϖλ αζ ισ µυτατϕα, ηογψ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ µελλεττ ισ µεγϕελενικ α κορ〈ββαν χσακ 

τεγεζ!, ιλλετϖε τετσζικελ! ϖισζονψλατβαν µεγφιγψεληετ! ανψυ, απυ; ανψυκα, απυκα 

µεγσζ⌠λτ〈σ ισ, σ α νεµτεγεζ! φορµ〈κον βελλ α κορ〈ββιακηοζ κπεστ ναγψ µρτκβεν 

µεγν! α τετσζικελ! φορµ〈κ αρ〈νψα (2. 〈βρα): 

 

 

 

 

 

 

 
2. 〈βρα 

 
Α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν µ〈ρ µεγηατ〈ροζ⌠ α σζλ!κ τεγεζσε, εζτ τεκιντηετϕκ αζ 

εγσζ τ〈ρσαδαλοµρα ρϖνψεσ νορµ〈νακ, ηισζεν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ αρ〈νψα χσυπ〈ν 8,3%. 

Α σζλεικετ µαγ〈ζ⌠κ εββ!λ α κορχσοπορτβ⌠λ � εγψ αδατκζλ! κιϖτελϖελ � φαλυσι 

κρνψεζετβεν σζοχιαλιζ〈λ⌠δτακ, αµι αζτ µυτατϕα, ηογψ εββεν α κζεγβεν µαραδτ µεγ 

λεγτοϖ〈ββ αζ ασζιµµετρικυσ καπχσολατταρτ〈σ ηαγψοµ〈νψα. Α τ〈ρσαδαλµι µοβιλιτ〈στ µυτατϕα, 

ηογψ α σζλεικετ νεµ τεγεζ!κ κζττ µινδεν ισκολ〈ζοττσ〈γι φοκρ⌠λ σζερεπελνεκ, ηα ϖισζοντ 

σζλεικ φογλαλκοζ〈σ〈τ, ισκολ〈ζοττσ〈γ〈τ ϖεσσζκ φιγψελεµβε, α µαγ〈ζοττ σζλ!κ κζττ νεµ 

ταλ〈λυνκ φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀εκετ (7. τ〈βλ〈ζατ): 
 

Α σζλ!κ µαγ〈ζ〈σ〈νακ σ α σζλ!κ ισκολαι ϖγζεττσγνεκ σσζεφγγσε 
 α 18�35 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν 

 Τεγεζσ Νεµτεγεζσ  
Αλαπφοκ 35 

87,5% 
5 

12,5% 
40 

Κζπφοκ 62 
89,85% 

7 
10,15% 

69 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ µεγοσζλ〈σα α σζλ!κκελ ϖαλ⌠ 
καπχσολατταρτ〈σβαν

26,41%
9,16%

90,84% 73,59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

55 ϖ φλττ 35−55 ϖ κζττ

µαγ〈ζ〈σ

τετσζικελσ
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Φελσ!φοκ 35 
100% 

0 
0% 

35 

Ν= 132 
91,66% 

12 
8,33% 

144 

 
7. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψβαν α νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σ τελϕεσ ελτ∀νστ 

ταπασζταληατϕυκ, σσζεσεν 2 αδατκζλ! σζ〈µολτ βε ιλψεν φορµ〈ρ⌠λ: αζ εγψικ 16 ϖεσ φι 

αδατκζλ!νεκ α σζλει 60 ϖ φλττιεκ, σ κτ ϕ⌠ϖαλ ιδ!σεββ τεστϖρε ϖαν; α µ〈σικ 12 ϖεσ 

φι αδατκζλ!, πεδιγ α νεϖελ!ανψϕ〈τ τετσζικελι. Α τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ϖ ϖ〈λ⌠ 

σζαβ〈λψ〈ϖαλ σζεµβεν τεη〈τ µ〈ρ χσακ α σζοκατλανυλ ναγψ κορκλνβσγ, ιλλετϖε α νεµ ϖρ 

σζεριντι χσαλ〈δι κτελκ κερληετ ελλεντµονδ〈σβα. 

Α σζ∀κεββ χσαλ〈δον βελλι τεγεζ!δσ ρτελµεζηετ! αζονβαν εζ α ϕελενσγ α χσαλ〈δ 

µεγϖ〈λτοζοττ φυνκχι⌠ϕ〈νακ νψελϖι ϕελλ!ϕεκντ ισ. Α µοδερνιζ〈λτ τ〈ρσαδαλµακβαν υγψανισ α 

τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκ ναγψ ρσζε α σζερεπρε ιρ〈νψυλ⌠, ν. ινστρυµεντ〈λισ καπχσολατ, σ α 

σζ∀κεββ χσαλ〈δ µαραδ µεγ αζ εγψετλεν ολψαν κισχσοπορτνακ, αµελψβεν αζ εγψν τελϕεσ 

σζεµλψισγϖελ ϖεσζ ρσζτ (ϖ. ΑΝ∆ΟΡΚΑ 1997: 358), εζρτ ϕυτηατ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν ισ ναγψοββ σζερεπ α βιζαλοµνακ, µιντ α ηιεραρχηι〈νακ ϖαγψ α τισζτελετνεκ. 

ΧΣΑΤΚΑΙ α 20. σζ〈ζαδ κζεπν γψ ϖλτε, ηογψ α τεγεζ!δσ α σζλ!κ σ γψερµεκεκ κζττ 

νµετ ηατ〈σρα τερϕεδ (1954: 190), αζονβαν α νεµζετκζι κυτατ〈σοκ ισµερετβεν αζτ 

µονδηατϕυκ, ηογψ εγψ κισεββ φ〈ζισελτολ⌠δ〈σοκκαλ εγσζ Ευρ⌠π〈βαν λεϕ〈τσζ⌠δ⌠, α χσαλ〈δι 

µεγσζ⌠λτ〈σβαν α σζολιδαριτ〈στ ρϖνψρε ϕυττατ⌠ φολψαµατρ⌠λ ϖαν σζ⌠ (ΒΡΟΩΝ�ΓΙΛΜΑΝ 

1975: 366�373).  

Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ ελεµεκ κρβεν ναγψφοκ 

ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ ταλ〈λυνκ, σ α φορµ〈κ σοκφλεσγβεν σζιντν αζ λετκορ αλαπϕ〈ν φεδεζηετ!κ 

φελ τιπικυσ χσοπορτοκ. Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα αλκαλµασ ελεµεκετ π〈ροκβαν ϖιζσγ〈λοµ, 

µιϖελ αζ αδατκζλ!κ αζ εσετεκ 96%−〈βαν αζονοσ τπυσ νψελϖι ελεµετ ηασζν〈λτακ α σζλ!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. 

Αζ 55 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ αδατοκ µυτατϕ〈κ α λεγεγψσγεσεββ κπετ, α 

Α σζλ!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ 55 ϖ φλττι 
κορχσοπορτβαν

68%
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µεγσζ⌠λτ〈σοκ υγψανισ σσζεσεν ητφλε, µινδιγ π〈ρβαν 〈λλ⌠ ϖ〈λτοζατβαν φορδυλνακ ελ!: 

δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ; δεσανψα�δεσαπα; ανψυ�απυ; ανψυκα�απυκα; ανψυκ〈µ�απυκ〈µ; 

µαµα�παπα; απ〈µ�ανψ〈µ, ιλλετϖε σζερπελ µγ α µινδκτ σζλ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

αλκαλµαζοττ δεσ. Εζεκ κζττ α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ αζ δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ (3. 〈βρα): 

 
3. 〈βρα 

 
 
 

Αζ δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ µεγσζ⌠λτ〈σοκ λ〈τϖ〈νψοσ τββσγε σσζηανγβαν ϖαν α 

ναγψσζλεινκ κισκορ〈νακ νψελϖι ιλλεµταν〈ρ⌠λ σζλετεττ εµπιρικυσ ερεδµνψεκκελ (ΒΡΑΥΧΗ 

2001: 35, ΓΕΛ⊃ΝΝ⊃ 2001: 66, ΜΑΡΣΟςΣΖΚΙ 2001: 117, 126, ΣΧΗΡΙΜ 2001: 173). Α 

ϖ〈λασζτοττ µεγσζ⌠λτ〈σρα εββεν α κοροσζτ〈λψβαν ηατ〈σσαλ ϖαν α λακ⌠ηελψτπυσ, α νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ κρνψεζετε, υγψανισ αζ ανψυκα�απυκα, ανψυ�απυ φορµ〈κατ µγ χσακ ϖ〈ροσι 

κρνψεζετβεν ταλ〈λϕυκ µεγ (ϖ. ΒΡΑΥΧΗ 2001: 35; ΡΝΑΚΨ 2001: 146, 149).  Σ!τ αζ 

ισκολαι ϖγζεττσγ σζεριντ ισ κλνβσγεκ µυτατκοζνακ, υγψανισ αζ ανψυκα�απυκα 

µεγσζ⌠λτ〈σ αζ 55 ϖ φλττιεκ κρβεν � ΛΑ∆ µεγφιγψελσϖελ σσζηανγβαν (1959: 28) 

� ελσ!σορβαν αζ ρτελµισγι χσαλ〈δοκβαν ϕελενικ µεγ, αζ δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ πεδιγ α 

µυνκ〈σοκ σ παρασζτοκ τιπικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ϕα. 

Α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ σζ〈µβα ϖϖε ερ!τελϕεσ 

ϖ〈λτοζ〈σι τενδενχι〈τ ρζκεληετνκ: αζ δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ δοµινανχι〈ϕα µεγσζ∀νικ, α 

λεγσζλεσεββ κρβεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σ αζ ανψυ�απυ λεσζ (4. 〈βρα). Εζ α ϖ〈λτοζ〈σ α 

ποζχι⌠β⌠λ αδ⌠δ⌠ τισζτελετ γψενγλσνεκ νψελϖι ϕελλ!ϕεκντ ισ ρτελµεζηετ!, ηισζεν αζ 

υδϖαριασσ〈γι νψελϖηασζν〈λατ εγψικ αξι⌠µ〈ϕ〈νακ τεκιντηετ! αζ, ηογψ µινλ ηοσσζαββ εγψ−

εγψ φορµυλα, µεγσζ⌠λτ〈σ, ανν〈λ υδϖαριασαββ (ΜΑΡΤΙΝ 1975: 353), µ〈σρσζτ α βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελ ελµαραδ〈σα µιαττ α σζεµλψτελενσγ φελ ισ µοζδτϕα α κζλστ (ϖ. ΣΖΑΤΗΜℑΡΙ 

1986: 389).  

 

Α σζλ!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα α 35−55 ϖεσ 
κορχσοπορτβαν
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4. 〈βρα 

 
Αζ αρ〈νψοκ 〈τρενδεζ!δσν κϖλ εββεν α κοροσζτ〈λψβαν µεγϕελενικ αζ ανψα�απα 

µεγσζ⌠λτ〈σ ισ, α κισεββ σζ〈µβαν ελ!φορδυλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζττ πεδιγ α κϖετκεζ!κ 

σζερεπελνεκ: ανψυχι�απυχι, δεσανψυ�δεσαπυ, δεσανψυκα�δεσαπυκα, ανψ〈µ�απ〈µ, 

δεσµαµα, δεσ, µυτερ�φατερ. 

Αζ 55 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ αζ ανψ〈ηοζ σ αζ απ〈ηοζ φορδυλϖα 

〈λταλ〈βαν π〈ρηυζαµοσ φορµ〈κατ κϖεττεκ, α κζπκορακ κρβεν αζ αδατκζλ!κ 6,25%−α 

νεµ αζ εγψµ〈σνακ µεγφελελ! αλακοκατ ηασζν〈λτα: µαµα�απ〈µ, ανψυκα�απυ, ανψυκ〈µ�

απ〈µ, ανψυκ〈µ�απυ, ανψυχι�απυ. Εζεκβεν α µεγσζ⌠λτ〈σπ〈ροκβαν αζ ανψ〈τ ϕελλ! ελεµ 

〈λταλ〈βαν βιζαλµασαββ στλυσ, εζ α ϕελενσγ π〈ρηυζαµοτ µυτατ αζζαλ, ηογψ εββεν α 

κοροσζτ〈λψβαν αζ αδατκζλ!κ ναγψοββ η〈νψαδα τεγεζι αζ δεσανψϕ〈τ, µιντ αζ δεσαπϕ〈τ. 

Α λεγιδ!σεββ αδατκζλ!κ κρβεν κορρελ〈χι⌠τ λεηετεττ κιµυτατνι α τεγεζ! ϖαγψ 

νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σ, ιλλετϖε α ϖελκ εγψττ ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζττ, 

α µαγ〈ζ⌠ φορµα υγψανισ α λεγναγψοββ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ αζ δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ 

µεγσζ⌠λτ〈σσαλ ϕ〈ρτ εγψττ, α τεγεζ! φορµα πεδιγ αζ ανψυ�απυ, ανψυκα�απυκα ελεµεκκελ. Α 

35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν αζονβαν φελβοµλικ εζ α σζαβ〈λψοσσ〈γ: µινδκτ 

µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ ϕ〈ρηατ εγψττ τεγεζσσελ σ µαγ〈ζ〈σσαλ ισ. Α τ〈ρσαδαλµι 〈τρενδεζ!δσεκ, 

α φαλυσι κζσσγεκ φελβοµλ〈σα, α µιγρ〈χι⌠ κϖετκεζτβεν µεγσζ∀νικ α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψρτελµ∀ τελεπλστπυσηοζ κτττσγε ισ, α χσαλ〈δι ηαγψοµ〈νψ ρϖν α 

ϖ〈ροσβαν λ!κνλ ισ µεγµαραδηατ αζ δεσανψα � δεσαπα φορµα, α λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ 

ανψυ � απυ µεγσζ⌠λτ〈σ πεδιγ α φαλϖακβαν ισ ελκεζδ τρτ η⌠δτανι.  

Α κρδ!ϖεσ µ⌠δσζερρελ εγψ−εγψ ϖισζονψλατρα αζ εσετεκ τββσγβεν χσακ εγψ νψελϖι 

αδατοτ καπταµ, ηολοττ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λτα ρ〈µυτατοττ αρρα, ηογψ µινλ βιζαλµασαββ 

εγψ καπχσολατ, ανν〈λ τββφλε κλνβζ! ϖερβ〈λισ ριντσι µ⌠δ φορδυληατ ελ! βεννε (ϖ. 

ΒΡΑΥΝ 1988:). Αζ ιντερϕκ σ α σζεµλψεσ µεγφιγψελσεκ ερεδµνψει ισ αζτ τ〈µασζτϕ〈κ 

αλ〈, ηογψ α σζλ!κ µεγνεϖεζσρε τββ ϖ〈λτοζατοτ ισ ηασζν〈ληατ εγψ−εγψ αδατκζλ!, γψ ηα 

α κρδ!ϖεν χσακ εγψ αδατοτ αδ µεγ, αζ ϖαλ⌠σζν∀στηετ!εν α λεγναγψοββ γψακορισ〈γγαλ 

ηασζν〈λτ φορµα. Α λεγιδ!σεββεκ εγψντετ∀εν εγψ−εγψ αδατοτ αδτακ µεγ, α κζπκορακ 

κζττ αζονβαν µ〈ρ 9,02% τββ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ ισ µεγαδοττ, σ εββ!λ 7,6% χσακ αζ 

ανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ϕελλτ µεγ τββ φορµ〈τ. Αζ εγψ ϖισζονψλατον βελλ ηασζν〈λτ ϖ〈λτοζατοκ 

σζιντν αζ ανψ〈ϖαλ ϖαλ⌠ βιζαλµασαββ καπχσολατοτ ϕελεζηετικ. 

Α 18�35 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψ σ α 18 ϖ αλαττιακ κζττ α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ τεκιντϖε 

νεµ µυτατκοζικ ρελεϖ〈νσ ελτρσ, µινδκτ χσοπορτβαν κτ µεγηατ〈ροζ⌠ φορµ〈τ ταλ〈λυνκ: αζ 
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ανψυ�απυ σ αζ ανψα�απα µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεσζικ κι αζ αδατοκ χσακνεµ 90%−〈τ. Λ〈τσζ⌠λαγ 

αζ ανψυ�απυ αρ〈νψα χσκκεν α κτ κοροσζτ〈λψτ σσζεηασονλτϖα, εζ αζονβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ 〈λταλ〈βαν αζ ανψα�απα µεγσζ⌠λτ〈σσαλ φελϖ〈λτϖα ηασζν〈λϕ〈κ, 

αµιντ αζτ αζ ιντερϕκ σ µεγφιγψελσεκ ερεδµνψει ισ ϕελζικ. Α κρδ!ϖ αδαταιν βελλ ισ 

µεγφιγψεληετ!, ηογψ αζοκ αζ αδατκζλ!κ, ακικ νεµχσακ εγψ φορµ〈τ αδτακ µεγ, γψακραν 

µινδκτ ϖ〈λτοζατοτ σζερεπελτεττκ. Αζ ανψυ�απυ µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψντετ∀ τββσγτ ϕελζικ 

α κισκζσσγβεν ελϖγζεττ τερεπµυνκ〈κ ερεδµνψει ισ, ΚΙΣΣ ϑΕΝ# (1993: 221) σ ΣℑΝ∆ΟΡ 

ΑΝΝΑ (1996: 311) κυτατ〈σ〈βαν ισ εζεκ βιζονψυλτακ α λεγγψακοριββ φορµ〈κνακ. Αζ ανψα�

απα φορµα λεγτιπικυσαββ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ϖαλ⌠ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ αρ〈νψα αζ ιδ!σεββ 

κοροσζτ〈λψηοζ κπεστ ϕελεντ!σεν µεγεµελκεδεττ. Αζ ανψυχι�απυχι, ανψυκα�απυκα φορµ〈κ 

αρ〈νψα α κτ λεγγψακοριββ µεγσζ⌠λτ〈σν〈λ ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ, α τββι ϖ〈λτοζατοτ πεδιγ χσακ 

νη〈νψ αδατκζλ! αδτα µεγ (5. 〈βρα). 

 
5. 〈βρα 

 
Α κισεββ αρ〈νψβαν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κ: ανψ〈µ�απ〈µ, ανψυσ�απυσ, ανχυσ, απι, ανχι�

απχι, ανχσι�απχσι, δεσανψ〈µ�δεσαπ〈µ, δι, µαµα�παπα, παπ⌠, µαµι�παπι, µαµικα�

παπικα, µαµχι�παπχι, µυτερ�φατερ, νψυχι�πυχι, ρεγ, τατυσ; η〈ροµ αδατκζλ! εσετβεν 

πεδιγ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ σζερεπελτ. Α Νψελϖι ιλλεµτανβαν σσζεγψ∀ϕτττ λεηετ!σγεκ 

κζλ εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζερεπελτ αδαταιµ κζττ αζ ανψι, ανψικα, ατψυσκα φορµα, ιλλετϖε αζ 

απικα σ αζ ατψυσ ισ χσακ εγψσζερ φορδυλτ ελ! α κρδ!ϖεκ ανψαγ〈βαν.  

Α λεγτιπικυσαββαν ηασζν〈λτ αλαπφορµα εγψσγεσσγε ελλενρε α λεγτββ βεχζ! φορµ〈τ α 

35 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ αδτ〈κ µεγ, ϖαγψισ εββεν α κοροσζτ〈λψβαν α λ〈τσζ⌠λαγοσ εγψσγ 

µελλεττ α βεχζσ εγψεδτ! σζερεπε ρϖν µεγϕελενικ α κλνβζ!σγ ιγνψε. Α χσαλ〈δι 

τερµινυσοκ βεχζεττ φορµ〈ι α βεχζ!νεϖεκρε ϕελλεµζ! κπζσφορµ〈κ ρϖν ϕττεκ λτρε, αζ 

Α σζλ!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα α 35 ϖ αλαττι 
κορχσοπορτοκβαν
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γψ λτρεϕϖ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ ιλλεσζκεδνεκ α νϖεν σζ⌠λτ〈σ βεχζ! φορµ〈ινακ αλακι 

ρενδσζερβε (ϖ. ΗΑϑ∆∨ 1974: 45). 

Α κτ σζλ! εγψττεσ ελεµµελ ϖαλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ ιντερϕκ σ µεγφιγψελσεκ 

ερεδµνψει σζεριντ αζ λ!σζ⌠βελι, κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠βαν χσακ ννεπλψεσ, ιλλετϖε 

τρφ〈λκοζ⌠ ηελψζετεκβεν ϕελλεµζ!. Αζ ρ〈σοσ κοµµυνικ〈χι⌠ µ∀φαϕαιβαν γψακοριββ σ 

〈λταλ〈νοσαββ α σζλειµ σσζεφογλαλ⌠ ϕελλεγ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ ηασζν〈λατα. 

Α σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕ σορ〈ν αρρα κρτεµ αζ αδατκζλ!κετ, ηογψ πρ⌠β〈λϕ〈κ αζ 

σσζεσ µεγσζ⌠λτ〈σρα ηασζν〈λτ ελεµετ σσζεσζεδνι, αζ εγψ−εγψ σζλ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

µεγαδοττ φορµ〈κ 〈τλαγα γψ 2,6 λεττ, ϕελεζϖε αζτ, ηογψ εββεν α κζεγβεν εγψ−εγψ 

σζεµλψηεζ φορδυλϖα τββφλε, α ηανγυλαττ⌠λ, βεσζδηελψζεττ!λ ισ φγγ! ϖερβ〈λισ ριντσι 

µ⌠δ ισ ελ!φορδυληατ. Α ηασζν〈λτ φορµ〈κ σζ〈µα α λεγφιαταλαββακ κρβεν α λεγµαγασαββ, 

αµι α φιαταλοκ νψελϖηασζν〈λατ〈νακ ρυγαλµασσ〈γ〈ν σ σζινονιµαγαζδαγσ〈γ〈ν κϖλ α σζλ!�

γψερµεκ ϖισζονψλατ εγψρε βιζαλµασαββ〈 ϖ〈λ〈σ〈ϖαλ ισ µαγψαρ〈ζηατ⌠. Α βιζαλµασσ〈γ 

ερ!σδστ ϕελζι αζ ισ, ηογψ α σζλ!κ βεχζσνεκ ϕελενσγρ!λ αζ ιδ!σεββ κοροσζτ〈λψβα 

ταρτοζ⌠κ κρβ!λ ισ ϖαννακ φελϕεγψζσεκ, εζεκ αζονβαν χσακ αζ εµλτσβεν, νεµ πεδιγ α 

σζ⌠λτ〈σβαν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κ. ΡΝΑΚΨ Ε∆ΙΤ ηατϖαν ϖ φλττι αδατκζλ!ι πλδ〈υλ δεσµι 

< δεσ µαµι, ιλλετϖε ζαπυχι < αζ απυχι ελνεϖεζσεκετ ισ ηασζν〈λτ〈κ, �δε εζτ χσακ σζιγοραν 

εγψµ〈σ κζττ�, �α σζλ!κ νεµ ηαλληαττ〈κ µεγ� (2001: 146). 

Αζ ιντερϕκβαν σζερεπλ! τοϖ〈ββι βεχζ! φορµ〈κ: αχι, αϕσζι, αϕυσζι, ανχυσ−µανχυσ, ανψα−

βανψα, ανψ〈χσκα, ανψ⌠χα, ανψχα, ανψυχιχ〈µ, ανψλ, ανψυσζ, ανψυσζι>νψυσζι, ασσζι, απ⌠χα, 

απυσζ, φατερ, φατερκ〈µ, κισ ανψα, µαµσζι, µαµυ, µαµυλι, µαµυσ, µαµ⌠χα, ναγψφ!νκ. 

Α βεχζγετ! φορµ〈κ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ ρσζε σζολγ〈λ αζ ανψα µεγνεϖεζσρε, αζ ανψα σ 

γψερµεκε κζττι ϖισζονψ βιζαλµασαββ ϕελλεγβ!λ αδ⌠δ⌠αν. 

Αζ ανψυχιχ〈µ, νψυσζι φορµ〈κνακ αζ ανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ϖαλ⌠ ηασζν〈λατα αζτ βιζονψτϕα, 

ηογψ α βεχζσβεν, κεδϖεσκεδσβεν τιπικυσαν ηασζν〈λτ µεταφορικυσ 〈λλατνεϖεκ 

ρ〈ϖεττ!δνεκ α ροκονσ〈γι τερµινολ⌠για βεχζσι ρενδσζερρε ισ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ χσαλ〈δον βελλι ϕ〈τκοσσ〈γ〈τ, βιζαλµασσ〈γ〈τ τανστϕα αζ δεσανψϕα 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα νψυσζι φορµ〈τ ηασζν〈λ⌠ φιαταλ ν! βεσζ〈µολ⌠ϕα, αµελψβεν ελµονδϕα, ηογψ α 

ηασζν〈λατ σορ〈ν αζ ανψυχι φορµα τορζυλτ, µαϕδ ρϖιδλτ, σ εζ α ηανγαλακι µ⌠δοσυλ〈σ ϖεζετεττ 

ελ αζ ελτρ! ϕελεντσ∀ φορµ〈ηοζ. Μαϕδ α νψυσζι µεγσζ⌠λτ〈σ κλχσνσσ ϖ〈λτ αζ ανψα σ 

λ〈νψα κζττ, εζτ α ϕελενσγετ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖισσζηανγσζερ∀σγϖελ µαγψαρ〈ζηατϕυκ (ϖ. 

Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 49), α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκβαν, κζλσηελψζετεκβεν υγψανισ 

γψακραν µινδκτ φλ υγψαναζτ α φορµ〈τ ηασζν〈λϕα. 
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Α χσαλ〈δ µιντ σζοροσ καπχσολατη〈λ⌠ζατ κισχσοπορτ σαϕ〈τοσ, ν〈λλ⌠ σζλενγετ ισ τερεµτηετ 

(ϖ. ΚΙΣ 1997: 247), αµελψβεν α κζσσγ ταγϕαι ρζελµιλεγ µοτιϖ〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ 

φολψαµατοσαν ϕρανεϖεζικ εγψµ〈στ, γψ α µεγσζ⌠λτ〈σρα ηασζν〈λτ ϖ〈λτοζατοκ σζ〈µα ναγψον 

µαγασ ισ λεττ. Α λεγτββ ϖ〈λτοζατοτ µεγαδ⌠ κζπφοκ ϖγζεττσγ∀, φιαταλ ϖ〈ροσι ν! αζ απα 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 9, αζ ανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 7 λεηετ!σγετ αδοττ µεγ. Αζ απα µεγσζ⌠λτ〈σαι: 

απυ, απυσζ, απχι, απ⌠κα, απι, απριχσ, φατερ, φατερυσζ, φατερυσζ η〈ζικυσζ; αζ ανψα 

µεγσζ⌠λτ〈σαι: ανψυ, ανψυσζ, ανψχα, ανψυσζ, αχι, ασσζι, ανψ〈χσκα. Α ϖ〈λτοζατοκ σοκασ〈γα α 

ϖισζονψλατ φοκοζοττ βιζαλµασσ〈γ〈τ µυτατϕα.  

Αζ ιντερϕκβαν α χσαλ〈δοσ αδατκζλ!κ τλνψοµ⌠ τββσγε, 86,1%−α βεσζ〈µολτ αρρ⌠λ, 

ηογψ γψερµεκε σζλετσε υτ〈ν σαϕ〈τ σζλειτ α ναγψσζλ!κνεκ κιϕ〈ρ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σσαλ κεζδτε 

ελ σζ⌠λτανι: ναγψι, ναγψµαµα, ναγψαπα, τατα, µαµα, παπα. Αζ ιντερακχι⌠βαν γψακραν 

ρσζτ ϖεϖ! ηαρµαδικ σζεµλψ, α γψερεκ νζ!ποντϕ〈νακ βεεµελσε α µεγσζ⌠λτ〈σβα τββ 

ϖισζονψλαττπυσβαν ισ 〈λταλ〈νοσ ϕελενσγνεκ σζ〈µτ, α γψερµεκ σζλετσε υτ〈ν πλδ〈υλ 

γψακραν αζ ανψ⌠σ σ αζ απ⌠σ µεγσζ⌠λτ〈σα ισ α ναγψσζλ!ι σζερεπνεκ µεγφελελ!εν µ⌠δοσυλ. 

Α χσαλ〈δι ϖισζονψλατοκβαν αζ 〈λταλαµ νζ!ποντϖ〈λτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελνεκ 

ελνεϖεζεττ ϕελενσγετ αζ ανγολ νψελϖβεν ισ µεγφιγψελτκ (ΩΑΡ∆ΗΑΥΓΗ 1995: 243). 

Α χσαλ〈δον βελλι µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελβεν 〈λταλ〈βαν α λεγφιαταλαββ χσαλ〈δταγ νζ!ποντϕα α 

µεγηατ〈ροζ⌠, ελ!φορδυληατνακ αζονβαν µ〈σ τπυσ ϖ〈λτ〈σοκ ισ: εγψ φιαταλ, φελσ!φοκ 

ϖγζεττσγ∀ αδατκζλ! αρρ⌠λ σζ〈µολτ βε, ηογψ α φελεσγε 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ 

κϖετϖε, τρφ〈β⌠λ γψακραν ! ισ ⊃ϖα ννι−νεκ σζ⌠λτϕα α σαϕ〈τ δεσανψϕ〈τ. Εββεν α ηελψζετβεν 

νεµ α γψερµεκ, ηανεµ α χσαλ〈δβα ϕονναν ρκεζ! ταγ ελτρ! νζ!ποντϕα οκοζ ϖ〈λτ〈στ. 

Αζ ερεδετκετ τεκιντϖε α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ νψελϖι ελεµεκ µ〈σ 

ϖισζονψλαττπυσοκβαν ισ ελ!φορδυληατνακ, εννεκ εγψικ οκα ππεν α µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ. Α 

γψερµεκ νζ!ποντϕ〈νακ ρϖνψεσλστ ϕελζι, ηογψ α γψερµεκεσ αδατκζλ!κ 64,3%−α 

σζ〈µολτ βε αρρ⌠λ αζ ιντερϕβαν, ηογψ α η〈ζαστ〈ρσ〈τ βιζονψοσ εσετεκβεν α σζλ!κνεκ κιϕ〈ρ⌠ 

φορµ〈ϖαλ σζ⌠λτϕα µεγ, σ!τ α κρδ!ϖεκβεν 5,2% α σζλ!σζερεπρε υταλ⌠ ελεµετ αδοττ µεγ 

λεγτιπικυσαββ µεγσζ⌠λτ〈σκντ. 

Α η〈ζαστ〈ρσ σζλεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α γψερεκ νζ!ποντϕ〈ν κϖλ α η〈ζαστ〈ρσ ισ ιγεν 

γψακραν ρϖνψεσλ, α τελϕεσ µιντ〈τ τεκιντϖε 38,3%−οσ αζ ανψυκα�απυκα  µεγσζ⌠λτ〈σ. 

Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ ελεµεκ εγψ ρσζε χσαλ〈δον κϖλι ϖισζονψλατοκρα ισ 

〈ττεϖ!δηετ. Α γψερµεκ νζ!ποντϕα, ιλλετϖε α σζλ!σζερεπ δοµινανχι〈ϕα ϕελενικ µεγ 

αζοκβαν α ηελψζετεκβεν ισ, αµελψεκβεν αζ ⌠ϖ⌠ν!, α ταν〈ρ, αζ ορϖοσ σζ⌠λτϕα µεγ γψ 

βεσζδπαρτνερτ. Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν αζ ανψυκα�απυκα ϖ〈λτοζατοκ α λεγγψακοριββακ. 
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Α ροκονσ〈γι τερµινυσοκ ρενδσζερτ ϖιζσγ〈λϖα ΣΖ⊃ΠΕ ΓΨ√ΡΓΨ γψ λ〈ττα, ηογψ 

�ϖαλ⌠σζν∀λεγ µινδεν ροκονσ〈γι ελνεϖεζσνεκ λεηετ νεµ ροκονσ〈γι ϕελλεγ∀ ηασζν〈λατα ισ� 

(1972: 183). Μεγλ〈τ〈σ〈τ βιζονψτϕα αζ ισ, ηογψ α σζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ναγψ ρσζε α 

σζερεπϖισζονψοκτ⌠λ φγγετλενεδϖε ισ ρσζτ ϖεηετ α καπχσολαττερεµτσβεν, ϖαγψισ α 

µεγσζ⌠λτ〈σ φγγετλενεδηετ ερεδετι ϕελεντστ!λ, ηασζν〈λατ〈βαν α µεγσζ⌠λτ〈σρα ϖαλ⌠ 

αλκαλµασσ〈γα α δοµιν〈νσαββ (ϖ. ΒΡΑΥΝ 1988: 259�261). Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ιλψεν 

κιτερϕεσζτσε α µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατ νεµ ϖ〈λασζτκοσ στλυσρτεγειβεν ϕελλεµζ!. Εζεκρε α 

φορµ〈κρα α κρδ!ϖεκβεν χσακ ελσζ⌠ρτ αδατοκ ϖαννακ, µιϖελ αζοκ αζ αδατκζλ!κ ιδεαλιζ〈λτ 

νψελϖι ϖισελκεδστ ϕελεντικ µεγ, αζ ιντερϕκ σ α µεγφιγψελσεκ αζονβαν αζτ ιγαζολϕ〈κ, 

ηογψ γψακραν ηασζν〈λτ ελεµεκρ!λ ϖαν σζ⌠. Εζεκ τανσ〈γα σζεριντ βαρ〈τι, βιζαλµασ 

ϖισζονψλατοκβαν, σ!τ α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζαβ〈λψοζατλαναββ σζντερειν εγψαρ〈ντ 

ελ!φορδυληατνακ. Ιλψεν σζνηελψ πλδ〈υλ α πιαχ: αζ ιντερϕκβαν α λεγτββ αδατκζλ! εζτ 

ταρτοττα α βιζαλµασκοδ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεγφ!ββ τερεπνεκ. Α βιζαλµασ ιντερακχι⌠κβαν 

λεηετνεκ εγψρσζτ α τρφα, µ〈σρσζτ πεδιγ α ϖεσζεκεδσ ϕελλ!ι, µ〈σ ηελψζετεκβεν πεδιγ α 

βιζαλµασκοδ〈σ ϖαγψ σρτσ νψελϖι εσζκζειϖ ϖ〈ληατνακ. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ στλυσρτκρ!λ 

〈λταλ〈νοσσ〈γβαν ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκατ κιφεϕεζ! νψελϖι ελεµεκ, 

ηα α ϖαλ⌠σ σζιτυ〈χι⌠, βεσζδηελψζετ νλκλζι α βιζαλµασσ〈γοτ, εγψρτελµ∀εν σρτ!ϖ, 

β〈ντ⌠ϖ〈 ϖ〈λνακ. 

Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σα σ α χσαλ〈δι καπχσολατοκ βιζαλµασσ〈γα κζττ αζ αδατκζλ!κ 

Μαγψαρορσζ〈γον ισ σσζεφγγστ φελττελεζνεκ φελ, σσζηανγβαν ΛΑΜΒΕΡΤ σ ΤΥΧΚΕΡ 

ρεακχι⌠τεσζτϕνεκ ερεδµνψειϖελ (1976: 50�52). Εγψ νεγψϖενη〈ροµ ϖεσ φρφι αδατκζλ! 

σζεριντ πλδ〈υλ: α τεγεζ!δσσελ ολδοτταββ〈 λεηετ τεννι α ηανγυλατοτ, σ αζ εσετλεγεσ 

προβλµ〈κατ ισ ϕοββαν µεγ λεηετ βεσζλνι, ηα α σζλ! φιγψελµε νεµχσακ α τεγεζ!δσιγ 

τερϕεδ, ηανεµ ν〈λλ⌠ σζεµλψισγκντ κεζελι γψερµεκτ (Φ3νςΦ). Εγψ 23 ϖεσ ν! αδατκζλ! 

ϖλεµνψε σζεριντ πεδιγ: σζεριντεµ, αµικορ τεγεζ!δικ εγψ γψερεκ µεγ α σζλ!ανψϕα, 

σζεριντεµ σοκκαλ βενσ!σγεσεββ καπχσολατ τυδ κιαλακυλνι (Ν2ΦΚ). 

Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ αλακυλ〈σα τεη〈τ α σζλ!�γψερµεκ ϖισζονψλατ βιζαλµασαββ〈 

ϖ〈λ〈σ〈τ ϕελζι, αζτ, ηογψ α σζ∀κεββ χσαλ〈δ σζερεπϖισζονψαιτ µ〈ρ νεµ εγψρτελµ∀εν α 

ηιεραρχηια σζαβϕα µεγ. Α σζλ!�γψερµεκ ϖισζονψλατβαν α ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈στ⌠λ 

φγγετλενλ α σζλ! α φλρενδελτ φλ, εζρτ α γψερµεκεκ 〈λταλ ηασζν〈λτ φορµ〈τ αλαπϖετ!εν αζ 

! ελϖ〈ρ〈σαι ιρ〈νψτϕ〈κ, ϖαγψισ α τεγεζ! φορµ〈κ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σα αζτ ισ ϕελζι, ηογψ α σζλ! 

νεµ α ηαταλµατ, ηανεµ α σζολιδαριτ〈στ κϖ〈νϕα ηανγσλψοζνι (ϖ. ΒΡΟΩΝ�ΓΙΛΜΑΝ 1975: 

370). 
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5.1.2. Α γψερµεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α σζλ!�γψερµεκ καπχσολατ ασζιµµετρικυσ ηελψζετβεν α γψερµεκ αλ〈ρενδελτσγε α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ισ κιφεϕεζ!δηετ. Α γψερµεκεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν α τεγεζ! 

φορµ〈κατ 〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετϕκ, µαγ〈ζ〈συκ α κλνβζ! µεγφιγψελσεκ σζεριντ χσακ α 

φρανχια σ οροσζ αρισζτοκρ〈χι〈ρα ϖολτ ϕελλεµζ! α 19. σ α 20. σζ〈ζαδβαν (ϖ. ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ 

1976: 287). Α µαγψαρ τ〈ρσαδαλοµ τρτνετβεν ισ σζιντε εγψντετ∀νεκ τεκιντηετϕκ α 

γψερµεκεκ τεγεζστ, κιϖτελτ ϕελεντ αζ α 19�20. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈ν α µαγασαββ τ〈ρσαδαλµι 

ηελψζετ∀ χσαλ〈δοκβαν µεγφιγψελτ σζοκ〈σ, ηογψ ιδεγενεκ ϕελενλτβεν α σζλ!κ µαγ〈ζτ〈κ α 

φελσ!ββ οσζτ〈λψοκβα ϕ〈ρ⌠ γψερεκεικετ (ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 28). 

Α µαι µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατρα ισ α τεγεζ! φορµα ηοµογν νορµ〈ϕα ϕελλεµζ! εββεν α 

ϖισζονψλατβαν, α γψερεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζαται ελσ!σορβαν α νοµιν〈λισ φορµ〈κβαν 

φιγψεληετ!κ µεγ. Α ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ ελεµεκρ!λ α διρεκτ κρδσεκετ φεληασζν〈λ⌠ κρδ!ϖ 

αλαπϕ〈ν καπηατυνκ κπετ. Αζ σσζεϖετηετ!σγ ρδεκβεν ιττ αζοκατ αζ αδατοκατ δολγοζταµ 

φελ, αµελψεκετ αζ αδατκζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λνακ α σζλεικ. Αζ γψ µεγφιγψελτ 1152 

ϖισζονψλατβ⌠λ 1089−ρε ϖονατκοζ⌠ αδατοκ βιζονψυλτακ ρτκεληετ!νεκ, νϖελι αζονβαν αζ 

αδατοκ σζ〈µ〈τ, ηογψ αζ εσετεκ 20,5%−〈βαν αζ αδατκζλ!κ τββ λεηετ!σγετ αδτακ µεγ 

(1326 αδατ). 

Α τββ µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατ µεγϕελλσε αββ⌠λ αδ⌠δικ, ηογψ 〈λταλ〈βαν µινλ 

βιζαλµασαββ εγψ−εγψ καπχσολατ, ανν〈λ τββφλε µεγσζ⌠λτ〈στ ηασζν〈ληατ⌠ α παρτνερ 

µεγνεϖεζσρε, ρ〈αδ〈συλ αζ ασζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοκβαν α φλρενδελτ φλ 〈λταλ〈βαν 

τββφλε µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ ηασζν〈λ. Α µεγσζ⌠λτ〈σρα ηασζν〈λτ φορµ〈κ εζρτ αζ σσζεσ 

καπχσολαττπυστ φιγψελεµβε ϖϖε, α γψερµεκεκ, α τεστϖρεκ, α βαρ〈τοκ ϖισζονψλατ〈βαν 

µυτατϕ〈κ α λεγναγψοββ ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ; εζεκ αζοκ α ϖισζονψλατοκ, αµελψβεν α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζιντε τελϕεσ ρεπερτο〈ρϕα µεγνψιλϖ〈νυληατ. Εζτ α ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ µυτατϕα αζ 

ισ, ηογψ νη〈νψ αδατκζλ! α γψερµεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ τυδακολ⌠ κρδσρε α �µινδιγ 

µ〈σκππ� ϖ〈λασζτ αδτα. Α σοκφλεσγ νεµ ραγαδηατ⌠ µεγ αζονβαν α κρδ!ϖεκβεν 

ελ!φορδυλ⌠ αδατοκ αλαπϕ〈ν, υγψανισ οττ α λεγτιπικυσαββαν λεγγψακραββαν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κ 

σζερεπελνεκ, σ α κλνβζ! ϕ〈τκοσ, ρζελεµκιφεϕεζ!, µιν!στ! φορµ〈κ νεµ. Εζρτ εζεκ 

ρτκελσηεζ αζ ιντερϕκ σ µεγφιγψελσεκ ερεδµνψειτ ισ φεληασζν〈λταµ. 

Α κρδ!ϖεκ αδαται ϖισζοντ λεηετ!σγετ νψϕτανακ αρρα, ηογψ α λεγτιπικυσαββαν ηασζν〈λτ 

φορµ〈κατ σ α ϖ〈λασζτ〈συκατ βεφολψ〈σολ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κετ φελτ〈ρϕυκ. Α λεγγψακραββαν 

ηασζν〈λτ νψελϖι ελεµεκ: κερεσζτνϖ, βεχζεττ κερεσζτνϖ, βεχενϖ, νϖ + βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελ, λ〈νψοµ, φιαµ, κισλ〈νψοµ, κισφιαµ. Α νϖ + σζεµλψϕελ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈βα α 

β〈ρµιλψεν νϖτπυστ, νϖελεµετ σ βιρτοκοσ σζεµλψϕελετ ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ 
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βεσζ〈µτοτταµ. Ελ!ζετεσ φελττελεζσειµ σ µεγφιγψελσειµ σζεριντ α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σ ϖ〈λασζτ〈σ〈ρα α µεγσζ⌠λτ⌠ σ α µεγσζ⌠λτοττ νεµνεκ εγψαρ〈ντ ηατ〈σα ϖαν, 

εζρτ αζ αδατοκατ ελ!σζρ εγψ νεµεκ σζεριντι κερεσζττ〈βλα σεγτσγϖελ οσζτ〈λψοζταµ (8. 

τ〈βλ〈ζατ).  

Αζ σσζεστεττ αδατοκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σ 

νεµεκτ!λ φγγετλενλ α κερεσζτνϖ βεχζεττ φορµ〈ϕα. Α νεµεκ σζεριντι µεγοσζλ〈στ τεκιντϖε 

α λεγφελτ∀ν!ββ κλνβσγ αζ, ηογψ α φρφιακ σζιντε εγψ〈λταλ〈ν νεµ λνεκ α νϖ + 

σζεµλψϕελ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγγελ. Α ροκονσ〈γι τερµινυσοκ κζλ πεδιγ α φιαµ, λ〈νψοµ 

φορµ〈κατ ναγψοββ σζ〈µβαν ηασζν〈λϕ〈κ, µιντ α ν!κ, ακικ ϖισζοντ α κισφιαµ, κισλ〈νψοµ 

σσζεττελεκετ ηασζν〈λϕ〈κ γψακραββαν. Αζ απ〈κ νψελϖηασζν〈λατ〈ρα τεη〈τ κεϖσβ ϕελλεµζ! α 

βεχζγετ!, α κεδϖεσκεδ! ελεµεκετ ηαλµοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σηασζν〈λατ. Λ〈νψοκηοζ φορδυλϖα 

νη〈νψ σζ〈ζαλκκαλ  τββ βεχζ! φορµ〈τ ταλ〈λυνκ, µιντ α φικ εσετβεν, σσζηανγβαν Β⊆Ρ 

Φερενχ µεγφιγψελσειϖελ, ακι α γψερεκεκ νϖελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ ϖιζσγ〈λτα 10�14 ϖ 

κζττι αδατκζλ!κτ!λ γψ∀ϕτϖε κρδ!ϖϖελ αδατοκατ (1999: 448). Εζεκ αζ αδατοκ νεµ ϕελζικ 

αζονβαν αζτ α ΚΙΣΣ ϑΕΝ# 〈λταλ µεγφιγψελτ ϕελενσγετ, ηογψ Μιη〈λψιβαν α λ〈νψοκατ ναγψοββ 

γψακορισ〈γγαλ σζ⌠λτϕ〈κ ροκονσ〈γι τερµινυσσαλ (λ〈νψοµ, κισλ〈νψοµ), µιντ α φικατ (1993: 

222). 

Α γψερεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σα νεµεκ σζεριντ 
 Α φικ 

µεγσζ⌠λτ〈σα 
Α λ〈νψοκ 

µεγσζ⌠λτ〈σα 
απα 66 42                         

Κερεσζτνϖ ανψα 51 28 
190 

14,3% 
απα 133 145 Βεχζεττ 

κερεσζτνϖ ανψα 137 154 
569 

42,9% 
απα 14 10  

Βεχενϖ ανψα 26 35 
85 

6,4% 
απα 3 6 Νϖ + 

σζεµλψϕελ ανψα 44 69 
122 

9,2% 
απα 62 −  

Φιαµ ανψα 34 − 
96 

7,2% 
απα − 57  

Λ〈νψοµ ανψα − 40 
97 

7,3% 
απα 33 −  

Κισφιαµ ανψα 54 − 
87 

6,5% 
απα − 37  

Κισλ〈νψοµ ανψα − 46 
83 

6,2% 
Ν=  657 669 1326 

 
8. τ〈βλ〈ζατ 
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Α νϖελεµεκετ ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα 72,8%, µγ α ροκονσ〈γι 

τερµινολ⌠γι〈ρα πλ!κ χσακ 27,2%, ρ〈αδ〈συλ α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ φελ ηαλαδϖα 

φοκοζατοσαν χσκκεν α ροκονσ〈γι τερµινυστ α ϖισζονψλατον βελλ α λεγγψακοριββ φορµακντ 

µεγϕελλ!κ αρ〈νψα (6. 〈βρα). Α ροκονσ〈γι τερµινυσρα πλ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψ〈νακ 

λ〈τσζ⌠λαγοσ χσκκενσε ελλενρε � αζ ιντερϕκ σ µεγφιγψελσεκ τανσ〈γα αλαπϕ〈ν � αζτ 

µονδηατϕυκ, ηογψ εζεκ µα ισ γψακορι φορµ〈κ. Α ϖ〈λτοζ〈σ λεγινκ〈ββ αββαν ραγαδηατ⌠ µεγ, 

ηογψ α ροκονσ〈γι τερµινυσοκ κορ〈ββαν ναγψοββ αρ〈νψβαν σζερεπελτεκ σεµλεγεσ, α 

λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ φορµακντ, ναπϕαινκβαν ελσ!σορβαν ρζελµιλεγ τελτεττ 

ηελψζετεκβεν φορδυλνακ ελ!, α λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ σ εζ〈λταλ σεµλεγεσ στλυσρτκ∀ 

ϖ〈λτοζατ σζερεπτ α βεχζεττ κερεσζτνϖι φορµα ϖεττε 〈τ. 

 
6. 〈βρα 

 
Α νϖελεµετ σ α ροκονσ〈γι τερµινυστ κοµβιν〈λ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ (Πετι φιαµ, Κατι 

λ〈νψοµ) σσζεσεν ητ αδατκζλ!νλ σζερεπελτεκ, αζ ιντερϕκ αζονβαν αρρα υταλνακ, ηογψ 

ριτκ〈ββ φορµακντ εζ ισ σζλεσ ρτεγεκβεν ηασζν〈λτ φορµα. 

Α σζιντν α ροκονι ϖισζονψλατρα υταλ⌠ γψερεκεµ, γψερµεκεµ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α 

κρδ!ϖβεν ναγψον κισ αρ〈νψβαν φορδυλτακ ελ!, ϖισζοντ αζ ιντερϕ σορ〈ν αζ αδατκζλ!κ 

τββσγε µεγεµλτεττε, µιντ ριτκ〈ββαν ηασζν〈λτ φορµ〈τ. Αζ ιντερϕκ σ βεσζ〈µολ⌠κ αλαπϕ〈ν 

α σζεµλψϕελεσ σ βεχζ! φορµ〈κηοζ γψακραν καπχσολ⌠δνακ ϕελζ!κντ ϖαγψ ρτελµεζ!κντ 

αζ δεσ, δρ〈γα, κιχσι, ριτκ〈ββαν πεδιγ α πιχι µελλκνεϖεκ ισ. 

Α γψερµεκεκ ϖερβ〈λισ ριντσεκντ αζ ρζελµιλεγ µοτιϖ〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σοκασ〈γα 

σζερεπεληετ, εββεν α ϖισζονψλατβαν ναγψον σοκφλε νψελϖι ελεµ υταληατ α κζλσ 

χµζεττϕρε. Α λεγγψακοριββ βεχζ! φορµ〈κ, αµελψεκετ αζ ιντερϕκβαν αζ αδατκζλ!κ 

λεγαλ〈ββ 30%−α µεγεµλτεττ, α κϖετκεζ!κ: ανγψαλκ〈µ, αρανψ βογαραµ, αρανψ ϖιρ〈γοµ, 

39%

61%

30%

70%

23%

77%

18%

82%

0%
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55 ϖ φλττ 35−55 ϖ κζττ 18−35 ϖ κζττ 18 ϖ αλαττ

Α γψερµεκ µεγσζ⌠λτ〈σα α σζλ!κ ρσζρ!λ

ροκονσ〈γι µεγσζ⌠λτ〈σ νϖελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ
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βογαραµ, βογ〈ρκ〈µ, χσιβµ, χσιλλαγοµ, χσιλλαγβογαραµ, δεσ χσιλλαγοµ, κιχσικµ, 

τνδρκµ. Εζεκνεκ α γψακραν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κνακ αζ ερεδετι σζερεπε α κεδϖεσκεδσ, α 

σιµογατ⌠ ριντσ (ϖ. Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 46), αζονβαν ρζελεµκιφεϕεζ! σζερεπκ αζ 

ελλενττβε ισ φορδυληατ, γψ γψακραν αζ ινγερλτ τ〈ρσαλγ〈στ ισ κσρηετικ. Αζ ρτκϖ〈λτ〈σ 

ϕελενσγτ σζεµλλτετηετι, ηογψ α βεχζ! σ σζεµλψϕελεζεττ φιαχσκ〈µ ϖ〈λτοζατ αζ 

ιντερϕαλανψοκ 87%−α σζεριντ χσακ α σζιδ〈σ, φιγψελµεζτετσ κσρ!ϕεκντ φορδυληατ ελ!. 

Ριτκ〈ββαν ελ!φορδυλ⌠, σπεχι〈λισαββ, α κεδϖεσκεδσρε σζολγ〈λ⌠ φορµ〈κ: 

ανγψαλβγψρ!µ, βαβυκα, βαβυσκα, βαβ〈χσκα, χινχυλα, χιχυσκα, χσεµετε, χσιπετκε, 

χσιπετκµ, δυδυσκα, ελσ!σζλττεµ, λετκµ, εµβερκε, ηυσοµ(!), κιχσινψεµ, κλψκµ, 

νψυσζικα, νψυσζ⌠κα, µ⌠κυσκα, µ⌠κυσκ〈µ, πττµκε, πιχυρι, πιρινψ⌠µ, πρντψκε, τκµαγ, 

τνδρβγψρ!µ. 

Ελ!φορδυλνακ ηοσσζαββ, σζερκεζετεσ ϖοκατϖυσζοκ ισ, εζεκ αζονβαν α σζλ!�γψερµεκ 

ϖισζονψλατον βελλ ριτκ〈κ, εζρτ µινδιγ ρζελµι σζνεζετ∀εκ: εγψ σζεµ µαγζατοµ, λετεµ 

ρτελµε. 

Α κεδϖεσκεδ! βεχζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαταιτ ινκ〈ββ α ν!κ ηασζν〈λϕ〈κ, ηα αζ απα βεχζι 

γψερµεκτ, ακκορ 〈λταλ〈βαν εγψ βεχζ! φορµ〈ηοζ ραγασζκοδικ.  

Α κεδϖεσκεδσρε 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ ελεµεκεν κϖλ α µινδενναπι ριντκεζσβεν 

ριτκ〈ββαν ελ!φορδυλ⌠, µιν!στ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ σοκασ〈γα ισ ϕελλεµζι α γψερµεκκελ ϖαλ⌠ 

καπχσολατταρτ〈στ. Εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈βαν ϖαλαµιλψεν τυλαϕδονσ〈γοτ εµελνεκ σζ⌠λτ⌠ 

σζερεπβε: 〈λυµσζυσζκ, ηταλϖ⌠, λυστασ〈γ, κακαµατψι, ροσσζασ〈γ, ροσσζχσοντ. Αζ ιλψεν 

µιν!στ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ νµαγυκβαν ισ κερληετνεκ ϖοκατϖυσζι σζερεπβε, µ〈σ 

τυλαϕδονσ〈γοκ κιφεϕεζσε πεδιγ χσακ ρτκτλετετ κιφεϕεζ!, ρτελµεζ!σ σζερκεζετβεν 

φορδυληατνακ ελ!: τε σζγψεντελεν, τε ναπλοπ⌠, τε κισ χσαϖαργ⌠, τε µατεκζσενι, τε κισ 

γαζεµβερ, τε κισ σζλτολ⌠ (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 40). Εββεν α σζερκεζετβεν σρτ! ϖαγψ 

κεδϖεσκεδ! σζερεπβεν εγψαρ〈ντ σζιντε β〈ρµιλψεν ϕελεντσ∀ ελεµ ελ!φορδυληατ α γψερµεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. 

Αζ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ φορµ〈τ⌠λ ϖαλ⌠ ελτρσ α σζλ!�γψερµεκ ϖισζονψλατβαν γψακορι, 

ϖισζοντ µινδιγ ρζελεµκιφεϕεζ! ηατ〈σ. Μιϖελ ναπϕαινκβαν α βεχζεττ κερεσζτνϖι 

µεγσζ⌠λτ〈σ α λεγγψακοριββ, σοκ εσετβεν α κερεσζτνϖ νεµ βεχζεττ ϖ〈λτοζατα σ α 

ροκονσ〈γι τερµινυσοκ κερλνεκ ιλψεν σζερεπβε. Εγψ 〈λταλ〈βαν κλνβζ! βεχζσεκετ 

ηασζν〈λ⌠ δεσανψα πλδ〈υλ ελµονδτα, ηογψ ηα γψερµεκει κερεσζτνεϖτ ηασζν〈λϕα, ακκορ 

αζοκ µ〈ρ τυδϕ〈κ, ηογψ σζιδ〈σ, δοργ〈λ〈σ κϖετκεζικ (Ν2ςΚ).  

Α γψερµεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελνεκ ισ λεηετ ρζελεµκιφεϕεζ!  

σζερεπε. Α τιπικυσαν µ〈σ ϖισζονψλατοκβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, πλδ〈υλ: φιαταλρ, 
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µ∀ϖσζν!, κισασσζονψ, ηερχεγν! 〈λταλ〈βαν φιγψελµεζτετσρε σζολγ〈λνακ. Εγψ 37 ϖεσ 

δεσανψα πλδ〈υλ ελµονδτα, ηογψ ηα µργεσ, λ〈νψαιτ κισασσζονψ−νακ, ηερχεγν!−νεκ σζ⌠λτϕα 

(Ν3κςΦ). 

Α γψερµεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ ϖ〈λτοζατοκ σοκασ〈γα κζττ ηελψετ καπ α τελϕεσ 

νϖεν ϖαλ⌠ σζ⌠λτ〈σ ισ. Α ϖεζετκνϖ σ κερεσζτνϖ εγψττεσ ηασζν〈λατα χσκκεντι α 

βιζαλµασσ〈γοτ, εζρτ εννεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δνακ µινδιγ φιγψελµεζετ! σζερεπε ϖαν (ϖ. 

ΩΑΡ∆ΗΑΥΓΗ 1995: 241). 

Α κρδ!ϖεκβεν χσυπ〈ν 6 αδατ υταλτ α γψερεκεκ νζ!ποντϖ〈λτ⌠ µεγνεϖεζσρε, αζ 

ιντερϕκβαν αζονβαν τββεν βεσζ〈µολτακ αρρ⌠λ, ηογψ α ναγψοββ γψερεκ νζ!ποντϕ〈τ 

ρϖνψεστϖε χσι−νεκ, ηυγι−νακ ισ σζ⌠λτϕ〈κ γψερµεκκετ. Εζ α κτ βεχζ! ροκονσ〈γι 

τερµινυσ εγψβκντ αζ εγσζ χσαλ〈δ νζ!ποντϕ〈τ µεγηατ〈ροζηατϕα, γψακραν νϖσζερεπ∀ϖ 

ϖ〈λικ, σ α χσαλ〈δ µινδεν ταγϕα, σ!τ εσετλεγ α χσαλ〈δ βιζαλµασαββ βαρ〈τι κρε ισ ηασζν〈ληατϕα 

µεγσζ⌠λτ〈σκντ.  

Α γψερµεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα σσζεγψ∀ϕτττ ελεµεκ 〈τλαγα αζ ιντερϕκβαν 6,8, τεη〈τ τββ 

µιντ α κτσζερεσε αννακ (2,6), µιντ α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ λεηετ!σγει. Εζεκ αζ αδατοκ 

ισ βιζονψτϕ〈κ αζτ αζ 〈λταλ〈νοσνακ τ∀ν! σζαβ〈λψσζερ∀σγετ, ηογψ αζ ασζιµµετρικυσ 

ϖισζονψλατοκβαν α φλρενδελτ φλ τββφλε ελεµετ ηασζν〈ληατ παρτνερε µεγνεϖεζσρε.  

Α τββ γψερεκ εγψττεσ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα αλκαλµασ ελεµεκ κρβεν ισ ναγψ 

ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ ταλ〈λυνκ: απρ⌠σ〈γοκ, βαβ〈χσκ〈κ, χσεµετκ, γψερεκεκ, κεδϖεσειµ, 

κεδϖεσκιµ, κιχσινψειµ, λυρκ⌠κ, πυπ〈κοκ, σρ〈χοκ, σκαχοκ. Τρφ〈σαν α φιαταλοκ, κισκορακ, 

υτ⌠δοκ ελεµεκ ισ 〈λληατνακ µεγσζ⌠λτ⌠ σζερεπβεν. Α µιν!στ! ϖοκατϖυσζοκ ναγψ ρσζε ισ 

αλκαλµαζηατ⌠ τββεσ σζ〈µβαν. Αζ αδατκζλ!κ ελµονδ〈σα σζεριντ τββ γψερεκ µεγσζ⌠λτ〈σα 

σζεµλψϕελεσ φορµ〈βαν ελσ!σορβαν ννεπλψεσ αλκαλµακκορ, ναγψοββ βεϕελεντσεκ ελ!ττ 

τρτνηετ, ιλλετϖε ρ〈σοσ ριντκεζσβεν φορδυλ ελ!: γψερεκειµ, γψερµεκειµ, φιαιµ, λ〈νψαιµ. 

Α φικ, λ〈νψοκ µεγσζ⌠λτ〈σ ισ αλκαλµασ α γψερεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα, αζονβαν ηελψζετκ 

σπεχι〈λισ, υγψανισ α χσαλ〈δ σσζεσ ν!νεµ∀, ιλλετϖε ηµνεµ∀ ταγϕ〈ρα υταληατνακ, ϖαγψισ 

εγψεσ ηελψζετεκβεν αζ ανψ〈τ, ιλλετϖε αζ απ〈τ ισ ϕελληετικ. 

Α φιαµ, λ〈νψοµ, κισφιαµ, κισλ〈νψοµ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α χσαλ〈δ µινδεν ιδ!σεββ 

γενερ〈χι⌠ϕ〈βα ταρτοζ⌠ ταγϕα 〈λταλ ηασζν〈λατοσακ, α ναγψσζλ!κ πεδιγ α σζλ!κνλ ναγψοββ 

γψακορισ〈γγαλ ηασζν〈λϕ〈κ. Αζ 〈τϖιτελ ιττ ναγψον σζλεσκρ∀ϖ ισ ϖ〈ληατ, ηισζεν πυσζτ〈ν α 

κορ αλαπϕ〈ν γψερµεκεκηεζ φορδυλϖα µινδεν φελν!ττ ηασζν〈ληατϕα εζεκετ, β〈ρ εββεν α 

ηασζν〈λατ〈βαν γψακραν λεκεζελ! ηανγυλατϖ〈 ϖ〈λνακ. Α φιαµ, φιαχσκ〈µ φορµ〈τ ρ〈αδ〈συλ 

λ〈νψοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ ηασζν〈λϕ〈κ, εζ〈λταλ α κζλστ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ϖ〈, εσετλεγ δυρϖ〈ϖ〈, 

σρτ!ϖ τϖε. 
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Α µεγσζ⌠λτ〈σνακ α ϕελεντστ!λ ελσζακαδ⌠ κιτερϕεσζτσε ρϖν α φιαµ, φιαχσκ〈µ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ η〈ζαστ〈ρσακ ισ αλκαλµαζζ〈κ (ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 391), β〈ρ 

ερρε υταλ⌠ αδατ α κρδ!ϖεκβεν σσζεσεν εγψ σζερεπελτ. Αζ αδατκζλ!κνεκ α ϖαλ⌠σ σ ϖλτ 

νψελϖι ϖισελκεδσε κζττι σζακαδκοτ ϕελζι, ηογψ αζ ιντερϕκ σορ〈ν 83% υταλτ ρ〈, ηογψ 

ισµερι εζτ α µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈στ, αζονβαν χσυπ〈ν νγψεν σζ〈µολτακ βε αρρ⌠λ, ηογψ !κ 

µαγυκ ισ ηασζν〈λν〈κ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτεληεζ ηασονλ⌠ µ⌠δον τρφ〈β⌠λ, ιρ⌠νι〈β⌠λ ελ!φορδυληατ α γψερεκεκ 

µαγ〈ζ〈σα ισ. Α µαγ〈ζ⌠δ〈στ µιντ ϕ〈τκοσ καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈τ, αµελψ µιντεγψ 

�ιδζ!ϕελβε τεσζι α τ〈ρσαλγ〈στ� (Φ2νςΦ) αζ ιντερϕαλανψοκ 37% εµλτεττε µεγ, 9% πεδιγ 

αρρ⌠λ ισ βεσζ〈µολτ, ηογψ εζ α τρφ〈λκοζ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠ σζλ!κ σ γψερµεκεκ κζττ ισ 

λτρεϕηετ. 

Α γψερµεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν τεη〈τ α νψελϖι ελεµεκ ιγεν σζλεσ ρεπερτο〈ρϕα ϖεσζ ρσζτ: 

α κερεσζτνϖι, βεχζεττ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ α σεµλεγεσ ρτκ∀ φεληϖ〈σ εσζκζει, α 

κλνβζ! βεχζ!, νϖσζ⌠ι, µιν!στ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ πεδιγ αζ ρζελµεκ σ ινδυλατοκ τελϕεσ 

σκ〈λ〈ϕ〈νακ µεγϕελεντσρε ισ κπεσεκ λεηετνεκ. 

 

5.1.3. Α ναγψσζλ!κ σ δδσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σα  

Α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ, τετσζικελσνεκ, µαγ〈ζ〈σ〈νακ αρ〈νψαιτ ϖιζσγ〈λϖα αζ ινδιρεκτ, 

µεγνψιλατκοζ〈σοκατ αλκοττατ⌠ κρδ!ϖ αδαταιτ ϖεττεµ φιγψελεµβε (913 αδατ), µιϖελ α διρεκτ 

κρδσεκ µεγϖ〈λασζολ〈σα σορ〈ν αζ αδατκζλ!κ νεµ µινδιγ κλντεττκ ελ εγψµ〈στ⌠λ α 

νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σ ϖ〈λτοζαταιτ, ϖισζοντ α τελϕεσ µεγνψιλατκοζ〈σοκβ⌠λ κιδερληετ, 

ηογψ µελψικ ϖ〈λτοζατοτ ηασζν〈λτ〈κ. Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρτκελσβεν α διρεκτ 

κρδσεκετ ταρταλµαζ⌠ κρδσσορ αδαταιτ ϖεττεµ φιγψελεµβε, µιϖελ α µ〈σικ κρδ!ϖβεν αζ 

αδατκζλ!κ ιγεν µαγασ αρ〈νψβαν (52%) νεµ ηασζν〈λτακ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κατ. 

Α µ〈σοδικ κρδ!ϖβεν µινδ α νγψ ναγψσζλ! νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ρ〈κρδεζτεµ, εζ 

σσζεσεν 2304 (576⋅4) αδατοτ ϕελεντενε, εζτ αζονβαν 19%−καλ χσκκεντι αζ αδατκζλ!κ 

σζλετσεκορ µ〈ρ νεµ λ! ναγψσζλ!κ σζ〈µα, γψ 1867 φελδολγοζηατ⌠ αδατοτ καπταµ. 

Μινδεν ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερ ερεδµνψει εγψρτελµ∀εν ϕελζικ, ηογψ α τεγεζ!δσ εγψρε 

σζλεσεββ κρ∀ϖ ϖ〈λ〈σ〈νακ φολψαµατα α ναγψσζλ!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σρα ισ κιτερϕεδτ. 

Α µεγκλνβζτετεττ κορχσοπορτοκ αλαπϕ〈ν νψοµον κϖετηετϕκ αζ ελτερϕεδσ ιδ!σζακαιτ. Α 

ναγψσζλ!κ τεγεζ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ σζοκ〈σα τερµσζετεσεν κσ!ββ αλακυλτ κι, α ναγψοββ 

λετκορι κλνβσγβ!λ αδ⌠δ⌠ τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γ µιαττ, µιντ α σζλ!κ. Α σζλ!κ 

τεγεζσνεκ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σα αζονβαν ελ!κσζτ! σζερεπ∀ ϖολτ, µεγκννψτεττε αζτ, ηογψ 
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α σζολιδ〈ρισαββ φορµα εββεν α ϖισζονψλατβαν ισ τρτ η⌠δτσον. Αζ 55 ϖ φλττι 

κοροσζτ〈λψβαν µγ µεγβοντατλαννακ λ〈τσζικ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ νορµ〈ϕα, 

α 35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν α τεγεζ! φορµ〈κ µ〈ρ α τ〈ρσαδαλοµ εγψνεγψεδρε 

ϕελλεµζ!κ. Μαϕδ υγρ〈σσζερ∀ νϖεκεδσ κϖετκεζικ, ηισζεν α 18�35 ϖ κζττιεκνεκ µ〈ρ 

χσακνεµ α η〈ροµνεγψεδε τεγεζι ναγψσζλειτ, α λεγφιαταλαββακ κρβεν πεδιγ µ〈ρ 93% α 

τεγεζ! φορµ〈κ αρ〈νψα (7. 〈βρα):  

7. 〈βρα 

Α ναγψσζλ!κ τεγεζσε κϖετι α σζλ!κ τεγεζσνεκ τερϕεδστ, αζ τεµβελι 

κλνβσγεκετ λ〈τϖ〈νψοσαν µυτατηατϕα α τερϕεδσ αρ〈νψαιτ ϕελζ! φγγϖνψεκ εγψµ〈σρα 

ϖεττσε (8. 〈βρα):  

 
8. 〈βρα 

 
Α γραφικονρ⌠λ λεολϖασηατ⌠, ηογψ α σζλ!κ σ α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ αρ〈νψα κζττ α 

35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν α λεγναγψοββ α κλνβσγ, µαϕδ φοκοζατοσαν χσκκεν, 

µερτ εββεν αζ ιδ!σζακβαν α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ αρ〈νψα � µικντ α φγγϖνψεκ 

µερεδεκσγε µυτατϕα � ναγψοββ τεµβεν ν!, α 18 ϖ αλαττιακ κρβεν πεδιγ µ〈ρ σζιντε ελ 

ισ τ∀νικ αζ αρ〈νψοκ κζττι ελτρσ. 
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Αζ αδατκζλ!κ κζττ µινδεν κοροσζτ〈λψβαν ϖαννακ ολψανοκ, ακικ νεµ αζονοσ 

σζεµλψ∀ φορµ〈κκαλ φορδυλνακ απαι σ ανψαι ναγψσζλεικηεζ. Εννεκ α ϕελενσγνεκ αζ 

αρ〈νψα α λεγιδ!σεββεκ κρβεν 3%, α 35�55 ϖ κζττιεκ εσετβεν α νορµα ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ 

µεγινδυλ〈σ〈τ ϕελεζϖε µ〈ρ 9,8%, α 18�35 ϖεσ κορ κζττ 12,3%, α λεγφιαταλαββακ κρβεν 

πεδιγ µεγιντ λεχσκκεν 3,4%−ρα. Α κρδ!ϖεκβεν µεγαδοττ σζεµλψεσ αδατοκβ⌠λ νεµ 

δερλ κι εγψρτελµ∀εν, ηογψ µιλψεν τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κ 〈λλνακ α κτ χσαλ〈δβαν ηασζν〈λτ 

ελτρ! φορµ〈κ η〈ττερβεν. Αζ ιντερϕκ 7%−〈βαν φορδυλτ ελ! ιλψεν ηελψζετ, δε αζ 

ιντερϕαλανψοκ σεµ τυδτακ µινδιγ µαγψαρ〈ζατοτ αδνι. Τββεν τλτκ µεγ γψ, ηογψ αζ 

εγψικ χσαλ〈δδαλ κεϖσβ σζοροσ α ϖισζονψυκ, σ κιδερλτ αζ ισ, ηογψ α νεµ τεγεζεττ 

ναγψσζλ!κ δντ! τββσγε ϖιδκεν, φαλυν λ.  

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατι αρ〈νψ〈ν βελλ ισ 〈τρενδεζ!δστ φιγψεληετνκ µεγ: α 

λεγιδ!σεββ κοροσζτ〈λψβαν µγ µεγηατ〈ροζ⌠ α µαγ〈ζ〈σ, σσζεσεν 4% α τετσζικελ! φορµ〈κ 

αρ〈νψα, α κϖετκεζ! κορχσοπορτβαν εζ 36%, µαϕδ 18�35 ϖεσεκ κρβεν 57%−ρα ν!, α 18 

ϖ αλαττιακ κζλ πεδιγ µινδενκι α τετσζικελ! φορµ〈τ ηασζν〈λτα (9. 〈βρα). 

 

9. 〈βρα 

Α ναγψσζλ!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν α νεµ αλαπϕ〈ν ισ µυτατκοζικ νη〈νψ, κισεββ 

µρτκ∀ ελτρσ, υγψανισ νη〈νψ αδατκζλ! (1,2%) α ναγψαπϕ〈τ µαγ〈ζϖα, α ναγψανψϕ〈τ 

πεδιγ τεγεζϖε σζ⌠λτϕα µεγ, ηασονλ⌠αν α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ταπασζταλτ ελτρσεκηεζ, 

νη〈νψαν πεδιγ (0,8%) α ναγψαπϕυκκαλ µαγ〈ζϖα, α ναγψανψϕυκκαλ πεδιγ τετσζικελϖε 

τερεµτενεκ ϖερβ〈λισ κοντακτυστ. 

Ηα αζοκατ α τ〈ρσαδαλµι χσοπορτοκατ κερεσσκ, αµελψβ!λ α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ 

σζοκ〈σα τερϕεδνι κεζδεττ, ηασονλ⌠ ερεδµνψεκετ καπυνκ, µιντ α σζλ!κ τεγεζσνεκ 

εσετβεν. Λεγηαµαραββ α ϖ〈ροσι, ρτελµισγι χσαλ〈δοκβαν ϕελενικ µεγ, α 18�35 ϖ κζττι 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ αρ〈νψα α ναγψσζλ!κ 
µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν
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κορχσοπορτβαν πεδιγ α ϖ〈ροσι αδατκζλ!κ κρβεν µ〈ρ ισκολ〈ζοττσ〈γτ⌠λ φγγετλενλ εζ α 

γψακοριββ, µγ αζοκβαν αζ εσετεκβεν ισ, ηα α ναγψσζλ! φαλυν λ (9.τ〈βλ〈ζατ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ λακ⌠ηελψ σζεριντι µεγοσζλ〈σα α 18�35 ϖ κζττι 
κορχσοπορτβαν 

 Τεγεζσ Νεµτεγεζσ  
Φαλυ 169 

55,9% 
133 

44,1% 
302 

ς〈ροσ 227 
74,9% 

76 
25,1% 

303 

Ναγψϖ〈ροσ 271 
87,7% 

38 
13,3% 

309 

Ν= 667 
72,98% 

247 
27,03% 

914 

 
9. τ〈βλ〈ζατ  

 
Α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ τερϕεδσε ολψαν ηελψζετετ ιδζεττ ελ!, ηογψ β〈ρ α γψερµεκεικ 

µγ µαγ〈ζτ〈κ σ µαγ〈ζζ〈κ, αζ υνοκ〈κ ϖισζοντ µ〈ρ τεγεζικ αζ ιδ!σεββ κοροσζτ〈λψοκατ (ϖ. 

∆ΕΜΕ 1988: 254). Α τεγεζσ γψακοριββ〈 ϖ〈λ〈σα ηατοττ α λεγιδ!σεββ κοροσζτ〈λψοκ νψελϖι 

αττιτ∀δϕρε ισ, τββ αδατκζλ! ισ ελµονδτα, ηογψ α ηαγψοµ〈νψνακ µεγφελελ!εν γψερεκειτ!λ 

µεγκϖετελτε α ναγψοββ τισζτελετετ κιφεϕεζ! φορµ〈κατ, αζ υνοκ〈ι εσετβεν αζονβαν µ〈ρ 

τερµσζετεσνεκ ταρτοττα, ηογψ τεγεζικ (Ν4ΦΑ, Ν4ςΚ). 

Αζ εγψττλ! τββγενερ〈χι⌠σ ναγψχσαλ〈δοκβαν α ναγψσζλ!νεκ κιεµελτ νψελϖι νεϖελ! 

σζερεπε ϖαν, α κλνλ!, νυκλε〈ρισ χσαλ〈δοκβαν ισ ιντενζϖ λεηετ, 〈µ κεϖσβ σζοροσ α  

ναγψσζλ!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτατ〈σ. Α κρδ!ϖεκβεν χσακ α ϕελενλεγ εγψττ λ! χσαλ〈δ 

ταγϕαιρα κρδεζτεµ ρ〈, αζ ιντερϕκβαν αζονβαν α γψερεκκορβαν εγψττ λ!κρ!λ ισ 

βεσζ〈µολτακ αζ αδατκζλ!κ. Α τββγενερ〈χι⌠σ χσαλ〈δοκ σζοροσαββ καπχσολατη〈λ⌠ϕα µιαττ 

αζτ φελττελεζηετννκ, ηογψ εζεκβεν ναγψοββ αρ〈νψ α βιζαλµασσ〈γοτ κιφεϕεζ! τεγεζ!  

φορµα, ιλψεν σσζεφγγστ αζονβαν αδαταιµ αλαπϕ〈ν νεµ λεηετεττ κιµυτατνι. Αζ εγψττλσ 

ηατ〈σ〈νακ ηι〈νψα α καπχσολατ βιζαλµασσ〈γ〈νακ νψελϖι ϕελλσρε ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζζαλ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ εγψττ λ! χσαλ〈δοκ 〈λταλ〈βαν φαλϖακβαν λνεκ, αηολ τοϖ〈ββ ελεϖεν 

µαραδτ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ νορµ〈ϕα. 

Α σζλ!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ π〈ροκβαν ϖιζσγ〈λταµ, µερτ αζ αδατκζλ!κ δντ! 

η〈νψαδ〈νακ εσετβεν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τιπικυσ εγψττ ϕ〈ρ〈σ〈τ λεηετεττ µεγφιγψελνι. Α 
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ναγψσζλ!κνλ ισ µεγφιγψεληετ! υγψαν βιζονψοσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ γψακορι εγψττεσε, 

αζονβαν µιϖελ α π〈ροκ νεµ ολψαν ρενδεζεττεκ, χλσζερ∀ββνεκ λ〈τσζοττ κλν ϖιζσγ〈λνι α 

ναγψανψα σ α ναγψαπα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ. Α π〈ροκ σζαβ〈λψταλανσ〈γ〈τ 

σζεµλλτετηετικ α κϖετκεζ! πλδ〈κ: µαµα�παπ⌠, ναγψι�παπι, µαµ⌠χα�παπα, µαµι�παπα, 

ναγψικα�ναγψαπα, µαµικ〈µ�παπ⌠. Α λεγγψακραββαν εγψττ ϕ〈ρ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σπ〈ρ α µαµα�

παπα, γψακορι αζονβαν α µαµα�ναγψαπα, σ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈σι τερλετεκεν ελ!φορδυλ α 

µαµα�τατα π〈ρ ισ. Α κεϖερεδσ ελλενρε βιζονψοσ, φ!λεγ αζ ιδ!σεββ κοροσζτ〈λψοκβαν 

ηασζν〈λτ φορµ〈κ χσακ α µεγφελελ!ϕκκελ εγψττ σζερεπελτεκ: ναγψανψα�ναγψαπα, 

ναγψανψ〈µ�ναγψαπ〈µ, ρεγαπ〈µ�ρεγανψ〈µ. 

Α ναγψσζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελκλντεττ ϖιζσγ〈λατ〈νακ σζκσγεσσγτ ερ!στεττε αζ α 

τνψ ισ, ηογψ α ναγψανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα δεµογρ〈φιαι οκοκ µιαττ ϕ⌠ϖαλ τββ αδατοτ καπταµ.   

Αζ ανψαι σ απαι ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σα α ϖιζσγ〈λτ εσετεκ 61%−〈βαν αζονοσ, δε 

µεγϕελενικ αζ ελκλντσρε ϖαλ⌠ ιγνψ ισ, αµελψβεν α βιζαλµασ µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψεδτ! 

σζερεπε, νϖϕελλεγε µυτατκοζικ µεγ. Αζ αδατκζλ!κ 21%−α κλνβζτεττε µεγ µινδκτ 

ναγψσζλ!ϕε µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ, χσακ α ναγψανψϕ〈τ 9%, χσακ α ναγψαπϕ〈τ πεδιγ 6%. 

Αζ υνοκ〈κ 〈λταλ α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ ελεµεκ νϖϕελλεγτ µυτατϕα αζ ισ, 

ηογψ εγψ−εγψ εγψνι βεχζ! φορµα ηασζν〈λατα αζ εγσζ χσαλ〈δρα 〈ττερϕεδηετ αζ υνοκα 

νζ!ποντϕ〈τ ρϖνψεστϖε. Ιλψεν εσετρ!λ σζ〈µολτ βε πλδ〈υλ εγψ φιαταλ ν! αδατκζλ!, ακι 

γψερµεκι σζ⌠κπζσσελ µαµαχσι−νακ νεϖεζτε ελ ναγψανψϕ〈τ, σ εζτ κσ!ββ αζ εγσζ 

ροκονσ〈γ ηασζν〈λτα εµλτ! σ σζ⌠λτ⌠ φορµακντ ισ (Ν2ςΦ). 

Α ναγψανψα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα σσζεσεν 1082 αδατοτ καπταµ, αµελψεκ κζττ α 

λεγτιπικυσαββ � ιγεν µαγασ αρ〈νψβαν � α µαµα φορµα ϖολτ (10. 〈βρα). 

10. 〈βρα 

Α ναγψανψα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαι

52%

22%

7%

8%

11%

µαµα

ναγψµαµα

µαµι

ναγψι

εγψβ



 51

 
Α λεγτιπικυσαββ φορµ〈κον κϖλ λεγγψακραββαν εζεκ βεχζεττ σ σζεµλψϕελεσ ϖ〈λτοζαται 

φορδυλτακ ελ!: µαµ〈µ, µαµικα, µαµικ〈µ, µαµ⌠, µαµσζι, µαµυχι, µαµυσ, µαµυσκα, 

ναγψικα, ναγψικ〈µ. Α ναγψανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα µεγϕελλτ τοϖ〈ββι ϖ〈λτοζατοκ:  ναγψανψα, 

ναγψανψ〈µ, ναγψανψυ, ναγψανψ⌠, ⌠µαµα, νανα, ναν〈µ, γρ⌠σζικα, ρεγανψ〈µ, κερεσζνϖ/ 

βεχζεττ κερεσζτνϖ ! µαµα, ϖεζετκνϖ ! µαµα. 

Α µα λεγγψακοριββνακ ταρτηατ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκρ⌠λ (µαµα, ναγψµαµα) καποττ αδατοκατ 

ΚΙΣΣ ϑΕΝ# (1993: 221) σ ΣℑΝ∆ΟΡ ΑΝΝΑ (1996: 313) φελµρσεινεκ ερεδµνψει ισ 

µεγερ!στικ. 

Α Νψελϖµ∀ϖελ! Κζικνψϖ 1985−βεν µεγϕελεντ κτετε αλαπϕ〈ν �α ναγψσζλ!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα φαλυν µγ αζ ρεγαπ〈µ, ρεγανψ〈µ σζολγ〈λ� (1985: 126), α κρδ!ϖεκ 

ανψαγ〈βαν αζονβαν χσυπ〈ν η〈ροµ ιλψεν αδατοτ ταλ〈λταµ. Αζ ελ!φορδυλ〈σοκ κισ σζ〈µα 

ιγαζολϕα ΣΖ⊃ΠΕ ΓΨ√ΡΓΨ µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ, µελψ σζεριντ εζ α φορµα �µ〈ρ κιϖεσζεττ α 

κζνψελϖβ!λ, µα µ〈ρ λεγινκ〈ββ χσακ αρχηαικυσ, βιζαλµασ ϖαγψ τρφ〈σ στλυσϖ〈λτοζατ� (1972: 

185). 

Α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α κοροσζτ〈λψοκ κζττ νινχσεν ολψαν λ〈τϖ〈νψοσ 

κλνβσγ, µιντ α σζλ!κβεν. Α γψακραββαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν α 

λεγφιαταλαββακατ α λεγιδ!σεββεκηεζ ϖισζονψτϖα α µαµα κισµρτκ∀ νϖεκεδσε φιγψεληετ! 

µεγ, αρ〈νψοσαν α ναγψµαµα φορµα χσκκενσϖελ.  

Α κοροσζτ〈λψοκ κζττι ελτρσεκ ινκ〈ββ α ριτκ〈ββαν ηασζν〈λτ φορµ〈κ ηελψζετνεκ 

αλακυλ〈σ〈βαν ραγαδηατ⌠κ µεγ. Χσακ αζ 55 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβαν σζερεπελ, οττ ισ χσακ 

7%−οσ αρ〈νψβαν α ναγψανψα, ναγψανψ〈µ µεγσζ⌠λτ〈σ. Α κερεσζτνϖ (βεχζεττ κερεσζτνϖ) ! 

µαµα σ α ϖεζετκνϖ ! µαµα αλακοκ χσακ α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν ϕελεννεκ µεγ. Α 

κερεσζτνϖ ! µαµα φορµ〈νακ α ναγψαπα µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ σσζεγψ∀λτ αδατοκ αλαπϕ〈ν 

νινχσεν π〈ρηυζαµοσ µεγφελελ!ϕε. Α µεγφιγψελσεκ σ ιντερϕκ πεδιγ αρρα υταλνακ, ηογψ α 

ϖεζετκνϖι ελεµετ ταρταλµαζ⌠ φορµ〈κνακ ινκ〈ββ αζ εµλτσβεν ϖαν σζερεπκ σ νεµ α 

µεγσζ⌠λτ〈σβαν. Α 35 ϖ αλαττι κορχσοπορτοκβαν κισ αρ〈νψβαν ελ!φορδυλτ α κερεσζτνϖεν 

σζ⌠λτ〈σ ισ. Α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν µεγϕελεν! κερεσζτνϖι ελεµ σσζηανγβαν ϖαν  

αζζαλ α τενδενχι〈ϖαλ, ηογψ α ροκονσ〈γι τερµινυσοκ σζερεπε φοκοζατοσαν ϖισσζασζορυλ α 

χσαλ〈δταγοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν (ϖ. ΚΙΣΣ 1995: 276). Α ναγψι µεγσζ⌠λτ〈σ µ〈ρ α 35�55 ϖ 

κζττι κορχσοπορτβαν φελτ∀νικ νη〈νψ ελ!φορδυλ〈σσαλ, αζονβαν χσακ α 35 ϖ αλαττιακ 

κρβεν ϖ〈λικ ϖισζονψλαγ γψακοριββ〈, σ εζεκβεν α κορχσοπορτοκβαν ισ σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ 

ϖ〈ροσι κρνψεζετβεν ηασζν〈λϕ〈κ. 
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Α ναγψαπ〈κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα α ναγψανψ〈κναλ κεϖεσεββ, 785 αδατοτ καπταµ. 

Αζ αρ〈νψοκ αζονβαν ιττ ισ ηασονλ⌠αν αλακυλτακ, α νη〈νψ δοµιν〈νσ φορµα µελλεττ κισεββ 

αρ〈νψβαν σζ〈µοσ κλνβζ! µεγσζ⌠λτ〈σ σζερεπελτ (11. 〈βρα). 

 

 

 

  

 
11. 〈βρα 

 
Α λεγγψακοριββ α µαµα µεγσζ⌠λτ〈σ π〈ρϕακντ α παπα µεγσζ⌠λτ〈σ ϖολτ. Αζ εσετεκ 

νεγψεδβεν (26%) α ναγψαπα φορµ〈τ αδτ〈κ µεγ αζ αδατκζλ!κ, αµελψ α µαµα, α 

ναγψµαµα, ναγψανψα σ α ναγψι µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ εγψττ ισ ελ!φορδυλτ. Α παπ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σνακ µεγφελελ! κπζσ∀ ν!ι φορµα χσακ ελενψσζ! αρ〈νψβαν ϖαν ϕελεν α 

ναγψανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν, α ναγψαπα ϕελλσβεν ϕελεντ!σεββ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ φορµ〈τ 

〈λταλ〈βαν α µαµα, µαµι π〈ρϕακντ αδτ〈κ µεγ αζ αδατκζλ!κ.  

Α τελϕεσ ροκονσ〈γι τερµινυσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈ϕα α ναγψανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν κισεββ 

αρ〈νψβαν ϖαν ϕελεν, µιντ α ναγψαπ〈βαν, αζονβαν ιττ ισ φ!κντ αζ ιδ!σεββ αδατκζλ!κ 

ηασζν〈λτ〈κ. Α τατα µεγσζ⌠λτ〈σ χσακ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈στερλετεκεν σζοκ〈σοσ, αζ ελ!φορδυλ⌠ 

αδατοκ µινδεγψικε α Τισζα�Κρσ ϖιδκι σ α ∆λ−αλφλδι νψελϖϕ〈ρ〈σι ργι⌠κβ⌠λ 

σζ〈ρµαζοττ. Α Νψελϖµ∀ϖελ! κζικνψϖ εζτ α φορµ〈τ µεγλεηετ!σεν τισζτελετλεννεκ νεϖεζι 

(1985: 126), αζονβαν εγψεσ τερλετεκεν εζ σεµλεγεσ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµα, εγψ〈λταλ〈ν νινχσεν 

β〈ντ⌠ ρτκε.  

Α ναγψαπα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαι

43%

26%

11%

6%

4%

2% 8%

παπα

ναγψαπα

παπ⌠

ναγψπαπα

τατα

ναγψαπ〈µ

εγψβ
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Α ριτκ〈ββαν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κ: απα, απικα, απ⌠, απ⌠κα, ατψυσ, ναγψπαπι, ναγψαπ⌠, 

ναγψι, ναγψτατα, ρεγαπ〈µ, παπ〈µ, παπι, παπικα, παπ⌠κα, παπυσ, τατ〈µ, τατι, ϖεζετκνϖ + 

παπα. 

Α ριτκ〈ββαν σζερεπλ! ϖ〈λτοζατοκ κζττ 6 αδατκζλ!νλ σζερεπελτ α νψελϖτερλετ 

λεγναγψοββ ρσζν χσακ α σζλ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ απα φορµα ισ. ΣℑΝ∆ΟΡ ΑΝΝΑ 

αλαποσ µικροσζοχιολινγϖισζτικα φελµρσε σζεριντ αζονβαν α µα Σζλοϖ〈κι〈βαν, α νψιτραι 

ϕ〈ρ〈σβαν λϖ! Κολον µεγσζ⌠λτ〈σι γψακορλατ〈βαν εζ α λεγγψακοριββ φορµα. Α ναγψι 

µεγσζ⌠λτ〈σ α ναγψανψ〈ϖαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν τερϕεδτ ελ, α Νψελϖι ιλλεµταν ισ χσακ 

εββεν α ϖισζονψλατβαν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ τεσζ εµλτστ (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 

419), 7 αδατκζλ! αζονβαν εζτ ϕελλτε µεγ α ναγψαπα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ. Εζεκ κζττ ϖολτ 

ολψαν, ακι α µαµα µεγσζ⌠λτ〈σ π〈ρϕακντ ηασζν〈λτα, σ ολψαν ισ, ακι µινδ α νγψ ναγψσζλ! 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα εζτ α ρϖιδλτ φορµ〈τ αδτα µεγ. 

Αζ απ⌠, απ⌠κα µεγσζ⌠λτ〈σ α γψ∀ϕτσ αλαπϕ〈ν χσακ α κελετι−παλ⌠χ νψελϖϕ〈ρ〈σι ργι⌠β⌠λ 

αδατοληατ⌠, ϖαλ⌠σζν∀στηετ!εν σζλεσεββ κρ∀ αζονβαν αζ ελ!φορδυλ〈σα, υγψανισ α Νψελϖι 

ιλλεµταν ϕαββ κιαδ〈σα σζεριντ Ερδλψβεν εζ αζ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ φορµα (∆ΕΜΕ�

ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 395). Αζ 〈λταλ〈νοσ ερδλψι ηασζν〈λατνακ αζονβαν ελλεντµονδανακ 

∆ΡΑ ΖΟΛΤℑΝ αδαται, ακι χσκσζερεδαι αδατκζλ!κτ!λ α ναγψτατα, τατα, τατι ϖ〈λτοζατοκατ 

καπτα (1999: 28). 

Κοροσζτ〈λψοκ σζεριντι, λνψεγεσ ελτρστ νεµ λεηετ κιµυτατνι α ναγψαπα 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν, ρζκεληετ! τενδενχια αζονβαν ιττ ισ α φορµ〈κ ρϖιδλσε, α ναγψ 

σσζεττελι ταγ εληαγψ〈σα. 

Α κλνβζ! βεχζ! σ νϖελεµετ ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ ναγψ σζερεπκ ϖαν αζ 

ανψαι σ απαι ναγψσζλ!κ µεγνεϖεζσνεκ ελκλντσβεν, εγψ−εγψ ναγψσζλ! 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζονβαν ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ α ϖ〈λτοζατοκ 〈τλαγα (1,9), µιντ α σζλ!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν, σ!τ κεϖεσεββ αζ εγψνι βεχζσεκ σζ〈µα ισ. 

Α νζ!ποντϖ〈λτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ ρϖνψεσληετ α ναγψσζλ!κ µεγνεϖεζσβεν ισ: 

νη〈νψ αδατταλ α κρδ!ϖεκβεν ισ σζερεπελτ α δδι µεγσζ⌠λτ〈σ, σ αζ ιντερϕβαν ισ τββεν 

βεσζ〈µολτακ ρ⌠λα, ηογψ γψερεκκ µεγσζλετσα υτ〈ν 〈ττρτεκ α δδσζλ!νεκ ϕ〈ρ⌠ φορµ〈ρα 

(Φ2ςΚ, Φ3ςΚ, Φ2ςΦ, Ν2ΦΦ, Ν2ςΚ, Ν2ςΦ). Εζ α µεγσζ⌠λτ〈σ α χσαλ〈δ τββι ταγϕ〈νακ, α 

δδσζλ! γψερεκνεκ α νψελϖηασζν〈λατ〈βα ισ 〈τεµελ!δηετ. 

Α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα σζολγ〈λ⌠ ελεµεκ α ηασζν〈λατ κιτερϕεσζτσε ρϖν 

ϕελεντσβ!ϖλσεν µεντεκ 〈τ, σζιντε µινδεγψικ ηασζν〈λατοσ αζ ιδ!σεββ, ισµερετλεν νεϖ∀ 

σζεµλψεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Εζεκνεκ αζ ελ!φορδυλ〈σοκνακ αζονβαν α κζλσηελψζετ 

βιζαλµασσ〈γ〈νακ ηι〈νψ〈βαν µινδενκππεν λενζ!, λεκεζελ! ρτκε ϖαν (ϖ. ∆ΕΜΕ�
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ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 416, 424). Α λεγτιπικυσαββ φορµ〈κ εζεκβεν α ηελψζετεκβεν: 

µαµα, µαµι, µαµικ〈µ, παπα, τατα. Α β〈ντ⌠, σρτ! µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ ιγεν 

νεηζ ακτϖ µ⌠δσζερεκκελ αδατηοζ ϕυτνι, ϕ⌠λ µυτατϕα εζτ, ηογψ α κρδ!ϖεκβεν εγψ〈λταλ〈ν 

νεµ σζερεπελτεκ ισµερετλεν σζεµλψεκκελ σζεµβεν εζεκ α φορµ〈κ, αζ ιντερϕκ σ α 

σζεµλψεσ µεγφιγψελσεκ αζονβαν ιγαζολτ〈κ γψακορι ελ!φορδυλ〈συκατ. Αζ ιντερϕκβαν αζ 55 

ϖ φλττι ν! αδατκζλ!κ 47%−α, α φρφιακνακ πεδιγ 24%−α µονδτα ελ αζτ, ηογψ µ〈ρ 

φορδυλτακ ηοζζ〈 ιλψεν µεγσζ⌠λτ〈σσαλ. Αζ 〈λταλυκ µεγϕελλτ λεγϕελλεµζ!ββ ελ!φορδυλ〈σι 

ηελψει εννεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι γψακορλατνακ α τµεγκζλεκεδσ, α πιαχ, βολτοκ, κτ αδατκζλ! 

πεδιγ α κ⌠ρη〈ζατ ισ εµλτεττε.  

Α δδσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαι ναγψµρτκβεν ελτρνεκ α 

ναγψσζλ!κτ!λ, σ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ ηοµογενιτ〈στ µυτατνακ. Α δδσζλ!κκελ ϖαλ⌠ νψελϖι 

καπχσολατταρτ〈σβαν α ναγψοββ κορκλνβσγ σ α ριτκ〈ββ ιντερακχι⌠ ισ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

ιρ〈νψ〈βα µοζδτϕα µεγσζ⌠λτ〈σοκατ. Εββεν α ϖισζονψλατβαν α λεηετσγεσ 1142 (2⋅576) 

αδατβ⌠λ σσζεσεν 217−ετ καπταµ, µιϖελ αζ αδατκζλ!κ τλνψοµ⌠ ρσζε νεµ ισµερτε 

δδσζλειτ. Αζ αδατοκ τββσγε (68,6%) α δδναγψανψα µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ϖονατκοζοττ. Α 

τελϕεσ µιντ〈τ τεκιντϖε αζ αδατκζλ!κ 53,9%−α τετσζικελστ, 42,5%−α  µαγ〈ζ〈στ, 3,6%−α 

(σσζεσεν 8 αδατ) πεδιγ τεγεζστ ϕελλτ µεγ καπχσολατταρτ〈σι φορµακντ. Α τεγεζ! φορµ〈κ 

µινδεγψικε α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβ⌠λ σζ〈ρµαζοττ, ϕελεζϖε α χσαλ〈δον βελλι τεγεζ!δσ 

φοκοζατοσ κισζλεσεδστ. 

Μινδκτ δδσζλ! νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σακντ µεγηατ〈ροζ⌠ α δδι φορµα. Ηα µινδκτ 

δδσζλ! λ, ακκορ ναγψοββ µρτκβεν µεγϕελεννεκ α διφφερενχι〈λ⌠ φορµ〈κ (δδιµαµα�

δδιπαπα, δδµαµα�δδπαπα). Ελ!φορδυλτακ α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 〈λταλ〈νοσ 

φορµ〈κ ισ: µαµα, παπα, ναγψι, παπ⌠. Εγψ αδατκζλ!νλ α ναγψσζλ!κ µαµα�παπα 

µεγσζ⌠λτ〈σα µελλεττ αζ ρεγµαµα�ρεγαπ⌠ φορµ〈κ σζερεπελτεκ α δδσζλ!κ 

µεγνεϖεζσρε.  

 5.1.4. Αζ υνοκ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σα  

Αζ υνοκ〈κκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σ α γψερεκεκηεζ ηασονλ⌠αν εγψντετ∀εν τεγεζ! 

φορµ〈ϕ, α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατα ισ ηασονλ⌠αν αλακυλ. Ε νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λτοζαταιρ⌠λ α διρεκτ κρδσεκετ ταρταλµαζ⌠ κρδ!ϖ σεγτσγϖελ καπηατυνκ 

κπετ, µελψβεν αζ αδατκζλ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα µινδ α νγψ ναγψσζλ! 〈λταλ ηασζν〈λτ 

φορµ〈κρα ρ〈κρδεζτεµ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 7�10), γψ α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈βαν 

γψ∀ϕτττ αδατοκκαλ χσακνεµ αζονοσ σζ〈µ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ καπταµ (1863). Α 

λεγγψακοριββ µεγσζ⌠λτ〈σοκ µεγεγψεζνεκ α σζλ!κ 〈λταλ ηασζν〈λτακκαλ: κερεσζτνϖ, 
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βεχζεττ κερεσζτνϖ, νϖ + βιρτοκοσ σζεµλψϕελ, λ〈νψοµ, φιαµ, κισλ〈νψοµ, κισφιαµ, εζεκετ 

µγ αζ υνοκ〈µ, κισ υνοκ〈µ ϖ〈λτοζατοκ εγσζτικ κι. Α κερεσζτνϖτ!λ φγγετλεν βεχενεϖεκ 

αζονβαν ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ αρ〈νψβαν σζερεπελτεκ, εζρτ αζοκατ νεµ ϖεττεµ φλ αζ σσζεστ! 

τ〈βλ〈ζατβα. Α καποττ αδατοκ κζλ 1747 σοροληατ⌠ βε α λεγγψακοριββ φορµ〈κ κζ. Εζεκετ α 

φορµ〈κατ α µεγσζ⌠λτ⌠ σ α µεγσζ⌠λτοττ νεµτ εγψαρ〈ντ φιγψελεµβε ϖεϖ! κερεσζττ〈βλα 

σεγτσγϖελ σσζεστεττεµ (10. τ〈βλ〈ζατ). 

 

 

 

Αζ υνοκ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σα νεµεκ σζεριντ 
 Α φικ 

µεγσζ⌠λτ〈σα 
Α λ〈νψοκ 

µεγσζ⌠λτ〈σα 
ναγψαπα 46 39                        

Κερεσζτνϖ ναγψανψα 41 36 
162 

9,2% 
ναγψαπα 184 171 Βεχζεττ 

κερεσζτνϖ ναγψανψα 201 196 
752 
43% 

ναγψαπα 29 37 Νϖ + 
σζεµλψϕελ ναγψανψα 47 91 

204 
11,6% 

ναγψαπα 68 −  
Φιαµ ναγψανψα 63 − 

131 
7,4% 

ναγψαπα − 62  
Λ〈νψοµ ναγψανψα − 73 

135 
7,7% 

ναγψαπα 59 −  
Κισφιαµ ναγψανψα 65 − 

124 
7,% 

ναγψαπα − 47  
Κισλ〈νψοµ ναγψανψα − 96 

143 
8,1% 

ναγψαπα 9 7  
Υνοκ〈µ ναγψανψα 16 12 

44 
2,5% 

ναγψαπα 11 8  
Κισυνοκ〈µ ναγψανψα 19 14 

52 
2,9% 

Ν=  858 889 1747 
 

10. τ〈βλ〈ζατ 
 

Α λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ φορµα � ηασονλ⌠αν α σζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν 

καποττ αδατοκηοζ � α κερεσζτνϖ βεχζεττ φορµ〈ϕα. ςισζοντ α σζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σοκηοζ 

ϖισζονψτϖα αλαχσονψαββ α πυσζτα κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα, σ µαγασαββ α 

ροκονσ〈γι ϖισζονψλατρα πλ! σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ. ⊃ρδεκεσ κλνβσγ, ηογψ αζ απ〈κ 

ελενψσζ! αρ〈νψβαν σζ⌠λτϕ〈κ α νϖ + σζεµλψϕελ ϖ〈λτοζατταλ γψερµεκεικετ, α ναγψαπ〈κ 

νψελϖηασζν〈λατ〈βαν µαγασαββ αρ〈νψβαν ϖαν ϕελεν εζ α φορµα. 

Α κρδ!ϖεκβεν σζερεπλ! τοϖ〈ββι µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ: κερεσζτνϖ + φιαµ, γψερεκ, 

βογαραµ, κιχσιµ, τνδρκµ, χσι, ηυγι. Αζ χσι σ α ηυγι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 
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µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ ρϖν νϖκντ µ∀κδνεκ εζεκβεν αζ εσετεκβεν, α χσαλ〈δ τββι ταγϕα ισ 

εζτ ηασζν〈λϕα µεγσζ⌠λτ〈σρα. 

Α κρδ!ϖβεν τββ µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοτ µεγαδ⌠ αδατκζλ!κ αρ〈νψα χσακ 11,2% ϖολτ, 

τεη〈τ ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ, µιντ α σζλ!κ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ εσετβεν. ℑλταλ〈βαν α 

κερεσζτνϖ βεχζεττ φορµ〈ϕα σ ϖαλαµελψ ροκονσ〈γι τερµινυσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈ϕα 

σζερεπελτ λεηετσγεσ ϖαρι〈νσκντ. 

Αζ ιντερϕκ σορ〈ν σσζεγψ∀ϕτττ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈τλαγα ισ χσακ 2,8, τεη〈τ α ναγψσζλ!κ α 

σζλ!κνλ ϕ⌠ϖαλ κεϖεσεββ ϖ〈λτοζατοτ ηασζν〈λνακ α λεγφιαταλαββ γενερ〈χι⌠ϖαλ ϖαλ⌠ 

καπχσολατταρτ〈σβαν. Αζ ιντερϕκβαν σζερεπλ!, λεηετσγεσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ: αρανψ βογαραµ, 

βογ〈ρκ〈µ, αρανψ χσιλλαγοµ, αρανψοµ, β〈ρ〈νψκ〈µ, δρ〈γασ〈γοµ, λετεµ, γψνγψµ, 

γψνγψϖιρ〈γοµ, κινχσεχσκµ, κισ ρ⌠ζσ〈µ, λελκεµ, ναπσυγαραµ, ρ⌠ζσασζ〈λαµ, σζεντεµ, 

ϖιρ〈γοσκερτεµ, κερεσζτνϖ + βαβα. 

Α βιζαλµασσ〈γ σ α φλρενδελτ ϖισζονψ µιαττ υγψαναζοκ αζ ρζελεµκιφεϕεζ! ϖαρι〈χι⌠κ 

λεηετσγεσεκ, µιντ α σζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σ εσετβεν, µεγφιγψελσειµ αλαπϕ〈ν αζονβαν εββεν α 

ϖισζονψλατβαν ριτκ〈ββνακ σζ〈µτανακ αζ ιλψεν φορµ〈κ. Φελττελεζσεµ σζεριντ εννεκ αζ 

εγψικ οκα αζ ιντερακχι⌠ κεϖσβ γψακορι ϖολτα σ α νεϖελ! σζερεπ εββ!λ αδ⌠δ⌠ ηι〈νψα. 

Αζοκ αζ ιντερϕαλανψοκ, υγψανισ ακικ κζσ η〈ζταρτ〈σβαν λτεκ α ναγψσζλ!κκελ, ϕ⌠ϖαλ τββ 

ρτκελ!, ρζελεµκιφεϕεζ! µεγσζ⌠λτ〈σρ⌠λ σζ〈µολτακ βε, µιντ α κλνλ!κ. 

Αζ υνοκ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαι τεη〈τ τββ τεκιντετβεν ηασονλτανακ α 

γψερµεκεκρε, α ϖ〈λογατ〈σ αζονβαν εββεν α ϖισζονψλατβαν σζ∀κεββ σκ〈λ〈ν µοζογ, εζ〈λταλ 

α βεσζδπαρτνερ µεγνεϖεζσει κεϖσβ ϖ〈ληατνακ αζ ρζελµι κζελεδσ σ τ〈ϖολοδ〈σ νψελϖι 

κιφεϕεζ!εσζκζϖ. 

 

5.1.5. Α τεστϖρεκ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α τεστϖρεκ κζττι εγψενρανγ, βιζαλµασ ϖισζονψτ νψελϖιλεγ α τεγεζ!δ! φορµα ϕελεντι 

µεγ. Αζ ευρ⌠παι τ〈ρσαδαλοµτρτνετ σορ〈ν α τεστϖρεκ κλχσνσ τεγεζ!δσε εσετλεγεσεν 

µγ ακκορ ισ µεγµαραδηατοττ, αµικορ α φελσ!ββ οσζτ〈λψοκον βελλ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λτ α 

µαγ〈ζ⌠δ〈σ (ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ 1972: 271�299). Αζοκβαν α κζσσγεκβεν αζονβαν, αµελψεκβεν 

αζ λετκορ α ηιεραρχηια µεγηατ〈ροζ⌠ ελεµε, α κορκλνβσγ µεγβοντηατϕα α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

σζιµµετρι〈ϕ〈τ: α κορεαι µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν πλδ〈υλ µ〈ρ α κτ ϖϖελ ιδ!σεββ ϖαγψ κτ 

ϖϖελ φιαταλαββ βεσζλ!κετ ισ µ〈σκππ σζ⌠λτϕ〈κ µεγ (ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 513). Αζ ιδ!σεββ 

τεστϖρ τεκιντλψε Ευρ⌠π〈βαν 〈λταλ〈βαν α 19. σζ〈ζαδιγ λεηετ!ϖ τεττε α τεστϖρεκ κζττι 

εγψενλ!τλεν φορµ〈κατ (ϖ. ΒΡΟΩΝ �ΓΙΛΜΑΝ 1975: 368�370). 
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Α 20. σζ〈ζαδ ελεϕνεκ µαγψαρ παρασζτι τ〈ρσαδαλµ〈ρα ισ ϕελλεµζ! ϖολτ, ηογψ α τεστϖρεκ 

κζττι ναγψοββ κορκλνβσγ ασζιµµετρικυσσ〈 τεττε α µεγσζ⌠λτ〈στ, α φιαταλαββνακ 

µαγ〈ζνια κελλεττ αζ ιδ!σεββετ (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 28; ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 

66). Α κυτατ〈σοµ σορ〈ν σσζεγψ∀λτ αδατοκ κζττ εννεκ α σζοκ〈σνακ αζ εµλκτ µ〈ρ χσακ 

εγψ 82 ϖεσ φρφι αδατκζλ! βεσζ〈µολ⌠ϕα µυταττα, ακι ϕ⌠ϖαλ ιδ!σεββ τεστϖρτ µαγ〈ζτα. Α 

κρδ!ϖεκ ερεδµνψει εζεν κϖλ α κλχσνσ τεγεζ!δσ εγψντετ∀ σζοκ〈σ〈τ ϕελζικ. 

Α τεστϖρι ϖισζονψοκατ ϕελλ! νοµιν〈λισ ελεµεκ σαϕ〈τοσ ηελψετ φογλαλνακ ελ α βιζαλµασ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερβεν. Α τεστϖρεκ κζττι, α ϖισζονψλαγοσ λετκορ σ α νεµ αλαπϕ〈ν 

λεηετσγεσ νγψφλε ϖισζονψλατοτ υγψανισ νγψ κλνβζ! λεξµα ϕελλι (χσµ, β〈τψ〈µ, 

ηγοµ, ννµ), µελψεκ α ναγψ−, ιλλετϖε υνοκα− ελ!ταγοκκαλ κιτερϕεδηετνεκ εγψ 

νεµζεδκκελ φλφελ σ λεφελ ισ (ϖ. ΣΖ⊃ΠΕ 1972: 188�189), σ!τ ακ〈ρ αζ ελ!ταγοκ νλκλ ισ 

αλκαλµαζηατ⌠κ εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν ισ. Εζεν κϖλ αζ 〈λταλ〈νοσαββ ϕελεντσ∀ϖ ϖ〈λτ 

β〈χσι σ ννι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ αζ ιδ!σεββ ροκοντ ϕελλ! β〈τψ〈µ σ ννµ σζ〈ρµαζκαι. 

Εζεκεν α φορµ〈κον κϖλ πεδιγ µγ α τεστϖρ, ν!ϖρ, φιϖρ κεϖεσεββ σπεχιφικ〈λ⌠ 

ϕελεντσελεµετ ταρταλµαζ⌠ ελνεϖεζσεκ ισ ϕελληετικ α τεστϖρι ϖισζονψτ. 

Α τεστϖρι ϖισζονψλατ τπυσ〈τ µεγϕελεντ! ελεµκσζλετ γαζδαγσ〈γα ελλενρε α ροκονσ〈γι 

τερµινυσοκνακ ϕ⌠ϖαλ κισεββ σζερεπε ϖαν α τεστϖρεκ κζττι καπχσολατταρτ〈σβαν, µιντ α 

νϖεν σζ⌠λτ〈σνακ. Αζ αρ〈νψοκ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ηοζ α διρεκτ κρδ!ϖ αδαται κζλ α τεστϖρ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα σ α τεστϖρ 〈λταλ ηασζν〈λτ φορµ〈τ ισ φιγψελεµβε ϖεττεµ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 3), γψ 

489 αδατκζλ!τ!λ 1074 αδατοτ καπταµ. 

Εζεκ αλαπϕ〈ν α κερεσζτνϖεν ϖαγψ α κερεσζτνϖ βεχζεττ ϖ〈λτοζατ〈ν ϖαλ⌠ σζ⌠λτ〈σ 87,2%−

οσ. Α βεχζεττ ϖ〈λτοζατοκ κζττ α µ〈σ ϖισζονψλατβαν ηασζν〈λτακν〈λ ναγψοββ αρ〈νψβαν 

ϖαννακ ϕελεν α νεµ τιπικυσ βεχζσεκ, αµελψεκ ερεδετι ρζελµι ταρταλµα µγ νεµ κοποττ 

µεγ αζ 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατ µιαττ (ϖ. ΗΑϑ∆∨ 1974: 42). Ναγψον κισ σζ〈µβαν σζερεπελνεκ 

αζονβαν α κερεσζτνϖεν αλαπυλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζττ α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ. 

Α τεστϖρεκ κζττ α κερεσζτνϖτ!λ φγγετλεν, χσακ ερρε α ϖισζονψλατρα ϕελλεµζ! 

βεχζ!νεϖεκ ισ κιαλακυληατνακ: Βυβυ, Τψυτψυ, Χσυχσυ, Μαν⌠. 

Α ϖισζονψλατοκ 7,3%−〈βαν κτ ϖ〈λτοζατοτ αδτακ µεγ αζ αδατκζλ!κ, α κερεσζτνϖεν 

αλαπυλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ µελλεττ ϖαλαµιλψεν α τεστϖρι καπχσολατρα υταλ⌠ φορµ〈τ ισ µεγϕελλϖε. Α 

ροκονσ〈γι τερµινολ⌠γι〈ν αλαπυλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ γψ α κρδ!ϖεκ αλαπϕ〈ν α ϖισζονψλατοκ 

20,1%−〈βαν αδατοληατ⌠κ.  

Κορχσοπορτοκ σζεριντ ϖιζσγ〈λϖα α τεστϖρ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ αζτ λ〈τηατϕυκ, ηογψ α 

φιαταλαββακ κρβεν µεγηατ〈ροζ⌠ µρτκβεν µαγασαββ α ροκονι καπχσολατρα υταλ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα. Εζ α ηελψζετ ελλεντµονδ〈σβαν ϖαν αζζαλ α τενδενχι〈ϖαλ, ηογψ α 
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λεγτββ χσαλ〈δι ϖισζονψλατβαν χσκκεν α ροκονι ϖισζονψλατ µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ϖαλ⌠ 

ϕελλτσγε. Αζ εγψικ οκα εννεκ α ϕελενσγνεκ αζ λεηετ, ηογψ α τεστϖρι ϖισζονψλατρα υταλ⌠ 

ηαγψοµ〈νψοσαββ φορµ〈κ (β〈τψ〈µ, β〈τψϕα, ννµ, ννϕε, ηγοµ) 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατ〈νακ 

σζοκ〈σα µ〈ρ µεγβοµλοττ, α 35�60 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν ισ ελενψσζ! αζ αρ〈νψυκ 

(6,8%), α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκβαν ϖισζοντ ολψαν ϕ φορµ〈κ ϕελεντεκ µεγ (τεσ⌠, τεσ⌠κ〈µ), 

αµελψεκ αζ ιδ!σεββεκ κρβεν εγψ〈λταλ〈ν νεµ ηασζν〈λατοσακ. Μ〈σρσζτ πεδιγ νεµχσακ α 

φολψαµατβαν λϖ! νψελϖι ϖ〈λτοζ〈σ, ηανεµ αζ λετκορβ⌠λ αδ⌠δ⌠ σαϕ〈τοσσ〈γοκ ισ 

ηοζζ〈ϕ〈ρυληατνακ εζεκηεζ αζ αρ〈νψοκηοζ. Φελττελεζηετ! υγψανισ, ηογψ αµεδδιγ α 

τεστϖρεκ εγψττ λνεκ, νεϖελ!δνεκ, ναπι ιντερακχι⌠βαν ϖαννακ, αδδιγ λνψεγεσεββ α 

σζερεπε αζ σσζεταρτοζ〈στ κιφεϕεζ! µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ, αζ ριντκεζσεκ σζ〈µ〈νακ 

χσκκενσϖελ α κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ ϖ〈λικ γψακοριββ〈. 

Α κρδ!ϖεκβεν α κϖετκεζ!, α τεστϖρι ϖισζονψρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερεπελτεκ: 

β〈τψϕα, β〈τψ⌠, β〈τψ⌠κα, β〈τψυσ, βρατψ⌠, βρατψεσζ, ν!ϖρκµ, χσµ, χσι, χσικε, χσικµ, 

χσκσ, ηγοµ, ηυγι, ηυγιχα, τεστϖρκµ, τεσ⌠, τεσ⌠µ, τεσ⌠κα, τεσ⌠κ〈µ, κιστεσ⌠. Α β〈τψϕα 

ϖ〈λτοζατ χσακ α 35 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβαν, α τεσ⌠ σ ϖ〈λτοζαται πεδιγ ελσ!σορβαν α 35 ϖ 

αλαττιακ κρβεν φορδυλνακ ελ!, α τεσ⌠ φορµ〈τ ηασζν〈λ⌠ λεγιδ!σεββ αδατκζλ! 39 ϖεσ, 

ϖ〈ροσι φρφι. Εγψ−εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ σζερεπελτεκ α κϖετκεζ! εγψνι βεχζσεκ ισ: βατψι, 

β〈τψι, νϖι, χσκ!, τεσικµ. 

Α λεγριτκ〈ββαν ϕελλτ ϖισζονψλατ αζ ιδ!σεββ λ〈νψτεστϖρ ροκονι τερµινυσσαλ ϖαλ⌠ σζ⌠λτ〈σα 

(0,06%). Αζ σσζεσ κορχσοπορτοτ τεκιντϖε α λεγγψακοριββακ αζ χσι (6,3%) σ α ηυγι 

(5,7%) µεγσζ⌠λτ〈σοκ, αµελψεκ αζ εγσζ χσαλ〈δ νζ!ποντϕ〈τ µεγσζαβηατϕ〈κ, νϖσζερεπ∀ϖ 

ϖ〈ληατνακ. Α σζ⌠λτ⌠νϖκντ ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ ρϖν α χσαλ〈δ φιαταλαββ γενερ〈χι⌠ϕα ρσζρ!λ αζ 

√χσι β〈χσι, Ηυγι ννι φορµ〈κατ ισ λτρεηοζηατϕα (√Ρ∆√Γ 1973: 150). 

√Ρ∆√Γ ΦΕΡΕΝΧ µεγ〈λλαπτοττα, ηογψ α ηυγι σ χσι φορµ〈κ σζ⌠λτ⌠νϖκντ ϖαλ⌠ 

ηασζν〈λατα αζ ρτελµισγι ρτεγβ!λ ινδυλτ ελ, α τερϕεδσσελ π〈ρηυζαµοσαν αζονβαν ππεν α 

κιινδυλ⌠ ρτεγβεν χσκκεν αζ αρ〈νψυκ (1973: 150). 

Αζ ιδ!σεββ φιτεστϖρ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζαται ισ ϖισζονψλαγ γψακοριακ: 5,1%−οσ 

αρ〈νψτ µυτατνακ αζ σσζεσ µεγσζ⌠λτ〈σ κζττ. 

Α τεσ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σνακ σ ϖ〈λτοζαταινακ αζ σσζεσ αδατηοζ ϖισζονψτοττ αρ〈νψα 4,74%, α 

35 ϖ φλττιεκ κρβεν αζονβαν µγ σζιντε κιµυτατηατατλαν, α 18�35 ϖ κζττι 

κορχσοπορτβαν 7,5%, α 18 ϖ αλαττιακ κζττ πεδιγ 11,6% αζ ελ!φορδυλ〈σι αρ〈νψα. 

Λεγγψακραββαν κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σκντ σζερεπελ, αζ ελ!φορδυλ〈σοκ 90,1%−〈βαν 

µινδκτ τεστϖρ ηασζν〈λϕα εζτ α ϖ〈λτοζατοτ. Εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα α τεστϖρ νεµτ!λ σ 

κορ〈τ⌠λ φγγετλενλ αλκαλµαζηατ⌠ (ϖ. ΚΙΣΣ 1993: 222), αζονβαν α τεστϖρεκ νεµτ!λ 
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φγγ!εν ελτρ α γψακορισ〈γα. Λεγινκ〈ββ α φιτεστϖρεκ καπχσολατ〈ρα ϕελλεµζ!, υγψανισ αζ 

αδατοκ 56,86%−α ιλψεν ϖισζονψλατβ⌠λ σζ〈ρµαζικ, α λ〈νψτεστϖρεκ κζττι µεγσζ⌠λτ〈σ αζ 

σσζεσ ελ!φορδυλ〈σνακ χσακ 11,76%−α. Α νεµεκ σζεριντι µεγοσζλ〈στ µυτατ⌠ κερεσζττ〈βλ〈ρ⌠λ 

τ〈βλ〈ζατρ⌠λ λεολϖασηατ⌠, ηογψ εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ εγψρσζτ α φικ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα, 

µ〈σρσζτ πεδιγ α φικ 〈λταλ ισ γψακραββαν ηασζν〈λτ φορµα (11. τ〈βλ〈ζατ). 

 

 

 

 

Α τεσ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ νεµεκ σζεριντι µεγοσζλ〈σα 
        Χµζεττ  
Βεσζλ! 

Λ〈νψ Φι  

Λ〈νψ 6 
11,76% 

9 
17,64% 

15 
29,41% 

Φι 7 
13,72% 

29 
56,85% 

36 
70,59% 

Ν=51 13 
25,49% 

38 
74,51% 

51 
100% 

 
11. τ〈βλ〈ζατ 

 
Εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα κιζ〈ρ⌠λαγ ακκορ φορδυλ ελ! α κρδ!ϖεκβεν, ηα αζ αδατκζλ!νεκ 

εγψ τεστϖρε ϖαν. Εζ α κορρελ〈χι⌠ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠ αζζαλ, ηογψ εζεκβεν αζ εστεκβεν 

νεµ σζκσγεσ α νϖϖελ ϕελλτ µεγκλνβζτετσ, φιγψελεµβε κελλ ϖενννκ αζονβαν 

κζβεϕϖ! ϖ〈λτοζ⌠κντ αζτ α τνψεζ!τ ισ, ηογψ α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκβαν εγψβκντ ισ 

χσκκεν α τεστϖρεκ σζ〈µα, ϖαγψισ αζ αδατκζλ!κ λεγναγψοββ η〈νψαδ〈νακ χσακ εγψ 

τεστϖρε ϖαν. 

Α τεστϖρεκ κζττι ϖισζονψλατβαν α ϕ〈τκοσ, κεδϖεσκεδ!, σρτ! σ χσφολ⌠δ⌠ αλκαλµι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ τελϕεσ ρεπερτο〈ρϕα σζερεπεληετ, σ ναγψον σοκ αζ εγψνι νψελϖι λελεµνψ ισ. 

Α σζλ!κ σ ναγψσζλ!κ ινκ〈ββ 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατ σ ρϖνψεσσγ∀ κεδϖεσκεδ! 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ (κισ χσιλλαγοµ) ηασζν〈λνακ, α τεστϖρεκ κζττ πεδιγ λνψεγεσ σζερεπετ 

καπνακ α ηελψζετηεζ ιγαζοδ⌠, ϕελλεµζ! σζερεπ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ (〈λµοσκα, ναγψεσζ∀). Εζεκ 

κζττ σοκ α ϕ〈τκοσ, µ〈σρσζτ πεδιγ α χσφολ⌠δ⌠ χλζατ ελεµ ισ: οκοστοϕ〈σ, λψυκασ µαρκ, 

καπαφογ. 

Αζ ερεδετκετ τεκιντϖε α τεστϖρεκ µεγνεϖεζσρε σ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ ελεµεκ 

ϕελεντσε κιβ!ϖλτ, τββ, µ〈σ ϕελλεγ∀ ϖισζονψλατβαν ισ ηασζν〈λατοσακ, εγψρσζτ αζ 

σσζεταρτοζ〈σ, µ〈σρσζτ πεδιγ α βιζαλµασσ〈γ ϖαγψ α βιζαλµασκοδ〈σ κιφεϕεζσρε. Αζ χσµ 

α δζσεντρικ ϖιλ〈γ〈νακ οσζτ〈λψον βελλι σσζεταρτοζ〈στ κιφεϕεζ! µεγσζ⌠λτ〈σα ϖολτ (ΛΑ∆ 
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1959: 28), µ〈ρα πεδιγ αζ χσι ϖ〈λτοζατταλ εγψττ ιγεν σζλεσσ ϖ〈λτ ηασζν〈λατ〈νακ 

λεηετ!σγε. Α β〈τψ〈µ µεγσζ⌠λτ〈σ βιζαλµασ ϖισζονψβαν λϖ! ιδ!σεββ φρφι µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

ισ αλκαλµασ. Α ν!ϖρ µεγσζ⌠λτ〈σ ελ!σζρ α κατολικυσ απ〈χ〈κ, µαϕδ ονναν 〈λταλ〈νοσαν αζ 

〈πολ⌠ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ 〈ττερϕεδτ.   

Α τεστϖρ µεγσζ⌠λτ〈σ β〈ρµιλψεν ϖισζονψλατβαν υταληατ σσζεταρτοζ〈σρα, βιζαλµασσ〈γρα, 

εγψη〈ζι µεγσζ⌠λτ〈σκντ πεδιγ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈βαν σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ, 

ελσ!σορβαν α παπτ⌠λ α ηϖ! κζσσγνεκ χµεζϖε (Κρισζτυσβαν σζερετεττ Τεστϖρειµ! 

Κεδϖεσ ρεφορµ〈τυσ Τεστϖρεινκ!).  

 

5.1.6. Α ναγψννικ, ναγψβ〈χσικ σ α κερεσζτσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α σζλ!κ τεστϖρειϖελ, ιλλετϖε αζοκ η〈ζαστ〈ρσαιϖαλ, αζαζ α ναγψννικκελ σ ναγψβ〈χσικκαλ 

ϖαλ⌠ καπχσολατ α κζϖετλεν χσαλ〈δµαγον κϖλι ναγψοββ χσαλ〈δβαν α σζοροσαββ, 〈λταλ〈βαν 

γψακοριββ ιντερακχι⌠κκαλ ϕ〈ρ⌠ ϖισζονψλατοκ κζ ταρτοζικ, αµελψ τ〈γτϕα α γψερµεκ σζ〈µ〈ρα 

α φελν!ττ ϖιλ〈γγαλ ϖαλ⌠ ριντκεζσ κρτ. 

Α γενερ〈χι⌠σ κλνβσγ µιαττ ασζιµµετρικυσ ηελψζετ α ηαγψοµ〈νψοσ, στ〈τυσζοριεντ〈λτ 

χσαλ〈δµοδελλβεν µεγηατ〈ροζτα α µεγσζ⌠λτ〈σ σζεµλψηασζν〈λατ〈τ, τεγεζσρε φελελ! 

µαγ〈ζ〈στ κϖετελτ µεγ, αµελψηεζ α ροκονι ϖισζονψλατρα υταλ⌠ νοµιν〈λισ φορµ〈κ ϕ〈ρυλτακ. 

Εννεκ α σζοκ〈σρενδνεκ α φοκοζατοσ φελβοµλ〈σ〈τ εγψρτελµ∀εν ϕελζικ α κρδ!ϖεκ αδαται. Α 

φελδολγοζ〈σβαν α διρεκτ κρδσεκκελ δολγοζ⌠ κρδ!ϖ αδαταιτ ϖεττεµ φιγψελεµβε (ΙΙ. 

κρδ!ϖ: 14, 15), µιϖελ α προδυκχι⌠σ κρδ!ϖβεν αζ αδατκζλ!κ εγψ ρσζε νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σ νλκλι µεγνψιλατκοζ〈σοκατ αλκοτοττ. 

Α κερεσζτσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 12, 13) αζρτ τ〈ργψαλοµ εζζελ κζσ 

φεϕεζετβεν, µερτ αζ αδατκζλ!κ 78,2%−〈νακ α κερεσζτσζλει α ναγψννικ σ ναγψβ〈χσικ 

χσοπορτϕ〈β⌠λ κερλτ κι. Α ναγψννικ σ ναγψβ〈χσικ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ ρτκελσβεν α 

κερεσζτσζλ!κρε υταλ⌠ αδατοκατ νεµ δολγοζταµ φελ, αζ οττ ταπασζταληατ⌠ αρ〈νψοκατ κλν 

µυτατοµ βε. 

Α ϖισζονψλατον βελλ α τεγεζσ τερϕεδσνεκ φοκοζαταιτ α µεγκλνβζτετεττ λετκορι 

χσοπορτοκ αλαπϕ〈ν κϖετηετϕκ νψοµον. Αζ 55 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβαν µγ εγψντετ∀ α 

21%

79%
64%

36%

97%

3%

0%

50%

100%

55 ϖ φλττ 35−55 ϖ κζττ 18−35 ϖ κζττ 18 ϖ αλαττ

Α σζλ!κ τεστϖρνεκ τεγεζσε κορχσοπορτοκ 
σζεριντ

τεγεζσ µαγ〈ζ〈σ/ τετσζικελσ
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ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ σζοκ〈σα, α 35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν α τεγεζ! 

φορµ〈κ µ〈ρ α τ〈ρσαδαλοµ τββ µιντ 20%−〈ρα ϕελλεµζ!κ, µαϕδ α 18�35 ϖ κζττιεκνεκ µ〈ρ 

τββ µιντ 60%−α τεγεζι σζλεινεκ α τεστϖρειτ, α λεγφιαταλαββακ κρβεν πεδιγ µ〈ρ 97% α 

τεγεζ! φορµ〈κ αρ〈νψα (12. 〈βρα):  

12. 〈βρα 

 

Εζεκετ αζ αδατοκατ σσζεϖετϖε α ναγψσζλ!κ τεγεζσνεκ αρ〈νψαιϖαλ, µεγλεπ! 

ερεδµνψτ καπυνκ, υγψανισ α σζλ!κ τεστϖρνεκ τεγεζσε λασσαββαν τερϕεδτ ελ, µιντ α 

ναγψσζλ!κ, ελλεντµονδϖα αννακ α τνψεζ!νεκ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν 

〈λταλ〈βαν αζ λετκορ τεκιντηετ! α λεγφ!ββ ιρ〈νψτ⌠ ϖ〈λτοζ⌠νακ. 

Α τερϕεδσ λασσαββ τεµε ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ ιντερακχι⌠κ ριτκ〈ββ σζ〈µ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠. 

Α ναγψσζλ!κκελ α γψακοριββ ταλ〈λκοζ〈σοκ ρϖν βιζαλµασαββ καπχσολατ αλακυληατ κι, γψ 

εγψεσ εσετεκβεν α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α µ〈σοδικ σζεµλψ∀ φορµα ρϖνψεσλ, αζ 

! γψερµεκεικκελ σζεµβεν ϖισζοντ νεµ. Α νεµεκ αλαπϕ〈ν α τερϕεδσ φολψαµατ〈τ φιγψελϖε 

κλνβσγεκετ σζλεληετνκ, υγψανισ α ν!�ν!, ιλλετϖε φρφι�φρφι ϖισζονψλατβαν εγψαρ〈ντ 

ηαµαραββ νψερ τερετ α τεγεζ! φορµα, µιντ α κλνβζ! νεµ∀εκ κζττ. 

Αζ ελτρσεκ ελλενρε αζτ µονδηατϕυκ, ηογψ α ναγψσζλ!κκελ σ α ναγψννικκελ, 

ναγψβ〈χσικκαλ ηασζν〈λτ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δ σσζεφγγ. Α χσαλ〈δι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

αλακυλ〈σ〈βαν νεµ εγψσζερ∀εν αζ ιντερπερσζον〈λισ ϖισζονψοκ ηατνακ α ϖ〈λασζτοττ νψελϖι 

φορµ〈ρα, ηανεµ α κζσσγ εγψσγεσ σζοκ〈σρενδϕε ισ. Α ναγψσζλ!κ σ ναγψννικ, 

ναγψβ〈χσικ µαγ〈ζ〈σα τεη〈τ 〈λταλ〈βαν εγψττ ϕ〈ρ, α στ〈τυσζοκατ ϕοββαν ϕελλ! χσαλ〈δοκβαν 

φορδυλ ελ!. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ αρ〈νψαιν βελλ ιττ ισ ηασονλ⌠ τενδενχι〈τ φιγψεληετνκ µεγ, µιντ α 

ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν: α φιαταλαββακ, ελσ!σορβαν α 35 ϖ αλαττιακ κρβεν α µαγ〈ζ〈στ 

τετσζικελσ ϖ〈λτϕα φλ. 

Α ναγψννι µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ λεγγψακοριββ ϖ〈λτοζαται: ννϕε, ννµ, κερεσζτνϖ + ννϕε, 

κερεσζτνϖ + ννµ, κερεσζτνϖ + ννι, κερεσζτνϖ. Ριτκ〈ββαν, νη〈νψ αδατταλ πεδιγ α 

κϖετκεζ! φορµ〈κ ισ ελ!φορδυλτακ: νεννε, νενε, νενα, νεν, νενσ, ννικµ, δεσννι. Εγψ 

αδατταλ σζερεπελτ αζ 〈νγψι µεγσζ⌠λτ〈σ ισ, αµελψ λεγτιπικυσαββαν α σ⌠γορν! µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

ηασζν〈λτ ελεµ, εββε α ϖισζονψλατβα ϖαλ⌠σζν∀λεγ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ ρϖν κερληετεττ. 

Α ναγψννικ σ ναγψβ〈χσικ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαιβαν α γενερ〈χι⌠κ αλαπϕ〈ν σζιντν 

ελτρσεκετ ταπασζταληατυνκ.Α ναγψννι µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 533 αδατκζλ!τ!λ 1329 αδατοτ 

καπταµ, µελψβ!λ 1287 α λεγγψακραββαν ελ!φορδυλ⌠ φορµ〈κ κζ ταρτοζοττ. Α λεγγψακοριββ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα αζ λετκορ αλαπϕ〈ν α κϖετκεζ!κππεν αλακυλ (12. τ〈βλ〈ζατ):  
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Α ναγψννι µεγσζ⌠λτ〈σα κορχσοπορτοκ σζεριντ 
 55 ϖ φλττ 35�55 ϖ κζττ 18�35 ϖ κζττ 18 ϖ αλαττ  
Ννϕε 133 

40,9% 
94 

31,2% 
63 

21,21% 
26 

9,1% 
316 

26,09% 
Ννµ 24 

7,3% 
12 

3,9% 
3 

1,01% 
2 

0,1% 
41 

3,38% 
Κερεσζτνϖ+ννϕε 87 

26,7% 
57 

18,9% 
33 

11,11% 
20 
7% 

197 
16,26% 

Κερεσζτνϖ+ννµ 37 
11,3% 

21 
6,9% 

12 
4,04% 

6 
2,1% 

76 
3,61% 

Κερεσζτνϖ+ννι 45 
13,8% 

108 
35,9% 

114 
38,38% 

93 
32,3% 

360 
29,72% 

Κερεσζτνϖ 0 
0% 

4 
1,3% 

72 
24,25% 

141 
48,96% 

217 
17,91% 

Ν= 1211 325 
100% 

301 
100% 

297 
100% 

288 
100% 

1211 

 
12. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α καποττ αδατοκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ αζ 〈λταλ〈νοσαββ ϕελεντσκρ∀, νεµ φελττλενλ χσαλ〈δι 

καπχσολατρα υταλ⌠ ννι σσζετεϖ!ϕ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα α κζπκορακ κρβεν 

µεγεµελκεδικ, α 18�35 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν ναγψοββ αρ〈νψβαν µεγϕελεννεκ α πυσζτα 

κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ, α 18 ϖ αλαττιακ κρβεν πεδιγ α ηαγψοµ〈νψοσαββ φορµ〈κ 

κισεββ αρ〈νψ ϕελενλτε µελλεττ µ〈ρ α κτ λεγϕαββαν µεγϕελεντ ϖ〈λτοζατ α µεγηατ〈ροζ⌠.  

Α Νψελϖι ιλλεµταν σζεριντ α ννϕε ιδ!σεββ ν!ροκον µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ρενδσζεριντ α 

κερεσζτνϖϖελ εγψττ ηασζν〈λατοσ (ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 420), αζ αδατοκ 

αζονβαν αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ µινδεν κοροσζτ〈λψβαν ελ!φορδυλ νµαγ〈βαν 〈λλϖα ισ. Α ννµ 

φορµα ϖισζοντ ϕ⌠ϖαλ κισεββ αρ〈νψβαν σζερεπελ κερεσζτνϖ νλκλ, ηισζεν γψ ηασζν〈λϖα 

ερεδετιλεγ λ〈νψτεστϖρρε υταλτ. 

Α τεγεζ! φορµα τερϕεδσε εγψττ ϕ〈ρ α πυσζτα κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σσαλ, δε α τββι 

φορµ〈ϖαλ ισ ελ!φορδυληατ, λεγγψακραββαν α κερεσζτνϖ + ννι µεγσζ⌠λτ〈σσαλ. 

Α ναγψβ〈χσι νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ισ ηασονλ⌠ φολψαµατοκ ϕ〈τσζ⌠δνακ λε. Α 

λεγγψακοριββ φορµ〈κ: β〈τψα/β〈τψϕα; κερεσζτνϖ + β〈τψϕα/β〈τψα, κερεσζτνϖ + β〈τψ〈µ, 

κερεσζτνϖ + β〈χσι, κερεσζτνϖ + β〈, κερεσζτνϖ. Νη〈νψ αδατταλ ελ!φορδυλτ µγ α β〈τψ⌠ σ α 



 63

β〈τψυσ ϖ〈λτοζατ ισ. Α ναγψννι µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ ελεµεκηεζ ϖισζονψτϖα ελτρσ, 

ηογψ α β〈τψ〈µ φορµα ιττ νµαγ〈βαν εγψ〈λταλ〈ν νεµ φορδυλ ελ!. Α ναγψβ〈χσικ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 521 αδατκζλ!τ!λ 1195 αδατοτ καπταµ. Αζ εγψεσ φορµ〈κ α κορχσοπορτοκ 

σζεριντ ελτρ! γψακορισ〈γγαλ φορδυλνακ ελ! (13. τ〈βλ〈ζατ): 

 
 
 

Α ναγψβ〈χσι µεγσζ⌠λτ〈σα κορχσοπορτοκ σζεριντ 
 55 ϖ φλττ 35�55 ϖ κζττ 18�35 ϖ κζττ 18 ϖ αλαττ  
Β〈τψα/β〈τψϕα 149 

47,15% 
88 

29,53% 
64 

21,62% 
36 

12,63% 
337 

28,2% 
Κερεσζτνϖ+β〈τψϕα/ 
β〈τψα 

97 
30,7% 

63 
21,14% 

24 
8,11% 

5 
1,75% 

189 
15,81% 

Κερεσζτνϖ+β〈τψ〈µ 28 
8,86% 

24 
8,05% 

8 
2,71% 

2 
0,7% 

62 
5,19% 

Κερεσζτνϖ+β〈χσι 37 
11,7% 

97 
32,55% 

104 
35,13% 

84 
29,48% 

322 
26,95% 

Κερεσζτνϖ+β〈 5 
1,59% 

23 
7,72% 

45 
15,21% 

46 
16,14% 

119 
9,96% 

Κερεσζτνϖ 0 
0% 

3 
1,01% 

51 
17,22% 

112 
39,38% 

166 
13,89% 

Ν= 1195 316 
100% 

298 
100% 

296 
100% 

285 
100% 

1195 

 
13. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α ναγψννικ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαιϖαλ σσζεϖετϖε αζ µυτατηατ⌠ κι, ηογψ α πυσζτα 

κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ κισεββ µρτκβεν τερϕεδ, ϕελεν ϖαν αζονβαν α β〈χσι−β⌠λ ρϖιδλτ, 

σζιντν βιζαλµασ β〈 ϖ〈λτοζατ κερεσζτνϖϖελ εγψττ ηασζν〈λϖα. Α Νψελϖι ιλλεµταν σζεριντ εζ 

α ρϖιδλτ φορµα φ!λεγ φαλυν φορδυλ ελ! (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 378), αδαταιµ 

αλαπϕ〈ν αζονβαν α ϖ〈ροσι αδατκζλ!κ κρβεν ισ µαγασ αζ ελ!φορδυλ〈σι αρ〈νψα. 

Α ναγψννικ σ ναγψβ〈χσικ µεγσζ⌠λτ〈σα ισ φοκοζατοσαν µοζδυλτ ελ τεη〈τ α µ〈σοδικ 

σζεµλψ∀ φορµ〈κ ηασζν〈λατα φελ, α τερϕεδ! τεγεζσ αζονβαν νεµχσακ κερεσζτνϖϖελ, 

ηανεµ α καπχσολατ κορβελι ασζιµµετρι〈ϕ〈τ ρζκελτετ! ελεµ∀ (ννι, β〈τψα, β〈χσι, β〈) 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ ισ εγψττ ισ 〈λληατ µεγσζ⌠λτ〈σκντ. 

Α κερεσζτσζλ!κ τεγεζσνεκ τερϕεδσε ηασονλ⌠ φοκοζατοσσ〈γοτ µυτατ, δε εγψ φ〈ζισσαλ 

λασσαββαν ηαλαδ, µιντ α ναγψννικ, ναγψβ〈χσικ. Εννεκ η〈ττερβεν ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ 〈λλ, 

ηογψ ηα νεµ α ναγψβ〈χσι, ναγψννι α κερεσζτσζλ!, ακκορ ολψαν τ〈ϖολαββι ροκον ϖαγψ 

ισµερ!σ, ακιϖελ νεηεζεββεν πλ κι α νψελϖιλεγ βιζαλµασ καπχσολατ (13. 〈βρα): 
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13. 〈βρα 

 
Α κερεσζτσζλ!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατ ϕελλεγτ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 94,3%−α ϕελλι, σ 

α κορχσοπορτοκ κζττ νινχσεν ϕελεντ!σ ελτρσ. Α κερεσζτσζλ!ι σζερεπ εσετβεν τεη〈τ νεµ 

µυτατηατ⌠ κι εγψρτελµ∀εν α ροκονσ〈γι καπχσολατ νψελϖι ϕελλτσγνεκ γψενγλσε (ϖ. 

ΚΙΣΣ 1995: 276). Κλνβσγ µυτατκοζικ αζονβαν α κοροσζτ〈λψοκ κζττ αββαν, ηογψ α 

κερεσζτσζλ!σγρε υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελψ ϖ〈λτοζαταιτ ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α λεγιδ!σεββ κορχσοπορτβαν α κερεσζτανψ〈µ�κερεσζταπ〈µ µελλεττ κισεββ αρ〈νψβαν ϕελεν 

ϖαν α κερεσζτανψα�κερεσζταπα, κερεσζτανψυ�κερεσζταπυ, α 35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν 

εζεκ αρ〈νψα µεγν! α σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ ροϖ〈σ〈ρα, σ µεγϕελενικ α κερεσζτµαµα�

κερεσζτπαπα, ιλλετϖε α κερεσζτ ϖ〈λτοζατ α ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Α 18�35 ϖεσ κοροσζτ〈λψβαν α 

σζεµλψϕελεσ φορµα ηασζν〈λατα µ〈ρ νεµ µυτατηατ⌠ κι, α κερεσζτ α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ 

κιτερϕεδ, σ τοϖ〈ββι ρϖιδτεττ ϖ〈λτοζατοκ τ∀ννεκ φελ: κερι, κεριανψυ�κεριαπυ, κεριµαµα�

κεριπαπα, κεµα�κεπα; κενψυ�κεπυ; κεσζµα; κρι. Α ρϖιδτεττ φορµ〈κ αρ〈νψα α 18 ϖ αλαττι 

κοροσζτ〈λψβαν τοϖ〈ββ εµελκεδικ. Α κρι ϖ〈λτοζατ τββσζρι ρ〈σβαν ϕελλτ −ζ! ελ!φορδυλ〈σα 

αζρτ σαϕ〈τοσ, µερτ α τελϕεσ κερεσζτ φορµα εσετβεν, β〈ρ α κιεϕτσβεν ρϖνψεσλ, ρ〈σβαν 

µινδιγ α κζνψελϖι ϖ〈λτοζατοτ αδτ〈κ µεγ αζ αδατκζλ!κ, αζ ερεδετι φορµ〈τ⌠λ ελσζακαδϖα 

αζονβαν ρ〈σβαν ισ ϕοββαν ρϖνψεστικ α νψελϖϕ〈ρ〈σι σαϕ〈τοσσ〈γοτ (14. 〈βρα). 
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14. 〈βρα 
 

Α ϖισζονψ ϕελλσνεκ ηι〈νψα ελσ!σορβαν α 35 ϖ αλαττι κορχσοπορτοκβαν φορδυλ ελ!, 

εζεκβεν αζ εστεκβεν κερεσζτνϖι ϖαγψ κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι µεγσζ⌠λτ〈σ π⌠τολϕα. Α 

κερεσζτσζλ!ϖελ ϖαλ⌠ καπχσολατ αζονβαν εννεκ ελλενρε ισ !ρζι νψελϖι ϕελλτσγτ, α 

καπχσολατ βιζαλµασαββ〈 ϖ〈λ〈σα νψελϖιλεγ ελσ!σορβαν νεµ α κερεσζτνϖι φορµ〈κ 

τερϕεδσβεν, ηανεµ α ρϖιδτεττ, βεχζ! ϖ〈λτοζατοκ ηασζν〈λατ〈βαν ρηετ! τεττεν. Α καποττ 

αρ〈νψοκ σσζηανγβαν ϖαννακ α ΚΙΣΣ ϑΕΝ# 〈λταλ Μιη〈λψιβαν καποττ ερεδµνψεκκελ (1993: 

222). 

  

5.1.7. Α τεστϖρεκ γψερµεκεινεκ (υνοκαχσ, υνοκαηγ) σ α κερεσζτγψερµεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α τεστϖρ γψερµεκνεκ σ α κερεσζτγψερεκνεκ α µεγσζ⌠λτ〈σα αζ λετκορβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν 

εγψντετ∀ τεγεζ! φορµ〈τ ϕελεντ. Αζ εηηεζ ϕ〈ρυλ⌠ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκρ⌠λ α διρεκτ 

κρδσεκετ ταρταλµαζ⌠ κρδ!ϖβεν 1043 αδατοτ καπταµ. Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζττ 

λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ φορµα � ηασονλ⌠αν α σζλ!ι σ ναγψσζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 
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ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν καποττ αδατοκηοζ � α κερεσζτνϖ βεχζεττ φορµ〈ϕα. Εζεν βελλ ιγεν 

µαγασ αρ〈νψβαν ϖαννακ ϕελεν (28,6%) α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ. 

Μικντ α χσαλ〈δ µινδεν ταγϕα ρσζρ!λ, γψ εββεν α ϖισζονψλατβαν ισ σζερεπεληετνεκ α 

φιαµ, λ〈νψοµ, κισφιαµ, κισλ〈νψοµ µεγσζ⌠λτ〈σοκ. Α κρδ!ϖεκβεν, ελσ!δλεγεσ ηασζν〈λατ 

φορµακντ αζονβαν εγψ〈λταλ〈ν νεµ φορδυλτακ ελ!; αζ ιντερϕκ τανσ〈γα σζεριντ αζονβαν 

βιζονψοσ ηελψζετεκβεν α ναγψννικ, ναγψβ〈χσικ ισ λνεκ εζζελ α µεγσζ⌠λτ〈σσαλ. 

Α καπχσολατ βιζαλµασσ〈γ〈τ⌠λ, σζοροσσ〈γ〈τ⌠λ, αζ ριντκεζσεκ γψακορισ〈γ〈τ⌠λ φγγ!εν 

υγψαναζοκ α κεδϖεσκεδ! φορµ〈κ ρϖνψεσληετνεκ, µιντ α σζλ!�γψερµεκ ϖισζονψλατβαν. 

Κισεββ αρ〈νψβαν ϕελεννεκ µεγ αζονβαν αζ εγψνι βεχζσεκ, ινκ〈ββ αζ 〈λταλ〈νοσαν 

ελτερϕεδτ κεδϖεσκεδ! ϖ〈λτοζατοκατ ηασζν〈λϕ〈κ. Αζ ιντερϕκβαν µεγαδοττ φορµ〈κ: ανγψαλοµ, 

βογαραµ, βογ〈ρκ〈µ. χσιλλαγοµ, κιχσιµ, ηυσοµ (!), σζεντεµ, τνδρκµ. 

Α κερεσζτγψερµεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν σζιντε αζονοσ αδατοκατ ταλ〈λυνκ, σζ⌠ρϖ〈νψοσαν 

αζονβαν µεγϕελενικ α κερεσζτλ〈νψοµ (2,3%), α κερεσζτφιαµ (1,7%) σ σσζεσεν κτ 

ελ!φορδυλ〈σσαλ α κισκερεσζτεµ φορµα ισ.  

 

5.1.8. Αζ υνοκατεστϖρεκ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α σζλ! τεστϖρεινεκ γψερεκειϖελ ϖαλ⌠ σζιµµετρικυσ σ βιζαλµασ καπχσολατ 〈λταλ〈νοσαν α 

κλχσνσ τεγεζ!δσ σζοκ〈σ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ. Κλχσνσ µαγ〈ζ⌠δ〈σ χσακ αζ αρισζτοκρατα 

σζοκ〈σρενδβεν ϕελενηετεττ µεγ αζοκβαν αζ ιδ!σζακοκβαν, αµελψεκβεν α µινδενκιρε 

κιτερϕεδ! µαγ〈ζ〈σ ϖολτ ϕελλεµζ! (ϖ. ΦΡΙΕ∆ΡΙΧΗ 1972). Ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σ πεδιγ 

αζοκβαν α κζσσγεκβεν φορδυληατοττ ελ! � ηασονλ⌠αν α τεστϖρεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ηοζ � 

αµελψεκβεν αζ λετκορι κλνβσγ ερ!σ ηιεραρχηι〈τ τερεµτ! τνψεζ!νεκ σζ〈µτοττ.  

Α ϖιζσγ〈λτ µιντ〈βαν α κλχσνσεν τεγεζ! ϖισζονψ εγψντετ∀ ϖολτ. Α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε α κερεσζτνϖι σ βεχζεττ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζοκ〈σα 

〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετ! (98,7%). Χσακ νη〈νψ ελ!φορδυλ〈σσαλ ϖολτ ϕελεν α βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ φορµα, αµελψ αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠κ ρσζρ!λ γψακοριββ ϖ〈λτοζατνακ τ∀νικ. Α 

35 ϖ αλαττι κορχσοπορτβαν 〈λταλ〈βαν α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ µελλεττι λεηετ!σγκντ αζ 

υνοκατεσ⌠, υνχσιτεσ⌠, υνχσιτεσ⌠µ, υνχσι ϖ〈λτοζατοκ (2,3%) φορδυλνακ ελ!. Κλχσνσ 

µεγσζ⌠λτ〈σπ〈ρκντ εγψ αδατκζλ!νλ σζερεπελτ α κυζιν�κυζινα σ εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ αζ 

εγψκοµα φορµα. 

Αζ υνοκατεστϖρεκ γψακορι ιντερακχι⌠ϕα, βιζαλµασ ϖισζονψα, φ!κντ γψερµεκκορβαν 

λεηετ!ϖ τεσζι υγψαναζοκνακ α ϕ〈τκοσ, εσετλεγ χσφολ⌠δ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ α ηασζν〈λατ〈τ, 

αµελψεκ α τεστϖρεκ κζττι ϖισζονψλατβαν ισ σζερεπελτεκ. 
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5.1.9. Α η〈ζαστ〈ρσ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α η〈ζασσ〈γγαλ λτρεϕϖ! ϕ χσαλ〈δ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ιτ αζ ελσ!δλεγεσ νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠βαν ισ µεγηατ〈ροζ⌠ ϖισζονψλατοκ υτ〈ν τ〈ργψαλοµ, β〈ρ α η〈ζαστ〈ρσ α 

λεγσζ∀κεββ χσαλ〈δµαγνακ, α νυκλε〈ρισ χσαλ〈δνακ ισ ρσζε, σ!τ α η〈ζαστ〈ρσακ εγψµ〈σ κζττι 

µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ι µιντααδ⌠κ λεηετνεκ α γψερµεκ σζ〈µ〈ρα, τεη〈τ α νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠βαν ισ σζερεπκ λεηετ. 

Α η〈ζαστ〈ρσι µεγσζ⌠λτ〈σοκ αλακυλ〈σα ϕελζι α καπχσολατ 〈τρτκελ!δστ. Α µαγψαρ 

βεσζλ!κζσσγβεν α 20. σζ〈ζαδ ελσ! ϖτιζεδειβεν α ηιεραρχηικυσ ϖισζονψοκατ ρζκελτετ! 

ασζιµµετρικυσ ηασζν〈λατ (α φρϕ τεγεζι α φελεσγτ, αζ ϖισζοντ µαγ〈ζζα !τ) µελλεττ, αζ 

ρζελµιεκτ!λ σ α νψελϖηασζν〈λατι σζντρτ!λ φγγ!, α κζελεδστ−τ〈ϖολοδ〈στ κιφεϕεζ! 

ηασζν〈λατ ισ ελκπζεληετ! ϖολτ µινδκτ ρσζρ!λ (ϖ. ΙΜΡΕ 2001: 103�114) 

Α η〈ζαστ〈ρσακ εγψµ〈σ κζττι µεγσζ⌠λτ〈σα αζονβαν ναπϕαινκρα εγψντετ∀εν α 

κλχσνσ τεγεζ!δσ λεττ, µγ α λεγιδ!σεββ αδατκζλ!κ κρβεν σεµ λεηετεττ νεµτεγεζ! 

φορµ〈κατ κιµυτατνι. √σσζεσεν εγψ 48 ϖεσ φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀, ϖ〈ροσι ν! υταλτ 

ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σρα: ! µαγ〈ζζα α φρϕτ, α φρϕε ϖισζοντ τεγεζι !τ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 

µεγφιγψελσε σζεριντ εγψεσ φιαταλ χσαλ〈δοκβαν α φρϕ σ φελεσγ κζττ ϕρα µεγϕελεντ α 

µαγ〈ζ⌠δ〈σ (1981: 28). Αδαταιµ αλαπϕ〈ν εζ α τενδενχια νεµ µυτατηατ⌠ κι, ϖισζοντ αζ 

ιντερϕκ σ βεσζ〈µολ⌠κ υταλνακ αρρα, ηογψ α η〈ζαστ〈ρσακ κζττ, µικντ σζ〈µοσ µ〈σ 

βιζαλµασ ϖισζονψλατβαν ισ, ϕ〈τκοσ, ιρονικυσ, εσετλεγ ϖ!δ! µεγσζ⌠λτ〈σι φορµακντ, δε 

νεµ 〈λλανδ⌠ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δκντ σζερεπε λεηετ α µαγ〈ζ⌠δ〈σνακ. 

Α η〈ζαστ〈ρσακ κζττι νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈ρυλκοδηατνακ α καπχσολατρ⌠λ: �Λεηετ 

ολψαν η〈ζασπ〈ρ, ακικ σοκ ιλψεν κιφεϕεζστ ηασζν〈λνακ, λεηετ ολψαν ισ, ακικ χσακ εγψετ ϖαγψ 

κεττ!τ. Αζ ελσ!φαϕτα καπχσολατ, αµελψβεν σοκφλε κιφεϕεζστ ηασζν〈λνακ, αζτ συγαλλϕα, ηογψ α 

κτ εµβερ τββφλε σζερεπβε ιλλ!νεκ λ〈τϕα εγψµ〈στ, σ µινδεγψικ µεγσζ⌠λτ〈σ µ〈σ σζερεπετ 

ϕελεζ. Α µ〈σοδικ εσετβεν µιντηα κισεββ λεννε α σζερεπκαπχσολατοκ ρυγαλµασσ〈γα. ηα εζ α 

ηελψζετ, ακκορ αρρα σζ〈µτηατυνκ, ηογψ ηατ〈ροζοττ κλνβσγετ ταλ〈ληατυνκ α ηαγψοµ〈νψοσ 

σ α νεµ ηαγψοµ〈νψοσ η〈ζασσ〈γοκβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι κιφεϕεζσεκ κζττ� 

(ΩΑΡ∆ΗΑΥΓΗ 1995: 243). 

Α η〈ζαστ〈ρσ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα α κρδ!ϖεκβεν 343 αδατκζλ!τ!λ 789 αδατοτ καπταµ (ΙΙ. 

κρδ!ϖ: 4), ηισζεν αζ αδατκζλ! σ α η〈ζαστ〈ρσα 〈λταλ ηασζν〈λτ φορµ〈ρα ισ ρ〈κρδεζτεµ, σ αζ 

αδατκζλ!κ εγψ ρσζε εγψνλ τββ λεηετ!σγετ αδοττ µεγ. Εννεκ ελλενρε α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λτοζαταιτ νεηζ α κρδ!ϖεκ αδαται αλαπϕ〈ν ρτκελνι, µερτ 〈λταλ〈βαν χσακ 
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εγψ, α λεγτιπικυσαββαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ αδτακ µεγ αζ αδατκζλ!κ. Α κρδ!ϖεκ 

αλαπϕ〈ν ισ 〈ρυλκοδ⌠ λεηετ αζονβαν αζ, ηογψ α 35 ϖ αλαττιακ κρβεν µεγν!ττ αζοκνακ αζ 

αρ〈νψα (13,4%), ακικ λεγαλ〈ββ κτ φορµ〈τ ρτακ βε α κρδ!ϖβε ισ. Αζ ιντερϕκ αδαται ισ 

µεγερ!στικ α ϖαρι〈χι⌠κ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκβαν, υγψανισ αζ 55 

ϖ φλττιεκ κρβεν α φελσορολτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈τλαγα 1,8, α 35�55 ϖ κζττιεκ κρβεν 

3,2, α 35 ϖ αλαττιακ κζττ πεδιγ 4,6.  

Α κρδ!ϖεκ αδαται αλαπϕ〈ν α λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σ α κερεσζτνϖ βεχζεττ 

φορµ〈ϕα, αζονβαν αζ ιντερϕκ αζτ βιζονψτϕ〈κ, ηογψ εµελλεττ σζιντε µινδεν χσαλ〈δβαν λνεκ 

µ〈σ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ ισ. Σ!τ α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψ αδατκζλ!ινεκ βεσζ〈µολ⌠ι 

εγψρτελµ∀εν αρρ⌠λ τανσκοδνακ, ηογψ α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈στ λεγγψακραββαν µ〈σοκ 

ϕελενλτβεν ηασζν〈λϕ〈κ, αζ εγψµ〈σ κζττι κοµµυνικ〈χι⌠βαν ϖισζοντ ναγψοββ σζερεπε 

ϖαν α τοϖ〈ββι ϖ〈λτοζατοκνακ. Α κερεσζτνϖ ηασζν〈λατ〈τ εββεν α σζερεπβεν νεµ ρζικ ελγ 

εγψεδινεκ, εγψ φιαταλ φρφι ιντερϕαλανψοµ ϖλεµνψε σζεριντ αζρτ σζκσγεσεκ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοκ, µερτ �κερεσζτνεϖν µ〈σοκ ισ σζ⌠λτηατϕ〈κ α φελεσγεµ, γψ ϖισζοντ 

χσακ ν� (Φ2ςΦ). 

Α κρδ!ϖβεν α λεγτιπικυσαββ φορµακντ µεγαδοττ ϖ〈λτοζατοκ κζττ αζ λετκορ 

χσκκενσϖελ ν! α νεµ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα: αζ 55 ϖ φλττιεκ κρβεν 

19,2%, α 35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν 30,7%, α 18�35 ϖ κζττιεκ κρβεν πεδιγ 

κιυγρ⌠αν µαγασαββ: 48,6%. 

Α καπχσολατον βελλ λεγ〈λταλ〈νοσαββκντ ηασζν〈λτ, νεµ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

κζττ µινδεν κορχσοπορτβαν µεγταλ〈ληατ⌠κ α σζλ!ι σζερεπρε, νζ!ποντϖ〈λτ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελλελ λτρεϕττ µεγσζ⌠λτ〈σοκ. Αζ ανψα�απα, µαµα�παπα, ανψυ�απυ 

φορµ〈κ ηασζν〈λατα α 35�55 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν α λεγδοµιν〈νσαββ, σσζεφγγσβεν α 

σζλ!σζερεπ φοντοσσ〈γ〈ϖαλ εββεν αζ λετκορβαν. Εζ α ϕελενσγ α γψερµεκ σζ〈µ〈ρα ϖαλ⌠ 

µιντααδ〈σ σζ〈νδκ〈β⌠λ αδ⌠δικ, δε νεµ µαγψαρ〈ζηατ⌠ εγψρτελµ∀εν χσακ αζζαλ, υγψανισ αζ 

αδατκζλ!κ ελµονδ〈σα αλαπϕ〈ν ακκορ ισ ηασζν〈λατοσσ〈 ϖ〈λνακ εζεκ α φορµ〈κ, αµικορ α 

γψερµεκ νινχσ ϕελεν. Χσακ αζ 55 ϖ φλττι κορχσοπορτβαν φορδυλτακ ελ! αζ ανψϕα, απϕα, 

ανψϕυκ, απϕυκ ϖ〈λτοζατοκ, αµελψεκ σζιντν α γψερµεκ νζ!ποντϕ〈τ ρϖνψεστικ. Εγψ 35 ϖ 

αλαττι αδατκζλ! α τρφ〈σ, δε ηασονλ⌠ σζερεπ∀ ανψ〈κ⌠µ φορµ〈τ αδτα µεγ. 

Α νεµ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεγγψακραββαν βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ βεχζσεκ: 

δεσεµ, δρ〈γ〈µ, κεδϖεσεµ, κιχσιµ, κιχσικµ, κινχσεµ, σζϖεµ, σζϖι. Α σζεµλψϕελ νλκλι 

λεγγψακοριββ ϖ〈λτοζατοκ: βογ〈ρκα, χιχα, νψυσζι, νψυσζικα, τνδρβογ〈ρ, τνδρκε. Εζεκ α 

βεχζσεκ αζ εσετεκ 84,7%−〈βαν κλχσνσεν ηασζν〈λατοσακ, τελϕεσ εγψενρανγσ〈γοτ, 

ιλλετϖε α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖισσζηανγσζερ∀σγτ ϕελεζϖε (Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ 1994: 49). 
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Εζεκ α βεχζσεκ αζ 〈λλανδ⌠συλτ ηασζν〈λατ ρϖν νϖσζερεπ∀ϖ ϖ〈λνακ, α σπεχι〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ αζ αδατκζλ!κ µινδεγψικε ναγψβετ∀ϖελ ισ ρτα: Βογψ⌠, Βυχικα, Χιχαφλχσι, 

Μαχικα, Μαλαχκα, Μαν⌠, Μ⌠κυσκα, Μ⌠κυσµαχι, Μµζλι, Νψυσζιφλ, Πογ〈χσαµακι, Ζµικε. 

Α νϖϕελλεγ ελλενρε εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ χσακ α κτ σζεµλψ ιντερακχι⌠ϕ〈βαν 

ηασζν〈λατοσακ, α ϖισζονψλατον κϖλ ϖισζοντ νεµ, ϖαγψισ εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ α 

π〈ρκαπχσολατ ελκλνλσρε τρεκϖ!, σζλενγσζερ∀ ελεµεικντ ισ ρτκεληετ!κ. 

Αζοκβαν α ϖισζονψλατοκβαν, αµελψεκβεν α βεχζ! φορµα νεµ κλχσνσ, 〈λταλ〈βαν α 

φρφιακ ηασζν〈λϕ〈κ αζ εγψνι φορµ〈τ, α ν!κ πεδιγ α κερεσζτνϖι ϖ〈λτοζατοτ. 

Αζ ιντερϕκβαν νεµ 〈λταλ〈νοσ, ηανεµ αλκαλµι φορµακντ µεγαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σοκ: 

ασσζονψ, ανγψαλλ〈νψ, αρανψϖιρ〈γ, βαβ〈χσκα, βαβ〈µ, βαβυ, βαβυχι, ββι,  βογ〈ρβαβα, 

βοδζαϖιρ〈γ, χιχ〈µ, χιχυσκ〈µ, χιχαµαν⌠, χσιγαµαν⌠, χσιλλαγϖιρ〈γ, δρ〈γασ〈γοµ, 

εγψετλενεµ, λετεµ, εµβερ, φιαµ, φτψικε, ηαλαχσκα, ηκα, ηκ〈µ, ηυσοµ, ησγοµβ⌠χοµ, 

ηυσικα, ηυσµυσ, ηυσιµυσι, κισ χσιλλαγ, κισ οροσζλ〈ν, κισφιαµ, µαδ〈ρκα, µαν⌠κ〈µ, 

µζεχσκµ, µορµοτ〈µ, µυχυσ, µυφυρχκ〈µ, ναποχσκ〈µ, ναπσυγαραµ, πιχιµ, ποχικ〈µ, 

ποχοκ, πρντψ!κε, σζερελµεµ, τρπε, τρπι, τρπσ, τνδρπογ〈χσα, ϖιρ〈γσζ〈λαµ, ϖιζιλοϖαµ. 

Α φιαµ, κισφιαµ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ σσζεσεν 5 αδατκζλ! αδτα µεγ, εννεκ ελλενρε 

τββσγκ γψ ϖλτε, ηογψ µ〈σοκ γψακραν ηασζν〈λϕ〈κ εζτ η〈ζαστ〈ρσυκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Εζ 

αζ ελλεντµονδ〈σ ισ ϕελζι αζτ, ηογψ αζ αδατκζλ!κ νεµ α ϖαλ⌠σ, ηανεµ αζ ιδε〈λισνακ ταρτοττ 

νψελϖι ϖισελκεδσκρ!λ αδνακ σζ〈µοτ. Αζ ασσζονψ, εµβερ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈νοσ 

φορµακντ νεµ, χσακ τρφ〈σ, αλκαλµι µεγσζ⌠λτ〈σκντ σζερεπελτεκ. 

Α λεγτββ ϖ〈λτοζατοτ µεγαδ⌠ αδατκζλ! α κϖετκεζ! φορµ〈κατ σορολτα φλ: β⌠βιτ〈χσκα, 

χιχ〈µ, χσιλλαγοχσκ〈µ, δεσεµ, ηερχεγν!µ, κιχσιµ, ναπσυγαραµ, σζερελµεµ, σζϖεµ.  

Α ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µα µινδεν ϖισζονψλατβαν α καπχσολατ βιζαλµασσ〈γ〈ϖαλ 

ϖαν σσζεφγγσβεν. Α η〈ζασσ〈γον βελλι µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µ〈β⌠λ αζονβαν νεµ 

ϖονηατυνκ λε εγψρτελµ∀ κϖετκεζτετσεκετ α καπχσολατ µεγηιττσγρε, ιντιµιτ〈σ〈ρα, µερτ 

αζον κϖλ αζ εγψν ιδιολεκτυσ〈νακ, νψελϖι ταλ〈λκονψσ〈γ〈νακ ισ σζερεπε λεηετ βεννε. 

 

5.1.10. Α η〈ζαστ〈ρσ σζλεινεκ (ανψ⌠σ, απ⌠σ) µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α η〈ζασσ〈γκτσσελ 〈ταλακυλ α χσαλ〈δι στρυκτρα, αζ ϕ ροκονοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 

ρϖνψεσ σζαβ〈λψσζερ∀σγεκ πεδιγ ελτρηετνεκ α κορ〈ββι ϖισζονψλατοκβαν µεγσζοκοττ⌠λ 

(ϖ. ΩΑΡ∆ΗΑΥΓΗ 1995: 243). 

Α η〈ζαστ〈ρσ σζλεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕα νεµ ιλλεσζκεδικ σζερϖεσεν α χσαλ〈δον βελλι 

τεγεζ!δσ τερϕεδσνεκ ιρ〈νψϖοναλ〈βα, υγψανισ α χσακ εγψ γενερ〈χι⌠νψι κορκλνβσγ, 
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ιλλετϖε α γψακορι ιντερακχι⌠ ελλενρε ισ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ σζ〈µτανακ 〈λταλ〈νοσνακ µγ α 

λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψβαν ισ. Α ϖισζονψλαττπυσρα νζϖε 341 αδατκζλ!τ!λ 340 αδατοτ 

καπταµ αζ ανψ⌠σ σ 329 αδατοτ αζ απ⌠σ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. (ΙΙ. κρδ!ϖ: 18, 19). 

Αζ 55 ϖ φλττιεκ κρβεν σσζεσεν 1 αδατ ϖολτ α τεγεζ! φορµ〈ρα, α 35�55 ϖ κζττιεκ 

κρβεν 11,3%−ρα εµελκεδικ α η〈ζαστ〈ρσ〈νακ µινδκτ σζλ!ϕτ τεγεζ!κ σζ〈µα, εηηεζ 

αδ⌠δικ µγ 7,4%, ακικ χσακ α ϖελκ αζονοσ νεµ∀τ τεγεζικ. Α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν ισ 

χσακ 31,8% α µινδκτ σζλ!τ τεγεζ!κ αρ〈νψα σ 5,9%.σζ〈ζαλκ τεγεζι χσυπ〈ν α ϖελε αζονοσ 

νεµ∀τ. ςαγψισ α η〈ζαστ〈ρσ σζλεινεκ τεγεζσε ϕ⌠ϖαλ λασσαββαν τερϕεδ νεµχσακ α σζλ!κνλ, 

ηανεµ α ναγψσζλ!κνλ ισ. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κνακ εββεν α ϖισζονψλατβαν µεγµαραδ⌠ 

σζερεπρε ϕελλεµζ!, ηογψ τββ ολψαν αδατκζλ! ισ ϖολτ, ακι αζ ιδ!σεββ µυνκατ〈ρσαι 

µινδεγψικτ ισ τεγεζι, ϖισζοντ αζ ανψ⌠σ〈τ, απ⌠σ〈τ νεµ. 

Α νεµ τεγεζ! φορµ〈κον βελλ λεηετσγεσ ϖ〈λτοζατοκατ τεκιντϖε α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ 

φελ ηαλαδϖα ν! α τετσζικελ! φορµ〈κ αρ〈νψα, σ α ν!κηζ φορδυλϖα µινδεν κοροσζτ〈λψβαν α 

φρφιακν〈λ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ αρ〈νψβαν φορδυλ ελ! α τετσζικελσ. Εββεν α ϖισζονψλαττπυσβαν 

τεη〈τ α κορκλνβσγτ!λ, ιλλετϖε α βεσζλ! κορ〈τ⌠λ φγγετλενλ ελφογαδοττνακ σζ〈µτ αζ 

ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετ, α τεγεζσρε φελελ! µαγ〈ζ〈σ, τετσζικελσ.  

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈ρνψαληατϕ〈κ, βιζαλµασαββ〈 τεηετικ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κατ. 

Λεγγψακοριββακ αζ ανψυκα�απυκα (48,8%), µαµα�παπα (21,7%), µαϕδ α κερεσζτνϖ + 

ννι, β〈χσι (17,8%) ϖ〈λτοζατοκ. Κισεββ αρ〈νψβαν φορδυλνακ ελ! αζ ανψυ�απυ (3,3%), τατα 

(1,7%), ναγψι (1,2%), κερεσζτνϖ + µαµα, παπα (0,2%) δεσανψ〈µ (0,01%) σζιντν 

νζ!ποντϖ〈λτ〈στ ρϖνψεστ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ, σ σζερεπελτεκ αζ εγψρτελµ∀εν α σζερεπρε 

υταλ⌠ ανψ⌠σοµ�απ⌠σοµ (1,9%) φορµ〈κ ισ. ⊃ρδεκεσ, ηογψ ε µεγσζ⌠λτ〈σοκ µινδεγψικε 

µεγϕελενηετ τεγεζσ σ µαγ〈ζ〈σ µελλεττ εγψαρ〈ντ. Α τεγεζσ µελλεττ ϖισζοντ α κερεσζτνϖ + 

ννι, β〈χσι φορµα ϖαν τλσλψβαν, σ µεγϕελενικ α κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ (5,3%) ισ. Α 

τεγεζ!δσ τερϕεδσϖελ π〈ρηυζαµοσαν τεη〈τ εββεν α ϖισζονψλατβαν ισ χσκκεν α ροκονσ〈γι 

τερµινυσοκ ηασζν〈λατ〈νακ αρ〈νψα.  

Α ναπϕαινκβαν α λεγτββ χσαλ〈δι ϖισζονψλατοτ µεγηατ〈ροζ⌠ σζολιδαριτ〈σ σζερεπτ εββεν α 

ϖισζονψλατβαν εγψρτελµ∀εν φελλρϕ〈κ ολψαν α µεγελ!ζ!, µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεινκβεν 

µγ εγψρτελµ∀εν ιρ〈νψτ⌠ σζερεπ∀ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ, µιντ αζ λετκορ, α τεκιντλψ, σ 

κιµυτατηατ⌠ σζερεπε ϖαν α νεµβελι κλνβσγεκνεκ ισ. Μιϖελ α τββι χσαλ〈δι ϖισζονψλαττ⌠λ 

ελτρ!εν αλακυλ α τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κ σζερεπε � πλδ〈υλ ακ〈ρ α ναγψσζλ!�υνοκα 

ϖισζονψλατβαν ισ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ αρ〈νψ τεγεζ!δστ ταλ〈λυνκ � α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

λ〈τσζ⌠λαγοσ υραλµα ελλενρε φελττελεζνι λεηετ, ηογψ α χσαλ〈δι σσζεταρτοζ〈σ νψελϖι 

κιφεϕεζσε φοκοζατοσαν ερρε α καπχσολαττπυσρα ισ κι φογ τερϕεδνι.  
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5.1.11. Α γψερµεκ η〈ζαστ〈ρσ〈νακ (µενψ, ϖ!) µεγσζ⌠λτ〈σα 

Αζ ασζιµµετρικυσ λετκορι ϖισζονψλατ µιαττ εββεν α ϖισζονψλατβαν � α καποττ 641 αδατ 

αλαπϕ〈ν (ΙΙ. κρδ!ϖ: 18, 19) κιζ〈ρ⌠λαγοσ α τεγεζ! φορµα, α η〈ζαστ〈ρσ σζλ!ϕε ρσζρ!λ. Α 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε πεδιγ, α κερεσζτνϖι βεχζεττ κερεσζτνϖι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ (94,7%) 〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετ!κ, εζεν βελλ α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ 

φορµ〈κ γψακορισ〈γα µεγκζελτ!λεγ αζονοσ, µιντ α γψερµεκεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ 

φορµ〈κ εσετβεν (8,86%). Α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελλεττ µ〈σοδικ λεηετ!σγκντ, 

ιλλετϖε ν〈λλ⌠αν ισ σζερεπελτεκ α λ〈νψοµ (1,7%), κισλ〈νψοµ (2,1%), φιαµ (1,9%), κισφιαµ 

(1,8%) µεγσζ⌠λτ〈σοκ. Α κρδ!ϖεκβεν λεγ〈λταλ〈νοσαββαν ηασζν〈λτ φορµακντ κτ 

ελ!φορδυλ〈σσαλ σζερεπελτ µγ α κισ µενψεµ, εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ πεδιγ α κισ ϖεϕεµ ϖ〈λτοζατ 

ισ, 〈λταλ〈νοσαν αζονβαν νεµ σζοκ〈σοσ α µεγσζ⌠λτ〈σβαν α ϖισζονψλατ ϕελλεγνεκ ποντοσ 

ϕελλσε. Αζ ιντερϕκβαν ριτκ〈ββ, νεµ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ελ!φορδυλ⌠ 

φορµ〈κ: ϖ!µ, ϖ!µυραµ, µενψεµ, µενψεχσκε.  

 

5.1.12. Α η〈ζαστ〈ρσ τεστϖρεινεκ σ α τεστϖρεκ η〈ζαστ〈ρσ〈νακ (σ⌠γορ, σ⌠γορν!)  

µεγσζ⌠λτ〈σα  

Α η〈ζαστ〈ρσ τεστϖρεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ αζονοσ γενερ〈χι⌠ηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ µιαττ 

〈λταλ〈βαν σζιµµετρικυσ σζεµλψηασζν〈λατοτ κϖετελ µεγ, αµελψβεν ρϖνψεσλ α χσαλ〈δι 

σσζεταρτοζ〈σ σζερεπε ισ, τεη〈τ σζιντε εγψντετ∀εν α κλχσνσεν τεγεζ!δ! φορµα ϕελλεµζ!. 

Α 341 αδατκζλ!τ!λ καποττ 866 αδατ νη〈νψ κιϖτελλελ εζτ ιγαζολϕα (ΙΙ. κρδ!ϖ: 20). Α 

λεγιδ!σεββ κοροσζτ〈λψβαν νγψ αδατκζλ! υταλτ χσυπ〈ν αρρα, ηογψ α σ⌠γορ〈ϖαλ, σ⌠γορν!ϕϖελ 

µαγ〈ζ⌠δικ, εζεκεκβεν αζ εσετεκβεν µινδιγ κλνβζ! νεµ∀εκ ϖισζονψ〈ρ⌠λ ϖολτ σζ⌠. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερλετν α κερεσζτνϖι φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ 〈λταλ〈νοσ 

ρϖνψ∀ σζοκ〈σα φιγψεληετ! µεγ (97,4%), α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ ηασζν〈λατα εζεν 

βελλ ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ (3,9%), µιντ α κλνβζ! κοροσζτ〈λψοκ κζττι ϖισζονψλατοκβαν. 

Α κρδ!ϖβεν µεγϕελλτ, α ϖισζονψλατον βελλ λεγ〈λταλ〈νοσαββνακ σζ〈µτ⌠ φορµακντ 

σζερεπελτεκ µγ α σ⌠γορ, σ⌠γι, κοµα, κοµι ϖ〈λτοζατοκ, δε κιζ〈ρ⌠λαγ φρφιακ κζττι 

ϖισζονψλατβαν. 

Αζ ιντερϕκβαν νεµχσακ α λεγ〈λταλ〈νοσαββ, ηανεµ α ριτκ〈ββαν, ακ〈ρ τρφ〈σαν ηασζν〈λτ 

φορµ〈κ ισ σζερεπελτεκ: σ⌠γορ, σ⌠γορκα, σ⌠γορκ〈µ, σ⌠γι, σ⌠γορν!µ, κοµ〈µ, κοµι. Φρφιακ 
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κζττ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀, κιτερϕεδτ ϕελεντσ∀ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ηασζν〈λατοσ αζ χσµ 

µεγσζ⌠λτ〈σ ισ. 

 

5.1.13. Τ〈ϖολαββι ροκονοκ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α τ〈ϖολαββι ροκονοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ λετκορι κλνβσγεκτ!λ φγγ!εν ρϖνψεσλ α 

χσαλ〈δι σζολιδαριτ〈σ ερεϕε. Αζ ιντερϕκ βεσζ〈µολ⌠ι αλαπϕ〈ν αζ αζονοσ γενερ〈χι⌠βα ταρτοζ⌠κ 

κζττ µγ ιγεν ριτκα ιντερακχι⌠ εσετν ισ ελφογαδοττ α κλχσνσ τεγεζ!δσ. Αζ εγψ 

γενερ〈χι⌠νψι κλνβσγ αζ εσετεκ 59,1%−〈βαν ϖεζετ νεµτεγεζ! φορµ〈ηοζ, α νεµτεγεζ! 

φορµα αζονβαν χσακ 6,2%−βαν κλχσνσ, 〈λταλ〈βαν χσακ κορβαν φλφελ ρϖνψεσλ, 

ασζιµµετρικυσ ηελψζετετ ηοζϖα λτρε. Α τεγεζ! φορµα αζοκβαν α καπχσολατοκβαν φορδυλ ελ!, 

αµελψβεν αζ ιδ!σεββ φλ ισ 40�45 ϖεσ κορ αλαττ ϖαν. Κτ γενερ〈χι⌠νψι κλνβσγ πεδιγ 

µ〈ρ εγψρτελµ∀εν ασζιµµετρικυσ τεγεζσρε φελελ! µαγ〈ζ⌠, τετσζικελ! φορµ〈κατ κϖετελ 

µεγ.  

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν αζ ιδ!σεββ κοροσζτ〈λψοκηοζ σζ⌠λϖα α κερεσζτνϖι, 

ιλλετϖε α κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι φορµ〈κ τλσλψα φιγψεληετ! µεγ. Αζ ιντερϕκβαν α 

κϖετκεζ!, α ϖισζονψλατοκ ϕελλεγτ α τ〈ϖολαββι ροκονι καπχσολατοκβαν ισ ϕελελ! 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερεπελτεκ: 〈νγψι, 〈νγψοµ, κοµ〈µ, κοµ〈ν, κοµαασσζονψ, κοµσζι, 

ν〈σζασσζονψ, ν〈σζυραµ, ρεγκερεσζτ, ρεγ κερεσζτανψα.  

Α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α κερεσζτνϖ, βεχζεττ κερεσζτνϖ ηασζν〈λατα 

σζοκ〈σοσ (97,3%), εζεν βελλ σζερεπελνεκ α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ ϖ〈λτοζατοκ ισ (7,9%). α 

λ〈νψοµ, κισλ〈νψοµ, φιαµ, κισφιαµ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ ϖ〈λτοζατκντ ισ 

σζερεπελτεκ (2,7%), α βεσζ〈µολ⌠κ σζεριντ αζονβαν α χσαλ〈δον βελλι ϖισζονψλατοκ 

τββσγβεν ελ!φορδυλνακ αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ 〈λταλ ηασζν〈λϖα. 

Α διρεκτ κρδσεκκελ δολγοζ⌠ κρδ!ϖεµβεν α τ〈ϖολαββι ϖισζονψλατοκ κζλ α 

ναγψσζλ!κ τεστϖρεινεκ σ α η〈ζαστ〈ρσ ναγψσζλεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα κρδεζτεµ ρ〈 (ΙΙ. 

κρδ!ϖ: 17, 21). Α γενερ〈χι⌠σ κλνβσγ µιαττ χσακ νεµτεγεζ! φορµ〈κ φορδυλτακ ελ!, 

µελψεκ κζττ τββσγβεν ϖολτακ α τετσζικελ! φορµ〈κ (57,3%). Α σζλ!κ ναγψσζλεινεκ 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι φορµ〈κ µελλεττ α 35 ϖ φλττι 

κορχσοπορτοκβαν α ννϕε, β〈τψϕα ϖ〈λτοζατ µεγηατ〈ροζ⌠, δε ελ!φορδυλτ αζ 〈νγψι σ αζ 

ρεγκερεσζτ φορµα ισ. 

Α η〈ζαστ〈ρσ ναγψσζλεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα µινδεν εσετβεν νζ!ποντϖ〈λτ〈σοσ ϖ〈λτοζατοτ 

καπταµ: ϖαγψ α η〈ζαστ〈ρσ νζ!ποντϕα ρϖνψεσλ (µαµα�παπα, τατα, ναγψι), ϖαγψ πεδιγ α 

χσαλ〈δ λεγφιαταλαββ ταγϕ〈, α γψερµεκ (δδι, δδικε). 
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5.1.14. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζοκ〈σρενδϕε α χσαλ〈δβαν  

Α χσαλ〈δον βελλι µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν αζ ερεδµνψεκ σζεριντ εγψρε ερ!τελϕεσεββεν 

ρϖνψεσλ α σζολιδαριτ〈σ, αζ σσζεταρτοζ〈σ ρζσνεκ κιφεϕεζσε. Α τεγεζ! φορµ〈κ α 

χσαλ〈δµαγον βελλ, α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν, α τ〈ϖολαββι ροκονοκ κρβεν αζ αζονοσ 

γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζ⌠κ κζττ, ιλλετϖε α φιαταλαββακατ τεκιντϖε µ〈ρ εγψ γενερ〈χι⌠ 

κλνβσγγελ ισ 〈λταλ〈νοσσ〈 µεγσζοκοττ〈 ϖ〈λτακ. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κνακ ελσ!σορβαν α 

η〈ζαστ〈ρσ σζλεινεκ, ιλλετϖε αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζ⌠ τ〈ϖολαββι ροκονοκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ϖαν σζερεπε. Εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταιν βελλ 

εγψρε ναγψοββ τερετ η⌠δτανακ αζ ν〈λλ⌠ καπχσολατταρτ〈σι χσατορν〈ϖ〈 ϖ〈λ⌠ τετσζικελ! 

φορµ〈κ. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν α χσαλ〈δι ϖισζονψλατ ϕελλεγτ ϕελλ! σζερεπφ!νεϖεκ 

ελσ!σορβαν αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ηοζ φορδυλϖα ρϖνψεσλνεκ, δε βιζονψοσ ϖισζονψλατοκβαν 

(πλδ〈υλ: ναγψβ〈χσι, ναγψννι) µ〈ρ κεζδικ 〈ταδνι σζερεπκετ αζ 〈λταλ〈νοσαββ ϕελεντσ∀ 

φορµ〈κνακ. Α φιαταλαββ σ αζονοσ κοροσζτ〈λψηοζ φορδυλϖα α κερεσζτνϖι, βεχζεττ 

κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ α λεγ〈λταλ〈νοσαββακ, φιαταλαββηοζ φορδυλϖα ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ α 

σζερεπκ α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈κνακ, µιντ αζ αζονοσ γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζ⌠κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν.  

Α χσαλ〈δι µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν τββ ϖισζονψλατβαν ισ φοντοσ σζερεπε ϖαν α νζ!ποντϖ〈λτ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελνεκ, λεγγψακραββαν α χσαλ〈δ λεγφιαταλαββ ταγϕ〈νακ νζ!ποντϕα 

ρϖνψεσλ. 

Α τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσ, τ〈ρσαδαλµι σζιντ∀ τερϕεδσε σσζεφγγσβεν ϖαν α χσαλ〈δ νψελϖι 

ϖισζονψαινακ αλακυλ〈σ〈ϖαλ, β〈ρ ∆ΕΜΕ ϖλεµνψε σζεριντ νψελϖι βιζαλµασσ〈γ κιτερϕεσζτσε 

νεµ �χσαλ〈δι−χσαλ〈διασ ερεδετ∀�, µερτ αζ αζονοσ ρανγ χσοπορτοκ ϖ〈λτακ α σζοχιαλιζ〈λ⌠δ〈σ 

µεγηατ〈ροζ⌠ τερεπϖ (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 70). ςλεµνψεµ σζεριντ αζονβαν α 

χσαλ〈δ µιντ σπεχι〈λισ, α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψλατοκ ρενδϕνεκ ελσαϕ〈ττ〈σ〈βαν κιεµελκεδ! 

σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠σ κζσσγ (ϖ. ΒΥ∆Α 1979: 254) ηοζζ〈ϕ〈ρυλ αηηοζ, ηογψ 

µ〈σ νψελϖηασζν〈λατι σζντερεκεν ισ εγψρε ελφογαδοτταββ α τεγεζ!δσ. Α χσαλ〈δβαν 〈λταλ〈νοσ 

ηασζν〈λατ υγψανισ τερµσζετεσσ τεσζι αζτ, ηογψ κλνβζ! ϖισζονψλατοκβαν, ακ〈ρ 

φλρενδελτεκκελ σζεµβεν ισ ηασζν〈ληατ⌠ α τεγεζ!δ! φορµα. 
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5.2. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α νεϖελσ σ οκτατ〈σ σζντερει 

 

Α νεϖελ!−οκτατ⌠ φυνκχι⌠ϕ ιντζµνψεκνεκ λνψεγεσ σζερεπε ϖαν αζ εγψν 

καπχσολατη〈λ⌠ϕ〈νακ β!ϖτσβεν σ τ〈ρσασ ϖισζονψαινακ κιπτσβεν. Αζ ελσ!δλεγεσ σ α 

µ〈σοδλαγοσ νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ ιδ!σζακ〈βαν α χσαλ〈δον κϖλ αζ ⌠ϖοδα σ αζ ισκολα ϖ〈λικ 

α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ〈 α νψελϖηασζν〈λατι σζοκ〈σοκ, γψ α καπχσολατταρτ〈σι, µεγσζ⌠λτ〈σι 

κοµπετενχια αλακτ〈σ〈βαν ισ. Εζεκεν α σζντερεκεν κτ αλαπϖετ! ϖισζονψλαττπυστ 

κλντηετνκ ελ: εγψρσζτ α νεϖελ!�νεϖελτ, ταν〈ρ�δι〈κ κλνρανγ καπχσολατ〈τ, µ〈σρσζτ 

πεδιγ α κορτ〈ρσχσοπορτβαν λτρεϕϖ! εγψενρανγ καπχσολατοκατ. Α µ〈σοδλαγοσ 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ φολψαµ〈ν αζ αζονοσ ρανγ χσοπορτοκ ερ!σ ηατ〈σσαλ ϖαννακ α νψελϖηασζν〈λατ 

σαϕ〈τοσσ〈γαινακ αλακυλ〈σ〈ρα (ϖ. ΚΙΣΣ 1995: 90), αζ οκτατ〈σ σζντερειτ ϖιζσγ〈λϖα αζονβαν 

ελσ!σορβαν α κλνρανγ ϖισζονψλατοκ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ ϖιζσγ〈λοµ, µιϖελ α κορτ〈ρσακκαλ ϖαλ⌠ 

καπχσολατταρτ〈σ νεµ µυτατ λνψεγεσ ελτρσεκετ α τββι εγψενρανγ, βιζαλµασ 

ϖισζονψλατβαν ταπασζταληατ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι σαϕ〈τοσσ〈γοκτ⌠λ. Αζ ⌠ϖοδ〈ρα ϕελλεµζ! σζοκ〈σοκατ 

µεγφιγψελσεκ σ νη〈νψ ινφορµ〈τορσζερεπ∀ ⌠ϖ⌠ν! βεσζ〈µολ⌠ι αλαπϕ〈ν, αζ ισκολα 

µεγσζ⌠λτ〈σι ϖισζονψαιτ πεδιγ α κρδ!ϖεκβεν (Ι. κρδ!ϖ: ΙΙ. κρδ!ϖ: 36�41) σ ιντερϕβαν 

καποττ αδατοκ, ιλλετϖε µ〈σ κυτατ〈σοκ ερεδµνψεινεκ σεγτσγϖελ ιγψεκσζεµ βεµυτατνι. 

Α πεδαγ⌠γιαι σζιτυ〈χι⌠ 〈λταλ〈βαν ολψαν εγψενλ!τλεν ϖισζονψφορµα, αµελψ αζ λετκορι 

σζερεπεκ κλνβζ!σγβ!λ αδ⌠δικ. Εννεκ α σζιτυ〈χι⌠νακ αζ ελσ!δλεγεσ χλϕα, ηογψ α 

γψερµεκ, αζ αλ〈ρενδελτ φλ µεγτανυλϕον εγψρε βονψολυλταββ νορµ〈κ σζεριντ ϖισελκεδνι, 

ελσαϕ〈ττσα α σζερϖεζετεκεν βελλι ϖισελκεδστ (ΒΥ∆Α 1979: 235). 

Αζ οκτατ〈σ σζντερεινεκ σπεχι〈λισ σζιτυ〈χι⌠ϕα α σζλ! σ α νεϖελ! καπχσολατα, αµελψνεκ 

νψελϖι σαϕ〈τοσσ〈γαιτ � µιϖελ α κρδ!ϖεκβεν ερρε ϖονατκοζ⌠ κρδσ νεµ σζερεπελτ � 

εγψρσζτ αζ ιντερϕκ βεσζ〈µολ⌠ι, µ〈σρσζτ α µεγκρδεζεττ ⌠ϖ⌠ν!κ σ ταν〈ροκ ταπασζταλαται 

αλαπϕ〈ν πρ⌠β〈λοµ µεγ φελτ〈ρνι. 

 

5.2.1. Αζ ⌠ϖοδαπεδαγ⌠γυσ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Αζ ⌠ϖοδαι νεϖελσ ιδ!σζακα αζ ελσ!δλεγεσ νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ µ〈σοδικ σζακασζ〈ρα εσικ, 

εζρτ α κοµµυνικατϖ κοµπετενχια αλακυλ〈σα σζεµποντϕ〈β⌠λ µεγηατ〈ροζ⌠, ηισζεν εββεν αζ 

λετκορβαν ρϖνψεσλ λεγερ!τελϕεσεββεν α κζϖετλεν κρνψεζετ µιντααδ⌠ σζερεπε. Α 

χσαλ〈δον βελλι τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σα µιαττ εζ α µ〈σοδικκντ µεγνψλ⌠ 
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κοµµυνικ〈χι⌠σ σζντρ σζεµβεστι ελ!σζρ α γψερµεκεκετ α νεµ εγψενρανγακκαλ ταρτοττ 

καπχσολατ νψελϖι νεηζσγειϖελ. 

Αζ ⌠ϖοδ〈σκορβα λπ! γψερµεκεκ µινδενναπι ιντερακχι⌠ικ σορ〈ν κλχσνσεν τεγεζ!δ!, 

κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠δ⌠ σ ασζιµµετρικυσ καπχσολατβαν λϖ! π〈ροκατ ισ λ〈τηατνακ µαγυκ 

κρλ, σ εγψεσ φελν!ττεκετ !κ µαγυκ ισ τεγεζηετνεκ (ϖ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 519). Εζ〈λταλ 

ΛΑΜΒΕΡΤ µεγφιγψελσει σζεριντ ολψαν ηελψζετ αλακυλ κι, αµελψβεν νεηζ φελισµερνι αζοκατ 

αζ 〈λταλ〈νοστηατ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κετ, αµελψεκ αλαπϕ〈ν α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ κζλ 

ϖ〈λασζτηατνακ (1967: 66). 

Αζ ⌠ϖοδ〈βα κερλ! γψερµεκεκ α τεγεζ!δστ ηασζν〈λϕ〈κ τερµσζετεσεββεν, αζ ⌠ϖ⌠ν!κ 

βεσζ〈µολ⌠ι σζεριντ αζονβαν, α κεζδετι, βεσζοκτατ⌠ ιδ! υτ〈ν, α κζπσ!− σ 

ναγψχσοπορτοκβαν µ〈ρ τρεκεδνεκ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ελσαϕ〈τττατ〈σ〈ρα. 

Α µεγκρδεζεττ ⌠ϖ⌠ν!κ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ κζλ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ κζλστ 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ νλκλ, κλνβζ! νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ, ιλλετϖε α τετσζικελ! 

φορµ〈κατ σζοργαλµαζζ〈κ. Αζ ρϖνψβεν λϖ! ⌠ϖοδαι νεϖελσι προγραµ αζ ανψανψελϖι 

νεϖελσβεν α διρεκτ φεϕλεσζτ! ελϕ〈ρ〈σοκ ηελψεττ α σποντ〈ν αδ⌠δ⌠ ηελψζετεκ κιηασζν〈λ〈σ〈τ 

ηανγσλψοζζα (1989: 66), εζζελ σσζηανγβαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ, κσζνσεκ, καπχσολατταρτ〈σι 

φορµ〈κ γψακορολτατ〈σα ισ µινδιγ αζ εγψττ µεγλτ σζιτυ〈χι⌠κηοζ κτ!δικ. 

Α µεγφιγψελσεκ αλαπϕ〈ν α νεµτεγεζ! µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ ισµερετνεκ ηι〈νψ〈βαν εζ 

α κοροσζτ〈λψ γψακραν βεπτι α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ α µονδατβα, ϖαγψισ ινδιρεκτ 

µεγσζ⌠λτ〈στ ηασζν〈λ (Μεγνζι ⌠ϖ⌠ ννι αζ ϕ χιπ!µετ?); 5�6 ϖεσ κορυκρα πεδιγ, ηα 

υδϖαριασακ ακαρνακ λεννι α γψερεκεκ, 〈λταλ〈βαν α τετσζικ σεγδιγε φ!νϖι ιγενϖϖελ 

κιεγσζλ! φορµ〈ιτ ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ελσαϕ〈ττ〈σ〈νακ νεηζσγειτ ϕελζι α καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοκ 

κεϖερσε, µελψρ!λ σζιντε µινδεν ⌠ϖ⌠ν! βεσζ〈µολτ. Αζ εγψικ λεγτιπικυσαββνακ ταρτηατ⌠ 

ηιβα α τετσζικ−κελ αλκοτοττ µονδατοκβαν µυτατκοζικ, αζ υδϖαριασσ〈γι φορµα γψακραν τεγεζ! 

ιγεαλακκαλ ϕ〈ρ εγψττ: Τεσσκ σζϖεσ λεννι, σεγτεσζ φελϖεννι α πυλχσιµατ? Τββ ⌠ϖ⌠ν! 

µεγφιγψελτε, ηογψ ηα α γψερεκεκ δαχοσακ, µργεσεκ, ηαµαραββ 〈τϖ〈λτανακ τεγεζ! φορµ〈ρα, 

µιϖελ αζ αζ ρζελµεικ σποντ〈ν µεγνψιλατκοζ〈σι φορµ〈ϕα.  

Αζ ⌠ϖ⌠ν!κ σ ⌠ϖ⌠κπζ!σκ ταπασζταλαται σ σαϕ〈τ µεγφιγψελσειµ αλαπϕ〈ν σεµ ϖ〈λτ 

〈λταλ〈νοσσ〈 α ∆ΕΜΕ ΛℑΣΖΛ 〈λταλ αζ 1980−ασ ϖεκβεν λερτ ϖισσζατεγεζσι τενδενχια. # 

ακκορ γψ λ〈ττα, ηογψ αζ ⌠ϖοδ〈κβαν α τεγεζσ τολερ〈λ〈σ〈ϖαλ �ϖλικ δεµονστρ〈λνι 

ιντζµνψκ σζελλεµνεκ δεµοκρατιζµυσ〈τ, α γψερεκεκ ιρ〈ντι σζερετετκετ. σ νεµ υτολσ⌠ 

σορβαν α σζλ!ι κϖ〈νσ〈γοκ ρεσπεκτ〈λ〈σα ιρ〈ντ ϖαλ⌠ κσζσγκετ� (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 

1987: 79). Αζ ⌠ϖοδ〈κ ναγψ ρσζβεν τρεκσζενεκ α νεµτεγεζ! µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοκ 
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ελσαϕ〈τττατ〈σ〈ρα, β〈ρ α τεγεζ! φορµ〈κ ισ ϕελεν ϖαννακ, νεµ τιλτϕ〈κ α ηασζν〈λατυκατ, ηανεµ α 

γψερεκεκ εγψνι βεσζδσζιντϕνεκ σ µεντ〈λισ ρεττσγνεκ φιγψελεµβεϖτελϖελ πρ⌠β〈λϕ〈κ 

µεγ αλακτανι καπχσολατταρτ〈σι κοµπετενχι〈ϕυκατ. 

Αζ ⌠ϖ⌠ν!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ ⌠ϖ⌠ ννι, κερεσζτνϖ + ⌠ϖ⌠ ννι, κερεσζτνϖ +ννι 

φορµ〈κκαλ, εσετλεγ κερεσζτνϖεν τρτνικ. Α δαδ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σα εηηεζ ηασονλ⌠αν δαδυσ 

ννι, κερεσζτνϖ + ννι. Α τεγεζ! σ νεµτεγεζ! φορµ〈κ εγψµ〈σ µελλεττι ηασζν〈λατα ρϖν 

εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεγεζϖε, µαγ〈ζϖα σ τετσζικελϖε ισ ελ!φορδυληατνακ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σι κοµπετενχια κιαλακυλ〈σ〈νακ νεηζσγειτ ϕελζικ εγψ κσρλετι ϕελλεγ∀ 

ϕ〈τσζ⌠η〈ζβαν δολγοζ⌠ ⌠ϖ⌠ν! µεγφιγψελσει. Εσζεριντ, ηα α γψερεκεκ µγ νεµ ισµερικ, 

ακκορ ϑ〈τσζ⌠ ννι! Φιγψελ! ννι! Φελν!ττ ννι! µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ φορδυλνακ ηοζζ〈. Εζεκ α 

φορµ〈κ µυτατϕ〈κ, ηογψ α γψερµεκεκ µγ νεµ ισµερικ φελ α σζκσγεσ ελεµεκετ, αζονβαν 

ρζκελικ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερκεζετι λεηετ!σγειτ, σ αζτ ισ, ηογψ αζοκ γψακραν υταλνακ α 

φυνκχι⌠ρα.  

Αζ ⌠ϖοδαπεδαγ⌠γυσσαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σ τεη〈τ λεηετ!σγετ νψϕτ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

εγψεσ ϖ〈λτοζαταινακ µεγισµερσρε, µγ ακκορ ισ, ηα εζεκετ α κοµµυνικατϖ κοµπετενχια 

φεϕλ!δσνεκ κορ〈ββι σζακασζαιβαν νεµ ερ!λτετικ. Νεµ ισµερκεδνεκ µεγ αζονβαν α 

γψερεκεκ α νεµτεγεζ! νϖµ〈σοκκαλ, σ νψελϖηασζν〈λατυκ � ρσζβεν ε νϖµ〈σοκ ακτϖ 

ισµερετνεκ ηι〈νψα, ρσζβεν πεδιγ α φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γρα τρεκϖσ µιαττ � γψακραν α 

τετσζικελ! σζερκεζετεκ ιρ〈νψ〈βα µοζδυλ ελ. 

 

5.2.2. Α γψερµεκ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ ⌠ϖοδ〈βαν 

Αζ ⌠ϖοδ〈σοκ σ ⌠ϖοδαπεδαγ⌠γυσοκ κζττι ϖισζονψλατ αζρτ σαϕ〈τοσ, µερτ αζ 

ασζιµµετρια, α ηιεραρχηια ελλενρε βιζαλµασσ〈γ υραλϕα. Εζ α ηελψζετ τεσζι λεηετ!ϖ αζτ, ηογψ 

� τερµσζετεσεν τεγεζσηεζ καπχσολ⌠δϖα � α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζλεσ ρεπερτο〈ρϕα 

ϖεγψεν ρσζτ αζ ⌠ϖοδ〈σοκκαλ ϖαλ⌠ ριντκεζσβεν. Α βεχζεττ κερεσζτνϖεν µιντ 

λεγτιπικυσαββ ϖ〈λτοζατον κϖλ α σζλ!�γψερµεκ ϖισζονψλατβαν ηασζν〈λτ ροκονσ〈γι 

τερµινυσοκ, κεδϖεσκεδ! φορµ〈κ ισ ελ!φορδυληατνακ, τιπικυσνακ σζ〈µτανακ α βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ. Α τελϕεσ νϖεν σζ⌠λτ〈σ ελσ!σορβαν φελαδατηελψζετεκβεν 

σζερεπελ, α ϖεζετκνϖ ηασζν〈λατα αζονβαν νµαγ〈βαν νεµ σζοκ〈σοσ. 

Αζ ⌠ϖοδα νεϖελ! σζιτυ〈χι⌠ϕ〈βαν γψακορι α χσοπορτοκ, κζσσγεκ µεγσζ⌠λτ〈σα. Αζ 

〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ φικ, λ〈νψοκ, γψερεκεκ ελεµεκεν κϖλ αζ ⌠ϖοδα µιντ σπεχι〈λισ σζντρ 

ελ!ηϖ νη〈νψ σαϕ〈τοσ µεγσζ⌠λτ〈στ ισ. Α ναποσοκ φελαδατρα υταλ, α κζσσγηεζ ταρτοζ〈στ 

φεϕεζικ κι α κισχσοπορτοσοκ, κζπσ!σκ, ναγψχσοπορτοσοκ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, σ!τ ηα αζ ⌠ϖοδαι 
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χσοπορτνακ ϖαν ϖαλαµιλψεν νεϖε, ϕελε, ακκορ α χσοπορτ νεϖε αννακ µινδεν ταγϕ〈ρα 

κιτερϕεσζτηετ!ϖ ϖ〈λικ, πλδ〈υλ ναποχσκ〈κ, γοµβ〈κ, σνικ. 

 

5.2.3. Α ταν〈ρ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ 〈λταλ〈νοσ σ κζπισκολ〈βαν 

Αζ 〈λταλ〈νοσ σ κζπισκολαι νεϖελσ ϖγιγκσρι α µ〈σοδλαγοσ νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ 

φολψαµατ〈τ. Αζ ισκολα ηιεραρχηικυσ ρενδϕε, α ταν〈ρ σ α δι〈κ κλνρανγ ϖισζονψα τεττεν 

ρηετ! α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈βαν ισ, σ ηατ〈σσαλ ϖαν α µεγσζ⌠λτ〈σι κοµπετενχια 

αλακυλ〈σ〈ρα, α τελϕεσ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν ϖαλ⌠ ϕ〈ρτασσ〈γ µεγσζερζσρε ισ. 

Α 6 ϖεστ!λ 18 ϖεσ κοριγ ταρτ⌠ ιδ!σζακ τερµσζετεσεν νεµ ηοµογν αζ ισκολ〈βαν 

ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν, αζ 〈λταλ〈νοσ σ κζπισκολα ριντκεζσι φορµ〈ιτ α 

κλνβσγεκετ φιγψελεµβε ϖϖε, δε µγισ εγψ φεϕεζετβεν τ〈ργψαλοµ. Α ναπϕαινκβαν 

µ∀κδ! κλνβζ! ισκολατπυσοκ (ηατ− σ νψολχοσζτ〈λψοσ γιµν〈ζιυµοκ), ιλλετϖε α 

λεγιδ!σεββ ϖιζσγ〈λτ κοροσζτ〈λψ γψερµεκκορ〈βαν µ∀κδ! ισκολαρενδσζερ ελτρσει υγψανισ 

νεµ τεσζικ λεηετ!ϖ α τελϕεσ ελκλντστ. 

Α κρδ!ϖβεν κλν κρδεζτεµ ρ〈 αζ 〈λταλ〈νοσ− σ κζπισκολα σαϕ〈τοσσ〈γαιρα, αζον 

βελλ πεδιγ α ν!κ σ α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα (ΙΙ. κρδ!ϖ: 36, 37, 38, 39) ισ, γψ σσζεσεν 

1741 αδατοτ καπταµ.  

Αζ σσζεγψ∀λτ αδατοκ αλαπϕ〈ν α µ〈σοδλαγοσ νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ρα, αζ ισκολ〈σκορ 

ιδ!σζακ〈ρα α νεµ κλχσνσ, ασζιµµετρικυσ καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈κ ϕελλεµζ!κ. Α δι〈κοκ 

µαγ〈ζζ〈κ ϖαγψ τετσζικελικ ταν〈ραικατ, αζοκ ϖισζοντ 〈λταλ〈βαν τεγεζικ !κετ. Α ταν〈ροκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α τεγεζ! φορµ〈κ αρ〈νψα αλιγ µυτατηατ⌠ κι (0,45%). Α νη〈νψ ελ!φορδυλ⌠ 

αδατ αζονβαν µινδ α 35 ϖ αλαττιακ κρβ!λ σζ〈ρµαζικ. Ταπασζταλαταιµ αλαπϕ〈ν α ταν〈ροκ 

τεγεζσε χσακ εγψεσ κσρλετι µ⌠δσζερ∀ αλτερνατϖ ισκολ〈κ γψακορλατ〈βαν ϕελενικ µεγ (ϖ. 

ΧΖΙΚΕ 1998: 67), ιλλετϖε α κζπισκολ〈βαν α φιαταλαββ ταν〈ροκ εγψ ρσζε αϕ〈νλϕα φελ εζτ α 

λεηετ!σγετ. Α τεγεζ!δσ σζοκ〈σ〈νακ σζλεσεδσε τεη〈τ νεµ τερϕεδτ κι αζ ισκολ〈ρα (ϖ. 

∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 79), σ!τ αζ οκτατ〈σ α ηιεραρχηικυσ ϖισζονψλατοκατ νψελϖιλεγ 

λεγινκ〈ββ µεγϕελεντ! νψελϖηασζν〈λατι σζντρρ ϖ〈λτ.  

Α νεµτεγεζ! µεγσζ⌠λτ〈σ κλνβζ! ϖ〈λτοζαταιτ ταλ〈ληατϕυκ µεγ α ταν〈ροκηοζ φορδυλ⌠ 

κζλσεκβεν: ινδιρεκτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σσαλ εγψττ ϕ〈ρ⌠, νϖµ〈σκερλ! ηαρµαδικ 

σζεµλψ, µαγ〈ζ〈σ, νζσ σ τετσζικελσ ισ ελ!φορδυλ. Α νεµτεγεζσνεκ εζεκ αζ 〈ρνψαλαται 

ελτρ! αρ〈νψβαν ϖαννακ ϕελεν α κλνβζ! κοροσζτ〈λψοκβαν. Α λεγιδ!σεββεκ κρβεν µγ 

α µαγ〈ζ⌠ φορµα σζ〈µτ νορµ〈νακ, α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν µεγν! α τετσζικελ! 

καπχσολατταρτ〈σ αρ〈νψα, σ ελκλνλ α µαγ〈ζ〈σνακ α µαγα νϖµ〈στ κερλ! ϖ〈λτοζατα, α 
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λεγφιαταλαββακ κρβεν πεδιγ α τετσζικελσ τλσλψα σ αζ νζσ µεγϕελενσε φιγψεληετ! 

µεγ. Α µαγ〈ζ〈σ α τερµσζετεσεν αζ 55 ϖ φλττιεκ κρβεν ισ µεγϖαλ⌠συληατοττ γψ, ηογψ 

νεµ νϖµ〈σ, ηανεµ νοµιν〈λισ ελεµ υταλτ α βεσζδπαρτνερρε, αζονβαν χσακ αζ 55 ϖ αλαττι 

κορχσοπορτοκβαν ϕελενικ µεγ α νϖµ〈σ τυδατοσ κερλσε. 

Ηα α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψτ κισεββ κορχσοπορτοκρα βοντϖα µεγϖιζσγ〈λϕυκ, κπετ 

καπηατυνκ αρρ⌠λ, ηογψ ηογψαν αλακυλ εζεκνεκ α φορµ〈κνακ α ηασζν〈λατα α νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ φολψαµατ〈βαν. Α κρδ!ϖεκ αδαται αζτ µυτατϕ〈κ υγψανισ, ηογψ α 14 ϖεν αλυλι 

κοροσζτ〈λψνακ µιντεγψ 90%−α κιζ〈ρ⌠λαγ τετσζικελ! φορµ〈κκαλ φορδυλ α ταν〈ραιηοζ, ναγψ 

ρσζκ εγψρτελµ∀εν µαγ〈ζ⌠ αλακοτ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ηασζν〈λ, ινκ〈ββ κερλι α µ〈σικ 

ϖερβ〈λισ µεγριντστ. Α µαγ〈ζ⌠, νζ! φορµ〈κ χσακ 14�16 ϖεσ κορβαν ϕελεννεκ µεγ 

ναγψοββ σζ〈µβαν, αζονβαν εββεν αζ λετκορβαν ισ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ µαραδ α νϖµ〈στ 

κερλ!, α νϖµ〈σ ηελψεττ σζερεπφ!νεϖεκετ µονδατρσζι σζερεπβε ηελψεζ! ινδιρεκτ 

µεγσζ⌠λτ〈σ. 

Α µαγ〈ζ〈σ σ αζ νζσ 〈ρνψαλαται τεη〈τ ϖισζονψλαγ κσ!ν ϕελεννεκ µεγ α νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠βαν, εζτ ϕελζι αζ ισ, ηογψ 12 ϖεσ κορβαν µγ 72% σεµµιλψεν κλνβσγετ 

νεµ ρεζ α µαγα σ αζ ν νϖµ〈σ ηασζν〈λατι κρε σ στλυσρτκε κζττ. 

Αζ ιντερϕκβαν κιφεϕτεττ ϖλεµνψεκβ!λ α τετσζικελσσελ καπχσολατοσ αττιτ∀δκρ!λ αζ δερλ 

κι, ηογψ α γψερεκεκετ νεµ ζαϖαρϕα α τετσζικελ! φορµ〈κ βονψολυλτσ〈γα, νεηζκεσσγε, 

γραµµατικαι ρτελµεζηετετλενσγε. 14�15 ϖεσ κοριγ 〈λταλ〈νοσνακ ταρτηατ⌠ αζ α ϖλεµνψ, 

ηογψ εζζελ α φογαλµαζ〈σµ⌠δδαλ ελκερλικ α φελν!ττεκ µεγσρτστ, κσ!ββ αζονβαν κερλνι 

κεζδικ εζεκετ α σζερκεζετεκετ, µιϖελ αζ 〈λταλ〈νοσ γψερµεκκορι ηασζν〈λατ µιαττ ελσ!σορβαν 

νεµ α φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γ, ηανεµ α γψερµεκι σζερεπ νψελϖι κιφεϕεζ!ϕτ λ〈τϕ〈κ βεννε. Α 

τετσζικελσ ιλψεν µεγτλσε σ σζλεσκρ∀ ηασζν〈λατα ισ ελλεντµονδ αζ 1987−βεν µεγϕελεντ 

Νψελϖι ιλλεµταν µεγ〈λλαπτ〈σ〈νακ, µελψ σζεριντ α τετσζικελστ α �α φιαταλοκ εγψ ρσζε µα 

µ〈ρ αλιγ ισµερι� (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 59). Α µαγ〈ζ⌠ σ νζ! φορµ〈κ 

〈ρνψαλ〈σ〈ρα αζονβαν ππεν α γψερµεκσζερεππελ ϖαλ⌠ αζονοστ〈σα µιαττ α κσ!ββιεκβεν 

κισεββ αρ〈νψβαν ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α ταν〈ροκκαλ κσζτεττ ιντερϕκ ισ µεγερ!στικ αζτ α κπετ, ηογψ α τετσζικελσ λεττ 

ναπϕαινκρα α δι〈κ σ ταν〈ρ κζττι καπχσολατταρτ〈σ λεγφ!ββ εσζκζε, υγψανισ α ταν〈ροκ εγψ 

ρσζε φυρχσ〈λλϕα, σζεµτελεννεκ, �εγψενρανγσκοδ⌠νακ� ταρτϕα α νεµ τετσζικελ! φορµ〈κατ. 

Α νεµ τετσζικελ! φορµ〈κ τρνψερσε α κζπισκολα κεζδετρε τεηετ!, εζ ϕελζι α 

καπχσολατταρτ〈σ στλυσϖ〈λτ〈σ〈τ, αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈τ⌠λ ϖαλ⌠ ελκλνλστ ισ. Α κζπισκολ〈βαν 

ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ϖιζσγ〈λϖα αζτ ταπασζταληατϕυκ, ηογψ ν!κηζ φορδυλϖα ναγψοββ 

αρ〈νψ α τετσζικελσ, α φρφι ταν〈ροκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ηαµαραββ µεγϕελεννεκ αζ νζ! σ 
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µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ. Α κζπισκολαι µεγσζ⌠λτ〈σβαν καποττ 694 αδατ α κϖετκεζ! µ⌠δον οσζλικ 

µεγ (14. τ〈βλ〈ζατ): 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ νεµεκ σζεριντι µεγοσζλ〈σα α ταν〈ροκ 
µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 

 Μαγ〈ζ〈σ Τετσζικελσ Νϖµ〈σκερλσ √νζσ  
Ν! 144 

40,79% 
157 

44,47% 
52 

14,74% 
0 

0% 
353 

Φρφι 235 
68,91% 

59 
17,3% 

41 
12,03% 

6 
1,76% 

341 

Ν= 379 
54,61% 

216 
31,12% 

93 
13,41% 

6 
0,86% 

694 

 
14. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α φρφι ταν〈ροκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν τεη〈τ κιυγρ⌠αν µαγασαββ αρ〈νψβαν ϖαν ϕελεν αζ 

εγψρτελµ∀ µαγ〈ζ〈σ, ιλλετϖε χσακ φρφιακκαλ σζεµβεν ϕελενικ µεγ αζ νζ! φορµα, µγ α 

ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν µαγασ αρ〈νψ α τετσζικελσ µγ α κζπισκολ〈βαν ισ.  

Α ταν〈ροκ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ινακ αζρτ ισ κιεµελτ σζερεπε ϖαν, µερτ γψακραν 

νεµχσακ ϖοκατϖυσζι σζερεπβεν 〈λλνακ, ηανεµ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ γψακραν α 

µονδατβα ισ πληετνεκ. 

Α κρδ!ϖβεν αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈βαν ταντ⌠ ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα σσζεσεν 571 αδατοτ 

καπταµ: κερεσζτνϖ + ννι (36%) ταν〈ρ ννι (26%), ταν〈ρν! (24%), ταντ⌠ ννι (22%), 

κερεσζτνϖ + ταντ⌠ ννι (2%). Α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ 569 αδατα πεδιγ α 

κϖετκεζ!κππεν οσζλοττ µεγ: ταν〈ρ β〈χσι (41%), κερεσζτνϖ + β〈χσι, β〈 (29%), ταν〈ρ ρ 

(28%), ταντ⌠ β〈χσι (2%), ταντ⌠ ρ (1%). Α λεγιδ!σεββ κορχσοπορτβαν κτ−κτ, α 

λεγφιαταλαββακ κρβεν πεδιγ εγψ−εγψ αδατταλ α κερεσζτνϖ + ατψα; κερεσζτνϖ + ν!ϖρ 

µεγσζ⌠λτ〈σ ισ φελβυκκαντ, ϕελεζϖε αζ εγψη〈ζι ισκολ〈κ µ∀κδστ. 

Α κρδ!ϖβεν νεµ κλνβζτεττεµ µεγ αζ αλσ⌠ σ φελσ! ταγοζατ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ιτ, 

ηολοττ µεγφιγψελσειµ αλαπϕ〈ν α κτ χσοπορτ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δϕαι ρσζβεν ελτρνεκ 

εγψµ〈στ⌠λ. Αζ αρ〈νψοκ γψ τορζυληατνακ αζ αλαπϕ〈ν, ηογψ αζ αλσ⌠ ϖαγψ α φελσ! ταγοζατρα 

γονδολϖα νψιλατκοζοττ αζ αδατκζλ!. Κοντρολλκντ εζρτ ελλεν!ρζ! ϖιζσγ〈λατοτ ϖγεζτεµ, 50 

αλσ⌠ σ 50 φελσ! ταγοζατοσ δι〈κοτ κρδεζϖε µεγ. Αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈βαν ταντ⌠ ν!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σα εζεκ αλαπϕ〈ν α κϖετκεζ!κππεν αλακυλ (15. τ〈βλ〈ζατ):  

 
Αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈βαν ταντ⌠ ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σα 

 κερεσζτνϖ
+ ννι 

ταν〈ρ ννι ταν〈ρν! ταντ⌠ ννι κερεσζτνϖ + 
ταντ⌠ ννι 

 

Αλσ⌠ 
ταγοζατ 

24 
48% 

2 
4% 

0 21 
42% 

4 
6% 

50 

Φελσ! 21 16 13 0 0 50 
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ταγοζατ 42% 32% 22% 
Ν= 100 45 18 13 21 4 100 
 

15. τ〈βλ〈ζατ 
 

Μινδκτ κορχσοπορτβαν α κερεσζτνϖ + ννι ϖ〈λτοζατ α λεγδοµιν〈νσαββ τεη〈τ, αλσ⌠ 

ταγοζατβαν α ταντ⌠ ννι, φελσ! ταγοζατβαν πεδιγ α ταν〈ρ ννι σ ταν〈ρν! φορµ〈κκαλ εγψττ. 

Α κοντρολλχσοπορτβ⌠λ κτ αδατκζλ! κιϖτελϖελ αζ αλσ⌠ ταγοζατβαν νεµ ταντοττ φρφι 

ταν〈ρ, εζρτ ηασονλ⌠ σσζεϖετστ νεµ τυδταµ ελϖγεζνι. Α ν!κηζ ϖισζονψτϖα α φελσ! 

ταγοζατβαν αλαχσονψαββ α κερεσζτνϖι φορµα αρ〈νψα, α ταν〈ρ β〈χσι/β〈, ταν〈ρ ρ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ κζελ αζονοσ αρ〈νψβαν ϖεσζ ρσζτ α καπχσολατταρτ〈σβαν. 

Α κζπισκολ〈βαν µ〈ρ χσακ κτ−κτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ ρϖνψεσλ, δε α νεµεκ σζεριντ 

ελτρ! αρ〈νψβαν. Ν!κηζ φορδυλϖα υγψανισ ναγψοββ αρ〈νψβαν µεγµαραδ α ταν〈ρν! φορµα 

µελλεττ (53%) α βιζαλµασνακ σζ〈µτ⌠ κερεσζτνϖ + ννι (47%), µιντ φρφιακηοζ φορδυλϖα α 

ταν〈ρ ρ (71%) µελλεττ α κερεσζτνϖ +β〈χσι (29%). 

Εζεκ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α ϖοκατϖυσζι φυνκχι⌠ µελλεττ µεγφιγψελσειµ σζεριντ 

ιγεν γψακραν κερλνεκ µονδατρσζι σζερεπβε ισ. Εζεκβεν αζ εσετεκβεν α νϖελεµετ νεµ 

ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελ γψακραν δεικτικυσ σζερεπ∀ ηατ〈ροζοττ νϖελ! κερλ (Σζερετνκ 

κρδεζνι ϖαλαµιτ α ταν〈ρν!τ!λ). 

5.2.4. Α δι〈κοκ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ 〈λταλ〈νοσ σ α κζπισκολ〈βαν 

Αζ οκτατ〈σ σζιτυ〈χι⌠ϕα ηιεραρχηικυσ σζερεπεκετ φελττελεζ, σ α παρτνερεκ κζττι 

τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γηοζ αζ 〈λταλ〈νοσ σ κζπισκολ〈βαν µγ αζ λετκορι κλνβσγ ισ 

ηοζζ〈ϕ〈ρυλ. Α µαγψαρ βεσζλ!κζσσγρε α καπχσολαττπυσοκ τββσγβεν νεµ ϕελλεµζ!κ α 

νεµ κλχσνσ ριντκεζσι φορµ〈κ, α γψερµεκ�φελν!ττ ϖισζονψλατ αζονβαν κιϖτελτ ϕελεντ. 

Εζρτ α δι〈κοκ 13�14 ϖεσ κορ〈ιγ τερµσζετεσ αζ εγψολδαλ τεγεζσκ. Γονδοτ ϕελεντ 

αζονβαν αζ ασζιµµετρικυσ καπχσολατταρτ〈σ τεκιντετβεν, ηογψ α µιλψεν λετκοριγ 

τερϕεσζτηετ! κι α γψερµεκσζερεπ. Α 20. σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν πλδ〈υλ λεγφελϕεββ 14 ϖεσ 

κοριγ τεγεζτκ α ταν〈ροκ α δι〈κοκατ (ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 80), κρδ!ϖεσ 

φελµρσειµ αζονβαν αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ ναπϕαινκβαν αζ εγψενλ!τλεν νψελϖι ηελψζετ α 

ταν〈ρ�δι〈κ ϖισζονψβαν α κζπισκολα ϖγιγ µεγηατ〈ροζ⌠ µαραδ.  

Αζ ισκολα µεγηατ〈ροζ⌠ σζοχιαλιζ〈χι⌠σ σζντρκντ εββεν αζ ιδ!σζακβαν σεγτηετν α 

κλνβζ! ηελψζετεκηεζ, ϖισζονψοκηοζ ϕ〈ρυλ⌠ φορµ〈κ ελσαϕ〈ττ〈σ〈τ, ηελψζετϕελλ! σζερεπκ 

µεγισµερστ, αζονβαν εγσζεν α κζπισκολα ϖγιγ χσακ αζ ασζιµµετρικυσ ϖισζονψρα, α 

τεγεζσρε φελελ! τετσζικελσρε αδ γψακορλατι µιντ〈τ. Α ταν〈ροκ ναγψ ρσζε α κζπισκολ〈σ 

κορ ϖγιγ τεγεζι ταντϖ〈νψαιτ, αζοκ ϖισζοντ 〈λταλ〈βαν τετσζικελικ !κετ, ιλλετϖε α µεγσζ⌠λτ⌠ 
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νϖµ〈στ κερλϖε µαγ〈ζζ〈κ. Α ταν〈ροκκαλ ϖαλ⌠ κλχσνσ µαγ〈ζ⌠δ〈σ γψακορλατα ναγψον 

κεϖσ ισκολ〈βαν µαραδτ µεγ. Φ. ∆ΟΡΝΒΑΧΗ ΜℑΡΙΑ µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ, µελψ σζεριντ α κορ〈ββι 

ηαγψοµ〈νψοκατ φελελεϖεντϖε α 6 σ 8 οσζτ〈λψοσ γιµν〈ζιυµοκβαν α ταν〈ρι καρ µαγ〈ζζα α 

δι〈κσ〈γοτ, σεµ α κρδ!ϖεκ αδαται, σεµ µ〈σ µεγφιγψελσεκ, βεσζ〈µολ⌠κ νεµ ερ!στεττκ 

µεγ (1999: 205). 

Α κζπισκολ〈βαν α ταν〈ροκ 〈λταλ ηασζν〈λτ ριντκεζσι φορµ〈κρ⌠λ καποττ 761 αδατνακ 

χσακ 21,02%−α µαγ〈ζ⌠ φορµα. Α µεγκλνβζτετεττ κορχσοπορτοκ κζλ εγψεδλ αζ 55 ϖ 

φλττιεκ κρβεν εµελκεδικ κι α µαγ〈ζ〈σ αρ〈νψα, ϕελεζϖε αζτ, ηογψ α ΙΙ. ϖιλ〈γη〈βορ υτ〈ν 

ϖ〈λτ 〈λταλ〈νοσσ〈 α κζπισκολαι τανυλ⌠κ τεγεζσε (16. τ〈βλ〈ζατ). 

 
Α δι〈κοκ εγψολδαλ τεγεζσνεκ αρ〈νψα α κζπισκολ〈βαν 

 Τεγεζσ Μαγ〈ζ〈σ  
55 ϖ φλττ 115 

60,84% 
74 

39,16% 
189 

35�55 ϖ κζττ 161 
85,63% 

27 
14,37% 

188 

18�35 ϖ κζττ 159 
83,24% 

32 
16,76% 

191 

18 ϖ αλαττ 164 
84,97% 

29 
15,05% 

193 

Ν= 599 
78,72% 

162 
21,28% 

761 

 
16. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α νεµεκ κζττ ϕελεντ!σ κλνβσγ ϖαν, υγψανισ α µαγ〈ζ⌠δ⌠ ταν〈ροκ δντ! τββσγε 

(80,24%) φρφι (17. τ〈βλ〈ζατ): 

 
Α δι〈κοκ εγψολδαλ τεγεζσνεκ α ταν〈ροκ νεµε σζεριντι µεγοσζλ〈σα 

 Τεγεζσ Μαγ〈ζ〈σ  
Ν! 350 

91,62% 
32 

8,38% 
382 

Φρφι 249 
65,7% 

130 
34,3% 

379 

Ν= 599 
78,72% 

162 
21,28% 

761 

 
17. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α φρφιακ 〈λταλ ϖ〈λασζτοττ µαγ〈ζ⌠ φορµα µαγασαββ αρ〈νψ〈ηοζ αζ ισ ηοζζ〈ϕ〈ρυληατ, ηογψ 

αζ ιντερϕ αδαται σζεριντ α σζακκζπισκολ〈κβαν, σζακµυνκ〈σκπζ! ιντζετεκβεν α σζακµαι 

τ〈ργψακατ ταντ⌠ ταν〈ροκ σζιντε µινδεν εσετβεν µαγ〈ζ⌠δνακ. 
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Αζ ιντερϕκ σ α ταν〈ροκ βεσζ〈µολ⌠ι, α µεγφιγψελσεκ µ〈σ σζεµποντβ⌠λ ισ 〈ρνψαλταββ 

κπετ αδνακ α τεγεζσ σ α µαγ〈ζ〈σ ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ. Α δι〈κοκ εγψολδαλ τεγεζσνεκ 

τερµσζετεσσγτ τββ αδατκζλ! ισ αζ λετκορι κλνβσγγελ µαγψαρ〈ζζα, πλδ〈υλ: τεγεζεµ 

α δι〈κοκατ, ηισζεν α σζλεικκελ ϖαγψοκ εγψιδ!σ (Ν3ςΦ). Α µεγσζ⌠λτ〈σ ασζιµµετρικυσ 

ϕελλεγτ κορυκβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν α φιαταλ ταν〈ροκ φογαδϕ〈κ ελ α λεγνεηεζεββεν, εζρτ κεττ!σσγ 

ταπασζταληατ⌠ α ϖισελκεδσκβεν. Εγψ ρσζκ α τεγεζ!δσ φελαϕ〈νλ〈σ〈ϖαλ, µ〈σ ρσζκ πεδιγ 

α κλχσνσ µαγ〈ζ〈σσαλ πρ⌠β〈λϕα σζιµµετρικυσσ〈 τεννι α καπχσολατταρτ〈στ. Αζ εγψολδαλ 

τεγεζσ νορµ〈ϖ〈 λεττ σζοκ〈σα µιαττ α δι〈κοκ σοκσζορ ριδεγνεκ ρζικ εζτ α φορµ〈τ. 

Α τεγεζσ 〈λταλ〈νοσσ〈γα µελλεττ εββεν α ϖισζονψλατβαν α τεγεζ! σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ 

ϖ〈λτογατ〈σ〈νακ ρζελεµκιφεϕεζ! σζερεπε λεηετ. Α δι〈κοκατ 〈λταλ〈βαν µαγ〈ζ⌠ 27 ϖεσ 

κζπισκολαι ταν〈ρ ελµονδτα, ηογψ ηα µργεσ, ηα φεγψελµεζνι ακαρ, γψακραν 〈τϖ〈λτ µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈ρα (Φ2ςΦ). Εζζελ σσζηανγβαν ∆ℑΛΝΟΚΙΝ⊃ Π⊃ΧΣΙ ΚΛℑΡΑ αζ ισκολαι κοµµυνικ〈χι⌠ 

ϕελενσγειτ εµπιρικυσαν τανυλµ〈νψοζϖα γψ λ〈ττα, ηογψ α ταν〈ροκ ναγψ ρσζε λ εζζελ α 

λεηετ!σσγγελ: α µαγ〈ζ〈στ α φεγψελµεζσ εσζκζνεκ τεκιντϖε (2001: 67), σ!τ αζ ιρονικυσ 

κζλσεκ ισ γψακραν µαγ〈ζ⌠ακ. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ εζ〈λταλ νεµ α κλχσνσσγ, αζ 

αζονοσ ρανγ παρτνερκντ κεζελσ τερµσζετεσ µεγϕελεντ!ι, ηισζεν αζ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σ 

ϖ〈λτ〈σ〈νακ σζαβαδσ〈γα χσακ α ταν〈ρ λεηετ!σγε, α τεγεζσνλ ισ ερ!τελϕεσεββεν ρζκελτετι α 

καπχσολατ ασζιµµετρι〈ϕ〈τ. 

Α ταν〈ροκκαλ ϖαλ⌠ µαγ〈ζ⌠δ〈σνακ νψελϖι νεϖελ! σζερεπε λεηετνε, υγψανισ εζ 

µεγτερεµτηετι α λεηετ!σγετ α κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠ ϖισζονψλατοκ κιφεϕεζσµ⌠δϕαινακ 

ελσαϕ〈ττ〈σ〈ρα, α ϕελενλεγι γψακορλατ αζονβαν χσακ α γψερεκσζερεπετ ερ!στι, σ κσλελτετι α 

φελν!ττ σζερεππελ εγψττ ϕ〈ρ⌠ νψελϖι σζερεπ γψακορλ〈σ〈τ. 

Α δι〈κοκ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαβαν α κρδ!ϖεκ αδαται αλαπϕ〈ν α κερεσζτνϖεν 

σζ⌠λτ〈σ ϖ〈λτοζαται δοµιν〈λνακ. Α κερεσζτνεϖετ, βεχζεττ κερεσζτνεϖετ µιντ λεηετ!σγετ αζ 

αδατκζλ!κ µινδεγψικε µεγϕελλτε. Β〈ρ α κζπισκολαι µεγσζ⌠λτ〈σβαν αλαχσονψαββ ϖολτ α 

βεχζεττ φορµ〈κ αρ〈νψα, µιντ αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολαιβαν, β〈ρ εννεκ αζ αδατνακ α 

ϖισζονψλατοκατ ϕελλ! ρτκε κρδσεσ, µερτ α νεϖεκ βεχζσε 〈λταλ〈βαν νεµχσακ α 

ϖισζονψλατ ϕελλεγτ!λ, ηανεµ α νεϖεκ βεχζηετ!σγτ!λ σ 〈λταλ〈νοσ βεχζσι σζοκ〈σ〈τ⌠λ ισ 

φγγ (ϖ. ϑ. ΣΟΛΤ⊃ΣΖ 1979: 60). Α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελλεττ αζ αδατκζλ!κ 17%−α 

υταλτ α ϖεζετκνϖεν ϖαλ⌠ σζ⌠λτ〈σρα ισ. 

Α µεγφιγψελσεκ σ βεσζ〈µολ⌠κ αζονβαν εννλ σοκκαλ ϖ〈λτοζατοσαββ κπετ µυτατνακ. 

Βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈κατ α κρδ!ϖεκβεν αλιγ ταλ〈λυνκ (σσζεσεν 3 αδατ!) α ταν〈ροκ 

κζλσε σ ρσζτϖεϖ! µεγφιγψελσεκ ταπασζταλαται αλαπϕ〈ν αζονβαν ναγψον γψακορι φορµα 

(∆ℑΛΝΟΚΙΝ⊃ 2001: 167). Α ϖεζετκνϖεν, ιλλετϖε τελϕεσ νϖεν σζ⌠λτ〈σνακ α φορµ〈λισαββ 
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σζιτυ〈χι⌠κβαν ϖαν σζερεπε (φελελτετσ, νϖσορολϖασ〈σ). Μαγ〈ζ〈σσαλ εγψττ ϕ〈ρϖα, σ!τ εσετλεγ 

ιρονιζ〈λ⌠ φορµ〈βαν µεγϕελενηετ α ϖεζετκνϖ + ρ, ϖεζετκνϖ + κισασσζονψ  φορµα ισ. 

Α νϖελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζλ ελσ!σορβαν α φεγψελµεζσ βεσζδακτυσαιβαν σζερεπελ 

α κερεσζτνϖ + φιαµ ϖ〈λτοζατ. Αζ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζλ 〈λταλ〈βαν σζιντν α 

διρεκτ νεϖελ! χλζατ κζλσεκβεν γψακοριακ α φιαµ, δεσ φιαµ, κισφιαµ, κισλ〈νψοµ φορµ〈κ. 

Α γψερεκεκ σζλ!ι µεγσζ⌠λτ〈σαιηοζ ηασονλ⌠ διναµιζµυστ φιγψεληετνκ µεγ α 

ταντϖ〈νψοκ ϖερβ〈λισ µεγριντσβεν ισ, α λεγγψακοριββ � 〈λταλ〈βαν κερεσζτνϖι � 

µεγσζ⌠λτ〈σ σεµλεγεσ ρτκ∀, α τββι φορµα πεδιγ σπεχιαλιζ〈λ⌠δικ, νψοµατκοσαββ σζερεπε, 

εσετλεγ ρζελµι σζνεζετε ϖαν.  

Αζ ισκολα τιπικυσ σζιτυ〈χι⌠ιβαν γψακορινακ σζ〈µτ τββ χµζεττ εγψττεσ, χσοπορτοσ 

µεγσζ⌠λτ〈σα, πλδ〈υλ: γψερεκεκ, λ〈νψοκ, φικ, σρ〈χοκ, η〈τσ⌠ σορ, τ〈νχοσοκ, δρ〈γ〈ιµ, 

δρ〈γασ〈γαιµ, τι ϕ⌠µαδαρακ. 

Αζ 〈λταλ〈νοσ σ κζπισκολ〈βαν τεη〈τ α δι〈κοκ 〈λταλ〈νοσ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σα 

µελλεττ σζ〈µοσ ϖ〈λτοζατ ρσζτ ϖεηετ α καπχσολατταρτ〈σβαν, ελσ!σορβαν νεϖελ!, φεγψελµεζ! 

σζερεπβεν. 

 

5.2.5. Α πεδαγ⌠γυσοκ σ σζλ!κ ριντκεζσνεκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α πεδαγ⌠γυσοκ σ σζλ!κ ριντκεζσε εγψρσζτ ολψαν 〈τµενετι σζερεπϖισζονψ, αµελψ α 

σζολγ〈λτατ〈σοκ τερλετρε ϕελλεµζ!, µ〈σρσζτ αζονβαν ισµτλ!δ! ριντκεζσ, αµελψβεν α 

παρτνερεκ ισµερικ εγψµ〈σ νεϖτ, σ εζ ηατ〈σσαλ ϖαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκρα ισ. 

Ερρε α σζιτυ〈χι⌠τπυσρα α κρδ!ϖβεν νεµ κρδεζτεµ ρ〈, α λεγφ!ββ ϕελλεγζετεσσγεκ 

αζονβαν αζ ιντερϕκ, ταν〈ροκ σ ⌠ϖ⌠ν!κ κζλσει αλαπϕ〈ν ισ φελµρηετ!κ. 

Α σζλ!κ σ πεδαγ⌠γυσοκ ριντκεζσε α γψερµεκ ⌠ϖοδ〈σκορ〈βαν α λεγιντενζϖεββ, αζ 

ιντερακχι⌠κ γψακορισ〈γα πεδιγ ηατ α καπχσολατ νψελϖι φορµ〈ιρα ισ. Εγψ ⌠ϖ⌠ν! ινφορµ〈τορ 

σαϕ〈τ ιντζµνψνεκ ϖισζονψλαταιτ φελτρκπεζϖε αρρ⌠λ σζ〈µολτ βε, ηογψ α σζλ!κ σ 

πεδαγ⌠γυσοκ κζττ α τεγεζ!δ! π〈ροκ αρ〈νψα 54%. Α τεγεζ! σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ κζελ 

εγψενλ! αρ〈νψα αρρα υταλ, ηογψ εββεν α καπχσολαττπυσβαν νινχσ εγψρτελµ∀εν κιαλακυλτ 

γψακορλατ, α κζλσ σζεµλψνεκ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈τ κλνβζ! τνψεζ!κ βεφολψ〈σοληατϕ〈κ. 

Εζεκ κζλ α λεγφοντοσαββ α νεµ σ αζ λετκορ: α κζελ αζονοσ κορακ, σ αζ αζονοσ 

νεµ∀εκ ινκ〈ββ τεγεζ!δνεκ, σζ〈µοσ νεηεζεν µρηετ! ϕελενσγνεκ (σζιµπ〈τια, κζελι 

λακ⌠ηελψ, ελ!ζετεσ ισµερετσγ) ισ σζερεπε λεηετ αζονβαν α ϖ〈λασζτ〈σβαν. Α τεγεζ!δστ 

〈λταλ〈βαν αζ ⌠ϖ⌠ν!κ κεζδεµνψεζικ, α γψερµεκ νεϖελσνεκ κζσ γονδϕ〈ρα ηιϖατκοζϖα. 
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Α καπχσολατ βιζαλµασσ〈γ〈τ ϕελζι α κλχσνσ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ γψακορισ〈γα ισ, 

β〈ρ α γψερµεκ νζ!ποντϕ〈νακ ισ σζερεπε λεηετ εββεν, ηισζεν αζ ⌠ϖοδ〈σοκ τββσγε ισ 

κερεσζτνϖεν σζ⌠λτϕα νεϖελ!ϕτ. 

Α σζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α κερεσζτνϖεν κϖλ ελ!φορδυλ α ϖεζετκνϖ + ανψυκα, απυκα 

νζ!ποντϖ〈λτ⌠ φορµα (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 374). Β〈ρ αζ ⌠ϖ⌠ν!κ γψ ϖλικ, ηογψ 

ναγψον ριτκ〈ν ηασζν〈λϕ〈κ, α γψερµεκεσ ιντερϕαλανψοκ 61,2%−α µεγεµλτεττε εζτ α φορµ〈τ. 

Εγψ 42 ϖεσ ν! πεδιγ α γψερµεκ κερεσζτνεϖε + ανψυκα ϖ〈λτοζατρ⌠λ ισ βεσζ〈µολτ. 

Αζ 〈λταλ〈νοσ ϕελλεγ∀, τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ: ϖεζετκνϖ + ρ, 

ϖεζετκνϖ + ν + ασσζονψ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ κισεββ α σζερεπε α καπχσολατταρτ〈σβαν, µιντ α 

βιζαλµασ φορµ〈κνακ. Αζ υραµ, ηλγψεµ, ασσζονψοµ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελσ!σορβαν 

κονφλικτυσηελψζετεκβεν φορδυλνακ ελ!, 〈λταλ〈βαν νεµ αλλοκυτϖ, ηανεµ α κζλστ κσρ! 

σζερεπβεν. Α σζερεπρε υταλ⌠ σζλ! µελλκνϖϖελ (κεδϖεσ, τισζτελτ) β!ϖτϖε 〈λληατ 

µεγσζ⌠λτ〈σκντ, ελσ!σορβαν α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν. 

Α γψερµεκ νϖεκεδσϖελ χσκκεν α σζλ! σ α πεδαγ⌠γυσ κζττι ριντκεζσ 

γψακορισ〈γα, σ εζ〈λταλ α κοµµυνικ〈χι⌠ βιζαλµασσ〈γα ισ. Αζ 〈λταλ〈νοσ σ α κζπισκολ〈βαν 

α γψερµεκεσ ιντερϕαλανψοκ 93,7% νεµτεγεζ! φορµ〈τ ηασζν〈λ. Αζ 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈βαν 

ταντ⌠ αδατκζλ!κ σζεριντ α µα ησζασ−ηαρµινχασ ϖεικβεν ϕ〈ρ⌠ σζλ!κ σοκσζορ 

αυτοµατικυσαν τεγεζϖε φορδυλνακ α φιαταλαββ ταν〈ροκηοζ, ϖαγψ κεζδεµνψεζικ α 

τεγεζ!δστ, αζονβαν µγ εββεν α κοροσζτ〈λψβαν σεµ ϖ〈λτ ελφογαδοττ〈 α κλχσνσ 

τεγεζ!δσ.  

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατ〈ϖαλ σσζεφγγσβεν εγσζεν αλαχσονψρα 

χσκκεν α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ αρ〈νψα ισ (7,4%). Α ταν〈ροκ νοµιν〈λισ µεγϕελλσε α 

ριτκα κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σον κϖλ εγψντετ∀εν (92,6%) ταν〈ρν!, ταν〈ρ ρ φορµ〈βαν 

τρτνικ, γψακραν α µονδατβα πλ! ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ισ. Α ταν〈ροκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

ϕελζ!κκελ β!ϖτϖε εζεκετ α φορµ〈κατ ηασζν〈λϕ〈κ αζ ρ〈σοσ ριντκεζσβεν ισ. Α σζλ!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σα προβλεµατικυσαββ: α ϖεζετκνϖ + ρ, ϖεζετκνϖ + ν + ασσζονψ, ϖεζετκνϖ 

+ ανψυκα, απυκα, ανψυκα, απυκα, κεδϖεσ ανψυκα, κεδϖεσ απυκα, υραµ, ασσζονψοµ, 

ηλγψεµ, κεδϖεσ σζλ! φορµ〈κ εγψαρ〈ντ ελ!φορδυληατνακ. Εγψικ σεµ τ∀νικ αζονβαν 

〈λταλ〈νοσνακ, εζρτ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσε ϕελλεµζ! α ταν〈ροκ νψελϖι 

ϖισελκεδσρε. Αζ ρ〈σοσ ριντκεζσβεν 〈λταλ〈νοσνακ σζ〈µτανακ α σζερεπρε υταλ⌠ Κεδϖεσ 

Σζλ!! Κεδϖεσ Σζλ!κ! φορµ〈κ. 

Α ταν〈ρ σ α πεδαγ⌠γυσ κοµµυνικ〈χι⌠ϕ〈βαν τεη〈τ α σζεµλψεσ, δε ελσ!σορβαν σζερεπηεζ 

κτ!δ! ιντερακχι⌠κ 〈λταλ〈νοσ µεγσζ⌠λτ〈σι γονδϕα, α σεµλεγεσ ρτκ∀, 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ 

µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κ ηι〈νψα ρϖνψεσλ. 
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5.2.6. Α ταν〈ροκ µεγσζ⌠λτ〈σα α φελσ!οκτατ〈σβαν 

Α φελσ!οκτατ〈σ ταν〈ρ�δι〈κ ϖισζονψλατ〈βαν µεγσζ∀νικ αζ ασζιµµετρικυσ 

σζεµλψηασζν〈λατ, εββεν α ϖισζονψλατβαν νψελϖιλεγ � α σζερεπεκβ!λ αδ⌠δ⌠ ηιεραρχηια 

ελλενρε � αζ ισµερ!σ φελν!ττεκ κζττι υδϖαριασ καπχσολατ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ σ βιζαλµασαββ 

φορµ〈ι ρϖνψεσλνεκ. Α ηιεραρχηια εννεκ µεγφελελ!εν νεµ α τεγεζσ σ νεµτεγεζσ 

ασζιµµετρι〈ϕ〈βαν, ηανεµ α νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι ελεµεκ ηασζν〈λατ〈νακ ελτρ! 

σζαβαδσ〈γ〈βαν ραγαδηατ⌠ µεγ. 

Α ταν〈ροκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ δοµιν〈λνακ, α 35 ϖεν φλλιεκ 

κρβεν αζ αδατκζλ!κ 97,6%−α χσακ ιλψεν ϖ〈λτοζατοκρ⌠λ σζ〈µολτ βε (ΙΙ. κρδ!ϖ: 40, 41). Α 

ταπασζταλατοκ σζεριντ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ εββεν α ϖισζονψλατβαν 

λεγγψακραββαν νϖµ〈σκερλσσελ ϕ〈ρ εγψττ, β〈ρ α µαγα σ αζ ν ισ ελ!φορδυληατ εγψεσ 

εσετεκβεν, δε α µεγσζ⌠λτοττακ 〈λταλ〈βαν νεµ ταρτϕ〈κ εζεκετ µεγφελελ!εν υδϖαριασνακ. Α 

νϖµ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ κορλ〈ται µιαττ αζ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλνεκ ελ!τρβε, α 

ταν〈ροκρα υταλ⌠ νοµιν〈λισ ελεµεκ βεπλνεκ α µονδατσζερκεζετβε ισ Φρφιακτ⌠λ ν!κνεκ 

χµεζϖε µινδεν κοροσζτ〈λψβαν, α 35 ϖ αλαττιακ κρβεν πεδιγ ν!κ κζττι 

ϖισζονψλατοκβαν ισ µεγµαραδηατ α τετσζικελσ, ελσ!σορβαν α φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γοτ ιγνψλ! 

ηελψζετεκβεν. Α 35 ϖ αλαττιακ κρβεν ταπασζταληατ⌠ γψακορισ〈γ αζτ µυτατϕα, ηογψ α 

δι〈κοκ εγψ ρσζε α κλχσνσεν νεµτεγεζ! ηελψζετεκβε ισ τοϖ〈ββϖισζι αζ αλσ⌠ββ 

ισκολαφοκοκον µεγσζοκοττ φορµ〈τ. 

Α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν αζ αδατκζλ!κ 71,6%−α ϕελλτε µεγ α κλχσνσ τεγεζσ 

λεηετ!σγτ ισ. Α φιαταλκορι τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σ〈νακ εγψ σπεχι〈λισ εσετεκντ 

ρτελµεζηετϕκ εζεκετ α ϖισζονψλατοκατ. Α φιαταλ ταν〈ροκ εγψ ρσζε, σσζηανγβαν αζζαλ, 

ηογψ εββεν α κοροσζτ〈λψβαν αζ λετκορ σζ〈µτ α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ λεγινκ〈ββ 

µεγηατ〈ροζ⌠ τνψεζ!νεκ, φελαϕ〈νλϕα α τεγεζ!δστ, εσετλεγ α φελαϕ〈νλ〈σ ακτυσα νλκλ τεγεζι 

δι〈κϕαιτ. Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν α ηιεραρχηια σ αζ λετκορ τνψεζ!ϕε κερλ ελλεντµονδ〈σβα 

εγψµ〈σσαλ. Βιζονψτϕα εζτ, ηογψ α δι〈κοκ εγψ ρσζε α φελαϕ〈νλ〈σ ελφογαδ〈σα ελλενρε εγψεσ 

εσετεκβεν: κρσ σορ〈ν, φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γοτ ιγνψλ! ηελψζετεκβεν, κερλι α τεγεζστ. Αζ 

ελκερλσι στρατγι〈κ λεγινκ〈ββ αζ ελλενκεζ! νεµ∀ καπχσολατοκρα ϕελλεµζ!κ.  

Εζτ αζ ελλεντµονδ〈σοσσ〈γοτ ιλλυσζτρ〈ληατϕα εγψ νεγψϖενεσ ϖειβεν ϕ〈ρ⌠, α εγψετεµι 

οκτατ⌠νακ α ηαλλγατ⌠ιηοζ φορδυλ⌠ ρϖελσε: �Μιρτ τεγεζλεκ? Εγψσζερ∀εν χσακ γψ 

µαραδταµ... Εζεννελ φεληαταλµαζλακ, ηογψ ϖισζονττεγεζζ (σζ〈µοµρα τερµσζετεσ, ηα 

τεγεζελ, δε αζ σεµ ζαϖαρ, ηα µαγ〈ζολ). Ηα νεµ ϕν α σζ〈δρα α τεγεζσ, ακκορ χσακ κρλεκ 
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τ∀ρδ ελ, ηογψ ν ρενδλετλενλ τεγεζλεκ� (Φ3ςΦ). Α ταν〈ρ σζ〈νδκα εββεν α ηελψζετβεν 

εγψρτελµ∀εν α κζϖετλενσγ, αζ εγψολδαλ τεγεζσ ελφογαδ〈σα ρϖν νψελϖι ϖισελκεδσϖελ 

µγισ α τ〈ρσαδαλµι τ〈ϖολσ〈γοτ, α φλρενδελτσγετ ηανγσλψοζ⌠ σζιτυ〈χι⌠τ τερεµτηετ. 

Α µεγφιγψελσεκ αλαπϕ〈ν υγψανισ α δι〈κοκ εγψ ρσζε α φελαϕ〈νλ〈σ νλκλι τεγεζστ νεµ 

µερι ϖισζονοζνι, αµι αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ οκτατ〈σι φολψαµατ κορ〈ββι σζακασζαιβαν 

ηοζζ〈σζοκτακ α σζεµλψηασζν〈λατοτ τεκιντϖε νεµ κλχσνσ ηελψζετεκηεζ. 

Α ταν〈ροκ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α ταν〈ρν!, ταν〈ρ ρ φορµ〈κ αζ αδατκζλ!κ 

µινδεγψικνλ σζερεπελτεκ, α µεγσζ⌠λτ〈σκερλσ 〈λταλ〈νοσ τενδενχι〈ϕα ελλενρε εζεκ 

〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ ελεµεκνεκ τεκιντηετ!κ. Α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 18,6% µεγαδτα α 

προφεσσζορ ρ φορµ〈τ, νη〈νψ ελ!φορδυλ〈σσαλ πεδιγ σζερεπελτεκ α δοκτορ ρ, µρνκ ρ, 

δκ〈ν ρ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ.  

Α κλχσνσεν τεγεζ!δ! ϖισζονψλατ µεγνεηεζτι α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ 

ϖ〈λασζτ〈σ〈τ ισ, µγ α τεγεζσ ελφογαδ〈σα εσετν ισ µεγµαραδηατ α σζερεπετ ϕελλ! ταν〈ρν!, 

ταν〈ρ ρ µεγσζ⌠λτ〈σ, κερλϖε α τεγεζσσελ λεγτιπικυσαββαν εγψττ ϕ〈ρ⌠ κερεσζτνϖι 

µεγσζ⌠λτ〈σ (ϖ. ϑ. ΣΟΛΤ⊃ΣΖ 1979: 46) βιζαλµασσ〈γ〈τ, 〈ρνψαλϖα α τεγεζ! φορµ〈τ, ϖαγψισ 

νψελϖι εσζκζκκελ ισ µεγϕελεντϖε α ηιεραρχηια σ αζ λετκορ ελλεντµονδ〈σ〈τ. 

 

5.2.7. Α ηαλλγατ⌠κ µεγσζ⌠λτ〈σα 

Α µεγσζ⌠λτ〈σ σζεµλψηασζν〈λατ〈τ τεκιντϖε α φελσ!οκτατ〈σ σζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοκατ 

µυτατ, α ηαλλγατ⌠κ τεγεζσε α κλχσνσσγ φελαϕ〈νλ〈σ〈ϖαλ ϖαλ⌠συληατ µεγ. Α νεµτεγεζ! 

µεγσζ⌠λτ〈σον βελλι ϖ〈λτοζατοκ ηασζν〈λατα αζονβαν ϕελζι α ηιεραρχηι〈τ, υγψανισ α ηαλλγατ⌠κ 

ρσζρ!λ αζ ινδιρεκτ, νϖµ〈σκερλ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ α λεγελφογαδοτταββακ, α ταν〈ροκ ϖισζοντ 

λεγναγψοββ γψακορισ〈γγαλ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κατ ηασζν〈λϕ〈κ. Α 35 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ 

µινδεγψικε ισ µεγαδτα α κλχσνσ τεγεζ!δσ λεηετ!σγν κϖλ α νεµτεγεζ! φορµ〈κατ ισ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κον βελλ 83,2% α µαγ〈ζ〈σ, σ 16,8% αζ νζσ αρ〈νψα. Μιϖελ α 

κρδ!ϖβεν α ταν〈ροκατ χσακ νεµ σζεριντ κλνβζτεττεµ µεγ, αζ γψ σσζεγψ∀λτ αδατοκ 

νεµ 〈ρυλκοδνακ αρρ⌠λ, ηογψ κικ ηασζν〈λϕ〈κ ινκ〈ββ αζ νζ! φορµ〈κατ. Α µεγφιγψελσεκ σ 

ιντερϕκ αλαπϕ〈ν αζονβαν ϖαλ⌠σζν∀στενι λεηετ, ηογψ α φιαταλαββ οκτατ⌠κ 

νϖµ〈σϖ〈λασζτ〈σ〈ρα ϕελλεµζ! αζ ν. Εζτ α φελττελεζστ αζ ισ ερ!στι, ηογψ α φιαταλαββακ 

κρβεν µινδεν ϖισζονψλατβαν µεγνϖεκεδεττ εννεκ α φορµ〈νακ α γψακορισ〈γα. Α 

βεσζ〈µολ⌠κ αλαπϕ〈ν φρφι οκτατ⌠ ρσζρ!λ, ελσ!σορβαν ηαλλγατ⌠ν!κηζ φορδυλϖα τετσζικελσ ισ 

ελ!φορδυληατ. 
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Α 35 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ εγψ ρσζε ελ!σζρ α φελσ!οκτατ〈σβαν κερλ ολψαν ηελψζετβε, 

ηογψ λεηοργονψζοττ καπχσολατβαν (ϖ. ΓΟΦΦΜΑΝΝ 1981: 361) µαγ〈ζζ〈κ. Εζρτ α ηαλλγατ⌠κ 

εγψ ρσζνεκ αζ ιντερϕκ τανσ〈γα αλαπϕ〈ν νεηζ µεγσζοκνι εζτ α φορµ〈τ. Εββ!λ α 

ηελψζετβ!λ αδ⌠δ⌠ σαϕ〈τοσ σζιτυ〈χι⌠ρ⌠λ σζ〈µολτ βε αζ εγψ φ!ισκολ〈ν οκτατ⌠ φιαταλ ταν〈ρ: 

ϖιζσγασζιτυ〈χι⌠βαν αζ εγψικ ηαλλγατ⌠ϕα µεγκρτε, ηογψ ινκ〈ββ τεγεζζε, µερτ α µαγ〈ζ〈σ 

σζ〈µ〈ρα �κιηαλλγατ〈σσζερ∀�, ηολοττ α µαγα νϖµ〈στ κερλϖε κερεσζτνϖεν σζ⌠λτοττα 

(Ν2ςΦ). 

Α ηαλλγατ⌠κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρ⌠λ καποττ 362 αδατ τββ µιντ 94,09%−α κερεσζτνϖι 

φορµα, φελτ∀ν! αζονβαν α βεχζσνεκ α κζπ σ 〈λταλ〈νοσ ισκολαιηοζ ϖισζονψτϖα αλαχσονψ 

αρ〈νψα. Εζ α κλνβσγ ισ ϕελζι αζτ, ηογψ α βεχενεϖεκ ηασζν〈λατ〈τ αζ ρζελµι τνψεζ!κν 

κϖλ τ〈ρσαδαλµι σ λετκορι ϖισζονψοκ ισ βεφολψ〈σολϕ〈κ (ϖ. ΡℑΧΖ 1974: 30�34). Α 

κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ εββεν α ηελψζετβεν τεγεζσσελ, µαγ〈ζ〈σσαλ σ νζσσελ, εσετλεγ α 

νϖµ〈σ κερλσϖελ ισ εγψττ ϕ〈ρηατ. 

Α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σον κϖλ ϕ⌠ϖαλ κισεββ αρ〈νψβαν σζερεπελτεκ, σ 〈λταλ〈βαν α 

κερεσζτνϖι φορµ〈κ µελλεττι µ〈σοδικ ϖαρι〈χι⌠κντ: α ϖεζετκνϖ + ρ (6,93%), 

κολλγα/κολλεγα (4,95%), κολλεγινα (3,96%), ϖεζετκνϖ + κισασσζονψ (1,98%), κερεσζτνϖ 

+ ρ (0,99%). Εζεκβ!λ αζ αρ〈νψοκβ⌠λ λ〈τσζικ, ηογψ α ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν κεϖσβ 

ρϖνψεσλνεκ α ϖαρι〈χι⌠κ. Α κερεσζτνϖτ!λ ελτρ! φορµ〈κ 98%−〈τ πεδιγ φρφιακ ηασζν〈λτ〈κ, 

τεη〈τ α φελσ!οκτατ〈σ µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετβεν ερ!τελϕεσεν ρϖνψεσλ α νεµεκ σζερεπε. 

Μιϖελ α ταν〈ροκ λετκορ〈ρα νεµ κρδεζεττ ρ〈 α κρδ!ϖ, χσυπ〈ν αζ ιντερϕκ αλαπϕ〈ν 

κϖετκεζτετηετνκ αρρα, ηογψ α νεµ κερεσζτνϖι, κεϖσβ βιζαλµασ φορµ〈κατ ελσ!σορβαν αζ 

ιδ!σεββ κοροσζτ〈λψ ηασζν〈λϕα. 

Α δι〈κοκ εγψττεσ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ α κζϖετλεν ριντκεζσβεν νινχσενεκ ολψαν κιαλακυλτ 

φορµ〈ι, µιντ αζ αλαχσονψαββ ισκολαφοκοκον. Αζ ρ〈σοσ ριντκεζσβεν α ηαλλγατ⌠κ, 

ϖοκατϖυσζκντ α Κεδϖεσ Ηαλλγατ⌠κ! α λεγελφογαδοτταββακ εββεν α σζερεπβεν Αζ 

ιντζµνψ ρσζρ!λ κιαδοττ κζλεµνψεκβεν ελ!φορδυλ α Κεδϖεσ Ηαλλγατ⌠ινκ! τββεσ σζ〈µ 

ελσ! σζεµλψ∀ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ ϖ〈λτοζατ ισ, σ!τ αζ σσζεγψ∀ϕτττ α κζϖετεττ 

κοµµυνικ〈χι⌠ρα ϖονατκοζ⌠ κορπυσζβαν σζερεπελτ α σζοκατλαναββνακ τ∀ν!, εγψεσ σζ〈µ 

ελσ! σζεµλψ∀ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ Κεδϖεσ Ηαλλγατ⌠ιµ!  ισ. 

Αζ οκτατ〈σ σ νεϖελσ σζντερειν τεη〈τ εγσζεν α κζπισκολα ϖγιγ α σζεµλψηασζν〈λατ 

ασζιµµετρι〈ϕα ισ ϕελλι α ηιεραρχηι〈τ, α φελσ!οκτατ〈σβαν πεδιγ α σζεµλψηασζν〈λατ 

σζιµµετρικυσσ〈γα µελλεττ α νϖµ〈σι σ φ!νϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ κλνβσγε ϕελλι αζ αλ〈− σ 

φλρενδελτσγι ϖισζονψοκατ. 
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Α ταν〈ρι σζερεπρε υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κιτερϕεσζτσε α ταν〈ρ�δι〈κ ϖισζονψον τλρα 

ελσ!σορβαν φοκοζοττ τισζτελετετ ϕελεζ, σ µγ ηιϖαταλοσ σζιτυ〈χι⌠κβαν ισ ελκπζεληετ!. ϑελζι 

εζτ αζ ισ, ηογψ εγψ τελεϖζι⌠σ βεσζλγετσβεν α µινισζτερελνκ ταν〈ρ ρ−νακ σζ⌠λτηατϕα σ 

τεγεζηετι α κζτ〈ρσασ〈γι ελνκτ. Β〈ρ εζζελ α σζιτυ〈χι⌠ϖαλ καπχσολατβαν α σαϕτ⌠βαν 

κλνβζ! ϖλεµνψεκ ϕελεντεκ µεγ. Αζ α ϖλεκεδσ ϖολτ α λεγ〈λταλ〈νοσαββνακ ταρτηατ⌠, 

µελψ σζεριντ �ακιτ αζ εµβερ ιφϕ κορ〈βαν α τυδ〈σ σ αζ εµβερσγ ιρ〈ντι τισζτελετ µιαττ 

ελφογαδοττ α σζϖβεν, αζ σζ〈µ〈ρα ρκρε ταν〈ρ µαραδ, ιλψεν µαραδ Σπιρ⌠ Γψργψνεκ Βαδα 

ταν〈ρ ρ, Εσζτερη〈ζψνακ ϑελενιτσ ταν〈ρ ρ. Α ταν〈ροκ σ α ταντϖ〈νψοκ νεϖβεν ϖαλλοµ, ηογψ 

εζ α µεγσζ⌠λτ〈σ νεµ δεγραδ〈λ〈σ, ηανεµ φ!ηαϕτ〈σ� (Κ√ΡΜΕΝ∆Ψ 2001: 7). 

Α φοκοζοττ τισζτελετεν κϖλ αζονβαν ολψαν ηελψζετεκβεν ισ ελκπζεληετ! α µεγσζ⌠λτ〈σ 

κιτερϕεσζτσε ισ, αµελψεκβεν α βεσζλ! νεµ ταντϖ〈νψ, δε α ταν〈ρι σζερεπκρ οκ〈ν φορδυλ α 

χµζεττηεζ (πλδ〈υλ α σζλ!κ), ϖαγψ πεδιγ α ηιϖατ〈σρα υταλ⌠ 〈λταλ〈νοσ µεγσζ⌠λτ〈σκντ 

ηασζν〈λϕα εζεκετ αζ ελεµεκετ. 

 

 

5.3. Α βαρ〈τι, βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

 

Βαρ〈τι, βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ α τεµατικυσαν ϖιζσγ〈λτ σζντερεκ κζλ αζ ισκολ〈βαν, α 

µυνκαηελψεν, α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν ισ λτρεϕηετνεκ. Εζτ α τπυστ µγισ ν〈λλ⌠ 

ρϖννψελ ισ κι κελλ εµελννκ α ϖιζσγ〈λατ σζεµποντϕ〈β⌠λ, µερτ εζεκ α καπχσολατοκ α 

σζεµλψισγφεϕλ!δσ φοντοσ τνψεζ!ϕτ ϕελεντικ (ϖ. ΒΥ∆Α 1979: 245), σ α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ 

τεκιντϖε ισ σαϕ〈τοσ, α τββι ϖισζονψλαττ⌠λ ελτρ! ϕελλεµζ!κετ µυτατνακ. 

Α βαρ〈τι, βιζαλµασ ϖισζονψλατοκον βελλ µεγ κελλ κλνβζτετννκ α ϖαλ⌠δι 

σζεµλψεσσγρε πλ!, εγψενρανγ βιζαλµασ καπχσολατοκατ, ιλλετϖε α χσαλ〈δταγοκ ρϖν 

κζϖεττεττ φελσζνεσεββ σ νεµ εγψενρανγ καπχσολατοκατ (πλδ〈υλ α σζλ!κ βαρ〈ται, 

βαρ〈τοκ σζλει). 

Αζ εγψενρανγ, βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ ριντκεζσι φορµ〈ϕα τεγεζ!δ!, α νεµτεγεζ! 

φορµ〈κ εσετλεγεσεν, ϕ〈τκοσ, ιρονικυσ κοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζκντ ϖεηετνεκ ρσζτ βεννκ 

(ΤΕΡΕΣΤΨ⊃ΝΙ 1995: 50). Εζεκ α καπχσολατοκ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ιγεν σζλεσ σκ〈λ〈ϕ〈τ 

µυτατϕ〈κ φλ, µιϖελ α καπχσολατοκ βιζαλµασσ〈γ〈νακ, ιντιµιτ〈σ〈νακ νϖεκεδσϖελ 〈λταλ〈βαν 

ν! α ηασζν〈ληατ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µα: �α ναγψοββ µρϖ∀ ιντιµιτ〈σ σσζετεττεββ σ 

ϖ〈λτοζατοσαββ δι〈δικυσ καπχσολατοκρα ϖεζετ α βεσζλ!κ κζττ, µελψετ α βεσζλ!κ αζ〈λταλ 

φεϕεζηετνεκ κι, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοκ ναγψοββ σζ〈µ〈β⌠λ ϖ〈λογατνακ� (ΕΡςΙΝ−

ΤΡΙΠΠ 1997: 514). 
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Αζ ιντερϕαλανψοκκαλ σσζεγψ∀ϕτεττεµ αζ 〈λταλυκ βιζαλµασ ϖισζονψλατοκβαν ηασζν〈λτ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ µινδεγψικτ, σ αζ γψ σσζεγψ∀λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ναγψοββ ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ 

µυτατνακ, µιντ β〈ρµελψικ ϖιζσγ〈λτ ϖισζονψλατβαν. Εζ αζονβαν χσυπ〈ν α ϖ〈λτοζατοκ 

λεξικ〈λισ γψακορισ〈γ〈τ ϕελζι, ηασζν〈λατι, ακτυ〈λισ γψακορισ〈γυκατ νεµ (ϖ. ΚΙΣΣ 1993: 223) 

Υγψανισ � αζ ιντερϕαλανψοκ σζεριντ � β〈ρ ναγψ α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ σζ〈µα, ναγψ 

ρσζκκελ χσακ ριτκ〈ν λνεκ. 

Α λεγτιπικυσαββνακ ταρτηατ⌠ κερεσζτνϖι σ βεχζεττ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελλεττ 

φοντοσ σζερεπκ ϖαν εζεκβεν α καπχσολατοκβαν α ραγαδϖ〈νψνεϖεκνεκ ισ, αµελψεκ σοκσζορ 

α νεϖετ αδ⌠, ηασζν〈λ⌠ κζσσγηεζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈στ ισ ϕελζικ. 

Α νϖεν σζ⌠λτ〈σ µελλεττ σζ〈µοσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ 〈ρνψαληατϕα α καπχσολατταρτ〈στ. Εζεκ 

εγψ ρσζε αζ σσζεταρτοζ〈σρα, α βαρ〈τι ϖισζονψρα υταλ: βαρ〈τοµ, βαρ〈τνµ, βαρ〈τοσνµ, 

χιµβορα, χιµβι, ηαϖερ, κισηαϖερ, ηαϖχσι, παϕτ〈σ, παϕτι, παϕτικ〈µ, παϕτινγερ, κισπαϕτ〈σ, 

κενψερεσ, σορστ〈ρσ. 

Φ⇐ΛΕΙ−ΣΖℑΝΤ ϖλεµνψε σζεριντ α βαρ〈τοµ µεγσζ⌠λτ〈σνακ νινχσ ν!ι µεγφελελ!ϕε 

(1994: 47), εζ αζονβαν χσακ αββαν α τεκιντετβεν ιγαζ, ηογψ α ν!ι µεγφελελ!κετ νεµ 

ηασζν〈λϕυκ κεϖσβ σζοροσ ϖισζονψλατοκρα κιτερϕεσζτϖε ισ. Σζοροσ ϖισζονψλατοκβαν, 

τρφ〈λκοζϖα, αζ σσζεταρτοζ〈στ ϕελλϖε ϖισζοντ η〈ροµ ϖ〈λτοζατ ισ κζκελετ∀: βαρ〈τν!µ, 

βαρ〈τνµ, βαρ〈τοσνµ. 

Ηασζν〈λατοσ νη〈νψ 〈λταλ〈νοσ σζερεπ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ: ηαπσικ〈µ, ηκ〈µ, ηκ〈σ, ηκ〈σκ〈µ, 

ηκυλα, κισποφ〈µ, µαν⌠, µυχυσ, συρµ⌠, πυπ〈κ. Α ηασζν〈λτ φορµ〈κ εγψ ρσζε πεδιγ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελλελ κερλτ εββε α ϖισζονψλατβα. Εζεκ κζλ α λεγγψακοριββ α χσαλ〈δι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κιτερϕεσζτσε, 〈ταλακτ〈σα: ανψα, ανψυ, ανψυκ〈µ, απαφεϕ, απ〈µ, απυκ〈µ, 

τεσ⌠, τεσ⌠κ〈µ, ηυγι, χσι, χσµ, κοµ〈µ, κοµι, κισκοµ〈µ, κιχσι κοµ〈µ. Μ〈σ τερλετεκ ισ 

ϖ〈ληατνακ α µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ φορρ〈σ〈ϖ〈: φ!νκ, µεστερ, κολλγα. Βαρ〈τι καπχσολατβαν 

τρφ〈σαν β〈ρµιλψεν µ〈σ ϖισζονψλατβ⌠λ 〈τεµελτ ελεµ 〈λληατ µεγσζ⌠λτ〈σκντ: ηερχεγν!, 

ναγψσ〈γοσ ασσζονψ, µλτ⌠σ〈γοσ ρ. 

Μεγταλ〈ληατ⌠ αζοκνακ α κεδϖεσκεδ! βεχζσεκνεκ εγψ ρσζε ισ, αµελψεκ α χσαλ〈δι 

ϖισζονψλατοκον βελλ σζερεπελτεκ: ανγψαλοµ, αρανψϖιρ〈γ, βογαραµ, χιχα, χσιλλαγϖιρ〈γ, 

δρ〈γ〈µ, κιχσιµ, κεδϖεσεµ, κισχσιλλαγ, σζπσγεµ, τνδρβογ〈ρ. 

Μεγφιγψεληετ!, ηογψ αζοκ α φιαταλ αδατκζλ!κ, ακικνεκ κισγψερµεκκ ϖαν, µ〈σ 

ϖισζονψλατοκβαν, γψ α βαρ〈τι, εσετλεγ µυνκαηελψι καπχσολατοκβαν ισ τββ 〈λταλ〈νοσ, 

κεδϖεσκεδ!, βεχζ! φορµ〈τ ηασζν〈λνακ. Α ϕελενσγ µαγψαρ〈ζατα α µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ λεηετ, 

υγψανισ α βεσζλ!κ α γψακραν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κατ µ〈σ ϖισζονψλατοκβα ισ 

βεεµελικ. 
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Α σζλενγϕελλεγ∀, εγψεσ κισκζσσγεκβεν σπεχιφικυσνακ ταρτηατ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α 

χσοπορτον βελλ 〈λταλ〈νοσαν, β〈ρκι µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈ληατ⌠κ, σ νη〈νψ κζλκ α 

κζσζλενγβε ισ βεπληετ: γψκ, γψκαρχ, γψκρ, λεχσ⌠, ηαϖερ χσ⌠τ〈νψ, ηυρκα, χσισαϕτ, 

χσιβογψ⌠. 

Εγψεσ κερεσζτνϖ µεγσζ⌠λτ〈σκντ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ϖ σζλεσεδηετνεκ α βιζαλµασ 

ϖισζονψλατοκβαν, 〈λταλ〈βαν σαϕν〈λκοζ〈στ ϖαγψ πιλλανατνψι λερτκελστ φεϕεζϖε κι. Α 35 ϖ 

αλαττι κοροσζτ〈λψβα ταρτοζ⌠ αδατκζλ!κ ιλψεν ρτκ∀ µεγσζ⌠λτ〈σκντ α Γιζι, Γζα, Βλα, 

ϑεν! νεϖεκ ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ σζ〈µολτακ βε.  

Αζ ρεγεµ σ αζ χσµ µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµεκ ελσζακαδηατνακ α βεσζδπαρτνερρε υταλ〈σ 

ϖαλ⌠σ〈γ〈τ⌠λ, α κζλστ κσρϖε, γψακραν ισµτλ!δϖε φατικυσ τλτελκελεµµ ισ ϖ〈ληατνακ. 

Α λεγβιζαλµασαββ καπχσολατοκβαν δυρϖα στλυσρτκ∀ ελεµεκ ισ σζολγ〈ληατνακ 

µεγσζ⌠λτ〈σρα, ακ〈ρ σρτ! σζ〈νδκ νλκλ ισ: χιγ〈νψσυττψ⌠, γρνψ, µαϕοµποφα, πυννψαδκ, 

συττψ⌠, τακονψγοµβ⌠χ, τετ∀. Εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ β〈ρµιλψεν µ〈σ ϖισζονψλατβαν β〈ντ⌠ακ, 

σ!τ ελφογαδηατατλανοκ λεηετνεκ, εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν αζονβαν α καπχσολατ 

σζοροσσ〈γ〈τ ισ ϕελζικ. 

ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ σζεριντ εζ �α δυρϖασ〈γβα ηαϕλ⌠ ϖ〈λτοζατοσσ〈γ (�) σιϖ〈ρ εγψηανγ 

στλυσηοζ ϖεζετηετ, ρσζεκντ α µα 〈λταλ〈νοσαν ελτερϕεδτ δυρϖ〈ββ βεσζδµ⌠δνακ� (1985: 

15). Α βαρ〈τι ϖισζονψλατον βελλ αζονβαν εζεκ αζ ελεµεκ µγ ϖαλ⌠βαν ρζελεµκιφεϕεζ! 

σζερεπ∀εκ λεηετνεκ, σ 〈λταλ〈βαν µινδκτ φλ ελφογαδϕα α ηασζν〈λατυκατ. Α µεγσζ⌠λτ〈σκντ 

ηασζν〈λτ νψελϖι ελεµεκετ ϖισζοντ ιγεν κννψεν µ〈σ ϖισζονψλατοκβα ισ 〈τϖισζικ α βεσζλ!κ, 

σ εζ〈λταλ αζοκ κννψεν σρτ!ϖ ϖ〈ληατνακ. 

Α τεστϖρεκ µεγσζ⌠λτ〈σα σορ〈ν ισ ριντεττ σρτ!, χσφολ⌠δ⌠ ϖοκατϖυσζοκ εγψνι αλκοτ〈σ 

ϖ〈λτοζαταινακ σοκασ〈γα ισ ελκπζεληετ!, ιλψενκορ α ϖοκατϖυσζ β〈ρµιλψεν αλκαλµι ϕελεντστ 

ηορδοζηατ, χσακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈νοσ φορµαι, σζεµαντικαι σζαβ〈λψσζερ∀σγειηεζ κελλ 

ιγαζοδνια. 

Τββ εµβερ, χσοπορτ βαρ〈τι µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα α φικ, λ〈νψοκ, χσαϕοκ, γψερεκεκ, εµβερεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατοσακ ελσ!σορβαν, ναγψοββ αρ〈νψβαν εµλτεττκ µγ α σκαχοκ, 

κ!χκ (∀γψερκ!χκ) φορµ〈κατ ισ, δε σζ〈µοσ µ〈σ µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ ρζελεµκιφεϕεζ! 

ελεµ ηασζν〈ληατ⌠ τββεσ σζ〈µβαν ισ (ηαπσικ〈ιµ, δρ〈γ〈ιµ). Α βαρ〈ταιµ µεγσζ⌠λτ〈σ 

ελσ!σορβαν α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν, ιλλετϖε α νψιλϖ〈νοσσ〈γ ελ!ττι µεγσζ⌠λαλ〈σοκβαν, 

ακ〈ρ σζλεσεββ κρ∀, σσζεταρτοζ⌠ χσοπορτ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ ηασζν〈λατοσ. 

Μιϖελ αζ αδατκζλ!κ ιγψεκεζτεκ µινδεν 〈λταλυκ ισµερτ, τεη〈τ νεµχσακ αζ 〈λταλυκ 

ηασζν〈λτ φορµ〈τ σσζεγψ∀ϕτενι, νεηζ ηασζν〈λατι ϕελλεµζ!κετ, κορρελ〈χι⌠κατ κιµυτατνι. Αζ 
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αζονβαν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α φρφιακ ναγψοββ αρ〈νψβαν ηασζν〈λϕ〈κ α σζλενγϕελλεγ∀, α 

ν!κ πεδιγ α κεδϖεσκεδ! φορµ〈κατ. 

Αζοκβαν α βαρ〈τι ϖισζονψλατοκβαν, αµελψεκ χσαλ〈δι καπχσολατον αλαπυλ⌠, νεµ 

εγψενρανγ ηελψζετεκ, α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζεµλψηασζν〈λατα ασζιµµετρι〈τ µυτατ. Α διρεκτ 

κρδσεκετ ταρταλµαζ⌠ κρδ!ϖβεν ρ〈κρδεζτεµ α σζλ!κ βαρ〈ταιϖαλ σ α βαρ〈τοκ σζλειϖελ 

ϖαλ⌠ ϖισζονψλατοκ νψελϖι φορµ〈ιρα ισ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 22, 23, 26, 27). 

Αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ ταγϕαι εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν ιγεν γψακραν τεγεζικ α 

φιαταλαββακατ, α φιαταλαββακ ϖισζοντ µαγ〈ζζ〈κ ϖαγψ τετσζικελικ !κετ. 

Α σζλ!κ βαρ〈ταιϖαλ ϖαλ⌠ ϖισζονψλατρα 1123 αδατοτ καπταµ, µελψνεκ 63,5%−α 

ασζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοτ ϕελεζ. Α κοροσζτ〈λψοκ σζεριντι µεγοσζλ〈σ α κϖετκεζ!κππεν 

αλακυλ (15. 〈βρα):  

 
15. 〈βρα 

 
Α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν µυτατκοζ⌠ ϖισζονψλαγ µαγασαββ αρ〈νψ κλχσνσεν 

τεγεζ!δ! ϖισζονψ ϕελζι αζτ, ηογψ τερϕεδ εββεν α ϖισζονψλατβαν ισ α τεγεζ!δσ, σ ηογψ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ α 18 ϖ αλαττιακ κρβεν ταπασζταληατ⌠ αρ〈νψ ισ µεγ φογ εµελκεδνι, αµιντ 

φελν!ττ κορβα ρνεκ. Εννεκ ελλενρε γψ τ∀νικ, ηογψ εββεν α ϖισζονψλατβαν ελφογαδοττνακ 

σζ〈µτ α κορ, ιλλετϖε α γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζ〈σ 〈λταλ µεγτερεµτεττ ασζιµµετρικυσ ϖισζονψ. 

Ηα α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψτ νεµεκ σζεριντι βοντ〈σβαν ισ µεγϖιζσγ〈λϕυκ, κιδερλ, 

ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈σρα α νεµ ισ ϕελεντ!σ ηατ〈σσαλ λεηετ (18. τ〈βλ〈ζατ): 

 
Α σζλ!κ βαρ〈ταινακ τεγεζσε νεµεκ σζεριντ 

Χµζεττ
Βεσζλ! 

Ν! Φρφι 

Ν! 77,4% 46,5% 
Φρφι 14,1% 72,9% 

 
18. τ〈βλ〈ζατ 

 

73%

27%

48%

52%

85%

15%

88%

12%
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50%

100%

18 ϖ αλαττ 18−35 ϖ κζττ 35−55 ϖ κζττ 55 ϖ φλττ

Α σζλ!κ βαρ〈ταινακ µεγσζ⌠λτ〈σα

µαγ〈ζ〈σ/ τετσζικελσ τεγεζσ
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Αζ αρ〈νψοκβ⌠λ αζ δερλ κι, ηογψ λεγριτκ〈ββαν α φιαταλαββ φρφιτ⌠λ αζ ιδ!σεββ ν!νεκ 

χµζεττ τεγεζσ φορδυλ ελ!, αζ αζονοσ νεµ∀εκ κζττι κλχσνσ τεγεζ!δσ ϖισζοντ εββεν α 

κοροσζτ〈λψβαν γψακορινακ σζ〈µτ. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερλετν α κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι, ιλλετϖε τεγεζ! 

ϖισζονψβαν α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατοσακ. Εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν µγ αζ 

ισ νϖελι αζ ασζιµµετρι〈τ, ηογψ αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ α χσαλ〈δβαν, ιλλετϖε αζ ιντιµιτ〈σον 

αλαπυλ⌠ ϖισζονψοκβαν ηασζν〈λατοσ φορµ〈κβ⌠λ ισ ϖ〈λογατηατνακ. 

Αζ ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σ σζοκ〈σα εννλ ισ ερ!τελϕεσεββεν ϕελεντκεζικ α βαρ〈τοκ 

σζλεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν, ελλεντµονδϖα ΡΕΜ⊃ΝΨΙ ΑΝ∆ΡΕΑ ℑΓΝΕΣ µεγ〈λλαπτ〈σ〈νακ, 

µελψ σζεριντ α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερρε νεµ ϕελλεµζ! αζ ασζιµµετρικυσ 

σζεµλψηασζν〈λατ (2000: 45). Α τελϕεσ µιντ〈τ τεκιντϖε ισ 95,1%−οσ, σ α λεγκισεββ αρ〈νψτ 

µυτατ⌠ 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν ισ χσακ 91,9%−ιγ χσκκεν. Εζεκβεν α 

ϖισζονψλατοκβαν α γψερµεκσζερεπ κονζερϖ〈λ⌠δικ, α σζλ! α γψερµεκ βαρ〈τϕ〈τ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν µεγϕελεντϖε φελν!ττ κορ〈βαν ισ γψερµεκνεκ τεκιντι: �⊃ν α φιαµ 

βαρ〈ταιτ, ηα σοηα νεµ λ〈τταµ, ακκορ ισ λετεγεζτεµ µιντ ρεγ, µιντηα α σαϕ〈τ γψερεκεµ λεττ 

ϖολνα� (Ν4ΦΑ). 

Α βαρ〈τοκ σζλεινεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ισ α κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι ϖ〈λτοζατ α 

λεγελτερϕεδτεββ, ιλλετϖε ριτκ〈ββ ιντερακχι⌠ εσετν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσε ϕελλεµζ!. 

Α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκον βελλ τεη〈τ ελκλνλ α βαρ〈τοκ κζττ ηασζν〈λατοσ, τελϕεσ 

εγψενρανγσ〈γοτ ϕελζ! ιγεν σζλεσ µεγσζ⌠λτ〈σρεπερτο〈ρ, ιλλετϖε α γενερ〈χι⌠σ κλνβσγ 

µιαττ µεγτερεµτ!δ! ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετ. 

 

 

5.4. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α µυνκαηελψεκεν 

 

Α µυνκαηελψ σζφρ〈ϕα αζ εγψικ ολψαν νψελϖηασζν〈λατι σζντρ, αηολ α ηιεραρχηι〈τ 

εγψρτελµ∀εν µεγϕελεντηετι α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ. Α κλνβζ! µυνκαηελψτπυσοκ 

αζονβαν κλνβζ! µρτκβεν ρϖνψεστικ αζ αλ〈− σ φλρενδελτσγι ϖισζονψοκ νψελϖι 

ϕελλστ. 

Εββ!λ αδ⌠δ⌠αν ελσ!σορβαν αζ ϕ µυνκαηελψρε τρτν! βειλλεσζκεδσ σορ〈ν λεηετ 

βιζονψταλαν α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈σ. Αζ ιντερϕαλανψοκ 68,7%−α βεσζ〈µολτ αρρ⌠λ, ηογψ ϕ 

µυνκαηελψν ιγψεκεζεττ φελτρκπεζνι α ηελψι µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σοκατ, µιϖελ γονδοτ 

οκοζοττ νεκι εγψεσ µυνκατ〈ρσακ µεγσζ⌠λτ〈σα. Αζ εγψεσ µυνκαηελψεκεν υγψανισ α 

κλνβζ! τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κ ελτρ! µρτκβεν σζ⌠λνακ βελε α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ 
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ϖ〈λασζτ〈σ〈βα, σ αζ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠κον (νεµ, λετκορ, βεοσζτ〈σ 

ισκολ〈ζοττσ〈γ) κϖλ ολψαν τνψεζ!κ ισ σζερεπετ καπηατνακ, µιντ αζ ιντερακχι⌠ γψακορισ〈γα, 

α µυνκαϖγζσ ηελψε, α κζσεν ϖγζεττ φελαδατοκ σζ〈µα (ϖ. ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 2000: 48).  

Ναπϕαινκρα α µυνκαηελψεκ εγψ ρσζβεν α µινδενκιρε κιτερϕεδ!, κλχσνσ µ〈σοδικ 

σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ ϖ〈λτ ελφογαδοττ〈. Αζ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσ µυνκαηελψι τερϕεδσε αζ 

ελµλτ ϖτιζεδεκρε τεηετ!, α ϖ〈λτοζ〈σ φολψαµατα αζονβαν α κρδ!ϖεκ αλαπϕ〈ν νεµ 

ραγαδηατ⌠ µεγ αννψιρα εγψρτελµ∀εν, µιντ α πλδ〈υλ α χσαλ〈δ εσετβεν, µιϖελ α ϕελενλεγ ισ 

ακτϖ αδατκζλ!κ χσυπ〈ν αζ ακτυ〈λισ µυνκαηελψι ϖισζονψλατοκρ⌠λ σζολγ〈λτατνακ αδατοκατ, α 

κορ〈ββιακρ⌠λ νεµ. Α κζπκορ ιντερϕαλανψοκ κζλ αζονβαν τββεν υταλτακ αρρα, ηογψ 

ολψαν ϖισζονψλαττπυσοκβαν, αµελψεκβεν ργεν µαγ〈ζ⌠δτακ, µ〈ρα α τεγεζ!δ! φορµ〈κ 

κερλτεκ ελ!τρβε. 

ΡΕΜ⊃ΝΨΙ ΑΝ∆ΡΕΑ ℑΓΝΕΣ � µικροσζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σοκατ ϖγεζϖε α 

µυνκαηελψι ηιεραρχηια νψελϖι κιφεϕεζ!εσζκζειρ!λ � στ〈τυσζοριεντ〈λτ  σ 

σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ µυνκαηελψι χσοπορτοκατ κλνβζτετεττ µεγ (2001: 45). Α 

σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ χσοπορτοκβαν κλχσνσ τεγεζ!δσ ϕελλεµζ!, α στ〈τυσζοριεντ〈λτ 

χσοπορτοκβαν πεδιγ α τεγεζσ χσακ αζονοσ βεοσζτ〈σακ, ισκολ〈ζοττσ〈γακ κρβεν 

ϕελλεµζ!. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκρα ισ ρ〈κρδεζ! κρδ!ϖετ κιτλτ! αδατκζλ!ιµ κζλ 391−νεκ 

ϖολτακ µυνκαηελψι ταπασζταλαται. Α µυνκαηελψι ϖισζονψλατοκον βελλ α βεοσζτ〈στ, α νεµετ 

σ αζ λετκορτ ισ βεφολψ〈σολ⌠ ρτκ∀ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠νακ τεκιντεττεµ, εζρτ ρσζλετεσεν, 

µινδεν αδατκζλ! εσετβεν 18−φλε ϖισζονψλατβαν κρδεζτεµ ρ〈 αζ αδοττ σ α καποττ 

φορµ〈ρα ισ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 42�59). 

Α µυνκαηελψεκ 28,6%−α εγψντετ∀ σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ ϕελλεµζ!κετ µυτατ (µ∀ϖελ!δσι, 

οκτατ〈σι ιντζµνψεκ, α λεγκλνβζ!ββ σζολγ〈λτατ⌠ εγψσγεκ, ηιϖαταλοκ), εζεκρε υγψανισ 

µινδεν ϖισζονψλατβαν τεγεζ!δσ σ κερεσζτνϖι, ιδ!σεββεκηεζ φορδυλϖα α κερεσζτνϖ + 

ννι, β〈χσι µεγσζ⌠λτ〈σ ϕελλεµζ!. 

Α σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ χσοπορτοκ κζ κελλ σζ〈µτανυνκ αζοκατ ισ, αµελψεκβεν 

κλχσνσ τεγεζ!δσ ϕελλεµζ!, ϖισζοντ πλδ〈υλ α τακαρτ⌠ν!κκελ, α καρβανταρτ⌠κκαλ 

κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠δνακ. Εζτ φιγψελεµβε ϖϖε µγ 6,9%−καλ τββ α νψελϖιλεγ σζολιδ〈ρισ 

µυνκαηελψεκ αρ〈νψα. Εζ α ηελψζετ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ερεδετι ηελψζετϕελλ! ρτκνεκ 

ϖισσζ〈ϕ〈ρα φορδυλ〈σ〈τ ϕελεντι, εζτ α τενδενχι〈τ ναπϕαινκ ολασζ (ΒΑΤΕΣ�ΒΕΝΙΓΝΙ 1975: 280) 

σ φρανχια (ΑΓΕΡ 1990: 209) τ〈ρσαδαλµ〈βαν ισ µεγφιγψελτκ. 

Α σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ ϕελλεγηεζ κζελτενεκ αζοκ α µυνκαηελψεκ ισ, αηολ α τεγεζ!δσ 

〈λταλ〈νοσ, ϖισζοντ α κορκλνβσγ ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ερεδµνψεζ (πλδ〈υλ 
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ϖιδκι 〈λταλ〈νοσ ισκολ〈βαν α φιαταλ ταν〈ρν! εγψολδαλαν τετσζικελι αζ !τ τεγεζ! ιδ!σεββεκετ). 

Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν νεµ α ποζχι⌠, ηανεµ αζ λετκορ α δντ! α 

µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈σβαν, σ νηα µγ α ηιεραρχηικυσ ϖισζονψοκ ελλενρε ισ ρϖνψεσληετ 

(3,5%). 

Υγψανεζεκ α τνψεζ!κ, ϖαγψισ αζ αλαχσονψαββ ρανγνακ ϕ〈ρ⌠ νεµτεγεζ! φορµ〈κ, ιλλετϖε 

α κορ φιγψελεµβε ϖτελε α ηιεραρχηια ελλενρε α στ〈τυσζοριεντ〈λτ µυνκαηελψεκεν ισ 

ελ!φορδυληατ. Αζ λετκορ δντ! σζερεπε α µυνκαηελψι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈βαν 

ελλενττβεν 〈λλ αζ αµερικαι ανγολ νψελϖηασζν〈λατβαν (ΒΡΟΩΝ�ΦΟΡ∆ 1961: 379�380) σ α 

τ〈ϖολ−κελετι νψελϖεκ γψακορλατ〈βαν µεγφιγψελτ τρϖνψσζερ∀σγεκκελ ισ (ΜΑΡΤΙΝ 1975: 

353), οττ υγψανισ ηα α ηιεραρχηια σ αζ λετκορ ελλεντµονδ〈σβα κερλ εγψµ〈σσαλ, ακκορ α 

ηιεραρχηια δντ. Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ αζονβαν νψελϖιλεγ αζ λετκορτ ινκ〈ββ 

τισζτελετβεν ρσζεστι, µιντ α ρανγοτ σ αζ ελρτ ερεδµνψεκετ.  

Αζ λετκορ σζερεπβ!λ αδ⌠δ⌠αν 2,7% α νεµ κλχσνσ σζεµλψηασζν〈λατ ϖισζονψλατοκ 

σζ〈µα, τεη〈τ ϕ⌠ϖαλ µαγασαββ α ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 〈λταλ κιµυτατοττν〈λ (2000: 45), α κλνβσγ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ 〈λταλαµ σζλεσεββ κρβεν µεγϖιζσγ〈λτ µυνκαηελψτπυσοκβ⌠λ αδ⌠δικ. 

Ασζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοκ ελσ!σορβαν αζονοσ βεοσζτ〈σακ κζττ, ϖαγψ πεδιγ α 

µαγασαββ ρανγτ τεγεζϖε φιγψεληετ!κ µεγ, µιϖελ γψ α νεµ κλχσνσ ηασζν〈λατ 

ηαγψοµ〈νψοσ, αλ〈ρενδελτσγετ ρζκελτετ! σζερεπε νεµ ρζκεληετ!. 

Α στ〈τυσζοριεντ〈λτ µυνκαηελψεκ ϖισζονψλαταιτ τεκιντϖε α τεγεζ!δ! καπχσολατοκ αρ〈νψα 

59,56%−οσ. Αζ εγψενρανγ ηελψζετεκβεν 91,3%, ϖαγψισ ιγεν µαγασ αρ〈νψ, ηισζεν αζ 

αζονοσ ρανγακ κζττι ϖισζονψλατοκβαν µγ α κορ− σ νεµβελι κλνβσγ εγψττεσε σεµ 

µινδιγ ϖεζετ νεµτεγεζ! φορµ〈κηοζ. Αζ αλ〈− σ φλρενδελτεκ κζττι ϖισζονψλατοκβαν 

αζονβαν χσακ 43,69% α τεγεζ!δ! π〈ροκ αρ〈νψα (16. 〈βρα). Αζ ιντερϕκ τανσ〈γα σ 

ΡΕΜ⊃ΝΨΙ ΑΝ∆ΡΕΑ ℑΓΝΕΣ ερεδµνψει αλαπϕ〈ν εγψαρ〈ντ αρρα κϖετκεζτετηετνκ (2001: 51), 

ηογψ α βεοσζτ〈σβελι κλνβσγ νϖεκεδσϖελ χσκκεν α τεγεζ!δ! ϖισζονψλατοκ σζ〈µα. 
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16. 〈βρα 

Α µ〈σικ µεγηατ〈ροζ⌠ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ⌠νακ α νεµ σζ〈µτ: α τεγεζ!δ! φορµα α 

λεγγψακοριββ α ν!−ν! ϖισζονψλατοκβαν (75,2%), α φρφι−φρφι καπχσολατοκβαν εννλ εγψ 

〈ρνψαλατταλ αλαχσονψαββ (67,6%), ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ ϖισζοντ α φρφι−ν! π〈ροκν〈λ, χσυπ〈ν 

35,9% (〈βρα):  

 

 

 

 

17. 〈βρα 

Α νεµτεγεζ! φορµα ηασζν〈λατ〈τ χσακ α λετκορι, ρανγβελι σ νεµβελι κλνβσγεκ εγψττ 

ϕ〈ρ〈σα τεσζι εγψρτελµ∀ϖ. Α τεγεζ! φορµα κρδ!ϕελεκ νλκλι ϖ〈λασζτ〈σ〈ιγ πεδιγ χσακ α 

νεµ, αζ λετκορ σ α ρανγ αζονοσσ〈γα ϖεζετ ελ. 
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Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ α φλρενδελτηεζ φορδυλϖα τββσγβεν νζ! (57,3%), µ〈σρσζτ α 

νϖµ〈σηασζν〈λατοτ τυδατοσαν κερλ! (19,3%), ιλλετϖε µαγ〈ζ⌠ (23,4%) ϖ〈λτοζατοκ. Α 

φλρενδελτετ µαγ〈ζ⌠ ηασζν〈λατ ελσ!σορβαν ολψαν αδατκζλ!κνλ φορδυλ ελ!, ακικ σαϕ〈τ 

σζλ!φαλυϕυκβαν δολγοζνακ. Αζονοσ ρανγηοζ ϖαγψ αλ〈ρενδελτηεζ φορδυλϖα α µαγ〈ζ〈σ 

(45,7%) σ νζσ (54,3%) κζελ αζονοσ αρ〈νψβαν σζερεπελ, αζ νζ! φορµα αζονβαν 

εγψρε ινκ〈ββ κιτερϕεδνι λ〈τσζικ ερρε α ϖισζονψλαττπυσρα ισ. Κεϖσβ ϕελλεµζ! αζονβαν αζ 

ινδιρεκτ, νϖµ〈σκερλ! µεγσζ⌠λτ〈σ. Αζ ασζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοκβαν α νεµτεγεζ! 

φορµα 〈λταλ〈βαν τετσζικελ! (94,3%), ηισζεν α νεµ κλχσνσ ηασζν〈λατ αζ λετκορβ⌠λ 

αδ⌠δικ, σ εζ〈λταλ α γψερµεκσζερεπ νψελϖι φορµ〈ιτ ηϖϕα ελ!. Εγψ εσετβεν σαϕ〈τοσ φορµα, 

εγψενρανγ ν! σ ϕ⌠ϖαλ ιδ!σεββ φρφι κζττ κλχσνσ τετσζικελσ ισ ελ!φορδυλτ: α ν! αζ 

λετκορτ τισζτελϖε, α φρφι πεδιγ α ν!ηζ φορδυλϖα, α φοκοζοττ τισζτελεταδ〈σ σζ〈νδκ〈ϖαλ 

ηασζν〈λτα. Μικντ εζ α πλδα ισ µυτατϕα, αζ αζονοσ νψελϖι φορµα ϖ〈λασζτ〈σ〈τ κλνβζ! 

τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κ ιρ〈νψτηατϕ〈κ. 

Α σζολιδ〈ρισ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδ τερϕεδσε ελλενρε µεγλϖ! κτττσγεκ µεγσζ⌠λτ〈σι 

κονφλικτυσοκατ οκοζηατνακ. Αζ ιντερϕκ σορ〈ν τββ φιαταλ ν! σζ〈µολτ βε ολψαν ηελψζετρ!λ 

(Ν2ΦΚ, Ν2ςΚ, Ν2ςΦ), αµελψβεν γονδοτ οκοζοττ σζ〈µ〈ρα, σρτ!νεκ ρεζτε, ηογψ ιδ!σεββ 

φρφι φ!νκε λετεγεζτε, α κλχσνσσγ φελαϕ〈νλ〈σα νλκλ. Α κλχσνσσγ φελαϕ〈νλ〈σα 

αλαπϖετ!εν α ν! ϕογα, αζονβαν εββεν α ϖισζονψλατβαν, α κορβελι σ α ρανγβελι κλνβσγεκ 

µιαττ νεµ µερτκ εγψρτελµ∀εν ϖισζονοζνι, ηανεµ α ηαταλοµ κιφεϕεζσνεκ τεκιντεττκ. 

Αζ αζονοσ νεµεν βελλ ισ µεγϕελεν! µεγσζ⌠λτ〈σι γονδοκ λεηετ!σγτ µυτατϕα αζ α 

ηελψζετ ισ, αµελψρ!λ εγψ φιαταλ ν!, ταν〈ρ ϖγζεττσγ∀ αδατκζλ! σζ〈µολτ βε: ελσ! 

µυνκαηελψν ιδ!σεββ ν! φ!νκε α βεµυτατκοζ〈σ αλκαλµ〈ϖαλ αζτ κρδεζτε τ!λε, ηογψ 

τεγεζηετι−ε, αζτ ϖισζοντ νεµ αϕ〈νλοττα φελ εγψρτελµ∀εν, ηογψ ϖισζονττεγεζζε. Μιϖελ α 

ρανγ− σ λετκορβελι κλνβσγεκ εββεν α ηελψζετβεν ελκπζεληετ!ϖ τεσζικ αζ εγψολδαλ 

τεγεζ!δστ, α ταν〈ρι µυνκα σζολιδαριτ〈στ τερεµτ! ερεϕε ελλενρε α καπχσολατ βιζαλµασαββ〈 

ϖ〈λ〈σ〈ιγ κνοσαν κερλτε α µεγσζ⌠λτ〈στ.  

Α µυνκαηελψι µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ηασζν〈λτ σζαβαδ φορµ〈κ αρρα υταλνακ, ηογψ α 

βιζαλµασσ〈γ ϕελλσε µγ µαγ〈ζ⌠ ϖισζονψλατοκβαν ισ µεγϕελενικ, ηισζεν τεγεζ! σ µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈κ µελλεττ ισ µεγηατ〈ροζ⌠ α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ (66,8%), ναγψ κορκλνβσγ 

εσετν κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι (18,3%) µεγσζ⌠λτ〈σ ισ. Α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ αζ ν 

νϖµ〈σ ηασζν〈λατ〈ϖαλ ισ εγψττ ϕ〈ρηατ, ϕελεζϖε αζτ, ηογψ α νϖµ〈σ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, ηιϖαταλοσ 

στλυσµιν!σγε ϖ〈λτοζ⌠βαν ϖαν. 

ΑΝΓΕΛΥΣΖ σ ΤΑΡ∆ΟΣ φελµρσε µ〈ρ αζ 1987−εσ αδατοκ αλαπϕ〈ν ισ α βιζαλµασαββ 

κερεσζτνϖι φορµ〈κ τρνψερστ µυταττα (1995: 41), αµιτ κυτατ〈σοµ αδαται ισ ιγαζολνακ. #κ 
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αζονβαν α ννι, β〈χσι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ χσακ ϖιδκιεσ κρνψεζετβεν ταρτϕ〈κ 

ϕελλεµζ!νεκ, δε � φ!κντ ναγψοββ κορκλνβσγ εσετν � ϖ〈ροσι αδατκζλ!κνλ ισ ναγψ 

σζ〈µβαν ταλ〈λυνκ ιλψεν αδατοκατ. Εγψενρανγακ κζττι µεγσζ⌠λτ〈σκντ κτ ελ!φορδυλ〈σσαλ 

σζερεπελτ α µεστερ, η〈ροµ ελ!φορδυλ〈σσαλ α σζακι, εγψ β〈νψ〈σζ αδατκζλ!νλ πεδιγ α παϕτ〈σ. 

Α κρδ!ϖεκβεν εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζερεπελτεκ α καρτ〈ρσ, σζακτ〈ρσ, κολλγα/κολλεγα, 

κολλγαν!/κολλεγαν! µεγσζ⌠λτ〈σοκ, αζονβαν αζ ιντερϕκβαν υταλτακ εσετενκντι, 

ελσ!σορβαν στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν ϖαλ⌠ ελ!φορδυλ〈συκρα, ιλλετϖε τρφ〈σ ηασζν〈λατυκρα ισ. 

1981−βεν ΓΥΣΖΚΟςΑ α καρτ〈ρσ�καρτ〈ρσν! µεγσζ⌠λτ〈σοκατ µγ α γψακραν ηασζν〈λτ 

φορµ〈κ κζττ ταρτοττα σζ〈µον (1981: 86), ναπϕαινκρα αζονβαν µ〈ρ α µυνκαηελψι 

κοµµυνικ〈χι⌠ ηιϖαταλοσαββ σζιτυ〈χι⌠ιβ⌠λ ισ κικοποττ, χσακ ριτκ〈ν, βιζαλµασ, τρφ〈λκοζ⌠ 

ηελψζετεκβεν φορδυλ ελ!. 

Αζ ελϖτ〈ρσ µεγσζ⌠λτ〈σ χσκκενσε α µυνκαηελψεκεν µ〈ρ αζ 1980−ασ ϖεκτ!λ 

µεγφιγψεληετ! ϖολτ (ΑΝΓΕΛΥΣΖ�ΤΑΡ∆ΟΣ 1995: 42�43), α 80�90−εσ ϖεκ φορδυλ⌠ϕ〈ν πεδιγ 

τελϕεσεν κισζορυλτ µγ α ηιϖαταλοσ καπχσολατταρτ〈σι ρενδσζερβ!λ ισ (ϖ. ΒΑΛℑΖΣ 1994: 76). 

Αζ ιντερϕαλανψοκ βεσζ〈µολ⌠ι αλαπϕ〈ν αζονβαν αζ εγψµ〈σ κζτι τρφ〈σ, ιρονικυσ 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν ναπϕαινκβαν ισ ηασζν〈λατοσ. Εγψ 41 ϖεσ ν! πεδιγ αρρ⌠λ σζ〈µολτ βε, 

ηογψ φ!νκτ, ακιϖελ µ〈ρ α ρενδσζερϖ〈λτ〈σ ελ!ττ ισ εγψττ δολγοζοττ, εγψ σζ〈µονκρσ 

αλκαλµ〈ϖαλ αυτοµατικυσαν ϖεζετκνϖ + ελϖτ〈ρσ φορµ〈ϖαλ σζ⌠λτοττα µεγ. 

Α νεµ κερεσζτνϖι, ποζχι⌠ρα, ρανγρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ χσακ φλρενδελτηεζ σζ⌠λϖα 

σζερεπελτεκ (11,9%): ελνκ ρ, φ!νκ, φ!νκασσζονψ, φ!νκ ρ, φ!ορϖοσ ασσζονψ, φ!ορϖοσ ρ, 

γψ⌠γψσζερσζ ρ, µρνκ ρ, οσζτ〈λψϖεζετ! ρ. Εζεκεν α φορµ〈κον κϖλ φελεττεσ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ισ ϕελεν ϖαν α ϖεζετκνϖ + ρ ϖ〈λτοζατ, αµελψ εββεν αζ 

ϖισζονψλαττπυσβαν κορ〈ββαν νεµ ϖολτ ελφογαδοττ, αζονβαν α ηιϖαταλοσ, νψιλϖ〈νοσ 

σζντερεκεν ισ εγψρε τββ τνψεζ! ϕελζι α µεγγψκερεσεδστ. Σ!τ, α 35 ϖ αλαττι 

κοροσζτ〈λψοκ µ〈ρ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ρζκελικ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ κτττσγειτ, λεκεζελ! 

µιν!σγτ: 74,3%−υκ β〈ρκι σζ〈µ〈ρα τισζτελετετ αδ⌠, υδϖαριασ φορµ〈νακ ταρτϕα. Εγψ〈λταλ〈ν 

νεµ σζερεπελτ αζονβαν αζ αδατοκ κζττ εννεκ µεγφελελ! ν!ι µεγσζ⌠λτ〈σ, ϕελεζϖε αζτ, 

ηογψ α ν!κηζ φορδυλ⌠ ϖεζετκνϖι ελεµετ ταρταλµαζ⌠, 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σ ηι〈νψ〈τ α µυνκαηελψι ϖισζονψλατοκβαν µγ ηιϖαταλοσ ηελψζετβεν ισ βετλτηετι 

κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ. 

ΑΝΓΕΛΥΣΖ σ ΤΑΡ∆ΟΣ ερεδµνψει σζεριντ α ποζχι⌠ρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α 

µυνκαηελψι ηιεραρχηια κτ ϖγποντϕ〈ν, ϖαγψισ α λεγαλαχσονψαββαν σ λεγµαγασαββαν 

ισκολ〈ζοττακ κρβεν γψακοριββακ (1995: 45). Α κρδ!ϖεκβ!λ κιραϕζολ⌠δ⌠ κπ αλαπϕ〈ν 

ϖισζοντ α κζϖετλεν, νεµ στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν ζαϕλ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠βαν, αλαπ− σ 
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κζπφοκ ϖγζεττσγ∀εκνλ εγψαρ〈ντ σζερεπελνεκ, α φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀εκ κρβεν 

ϖισζοντ α σζεµλψκζι ριντκεζσβεν νεµ, χσακ α ηιϖαταλοσ σζντερεκεν φορδυλνακ ελ!. 

Α ποζχι⌠ρα, στ〈τυσζρα υταλ⌠, ιλλετϖε α ϖεζετκνϖι ελεµετ ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ α 

ναγψ ρανγβελι, βεοσζτ〈σβελι κλνβσγ ϕελλσν κϖλ ελσ!σορβαν α στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν 

νεµ πεδιγ αζ εγψµ〈σ κζττι ιντερακχι⌠βαν ϕελεννεκ µεγ. Εζεκ ηασζν〈λατ〈ρα εζρτ α 

ηιϖαταλοσ, νψιλϖ〈νοσ κοµµυνικ〈χι⌠ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν τρεκ κι. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λτοζαταιτ τεκιντϖε α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκβαν ηασζν〈λτ 

κεδϖεσκεδ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψ ρσζε ηασζν〈λατοσ α κζϖετλεν µυνκατ〈ρσακ κζττ ισ. Α 

φλρενδελτ φλ µινδιγ τββ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ ηασζν〈ληατ, µιντ αζ αλ〈ρενδελτ. Μικντ εγψ 

ιντερϕαλανψ βεσζ〈µολτ ρ⌠λα εγψ εγσζσγπνζτ〈ρν〈λ δολγοζϖα πνζτ〈ρι µυνκατ〈ρσκντ αζ 

γψϖεζετ! ιγαζγατ⌠ϖαλ κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠δνακ, ! αζονβαν χσακ α κερεσζτνεϖν σζ⌠λτϕα 

αζ ιγαζγατ⌠τ, ακι πεδιγ ηανγυλατ〈τ⌠λ φγγ!εν α κϖετκεζ! ϖ〈λτοζατοκατ ηασζν〈ληατϕα: Ερικα, 

Ερα, Ερα κισασσζονψ, Ερικα κισασσζονψ, Ερα βαβα, σζελεβυρδι, λε〈νψζ⌠. 

Α µυνκαηελψεκεν εγψ−εγψ ϖισζονψλατον βελλ α µεγσζ⌠λτ〈σρα ηασζν〈τ ελεµεκ σζ〈µα α 

βιζαλµασσ〈γον κϖλ αζ ιντερακχι⌠κ γψακορισ〈γ〈τ⌠λ, αζ εγψττ ϖγζεττ µυνκ〈τ⌠λ ισ φγγ, 

υγψανισ µινλ τββφλε σζιτυ〈χι⌠βαν ριντκεζικ εγψµ〈σσαλ κτ εµβερ, ανν〈λ ινκ〈ββ ν! α 

ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µα. 

Τββ εµβερ, χσοπορτ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα α βαρ〈τι ϖισζονψλατοκβαν ισ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

εγψ ρσζν (φικ, λ〈νψοκ, χσαϕοκ, γψερεκεκ), α κολλγ〈κ, µυνκατ〈ρσακ, κολλγ〈ιµ, 

κολλεγ〈ινκ, µυνκατ〈ρσαινκ, καρτ〈ρσακ ϖ〈λτοζατοκ ισ ηασζν〈λατοσακ, 〈µ εζεκ ελσ!σορβαν 

νψιλϖ〈νοσ, στ〈τυσζϕελλτ σζιτυ〈χι⌠κβαν, ιλλετϖε α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν φορδυλνακ ελ!, 

α βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ πεδιγ σζιντε χσακ ιλψεν ηελψζετεκβεν κπζεληετ!κ ελ. 

Αζ ιντερϕαλανψοκ ϖλεµνψε σζεριντ φοκοζατοσαν ν! α σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ 

µυνκαηελψεκ σζ〈µα, εζ αζονβαν α ταπασζταλατοκ αλαπϕ〈ν χσακ αζοκρα α 

µυνκαηελψτπυσοκρα ρϖνψεσ, αµελψνεκ ταγϕαι εγψετλεν σζοροσ σζερϖεζ!δσ∀, 〈λταλ〈βαν 

εγψττ δολγοζ⌠ κισχσοπορτοτ αλκοτνακ. Αζοκβαν α µυνκ〈ρα σζερϖεζ!δ! ναγψοββ 

κζσσγεκβεν (πλδ〈υλ γψ〈ρακ, ϖ〈λλαλατοκ), αµελψεκ ναγψχσοπορτ ϕελλεγ∀εκ, α 

ηιεραρχηικυσ σζερϖεζ!δσ 〈λταλ〈βαν τββσζιντ∀, σ εζ πεδιγ ερ!τελϕεσεν ηατ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκρα ισ, σ νεµ τεσζι λεηετ!ϖ α τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ. 

 

5.5. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν 
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Α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετ καπχσολαται σαϕ〈τοσ ηελψετ φογλαλνακ ελ α τ〈ρσαδαλµι 

ϖισζονψλατοκ κζττ, µιϖελ α χσαλ〈δι, βαρ〈τι ριντκεζσεκ κρν κϖλ εσνεκ, ϖισζοντ νεµ α 

µυνκαηελψεκρε, ηιϖαταλοσ ριντκεζσρε ϕελλεµζ! φορµ〈λισ ηιεραρχηια σζερϖεζι !κετ. 

Α σζοµσζδσ〈γγαλ ϖαλ⌠ ριντκεζσβεν µεγηατ〈ροζ⌠νακ σζ〈µτ αζ, ηογψ αλακυλ−ε κι 

φατικυσ κζσσγ αζ εγψµ〈σ µελλεττ λ!κ κρβεν. Α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν ηασζν〈λτ 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ αλαπϕ〈ν αρρα λεηετ κϖετκεζτετνι, ηογψ εζεκ α κζσσγεκ ναγψον 

γψακραν µεγτερεµτ!δνεκ, υγψανισ αζ αδατκζλ!κ 83,4%−α ηασζν〈λτ α σζοµσζδοκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα κερεσζτνεϖετ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 30�35), α κερεσζτνϖ ηασζν〈λατα πεδιγ α νψελϖι 

ριντκεζσ κιτερϕεδτσγρε υταλ. 

Κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ µγ α ϖ〈ροσι αδατκζλ!κ 68,3%−〈νακ ϖ〈λασζαιβαν ισ 

σζερεπελτεκ, εζ ισ ϕελζι αζτ, ηογψ α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν, α ϖ〈ροσβαν ισ λτρεϕηετνεκ 

α φαλυ κοµµυνικ〈χι⌠σ η〈λ⌠ζατ〈ηοζ ηασονλ⌠ κισχσοπορτοκ. 

Α φαλϖακ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν 〈λταλ〈βαν αζ λετκορνακ ϖαν δντ! σζερεπε: αζ 

αζονοσ κορακ σ α φιαταλαββακ τεγεζσε, ιλλετϖε αζ ιδ!σεββεκ µαγ〈ζ〈σα ϕελλεµζ!, σ εζ 

σζ〈µταλαν ασζιµµετρικυσ ηελψζετετ ισ λτρεηϖ. Α µ〈σηονναν σζ〈ρµαζ⌠κ µαγ〈ζ〈σα ϖισζοντ 

µγ ηοσσζασ σζοµσζδσ〈γ εσετν ισ µεγµαραδηατ. Α κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ α φαλυν εγψµ〈σ 

µελλεττ λ!κ εσετβεν τερµσζετεσ ϕελενσγ, µ〈ρ κισεββ κορκλνβσγ εσετν, σ!τ α 

τισζτελετετ ρζκελτετϖε ακ〈ρ αζονοσ λετκορακ κζττ ισ, α ννι, β〈χσι µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ 

κιεγσζλϖε.  

Α λαζ〈ββ καπχσολατρενδσζερ∀ ϖ〈ροσι λακ⌠κζσσγεκβεν α φιαταλοκ κζττι 〈λταλ〈νοσ 

τεγεζ!δσ, α γψερµεκ�φελν!ττ ϖισζονψλατ ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕα, α 

κζπκορακ σ ιδ!σεββεκ κρβεν πεδιγ α κλχσνσεν νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϕελλεµζ!κ, 

ηασονλ⌠αν αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ηοζ. Εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν α καπχσολατ 

µιν!σγτ λεγγψακραββαν χσακ α κσζνσ µ⌠δϕα ϕελζι, υγψανισ ηοσσζαββ ιντερακχι⌠ 

ηι〈νψ〈βαν α µ〈σικ φλρε ϖαλ⌠ κζϖετλεν υταλ〈σ νεµ σζοκ〈σοσ. 

Α ϖ〈ροσι αδατκζλ!κ ναγψοββικ η〈νψαδα (63,7%) αζονβαν α σζοµσζδοκ µεγσζ⌠λτ〈σι 

ϖισζονψαιτ τυδακολ⌠ 2⋅6 κρδσρε ολψαν ϖ〈λασζοκατ αδοττ, αµελψεκ α φαλυσι κζσσγεκ 

σζοκ〈σρενδϕτ ιδζικ. Α φιαταλαββακ σ αζονοσ κορακ µεγσζ⌠λτ〈σα 〈λταλ〈βαν (86,9%) 

τεγεζ!, α νεµτεγεζ! φορµ〈κ κιζ〈ρ⌠λαγ κλνβζ! νεµ∀εκ εσετβεν φορδυλνακ ελ!. Α 

τεγεζ!δσ ηατ〈ραι κιτολ⌠δνακ, αζ ιντερϕκ βεσζ〈µολ⌠ι αλαπϕ〈ν γψ τ∀νικ, ηογψ αζ εγψ, σ!τ 

νηα ακ〈ρ κτ γενερ〈χι⌠ϖαλ φλφελ α φιαταλαββακ ισ τεγεζηετικ αζ ιδ!σεββεκετ. 

Α 18 ϖεν αλυλιακ εσετβεν α φελν!ττεκ τεγεζσνεκ ηατ〈ρα µεγκζελτ!λεγ α µαγυκν〈λ 

10 ϖϖελ ιδ!σεββεκιγ τερϕεδ κι, ηασονλ⌠αν αζ ισµερετλενεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σηοζ. 
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Ναπϕαινκβαν αζονβαν α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν λ!, εγψ γενερ〈χι⌠ϖαλ ιδ!σεββεκ 

αζονβαν µ〈ρ α γψερεκεκ 15�16 ϖεσ κορ〈βαν γψακραν φελαϕ〈νλϕ〈κ α τεγεζ!δστ. 

Αζ ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετ γψ ελσ!σορβαν ναγψοββ κορκλνβσγ, λεγαλ〈ββ 

εγψ γενερ〈χι⌠νψι κλνβσγ εσετν ρϖνψεσλ. Α κορ αλαπϕ〈ν µεγϖαλ⌠συλ⌠ νεµ κλχσνσ 

σζεµλψηασζν〈λατ εγψρσζτ α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ, µ〈σρσζτ πεδιγ α φαλυσι κζσσγεκ 

σζοκ〈σρενδϕε φελ κζελτι α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετ µεγσζ⌠λτ〈σαιτ. 

Α κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ µελλεττ α ννι, β〈χσι φορµ〈ϖαλ κιεγσζλ! ϖ〈λτοζατοκνακ 

ελσ!σορβαν αζ ασζιµµετρικυσ ϖισζονψλατοκβαν, αζ ιδ!σεββεκηεζ φορδυλϖα ϖαν σζερεπκ, δε 

τεγεζ! φορµ〈κ µελλεττ ισ ελ!φορδυληατνακ α κορκλνβσγβ!λ αδ⌠δ⌠ τισζτελετ 

ρζκελτετσρε. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεηετ!σγει κζττ σζερεπελνεκ µγ α σζοµσζδ σ α 

σζοµσζδασσζονψ φορµ〈κ, αµελψεκ α κρδ!ϖεκβεν υγψαν χσακ 1,3%−βαν φορδυλτακ ελ!, αζ 

ιντερϕκβαν ϖισζοντ αζ αδατκζλ!κ 39,2%−α εµλτεττε εζεκετ: ελσ!σορβαν αζονοσ νεµ∀εκ 

κζττ ηασζν〈ληατ⌠ βιζαλµασ, σ!τ εσετλεγ τρφ〈λκοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµακντ. 

Α ϖ〈ροσοκβαν ταπασζταληατ⌠ ναγψοββ φοκ ελιδεγενεδσ, σζεµλψτελεν καπχσολατοκ 

ελλενρε ισ αζτ ταπασζταληατϕυκ τεη〈τ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ αλαπϕ〈ν, ηογψ α κζϖετλεν 

λακ⌠κρνψεζετβεν γψακραν α σζοροσαββ, βιζαλµασαββ καπχσολατ ηι〈νψα ελλενρε ισ α φατικυσ 

κοµµυνικ〈χι⌠ 〈λταλ σσζεταρτοττ κζσσγεκ ϕηετνεκ λτρε (ϖ. ΑΝ∆ΟΡΚΑ 1997: 197). 

Εζεκβεν α κζσσγεκβεν αζονβαν α φατικυσ ελεµεκ γψακραν ελϖεσζτικ ερεδετι σζερεπκετ, 

α κζλσ λεηετ!σγνεκ µεγτερεµτστ, σ τελϕεσεν α ταρταλµι κζλσ ηελψβε λπνεκ, ϖαγψισ 

α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν λ!κ κζττι νψελϖι ριντκεζσ ερρε αζ εγψετλεν φυνκχι⌠ρα 

σζ∀κλ λε (ϖ. ΣΖΕΝ∆Ε 1979: 130). 

 

 

5.6. Αζ υτχα: ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σα 

 

Αζ υτχ〈ν, τµεγκζλεκεδσβεν ισµερετλενεκκελ φελϖεττ νψελϖι καπχσολατ σαϕ〈τοσ σ χσακ 

α ϖ〈ροσι λετµ⌠δρα ϕελλεµζ! κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετνεκ τεκιντηετ!. Τ√ΝΝΙΕΣ 

κλασσζικυσνακ σζ〈µτ⌠ ϕελλεµζσε σζεριντ α φαλϖακρα α κζσσγ, α ϖ〈ροσοκρα ϖισζοντ α 

τ〈ρσαδαλοµ ϕελλεµζ!: α κζσσγεκβεν α σζεµλψεσ καπχσολατοκ σζαβ〈λψοζζ〈κ α 

τ〈ρσαδαλµι λετετ, α τ〈ρσαδαλµακβαν ϖισζοντ α σζεµλψτελεν χσερεκαπχσολατοκ (1983: 

66). Α φαλυσι κζσσγεκ εζρτ 〈λταλ〈βαν ολψαν φατικυσ κζσσγεκ ισ εγψβεν, αµελψεκβεν α 

µ〈σικκαλ ϖαλ⌠ �σζ⌠βα ελεγψεδσ� τερµσζετεσ ϕελενσγ, σ α σζοκ〈σρενδ εγψρτελµ∀εν 

σζαβ〈λψοζζα, ηογψ κινεκ µιλψεν µεγσζ⌠λτ〈σ ϕ〈ρ. Ρ〈αδ〈συλ φαλυσι κρνψεζετβεν µγ αζ 
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εσετλεγεσ σζεµλψεσ ισµερετσγ ηι〈νψ〈βαν ισ κεϖσβ αδ⌠δηατνακ ολψαν ηελψζετεκ, 

αµελψεκβεν ισµερετλεν σζεµλψεκκελ λεννε σζκσγεσ νψελϖι κοντακτυστ λτεστενι. Αζ 

υρβανιζ〈λτ τ〈ρσαδαλοµβαν αζονβαν σζ〈µοσ ολψαν σζιτυ〈χι⌠ φορδυλ ελ!, αµελψβεν 

ινφορµ〈χι⌠τ, σεγτσγετ κρϖε ολψαν ισµερετλεν σζεµλψεκκελ τερεµτνκ καπχσολατοτ, 

ακικρ!λ πυσζτ〈ν κλσ! βενψοµ〈σοκ αλαπϕ〈ν αλκοτηατυνκ κπετ.  

Α φαλυσι σ ϖ〈ροσι κοµµυνικ〈χι⌠σ η〈λ⌠ζατ κλνβσγει ελλενρε α φαλυσι αδατκζλ!κ 

ναγψ ρσζτ!λ ισ καπταµ αδατοκατ, υγψανισ α φαλυν λ!κ ναγψ ρσζε ισ ρσζτ ϖεσζ ϖ〈ροσι 

σζιτυ〈χι⌠κβαν. Κιινδυλ⌠ ηιποτζισεµ σζεριντ αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ 

διφφερενχι〈λ〈σ〈βαν α µεγσζ⌠λτοττ  νεµε σ α παρτνερεκ εγψµ〈σηοζ ϖισζονψτοττ 

λετκορα ϕ〈τσζηατ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ, εζρτ α κρδ!ϖβεν κλν ρ〈κρδεζτεµ α 

φιαταλαββ, εγψκορ σ ιδ!σεββ ν!κ σ φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα, σ α τ!λκ καποττ ϖ〈λτοζατοκρα 

ισ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 60�65). 

Αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, νεµτεγεζ! φορµ〈κ σζερεπελνεκ α 

λεγναγψοββ αρ〈νψβαν, α 35 ϖ αλαττιακ καπχσολατταρτ〈σι γψακορλατα αζονβαν ελτρ αζ ιδ!σεββ 

κορχσοπορτοκτ⌠λ. Κρλβελλ 30�35 ϖεσ κοριγ υγψανισ α φιαταλαββακ σ εγψκορακ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α νεµτ!λ φγγετλενλ ιγεν µαγασ αρ〈νψβαν ταλ〈λυνκ τεγεζ!δ! φορµ〈κατ. 

Μιϖελ α κορχσοπορτοκ σζοκ〈σαι κζττ ϕελεντ!σ ελτρσεκ µυτατκοζνακ, αζ ισµερετλενεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ λετκορ αλαπϕ〈ν τ〈ργψαλοµ.  

Α 18 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ κρβεν εγψντετ∀ α τεγεζ!δσ. Α κρδ!ϖ αδαται αζονβαν αρρα 

νεµ αδτακ ϖ〈λασζτ, ηογψ µεννψιϖελ ιδ!σεββ παρτνερτ κεζδ ελ µαγ〈ζνι εζ α κοροσζτ〈λψ. Αζ 

ιντερϕκ σ µεγφιγψελσεκ αρρα υταλνακ, ηογψ α µαγυκν〈λ 10 ϖϖελ ιδ!σεββεκ αζοκ, ακικηεζ 

µ〈ρ νεµ τεγεζ! φορµ〈κκαλ φορδυλνακ.  

Α 18�35 ϖ κζττι κορχσοπορτβαν 141 αδατκζλ!τ!λ 1126 αδατοτ καπταµ αζ υτχ〈ν, 

ινφορµ〈χι⌠τ κρ! σζιτυ〈χι⌠βαν, α φιαταλαββακ σ εγψιδ!σεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Α φιαταλαββακ 

µεγσζ⌠λτ〈σα κτ αδατ κιϖτελϖελ, αζ εγψκορακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ πεδιγ 84%−α τεγεζ!δ!. 

Αζ εγψκορακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ αδατκζλ!κ 13,47%−α τεγεζ! σ νεµ τεγεζ! ϖ〈λτοζατοτ ισ 

µεγαδοττ, εζεκβεν α ηελψζετεκβεν τοϖ〈ββι ηελψζετφγγ! τνψεζ!κ σζαβηατϕ〈κ µεγ α 

µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ. Αζ ιντερϕκ βεσζ〈µολ⌠ι σζεριντ αζ λτζκδσ, α µεγϕελενσ, α 

γεσζτυσοκ αλαπϕ〈ν α βεσζλ! πρ⌠β〈λ αζ ελϖ〈ρτ φορµ〈ηοζ αλκαλµαζκοδνι, ιγαζοδνι α χµζεττ 

φελττελεζηετ! ιγνψειηεζ. 

Αζ εγψκορακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α φρφιακ 4%−α, α ν!κνεκ πεδιγ 2,3% τεττ κλνβσγετ α 

νεµ αλαπϕ〈ν, ϖαγψισ σαϕ〈τ νεµτ τεγεζϖε, αζ ελλενκεζ! νεµετ πεδιγ µαγ〈ζϖα σζ⌠λτοττα 

µεγ. Α νεµ ϖ〈λτοζ⌠ϕ〈νακ ιλψεν αλαχσονψ ηατ〈σα µυτατϕα αζτ, ηογψ α νεµ α βιζαλµασσ〈γ, 
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ηανεµ αζ αζονοσ λετκορβ⌠λ αδ⌠δ⌠ σζολιδαριτ〈σ 〈λταλ τερεµτεττ τεγεζ!δ! ϖισζονψοκβαν 

κισεββ α νεµ σζερεπε, µιντ α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈σ εγψβ ηελψζετειβεν. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κατ ϖ〈λασζτ⌠ αδατκζλ!κ κζττ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϖολτακ φελσ!φοκ 

ϖγζεττσγ∀εκ, αµιβ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ ηασονλ⌠αν τββ µ〈σ ευρ⌠παι 

βεσζλ!κζσσγηεζ (ϖ. ΒΑΤΕΣ�ΒΕΝΙΓΝΙ 1972: 278), ναπϕαινκβαν α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ββ 

φορµ〈κ ελ!νψβεν ρσζεστσε ινκ〈ββ αζ αλαχσονψαββ ϖγζεττσγ∀εκρε ϕελλεµζ!. 

Α κορ〈ββι µεγφιγψελσεκκελ σσζεϖετϖε αζ λετκορ νψελϖηασζν〈λατι σζολιδαριτ〈στ τερεµτ! 

ηατ〈σα µεγφιγψεληετ!εν εγψρε κσ!ββρε τολ⌠δικ, υγψανισ ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981−βεν µγ 24 

ϖεσ κορρα τεττε αζ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσ ηατ〈ρ〈τ (1981: 29), αδαταιµ αλαπϕ〈ν ϖισζοντ µα µ〈ρ 

εγσζεν 30−35 ϖεσ κορρα ηελψεζηετ!. 

Α τεγεζσ τερϕεδσνεκ φολψαµατα αζτ ιδζι ελ!, ηογψ εγψεσ χσοπορτοκ, φ!κντ α φιαταλ 

ϖ〈ροσι νπεσσγ σζ〈µ〈ρα µεγϖ〈λτοζικ α τεγεζσ στλυσρτκε, εγψεσ σζιτυ〈χι⌠κβαν 

φορµ〈λισνακ σ ϖ〈λασζτκοσνακ ισ ρζκεληετικ (ϖ. ΤΟΛΧΣςΑΙ Ναγψ 1995: 165). 

Α τεγεζ!δσ τερϕεδσνεκ µεγτλσε αζονβαν εββεν α κοροσζτ〈λψβαν σεµ εγψντετ∀, 

β〈ρ ιλψεν µαγασ αρ〈νψβαν τεγεζ! φορµ〈τ ϖ〈λασζτοττακ αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα, α 

κοροσζτ〈λψ 39%−α σζ〈µολτ βε ολψαν ηελψζετρ!λ, αµελψβεν ϖαλαµιλψεν οκβ⌠λ σρτ!νεκ 

ρεζτε, ηογψ φιαταλ ισµερετλενεκ τεγεζτκ. 

Α τεγεζ!δσ αζ εσετεκ ναγψ ρσζβεν α σζαβαδ, νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σι  φορµ〈κ 

τελϕεσ ηι〈νψ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ, ηισζεν νινχσεν ολψαν νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈νκ, αµελψ 

κλχσνσ τεγεζ!δσ εσετν, δε α παρτνερ κερεσζτνεϖτ νεµ ισµερϖε ηασζν〈ληατ⌠ λεννε. Εζ 

α ϖοκατϖυσζτ µελλ!ζ! καπχσολατταρτ〈σ π〈ρηυζαµβαν ϖαν α νεµ τεγεζ! φορµ〈κ 

ηασζν〈λατ〈νακ αλακυλ〈σ〈ϖαλ ισ, υγψανισ α νεµ βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ µινδεγψικβεν εγψρε 

ϕελλεµζ!ββ ϖ〈λικ α σζαβαδ φορµ〈κ κερλσε Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σ νλκλι τεγεζσ σζερεπε 

εζεκβεν α ηελψζετεκβεν αζ αζονοσσ〈γ ϕελλσε, α σζολιδαριτ〈σ κιφεϕεζσε, τεη〈τ αζ 

λετκορ µιντ τ〈ρσαδαλµι ιρ〈νψτ⌠ ϖ〈λτοζ⌠ φελλκερεκεδικ α ηαγψοµ〈νψοσαββ, α κορ〈ββι 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκβεν ερ!τελϕεσεββεν ρϖνψεσλ! τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κν: α νεµεν, α 

σζιτυ〈χι⌠βαν βετλτττ σζερεπεν σ α τ〈ϖολσ〈γταρτ〈σον.  

Α 18 ϖ αλαττι  κοροσζτ〈λψρα αζ ιδ!σεββεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν εγψντετ∀εν α 

νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϕελλεµζ!κ. Αζ εζεν βελλι αρ〈νψοκ ηασονλ⌠αν αλακυλνακ, µιντ αζ 

ισµερ!σ φελν!ττεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν: 14�15 ϖεσ κοριγ α τετσζικελ! φορµ〈κ δοµιν〈λνακ, 

µαϕδ εββεν αζ λετκορβαν ϕελεννεκ ναγψοββ αρ〈νψβαν αζ νζ! σ µαγ〈ζ⌠, νϖµ〈σκερλ! 

φορµ〈κ. 

Α 18 ϖ αλαττιακ 92,36%−α νεµ αδοττ µεγ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ αζ ιδ!σεββ 

ισµερετλενεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολαττερεµτσβεν: 38,19% αζτ ρτα βε α κρδ!ϖβε, ηογψ κερλι α 
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µεγσζ⌠λτ〈στ, 54,17% πεδιγ ϖαλαµιλψεν α βεσζδπαρτνερρε κζϖετλενλ νεµ υταλ⌠, 

φιγψελεµφελκελτ! φορδυλατοτ αδοττ µεγ. Αζ αδατκζλ!κ 2,6%−α, µινδαννψιαν 13 ϖεν 

αλυλιακ α β〈χσι, ννι µεγσζ⌠λτ〈στ ηασζν〈λτα, 5,04% πεδιγ α ηλγψεµ, υραµ φορµ〈κατ αδτα 

µεγ, εζεκ αζ αδατοκ ϖισζοντ µινδ α 15 ϖεν φλλιεκ κρβ!λ κερλτεκ κι. 

Α 18 ϖ αλαττιακ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ ιδ!σεββεκ ρσζρ!λ εγψντετ∀εν ϕελζι α γψερµεκ 

αλ〈ρενδελτ σζερεπτ, υγψανισ νεµτ!λ φγγετλενλ 98%−βαν τεγεζστ ταλ〈λυνκ, τεη〈τ α 

γψερµεκ�φελν!ττ ϖισζονψλατ εγσζεν 18 ϖεσ κοριγ ασζιµµετρικυσ ϕελλεγετ µυτατ. Α µαι 

µαγψαρ βεσζλ!κζσσγρε α γψερµεκ σ φελν!ττ καπχσολατ〈ν κϖλ νεµ ϕελλεµζ!κ α νεµ 

κλχσνσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ. Α γψερµεκεκ εγψολδαλ τεγεζσνεκ σζοκ〈σα µεγνεηεζτι 

α φελν!ττ σζερεπηεζ ϕ〈ρυλ⌠ νψελϖι ϖισελκεδσµ⌠δοκ ελσαϕ〈ττ〈σ〈τ, α κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠ 

ϖισζονψλατοκ µεγισµερσρε ϖισζονψλαγ κσ!ν νψλικ λεηετ!σγ α νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ 

φολψαµατ〈βαν. 

Α ϖισζονψλατ ασζιµµετρικυσ ϕελλεγε κιµυτατηατ⌠ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν ισ, 

υγψανισ α φελν!ττεκ α 18 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ σζεριντ σζ〈µοσ ϖ〈λτοζατοτ ηασζν〈λνακ, ηισζεν 

43% κζλτ ϖαλαµιλψεν φορµ〈τ, σ εζ αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ κλνβζ! 

ϖισζονψλαταιβαν α λεγµαγασαββ αρ〈νψ. Α φικ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ λεγτιπικυσαββ 

ελεµεκ: κισφι (11,1%), φιαµ (12,6%), φιαχσκ〈µ (7,1%), χσι (5,7%), χσκσ (4,7%). Εγψ−

εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ πεδιγ α κϖετκεζ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ σζερεπελτεκ: κισρεγ, ηαϖερ, 

κισηαϖερ, αρανψοµ, γψερεκεµ. Α µεγσζ⌠λτ〈σι αττιτ∀δ νεµεκ σζεριντι κλνβσγειτ ϕελζι, 

ηογψ αζ χσι, χσκσ φορµ〈κατ κιζ〈ρ⌠λαγ φρφιακ 〈λταλ ηασζν〈λτ αλακκντ αδτ〈κ µεγ αζ 

αδατκζλ!κ. 

Α λ〈νψοκ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα κεϖεσεββ αδατοτ καπταµ, ιττ χσυπ〈ν αζ αδατκζλ!κ 

19% ϖ〈λασζτοττ σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈στ: κισλ〈νψ (6,3%), κισλ〈νψοµ (5,4%), κεδϖεσκµ (2,8%), 

αρανψοσ (2,1%), αρανψοσκ〈µ (1,1%). Εγψ−εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ µ〈σ βεχζ!, κεδϖεσκεδ! 

φορµ〈κ ισ σζερεπελτεκ: χσιλλαγοµ, τνδρκε. Αζ αδατκζλ!κ α βεχζγετ! φορµ〈κ 

µινδεγψικτ ν!κ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ϕελλτκ µεγ. 

Α 18�35 ϖ κζττι  κοροσζτ〈λψ αζ ιδ!σεββεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α νεµτεγεζσ 

µινδεν ϖ〈λτοζατ〈τ ηασζν〈λϕα (19. τ〈βλ〈ζατ). 

  
Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ νεµεκ σζεριντι µεγοσζλ〈σα ισµερετλενεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 
 µαγ〈ζ〈σ νζσ νϖµ〈σκερλσ τετσζικελσ  
ν! 17 

11,97% 
37 

26,06% 
31 

21,83% 
57 

40,14% 
142 

φρφι 39 
27,66% 

51 
36,17% 

28 
19,86% 

23 
16,31% 

141 
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 56 
19,78 % 

88 
31,11% 

59 
20,84% 

80 
28,27% 

283 

 
19. τ〈βλ〈ζατ 

 
Α νϖµ〈σκερλ! ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ αρ〈νψα µαγασ, αµιτ αζ 

ιντερακχι⌠κ ρϖιδσγε ισ λεηετ!ϖ τεσζ, αζ νζ! φορµ〈κ αρ〈νψα, πεδιγ µαγασαββ, µιντ α 

µαγ〈ζ⌠κ. Αζ νζσ µαγασαββ αρ〈νψα ϕελζι αζτ, ηογψ α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψ νεµ 

ρζκελι α βεννε εγψρτελµ∀εν α µεγκλνβζτετ! τισζτελετετ (ϖ. ΣΙΛΛΕ 1994: 113), α 

κιµρτεν υδϖαριασ ϕελλεγετ (ϖ. Γ√Ρ√Γ 1998: 19). Αζ ν ιλψεν ιρ〈νψ ϕελεντσβ!ϖλστ 

µ〈ρ ΓΥΣΖΚΟςΑ ισ µεγφιγψελτε, εζεκβεν αζ εστεκβεν νεµ α µεγσζ⌠λτοττ µεγβεχσλστ, 

ηανεµ α βεσζλ! ϕ⌠λνεϖελτσγτ ηιϖατοττ ρζκελτετνι (1981: 47). Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

αρ〈νψαιβαν α µεγσζ⌠λτοττ νεµε αλαπϕ〈ν ρελεϖ〈νσ ελτρσεκ ταπασζταληατ⌠κ: ν!κηζ φορδυλϖα 

ϕ⌠ϖαλ µαγασαββ α τετσζικελ! φορµ〈κ, φρφιακηοζ σζ⌠λϖα πεδιγ αζ νζ! σ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ 

αρ〈νψα. 

Αζ εσετεκ 83, 03%−〈βαν νεµ ταλ〈λυνκ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ, α κζλσβεν αννακ 

φεληϖ⌠, α κοµµυνικ〈χι⌠τ µεγνψιτ⌠ σζερεπτ ϖαλαµιλψεν υδϖαριασσ〈γι κιφεϕεζσ π⌠τολϕα. Α 

φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σα α β〈χσι κτ ελ!φορδυλ〈σ〈τ⌠λ ελτεκιντϖε εγψντετ∀εν αζ υραµ, α ν!κ 

πεδιγ α ννι κτ ελ!φορδυλ〈σα µελλεττ αζ ασσζονψοµ (7,87%) σ α ηλγψεµ (10,12%) φορµ〈κ 

κζττ οσζλικ µεγ. Α ν!κ σ φρφιακ 〈λταλ ϖ〈λασζτοττ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκκαλ καπχσολατβαν 

αζτ ϖεηετϕκ σζρε, ηογψ ν!ι αδατκζλ!κ ϖ〈λασζαιβαν α ηλγψεµ σ αζ ασσζονψοµ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κισεββ αρ〈νψβαν φορδυλνακ ελ!, µιντ α φρφιακβαν, α ν!κ εννψιϖελ ναγψοββ 

αρ〈νψβαν κερλικ α µεγσζ⌠λτ〈στ. 

Α 18�35 ϖ κζττι φρφι αδατκζλ!κετ αζ ιδ!σεββ ισµερετλενεκ µεγτλσκ σζεριντ 

µαγ〈ζζ〈κ (69,5%) σ νζικ (30,5%). Α λεγγψακραββαν φιαταλεµβερ−κντ (11,34%) 

σζ⌠λτϕ〈κ µεγ, εζζελ κζελ αζονοσ αρ〈νψβαν (10,63%) σζερεπελ αζ υραµ µεγσζ⌠λτ〈σ, 

ιδ!σεββ φρφιακνακ τυλαϕδοντϖα 2 εσετβεν µεγταλ〈λϕυκ α φιαµ, εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ πεδιγ α 

φιαταλρ µεγσζ⌠λτ〈στ. Αζ εσετεκ δντ! τββσγβεν (75,93%) αζονβαν εββεν α 

ϖισζονψλατβαν ισ α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σ κερλστ λεηετεττ ταπασζταλνι. 

Α 18�35 ϖ κζττι ν! αδατκζλ!κετ αζ ιδ!σεββ ισµερετλενεκ µαγ〈ζζ〈κ σ νζικ. 

Λεγγψακοριββ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σαικ κισασσζονψ (13,38%), ηλγψεµ (10,56%) σ 

φιαταλασσζονψ (5,8%). Ε ϖ〈λτοζατοκ κζλ α ηλγψεµ−ετ α ν!κ ϕ⌠ϖαλ κισεββ αρ〈νψβαν 

ηασζν〈λϕ〈κ, µιντ α φρφιακ, ν!κ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ϖισζοντ ελ!φορδυλτ µγ α 

κεδϖεσκµ, κεδϖεσ, κισηλγψ φορµα ισ. Αζ ασσζονψοµ µεγσζ⌠λτ〈στ α 18�35 ϖ κζττιεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα εγψ〈λταλ〈ν νεµ αδτ〈κ µεγ αζ αδατκζλ!κ, ϖαγψισ α κορβελι κτττσγ ε 
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µεγσζ⌠λτ〈σ ηασζν〈λατ〈βαν ερ!τελϕεσεν ρϖνψεσλ. Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηι〈νψα 

(69,01%) αζονβαν εββεν α ϖισζονψλατβαν ισ µεγηατ〈ροζζα α κοµµυνικ〈χι⌠τ. 

Α 35�55 ϖεσ κοροσζτ〈λψρα α κορκλνβσγτ!λ σ α νεµτ!λ φγγετλενλ α ηαρµαδικ 

σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σ ϕελλεµζ!. Α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκηοζ κπεστ α τετσζικελσ αρ〈νψα 

χσκκεν (18,2%), α µαγ〈ζ⌠ (26,9) σ νζ! (37,4%) φορµ〈κ αρ〈νψα πεδιγ ν!, σ λνψεγεσ 

µαραδ α νϖµ〈σκερλσ σζερεπε ισ. Α κρδ!ϖεκ αλαπϕ〈ν α τετσζικελ! φορµ〈κατ χσακ α 

ν!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν λεηετ κιµυτατνι, αζ ιντερϕκ σ µεγφιγψελσεκ αζονβαν 

φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γοτ κϖετελ! ηελψζετεκβεν, σ ναγψον ιδ!σ σζεµλψεκηεζ φορδυλϖα ισ 

ηασζν〈λϕ〈κ. Α µεγσζ⌠λτοττ κορα αζονβαν χσακ εββεν αζ εσετβεν ϖαν ηατ〈σσαλ α 

µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈σρα, εγψ−εγψ σζεµλψ 〈λταλ〈βαν κϖετκεζετεσεν εγψ καπχσολατταρτ〈σι 

φορµα µελλεττ δντ, φγγετλενλ α µεγσζ⌠λτοττ ϖισζονψλαγοσ κορ〈τ⌠λ. Αζ ινδυλατοσ 

βεσζδβεν, σζιτυ〈χι⌠κβαν σζιντε µινδιγ α µαγα νϖµ〈σ σζερεπελ. 

Α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψρα ισ ϕελλεµζ! α νοµιν〈λισ φορµ〈κ κερλσε, αζονβαν 

χσκκεν αζ αρ〈νψα α φιαταλαββακηοζ ϖισζονψτϖα, ιττ µ〈ρ χσακ 73,1%. Α µαγυκν〈λ φιαταλαββ 

ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα λεγγψακραββαν α ηλγψεµ (16,4%), α κισασσζονψ (13,1%), νη〈νψ 

εσετβεν πεδιγ α φιαταλασσζονψ (3,4%) φορµ〈τ αδτ〈κ µεγ. Αζ αζονοσ λετκορ ν!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ ασσζονψοµ (15,7%) σ α ηλγψεµ (14,9%) µεγσζ⌠λτ〈σ ϖερσενγ 

εγψµ〈σσαλ. Α ϖ〈λασζτοττ φορµ〈τ νεµ λεηετ κορρελ〈χι⌠βα 〈λλτανι σεµ αζ ισκολ〈ζοττσ〈γγαλ, 

σεµ α λακ⌠ηελψτπυσσαλ, αζ ρτκελσκβεν σ ηασζν〈λατυκβαν µεγµυτατκοζ⌠ κλνβσγ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ εζεκνλ ρεϕτεττεββ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κκελ µαγψαρ〈ζηατ⌠. Αζ νµαγυκν〈λ 

ιδ!σεββ ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ν! αζ ασσζονψοµ (18,2%) αρ〈νψα α ηγψεµ−ηεζ (12,7%) 

ϖισζονψτϖα.  

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ ισ µεγαδ⌠ αδατκζλ!κ τββσγε λετκορ αλαπϕ〈ν διφφερενχι〈λτ α 

µεγσζ⌠λτ〈σ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈βαν: α φιαταλαββακνακ ϕ〈ρ⌠ κισασσζονψ µελλεττ εγψκορακηοζ σ 

ιδ!σεββεκηεζ φορδυλϖα τιπικυσαν αζ ασσζονψοµ φορµα 〈λλ. Μυτατκοζικ αζονβαν εγψ ολψαν 

τενδενχια ισ, ηογψ αζ ασσζονψοµ µεγσζ⌠λτ〈στ χσακ ιδ!σεββεκηεζ φορδυλϖα ηασζν〈λϕ〈κ, α 

φιαταλαββακ σ εγψκορακ εσετβεν πεδιγ α ηλγψεµ σ α κισασσζονψ φορµα κζλ 

ϖ〈λασζτανακ. Αζοκ αζ αδατκζλ!κ, ακικ νεµ τεττεκ κλνβσγετ αζ λετκορ αλαπϕ〈ν, 

µινδαννψιαν α ηλγψεµ φορµ〈τ ηασζν〈λτ〈κ. Α ηλγψεµ µεγσζ⌠λτ〈σ εγψρε 〈λταλ〈νοσαββ 

σζερεπ∀ϖ ϖ〈λ〈σ〈τ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ ππεν αζ λετκορβελι κτττσγ ηι〈νψα οκοζζα. 

⊃ρδεκεσ ϕελενσγ, ηογψ α ν!κ ναγψοββ µρτκβεν κερλικ α ν!κ νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ, µιντ α φρφιακ, αµι αρρα ισ υταληατ, ηογψ !κ κεϖσβ φογαδϕ〈κ ελ εζεκετ α 

ϖ〈λτοζατοκατ. 
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Α φρφιακ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα εννλ εγψντετ∀ββ κπετ µυτατ. αζ υραµ δοµινανχι〈ϕα 

µελλετ (26,2%), α φιαταλαββακηοζ φορδυλϖα α φιαταλεµβερ φορµα (4,21%) ϕελενικ µεγ.  

Αζ 55 ϖ φλττιεκ κρβεν α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταιν βελλ ϕελεντ!σεν µεγν! α µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈κ αρ〈νψα (61,22%), εζ α ναγψ κλνβσγ ρσζβεν α νψελϖι φορµ〈ηοζ ϖαλ⌠ ελτρ! 

ϖισζονψυλ〈σσαλ ισ µαγψαρ〈ζηατ⌠, εζ α κοροσζτ〈λψ υγψανισ µγ εγψντετ∀ββεν φογαδϕα ελ α 

µαγα νϖµ〈στ, µιντ α φιαταλαββακ, µ〈σρσζτ πεδιγ αζζαλ ισ, ηογψ κορυκν〈λ φογϖα κεϖεσεββ 

ολψαν ηελψζετβε κερλνεκ, αµικορ αζ ιδ!σεββνεκ νζ! φορµ〈ϖαλ τρεκεδννεκ τισζτελετετ 

αδνι. Α τετσζικελσ αρ〈νψα νεµ α κρδ!ϖεκ αλαπϕ〈ν νεµ µ⌠δοσυλ ϕελεντ!σεν, 

µεγφιγψελσειµ αζονβαν αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ εζ α κοροσζτ〈λψ εγψεσ σζιτυ〈χι⌠κβαν 

τετσζικεληετι α ϕ⌠ϖαλ φιαταλαββακατ, ελσ!σορβαν ακκορ, ηα ϕοββ τ〈ρσαδαλµι ηελψζετ∀νεκ τλι 

µεγ, εσετλεγ κρ τ!λε ϖαλαµιτ. Εζ α ηελψζετ αζρτ σπεχι〈λισ, µερτ αζον κεϖσ λεηετ!σγ κζ 

ταρτοζικ, αµελψβεν κλχσνσ τετσζικελσ ϖαλ⌠συλ µεγ. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσνεκ αρ〈νψα εββεν α κοροσζτ〈λψβαν ισ µαγασ, δε 

ϖισζονψλαγοσαν ιττ α λεγαλαχσονψαββ 64,91%. Αζ εγψκορ σ ιδ!σεββ ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 

ιττ ισ αζ ασσζονψοµ (21,3%) σ α ηλγψεµ (13,21%) δοµιν〈λ, β〈ρ α φιαταλαββ 

κοροσζτ〈λψοκηοζ ϖισζονψτϖα α ηλγψεµ σζερεπε χσκκεν. Α φιαταλαββ ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν 

α κισασσζονψ σ α ηλγψεµ α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ, δε σζ〈µοσ µ〈σ ϖ〈λτοζατοτ ισ ταλ〈λυνκ: 

κεδϖεσκµ, αρανψοσ, κισλ〈νψοµ. Α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σα ηασονλ⌠αν αλακυλ α τββι 

κορχσοπορτβαν ταπασζταλτακηοζ, α φιαταλαββακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζονβαν µεγϕελενικ α φιαµ 

φορµα ισ. 

Αζ 55 φλττιεκ κπε αρρ⌠λ, ηογψ !κετ ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ σσζηανγβαν ϖαν α 

φιαταλαββακτ⌠λ νψερτ αδατοκκαλ, αζ εγψετλεν ελτρσ αββαν µυτατκοζικ, ηογψ α ν!κ 

ϖισζονψλαγ ναγψ αρ〈νψβαν (7,64%) µεγαδτ〈κ α ννι φορµ〈τ ισ.  

ΓΥΣΖΚΟςΑ µεγλ〈τ〈σα σζεριντ αζ ασσζονψοµ σ αζ υραµ µεγσζ⌠λτ〈σοκ γψακραν 

β!ϖλνεκ α κεδϖεσ, δρ〈γα, τισζτελτ ϕελζ!κκελ ισµερετλενεκηεζ φορδυλϖα (1981: 82�83), 

µεγφιγψελσειµ σζεριντ αζονβαν εζ α τιπικυσ β!ϖτσι λεηετ!σγ ϖισζονψλαγ ριτκ〈ν ϕελενικ 

µεγ αζ υτχαι κοµµυνικ〈χι⌠βαν. Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετ! 

ηι〈νψα ισ αζτ ϕελζι, ηογψ α βεσζλ!κ µινλ κεϖεσεββ α βεσζδπαρτνερρε κζϖετλενλ υταλ⌠ 

ελεµ ηασζν〈λατ〈ρα τρεκσζενεκ. 

Α κορχσοπορτοκ κζττι κλνβσγεκ αλαπϕ〈ν αζτ µονδηατϕυκ, ηογψ α 35 ϖ αλαττ 

〈λταλ〈νοσνακ ταρτηατ⌠ α τεγεζ!δσ, α κζπκορακ σ φιαταλοκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν µαγασαββ 

αζ νζ! φορµ〈κ αρ〈νψα σ ηανγσλψοζοτταββαν µεγϕελενικ α νϖµ〈σκερλσ, µιντ α 

λεγιδ!σεββ κορχσοπορτβαν. Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν αζ λετκορ χσκκενσϖελ ν! 

α ηλγψεµ µεγσζ⌠λτ〈σ ηασζν〈λατα. 
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Α βεσζλ!κ λετκορα αλαπϕ〈ν α σζαβαδ, νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσνεκ µρτκε α 

λεγιδ!σεββεκ κρβεν α λεγαλαχσονψαββ, µαϕδ φοκοζατοσαν ν! (18. 〈βρα): 

 
 

18. 〈βρα 
 

Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκ εληαγψ〈σα, κερλσε αζρτ ϖαλ⌠συληατ µεγ εββεν α σζιτυ〈χι⌠βαν, 

µερτ µγ ελ!φορδυλ〈συκ εσετν ισ ριτκ〈ν 〈λλνακ α κζλστ µεγνψιτ⌠, αλλοκυτϖ σζερεπβεν. 

Εζτ α φυνκχι⌠τ κλνβζ! α βεσζδπαρτνερρε νεµ κζϖετλενλ υταλ⌠ φεληϖ〈σοκ τλτικ βε 

ισµερετλενεκ κζττ, σ εζεκετ εγσζτι κι εσετλεγεσεν α βεσζδπαρτνερρε υταλ〈σ, αµελψ 

αζονβαν ιγεν γψακραν ελµαραδ. 

Α κρδ!ϖεκβεν µαγ〈ζ⌠ ϖισζονψλατβαν α κϖετκεζ! α καπχσολατφελϖτελτ σζολγ〈λ⌠ 

ελεµεκ φορδυλτακ ελ! λεγγψακραββαν: Ελνζστ! Ελνζστ κρεκ! Λεγψεν σζϖεσ! Βοχσ〈νατ! 

Κρεµ! Σζαβαδνα? Νε ηαραγυδϕον! Τεγεζ!δ! ϖισζονψλατβαν ισ ελ!φορδυληατ αζ Ελνζστ! , 

Βοχσ〈νατ!, ϖισζοντ εζεκ µελλετ ναγψον σοκ κλνβζ! ϖ〈λτοζατοτ ταλ〈λυνκ: Νε ηαραγυδϕ 

µ〈ρ! Λγψ σζϖεσ! Βοχσι! Βοχσικα! Φιγψελϕ µ〈ρ! Εγψ πιχιτ, λγψσζι! 

Εζεκ κζλ α Νψελϖι ιλλεµταν ισ ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σπ⌠τλ⌠νακ ταρτϕα αζ Ελνζστ! σ α 

Βοχσ〈νατ! φορµ〈κατ (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 381, 388), σ α τεγεζ! ϖισζονψβαν 

ηασζν〈λτ, ϕτ⌠ ϖ〈λτοζατοκ ισ µινδ α βοχσ〈νατκρσ ακτυσ〈ρα υταλνακ. 

Μεγφιγψελσειµ σ αζ ιντερϕαλανψοκ βεσζ〈µολ⌠ι σζεριντ εζεκ ελ!λ α καπχσολατ 

φελϖτελρε σζολγ〈λ⌠ φορδυλατοκ ελ!λ ιγεν γψακραν ελµαραδ α κσζνσ, εζ〈λταλ ισ ρϖιδτϖε 

αζ ιντερακχι⌠τ. 

Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, ϖαγψισ α βεσζδπαρτνερ εγψρτελµ∀ µεγϕελλσνεκ ηι〈νψα 

αζζαλ ισ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α κοµµυνικ〈τοροκ εββεν α σζιτυ〈χι⌠βαν µινλ κεϖσβ 

ακαρϕ〈κ µεγριντενι α παρτνερκετ, χσκκεντενι ακαρϕ〈κ α κοµµυνικ〈χι⌠βαν α 

�βελεβονψολ⌠δ〈σ� (ϖ. ΗΟΡℑΝΨΙ 1999: 75) µρτκτ. Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλστ 
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εββεν α σζιτυ〈χι⌠βαν τεη〈τ νεµ χσακ α µεγφελελ! σεµλεγεσ φορµα ηι〈νψα οκοζζα. Εζτ α 

φελττελεζστ ερ!στι αζ α τνψ, ηογψ α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειν αζ αδατκζλ!κνεκ υγψαναζτ α 

µιντ〈ϕ〈τ ϖιζσγ〈λϖα ισ ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ α µεγσζ⌠λτ〈σ κερλσνεκ αρ〈νψα. 

Αζ ιντερϕβαν τββ αδατκζλ! ισ υταλτ ρ〈, ηογψ υτχαι κοµµυνικ〈χι⌠βαν εζεκετ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ χσακ ακκορ ηασζν〈λϕα, ηα ϖαλαµιρτ µργεσ, σ!τ λεγινκ〈ββ εζεκβεν α 

ηελψζετεκβεν φορδυλνακ ελ! α ϕελζ!ϖελ β!ϖτεττ ϖ〈λτοζατοκ ισ (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 82). Α 

µονδατβα πλ!, κτττ µεγσζ⌠λτ〈σκντ α σζολγ〈λτατ〈σοκ τερλετν 〈λταλ〈νοσαββνακ σζ〈µτ⌠ 

αζ α ηλγψ σ αζ ρ ισ 〈λταλ〈βαν ισ χσακ ιλψεν ηελψζετεκβεν φορδυλ ελ! αζ ισµερετλενεκκελ 

ϖαλ⌠ ριντκεζσβεν. 

Αζ ιντερϕκ τανσ〈γα αλαπϕ〈ν αζ υτχαι κοµµυνικ〈χι⌠τ σζ〈µοσ, α κρδ!ϖεκβεν νεµ 

σζερεπλ! µεγσζ⌠λτ〈σ ισ σζνεστι. Εζεκ α τββσγβεν β〈ντ⌠, λεκεζελ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

〈λταλ〈βαν σζιντν αζ ινγερλτ τ〈ρσαλγ〈σ κσρ!ι, ϖαγψισ ολψαν ηελψζετεκβεν σζερεπελνεκ, 

αµελψεκβεν νεµ χλ α χµζεττ κεδϖεζ! αρχυλατ〈νακ µεγ!ρζσε. Α κρδ!ϖεσ µ⌠δσζερρελ 

αζρτ νεµ κερλνεκ φελσζνρε, µερτ αζ αδατκζλ!κ αζ ιδε〈λισ νψελϖι ϖισελκεδσκ 

µεγϕελεντσρε τρεκσζενεκ: κισαπ〈µ, απαφεϕ, κισανψ〈µ, µαµα, µαµικα, µαµ⌠κα, τατα, 

παπα, ρεγεµ, χσι, χσκσ, ηαϖερ. Εββεν α ηελψζετβεν λεκεζελ!ϖ ϖ〈ληατνακ α β〈χσικα, 

ννικε φορµ〈κ ισ. Α σζιτυ〈χι⌠βαν σρτ!ϖ ϖ〈λ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκον κϖλ βιζαλµασκοδ⌠ 

φορµ〈κ ισ 〈ρνψαληατϕ〈κ α κζλστ: αρανψοσκ〈µ, κεδϖεσκµ.  

Αζ υτχαι κοµµυνικ〈χι⌠ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ κζλσηελψζετρε τεη〈τ 30�35 ϖεσ κοριγ α 

µ〈σοδικ σζεµλψ∀, κσ!ββ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀, α βεσζδπαρτνερ ϕελλετλενσγρε, α 

νϖµ〈σοκ σ νοµιν〈λισ ελεµεκ κερλσρε τρεκϖ! καπχσολατταρτ〈σ ϕελλεµζ!. Αζ υτχαι 

κοµµυνικ〈χι⌠ν βελλ α κζµβσ ηελψζετεκεν κϖλ ελ!φορδυληατνακ ρζελµι τλτετ∀ 

σζιτυ〈χι⌠κ ισ, εζεκβεν α βεσζδπαρτνερ ϕελλετλενσγνεκ ιγνψε µεγσζ∀νικ, σ κιτερϕεσζτεττ 

ηασζν〈λατ, βιζαλµασκοδ⌠ σ β〈ντ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σοκασ〈γα ϖεηετ ρσζτ α 

καπχσολατταρτ〈σβαν. 

 

 

5.7. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειν 

 

Α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερει α κοµµυνικ〈χι⌠ σζεµποντϕ〈β⌠λ αζρτ αλκοτνακ ϖισζονψλαγ 

εγψσγεσ τερεπετ, µερτ αζ εγψνεκ 〈λταλ〈βαν σζιτυ〈χι⌠σ σζερεπεκ ρϖν ϖεσζνεκ ρσζτ αζ 

ιττ µεγϖαλ⌠συλ⌠ ιντερακχι⌠κβαν. Αζ εµβερ �λεηετ ϖεϖ!, ϕ〈ρ⌠κελ!, ϖενδγ εγψ τκεζδβεν 

ϖαγψ φρδ!βεν, κλιενσ, γψφλ, νζ! στβ. Μινδεν ιλψεν ηελψζετηεζ µεγηατ〈ροζοττ 

µαγαταρτ〈σνορµ〈κ ταρτοζνακ, µελψεκετ α κρνψεζετ ελϖ〈ρ, σ αµελψεκνεκ µεγφελελ!εν κελλ 
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ϖισελκεδνι� (ΒΥ∆Α 1979: 78�79). Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν τεη〈τ νεµ σζεµλψρε ιρ〈νψυλ⌠, 

αζαζ περσζον〈λισ, ηανεµ σζερεπρε ιρ〈νψυλ⌠, αζαζ τρανζακχι⌠σ κοµµυνικ〈χι⌠σ ϖισζονψοκ 

ϕννεκ λτρε, α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερεκ εγψ−εγψ τ〈ρσαδαλµι σζερεπετ τεστεστενεκ µεγ 

(ϖ. ΚΕΝΕΣΕΙ 154). 

Α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειτ τεκιντϖε κρδ!ϖεµβεν α ηιϖαταλνοκοκ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 66�71), 

α βολτι ελαδ⌠κ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 72�77), πινχρεκ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 78�83)÷ ρενδ!ρκ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 

84�89), ορϖοσοκ (ΙΙ. κρδ!ϖ: 90�95) ισ ρ〈κρδεζτεµ αζ λετκορ σ α νεµ ϖ〈λτοζ⌠ϕ〈τ ισ 

φιγψελεµβε ϖϖε. Αζ ιντερϕκ σορ〈ν σζ〈µοσ µ〈σ σζολγ〈λτατ⌠ σζντρ ισ τ〈ργψαλ〈σρα κερλτ 

(σζεµλψφυϖαροζ〈σ, τµεγκζλεκεδσ, φοδρ〈σζ, κοζµετικυσ), ηισζεν α κρδ!ϖβεν ϖιζσγ〈λτ 

σζιτυ〈χι⌠κ χσακ εγψ σζελεττ ραγαδηατϕ〈κ µεγ εννεκ α ηελψζετνεκ. 

Α µεγφιγψελσεκ σ αδατοκ αλαπϕ〈ν αζτ 〈λλαπτηατϕυκ µεγ, ηογψ α σζερεπεκ ηασονλ⌠, 

σζιτυ〈χι⌠σ ϕελλεγε ελλενρε σζ〈µοσ τνψεζ! τοϖ〈ββστρυκτυρ〈λϕα α σζολγ〈λτατ〈σοκ τερλετν 

ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ. Αζ εγψικ ιλψεν η〈ττρτνψεζ! α τελεπλστπυσ, εββεν α 

τεκιντετβεν υγψανισ λεσεν ελκλνλ εγψµ〈στ⌠λ α φαλυ σ α ϖ〈ροσ σζοκ〈σρενδϕε. Εζτ α 

κλνβσγετ πυσζτ〈ν α κρδ!ϖεκ αδαται ρϖν νεµ λεηετεττ µεγραγαδνι, µιϖελ ναπϕαινκβαν 

α φαλυν λ!κ κοµµυνικ〈χι⌠σ η〈λ⌠ζατα σεµ χσακ α φαλυρα τερϕεδ κι, ϖ〈ροσβαν ισ ρσζτ 

ϖεηετνεκ α σζολγ〈λτατ〈σοκ τιπικυσ σζιτυ〈χι⌠ιβαν. Αζ ιντερϕκ βεσζ〈µολ⌠ι αζονβαν 

εγψρτελµ∀εν ϕελζικ α κλνβσγεκετ, αζ 55 ϖ φλττι φαλυν λ! σ κορ〈ββαν οττ δολγοζ⌠ 

ιντερϕαλανψοκ ελβεσζλσε εγψντετ∀εν ϕελλεµζι α φαλυν λ! σζοκ〈σοκατ (Ν4ΦΚ, Ν4ΦΑ, 

Ν4ΦΦ, Φ4ΦΑ, Φ4ΦΚ).  

Α φαλυσι κζσσγεκβεν α σζολγ〈λτατ⌠κ τββσγε αζ ισµερ!σκ κρβε ταρτοζικ, τεη〈τ α 

σζολγ〈λτατ〈σ σορ〈ν µεγϖαλ⌠συλ⌠ ϖισζονψλατ νεµ χσυπ〈ν σζιτυ〈χι⌠σ ϕελλεγ∀. Α κοµµυνικ〈λ⌠ 

φελεκ εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν γψ σζ⌠λτϕ〈κ µεγ εγψµ〈στ, αηογψ α νεµβ!λ σ αζ 

λετκορβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν α κζσσγ σζοκ〈σαι εγψβκντ ισ µεγκϖ〈νϕ〈κ, αηογψ αζτ α κζϖετλεν 

λακ⌠κρνψεζετ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ιτ ϖιζσγ〈λϖα ισ λ〈ττυκ: α κζελ αζονοσ λετκορακ 

τεγεζ!δνεκ, αζ ιδ!σεββεκετ µαγ〈ζζ〈κ, α φιαταλαββακατ τεγεζικ, κερεσζτνϖεν, 

ραγαδϖ〈νψνϖεν, κερεσζτνϖ + ννι, β〈χσι φορµ〈κκαλ σζ⌠λτϕ〈κ. Α λετκορβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν γψ α 

φαλυν βελλ σζ〈µοσ νεµ σζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετετ ταλ〈λυνκ. Εζ α σζοκ〈σρενδ 

µινδενκιρε κιτερϕεδ, ακι α φαλυβαν σζλετεττ, φγγετλενλ αττ⌠λ, ηογψ µιλψεν µιν!σγβεν 

δολγοζικ, ρϖνψεσ τεη〈τ α βανκρα, νκορµ〈νψζατα, ϖαγψισ α στ〈τυσζτ ϕοββαν ηανγσλψοζ⌠ 

ηελψσζνεκρε ισ. Αζ ορϖοσον κϖλ σζιντε µινδεν σζερεπϖισζονψλατρα κιτερϕεδηετ (νεµ 

σζοροσαν α σζολγ〈λτατ〈σοκ κρβ!λ 〈λταλ〈βαν νεµ τεγεζικ µγ α παποτ σ α ταν〈ρτ). Αζ 

ορϖοσνακ τανυλτσ〈γ〈β⌠λ αδ⌠δ⌠αν κορ〈τ⌠λ φγγετλενλ µαγ〈ζ⌠ φορµα ϕ〈ρ, αζ ορϖοσ αζονβαν 

σοκσζορ νεµ ισ α φαλυβ⌠λ σζ〈ρµαζικ. Α νεµ φαλυβελιεκρε πεδιγ νεµ ρϖνψεσλ εζ α 
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ρενδσζερ, σοκσζορ µγ κζελεββι ϖισζονψλατβαν, σζοµσζδσ〈γ εσετν ισ µεγµαραδ α 

κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠ φορµα. 

Χσακ α ϖ〈ροσι ριντκεζστ ϖιζσγ〈λϖα ισ µεγφιγψεληετ!κ ολψαν ϕελενσγεκ, αµελψεκ α 

βεσζλ!παρτνερεκ τ〈ρσαδαλµι παραµτερειν κϖλ ηατηατνακ α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈σρα: 

εγψρσζτ αζ ιντερακχι⌠ γψακορισ〈γ〈τ⌠λ φγγ!εν α ϖ〈ροσβαν ισ λτρεϕηετνεκ βιζαλµασσ〈γρα 

πλ!, α σζοροσ σζερεπρελ〈χι⌠β⌠λ κισζακαδ⌠ ϖισζονψλατοκ, µ〈σρσζτ αζ εγψεσ σζολγ〈λτατ〈σι 

τερλετεκ ελτρ! µρτκβεν τεκιντηετ!κ στ〈τυσζοριεντ〈λτνακ, ηαρµαδρσζτ α καπχσολατ 

σζοροσσ〈γ〈τ⌠λ, 〈λλανδ⌠ ϖαγψ αλκαλµι ϕελλεγτ!λ φγγετλενλ αζ ισ βεφολψ〈σολϕα α λεηετσγεσ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κρτ, ηα ισµερτ αζ γψφλ νεϖε. 

Ε τνψεζ!κ φιγψελεµβε ϖτελϖελ ισ µεγφιγψεληετ!κ εγψσγεσ τενδενχι〈κ εζεν α 

τερλετεν. Α 18�35 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν υγψανισ α τεγεζ! φορµ〈κ µινδεν σζντρεν 

ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ αρ〈νψβαν ϖαννακ ϕελεν, µιντ αζ ιδ!σεββεκ κρβεν. Αζ αζονοσ λετκορ σ 

φιαταλαββ βεσζδπαρτνερεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν: βολτι ελαδ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν εγσζεν µαγασ 

79,6%, πινχρ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ισ 72,3%, σ!τ 13,8% µγ α ηασονλ⌠ κορ ρενδ!ρτ ισ τεγεζϖε 

σζ⌠λταν〈 µεγ, α ηιϖαταλοκβαν εζ αζ αρ〈νψ 11,2%−ρα χσκκεν, ορϖοσοκηοζ φορδυλϖα 

αζονβαν κιµυτατηατατλαν. 

Εζεκ αζ αρ〈νψοκ αζ εγψεσ σζντερεκ στ〈τυσζοριεντ〈λτσ〈γ〈τ ισ ϕελζικ, υγψανισ αζοκον α 

τερλετεκεν, αµελψεκεν α φιαταλοκ κζττ µαγασαββ α τεγεζ!δσ αρ〈νψα, γψακοριββ 

ιντερακχι⌠ εσετν ιδ!σεββ βεσζδπαρτνερεκ ισ σσζετεγεζ!δηετνεκ. Αζ ιντερϕκ αλαπϕ〈ν 

σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ λεηετ α φοδρ〈σσζαλ, κοζµετικυσσαλ, ϕσ〈γοσσαλ, βολτι ελαδ⌠ϖαλ, πινχρρελ 

µεγτερεµτ!δ! ϖισζονψλατ. 

Α τεγεζσ α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειν α κλχσνσσγ φελττελεζσρε πλτ, αζονβαν α 

18�35 ϖ κζττι ιντερϕαλανψοκ µινδεγψικε βεσζ〈µολτ ολψαν ηελψζετρ!λ, αµελψβεν α 

βεσζδπαρτνερεκ νεµ ιγαζοδτακ εγψµ〈σηοζ α µεγσζ⌠λτ〈σ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈βαν. Εζεκβεν α 

σζιτυ〈χι⌠κβαν α φορµ〈λισαββ σζεµλψηασζν〈λατ ριντκεζστ ϖ〈λασζτ⌠ παρτνερ γψακραν 

σρτ!νεκ ρζι α µ〈σικ µεγνψιλϖ〈νυλ〈σ〈τ, ηολοττ αζ εσετλεγ χσακ νψελϖιλεγ σζολιδ〈ρισνακ 

ακαρτ µυτατκοζνι.  

Α βολτβαν, ϖενδγλ〈τ〈σβαν µεγφιγψεληετ! µαγασ αρ〈νψοκ ελλενρε τεη〈τ ιγεν ελτρ! 

αττιτ∀δκετ ταλ〈λυνκ α τεγεζ!δσ τερϕεδσϖελ καπχσολατβαν. ςλεµνψνψιλϖ〈ντ〈σ〈βαν α 

φιαταλοκ εγψ ρσζε ισ ελτλι, κνψελµετλεννεκ ταρτϕα εζτ α ϕελενσγετ, α νψελϖηασζν〈λατ δυρϖα 

στλυσµιν!σγ φελ µοζδυλ〈σακντ ρτκελι α σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ σοκασ〈γ〈ρα κιτερϕεδ! 

φιαταλκορι τεγεζ!δστ. Αζ αδατκζλ!κ εγψικε, εγψ φιαταλ φρφι πλδ〈υλ γψ φογαλµαζοττ: 

�Κπζελδ ελ, ηογψ νεκεµ µεγ α τεγεζστ!λ µεγψ φελ α πυµπ〈µ, εγψσζερ∀εν νεµ βροµ, 
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ηογψ ηαρµινχ ϖεσεν η〈ροµ γψερεκκελ βεµεγψεκ αζ ιπαρχικκβολτβα, σ α 17 ϖεσ φρυσκα 

κισζολγ〈λ⌠ αζτ µονδϕα, ηογψ: Σζια! Μιτ αδηατοκ? σ σζϖ εγψετ αζ ορρ〈ν., δε σοροληατν〈µ.�  

Α τερϕεδσ φολψαµατα αζονβαν αζτ ιδζι ελ!, ηογψ εγψεσ χσοπορτοκ, φ!κντ α φιαταλ ϖ〈ροσι 

νπεσσγ (ϖ. ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1995: 165) σζ〈µ〈ρα µεγϖ〈λτοζικ α τεγεζσ στλυσρτκε, 

εγψεσ σζιτυ〈χι⌠κβαν φορµ〈λισνακ σ ϖ〈λασζτκοσνακ ισ ρζκεληετικ, σ σζκσγεσνεκ ταρτϕ〈κ 

α πυσζτ〈ν αζ λετκορ µεγτερεµτεττε σζολιδαριτ〈σ κινψιλϖ〈ντ〈σ〈τ. Εγψ 28 ϖεσ ν! αδατκζλ! 

πλδ〈υλ ελµονδτα, ηογψ τελεφονοσ κζϖλεµνψ−κυτατ〈σ σορ〈ν αζ λετκορα µεγκρδεζσε 

υτ〈ν α φρφι κρδεζ!βιζτοσ ελνζστ κρτ αζ αδδιγι µαγ〈ζ〈σρτ, αρρα ηιϖατκοζϖα, ηογψ ! ισ 

ηασονλ⌠ λετκορ. Εζεκ α ηελψζετεκ εγψρτελµ∀εν µυτατϕ〈κ τερϕεδσ λεηετσγεσ φον〈κσ〈γαιτ: 

µιϖελ εγψ−εγψ σζιτυ〈χι⌠βαν µ〈σ−µ〈σ λεηετ α κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ ϖισζονψα αζ 

〈τρτκελ!δ!βεν λϖ! νορµ〈ηοζ, β〈ρµελψικ φορµα εσετβεν µ〈σ λεηετ α µεγσζ⌠λτ〈σ ερεδετι 

ηατ〈σσζ〈νδκα, µιντ αµιτ ϖαλ⌠ϕ〈βαν ελρ. 

Α ηασονλ⌠ λετκορον αλαπυλ⌠ τεγεζσ λεγτββσζρ α σζαβαδ, νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σι 

φορµ〈κ σζιντε τελϕεσ ηι〈νψ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ, υγψανγψ, µιντ αζ υτχ〈ν ισµερετλενεκετ 

µεγσζ⌠λτϖα. Γψακορι ιντερακχι⌠ εσετν ελ!φορδυληατ α κερεσζτνϖι φορµα ηασζν〈λατα ισ, δε 

εζ µ〈ρ α βιζαλµασσ〈γ κιπλστ ισ ϕελζι, σ κζελτ αζ ιδ!σεββεκ κρβεν ισ ελ!φορδυλ⌠ 

τεγεζ!δσηεζ.  

Α σζαβαδ φορµ〈κ νλκλι τεγεζσ τεη〈τ ν〈λλ⌠ καπχσολατταρτ〈σι λεηετ!σγγ ϖ〈λτ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκβεν. Εζ α ϖοκατϖυσζτ µελλ!ζ! καπχσολατταρτ〈σ π〈ρηυζαµβαν ϖαν α 

νεµ τεγεζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ αλακυλ〈σ〈ϖαλ ισ, υγψανισ α νεµ βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ 

µινδεγψικβεν εγψρε ϕελλεµζ!ββ ϖ〈λικ α σζαβαδ φορµ〈κ κερλσε. 

Α τεγεζσ σζερεπε εζεκβεν αζ αζονοσσ〈γ ϕελλσε, α σζολιδαριτ〈σ κιφεϕεζσε, τεη〈τ αζ 

λετκορ µιντ τ〈ρσαδαλµι ιρ〈νψτ⌠ ϖ〈λτοζ⌠ φελλκερεκεδικ α ηαγψοµ〈νψοσαββ, α κορ〈ββι 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκβεν ερ!τελϕεσεββεν ρϖνψεσλ! τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κν: α νεµεν, α 

σζιτυ〈χι⌠βαν βετλτττ σζερεπεν σ α τ〈ϖολσ〈γταρτ〈σον.  

Αζ 〈λταλ〈νοσ φιαταλκορι τεγεζ!δσεν σ α βιζαλµασσ〈 ϖ〈λ〈σρα αλκαλµασ σζιτυ〈χι⌠κον 

κϖλι ηελψζετεκ µινδεγψικβεν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαται ηασζν〈λατοσακ. Εζ α 

µεγϖιζσγ〈λτ ϖισζονψλατοκ 78,6%−〈τ ϕελεντι. (Μιϖελ ηατ κλνβζ! σζντερετ σ αζον βελλ 

ηατ κλνβζ! ϖισζονψλατοτ ϖιζσγ〈λταµ, εζ αδατκζλ!νκντ 36, α καποττ ϖ〈λασζοκ 

σσζεσσγτ τεκιντϖε 19291 αδατοτ ϕελεντ). 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαταινακ ηασζν〈λατα φγγ α σζντρτ!λ, εζρτ ε σζεµποντ 

αλαπϕ〈ν χσοπορτοστϖα  σσζεστεµ αζ αδατοκατ (18. 〈βρα): 
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18. 〈βρα 

 
Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ιλψεν ναγψ µρτκ∀ ϖ〈λτοζατοσσ〈γα µυτατϕα αζτ, ηογψ µινδεν 

νεµτεγεζ! ϖ〈λτοζατ µεγτλσε προβλεµατικυσ, σ µινδεγψικ ηασζν〈λατ〈βαν κλνβζ! 

χσοπορτνορµ〈κ ρϖνψεσλνεκ. Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν α νεµτεγεζσεν βελλ 

αδ⌠δ⌠ ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ!σγεκνεκ α βεσζλ!κ σοκσζορ χσακ εγψ ρσζτ ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ ηιϖαταλοσ ϖισζονψλατβαν ελσ!σορβαν ολψαν αδατκζλ!κνλ φορδυλνακ 

ελ!, ακι φαλυσι κρνψεζετβεν ν!ττεκ φλ, δε α στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν α φιαταλαββ φαλυσι 

αδατκζλ!κ ισ κερλικ εζτ α φορµ〈τ. Α νζ! φορµ〈κ γψακορισ〈γα α 35 ϖεν αλυλι 

κοροσζτ〈λψβαν α λεγµαγασαββ, α τετσζικελ! φορµ〈κατ α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειν πεδιγ 

ινκ〈ββ α φρφιακ ηασζν〈λϕ〈κ.  

Α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ αρ〈νψα α ηιϖαταλνοκοκ σ ορϖοσοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ϕ⌠ϖαλ ριτκ〈ββ, 

µιντ α τββι σζιτυ〈χι⌠βαν, σ εζζελ αρ〈νψοσαν γψακοριββ αζ νζ!, ιλλετϖε α 

νϖµ〈σηασζν〈λατοτ κερλ!, εσετλεγ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ λ! καπχσολατταρτ〈σ. Α 

νϖµ〈σκερλ! µεγσζ⌠λτ〈σ αζ εγσζσγγψ σζντερειν α λεγµαγασαββ αρ〈νψ, αµινεκ 

φελττελεζηετ! νψελϖι οκα λεηετ αζ ισ, ηογψ εββεν α ϖισζονψλατβαν α δοκτορ ρ, δοκτορν! σ 

µ〈σ νοµιν〈λισ ελεµεκ α µονδατβα πλϖε, ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ κννψεββεν λεηετ!ϖ 

τεσζικ α νϖµ〈σηασζν〈λατ ελκερλστ, µγ µ〈σ ϖισζονψλατοκβαν νινχσ ιλψεν 〈λταλ〈νοσ 

ρϖνψ∀ φορµα. 

Α τετσζικελ! φορµ〈κ ηασζν〈λατα µινδεν ϖιζσγ〈λτ σζντρεν αζονοσ αρ〈νψ, α βολτβαν 

µυτατκοζ⌠ µαγασαββ αρ〈νψ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αββαν α σζιτυ〈χι⌠βαν α 

λεγϕελλεµζ!ββ µ⌠δον α κρσ βεσζδακτυσα φορδυλ ελ!, αµελψ φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γοτ 

ιγνψελ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαταινακ κλχσνσσγτ τεκιντϖε ρδεκεσ αζ α ηελψζετ, ηογψ 

α βολτβαν σ ϖενδγλ〈τ〈σβαν αδ⌠δ⌠ σζιτυ〈χι⌠κβαν αζ αδατκζλ!κ 〈λταλ ηασζν〈λτ µαγ〈ζ⌠ 
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φορµ〈ρα νζ! ϖ〈λτοζατ φελελ, µγ α ρενδ!ρκκελ σ ορϖοσοκκαλ ϖαλ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠βαν 

εννεκ α ηελψζετνεκ α φορδτοττϕα ρϖνψεσλ. 

Α 18 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν σζιντε υγψαναζοκατ αζ αρ〈νψοκατ ταλ〈λϕυκ, µιντ αζ υτχαι 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν, υγψανισ εζεκβεν α ηελψζετεκβεν α 

σζντρνλ µεγηατ〈ροζ⌠ββ α γψερµεκ�φελν!ττ ϖισζονψλατβ⌠λ αδ⌠δ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠σ φορµα. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε α σζολγ〈λτατ〈σοκ τερν ιγεν ϖ〈λτοζατοσ κπετ 

ταλ〈λυνκ. Α νοµιν〈λισ φορµ〈κ κερλσε εζεκεν α σζντερεκεν υγψανγψ ϕελεν ϖαν, µιντ αζ 

υτχαι κοµµυνικ〈χι⌠βαν, αζονβαν ϕ⌠ϖαλ αλαχσονψαββ µρτκβεν. Εζ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, 

ηογψ εζεκβεν α σζιτυ〈χι⌠κβαν 〈λταλ〈βαν ηοσσζαββ ιντερακχι⌠ ϖαλ⌠συλ µεγ, αµελψνεκ σορ〈ν 

τββ λεηετ!σγ νψλικ α βεσζδπαρτνερ νψελϖι µεγϕελεντσρε. Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

κερλσνεκ µρτκε ελτρ αζ εγψεσ σζντερεκ, ιλλετϖε αζ ιντερακχι⌠βαν ρσζτϖεϖ! φελεκ 

τεκιντετβεν ισ. Αζ γψφλ σζερεπβεν λϖ! βεσζλ!κ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ αρ〈νψβαν κερλικ α 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ (47,5 %), µιντ α σζολγ〈λτατ⌠κ (30,9%). 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσε αζ γψφελεκ ρσζρ!λ α κϖετκεζ!κππεν αλακυλ α 

µεγκλνβζτετεττ σζντερεκεν (19. 〈βρα): 

 

 

 
19. 〈βρα 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσνεκ αρ〈νψα τεη〈τ α µεγ〈λλαπτοττ στ〈τυσζϕελλτσγι 

φοκοζατοκ µεντν χσκκεν: εζ γψ ρτελµεζηετ!, ηογψ µινλ ηανγσλψοσαββ εγψ−εγψ 

σζεµλψ σζερεπε, στ〈τυσζα, ανν〈λ τερµσζετεσεββ α ρ〈 ϖαλ⌠ νψελϖι υταλ〈σ. Α σζαβαδ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσνεκ 〈λταλ〈νοσ ϕελενσγε αζζαλ ισ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ ολψαν 〈λταλ〈νοσ 

ρτκ∀ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈ινκ νινχσενεκ, αµελψεκβεν νε ρεζννκ α στ〈τυσζ, α ποζχι⌠ 

ϕελλτσγτ. 
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Α ρενδ!ρκκελ σ ηιϖαταλνοκοκκαλ φολψτατοττ ιντερακχι⌠κβαν ασζιµµετρικυσ ηελψζετετ 

µυτατ α κτ φλ ρσζρ!λ α νοµιν〈λισ φορµ〈κ αρ〈νψα. Εζ αζ ασζιµµετρια αζ αλ〈ρενδελ!δ! 

σζερεπ ϖ〈λλαλ〈σ〈τ, ιλλετϖε α ρενδ!ρκ σ ηιϖαταλνοκοκ ρσζρ!λ α φλρενδελτσγ 

ηανγσλψοζ〈σ〈τ ϕελεζηετι. 

Ναπϕαινκβαν α λεγτββ σζολγ〈λτατ⌠ 〈γαζατνακ λτεζικ ετικαι κ⌠δεξε. Εζεκ µαγυκβαν 

φογλαληατϕ〈κ αζ γψφελεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σ σζαβ〈λψαιτ ισ, α λεγτββ εσετβεν αζονβαν 

χσακ αννψιτ κζλνεκ, ηογψ α µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ α µαξιµ〈λισ υδϖαριασσ〈γ 

κϖετελµνψειηεζ κελλ ιγαζοδνιυκ. Α νψελϖηασζν〈λατβαν ϖισζοντ α σζαβ〈λψοζ〈σοκ ελλενρε 

α µεγφιγψεληετ! α β〈ντ⌠, σρτ! φορµ〈κ σοκασ〈γα ισ. 

Α βολτβαν ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε µεγ κελλ ϕεγψεζννκ, ηογψ α 

κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ α φαλυσι αδατκζλ!κ κρβεν α µ〈ρ ελεµζεττ τνψεζ!κ µιαττ ναγψ 

σζ〈µβαν ϖολτ ϕελεν. Α βολτβαν αζ ελαδ⌠ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αλαχσονψαββ µρτκ∀ α σζαβαδ 

φορµ〈κ µελλ!ζσε, µιντ α φρφιακβαν. Α ν!κηζ φορδυλϖα α κισασσζονψ (4,7%), ασσζονψοµ 

(2,8%), α ηλγψεµ (2,3%) φορµ〈κ φορδυλτακ ελ!, ιλλετϖε ελσ!σορβαν αζ 55 ϖ φλττι 

αδατκζλ!κ κρβεν φιαταλαββακηοζ φορδυλϖα κλνβζ! βιζαλµασκοδ⌠ φορµ〈κ ισ 

µεγϕελεντεκ (κεδϖεσκµ, αρανψοσ, κισ ηλγψ). Α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ υραµ (1,8%), 

σ α φιαταλεµβερ (1,4%) φορµ〈κ καπνακ σζερεπετ. 

Α ϖεϖ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α ηλγψεµ (7,4%), ασσζονψοµ (5,2%) σ αζ υραµ (6,2%) 

ϖ〈λτοζατοκ δοµιν〈λνακ. Α διρεκτ κρδσεκκελ δολγοζ⌠ κρδ!ϖβεν ναγψον κεϖεσεν 

κλνβζτεττκ µεγ εζεκτ!λ α σζαβαδ φορµ〈κτ⌠λ α κτττ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ηασζν〈λατοσ α 

ηλγψ, αζ ρ φορµ〈κατ, α τελϕεσ µεγνψιλατκοζ〈σοκατ αλκοττατ⌠ κρδ!ϖ, αζ ιντερϕκ σ α 

µεγφιγψελσεκ αλαπϕ〈ν ϖισζοντ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ εζεκ α σζαβαδ φορµ〈κν〈λ 

γψακραββαν ϖεσζνεκ ρσζτ α καπχσολατταρτ〈σβαν.  

Α κεδϖεσ ϖεϖ! ϕελζ!σ σζερκεζετ, αµελψ σζιντν  αλκαλµασ α κτττ σζερεπ∀, ινδιρεκτ 

µεγσζ⌠λτ〈σρα ισ, χσακ ναγψον αλαχσονψ αρ〈νψβαν φορδυλτ ελ! α κρδ!ϖεκβεν (1,1%), σ 

µεγφιγψελσειµ σζεριντ ελσ!σορβαν α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν καπ σζερεπετ, µ〈σ 

ηασονλ⌠ φυνκχι⌠ϕ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ (κεδϖεσ ϖ〈σ〈ρλ⌠ινκ, κεδϖεσ γψφελνκ) εγψττ. Α 

κρδ!ϖεκβεν νεµ σζερεπελτ, δε αζ ιντερϕκβαν αζ ιδ!σεββ αδατκζλ!κ µινδεγψικε υταλτ 

〈λταλυκ β〈ντ⌠νακ ταρτοττ µεγσζ⌠λτ〈σοκρα ισ: β〈χσι, ννι, β〈χσικα, ννικε, µαµα, παπα, τατα 

παπα (ϖ. ΓΨℑΡΦℑΣ 1980: 289). 

Α ϖενδγλ〈τ⌠ ηελψεκεν κισεββ αρ〈νψ α νοµιν〈λισ φορµ〈κ κερλσε, σσζεφγγσβεν α 

ηοσσζαββ ιντερακχι⌠κκαλ. Α πινχρεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ υραµ (14,8%), κισασσζονψ 

(10,3%), ηλγψεµ (3,6%) φορµ〈κ ϖαννακ τββσγβεν, α κρδ!ϖεκβεν αλιγ νη〈νψ 



 115

ελ!φορδυλ〈σσαλ α ϖ〈λασζτκοσνακ ταρτηατ⌠ φ!ρ (0,12%) ϖ〈λτοζατ ισ σζερεπελτ, σ ελ!φορδυλτ α 

χσακ εµλτ! φορµακντ 〈λταλ〈νοσ πινχρ (0,07%) ισ. 

Α ϖενδγεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α διρεκτ κρδσεκετ µεγαδ⌠ κρδ!ϖβεν εζεν α σζντρεν ισ 

χσακ κισ αρ〈νψβαν σζερεπελτεκ α ηλγψ, αζ ρ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ, αζονβαν α τελϕεσ 

µεγνψιλατκοζ〈σοκατ αλκοττατ⌠ κρδ!ϖ, ιλλετϖε αζ ιντερϕκ σ α µεγφιγψελσεκ τανσ〈γα 

σζεριντ ισ γψακορι, σ!τ ταλ〈ν α λεγγψακοριββ φορµ〈νακ τεκιντηετ!κ εββεν α σζιτυ〈χι⌠βαν. 

Εζεν α λεηετ!σγεν κϖλ α ηλγψεµ (13,7%), αζ ασσζονψοµ (9,2%), α κισασσζονψ (1,9%) σ 

αζ υραµ (18,9%) ϖ〈λτοζατοκ ϕ〈τσζανακ σζερεπετ α καπχσολατταρ〈σβαν. 

Α ρενδ!ρκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν αζ αδατκζλ!κ σοκκαλ ναγψοββ µρτκβεν 

τυλαϕδοντοττακ µεγσζ⌠λτ〈σκερλ! ϖισελκεδστ µαγυκνακ, µιντ α ρενδ!ρκνεκ. Α ρενδ!ρκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα νεµεκ σζεριντ ισ ρ〈κρδεζτεµ, σ α ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν µγ σοκκαλ 

µαγασαββ ϖολτ α νοµιν〈λισ φορµ〈κ ηι〈νψα, µιντ α φρφιακβαν. Εζ αζ ελτρσ αζ ιλψεν 

ϕελλεγ∀ ταπασζταλατ ηι〈νψ〈β⌠λ ισ αδ⌠δηατ, υγψανισ τββ αδατκζλ! ϕελεζτε, ηογψ µγ νεµ 

κερλτ ιλψεν ηελψζετβε. Α ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα λεγτββσζρ α ηλγψεµ ϖ〈λτοζατ σζερεπελτ 

(9,8%), ϕ⌠ϖαλ κισεββ αρ〈νψβαν α κισασσζονψ (3,2%), κτ ελ!φορδυλ〈σσαλ µεγταλ〈ληατ⌠ ϖολτ α 

σζοκατλαν βιζτοσ ρν!, εγψ ελ!φορδυλ〈σσαλ πεδιγ α βιζτοσν! λεηετ!σγ ισ. Α φρφιακ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ υραµ (16,7%) µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε µελλεττ, ναγψοββ αρ〈νψβαν 

µεγταλ〈ληατ⌠ ϖολτ α βιζτοσ ρ (6,1%) ϖ〈λτοζατ ισ, σ νεµ χσακ α λεγιδ!σεββ κοροσζτ〈λψβαν 

(ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 404). Εζενκϖλ σζερεπελτ νη〈νψ, α ρανγρα υταλ⌠ 

µεγσζ⌠λτ⌠ φορµα ισ: φ!τρζσ!ρµεστερ ρ, σζ〈ζαδοσ ρ. 

Α ρενδ!ρκ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ κζττ φρφιακηοζ φορδυλϖα α λεγγψακοριββ 

φορµα αζ υραµ (37,8%), ν!κηζ φορδυλϖα λεγγψακοριββ α ηλγψεµ (24,6%), δε ελ!φορδυλ αζ 

ασσζονψοµ (12,7%) σ κισασσζονψ (6,9%) λεηετ!σγ ισ. Εζεκεν αζ 〈λταλ〈νοσ σζερεπ∀ 

µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµεκεν τλ 〈λταλ〈βαν µ〈σοδικ ϖαρι〈χι⌠κντ τββεν υταλτακ α νϖεν σζ⌠λτ〈σ 

λεηετ!σγρε ισ (15,3%). Ιλψεν ηελψζετβεν ελ!φορδυληατ α ϖεζετκνϖ + ρ ϖ〈λτοζατ, µελψνεκ 

λεκεζελ! ρτκτ αζ αδατκζλ!κ κζλ υγψαν εγψρε κεϖεσεββεν ρζκελικ, δε εββεν α 

ϖισζονψλατβαν α νϖηασζν〈λατ ασζιµµετρι〈ϕα µιαττ σοκαν β〈ντ⌠νακ ρζικ. Ν!κηζ φορδυλϖα 

σσζεσεν κτ ελ!φορδυλ〈σσαλ (ϖεζετκνϖ + κισασσζονψ) αδτακ µεγ αζ αδατκζλ!κ ηασονλ⌠ 

φορµ〈τ, εζζελ ισ ϕελεζϖε α ν!κ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα αλκαλµασ ελεµκσζλετ ηι〈νψαιτ, 

ιλλετϖε α µεγλϖ! ϖ〈λτοζατοκ κερλστ. Αζ ιντερϕαλανψοκ εγψικε (Φ3ςΦ) αρρ⌠λ ισ 

βεσζ〈µολτ, ηογψ κζτι ελλεν!ρζσ σορ〈ν κερεσζτνεϖν σζ⌠λτοττ〈κ, εζζελ ισ νϖελϖε α 

σζιτυ〈χι⌠ ασζιµµετρι〈ϕ〈τ. Α κερεσζτνϖ ηασζν〈λατα υγψανισ, µγ ηα ηατ〈σσζ〈νδκα 

βιζαλµασσ〈γ ισ, εββεν α ηελψζετβεν µινδενκππεν αζ αλ〈ρενδελτσγ νψελϖι µεγϕελεντ!ϕϖ 

ϖ〈λικ. 
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Α ηιϖαταλοκβαν µινδκτ φλ ρσζρ!λ ελγ µαγασνακ ταρτηατ⌠ α νοµιν〈λισ φορµ〈κ 

ηασζν〈λατ〈νακ αρ〈νψα. Εββεν α τεκιντετβεν α κρδ!ϖεκ εγψσγεσ κπετ µυταττακ: 

φρφιακηοζ φορδυλϖα α λεγγψακοριββ φορµα µινδκτ ιρ〈νψβ⌠λ αζ υραµ (39,8%�41,3%), 

ν!κηζ φορδυλϖα α ηλγψεµ (27,6%�31,4%), σ ελ!φορδυλ αζ ασσζονψοµ (12,7%�15,6%) σ 

κισασσζονψ (6,9%�7,8%) λεηετ!σγ ισ. Αζ ινδιρεκτ φορµ〈κ κισεββ σζερεπετ καπνακ, µιντ α 

κερεσκεδελεµ σ α ϖενδγλ〈τ〈σ σζιτυ〈χι⌠ιβαν, αζονβαν ιττ ισ ηασζν〈λατοσακ. Α νϖεν 

σζ⌠λτ〈σ λεηετ!σγε εγψεσ ηιϖαταλι σζιτυ〈χι⌠κβαν ισ φενν〈λλ: φρφιακατ µεγσζ⌠λτϖα α 

ϖεζετκνϖ + ρ εββεν α ηελψζετβεν ισ σζοκ〈σοσ (18,2%), α ν!κ ηασονλ⌠ ϕελλεγ∀ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα αζονβαν ιττ ισ ιγεν κεϖσ αδατ υταλτ: ϖεζετκνϖ + κισασσζονψ (0,8%), 

ϖεζετκνϖ + ν + ασσζονψ (0,5%). Ελ!φορδυλτ αζονβαν α ϖεζετκνϖ + ν φορµα ν〈λλ⌠ 

ηασζν〈λατα ισ (1,9%), αµελψ µγ α γψακορι κεδϖεσ ϕελζ!ι β!ϖτµννψελ εγψττ σεµ ολδϕα 

µεγ α ν!κ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ γονδϕαιτ. 

Αζ εγψρτελµ∀εν κονατϖ σζερεπ∀ φελσζ⌠λτ〈σ (πλδ〈υλ οκµ〈νψοκ 〈τϖτελε σορ〈ν) αζ 

ιντερϕαλανψοκ ταπασζταλαται σζεριντ γψακραν α τελϕεσ νϖϖελ τρτνικ, ερρε α νϖ αζονοστ⌠ 

σζερεπε µιαττ ϖαν σζκσγ. Α φρϕεζεττ ν!κ φελσζ⌠λτ〈σ〈ρα αζονβαν α ϖεζετκνϖ + ν φορµα 

ισ αλκαλµασ, σ εζεκβεν α ηελψζετεκβεν σζοκ〈σοσ σζ⌠λτ〈σι µ⌠δνακ σζ〈µτ. 

Αζ ορϖοσοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ρσζβεν α µεγφελελ! νοµιν〈λισ φορµ〈κνακ κσζνηετ!εν 

νεµ ϕελλεµζ! αζ εγψβκντ 〈λταλ〈νοσ ελκερλ! τενδενχια: α δοκτορ ρ (80,6%), δοκτορν! 

(77,9%) φορµα 〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετ!, α 18 ϖ αλαττιακ κρβεν α δοκτορ β〈χσι (15,6%), 

δοκτορ ννι (18,1%). Σζερεπελτεκ µγ α φ!ορϖοσ ρ, φ!ορϖοσ ασσζονψ, προφεσσζορ ρ 

ϖ〈λτοζατοκ ισ, αζ ιντερϕκβαν πεδιγ αζ αδϕυνκτυσ ρ, αδϕυνκτυσ ασσζονψ φορµ〈κ κερλτεκ 

µγ ελ!. 

Α κρδ!ϖεκ αλαπϕ〈ν α βετεγεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν αζ 〈λταλ〈νοσ σζερεπ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκον: 

ασσζονψοµ (12,3%), ηλγψεµ (8,2%), υραµ (14,9%), αζ ιδ!σεββεκηεζ φορδυλ⌠, νηα 

πυσζτ〈ν α ϖισζονψλαγοσ κορκλνβσγ αλαπϕ〈ν, ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ αλκαλµαζοττ α ννι 

(3,2%), α β〈χσι (2,9%), ιλλετϖε α σζιντν ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ηασζν〈ληατ⌠, νη〈νψ 

αδατκζλ! 〈λταλ µεγαδοττ: α κεδϖεσ βετεγ φορµ〈ν κϖλ φοντοσ σζερεπε ϖαν α νϖεν σζ⌠λτ〈σ 

ϖ〈λτοζαταινακ ισ (73,8%). 

Α νϖεν σζ⌠λτ〈σ ϖ〈λτοζαταινακ σζερεπτ αζ ιντερϕκ αλαπϕ〈ν λεηετ φελµρνι. Φρφιακηοζ 

φορδυλϖα γψακορι α ϖεζετκνϖ + ρ µεγσζ⌠λτ〈σ, ιδ!σεββ φρφιηοζ α ϖεζετκνϖ + β〈χσι 

µεγσζ⌠λτ〈σ. Α ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν εββεν α ηελψζετβεν α ϖεζετκνϖ + ν µεγσζ⌠λτ〈σ 

βεϖεττ γψακορλατνακ σζ〈µτ, αζ υδϖαριασαββνακ ταρτηατ⌠ ϖ〈λτοζατ (ϖεζετκνϖ +ν + 

ασσζονψ) αλιγ φορδυλ ελ!. Α ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σα εζρτ α φρφιακν〈λ ϕ⌠ϖαλ γψακραββαν 

κερεσζτνϖεν τρτνικ, µ〈σικ λεηετ!σγκντ πεδιγ µ〈ρ κζπκορακηοζ φορδυλϖα ισ 
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σζερεπελ α ϖεζετκνϖ + ννι ϖ〈λτοζατ. Α φελσζ⌠λτ⌠ φυνκχι⌠τ (πλδ〈υλ: ρενδελ!βε ηϖ〈σ) α 

τελϕεσ νϖ  ϖαγψ α ν!κ εσετβεν α ϖεζετκνϖ + ν φορµα τλτι βε.    

Αζ εγσζσγγψ τερλετν α βετεγεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ ελεµεκ γψακραν 

βιζαλµασνακ σζ〈µτ⌠ φορµ〈κ (κερεσζτνϖ, ϖεζετκνϖ + ννι, β〈χσι), αµελψεκ µγ ηα α 

κζϖετλενσγ σζ〈νδκ〈ϖαλ ηασζν〈λϕ〈κ ισ, κννψεν β〈ντ⌠ϖ〈 σρτ!ϖ ϖ〈ληατνακ. Αζ ιντερϕκ 

αλαπϕ〈ν αζ εγσζσγγψ τερλετν � φ!κντ αζ 〈πολ⌠κ ρσζρ!λ � µ〈σ, εββεν α ηελψζετβεν 

β〈ντ⌠νακ ταρτηατ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ ελ!φορδυλνακ: ννικε, β〈χσικα, µαµα, παπα (ϖ. 

ΓΨℑΡΦℑΣ 1980: 289). 

Α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειν τεη〈τ α βιζαλµαστ⌠λ α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ φορµ〈κιγ σζ〈µοσ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατ σζερεπεληετ, σ µινδ α κτττ φορµ〈κ, µινδ πεδιγ α σζαβαδ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ αλαπϖετ!εν α ηελψζετεκ σ α ηελψζετεν βελλι σζερεπεκ εγψµ〈σηοζ 

ϖισζονψτοττ στ〈τυσζ〈τ⌠λ φγγ!εν οσζλανακ µεγ. 

 

 

5.8. Α ηιϖαταλοσ ϖισζονψλατοκ, νψιλϖ〈νοσ κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

 

Α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ σζντερειτ ϖιζσγ〈λϖα φιγψελεµβε κελλ ϖενννκ ολψαν 

τνψεζ!κετ, αµελψεκ κερεσζτεζηετικ α τεµατικυσ φλοσζτ〈στ. Μικντ α βιζαλµασ, βαρ〈τι 

ϖισζονψλατοκ ισ τββ σζντρεν µεγϖαλ⌠συληατνακ, α ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ 

ρϖνψεσληετνεκ τββ τεµατικυσαν µεγκλνβζτετεττ καπχσολαττπυσβαν ισ. Α 

µυνκαηελψεκεν, α σζολγ〈λτατ〈σοκ τερλετν εγψεσ σζιτυ〈χι⌠κβαν υγψανισ µεγν!ηετ α 

ποζχι⌠ρα, α βεσζδπαρτνερ στ〈τυσζ〈ρα ϖαλ⌠ υταλ〈σ σζκσγεσσγε. 

Α κρδ!ϖϖελ γψ∀ϕτττ αδατοκ κζττ α ηιϖαταλοσ κοµµυνικ〈χι⌠βαν, αζ ν. στ〈τυσζϕελλτ 

σζντερεκεν, σζιτυ〈χι⌠κβαν ελϖ〈ρτ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κατ ελενψσζ! αρ〈νψβαν καπταµ, µιϖελ 

εζεκ ηασζν〈λατα τββ οκβ⌠λ ισ ϖισσζασζορυλ⌠βαν ϖαν (ϖ. ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1985: 17). Α 

σζερεπϖεσζτσ εγψικ οκα α σζεµλψκζι ϖισζονψλατοκ τββσγνεκ σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λττ〈 

ϖ〈λ〈σα, ϖαγψισ αζ, ηογψ α σζεµλψεσ καπχσολατοκβαν εγψρε κισεββ σζερεπε ϖαν α ποζχι⌠, α 

ρανγ νψελϖι µεγϕελεντσνεκ. Α µ〈σικ οκ πεδιγ αζ, ηογψ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκβεν α 

20. σζ〈ζαδβαν, α πολιτικαι ϖ〈λτοζ〈σοκ φγγϖνψβεν α ηιϖαταλοσ ριντκεζσ σζφρ〈ϕα µεντ 〈τ 

α λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ ϖ〈λτοζ〈σοκον, σ εζ ηασζν〈λατβελι βιζονψταλανσ〈γοκατ, κτελψεκετ 

ερεδµνψεζεττ. 

Α ΞΞ. σζ〈ζαδ ελσ! φελνεκ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερε µγ α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ εγψ 

ρσζβεν ισ ποζχι⌠τ, ηιϖαταλτ ηανγσλψοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκετ κν〈λτ. Α τ〈ρσαδαλµι 

οσζτ〈λψοκ σζεριντ ταγοζ⌠δ⌠ ρεσπεκτυσϕελζ!κ (τεκιντετεσ, ναγψσ〈γοσ, µλτ⌠σ〈γοσ, κεγψελµεσ) 
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ηασζν〈λατα ελσ!σορβαν νεµ α βεσζδπαρτνερεκ ϖισζονψ〈τ, ηανεµ α µεγσζ⌠λτοττ αττ⌠λ 

φγγετλεν τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈τ ϕελεντεττε µεγ, αζ εκκορρα νµαγυκβαν δεϖαλϖ〈λ⌠δοττ 

ϕελεντσ∀ ρ σ ασσζονψ τ〈ρσϕελλ! µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κ β!ϖτµνψεκντ (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 

1981: 73, 83). 1948 υτ〈ν εζεκ α ϖ〈λτοζατοκ κισζορυλτακ α ηασζν〈λατβ⌠λ, α ηιϖαταλοσ 

ριντκεζστ λεγινκ〈ββ µεγηατ〈ροζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ αζ ελϖτ〈ρσ/ελϖτ〈ρσν! λεττ, αµελψ 

νµαγ〈βαν, ϖεζετκνϖϖελ σ α φογλαλκοζ〈σρα, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ ελεµεκκελ ισ ηασζν〈λατοσ 

ϖολτ. Α ηιϖαταλοσ ριντκεζστ εγψσγεστενι σζ〈νδκοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σ 〈τττελεσεν αζτ 

ισ ερεδµνψεζτε, ηογψ φοκοζατοσαν α βιζαλµασαββ µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψρε τββ 

νψελϖηασζν〈λατι σζντρεν κεζδτεκ τερετ η⌠δτανι. ⊆γψ πλδ〈υλ α νψολχϖανασ ϖεκ κζεπν α 

µυνκαηελψι ριντκεζσβεν εζτ α φορµ〈τ µ〈ρ ναγψον κισ αρ〈νψβαν λεηετεττ κιµυτατνι 

(ΑΝΓΕΛΥΣΖ�ΤΑΡ∆ΟΣ 1995: 45). Α ρενδσζερϖ〈λτοζ〈σ α ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σ δεκλαρ〈λτ 

νορµ〈ϕ〈νακ µεγσζ∀νστ ισ µαγ〈ϖαλ ηοζτα, σ εζ α ηελψζετ α βιζαλµασαββ φορµ〈κκαλ λ! 

ϖισζονψλατοκ µεγµαραδ⌠ τλσλψα µελλεττ ισ µεγτερεµτεττε αζ ϕ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδ 

κιαλακυλ〈σ〈νακ σζκσγεσσγτ (ϖ. ΒΑΛℑΖΣ 1994: 78). 

Α πολγ〈ρι ϖισσζαρενδεζ!δσ φολψαµατ〈βαν αζ ρ 〈λταλ〈νοσ τ〈ρσϕελλ! σζερεπ∀ µεγσζ⌠λτ⌠ 

υτ⌠ταγ σοκ τββελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σβαν εγψσζερ∀εν 〈τϖεττε αζ ελϖτ〈ρσ σζερεπτ (ϖ. ∆ΕΜΕ�

ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 342). Αζ γψ λτρεϕϖ! ϖεζετκνϖ + ρ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ 

µεγτλσε αζονβαν νεµ εγψσγεσ α µαγψαρ βεσζλ!κζσσγβεν. Εζτ α φορµ〈τ α κορ〈ββι 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεινκβεν, πλδ〈υλ α κτ ϖιλ〈γη〈βορ κζττι ιδ!σζακ σζοκ〈σρενδϕβεν 

χσακ φλρενδελτεκ ηασζν〈λτ〈κ αλ〈ρενδελτεκκελ σζεµβεν: εγψενρανγακ κζττ α πυσζτα 

ϖεζετκνϖ, φλφελ πεδιγ κλνβζ! χµεκκελ, ρανγοκκαλ κιεγσζλτ φορµ〈κ τλτττκ βε 

εζτ α σζερεπετ. 

Εζτ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ εζρτ ναπϕαινκβαν ισ σοκαν �λευραζ〈σνακ� τεκιντικ, εννεκ 

ελλενρε αζ σσζεγψ∀λτ αδατοκ σζεριντ µαγασαββ στ〈τυσζ σζεµλψεκηεζ φορδυλϖα, τισζτελετι 

σζερεπβεν ισ τερϕεδ α ηασζν〈λατα. Α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα µεγτλσβεν υραλκοδ⌠ 

ελλεντµονδ〈σοκατ ϕελζι αζ α παρλαµεντι σζ⌠ϖ〈λτ〈σ, αµελψβεν εγψ κπϖισελ! κιφογ〈σολτα 

εννεκ α ϖ〈λτοζατνακ α ηασζν〈λατ〈τ: �Νεµ ελ!σζρ ηανγζοττ ελ υγψανισ, ηογψ ... Μοστ Βοροσσ 

ρ ... Αζτ ηισζεµ, εγψ ηττελ εζελ!ττ αζ 〈λλαµτιτκ〈ρ ρ περ Ραπχσ〈κ υρατ εµλτεττ. Ταλ〈ν 

ηελψεσεββ λεννε, ηα Βοροσσ κπϖισελ! ρ ϖαγψ Ραπχσ〈κ κπϖισελ! ρ ηανγζανα ελ. 

Σζερετνµ υγψανισ αρρα φιγψελµεζτετνι νκετ, ηογψ α µαγψαρ νψελϖβεν γψ: περ Βοροσσ ρ 

ϖαγψ περ Ξ ρ, εννεκ πεϕορατϖ ρτελµε ϖαν. Τισζτελϕκ µεγ εγψµ〈στ αζζαλ, ηογψ εββεν αζ 

εσετβεν ιλψεν µ⌠δον πρ⌠β〈λϕυκ εγψµ〈στ µεγσζ⌠λτανι.� Α ηοζζ〈σζ⌠λ〈σ〈ρα ϖ〈λασζολ⌠ 

κπϖισελ! ϖισζοντ νεµ ισ ρζκελτε α λεηετσγεσ ελλεντµονδ〈σοκατ: �∨γψ ρζεµ, α µαγψαρ 

νψελϖβεν αζ ρ µεγσζ⌠λτ〈σ σεµµι εσετρε σεµ πεϕορατϖ. Εγψετ ελ κελλ ισµερνεµ. Ενγεµ 
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Κισσνεκ ηϖνακ, ντ Κοϖ〈χσνακ. Νεκεµ µγ νεµ ϖολτ αννψιρα πεχηεµ, ννεκ µ〈ρ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ πεχηε ϖαν εζζελ, µερτ α Κοϖ〈χσ ρ εγψ ελγγ σζερενχσσ ρεκλ〈µ 

κϖετκεζτβεν ϖαλ⌠βαν ν〈λλ⌠αν ισ ρτελµετ νψερτ. ⊃ν ντ Κοϖ〈χσ Κ〈λµ〈ν κπϖισελ! ρνακ 

φογοµ εζυτ〈ν σζ⌠λτανι.� 

Κλνβζ! ϖ〈ροσι σ µεγψει κζγψ∀λσεκ ϕεγψζ!κνψϖεινεκ τανυλµ〈νψοζ〈σα ισ αζτ 

ιγαζολϕα, ηογψ τερϕεδ!βεν ϖαν εζ α σζ⌠λτ〈σι φορµα: εζεκβεν α σζιτυ〈χι⌠κβαν λεγγψακραββαν 

α σζ⌠ 〈ταδ〈σακορ σζερεπελτ εζ α ϖ〈λτοζατ. Αζ ελλεντµονδ〈σοκ ρζκελσε µιαττ αζ εγψικ 

κρδ!ϖβεν ισ ρ〈κρδεζτεµ εννεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγνεκ α µεγτλσρε (Ι. κρδ!ϖ: 

129): αζ αδατκζλ!κ 48,6%−α β〈ρκιϖελ σζεµβεν ηασζν〈ληατ⌠, υδϖαριασ µεγσζ⌠λτ〈σι 

φορµ〈νακ ταρτϕα, α µεγκρδεζεττεκ µ〈σικ φελε ϖισζοντ νεµ µινδεν ηελψζετβεν ϖλι 

κιελγτ!νεκ. Α κτ χσοπορτ κζελ αζονοσ αρ〈νψα α φορµα ρτκνεκ φολψαµατβαν λϖ! 

〈τρτκελ!δστ ϕελζι, εζτ πεδιγ µεγερ!στι αζ α τνψ, ηογψ α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκβαν 

µαγασαββ αζ ελφογαδ⌠κ αρ〈νψα, α 18�35 ϖ κζττι χσοπορτβαν µγ α φελσ!φοκ 

ϖγζεττσγ∀εκ κρβεν ισ 63,7%. Α φορµα φοκοζατοσ τερϕεδσρε σ 〈λταλ〈νοσ ρτκ∀ϖ 

ϖ〈λ〈σ〈ρα ηατ〈σσαλ λεηετνεκ α κλνβζ! ιδεγεν νψελϖι µιντ〈κ ισ, υγψανισ αζ ανγολβαν σ α 

νµετβεν ισ 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατι κρ∀νεκ σζ〈µτ α ϖεζετκνεϖετ σ τ〈ρσϕελλ! ελεµετ 

ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ (ϖ. ΒℑΝΗ⊆∆Ι 1973: 19). 

Α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα τερϕεδσηεζ α κορ〈ββι τ〈ρσαδαλµι ϕελεντσ ισµερετνεκ ηι〈νψ〈ν 

κϖλ αζ ισ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ, ηογψ τββ ολψαν µαγασ πρεσζτζσ∀ φογλαλκοζ〈σ ισ ϖαν, αµελψεκ 

εσετβεν  νινχσ µεγφελελ!, α φογλαλκοζ〈σρα υταλ⌠ ελεµ.  

Εζζελ εγψττ α ρανγον σζ⌠λτ〈σνακ α φρφιακ εσετβεν ϖισζονψλαγ σζλεσ ελεµκσζλετε 

αλακυλτ κι, ιλλετϖε ϕυτοττ σζερεπηεζ ϕρα ναπϕαινκρα: βρ⌠ ρ, ελνκ ρ, πτσζ ρ, φελγψελ! 

ρ, φρακχι⌠ϖεζετ! ρ, γψ⌠γψσζερσζ ρ, ιγαζγατ⌠ ρ, ϕεγψζ! ρ, οσζτ〈λψϖεζετ! ρ, κπϖισελ! 

ρ, µρνκ ρ, φ!µρνκ ρ, πολγ〈ρµεστερ ρ, πολγ〈ρµεστερ−ηελψεττεσ ρ, σζερκεσζτ! ρ, 

ταν〈ρ ρ, τιτκ〈ρ ρ, γψϖδ ρ, γψσζ ρ, ϖεζριγαζγατ⌠ ρ. 

Σ!τ νη〈νψ αλκαλοµµαλ ριτκ〈ββ φορµ〈κατ ισ φελϕεγψεζτεµ: πτσϖεζετ! ρ, σζακρτ! ρ, 

προγραµϖεζετ! ρ, ταν〈χσαδ⌠ ρ, τµαϖεζετ! ρ, γψϖεζετ! ρ.  

Εζεκ α ποζχι⌠ρα, βεοσζτ〈σρα υταλ⌠ ελεµετ ισ ταρταλµαζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ καπχσολ⌠δηατνακ 

α ϖεζετκνϖηεζ ισ, ελσ!σορβαν ακκορ, ηα τισζτελετι σζερεπκν τλ αζονοστ⌠ φυνκχι⌠ϕυκ ισ 

ϖαν. 

Α ν!κ ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ λεηετσγεσ ϖ〈λτοζαται τοϖ〈ββι µεγσζ⌠λτ〈σι γονδοκατ 

οκοζηατνακ, ρσζβεν α ν!ι νϖηασζν〈λατ σαϕ〈τοσσ〈γαι, ρσζβεν πεδιγ αζ ρ τ〈ρσϕελλ! υτ⌠ταγ 

〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ ν!ι µεγφελελ!ϕνεκ ηι〈νψα µιαττ. Αζοκβαν α ηελψζετεκβεν, 

αµελψεκβεν ϖαν α µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ ρανγοτ, ποζχι⌠τ ϕελλ! ελεµ (πλδ〈υλ: ελνκ, 
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κπϖισελ!, πολγ〈ρµεστερ) λεγγψακραββαν αζ ασσζονψ τ〈ρσϕελλ! ελεµ 〈λλ αζ ρ 

µεγφελελ!ϕεκντ. Αδατκζλ!ιµ 93,4%−α υδϖαριασ, µεγτισζτελ! φορµ〈νακ ταρτϕα (Ι. κρδ!ϖ: 

134), σ α µεγφιγψελσεκ ταπασζταλαται ισ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ φοκοζατοσαν εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

µ⌠δ ϖ〈λικ α λεγελτερϕεδτεββ, ακ〈ρ α µεγσζ⌠λτοττ χσαλ〈δι 〈λλαποτ〈τ⌠λ φγγετλενλ ισ. Αζ ρ 

µεγφελελ!ϕεκντ εζεκβεν α ηελψζετεκβεν αζ ρηλγψ σ αζ ρν!, ρασσζονψ ϖ〈λτοζατοκ ισ 

ελκπζεληετ!κ (ϖ. ΒΑΛℑΖΣ 2001: 153�154). Εζεκ α φορµ〈κ ταπασζταλαταιµ αλαπϕ〈ν 

αζονβαν ϕ⌠ϖαλ ριτκ〈ββακ, σ κιζ〈ρ⌠λαγ αζ ρ〈σοσ, ιλλετϖε α νψιλϖ〈νοσ ριντκεζσρε τερϕεδνεκ 

κι. Α ηιϖαταλοσ λεϖελεζσεν κϖλ πυσζτ〈ν παρλαµεντι ηοζζ〈σζ⌠λ〈σβαν (Τισζτελτ Κπϖισελ! 

∨ρηλγψ!), ιλλετϖε ννεπι βεσζδβεν, νεµζετκζι µεγ〈λλαποδ〈σ αλ〈ρ〈σα σορ〈ν (Τισζτελτ 

Ναγψκϖετ ∨ρν!!) ταλ〈λταµ αδατοτ εζεκρε α ϖ〈λτοζατοκρα.  

Αζ ελσ! κρδ!ϖβεν εζεκνεκ α φορµ〈κνακ α ηασζν〈λατι κρρε, µεγτλσρε ισ 

ρ〈κρδεζτεµ (Ι. κρδ!ϖ: 137, 138), σ αζ αδατκζλ!κ λεγναγψοββ η〈νψαδα ελυταστ⌠ 

ϖλεµνψτ φογαλµαζοττ µεγ: αζ ρηλγψ µεγσζ⌠λτ〈στ 65,9%; αζ ρν! ϖ〈λτοζατοτ πεδιγ 

90,1% νεµ φογαδϕα ελ α κοµµυνικ〈χι⌠ σεµλεγεσ εσζκζεκντ. Αζ ρηλγψ µαγασαββ 

ελφογαδοττσ〈γα ϕελζι, ηογψ αννακ ελτερϕεδσρε, ελφογαδοττ〈 ϖ〈λ〈σ〈ρα ϖαν ταλ〈ν ναγψοββ 

εσλψ. Α φορµα ηασζν〈λατι κρνεκ ϕελλεµζσεκντ α κϖετκεζ!, τιπικυσνακ σζ〈µτ⌠ 

ϖλεµνψεκετ καπταµ: µοδοροσ, νεµ ηασζν〈λν〈µ; κοµικυσνακ ρζενµ, ηα ϖαλακι γψ 

σζ⌠λτανα; ελ!κελ!σκδ! κπζετετ κελτ; ναγψον σζοκατλαν, ν µγ σοηα νεµ ισ ηαλλοτταµ; 

χσακ ναγψον φορµ〈λισ ηελψζετβεν τυδν〈µ ελκπζελνι; τλσ〈γοσαν, φελεσλεγεσεν 

υδϖαριασκοδ⌠; σζεριντεµ εζ νεµ ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ. 

Α κορλ〈τοζοττ ηασζν〈λατι κρ, ιλλετϖε αζ ασσζονψ ελεµετ ταρταλµαζ⌠ φορµ〈κ τερϕεδσε 

µιαττ σεµ τ∀νικ ϖαλ⌠σζν∀λεγ, ηογψ εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ γψκερετ ϖερϕενεκ α 

µινδενναπι ηιϖαταλοσ ριντκεζσβεν. Ε µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ ερεδετι, α κορ〈ββι µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερεκβεν βεϖεττ ηασζν〈λατι κρε ισ µεγλεηετ!σεν σζ∀κ ϖολτ: αζ ρ〈σοσ ριντκεζσβεν � 

αζ ρασσζονψ φορµ〈ϖαλ εγψττ � ελσ!σορβαν νεµ σζ⌠λτ⌠, ηανεµ χµζ! φυνκχι⌠τ τλτττεκ 

βε (ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 498), σ λ!σζ⌠βαν ισ φ!κντ αζ υδϖαριασ εµλτσ 

εσζκζει λεηεττεκ. Αζ ρν! νµαγ〈βαν α κτ ϖιλ〈γη〈βορ κζττι ιδ!σζακβαν ελσ!σορβαν α 

σζεµλψζετ ρσζρ!λ ϖολτ αλκαλµασ αζ ριασσζονψ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα σ εµλτσρε; σζλεσεββ 

κρβεν πεδιγ χσακ νη〈νψ φογλαλκοζ〈σνϖηεζ ϕ〈ρυλϖα ϖολτ ηασζν〈λατοσ. Α σζλεσεββ κρ∀ 

ηασζν〈λατ κιαλακυλ〈σ〈τ εζρτ α ηαγψοµ〈νψοκ ηι〈νψα ισ ακαδ〈λψοζζα, γψ πλδ〈υλ ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 

ΜΑΝ αζ εγσζ µαγψαρ υδϖαριασσ〈γι κιφεϕεζσκσζλετ τρτνεττ βεµυτατϖα νεµ τ〈ργψαλϕα 

εζεκετ α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκετ (1931). 

Μγ προβλεµατικυσαββ α ν!κ ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σα αζοκβαν αζ εσετεκβεν, 

αµελψεκβεν νινχσ µεγφελελ! α ρανγρα, χµρε, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ ελεµ. Α φρφιακ 
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µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν τερϕεδ! σ εγψρε 〈λταλ〈νοσαββ〈 ϖ〈λ⌠ ϖεζετκνϖ + ρ φορµ〈νακ νινχσ 

µεγφελελ!ϕε. Αζ ρηλγψ σ ρν! φορµ〈κ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ α ϖεζετκνϖι ελεµ µελλεττ αζ 

ισ γ〈τολϕα, ηογψ εζεκνεκ σζοκατλανσ〈γυκ µιαττ σοκαν φοκοζοτταν υδϖαριασ ϕελλεγετ 

τυλαϕδοντανακ, εββεν α ηελψζετβεν ϖισζοντ σεµλεγεσ ρτκ∀ φορµ〈ρα λεννε σζκσγ. Α 

µεγσζ⌠λτ〈σι ελεµκσζλετνεκ εζ α ηι〈νψοσσ〈γα αζτ ερεδµνψεζι, ηογψ α ν!κ ηιϖαταλοσ 

µεγσζ⌠λτ〈σα µγ στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν ισ α βιζαλµασαββ, κερεσζτνϖι φορµ〈κ φελ ϖαγψ 

πεδιγ αζ αδατκζλ!κ τββσγε 〈λταλ (63,4%) υδϖαριατλαννακ ταρτοττ νµαγ〈βαν 〈λλ⌠, 

ϖεζετκνϖ + ν ϖ〈λτοζατ φελ µοζδυληατ ελ. Α κρδ!ϖβεν καποττ σζυβϕεκτϖ νψελϖι αδατοκ 

αλαπϕ〈ν κτ φορµα τ∀νικ ποζιτϖ µεγτλσ∀νεκ, εζρτ εζεκ τερϕεδσρε λεηετ σζ〈µτανι: α 

ϖεζετκνϖ + κισασσζονψ ϖ〈λτοζατοτ αζ αδατκζλ!κ 86,9%−α; α ϖεζετκνϖ + ν + ασσζονψ  

µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγετ πεδιγ 73,2% ταλ〈λτα υδϖαριασνακ. Β〈ρ εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ 

υταλνακ α µεγσζ⌠λτοττ χσαλ〈δι 〈λλαποτ〈ρα, εζρτ νεµ τεκιντηετ!κ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀νεκ, 

ιλλεσζκεδνεκ αζονβαν α µαγψαρ ασσζονψνϖηασζν〈λατ αζον σαϕ〈τοσσ〈γ〈ηοζ, ηογψ 

νµαγ〈βαν α νϖ ισ ϕελεζηετι α χσαλ〈δι 〈λλαποτοτ (ϖ. ϑ. ΣΟΛΤ⊃ΣΖ 1979: 66�69; ΛΑΧΖΚ 

1996: 161�167). 

Α σζεµλψκζι κοµµυνικ〈χι⌠ λεγτββ ϖισζονψλατ〈βαν ελτερϕεδτεκ α βιζαλµασ φορµ〈κ. 

Αζ εγψη〈ζι σζεµλψεκ, παποκ µεγσζ⌠λτ〈σα αζ α τερλετ, αµελψ α λεγινκ〈ββ !ρζι α ποζχι⌠ 

ϕελλτσγτ, σ εζ〈λταλ α ηαγψοµ〈νψοσ, χµρε, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κατ (ϖ. 

∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 387). Μεγφιγψελσειµ σζεριντ αζονβαν α σζεµλψεσ 

ϖισζονψλατοκβαν εζεν α τερλετεν ισ ϕελεν ϖαννακ σ τερϕεδνεκ α βιζαλµασαββ, κερεσζτνϖι 

ελεµετ, ιλλετϖε α β〈χσι, ννι µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ταρταλµαζ⌠ ϖ〈λτοζατοκ. Εζτ α µεγφιγψελστ 

ιγαζολϕ〈κ ΚΙΣΣ ϑΕΝ# φελµρσνεκ ερεδµνψει ισ, µελψεκ σζεριντ α Μιη〈λψιβαν παποκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α γψερµεκεκ ρσζρ!λ α τισζτελενδ! β〈χσι φορµα δοµιν〈λ (1993: 222). 

Α ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ λεγφ!ββ τερεπτ ναπϕαινκβαν νεµ α σζεµλψκζι 

ϖισζονψλατοκ, ηανεµ αζ ν. στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκ, ϖαγψισ ελσ!σορβαν α νψιλϖ〈νοσ 

µεγσζ⌠λαλ〈σοκ ϕελεντικ, εζεκβεν α ηελψζετεκβεν υγψανισ νεµ α βεσζλ! σ α χµζεττ 

ϖισζονψ〈νακ νψελϖι ρζκελτετσε, ηανεµ α µεγσζ⌠λτοττ ποζχι⌠ϕ〈νακ α ηανγσλψοζ〈σα α 

χλ. 

Α νψιλϖ〈νοσ, κζνσγ ελ!ττι, ναγψοββ κζσσγβεν τρτν! µεγσζ⌠λτ〈σοκατ εζρτ α 

ηιϖαταλοσ φορµ〈κ ηασζν〈λατα ϕελλεµζι: πλδ〈υλ εγψ 〈λταλ〈νοσαν τεγεζ!δ!, α σζεµλψκζι 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν αζ ιγαζγατ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ κερεσζτνϖι φορµ〈τ ηασζν〈λ⌠ 

ταντεστλετβεν ισ αζ ιγαζγατ⌠ ρ φορµα ηασζν〈λατοσ αζ ρτεκεζλετεκεν. 

Α νψιλϖ〈νοσ µεγσζ⌠λαλ〈σοκβαν 〈λταλ〈βαν τββ χµζεττ µεγσζ⌠λτ〈σα τρτνικ, εζρτ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηαλµοζ〈σα ϕελλεµζ!: 〈λταλ〈βαν α λεγµαγασαββ ρανγ χµζεττ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ⌠λ 
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ινδυλϖα: Μλψεν τισζτελτ Κζτ〈ρσασ〈γι Ελνκ ∨ρ! Η〈ζελνκ ∨ρ! Τισζτελτ Κπϖισελ!τ〈ρσαιµ!; 

Ελνκασσζονψ! Αλελνκ ∨ρ! Κπϖισελ! Ηλγψεκ σ Υρακ!; Μλψεν τισζτελτ Ελνκ ∨ρ! 

Φ!τισζτελενδ! Πσπκ σ Φ!γονδνοκ Υρακ, Τισζτελτ ννεπλ! Γψλεκεζετ!; Τισζτελτ Ρεκτορ 

∨ρ, ∆κ〈ν σ ∆κ〈νηελψεττεσ Υρακ, ιγεν τισζτελτ ςενδγεινκ, κεδϖεσ ϑυβιλ〈νσοκ! Ηα α 

νψιλϖ〈νοσαν µεγσζ⌠λτοττακ εγψενρανγακ, ιλλετϖε λεηετ ταλ〈λνι εγψσγεστ! σζεµποντοτ, 

γψακοριακ αζ εγψσζερ∀ββ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ: Μλψεν τισζτελτ Ηλγψειµ σ Υραιµ!; Κεδϖεσ 

Βαρ〈ταιµ, τισζτελτ ννεπλ! Κζνσγ!; Κεδϖεσ Κολλγ〈κ!  

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ υταληατνακ αζ αδοττ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετρε ισ, εζ〈λταλ τϖε εγψ 

χσοπορττ〈 α µεγσζ⌠λτοττακατ: Τισζτελτ Εγψβεγψ∀λτεκ! Κεδϖεσ Ηαλλγατ⌠σ〈γ! Α τββ 

εµβερηεζ, ναγψοββ κζνσγηεζ σζ⌠λ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕελλεµζ! σαϕ〈τοσσ〈γα α σζιντν 

σσζεφογλαλ⌠ σζερεπ∀, µετονιµικυσσ〈γ ισ: Τισζτελτ Η〈ζ! Τισζτελτ Ορσζ〈γγψ∀λσ! Τισζτελτ 

Κονφερενχια! Α νψιλϖ〈νοσ βεσζδβεν α κζνσγηεζ φορδυλ〈σ ρετορικαι αλακζαται: αζ 

οβσεχρατιο, α λιχεντια σ α προτροπ 〈λταλ〈βαν σζιντν ϖοκατϖυσζοκκαλ ϕ〈ρνακ εγψττ. 

Α ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ ναπϕαινκρα εγψρσζτ α νψελϖι ελεµκσζλετ 

ελγτελενσγε, µ〈σρσζτ α νψελϖηασζν〈λατι βιζαλµασσ〈γ κισζλεσεδσε µιαττ ϖισζονψλαγ 

σζ∀κεββ κρρε σζορυλτακ ϖισσζα. Εγψεσ στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκ ϖισζοντ µεγκϖετελικ 

εζεκνεκ α φορµ〈κνακ αζ αλκαλµαζ〈σ〈τ, εζρτ µεγφιγψεληετ! αζ α φολψαµατ, ηογψ α κορ〈ββαν 

ακ〈ρ ιγεν µεγοσζλ⌠ µεγτλσ∀ ϖ〈λτοζατοκ κζλ φοκοζατοσαν κιϖ〈λασζτ⌠δνακ α σζλεσεββ 

κρβεν ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ. 
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6. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λτοζαται α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν 

 

Α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ βεφολψ〈σολϕα α κζϖετλεν παρτνερϖισζονψ 

ηι〈νψα (ϖ. ΩΑΧΗΑ 1994: 101), εζρτ αζ ροττ σζϖεγεκ νεµχσακ νψελϖηασζν〈λατυκβαν, 

στλυσυκβαν, µεγσζερκεσζτεττσγκβεν τρνεκ ελ αζ λ!βεσζδτ!λ (ΒΕΝΧΖΙΚ 2001: 134), 

ηανεµ α βεννκ σζερεπλ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ, αζαζ α ϕελεν νεµ λϖ! χµζεττετ µεγϕελεντ! 

νψελϖι ελεµεκ τεκιντετβεν ισ. 

Αζ ρ〈σοσ κοµµυνικ〈χι⌠ εγψεσ µ∀φαϕαιβαν ηι〈νψζικ α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρε, α 

βεφογαδ⌠ρα ϖαλ⌠ υταλ〈σ; µ〈σ σζϖεγτπυσοκβαν πεδιγ α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ν〈λ 

σζαβ〈λψοζοτταββ α παρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ ηασζν〈λατα, α κτττεββ σζϖεγπτκεζσ αζ ροττ 

σζϖεγµ∀φαϕοκ εγψ ρσζβεν ελ!ρϕα α χµζεττ ϕελλσνεκ σζκσγεσσγτ. 

Α σζπιροδαλοµ εγψεσ πρ⌠ζαι µ∀φαϕαιβαν, ρεγνψεκβεν, νοϖελλ〈κβαν ϖαν ηαγψοµ〈νψα 

αζ ολϖασ⌠ ϖερβ〈λισ µεγϕελεντσνεκ, 〈λταλ〈βαν α µονδατβα πλ!, ινδιρεκτ σζερεπφ!νϖ 

φορµ〈ϕ〈βαν. Α λρ〈βαν α σζϖεγ κζϖετλεν χµζεττϕε σοκσζορ νεµ αζονοσ α βεφογαδ⌠κκαλ: α 

σζϖεγ ϖαλακιηεζ ϖαγψ ϖαλαµιηεζ σζ⌠λϖα, αζαζ σζεµλψτ, φογαλµατ, τ〈ργψατ, εσετλεγ α κλτ!ι 

ντ µεγσζ⌠λτϖα φογαλµαζ⌠δικ. 

Α πυβλιχισζτικ〈ρα α πρ⌠ζ〈βαν ισ µεγταλ〈ληατ⌠ φορµ〈κ, ϖαγψισ αζ ολϖασ⌠ ελσ!σορβαν 

ινδιρεκτ φορµ〈βαν ϖαλ⌠ µεγϕελεντσε ϕελλεµζ!, εββεν α ηελψζετβεν αζονβαν 

ελ!φορδυληατνακ νϖµ〈σοκ σ ϖοκατϖυσζοκ ισ. Α σζεµλψτελεν καπχσολατοκ 

σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λττ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ ϕελζι αζ α ϕελενσγ ισ, ηογψ α µαι µαγψαρ νψοµτατοττ σαϕτ⌠βαν 

β〈ρ κισ σζ〈µβαν, δε ταλ〈ληατυνκ ολψαν φ⌠ρυµοκατ ισ, αµελψεκβεν τεγεζ!δϖε σζ⌠λτϕ〈κ µεγ 

αζ ολϖασ⌠τ. Α πυβλιχισζτικ〈βαν αζονβαν ριτκ〈ν ϖ〈λικ λνψεγεσσ α βεσζδπαρτνερ 

µεγϕελλσε, µερτ �αζ ελκπζελτ ολϖασ⌠ α σζϖεγαλκοτ⌠ σζεµποντϕ〈β⌠λ νζϖε ιττ 

σζεµλψτελεν� (ϑΥΗℑΣΖ 1983: 153). 

Αζ ρ〈σοσ κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ ϖιζσγ〈λϖα αζονβαν ελσ!σορβαν αζοκ α 

σζϖεγτπυσοκ λεηετνεκ ρδεκεσεκ, αµελψεκβεν ηανγσλψοσ α χµζεττ, α βεφογαδ⌠ 

µεγϕελεντσε. Εζ εγψικ ιλψεν τπυστ α λεϖελεκ ϕελεντικ, µιϖελ �α λεϖλ µ∀φαϕ〈νακ 

ηαγψοµ〈νψοσαν κιαλακυλτ σζαβ〈λψαι σζεριντ γψ κεζελϕκ α παρτνερτ, ϖαγψισ α χµζεττετ, 

µιντηα εγψ κζϖετλεν τ〈ρσαλγ〈σι βεσζδακτυσ κλχσνσσγβεν ϕ〈τσζαν〈 α µ〈σικ φλ 

σζερεπτ� (ϑΥΗℑΣΖ 1983: 153). Α µ〈σικ ρσζλετεσεββεν ϖιζσγ〈ληατ⌠ κζλσχσοπορτοτ α 

κλνβζ! κζλεµνψεκ σ ρεκλ〈µοκ ϕελεντικ, αµελψβεν α µεγγψ!ζσ σζ〈νδκα µιαττ 

ϖ〈λικ ηανγσλψοσσ〈 αζ ελκπζελτ βεσζδπαρτνερ νψελϖι ϕελλσε. 
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Α κζϖετεττ, ρ〈σοσ κοµµυνικ〈χι⌠ κζλσηελψζετεινεκ εγψ ρσζβεν ολψαν παρτνερεκκελ 

τερεµτνκ καπχσολατοτ, ακικκελ σζοκ〈σοσαν κζϖετλεν ιντερακχι⌠κβαν ισ ρσζτ ϖεσζνκ, α 

κζλσηελψζετεκ εγψ µ〈σικ ρσζβεν α κζλσ χµζεττϕνεκ, εσετλεγ χµζεττϕεινεκ χσυπ〈ν 

εγψ τ〈ρσαδαλµι σζερεπτ ισµερϕκ ϖαγψ εµελϕκ κι, α λεηετσγεσ σζιτυ〈χι⌠κ ηαρµαδικ 

χσοπορτϕ〈βαν πεδιγ ελκπζελτ, φελττελεζεττ βεφογαδ⌠(κ)νακ χµεζζκ κζλεµνψεινκετ. Εζ 

α η〈ροµ κλνβζ! κζλσηελψζετ βεφολψ〈σολϕα α χµζεττρε υταλ〈σ µ⌠δϕ〈τ σ µρτκτ ισ.  

Αββαν αζ εσετβεν, ηα α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ σζεµλψεσ καπχσολατρα πλ, α 

βεσζδπαρτνερρε υταλ〈σ αλαπϕ〈τ υγψαναζοκ α νψελϖι ελεµεκ τερεµτικ µεγ, αµελψεκετ α 

κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ σζντερειν µ〈ρ βεµυτατταµ. Α κζλσηελψζετ µιαττ αζονβαν 

λνψεγεσσ ϖ〈λικ α χµζεττ ϖερβ〈λισ αζονοστ〈σα, µιϖελ εζτ α σζερεπετ αζ λ!σζ⌠βαν γψακραν 

νονϖερβ〈λισ εσζκζκ ισ σεγτηετικ. Αζ ρ〈σοσ καπχσολατταρτ〈σβαν εζρτ γψακραν κιεµελτεββ 

α βεσζδπαρτνερ σζερεπε, µικντ αζτ α λεϖελεζσεκβεν σζερεπλ! σζερκεζετεσ ϖοκατϖυσζοκ ισ 

µυτατϕ〈κ. Μ〈σρσζτ ϖισζοντ α παρτνερ ϕελενλτνεκ ηι〈νψα κιτ〈γτϕα α φληασζν〈ληατ⌠ 

ελεµκσζλετετ, σ ολψαν, χσυπ〈ν α φυνκχι⌠τ ϕελλ! µεγνεϖεζσεκ ισ σζολγ〈ληατνακ α χµζεττ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα (φογψασζτ⌠, µεγρενδελ!, κ〈ρτψατυλαϕδονοσ), αµελψεκ α κζϖετλεν 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν σζεµλψτελενσγκ ρϖν β〈ντ⌠ακ λενννεκ. 

 

 

6.1. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερεπε α λεϖελεζσβεν 

 

Α λεϖλρ〈σνακ αζ λ!σζ⌠ϖαλ τρτν! κζλστ ηελψεττεστ! σζερεπν βελλ αλαπϖετ!εν κτ 

ϖ〈λτοζατα κλντηετ! ελ: εγψρσζτ α µαγ〈νρδεκ∀ λεϖελεζσ, µ〈σρσζτ πεδιγ α κζϕογι, 

ινκ〈ββ ηιϖαταλοσ, οκιρατσζερ∀ λεϖελεζσ. Α λεϖλβεν α κζϖεττ! κζεγ τ〈ργψιασυλτσ〈γα µιαττ 

λνψεγεσ α στ〈τυσζοκ ϕελλτσγε, σ εζ υδϖαριασαββ φορµ〈κατ κϖετελ µεγ. Α µαγψαρ 

λεϖλµ∀φαϕ κιαλακυλ〈σ〈βαν ερρε ηατ〈σσαλ ϖολτ αζ ισ, ηογψ α λατιν ρ〈σβελισγ ταλαϕ〈ν σζλετεττ 

µεγ: �α λεϖλ µγ α χσαλ〈δι καπχσολατοκβαν ισ µεγ!ριζ ϖαλαµι ηιϖαταλοσ ϕελλεγετ, σ 

κεζδετβεν α λατινοσ ρ〈σβελισγετ κϖετνι ακαρ⌠, σζερταρτ〈σοσσ〈γρα ινσπιρ〈λ⌠, σαϕ〈τοσ 

εσζκζκντ ηασζν〈λατοσ∀ (ΗΟΠΠ 1974: 504).  

Α λεϖλ σζερκεζετι φελπτσβεν α βεϖεζετ! φορµυλ〈κ κζττ ηελψετ καπ α µεγσζ⌠λτ〈σ ισ. 

Εζ αζονβαν σοκ〈ιγ νεµ κτελεζ! ρσζε α λεϖλκεζδετνεκ: ΠΑΠΠ ΛℑΣΖΛ ΞςΙ. σζ〈ζαδι 

λεϖελεκετ ϖιζσγ〈λϖα 58 µαγψαρ νψελϖ∀ βεϖεζετ! φορµυλ〈β⌠λ χσυπ〈ν 8−βαν ταλ〈λτ α λατιν 

ϖοκατϖυσζνακ µεγφελελ! ελεµετ (1964: 15). Εζ α ηελψζετ αββ⌠λ αδ⌠δικ, ηογψ α λεϖλ 

χµζσε (ιντιτυλατιο) ρσζλετεσεν φελτντεττε α µεγσζ⌠λτοττ χµειτ, ρανγϕαιτ, σ!τ υταληατοττ αζ 

ρ⌠ σ α χµζεττ ϖισζονψ〈νακ ϕελλεγρε ισ, σ εζρτ εζτ α κϖετκεζ! σζερκεζετι εγψσγνεκ νεµ 
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κελλεττ µεγισµτελνιε. Εζτ τ〈µασζτϕ〈κ αλ〈 ΣℑΡΟΣΨ ΖΣΦΙΑ ηασονλ⌠ µεγφιγψελσει ισ: α 

βεϖεζετ! φορµυλ〈βαν α ΞςΙ. σζ〈ζαδβαν νεµ ϖολτ σζοκ〈σοσ µεγσζ⌠λτανι α χµζεττετ, δε 

ελ!φορδυλτακ µεγσζ⌠λτ〈σοκ α βεφεϕεζ! φορµυλ〈κβαν, α λεγναγψοββ σζ〈µβαν πεδιγ α 

λεϖλεν βελλ, α ταρταλµι ρσζβεν σζερεπελτεκ (1988: 843). 

Μ∀φαϕτρτνετιλεγ ρδεκεσ εννεκ α σζοκ〈σρενδνεκ α µεγϖ〈λτοζ〈σα, ηισζεν α 

µεγσζ⌠λτ〈σνακ αζ εββεν αζ ιδ!σζακβαν µγ λεγεληανψαγοληατ⌠ββ φυνκχι⌠ϕα µαραδτ µεγ 

µ〈ρα α λεϖελεζσβεν, σ ϖ〈λτ κτελεζ! ελεµµ α λεϖλκεζδετβεν. 

Α λεϖελεζσ µα ηασζν〈λατοσ αλλοκυτϖ σζερεπ∀, νψιτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σαι µεγλεηετ!σεν 

εγψσγεσ κπετ µυτατνακ α βιζαλµασ σ α ηιϖαταλοσ ριντκεζσβεν εγψαρ〈ντ. Αζοκ αζ 

υδϖαριασσ〈γι µελλκνεϖεκ, αµελψεκ µα α λεγγψακοριββακ, ηοσσζ µλτρα τεκιντενεκ ϖισσζα, 

δε τββσγκ κορ〈ββαν ηοσσζαββ, β!ϖτεττεββ σζερκεζετεκβεν ϖολτ ηασζν〈λατοσ.  

Α βιζαλµασ λεϖελεζσβεν λεγγψακοριββ κεδϖεσ α ΞςΙ�ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈ν ϕελεντ 

µεγ α λεϖελεζσεκβεν, α κορ〈ββι σζερελµεσ σζερεπτ ϖϖε 〈τ (ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 1931: 102). Α 

σζιντν α βιζαλµασ ριντκεζσβεν ηασζν〈λτ δρ〈γα ϕ⌠ϖαλ κσ!ββ, α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ 

φελβεν ϕελεντ µεγ, νµετ τ〈ρσαδαλµι ηατ〈στ ϕελεζϖε, α τευερ µαγψαρτ〈σακντ (ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 

1931: 115). Α λεγργεββι γψκερει α ναπϕαινκ λεϖελεζσβεν λεγριτκ〈ββαν ηασζν〈λτ δεσ−

νεκ ϖαννακ, α λεγβελσ!ββ ρζελµι καπχσολατοκ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λτ µ〈ρ α λεγκορ〈ββι 

κ⌠δεξεινκ τανσ〈γα σζεριντ ισ (ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 1931: 92), αζονβαν µινδιγ αζ λ!βεσζδβεν 

σζ〈µτοττ γψακοριββ φορµ〈νακ, ονναν εµελ!δττ 〈τ αζ ρ〈σβελισγβε. 

Α ηιϖαταλοσ ριντκεζσβεν µα εγψετλεν β!ϖτ! ϕελζ!κντ ηασζν〈λτ τισζτελτ χσακ α ΞςΙΙΙ. 

σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν ϕελεντ µεγ, τερϕεδσρε ηατ〈σσαλ ϖολτ α νµετ ϖερεηρτερ Ηερρ 

κιφεϕεζσ ισ (ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 1931: 187). 

Εζεκ α µελλκνεϖεκ ναπϕαινκβαν ελσ!σορβαν αζ αλλοκυτϖ φυνκχι⌠ϕ µεγνεϖεζ! 

µεγσζ⌠λτ〈σοκατ β!ϖτικ, δε σζερεπεληετνεκ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελλεττ ισ. 

 

6.1.1. Α µαγ〈νλεϖελεκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α µαγ〈νλεϖελεκ τιπικυσ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετβεν α κζλεµνψ αλκοτ⌠ϕα ισµερι α 

χµζεττετ, α βεφογαδ⌠τ, τ〈ρσασ ϖισζονψλατυκ ϕελλεγε, σ αννακ νψελϖι κιφεϕεζ!εσζκζει α 

κζϖετλεν ριντκεζσβεν φορµ〈λ⌠δνακ. Α παρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ λεγφ!ββ τπυσαι εζρτ 

µεγεγψεζνεκ αζ λ!βεσζδβεν ηασζν〈λτακκαλ, α κζλεµνψ κζεγε αζονβαν ηατ〈σσαλ ϖαν 

ρ〈ϕυκ. Αζ ρ〈σοσ ριντκεζσβεν α στ〈τυσζ, α ποζχι⌠ µγ α σζεµλψεσ καπχσολατοκβαν ισ 

ϕελλτ λεηετ, εββ!λ αδ⌠δ⌠αν ϖαν νη〈νψ ολψαν σζερεπφ!νϖ, αµελψ α κζϖετλεν 

ριντκεζσβεν κεϖσβ ηασζν〈λατοσ, µιντ α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν (σζλειµ, κολλγ〈κ, 

βαρ〈τοµ, βαρ〈ταιµ). 
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Α µαγ〈νλεϖελεζσ α κορ〈ββι ιδ!σζακοκρα ϕελλεµζ! σαϕ〈τοσσ〈γαινακ ϖιζσγ〈λατ〈βαν 

σεγτσγνκρε λεηετνεκ κλνβζ! λεϖλτ〈ρακβαν φελλεληετ! (ϖ. ΠΑΠΠ 1964; ΠΥΣΖΤΑΙ 1967; 

Ε. ΑΒΑΦΦΨ 1968; ΣℑΡΟΣΨ 1988: 841�848), εσετλεγ νψοµτατ〈σβαν µεγϕελεντ λεϖελεζσεκ, 

ναπϕαινκ σζοκ〈σρενδϕνεκ τανυλµ〈νψοζ〈σα αζονβαν α µεγφελελ! ϖιζσγ〈λατι ανψαγ νεηεζεββ 

φελαδατ. Εζρτ ελσ!σορβαν χσακ σαϕ〈τ ταπασζταλαταιµρα σ α νη〈νψ ινφορµ〈τορσζερεπ∀ 

αδατκζλ! βεσζ〈µολ⌠ιρα, ιλλετϖε α κρδ!ϖβεν φελτεττ κρδσρε καποττ ϖ〈λασζοκρα 

τ〈µασζκοδηατταµ α κρδσ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈βαν. Μιϖελ αζ ρ〈σοσ κοµµυνικ〈χι⌠ νορµ〈ϕα α 

σζ⌠βελινλ ηοµογνεββ, ρ〈αδ〈συλ α λεϖελεζσβεν ηασζν〈λτ φορµυλ〈κ σαϕ〈τοσ, 〈λταλ〈νοσ 

ρϖνψ∀ κιφεϕεζσκσζλεττελ λνεκ, αζ αδατγψ∀ϕτσ σζ∀κεββ κρε ελλενρε ισ µεγραγαδηατ⌠κ 

α µαγ〈νλεϖελεζστ ϕελλεµζ! λεγφ!ββ σαϕ〈τοσσ〈γοκ. 

Αζ ισµερτ παρτνερ σζ〈µ〈ρα ροττ κζλεµνψεκβεν ελενγεδηετετλεν κελλκ αζ αλλοκυτϖ 

φυνκχι⌠ϕ, α κζλστ µεγνψιτ⌠ ϖοκατϖυσζ, µγ α λεγρϖιδεββ, εγψ−κτ µονδατοσ, 

φορµαιλαγ κιδολγοζατλαν ζενετεκβ!λ σεµ µαραδηατ ελ. Υδϖαριασσ〈γι σζερεπν τλ αζονοστ⌠ 

ρτκε ισ ϖαν, α νονϖερβ〈λισ χσατορν〈κ ϕελζσεινεκ (οδαφορδυλ〈σ, τεκιντετ, µιµικα) 

ηι〈νψ〈βαν εγψρτελµ∀εν ρ〈µυτατνακ α κζλσ χµζεττϕρε. Α φιγψελεµ ιρ〈νψτ〈σα ρδεκβεν 

α µεγσζ⌠λτ〈σ γψακραν ϖιζυ〈λισαν ισ ελκλνλ α σζϖεγ τββι ρσζτ!λ. Α ηαγψοµ〈νψοσ 

λεϖελεζσβεν ελµαραδηατατλαν νψιτ⌠ελεµ γψακραν ηι〈νψζικ αζονβαν α µοβιλτελεφονοκ ρϖιδ 

ζενετεινεκ λρ!λ. Εννεκ οκα ελσ!σορβαν αζ εγψ ζενετβεν φεληασζν〈ληατ⌠ καρακτερεκ 

κορλ〈τοζοττ σζ〈µα, εννεκ ελλενρε τββ φιαταλ ιντερϕαλανψ γψ ϖλι, ηογψ α κονϖενχι⌠ ιττ 

σεµ τρλ!δικ ελ τελϕεσεν, λεγαλ〈ββ α χµζεττ νεϖτ σοκ εσετβεν ιγψεκεζνεκ βεσζορτανι αζ 

ζενετβε. 

Α κρδ!ϖβεν σζερεπλ! ϖ〈λτοζατοκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α βιζαλµασ ρ〈σοσ ριντκεζσ 

σζοκ〈σαι ναγψον εγψσγεσεκ. Εγψ−εγψ αδατκζλ! 〈τλαγοσαν 2,1 ϖ〈λτοζατοτ αδοττ µεγ, γψ 

σσζεσεν 1197 ρτκεληετ! αδατοτ καπταµ, εζεκνεκ αζονβαν ναγψον αλαχσονψ ϖολτ α 

σζ⌠ρ⌠δ〈σα, αλιγ νη〈νψ φορµα κζττ οσζλοττακ µεγ. Α κζλσ µεγνψιτ〈σ〈βαν α 

κερεσζτνεϖεκ, βεχενεϖεκ, αζοκ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈ι, α ϖισζονψλατ ϕελλεγρε υταλ⌠ 

φ!νεϖεκ 〈λληατνακ. Α κζλστ νψιτ⌠ ϖοκατϖυσζ λεγγψακραββαν α κεδϖεσ, ιλλετϖε α δρ〈γα 

ϕελζ!ϖελ β!ϖλ. Α κεδϖεσ β!ϖτµνψ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ µινδεν αδατκζλ! µεγαδτα, σ!τ 

53,1% χσακ εζτ α φορµ〈τ ηασζν〈λτα. Α δρ〈γα ελ!φορδυλ〈σα νεµ εννψιρε εγψντετ∀ α 

µιντ〈βαν, σσζεσεν 46,9% ηασζν〈λτα. Α ν!κ κρβεν αζ ελ!φορδυλ〈σι αρ〈νψ 64,2%, α 

φρφιακβαν 39,6%, α 35 ϖ αλαττιακ κρβεν 42,1%, 35 ϖ φλττ πεδιγ 51,7,2%. Εζεκβ!λ αζ 

αρ〈νψοκβ⌠λ αζονβαν νεµ ϖονηατυνκ λε εγψρτελµ∀ κϖετκεζτετσεκετ, υγψανισ 

ϖλεµνψεµ σζεριντ εζτ α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγετ, ηα πασσζϖαν ισ, αζ εγσζ 

νψελϖκζσσγ ισµερι, σ 〈λταλ〈βαν αζοκ αζ αδατκζλ!κ νεµ αδτ〈κ µεγ εζτ α φορµ〈τ, ακικ 
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µινδεν ϖισζονψλατβαν κεϖεσεββ ϖ〈λτοζατοτ ηασζν〈λτακ. Αζ δεσ β!ϖτµνψ ναγψον 

αλαχσονψ, 7,18%−οσ αρ〈νψβαν ϖαν ϕελεν, α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψ κρβεν πεδιγ σζιντε αλιγ 

µυτατηατ⌠ κι. 

Α κρδ!ϖβεν αλιγ ταλ〈λταµ ρ〈 αδατοτ (0,91%), αζονβαν µεγφιγψελσειµ αλαπϕ〈ν 

υγψανεζεκ α µελλκνεϖεκ ρτελµεζ!κντ ισ σζερεπεληετνεκ αζ ρ〈σοσ κζλσ µεγνψιτ〈σ〈βαν. 

Α µαγ〈νλεϖελεκβεν 〈λταλ〈βαν α σζ⌠βελινλ τββ κεδϖεσκεδ!, βεχζ! ελεµετ ταρταλµαζ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕελζικ α χµζεττ ϕελλσνεκ κϖετελµνψτ. ςαγψισ ηα α κζϖετλεν 

κοµµυνικ〈χι⌠ τιπικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ϕα εγψ ϖισζονψλατβαν α βεχζεττ κερεσζτνϖ, 

ακκορ α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν εζ ϖαλ⌠σζν∀στηετ!εν ϕελζ!ϖελ β!ϖλ, σ εσετλεγ α 

σζεµλψϕελεσ φορµ〈ϕα σζερεπελ. Α βιζαλµασ λεϖελεζσβεν � αζ ιντερϕαλανψοκ τββσγνεκ 

ϖλεµνψε σζεριντ � σζ⌠βελι καπχσολατταρτ〈σν〈λ ιντενζϖεββεν ϖαν ϕελεν α ϖισζονψλατ 

τπυσ〈νακ ϕελλσε: ∆ρ〈γα Κισλ〈νψοµ! Κεδϖεσ Βαρ〈ταιµ! Αζ ρ〈σοσ ριντκεζσρε αζοκ αζ 

αδατκζλ!κ ισ ϕελλεµζ!νεκ ταρτϕ〈κ εζεκετ α φορµ〈κατ, ακικ α κζϖετλεν ιντερακχι⌠βαν α 

κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈στ ρσζεστικ ελ!νψβεν. 

Α µαγ〈νϕελλεγ∀ λεϖελεζσ µεγνψιτ〈σ〈βαν α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν µεγφιγψεληετ!, 

ηογψ α σζ⌠βελι ριντκεζσ τιπικυσ νψιτ⌠φορµυλ〈ι, α κσζνσεκ 〈τσζρεµλεττεκ αζ ρ〈σοσ 

καπχσολατταρτ〈σβα ισ, σ ρσζβεν φελϖ〈λτοττ〈κ α ηαγψοµ〈νψοσ λεϖλκεζδ! µεγσζ⌠λτ〈σοκατ. Α 

κρδ!ϖβεν α 35 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ 91,3%−α αδτα µεγ α κϖετκεζ! φορµ〈τ: Σζια + 

κερεσζτνϖ!, 17% πεδιγ νεµ νϖελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ ισ εµλτεττε αζ εηηεζ α 

κσζνσηεζ καπχσολ⌠δ⌠ µεγσζ⌠λτ〈στ (Σζερϖυσζ κεδϖεσεµ!). Ριτκ〈ββαν ελ!φορδυλτακ α 

Ηελλο! σ α Ηι! κσζνσφορµ〈κ ισ αζ ρ〈σοσ ριντκεζσ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈ιρα καποττ αδατοκ 

κζττ. Μεγφιγψεληετ! αζονβαν, ηογψ µγ εζεκ α κσζνσεκ α σζ⌠βελι ριντκεζσβεν 

γψακραν νµαγυκβαν σζερεπελνεκ, ρ〈σβαν 〈λταλ〈βαν νεµ µαραδ ελ α κζλσ χµζεττϕρε 

υταλ⌠ ελεµ, ϖαγψισ α σζϖεγαλκοτ〈σι κονϖενχι⌠κ φελλαζυλ〈σα ελλενρε ισ µεγµαραδ α παρτνερ 

ϕελλσνεκ κϖετελµνψε. Εζεκβεν αζ εσετεκβεν αζ ιντερακχι⌠σ µονδατσζ⌠ (ϖ. ΚΥΓΛΕΡ 

2000: 293) µιντ ταγολατλαν µονδατ καπχσολ⌠δικ α ϖοκατϖυσζηοζ, αµελψ νµαγ〈βαν 

σζιντν αλκοτηατ ταγολατλαν µονδατοτ. Εζτ α κτ ταγολατλαν µονδατοτ ηελψεσεν ρϖα ϖεσσζ! 

ϖ〈λασζτϕα ελ εγψµ〈στ⌠λ. Πραγµατικαι σζεµποντβ⌠λ αζονβαν α κτ ταγολατλαν µονδατ 

εγψττεσεν ρϖνψεσλ, ϖαλ⌠στϕα µεγ αζ δϖζλσ, α καπχσολατ µεγνψιτ〈σ〈νακ 

βεσζδακτυσ〈τ. Αζ κσζνσ σ α µεγσζ⌠λτ〈σ σζοροσ σσζεταρτοζ〈σ〈νακ ρζεττ ϕελζι αζ 

αδατκζλ!κ ναγψ ρσζνεκ (93,8%) � κζτκ α φελσ!φοκ ϖγζεττσγ∀εκνεκ ισ, ακικ κζττ 

µαγψαρ σζακοσ ταν〈ροκ ισ ϖολτακ � ρ〈σµ⌠δϕ〈βαν αζ ελεµεκετ ελϖ〈λασζτ⌠ ϖεσσζ! ηι〈νψα ισ. 
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Α νψελϖι µεγφορµ〈λτσ〈γ µιαττ α µαγ〈νλεϖελεκκελ εγψττ τ〈ργψαληατ⌠ α σζεµλψεσ, δε 

νεµ µαγ〈νχλ λεϖελεκ ζµε ισ. Α µυνκακαπχσολατρα πλ! λεϖελεζσ ναγψ ρσζβεν 

σζιντν α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ ρϖνψεσλ, 〈λταλ〈βαν α κεδϖεσ µελλκνϖϖελ β!ϖτϖε. 

Α µαγ〈νλεϖελεζσρ!λ α κρδ!ϖϖελ γψ∀ϕτττ ανψαγ αλαπϕ〈ν νεµ καπηατυνκ, µινδεν 

σαϕ〈τοσσ〈γρα κιτερϕεδ!, ηιτελεσ κπετ. Αζ εζζελ α µ⌠δσζερρελ µεγραγαδηατ⌠ ϖ〈λτοζατοκ 

χσυπ〈ν α µαγϕ〈τ, αζ αλαπϕ〈τ ϕελεντικ αννακ α ϖ〈λτοζατοσσ〈γνακ, αµελλψελ α σζεµλψεσ 

καπχσολατοκβαν, ρ〈σοσ φορµ〈βαν ληετνκ. 

 

6.1.2. Α ηιϖαταλοσ λεϖελεκ, ρτεστσεκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α ηιϖαταλοσ λεϖελεζσ σζοκ〈σρενδϕε α βιζαλµασ λεϖελεκνλ ισ εγψσγεσεββ κπετ µυτατ: 

εζ α ηιϖαταλοσ ριντκεζσ σζαβ〈λψοζοττ υδϖαριασσ〈γι φορµ〈ιϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠. Α ηιϖαταλοσ 

καπχσολατοκ νψελϖηασζν〈λατι νορµ〈ι αζ λ!βεσζδβεν ισ µερεϖεββεκ α βιζαλµασ 

ϖισζονψλατοκν〈λ, αζ ρ〈σοσ ριντκεζσ σζαβ〈λψαιτ πεδιγ σοκσζορ ρ〈σβαν ισ ργζτικ, ταντϕ〈κ 

(ϖ. ΗΟΝΦΦΨ ΠℑΛ 2000). 

Α κρδ!ϖεκβεν α ηιϖαταλοσ ρ〈σβελι ριντκεζσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιτ τυδακολ⌠ κρδσ (ΙΙ. 

κρδ!ϖ: 110) ϖ〈λασζαι εγψσγεσεκ: β!ϖτ! ϕελζ!κντ µινδεν αδατκζλ! α τισζτελτ 

µελλκνεϖετ ηασζν〈λτα, σ τοϖ〈ββι λεηετσγεσ φορµακντ ισ χσυπ〈ν εννεκ α β!ϖτεττ 

ϖ〈λτοζαται: ιγεν τισζτελτ (8,6%), µλψεν τισζτελτ (1,2%) φορδυλτακ ελ!. 

Α σζοκ〈σοκ ναγψφοκ εγψσγεσσγε µιαττ λεηετ ηιτελεσνεκ τεκιντενι α ϖιζσγ〈λατβα 

βεϖοντ, νεµ ρεπρεζεντατϖ µ⌠δον γψ∀ϕτττ λεϖελεκβ!λ σσζε〈λλ⌠ κορπυσζτ ισ. 

Α ηιϖαταλοσ λεϖελεζσ καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈ι α ηαρµαδικ σζεµλψ ηασζν〈λατ〈ρα πλνεκ. 

Α ηαρµαδικ σζεµλψ ηασζν〈λατα µγ αζοκβαν α ηελψζετεκβεν ισ ρϖνψεσλ, αµελψεκβεν α 

σζ⌠βελι κζλσρε α µ〈σοδικ σζεµλψ ϕελλεµζ!: πλδ〈υλ εγψεσ ϖ〈λλαλατοκ, ηιϖαταλοκ, οκτατ〈σι 

ιντζµνψεκ βελσ! λεϖελεζσε εσετβεν, α ηιϖαταλοσ λεϖελεζσβεν ακκορ ισ αζ νζ! φορµ〈τ 

ηασζν〈λϕ〈κ, ηα µινδενκι τεγεζ!δικ α µυνκαηελψεν. Εζ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α 

ηιϖαταλοσσ〈γ σ αζ ρ〈σβελισγ κτσζερεσεν ισ στ〈τυσζϕελλττ τεσζι α κζλστ: νεµ α 

σζεµλψεκ εγψµ〈σ κζττι ϖισζονψα, ηανεµ µεγϕελεντεττ στ〈τυσζα, ποζχι⌠ϕα ϖ〈λικ 

ελσ!δλεγεσσ α µεγσζ⌠λτ〈σβαν. 

Εββεν αζ ριντκεζσι τπυσβαν κεϖσβ ρϖνψεσλ α νϖµ〈σκερλσ τενδενχι〈ϕα, µιντ αζ 

λ!βεσζδβεν, εγψντετ∀ββεν ελφογαδοττ αζ ν ηασζν〈λατα. Αζ σσζεγψ∀λτ 240 ηιϖαταλοσ 

λεϖλ 78%−〈βαν σζερεπελτ εζ α νϖµ〈σι υταλ〈σ, σ!τ αζ ισ µεγφιγψεληετ!, ηογψ αζ ρ〈σοσ 

ριντκεζσβεν σοκσζορ µγ ολψαν µονδαττανι, σζϖεγτανι ηελψζετεκβεν ισ κιτεσζικ, αηολ 

µεγενγεδηετ! λεννε αζ ελµαραδ〈σα. 
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Αζ εγψ σζεµλψηεζ σζ⌠λ⌠ ηιϖαταλοσ λεϖελεκρε ϕελλεµζ!, ηογψ α χµζεττ νεϖτ χσακ α 

λεϖλ κτελεζ! σζερκεζετι εγψσγτ κπεζ! χµζσ τντετι φλ. Α κζλστ µεγνψιτ⌠, αζ 

ρ〈σκπβεν ισ ελκλνλ! ϖοκατϖυσζβαν πεδιγ α φογλαλκοζ〈σρα, χµρε, ρανγρα υταλ⌠ ελεµεκ, 

ιλλετϖε α µεγσζ⌠λτοττ νεµτ αζονοστ⌠ τ〈ρσϕελλ!κ σζερεπελνεκ. Εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ αζ 

εγψ σζεµλψηεζ φορδυλ⌠ λεϖελεκ 63,1%−βαν ϖολτ µεγταλ〈ληατ⌠, εζεκβεν 〈λταλ〈βαν ολψαν 

µαγασ στ〈τυσζ σζεµλψεκετ σζ⌠λτανακ µεγ, ακικνεκ α χµε, ρανγϕα λ!σζ⌠βαν ισ 

µεγνεϖεζηετ! (φ!ιγαζγατ⌠ ρ, φ!ϕεγψζ! ρ). Α φρφιακρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµ αζ ρ, α 

ν!κηζ φορδυλϖα αζονβαν εννεκ νινχσ 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ µεγφελελ!ϕε. Α ν!κετ 

µεγσζ⌠λτ⌠ λεϖελεκβ!λ γψ λ〈τσζικ, ηογψ αζ ασσζονψ ελεµ τεκιντηετ! α λεγγψακοριββνακ 

(ηιϖαταλϖεζετ! ασσζονψ, φ!πολγ〈ρµεστερ−ηελψεττεσ ασσζονψ), υγψανισ 91,8%−βαν εζ φορδυλτ 

ελ!, σ ϕ⌠ϖαλ κισεββ σζ〈µβαν ϕελεντεκ µεγ αζ ρηλγψ, ρν! φορµ〈κ, αζ ρασσζονψ πεδιγ 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζερεπελτ. Αζ ελ!φορδυλ〈σοκ µινδεγψικε µινισζτριυµοκ λεϖελεζσβ!λ, 

ιλλετϖε παρλαµεντι λεϖελεζσβ!λ σζ〈ρµαζικ (Τισζτελτ Κπϖισελ! ∨ρηλγψ! Ιγεν τισζτελτ 

Πολγ〈ρµεστερ ∨ρν!!). Εζ α ηελψζετ α σζ⌠βελι ριντκεζσ τ〈ργψαλ〈σ〈βαν µ〈ρ α κρδ!ϖεκβεν 

καποττ αρ〈νψοκ αλαπϕ〈ν ρζκεληετ! ιδεγενκεδσσελ µαγψαρ〈ζηατ⌠. 

Α τββ εµβερηεζ φορδυλ⌠ κρλεϖελεκ ποζχι⌠ρα υταλ⌠ µεγνεϖεζσεκετ αλκαλµαζνακ, α 

νεµετ ϕελλ! τ〈ρσϕελλ! ελεµ εσετβεν πεδιγ σζοκ〈σοσσ〈 ϖ〈λτ µινδκτ µεγσζ⌠λτ〈σι 

λεηετ!σγ µεγαδ〈σα, υγψανισ α τββ, κλνβζ! νεµ∀ εµβερτ µεγσζ⌠λτ⌠ λεϖελεκ 

µινδεγψικβεν εζ φορδυλτ ελ!: Τισζτελτ Τανσζκϖεζετ! Ασσζονψ/∨ρ! Τισζτελτ Τµαϖεζετ! 

∨ρ/Ν!! ΒΑΛℑΖΣ Γ⊃ΖΑ γψ ϖλι, ηογψ αζ ρ/ν! ϖ〈λτοζατ αζ ρν! ϖαγψλαγοσ φορµ〈ϕ〈νακ 

τεκιντηετ! (2001: 154), εννεκ αζονβαν ελλεντµονδ εγψρσζτ αζ, ηογψ α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζβαν 

φορδτοττ σορρενδβεν ισ σζερεπελ (ν!/ρ), µ〈σρσζτ πεδιγ αζ, ηογψ α µονδατβα πλ!, 

ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ µινδκτ φορµ〈τ κλν ραγοζζ〈κ (Αρρα ισ µεγκρϕκ αζ 

Οσζτ〈λψϖεζετ! Υρατ/Ν!τ). 

Α ηιϖαταλοσ λεϖελεκ µ〈σικ χσοπορτϕα, εγψρσζτ κεϖσβ µαγασ στ〈τυσζ, µ〈σρσζτ 

κεϖσβ µεγνεϖεζηετ! ποζχι⌠ϕ σζεµλψεκετ σζ⌠λτ µεγ. Εζεκβεν αζ εσετεκβεν 

µεγϕελενικ α νϖελεµ ισ α µεγσζ⌠λτ〈σβαν: α φρφιακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α νϖελεµ∀ φορµ〈κ 

κζττ 43,1%−βαν σζερεπελτ α ϖεζετκνϖ + ρ ϖ〈λτοζατ, 6,3%−βαν ϖεζετκνϖ + κερεσζτνϖ 

+ ρ ϖ〈λτοζατ σ 50,6%−βαν α τ〈ρσϕελλ! ελεµ νλκλ, τελϕεσ νϖεν σζ⌠λτ⌠ φορµα. Α 

τ〈ρσϕελλ! φορµ〈κ ηι〈νψ〈νακ ναγψ αρ〈νψ〈τ µαγψαρ〈ζηατϕ〈κ εγψρσζτ αζ ρ ρανγϕελλ! 

ελεµεκ νλκλ ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈βαν µεγλϖ! βιζονψταλανσ〈γοκ, µ〈σρσζτ πεδιγ αζ ισ, ηογψ α 

ν!κ νϖεν σζ⌠λτ〈σ〈βαν 〈λταλ〈νοσ α τ〈ρσϕελλ! ελεµ ηι〈νψα, σ ηογψ α τισζτελτ, κεδϖεσ β!ϖτ! 

ϕελζ!κκελ σζιντε µινδεν νψελϖι ελεµ µεγσζ⌠λτ〈σσ〈 ϖ〈ληατ. 
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Α ν!κ νϖελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ α τ〈ρσϕελλ! φορµ〈τ εληαγψ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερεπελτεκ, εννεκ α ηελψζετνεκ αζ ελ!ιδζσηεζ ηοζζ〈ϕ〈ρυληατνακ αζ 

ασσζονψ σ α κισασσζονψ φορµ〈κ ηασζν〈λατβελι κτττσγει, σ αζ ρν!, ρηλγψ φορµ〈κ 

σζοκατλανσ〈γα ισ. √σσζεσεν κτ ϖιζσγ〈λτ λεϖλβεν φορδυλτ ελ! α ϖεζετκνϖ + κερεσζτνϖ + 

ασσζονψ, εγψβεν πεδιγ α ϖεζετκνϖ + κερεσζτνϖ + ρηλγψ λεηετ!σγ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ τ〈ρσϕελλ! ελεµεκ κιϖ〈λασζτ⌠δ〈σα αζρτ ισ νεηζ φολψαµατ, 

µερτ β!ϖτ! ϕελζ!ϖελ α νεϖετ νµαγ〈βαν ισ υδϖαριασ µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµνεκ ρζκελϕκ. 

Α ηιϖαταλοσ λεϖελεκ εγψ ρσζε νεµ εγψ αδοττ σζεµλψηεζ, ηανεµ ϖαλαµιλψεν σζερϖηεζ, 

ηιϖαταληοζ ρ⌠δικ. Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν, ηα αζ ρ⌠ νεµ τυδϕα ποντοσαν, ηογψ κινεκ 

σζ〈νϕα α λεϖελτ, α µετονιµικυσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕελεντενεκ µεγολδ〈στ. Α ϖιζσγ〈λτ ανψαγβαν 

α κϖετκεζ! µετονιµικυσ φορµ〈κ σζερεπελτεκ: Τισζτελτ Ποστα! Τισζτελτ Σζερκεσζτ!σγ! 

Τισζτελτ Πολγ〈ρµεστερι Ηιϖαταλ! Φ!τισζτελενδ! Εγψη〈ζµεγψει Ηιϖαταλ!  

Α τισζτελτ σσζεσ τπυσβαν ταπασζταληατ⌠ εγψεδυραλµα µελλεττ (92,4%) τοϖ〈ββ β!ϖτεττ 

ϖ〈λτοζαται ταλ〈ληατ⌠κ µεγ αζ ανψαγβαν: ιγεν τισζτελτ (5,8%), µλψεν τισζτελτ (1,8%). 

Α ηιϖαταλοσ λεϖελεκεν βελλ σαϕ〈τοσ τπυστ ϕελεντενεκ αζοκ, αµελψεκβεν κλνβζ! 

σζερϖεκ, ιντζµνψεκ, κλυβοκ σζ⌠λτανακ µεγ ϖαλακιτ σζεµλψεσεν. Αζ σσζεγψ∀ϕτττ 120 

ρτεστσ αλαπϕ〈ν κτ κλνβζ! τενδενχια λ〈τσζικ ελκλνλνι. Ηα ισµερτ α µεγσζ⌠λτοττ 

νεϖε, ακκορ α τισζτελτ, ριτκ〈ββαν α κεδϖεσ ϕελζ!ϖελ β!ϖτεττ τελϕεσ νϖεν σζ⌠λτ〈σ ϕελλεµζ!. Α 

µ〈σικ τπυσβαν πεδιγ α τισζτελτ σ α κεδϖεσ µελλκνεϖεκ µελλεττ β〈ρµιλψεν, αζ ιντζµνψ σ 

α σζεµλψ ακτυ〈λισ ϖισζονψ〈ρα υταλ⌠ σζερεπφ!νϖ µεγσζ⌠λτ〈σσ〈 ϖ〈ληατ. Εζεκ α 

τρανζακχιον〈λισ σζερεπετ ϕελζ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ ιγεν σζλεσ τερλετρε τερϕεδηετνεκ κι, εζρτ σοκ 

ολψαν ελεµ ισ σζερεπελ κζττκ, αµελψεκνεκ α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠βαν 

ελκπζεληετετλεν λεννε α ηασζν〈λατα (〈λλατταρτ⌠, γ〈ζφογψασζτ⌠), ϖαν αζονβαν νη〈νψ ολψαν 

ισ, α −τ〈ρσ υτ⌠ταγ ρϖν µ〈σ ηελψζετεκβεν ισ ηασζν〈ληατ⌠ λεννε (γψ∀ϕτ!τ〈ρσ, σπορττ〈ρσ). 

Μιϖελ ιντζµνψ σ σζεµλψ ϖισζονψ〈ρα υταλνακ, α βεϖεττεββ φορµ〈κ γψακραν 〈λλνακ 

τββεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ∀ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ φορµ〈βαν ισ. Αζ σσζεγψ∀ϕτττ ανψαγβαν 

α λεγγψακοριββ φορµα αζ γψφελνκ, ηισζεν εζ σζιντε µινδεν ιλψεν τπυσ ϖισζονψλατβαν 

ηασζν〈ληατ⌠ λεννε. Α ϖιζσγ〈λτ ρτεστσεκβεν, λεϖελεκβεν α τισζτελτ β!ϖτµννψελ α 

κϖετκεζ! φορµ〈κ σζερεπελτεκ: αδατσζολγ〈λτατ⌠, αδατκζλ!, αδ⌠φιζετ!νκ, αδ⌠ζ⌠, 

〈λλαµπολγ〈ρ, 〈λλαττενψσζτ!, ρδεκλ!δ!, φεληασζν〈λ⌠, φογψασζτ⌠ινκ, φοργαλµαζ⌠, 

γαζδ〈λκοδ⌠κ, γ〈ζφογψασζτ⌠, ηονφιτ〈ρσαινκ, ϕελλτ, ϕελεντκεζ!, κι〈λλτ〈σσζερϖεζ!, 

κυκοριχατερµελ!, µαγ〈νσζ〈λλ〈σαδ⌠κ, µεγρενδελ!, µεγρενδελ!νκ, νψελϖϖιζσγ〈ζ⌠κ, 

ρεγδι〈κ, π〈λψ〈ζ⌠κ, παρτνερνκ, πολγ〈ροκ, ρεπλ!βαρ〈τοκ, ρσζϖνψτυλαϕδονοσοκ, 
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σπορτραϕονγ⌠κ, σπορττ〈ρσακ, σζαρϖασιακ, σζπονζορ, ταγ, ταγτ〈ρσ, τενισζβαρ〈τοκ, τενψσζτ!ινκ, 

ϖαστµοδελλεζ!κ,  ϖ〈λλαλκοζ⌠κ, ϖ〈λασζτ⌠πολγ〈ροκ, ϖ〈ροσλακ⌠κ, ζενσζτ〈ρσακ. 

Α φελσορολτ ελεµεκ κζττ εγψεσ σ τββεσ σζ〈µ φορµ〈κ ισ ταλ〈ληατ⌠κ, υγψανισ τββ 

µεγσζ⌠λτοττ εσετν ισ σζοκ〈σοσ αζ εγψεσ σζ〈µ µεγσζ⌠λτ〈σ, ρζκελτετϖε αζτ, ηογψ αζ 

ρτεστσ κζϖετλενλ α χµζεττνεκ, νεµ πεδιγ εγψ µεγϕελλτ κζσσγνεκ σζ⌠λ. Α βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ υδϖαριασαββνακ σζ〈µτανακ, µιϖελ εγψσζερρε υταλνακ α κζλσ αδ⌠ϕ〈ρα 

σ ϖεϖ!ϕρε. 

Α σζερεπφ!νεϖεκ ηασζν〈λατ〈νακ σζοκ〈σα, σ αννακ ιγνψε, ηογψ µινλ ινκ〈ββ α 

ηελψζετηεζ αλακτσ〈κ !κετ, ιγεν κρλµνψεσ φορµ〈κατ ισ ερεδµνψεζηετ. Α µιντ〈βαν 

σζερεπλ! κϖετκεζ! πλδα ηελψτελεν ρ〈σµ⌠δϕα σζιντε ρτελµεζηετετλενν ισ τεσζι α 

µεγσζ⌠λτ〈στ: Τισζτελτ εζοτερικυσ σζολγ〈λτατ〈σ µεγρενδελ!κ! 

Α ϖιζσγ〈λτ ανψαγβαν ϖισζονψλαγ ριτκ〈ν, κτσζερ σζερεπελτ αζ 〈λταλ〈νοσ µεγσζ⌠λτ〈σκντ 

ηασζν〈λτ Τισζτελτ Χµ!, εγψσζερ πεδιγ α Τισζτελτ Χµζεττ! φορµα ισ. ΚΕΡΤ⊃ΣΖ ΜΑΝ σζεριντ 

εζεκ α ϖ〈λτοζατοκ α Τ.Χ. ρϖιδτσ ηελψτελεν φελολδ〈σ〈β⌠λ ϕττεκ λτρε, υγψανισ αννακ ερεδετι 

ϕελεντσε �τελϕεσ χµ∀� ϖολτ. Εζ α χµζσβ!λ α µεγσζ⌠λτ〈σβα 〈τκερλ! φορµα εννεκ ελλενρε 

κεϖσβ υδϖαριασ, δε γψακραν ηασζν〈λτ λεηετ!σγγ ϖ〈λτ, σ β〈ρ α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζβαν εββεν 

α φορµ〈βαν νεµ σζερεπελτ, εσετενκντ µγ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ισ 〈λληατ (Φελσζ⌠λτοµ 

α Τισζτελτ Χµετ). Ηασονλ⌠, σζιντν 〈λταλ〈νοσσ〈γρα τρεκϖ! νεολογιζµυστ ισ ταλ〈λταµ: 

Τισζτελτ Μεγσζ⌠λτοττακ! 

 

6.2. Α κζλεµνψεκ, ρεκλ〈µοκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

6.2.1. Α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ εγψικ λεηετ!σγτ ϕελεντικ α κλνβζ! φελιρατκντ 

σζερεπλ! κζλεµνψεκ σ λεϖλφορµ〈ϕ ρτεστσεκ ισ. Α κτ κζλσι φορµ〈τ α φυνκχι⌠ρα 

υταλ⌠, εγψετλεν σζερεπετ ελ!τρβε ηελψεζ!, σζεµλψτελεν µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈λταλ〈νοσ 

αλκαλµαζ〈σα τεσζι ηασονλ⌠ϖ〈. Εζεκ ελ!ττ α σζερεπφ!νεϖεκ ελ!ττ κτελεζ! ϖαλαµιλψεν 

ϖοκατϖυσσζ〈 τεϖ! ϕελζ! ηασζν〈λατα, αµελψ αζ σσζεγψ∀λτ αδατοκ τββσγβεν α ηιϖαταλοσ 

λεϖελεζσβεν ισ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ τισζτελτ. Α λεγτββ ελ!φορδυλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγ 

εσετβεν µεγφιγψεληετ! α τββεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ∀ βιρτοκοσ σζεµλψϕελεσ, ιλλετϖε αζ 

ανλκλι φορµ〈κ κεττ!σσγε, αµελψεκ κζλ α σζεµλψϕελεσ φορµ〈κ υδϖαριασαββνακ 

σζ〈µτανακ: βετεγεινκ, λακ⌠, λακ⌠κ, λακοσσ〈γ; παρτνερνκ, παρτνερεινκ; υτασαινκ; γψφλ, 

γψφελνκ, γψφελεινκ; ϖεϖ!; ϖ〈σ〈ρλ⌠, ϖ〈σ〈ρλ⌠νκ. Α κζλεµνψεκ µεγσζ⌠λτ〈σαιβαν 

υγψαναζοκ α σαϕ〈τοσσ〈γοκ φιγψεληετ!κ µεγ, µιντ αζ ρτεστσεκ εσετβεν. 

6.2.2. Α ρεκλ〈µσζϖεγεκ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈ιτ αζ ελσ!σορβαν ροττ ρεκλ〈µσζϖεγεκ 

αλαπϕ〈ν τανυλµ〈νψοζταµ, αζ ιττ ταπασζταλτ αρ〈νψοκ µεγκζελτ!λεγ αζονοσακ αζ 
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ελεκτρονικυσ τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ ρεκλ〈µϕαιϖαλ, υγψανισ εγψ−εγψ ρεκλ〈µοζ⌠ 〈λταλ〈βαν 

υγψαναζτ α καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈τ ϖ〈λασζτϕα α κλνβζ! ϕελλεγ∀ ρεκλ〈µηορδοζ⌠κον, 

εζ〈λταλ ισ µεγταρτϖα ρεκλ〈µϕαι εγψσγεσ στλυσ〈τ. ΓΥΣΖΚΟςΑ ΑΝΤΟΝΨΙΝΑ 1981−βεν 

µεγϕελεντ ρτεκεζσνεκ µεγφιγψελσει σζεριντ (α ρεκλ〈µοκ ινκ〈ββ αζ νζστ, ϖαγψισ α 3. 

σζεµλψ∀ ιγεαλακοτ ηασζν〈λϕακ( (1981: 33), µ〈ρα αζονβαν ρεκλ〈µπσζιχηολ⌠γιαι οκοκ µιαττ 

α ρεκλ〈µοκ εγψ ρσζε τεγεζ! φορµ〈κατ ϖ〈λασζτ. Αζ σσζεγψ∀ϕτττ 120 ρ〈σοσ ρεκλ〈µβ⌠λ, 

ηιρδετσβ!λ 〈λλ⌠ κορπυσζβαν α σζϖεγεκ 29,16%−α ϖ〈λασζτοττα α κζϖετλενεββνεκ ταρτοττ 

φορµ〈τ. Α µεγφιγψελτ ρεκλ〈µοκβαν τεγεζϖε φορδυλνακ α φελττελεζεττ βεφογαδ⌠ηοζ 

χσοκολ〈δκ, ρ〈δι⌠τελεφονοκ, χηιπσεκ, δτ!κ, εγψεσ τυσφρδ!κ σ σαµπονοκ ρεκλ〈µϕαι, αζ 

νζ! φορµ〈τ ϖ〈λασζτϕ〈κ αζονβαν α βανκι σζολγ〈λτατ〈σοκ, 〈λταλ〈βαν α τισζττ⌠ σ τισζτ〈λκοδ〈σι 

σζερεκ, α λεγκλνβζ!ββ λελµισζερεκ, γψ⌠γψηατ〈σ κσζτµνψεκ, 〈λλατελεδελεκ 

ρεκλ〈µϕαι. Α µεγοσζλ〈στ ( µιντ α πλδ〈κβ⌠λ λ〈τσζικ ( χσακ ρσζβεν µαγψαρ〈ζζα αζ ελαδνι 

κϖ〈ντ 〈ρυχικκεκ φελττελεζηετ! ϖεϖ!κρε. Α τεγεζ! φορµα ϖ〈λασζτ〈σα ακκορ λεηετ κζϖετλεν 

σ ηατ〈σοσ εγψ−εγψ ρεκλ〈µβαν, ηα µεγφελελ! µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈ϖαλ, υδϖαριασ κρσφορµ〈ϖαλ, 

βιζτατ〈σσαλ εγψττ φορδυλ ελ!, α τεγεζ! φορµα αζονβαν κννψεββεν ϖεζετηετ τλζοτταν 

βιζαλµασκοδ⌠, εσετλεγ ϖισσζατετσζ! φορµ〈κηοζ. 

Α ρεκλ〈µοκ 〈λταλ〈βαν α τεγεζσνεκ νεµ α βιζαλµασσ〈γοτ, ηανεµ α σζολιδαριτ〈στ, α 

κζσσγϖ〈λλαλ〈στ κιφεϕεζ! σζερεπρε πρ⌠β〈λνακ πτενι: ελγ, ηα ηοζζ〈νκ ταρτοζολ. Α 

φογψασζτ⌠ι τ〈ρσαδαλοµβαν αζ αζονοσ µ〈ρκα αζονοσσ〈γτυδατοτ τερεµτ! ϕελκπ, ϖιρτυ〈λισ 

κζσσγεκετ, ρεφερενχιαχσοπορτοκατ τερεµτ. Α πυσζτ〈ν σζολιδαριτ〈στ κιφεϕεζ! τεγεζσ α 

κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠βαν ισ α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµεκ ηι〈νψ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ. 

Α βιζαλµασσ〈γ ρζεττ µεγτερεµτενι τρεκϖ! ρεκλ〈µ εζρτ κννψεββεν ϖ〈λικ σρτ!ϖ 

αββαν αζ εσετβεν, ηα α τεγεζσ µελλεττ ϖαλαµιλψεν, 〈λταλ〈βαν χσακ βιζαλµασ 

ϖισζονψλατοκβαν ελφογαδοττ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ ισ σζερεπελ: Η, ηαϖερ! Ηασονλ⌠ ηατ〈σα 

λεηετ α Λεηετνλ εγψ κιχσιτ λαζ〈ββ ισ, βαρ〈τοµ! φελσζ⌠λτ〈σνακ εγψ σπορτσζερρεκλ〈µβαν, 

ηισζεν εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι στλυσ α κζϖετλεν, σζεµλψεσ κοµµυνικ〈χι⌠βαν χσακ ναγψον 

βιζαλµασ καπχσολατβαν, εγψενρανγ, ϖαγψ φλρενδελτ φλτ!λ φογαδηατ⌠ ελ.  

Α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ κζλσβεν εγψντετ∀εν αζ ν νϖµ〈σ ηασζν〈λατα ηατ〈ροζζα µεγ α 

καπχσολατταρτ〈στ. Β〈ρ α ρεκλ〈µοκατ σζλεσεββ βεφογαδ⌠ ρτεγνεκ χµεζικ, α µεγσζ⌠λτ〈σ 

〈λταλ〈βαν εγψεσ σζ〈µ (94,3%), α κζϖετλενσγ, α σζεµλψεσ µεγσζ⌠λτοττσ〈γ κπζετνεκ 

φελκελτσε ρδεκβεν: Μερτ √ν µεγρδεµλι. Α ηιϖαταλοσ λεϖελεκηεζ ηασονλ⌠αν 

µεγφιγψεληετ! α νϖµ〈σ ηανγσλψοσ σζερεπε, ϖαγψισ ολψαν µονδαττανι ηελψζετεκβεν ϖαλ⌠ 

ελ!φορδυλ〈σα, αµελψεκβ!λ εληαγψηατ⌠ λεννε: Ηογψαν ϖ〈σ〈ροληατ √ν Χερασυσ βτοροκατ? 
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6.2.3. Α κζϖετεττ κζλεµνψεκ εγψ σπεχι〈λισ εσεττ ϕελεντι αζ αζ ελεκτρονικυσ 

κοµµυνικ〈χι⌠ 〈λταλ µεγτερεµτεττ ριντκεζσι λεηετ!σγ, αµελψβεν α βεσζλ!, α µεγσζ⌠λτ⌠ 

ϖιρτυ〈λισ, νεµ αζονοστηατ⌠ σεµ εγψ χγγελ, σεµ εγψ ιντζµννψελ. Ελσ!σορβαν α 

σζ〈µτ⌠γπεκ, µοβιλτελεφονοκ σζοφτϖερει ταρταλµαζνακ ολψαν ελ!ρε προγραµοζοττ 

π〈ρβεσζδπανελεκετ, αµελψεκ ϖαγψ ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ!σγετ αϕ〈νλανακ α φεληασζν〈λ⌠νακ, ϖαγψ 

πεδιγ υταστϕ〈κ ϖαλαµιλψεν µ∀ϖελετ ελϖγζσρε. Εββεν αζ ιρ〈νψτοττ κοµµυνικ〈χι⌠σ 

φορµ〈βαν α προγραµ µεγαλκοτ⌠ι δντικ ελ, ηογψ ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ α ηασζν〈λ⌠τ, εζρτ α 

κλνβζ! προγραµοκ ελκσζτσε, ϖαγψ µαγψαρρα φορδτ〈σα σορ〈ν µινδιγ φελµερλ α 

κρδσ, ηογψ µιλψεν φορµ〈τ ϖ〈λασσζανακ. Εγψ προγραµ µαγψαρρα φορδτ〈σα σορ〈ν αζ εγψικ 

µυνκατ〈ρσ πλδ〈υλ γψ ρϖελτ α τεγεζ! φορµα µελλεττ: �Τεγεζζνκ! Εζτ µγ κι ισ 

ηανγσλψοζηατϕυκ, µαρκετινγ τρεν σε ροσσζ ηζ〈σ. Αζ εµβερεκ µεγϕεγψζικ εζτ ισ � σ 

ηοζζ〈 λεηετ καπχσολνι ιδεολ⌠γι〈τ ισ, µονδϕυκ ιλψεσµιτ: α λινυξοσ προγραµοκ νεµ εγψ 

αβσζτρακτ φεληασζν〈λ⌠νακ κσζλνεκ, α προγραµοζ⌠κ τ〈ρσνακ τεκιντικ αζοκατ, ακικ 

ηασζν〈λϕ〈κ.� 

Α κλνβζ! σζοφτϖερεκ ρ⌠ι α φελττελεζεττ, µεγχλζοττ φεληασζν〈λ⌠ι κρηζ ιγαζτϖα 

ιγψεκεζνεκ µεγϖ〈λασζτανι α µεγσζ⌠λτ〈σ σζεµλψτ, α ϖ〈λασζτ〈σ ελκερλσνεκ σζ〈νδκ〈ϖ〈λ 

α λεγτββ προγραµβαν γψακορινακ τ∀ννεκ α σζεµλψτελεν φορµ〈κ: µεντσ, κερεσσ, κιλπσ. 

Α µα Μαγψαρορσζ〈γον α σζεµλψι σζ〈µτ⌠γπεκεν λεγσζλεσεββ κρβεν ηασζν〈λτ, 

Μιχροσοφτ προγραµοκ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈στ αλκαλµαζνακ, α νϖµ〈σοκ τελϕεσ 

κερλσϖελ.  

Α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαιρ⌠λ σσζεσσγβεν ελµονδηατ⌠, ηογψ α 

παρτνερ ϕελλτσγε σ εζεν βελλ α στ〈τυσζοκ ϕελζσε ηανγσλψοσαββ, µιντ α κζϖετλεν 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν, σ α σζεµλψτελεν ϖισζονψλατοκβαν α σζερεπεκρε υταλ⌠ ιγεν σζλεσ 

ελεµκσζλετ ηασζν〈ληατ⌠.  

 

 

7. Α µεγσζ⌠λτ〈σ ϖ〈λτοζαται α κοµµυνικ〈χι⌠ 〈τµενετι τπυσαιβαν 

 

Α κζϖετλεν, σζεµλψκζι κοµµυνικ〈χι⌠ τελϕεσσγνεκ εγψεσ σσζετεϖ!ι α κζϖεττ! 

εσζκζκ ρϖν µεγϖαλ⌠συλ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠βαν ισ σζερεπετ καπηατνακ. Α ρ〈δι⌠ζ〈σ σ α 

τελεϖζι⌠ζ〈σ κζλσηελψζετειβεν φορµαιλαγ κζϖετλεν, ϖαλ⌠ϕ〈βαν κζϖετεττ 

κοµµυνικ〈χι⌠ ϖαλ⌠συλ µεγ, α βεσζλ! υγψανισ λ!σζ⌠βαν φορµ〈λϕα µεγ µονδανιϖαλ⌠ϕ〈τ, 

αζονβαν εζ α �τοτ〈λισ ϖαγψ ρσζβεν τοτ〈λισ κοµµυνικ〈χι⌠ α χµζεττ ϕελεν νεµ λτβεν 
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φολψικ λε� (ΩΑΧΗΑ 1994: 134). Αζ ιντερνετεσ ριντκεζσ αλαπϖετ!εν σζιντν κζϖετεττ 

κοµµυνικ〈χι⌠, κτ ϕελλεγζετεσσγε ισ κζελτι αζονβαν α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ηοζ: 

εγψρσζτ α τββ κ⌠δ σ χσατορνα εγψιδεϕ∀ φεληασζν〈λ〈σ〈νακ λεηετ!σγε, µ〈σρσζτ πεδιγ α 

κζλ! σ α χµζεττ εγψιδεϕ∀ ϕελενλτνεκ λεηετ!σγε. Αζοκ αζ ιντερνετεσ ριντκεζσι φορµ〈κ, 

αµελψεκρε α χµζεττ εγψιδεϕ∀ ϕελενλτε ϕελλεµζ!, ϖλεµνψεµ σζεριντ φορµαιλαγ 

κζϖετεττ,  ϖαλ⌠ϕ〈βαν κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠νακ τεκιντηετ!κ.  

Εζεκ α σπεχι〈λισ κζλσηελψζετεκ ηατ〈σσαλ ϖαννακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈ρα ισ, α 

λεηετσγεσ σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ σζισζτεµατικυσ µεγφιγψελσε σ µ〈σ ελεµζσεκ φεληασζν〈λ〈σα 

ρϖν εζρτ ελσ!σορβαν α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠τ⌠λ ελτρ!, α κζλσ σαϕ〈τοσ σζιτυ〈χι⌠ϕ〈β⌠λ 

αδ⌠δ⌠ σαϕ〈τοσσ〈γοκρ⌠λ ιγψεκσζεµ σζ〈µοτ αδνι.  

 

 

7.1. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α τελεϖζι⌠ζ〈σ σ ρ〈δι⌠ζ〈σ κζλσηελψζετειβεν 

 

 Α τελεϖζι⌠ σ α ρ〈δι⌠ τµεγκοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζκντ νεµχσακ ινφορµ〈χι⌠κατ νψϕτ, 

ηανεµ σαϕ〈τοσ, ϕσζερ∀ ταπασζταλατι  κερετετ ϕελεντ αζ ινφορµ〈χι⌠κ ρτελµεζσβεν σ 

ρενδσζερεζσβεν, εζρτ ελτερϕεδσϖελ ναπϕαινκρα τ〈ρσαδαλµι µαγαταρτ〈σφορµ〈κ 

κζϖεττ!ϕϖ, µεγηατ〈ροζ⌠ σζοχιαλιζ〈χι⌠σ σζντρρ ισ ϖ〈λτ. Α τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ 

�κερετετ αδ αννακ, αηογψαν αζ εγψν ρτελµεζι α τ〈ρσαδαλµι ϖιλ〈γοτ, αηογψαν ρεαγ〈λ ρ〈, 

µιϖελ σεγτ ελρενδεζνι α ταπασζταλατοκατ� (ΓΙ∆∆ΕΝΣ 1997: 430�431). Α τελεϖζι⌠βαν, 

ρ〈δι⌠βαν µεγϕελεν! τ〈ρσασ καπχσολατοκ, ϖισζονψρενδσζερεκ, ηελψζετεκ σ εζεκ νψελϖι 

µεγϕελεντσε µ〈σφελ!λ ολψαν αλαπανψαγοτ ισ ϕελεντ, αµελψβ!λ α τ〈ρσαδαλοµ ρτκρενδϕρε σ 

ρτκζαϖαραιρα, τιπικυσ νψελϖι µαγαταρτ〈σφορµ〈ιρα ισ ϖισσζα λεηετ κϖετκεζτετνι. Α 

νψελϖηασζν〈λατ τεη〈τ κταρχ ϕελενσγ α τµεγκοµµυνικ〈χι⌠βαν: µινδενναπι νψελϖνκ 

ιρ〈νψτ⌠ σ βεφολψ〈σολ⌠ µιντ〈ϕα σ αζ λ!νψελϖ σαϕ〈τσ〈γαινακ λεσ τκρε εγψσζερρε (ΒΑΛℑΖΣ 

1998: 104). 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖιζσγ〈λατ〈βαν α ρ〈δι⌠ σ τελεϖζι⌠ ολψαν µ∀σορτπυσαιτ ϖεττεµ 

φιγψελεµβε, αµελψεκ νεµ φικχι⌠ρα πλνεκ, ηανεµ α µινδενναπι ϖαλ⌠σ〈γηοζ καπχσολ⌠δ⌠ 

βεσζλ! σ βεσζλτετ! κζλσεκ. Ε µ∀σοροκ εσετβεν �α ρε〈λισ σσζεφγγσεκ τυδατα 

µεγµαραδ, α φαντ〈ζια αζονβαν µ∀κδικ, σ ιλψενκορ ισ ολψαν ιλλζι⌠ ϕν λτρε, µιντηα α 

κοµµεντ〈τορραλ, ηρεσ εµβερρελ ϖαγψ α ριπορτερρελ κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠σ καπχσολατ 

〈λλνα φενν. Λνψεγβεν εζ α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠σ αλαπηελψζετ τµεγκοµµυνικ〈χι⌠σ 

ϖ〈λτοζατα� (ΒΥ∆Α 1979: 200). 
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Αζ ελεκτρονικυσ κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈ινακ φοντοσσ〈γ〈τ ϕελεζηετι αζ α τνψ ισ, 

ηογψ αζ 1999−βεν ϕρα κιαδοττ Νψελϖι ιλλεµταν εγψετλεν ϕ φεϕεζετε ισ εζτ α κρδσκρτ 

τ〈ργψαλϕα (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 333�346). 

Αζ ελεκτρονικυσ κοµµυνικ〈χι⌠ κζεγβεν ναπϕαινκ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδσζερνεκ 

χσακ εγψ µεζεϕε ϕελενικ µεγ, α σαϕ〈τοσ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετ πεδιγ ρσζβεν µ⌠δοστϕα α 

κζϖετλεν σ κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν µεγφιγψεληετ! σαϕ〈τοσσ〈γοκατ. 

Α ρ〈δι⌠σ σ τελεϖζι⌠σ µ∀φαϕοκβαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζεµποντϕ〈β⌠λ κτ ελτρ! 

κζλσηελψζετετ λεηετ µεγκλνβζτετνι. Αζ εγψικ α λεηετσγεσ βεφογαδ⌠κ, α ηαλλγατ⌠κ, 

νζ!κ εγψολδαλ µεγσζ⌠λτ〈σα, α µ〈σικ πεδιγ αζ εγψµ〈σσαλ κζϖετλεν ιντερακχι⌠βα κερλ!, 

βεσζλγετ! εµβερεκ ριντκεζσι φορµ〈ινακ κζϖεττσε α ηαλλγατ⌠κ σ νζ!κ σζ〈µ〈ρα. Αζ 

ν. βεσζλ!, ϖαγψισ διρεκτ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετ∀ µ∀σοροκβαν χσακ α κζνσγ 

µεγσζ⌠λτ〈σα τρτνικ µεγ, α βεσζλτετ!, ινδιρεκτ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετ∀ µ∀σοροκβαν 

πεδιγ α κζνσγ σ α ϕελενλϖ!κ µεγσζ⌠λτ〈σα ισ. Α κζνσγηεζ φορδυλ⌠ σ α κζνσγ 

ελ!ττι κοµµυνικ〈χι⌠ ϕελενσγειτ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελτρ! σζερεπε µιαττ κλν τ〈ργψαλοµ. 

 

7.1.1. Α κζνσγηεζ φορδυλ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α ρ〈δι⌠ζ〈σ σ τελεϖζι⌠ζ〈σ εγψιρ〈νψ κζλσηελψζετε, ασζιµµετρι〈ϕα ελλενρε α �α µδια 

φολψαµατοσαν ιγψεκσζικ φεννταρτανι α σζιµµετρικυσ κοµµυνικ〈χι⌠ λ〈τσζατ〈τ� (ΧΣℑΚςℑΡΙ�

ΜΑΛΙΝℑΚ 1998: 39). Α λ〈τσζατκελτσ φοντοσ εσζκζε λεηετ ϖιζυ〈λισαν α σζεµκοντακτυσ, 

ϖερβ〈λισ σκον πεδιγ ελσ!δλεγεσεν α κζνσγ µεγσζ⌠λτ〈σα (ΧΣℑΚςℑΡΙ�ΜΑΛΙΝℑΚ 1998: 

307). 

Α κζνσγηεζ φορδυλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν α χµζεττεκ κρε 〈λταλ〈βαν νεηεζεν 

ηατ〈ροληατ⌠ κρλ, εζρτ α ηελψζετρε υταλ⌠ σζερεπφ!νεϖεκ τββεσ σζ〈µα (νζ!κ, ηαλλγατ⌠κ), 

ιλλετϖε α τββεσ σζ〈µ, 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀, τ〈ρσϕελλ! µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κ (ηλγψειµ, υραιµ) 

α λεγϕελλεµζ!ββεκ. 

Α µεγφιγψελτ 107 βεσζλ! σ 119 βεσζλτετ! τπυσ µ∀σορ 94,69%−βαν τρτντ ϖερβ〈λισ 

υταλ〈σ α νζ!κρε, αµελψ εββεν α κζλσηελψζετβεν ελσ!σορβαν α κζϖετλενσγ ρζσνεκ 

µεγτερεµτσρε σζολγ〈λ. Α κζνσγ νοµιν〈λισ ελεµεκκελ ϖαλ⌠ µεγνεϖεζσε αζονβαν χσακ 

α µ∀σοροκ 65,2%−〈βαν τρτντ µεγ, α τββι εσετβεν χσακ α σζεµλψηασζν〈λατ σ κτττ 

νϖµ〈σι φορµ〈κ υταλτακ α χµζεττεκρε (ϖ〈ρϕυκ νκετ). Α νοµιν〈λισ ελεµεκ µελλ!ζσε 

ελσ!σορβαν α βεσζλ! τπυσ µ∀σοροκρα ϕελλεµζ!, αζοκ χσακ 41,5%−βαν ϕελλικ νοµιν〈λισαν 

ισ α κζνσγετ, µγ α βεσζλτετ! µ∀σοροκ 92,1%−βαν. 

Α σζεµλψηασζν〈λατοτ τεκιντϖε α ϖιζσγ〈λτ, α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκκελ λ! 

µ∀σοροκ 91,02%−βαν νεµτεγεζ! φορµ〈κκαλ φορδυλτακ α κζνσγηεζ. Α κζνσγηεζ 
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σζ⌠λ⌠ νεµτεγεζ! φορµα µγ αζοκβαν α µ∀σοροκβαν ισ 〈λταλ〈νοσ, αµελψεκρε α κτετλενεββ 

ηανγϖτελ, ιλλετϖε α µ∀σορον βελλι 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσ ϕελλεµζ!. 

Α τεγεζ! φορµα αζ ιφϕσ〈γι ρτεγµ∀σοροκβαν, κννψ∀ζενει αδ〈σοκβαν ϖ〈λτ 〈λταλ〈νοσσ〈, 

ζενει χσατορν〈κον πεδιγ 〈λλανδ⌠ φορµακντ ισ σζερεπελ (ςΙςΑ+ Τελεϖζι⌠), ιλλετϖε α 

γψερµεκεκνεκ, φιαταλοκνακ σζ⌠λ⌠ αδ〈σοκ ελ!ττ α βεµονδ⌠κ βεσζδρε ισ εζ ϕελλεµζ!. 

Εζεκβεν α σζιτυ〈χι⌠κβαν µα µ〈ρ τερµσζετεσ α τεγεζσ, ηολοττ ∆ΕΜΕ ΛℑΣΖΛ 1987−βεν 

µγ εζτ ρτα: (Αζ µ〈ρ µεγφοντολανδ⌠, ηογψ α ρ〈δι⌠νακ, σ µγ ινκ〈ββ α τελεϖζι⌠νακ, µιρτ 

τεγεζι εγψρε τββ ιφϕσ〈γι µ∀σορα αζ εγσζ κζνσγετ � ολψαν χσχσιδ!βεν, αµικορ 

σζιντε µινδενκι εζτ α µ∀σορτ ηαλλγατϕα, ιλλετϖε νζι. Ρ〈αδ〈συλ, νεµ ισ ϖλετλενλ, εζ α 

τεγεζσ ηολ (τοπισαν( ιγνψτελεν, ηολ ερ!λτετεττεν (γ⌠γψισκοδ⌠( νψελϖηασζν〈λατταλ τ〈ρσυλ( 

(∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 89). 

Α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταιν βελλ κιζ〈ρ⌠λαγ νζ! φορµ〈κ φορδυλνακ ελ! α κζνσγ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν: �Α τελεϖζι⌠βαν σ α ρ〈δι⌠βαν εγψβκντ ισ µεγτϖεσζτ!εν γψακορι αζ ν, 

α ϖαλ⌠δι, κζϖετλεν καπχσολατ ηι〈νψα µιαττ φορδυλνακ γψ α νζ!ηζ; σζεµτ!λ σζεµβε 

σοκκαλ ριτκ〈ββαν ηασζν〈ληατ⌠� (Β⊆Ρ�ΗΥΣΖℑΡ 1985: 33). Αζ νζ! φορµ〈κνακ εββεν α 

κζλσηελψζετβεν 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατα ηοζζ〈ϕ〈ρυλ αηηοζ ισ, ηογψ α κζϖετλεν ριντκεζσ 

εγψρε τββ ϖισζονψλαττπυσ〈βαν ισ ελτερϕεδττ ϖ〈λικ αζ ν. Εζ〈λταλ µεγερ!σδικ αζ 

νζσνεκ αζ α σζερεπε, αµελψ νεµ α µεγσζ⌠λτοττ τεκιντλψτ, ηανεµ α βεσζλ! 

υδϖαριασσ〈γ〈τ ηιϖατοττ ρζκελτετνι (ϖ. ΓΥΣΖΚΟςΑ 1981: 47�48).  

∆ΕΜΕ α σζεµλψεσ ηοζζ〈φορδυλ〈σ τορζυλ ηατ⌠ φορµ〈ϕ〈νακ ταρτϕα (1993: 10) αζ εγψεσ 

σζ〈µ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ: �√ν α ϑυϖεντυσ ρ〈δι⌠ µ∀σορ〈τ ηαλλϕα�, εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δ 

αδαταιµ αλαπϕ〈ν ναγψον ριτκ〈νακ ισ τ∀νικ (0,12%) 

Α µεγφιγψελτ µ∀σοροκ τββσγβεν τββ, α κζνσγρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµ ισ εληανγζοττ, 

γψ σσζεσεν 591 α χµζεττεκρε υταλ⌠ νψελϖι αδατοτ καπταµ. Α ρ〈δι⌠βαν ελ!φορδυλ⌠ 

ϖ〈λτοζατοκ ζµε ϖοκατϖυσζκντ Κεδϖεσ Ηαλλγατ⌠ινκ! (34,9%), σοκκαλ ριτκ〈ββ α Τισζτελτ 

Ηαλλγατ⌠ινκ! (6,7%) σ α Κεδϖεσ Ηαλλγατ⌠κ! (7,9%) ϖ〈λτοζατ ισ. Α 〈λταλ〈νοσ ϕελεντσ∀ 

Ηλγψειµ σ Υραιµ! ισ ϕελλεµζ! φορµα (19,3%). Α βιρτοκοσ σζεµλψϕελ νλκλι α ηαλλγατ⌠κ, 

α κεδϖεσ ηαλλγατ⌠κ ϖ〈λτοζατοκ (15,5%) ινκ〈ββ α µονδατβα πλϖε φορδυλνακ ελ!: Α κεδϖεσ 

ηαλλγατ⌠κνακ ισ µεγ κελλενε ισµερνικ αζ ελ!ζµνψεκετ. Εννεκ εγψεσ σζ〈µ ϖ〈λτοζατα (⊆γψ 

µ〈ρ α ηαλλγατ⌠ ισ µεγαλκοτηατϕα σαϕ〈τ ϖλεµνψτ) σσζεσεν η〈ροµ αλκαλοµµαλ φορδυλτ ελ! 

(0,01%). ∆ΕΜΕ σζεριντ αζ ινδιρεκτ φορµ〈τ σοκαν �λεηαλλγατ⌠ζ〈σνακ� ταρτϕ〈κ (1993: 10), 

εζζελ σζεµβεν καπχσολατταρτ〈σι ρενδσζερνκβεν α µονδατβα πλ! νοµιν〈λισ φορµ〈κ 

〈λταλ〈βαν φοκοζοττ τισζτελετετ, υδϖαριασσ〈γοτ φεϕεζνεκ κι, εζρτ ϖλεµνψεµ σζεριντ εζ αζ 

υταλ〈σι µ⌠δ εββεν α κζλσηελψζετβεν ισ !ρζι εζτ α σζερεπτ. Ιντερϕαλανψαιµ τββσγε 
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υγψανισ υδϖαριασ, µεγφελελ! φορµ〈νακ τλτε εζτ αζ υταλ〈σι µ⌠δοτ (64,7%), µ〈σικ ρσζκ τλ 

τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠νακ, τλ σζεµλψτελεννεκ ταρτοττα (35,3%), λεκεζελ!, β〈ντ⌠ ϖολτ〈ρα αζονβαν 

σενκι νεµ υταλτ. 

Α µ∀σορηοζ κτ!δ!, ϕελεντσεσεββ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖισζονψλαγ ριτκ〈κ (8,4%). Εζεκ κζττ 

ελ!φορδυληατ εγψρσζτ αζ αδοττ χσατορν〈ρα υταλ⌠ ελεµ: �Π〈λινκ〈σ ϕ⌠ ρεγγελτ α ∆ανυβιυσ 

ρ〈δι⌠ ηαλλγατ⌠ινακ!�, µ〈σρσζτ α κλνβζ! ρεγγελι µ∀σοροκ γψακραν υταλνακ α 

φελττελεζεττ ηαλλγατ⌠κ ηελψζετρε: �⇐δϖζλµ α µοστ βρεδ!κετ!�, ηαρµαδρσζτ πεδιγ 

ϖονατκοζηατνακ εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ α µ∀σορ ταρταλµ〈ρα ισ: �Μοστ κϖετκεζ! 

σσζε〈λλτ〈συνκ πεδιγ α ϖζιλαβδα σζερελµεσειηεζ σζ⌠λ.� 

Α τελεϖζι⌠ζ〈σβαν ηασονλ⌠ αρ〈νψοκατ ταλ〈λυνκ: α Κεδϖεσ νζ!ινκ! (42,3%) α 

λεγγψακοριββ ϖοκατϖυσζι φορµα, α ρ〈δι⌠βαν ταπασζταλτν〈λ γψακοριββ α βιρτοκοσ σζεµλψϕελ 

νλκλι µεγσζ⌠λτ〈σ ισ (17,2%). Α Ηλγψειµ σ Υραιµ! µιντ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀, 

σσζεφογλαλ⌠ ϕελεντσ∀ φορµα ιττ ισ ναγψ σζ〈µβαν σζερεπελ (15,3%). Α µονδατ σζερκεζετβε 

πλ!, ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σ χσακ τββεσ σζ〈µβαν φορδυλτ ελ! (�Εζεκ αλαπϕ〈ν, ρεµλϕκ, α 

νζ!κ ισ ελ τυδϕ〈κ κπζελνι�), δε α ρ〈δι⌠βαν ταπασζταλτ ϖ〈λτοζατοκτ⌠λ ελτρ!εν ιττ α βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ φορµα ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ ισ σζοκ〈σοσ (�Μυτασσυκ βε νζ!ινκνεκ α 

φεϕλεµνψεκετ ισ!�). Α σπεχι〈λισαββ µεγσζ⌠λτ〈σοκ (7,8%) ελσ!σορβαν α µ∀σορηοζ, αννακ 

χµηεζ κτ!δνεκ: �Κσζντµ αζ Αβλακ 2001. νοϖεµβερ 23−ι αδ〈σ〈νακ νζ!ιτ!�, 

ριτκ〈ββαν πεδιγ α µ∀σορ ϕελλεγβ!λ αδ⌠δ⌠αν α νζ!κ ηελψζετρε ισ υταληατνακ: �Κεδϖεσ 

ϖιρρασζτ⌠κ, αλυδνι νεµ τυδ⌠κ, αζ 〈γψβαν φοργολ⌠δ⌠κ!� 

Αζοκβαν α µ∀σοροκβαν, αµελψεκ α νζ!κ κζρεµ∀κδσρε ισ σζ〈µτανακ, α χµζεττρε 

υταλ⌠ ελεµεκ ηαλµοζ〈σα, ηανγσλψοζ〈σα φιγψεληετ! µεγ: �Μερτ νε φελεδϕκ, κεδϖεσ 

ηλγψειµ σ υραιµ, ηογψ εζτ α µ∀σορτ νκ, α νζ!κ σζερκεσζτικ!� 

Α γψερµεκεκνεκ σζ⌠λ⌠, τεγεζ! µ∀σοροκβαν ϖοκατϖυσζκντ α Κεδϖεσ γψερεκεκ! 

ϖ〈λτοζατ α λεγελτερϕεδτεββ, ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ πεδιγ κλνβζ! κρλρ〈σοσ 

ϖ〈λτοζατοκ ισ σζερεπεληετνεκ: �Μοστ πεδιγ λεγφιαταλαββ νζ!ινκηεζ φορδυλοκ�. Ελ!φορδυλ 

αζονβαν α δυρϖα στλυσµιν!στσ∀ κισκλψκ ϖ〈λτοζατ ισ, αµελψ α Κλψκκλυβ χµ∀ 

µ∀σορβαν ϖαλ⌠σζν∀στηετ!εν νεµ σρτ! σζ〈νδκκαλ, ηανεµ α µ∀σορ χµρε ϖαλ⌠ υταλ〈σκντ 

ηασζν〈λατοσ: Σζερϖυσζτοκ, κισκλψκκ! 

Ιντερϕαλανψαιµ 93,4%−α ελυταστ⌠ α νζ!κ, ηαλλγατ⌠κ τεγεζσϖελ σζεµβεν, χσακ 

ιφϕσ〈γι µ∀σοροκβαν ταρτϕ〈κ µεγενγεδηετ!νεκ. ⊃ρδεκεσ αζονβαν, ηογψ α τεγεζστ 

ελφογαδ⌠κ ελσ!σορβαν αζ 55 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβ⌠λ κερλτεκ κι, υγψανισ !κ µαγυκατ 

εληατ〈ρολϖα α ϕελενσγτ!λ, α φιαταλοκ 〈λταλ〈νοσ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δϕ〈νακ ταρτϕ〈κ α 

µινδενκιρε κιτερϕεδ! τεγεζ!δστ: �Μαναπσ〈γ α φιαταλοκ κζττ µ〈ρ γψισ εζ ϕ〈ρϕα, ταλ〈ν εζ 



 �ΠΑΓΕ  �183�

α τερµσζετεσ� (Ν4ΦΚ). Εζ α ϕελενσγ αββ⌠λ ισ αδ⌠δηατ, ηογψ α σζοχιολινγϖισζτικα 

ταπασζταλαται σζεριντ αζ ιδ!σεββ κοροσζτ〈λψοκ 〈λταλ〈βαν ισ ελφογαδ⌠ββακ, τολερ〈νσαββακ α 

νψελϖηασζν〈λατι ϖ〈λτοζατοκκαλ σζεµβεν (ϖ. ΚΙΣΣ 1995: 97). 

Αζ ελεκτρονικυσ τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ κζϖετεττ κζλσηελψζετβεν α ηαλλγατ⌠κ, νζ!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ χλϕα α κζϖετλενσγ κπζετνεκ µεγτερεµτσε, α χµζεττεκ νεηεζεν 

κρληατ〈ροληατ⌠ ϖολτα αζονβαν λεσζ∀κτι α µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοκ κρτ, εζ πεδιγ ιγεν 

εγψντετ∀ µεγσζ⌠λτ〈σι στλυστ ερεδµνψεζ. 

 

7.1.2. Α κζνσγ ελ!ττι κοµµυνικ〈χι⌠ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α κζνσγ ελ!ττι κοµµυνικ〈χι⌠ ϖ〈λτοζατοσαββ κπετ µυτατ α κζνσγ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ν〈λ. Α ϖιζσγ〈λτ 119 αδ〈σβαν 1129 ϖισζονψλατ ϕελεντ µεγ. Εζεκνεκ α 

ϖισζονψλατοκνακ α 37,2%−〈βαν τεγεζ!δτεκ, 62,8%−βαν πεδιγ α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταιτ 

ηασζν〈λτ〈κ α βεσζλγετ! παρτνερεκ.  

Αζ αδατοκατ σζεµλλϖε σαϕ〈τοσ αζ α κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετβ!λ αδ⌠δ⌠ αρ〈νψ, ηογψ αζ 

εσετεκ 76,4%−〈βαν χσακ α παρτνερεκ εγψικε ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ, 34,1%−βαν α 

παρτνερεκ εγψικε κερλτε α νϖµ〈σηασζν〈λατοτ ισ, σ!τ 16,5%−βαν µγ αζ ιγεραγγαλ σ 

βιρτοκοσ σζεµλψϕελλελ ϖαλ⌠ υταλ〈στ ισ. Α µορφολ⌠γιαιλαγ κτττ µεγσζ⌠λτ〈σ κερλσε µγ 

ολψαν εσετεκβεν ισ ελ!φορδυλ, αµελψεκβεν αζ εγψικ φλ τεγεζ! φορµ〈κατ αλκαλµαζ.  

Α κοµµυνικ〈χι⌠νακ εζ α µεγσζ⌠λτ〈σηασζν〈λατβαν ισ µεγφιγψεληετ! φλολδαλασσ〈γα 

τββ δολογβ⌠λ ισ αδ⌠δικ. Εγψρσζτ α µ∀σορϖεζετ!, α ριπορτερ κρδεζ, σ εηηεζ σζκσγεσ α 

βεσζδπαρτνερ νψελϖι µεγϕελεντσε, ελκερληετετλεν α κονατϖ σ φατικυσ φυνκχι⌠ϕ ελεµεκ 

ηασζν〈λατα; α ϖ〈λασζολ⌠ κζλσειβεν αζονβαν ελσ!σορβαν α ρεφερενχι〈λισ φυνκχι⌠, αζ 

ινφορµ〈χι⌠−σ ϖλεµνψκζλσ δοµιν〈λ. Μ〈σρσζτ εζ αζ ασζιµµετρικυσσ〈γ αζζαλ ισ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α ριπορτερεκ, µ∀σορϖεζετ!κ σζερεπβ!λ αδ⌠δ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

αλκαλµασ, 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ σζερεπφ!νεϖνκ νινχσεν, σ νεµ σζοκ〈σοσ α µ∀σορϖεζετ! 

νϖεν σζ⌠λτ〈σα σεµ. Α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ ϖισζονψλαταιβαν 〈λταλ〈βαν α φλρενδελτ 

φλ β〈νηατ σζαβαδαββαν α µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ, γψ εζ α κζλσηελψζετ αζ υδϖαριασ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελλενρε ισ φελκελτηετι αζ αλ〈ρενδελτσγ ρζεττ. 

Α µεγφιγψελτ βεσζλτετ!, βεσζλγετ! µ∀σοροκβαν ιγεν κλνβζ! ϖισζονψλαττπυσοκ 

φορδυλνακ ελ!: α ριπορτερεκ, µ∀σορκσζτ!κ εγψµ〈σ κζττι καπχσολατταρτ〈σ〈ν κϖλ 

µεγκλνβζτετηετ! α ριπορτερεκ σ κλνβζ! κζλετι σζεµλψισγεκ, σζακρτ!κ, 

ϖαλαµιλψεν σζεµποντβ⌠λ ρδεκεσ ριπορταλανψοκ κζττι νψελϖι καπχσολατ, α ριπορτερ σ α 

ϖλετλενσζερ∀εν µεγκρδεζεττ, αρχταλαν ριπορταλανψοκ κζττι καπχσολατ, α κλνβζ! 

τελεϖζι⌠σ ϕ〈τκοκ µ∀σορϖεζετ!ι σ α ϕ〈τκοσοκ κζττι νψελϖι ριντκεζσ, α βετελεφον〈λ⌠κ σ 
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α µ∀σορϖεζετ!κ κζττι καπχσολατ, ιλλετϖε α βεσζλγετ! µ∀σοροκβαν  α ρσζτϖεϖ!κ εγψµ〈σ 

κζττι ϖισζονψλαται. Εζεκ αζ ελτρ! ϖισζονψλατοκ ελτρ! µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετεκετ, 

λεηετ!σγεκετ ισ τερεµτενεκ. 

Α µ∀σορκσζτ!κ εγψµ〈σ κζττι ριντκεζσβεν κιζ〈ρ⌠λαγ τεγεζ! φορµ〈κατ ταλ〈λυνκ, 

γψακραν κερεσζτνϖι φορµ〈ϖαλ κιεγσζλϖε. Α τεγεζ! φορµα α κζσ µυνκα ρϖν λτρεϕϖ! 

καπχσολατ µεγφελελ! ρζκελτετ!ϕε, α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σνακ, σ!τ γψακραν εµλτσνεκ ισ 

αζονβαν α τοϖ〈ββι σζερεπε α κζϖετλενσγ λ〈τσζατ〈νακ µεγτερεµτσε, α κερεσζτνϖεν 

σζ⌠λτ〈σ νεµχσακ α κζϖετλεν χµζεττνεκ, ηανεµ 〈τττελεσεν α ηαλλγατ⌠σ〈γνακ ισ σζ⌠λ, 

υγψανισ εζ ισ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ αηηοζ, ηογψ α νζ! αζ ιµαγιν〈ριυσ κοµµυνικ〈χι⌠σ ηελψζετετ 

ϖαλ⌠σκντ λϕε µγ, εζ〈λταλ υγψανισ µιντεγψ σζεµλψεσ ισµερ!σειϖ εµελ!δνεκ αζ 

ελεκτρονικυσ µδια σζερεπλ!ι. 

Α κζνσγ ελ!ττ, δε εγψµ〈στ ισµερ! εµβερεκ κζττ ζαϕλ⌠ σζιτυ〈χι⌠κβαν αζονβαν 

σοκσζορ ηανγσλψοζοττ〈, εσετλεγ β〈ντ⌠ϖ〈 ϖ〈ληατνακ α κοµµυνικ〈χι⌠ η〈ροµολδαλσ〈γ〈βαν α 

βιζαλµασσ〈γ τεκιντετβεν µεγλϖ! κλνβσγεκ: εγψ κλφλδι τυδ⌠στ⌠ γψ ϕελεντκεζικ βε α 

ηρµ∀σορβα: (Σζερϖυσζ Πτερ!  ϑ⌠ εσττ κϖ〈νοκ α νζ!κνεκ!( Εζ α µεγσζ⌠λτ〈σι σορρενδ 

σζιντε 〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετ!, νοηα α κζλσ ϖαλ⌠δι χµζεττϕε, α νζ! η〈ττρβε σζορυλ 

βεννε. 

Αζ εγψµ〈στ ϕ⌠λ ισµερ!, εγψ µ∀σορβαν εγψττ δολγοζ⌠ βεσζλγετ! παρτνερεκ κζττ 

νεµχσακ α τεγεζσ, ηανεµ α φοκοζοτταν βιζαλµασ ηανγνεµ ισ 〈λταλ〈νοσ. Α βιζαλµασ φορµ〈κ 

γψακραν α σποντανειτ〈σ ρζεττ, α κζνσγετ ισ βεφογαδ⌠, εγψενρανγ παρτνερνεκ ταρτ⌠ 

βαρ〈τι λγκρτ κϖ〈νϕ〈κ µεγτερεµτενι. Α τλζοττ βιζαλµασσ〈γ αζονβαν ϖισσζ〈ϕ〈ρα ισ 

φορδυληατ, σ ολψαν ηελψζετ τερεµτ!δηετ, αµελψβεν α ρσζτϖεϖ!κ εγψρτελµ∀εν βελλ ϖαννακ, 

α νζ!κ πεδιγ εγψρτελµ∀εν κϖλ ρεκεδνεκ. Ιλψεν σζιτυ〈χι⌠νακ τεκιντηετ! πλδ〈υλ αζ, 

αµελψβεν εγψ µ∀σορϖεζετ! π〈ροσ εγψικ ταγϕα γψ φιγψελµεζτετι α µ〈σικατ: (ϑαϕ, βεσζλσζ, 

Ροβι!(, σ αζ ιδ!σεββ ζενσζ ριπορταλανψ βκτι !κετ: (√σσζε νε ϖεσσζετεκ, γψερεκεκ!(  

Αζ ισµερτ ριπορταλανψοκ, κζλετι σζεµλψισγεκ, σζακρτ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α µ∀σορ 

ϕελλεγνεκ, στλυσ〈νακ ισ σζερεπε ϖαν. Αζοκ α πολιτικαι, κζλετι µ∀σοροκ, αµελψεκ 

ηιϖαταλοσ κζλετι σζερεπλ!κετ σζ⌠λαλτατνακ µεγ, εγψρτελµ∀εν α νεµτεγεζ!, αζον βελλ 

πεδιγ ελσ!σορβαν (97,8%) αζ νζ! φορµ〈κατ ηασζν〈λϕ〈κ. Α µαγ〈ζ⌠ σ τετσζικελ! φορµ〈κ ισ 

χσακ ελϖτϖε, τββσζρ εγψ ϖισζονψλατον βελλ αζ νζ! φορµ〈τ φελϖ〈λτϖα φορδυλτακ ελ! α 

µεγφιγψελτ µ∀σοροκβαν. Α πολιτικαι, ηιϖαταλοσ βεσζλγετ! µ∀σοροκ α µεγκρδεζεττεκ 

στ〈τυσζ〈τ, τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈τ, σζερεπτ νψελϖιλεγ ισ κιφεϕεζικ, εζρτ εζεκβεν α στ〈τυσζτ ϕελλ!, 

α µεγσζ⌠λτ〈σρα νϖελεµ νλκλ ισ αλκαλµασ φορµ〈κ ϖαννακ τββσγβεν (82,1%). Εζεκβεν 

α ϖισζονψλατοκβαν α κϖετκεζ! φορµ〈κ σζερεπελτεκ: µινισζτερελνκ ρ, µινισζτερ ρ, 
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〈λλαµτιτκ〈ρ ρ, φ!πολγ〈ρµεστερ ρ, πολγ〈ρµεστερ ρ, αλπολγ〈ρµεστερ ρ, κπϖισελ! ρ, 

φρακχι⌠ϖεζετ! ρ, ρεκτορ ρ, ελνκ ρ, ιγαζγατ⌠ ρ, ταν〈ρ ρ. Εζεκνεκ α µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ α 

ναγψ ρσζε ν!κηζ φορδυλϖα, αζ ασσζονψ 〈λταλ〈νοσ, α νεµετ ϕελλ! µεγσζ⌠λτ〈σσαλ 

κιεγσζλϖε ηασζν〈ληατ⌠: φ!πολγ〈ρµεστερ−ηελψεττεσ ασσζονψ, πολγ〈ρµεστερ ασσζονψ, 

κπϖισελ! ασσζονψ, ελνκ ασσζονψ. 

Α ποζχι⌠ρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ νηα, α τββσζερεπλ!σ βεσζλγετσεκβεν � φ!κντ αζ 

αζονοστ⌠ φυνκχι⌠ µιαττ � νϖελεµµελ ισ κιεγσζληετνεκ, γψακραν εγψ−εγψ βεσζλγετσεν 

βελλ ισ ϖ〈λτακοζνακ εγψµ〈σσαλ α νϖελεµετ ταρταλµαζ⌠ σ νεµ ταρταλµαζ⌠ ϖ〈λτοζατοκ: 

κπϖισελ! ρ, ϖεζετκνϖ + κπϖισελ! ρ. Ριτκ〈ββαν ελ!φορδυλνακ α τελϕεσ νεϖετ ταρταλµαζ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ: ϖεζετκνϖ + κερεσζτνϖ + κπϖισελ! ρ. 

Α ποζχι⌠τ µεγϕελλ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελλεττ γψακορι α ϖεζετκνϖ + ρ µεγσζ⌠λτ〈σ ισ. 

Εννεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈νακ α µεγτλσε � µικντ µ〈ρ α ηιϖαταλοσ ριντκεζσ 

τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν ισ σζ⌠ εσεττ ρ⌠λα � ναγψ ελτρσεκετ µυτατ α νψελϖηασζν〈λ⌠κ κρβεν (ϖ. 

ΒΑΛℑΖΣ 2001: 153), σ!τ αζ ελεκτρονικυσ τµεγκοµµυνικ〈χι⌠βαν ϖαλ⌠ αλκαλµαζ〈σ〈ρ⌠λ α 

σαϕτ⌠βαν ισ φολψνακ ϖιτ〈κ (ϖ. Λ#ΧΣΕΙ 1993: ). ΜΟΛΝℑΡ ΙΛ∆ΙΚ µεγφιγψελσει σζεριντ χσακ 

α φιαταλαββ µ∀σορϖεζετ!κ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν φορδυλ ελ! εζ α λευραζ〈σνακ τεκιντηετ! 

ϖ〈λτοζατ (1993: 197). Αζ σσζεγψ∀λτ αδατοκ αζονβαν αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ ολψαν 

ϖισζονψλατοκβαν ισ γψακραν ελ!φορδυλ, αµελψεκβεν λτεζνε α ποζχι⌠ρα υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ, 

πλδ〈υλ 〈λλαµτιτκ〈ρ, κπϖισελ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν. Τερϕεδστ ελσ!σορβαν αζοκ α ϖισζονψλατοκ 

ινδοκολϕ〈κ, αµελψεκβεν νινχσ µεγφελελ!, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ φορµα, πλδ〈υλ σζοχιολ⌠γυσοκ, 

πολιτολ⌠γυσοκ, κζγαζδ〈σζοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν. Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν α µεγσζ⌠λτ〈σι 

κνψσζερ νηα σζοκατλαν κοµβιν〈χι⌠κατ ισ λτρεηοζηατ: σζακρτ! ρ, σζ⌠ϖιϖ! ρ.  

Α ν!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ〈νακ γονδϕαιτ ϕελζι, ηογψ α ποζχι⌠ρα υταλ⌠ ελεµµελ νεµ 

σζ⌠λτηατ⌠ ν!κκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν µινδεν εσετβεν ηι〈νψζοττ α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σ. 

ℑλταλ〈νοσ σζερεπ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ελσ!σορβαν α βεσζλγετσεκ µεγνψιτ〈σ〈βαν σ 

λεζ〈ρ〈σ〈βαν σζερεπελνεκ, σ τββνψιρε ακκορ, ηα τββ ριπορταλανψ, ιντερϕαλανψ ϖαν ϕελεν, 

ηισζεν ιλψενκορ εζεκνεκ σσζεφογλαλ⌠ σζερεπκ ϖαν: �Υραιµ, κσζνµ α βεσζλγετστ!�; 

�Ηλγψειµ, υραµ, κσζνµ, ηογψ α ϖενδγεινκ ϖολτακ!� 

Α κοµµυνικ〈χι⌠ η〈ροµολδαλσ〈γ〈β⌠λ αδ⌠δ⌠αν εββεν α κζλσηελψζετβεν 

µεγτερεµτ!δηετ εγψ ολψαν καπχσολατταρτ〈σι φορµα, αµελψ 〈τµενετνεκ τεκιντηετ! α σζ⌠λτ〈σ 

σ αζ εµλτσ κζττ. ℑλταλ〈βαν αζ ιντερϕκ ελεϕν σ ϖγν βεµυτατ⌠ σ εµλκεζτετ! 

φυνκχι⌠ϖαλ αζ ιντερϕαλανψοκ τελϕεσ νεϖε σζερεπελ: �Ηαλλγασσυκ µεγ, µιτ µονδ ερρ!λ 

Σολψµοσι Πτερ�;�Σολψµοσι Πτερ. Κσζνµ σζπεν!� 
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Α ριπορταλανψοκ τββσγε νεµ ηασζν〈λ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈στ α µ∀σορϖεζετ!ϖελ, 

ριπορτερρελ ϖαλ⌠ καπχσολαττερεµτσβεν, α µεγφιγψελτ αδ〈σοκβαν σσζεσεν ητσζερ φορδυλτ ελ! 

α σζερκεσζτ! ρ, εγψσζερ πεδιγ α µ∀σορϖεζετ! ρ µεγσζ⌠λτ〈σ. 

Α σζ⌠ρακοζτατ⌠ σζ〈νδκ βεσζλγετ! µ∀σοροκβαν ϕ⌠ϖαλ γψακοριββ α τεγεζ!δ! φορµ〈κ 

ελ!φορδυλ〈σα α ριπορτερεκ σ ριπορταλανψοκ καπχσολατταρτ〈σ〈βαν. Εζεκβεν α ϖισζονψλατοκβαν 

α τεγεζ!δσ φγγ α µ∀σορ στλυσ〈τ⌠λ, 〈λταλ〈νοσ ηανγϖτελτ!λ ισ. Α ϖιζσγ〈λτ σζιτυ〈χι⌠κ 

62,3%−〈βαν α κζϖετλενεββνεκ ταρτοττ καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈τ ταλ〈λταµ. Αζ εγψµ〈στ ακ〈ρ 

χσακ εγψ−κτ κορ〈ββι βεσζλγετσβ!λ ισµερ! παρτνερεκνλ σοκσζορ νεµ ϕελεντ ακαδ〈λψτ α 

νεµ, α κορ σ α ρανγβελι κλνβσγ σεµ: α φιαταλ ριπορτερν! πλδ〈υλ εγψ µ∀σορ σορ〈ν 

νεµχσακ σζνσζ σ ζενσζ ϖενδγει µινδεγψικϖελ, ηανεµ α ζενεσζερζ!κντ ισ µ∀κδ! 

ορσζ〈γοσ ρενδ!ρφ!καπιτ〈ννψαλ ισ τεγεζ!δηετ. Α µλψεββ σζεµλψεσ ισµερετσγ ηι〈νψ〈βαν 

ισ µεγενγεδεττ τεγεζ!δστ µυτατϕα αζ α ηελψζετ ισ, αµικορ α ηαρµινχ ϖ κρλι ριπορτερν! 

χσοδ〈λκοζϖα κρδεζι µεγ α 42 ϖεσ ηυµοριστ〈τ: (ςαν γψερεκεδ?( 

Α φιαταλ κοροσζτ〈λψβαν α κορ〈ββι ισµερετσγ ηι〈νψα ελλενρε ισ ελφογαδοττ α τεγεζ!δ! 

καπχσολατταρτ〈σ: αζ λετκορ µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ ιρ〈νψτ⌠ σζερεπτ λ〈τϖ〈νψοσαν µυτατϕα αζ α 

σζιτυ〈χι⌠, αµελψβεν α φιαταλ ριπορτερεκ βεσζλγετ!παρτνερε κτ βορ〈σζ, απα σ φια, ακικ κζλ 

αζ απ〈τ νζικ, α φιτ πεδιγ τεγεζικ. Α φιαταλ ριπορταλανψοκ τεγεζσε, σζιντε β〈ρµιλψεν 

µιν!σγβεν κρδεζικ ισ µεγ !κετ, ελφογαδοττνακ σζ〈µτ: αζ 〈λταλαµ µεγφιγψελτ 

µ∀σοροκβαν σζερεπελτ πλδ〈υλ λετµ⌠δσζακρτ!, ζενεταν〈ρν!, αεροβικοκτατ⌠, ιπαρµ∀ϖσζ, 

φοδρ〈σζ, κοζµετικυσ, λακβερενδεζ!, διϖαττερϖεζ!, σζακ〈χσ σ κεχσκετενψσζτ! εγψαρ〈ντ. Α 

τεγεζ!δσ λετκορι ηατ〈ρα κιτολ⌠δικ ακκορ, ηα α ριπορταλανψ σζνσζ, ηυµοριστα, ζενσζ, 

σπορτολ⌠; εζεκβεν αζ εσετεκβεν φελττελεζνι λεηετ α κορ〈ββι ισµερετσγετ ισ. 

Α τεγεζσ µελλεττ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σκντ χσακ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ σζερεπελ, εζ 

αζονβαν χσακ α τεγεζ!δ! ϖισζονψλατοκ 31,6%−〈βαν ϖολτ µεγφιγψεληετ!. Α κερεσζτνϖεν, 

βεχενϖεν σζ⌠λτ〈σ ελσ!σορβαν αζ ισµερτεββ ριπορταλανψοκ εσετβεν φιγψεληετ! µεγ: 

λεγγψακραββαν α κερεσζτνϖ αλαπφορµ〈ϕα σζερεπελ, δε ελ!φορδυλνακ βεχζεττ, βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ ϖ〈λτοζατοκ ισ. Α κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ εγψολδαλσ〈γα ϕελλεµζι εζτ α ηελψζετετ 

α βιζαλµασσ〈γ λ〈τσζατα ελλενρε ισ, υγψανισ α µεγφιγψελτ εσετεκβεν σσζεσεν κτσζερ φορδυλτ 

ελ!, ηογψ α ριπορταλανψ κερεσζτνϖεν σζ⌠λτοττα α ριπορτερτ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κον βελλ ελσ!σορβαν αζ νζσ φορδυλ ελ! (92,8%), α µαγ〈ζ〈σ 

(5,3%) σ α τετσζικελσ ϕ⌠ϖαλ ριτκ〈ββαν (1,9%), τββνψιρε εγψ−εγψ σζεµλψ εγψνι 

καπχσολατταρτ〈σι στλυσ〈ρα ϕελλεµζ!εν σζερεπελνεκ. Μαγ〈ζϖα φορδυλ πλδ〈υλ ιδ!σεββ φρφι 

σζνσζ α φιαταλ ριπορτερν!ηζ, φιαταλ ριπορτερν! α κζπκορ δσζνϖνψκερτσζηεζ, 

κζπκορ ριπορτερ αζ αλιγ ιδ!σεββ ϕσ〈γρ⌠ν!ηζ ϕελεζϖε αζτ, ηογψ κλνβζ! νεµ∀ 
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βεσζδπαρτνερεκ κζττ, νεµ ναγψ ρανγβελι κλνβσγ εσετν α λεγελφογαδοτταββ α 

ηασζν〈λατα. Κζπκορ σπορτριπορτερ 〈λταλ φιαταλ σπορτολ⌠ν!ηζ φορδυλϖα εγψ εσετβεν α 

µαγ〈χσκα ϖ〈λτοζατ ισ ελ!φορδυλτ. Αζ ν εγψρε 〈λταλ〈νοσαββ σζερεπε ελλενρε νη〈νψσζορ 

ολψαν ηελψζετεκβεν ισ ταπασζταληατ⌠ ϖολτ α µαγ〈ζ〈σ, αµελψεκ εγψρτελµ∀εν α 

τισζτελεταδ⌠ββ σ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ββ φορµ〈τ κϖετελτκ ϖολνα µεγ: φιαταλ ριπορτερν! κρδεζτε 

γψ α ϖιλ〈γηρ∀ βιολ⌠γυσπροφεσσζορτ, ιλλετϖε ριπορτερ αζ ιδ!σεββ, ισµερτ καρµεστερτ. 

Εγψ κζπκορ σζνσζν! µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν εγψσζερ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρεπερτο〈ρυνκβαν µ〈ρ 

ακτϖαν νεµ λ! κεγψεδ νϖµ〈σι σζερεπ∀ φορµα ισ ελ!φορδυλτ. Α νη〈νψ τετσζικελ! φορµα 

ελσ!σορβαν ν!κ, ιλλετϖε ιδ!σ εµβερεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν σζερεπελτ. 

Α σζ⌠ρακοζτατ⌠, τ〈ϕκοζτατ⌠ µ∀σοροκ νεµτεγεζ! ϖισζονψλαταιβαν γψακορι α νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σ µελλ!ζσε α ριπορτερεκ ρσζρ!λ ισ, υγψανισ ναγψον σοκ ολψαν ριπορταλανψ ϖεσζ 

ρσζτ εζεκβεν α βεσζλγετσεκβεν, ακικνεκ α ποζχι⌠ϕ〈ρα, φογλαλκοζ〈σ〈ρα υταλ⌠ σζερεπφ!νϖ 

νεµ λτεζικ. Ναγψον γψακορι εζρτ α ϖεζετκνϖ + ρ ϖ〈λτοζατ, µεγφιγψεληετ! ϖολτ 

κνψϖκιαδ⌠, σζακ〈χσ, σζνσζ, ρ⌠, γαζδασ〈γι σζακρτ! µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ισ. Ν!κ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα εββεν α ϖισζονψλαττπυσβαν εννεκ µεγφελελ! ελεµετ εγψ〈λταλ〈ν νεµ 

ταλ〈λταµ, ϕ⌠ϖαλ γψακοριββ ϖολτ αζονβαν α κερεσζτνϖι φορµ〈κ ελ!φορδυλ〈σα. Εζ 〈λταλ〈βαν αζ 

νµαγ〈βαν 〈λλ⌠ κερεσζτνϖ, δε κτ εσετβεν σζερεπελτ α κερεσζτνϖ + ασσζονψ ϖαρι〈χι⌠ ισ. 

Αζοκβαν α ϖισζονψλατοκβαν, αµελψεκβεν λεηετσγεσ α ριπορταλανψ φογλαλκοζ〈σρα υταλ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σα, 〈λταλ〈βαν λνεκ ισ α ριπορτερεκ α λεηετ!σγγελ: δοκτορ ρ, δοκτορν!, µ∀ϖσζ 

ρ, µ∀ϖσζν!, γψϖδ ρ. 

Α µεγφιγψελτ ϖισζονψλατοκ κζλ η〈ροµ εσετβεν κερεσζτνϖ + β〈χσι, κτ εσετβεν 

κερεσζτνϖ + ννι, εγψ αλκαλοµµαλ πεδιγ ϖεζετκνϖ + β〈χσι ϖ〈λτοζατ ισ σζερεπελτ. Εζεκ α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕ⌠ϖαλ ιδ!σεββ σζεµλψεκηεζ φορδυλϖα, ϖιδκι κρνψεζετβεν, τετσζικελ! 

φορµ〈κκαλ εγψττ ηανγζοττακ ελ. 

Ελφογαδοττ〈 ϖ〈λτ αζ υτχ〈ν, ισµερετλενλ µεγκρδεζεττ φιαταλαββ ριπορταλανψοκ τεγεζσε 

ισ, µεγµυτατϖα αζτ, ηογψ α κορνακ µινδεν µ〈σ ϖ〈λτοζ⌠ν〈λ (ισκολαι ϖγζεττσγ, νεµ) 

µεγηατ〈ροζ⌠ββ σζερεπε λεττ α τεγεζ! σ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ κζττι ϖ〈λασζτ〈σβαν. Πλδ〈υλ 

υγψαναζ α φιαταλ ριπορτερ εγψ χιπ!βολτβαν γψ φορδυλ εγψ κζπκορ φρφιηοζ: (Φελ µερνε 

µοσνι νεκνκ εγψ φελµοσ⌠ρονγψον σζτεππελϖε?(; µαϕδ εζτ κϖετ!εν εγψ ηυσζονϖεσ 

λ〈νψηοζ: (Φελ µερσζ γψ µοσνι νεκνκ, ηογψ εγψ φελµοσ⌠ρονγψον σζτεππελσζ?( Α 

σζεµλψηασζν〈λατ κλνβσγν τλ αζ ελσ! εσετβεν α φελττελεσ µ⌠δ αλακ ϖ〈λασζτ〈σα τοϖ〈ββ 

〈ρνψαλϕα, υδϖαριασαββ〈 τεσζι α κρδστ. 

Α τελεϖζι⌠σ ϕ〈τκοκβαν α ϕ〈τκοσοκ µεγσζ⌠λτ〈σα τεγεζ! σ νεµτεγεζ! φορµ〈βαν ισ 

τρτνηετ. ℑλταλ〈νοσαββνακ τεκιντηετ! α νεµτεγεζ!, αζον βελλ ισ αζ νζ! φορµα, α 
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κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ πεδιγ µινδκτ λεηετ!σγ µελλεττ ελφογαδοττνακ σζ〈µτ. Α ρσζβεν 

τεγεζ!δ! µ∀σοροκβαν α βιζαλµασαββνακ ταρτηατ⌠ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοτ 〈λταλ〈βαν α 

µ∀σορϖεζετ! ϖ〈λασζτϕα µεγ. Αζ εγψικ ϕ〈τκ φιαταλ φρφι ϕ〈τκϖεζετ!ϕε πλδ〈υλ σοκ εσετβεν 

κεζδεµνψεζι α κλχσνσ τεγεζ!δστ, ακ〈ρ ν!κκελ, νη〈νψ ϖϖελ ιδ!σεββεκκελ σζεµβεν 

ισ. Νη〈νψ αλκαλοµµαλ αζονβαν ( νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν α κορ αλαπϕ〈ν ( εγψ−εγψ ϕ〈τκοσ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν α µαγ〈ζ⌠ φορµα µελλεττ δντ; σ εζτ µ〈ρ αζ δϖλσβεν ισ κιεµελι: 

(Σζερϖυσζ, Σζιλ〈ρδ! ⇐δϖζλµ, Φερενχ! Λεηετ ηελψετ φογλαλνι. ∨γψ νζεττ ρ〈µ, µιντηα 

ϖαλαµι ροσσζατ µονδταµ ϖολνα. Σζερϖυσζ, Ιδα! Ρεµλεµ, ϕ⌠λ ρζιτεκ µαγατοκατ, σ Φερενχ 

ισ ϕ⌠λ ρζι µαγ〈τ! ( Αζ υδϖαριασνακ σζ〈ντ βεϖεζετ! αζονβαν σζιντε κιρεκεσζτι α χσακ π〈ρ 

ϖϖελ ιδ!σεββ, 40 ϖ κρλι φρφιτ, ακι τερµσζετεσεν ργτν φελαϕ〈νλϕα α τεγεζ!δστ. 

Αζ ελσ!σορβαν νζστ ηασζν〈λ⌠ µ∀σοροκβαν αζ ρζελµιλεγ τελτεττεββ κζλσεκβεν 

µεγτρτνηετ, ηογψ α µ∀σορϖεζετ! ηιρτελεν 〈τϖ〈λτ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈ρα: �Κι µεντ µαγ〈ηοζ 

φελεσγλ?��Μοστ µ〈ρ µαγα βοσσζαντ φελ ενγεµ!� 

Α ϖιζσγ〈λτ ϕ〈τκοκβαν α ν!κ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα µινδιγ κερεσζτνϖεν τρτντ, α 

φρφιακκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν ϖισζοντ τββ ϖ〈λτοζατ ισ σζερεπετ ϕ〈τσζοττ. Αζ ελσ!σορβαν 

φιαταλαββακηοζ ιντζεττ κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σον κϖλ α ϖεζετκνϖ + ρ ϖ〈λτοζατ 

σζερεπελτ, ιλλετϖε ολψαν, φογλαλκοζ〈στ ϕελλ! µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈κ, αµελψεκνεκ αζ αδοττ 

σζιτυ〈χι⌠βαν νινχσεν σζερεπκ: ταν〈ρ ρ, δοκτορν!, µρνκ ρ (ϖ. ΜΟΛΝℑΡ 1993: 128). Α 

ϖετλκεδ!µ∀σορ µεγσζ⌠λτ〈σαιβαν µινδεν ϖαρι〈χι⌠τ β!ϖτηετ α κεδϖεσ ϕελζ! ισ. 

Α µ∀σορϖεζετ! µεγσζ⌠λτ〈σα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα εζεκβεν αζ εσετεκβεν σσζεσεν 

κτσζερ τρτντ µεγ, ϖεζετκνϖ + ρ ελεµµελ. 

Α τεγεζ! σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ κζττι ϖ〈λασζτ〈σ σαϕ〈τοσ σζιτυ〈χι⌠ϕ〈τ ϕελεντικ α 

τελεφον〈λ⌠κρα πτ! µ∀σοροκ, ηισζεν πυσζτ〈ν α ηανγ αλαπϕ〈ν ϖαν λεηετ!σγε α ριπορτερνεκ 

µεγτλνι α βεσζδπαρτνερε σ κζτε µεγλϖ! σζοχι〈λισ τ〈ϖολσ〈γοτ. Α µ∀σορϖεζετ!κ 

τββσγε εζρτ σζιντε µινδεν εσετβεν α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ββ, υδϖαριασαββ φορµ〈τ ϖ〈λασζτϕα, σ α 

ϖ〈λτ〈στ νεµτ!λ, κορτ⌠λ, τ〈ρσαδαλµι ηελψζεττ!λ φγγετλενλ λεγγψακραββαν α ϕ〈τκοσοκ 

κεζδεµνψεζικ. Αζ εγψικ ναποντα τββσζρ ισ ϕελεντκεζ! τελεφονοσ ϕ〈τκ φιαταλ 

µ∀σορϖεζετ!ν!ϕε πλδ〈υλ κϖετκεζετεσεν µινδιγ ϑ⌠ ναποτ κϖ〈νοκ!, ϑ⌠ εσττ κϖ〈νοκ! 

φορµ〈ϖαλ κσζντι α φεληϖοττ ϕ〈τκοσοκατ, αζοκ αζονβαν ιγεν γψακραν Σζι〈−ϖαλ φελελνεκ, σ 

εζ α ϖ〈λασζτ〈συκ εγψρτελµ∀ ϖ〈λτ〈στ ιδζ ελ!, κλχσνσ τεγεζ!δστ ερεδµνψεζ. Ηοσσζαββ 

τελεφονβεσζλγετσεκ εσετν, τββ ινφορµ〈χι⌠τ σζερεζϖε α µ〈σικρ⌠λ, γψακραν λε ισ ϕ〈τσζ⌠δικ 

α βιζαλµασαββ φορµ〈ρα ϖαλ⌠ 〈ττρσ ρτυσα, δε ελ!φορδυληατ αυτοµατικυσ ϖ〈λτ〈σ ισ. Α 

τεγεζ!δ! σ µαγ〈ζ⌠δ⌠ φορµ〈κκαλ ισ λ! µ∀σοροκβαν α µ∀σορϖεζετ!ηζ φορδυλ⌠, ποζιτϖ 
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ρτκελσεκ 〈λταλ〈βαν τεγεζ!, α νεγατϖ µιν!στσεκ πεδιγ νεµτεγεζ! φορµ〈ϕακ, ϕελεζϖε 

εζ〈λταλ ισ, ηογψ α σζεµλψηασζν〈λατ α κζσσγϖ〈λλαλ〈σ σ αζ εληατ〈ρολ⌠δ〈σ εσζκζε ισ λεηετ. 

Α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταιν βελλ εζεκβεν α βεσζλγετσεκβεν γψακοριββακ α µαγ〈ζ⌠ 

φορµ〈κ, µιντ α κζϖετλεν σζιτυ〈χι⌠κβαν µεγσζλετ! ρ〈δι⌠− σ τελεϖζι⌠µ∀σοροκβαν, φ!κντ 

α σζεµλψεσ τµ〈ϕ καπχσολαττερεµτσβεν. Α µαγ〈ζ⌠ σ νζ! ϖ〈λτοζατοκ κεϖερσε, 

ϖ〈λτ〈σα ισ ρζκεληετ! εζεκβεν α ηελψζετεκβεν. Α µ∀σορϖεζετ! γψακραν α τελεφον〈λ⌠ 〈λταλ 

ηασζν〈λτ φορµ〈ρα µ⌠δοστ, ϖαγψ α βεσζλγετσ βιζαλµασαββ〈 ϖ〈λ〈σα εσετν ϖ〈λτϕα φελ αζ 

νζστ α µαγ〈ζ〈σ. Α µαγ〈ζ〈σ σ νζσ ϖ〈λτογατ〈σα αζονβαν σοκσζορ µινδενφλε 

µοτιϖ〈χι⌠ νλκλ ισ ελ!φορδυλ, βιζονψτϖα αζτ, ηογψ 〈τϕ〈ρηατ⌠ καπχσολατταρτ〈σι 

λεηετ!σγεκρ!λ ϖαν σζ⌠. 

Α τελεφον〈λ⌠κ σοκσζορ χσυπ〈ν κερεσζτνϖεν µυτατκοζνακ βε, γψ α κερεσζτνϖι 

µεγσζ⌠λτ〈σ τεγεζ! σ νεµτεγεζ! φορµα µελλεττ εγψαρ〈ντ ελ!φορδυλ. 

Α τελεϖζι⌠σ σ ρ〈δι⌠σ µ∀σορτπυσοκ κζλ εζεκ αζοκ α ηελψζετεκ, αµελψεκβεν α 

µ∀σορϖεζετ! νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σα α λεγγψακραββαν µεγτρτνικ. Εζ αββ⌠λ αδ⌠δικ, ηογψ 

α τελεφον〈λ⌠ α καπχσολατ κεζδεµνψεζ!ϕε, γψακραν ! ισ κρδεζ, τεη〈τ ακτϖ ρσζεσε α 

καπχσολαττερεµτσνεκ. Τεγεζ! φορµ〈βαν α µεγσζ⌠λτ〈σ κερεσζτνϖεν, βεχζεττ 

κερεσζτνϖεν τρτνικ, σ!τ εζεκετ ιγεν γψακραν β!ϖτικ µινδ ϕελζ!ι, µινδ ρτελµεζ!ι 

σζερεπβεν α κεδϖεσ σ δρ〈γα µελλκνεϖεκ ισ. Ν!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

µελλεττ ισ α κερεσζτνϖι µεγσζ⌠λτ〈σ ϕελλεµζ!, φρφιακηοζ φορδυλϖα πεδιγ εββεν α 

ηελψζετβεν 〈λταλ〈νοσ α ϖεζετκνϖ + ρ ϖ〈λτοζατ. 

Αζ εγψρε τερϕεδ! τεγεζ!δσ λεηετ!σγειτ µεγφιγψελϖε αζοκ α ηελψζετεκ λεηετνεκ 

ρδεκεσεκ µινδεν ϖισζονψλαττπυσβαν, αµελψεκβεν βιζονψταλανσ〈γ ρζκεληετ! α τεγεζ! σ 

νεµτεγεζ! φορµ〈κ κζττι ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν, σ αµελψεκβεν µεγϕελενικ α ϖ〈λτ〈σ ακτυσα, αννακ 

ελφογαδ〈σα, εσετλεγεσ ελυταστ〈σα, ιλλετϖε α τεγεζ! φορµ〈κ κερλσε α ϖ〈λτ〈σ υτ〈ν. 

Τελεφον〈λ⌠ µ∀σορβαν φιαταλ λ〈νψηανγ σ α κζπκορ νεκεσν! µαγ〈ζ⌠δϖα βεσζλγετ, 

〈µ αµικορ κιδερλ, ηογψ α λ〈νψ 15 ϖεσ, αζ νεκεσν! γψ ρεαγ〈λ: (Α ηανγϕα, ϖαγψισ α 

ηανγοδ αλαπϕ〈ν νεµ ισ γονδολταµ ϖολνα, µερτ τνψλεγ ναγψον φιαταλ ϖαγψ(, µαϕδ α 

βεσζλγετσ ϖγιγ µεγταρτϕα α τεγεζ! φορµ〈κατ. Α ϖ〈λτ〈σ µεγτρτντ, αζονβαν α τεγεζ!δσ 

φελαϕ〈νλ〈σ〈νακ αζ ιδ!σεββτ!λ κεζδεµνψεζηετ! ακτυσα νεµ, εζ〈λταλ α παρτνερ νψελϖι 

ηελψζετε βιζονψταλανν〈 ϖ〈λικ, ελκεζδι κερλνι α µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κατ, σ ϖγλ εγψ αλιγ 

ηαλληατ⌠ Σζι〈−ϖαλ κσζν ελ.  

Ηασονλ⌠, νεηεζεν κεζεληετ! ηελψζετ τερεµτ!δικ ακκορ, αµικορ α τελεφονον φεληϖοττ 

ιδ!σεββ πολιτικυσ α ριπορτερ (ϑ⌠ ρεγγελτ, ελνκ ρ!( κσζνσρε γψ ϖ〈λασζολ: �Σζερϖυσζτοκ! 

Νεµχσακ νεκεδ κσζνκ, ηανεµ α ϖελεδ σζεµβεν λ! η〈ροµ φιαταλεµβερνεκ ισ(, µαϕδ α 
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βεσζλγετσ σορ〈ν φελαϕ〈νλ τββ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ ισ, δε α κλχσνσ τεγεζ!δστ νεµ, 

εζρτ α ϖγιγ βιζονψταλανκοδ⌠ ριπορτερ γψ κσζν ελ: (Η〈τ ακκορ, ελνκ ρ, Λ〈νψι ρ, Ζσολτ, 

µινδη〈ροµ µεγσζ⌠λτ〈στ φελαϕ〈νλοττα, κσζνµ α βεσζλγετστ.( 

Εζεκ α σζιτυ〈χι⌠κ αζτ µυτατϕ〈κ µεγ, ηογψ α βιζαλµασαββ φορµ〈ρα ϖαλ⌠ 〈τ〈λλ〈σνακ ισ ιγεν 

σζιγορ σζαβ〈λψαι ϖαννακ, σ α κλχσνσ τεγεζ!δσ τρη⌠δτ〈σα ελλενρε υδϖαριασσ〈γρα 

τρεκεδϖε 〈λταλ〈βαν κερλϕκ εζεκ µεγσρτστ. 

Αζ ιντερϕαλανψοκ 44,3%−α γψ ϖλτε, ηογψ α βεσζλτετ! τπυσ µ∀σοροκ 〈λταλ〈νοσ 

τεγεζ!δσε, τλζοτταν βιζαλµασ ηανγϖτελε νεµ µινδιγ µεγφελελ!, σ!τ ακ〈ρ α νζ!τ α 

κζλσφολψαµατβ⌠λ κιζ〈ρ⌠ σζερεπε ισ λεηετ. Α τεγεζ!δσ ϖισσζ〈σσ〈γαιτ ηανγσλψοζ⌠κ αρ〈νψα 

α 18�35 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν ϖολτ α λεγµαγασαββ (71,4%), αµι αζτ ιγαζολϕα, ηογψ �α 

βεσζλ!κ νψελϖηασζν〈λατι ελϖ〈ρ〈σαι σζιγορββακ, µιντ τνψλεγεσ νψελϖηασζν〈λατυκ: 

γψακραββαν τεγεζ!δνεκ, µιντ αµεννψιρε αζτ ιλλενδ!νεκ ϖλικ� (ΚΙΣΣ 1995: 272).  

Α βεσζδπαρτνερ νψελϖι µεγϕελεντσνεκ κλνβζ! µ∀σορτπυσοκβαν µεγϕελεν! 

σαϕ〈τοσσ〈γαι σζοροσ σσζεφγγστ µυτατνακ α νψελϖι ϖισελκεδσ 〈λταλ〈νοσ, α τ〈ρσαδαλοµ 

εγσζρε κιτερϕεδ! ϖ〈λτοζ〈σαιϖαλ, σ!τ α ριπορτµ∀σοροκβαν, βεσζλγετσεκβεν α νψελϖι 

βιζονψταλανσ〈γοκ, ηασζν〈λατβελι νεηζσγεκ σ ελλεντµονδ〈σοκ µγ µινδενναπϕαινκ 

νψελϖι ηελψζετεινλ ισ γψακραββαν ϕελεννεκ µεγ. Εζ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ εζεκβεν α 

ηελψζετεκβεν α ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατοκρα λεννε σζκσγ, αζ 〈λταλ〈νοσαν 

ελφογαδοττ φορµ〈κ ηι〈νψ〈ρα πεδιγ εγψρσζτ α βεσζδπαρτνερ ϕελλετλενσγε, µ〈σρσζτ α 

ηελψζετ 〈λταλ µεγκϖ〈ντν〈λ βιζαλµασαββ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ ϕελεντενεκ 

κνψσζερµεγολδ〈στ. 

 

 

7. 2. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ αζ Ιντερνετ κζλσηελψζετειβεν 

 

Αζ ελεκτρονικυσ κοµµυνικ〈χι⌠ τρνψερσνεκ µ〈σοδικ σζακασζα, α σζ〈µτ⌠γπεκ 

κζϖεττεττε κοµµυνικ〈χι⌠ κιαλακυλ〈σα ναπϕαινκβαν ισ ζαϕλ⌠ φολψαµατ. Αζ εγσζ ϖιλ〈γοτ 

βεη〈λ⌠ζ⌠ ινφορµ〈χι⌠σ ρενδσζερ, αζ Ιντερνετ ελτερϕεδσϖελ ολψαν ϕ κοµµυνικ〈χι⌠σ σζντρ 

ϕττ λτρε, αµελψ α µαγψαρ νψελϖ∀ ηασζν〈λ⌠κ κρβεν ισ κιαλακτοττα α νψελϖι 

καπχσολαττερεµτσ ϕ, εββεν α κζεγβεν ρϖνψεσ σζαβ〈λψαιτ. Αζ Ιντερνετ α κοµµυνικ〈χι⌠σ 

ηελψζετειβεν υγψανισ α κζϖετλεν σ κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ηοζ ϖισζονψτϖα ισ 

κλνβζνεκ α βεσζλ!, α χµζεττ, α ηαλλγατ⌠σ〈γ, α χσατορνα, α τµα σ αζ ελρενδεζσ κζττι 

καπχσολατοκ (ϖ. ΛΑΒΟς 1979: 366), ϕφαϕτα βεσζδεσεµνψεκετ ηοζϖα λτρε εζ〈λταλ. Α 
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η〈λ⌠ζατ γψ ολψαν ϕ κοµµυνικ〈χι⌠σ φορµ〈κατ τερεµτ, αµελψεκβεν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

σζερεπε σ ϕελλεγε ισ µεγϖ〈λτοζηατ.  

Αζ ιντερνετεσ κοµµυνικ〈χι⌠ κζϖετλεν ηανγϖτελε ναγψµρτκβεν ηατ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

σζεµλψηασζν〈λατ〈ρα: α τεγεζ!δ! φορµ〈κ ϖ〈λασζτ〈σα α χιβερτρ λεγτββ σζιτυ〈χι⌠ϕ〈βαν 

γψακοριββ, µιντ α τ〈ρσαδαλµι κοµµυνικ〈χι⌠ εγψβ σζντερειν. Σαρκτοττ ϖλεµνψεκ, γψ 

πλδ〈υλ α η〈λ⌠ζατ στλυσ〈τ ϕελλεµζ! ΣΖΙΛℑΓΨΙ ℑΡΠℑ∆ σζεριντ (εββεν αζ ϕ ϖιλ〈γβαν εζ α 

τραδχι⌠, ελτρνι τ!λε ( µινδεν τλζ〈σ νλκλ ( ιλλετλενσγ( (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ 

ηττπ://ωωω.ωεστελ900.ηυ/σερϖερ−ϕαϖα/ΙντερνετΙσκολα �ωωω.ωεστελ900.ηυ/σερϖερ−ϕαϖα/ΙντερνετΙσκολα�). Αζ 

〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσρ!λ λ! σζτερεοτπια η〈ττερβεν α η〈λ⌠ζατι κοµµυνικ〈χι⌠ 

κιαλακυλ〈στρτνετε ηζ⌠δικ µεγ, ηισζεν α ϖιλ〈γη〈λ⌠ ηασζν〈λ⌠ι κεζδετβεν ολψαν σζ∀κ 

κζσσγετ αλκοττακ, αµελψ νψελϖιλεγ ισ 〈λταλ〈νοσ σζολιδαριτ〈στ ϖ〈λλαλτ. Αηογψ αζονβαν α 

φεληασζν〈λ⌠κ κρε σ α φεληασζν〈λ〈σι τερλετεκ σζλεσεδνεκ, εγψρε τββ ολψαν τνψεζ!, ολψαν 

σζιτυ〈χι⌠− σ ϖισζονψλαττπυσ ϕελενικ µεγ α η〈λ⌠ζατον βελλ ισ, αµελψνεκ σαϕ〈τοσσ〈γαι 

σσζετκζσβε κερλνεκ α τεγεζ! φορµα 〈λταλ〈νοσ ηασζν〈λατ〈ϖαλ. 

Αζ Ιντερνετ νψελϖηασζν〈λατ〈νακ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ ϖιζσγ〈λ⌠ Β∆Ι ΖΟΛΤℑΝ κρδ!ϖεσ 

φελµρσνεκ ερεδµνψει σζεριντ αζ αδατκζλ!κνεκ χσακ 52,3%−α ϖλι γψ, ηογψ αζ 

Ιντερνετεν 〈λταλ〈νοσαν ινκ〈ββ α τεγεζ!δ! φορµ〈κατ ηασζν〈λϕα (Β∆Ι 2001). Αζ 〈λταλ〈νοσ 

τεγεζ!δστ ελφογαδ⌠ σ νεµ ελφογαδ⌠ αδατκζλ!κ κζελ αζονοσ αρ〈νψα ϕελζι αζτ, ηογψ 

φλβοµλοττ αζ εγψντετ∀ τεγεζ!δσ σζοκ〈σρενδϕε. 

Α η〈λ⌠ζοττ µυλτιµδι〈σ ιντερακτϖ κοµµυνικ〈χι⌠ νψελϖι καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δϕαιτ 

ϖιζσγ〈λϖα νεµ εγψσγεσ κζεγρ!λ κελλ βεσζλννκ, υγψανισ α ϖιλ〈γη〈λ⌠ν λτρεϕϖ! 

καπχσολατφορµ〈κ σ αζ εζεκετ µεγϖαλ⌠στ⌠ σζϖεγτπυσοκ σοκ τεκιντετβεν κλνβζνεκ. 

Αδαταιµ αλαπϕ〈ν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ α κλνβζ! κζλστπυσοκβαν ελτρ! αρ〈νψβαν, δε α 

κοµµυνικ〈χι⌠σ φορµ〈κατ στρυκτυρ〈λ⌠ µ⌠δον ϕελεν ϖαννακ α η〈λ⌠ζατ ϖιλ〈γ〈βαν. Εζεκετ αζ 

αρ〈νψοκατ, ϕελλεγζετεσσγεκετ αζ Ιντερνετ φ!ββ κζλσι ηελψζετει σζεριντ µυτατοµ βε. 

 

7.2.1. Αζ ελεκτρονικυσ λεϖελεζσ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α η〈λ⌠ζατηασζν〈λατ εγψικ λεγαλαπϖετ!ββ φορµ〈ϕα αζ ελεκτρονικυσ λεϖελεζσ. Α σζεµλψρε 

σζ⌠λ⌠, νεµ νψιλϖ〈νοσ φ⌠ρυµοκον ζαϕλ⌠ ιντερνετεσ ζενετϖ〈λτ〈σ ϖισζονψλαττπυσαι σοκ 

τεκιντετβεν ηασονλτανακ α ηαγψοµ〈νψοσ λεϖελεζσρε, α κλνβσγ ελσ!σορβαν α κζϖεττ! 

χσατορνα λεηετ!σγειβεν ρεϕλικ. Αζ ζενετεκ σζϖεγσζερκεσζτ!ϖελ ϖαλ⌠ µεγαλκοτ〈σα σ 

γψορσ χλβαρσε ηατ〈σσαλ ϖαν α σζϖεγαλκοτ〈σρα σ α βεφογαδ〈σι τεχηνικ〈κρα (ϖ. Β∆Ι 

1998: 178), εζ〈λταλ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈ρα σ α ϖ〈λασζτοττ τπυσοκρα ισ.  
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Αζ ελεκτρονικυσ ποστα καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈ιτ τεκιντϖε α φεληασζν〈λ⌠κ εγψ ρσζε µγ αζ 

εγψ αδοττ, µ〈σ ηελψζετβεν ταλ〈ν νεµ τεγεζεττ σζεµλψηεζ σζ⌠λ⌠ λεϖελεκβεν ισ α τεγεζ!δ! 

φορµ〈τ ταρτϕ〈κ κϖετενδ!νεκ: (Τεη〈τ ηα ροκ √ννεκ εγψ ελεκτρονικυσ λεϖελετ, ακκορ αββαν 

τεγεζνι φογλακ( (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.ωεστελ900.ηυ/σερϖερ−ϕαϖα/ΙντερνετΙσκολα 

�ωωω.ωεστελ900.ηυ/σερϖερ−ϕαϖα/ΙντερνετΙσκολα�). Εγψ εγψετεµεν ινφορµατικ〈τ ταντ⌠ σζακεµβερ 

εγψενεσεν χσοδ〈λκοζικ αζον, ηα νεµ τεγεζ! φορµ〈βαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ: µοσταν〈βαν εγψρε 

τββ (Τισζτελτ ∆ρ⌠τοσ ∨ρ!( στλυσ λεϖελετ καποκ, µγ εγψετεµι ηαλλγατ⌠κτ⌠λ ισ. Εζ ισ βιζτοσ 

αζρτ ϖαν, µερτ νινχσενεκ αζ ϕονχοκ σζ〈µ〈ρα (κτελεζ!εν( µεγισµερενδ! αλαπµ∀ϖεκ α 

η〈λ⌠ζατ ϖιρτυ〈λισ ϖιλ〈γ〈ρ⌠λ, σ α κζτυδατβαν ισ τορζ κπ αλακυλτ κι αζ Ιντερνετ−κυλτρ〈ρ⌠λ( (� 

ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.χ3.ηυ/χολλεχτιον/µτ/δροτοσ 

�ωωω.χ3.ηυ/χολλεχτιον/µτ/δροτοσ�). ςαγψισ: α µ〈σ κρλµνψεκ κζττ ελϖ〈ρηατ⌠ σ 

µεγσζοκοττ νψελϖι µαγαταρτ〈στ αζ ιττ υραλκοδ⌠ κοµµυνικ〈χι⌠σ σζαβ〈λψοκ ισµερετνεκ 

ηι〈νψ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζζα. Πεδιγ αζ εγψ σζεµλψηεζ σζ⌠λ⌠ λεϖελεζσ εσετβεν 〈λταλ〈βαν ϖαλ⌠σ 

ϖισζονψοκρ⌠λ, νεµ πεδιγ ϖιρτυ〈λισ καπχσολατοκρ⌠λ ϖαν σζ⌠; αζ ιλψεν ζενετ τββνψιρε 

υγψανολψαν φυνκχι⌠τ τλτ βε, µιντ α παπραλαπ λεϖελεζσ, σ πυσζτ〈ν α κζϖεττ! χσατορνα 

µεγϖ〈λτοζ〈σα νεµ αδηατ ελεγενδ! οκοτ α βεϖεττ νψελϖι φορµ〈κ ελϖετσρε.  

Α ϖιλ〈γη〈λ⌠ ιλλεµτανα, α Νετιθυεττε, α ϖισελκεδσ αλαπϖετ! σζαβ〈λψαι αζ Ιντερνετεν 

χµµελ µεγταλ〈ληατ⌠ ταν〈χσοκ γψ∀ϕτεµνψε αννψιτ µονδ εζζελ α κρδσσελ καπχσολατβαν, 

ηογψ: (αζ ελεκτρονικυσ λεϖελεζσ σοκκαλ κεϖσβ φορµ〈λισ, µιντ α ηαγψοµ〈νψοσ, τεη〈τ α 

κονϖενχι⌠κηοζ κεϖσβ κτελεζ! ραγασζκοδνυνκ, πλδ〈υλ µαγψαρ νψελϖεν γψακοριββ α 

τεγεζ!δσ. Μινδαζον〈λταλ κινεκ−κινεκ µαγ〈νακ κελλ µεγτλνιε, ηογψ µιλψεν µρτκβεν λ 

εζζελ α σζαβαδσ〈γγαλ( (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ 

ηττπ://ωωω.βυσινεσσ.µαταϖ.ηυ/υζλετ/συγοο/τανφ/νετθυετ) 

�ωωω.βυσινεσσ.µαταϖ.ηυ/υζλετ/συγοο/τανφ/νετθυετ)�. Α κτετλενεββ ηανγνεµ ελλενρε 

τεη〈τ αζ υδϖαριασσ〈γ κτττσγεινεκ εγψ ρσζε 〈τρκτ!δικ αζ ιντερνετεσ λεϖελεζσβε ισ. 

Αζ ισµερτ σζεµλψηεζ ϖαγψ ισµερετλεν σζεµλψηεζ αννακ ηιϖαταλοσ φυνκχι⌠ϕ〈βαν σζ⌠λ⌠ 

ελεκτρονικυσ λεϖελεζσ ναγψ ρσζβεν µεγµαραδ αζ κοµµυνικ〈χι⌠ µ〈σ σζντερειν ισ ελϖ〈ρτ, 

νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σι φορµα. Β∆Ι ΖΟΛΤℑΝ αζ ελεκτρονικυσ λεϖελεζσρ!λ κσζτεττ 

ϖιζσγ〈λαται νψοµ〈ν γψ ϖλι, ηογψ α τεγεζσ ισµερετλενεκ κζττι κοµµυνικ〈χι⌠βαν σεµ 

〈λταλ〈νοσ, υγψανισ αζ Ιντερνετεν τεγεζ! φορµ〈ϕ κσρ!λεϖλλελ τοϖ〈ββτοττ κρδ!ϖρε τββ 

ολψαν ρεακχι⌠τ ισ καποττ, µελψεκ σζεριντ ισµερετσγ ηι〈νψ〈βαν ινδοκολατλαν ϖολτ α τεγεζ! 

φορµα ηασζν〈λατα (Β∆Ι 2001). 
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�Α η〈λ⌠ζατ ηασζν〈λ⌠ινακ σ φεληασζν〈λ〈σι τερλετεινεκ νϖεκεδσϖελ ρ〈αδ〈συλ εγψρε 

τββφλε ϖισζονψλατβαν λϖ! παρτνερεκ ριντκεζηετνεκ εγψµ〈σσαλ ελεκτρονικυσ λεϖλ 

φορµ〈ϕ〈βαν. Α ηιϖαταλοσ, σζεµλψτελεν λεϖελεζσ, γψιντζσ εγψ ρσζε ισ 〈ττεϖ!δικ ερρε α 

κοµµυνικ〈χι⌠σ χσατορν〈ρα. 2001−βεν α κορµ〈νψζατ κσρλετετ τεττ αρρα, ηογψ λτρεηοζζον 

εγψ γψιντζσρε, ηιϖαταλοσ τ〈ϕκοζ⌠δ〈σρα αλκαλµασ ιντερνετεσ λεηετ!σγετ Κορµ〈νψζατι 

Πορτ〈λ νϖεν (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.εκορµανψζατ.ηυ �ωωω.εκορµανψζατ.ηυ�). Α 

προγραµ ελινδτ〈σα ελ!ττ κρδ!ϖεσ φελµρστ ϖγεζτεκ α η〈λ⌠ζατον α λεηετσγεσ ηασζν〈λ⌠ι 

σζοκ〈σοκκαλ καπχσολατβαν. Α κρδ!ϖ ταρταλµαζοττ εγψ αρρα ϖονατκοζ⌠ κρδστ ισ, ηογψ αζ 

αδατκζλ!κ τεγεζ!δ! ϖαγψ νεµτεγεζ! φορµ〈βαν κοµµυνικ〈λν〈νακ−ε αζ ιντερνετεσ 

νκορµ〈νψζατταλ (ηττπ://σχηµιδτ.λι/ϖοτε). Α τεγεζ! φορµ〈βαν µεγφογαλµαζοττ κρδσ: Αζ 

ιντερακτϖ ηιϖαταλοκν〈λ αζ Ιντερνετεν µεγσζοκοττ τεγεζ!δσσελ κοµµυνικ〈λν〈λ, ϖαγψ 

〈ττρνλ α µαγ〈ζ⌠δ〈σρα?, αµελψρε α κρδ!ϖ η〈ροµ ϖ〈λασζλεηετ!σγετ αδοττ µεγ, α 

κϖετκεζ! αρ〈νψοκατ ερεδµνψεζτε (21. 〈βρα):  

 
21. 〈βρα 

 
Α σζοκ〈σοκ ϕελενλεγ ισ ζαϕλ⌠ 〈τρενδεζ!δστ µυτατϕα, ηογψ α ϖ〈λασζολ⌠κ φελε νεµ δντ 

εγψρτελµ∀εν, ηανεµ τοϖ〈ββι τνψεζ!κετ ισ φιγψελεµβε ϖεσζ. 

Αζ ιντερνετεσ λεϖελεζσβεν α κζλστ νψιτ⌠, αλλοκυτϖ µεγσζ⌠λτ〈σοκκντ υγψαναζοκκαλ α 

τπυσοκκαλ ταλ〈λκοζυνκ, µιντ α παπραλαπ λεϖελεζσβεν, ελτρσ ελσ!σορβαν αζ ελ!φορδυλ〈σι 

αρ〈νψοκβαν ϖαν. Αζ ισµερ!σκ κζττι, σζεµλψρε σζ⌠λ⌠ ελεκτρονικυσ λεϖελεζσβεν 

γψακραββαν ελµαραδ α νεϖετ β!ϖτ! ϕελζ! (κεδϖεσ, δρ〈γα), αζ Ιντερνετ κεϖσβ φορµ〈λισ 

ηαγψοµ〈νψαινακ κσζνηετ!εν. Αζ ισµερετλεν σζεµλψνεκ σζ⌠λ⌠, εσετλεγ ηιϖαταλοσ 

ιντερνετεσ λεϖελεκβεν ϖισζοντ µεγµαραδνακ α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠ ηαγψοµ〈νψοσαββ 

φορµ〈ιρα ισ ϕελλεµζ! υδϖαριασσ〈γι ελεµεκ. Κιαλακυλτ νη〈νψ, αζ εββεν α κζεγβεν 

ελ!φορδυλ⌠ σζιτυ〈χι⌠κρα ϕελλεµζ! σζερεπρε υταλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ ισ: Τισζτελτ Ηρλεϖλολϖασ⌠κ! 

Τισζτελτ Ιντερνετεζ!! 

Καπχσολατταρτ〈σ αζ ιντερακτϖ ηιϖαταλλαλ
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Αζ ελεκτρονικυσ λεϖελεζσβε α λεϖελεζσβεν ηασζν〈λτ σ βεµυτατοττ φορµ〈κ ναγψ ρσζε 

〈τρκτ!δικ. Μεγφιγψελσειµ σζεριντ αζονβαν αζ ιντερνετεσ ζενετεκ ναγψοββ η〈νψαδ〈β⌠λ 

µαραδνακ ελ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ, µιντ α παπραλαπ λεϖελεκβ!λ. Ηι〈νψοζνακ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ α 

ναγψον σζλεσ κρβεν τερϕεσζτεττ ζενετεκβ!λ, αµελψεκβεν νεηζ α µινδενκιρε 

κιτερϕεσζτηετ! µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα µεγϖ〈λασζτ〈σα. Αζ εγψ σζεµλψηεζ σζ⌠λ⌠, βιζαλµασ 

λεϖελεζσ εσετβεν α γψακορι, ιντενζϖ ζενετϖ〈λτ〈σ σορ〈ν µαραδ ελ λεγινκ〈ββ α µεγσζ⌠λτ〈σ 

(Β∆Ι 1998: 180), ηισζεν α σοροζατβαν ϖ〈λτοττ ρϖιδ λεϖελεκ κοµµυνικ〈χι⌠σ φολψαµατα αζ 

λ!σζ⌠ καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈ιηοζ κζελτ (ΝΨ⊆ΡΙ 1999: 122). Εββεν α ηελψζετβεν πεδιγ 

νινχσεν σζκσγ αρρα, ηογψ µινδεν µεγνψιλατκοζ〈στ ρσζβεν αζ υδϖαριασσ〈γ κϖετελµνψτ 

σζολγ〈λ⌠, ρσζβεν φιγψελεµφελκελτ! µεγσζ⌠λτ〈σ νψισσον. 

Αζ Ιντερνετ γψακορλατ〈βαν λτεζικ εγψ ολψαν καπχσολατταρτ〈σι λεηετ!σγ ισ, αµελψβεν εγψ 

ισµερτ σζεµλψηεζ, ιντζµνψηεζ σζ⌠λ, δε νψιλϖ〈νοσ φορµ〈βαν, πλδ〈υλ κλνβζ! 

ιντζµνψεκ ηονλαπϕαιν ηοζζ〈φρηετ!εν. Εζεκρε αζ ζενετεκρε α ηιϖαταλοσ λεϖελεζσβεν 

µεγφιγψελτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϕελλεµζ!κ, αζζαλ α κλνβσγγελ, ηογψ εζεν α κτετλενεββ 

φ⌠ρυµον µεγϕελενηετνεκ αζ ινδυλατοκατ µεγϕελεντ! εγψνι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ: Εγψρε 

κεϖσβ τισζτελτ Μαγψαρ Ρ〈δι⌠! Κεδϖεσ νεµ τισζτελτ ϖεζετκνϖ + κερεσζτνϖ! Τισζτελτ 

ϖεζετκνϖ (νεµ)ρ! Εζεκ α νψλτ λεϖελεκ, αµελψεκ ταλ〈ν ελ σεµ ϕυτνακ α µεγνεϖεζεττ 

χµζεττηεζ, σ κζβεν 〈τττελεσεν α σζλεσεββ �ηαλλγατ⌠σ〈γηοζ� (ϖ. ΛΑΒΟς 1979: 366) ισ 

σζ⌠λνακ, γψακραν βιζαλµασκοδ⌠, α ϖαλ⌠σ σζιτυ〈χι⌠βαν µεγενγεδηετετλεν φορµ〈κατ ισ 

ηασζν〈λνακ, πλδ〈υλ κζλετι σζεµλψισγεκετ βεχζεττ κερεσζτνϖεν σζ⌠λτανακ µεγ. Α 

κζϖεττ! χσατορνα λγκρε τεη〈τ α ηιϖαταλοσ ϖισζονψλατοκ εγψ ρσζβεν ισ ναγψοββ τερετ 

ενγεδ αζ ρζελµεκνεκ, µιντ α ηαγψοµ〈νψοσ λεϖελεζσ. Εζ α µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε α 

ηιϖαταλοσ φορµ〈κ µεγϕτ〈σ〈βαν, ιλλετϖε α βιζαλµασνακ σζ〈µτ⌠ φορµ〈κνακ α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ 

κζλσηελψζετεκβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈βαν µυτατηατ⌠ κι. 

  

7.2.2. Α νψιλϖ〈νοσ λεϖελεζ!χσατορν〈κ, φ⌠ρυµοκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Α κλνβζ! νψιλϖ〈νοσ λεϖελεζ!ρενδσζερεκ: α χσεϖεγ!χσατορν〈κ σ φ⌠ρυµοκ νψελϖι 

σζοκ〈σαιτ τεκιντϖε ρσζβεν µ〈σ α ηελψζετ, ηισζεν ιλψενκορ ϖαλ⌠βαν ελεκτρονικυσ εµβερι 

κζσσγεκβε, νµαγυκατ σζαβ〈λψοζ⌠ ϖιρτυ〈λισ βαρ〈τι τ〈ρσασ〈γοκβα λπνκ βε: εγψ−εγψ 

ρ〈σοσ τ〈ρσαλγ〈σ κζεπβε κερλνκ, σ β〈ρ α ρσζτϖεϖ!κετ νεµ ισµερϕκ σζεµλψεσεν, ελ κελλ 

φογαδνυνκ αζ ιττ σζοκ〈σοσ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δστ. ⊆γψ αζτ α ϖλεκεδστ ισ, ηογψ: τεγεζι α 

τινδζσερ α ηετϖενϖεστ, σ εββ!λ νεµ ηογψ σρτ!δσ νινχσ, δε αζ α φυρχσα, ηα νεµ γψ 

τρτνικ. Α χσεϖεγ!χσατορνα σεµλεγεστι α τ〈ρσαδαλµι παραµτερεκετ, ηισζεν α λεγτββ 

εσετβεν α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερνακ χσακ α φεληασζν〈λ⌠ι νεϖτ ισµερϕκ. Ερρε α 
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κζλσηελψζετρε τεη〈τ εγψρτελµ∀εν ρϖνψεσ αζ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσ σζαβ〈λψα. Α 

ϖλεµνψχσερλ! φ⌠ρυµοκον α βεσζλ!κ τ〈ρσαδαλµι ϕελλεµζ!ινεκ ισµερετν κϖλ α κζσεν 

µεγϖιτατοττ τµα κζσσγετ, αζονοσσ〈γρζετετ τερεµτ! σζερεπϖελ ισ ινδοκολϕ〈κ α 

τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσσ〈γ〈τ: �Α τεγεζστ µινδενκι τελϕεσεν νψυγοδταν σζοκτα ηασζν〈λνι, µικορ 

εγψ−εγψ βιζονψοσ τµ〈ϖαλ καπχσολατβαν γψ∀λνκ σσζε, ϖαγψ βεσζλγετνκ, α κζσεν 

ελφογψασζτοττ σρτ α κζσ τµα ηελψεττεστι.� 

Αζ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσ κζεγβεν ισ µεγϕελενηετνεκ αζονβαν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ, α 

ριτκ〈σ〈γυκ µιαττ αζονβαν εββεν α ηελψζετβεν µινδενκππεν ρζελεµκιφεϕεζ! σζερεπκ 

ϖαν. Εγψρσζτ αζ ιρ⌠νια, α γνψ, αζ εληατ〈ρολ⌠δ〈σ, µ〈σρσζτ πεδιγ α ϕ〈τκοσ κοµµυνικ〈χι⌠, 

α κεδϖεσκεδσ σ ϖ!δσ κιφεϕεζ!εσζκζειϖ ϖ〈ληατνακ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ελζ〈ρκ⌠ζ⌠, αζ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δστ µεγβοντϖα, α τ〈ϖολσ〈γοτ 

ηανγσλψοζ⌠ σζερεπτ α σζϖεγκρνψεζετ 〈λταλ〈βαν εγψρτελµ∀ϖ τεσζι: �Μαγα ϖαλ⌠βαν 

εννψιρε ηοµο πριµιτιϖυσ λεννε? Μαγα σζεριντ µιτ ιντζκεδηετνε µγ?�; �Υραµ, √ν νεµ 

εββε α τοπιχβα ϖαλ⌠ στλυσβαν κζελτι µεγ α κρδστ!�  

Α ϕ〈τκοσ, ϖ!δ! µαγ〈ζ〈σ εββεν α ηελψζετβεν α νεµτεγεζσ ερεδετι σζερεπνεκ αζ 

ελλεντττ ισ κπεσ κιφεϕεζνι, υγψανισ αζ ρζελµι κζελεδσ ϕελλσρε σζολγ〈λ. Α κτ 

µαγ〈ζ⌠δνι κεζδ! σζεµλψ εζζελ ϕελεζηετι εγψµ〈σ σ α τββι βεσζλγετ!παρτνερ σζ〈µ〈ρα ισ, 

ηογψ !κ µ〈σ ϕελλεγ∀, σζοροσαββ ϖισζονψβαν ϖαννακ. Εγψµ〈στ µ〈σ ϕελλεγ∀, µ〈σ τµ〈ρ⌠λ 

βεσζλγετ! φ⌠ρυµρ⌠λ ισµερ! παρτνερεκ εγψικε γψ δϖζλι α µ〈σικατ: �Η〈τ µαγα µεγ ηογψ 

κερλ ιδε, Χασανοϖα ρ?� Α ηανγνεµ σ α σζϖεγκρνψεζετ ισ βιζονψτϕα α βιζαλµασσ〈γοτ α 

κϖετκεζ! µεγνψιλατκοζ〈σβαν: �Εζεκ υτ〈ν β〈ρµεννψιρε ισ ταρτανοµ κελλενε α ηαραγϕ〈τ⌠λ, 

κζλνµ κελλ ννελ, ηογψ µαγ〈χσκα µεγ εγψ πιρτοττ γεσζτενψεπ〈σττοµ�. Εγψεσ 

βεσζδπαρτνερεκ τεη〈τ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ρϖν κλνλνεκ ελ α τββι τεγεζ!δϖε 

τ〈ρσαλγ⌠τ⌠λ, σ ερρε α ηελψζετρε γψακραν υταλνακ ισ, µιντ πλδ〈υλ α κϖετκεζ! ελκσζν! 

φορµ〈βαν: �Βχσζικ τοπιχτ〈ρσα, µαγ〈ζ⌠ϕα: Ιντερ�. 

Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ αζ Ιντερνετνεκ εββεν α σζϖεγτπυσ〈βαν α 

λεγϖ〈λτοζατοσαββακ, σ!τ α βιζαλµασ ηανγνεµ∀, νψλτ κοµµυνικ〈χι⌠ ρϖν εζεν α τερλετεν 

α βιζαλµασ ηελψζετεκ νψελϖηασζν〈λατ〈ν〈λ ισ ερ!τελϕεσεββεν ρζκεληετ! α σοκσζν∀σγ.  

Α κζλσφορµ〈κ, α νψελϖι κιφεϕτεττσγ τεκιντετβεν ρσζβεν ελκλνλνεκ εγψµ〈στ⌠λ α 

χσεϖεγ!χσατορν〈κ σ α φ⌠ρυµοκ. Α χηατ, α χσεϖεγσ π〈ρβεσζδει υγψανισ 〈λταλ〈βαν 

ρϖιδεββ µεγνψιλατκοζ〈σοκβ⌠λ, φορδυλ⌠κβ⌠λ 〈λλνακ, ιλλετϖε 〈λταλ〈βαν αζ νκιφεϕεζσ σ α 

καπχσολαττερεµτσ αζ ελσ!δλεγεσ σζερεπκ, α κλνβζ! φ⌠ρυµοκον πεδιγ µαγα α τµα 

ναγψοββ ηανγσλψτ καπ, α ρεφερενχι〈λισ φυνκχι⌠ κερλ ελ!τρβε. 
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Μινδκτ τπυσ ολψαν κζλσηελψζετετ τερεµτ αζονβαν, αµελψβεν α κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ 

κζϖετλενλ ϕελεν ϖαννακ, ιλλετϖε ϕελεν λεηετνεκ, α καπχσολατταρτ〈σ εγψετλεν χσατορν〈ϕα πεδιγ 

αζ ροττ σζ⌠. Α βεσζδπαρτνερεκ α κοµµυνικ〈χι⌠βαν 〈λταλ〈βαν ναγψ σζερεπετ βετλτ! 

ηανγζ〈σβελι σ νονϖερβ〈λισ εσζκζκ ηι〈νψα ελλενρε ιγψεκεζνεκ ιντενζϖ καπχσολατοτ 

τερεµτενι. Α νονϖερβ〈λισ εσζκζκ π⌠τλ〈σ〈νακ εζρτ σαϕ〈τοσ εσζκζτ〈ρα αλακυλτ κι: α 

ναγψβετ∀κ φολψαµατοσ ηασζν〈λατα κιαβ〈λ〈στ ϕελεντ, α κζλσεκετ ηανγυλατϕελεκ (εµοτιχον) 

κσρηετικ ((, (), ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! ινδυλατσζαϖακ, σ φοντοσ σζερεπετ καπνακ α 

φατικυσ ελεµεκ ισ.  

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ µιντ ρζελεµκιφεϕεζ! σ φιγψελεµφελκελτ! εσζκζκ εζρτ σζιντν 

φοντοσ φυνκχι⌠ηοζ ϕυτνακ αζ ιντερνετεσ χσεϖεγσβεν. Α βεσζλγετνι σζ〈νδκοζ⌠κ µεγαδοττ 

τµ〈κ αλαπϕ〈ν ϖ〈λασζτηατνακ εγψ−εγψ σζοβ〈τ, αµελψβεν εσετλεγεσεν τββ σζ〈ζ ιντερνετεζ! ισ 

τ〈ρσαλογηατ, α βελπσκετ 〈λταλ〈βαν δϖζλσσελ ϕελζικ. Αζ δϖζλσι φορµ〈κ 

φιγψελεµφελκελτσρε τρεκσζενεκ, ηισζεν εζ αζ ελσ! εσζκζ, αµελψετ νψελϖι 

νµεγϕελεντσκντ ηασζν〈λνι λεηετ. Α κσζνσβεν γψακραν τρτνικ υταλ〈σ α τββι 

χσεϖεγ!ρε, α βεσζδπαρτνερεκρε ισ, σσζεφογλαλ⌠ ϕελλεγ∀ µεγσζ⌠λτ〈σσαλ: Ηι µινδενκινεκ! 

Σζεϖασζ νπ! Ηελλο µινδενκι! Ηαλιη⌠ µινδενκινεκ! Σζιασζτοκ σκαχχοκ! Ηελλα ϕακ! Κεδϖεσ 

Μινδενκι! Κεδϖεσ Χηαττογ⌠κ! Σσζασζτοκ χσεττεγ!κ! 

Αζ ιδεγεν νψελϖ∀ δϖζλσεκβεν α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµ ισ λεηετ ιδεγεν νψελϖ∀: 

Ηι αλλ! Α λεγναγψοββ µαγψαρ χσεϖεγ!ολδαλ α � ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.χηετ.ηυ 

�ωωω.χηατ.ηυ� 300 ϖλετλενσζερ∀εν κιϖ〈λασζτοττ δϖζλσι µ⌠δϕ〈τ ϖιζσγ〈λϖα αζτ 

λ〈τηατϕυκ, ηογψ αζ ανγολ κσζνσφορµ〈κ 7%−οσ αρ〈νψα µελλεττ, χσακ ελσζ⌠ρταν (0,66%) 

φορδυλνακ ελ! µ〈σ νψελϖ∀ φορµ〈κ (πλδ〈υλ: Ζδρασζτϖυϕτψε! Χιαο!), α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ 

〈λταλ〈νοσ ϕελεντσ∀ ιδεγεν νψελϖ∀ ελεµεκ ισ κιζ〈ρ⌠λαγ ανγολ νψελϖ∀εκ.  

Α βεσζλγετ!τ〈ρσακ σζλεσ κρτ ϕελζικ αζοκ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ, αµελψεκ 

µινδενκινεκ ιγψεκεζνεκ χµεζνι α κζλστ: Κεδϖεσ Μεγσζ⌠λτοττακ! Μιϖελ α φ⌠ρυµοκ 

κζσσγειτ αζ αζονοσ τµ〈ρ⌠λ ζαϕλ⌠ βεσζλγετσ ταρτϕα σσζε, α τββ εµβερνεκ χµζεττ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ γψακραν ερρε α σζερεπρε υταλνακ: Φ⌠ρυµτ〈ρσακ! Κεδϖεσ τοπιχτ〈ρσακ! 

ςιτατ〈ρσακ! Κεδϖεσ Φ⌠ρυµβα ⊆ρ⌠κ σ Φ⌠ρυµοτ Ολϖασ⌠κ! Εζεκβεν α µεγσζ⌠λτ〈σβελι 

νεολογιζµυσοκβαν α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠βαν ναπϕαινκβαν εγψρε ινκ〈ββ τερετ ϖεσζτ! −

τ〈ρσ υτ⌠ταγ ϕ λετρε κελ: τοπιχτ〈ρσακ, φ⌠ρυµτ〈ρσακ, ϖιτατ〈ρσακ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ σοκσζν∀σγηεζ αζ ισ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ, ηογψ α βεσζδπαρτνερεκ 

σζ⌠λτ〈σα λεγ〈λταλ〈νοσαββαν α σαϕ〈τ µαγυκ 〈λταλ ϖ〈λασζτοττ φεληασζν〈λ⌠ι νϖεν τρτννεκ. Κισ 

ℑδ〈µ σζεριντ α νϖ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈νακ λεηετ!σγε αζ �ελϕ〈τσζανδ⌠ σζερεπ, αζ ιδεντιτ〈σ 

µεγϖ〈λασζτ〈σ〈τ ισ λεηετ!ϖ τεσζι� (2001: 15). ςαγψισ εζεκ α νεϖεκ νϕελλεµζ! σζ〈νδκακ, 
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γψακραν υταλνακ ϖαλαµιλψεν τυλαϕδονσ〈γρα (Αγρεσσζορ, Σακ〈λ, Σζαβαδσζϖ∀), λεηετνεκ 

ϖαλ⌠δι κερεσζτνεϖεκ σ βεχενεϖεκ ισ, νηα αζονβαν νεµ λεηετ εγψρτελµ∀ ϕελεντστ τ〈ρστανι 

ηοζζ〈ϕυκ ηοζζ〈 (Ψπσζιλον). Ρ〈αδ〈συλ β〈ρµιλψεν νψελϖι ελεµ κερληετ ιλψεν σζερεπβε 

(πλδ〈υλ νϖµ〈σ: Κεδϖεσ ςαλαηολ!), σ!τ αζ αζονοσ νεϖεκ µιαττ γψακραν σζ〈µοκκαλ ισ 

αζονοστϕ〈κ µαγυκατ α φεληασζν〈λ⌠κ: Ολιϖρ2.  

Εζεκ α νεϖεκ υγψανγψ ϖισελκεδνεκ, µιντ α κερεσζτνεϖεκ αζ λ!βεσζδβεν: ϕελζ!κ, 

ρτελµεζ!κ β!ϖτηετικ !κετ, καπχσολ⌠δηατνακ ινδυλατσζαϖακηοζ, ιντερακχι⌠σ 

µονδατσζαϖακηοζ ισ, ριτκ〈ν � ελσ!σορβαν α ϖαλ⌠δι κερεσζτνεϖεκ εσετβεν � βιρτοκοσ 

σζεµλψϕελεσ φορµ〈ϕυκ ισ σζερεπεληετ. 

Εζεκρε α φεληασζν〈λ⌠ι νεϖεκρε, β〈ρ κτσγτελεν αζ αζονοστ⌠ φυνκχι⌠ϕυκ, εζ〈λταλ εγψ 

ϕφαϕτα νϖτπυστ ϕελεντενεκ, ϕελλεµζ! α κισβετ∀σ ρ〈σµ⌠δ.  

Α ϖιζσγ〈λτ φ⌠ρυµοκον, χσεϖεγ!χσατορν〈κον α ηοζζ〈σζ⌠λ〈σοκ φελβεν (52,3%) σζερεπελτ 

µεγσζ⌠λτ〈σ, εγψικ λεγφ!ββ φυνκχι⌠ϕα α κζλσ κιεµελσε, ηανγσλψοζ〈σα, εββεν αζ εσετβεν 

µινδενκιρε κιτερϕεδηετ: εµβερεκ, φικ, γψερεκεκ, βαρ〈ταιµ. Μ〈σικ τιπικυσ ηασζν〈λατι 

λεηετ!σγτ πεδιγ αζοκ α ηελψζετεκ ϕελεντικ, αµελψεκβεν α τββ τ〈ρσαλγ⌠ κζλ ελσ!σορβαν 

εγψϖαλακινεκ σζ〈νϕα µονδανδ⌠ϕ〈τ αζ ιντερνετεζ!, ϖαλακινεκ εγψ κορ〈ββι ηοζζ〈σζ⌠λ〈σ〈ρα 

ϖ〈λασζολ. 

Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκρα ϕελλεµζ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ σοκασ〈γα 

ϕελενηετ µεγ. Α µεγσζ⌠λτ〈σ εγψνι νψελϖι λελεµνψεκ ρϖν α µιν!στσ, α 

ϖλεµνψκιφεϕτσ εσζκζϖ ισ ϖ〈ληατ: Ιγεν τισζλελτ φ!τρτνσζ−φ!πσζιχηολ⌠γυσ ρ! 

Α βεσζλγετ!χσατορν〈κ µεγσζ⌠λτ〈σαινακ ϖ〈λτοζατοσσ〈γα λ〈τϖ〈νψοσαν βιζονψτϕα, ηογψ α 

κτετλεν ηανγϖτελ∀, βιζαλµασ καπχσολατοκβαν β〈ρµιλψεν νψελϖι ελεµ µεγσζ⌠λτ〈σσ〈 ϖ〈ληατ. 

 

7.2.3. Α Ωεβ: α ηονλαποκ µεγσζ⌠λτ〈σαι 

Αζ ιντερακτϖ ελεκτρονικυσ φαλιϕσ〈γ, α Ωεβ α κλνβζ! λεϖελεζσι λεηετ!σγεκτ!λ ελτρ! 

κοµµυνικ〈χι⌠σ σζιτυ〈χι⌠τ ϕελεντ: β〈ρκι σζιντε β〈ρµιλψεν ινφορµ〈χι⌠τ β〈ρκι σζ〈µ〈ρα 

ελρηετ! µ⌠δον µεγϕελεντηετ, ακ〈ρ σζϖεγκντ, κπκντ, φιλµκντ, ηανγκντ εγψσζερρε. �Α 

ωεβλαποκ η〈ζιλαγοσαν πυβλικ〈λτ µυλτιµδια δοκυµεντυµοκ; µινδεγψικκνεκ σαϕ〈τ 

ελρηετ!σγι χµε ϖαν, σ µινδεγψικκ καπχσολ⌠δικ γψνεϖεζεττ ηψπερτεξτ λινκεκεν 

(φελτ∀ν!ϖ τεττ σζαϖακον ϖαγψ σζιµβ⌠λυµοκον) 〈τ σζ〈µοσ µ〈σ ωεβολδαληοζ. Α ωεβολδαλακ 

δοκυµεντυµοκνακ τββ−κεϖσβ ργζλτ, κννψεν 〈ττεκιντηετ! σ τανυλµ〈νψοζηατ⌠ 

κονστελλ〈χι⌠ϕ〈τ κπεζικ� (ΝΨ⊆ΡΙ 1999: 123). Ε ϖιλ〈γµρετ∀ φαλιϕσ〈γ εγψεσ χδυλ〈ιν, ϖαγψισ 

α κλνβζ! ηονλαποκον υγψανχσακ ελτερϕεδτ α τεγεζ!δσ. Σ!τ ϖαν, ακι βεµυτατκοζ〈σ〈βαν 

κιϕελεντι: (Αζ Ιντερνετεν νινχσ µαγ〈ζ⌠δ〈σ(, σ εζρτ ! ισ τεγεζ!δνι φογ. Α σζεµλψεσ, α 
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τυλαϕδονοσυκατ βεµυτατ⌠ ολδαλακνακ α µιντ〈βαν 79,3%−α, δντ! τββσγε α τεγεζ! φορµ〈τ 

ϖ〈λασζτοττα.  

⊃ρδεκεσ αζονβαν, ηογψ ιγεν σοκ, α βιζαλµασαββνακ, ινφορµ〈λισαββνακ ταρτοττ νψελϖι 

φορµ〈τ ϖ〈λασζτ⌠ ολδαλ σζκσγεσνεκ ρζι, ηογψ µεγµαγψαρ〈ζζα ϖ〈λασζτ〈σ〈τ, ελσ!σορβαν α 

σζοκ〈σοκρα ηιϖατκοζϖα. Α ϖιζσγ〈λτ τεγεζ!δ! ολδαλακ 17,1%−α µεγοκολϕα ϖ〈λασζτ〈σ〈τ, γψ 

πλδ〈υλ µγ α ρενδσζερ ηασζν〈λ⌠ι σζ〈µ〈ρα ταν〈χσοκατ αδ⌠ Συλινετ ισ: Αζ Ιντερνετεν 

µαγ〈ζ⌠δ〈σ ηελψεττ ινκ〈ββ τεγεζ!δνι σζοκτακ, εζρτ εββεν αζ ανψαγβαν ισ εζτ α φορµ〈τ 

ηασζν〈λϕυκ. Ελνζστ κρνκ αζοκτ⌠λ, ακικ εζτ τισζτελετλενσγνεκ ταρτϕ〈κ. Ηιγγψκ ελ, νεµ 

αννακ σζ〈ντυκ! 

Νη〈νψ ολδαλ βε ισ µυτατϕα αζοκατ αζ ρϖεκετ, µελψ σζεριντ α ϖιρτυ〈λισ κζσσγνεκ α 

µεγσζ⌠λτ〈στ δεµοκρατιζ〈λ⌠ σζερεπε ϖαν: �Κρλεκ, νε ηαραγυδϕ α τεγεζσρτ! τε ισ ιττ ϖαγψ, 

µι ισ ιττ ϖαγψυνκ, τεη〈τ εγψ ναγψ κζσσγ ταγϕαι ϖαγψυνκ. Αζ Ιντερνετ κορρα, νεµρε, 

φογλαλκοζ〈σρα ϖαλ⌠ τεκιντετ νλκλ σσζεηοζζα α λεγκλνβζ!ββ εµβερεκετ εγψ ναγψ 

κζσσγβε. Λεηετ, ηογψ α ϖαλ⌠ λετβεν σοηα νεµ φογυνκ ταλ〈λκοζνι, δε ιττ α ϖιρτυ〈λισ 

τρβεν ρεµληετ!λεγ γψακραν� (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.µατεκσυλι.ηυ) 

�ωωω.µατεκσυλι.ηυ)�. 

ςαλ⌠ϕ〈βαν αζονβαν α τεγεζ!δϖε µεγφογαλµαζοττ ινφορµ〈χι⌠κ σοκασ〈γα ελλενρε ιγεν 

σοκαν δντενεκ αζ υδϖαριασαββνακ ταρτοττ φορµ〈κ µελλεττ, µγ α η〈λ⌠ζατηοζ καπχσολ⌠δ⌠ 

τµ〈κατ ριντϖε ισ: (Ρεµλϕκ µ〈ρ εληατ〈ροζτα, ηογψ √ννεκ ισ ηασζνοσ ϕελεν λεννι αζ 

Ιντερνετεν(, (Μιρτ ισ λ〈τογατν〈 µεγ ϖαλακι ποντ αζ √ν ολδαλαιτ? (, (√ν Νετσχαπε 

Βνγσζ!τ ηασζν〈λ(, (Τλτσε λε √ν ισ α Νετσχαπε Χοµµυνιχατορτ!( Εζεκ α ηιρδετσι ολδαλακ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ ολψαν ρτεγετ χλοζνακ µεγ, αµελψρ!λ φελττελεζικ, ηογψ ιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν 

ελϖ〈ρϕα, ηογψ υδϖαριασαββ, νεµτεγεζ! φορµ〈κκαλ σζ⌠λτσ〈κ µεγ.  

Εζεκ α πλδ〈κ ισ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ εββεν α κζεγβεν ισ µ∀κδνεκ α σζοχι〈λισ τ〈ϖολσ〈γ 

σζαβ〈λψοζ〈σ〈νακ νψελϖι εσζκζει, αζ υδϖαριασσ〈γ νψελϖιλεγ αδοττ λεηετ!σγεινεκ στρατγι〈ι. 

Α µεγϖιζσγ〈λτ ηονλαποκ σσζεσσγε α τεγεζ! σ νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σ αρ〈νψαιτ 

τεκιντϖε µεγλεπ! αρ〈νψτ µυτατ, υγψανισ αζ ολδαλακ 61,8%−α, ϖαγψισ ϕ⌠ϖαλ τββ µιντ α φελε 

νζ! φορµ〈κατ ηασζν〈λ. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ µεγνϖεκεδεττ σ α φελττελεζηετ!νλ 

µαγασαββ σζ〈µα αββ⌠λ αδ⌠δικ, ηογψ ηιϖαταλοσ, κερεσκεδελµι χλ, α καπχσολατοτ µ〈σ 

κοµµυνικ〈χι⌠σ χσατορν〈κον ισ φεννταρτ⌠ ϖισζονψλατοκ σοκασ〈γα ισ µεγϕελεντ α η〈λ⌠ζατ 

ϖιλ〈γ〈βαν. 

Α τεγεζ!δσ κορ〈ββαν 〈λταλ〈νοσ σζερεπε σ α ηονλαποκον µεγϕελεν! σζιτυ〈χι⌠κ, τµ〈κ 

κζττι ελλεντµονδ〈στ ϕελζι α Μινισζτερελνκι Ηιϖαταλ Ινφορµατικαι Κορµ〈νψβιζτοσσ〈γ〈νακ 

εγψικ φ⌠ρυµ〈ν αρρ⌠λ α κρδσρ!λ ζαϕλ⌠ ϖιτα, ηογψ εγψ ιλψεν ηιϖαταλοσ σζερεπ∀ ολδαλ 
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τεγεζηετι−ε α φεληασζν〈λ⌠κατ (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.ινφοτ〈ρσαδαλοµ 

�ωωω.ινφοτ〈ρσαδαλοµ�.ευροωεβ.ηυ). 

Α Καρµαζσιν Κερ〈µια νεϖ∀ χγ ηονλαπϕα νψελϖι υδϖαριασσ〈γ τεκιντετβεν σζιντε 

εγψεδλ〈λλ⌠, ηισζεν κιηασζν〈λϖα α ρενδσζερ αδτα τεχηνικαι λεηετ!σγεκετ, ολψαν νψιτ⌠λαποτ 

σζερκεσζτεττεκ, αηολ αζ οδα λ〈τογατ⌠ αζτ δντηετι ελ ελ!σζρ, ηογψ α σζϖεγ τεγεζ!δ! ϖαγψ 

µαγ〈ζ⌠δ⌠ ϖ〈λτοζατ〈τ κϖ〈νϕα−ε ολϖασνι (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.σοφτχελλ/ηυ/καρµαζσιν 

�ωωω.σοφτχελλ/ηυ/καρµαζσιν�). Ηασονλ⌠ µεγολδ〈στ ϖ〈λασζτοττ αζ ελσ! µαγψαρ ονλινε 

υταζ〈σι ιροδα ισ, ϖισζοντ α µεγαδοττ νψελϖι λεηετ!σγεκ µιαττ α φεληασζν〈λ⌠ µινδενκππεν 

τεγεζι α γπετ, υγψανισ α Τεγεζζ! σ Μαγ〈ζζ! φελσζ⌠λτ〈σοκκαλ ϖ〈λασζτηατυνκ α 

σζεµλψηασζν〈λατ µ⌠δϕαι κζλ (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.λετσγο.ηυ 

�ωωω.λετσγο.ηυ�) 

Α σζεµλψηασζν〈λατ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈ν τλ διφφερενχι〈λ⌠ σζερεπε ϖαν αννακ ισ, ηογψ 

ηασζν〈λνακ−ε α ηονλαποκ αζ ολϖασ⌠κ µεγνεϖεζσρε νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ, σζερεπελ−ε 

ραϕτυκ φιγψελεµφελκελτ! ϖοκατϖυσζ. Αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ ηονλαποκ εγψ ρσζε χσακ α τεγεζ! 

ϖαγψ µαγ〈ζ⌠ φορµα ρϖν ϕελλι α φελττελεζεττ κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερτ, µ〈σικ ρσζκ 

αζονβαν λ αζζαλ α λεηετ!σγγελ, ηογψ νοµιν〈λισ ελεµεκκελ ισ ϕελεζζκ α ηονλαποκον 

ελρηετ! ινφορµ〈χι⌠κ βεφογαδ⌠ιηοζ ϖαλ⌠ ϖισζονψτ (22. 〈βρα). Α τελϕεσ σζεµλψτελενσγετ 

ϖ〈λασζτ⌠ ολδαλακ 〈λταλ〈βαν ηιϖαταλοσ φ⌠ρυµοκ, αµελψεκεν ιγψεκεζνεκ κερλνι α σζεµλψεσ 

ηανγϖτελτ, ιλψεν πλδ〈υλ α Μ∀χσαρνοκ ηονλαπϕα ισ (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ 

ηττπ://ωωω.µυχσαρνοκ.ηυ �ωωω.µυχσαρνοκ.ηυ�), αµελψ χσακ α κϖετκεζ! φορµ〈κκαλ λ: 

βελπσ, κερεσσ στβ. 

 
�22. 〈βρα 

 

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερ µεγϕελεντσε 
α ηονλαποκον

7,3%

41,4%
51,3%

νινχσ α παρτνερρε
υταλ⌠ ελεµ

χσακ νϖµ〈σ− σ
σζεµλψηασζν〈λατ

νοµιν〈λισ ελεµεκ
ισ
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Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λασζτ〈σα εσετν αζ ροττ κζλεµνψεκηεζ ηασονλ⌠αν αζ ν 

νϖµ〈σ ηασζν〈λατα δοµιν〈λ (72,4%), σ χσακ αζ εσετεκ κισεββ η〈νψαδ〈βαν φιγψεληετ! µεγ 

α νϖµ〈σκερλσ τενδενχι〈ϕα. 

Α ϖιζσγ〈λτ ολδαλακον τββσζρ ελ!φορδυλτ α σζεµλψηασζν〈λατ κεϖερεδσε ισ: σαϕ〈τοσ 

ηελψζετετ τερεµτ υγψανισ αζ, ηα εγψ τεγεζ! ολδαλον µ〈σ, µαγ〈ζ⌠ ολδαλακρα 〈τϖεζετ! 

αβλακοκ ϖαννακ: πλδ〈υλ α � ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.ινγψενλοττο.ηυ 

�ωωω.ινγψενλοττο.ηυ� τεγεζ! ολδαλ〈ρ⌠λ α � ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ ηττπ://ωωω.αλλασβορζε.ηυ 

�ωωω.αλλασβορζε.ηυ� χµ∀ ολδαλρα. Α µιντ〈βαν χσακ ιλψεν ηελψζετεκ σζερεπελτεκ, δε 

φελττελεζηετ!εν φορδτοττ ισ λεηετ α σζεµλψηασζν〈λατ ϖ〈λτ〈σα. 

Α φελττελεζεττ χµζεττεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ ελεµ α λ〈τογατ⌠, αµελψ 

α πιλλανατνψι σζιτυ〈χι⌠σ σζερεπρε ϖονατκοζικ, α ηονλαποκ µεγτεκιντσρε ηασζν〈λτ, 

〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ µεγλ〈τογατ µεταφορ〈β⌠λ κπεζϖε, αµελψ α η〈λ⌠ ϖιρτυ〈λισ τρβελι 

εληελψεζκεδσρε υταλ. Γψακραν ελ!φορδυλ⌠ αζ Ιντερνετ ϖιλ〈γ〈ρα ϕελλεµζ! 〈λταλ〈νοσ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ µγ: βαρανγολ⌠κ, βνγσζ!κ, νετεζ!κ, νετβνγσζ!κ. Ριτκ〈ββ αζ αζονοσ 

αλακσ〈γβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν τρφ〈σ η〈λ⌠τ〈ρσακ φορµα. Εζεκ α φρισσεν κιαλακυλ⌠, γψακραν εγψνι 

ηασζν〈λατ σζερεπφ!νεϖεκ ϖοκατϖυσζκντ σ α µονδατβα πλϖε ισ ελ!φορδυληατνακ. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε α µινδενκιηεζ σζ⌠λ〈σ, α λεηετσγεσ βεφογαδ⌠κ 

κρνεκ 〈λταλ〈νοσσ〈γα ολψαν σαϕ〈τοσ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κατ ηοζ λτρε, µελψεκνεκ φ!νϖι 

νϖµ〈σι ελεµε 〈λταλ〈νοσ ϕελεντσκρ∀, αζ αζτ β!ϖτ! ϕελζ! αζονβαν σζεµλψρε σζ⌠λ⌠ 

υδϖαριασσ〈γοτ ϕελεζ: Κεδϖεσ εµβερεκ, µλψεν τισζτελτ µινδενκι! 

Α ϖιλ〈γη〈λ⌠ κζϖετλενεββ στλυσα τεη〈τ τερετ ενγεδ υγψαν αζ εγψβκντ ισ τερϕεδ! 

〈λταλ〈νοσ τεγεζ!δσνεκ, δε νεµ ολδϕα µεγ α κλνβζ! φορµ〈κ κζττι ϖ〈λασζτ〈σ κρδστ 

αζ εγψεσ ηελψζετεκβεν, σ!τ α µ〈σ τερλετεκεν ελφογαδοττ⌠λ ελτρ! νορµα κζϖεττσϖελ µγ 

σσζετεττεββ, 〈τλ〈τηατατλαναββ〈 ισ τεηετι α τ〈ρσασ σζιτυ〈χι⌠κ σζϖεϖνψτ. Α ϖ〈λασζτ〈σ 

νεηζσγειτ, α νορµ〈κ, α σζοκ〈σοκ κερεσζτεζ!δστ ϕελεζηετικ αζ ολψαν εσετεκ ισ, αµικορ 

πλδ〈υλ αζ εγψικ νπσζερ∀ κπεσλαπκλδ! σζολγ〈λατ µαγ〈ζ⌠δ⌠ φορµ〈βαν, ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

υδϖαριασνακ σζ〈ντ, β〈ρ µεγλεηετ!σεν σζοκατλαν Κεδϖεσ √ν! µεγσζ⌠λτ〈σσαλ ιρ〈νψτ 〈τ εγψ 

ολδαλρα, αηολ ϖισζοντ µ〈ρ µινδεν µαγψαρ〈ζατ νλκλ τεγεζ (� ΗΨΠΕΡΛΙΝΚ 

ηττπ://ωωω.τετοϖατεϖε.ηυ). �ωωω.τετοϖατεϖε.ηυ).�  

Α κζϖετλενεββ ηανγνεµ ελλενρε ϕελεν ϖαννακ τεη〈τ α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ισ α η〈λ⌠ζατ 

ϖιλ〈γ〈βαν: σ εζ α νψελϖι σοκσζν∀σγ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µεγ ισ φογ µαραδνι α γλοβ〈λισ φαλυ 

ινφορµ〈χι⌠σ πιαχτερν, ηισζεν τ〈ρσασ ηελψζετεκ, σζερεπϖισζονψοκ σοκασ〈γα ελεϖενεδηετ µεγ 

εζεν α φ⌠ρυµον, σ β〈ρµεννψιρε σζλεσ κρ∀ϖ ισ ϖ〈λικ α τεγεζ!δσ, νµαγ〈βαν εζ α 

κιφεϕεζσφορµα νεµ φελεληετ µεγ αζ ιττ µεγϖαλ⌠συλ⌠ σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ µινδεγψικνεκ.  



 �ΠΑΓΕ  �201�

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Α κζλσ χµζεττϕρε υταλ⌠ ελεµεκ κοµβιν〈χι⌠ι µιντ ελκλνλ! 

καπχσολατταρτ〈σι χσατορν〈κ 

 

Εγψ−εγψ τ〈ρσασ ϖισζονψλατον βελλ α βεσζλ! α χµζεττρε υταλ⌠ ελεµεκνεκ χσακ βιζονψοσ 

τπυσαιτ, ιλλετϖε αζ εγψεσ τπυσοκ τ〈ρσαδαλµιλαγ µεγηατ〈ροζοττ κοµβιν〈χι⌠ιτ ηασζν〈λϕα. Α 

βεσζδπαρτνερηεζ φορδυλ⌠ κζλσβεν σζιντε ελκερληετετλεν αννακ ελδντσε, ηογψ µ〈σοδικ 

ϖαγψ ηαρµαδικ σζεµλψ∀κντ ϕελεντι−ε µεγ α βεσζλ! α χµζεττετ, εζ〈λταλ α 

σζεµλψηασζν〈λατ τερεµτι µεγ α βεσζδπαρτνερρε τρτν! υταλ〈σ αλαπϕ〈τ. Μεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερνκ αζονβαν νεµ εγψσζερ∀εν κτοσζτατ, α σζεµλψηασζν〈λατηοζ ϕ〈ρυλ⌠ νϖµ〈σοκ, 

νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖαγψ αζοκ ηι〈νψα τοϖ〈ββι ϖαρι〈χι⌠κατ, 〈ρνψαλατοκατ τερεµτ α 

βεσζδπαρτνερηεζ ϖαλ⌠ ϖισζονψ κιφεϕεζσβεν. Α τεγεζ! σ νεµτεγεζ! φορµ〈κ σ α 

ηοζζ〈ϕυκ τιπικυσαν καπχσολ⌠δ⌠ νϖµ〈σοκ σ νϖσζ⌠τπυσοκ κοµβιν〈χι⌠ι ελκλνλ!, ελτρ! 

ϖισζονψτπυσοκβαν ηασζν〈ληατ⌠ καπχσολατταρτ〈σι χσατορν〈κατ ηοζνακ λτρε. 

Α σζεµλψραγοζ〈σ, α νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ τιπικυσ εγψττϕ〈ρ〈σα αλαπϕ〈ν, α 

µαι νψελϖηασζν〈λατι γψακορλατβαν α κϖετκεζ!, κλνβζ! ϕελλ! ρτκ∀ ϖ〈λτοζατοκατ 

κλντηετϕκ ελ: 

1. α βεσζδπαρτνερ ϕελλσνεκ κερλσε, 

�������������������������� 

2. µ〈σοδικ σζεµλψ + α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ ηι〈νψα, 

3. µ〈σοδικ σζεµλψ + κερεσζτνϖ ϖαγψ ροκονσ〈γι µεγνεϖεζσ, 

4. µ〈σοδικ σζεµλψ + σζερεπφ!νϖ, 

�������������������������� 

5. ηαρµαδικ σζεµλψ + νϖµ〈σι σ φ!νϖι µεγσζ⌠λτ〈σ ηι〈νψα, 

6. ηαρµαδικ σζεµλψ + νϖµ〈σκερλσ + σζερεπφ!νϖ, ροκονσ〈γι µεγνεϖεζσ, 

7. ηαρµαδικ σζεµλψ + νϖµ〈σκερλσ + κερεσζτνϖ, κερεσζτνϖι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ, 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

8. ηαρµαδικ σζεµλψ + µαγα + α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ ηι〈νψα, 

9. ηαρµαδικ σζεµλψ + µαγα +  κερεσζτνϖ, κερεσζτνϖι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ, 



 �ΠΑΓΕ  �202�

10. ηαρµαδικ σζεµλψ + µαγα +  ϖεζετκνϖ, σζερεπφ!νϖ, ροκονσ〈γι τερµινυσ, 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

11. ηαρµαδικ σζεµλψ + ν + α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ ηι〈νψα, 

12. ηαρµαδικ σζεµλψ + ν + κερεσζτνϖ, κερεσζτνϖι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ, 

13. ηαρµαδικ σζεµλψ + ν + ϖεζετκνϖ, σζερεπφ!νϖ, 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

14. τετσζικελ! σζερκεζετ + α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σ ηι〈νψα, 

15. τετσζικελ! σζερκεζετ + κερεσζτνϖ, κερεσζτνϖι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σ, 

16. τετσζικελ! σζερκεζετ + ϖεζετκνϖ, σζερεπφ!νϖ. 

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ τελϕεσ ηι〈νψα σζεµλψτελεν φορµ〈κ (Φελ〈λλνι!), 

ϖαγψ πεδιγ α τββεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ ηασζν〈λατα (Χσακ νεµ βετεγεκ ϖαγψυνκ?) ρϖν 

ϖαλ⌠συληατ µεγ (ϖ. ΕΧΚΗΑΡ∆Τ 1956: 68; 1957: 498; Π⊃ΤΕΡ 1960: 259�261). Εζεκ α 

ϕελενσγεκ 〈λταλ〈βαν αζτ ϕελζικ, ηογψ α βεσζλ! ιγψεκσζικ ελκερλνι α βιζονψταλαν στ〈τυσζ 

φορµ〈κατ. Α µ〈σικ µεγσρτσνεκ ελκερλσρε τρεκϖ! σζ〈νδκ ελλενρε νεµ ταρτηατϕυκ 

υδϖαριασνακ εζεκετ α κζλσµ⌠δοκατ, µιϖελ α κοµµυνικ〈χι⌠ χµζεττϕνεκ νψελϖι ϕελλσε 

ελµαραδ, α τισζτελεταδ〈σ σζ〈νδκα νεµ µυτατκοζικ µεγ (ϖ. ∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 

131�132). Εζεκ α τ〈ρσαλγ〈σι φορµ〈κ α διαλ⌠γυσ ηοσσζσ〈γα, ιλλετϖε αζ ιντερακχι⌠ 

γψακορισ〈γα εσετν νεµ ισ ταρτηατ⌠κ φενν, εζρτ α παρτνερ ϕελλσνεκ ηι〈νψα νεµ φογηατ⌠ 

φλ ελκλνλ! καπχσολατταρτ〈σι χσατορνακντ, αζ εγψεσ ιντερακχι⌠κβαν αζονβαν ϖ〈λασζτ〈σι 

λεηετ!σγκντ σζ〈µολνι κελλ α σζεµλψτελεν φορµ〈κκαλ ισ. 

Α καπχσολατταρτ〈σ εγψµ〈στ⌠λ κτ λεγλεσεββεν ελκλνλ! λεηετ!σγε α µ〈σοδικ σ α 

ηαρµαδικ σζεµλψ∀ κζλσ, α τετσζικελ! σζερκεζετεκ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ κζλσ 

ϖ〈λτοζαταικντ φογηατ⌠κ φλ. Α τεγεζ! σ νεµτεγεζ! φορµ〈κ κζττι ϖ〈λτ〈σ εγψ−εγψ 

ϖισζονψλατον βελλ α καπχσολατ ϕελλεγνεκ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈τ, βιζονψταλανσ〈γ〈τ ϕελζι (Π⊃ΤΕΡ 

1991: 112). Α µαι µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατβαν εννεκ α κτ λεηετ!σγνεκ α φολψαµατοσ, 

τββσζρι, ρζελµι κζελεδστ, τ〈ϖολοδ〈στ κιφεϕεζ! ϖ〈λτογατ〈σα νεµ σζοκ〈σοσ. Α νεµτεγεζ! 

φορµ〈ρ⌠λ α τεγεζ!ρε ϖ〈λτ〈σ 〈λταλ〈βαν µετανψελϖιλεγ κσρτ ακτυσ, α καπχσολατ βιζαλµασαββ〈 

ϖ〈λ〈σ〈τ ϕελζι. Σζ∀κ κρ∀ λεηετ!σγ α ϖ〈λτογατ〈σρα, ηα αζ 〈λταλ〈βαν κλχσνσεν τεγεζ!δ! 

παρτνερεκ α νεµτεγεζ! κζλστ ϕ〈τκοσ, ιρονικυσ φορµακντ ηασζν〈λϕ〈κ, ϖαγψ ηα α τεγεζ!δ! 

παρτνερεκ στ〈τυσζϕελλτ ηελψζετεκβεν ϖ〈λτανακ νεµτεγεζ! φορµ〈ρα.  

Α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σον βελλ � α νϖµ〈σηασζν〈λατ λεηετ!σγειβ!λ 

αδ⌠δ⌠αν � τββ ϖ〈λτοζατ κλντηετ! ελ, µιντ µ〈σοδικ σζεµλψβεν. Α κλνβζ! 

ηαρµαδικ σζεµλψ∀ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ, α νϖµ〈σ ηι〈νψα σ α τετσζικ σεγδιγει 

ηασζν〈λατα ελτρ! τ〈ρσαδαλµι ϕελεντσ∀ ριντκεζσι φορµ〈κατ ηοζηατνακ λτρε. Εννεκ ελλενρε 

α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ φορµ〈κ κζττ εγψ−εγψ ϖισζονψλατον βελλ ισ ελκπζεληετ! α ϖ〈λτ〈σ: α 
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µαγα σ αζ ν υγψανισ α σζιτυ〈χι⌠τ⌠λ, α κζλσ ρζελµι τελτεττσγτ!λ φγγ!εν, σ!τ ακ〈ρ 

ϖλετλενσζερ∀εν ισ ϖ〈λτακοζηατ; α τετσζικελ! φορµ〈κ πεδιγ µινδκτ καπχσολατταρτ〈σι τπυστ 

〈ρνψαληατϕ〈κ. Α ϖ〈λτοζατοκ κζττι ϖ〈λτ〈στ ερεδµνψεζηετι αζ ισ, ηογψ α κερεσζτνϖ ηελψρε 

α νψελϖηασζν〈λατι σζντρ στ〈τυσζϕελλτσγτ!λ φγγ!εν σζερεπφ!νϖ λπηετ. 

Αζ εγψ ϖισζονψλατον βελλι ϖ〈λτ〈σοκ λεηετ!σγε ελλενρε γψ λ〈τοµ, ηογψ α κλνβζ! 

νϖµ〈σηασζν〈λατι φορµ〈κ, ιλλετϖε α τετσζικ−κελ αλκοτοττ σεγδιγσ σζερκεζετεκ ν〈λλ⌠ 

καπχσολατταρτ〈σι λεηετ!σγκντ ρτελµεζηετ!κ, αµελψεκεν βελλ τοϖ〈ββι, κεϖσβ 

λεσεν ελκλνλ! 〈ρνψαλατοκ, φοκοζατοκ λτεζνεκ.  

8.1. Α τεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαται σ φυνκχι⌠ι 

 

Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σρα αλαπϖετ!εν α γραµµατικαι µ〈σοδικ 

σζεµλψ σζολγ〈λ (ΜΜΝψΡ. 238�239). Α µ〈σοδικ σζεµλψ∀ ριντκεζσ ερεδετιλεγ µινδεν 

ϖισζονψλαττπυσβαν αλκαλµαζηατ⌠, σαϕ〈τοσ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! ρτκε µινδεν νψελϖβεν χσακ α 

κλνβζ! νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σι φορµ〈κ κιαλακυλ〈σ〈ϖαλ π〈ρηυζαµοσαν ϕελεντ µεγ. Α 

τεγεζσ λεγ〈λταλ〈νοσαββνακ τεκιντηετ! σζερεπει: αζ αζονοσ ρανγ, ιλλετϖε α σζολιδ〈ρισ 

ϖισζονψ ρζκελτετσε, µ〈σρσζτ α βιζαλµασσ〈γ, κζϖετλενσγ κιφεϕεζσε; νεµ εγψενρανγ 

ϖισζονψλατοκβαν πεδιγ αζ ασζιµµετρικυσ τεγεζσ ισ ελκπζεληετ! α φλρενδελτ φλ ρσζρ!λ.  

Α τεγεζ!δσ ναπϕαινκβαν εγψρε τερϕεδ! ηασζν〈λατα σζ〈µοσ, εγψµ〈σσαλ ισ σσζεφγγ! 

τ〈ρσαδαλµι φολψαµατταλ ηοζηατ⌠ καπχσολατβα: α χσαλ〈δι σζερεπϖισζονψοκ 〈τρτκελ!δσε, α 

σζεµλψισγοριεντ〈λτ καπχσολατοκ ηανγσλψοσσ〈γα, α τ〈ρσαδαλοµ δεµοκρατιζ〈λ⌠δ〈σα 

εγψαρ〈ντ α σζολιδ〈ρισαββ φορµ〈κ φελ µοζδτϕ〈κ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκετ. Μιϖελ α 

τεγεζ!δ! φορµα τββφλε καπχσολαττπυσβαν αλκαλµαζηατ⌠, 〈ρνψαλαται αλακυλτακ κι: α τεγεζ! 

φορµ〈ϖαλ εγψττ ηασζν〈λτ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ νεµχσακ στλυσβελι κλνβσγεκετ 

ιδζνεκ ελ!, ηανεµ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! ρτκκ ισ ϖαν. ΒΑΚΟΣ ΦΕΡΕΝΧ α φρανχια νψελϖβεν 

σζ〈µοσ ελτρ! σζερεπτ κλνβζτεττε µεγ α τεγεζσνεκ, µ〈ρ α µαγ〈ζ〈σ κιαλακυλ〈σ〈νακ 

ιδ!σζακ〈βαν ισ. Α τεγεζσ σζερεπει αζονβαν εκκορ α ελσ!σορβαν αζ ρζελµι µοτιϖ〈χι⌠ 

κλνβσγει αλαπϕ〈ν ϖολτακ σζτϖ〈λασζτηατ⌠κ (1955: 295�367). Α τεγεζ! φορµα φ!ββ 

ϖ〈λτοζαται ναπϕαινκβαν µ〈ρ νεµχσακ ρζελεµκιφεϕεζσρε, ηανεµ α ϖισζονψλατµιν!σγεκ 

ελτρσεινεκ ρζκελτετσρε ισ κπεσεκ. 

Α τεγεζσσελ ηαγψοµ〈νψοσαν α κερεσζτνϖι, βεχενϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ καπχσολ⌠δνακ 

σσζε: εζεκ κλχσνσ ηασζν〈λατα σζοροσ, βιζαλµασ ϖισζονψον κϖλ εγψενρανγ 

καπχσολατοτ ϕελεζ, α νεµ κλχσνσ ηασζν〈λατ πεδιγ χσακ α ϖαλαµιλψεν σζεµποντβ⌠λ 

αλ〈ρενδελτ παρτνερρελ σζεµβεν κπζεληετ! ελ (ϖ. ϑ. ΣΟΛΤ⊃ΣΖ 1979: 46)   
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Α τεγεζσ εγψικ λεγλνψεγεσεββ τερϕεδσι ιρ〈νψα αζ, ηογψ α νεµ εγψενρανγ, δε 

βιζαλµασ καπχσολατοκβαν ισ µεγϕελενικ. Α χσαλ〈δον βελλι ϖισζονψλατοκβαν εββεν α 

σζερεπβεν ροκονσ〈γι τερµινυσοκκαλ, ιλλετϖε α κερεσζτνϖ + ννι/β〈χσι ϖ〈λτοζατταλ ϕ〈ρ εγψττ; 

α χσαλ〈δον κϖλ πεδιγ σζερεπφ!νεϖεκ ηασζν〈λατ〈ϖαλ ισ σσζεκαπχσολ⌠δηατ. 

Α χσαλ〈δον βελλι φοκοζατοσ τερϕεδστ α κορχσοπορτοκ σζεριντι βοντ〈σ ρζκελτεττε, 

ϖιζσγ〈λατοµ ερεδµνψει ρϖν µεγµυτατϖα αζτ ισ, ηογψ α χσαλ〈δον βελλ ισ λπσρ!λ λπσρε 

σζλεσεδικ α τεγεζ! φορµα ηασζν〈λατ〈νακ λεηετ!σγε, α βιζαλµασαββ ϖισζονψλατοκβ⌠λ τερϕεδ 

α κεϖσβ σζοροσ ροκονι καπχσολατοκρα. 

Α τεγεζσ ννι, β〈χσι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ σ σζερεπφ!νεϖεκκελ εγψττ ϖαλ⌠ 

ηασζν〈λατ〈νακ σζερεπε α τισζτελετ,  αζ υδϖαριασσ〈γ κιφεϕεζσε. Α µεγσζ⌠λτ⌠ 

ελεµεκνεκ εζτ α κοµβιν〈χι⌠ϕ〈τ 〈λταλ〈βαν ιδ!σεββ, µαγασαββ ρανγ παρτνερηεζ φορδυλϖα 

ηασζν〈λϕ〈κ. Αζ αδατκζλ!κ ναγψ ρσζε (63,1%) λ εζζελ α λεηετ!σγγελ, σ 〈λταλ〈βαν α 

τεγεζσ σ α µαγ〈ζ〈σ κζττι υδϖαριασ 〈τµενετνεκ ταρτϕα εζτ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ. Εννεκ α 

ϖ〈λτοζατνακ α κιαλακυλ〈σα α βιζαλµασσ〈γνακ, α �σζολιδαριτ〈σ σζεµαντικ〈ϕ〈νακ� (ΒΡΟΩΝ�

ΓΙΛΜΑΝ 1975: 366�373) α τ〈ρσαδαλµι κλνβσγεκετ λεγψ∀ρ! ηατ〈σ〈τ βιζονψτϕα. Εννεκ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατνακ αζρτ λεηετ λνψεγεσ σζερεπε α µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδ 

〈ταλακυλ〈σ〈βαν, µερτ ελ!κσζτενι λ〈τσζικ εγψ ολψαν ρυγαλµασαββ, α µοζγ〈σβαν λϖ!, νψλτ 

τ〈ρσαδαλοµνακ ϕοββαν µεγφελελ! µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ, αµελψβεν εγψετλεν κτττ φορµα 

µελλεττ α σζαβαδ φορµ〈κ ϖ〈λτοζατοσσ〈γα τερεµτι µεγ α τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκ µιν!σγνεκ 

ϕελληετ!σγτ. 

Α τεγεζσ µ〈σικ τερϕεδσι ιρ〈νψα ρϖν � φ!κντ α φιαταλαββακ κρβεν � 

εγψενρανγ, δε τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ ϖισζονψλατοκβαν ισ ηασζν〈λατοσ. Αζ αζονοσ λετκορ 

νψελϖηασζν〈λατι σζολιδαριτ〈στ τερεµτ! ηατ〈σ〈νακ ηατ〈ρ〈τ ΓΥΣΖΚΟςΑ ΑΝΤΟΝΨΙΝΑ 1981−εσ 

φελµρσε µγ 24 ϖεσ κορρα τεττε (1981: 29), αδαταιµ αλαπϕ〈ν αζονβαν µα µ〈ρ εγσζεν 

30�35 ϖεσ κορρα τολ⌠δικ κι. Α τεγεζ!δσ εζεκβεν αζ εσετεκβεν α σζαβαδ, νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σι  φορµ〈κ σζιντε τελϕεσ ηι〈νψ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ, ηισζεν νινχσεν ολψαν 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈νκ, αµελψ κλχσνσ τεγεζ!δσ εσετν, δε α παρτνερ 

κερεσζτνεϖτ νεµ ισµερϖε, ηασζν〈ληατ⌠ λεννε. 

Α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ 〈λταλ ηασζν〈λτ ριντκεζσι µ⌠δοκ κζττ τεη〈τ α τεγεζσνεκ 

εγψ µ〈σικ σζερεπε ισ ελκλνλνι λ〈τσζικ: α σζαβαδ φορµ〈κ νλκλι τεγεζσ α σζολιδαριτ〈στ, α 

φιαταλσ〈γ κζσσγϖ〈λλαλ〈σ〈τ φεϕεζι κι. Α τεγεζσνεκ εζτ αζ ελκλνλ! σζερεπτ α τεγεζ!δσ 

τερϕεδσϖελ π〈ρηυζαµοσαν α σϖδ νψελϖβεν ισ λερτ〈κ. Οττ αζονβαν µ〈ρα µγ σζλεσεββ 

κρ∀ϖ ϖ〈λτ, νεµχσακ α φιαταλοκ κζττ ηασζν〈λατοσ, ηανεµ α τ〈ρσαδαλµι αζονοσσ〈γρζετ 
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〈λταλ〈νοσ κιφεϕεζ!ϕε. Α τεγεζσ τεη〈τ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηι〈νψ〈βαν νλκλζι α 

βιζαλµασσ〈γοτ, αζ ιντιµιτ〈στ (ΠΑΥΛΣΤΟΝ 1976: 359�386).  

Εζ α ϖοκατϖυσζτ µελλ!ζ! καπχσολατταρτ〈σ π〈ρηυζαµβαν ϖαν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

ηασζν〈λατ〈νακ αλακυλ〈σ〈ϖαλ ισ, υγψανισ α νεµ βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ µινδεγψικβεν εγψρε 

ϕελλεµζ!ββ ϖ〈λικ α σζαβαδ φορµ〈κ κερλσε. Α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σ νλκλι τεγεζσ σζερεπε 

νεµ α βιζαλµασσ〈γ, ηανεµ αζ λετκορι αζονοσσ〈γ, α σζολιδαριτ〈σ κιφεϕεζσε, ϖαγψισ αζ 

λετκορ µιντ τ〈ρσαδαλµι ιρ〈νψτ⌠ ϖ〈λτοζ⌠ φελλκερεκεδικ α ηαγψοµ〈νψοσαββ, α κορ〈ββι 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκβεν ερ!τελϕεσεββεν ρϖνψεσλ! τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!κν: α νεµεν, α 

σζιτυ〈χι⌠βαν βετλτττ σζερεπεν σ α τ〈ϖολσ〈γταρτ〈σον.  

Α τεγεζσ τερϕεδσνεκ φολψαµατα αζτ ιδζι ελ!, ηογψ εγψεσ χσοπορτοκ, φ!κντ α φιαταλ 

ϖ〈ροσι νπεσσγ σζ〈µ〈ρα (ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1995: 165) µεγϖ〈λτοζικ α τεγεζσ στλυσρτκε, 

εγψεσ σζιτυ〈χι⌠κβαν φορµ〈λισνακ σ ϖ〈λασζτκοσνακ ισ ρζκεληετικ. Α τεγεζ!δσ τερϕεδσε 

εζ〈λταλ α ϕελενλεγι στ〈διυµβαν νεµ κννψτι µεγ, σ!τ ακ〈ρ µεγ ισ νεηεζτηετι α νψελϖι 

καπχσολαττερεµτστ, ηισζεν εγψ−εγψ σζιτυ〈χι⌠βαν µ〈σ−µ〈σ λεηετ α κοµµυνικ〈λ⌠ φελεκ 

ϖισζονψα αζ 〈τρτκελ!δ!βεν λϖ! νορµ〈ηοζ, γψ α τεγεζσ σρτ! σζ〈νδκ νλκλ ισ β〈ντ⌠ϖ〈, 

δυρϖα στλυσµιν!στσ∀ϖ ϖ〈ληατ. 

Α τεγεζσ α βιζαλµασσ〈γ σ αζ εγψενρανγσ〈γ κιφεϕεζσε µελλεττ σζ〈νδκοσ λενζστ, 

σρτστ ισ ηορδοζηατ, ηα α βεσζλ! α µεγσζ⌠λτοττ αλαχσονψαββ ρενδ∀σγτ ηανγσλψοζζα 

εζζελ α βεσζδµ⌠δδαλ (Β⊆Ρ�ΗΥΣΖℑΡ 1985: 39). Εζεκετ αζ ρτκεκετ ΒΡΟΩΝ σ ΓΙΛΜΑΝ 

αζ 〈λλ〈σφογλαλ〈στ κιφεϕεζ! νϖµ〈σηασζν〈λατ εγψικ λεγργεββι σζερεπνεκ ταρτϕ〈κ, α 

�µεγϖετσ σ α δη Τ−ϕε� ϖλεµνψκ σζεριντ α φ! σζεµαντικαι διµενζι⌠ν κϖλ α 

τεγεζσ λεγγψακοριββ εξπρεσσζϖ ϕελεντσε (1975: 383). Εγψ ηυσζοντ ϖεσ φιαταλεµβερ α 

σζοχιολινγϖισζτικαι ιντερϕ σορ〈ν πλδ〈υλ εγψ ιλψεν σζιτυ〈χι⌠τ ιδζεττ φελ: �εγψ ιδ!σεββ παλι 

οδαϕττ, σ κρτ εγψ σζ〈λ χιγιτ, σ ακκορ ϖολτακ ολψαν ισµερ!σειµ, ολψαν κοροµβελι σρ〈χοκ, 

ακικ γονδολκοδ〈σ νλκλ τεγεζτκ, γονδολοµ, α σζοχι〈λισ ηελψζετρε γονδολϖα� (Φ2ςΚ). 

Α τεγεζσνεκ τεη〈τ η〈ροµ φ! ϖ〈λτοζατα κλνλ ελ: α κερεσζτνϖϖελ, ιλλετϖε ροκονσ〈γι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ εγψττ ϕ〈ρ⌠ τεγεζ! φορµα, αµελψ ακ〈ρ α κορκλνβσγ ελλενρε ισ 

ρϖνψεσλ! βιζαλµασσ〈γοτ φεϕεζ κι; α τισζτελεταδ⌠ νοµιν〈λισ φορµ〈κκαλ εγψττ ϕ〈ρ⌠ τεγεζσ, 

αµελψ α βιζαλµασ ϖισζονψβαν µεγλϖ! τισζτελετετ, ρανγβελι κλνβσγετ κπεσ ρζκελτετνι; 

ιλλετϖε α σζαβαδ φορµ〈κ νλκλ 〈λλ⌠ τεγεζσ, αµελψ νεµ βιζαλµασσ〈γοτ, ηανεµ σζολιδαριτ〈στ 

ϕελεζ.  

Α τεγεζ!δσ εγψρε σζλεσεββ κρ∀ϖ ϖ〈λ〈σα, αµελψ σζιµπτοµατικυσαν ϕελζι, ηογψ α 

τ〈ρσασ καπχσολατοκ εγψρε ναγψοββ ρσζβεν νεµ αζ αλ〈− σ φλρενδελτσγι ϖισζονψ α 

µεγηατ〈ροζ⌠, 〈τττελεσεν ναγψ ηατ〈σσαλ ϖαν α νεµ τεγεζ! καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δοκ 
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αλακυλ〈σ〈ρα ισ. Α νεµτεγεζ! ϖισζονψοκρα ϕελλεµζ! καπχσολατταρτ〈σι ζαϖαροκ εγψ ρσζε 

υγψανισ αρρα ϖεζετηετ! ϖισσζα, ηογψ � µιϖελ εζεκ α ϖισζονψοκ α τ〈ρσασ καπχσολατοκ εγψρε 

σζ∀κεββ τερλεττ φεδικ λε � α νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠ φολψαµατ〈βαν κεϖσ λεηετ!σγ, αλκαλοµ 

ϖαν α κλνβζ! 〈ρνψαλατοκ ελσαϕ〈ττ〈σ〈ρα, γψακορλ〈σ〈ρα.  

 

 

 

 

 

8.2. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαται σ φυνκχι⌠ι 

 

Α βεσζδπαρτνερρελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σ ελσ!δλεγεσ φορµ〈ϕα α µ〈σοδικ σζεµλψ 

ηασζν〈λατα, α τεγεζσ µελλεττ αζονβαν αζ ευρ⌠παι νψελϖεκ τββσγβεν κιαλακυλτ εγψ 

κζϖετεττεββ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δ, αµελψ αλαπϖετ!εν α ηαταλοµ, αζ αλ〈− σ φλρενδελτσγι 

ϖισζονψοκ ρζκελτετσρε σζολγ〈λτ (ΒΡΟΩΝ�ΓΙΛΜΑΝ 1975: 359�388). Α µαγψαρ 

ριντκεζσι φορµ〈κ κζττ α ΞςΙ. σζ〈ζαδβαν ϕελενικ µεγ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ 

καπχσολατταρτ〈σ χσρ〈ϕα. Α ΞςΙ. σζ〈ζαδι λεϖελεκβεν α χµζεττρε υταλ⌠, κτττ, αζαζ α 

µονδατβα πλ! µεγσζ⌠λτ〈σκντ σζερεπελνεκ α τε κεγψελµεδ, τε ναγψσ〈γοδ σζινταγµ〈κ, 

αµελψεκ βελσ! σζερκεζετκετ τεκιντϖε µ〈σοδικ, α µονδατ σζερκεζεττ τεκιντϖε αζονβαν 

ηαρµαδικ σζεµλψ∀εκ. Εζρτ αλανψκντ �3. σζεµλψ∀ ιγει 〈λλτµ〈νψηοζ καπχσολ⌠δνακ 

ακκορ ισ, ηα α τ〈ϖολαββ 〈λλ⌠ σζϖεγρσζεκβ!λ κιτετσζικ, ηογψ α φελεκ κζττ υδϖαριασ τεγεζ! 

ϖισζονψ ϖαν� (Γ. ςΑΡΓΑ 1992: 462). Α βεσζδπαρτνερρε ϖαλ⌠ τ〈ργψιαστ⌠ υταλ〈σβαν σ αζ 

εγψεζτετσ κνψσζερβεν λεληετϕκ µεγ τεη〈τ α µαγψαρ νψελϖβεν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ 

φορρ〈σ〈τ. Α ηαρµαδικ σζεµλψ ν〈λλ⌠ υδϖαριασσ〈γι φυνκχι⌠ϕα � ακ〈ρ αζ εγψεζτετστ ελ!ρ⌠ 

αλανψ νλκλ 〈λλϖα ισ � α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ ελεϕρε σζιλ〈ρδυλ µεγ (ΠΥΣΖΤΑΙ 1967: 304). Α 

βεσζδπαρτνερ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ µεγϕελεντσνεκ γψ ν〈λλ⌠, τισζτελετι φυνκχι⌠ϕα αλακυλ 

κι. Α βεσζδπαρτνερ ηαρµαδικ σζεµλψε σαϕ〈τοσ εγψεζτετσι ηελψζετετ ιδζ ελ!: β〈ρ αζ 

εγψεζτετστ αζ αλανψ ιρ〈νψτϕα, σοκ κζλσηελψζετβεν χσακ αζ αλανψ γραµµατικαι σζεµλψε 

εγψρτελµ∀, ϖερβ〈λισαν ϖισζοντ κλνβζ! νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι ϖ〈λτοζατοκ τλτηετικ βε. Α 

νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σ τρτνεττ σ ϕελενλεγ ισ λ!, κλνβζ! ρτκ∀ τπυσαιτ εζ〈λταλ 

ππεν α ηαρµαδικ σζεµλψ µελλεττ 〈λλ⌠ νϖµ〈σοκ σ νϖσζ⌠κ ϖ〈λτοζαται σζαβϕ〈κ µεγ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈τ ναπϕαινκβαν τββφλε, εγσζεν ελτρ! ϖισζονψλαττπυσ 

κϖετεληετι µεγ, σ εννεκ µεγφελελ!εν σοκσζν∀εκ α νεµ τεγεζ!δ! ϖισζονψοκρα ϕελλεµζ! 
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νψελϖι λεηετ!σγεκ ισ. Α µαι µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατβαν α νεµ τεγεζ! ϖισζονψον βελλ αζ 

ν σ α µαγα µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ, α κλνβζ! νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ⌠ φορµ〈κ, α 

µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµ νλκλ ηασζν〈λτ εγψεσ σζ〈µ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ ιγεαλακοκ, ιλλετϖε α 

τετσζικ−κελ αλκοτοττ σζερκεζετεκ κζττι ϖ〈λασζτ〈σ λεηετ!σγε τκρζι α τ〈ρσαδαλµι 

καπχσολατοκ σοκφλεσγτ. ςαγψισ ϖερβ〈λισ ριντσεινκετ νεµ ελεµεζηετϕκ εγψσζερ∀εν α 

φορµ〈λισ σ αζ ινφορµ〈λισ νψελϖηασζν〈λατ κτϖ〈λασζτ〈σοσ ρενδσζερν βελλ (ΡΕΜ⊃ΝΨΙ 1994: 

85); νεµ εγψσζερ∀εν α Τ φορµα 〈λλ σζεµβεν α ς φορµ〈ϖαλ, ηανεµ α κλνβζ! νεµ τεγεζ! 

φορµ〈κ 〈λλνακ σζεµβεν κλν−κλν α τεγεζ! φορµ〈κκαλ σ εγψµ〈σσαλ ισ.  

Εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈κ κεϖερεδηετνεκ υγψαν, εγψ−εγψ καπχσολατον βελλ ισ 

ϖ〈λτακοζηατνακ, σ!τ α τετσζικελσ γψακραν εγψρτελµ∀εν χσακ α µαγ〈ζ〈σ ϖαγψ αζ νζσ 

〈ρνψαλ〈σ〈ρα σζολγ〈λ, αζονβαν µιϖελ αζ εγψεσ φορµ〈κ βιζονψοσ ηελψζετεκρε, σζιτυ〈χι⌠κρα 

σπεχιαλιζ〈λ⌠δτακ, σ εζεκβεν α σζερεπεκβεν ελ ισ κλνλνεκ εγψµ〈στ⌠λ, κλνβζ! 

ηελψζετϕελλ! σζερεπκ, στλυσρτκκ ϖαν. Ναπϕαινκ µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατ〈τ ϖιζσγ〈λϖα 

λεγαλ〈ββ η〈ροµ νεµτεγεζ! φορµ〈τ � α µαγ〈ζ〈στ, αζ νζστ σ α τετσζικελστ (ϖ. ∆ΕΜΕ�

ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 59) � κελλ µεγκλνβζτετννκ, σ!τ τιπικυσ καπχσολατταρτ〈σι 

λεηετ!σγνεκ τεκιντηετ! α νϖµ〈σηασζν〈λατ κερλσε ισ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ ιγεαλακοκ 

µελλεττ. 

Α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαται κζττι ϖ〈λτ〈σ σοκσζορ ακ〈ρ εγψ−εγψ ιντερακχι⌠ν βελλ ισ 

µεγφιγψεληετ!. Α µαγα σ αζ ν νϖµ〈σ φελϖ〈λτοττ ηασζν〈λατα, εσετλεγ τετσζικελ! φορµ〈κκαλ 

ϖαλ⌠ 〈ρνψαλ〈σα λεγινκ〈ββ α 35�55 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψρα ϕελλεµζ!. Αζ ιδ!σεββεκ κρβεν 

υγψανισ α ϖαρι〈χι⌠σ λεηετ!σγεκ κρνεκ σζ∀κλσε, ιλλετϖε α µαγ〈ζ⌠ φορµα δοµινανχι〈ϕα 

φιγψεληετ! µεγ, α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψ πεδιγ λεσεν ελκλντι εγψµ〈στ⌠λ α νϖµ〈σοκ 

τ〈ρσαδαλµι ϕελεντστ. 

Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈νακ γονδϕαι αζρτ ισ ϖ〈ληατνακ ναπϕαινκβαν α 

κοµµυνικ〈χι⌠ βυκτατ⌠ιϖ〈, µερτ αζ α κορ〈ββι µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεινκηεζ ϖισζονψτϖα 

ϖισζονψλαγ σζ∀κεββ τερλετ, αηοϖ〈 εζεκ α φορµ〈κ ϖισσζασζορυλτακ, ιγεν ρτεγζεττ; α 

κλνβζ! ϖισζονψτπυσοκ, ηελψζετεκ κλνβζ! νεµ τεγεζ! φορµ〈κατ ιγνψελνεκ.  

Αζ ιντερϕκ ερεδµνψει αλαπϕ〈ν α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ γονδϕαι ελσ!σορβαν 

α 14 σ 25 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψρα ϕελλεµζ!κ: εγψρσζτ εζ α χσοπορτ α λεγβιζονψταλαναββ αζ 

εγψεσ φορµ〈κ ηελψζετϕελλ! ρτκνεκ µεγτλσβεν, µ〈σρσζτ αζ ! καπχσολατταρτ〈σι 

στλυσυκ ρτκελσε α λεγµεγοσζτοτταββ α τββι κορχσοπορτβαν. Εζ αζ 〈λλαποτ ρσζβεν 

τερµσζετεσ, ηισζεν σσζεφγγ α γψερµεκσζερεπ σ α κλνβζ! φελν!ττ σζερεπεκ κζττι 

〈τµενετ κονφλικτυσαιϖαλ, µ〈σρσζτ αζονβαν αζ ανψανψελϖι νεϖελσ, α τυδατοσ νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ ηι〈νψοσσ〈γαιβ⌠λ ισ αδ⌠δικ Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ 
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βιζονψταλανσ〈γ〈βαν ϖλεµνψεµ σζεριντ υγψανισ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ ϕ〈τσζικ αζ, ηογψ α 

νψελϖι υδϖαριασσ〈γι νορµ〈κ, σζαβ〈λψοκ ναγψ ρσζνεκ ελσαϕ〈ττ〈σα α µ〈σοδλαγοσ νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ κσει σζακασζ〈ρα, 14�17 ϖεσ κορρα, σ!τ µγ κσ!ββρε, α ηαρµαδλαγοσ νψελϖι 

σζοχιαλιζ〈χι⌠ ελεϕρε, α µυνκ〈βα 〈λλ〈σ ιδ!σζακ〈ρα τολ⌠δικ. Α νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σι 

φορµ〈κ εγψ ρσζνεκ κσ!ι ελσαϕ〈ττ〈σα φ!κντ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ σεµ α χσαλ〈δ, σεµ 

αζ ισκολα νεµ αδ αλκαλµατ α κλνβζ! τ〈ρσαδαλµι σζερεπτπυσοκ µεγλσρε, 

µεγισµερσρε. Α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψ καπχσολατταρτ〈σι ϕελλεµζ!ιτ τεη〈τ νεµ εγψσζερ∀εν 

α νψελϖι κλνβζσ ϖ〈γψα, α νψελϖι νκιφεϕεζσ λεηετ!σγεινεκ κερεσσε οκοζζα, ηανεµ α 

νεµτεγεζ! φορµ〈κατ ιγνψλ! καπχσολατοκβαν, ηελψζετεκβεν ϖαλ⌠ ϕ〈ρτασσ〈γ ηι〈νψα ισ.  

Α κλνβζ! νεµτεγεζ! φορµ〈κ α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ σζιντε µινδεν σζντερν 

ναγψ ϖ〈λτοζατοσσ〈γοτ µυτατνακ. Αζ εγψ σζιτυ〈χι⌠τπυσβαν ηασζν〈λτ κλνβζ! φορµ〈κ αρρα 

υταλνακ, ηογψ εγψικ ϖ〈λτοζατνακ σεµ εγψσγεσ α ηασζν〈λατι κρε σ µεγτλσε α 

τ〈ρσαδαλοµβαν. Εββ!λ αζ ισ αδ⌠δικ, ηογψ εγψικ φορµα σεµ ηασζν〈ληατ⌠ 〈λταλ〈νοσ 

ρϖννψελ. Α νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσε εζρτ σζιντε 〈λταλ〈νοσ τενδενχι〈νακ 

τεκιντηετ!, αηογψ αζ εγψικ αδατκζλ! φογαλµαζοττ: �⊃ν σοηα νεµ µονδοµ σενκινεκ αζτ, 

ηογψ µαγα, µερτ ϖαλαηογψ αζ α µαγα αζ ολψαν π⌠ριασ, ολψαν κζνσγεσεββ. ςαλαηογψ 

ολψαν δυρϖ〈νακ τ∀νικ. Αζ ν µεγ µ〈ρ νεκεµ τλ φινοµ. Τεη〈τ α κεττ! κζττ ν σζπεν 

ελεϖιχκλεκ µινδ α κτ σζ⌠ ηασζν〈λατα νλκλ� (Ν3ΦΚ). 

Α τετσζικελσ εγψρε σζλεσεββ κρ∀ϖ ϖ〈λ〈σ〈νακ ισ αζ αζ εγψικ οκα, ηογψ λεηετ!ϖ τεσζι α 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σοκ κερλστ. Α νϖµ〈σοκ κερλσν κϖλ µεγφιγψεληετ! εγψ ολψαν, 

φ!κντ α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψβαν 〈λταλ〈νοσ στρατγια, ηογψ ηα α βεσζλ! ισµερι α 

µεγσζ⌠λτοττατ, ακκορ ινδιρεκτ µεγσζ⌠λτ〈σκντ κερεσζτνεϖετ ϖαγψ σζερεπφ!νεϖετ ηασζν〈λ, 

ηα πεδιγ νεµ ισµερι, ακκορ α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ ν νϖµ〈στ αλκαλµαζζα. 

Α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταινακ ηασζν〈λατ〈βαν αζ λετκορι χσοπορτοκ σζεριντ ελτρσεκετ 

ταλ〈λυνκ: α φιαταλαββακ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν χσκκεν α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ σζερεπε, µεγν! αζ 

νζ! φορµ〈κ ηασζν〈λατι αρ〈νψα, α τετσζικελσ πεδιγ α βιζαλµασ, σζοροσ ϖισζονψβαν λϖ!, 

ιδ!σεββ βεσζδπαρτνερεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σ µ⌠δϕα λεσζ. 

 

8.2.1. Α µαγ〈ζ〈σ φυνκχι⌠ι σ µεγτλσε 

Α µαγα, µαγυκ νϖµ〈σ βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ηασζν〈λατα α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβαν αλακυλτ κι 

α µαγα κεγψελµεδ σζ⌠σζερκεζετβ!λ ν〈λλ⌠σοδϖα (∆. ΜℑΤΑΙ 1999: 456). ⊃ρτκελσε 

κιαλακυλ〈σα ⌠τα γονδοτ ϕελεντ, µιϖελ νεµ ϖολτ εγψρτελµ∀εν υδϖαριασ ηανγυλατ µ〈ρ 

φλβυκκαν〈σα ιδεϕν σεµ. ΒℑΡΧΖΙ Γ⊃ΖΑ σζεριντ α κνψεσ ζλσ∀εκ κεγψετλεν σζ⌠λ〈σµ⌠δνακ, 

σζρνψ∀ σζ⌠νακ µιν!στεττκ µ〈ρ αζ 1850−εσ ϖεκ τ〈ϕ〈ν ισ (1963: 262), σ αζ αρισζτοκρ〈χια 
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σ α κζνεµεσσγ λεϖελειβεν α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβαν νεµ ισ φορδυλτ ελ! (ΝψΚκ. ΙΙ. 1985: 87). 

Ηασζν〈λατ〈νακ µινδεν ιδ!σζακβαν σζοροσ κτττσγει ϖολτακ, α ΞΞ. σζ〈ζαδ ελσ! φελνεκ 

ηασζν〈λατι σζαβ〈λψαιρ⌠λ ΣΙΝΟΡ ∆⊃ΝΕΣ αζτ µονδϕα, ηογψ αζονοσ νεµ∀εκ κζττ χσακ ενψητ! 

σζαϖακκαλ, ϖαγψισ νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ εγψττ ϖολτ ηασζν〈ληατ⌠, σ χσακ 

τ〈ρσαδαλµιλαγ εγψενρανγ ν! σ φρφι κζττ ϖολτ 〈λταλ〈νοσ (1973: 545�552). Εννεκ α 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σνακ α ηασζν〈λατα τεη〈τ α Νψελϖι ιλλεµταν µεγ〈λλαπτ〈σ〈ϖαλ σζεµβεν 

σοηα νεµ ϖολτ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ καπχσολατταρτ〈σβαν (∆ΕΜΕ�

ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 459), αννακ ελλενρε, ηογψ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈σι τερλετεκ 

νψελϖηασζν〈λατ〈βαν χσακ εζ α φορµα λ (ΚΙΣΣ 1995: 273), τεη〈τ φελττελεζηετ!, ηογψ ρζελµι 

σζνεζεττ τεκιντϖε εζεκεν τερλετεκεν σεµλεγεσ. 

Εγψ 1994−βεν µεγϕελεντ ιλλεµτανκνψϖ σζεριντ α µαγα �κορ〈ββι µελλκζει 

µεγσζ∀ντεκ, εζ αζ αλαπϖετ! υδϖαριασσ〈γοτ κιφεϕεζ! κζναπι φορµυλα. Νινχσ βεννε σρτσ, 

νινχσ βεννε τλρτκελσ� (ΣΙΛΛΕ 1994: 113). Α κρδ!ϖεκβ!λ σ ιντερϕκβ⌠λ κιραϕζολ⌠δ⌠ 

κπ αζονβαν µεγχ〈φολϕα εζτ α µεγ〈λλαπτ〈στ, υγψανισ αζ αδατκζλ!κ 59,4%−α ταρτοττα 

νεγατϖνακ, β〈ντ⌠νακ α µαγα νϖµ〈στ. Εζ αζ αρ〈νψ ρ〈αδ〈συλ α 35 ϖ αλαττιακ κρβεν 

µαγασαββ (81,2%), µιντ αζ ιδ!σεββεκ κρβεν, σ εζ ϕελζι αζτ, ηογψ ναπϕαινκβαν ερ!σδικ 

α νϖµ〈σ β〈ντ⌠ ρτκνεκ ρζετε. 

Α µαγα νϖµ〈σ ϕελενλεγ ισ ζαϕλ⌠ ϖισσζασζορυλ〈σα αζζαλ ισ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ µιϖελ 

κιζ〈ρ⌠λαγ εγψενρανγ παρτνερεκ βιζαλµασ ϖισζονψ〈βαν, ιλλετϖε ασζιµµετρικυσ 

ϖισζονψλατβαν α φλρενδελτ φλ ρσζρ!λ ηασζν〈λϖα νεµ σζ〈µτ σρτ!νεκ, α λεγφιαταλαββ 

κοροσζτ〈λψ σζ〈µ〈ρα ϖισζοντ αζ εγψενρανγ σ βιζαλµασ ϖισζονψοκβαν τελϕεσεν ελφογαδοττ〈 

ϖ〈λτ α κλχσνσ τεγεζ!δσ, α φιαταλ κοροσζτ〈λψ ναγψ ρσζε µ〈ρ νεµ ισµερι φελ α βιζαλµασ 

σζερεπετ, σ µ〈ρ α νϖµ〈σ σζιντε µινδεν ελ!φορδυλ〈σ〈βα βελερζι α β〈ντ⌠ ϕελεντστλτετετ. 

Α 35 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ ναγψ ρσζε χσακ κιφεϕεζεττεν σρτ! σζιτυ〈χι⌠κβαν ταρτϕα 

ελκπζεληετ!νεκ α µαγα νϖµ〈στ, µγ κερεσζτνϖϖελ, µ〈σ νοµιν〈λισ ελεµεκκελ εγψττ 

ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈τ⌠λ ισ ιδεγενκεδικ, σ!τ 76,2% γψ τλι µεγ, ηογψ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ηασζν〈λϕα. 

Λ〈τϖ〈νψοσαν µυτατϕα α µαγα ϖισσζασζορυλ〈σ〈νακ φολψαµατ〈τ, ηογψ µ〈ρ α νψελϖι 

ιρ〈νψµυτατ〈στ ισ µαγυκρα ϖ〈λλαλ⌠ ιλλεµτανκνψϖεκβεν ισ µεγϕελενικ εζ α ϖλεκεδσ, εγψ 

τιζενϖεσεκνεκ σζ〈ντ προτοκολλκνψϖ υγψανισ α κοµµυνικ〈χι⌠σ κονφλικτυσοκ κερλσε 

ρδεκβεν α νϖµ〈σ ηασζν〈λατ〈νακ τελϕεσ ελϖετστ ϕαϖασολϕα: �µαγ〈ζ⌠ ϖισζονψ εσετν νε 

ηασζν〈λϕυκ α µαγα µεγσζ⌠λτ〈στ, µερτ φλνψεσνεκ σ υδϖαριατλαννακ τ∀νηετνκ� 

(ΣΖΑΦΚΝ⊃ 1998: 66). 

Α κρδ!ϖεκβεν µεγαδοττ στλυσµιν!στσεκ εγψ ρσζε ισ ερρε α β〈ντ⌠ ϕελεντσ〈ρνψαλατρα 

υταλ: νεµ ολψαν υδϖαριασ; ιλλετλεν; κεµνψ, υδϖαριατλαν; σζιντε λενζ!; κισσ βυνκ⌠; 
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τισζτελετλεν, νεγατϖ ταρταλοµ ϖαν βεννε; δεγραδ〈λ⌠; δυρϖα, σρτ!; κζνσγεσ; ελγ σπρ!δ; 

πριµιτϖεββ µεγφογαλµαζ〈σ; υδϖαριατλαν, γοροµβα, δησ; πεϕορατϖαν ηανγζικ; 

φρτελµεσ, ιρριτ〈λ; πονγψολα σ δυρϖα; ινγερλτεββ, φεσζλτεββ; στλυσταλαν, νεµ ταρτοµ 

ιντελλιγενσ µεγσζ⌠λτ〈σνακ. 

Ε µεγφογαλµαζ〈σοκ εγψ ρσζε σζεριντ α µαγ〈ζ〈σ νεµχσακ α µεγσζ⌠λτοττατ, ηανεµ 

µαγ〈τ α βεσζλ!τ, α βεσζλ! νψελϖι κυλτυρ〈λτσ〈γ〈τ, υδϖαριασσ〈γ〈τ ισ µιν!στηετι. 

Α Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ηασζν〈λν〈? κρδσρε καποττ ϖ〈λασζοκ εγψ ρσζε ισ εζτ α κπετ 

ερ!στι: ηα φελη〈βοροδοµ ϖαλαµιν; ηα ϖαλακι υδϖαριατλαν ϖελεµ; ηα ϖαλακιτ µεγ ακαροκ 

σρτενι; ηα δησ ϖαγψοκ αζ ιλλετ! ισµερετλεν σζεµλψρε, σ λεκεζελ! ακαροκ λεννι; ηα 

ϖαλακι κιηοζ α σοδροµβ⌠λ, δε ακκορ σεµ µεγφελελ!; ηα ϖαλακι τλ ζαϖαρ⌠, τολακοδ⌠; νεµ 

ραϕονγοκ ρτε, ϖεσζεκεδσνλ ανν〈λ ινκ〈ββ ηασζν〈λοµ; ϖιτατκοζ〈σ σορ〈ν; ελµαρασζταλ〈σκορ 

ϖαγψ νεµτετσζσ κιφεϕεζσεκορ. 

Α µαγ〈ζ〈σ ϖ〈λτοζαταινακ φολψαµατοσ 〈τρτκελ!δστ ϕελζι αζ α τνψ ισ, ηογψ µγ 

κορ〈ββαν χσακ α νοµιν〈λισ ελεµεκ νλκλ ηασζν〈λτ φορµ〈ϕ〈τ τεκιντεττκ σρτ!νεκ, α 35 ϖ 

αλαττι αδατκζλ!κ 63,2%−α µ〈ρ εζτ α λεηετ!σγετ ισ υδϖαριατλαννακ ρζι. 

Α 35 ϖνλ ιδ!σεββεκ κρβεν αλαχσονψαββ, δε ϖισζονψλαγ ιττ ισ µαγασ α νεγατϖ 

µιν!σγετ ρζκελ!κ αρ〈νψα (42,3%). Εζεκβεν α κορχσοπορτοκβαν νη〈νψαν 〈λταλ〈νοσ 

ρτκ∀νεκ ταρτϕ〈κ: β〈ρµικορ µεγφελελ!; α λεγτββ σζιτυ〈χι⌠βαν µεγφελελ!, κζναπι στλυσ.   

Α δυρϖα στλυσµιν!σγ κιεµελτ ρζκελσν τλ µεγλεπ! ελλεντµονδ〈στ ισ ταλ〈ληατυνκ α 

µαγα νϖµ〈σ µεγτλσβεν. Χσακ αζ αδατκζλ!κ ϖισζονψλαγ κισεββ η〈νψαδα, 17,9%−α 

υταλ α φορµα βιζαλµασ ϕελλεγρε, κζελ αζονοσ αρ〈νψβαν, 14,7%−βαν ϖισζοντ µ〈ρ 

τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ββνακ ισ ρζκελικ αζ ν−νλ: 

βιζαλµασαββ       τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ββ 

 κεδϖεσεββ    (   ϖισσζαυταστ⌠ββ 

κζϖετλεν ισµερ!σηζ σζ⌠λ   ηιδεγ, µερεϖ, ριδεγεββεν ηατ. 

Α νϖµ〈σ ηασζν〈λατ〈νακ µεγτλσβεν µυτατκοζ⌠ κλνβσγεκ σζοροσ σσζεφγγστ 

µυτατνακ αζ λετκορραλ, υγψανισ αζ 55 ϖ φλττι κοροσζτ〈λψβαν µγ αζ αδατκζλ!κ 46,5%−α 

υταλ α βιζαλµασ ηανγϖτελρε, α 18�35 ϖ κζττι κοροσζτ〈λψβαν µ〈ρ χσακ 3,9%; α 

τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ µιν!στσ ϖισζοντ χσακ εββεν α κορχσοπορτβαν ϕελεντ µεγ. 

Τανυλσ〈γοσ λεηετ α βιζαλµασσ〈γοτ ρζκελτετ! φυνκχι⌠ µεγτλσβεν αζ ελσ! κρδ!ϖβεν 

σζερεπλ! Ηογψαν κρδεζν µεγ ελλενκεζ! νεµ∀, νεµ τεγεζ! ϖισζονψβαν λϖ!, δε ργ⌠τα 

ισµερτ µυνκατ〈ρσα ϖλεµνψτ? ζ〈ρτ κρδσρε καποττ ϖ〈λασζοκ ερεδµνψε ισ (Ι. κρδ!ϖ: 

123). Α µεγαδοττ ϖ〈λασζλεηετ!σγεκ α κϖετκεζ!κ ϖολτακ: 

 α) ⊃σ √ν µιτ γονδολ ερρ!λ? 
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 β) ⊃σ Μαγα µιτ γονδολ ερρ!λ? 

 χ) ⊃σ Μαγα, Πτερ/ ⊃ϖα µιτ γονδολ ερρ!λ?  

Εββεν α σζιτυ〈χι⌠βαν, κερεσζτνϖϖελ ενψητϖε 62,1% ελφογαδηατ⌠νακ ταρτϕα α µαγα νϖµ〈σ 

ηασζν〈λατ〈τ, αζονβαν νη〈νψαν µεγαλκοττακ εγψ νεγψεδικ ϖ〈λασζλεηετ!σγετ: 

 δ) ⊃σ √ν, Πτερ/ ⊃ϖα, µιτ γονδολ ερρ!λ? 

Α κερεσζτνϖϖελ εγψττ ϕ〈ρ⌠ µαγ〈ζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σρα α µυνκαηελψετ σ α φελσ!οκτατ〈στ 

ϕελλτκ µεγ αζ αδατκζλ!κ. Μαγασ αρ〈νψβαν (29,1%) φογαλµαζτακ µεγ αζονβαν ολψαν 

ϖλεκεδστ, ηογψ ηα τυδϕ〈κ α παρτνερ κερεσζτνεϖτ, ακκορ φελεσλεγεσ α µαγα νϖµ〈σ 

ηασζν〈λατα. 

Νη〈νψ ολψαν ρτκελσ ισ σζερεπελτ αζ αδατοκ κζττ, αµελψ ε µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα 

νψελϖϕ〈ρ〈σι ϕελλεγρε υταληατ: νπιεσ; α φαλυµβαν 〈λταλ〈νοσαν εζτ ηασζν〈λϕ〈κ; 

π⌠ριασαββ, δε ενγεµ νεµ ζαϖαρ, µερτ σοκκαλ βιζαλµασαββ, µιντ αζ ν. 

Αζ ιντερϕκ σορ〈ν τββ φαλυν λ! αδατκζλ! ισ ελµονδτα, ηογψ α φαλυϕ〈βαν σενκιτ σεµ 

σζ⌠λτ αζ ν−νεκ, ηανεµ α µαγα σζ〈µτ ελφογαδοττνακ. Αννακ ελλενρε, ηογψ α 

νπνψελϖβεν εγψεσ τερλετεκεν χσακ εζ α φορµα λ, α φιαταλ κοροσζτ〈λψβαν µγ αζοκν〈λ α 

βεσζλ!κνλ ισ ταπασζταληατ⌠ α µαγα νϖµ〈σ κερλσε, ακικνεκ αζ ανψανψελϖϕ〈ρ〈σ〈βαν 

χσυπ〈ν εζ α φορµα σζερεπελ, ηισζεν !κ ισ χσυπ〈ν κζϖετλεν κρνψεζετκβεν, φαλυϕυκβαν 

ηασζν〈λϕ〈κ. Κικερλϖε ονναν, α ϖ〈ροσβαν, ισµερετλεν κρνψεζετβεν αζονβαν µελλ!ζικ, 

ρζκελϖε ελτρ! µεγτλστ. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ ιλψεν διφφερενχι〈λ⌠δ〈σα εζρτ 

α νψελϖϕ〈ρ〈σι κεττ!σνψελϖ∀σγ ϕελενσγν βελλ ρτελµεζηετ!. Αζ εγψικ ιντερϕαλανψ γψ 

φογαλµαζτα µεγ αζ εζζελ α ηελψζεττελ καπχσολατοσ ϖλεµνψτ: �Χσακ α κζϖετλεν 

κρνψεζετεµβεν ηασζν〈λοµ, φαλυσι στλυσ, δε αββαν α κρνψεζετβεν εζ ϖαν ρενδβεν� 

(Φ2ΦΚ) 

Α κρδ!ϖεκ ερεδµνψειτ σ α µεγφιγψελσεκ ταπασζταλαταιτ σσζεϖετϖε γψ τ∀νικ, ηογψ 

αζ αδατκζλ!κ αζ ακτϖ µ⌠δσζερ∀ αδατγψ∀ϕτσ σορ〈ν ναγψοββ αρ〈νψβαν υταστϕ〈κ ελ α µαγα 

νϖµ〈σ ηασζν〈λατ〈τ, µιντ αµεννψιρε α ϖαλ⌠σ νψελϖηασζν〈λατυκβ⌠λ ρζκεληετ!. 

Α φ!νϖι κιχσινψτ!κπζ!σ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα λτρεϕττ µαγ〈χσκα 

(ΓΥΣΖΚΟςα 1981: 50) ναπϕαινκβαν περιφρικυσ, δε λ! ϖ〈λτοζατνακ τεκιντηετ!: α κρδ!ϖεκ 

ανψαγ〈βαν εγψ〈λταλ〈ν νεµ φορδυλτ ελ!, ϖισζοντ τββ ιντερϕαλανψ ισ βεσζ〈µολτ ρ⌠λα. Α 18�

55 ϖ κζττι ν! ιντερϕαλανψοκνακ 62,1%−α ϖλτε γψ, ηογψ µ〈ρ σζ⌠λτοττ〈κ γψ µεγ 

ιδ!σεββ φρφιακ; εγψ 49 ϖεσ ορϖοσν! αζτ εµλτεττε µεγ, ηογψ β〈ντ⌠νακ ταλ〈λϕα, ηα α 

βετεγεκ γψ σζ⌠λτϕ〈κ µεγ. Α µεγφιγψελσειµ νεµχσακ φρφι 〈λταλ ηασζν〈λϖα 

δοκυµεντ〈λτ〈κ, ηανεµ α τµεγκζλεκεδσβεν, πιαχον ισµερετλεν ν!κ κζττι 

ριντκεζσβεν ισ ελ!φορδυλτ, µεγερ!στϖε ΓΥΣΖΚΟςΑ ϖλεκεδστ (1981: 50). 
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Α µαγ〈ζ〈σ λεηετσγεσ ϖ〈λτοζαταιτ τεκιντϖε γψ λ〈τσζικ, ηογψ α νϖµ〈σ νµαγ〈βαν, 

νοµιν〈λισ ελεµεκ νλκλ ϖαλ⌠ ηασζν〈λατα εγψρτελµ∀εν νεγατϖ στλυσµιν!στσ∀ϖ, 

β〈ντ⌠ϖ〈 ϖ〈λτ. Κερεσζτνϖϖελ, κερεσζτνϖι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σσαλ βιζαλµασ σ 

εγψενρανγ ϖισζονψλατοκβαν κλχσνσεν ηασζν〈ληατ⌠, ιλλετϖε ασζιµµετρικυσ, δε 

νεµ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, νεµ σζεµλψτελεν ϖισζονψλατοκβαν α φλρενδελτ φλ ληετ ϖελε. Εζ α 

ηασζν〈λατι µ⌠δ α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψοκ νψελϖβεν µ〈ρ κεϖσβ µυτατηατ⌠ κι, υγψανισ α 

βιζαλµασ, εγψενρανγ ϖισζονψλατοκ δντ! τββσγρε κιτερϕεδτ α τεγεζ! µεγσζ⌠λτ〈σ. Α 

µαγα µεγσζ⌠λτ〈σ σζερεπφ!νεϖεκκελ, ρανγρα, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ ελεµεκκελ ελσ!σορβαν ϖιδκι 

αδατκζλ!κ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν, φαλυσι κζσσγεκεν βελλ ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι 

φορµακντ µυτατηατ⌠ κι. 

 

8.2.2. Αζ νζσ φυνκχι⌠ι σ µεγτλσε 

Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ϖ〈λτοζ〈σαινακ εγψικ φ! µοζγατ⌠ρυγ⌠ϕα, ηογψ σοηα νεµ 

αλακυλτ κι 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀, α νεµτεγεζ! ϖισζονψοκβαν β〈ρκιηεζ φορδυλϖα ηασζν〈ληατ⌠ 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ. Α µεγολδ〈σκερεσσ ερεδµνψε αζ ν νϖµ〈σ νψελϖϕτ〈σκορι 

µεγσζλετσε ισ: ελϖον〈σσαλ κελετκεζεττ αζ νµαγα, νκντ σζαϖακ ελ!ταγϕ〈β⌠λ. Ελσ!κντ 

Ρϖαι Μικλ⌠σ Ελαβορατιορ Γραµµατιχα Ηυνγαριχα χµ∀ µυνκ〈ϕ〈βαν σζερεπελτ, ερεδετι 

ϕελεντσε ! (ΤΕΣζ.). Νπσζερ∀στστ Σζχηενψι νεϖηεζ κτικ, ακι σζοργαλµαζτα 〈λταλ〈νοσ 

ρϖνψ∀ ηασζν〈λατ〈τ. Α Νψελϖµ∀ϖελ! Κζικνψϖ α µαγ〈−ν〈λ ϖ〈λασζτκοσαββ, 

µεγτισζτελ!ββ, ηιϖαταλοσαββ, µεγτισζτελ!ββ φορµ〈νακ ταρτϕα (1985: 88). Α σζεµλψεσ, δε 

νεµτεγεζ! καπχσολατοκβαν αζονβαν ηοσσζ ιδειγ νεµ τυδοττ υδϖαριασ µεγσζ⌠λτ〈σκντ σεµ 

τερετ  νψερνι. 

Ναπϕαινκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν α µαγ〈ζ〈σ ϖισσζασζορυλ〈σ〈ϖαλ εγψιδεϕ∀λεγ αζ ν 

µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ ϖισζοντ εγψρε σζλεσεββ σζερεπετ καπ, υγψανισ ναπϕαινκ τιζεν− σ 

ηυσζονϖεσει µ〈ρ κεϖσβ ρζκελικ τλζοτταν ηιϖαταλοσ ϕελλεγτ, εγψρε κεϖεσεββεν ταρτϕ〈κ 

τλ τισζτελεττελϕεσνεκ, τλ ηιδεγνεκ, εσετλεγ µοδοροσνακ, µεστερκλτνεκ. Β〈ρ µγ αζ ελµλτ 

ϖεκβεν µεγϕελεντ ιλλεµτανκνψϖεκ κζττ ισ ϖαννακ, αµελψεκ αζτ ταν〈χσολϕ〈κ, ηογψ 

βεσζλγετσβεν χσακ ναγψον φοντοσ σζεµλψεκκελ σζεµβεν ηασζν〈λϕυκ (ΟΤΤΛΙΚ 1997: 90), 

µερτ �ηιϖαταλοσ, κιµρτεν υδϖαριασ, εσετλεγ κισσ φελλενγζ!σ� (Γ√Ρ√Γ 1998: 19) ισ λεηετ, α 

35 ϖ αλαττι κορχσοπορτοκ µγισ εζτ ταρτϕ〈κ α λεγµεγφελελ!ββνεκ αζ εγψενρανγ, δε νεµ 

τεγεζ! ϖισζονψλατοκ νψελϖι ϕελλσρε ισ. 

Αζ 1970�80−ασ ϖεκ νψελϖµ∀ϖελ! ιροδαλµα µγ ηασζν〈λατ〈νακ χσκκενσρ!λ, 

σζερεπϖεσζτσρ!λ σζ〈µολτ βε, αρρ⌠λ ηογψ α φιαταλοκ νψελϖβ!λ σζιντε κιϖεσζεττ αζ νζσ 

(ΝΕΜΕΣ 1975; ΛΑ∆ 1980: 284); µ〈ρα αζονβαν εζ α φολψαµατ µεγφορδυλτ, ηισζεν α φιαταλοκ 
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νψελϖηασζν〈λατ〈βαν δοµιν〈νσ α µεγϕελενσε α τββι νεµτεγεζ! ϖ〈λτοζατ κζττ, σ!τ ολψαν 

ρτκελσεκετ ισ λεηετ ταλ〈λνι α  κρδ!ϖεκ ανψαγ〈βαν, αµελψεκ α µαγ〈−τ ργιµ⌠δι, ργιεσ 

µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δνακ, αζ ν ηασζν〈λατ〈τ πεδιγ ϕσζερ∀, µοδερν καπχσολατταρτ〈σι στλυσνακ 

ταρτϕ〈κ. 

Α ϖ〈λτοζ〈στ ϕελεζϖε α κορχσοπορτοκ κζττ ϕελεντ!σ ελτρστ ταλ〈λυνκ: αζ ισµερετλενεκ 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα καποττ αδατοκ σζεριντ α φιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ φελ ηαλαδϖα φοκοζατοσαν ν! 

ηασζν〈λατ〈νακ αρ〈νψα α µαγα ελ!φορδυλ〈σ〈νακ ροϖ〈σ〈ρα. 

⊃ρτκελσειβεν, στλυσµιν!στσειβεν ηασονλ⌠ ελλεντµονδ〈στ ταλ〈ληατυνκ, µιντ α µαγα 

µεγσζ⌠λτ〈σ εσετβεν. Αζ αδατκζλ!κ 〈λταλ〈βαν ρζκελικ ηιϖαταλοσ, τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ ϕελλεγτ, 

δε κισεββ ρσζκ (6,5%), φ!κντ α 35 ϖ αλαττιακ µ〈ρ βιζαλµασσ〈γοτ ισ τυλαϕδοντανακ νεκι: 

ηιϖαταλοσαββ       σζϖλψεσεββ 

τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ββ    (   κζϖετλενεββ 

ιλλεδελµεσεββ       κεδϖεσεββ 

τββ τισζτελετετ φεϕεζ κι      κεϖσβ ριδεγ  

υδϖαριασ, δε τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠     κεϖσβ ελυταστ⌠  

υδϖαριασαββ, δε νεκεµ η∀ϖσεββ ισ 

ϖ〈λασζτκοσ 

σζεββ, κελλεµεσεββ 

φινοµαββ 

φελεµελ!ββ. 

Α γψερµεκ�φελν!ττ ϖισζονψβ⌠λ κιν!ϖε α 18�35 ϖ κζττι κορχσοπορτβ⌠λ σοκαν χσυπ〈ν 

αζ νζστ ταρτϕ〈κ βιζτονσ〈γοσ, µεγφελελ! καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δνακ: ιδεγενηεζ φορδυλϖα αζ 

αδατκζλ!κ ναγψοββ ρσζε εζτ α φορµ〈τ ϖ〈λασζτϕα, σ!τ βιζαλµασ, δε νεµ τεγεζ! ηελψζετβεν 

ισ εζτ τλι κϖ〈νατοσνακ.  

Α βιζαλµασ, δε νεµτεγεζ!  ηελψζετεκβεν ϖαλ⌠ µεγϕελενστ µυτατϕα α 

κερεσζτνϖϖελ εγψττ  ηασζν〈λτ ϖ〈λτοζατα, αµελψ χσακ α 35 ϖ αλαττι αδατκζλ!κ 

νψελϖηασζν〈λατ〈βαν ϕελενικ µεγ. Α κοροσζτ〈λψ εγψ ρσζε υγψανισ εζτ α φορµ〈τ ταρτϕα 

αλκαλµασνακ α νεµ τεγεζ!δ! ϖισζονψβαν λϖ! µυνκατ〈ρσακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ισ. Α 

µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµεκ ιλψεν σσζεκαπχσολ〈σα αζ ν τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ αλαπρτκτ σ α κερεσζτνϖεν 

σζ⌠λτ〈σ σζεµλψεσσγτ φιγψελεµβε ϖϖε σζοκατλαννακ τ∀νηετ, δε ταλ〈ν ππεν α νϖµ〈σ 

µερεϖσγνεκ ενψητσρε αλακυλτ κι εζ α λεηετ!σγ. Αζ σσζεκαπχσολ〈σ τερϕεδστ µυτατϕα 

αζ ισ, ηογψ µ〈ρ τββ ιλλεµτανκνψϖ ισ υταλ ρ〈: �Α τεγεζσ σ α µαγ〈ζ〈σ κζττι 〈τµενετι 

φορµα α κερεσζτνϖ σ αζ ν σζεµλψεσ νϖµ〈σ εγψττεσ ηασζν〈λατα� (ΟΤΤΛΙΚ 1997: 92; 

ΣΖΑΦΚΝ⊃ 1998: 14). Αζ ν ηιϖαταλοσ, τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ στλυσµιν!στσε γψ ενψηλ, σ � ταλ〈ν 
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ελ!ρε ϕελεζϖε α νψελϖι ϖ〈λτοζ〈σ ιρ〈νψ〈τ � εββεν α κοροσζτ〈λψβαν κπεσ βετλτενι αζ 

〈λταλ〈νοσ, µινδεν νεµ τεγεζ! ϖισζονψβαν ελφογαδηατ⌠ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ σζερεπτ. ϑΑΚΑΒ 

ΙΣΤςℑΝ µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ, µελψ σζεριντ �α ϖ〈ροσοκβαν, φ!κντ α µ∀ϖελτεββεκ 

νψελϖηασζν〈λατ〈βαν µ〈ρ ελγ γψακορι� (1995: 213), αδαταιµ ισ ιγαζολϕ〈κ.  

Α µαγα νϖµ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ ιδεγενκεδσ µιαττ τερϕεδστ ισ ϕ⌠λ σζεµλλτετηετι αζ α σαϕ〈τοσ 

ηιπερκορρεκτ φορµα, αµελψετ α τελεϖζι⌠ νψελϖηασζν〈λατ〈τ µεγφιγψελϖε ϕεγψεζτεµ φλ: 

Κρεµ, ζ〈ρϕα βε √ν υτ〈ν αζ αϕτ⌠τ! φορδυλτ εγψ τελεϖζι⌠σ ϕ〈τκ µ∀σορϖεζετ!ϕε α ϕ〈τκοσηοζ, 

α µαγα ϖισσζαηατ⌠ νϖµ〈σι σζερεπε ηελψεττ ισ αζ ντ αλκαλµαζϖα. Εζ α πλδα αζρτ ισ λεηετ 

φοντοσ, µερτ α τελεϖζι⌠ νψελϖηασζν〈λατ〈νακ ιγεν ναγψ σζερεπε ϖαν αββαν, ηογψ αζ ν 

εγψρε 〈λταλ〈νοσαββ σζερεπ∀ϖ ϖ〈λικ. 

Αζ ν µεγσζ⌠λτ〈σ νοµιν〈λισ ελεµεκ νλκλ αζ ισµερετλενεκκελ ϖαλ⌠ 

καπχσολατταρτ〈σρα ϖ〈λτ αλκαλµασσ〈, εζ α σζερεπε ελσ!σορβαν νεµ α µεγσζ⌠λτοττ 

τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈τ, ποζχι⌠ϕ〈τ, ηανεµ α βεσζλ! υδϖαριασσ〈γ〈τ ηιϖατοττ ρζκελτετνι. 

Ηιϖαταλοσ ιρατοκβαν, α ναγψοββ κζνσγετ µεγσζ⌠λτ⌠ ρ〈δι⌠σ σ τελεϖζι⌠σ 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν ισ εζ α φυνκχι⌠ϕα µυτατηατ⌠ κι. Ρανγρα, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ µελλεττ  α στ〈τυσζϕελλτ νψελϖηασζν〈λατι σζντερεκ λεγ〈λταλ〈νοσαββ 

µεγσζ⌠λτ〈σι ϖ〈λτοζατα, εββεν α ηελψζετβεν µινδεν κοροσζτ〈λψ ναγψ αρ〈νψβαν ρσζρ!λ 

〈λταλ〈νοσ, ναγψφοκ τισζτελετετ κιφεϕεζ!  φορµα. Α κερεσζτνϖϖελ εγψττ ηασζν〈λτ 

ϖ〈λτοζατα ϕ, ελσ!σορβαν α φιαταλοκ κρβεν ηασζν〈λτ φεϕλεµνψ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν, 

αµελψ ϕελζι α νϖµ〈σ ηασζν〈λατ〈νακ εγψρε σζλεσεββ κρ∀ϖ ϖ〈λ〈σ〈τ. 

 

8.2.3. Α τετσζικελσ φυνκχι⌠ι σ µεγτλσε 

Α ηαρµαδικ σζεµλψ∀, νεµτεγεζ! καπχσολατταρτ〈σ φορµ〈ι κζττ σαϕ〈τοσ σζερεπετ τλτ βε 

α τετσζικελσ−νεκ, τετσζικεζσ−νεκ, τεσσκελσ−νεκ ισ νεϖεζεττ ϕελενσγ, ϖαγψισ α τετσζικ 

φ!νϖι ιγενϖϖελ κιεγσζλ!, σεγδιγει ηασζν〈λατα (ϖ. ΛΕΝΓΨΕΛ 2000: 256) α 

βεσζδπαρτνερρελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν. Α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ ελσ! ϖτιζεδτ!λ κεζδϖε 

ταλ〈ληατυνκ αδατοκατ ερρε αζ ριντκεζσι φορµ〈ρα, µελψ α µλτ⌠ζτατικ−καλ αλκοτοττ 

κιφεϕεζσεκ µιντ〈ϕ〈ρα ϕττ λτρε, αζονβαν αζοκν〈λ κισεββ φοκ τισζτελετετ φεϕεζεττ κι 

(ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 1931: 166)  

ΚΕΡΤ⊃ΣΖ ΜΑΝ σζεριντ µ〈ρ α µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κ ισ ηασονλ⌠ λλεκτανι ινδττατ〈σβ⌠λ 

κελετκεζτεκ, µιντ κσ!ββ α µγ ναγψοββ τ〈ϖολσ〈γοτ, τισζτελεταδ〈στ ρζκελτετνι ακαρ⌠ 

τετσζικελσ: �α βεσζλ! νεµ ισ σζεµλψηεζ σζ⌠λ, ηανεµ µαγα σ α µεγσζ⌠λτοττ κζ 

µεστερσγεσ ϖ〈λασζτ⌠φαλατ εµελ, µιντηα φλνε σζαϖ〈ϖαλ κζϖετλενλ µεγριντενι α 

µεγσζ⌠λτοττατ� (ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 1931: 137); α µλτ⌠ζτασσκ, τεσσκ, σζϖεσκεδϕκ πεδιγ µγ 
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φοκοζοτταββαν ρζκελτετι αζτ α τ〈ϖολσ〈γοτ, αµελψ α ναγψοββ ρανγτ αζ αλαχσονψαββτ⌠λ 

ελϖ〈λασζτϕα. 

Α Νψελϖι ιλλεµταν α τετσζικελστ αζ υδϖαριασσ〈γ εγψικ µεγνψιλϖ〈νυλ〈σ〈νακ ταρτϕα α 

µαγ〈ζ⌠−νζ! ϖισζονψλατοκ κρστ, ρδεκλ!δστ κιφεϕεζ!, φελϖιλ〈γοστ〈στ κρ! 

µεγνψιλατκοζ〈σαιβαν (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 435), σ γψ τλι µεγ, ηογψ 

εγψενρανγσ〈γ τκρζ!δικ βεννε, νεµ τεγεζ! ϖισζονψβαν β〈ρκι β〈ρκιηεζ σζ⌠λϖα 

ηασζν〈ληατϕα (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987: 75). ΛΑ∆ ϑℑΝΟΣ ϖλεµνψε ελτρ εττ!λ, ! 

υγψανισ γψ λ〈τϕα, ηογψ β〈ρ �α µεγσζ⌠λτ〈σι ζ∀ρζαϖαρ ν〈λλ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σφορµ〈ϖ〈 τεττε�, 

χσακ γψερµεκεκ ρσζρ!λ φελν!ττηζ φορδυλϖα ταρτϕα ελφογαδηατ⌠νακ (1983: 14). Αζ 

ιλλεµτανκνψϖεκ εγψ ρσζε νεµ εϕτ σζ⌠τ ερρ!λ α ϕελενσγρ!λ, νη〈νψ πεδιγ κρλµνψεσ 

φορµ〈νακ, �µεγσζ⌠λτ〈σι π⌠τλκνακ τεκιντηετ! νψακατεκερτ νψελϖι φορµυλ〈νακ� (ΣΙΛΛΕ 

1994: 114) ταρτϕα, σ!τ ελ ισ υταστϕα ηασζν〈λτ〈τ, µερτ �σζεγνψ φιαταλοκ α σζρνψ∀ σ 

νεϖετσγεσ τετσζικ−κελ κνψτελενεκ τελετ∀ζδελνι αζ ιδ!σεββεκκελ ϖαλ⌠ βεσζλγετσκετ� 

(ΦΕϑ⊃Ρ 1966: 169).  

Κυτατ〈σοµ ερεδµνψει αλαπϕ〈ν α τετσζικελσνεκ � ελλεντµονδϖα ε ϖλεκεδσεκ εγψ 

ρσζνεκ � ιγεν φοντοσ σζερεπε ϖαν αζ υδϖαριασσ〈γι νψελϖηασζν〈λατβαν, σ!τ βιζονψοσ 

ϖισζονψλαττπυσοκβαν ν〈λλ⌠, α µαγ〈ζ〈στ⌠λ, νζστ!λ ελκλνλ! καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δδ〈 ισ 

ϖ〈ληατ εζ αζ ελ!ζκενψ σ υδϖαριασ µεγσζ⌠λτ〈σνακ ταρτοττ φορµα (ΗΟΛΛΣ 1995: 3). Α 

κρδ!ϖεκ σ ιντερϕκ ερεδµνψει αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ ε κιφεϕεζσφορµα ηασζν〈λατα ελτρ!εν 

αλακυλ αζ εγψεσ κοροσζτ〈λψοκβαν, α µεγφιγψεληετ! ελτρσεκ πεδιγ σσζεφγγενεκ α 

τετσζικελσ λεηετσγεσ σζερεπειϖελ, κλνβζ! τ〈ρσασ ϕελεντσειϖελ ισ. 

Α γψερεκεκ σ φιαταλοκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν α τετσζικελ! καπχσολατταρτ〈σ λεσεν ελϖ〈λικ α 

µαγ〈ζ⌠ σ νζ! φορµ〈κτ⌠λ: α κρδ!ϖεκ αδαται σζεριντ υγψανισ α 14 ϖεν αλυλι 

κοροσζτ〈λψνακ µιντεγψ 90%−α κιζ〈ρ⌠λαγ εζζελ α φορµ〈ϖαλ φορδυλ α ταν〈ραιηοζ σ αζ 

ισµερετλεν φελν!ττεκηεζ, ναγψ ρσζκ εγψρτελµ∀εν µαγ〈ζ⌠ ϖαγψ νζ! αλακοτ εγψ〈λταλ〈ν 

νεµ ηασζν〈λ, ινκ〈ββ κερλι α µ〈σικ ϖερβ〈λισ µεγριντστ. Α µαγ〈ζ⌠ σ νζ! φορµ〈κ 

χσακ 14�16 ϖεσ κορβαν ϕελεννεκ µεγ ναγψοββ σζ〈µβαν, εζρτ α τετσζικ−κελ σζερκεσζτεττ 

κιφεϕεζσµ⌠δνακ σζιντε µινδενφλε κζλσρε αλκαλµασσ〈 κελλεττ ϖ〈λνια. Α τετσζικ + 

ινφινιτϖυσζι φορµ〈κνακ εζτ α σζερεπτ φελτεηετ!λεγ α σζλ!κ σ αζ ισκολα ελϖ〈ρ〈σαι, νψελϖι 

ιρ〈νψτ⌠ τεϖκενψσγε ερ!στεττε µεγ, α  γ ψ ε ρ µ ε κ   σ  α  φ ε λ ν ! τ τ  

ε γ ψ ε ν λ ! τ λ ε ν  ϖ ι σ ζ ο ν ψ 〈 ν α κ  〈 λ λ α ν δ ⌠  κ ι φ ε ϕ ε ζ ! ϕ  ϖ τϖε αζ ερεδετιλεγ 

α µαγ〈ζ⌠δ〈σ 〈ρνψαλ〈σ〈ρα, υδϖαριασαββ〈 ττελρε σζολγ〈λ⌠ φορµ〈τ. 

Α τετσζικελσ αζονβαν νη〈νψ εσετβεν σεµµικππ νεµ πληετ βε α µονδατσζερκεζετβε. 

Ελτερϕεδτσγε ελλενρε α κιφεϕεζσµ⌠δ νψελϖρενδσζερτανι, γραµµατικαι µεγτλσε 
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βιζονψταλαν, α γψ∀ϕτττ νψελϖι αδατοκ ρ〈αδ〈συλ µινδεν γραµµατικαι µεγ〈λλαπτ〈σρα 

ρ〈χ〈φολνακ. 

Α Μαγψαρ γραµµατικα α τετσζικ−ετ εββεν α φυνκχι⌠ϕ〈βαν πραγµατικαι σζερεπ∀ 

σεγδιγνεκ τεκιντι, αµελψ φ!νϖι ιγενϖι αλακκαλ ολψαν σσζετεττ ιγεαλακοτ ηοζ λτρε, 

αµελψ αλανψταλαν µονδατ φ!ταγϕα (ΛΕΝΓΨΕΛ 2000: 256), σ αζ αζ εγψεζτετσβελι σαϕ〈τοσσ〈γ 

ισ ϕελλεµζ! ρ〈, ηογψ τββεσ σζ〈µα α µονδατ ρσζεσηατ〈ροζ⌠ϕ〈ϖαλ ϖαν εγψεζτετϖε. Α 

γραµµατικαι µεγ〈λλαπτ〈σοκνακ ελλεντµονδϖα µγ φιαταλ φελν!ττεκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν ισ 

ελ!φορδυλνακ αζονβαν αλανψτ ισ ταρταλµαζ⌠ µονδατοκ: Τετσζικ µγ ϖαλακι κρνι κ〈ϖτ? Σ!τ α 

τββεσ σζ〈µ φορµ〈βαν τββ ολψαν µονδατοτ ισ ταλ〈ληατυνκ α κρδ!ϖεκ ανψαγ〈βαν, 

αµελψεκβεν α µεγσζ⌠λτ〈σ µ〈ρ εγψρτελµ∀εν αλανψκντ πλ βε α µονδατσζερκεζετβε: Κατι 

ννικ ισ ελ τετσζενεκ µεννι? 

Α κρδ!ϖεκ ανψαγ〈βαν υγψαν νεµ σζερεπελτ ιλψεν φορµα, δε α ΚℑΛΜℑΝ Β⊃ΛΑ ολψαν 

ελ!φορδυλ〈σαιτ ισ φελϕεγψεζτε εννεκ α σζερκεζετνεκ, αµελψβεν αζ 〈λλτ〈σ λογικαι αλανψα νεµ 

ισ α κζλσ µεγσζ⌠λτοττϕα: ςαλαµινεκ τετσζικ λεννι α ννι ηαϕ〈ν!; Τετσζικ αζ ελϖτ〈ρσνακ 

⌠ρ〈ϕ〈νακ λεννι? (1980: 287). Α σζερκεζετ σζαβ〈λψταλαν αλκαλµαζ〈σ〈νακ λεηετ!σγειτ 

µυτατϕα α µεγφιγψελσεκ σορ〈ν φελϕεγψζεττ πλδ〈µ, α µεγσζ⌠λτοττ νεϖτ τυδακολ⌠ κρδσ ισ: 

Ηογψ τετσζικ ηϖνι α ννιτ? 

Α Μαγψαρ γραµµατικα σζεριντ α τετσζικ σεγδιγρε ϕελλεµζ! αζ ιδ!βελι παραδιγµα 

ηι〈νψοσσ〈γα (ΛΕΝΓΨΕΛ 2000: 256), ηισζεν ϕϖ! ιδεϕ∀ αλακϕαιτ νεµ ηασζν〈λϕυκ. ςαλ⌠βαν 

νεηζκεσ, κρλµνψεσ σζερκεζετεκ ϕννεκ γψ λτρε, α γψ∀ϕτττ αδατοκ σζεριντ αζονβαν 14 

ϖεσ κοριγ σζλεσ κρβεν ϕελλεµζ! αζ ιλψεν σζερκεσζτσµ⌠δ, σ!τ κσ!ββ ισ ελ!φορδυλνακ 

ιλψεν αλακοκ, πλδ〈υλ: Ελ φογ τετσζενι ϕννι ϖελνκ κιρ〈νδυλνι?  

Α τετσζικ σεγδιγε φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ αλακϕ〈ϖαλ αλκοτοττ σζερκεζετεκ αζονβαν νεµ 

αλκαλµασακ α φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γ κιφεϕεζσρε, ηισζεν α τεσσκ + φ!νϖι ιγενϖ ερ!τελϕεσ, 

ακ〈ρ δυρϖα φελσζ⌠λτ〈σνακ ισ ηατηατ. Α κρδ!ϖεκ φελσζ⌠λτ〈στ τετσζικελ! φορµ〈βαν κιφεϕεζ! 

αδαται εζρτ τοϖ〈ββι ενψητ!, υδϖαριασσ〈γι ελεµεκετ ηορδοζνακ: Τεσσκ σζϖεσ λεννι 

ελενγεδνι Κατιτ α µοζιβα! Εννεκ α βεϖεττ, γψακορι σζερκεζετνεκ α κρλµνψεσσγτ ϕελζικ 

α γραµµατικαι στ〈τυσ〈νακ µεγτλσβεν φελµερλ! νεηζσγεκ ισ: α τεσσκ σεγδιγεκντ 

ρτελµεζϖε νεµ εγψσζερ∀εν εγψ φ!νϖι ιγενϖϖελ, ηανεµ εγψ νϖσζ⌠ϖαλ σ εγψ 

σεγδιγενϖϖελ εγσζλ κι. Μγ βονψολυλταββ α γραµµατικαι σζερεπ ρτελµεζσε αζοκβαν α 

µεγνψιλατκοζ〈σοκβαν, αµελψεκβεν α λεννι σεγδιγενϖ ελµαραδ: Τεσσκ σζϖεσ 

µεγµονδανι Πτερνεκ, ηογψ κσνι φογοκ! Εββεν α ηελψζετβεν α σζϖεσ µονδατρσζι 

σζερεπνεκ µεγτλσε ϖ〈λικ βιζονψταλανν〈, α τεσσκ µεγµονδανι σσζετεττ ιγεαλακ µελλεττ 
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� β〈ρ φελισµερηετ!, ηογψ ϖαλ⌠ϕ〈βαν σζαβ〈λψταλαν ελλιπτικυσ σζερκεζετρ!λ ϖαν σζ⌠ � χσακ 

µοδ〈λισ σζερεπετ τλτ βε. 

Α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψνακ α τετσζικελσσελ καπχσολατβαν κιφεϕτεττ ϖλεµνψειβ!λ αζ 

δερλ κι, ηογψ α γψερεκεκετ νεµ ζαϖαρϕα α φορµ〈κ βονψολυλτσ〈γα, νεηζκεσσγε, σ!τ ακ〈ρ α 

γραµµατικαι σζαβ〈λψοκατ ισ µεγσζεγϖε πρ⌠β〈λϕ〈κ γψ 〈ρνψαλνι µεγσζ⌠λαλ〈σαικ 

µινδεγψικτ, υγψανισ τλ ερ!τελϕεσνεκ, τολακοδ⌠νακ ρζικ φελν!ττεκηεζ φορδυλϖα αζ ενψητσ 

νλκλι εγψεσ σζ〈µ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ ιγεαλακοκατ. Α τετσζικελσ ν〈λλ⌠ καπχσολατταρτ〈σι 

χσατορν〈ϖ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ α φελν!ττεκ σ α γψερεκεκ κζττ νεµ νεηεζτεττε µεγ α 

κρλµνψεσσγ, α νηα τλσ〈γοσαν ηοσσζ σ βονψολυλτ φογαλµαζ〈σµ⌠δ. Σ!τ, αζ 

υδϖαριασσ〈γι νψελϖηασζν〈λατ 〈λταλ〈νοσ τρϖνψσζερ∀σγειτ ισµερϖε µγ αζτ ισ 

φελττελεζηετϕκ, ηογψ ταλ〈ν ππεν εζεκ α σαϕ〈τοσσ〈γοκ  ερ!στεττκ µεγ τισζτελετι 

φυνκχι⌠ϕ〈βαν. Α ϕαπ〈ν νψελϖ υδϖαριασσ〈γι φορµ〈ιτ ϖιζσγ〈λϖα κιµυταττ〈κ υγψανισ, ηογψ 

〈λταλ〈βαν γψ ρζκελϕκ, ηογψ �µινλ ηοσσζαββ εγψ µεγνψιλατκοζ〈σ, ανν〈λ υδϖαριασαββ� 

(ΜΑΡΤΙΝ 1975: 353); σ!τ αζ υδϖαριασσ〈γι κιφεϕεζσκσζλετβεν ιγεν γψακραν φορδυλνακ ελ! 

�νψελϖτανι σ λογικαι κπτελενσγεκ� (ΚΕΡΤ⊃ΣΖ 1931: 168). 

Α 18�35 ϖεσ κοροσζτ〈λψβαν α τετσζικελ! ϖισζονψλατοκ αρ〈νψα ναγψ µρτκβεν χσκκεν: 

αζ νζ! φορµ〈κρα ϖαλ⌠ 〈ττρστ!λ, τεη〈τ 14�16 ϖεσ κορτ⌠λ α ϖισζονψτπυσοκ τββσγβεν 

ελυταστϕ〈κ α φορµα ηασζν〈λατ〈τ, µιϖελ α γψερµεκι σζερεπ κιφεϕεζ!ϕνεκ ρζικ. Εββ!λ ισ 

αδ⌠δηατ αζ, ηογψ α µαγ〈ζ⌠ σ νζ! φορµ〈κ φινοµτ〈σ〈ρα εζ α κοροσζτ〈λψ σζιντε εγψ〈λταλ〈ν 

νεµ λ ϖελε. Ηα µεγϖιζσγ〈λϕυκ, ηογψ α κλνβζ! ϖισζονψλαττπυσοκατ τεκιντϖε, ηογψαν 

σζορυλ ϖισσζα αζ λετκορ νϖεκεδσϖελ α τετσζικελσ, ακκορ αζτ ταπασζταλϕυκ, ηογψ α 

βολτβαν, σζοµσζδσ〈γβαν, ισκολ〈βαν, ϖαγψισ α σεµλεγεσ, τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ καπχσολατοκβαν 

χσκκεν λεγηαµαραββ; λεγτοϖ〈ββ πεδιγ α βιζαλµασ, ελσ!σορβαν χσαλ〈δι ϖισζονψοκβαν 

µαραδ µεγ. Εββεν α κοροσζτ〈λψβαν τεη〈τ α  β ι ζ α λ µ α σ σ 〈 γ  κ ι φ ε ϕ ε ζ  σ  ρε σζολγ〈λ 

α νεµ τεγεζ!δ! ϖισζονψλατοκβαν. Εζτ ιγαζολϕα α Κικετ ιλλικ τετσζικελνι? κρδσρε 

µεγφογαλµαζοττ ϖλεµνψεκ σοκασ〈γα ισ: αζοκατ αζ ιδ!σεββ εµβερεκετ, ακικετ ργεββεν 

ισµερεκ, σ α µαγ〈ζ〈σ τλ φορµ〈λισ λεννε; ακικετ µαγ〈ζοκ, δε νεµ ιδεγενεκ σζ〈µοµρα; 

ακικετ µαγ〈ζοκ, δε σζοροσαββ ϖελκ α καπχσολατοµ;  ιδ!σεββεκετ, ακικκελ βιζαλµασαββ 

ϖισζονψβαν ϖαγψοκ; ολψαν ιδ!σεββ φελν!ττεκετ, ακικκελ κζϖετλενεββ ϖισζονψβαν ϖαγψοκ, 

ακικκελ ϖαλαµι ρζελµι κτελκ φ∀ζ σσζε, µερτ κζϖετλενεββ;  α γψερµεκκορβαν µεγισµερτ 

εµβερεκετ, µερτ σζεριντεµ, ηα µοστ ελκεζδενµ µαγ〈ζνι !κετ, αζ φυρχσα λεννε σζ〈µυκρα, 

µερτ νινχσ κζττνκ τ〈ϖολσ〈γταρτ〈σ; ολψαν ιδ!σεββεκετ, ακικετ γψερεκκοροµ ⌠τα ισµερεκ, 

εζεν νεµ σζϖεσεν ϖ〈λτοζατοκ. 
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Α τετσζικελσ εββεν α σζερεπβεν κερεσζτνϖι ελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ, ιλλετϖε ροκονσ〈γι 

µεγνεϖεζσεκκελ ϕ〈ρ εγψττ. 

Α φιαταλοκ ναγψ ρσζε τεη〈τ αζ νζ! σ µαγ〈ζ⌠ φορµ〈κτ⌠λ ελκλντϖε ηασζν〈λϕα α 

τετσζικελστ α βιζαλµασ, δε νεµ εγψενρανγ καπχσολατοκβαν, ελσ!σορβαν ναγψ 

κορκλνβσγ εσετν. Α κοροσζτ〈λψ αδατκζλ!ινεκ 17,8%−α αζονβαν µινδεν ϖισζονψλατβαν 

ελυταστϕα, κερλνι ιγψεκσζικ ηασζν〈λατ〈τ, α φορµα κρλµνψεσσγρε, ερ!λτετεττσγρε 

ηιϖατκοζϖα. 

Α 35 ϖ φλττιεκ κρβεν ισ µεγµαραδ εγψεσ βιζαλµασ ηελψζετεκβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατα, 

δε εββεν α κοροσζτ〈λψβαν µ〈ρ νεµ κλνλ ελ λεσεν α τετσζικελσ α µαγ〈ζ〈στ⌠λ, γψακραν 

σζερεπελ ϖαλ⌠βαν 〈ρνψαλ⌠, ενψητ! σζερεπβεν, εγψεσ σζ〈µ ηαρµαδικ σζεµλψ∀ ιγεαλακοκκαλ 

φελϖ〈λτϖα,  α  φ ο κ ο ζ ο τ τ  τ ι σ ζ τ ε λ ε τ  κ ι φ ε ϕ ε ζ  σ  ρε. Α ναγψ τ〈ρσαδαλµι, 

ελσ!σορβαν λετκορι τ〈ϖολσ〈γοτ ρζκελτετ! σζερεπτ µυτατϕα αζ α τνψ ισ, ηογψ α ναγψον ιδ!σ 

σζεµλψεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν 〈λταλ〈νοσνακ τεκιντηετ!, α κορχσοπορτοκ σσζεσσγτ 

νζϖε ισ 97,1%−οσ. Α τετσζικελσ εββεν α σζερεπβεν α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζλεσ 

κρϖελ ϕ〈ρηατ εγψττ. 

Ελσ!σορβαν α 35 ϖ φλττιεκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν µεγφιγψεληετϕκ α σζερκεζετ εγψ µ〈σικ 

τιπικυσ ελ!φορδυλ〈σ〈τ ισ: α σζολγ〈λτατ〈σοκ τερλετν, ακ〈ρ αζονοσ λετκορακ κζττ ισ ιγεν 

γψακορι, α µ〈σικκαλ σζεµβενι ν α γ ψ φ ο κ   υ δ ϖ α ρ ι α σ σ 〈 γ ,  ε λ ! ζ  κ ε ν ψ σ  γ  

 ρ ζ  κ ε λ τ ε τ  σ  ρε. Α τετσζικελσ εββεν α ηελψζετβεν κλχσνσεν ηασζν〈λτ νψελϖι 

ριντκεζσι φορµ〈ϖ〈 ισ ϖ〈ληατ; εζεν α σζερεπεν κϖλ αζονβαν φ!κντ ασζιµµετρικυσ 

ϖισζονψλατοκβαν ϕελενικ µεγ. Α γψερεκεκ σ φιαταλοκ ολψαν φελν!ττεκηεζ φορδυλϖα 

ηασζν〈λϕ〈κ, ακικ !κετ εγψολδαλαν τεγεζικ, σ µινδεν κοροσζτ〈λψβαν ελ!φορδυλ αζ 

αλαχσονψαββ κορ, ρανγ βεσζδπαρτνερ ρσζρ!λ, τεγεζσρε σ µαγ〈ζ〈σρα, νζσρε φελελϖε 

εγψαρ〈ντ.  

Α κζπκορακ σ ιδ!σεββεκ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν εγψ−εγψ ϖισζονψλατον βελλ ισ 

καπχσολ⌠δηατ α τετσζικελσηεζ αζ ν ϖαγψ α µαγα νϖµ〈σι µεγσζ⌠λτ〈σ (√νκνεκ ισ 

µεγµυτατοµ α λακ〈στ. Τετσζεττεκ µ〈ρ ηασονλ⌠τ λ〈τνι?), α φιαταλαββακ αζονβαν χσακ νϖσζ⌠ι 

µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ εγψττ, εσετλεγ µινδενφλε µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµετ κερλϖε ηασζν〈λϕ〈κ. Α 

τετσζικελσ εγψικ γψακορι σζερεπε πεδιγ ππεν α νϖµ〈σι σ νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

ϖ〈λασζτ〈σ〈νακ βιζονψταλανσ〈γαιβ⌠λ αδ⌠δικ, υγψανισ εζ α νψελϖι ριντκεζσι φορµα 

µεγκννψτι α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ νϖµ〈σι σ νοµιν〈λισ ελεµεκ εληαγψ〈σ〈τ. Α 

τετσζικελσ µελλ!λ εββεν α σζερεπβεν νεµχσακ α νϖµ〈σι, ηανεµ α βεσζδπαρτνερρα υταλ⌠ 

νοµιν〈λισ ελεµεκ ισ ελµαραδηατνακ. 
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Α φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ αλακκαλ, α τεσσκ−κελ αλκοτοττ σζερκεζετεκ στλυσρτκκετ σ ηασζν〈λατι 

κρκετ τεκιντϖε ισ ελτρνεκ α τετσζικελστ!λ, εζεκετ υγψανισ τεγεζ!δ! σ µαγ〈ζ⌠δ⌠ 

ϖισζονψλατοκβαν εγψαρ〈ντ ηασζν〈λϕυκ, σ ιγεν ερ!τελϕεσ, ακ〈ρ δυρϖα φελσζ⌠λτ〈σκντ ισ 

ηατηατνακ. Α γψερεκεκνεκ σ α φιαταλοκνακ α τετσζικελστ ν〈λλ⌠, ελκλνλτ ριντκεζσι 

µ⌠δκντ κεζελ! νψελϖηασζν〈λατ〈βαν εµιαττ εζ α φορµα νεµ ϖ〈ληατοττ αλκαλµασσ〈 α κρσ 

κιφεϕεζσρε. Υδϖαριασνακ σζ〈ντ φελσζ⌠λτ〈σαικβαν, κρσεικβεν εζρτ τοϖ〈ββι 〈ρνψαλ⌠ 

ελεµεκετ ταλ〈ληατυνκ: 〈λταλ〈βαν α τεσσκ σζϖεσ λεννι φορµα εγσζλ κι φ!νϖι ιγενϖϖελ. 

Α φελν!ττεκ κζττι τετσζικελσβεν νεµεκ σζεριντι ελτρσεκετ ταπασζταληατυνκ: ν!κηζ 

φορδυλϖα α φρφιακ σ α ν!κ εγψαρ〈ντ γψακραββαν ηασζν〈λϕ〈κ, α βιζαλµασ, χσαλ〈δον βελλι, 

ναγψσζλ!κκελ, α η〈ζαστ〈ρσ σζλειϖελ, ιδ!σεββ ροκονοκκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατταρτ〈σβαν σ α 

τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ υδϖαριασσ〈γοτ κϖετελ! ηελψζετεκβεν ισ. 

Α τετσζικ + φ!νϖι ιγενεϖεσ σζερκεζετ τεη〈τ υδϖαριασσ〈γι κιφεϕεζσκσζλετνκ εγψικ 

γψακορι ελεµεκντ κλνβζ! τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκατ ϕελεζηετ: αζ νζστ!λ ελκλνλϖε 

εγψρσζτ α γψερµεκ σ φελν!ττ κζττι καπχσολατταρτ〈σ φ! εσζκζε, µ〈σρσζτ α νεµ 

εγψενρανγ, δε βιζαλµασ καπχσολατοκ µεγηατ〈ροζ⌠ ριντκεζσι µ⌠δϕα; α µαγ〈ζ〈στ σ 

νζστ 〈ρνψαλϖα πεδιγ α φοκοζοττ υδϖαριασσ〈γ ρζκελτετ!ϕε. 

 

 

9. Α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 

 

9.1. Α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ φ!ββ ϕελλεγζετεσσγει, α ϕελενλεγ ζαϕλ⌠ 

ϖ〈λτοζ〈σοκ 

 

Α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ α σζεµλψηασζν〈λατ διχηοτ⌠µι〈ϕα ελλενρε νεµ 

εγψσζερ∀ κτϖ〈λασζτ〈σοσ ρενδσζερ (ϖ. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ 1997: 514), ηανεµ εγψ ολψαν, τιζενηατ 

ελτρ! τ〈ρσαδαλµι ϕελεντσ∀ κιµενετι λεηετ!σγετ ταρταλµαζ⌠ µοδελλ, αµελψβεν σζ〈µοσ 

τ〈ρσαδαλµι, ρελ〈χι⌠σ σ σζιτυ〈χι⌠σ τνψεζ! σζαβϕα µεγ α βεσζλ! σζ〈µ〈ρα α λεηετ!σγεκ 

κζττι ϖ〈λασζτ〈στ. 

Αζοκ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερεκ, αµελψεκβεν α σζεµλψηασζν〈λατ γραµµατικαιλαγ κτττ 

υταλ〈σι µ⌠δϕ〈νακ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! ρτκε ϖαν, 〈λταλ〈βαν κτ αλαπϖετ! µεγσζ⌠λτ〈σι 

λεηετ!σγετ βιζτοστανακ: εζ α µαγψαρ νψελϖβεν α µ〈σοδικ σ α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ 

καπχσολατταρτ〈σ λεηετ!σγε. ΕΡςΙΝ−ΤΡΙΠΠ µεγφιγψελσε σζεριντ αζοκβαν α νψελϖεκβεν, 

αµελψεκβεν γραµµατικαιλαγ κτττ µεγσζ⌠λτ〈σοκ στρυκτυρ〈λϕ〈κ α καπχσολατταρτ〈σι 
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ρενδσζερτ, νινχσ λεηετ!σγ α βεσζδπαρτνερρελ ϖαλ⌠ καπχσολατυνκ τ〈ρσασ µιν!σγνεκ νψελϖι 

ϕελλστ!λ ϖαλ⌠ ταρτ⌠ζκοδ〈σρα (1997: 522), σ ερρε ϖαλ⌠βαν χσακ κρλµνψεσ, σζεµλψτελεν 

σζερκεζετεκ αλκαλµαζ〈σα αδ λεηετ!σγετ. 

Α κτ αλαπϖετ! µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγ κτπ⌠λυσ, ελσ!σορβαν αζ αζονοσσ〈γοκατ σ α 

κλνβσγεκετ ηανγσλψοζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερτ ηοζ λτρε, αµελψ νεµ ελγσγεσ α 

τ〈ρσαδαλοµβαν µεγϖαλ⌠συλ⌠ ϖισζονψλατοκ σοκφλεσγνεκ νψελϖι µεγϕελεντσρε. Εζρτ α 

κτ αλαπϖετ! ϖ〈λτοζατον βελλ α νϖµ〈σοκ τοϖ〈ββι διφφερενχι〈λ⌠δ〈σα, ιλλετϖε α κλνβζ! 

ϕελεντσ∀ νοµιν〈λισ ελεµεκ καπχσολ⌠δ〈σα σ ηι〈νψα ρϖν τοϖ〈ββι ϖ〈λτοζατοκ αλακυληατνακ 

κι.  

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ρενδσζερε ιλλεσζκεδικ α τ〈ρσαδαλµι καπχσολατοκ σοκφλεσγηεζ, α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεηετσγεσ ϖ〈λτοζαται �ταλ〈ν α λεγϕοββ σζειζµογρ〈φϕαι α τ〈ρσαδαλµι 

ηελψζετνεκ, ϖ〈λτοζ〈σοκνακ� (ΒΑΛℑΖΣ 1998: 74). Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν 

µεγκλνβζτετηετ! λεηετ!σγεκ α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψλατοκ, σζιτυ〈χι⌠τπυσοκ σοκφλεσγτ 

ϕελεντικ µεγ. 

Α ρενδσζερ εγσζνεκ αζ εγψν 〈λταλ〈βαν χσακ εγψ σζελεττ ισµερι, αζτ, αµελψβεν α 

κλνβζ! βεσζδη〈λ⌠ζαται ρϖν ϕ〈ρτασσ〈γοτ σζερεζ, εζ〈λταλ αζ εγψεσ χσοπορτοκρα ϕελλεµζ! 

ρσζρενδσζερεκ, ρσζνορµ〈κ ϕηετνεκ λτρε. Εζ α ηελψζετ α ρενδσζερ κλνβζ! ϖ〈λτοζαταιτ 

ηασζν〈λ⌠ βεσζλ!κ ϖισζονψ〈βαν κονφλικτυσοκατ ερεδµνψεζηετ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ εγψεσ ελεµεινεκ µεγισµερσβεν ερ!τελϕεσ σζερεπε ϖαν α 

νψελϖι σζοχιαλιζ〈χι⌠νακ. Α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ µ⌠δοσυλ〈σαινακ εγψικ οκα 

πλδ〈υλ ππεν αζ, ηογψ α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ χσακ κορλ〈τοζοτταν ηασζν〈λϕ〈κ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκετ. Α 14 ϖεν αλυλιακ ναγψ ρσζε 〈λταλ ηασζν〈λτ καπχσολατταρτ〈σι 

ρενδσζερ χσυπ〈ν κτοσζτατ: αζ εγψενρανγ καπχσολατοκ, ιλλετϖε ρσζβεν α κλνρανγ, 

ασζιµµετρικυσ, δε βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ κιφεϕεζ!ϕεκντ α κλχσνσ τεγεζ!δστ; α 

κλνρανγ καπχσολατοκ κιφεϕεζ!ϕεκντ πεδιγ α τεγεζσρε φελελ! τετσζικελστ σαϕ〈ττϕ〈κ ελ. 

⊆γψ α νψελϖισγ 〈λταλ α ϖισζονψλατοκ ηιεραρχηι〈ϕ〈ρ⌠λ κζϖεττηετ! ταπασζταλατ εγψ ρσζε 

ελϖσζ, ηισζεν σζιντε εγψ〈λταλ〈ν νεµ καπνακ µιντ〈τ αζ αζονοσ ρανγ, δε κλχσνσ 

τισζτελετετ ιγνψλ! ϖισζονψοκ νψελϖι µεγϕελεντσρε. Εζ α ηελψζετ πεδιγ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ αηηοζ, 

ηογψ νεµ αλακυλ κι 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀, νεµτεγεζ! φορµα. 

Α µαι µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατβαν σζιντε α κοµµυνικ〈χι⌠ µινδεν σζντερν α 

σζολιδ〈ρισαββ, τεη〈τ α παρτνερεκ αζονοσ ρανγσ〈γ〈τ ηανγσλψοζ⌠ φορµ〈κ: α µ〈σοδικ 

σζεµλψ, ιλλετϖε α κερεσζτνϖεν σζ⌠λτ〈σ τερϕεδσε ταπασζταληατ⌠. 

Α τεγεζσεν βελλι ϖ〈λτοζατοκ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! ρτκνεκ ελκλνλσε αζρτ λνψεγεσ 

φολψαµατ α µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδ 〈ταλακυλ〈σ〈βαν, µερτ ελ!κσζτενι λ〈τσζικ εγψ ολψαν 
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ρυγαλµασαββ, α µοζγ〈σβαν λϖ!, νψλτ τ〈ρσαδαλοµνακ ϕοββαν µεγφελελ! µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερτ (ΒΡΟΩΝ�ΓΙΛΜΑΝ 1975: 380), αµελψβεν εγψετλεν κτττ φορµα µελλεττ α σζαβαδ 

φορµ〈κ ϖ〈λτοζατοσσ〈γα τερεµτι µεγ α τ〈ρσασ ϖισζονψλατοκ µιν!σγνεκ ϕελληετ!σγτ. 

Α τισζτελεταδ⌠, τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ εγψρε σζ∀κεββ τερλετρε σζορυλνακ 

ϖισσζα. Αζ 〈λταλ〈νοσ ρϖννψελ ηασζν〈ληατ⌠ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δ κιαλακυλ〈σ〈τ 

εζ α ηελψζετ ισ νεηεζτι. Α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ εγψικ λεγφ!ββ νψελϖι 

µοζγατ⌠ρυγ⌠ϕα υγψανισ ππεν αζ, ηογψ νεµ αλακυλτ κι α ηαρµαδικ σζεµλψ∀ κζλσβεν εγψ 

σεµλεγεσ στλυσρτκ∀, κτττ σζιντακτικαι ηελψζετεκβεν µινδεν ϖισζονψλαττπυσβαν 

ηασζν〈ληατ⌠ µεγσζ⌠λτ⌠ νϖµ〈σ. Α ναπϕαινκβαν λ! κτ φορµα, α µαγα σ αζ ν 

ηασζν〈λατ〈νακ ισ σζοροσ κτττσγει ϖαννακ. Αζ εζεν α τερλετεν ρζκεληετ! λεγφ!ββ 

ϖ〈λτοζ〈σ: α µαγα φοκοζατοσ ϖισσζασζορυλ〈σα, αζ ν ηασζν〈λατι κρνεκ κισζλεσεδσε, ιλλετϖε 

α νϖσζ⌠ι φορµ〈κ κτττ ηελψζετβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈νακ γψακορισ〈γα. 

Μεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερνκ εγψικ π⌠λυσ〈ν α βιζαλµασ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ σοκασ〈γα, α 

µ〈σικ π⌠λυσ〈ν πεδιγ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ ριντκεζσ εγψσκσ〈γα, α βεσζδπαρτνερ ϕελλσνεκ, α 

σζαβαδ φορµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ κερλσε ταπασζταληατ⌠. Εµελλεττ πεδιγ α νϖµ〈σοκ σ 

νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ〈σοκ τεκιντετβεν ισ ρζκεληετ! α κτ π⌠λυσ κζττι, σεµλεγεσ φορµ〈κ 

ηι〈νψα. 

Αζ ελκλντηετ! µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ µεγτλσε ελτρ α τ〈ρσαδαλοµ κλνβζ! 

χσοπορτϕαιβαν, α λεγναγψοββ σζερεπε εζεκβεν α κλνβσγεκβεν αζ λετκορνακ ϖαν. Α 

λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ εζρτ ελ!ρε ϕελεζηετικ α 

µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ ιρ〈νψ〈τ.  

Α 35 ϖεν αλυλιακ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ α ϕελενλεγινλ κεϖεσεββ ϖ〈λασζτ〈σι 

λεηετ!σγετ ταρταλµαζ⌠ σζοκ〈σρενδετ µυτατνακ. Εββεν α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν α τεγεζσ 

ϖ〈λτοζαταινακ α κορ〈ββιν〈λ µεγηατ〈ροζ⌠ββ σζερεπε λεηετ: κιφεϕεζηετνεκ υγψανισ α 

βιζαλµασσ〈γον κϖλ αζονοσ ρανγσ〈γοτ, σ!τ τισζτελετετ ισ. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ κζλ α 

µαγ〈ζ〈σ ϖισσζασζορυλ: σζερεπτ α σζεµλψεσ, νεµ στ〈τυσζϕελλτ ηελψζετεκβεν α τεγεζσ, α 

σζεµλψτελεν σζιτυ〈χι⌠κβαν σ α στ〈τυσζϕελλτ ηελψσζνεκεν πεδιγ αζ νζσ ϖεσζι 〈τ. Α 

νεµτεγεζ! ϖ〈λτοζατοκ κζλ αζ νζσ φυνκχι⌠ι µαραδνακ µεγ: α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

κερλσϖελ α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, φελσζνεσ ϖισζονψλατοκβαν; ρανγρα, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ σζαβαδ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ πεδιγ α στ〈τυσζϕελλτ νψελϖηασζν〈λατι σζντερεκεν. Α µαγ〈ζ〈σ 

σζερεπϖεσζτσν κϖλ α τετσζικελσ ηασζν〈λατι κρε ισ χσκκεν, α ναγψ λετκορι κλνβσγ 

ασζιµµετρικυσ ϕελλ!ϕϖ ϖ〈λικ, ελσ!σορβαν α γψερµεκ�φελν!ττ ϖισζονψλατοτ, ιλλετϖε α ναγψ 

κορκλνβσγετ ϕελλ! φυνκχι⌠ϕα µαραδ µεγ. 
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Α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ιλψεν 〈ταλακυλ〈σα σσζηανγβαν ϖαν α τ〈ρσαδαλοµ 〈ταλακυλ〈σ〈ϖαλ: 

α µοδερνιζ〈λτ τ〈ρσαδαλοµβαν υγψανισ α σζεµλψεσ ϖισζονψλατοκ σζεµλψισγοριεντ〈λττ〈 

ϖ〈λτακ, σ εζ εγψρτελµ∀εν α τεγεζ! φορµ〈κ φελ µοζδτϕα α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈τ. Α 

σζεµλψτελεν ϖισζονψλατοκ σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτσ〈γ〈τ πεδιγ νεµ χσακ α κλχσνσεν 

ηασζν〈λτ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ φορµ〈κ, ηανεµ α κλχσνσ τεγεζ!δσ ισ κπεσ µεγϕελεντενι. Α 

στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκ σζερεπνεκ ρϖνψεσλσε α µεγσζ⌠λτ〈σοκ διφφερενχι〈λ〈σ〈βαν αρρα 

υταληατ, ηογψ α σζεµλψισγ σζερεπνεκ νψελϖι κιφεϕεζ!δσε ελλενρε α τ〈ρσαδαλοµ 

ρτκρενδϕβεν ϕελεν ϖαν α φορµ〈κ τισζτελετε. ςαγψισ α ηιεραρχηια, α ποζχι⌠κ νψελϖι 

ρζκελτετσνεκ νεµ ελσ!σορβαν α βεσζδπαρτνερεκ κζττι ϖισζονψβαν, ηανεµ α µ〈σοκ 

σζ〈µ〈ρα ϖαλ⌠ µεγϕελεντσβεν ϖαν φοντοσ φυνκχι⌠ϕα. 

Α τεγεζσ 〈λταλ〈νοσσ〈 σζλεσεδστ α σζεµλψτελεν ϖισζονψλατοκβαν ΚΕΜ⊃ΝΨ ΓℑΒΟΡ 

µεγκζελτ!λεγ ησζ−ηαρµινχ ϖ µλϖα ταρτϕα ελκπζεληετ!νεκ (2002: 5), εζ α φολψαµατ 

αζονβαν εννλ λασσαββ ισ λεηετ, υγψανισ σζντρρ!λ σζντρρε, φοκοζατοσ τερϕεδστ 

φιγψεληετνκ µεγ. Α στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν πεδιγ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µγ τοϖ〈ββ µεγ φογνακ 

µαραδνι α νεµτεγεζ! φορµ〈κ, νεµ α παρτνερεκ ϖισζονψ〈τ, ηανεµ α ηελψζετ, α σζιτυ〈χι⌠ 

σζερεπτ ϕελεζϖε. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖ〈λασζτ〈σ〈βαν µεγλϖ! βιζονψταλανσ〈γοκατ ΗΑΝΚΙΣΣ ΕΛΕΜ⊃Ρ α 

ϖισελκεδσκυλτρα φεϕλετλενσγϖελ, ελµαραδοττσ〈γ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζζα (1979: 29�44), α 

µοζγ〈σβαν λϖ! τ〈ρσαδαλµακβαν αζονβαν γψακορι, σζιντε τερµσζετεσ ϕελενσγνεκ 

σζ〈µτανακ α µεγσζ⌠λτ〈σι, καπχσολατταρτ〈σι ϖ〈λσ〈γοκ (ΒΡΟΩΝ�ΓΙΛΜΑΝ 1975: 381), ϖαγψισ 

νεµ α κυλτρα φεϕλετλενσγτ, ηανεµ α κυλτυρ〈λισ σζοκ〈σοκ 〈ταλακυλ〈σ〈νακ φολψαµατ〈τ ϕελζικ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ κονφλικτυσαι εζρτ ινκ〈ββ α νορµαϖ〈λτ〈σ 〈λλαποτ〈ϖαλ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠κ: α νορµαϖ〈λτ〈σ λασσ, τββ νεµζεδκ σζοκ〈σρενδϕβεν ισ 

βιζονψταλανσ〈γοκατ οκοζ⌠ φολψαµατ, α τ〈ρσαδαλοµ 〈ταλακυλ〈σ〈νακ, µοδερνιζ〈χι⌠ϕ〈νακ 

τερµσζετεσ νψελϖηασζν〈λατι κϖετκεζµνψε. 

 

 

9.2. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατ〈νακ 〈λταλ〈νοστηατ⌠ σζαβ〈λψσζερ∀σγει 

 

Α µεγσζ⌠λτ⌠ ελεµεκ ηασζν〈λατ〈βαν φελφεδεζηετνκ µινδεν ϖισζονψλαττπυσρα 

ρϖνψεστηετ! τρϖνψσζερ∀σγεκετ, αµελψεκ εγψ ρσζε µ〈σ νψελϖεκ γψακορλατ〈βαν ισ 

κιµυτατηατ⌠, γψ ακ〈ρ πραγµατικαι, ηασζν〈λατβελι υνιϖερζ〈λνακ ισ τεκιντηετ!. 

Αζ εγψ−εγψ ϖισζονψλατον βελλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µα µινδιγ σσζεφγγσβεν 

ϖαν α καπχσολατ βιζαλµασσ〈γ〈ϖαλ ϖαγψ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ ϕελλεγϖελ. ℑλταλ〈βαν µινλ 
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βιζαλµασαββ α ϖισζονψλατ, ανν〈λ σζλεσεββ κρ∀ ελεµκσζλετβ!λ ϖ〈λογατηατνακ α βεσζλ!κ α 

µ〈σικ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Εζτ αζ σσζεφγγστ ϕελζι α µαι µαγψαρ νψελϖηασζν〈λατβαν, ηογψ α 

βαρ〈τοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα ηασζν〈ληατ⌠ ελεµεκ γαζδαγσ〈γ〈ϖαλ αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα 

αλκαλµασ ελεµεκ σζιντε τελϕεσ ηι〈νψα 〈λλ σζεµβεν. Α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκβαν τρφ〈λκοζϖα, 

ιρονικυσαν α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ καπχσολατοκ µεγσζ⌠λτ〈σαι ισ ηασζν〈ληατ⌠κ. 

Α λεηετσγεσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µ〈ρα σ τπυσαιρα ηατνακ α καπχσολατον βελλι 

ηιεραρχηικυσ κλνβσγεκ ισ. Α φλρενδελτ φλ 〈λταλ〈βαν τββφλε µεγσζ⌠λτ〈στ ηασζν〈ληατ 

εγψ ϖισζονψλατον βελλ, µιντ αζ αλ〈ρενδελτ: α κυτατ〈σ σορ〈ν σσζεγψ∀λτ νψελϖι ανψαγβαν 

µυτατϕα εζτ α χσαλ〈δβαν αζ ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ 〈λταλ, α µυνκαηελψεν πεδιγ α φελεττεσεκ 〈λταλ 

ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ ναγψοββ σζ〈µα. Αζ εγψενρανγσ〈γοτ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

αζονοσ τπυσ〈νακ ηασζν〈λατα ϕελζι, σ!τ αζ ισ ελ!φορδυληατ, ηογψ ϖισσζηανγσζερ∀εν αζονοσ 

µ⌠δον σζ⌠λτϕ〈κ εγψµ〈στ α παρτνερεκ, πλδ〈υλ α η〈ζαστ〈ρσακ αζονοσ νεϖετ αδνακ 

εγψµ〈σνακ. 

Μινλ ριτκ〈ββ εγψ µεγσζ⌠λτ〈σι φορµα εγψ−εγψ ϖισζονψλατον βελλ, ρζελµιλεγ ανν〈λ  

τελτεττεββνεκ ρζκελικ ηασζν〈λατ〈τ α βεσζδπαρτνερεκ; φγγετλενλ α νψελϖι φορµ〈τ⌠λ α 

γψακραν ηασζν〈λτ φορµα ϖ〈λικ σεµλεγεσ ρτκ∀ϖ. Πλδ〈υλ ηα α σζλ!�γψερµεκ 

ϖισζονψλατβαν α βεχζεττ κερεσζτνϖ σζ〈µτ α λεγγψακοριββ µεγσζ⌠λτ〈σνακ, ακκορ α τελϕεσ 

κερεσζτνϖ ηασζν〈λατ〈νακ ισ λεηετ ρζελεµκιφεϕεζ! σζερεπε. 

Μινλ λνψεγεσεββ εγψ σζιτυ〈χι⌠βαν α νψελϖηασζν〈λατι σζντρνεκ, ιλλετϖε α 

βεσζδπαρτνερεκνεκ α στ〈τυσζα, ανν〈λ κισεββ α λεηετσγεσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζ〈µα. 

Στ〈τυσζϕελλτ σζντερεκεν αζ πλδ〈υλ αζ εγψβκντ κερεσζτνϖι σ εγψβ βιζαλµασ φορµ〈κατ 

ισ ηασζν〈λ⌠ αδατκζλ!κ ισ γψακραν χσακ σζερεπφ!νεϖεκκελ σζ⌠λτϕ〈κ εγψµ〈στ. Α κζϖετεττ 

κοµµυνικ〈χι⌠ ϕοββαν σζκσγεσσ τεσζι α στ〈τυσζ ϕελλτσγτ, µιντ α κζϖετλεν, εζτ ϕελζικ α 

ηιϖαταλοσ λεϖελεζσβεν α σζ⌠βελι ριντκεζσβεν τεγεζεττ σζεµλψεκ νζ! µεγσζ⌠λτ〈σαι ισ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σρα αλκαλµασ νοµιν〈λισ ελεµεκ νεµχσακ α παρτνερεκ ϖισζονψ〈νακ 

ϕελλ!ϕεκντ ηασζν〈λατοσακ, ηανεµ τκρζηετικ εγψ ηαρµαδικ, 〈λταλ〈βαν α κζσ 

ιντερακχι⌠κβαν γψακραν ρσζτ ϖεϖ! σζεµλψ νζ!ποντϕ〈τ ισ: πλδ〈υλ α η〈ζαστ〈ρσακ 

γψερµεκκ µεγσζλετσε υτ〈ν γψακραν α σζλ!κνεκ κιϕ〈ρ⌠ µεγνεϖεζσεκκελ σζ⌠λτϕ〈κ 

εγψµ〈στ. Α νζ!ποντϖ〈λτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ 〈λταλ〈βαν α κζσσγ λεγφιαταλαββ ταγϕ〈νακ 

µεγφελελ! µεγσζ⌠λτ〈σι φορµ〈τ ρϖνψεστι. 

Α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηασζν〈λατα κιτερϕεσζτηετ!, αζ ερεδετι ϕελεντστ!λ σζιντε 

τελϕεσεν φγγετλεντηετ! (χσµ, ανψυκ〈µ, απυκ〈µ), α λεγγψακραββαν µεγ!ρζττ 

ϕελεντσµοζζανατ εζεκβεν α κιτερϕεσζτεττ µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν α νεµρε υταλ〈σ.  
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10. Α µεγσζ⌠λτ〈σκυτατ〈σ ερεδµνψεινεκ φεληασζν〈λ〈σι λεηετ!σγει 

 

Τ〈ρσαδαλµυνκ νψελϖηασζν〈λατι ιγνψει κζττ κιεµελτεν σζερεπελ αζ υδϖαριασ, ϖαγψισ α 

χµζεττ σ α βεσζλ! κεδϖεζ! αρχυλατ〈τ ισ µεγ!ρζ! καπχσολατταρτ〈σρα ϖαλ⌠ τρεκϖσ. Ιγαζολϕα 

εζτ αζ αζ εµπιρικυσ κυτατ〈σι ερεδµνψ ισ, ηογψ α σζπνεκ σ ϖ〈λασζτκοσνακ ταρτοττ βεσζδ 

ϕελλεµζ!ινεκ ρανγσορ〈βαν εγψ ρεπρεζεντατϖ σζοχιολινγϖισζτικαι φελµρσ σζεριντ αζ 

υδϖαριασσ〈γ κερλτ αζ ελσ! ηελψρε. Εββεν α ποζιτϖ ρτκελσβεν �αζ ιντερπερσζον〈λισ 

καπχσολατοκ σ ριντκεζσι µ⌠δοκ κυλτυρ〈λατλανσ〈γ〈νακ, α νψελϖι αγρεσσζιϖιτ〈σνακ, 

δυρϖασ〈γνακ σ τισζτελετλενσγνεκ αζ ελυταστ〈σα τκρζ!δικ� (ΤΕΡΕΣΤΨ⊃ΝΙ 1990: 37�38).  

Α κλνβζ! σζεµλψκζι καπχσολατοκατ ϕελλ! κλνβζ! νψελϖι φορµ〈κ ρενδσζερνεκ 

µεγισµερσε σ ελσαϕ〈ττ〈σα αζονβαν κοµµυνικ〈χι⌠σ νεηζσγεκετ οκοζηατ α βεσζλ! 

σζ〈µ〈ρα, εγψρσζτ µερτ µινδεν εγψεσ ϕ τ〈ρσαδαλµι σζερεπ ϕ νψελϖι σζερεπεκετ, ϕ νψελϖι 

µαγαταρτ〈σφορµ〈κατ ισ µεγκϖετελ, µ〈σρσζτ πεδιγ µερτ αζ ελµλτ ϖτιζεδεκ ϖ〈λτοζ〈σαι 

〈τρτκελ!δσεκετ ερεδµνψεζτεκ τ〈ρσαδαλµυνκ κοµµυνικ〈χι⌠σ σζοκ〈σρενδϕβεν ισ. Α 

µεγφελελ! νψελϖι εσζκζκ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈βαν εζρτ α σζεµλψεσ ταπασζταλατοκον κϖλ 

τοϖ〈ββι ιρ〈νψµυτατ〈σρα ισ σζκσγ λεηετ. Εµιαττ ισ ταρτοζικ α µεγσζ⌠λτ〈σ κρδσκρε α 

νψελϖµ∀ϖελσ σοκσζορ τ〈ργψαλτ τερλετει κζ (ΗΕΡΝℑ∆Ι 1974; ΓΨℑΡΦℑΣ 1980; ΛΑ∆ 1980, 

1983; ∆ΕΜΕ 1983; Β⊆Ρ�ΗΥΣΖℑΡ 1985: 31�40; ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1985: 13�30; ∆ΕΜΕ�

ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 1987; ∆ΕΜΕ 1988; ΡΟΖΣΛΑΨ 1994; ΚΟςℑΤΣ 1995; ϑΑΚΑΒ 1995, 1998; 

Νℑ∆ΑΣ∆Ψ 1999; ΣΧΗΙΡΜ 2000).  

Α νψελϖι ϖισελκεδσ 〈ταλακυλ⌠βαν λϖ! νορµ〈ινακ ισµερετρε ϖαλ⌠ ιγνψτ εζεν κϖλ 

µυτατϕα α προτοκολλκνψϖεκ, ιλλεµτανκνψϖεκ νπσζερ∀σγε ισ, αµελψεκ α νψελϖι 

τβαιγαζτ〈στ ισ µαγυκρα ϖ〈λλαλϕ〈κ, γψακραν νψελϖσζετι µεγαλαποζ〈σ νλκλ, α 

νψελϖηασζν〈λατι γψακορλατ φελτ〈ρ〈σ〈νακ ηι〈νψ〈βαν (ΗΑΛℑΚ 1984; Κ√ςΕΣ ϑ. 1985; ΟΤΤΛΙΚ 

1997; ΣΙΛΛΕ 1994; Γ√Ρ√Γ 1998; ΣΖΑΦΚΝ⊃ 1998). 

Α νψελϖι τερϖεζ! τεϖκενψσγνεκ εζρτ µινδενκππεν τρεκεδνιε κελλ αρρα, ηογψ 

φογ⌠δζ⌠τ τυδϕον αδνι α µινδενναπι νψελϖι βιζονψταλανσ〈γοκβαν. Α ηατκονψ αϕ〈νλ〈σοκ 

µεγαλκοτ〈σ〈ηοζ αζονβαν σζκσγεσ εγψρσζτ α νψελϖηασζν〈λατι γψακορλατ σ α 
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νψελϖκζσσγ ελϖ〈ρ〈σαινακ εµπιρικυσ µεγισµερσε, µ〈σρσζτ πεδιγ α µεγσζ⌠λτ〈σοκ φ!ββ 

τπυσαινακ σ λεηετσγεσ φυνκχι⌠νακ φελτ〈ρ〈σα ισ.  

Α νψελϖµ∀ϖελστ ρ! κριτικ〈κβαν αζ ελµλτ ϖεκβεν ισ τββσζρ λεσεν σζεµβε〈λλτοττ〈κ 

εγψµ〈σσαλ αζ εµπιρικυσ νψελϖτυδοµ〈νψτ σ α νψελϖµ∀ϖελ! τεϖκενψσγετ: �Α 

νψελϖτυδοµ〈νψ αζτ ϖιζσγ〈λϕα, ηογψ µικντ ηασζν〈λϕ〈κ/βεσζλικ αζ εµβερεκ νψελϖκετ, 

µικζβεν λικ µινδενναπι λετκετ. Αζ ιλψεν κυτατ〈σ ϕ⌠ϖαλ νεηεζεββ, δε σοκκαλ τββ ϕ, 

τυδοµ〈νψοσαν µεγαλαποζοττ ισµερετετ ερεδµνψεζ, µιντ α µαγψαρ νψελϖι ιδε〈λ 

µαγασυγρ⌠λχτ φελ〈λλτ⌠ σ α λχ 〈λλανδ⌠ λεϖερσν σζοµορκοδ⌠ νψελϖµ∀ϖελσ, αµι περσζε 

νεµ ισ τυδοµ〈νψ, ηα τυδοµ〈νψον ολψαν ϖαλαµιτ ρτνκ, αµι ϕ, ρϖνψεσ ισµερετεκετ ηοζ 

λτρε� (1999: 15). Ηολοττ νεµ α σζοχιολινγϖισζτικα σ α νψελϖµ∀ϖελσ, νψελϖι τερϖεζσ 

ελλεντττ, ηανεµ εγψµ〈σρα υταλτσ〈γ〈τ κελλενε ηανγοζτατνι µινδκτ ρσζρ!λ. Α 

νψελϖµ∀ϖελσ ολδαλ〈ρ⌠λ αζρτ, µερτ α τ〈ρσασ σζεµλλετ∀ νψελϖσζετ µ⌠δσζερεινεκ 

σεγτσγϖελ λεννε µεγτερεµτηετ! α νψελϖι τερϖεζσ εµπιρικυσ β〈ζισα, πλδ〈υλ χσακ α 

σζοχιολινγϖισζτικα µ⌠δσζερειϖελ νψερηετνκ µεγβζηατ⌠ αδατοκατ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερρ!λ ισ; α σζοχιολινγϖισζτικα ολδαλ〈ρ⌠λ πεδιγ αζρτ, µερτ α νψελϖµ∀ϖελσ ρϖν 

τελϕεσεδηετνε κι τεϖκενψσγε. Α σζοχιολινγϖισζτικα υγψανισ σοηασεµ σζορτκοζοττ πυσζτ〈ν 

α νψελϖηασζν〈λατ λερ〈σ〈ρα, ηανεµ α κεζδετεκτ!λ φελισµερτε σ κιεµελτε κυτατ〈σαινακ 

τ〈ρσαδαλµι ηασζνοστηατ⌠σ〈γ〈τ, ν〈λλ⌠ τυδοµ〈νψ〈γγ〈 ϖ〈λ〈σ〈βαν ισ σζερεπετ ϕ〈τσζοττ σζ〈µοσ 

µεγολδανδ⌠ τ〈ρσαδαλµι προβλµα. Αζ ελσ! ναγψ µετοδικυσ〈νακ ταρτοττ ΛΑΒΟς ϖλεµνψε 

σζεριντ α νψελϖσζετι κυτατ〈σοκ ερεδµνψει α τ〈ρσαδαλµι προβλµ〈κ κζλ ϕ⌠ νη〈ννψαλ 

σσζεκαπχσοληατ⌠κ (1972: 165�166). Α καπχσολατταρτ〈σ τερν ϖγζεττ σζοχιολινγϖισζτικαι 

φελµρσεκ ισ ϕελεντ!σεν ηοζζ〈ϕ〈ρυληατν〈νακ πλδ〈υλ α τ〈ρσαδαλοµ νψελϖι ριντκεζσι 

φορµ〈ινακ αλακτ〈σ〈ηοζ.  

Κοµµυνικ〈χι⌠σ κυλτρ〈νκ φεϕλεσζτσε ναγψ φελαδατοτ ρ⌠ α νψελϖι τερϖεζσρε, ηισζεν α 

κοµµυνικ〈χι⌠ σζεµλψτελενν σζρκλσε ελλενβεν κελλενε ηατνια, εζτ αζονβαν χσακ 

ακκορ ρηετι ελ, ηα νψοµον κϖετι αζ εγψεσ φορµ〈κ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! ρτκνεκ ϖ〈λτοζ〈σαιτ, 

φιγψελεµβε ϖεσζι α µεγσζ⌠λτ〈στ ιγνψλ! σζιτυ〈χι⌠κ σ ϖισζονψλαττπυσοκ σοκασ〈γ〈τ, ιλλετϖε 

α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ ελεµεκ γραµµατικαιλαγ ελκλντηετ! τπυσαιτ σ α κζλσβεν 

µεγραγαδηατ⌠ φυνκχι⌠ιτ, µαϕδ ε σζεµποντοκ µινδεγψικνεκ ρϖνψεστσϖελ αλκοτϕα µεγ 

νψελϖηασζν〈λατι αϕ〈νλ〈σαιτ. 

Α νψελϖι τερϖεζσ α δολγοζατβαν βεµυτατοττ φελµρσεκηεζ ηασονλ⌠ κυτατ〈σοκ ρϖν 

τρκπεζηετι φλ α νψελϖι καπχσολατταρτ〈σ ϕελενλεγι σζοκ〈σρενδσζερτ σ ϖ〈λτοζ〈σαιτ. 

Κυτατ〈σοµ αδαται, α κιµυτατοττ ϖ〈λτοζ〈σι ιρ〈νψοκ, ρτκτλετεκ, α κλνβσγεκ αλαπϕ〈ν 

ρζκεληετ! ελτρ! χσοπορτνορµ〈κ, ρσζνορµ〈κ ισµερετε ηοζζ〈ϕ〈ρυληατνακ αηηοζ, ηογψ 
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τοϖ〈ββι, µικροσζοχιολινγϖισζτικαι κυτατ〈σοκ υτ〈ν α νψελϖι τερϖεζσ ναπϕαινκ 

σζοκ〈σρενδσζερνεκ µεγφελελ!εν ηατ〈ροζηασσα µεγ α νψελϖι ιλλεµταν τερλετρε ταρτοζ⌠ 

χλκιτ∀ζσειτ.  

Α φελµρσεκ ερεδµνψειτ φεληασζν〈λϖα σζκσγεσ λεννε εγψ ϕ, ναπϕαινκ ιγνψειηεζ 

ιγαζοδ⌠ νψελϖι ιλλεµταν σσζε〈λλτ〈σα ισ, ηισζεν α ∆ΕΜΕ ΛℑΣΖΛ, ΓΡ⊃ΤΣΨ ΛℑΣΖΛ σ 

ΩΑΧΗΑ ΙΜΡΕ σζερκεσζτεττε Νψελϖι ιλλεµταν 1987−εσ µεγϕελενσε ⌠τα ναγψµρτκβεν 

〈ταλακυλτ τ〈ρσαδαλµυνκ νψελϖι σζοκ〈σρενδσζερε, σ!τ ϕ ριντκεζσι φορµ〈κ ισ κιαλακυλτακ, 

πλδ〈υλ αζ Ιντερνετ νψϕτοττα κοµµυνικ〈χι⌠σ λεηετ!σγεκ ρϖν. Α νψελϖι ιλλεµ 

σζοκ〈σρενδϕνεκ µινδεν τερλεττ 〈ττεκιντ! σσζεφογλαλ⌠ µ∀ 1999−εσ, µ〈σοδικ κιαδ〈σ〈νακ 

σζ⌠τ〈ρι ρσζβεν τρτντ υγψαν νη〈νψ µ⌠δοστ〈σ, δε χσυπ〈ν εγψετλεν, α ϖ〈λτοζ〈σοκατ ριντ! 

φεϕεζετ σζλετεττ, αµελψ α τελεϖζι⌠ζ〈σ σ α ρ〈δι⌠ζ〈σ νψελϖι ριντκεζσι φορµ〈ιτ τ〈ργψαλϕα, 

ελσ!σορβαν α µιντααδ〈σρα τρεκεδϖε (∆ΕΜΕ�ΓΡ⊃ΤΣΨ�ΩΑΧΗΑ 19992: 333�348). Εζ α 

µυνκα αζονβαν εννεκ ελλενρε µγ µα ισ ηασζνοσ τµυτατ⌠ λεηετ, ηισζεν στλυσµιν!στσει, 

τρτνετι µεγ〈λλαπτ〈σαι ηελψτ〈λλ⌠ακ, λεγινκ〈ββ αζ εγψεσ υδϖαριασσ〈γι φορµ〈κ ηασζν〈λατι 

αρ〈νψαι µ⌠δοσυλτακ α κτετ ελσ! κιαδ〈σα ⌠τα. 

Φοντοσ φελαδατοκ η〈ρυλνακ α νψελϖι καπχσολατταρτ〈σ φεϕλεσζτσε τερν αζ ανψανψελϖι 

νεϖελσρε ισ, ηισζεν α φελµρσεκ ερεδµνψεινεκ φνψβεν µ⌠δσζερεκετ κελλενε 

κιδολγοζνια α νψελϖι υδϖαριασσ〈γι σζοκ〈σοκ µεγισµερτετσρε σ ελσαϕ〈τττατ〈σ〈ρα. 

Κυτατ〈σοµ ταπασζταλαται σζεριντ υγψανισ ανψανψελϖι νεϖελσνκ σζιντε τελϕεσσγγελ 

εληανψαγολϕα α καπχσολατταρτ〈σι κοµπετενχια φεϕλεσζτστ, σ!τ αζ ισκολα ελ!ρτ 

καπχσολατταρτ〈σι µ⌠δϕα χσυπ〈ν α γψερµεκι σζερεπετ ερ!στι, εζζελ ισ κσ!ββρε τολϖα αζ 

εγψενρανγ ϖισζονψοκβαν σζκσγεσ φορµ〈κ ελσαϕ〈ττ〈σ〈τ. Α νψελϖι τερϖεζ! 

τεϖκενψσγνεκ εζρτ α νψελϖι ιλλεµταν τερλετν ισ ελσ!σορβαν αζ ισκολ〈ρα κελλ ιρ〈νψυλνια 

(ϖ. ΤΟΛΧΣςΑΙ ΝΑΓΨ 1996: 246): ηισζεν α νψελϖιλεγ λεγρζκενψεββ κοροσζτ〈λψοκ νψελϖι 

αττιτ∀δϕε σ ηασζν〈λατι γψακορλατα µγ αλακτηατ⌠, σ α µιντααδ〈σ µεγ ισ κννψτεν α 

κοροσζτ〈λψ νψελϖηασζν〈λατι βιζονψταλανσ〈γαινακ µεγολδ〈σ〈τ. 
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11. √σσζεγζσ 

 

11.1. Α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερρε υταλ⌠ νψελϖι ελεµεκνεκ τ〈ρσαδαλµι ϕελλ! ρτκκ 

ρϖν σαϕ〈τοσ σζερεπκ ϖαν α κοµµυνικ〈χι⌠βαν. Μεγκλνβζτετηετνκ ν〈λλ⌠ 

γραµµατικαι σζερεπ∀ σζαβαδ σ α µονδατ σζερκεζετβε πλ! κτττ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ. Α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ιλψεν σζεµποντ ελκλντσε α µαγψαρ νψελϖσζετβεν εδδιγ νεµ ϖολτ 

σζοκ〈σοσ, ηολοττ α τπυσοκ γραµµατικαι κλνβσγει α ηασζν〈λατρα σ εζ〈λταλ α µεγσζ⌠λτ〈σι 

σζοκ〈σοκ αλακυλ〈σ〈ρα ισ ηατ〈σσαλ ϖαννακ. Α κτττ φορµ〈κ ηασζν〈λατα υγψανισ σζιντε 

ελκερληετετλεν, α σζεµλψηασζν〈λατ ρϖν α παρτνερεκ κζττι καπχσολατ ϕελλεγε 〈λταλ〈βαν 

φολψαµατοσαν ϕελλϖε ϖαν; α σζαβαδ φορµ〈κ κερλσε ϖισζοντ α µαι µαγψαρ 

νψελϖηασζν〈λατβαν, α σζεµλψτελεν ϖισζονψλατοκβαν σζοκ〈σοσ ϕελενσγνεκ σζ〈µτ. 

11.2. Α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ σζντερειτ τεµατικυσαν ϖιζσγ〈λϖα νψελϖηασζν〈λατι 

σζντερενκντ, ϖισζονψλαττπυσονκντ ελτρ!, α παρτνερεκ ϖισζονψ〈τ σ α σζντρ στ〈τυσζ〈τ ισ 

µεγϕελεντ! ηασζν〈λατι αρ〈νψοκατ, σαϕ〈τοσσ〈γοκατ µυταττακ κυτατ〈σοµ αδαται. Α ναγψσζ〈µ 

αδατκζλ! µεγκρδεζσε ηιτελεσ σ σζ〈µσζερ∀ κπετ νψϕτ αζοκρ⌠λ α ϕελενσγεκρ!λ, 

ϖ〈λτοζ〈σι τενδενχι〈κρ⌠λ, αµελψεκετ µινδενναπϕαινκβαν ρζκεληετνκ. 

Α χσαλ〈δι µεγσζ⌠λτ〈σοκβαν αδαταιµ αλαπϕ〈ν εγψρε ερ!τελϕεσεββεν ρϖνψεσλ α 

σζολιδαριτ〈σ, αζ σσζεταρτοζ〈σ ρζσνεκ κιφεϕεζσε. Α τεγεζ! φορµ〈κ α χσαλ〈δµαγον βελλ, 

α ναγψσζλ!κ µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν, α τ〈ϖολαββι ροκονοκ κρβεν αζ αζονοσ γενερ〈χι⌠ηοζ 

ταρτοζ⌠κ κζττ, ιλλετϖε α φιαταλαββακατ τεκιντϖε µ〈ρ εγψ γενερ〈χι⌠ κλνβσγγελ ισ 

〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λτακ. Α νεµτεγεζ! φορµ〈κνακ ελσ!σορβαν α η〈ζαστ〈ρσ σζλεινεκ, ιλλετϖε αζ 

ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζ⌠ τ〈ϖολαββι ροκονοκνακ α µεγσζ⌠λτ〈σ〈βαν ϖαν σζερεπε. Α 

νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ τερν α χσαλ〈δι ϖισζονψλατ ϕελλεγτ ϕελλ! σζερεπφ!νεϖεκ αζ 

ιδ!σεββ γενερ〈χι⌠ηοζ φορδυλϖα ρϖνψεσλνεκ, δε βιζονψοσ ϖισζονψλατοκβαν µ〈ρ κεζδικ 

〈ταδνι σζερεπκετ αζ 〈λταλ〈νοσαββ ηασζν〈λατ (κερεσζτνϖ; ννι, β〈χσι) φορµ〈κνακ.  

Α χσαλ〈δι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 〈ταλακυλ〈σ〈νακ ϖλεµνψεµ σζεριντ αζ εγσζ µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερρε νζϖε λνψεγεσ ηατ〈σαι ϖαννακ. Αδαταιµ αζτ ιγαζολϕ〈κ υγψανισ, ηογψ αζοκ α 

γενερ〈χι⌠κ, αµελψεκ α σζ∀κεββ χσαλ〈δον βελλ νεµ σαϕ〈ττϕ〈κ ελ αννακ γψακορλατ〈τ, ηογψ α 
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νεµτεγεζ! φορµ〈κ βιζαλµασ ϖισζονψλατοκβαν ισ ρϖνψεσληετνεκ, κσ!ββ, µ〈σ 

καπχσολατοκβαν ισ ελυταστϕ〈κ α νεµτεγεζσ ιλψεν ρτκ∀ ηασζν〈λατ〈τ. 

Αζ οκτατ〈σ σ νεϖελσ σζντερειν α κζπισκολα ϖγιγ α γραµµατικαι µ〈σοδικ σ 

ηαρµαδικ σζεµλψ ασζιµµετρι〈ϕα ϕελλι α ηιεραρχηι〈τ. Εζ αζ εγψενλ!τλεν νψελϖι ηελψζετ 

σζιντν ηατ〈σσαλ ϖαν α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ϖ〈λτοζ〈σ〈ρα. Α ϕελενλεγι ισκολ〈σοκτ⌠λ γψ∀ϕτττ 

αδατοκ αρ〈νψαι, µισζεριντ χσακνεµ 90%−υκ α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαται κζλ χσακ α 

τετσζικελστ ηασζν〈λϕα, αζτ ιγαζολϕ〈κ, ηογψ αζ ισκολα 〈λταλ µεγκϖετελτ νψελϖι φορµ〈κ 

ακαδ〈λψοζζ〈κ α νεµτεγεζσ ϖ〈λτοζαταινακ ελσαϕ〈ττ〈σ〈τ. Α φελσ!οκτατ〈σβαν α 

σζεµλψηασζν〈λατ σζιµµετρι〈ϕα ρϖνψεσλ. Αδαταιµ αλαπϕ〈ν εζ αζ α σζντρ, αµελψεν � 

µγ α µυνκαηελψεκ ϖιλ〈γ〈ν〈λ ισ εγψντετ∀ββεν � α νϖµ〈σι σ φ!νϖι µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

κλνβσγε ερ!τελϕεσεν ϕελζι αλ〈− σ φλρενδελτσγι ϖισζονψοκατ. 

Α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκον βελλ α καποττ αδατοκ αλαπϕ〈ν ελ λεηετ κλντενι α 

βαρ〈τοκ κζττ ηασζν〈λατοσ, τελϕεσ εγψενρανγσ〈γοτ ϕελζ!, τεγεζ! φορµ〈ηοζ ϕ〈ρυλ⌠ ιγεν 

σζλεσ µεγσζ⌠λτ〈σρεπερτο〈ρτ, ιλλετϖε α γενερ〈χι⌠σ κλνβσγ µιαττ µεγτερεµτ!δ! 

ασζιµµετρικυσ µεγσζ⌠λτ〈σι ηελψζετετ. Αζ ιντερϕκ ανψαγα σ µεγφιγψελσειµ αρρα ηϖϕ〈κ 

φελ α φιγψελµετ, ηογψ α βαρ〈τι ϖισζονψλατοκβα µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ ρϖν β〈ρµιλψεν µ〈σ 

ϖισζονψλαττπυσ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαι ηασζν〈ληατ⌠κ. Α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκον κϖλι 

µεγσζ⌠λτ〈σ〈τϖιτελ � αµελψ ερεδµνψειµ σζεριντ σζιντν γψακορι ϕελενσγ � αζονβαν 

σζιντε µινδιγ σρτ!ϖ, β〈ντ⌠ϖ〈 ϖ〈λικ. 

Α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκον βελλι ασζιµµετρικυσ σζεµλψηασζν〈λατ σαϕ〈τοσ ρτεγτ 

ϕελεντι καπχσολατταρτ〈σι ρενδσζερνκνεκ: α ναγψ κορκλνβσγ υγψανισ µεγενγεδηετ!ϖ 

τεσζι α νεµτεγεζσρε φελελ! τεγεζστ, σ εζ α ϕελενσγ ακ〈ρ α µυνκαηελψεν, α κζϖετλεν 

λακ⌠κρνψεζετβεν ισ ρϖνψεσληετ.  

Α µυνκαηελψεκετ τεκιντϖε νεηεζεν ρτκεληετ!, σσζεστηετ! αδατοκατ καπταµ, 

υγψανισ α µεγσζ⌠λτ〈σηασζν〈λατ αλαπϕ〈ν στ〈τυσζοριεντ〈λτ σ σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λτ 

κζσσγεκετ κλντηετνκ ελ, αµελψεκ µεγσζ⌠λτ〈σι σζοκ〈σρενδϕε ελτρ! σαϕ〈τοσσ〈γοκατ 

µυτατ. Α φ!κντ τεγεζσηεζ ϕ〈ρυλ⌠ κερεσζτνϖι φορµ〈κατ αλκαλµαζ⌠, νψελϖιλεγ σζολιδ〈ρισ 

µυνκαηελψεκ σζ〈µα φοκοζατοσαν ν!. Β〈ρ αζ εγψντετ∀εν τεγεζ!δ! µυνκαηελψεκ αρ〈νψα αζ 

αδατφελϖτελ αλαπϕ〈ν µα µγ χσακ 28,6%, εββε α χσοπορτβα σζ〈µτηατϕυκ αζοκατ α 

µυνκαηελψεκετ ισ, αµελψεκβεν χσακ ναγψ βεοσζτ〈σβελι κλνβσγ ηϖ ελ! νεµτεγεζ! 

φορµ〈κατ. Α ναγψχσοπορτ ϕελλεγ∀, τββσζιντ∀ ηιεραρχηικυσ σζερϖεζ!δσ∀ µυνκαηελψεκ 

ϖισζονψλαται 〈λταλ〈βαν νεµ τεσζικ λεηετ!ϖ α τεγεζ!δσ 〈λταλ〈νοσσ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ. Α 

µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ λεγινκ〈ββ µεγηατ〈ροζ⌠ τ〈ρσαδαλµι τνψεζ!νεκ εζεν α σζντρεν α 

νεµ σ α βεοσζτ〈σκλνβσγ σζ〈µτ. Α µυνκαηελψι κοµµυνικ〈χι⌠βαν α βιζαλµασ νψελϖι 
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ϖισζονψ τερϕεδσε ελλενρε εγψεσ σζιτυ〈χι⌠κ µεγκϖετελικ α στ〈τυσζ ϕελλτσγτ: α ρανγρα, 

ποζχι⌠ρα υταλ⌠ ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σοκνακ ελσ!σορβαν α νψιλϖ〈νοσ, µ〈σοκ ελ!ττι 

ηελψζετεκβεν ϖαν σζερεπε. Μεγφιγψεληετ! τεη〈τ αζ εγψ καπχσολατον βελλι α σζντρτ!λ 

φγγ! ϖ〈λτ〈σ α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ κζττ. 

Α κζϖετλεν λακ⌠κρνψεζετβεν γψακραν α σζοροσαββ καπχσολατ ηι〈νψα ελλενρε 

φατικυσ κοµµυνικ〈χι⌠ 〈λταλ σσζεταρτοττ κζσσγεκ ϕννεκ λτρε, µγ ϖ〈ροσι κρνψεζετβεν 

ισ. Α δολγοζατ αδαται � µελψεκ σζεριντ αζ αδατκζλ!κ 83,4%−α, σ!τ α ϖ〈ροσιακνακ ισ 

68,3%−α ηασζν〈λ α σζοµσζδοκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα κερεσζτνεϖετ � αζτ ιγαζολϕ〈κ, ηογψ εζεκρε 

α ηελψζετεκρε α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δϕαι ϕελλεµζ!κ. Α φατικυσ ελεµεκ 

αζονβαν εββεν α ηελψζετβεν ελϖεσζτηετικ ερεδετι σζερεπκετ, α κζλσ λεηετ!σγνεκ 

µεγτερεµτστ, σ τελϕεσεν α ταρταλµι κζλσ ηελψβε λπνεκ, ϖαγψισ α νψελϖι ριντκεζσ ερρε 

αζ εγψετλεν φυνκχι⌠ρα σζ∀κλ λε. Α µεγσζ⌠λτ〈σϖ〈λασζτ〈στ λεγινκ〈ββ µεγηατ〈ροζ⌠ 

τ〈ρσαδαλµι τνψεζ! αζ λετκορ, ιλλετϖε α γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζ〈σ. 

Αζ υτχαι κοµµυνικ〈χι⌠, ϖαγψισ αζ ισµερετλενεκκελ τερεµτεττ φελσζνεσ νψελϖι 

καπχσολατ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ κζλσηελψζετρε 30�35 ϖεσ κοριγ α µ〈σοδικ σζεµλψ∀ 

καπχσολατταρτ〈σ ϕελλεµζ!, υγψανισ α 18 σ 35 ϖ κζττι αδατκζλ!κ 84%−α τεγεζ! φορµ〈τ 

αδοττ µεγ α ϖελε εγψκορακ σ φιαταλαββακ µεγσζ⌠λτ〈σ〈ρα. Α τεγεζ! φορµα εζεκβεν α 

ηελψζετεκβεν α νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηι〈νψ〈ϖαλ ϕ〈ρ εγψττ, ε ϕελενσγ αλαπϕ〈ν ϖλεµ 

γψ, ηογψ κιαλακυλτ α τεγεζσνεκ εγψ νεµ α βιζαλµασσ〈γοτ, ηανεµ αζ λετκορι σζολιδαριτ〈στ 

µεγϕελεντ! ϖ〈λτοζατα. Ιδ!σεββεκ κρβεν α ηαρµαδικ σζεµλψ∀, α βεσζδπαρτνερ 

ϕελλετλενσγρε, α νϖµ〈σοκ σ νοµιν〈λισ ελεµεκ κερλσρε τρεκϖ! καπχσολατταρτ〈σ 

ϕελλεµζ!: αζ αδατκζλ!κ τββσγε χσακ κλνβζ! φιγψελεµφελκελτ! φορµυλ〈κατ αδοττ µεγ 

αζ ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σ〈τ τυδακολ⌠ κρδσρε. Α µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσνεκ α 

σζιτυ〈χι⌠ν κϖλ νψελϖι οκαι ισ ϖαννακ, υγψανισ α µαι µαγψαρ νψελϖβεν νινχσεν αζ εγσζ 

βεσζλ!κζσσγ 〈λταλ σεµλεγεσ στλυσρτκ∀νεκ ταρτοττ 〈λταλ〈νοσ ϕελεντσ∀ νϖµ〈σι σ 

νϖσζ⌠ι µεγσζ⌠λτ⌠ φορµα σεµ. Α µεγτλσεκ κλνβσγειτ βιζονψτϕ〈κ αζ εγψεσ φορµ〈κ 

ηασζν〈λατι κρρ!λ καποττ, σοκσζορ εγψµ〈σνακ ελλεντµονδ⌠ ϖλεκεδσεκ ισ. Α κζµβσ 

ηελψζετεκεν κϖλ ελ!φορδυληατνακ ρζελµι τλτετ∀ σζιτυ〈χι⌠κ ισ, εζεκβεν α βεσζδπαρτνερ 

ϕελλετλενσγνεκ ιγνψε µεγσζ∀νικ, σ βιζαλµασκοδ⌠, β〈ντ⌠ ρτκβεν α µεγσζ⌠λτ〈σοκ 

σοκασ〈γα ϖεηετ ρσζτ α καπχσολατταρτ〈σβαν. 

Α σζολγ〈λτατ〈σοκ σζντερειν α παρτνερεκ σζιτυ〈χι⌠σ σζερεπεκ ρϖν ϖεσζνεκ ρσζτ αζ 

ιντερακχι⌠κβαν. Α φαλυσι κζσσγεκβεν αζονβαν α σζολγ〈λτατ〈σοκ σορ〈ν µεγϖαλ⌠συλ⌠ 

ϖισζονψλατ νεµ χσυπ〈ν σζιτυ〈χι⌠σ ϕελλεγ∀, α παρτνερεκ εζρτ γψ σζ⌠λτϕ〈κ µεγ εγψµ〈στ, 

αηογψ α νεµβ!λ σ αζ λετκορβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν α κζσσγ σζοκ〈σαι εγψβκντ ισ µεγκϖ〈νϕ〈κ. 
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Α ϖ〈ροσι κοµµυνικ〈χι⌠βαν α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ ηι〈νψα ρζκεληετ!, 

ϖισζοντ αζ ιντερακχι⌠ ηοσσζα σ ϕελλεγε µιαττ κεϖσβ λεηετ κερλνι α βεσζδπαρτνερρε 

υταλ〈στ. Ηελψετ καπνακ εγψρσζτ α φογλαλκοζ〈σρα, σζιτυ〈χι⌠σ σζερεπρε ϖονατκοζ⌠ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ, µ〈σρσζτ πεδιγ α βιζαλµασ µεγσζ⌠λτ〈σοκ εγψ ρσζε ισ σζερεπεληετ. Α 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ α ηελψζετεκ σ α ηελψζετεν βελλι σζερεπεκ εγψµ〈σηοζ ϖισζονψτοττ 

στ〈τυσζ〈τ⌠λ φγγ!εν οσζλανακ µεγ. 

Α ηιϖαταλοσ κοµµυνικ〈χι⌠βαν, α στ〈τυσζϕελλτ  σζντερεκεν α ηαρµαδικ σζεµλψ 

ηασζν〈λατα 〈λταλ〈νοσ; α σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ϖισζοντ τββ οκβ⌠λ ισ ϖισσζασζορυλ⌠βαν 

ϖαννακ. Α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, ηιϖαταλοσ µεγσζ⌠λτ〈σοκ σζερεπϖεσζτσνεκ εγψικ οκα α 

σζεµλψκζι ϖισζονψλατοκ τββσγνεκ σζολιδαριτ〈σοριεντ〈λττ〈 ϖ〈λ〈σα, ϖαγψισ αζ, ηογψ α 

σζεµλψεσ καπχσολατοκβαν εγψρε κισεββ σζερεπε ϖαν α ποζχι⌠, α ρανγ νψελϖι 

µεγϕελεντσνεκ. Α µ〈σικ οκ πεδιγ αζ, ηογψ α µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν α ΞΞ. 

σζ〈ζαδβαν α πολιτικαι ϖ〈λτοζ〈σοκ φγγϖνψβεν α ηιϖαταλοσ ριντκεζσ σζφρ〈ϕα µεντ 〈τ α 

λεγµεγηατ〈ροζ⌠ββ ϖ〈λτοζ〈σοκον, σ εζ ηασζν〈λατβελι βιζονψταλανσ〈γοκατ, κτελψεκετ 

ερεδµνψεζεττ. Εγψεσ σζντερεκ ϖισζοντ µεγκϖετελικ εζεκνεκ α φορµ〈κνακ αζ 

αλκαλµαζ〈σ〈τ, εζρτ ναπϕαινκβαν µεγφιγψεληετ! εγψ ολψαν φολψαµατ, ηογψ α κορ〈ββαν 

τ〈ρσαδαλµιλαγ µεγοσζτοττ µεγτλσ∀ ϖ〈λτοζατοκ κζλ φοκοζατοσαν κιϖ〈λασζτ⌠δνακ α 

σζλεσεββ κρβεν ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ, αµελψεκβεν 〈λταλ〈βαν ϖεζετκνϖι σ 

〈λταλ〈νοσ τ〈ρσϕελλ! φυνκχι⌠ϕ ελεµεκ σζερεπελνεκ. 

11.3. Α κζϖετεττ  κοµµυνικ〈χι⌠ εγψεσ κζλστπυσαιβαν α βεφογαδ⌠κ λεηετσγεσ 

κρε βιζονψταλαν, εζρτ η〈ττρβε σζορυλ α παρτνερ ϕελλτσγνεκ ιγνψε. Α λεγκλνβζ!ββ 

τπυσ λεϖελεκ ϖισζοντ ππεν α κοµµυνικ〈χι⌠σ παρτνερ σζερεπτ ηανγσλψοζζ〈κ, εζρτ 

βεννκ α µεγσζ⌠λτ〈σ σζιντε κτελεζ! σζϖεγσζερκεζετι ελεµνεκ σζ〈µτ. Αζ ρ〈σοσ 

κοµµυνικ〈χι⌠ α µ〈σικ ιρ〈ντι τισζτελετ ιντενζϖεββ νψελϖι κιφεϕεζστ κϖ〈νϕα µεγ, µιντ α 

σζ⌠βελι: εζ αδαταιµ αλαπϕ〈ν α βιζαλµασ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ τεκιντϖε α βεχζεττ, σζερκεζετεσ, 

µελλκνεϖεκκελ β!ϖτεττ ϖοκατϖυσζοκβαν, α ηιϖαταλοσ κοµµυνικ〈χι⌠βαν πεδιγ εζεν κϖλ 

α στ〈τυσζνακ, ρανγνακ, ποζχι⌠νακ α κζϖετλεν κοµµυνικ〈χι⌠ν〈λ ναγψοββ φοκ ϕελλσβεν 

νψιλϖ〈νυλ µεγ. Α βεσζδπαρτνερ ϕελλτσγνεκ ιγνψε ελλενρε αζ σσζεγψ∀ϕτττ ρ〈σοσ 

κορπυσζ α φορµαι κτττσγεκ λαζυλ〈σ〈ρ⌠λ, α κτελεζ! φορµυλ〈κ εγψσζερ∀σδσρ!λ σ 

ηασζν〈λατυκ ϖισσζασζορυλ〈σ〈ρ⌠λ ισ 〈ρυλκοδικ. 

Α κζϖετεττ κοµµυνικ〈χι⌠βαν α τρανζακχιον〈λισ σζερεπετ ϕελζ!, α κζϖετλεν 

κοµµυνικ〈χι⌠βαν ιλψεν σζερεπρε νεµ αλκαλµασ φ!νεϖεκ σοκασ〈γα ϖ〈ληατ µεγσζ⌠λτ〈σσ〈 

(πλ.: γψφελνκ, κ〈ρτψατυλαϕδονοσ, γ〈ζφογψασζτ⌠), ελκερλϖε εζ〈λταλ αζ 〈λταλ〈νοσ ρτκ∀ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηι〈νψ〈β⌠λ αδ⌠δ⌠ νψελϖηασζν〈λατι νεηζσγεκετ. 
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11.4. Αζ ελεκτρονικυσ τµεγκοµµυνικ〈χι⌠ σ α η〈λ⌠ζατι κοµµυνικ〈χι⌠ α 

κζϖετλεν σ κζϖετεττ ϖισζονψλατοκβαν ισ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι ελεµκσζλεττελ λ, 

µ⌠δοστηατϕα αζονβαν α ηασζν〈λατι αρ〈νψοκατ. Αζ ελεκτρονικυσ κοµµυνικ〈χι⌠βαν α 

στ〈τυσζϕελλ! µεγσζ⌠λτ〈σοκ δοµιν〈λνακ, σ εζρτ τεττεν ρηετ! α σεµλεγεσ ρτκ∀ 

τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ µεγσζ⌠λτ〈σοκ ηι〈νψα. Εζ α κοµµυνικ〈χι⌠σ κζεγ µεγφιγψελσειµ σζεριντ 

σαϕ〈τοσ κζλσηελψζετε 〈λταλ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ α νεµτεγεζ! φορµ〈κον βελλ αζ νζσ 

τερϕεδσηεζ, ιλλετϖε α σεµλεγεσ ρτκ∀ σζαβαδ φορµ〈κ κιϖ〈λασζτ⌠δ〈σ〈ηοζ. 

Α η〈λ⌠ζατι  κοµµυνικ〈χι⌠ρα κεζδετβεν α φεληασζν〈λ⌠κ νψελϖιλεγ ϖ〈λλαλτ 

σζολιδαριτ〈σα, αζ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ µ〈σοδικ σζεµλψ∀ φορµα ϖολτ ϕελλεµζ!, µ〈ρα 

αζονβαν ολψαν κζλσηελψζετεκ σοκασ〈γα ισ µεγϕελεντ α η〈λ⌠ ϖιλ〈γ〈βαν, αµελψεκ 

µεγκϖετελικ α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠ καπχσολατταρτ〈στ. Αζ 〈λταλ〈νοσ τεγεζ! φορµ〈κ χσακ αζ 

Ιντερνετνεκ αζοκβαν α σζϖεγτπυσαιβαν µαραδτ µεγ, αµελψεκβεν α τ〈ρσαδαλµι 

παραµτερεικετ νεµ ϖ〈λλαλϖα κοµµυνικ〈λνακ α παρτνερεκ (βεσζλγετ!χσατορν〈κ, φ⌠ρυµοκ). 

Εζεκβεν α ηελψζετεκβεν α βιζαλµασ ϖισζονψλατοκρα ϕελλεµζ!, ρζελεµκιφεϕεζ! 

µεγσζ⌠λτ〈σοκ ισ µεγταλ〈ληατ⌠κ. Α η〈λ⌠ζατ κζϖεττσϖελ µαγϖαλ⌠συλ⌠ τββι ϖισζονψλατβαν 

αζονβαν α µ〈σ σζντερεκεν ισ ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ µαραδνακ µεγ. Α νψελϖι 

ηατ〈σ ελσ!σορβαν αββαν νψιλϖ〈νυλ µεγ εζεκβεν α ηελψζετεκβεν, ηογψ α η〈λ⌠ζατ ρϖν 

γψακορι ιντερακχι⌠βαν λϖ! παρτνερεκ ϖισζονψα ηαµαραββ ϖ〈λικ νψελϖιλεγ σζολιδ〈ρισσ〈, 

µιντηα νεµ εζεν α χσατορν〈ν ριντκεζννεκ.  

11.5. Α κτττ σ σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ τιπικυσαν εγψττ ϕ〈ρ⌠ φορµ〈ι µεγλ〈τ〈σοµ 

σζεριντ ν〈λλ⌠ καπχσολατταρτ〈σι λεηετ!σγεκετ ηοζνακ λτρε. Εζεκ ελκλντσβεν α 

λεγερ!τελϕεσεββ σζερεπε α κτττ φορµ〈κνακ ϖαν, εζρτ α κλνβζ! νϖµ〈σηασζν〈λατ 

φορµ〈κ, ιλλετϖε α τετσζικ−κελ αλκοτοττ σεγδιγσ σζερκεζετεκ ν〈λλ⌠ καπχσολατταρτ〈σι 

χσατορν〈κκντ ρτελµεζηετ!κ, αµελψεκεν βελλ τοϖ〈ββι, κεϖσβ λεσεν ελκλνλ! 

〈ρνψαλατοκ, φοκοζατοκ λτεζνεκ. Α κορ〈ββι ρτελµεζσεκτ!λ ελτρ!εν εζρτ νεµ νµαγ〈βαν 

α σζεµλψηασζν〈λατοτ ϖαγψ α νϖµ〈σηασζν〈λατοτ, ηανεµ α βεσζδπαρτνερρε υταλ⌠ 

ελεµεκ τιπικυσ κοµβιν〈χι⌠ι ρϖν λτρεϕϖ!  καπχσολατταρτ〈σι λεηετ!σγεκετ 

χλσζερ∀ σζοχιολινγϖισζτικαι ϖ〈λτοζ⌠κντ ρτελµεζνι.  

Α τεγεζσεν βελλ η〈ροµ φ! ϖ〈λτοζατοτ κλνβζτεττεµ µεγ αζ σσζεγψ∀λτ αδατοκ 

αλαπϕ〈ν: εγψρσζτ α κερεσζτνϖϖελ, ιλλετϖε ροκονσ〈γι µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ εγψττ ϕ〈ρ⌠ τεγεζ! 

φορµ〈τ, αµελψ βιζαλµασσ〈γοτ, σζεµλψεσ, κζϖετλεν ϖισζονψτ ϕελεντ µεγ; µ〈σρσζτ α 

τισζτελεταδ⌠ νοµιν〈λισ φορµ〈κκαλ εγψττ ϕ〈ρ⌠ τεγεζστ, αµελψ α βιζαλµασ ϖισζονψβαν ισ 

µεγλϖ! µεγλϖ! ηιεραρχηι〈τ, ρανγβελι κλνβσγετ κπεσ ρζκελτετνι; ηαρµαδρσζτ α 

σζαβαδ φορµ〈κ νλκλ 〈λλ⌠ τεγεζστ, αµελψ νεµ βιζαλµασσ〈γοτ, ηανεµ σζολιδαριτ〈στ ϕελεζ.  
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Α νεµτεγεζ! φορµ〈κ ϖ〈λτοζαταιν βελλ ισ ελτρ! τ〈ρσαδαλµι ϕελεντσ∀ ϖ〈λτοζατοκατ 

κλντεττεµ ελ. Α µαγα νοµιν〈λισ µεγσζ⌠λτ〈σοκ νλκλ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ 

µεγσζ⌠λτ〈σκντ χσακ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈σι τερλετεκεν ηασζν〈ληατ⌠, α βεσζλ!κζσσγ εγψ 

ρσζε � αδαταιµ αλαπϕ〈ν α φιαταλοκ τββσγε � αζονβαν αζ ινδυλατοσ βεσζδ ϕελλεµζ!ϕνεκ 

ταρτϕα, β〈ντ⌠ στλυσµιν!σγετ τυλαϕδοντ νεκι. Α µαγα νϖµ〈σ νοµιν〈λισ φορµ〈κκαλ 

κιεγσζλϖε ϕελληετι εγψρσζτ εγψενρανγακ βιζαλµασ ϖισζονψ〈τ, µ〈σρσζ ασζιµµετρικυσ 

ϖισζονψλατοκβαν α φλρενδελτ 〈λταλ ηασζν〈ληατ⌠ φορµα. Α κρδ!ϖεκ τανσ〈γα σζεριντ 

αζονβαν α 35 ϖ αλαττι κοροσζτ〈λψ ναγψ ρσζε εζεκβεν α ηελψζετεκβεν ισ κερλι. Α µαγα 

µεγσζ⌠λτ〈σ σζερεπφ!νεϖεκκελ, ρανγρα, ποζχι⌠ρα υταλ⌠ ελεµεκκελ ελσ!σορβαν ϖιδκι 

αδατκζλ!κ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν, φαλυσι κζσσγεκεν βελλ ελφογαδοττ µεγσζ⌠λτ〈σι 

φορµακντ µυτατηατ⌠ κι. 

Αζ ν νϖµ〈σ ηασζν〈λατα νοµιν〈λισ φορµ〈κ νλκλ τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, σ ηιϖαταλοσ ϕελλεγ∀, 

χσακ σζερεπφ!νεϖεκκελ εγψττ ϕ〈ρϖα ϖ〈λικ εγψρτελµ∀εν τισζτελεταδ⌠ϖ〈. Α λεγφιαταλαββ 

κοροσζτ〈λψοκβαν α κερεσζτνϖι ελεµµελ ηασζν〈λϖα ισ µεγφιγψεληετ!, ενψητϖε α νϖµ〈σ 

ηιϖαταλοσ ϕελλεγτ. 

Α νϖµ〈σηασζν〈λατ κτττσγει µιαττ α λεγυδϖαριασαββνακ α σζερεπφ!νεϖεκετ, ιλλετϖε 

νϖελεµ∀ µεγσζ⌠λτ〈σοκατ κτττ φορµακντ α µονδατβαν πτ! καπχσολατταρτ〈σι ϖ〈λτοζατοκ 

τ∀ννεκ. Α τετσζικελ! ϖ〈λτοζατοκ σζιντν αλκαλµασακ α νϖµ〈σηασζν〈λατ ελκερλσρε, 

νµαγυκβαν 〈λλϖα 〈λταλ〈βαν α ναγψφοκ υδϖαριασσ〈γ µεγϕελεντ!ι, νοµιν〈λισ 

µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ εγψττ πεδιγ λεγγψακραββαν α τ〈ρσαδαλµι, λετκορι κλνβσγ ελλενρε ισ 

µεγλϖ! βιζαλµασσ〈γοτ ϕελεζηετικ αζ αλ〈ρενδελτ παρτνερ ρσζρ!λ. 

11.6. Αζ ελκλντηετ! µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ α τ〈ρσαδαλοµ σαϕ〈τοσσ〈γαιηοζ ιγαζοδ⌠ 

ρενδσζερτ αλκοτνακ. Α µαι µαγψαρ µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερβεν µεγλϖ! ϖ〈λασζτ〈σι 

λεηετ!σγεκ σοκασ〈γα σ α ϖ〈λτοζατοκ ελτρ! τ〈ρσαδαλµι µεγτλσε ϕελζι α σζοκ〈σρενδ 

〈ταλακυλ〈σ〈τ, α µεγσζ⌠λτ〈σι νορµ〈κ µ⌠δοσυλ〈σ〈τ. Α τεγεζσεν βελλ µεγκλνβζτετηετ!, 

α τ〈ϖολσ〈γταρτ〈στ σ α τισζτελετετ ισ ρζκελτετνι κπεσ ϖ〈λτοζατοκ αρρα υταλνακ, ηογψ 

κιαλακυλ⌠βαν ϖαν εγψ, α τ〈ρσαδαλµι σζερεπεκ νψιτοττσ〈γ〈ηοζ ιλλεσζκεδ! µεγσζ⌠λτ〈σι 

ρενδσζερ, αµελψ εγψ κτττ φορµα µελλεττ ισ κπεσ ρζκελτετνι α τ〈ρσαδαλµι ϖισζονψλατοκατ. 

Α µεγσζ⌠λτ〈σι λεηετ!σγεκ ηασζν〈λατ〈βαν α κοροσζτ〈λψοκ κζττ µεγηατ〈ροζ⌠ 

ελτρσεκετ ταλ〈λυνκ. Α λεγφιαταλαββ κοροσζτ〈λψοκ 〈λταλ ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ ελ!ρε 

ϕελεζηετικ α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ ιρ〈νψ〈τ. Εζεκ α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκ ολψαν 

σζοκ〈σρενδετ µυτατνακ, αµελψβεν α τεγεζσ ϖ〈λτοζαταινακ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε ϖαν. Α 

νεµτεγεζ! φορµ〈κ κζλ ελσ!σορβαν αζ νζσ φυνκχι⌠ι ρϖνψεσλνεκ: α νοµιν〈λισ 
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µεγσζ⌠λτ〈σοκ κερλσϖελ α τ〈ϖολσ〈γταρτ⌠, φελσζνεσ ϖισζονψλατοκβαν; σ ρανγρα, ποζχι⌠ρα 

υταλ⌠ σζαβαδ µεγσζ⌠λτ〈σοκκαλ α στ〈τυσζϕελλτ νψελϖηασζν〈λατι σζντερεκεν.  

11.7. Α µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοκρ⌠λ σ ρενδσζερκρ!λ καποττ 〈τφογ⌠ κπ φεληασζν〈ληατ⌠ λεηετ 

α νψελϖι τερϖεζσβεν, ηισζεν α µεγσζ⌠λτ〈σι ρενδσζερ 〈τµενετι στ〈διυµα µιαττ σοκ 

βιζονψταλανσ〈γ ταπασζταληατ⌠ α µεγφελελ! καπχσολατταρτ〈σι φορµα µεγϖ〈λασζτ〈σ〈βαν. Α 

ϕελενσγκρ τελϕεσ φελτρκπεζσηεζ αζονβαν τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκρα ισ σζκσγ ϖαν: α 

λεγφοντοσαββ φελαδατνακ α ηατ〈ρον τλι τερλετεκ σσζεηασονλτ⌠ ϖιζσγ〈λατα λ〈τσζικ; τοϖ〈ββι 

µικροσζοχιολινϖισζτικαι φελµρσεκ σεγτηετνεκ αζ εγψεσ ϖ〈λτοζατοκ τερλετι κτττσγεινεκ 

φελτ〈ρ〈σ〈βαν, ιλλετϖε αζ εγψεσ σζντερεκεν βελλ ταπασζταλτ κλνβσγεκ τοϖ〈ββι 

µαγψαρ〈ζατ〈βαν ισ. 
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Μελλκλετεκ 
 
1, µελλκλετ: Ι. Κρδ!ϖ 

Τισζτελτ Αδατκζλ!! 
Α κρδ!ϖ κιτλτσϖελ εγψ νψελϖι ϖισελκεδστ ϖιζσγ〈λ⌠ κυτατ〈σβαν ϖεσζ ρσζτ. Α κρδσεκ ελσ! 
χσοπορτϕ〈νακ µεγϖ〈λασζολ〈σ〈ηοζ εγψ−εγψ αζ αδοττ ηελψζετβεν ελκπζεληετ! µονδατ φελιδζσε, 
µεγαλκοτ〈σα σζκσγεσ. Πλδ〈υλ αρρα α κρδσρε, ηογψ: Ηογψαν κρδεζνδ µεγ α σζοµσζδβαν 
λακ⌠ νεγψϖενϖεσ ν!τ, ηογψ νεµ λ〈ττα−ε αζ δεσανψ〈δατ? α κϖετκεζ! ϖ〈λασζλεηετ!σγεκ 
κπζεληετ!κ ελ: 
Ελνζστ, νεµ λ〈ττα ϖαλαµερρε ⊃δεσανψ〈µατ? 
Ελνζστ, √ν σεµ τυδϕα, ηογψ ηοϖα µεηετεττ ⊃δεσανψ〈µ? 
Κατι ννι, νεµ λ〈τταδ ϖλετλενλ Ανψυτ?   
Εζεκβεν α µονδατοκβαν, κρεµ, φιγψελϕεν α µεγσζ⌠λτ〈σοκρα ισ (µιντ αζ αλ〈ηζοττ ρσζεκ)! Α 
µ〈σοδικ χσοπορτβαν φελτεττ κρδσεκ ϖλεµνψκιφεϕτστ ιγνψελνεκ. 
 
Σζεµλψι αδατοκ 
Νεµ:     Σζλ!κ φογλαλκοζ〈σα: 
⊃λετκορ:    Αζ εγψ η〈ζταρτ〈σβαν λ!κ: 
Σζλετσι ηελψ:    Τεστϖρεκ σζ〈µα, κορα 
Λακ⌠ηελψ:    Ισκολαι ϖγζεττσγ: 
Μι⌠τα λ ιττ:    Φογλαλκοζ〈σ, µυνκαηελψ, βεοσζτ〈σ:: 
 
Ι. 
1. Ηογψαν κρν µεγ δεσανψϕ〈τ, ηογψ σεγτσεν α φεστσ υτ〈νι ναγψτακαρτ〈σβαν? 
2. Ηογψαν κρδεζν µεγ ναγψανψϕ〈τ⌠λ, ηογψ ρζι µαγ〈τ? 
3. Ηογψαν κρδεζν µεγ ναγψαπϕ〈τ⌠λ, ηογψ ρζι µαγ〈τ? 
4. Ηογψαν κρδεζν µεγ δεσαπϕ〈τ⌠λ, ηογψ µιτ χσιν〈λ αζναπ εστε? 
5. Ηογψαν κρν µεγ α τεστϖρτ, ηογψ αδϕον κλχσν ϖαλαµιτ?  
6. Ηογψαν κρδεζν µεγ δεσανψϕα/ δεσαπϕα τεστϖρτ, τεστϖρνεκ η〈ζαστ〈ρσ〈τ ηογψ µικορ ϕν 
√νκηζ λεγκζελεββ? 
7. Ηογψαν κρδεζι µεγ √ντ!λ ! υγψανεζτ? 
8. Ηογψαν κρδεζν µεγ σζλει βαρ〈ταιτ, ισµερ!σειτ, ηογψ µικορ ϕννεκ λεγκζελεββ 
ϖενδγσγβε? 
9. Ηογψαν κρδεζικ µεγ !κ √ντ!λ, ηογψ ηογψ ϖαν? 
10. Ηογψαν κρνε κλχσν εγψ κεϖσ σ⌠τ α σζοµσζδβαν λακ⌠ ηαρµινχϖεσ ν!τ!λ? 
11. Ηογψαν κρ √ντ!λ ! κλχσν? 
12. Ηογψαν κρνε κλχσν εγψ κεϖσ σ⌠τ α σζοµσζδβαν λακ⌠ τϖενϖεσ ν!τ!λ? 
13. Ηογψαν κρ √ντ!λ ! κλχσν? 
14. Ηογψαν κρνε κλχσν εγψ κεϖσ σ⌠τ α σζοµσζδβαν λακ⌠ ηατϖαν ϖ φελεττι ν!τ!λ? 
15. Ηογψαν κρ √ντ!λ ! κλχσν? 
16. Ηογψαν κρνε κλχσν εγψ χσαϖαρηζ⌠τ α σζοµσζδβαν λακ⌠ νεγψϖενϖεσ φρφιτ⌠λ?  
17. Ηογψαν κρ √ντ!λ ! κλχσν? 
18. Ηογψαν κρσζ κλχσν εγψ χσαϖαρηζ⌠τ α σζοµσζδβαν λακ⌠ ηατϖανϖεσ φρφιτ⌠λ?  
19. Ηογψαν κρ √ντ!λ ! κλχσν? 
20. Ηογψαν κρδεζν δεσαπϕα νεγψϖεν ϖ κρλι φρφι µυνκατ〈ρσ〈τ⌠λ, ηογψ τυδϕα−ε, ηογψ µικορ 
ϕν µαϕδ ηαζα αζ δεσαπϕα? 
21. Ηογψαν κρδεζι µεγ δεσαπϕα µυνκατ〈ρσα √ντ!λ, ηογψ τυδϕα−ε, ηογψ µικορ ινδυλτ ελ α 
µυνκαηελψρε? 
22. Ηογψαν κρνε µεγ εγψ 20−25 ϖ κρλι ελαδ⌠λ〈νψτ, ηογψ ϖεγψεν λε ϖαλαµιτ α φελσ! πολχρ⌠λ? 
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23. Ηογψαν κρδεζι µεγ !, ηογψ ποντοσαν µελψικρε γονδολ? 
24. Ηογψαν κρνε µεγ εγψ νεγψϖεν ϖ κρλι ελαδ⌠ν!τ, ηογψ ϖεγψεν λε ϖαλαµιτ α φελσ! πολχρ⌠λ? 
25. Ηογψαν κρδεζι µεγ !, ηογψ ποντοσαν µελψικρε γονδολ? 
26. Ηογψαν κρνε µεγ εγψ ηατϖαν ϖ κρλι ελαδ⌠ν!τ, ηογψ ϖεγψεν λε ϖαλαµιτ α φελσ! πολχρ⌠λ? 
27. Ηογψαν κρδεζι µεγ !, ηογψ ποντοσαν µελψικρε γονδολ? 
28. Ηογψαν κρδεζν µεγ εγψ κζπκορ φρφιτ⌠λ α βυσζον, ηογψ λεσζ〈λλ−ε α κϖετκεζ!νλ? 
29. Ηογψαν κρδεζι µεγ εγψ κζπκορ φρφι √ντ!λ αζ υτχ〈ν, ηογψ µεννψι αζ ιδ!? 
30. Ηογψαν κρι µεγ α βαρ〈τϕ〈τ, ηογψ αδϕον κλχσν ϖαλαµιτ? 
31. Ηογψαν κρν µεγ α βαρ〈τϕα δεσανψϕ〈τ, ηογψ αδϕα 〈τ αζ ζενεττ α βαρ〈τϕ〈νακ? 
32.Ηογψαν κρι µεγ √ντ ! ϖαλαµιρε? 
33.Ηογψαν κρν µεγ  βαρ〈τϕα δεσαπϕ〈τ, ηογψ αδϕα 〈τ αζ ζενετεδετ α βαρ〈τϕ〈νακ? 
34. Ηογψαν κρι µεγ √ντ ! ϖαλαµιρε? 
35. Ηογψαν κρδεζν µεγ παρτνερε/ϕεγψεσε/ η〈ζαστ〈ρσα δεσανψϕ〈τ, ηογψ ηογψ ϖαν? Ηογψαν 
σζ⌠λτϕα µεγ? 
36. Ηογψαν κρδεζι µεγ √ντ!λ !? Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ √ντ? 
37. Ηογψαν κρδεζν µεγ παρτνερε/ϕεγψεσε/η〈ζαστ〈ρσα δεσαπϕ〈τ, ηογψ ηογψ ϖαν? Ηογψαν 
σζ⌠λτϕα µεγ? 
38. Ηογψαν κρδεζι µεγ √ντ!λ !? Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ √ντ? 
 Ηογψαν κρτε µεγ α ταν〈ρ〈τ α κζπισκολ〈βαν, ηογψ σεγτσεν ϖαλαµιβεν? Ηογψαν σζ⌠λτοττα 
µεγ? 
39. φιαταλ ν! 
40. φιαταλ φρφι 
41. κζπκορ ϖαγψ ιδ!σεββ ν! 
42. κζπκορ ϖαγψ ιδ!σεββ φρφι 
Ηογψαν κρτε µεγ α ταν〈ρ〈τ α φ!ισκολ〈ν, εγψετεµεν, ηογψ σεγτσεν ϖαλαµιβεν? Ηογψαν 
σζ⌠λτοττα µεγ? 
43. φιαταλ ν! 
44. φιαταλ φρφι 
45. κζπκορ ϖαγψ ιδ!σεββ ν! 
46. κζπκορ ϖαγψ ιδ!σεββ φρφι 
47. Ηογψαν κρτε µεγ ταν〈ρα α κζπισκολ〈βαν, ηογψ αδϕα βε α δολγοζατ〈τ?  
48. Ηογψαν κρτε µεγ α ταν〈ρα α φ!ισκολ〈ν, εγψετεµεν, ηογψ αδϕα βε α δολγοζατ〈τ?  
Μυνκαηελψεδεν ηογψαν κρν κλχσν εγψ τολλατ α κϖετκεζ! σζεµλψεκτ!λ, σ ηογψαν σζ⌠λταν〈 
µεγ !κετ? 
49. εγψκορ ν! βεοσζτοττϕα 
50. φιαταλαββ ν! βεοσζτοττϕα 
51. ιδ!σεββ ν! βεοσζτοττϕα 
52. εγψκορ φρφι βεοσζτοττϕα 
53. φιαταλαββ φρφι βεοσζτοττϕα 
54. ιδ!σεββ φρφι βεοσζτοττϕα 
55. εγψκορ ν! φ!νκ 
56. φιαταλαββ ν! φ!νκ 
57. ιδ!σεββ ν! φ!νκ 
58. εγψκορ φρφι φ!νκ 
59. φιαταλαββ φρφι φ!νκ 
60. ιδ!σεββ φρφι φ!νκ 
61. εγψκορ ν! αζονοσ βεοσζτ〈σβαν 
62. φιαταλαββ ν! αζονοσ βεοσζτ〈σβαν  
63. ιδ!σεββ ν! αζονοσ βεοσζτ〈σβαν 
64. εγψκορ φρφι αζονοσ βεοσζτ〈σβαν 
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65. φιαταλαββ φρφι αζονοσ βεοσζτ〈σβαν  
66. ιδ!σεββ φρφι αζονοσ βεοσζτ〈σβαν 
Ηογψαν κρνε σεγτσγετ α κϖετκεζ! σζεµλψεκτ!λ? Ηογψαν σζ⌠λταν〈 µεγ !κετ? 
67. φιαταλαββ ρενδ!ρ 
68. εγψκορ ρενδ!ρ 
69. ιδ!σεββ ρενδ!ρ 
70. φιαταλαββ ν! ηιϖαταλι αλκαλµαζοττ 
71. εγψκορ ν! ηιϖαταλι αλκαλµαζοττ 
72. ιδ!σεββ ν! ηιϖαταλι αλκαλµαζοττ 
73. φιαταλαββ φρφι ηιϖαταλι αλκαλµαζοττ 
74. εγψκορ φρφι ηιϖαταλι αλκαλµαζοττ 
75. ιδ!σεββ φρφι ηιϖαταλι αλκαλµαζοττ 
76. φιαταλαββ πινχρν!  
77. εγψκορ πινχρν! 
78. ιδ!σεββ πινχρν! 
79. φιαταλαββ βυσζσοφ!ρ 
80. εγψκορ βυσζσοφ!ρ 
81. ιδ!σεββ βυσζσοφ!ρ 
82. φιαταλαββ ισµερετλεν ν!   
83. εγψκορ ισµερετλεν ν!  
84. ιδ!σεββ ισµερετλεν ν! 
85. φιαταλαββ ισµερετλεν φρφι  
86. εγψκορ ισµερετλεν φρφι 
87. ιδ!σεββ ισµερετλεν φρφι 
 
ΙΙ. 
88. Μι α ϖλεµνψε αρρ⌠λ, ηα α χσαλ〈δβαν α µινδενκι µινδενκιτ τεγεζ? 
89. Κι αζ, ακιτ σεµµικππεν νεµ τεγεζνε α ροκονσ〈γβ⌠λ? Μιρτ? 
90. Κικ αζοκ α φελσ!οκτατ〈σβαν, µυνκαηελψν, ακικκελ κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠ ϖισζονψβαν?  
91. Ελ!φορδυλ−ε νεµ κλχσνσεν µαγ〈ζ⌠ ϖισζονψ? 
92. Μι α ϖλεµνψε αρρ⌠λ, ηα α µυνκατ〈ρσακ κζττ µινδενκι τεγεζ!δικ? 
93. Κι αζ, ακιτ σεµµικππεν νεµ τεγεζνε α µυνκατ〈ρσαι κζλ? Μιρτ? 
94. Α ταν〈ραι κζλ κικετ τεγεζεττ?  
95. Κι αζ, ακιτ σεµµικππεν νεµ τεγεζεττ ϖολνα α ταν〈ραι κζλ? Μιρτ? 
96. Α σζλει βαρ〈ται, µυνκατ〈ρσαι κζλ κικετ τεγεζ, κικετ µαγ〈ζ? Μιρτ? 
97. Κζλκ √ντ κικ τεγεζικ σ κικ µαγ〈ζζ〈κ? 
98. Α βαρ〈ται, ισµερ!σει, µυνκατ〈ρσαι σζλει κζλ κικετ τεγεζ σ κικετ µαγ〈ζ? Μιρτ?  
99. Κζλκ √ντ κικ τεγεζικ σ κικ µαγ〈ζζ〈κ? 
100. Υτχ〈ν, βολτβαν, κζλεκεδσβεν στβ. κικ αζοκ, ακικετ αυτοµατικυσαν τεγεζ? 
101. Υτχ〈ν, βολτβαν, κζλεκεδσβεν στβ. κικ αζοκ, ακικετ αυτοµατικυσαν µαγ〈ζ? 
102. ςλεµνψε σζεριντ √ννεκ κικετ ιλλικ τεγεζνι σ κικετ µαγ〈ζνι? 
103.ςλεµνψε σζεριντ µιλψεν ϖισζονψοκατ φεϕεζηετ κι α τεγεζσ, α µαγ〈ζ〈σ σ α τετσζικελσ? 
104. Κι αζ, ακιτ!λ β〈νταν〈, ζαϖαρν〈, ηα τεγεζν √ντ? Μιρτ? 
105. Κι αζ, ακιτ!λ β〈νταν〈, ζαϖαρν〈, ηα µαγ〈ζν〈 √ντ? Μιρτ? 
106. Κικ αζοκ, ακικετ ∀τετσζικελ∀ (πλ. Ηογψ τετσζικ λεννι)? Μιρτ? 
107. ςλεµνψε σζεριντ κικετ ιλλικ τετσζικελνι? 
108. Μιλψεν κλνβσγετ ρεζ α Μαγα σ αζ √ν µεγσζ⌠λτ〈σ κζττ? 
109. Ηογψαν φιγψελµεζτετνε σορβαν 〈λλ〈σν〈λ εγψ κζπκορ, ισµερετλεν σζεµλψτ, ηογψ ! 
κϖετκεζικ? 

α, Ελνζστ, Μαγα κϖετκεζικ! 
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β, Ελνζστ, √ν κϖετκεζικ! 
χ, Ελνζστ, α Ηλγψ/αζ ∨ρ κϖετκεζικ! 

110. Μεγτλσε σζεριντ µελψικ φορµ〈τ σζοκτα γψακραββαν ηασζν〈λνι? 
α, Μαγα  β, √ν 

111. Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ α Μαγα µεγσζ⌠λτ〈στ? 
112. Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ α Μαγα + κερεσζτνϖ µεγσζ⌠λτ〈στ? 
113. Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ αζ √ν µεγσζ⌠λτ〈στ? 
114. Μιλψεν στλυσνακ, ηανγυλατνακ ταρτϕα α Μαγα µεγσζ⌠λτ〈σ ηασζν〈λατ〈τ? 
115. Μιλψεν στλυσνακ, ηανγυλατνακ ταρτϕα α Μαγα + κερεσζτνϖ µεγσζ⌠λτ〈στ? 
116. Μιλψεννεκ στλυσνακ, ηανγυλατνακ ταρτϕα αζ √ν µεγσζ⌠λτ〈σ ηασζν〈λατ〈τ? 
117. Μιλψεν στλυσνακ, ηανγυλατνακ ταρτϕα α τετσζικελ! φορµ〈κατ? 
118. Μελψικετ ταρτϕα υδϖαριασαββνακ? 

α, Μαγα   β, √ν 
119. Μελψικετ ταρτϕα βιζαλµασαββνακ? 

α, Μαγα  β, √ν 
120. Μελψικετ ταρτϕα ϖ〈λασζτκοσαββνακ? 

α, Μαγα  β, √ν 
121.Ηογψαν φιγψελµεζτετνε α σορβαν 〈λλϖα εγψ κζπκορ, ισµερετλεν σζεµλψτ, ηογψ ! 
κϖετκεζικ? 

α, Ελνζστ, Μαγα κϖετκεζικ! 
β, Ελνζστ, √ν κϖετκεζικ! 
χ, Ελνζστ, α ηλγψ/αζ ρ κϖετκεζικ! 

122. Ηογψαν κρδεζν µεγ εγψ √ννλ ϕ⌠ϖαλ ιδ!σεββ υταστ⌠λ α βυσζον, ηογψ ! ισ λεσζ〈λλ−ε α 
κϖετκεζ! µεγ〈λλ⌠ν〈λ? 
 α, Λεσζ〈λλ α κϖετκεζ!νλ? 

β, √ν ισ λεσζ〈λλ α κϖετκεζ!νλ? 
 χ, Λε τετσζικ σζ〈λλνι α κϖετκεζ!νλ? 
 δ, Μαγα ισ λεσζ〈λλ α κϖετκεζ!νλ? 
123. Ηογψαν κρδεζν µεγ ελλενκεζ! νεµ∀, νεµ τεγεζ! ϖισζονψβαν λϖ!, δε ργ⌠τα ισµερτ 
µυνκατ〈ρσα ϖλεµνψτ? 
 α, ⊃σ √ν µιτ γονδολ ερρ!λ? 
 β, ⊃σ Μαγα µιτ γονδολ ερρ!λ? 
 χ, ⊃σ Μαγα, Πτερ/ ⊃ϖα µιτ γονδολ ερρ!λ?  
124. Μυνκαηελψν µαγασ ρανγ ϖενδγεκνεκ µυτατϕ〈κ βε. Ηογψαν δϖζλι !κετ? 
 α, √ρλκ, ηογψ µεγισµερηεττεµ Μαγυκατ! 
 β, √ρλκ, ηογψ µεγισµερηεττεµ √νκετ! 
125. Ηογψαν ρδεκλ!δνε 70 ϖ φελεττι σζοµσζδασσζονψ〈τ⌠λ? 
 α, Ηογψ ϖαν, Κατι ννι? 
 β, Ηογψ τετσζικ λεννι, Κατι ννι? 
126. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 αζ υραµ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
127. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 αζ φιαταλεµβερ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
128. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α χσαλ〈δνϖ + ρ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
129. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α κισασσζονψ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
130. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α φιαταλασσζονψ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
131. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α ηλγψεµ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
132. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 αζ ασσζονψοµ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
133. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α χσαλ〈δνϖ + ν τπυσ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ 
ταρτϕα? 
134. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α ρανγ + ασσζονψ τπυσ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ 
ταρτϕα? 
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135. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α χσαλ〈δνϖ + ν + ασσζονψ τπυσ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν 
στλυσνακ ταρτϕα? 
136. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 α χσαλ〈δνϖ + κισασσζονψ τπυσ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν 
στλυσνακ ταρτϕα? 
137. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 αζ ρηλγψ µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
138. Μιλψεν ηελψζετβεν ηασζν〈λν〈 αζ ρν! µεγσζ⌠λτ〈στ? Μιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
139. ςλεµνψε σζεριντ µιλψεν ηελψζετεκβεν ϕελεντ γονδοτ α µεγφελελ! µεγσζ⌠λτ⌠ φορµα 
µεγϖ〈λασζτ〈σα?  
141. Ιδζζεν φελ αζ λετβ!λ ολψαν ηελψζετεκετ, σζιτυ〈χι⌠κατ, αµικορ µεγλεπ!δττ, χσοδ〈λκοζοττ, 
εσετλεγ φελη〈βοροδοττ αζον, ηογψ ϖαλακι τεγεζτε ϖαγψ µαγ〈ζτα! 
141. Ιδζζεν φελ ολψαν ηελψζετεκετ, αµικορ βιζονψταλαν ϖολτ αββαν, ηογψ ϖαλακιτ τεγεζνιε κελλ 
ϖαγψ µαγ〈ζνια! 
142. Ιδζζεν φελ ολψαν ηελψζετεκετ, αµικορ νεµ ταλ〈λτα α µεγφελελ! νψελϖι φορµ〈τ, πλ. τετσζικελ! 
αλακοτ, ϖαγψ ελκερλτε α µαγ〈ζ⌠ µεγσζ⌠λτ〈στ στβ.  
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2. µελλκλετ: ΙΙ. Κρδ!ϖ 

Τισζτελτ Αδατκζλ!! 
Α κρδ!ϖ κιτλτσϖελ α µεγσζ⌠λτ〈στ σ νψελϖι καπχσολατταρτ〈στ ϖιζσγ〈λ⌠ κυτατ〈σβαν ϖεσζ 

ρσζτ. 
Α κρδ!ϖ σζ〈µοσ λεηετσγεσ καπχσολαττπυσρα ρ〈κρδεζ. Ηα νινχσ σ νεµ ϖολτ εγψ−εγψ 
µεγϕελλτ τπυσ καπχσολατβαν σενκιϖελ, ηζζα κι α µεγφελελ! ρυβρικ〈τ. Ηα κορ〈ββαν ϖολτ εγψ−
εγψ καπχσολαττπυσβαν, χσακ ϕελενλεγ νινχσ πλ. εληυνψτ ναγψσζλ!, κορ〈ββι φ!νκ, κρεµ, 
εµλκει αλαπϕ〈ν πρ⌠β〈λϕον ϖ〈λασζτ αδνι. Α ϖισζονψλατοκον βελλ αζ ελ!σζρ αζτ κελλ 
φελτντετνιε, ηογψ ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ √ν α µεγνεϖεζεττ σζεµλψεκετ (ελσ! κτ οσζλοπ), 
µαϕδ πεδιγ αζτ, ηογψ !κ ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ √ντ (µ〈σοδικ κτ οσζλοπ). 

! Αζ εγψικ οσζλοπβαν αρρ⌠λ κρδεζζκ, ηογψ αζ αδοττ σζεµλψεκετ  
− τεγεζι ϖαγψ         
− µαγ〈ζζα, ιλλετϖε ηογψ α µαγ〈ζ〈σον βελλ α  
− Μαγα ϖαγψ αζ        
− √ν µεγσζ⌠λτ〈στ ηασζν〈λϕα, ϖαγψ     
− µαγ〈ζ⌠ ιγεαλακοτ, α µαγ〈−τ σ αζ ν−τ κερλϖε ηασζν〈λϕα,     
− τετσζικελ! φορµ〈κατ (πλ. Ηογψ τετσζικ λεννι?) ηασζν〈λ.  

! Α µ〈σικ οσζλοπβαν αρρ⌠λ κρδεζζκ, ηογψ ηογψαν σζ⌠λτϕα α µεγϕελλτ σζεµλψεκετ. Α 
µεγσζ⌠λτ〈σοκ λεηετνεκ νεϖεκ, σζερεπεκ, φογλαλκοζ〈σοκ (δοκτορ ρ, Ναγψι, Φερι β〈χσι, 
υραµ, φιαταλεµβερ στβ.).  
 

        Κσζνϕκ σεγτσγτ! 
 

Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ α κϖετκεζ! 
σζεµλψεκετ? 

Ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ √ντ α 
κϖετκεζ! σζεµλψεκ? 

 τεγεζσ, 
µαγ〈ζ〈σ 
νζσ, 
τετσζικελσ 

µεγσζ⌠λτ〈σ τεγεζσ, 
µαγ〈ζ〈σ 
νζσ, 
τετσζικελσ 

 µεγσζ⌠λτ〈σ 

ΧΣΑΛℑ∆ 
1. δεσανψϕα     
2. δεσαπϕα     
3. τεστϖρει     
4. η〈ζαστ〈ρσα     
5. φι 
6. 

γψερµε−
κει λ〈νψ 

    

7. ανψαι 
ναγψανψϕα 

    

8. ανψαι 
ναγψαπϕα 

    

9. απαι 
ναγψανψϕα 

    

10. απαι  
ναγψαπϕα 

    

11. δδσζλει 
 

    

12. κερεσζτανψϕα     
13. κερεσζταπϕα     
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14. ανψϕα 
τεστϖρε(ι) 

    

15. απϕα 
τεστϖρε(ι) 

    

16. υνοκατεστϖρ     
17. ναγψσζλει 

τεστϖρει 
    

18. η〈ζαστ〈ρσα 
δεσανψϕα 

    

19. η〈ζαστ〈ρσα 
δεσαπϕα 

    

20. η〈ζαστ〈ρσα 
τεστϖρει 

    

21. η〈ζαστ〈ρσα 
ναγψσζλει 

    

 
ΒΑΡℑΤΟΚ 
22. σζλει βαρ〈ται  

(ν!κ) 
    

23. σζλει βαρ〈ται 
(φρφιακ) 

    

24. σζλει 
µυνκατ〈ρσαι 

     (ν!κ) 

    

25. σζλει 
µυνκατ〈ρσαι 

      (φρφιακ) 

    

26. βαρ〈ται σζλει 
       (ν!κ) 

    

27. βαρ〈ται σζλει 
       (φρφιακ) 

    

28. παρτνερε, 
ϕεγψεσε ανψϕα 

    

29. παρτνερε, 
ϕεγψεσε απϕα 

    

 
ΣΖΟΜΣΖ⊃∆ΟΚ 
30.  φιαταλαββ     
31.  εγψκορ     
32.  

ν! 

ιδ!σεββ     
33.  φιαταλαββ     
34.  εγψκορ     
35.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
 
ΤΑΝℑΡΟΚ 
36.  ν!     
37.  

〈λταλ〈νοσ 
ισκολα φρφι     

38.  ν!     
39.  

κζπ− 
ισκολα φρφι     
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40.  ν!     
41.  

φελσ!− 
οκτατ〈σ φρφι     

 
ΜΥΝΚΑΗΕΛΨ 
42.  φιαταλαββ     
43.  εγψκορ     
44.  

ν 
! 

ιδ!σεββ     
45.  φιαταλαββ     
46.  εγψκορ     
47.  

φ
!

ν

κ 

φ

ρ 
φ 
ι 

ιδ!σεββ     

48.  φιαταλαββ     
49.  εγψκορ     
50.  

ν 
! 

ιδ!σεββ     
51.  φιαταλαββ     
52.  εγψκορ     
53.  

ε
γ
ψ
ε
ν
ρ
α
ν
γ
 

φ

ρ 
φ 
ι 

ιδ!σεββ     

54.  φιαταλαββ     
55.  εγψκορ     
56.  

ν 
! 

ιδ!σεββ     
57.  φιαταλαββ     
58.  εγψκορ     
59.  

β
ε
ο
σ
ζ
τ
ο
τ
τ 

φ

ρ 
φ 
ι 

ιδ!σεββ     

 
ΙΣΜΕΡΕΤΛΕΝΕΚ (Πλ. Ινφορµ〈χι⌠κρσ αζ υτχ〈ν) 
60.  φιαταλαββ     
61.  εγψκορ     
62.  

ν! 

ιδ!σεββ     
63.  φιαταλαββ     
64.  εγψκορ     
65.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
 
ΗΙςΑΤΑΛΝΟΚ (Πλ. βανκ, νκορµ〈νψζατ) 
66.  φιαταλαββ     
67.  εγψκορ     
68.  

ν! 

ιδ!σεββ     
69.  φιαταλαββ     
70.  εγψκορ     
71.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
 
ΒΟΛΤΙ ΕΛΑ∆Κ 
72.  φιαταλαββ     
73.  εγψκορ     
74.  

ν! 

ιδ!σεββ     
75.  φιαταλαββ     
76.  εγψκορ     
77.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
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ΠΙΝΧ⊃ΡΕΚ 
78.  φιαταλαββ     
79.  εγψκορ     
80.  

ν! 

ιδ!σεββ     
81.  φιαταλαββ     
82.  εγψκορ     
83.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
 
ΡΕΝ∆!Ρ√Κ 
84.  φιαταλαββ     
85.  εγψκορ     
86.  

ν! 

ιδ!σεββ     
87.  φιαταλαββ     
88.  εγψκορ     
89.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
 
ΟΡςΟΣΟΚ 
90.  φιαταλαββ     
91.  εγψκορ     
92.  

ν! 

ιδ!σεββ     
93.  φιαταλαββ     
94.  εγψκορ     
95.  

φρφι 

ιδ!σεββ     
 
96. Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ α Μαγα µεγσζ⌠λτ〈στ, µιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
............................................................................................................................................................... 
97. Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ α Μαγα + κερεσζτνϖ µεγσζ⌠λτ〈στ, µιλψεν στλυσνακ 
ταρτϕα? 
............................................................................................................................................................... 
98. Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ αζ √ν µεγσζ⌠λτ〈στ, µιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
............................................................................................................................................................... 
99 . Μιλψεν σζιτυ〈χι⌠βαν ταρταν〈 µεγφελελ!νεκ α τετσζικελ! φορµ〈κατ, µιλψεν στλυσνακ ταρτϕα? 
............................................................................................................................................................... 
100. ςλεµνψε σζεριντ µιλψεν ηελψζετεκβεν ϕελεντ γονδοτ α µεγφελελ! µεγσζ⌠λτ⌠ φορµα 
µεγϖ〈λασζτ〈σα?  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
101. Ιδζζεν φελ αζ λετβ!λ ολψαν ηελψζετεκετ, σζιτυ〈χι⌠κατ, αµικορ µεγλεπ!δττ, χσοδ〈λκοζοττ, εσετλεγ 
φελη〈βοροδοττ αζον, ηογψ ϖαλακι τεγεζτε ϖαγψ µαγ〈ζτα, νεµ αζ ελϖ〈ρτ µ⌠δον σζ⌠λτοττα µεγ? 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
102. Ιδζζεν φελ ολψαν ηελψζετεκετ, αµικορ βιζονψταλαν ϖολτ αββαν, ηογψ ϖαλακιτ τεγεζνιε κελλ ϖαγψ 
µαγ〈ζνια, ηογψαν κελλ µεγσζ⌠λτανια? 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
 
Ιδζζεν φελ µινλ τββ, α µεγϕελλτ κζλσηελψζετεκβεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σι µ⌠δοτ (κεδϖεσκεδ!, σρτ! 
σ κζµβσ φορµ〈κατ ισ)! 
104. Α χσαλ〈δβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 
105. Βαρ〈τι κρβεν, ισµερ!σκ κρβεν ηασζν〈λτ βιζαλµασ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 
106. Α µυνκαηελψεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ (ηιϖαταλοσ σ βιζαλµασ ισ!) 
107. Ισµερετλενεκ µεγσζ⌠λτ〈σα, καπχσολαττερεµτσ (κοµµυνικ〈χι⌠ αζ υτχ〈ν, τµεγκζλεκεδσβεν στβ.) 
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108. Μεγσζ⌠λτ〈σοκ α σζολγ〈λτατ〈σοκ τερλετν (βολτ, ττερεµ, φοδρ〈σζ, βανκ, ποστ〈σ, γψϖδ, ορϖοσ) 
109. Α ηιϖαταλοσ ριντκεζσ µεγσζ⌠λτ〈σαι 
110. Αζ ρ〈σοσ ριντκεζσβεν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈σοκ 
 
 
 
Σζεµλψι αδατοκ 
Νεµ:       Λακ⌠ηελψ, κορ〈ββι λακ⌠ηελψεκ: 
⊃λετκορ:      Ισκολαι ϖγζεττσγ: 
Σζλετσι ηελψ:      Φογλαλκοζ〈σ, µυνκαηελψ, βεοσζτ〈σ:  
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3. µελλκλετ:  
 

Ιντερϕϖ〈ζλατ α µεγσζ⌠λτ〈σ σ α νψελϖι καπχσολατταρτ〈σ ϖιζσγ〈λατ〈ρα 
 
Σζεµλψι αδατοκ 
Νεµ:      Σζλ!κ φογλαλκοζ〈σα: 
⊃λετκορ:      Αζ εγψ η〈ζταρτ〈σβαν λ!κ: 
Σζλετσι ηελψ:     Τεστϖρεκ σζ〈µα, νεµε,κορα 
Λακ⌠ηελψ, κορ〈ββι λακ⌠ηελψεκ:     Ισκολαι ϖγζεττσγ: 
Μι⌠τα λ ιττ:     Φογλαλκοζ〈σ, µυνκαηελψ, βεοσζτ〈σ, κορ〈ββι 
µυνκαηελψεκ: 
 
! Ιδζζεν φελ αζ λετβ!λ ολψαν ηελψζετεκετ, σζιτυ〈χι⌠κατ, αµικορ µεγλεπ!δττ, 

χσοδ〈λκοζοττ, εσετλεγ φελη〈βοροδοττ αζον, ηογψ ϖαλακι τεγεζτε ϖαγψ µαγ〈ζτα; εσετλεγ 
νεµ αζ ελϖ〈ρηατ⌠ µεγνεϖεζσσελ σζ⌠λτοττα µεγ! 

! Ιδζζεν φελ αζ λετβ!λ ηελψζετεκετ, αµικορ ταν〈χσταλαν ϖολτ, ηογψ ϖαλακιτ τεγεζνι κελλ 
ϖαγψ µαγ〈ζνι; εσετλεγ νεµ τυδοττ ϖαλακιτ µεγσζ⌠λτανι! 

! ⊃ρζκελ−ε κλνβσγετ α µαγ〈ζ〈σ σ αζ νζσ κζττ? Ηα ιγεν, µιλψετ? 
! Μιλψεννεκ ταρτϕα α τετσζικκελ αλκοτοττ σζερκεζετεκετ (πλ. Σιετνι τετσζικ?) α µαγ〈ζ⌠ σ 

νζ! αλακοκηοζ κπεστ? 
! Α βεϖεζετ! κρδσεκ υτ〈ν κλνβζ! τερλετεκετ τρκπεζννκ φελ, αµελψεκ κζλ αζ 

ελσ! α χσαλ〈δ.  Κιτ τεγεζ σ κιτ µαγ〈ζ α χσαλ〈δβαν? Κιτ ηογψαν σζ⌠λτ µεγ? 
! Κι ηογψαν σζ⌠λτϕα √ντ α χσαλ〈δβαν? Τεγεζικ ϖαγψ µαγ〈ζζ〈κ?  
! Σορολϕον φλ µινλ τββ, α χσαλ〈δβαν ηασζν〈λτ µεγσζ⌠λτ〈στ!  
! Μι α ϖλεµνψε αρρ⌠λ, ηα α χσαλ〈δβαν µινδενκι µινδενκιϖελ τεγεζ!δικ? Κι αζ, ακιτ 

σεµµικππεν νεµ τεγεζνε α χσαλ〈δβαν, ακιτ σζεριντεδ χσαλ〈δι κρβεν νεµ ιλλικ τεγεζνι? 
! Τεγεζι ϖαγψ µαγ〈ζζα σζλει βαρ〈ταιτ? Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ !κετ? 
! Τεγεζικ ϖαγψ µαγ〈ζζ〈κ √ντ α σζλει βαρ〈ται? Ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ? 
! Τεγεζι ϖαγψ µαγ〈ζζα βαρ〈ται σζλειτ? Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ !κετ? 
! Τεγεζικ ϖαγψ µαγ〈ζζ〈κ √ντ α βαρ〈ταινακ α σζλει? Ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ? 
! Τεγεζι ϖαγψ µαγ〈ζζα παρτνερε, η〈ζαστ〈ρσα σζλειτ? Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ !κετ? 
! Κϖετκεζ! σζντρ: ισκολα. Τεγεζτε−ε ϖαλαηα ϖαλαµιλψεν ταν〈ρ〈τ? 
! Τεγεζτκ ϖαγψ µαγ〈ζτ〈κ, ηογψαν σζ⌠λτοττ〈κ µεγ ταν〈ραι? 
! Μι α ϖλεµνψε αρρ⌠λ, ηα α δι〈κοκ τεγεζηετικ α ταν〈ρτ? 
! Μι α ϖλεµνψε, α ταν〈ρνακ τεγεζνι ϖαγψ µαγ〈ζνι κελλ α δι〈κϕαιτ? 
! Κϖετκεζ! σζντρ: µυνκαηελψ. Κιτ τεγεζ σ κιτ µαγ〈ζ α µυνκαηελψν? Κιτ ηογψαν 

σζ⌠λτ µεγ? √ντ κικ τεγεζικ σ κικ µαγ〈ζζ〈κ? Ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ? 
! Κϖετκεζ! σζντρ: λακ⌠κρνψεζετ. Κιτ τεγεζ σ κιτ µαγ〈ζ α σζοµσζδαι, πλ. αζ εγψ 

λπχσ!η〈ζβαν λακ⌠κ κζλ? Κιτ ηογψαν σζ⌠λτ µεγ? √ντ κικ τεγεζικ σ κικ µαγ〈ζζ〈κ? 
Ηογψαν σζ⌠λτϕ〈κ µεγ? 

! Κϖετκεζ! σζντρ: σζολγ〈λτατ〈σοκ. ℑλταλ〈βαν τεγεζι ϖαγψ µαγ〈ζζα α κϖετκεζ! 
σζεµλψεκετ: ποστ〈σ, σζ〈µλ〈σ, βολτι ελαδ⌠, φοδρ〈σζ, πινχρ, ορϖοσ, ηιϖαταλνοκ? 
Μαγψαρ〈ζζα µεγ, 〈λταλ〈βαν µιλψεν τνψεζ!κ µιαττ δντ αζ εγψικ ϖαγψ α µ〈σικ 
λεηετ!σγ µελλετ? Ηογψαν σζ⌠λτϕα µεγ !κετ? #κ τεγεζικ ϖαγψ µαγ〈ζζ〈κ √ντ? Ηογψαν 
σζ⌠λτϕ〈κ? 

! Κϖετκεζ! σζντρ: υτχα. Πρ⌠β〈λϕα µεγµαγψαρ〈ζνι, ηογψ αζ ισµερετλενεκκελ ϖαλ⌠ 
καπχσολαττερεµτσβεν µιλψεν τνψεζ!κ αλαπϕ〈ν δντ α τεγεζσ ϖαγψ α µαγ〈ζ〈σ µελλεττ! 
Μιλψεν µεγσζ⌠λτ〈σοκατ ηασζν〈λ? 
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! Μιλψεν εσετβεν, σζιτυ〈χι⌠βαν ϕαϖασολνα εγψ φρισσεν µεγισµερτ ν!νεκ, ιλλετϖε εγψ φρισσεν 
µεγισµερτ φρφινακ τεγεζ!δστ?  

! √ν σζεριντ 〈λταλ〈βαν α ν!κ ϖαγψ α φρφιακ ϕαϖασολϕ〈κ, κεζδεµνψεζικ α τεγεζ!δστ? 
! Μι α ϖλεµνψε α µδι〈βαν σζερεπλ!κ τεγεζ!δσρ!λ σ α ριπορταλανψοκ τεγεζσρ!λ? 
! Μι α ϖλεµνψε α τεγεζ!δσ τερϕεδσρ!λ? 
! √ν σζεριντ 〈λταλ〈βαν τυδϕ〈κ αζ εµβερεκ, ηογψ κικκελ σ µικορ ιλλικ τεγεζ!δνι σ 

µαγ〈ζ⌠δνι?  
 
 
Αζ ιντερϕκατ ϕελλ∀ κ⌠δοκ 
1. Α κ⌠δ ελσ! ελεµε α νεµρε υταλ: 
 Ν = ν!  
 Φ =φρφι 
2. Α κ⌠δ µ〈σοδικ ελεµε αζ λετκορι χσοπορτοτ ϕελλι 
 1 = 10�18 ϖ 
 2 = 18�35 ϖ 
 3 = 35�55 ϖ 
 4 = 55 ϖ φλττ 
3. Α κ⌠δ ηαρµαδικ ελεµε α λακ⌠ηελψτπυστ ϕελλι 
 Φ = φαλυ 
 ς = ϖ〈ροσ 
 νς = ναγψϖ〈ροσ 
4. Α Κ⌠δ νεγψεδικ ελεµε αζ ισκολαι ϖγζεττσγρε υταλ 
 Α = αλαπφοκ 
 Κ = κζπφοκ 
 Φ = φελσ!φοκ 
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