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συνεχή σειΡ« πρcr.γμίτω·nl· G"lcnxci μέ το Ι.'JγO, ~ ά:ΡΟi'ωση μr:ΟFεί vi 
σημΙΧίνει Τι την ϋπο5ι:Χίρεση τη~ όμιλΟ\Jμέ·lη .; ΧΧ\Jσί5χ.:; του Μγου σέ 
συλλ-χβές ή τΤΙν ύποδιΙΧίρεση _Yjc; iλυσίδχ~ -:ων σημσ:σιων σέ σημ:χσιrl
λογικές μονιΣδες μ' σ:ύτή μό"ο τή" 1:""0\\1. λέ"ε σ,Ύ; γερμα."ιχή γι.ώσσσ: 
gegliederIe Sprac iIe. . ΑχολουΟώ"τα.; τόν οευτερο :χύτό" όρισμό, Oi 
μποροuσ«με νά ποuμε ΟΤΙ οέ" ε{"χι ό όμιl.ούμενο: λόγο; πι.ιι:. εί'η~ φυ
σικό:;. στόν Χνθρωπο, ά.λi.ά Υι Ου,,:χτc.7ljτi ":"0') ν:Χ δYjμιουρyίjσει μιi 
Υλώσσcr., δ1')λ. ε"ιχ σVστημcr. ZWFta":"W .... σημείω'Ι ποι:. ν ' ά.ν:-:X'1':oxρίνoν-:.x~ 

σέ ίδέ~χωp\στέ;. 
..,-; Ο Broca .χ,,:χχiλu'~ε ο-:ι ή ίχα.,,6τ1')Τα. "ΙΣ μιλούμε έ\/":"οπίζετα.ι στή·} 
τρίτ1') ιiριστερ:x με;ωπια.ία. υ. ιχχ· χι' :Χτ:άνω σ' rι.ίι":"ό σΤ'Υ)ρίΧ-:Yjχχ" 
πολλοί ΥΙι:Σ '1.:Χ προσδώσουν στό λό- ο i,,:x ' :χ :χχτΥ: χ ~ό. ΞέΡΟ'Jμε 
ομως ΟΤΙ ;ύτη ή έντ6πιCΠ) εΖει π:χρ:χτη?Υιθεϊ: χ:χί ΥΙ :Χ λ'άΟc τι πο.; 
σΖετίζετιχι μέ τό λόγο χ-χί τη y?:xqή μ-χζί, χ-χί οί ΠΧΡ'Χί'Υ)ρ-ήσει:; .:xίι-:έ~, 
συ"δεόμε"ες μέ έχείνε:; που εΊ.ΟIJ'J γίνει πάνω σέ δι:χφορε.:; μορψέ:; 
:χψα.σία.ς ιiπό τρα.υμχ των χέντρων α.ύτων έν":"ότοιση :;, ψα.ίνον":"χι νά. 

δείχ",ovν: 10 Ο":"Ι οί οιiφορε:; δι'X":".:xρ:xχέ~ πιυ τ.:ρο?οριχeι:j λόγο·) ;;-ερι

πλέχο",τιχι χχ-:.:Χ χίλιοu; ":"ροτ:ου; μέ -:ί:; 3tcr.-::xγIXzt:; <ou Ίρ:χπ-:ου λό
'Lou. 20 0-:Ι σ' ΟΙ,ε:. τί; τ:εριr.-:~ :Χ!;ιχσία.; .η :iγΡ'J.f!ί:Χ'; iIιEi",o 'ttOu 

Ρ
. π~οσβiλ~λετ;ιι δέν ... εί",~,\ Τ,όσο Υι, ίχ-χ",ό.:ψα. :J{ πe..,οφέ,eει χχ'ιεί; _ί'I~ν 

τε":"ο\ο Yj τε-:Ι)ι' .. 1)12 .1') νχ /''J. OC(j(jει • :-ε:-οιο Ίj _:(":"()~( .. rrr. εω f) -.., ". ~ ", /) " 
σ<.ο η ιχιxνeιτη:-α. \/ΙΧ Χ",:Ι.:Ι.ΧΙ.( μεσω ε",l)' tHrJ'J 'r:πο:,ε (;;:'1χνο' ":"χ σlj-

μ(ίιχ ενo~ χανονιχου λογο'). 1.0 (Χ ')ΤΟ ":"0 γεγονο.; μ-χ.; Yjyci νχ r.t-
στέψουμε οnπχνω ιir.Ο'-η ....... λειτουργί-χ των διcr.,.όFW·J ό;;γά",ων ύπχρ
χει μιά. :iλλη, πιό γενική , ίκι::r.νότητιx πο.; χ:ι":"ε~~' χι' 

αίιτ-rj θ.:Χ μπορουσε v.i εΤναι μό",ο Τι χλ"t; σσικ-ή. Κι' χπ6 -;6 σl')μείο .χίιτό 
όόηΥουμα.στε στό 'ίδιο μέ τό πι6 πσ.νω συμπέρασμoc. 

rt&' ν.χ οώσουμε σ-:ή Υλώσσ:χ τή·ι r.ρώτYj Οέση στή μει.έ-:η ,01) 
λόγου, μπορούμε τέλΟζ vi ύπογΡιχμμίσουμε .χUτό τό έπι/.είΡYjμ-χ, οη 
81')1.. ~ ίχιx",ότητrι. -φΥσική Υι όχι- ν' ιiρ6ρώνoυμε όμιλίε.; δέν Xσχεί~ 
τα.ι παρ&. μέ τη βοήθεια. το1) έρΥα.λείου πού ΟYjμιούργησε κ-χί κλη?οδό
τησε ~ κοινότητoc· δέν είνocι λοιπό", χιμα.ιρικό 'JcX πουμε ότι ή γλώσσα. 
εΤ",α.ι έχείνΥ) πού ,2tραγματοποιεi: τ-ήν ένότYj"':"α. ":"ou λόγαι;: 

--...::...... -=; 

rL.x 'J.x βροijμε μέσ,.; a:-i. σ')'/I);'Ο ":"0'; I.OYfJ'J ~ Ο'Ρ:Χίρχ ~() I) Χ'/:-ι 
στοιχεί σ":"ή Υl.ώσσχ, ~ρέτoε'. νχ :-ω:οΟε":"ηΟQUμε μπροσ":"χ σ-; ·ή·ι χ.":"(ΨΙ 
χ-ή r.poi;yj r.o,j έπιτρέί':ει ·1· χ.Ησυν":"Χξ()\)με -:rι χ,Jχί.ωμχ 7"fι= ίψtί.ί:x.;11. 

. Η πρχξ'Υ) -x~τi) ί':ρουί':'/Οέτ::ι 0')/) -;QIJ ί.Χχtσ:rJ'J i,f)!-1X ' εtν:ιι -:r;/J".:;iι
τερι:.. r.ou :iΠ'J.~τεί":":ι.ι γι';' '/χ , {", χι ":"i. κ,Jκί.ωμ:χ. πί:fι?Ξ: :. w Ea-:-ιoι. ί.()ι;:rι·l. 

ANTI"EIM F.:"40 ΤΙ-ΙΣ I ·ΑΩ l.~ ΑΟΙ'ΙΑΣ " 
δ • . -.. -.0' Α χ-: -.0' Β, :;:OIJ O\Wot-xXiro'l"r:xt: ')0 r.poow.,..... . ... , 

Α Β 

• Ακοή ΦώV1)<ΠΙ 

1 = Ίδέc:ι 
Ι:=:: 

Α = • Ακουστική είκόνc:ι 

φών .... ~-ση-----_·······_· .. ··~----:-Ά':'x 0ή 
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. Η ;;ν:i.i.ιο<τη :ι.υ,ή oi'J εχει ,Yι'J α.;ιωσΊj ν2. Ο.:ωρε:ίnι jtAY]p''J:::' U:i 
μπορο,jσ:ιμε :iκίΨΎ) "χ 8ι.xχρίν(;~με: 7'ή" χ:ι.Ο:ιρΥι :iΚfJVa:-tX'ij έν:-ί.οπωση, 
,;,'1 7X'JHσtj 7~~ έVΤΙJΠWmι:: X'J7'1'j:: μέ: ,ο;' λ::χνΟiνοuο.χ άχoιoσηχΊjν εί
χίιv:ι., 7';' μ'ΙΙΧ';'ν εί.χί.·/:χ 7Υι.; C(L;;'Πjσ1j'; χί.;:. Λ Χβχμε u:-:' 6ψτι μόνο τ.χ 
σ,,;"ΙJιχεί:χ :":0') χρίν:ι.με Ο'Jσ'ι-:ισ,ιχχ' ,6 σχrιμ:x όμω: :το') ;-;:ιρa.Οέσ:ιμι; 
,. ~. , 'δ' -" . '" ι.;._ ϊ:Ι(ι π:χνω μ:ι..::: ε::ι :-ρεπ,ι ",;ιι ι:ι:κρινο'ψε μ'.)'.'l)μι'Χ.; :-οι ψ" ... σιχχ μερ~ 

ZT,7tΚ.J. κ,jμn:ι.) i::i. ,i ?'Jσιι:ιί.ιηαΧ (yώνΙΙσ1J ηί ά.χοή) χ;ί τ:Χ '}'J
Ζικ:Σ (ί,ε:;,ι:nχέ::: είχό'/ε:; χ:χί ί8έι:). ETvii i;?::χγμΖ:υι::.f 7:0;',) σπο,j3lΧί::χ :; 
σ-fjμ::ισί:ι..:: v::iEΠΙιTrJμi""J~με 0,( ~ ί.EΚ',:υ~:;' είκό .... α δέν (I",JTl.iHXt μέ ,G.\I 
10\0 ,6·) f,ZQ χ:χί t.7! εΙ,,:χι '~'ιzα';' ~Πtιj::; iχριβώ: χ:χί ~ ίδία. μΕ 7f,v 
;J .. r...ix σ'ι·ι3έι-:-χι. 

Τ6 χύχί.ωμχ, ;jπω~ -:-r.. πχr;'J'..οσιάσχμε, μ'Πιηε!: iκ'~μα v::i ~ιxιρεOιί: 
χ) σέ έ,ι:χ έξω7ι;ι~χι:. μir;l}:: (παλμοί 7ων Υ;Ζων χχθώ.: πχνε 2πή 

7ι.. σ7όμχ σ76 α,j7ί) χχί σέ Ενχ έσω7ερικό μέρο;; ΠO'~ περιί,:Χμ.β2.\/ΕΙ 
(JI,c. 7Ι~ ,J πόί.',ιt-::r.J· 

β) σέ ί,ιχ '~'):ι.ιx":' χχί σέ ε,)3. μfι '~'Jχικό μέρη.:;· ,ό ~EU 7EPc. περι
ί.:ι:μβi'ιε~ 7(..f1f) 72. ""?'.Jσιοί,ιηιχ2 ΥΕγc.'Ι~7α;~0~ ε~?:x 70'.0:: εlν3.Ι 72 ?ω
\/7jnxi i)ργα.'JΧ, όσο κ:χί ,ά ?\JnLx&: ΠO'~ βρί(nΙ::Ο'/7ΧΙ Εω :Xr.(.. 71.0 άτομ(ι' 

γ) σέ ενΧ i'JZZf')7ΙX/" μέ;ι(ι.:; χ:χί σέ: ενχ ΠΟΙΟ'lj7ιχ6 u.έρ(ι:;: ένερί'ί-
'Υ "O'~' ---' ι 

nxt.J εινx~ 7Ι.ο χχ ε τι r.f)'J π"ι:ιχωρεί :Χ'Πο ,6 κέν,ρο σ>jνΟεσr.:: τοίί έν6~ 
, . " , ,' - _.. . " . , ~ .. 
ΧΠΟ 7:1 ΠΡ'Jσω-::2ο 07'.0 2o'J-:-t 7f.J\J xI.I .Q'J ΠΡΟΟWΠΟ'J, Χ2οΙ "X{h;7tXO εtνt.ιι 

χίΟε 7ί "f.J,j πρι.οχωρεί :Χr.ό 76 2o.j7t τ<ι~ OE'J7EFO') ΠΡ(JO(~ΠO') 07(.. οιχό 
7<Ι'.J Χέν7Ρ(} σU.fflεση.:. _ 

Τέλο::;, σ7ιJ ';'~χιxι.. μίρο::;, πού έν7ΙJπί~ε7:ΧΙ σ7όν iyxi::yxi,Q, μπο- Α ~ J-
'.~'" '. . 'Ο ' '.. --Ι'" : _' χ ι)'ιομχσQιιμε EΙC7ε/.εσ7ΙΚO κα. ε :-Ι ;:rJ'J Ct"ΣΙ ~ό -"7 
(Α Ι ) '" . ~π-' " ... .... 

"'-'_-.. .' ;χ :x~ ~ν7~'"'t7t~ ~XlJε τι ;:~1~ Etν,Xt ποιΙΙη7Ι\Ο ( Ι _ Α») 
-Ι-Ι~ει ΧκομΥ) ν:χ πρ<ισOεσo~με μια α:χ..νΟ7Ύ,.7% σoJνot~'J_ 

7c.νtOflO.2:- πφ) έκδ·tjί,(~νtτxι, (;720\/ οέ'1 πρόκειn%ι πιά yti μεμoν~ν2o~ 
<'J'"IjfLEt% "Ij ίχ:χνό:--1j7:Χ χ ,j;ι\ πlΧίζιι 76·) πι":' μεγάί.ο ρι..ί.ο σ:--ή·, όργάνωση 
:--~: γλώσσχ.:; (:'::; συσ:-·~μxτo.: (βλ. σ. 16J). 

'Λλί.ί γιχ vi ΧlΧ7Χλίβο .... με ΧΧλύ7ερ:χ ::χύ7ό 76 ΡΟΜ, πρέτ:ει ν:ι: 
βγ(.o~μι :i:-t(.. 7'~ν :i7 ιψική πρi~1J, ΠΙJύ [Ιν:χι τί. εμβρuο "';"ou ί.f.ιγιιu, χ:χί 
..,i πί."ιjσιΧσΟ'Jμε τf.ι Χ<ιι'lωνικ":' γεγονός. 

, Λ ... :iμεσ:χ σ· i;λcι. ,ci α.τ<.ιμχ πού σ,jνΟέ<.ιν7;ΚΙ μέ τό ι.όγο, οπως τ:ε
ΡΙ)"Fκi'}:ι:με ~3.ρa;-:~νω, Ο' oiποχ:Χ7χστaΟεί εν'Χ ([OfJ:; μέσc.'J όΡΙJ'J: ω.:χ 
τ:χ ατ-ψ:χ ,O~ h:Xro:XYfJ\JOJ -όχι βέβχια μέ ,χ:.<ριβεια, &.i.Xi :.<'X,:,f ΠΡfJσέγ
γι~- 7Χ tOt% ι:Τ"ημείχ συνδεμέν:χ μέ :-Ι: 10ιε.; ίδέε.;. 
, ,n~Li. είν:χι j ρίζ~ ,7η:; xo ινω ... ικ·~: αυτης ,iποκρυστσ.λi.ωσr,:;; llοιό 
χ.ΠΙJ ;Χ μερ'J) ':O:J, κuχ/.ωμχτc.: μπορεί έδω νά τεΟεί ίιπό oiμ7tσβή71Jση; 
Ι Ι:Χ 7Ι ElV:Xt ΠΟΙ.') πιΟανί. νi μ.ή μετέzι~υν έξΙσfJ') (ίί.:χ σ' lχύ7ό 76 
κ'~κί.ωμx. 

AJ'\TI κεlΜΕΝΟ TlI~ I'AΩ~~OΛO I'IA~ 

Τ6 φvσιχό μέpo~ μr-;ορεt μέ μL.i; \/:Χ παριχμερισ,εί. ·Οταν άχοϋμε 
ν::i μΩ.οϋν μιi γί.ώσσ:χ Πf)V 8έν τΥ/'ι χaΤ:Χi.:Χβ:ΧίΨJ'ψε, 8εχόμασ7ε xx),::i 
7()'~ς 1)χου:;, ini έξαιτί:ι:ς t-r,.: άδυ'l:χμίlΧ,; μ:Χ::; ν.χ άντιληφτοίίμε εσ'7ω 
χ:χί 7ό έλι:iχtστο, μiνΟ'Jμε ε~ω oiπό τι.. χoινω ... ικf.ι '(€yovc..:. 

Τό '}υχικ6 μέρο:; όλc.ν.):IjΡΟ, Υιά εν:ι. πιχρ:χ.πχνίσιο .χχ6μη λί.γο, Μ!. t 
ιiμ?~σ~"ί7εί7::XΙ: ~ έ~7εj,ε.στ~ ;;ί.~ βρίσ,(εnι ε;ω :Χπό xcί.Oε συζr,-
7Jjσlj, γι:χ,[ 'r, έν.7έλεση 8έ ... γίνετχι r.:Ο7έ ά.πό τ-tLμά-ζ:x' εΙν:χι r.ι:i ... tott 
-X7~αί; Χ2οί 7" i~'.oμo π:iντο==-ε ιΙν:ι:ι ό Χύριο,;. παι?:i'(οντά:; '"!j::;: O:i Πι" 
QVO~afJ\Jμt 'Ομιλία (μ..ι.rοlt"). 

Μέ Πι λειτο .... ργίχ 7ij:; ά-ν7ιί:IjΠ7ΙΧη; χ.χί σuντoνιστιχYι: ίχα.νότη71Χ::; 
σl"ljμ:Ι:7[~ον7:ΧΙ σ70,j,: ι..μιλοίιν-:-ε:; ιiπη7UΊτ:ώμXΤ:X τ:ού σuμβ:xίνει v.:i εΙ· 
νχ'ι 77. ίοt'Χ πεί'ί'Πω σ' ολοι ,ά Χ70μ:χ. ηω:; :-.:pir:Et νά π:χρ.χσ.-=Υισιιυμε 
76 κοινωνυι<Ι OΙ ,j7;" τ:po~όν, yt::i 'ι&. ψ:ι:νεί ~n -ίι }'λώσσα (I:ιιι~ιl(') 8ια.
~ωpί~ε7:XΙ έν:-!:ί.ω::: .χπ6 :--r.v όιιιί.ίΧ; • Αν μ:-':CιFοuσ:χμε ν' ιXΓX:xi.t&.ao!Jflf: 

'7τσ.-fiο~ ~~,εχτιx~ν είχ":'νων_);α":' εlν~ι ir;o~YιxtlI~i~E~ ~' ό~,α. "ί 
-Χ:-αμχ, Οχ ε·Ο'ι.,,:χμε "';"(}ν κ()ινωνιχο ~εσμI) 'ΠΟ'.) .χπο-:-ει.ει ϊfj γ).ωσσιχ. 

Ε!ν.:χι ΕνΧ': Οτ.σα. !ι?ίι: ποίι :i:τόχεΙ7ΟΙΙ μέ -.-Yjv έχτ[ί.ε~ ~.; όμιλία.: στά 
-... ,~--. ... -

ί70μχ τT~ ί.~~x: X~ ~: .x';"'iι;; ΧΟΙ"Ο-:-Ι;7:Χ':, ενχ γ?ιχμμα7ιχα Ο'Jσϊfjμ-Χ 

;"tιo..J :"τ:ίρχει δ'JV:iμει σέ κχΟε εΥκέ?.:χλο -η ιiκρΦέσ7εpX στοίι.; t'C,(E'l:i
ί.f)~: έν6: σ .... νί.ί./) .... 2.7όμων· ΥΙ'Χ7ί -ίι γλώσσχ δέν ε{',χι πλf;Ρ7j ::; σέ ;..ιχ

"ένα., σ...-Υι μi":::Χ μ..όνο ;J::ipz[! τέλnχ. 

λ(''2:ί~(ιντ2. - 7-ίι .γί.ώσσ<.ι άπ<Ι :+ινr'~" . Ιύ ί_~o~ T:X""T~),..22νX 
:;..:..;:::..2. ---,:;, ,~ r . '?) - • -

( Ι.1'?,7Ι ε~ν:..; χf)Ι"~ύνι~-; 'Ι:!ΙJ .. νχ._~~~r<. _ ?,7~ ει .... .x~ ()~σι:x. 
r07ΙXΓr.τ (,ι.η ει',:χι δε')τερεψ)ν ;(a.t ι.ιγο·::ο, ..... , συμτ: .ωμ.:χ.ιχα. 

~' II γ'.ωσσ.χ δέν εΙνχι μι{ λειτ(ι .... αίχ ~ot ό.iλοijv:-~:;" εΙνα.ι τ~ 
roFOtO'1 τ:ο .) :,<Χ7χγρχφει τδ iroJLQ τ:xo-ιιτ~ε,ι ;τροiJ::QΟετει ποτε 
"';ψσ:-αε,.ε7Ύj. χ::χί 11 . σχ~...Ξ.xpεμβ:xιν!ι .f-10"o ω:; δΡ2.σnι~ιότη7α. 7:χ;ινό-

'~" O' " --'--- 16'" μ·ΤΡ?/ζ_ ~! ,x'~τo .χ .. μtf,"I'j?<.ιuμε ,O":"1j ,~. ,: λ: ... ~ ',. • 
11 ,-oμιι~, lXν7tOE7.:x, εινα.ι OZJQUtIιn π€,::ι~η fiεΙ,"fjΟΤι7:κι;n 1/)1μoσu-

,-- 'Υ 'δ' (1) . ' δ "fJ,j· μ" ·o:J- ό 'JΊ'ί:::, ΠfJ'J 7Gιιριx..,ει νοι ι:ι:χρινο')με: .<.ι .... :; σμ'l !.J.xOl""_' ., -
π~ ό ΙΙμιί.ων ΧΡΥισιμοποιεί ,i.o .... χώδιχι;ι τη ς γλώσσα::;, τ:ρ~xεψένCιυ 
νί έχτψίσει τ~ν τ:ρ<.ισωτ:ικ~ 7Cι .... σ;,;έ'}1J· (2) τόν '1υl2:9ιισιχο μ·lj:ιχ .... ι~ 
σμ.ό πού or)u έτ:ιψέπει ν2. έ;(ύ7ερικε..Jει 70ύ::; συνδ .... .:χσμούς αύτού:; . 

'Aξί~ει Ομω.; vi στ,μειωΟεί (;7Ι όρίσ.χμε πρiγμ:χτ:χ χι (;χι λέ;EΙ~' 
Qi. δι.:χχρίσει:: πού χχ(lιερώσοιμε δέ,) "έχουν έπομέν<ιn; vri φοβ1)Οοίιν χχΟο· 
;'c.u χά:-.:<.ιιους riμψιλεΥόμενο .... :; &ρ<ιυ::; πού 8έν χιχ),ύπ:-οντι;ιt ιiτ:ό τη μι&: 
σ-:ήν -Χλλ"l) γλώσσχ. "Ετσι, σ7~ν γερμα.νι:.<~ .~ λέξ'η SprιI(·IH: σ1Jμι;ι(νει 
ιιγί.ώσσα.ι) κχ[ Η),(..γο :; ιι, ένω iι λi~'J) Β ι'(ΙΙ' :ivno:-otztt τ:ερίπ<.ιυ μέ Τ'ήν 
lI(,μιJ.ί:xιι, ά.λλά τη::; προσΟέτει τ~'1 εί8ικ~ (ννοιι;ι ,ou ((G'JvEZou: λόγΟ'JΙ, 
(Ja-.C(ltIrs). Σ,ή A'X7LvtXr" 'J) I.E;'J) "Ι'Γιnυ σημαίνει "λόγο:;" κ:χί ιιόμι
λί'Χιι, έ,ιω IlIι~II.Ι σημ:ι:ίνει lI'(λώσσ::xιl, X.fJ.X. Καμι% λi~"I) οέν ά.ν7ιστοι-

, 
Ι 
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• "Ι 

A."TlKEIMt~I\iO τω: ΓΑΩΣΣΟ"ΟI'ΙΑΣ 

'ι:ι.. --:Υ,ν r.ρχγμχ--:οr.οιήΙ1()'Jμι!: στήν ;)μιλ(Χ, κ&.Οε :ΧΚ(Juστιχή είχtινx 3έν 
~ί'/xι, ό~ω:: ΟΣ τΙ; δοίιμε. r:χ;:ιχ -;Ι; ίOρι)~σμx ενό:; πε?ιo~~σμέ",o,} .χρω. 
μ(JU ΟΤΟΙΖείω'l Τι ?ωVljμΧτω'J. r.rJ,j μέ τ1; oε~~ί Τ Ο'):: έr.ι3έχοντ:ι:ι ν' 
X ... xr:x~xGTXO(J~·1 μ' ένχ ίντίστοιχο Σ~~Oμiι σιjμείων σΤ-Ι; γ?~9+'. Αί.ι-=Τ, 
χυ?ίω~ Τ, ΟννΧ-:ό-:Υ,Τ.:.ι \/i r.:ι:γιώ'/ει:: μέ τ-ί; '(~Xf'-;' -:ί σΖετιχ.Χ με 7Υι 
γλώσσχ :":?χγμχτχ κχ'ιει (~σ-:ε ένχ ί,ε;ικc. ηί μι:Χ γρ.:.ιμμχnκή ..,i 

~ 'Υ , , " Ο' w ••• Υ 
Ii:-=O?ou'~x 1;t'/:ΙΙ r.taT'J .χν~r.χ?χσ-:χσlj -:r,'J':. κχ fJOOV.Jl ΥΙ.ωσσ.χ ει· 

'tat ή .~:-:(ιστ.ί("T,;:.-:ων iΧfJ'..Ιστιχω.., είκ~νω·ι. χχί +ι γ?χ?+. ί; Ζεφο"ιχστ+, . -, - -~ . .....-- --
μfJ;:"'τ, X'J-:tUv -:ωΊ ειχ(ι'/ων. 

:ι 11 ΘE~II T"~ I·.ω~~ι\~ :\IE~A ~TA Α:'ό(::;Η'ΩΠIΝΛ 

ΙΙΙ''\Ι'Ι\Ι'\ΤΛ 11 ~1Ιi\1~:JΟΛω'IΑ 

T:i ::Χ?'Χϊ::Χ'It>J ZX~:ΙΚ-:TιρισnχX :-"fι; γί.ώσ,.,.χ:: μi:: βιπΡο:jν ν χνχ· 
κχλtj'ιrl'ψε i,/x ii.i.fJ. r.tQ σΠΟ'Jοχtf/ Ζχr;;r.Κ:-ljριστιχQ 7"Ij':; •• Η γί.ώσσ:χ, 

70ϊ:c..Οε7ΊJμέ·FIj έ-:σι "7i ορι.χ 7'1j: μέ,.,.χ ,.,.-:ι.ι ,.,.,jIJfJi.o -:ων :-:?οιγμ.χ-:ω'ι 
701) ί.{~yo'J, εΙ,/Χι -::x ~ι\/ιιμ-;'""ιμ:., ιΧ'ιΧμε,.,.χ ,.,.-;:1 χνΟρώ:-:ινχ 7t:ρiγμχτχ, 
έ ... ω (Ι XiJ"{fJ':, 8έ'Ι εΤVxι. 

Είόχμε λίγο :-:;.ίν ό-:ιί; YJ.tUnl]x είνχι Οεσμc..: Κ'ιινω'/ικό::' ::ω,ι.Ι;Ι 

όμως ΖΧ?:ΙΧ7Ίί?ιt1-:ικ-χ ΤJωΡίt1μχ--::χ :-~ ';ΙΧΖωρζο'ι'Ι i7t:1.ι 'ro-J,: ιiXi,o'J:: 
OtGtLOIJ':, -:r)'J; :':'ιί.ι-:ικι/ι;, -:(ι,ί: 'ι(ιμιχtι,j:: χί.::. I\:i ν' ά'ιτιλΊJφτtι~με: 

-:Tj.., ttotΚ"ij ?.Jtrlj :-Ij:, :,:ρέ,;,,;ει ... χ πχρεμβiί.tι'ψε μιχ νέ:Ι. σειρ-Χ :,:ρχγ. 

ι.ι.i-:Ιύν. 
. . 11 γί.ώσπ:ι είnι ενχ Ο'ΙΟ7l'jμ:χ στ,μείων ϊ:rΧJ έχ?ρi~(J:.Ν i~tt,:; χχί 
σχ'ι -:t7fJtIX μ;ΤfJρεί v:x ",,'ιyχp('{Γεrμr:;.~ γ;'X7~. μt τό -~β"-ίjτo-'-:ω,ι 
κω?:ΧλΧί.ων, μέ -:[ς ι1'ψβοί.ικέ.: -:εί.ε;ιι'ιργίε::, μέ: -:ί; μo~?έ:: ευγένει.χς. 
μέ -:χ σ-:ρ:χ-:ιω-:α:ί Οιχ:.φι-:ικΧ σfιμx-:x zXr.. Χί.::. 'Η γί.ώσσχ μόνο 

εΙνχι -:;~ σϊ:,~,..ι8 Χt;J-:Ι:Ρfj -Χϊ:;; -:i ιΤ.Jσ-:'~μχ~:ι ;r.,j-:-X. 
Μ,;,,;r;ro fι:jμε ί. 'Λ:-:(..,. ,ι.χ YOijarJ'JtLt μια trr IarjWL π~ιί Jl~λ5Τάr./ τιί ζωι; 

τώl> σημιίωl' μι:οa σιιί" "·ο/ ι 'ω,' ,,.:,ί ζω,ί' Ί)έπισ-:~μη :1.1)"':"1 Ο' :ir.l)ίE~ 
UJ'JOO: ι.ι.έ:.ιj~Ξ- Κ tιινιοιvικΤ.,.: ιι "ι/oί.tι-([;: κχίχχ::-χ OU'ιέ:-τει:χ -:~~I ενι· ".J..: _ - ___ 

κr,.: 1.f ~'JZtιί.rιγίχΞ· σχ -:+,'J ίι..,ιψiσΟ'Jμε ΣημCΙΟ).Οί'ία (SrlHiolo~It'·, άπό 
~ έλί.Yι;ΙΙΚ'~ i.έ~>r; σημιίοl') . . Ι Ι ΣημεΙfJ;,tιγί:χ θί μi; πί:τ,;.οφοροίισε 
ά:-=Ι.ι -:ί σIJνίσ-::χ'ι-::χι -::i σ·.,μείx~ r.rJι(ιί νtιμfjΙ -:i Οtέ:τωJΊ. Δέν μποροίιμε: 
ομι,ι; ν-Χ J:rιuμε 7ί U-x ε['ιχι, έ?' OG'J'J XκoμΊJ οέ'ι ύ:τ.:iρ:ι.ει· .il.xri εχει 
!'. . , ... Ο' Τ' , • , Ο • \3 • Η 
οικχιωμχ ΊΧ ') :":x~.:.ει,Ίί εσι; τη~ ει..,χι χ:,:ο τ:χ :-=ριν κ:χ ιιr;ισμενη . 

• j,i~ .. ~"ς, ~i """ΥΊί .. ,.μι τη Σ-ι;μ.c, ... ; .. yί~ :.1ί τη Σ1jμ:ι", .... ι.γί :ι , " .... :. μςιcnι, ~O; i).lηt~ 
~ω~ α>;μι",ω, •. .-: ι,.> Υ" )'"~C~ ;, • ,ι,· ~ lIί~ i.aι-u ." μ,:ί. ",r6r.11t.;' i~i", .. ί~""TI'j, θ ... β~""μι ~μ ... ; 
"'; 1I(μ.c;'.'I"~ j~-ri; "-~ ~:ί. 05"~""ώ~n,, ",,\ " ΙΟ!.! (Σ~μ .. ~Gofw..) 


