




�Eλλ�δα-Φ
ση κα� �Eλλ�δα-Γλ�σσα

�Eκτ�ς τ�ς παγκ�σµιας παν�σ�υρης σηµεριν�ς �Eλλ�δ�ς, τ�ς �Eλλ�-
δ�ς-«Πλανητ�ρ�η» ("λ. «∆αυλ�ν», τ. 192), )π�ρ�ει κα* + �Eλλ,ς µ-
τ.ν στεν. /νν�ια, τ.ν γεωγραφικ. κα* κρατικ2. Π�σ� πι� 3λληνικ�
ε4ναι πρ�γµατι τ� κρ�τ�ς π�5 6ν�µ�7εται τ8ρα «�Eλλ,ς» 9π� :να
�;�δ2π�τε <λλ� κρ�τ�ς τ�= σηµεριν�= K�σµ�υ;

�Eκ πρ8της @ψεως + σηµεριν. �Eλλ,ς δ-ν παρ�υσι�7ει τ�π�τε 9π�
<π�ψη �Bκ�ν�µικ2, π�λιτικ2, Bδε�λ�γικ2, 6ργανωτικ2, δι�ικητικ.
κ.λπ., π�5 ν, τ.ν κ�νCη 3λληνικ8τερη π.�. 9π� τ.ν �Aγγλ�α, τ.ν �Aµε-
ρικ2, τ.ν Pωσσ�α, τ.ν B�υλγαρ�α κ.λπ. T�=τ� ε4ναι HI8φθαλµ� κα*
αKταπ�δεικτ� σ’ Mπ�ι�νδ2π�τε στ�ι�ειωδNς παρακ�λ�υθεO τ.ν πα-
γκ�σµια δηµ�σια κα* Bδιωτικ. 7ω2. POµως δR� στ�ι�εOα τ�= κρ�τ�υς
�Eλλ,ς ε4ναι πρ�γµατι µ�ναδικNς 3λληνικ�:

T� πρNτ� στ�ι�εO� ε4ναι τ� γεγ�ν�ς, Tτι + �Eλλ,ς (µα75 µ- τ.ν KR-
πρ�) ε4ναι τ� µ�ν� κρ�τ�ς τ�= K�σµ�υ, π�5 /�ει Hπ�σηµη γλNσσα τ�υ
τ.ν �Eλληνικ2. (�Aντιπαρερ��µεθα HδN τ� τρισ�θλι� φαιν�µεν�, Tτι
τ� Uδι� αKτ� κρ�τ�ς µ- ν�µ�υς τ�υ δι8κει, φθε�ρει κα* 9κρωτηρι�7ει
τ.ν �Eλληνικ. ΓλNσσα κα* τ.ν �Eλληνικ. Γραφ2).

T� δεRτερ� στ�ι�εO�, π�5 κ�νει τ� σηµεριν� κρ�τ�ς �Eλλ,ς 3λληνι-
κ8τερ� 9π� Tλα τ, <λλα κρ�τη τ�= K�σµ�υ, ε4ναι τ� γεγ�ν�ς Tτι γε-
ωγραφικ, καλRπτει (π�ντως @�ι πλ2ρως) τ�ν �Nρ� Tπ�υ γενν2θη-
κε, 9ναπτR�θηκε κα* 9νδρ8θηκε M �Eλληνικ�ς τρ�π�ς θεωρ2σεως
τ�ς 7ω�ς κα* τ�= K�σµ�υ, + �Eλληνικ�τητα, + µ�ναδικ. κα* γν2σια
αKτ. µητWρα τ�= σηµεριν�= Παγκ�σµι�υ Π�λιτισµ�=. Πρ�γµατι κα*
+ παν�ρ�αια κ�ιτ�δα γλ8σσας κα* π�λιτισµ�= (XOλυµπ�ς, ∆ελφ��,
∆ωδ8νη, Mυκ�ναι, �Oλυµπ�α, Kυκλ�δες, Kρ2τη, Λ�µν�ς) κα* + 9να-
γWννηση τ�ς Kλασσικ�ς �Eπ���ς (�Aθ�ναι, Σπ�ρτη, Θ�"αι, ∆O�ν)
ε4�αν ]ς γεωγραφικ� Hπ�κεντρ� τ�υς (Hν π�λλ�Oς) τ�π�υς, �; Mπ�O�ι
συµπεριλαµ"�ν�νται µWσα στ, Hδ�φη τ�= σηµεριν�= κρ�τ�υς �Eλλ�ς.

*  *  *

Π�ση ;στ�ρικ2, π�λιτικ. κα* π�λιτιστικ. 9I�α /��υν πρ�γµατι τ,
δR� αKτ, 3λληνικ, στ�ι�εOα τ�= κρ�τ�υς µας, + µ�ναδικ. γλNσσα
τ�υ κα* + µ�ναδικ. φRση τ�υ; Kατηγ�ρηµατικ, κα* �ωρ*ς κανWνα
Hνδ�ιασµ� 9παντ�=µε: M�γιστη. �O π�λιτισµ�ς ε4ναι γWννηµα τ�ς



γλ8σσας· κα* + γλNσσα ε4ναι γWννηµα τ�ς φRσεως. �H µ�ναδικ. �Eλλη-
νικ. ΦRση bταν + µ2τρα π�5 Hκυ�φ�ρησε τ.ν µ�ναδικ. �Eλληνικ.
ΓλNσσα. Kα* + µ�ναδικ. �Eλληνικ. ΓλNσσα ε4ναι + µητWρα-τρ�φ�ς
Tλων τNν γλωσσNν.

Kανε*ς δ-ν µπ�ρεO ν, 9µφι"�λλCη γι, τ.ν 9π�λυτη 9λ2θεια τ�ς Bσ�-
τητας ΓλNσσα=Π�λιτισµ�ς. (�O «∆αυλ�ς» στ, 16 �ρ�νια π�5 κυκλ�-
φ�ρεO /�ει πρ�σκ�µ�σει συντριπτικ-ς 9π�δε�Iεις τ�ς Bσ�τητας αKτ�ς
ε)ρισκ�µενες στ.ν δι�θεση παντ�ς Hνδιαφερ�µWν�υ). POπως κα* κανε*ς
δ-ν µπ�ρεO ν, 9µφι"�λλCη, Tτι Mλ�κληρ�ς M σηµεριν�ς Παγκ�σµι�ς Π�-
λιτισµ�ς (�Eπιστ2µη, Θεωρ�α, Λ�γικ2, Mαθηµατικ�, Tε�ν�λ�γ�α, Φι-
λ�σ�φ�α, ∆ηµ�κρατ�α...) Hπ2γασε κα* 9πWρρευσε µ�ν�ν 9π� τ.ν πνευ-
µατικ. πηγ2, π�5 6ν�µ�7εται �Eλληνικ�τητα.

*  *  *

T�θεται :να κρισιµ8τατ� 7ητ�Rµεν�:
Π�ι�ς ε4ναι M ρ�λ�ς τNν κατ��κων τNν �Aγ�ων αKτNν T�πων τ�ς

9νθρωπ�τητ�ς (δι�τι M 3λληνικ�ς �Nρ�ς ε4ναι �; πραγµατικ�* «PAγι-
�ι T�π�ι»), π�5 6ν�µ�7�νται �Eλληνικ� Kρ�τ�ς· κα* –9π� <λλη σκ�-
πι,– π�ι� µπ�ρεO ν, ε4ναι + στ�ση τNν Hκτ�ς �Eλληνικ�= Kρ�τ�υς κα-
τ�ικ�Rντων 9νθρ8πων, Hκε�νων π�5 6φε�λ�υν τ� γεγ�ν�ς τ�= HIαν-
θρωπισµ�= τ�υς 9π�κλειστικ, σ’ T,τι /λα"αν 9π� τ.ν �Eλληνικ�τητα;

Kατ, τ.ν δι�ρκεια τ�ς πρ�εδρ�ας τ�υ M «πλανητ�ρ�ης» Γε8ργι�ς
Mπ�5ς ε4�ε δηλ8σει Hπ* λWIει σ- µ�α Hπ�σκεψ2 τ�υ στ.ν �Aθ2να:
«�Eγγυ�µαι πρ�σωπικ� τ ν "ερ$τητα τ�ν %λληνικ�ν συν$ρων». Xωρ*ς
κ�νδυν� παρεIηγ2σεως –+ πλ2ρης 9π�στασι�π��ηση τ�= «∆αυλ�=»
9π� Tλες 9νεIαιρWτως τ*ς HI�υσιαστικ-ς 3στ�ες δυν�µεως ε4ναι πασ�-
γνωστη– λWµε: Nα�, ' "ερ$τητα τ�( �Eλληνικ�( )δ�φ�υς, αKτ� ε4ναι τ�
:να 7ητ�Rµεν�. Kα* πρ�σθWτ�µε κα* τ� δεRτερ�: �H "ερ$τητα τ.ς �Eλλη-
νικ.ς Γλ/σσας. �E,ν + ;ερ�τητα τNν δR� αKτNν γιγαντια�ων 9IιNν
HIασφαλισθC� (9π� Hµhς, τ�5ς κατ��κ�υς τ�= κρ�τ�υς αKτ�=, τ�5ς /��-
ντες ]ς µητρικ2 µας γλNσσα τ.ν �Eλληνικ2, 9λλ, κα* 9π� Mλ�κληρη
τ.ν )π�λ�ιπη 9νθρωπ�τητα, τ.ν 6φε�λ�υσα τ, π�ντα στ.ν πνευµα-
τικ. καρπ�φ�ρ�α τ�ς �Eλληνικ�ς ΦRσεως κα* τ�ν π�λιτιστικ� πακτωλ�
τ�ς �Eλληνικ�ς Γλ8σσας), τ�τε κα* τ� µWλλ�ν κα* + εKδαιµ�ν�α τ�=
9νθρωπ�ν�υ εUδ�υς θ, ε4ναι HIασφαλισµWνα.

∆.I.Λ.
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K�ριε διευθυντ�,
T  !ρωτ#µατα π�& !πιθυµ' δι  τ'ν

στηλ'ν τ�+ «∆αυλ�+» ν  .πευθ�νω πρ/ς
π0σαν κατε�θυνσιν .φ�ρ�+ν συγκεκριµ4να
5στ�ρικ  γεγ�ν6τα κα7 γι  τ�+τ� θ  !πιθυ-
µ�+σα, 9σ� τ/ δυνατ/ν σαφ4στερες .πα-
ντ#σεις ν  λ�:ω, µ; γν<µ�να 9τι .π�τελ�+ν
!ρωτ#µατα πληθ<ρας σκεπτ�µ4νων =Eλλ#-
νων.

Kα@, γι  ν  γ@νω σαφ4στερ�ς, Aρισµ4να
µ4ρη τ�+ περιεB�µ4ν�υ τCς «Παλαιhς ∆ια-
θ2κης» (:ι:λ@�υ π�& θεωρεEται µ4ρ�ς τCς
Fρθ�δ6G�υ Hµ�λ�γ@ας κα7 δι  τ�+τ� «θε�-
πνευστ�ν») µ�+ πρ�καλ�+ν εIλ�γες .π�-
ρ@ες, συγκρ�υ6µενα µ; τJν Eθνικ# µ�υ
Kδι6τητα Aς LEλλην�ς. Kα7 πι/ συγκεκρι-
µ4να στJν γνωστJ 5στ�ρ@α τCς Eσθ#ρ, π�&
µ�λιστα πρ�:�λλεται συBν  .π/ Mλληνι-
κ�&ς τηλε�πτικ�&ς δια�λ�υς κατ  τJν Mε-
γ�λη =E:δ�µ�δα, συµ:α@ν�υν τ  .κ6λ�υ-
θα: K�π�ι�ς =E:ραE�ς Fν6µατι Mαρδ�-
BαE�ς, Bρησιµ�π�ι'ντας τJν .νηψι� τ�υ
Fν6µατι EσθJρ Aς δ4λεαρ γι  τ/ν Π4ρση
:ασιλι0, καταφ4ρνει τελικ'ς ν  !G�ντ<σRη
τ/ν µ4Bρι τ6τε LEλληνα-Mακεδ6να πρωθυ-
π�υργ/ τCς ΠερσικCς ATτ�κρατ�ρ@ας Fν6-
µατι Aµµ�ν, ν  καταλ�:Rη τJν πρωθυ-
π�υργ@α κα7 !ν τ4λει ν  στρ4ψRη τ/ Περ-
σικ/ν Kρ�τ�ς σ; π6λεµ� κατ  τCς =Eλλ�-
δ�ς, τ�π�θετ'ντας µ�λιστα κα7 τ/ν (γνω-
στ6 µας .π/ τ�&ς Περσικ�&ς Π�λ4µ�υς)
=E:ραE� στρατηγ/ Mαρδ6νι� !πικεφαλCς
τ�+ στρατε�µατ�ς. Kατ  π�@αν λ�γικJν
!γV πρ4πει ν  εWµαι µ; τ/ µ4ρ�ς τ�+ Mαρ-
δ�Bα@�υ κα7 XBι τ�+ Aµµ�ν; ∆ηλαδ#, 9ταν
δεκ�δες αK<νων .ργ6τερα, τ/ν καιρ/ τCς
Eθνεγερσ@ας, H =E:ραE�ς Zπ�υργ/ς N4σ-
σελρ�ντ .ντεµ�Bετ� τ/ν LEλληνα Kαπ�δ@-
στρια στJν αTλJ τ�+ Tσ�ρ�υ,
πρ�σπαθ'ντας ν  στρ4ψRη τJν PωσσικJ π�-
λιτικJ κατ  τ'ν !παναστατηµ4νων =Eλλ#-
νων κα7 Zπ;ρ τ'ν T��ρκων, !γV πρ4πει ν 
Zπ�στηρ@]ω τ/ν N4σσελρ�ντ;

Kα7 κ�τι .κ6µη: ^EBει .π�δειBθC 5στ�-

ρικ�, 9τι �5 ΦιλισταE�ι `σαν LEλληνες-
KρCτες, �5 Hπ�E�ι !µεγαλ��ργησαν π�λιτι-
στικ'ς στJν καθ’ bµ0ς Aνατ�λJ δι  τCς
Πενταπ6λεως (Γ�]α κ.λπ.), Bαρ@]�ντας µ�-
λιστα κα7 τ/ Xν�µ� τ�υς στJν συγκεκριµ4-
νη, ταλα@πωρη µ4Bρι σ#µερα, περι�BJ
(«Παλαιστ�νη»). Kατ  π�@αν λ�γικJν κα7
!δ', στ7ς διαµ�Bες τ'ν Φιλιστα@ων =Eλλ#-
νων µ; τ�&ς =E:ρα@�υς, !γV θ  πρ4πει ν 
θεωρ' τ/ν .γ'να τ'ν =E:ρα@ων !ναντ@�ν
τ�υς Aς dργ� «θε�ρεστ�ν» κα7 ν  Zπ�στη-
ρ@]ω στJν γνωστJ µ�ν�µαB@α τ/ν =E:ραE�
∆α:7δ κι XBι τ/ν LEλληνα Γ�λι�θ; ∆ηλαδ#,
! ν σ#µερα στJν περι�BJ τ�+ Kαυκ�σ�υ
Zπ�ρGRη .ν�ικτJ σ�γκρ�υσις µεταG& =Eλλη-
ν�π�ντ@ων κα7 (eς π�+µε) τ'ν A]ερµπαϊ-
τ]αν'ν, !γV θ  πρ4πει ν  π�ρω τ/ µ4ρ�ς
τ'ν A]ερµπαϊτ]αν'ν;

EWµαι :4:αι�ς, 9τι H !κπρ6σωπ�ς τCς
=Iερ0ς Συν6δ�υ κ. Iω�ννης Xατ]ηφ<της
(παρ  τ/ 9τι σ; συν4ντευG# τ�υ σ; bµερ#-
σια .θηναϊκJ !φηµερ@δα κα7 στ/ !ρ<τηµα
«LEλληνας h Pωµι6ς;» .π#ντησε «Pωµι�ς»,
σπε�δ�ντας ν  διευκριν@σRη «δηλαδ. 6ρθ�-
δ�I�ς PEλληνας»), ! ν τ/ν ρωτ#σω, π'ς γ@-
νεται ν  θεωρ�+µε dργ� «iγ@�υ» (τ�+ Aθα-
νασ@�υ συγκεκριµ4να) κε@µεν� π�& τιτλ�-
φ�ρεEται «Kατ, �Eλλ2νων», θ  σπε�σRη ν 
Gεκαθαρ@σRη, 9τι b λ4Gις «PEλληνες» δ;ν
.φ�ρj0 στJν φυλJ τ'ν =Eλλ#νων .λλ 
στ��ς... «εBδωλ�λ�τρες». Γι  τJν �Kκ�ν�µ@α
τCς συ]#τησης, dστω, θ  τ/ δεBθ'. ∆�σκ�-
λα 9µως θ  µπ�ρ4σRη ν  µ; πε@σRη, π<ς, 9ταν
H πρ�φ#της ZαBαρ@ας (τCς «Παλαιhς ∆ια-
θ2κης» :ε:α@ως) λ4γει «κα* HIεγερN τ, τW-
κνα σ�υ, Σι8ν, Hπ* τ, τWκνα τNν �Eλλ2νων»,
!δ' H 9ρ�ς «PEλληνες» δ;ν dBει καθαρ 
!θνικ�-φυλετικ/ .λλ�... θρησκ�θε�λ�γικ/
περιεB6µεν� κα7 BαρακτCρα. OIτε κα7 θ 
µπ�ρ4σRη ν  µ; πε@σRη, 9τι b Παλαι�διαθη-
κικJ πρ�τρ�πJ «κα* HI�λ�θρεRσω Kρ�τας»
h b !π@σης Παλαι�διαθηκικJ πρ�σδ�κ@α
«ν  γ@νRη b Kρ#τη στ�νη πρ�:�των» .φ�ρj0
στJν θρησκευτικJ π@στη τ'ν κατ�@κων της

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

:Eως π$τε θ� <νε=/µεθα τ>ν <νθελληνισµ> τ.ς Π. ∆ιαθ?κης;
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Xρ.µα κα� ψε(δ�ς στ�Cς <ρ=αι�λ�γικ�Cς =/ρ�υς

K�ριε διευθυντ�,
∆ρ�ττ�µαι τCς εTκαιρ@ας µ; τJν παρ��-

σα !πιστ�λ#, ν  σ0ς γνωστ�π�ι#σω δ��
!µπειρ@ες π�& .πεκ6µισα κατ  τJν πρ6-
σφατη !π@σκεψ# µ�υ στ/ AρBαE�ν Θ4α-
τρ�ν τCς Eπιδα�ρ�υ.

=H πρ<τη ψυBρ�λ�υσ@α !τελ4σθη στJν
εoσ�δ� τ�+ Θε�τρ�υ, 9ταν ]ητ#θηκε .π/
τJν τετραµελC συντρ�φι� µας .ντ@τιµ� εKσι-
τηρ@�υ pGι Bιλι�δων δραBµ'ν (1.500 pκα-
στ�ς). =H πρ<τη .ντ@δρασ# µας `ταν H
αKφνιδιασµ/ς Aς πρ/ς τ/ π�σ6ν, π�& µ0ς
φ�νηκε !Gωφρενικ6. Παρατηρ#σαµε, 9τι
bµεδαπ�7 κα7 .λλ�δαπ�7 πλ#ρωναν τ/ αTτ/
.ντ@τιµ�.

∆ε�τερη ψυBρ�λ�υσ@α .π/ τJν .ν�γνω-
ση Mν/ς :ι:λ@�υ πωλ�υµ4ν�υ στ/ Θ4ατρ�
κα7 .ναφερ�µ4ν�υ στ7ς MυκCνες-Eπ@δαυ-
ρ�-T@ρυνθα-Nα�πλι� τ�+ κ. N@κ�υ Παπα-
Bατ]C, .ρBαι�λ6γ�υ, !κδ6σεις «Kλει<»,
9π�υ (σελ@δες 15, 16) γ@νεται µνε@α στJν
πρ�4λευση τ'ν =Eλληνικ'ν φ�λων κα7 δJ
τ'ν Πελασγ'ν· .ναφ4ρ�νται !π7 λ4Gει τ 
MGCς: «O; Πελασγ��, 9π� τ�5ς Mπ���υς
9ρ��7�υν �; µRθ�ι, bταν λα�ς �Iνδ�ευρω-
παϊκ�ς, συγγεν.ς τNν �Eλλ2νων, µ- τ�5ς
Mπ���υς 9ργ�τερα συγ�ωνεRτηκαν...».

Θ  uθελα ν  .πευθυνθ' πρ/ς vπαντες
τ�&ς Zπευθ�ν�υς (AρBαι�λ�γικJ =Yπηρε-
σ@α - =Aρµ6δια Eφ�ρ@α AρBαι�τ#των -
=Yπ�υργεE� Π�λιτισµ�+) κα7 ν  τ�&ς πρ�-
τρ4ψω Aς iπλ/ς LEλλην π�λ@της ν  δ<σ�υν
µ@αν .π�ντηση σ; δ�� κα@ρια !ρωτ#µατα:

Πρ'τ�ν: E ν αKσB�νωνται h XBι, 9ταν
.παιτ�+ν .π/ LEλληνες κα7 .λλ�δαπ�&ς τ/
oδι� κα7 µ�λιστα Zψηλ/ .ντ@τιµ� εKσιτηρ@-

�υ γι  τJν εoσ�δ� στ�&ς B<ρ�υς τ'ν .ρBα@-
ων µνηµε@ων µας (9σων :ρ@σκ�νται Zπ/
κρατικJ συντ#ρηση κα7 !κµετ�λλευση τ�υ-
ριστικJ – µ4γα θ4µα κα7 αTτ6, XBι 9µως τ�+
παρ6ντ�ς), 9ταν δηλαδJ πληρ<ν�υµε, γι 
ν  .π�λα�σ�υµε τJν δικι� µας .ρBα@α
κληρ�ν�µι�. ∆ηλαδJ πληρ<ν�υµε, γι  ν 
δ�+µε τ  .νεπαν�ληπτα !πιτε�γµατα τ'ν
δικ'ν µας .διαµφισ:#τητων πρ�γ6νων;
∆;ν θ  µπ�ρ�+σε τ�Tλ�Bιστ�ν τ/ .ντ@τιµ�
τ�+ εKσιτηρ@�υ ν  εWναι µικρ6τερ� .π’ αTτ/
τ'ν .λλ�δαπ'ν, eν δ;ν εWναι δυνατ/ν b
εoσ�δ�ς ν  εWναι τελε@ως δωρε�ν; Kα7 yστε-
ρα ]ητ0µε .π’ τ�&ς LEλληνες ν  γνωρ@]�υν
τJν .ρBα@α µας 5στ�ρ@α κα7 κληρ�ν�µι�,
9ταν γι  µ@α iπλC !π@σκεψη σ; .ρBαι�λ�-
γικ/ B'ρ� µ@α τετραµελJς �Kκ�γ4νεια Bρει-
�]εται 6.000 δραBµ4ς;

∆ε�τερ�ν: E ν dB�υν !λ4γGει, τ@ εoδ�υς
:ι:λ@α h zλλα :�ηθ#µατα πωλ�+νται –κα7
τ@ .ναγρ�φ�υν αTτ – στ  κατ  τ6π�υς «πε-
ρ@πτερα» τ'ν .ρBα@ων µνηµε@ων µας.

Eν κατακλεEδι πρ�σωπικ'ς θεωρ' .ν�λ-
γητη κα7 «!πισκευαστικ#», γι  ν  µJν π'
!σκεµµ4νη, τJν 9λη τακτικJ τ'ν Zπευθ�-
νων στ/ν τ�µ4α τ�+ Π�λιτισµ�+. N  Zπ�-
θ4σω, 9τι .ληθε��υν �5 Zπ�ψ@ες, 9τι dB�υν
παρεισδ�σει κ�π�ι�ι «γνωστ�7-zγνωστ�ι»
µ; .π�στ�λJ τ/ν .π�πρ�σανατ�λισµ/ κα7
τJν παραπληρ�φ6ρηση στ/ θ4µα τCς 5στ�-
ρικCς .λ#θειας, σ; µ@α !π�BJ π�& dB�υν κα-
ταρρε�σει .στ#ριBτ�ι δ�γµατισµ�7 κα7 θε-
ωρ@ες π.B. Iνδ�ευρωπαϊσµ6ς, Aφρ�κε-
ντρισµ6ς, Φ�ινικισµ/ς κ.λπ.;

«�Aπ� τ.ν ;στ�ρ�α µαθα�ν�υµε, πkς τ�-
π�τε δ-ν γ�νεται τυ�αOα, 9λλ, Tλα /��υν τ*ς

κι XBι στJν γεν�κτ�νικJ !θνικ# τ�υς !G6-
ντωση.

Kατ6πιν λ�ιπ/ν τ��των παρακαλ' κα7
!πιθυµ' διακα'ς ν  µ�+ .παντ#σετε, eν
τ/ ν  !Gακ�λ�υθ�+µε Aς λα/ς ν  θεωρ�+µε
τJν «Παλαι, ∆ιαθ2κη» Aς «5ερ/» κα7 «θε-
6πνευστ�» κε@µεν�, δ;ν συνιστj0 ψυB�λ�-
γικ'ς Hµαδικ/ –!θνικ�+ !πιπ4δ�υ– µα]�-
Bισµ/ κα7 !θνικ�-π�λιτικ'ς (.κ6µη Bειρ6-
τερα δηλαδJ) .πρ�κ�λυπτη δι�πραGη τ�+
!γκλ#µατ�ς τCς !σB�της πρ�δ�σ@ας; Kα7
δ;ν συνιστj0 .ντ@φαση (τ�Tλ�Bιστ�ν), pνα
Mλληνικ/ {δρυµα 9πως εWναι b «Eκκλησ@α
τCς =Eλλ�δ�ς», τ/ Hπ�E� !πιµ4νει ν  πρ�-

:�λλRη τ/ν Mαυτ6 τ�υ διαρκ'ς Aς πρ�-
µαB'να τ�+ ̂ Eθν�υς, ν  διαπρ�ττRη pνα τ�ι-
α�της :αρ�τητ�ς dγκληµα, !πιµ4ν�ντας ν 
µJν .π�:�λλRη .π/ τ  κε@µεν� τ�υ pνα τ�ι-
��τ�υ µεγ4θ�υς .νθελληνικ/ dργ�, 9πως
.π�δεδειγµ4να πλ4�ν εWναι b «Παλαι, ∆ια-
θ2κη»;

=O κ. Xατ]ηφ<της µ; τJν Kδι6τητα τ�+
!κπρ�σ<π�υ τ�π�υ τCς =Iερ0ς Συν6δ�υ τCς
Eκκλησ@ας τCς =Eλλ�δ�ς τ@ dBει ν  πRC γι’
αTτ6;

Mετ  τιµCς
�OδυσσεCς Πατερ�κης

=Hρ�κλει�ν Kρ#της
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�H δ�υλεDα δEν <π�τελεF �Gτε σ?µερα «<ν�µνηση»

K�ριε διευθυντ�,
Στ/ τε+B�ς 190 τ�+ «∆αυλ�+» (Oκτ<-

:ρι�ς 1997) δι�:ασα τJν !πιστ�λJ τ�+ κ. B.
Γεωργι�δη (Aµπελ6κηπ�ι) µ; τ@τλ�: «�H
κατ�ργηση τ�ς δ�υλε�ας κα* + �ειραφWτη-
ση τ�ς γυνα�κας».

Bε:α@ως σ#µερα κανε7ς λ�γικ/ς zνθρω-
π�ς δ;ν πιστε�ει στ  σ�:αρ�, πVς b δ�υλε@α
εWναι .ν�µνηση. LOπως !π@σης κανε7ς δ;ν
πιστε�ει στ  σ�:αρ  !κτ/ς τ'ν πεπλανηµ4-
νων κα7 τ'ν !θελ�τυφλ��ντων, 9τι �5 πρω-
τ6γ�ν�ι zνθρωπ�ι, µ6λις :γCκαν .π/ τ/
σπ#λαι�, εWBαν κα7 τ�&ς δ��λ�υς τ�υς κα7
πVς πρ4πει εoτε µ0ς .ρ4σει εoτε XBι ν  πα-
ραδεBθ�+µε, πVς �5 δ�+λ�ι dκτισαν π6λεις,
ZδραγωγεEα, πυραµ@δες, Παρθεν'νες, στ�-
δια κ.τ.λ., κ.τ.λ. Σαφ'ς XBι. T/ν Παρθεν'να
εoτε µ0ς .ρ4σει εoτε XBι τ/ν dκτισε H Περι-
κλCς H �ανθ@ππ�υ κα7 �Tδε7ς zλλ�ς. ∆ι6τι,
eν H ΠερικλCς δ;ν συνελ�µ:ανε τJν Kδ4α τCς
κατασκευCς τ�+ Παρθεν'ν�ς, τ@π�τα, µ 
σαφ'ς τ@π�τα, δ;ν θ  dκτι]αν �5 δ�+λ�ι [...].

=H τ�τεινJ δ�υλε@α `ταν σ@γ�υρα πι/
καλJ .π/ τJν σηµερινJ Zπ�κριτικJ δCθεν
!λευθερ@α. Θ  .ναφ4ρω pνα παρ�δειγµα.
Kατ  τ/ dτ�ς 1962 zρBεται b !GαγωγJ
=Eλλ#νων !ργατ'ν στJν τ6τε ∆υτικJ Γερ-
µαν@α. EπειδJ d]ησα 9λα αTτ  τ  Bρ6νια
τJν ταλαιπωρ@α τ'ν συµπατριωτ'ν µας κα7
τ'ν zλλων λα'ν, θ4λω ν  δια:ε:αι<σω, 9τι
σ@γ�υρα H κ�θε δ�+λ�ς τCς .ρBα@ας =Eλλ�-
δ�ς, .κ6µη κα7 �5 ε{λωτες τCς Σπ�ρτης,
`σαν εTτυB4στερ�ι τ��των τ'ν «!λε�θε-
ρων» .νθρ<πων. MJν GεBν0τε, πVς H Θε-
µιστ�κλCς στ/ν δ�+λ� τ�υ τ/ν Σ@κινν� !νε-
πιστε�θη τ/ στρατηγικ6 τ�υ σB4δι� γι  τJν
διεGαγωγJ τCς ναυµαB@ας στ  στεν  τCς
ΣαλαµEν�ς. Kα7 στ/ν oδι� δ�+λ� εWBε !µπι-
στευθC τJν διαπαιδαγ<γηση τ'ν παιδι'ν
τ�υ. �Aς dλθRη H κ. B. Γεωργι�δης κα7 eς
ψ�GRη .π/ τ/ dτ�ς 1962 µ4Bρι σ#µερα· κα7
eν :ρRC dστω µ@α γερµανικJ �Kκ�γ4νεια, π�&
ν  !µπιστε�θηκε τJν διαπαιδαγ<γηση τ'ν
παιδι'ν της σ; pναν G4ν� !ργ�τη Fν�µα]6-
µεν� δCθεν !λε�θερ�, σ; pναν
«Gastarbeiter», 9πως συνηθι]6ταν ν  λ4γε-
ται, τ6τε oσως συµφων#σ�υµε µα]� τ�υ. �Aν

XBι, eς µJ σπιλ<ν�υµε τ/ µεγαλεE� τCς πα-
τρ@δ�ς µας µ; τ4τ�ι�υ εoδ�υς γενικ  κα7 Kσ�-
πεδωτικ  συµπερ�σµατα.

Kατ  τJν �ρα τCς µ�Bης κ�θε Σπαρτι�-
της εWBε µ4Bρι κα7 Mπτ  δ��λ�υς .π/ π@σω
τ�υ, γι  ν  τ�+ δ@ν�υν τ  9πλα. �Aραγε δ;ν
µπ�ρ�+σαν αTτ�7 �5 Mπτ  δ�+λ�ι ν  Gεκ�ι-
λι�σ�υν pναν Σπαρτι�τη; Γιατ@ δ;ν τ/ κ�-
νανε; Γιατ7 iπλ��στατα �5 zλλ�ι θ  `σαν
oσως Bειρ6τερ�ι. Kα7 .π/ αTτ  π�& µ0ς εWναι
γνωστ  συν�γεται, 9τι παντ�+ !κτ/ς =Eλλ�-
δ�ς b θ4ση τ'ν δ��λων `ταν Bειρ6τερη τ'ν
δ��λων τCς =Eλλ�δ�ς. T�Tλ�Bιστ�ν στJν
=Eλλ�δα H Aριστ�τ4λης µ0ς εWπε «"�αι�ν
Hστι (δ�υλε�ειν)». Kι zλλ�ι λα�7 εWBαν δ��-
λ�υς. OTδε7ς 9µως !µεγαλ��ργησε, 9πως �5
LEλληνες. OTδε7ς zλλ�ς λα/ς dBει ν  µ0ς
δε@GRη pναν LIππαρB�, pναν Eρατ�σθ4νη h
Aρ@σταρB�. OTδε7ς εWναι σ; θ4ση ν  δε@GRη
pναν =Iππ�κρ�τη h Γαλην6· κα7 φυσικ 
�Tδε7ς µπ�ρεE ν  δε@GRη pναν Oρφ4α, pνα
Λ@ν� h pνα M�υσαE�· κα7 σ@γ�υρα �Tδε7ς
dBει pναν θεE� LOµηρ�. �Aν γνωρ@]ω καλ'ς,
�Tδε7ς λα/ς µπ�ρεE ν  µ0ς δε@GRη pναν K6-
δρ� h pναν KωνσταντEν� K�υκ@δη τCς
27.4.1941, γι  ν  µε@ν�υµε dτσι διαBρ�νικ 
στJν Aττικ#. Aφ#νω 9λ�υς τ�&ς zλλ�υς
γ@γαντες τ�+ =Eλληνικ�+ Πνε�µατ�ς, γι  ν 
π': LOλ�ι �5 zλλ�ι λα�@, �5 λεγ6µεν�ι .να-
τ�λικ�@, .π/ τJν Bα:υλ'να µ4Bρι τJν Περ-
σ@α κα7 τ�&ς Φ�@νικες «τ�5ς 9π�καλ�Rµε-
ν�υς ψε=τες» (Στρ�:ων, «Γεωγραφικ�»),
.λλ  κα7 �5 µετ4πειτα PωµαE�ι, T�+ρκ�ι,
ETρωπαE�ι τ@ πρ�σ4φεραν h τ@ dB�υν ν  !πι-
δε@G�υν; Aθλι6τητες κα7 κρ�υν�&ς α{µα-
τ�ς, αTτ  κα7 τ@π�τε zλλ�, eν !Gαιρ4σ�υµε
τJν ZψηλJ τεBν�λ�γ@α κα7 τJν ZψηλJ Kα-
τρικJ τ'ν :�ρε@ων. Aλλ  .π/ τJν ZψηλJ
τεBν�λ�γ@α H zνθρωπ�ς κατ#ντησε µ�να-
BικJ ταλα@πωρη µ�ν�δα κι .π/ τJν ZψηλJ
KατρικJ πλ�υτ@]�υν �5 φαρµακ�:ι�µηBα-
ν@ες, κα7 τ  ν�σ�κ�µεEα εWναι διαρκ'ς
γεµ0τα.

=O LEλληνας 9µως `ταν δηµι�υργικ6ς,
`ταν ΠερικλCς, dκτι]ε Παρθεν'νες· κι
dB�υµε π�λλ�&ς Παρθεν'νες. Kα7 στ/ κ�-
τω-κ�τω LEλληνας εWναι κα7 H Aλκιδ�µας,

αBτ�ες των».                               (Π�λ�:ι�ς)
Σ0ς εTBαριστ' γι  τJν Zπ�µ�ν# σας.

Mετ  τιµCς
�Aριστ�τ�λης PωµανDδης

Kαλλιθ4α



∆ΑΥΛ�Σ/193, Iαν�υ�ρι�ς 1998 11925

H Hπ�E�ς λ4γει: «�EλευθWρ�υς 9φ�κε π�ντας
θε�ς, �KδWνα δ�=λ�ν φRσις πεπ��ηκεν»
(«Pητ�ρικJ» A´ 13 13736,72· h σελ7ς 138,
dκδ�σις I. ZαBαρ6π�υλ�ς). Γι’ αTτ/ δ;ν ν�-
µ@]ω, πVς µ@α γενικJ Kσ�π4δωση κα7 µ@α
ψευδ�ελευθερ@α κ�ν�υν τJν δ�υλε@α .ν�-
µνηση. ^OBι, b δ�υλε@α Zπ�ρBει σ#µερα σ;
Bειρ6τερη µ�ρφ#. Παρ’ 9λα τα+τα µ�+ φα@-
νεται λ�γικ<τερ�ς pνας παραλληλισµ/ς τCς
σ�φCς ρ#σης τ�+ Σ6λων�ς, 9ταν !ρωτ#θη-
κε, «π�ι6 π�λιτικ/ σ�στηµα θεωρεE Aς τ/
καλ�τερ�», κα7 .π#ντησε: «Γι  π�ι6ν λα/
κα7 γι  π�ι� !π�BJ ρωτ0τε;» Σ’ αTτ/ τ/
µCκ�ς κ�µατ�ς ν�µ@]ω, πVς πρ4πει ν  σκε-
πτ<µαστε κα7 ν  συνηθ@]ωµε τ�Tλ�Bιστ�ν
!µεEς �5 LEλληνες ν  λ4µε τ  σ+κα σ+κα κα7
τJν σκ�φη σκ�φη h iπλ'ς ν  λ4µε τ 
πρ�γµατα µ; τ’ Xν�µ� τ�υς.

=H δ�υλε@α δ;ν εWναι καθ6λ�υ .ν�µνηση,
zλλαGε iπλ'ς, λ4γω, τJν µ�ρφ# της. Kι eν
τ6τε uσ�υν «δ�ρυ�λωτ�ς» κα7 σ�+ B�ρι]ε H
zλλ�ς τJν ]ω# σ�υ µ; .ντ�λλαγµα τJν δ�υ-
λε@α, σ#µερα εWσαι µ;ν δCθεν !λε�θερ�ς,
.λλ  dBεις, eν XBι .ν�ιBτJ G4νη κατ�B#, µ@α
!σωτερικJ κατ�BJ µ; pναν π�υληµ4ν� δικ6
σ�υ. LOρα π�λυεθνικ;ς h µεγαθ#ρια �Kκ�-
ν�µικ�, 9π�υ b διαφθ�ρ  τ'ν συνειδ#σε-
ων, τ'ν .Gι'ν κα7 τ'ν .ρB'ν δ;ν πα@]�υν
.π�λ�τως καν4να ρ6λ�. ^Eτσι H LEλληνας
dµεινε π�λι µ6ν�ς τ�υ ν  .γων@]εται, ν  δη-

µι�υργRC κα7 ν  κτ@]Rη πρ6τυπα κα7 Παρ-
θεν'νες.

O5 zλλ�ι; ^E, �5 zλλ�ι .π/ τJν µ�Bη τ�+
Mαραθ'ν�ς τ/ 490 π.X. µ4Bρι σ#µερα τ/
µ6ν� π�& µπ�ρ�+ν ν  κ�ν�υν, 9πως δε@Bνει
b 5στ�ρ@α, εWναι ν  καταστρ4φ�υν, ν  κλ4-
:�υν, ν  ληστε��υν, ν  5ερ�συλ�+ν· κι eν
µπ�ρ�+ν, ν  πλ�υτ@]�υν. Γι’ αTτ/ πιστε�ω,
πVς XBι µ6ν� δ;ν εWναι .ν�µνηση b δ�υ-
λε@α, .λλ  εWναι .φ4λεια κα7 µ6ν� π�& τ/
λ4µε. =Aπλ'ς µ; τ4τ�ιες .φ4λειες εTν��+µε
τJν Kσ�π4δωση τ'ν π�ντων. Xε@ριστ�ν
dγκληµα.

Kα7 δ�� λ6για γι  τJν Bειραφ4τηση τCς
γυνα@κας. N�µ@]ω, θ  τα@ρια]ε καλ�τερα
στJν σηµερινJ γυναEκα ν  τJ λ4γαµε «.δι-
κηµ4νη κα7 !Gευτελισµ4νη». Γιατ@; ∆ι6τι κ�-
νει 9λα 9σα dκανε κα7 πρ'τα, σ&ν τ/ 8ωρ�
π�& φ�ρτ<θηκε, σ&ν τ/ τσιγ�ρ�, τ/ R-OH,
τ/ Gεν�Bτι, τJν .γων@α τCς !ργασ@ας· κι 9λα
αTτ�, γι  ν  µπ�ρ�+ν ν  πλ�υτ@σ�υν µερι-
κ�7 γρηγ�ρ<τερα κι εTκ�λ<τερα. Kα7 γι 
ν  καταστραφRC τ/ θεµ4λι� τCς κ�ινων@ας:
b �Kκ�γ4νεια.

�Ω LHρα κα7 Aφρ�δ@τη, συγBωρ4στε µε,
eν αTτ/ λ4γεται Bειραφ4τηση. Φε+!

Mετ  τιµCς
∆ρ. E. XαϊτDδης

Θεσσαλ�ν@κη

�OστJ παναρ=αDων πρ�γ$νων µας
στ  δι�θεση τ�ν σκυλι�ν

K�ριε διευθυντ�,
Z'ντας στ/ Bωρι/ Πελλ�να στ  :6ρεια τ�+ ν�µ�+

Λακων@ας γ@ν�µαι µ�ρτυρας .σ4:ειας .ρBαι�λ6γων
στ7ς .νασκαφ;ς π�& γ@ν�νται στ/ν πρ�ϊστ�ρικ/ �Kκι-
σµ/ κα7 τJν .κρ6π�λη τCς Πελλ�νας. Συγκεκριµ4να
dB�υν :ρεθC µερικ�7 τ�φ�ι µ; Fστ0 παναρBα@ων πρ�-
γ6νων µας, τ  Hπ�Eα, !ν�' dB�υν dλθει στ/ φ'ς .ρκετ/
καιρ6, .π/ µεγ�λη .διαφ�ρ@α τ'ν Zπευθ�νων :ρ@-
σκ�νται !κτεθειµ4ν�ι στJ δι�θεση κ�θε εoδ�υς τε-
τραπ6δων, σκ�λων, γ�των, τσακ�λων κ.λπ. κα7 στ7ς
Mκ�στ�τε καιρικ;ς συνθCκες. Φα@νεται, πVς τ  Fστ0
δ;ν συν�δε��νταν .π/ Bρυσ0 h zλλα «π�λ�τιµα»
.ντικε@µενα, γι  ν  τ�B�υν καλ�τερης µεταBε@ρισης.
Aναρωτι4µαι δ4, eν θ  uθελε H Zπε�θυν�ς τυµ:ωρ�-
B�ς (.ρBαι�λ6γ�ς) ν  τ�B�υν τCς oδιας µεταBε@ρισης
τ  Fστ0 τ'ν γ�νι'ν τ�υ h .κ6µα κα7 τ  δικ� τ�υ.

M; !κτ@µηση
�HλDας Πελλανι/της

Aθ#να
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�H σιωπ  τ.ς )πDσηµης <ρ=αι�λ�γDας γι� τ ν K�ρ�

ΘρMακ�λ�γ�(ντες π�C δEν N=�υν Oδ�αν περ� ΘρM�κης...
K�ριε διευθυντ�,
Aν4γνωσα µ; π�λλJ πρ�σ�BJ τJν !πι-

στ�λJ τCς κ. Mαρ@ας Kασ@µη, b Hπ�@α κα-
τ#γγειλε τJν καθηγ#τρια τ�+ Παντε@�υ κ.
Φραγκ�υδ�κη γι  τ7ς .παρ�δεκτες στJν
κυρι�λεG@α .π6ψεις της σBετικ  µ; τJν δι-
δασκαλ@α τCς «�Aπ�λ�γ�ας τ�= Σωκρ�-
τ�υς» σ; µαθητ;ς τCς Γ´ Γυµνασ@�υ («∆αυ-
λ6ς», τε+B�ς 182, σ. 11112).

Θ4λω µ; τJν σειρ� µ�υ ν  καταγγε@λω
αTτJν τJν «καθηγ#τρια τ�+ Παντε@�υ», b
Hπ�@α Gεσπ�θωσε κατ  τCς MλληνικCς π�-
λιτε@ας, π�& τJν .µε@:ει πλ�υσι�π�ρ�Bα.
Πρ�σκεκληµ4νη τCς =EλληνικCς =Eταιρε@-
ας Π�λιτικCς Eπιστ#µης µ@λησε γι  τ  τ�+
σεµιναρ@�υ, τ/ Hπ�E�ν !πραγµατ�π�ι#θη
τ/ν Σεπτ4µ:ρι� τ�+ 1996 στJν ��νθη µ;
πρωτ�:�υλ@α τCς EKδικCς Γραµµατε@ας
∆ιαπ�λιτισµικCς Eκπαιδε�σεως τ�+
=Yπ�υργε@�υ Παιδε@ας (να@, Zπ�ρBει κα7 τ4-
τ�ια!). =H κ. Φραγκ�υδ�κη εWπε µεταG&
zλλων, 9τι Bρησιµ�π�ιεEται H 9ρ�ς «µ�υ-
σ�υλµανικ. µει�ν�της» κα7 XBι «τ�υρκικ2»,
δι6τι «αKτ� µhς Hπι"�λλει τ� κρ�τ�ς». Σ;
!ρ<τηση δ; κ�π�ι�υ γι  τ/ «πNς µπ�ρ�=ν
ν, διδ�σκ�υν σ- µει�ν�τικ, σ��λεOα δ�-
σκαλ�ι π�5 µισ�=ν τ.ν µει�ν�τητα κα* Hπι-
θυµ�=ν τ.ν HIαφ�νισ2 της;», .π#ντησε b
κ. «καθηγ#τρια» φυσικ<τατα: «M�, 9γα-
πητW µ�υ, Iε�νhτε, Tτι αKτ. bταν + Hπ�ση-
µη π�λιτικ. τ�= 3λληνικ�= κρ�τ�υς µW�ρι
πρ�σφ�τως;». Π�ι6ν καλ�τερ� πρ�παγαν-
διστJ θ  :ρRC τ/ Zπ�υργεE� EGωτερικ'ν
τCς γε@τ�ν�ς B<ρας;

Φυσικ  τ/ πρ0γµα εWBε (εTτυB'ς!) συν4-

Bεια. =O πρ�τανις τ�+ ∆ηµ�κριτε@�υ Πανε-
πιστηµ@�υ Θρj�κης εTαισθητ�π�ι#θηκε
στJν κατ�φωρη αTτJ πρ6κληση κα7 µ; τ/
.ρ. πρωτ. A 3258/20-1-97 dγγραφ6 τ�υ !]#-
τησε .π/ τJν πανεπιστηµιακJ κ�ιν6τητα
τ�+ .κριτικ�+ πανεπιστηµ@�υ, τJν ΓενικJ
Γραµµατε@α Περιφερε@ας Aνατ�λικCς Mα-
κεδ�ν@ας κα7 Θρj�κης, τ�&ς N�µ�ρBες τ'ν
ν�µ'ν τCς Θρj�κης καθVς κα7 τ/ν T�π� τ'ν
τρι'ν .κριτικ'ν ν�µ'ν ν’ .ντιδρ�σ�υν.

∆υστυB'ς συBν -πυκν  zνθρωπ�ι, �5
Hπ�E�ι �Iτε κeν G4ρ�υν πρ/ς τ  π�+ π4φτει
b Θρj�κη, καταπι�ν�νται µ; εTα@σθητα
!θνικ  θ4µατα κα7 τ  λεγ6µενα κα7 τ  γρα-
φ6µεν� τ�υς εWναι πιστ�π�@ηση τCς πα-
BυλCς τ�υς .µ�θειας. =H καταγγελ@α µ�υ
γι  τJν !ν λ6γ�ω «καθηγ#τρια» oσως ν  µJ
πρ�καλRC dκπληGη στ�&ς καλ�&ς .ναγ-
ν'στες τ�+ «∆αυλ�+», δεδ�µ4ν�υ 9τι τ/
Π�ντει� Πανεπιστ#µι� τε@νει ν  µετα:ληθRC
(eν δ;ν εWναι uδη) σ; συν�νθ�λευµα .νελ-
λην@στων, .καταν�#των κα7 Zπερνευρω-
τικ'ν «πανεπιστηµιακ'ν» (.µφισ:ητ�υµ4-
νων πρ�σ6ντων), �5 Hπ�E�ι τε@ν�υν ν’ .γκα-
λι�]�υν πρ�στατευτικ  τ/ν κ�θε «κατα-
πιεσµ4ν�», «ψυB�παθC», «µει�ν�τικ6», µ;
λ@γα λ6για τ/ν καθ4να π�& «διεκδικεE» τ/
δικα@ωµα σ; µ@α «ρ/]» διαφ�ρ�. T@ Bρωστj0
9µως H καηµ4ν�ς H φ�ρ�λ�γ��µεν�ς LEλλη-
νας, ν  πληρ<νRη αTτ�&ς π�& δ@δ�υν iπλ6-
Bερα !πιBειρ#µατα στ/ν !Bθρ6;

Mετ  τιµCς
ΘρMακ�µακεδPν

��νθη

K�ριε διευθυντ�,
Aπ/ τ6τε π�& .νεκ�λυψα τ/ν «∆αυλ6»,

τ/ν δια:�]ω .νελλιπ'ς, κα7 θ4λω ν  εTBα-
ριστ#σω !σ0ς κα7 τ�&ς συνεργ�τες σας γι 
τ7ς Zπηρεσ@ες, π�& πρ�σφ4ρετε στJν =Eλλ�-
δα κα7 τJν Zπ6θεση τCς .λ#θειας.

T/ περασµ4ν� καλ�κα@ρι κα7 µ; τJν

εTκαιρ@α τ'ν διακ�π'ν µ�υ στJ N�G� κα7
τJν Aµ�ργ/ τ/ !νδιαφ4ρ�ν µ�+ τρ�:ηGε τ/
µικρ/ νησ7 K4ρ�ς h K�ρ�ς, .π’ 9π�υ πρ�-
4ρB�νται !Gα@ρετα δε@γµατα τ�+ Πρωτ�κυ-
κλαδικ�+ π�λιτισµ�+. ∆υστυB'ς τ  !Gειδι-
κευµ4να γι’ αTτ/ τ/ θ4µα :ι:λ@α εWναι π�λ&
λ@γα κα7 .κ6µα λιγ6τερα 9σα .ναφ4ρ�νται
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«�EQ �Aνατ�λ�ν τ> φ�ς» κα� στ ν «)θνικ » τηλε$ραση

στJν K4ρ�.
Π4ρα .π’ τ/ .νακρι:;ς κα7 .παρ�δεκτ�,

9τι �5 πρ'τ�ι κ�τ�ικ�ι τ'ν Kυκλ�δων πρ�-
4ρB�νταν .π/ τJν Mικρ  Aσ@α κα7 !π�@κι-
σαν τ  νησι  αTτ  (eν εWναι δυνατ6ν, ν 
.φ#σRη κ�π�ι�ς τJν dφ�ρη γC τCς Mικρ0ς
Aσ@ας, γι  ν  κατ�ικ#σRη σ; pνα µικρ/ κα7
zγ�ν� νησ7 9πως b K4ρ�ς!), �5 µ6νες πλη-
ρ�φ�ρ@ες π�& µπ6ρεσα ν  .ντλ#σω γι  τJν
K4ρ� εWναι �5 κ�τωθι:

α) LOτι .ρBικ  !κεE !πιστε�ετ�, 9τι γεν-
ν#θηκε H Aπ6λλων κα7 9τι .ργ6τερα b λα-
τρε@α τ�υ µεταφ4ρθηκε στJν ∆Cλ�.

:) LOτι τ/ νησ7 θ  πρ4πει ν  `ταν πα-
νελλ#νι� 5ερ/ κατ  τJν πρωτ�κυκλαδικJ
!π�B#, pως 9τ�υ τJν θ4ση τ�υ π�ρRη b
∆Cλ�ς.

Θ  uθελα, ! ν εWναι δυνατ6ν, κ�π�ι�ς
συνεργ�της τ�+ «∆αυλ�+» ν  .παντ#σRη
στ  !ρωτ#µατ� µ�υ:

1) Π�ι� εWναι b !τυµ�λ�γ@α τ�+ Fν6µα-
τ�ς K4ρ�ς.

2) T/ νησ7 ̀ ταν µ6ν� 5ερ/ h ZπCρBαν κα7

�Kκισµ�7 σ’ αTτ6; (Γιατ7 κ�π�υ δι�:ασα, 9τι
µ6ν� ταφ;ς γ@ν�νταν στJν K4ρ�).

3) T@ .νασκαφικ;ς !ν4ργειες dB�υν γ@νει
στ/ νησ7 κα7 τ@ .νακαλ�φθηκε (�Kκισµ�@; νε-
κρ�ταφεEα; 5ερ�;).

T4λ�ς, eν εWναι δυνατ6ν, ν  δηµ�σιε�ατε
κ�π�ι� B�ρτη τCς K4ρ�υ µ; τ7ς .ρBαι�λ�-
γικ4ς της θ4σεις (στ/ !µπ6ρι� δ;ν κυκλ�-
φ�ρεE τ@π�τα) κα7 κ�π�ιες φωτ�γραφ@ες
.π/ τ/ νησ7 h τ7ς .νασκαφ4ς, γι  ν  dB�υ-
µε κ�π�ια FπτικJ εKκ6να αTτCς τCς τ6σ�
σηµαντικCς ν#σ�υ.

EWναι πραγµατικ  .παρ�δεκτ� γι  pνα
τ6σ� σηµαντικ/ στJν .ρBαι6τητα νησ7 ν 
µJ µπ�ρRC σ#µερα ν  δια:�σRη κανε7ς τ@π�-
τα π4ρα .π/ δ�� γραµµ;ς στ  περισσ6τερα
συγγρ�µµατα, Bωρ7ς B�ρτες κα7 φωτ�γρα-
φ@ες φυσικ�.

Mετ  τιµCς
�Eµµαν�υ λ Παπαµατθαι�κης

∆ικηγ6ρ�ς, Σητε@α Kρ#της

ΣηµεDωση «∆»:
Λεπτ�µερειακ. κα* HντελNς πρωτ�τυπη /ρευνα γι, τ.ν KWρ�, π�5 9παντlh
σ’ Tλα τ, 9νωτWρω Hρωτ2µατα τ�= Hπιστ�λ�γρ�φ�υ, δηµ�σιεRθηκε στ�ν
«∆αυλ�», τε=��ς 162, �I�Rνι�ς 1995, σσ. 9674-9680.

K�ριε διευθυντ�,
Στ/ αTτ�απ�καλ��µεν� «N4� Eθνικ/

Kαν�λι» (ET 2) τ/ Σ�::ατ� 25-10-97 κα7
�ρα 13.00 παρακ�λ��θησα τJν παρ�υσ@α-
ση (σ; !παν�ληψη) «ντ�κυµαντα7ρ» µ; τ@τ-
λ� «O; 9ρ�αO�ι π�λιτισµ�* 7ωντανεR�υν»
κα7 εKδικ<τερα τ/ τµCµα π�& dBει θ4µα τ/ν
Mινωικ/ π�λιτισµ6. T  σB6λια `ταν .π/
µετ�φραση κειµ4ν�υ, π�& δ;ν πρ6λα:α ν 
.κ��σω τ/ν συντ�κτη τ�υ (eν .ναφ4ρθηκε
b πρ�4λευσ# τ�υ). MεταG& αTτ'ν π�& .να-
φ4ρθηκαν εWναι !π7 λ4Gει κα7 τ  παρακ�τω:

1) «∆υστυ�Nς �rτε + Γραµµικ. γραφ. A
�rτε + Γραµµικ. γραφ. B /��υν 9π�κρυ-

πρ�γραφηθ�». 
2) «E�ναι καταφαν.ς + Hπ�δραση τ�ς

ABγRπτ�υ στ. �ρ2ση τNν �ρωµ�των».
EπειδJ εWναι γνωστJ b τακτικJ τ'ν

«!θνικ'ν» καναλι'ν, «ν4ων» κα7 παλαι'ν,
περιµ4νω oσως κ�π�ι� δικ6 σας σB6λι�.

Kλε@νω τ/ σηµε@ωµ� µ�υ !κφρ�]�ντας
εTBJ γι  τJν εT6δωση τ'ν στ6Bων τ�+
«∆αυλ�+», π�& συνταυτ@]�νται µ; τ�&ς π6-
θ�υς κ�θε γν#σι�υ LEλληνα.

M; τιµJ
M�τα KατσDπη

^Aν�ιGη AττικCς



Πλ�ι στ/ν Φρ�νσις Φ�υκ�υγι�µα π�& Zπ�δεικν�ει τ/ «τWλ�ς τ�ς �Iστ�ρ�ας»,
στ/ν Σαµ�υJλ X�ντιγκτ�ν π�& «πρ�:λ4πει» «σRγκρ�υση π�λιτισµNν», στ/ πρ6-
τυπ� τ�+ «π�λυπ�λιτισµικ�+» .νθρ<π�υ π�& .διαλε@πτως πρ�παγανδ@]εται dρBε-
ται b .πρ�κ�λυπτη πλ4�ν !π@θεση τCς !G�υσιαστικCς :αρ:αρ6τητας κατ  τ�+
Π�λιτισµ�+, π�& .π�τελεE κα7 !π@θεση κατ  τCς Aνθρωπ6τητας κα7 τCς =Iστ�-
ρ@ας: «�H διασταRρωση τNν φυλNν, µ�νη λRση γι, τ.ν εBρ2νη», διακηρ�σσει τ/
µ4λ�ς τCς Παγκ6σµιας Aκαδηµ@ας Π�λιτισµ�+ (;), H Γ�λλ�ς (;) «διαν���µεν�ς»
Z κ Λ; Γκ/φ («Eλευθερ�τυπ@α» 4/9/97). Kα7 .π�καλ�πτει (σ; πρ6σφατη συν4-
ντευG# τ�υ στJν =IσπανικJ !φηµερ@δα «^Eλ Πα�ς»): «πρWπει ν, πρ�ετ�ιµ�σ�υµε
τ�5ς λα�5ς κα* τ�5ς π�λιτισµ�5ς γι, τ.ν µ�ναδικ. λRση, π�5 µπ�ρεO ν, µhς Mδη-
γ2σCη στ.ν εBρ2νη κα* τ.ν δικαι�σRνη, π�5 δ-ν ε4ναι <λλη 9π� τ.ν λRση τNν δια-
σταυρ8σεων µεταI5 τNν φυλNν».

N  λ�ιπ/ν π�& �5 Zπ�τιθ4µεν�ι π�λ4µι�ι τ�+ γερµανικ�+ Nα]ισµ�+ Gεπρ�:�λ-
λ�υν στ/ τ4λ�ς τ�+ εKκ�στ�+ αK'να µ; .δ@στακτες Bιτλερικ;ς µεθ�δε�σεις. M6ν� π�&
τ<ρα .ντ7 γι  τJν «φυλετικJ καθαρ6τητα» τCς ^Aριας φυλCς !πιδι<κ�υν τJν δη-
µι�υργ@α Mν/ς µε@γµατ�ς !κφυλισµ4ν�υ τ�π�υ .νθρ<π�υ, Mν/ς «π�λυπ�λιτισµικ�+
Z:ριδ@�υ»· τ�+ καταλληλ�τ4ρ�υ Aς Zπ�Bε@ρι�υ τCς Παγκ6σµιας EG�υσ@ας. =H
«Bι�λ�γ@α» !παν4ρBεται στ/ πρ�σκ#νι� .π/ τ�&ς δCθεν δειν�&ς π�λεµ@�υς της,
.π/ !κε@ν�υς .κρι:'ς π�& παθιασµ4να Zπεστ#ρι]αν τJν «"ι�λ�γικ. Bσ�τητα» τ'ν
.νθρ<πων π�νω .π/ κ�θε π�λιτιστικJ διαφ�ρ�π�@ηση. O5 .φ�ριστ;ς τ'ν θεωρι'ν
τ�+ Γκ�µπινV κα7 τ�+ Tσ�µπερλαιν .π�δε@Bθηκαν �5 πλ4�ν dνθερµ�ι θιασ'τες
τ�υς, θ4λ�ντας ν  µετατρ4ψ�υν τJν .νθρωπ6τητα σ; κτηνιατρικ/ !ργαστ#ρι� πα-
ραγωγCς «:ελτιωµ4νης ρ�τσας», σ ν ν  !πρ6κειτ� γι  .γελ�δες h πρ6:ατα.

LOµως τ  δηλητηρι<δη :4λη τ�υς στρ4φ�νται κυρ@ως κατ  τCς ΛευκCς φυλCς
κα7 τCς Γηραι0ς Hπε@ρ�υ, b Hπ�@α παρ  τ  πρ�:λ#µατ� της κατ�ρθ<νει ν  .φ�-
µ�ι<νRη τ  .φρ�ασιατικ  µεταναστευτικ  ρε�µατα κα7 ν  διατηρRC τJν Mλληνικ#
της παρ�δ�ση κα7 τJν φυλετικ# της Hµ�ι�γ4νεια σ; .ρκετ  µεγ�λ� :αθµ6. Πα�-
�ντας τJν ΛευκJ φυλJ –δι  τCς !πιµειG@ας– καταργ�+ν ταυτ6Bρ�να κα7 τJν πα-
ρ�δ�σ# της. =O Bωρ7ς φυλετικ/ πλ4�ν πρ�σδι�ρισµ/ zνθρωπ�ς θ  .σπασθRC µ;
εTκ�λ@α τ/ν Aφρ�ανατ�λισµ/ στ/ !π@πεδ� τCς 5στ�ρικCς τ�υ συνε@δησης, τ/ν
«π�λυπ�λιτισµ/» στ/ !π@πεδ� τCς κ�ινων@ας κα7 τJν zκριτη Zπ�ταγJ («εKρ#νη»)
στ/ !π@πεδ� τCς �Kκ�ν�µ@ας κα7 τCς π�λιτικCς. O5 φασ@]�ντες αTτ�7 !πιτ#δει�ι τCς
διεθν�+ς πρ�παγ�νδας .γν��+ν τJν =Iστ�ρ@α h .δυνατ�+ν ν  τJν κυττ�G�υν κα-
τ�µατα; Aγν��+ν δηλαδ#, 9τι τ�&ς δ�� τελευτα@�υς αK'νες Gεκ@νησε τ/ «G#λω-
µα» τ'ν σκι�Bτρων τ�+ ∆�γµατισµ�+ κα7 τ�+ Παραλ6γ�υ, τ/ Hπ�E� .π/ τ/ !π@-
πεδ� τCς ν6ησης .ρB@]ει ν  περνj0 κα7 στ/ν B'ρ� τCς κ�ινων@ας κα7 τCς π�λι-
τικCς, κα7 9τι b δ�ναµη τCς =Eλληνικ6τητας .ρB@]ει σταδιακ  πλ4�ν ν  Bαρ�σσRη
τJν π�ρε@α τ�+ π�λιτισµ�+;

=O «∆αυλ/ς»θ  !Gακ�λ�υθ#σRη ν  .π�καλ�πτRη 9λες !κεEνες τ7ς µεθ�δε�σεις,
π�& στ�Bε��υν στ/ν πνευµατικ/ διασυρµ/ τCς .νθρωπ6τητας κα7 στJν πρ�σπ�-
θεια !γκαθ@δρυσης Mν/ς N4�υ Mεσα@ων�ς.

ΣηµεDωση: ∆4�ν ν  σηµειωθRC, 9τι H !ν λ6γ�ω «.καδηµαϊκ/ς» dγραψε τ  :ι:λ@α «O; διαν��Rµεν�ι
στ�ν Mεσα�ωνα» κα* «�O π�λιτισµ�ς τ�ς Mεσαιωνικ�ς ∆Rσης», «συµ"�λλ�ντας �Kσιαστικ, στ.ν Hπα-
νεIWταση κα* 9να"�θµιση τ�ς σηµασ�ας τ�= Mεσα�ωνα»... («Eλευθερ�τυπ@α» 4/9/97).

Παν. Λ. K�υSαλ�κης

Aπ6στ�λ�ι τ�+ N4�υ Mεσα@ωνα



M; .φ�ρµJ τJν .ν�θεση στJν π6λη τ'ν Aθην'ν τCς διεGα-
γωγCς τCς Oλυµπι�δας τ�+ 2004 !πανCλθε κα7 π�λι στ/ πρ�σκ#-
νι� b .να]#τηση τ�+ αTθεντικ�+ ν�#µατ�ς τ'ν Oλυµπιακ'ν Aγ<-
νων, b καταν6ηση τ�+ �θικ�+ κα7 Kδε�λ�γικ�+ περιεB�µ4ν�υ, !κε@-
ν�υ π�& .π�καλ�+µε OλυµπιακJ Iδ4α, Oλυµπιακ/ Πνε+µα. O5
περισσ6τερ�ι σ#µερα σπε�δ�υν ν  µιλ#σ�υν γι  «!κφυλισµ/» τ�+
Oλυµπιακ�+ Πνε�µατ�ς κα7 κ�π�ι�ι zλλ�ι κ�ν�υν λ6γ� γι  «.να-
γκα@α πρ�σαρµ�γJ» στ7ς ν4ες καταστ�σεις κα7 .ντιλ#ψεις τ�+ σ�γ-
Bρ�ν�υ κ6σµ�υ. =Ωστ6σ� 9λες αTτ;ς �5 .π6ψεις φα@νεται ν  .π4-
B�υν κατ  π�λ& τCς .λ#θειας, δι6τι .π�ρρ4�υν .π/ bµιτελεEς h λαν-
θασµ4νες θ4σεις περ7 .ρBαι�ελληνικ�+ κ6σµ�υ κα7 κατ’ !π4κτασιν
Hδηγ�+ν σ; !σφαλµ4νες !κτιµ#σεις τCς Kδ4ας τ�+ Oλυµπισµ�+, τJν
Hπ�@α αTτ/ς H κ6σµ�ς συν4λα:ε κα7 πραγµ�τωσε π�ρα π�λ& νωρ@ς,
κατ  τJν αTγJ τ�+ π�λιτισµ�+ τ�υ.

EWναι λ�γικ  κα7 5στ�ρικ  .δ�νατ�ν ν  πρ�σεγγ@σωµε κα7 ν  κα-
ταν�#σωµε τJν OλυµπιακJ Iδ4α, 9ταν παραγνωρ@]ωµε δ�� κα@ρια
σηµεEα τ�+ !ν λ6γ�ω ]ητ#µατ�ς, τ  Hπ�Eα κα7 θ  .ναπτ�Gωµε πα-
ρακ�τω:

A. T  γν#σια ν�#µατα κα7 �5 πρωταρBικ;ς σηµασ@ες τCς Oλυ-
µπιακCς Iδ4ας εWναι στεν  συνυφασµ4να µ; τJν µακρυνJ !π�B#,
κατ  τJν Hπ�@α 5δρ�θηκαν �5 Oλυµπιακ�7 Aγ'νες, κα7 σ’ αTτJν
!µπερι4Bεται b αKτ@α κα7 b .ναγκαι6τητα τCς {δρυσ#ς τ�υς. =H !π�BJ
αTτJ .ναµφισ:#τητα ταυτ@]εται µ; τJν !π�BJ τ�+ :ασιλ4ως ∆ι6ς.

B. =H OλυµπιακJ Iδ4α .π�τελεE γ4ννηµα κα7 .ναπ6σπαστ� µ4-
ρ�ς τCς εTρ�τερης MλληνικCς θε<ρησης τCς ZωCς κα7 τ�+ K6σµ�υ,
καθVς κα7 τ'ν .Gι'ν π�& πηγ�]�υν .π/ αTτ#ν.

�O∆ι6δωρ�ς Σικελι<της (3,74) .ναφ4ρει, 9τι «M δεRτερ�ς �Hρα-
κλ�ς bταν :νας Hκ τNν �Iδα�ων ∆ακτRλων τ�ς Kρ2της... π�5 sδρυσε
τ�5ς �Oλυµπιακ�5ς 9γNνες». =O IδαE�ς =HρακλCς λ�ιπ/ν φ4ρεται
Aς H 5δρυτJς τ'ν Oλυµπιακ'ν .γ<νων. TJν πληρ�φ�ρ@α αTτJ µε-
ταφ4ρει κα7 H Παυσαν@ας («Hλειακ » α,7): «O; �IδαO�ι ∆�κτυλ�ι,
�; Mπ�O�ι tν�µ�7�ντ� κα* K�υρ�τες, ε4�αν /λθει 9π� τ� @ρ�ς XIδη

O" �Oλυµπιακ�� �Aγ�νες τ�( 2004:
M�ναδικ  εWκαιρDα )Qαγνισµ�( τ�υς



τ�ς Kρ2της κα* bσαν πWντε, M �Hρακλ�ς, M ΠαιωναO�ς, M �Eπιµ2-
δης, M �I�σι�ς κα* M XIδας. EBς τ�ν �IδαO�ν �Hρακλ� 9ν2κει + δ�Iα,
δι�τι πρNτ�ς αKτ�ς καθιWρωσε τ�ν τ�τε 9γNνα κα* τ�ν tν�µασε
�OλRµπια κα* καθ8ρισε ν, γ�νεται κ�θε πWµπτ�ν �ρ�ν�, Hπειδ. πW-
ντε bσαν αKτ�ς µ- τ�5ς 9δελφ�Rς τ�υ». O5 K��ρητες σ�µφωνα µ;
τJν παρ�δ�ση πρ�φ�λαGαν τ/ν ∆@α, 9ταν `ταν :ρ4φ�ς, .π/ τ/ν
πατ4ρα τ�υ Kρ6ν�, H Hπ�E�ς σκ6τωνε τ  παιδι� τ�υ, .φ�+ κατ  τ/ν
Bρησµ/ «)π� παιδ�ς Bδ��υ τ.ν 9ρ�.ν 9φαιρεθ2σεσθαι»: «�; δ- K�R-
ρητες /ν�πλ�ι Hν τuN <ντρuω τ� "ρWφ�ς φυλ�σσ�ντες τ�Oς δ�ρασι τ,ς
9σπ�δας συνWκρ�υ�ν, sνα µ. τ�ς τ�= παιδ�ς φων�ς M Kρ�ν�ς
9κ�RσCη...» (Aπ�λλ6δωρ�ς, A, 1, 6-7). O5 φ�λακες κα7 παιδαγωγ�7
λ�ιπ/ν τ�+ ∆ι/ς Gεκιν�+ν τJν τ4λεση .γ<νων στJν Oλυµπ@α. LOµως
κα7 H oδι�ς H Zε�ς, 9ταν !νηλικιωθRC, θ  .γωνισθRC στ/ .γ<νισµα τCς
π�λης µ; .ντ@παλ� τ/ν Kρ6ν�, τ/ν Hπ�E�ν νικj0· κα7 µ; τJν ν@κη τ�υ
αTτJ .ναλαµ:�νει κα7 συµ:�λικ  τJν bγεσ@α κα7 στJν συν4Bεια
.γων�θετεE τ  .θλ#µατα: «∆�α δ. µ-ν Hντα=θα παλαOσαι κα* αKτuN
Kρ�νuω περ* τ�ς 9ρ��ς... 9γων�θετ�σα� φασιν αKτ�ν...» (Παυσα-
ν@ας, «=Hλειακ » A´, 7). =H .ν�ληψη τCς AρBCς .π/ τ/ν ∆@α dµελ-
λε ν  Hδηγ#σRη στ/ν πρ'τ� .νθρ<πιν� π�λιτισµ6, H Hπ�E�ς dλα:ε
παγκ6σµιες διαστ�σεις.

=O π�λιτισµ/ς τ�+ ∆ι/ς διεκ6πη :ια@ως .π/ παγκ6σµιες γεωλ�-
γικ;ς .νακατατ�Gεις, αTτ;ς π�& στ/ν αKγαιακ/ B'ρ� κατεγρ�φησαν
.π’ τ�&ς .ρBα@�υς συγγραφεEς Aς H Kατακλυσµ/ς τ�+ ∆ευκαλ@ω-
ν�ς. TJν δ6Gα τ�+ :ασιλ4ως ∆ι/ς κρ�τησαν τ  5ερατεEα τ'ν δια-
σωθ4ντων µαντε@ων, κα7 b πρ�φ�ρικJ λαϊκJ παρ�δ�ση τ/ν «θε�-
π�@ησε». Γι’ αTτ/ .κρι:'ς τ/ν λ6γ� µετ  τ/ν κατακλυσµ/ !κεEν�ι
π�& dσπευσαν ν  .να:ι<σ�υν 5στ�ρικ  τ/ Bαµ4ν� µεγαλεE�, δ;ν
`ταν δυνατ/ν ν  .διαφ�ρ#σ�υν γι  τ/ν µ�θ� τCς Oλυµπ@ας: τJν
π�λη µεταG& Kρ6ν�υ-∆ι/ς γι  τJν .ν�ληψη τCς AρBCς. =O Π4λ�ψ
(παππ�+ς τ�+ Aγαµ4µν�ν�ς) Fργαν<νει κα7 τελεE µ; τ/ν πλ4�ν λα-
µπρ/ τρ6π� τ  Oλ�µπια πρ/ς τιµJν τ�+ ∆ι6ς: «ΠWλ�ψ δ- vστερ�ν
γενεlh µ�λιστα µετ, �Eνδυµ�ωνα τ�ν 9γNνα τuN �Oλυµπ�uω ∆ι* Hπ��-
ησεν 9Iι�λ�γ8τατα 9νθρ8πων τNν πρ� αKτ�=» (Παυσαν@ας, «=Hλει-
ακ�», 8,2). Kα7 δ;ν θ  µπ�ρ�+σε ν  µJν τιµηθRC !κεEν�ς π�&
«Hπ�λθεν wπασαν τ.ν �Bκ�υµWνην εKεργετNν τ� γWν�ς τNν 9νθρ8-
πων» (∆ι6δωρ�ς Σικελι<της, 3,61,4), π�& θ4σπισε τ/ν N6µ�, τJν ∆ι-
και�σ�νη κα7 τJν Π�λιτικ#: «τ�5ς µ-ν ληστ,ς κα* 9σε"εOς 9ναι-
ρ�=ντα, τ.ν δ’ Bσ�τητα κα* δηµ�κρατ�αν εBσηγ�Rµεν�ν...» (∆. Σι-
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κελι<της 5,71,2). =H εTεργεσ@α τ�υ !π7 τ�+ γ4ν�υς τ'ν .νθρ<πων
`ταν τ6σ� µεγ�λη, �στε: «παρε��µεν�ν 3αυτ�ν πhσιν Hπιεικ� κα* φι-
λ�νθρωπ�ν, xστε )π� τ�= πλ2θ�υς ΠατWρα πρ�σαγ�ρευθ�ναι» (∆.
Σικελι<της, 3,61,4). Kα7 τιµ#θηκε σ’ 9λα τ  µ#κη κα7 πλ�τη τCς γCς:
EWναι H Jupiter (Zε&ς ΠατJρ) τ'ν Λατ@νων, H Odin (= ∆@ας) τ'ν
Σκανδιναυ'ν, H Dyaus Pitar (∆@ας Πατ4ρας) τ'ν Iνδ'ν, .λλ  κα7
b κ�ρια θε6τητα 9λων σBεδ/ν τ'ν .ρBα@ων λα'ν καθρεφτ@]ει τ/ν
:ασιλ4α ∆@α. O5 Oλυµπιακ�7 .γ'νες λ�ιπ6ν, π�& θεσπ@στηκαν µετ 
τ/ν Kατακλυσµ6, !τελ�+ντ� πρ/ς τιµJν τ�+ ∆ι/ς εKς .ν�µνηση κα7
Aς ν�σταλγ@α τCς Παγκ�σµ@�υ Π�λιτε@ας τ�υ. Kα7 !τελ�+ντ� στJν
Oλυµπ@α, δι6τι !κεE κατ  τJν παρ�δ�ση H Zε&ς .ν4λα:ε τJν AρBJ
.π/ τ/ν Kρ6ν�.

T/ τελετ�υργικ/ περιλ�µ:ανε κυρ@ως .θλητικ�&ς .γ'νες, δι6τι
στ/ zθληµα τCς π�λης H Zε&ς κατ4:αλε τ/ν Kρ6ν�. ATτJ φα@νεται
ν  `ταν b πρ<τη σηµασ@α τ�+ Oλυµπισµ�+. Kατ  τ�&ς Kλασσι-
κ�&ς Bρ6ν�υς σ’ αTτJν τJν πρ<τη σηµασ@α dρBεται ν  πρ�στεθRC
κα7 τ/ Aθλητικ/ Iδε'δες, πρ�ϊ/ν τCς φιλ�σ�φικCς κα7 καλλιτε-
BνικCς .να]#τησης τ�+ T4λει�υ κα7 τCς =Aρµ�ν@ας. =H zσκηση τ�+
σ<µατ�ς (γυµναστικJ) θεωρ#θηκε .π/ τ/ν Πλ�τωνα Aς «θε�σδ�-
τ�ς» (9πως κα7 b M�υσικ#): «µ�α σωτηρ�α πρ�ς <µφω, µ2τε τ.ν
ψυ�.ν <νευ σ8µατ�ς κινεOν, µ2τε τ� σNµα <νευ ψυ��ς, sνα 9µυν�-
µWνω γ�γνησθ�ν Bσ�ρρ�πω κα* )γι�» («T�µαι�ς»).

Eπ@σης pνα σηµαντικ/ στ�ιBεE�, π�& πρ4πει ν  σηµειωθRC, εWναι
9τι στJν KλασσικJ =Eλλ�δα κα7 στ/ Kδε�λ�γικ/-π�λιτικ/ πεδ@� Zπ�-
BωρεE b Kδ4α τCς OKκ�υµενικ6τητας, b Hπ�@α Bαρακτ#ρι]ε τJν !π�BJ
τ�+ ∆ι/ς κα7 !µπεριε@Bετ� στ/ :αθ�τερ� ν6ηµα τ'ν πρ<των Oλυ-
µπι�δων, κα7 .ντιθ4τως !νδυναµ<νει b Kδ4α τ�+ Πανελληνισµ�+.
Στ�&ς Oλυµπιακ�&ς τCς KλασσικCς !π�BCς συµµετεEBαν .θλητ;ς
κα7 .π/ !κτ/ς =Eλλ�δ�ς περι�B4ς, Zπ/ τJν αTστηρJ 9µως πρ�ϋπ6-
θεση ν  εWναι LEλληνες. TJν Kδ4α τCς OKκ�υµενικ6τητας θ  !πα-
ναφ4ρRη (.δ6Gως γι  π�λλ�&ς) H Aλ4Gανδρ�ς.

�H .ρBJ τ�+ τ4λ�υς τCς OλυµπιακCς Iδ4ας γ@νεται µ; τJν κα-
τ�κτηση τ�+ =Eλληνικ�+ K6σµ�υ .π’ τ�&ς Pωµα@�υς. ̂ OBι µ6ν� Gε-
B�στηκαν τ  :αθ�τερα ν�#µατ� της, .λλ  κα7 αTτ/ τ/ Aθλητικ/
Πνε+µα (vµιλλα, Mτερ�σε:ασµ6ς, !ντιµ6τητα, .γωνιστικ6τητα, .φι-
λ�κ4ρδεια) παραµερ@στηκε, γι  ν  π�ρ�υν τJν θ4ση τ�υ b δωρ�-
δ�κ@α, b !πιδειGι�µαν@α, b σκ�πιµ�θηρ@α κα7 τ/ θ4αµα. Πλ#ρης
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!κφυλισµ/ς τCς OλυµπιακCς Iδ4ας συνετελ4σθη µ; τJν δι�ργ�νω-
ση τ'ν «Oλυµπιακ'ν Aγ<νων» στJν Aντι6Bεια τCς Συρ@ας .π/
τ/ 44 µ.X. EκεE !δ6θη κα7 b εTκαιρ@α στ/ «.νατ�λ@τικ� δαιµ6νι�»
(!µπ6ρι�, !παιτε@α) ν  !πισκι�σRη τ  .γων@σµατα. =H BαριστικJ :�-
λ#, Aς γνωστ6ν, !δ6θη .π/ τ/ν «M4γα» Θε�δ6σι� τ/ 394 µ.X.

=O ∆. Λ�µπρ�υ στ/ dργ� τ�υ «�Aνα72τηση» (σελ. 207, «∆αυλ/ς»
1981) .ναφ4ρει τ  MGCς: «AKτ� π�5 9πεδε��θη στ.ν 9ρ�αι�τητα,
Tτι δηλαδ. τ� �Oλυµπιακ� Πνε=µα 9π�κεκ�µµWν� 9π� τ�ν 6µφ�λι�
λNρ� τ�υ, τ� �Eλληνικ� Πνε=µα, ε4ναι 9δRνατ� ν, )π�ρICη, κα* 9φ’
3τWρ�υ Tτι + λειτ�υργ�α τ�= 6λυµπιακ�= θεσµ�= µWσα στ, πλα�σια
<λλων π�λιτισµNν κα* <λλων κ�σµ�θεωριNν δ-ν ε4ναι δυνατ�ν παρ,
ν, Mδηγ2σCη στ.ν Hκπ�ρνευση κα* τ�ν Hκ"αρ"αρισµ� τ�υ, Hπι"ε-
"αι8θηκε στ. σRγ�ρ�νη Hπ��2, 9π� τ�τε π�5 ]ρισµWν�ι φωτισµW-
ν�ι <νθρωπ�ι, PEλληνες πνευµατικ�, Hπεδ�ωIαν κα* πWτυ�αν τ.ν
9να"�ωση τNν �OλυµπιακNν �Aγ8νων». Aλλ  κα7 H φερ6µεν�ς Aς
.να:ιωτJς τ'ν Aγ<νων Γ�λλ�ς :αρ'ν�ς Πι;ρ ντ; K�υµπερτ;ν dλε-
γε τ/ 1921: «M 9θλητισµ�ς κινδυνεRει, γιατ* M 6ργανωτ.ς τε�νει ν,
συντρ�ψCη τ�ν 9θλητ2, µ- µ�ν� σκ�π� ν, εK�αριστ2σCη κα* ν, κατα-
πλ2ICη τ�ν θεατ.» (N. Nησι<τη, «Oλυµπισµ/ς κα7 .νθρωπισµ6ς»,
1979, AθCναι).

Π�ι� σB4ση dB�υν λ�ιπ/ν �5 σ�γBρ�ν�ι Oλυµπιακ�7 Aγ'νες µ;
τJν .ρBαι�ελληνικJ Iδ4α τ�+ Oλυµπισµ�+; Φυσικ  καµµ@α. OIτε
στJν Oλυµπ@α τελ�+νται �Iτε πρ/ς τιµJν τ�+ ∆ι/ς κα7 τCς Πα-
γκ6σµιας Π�λιτε@ας τ�υ εWναι .φιερωµ4ν�ι, .λλ  �Tδεµ@α σB4ση
dB�υν κα7 µ; τ/ν Πανελληνισµ6. ΣτJν �Tσ@α τ/ Oλυµπιακ/ Iδε'δες
dBει συρρικνωθC κα7 ταυτισθC µ; τ/ Aθλητικ/ Iδε'δες. Kα7 9ταν
µιλ�+µε γι  !κ:αρ:αρισµ/ κα7 !κφυλισµ/ τ�+ Oλυµπιακ�+ Πνε�-
µατ�ς, !νν��+µε τJν !κπ6ρνευση τ�+ Aθλητικ�+ Iδε<δ�υς κα7 XBι
τ/ν παραµερισµ/ τ�+ ∆ι/ς h τ'ν =Eλλ#νων. Kα7 πρ�γµατι τ  .θλη-
τικ  Kδανικ  dB�υν B�σει τ/ αTθεντικ6 τ�υς περιεB6µεν�.

Θ  µπ�ρ�+σε µ@α Hπ�ιαδ#π�τε παγκ6σµια π�λιτιστικJ !κδ#λω-
ση ν  σταθRC dGω .π/ τ/ «κλEµα» τ�+ καιρ�+ της; Aσφαλ'ς XBι. Kυ-
ρ@αρB� Kδε�λ�γικ/ στ�ιBεE� τCς σηµερινCς !π�BCς εWναι H �Kκ�ν�-
µισµ6ς, H Hπ�E�ς δρj0 καταλυτικ  γι  τJν Iδ4α τ�+ Aθλητισµ�+:
O5 σ�γBρ�ν�ι Oλυµπιακ�7 Aγ'νες .π�τελ�+ν περι�υσ@α τCς
∆.O.E. (∆ιεθνJς OλυµπιακJ Eπιτρ�π#). Στ/ πρ��@µι� τCς σ�µ-
:ασης π�& Zπ�γρ�φει κ�θε δι�ργαν<τρια π6λη .ναφ4ρ�νται τ 
MGCς: «(Παρ�γραφ�ς A´.) �H ∆.O.E. πρ�yσταται τ�= �Oλυµπιακ�=
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Kιν2µατ�ς κα* �; �Oλυµπιακ�* �AγNνες ε4ναι 9π�κλειστικ. Bδι�-
κτησ�α τ�ς ∆.O.E., + Mπ��α κατW�ει Tλα τ, δικαι8µατα σ�ετι7�µε-
να µ- αKτ�, εBδικ�τερα, κα* �ωρ*ς περι�ρισµ�Rς, τ, δικαι8µατα τ,
σ�ετι7�µενα µ- τ.ν 6ργ�νωση, τ.ν Hκµετ�λλευση, τ. ραδι�τηλε�-
πτικ. κ�λυψη κα* 9ναπαραγωγ. 9π� κ�θε µWσ�». T/ !µπ6ρευµα
δηλαδJ «Oλυµπιακ�7 Aγ'νες», π�& εWναι Kδι�κτησ@α τCς κ�στας
τ'ν «Aθαν�των», κατακλ�]ει κ�θε τ4σσερα Bρ6νια τJν .γ�ρ  τ�+
παγκ�σµ@�υ θε�µατ�ς !πιφ4ρ�ντας µεγ�λα κ4ρδη στ�&ς Kδι�κτCτες
τ�υ. (Σηµειωτ4�ν, 9τι τ/ !µπ6ρευµα «Oλυµπι�δες» .π�τελεE µ4ρ�ς
τ�+ !µπ�ρε�µατ�ς «=Eλλ�δα», τ/ Hπ�E� καπηλε��νται, πωλ�+ν κα7
µεταπωλ�+ν .νηλεεEς κα7 .δ@στακτ�ι dµπ�ρ�ι κα7 !µπ�ρ�κ�ι, καθVς
:ρ@σκεται σ; Kδια@τερη zνθηση σ#µερα).

=O κυρι6τερ�ς φ�ρ4ας τ'ν .θλητικ'ν .Gι'ν εWναι b πρ�σωπικ6-
τητα τ�+ .θλητC, b Hπ�@α σ#µερα εWναι .ν�παρκτη. =O .θλητJς
.π�τελεE κατ  κ�ρι� λ6γ� pνα iπλ/ διαφηµιστικ/ !G�ρτηµα µεγ�-
λων Mταιρει'ν. EWναι αTτ6ς, π�& ν�ι�]εται γι  τ/ν γρ#γ�ρ� πλ�υ-
τισµ6 τ�υ. Γι  ν  µπ�ρ4σRη ν  πετ�BRη αTτ/ν τ/ν στ6B�, θ  πρ4πει ν 
κ�νRη πρωταθλητισµ6, ν  εWναι !παγγελµατ@ας. Γι  τ/ν λ6γ� αTτ/
τ/ 1971 b ∆.O.E. .πεφ�σισε ν  .παλε@ψRη τ/ν 9ρ� «HρασιτW�νης»
.π/ τJν OλυµπιακJ X�ρτα, δεB6µενη 9τι �5 .θλητ;ς θ  πρ4πει ν 
.µε@:ωνται, κα7 .π/ τ/ 1988 !πετρ�πη b συµµετ�BJ στ�&ς Oλυ-
µπιακ�&ς !παγγελµατι'ν .θλητ'ν, 9πως στ/ τ4ννις κα7 στ/ π�δ6-
σφαιρ�. =O «κλ�δ�ς !λα@ας» .ντικατεστ�θη µ; τ/ν «κλ�δ�ν Bρυ-
σ�+». =O πρωταθλητισµ/ς 9µως εWναι .ρκετ  δ�σκ�λ� κα7 !π@π�ν�
!π@τευγµα. Kα7 γι’ αTτ/ .κρι:'ς !πιστρατε�εται b !πιστ#µη τCς
Bι�Bηµε@ας: Xιλι�δες .θλητ;ς σ#µερα σ’ 9λα σBεδ/ν τ  .θλ#µατα
καταπ@ν�υν τερ�στιες π�σ6τητες .π/ π�ικιλ@α Bηµικ'ν παρα-
σκευασµ�των, π�& !πιφ4ρ�υν αIGηση τCς σωµατικCς !π@δ�σης κα7
τCς µυϊκCς δ�ναµης, µ; δυσ�ρεστες !πιπτ<σεις στJν ψυBικJ κα7
σωµατικJ λειτ�υργ@α. Aπ/ τ/ 1960 µ4Bρι τ/ 1976 καταBωρ@σθηκαν
30 θανατηφ6ρα κρ��σµατα .θλητ'ν (δ;ς Xρ. M6τσια, «Σ@τι�υς,
^Aλτι�υς, Φ6ρτι�υς», Aθ#να, 1984).

=Ωστ6σ� τ/ Aθλητικ/ Iδε'δες δ;ν π4θανε. Eπι:ι<νει κα7 κερδ@-
]ει dδαφ�ς καθηµεριν�: LOλ� κα7 περισσ6τερ�ι zνθρωπ�ι στρ4φ�-
νται «!ρασιτεBνικ » πρ/ς τJν zθληση κα7 κυρ@ως µεγ�λα τµ#µατα
τCς νε�λα@ας, µακρυ  9µως .π’ τ7ς «Oλυµπι�δες» κα7 τ/ν πρωτα-
θλητισµ6.

∆ΑΥΛ�Σ/193, Iαν�υ�ρι�ς 1998 11933



O5 Oλυµπιακ�7 Aγ'νες .π�τελ�+ν γν#σι� τ4κν� τ�+ =Eλληνι-
κ�+ Π�λιτισµ�+ .ναµφισ:#τητα. =H dστω κα7 κατ’ Xν�µα .να:@ω-
σ# τ�υς στ  νε<τερα Bρ6νια .π�τελεE pνα .Gι�σηµε@ωτ� γεγ�ν6ς, τ/
Hπ�E� δ;ν θ  πρ4πει ν  παρα:λ4ψ�υµε h ν  .φ�ρ@σ�υµε !πιπ6λαια.
M#πως τ  zλλα γενν#µατα τ�+ =Eλληνικ�+ Π�λιτισµ�+ (φιλ�σ�-
φ@α, !πιστ#µη, δηµ�κρατ@α κ.z.), eν κα7 παντ�δ�ναµα, :ρ@σκ�νται
σ#µερα σ; σωστ6τερ� δρ6µ�; EWναι δυνατ/ν 9µως ν  πρ�σλ�:�υν
τJν παλαι� τ�υς αoγλη κα7 σηµασ@α, 9ταν εWναι δ4σµια τCς παρ��-
σας πνευµατικCς κατ�στασης κα7 Zπ�Bε@ρια !G�υσιαστ'ν; Kι 9µως
εWναι δυνατ6ν, µ; µ@α πρ�ϋπ6θεση: ν  .ναδειBθRC Kδε�λ�γικ  H
θρ@αµ:�ς τCς =Eλλ�δ�ς στ/ν Σ�γBρ�ν� K6σµ�, .φ�+ 9,τι συνιστj0 σ#-
µερα τ/ν Παγκ6σµι� Π�λιτισµ/ εWναι .π�κλειστικ  γ4ννηµα τCς
=Eλλ�δ�ς. N  .ναδειBθRC κα7 ν  τιµηθRC b =Eλλ�δα. Kα7 �5 Oλυ-
µπιακ�7 Aγ'νες εWναι τ/ καταλληλ6τερ� πεδ@� .π6δ�σης αTτCς
τCς τιµCς. N  τιµηθRC H Zε&ς .π’ τ�&ς λα�&ς τCς OKκ�υµ4νης, γιατ7
ZπCρGε H πρ'τ�ς παγκ6σµι�ς bγ4της τ�υς, H πρ'τ�ς π�& τ�&ς µε-
τ4φερε τJν σπ@θα τ�+ π�λιτισµ�+. Kα7 XBι µ6ν�ν H Zε�ς, γιατ7 τ  γεν-
ν#µατα τCς =Eλλ�δ�ς δ;ν σταµ�τησαν σ’ αTτ/ν κα7 στ�&ς διαδ6-
B�υς τ�υ. N  τιµηθ�+ν �5 ^Iωνες φιλ6σ�φ�ι, π�& θεµελ@ωσαν τJν
.νθρ<πινη σκ4ψη στ7ς :�σεις τ�+ Oρθ�+ Λ6γ�υ, ν  τιµηθRC τ/
Kλασσικ/ «Θα+µα»· ν  τιµηθRC b =Eλλ�δα σ’ 9λη της τJν Kκµ�δα, τJν
πρ�σφ�ρ�, τ/ µεγαλεE� της.

=H δι�ργ�νωση τCς Oλυµπι�δας τ�+ 2004 .π/ τJν π6λη τ'ν
Aθην'ν εWναι µ@α πρ6κληση. ^OBι :ε:α@ως γι  τ�&ς !π@σηµ�υς
δι�ργανωτ4ς, �5 Hπ�E�ι dB�υν κι6λας Zπ�γρ�ψει κα7 συµφων#σει
τ  καθ4καστα. =H πρ6κληση .φ�ρj0 στ�&ς LEλληνες, στ�&ς .ν  τ/ν
κ6σµ� LEλληνες. Στ/ Bρ�νικ/ δι�στηµα π�& µ0ς Bωρ@]ει .π/ τ/ 2004
πρ4πει ν  !νταθ�+ν �5 πρ�σπ�θειες, π�& .π�:λ4π�υν στJν .π6-
κτηση τCς .ληθινCς =Iστ�ρικCς Συνε@δησης τCς .νθρωπ6τητας, π�&
δ;ν εWναι zλλη .π’ τJν =Eλλ�δα. �Aν b .νθρωπ6τητα κ�ινων#σRη µ;
τ/ παρελθ6ν της, dστω .ρBικ'ς .µυδρ�, τ6τε θ  dBRη γ@νει τ/ πρ'τ�
:Cµα πρ/ς τJν 5στ�ρικ# της oαση. Kα7 b Oλυµπι�δα τ�+ 2004 θ 
dBRη τιµ#σει τJν πνευµατικ# της µ#τρα: τJν =Eλλ�δα.

Παν. Λ. K�υSαλ�κης
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�O �Aνα�αγ
ρας  Kλα��µ�νι�ς πρ�τ�ς �� �λων �θεσε τ�ν θεωρ αν !περ"νω τ#ς
πρ"�εως κα% τ&ν ν�'ν !περ"νω τ#ς (λης, +ν�µ"��ντ"ς τ�ν κ�σµ�π�ιητ�ν κα% δια-
κ�σµητ�ν τ�ν π"ντων: «�Oντων γ	ρ �µ� π�ντων ν�ς �πελθ�ν διεκ�σµησεν»
(0π
σπ. 42). �O ν�'ς, π�5 ε6ναι �λ�ς σ�φ α κα% δ8ναµι, !π�καθιστ9: τ&ν ;σι
δει-
�ν �Eρωτα, π�5 «α!τ	ρ "πειτα» τ�' X"�υς �γ�νετ�, «κ�λλιστς» κα% «παν#σ$υρς»·
? τ�ν �Aθην:, π�5 γενν@θηκε π"ν�πλ�ς 0π’ τ& κεφ"λι τ�' ∆ι
ς.

�O ν�'ς 0π�τελεC τ& περι�D�ν τ�' «�µ� παντ&ς» κ�σµ�γ�νικ�' µε γµατ�ς, ε6ναι
δE Dωρισµ�ν�ς 0π’ �λα τF Gλλα «Dρ@µατα», 0φ�' «µ�νς α!τ&ς �π’ (αυτ� �στιν»
(0π
σπ. 12). �Eπειδ� τ&ν Dαρακτηρ �ει ; λεπτ
της κα% ; καθαρ
της, µπ�ρεC νF
εLσDωρM# κα% νF �πενεργM# �φ’ �λων τ�ν φυσικ�ν Nντων, τF π�Cα D"ριν αOτ�' �Pω-
�γ�ν�'νται. QED�ντας αOτ& κατF ν�'ν  �Aριστ�τ�λης λ�γει, πRς «τ� γ	ρ ν�
�ν)ργεια *ω+».

�O 0νθρSπιν�ς ν�'ς 0π�τελεC µ
ρι�ν τ�' κ�σµικ�' ν�
ς, �� �T κα%  ; Uκαν
τη-
τ" τ�υ νF γνωρ �Mη· µ α γν�σις, π�5 Lσ�δυναµεC µE �ν�ργεια κα% δραστηρι
τητα,
0φ�' τ& κ"θε τι π�5 θε:ται γ νεται πρ:�ις π"ραυτα. Στ& σηµεC� αOτ&  Wεν�φ"-
νης �ναρµ�ν �εται µE τ&ν XOµηρ� (�,τι σκ�πτεται ; �Aθην: πραγµατSνεται 0µ�-
σως), τ&ν Παρµεν δη («λε�σσε δ’ -µως .πε�ντα ν�/ω παρε�ντα 0ε0α#ως») 0λλF κα%
τ&ν Σωκρ"τη, σ8µφωνα µE τ&ν π�C� «; 0ρετ� ε6ναι γν�σις», Gρα κα% ; γν�σις
ε6ναι 0ρετ@.

T& κ�σµικ& σ8στηµα τ�' Kλα��µεν �υ 0π�τελεC τρ�π�π� ησιν τ�' Παρµενιδι-
κ�'. T& «�&ν» τ�' �Eλε"τ�υ ��ασφαλ �ει, [ς γνωστ
ν, τ�ν συν�Dει" τ�υ στ&ν D�ρ�-
Dρ
ν� D"ριν τ#ς 0κινησ ας, τ#ς συµπ"γειας κα% τ#ς 0διαιρετ
τητ"ς τ�υ. KατF
τ&ν �Aνα�αγ
ρα τ& «�µ� π2ν» µπ�ρεC νF τµηθM# κα% νF λ"\Mη κ νησιν, Dωρ%ς νF
διασαλευθM# ; συν�Dει" τ�υ.

Στ�ν 0ρD� λ�ιπ&ν �λα τF «Dρ@µατα» ]σαν µα�8, �πειδ�  Gπειρ�ς 0�ρ κα% 
Gπειρ�ς αLθ�ρ τF συγκρατ�'σαν συµπιεσµ�να. M�σα στ& «µ�' π:ν» ]σαν συσ-
σωρευµ�να �λα τF «σπ�ρµατα» (!π& τ�ν εOρυτ"την �νν�ια) �λων τ�ν πραγµ"-
των, �λα τF DρSµατα, σD@µατα κα% +σµ�ς. K"π�τε  ν�'ς �δωσε τ�ν πρSτην «πε-
ρι$4ρησιν» (τ& «µπ5γκ µπ	γκ» τ�ν σηµεριν�ν κ�σµ�λ
γων), µ α κ νησι π�5 �λ�
δυναµSνει κι _πλSνεται παντ�'. �O Dρ
ν�ς κα%  D�ρ�ς, �π�υ �µφαν σθηκε ;
πρSτη αOτ� περιDSρησις, δEν πρ�σδι�ρ ��νται· `πα� �µως κα% GρDισε, δEν πρ
-
κειται νF σταµατ@σMη π�τ�. �O �Aνα�αγ
ρας �κρινε δικαι�λ�γηµ�ν� τ& αaτηµα τ�'
Παρµεν δη, νF δ�θM# µ α ��@γησις στ�ν κ νησι κα% [ς τ�ια8την πρ
τεινε τ&ν ν�'ν.
T�ι�υτ�τρ
πως διαDωρ ��νται κινητικ&ν αaτι� κα% κιν�υµ�νη µ:�α, bνα �π τευγ-
µα γιF τ& π�C� 0π�σπασε  φιλ
σ�φ�ς τ�5ς �πα ν�υς τ�' Σταγειρ τ�υ. T& 0να-
�αγ
ρει�ν «γ γνεσθαι» δEν �Dει τ�λ�ς, �πως εaπαµε, πρ:γµα π�5 σηµα νει, �τι 
κ
σµ�ς �cτε «6πτεται µ)τρα» �cτε «.πσ0)ννυται µ)τρα» (�Hρ"κλειτ�ς), τF δE
Nντα πα8�υν νF «δ#δυν δ#κην κα5 τ#σιν κατ	 τ7ν τ� $ρ�νυ τ�8ιν» (�Aνα� -
µανδρ�ς). OOδεµ α �πιστρ�φ� τ�ν Nντων στ�ν 0ρDικ� πηγ� !φ σταται, κα% ; κ�-
σµ�π�ιητικ� διαδικασ α ε6ναι λ"ν�ικτη στ& διηνεκEς µ�λλ�ν.

M�σα στ& «µ�' π:ν», 0ρD�γ�ν�ν µεCγµα, �µπερι�D�νται �νεργε 9α –κι NDι δυ-
ν"µει �πως «9 :πειρι !ραν5 κα5 9 �ν α!τ;ς κ�σµι» τ�' �Aνα�ιµ"νδρ�υ –
Gπειρα µικρ�σκ�πικF σωµατ δια, τF π�Cα παρF τ�ν σµικρ
τητ" τ�υς 0π�τελ�'ν

ια. =Aνα8αγ�ρας

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



�π σης µε γµατα. ∆Eν πρ
κειται λ�ιπ&ν γιF Gτ�µες +ντ
τητες σFν �κεCνες τ�' ∆η-
µ�κρ τ�υ, �cτε κα% γιF µηδαµιν#ς π�σ
τητ�ς σωµατ δια σFν �κεCνα τ�' Z@νων�ς.
TF 0πειρ�στικF αOτF σωµατ δια ε6ναι «?σα .ε#», σ8γκεινται «π�ντα �κ π�ντων»
κα% «@σπερ .ρ$7ν εAναι κα5 ν�ν �µ� π�ντα», πρ:γµα π�5 σηµα νει, �τι 0π�-
κλε εται π�ιαδ@π�τε 0π�µ
νωσις Nντ�ς τιν
ς, 0κ
µη κι gν πρ
κειται περ% �ργα-
στηριακ#ς ��ετ"σεως, 0φ�': «! κε$4ρισται .λλ+λων τ	 �ν τ/B (ν5 κ�σµ/ω !δC
.πκ)κπται πελ)κει Dτε τ& θερµ&ν .π& τ� ψυ$ρ� Dτε τ& ψυ$ρ&ν .π& τ�
θερµ�» (0π
σπ. 8).

T�µν�ντας  �Aνα�αγ
ρας τ& µεCγµα σE 0πειρ�στικEς 0συν�Dειες, π�5 0να-
πτ8σσ�νται συνεD�ς �ντ&ς κα% �κτ&ς κ"θε σωµατιδ �υ, �πιτυγD"νει, iστε �U συ-
νεDεCς αOτEς 0συν�Dειες νF συν�Dωνται τελικF µ�σα στ�5ς κ
λπ�υς τ�' �λ�υ µε γ-
µατ�ς. QEτσι διατηρεCται κα% ; συν�Dεια τ�' «µ�' παντ&ς» σ8µφωνα µE τ& δε8-
τερ� αaτηµα τ�' Παρµεν δ�υ.

TF 0πειρ�στικF σωµατ δια, π�5 �µπερι�D�νται �νεργε 9α στ& λικ& µεCγµα, κι-
ν�8µενα διαρκ�ς, δηµι�υργ�'ν σD�σεις κα% συµµε γνυνται (π"ντα �κ π"ντων) κα%
διακρ ν�νται 0λλ@λ�ις 0ν"λ�γα πρ&ς τF !περτερ�'ντα �ν αOτ�Cς στ�ιDεCα. ∆Eν
!π"ρD�υν σταθερEς 0ναλ�γ ες µε �εως τ�ν πραγµ"των, 0λλF συµ\α ν�υν π�ικ -
λες κα% 0τ�ρµ�νες �ναλλαγ�ς, συνδυασµ�% κα% συνθ�σεις «$ριBν κα5 FδνBν».
«THτων δC Iτως �$�ντων �ντ/B σHµπαντι $ρ7 δκε;ν �νε;ναι π�ντα τ	 $ρ+µατα»
(0π
σπ. 4). ∆εδ�µ�ν�υ �τι  κ
σµ�ς \ρ σκεται σE συνεDEς «γ γνεσθαι», τF Nντα γεν-
νι�'νται κα% φθε ρ�νται διαρκ�ς. �Eπειδ� τSρα τF «π"ντα σ8γκεινται �κ π"-
ντων», ε6ναι δυνατ&ν τF π"ντα νF γεννηθ�'ν �κ π"ντων· µ
ν� �κ τ�' µηδεν&ς ε6ν’
0δ8νατ�ν νF πρ��λθMη κ"τι. ∆Eν ε6ναι δυνατ&ν λ�ιπ&ν νF πρ��λθMη ; σ"ρκα �κ µ�
σαρκ&ς κα% ; θρ%� �κ τ#ς µ� τριD
ς· ; σ"ρκα κα% ; τρ Dα �πως κι �λα τF Gλλα
πρ��ρD�νται 0π& τF aδια στ�ιDεCα, π�5 �µπερι�D�νται στ%ς τρ�φEς π�5 λαµ\"ν�-
µε.

�O �Aνα�αγ
ρας !π#ρ�ε σπ�υδαC�ς φυσικ&ς �πιστ@µων. ΓνSρι�ε, �τι  XHλι�ς
ε6ναι π8ρινη µ:�α κι �τι ; Σελ@νη λαµ\"νει τ& φ�ς της 0π& τ&ν kλι�. E6Dε lρµη-
νε8σει 0π�λ8τως �πιστηµ�νικF τF πλεCστα µετεωρ�λ�γικF φαιν
µενα 0λλF κα% τ%ς
�κλε ψεις �Hλ �υ κα% Σελ@νης. nHταν πεπεισµ�ν�ς, �τι στ& σ8µπαν !π"ρD�υν κι
Gλλ�ι κ
σµ�ι σFν τ&ν δικ
 µας, π�5 �D�υν τ&ν XHλι�, τ’ 0στ�ρια κα% τ�5ς γαλα-
� ες τ�υς, �στω κι gν κ"τι τ�τ�ι� τ�' ]ταν 0δ8νατ� νF τ& 0π�δε �Mη.

Γνωσι�λ�γικF  �Aνα�αγ
ρας δEν διαφ�ρει 0π& τ�5ς λ�ιπ�5ς συναδ�λφ�υς τ�υ
τ#ς �Iων ας κα% τ#ς Mεγ"λης �Eλλ"δ�ς. �H (0ληθιν�) «φ8σις π�5 κρ8πτεσθαι φι-
λεC» τ�' �Hρακλε τ�υ, ; «�ν \υθP� 0λ@θεια» τ�' ∆ηµ�κρ τ�υ, �U δ
�ες τ�' Παρ-
µεν δ�υ κα% τ�' �Aλκµα ων�ς \ρ σκ�υν σ8µφων� τ&ν φιλ
σ�φ�, π�5 γνωρ �ει,
�τι  Gνθρωπ�ς «�� αLτ ας τ#ς 0δυναµ ας τ�ν αLσθ@σεSν τ�υ 0δυνατεC νF διακρ νMη
τ& 0ληθ�ς». XO,τι δ8ναται ε6ναι, νF συµπερα νMη περ% τ�ν Nντων �κ τ�ν φαιν�µ�-
νων, 0φ�' «Jψις γ	ρ τBν .δ+λων τ	 φαιν�µενα». �EκεC �π�υ  �Aνα�αγ
ρας ε6ναι
θαυµαστ
ς, ε6ναι, �ταν κ"νMη λ
γ� περ% τ�ν Dερι�ν κα% τ�' ρ
λ�υ τ�υς στ�ν �ν γ�-
νει π�λιτιστικ�ν ���λι�ιν τ�' 0νθρSπ�υ, κ"τι π�5 δEν π�ρασε 0παρατ@ρητ� 0π’
τ&ν K"ντ: LO =Aνα8αγ�ρας Mσ$υρ#*εται, -τι � :νθρωπς εAναι νυνε$)στερς τBν
:λλων */4ων, �πειδ7 "$ει $)ρια» (�Aριστ�τ�λης). �H Dρ#σις τ�ν Dερι�ν κατF τ&ν
φιλ
σ�φ� �παι�ε µεγ"λ� ρ
λ� στ�ν 0ν"πτυ�ι τ#ς ν�ητικ#ς λειτ�υργ ας, τ#ς �φευ-
ρετικ
τητ�ς κα% τ#ς δηµι�υργ ας π�λιτισµ�'.

Σαρ�ντς Π	ν
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Στ�ν �π��� µας  λλ" κα$ παλαι%τερα, µ' µεγαλ)τερη +µως δυστυ�/ς δι�-
δ�ση σ�µερα, κ�ν�υν τ�ν �µφ�νισ� τ�υς 2ντυπα κα$ κ�θε ε4δ�υς 5λικ6 π�ρ-
ν�γραφικ�7 �αρακτ8ρ�ς, π�9 σκ�π6 2��υν τ�ν �µπ�ρ:α, καπ�λευση κα$ δια-
στρ�φ� µι;ς φυσικ<τατης 2κφρασης τ/ν  νθρωπ:νων λειτ�υργι/ν κα$ συ-
ναισθηµ�των, τ�7 2ρωτα. Στ6ν  ντ:π�δα τ/ν π�ρν�γραφικ/ν κειµ>νων ?ρ:-
σκ�νται �κε@να, τ" Aπ�@α πρ��γ�υν τ6 πνε7µα κα$ �Bυψ<ν�υν γενικ<τερα τ6ν
Dνθρωπ� π�νω  π6 τ6ν ρ%λ� τ�7 Eω<δ�υς κα$ µ%ν� �αρακτ8ρ�ς τ�υ. Aν�-
µεσα στ" τελευτα@α µπ�ρ�7µε ν" κατα�ωρ:σ�υµε κα$ τ" θρησκευτικ" G Hερ"
γενικ/ς κε:µενα.

IIερ" κε:µενα στ�ν IEλλ�δα σ�µερα θεωρ�7νται τ" κε:µενα τ8ς «Παλαι:ς
∆ιαθ@κης» κα$ τ8ς «Kαιν#ς». T: εLναι +µως πραγµατικ" M «ΠαλαιF ∆ιαθ@-
κη»; Π/ς αOτ6 τ6 ?ι?λ:� παρεισ>φρυσε Pς «Hερ6 κε:µεν�» τ�7 IEλληνισµ�7;
Kα$ τ>λ�ς, τ6 σηµαντικ<τερ�, π�ι>ς σκ�πιµ%τητες �Bυπηρετε@ αOτ6 τ6  ν�-
γνωσµα; Eστερε@τ� π�τ' κατ" τ�ν π�ρε:α τ�υ  ν" τ�9ς αU/νες τ6 IEλληνικ6
2θν�ς σπ�υδα:ων Uδικ/ν τ�υ κειµ>νων φιλ�σ�φικ/ν, θρησκευτικ/ν, �πιστη-
µ�νικ/ν, λ�γ�τε�νικ/ν G Uδικ/ν τ�υ Mρ<ων κα$ πρ�γ%νων, γι" ν"  ναγκα-
σθV8 ν" καταφ)γVη στ6ν «�Bωτερικ6 δανεισµ6» κα:, φε7!, π�ι;ς  λ�θεια π�ι-
%τητας «δ�νεια»; Kα$ γι" ν" 2λθ�υµε κατ’ εOθε@αν στ6 Eητ�)µεν�: ELναι π�ρ-
ν�γραφικ6  ν�γνωσµα M «Π.∆.»;

Γι" ν" µιλ�σ�υµε  ν�ικτ" κα$ Bεκ�θαρα, G µ;λλ�ν «καλ)τερα», [ς  φ�-
σ�υµε ν" µιλ�σVη  π6 µ%ν� τ�υ τ6 «Hερ%» «µας» ?ι?λ:�:

EMσ)ρ$µαι: (Eδ/) 2ρ��µαι σ' στεν� σεB�υαλικ� σ�>ση µ' κ�π�ι�ν.
Γ>νεσις στ´ 4 εLσ#λθ�ν εLς τFς θυγατ�ρας

ι?´ 11 �τε �πλησ α�ε νF εLσ�λθMη
ιστ´ 2 εaσελθε λ�ιπ&ν πρ&ς τ�ν δ�8λην
ιστ´ 4 Kα% εLσ#λθε πρ&ς τ�ν QAγαρ
ιθ´ 31 διF νF εLσ�λθMη πρ&ς ;µ:ς
κθ´ 21 δ
ς µ�ι τ�ν γυναCκα µ�υ... �πως εLσ�λθω πρ&ς αOτ�ν
κθ´ 23 κα% εLσ#λθε πρ&ς αOτ�ν �IακR\
κθ´ 30 κα% εLσ#λθε πρ&ς PαD�ς
λ´ 3 ε6πε δE PαD�ς τP� �IακS\· Lδ�5 ; παιδ σκη µ�υ Bαλλ"·

εaσελθε πρ&ς αOτ�ν

�Eνα λε�ιλ
γικ �π�νθισµα �π τ�ν «Παλαι� ∆ιαθ�κη»

EYAΓΓEΛOΣ MΠEeHΣ

IH π�ρν�γραφ:α κα$ τ6  ν�θικ�
στ" κε:µενα τ8ς Παλαι;ς ∆ιαθ�κης



λ´ 4 κα% εLσ#λθεν  �IακR\
λ´ 16 πρ&ς �µE θ�λεις εLσ�λθει
λη´ 2 κα% εLσ#λθε πρ&ς αOτ�ν
λη´ 8 Eaσελθε πρ&ς τ�ν γυναCκα
λη´ 9 XOτε εLσ@ρDετ� πρ&ς τ�ν γυναCκα
λη´ 16 �ασ
ν µε εLσελθεCν πρ
ς σε
λη´ 16 διF νF εLσ�λθMης πρ&ς �µ�;
λη´ 18 κα% εLσ#λθε πρ&ς αOτ�ν

Kριτα$ ιστ´ 1 κα% ε6δεν �κεC γυναCκα π
ρνην κα% εLσ#λθεν πρ&ς αOτ�ν
P�9θ δ´ 13 κα% �λα\ε B�&� τ�ν P�5θ κα% εLσ#λθε πρ&ς αOτ�ν
A´ Xρ�νικ/ν ?´ 21 κα% µετF τα'τα εLσ#λθεν �EσρRν πρ&ς τ�ν θυγατ�ρα MαD%ρ

E´ 23 εLσ#λθε πρ&ς τ�ν γυναCκα
IεEεκι�λ κγ´ 44 κα% �Tτ�ι εLσ@ρD�ντ� πρ&ς αOτ@ν,

καθRς εLσ�ρD�νται πρ&ς γυναCκα π
ρνην·
�(τως εLσ@ρD�ντ� πρ&ς τ�ν �O�λF κα% πρ&ς τ�ν �O�λισF
(κα$ Dλλα π�λλ")

Γνωρ#*ω: (Eδ/) κ�νω γνωριµ:αν �κ σαρκικ8ς µε:Bεως.
Γ>νεσις δ´ 1 �AδFµ δE �γνω Ecαν τ�ν γυναCκα αOτ�', κα% συλλα\�'σα

�τεκε τ&ν K"ιν
δ´ 17 Kα% �γνω K"ιν τ�ν γυναCκα αOτ�', κα% συλλα\�'σα

�τεκε τ&ν �EνRD
δ´ 25 QEγνω δE �AδFµ Ecαν τ�ν γυναCκα αOτ�', κα% συλλα\�'σα

�τεκεν υU&ν
θ´ 8 εLσ% δ� µ�ι δ8� θυγατ�ρες, αs �Oκ �γνωσαν Gνδρα
θ´ 5 ��"γαγε αOτ�5ς πρ&ς ;µ:ς, tνα γνωρ σωµεν αOτ�5ς

(κα$ Dλλα π�λλ")
ΠρνεHµαι: Συν�υσι�E�µαι �π’  µ�ι?V8.
Γ>ν. λη´ 24 ; ν8µφη σ�υ �π�ρνε8θη
Hσαkας κγ´ 17 θ�λει π�ρνε8εσθαι
IεE. ιστ´ 15 κα% �π�ρνε8θης

κγ´ 19 �τε �π�ρνε8ετ� �ν γM# ALγ8πτPω
κγ´ 30 �π�ρνε8θης κατ
πιν τ�ν �θν�ν

Πρνε#α: Συν�υσ:α �π’  µ�ι?V8.
Γ>ν. λη´ 27 ε6ναι �γκυ�ς �κ π�ρνε ας
Λευϊτικ6ν ιθ´ 29  τ
π�ς π�σMη εLς π�ρνε αν

κ´ 5 αOτ&ν εLς τ�ν π�ρνε αν
κα´ 9 �Fν \ε\ηλωθM# διF π�ρνε ας

Aριθµ�$ ιδ´ 33 τ�ν π�ιν�ν τ#ς π�ρνε ας
IIερεµ:ας γ´ 9 τ�ν διαφ@µισιν τ#ς π�ρνε ας
IεE. ιστ´ 15 ���Dεας τ�ν π�ρνε αν σ�υ

ιστ´ 26 �π�λλαπλασ ασας τ�ν π�ρνε αν
ιστ´ 33 πανταD
θεν �π% τM# π�ρνε 9α
ιστ´ 34 διF νF πρ"�Mη π�ρνε αν

Ωση' α´ 2 εLς σεαυτ&ν γυναCκα π�ρνε ας
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«LO µHθς τ� Λ4τ»: �Eργ τ� T*�ρτ* ΣSγκαλ. LO Λ�τ συνευρ#σκεται µC τ7ν
πρ4τη κ�ρη τυ, �ν/B F δεHτερη περιµ)νει. LΩς γνωστ�ν, � Λ�τ σHµφωνα µC λε-
πτµερS περιγραφ7 τSς «Παλαι2ς ∆ιαθ+κης» κατ)στησε �γκHυς κα5 τ5ς δH κ�-

ρες τυ.



α´ 2 κα% τ�κνα π�ρνε ας
δ´ 11 π�ρνε α κα% �6ν�ς κα% µ�θη
δ´ 12 τ& πνε'µα τ#ς π�ρνε ας
δ´ 18 �δ
θησαν εLς τ�ν π�ρνε αν
στ´ 10 �κεC ε6ναι ; π�ρνε α

Mι�α:ας α´ 7 0π& µισθ�' π�ρνε ας
α´ 7 εLς µισθ&ν π�ρνε ας

(κα$ Dλλα π�λλ")
ΠρνεHω: nE�ω σεB�υαλικ'ς σ�>σεις �π’  µ�ι?V8.
nEB�δ�ς λδ´ 15 �ταν π�ρνε8ωσιν κατ
πιν
Λευϊτικ6ν ιE´ 7 π� ων αOτ�% π�ρνε8�υσι
Aριθµ. κε´ 1  λα&ς νF π�ρνε8Mη
∆ευτερ�ν%µι�ν κ?´ 21 π�ρνε8�υσα τ&ν �6κ�ν
Kριτα$ 27 κα% �π
ρνευσε π:ς �Iσρα�λ

ιθ´ 22 �π
ρνευσεν ; παλλακ�
Ψαλµ�$ ρστ´ 39 κα% �π
ρνευσαν
IIερ. γ´ 1 σ5 �π
ρνευσας

γ´ 6 κα% �π
ρνευσεν �κεC
γ´ 8 �π
ρνευσε κα% αOτ�

Ωση' ?´ 5 µ@τηρ αOτ�ν �π
ρνευσεν
δ´ 10 θ�λ�υσι π�ρνε8ει κα% δEν θ�λ�υσι
δ´ 12 κα% �π
ρνευσαν
δ´ 13 θ�λ�υσι π�ρνε8σει
δ´ 15 �EFν σ8, �Iσρα@λ, π�ρνε8Mης
ε´ 3 δι
τι τSρα π�ρνε8εις, �Eφρα%µ

Π�ρνη: IH γυνα@κα π�9 παραδ:δεται πρ6ς συν�υσ:αν �π’  µ�ι?V8.
Γ>ν. λδ´ 31 µεταDειρισθ�σιν τ�ν 0δελφ�ν ;µ�ν [ς π
ρνην

λδ´ 15 �ν
µισεν αOτ�ν π
ρνην
λη´ 21 Π�' ε6ναι ; π
ρνη;
λη´ 22 δEν �στ"θη �δ� π
ρνη

Λευϊτ. ιθ´ 29 καθιστ�ν αOτ�ν π
ρνην
κα´ 7 ΓυναCκα π
ρνην
κα´ 14 ? π
ρνην

∆ευτ. κγ´ 18 φ�ρει πληρωµ�ν π
ρνης
Iησ�7ς Nαυ8 ?´ 1 �Lκ αν γυναικ&ς π
ρνης

στ´ 25 εLς τ�ν PαF\ τ�ν π
ρνην
Παρ�ιµ:αι στ´ 26 αLτ ας γυναικ&ς π
ρνης

κγ´ 27 ; π
ρνη ε6ναι λ"κκ�ς \αθ5ς
Hσ. α´ 21 [ς 9uσµα τ#ς π
ρνης

κγ´ 16 π
ρνη λελησµ�νηµ�νη
IIερ. γ´ 3 ε6Dες τ& µ�τωπ�ν τ#ς π
ρνης

ε´ 7 συνεσωρε8�ντ� εLς �6κ�ν π
ρνης
IεE. ιστ´ 31 δEν �στ"θης [ς π
ρνη

ιστ´ 35 Gκ�υσ�ν, π
ρνη
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κγ´ 44 εLσ�ρD�ντ� πρ&ς αOτ@, καθRς εLσ�ρD�νται
πρ&ς γυναCκα π
ρνην

Iω�λ γ´ 3 �δωκαν παιδ �ν διF π
ρνην
Aµqς E´ 17 θ�λει ε6σθαι π
ρνη
Nα�9µ γ´ 4 τ#ς θελητικ#ς π
ρνης.
Πρνικ�ν: T6  ν8κ�ν εUς π%ρνην.
Παρ. E´ 10 γυν� �D�υσα σD#µα π�ρνικ&ν
IεE. ιστ´ 24 εLς σεαυτ�ν �aκηµα π�ρνικ&ν

ιστ´ 31 �κτισας τ& π�ρνικ&ν �aκηµα
Πρνε;αι: T" 2ργα τ8ς π%ρνης.
B´ Bασιλει/ν θ´ 22 πληθ8ν�νται αU π�ρνεCαι
B´ Xρ�νικ/ν κα´ 13 κατF τFς π�ρνε ας
IIερ. γ´ 2 τ�ν γ#ν µE τFς π�ρνε ας
IεE. ιστ´ 22 κα% ταCς π�ρνε αις σ�υ

ιστ´ 34 γυναικ�ν �ν ταCς π�ρνε αις
ιστ´ 36 ��εσκεπ"σθη �ν ταCς π�ρνε αις
κγ´ 7 κα% �πρα�ε τFς π�ρνε ας
κγ´ 11 �ν ταCς π�ρνε αις αOτ#ς
κγ´ 11 !πEρ τFς π�ρνε ας
κγ´ 14 εLς τFς lαυτ#ς π�ρνε ας
κγ´ 18 0πεκ"λυψε τFς π�ρνε ας
κγ´ 19 �πλ@θυνε τFς π�ρνε ας αOτ#ς
κγ´ 29 κα% αU π�ρνεCαι σ�υ
κγ´ 35 κα% τFς π�ρνε ας σ�υ
κγ´ 43 τSρα κ"µν�υσι π�ρνε ας
µγ´ 7 µE τFς π�ρνε ας αOτ�ν
µγ´ 9 0π’ �µ�' τFς π�ρνε ας

Nα�9µ γ´ 4 τ�' πλ@θ�υς τ�ν π�ρνει�ν
Πρνστ�σιν: T6 π�ρνε@�ν, τ6 �αµαιτυπε@�ν.
IεE. ιστ´ 24 εLς σεαυτ�ν π�ρν�στ"σι�ν

ιστ´ 25 Pvκ�δ
µησας τ& π�ρν�στ"σι�ν
ιστ´ 31 �καµες τ& π�ρν�στ"σι
ν σ�υ

Συνυσι�*µαι: nEρ��µαι εUς σαρκικ�ν µε@Bιν.
Λευϊτ. ιη´ 20 δEν θ�λεις συν�υσιασθ#

ιη´ 22 δEν θ�λεις συν�υσιασθ#
ιη´ 23 �OδE θ�λεις συν�υσιασθ# µετ’ �Oδεν&ς κτ@ν�υς
κ´ 15 κα% �"ν τις συν�υσιασθM# µετF κτ@ν�υς

Σπ)ρµα: (Eδ/) τ6 κατ" τ�ν συν�υσ:αν �κ�ε%µεν�ν 2κριµα τ�7  νδρ%ς.
Γ>ν. E´ 3 νF διατηρ@σMης σπ�ρµα

ιε´ 3 δEν �δωκας εLς �µE σπ�ρµα
ιστ´ 10 σφ
δρα τ& σπ�ρµα σ�υ
ιθ´ 32 gς 0ναστ@σωµεν σπ�ρµα
λη´ 8 0ν"στησ�ν σπ�ρµα

Λευϊτ. ιε´ 16 ���λθει σπ�ρµα συν�υσ ας
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ιε´ 17 ε6σθαι σπ�ρµα συν�υσ ας
ιε´ 18 �ν σπ�ρµατι συν�υσ ας
ιε´ 32 ���ρDεται τ& σπ�ρµα συν�υσ ας

(κα$ Dλλα π�λλ")
Pε�σις: (Eδ/) �κσπερµ�τισις G τ" 2µµηνα τ8ς γυναικ%ς.
Λευϊτ. ιε´ 2 �"ν τις Gνθρωπ�ς �Dει ρε'σιν

ιε´ 2 διF τ�ν ρε'σιν αOτ�' ε6ναι
ιε´ 3 αOτ�' �ν τM# ρε8σει αOτ�'
ιε´ 3 αOτ�' ρ�Mη τ�ν ρε'σιν αOτ�'
ιε´ 3 πα8σMη 0π& τ#ς ρε8σεως αOτ�'
ιε´ 4 κ�ιµηθM#  �Dων ρε'σιν
ιε´ 6 �κ"θισεν  �Dων τ�ν ρε'σιν
ιε´ 7 τ& σ�µα τ�' �D�ντ�ς τ�ν ρε'σιν
ιε´ 8 �Fν  �Dων τ�ν ρε'σιν πτ8σMη
ιε´ 9 wθελε καθ σει  �Dων τ�ν ρε'σιν
ιε´ 11 �γγ σει  �Dων τ�ν ρε'σιν
ιε´ 12 wθελεν �γγ σει  �Dων τ�ν ρε'σιν
ιε´ 13 0φ�'  �Dων τ�ν ρε'σιν
ιε´ 13 0π& τ#ς ρε8σεως αOτ�'
ιε´ 15 διF τ�ν ρε'σιν αOτ�'
ιε´ 19 �Fν ; γυν� �Dει ρε'σιν
ιε´ 19 ; δE ρε'σις αOτ#ς �ν τP� σSµατι
ιε´ 25 κα% �"ν τις γυν� �Dει ρε'σιν
ιε´ 25 ? �Fν �Dει ρε'σιν �π�κεινα
ιε´ 26 �λας τFς ;µ�ρας τ#ς ρε8σεως
ιε´ 28 καθαρισθM# 0π& τ#ς ρε8σεως
ιε´ 30 διF τ�ν ρε'σιν τ#ς 0καθαρσ ας
ιε´ 32  ν
µ�ς περ% τ�' �D�ντ�ς ρε'σιν
ιε´ 33 περ% τ�' �D�ντ�ς τ�ν ρε'σιν
κ?´ 4 ? �Dει ρε'σιν
κ?´ 4 �γινε ρε'σις σπ�ρµατ�ς

IεE. κγ´ 20 κα% ; ρε'σις αOτ�ν
κγ´ 20 ρε'σις tππων

Bι�*µαι:(Eδ/) �Bαναγκ�E�µαι εUς συν�υσ:αν δι" τ8ς ?:ας.
Eσθ�ρ E´ 8 θ�λει �τι κα% τ�ν \ασ λισσαν νF \ι"σMη �µπρ�σθ�ν µ�υ
Hσαkας ιγ´ 16 AU �Lκ αι αOτ�ν θ�λ�υσιν λεηλατηθ# κα% αU γυναCκες αOτ�ν

θ�λ�υσι \ιασθ#
Zα�αρ:ας ιδ´ 2 κα% αU γυναCκες θ�λ�υσι \ιασθ#
BατεHµαι: (Eπ$ σεB�υαλικ8ς �παφ8ς τ/ν Et<ων).
Λευϊτ. ιη´ 23 OOδE γυν� θ�λει σταθ# �µπρ�σθεν κτ@ν�υς διF νF \ατευθM#

ιθ´ 19 ∆Eν θ�λεις κ"µει τF κτ@νη σ�υ νF \ατε8ωνται µE lτερ�ειδ#
κ´ 16 Kα% ; γυν� kτις πλησι"σMη εLς �U�νδ@π�τε κτ#ν�ς διF νF \ατευθM#

Mι$εHω, µι$�ς, µι$αλ#ς:
Λευϊτ. κ´ 10 Gνθρωπ�ς �στις µ�ιDε8σMη
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κ´ 10 �στις µ�ιDε8σMη τ�ν γυναCκα
Παρ. στ´ 32 �µως µ�ιDε8ει µE γυναCκα
IIερ. γ´ 9 �µ� Dευσε µετF τ�ν λ θων

ε´ 8 τ
τε �µ� Dευ�ν
E´ 9 φ�νε8ετε κα% µ�ιDε8ετε
κγ´ 14 µ�ιDε8�υσι κα% περιπατ�'σιν
κθ´ 23 κα% �µ� Dευ�ν τFς γυναCκας

IεE. κγ´ 37 �τι �µ�ιDε8�ντ�
κγ´ 37 κα% �µ�ιDε8�ντ�

Ωση' δ´ 13 ν8µφαι σας θ�λ�υσι µ�ιDε8σει
Ψαλµ�$ ν´ 18 κα% µετF τ�ν µ�ιD�ν ε6ναι
IIερ. θ´ 2 π"ντες ε6ναι µ�ιD�%

κγ´ 10 ; γ# ε6ναι πλ@ρης µ�ιD�ν
Iq? κδ´ 15 +φθαλµ�% µ� ως τ�' µ�ιD�'
Hσ. νE´ 3 σπ�ρµα µ�ιD�' κα% π
ρνης
Παρ. στ´ 26 �H δE µ�ιDαλ%ς θηρε8ει

λ´ 20 �H δ&ς τ#ς µ�ιDαλ δ�ς γυναικ&ς
IεE. ιστ´ 32 [ς γυν� µ�ιDαλ%ς
Ωσ. γ´ 1 ε6ναι µ�ιDαλ%ς
KρHφια: OH uρ�εις.
∆ευτερ. κγ´ A �Dων τF κρ8φια αOτ�' τεθλασµ�να ? 0π�κεκ�µµ�να δEν

θ�λει εLσ�λθει εLς τ�ν συναγωγ�ν τ�' Kυρ �υ
κε´ 11 κα% �κτε νασα τ�ν DεCρα αOτ#ς πι"σMη αOτ&ν 0π& τ�ν κρυφ ων

αOτ�'
=Aσ$ηµσHνη: (Eδ/) τ" σεB�υαλικ" uργανα τ�7  νθρ<π�υ.
Λευϊτ. ιη´ 6 OOδε%ς Gνθρωπ�ς θ�λει πλησι"σει εLς �Oδ�να συγγεν# αOτ�'

κατF σ"ρκα, διF νF 0π�καλ8ψMη τ�ν 0σDηµ�σ8νην αOτ�'
ιη´ 7 �AσDηµ�σ8νην πατρ&ς
ιη´ 7 �AσDηµ�σ8νην µητρ&ς
ιη´ 7 0π�καλ8ψει τ�ν 0σDηµ�σ8νην
ιη´ 8 0σDηµ�σ8νην γυναικ&ς
ιη´ 8 εLναι 0σDηµ�σ8νη τ�' πατρ&ς
ιη´ 9 0σDηµ�σ8νην τ#ς 0δελφ#ς σ�υ
ιη´ 9 τ�8των τ�ν 0σDηµ�σ8νην
ιη´ 10 0σDηµ�σ8νην θυγατρ&ς
ιη´ 10 Lδικ@ σ�υ ; 0σDηµ�σ8νη
ιη´ 15 0σDηµ�σ8νην ν8µφης σ�υ
ιη´ 16 0σDηµ�σ8νην γυναικ&ς
ιη´ 16 0σDηµ�σ8νην τ�' 0δελφ�' σ�υ
κ´ 20 τ�ν 0σDηµ�σ8νην τ�' θε �υ

(κα$ Dλλα π�λλ")
K�πρς: (Eδ/) τ" περιττ<µατα τ�7  νθρ<π�υ.
nEB�δ. κθ´ 14 κα% τ�ν κ
πρ�ν αOτ�' θ�λεις
Λευϊτ. α´ 16 µετF τ#ς κ
πρ�υ αOτ�'
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δ´ 11 �ντ
σθια αOτ�' κα% τ�ν κ
πρ�ν
η´ 17 κα% τ�ν κ
πρ�ν αOτ�' �καυσεν
ιστ´ 27 κα% τ�ν κ
πρ�ν αOτ�ν

Aριθµ. ιθ´ 5 µετF τ#ς κ
πρ�υ αOτ#ς
Kριτ. γ´ 22 αOτ�' κα% ��#λθε κ
πρ�ς
B´ Bασ. ιη´ 27 διF νF φ"γωσι τ�ν κ
πρ�ν
Iq? κ´ 7 [ς ; κ
πρ�ς αOτ�'
Hσ. λστ´ 12 πρ&ς τ�5ς Gνδρας τ�5ς καθηµ�ν�υς �π% τ�' τε D�υς, διF νF

φ"γωσι τ�ν κ
πρ�ν αOτ�ν κα% νF π ωσι τ& �xρ�ν αOτ�ν µE σ:ς
IεE. δ´ 12 κα% θ�λεις τρSγει αOτ�5ς [ς κριθ ν�υς �γκρυφ ας, κα% θ�λεις

ψ@νει αOτ�5ς µE κ
πρ�ν ��ερD�µ�νην 0π& 0νθρSπ�υ
O!ρB: Aπ�?�λλω τ" �vρα δι" τ8ς φυσικ8ς Aδ�7.
A´ Σαµ�υ�λ κε´ 22 αOτ�' �Oρ�'ντα εLς τ�CD�ν

κε´ 34 δEν wθελε µε νει εLς τ&ν N"\ας bως τ#ς αOγ#ς �Oρ�ν εLς τ�CD�ν
A´ Bασιλ. ιδ´ 10 θ�λω ���λ�θρε8σει τ�' �Iερ�\�Fµ τ&ν �Oρ�'ντα εLς τ&ν τ�CD�ν
B´ Bασιλ. θ´ 8 θ�λω 0φαν σει �κ τ�' �ADαF\ τ&ν �Oρ�'ντα εLς τ&ν τ�CD�ν
Kπρ4ν: K�πρ%λακκ�ς
nEσδρας στ´ 11 gς γε νMη διF τ�'τ� κ�πρRν
B´ Bασιλ. ι´ 27 �καµ�ν αOτ&ν κ�πρ�να
Hσ. κε´ 10 διF τ&ν κ�πρ�να
∆ανι�λ ?´ 5 θ�λ�υσι γ νει κ�πρ�νες

γ´ 29 θ�λ�υσι γ νει κ�πρ�νες
Σδµ#της: IO 2�ων τ6 �λ�ττωµα τ8ς σ�δαµ:ας.
A´ Bασιλ. ιδ´ 24 γ# κα% σ�δ�µCται

ιε´ 12 �κ τ#ς γ#ς τ�5ς σ�δ�µ τας
κ?´ 47 τ& !π
λ�ιπ�ν τ�ν σ�δ�µιτ�ν

B´ Bασιλ. κγ´ 7 τ�5ς �aκ�υς τ�ν σ�δ�µιτ�ν
K#ναιδς: nAνδρας π�9 5φ:σταται συν�υσ:αν  π6 Dνδραν
∆ευτερ. κγ´ 17 �OδE θ�λει ε6σθαι κ ναιδ�ς
A9µρρZδες: Kιρσ<δεις uγκ�ι περ$ τ�7 δακτ)λι�υ τ�7 πρωκτ�7.
∆ευτ. κη´ 27 σE πατ"�ει µE αUµ�ρρ�zδας
A´ Σαµ�υ�λ ε´ 6 �π"τα�εν µE αUµ�ρρ�zδας

ε´ 9 κα$ ��ερ8ηναν αUµ�ρρ�zδες
ε´ 12 �κτυπ@θησαν 0π& αUµ�ρρ�zδας
στ´ 4 π�ντε αUµ�ρρ�zδες DρυσαC
στ´ 5 κ"µει µ�ιSµατα τ�ν αUµ�ρρ�zδων
στ´ 17 ATται δE ]σαν αU αUµ�ρρ�zδες

Γν�ρρις: IO π�σ�ων �κ γ�ν�ρρ�:ας (?λενν�ρρ�:ας).
Aριθµ. ε´ 2 κα% π"ντα γ�ν
ρρ�ι�ν
B´ Σαµ�υ�λ γ´ 29 γ�ν
ρρ�ι�ς ? λεπρ&ς
Γυναικε;α: IH 2µµην�ς ρ)σις τ/ν γυναικ/ν.
Γ>νεσις ιη´ 11 νF γ νωνται τF γυναικεCα

λα´ 35 �πειδ� �Dω τF γυναικεCα
Λευkτ. ι?´ 2 διF τF γυναικεCα αOτ#ς
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ιε´ 24 κα% �λθωσι τF γυναικεCα αOτ#ς
κ´ 18 γυναικ&ς �D�8σης τF γυναικεCα

Γυµν4νµαι: (Eδ/)  π�καλ)πτω τ" σεB�υαλικ� µ�υ uργανα.
Γεν. θ´ 21 κα% �γυµνSθη �ν τM# σκηνM#
B´ Σαµ. στ´ 20 �στις �γυµνSθη σ@µερ�ν
Ψαλµ�$ στ´ 5 �γυµνSθησαν· �κ�ιµ@θησαν
Hσ. κδ´ 3 λ�κλ@ρως θ�λει γυµνωθ#

λ?´ 11 �Eκδ8θητε κα% γυµνSθητε
IIερ. κα´ 12 �λευθερSνετε τ&ν γεγυµνωµ�ν�ν
Θρ8ν�ι δ´ 21 κα% θ�λεις γυµνωθ#
Nα�9µ ?´ 7 θ�λει γυµνωθ#
Σ�φ�ν. ?´ 14 δι
τι θ�λει γυµνωθ#

xOλα τ" παραπ�νω εLναι γλωσσικ" δε:γµατα µ%ν� τ/ν π�ρν�γραφικ�7 κα$
σεB�υαλικ�7 �αρακτ8ρα (π�9  γγ:Eει τ" +ρια τ8ς διαστρ�φ8ς π�λλ'ς φ�ρ'ς)
 π�σπασµ�των, π�9 �µπερι>��νται στ6 ?ι?λ:� τ8ς «Παλαι:ς ∆ιαθ@κης».
xOλα τ" παραπ�νω θεωρ�7νται Pς «Hερ"»  π�σπ�σµατα,  φ�7  π�τελ�7ν
µ>ρ�ς τ�7 +λ�υ, δηλαδ� τ�9 «Hερ�7» ?ι?λ:�υ τ8ς «Παλαι:ς ∆ιαθ@κης». T6
παρ�δ�B�  κ%µα εLναι, +τι αOτ6 τ6 ?ι?λ:�, π�9 περι>�ει αOτ" τ"  π�σπ�-
σµατα, εLναι ?ι?λ:� π�9 εUσ>ρ�εται στ�9ς Hερ�9ς να�9ς τ8ς Oρθ�δ%B�υ
Eκκλησ:ας κα$  ναγιγν<σκεται καθηµεριν" Pς «θε%πνευστ�». Kα$ τ6 �ρ<-
τηµα εLναι: Bρ:σκεται κα$  νι�νε)εται M Hερ%της στ" κ
πρανα, στ" �xρα π�9
π:ν�νται  π6  νθρ<π�υς, στ�9ς σ�δ�µισµ�8ς, στ$ς λεπτ�µερε@ς περιγραφ'ς
τ/ν σεB�υαλικ/ν πρ�Bεων, στ�ν π�ρνε α, π�9 καθ�σι<νεται π�λλα��7 τ8ς
«Π.∆.», στ" π�ρν�στ"σια, στ�ν ρε'σι, στ�ν γ�ν
ρρ�ια, στ6 σπ�ρµα, στ�ν συ-
ν�υσ α, στ�9ς \ιασµ�8ς, στ$ς κτην�\ασ ες κα$ +λα τ" Dλλα συναφ8, +πως
αOτ" παρ�υσι�E�νται στ6 «Hερ6» αOτ6 ?ι?λ:�; Γνωρ:E�υν �H γ�νε@ς, +ταν δ:-
ν�υν αOτ6 τ6 ?ι?λ:� yσυ��ι στ"  ν�λικα παιδι� τ�υς, µ' π�ι>ς σεB�υαλικ'ς
διαστρ�φ'ς κα$ π�ρν�γραφικ'ς περιγραφ'ς φ>ρν�υν τ" zλλην%π�υλα σ' �πα-
φ�;

{Aς  φ�σ�υµε τ" δικ� µας τ" παιδι" ν" µεγαλ<σ�υν µ' τ" δικ� µας IEλλη-
νικ" Uδανικ�, +πως �H πρ%γ�ν�: µας, τ<ρα αU/νες, 2καναν, δε:�ν�ντας τ6ν
δρ%µ� π�νω στ6ν Aπ�@� π�τησαν κα$ πατ�7ν +λ�ι �H π�λιτισµ>ν�ι λα�$ τ8ς
5φηλ:�υ. T6ν δρ%µ� τ8ς �πιστ�µης, τ8ς 2ρευνας, τ8ς �λευθερ:ας, τ8ς φιλ�-
σ�φ:ας, τ8ς πρ�%δ�υ.

Kα$ �H κ�πρ/νες [ς µε:ν�υν γι" +σ�υς �πιλ>γ�υν ν" κατ�ικ�7ν σ' αOτ�)ς.

[Σ� πρ�σε
�ς τε
�ς: Περιστατικ� σ��, π�ρνε�ας, διαστρ�φ�ς,
α�µ�µει��ας, µαστρ�π�ας, κιναιδισµ�, κτην��ασ�ας κ.λπ.,
"πως λεπτ�µερ$ς περιγρ&φ�νται στ'ν «Π.∆.».]
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QΩD! µ:ς π@ρανε Dαµπ"ρι κα% µ:ς �εφων ��υν δηµ
σια... Kαταραµ�νη Uστ�ρ α,
καταραµ�νη σκ�ψις... Kαταραµ�νη �λευθερ α! �Aκ�'ς �κεC, νF π"Mη νF διδ"�Mη σE
σεµιν"ρι� τ�ν δασκ"λων στ� X � αOτ� ; 0π θανη M. T�"ννη, �τι «; ΠαλαιF ∆ια-
θ@κη ε6ναι τ& µεγαλ8τερ� π�ρν�γρ"φηµα, π�5 γρ"φτηκε π�τ�»... Kα% τ  σE ν�ι"-
�ει �σ�να, κυρ" µ�υ, gν  ΛRτ γκ"στρωσε τ%ς δ8� κ
ρες τ�υ; T  σE ν�ι"�ει, gν 
�A\ραFµ παντρε8τηκε τ�ν 0δελφ@ τ�υ κα% τ�ν �κανε π"σσα στ&ν ΦαραR κα% τ&ν
�A\ιµ�λεD γιF µερικF κ�π"δια πρ
\ατα; T  σE ν�ι"�ει, π�5 στ& κρε\\"τι τ�' �σDα-
τ
γηρ�υ Dριστ�' \ασιλ�α ∆α\%δ \"λανε τ�ν δεκατετρ"Dρ�νη Σ�υλαµ τιδα νF τ&ν
«�εστα νMη»; QAσε π�5 µ�' γκρ�µισε αOτ& τ& καλ
 µ�υ παιδ% τ&ν XAγι� M�γα Kων-
σταντCν�. ΛEς κα% ε6ναι κακ
, π�5 �δωσε λ γη DαρF στ�ν XAγια D@ρα µαµ" τ�υ
�Eλ�νη... Kα% π�5 σκ
τωσε τ�ν γυναCκα τ�υ, τF παιδι" τ�υ κα% 29 συγγενεCς τ�υ,
καλF �κανε. ∆ικ@ τ�υ ]ταν ; �Lκ�γ�νεια. �AλλF ��ρω �γR τ  τ�ν πε ρα�ε τ�ν κα-
θηγ@τρια. T�ν πε ρα�ε τ& �τι �ψησε στ�ν σD"ρα αOτ�5ς π�5 ε6Dαν καταληφθ# 0π&
τ�ν «UερFν ν
σ�ν τ�ν �Eλλ@νων». AOτ& τ�ν πε ρα�ε. �AλλF δEν πα ρνει τF µ�'τρα
της νF �αναπ"Mη στ� X �; Στ� γων α τ#ς τ�ν �Dει στηµ�νη  `γι�ς µητρ�π�λ της
τ�' νησι�'. T�ν πρ�ειδ�π� ησε, �τι θF γ ν�υν µεγ"λα �πεισ
δια. T  περ µενε, �τι
θF µπλεκ
ταν µα�8 της σE συ�@τησι γιF τ�ν 0λ@θεια ? NDι τ�ν λ
γων της; Πρ τς!
QAλλ�υς θρ�φει ; κ�υ\�ντα. ΓιF µ�να LσD8ει τ
: �π�υ δEν π πτει λ
γ�ς, π πτει  ρ"-
\δ�ς. M’ αOτ& κυ\�ρνησα τ
σα Dρ
νια· µ’ αOτ& κα% τ& «π στευε κα% µ� �ρε8να».
Kι gν κ"π�ι�ι καταραµ�ν�ι δEν ε6Dαν φ�ρει �ανF στ�ν �πιφ"νεια τ&ν 0ναθεµατι-
σµ�ν� �Eλληνικ& Π�λιτισµ
, �τσι θF συν�Dι�α νF ���υσι"�ω 0κ
µα. QAD! γιατ  νF
µ� µπ�ρ� νF στ@σω 0κ
µη τ%ς θεCες πυρ�ς; XOπως �θρεφε τ&ν ∆ α ; κν σσα τ�ν
ψηµ�νων �PSων, �τσι κι �µ�να µE θρ�φει ; κν σσα τ�ν 0π στων �Eλλ@νων...

�AλλF δEν φτα ει αOτ@. AOτF τF �P�α �U δικ�  µ�υ φταCνε, π�5 δι�σωσαν �λα τF
στ�ιDεCα κα% τF \ρ σκ�υν µερικ�% µερικ�% κα% µ:ς τF πετ�'ν στF µ�'τρα. T
σα κ"-
ψανε... �AλλF π�ι
ς π στευε τ
τε, �τι µετF 0π& τ
σ�υς διωγµ�5ς αOτ�% �U \ρωµ�-
�λληνες θF �ανασ@κωναν κεφ"λι; Γι’ αOτ& π σω στ�5ς `γι�υς καιρ�5ς �κε ν�υς.
Kι gς µ�ν περιµ�ν�υν νF γ νMη τ& θ�µα παρ"θυρ� στ%ς εLδ@σεις ? νF γ νMη καµµ α
εLδικ� �κπ�µπ@. K�ρ
ιδ� δEν ε6µαι, νF πρ�καλ�σω κ�υ\�ντα. K"τι τ�τ�ια �γR τF
µασ"ω, τF καταπ νω. Kα% τ�ν κυρ α καθηγ@τρια γραµµ� γιF τ�ν 0π
λυσιν. QEτσι,
�πως κ"ναµε τ
τε,π�5 0παγ�ρευ
ταν στ�5ς Uερ�ν�σ�'ντες XEλληνες νF κατα-
λαµ\"ν�υν δηµ
σιες θ�σεις. ΓιF πειθαρDικF συµ\�8λια εaµαστε τSρα; NF π�σ�υ-
µε π"νω σE τ π�τα κριτEς κατF συνε δησιν κα% κατF Uστ�ρικ�ν 0λ@θειαν; ∆Eν σφ"-
�ανε. �Aπ
λυσιν κατ’ εOθεCαν. Γιατ  Gλλ� ν�µ �ετε, �τι !π�\αλε τ�ν �ρSτησ ν τ�υ
 \�υλευτ�ς X �υ κ. Bαρ8ν�υς Θαν"σης; �Eκτ&ς κι gν τ�ν δικ"σ�υν  µητρ�π�-
λ της τ�' νησι�' ∆ι�ν8σι�ς κα%  κ8ρι�ς \�υλευτ@ς. T�τ�ιες �πιτρ�πEς πειθαρDικEς
�κανα π"ντα κι �τσι �κρινα. Γιατ , gν δEν τ& ε6Dα κ"νει αOτ
, 0π& καιρ& θF µE ε6Dε
π"ρει τ&

Σ�ρωθρν

M7 0λασφηµε;τε τ& πρν&

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



�Hσαzας,  D�ρευταρ:ς. M�γας πρ�π"τ�ρ"ς «µας» κα% \�\αια «πρ�φ@της»
«µας». OU πρ�φ#τες, \λ�πετε, τ
τε στ�ν DSρα τ�ν περι�υσ ων ]ταν, �πως ε6ναι
σ@µερα στ�ν �Eλλ"δα �U πρ
εδρ�ι. ΦSνα�ες στ�5ς δρ
µ�υς τ#ς �Iερ�υσαλ@µ,
«πρ�φ@τη», κα% γυρν"γανε καµµιF εLκ�σαρι". QEτσι ]ταν τ
τε τF πρ"γµατα.
B�\αια εaDαµε κα% τ�5ς πρωτ�κλασσ"τ�υς, γιατ% δEν µπ�ρεC νF εaµαστε �λ�ι
aσα κα% �µ�ια, 0ν"µεσα στ�5ς π� �υς φιγ�υρ"ρει κα%  θαυµαστ
ς µας πρ�-
φ@της-πρ�π"τ�ρας,  �Hσαzας  νταDτιρντ , σE µετ"φραση  +ρDηστ@ς, π�5
κ�σµεC µE τ�ν παρ�υσ α τ�υ τ& Uερ
 µας \ι\λ �.

Kα% µ:ς διηγεCται π�λλF  πρ�π"τ�ρ"ς µας. M:ς µιλ"ει γιF µ α �π�D@, π�5
  ΓιαD\�,  δικ
ς µας  θε
ς, τF ε6Dε τσ�υγκρισµ�να µE τ�5ς �κλεκτ�8ς τ�υ.
Kα% �εσπ"ει: «Π�ς ; πιστ� π
λις κατεστ"θη π
ρνη!» (�Hσαzας α´ 21). K8ττα
νF δM#ς, πρ�Dωρηµ�νη διαπ στωση  ΓιαD\�. Kα% συνεD �ει µE τ�ν γνωστ� πιF
σE �λ�υς µας καταστρ�φ�λ�γ α: «Eaσελθε εLς τ&ν \ρ"D�ν κα% κρ8φθητι εLς τ&
D�µα, διF τ&ν φ
\�ν τ�' Kυρ �υ κα% διF τ�ν δ
�αν τ#ς µεγαλει
τητ�ς αOτ�'.
OU !περ@φαν�ι +φθαλµ�% τ�' 0νθρSπ�υ θ�λ�υσι ταπεινωθ#, κα% ; �παρσις
τ�ν 0νθρSπων θ�λει !π�κ8ψει. M
ν�ς δE  K8ρι�ς θ�λει !ψωθ# �ν �κε νMη τM#
;µ�ρ9α. ∆ι
τι ;µ�ρα Kυρ �υ τ�ν δυν"µεων θ�λει �π�λθει �π% π"ντα 0λα�
να
κα% !περ@φαν�ν, κα% �π% π"ντα !ψωµ�ν�ν. Kα% θ�λει ταπεινωθ#. Kα% �π% π"-
σας τFς κ�δρ�υς τ�' Λι\"ν�υ, τFς !ψηλFς κα% �πηρµ�νας, κα% �π% π"σας τFς
δρ'ς τ#ς Bασ"ν, κα% �π% π"ντα τF !ψηλF Nρη, κα% �π% π"ντα τF !ψωµ�να \�υ-
ν", κα% �π% π"ντα π8ργ�ν !ψηλ
ν, κα% �π% π:ν τεCD�ς περιπεφραγµ�ν�ν, κα%
�π% π"ντα τF πλ�Cα τ#ς Θαρσε ς, κα% �π% π"ντα τF ;δ�νικF θε"µατα. Kα% τ&
(ψ�ς τ�' 0νθρSπ�υ θ�λει !π�κ8ψει. Kα% ; �παρσις τ�ν 0νθρSπων θ�λει τα-
πεινωθ#. M
ν�ν δE  K8ρι�ς θ�λει !ψωθ# �ν �κε νMη τM# ;µ�ρ9α. Kα% τF εaδωλα
θ�λ�υσιν λ�κλ@ρως καταστραφ#. Kα% αOτ�% θ�λ�υσιν εLσ�λθει εLς τF σπ@-
λαια τ�ν \ρ"Dων κα% εLς τFς τρ8πας τ#ς γ#ς. ∆ιF τ&ν φ
\�ν τ�' Kυρ �υ κα%
διF τ�ν δ
�αν τ#ς µεγαλει
τητ�ς αOτ�'. XOταν �γερθM#, διF νF κλ�ν σMη τ�ν
γ#ν» (�Hσαzας \´ 10-21).

E6ναι πρ"γµατι φ�\ερ& τ& τ  0πωθηµ�να �Dει αOτ&ς  Θε
ς. Φαντασθ#τε δ�,
gν bνας θε&ς φ�ρεται �τσι, τ  θF πρ�πει νF ε6ναι �U Gνθρωπ�ι, π�5 �φαρµ
��υν
τ&ν λ
γ� τ�υ. �Aφ@στε, π�5 τSρα τελευταCα �λ� κα% περισσ
τερ� µ�' περν"-
ει 0π’ τ& µυαλ
 µ�υ ; !π�ψ α, �τι  ΓιαD\E δEν πρ�πει νF ]ταν κα% καν�νας
γ γαντας. Γιατ% 0λλι�ς δEν ��ηγεCται αOτ&ς  παρ��υσµ
ς, π�5 �Dει µE τF (ψη.
ΘF κ
ψω κα% τF  �ρη, θF κ
ψω κα% τ�5ς π8ργ�υς, νF κα% τF ψηλF τF δ�ντρα,
θF !π�κ8ψMη τ& (ψ�ς τ�' 0νθρSπ�υ. M:λλ�ν 0πωθηµ�να ε6Dε  ΓιαD\εδ�8-
λης κατF τ&ν συµπατριSτη τ�υ τ&ν Φρ
υντ. Γι’ αOτ& κα% δEν �π�τρεψε π�τE
στ�5ς περι�8σι�υς νF 0νακαλ8ψ�υν τ�ν καλαθ
σφαιρα. Γιατ , [ς γνωστ
ν,

λθ. =HσαZας
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�λα τF Gλλα τF ε6Dαν 0νακαλ8ψει. T"πας λ�ιπ&ν µ:ς πρ��κυψε  Παντ�δ8-
ναµ�ς. Γι’ αOτ& �σ� wµασταν κατ’ εLκ
να κα% καθ’ µ� ωση, \γα ναµε κι �µεCς
τ"πες. QEλα ντE �µως, π�5 τSρα δEν τ�' περν"ει κα% �λ� κα% �επετ"γ�νται τF
ντερ�κια παντ�'.

Kα% παρακ"τω τF \"�ει µE τ%ς γυναCκες, �πως µ:ς διασPS�ει  σε\αστ
ς µας
 πρ�π"τ�ρας: «Kα% λ�γει K8ρι�ς, �πειδ� αU θυγατ�ρες τ#ς ΣιRν !περηφα-
νε8θησαν, κα% περιπατ�'σι µE !ψωµ�ν�ν τρ"Dηλ�ν, κα% µE Nµµατα Gσεµνα,
περιπατ�'σαι τρυφηλ", κα% τρ ��υσαι µE τ�5ς π
δας αOτ�ν, διF τ�'τ�  K8-
ρι�ς θ�λει φαλακρSσει τ�ν κ�ρυφ�ν τ#ς κεφαλ#ς τ�ν θυγατ�ρων τ#ς ΣιRν»
(�Hσαzας γ´ 16-17). NF κα% µισ�γ8νης  ��υµπ:ς. Kα% �Dθρ&ς τ�ν κ�µµωτηρ ων.
Π"ει, �σ\ησαν τF κ�µµωτ@ρια, gν �πι\"λMη  ΓιαD\E τ&ν ν
µ� τ�υ. ΦαλακρEς
θF τ%ς 0φ@σMη �λες �σες περπατ�'ν µE !ψωµ�ν� τρ"Dηλ�, �D�υν Gσεµνα µ"τια,
περπατ�'ν τρυφηλF κα% φ�ρ:νε τακ�8νια, π�5 τρ ��υν. Xαθ@κατε, κακ
µ�ι-
ρες. �H �κδ κηση τ�' ΓιαD\E θF ε6ναι τρ�µερ� γιF τ& �γκληµ" σας.

Kα% NDι µ
ν� αOτ
, 0λλF θF σ:ς �ε\ρακSσMη κι
λας: «�Eν �κε νMη τM# ;µ�ρ9α 
K8ρι�ς θ�λει 0φαιρ�σει τ�ν δ
�αν τ�ν τρι�
ντων στ�λισµ�ν, κα% τF �µπλ
κια,
κα% τ�5ς µην σκ�υς, τF περιδ���αια, κα% τF \ραDι
λια, κα% τFς καλ8πτρας,
τ�5ς κεκρυφ"λ�υς, κα% τFς περισκελ δας, κα% τF κεφαλ
δεσµα, κα% τFς µυρ�-
θ@κας, κα% τF �νSτια, τF δακτυλ δια, κα% τF ���ινα, τFς π�ικ λας στ�λ"ς, κα%
τF �πενδ8µατα, κα% τF περικαλ8µµατα, κα% τF θυλ"κια, τF κ"τ�πτρα, κα% τF
λεπτF λιν", κα% τFς µ τρας, κα% τF θ�ριστρα. Kα% 0ντ% τ#ς γλυκε ας +σµ#ς θ�-
λει ε6σθαι δυσωδ α· κα% 0ντ% �Sνης σD�ιν �ν· κα% 0ντ% καλλικ�µ ας φαλ"-
κρωµα· κα% 0ντ% �πιστ�µαD �υ περ �ωµα σ"κκιν�ν. �Hλι
καυµα 0ντ% [ραι
-
τητ�ς» (�Hσαzας γ´ 18-24). ΣFν σακκιF 0π& πατ"τες θF ε6ναι �U γυναCκες τ�ν
�π�D� τ#ς +ργ#ς τ�' ΓιαD\�. �AλλF \�\αια αOτF ε6ναι συµ\�λικ", �πως �D�υ-
µε �πανειληµµ�να τ�ν σει. Kα% �U λεπτ�µ�ρειες τ& aδι�. M�ν �εD"σει κ"π�ια
λεπτ�µ�ρεια. Kα% κυρ ως �U γυναCκες αOτEς κατF τ&ν ΓιαD\E θF \ρωµ�κ�π:νε.
M�γας ε6σαι K8ριε, �ταν �λθMης �ν τM# \ασιλε 9α σ�υ. Kα% σκεφθ#τε, πρ"γµατι
κ"π�ια στιγµ� νF �ρθMη...

AOτF τF σηµεCα \�\αια, �π�υ   µισ�γυνισµ&ς θεµελι�'ται [ς UερF θ�σις
κα% καθιερ�'ται, δEν συγκιν�'ν τ%ς �π�ιες φεµινιστικEς +ργανSσεις. ∆Eν �Dω
δ# νF γρ"φεται bνα \ι\λ � γιF τ&ν µισ�γυνισµ& τ#ς Παλαι:ς ∆ιαθ@κης, π�5
�πιπρ�σθ�τως, �πως 0ναφ�ραµε, θεωρεCται κα% Uερ
ς, 0φ�' �κφρ"�ει 0π
-
ψεις τ�' Uδρυτ# τ#ς θρησκε ας τ�' �Iσρα@λ. XEναν µισ�γυνισµ& 0πρ�κ"λυπτ�
κα% παρ
ντα σE π"µπ�λλα �δ"φια τ�' Uερ�' µας \ι\λ �υ. E6ναι κα% αOτ& µ@-
πως συµ\�λικ
; �Aς κ"νMη κ"π�ι�ς τ�ν 0ρD� κα% gς µα��ψMη τF 0π�σπ"σµατα
τ�' αaσD�υς. E6ναι καιρ
ς.

�AλλF µE τ&ν πρ�π"τ�ρ" µας αOτ&ν θF 0σD�ληθ�'µε κα% τ�ν Gλλη φ�ρ".

LO =Aπ�γνς
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�O µαθηµατικ�ς κα ��α�ρετ�ς �ρευνητ�ς τ�ν �ρ�αι�ελληνικ�ν θετικ�ν
�πιστηµ�ν κ. Bαγγ�λης Σπανδγ�ς, µ� θαυµ�σιες �κδ!σεις σ�ετικ�ς µ� τ"
µαθηµατικ" στ�ν #Aρ�α�α �Eλλ�δα, π�λλ�ς �π� τς 'π�(ες )��υν παρ�υ-
σιασθ+ στ�ν «∆αυλ!», πρ�κ�λεσε πρ!σφατα τ� παγκ!σµι� �πιστηµ�νικ�
�νδιαφ1ρ�ν, 2ταν �νεκ��νωσε, 2τι �νεκ�λυψε στ�ν #Iνδ�α �ειρ!γραφ� τ�6
9�υ α8�να µ.X., γραµµ1ν� στ�ν #Aρα:ικ;, π�< ε=ναι )ργ� τ�6 σπ�υδα��υ
�ρ�α��υ >Eλλην�ς µαθηµατικ�6, �στρ�ν!µ�υ κα µετεωρ�λ!γ�υ ∆ι�γ1-
ν�υς τ�6 #Aπ�λλωνι�τ�υ, ' 'π�(�ς �ργ�σθηκε κυρ�ως στ� περ�φηµ� �στε-
ρ�σκ�πε(� τ+ς #Aπ�λλων�ας στ�ν Kρ;τη κα πρ�1:η στ�ν �αρτ�γρ�φηση

ΣYNENTEY�H TOY MAΘHMATIKOY B. ΣΠAN∆AΓOY

Xειρ�γραφ� �ρ�α��υ �Eλλην�ς
�στρ�ν�µ�υ �ρ�θηκε στ"ν #Iνδ�α

ΠΛHΘΩPA

AΣTEPO-

ΣKOΠEIΩN

YΠHPXAN

Σ’ OΛH THN

EΛΛA∆A

AΠO TA

ΠANAPXAIA

XPONIA
4O κ. B. Σπανδγ�ς (δε7ι8) συν�µιλε: µ; τ<ν συνεργ-

τη τ�= «∆» κ. M. Mαµαν�α.

TO ΠAPATHPHTHPIO AΠOΛΛΩNIAΣ ΣTHN KPHTH
KENTPO METEΩPOΛOΓIAΣ KAI AΣTPONOMIAΣ



τ+ς O@ραν��υ σφα�ρας, �λλ" κα σ� µετεωρ�λ�γικ�ς παρατηρ;σεις �π �πι-
στηµ�νικ+ς :�σεως. T� �ειρ!γραφ� π�< �νεκαλBφθη στ�ν #Iνδ�α �πι:ε-
:αιCνει τ�ν διε�αγωγ� τ�ν �ρευν�ν α@τ�ν �π� τ�ν ∆ι�γ1νη κα �λπ�Dεται,
2τι, 2ταν �ναγνωσθE+ πλ;ρως –δεδ�µ1ν�υ 2τι )�ει Gπ�στ+ φθ�ρ�ς �π� τ�ν
π�λυκαιρ�α–, θ" �π�καλυφθ�6ν κα Hλλα στ�ι�ε(α γι" τ�ν �ντυπωσιακ�
�ν�πτυ�η τ�ν θετικ�ν �πιστηµ�ν στ�ν �ρ�α�α �Eλλ�δα. Στ�ν συν1ντευ�η
π�< �κ�λ�υθε( ' κ. B. Σπ. παρ1�ει λεπτ�µ1ρειες �π τ�6 �νδιαφ1ρ�ντ�ς
α@τ�6 θ1µατ�ς.

M.M.: Πρ!σφατα, κ. Σπανδ�γ�, πρ�1:ητε σ� µ�α σ�:αρ� �νακ��νωση, π�<
�φωρ�6σε στ�ν Lπαρ�η κα λειτ�υργ�α Mν�ς �γνCστ�υ Nως τCρα �στερ�σκ�-
πε��υ στ�ν #Aπ�λων�α τ+ς Kρ;της κατ" τ�ν 5� π.X. α8�να. Π�ς )�ει τ� Pστ�ρικ�
τ+ς )ρευν�ς σας;

B.Σ.: �Eπειδ� 	σ��λ��µαι µ� τ�ν �ρευνα π�� 	φ�ρ�� στ��ς θετικ��ς �πιστ�µ�-
νες τ!ς 	ρ�α"ας #Eλλ$δας, ψ$�ν�ντας τ�ν σ�ετικ� 'ι'λι�γραφ"α 'ρ!κα, )τι *
	ε"µνηστ�ς E,$γγελ�ς Σταµ$της, τ�� *π�"�υ . µεγ$λη πρ�σφ�ρ/ στ�ν �ρευνα
τ0ν 	ρ�α"ων µαθηµατικ0ν µας ε2ναι δεδ�µ3νη κι 	ναµφισ'�τητη, �γραψε κ$π�υ,
)τι µετ/ τ�ν καταστρ�φ� τ!ς Bι'λι�θ�κης τ!ς �Aλε6ανδρε"ας π�λλ/ �ργα θε-
τικ0ν φιλ�σ7φων τ!ς 	ρ�α"ας #Eλλ$δας διεσ8θησαν, καθ9ς ε2�αν µεταφρασθ!
στ�ν 	ρ�α"α �Aρα'ικ� κα: διατηρ�θηκαν σ� 'ι'λι�θ!κες τ�� 	ρα'ικ�� κ7σµ�υ.
Mετα6� τ0ν �ργων α,τ0ν κατ/ τ:ς =διες πληρ�φ�ρ"ες >να κε"µεν� τ�� µεγ$λ�υ
µαθηµατικ�� τ0ν ?λληνιστικ0ν �ρ7νων Mενελ$�υ =σως ν/ @π!ρ�ε στ�ν π7λη
Π$τνα τ!ς B�ρε"�υ �Iνδ"ας. COταν τE δι$'ασα, παρα6ενεFτηκα, καθ9ς @π!ρ�ε
µ�ν . �νδει6η, 	λλ/ γι/ τ7σα �ρ7νια δ�ν ε2�ε �νδιαφερθ! κανε"ς. �AπευθFνθηκα
λ�ιπEν στ�ν Πρεσ'ε"α τ!ς �Iνδ"ας, G�τησα µερικ/ τηλ3φωνα, τηλεφ8νησα, �γρα-
ψα �πιστ�λ3ς, 	λλ/ �,δε:ς 	π�ντησε. ∆ιεπ"στωσα λ�ιπ7ν, )τι α,τ�: Gητ��σαν...
«�λαι�ν» κατ/ τE κ�ιν0ς λεγ7µεν�ν. �Aφ�� λ�ιπEν τ��ς @π�σ�3θηκα µερικ/ δ�λ-
λ$ρια, µ�� 	π�ντησαν, )τι κα: στ� δικ� τ�υς 'ι'λι�θ�κη κα: σ’ α,τ�ν τ�� Πα-
νεπιστηµ"�υ @π!ρ�αν π�λλ/ 	ρα'ικ/ �ειρ7γραφα µ� �ργα #Eλλ�νων κα: �Aρ$-
'ων 	ρ�α"ων κα: µεταγενεστ3ρων. ∆"ν�ντας λ�ιπEν π$λι τE σ�ετικEν «�λαι�ν»,
πληρ�φ�ρ�θηκα, )τι δ�ν 'ρ!καν µ�ν �ργα τ�� Mενελ$�υ 	λλ/ κ$π�ι�υ ∆ι�γ3-
νη. LE��ντας �γ9 @π’ Mψιν )τι µ�ναδικEς φυσικEς φιλ7σ�φ�ς µ� τ’ Mν�µα α,τE
Nταν * ∆ι�γ3νης * �Aπ�λλωνι$της 	πE τ�ν �Aπ�λλων"α τ!ς Kρ�της, π�� τ8ρα
Pν�µ$Gεται �EλεFθερνα, �κδ�λωσα �νδιαφ3ρ�ν. Z�τησα φωτ�τυπ"α τ�� �ειρ�-
γρ$φ�υ, �λα'α )µως τ�ν 	π$ντηση, )τι α,τE Nταν 	δFνατ� γι/ >να �ειρ7γραφ�
τ�� 9�υ µ.X. αT0ν�ς κα: π9ς µ7ν� 	ντιγραφ� Nταν δυνατE ν/ γ"νUη. #H 	ντιγραφ�
α,τ� Wλ�κληρ8θηκε µ3σα σ� τ3σσερεις µ!νες, *π7τε κα: µ�� 	π3στειλαν τE 	ντ"-
γραφ�. �Eδ0 πλ3�ν 'ρ!κα δF� LAρα'ες, �X *π�Y�ι Nταν σ� θ3ση ν/ τE µεταφρ$-
σ�υν.

Xαρτ�γρ�φηση τ�ς O�ραν��υ σφα�ρας �π� τ�ν ∆ι�γ νη
�AπE τ�ν εTσαγωγ� τ�� �ειρ�γρ$φ�υ φα"νεται, )τι * ∆ι�γ3νης * �Aπ�λλωνι$-

της �κανε παρατηρ�σεις 	πE «τ� µακρ!στεν� :�υν� τ+ς #Aπ�λλων�ας» πρ�'α"-
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ν�ντας σ’ >να ε2δ�ς �αρτ�γραφ�σεως τ�� O,ραν�� κα: 	ναφ3ρ�ντας µερικ��ς
	στερισµ�Fς. COταν π!γα κι �γ9 τE καλ�κα"ρι ν/ κ$νω α,τ�ψ"α στE παρατη-
ρητ�ρι� –µ$λιστα ταλαιπωρ�θηκα π�λF, δι7τι µ� µπ3ρδεψαν �κεY κ$π�ι�ι τ�πι-
κ�: παρ$γ�ντες–, 6εναγ�θηκα 	πE τEν πρ7εδρ� τ!ς κ�ιν7τητας κ. Zα�αρ$κη, *
*π�Y�ς µ�� �δει6ε τE κτYσµα, π�� 	κ7µα κα: σ�µερα 	π�καλ��ν «Παρατηρητ�-
ρι�». �EκεY µ3τρησα τE γεωγραφικE µ!κ�ς κα: πλ$τ�ς κα: διεπ"στωσα, )τι ταυ-
τ"Gεται µ� τ�ν �,ραν�γρ$φηση, π�� ε2�ε κ$νει * ∆ι�γ3νης. LAρα ε2µαι πεπει-
σµ3ν�ς, )τι α,τE ε2ναι τE Παρατηρητ�ρι�. #Ως γνωστ7ν, �τσι 	π�καλ��σαν τ/
	στερ�σκ�πεYα στ�ν 	ρ�α"α #Eλλ$δα. TE συγκεκριµ3ν� ε2ναι >να 	πE τ/ πρ0τα,
κα: µ$λιστα �ντ�π"Gεται στEν κρητικE �0ρ�. T/ gλλα δF� γνωστ7τερα ε2ναι τ��
�Aνα6ιµ$νδρ�υ κα: τ�� �Aνα6ιµ3νη 	πE τEν 5� αT0να π.X. Παρ$λληλα τE �ν
λ7γhω �ειρ7γραρφ�, )πως πρ�κFπτει 	πE τ�ν πρ7�δ� τ!ς �ργασ"ας π$νω σ’ α,τ7,
	ναφ3ρεται σ� µ"α �αµ3νη µελ3τη µετεωρ�λ�γικ� κα: 	στρ�ν�µικ� τ�� ∆ι�γ3νη,
π�� πρ3πει ν/ ε2ναι τE πρ0τ� �ργ� µετεωρ�λ�γ"ας κα: µ$λιστα 	πE τ/ πρ0τα
	στρ�ν�µικ/ τ!ς �π��!ς τ�υ.

!H #Aστρ�ν�µ�α %ταν &ε(ωριστ* +πιστ,µη
M.M.: N" �πισηµ�ν�υµε �δ�, 2τι πρ� µην�ν :ρα:ευθ;κατε �π� τ�ν Παγκ!σµι�

ΣBνδεσµ� SEρευνας #Aρ�α�ων Π�λιτισµ�ν γι" τ�ν �νακ�λυψ; σας, T ���α τ+ς
'π��ας θ" ε=ναι µεγ�λη �ναµφισ:;τητα, 2ταν T ��ι�λ!γηση τ�6 �ειρ�γρ�φ�υ
'λ�κληρωθE+.

B.Σ.: #Oπωσδ�π�τε, 	λλ/ δυστυ�0ς τE �ειρ7γραφ� ε2ναι π�λ� �φθαρµ3ν�.
M.M.: A@τ�ς �P µαρτυρ�ες, κ. Σπανδ�γ�, κατ" π!σ�ν �πηρε�D�υν τ�ν ε8κ!να

π�< )�ει σ�ηµατισθ+ γι" τ�ν �ρ�α�α Mλληνικ� �στρ�ν�µ�α;
B.Σ.: ∆ηµι�υργεYται πλ3�ν . πεπ�"θηση, )τι �πρ7κειτ� γι/ 6ε�ωριστ� �πιστ�-

µη κα: M�ι γι/ κ$τι τE �µπειρικ7ν. ∆ι7τι, )ταν γ"νεται µ"α συστηµατικ� �αρτ�-
γρ$φηση 	πE >να συγκεκριµ3ν� σηµεY�, α,τE σηµα"νει, )τι �πιστηµ�νικ/ πλ3�ν
�X CEλληνες �ρευν��σαν τEν �,ραν7. ∆�ν κυττ��σαν τ��ς 	στ3ρες µ� δ3�ς, iστε
ν’ 	π�ν3µ�υν λατρε"α στ/ δι$φ�ρα �,ρ$νια σ8µατα.

#Aστρ�ν�µικ.ς /ρευνες �π� τ*ν !Oµηρικ* +π�(*
M.M.: Σ’ Nνα τµ+µα τ�6 κειµ1ν�υ, π�< )�ει Vδη µεταφρασθ+ κα )��υµε πρ�

Wφθλαµ�ν, δια:�D�υµε µετα�< Hλλων κα τ� M�+ς: «�O ∆ι�γ1νης �π� τ�ν #Aπ�λ-
λων�α, π�< �παρ�θµησε κα τα�ιν!µησε τ’ Hστρα �φ;ν�ντας πρ�τ�ς α@τ�ς κλη-
ρ�ν�µι" στ�<ς �νθρCπ�υς τ�ν �@ραν� 'λ!κληρ� [...] )γραψε α@τ� τ� :ι:λ�� π�<
δια:�Dεις». [Aς µε�ν�υµε λ�γ� στ� φραστικ� �πισ;µανση «πρ�τ�ς α@τ!ς». N"
Gπ�θ1σ�υµε, 2τι πρ�γµατι ε=ναι πρωτ�π!ρ�ς στ�ν )ρευνα τ�6 �@ραν�6 \ 2τι τ�
πρωτε(� τ�υ ε=ναι κ�τι τ� σ�ετικ!;

B.Σ.: E2ναι µ"α �νδει6η. Πρ�'ληµατ"στηκα κι �γ9 π$νω σ’ α,τ7, 	λλ/ >ως τ8-
ρα δ�ν ��ω σαφ! εTκ7να. Mιλ�µε )µως γι/ τEν 5� π.X. αT0να. LIσως ν/ @π!ρ�αν
κι gλλ�ι πρ:ν 	πE τEν ∆ι�γ3νη. jAς µ�ν 6ε�ν�µε τ��ς �Oρφικ��ς CYµν�υς.

M.M.: �Eπ�µ1νως δικαι�λ�γηµ1να γ�νεται λ!γ�ς γι" «πρ�επιστηµ�νικ� στ�-
δι�» τ+ς #Aστρ�ν�µ�ας;
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B.Σ.: Bε'α"ως. Xαρακτηριστικ/ ν/ σ�ς 	ναφ3ρω >να πρ7σωπ� π�λ� 	δικηµ3-
ν� Xστ�ρικ$, τE *π�Y� µ"λησε γι/ 	στρ�ν�µικ/ δεδ�µ3να. Πρ7κειται γι/ τEν Πα-
λαµ�δη, γιE τ�� Nαυπλ"�υ κα: τ!ς Kλυµ3νης, π�� �λα'ε µ3ρ�ς κα: στEν TρωικE
π7λεµ�. #O COµηρ�ς Wστ7σ� δ�ν τEν 	ναφ3ρει π�λF. Γι/ π�ι7 λ7γ�; ∆ι7τι * Πα-
λαµ�δης κατ/ τE δ3κατ� �τ�ς τ�� π�λ3µ�υ κατηγ�ρ�θηκε 	πE τEν �Oδυσσ3α γι/
πρ�δ�σ"α. OX �A�αι�: �πε"σθησαν γι/ τ�ν κατηγ�ρ"α '$σει τ0ν πλαστ0ν 	π�-
δε"6εων τ�� �Oδυσσ3α κα: τEν θαν$τωσαν. #H @π7θεση α,τ� 	π�τελεY µελανE
σηµεY� τ!ς Tρωικ!ς �κστρατε"ας κα", )πως Nταν φυσικ7, * COµηρ�ς πρ�τ"µησε
ν/ τE 	π�σιωπ�σUη. Π3ρα 	π’ α,τ/ * Παλαµ�δης ε2�ε �πιν��σει τEν g'ακα, τE
πρ0τ� @π�λ�γιστικE Mργαν�, ε2�ε κ$νει �,ρ$νιες παρατηρ�σεις �π"σης. #Yπ!ρ�αν
δ� κα: �αρακτηριστικ�ς παρ�ιµι8δεις �κφρ$σεις )πως «Παλαµ�δ�υς �6εFρη-
µα», «Παλαµ;δ�υς σ�φCτερ�ς», «Παλαµ;δει�ν :�Bλευµα» κ.g.

M.M.: �O >Oµηρ�ς �ναφ1ρει �στρ�ν�µικ" στ�ι�ε(α στ� συγγραφ; τ�υ;
B.Σ.: Nα", 	ρκετ$· κι M�ι µ7ν�ν α,τ7ς. �Eδ0 στE 'ι'λ"� µας «OP #Aστρ�ν!µ�ι

τ+ς #Aρ�α�ας �Eλλ�δας» σ�ς παρ�υσι$G�υµε �κτEς 	πE τ/ 	ρ�αYα 	στρ�ν�µικ/
Mργανα κα: τ��ς «µυθικ��ς» 	στρ�ν7µ�υς )πως * K3νταυρ�ς Xε"ρων, * *π�Y�ς
ε2�ε κ$νει κι α,τEς �αρτ�γρ$φηση τ�� O,ραν��, * LAτλας, * �Oρφ3ας κα: �X
�Oρφικ�: κα: φυσικ/ * COµηρ�ς, * *π�Y�ς θεωρεY τ�ν Γ! �π"πεδη κα: κ$νει λ7-
γ� γι/ π�λλ��ς 	στ3ρες )πως γι/ τEν A,γερινE κα: τEν CEσπερ� –τ��ς *π�"�υς
δια�ωρ"Gει, �νh0 ταυτ"G�νται–, τ:ς Πλει$δες, τEν �Ωρ"ωνα, τ� M. LAρκτ�, τEν Σε"-
ρι�, τEν �Aρκτ��ρ�, τEν B�8τη κ.g.

O0 #Aνατ�λικ�2 λα�2 δ.ν �ν πτυ&αν +πιστ,µη
M.M.: Π�ι� ]ταν T �ειρ�πιαστ� σηµασ�α τ+ς #Aστρ�ν�µ�ας γι" τ�<ς �ρ�α��υς

>Eλληνες, κ. Σπανδ�γ�; T� πρ�σ1φερε δηλαδ� T �πιστ;µη τ�ν Hστρων στ�ν κ!-
σµ�;

B.Σ.: Kα"τ�ι δ�ν ε2µαι φιλ7λ�γ�ς, θ/ σ�ς 	παντ�σω pπλ0ς, )τι «π�ντες �P
Hνθρωπ�ι τ�6 ε8δ1ναι Wρ1γ�νται φBσει», )πως �λεγε * �Aριστ�τ3λης. Θ3λ�υν )λ�ι
δηλαδ� ν/ γνωρ"G�υν πρ8τιστα τ�ν πρ�3λευσ� τ�υς. A,τ� Nταν . αTτ"α π��
�σπρω6ε τ��ς 	ρ�α"�υς CEλληνες ν’ 	σ��ληθ��ν µ� τ�ν �Eπιστ�µη τ�� O,ρα-
ν��. �AπE περι3ργεια δηλαδ� κα: �πιστηµ�νικE �νδιαφ3ρ�ν, σ� 	ντ"θεση µ�
gλλ�υς λα��ς )πως �X ATγFπτι�ι, �X Bα'υλ8νι�ι, �X �AσσFρι�ι κ.�.κ., τ��ς *π�"-
�υς θ3λ�υν ν/ «πλασ$ρ�υν» Wς 	στρ�ν7µ�υς, �νh0 α,τ�: κατ/ τ� γν8µη µ�υ δ�ν
ε2�αν π�τ� 	σ��ληθ! �πιστηµ�νικ/ µ� τ�ν 	στρ�ν�µ"α, 	λλ/ 	π3διδαν λατρε"α
κα: δι$φ�ρα gλλα στ��ς 	στ3ρες.

M.M.: �O >Eλληνας λ�ιπ�ν ε=ναι ' µ!ν�ς π�< στρ1φει τ� πρ!σωπ! τ�υ στ� στε-
ρ1ωµα, γι" ν" καταν�;σEη τ�ν θ1ση τ�υ στ� σBµπαν;

B.Σ.: Nα", κ$τω 	πE τE µεγαλεY� τ�� �,ραν�� λ�γικE Nταν ν/ «@π�'$λλεται».
jAς µ�ν 6ε�ν�µε gλλως τε, )τι κα: * )ρ�ς «κ!σµ�ς», π�� σηµα"νει «κ7σµηµα»,
πρ�!λθε 	πE τ��ς Πυθαγ�ρε"�υς.

Πλ�θ�ς �στερ�σκ�πε�ων στ*ν �ρ(α�α !Eλλ�δα
M.M.: [Aς �παν1λθ�υµε στ� κυρ�ως θ1µα. T� Pστ�ρικ�ς µαρτυρ�ες Gπ�ρ��υν
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TµBµα τ�= «Παρατηρητηρ��υ» (=#Aστερ�σκ�πε��υ) τBς #Aρ�α�ας #EλεDθερνας
E #Aπ�λλων�ας στ"ν KρGτη, Hπως Iν µ�ρει σJKLεται σGµερα.



γι" τ�ν #EλεBθερνα ^ς �στικ� κι �πιστηµ�νικ� κ1ντρ�;
B.Σ.: E,τυ�0ς σ�µερα Pν�µ$Gεται κα: π$λι «�Aρ�α"α �EλεFθερνα». Πρ3πει ν/

Nταν >να σηµαντικ8τατ� �πιστηµ�νικE κ3ντρ� τ�� 5�υ π.X. αT0να. #O Στ3φαν�ς
* BυG$ντι�ς τ�ν ταυτ"Gει µ� τ�ν �Aπ�λλων"α τ!ς Kρ�της, gπ�ψη π�� ε2ναι κα:
. σωστ�. M� τE Mν�µα α,τE @π!ρ�αν gλλες ?κατE π7λεις περ"π�υ. #H συγκεκρι-
µ3νη 	π3�ει 16 �ιλι7µετρα 	πE τE P3θυµν� κα: παρ�υσι$Gεται µ� δι$φ�ρα Pν7-
µατα )πως �Eλευθ3ρνα, �Eλευθ3ρα, �EλεFθερναι, �EλεFθεραι, κα: 	κ7µη παλαι7-
τερα Σ$ντρα, LAωρ�ς (	πE τ� νFµφη �A8ρα) κα: �Aπ�λλων"α 	πE τEν π�λι����
της �Aπ7λλωνα. TE Mν�µα �EλεFθερνα, π�� �πεκρ$τησε, Pφε"λεται σ’ >ναν 	πE
τ��ς K�υρ!τες, τEν �Eλευθερ3α w 	πE τE �π"θετ� τ!ς ∆�µητρ�ς �Eλευθ��ς. �AπE
τ�ν π7λη α,τ� κατ�γ�ντ� * παν$ρ�αι�ς π�ιητ�ς Λ"ν�ς, * λυρικEς π�ιητ�ς �Aµ�-
τωρ, * γλFπτης Tιµ��$ρης κα: * φυσικEς φιλ7σ�φ�ς ∆ι�γ3νης, π�� Nταν �π"σης
	στρ�ν7µ�ς, TατρEς κα: 	πE τ��ς πρ8τ�υς π�� διετFπωσαν τ�ν 	ρ�� τ!ς 	φθαρ-
σ"ας τ!ς xλης. �AπE τ:ς πρ7σφατες 	νασκαφ3ς, π�� �κανε τE Πανεπιστ�µι� Kρ�-
της κα: πιE συγκεκριµ3να * καθηγητ�ς κ. Θ3µελης, Nρθαν στE φ0ς >να @δρα-
γωγεY�, λα6ευµ3ν� µ$λιστα στEν 'ρ$�� κι M�ι κτιστ7, καθ9ς κα: �ρε"πια π7λεως.

M.M.: Π1ρα �π’ α@τ� τ+ς #Aπ�λλων�ας τ" Gπ!λ�ιπα �στερ�σκ�πε(α τ�6 Mλλα-
δικ�6 �Cρ�υ π�6 �ντ�π�D�νται, κ. Σπανδ�γ�;

B.Σ.: yHταν κατ’ 	ρ�/ς τE παρατηρητ�ρι� τ!ς �Aστυπ$λαιας, τE *π�Y� �ρησι-
µ�π�ι�θηκε κατ/ τ� Mινωικ� �π��� γι/ τ�ν �αρτ�γρ$φηση τ�� O,ραν��. Πρ�-
σ��� )µως: TE παρατηρητ�ρι� α,τE δ�ν 	ναφ3ρεται 	πE καν3ναν 	ρ�αY� συγ-
γραφ3α. #O �ντ�πισµ7ς τ�υ �γινε )µως 	πE τEν καθηγητ� τ�� Πανεπιστηµ"�υ τ!ς
Γλασκ8'ης M$ικλ LO'εντεν τE 1965 Wς 	π�τ3λεσµα τ!ς �ρευν$ς τ�υ σ�ετικ/ µ�
τ:ς παρατηρ�σεις τ0ν 	ρ�α"ων #Eλλ�νων γι/ τEν σ�ηµατισµE τ0ν 	στερισµ0ν.
A,τE τE 	ναφ3ρει * καθηγητ�ς Σ. Πλακ"δης στE 'ι'λ"� τ�υ «�H Wν�µατ�λ�γ�α
κα τ’ ��ι�παρατ;ρητα τ�ν �στερισµ�ν». LE��υµε κατ7πιν τE παρατηρητ�ρι� τ��
�Aνα6αγ7ρ�υ στ�ν κ�ρυφ� τ�� µικρασιατικ�� '�υν�� M"µαντ�ς (	π3ναντι 	πE
τ�ν X"�), )πως 	ναφ3ρει * Φλ$'ι�ς Φιλ7στρατ�ς, τE παρατηρητ�ρι� τ�� �Aνα-
6ιµ$νδρ�υ στ�ν κ�ρυφ� τ�� Tαϋγ3τ�υ. Γρ$φει σ�ετικ/ * Kικ3ρων. �Eπ"σης τE πα-
ρατηρητ�ρι� τ�� E,δ76�υ στ�ν Kν"δ�. TE 	ναφ3ρει * Στρ$'ων κα: 	π�τελεY τE
παλαι7τερ� τ0ν κλασσικ0ν �ρ7νων. �EκτEς 	πE τEν «)νδ���ν E`δ���ν», )πως
τEν 	π�καλ��σαν, παρατηρ�σεις 	πE τE =δι� µ3ρ�ς �κανε κα: * Π�σειδ8νι�ς
δF� αT0νες 	ργ7τερα. #Yπ!ρ�αν �π"σης τE παρατηρητ�ρι� τ�� M3των�ς στEν
K�λων7, τ�� Kαλλ"π�υ στ�ν KFGικ�, τ�� Λυκα'ηττ�� στ�ν �Aθ�να, τ/ µετεω-
ρ�λ�γικ/ παρατηρητ�ρια τ�� Mρ�υς ΛεπετFµν�υ στ� M�θυµνα τ!ς Λ3σ'�υ κα:
τ�� Mρ�υς LIδη στ�ν Tρω$δα, γι/ τ/ *π�Yα γρ$φει * Θε7φραστ�ς. TE παρατη-
ρητ�ρι� �π"σης τ�� M�υσε"�υ τ!ς �Aλε6ανδρε"ας, π�� τE }δρυσε * Πτ�λεµαY�ς
* B´ * Φιλ$δελφ�ς κα: α,τE τ�� Πτ�λεµα"�υ στ�ν K$νω'� τ!ς ATγFπτ�υ κα: τ3-
λ�ς τE παρατηρητ�ρι� τ!ς P7δ�υ, π�� }δρυσε * CIππαρ��ς κα: τE 	ναφ3ρει *
Πτ�λεµαY�ς.

M.M.: Σaς ε@�αριστ� π�λB.

Mρι�ς Mαµαν�ας
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�Yπ�ρ�ει κ�π�ια κυρ�α Wν!µατι ΓλυκατD+-#Aρ:ελ1ρ, T 'π��α �δ� κα �ρκετ"
�ρ!νια )�ει, φα�νεται, �ναλ�:ει \ τ+ς )��υν �ναθ1σει τ� «κ�πυρ�ιτ» τ+ς )γκρι-
της γνCµης, τ+ς α@θεντ�ας σ� θ1µατα �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6 \ κα �ν��τε τ�ν
�κπρ�σCπηση �κ!µα τ+ς �Cρας µας σ� συν1δρια κα Hλλα γεγ�ν!τα π�λιτι-
στικ�6 �νδιαφ1ρ�ντ�ς.

Πρ!σφατα )πεσε στ" �1ρια µ�υ κα Nνα :ι:λ�� µ� τ�τλ� «�H dρπαγ� τ+ς E@ρC-
πης» (σ� Hψ�γ� µ�ν�τ�νικ!), π�< θ1µα ε=�ε µ�α συD;τηση στρ�γγυλ+ς τραπ1-
Dης µ� �φ�ρµ� τ" :ρα:ε(α «Γυνα(κες τ+ς E@ρCπης». #Aφ�6 πρ�λ�γ�Dει T κυ-
ρ�α Mαρι�ννα Bαρδιν�γι�ννη, )ρ�εται T κυρ�α #Aρ:ελ�ρ µ� τ�ν τ�τλ� τ+ς πρυ-
τ�νεως κα πρ�1δρ�υ τ�6 Πανεπιστηµ��υ τ+ς E@ρCπης �λλ" κα τ�6 �ντεπι-
στ1λλ�ντ�ς µ1λ�υς τ+ς Bρεταννικ+ς #Aκαδηµ�ας, γι" ν" πE+ στ�ν ε8σαγωγ� τ�6
:ι:λ��υ τ" M�+ς καταπληκτικ" µετα�< Hλλων:

«SEτσι σ"ν θρυλικ� πραγµατικ!τητα τε�ν�υν σ;µερα �P �ρευνητ�ς ν" �ναλB-
σ�υν τ�ν µBθ� τ+ς dρπαγ+ς τ+ς E@ρCπης. #Aναµφισ:;τητα τ� περιε�!µεν! τ�υ
σ�ετ�Dεται µ� τ�ν �παρ�� τ�6 Pστ�ρικ�6 :��υ τ+ς γ+ς, τ+ς hπε�ρ�υ π�< π+ρε τ�
iν�µα τ+ς iµ�ρφης Φ��νισσας πριγκιπ�π�Bλας. �O µBθ�ς :1:αια θ1λει τ�ν
E@ρCπη νBµφη θεϊκ;, π�< τ!λµησε τ�ν �π�κ�τι" ν" �αριεντιστE+ µ� τ�ν ταυρ!-
µ�ρφ� ∆�α. �O �ρυσ!�ανθ�ς τα6ρ�ς (λευκ� τ�ν λ1ει µ�α παραλλαγ� τ�6 µBθ�υ)
πλησ�ασε τ�ν E@ρCπη στ" µακρυν" �κρ�γι�λια τ+ς πατρ�δας της (τ+ς �σιατικ+ς
Φ�ιν�κης), τ�ν �ε�Cρισε �π� τς συν�µ;λικες φ�λες στ� παι�ν�δι κα φ�υρι!D�ς,
καλπ�D�ντας π�νω �π� θ�λασσες κα πελ�γη, τ�ν )φερε γι" π�ντα πι" στ�ν δι-
κ; τ�υ πατρ�δα, στ�ν Kρ;τη, π�< τ� Hντρ� της )κρυψε τ�ν νε�γ1ννητ� ∆�α �π�
τ�ν µ+νι τ�6 Kρ!ν�υ. Φανερ� λ�ιπ!ν, παρ!λ� κρυµµ1ν�, τ� ν!ηµα τ�6 µBθ�υ,
π�< φ1ρνει �ντιµ1τωπ� Nναν >Eλληνα θε� µ� τ�ν φ�ινικικ� κ!σµ�. SIσως T
dρπαγ� α@τ� ν" µνηµ�νεBEη µ� τ�ν τρ!π� της µ�α πρCτη Mλληνικ� ν�κη κατ" τ+ς
#Aσ�ας, κα π�λι µ� πλ�για µ1σα ν" Gπ�γραµµ�DEη, 2τι �P >Eλληνες π+ραν )τσι
(κατ1κτησαν κα lρπα�αν) τ� καλBτερ� δε(γµα τ�6 Φ�ινικικ�6 Π�λιτισµ�6!
SIσως θ� ’ταν π�λ< Gπερ:�λικ� ν" συνδ1σω κα ν" θυµ�σω �δ� τ�ν Pστ�ρικ"
�π�δεδειγµ1νη φ�ινικικ� καταγωγ� τ�6 �Eλληνικ�6 �λφα:;τ�υ...».

Enγε, κυρ�α #Aρ:ελ1ρ. SIσως ]ρθε T oρα ν" σaς στ;σ�υµε κι �σaς µνηµε(�,
κα µaλλ�ν στ�ν Θεσσαλ�ν�κη, �κε( κ�ντ" στ� πρ!σφατα �νεγερθ�ν πρ�ς τιµ�ν
τ�6 �Oλ�καυτCµατ�ς. Kα δ�ν Gπ�ν��6µε :1:αια κ�π�ια σ�1ση τ+ς κυρ�ας µ�
τ1τ�ια κ1ντρα, dπλ�ς λ1µε, 2τι θ" Gπ�ρ�Eη ��ρ�ς �κε( κ�ντ�, µιaς κα κ�ναµε
τ�ν �ρ�� �φ’ Mν!ς, κα �φ’ Mτ1ρ�υ λ!γqω τ�6 :υDαντιν�6 παρελθ!ντ�ς τ+ς κυ-
ρ�ας #Aρ:ελ1ρ. [Kα ν" µ�ν �ε��σ�υµε, σ� κ�π�ια γων�α, µιaς κα �ρ��σαµε,
2πως εrπαµε, ν" :�λ�υµε κα τ� �κλεκτ� τ1κν�ν τ+ς �Eλληνικ+ς �ρ�αι�λ�γ�ας,
τ�ν ��ι!τιµ� καθηγητ� κBρι� I. Σακελλαρ�κη. B1:αια τ�π�τα δ�ν �π�κλε�ει, sν
' κBρι�ς καθηγητ�ς )γραφε τ�ν µBθ� τ+ς E@ρCπης, ν" εLρισκε κα καµµι"
�νθρωπ�θυσ�α �νδι�µεσα, )τσι γι" ν" )�Eη κα δρ�κ� τ� παραµBθι. Γι’ α@τ�
εnγε, κυρ�α #Aρ:ελ1ρ. [Aν µ; τι Hλλ�, τ�ν γλυτCσαµε τ�ν �νθρωπ�θυσ�α τ+ς

4O ∆�ας, τ< #Aλφ�ητ� καM N «µ" εOδικ"»
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E@ρCπης].
Kα T κυρ�α #Aρ:ελ�ρ συνε��Dει τ�ν ε8σ;γησ; της, τCρα πι" µ� θ1µα «�O µB-

θ�ς τ+ς dρπαγ+ς τ+ς E@ρCπης – ε8σαγωγικ�ς παρατηρ;σεις»:
«Kατ" τ�ν 'ρισµ� τ�6 Paul Valery E@ρωπα(�ς ε=ναι α@τ�ς π�< )�ει δε�τε( τ�ν

�ρ�αι�ελληνικ� Wρθ�λ�γισµ� ̂ ς τρ!π� σκ1ψης, τ�ν �ριστιαν�-ι�υδαϊκ� πνευ-
µατικ!τητα ^ς τρ!π� ψυ�+ς κα ψυ�ικ+ς �ν�τασης κα τ� ρωµαϊκ� Wργανω-
τικ� ν�µ�θεσ�α ^ς τρ!π� δι��κησης κα δια�ε�ρισης Dω+ς».

∆ηλαδ;, σ"ν ν" λ1µε, τDατD�κι µ� κ1τσαπ κα Wλ�γ� ταραµa. ∆�ν εr�αµε κα-
ταλ�:ει τ�ν πνευµατικ!τητα τ�6 Λuτ κα τ�6 A@ν�ν, κα τ�<ς εr�αµε παρε�η-
γ;σει τ�<ς �νθρCπ�υς. Enγε κα στ�ν Πα6λ� τ�ν BαλερB, π�< µaς Hν�ι�ε τ"
µ�τια.

Kα συνε��Dει παρακ�τω T κυρ�α #Aρ:ελ1ρ: «∆�ν ε=µαι καθ!λ�υ ε8δικ;, 2πως
�1ρετε, γι" τ�ν dρπαγ� τ+ς E@ρCπης». Kα �λλ�6 στ�ν rδια ε8σ;γηση: «�O πει-
ρασµ!ς µ�υ ε=ναι ν" π� λ�γα λ!για γι" τ�ν E@ρCπη, 2πως τ�ν �νν��6µε σ;µε-
ρα, µι" κα δ�ν ε=µαι ε8δικ� γι" τ� θ1µα τ�6 µBθ�υ “E@ρCπη”». Kα παρακ�-
τω: «E@�αριστ� θερµ" τ�ν φ�λη Mαρι�ννα Bαρδιν�γι�ννη, π�< τ�ν Wργ�νω-
σε κα µ� πρ�σκ�λεσε �ωρς ν" ε=µαι ε8δικ;». [Aν ε=ναι δυνατ!ν, κυρ�α #Aρ:ε-
λ1ρ. #Eσε(ς δ�ν ε=στε ε8δικ;; M" τ!σ� ^ρα(α π�< µaς τ" εrπατε. T�6 �ρ!ν�υ ν"
φ1ρετε κα τ�<ς φ�λ�υς σας. E8δικCτατη εrσαστε. #Iδ�ως �κε( π�< δ�ν σηκCνε-
τε κα κ�υ:1ντα κα τ� θεωρε(τε κα «Gπερ:�λικ� ν" συνδ1σω κα ν" θυµ�σω
�δ� τ�ν Pστ�ρικ" �π�δεδειγµ1νη φ�ινικικ� καταγωγ� τ�6 �Eλληνικ�6 �λφα-
:;τ�υ...».

Kα π�λ< καλ" Pστ�ρικ" πληρ�φ�ρηµ1νη µ�λιστα, 2πως παρακ�τω, π�< �να-
φ1ρετε: «Kα τ" κατ�ρθCµατα, τ" �ρ�αι�ελληνικ�, ε=ναι κατ�ρθCµατα i�ι µ!-
ν� �Eλληνικ�, �λλ" τ�6 π�λιτισµ1ν�υ κ!σµ�υ, τ+ς E@ρCπης δηλαδ;. Kα φ1ρ-
νω π�ντ�τε σ"ν �π!δει�η τ� �ρCτηµα π�< ):αλαν στ" σ��λε(α στ� Mεγ�λη
Bρετανν�α σ� µαθητ1ς, 2ταν τ�<ς D;τησαν ν" �ναφ1ρ�υν τς µεγαλBτερες ν�κες
τ�υ :ρεταννικ�6 α@τ�κρατ�ρικ�6 στρατ�6 –εrµαστε στ" �ρ!νια τ+ς Bικτωρ�ας–
�P περισσ!τερ�ι SAγγλ�ι µαθητ�ς �ν1φεραν τρε(ς πρ�τες ν�κες: Mαραθ�να,
Σαλαµ(να, Θερµ�πBλες». TCρα µaς τελε�ωσες κυρ�α #Aρ:ελ1ρ, �κτ�ς �π� τ� 2τι
α8σθαν!µεθα �θνικ" Gπερ;φαν�ι. �Eλλ�ς - �Eλλ;νων - �E:ρωπα�ων. TCρα ��η-
γ�6νται κα τ" �π�τελ1σµατα τ�ν πρ!σφατων �νασκαφ�ν στς Θερµ�πBλες
κα τ�ν Mαραθ�να, 2π�υ �ν�µεσα στ�<ς σκελετ�<ς τ�ν �Eλλ;νων :ρ+καν κα
κ�µπ�σ�υς σκελετ�<ς �π� �νθρωπ�ειδ+, τ� µυστικ� 2πλ� τ�ν �Eλλ;νων, π�<
πετ�ντας �π� κλαρ σ� κλαρ κτBπαγαν τ�<ς #Aσι�τες �π� ψηλ�. SEτσι νικ;-
σαµε τ�<ς :αρ:�ρ�υς µ� τ�ν συνδρ�µ� τ�ν �E:ρωπα�ων. >Oσ� γι" τ�ν :ρε-
ταννικ� α@τ�κρατ�ρικ� στρατ� τ�6 Mαραθ�ν�ς, τ+ς Σαλαµ(ν�ς κα τ�ν Θερ-
µ�πυλ�ν, sς µε�νEη �σ��λ�αστ�. �Aπλ�ς κ�π�ι�ι Pστ�ρικ� µελετητ�ς �ν1φεραν,
πuς �ν�µεσα στ�<ς Π1ρσες �θε�θησαν κα µ�ν�δες τ�ν [Eς-SEς.

T� θ1µα :1:αια δ�ν ��αντλε(ται �δ�. Γι’ α@τ� κα στ� Mπ!µεν� θ" �πιστρ1-
ψωµε, γι" ν" µιλ;σωµε γι" τ�ν τακτικ� τ�6 θαν�σιµ�υ �ναγκαλισµ�6: Γι" τ�
π�ς θ1λ�υν ν" πν���υν τ�ν �Eλληνικ!τητα δ+θεν στ� iν�µ� της. E8ς �ναµ�ν;ν.

N�µεσις
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COσες 	π�ρ"ες γενν�� . 	π7ρριψις τ0ν πρ�τ$σεων Γ�Fναρη 	πE τ�ν �Aντ/ντ ('λ. «∆αυ-
λ7ν», τ. ∆εκεµ'ρ"�υ), gλλες τ7σες γενν�� κα: . �µµ�ν� της στ:ς παρα�ωρ�σεις πρEς τ�ν
B�υλγαρ"α τEν M$ι�ν κα: τEν �I�Fνι�ν τ�� 1915. yHταν �δη γνωστE τE σFµφων� φιλ"ας
Γερµαν"ας κα: B�υλγαρ"ας 	πE τ:ς 12 �Iαν�υαρ"�υ τ�� =δι�υ �τ�υς. Πρ�σεδ7κων πρ$γµατι
�X δυν$µεις τ!ς �Aντ/ντ τ�ν πρ�σ3λκυσιν τ!ς B�υλγαρ"ας στE πλευρ7 τ�υς; Θ/ Nσαν 	φε-
λεYς. M� τ�ν π�λιτικ�ν τ�υς )µως κατ8ρθωσαν ν/ µετα'$λ�υν τE λαϊκE φρ7νηµα @π3ρ
τ�υς. Στ�ν «#Iστ�ρ"α τ�� #Eλληνικ�� LEθν�υς» τ!ς «�Eκδ�τικ!ς �Aθην0ν» γρ$φεται: «OP
πρ�σφ�ρ�ς τ�ν Συµµ��ων στ� B�υλγαρ�α ε8ς :�ρ�ς τ+ς �Eλλ�δ�ς )δωσαν στ�ν �ντι:ε-
νιDελικ� τBπ� κα τ� γερµανικ� πρ�παγ�νδα τ" 2πλα �κρι:�ς π�< �ρει�D�νταν. Πραγ-
µατικ" T π�λιτικ� τ�ν Συµµ��ων στ" Bαλκ�νια κα 8δια�τερα τ� D;τηµα τ+ς Kα:�λας συ-
νετ1λεσαν περισσ!τερ� κα �π� τ� γερµανικ� κα τ�ν �@δετερ!φιλη πρ�παγ�νδα στ�
στρ�φ� τ+ς κ�ιν+ς γνCµης στ�ν �Eλλ�δα �ναντ��ν τ�υς. T1τ�ια ]ταν T �ναταρα�� στ� �σω-
τερικ!, oστε ν" �νησυ��6ν τCρα �P ΣBµµα��ι γι" τ� θ1ση τ�6 BενιD1λ�υ, παρ" τ� γε-
γ�ν�ς 2τι �P �κλ�γ�ς τ+ς 31ης Mαz�υ τ�6 )δωσαν Hνετη πλει�ψηφ�α». ∆υσθυµ"α )µως
�ναντ"�ν τ!ς �Aντ/ντ �φερε κα: >να gλλ� γεγ�ν7ς. M� τ�ν ε=σ�δ�ν τ!ς T�υρκ"ας στEν π7-
λεµ� �X δυν$µεις τ0ν �Aγγλ�γ$λλων ��ρησιµ�π�"ησαν Wς '$σεις τ�υς τ/ νησι/ LIµ'ρ�,
T3νεδ�, Λ!µν� κα: Λ3σ'�. M� τ�ν �ναρ6ιν τ0ν �πι�ειρ�σεων στ�ν Kαλλ"π�λη �γινε κα-
ν�νικ� κατ$ληψις τ0ν νησι0ν �ωρ:ς διαµαρτυρ"α κα: µ� κυ'3ρνησιν Γ�Fναρη. M� gλλα
λ7για �X 	ντι'ενιGελικ�: ε2�αν δε"6ει ε,µεν! �,δετερ7τητα 	π3ναντι τ0ν δυν$µεων τ!ς
�Aντ$ντ.

∆IAΦΩNIEΣ ΣTHN ANTANT. Παρ’ )λα α,τ/ . λαϊκ� *µ�ψυ�"α δ�ν ε2�ε διαρραγ! *ρι-
στικ$. PαγδαYες �6ελ"6εις συµ'α"ν�υν τEν Σεπτ3µ'ρι� τ�� 1915. Στ:ς 8 τ�� µηνEς . B�υλ-
γαρ"α 	π�φασ"Gει ν/ πρ��ωρ�σUη σ� µερικ� �πιστρ$τευσιν. T�ν ?π�µ3νη BενιG3λ�ς κα:
'ασιλε�ς συναντ0νται κα: 	π�φασ"G�υν ν/ κηρF6Uη κα: . #Eλλ/ς µερικ� �πιστρ$τευσιν.
COµως �X πρ�σανατ�λισµ�" τ�υς ε2ναι διαφ�ρετικ�". #O BενιG3λ�ς θ3λει µ3σhω τ!ς �πι-
στρατεFσεως ν/ �63λθUη στEν π7λεµ�· �νh0 * KωνσταντYν�ς τ�ν θ3λει γι/ διασφ$λισιν τ!ς
�,δετερ7τητ�ς. M$λιστα πρ�τε"νει στEν BενιG3λ� ν/ '�λιδ�σκ�π�σUη τ:ς δυν$µεις τ!ς
�Aντ$ντ, �/ν Nσαν διατεθειµ3νες ν/ 	π�στε"λ�υν 150.000 gνδρες, iστε . gµυνα τ!ς #Eλλ$-
δ�ς ν/ καταστU! 	π�τελεσµατικ�. Kι �δ0 ε2ναι >να λεπτE σηµεY� πρEς �63τασιν. #O Στ.
ΠρωταY�ς στ/ πρ�λεγ7µενα τ!ς �κδ7σεως τ0ν πρακτικ0ν τ!ς ∆"κης τ0ν CE6ι γρ$φει: «�O
BενιD1λ�ς �κ�Bγ�ντας τ�ν Hπ�ψη α@τ� τ�6 Kωνσταντ�ν�υ, τ�ν ρCτησε, sν συµφωνε( ν"
κ�νει τς �παρα�τητες :�λιδ�σκ�π;σεις στς �νταντικ�ς κυ:ερν;σεις γι" τ� θ1µα α@τ!,
κα ' Kωνσταντ(ν�ς δ1�θηκε. Mετ" �π� α@τ" ' BενιD1λ�ς κ�λεσε τ�<ς πρ1σ:εις τ+ς
#Aντ"ντ κα τ�<ς µ�λησε σ�ετικ�. ΣBγ�ρ�να 2µως π;γανε στ� παλ�τι ' ∆�Bσµανης κα '

AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ

P�νες Iπεµ�σεις καM �Eλληνες πρκτ�ρες
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Στρ1ιτ κα µεταπε�σανε τ�ν :ασιλιa. �O Kωνσταντ(ν�ς )στειλε �µ1σως στ�ν BενιD1λ� τ�ν
Mερκ�τη, γι" ν" τ�6 πε( ν" µ�ν κ�νει τ� δι�:ηµα στ�ν #Aντ�ντ. �O BενιD1λ�ς �π�ντησε,
2τι τ� δι�:ηµα )γινε πι�, �λλ" κα sν δ�ν ε=�ε πραγµατ�π�ιηθε(, θ" τ� πραγµατ�π�ι�6σε
κα παρ" τ� γνCµη τ�6 :ασιλιa σ"ν GπεBθυν�ς κυ:ερν;της». Bλ3π�υµε, )τι * BενιG3λ�ς
�δει6ε µ"α δυναµικ�, π�� δ�ν ε2�ε δε"6ει, )ταν πρ:ν 9 µ!νες ε2�ε παραιτηθ!, ��τε θ/ τ�ν
�δει�νε Pλ"γες .µ3ρες µετ/ µ� τ�ν δεFτερην παρα"τησ"ν τ�υ. #H δ� ν3α δι$στασις µετα6F
τ�υς περιεστρ$φη γFρω 	πE τ�ν στρατιωτικ� '��θεια, π�� θ/ παρεY�ε w δ�ν θ/ παρεY�ε
. #Eλλ/ς πρEς τ�ν Σερ'"α, σ� περ"πτωσιν π�� . B�υλγαρ"α �6εδ�λωνε �π"θεσιν (κ$τι π��
�φ$νταGε σ"γ�υρ�) �ναντ"�ν της.

#O BενιG3λ�ς @πεστ�ριGε, )τι . #Eλλ/ς @πε�ρε��τ� ν/ συνδρ$µUη στρατιωτικ/ τ�ν Σερ-
'"α λ7γhω τ!ς @π$ρ��υσας διµερ��ς συνθ�κης. #O δ� 'ασιλε�ς κα: . κυ'3ρνησις, )τι .
συνθ�κη =σ�υε µ7ν�ν δι/ π�λεµικ�ς συγκρ�Fσεις µετα6� τ0ν Bαλκανικ0ν κρατ0ν· gρα
µ� τ�ν γεν"κευσιν τ�� π�λ3µ�υ . #Eλλ/ς �,δεµ"α @π��ρ3ωσιν ε2�ε. Kα: τ/ δF� µ3ρη ε2�αν
gδικ�. #H συνθ�κη µ� τ�ν Σερ'"α πρ�3'λεπε 	λληλ�ϋπ�στ�ρι6ιν 	π’ )π�ι� κρ$τ�ς κα: �/ν
�6εδηλ��τ� �π"θεσις �ναντ"�ν τ�� ?νEς �κ τ0ν δF�. ∆ηλαδ� . #Eλλ/ς �πρεπε ν/ ε2�ε στε"-
λει στρατE στ�ν Σερ'"α, γι/ ν/ 	ντιµετωπισθU! . �π"θεσις τ0ν A,στριακ0ν. Kα: πρ0τ�ς
* BενιG3λ�ς ε2�ε διαρρ�6ει τ�ν συνθ�κη, π�� σFµφωνα µ� τ:ς 	ρ��ς τ�� ∆ιεθν��ς ∆ικα"-
�υ δ�ν =σ�υε πλ3�ν. TE πρ7'ληµα �τ"θετ� στE �/ν . �8ρα θ/ �6�ρ�ετ� στEν π7λεµ� w θ/
�τηρ��σε �,δ3τερη στ$σιν. #H �,δ3τερη στ$σις Nταν φανερ7, )τι συν3πιπτε µ� τ/ γερµα-
νικ/ συµφ3ρ�ντα. COµως τE =δι� τ/ ε,ν���σε κα: . �,δετερ7της τ!ς P�υµαν"ας. yHταν
	δFνατ� ν/ πρ�'$λ�υν �,σιαστικ� gµυνα 	πE µ7νες τ�υς Σερ'"α κα: #Eλλ/ς �ωρ:ς τ�ν
συµµετ���ν τ!ς P�υµαν"ας κα: Xκαν� στρατιωτικ� παρ�υσ"α τ0ν δυν$µεων τ!ς �Aντ/ντ
στE 'αλκανικE µ3τωπ�. OX ?λληνικ�ς δυν$µεις θ/ διελF�ντ�, )πως συν3'η µ� α,τ�ς τ!ς
Σερ'"ας. #O Tσ�υρισµEς τ�� BενιG3λ�υ, )τι Nταν 	δι$φ�ρη . τF�η τ!ς #Eλλ$δ�ς, δι7τι τε-
λικ/ . συµµετ��� της στEν π7λεµ� στE πλευρE τ0ν µελλ�ντικ0ν νικητ0ν θ/ τ!ς 	π3φερε
Pφ3λη, φαντ$Gει τυ��διωκτικ7ς. LAλλως τε ��τε �X σFµµα��ι ε2�αν ?νια"α π�λιτικ� γι/ τ/
Bαλκ$νια. #H Bρετανν"α µ$λιστα �πρ7τεινε ν/ 	π��ωρ�σ�υν �ντελ0ς 	πE τ�ν περι��� �X
δυν$µεις τ�υς, δι7τι τ/ σ�3δι$ τ�υς ε2�αν 	π�τF�ει. TE «'3τ�» τ!ς Pωσσ"ας γι/ συµµετ���
τ!ς #Eλλ$δ�ς σ� �πι�ειρ�σεις �ναντ"�ν τ!ς T�υρκ"ας =σ�υε 	κ7µη. T/ δ� ρωσσικ/ συµ-
φ3ρ�ντα, )σ� κι �ν 	κ�Fγεται περ"εργ�, συν3πιπταν µ� τ/ γερµανικ$. T/ Στεν$, παρ’ )λ�
π�� ε2�αν παρα�ωρηθ! �γγρ$φως στ�ν Pωσσ"α, α,τ� δ�ν θ/ Nταν δυνατEν ν/ τ/ πρ�-
σαρτ�σUη, �/ν δ�ν τ/ κατελ$µ'αναν δικ$ της στρατεFµατα. COµως �X �πι�ειρ�σεις στE
	νατ�λικE µ3τωπ� �'αιναν κακ0ς. OX δυν$µεις της ε2�αν .ττηθ! κα: �µFν�ντ� στE �δα-
φ7ς της. #O φ7'�ς της δ� )τι, �/ν �X �Aγγλ�γ$λλ�ι �φθαναν πρ0τ�ι στ/ Στεν$, α,τ/ θ/
�τ"θεντ� @πE διεθν! �λεγ��ν, )πως κα: �γινε, τ��ς �κανε ν/ �πιδι8κ�υν συµµα�ικ� 	π�-
τυ�"α στE 'αλκανικE µ3τωπ�. #H δ� �,δετερ7φιλη στ$σις τ�� Kωνσταντ"ν�υ µ�λλ�ν στ:ς
ρωσσικ�ς πι3σεις πρ3πει ν/ Pφε"λεται· δι7τι σ’ 	νταπ7δ�σιν * Tσ$ρ�ς µ� τ:ς �ντ�νες 	ντιρ-
ρ�σεις τ�υ �µατα"ωσε τ�ν �κθρ7νισιν τ�� Kωνσταντ"ν�υ. LEπρεπε ν/ περι�ρισθ��ν �X
�6�υσ"ες τ�υ 	πE τ�ν 	στικ�ν �παν$στασιν τ�� Φε'ρ�υαρ"�υ τ�� 1917, γι/ ν/ τ�ν �πι-
τF��υν �X gλλ�ι σFµµα��ι. N/ σηµειωθU!, )τι ��τε . �Iταλ"α η,ν7ει τ�ν συµµετ���ν τ!ς
#Eλλ$δ�ς σ� �πι�ειρ�σεις �ναντ"�ν τ!ς T�υρκ"ας, γιατ: α,τE πρ�εδ"καGε �µπ7δια στ:ς 'λ3-
ψεις της γι/ τ/ �δ$φη τ!ς Mικρ�ς �Aσ"ας.

OI AΓΓΛOΓAΛΛOI ΣTH ΘEΣΣAΛONIKH. #H δFναµις π�� �πε"γετ� γι/ τ�ν κατ$λη-
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ψιν τ!ς T�υρκ"ας, δι7τι �X �πι�ειρ�σεις της διε6εδ"κ�υν τE 60% τ�� �6ωτερικ�� �ρ3�υς
τ!ς �Oθωµανικ!ς A,τ�κρατ�ρ"ας 	πE δι�µ�λ�γ�σεις, π�� ε2�αν 	ρ�"σει 	πE τ�ν �π���
τ0ν Λ�υδ�'"κων, Nταν . Γαλλ"α. Γι/ τEν λ7γ�ν α,τE κα: γι/ ν/ �κ'ιασθ��ν �X �6ελ"6εις,
�X Γ$λλ�ι 	πε'"'ασαν τ:ς πρ0τες δυν$µεις τ�υς στ�ν Θεσσαλ�ν"κη στ:ς 19 Σεπτεµ'ρ"�υ.
#O Γ$λλ�ς πρ3σ'υς εTδ�π�ιεY τ�ν ?λληνικ� κυ'3ρνησιν µετ/ τ�ν 	π�'"'ασιν τ�� στρατ��
της. Στ�ν �µ� α,τ� παρα'"ασιν τ!ς �,δετερ7τητ�ς τ!ς �8ρας . κυ'3ρνησις BενιG3λ�υ
περι�ρ"Gεται σ� φραστικ� µ7ν�ν διαµαρτυρ"α. Στ�ν συνεδρ"ασιν τ!ς B�υλ!ς στ:ς 21 Σε-
πτεµ'ρ"�υ λ3ει µετα6� gλλων * πρωθυπ�υργ7ς: «E=ναι περιττ�ν rσως ν" πρ�σθ1σω, 2τι
π1ραν τ+ς διαµαρτυρ�ας ταBτης T Kυ:1ρνησις δ�ν πρ�τ�θεται ν" λ�:Eη Gλικ" µ1τρα πρ�ς
παρεµπ!δισιν τ+ς δια:�σεως τ�ν �γγλ�γαλλικ�ν στρατευµ�των, σπευδ!ντων ε8ς �πι-
κ�υρ�αν τ�ν συµµ��ων Tµ�ν Σ1ρ:ων, �πειλ�υµ1νων Gπ� τ�ν B�υλγ�ρων». Kα: α,τ/ τ/
«@λικ/ µ3τρα» µ� '$σιν τE ∆ιεθν�ς ∆"και� Nσαν * 	φ�πλισµEς κα: * περι�ρισµEς τ0ν γαλ-
λικ0ν δυν$µεων. COµως �,δεµ"α ?λληνικ� κυ'3ρνησις θ/ �τ�λµ��σε ν/ πρ$6Uη κ$τι τ3τ�ι�.
�Aλλ/ ��τε �X Γ$λλ�ι κα: �X Bρετανν�: (δυν$µεις τ�υς 	πε'ι'$σθησαν στ�ν συν3�εια)
ε2�αν σκ�πE ν/ '�ηθ�σ�υν στρατιωτικ/ τ�ν Σερ'"α. LAλλως τε �νεπλ$κησαν στ:ς �πι-
�ειρ�σεις, 	φ�� . Σερ'"α ε2�ε καταληφθ! 	π’ gκρη σ’ gκρη. OX µ7νες �ν3ργειες τ0ν
�Aγγλ�γ$λλων Nταν ν/ στερε8σ�υν τ�ν κατ���ν τ�υς στ�ν Mακεδ�ν"α.

Στ:ς 22 Σεπτεµ'ρ"�υ 	ρ�"Gει µ"α µαραθ8νια συνεδρ"ασις στ�ν B�υλ�, π�� τελει8νει
στ:ς 5 τE πρω: τ!ς 23ης µ� �γκρισιν τ�� σ8µατ�ς γι/ τ�ν παρ���ν '��θειας στ�ν Σερ'"α.
XαρακτηριστικE ε2ναι, )τι �ναντ"�ν ψηφ"G�υν κα: �X 	γγλ7φιλ�ι 	ντι'ενιGελικ�: '�υ-
λευτ�ς καθ9ς κα: �X 	π�στ$τες (50 περ"π�υ) τ!ς κυ'ερνητικ!ς παρατ$6εως. TE µεσηµ3-
ρι τ!ς =διας .µ3ρας, στ�ν 	κρ7ασιν τ�� BενιG3λ�υ 	πE τEν 'ασιλ3α, * τελευταY�ς διεφ8-
νησε µ� τ�ν ψηφισθεYσα 	πE τ�ν B�υλ� π�λιτικ�ν κα: * πρωθυπ�υργEς @π3'αλε τ�ν πα-
ρα"τησιν τ!ς κυ'ερν�σεως. TE γεγ�νEς α,τE �σηµατ�δ7τησε κα: τ�ν ε,θFνη τ�� 'ασιλ3-
ως, τ�ν 	ν$µει6"ν τ�υ στ/ π�λιτικ/ δρ8µενα. Mετ3τρεψε τEν ρ7λ�ν τ�υ 	πE α,τEν τ��
	νεFθυν�υ gρ��ντ�ς σ� α,τEν τ�� µ��λ�� τ0ν �6ελ"6εων �6 αTτ"ας ε=τε τ!ς �πιρρ�!ς τ!ς
συGFγ�υ τ�υ Σ�φ"ας ε=τε τ!ς µητ3ρας τ�υ LOλγας ε=τε δι7τι �θε8ρησε �ρ3�ς τ�υ τ�ν σω-
τηρ"αν τ�� τ7π�υ. Kι �τσι σ� λ"γες .µ3ρες (28 Σεπτεµ'ρ"�υ) �νεφαν"σθη στ�ν B�υλ� . ν3α
κυ'3ρνησις µ� πρ7εδρ� τEν 	γγλ7φιλ� �Aλ. Zα�µη. �Eπ: τ0ν .µερ0ν τ!ς κυ'ερν�σεως
α,τ!ς �σηµει8θησαν µαGικ�ς 	π�'$σεις τ0ν συµµα�ικ0ν στρατευµ$των· �νh0 Wλ�κλη-
ρ8θηκε . �πιστρ$τευσις.

Στ�ν �,σ"α . κυ'3ρνησις Zα�µη ε=τε �6 	ν$γκης ε=τε �κ θελ�σεως �κ�λ�Fθησε ε,µεν!
πρEς τ�ν �Aντ/ντ �,δετερ7τητα. T�ν =δια π�λιτικ�ν �κ�λ�Fθησαν κα: �X µετ3πειτα κυ-
'ερν�σεις µ3�ρι τE 1917. #O BενιG3λ�ς, παρ’ )λ� π�� κατ�γγειλε τ�ν «'ασιλικ�ν» κυ'3ρ-
νησιν, �ν τ�Fτ�ις δ�ν τ�ν �ρρι6ε, γι/ ν/ πρ�κηρυ�θ��ν �κλ�γ3ς. TEν λ7γ� τEν 	ναλFει *
Γ. Λε�νταρ"της. Γρ$φει µετα6� gλλων: «OP BενιDελικ� :ρ1θηκαν πρ� διλ;µµατ�ς: \ ν"
�π�δε�θ�6ν τ�ν π�λιτικ�ν τ+ς κυ:ερν;σεως \ ν" τ�ν καταψηφ�σ�υν, πρ�καλ�ντας )τσι
τ� δι�λυση τ+ς B�υλ+ς κα πρ�κ;ρυ�η ν1ων �κλ�γ�ν. M� Hλλα λ!για �ντιµετCπιDαν πα-
ρ!µ�ι� δ�ληµµα µ� �κε(ν� στ�ν περ�πτωση τ+ς πρCτης παραιτ;σεως τ�6 BενιD1λ�υ. �H κα-
τ�σταση 2µως ε=�ε �λλ��ει ριDικ" �π� τ!τε κα Gπ+ρ�αν σ�:αρ�ς �µφι:�λ�ες γι" τ� �π�-
τ1λεσµα τ�ν �κλ�γ�ν». («#Iστ�ρ"α τ�� #Eλληνικ�� LEθν�υς» τ!ς «�Eκδ�τικ!ς �Aθην0ν»,
τ7µ. IE´, σελ. 30). Στ�ν =δια σελ"δα * συγγραφ3ας µ�ς πληρ�φ�ρεY, )τι Pπαδ�: τ�� Bενι-
G3λ�υ �G�τησαν 	πE τ��ς συµµ$��υς ν/ κ$ν�υν µ"α ναυτικ�ν �π"δει6ιν, ν/ 	π�κλε"σ�υν
τEν Πειραι� κα: ν/ �6αναγκ$σ�υν τEν KωνσταντYν� σ� παρα"τησιν. �Eτ3θη δηλαδ� π�-
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λιτειακE G�τηµα, �ωρ:ς ν/ @π$ρ��υν πιθαν7τητες �πιτυ�"ας, 	φ�� * θρ7ν�ς Nταν �ρρι-
Gωµ3ν�ς σ/ν θεσµEς στ�ν λαϊκ� συνε"δησιν. �Aντ"θετα δι3ρρη6αν *ριστικ/ τEν λαE σ�
δF� π7λ�υς, τ��ς 'ενιGελικ��ς κα: τ��ς 'ασιλικ�Fς.

#H κυ'3ρνησις Zα�µη δ�ν �µακρ�ηµ3ρευσε. Στ:ς 25 �Oκτω'ρ"�υ �νεφαν"σθη στ�ν B�υλ�
. κυ'3ρνησις Στ. Σκ�υλ�Fδη. �Eν τh0 µετα6� . Σερ'"α ��ει διαλυθ!. COµως τE λαϊκE φρ7-
νηµα δ�ν ε2�ε δι�ασθ! 	ρκετ$. A,τE τE 	π3δει6ε . �π"σκεψις στ/ς �Aθ�νας τ�� Γ$λλ�υ
@π�υργ�� gνευ �αρτ�φυλακ"�υ Nτεν:ς K�σσ3ν. T�� �πεφυλ$�θη παλλαϊκ� @π�δ���
�νθ�υσι8δης, µ� συνθ�µατα: «Z�τω * µ3γας φιλλ3λην», «Z�τω . Γαλλ"α». LEψαλλαν τ�ν
«MασσαλιCτιδα» κα: 	κ�Fστηκαν κα: Gητωκραυγ�ς @π�ρ τ�� BενιG3λ�υ. #H δ� �κθεσις τ��
Γ$λλ�υ π�λιτικ�� πρ�3τεινε τ�ν �κθρ7νισιν τ�� Kωνσταντ"ν�υ, πρ�κειµ3ν�υ ν/ �6υπη-
ρετηθ��ν τ/ συµµα�ικ/ συµφ3ρ�ντα. Παρ$λληλα στ�ν Mακεδ�ν"α * 	ρ�ηγEς τ0ν δυν$-
µεων τ!ς �Aντ$ντ, στρατηγEς Mωρ:ς Σαρ$ιγ, πρ�3'η σ� δυναµικ�ς �ν3ργειες, π�� κατ3-
λυσαν τ�ν �θνικ� κυριαρ�"α. Kι �νh0 συν3'αιναν α,τ$, * BενιG3λ�ς δηλ8νει 	π��� 	πE
τ:ς �κλ�γ3ς, π�� ε2�αν πρ�κηρυ�θ! γι/ τ:ς 6 ∆εκεµ'ρ"�υ. COπως ε=δαµε, * BενιG3λ�ς δια-
κατε"�ετ� 	πE τEν φ7'�, )τι θ/ ��ανε τ:ς �κλ�γ3ς. Kα: )µως M�ι µ7ν� δ�ν Nταν σ"γ�υρ�
α,τ7, 	λλ/ �X �νδε"6εις Nσαν, )τι µ�λλ�ν θ/ τ:ς �κ3ρδιGε. LAλλως τε κατ7πιν ?�ρτ!ς τE α,τE
@πεστ�ριGε κα: * =δι�ς, θεωρ0ντας τ�ν κυ'3ρνησιν 	ντισυνταγµατικ�. B3'αια σ� 	ν$λ�-
γη περ"πτωσιν, )ταν στ:ς �κλ�γ�ς τ�� 1920 )λα �δει�ναν, )τι θ/ ��ανε τ:ς �κλ�γ3ς, * Bε-
νιG3λ�ς M�ι µ7ν�ν συµµετεY�ε, 	λλ/ τ:ς πρ�εκ�ρυ6ε * =δι�ς. K�ινEς παρ�ν�µαστ�ς κα:
στ:ς δF� περιπτ8σεις Nταν ν/ παραµε"νUη 	λ8'ητ�ς * BενιG3λ�ς 	πE τ/ τραγικ/ γεγ�ν7-
τα, π�� �κ�λ�Fθησαν τ:ς δF� �κλ�γ3ς.

TO TPAΓIKO ETOΣ 1916. COπως . 	π��� 	πE τ:ς �κλ�γ�ς τ�� 1910 τ0ν Θε�τ7κη κα:
P$λλη ?δρα"ωσε τEν BενιG3λ�, �τσι κα: . 	π��� τ�� BενιG3λ�υ 	πE τ:ς �κλ�γ�ς τ�� 1915
�στερ3ωσε τEν Γ�Fναρη, π�� Nταν * θριαµ'ευτ�ς. Σ� σFν�λ� 335 '�υλευτ0ν * Γ�Fναρης
�63λε6ε 256. Πρωθυπ�υργEς )µως δ�ν 	ν3λα'ε * =δι�ς. T/ )σα �κ�λ�Fθησαν τ/ �φ7ρτω-
σαν στ��ς �µ�υς τ�� @π3ργηρ�υ Στ. Σκ�υλ�Fδη. #H �πιλ�γ� τ�υ δ�ν Nταν τυ�α"α. Π�λ-
λ�: λ3νε, )τι Nταν @π��ε"ρι� τ!ς 'ασ"λισσας Σ�φ"ας. COµως * Σκ�υλ�Fδης Nταν α,τEς
π�� �πρ�στ$τευσε κα: 	ν3δει6ε τEν µεγαλ3µπ�ρ�ν κα: µεγαλ�παραγωγE )πλων B. Zα-
�$ρωφ. CEνα πρ7σωπ� π�� �στ$θη π$ντα στE παρασκ�νι�, �κπρ7σωπ�ς α,τ�� π�� Pν�-
µ$G�υµε @περε6�υσ"α. O�τε . καταγωγ� τ�υ ��τε τE Mν�µ$ τ�υ ε2ναι σ"γ�υρα. CEνας 'ι�-
γρ$φ�ς τ�υ, * LAγγλ�ς P. Λ3'ινσ�ν, καταλ�γει, )τι γενν�θηκε στ/ M��γλα τ!ς M. �Aσ"ας.
TE δ� πλ!ρες Mν�µα Nταν Zα�αρ"ας Bασιλε"�υ (πατρ8νυµ�) Zα�αρ"�υ. LEµεινε )µως γνω-
στEς σ/ν Bασ. Zα�$ρωφ w σ�ρ Mπ$Gιλ Zα�$ρωφ. Tυ��δι8κτης �6εκ"νησε τ�ν σταδι�-
δρ�µ"αν τ�υ µ� @πε6α"ρεσιν σ� '$ρ�ς θε"�υ τ�υ. Στ�ν δ"κη π�� �γινε στE Λ�νδYν� κα-
τ8ρθωσε ν/ 	θωωθU!. LEκτ�τε µετ�λλα6ε τ’ Mν�µ$ τ�υ σ� Mπ$Gιλ Zα�$ρωφ. Mετ/ τE Λ�ν-
δYν� * Zα�$ρωφ Nλθε στ�ν �Aθ�να. COλ�ι τEν 	π3φευγαν σ/ν 	λ�τη κα: 	πατε0να. M7-
ν�ν * Στ. Σκ�υλ�Fδης τ�� παρ3σ�ε πρ�στασ"αν. Tελικ/ µ� τ�ν µεσ�λ$'ησ"ν τ�υ * Zα�$-
ρωφ *ρ"Gεται 	ντιπρ7σωπ�ς γι/ τ/ Bαλκ$νια τ�� �ργ�στασ"�υ )πλων N7ρντενφελδ. �AπE
τ7τε (περ"π�υ τE 1876) . gν�δ7ς τ�υ ε2ναι ραγδα"α. T�� 	πενεµ�θη * τ"τλ�ς τ�� 'αρω-
ν3ττ�υ στ�ν Bρετανν"α, �6 �� κα: τE «σ�ρ Mπ�Dιλ», κα: στ�ν Γαλλ"α * Mεγαλ7σταυρ�ς
τ!ς Λεγε0ν�ς τ!ς Tιµ!ς. KατηFθυνε, )πως κατηγ�ρ�θηκε 	πE �φηµερ"δες, τ�ν π�λιτικ�ν
τ!ς Γαλλ"ας κα: τ!ς Bρετανν"ας, Tδια"τερα δ� )τι «�σερνε 	πE τ�ν µFτη» τ��ς Λ7υδ TG9ρτG
κα: Kλεµανσ8. Φ"λ�ς στενEς τ�� BενιG3λ�υ κα: θερµEς @π�στηρικτ�ς τ!ς Mικρασιατικ!ς
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�Eκστρατε"ας. ΣτEς τ3λ�ς δ� τ!ς Gω!ς τ�υ, σ’ 	νταπ7δ�σιν τ0ν @πηρεσι0ν τ�υ =σως, τ��
παρε�ωρ�θη . �κµετ$λλευσις τ�� «καG"ν�υ» τ�� M7ντε K$ρλ�.LAρα * Σκ�υλ�Fδης Nταν
πιE πιθανEν ν/ �πηρε$Gετ� 	πE τEν π�λυπρ$γµ�να πρ�στατευ7µεν7ν τ�υ παρ/ 	πE τ�ν
'ασ"λισσα Σ�φ"α. LAλλως τε κα: * =δι�ς * Σκ�υλ�Fδης στ:ς �πι�ειρ�σεις τ�υ µ� LAγγλ�υς
κα: Γ$λλ�υς συνειργ$Gετ�.

OPΓIAZOYN OI ΠPAKTOPEΣ. T�ν �κρυθµη κατ$στασιν στ�ν #Eλλ$δα �π3τειναν �X
�ν3ργειες τ0ν 63νων πρακτ7ρων. E2ναι µ"α σελ"δα ντρ�π!ς στ�ν νε8τερη ?λληνικ� Xστ�-
ρ"α. LO�ι µ7ν�ν µ$ρκα 	λλ/ κα: λ"ρες κα: φρ$γκα κα: λιρ3ττες �ρρευσαν gφθ�να. Στ�ν
�λωσιν τ0ν συνειδ�σεων συµµετεY�αν )λ�ι. #O Σπ. MαρκεG"νης γρ$φει στ�ν «Π�λιτικ�ν
#Iστ�ρ"αν τ!ς Nεωτ3ρας #Eλλ$δ�ς»: «�O γρ�φων τ�@λ��ιστ�ν δ�ν γνωρ�Dει περ�πτωσιν ̂ ς
τ�ν �ναφερ�µ1νην Gπ� τ�6 Compton MacKenzie ε8ς τ"ς “#Aναµν;σεις” τ�υ, καθ’ {ν ε8δ�-
π�ι;θη �π κυ:ερν;σεως Σκ�υλ�Bδη ν" κατ�ν�µ�σEη τ�<ς πρ�κτ�ρες κα τ�<ς πληρ�φ�-
ριδ!τας τ�υ, |να µ� �ν��λ�νται �}τ�ι Gπ� τ+ς Mλληνικ+ς �στυν�µ�ας» (�κδ�σις «B"περ»,
τ7µ. 11, σελ. 29). #O δ� Π$γκαλ�ς �γραψε, )τι τ�ν µ"α .µ3ρα . �φηµερ:ς «�EµπρEς» �δη-
µ�σ"ευε πFρινα gρθρα @π�ρ τ!ς �Aντ$ντ, τ�ν δ� ?π�µ3νη @π�ρ τ�� LA6�ν�ς. �Aν$λ�γα
	πE π�ι7ν �6ηγ�ρ$Gετ�. LEγγραφα �π: �γγρ$φων ��αλκεFθησαν �κε"νη τ�ν �π���ν, πρ�-
κειµ3ν�υ ν/ καθ�δηγ�σ�υν τ:ς �6ελ"6εις. Kα: φυσικ/ π�λλ�: θ/ �δωσαν ψευδεYς πληρ�-
φ�ρ"ες (	ρεστ�ς )µως στEν �ρηµατ�δ7τη), γι/ ν/ 	π�σπ$σ�υν περισσ7τερα �ρ�µατα. T3-
τ�ια Nταν . κατ$στασις, iστε σ�µερα ε2ναι πρ�τιµ8τερ� γι/ >ναν �ρευνητ� ν/ τ/ 	γν��σUη
�ντελ0ς. LAλλως τε @π$ρ��υν τ/ γεγ�ν7τα, π�� ���υν τ�ν δικ� τ�υς δυναµικ� κα: . 	λλη-
λ�υ�"α τ�υς µ�ς *δηγεY σ� 	σφαλ! συµπερ$σµατα.

Kα: τE 	σφαλ�ς συµπ3ρασµα ε2ναι, )τι ),τι �κ�λ�Fθησε Nταν πρ7φασις, γι/ ν/ διαλυθU!
. #Eλλ$ς. Στ:ς 29 ∆εκεµ'ρ"�υ τ�� 1915 συµµα�ικEς στ7λ�ς κατ3λα'ε τ�ν K3ρκυρα, )π�υ
µετεφ3ρθησαν 120.000 Σ3ρ'�ι στρατι0τες µετ/ τ�ν συντρι'�ν τ�υς 	πE τ:ς Kεντρικ�ς ∆υ-
ν$µεις. Γελ�"α Nταν . 	φ�ρµ� τ!ς καταλ�ψεως τ!ς K3ρκυρας κα: τ!ς κατ$φωρης παρα-
'ι$σεως τ!ς �,δετερ7τητ�ς. �Iδια"τερα δ� τ�ν �,δετερ7τητα τ0ν �I�ν"ων νησι0ν τ�ν ε2�αν
�πι'$λει �X πρ�στ$τιδες δυν$µεις (παρ/ τ:ς ?λληνικ�ς 	ντιδρ$σεις) Wς πρ�ϋπ7θεσιν τ!ς
�νσωµατ8σε8ς τ�υς στ�ν #Eλλ$δα. OX �Iταλ�: ε2�αν 	ρνηθ! ν/ δε�θ��ν τ��ς Σ3ρ'�υς στE
�δαφ7ς τ�υς 	πE τEν φ7'�ν µεταδ7σεως ��λ3ρας κα: γι/ τEν λ7γ�ν α,τEν κατελ�φθη .
K3ρκυρα. Kα: παρ/ τ:ς δια'ε'αι8σεις τ0ν συµµ$�ων )τι . κατ$ληψις Nτ� πρ�σωριν�,
�κρ$τησε µ3�ρι τEν �I�Fνι�ν τ�� 1919, >να �ρ7ν� µετ/ τE τ3λ�ς τ�� π�λ3µ�υ. Γι/ τ�ν
	σφαλ! µεταφ�ρ/ τ0ν Σ3ρ'ων στρατιωτ0ν στ�ν Θεσσαλ�ν"κη µ� πλ�Yα �X σFµµα��ι κα-
τ3λα'αν α,θα"ρετα κα: τE �Aργ�στ7λι. �Aλλ/ �X α,θαιρεσ"ες τ0ν δυν$µεων τ!ς �Aντ/ντ
δ�ν σταµατ��ν �δ0. #O Σαρ$ιγ κατ3λα'ε µ� στρατιωτικ�ν �ν3ργεια τE φρ�Fρι� Kαρα-
µπ�υρν�� κα: �6εδ"ω6ε τ�ν ?λληνικ� φρ�υρ$. Συν3λα'ε κα: 	π�λασε τ��ς πρ3σ'εις τ0ν
Kεντρικ0ν ∆υν$µεων κα: πρ�3'η σ� �6�ρισµ��ς T�Fρκων κα: #Eλλ�νων µ� γελ�Yες συ-
κ�φαντ"ες περ: γερµαν�φ"λων αTσθηµ$των τ�υς. OX �ν3ργειες α,τ�ς τ�� Σαρ$ιγ �68ργι-
σαν 	κ7µα κα: τEν 	νταντ7φιλ� πρ"γκηπα Nικ7λα�ν, π�� �δ�λωσε στEν Γ$λλ� πρ3σ'υ
Γκυγιεµ3ν: «E=σθε �δ1�ι�ι, :�ναυσ�ι 2πως �P Γερµαν��· τ�<ς σι�α�ν�µαι· δ�ν ���Dετε πε-
ρισσ!τερ�ν �π� α@τ�Bς».

Στ�ν X"�, �ωρ:ς �π"σηµα ν/ ��Uη καταληφθ! τE νησ", �X Γ$λλ�ι �68ρισαν τ��ς πρ�63-
ν�υς τ0ν Kεντρικ0ν ∆υν$µεων, π�� )µως Nσαν CEλληνες, καθ9ς κα: xπ�πτ�υς γι/ φι-
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λ�γερµανικ/ φρ�ν�µατα π�λ"τες. Στ�ν συν3�εια κα: µ3�ρι τ�� πλ�ρ�υς 	π�κλεισµ�� �X
σFµµα��ι καταλαµ'$ν�υν τE >να µετ/ τE gλλ� τ/ νησι/ τ�� ATγα"�υ. OX �Iταλ�: κατ3λα-
'αν τ�ν B. LHπειρ�, π�� γι/ µ"α 	κ7µη φ�ρ/ �$νεται γι/ τ�ν #Eλλ$δα. #O Σαρ$ιγ κατ3-
λα'ε τ�ν K�ρυτσ� κι �π3'αλε 	π�κλεισµE τ!ς π7λεως µ� τ�ν γελ�"α δικαι�λ�γ"α, )τι �X
κ$τ�ικ�" της �π�Fλησαν 	λεFρι σ� �µπ7ρ�υς τ�� M�ναστηρ"�υ, π�� ε2�αν καταλ$'ει �X
B�Fλγαρ�ι. Στ�ν Θεσσαλ�ν"κη �πι'$λλεται λ�γ�κρισ"α. M� τ:ς ε,λ�γ"ες τ�� Σαρ$ιγ 	πE
τEν ∆εκ3µ'ρι� τ�� 1915 * �Aλ. Z$ννας, * Περ. �Aργυρ7π�υλ�ς κα: * �κ τ0ν πρωτεργατ0ν
τ!ς �παναστ$σεως τ�� 1909 Παµ"κ�ς Zυµ'ρακ$κης �σ�ηµ$τισαν τ�ν �Eπιτρ�π� �Eθνικ!ς
�AµFνης. Πρ�σεταιρ"στηκαν 	6ιωµατικ��ς π�� @πηρετ��σαν στ�ν Mακεδ�ν"α κα: �G�-
τησαν 	πE τ��ς στρατηγ��ς Λ. Παρασκευ7π�υλ� κα: �Eµ. Zυµ'ρακ$κη ν/ .γηθ��ν �πα-
ναστατικ!ς Pργαν8σεως. Kα: 'ε'α"ως �X κινηµατ"ες ε2�αν τ�ν �γκρισιν κα: τ�ν �νθ$ρ-
ρυνσιν τ�� BενιG3λ�υ. CO,τι συν3'η 10 µ!νες µετ/ �σ�εδι$σθη τ7τε. Γι/ τ�ν περ"�δ� α,τ�
��ει γραφ!: «�H �π��� (σ.σ. 	πE τ:ς �κλ�γ�ς) τ�6 BενιD1λ�υ, �ν1ργεια π�< τ�ν τ�π�θ1τη-
σε στ�ν ��ωκ�ιν�:�υλευτικ� �ντιπ�λ�τευση, �π�τ1λεσε τ� πρ�τ� :+µα πρ�ς τ� µελλ�-
ντικ! τ�υ κ�νηµα. Συγκρατ;θηκε 2µως κα δ�ν πρ��Cρησε σ� µ�α τ1τ�ια λBση τ�ν περ��-
δ� α@τ;, κυρ�ως γιατ T #Aγγλ�α δ�ν ε=�ε δι�θεση τ!τε ν" :�ηθ;σει Nνα �παναστατικ� κ�-
νηµα. Παρ’ 2λα α@τ" �P κατα:�λ�ς τ�6 κιν;µατ�ς τ+ς Θεσσαλ�ν�κης στ� τ1λ�ς τ�6 κα-
λ�καιρι�6 τ�6 1916 µπ�ρ�6ν ν" �να�θ�6ν στ" τ1λη ∆εκεµ:ρ��υ (σ.σ. 1915)» («#Iστ�ρ"α τ��
#Eλληνικ�� LEθν�υς» τ!ς «�Eκδ�τικ!ς �Aθην0ν», τ7µ�ς IE´, σελ. 34). COλα Nσαν πρ�δια-
γεγραµµ3να.

Σ’ α,τE τE κλYµα �ντ$σσεται κα: . gνευ �,σ"ας 	πειλ� τ�� Σκ�υλ�Fδη, )τι ε2�ε τ�ν πρ7-
θεσιν διαφυλ$σσ�ντας τ�ν �,δετερ7τητα, ν/ πρ�'U! στEν 	φ�πλισµE τ0ν συµµ$�ων κα:
τEν περι�ρισµE τ0ν στρατευµ$των τ�υς σ� στρατ7πεδα. Kα: α,τE Nταν . 	φ�ρµ� γι/ τ�ν
περαιτ3ρω σκλ�ρυνσι τ!ς στ$σεως τ!ς �Aντ$ντ. ∆�ν πρ7κειται ν/ µ$θ�υµε π�τ3, gν, )ταν
�63φραGε τ�ν πρ7θεσ"ν τ�υ * Σκ�υλ�Fδης, τ�ν �π"στευε w τ�ν 	νεκ�"νωσε, γι/ ν/ δ8σUη
λα'�ν στ��ς συµµ$��υς ν/ �π3µ'�υν 	κ7µη πιE �µ$. Στ�ν φ�'ερ� @π�ψ"α γι/ «πρ�'�-
κ$τσια» συνηγ�ρεY κα: τE πιE κ$τω 	π7σπασµα 	πE συν3ντευ6ιν τ�� Kωνσταντ"ν�υ πρEς
τEν Γ$λλ� δηµ�σι�γρ$φ� Z�λ Pατ8: «Kυττ��τε µε, )�ω Lφ�ς ψεBστ�υ \ πρ�δ!τ�υ; Kα
2ταν λ1γω, 2τι θ" µε�νω �@δ1τερ�ς, διατ� δ�δ�υν τ�ν �ντBπωσιν 2τι φρ�ν�6ν, 2τι θ" δC-
σω διαταγ"ς ε8ς τ�ν στρατ!ν µ�υ ν" �πιτεθE+ �ναντ��ν τ�6 �γγλ�γαλλικ�6 �κστρατευτι-
κ�6 σCµατ�ς; O`τε �ν!ητ�ς ε=µαι �`τε παρ�φρων κα γνωρ�Dω Hριστα, 2τι αP �κτα κα
αP π!λεις τ+ς �Eλλ�δ�ς ε=ναι ε8ς τ� )λε�ς τ�ν στ!�ων σας», (Σπ. MαρκεG"νη, �νθ. 	νωτ.
σελ.33).  #O KωνσταντYν�ς �δωσε κα: gλλες συνεντεF6εις σ� 63ν�υς δηµ�σι�γρ$φ�υς, 	λλ$,
)πως σηµει8νει * Σπ. MαρκεG"νης στ�ν σελ"δα 35: «SEδωσεν ε8ς τ�ν γαλλικ�ν τBπ�ν τ�ν
πλ1�ν ε8λικριν+ �νακ��νωσιν, �λλ" T γαλλικ� λ�γ�κρισ�α �πηγ!ρευσε τ�ν δηµ�σ�ευσ�ν
της».

H ΠAPA∆OΣH TOY ∆´ Σ.Σ. TEν �Aπρ"λι� τ�� 1916 �ργαν8θηκαν *µιλ"ες στελε�0ν τ��
'ενιGελικ�� κ7µµατ�ς, π�� )λες κατ3λη6αν σ� �πεισ7δια. Παρ$λληλα �γιναν συλλαλητ�-
ρια �ναντ"�ν τ!ς καταλ�ψεως τ0ν σιδηρ�δρ7µων τ!ς Mακεδ�ν"ας 	πE τEν Σαρ$ιγ. �Eνh0
στ:ς 15 Mα��υ �γινε συλλαλητ�ρι�, στE *π�Y� συµµετεY�αν Γ$λλ�ι κα: Σ3ρ'�ι στρατι0τες
κα: µερικ�: CEλληνες π�λ"τες, �ναντ"�ν τ!ς �πιθ3σεως τ0ν δυν$µεων τ�� LA6�ν�ς (τ!ς
B�υλγαρ"ας) στ�ν �Aν. Mακεδ�ν"α κα: τ!ς καταλ�ψεως τ�� P��πελ. T/ γεγ�ν7τα στE
µ3τωπ� τ!ς �Aν. Mακεδ�ν"ας δ�ν ε2ναι gσ�ετα πρEς τEν γενικ8τερ� σ�εδιασµ7. TE )τι �X
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δυν$µεις τ�� LA6�ν�ς θ/ �6εδ�λωναν �π"θεσιν �ναντ"�ν τ!ς Mακεδ�ν"ας Nταν κ$τι πα-
ραπ$νω 	πE σ"γ�υρ�. Kα: )µως τ�ν 	π8λειαν τ!ς �Aν. Mακεδ�ν"ας τ�ν ε2�ε πρ�διαγρ$-
ψει * Σαρ$ιγ, )ταν τEν ∆εκ3µ'ρι�ν τ�� 1915 κατ3στρεψε τ�ν µεγ$λη γ3φυρα τ��
Στρυµ0ν�ς. LEτσι 	π3κλεισε κ$θε πιθαν7τητα σηµαντικ!ς �νισ�Fσεως τ�� µετ8π�υ σ�
περ"πτωσιν π�λεµικ0ν �πι�ειρ�σεων. Kα: τ/ γεγ�ν7τα στE �Aνατ�λικE µ3τωπ� δ�ν �6ε-
λ"�θησαν, )πως θ3λ�υν ν/ τ/ παρ�υσι$σ�υν. Kατ’ 	ρ�/ς τE P�υρE δ�ν παρεδ7θη 	µα�ητ:
µ� �ντ�λ�ς Kωνσταντ"ν�υ, )πως λ3νε. #O ταγµατ$ρ�ης Mαυρ�υδ!ς 	π3κρ�υσε τ�ν �π"θε-
σιν κα: παρ3δωσε τE P�υρE µ7ν� κατ7πιν διαταγ!ς �6 �Aθην0ν στ:ς 14 Mα��υ. Π�ι7ς )µως
�δωσε τ�ν �ντ�λ�ν; #O 'ασιλε�ς �λειπε στ�ν Λ$ρισα γι/ τ/ �γκα"νια τ!ς ν3ας σιδηρ�-
δρ�µικ!ς γραµµ!ς Λ$ρισας-Θεσσαλ�ν"κης. �Aλλ/ περ"εργη ε2ναι κα: . στ$σις τ0ν B�υλ-
γ$ρων· παρ/ τ�ν @π��8ρησιν τ0ν #Eλλ�νων δ�ν πρ��ωρ��ν. OX ��θρ�πρα6"ες θ/ �πα-
ναληφθ��ν τEν A�γ�υστ�. �Eν τh0 µετα6� µ� τ�ν 	π7λυσιν τ0ν �πιστρατευµ3νων (µ� 	πα"-
τησιν τ0ν συµµ$�ων) �X µ�ν$δες τ�� ?λληνικ�� στρατ�� 	πεδυναµ8θησαν 	πελπιστικ$.
OX 	δFναµες δυν$µεις τ0ν ?λληνικ0ν πρ�φυλακ0ν @πε�8ρησαν πρEς τ:ς >δρες τ0ν µε-
ραρ�ι0ν. Kα: στ:ς 16 A,γ�Fστ�υ �63σπασε τE κ"νηµα τ!ς �Eθνικ!ς �AµFνης στ�ν Θεσσα-
λ�ν"κη. TE κ"νηµα τ!ς �AµFνης θ/ ε2�ε πνιγ! στ�ν γ3ννησ"ν τ�υ 	πE τ��ς ν�µιµ7φρ�νες
(Nταν . συντριπτικ� πλει�ψηφ"α), �ν δ�ν �πεν3'αινε * στρατEς τ�� Σαρ$ιγ, π�� 	πE τ:ς
21 Mα��υ ε2�ε κηρF6ει στρατιωτικE ν7µ� κα: Nταν * 	π7λυτ�ς gρ��ντας τ!ς περι��!ς. ∆ι3-
τα6ε τ�ν 	π3λασιν στ� N. #Eλλ$δα )λων τ0ν ν�µιµ�φρ7νων 	6ιωµατικ0ν κα: δι3λυσε τ�ν
11ην µεραρ�"αν. Kατ3σ�ε δ� 	κ7µη κα: τEν *πλισµ7ν της.

H ∆IXOTOMHΣH TOY KPATOYΣ. ΣτE µ3τωπ� τ!ς �Aν. Mακεδ�ν"ας �X B�Fλγαρ�ι �6α-
π�λF�υν τ�ν γενικ�ν �π"θεσ"ν τ�υς. #O ∆ι�ικητ�ς τ�� ∆´ Σ8µατ�ς Gητ�� 	πE τ/ς �Aθ�νας
ν/ τ�� �πιτρ3ψ�υν τ�ν �πιστρ$τευσιν τ�� �τ�π"�υ πληθυσµ��, πρ�κειµ3ν�υ ν/ πρ�'$λUη
σ�'αρ� gµυνα. AX �Aθ!ναι τ�� 	ρν��νται τ�ν πραγµατ�π�"ησιν τ!ς �πιστρατεFσεως.
Kα: τ7τε συν3'η gλλ� γεγ�ν7ς, π�� �νισ�Fει τ�ν gπ�ψιν, )τι . �Aν. Mακεδ�ν"α Nταν πρ�-
γραµµ3νη 	πE τ��ς συµµ$��υς. OX πιστ�: 'ενιGελικ�: 	6ιωµατικ�: Xριστ�δ�Fλ�υ κα:
K�νδFλης παρ3συραν 3.500 	6ιωµατικ��ς κα: *πλ"τες κα: �π3ρασαν στ�ν συµµα��κρα-
τ�Fµενη Θ$σ� κα: 	πE �κεY διεκ�µ"σθησαν στ�ν Θεσσαλ�ν"κη. LEτσι κατωρθ8θησαν δF�
πρ$γµατα: κα: �X φιλ�'ενιGελικ�ς δυν$µεις �νισ�Fθησαν στ�ν Θεσσαλ�ν"κη κα: 	πεδυ-
ναµ8θη τελε"ως τE ∆´ Σ0µα. ΣτEν δι�ικητ� τ�υ πλ3�ν δ�ν �µενε gλλη λFσις παρ/ . πα-
ρ$δ�σ"ς τ�υ. Kα: α,τE �πρα6ε, �6ασφαλ"G�ντας µ"αν �ντιµη παρ$δ�σιν στ��ς Γερµαν�Fς.
ΣFµφωνα µ� τ��ς )ρ�υς της �X gνδρες διετ�ρησαν τEν φ�ρητE *πλισµ7ν τ�υς κα: µετε-
φ3ρθησαν στ�ν γερµανικ� π7λι ΓκαYρλιτς, )π�υ παρ3µειναν µ3�ρι τE τ3λ�ς τ�� π�λ3µ�υ
M�ι Wς αT�µ$λωτ�ι 	λλ/ Wς «φιλ�6εν�Fµεν�ι». #H �ντFπωσις 	πE τ�ν παρ$δ�σιν τ�� ∆´ Σ8-
µατ�ς Στρατ�� @π!ρ6ε µεγ$λη. yHταν . *ριστικ� ρ!6ις τ0ν 	ντιπ$λων στE �σωτερικE
µ3τωπ�. T/ σ�3δια τ0ν µεγ$λων ε2�αν πετF�ει. Γι/ τEν λ7γ� α,τE κα: . P�υµαν"α �6!λθε
στEν π7λεµ� στE πλευρE τ!ς �Aντ/ντ στ:ς 17 A,γ�Fστ�υ, µ"α .µ3ρα µετ/ τE κ"νηµα τ!ς
�Eθνικ!ς �AµFνης. ∆ι7τι, �/ν . P�υµαν"α �6�ρ�ετ� στEν π7λεµ� >να µ!να �νωρ"τερα, τ7-
τε . 	νατρ�π� τ�� συσ�ετισµ�� τ0ν δυν$µεων στ/ Bαλκ$νια α,τ7µατα Nρε κ$θε πρ7φασιν
περ: �,δετερ7τητ�ς τ!ς #Eλλ$δ�ς.

#H 	νακ�ρυ6ις τ�� κρ$τ�υς τ!ς Θεσσαλ�ν"κης κα: τ/ �πακ�λ�υθ�σαντα γεγ�ν7τα Nταν
. φυσικ� ρ�� τ0ν πραγµ$των µ3�ρι τ�ν �κθρ7νισιν τ�� Kωνσταντ"ν�υ κα: τ�ν �γκαθ"-
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δρυσιν τ!ς κ�ιν�'�υλευτικ!ς δικτατ�ρ"ας 	πE τEν BενιG3λ� στ:ς 13 �I�υν"�υ 1917 (δ�ς κα:
τE σ�ετικE gρθρ� τ�� �Aκεσ� στEν «∆αυλ7», τ. 191, N�3µ'ρι�ς 1997). �EκεYν� π�� �ντυ-
πωσι$Gει ε2ναι . 'αναυσ7της τ0ν 'ενιGελικ0ν @πE τ:ς ε,λ�γ"ες τ0ν συµµ$�ων, γι/ ν/ κ$-
ν�υν τE �$σµα 	γεφFρωτ�. Mετ/ τ�ν �γκαθ"δρυσιν τ!ς τριανδρ"ας (BενιG3λ�ς, ∆αγκλ!ς,
K�υντ�υρι8της) στ�ν Θεσσαλ�ν"κη �κηρF�θη �πιστρ$τευσις, γι/ ν/ �νισ�υθ��ν τ/ συµ-
µα�ικ/ στρατεFµατα. COπως Nταν φυσικ7ν, αX �Aθ!ναι �63δωσαν δι$ταγµα 	ρν�σεως τ0ν
π�λιτ0ν ν/ στρατευθ��ν. OX �κτελ3σεις τ0ν 	ρνητ0ν Nσαν �κτ�τε καθηµερινE φαιν7µε-
ν�, κα: µ$λιστα δηµ7σιες. Mαν$δες �'ασαν"σθησαν gγρια ν’ 	π�καλFψ�υν, π�� ε@ρ"-
σκ�ντ� �X φυγ7στρατ�ι γι�" τ�υς. �Eνh0 στ�ν Σ$µ� �καψαν Gωνταν� τ�ν µητ3ρα τ0ν
	δελφ0ν Γιαγι$δων, π�� ε2�αν καταφFγει στE '�υνE κα: τελικ/ . 	νταρσ"α τ�υς κατε-
πν"γη στE α�µα. CO,τι �πεισ7δια κα: ν/ ε2�αν γ"νει µ3�ρι τ7τε µετα6� τ0ν 	ντιµα��µ3νων,
δ�ν τ/ ε2�ε σφραγ"σει * φ7ν�ς. Παρ’ )λα α,τ/ κα: κ$τω 	πE τE '$ρ�ς τ0ν γεγ�ν7των .
κυ'3ρνησις (M�ι µ7ν�ν µ"α) �δ3�θη ν/ �63λθ�υν στEν π7λεµ�, 	λλ/ �X σFµµα��ι ε2�αν 	π�-
φασ"σει τ�ν δι$λυσιν τ0ν δυν$µε8ν της κα: τ�ν �γκαθ"δρυσιν τ�� BενιG3λ�υ.

T7τε �νεφαν"σθη gλλ�ς κ"νδυν�ς· �X �6ελ"6εις στ/ µ3τωπα τ�� π�λ3µ�υ �γειραν 	π�-
φασιστικ/ @π�ρ τ0ν δυν$µεων τ!ς �Aντ$ντ. #H σ�3σις BενιG3λ�υ κα: �Aντ$ντ, µ� τ�ν σ"-
γ�υρη ν"κη της, 	νεGωπFρωσε τ:ς �λπ"δες τ�� λα�� γι/ τ�ν �κπλ�ρωσιν τ0ν *ραµ$των
τ�υ. yHταν καταφαν�ς * φ7'�ς, . διασπασθεYσα *µ�φρ�σFνη ν/ �πανεFρUη δ"�δ�ν �πα-
νασυγκ�λλ�σεως. COµως * BενιG3λ�ς δ�ν τE �π3τρεψε. M� πρ�σωπικ3ς τ�υ �ντ�λ3ς:

• M� συνταγµατικE πρα6ικ7πηµα δι3λυσε τ�ν B�υλ� κα: �παν3φερε τ�ν B�υλ� τ!ς 29ης
�Oκτω'ρ"�υ 1915, π�� τ�ν κατ3στησε 	ναθεωρητικ�ν.

• �Eφ�ρµ�σε στρατιωτικEν ν7µ�ν κα: �ψ�φισε τEν 755 ν7µ�ν περ: δυσµενε"ας κατ/ τ��
καθεστ0τ�ς.

• �E6εδ"ω6ε τEν 	ρ�ιεπ"σκ�π� κα: πλ!θ�ς µητρ�π�λιτ0ν.
• �AπελFθησαν 570 	ν8τατ�ι, 	ν8τερ�ι κα: κατ8τερ�ι δικαστικ�: καθ9ς κα: 6.500 δη-

µ7σι�ι @π$λληλ�ι.
• T3λ�ς µεγ$λην �κτασιν �λα'αν �X δι86εις στEν στρατ7. TE 40% τ0ν 	6ιωµατικ0ν 	πε-

στρατεFθη w �τ3θη σ� διαθεσιµ7τητα. �Eνh0 600 �φεδρ�ι 	6ιωµατικ�: @πε'ι'$σθησαν σ�
στρατι0τες.

Γι/ τ��ς π�λιτικ�Fς τ�υ 	ντιπ$λ�υς κα: γι/ π�λλ��ς 	πE τ��ς διω�θ3ντες τ��ς �πεφυ-
λ$�θη . �6�ρ"α· �νh0 γι/ gλλ�υς διετ$�θη . φυλ$κισ"ς τ�υς, 	π’ )π�υ �6!λθαν µετ/ τ�ν
µεταπ�λ"τευσιν τ!ς 1ης N�εµ'ρ"�υ τ�� 1920. LEτσι . )π�ια σπ"θα 	ναθερµ$νσεως τ!ς
*µ�φρ�σFνης �σ'ησε. Φ�'�Fµεν�ς δ� τ:ς 	ντιδρ$σεις 	πηγ7ρευσε τ�ν διεν3ργεια 	να-
πληρωµατικ0ν �κλ�γ0ν γι/ τ:ς �ηρεF�υσες >δρες τ0ν �6�ρ"στων κα: φυλακισθ3ντων.
COσ�ι δ� τ0ν 	ντιπ$λων τ�υ '�υλευτ�ς �τ�λµ��σαν ν/ �κφρ$σ�υν τ:ς 	ντιρρ�σεις τ�υς
τ��ς �περ"µενε * 6υλ�δαρµ7ς τ�υς �ντEς τ�� K�ιν�'�υλ"�υ 	πE τEν ΓFπαρη (ε2�ε δι�ρι-
σθ! φρ�Fραρ��ς τ!ς B�υλ!ς) κα: τ��ς �ωρ�φFλακ3ς τ�υ. Γι/ τ:ς α,θαιρεσ"ες α,τ�ς �6α-
ν3στη 	κ7µα κα: * �κ τ!ς τριανδρ"ας ∆αγκλ!ς. #O δ� 	ντιπρ7εδρ�ς τ!ς κυ'ερν�σεως P3-
π�υλης �θε8ρησε τ:ς δι86εις Wς µ"α 	πE τ:ς κFριες αTτ"ες γι/ τ�ν καταψ�φισιν τ�� Bε-
νιG3λ�υ στ:ς �κλ�γ�ς τ�� 1920.

LEτσι λ�ιπEν �πετεF�θη * �EθνικEς ∆ι�ασµ7ς· πρ�σ�εδιασµ3ν�ς π�� Wδ�γησε σ� µ"α
σειρ/ π�λιτικ0ν κα: στρατιωτικ0ν παραλε"ψεων, π�� θ/ τ:ς �6ετ$σ�υµε στE ?π7µεν�
gρθρ�.
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υσ�ν 3θνικ6ν �ναγν7ρισιν κα8 3θνικ6ν �π
κατ2στασιν
�π� τ6ν διεθν� κ
ιν�τητα. ∆ι�τι, 3θισθ�ντες 
; 3λε<θερ
ι λα
8 κα8 τ= >θνη ν’ �π
καλ
#ν, @ς
µ6 Aφειλ
ν, τ6ν Mικρ=ν �Aσ�αν «T
υρκ�αν», διαπρ2ττ
υν �θελ!τως �δικ�αν ε(ς 12ρ
ς τ�ν
καταπιεC
µ�νων 1ανα<σως �π� τ6ν T
υρκ�αν (θαγεν�ν µικρασιατικ�ν 3θν
τ!των. DHτ
ι τ�ν
�I7νων (µ
υσ
υλµ2νων Gλλην
γεν�ν), τ�ν Kρητ�ν µ
υσ
υλµ2νων (τ�ν καλ
υµ�νων �πα-
ραδ�κτως «τ
υρκ
κρητικ�ν»), τ�ν Φρυγ�ν (Γι
υρ
<κων), τ�ν �Eρυθ�νων, τ�ν Kαραµαν�ν
(�Aλε1ιδ�ν), τ�ν Λυκα�νων (�Aθιγγ2νων), τ�ν Kιλ�κων (LEλλην
σ<ρων), τ�ν Kαππαδ
κ�ν
(τ
υρκ
φ7νων), τ�ν Π
ντ�ων (διγλ7σσων), τ�ν �Aρµεν�ων (τ�ν «τ
υρκαρµεν�ων», @ς κα-
λ
#νται, 3κ τ�ν �π
�ων Nλκει τ6ν καταγωγ!ν τ
υ � Γιλµ2C! – 3νQ� � µισ�λλην τ
υρκιστ6ς
�Eτσε18τ κατ2γεται 3κ Pεθυµν�ων Kρητ�ν!), τ�ν Γεωργιαν�ν, τ�ν Kιρκασ�ων, τ�ν LHραν�ν,
τ�ν Kαρδ
<Sων (K
<ρδων), τ�ν Λυδ�ν (ΛαC�ν) κα8 Tλλων π
λλ�ν. A; �π
Uαι 3θν�τητες
κατ= τ�ν κ
υρδικ�ς καταγωγ�ς �OC=λ εWναι εXκ
σι π�ντε (25) τ�ν �ριθµ�ν, 3Zαιρ
υµ�νων 1ε-
1α�ως τ�ν µει
ν
τ!των Tλλων 3θν�ν, @ς τ�ν �Aλ1αν�ν, τ�ν B
σν�ων, τ�ν Θρ]ακ�ν, τ�ν
�Eσθ
ν�ν, τ�ν Π
λων�ν, τ�ν P7σσων, τ�ν Σ<ρων, τ�ν �AC�ρων κ.λπ. T= (θαγεν� >θνη τ�ς
Mικρ5ς �Aσ�ας παρ= τ6ν τακτικ6ν τ�ς 3θνικ�ς 3κκαθαρ�σεως τ
# �τατ
υρκισµ
# 3πε1�ω-
σαν τ�ν γεν
κτ
νι�ν, τ=ς �π
�ας 3φ!ρµ
σαν ε(ς 12ρ
ς των τ= _ργανα τ
# �λ1αν
ε1ρα�
υ
Kεµ=λ (τ
# µ6 σS�ντ
ς π
τ` (δ�αν 3ν Θεσσαλ
ν�κaη κατ
ικ�αν· c φερ
µ�νη @ς τ
ια<τη εWναι
τ
# πατρυι
# τ
υ, τ�ν �π
U
ν � «υ;�ς» 3µ�σει θανασ�µως κα8 δ`ν 3π�ρασε π
τ` τ6ν 
dδ�ν τ�ς

(κ�ας τ
υ).

T= >θνη τ�ς Mικρ5ς �Aσ�ας (_Sι «T
υρκ�ας») Cητ
#ν δικα�ωσιν. Zητ
#ν τ6ν 3φαρµ
γ6ν
κα8 δι’ αdτ= τ�ς �AρS�ς τ�ν �Eθν
τ!των.

B.Γ. - Π.

LO Shawn Eyer, 3κδ�της τ
# �ρSαι
ελληνικ�ς κατευθ<νσεως περι
δικ
# «The Lyre», Nνας
3κ τ�ν δι
ργανωτ�ν τ�ς �να1ι7σεως τ�ς G
ρτ�ς τ�ν Παναθηνα�ων στ6ν π�λι N2σ1ιλ τ�ς
π
λιτε�ας Tεννεσ� τ�ν HΠA κα8 τ�ς �νεγ�ρσεως τ
# να
# τ
# Παρθεν�ν
ς στ6ν Nασ
<π
λη,
�π
καλ<πτει π�σ
 πλαστ
γραφεUται κα8 συκ
φαντεUται � �ρSαU
ς Gλληνικ�ς π
λιτισµ�ς κα8
π�σ
 µεθ
δευµ�να κα8 fπ
υλα )π
κρ<πτεται τ� µεγαλεU
 τ
# �ρSα�
υ Gλληνισµ
# �π’ τ6ν
�µερικανικ6 3κπα�δευσι:

«Γι= ν= καταν
!σωµε –γρ2φει– τ� π�ς πρ2γµατα σ=ν κι αdτ= πρ
Sωρ
#ν Sωρ8ς 3ρωτ!-
σεις κι �µφισ1ητ!σεις, θ= πρ�πει ν= λ21ωµε )π’ _ψιν κα8 τ� �τι στ6ν �Aµερικ6 σSεδ�ν �λ
ι
>S
υν πλ!ρη Tγν
ια τ�ς κλασσικ�ς ;στ
ρ�ας. iOλα κι �λα �σα Nνα τυSαU
 Tτ
µ
 γνωρ�Cει σSε-
τικ= π.S. µ` τ6 P7µη εWναι, �τι 
; PωµαU
ι τ2ιCαν τ= λι
ντ2ρια µ` Xριστιαν
<ς. Kα8 )π
θ�-
τω, �τι c LEλλ2δα 3κλαµ12νεται 3π�σης @ς >ν
Sη λ�γQω σS�σεων. �EZ α(τ�ας τ�ς 3πι1ε1ληµ�-
νης στειρ�τητας τ
# 3κπαιδευτικ
# µας συστ!µατ
ς κ2θε πρ7ιµη διδασκαλ�α σSετικ= µ`
τ�ν κλασσικ� κ�σµ
, �σες 3λ2Sιστες φ
ρ`ς 3πιSειρεUται, εWναι µ�Sρι 1αθµ
# γελ
ι�τητας 3πι-
φανειακ!. ∆ιδ2σκ
υν µ�ν
 τ
kς κατ’ αdτ
kς “καλ
kς” µ<θ
υς κα8 τ6ν “µ6 3πικ�νδυνη” τ�-
Sνη. T� τελικ� �π
τ�λεσµα εWναι καθαρ6 παραπληρ
φ�ρηση. iOλα �σα κ2ν
υν τ�σ
 3νδια-
φ�ρ
υσα τ6ν �ρSα�α LEλλ2δα εWναι �κρι1�ς 3κεUνα π
k � δ2σκαλ
ς εWναι 3ντελ�ς �πρ�θυ-
µ
ς ν= παρ
υσι2σaη στ6ν τ2Zι τ
υ, �κ�µη κα8 στ6ν δευτερ
12θµια 3κπα�δευσ� µας».

Φυσικ= c Xδια κατ2στασι 3πικρατεU στ= «Gλληνικ=» σS
λεUα κα8 πανεπιστ!µια («Φιλ
-
σ
φικ`ς» σS
λ�ς). Γιατ� �µως; M!πως δι�τι 
; Xδι
ι �φανεUς διεθνεUς µισ�λληνες �π
φασ�-
C
υν κα8 στ8ς HΠA κα8 στ6ν LEλλ2δα γι= τ6ν 3κπα�δευσι π
k θ= παρ�Sεται στ
kς µαθητ`ς
κα8 φ
ιτητ�ς;

M.∆.∆. - A.

∆ιεθν�ς µισελληνισµ�ς µ� κ�ιν� ρ��α

�H �ρ�� τ!ν "θν�τ#των ε%ς Mικρασ�αν

AIΣIMA KAI A∆HPITA



�Aπ� τ6ν τηλε
πτικ6 µεταφ
ρ= τ�ς «�Oδ<σσειας», π
k πρ
ε1λ!θη τ�ν περασµ�ν
 N
�µ-
1ρι
 σ` τρεUς συν�Sειες �π� τ�ν τηλε
πτικ� σταθµ� «Σκ2υ», παρ= τ6ν 3Zα�ρετη σκην
θεσ�α
κα8 �π�δ
ση τ�ν oθ
π
ι�ν δ`ν >λειψαν κα8 κ2π
ια �τυS� φαιν�µενα. Kατ= πρ�τ
ν πα-
ρ
υσι2σθηκαν 
; «iEλληνες» (�ντ8 τ
# pρθ
# «�ASαι
8») ν= π
λεµ
#ν 3ναντ�
ν τ�ν Tρ7ων,
κ2τι τ� �π
U
 δηµι
υργεU τ6ν 3σφαλµ�νη 3ντ<πωση, �τι 
; Tρ�ες δ`ν qταν iEλληνες. Kατ=
δε<τερ
ν δ` παρ
υσι2σθηκε c Kαλυψr @ς... µιγ2δα! Xωρ8ς ν= >S
υµε τ6ν παραµικρ6 πρ
-
κατ2ληψη 3ναντ�
ν τ�ν 3γSρ7µων συνανθρ7πων µας pφε�λ
υµε ν= 3πιµ�ν
υµε στ6ν ;στ
-
ρικ6 �λ!θεια, π
k 1ε1αι7νει τ6 λευκ
δερµ�α τ�ς N<µφης. EdτυS�ς π2ντως c �Aθην5 τ�ς ται-
ν�ας qταν «Tσπρη» ε(ς πεUσµα πρ
φαν�ς τ
# κ. Mπερν=λ – πρ5γµα π
k �π
δεικν<ει, �τι 
;
δηµι
υργ
8 τ�ς τηλε
πτικ�ς «�Oδ<σσειας» παρ= τ= λ2θη κα8 τ8ς πρ
Sειρ�τητες δ`ν εWSαν δ�-
λ
.

M.M.

Παραθ�τ
υµε �π�σπασµα τ�ς �ν
ικτ�ς 3πιστ
λ�ς, π
k �π�στειλε � συγγραφ�ας Ed2γγελ
ς
K
υτσ�π
υλ
ς πρ�ς τ�ν )π
υργ� Π
λιτισµ
#: «N= 3Zετασθa� c δυνατ�της ;δρ<σεως στ6ν
�Aθ!να M
υσε�
υ �Aντιγρ2φων κα8 �Eκµαγε�ων τ�ν LEλληνικ�ν >ργων τ�Sνης τ�ς �ρSαι�-
τητας (s �σων εWναι δυνατ�ν), τ= �π
Uα στ
λ�C
υν Z�να M
υσεUα �ν= τ�ν κ�σµ
. Σ` κ2θε �ντ�-
γραφ
 θ= πρ�πει ν= �ναγρ2φεται, τ� παριστ2νει κα8 σ` π
ι� M
υσεU
 φιλ
ZενεUται...LH πρ
-
σωπικ! σας ;στ
ρικ6 καταZ�ωση �π� αdτ6 τ6ν 3ν�ργεια θ= συν
δε<εται γι= π2ντα �π� τ6
γενικ6 3πιδ
κιµασ�α κα8 τ6ν 3θνικ6 ;καν
π
�ηση �λων τ�ν LEλλ!νων».

�Iδ
k c πρ�κλησις λ
ιπ�ν γι= τ�ν )π
υργ� Π
λιτισµ
# κα8 γι= �π
ι
ν Tλλ
ν π
λιτικ� s
πνευµατικ� ταγ� 3πιθυµεU ν= πρ
σφ�ρaη 3θνικ� >ργ
 κα8 _Sι ν= �ρκ�ται σ` �ν�ητες �ερ
-
λ
γ�ες: tAς σπε<σaη ν= )π
στηρ�Zaη 3µπρ2κτως τ6ν πρ�ταση τ
# κ. K
υτσ�π
υλ
υ.

Π.Λ.K.

LΩραUα! T� δηµ
κρατικ6 S7ρα c Γαλλ�α! Mετ= τ� σ<ρσιµ
 τ
# Γκαρωντk στ= δικαστ!ρια
>S
υµε τ6ν καταδ�κη τ�ς Mπαρντ7, γιατ8 εWπε, �τι κατελ!φθη c Γαλλ�α �π� Z�ν
 πληθυσµ�.
iOτι τ= τCαµι= 3π
λλαπλασι2σθησαν, 3νQ� τ= καµπαναρι= τ�ν 3κκλησι�ν σιωπ
#ν. ∆`ν >Sει
κ2π
ι
ς τ� δικα�ωµα ν= �νησυSa� κα8 ν= τ� δηλ7νaη, �τι c σ<νθεσις τ
# πληθυσµ
# τ�ς S7-
ρας τ
υ �λλ2Cει σ` 12ρ
ς τ�ν αdτ
Sθ�νων. O; LHρακλεUς τ�ς δηµ
κρατ�ας καραδ
κ
#ν γι=
τ�ν �σε1�. T7ρα vν µ` τ6ν 1�α 3πι12λλ
υν τ6ν )π
ταγ6ν τ
# 3ντ
π�
υ πληθυσµ
# �π�να-
ντι τ�ν κ2θε εXδ
υς λαθρ
µεταναστ�ν, κα8 αdτ� εWναι Sειρ�τερ
ς ρατσισµ�ς, δ`ν κ2ν
υν τ�ν
κ�π
 ν= τ� 3ρευν!σ
υν.

A. K.

M` τ6ν εdκαιρ�α τ�ς �ναδε�Zεως τ�ς Θεσσαλ
ν�κης σ=ν π
λιτιστικ�ς πρωτε<
υσας τ�ς
Edρ7πης τ� 1997 3δεSθ!καµε καταιγισµ�ν δηµ
σιευµ2των κα8 3κδηλ7σεων γι= τ6ν «Θεσ-
σαλ
ν�κη τ�ν LE1ρα�ων» κα8 τ6ν yρµ
νικ!ν τ
υς συµ1�ωσιν µ` τ
kς iEλληνες. tAν �µως
>καναν τ�ν κ�π
 ν= ρ�Z
υν µι= µατι= σ` δ<
 πρωτ
σ�λιδα Tρθρα στ6ν 1ενιCελικ6 3φηµερ�-
δα «LHµερ!σι
ς K!ρυZ», δηµ
σιευθ�ντα στ8ς 24 κα8 26 N
εµ1ρ�
υ τ
# 1933, θ= διεπ�στωναν
�κρι1�ς τ’ �ντ�θετα: �EZ α(τ�ας τ
# Zυλ
δαρµ
# LE1ρα�
υ στρατι7τη �π� iEλληνα συστρα-
τι7την τ
υ κατ= τ6ν 3φηµερ�δα 3κινδ<νευσε ν= α;µατ
κυλιστa� c π�λις. Kα8 γι= ν= µ6 δι}δ
υν
µερικ
8 φασιστικ�ν δ2κτυλ
ν, � «καυγ5ς» τ
υς 3Zεκ�νησε 3Z α(τ�ας τ�ν θρησκευτικ�ν τ
υς
διαφ
ρ�ν.

A. K.

Στ�ν «Θεσσαλ�ν�κη τ!ν �E,ρα�ων» τ� 1933

Mπ�-Mπ� δεσµ!τις

E3στ��η πρ4ταση

5Aδ�λη �λλ6 πρ4�ειρη «7Oδ9σσεια»

∆ΑΥΛ�Σ/193, Iαν�υ�ρι�ς 199811966



Σκ�π�ς τ�ς παρ��σης !ργασ#ας ε%ναι & 'ρ�ν�λ)γηση δ�� !κ τ+ν ,δηγι+ν τ�- .Hσι)-
δ�υ δι1 συνδυασµ�- 3στρ�ν�µικ+ν κα4 5ι�λ�γικ+ν στ�ι'ε#ων, π�7 !µπερι8'�νται στ�7ς
3ρ'α#�υς στ#'�υς, κα4 δι’ 3:ι�λ�γ;σεως τ��των 5�σει τ+ν δεδ�µ8νων τ�ς µεταπτ<σε-
ως τ�- =:�ν�ς τ�ς Γ�ς. .H 'ρ�ν�λ)γηση 3π�καλ�πτει, @τι & µ#α !κ τ+ν ,δηγι+ν ε%ναι
παναρ'α#α, εAρηµα π�7 3π�τελεB !π#σης Cνδει:η, @τι στDν .Eλλ�δα Fπ�ρ'ε 3νεπτυγ-
µ8ν�ς π�λιτισµ�ς σG !π�'Gς 3π#στευτα µακρυν8ς.

.O .Hσ#�δ�ς στ� π�#ηµ� τ�υ «DEργα κα8 LHµ�ραι» γρ�φει:
383 «Πληι2δων �Aτλαγεν�ων 3πιτελλ
µεν2ων

TρSεσθ’ �µ!τ
ι, �ρ�τ
ι
 δ` δυσ
µεν2ων.»
[«MOταν 3νατ8λλ�υν �N AτλαγενεBς Πλει�δες,
ν1 3ρ'#QRης τ�ν θερισµ), τ� δG Tργωµα, @ταν δ�σ�υν.»]

ON στ#'�ι αWτ�4 περι8'�υν δ�� γεωπ�νικGς ,δηγ#ες. .H πρ<τη Fπ�δεικν�ει, ν1 3ρ'#QRη
, θερισµ)ς, @ταν �N Πλει�δες 3νατ8λλ�υν· κα4 & δευτ8ρα συνιστYZ, ν1 3ρ'#QRη τ� Tργω-
µα τ+ν 3γρ+ν, @ταν �N Πλει�δες δ�σ�υν. Kα4 �N δ�� ,δηγ#ες, 3ντ4 ν1 καθ�ρ#Q�υν &µε-
ρ�λ�γιακ+ς τDν !π�'D τ�ς 3ντ#στ�ι'ης γεωργικ�ς !ργασ#ας, @πως γ#νεται σ;µερα, τDν
πρ�σδι�ρ#Q�υν µG τDν 3νατ�λD κα4 τDν δ�ση τ+ν Πλει�δων.

∆IONYΣIOΣ Γ. KAΛAMΠAΛIKHΣ

M�α γεωπ�νικ� ;δηγ�α 22.000 "τ!ν
XPONOΛOΓHΣH APXAIOEΛΛHNIKOY ΦIΛOΛOΓIKOY EPΓOY

ME BAΣH ANAΦOPEΣ TOY ΣE AΣTPONOMIKA ΣTOIXEIA

LO LHσ�
δ
ς, Nνας �π� τ
kς µεγαλ<τερ
υς �ρSα�
υς iEλληνες π
ιητ�ς, γεν-
ν!θηκε στ6ν DAσκρη κ
ντ= στ�ν LEλικ�να. LO πατ�ρας τ
υ καταγ�ταν �π� τ6ν
A(
λικ6 K<µη τ�ς M. �Aσ�ας κα8 πρ�πει ν= qταν �π� εdγενικ6 γενι2, γιατ8 �
Xδι
ς τ6ν �ναφ�ρει @ς «δE�ν γFν�ς», δηλαδ6 «θεϊκ6 γενι=» («DEργα κα8 LHµ�-
ραι» 299). LH 3πικρατ
#σα �ντ�ληψη εWναι, �τι � LHσ�
δ
ς εWναι νε7τερ
ς τ
#
LOµ!ρ
υ, δι�τι κατ= τ6ν 3π
S! τ
υ qταν γενικευµ�νη c Sρ!ση τ
# σιδ!ρ
υ,
κ2τι π
k δ`ν συν�1αινε κατ= τ6ν LOµηρικ6 3π
S!. T� Xδι
 συν2γεται κα8 �π�
τ6ν π
λιτικ6 κατ2σταση, π
k �ν!κει σ` νε7τερη 3π
S6 3κε�νης στ6ν �π
�α
3ντ2σσ
νται τ= LOµηρικ= >πη.

LH πρ7τη �ναφ
ρ= στ�ν LHσ�
δ
 γ�νεται σ` π
ι!µατα τ
# Σιµων�δη τ
#
�Aµ
ργ�ν
υ, � �π
U
ς >Cησε τ� 640 π.X. LO LHρ�δ
τ
ς θεωρεU τ�ν LHσ�
δ
 κα8
τ�ν iOµηρ
 τετρακ�σια >τη �ρSαι�τερ
<ς τ
υ. �Aπ� αdτ� συν2γεται, �τι �
LHσ�
δ
ς πρ�πει ν= >Cησε γ<ρω στ� 850 π.X. iOµως c 3κτ�µηση αdτ6 τ
# LHρ
-

Π4τε G�ησε ; �Hσ��δ�ς;



ON Πλει�δες (κ�ιν+ς Π��λια) ε%ναι aνας 3στερισµ)ς, π�7 3π�τελεBται 3π� bπτ1 µι-
κρ�7ς λαµπερ�7ς 3πλανεBς 3στ8ρες κα4 µερικ�7ς 3κ)µη µικρ�τ8ρ�υς κα4 δυσδιακρ#τ�υς
δι1 γυµν�- cφθαλµ�-. EFρ#σκ�νται µερικGς µ�Bρες δυτικ+ς κα4 5�ρε#ως τ+ν .Y�δων
κα4 3ν;κ�υν µαQ7 µG τ4ς τελευταBες στ� Qd<δι� τ�- Tα�ρ�υ. Πρ+τα θ1 'ρ�ν�λ�γ;σωµε
τDν πρ<τη ,δηγ#α κα4 µετ1 θ1 3σ'�ληθ�-µε µG τDν δευτ8ρα ,δηγ#α.

ON 3νωτ8ρω στ#'�ι δεικν��υν σαφ+ς, @τι, @ταν διετυπ<θη & πρ<τη ,δηγ#α, �N Πλει-
�δες 3ν8τελλαν τDν !π�'D κατ1 τDν ,π�#α =ρ'ιQε , θερισµ)ς. T<ρα στDν '<ρα µας �N
Πλει�δες 3νατ8λλ�υν περ4 τDν 23η Mαg�υ h 335 &µ8ρες µετ1 τDν θερινD τρ�πD τ�- .Hλ#-
�υ (π�7 ε%ναι τDν 22α I�υν#�υ), !νd+ , θερισµ�ς τ+ν σιτηρ+ν στDν B�ιωτ#α, πατρ#δα τ�-
.Hσι)δ�υ, 3ρ'#Qει τ� δε�τερ� δεκα;µερ� τ�- I�υν#�υ, δηλαδD 7 &µ8ρες κατ1 µ8σ�ν @ρ�
πρ� τ�ς θεριν�ς τρ�π�ς τ�- .Hλ#�υ. .H διαφ�ρ1 στ�ν 'ρ)ν� 3νατ�λ�ς τ+ν Πλει�δων
!ν σ'8σει πρ�ς τ�ν 'ρ)ν� !ν�ρ:εως τ�- θερισµ�- 3π� τ)τε µ8'ρι τ<ρα cφε#λεται στDν
µετ�πτωση τ+ν !π�'+ν, τDν ,π�#α 3νεκ�λυψε , MIππαρ'�ς τ�ν δε�τερ� αm+να π.X.
Amτ#α τ�ς µεταπτ<σεως ε%ναι & κωνικD περιστρ�φD τ�- =:�ν�ς τ�ς Γ�ς (σ1ν τ�ν =:�-
να τ�ς «σ5��ρας») πρ�ς δυσµ1ς κατ1 50,379 δε�τερα λεπτ1 τ�ς µ�#ρας !τησ#ως, aνεκα
τ�ς ,π�#ας πρ�καλεBται πρ�;γηση τ�ς !ν�ρ:εως τ+ν !π�'+ν (π.'. τ�ς θεριν�ς τρ�π�ς
τ�- .Hλ#�υ, τ�ς !αριν�ς mσηµερ#ας κ.λπ.) κατ1 µ#α &µ8ρα κ�θε ∆/E=70,4 Cτη [@π�υ ∆=&
περ#�δ�ς bν�ς πλ;ρ�υς κ�κλ�υ µεταπτ<σεως τ�- =:�ν�ς τ�ς Γ�ς (25725 Cτη) κα4 E=&
µ8ση δι�ρκεια τ�- &λιακ�- Cτ�υς (365,24 &µ8ρες)]. MEνεκα τ�ς µεταπτ<σεως & 3νατ�λD
κα4 & δ�ση τ+ν 3µφιφαν+ν 3πλαν+ν 3στ8ρων µετατ#θεται στ�ν rδι� τ)π� πρ�ς τ4ς bπ)-
µενες !π�'Gς τ�- Cτ�υς κατ1 µ#α &µ8ρα κ�θε 70,4 Cτη, !νd+ , 'ρ)ν�ς sριµ�σεως τ+ν σι-
τηρ+ν παραµ8νει 3µετ�5λητ�ς, γι1 τ�ν λ)γ� π�7 !κτ#θεται 3µ8σως κατωτ8ρω. E%ναι
εWν)ητ�ν, @τι �N «ν-» &µ8ρες µεταπτ<σεως συντελ�-νται σG ν∆/E Cτη.

.O 'ρ)ν�ς sριµ�σεως τ+ν σιτηρ+ν κα4 !ν�ρ:εως τ�- θερισµ�- παραµ8νει σταθερ�ς
σG κ�θε τ)π�, δι)τι & sρ#µαση τ+ν καρπ+ν τ�ς γ�ς ε%ναι στ�ι'εB� bν�ς !π�'ικ+ς συ-

I. �Eναρ	η θερισµ�� κατ� τ�ν �νατ�λ� τ�ν Πλει�δων
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δ�τ
υ δ`ν πρ�πει ν= εdσταθa�, γιατ8 
; δ<
 π
ιητ`ς δ`ν qταν σ<γSρ
ν
ι, γι=
τ
kς λ�γ
υς π
k >S
υν 'δη �ναφερθ�. O�τε �µως � iOµηρ
ς εWναι δυνατ�ν
ν= >γραψε >πη 3µπνε�µεν
ς �π� τ�ν π�λεµ
 τ�ς Tρ
�ας µ` π
λk µεγ2λη Sρ
-
νικ6 �π�σταση �π� τ= Xδια τ= γεγ
ν�τα.

∆ιατυπ7θηκε c Tπ
ψη, �τι π
λk πιθαν�ν εWναι ν= εWSε σSηµατισθ� στ6ν
B
ιωτ�α π
ιητικ6 σS
λ!, c �π
�α 3πηρε2στηκε �π� τ�ν LHσ�
δ
 κα8 συν�Sι-
σε τ� π
ιητικ� >ργ
 µετ= �π� αdτ�ν. O; π
ιητ`ς αdτ
8 Xσως ν= συν�γραψαν
κ2π
ια �π� τ= >ργα, π
k �ργ�τερα �πεδ�θησαν στ�ν LHσ�
δ
. LOπωσδ!π
-
τε c «7Aστρ�ν�µ�α», >ργ
 π
k �π
δ�δεται στ�ν LHσ�
δ
, �λλ= ταυτ�Sρ
να
�π� π
λλ
kς �µφισ1ητεUται c πατρ�τητ2 τ
υ, πρ�πει ν= εWναι >ργ
 τ�ς B
ι-
ωτικ�ς π
ιητικ�ς σS
λ�ς κα�, vν δ`ν 3γρ2φη �π� τ�ν Xδι
 τ�ν LHσ�
δ
 τ6ν
3π
S6 π
k C
#σε, τ�τε πιθαν�ν ν= τ6ν >γραψε κ2π
ι
ς �π� τ
kς µεταγεν�-
στερ
υς π
ιητ`ς τ�ς σS
λ�ς τ
υ. LO συγγραφ�ας τ�ς «7Aστρ�ν�µ�ας» θ= πρ�-
πει ν= �π�Saη �π� τ�ν LHσ�
δ
 µ�λις λ�γες γενε�ς, διαφ
ρετικ= δ`ν θ= γιν�-
ταν ε�κ
λα τ� σφ2λµα ν= �π
δ
θa� �π� δι2φ
ρ
υς τ� >ργ
 στ�ν LHσ�
δ
 (vν



νηρτηµ8ν�υ 5ι�λ�γικ�- κ�κλ�υ, , ,π�B�ς δGν µετα5�λλει !π�'D συναρτ;σεως µG τDν π�-
ρ�δ� τ+ν 'ιλιετι+ν, !φ’ @σ�ν δGν !π8λθRη µετ�λλα:η. .O 5ι�λ�γικ�ς κ�κλ�ς π�7 σ'ετ#-
Qεται µG τ�7ς 3νωτ8ρω στ#'�υς, ε%ναι , κ�κλ�ς 5λαστ;σεως κα4 sριµ�σεως τ+ν δηµη-
τριακ+ν. Γι1 τ4ς 3ν�γκες τ�ς !ργασ#ας µας θ1 'ρησιµ�π�ι;σωµε aνα µ)ν� στ�ι'εB� τ�-
κ�κλ�υ τ��τ�υ, τ� στ�ι'εB� τ�ς sριµ�σεως τ+ν σιτηρ+ν (τ+ν σηµαντικωτ8ρων !κ τ+ν
δηµητριακ+ν), & ,π�#α sρ#µαση συντελεBται π�ντ�τε τ� θ8ρ�ς στ1 γεωγραφικ1 πλ�-
τη τ�ς '<ρας µας. Γι’ αWτ� πρ�φαν+ς & Cναρ:η τ�ς συγκ�µιδ�ς τ�υς («θ�ρ
ς» h «θε-
ρισµ�ς») κα4 & cν�µασ#α τ�ς !π�'�ς («θ�ρ
ς»), κατ1 τDν ,π�#α πραγµατ�π�ιεBται & συ-
γκ�µιδ; τ�υς C'�υν κ�ινD !τυµ�λ�γ#α µG τ� ρ�µα «θ�ρω» (θερµα#νω), 3π� τDν σ'ετικ+ς
ηW:ηµ8νη 3τµ�σφαιρικD θερµ�κρασ#α π�7 !πικρατεB, @ταν 3ρ'#QRη & !σ�δε#α λ#γες &µ8-
ρες πρ� τ�ς θεριν�ς τρ�π�ς τ�- .Hλ#�υ. Kατ1 συν8πεια , 5ι�λ�γικ�ς κ�κλ�ς τ+ν σιτηρ+ν
ε%ναι !π�'ικ+ς συνηρτηµ8ν�ς. (.H !π�'D τ�- θ8ρ�υς,sς γνωστ)ν, ε%ναι τ� 'ρ�νικ� δι�-
στηµα µετα:7 τ�ς θεριν�ς τρ�π�ς τ�- .Hλ#�υ κα4 τ�ς φθιν�πωριν�ς mσηµερ#ας).

MEνεκα τ+ν 3νωτ8ρω 3στρ�ν�µικ+ν κα4 5ι�λ�γικ+ν δεδ�µ8νων, π�7 3π�τελ�-ν
!κφ�νσεις ν)µων τ�ς φ�σεως, & µGν !π�'D τ�- θερισµ�- τ+ν σιτηρ+ν στDν πατρ#δα τ�-
.Hσι)δ�υ παραµ8νει & mδ#α 3π� τ)τε π�7 διετυπ<θη & sς =νω πρ<τη γεωργικD ,δηγ#α
µ8'ρι σ;µερα, & δG 3νατ�λD κα4 & δ�ση τ+ν Πλει�δων C'ει Cκτ�τε µετατεθ� (λ)γdω τ�ς
µεταπτ<σεως) !ν σ'8σει πρ�ς τDν θερινD τρ�πD τ�- .Hλ#�υ κατ1 335+7=342 &µ8ρες. ON
342 &µ8ρες µεταπτ<σεως συντελ�-νται σG 342∆/E=24087 Cτη. .Eπ�µ8νως & ,δηγ#α αWτ;,
π�7 Fπεδε#κνυε ν1 3ρ'#QRη , θερισµ�ς κατ1 τDν 3νατ�λD τ+ν Πλει�δων, πρ8πει ν1 διε-
τυπ<θη κατ1 πρ�σ8γγιση πρ� 24087 !τ+ν h τ� 24087-1997=22090 π.X. h περ4 τ� τ8λ�ς
τ�ς 23ης 'ιλιετ#ας π.X.

uAρα & πρ<τη ,δηγ#α πρ8πει ν1 διετυπ<θη στDν .Eλλ�δα 3π� κ�π�ι�ν παν�ρ'αι�
πρωτ�π)ρ� τ�ς γεωπ�ν#ας περ4 τ� τ8λ�ς τ�ς 23ης 'ιλιετ#ας π.X., δι)τι τ)τε µ)ν�ν �N
Πλει�δες 3ν8τελλαν στ�ν bλληνικ� �Wραν� τ4ς &µ8ρες !ν�ρ:εως τ�- θερισµ�-, κατ1 τDν
δι�ρκεια τ�- τελευτα#�υ κ�κλ�υ µεταπτ<σεως τ�- =:�ν�ς τ�ς Γ�ς.

E:υπακ��εται, @τι ε%ναι 3δ�νατ�ν ν1 διετυπ<θη & !ν λ)γdω ,δηγ#α τDν !π�'D τ�-
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φυσικ= πρ�κειται γι= σφ2λµα).
LO Πλ�νι
ς �ναφ�ρει µ�α �στρ
ν
µικ6 παρατ!ρηση τ
# LHσι�δ
υ, δ�Sως

�µως ν= Zεκαθαρ�Caη, vν �ν!κaη στ6ν «7Aστρ�ν�µ�α». T� γεγ
ν�ς �µως �τι
�ναφ�ρεται στ� σ<γγραµµα αdτ� πρ�πει ν= σηµα�νaη, �τι �π� ’κεU Tντλησε τ6ν
πληρ
φ
ρ�α. LH πληρ
φ
ρ�α π
k µ5ς δ�νει εWναι σηµαντικ!, γιατ8 µπ
ρεU ν=
µ5ς 1
ηθ!σaη στ�ν )π
λ
γισµ� τ�ς 3π
S�ς π
k >Cησε � LHσ�
δ
ς. Γρ2φει
λ
ιπ�ν � Πλ�νι
ς τ= GZ�ς: «�O �Hσ��δ�ς (µ� τ� Kν�µα τ�L ;π���υ φFρεται µ�α
«“7Aστρ�ν�µ�α”) εRπε, Sτι T πρωιν� δ9ση τ!ν ΠλειUδων συµ,α�νει τ� µFρα
τVς φθιν�πωρινVς %σηµερ�ας. �O ΘαλVς τ�ν τ�π�θετεE τ�ν ε%κ�στ� πFµπτη µF-
ρα µετ6 τ�ν %σηµερ�α» (Πλ�νι
ς, N.H XVIII 213).

LH διαφ
ρ= αdτ6 τ�ν ε(κ
σιπ�ντε cµερ�ν �ν2µεσα στ8ς δ<
 παρατηρ!σεις
τ
# LHσι�δ
υ κα8 τ
# Θαλ
# pφε�λεται πρ
φαν�ς στ6ν διαφ
ρετικ6 Sρ
ν
-
λ
γ�α παρατηρ!σεως. O; Πλει2δες (κ
ιν�ς Π
<λια) εWναι Nνα γαλαZιακ�
σµ�ν
ς, τ� �π
U
 µ` γυµν� pφθαλµ� φα�νεται ν= �π
τελ�ται �π� 7-11 �στ�-
ρες κα8 �ν!κει στ�ν �στερισµ� τ
# Tα<ρ
υ. Mπ
ρ
#µε ε�κ
λα ν= )π
λ
γ�-



.Hσι)δ�υ(1), δι)τι, !: @σων 3ναφ8ρει , .Hρ)δ�τ�ς (EWτ8ρπη 53), , π�ιητDς CQησε «τε-
τρακ
σ�
ισι >τεσι... κα8 
d πλ�
σι» πρ� αWτ�-, δηλαδD πρ� 27,5 αm<νων h περ#π�υ πρ�
2750 !τ+ν 3π� σ;µερα, κα4 & Cκτ�τε µετ�πτωση ε%ναι 2750E/∆=39 &µ8ρες. .Ως !κ τ��-
τ�υ �N Πλει�δες τDν !π�'D τ�- .Hσι)δ�υ 3ν8τελλαν 39 &µ8ρες πρ� τ�ς τωριν�ς &µερ�-
µην#ας 3νατ�λ�ς τ�υς (23ης Mαg�υ) h περ4 τDν 14η Aπριλ#�υ τ�- Γρηγ�ριαν�- &µε-
ρ�λ�γ#�υ, κα4 �Wδ8π�τε , θερισµ�ς τ+ν σιτηρ+ν wρ'ιQε στDν '<ρα µας τ4ς &µ8ρες π�7
3ντιστ�ι'�-ν στ� δε�τερ� δεκα;µερ� τ�- τωριν�- Aπριλ#�υ.

.H δευτ8ρα ,δηγ#α τ+ν 3ναγραφ8ντων στ#'ων Fπ�δεικν�ει, ν1 3ρ'#QRη τ� Tργωµα τ+ν
3γρ+ν, @ταν δ�σ�υν �N Πλει�δες. T<ρα �N Πλει�δες στDν '<ρα µας δ��υν περ4 τDν 15η
Mαg�υ κατ1 τ� λυκ)φως h περ4 τ4ς 327 &µ8ρες µετ1 τDν θερινD τρ�πD τ�- .Hλ#�υ, τ� δG
Tργωµα στDν B�ιωτ#α, τDν πατρ#δα τ�- .Hσι)δ�υ, 3ρ'#Qει τ� τελευταB� δεκα;µερ� τ�-
Oκτω5ρ#�υ h τ� πρ+τ� τ�- N�εµ5ρ#�υ (τρ#τ� aως π8µπτ� δεκα;µερ� τ�- φθιν�π<-
ρ�υ).

E1ν αWτD & δευτ8ρα ,δηγ#α ε%'ε διατυπωθ� µαQ7 µG τDν πρ<τη κατ1 τDν 23η 'ιλιε-
τ#α π.X., τ� Tργωµα τ+ν 3γρ+ν γι1 τDν σπ�ρ1 τ+ν σιτηρ+ν στDν πατρ#δα τ�- π�ιητ�-
θ1 Cπρεπε ν1 3ρ'#QRη µ#α περ#π�υ b5δ�µ�δα πρ� τ�ς !ν�ρ:εως τ�- θερισµ�-, @περ =τ�-
π�ν. T�-τ� συν�γεται !κ τ+ν πρ�αναφερθ8ντων, δι)τι, !1ν 3φαιρ8σωµε 3π� τ4ς 327
&µ8ρες µετ1 τDν θερινD τρ�πD τ�- .Hλ#�υ, π�7 τ<ρα δ��υν �N Πλει�δες, τ4ς Fπ�λ�γι-
σθεBσες 342 &µ8ρες τ�ς µεταπτ<σεως (3π� τDν 23η 'ιλιετ#α π.X. µ8'ρι τ<ρα), εFρ#σκ�-

II. �Eναρ	η �ργ�µατ�ς κατ� τ�ν δ!ση τ�ν Πλει�δων
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σ
υµε, σ` π�σα >τη �ντιστ
ιSεU αdτ6 c µετατ�πιση τ�ν Πλει2δων π2νω στ6ν

dρ2νι
 σφαUρα, vν λ21
υµε )π’ _ψιν µας, �τι λ�γQω τ�ς µεταπτ7σεως τ
#
TZ
ν
ς τ�ς Γ�ς �λ
ι 
; �στερισµ
8 µετατ
π�C
νται κατ= 50´´,2 κ2θε Sρ�ν
. O;
25 cµ�ρες �ντιστ
ιS
#ν σ` 25.360/365,24.3600 = 88708´´,79. ∆ιαιρ�ντας µ` τ6ν
3τ!σια µετατ�πιση τ�ν 50´´,2 1ρ�σκ
υµε 1767 >τη. DAρα � LHσ�
δ
ς >Cησε πε-
ρ�π
υ 1700 >τη πρ8ν �π� τ�ν Θαλ� τ�ν Mιλ!σι
. Συνεπ�ς (3πειδ6 � Θαλ�ς
'κµασε περ8 τ� 600 π.X.) 1ρ�σκ
υµε, �τι � LHσ�
δ
ς >Cησε περ8 τ� 2.300 π.X.
µ` κ2π
ια µικρ6 Xσως �π�κλιση. T�τε πρ�πει λ
ιπ�ν ν= γρ2φτηκαν τ= «5Eργα
καW �HµFραι», c «Θε�γ�ν�α» καθrς κα8 c «7Aστρ�ν�µ�α».

EWναι 3κπληκτικ� τ� γεγ
ν�ς, �τι στ= τ�λη τ�ς 3ης Sιλιετ�ας >S
υµε συγ-
γραφ6 �στρ
ν
µικ
# >ργ
υ. Πρ
φαν�ς c �στρ
ν
µικ6 παρατ!ρηση κα8 µε-
λ�τη θ= εWSε �ρS�σει π
λk πι� πρ�ν. DEτσι φθ2ν
υµε στ6ν 3κπληκτικ6 σκ�ψη
κα8 τ= 3πιτε<γµατα τ�ν LEλλ!νων �στρ
ν�µων τ�ς 1ης Sιλιετ�ας: Θαλ�ς,
iIππαρS
ς, Παρµεν�δης, �AναZ�µανδρ
ς, �Aρ�σταρS
ς κα8 π
λλ
8 Tλλ
ι. Π�ς
Tλλως τε θ= µπ
ρ
#σε � �Aρ�σταρS
ς � Σ2µι
ς ν= καταλ!Zaη στ6ν διατ<πω-

(1) .O !:αιρετικ1 3:ι)πιστ�ς Παυσαν#ας δηλ<νει («B
ιωτικ=» XXX, 3), @τι: «µ�λ�ν)-
τι !ρε�νησα !:�νυ'ιστικ1 τ� Q;τηµα τ�ς !π�'�ς π�7 CQησε , .Hσ#�δ�ς κα4 κατ8λη:α σG
3κρι58στατ� συµπ8ρασµα, δGν µ�- yτ� εW'�ριστ� ν1 τ� δηµ�σιε�σω, δι)τι γνωρ#Qω, @τι
θ1 µG κατηγ�ρ;σ�υν κα4 =λλ�ι κα4 T'ι λιγ)τερ� @σ�ι !κφρ�Q�υν !π4 τ+ν &µερ+ν µ�υ τ4ς
κατεστηµ8νες 3π)ψεις σ'ετικ1 µG τDν !π�'D συνθ8σεως τ+ν Eπ+ν» [«Περ8 δ` LHσι�δ
υ



µε εzκ�λα, @τι περ4 τ� τ8λ�ς τ�ς 23ης 'ιλιετ#ας  π.X. �N Πλει�δες Cδυ�ν στDν κυρ#ως
.Eλλ�δα κατ1 µ8σ�ν @ρ� περ4 τDν 15η &µ8ρα πρ� τ�ς θεριν�ς τρ�π�ς τ�- .Hλ#�υ, π�7
3ντιστ�ι'εB στDν 1η b5δ�µ�δα πρ� τ�ς !ν�ρ:εως τ�- θερισµ�-. .Eπ�µ8νως & δευτ8ρα
,δηγ#α 3π�κλε#εται ν1 διετυπ<θη συγ'ρ)νως µG τDν πρ<τη.

Πρ�κ�πτει λ�ιπ�ν τ� b:�ς πρ)5ληµα: Eνd+ & περ4 θερισµ�- ,δηγ#α τ+ν 3ρ'α#ων στ#-
'ων µZς ,δηγεB στ�ν πρ�σδι�ρισµ� τ�ς 3νωτ8ρω παναρ'α#ας !π�'�ς (23ης 'ιλιετ#ας
π.X.), κατ1 τDν ,π�#α στDν .Eλλ�δα Fπ�ρ'ε 3νεπτυγµ8ν�ς π�λιτισµ)ς, {στε ν1 γ#νω-
νται µεθ�δικGς παρατηρ;σεις τ�- �Wραν�- κα4 ν1 διατυπ<νωνται 'ρ;σιµες γεωπ�νικGς
,δηγ#ες, & δευτ8ρα περ4 cργ<µατ�ς ,δηγ#α δGν mσ'�ει γι1 τDν mδ#α 'ρ�νικD περ#�δ�.
AWτD & 'ρ�νικD 3συµ5ατ)της τ+ν δ�� ,δηγι+ν µZς sδ;γησε στ�7ς 3κ�λ��θ�υς συλ-
λ�γισµ��ς, π�7 ν�µ#Q�µε, @τι δ#δ�υν κα4 τDν λ�ση τ�- πρ�5λ;µατ�ς.

Στ�7ς 'ρ)ν�υς µας �N Πλει�δες εFρ#σκ�νται στ�ν δυτικ� ,ρ#Q�ντα T'ι µ)ν� περ4 τDν
15η Mαg�υ κατ1 τ� λυκ)φως, ,π)τε δ��υν, 3λλ1 κα4 περ4 τDν 26η N�εµ5ρ#�υ κατ1 τ�
λυκαυγ8ς, h περ#π�υ 157 &µ8ρες µετ1 τDν θερινD τρ�πD τ�- .Hλ#�υ h 170 περ#π�υ &µ8-
ρες πρ� τ�ς τελευτα#ας !µφαν#σε<ς τ�υς κατ1 τ� λυκ)φως στ�ν δυτικ� ,ρ#Q�ντα (δ�-
σε<ς τ�υς), στDν δι�ρκεια τ�- !τησ#�υ κ�κλ�υ. AWτ� σηµα#νει, @τι, !1ν 3π� τDν 157η
&µ8ρα µετ1 τDν θερινD τρ�πD τ�- .Hλ#�υ cπισθ�δρ�µ;σωµε στ�ν !τ;σι� κ�κλ� κατ1 342
&µ8ρες µεταπτ<σεως, εFρ#σκ�µε, @τι κα4 τDν 23η 'ιλιετ#α π.X. �N Πλει�δες !νεφαν#Q�-
ντ� !π#σης στ�ν δυτικ� ,ρ#Q�ντα τ� λυκαυγGς περ4 τDν 180η &µ8ρα µετ1 τDν θερινD
τρ�πD τ�- .Hλ#�υ, π�7 3ντιστ�ι'εB περ#π�υ στDν σηµερινD 19η ∆εκεµ5ρ#�υ· 3λλ1 &
!π�'D αWτD ε%ναι 3ρκετ1 πρ�'ωρηµ8νη γι1 τDν Cναρ:η τ�- cργ<µατ�ς στ1 γεωγραφικ1
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ση τ�ς θεωρ�ας τ
υ γι= τ� cλι
κεντρικ� σ<στηµα τ� 265 π.X., µ�α 3παναστα-
τικ6 �νακ2λυψη τ6ν �π
�α c �νθρωπ�τητα �νεγν7ρισε µ�ν
 1800 Sρ�νια
�ργ�τερα; Π�ς θ= µπ
ρ
#σε � iIππαρS
ς ν= �νακαλ<ψaη τ6ν µετ2πτωση τ
#
TZ
ν
ς τ�ς Γ�ς κα8 τ6ν µετατ�πιση τ
# σηµε�
υ γ´ τ�ς 3αριν�ς (σηµερ�ας, vν
δ`ν εWSε )π’ _ψιν τ
υ πρ
ηγ
<µενες λεπτ
µερεUς καταγραφ`ς τ
# 
dραν
#
κα8 τ�ν κιν!σεων τ�ν �στ�ρων; Adτ
# τ
# εXδ
υς 
; �λλαγ`ς κα8 
; µετατ
-
π�σεις εWναι �δ<νατ
 ν2 γ�ν
υν α(σθητ`ς κατ= τ6ν δι2ρκεια τ�ς Cω�ς Gν�ς
�νθρ7π
υ, �σ
 pZυδερκ6ς κα8 παρατηρητικ�ς κι vν εWναι. �Aπαιτ
#νται πα-
ρατηρ!σεις π
λλ�ν γενε�ν, �στε ν= καταστ
#ν 3κµεταλλε<σιµες πρ�ς 3Zα-
γωγ6ν συµπερασµ2των �π� τ
kς Gπ
µ�ν
υς.

Kλε�ν
ντας θ�λω ν= �ναφερθ� σ` Nνα σS�λι
 τ�ν 3κδ�σεων «LEZ2ντας»:
Στ6ν >κδ
σ! τ
υς µ` τ�τλ
 «ΘαλVς-7AναX�µανδρ�ς-7AναXιµFνης» τ�ς σειρ5ς
�AρSαU
ι ΣυγγραφεUς, �Aθ!να 1991, στ6ν σηµε�ωση 58, γρ2φεται τ� GZ�ς: «�H
παρατ#ρηση αYτ� σ�ετικ6 µ� τ�ν δ9ση τ!ν ΠλειUδων φα�νεται ν6 %σ�9Zη
µ[λλ�ν γι6 τ�ν A\γυπτ� παρ6 γι6 τ�ν 7Iων�α καW ν6 δε��νZη, π]ς ; ΘαλVς "πη-

τε cλικ�ας κα8 LOµ!ρ
υ π
λυπραγµ
ν!σαντι 3ς τ� �κρι1�στατ
ν 
� µ
ι γρ2φειν cδk
qν,3πισταµ�νQω τ� φιλα�τι
ν Tλλων τε κα8 
dS �κιστα �σ
ι κατ’ 3µ` 3π8 π
ι!σει τ�ν 3π�ν
καθεστ!κεσαν».] .O Fπαινιγµ�ς τ�- Παυσαν#α ε%ναι !δ+ διπλ)ς: Aφ’ bν�ς & 3κρι5Dς 'ρ�-
ν�λ)γηση τ�ς !π�'�ς, κατ1 τDν ,π�#α CQησαν �N δ�� µεγ�λ�ι MEλληνες !πικ�#, ,δηγεB σG
περι)δ�υς π�λ7 παλαι)τερες 3π’ @,τι πιστε�εται, 3φ’ bτ8ρ�υ τ� πνε-µα τ�ς !π�'�ς κατ1



πλ�τη τ�ς '<ρας µας. TDν !π�'D @µως τ�- .Hσι)δ�υ & κατ1 τ� λυκαυγGς !µφ�νιση τ+ν
Πλει�δων στ�ν δυτικ� ,ρ#Q�ντα συν85αινε 39 &µ8ρες πρ� τ�ς τωριν�ς 26ης N�εµ5ρ#�υ
h τ� τρ#τ� δεκα;µερ� τ�- φθιν�π<ρ�υ, π�7 yταν !π�'D cργ<µατ�ς κα4 τ)τε, @πως ε%ναι
κα4 τ<ρα στDν πατρ#δα τ�υ π�ιητ�-. uAρα & δευτ8ρα ,δηγ#α rσ'υε κα4 πρ8πει ν1 διε-
τυπ<θη στ�7ς 'ρ)ν�υς τ�- .Hσι)δ�υ.

T1 3νωτ8ρω µZς ,δηγ�-ν στDν !κδ�';, @τι κ�π�ι�ς 3ρ'αB�ς γεωργ�ς σ�γ'ρ�ν�ς τ�-
.Hσι)δ�υ (h κα4 , rδι�ς , π�ιητDς) !π4 τR� 5�σει µιZς πρ�ϋπαρ'��σης παναρ'α#ας γε-
ωπ�νικ�ς ,δηγ#ας, π�7 συνιστ�-σε ν1 3ρ'#QRη , θερισµ)ς, @ταν 3νατ8λλ�υν �N Πλει�-
δες (κα4 π�7 δGν rσ'υε πλ8�ν στ�7ς 'ρ)ν�υς τ�υ), συνεσ'8τισε τDν !π�'D !ν�ρ:εως τ�-
cργ<µατ�ς τ+ν 3γρ+ν µG τDν κατ1 τ� λυκαυγGς !µφ�νιση τ+ν Πλει�δων στ�ν δυτικ�
,ρ#Q�ντα !π4 τ+ν &µερ+ν τ�υ, , δG .Hσ#�δ�ς συµπερι8λα5ε τ4ς δ�� συναφεBς γεωργικGς
,δηγ#ες στ�7ς στ#'�υς τ�υ, rσως γι1 ν1 τ4ς διαφυλ�:Rη 3π� τDν λ;θη τ�- 'ρ)ν�υ. AWτ�
!συνηθ#Qετ� στ�7ς πρ� κα4 στ�7ς µετ1 τ�ν .Hσ#�δ� 3ρ'α#�υς π�ιητ8ς, �N ,π�B�ι, sς
γνωστ)ν, 3ναφ8ρ�υν T'ι σπαν#ως στ1 Cργα τ�υς σηµαντικ1 γεγ�ν)τα κα4 γν<σεις 3π�
τ� !γγ7ς κα4 3π� τ� µακρυν� παρελθ)ν.

.H sς =νω !κδ�'D συµφωνεB κα4 µG τ� δεδ�µ8ν�, @τι & κατ1 τ� λυκαυγGς παρατ;ρη-
ση τ�- �Wραν�- ε%ναι µ#α πατρ�παρ�δ�τη συν;θεια τ+ν γεωργ+ν, �N ,π�B�ι πρ�-
γραµµατ#Q�υν τDν !ργασ#α τ�ς &µ8ρας (π.'. θερισµ� h Tργωµα), 3φ�- πρ+τα !πισκ�-
π;σ�υν τ�ν �Wραν� µετ1 τDν πρωινD Cγερσ; τ�υς µG τ� πρ+τ� φ+ς τ�ς &µ8ρας. AWτD
& συν;θεια τ+ν 3γρ�τ+ν ε%ναι δια'ρ�νικ+ς 'ρ;σιµη aως 3παρα#τητη, δι)τι, sς γνω-
στ)ν, , αrθρι�ς �Wραν�ς εW�δ<νει τDν !ργασ#α στDν Aπαιθρ�, !νd+ & 5ρ�'D τDν δυσ'ε-
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ρεUστηκε �π� τ�ν α%γυπτιακ� �στρ�ν�µ�α».
T� παραπ2νω σS�λι
 εWναι λανθασµ�ν
 �π� �στρ
ν
µικ�ς �π�ψεως, δι�τι

c �Iων�α κα8 c AXγυπτ
ς 1ρ�σκ
νται στ6ν Xδια @ρια�α Tτρακτ
, κα8 συνεπ�ς
�σ
ι �στερισµ
8 1ρ�σκ
νται π2νω �π� τ�ν �ρ�C
ντα τ�ν δ<
 Sωρ�ν �νατ�λ-
λ
υν κα8 δ<
υν τ6ν Xδια cµ�ρα. iOπως � iHλι
ς µεσ
υρανεU ταυτ
Sρ�νως στ8ς
S�ρες τ�ς Xδιας @ρια�ας �τρ2κτ
υ, �µ
�ως κα8 
; �στερισµ
�. LH �νατ
λ6 κα8
c δ<ση τ
υς συµ1α�ν
υν σ` λ�γ
 διαφ
ρετικ`ς �ρες (λ�γQω διαφ
ρ5ς γεω-
γραφικ
# πλ2τ
υς) _Sι �µως κα8 c µεσ
υρ2νησ! τ
υς, c �π
�α συµ1α�νει ταυ-
τ
Sρ�νως στ6ν AXγυπτ
 κα8 τ6ν �Iων�α. LEπ
µ�νως 
; Πλει2δες �ν�τελλαν,
µεσ
υραν
#σαν κα8 >δυαν τ6ν Xδια cµ�ρα κα8 στ8ς δ<
 S�ρες.

LO Θαλ�ς λ
ιπ�ν δ`ν 3νστερν�στηκε «κατ= λ2θ
ς» κ2π
ια παρατ!ρηση τ�ν

τDν ,π�#α Cγραψε , rδι�ς , Παυσαν#ας (Pωµαι�κρατ#α κα4 εmσ5�λD τ�- δ)γµατ�ς «E:
Aνατ�λ+ν τ� φ+ς») δGν !π8τρεπε τDν πρ�5�λD στ�ι'ε#ων, π�7 3νεδε#κνυαν τDν παναρ-
'αι)τητα τ�- .Eλληνικ�- Π�λιτισµ�-.

Περαιτ8ρω («B
ιωτικ=» XXXI, 4) , Παυσαν#ας, , ,π�B�ς !πεσκ8φθη !πιτ�π#ως ,λ)-
κληρη τDν B�ιωτ#α κα4 τDν γεν8τειρα τ�- .Hσι)δ�υ κ<µη uAσκρη, δηλ<νει @τι: «�N κα-
τ�ικ�-ντες γ�ρω απ� τ�ν .Eλικ+να B�ιωτ�4 στηριQ)µεν�ι στDν κρατ�-σα παρ�δ�ση λ8-
γ�υν, @τι , .Hσ#�δ�ς δGν συν8θεσε =λλ� 3π� τ1 3π�διδ)µενα σ’ αWτ�ν Cργα (δηλ. “Θε
-
γ
ν�α”, “�H
Uαι” κ.λπ.) παρ1 µ)ν� τ� “DEργα κα8 LHµ�ραι”· κα4 3π� τ� τελευταB� αWτ�
Cργ� 3φαιρ�-ν τ� πρ��#µι� π�7 3ναφ8ρεται στ4ς M�-σες κα4 λ8γ�υν, @τι �N στ#'�ι (τ�-
.Hσι)δ�υ) 3ρ'#Q�υν 3π� τ� τµ�µα π�7 3ναφ8ρεται στ4ς uEριδες· κα4 µ�- Cδει:αν (�N B�ι-
ωτ�4 στ�ν Παυσαν#α) aνα µ�λ�5ι (φυλασσ)µεν�) !κεB π�7 ε%ναι & πηγ;, π�7 κατ1 τ� µε-



ρα#νει. Eπ4 πλ8�ν & (πρ<τη) 3νατ�λD τ+ν 3µφιφαν+ν 3πλαν+ν 3στ8ρων κα4 !ν πρ�-
κειµ8νdω τ+ν Πλει�δων παρ�υσι�Qεται π�ντ�τε τ� λυκαυγGς στDν δι�ρκεια τ�- !τησ#-
�υ κ�κλ�υ, κ�τι π�7 yτ� γνωστ� στDν .Eλλ�δα 3π� τDν παναρ'αι)τητα, @πως πρ�κ�-
πτει 3π� τDν κατ�λληλη 3:ι�λ)γηση =λλων περισωθεισ+ν παναρ'α#ων παρατηρ;σε-
ων τ�- �Wραν�-, π�7 3ναφ8ρ�νται σG =λλ�υς 3πλανεBς 3στ8ρας κα4 µνηµ�νε��υν ,
MOµηρ�ς κα4 , .Hσ#�δ�ς.

Πρ8πει @µως ν1 σηµειωθR�, @τι & κατ1 τ� λυκαυγGς !µφ�νιση τ+ν Πλει�δων στ�ν δυ-
τικ� ,ρ#Q�ντα δGν σηµα#νει τDν δ�ση τ�υς (δι)τι & δ�ση τ+ν 3στ8ρων συντελεBται π�-
ντ�τε τ� λυκ)φως) κα4 @τι τ� ν1 θεωρηθR� κατ1 τ�ν Tγδ�� π.X. αm+να !νδε'�µ8νως sς
δ�ση τ+ν Πλει�δων & κατ1 τ� λυκαυγGς !µφ�νισ; τ�υς στ�ν δυτικ� ,ρ#Q�ντα, 3π�τε-
λεB Cνδει:η, @τι �N 3στρ�ν�µικGς γν<σεις τ�ς !π�'�ς τ�- .Hσι)δ�υ δGν πρ8πει ν1 yσαν
τ)σ� Fψηλ�- !πιπ8δ�υ @σ� �N 3ντ#στ�ι'ες τ�ς 23ης 'ιλιετ#ας π.X. .H λεπτ�µ8ρεια αWτD
Fπαιν#σσεται τDν διαφ�ρ1 !πιπ8δ�υ π�λιτισµ�- µετα:7 τ+ν !π�'+ν, π�7 rσ'υαν �N δ��
,δηγ#ες.

Συµπερασµατικ+ς συµφ<νως πρ�ς τ�7ς 3νωτ8ρω συλλ�γισµ��ς µας �N 3ναγραφ8-
ντες στ#'�ι τ�- .Hσι)δ�υ περι8'�υν δ�� ,δηγ#ες, π�7 διετυπ<θησαν σG δ�� π�λ7 δια-
φ�ρετικGς 'ρ�νικGς περι)δ�υς. M#α παναρ'α#α, π�7 διετυπ<θη περ4 τ� τ8λ�ς τ�ς 23ης
'ιλιετ#ας π.X., κατ1 τDν ,π�#α περ#�δ� , π�λιτισµ�ς στDν .Eλλ�δα πρ�φαν+ς wκµαQε
κα4 !γ#ν�ντ� 3κρι5εBς παρατηρ;σεις τ�- �Wραν�- (πρ� τ+ν µεγ�λων γεωφυσικ+ν κα-
ταστρ�φ+ν στ�ν bλληνικ� '+ρ�) κα4 µ#α 3ρ'α#α, π�7 διετυπ<θη περ4 τ�ν Tγδ�� αm+να
π.X., στ�7ς 'ρ)ν�υς τ�- π�ιητ�-.
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A(γυπτ�ων· yπλ�ς >κανε µ�α σωστ6 παρατ!ρηση, π
k δι�φερε �π� 3κε�νη τ
#
LHσι�δ
υ, γιατ8 παρατηρ
#σε τ�ν 
dραν� 1700 >τη µετ2.

LO Θαλ�ς qταν Nνας �π� τ
kς µεγαλ<τερ
υς σ
φ
kς τ�ς �ρSαι�τητ
ς, µα-
θηµατικ�ς, �στρ
ν�µ
ς κα8 ;δρυτ6ς τ�ς Mιλησιακ�ς ΣS
λ�ς. Σ` �λη τ
υ τ6ν
Cω6 παρακ
λ
υθ
#σε τ8ς κιν!σεις τ�ν �στ�ρων, πρ
�1λεψε τ6ν >κλειψη τ
#
LHλ�
υ τ� 585 π.X. κα8 Tφησε Tφων
υς τ
kς A(γυπτ�
υς ;ερεUς, �ταν )πελ�-
γισε µ` τ6ν 1
!θεια τ�ν �µ
�ων τριγ7νων τ� fψ
ς µι5ς πυραµ�δας. ∆`ν εWναι
λ
ιπ�ν κ2πως �φελ`ς ν= σκεφτ
#µε, πrς «3πηρε2στηκε» �π� τ8ς παρατηρ!-
σεις τ�ν A(γυπτ�ων κα8 υ;
θ�τησε Tκριτα κ2τι π
k δ`ν XσSυε στ6ν S7ρα τ
υ;

7Aγγελικ� ΠριUκ�υ
Mαθηµατικ�ς

γαλ�τερ� µ8ρ�ς τ�υ C'ει καταστραφ� 3π� τDν π�λυκαιρ#α, µG τ� ,π�B� C'�υν γραφ� τ1
“DEργα κα8 LHµ�ραι.” [«B
ιωτ�ν δ` 
; περ8 τ�ν LEλικ�να 
(κ
#ντες παρειληµµ�να δ�Zaη
λ�γ
υσιν, @ς Tλλ
 LHσ�
δ
ς π
ι!σαι 
dδ`ν s τ= DEργα· κα8 τ
<των δ` τ� 3ς τ=ς M
<σας
�φαιρ
#σι πρ

�µι
ν, �ρS6ν τ�ς π
ι!σεως εWναι τ� 3ς τ=ς DEριδας λ�γ
ντες· κα� µ
ι µ�-
λυ1δ
ν 3δε�κνυσαν, >νθα c πηγ!, τ= π
λλ= )π� τ
# Sρ�ν
υ λελυµασµ�ν
ν· 3γγ�γραπται
δ` αdτQ� τ= DEργα»].

Πρ�κ�πτει λ�ιπ�ν 3π� aναν αWτ;κ�� µ�ρτυρα τ�ς παραδ)σεως, @τι τ1 «DEργα κα8 LHµ�-
ραι» δGν ε%ναι !: ,λ�κλ;ρ�υ, 3λλ1 !ν µ8ρει, σ�γγραµµα τ�- .Hσι)δ�υ κα4 – Cµµεσα – @τι
τ� µD &σι)δει� τµ�µα τ�υ !γρ�φη σG π�λ7 παλαι)τερες !π�'8ς. [Σηµε�ωση ∆ηµ. I. ΛU-
µπρ�υ].



«...�Oτι α	τ
� �λεηθ�σ
νται»
A�τ� � Mητρ
π�λις Λαρ�σης πρ�πει ν� ���η µ�λι. ∆ι
τι δ�ν  !ηγε#ται διαφ�ρετικ�

�&τε � πρεµ�'ρα τ(ν σε)ασµ�ων +εραρ�(ν µας πρ,ς κατ-κτησ�ν της, καθ’ 1σ�ν τ�-
τ�ια σφαγ� δ�ν �γινε �&τε στ,νTρωικ, π
λεµ�, �&τε � 4κατ�ρωθεν µα'ρη λ'σσα
τ(ν 5παδ(ν τ�6... 7π�θαν
ντ�ς +ερ-ρ��υ κα9 τ(ν :π�στηρικτ(ν τ�6 4κ-στ�τε ν�-
�υ. A�τ� δ�ν ε;ναι Mητρ
π�λις, ε;ναι � N�α Σι>ν, ?να µ� γρ-ψω � θε�)-διστ�ς π
-
λις, κα9 ε;ναι φανερ
ν, 1τι 1π�ι�ς πρ�Aσταται  κε#  !αγνισµ�ν�ς πρ�σεγγ�Bει τ, θε#�ν
κα9 µετ� θ-νατ�ν κ-θεται εCς τ, πρ(τ� νεφ�λωµα δε!ι- τ�υ. A�τ, π�D λ�µε στ, γE-
πεδ� «εCσιτEρι�ν διακεκριµ�νης θ�σεως».

T�; N� κ
ψω τ9ς 7ρλ�'µπες, γιατ9  θ� γελIνε µαB' µ�υ κι �+ κ
τες! KE! καλ-, δ�ν
λ�ω, πλ�'σια π
λις � Λ-ρισα, M κ-µπ�ς ε&φ�ρ�ς κα9 τ, πρ�σκ'νηµα τNς OAγ�ας Πα-
ρασκευNς ()�Eθει- µας) κερδ�φ
ρ�. Π�λD κερδ�φ
ρ�! SAλλ-,στ,ν Θε, π�D πι-
στε'ετε, τ� πλ�'τη τNς θεσσαλικNς πρωτευ�'σης ε;ναι +καν� ν� δελε-σ�υν Uνα λει-
τ�υργ, τ�6 OYψ�στ�υ, M Mπ�#�ς B�N  ν WκρXα ταπειν
τητι φ�ρ(ντας Uνα τριµµ�ν� 7π,
τ�ν π�λυκαιρ�α ρ-σ� κα9 φ�ρεται  ν τα#ς δηµ�σ�αις α�τ�6  µφαν�σεσιν  π9 π>λ�υ
Yν�υ; KO�ι, )�)αια!

ECδικ� µ-λιστα, 1ταν ���η κα9 W!ι�υς συνεργ-τες, π�D  πιδ�δ�νται µετ� περισσNς
µαν�ας στ, �ργ� τNς φιλανθρωπ�ας. ∆�ν !�ρω, [ν τ�Dς ε\δατε στ�ν τηλε
ραση, µ� τ�
:περ)-λλ�ντα BNλ� κληρικ�9 κα9 λαϊκ�9  ν�πιπτ�ν λα6ρ�ι  π9 τ(ν �ρηµατ�φ
ρων
σ-κκων. ^�ρετε τ>ρα. A�τ� π�D πρ��ρ�B�νται γι� τ� ε�αγN +δρ'µατα κα9 :π�ρ
�ηρ(ν κα9 5ρφαν(ν. SAλλ� τ�ς � �ρε�α τ(ν �ρηµ-των, λ�γω, εCς τ�Dς πτω��'ς, 1τι
α�τ�9  λεηθEσ�νται (µετ� θ-νατ�ν )�)αια). Θ� 7π�κτEσ�υν τ�ν συννεφ-ρα  τ�υς
 ν Παραδε�σ_ω �ναντι τ�6 Θε�6 κα9 θ� τ,ν 7τεν�B�υν 7σκαρδαµυκτ�. A�τ� � θ�ση
καλε#ται στ, γEπεδ� «7ριθµηµ�ν� εCσιτEρι�». Πληρ>νεις κ-τι παραπ-νω, 7λλ� τ�ν
)ρ�σκεις.

KE! κι 7φ�6 �+ πτω��9 κα9 �+ 7να!ι�παθ�6ντες θ� κληρ�ν�µEσωσι τ�ν )ασιλε�αν
τ(ν O�ραν(ν, τ� ν� τ� κ-ν�υν τ� ψυ��φθ
ρα �ρEµατα, τ� Yργανα α�τ� τ�6 Σα-
τανI; N� πIνε �αµ�να; T
σα παγκ-ρια «δ�υλε'�υν» νυ�θηµερ,ν κα9 τ
σα «`γι--
σµατα» κ
)�υν µ�ν�δα κ-θε µ�ρα. K-π�υ πρ�πει ν� δι��ετευθ�6ν  π’ 7γαθ_(. bOπως
)�)αια κα9 M �ρυσ,ς τ(ν ταµ-των τ�6 φιλ��ρ�στ�υ πληρ>µατ�ς. KEτσι �  πιτρ�π�
καταµετρEσεως �κανε τ�ν καρδι- της π�τρα, κα9 γι� ν� σωθ�6ν τ
σες 7νθρ>πινες
ψυ��ς, τ�  νεθηλ-κωνε. OO Uνας µ-λιστα τ�  νεπ�υκαµ�αBε, καθcς ���ντας 7ν�ικτ,
τ, π�υκ-µισ� �ρρι�νε µ�σα τ9ς δεσµ�δες. O+ Wλλ�ι, πι, σεµν��, dρ��ντ� τ, 7π
γευ-
µα κατ� µ
νας κα9 �παιρναν τ, π�σ, τNς 7ρεσκε�ας τ�υς.

Mερικ�9 κακεντρε�ε#ς στ�ν Λ-ρισα λ�νε, 1τι κα9 γι� τ,ν Mητρ�π�λ�τη �)γαBαν τ,
κ-τι τ�ς τ�υς. Φυσικ�  µε#ς 7δυνατ�6µε ν� τ, πιστ�ψ�υµε. KAπαπα! Kαθ
τι «bAγι�ς»
Wνθρωπ�ς τ� ν� τ� κ-ν�η τ� �ρEµατα; KAλλως τε ε;ναι 7π�δεδειγµ�ν�ν, 1τι �+  bAγι-
�ι πατ�ρες �&τε 7ρ��µανε#ς ε;ναι �&τε π-θη ���υν. ∆ι-γ�υν )��ν 7σκητικ,ν κα9
τρ(νε 7κρ�δες µ� µ�λι. Γι� ν� µ� γρ-ψω, 1τι ε;ναι κα9 στυλ�τες. M-λιστα, φ�λ�ι µ�υ!
Στυλ�τες, καθcς µερικ�9 7π’ α�τ�Dς 7ρ�σκ�νται ν� κ-θωνται  π9 «στ'λ�υ». Θ� µπ�6ν
�τσι κι α�τ�9 στ,ν Παρ-δεισ� 7λλ� στ� θ�ση τ(ν 5ρθ�ων. MαBD µ� τ�Dς ��'λιγκανς.

Γι�ργ
ς Πετρ�π
υλ
ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



Στ�ς 20 �I
υλ
υ τ
� 1997 �δηµ
σιε�θη στ�ν �φηµερδα «Kαθηµεριν�» #ρθρ

κατ’ &π
κλειστικ(τητα &π’ τ) &γγλικ) +ντυπ
 «The Observer», τ) -π
.
 +γραψε
- &νθρωπ
λ(γ
ς Kρ�ς Στργκερ. Tτλ
ς τ
� δηµ
σιε�µατ
ς ε3ναι: «E\µαστε 1λ�ι
SAφρικαν��». Γρ6φει συγκεκριµ7να - Στργκερ. «A�τ�9 �+ 7ρ�α#�ι E�ρωπα#�ι
(Nεαντερτ-λει�ι) µ� MδEγησαν σ� µι� σηµαντικ� 7νακ-λυψη: 1τι δ�ν ε;ναι πρ
-
γ�ν�� µας κα9 1τι 1λ�ι ε\µαστε SAφρικαν�9 κ-τω 7π’ τ, δ�ρµα».

8Aς δ
�µε τ πρεσ:ε�ει - Στργκερ: «O+ 7νατ�µικ�ς  νδε�!εις hταν σαφε#ς: ∆�ν
:πNρ�ε καν�να �αρακτηριστικ, π�D ν� 7π�δεικν'ει, 1τι M Wνθρωπ�ς τ�6 Nε--
ντερταλ  !ελ��θηκε στ,ν Homo Sapiens. SEπρ
κειτ� `πλ(ς περ9 7ντικατ-στα-
σης. T
τε 7π, π�6 πρ�Eλθαµε;». Kα� &π
φανεται:�Aπ) τ�ν �Aφρικ;. <Oπως -
>δι
ς γρ6φει, 
? �πιστ;µ
νες T)ντ @Oλσεν κα� 8Iαν T6τερσαλ στ�ν N7α BY(ρκη
κα� - ΠEτερ @Aντρι
υ στ) Λ
νδ.ν
 τ)ν παρεκνησαν νG &ναπτ�HIη τ�ν Jδ7α τ
υ,
Kτι - Homo Sapiens +Lει &φρικανικMς ρNες. TG �πιLειρ;µατ6 τ
υ (�πιεικPς &ντιε-
πιστηµ
νικ6): O? σκελετ
� Nε6ντερταλ Sσαν κατ6λληλ
ι γιG κρ�α κλµατα �νP

? σκελετ
� τ
� Homo Sapiens κατ6λληλ
ι γιG θερµG κλµατα, #ρα 
? Homines
Sapientes Sλθαν &π’ τ�ν �Aφρικ;. EJδικUτερα - Στργκερ δ7Lεται τ�ν «κλασσικ�
#π
ψι», Kτι - πρPτ
ς #νθρωπ
ς, - Homo Erectus, Sλθε &π’ τ�ν �Aφρικ� τ)
1.000.000 π.X. (sic) κα� µετεHελLθη στ)ν #νθρωπ
 τ
� Nε6ντερταλ, τEς �I6:ας κα�
τ
� Πεκν
υ. <Oµως αWτ
� δMν ε3ναι 
? πρ(γ
ν
 µας. <Eνα δε�τερ
 κ�µα &νθρU-
πων – 
? Homines Sapientes – µεταν6στευσαν πρ�ν 100.000 Lρ(νια π6λι &π’ τ�ν
�Aφρικ� κα� &ντικατ7στησαν Kλ
υς τ
Yς Zπ(λ
ιπ
υς. �Eπικαλε.ται δM τ�ν +ρευ-
να τ
� @Aλαν Γ
υ[λσ
ν, π
Y Zπεστ;ριHε :6σει τ
� DNA τPν φυλPν, Kτι Kλ
ι 
?
#νθρωπ
ι +L
υν \ναν κ
ιν) �Aφρικανικ) πρ(γ
ν
, καθ]ς κα� τ�ν γενετικ� �ργα-
σα ^ρισµ7νων ΓερµανPν κα� �AµερικανPν �ρευνητPν, π
Y Zπεστ;ριHαν, Kτι τG
_στ` τPν Nεαντερτ6λειων Sσαν �ντελPς διαφ
ρετικG &π) αWτG τPν σ�γLρ
νων
&νθρUπων. BΩστ(σ
 &ναφ7ρει κα� τ
Yς �πικριτMς τPν θεωριPν τ
υ: BO καθηγητ�ς
τ
� Πανεπιστηµ
υ τ
� Mτσιγκαν Mλφ
ρντ Γ
�λπ
φ Zπ
τιµc` τ) +ργ
 τ
υ λ7-
γ
ντας, Kτι Sτ
 «µι�  πιστηµ�νικ� 7π
δ�ση τNς +στ�ρ�ας τ�6 K-ιν, )ασισµ�νη
σ� Uναν πληθυσµ
, M Mπ�#�ς 7ντικαταστ-θηκε γρEγ�ρα, πλEρως κα9 τ, πι, πι-
θαν, )�αια 7π, Wλλ�υς». BOµ
ως κα� - Λ(ρινγκ Mπρ7ις &νεκ
νωσε, Kτι «� )α-
σικ� τ�π�θ�τηση τ�6 Στρ�γκερ ε;ναι Uνα  !αιρετικ, παρ-δειγµα α�τ�6 π�D ��ει
7π�κληθN µεγ-λ� 5πισθ�γ'ρισµα, κ-τι π�D �αρακτEρισε τ�ν παλαι�ανθρωπ�-

I. EIΣAΓΩΓH

MAPIOΣ ∆HMOΠOYΛOΣ - AΠOΛΛΩNIOΣ

T� στ
ι ε!α π
" #π
σιωπ%& ' (Aφρ
κεντρισµ-ς
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λ�γ�α τ�ν πρ�ηγ�'µενη δεκαετ�α». OWσιαστικG Kµως πρ(κειται γιG µα «δια-
φωνα» τEς ΣL
λEς τPν �Aφρ
κεντριστPν. BO Στργκερ Zπ
στηρNει, Kτι Sλθαν
δ�
 κ�µατα &νθρUπων &π’ τ�ν �Aφρικ;, 
? Homines Erecti πρ) 1 gκ. Lρ(νων κα�
κατ(πιν 
? Homines Sapientes πρ) 100.000 Lρ(νων. �Aντθετα 
? #λλ
ι Zπ
στη-
ρN
υν, Kτι µ(ν
 \να κ�µα &νθρUπων Sλθε &π’ τ�ν �Aφρικ;, 
? Homines Erecti
τ) 1.000.000 π.X., 
? -π
.
ι ε3ναι κα� 
? πρ(γ
ν
 µας. ∆ηλαδ� κα� 
? δ�
 Zπ
-
στηρN
υν τ�ν (δEθεν) &φρικανικ� καταγωγ� τ
� &νθρωπν
υ ε>δ
υς. BO Στρ-
γκερ κα� Kλ
ι 
? �Aφρ
κεντριστα� &π
σιωπ
�ν τG ν7α &νθρωπ
λ
γικG δεδ
µ7-
να, π
Y &νατρ7π
υν τ) σκηνικ) τEς παγκ
σµ
υ πρ
ϊστ
ρας κα� τ�ς παλαι(τε-
ρες &νθρωπ
λ
γικMς &ντιλ;ψεις, i σκ
πµως τG περιφρ
ν
�ν. Γι’ αWτ) στ�ν �ργα-
σα αWτ� θ’ &ναφερθ
�ν τG ν7α &νθρωπ
λ
γικG δεδ
µ7να, π
Y &π
σιωπc` -
�Aφρ
κεντρισµ(ς, κα� �ν συνεLεcα θG παρατεθ
�ν �πιLειρ;µατα κα� στ
ιLε.α
&ρυ(µενα �κ τ
� LUρ
υ τEς &ρLαι
λ
γας κα� τEς παλαι
ανθρωπ
λ
γας, π
Y
κλ
νN
υν �κ :6θρων τ�ς &π(ψεις των.

T)ν Σεπτ7µ:ρι
 τ
� 1989 &νεκαλ�φθη στ) kηρ
LUρι Θεσσαλ
νκης &π’ τ
Yς
παλαι
ντ
λ(γ
υς ΓεUργι
 K
υφ) τ
� Πανεπιστηµ
υ Θεσσαλ
νκης κα� Λ
υ�
NτM Mπ
ν�ς τ
� πανεπιστηµ
υ Π
υατιM τEς Γαλλας τ) κραν
 &νθρωπ
ειδ
�ς
- πρ
γ(ν
υ τ
� &νθρUπ
υ τEς -µ6δ
ς τPν ραµαπιθ;κων mλικας 9-11 gκατ
µ-
µυρων �τPν. O? �πιστ;µ
νες τ) nν(µασαν «OWραν
πθηκ
 Mακεδ
νικ(». Ση-
µειωτ7
ν, Kτι τ) παλαι(τερ
 εoρηµα &νθρωπ
ειδ
�ς – πρ
γ(ν
υ τ
� &νθρUπ
υ
(;) - Sτ
 �κε.ν
 τ
� AWστραλ
πιθ;κ
υ τ
� �Aφρικανικ
�, - -π
.
ς �παρ
υσι6-
σθη στ�ν περι
L� τ
� �Iσηµεριν
� πρ�ν 3,18 gκατ
µµ�ρια Lρ(νια (κατ’ #λλ
υς
πρ�ν 5 εκ.), κα� :6σει αWτ
� τ
� εZρ;µατ
ς �θεωρε.τ
 κ
ιτ�ς τ
� &νθρUπ
υ m
�Aφρικ;. <Oµως - ραµαπθηκ
ς τEς Mακεδ
νας ε3ναι κατG 5-7 περπ
υ gκα-
τ
µµ�ρια +τη &ρLαι(τερ
ς &π’ τ)ν �Aφρικανικ(. BH Lρ
ν
λ(γησι τ
� κραν
υ
�πι:ε:αιUνεται κα� &π) τ�ν πανδα, π
Y εZρ7θη µαNY µ’ αWτ(. �Aπ’ τ�ν πανδα
αWτ� &π
δεικν�εται, Kτι πρ�ν 11 gκ. Lρ(νια στ�ν Mακεδ
να N
�σαν oαινες, λε-

π6ρδαλεις, ριν(κερ
ι, γαN7λλες. �Eκτ)ς &π) τ) συγκεκριµ7ν
 εoρηµα στ�ν Mα-
κεδ
να +L
υν εZρεθE π
λλG παλαι
ανθρωπ
λ
γικG εZρ;µατα &ρLαι(τερα  κι &π’
αWτG τEς �AφρικEς. Σηµειωτ7
ν, Kτι \νεκα τEς &νακαλ�ψεως τPν εZρηµ6των
αWτPν τ) διεθν
�ς κ�ρ
υς &γγλικ) �πιστηµ
νικ) περι
δικ) «New Scientist» �δη-
µ
σευσε στ) τε�L
ς 1701 τEς 27.1.90 #ρθρ
 µM ττλ
 «K
ιτ�ς τ
� &νθρUπ
υ m
BEλλGς κα� sLι m �Aφρικ;».

BΩστ(σ
 δ7
ν νG σηµειωθIE, Kτι - συγκεκριµ7ν
ς ραµαπθηκ
ς τEς Mακεδ
-
νας δMν πρ7πει νG ε3ναι πρ(γ
ν
ς τ
� &νθρUπ
υ. T�ν περ
δ
 �κενη πρ7πει νG
συνυπEρLαν 
? #νθρωπ
ι κα� τG &νθρωπ
ειδE. O? γεωλ
γικMς &νακατατ6Hεις,
π
Y συν7:ησαν κατG τ�ν δι6ρκεια τEς NεUτερης Mει
καν
υ Περι(δ
υ (πρ�ν
&π) 15-20 gκ. Lρ(νια), �π7φεραν &λλαγ� τEς 
Jκ
λ
γας τPν sντων. T(τε πρ7πει
νG �µφανNεται, Kπως θG δ
�µε κατωτ7ρω διεH
δικPς, κα� - Πρωτ6νθρωπ
ς στ�ν
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Mακεδ
να (π
Y πιθανPς ε3ναι �H7λιHι τPν &νθρωπ
ειδPν). O? &νθρωπ
ειδε.ς
δMν �HαφανN
νται συνεπPς τ�ν περ
δ
 9-11 gκ. �τPν (π
Y εZρ7θη - ραµαπθη-
κ
ς), &λλG ZπEρLε συν�παρHι &νθρωπ
ειδPν κα� &νθρUπων, Kπως &πεδεLθη
&π’ τ) ν7
 εoρηµα τ
� Homo Erectus Trigliensis (πρωτανθρUπ
υ) τPν 11 gκ. �τPν.
O? �Aφρ
κεντριστα� Zπ
στηρN
υν, Kτι - AWστραλ
πθηκ
ς - �Aφρικανικ)ς ε3ναι
πρ(γ
ν
ς τ
� σηµεριν
� &νθρUπ
υ, &λλG στ�ν περι
L� τEς AJγηδ
ς +L
υν
εZρεθE κι #λλα &νθρωπ
ειδE �κτ)ς &π’ τ) κραν
 τ
� ραµαπιθ;κ
υ mλικας
&ρLαι(τερης &π’ αWτ�ν τ
� AWστραλ
πιθ;κ
υ τ
� �Aφρικανικ
�. Πρ) 10 gκατ.
�τPν N
�σε - Mεσ
πθηκ
ς - Πεντελικ(ς, - -π
.
ς �ντ
πσθηκε στ�ν �Aττικ�
κα� Sτ
 πθηκ
ς, π
Y δMν N
�σε πιG στG δ7νδρα, &λλG περπατ
�σε µM τG τ7σσε-
ρα. �Eπσης τ) 1973 25 Lλµ. :
ρει
δυτικG τEς Θεσσαλ
νκης εZρ7θη - ∆ρυ
π-
θηκ
ς - Mακεδ
νικ(ς. ΣτG Λι(σια εZρ7θη - Γραικ
πθηκ
ς τ) 1949 κα� τ) 1975
στ) �Aλι:7ρι τEς Ez:
ιας - BEλλαδ
πθηκ
ς - BHµι(ρθι
ς (π
Y δMν περπατ
�σε
µM τG τ7σσερα π(δια &λλG µM τG δ�
, sLι sρθια &λλG mµι(ρθια) mλικας 9-10 gκ.
�τPν κα� - -π
.
ς ε3ναι πι) �Hελιγµ7ν
ς &π’ τ)ν AWστραλ
πθηκ
. @Aρα &νθρω-
π
ειδE κα� #νθρωπ
ι συνυπEρLαν. �EH #λλ
υ στ) 8
 Παναφρικανικ) Συν7δρι

τPν &νθρωπ
λ(γων, π
Y συνEλθε τ) 1977 στ) Nαϊρ(µπι τEς K7νυας, διετυπUθη
m #π
ψι &π’ τ)ν δι6σηµ
 &νθρωπ
λ(γ
 ΛEκυ, Kτι - AWστραλ
πθηκ
ς δMν ε3ναι
#µεσ
ς πρ(γ
ν
ς τ
� &νθρUπ
υ &λλG «παρ6λληλ
ς» κα� Kτι «�+ OEλλαδ�π�θη-
κ�ι ε;ναι πλησι�στερ�ι πρ,ς τ, 7νθρ>πιν� γ�ν�ς» (δMς «BEµα» 2 ∆εκεµ:ρ
υ
1978).

Σηµειωτ7
ν, Kτι τ) 1975 µ7λη τEς �Aνθρωπ
λ
γικEς BEταιρεας BEλλ6δ
ς &νε-
κ6λυψαν εZρ;µατα, π
Y τ
Yς ̂ δ;γησαν στ) συµπ7ρασµα, Kτι στ�ν BEλλ6δα +Nη-
σε - mµι(ρθι
ς πθηκ
ς πρ�ν &π) 10 gκ. Lρ(νια. O? πθηκ
ι αWτ
� ε3Lαν sρθια στ6-
σι κατG 65% σM σL7σι µM τ)ν #νθρωπ
. �AHι
σηµεωτ
 ε3ναι, Kτι τEς >διας περι(-
δ
υ ε3ναι κα� - Mεσ
πθηκ
ς - Πεντελικ(ς, π
Y �:6διNε µM τG τ7σσερα κα� κα-
τ7:ηκε &π’ τG δ7νδρα. ΣυνεπPς τ�ν περ
δ
 �κενη στ�ν BEλλ6δα ZπEρLαν π-
θηκ
ι π
Y N
�σαν στG δ7νδρα, πθηκ
ι π
Y κατ7:ηκαν &π’ τG δ7νδρα κα� περ-
πατ
�σαν µM τG τ7σσερα κα� πθηκ
ι π
Y #ρLισαν νG στ7κωνται sρθι
ι (mµι(ρ-
θι
ι πθηκ
ι). B7:αια oστερα &π) τ�ς πι) πρ(σφατες &νακαλ�ψεις, στ�ς -π
.ες
θ’ &ναφερθ
�µε �ν συνεLεcα, γνωρN
µε, Kτι #νθρωπ
ι +µφρ
νες N
�σαν �δP κα�
11 gκ. +τη στ�ν Mακεδ
να κα� συνεπPς πθηκ
ι δ7νδρων, πθηκ
ι :αδN
ντες
µM τG τ7σσερα κα� mµι(ρθι
ι πθηκ
ι N
�σαν πρ) τPν 12 gκ. �τPν κα� &π
τελ
�ν
τ�ν πρ
γ
νικ� µ
ρφ� τ
� &νθρUπ
υ. BΩστ(σ
 τ�ν περ
δ
 π
Y &νεκαλ�φθη τ)
εoρηµα, 
Wδε�ς }δ�νατ
 ν’ &ντιληφθIE, Kτι #νθρωπ
ι κατ
ικ
�σαν τ�ν παρωLη-
µ7νη �κενη περ
δ
 (11 gκ. +τη). @Eτσι - mµι(ρθι
ς αWτ)ς πθηκ
ς �θεωρ;θη
πρ
γ
νικ� µ
ρφ� τ(σ
 τ
� AWστραλ
πιθ;κ
υ Kσ
 κα� τ
� &νθρUπ
υ. Συγκε-
κριµ7να - &νθρωπ
λ(γ
ς A. Π
υλιαν)ς �δ;λωσε, Kτι «ε;ναι δυνατ,ν �+ 4λλαδ�-
π�θηκ�ι ν� ε;ναι πρ
γ�ν�ι τ(ν 7φρικανικ(ν 7νθρωπ�µ
ρφων κα9 7νθρωπιδ(ν»
(δ;λωσ τ
υ σM �φ. «Kαθηµεριν;», 29 Φε:ρ
υαρ
υ 1976). BH #π
ψι αWτ� τ
�
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Π
υλιαν
� συν6δει µM τ�ν γνUµη τ
� ΛEκυ, Kτι - AWστραλ
πθηκ
ς - �Aφρι-
κανικ)ς δMν ε3ναι #µεσ
ς πρ(γ
ν
ς τ
� &νθρUπ
υ κα� Kτι 
? BEλλαδ
πθηκ
ι
ε3ναι πλησι7στερ
ι πρ)ς τ) &νθρUπιν
 γ7ν
ς καθ]ς κα� µM τ�ν #π
ψι τ
� διε-
θν
�ς κ�ρ
υς περι
δικ
� «New Scientist», π
Y :6σει τ
� εZρ;µατ
ς τ
� ραµα-
πιθ;κ
υ τEς Mακεδ
νας θεωρε. κ
ιτδα τ
� &νθρUπ
υ τ) AJγα.
 κα� sLι τ�ν
�Aφρικ;.

8Aς &ναφερθ
�µε Kµως στG εZρ;µατα τ
� σπηλα
υ τPν ΠετραλUνων τEς Xαλ-
κιδικEς. BΩς γνωστ(ν, �κε. εZρ7θη κραν
 πρUιµ
υ &νθρUπ
υ (&ρLανθρUπ
υ),
- -π
.
ς Lρ
ν
λ
γε.ται στG 700 µM 750.000 +τη π.X. BO &ρL6νθρωπ
ς &νEκε στ)
11
 στρPµα, στ�ν Kρνεια παγετUδη περ
δ
, π
Y Lρ
ν
εντ
πNεται αWτ� τ�ν
�π
L;. BO &ρL6νθρωπ
ς +Lει Lρ
ν
λ
γηθE µM 10 διαφ
ρετικMς µεθ(δ
υς, π
Y
+γιναν σM H7να πανεπιστ;µια, 
? -π
.ες +δειHαν τ) >δι
 &π
τ7λεσµα. O? µ7θ
δ
ι
Sσαν: m στρωµατ
γραφικ;, m µ7θ
δ
ς τEς πανδας, τEς µικρ
πανδας, τEς λιθ
-
τεLνας, m µ7θ
δ
ς τEς στρ
φ
ρµEς τPν }λεκτρ
νων τ
� �Iαπωνα πυρηνικ
�
φυσικ
� �Iκ7για, m µ7θ
δ
ς 
Wραν
υ-θ
ρ
υ, m θερµ
φωτα�γεια, - παλαι
µα-
γνητισµ)ς κ.#. O? Zπ
στηρN
ντες Kτι δEθεν - &ρL6νθρωπ
ς ε3ναι 260.000 �τPν
&ντικρ
�
νται &π) τ) γεγ
ν(ς, Kτι - σταλαγµτης, π
Y σφρ6γισε τ�ν σπηλι6,
#ρLισε νG δηµι
υργEται πρ�ν &π) 300-350.000 Lρ(νια κα� συνεπPς K,τι εZρσκε-
ται κ6τω &π’ αWτ)ν +Lει -πωσδ;π
τε µεγαλ�τερη mλικα. �EH #λλ
υ στ) συν7δρι

Πρ
ϊστ
ρας στ� Nκαια τEς Γαλλας (1976) +γιναν δεκτMς 
? &π(ψεις τ
� Π
υ-
λιαν
� καθ]ς κα� Kτι στ�ν σπηλιG δMν Zπ6ρLει τπ
τε νεUτερ
 &π’ τG εZρ;µατα
τPν 350.000 Lρ(νων. <Oπως µ`ς πληρ
φ
ρε. m �φηµερδα «Mακεδ
να» στ) φ�λ-
λ
 τEς 8-4-1981, στ) συν7δρι
 τEς OWν7σκ
 H7ν
ι �πιστ;µ
νες Zπεστ;ριHαν τ�ς θ7-
σεις τ
� Π
υλιαν
� καθ]ς κα� Kτι - &ρL6νθρωπ
ς τPν ΠετραλUνων ε3ναι -
&ρLαι(τερ
ς τPν EWρωπαων κα� +Lει mλικα π6νω &π) 700.000 Lρ(νια. O? H7ν
ι
αWτ
� �πιστ;µ
νες Sσαν 
? &νθρωπ
λ(γ
ι καθηγητα� Λ. Bιντυ6ρτι, Σαντι6γκ

Γκεν
:Mς κα� Σε[κ �AντG Nτι(π.

BH &νακ6λυψι τ
� &ρLανθρUπ
υ &νατρ7πει τ�ς &π(ψεις ^ρισµ7νων π
Y Zπ
-
στηρN
υν, Kτι - Homo Sapiens �νεφανσθη τ) 40.000 π.X., i τ�ς &ναφερθε.σες
&π(ψεις τ
� Στργκερ, Kτι - Homo Sapiens �νεφανσθη τ) 100.000 π.X. στ�ν
�Aφρικ;. BO &ρL6νθρωπ
ς τPν ΠετραλUνων Sτ
 +µφρων (Homo Sapiens). BO
γνωστ)ς συγγραφεYς κα� πρ(εδρ
ς τEς BEταιρεας Θρcακ
λ
γικPν MελετPν A.
KαψEς τ)ν _ν
µ6Nει «ΠρUιµ
 Σ
φ) @Aνθρωπ
» (Pro Homo Sapiens) («Θρακ
-
λ
γα», τε�L
ς 2, σελ. 7). T�ν >δια #π
ψι +Lει κα� - &νακαλ�ψας κα� �ρευν;σας
τ)ν &ρL6νθρωπ
 A. Π
υλιαν(ς, JσLυριN(µεν
ς Kτι µετG &π’ αWτ�ν τ�ν &νακ6λυψι
τ) στ6δι
 τ
� Homo Sapiens πρ7πει νG �πεκταθIE πρ)ς τG πσω (�νν. &π’ τ) 40 i
100.000 π.X.). T
�τ
 πλ�ν τPν #λλων &π
δεικν�εται κα� �κ τ
� Kτι Lρησιµ
π
ι-

�σε φωτι6, γιG νG ψ;νIη τG θηρ6µατ6 τ
υ κα� ε3Lε τ7λεια �ργαλει
τεLνεα κα�
καταµερισµ) �ργασας, δηλαδ� σ’ #λλ
 LPρ
 τ
� σπηλα
υ ε3Lε τ) �ργαστ;ρι
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τPν _στ7ινων �ργαλεων κα� σ’ #λλ
 LPρ
 τ) �ργαστ;ρι
 τPν λθινων �ργαλε-
ων. Kατεσκε�αNε �ργαλε.α &π) λθ
, LαλαNα κα� :ωHτη, π
Y τG µετ7φερε &π’
τ) σηµεριν) Lωρι) Kρ;νη (6 Lλµ. µακρυG &π’ τ�ν σπηλι6). E3Lε σκ7ψι &ρκετ� κα�
α>σθηµα καλλιτεLνας, �φ’ Kσ
ν κατεσκε�αNε µM πρ
ηγµ7νες τεLνικMς &µυγδα-
λ(σLηµα �ργαλε.α, µαLαρια κα� κ
πδια κα� &µυγδαλ(σLηµα καλλιτεLνικG µα-
Lαιρ6κια. Xρησιµ
π
ι
�σε κα� τG _στ` &π’ τG NPα π
Y +τρωγε κα� µ’ αWτG κα-
τεσκε�αNε τσεκ
�ρια κα� µαLαρια καθ]ς κα� παραµ6νες i :ελ(νες, γιG νG δ7νIη
τG δ7ρµατα. Σ’ \να _στ) δM +φτιαHε κα� τρ�πα τεLνητ;. Xρησιµ
π
ι
�σε �πσης
κα� λειαντ;ρα: Kρατ
�σε σιαγ(να &γρι
θηρ
υ &π’ τG δ(ντια κα� µ’ αWτ�ν �λε-
αινε τG δ7ρµατα. Σ’ \να �ργαλε.
 &π) :ωHτη m δεHιG πλευρG ε3ναι &ν7παφη.
AWτ) σηµανει, Kτι - &ρL6νθρωπ
ς Sτ
 δεHι(Lειρας κα� �κ τ
�τ
υ �H6γεται τ)
+µµεσ
 συµπ7ρασµα, Kτι ε3Lε λαλι6. �AHι
θα�µαστ
 ε3ναι, Kτι εZρ7θη κα� κραν

oαινας τ
π
θετηµ7ν
 π6νω στ�ν σιαγ(να της, κα� τG δ�
 µαNY Sσαν τ
π
θετη-
µ7να π6νω σM µα κ(γLη τEς σπηλι`ς, σG νG τG φ�λαγε - &ρL6νθρωπ
ς ^ς εJκ(-
νισµα. ΣυνεπPς - #νθρωπ
ς &π’ τ�ν �π
L� �κενη ε3Lε κ6π
ι
 α>σθηµα συµ:
-
λισµ
�: Πρ(σεLε ^ρισµ7να φαιν(µενα κα� τG συµ:(λιNε µ7σα στ�ν σπηλι6. BO
&ρL6νθρωπ
ς κυνηγ
�σε -µαδικG (&ρκ
�δες κυρως κα� #λλα N�Pα), ε3Lε µα
κ
ινωνικ� δ
µ� κα� - π
λιτισµ(ς τ
υ ε3ναι πρωτ(γνωρ
ς κα� µ
ναδικ(ς. OWδε-
µα συνεπPς &µφι:
λα Zπ6ρLει, Kτι - ΠετραλUνει
ς #νθρωπ
ς τ
� 700.000 π.X.
Sτ
 Homo Sapiens· κα� gπ
µ7νως m #π
ψι τ
� Στργκερ, Kτι - Homo Sapiens Sλθε
&π’ τ�ν �Aφρικ� τ) 100.000 π.X. καταρρ7ει �κ :6θρων.

∆Mν ε3ναι Kµως - &ρL6νθρωπ
ς τ) µ(ν
 εoρηµα, π
Y &νεκ6λυψε - A. Π
υ-
λιαν)ς στ) σπ;λαι
 ΠετραλUνων. �AνθρUπινα >Lνη Zπ6ρL
υν �ς τ) τελευτα.

στρPµα (27
 – - &ρL6νθρωπ
ς εZρ7θη στ) 11
). ∆ηλαδ� #νθρωπ
ι κατ
ικ
�σαν
κα� πρ) τ
� 700.000 π.X., τEς �π
LEς δηλαδ� π
Y +Nησε - &ρL6νθρωπ
ς, κα� συ-
νεπPς 
? &π(ψεις τPν &ντιπ6λων τ
� Π
υλιαν
�, Kτι δEθεν m Lρ
ν
λ
γα τ
�
&ρLανθρUπ
υ ε3ναι λανθασµ7νη µM τ) αJτι
λ
γικ) Kτι δMν θG µπ
ρ
�σε νG Zπ6ρ-
HIη #νθρωπ
ς στ) AJγα.
 τ(σ
 παλι6, δMν ε3ναι _ρθ7ς. BO A. Π
υλιαν)ς τ) 1981
&νεκ6λυψε στ) 16
 στρPµα δ�
 &νθρUπιν
υς σκελετ
Yς mλικας 800.000 �τPν.
�AλλG κα� στ) 18
 στρPµα &νεκ6λυψε &νθρUπινη κν;µη. BO Π
υλιαν)ς +Lει φτ6-
σει �ς τ) 27
 στρPµα τ
� σπηλα
υ κα� +Lει :ρE λεψανα π
Y &π
δεικν�
υν, Kτι

? &ρL6νθρωπ
ι κατ
ικ
�σαν κα� στG 27 στρUµατα. @ELει :ρE �πσης Lλια πε-
ρπ
υ �ργαλε.α κα� Kπλα mλικας 1 gκ. �τPν περπ
υ. �EH #λλ
υ στ) σπ;λαι

:ρEκε >Lνη φωτι`ς mλικας 1.050 gκ. �τPν, τG &ρLαι(τερα στ)ν κ(σµ
. [Σηµειω-
τ7
ν, Kτι m gπ(µενη Lρ
ν
λ
γικG LρEσι φωτι`ς ε3ναι τEς �AφρικEς λγ
 &ργ(τε-
ρα, τEς N(τιας Γαλλας (400.000 Lρ(νια πρ�ν) κα� τ
� &νθρUπ
υ τ
� Πεκν
υ
(360.000 Lρ(νια πρν)]. E3Lε :ρεθE \να τεµ6Lι
 σταλαγµτη καµ7ν
, κα� &κρι:Pς
σ’ αWτ) τ) τεµ6Lι
 �µετρ;θη m mλικα τEς φωτι`ς. T�ς Lρ
ν
λ
γ;σεις +καµαν µM
δι6φ
ρες µεθ(δ
υς - A. Π
υλιαν(ς, - �I6πωνας πυρηνικ)ς φυσικ)ς �Iκ7για κα�
- :ι
φυσικ)ς τEς NAΣA A. Tσ
υσµης. BO καµ7ν
ς σταλαγµτης &νEκε στ) 24
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στρPµα. Σηµειωτ7
ν, Kτι - Π
υλιαν)ς :ρEκε στ) >δι
 σηµε.
 κα� #λλα >Lνη φω-
τι`ς-στ6Lτης. Στ) >δι
 στρPµα τ
� σπηλα
υ εZρ7θη µαLαρι &π) :ωHτη, π
Y
Lρησιµ
π
ι
�σαν 
? &ρL6νθρωπ
ι. Στ) 22
 στρPµα εZρ7θησαν κα� #λλα �ργα-
λε.α.

�AλλG κα� +Hω τ
� σπηλα
υ τPν ΠετραλUνων κατ
ικ
�σαν #νθρωπ
ι. Συ-
νεπPς - &ρL6νθρωπ
ς ε3Lε πρ
γ(ν
υς, π
Y N
�σαν +Hω &π’ τ) σπ;λαι
 πρ) τ
�
1 gκ. π.X. AWτ) σηµανει, Kτι - #νθρωπ
ς στ�ν BEλλ6δα καταφε�γει στG σπ;λαια
πρ�ν 1,5 gκ. περπ
υ Lρ(νια, γιG νG πρ
φυλαLθIE &π’ τ
Yς παγετPνες. MM τ) σκε-
πτικ) λ
ιπ)ν Kτι, �ν εZρσκ
ντ
 #νθρωπ
ι πρ) τ
� 1-1.5 gκ. Lρ(νια π.X., αWτ
�
θG Sσαν γηγενε.ς κα� δMν θG Sλθαν &π’ τ�ν �Aφρικ;, #ρLισαν τ�ς �ππ
νες +ρευ-
ν7ς τ
υς γ�ρω &π’ τ) σπ;λαι
 - @Aρης Π
υλιαν)ς κα� m �Aνθρωπ
λ
γικ� BEται-
ρεα BEλλ6δ
ς, µM τ�ς -π
.ες #λλαHαν τ) σκηνικ) τEς παγκ
σµ
υ πρ
ϊστ
ρας.
@EHω &π’ τ) σπ;λαι
 εZρ7θησαν τG πρPτα &νθρUπινα &σ:εστ
λιθικG �ργαλε.α
(τσεκ
�ρια, µαLαρια). <Eνα �ργαλε.
 ε3ναι τεLν
λ
γικG π
λY τελει
π
ιηµ7ν
. BO
&ρL6νθρωπ
ς π
Y τ) κατεσκε�ασε, τ) ε3Lε γυαλσει π6νω στ�ν π7τρα κα� τ) ε3Lε
κ6νει σGν σκεπ6ρνι, Kπως φτι6Lνει τ) σκεπ6ρνι κα� - σηµεριν)ς µαραγκ(ς. BH
µπρ
στιν; τ
υ πλευρG λειτ
υργ
�σε σGν τσεκ
�ρι �ν�P τ) πσω µ7ρ
ς σGν σφ�-
ρα («τακ
�νι»), γιG νG Lτυπ6Iη τG δι6φ
ρα &ντικεµενα. T) �ργαλε.
 αWτ) Lρ
-
ν
λ
γε.ται στG 2 gκ. +τη, δηλαδ� π
λY πρ�ν εJσ7λθIη - #νθρωπ
ς στ�ν σπηλι6.

<Eνα #λλ
 σηµαντικ) εoρηµα τ
� Π
υλιαν
�, π
Y &π
δεικν�ει τ�ν oπαρHι
&νθρUπων πρ) 3 gκ. �τPν – κλ
νN
ντας ^σα�τως �κ :6θρων τ�ν θεωρα περ�
&φρικανικEς καταγωγEς τ
� &νθρUπ
υ – ε3ναι - διαµελισµ7ν
ς �λ7φαντας τ
�
Περδκκα τEς Πτ
λεµα[δ
ς. MM τ�ν µ7θ
δ
 τ
� παλαι
µαγνητισµ
� �Lρ
ν
λ
-
γ;θη τ) στρPµα, Kπ
υ εZρ7θη - �λ7φαντας, κα� +τσι &πεδεLθη, Kτι αWτ)ς +Nησε
πρ) 3 gκ. �τPν περπ
υ. Στ�ν mλικα αWτ� συνηγ
ρε. κα� τ) ε3δ
ς τ
� �λ7φαντα.
BO �λ7φαντας αWτ)ς διαµελσθηκε &π) -µ6δα &ρLανθρUπων τEς περι
LEς, &φ
�
εZρ7θησαν π6νω στ)ν σκελετ( τ
υ δεκ6δες τεLνητG αJLµηρG λθινα κα� Lαλα-
NιακG �ργαλε.α, τG -π
.α ε3ναι &ρLαι(τερα &π’ τG &φρικανικ6, δηλαδ� τG &ρLαι-
(τερα τ
� κ(σµ
υ. <Oπως µ`ς πληρ
φ
ρε. τ) περι
δικ) «Nature» τEς 23ης �Iα-
ν
υαρ
υ 1997, στ�ν Gona τEς AJθι
πας εZρ7θησαν �ργαλε.α mλικας 2,5 gκ.
�τPν. B6σει δM αWτ
� τ
� εZρ;µατ
ς ZπεστηρNετ
, Kτι κ
ιτ�ς τ
� &νθρUπ
υ ε3ναι
m �Aφρικ;. O? κυνηγ
� (&ρL6νθρωπ
ι) τ
� Περδκκα τEς Mακεδ
νας +σπασαν
τ) κεφ6λι τ
� �λ7φαντα µM Lειρ
πελ7κεις (µM µεγ6λες π7τρες-κ
πανιστ;ρια),
&φ
� πρPτα τ)ν τ�φλωσαν µM �ργαλε.α _στ7ινα &π) περ(νη ?ππαρ
υ (
? περ(-
νες ?ππαρ
υ εZρ7θησαν στ) µ6τι τ
� �λ7φαντα), κα� �ν συνεLεcα τ
� &φI;ρεσαν
τ) µυαλ) κα� #ρLισαν τ)ν διαµελισµ) τ
� κρ7ατ
ς, γιG νG τ) µεταφ7ρ
υν πιθα-
νUτατα στ�ν κατ
ικα τ
υς. ΣτG κ(κκαλα τ
� �λ7φαντα εZρ7θησαν κ
πδια κα�
µαLαρια. �Eπειδ� - �λ7φαντας Sτ
 µεγ6λ
 θηρ
 (ε3Lε µEκ
ς 5 µ. κα� oψ
ς 4 µ.),
Zπ
λ
γNεται, Kτι πρ7πει νG τ)ν κυν;γησε µα -µ6δα κυνηγPν, 20-30 τ)ν &ριθ-

IV. TO KYNHΓI TOY EΛEΦANTA ΣTHN ΠTOΛEMAΪ∆A
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µ) τ) λιγUτερ
. ΣυνεπPς 
? &ρL6νθρωπ
ι πρ) 3 gκ. �τPν �Hεραν νG πρ
:λ7π
υν,
τ θG συµ:IE, κα� νG _ργανUν
υν τ) κυν;γι τ
υς. O? &ρL6νθρωπ
ι τEς �π
LEς �κε-
νης N
�σαν ε>τε σM καλ�:ες ε>τε σM δ7νδρα, δι(τι m περι
L� Πτ
λεµα[δ
ς Sτ
 N
�-
γκλα κα� τ) κλ.µα Sτ
 θερµ) κα� κατ6λληλ
, γιG νG N;σIη - #νθρωπ
ς +Hω &π’
τG σπ;λαια (
? παγετPνες &ρLN
υν πρ) 1,5 gκ. �τPν).

BO A. Π
υλιαν)ς κα� m �Aνθρωπ
λ
γικ� BEταιρεα BEλλ6δ
ς συν7Lισαν τ�ς
+ρευνες κα� &νεκ6λυψαν στ
ιLε.α, π
Y &π
δεικν�
υν, Kτι - #νθρωπ
ς Sτ
 &κ(-
µη &ρLαι(τερ
ς. Συγκεκριµ7να στ�ν �Iκαρα, στ�ν MEλ
 κα� στ) Π(ρτ
 P6φτη
τEς �AττικEς εZρ7θησαν �ργαλε.α 4-5 gκ. �τPν. Στ�ν Πτ
λεµα[δα σM δι6φ
ρ
υς
&µµ(λ
φ
υς εZρ7θησαν �ργαλε.α mλικας 6 gκ. �τPν. Στ�ν περι
L� τEς Xαλκι-
δικEς κα� στ�ν M6νη �ργαλε.α 11-12 gκ. �τPν. BYπενθυµN
µε, Kτι τG &ρLαι(τε-
ρα �ργαλε.α τEς �AφρικEς ε3ναι 2,5 gκ. �τPν. TG �ργαλε.α τEς �π
LEς αWτEς (&π)
4-12 gκ. �τPν) εZρ7θησαν δι6σπαρτα σ’ Kλη τ�ν BEλλ6δα, &π) τ�ν @Hπειρ
 κα�
τ�ν Mακεδ
να �ς τ�ν Kρ;τη. AWτ) σηµανει, Kτι 
? &ρL6νθρωπ
ι κατ
ικ
�σαν
σ’ Kλη τ�ν BEλλ6δα. T) µ(ν
 π
Y +µενε Sτ
 νG εZρεθIE κι \νας σκελετ)ς (i µ7ρ
ς
σκελετ
�) gν)ς τ7τ
ι
υ &νθρUπ
υ. Πρ6γµατι - A. Π
υλιαν)ς &νεκ6λυψε πρ
-
σφ6τως (1997) στ�ν Tργλια τEς Mακεδ
νας &π
λιθωµ7νη κν;µη καν
νικ
�
&νθρUπ
υ (δυστυLPς τ) Zπ(λ
ιπ
 µ7ρ
ς τ
� σκελετ
� πρ7πει νG ε3ναι... κτισµ7-
ν
!). BH γωνα στρ7ψης τEς κν;µης &π
δεικν�ει, Kτι Sτ
 sρθι
ς #νθρωπ
ς κα� ε3Lε
oψ
ς 1.20 µ. BH κν;µη εZρ7θη στ) &νUτερ
 µει(καιν
 στρPµα. ∆ηλαδ� - &ρL6ν-
θρωπ
ς ε3ναι mλικας 11 gκ. �τPν. ∆πλα τ
υ εZρ7θησαν �ργαλε.α &π) LαλαNα
τEς >διας περι(δ
υ, π
Y τG Lρησιµ
π
ι
�σε, γιG νG κ6νIη τ�ς δι6φ
ρες �ργασες
τ
υ. EZρ7θη δM κα� &νθρUπιν
 &π
λιθωµ7ν
 περττωµα, τ) -π
.
 �Lρ
ν
λ
γ;-
θη &π) <Eλληνα γεωφυσικ) τEς NAΣA κα� ε3ναι mλικας 11-12 gκ. �τPν, τEς >διας
δηλαδ� mλικας µM τG �ργαλε.α κα� τ�ν &νθρUπινη κν;µη. BO �ν λ(γ�ω γεωφυσικ)ς
&ν7λυσε µM τ) µικρ
σκ(πι
 Kλες τ�ς τρ
φMς τ
� &ρLανθρUπ
υ. Bασικ; τ
υ τρ
φ�
Sσαν κρ7ας κα� σπ(ρ
ι &π) #γρια δ7νδρα, π
Y &κ(µα Zπ6ρL
υν στ�ν Xαλκιδι-
κ;. T) µ7ρ
ς π
Y εZρ7θη - &ρL6νθρωπ
ς ε3ναι γεµ`τ
 &π) &π
φ6για (δικ6 τ
υ
i κα� τPν συνανθρUπων τ
υ) πρ
ερL(µενα &π) N�Pα τEς �π
LEς (ριν(κερ
υς,
τραγ(κερ
υς, π
υλιG κα� ?ππ6ρια). ΣυνεπPς - &ρL6νθρωπ
ς τEς Tργλιας Sτ

κα� κυνηγ)ς κα� κυνηγ
�σε ?ππ6ρια, µαστ(δ
ντες κα� #λλα N�Pα. TG �ργαλε.α τ
υ
δMν Sσαν L
ντρ
κ
µµ7να &λλG &ρκετG δ
υλεµ7να σGν κι αWτG τ
� Περδκκα τEς
Mακεδ
νας (τPν 3 gκ. �τPν) &λλG κα� τ
� σπηλα
υ τPν ΠετραλUνων. �Eπ� πα-
ραδεγµατι εZρ7θη �ργαλε.
 12 gκ. �τPν, τ) -π
.
 Sτ
 σκεπ6ρνι (µM τ) µπρ
στιν)
µ7ρ
ς +σκα:ε, µM τ) πσω µ7ρ
ς Lτ�παγε). Στ) �ργαλε.
 αWτ) φανεται Hεκ6θα-
ρα m λεανσι. E3ναι συνεπPς δ
υλεµ7ν
 µM κ6π
ια τεLνικ;. <Oµ
ια �ργαλε.α εZρ7-
θησαν στ�ν Θεσσαλα, στ) AJτωλικ) κα� στ�ν M6νη.

T) εoρηµα συνεπPς δMν ε3ναι &νθρωπ
πθηκ
ς (Kπως - ραµαπθηκ
ς τEς Mα-
κεδ
νας i - BEλλαδ
πθηκ
ς - BHµι(ρθι
ς), �ν κα� συγγενε�Iη µ’ αWτ
�ς, &λλG

V. H KNHMH THΣ TPIΓΛIAΣ HΛIKIAΣ 11 EK. ETΩN
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sρθι
ς #νθρωπ
ς, γι’ αWτ) κα� - A. Π
υλιαν)ς τ)ν nν(µασε «Homo Erectus
Trigliensis». M(ν
 αWτ� m περι
L� (κα� συγκεκριµ7να m NUνη &π) τ�ν Πνδ
 �ς

τ�ν M. �Aσα) Sτ
 δυνατ)ν νG «γενν;σIη» &νθρUπ
υς, δι(τι πρ�ν &π) 15-20 gκ.

Lρ(νια στ�ν περι
L� τ
� B. Aιγα
υ συν7:ησαν τρ
µακτικMς γεωλ
γικMς &να-

κατατ6Hεις, π
Y �π7φεραν &λλαγ� τEς 
Jκ
λ
γας τPν sντων. TG &π
λιθωµ7να

δ6ση τEς Kαστ
ρι`ς, τEς Θρc6κης, τEς Λ7σ:
υ κ.τ.λ. &π
δεικν�
υν τ�ν 
Jκ
λ
-

γικ� αWτ� &λλαγ;. O? συνθEκες αWτMς συν7:αλαν στ�ν γ7ννησι τ
� ν7
υ ε>δ
υς

τ
� Nωικ
� :ασιλε
υ, τ
� &νθρUπ
υ.

<Eτερ
 στ
ιLε.
 π
Y &π
τελε. +νδειHι γιG τ) π
ι6 ZπEρHε m κ
ιτ�ς τ
� &νθρω-

πν
υ γ7ν
υς πρ
7ρLεται �κ τEς γεωλ
γικEς �πιστ;µης, m -π
α Zπ
στηρNει,

Kτι m περι
L� τEς Πελαγ
νας (�Oλ�µπ
υ-Mακεδ
νας-�Hπερ
υ) Sτ
 m πρUτη

L7ρσ
ς γE π
Y &νεδ�θη &π’ τ�ν πανθ6λασσα 115.000.000 Lρ(νια πρ) τEς &ναδ�-

σεως 
?ασδ;π
τε #λλης _ρ
σειρ`ς. Γρ6φει �π’ αWτ
� - καθηγητ�ς Γεωλ
γας I.

Mελ7ντης: «Πρ, 140.000.000  τ(ν, 1ταν Mλ
κληρ�ς σ�εδ,ν M πλανEτης γN ε;�ε

περ�π�υ τ�ν µ�ρφ� µιIς πανθ-λασσας, στ9ς 7ρ��ς δηλαδ� τNς κρητιδικNς πε-

ρι
δ�υ, µι� γιγαντια�α 7ν�δικ� 5ρ�γενετικ� κ�νησις 7ν'ψωσε  π-νω 7π’ τ� lδα-

τα α�τNς τNς πανθ-λασσας τ�ν Πελαγ�νικ� 5ρ�σειρ-. mHτ� µι� στεν� B>νη

!ηρIς, � Mπ��α περιελ-µ)ανε τ�ν )�ρει
τερη Mακεδ�ν�α (Πελαγ�ν�α), τ,ν KOλυ-

µπ�, τ�ν 7νατ�λικ� πλευρ� τNς µετ�πειτα Θεσσαλ�ας κα9 τ�ν )
ρει� E&)�ια.

SAπ’ α�τ�ν τ�ν πρ>τη 5ρ�γενετικ� κ�νησι περν�6ν 115.000.000 �ρ
νια, γι� ν’

7ρ��σ�η µι� ν�α 5ρ�γενετικ� περ��δ�ς, κατ� τ�ν Mπ��αν 7ναδ'�νται  κ τ(ν :δ--

των �+ :ψηλ
τερ�ι 5ρειν�9 Yγκ�ι τNς γNς, δηλαδ� τ� SIµαλ-ια, �+ KAλπεις, τ�

Πυρηνα#α» («BIστ
ρα τ
� BEλληνικ
� @Eθν
υς», �Eκδ
τικ� �AθηνPν, τ.A., εJσα-

γωγ;). ΣυνεπPς, &φ
� m περι
L� τEς Πελαγ
νας Sτ
 m πρUτη γE π
Y &νεδ�θη

�κ τEς θαλ6σσης, θG πρ7πει �κε. νG &νεπτ�Lθησαν 
? πρPτ
ι +µ:ι
ι _ργανισµ
.

AWτ) µ`ς �πιτρ7πει τ�ν πιθαν
λ(γησι, Kτι κα� 
? πρPτ
ι #νθρωπ
ι �νεφανσθη-

σαν σ’ αWτ� τ�ν περι
L;. ∆Mν θG πρ7πει δM νG θεωρηθIE τυLα.
 τ) γεγ
ν(ς, Kτι

στ�ν >δια περι
L� +L
υν εZρεθE τG &ρLαι(τερα �π� γEς παλαι
ανθρωπ
λ
γικG

εZρ;µατα, Kπως &πεδεLθη �κ τPν πρ
αναφερθ7ντων, π
Y &π
δεικν�
υν ̂ ς πρω-

ταρLικ� κ
ιτδα τ
� &νθρωπν
υ ε>δ
υς τ�ν εWρ�τερη περι
L� τEς Mακεδ
νας.

TG συµπερ6σµατα �κ τPν µ7Lρι τ
�δε &ναφερθ7ντων ε3ναι: α) K
ιτδα τ
�

&νθρωπν
υ γ7ν
υς ε3ναι m περι
L� τEς Mακεδ
νας (m εWρ�τερη περι
L� &π)

τ�ν Πνδ
 �ς τ�ν M. �Aσα), &φ
� �κε. εZρ7θη - &ρLαι(τερ
ς #νθρωπ
ς (Homo
Erectus) τEς γEς mλικας 11 gκ. �τPν. :) @Aνθρωπ
ι, &νθρωπ
ειδE, πιθηκ6ν-

θρωπ
ι (:αδN
ντες µM τG τ7σσερα i mµι(ρθι
ι) τ�ν �π
L� �κενη (πρ�ν 11 gκ.

Lρ(νια), Kπως &π
δεικν�
υν 
? παλαι
ανθρωπ
λ
γικMς +ρευνες, συνυπEρLαν.

γ) O? Homines Sapientes δMν Sλθαν &π’ τ�ν �Aφρικ� τ) 100.000 π.X. γιG τ
Yς λ(-

γ
υς π
Y �Hετ7θησαν &νωτ7ρω (�δη Homo Sapiens κατ
ικ
�σε στ) AJγα.
 &π’

τ) 800.000 π.X. τ
Wλ6Lιστ
ν).
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�H ���ντωσις τ� Θ. Kα�ρη
«�Eπιτρ	πεται �ν ε�ν�µ�υµ	ν�ω κρ�τει, καυ�ωµ	ν�ω µ�λιστα �π� �νε�ιθρη-

σκε !α, ν" �ρευν!# τις τ%ν συνε δησιν τ�' (λλ�υ κα� ν" )ητ*+ ,γγραφ�ν /µ�λ�-

γ αν τ+ς π στε0ς τ�υ; 2Aν τ�'τ� �πιτρ	πεται, τ4τε 5ς /µ�λ�γ6σωµεν, 7τι δ8ν

�φιστ�µεθα π�λ9 τ+ς �π��+ς τ:ν δικαστηρ ων τ+ς ;ερ#ς ��ετ�σεως». T�ν

�π�ντησιν ατ�ν �δωσεν � Θε�φιλ�ς Kα�ρης, �ταν � �εραρ !α τ"ς #Eκκλησ!ας

τ"ς &Eλλ�δ�ς συνεδρ!ασε στ(ς 21 #Oκτω,ρ!�υ 1839, γι1 ν1 δικ�σ2η τ3ν Kα�ρην

4ς «α�ρετικ�ν». Σ9 δ:� δ9 �µ<ρες σ9 ν<α της συνεδρ!ασιν � Σ:ν�δ�ς καθ2>ρε-

σε τ3ν Kα�ρην, �π�ντα µ�λιστα, δι�τι @τ� «παρα>�της τ:ν πρ?ς τ?ν Θε?ν

Aπ’ α�τ�' δ�θεισ:ν /µ�λ�γι:ν ,ν τε τ�: ;ερ�: >απτ σµατι κα� �ν τ*+ περι>�λ*+

τ�' µ�να�ικ�' σ�6µατ�ς κα� τ�' >αθµ�' τ+ς ;ερ�σCνης, �ρνητ6ς τε τ+ς �µω-

µ6τ�υ Dµ:ν π στεως κα� �ντ�ρτης κατ" τ+ς Eγ ας τ�' Xριστ�' �Eκκλησ ας,

>λασφηµ:ν κα� �π�>�λλων π�ντα τ+ς �ριστιανικ+ς Dµ:ν π στεως δ4γµατα

κα� µυστ6ρια κα� διδ�γµατα κα� ,θιµα κα� τ"ς τελετ"ς κα� τ"ς παραδ4σεις κα�

γεν4µεν�ς �ρ�ηγ?ς κα� διδ�σκαλ�ς ν	ας (λλης θρησκε ας, Θε�σε>ισµ?ς παρ’

α�τ�' καλ�υµ	νης, Gτις �στ�ν �σ	>εια κα� �θεHα, Iς τ�ι�'τ�ς �ρνησ �ριστ�ς

�ναφανε�ς κα� �νατρ�πε9ς τ�' Xριστιανισµ�', κ�ιν?ς δ8 λυµεJν κα� ψυ��-

φθ4ρ�ς».

AOπισθεν τ�B ��ρ!στ�υ αCτι�λ�γικ�B τ"ς καθαιρ<σεως τ�B Kα�ρη φανερ3ν

εDναι, �τι Eπ�κρ:πτ�νται Fλλ�ι σκ�π�!. Στ� �ς τGν HπικριτGν τ�υ @ταν τ3

σ �λεI�-Jρφαν�τρ�φεI� τ�B Kα�ρη, π�K εD ε �δρ:σει στ�ν γεν<τειρ�ν τ�υ

AAνδρ�. &H Hπ!θεσις Hναντ!�ν τ�B Kα�ρη σηµατ�δ�τεI τ�ν Hπ!θεσιν Hναντ!�ν

τ"ς γνNσεως, π�K εD αν στερεNσει µ9 κ�π�υς �� φωτειν�( �γ<τες τ�B Oλληνι-

κ�B διαφωτισµ�B. Λ!γ�υς µ"νες πρ(ν � �εραρ !α τ"ς #Eκκλησ!ας (τ3ν #I�:-

λι�ν) εD ε �ρνηθ" ν1 παραστ2" στ�ν θεµελ!ωσιν τ�B πανεπιστηµ!�υ, δι�τι τ3

κτ!σιµ� τ�υ τ3 HθεNρησεν �σ<,ειαν. &O δ9 �ερ�κ>ρυκας Γερµαν�ς, π�K πα-

ρευρ<θηκε ατ�,�:λως, Hπεπλ> θηκε αστηρGς.

T�ν π�λεµικ�ν Hναντ!�ν τ�B Kα�ρη κατη:θυν�ν � πατρι�ρ ης Γρηγ�ρι�ς

ΣT´, � πρ�εδρ�ς τ"ς Συν�δ�υ � Kυν�υρ!ας ∆ι�ν:σι�ς, π�K συνυπ<γραψε Hπ(

τ"ς Xγ!ας τρ�πεYας τ3ν �φ�ρισµ3 τ"ς #Eπαναστ�σεως τ�B 1821, κα( � σφ�δρ3ς

π�λ<µι�ς τ�B ατ�κ<φαλ�υ τ"ς #Eκκλησ!ας τ"ς &Eλλ�δ�ς K. OCκ�ν�µ�υ. #Iδι-

α!τερα γι1 τ3ν τελευταI�ν � Hφηµερ(ς «#AθηνZ» γρ�φει στ3 φ:λλ� τ"ς 14ης

N�εµ,ρ!�υ 1839: «LO Nγι�ς OOκ�ν4µ�ς µ#ς ��ηγ6θη φανερ" εOς τ%ν �Eπ κρι-

σ ν τ�υ κα� �λλ�', 7τι �; Xριστιαν� , κα� µ�λιστα �; ;ερεPς, δ8ν πρ	πει ν"

σπ�υδ�)�υν, �λλ" πρ	πει ν" µ	ν�υν �µαθεPς κα� 7λως δι4λ�υ ν" �φ�σιωθ�'ν

εOς τ%ν �πιφ� τησιν τ�' Eγ �υ ΠνεCµατ�ς...». #Aλλ1 κα( � γραµµατεKς τ"ς Συ-

ν�δ�υ Θε�κλητ�ς Φαρµακ!δης σηµειNνει στ�ν �π�λ�γ!αν τ�υ γι’ ατ�ν τ�ν



περ!�δ�ν: «...γιν0σκων δ8 κα� τ" �ν α�ταPς ταPς �Aθ6ναις παρ� τινων ��θρ:ν

τ+ς α�τ�ν�µ ας κα� �νε�αρτησ ας τ+ς LEλλ�δ�ς κα� κατ" τ:ν (λλων α�τ+ς

σ��λε ων λεγ4µενα, κα� κατ’α�τ�' τ�' Πανεπιστηµ �υ ROθων�ς φλυαρ�Cµε-

να, ,πρεπε ν" πιστεCσω �µ	σως εOς τ"ς διαδιδ�µ	νας φ6µας κατ" τ�' KαHρη,

�νδρ?ς γνωστ�' �π� παιδε !α, �ρετ*+ κα� ε�σε>ε !α». O� ,υσσ�δ�µ�Bντες κατ1

τ"ς παιδε!ας πρ�ετ�ιµ�Y�υν τ3ν θ�νατ� τ"ς �να,ιNσεως τ�B &Eλληνισµ�B.

#Aρωγ3ς στ3 «θε�ρεστ�» τ�υς �ργ� θ1 σταθ2" τ3 Hπ!σηµ� κρ�τ�ς. &O Eπ�υρ-

γ3ς #EκκλησιαστικGν κα( Παιδε!ας Γ. Γλαρ�κης θ1 κινητ�π�ι>σ2η π�λεµικ1

πλ�Iα, γι1 ν1 µεταφερθ2" �π3 τ�ν AAνδρ�ν στ�ν #Aθ>να � Kα�ρης κα( ν1 �π�-

λ�γηθ2" HνNπι�ν τ"ς Συν�δ�υ. &H Hπι ε!ρησις �νετ<θηκε στ3ν aρωα τ�B

�γGν�ς να:αρ � K. Kαν�ρη· τ�σ� σπ�υδα!α @ταν. AEτσι � σε,αστ3ς διδ�-

σκαλ�ς µετεφ<ρθηκε Eπ3 περι�ρισµ3ν Hντ3ς π�λεµικ�B πλ�!�υ συν�δ!cα  ω-

ρ�φυλ�κων.

M�λις �µως �φυγεν � Kα�ρης �π3 τ�ν AAνδρ�ν, � σ �λ> τ�υ �παυσε ν1 λει-

τ�υργ2". M9 παρ<µ,ασιν τ�B δι�ικητ�B T>ν�υ κα( AAνδρ�υ I. Θε�τ�κη, π�K

Hν>ργησε τ�ν σ:λληψιν τ�B Kα�ρη Hν Jν�µατι τ�B κρ�τ�υς, �� Hργασ!ες στ3

�µιτελ9ς κτ>ρι�, �π�υ θ1 µετεστεγ�Yετ� � σ �λ>, �παυσαν, µ9 κ!νδυν� ν1 κα-

ταρρε:σ2η τ3 κτIσµα. #Aµ<σως Πατριαρ εI� κα( Σ:ν�δ�ς Heαπ�στ<λλ�υν «�πι-

τ µια» Hναντ!�ν τ�B Kα�ρη. Στ3 Πατριαρ εI� �δρ:εται Hπ( τ�:τ�υ σ �λ>, �π�υ

Eπ� ρε�Bνται ν1 φ�ιτ>σ�υν �� διατελ<σαντες µαθητ9ς τ�B Θε�φιλ�υ, πρ�-

κειµ<ν�υ ν’ «�ναν>ψ�υν» κα( ν1 � �υν τ�ν δυνατ�τητα ν1 δι�ρισθ�Bν 4ς δι-

δ�σκαλ�ι. &H πρZeις ατ� τ�B Γρηγ�ρ!�υ ΣT´ Heεδ�θη στ(ς 19 ∆εκεµ,ρ!�υ

1839, µετ1 δηλαδ� τ�ν φυλ�κισιν τ�B Kα�ρη στ�ν µ�ν�ν Eαγγελισµ�B τ"ς

Σκι�θ�υ. &O γραµµατεKς τ"ς Συν�δ�υ Θ. Φαρµακ!δης πα:εται κα( δι�ρ!Yε-

ται καθηγητ>ς... φιλ�λ�γ!ας στ3 Πανεπιστ>µι�. T1 γεγ�ν�τα τ�B 1839 πρ�-

δικ�Y�υν ατ3 π�K θ’ �κ�λ�υθ>σ2η στ�ν δεκαετ!α 1850-1860 µ9 φυλακ!σεις

γι1 πρ�σ,�λ�ν τ"ς θρησκε!ας, µ9 τ�ν �eαρσιν τ�B �γαθαγγελισµ�B κα( τGν

πρ�φητειGν τ�B Παπ�υλ�κ�υ, µ9 τ3ν �φ�ρισµ3ν τ�B Λασκαρ�τ�υ. T<λ�ς τ3

1853 � Kα�ρης δικ�σθηκε κα( καταδικ�σθηκε σ9 φυλ�κισιν �π3 π�λιτικ1 δι-

καστ>ρια. iOµως τ3 �σθεν9ς κα( γ<ρικ� σGµα τ�υ δ9ν Fντεeε. T3ν �θαψαν

,ιαστικ1 παρ�υσ!cα µ�ν�ν τ�B �δελφ�B τ�υ στ3ν περ!,�λ� τ�B λ�ιµ�καρθα-

τηρ!�υ Σ:ρ�υ. Kα( �πως �ναφ<ρει τ3 Eστερ�γραφ�ν τ�B �µερ�λ�γ!�υ τ"ς

Heελ!eεως τ"ς �σθ<νει�ς τ�υ στ�ν φυλακ>: «TαCτην τ%ν στιγµ%ν Uκ�Cσθη,

7τι τ%ν Aστερα αν �π? τ+ς ταφ+ς Dµ	ραν �νασκ�ψαντες τ? µνηµεP�ν κα� τ%ν

κ�ιλ αν διασ� σαντες τ�' νεκρ�' �ν	πλησαν �σ>	στ�υ α�τ6ν».

�Aκεσ�ς
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O� �ρ�α�ες τραγ!ωδ#ες ε$ναι µυσικ' (ργα;
∆ια>�)�ντας τ" δι�φ�ρα µελετ6µατα γCρω �π? τ% µ�υσικ% τ:ν �ρ�α ων LEλλ6νων, τ�ς

τραγ�ωδ ες κα� τ�9ς �Oρφικ�9ς WYµν�υς κα� (λλ�υς �ρ�α �υς π�ιητ	ς, µ�' �γενν6θησαν Iρι-
σµ	να �ρωτ6µατα.

M#ς λ	γ�υν �; εOδ6µ�νες, 7τι τ" πρ:τα φων6εντα τ+ς �ρ�α ας LEλληνικ+ς Zταν 5: α, ε,
ι, , υ κα� �πρ�φ	ρ�ντ� µ�υσικ�. �Aργ4τερα πρ�σ	θεσαν τ" η κα� ω. RE��υµε 7µως τ%ν
5φθ�γγη µ�υσικ% κλ µακα, D /π� α, Iς γνωστ4ν, �π�τελεPται �π? 5 ]��υς· κα� ,��υν δια-
σωθ+ τ" γνωστ" π�λυφωνικ" τραγ�Cδια τ+ς �Hπε ρ�υ. A�τ8ς �; κλ µακες ε`ναι �; �ρ�αι-
4τερες τ:ν �ρ�α ων LEλληνικ:ν. Kα� τ" τραγ�Cδια θεωρ�'νται �π? τ�9ς µ�υσικ�λ4γ�υς
Iς τ" �ρ�αι4τερα τ+ς E�ρ0πης.

2Aς σκεφθ�'µε; Π:ς �; (νθρωπ�ι τ�' πρ0τ�υ καιρ�' µπ�ρ�'σαν ν" συνενν�ηθ�'ν,
πρ�ν µπ�ρ	σ�υν ν" /λ�κληρ0σ�υν τ%ν γλ:σσα τ�υς; Πρ�ν �π? λ γ� καιρ? στ? M	γαρ�
M�υσικ+ς σ"ν aνα ε`δ�ς συναυλ ας παρ�υσι�σθηκε µ α /µ�δα �νθρ0πων τ+ς Aπα θρ�υ,
D /π� α µ8 τιτι> σµατα π�υλι:ν συνωµ λησαν µετα�C τ�υς. M’ α�τ?ν τ?ν τρ4π� συνενν�-
�'ντ� �π? τ?ν aνα λ4φ� στ?ν (λλ�. Π�ι4ς �	ρει π� ων αO0νων κατ�λ�ιπ� ε`ναι α�τ4; RAλλη
παρατ6ρηση π�9 µπ�ρ�'µε ν" κ�ν�υµε ε`ναι: T" µωρ�, πρ�ν ν" µιλ6σ�υν, τραγ�υδ�'ν
κα� µ8 τ%ν αbσθηση τ�' ρυθµ�' �νεπτυγµ	νη. Σ γ�υρα �; πρ:τ�ι (νθρωπ�ι, γι" ν" µιλ6-
σ�υν, µιµ6θηκαν τ% φCση. WOταν �ρ� )*η ν" στρ�γγυλ�π�ι+ται D (ρθρωση τ�' λ4γ�υ κα�
µ8 τ?ν Gσυ�� ρυθµ? �κε νης τ+ς )ω+ς �; (νθρωπ�ι θ" συν	�ισαν ν" µιλ�'ν U��τρα-
γ�υδ:ντας. Kι 7ταν / ρυθµ?ς τ+ς )ω+ς �ρ� )*η ν" γ νεται �ντ�ν0τερ�ς, θ" πρ	πει κι �;
Z��ι τ+ς /µιλ ας ν" γ ν�υν πι? «κ�φτ� ».

WOµως aνα µ�υσικ? ,ργ� σ"ν τ%ν τραγ�ωδ α γιατ  θ" πρ	πει ν" µ%ν �πρ�φ	ρετ� µ�υσι-
κ�, 7ταν µ�λιστα �	ρ�υµε, 7τι �; �ρ�αP�ι WEλληνες π6γαιναν στ? θ	ατρ� τ? πρω� κα� ,φευ-
γαν τ? �π4γευµα; LO �ρ4ν�ς δι�ρκειας τ+ς τραγ�ωδ ας δ8ν ]τανε δC� dρες, 7πως διαρκεP
σ6µερα, �λλ" γι" κ�π�ι� λ4γ� διαρκ�'σε περισσ4τερ�. WOπως π.�. τ" ,ργα τ�' B�γκνερ...

Θ" ]θελα ν" θ	σω κι aνα (λλ� �ρ0τηµα στ?ν WEλληνα λ�τρη τ+ς �ρ�α ας τραγ�ωδ ας.
T?ν ;καν�π�ιεP D ψυ�ρ% κι �π4µακρη �παγγελ α; Π:ς θ" δε�4τανε µ α µ�υσικ% �παγγε-
λ α; RO�ι >	>αια µ8 τ? fφ�ς µι#ς gπερας µ8 τ�9ς λαρυγγισµ�Cς, π�9 π�λι �π�µακρCνει τ?ν
(νθρωπ� �π? τ%ν ��σ α· �ωρ�ς ν" �ε�ν#µε, 7τι D gπερα ε`ναι µ α �ντιγραφ% τ+ς �ρ�α ας
τραγ�ωδ ας. ΠιστεC�ντας 7τι D µ�υσικ% >�ηθ!# στ%ν καταν4ηση τ�' λ4γ�υ, �πε�ε ρησα µ α
τ	τ�ια �ργασ α. Πρ�σπ�θησα ν" µιµηθ: τ?ν τρ4π� π�9 ,ψαλλαν �; Bυ)αντιν�� τ�ς Aµν�ω-
δ ες (�ωρ�ς τ? �σκητικ? πνε'µα κα� τ? Zθ�ς τ+ς �ριστιαν�σCνης). RAλλα�α τ? fφ�ς, τ?
,κανα κ�σµικ4. RIσως ν" ,��υµε µ α τραγ�ωδ α πι? πρ�σιτ% στ?ν σCγ�ρ�ν� (νθρωπ�. REτσι,
kστε / �ρ�αP�ς λ4γ�ς ν" ,�*η κ�π�ια (λλη πρ�σ	γγιση, λυρικ0τερη κι g�ι τ%ν τωριν% στ�µ-
φ0δη �παγγελ α, π�9 µ8 Aπερ�νθρωπες πρ�σπ�θειες π�λλ8ς φ�ρ8ς / τραγ�ωδ?ς πρ�σπα-
θεP ν" µεταδ0σ*η µ8 >ρυ�ηθµ�Cς. �Eν�: θ" µπ�ρ�'σε ν" τ? πετC�*η µ’ aνα κατ�λληλ� µ�υ-
σικ? δι�στηµα.

Γι" 7λα α�τ" σκ	φτ�µαι, µ6πως πρ	πει ν" >ρ�'µε τρ4π�υς, kστε πρ�σεγγ )�ντας τ%ν
�ρ�α α τραγ�ωδ α / �κρ�ατ%ς ν" διδ�σκεται κα� ν" ψυ�αγωγ+ται ��σιαστικ" κι g�ι ν" �ντυ-
πωσι�)εται �π? σκηνικ" κα� φωτιστικ" εAρ6µατα. LH ��σ α σCµφωνα µ8 τ? πνε'µα τ:ν
σ�φ:ν τ+ς �ρ�αι4τητ�ς ε`ναι / λ4γ�ς µ8 τ% γν0ση κα� τ�ς Oδ	ες τ�υ κι g�ι / �ντυπωσιασµ4ς.
LH µ�υσικ% >�ηθ�ει τ%ν ψυ�6, γι" ν" πρ�σαρµ�σθ*+ στ? κλPµα τ�' λ4γ�υ. M’ α�τ? τ? σκε-
πτικ? θ" δ	��νταν �; σCγ�ρ�ν�ι WEλληνες ν" �π�τ�λµ6σ*η κανε�ς aνα τ	τ�ι� �ν	>ασµα;
µ α τραγ�ωδ α µελισµατικ6, µ α τραγ�ωδ α π�9 θ" ,�*η Z��-�παγγελ α;

Mαρ#α Σ. Στ-πη
Πιαν στα - Παιδαγωγ?ς
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AEναυσµα γι1 τ� συγγραφ� ατ�B τ�B σ:ντ�µ�υ κειµ<ν�υ Eπ"ρeε � δηµ�σ!ευση Fρθρ�υ
στ3 περι�δικ3 «∆αυλ3ς» (�τ�ς 16�, �ρ. 188-189, 1997, σ. 11608) µ9 τ!τλ�: «Kυκλ�τερ8ς κτPσµα
κα� �πιγραφ% σ8 �ρ�αP� λατ�µεP� τ�' LYµηττ�'». #Iδια!τερα θ1 oθελα ν1 Hπισηµ�νω τ�ν
�νακρ!,εια τ"ς �ναφ�ρZς στ3 κε!µεν� τGν κ.κ. ΠαναγιNτη K�υ,αλ�κη, M�ρι�υ Mαµαν<α
κα( Bασ!λη Kατσιαδρ�µη, �τι «καθ’ 7σ�ν γνωρ )�υµε, δ8ν �ναφ	ρεται τ π�τε γι’ α�τ?ν (τ3ν
“κυκλ�τερ" �Cκ!σκ�”) στ%ν �ρ�αι�λ�γικ% >ι>λι�γραφ α».

T3 «µεγαλιθικ"ς» δ�µ"ς ατ3 κτIσµα �ν>κει στ� γνωστ� �µ�δα τGν «δρακ�σπιτων», π�K
� �υν Hπισηµανθ" στ� N∆ Es,�ια (�λλ1 κα( σ9 Fλλες περι� <ς). &O «κυκλ�τερ�ς �Cκ!σκ�ς»
καλ:πτεται κατ1 τ3 π�γι� σ:στηµα τGν «δρακ�σπιτων» µ9 Hκφ�ρικ1 πρ�εe< �υσες πρ3ς τ3
Hσωτερικ3 µεγ�λων διαστ�σεων κα( ,�ρ�υς πλ�κες.

EDναι �λ>θεια, �τι περιωρισµ<νες εDναι �� �στ�ρικ9ς πληρ�φ�ρ!ες π�K � �υµε γι1 τ1 λα-
τ�µεIα τ�B &Yµηττ�B. Σ ετικ1 παραπ<µπτω στ� µελ<τη τ�B Γ.K. Γαρδ!κα «LYµηττ4ς», π�K δη-
µ�σιε:θηκε στ1 «Πρακτικ1 τ"ς #Aρ αι�λ�γικ"ς &Eταιρε!ας» τ�B �τ�υς 1920 (περ!�δ�ς ∆´,
#Aθ>νησι 1920), σ. 71-79, �π�υ Eπ�ρ �υν Fφθ�νες πληρ�φ�ρ!ες γι1 τ3 σπ�υδαI� ,�υν3 τ"ς
#Aττικ"ς, τ3 �π�I� δεσπ�Yει στ3 «κλειν3ν Fστυ», �πως Hπ!σης κα( στ�Kς E. Curtius κα( J. A.
Kaupert, Karten von Attika 2 (Berlin 1883, σ. 25-28), �� �π�I�ι κα( Hπισηµα!ν�υν τ� θ<ση τ�B
«δρακ�σπιτ�υ» (Steinhaus) στ3ν π!νακα IV τ"ς µελ<της. Παλι1 �π�καλ�Bσαν τ3 ,�υν3 (τ3ν
&Yµηττ3) «/ τρελλ?ς» κα( «Tρελλ�>�Cνι», Jν�µασ!α π�K πρ�<κυψε �π3 τ3 Cταλικ3 Monte
Matto, παραφθ�ρ1 τ"ς Jν�µασ!ας τ�B &Yµηττ�B κα( στ� συν< εια Hπακ�λ�:θησε � σ:γ υ-
ση πρ3ς τ3 �µ�φων� Hπ!θετ� matto=µανιNδης, τρελλ3ς (πρ,λ. Ed. Dodwell, Classical Tour...,
I. σ. 480). &H Jν�µασ!α LYµηττ4ς, �πως κα( �� σ ετικ9ς Jν�µασ!ες τ"ς #Aττικ"ς: �Aρδηττ4ς,
Bριληττ4ς, Γαργηττ4ς, Λυκα>ηττ?ς κ.F., �ν>κ�υν στ�ν �ρ αι�τερη δι�λεκτ� τ"ς  Nρας. &O
&Yµηττ3ς φα!νεται, πvς κατ1 τ�ν �ρ αι�τητα @ταν �πως κα( σ>µερα γυµν3ς (Γ.K. Γαρδ!κας,
�.π., σ. 74).

T�ν  αραγµ<νη στ3 κατNτατ� µ<ρ�ς λαeευµ<ν�υ ,ρ� �υ σ9 �π�σταση 25 µ. �π3 τ3ν «�Cκ!-
σκ�» Oλληνικ� Hπιγραφ>, θ1 πρ<πει ν1 συνδ<σ�υµε µ9 τ(ς �ντ!στ�ι ες π�K Eπ�ρ �υν στ3
σπ>λαι� τ"ς B�ρης, �� �π�Iες συν�δευαν τ1 Fτε να κατασκευασµ<να �π3 Hργ�τες λατ�µ�υς
�ν�γλυφα στ(ς Hσωτερικ9ς Hπιφ�νειες τGν ,ρ� ων τ"ς σπηλιZς, π�K συν�δε:�νται µ9 �πει-
κ�νιση Hργαλε!ων τ"ς τ< νης τGν λιθ�e�ων κα( 4ρισµ<νες Hπιγραφ<ς.

T3 σπ>λαι� ατ�, µ9 ,�ση τ(ς Hπιγραφ9ς π�K δηµ�σιε:θηκαν (CIA, I, σ. 423-431), @ταν �φιε-
ρωµ<ν� στ(ς N:µφες, γι’ ατ3 wν�µ�σθηκε κα( «NυµφαI�ν». Σ9 Fλλες Hπιγραφ9ς �µως ση-
µειNνεται, �τι τ3 σπ>λαι� @ταν �φιερωµ<ν� στ(ς X�ριτες, τ3ν ΠZνα κα( τ3ν iEρσ�ν #Aπ�λ-
λωνα (Γ.K. Γαρδ!κας, �.π., σ. 77). O� Hπιγραφ9ς ατ9ς  ρ�ν�λ�γ>θηκαν λ!γ� πρ(ν �π3 τ3 432
π.X. Στ3ν &Yµηττ3 �µως Hκτ3ς τGν λατ�µε!ων µαρµ�ρ�υ Eπ"ρ αν κα( �ργυρωρυ εIα.

#Aρ αι�λ�γικ9ς πληρ�φ�ρ!ες γι1 τ3 �ρ αI� ατ3 κτIσµα τ�B &Yµηττ�B, He �σων γνωρ!Yω,
�ντλ�Bµε �π3 τ� µελ<τη τGν J. D. Carpenter κα( Dan Boyd, π�K δηµ�σιε:θηκε στ3 περι�δικ3
Archaeology (29, N� 4, 1976, σ.  256-257), � �π�!α γι1 πρNτη φ�ρ1 µZς δ!νει διαστ�σεις κα(
πληρ�φ�ρ!ες γι1 τ3 «δρακ�σπιτ�» ατ3 κα( �π�υ σηµειNνεται, �τι �� δ:� Hρευνητ9ς εDδαν
 αραγµ<να σ9 δ�µ� λ!θ� τ"ς NA πλευρZς τ�B µεγαλιθικ�B κτ!σµατ�ς τ1 Jν�µατα τGν πε-
ριηγητGν Fauvel (1789) κα( Milchhöfer (1880). Kα( �� µελετητ9ς ατ�( �ναγνωρ!Y�υν τ� µε-
γ�λη �µ�ι�τητα τ�B «δρακ�σπιτ�υ» µ9 τ1 �ντ!στ�ι α τ"ς N∆ Es,�ιας. &Ως πρ3ς τ� λει-
τ�υργ!α τ�υ Hκφρ�Y�υν τ�ν Fπ�ψη, �τι πιθαν3ν  ρησιµ�π�ι>θηκε 4ς µικρ3ς «,ωµ3ς» z

N. K. MOYTΣOΠOYΛOΣ*

T3 «δρακ�σπιτ�» τ�B &Yµηττ�B

* &O κ. N. K. M. εDναι καθηγητ�ς τ"ς Π�λυτε νικ"ς Σ �λ"ς τ�B #Aριστ�τελε!�υ Πανεπιστηµ!�υ Θεσσαλ�ν!κης.



να�σκ�ς.
Σ9 νεNτερη, πι3 Hµπεριστατωµ<νη µελ<τη τ�υς: «Dragon-Houses: Evoia, Attika, Karia», στ3

κεφ�λαι� «The “Dragon-House” on Hymettos», π�K δηµ�σιε:θηκε στ3 περι�δικ3 «American
Journal of Archaeology» (81, 1977, σ. 189 κα( Oe.), µZς δ!ν�υν περισσ�τερες πληρ�φ�ρ!ες γι1
τ3ν τρ�π� δ�µ"ς τ�υ, τ3ν τρ�π� στεγ�σεως (σ. 200), τ� λειτ�υργ!α τ�υ (σ. 205) κα( Hπι ει-
ρ�Bν συγκριτικ� τυπ�λ�γικ� κα( µ�ρφ�λ�γικ� διερε:νηση µ9 τ1 �ντ!στ�ι α «δρακ�σπιτα»
τ"ς Es,�ιας κα( τ"ς Kαρ!ας (σ. 206).

T3 �ρ αι�λ�γικ3 ατ3 τεκµ>ρι� � ει σπ�υδα!α σηµασ!α γι1 τ�ν παρακ�λ�:θηση ατGν
τGν Cδι�τυπων κτισµ�των (συ ν1 πλατυµ<τωπων �πως τ3 �ερ3 Hπ�νω στ�ν κ�ρυφ� τ"ς
AO ης) κα( τ�ν �ρευνα τ�B δρ�µ�υ π�K �κ�λ�:θησε � δι�δ�ση κα( � µ�ρφ�λ�γ!α τ�υς, �λλ1
κα( τ�ν «Hθνικ�τητα» τ"ς φυλετικ"ς �µ�δας, στ�ν �π�!α �ν>κ�υν �� κατασκευαστ<ς τ�υς
(AA,αντες;). AIσως στ3 σηµεI� ατ3 θ1 πρ<πει ν1 �ναφ<ρω κα( τ(ς πρ�σωπικ<ς µ�υ Hργασ!ες
γι1 τ1 πρ�,λ>µατα, τ1 �π�Iα παρ�υσι�Y�υν τ1 «δρακ�σπιτα» τ"ς N∆ Es,�ιας: N. K. M�υ-
τσ�π�υλ�ς: «T" “δρακ4σπιτα” τ+ς N∆ Eq>�ιας: Συµ>�λ% στ%ν �Aρ�ιτεκτ�νικ6, τ%ν τυπ�-
λ�γ α κα� τ% µ�ρφ�λ�γ α τ�υς», «#Eπιστηµ�νικ� #Eπετηρ!δα τ"ς Π�λυτε νικ"ς Σ �λ"ς»,
Tµ"µα #Aρ ιτεκτ�νων, τ. H´, Θεσσαλ�ν!κη 1978-1980, σ. 263-478 + εCκ. 4-7. T�B ~δι�υ: «T" ∆ρα-
κ4σπιτα», «#Aρ αι�λ�γ!α», τ. 42, M�ρτι�ς 1992, σ. 47-54.

Γι1 �σ�υς � �υν �να Cδια!τερ� Hνδιαφ<ρ�ν γι1 τ1 µνηµεIα ατ1 τ"ς «µεγαλιθικ"ς» �ρ ι-
τεκτ�νικ"ς παραπ<µπω κα( στ(ς παρακ�τω Hργασ!ες:

N. K. M�υτσ�π�υλ�ς -Γ. ∆ηµητρ�κ�λλης: «Mεγαλιθικ" µνηµεPα στ% N���», περι�δ.
«AAνθρωπ�ς», τ. 3, τεB . 1, #Iαν�υ�ρι�ς 1976, σ. 76-104. TGν ~διων: «T" µεγαλιθικ" µνηµεPα
τ+ς M�νης» στ1 «Πρακτικ1 τ�B A´ ∆ιεθν�Bς Συνεδρ!�υ Πελ�π�ννησιακGν Σπ�υδGν» (Σπ�ρ-
τη, 7-14.9.1975), τ. B´, #Aθ"ναι 1976, σ. 135-169 + π!ν. K´ - NE´. TGν ~διων: «Further Notes on
the megalithic monuments of Naxos», «Balkan Studies», τ. 18, 2, Thessaloniki 1977, σ. 251-259.
TGν ~διων: «Nε4τερες ,ρευνες στ" µεγαλιθικ" µνηµεPα τ+ς M�νης», «Πρακτικ1 A´ Λακωνι-
κ�B Συνεδρ!�υ», Σπ�ρτη 7-11 #Oκτω,ρ!�υ 1977=«Λακωνικα( Σπ�υδα(» E´, Πρακτικ1 B´, σ.
385-390 (#Aθ"ναι 1980). TGν ~διων: «T" ντ�λµ8ν στ% “Γιαλ4µαντρα” τ+ς Σαµ�θρ�κης: LIστ�-
ρικ% κα� λα�γραφικ% ,ρευνα γι" τ% Θρ!�κη», Συµπ�σι� ��νθη - K�µ�την>, #Aλεeανδρ�:-
π�λη. Institut for Balkan Studies, 5-9 ∆εκεµ,ρ!�υ 1985. «Πρακτικ�», Θεσσαλ�ν!κη 1988, σ.
17-37.

(Θεσσαλ�ν!κη: 30.11.1997)
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@Aπψη τ� «∆ρακ�σπιτυ» (AJA, 81, N 2, 1977, σ. 191, ε>κ. 16).



Kρ�µα �µ�θειας κα µισελληνισµ��
OTAN O KAΘHΓHTHΣ THΣ IΣTOPIAΣ ∆EN �EPH IΣTOPIA...

�O καθηγητ�ς τ�ς �Iστ�ρ�ας τ�� Πανεπιστηµ��υ �Aθην!ν κ. Bασ�λης Kρεµ-

µυδ&ς 'γραψε στ) «NEA» (14.10.97), 6τι:

«T� πρ�τ	 σηµε�	 π	� “�γ��ει µ�τι” ε�ναι, π	� 	� �πε�θυν	ι σ�ντα ης τ	"

�ι�λ$	υ (�στ	ρ$ας τ&ς A´ Λυκε$	υ) ,-	υν .νακαλ�ψει 0λληνικ� ,θν	ς κα1 0λλη-

νικ3 4θνικ3 συνε$δηση στ3ν .ρ-αι6τητα, 7ταν 	8τε τ� 9ν	µα “:Eλλ<ς” δ=ν

-ρησιµ	π	ιε�τ	 γι< >λ6κληρ	 τ�ν -�ρ	, 7π	υ κατ	ικ	"σαν ?Eλληνες, 7ταν τ�

“?Eλλην” καµµι< σ-@ση δ=ν ε�-ε µ= “ταυτ6τητες” κα1 Aλλα τ@τ	ια. ?Oταν κυ-

ρ$ως πEνε .ρκετ=ς δεκαετ$ες, π	� F �στ	ρι	γραφ$α, F  @νη πρ�τα κα1 F 0λλη-

νικ3 κατ6πιν, ,-ει .π	δε$ ει, 7τι 4θνικ3 συνε$δηση κα1 ,θν	ς δ=ν µπ	ρε� ν<

�π&ρ αν παρ< µ6ν	ν κατ< τ	�ς νε6τερ	υς -ρ6ν	υς, κατ< τ3 φ�ση δηλαδ3 τ&ς

διαµ6ρφωσης τ�ν καπιταλιστικ�ν σ-@σεων, δι6τι  τ< -αρακτηριστικ� τ	υς µ6-

ν	ν σ= αHτ=ς τ1ς συνθ&κες Iταν δυνατ�ν ν< σ-ηµατισθ	"ν».

�Aσφαλ� �π�ντηση δι�ψευσης δ�ν�υν φιλ9σ�φ�ι, :στ�ρικ� κα π�ιητ;ς

<Eλληνες τ�ς �ρ=αι9τητας στ� >?νη :στ�ρι�γραφ�α τ!ν «καπιταλιστικ!ν σ=?-

σεων» τ�� κ. καθηγητ�. Παραθ?τ�υµε µερικ) �π�σπ�σµατα Aνευ σ=�λ�ων,

γιατ εBναι τ9σ� εCγλωττα:

• «O� δ’ 	Lν Mς Nκαστ	ι ?Eλληνες κατ< π6λεις τε 7σ	ι :EλλOνων  υνPOεσαν

κα1  �µπαντες Qστερ	ν κληθ@ντες 	Hδ=ν πρ� τ�ν Tρωικ�ν δ’ .σθ@νειαν κα1

.µει $αν .λλOλων .θρ6	ι ,πρα αν» (Θ�υκυδ�δης, :Iστ	ρι�ν A, 4).

• «:Yπ� µ=ν δ3 TAµφικτ�	ν	ς αHτ	" φασιν 4ς συν@δρι	ν κ	ιν�ν τ	σ�δε γ@-

νη τ	" :Eλληνικ	" συνα-θ&ναι» (Παυσαν�ας, Φωκικ< VIII, 2).

• «AHτ6ς τε γ<ρ ?Eλλην γ@ν	ς εVµ1 τWρ-α�	ν κα1 .ντ’ 4λευθ@ρης δεδ	υλω-

µ@νην 	Hκ Xν 4θ@λ	ιµι >ρEν τ3ν :Eλλ<δα» (�Aλ?>ανδρ�ς A´, γιGς τ�� Hασιλι&

�AµIντα, 498-454 π.X.) (�Hρ9δ�τ�ς, IX 45,2).

• «:EλλOνων πρ	µα-	"ντες TAθηνα�	ι Mαραθ�νι -ρυσ	φ6ρων MOδων 4στ6-

ρεσαν δ�ναµιν» (490 π.X.) (Σιµων�δης O KεP�ς).

• 1. «ΠEσα γ<ρ γ@νατ’ Xν :Eλλ<ς �ασιλ@ως �πOκ		ς».

• 2. «OH γ<ρ Mς φυγ3 παιEν’ 4φ�µν	υν σεµν�ν ?Eλληνες τ6τε, .λλ’ 4ς µ�-

-ην >ρµ�ντες εHψ�-[ω θρ�σει...  \Ω πα�δες :EλλOνων, ^τε, 4λευθερ	"τε πατρ$-

δα, 4λευθερ	"τε δ= πα�δας, γυνα�κας, θε�ν τε πατρ[_ων Nδη, θOκας τε πρ	-

γ6νων, ν"ν �π=ρ π�ντων .γ_ν» (Nαυµα=�α ΣαλαµPν�ς, 480 π.X.) (AQσ=Iλ�ς,

Π@ρσαι, 472 π.X.).

• «Π@ρσας 4 ελ�σαντες 4λευθ@ρ`α :Eλλ�δι κ	ιν	" �δρ�σαντ	 ∆ι�ς �ωµ	"

4λευθερ$	υ». (M�=η Πλαται!ν, 479 π.X.) (Πλ�Iταρ=�ς, TAριστε$δης 19).



• 1. «Π	$ας π	λ$της πατρ$δ	ς ?Eλλην	ς γεγ_ς;».

• 2. «T� σ�ν :Eλλ<ς .π	τε$σει φ6ν	ν δ$κας τ$ν	υσα τ&ς AHλ$δι σφαγ&ς».

• 3. «:Eλλ�δ	ς εH$ππ	υ π�ργ	υς κα1 τε$-η -6ρτων τ’ εHδ@νδρων 4 αλλ� ασ’

EHρ_παν, πατρ[_ων 	^κων Nδρας».

• 4. «\Ω τ&ςδ’ .ν�σσων :Eλλ�δ	ς στρατηγ$ας TAγ�µεµν	ν».

• 5. «Π@µψω δ= κα1 τ�σδ’ :Eλλ�δ’ εVς εHδα$µ	να γυνα�κας». (ESριπ�δης,

TIφιγ@νεια 4ν Tα�ρ	ις, 412 π.X.).

• «TEντα"θα δ3 4ν τP& 4 	πλισ$̀α .ριθµ�ς 4γ@νετ	 τ�ν µ=ν :EλλOνων .σπ1ς µ�-

ρι	ι κα1 τετρακ6σι	ι, πελταστα1 δ= δισ-$λι	ι κα1 πεντακ6σι	ι» (401 π.X.) (Tε-

ν�φ!ν, K�ρ	υ TAν��ασις, A VII, 10).

• «Πρ�τ	ν µ=ν .νδραπ	δισµ	" π@ρι, δ	κε� δ$και	ν ?Eλληνας :Eλλην$δας π6-

λεις .νδραπ	δ$�εσθαι, h µηδ’ Aλλη 4πιτρ@πειν κατ< τ� δυνατ�ν κα1 τ	"τ	 4θ$-

�ειν, τ	" :Eλληνικ	" γ@ν	υς φε$δεσθαι, εHλα�	υµ@ν	υς τ3ν �π� τ�ν �αρ��-

ρων δ	υλε$αν;» (Πλ�των, Π	λιτε$α E, 469, C).

• «?Oσ	υς δ= (�Aλ?>ανδρ�ς) αHτ�ν (τ!ν µισθ�φ9ρων �EλλVνων) αV-µαλ_-

τ	υς ,λα�ε, τ	�τ	υς δ= δOσας 4ν π@δαις εVς Mακεδ	ν$αν .π@πεµψεν 4ργ��ε-

σθαι, 7τι παρ< τ� κ	ινP& δ6 αντα τ	�ς ?Eλλησιν ?Eλληνες 9ντες 4ναντ$α τP&

:Eλλ�δι �π=ρ τ�ν �αρ��ρων 4µ�-	ντ	, .π	π@µπει δ= κα1 εVς TAθOνας τρια-

κ	σ$ας παν	πλ$ας Περσικ<ς .ν�θηµα ε�ναι τP& TAθην`E 4ν π6λει. Kα1 4π$-

γραµµα 4πιγραφ&ναι 4κ@λευσε τ6δε: TAλ@ ανδρ	ς Φιλ$ππ	υ κα1 	� ?Eλληνες

πλ3ν Λακεδαιµ	ν$ων .π� τ�ν �αρ��ρων τ�ν τ3ν TAσ$αν κατ	ικ	�ντων» (M�-

=η Γρανικ��, 334 π.X.) (�Aρριαν9ς, TAλε �νδρ	υ TAν��ασις A, 16).

• «jOς ,φη (O Nαυπ�κτι�ς στρατηγGς �Aγ?λα�ς) δε�ν µ�λιστα µ=ν µηδ@π	-

τε π	λεµε�ν τ	�ς ?Eλληνας .λλOλ	ις» (217 π.X., K�Pλα Nαυπακτ�ας) (Π�λI-

Hι�ς, :Iστ	ρ$α E, 104).

• «T$ν	ς κα1 πηλ$κης δε� τιµ&ς . ι	"σθαι Mακεδ6νας, 	k τ�ν πλε$ω τ	" �$-

	υ -ρ6ν	ν 	H πα�	νται διαγωνι�6µεν	ι πρ�ς τ	�ς �αρ��ρ	υς �π=ρ τ&ς τ�ν

:EλλOνων .σφαλε$ας, 7τι γ<ρ .ε1 π	τ’ Xν 4ν µεγ�λ	ις Iν κινδ�ν	ις τ< κατ<

τ	�ς ?Eλληνας, εV µ3 Mακεδ6νας ε^-	µεν πρ6φραγµα» (210 π.X., Λυκ�σκ�ς O

�Aκαρν�ν) (Π�λIHι�ς, :Iστ	ρ$α Θ, 35, 2).

• «?Aπαντας κα1 τ	�ς τ3ν TAσ$αν κατ	ικ	"ντας ?Eλληνας κα1 τ	�ς τ3ν

EHρ_πην 4λευθ@ρ	υς, .φρ	υρOτ	υς, .φ	ρ	λ	γOτ	υς γεν@σθαι,ν6µ	ις -ρω-

µ@ν	υς τ	�ς Vδ$	ις». (ZIσθµια K�ρ�νθ�υ, ∆ιακVρυ>ις Pωµα�ων 126 π.X.) (Π�-

λIHι�ς, :Iστ	ρ$α IH, 46, 15).

• «lEστι µ=ν 	Lν :Eλλ<ς κα1 F Mακεδ	ν$α» (Στρ�Hων, III, �π. 9).

Γερ�σιµ�ς Kα��νας
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�H �πιστ α πρ!ς τ"ν �λ$θεια γενν'( τ!ν Π�λιτισµ!
:H T@-νη -αρακτηρ$�εται σαφ�ς .π� τ� δι	νυσιακ6 της πνε"µα κα1 F TEπι-

στOµη φα$νεται ν< 4 ελ$σσεται κα1 ν< πρ	σδι	ρ$�εται .π� τ� .π	λλ_νει	

φ�ς. :O N$τσε καθ_ρισε γι< τ3ν 4πιστOµη τ&ς 4π	-&ς τ	υ, 7τι 4 ελ$σσεται

σ�µφωνα µ= τ� .σκητικ� Vδανικ6, τ� >π	�	 -αρακτηρ$�εται .π� τ3ν .να�O-

τηση τ&ς .λOθειας, κα1 0π	µ@νως .π� τ3ν 4 @λι η αHτ3 4κλε$πει πλOρως τ�

δι	νυσιακ� πνε"µα. TEν τ	�τ	ις σOµερα, .να�ητ�ντας τ3ν δ	µ3 τ&ς 4πιστO-

µης µ@σα .π� τ3ν �στ	ρ$α της, ε^µαστε σ= θ@ση ν< Vσ-υρισθ	"µε, 7τι δ=ν ,-ει

µ6ν	 F T@-νη τ� πρ	ν6µι	 ν< λειτ	υργP& δι	νυσιακ�, 	8τε ,-ει µ6ν	 αHτ3 τ�

πλε	ν@κτηµα ν< .να�ητ`E τ3ν µ3-.λOθεια. :H TEπιστOµη λειτ	υργε� κα1 λει-

τ	υργ	"σε δι	νυσιακ< κα1 .π	λλ_νεια, 7π	υ Mς πρ�ς τ� µεθ	δ	λ	γικ6 τ	υς

πλα$σι	 	� 7ρ	ι σηµα$ν	υν 4παγωγ3 κα1 .παγωγ3 (σ�νθεση κα1 .ν�λυση)

.ντ$στ	ι-α. AHτ� π	� .ρ-$�ει ν< .λλ��Pη σOµερα ε�ναι, 7τι 	� 4πιστOµ	νες

4γκαταλε$π	υν τ� .σκητικ� Vδανικ6, τ3ν πεπ	$θηση 7τι �π�ρ-ει TAλOθεια,

«...M	υσ�ων .ρ-_µεθα, τα1 ∆ι1 πατρ1 �µνε"σι τ@ρπ	υσιν µ@γαν ν6	ν...» («Θε	γ	-
ν$α»). O: M��σες aστ9σ� δ;ν τ?ρπ�υν µ�ν�=α τGν ν��ν, �λλ’ «4πικ	υφ$�	υν τ< Aλγη»
κα cλκ�υν τς ψυ=;ς πρGς τG aραP� κα τG �γαθ9. �O �AσκληπιGς θερ�πευε τ�dς �σθε-
νεPς µ; τ�ν M�υσικ� κα O �A=ιλλεdς «4πεκ	�φι�εν τ< 4κ τ	" π	λ@µ	υ Aλγεα» κιθα-
ρ�e�ντας.

�H λ?>ις M	υσικO, π�d '=ει περ�σει αSτ�Iσια σ’ 6λες τς γλ!σσες τ�� κ9σµ�υ, πρ�-
?ρ=εται fκ τ�� ρVµατ�ς «µυ�» (: µυ@ω = διδ�σκω, κατη=!, εQσ�γω κ�π�ι�ν εQς τ) µυ-
στVρια) κα �πG τς M��σες (τς θυγατ?ρες τ�� ∆ιGς κα τ�ς Mνηµ�σIνης), π�d
gπ�ρ>αν 'φ�ρ�ι 6λων τ!ν �Eπιστηµ!ν κα 6λων τ!ν Tε=ν!ν. «:O 7ρ	ς “M	υσικ3”
.ρ-ικ�ς 4σOµαινε τ3ν παιδε$αν κα1 πEσαν τ@-νην σ-@σιν ,-	υσαν µ= τ3ν ψυ-	πνευ-
µατικ3ν .γωγOν, τ3ν διαν6ησιν κα1 τ<ς καλ<ς τ@-νας. ΣOµερ	ν µ= τ�ν 7ρ	ν “M	υ-
σικ3” 4νν		"µε γενικ�ς τ3ν T@-νην τ�ν r-ων· παρ< τ	�ς .ρ-α$	ις αQτη 4καλε�τ	
“:Aρµ	νικO”», λ?γει O συγγραφεdς τ�� παρ�υσιαe9µεν�υ HιHλ��υ, π�d µ9λις f>?δω-
σε O «∆αυλGς» µ; τ�ν φιλ�λ�γικV, γλωσσικ� κα τε=νικ� fπιµ?λεια τ�� διευθυντ�� τ�υ.

M�α στενiτατη σ=?σις συνδ?ει τ�ν M�υσικ� µ; τGν Π�λιτισµ9, jν κρ�ν�υµε �πG τG

NIKOΛAOΣ ΣTAM. AΣΠIΩTHΣ, TAρ-α�	ι ?Eλληνες µ	υσικ	1
κα1 σ[ω�6µενα µ	υσικ< .π	σπ�σµατα µ= µεταγραφOν τ	υς εVς

τ3ν σ�γ-ρ	ν	ν EHρωπαϊκ3ν µ	υσικ3ν σηµει	γραφ$αν

H  H  KINHΣIΣ  KINHΣIΣ  TΩN  TΩN  I∆EΩNI∆EΩNH  H  KINHΣIΣ  KINHΣIΣ  TΩN  TΩN  I∆EΩNI∆EΩNH  H  KINHΣIΣ  KINHΣIΣ  TΩN  TΩN  I∆EΩNI∆EΩNH  H  KINHΣIΣ  KINHΣIΣ  TΩN  TΩN  I∆EΩNI∆EΩN



7τι �π�ρ-ει πρ6�ληµα TAλOθειας.

AHτ� �@�αια Vσ	δυναµε� µ= τ3ν κατ�ρρευση τ	" κ6σµ	υ τ�ν TIδε�ν,.λλ<

ε�ναι µ$α πραγµατικ6τητα, π	� πρ@πει ν< .π	δε-θ	"µε: :H 4πιστOµη τ&ς �ι	-

λ	γ$ας (J. P. Changeaux) .π@δει ε, 7τι > .νθρ_πιν	ς 4γκ@φαλ	ς 4 ελ$σσεται.

O� νευρικ@ς τ	υ συν�ψεις πραγµατ_ν	νται κατ< Nνα σ-&µα δαρ�ινικ&ς 4πι-

λ	γ&ς, τ� >π	�	 .π	δ@-εται 4κε�νες τ1ς συν�ψεις π	� Wθ	"ν τ3 λειτ	υργ$α

τ	" 4γκεφ�λ	υ πρ�ς αHτ� π	� θ< Mρ$�αµε Mς 4 @λι η. M’ Aλλα λ6για F πρ6-

	δ	ς δ=ν ,-ει τελε	λ	γικ3 �π6σταση, .λλ< πρ	σδι	ρ$�εται .π� τ�ν �παρκτ�

4γκ@φαλ	. Kα1 > 4γκ@φαλ	ς -αρακτηρ$�εται 	Hσιωδ�ς .π� δ�	 µ	ρφ@ς: 4πα-

γωγ3 κα1 .παγωγO. Kα1 F .παγωγ3 -αρακτηρ$�ει τ� rδη �π�ρ-	ν, αHτ� δη-

λαδ3 π	� -ρPO�ει .ν�λυσης κα1 παρατOρησης κα1 π	� F µ	ν	µερ3ς .ν�πτυ-

 O τ	υ 4πι��λλει στ� .νθρ_πιν	 ε�δ	ς τ3ν .λOθεια κα1 τ3ν .να�OτησO της:

τ� .σκητικ� Vδανικ6. TEν[� F 4παγωγ3 -αρακτηρ$�ει τ� µ3-�παρκτ� κα1 τ3ν

σ�νθεσO τ	υ, τ3ν κατασκευO τ	υ, αHτ� π	� ε�ναι π@ρα .π� >π	ιαδOπ	τε .λO-

δι�γραµµα τ�ς σελ�δ�ς 101 τ�� HιHλ��υ· O �ριθµGς τ!ν µ�υσικ!ν τ�ς κ�θε fπ�=�ς εBναι
�ν�λ�γ�ς πρGς τG π�λιτιστικG fπ�πεδ9 της. T) µεγαλIτερα π�σ�στ�, Hλ?π�υµε, fµφα-
ν�e�νται στ) παν�ρ=αια =ρ9νια – fπ�=� τ�� π�λιτισµ�� τ!ν θε!ν - Hασιλ?ων (18,9%)
– κα στGν 5� π.X. αQ!να – fπ�=� κ�ρυφiσεως τ�ς πρ�σπ�θειας �ναγεννVσεως τ�� π�-
λιτισµ�� τ�� ∆ιGς (16,3%). T) π�σ�στ) σ=εδGν µηδεν�e�νται κατ) τ�dς =ρ9ν�υς fπι-
κρατVσεως τ�� Xριστιανισµ��.

�H �ρ=α�α �Eλληνικ� M�υσικ� �π�τελ��σε �δελφ�ν fπιστVµη τ!ν Mαθηµατικ!ν
κα τ�ς �Aστρ�ν�µ�ας. �O Ar. Szab�, �ναeητ!ντας τς «.παρ-=ς τ�ν :Eλληνικ�ν Mα-
θηµατικ�ν», �νεκ�λυψε, 6τι �: µαθηµατικ� 6ρ�ι τ�ς «συνε-ε$ας» κα τ!ν «.ρρOτων
.ριθµ�ν» '=�υν µ�υσικ�ν πρ�?λευσιν. «:Yπ�ρ-	υν τρε�ς µ@σ	ι εVς τ3ν M	υσικOν: εuς >
.ριθµητικ6ς, δε�τερ	ς > γεωµετρικ�ς κα1 τρ$τ	ς > .ντ$στρ	φ	ς, > καλ	�µεν	ς vρµ	νι-
κ6ς» (σελ. 229). <Oµως κα �: µαθηµατικ� 6ρ�ι «λ6γ	ς», «δι�στηµα», «µ@σ	ς», «Aκρ	ς»
κ.A. '=�υν fπ�σης τ�ν πρ�?λευσ�ν τ�υς �πG τ�ν M�υσικV.

�O Πλ�των �φιερiνει π�λλ) =ωρ�α τ!ν διαλ9γων τ�υ στ�ν M�υσικV, π�d τ�ν θε-
ωρεP aς «>λκ3ν τ�ν ν@ων πρ�ς τ� .γαθ�ν κα1 τ� Mρα�	ν». «:O TAριστ	τ@λης διακρ$-
νει τ3ν -ρ&σιν τ&ς M	υσικ&ς: α) πρ�ς παιδι�ν...· �) πρ�ς wθικ3ν µ6ρφωσιν· γ) πρ�ς
.π	λαυστικ3ν 4νασ-6λησιν rτ	ι διαγωγOν, εVς xν παρατ�σσεται κα1 F φρ6νησις· δ)
πρ�ς κ�θαρσιν rτ	ι .παλλαγ3ν τ�ν διαταραττ	υσ�ν κινOσεων .π� τ3ν ψυ-Oν, F
>π	$α .παλλαγ3 πρ	καλε�ται µ6ν	ν δι< τ&ς διεγ@ρσεως τ�ν ψυ-ικ�ν συγκινOσεων»
(σελ. 41). �O Σταγειρ�της 'γραψε κατ) π&σαν πιθαν9τητα κα τG σ=ετικGν µ; τ�ν M�υ-
σικ� 'ργ� «Πρ	�λOµατα», τG Oπ�P� gπεδιαιρεPτ� εQς τ) α) «Περ1 Φων&ς» κα H) «Περ1
:Aρµ	ν$ας» (6. π.). M; τ�ν oρµ�ν�αν κα τGν ρυθµG �σ=�λVθηκε κα O Π�ρι�ς �Aρ=�-
λ�=�ς, στGν Oπ�P� �νVκει p φρ�σις: «Γ$γνωσκε δ’ 	u	ς ρυσµ�ς .νθρ_π	υς ,-ει» (�π9-
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θεια κα1 �παρκτ3 Vδ@α.

:H καταν6ηση αHτ	" τ	" δυϊσµ	" φ@ρει τ3ν 0 &ς διαπ$στωση: ∆=ν ψ�-ν	υµε

µ= τ3ν 4πιστOµη τ3ν .λOθεια, .λλ< τ3ν κατασκευ��	υµε κα1 F κατασκευ3

αHτ3 .π	τελε� τ3ν καταν6ησO της. :H T@-νη 4  >ρισµ	" .π	ρρ$πτει τ� σ�-

µπλεγµα τ&ς .λOθειας, κα1 αHτ� δ=ν θεωρε�ται παρ�λ	γ	, τ� δι	νυσιακ�

πνε"µα 4πι��λλεται καθ’ α�τ� στ3ν Qπαρ η τ�ν ,ργων της.

TAντιθ@τως F διαπ$στωση 7τι F 4πιστOµη δ=ν ,-ει σκ	π� φαντ��ει παραλ	-

γισµ6ς, .λλ�, 4πειδO, 7πως .ναλ�σαµε, > σκ	π�ς δ=ν .π	τελε� .ναγκα$α �π6-

θεση γι< τ3ν Qπαρ η τ	" ν	", αHτ	µ�τως φανερ_νεται, 7τι > παραλ	γισµ�ς

ε�ναι φαιν	µενικ�ς κα1 ταυτ6-ρ	να .ναδεικν�εται F σωρευµ@νη διαστρ	φ3

τ	" ν< �π�ρ-Pη > Aνθρωπ	ς γι< µακρ� -ρ6ν	 µ@σα στ�ν κλ	ι� τ&ς κ	ινων$ας!

Kα1 4νν		"µε τ3ν κ	ινων$α στ3ν εVρηνικ3 µ	ρφO της, κα1 > 7ρ	ς «διαστρ	φ3»

συγκαταλ@γει τ�ν -ρ6ν	 κα1 τ3ν εVρOνη (κατ< τ3 δι�ρκεια τ	" µακρ	" -ρ6-

ν	υ) Mς .ναγκα$α τ&ς κ	ινων$ας. Γιατ$ 7µως διαστρ	φO;

σπ. 67), πρ&γµα π�d σηµα�νει, 6τι O κ�θε Aνθρωπ�ς '=ει τGν δικ9 τ�υ ρυθµ9, «τ�ν
σκ	π6 τ	υ», καθqς λ?γει O λα9ς.

Mι) κα O λ9γ�ς περ M�υσικ�ς κα ρυθµ!ν r sθ!ν, πρ?πει ν) >?ρ�υµε, 6τι «	�
µ	υσικ&ς τρ6π	ι» σ=ετ�e�νται κα f>αρτ!νται �πG τ�dς π�λιτικ�dς ν9µ�υς, καθqς λ?-
γει O Πλ�των στ�ν «Π	λιτε$α» (403 κ.t>.) O: <Eλληνες δι?κριναν τ�dς παρακ�τω ρυθ-
µ�Iς: τGν ∆iρι�, π�d uταν �νδρικ9ς· τGν �Yπ�δiρι� r Παλαι�-αι�λικ9, π�d uταν
fπ�σης �νδρικGς κα περVφαν�ς· κα τGν �I�στι�ν r �Iωνικ9ν, π�d uταν αSστηρGς κα
µεγαλ9πρεπ�ς. O: gπ9λ�ιπ�ι ρυθµ� uσαν µι>�H�ρHαρ�ι κα O Πλ�των τ�dς θ?τει
fκτGς τ�ς π�λιτε�ας τ�υ· αSτ� uσαν: O ΛIδι�ς κα O �Yπ�λIδι�ς, φιλVδ�ν�ι, µεθυ-
στικ� κα κατ�λληλ�ι γι) διασκεδ�σεις· κα O ΦρIγι�ς, π�d uταν fνθ�υσιαστικ9ς,
'νθε�ς.

�O λαµπρGς ν?�ς <Eλλην µ�υσικ�συνθ?της Nικ9λα�ς Σταµ. �Aσπιiτης, π�d ex� κα
δηµι�υργεP στ� Γερµαν�α, O συγγραφεdς τ�� παρ�υσιαe9µεν�υ HιHλ��υ, fργ�σθηκε
π�λd κα µ; περ�σσι� e�λ�, γι) ν) πετI=xη τG Aθληµα αSτ9· γιατ περ �θλVµατ�ς πρ9-
κειται! M?σα στς διακ9σιες πενVντα περ�π�υ σελ�δες τ�� HιHλ��υ τ�υ κατε=iρισε
6λ�υς τ�dς �Aρ=αι�?λληνες µ�υσικ�dς (381 τGν �ριθµGν) µ’ 6λα τ) πληρ�φ�ριακ)
στ�ι=εPα γι) τ� eωV τ�υς κα τ) 'ργα τ�υς κα τ) 23 �ρ=αPα tλληνικ) µ�υσικ) �π�-
σπ�σµατα, π�d διασzie�νται µ?σα στ�dς κiδικες τ!ν HιHλι�θηκ!ν τ�ς ESρiπης. �O
�ναγνiστης µπ�ρεP ν) πληρ�φ�ρηθx� π.=. γι) τ�ν µ�υσικG �Aθην& κα τ�ν �Aρµ�ν�α
(σελ. 27 κα 44 �ντ�στ�ι=α), γι) τGν �Aµφ�ωνα κα τ�ν �A�ιδ� (σελ. 33 κα 37), γι) τ�ν
K9ριννα (τ�ν �ντ�παλ� στ�dς λυρικ�dς �γ!νες τ�� Πινδ�ρ�υ) κα τ�ν ∆αµ�φIλη (σελ.
69 κα 50), γι) τGν �Aγ�θωνα (τGν γνωστG �π’ τG «Συµπ6σι	ν») κα τGν �AλκιHι�δη
(σελ. 25 κα 31), γι) τGν �AλIπι� κα τGν Mι=α�λ ΨελλG (σελ. 32 κα 99). �Aλλ) τG ση-
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?Oπως παραπ�νω .ναλ�θηκε > ν	"ς �π�ρ-ει 4ν .ντιθ@σει µ= τ3ν .λOθεια.

:O πρ	σανατ	λισµ�ς 0π	µ@νως κα1 F στρατευµ@νη κατε�θυνση τ&ς κ	ινων$ας

πρ�ς τ�ν .ν�παρκτ	 στ6-	 τ&ς .λOθειας, τ&ς εVρOνης κα1 τ&ς γενικ&ς .γ�πης

ε�ναι κ�τι παραπ�νω .π� 	Hτ	π$α: ε�ναι διαστρ	φO· δι6τι Nνας τ@τ	ι	ς στ6-

-	ς 4πι��λλει τ3 µ	ν	µερ& .ν�πτυ η τ&ς .παγωγ&ς, τ� συµπλOρωµα τ&ς µ3-

κατασκευ&ς µ= δ	γµατικ=ς πεπ	ιθOσεις κα1 τ3ν κατα�αρ�θρωση τ&ς 4πα-

γωγ&ς: «,Aς µακελλ.ψ�υµε τ! 1µισυ τ�2 3γκεφ�λ�υ στ! 5ν�µα τ6ς 7Aλ$θει-
ας». AHτ	1 π	� 4π1 2000 -ρ6νια τ�  εφων$�	υν, ,-	υν rδη νικOσει. :H σ�-

µαντικiτερ� τµ�µα τ�� HιHλ��υ περι?=ει τ) 23 �ρ=αPα tλληνικ) µ�υσικ) �π�σπ�σµα-
τα, τ) Oπ�Pα O συγγραφεdς δηµ�σιεIει µ; τ�ν διασωθεPσα �ρ=α�α µ�υσικ� σηµει�-
γραφ�α τ�υς κα τ� µεταγραφV τ�υς στ� σIγ=ρ�νη εSρωπαϊκV, σ; τρ9π� }στε ν) «δια-
H�exη» O �ναγνiστης τG µ?λ�ς τ�υς r ν) τG πα�exη µ’ cνα �:�δVπ�τε µ�υσικG ~ργαν�.

∆;ν θ’ �ναφερθ��µε στ) παραρτVµατα A´ («M	υσικα1 TAναφ	ρα1 τ	" :OµOρ	υ»)
κα B´ («EVκ6νες TAρ-α$ων M	υσικ�ν TOργ�νων»), �λλ) θ) κλε�σ�υµε µ; τ�ν �ναφ�ρ�
µας σ’ cνα �π’ τ) «σzωe9µενα µ�υσικ) �π�σπ�σµατα», π�d παρατ�θενται στς σελ�δες
105-200, 6πως ε�παµε τ9σ� µ; τ�ν �ρ=α�α µ�υσικ� σηµει�γραφ�α – κ�τι τG καταπλη-
κτικG κα πρωτ9φαντ� – 6σ� κα στ�ν σIγ=ρ�νη εSρωπαϊκ� µ�υσικ� κλ�µακα:

«7Eπιτ�φι�ς τ�2 Σεικ λ�υ
EVκ|ν F λ$θ	ς εVµ$· τ$θησ$ µε Σε$κιλ	ς ,νθα
µνOµης .θαν�τ	υ σ&µα π	λυ-ρ6νι	ν.

*
?Oσ	ν �P&ς, φα$ν	υ, µηδ=ν 7λως σ� λυπ	"·
πρ�ς ~λ$γ	ν 4στ1 τ� �&ν, τ� τ@λ	ς > -ρ6ν	ς
.παιτε�. Σε$κιλ	ς EHτ=ρ [π	υ] �P&.»
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γκριση µ= τ	�ς αV�νες πρ1ν τ3 γ@ννηση τ	" Xριστ	" µEς πε$θει γι’ αHτ6: «:O

.ρ-α�	ς π	λιτισµ�ς δηµι	υργOθηκε .π’ αHτ	�ς π	� δ=ν ν	ι_θ	υν τρ6µ	 µπρ�ς

στ3ν .νυπαρ $α τ&ς .λOθειας. ∆ηµι	υργOθηκε .π� αHτ	�ς π	� π$στεψαν στ�

Fρωικ� Vδε�δες κα1 µεγαλ	�ργησαν µ@σα .π� αHτ6, δηµι	υργOθηκε .π� τ<

9ντα τ&ς σκληρ6τητας. ?Oσ	 καιρ� > ?Oµηρ	ς τραγ	υδ	"σε στ3ν :Eλλ�δα τ3

σκληρ6τητα κα1 δ6 α�ε τ3ν περ$λαµπρη Aνιση φ�ση, > π	λιτισµ�ς Iταν τ�

Aνθ	ς. T� Aνθ	ς τ	" π	λ@µ	υ.

∆=ν θ< κ	υρ�σω µ= παρ�δειγµα 4κ τ&ς σηµεριν&ς στρε�λ&ς κ	ινων$ας κατ<

τ&ς σκληρ6τητας κα1 τ&ς 4παγωγ&ς. TAρκε� ν< σκεφθ	"µε τ< στρατευµ@να

καν�λια κα1 τ	�ς «µαραθων$	υς .γ�πης», τ1ς αHτ	κτ	ν$ες µαθητ�ν π	� δ=ν

ε�ναι τ6σ	 σκληρ	$, �στε ν<  @ρ	υν ν< .π	τυγ-�ν	υν. ?Oσ	 γι< τ3ν 4παγω-

γO: τ� 7τι πρ6κειται ν< εVσα-θ	"ν 4ρωτOσεις π	λλαπλ&ς 4πιλ	γ&ς στ< σ-	λε�α

ε�ναι .ρκετ6.

7Aθαν�σι�ς 7Aλε:.λλης
Mαθηµατικ�ς

Π9σ� �λVθεια �νθρiπινα εBναι τ) λ9για αSτ) κα π9σ� σIγ=ρ�να, 6σ� κα p µ�υ-
σικ� κλ�µακα γι) αSτ�dς π�d κατ?=�υν τ�ν M�υσικ� κα >?ρ�υν ν) κιθαρ�e�υν» r ν)
πα�e�υν �:�δVπ�τε Aλλ� ~ργαν�...

Σαρ�ντ�ς Π<ν

O: fκδ9τες κα µεταφραστ;ς τ�� 'ργ�υ τ�� πλατωνικ�� φιλ�σ9φ�υ K?λσ�υ
«TAληθ3ς Λ6γ	ς», παρ�υσ�ασι τ�� Oπ���υ fκ�µαµε στG gπ’ �ρ. 185 τε�=�ς τ�� «∆αυ-
λ��», συνε=�e�υν ν) µ&ς fκπλVττ�υν. <Oπως εB=αν �νακ�ινiσει στ�ν εQσαγωγ� τ��
HιHλ��υ «K@λσ	ς. TAληθ3ς Λ6γ	ς», στ9=�ς τ�υς  εBναι p 'κδ�σι «Aγνωστων» 'ργων τ�ς
<Yστερης �Aρ=αι9τητας. ASτ� τ�ν φ�ρ) συνε=�e�υν µ; µ�α κ�πως πιG γνωστ� �λλ)
fντελ!ς συκ�φαντηµ?νη πρ�σωπικ9τητα τ�ς <Yστερης �Aρ=αι9τητας, τGν �I�υλιαν9,
O Oπ�P�ς 'δωσε τ�ν eωV τ�υ γι) τ�ν σωτηρ�α τ�� �Eλληνισµ��. Mετ�φρασι τ�� 'ργ�υ
τ�υ «Mισ	π_γων», τ!ν TEπιστ	λ�ν τ�υ κα τ�� TAπανθ$σµατ	ς 'καµε O Γι�ννης
�AHραµ�δης, fνz! τG «Kατ< Xριστιαν�ν» µετ?φρασε O Γι�ννης Xριστ�δ�Iλ�υ. Σηµει-
ωτ?�ν, 6τι p νε�ελληνικ� �π9δ�σι τ!ν 'ργων 'γινε H�σει τ�� �ρ=αι�ελληνικ�� πρ�-
τIπ�υ κα ~=ι µ?σzω µεταφρ�σεiν τ�υς σ; δυτικ�ευρωπαϊκ;ς γλ!σσες... M?γιστ� fνδια-
φ?ρ�ν παρ�υσι�eει O πρ9λ�γ�ς τ�� HιHλ��υ, τGν Oπ�P� 'γραψε O Γι�ννης �AHραµ�δης.

Στ9=�ς τ!ν fκδ�τ!ν εBναι p «�στ	ρικ3 .π	κατ�σταση τ	" TI	υλιαν	"». Kα αSτG
εBναι fπιHεHληµ?ν�, fφ’ 6σ�ν, 6πως γρ�φει O συγγραφεdς τ�� πρ�λ9γ�υ: «lO-ι µ6ν	ν
> TI	υλιαν�ς .λλ< >λ6κληρη F ?Yστερη TAρ-αι6τητα �ρ$σκεται �υθισµ@νη µ=ς στ<

IOYΛIANOΣ, Mισ	π_γων, Kατ< Γαλιλα$ων, TEπιστ	λα1
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σκ	τ�δια τ&ς λOθης. :O µ@σ	ς ?Eλληνας θ< 4κπλαγε� – ^σως ν< 4ν	-ληθε� – µαθα$ν	-
ντας 7τι γι< Nνα σ	�αρ� .ριθµ�  @νων �στ	ρικ�ν 4πιστηµ6νων > πραγµατικ�ς Xρυσ�ς
AV_νας τ&ς .ρ-αι6τητας Iταν > B´ µετ< Xριστ6ν. Kα1 θ< 4κπλαγε�, δι6τι στ3 συνε$-
δησO τ	υ N ι >λ6κληρ	ι αV�νες :Eλληνισµ	" ,-	υν συµπιεστε� στ3 λ@ η “παρακµO”.
:H �στ	ρ$α σταµατ`E µ= τ�ν θ�νατ	 τ	" M. TAλε �νδρ	υ κα1  αναρ-$�ει µ= τ�ν M@γα
Kωνσταντ�ν	. Στ� µετα � δι�στηµα > κ6σµ	ς µετα�α$νει .π� παρακµ3 σ= .κ6µη -ει-
ρ6τερη παρακµO, περιµ@ν	ντας τ3ν ν$κη τ	" Xριστιανισµ	", γι< ν< σωθε� 4πιτ@λ	υς.
(?Oλ	ι 	� Pωµα�	ι αHτ	κρ�τ	ρες ε�ναι 4  >ρισµ	" “κακ	$”. TAπ� τ3ν 4π	-3 π	� .ρ-$-
�	υν ν< �απτ$�	νται Xριστιαν	1 γ$ν	νται 4  >ρισµ	" “καλ	$”).» (σελ. 11). «ΣOµερα
> TI	υλιαν�ς – γρ�φει O Γ. �AHραµ�δης – .π	τελε� µι< 4ν	-λητικ3 παρ@νθεση µ@σα στ<
4γ-ειρ$δια τ&ς 0λληνικ&ς �στ	ρ$ας. TAναφ@ρεται π�ντ	τε µ= τ� 4π_νυµ	 π	� τ	" -�-
ρισαν 	� -ριστιαν	1 (“Παρα��της” h “TAπ	στ�της”)...» (σελ. 11). �H πρ�σωπικ9της
αSτ� τ�� �Eλληνισµ�� =αρακτηρ�eεται «ΠαραH�της», µ�α  πρ�σωπικ9τητης π�I, jν
δ;ν τGν fσκ9τωναν – >?ρ�υµε π�ι�� –, τG µ?λλ�ν τ�� �Eλληνισµ�� θ) uτ� διαφ�ρετι-
κ9. Στ�ν πραγµατικ9τητα �: κατηγ�ρ��ντες τGν �I�υλιανG εBναι, 6πως 'γραφε O Πε-
ρικλ�ς Γιανν9π�υλ�ς, «πρ	δ6ται τ	" γνησ$	υ 0λληνικ	" Vδανικ	"».

Θ) κλε�σω τ�ν παρ�υσ�ασι τ�� HιHλ��υ τ�Iτ�υ µ; µ�α παρ�γραφ� �π’ τGν πρ9λ�-
γ� τ�� Γ. �AHραµ�δη: «:H .λOθεια ε�ναι, 7τι > TI	υλιαν�ς στ�θηκε .νελ@ητ	ς στ3ν π	-
λεµικO τ	υ κατ< τ	" V	υδαϊσµ	". ?Oµως .π@ναντι στ	�ς ̂ δι	υς τ	�ς TI	υδα$	υς – π	�
Aλλωστε Iταν �πOκ		$ τ	υ – F στ�ση τ	υ Iταν Aµεµπτη. MOπως θ� ’πρεπε, .φ’ 0ν�ς
ν< 4νστερν$�εται τ< V	υδαϊκ< δ6γµατα κα1 .φ’ 0τ@ρ	υ ν< δι_κει τ	�ς TI	υδα$	υς,
7πως ,καναν 7λ	ι 	�  µετ@πειτα – κα1 µ@-ρι τ�ν Fµερ�ν µας – .ντισηµ$τες;» (σελ. 12).
Πρ�γµατι 6λ�ι �: �ντισηµ�τες κα κατ) H�σιν �: Pωµι� πρ�σκυν��ν τGν σηµιτικ�ς
κατασκευ�ς ΘεG Για=H; κα τ�ν Qσ=I�υσα Q�υδαι�γεν� θρησκε�α, π�d �: �δι�ι �:
tHραι�σιωνιστα fπ?Hαλαν... �H fθνικ� λ�ιπGν σ=ιe�φρ?νεια σ’ 6λ� της τG µεγαλεP�!

M�ρι�ς ∆ηµ>π�υλ�ς – 7Aπ�λλ@νι�ς

�H :στ�ρικ� �>ι�πιστ�α τ�ς B$�λ	υ �µφισHητVθηκε π�ντ�τε κα �Sδ?π�τε p «Πα-
λαι< ∆ιαθOκη» fθεωρVθη :στ�ρικ� πηγV. TG EKKE (�EθνικG K?ντρ� K�ινωνικ!ν
�Eρευν!ν) 6µως 'ρ=εται ν) fκδiσxη τG fν θ?µατι HιHλ��, πρ�φαν!ς γι) ν) gπερασπι-
σθx� τ�ν :στ�ρικ� «σπ�υδαι9τητα» τ!ν «θε�πνεIστων γραφ!ν». BιHλ��, π�d θ) πρ�-
καλ?σxη τGν γ?λωτα σ; �:�νδVπ�τε κ�ινωνι�λ9γ� r :στ�ρικ9, π�d θ) fπι=ειρVσxη ν) τG
�ναγνiσxη, �λλ) κα τGν f>ευτελισµG τ�� κρατικ�δ�αιτ�υ EKKE, π�d θ?λει ν) �ν�-
µ�eεται «fθνικG» κα ν) διεκδικx� τ�τλ�υς fπιστηµ�νικ9τητας.

EKKE – Π. ΣINOΠOYΛOΣ, :H 	Vκ	γ@νεια Mς µ	ν�δα
4ργασ$ας τ	" λα	" τ&ς ΠαλαιEς ∆ιαθOκης
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�O κIρι�ς Π. Σιν9π�υλ�ς �ναφ?ρει =αρακτηριστικ) στGν πρ9λ�γ� τ�ς 'κδ�σης:
«T� A´ M@ρ	ς .σ-	λε�ται µ= τ3ν δι�ρθρωση τ&ς κ	ινων$ας τ	" περι	�σι	υ λα	" τ&ς
ΠαλαιEς ∆ιαθOκης...»(!) ΘεωρεPται λ�ιπGν O λαGς τ�� �Iσρα�λ «περι�Iσι�ς» (σ.σ.
fκλεκτGς τ�� Θε��) ~=ι πι) µ9ν�ν �πG τ�dς θε�λ9γ�υς κα τ�dς σιωνιστ;ς �λλ) κα
�πG τ�dς «κ�ινωνι�λ9γ�υς»! Kα 'τσι εQσH�λλει πλ?�ν �κρ�τητη p �I�υδαϊκ� Θε�-
λ�γ�α κα Mυθ�λ�γ�α στGν =!ρ� τ!ν κ�ινωνικ!ν fπιστηµ!ν. M�λιστα στG f>iφυλ-
λ� τ�� HιHλ��υ σηµειiνεται O gπ9τιτλ�ς: «κ	ινωνι	λ	γικ3 ,ρευνα». �Aς gπ�θ?σ�υµε
κ�π�ι�ν Aλλ�ν συγγραφ?α, O Oπ�P�ς ν) =αρακτVριeε aς «περι�Iσι�», «fκλεκτG» r
«�νiτερ�» τGν λαG τ�ς �ρ=α�ας �Eλλ�δ�ς µ; τ�ν παγκ�σµ�ως �ναγνωρισµ?νη πρ�-
σφ�ρ� τ�υ, κα µ�λιστα ν) fπρ9κειτ� γι) 'κδ�ση δηµ�σ��υ :δρIµατ�ς: Mπ�ρ��µε ν)
φαντασθ��µε, 6τι θ) >εσVκωνε στG π9δι τς γνωστ;ς «�ντιρατσιστικ;ς» κα «�ντιφα-
σιστικ;ς» �ργανiσεις, δεκ�δες «πρ��δευτικ�» διαν��Iµεν�ι-gπερασπιστ;ς τ!ν
«�νθρωπ�νων δικαιωµ�των» θ) γ?µιeαν αSτ9κλητα κα �σφυκτικ) τ) �κτ�στηλα τ!ν
fφηµερ�δων κα τς τηλε�πτικ;ς �θ9νες. Στ�ν περ�πτωση 6µως τ�ς παρ�Iσης fκδ9-
σεως τ�� EKKE O συγγραφ?ας '=ει ν) εQσπρ�>xη µ9ν� τ) θερµ� τ�υς συγ=αρητVρια.

ΣτG στενG fπιστηµ�νικG πεδ�� p παρ��σα συγγραφ� αSτ�=αρακτηρ�eεται aς «κ	ι-
νωνι	λ	γικO». Πρ9κειται γι) µ�α καθαρ� «fπιστηµ�νικ�» �π�τη, �φ�� �πG µεθ�-
δ�λ�γικ�ς �π9ψεως – κα αSτG τG γνωρ�eει O �:�σδVπ�τε κ�ινωνι�λ9γ�ς – εBναι �δI-
νατ�ν τ) HιHλικ) κε�µενα ν) �π�τελ?σ�υν �ντικε�µεν� fρεIνης τ�ς κ�ινωνι�λ�γ�ας,
p Oπ��α �σ=�λεPται µ; gπαρκτ;ς-eωνταν;ς κ�ινων�ες. �O κ�ινωνι�λ9γ�ς δIναται ν)
�ναφ?ρεται fπικ�υρικ) σ; πρ�ϋπ�ρ=�υσες :στ�ρικ;ς µελ?τες κα ~=ι ν) κατατρ�Hε-
ται πρωτ�γεν!ς µ; κε�µενα θε�λ�γικ��-φιλ�λ�γικ�� r 'στω δ�γµατικ�� fνδιαφ?ρ�-
ντ�ς, γι) ν) tρµηνεIσxη παρελθ��σες συνVθειες.

Kατ) τ) Aλλα τG κε�µεν� �ναλ�σκεται σ; θε�λ�γικ;ς κα φιλ�λ�γικ;ς παρατηρVσεις
fπ πλVθ�υς =ωρ�ων τ�ς B$�λ	υ, σ; αSθα�ρετες fπιν�Vσεις Aσ=ετων νε�λ�γισµ!ν, σ;
µεθ�δευµ?νες παραπ�ιVσεις �π9ψεων µεγ�λων κ�ινωνι�λ9γων, µ; �πiτερ� στ9=�
ν) φανx�, 6τι στ�ν Παλαι< ∆ιαθOκη περι?=�νται fργασιακ;ς σ=?σεις, π�d στηρ�e�νται
στ�ν �Qκ�γενειακ� �λληλεγγIη κα �: Oπ�Pες �ντιδιαστ?λλ�νται πρGς τ�ν σηµεριν�
�π�νθρωπη σ=?ση τ�� �νθρiπ�υ µ; τ�ν fργασ�α τ�υ! �Ωστ9σ� O συγγραφ?ας �π�-
φεIγει ν) =ρησιµ�π�ιVσxη aς παρ�δειγµα �Qκ�γενειακ�ς �λληλεγγIης στ�ν fργασ�α
τ�ν περ�πτωση τ�ς... Σ�ρας. �H Σ�ρα δ?=εται ν) «fργασθx�» στG =αρ?µι τ�� Φαραi,
γι) ν) κερδ�σxη O φερ9µεν�ς «�δελφGς» κα σIeυγ9ς της, O �AHρα�µ, «H9ες κα κα-
µVλ�υς»... �EµεPς δ;ν '=�υµε παρ) ν�... συγ=αρ��µε τG EKKE γι’ αSτ�ν τ�ν «περι�I-
σια» 'κδ�σV τ�υ κα ν) πρ�τε�ν�υµε στGν συγγραφ?α ν) �σ=�ληθx� «κ�ινωνι�λ�γικ)»
µ; cνα f>�σ�υ σπ�υδαP� θ?µα �Qκ�γενειακ�ς �λληλεγγIης τ�ς B�Hλ�υ: τς σ=?σεις
�Qκ�γενειακ�ς �λληλεγγIης µετα>d τ�� Λqτ κα τ!ν θυγατ?ρων τ�υ.

Παν. Λ. K�υBαλ�κης
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EBναι γενικ!ς �π�δεκτ9, 6τι p «�ργ�νωσις» τ!ν δηµ�τικιστ!ν σκ�πGν '=ει τGν

�φανισµG κα τ�ν f>�λ9θρευσι τ�ς πλ�υσιωτ�της κα fπ =ιλι�δες 'τη �διαλε�πτως

Oµιλ�υµ?νης tλληνικ�ς γλiσσας. �H στεν�κεφαλι) (π�d π�λλ;ς φ�ρ;ς �γγ�eει τ) 6ρια

τ�ς pµιµ�θειας) συµH�λλει κα στ�ν φτi=υνσι τ�� γλωσσικ�� µας �ργ�ν�υ, �φ��

πρ�σπαθ��ν ν) �π�H�λ�υν τ) λ9για στ�ι=εPα τ�ς γλωσσικ�ς µας παραδ9σεως, π�d

�π�τελ��ν τG µ?γιστ� µ?ρ�ς τ�ς tλληνικ�ς γλiσσας. Kα τG =ειρ9τερ� �π’ 6λα εBναι,

6τι, fνz! �πG τ�ν �ρ=α�α fπ�=� fδηµι�υργ��ντ� καιν;ς λ?>εις πρGς 'κφρασιν τ!ν δια-

φ9ρων fνν�ι!ν, σVµερα κ�τι τ?τ�ι� δ;ν παρατηρεPται.

∆υστυ=!ς τG fντα�θα παρ�υσιαe9µεν� HιHλ�� κινεPται σ’ αSτ) τ) πλα�σια. �O συγ-

γραφεdς πρ�σπαθεP ν) µ&ς καθ�ρ�σxη, π!ς θ) Oµιλ��µε «�ρθ!ς», }στε ν) µ�ν =ρη-

σιµ�π�ιVσωµε στ�ι=εPα π�d θυµ�e�υν καθαρεI�υσα! �Aς δ��µε 6µως τ� γρ�φει: «Συ-

-ν< .κ	"µε  σ= κε$µενα τ� ρ&µα “.φ	ρ�, -Eς, -E, κ.τ.λ.” ν< ,-ει συντα-θε� µ= 4µπρ6-

θετη αVτιατικ3 (στ6ν, στOν, στ6, στ	�ς, στ$ς, στ<) κατ< τ3 σ�ντα O τ	υ στ3ν καθα-

ρε�	υσα, 4ν[� πρ@πει ν< συντ�σσεται µ= .πρ6θετη αVτιατικ3 (τ6ν, τOν, τ6, τ	�ς, τ$ς,

τ�), π.-.: “:H εVσOγηση, 7πως ε�ναι γνωστ6, .φ	ρE στ�ν 4κσυγ-ρ	νισµ6”. T� σωστ6:

“:H εVσOγηση, 7πως ε�ναι γνωστ6, .φ	ρE τ�ν 4κσυγ-ρ	νισµ6” (sic). TG σωστG Hε-

Hα�ως εBναι τG �ντ�θετ� κα τ) λεγ9µενα τ�� συγγραφ?ως δεικνI�υν τ�ν �µ�θει� τ�υ,

fφ’ 6σ�ν τG .φ	ρ� σηµα�νει «�π�Hλ?πω σ; κ�τι», «�ναφ?ρ�µαι σ; κ�τι» κα στ�ν

�ρ=α�α 6πως κα στ� ν?α tλληνικ� συντ�σσεται gπ�=ρεωτικ) µ; δ�τικ� (r µ; τ�ν

πρ9θεσι σ= κα αQτιατικV).

Kατ) τGν συγγραφ?α p πρ9τασι «Λαµ�αν	µ@ν	υ �π6ψη 7µως 7τι �π�ρ-ει .νε-

π�ρκεια -_ρ	υ...» εBναι «λανθασµ?νη», fνz! τG σωστG εBναι: «�Aν 7µως λ��	υµε �π6-

ψη 7τι...». Συνεπ!ς �παγ�ρεIει τ�ν =ρ�σι τ�ς γενικ�ς �π�λIτ�υ. T?ρµα λ�ιπGν τ) «δ	-

θε$σης εHκαιρ$ας» κα τ) συναφ�, δι9τι �π�τελ��ν λ9για στ�ι=εPα κα εBναι καταρα-

µ?να σ; µ�α �κραιφν� δηµ�τικV. �Aπαγ�ρεIεται fπ�σης κα p =ρ�σις τ�ς πρ�θ?σεως

gπG+αQτιατικV. EBναι «λ�θ�ς» λ�ιπGν ν) π��µε: «?Eνα σ�στηµα µακρ	πρ6θεσµων

συµφωνι�ν γι< τ3ν �π� εHν	ϊκ	�ς 7ρ	υς 4 ασφ�λιση 4 αγωγ�ν...», �φ�� τG �ρθG

εBναι: «Nνα σ�στηµα µακρ	πρ6θεσµων συµφωνι�ν γι< τ3ν 4 ασφ�λιση 4 αγωγ�ν (h

γι< ν< 4 ασφαλιστ	"ν 4 αγωγ=ς) µ; εSν�ϊκ�dς 6ρ�υς».

Φυσικ) δ;ν �>�eει τGν  κ9π� ν) fπεκταθ��µε. Mνηµ�νεIσαµε oπλ!ς τG HιHλ�� αSτG

aς τυπικiτατ� δεPγµα f>�υσιαστικ�ς fπεµH�σεως στ�ν fλεIθερη γλωσσικ� f>?λι>ι κα

�παγ�ρεIσεως τ�ς =ρVσεως τ�� τερ�στι�υ πλ�Iτ�υ τ�ς �Eλληνικ�ς Γλiσσας, �λλ)

κα aς κραυγαλ?α �π9δει>ι τ�ς �γραµµατωσIνης τ�� συγγραφ?ως τ�υ (fν �ν9µατι

µ�λιστα τ�ς... �ρθ�?πειας!).

M�ρι�ς ∆ηµ>π�υλ�ς - 7Aπ�λλ@νι�ς

ΓEΩPΓIOΣ Π. APΓYPIA∆HΣ, Nε	ελληνικ3 Γλ�σσα
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