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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια"# Περι#δικ'
Kυδαθηνα*ων 29, Πλ/κα

105 58 4Aθ5να.
Tηλ6φωνα: 3223957, 9841655.

Tηλε#µ#ι>τυπ#ς: 3314997.

•
TB Γραφε"α τ#C «∆» λειτ#υργ#Cν

πρωϊνHς Iρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν/ (καK Σ/LLατ#).

•
NIδρυτOς-4Iδι#κτ5της-
4Eκδ>της-∆ιευθυντ5ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
4APιλλ6ως - M#υσRν 51

Παλαι' Φ/ληρ#.
•

Φωτ#στ#ιPει#θεσ*α - 4Aτελι6:
PRESS LINE

M/γερ 11, 4Aθ5να, τηλ.: 5221792.
4EκτυπSσεις:

Π. KOKKAΛHΣ
BιLλι#δεσ*α:

K. KONTOΓIΩPΓOΣ
•

• Tιµ5 TντιτUπ#υ: 1.500 δρP.
• ∆ωδεκ/µηνη συνδρ#µ5: 14.000 δρP.
• 4OργανισµRν κ.λπ.: 20.000 δρP.

• Φ#ιτητRν: 10.000 δρP.
• 4EVωτερικ#C: 65 δ#λλ. HΠA.
• NH συνδρ#µO καταL/λλεται

κατB τOν Wγγραφ5.
• NH συνδρ#µO TνανεSνεται

αXτ#µ/τως µετB τOν λ5Vη τ#C
12µ5ν#υ. ∆ιακ#πO τYς συνδρ#µYς

γ*νεται µ>ν#ν κατ>πιν
τηλεφων5µατ#ς τ#C Wνδιαφερ#µ6ν#υ.

•
∆IAΦHMIΣEIΣ

∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•

TB Pειρ>γραφα δHν Wπιστρ6φ#νται.
•

ZOλες #[ συνεργασ*ες καK τB
ταPυδρ#µικB WµL/σµατα στO διεUθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, M#υσRν 51

175 62, Π. Φ/ληρ#, 4Aθ5να.
•

Παρακαλ#Cνται #[ συνδρ#µητHς
π#\ Tλλ/]#υν διεUθυνση, νB τ'
γνωστ#π#ι#Cν στ' περι#δικ>.

•
4Eπιτρ6πεται ^ Tναδηµ#σ*ευση
κειµ6νων τ#C «∆», µH τOν  πρ#ϋ-

π>θεση `τι θB Tναφ6ρεται ρητRς
^ πηγ5 τ#υς.

∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

&Hλεκτρ*νικ- &Aλληλ*γραφ2α:
davlos@otenet.gr
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170 �ρ�νια �ρφνιας

170 �ρ�νια �κρι�ς �π� τ�ν νε�τερη κρατικ�π��ηση τ�� �Eλληνισµ��.
170 �ρ�νια κρ�σεως τ!ς σ�"σεως τ�� #Eλλην�ς µ$ τ� παρελθ�ν τ�υ.

***

Γ"ννηµα τ�� E)ρωπαϊκ�� +Aστισµ�� τ� κρ-τ�ς α)τ� συγκρ�τησε /να
0δε�λ�γικ� πρ�σωπ�-γελ�ι�γραφ�α τ�� γενν4τ�ρ�ς τ�υ· κα6 καθ’ 8δ�ν
9 γελ�ι�γραφ�α α)τ� :γινε πι� κωµικ�τραγικ4, <ταν συµπληρ�θηκε µ$
τ� «κ�λλ>?» τ�� υ?αντινισµ��. Kα6 περι"φερε στ> πρ�τα 100 �ρ�νια
τ�ν δι�ασµ"νη α)τ� θλιερ4 τ�υ BπαρCη παραπα��ντας Dς τ� 1922, <ταν
τ� ψεHτικ� �στ�υ?αντιν� Iπερεγ� τ�υ κατ"ρρευσε παταγωδ�ς �π�
τ�ν �-ρτιν� θρ�ν� τ�υ.

�H �π�πειρ- τ�υ ν> συµφιλιωθK! µ$ τ�ν �ληθιν� γ�ν"α τ�υ, τ� µεγα-
λεL� κα6 τ�ν αMγλη τ!ς �Eλλ-δ�ς, π�N πρ-γµατι εO�ε Pκδηλωθ! µ$ τ�Nς
µεγ-λ�υς διαφωτιστ$ς πρ� τ�� 1821, σκ�νταφτε σ’ /να Pγγεν$ς αMτι�:
τ�ν �π�λυτη PC-ρτηση τ!ς πρ�σπ-θειας �π� τ�ν πατρυι� της, τ�ν
+Aστικ� E)ρωπαϊκ� ∆ιαφωτισµ�. Γι’ α)τ� 9 Nε�ελληνικ� +Aρ�αι�γνω-
σ�α δ$ν Uταν π�τ$ τ�π�τε περισσ�τερ� �π� Pπ�σης γελ�ι�γραφ�α τ!ς
E)ρωπαϊκ!ς +Aρ�αι�γνωσ�ας. Kα6 Vς τ"τ�ια, �λλ’ Pπ6 πλ"�ν κα6 Vς
Wγρια κα6 Bπ�υλα καταπ�λεµ�Hµενη κα6 Pκτρεπ�µενη �π� τ�ν Wλλ� πα-
τρυι�, τ�ν υ?αντινισµ�, Iπ!ρCε �π�λHτως Wγ�νη, στεLρα, �ντιδηµι-
�υργικ4· δ$ν πρ�σ"θεσε τ�π�τε στ�ν παγκ�σµια Pπιστ4µη κα6 συνε�δη-
ση κα6 στ�ν παγκ�σµι� πρ�ληµατισµ�. Kα6 κατ> φυσικ�ν �ναγκαι�-
τητα Pν τ"λει PCαλλ-�θηκε σ’ /να �κ�µη 0δε�λ�γικ� τρα�µα στ�ν τρα-
γικ� φιγ�Hρα τ�� κρατικ�� �Eλληνισµ��.

***

Mετ> τ� ναυ-γι� τ�� �στ�υ?αντινισµ�� τ� 1922 �Y �ρεωκ�πηµ"ν�ι
δH� πατρυι�6 τ�� #Eλλην�ς δ$ν �π"σ��ν �π� τραπ"?ης κα6 κ��της τ!ς
�Eλλ-δ�ς. ZHταν κα6 εOναι παντα��� παρ�ντες, α)τ�πρ�σ�πως [ µ$ τ6ς
Pκσυγ�ρ�νισµ"νες πρ�σωπ�δες, π�N Pν τ\� µεταCN παρ!γε 9 παλαι> ε)ρω-
παϊκ� ι�µη�αν�α 0δε�λ�γι�ν κα6 ι�θεωρι�ν. Kα6 8 �ληθιν�ς γ�νεNς
κατεδι�κετ� [ Pγελ�ι�π�ιεLτ� �πην�ς, �νηλε�ς κα6 συνε��ς Pν ]ν�µα-
τι τ�ν παρεισ-κτων. Πραγµατικ> τ-σεις π�N Pπεκαλ��ντ� τ�ν 0δι�τη-
τα τ�ν 9ρακλ"ων τ�� ]ρφαν�� α)τ�� :θν�υς, �_τε µ�α φ�ρ> δ$ν τ��
εOπαν π�ι�ς εOναι 8 πατ"ρας τ�υ. Στ� γλ�σσα τ�ν Pθνικιστικ�ν ]�υρ�ν
τ!ς µετ> τ� 1922 Yστ�ρ�ας µας («Γ ́  �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς» τ�� MεταCc,
«+Eθνικ> +Aπελευθερωτικ> M"τωπα» Pπ6 γερµαν�κατ��!ς, «+Eθνικ�-



φρ�σHνη», Θρ�ν�ς, Στρατιωτικ� Kαθεστeς 1967-1974, Πατριωτικ�
ΠAΣOK κ.λπ.) τ� µ4νυµα τ!ς παγκ�σµι�τητας τ!ς �Eλλ-δ�ς κα6 9 λ"-
Cη �Eλληνικ�τητα µ$ τ�ν διαπλανητικ� Pκρηκτικ4 της δHναµη εOναι
�πηγ�ρευµ"ν�ι καρπ�6 κα6 γι’ α)τ� �π�υσι-?�υν παντελ�ς. Kα6 φυ-
σικ> <λα α)τ> ναυ-γησαν κα6 σ4µερα ρ�σκ�νται στ�ν π-τ� τ�� 0δε�-
λ�γικ�� τ�π�τα. Kα6 9 Yστ�ρικ� ]ρφ-νια τ�� #Eλληνα µετατρ"πεται πι>
σ$ κωµατ�δη Yστ�ρικ� �συνειδησ�α.

***

T�ν +Iαν�υ-ρι� τ�� 1982 Pκυκλ�φ�ρησε /να µικρ� κα6 φτω�� περι�δικ�
στ�ν +Aθ4να· εOναι α)τ� π�N κρατcτε στ> �"ρια σας. ∆$ν τρ"φ�υµε α)τα-
π-τες �_τε διεκδικ��µε καν"να :παθλ� γι> τ> 17 �ρ�νια τ!ς πρ�σπ--
θει-ς µας. #Oµως δ�κιµ-σαµε ν> συνειδητ�π�ι4σωµε, Vς �π�τ"λεσµα τ!ς
αθHτατης ]δHνης π�N πρ�καλεL 9 Yστ�ρικ� ]ρφ-νια �λλ> κα6 τ!ς PλεH-
θερης �να?ητ4σεως π�N Pπιτρ"πει 9 0δε�λ�γικ� µ�ναCι-, π�ι�� εMµαστε
PµεLς κα6 �π� π�� Pρ��µαστε. Kα6 εMδαµε τ�ν �ληθιν� γ�ν"α, �ωρ6ς ν>
φ�ρcµε τ> παραµ�ρφωτικ> κ-τ�πτρα τ�ν C"νων, µ$ τ> 8π�Lα τ�ν λ"-
παµε /ως τ�τε· τ�ν εMδαµε 8λ�?�νταν� –m�ι στ� νεκρ�ταφεL� τ!ς Yστ�-
ρ�ας–, παγκ�σµι� –m�ι Pντ�πισµ"ν� σ’ /να µ"ρ�ς τ!ς Γ!ς– κα6 παντ�δH-
ναµ� –m�ι ��ν� φυσι�γνωµ�α �αµ"νη µ"σα στ�ν πληθN τ�ν Wλλων Yστ�-
ρικ�ν πνευµατικ�ν σκι-�τρων· τ�ν εMδαµε δηµι�υργικ> κι m�ι Yστ�ρι-
στικ-· κα6 πρ�σπαθ��µε ν> τ�ν γ-λ�υµε �π� τ� �θ"ς, <π�υ τ�ν π"τα-
Cαν �Y πατρυι�� µας, κα6 ν> τ�ν κ-ν�υµε 8δηγ� στ� Σ4µερα κα6 τ� A_ρι�.
�Oδηγ� m�ι µ�ν� δικ� µας, �λλ> 8λ�κληρης τ!ς �νθρωπ�τητας. +Aλλ’ nς
µcς κρ�ν�υν Wλλ�ι.

***

#Oσ�ι �π�πειρ-θηκαν ν> µcς µιµηθ��ν στ> �ρ�νια α)τ> (nν δ$ν :��υν
Vς µ�ναδικ� –κα6 τρισ-θλι� εα�ως– σκ�π� τ�υς τ�ν �ρησιµ�π��ηση
τ!ς �Eλλ-δ�ς Vς Pµπ�ρεHµατ�ς, <πως δυστυ��ς συµα�νει oδη σ$ ε)ρεLα
:κταση) nς καταλ-�υν, <τι /νας εOναι 8 �ληθιν�ς γ�νεNς �Y�υδ4π�τε
τ"κν�υ· �Y δH� ([ τρεLς) «πατ"ρες» δι�-?�υν (κα6 τρι�-?�υν) τ�ν ψυ�ι-
σµ� τ�� #Eλληνα. pAς π-ψ�υµε ν> τρ�φ�δ�τ��µε α)τ� π�N <λ�ι πι> κα-
ταλαα�ν�υµε, <τι µcς κατατρH�ει: τ�ν qλληνικ� «Pθνικ� σ�ι?�φρ"νεια».

�O «∆αυλ�ς» σ$ µερικ�Nς µ!νες θ> Pπι�ειρ4σKη µ�α πρωτ�τυπη πρ�-
σπ-θεια µ$ διπλ� σκ�π�: ν> 8λ�κληρωθK! 9 :C�δ�ς µας �π� τ�ν ν-ρθη-
κα τ!ς 0δε�λ�γικ!ς µ�ναCιcς κα6 ν> ?ευ�θK! 8 Yστ�ρικ�ς δι�ασµ�ς, π�N
Pπ6 α0�νες παρ"λυσε κα6 Pστε�ρωσε κ-θε δηµι�υργικ� κα6 �ναγεννη-
τικ� δυνατ�τητα τ�ν �Eλλ4νων.

∆.I.Λ.
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�A�ι�τιµε κ. διευθυντ�,
Π�λ�ς λ�γ�ς ��ει γ�νει γι� τ�ν τ�π� γεν-

ν�σεως κα# θαν�τ�υ τ�$ µεγ�στ�υ τ%ν π�ι-
ητ%ν, τ�$ 'σ�θ(�υ )Oµ�ρ�υ. ∆ι�φ�ρες .να-
φ�ρ/ς .π� .ρ�α��υς 0στ�ρικ�1ς, καθ2ς κα#
3λλ�υς .νθρ4π�υς π�� κατ� καιρ��ς ���υν
δε��ει 5νδιαφ(ρ�ν γι� τ�ν π�ιητ�, φανε-
ρ4ν�υν στ�ι�ε6α, τ� 7π�6α δ/ν θ� µπ�-
ρ�$σαν ν� περ�σ�υν .παρατ�ρητα. )H πα-
ρατ�ρηση κα# .ν�λυση α9τ%ν 7δηγε6 στ�
συµπ(ρασµα, :τι 7 τ�φ�ς τ�$ )Oµ�ρ�υ ;ρ�-
σκεται στ� νησ# τ<ς =I�υ.

)Eπτ� π�λεις ε@�αν �λθει σ/ διαµ��η,
:σ�ν .φ�ρAB στ�ν τ�π� γενν�σεως τ�$
)Oµ�ρ�υ, µ/ σκ�π� κ�θε µ�α .π� α9τ/ς ν�
�'κει�π�ιηθC< τDν τιµD τ<ς γενν�σεως τ�$
µεγ�λ�υ π�ιητ�$.«�Eπτ� π�λεις µ�ρνανται
σ�φ�ν δι� ρ��αν �Oµ�ρ�υ Σµ�ρνη, X��ς,
K�λ�φ"ν, #Iθ�κη, Π�λ�ς, (Aργ�ς, #Aθ+-
ναι» E κατ’ 3λλην �κδ�σιν: «�Eπτ� π�λεις
διερ���υσι περ. τ�ν ρ��αν τ�/ �Oµ�ρ�υ
Σµ�ρνα, P�δ�ς, K�λ�φ"ν, Σαλαµ�ς, (I�ς,
(Aργ�ς, #Aθ+ναι». �Eκτ�ς .π� τD µ�ναδικD
α9τD .ναφ�ρ� στDν 5πιγραφD δ/ν Hπ�ρ�ει
3λλ� στ�ι�ε6�, π�� ν� .π�δεικν1Cη, π2ς 7
π�ιητDς γενν�θηκε στDν =I�.

IOµως �0 5νδε��εις γι� τ�ν θ�νατ� τ�$
)Oµ�ρ�υ ε@ναι περισσ�τερες κα# .ναµφι-
σ;�τητες, καθ2ς .ναδ1�υν .δι�σειστα
στ�ι�ε6α, π2ς 7 π�ιητDς 5τ�φη στDν =I�. Συ-
γκεκριµ(να 7 )Hρ�δ�τ�ς στ� ;ι;λ�� τ�υ
«Περ. �Oµ�ρ�υ γεν2σεως κα. 4ιωτ+ς» .να-
φ(ρει, :τι 7 IOµηρ�ς, 5νK% τα��δευε .π� Σ�-
µ� γι� �Aθ�να, παρεσ1ρθη τ� πλ�6� τ�υ
στDν =I�, :π�υ .ρρ4στησε κα# π(θανε.
�Aργ�τερα �0 �I<τες �καναν µ�α 5πιγραφD
πρ�ς τιµ�ν τ�υ: «... τελευτ�σας δ5 6ν τ7+ (I8ω,
α9τ�/ 6π’ ;κτ+ς 6τ�φη <π�τε τ=ν συµπλε-
�ντων κα. τ=ν π�λιητ2ων >σ�ι 6ν διαλ�γ7+

6γεγ2νηντ� α9τ8= κα. τ? 6λεγε@�ν τ�δε 6π2-
γραψαν #I+ται... “#Eνθ�δε τ�ν �Iερ�ν κε-
φαλ�ν κατ� γα@αν καλ�πτει ;νδρ=ν Cρ8"-
ων κ�σµ�τ�ρα θε@�ν DOµηρ�ν”. )H γραφD
α9τ�$ τ�$ κειµ(ν�υ θεωρ�θηκε .ργ�τερα
τ�$ 2�υ µ.X. α'%ν�ς, �τσι .µφισ;ητ�θηκε,
π2ς 7 γρ�φων ε@ναι 7 )Hρ�δ�τ�ς, παρ :λ�
π�� τ� �ργ� ε@�ε Hπ�γραφ< Nς «)Hρ�δ�τ�υ
�Aλικαρνασσ<�ς».

Πληρ�φ�ρ�ες πα�ρν�υµε κα# .π� τ�ν
Στρ�;ωνα (;ι;λ. 10, κεφ. E, παρ. 1): «Tα�-
της (τ<ς Θ�ρας) δ’ εGς Hκατ?ν (σταδ��υς)
;π2Iει νησ�δι�ν (I�ς, 6ν 8J κεκηδε/σθα� τι-
ν2ς φασι τ?ν π�ιητ�ν DOµηρ�ν...».

Γι� τDν ταφD τ�$ )Oµ�ρ�υ στDν =I� 7µι-
λε6 κα# 7 Σκ1λα�: «AKται µ2ν εGσι Kυκλ�-
δες, Lπ? δ5 τα�ταις Mτεραι ν+σ�ι αNδε πρ?ς
N�τ�ν (I�ς κα. λιµ�ν 6ν τα�τ7η DOµηρ�ς τ2-
θαπται» (Σκ1λακ�ς Kαρυανδ(ως, «Περ�-
πλ�υς», τ�µ�ς 1, σελ. 46).

)H παρ�δ�ση 3λλως τε τ<ς ταφ<ς Zφε�-
λεται στ�ν �ρησµ� τ�$ Mαντε��υ τ%ν
∆ελφ%ν, τ�ν 7π�6� .ναφ(ρει 7 Παυσαν�ας
(«Φωκικ�», ;ι;λ. X, κεφ. 24, 5δ�φ. 2):

«Θε�σαι� δ’ Rν κα. εGκ�να �Oµ�ρ�υ Iαλ-
κ+ν 6π. στ�λ7η κα. 6πιλ2Sει τ? µ�ντευµα T
γεν2σθαι τ8= �Oµ�ρ8ω λ2γ�υσιν.

(Oλ4ιε κα. δυσδα@µ�ν (Vφυς γ�ρ 6π’
;µφ�τ2ρ�ισι)

Πατρ�δα δ��ηαι µητρ.ς δ2 τ�ι, �9 πατρ�ς
6στι

(Eστιν (I�ς ν+σ�ς µητρ?ς πατρ�ς, X σε θα-
ν�ντα

∆2Sεται, ;λλ� ν2ων πα�δων αZνιγµα φ�-
λαSαι».

[Στ� ν(α )Eλληνικ�: «E9τυ�ισµ(νε κα# δυ-
στυ�ισµ(νε (δι�τι 5γενν�θης κα# γι� τ� δ1�),
]ητε6ς πατρ�δα, .λλ’ Hπ�ρ�ει τ<ς µητρ�ς σ�υ
πατρ�ς, ̂  7π��α δ/ν ε@ναι πατρ�ς σ�υ. )Yπ�ρ-

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

Tσιµεντ�ρισαν τ�ν «τ�φ� τ�� �Oµ�ρ�υ»



�ει µ�α ν<σ�ς =I�ς, πατρ#ς τ<ς µητρ�ς σ�υ, ̂
7π��α θ� σ/ δε�θC< θαν�ντα, .λλ� φυλ���υ
.π� τ� α`νιγµα τ%ν νεωτ(ρων».

�Eπ�σης .ναφ(ρει στ� `δι� ;ι;λ��: «∆ει-
κν��υσι δ5 �[ #I+ται κα. �Oµ�ρ�υ µν+µα 6ν
τ7+ ν�σ8ω κα. Hτ2ρωθι Kλυµ2νης, τ�ν Kλυ-
µ2νην µητ2ρα ε\ναι τ�/ �Oµ�ρ�υ λ2γ�ντες».

)O Pωµα6�ς 0στ�ρικ�ς Πλ�νι�ς .ναφ(ρει:
«Ios a Naxo vigint quattuor milia passuum
Homeri sepulgro veneranda congitudinis
viginti guingue milia ante phoenice appellata»
(;ι;λ�� IV, κεφ. XXIII).

T� 1771 7 )Oλλανδ�ς .�ιωµατικ�ς Π�ς
B�ν Kρ�νεν στDν ;�ρει�τερη 3κρη τ<ς =I�υ,
στDν περι��D Πλακωτ�ς κ�ντ� στD θ�λασ-
σα π�νω σ’ eνα λ�φ� .π� µαρµαρυγιακ�
σ�ιστ�λιθ�, π�� α9λακ4νεται .π� φλ(;ες
πηγµατικ�$ �αλα]�α κα# στεφαν4νεται .π�
5νστρ4σεις γαλ�]ι�υ µαρµ�ρ�υ, .νεκ�λυψε
5πιγραφD π�� γρ�φει «BOYΛOΣ EΠOIEI»

κα# µαρµ�ρινη πλ�κα µ/ τ� γνωστ� .π� τ�
κε�µεν� 5π�γραµµα: «#Eνθ�δε τ�ν [ερ�ν κε-
φαλ�ν κατ�...». T#ς 5πιγραφ/ς α9τ/ς κα#
δι�φ�ρα κτερ�σµατα τ�$ τ�φ�υ 7 )Oλλαν-
δ�ς (κατ� τDν πρ�σφιλ< συν�θεια τ%ν �(-
νων) π<ρε µα]1 τ�υ στ� Λι;�ρν� κα# �πει-
τα στDν �Aγγλ�α. �Aπ� τDν µ�ρφD τ%ν γραµ-
µ�των µπ�ρ�$µε ν� π�$µε, :τι �0 5πιγραφ/ς
.π�κλε�εται ν� ε@ναι τ%ν .ρ�α�ων �ρ�νων,
.ν�κ�υν δ/ στ��ς Pωµαϊκ��ς �ρ�ν�υς.

∆υστυ�%ς τ�ν τ�φ� 5κτ�ς .π� Nρισµ(νες
π(τρες κα# µ�ρµαρα «τσιµεντ�ρισε» κ�-
π�ι�ς .νεγκ(φαλ�ς, γι� ν� ε@ναι ε9κ�λ4-
τερη ^ πρ�σ;αση τ%ν τ�υριστ%ν π�νω σ’
α9τ�ν (σBς παραθ(τω φωτ�γραφ�ες).

�Aνακεφαλαι4ν�ντας µπ�ρ�$µε ν�
π�$µε, :τι α) 7 IOµηρ�ς δ/ν γενν�θηκε
στDν =I� .λλ� µ�ν� ̂  µητ(ρα τ�υ Kλυµ(νη,
;) π(θανε α9τ�ς κα# ̂  µητ(ρα τ�υ στDν =I�,
�ωρ#ς ν� ε`µαστε :µως 100% σ�γ�υρ�ι, :τι
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�O πιθαν�ς τ�φ�ς τ�� �Oµ�ρ�υ στ$ν %I�. T' δ�πεδα τ�� µνηµε*�υ +,�υν -πι-
στρωθ/ 0π� τ$ν 1Aρ,αι�λ�γικ$ �Yπηρεσ*α µ6 γκρ�-µπετ7ν! O9 -πισκ:πτες +,�υν
-λε;θερη πρ7σ<αση µ:,ρι τ' σ=ω>7µενα λε*ψανα τ�� τ�φ�υ, πατAντας π�νω τ�υ!



K1ριε διευθυντ�,
T� E'κ�σι(να, καθ’ r φρ�ν�$µεν, 5�εκ�-

νησεν Nς µ�α 5θνικ�κ�ινωνικD 5παν�στα-
σις, δι� ν� µεταλα�θC< 5ν τC< π�ρε�Aα της ε'ς
µ�αν θρησκευτικDν τ�ια1την, Nς sτ� φυ-
σικ�ν ν� 5κφυλισθC<, ε@τα δ/ ν� καταπνιγC<
µ/ :λα τ� –eως τ�ς ^µ(ρας µας– θλι;ερ�
5πακ�λ�υθα. )O :ρ�ς «θρησκευτικ�ς» ̀ σως
�εν�]ει, ̀ σως πρ�καλε6, ̀ σως... ̀ σως. Kακ%ς
:µως κα# .δ�κως. T�$τ�, δι�τι: O0 δ1� .πα-
νωτ�# .φ�ρισµ�# τ�$ Γρηγ�ρ��υ τ�$ E´ 5να-
ντ��ν τ%ν Σ�υλιωτ%ν ε@ναι .ρκ�1ντως
εvγλωττ�ι :πως κα# τ� .µ(σως Zλ�γ�ν
.ργ�τερ�ν διακηρυσσ�µενα Hπ� τ%ν κατ�
τ�π�υς δεσπ�τ�δων: «Γι� τ�/ Xριστ�/ τ�ν
π�στιν τ�ν ̂ γ�αν» κα# «>σ�ι εGς Xριστ?ν πι-
στε��ντες ε\ναι DEλληνες»...

E@ναι παντελ%ς γελ�6�ν συν�µα δ/ λ�αν
πρ�κλητικ�ν, δι�τι, wν µD τ� 3λλ�, Hπ�τιµAB
κα# πρ�σ;�λλει ;ανα1σως τDν ν�ηµ�σ1νην
µας, τ�σ�ν τ� eνα :σ�ν κα# τ� 3λλ�. ∆ι� τ�
πρ%τ�ν, λ/ς κα# �0 T�$ρκ�ι xνω�λ�$ντ� δι�
τDν ε'ς Xριστ�ν π�στιν τ%ν )Eλλ�νων, 7π�-
τε λ�αν α'φνιδ�ως τ� ’21 yρ�ισαν 5µπ�δ�]�-
ντες τ�1τ�υς (τ��ς IEλληνας) ε'ς τDν

5κπλ�ρωσιν τ%ν θρησκευτικ%ν των καθη-
κ�ντων .ναγκ�σαντες α9τ��ς ν� 5πανα-
στατ�σ�υν. �Aλλ’ :µως κα# δι� τ� δε1τερ�ν
τ� ν� ε'πωθC< δι’ α9τ�, τ� 5ντελ%ς .ντιδια-
λεκτικ�ν, θλι;ερ�ν κα# .π� .π�ψεως 0στ�-
ρικ<ς .ληθε�ας .νθελληνικ�ν.

)O 5�ισλαµισµ�ς δ/ν σηµα�νει Hπ��ρεω-
τικ%ς 5κτ�υρκισµ�ν E .φελληνισµ�ν. ∆ι�-
τι, καθ’ r φρ�ν�$µεν, 5πιµ(ν�ντες ε'ς τ�$τ�,
τ� 7π�ι�δ�π�τε θρ�σκευµα δ/ν δ1ναται ν�
.λλ�ι4σCη τDν φυλετικDν συνε�δησιν, τ�
αzµα, τDν γλ%σσαν, τ� yθη κι �θιµα α9τ�$,
7 7π�6�ς .λλ�σσει θρ�σκευµα ε`τε 5� .ν�-
γκης ε`τε 5� 5πιλ�γ<ς. T� γ�ν�δια δ/ν 5�α-
φαν�]�νται, :σ�ν κα# 5�ν κ�π�τε .δυνατC<,
5�ασθεν�]Cη E .κ�µη κι wν 5�αφαν�]εται ^
0στ�ρικD µν�µη κα# �9�# τ� 7π�ι�δ�π�τε
θρ�σκευµα. =Aλλως τε π�6�ν .π� τ� Hπ�ρ-
��ντα σ�µερ�ν θρησκε1µατα ε@ναι )Eλλη-
νικ�ν;...

Mετ’ 5�αιρ(τ�υ τιµ<ς κα# ;αθυτ�της 5κτι-
µ�σεως κα# µ/ )Eλληνικ��ς �αιρετισµ��ς

Θ.I.
�Iαπων�α
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K1ριε διευθυντ�,
K�νω τ�ν |�<ς συλλ�γισµ�: }Aς δε-

�θ�$µε, :τι ^ γραφD 5πιν��θηκε περ# τ�
6.000 π.X., .φ�$ �0 πλ(�ν πρ�σφατες .να-
καλ1ψεις –∆ισπηλι� Kαστ�ριBς, Γι�$ρα–
5κε6 µBς 7δηγ�$ν. �Aπ� τ�τε λ�ιπ�ν µ(�ρι
τ#ς ^µ(ρες µας 7 3νθρωπ�ς �γραφε �ρησι-
µ�π�ι%ντας eνα κ�π�ι� α'�µηρ� 5ργαλε6�
κα# τ� �(ρια τ�υ. =Eγραφε µ/ α'�µηρ/ς π(-
τρες, ��ρα]ε σ1µ;�λα-γρ�µµατα, .ργ�τε-
ρα µ/ τDν �ρ�ση µ�λυ;ι�$, �ρ4µατ�ς, κ�ν-

δυλ�φ�ρ�υ, στυλ� κ.λπ., π�ντα :µως τ�
.νθρ4πιν� �(ρι sταν 5κε6ν�, π�� µ/ κα-
τ�λληλη 5κπα�δευση .π� νεαρ<ς ^λικ�ας
.π�κτ�$σε τDν τ(�νη-τε�νικD τ<ς γραφ<ς.
Στ� σ��λε6� τ<ς γενεBς µας ε@ναι πασ�γνω-
στη ^ 5κπαιδευτικD τακτικD µ/ τ� «κ�υ-
λ�υρ�κια» κα# τ� «µπαστ�υν�κια». T� παι-
δι� δηλαδD µαθα�ν�υν ν� �ρησιµ�π�ι�$ν
τ� �(ρια τ�υς, γι� ν� γρ�φ�υν κα# 5ν��τε,
:ταν Hπ�ρ�Cη ^ �µφυτη 0καν�τητα, ν� καλ-
λιγραφ�$ν. )H τ(�νη τ<ς καλλιγραφ�ας

�H πληκτρ�γραφ$ ναρκCνει τ$ν διαν�ητικ$ λειτ�υργ*α

�O -Dισλαµισµ�ς δ6ν σηµα*νει καE -κτ�υρκισµ�

7 τ�φ�ς π�� ;ρ(θηκε 5κε6 ε@ναι τ�$ 'σ�θε-
�υ π�ιητ�$.

Mετ� τιµ<ς
Nικ7λα�ς Kαλαϊτ>/ς

Στρατιωτικ�ς

T*να Λεκ�τη
�Eπι�ειρηµατ�ας

Παιαν�α �Aττικ<ς



.π�τελε6 τµ<µα τ<ς )Iστ�ρ�ας τ<ς Γραφ�-
λ�γ�ας, π�� διδ�σκεται σ/ δι�φ�ρες πανε-
πιστηµιακ�$ 5πιπ(δ�υ σ��λ/ς –τ�$ 5�ωτε-
ρικ�$ φυσικ�.

Mετ� λ�ιπ�ν .π� τ�σες �ιλιετ�ες �ειρ�-
γραφης, σ�εδ�ν καλλιτε�νικ<ς .π�τυπ4-
σεως τ<ς γλ4σσας σ/ ~πτ� Hλικ� �ρ�εται ^
π�λυδιαλαλ�1µενη .λλαγ�. )O 3νθρωπ�ς
καλε6ται πλ(�ν ν� «γρ�φCη» στ� πληκτρ�-
λ�γι� τ�$ Hπ�λ�γιστ<. =O�ι .π�σπασµατι-
κ�, :πως γιν�ταν µ(�ρι σ�µερα, .λλ� 7λ�-
κληρωτικ�. Παιγν�δια-Hπ�λ�γιστ/ς ���υν
5πιστρατευθ< γι� τDν ;ασικ�, πρ�νηπιακD
5κπα�δευση τ%ν –wν µD τ� 3λλ� 3τυ�ων–
παιδι%ν στ� ν� «γρ�φ�υν». N� «γρ�φ�υν»
πατ%ντας πλ<κτρα, ��ι �ρησιµ�π�ι%ντας
τDν τε�νικD 0καν�τητα τ%ν �ερι%ν τ�υς. )H
«γραφD» µ/ �ρ�ση πλ�κτρων ε@ναι µη�α-
νικ�, στηρ�]εται στDν φωτ�γραφικD .π�-
µνηµ�νευση τ%ν γραµµατικ%ν συµ;�λων
κα# ��ι στDν 5κ τ�$ µηδεν�ς τ�υς 5π�νω
στ#ς λευκ� φ1λλ� �αρτι�$. Kα# �0 π�θηκ�ι
.κ�µη µ/ τDν κατ�λληλη 5παν�ληψι µα-
θα�ν�υν ν� πατ�$ν πλ<κτρα κα# ν� σ�ηµα-
τ�]�υν λ(�εις. E@ναι π�λ� πι� εvκ�λ� σ/
eναν µD 5�ελιγµ(ν� ν�$ :πως π.�. τ�$ πι-
θ�κ�υ, ν� «γρ�ψCη» µ/ τ� πλ<κτρα �στω τD
λ(�ι «_Iι», 5νK% ε@ναι 5�αιρετικ� δ1σκ�λ�

ν� µ�θCη ν� τDν γρ�φCη �ρησιµ�π�ι%ντας
τ� �(ρια τ�υ. Γι� α9τ� τ�ν λ�γ� α9τ� τ�
ε@δ�ς «γραφ<ς» µ/ πλ<κτρα .π�τελε6 κα�-
ρι� πλ<γµα γι� τ�ν .νθρ4πιν� π�λιτισµ�
κα# .ρ�D µιBς σηµαντικ<ς Zπισθ�δρ�µ�-
σεως. }Aς µDν �ε�νBµε, :τι στDν δι�ρκεια
τ�σων �ιλιετι%ν, 5νK% π�λλ%ν ε'δ%ν .λλαγ/ς
�λα;αν �4ρα στDν .νθρ4πινη δραστηρι�-
τητα, π�τ(, µ� π�τ(, δ/ν �γινε .λλαγD τ�$
τρ�π�υ γραφ<ς.

�Aραγε γιατ� γ�νεται στ#ς ̂ µ(ρες µας; Γι�
π�λλ��ς ε@ναι πρ�φαν(ς. )Yπ�;ι;�]�ντας,
ναρκ4ν�ντας κα# ε9ν�υ��]�ντας τ#ς κ1ριες
.νθρ4πινες διαν�ητικ/ς λειτ�υργ�ες 7
3νθρωπ�ς µετατρ(πεται σ/ πειθ�νι� �ργα-
ν� κα# σ/ �ωρ#ς κρ�ση 5ντ�λ�λ�πτη τ<ς Πα-
γκ�σµιας �E��υσ�ας. �Eκτ�ς κα# wν τ� παι-
δι� συνε��σ�υν ν� µαθα�ν�υν ν� γρ�φ�υν
κυρ*ως µ/ τ� �(ρια τ�υς κα# κατ� δε1τερ�
λ�γ� µ/ τ� πληκτρ�λ�γι� τ�$ Hπ�λ�γιστ<.
T�ν 7π�6�ν Hπ�λ�γιστD ;ε;α�ως κα# δ/ν
πρ(πει ν� 5��;ελ�σ�υµε, .φ�$ πρ�γµατι
.π�τελε6 eναν σηµαντικ� ;�ηθ� γι� τ�ν
3νθρωπ� – τ�ν�]ω, <�ηθ7.

Mετ� τιµ<ς
Στυλιαν�ς Ψαριαν�ς

Πειραιε�ς
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1Eπι,ειρ�µατα Iπ6ρ τ/ς Λευκ�δ�ς Jς �Oµηρικ/ς 1Iθ�κης

K1ριε διευθυντ�,
Στ� µ/ .ριθµ� 191 τε$��ς τ�$ «∆αυλ�$»

7 κ. Xρ<στ�ς T]�κ�ς .ναφερ�µεν�ς στDν
)OµηρικD �Iθ�κη .π�κλε�ει τDν τα1τισ� της
µ/ τD Λευκ�δα, 5πειδD κατ� τD γν4µη τ�υ
^ Λευκ�δα δ/ν ε@ναι νησ�. )H .ντ�θετη 3π�-
ψ� µ�υ ε@ναι ^ .κ�λ�υθη:

Mετα�� Λευκ�δας κα# �Aκαρκαν�ας
Hπ<ρ�ε, κα# Hπ�ρ�ει, µ�α λιµν�θ�λασσα µ�-
κ�υς 5 κα# πλ�τ�υς 1 �ιλι�µ(τρων, κα# ��ι
eνα «;4αθ5ς Hλ=δες θαλ�σσι� α9λ�κι (τ2-
ναγ�ς)», π�� γρ�φει 7 κ. T]�κ�ς. Στ� ;�-
ρεια τ<ς λιµν�θ�λασσας .π� τD Λευκ�δα
�εκιν�ει µ�α πλακ4δης δ�µ�, π�� π�νω της
�0 πρ�σ�4σεις τ�$ �I�ν��υ πελ�γ�υς σ�η-

µατ�σανε µ�α λωρ�δα γ<ς, κα# ^ δ�µD α9τD
δ/ν φτ�νει στD δυτικD .κτD τ<ς �Aκαρνα-
ν�ας, :πως .π�δε��θηκε .π� σ�ετικ/ς �ρευ-
νες. T� µετα�� δ�µ<ς κα# �Aκαρνανικ<ς
.κτ<ς δι�στηµα .π�τελ�$σε τD φυσικD δι(-
��δ� τ<ς λιµν�θ�λασσας πρ�ς τ� �I�νι� π(-
λαγ�ς, π�� �0 πρ�σ�4σεις τ�$ �I�ν��υ πε-
λ�γ�υς κρατ�1σανε π�ντα κλειστ�, κα#
.π�τελ�$σε τ� .π� �ηρ� π(ρασµα στD Λευ-
κ�δα («�9 µ5ν γ�ρ τ� σε πε�?ν �Z�µαι
6νθ�δ’ [κ2σθαι»: «γιατ# 5σ� 5δ% πε]�ς δ/ν
τ� ν�µ�]ω ν�ρθες», π�� τ� συναντBµε 4
φ�ρ/ς στDν �Oδ1σσεια, α173, �190, π59,
224).

)O Στρ�;ων στ� Γεωγραφικ� τ�υ �γρα-



�Aγαπητ/ κ. Λ�µπρ�υ,
M/ τDν ε9καιρ�αν τ�$ κειµ(ν�υ ε'ς τDν

«K�νησιν τ%ν �Iδε%ν» («∆αυλ�ς», τε$��ς
193, �Iαν�υ�ρι�ς 1998) 5πιθυµ% πρ%τ�ν ν�
ε9�αριστ�σω τ�ν φ�λτατ�ν κ. Σαρ�ντ�ν
ΠBνα δι� τDν ;ι;λι�κριτικDν ε'ς τDν 5ργα-
σ�αν µ�υ «#AρIα@�ι DEλληνες M�υσικ�. κα.
Σ8ω��µενα M�υσικ� #Aπ�σπ�σµατα» κα#
δε1τερ�ν ν� τ�ν�σω α9τ� τ� 7π�6�ν 5τ�νι-
σα κα# .π� τ<ς τηλε�ρ�σεως: O0 .ρ�α6�ι
IEλληνες µ�υσικ�# δ/ν ε@ναι �0 381 τ�$ ;ι-
;λ��υ. )O .ριθµ�ς των φθ�νει τ��ς 1478,
.π� πηγ�ς eως κα# τ� 1986 (.π� τ� 1986 µ(-
�ρι κα# σ�µερ�ν ���υν πραγµατ�π�ιηθ< νε-
4τεραι .νασκαφα# κα# ���υν .π�καλυφθ<

5πιγραφα�, π�πυρ�ι, 5πιστ�λια κ.λπ., δη-
λαδD 7 .ριθµ�ς τ%ν µ�υσικ%ν .σφαλ%ς
Hπερ;α�νει τ��ς 1478). Σκ�π�ς µ�υ δ/ν sτ�
ν� 5ντυπωσι�σω E ν� πε�σω τ��ς .ναγν4-
στας µ/ τ�ν .ριθµ�ν· 5θε4ρησα �φελιµ4-
τερ�ν ν� 5πιδε��ω τ�ν γενικ�ν 'διωτικ�ν
των ;��ν καθ2ς κα# τ�ς 5πιδ�σεις των ε'ς
τDν π�λιτικ�ν, 'ατρικ�ν, .στρ�ν�µ�αν, φι-
λ�σ�φ�αν, µη�ανικ�ν, .κ�υστικDν κ.λπ.,
δι�τι, Nς γνωστ�ν, �0 IEλληνες sσαν π�λυ-
πρ�γµ�νες. IOσ�ν .φ�ρAB στ�1ς: Bρυ(ννι�ν
(I∆´ µ.X.), Πα�υµ(ρην (1242-1310 µ.X.) κα#
Ψελλ�ν (1018-1078 µ.X.), τ��ς .ναφ(ρω,
δι�τι sσαν �0 σπ�υδαι�τερ�ι 5πιστ�µ�νες
τ<ς Bυ]αντιν<ς περι�δ�υ, �0 7π�6�ι xσ��-
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Σ=C>�νται τ' Kν7µατα τ�Lλ�,ιστ�ν 1478 0ρ,α*ων �Eλλ�νων µ�υσικAν

ψε, :τι �0 K�ρ�νθι�ι τ� 650 π.X. «δι�ρ�Sα-
ντες τ?ν Gσθµ?ν 6π��ησαν ν+σ�ν τ�ν Λευ-
κ�δα» (10,8 C452). =E��µε :µως τ(σσερις
µεταγεν(στερες .ναφ�ρ/ς γι� τ� π(ρασµα
καρα;ι%ν π�νω .π� τ�ν 'σθµ�: τ� 427 π.X.
.π� τ�ν K�ρ�νθι� �Aλκ�δα, τ� 425 π.X. .π�
τ��ς Σπαρτι�τες, τ� 375 π.X. .π� τ�ν K�-
ρ�νθι� Mν�σιππ� κα# τ� 218 π.X. .π� τ�ν
�Aντ�γ�ν� τ�ν ∆4σωνα.

�Aπ�δεικν1εται, :τι, κι wν �0 K�ρ�νθι�ι
5πι�ειρ�σανε ν� .π�µακρ1ν�υν τ#ς 5πι�4-
σεις .π� τD δι(��δ� τ<ς λιµν�θ�λασσας
πρ�ς τ� �I�νι� π(λαγ�ς, .π�τ1�ανε, γιατ#
δ/ν διαθ(τανε τ� µη�ανικ� µ(σα, :ταν σ’
α9τ� τ� σηµε6� .κ�µα κα# σ�µερα κ�θε
�ρ�ν� συγκεντρ4ν�νται 30.888 κυ;ικ� µ(-
τρα πρ�σ�4σεις κα# π�λλ/ς φ�ρ/ς γι� τDν
.π�µ�κρυνσ� τ�υς �ρησιµ�π�ιηθ�κανε ;υ-
θ�κ�ρ�ι («φαγ�νες»). T� ;(;αι� ε@ναι, :τι
7 Στρ�;ων δ/ν π(ρασε .π� 5κε6, κα# κατα-
γρ�φει µ�α πρ�σπ�θεια τ%ν K�ρινθ�ων,
π�� .ναφ(ρθηκε .π� 3λλ�υς: «#Eρ�/µεν δ�
τ�ν µ5ν 6πελθ�ντες α9τ�. τ+ς γ+ς κα. θα-
λ�ττης, περ. cς δ5 πιστε�σαντες τ�@ς
εGπ�/σιν d γρ�ψασιν» [Θ� γρ�ψω γι� πε-
ρι��/ς τ<ς γ<ς κα# τ<ς θ�λασσας, τ#ς 7π�6ες
7 `δι�ς 5γν4ρισα, .λλ� κα# 3λλες περι��/ς
γι� τ#ς 7π�6ες π�στεψα :σα ε`πανε E γρ�-

ψανε 3λλ�ι: 11,C117, 11].
T� π(ρασµα τ<ς λιµν�θ�λασσας γιν�τα-

νε µ/ π�ρθµε6� (�Oδ. υ185-188). T�1τη τD
λιµν�θ�λασσα π(ρασε 7 Λα(ρτης κα# κυ-
ρ�εψε τD N�ριτ� (ω376 - 378), στD δυτικD
περι��D τ<ς �Aκαρναν�ας, π�� καταγρ�-
φεται Nς «;κτ� eπε�ρ�ι�» (ω378) κα# «fπει-
ρ�ς µ2λαινα» (�97, 100) σ�ν .ντιδιαστ�λD
στD νησι4τικη φ1ση τ<ς Λευκ�δας. T�1τη
τD λιµν�θ�λασσα φ�;�ταν 7 E9πε�θης, π2ς
θ� περν�$σε 7 �Oδυσσ(ας �πειτα .π� τ�ν
σκ�τωµ� τ%ν µνηστ�ρων (ω437). }Aν ^
Λευκ�δα δ/ν ε@ναι νησ�, π�ι� ε@ναι τ� τ(-
ταρτ� νησ# π�� .ναφ(ρει 7 �Oδυσσ(ας (ι19-
26);

IOσ� γι� τ�ν στ��� «α9τ� δ5 Iθαµαλ� πα-
νυπερτ�τη εGν ^λ. κε@ται» (ι25), ^ .ντωνυ-
µ�α «α9τ�» δ/ν .ναφ(ρεται στDν π�λη τ<ς
)Oµηρικ<ς �Iθ�κης .λλ� στ� νησ# («α9τ�
δ5 Iθαµαλ�») π�� ;ρ�σκεται κ�ντ� στD στε-
ρι�. Kα# στ�ν στ��� «ναιετ�ω δ’ #Iθ�κην
ε9δε�ελ�ν 6ν δ’ _ρ�ς α9τ7+/N�ριτ�ν εGν�σ�-
φυλλ�ν...» (ι21) ^ `δια .ντωνυµ�α στD δ�-
τικD .ναφ(ρεται στ� νησ# τ<ς �Iθ�κης κα#
στ� ;�υν� τ<ς N�ριτ�ς («6ν δ’ _ρ�ς α9τ7+»).

Mετ� τιµ<ς
1Aλ:κ�ς Φ*λιππας

Πλατ1στ�µα Λευκ�δας



K1ριε διευθυντ�,
IOπως καταλα;α�νω .π� τ� γραφ�µενα

στ�ν «∆αυλ�», τ� θρησκευτικ� σας πιστε1ω
δ/ν ��ει καµµ�α σ�(ση µ/ τ� 7π�ι�δ�π�τε
θρησκευτικ� πιστε1ω .π� α9τ� π�� Hπ�ρ-
��υν σ/ :λ�υς γενικ� τ��ς λα�1ς. Π�νω σ’
α9τ� κα# γι� τ� θ�ρρ�ς π�� 5πιδεικν1ετε
ν� τ� δηλ4νετε α9τ� �στω κα# συγκεκα-
λυµµ(ν�ι, σBς .��]�υν θερµ� συγ�αρητ�-
ρια.

N�µ�]ω :µως, :τι ε@ναι καιρ�ς πι� ν�
.φ�σ�υµε κατ� µ(ρ�ς κ�θε πρ�φ1λα�η κα#
ν� τ� λ(µε ��ω .π� τ� δ�ντια, δηλαδD :τι
σ/ καµµ�α .π� τ#ς Hπ�ρ��υσες θρησκευ-
τικ/ς πεπ�ιθ�σεις δ/ν Hπ�ρ�ει θεϊκD
�µπνευση, :τι :λες γενικ� �0 θρησκε6ες
ε@ναι .ν�θικα .νθρ4πινα κατασκευ�σµα-
τα, :τι δ/ν Hπ�ρ�ει καν(νας θε�ς, π�� ν�
µD τ�ν �πλασε 7 3νθρωπ�ς, :τι τ� κ�νητρ�

τ�υς ε@ναι �'κ�ν�µικ�π�λιτικ�, κα# 7 στ�-
��ς τ�υς ε@ναι ^ 5κµετ�λλευση .νθρ4πων
.π� .νθρ4π�υς.

�Eπ�σης πρ(πει ν� λ(γεται κα# ν� τ�ν�]ε-
ται, :τι ^ γν4ση τ<ς ταυτ�τητας τ<ς πραγ-
µατικ<ς θε�τητας ε@ναι κ�τι π�� 7 .νθρ4-
πιν�ς ν�$ς .δυνατε6 τελε�ως ν� συλλ�;Cη
κα# ν� γνωρ�σCη κα# :τι α9τ� θ� παραµ(νCη
π�ντα τ� µεγαλ1τερ� κα# 3λυτ� πρ�;ληµα
γι� τ��ς .νθρ4π�υς καθ2ς κα# τ� µεγαλ1-
τερ� µυστ�ρι�.

�Eπ�σης, :τι :λα τ� Hπ�ρ��ντα θρησκευ-
τικ� πιστε1ω πρ�σ;�λλ�υν τDν .νθρ4πινη
ν�ηµ�σ1νη κα# .�ι�πρ(πεια κα# :τι ταλαι-
π4ρησαν κα# ταλαιπωρ�$ν .φ�νταστα τDν
.νθρωπ�τητα.

Mετ� τιµ<ς
∆. Kωνσταντιν*δης

�Aθ<ναι

∆ΑΥΛlΣ/195, M�ρτι�ς 1998 12087

�H 0ρκ�;δα εSναι µπρ�στ� µας – ψ�,ν�υµε τ' U,νη της

∆6ν Iπ�ρ,ει θε7ς, π�V ν' µ$ν τ�ν +πλασε W Xνθρωπ�ς

IOταν �0 IEλληνες sταν IEλληνες, µι-
λ�$σαν γι� τ� καλ� κα# γι� τ� κακ�, τ�
7π�6α :µως .λληλ�ε�αρτ%νται, .λληλ�κα-
θ�ρ�]�νται κα# 5ν τ(λει ε@ναι ταυτ�σηµα µ(-
�ρι |ν�ς σηµε��υ κ�τω .π� Nρισµ(νες πρ�-
ϋπ�θ(σεις ()Hρ�κλειτ�ς, IOµηρ�ς, �Aντ�-
λ���ς, �Aπ�λλων-∆ι�νυσ�ς κα# ^ �Aθη-
ναϊκD τραγKωδ�α). IOταν .ργ�τερα �γιναν
Pωµι��, δηλαδD δ�$λ�ι, µιλ�$σαν γι� «Σα-

τανB» κα# «Θε�», 5νK% σ�µερα µιλ�$ν γι�
.ριστερ��ς-δε�ι�1ς, φασ�στες, να]ιστ(ς,
ρατσιστ(ς. )H .ρκ�1δα ε@ναι µπρ�στ� µας
κα# 5µε6ς ψ��ν�υµε τ� `�νη της. Σ1γ�υσις-
�'κ�ν�µικ�ς κα# π�λιτικ�ς φ�;�ς.

Mετ� τιµ<ς
∆ι�µ�δης Kρ�ν*δης

∆ρ�µα

λ�θησαν µ/ τDν .ρ�α�αν µ�υσικDν κα# τDν
θεωρ�αν της κα# .φ<καν συγγρ�µµατα
�ρησιµ4τατα δι� 5µBς.

)O κατ�λ�γ�ς τ%ν 1478 µ�υσικ%ν µ(�ρι
κα# τ�ν 4�ν α'%να µ.X. θ� κυκλ�φ�ρ�σCη ε'ς
µ�αν 3λλην 5ργασ�αν µ�υ, περι(��υσαν
.ν�λυσιν τ<ς .ρ�α�ας µ�υσικ<ς .π� µαθη-
µατικ<ς .π�ψεως, ε'ς τDν Γερµαν�αν τ�
|π�µεν�ν �τ�ς κα# πιθαν%ς κα# ε'ς τDν
)Eλλ�δα. �Eπιγραµµατικ%ς .ναφ(ρω, :τι
5κ τ%ν 1478 µ�υσικ%ν 120 ε@ναι γυνα6κες, 9
.σκα$λαι, 13 λυρ�κτ1π�ι, 138 σαλπιγκτα#

(2 γυνα6κες), 5 �δραυλ�ι, 187 .�ιδ�# (4
γυν.), 482 α9λητα# (39 γυν.), 204 κιθαρKωδ�#
(4 γυν.), 61 5φευρ(ται (4 γυν.), 29 ψ�λται
(12 γυν.), 27 µ�υσικ�θεωρητικ�# (2 γυν.),
14 κυµ;αλιστα#/κρ�ταλιστα#/τυµπανιστα#
(8 γυν.), 40 συγγραφε6ς ;ι;λ�ων µ�υσικ<ς (4
γυν.) κ.3.

M/ φιλικ��ς �αιρετισµ��ς
Nικ7λα�ς Σταµ. 1AσπιCτης

M�υσικ�ς

Wolfsburg Γερµαν�ας



Π�σ� Iα�ρ�µαι, σ�ν Sηµερ"ν7η α9τ� C µ2ρα. Πρ=τ�ς πρ=τ�ς τρ2Iω στ�ν παρ2λα-
ση· πρ=τ�ς πρ=τ�ς τρ2Iω στ.ς δ�S�λ�γ�ες· πρ=τ�ς πρ=τ�ς κ�θ�µαι στ.ς καρ2κλες, γι�
ν’ ;κ��σω τ?ν πανηγυρικ? λ�γ�. A9τ?ς ε\ναι H�ρτασµ�ς. Tσιµ�υδι� >µως γι� τ� <ρ�-
µατα τ+ς 6πετε��υ. T�ν H�ρτ��ω κι ;π? π�νω µ5 µ�α µεγ�λη θρησκευτικ� H�ρτ�, κα.
iµα 4ρ+τε συν�φεια <ραµ�των τ�/ ’21 κα. H�ρτασµ�/ ν� µ�/ τρυπ�σετε τ�ν µ�τη.
�H ;λ�θεια ε\ναι, >τι ;γων�σθηκα σκληρ� γι’ α9τ�. B24αια 6στ�θηκα κα. λ�γ� τυIε-
ρ�ς. Σ�γκρυ� µ5 πι�νει στ� σκ2ψη, >τι µπ�ρ�/σε < K�ρα+ς ν� nταν νε"τερ�ς κατ�
τρι�ντα Iρ�νια κα. ν� 6ρI�ταν στ�ν �Eλλ�δα, >ταν α9τ� Vγινε 6λε�θερ� κρ�τ�ς. DOσ�
γι� τ�oς pλλ�υς, 6φρ�ντισα... �O #Aνδρ�/τσ�ς, π�o ε\Iε ;λληλ�γραφ�α µ5 τ?ν K�-
ρα+, 6δ�λ�φ�ν�θηκε· < ;νυπ�τακτ�ς Kαραϊσκ�κης τ? Zδι�. DOσ� γι� τ?ν 6πι4λα42-
στατ� Kαπ�δ�στρια, τ? τ2λ�ς τ�υ ε\ναι γνωστ�.

#Aλλ� δ5ν περ�µενα ν� τ? 4ρ= ;π? Mνα δικ� µ�υ παιδ�, Mναν ;ρIιµανδρ�τη. #Aκ�/ς
6κε@ < Θε�κλητ�ς Φαρµακ�δης ν� π�7η ν� κ�ν7η α9τ�κ2φαλη τ�ν Hλληνικ� 6κκλησ�α
κα. ν� τ�ν 4γ�λ7η ;π? τ�ν σκ2πη τ�/ πατριαρIε��υ. Kι _Iι µ�ν�ν α9τ�. rεφ"νισε
τ�oς περ. τ? πατριαρIε@� σ�ν «ν2�υς #I�υδα��υς �ηλωτ�ς» κα. διαλαλ�/σε «;π2Iετε
τ=ν πατριαρI=ν». Π�ι=ν; T=ν πι? pSιων τ2κνων µ�υ. A9τ=ν π�o δ5ν Vκαναν τ�π�τ’
pλλ�, παρ� ν� µεριµν�/ν γι� τ�ν µακρ�ηµ2ρευση τ�/ µεσαιωνισµ�/. (E4γαινε κα-
ν2νας ∆ι�ν�σι�ς, π�o σπ��δα�ε κα. φιλ�σ�φ�α, ;λλ7ηθ"ρι�ε τ? µ�τι τ�υ κατ� τ�ν
;ρIα�α �Eλλ�δα· τ�/ VρριIναν Mναν ;φ�ρισµ�, τ�/ κ�λλ�/σαν τ� ρετσινι� τ�/ σκυ-
λ�σ�φ�υ, κι VSω ;π? τ�ν π�ρτα. Παρ�υσια��ταν καν2νας P�γας, ν� ν2�ς ;φ�ρισµ?ς
κα. 6ντ�λ� στ?ν Π�ρι� ν� γρ�ψ7η 4ι4λ�� 6ναντ��ν τ=ν φιλ�σ�φων κα. τ+ς παιδε�ας.
∆�δασκαν µαθηµατικ� κ�π�ι�ι 6π��ρκ�ι [ερε@ς, ;µ2σως �[ καλ�� µ�υ πατρι�ρIες >λ�
φρ�ντ�δα τ�oς 6τελε�ωναν. Π�ι�ς κρ�τησε τ� Zσα, >ταν ;κ�µα κα. κληρικ�. ε\Iαν Sε-
σηκωθ+ κα. �ητ�/σαν σπ�υδ5ς φιλ�σ�φ�ας κα. µαθηµατικ=ν; A9τ?ς < ;ε�µνηστ�ς
Γρηγ�ρι�ς E´, µ�λις Vµαθε, >τι ε\Iε γ�νει µ�δα ν� 4απτ���υν τ� παιδι� τ�υς µ5 ;ρIαι-
�ελληνικ� uν�µατα, ;µ2σως V4γαλε 6γκ�κλι�, γι� ν� τ�oς 6παναφ2ρ7η στ�ν τ�Sη.
DOταν C �Eλλ�δα Vγινε 6λε�θερ� κρ�τ�ς, < πατρι�ρIης Vστειλε τρε@ς µητρ�π�λ�τες, γι�
ν� σπε�ρ�υν �ι��νια κα. ν� πρ�καλ2σ�υν 6µφ�λι� π�λεµ�. Π�ι�� Vθαψαν τ�ν παι-
δε�α στ�ν δ��λη Mακεδ�ν�α κα. κατεIρ=ντ� τ� λεφτ� τ=ν σI�λε�ων; M� �[ πα-
τρι�ρIες.

Tρελλα�ν�µαι στ�ν σκ2ψη, >τι δ5ν θ� Lπ�ρI�υν πατρι�ρIες. (Eκανα τ�σ� κ�π� ν�
SεIαστ�/ν τ� <ρ�µατα τ�/ ’21, ν� µ� I�σω κα. τ�oς π�λ�τιµ�υς 4�ηθ��ς µ�υ. r2ρε-
τε τ� τρ�4ηSα, µ2Iρι ν’ ;λλ�Sω τ? καθηγητικ? κατεστηµ2ν� στ� πανεπιστ�µια; (Eπρε-
πε ν’ ;παλλαγ= ;π? κ�τι #Aσ"πι�υς, K�υµαν��δηδες, Mιστρι"τιδες, Tωµαδ�κηδες
κα. λ�ιπ�oς 6κνευριστικ�oς δ�σκαλ�υς. ∆5ν Vφθασα pκ�πα στ?ν Nτ��µα, στ?ν Mπα-
µπινι"τη, στ?ν Kακριδ+ κα. >λη τ�ν I�ρε�α τ=ν 6κλεκτ=ν µ�υ τ2κνων. N� >µως τ� µ�/
Iαλ�ει τ�ν σ��πα. Π�λι θ� 4ρεθ�/ν µερικ�. ν� µιλ�σ�υν κα. ν� γρ�ψ�υν, >τι τ? >ρα-
µα τ+ς ;να4�ωσης τ�/ �Eλληνισµ�/ ε\ναι τ? µ�νυµα τ�/ ’21. Π�λι µερικ�. σ�ν κι 6κε�-
ν�υς τ�/ «∆αυλ�/» θ� ψ�Iν�υν τ� nταν C ;ρIα�α �Eλλ�δα, π�o ;να�ητ�/σε τ? ’21,
κα. θ� Sεσκ�ν���υν τ?

Σ�ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN

25η Mαρτ*�υ



)Ως γνωστ�ν, ̂  )EλληνικD γλ%σσα .π�τελε6 τ�ν ;ασικ� κ�ρµ� τ%ν ε9ρωπαϊκ%ν

γλωσσ%ν κα# κατ� συν(πεια τ� θεµ(λι� τ<ς σ1γ�ρ�νης ∆υτικ<ς σκ(ψης. IOµως

α9τD ̂  διαπ�στωση φα�νεται ν� µDν ��Cη συνειδητ�π�ιηθ< .π� τ��ς ε9ρωπαϊκ��ς

λα��ς (π(ρα .π’ τ�ν περιωρισµ(ν� �%ρ� τ%ν )Eλληνικ%ν Σπ�υδ%ν), γι� τ��ς

7π���υς ^ )EλληνικD γλ%σσα φαντ�]ει .π�µακρη, 7µιλ�υµ(νη .π� eναν µικρ�

λα� στDν 3κρη τ<ς Bαλκανικ<ς. E@ναι �ραγε .ρκετ� δ1σκ�λ� eνας Bρετταν�ς,

eνας Γ�λλ�ς E eνας �Iταλ�ς ν� µ�θCη ν� µιλAB |λληνικ�, τDν στιγµD –�ωρ#ς τ#ς πε-

ρισσ�τερες φ�ρ/ς ν� τ� �(ρCη– π�� 7 `δι�ς καθηµεριν� �ρησιµ�π�ιε6 στDν δικ�

τ�υ γλ%σσα |κατ�ντ�δες |λληνικ/ς λ(�εις; TDν .π�ντηση σ’ α9τ� τ� 5ρ4τηµα

�ρ�εται ν� δ4σCη 7 καθηγητDς τ�$ Πανεπιστηµ��υ �Aθην%ν κ. Mεν(λα�ς Mπα-

τρ6ν�ς, 'ατρ�ς 5νδ�κριν�λ�γ�ς. )O κ. Mπατρ6ν�ς συν(γραψε κα# 5�(δωσε πρ�-

σφατα µ�α ν(α µ(θ�δ� 5κµ�θησης τ<ς )Eλληνικ<ς γι� .γγλ�φων�υς µ/ τ�τλ�

«Mάthe Modern Greek». )H ν(α α9τD µ(θ�δ�ς Hπ�δεικν1ει στ�ν .γγλ�φων�, :τι

^ )EλληνικD γλ%σσα τ�$ ε@ναι γνωστD κα# �'κε�α κα# κατ’ 5π(κτασιν ε@ναι π�λ�

εvκ�λ� ν� τDν µιλ�σCη. M�λιστα ^ `δια µ(θ�δ�ς 5κµ�θησης τ<ς )Eλληνικ<ς µπ�-

ρε6 ν� 5φαρµ�σθC< µ/ τDν `δια 5πιτυ��α σ/ Γ�λλ�υς, )Iσπαν�1ς, Γερµαν��ς κα#

�Iταλ�1ς. E@ναι δ/ �αρακτηριστικ� τ� γεγ�ν�ς, :τι 7 µαθητευ�µεν�ς yδη .π� τ�

τρ�α πρ%τα µαθ�µατα .ρ��]ει ν� µιλAB )Eλληνικ�, µ/ λ(�εις π�� 5κ τ%ν πρ�τ(ρων

γνωρ�]ει.

)O «∆αυλ�ς» συν�ντησε τ�ν κ. Mπατρ6ν� στ� 'ατρε6� τ�υ κα# συνωµ�λησε µα-

]1 τ�υ γι� τDν πρωτ�τυπη α9τD 5ργασ�α τ�υ.

ΣYNT.: K�ριε Mπατρ@νε, ε\σθε καθηγητ�ς τ+ς #Iατρικ+ς, κα. 4ε4α�ως C µελ2-

τη τ+ς γλ"σσας δ5ν VIει σI2ση µ5 τ.ς σπ�υδ2ς σας d τ�ν 6πιστηµ�νικ� σας εGδι-

Πληθ�ρα 	Eλληνικ�ν λ��εων σ’ �λες τ�ς γλ�σσες

Π%ς �0 �(ν�ι µπ�ρ�$ν ν� µιλ�$ν
)Eλληνικ�, �ωρ#ς ν� τ� γνωρ�]�υν!

MIA NEA

EΠANAΣTATIKH

MEΘO∆OΣ

TOY KAΘHΓHTOY

M. MΠATPINOY
�O κ. Mεν:λα�ς Mπατρ^ν�ς, _ατρ�ς
-νδ�κριν�λ7γ�ς, καθηγητ$ς τ��

Πανεπιστηµ*�υ 1AθηνAν.



κ�τητα. T� nταν 6κε@ν� π�o σvς wθησε στ�ν σ�λληψη µιvς πραγµατικ� πρωτ�-

π�ριακ+ς µεθ�δ�υ 6κµ�θησης τ+ς �Eλληνικ+ς;

Mεν:λα�ς MπατρIν�ς: T� γεγ�ν�ς :τι, :σες φ�ρ/ς –�ρ�νια τ4ρα– ε@�α 5παφ/ς

µ/ �(ν�υς συναδ(λφ�υς, µ�$ 3ρεσε ν� τ��ς λ(ω: «�Eσε6ς �(ρετε ‘Eλληνικ�». Kα#

τ��ς �θ�$σα ν� πρ�φ(ρ�υν |λληνικ/ς φρ�σεις �ρησιµ�π�ι%ντας δικ(ς τ�υς λ(-

�εις. A9τ� γιν�ταν µ/ .φ�ρµD διεθν< 'ατρικ� συν(δρια, π�� 5τελ�$ντ� στDν

)Eλλ�δα. M/ τ#ς δικ(ς µ�υ παρακιν�σεις κα# Hπ�δε��εις .ρκετ�# �(ν�ι συν�δελ-

φ�� µ�υ �φθαναν ν� συνενν��$νται στDν )Eλληνικ�. A9τ� sταν τ� κ�νητρ� π��

µ/ Nδ�γησε ν� 5πεκτε�νω α9τD τDν πρ�σπ�θει� µ�υ σ/ µ�α |νια�α µ(θ�δ� 5κµ�-

θησης.

ΣYNT.: Συν�λικ� π�ι� µπ�ρ�/µε ν� π�/µε, >τι ε\ναι τ? καιν��ργι�, π�o εGσ�-

γει C µ2θ�δ�ς σας;

M.M.: )H 5ργασ�α µ�υ ;ασ�σθηκε στ� γεγ�ν�ς :τι :λες �0 γλ%σσες τ<ς ∆1σης

περι(��υν µ(γα πλ<θ�ς ‘Eλληνικ%ν λ(�εων. =Aρα �0 =Aγγλ�ι, �0 Γ�λλ�ι, �0 Γερ-

µαν��, �0 �Iταλ�# µ(σα στ� δικ� τ�υς λε�ιλ�γι� ���υν eναν θησαυρ� .π� ‘Eλλη-

νικ/ς λ(�εις, �ωρ#ς ν� τ� συνειδητ�π�ι�$ν. Συνεπ%ς µ’ α9τ/ς τ#ς λ(�εις –τ#ς «δι-

κ(ς» τ�υς– �0 ‘Eλληνικ/ς λ(�εις κα# κατ’ 5π(κτασιν ^ ‘EλληνικD γλ%σσα τ��ς

ε@ναι �'κε�α ν�ηµατικ� κα# .κ�υστικ�. T� τ�ν�]ω, ν�ηµατικ� κα# .κ�υστικ�.

Kα# φ(ρνω .µ(σως eνα παρ�δειγµα: �E�ν ρωτ�σCης eναν �(ν�, π%ς λ(µε στDν

)EλληνικD τ�ν φ�λ�, θ� σ�$ πC< «δ/ν �(ρω». �E�ν :µως τ�$ Hπενθυµ�σCης, :τι Hπ�ρ-

�ει ^ λ(�η «philosopher» (φιλ�σ�φ�ς), 7 φ�λ�ς τ<ς σ�φ�ας, :τι �(ρει τDν λ(�η κα#

τDν �ρησιµ�π�ιε6 κα# yδη �(ρει τ� 3κ�υσµα «φ�λ�ς», µπ�ρε6 εvκ�λα ν� τDν µ�θCη.

�E�ν τ�$ πC< κανε�ς, :τι στDν σλα;ικD «ντρ��κ» σηµα�νει φ�λ�ς E �τσι στDν .ρα-

;ικD E �τσι σ/ κ�π�ια .σιατικ�, θ� .κ�1σCη x�ητικ� κ�τι π�� δ/ν θ� τ�$ λ(Cη τ�-

π�τα. )H µ(θ�δ�ς λ�ιπ�ν α9τD �εκινAB µ/ τ#ς �ιλι�δες )Eλληνικ/ς λ(�εις, π�� 7 �(-

ν�ς yδη γνωρ�]ει. �(ρει τ� «µεγ�λ�», τ� «µικρ�», τ� «π�λ1», τ� «λ�γ�», τ� «ν(�»,

τ� «:λ�», τ� «παλαι�», γνωρ�]ει µ�α σωρε�α .π� 5π�θετα. Xαρακτηριστικ/ς ε@ναι

κα# �0 πρ�θ(σεις. IOλες �0 |λληνικ/ς πρ�θ(σεις Hπ�ρ��υν στDν �Aγγλικ�.

ΣYNT.: xAν < S2ν�ς, π�o γνωρ��ει µ�α Hλληνικ� λ2Sη στ�ν δικ� τ�υ γλ=σσα,

µ�θ7η κα. τ? ν�ηµα τ=ν συνθετικ=ν µερ=ν της, τ�τε < ;ριθµ?ς τ=ν λ2Sεων θ� τρι-

πλασιασθ7+ λ�ιπ�ν.

M.M.: Bε;α�ως. }Aν πC<ς, π%ς λ(γεται 7 «3νθρωπ�ς» στ� |λληνικ�, δ/ν θ� σ�$

.παντ�σCη. }Aν τ�$ πC<ς, :τι ^ λ(�η «philanthropy» (φιλανθρωπ�α) ε@ναι σ1νθε-

ση τ�$ «φ�λ�ς» κα# «3νθρωπ�ς», θ� µ�θCη δ1� ν(ες λ(�εις, π�� yδη �ρησιµ�π�ι-

ε6. �EνK% λ.�., wν τ�$ πC<ς στ� ρωσσικ� τDν λ(�η «3νθρωπ�ς», π�� ε@ναι «τσιλαδ(κ»,

δ/ν τ�$ λ(ει .π�λ1τως τ�π�τα.

Στ� λε�ιλ�γι� τ%ν π(ντε �ιλι�δων λ(�εων, π�� στ� τ(λ�ς τ�$ ;ι;λ��υ παραθ(-

Πρ�πει ν� ��ηθ�σ�υν �  «ε"δικ��»
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τω, µπ�ρε6τε ν� δ<τε, τ� πλ<θ�ς |λληνικ%ν λ(�εων Hπ�ρ��υν στDν �Aγγλικ�. Kα#

δ/ν �ρησιµ�π��ησα 5πιστηµ�νικ/ς λ(�εις, 5πειδD ε@ναι 3γνωστες στ� ε9ρ� κ�ιν�.

Kα# wν πBµε στDν 5πιστ�µη τ<ς 'ατρικ<ς, θ� δ�$µε, :τι 5�ελ�σσεται µ/ .π�κλει-

στικ%ς |λληνικ��ς :ρ�υς.

T� δε1τερ� π�� θ� yθελα ν� πρ�;�λω sταν �0 νε4τερ�ι π�ιητ(ς µας, π�� ε@ναι

γνωστ�# διεθν%ς, :πως 7 Σεφ(ρης, 7 �Eλ1της κα# 7 Kα;�φης. �Eπ�σης παραθ(-

τω φρ�σεις .ρ�α�ων σ�φ%ν, π�� γ�ν�νται καταν�ητ/ς .π� τ� τρ�τ� µ�θηµα. Π.�.

;�]ω µ�α φρ�ση τ�$ Θαλ<, 7 7π�6�ς 5ρωτηθε#ς «τ� 6στ. φ�λ�ς;», .παντAB: «pλλ�ς

6γ"». A9τ�ς π�� γνωρ�]ει τDν �Aγγλικ�, γνωρ�]ει «φ�λ�ς» κα# «pλλ�ς» τ� ση-

µα�ν�υν, τ�$ 5�ηγε6ς κα# τ� «6γy» κα# .ντιλαµ;�νεται .µ(σως µ�α φρ�ση |ν�ς

5κ τ%ν )Eπτ� Σ�φ%ν τ<ς .ρ�αι�τητ�ς.

ΣYNT.: M5 π�ι� τρ�π� θ� µπ�ρ�/σε C ν2α α9τ� µ2θ�δ�ς 6κµ�θησης τ+ς �Eλλη-

νικ+ς π�o πρ�τε�νετε, ν� γνωστ�π�ιηθ7+ στ�oς ;γγλ�φων�υς, zστε ν� πληρ�-

φ�ρηθ�/ν, >τι µπ�ρ�/ν ε{κ�λα ν� µ�θ�υν τ�ν �Eλληνικ�, π�o ε\ναι κα. C µ�τρα

τ+ς δικ+ς τ�υς γλ"σσας;

M.M.: =Iσως στ� κ(ντρα διδασκαλ�ας τ<ς �Aρ�α�ας )Eλληνικ<ς Γλ4σσας, π��

Hπ�ρ��υν στ� 5�ωτερικ�, κα# ε@ναι .σφαλ%ς ]�τηµα τ%ν 5κπαιδευτικ%ν συστη-

µ�των τ%ν .γγλ�φωνων �ωρ%ν. IOπως καταλα;α�νετε, πρ�κειται γι� eνα τερ�-

στι� θ(µα. Kα# 5δ% ;λ(π�υµε τDν µεγ�λη ]ηµι� π�� �γινε .π� τ�ν =Eρασµ�, .φ�$

.π�δεδειγµ(να ̂  πρ�φ�ρ� π�� 5π(;αλε δ/ν 'σ�1ει τ�9λ��ιστ�ν γι� τ� τελευτα6α

δ1� �ιλι�δες �ρ�νια. ∆ηλαδD πρ(πει ν� γ�νCη 7λ�κληρη 5κστρατε�α .π� τ��ς

~ρµ�δ��υς ;(;αια γλωσσ�λ�γ�υς, φιλ�λ�γ�υς, 0στ�ρικ�1ς, �στε ν� καθιερωθC<

^ διδασκαλ�α τ<ς .ρ�α�ας )Eλληνικ<ς στDν παραδ�σιακ� της πρ�φ�ρ�.

ΣYNT.: Mπ�ρε@ C µ2θ�δ�ς σας α9τ� ν� 6πεκταθ7+ κα. στ.ς pλλες ε9ρωπαϊκ5ς

γλ=σσες;

M.M.: Bε;α�ως. Kατ� παρ�µ�ι� τρ�π� µπ�ρ�$µε ν� .πευθυνθ�$µε στ��ς Γ�λ-

λ�υς, στ��ς Γερµαν�1ς, στ��ς �Iταλ��ς .λλ� κα# στ��ς )Iσπαν�1ς. Kα�, :πως κα-

ταλα;α�νετε, ^ .π��ηση θ� περ�σCη κα# στDν �Aµερικ�. �Aρκε6 :µως ν� Hπ�ρ�Cη

5νδιαφ(ρ�ν. Xρει�]εται ;(;αια ν� ��ω κα# συνεργ�τη στDν .ντ�στ�ι�η γλ%σσα.

ΣτDν ΓαλλικD θ� µπ�ρ�$σα κα# µ�ν�ς µ�υ, 5πειδD γνωρ�]ω καλ� τ� γαλλικ�.

=Hδη α9τ� µ�$ τ� ]�τησε γι� τDν ΓερµανικD eνας Γερµαν�ς |λληνιστ�ς, π�� µ�$

�καναν κατ�πλη�η τ� Nρα6α )Eλληνικ� τ�υ. �Eπ�σης σκ(πτ�µαι ν� στε�λω τ� ;ι-

;λ�� µ�υ στ��ς B�σκ�υς ε9ρω;�υλευτ(ς, π�� θ(λ�υν ν� καθιερ4σ�υν τDν )Eλλη-

νικD Nς 5π�σηµη γλ%σσα τ<ς E9ρωπαϊκ<ς IEνωσης κα# σκ�πε1ω ν� τ� διανε�-

µω σ’ :λ�υς τ��ς ε9ρω;�υλευτ(ς.

Kα# ε@ναι σηµαντικ� τ� γεγ�ν�ς, :τι µ/ τDν µ(θ�δ� α9τD µπ�ρε6 7 �(ν�ς ν� δια-

;�σCη κα# παλι�τερα κε�µενα. )H )EλληνικD σ�µερα 5λ��ιστα ��ει ν� 5πιδε��Cη,

�στε ν� Hπ�ρ�Cη 5νδιαφ(ρ�ν γι’ α9τ�ν. �Aλλ� 5δ% δ�νεται κα# ̂  ;�ση 5κµ�θησης

τ<ς .ρ�α�ας )Eλληνικ<ς.
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ΣYNT.: Π=ς 4λ2πετε ν� διαγρ�φεται τ? µ2λλ�ν τ+ς �Eλληνικ+ς γλ=σσας σ5

Mναν κ�σµ� π�o τε�νει ν� Hνωθ7+ τ�9λ�Iιστ�ν 6πικ�ινωνιακ�;

M.M.: A9τ� συνδ(εται µ/ τ� µ(λλ�ν γενικ� τ%ν γλωσσ%ν στDν φ�ση π�� δια-

ν1�υµε. �Eδ% ε@µαι λ�γ� .παισι�δ���ς. )O κ�νδυν�ς �ρ�εται .π� τDν κωδικ�π��-

ηση τ<ς γλ4σσας. ∆/ν δηµι�υργ�$νται πλ(�ν ν(ες λ(�εις .λλ� σ1ντ�µες .π�δ�-

σεις τ%ν λ(�εων. Kα# α9τ� ε@ναι �ντ�ν� κα# στDν �Iατρικ�. Π.�. ^ M�ν�ς �Eντα-

τικ<ς Θεραπε�ας λ(γεται ICQ: «=Hµ�υν στ� ICQ», «θ� π�ω στ� ICQ». M/ τ�ν ̀ δι�

τρ�π� συνενν��$νται �0 .ερ�π�ρ�ι. =Eτσι .π�δ�δ�νται τ� τµ�µατα τ<ς δι��κη-

σης, τ� �γγραφα. Mα]� µ/ τ� λε�ιλ�γι� στενε1ει κα# ^ σκ(ψη. Kα# ;ε;α�ως δ/ν

θ� �(ρ�υµε, π%ς θ� ε@ναι στ� µ(λλ�ν τ� ;ι;λ�α, τ� δι�;ασµα, 7 τρ�π�ς σπ�υδ%ν.

ΣYNT.: M5 τ�ν 6πικ�ινωνιακ� κα. τ�ν συγκ�ινωνιακ� Mνωση τ�/ κ�σµ�υ δ5ν

θ� ;ναδειIθ7+ τ? αZτηµα γι� µ�α κ�ιν� παγκ�σµια γλ=σσα, τ? <π�@� θ� µπ�-

ρ�/σε ν� πληρωθ7+ µ5 τ�ν ;π�δ�I� τ+ς �Eλληνικ+ς;

M.M.: )H )EλληνικD γλ%σσα ε@ναι κα# θ� παραµε�νCη ̂  γλ%σσα τ<ς παγκ�σµιας

5λ�τ. ∆/ν ν�µ�]ω, :τι ̂  )EλληνικD .νταπ�κρ�νεται στ�ν 5πικ�ινωνιακ� τρ�π� τ�$

σ1γ�ρ�ν�υ κ�σµ�υ, :π�υ 5πικρατε6 ^ λε�ιπεν�α κα# ^ κωδικ�π��ηση π�� πρ�α-

ν(φερα. �Eκε6 φα�νεται ν� 5πικρατC< ̂  �Aγγλικ�, ̂  7π��α κα# α9τD θ� κινδυνε1σCη

.ργ�τερα.

ΣYNT.: T? γλωσσικ? 6π�πεδ� τ=ν σηµεριν=ν �Eλλ�νων π=ς τ? κρ�νετε;

M.M.: =E��υν συµ;< δ1� θετικ/ς 5�ελ��εις. Πρ%τ�ν ^ γλ%σσα �παψε πλ(�ν ν�

.π�τελC< .ντικε�µεν� �ριδας κα# α'τ�α κ�ινωνικ�$ κα# π�λιτικ�$ δια�ωρισµ�$.

Kα# δε1τερ�ν .ρ��]ει ν� Hπ�ρ�Cη eνα 5νδιαφ(ρ�ν γι� τDν γλ%σσα κα# µ�λιστα .π�

πλευρ(ς, π�� κανε#ς δ/ν θ� περ�µενε. )Yπ�ρ�ει κα# ̂  .ναγν4ριση τ%ν λαθ%ν τ�$

παρελθ�ντ�ς |κατ(ρωθεν, κα# α9τ� ε@ναι π�λ� σηµαντικ�. Πρ(πει ν� καταν��-

σ�υµε, :τι ^ Γλ%σσα ε@ναι ^ µ�ναδικ� µας κληρ�ν�µι�. ∆/ν µπ�ρ�$µε ν� .π�-

δε���υµε τ� ε`µαστε ;ι�λ�γικ%ς, wν Hπ�ρ�Cη κ�π�ι�ς πυρ�νας µ/ DNA π�� πρ�-

(ρ�εται .π’ τ��ς .ρ�α��υς, κα# `σως α9τ� ν� µDν ��Cη καµµι� σηµασ�α. E`µαστε

7 λα�ς π�� µιλ�ει τDν γλ%σσα τ%ν .ρ�α�ων δηµι�υργ%ν κα# µ�λιστα Nς µητρι-

κ�. Mπ�ρ�$µε εvκ�λα ν� ���υµε τDν α`σθηση τ%ν ν�ηµ�των .κ�1γ�ντας τ�ν

s�� τ%ν λ(�εων, �0 λ(�εις µBς «µιλBνε», κα# α9τ� δ/ν συµ;α�νει σ/ καν(ναν 3λλ�ν

λα�.

ΣYNT.: K�ριε Mπατρ@νε, σvς ε9Iαριστ= γι� τ�ν συν�µιλ�α κα. σvς συγIα�ρω

γι� τ? Vργ� σας.

Παν. Λ. K�υ<αλ�κης

	H 	Eλληνικ& γλ�σσα τ'ς παγκ(σµιας «*λ�τ»
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Θ� yθελα ν� .ναφερθ% σ’ eνα κα�ρι� π�λιτιστικ� κα# π�λιτισµικ�
φαιν�µεν�, π�� ε'σ�γαγαν �0 σηµεριν�# IEλληνες στ#ς γειτ�νικ(ς µας
�%ρες Σερ;�α, Σκ�πια (κατ� κ�σµ�ν «Pεπ�1µπλικα Mακεντ�νια»),
B�υλγαρ�α, Pωσσ�α κ.3.: O0 IEλληνες 'δ�ως τ<ς Mακεδ�ν�ας, παρα-
κ�µπτ�ντας τ� κυριλλικ� .λφ�;ητ�, γνωρ�]�ντας :µως τ� γλωσσικ�
'δι4µατα τ%ν περι��%ν α9τ%ν, .λληλ�γραφ�$ν σ�µερα µ/ τ��ς πλη-
θυσµ��ς α9τ��ς µ�ν� µ/ τ� |λληνικ� .λφ�;ητ�. ∆ηλαδD :λες �0 σλα-
;ικ/ς γλ%σσες µπ�ρ�$ν ν� γραφ�$ν µ�ν� µ/ τ� |λληνικ� .λφ�;ητ�.

T� 24 |λληνικ� γρ�µµατα φα�νεται, :τι .π�δ�δ�υν :λ�υς τ��ς φθ�γ-
γ�υς �ωρ#ς καµµ�α .π�λ1τως δυσκ�λ�α, µι� κα# τ� .λφ�;ητ� µας ε@ναι
φωνητικ�. T� `δι� γ�νεται γι� :λες τ#ς σλα;ικ/ς γλ%σσες. Kατ� τ�ν
`δι� τρ�π� �0 Λατ6ν�ι πα�ρν�ντας τ� |λληνικ� .λφ�;ητ� µ/ π�λ� µι-
κρ/ς .λλαγ/ς τ� �καναν δικ� τ�υς .λφ�;ητ�. A9τ� σ�µερα µ/ 26 γρ�µ-
µατα ε@ναι κα# τ� .λφ�;ητ� τ<ς .γγλικ<ς γλ4σσας κα# :λων τ%ν ε9ρω-
παϊκ%ν γλωσσ%ν, .κ�µη κα# σλα;ικ%ν λα%ν :πως τ<ς Π�λων�ας, Σλ�-
;ακ�ας κ.λπ. O0 O�γγρ�ι-Mαγυ�ρ�ι 5ρ��µεν�ι στDν E9ρ4πη τ�ν 9�
µ.X. α'%να υ0�θ(τησαν τ� `δι� α9τ� .λφ�;ητ�.

Σ�µερα ^ .γγλικD γλ%σσα µ/ 26 γρ�µµατα 5��ικ�ν�µε6 3λλ�υς τ�-
σ�υς φθ�γγ�υς, �0 7π�6�ι δ/ν ���υν .ντιπρ�σωπευτικ� ψηφ��-γρ�µ-
µα, γι� ν� σταθ�$ν µ�ν�ι τ�υς. Παρ�δειγµα boat = µπ�τ (;�ρκα) κα#
bought = µπ2τ (.γ�ρασα). O0 δ1� α9τ�# φθ�γγ�ι ε@ναι .λλ�ι4τικ�ι, δη-
λαδD ��ω. �Eν τ�1τ�ις Hπ�ρ��υν κα# συνυπ�ρ��υν µ(σα στ� 26 γρ�µ-
µατα. T� s Nς σ στ� sing .λλ� κα# στ� because Nς ], κα# :λα τ� 3λλα π��
:λ�ι µπ�ρ�$µε ν� σκεφθ�$µε. Στ� σηµεριν� |λληνικ� ���υµε 24 γρ�µ-
µατα, .λλ� �ρησιµ�π�ι�$µε 25 φθ�γγ�υς (φων(ς). Στ� .γγλικ� µ/ 26
γρ�µµατα ���υµε 48 φθ�γγ�υς (περ�π�υ). ∆ηλαδD σ�εδ�ν διπλ�σι�
.ριθµ� φθ�γγων, π�� :λ�ι τ�υς 5κφ(ρ�νται µ/ τ� 26 ψηφ�α-γρ�µµα-
τα. �E�ν θ� θ(λαµε ν� ���υµε eνα γρ�µµα γι� κ�θε φθ�γγ�, θ� �πρε-
πε �0 =Aγγλ�ι ν� ;ρ�$ν 3λλα τ�σα σ�µατα-ψηφ�α-γρ�µµατα. Kαν(-
νας :µως .π� τ��ς E9ρωπα��υς δ/ν διαν��θηκε ν� τ��ς κ�νCη ν(�
.λφ�;ητ� κα# ν� τ�1ς... 5κπ�λιτ�σCη. Σηµει4νω 5π�σης, π2ς κα# �0 |λλη-

�O περ*εργ�ς ρ7λ�ς τAν Kυρ*λλ�υ-Mεθ�δ*�υ
ΓIATI ∆EN EIΣHΓAΓAN TO EΛΛHNIKO
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νικ/ς λ(�εις µπα�ν�υν στDν .γγλικD �ωρ#ς καν(να 5µπ�δι� µ(σKω τ�$

.λφα;�τ�υ.

�Eµε6ς :µως τ� κ�ναµε µ/ τ��ς Σλ�;�υς; �EνK% ̂  γλ%σσα τ�υς (γλ%σσες

τ�υς) γρ�φ�νται κ�λλιστα µ/ τ� σηµεριν� κα# .ρ�α6� |λληνικ� .λφ�-

;ητ� –:πως .ναφ(ρθηκε παραπ�νω–, 5µε6ς µ/ τ��ς Mεθ�δι� κα# K1-

ριλλ� τ��ς 5κπ�λιτ�σαµε µBλλ�ν λανθασµ(να. Kατ� τD γν4µη µ�υ α9τD

5δ% ̂  σκ(ψη ε@ναι α9τ� π�� λ(µε: «�H [στ�ρ�α θ� σ5 κρ�ν7η!». Kα# 5πειδD

5µε6ς �0 ]ωνταν�# ε`µαστε σ�µερα �0 κριτ/ς –3λλ�ι θ� µBς κρ�ν�υν

5µBς!–, wς κρ�ν�υµε α9στηρ� τ��ς δ1� Θεσσαλ�νικε6ς .δελφ�1ς.

Γιατ� λ�ιπ�ν �πρεπε ν� τ��ς δηµι�υργ�σ�υν ν(� «σλα;ικ�» .λφ�-

;ητ� µ/ π�νω .π� 30 γρ�µµατα-ψηφ�α κα# :λα στραπατσαρισµ(να

.π� τDν |λληνικD µ�τρα, 5νK% τ� 24 |λληνικ� γρ�µµατα τ��ς �φταναν

κα# τ��ς παρα(φταναν; Kλασσικ� παρ�δειγµα ^ .γγλικD γλ%σσα γι�

τDν Hπ�στ�ρι�η τ<ς σκ(ψης α9τ<ς. Mα]� µ/ τ� |λληνικ� .λφ�;ητ� �0

Σλ�;�ι θ� �παιρναν κα# τ� |λληνικ� πνε$µα, .λλ� κα# τDν |λληνικD

γλ%σσα, 5νK% ;ρ�σκ�νταν σ’ 3λλα στ�δια 5�(λι�ης τ�ν καιρ� 5κε6ν� (9�ς

α'%νας µ.X.).

M�πως :µως �0 .δελφ�# Mεθ�δι�ς κα# K1ριλλ�ς δ/ν yθελαν ν� µε-

ταδ4σ�υν στ��ς Σλ�;�υς τ�ν |λληνισµ� .λλ� κ�τι 3λλ�, π�� σ�µερα

τ� Zν�µ�]�υµε «;υ]αντινισµ�», 7 7π�6�ς .π�δεικν1εται 3κρως .νθελ-

ληνικ�ς, 5νK% µιλ�ει |λληνικ�; Γιατ� στ� Bυ]�ντι� καταργ�θηκε 7

IEλληνας κα# καθιερ4θηκε 7 Pωµι�ς; M�πως κα# τ� |λληνικ� .λφ�-

;ητ� sταν «ε'δωλ�λατρικ�» –3λλη .�ι�σηµε�ωτη κα# .νε��τηλη ρε-

τσινι� κα# α9τ�!– κα# �πρεπε ν� «5κ;υ]αντινισθC<», �στε �0 ν(�ι λα�#

ν� µDν µπ�ρ�$ν ν� πλησι�σ�υν π�τ/ τ�ν |λληνισµ� Nς 'δ(α, Nς π�λι-

τισµ�;

Λ(ω, µ�πως, .λλ� .π� τDν 3λλη µερι� ε@ναι κ�ντ� στ� ν�$ :τι, 5�ν

τ� |λληνικ� .λφ�;ητ� τρα;�$σε .νεν��λητ� τ�ν δρ�µ� τ�υ στ�ν σλα-

;ικ� κ�σµ�, θ� τ�ν 5κπ�λ�τι]ε φιλελε1θερα. =Eτσι 7 )Eλληνισµ�ς θ�

ε@�ε 3λλη �ψη σ�µερα κα# 7 κ�σµ�ς µας θ� sταν διπλB πι� π�λιτισµ(-

ν�ς, γιατ# �ντως 7 π�λιτισµ�ς .ρ��]ει µ/ τDν ε'σαγωγD τ�$ .λφα;�τ�υ

κα# τ<ς γραφ<ς.

Θωµbς Γ. 1Hλι7π�υλ�ς
∆ιευθυντDς K�λλεγ��υ «Παιδε�α» Mελ;�1ρνης
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�O M2λισσ�ς δικα�ως µπ�ρε@ ν� συναριθµηθ7+ µετ� τ=ν π�λιτικ=ν κα. φιλ�σ�-
φικ=ν Cρ"ων, �[ <π�@�ι δαµ���υν τ.ς ψυI5ς κα. παρασ�ρ�υν εGς κ�ιν�ν συγκ�-
νησιν κα. 6νθ�υσιασµ�ν. «#HSιωµ2ν�ς ;π�δ�I+ς παρ� τ�@ς π�λ�ταις π�λιτικ?ς
κα. να�αρI�ς α[ρεθε�ς, Vτι µvλλ�ν 6θαυµ�σθη δι� τ�ν �Gκε�αν ;ρετ�ν» (∆ι�γ2νης
Λα2ρτι�ς). «Πλε�σαντ�ς δ5 τ�/ Gδ��υ τ�/ Περικλ2�υς κατ� τ+ς Σ�µ�υ, Vπεισε
τ�oς π�λ�τας ν� καταφρ�ν�σ�υν τ?ν ;ριθµ?ν τ=ν ;θηναϊκ=ν πλ��ων κα. ν� Lπε-
ρασπισθ�/ν τ�ν 6λευθερ�αν τ�υς· 6ν�κησε δ5 κα. 6I�ρισε δ�Sαν κα. ε9δαιµ�ν�αν
εGς τ�oς συµπ�λ�τας τ�υ» (Πλ��ταρI�ς, «Θεµιστ�κλ+ς» 2).

O[ δειλιασµ2νες ψυI2ς, π�o τρ2I�υν π�σω ;π? τ�ν }2�υσαν πραγµατικ�τητα
κυνηγ=ντας µατα�ως τ�ν γν=σιν – «�9 γ�ρ ε\ναι τ=ν }ε�ντων 6πιστ�µη» (#Aρι-
στ�τ2λης, «Mετ� τ� Φυσικ�», 1078 b) –µπ�ρ�/ν ν� eρεµ�/ν µελετ=ντας τ�oς #Eλε-
�τες, �[ <π�@�ι διδ�σκ�υν τ�ν Lπ2ρ4ασιν τ+ς 6µπειρικ+ς π�λλαπλ�τητ�ς κα. τ�ν
στ�σιν τ�/ (Oντ�ς.

�O M2λισσ�ς ;πεδε�Iθη pSι�ς µαθητ�ς τ�/ Παρµεν�δ�υ, ;φ�/ τ? δ�ρυ τ+ς φι-
λ�σ�φ�ας, π�o 6κε@ν�ς pφησε καταγ+ς, τ? π2ταSε π�λo µακρ�τερα. M5 τ�ν Zδιαν
;π�δεικτικ�ν µ2θ�δ� κα. τ?ν «;δ�ριτ�ν VλεγI�ν» κατ2δειSε τ? ;γ2ννητ�ν κα.
;ν"λεθρ�ν κα. ;κ�νητ�ν κα. ;µετ�4λητ�ν κα. ;παθ5ς τ�/ Hν?ς κα. µ�ναδικ�/
(Oντ�ς, π�o 6κτε�νεται στ�ν ;πειρ�τητα τ�/ I"ρ�υ κα. τ�/ Iρ�ν�υ. (Eσπασε τ�ι-
�υτ�τρ�πως τ� «I�λκινα δεσµ�», 6ντ?ς τ=ν <π��ων τ? ε\Iε φυλακ�σει < δ�σκαλ�ς
τ�υ, αZρ�ντας Vτσι τ.ς ;ντιν�µ�ες, π�o συνεπ�γεται C ;π�δ�I� τ�/ 6νεργε��α ;πε�-
ρ�υ, τ? <π�@� <δηγε@ στ?ν ν�µ�ν τ=ν πιθαν�τ�των κα. σ’ pλλα παρ�δ�Sα.

�H κατ�φασις τ�/ φιλ�σ�φ�υ στ? δυν�µει pπειρ�ν ;π�δεικν�εται δι� τ�/ HS+ς
συλλ�γισµ�/ τ�υ: «#E�ν τ? �ν ε\ναι pπειρ�ν, πρ2πει κατ’ ;ν�γκη ν� ε\ναι Mνα κα.
µ�ναδικ�· δι�τι, Rν nσαν δ��, τ�τε δ5ν θ� nσαν πι� pπειρα, ;φ�/ τ� >ρια τ�/
Hν?ς θ� πρ�σ2κρ�υαν στ� >ρια τ�/ pλλ�υ». (Eτσι «τ� δεσµ� τ�/ π2ρατ�ς» τ�/
Παρµεν�δ�υ 6S�4ελ���νται κα. τ? pπειρ�ν 6κτε�νεται στ? διηνεκ5ς τ�/ I"ρ�υ κα.
τ�/ Iρ�ν�υ. �O Πλ�των θ� δανεισθ7+ α9τ��σι�ν α9τ?ν τ?ν συλλ�γισµ�, πρ�κει-
µ2ν�υ ν’ ;π�δε�S7η τ�ν µ�ναδικ�τητα τ�/ O9ραν�/ –Σ�µπαντ�ς–, π�o περι2Iει
>λα τ� _ντα («T�µαι�ς»), «<ρατ� τε π�ντα κα. ;�ρατα» κατ� τ�oς πατ2ρες τ+ς
6κκλησ�ας. (Aρα δ5ν Lπ�ρIει τ�π�τε τ? πρ�συµπαντικ?ν κα. 6Sωσυµπαντικ�ν,
>πως GσIυρ��εται < 6S #Aνατ�λ=ν 6S�υσιασµ�ς.

T? xOν τ�/ Σαµ��υ ε\ναι ;γ2ννητ�ν κα. αG"νι�ν, pφθ�ρ�ν κα. ;µετ�4λητ�ν:
«π�ντα Lπ+ρIε >,τι Lπ�ρIει κα. π�ντα θ� Lπ�ρI7η· δι�τι, Rν Vγινε, πρ2πει κατ’
;ν�γκην, πρ.ν ν� γ�ν7η, ν� µ�ν Lπ+ρIε τ�π�τε· >µως, Rν δ5ν Lπ+ρIε τ�π�τε, δ5ν θ�
µπ�ρ�/σε ν� γ�ν7η τ�π�τε· δι�τι 6κ τ�/ µηδεν?ς τ�π�τε δ5ν γ�νεται. DO,τι �στ�σ�
δ5ν Vγινε, α9τ? Lπ+ρIε π�ντ�τε κα. φυσικ� θ� Lπ�ρI7η 6σαε�, Iωρ.ς καµµι�ν ;φε-
τηρ�α κα. καν2να τ2ρµα. DOµως κα. Iωρικ� ε\ναι pπειρ�ν· δι�τι α9τ? π�o VIει
;ρI�ν κα. τ2λ�ς εZτε 6ν Iρ�ν8ω εZτε 6ν I"ρ8ω δ5ν ε\ναι pπειρ�ν».

T? ;µετ�4λητ�ν κα. τ�ν ;φθαρσ�αν τ�/ _ντ�ς < M2λισσ�ς ;π2δειSεν �ς HS+ς:
«T? �ν ε\ναι αG"νι�ν κα. <µ�ι�γεν2ς· ;δ�νατ�ν ν� I�σ7η κ�τι d ν� τ�/ πρ�στεθ7+
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κ�τι d ν’ ;ναδιαταIθ7+ κα. ν� µετα4ληθ7+. O{τε π�ν�ει �{τε λυπε@ται, δι�τι τ� πα-
θ�µατα α9τ� πρ�ϋπ�θ2τ�υν τ�ν ;ν�µ�ι�γ2νειαν· C ;ν�µ�ι�γ2νεια �στ�σ� πρ�-
ϋπ�θ2τει τ�ν �παρSιν τ�/ πυκν�/ κα. ;ραι�/, π�o συνεπ�γ�νται τ�ν κ�νησιν κα.
τ�ν µετα4�λ�ν. DOµως Rν τ? �ν µετε4�λλετ� Vστω κα. κατ� µ�αν κερα�α τ�ν κ�θε
Iιλιετ�α, µ2σα στ?ν >λ�ν Iρ�ν� θ� µετε4�λλετ� παντελ=ς, δηλαδ� θ� κατεστρ2-
φετ�. ∆εIθ�καµε >µως, >τι ε\ναι αG"νι�ν· pρα ;π�ρρ�πτεται C �παρSις τ�/ κεν�/
κα. τ+ς κιν�σεως συνεπ=ς...».

T? xOν τ�/ Mελ�σσ�υ ε\ναι ;σ"µατ�ν d µvλλ�ν «�[�νε. σωµ�τι�ν» σ�µφωνα µ5
τ�/τ�ν τ?ν συλλ�γισµ�: «xAν τ? �ν Lπ�ρI7η, τ�τε α9τ? ε\ναι Mνα· Rν >µως ε\ναι
_ντως Mνα, τ�τε α9τ? πρ2πει ν� µ�ν VI7η σ=µα· δι�τι, Rν VI7η π�I�ς, τ�τε θ� VI7η κα.
µ�ρια, πρvγµα π�o σηµα�νει, >τι δ5ν θ� ε\ναι Mνα. ∆5ν VIει µ�ρια λ�ιπ?ν κα. κατ�
συν2πειαν δ5ν ε\ναι διαστατ?ν d διαιρετ?ν d κινητ�ν». A9τ? τ? σωµ�τι�ν θεωρε@
< M2λισσ�ς �ς πραγµατικ�ν uντ�τητα d _ντως _ν, µvς πληρ�φ�ρε@ < Σιµπλ�κι�ς.

#Aπ? τ� µ2Iρι τ�/δε 6κτεθ2ντα συν�γεται, >τι < M2λισσ�ς δ5ν κ�νει λ�γ� γι�
τ? <ρατ? σ�µπαν �{τε γι� τ? Παρµεν�δει�ν #E�ν. �O φιλ�σ�φ�ς Iωρ.ς καν2να ;π�-
λ�τως _ργαν� εGσI"ρησε µ5 τ� µ�τια τ�/ ν�/ τ�υ µ�ν�Iα στ�ν καρδι� τ+ς �λης
κα. περι2γραψε µ5 ;π�λυτη λεπτ�µ2ρεια τ? quantum τ�/ Πλ�νκ, π�o ε\ναι «�[�-
νε. σωµ�τι�ν», ;φ�/ pλλ�τε 6µφαν��εται µ5 τ�ν µ�ρφ�ν �λης κα. pλλ�τε µ5 τ�ν
µ�ρφ�ν κ�µατ�ς (= 6νεργε�ας). A9τ? ε\ναι πρ�γµατι σ�µφωνα µ5 τ�ν σ�γIρ�νη
φυσικ� τ? _ντως _ν. ∆5ν Lφ�στανται π�λλ� κα. διαφ�ρετικ� σωµ�τια παρ� µ�ν�
Mνα, τ? <π�@� 6παναλαµ4�νει ;πειρ�κις pπειρες φ�ρ5ς τ?ν Hαυτ� τ�υ κα. δηµι-
�υργε@ σI2σεις κα. Iηµικ5ς Hν"σεις, ;π�τ2λεσµα τ=ν <π��ων ε\ναι τ� _ντα τ+ς
6µπειρ�ας (uρυκτ�, φυτ� κα. �8=α) σ�µφωνα µ5 τ?ν X�ι�εµπεργκ.

�O M2λισσ�ς κα. < Z�νων ;π�τελ�/ν γιγ�ντιες µ�ρφ5ς τ=ν 6πιστηµ=ν κα. τ+ς
φιλ�σ�φ�ας. �Yπ+ρSαν τ�λµηρ�. στ�Iαστ5ς κα. τ� µ�τια τ�/ ν�/ τ�υς –γι� ν� θυ-
µηθ�/µε τ?ν #Eπ�Iαρµ�, π�o λ2γει: «N�/ς <ρ7+ κα. ν�/ς ;κ��ει· τ�λλα κωφ� κα.
τυφλ�»– διαπεραστικ"τατα. Πιστ�. στ?ν δ�σκαλ� τ�υς, π��, �ς γνωστ�ν, µvς συ-
νιστ�v ν� VIωµε τ?ν λ�γ� κα. τ?ν ν�/ µας σταθερ� στ? _ν, ;ρν�θηκαν τ.ς ψε�τι-
κες γν=µες-δ�Sες τ=ν ;νθρ"πων, παρατ�ρησαν 6πισταµ2νως τ�ν φ�σιν κα. στ�-
I�στηκαν σ�4αρ�, µ’ ;π�τ2λεσµα ν� µvς κληρ�δ�τ�σ�υν _Iι µ�ν� τ.ς ;λ�θειες
τ�υς ;λλ� κα. τ? _ργαν�ν, δι� τ�/ <π���υ <δηγε@ται κανε.ς σ’ α9τ2ς. �Ως DEλλη-
νες φιλ�σ�φ�ι στ�θηκαν 6ντε/θεν τ=ν θρησκει=ν κα. τ=ν 6πιστηµ=ν 6κε@θεν· γι’
α9τ? κα. καν2να δ�γµα, καν2να σ�στηµα...

O[ #Aτ�µικ�. παρ2λα4αν α9τ��σιες τ.ς Gδ2ες τ�/ Mελ�σσ�υ «περ. κενε�/ κα. κι-
ν�σεως»· τ.ς τρ�π�π��ησαν ;σφαλ=ς, πρ�κειµ2ν�υ ν� φτει�S�υν τ?ν δικ� τ�υς κ�-
σµ�ν, τ?ν δικ� τ�υς «δι�κ�σµ�ν». �Hταν α9τ� C µεγαλ�τερη πλ�νη d 6κε�νη γι�
τ�ν <π��αν < ∆ηµ�κριτ�ς µ2µφεται τ?ν Hαυτ�ν τ�υ λ2γ�ντας: «T�λαινα φρ�ν,
παρ’ Cµ2ων (τ=ν αGσθ�σεων) λα4�/σα τ�ς π�στεις Cµ2ας κατα4�λλεις»; «∆�Iα µ�ι
ν��ς ;τρ2κειαν εGπε@ν» [∆5ν µπ�ρ= ν� τ? π= µ5 σιγ�υρι�· ;µφι4�λλω (Π�νδα-
ρ�ς)].

Σαρ�ντ�ς Π'ν

∆ΑΥΛlΣ/195, M�ρτι�ς 199812096







































T�ν περασµ�ν� ∆εκ�µ�ρι� �φυγε �π� τ� �ω� � K�ρ-
ν�λι�ς Kαστ�ρι δης, $νας %κ τ&ν κ�ρυφα'ων στ�(α-
στ&ν τ�) σ*γ(ρ�ν�υ κ+σµ�υ. -H φιλ�σ�φικ� σκ�ψη
τ�) �π��ι0σαντ�ς 1Eλλην�ς διαν��υµ�ν�υ δι�θετε
α4θεντικ+τητα κα5 σαφ�νεια, 6πως κρυστ λλινες κα5
διαυγε7ς 8π9ρ:αν �; κρ'σεις τ�υ �ναντι τ&ν πρ��λη-
µ των τ�) σ*γ(ρ�ν�υ �νθρ0π�υ· γνωρ'σµατα π�= τ�ν

κατ�στησαν π�λ*τιµη %:α'ρεση τ9ς >δε�λ�γικ9ς κα5 πνευµατικ9ς σ*γ(υσης, π�= %πικρατε7
στ�ν %π�(� µας. ?Iδια'τερ� %νδιαφ�ρ�ν παρ�υσι �ει κα5 A πρ�σωπικ� τ�υ πνευµατικ� π�-
ρε'α, π�= τελικ&ς τ�ν Bδ�γησε στ�ν φιλ�σ�φικ� Bριµ+τητα: ?Aσπα�+µεν�ς �ρ(ικ&ς τ5ς
κ�µµ�υνιστικEς >δ�ες (Bς τρ�τσκιστ�ς) περιπλαν�θηκε στ�=ς δρ+µ�υς τ9ς π�λιτικ9ς δρ -
σης κα5 τ&ν >δε�λ�γικ&ν ρευµ των τ�) α>&ν�ς µας, π�= κ θε φ�ρH �ρ(�νταν στ� πρ�σκ�-
νι�, γιH νH καταλ�:Iη στ�ν �ρ(α'α Jλληνικ� π�λιτικ� σκ�ψη κα5 στH στ�ρεα φιλ�σ�φικH � -
θρα τ�) ?Aριστ�τ�λ�υς, τ�) Πλ των�ς κα5 τ�) -Hρακλε'τ�υ, πρ�σπαθ&ντας ταυτ+(ρ�να νH
τ�=ς «πρ�εκτε'νIη» στ� σ�µερα (κα5 Nσως α4τ� νH Oταν A µεγαλ*τερη πρ�σφ�ρ  τ�υ).

ME τH ν�α τ�υ πλ��ν µ τια δ*� δεκαετ'ες πρ5ν τ�ν πτ0ση τ&ν κ�µµ�υνιστικ&ν καθεστ0-
των κατ�δει:ε τ�ν �ληθιν� (αρακτ9ρα τ�) «8παρκτ�) σ�σιαλισµ�)», τ� >δε�λ�γικ� κα5 π�-
λιτικ+ τ�υ �δι�:�δ� καθQς κα5 τ�ν �ναπ+φευκτη �λ�κληρωτικ� τ�υ κατ ρρευση. ?Eπ'σης
8π�δει:ε, 6τι τ� �ρ(αι�ελληνικ� πρ+τυπ� �ω9ς κυριαρ(ε7 στ�ν σ*γ(ρ�ν� π�λιτισµ� µ+ν�
κατH τ�ν τ*π� κα5 R(ι κατ’ �4σ'αν, διαπ'στωση π�= Nσως νH Jρµηνε*Iη κα5 τ�ν παθ�γ�νεια
τ�) σ*γ(ρ�ν�υ κ+σµ�υ. ∆υστυ(&ς A σηµεριν� -Eλλ δα κατατρ0γει T %κδι0κει τH U:ια τ�-
κνα της, κα5 α4τ� Nσ(υσε �π� π�λ= νωρ5ς γιH τ�ν K�ρν�λι� Kαστ�ρι δη. -H ν�α τ�υ πατρ'δα,
A Γαλλ'α, τ�) φ�ρθηκε σHν πραγµατικ� µητ�ρα. T�ν φρ+ντισε, τ�ν �ν�δει:ε κα5 τ�ν κατα-
:'ωσε, 6πως �κρι�&ς Wρµ��ε σE $ναν µεγ λ� φιλ+σ�φ�. -O «∆αυλ�ς» τιµ&ντας τ�ν µν�µη
τ�υ παραθ�τει µερικH (αρακτηριστικH �π�σπ σµατα �π� τ� �ργ� τ�υ:

«O� φιλ�σ
φ
ι ��
υν �ναρωτηθ�, γιατ� ν� �π�ρ��η κ�τι,  ν!" θ� µπ
ρ
$σε ν� µ&ν �π�ρ-
��η τ�π
τα. )Eρ+τηµα τ, -π
.
 σ/ κ�θε περ�πτωση δ/ν ��ει �π�ντηση. 1Iσως µ�λιστα ν� µ&ν
���η κ4ν ν�ηµα. 5Yπ�ρ�ει 7µως 8να 9λλ
  ρ+τηµα, π
: µ;ς <ασαν�=ει κα> δ/ν µπ
ρε. παρ�
ν� µ;ς <ασαν�=�η: Π"ς γ�νεται κα> �π�ρ�ει µ�α τAτ
ια π
λυµ
ρφ�α πραγµ�των; Kα> φυσικ�
δ/ν  νν
" µ�ν
 τ&ν π
σ
τικ& π
λυµ
ρφ�α. Π"ς γ�νεται κα> �π�ρ�ει αDτ& E �πAραντη π
ι-
κιλ�α µ
ρφ"ν �π, τ& µ& �µ<ια φFση µA�ρι τ>ς π
λυ�ριθµες �καθ�ριστες µ
ρφ/ς =ω�ς, �κ�-
µη κα> µA�ρι τ>ς µ
ρφ/ς π
: �κατ�παυστα E �νθρ+πινη �στ
ρ�α παρ�γει κα> δηµι
υργε.;
1E�ει �π
στηρι�θ�, 7τι E δηµι
υργ�α εGναι θε�α πρ�Hη. ∆/ν εGναι θε�α πρ�Hη. 5H δηµι
υρ-
γ�α εGναι αDτ, �κρι<"ς π
: �αρακτηρ�=ει τ, Kν, κ�θε Kν.

Περ� δηµι
υργας:

PHΣEIΣ TOY KOPNHΛIOY KAΣTOPIA∆H
γιH τ�ν δηµι�υργ'α,

τ�ν �ντιπρ�σωπευτικ+τητα,
τ�ν «Jλλην�(ριστιανισµ+»,

τ� µ�ν�τ�νικ�



»T, π;ν �π�κειται συνε�"ς σ/ �λλαγ& κα> �ναδηµι
υργ�α. ∆/ν µπ
ρ
$µε ν� σκεφτ
$µε,
πNς 7,τι παρ
υσι�=εται µπρ
στ� µας εGναι µ�α �τAρµων  παν�ληψη τ�ς Pδιας µ
ρφ�ς. ∆ι�-
τι �µAσως �νακFπτει τ,  ρ+τηµα: MRπως κ�θε τι εGναι καταδικασµAν
 ν�  παναλαµ<�ν�η
τ>ς µ
ρφAς, π
: ��
υν Sδη �π�ρHει �π, κατα<
λ�ς �ρ�ν
υ; EGναι 7µως σαφ/ς 7τι �π�ρ�ει
8νας �ληθιν,ς �ρ�ν
ς –- �ρ�ν
ς τ�ς µετα<
λ�ς. Kα> �ληθιν& µετα<
λ& εGναι E �ν�δυση νA-
ων µ
ρφ"ν.

»T� φαιν�µενα τ� -π
.α παρατηρ
$µε µπρ
στ� µας, πρ
σπαθ
$µε ν� τ� UρµηνεFσ
υµε
µAσα �π, τ& σ�Aση αVτ�ας-�π
τελAσµατ
ς. ADτ/ς 
� Uρµηνε.ες εGναι �σφαλ"ς π
λFτιµες,
�λλ� εGναι π�ντα µερικAς. Γιατ�; ∆ι�τι ��
υν σηµασ�α µ�ν
ν στ>ς περιπτ+σεις, 7π
υ τ� φαι-
ν�µενα  παναλαµ<�ν
νται (
� Pδιες αVτ�ες δ�ν
υν Pδια �π
τελAσµατα), �λλ� δ/ν µπ
ρ
$ν ν�
UρµηνεFσ
υν τ>ς περιπτ+σεις, 7π
υ �π�ρ�ει �ν�δυση νAων µ
ρφ"ν.

»[Aς π�ρ
υµε  π> παραδε�γµατι τ&ν περ�πτωση τ�ς =ω�ς. 5H <ι
λ
γ�α µ;ς λAει, 7τι σ/ µι�ν
\ρισµAνη στιγµR, µAσα στ,ν “πρωταρ�ικ, �υλ,” π
: �π�ρ�ε στ& Γ�, 8νας µεγ�λ
ς �ριθµ,ς
µ
ρ�ων συνεν+θηκε τυ�α.α, κα> στ& συνA�εια κ�τω �π, εDν
ϊκ/ς συνθ�κες –θερµ
κρασ�ας,
�κτιν
<
λ�ας, π�εσης– �ναδFθηκαν µ
ρφ/ς =ω�ς. `Oµως αDτ& E �π�ντηση δ/ν στAκει. Για-
τ�; ∆ι�τι µ�α µ
ρφ& =ω�ς εGναι κ�τι 9λλ
 �π, µ�α aπλ� συνAνωση µ
ρ�ων. )EπιπλA
ν πρ�-
κειται γι� µ�α συνAνωση µ
ρ�ων τελε�ως Vδια�τερη �ν�µεσα στ� δισεκατ
µµFρια τ"ν δισε-
κατ
µµυρ�ων, π
: θ� µπ
ρ
$σαν ν� παρα�θ
$ν. EGναι µ�α συνAνωση π
: κατ
ρθ+νει ν�
bργαν+νεται, ν� συντηρ�ται, ν� �ναπαρ�γεται. T, Pδι
 Vσ�Fει µ/ τρ�π
 π
λ: πι, πυκν, κα>
�ντ
ν
 στ&ν �στ
ρ�α τ�ς �νθρωπ�τητας. 5H 5Iστ
ρ�α δ/ν εGναι �π
τAλεσµα συνδυασµ
$ Pδιων
στ
ι�ε�ων. 5H 5Iστ
ρ�α εGναι δηµι
υργ�α νAων στ
ι�ε�ων. EGναι δηµι
υργ�α τ�ς µ
υσικ�ς,
τ�ς =ωγραφικ�ς, τ�ς τA�νης, τ�ς φιλ
σ
φ�ας, τ�ς δηµ
κρατ�ας. Kα> φυσικ� δ/ν µπ
ρ
$µε
ν�  HηγRσ
υµε µ/ τ& σ�Aση αVτ�ας-�π
τελAσµατ
ς τ& µ
υσικ& τ
$ Mπ�� c τ
$ Mπετ�<εν.
ADτ& E µ
υσικ& εGναι µεγ�λη, δι�τι εGναι πρωτ�τυπη. Kα> λAγ
ντας 7τι εGναι πρωτ�τυπη,
σηµα�νει 7τι �κρι<"ς δ/ν µπ
ρ
$µε ν� τ&ν  HηγRσ
υµε».

(?Aπ� �µιλ'α τ�υ στ�ν γαλλικ� τηλε+ραση / EΛEYΘEPOTYΠIA 14/4/97).

«O� �ρ�α.
ι `Eλληνες δ/ν γνωρ�=
υν τ&ν �π
κριτικ& κα> �πατηλ& �νν
ια τ�ς �ντιπρ
-
σωπ�ας τ
$ λα
$, 7πως δ/ν τ&ν γνωρ�=
υν κα> 
� µεγ�λ
ι νε+τερ
ι π
λιτικ
> φιλ�σ
φ
ι, συ-
µπεριλαµ<αν
µAν
υ κα> τ
$ P
υσσ+. Γι� τ
:ς �ρ�α�
υς τ, =Rτηµα δ/ν �µπαινε κ9ν, - δ/
λ�γ
ς εGναι  µφανRς. )Aπ, τ& στιγµ& κατ� τ&ν -π
�α �µετ�κλητα κα> γι� \ρισµAν
 �ρ
νικ,
δι�στηµα (π.�. πAντε �ρ�νια) �ναθAτει κανε>ς τ&ν  H
υσ�α σ/ \ρισµAν
υς �νθρ+π
υς, ��ει
µ�ν
ς τ
υ �λλ
τριωθ� π
λιτικ�».
(?Aπ� δι λε:� τ�υ µE θ�µα: «-H �ρ(α'α Jλληνικ� δηµ�κρατ'α κα5 A σηµασ'α της γιH µbς σ�µερα», 1986, σελ. 34).

«5H φιλ
σ
φ�α στ&ν �ρ�α�α 5Eλλ�δα eταν φιλ
σ
φ�α π
λιτ"ν π
: συ=ητ
$ν στ&ν �γ
ρ�
µ/ 9λλ
υς π
λ�τες,  ν!" E φιλ
σ
φ�α στ>ς )Iνδ�ες κα> στ&ν K�να �µεινε φιλ
σ
φ�α �ερατε�
υ
c φιλ
σ
φ�α αDλικ"ν κα> µανδαρ�νων. 5H �µ
ι<α�α γ
νιµ
π
�ηση τ�ς π
λιτικ�ς µ/ τ&ν φι-
λ
σ
φικ&  ρ+τηση εGναι τ, στ
ι�ε.
 �κρι<"ς π
: �αρακτηρ�=ει 7λη αDτ& τ&ν  π
�& κα>
σφραγ�=ει τ&ν µ
ναδικ�τητα κα> τ�ς δηµ
κρατικ�ς π�λης κα> τ�ς φιλ
σ
φ�ας π
: �να-
πτFσσεται στ, πλα�σι� της. )Aπ, τ& µι� 
� φιλ�σ
φ
ι �πασ�
λ
$νται µ/ π
λιτικ�  ρωτR-
µατα (αDτ, φα�νεται Sδη στ,ν 5Hρ�κλειτ
 π.�.) κα> �π, τ&ν 9λλη E Pδια E π
λιτικ& =ω& �να-
γκ�=ει κατ� κ�π
ι
 τρ�π
 τ>ς �να=ητRσεις ν� π;νε <αθFτερα. ∆/ν διερωτ;ται aπλ"ς: Π
ι-

Περ� φιλ
σ
φας:

Περ� �ντιπρ
σωπευτικ�τητας:
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�ς 9ρ�ει; �λλ� κα�: Π"ς µπ
ρε. ν� δικαι
λ
γηθ�� τ, π
ι�ς 9ρ�ει; 5H συ=Rτηση πρ
εκτε�νε-
ται δηλαδ& στ, θAµα τ�ς ν
µιµ
π
�ησης τ�ς π
λιτικ�ς  H
υσ�ας κα> τ"ν π
λιτικ"ν καθε-
στ+των. EGναι δ�και
 ν� 9ρ�
υν 
� bλ�γ
ι c 
� π
λλ
�; Kα> τ� σηµα�νει δ�και
; Συναντg; Uπ
-
µAνως τ&ν φιλ
σ
φικ&  ρ+τηση: T� σηµα�νει δ�και
 κα> δικαι
σFνη; )Eρ+τηση π
: ��ει τ,ν
Pδι
 �αρακτRρα µ/ τ&ν �ρ�ικ& φιλ
σ
φικ&  ρ+τηση: T� κα> π"ς εGναι - κ�σµ
ς;».

(«-H �ρ(α'α Jλληνικ� δηµ�κρατ'α κα5 A σηµασ'α της γιH µbς σ�µερα», 1986, σελ. 26).

«TAλ
ς �ρ�
µαι στ, σFγ�ρ
ν
 Uλληνικ, δρ;µα. T� κεντρικ� σηµε.α αDτ
$ τ
$ δρ�µατ
ς
εGναι �π’ τ& µι� µερι� E τριπλ� �ναφ
ρ� π
: περιA�ει γι� µ;ς E παρ�δ
ση: �ναφ
ρ� στ
:ς
�ρ�α�
υς `Eλληνες, �ναφ
ρ� στ, Bυ=�ντι
, �ναφ
ρ� στ& λαϊκ& =ω& κα> κ
υλτ
Fρα, 7πως
αDτ& δηµι
υργRθηκε στ
:ς τελευτα�
υς αV"νες τ
$ Bυ=αντ�
υ κα> κ�τω �π’ τ&ν T
υρκ
-
κρατ�α. 5H διπλ� κα> ταυτ��ρ
νη �ναφ
ρ� στ&ν �ρ�α�α 5Eλλ�δα κα> στ, Bυ=�ντι
, π
:
�π
τAλεσε τ,  π�σηµ
 “πιστεFω” τ
$ νε
ελληνικ
$ κρ�τ
υς κα> τ
$ π
λιτιστικ
$ κατε-
στηµAν
υ τ�ς �+ρας, \δRγησε κα> -δηγε. σ/ �διAH
δ
 κατ� πρ"τ
 κα> κFρι
 λ�γ
, δι�τι 
�
δF
 αDθεντ�ες π
:  πικαλε.ται <ρ�σκ
νται σ/ διαµετρικ& �ντ�θεση µεταHF τ
υς. 5O �ρ�α.
ς
5Eλληνικ,ς π
λιτισµ,ς εGναι π
λιτισµ,ς  λευθερ�ας κα> αDτ
ν
µ�ας... 5O Bυ=αντιν,ς π
λι-
τισµ,ς εGναι π
λιτισµ,ς θε
κρατικ�ς Uτερ
ν
µ�ας, αDτ
κρατ
ρικ
$ αDταρ�ισµ
$ κα> πνευ-
µατικ
$ δ
γµατισµ
$. Στ, Bυ=�ντι
 δ/ν �π�ρ�
υν π
λ�τες, �λλ� �πRκ

ι τ
$ αDτ
κρ�τ
-
ρα, 
jτε στ
�αστAς, µ�ν
 σ�
λιαστ/ς �ερ"ν κειµAνων. 5H πρ
σπ�θεια συνδυασµ
$ κα> συµ-
φιλ�ωσRς τ
υς δ/ν µπ
ρ
$σε παρ� ν� νεκρ+σ�η κ�θε δηµι
υργικ& πρ
σπ�θεια κα> ν� -δη-
γRσ�η σ/ 8να στε.ρ
 σ�
λαστικισµ�, 7πως αDτ,ς π
:  �αρακτRρισε τ, πνευµατικ, κατεστη-
µAν
 τ�ς �+ρας  π> Uν�µισυ σ�εδ,ν αV"να µετ� τ&ν �νεHαρτησ�α κα> π
:  παναλ�µ<ανε τ�
�ειρ�τερα µιµητικ� στ
ι�ε.α τ
$ Bυ=αντ�
υ... Γι� 8να πρ;γµα εGµαι <A<αι
ς: ADτ, π
: �π,
τ&ν Uλληνικ& �στ
ρ�α διαδ�θηκε, γ
νιµ
π
�ησε τ,ν κ�σµ
 κα> παραµAνει σηµε.
 �ναφ
ρ;ς
κα> �µπνευσης εGναι E �ρ�α�α Uλληνικ& δηµι
υργ�α».

(?Eφηµ. EΛEYΘEPOTYΠIA, 21/8/94 καθQς κα5 «∆αυλ�ς» τ. 179, 1996).

«[Aν θAλετε, κFρι
ι τ
$ �π
υργε�
υ, ν� κ�νετε φωνητικ& bρθ
γραφ�α, τ�τε πρAπει ν’
�φRσετε τ
:ς τ�ν
υς κα> τ� πνεFµατα, γιατ> αDτ
> π
: τ
:ς <�λανε SHεραν τ� κ�νανε. ∆/ν
�π�ρ�αν στ� �ρ�α.α Uλληνικ�, γιατ> aπλ
Fστατα �π�ρ�αν µAσα στ>ς Pδιες τ>ς λAHεις. ADτ
>

� Kριαρ;ς κα> 
� 9λλ
ι, τ� κτRνη τ� τετρ�π
δα π
: �καναν αDτ/ς τ>ς µεταρρυθµ�σεις,
–αDτ�, παρακαλ", ν� γραφ�� στ>ς  φηµερ�δες– δ/ν HAρ
υν τ� εGναι γλ"σσα. ∆/ν HAρ
υν αDτ,
π
: γν+ρι=ε E κ�ρη µ
υ στ� τρ�α της �ρ�νια. M�θαινε µι� λAHη κα> µετ� �ψα�νε γι� τ>ς συγ-
γενε.ς της. ADτ, εGναι µι� γλ"σσα. `Eνα µ�γµα, 8να πλAγµα, 7π
υ 
� λAHεις παρ�γ
νται 
�
µ/ν �π, τ>ς δA, 7π
υ 
� σηµασ�ες γλιστρ;νε �π, τ& µ�α στ&ν 9λλη, εGναι µι� bργανικ& Uν�-
τητα, �π, τ&ν -π
�α δ/ν µπ
ρε.ς ν� <γ�λ�ης κα> ν� κ
λλRσ�ης πρ�γµατα δυν�µει µι;ς ψευ-
δ
κυ<Aρνησης, καθισµAν
ς σ’ 8να γραφε.
 στ, �π
υργε.
 Παιδε�ας. 5H κατ�ργηση τ"ν τ�-
νων κα> τ"ν πνευµ�των εGναι E κατ�ργηση τ�ς bρθ
γραφ�ας, π
: εGναι τελικ� E κατα-
στρ
φ& τ�ς συνA�ειας. 1Hδη τ� παιδι� δ/ν µπ
ρ
$ν ν� καταλ�<
υν Kα<�φη, ΣεφAρη, )EλF-
τη, γιατ> αDτ
> εGναι γεµ;τ
ι �π, τ,ν πλ
$τ
 τ"ν �ρ�α�ων Uλληνικ"ν. ∆ηλαδ& π;µε ν� κα-
ταστρAψ
υµε 7,τι κτ�σαµε. ADτ& εGναι E δραµατικ& µ
.ρα τ
$ σFγ�ρ
ν
υ Uλληνισµ
$».
(«∆αυλ�ς» τ. 123, 1992).

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης

Περ� µ
ν
τ
νικ
� κα� κακ
π
ι�σεως τ�ς �Eλληνικ�ς Γλ!σσας:

Περ� «#λλην
$ριστιανικ
� π
λιτισµ
�»:
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Π�ι+ «�µ+θρησκ�ν»;
-H %π'σκεψη τ�) O>κ�υµενικ�) Πατρι ρ(η στ5ς -Hνωµ�νες Π�λιτε7ες τ9ς ?Aµερικ9ς τ�ν πε-

ρασµ�ν� ?Oκτ0�ρι� κα5 �; %παφEς π�= διε:�γαγε �π�γ��τευσαν τ�ν %κε7 -Eλληνικ� -Oµ�γ�νεια,
A �π�'α δEν �κρυψε τ�ν δυσαρ�σκει  της γιH τ�ν παραµερισµ+ της �π� τ� Φαν ρι. ΣE πε7σµα
τ&ν πρ�σδ�κι&ν της � Πατρι ρ(ης µετH τ�ν Λευκ� Onκ� %πισκ�φθηκε τ�ν -E�ραϊκ� K�ιν+τη-
τα, τ� M�υσε7� -Oλ�καυτ0µατ�ς, τ�ν τ�υρκικ� πρεσ�ε'α κα5 στ� τ�λ�ς τ9ς παραµ�ν9ς τ�υ δ�-
(θηκε τ�=ς 1Eλληνες -Oµ�γενε7ς, στ�=ς �π�'�υς %:�φρασε τ� %νδιαφ�ρ�ν τ�υ µ+ν� γιH τ�ν ?Oρθ+-
δ�:η ?Eκκλησ'α κα5 τH πρ��λ�µατ  της κα5 R(ι γιH τ� µ�λλ�ν τ�) %κε7 Jλληνικ�) στ�ι(ε'�υ.

Πρ γµατι εnναι δ*σκ�λ� στ�ν σηµεριν� 1Eλληνα νH �ντιληφθI9, 6τι A ?Oρθ�δ�:'α δEν εnναι �π�-
κλειστικ� %θνικ+ τ�υ γν0ρισµα, νH καταν��σIη, 6τι A θρησκε'α τ�υ εnναι τ� κυρ'αρ(� %θνικ�
στ�ι(ε7� τ&ν Σκ�πιαν&ν, τ&ν B�υλγ ρων, τ&ν Σ�ρ�ων, τ&ν P0σσων κα5 6λων τ&ν Uλλων %θν�-
τ�των τ9ς ?Aνατ�λικ9ς E4ρ0πης. Kα', �σ κις τ� �ντιλαµ� νεται, �δηγε7ται σE κατ θλιψη, σE
κρ'ση ταυτ+τητας, �φ�) A π�λ*(ρ�νη πρ�παγ νδα τ�) Jλλην�(ριστιανισµ�) �π�:�ρανε τ�ν
;στ�ρικ� τ�υ συνε'δηση. ?Eδ& πρ�πει νH �ναγνωρ'σ�υµε, 6τι � δρ+µ�ς πρ�ς τ�ν ;στ�ρικ� α4τ�-
γνωσ'α συνεπ γεται $να τερ στι� ψυ(ικ� κ+στ�ς, τ� �π�7� π�λλ�5 �δυνατ�)ν νH 8π�στ�)ν.
?Aπαρα'τητη πρ�ϋπ+θεση γιH τ�ν rπ λυνση τ9ς ψυ(�φθ+ρας α4τ9ς π�ρε'ας τ�) σηµεριν�)
1Eλληνα εnναι A δι λυση τ9ς σ*γ(υσης, A �π�'α τρ�φ�δ�τε7ται R(ι µ+ν� �π� τ5ς γνωστ�ς, πα-
ραδ�σιακEς Jστ'ες 8περ σπισης τ9ς ρωµι�σ*νης (%π'σηµη %κκλησ'α, κρατικ� %κπα'δευση) �λλH
κα5 �π� π�λλ�*ς, π�= %µφαν'��νται νH «8περασπ'�ωνται» τ�ν �ρ(α'α -Eλλ δα κα5 τ�ν π�λιτι-
σµ+ της. O; τελευτα7�ι %µφαν'��υν τ�ν -Eλληνισµ� νH «µεγαλ�υργI9» κα5 νH �π�γει0νεται πνευ-
µατικH κατH τH �υ�αντινH (ρ+νια, διατηρ&ντας κατ’ α4τ�ν τ�ν τρ+π� τ�ν π�λιτισµικ� τ�υ συ-
ν�(εια στ�ν (ρ+ν�. TH κ'νητρα %δ& εnναι καθαρH π�λιτικ : ?Aφ’ Jν�ς µEν στ�ν πρ�σπ θει  τ�υς
νH %γε'ρ�υν τ� πατριωτικ� συνα'σθηµα δEν διακινδυνε*�υν τ�ν κ�ιν�π�'ηση τ9ς διακ�π9ς τ9ς
π�λιτισµικ9ς συν�(ειας τ�) �θν�υς µE τH 6π�ια �π�τελ�σµατα –πρ�τιµ&ντας �τσι τ�ν τυφλ+,
λαϊκ� πατριωτισµ�– κα5 �φ’ Jτ�ρ�υ �π�φε*γ�υν τ�ν σ*γκρ�υση µE τ5ς πρ�αναφερθε7σες παρα-
δ�σιακEς Jστ'ες 8περ σπισης τ9ς ρωµι�σ*νης κα5 τ� 6π�ι� π�λιτικ� (π�ι+ Uλλ�;) κ+στ�ς συνε-
π γεται α4τ� A σ*γκρ�υση.

?Aπ� τ�ν Uλλη πλευρH %µφαν'��νται ν�ες �νε: ρτητες φων�ς, π�= µακρυH �π� �ν'ερες συµ-
µα('ες φα'νεται νH �π��ητ�)ν τ�ν ;στ�ρικ� α4τ�γνωσ'α. Πρ�ς α4τ� τ�ν κατε*θυνση �ρ'σκεται
$να (αρακτηριστικ� Uρθρ� τ�) ?Aντ0νη Kαρκαγι ννη στ� περι�δικ� «METPO» (?Oκτ0�ρι�ς ’97),
�π� τ� �π�7� παραθ�τ�υµε τ� παρακ τω �π+σπασµα: «5H 5Eλλην
ρθ�δ
Hη )IδAα, E -π
�α τε-
λευτα.α καλλιεργε.ται συστηµατικ�, �π
τελε. τ&ν πλA
ν τερατ+δη σFνθεση δF
 �ντιθAτων (κα>
στ&ν 5Iστ
ρ�α �ντιπ�λων) πραγµατικ
τRτων. ∆/ν HAρ
υµε, τ� �π, τ� δF
 συµ<α�νει: [H E )Oρθ
-
δ
H�α πρ
σπαθε. ν� �π
<�λ�η τ&ν Vδεατ& 
Vκ
υµενικ�τητα τ�ς θρησκε�ας κα> ν� περι
ρισθ�� στ,
πεπερασµAν
 Uλληνικ, �θν
ς (κα> K�ι στ,ν �καθ�ριστ
 “Uλληνισµ�”), π
: συµ<α�νει ν� εGναι
κα> bρθ�δ
H
, c αDτ, τ, �θν
ς (π
: γι� τ&ν περ�σταση γ�νεται Uλληνισµ,ς) πρ
σπαθε. ν� π�ρ�η
κ�τι �π, τ&ν ψεFτικη Vδεατ& 
Vκ
υµενικ�τητα τ�ς )Oρθ
δ
H�ας. `O,τι 7µως κα> ν� συµ<α�ν�η
εGναι τ, Pδι
 <λα<ερ�».

tAραγε π+σ� �κρι��λ�γ�)ν κα5 π+σ� ε>λικρινε7ς εnναι α4τ�5 π�= �ναφ�ρ�νται στ�ν -Hρ+δ�-
τ�, π�= �γραφε γιH τ� «�µ+θρησκ�ν» τ�) Jλληνικ�) �θν�υς, γιH νH δε':�υν τ�ν ;στ�ρικ� συν�-
(εια τ�) -Eλληνικ�) Π�λιτισµ�); Enναι τ� %θνικ� «�µ+θρησκ�ν» τ&ν �ρ(α'ων -Eλλ�νων Nδι� µE
τ� σηµεριν� :�ν� κα5 διεθνιστικ+; uH δEν µbς %νδιαφ�ρει τ� περιε(+µεν+ τ�υ;

Π.Λ. K�υ�αλ�κης



µ. �Hσα�ας
1E�
υµε µιλRσει <A<αια γι’ αDτ,ν τ,ν πρ
π�τ
ρ� «µας» κα> σ/ πρ
ηγ
Fµεν


τε$�
ς («∆», τε$�
ς 193), �λλ�, 7πως εP�αµε πρ
αναγγε�λει, θ�  πιστρAφαµε
λ�γ!ω τ
$ µεγ�λ
υ  νδιαφAρ
ντ
ς, π
: παρ
υσι�=
υν 
� πρ�Hεις τ
υ κα> τ�
λ�για τ
υ. ADτ,ς λ
ιπ,ν - πρ
π�τ
ρ�ς µας διασ!+=ει στ� κε�µεν� τ
υ τ,ν κ�-
σµ
, π
: - Για�</ -ραµατ�=εται ν� δηµι
υργRσ�η. Kα> τ� πρ�γµατα Hεκιν
$ν
κ�πως �τσι: «Φων& πλRθ
υς  π> τ� Kρη \ς µεγ�λ
υ λα
$. Θ
ρυ<+δης φων&
τ"ν <ασιλε�ων τ"ν  θν"ν συνηγµAνων· - KFρι
ς τ"ν δυν�µεων  πισκAπτεται
τ, στρ�τευµα τ�ς µ��ης. 1Eρ�εται �π, γ�ς µακρ;ς,  κ τ"ν περ�των τ
$ 
Dρα-
ν
$ - KFρι
ς κα> τ� 7πλα τ�ς �γανακτRσεως αDτ
$, δι� ν� �φαν�σωσι π;σαν
τ&ν γ�ν» ()Hσαqας ιγ´ 4-5).

1Eρ�εται λ
ιπ,ν - µAγας στρατηλ�της Για�<A, γι� ν� καθαρ�σ�η. ADτ,ς εGναι
θε,ς τσαµπ
υκ;ς. ∆/ν θ’ �φRσ�η τ�π
τα Kρθι
. Kα> �ρ��=ει: «Kα> E Bα<υλ+ν,
E δ�Hα τ"ν <ασιλε�ων, τ, �νδ
H
ν καF�ηµα τ"ν Xαλδα�ων, θAλει εGσθαι \ς 7τε
κατAστρεψεν - Θε,ς τ� Σ�δ
µα κα> τ� Γ�µµ
ρα· 
DδAπ
τε θAλει κατ
ικηθ�,

Dδ/ θAλει κατασκηνωθ� 8ως γενε;ς κα> γενε;ς· 
jτε 1Aρα<ες θAλ
υσι στR-
σει τ�ς σκην�ς αDτ"ν  κε., 
jτε π
ιµAνες θAλ
υσιν �ναπαFεσθαι  κε.· �λλ�
θηρ�α θAλ
υσιν �ναπαFεσθαι  κε., κα> α� 
Vκ�αι θAλ
υσιν εGσθαι πλRρεις bλ
-
λυ=�ντων =!"ων» ()Hσαqας ιγ´ 19-21). 5O  λεRµων κα> φιλεFσπλα�ν
ς Για�<A!

1E�ει 7µως κα> συνA�εια. 1Eτσι: «)Iδ
: E ∆αµασκ,ς πεπαυµAνη τ
$ ν� εGναι
π�λις, κα> θAλει εGσθαι σωρ,ς  ρειπ�ων. A� π�λεις τ�ς )Aρ
&ρ  γκατελε�φθη-
σαν, θAλ
υσιν εGσθαι δι� τ� π
�µνια, τ� -π
.α θAλ
υσιν �ναπαFεσθαι  κε., κα>
δ/ν θAλει εGσθαι - φ
<�=ων. Kα> θAλει  κλε�ψει �π, τ
$ )Eφραxµ E <
Rθεια κα>
τ, <ασ�λει
ν �π, τ�ς ∆αµασκ
$ κα> τ, �π�λ
ιπ
ν τ�ς Συρ�ας θAλει γε�νει \ς
E δ�Hα τ"ν υ�"ν τ
$ )IσραRλ, λAγει - KFρι
ς τ"ν δυν�µεων» ()Hσαqας ι=´ 1-
3). Πρ
�ωρε. - στρατ�ρ�ης Για�</ κι 7π
ι
ν π�ρει - X�ρ
ς. T� yφAλιµα
πρ�γµατα κα> συν�µα π�σ
 διδακτικ� αDτ� π
: µ;ς διηγε.ται - πρ
π�τ
ρ�ς
«µας».

MRπως ν
µ�σατε, 7τι µA�ρι τ&ν Συρ�α θ� φτ�σ�η - Για�<A; ̀ Oσ
ι δ/ν τ,ν HA-
ρετε τ&ν πατRσατε. )Eµε.ς 
� 9λλ
ι 7µως... «)Iδ
: - KFρι
ς  πι<α�νει  π> νε-
φAλης κ
Fφης κα> θAλει  πAλθει  π> τ&ν APγυπτ
ν· κα> τ� εPδωλα τ�ς AVγF-
πτ
υ θAλ
υσι σεισθ� �π, πρ
σ+π
υ αDτ
$, κα> E καρδ�α τ�ς AVγFπτ
υ θAλει
διαλυθ�  ν µAσ!ω αDτ�ς» ()Hσαqας ιθ´ 1). Π�ει κα> E APγυπτ
ς, �ωρ�φι τ
$
Για�</ κι αDτR.

1Eτσι πAρναγε τ,ν καιρ� τ
υ λ
ιπ,ν - π�νσ
φ
ς δηµι
υργικ� πρ
-
σπαθ"ντας �πεγνωσµAνα ν� καταστρAψ�η 7,τι µπ
ρ
$σε περισσ�τερ
, γι� ν�
µπ
ρAσ�η E κ
ρ
Fλα, E Σι+ν, E �γαπηµAνη τ
υ, ν� �ωρAσ�η, γιατ> εG�ε π
λ: �
-
ντρ� τ� bπ�σθια κα> δ/ν �+ραγε 7π
υ κι 7π
υ. EG�ε πρ�<ληµα =ωτικ
$ �+-
ρ
υ. Kα> κ�π
υ  κε. στ, δι�λειµµα π
: �κανε, τρα<�ει µ�α φων& στ,ν πρ
-
π�τ
ρ� µας: «Kατ� τ,ν αDτ,ν καιρ,ν  λ�λησεν - KFρι
ς πρ,ς )Hσαqαν τ,ν
υ�,ν τ
$ )AµNς λAγων. ̀ Yπαγε κα> λFσ
ν τ,ν σ�κκ
ν �π, τ�ς bσφF
ς σ
υ, κα>
�κ<αλε τ� σανδ�λια σ
υ �π, τ"ν π
δ"ν» ()Hσαqας κ´ 2). BA<αια δ/ν φαντ�-

H ΠINAKOΘHKH TΩN AΓIΩN ΠPOΠATOPΩN HMΩN



=
µαι ν� περιµAνατε ν� φ
ρ��η κανAνα παντελ�νι - πρ
π�τ
ρ�ς µας, µ�α λι-
ν�τσα, κα> π
λ: τ
$ eταν. 1Eτσι πλησ�α=ε πι, π
λ: τ,ν Για�<A, γιατ> κι αDτ,ς
κατ’ εVκ�να κα> καθ’ -µ
�ωσιν µ;λλ
ν λιν�τσες θ� φ�ραγε. Kα> <A<αια - πρ
-
π�τ
ρας �πRκ
υσε: «Kα> �καµεν 
zτω περιπατ"ν γυµν,ς κα> �νυπ�δητ
ς.
Kα> εGπεν KFρι
ς. KαθNς - δ
$λ�ς µ
υ )Hσαqας περιεπ�τει γυµν,ς κα> �νυ-
π�δητ
ς τρ�α �τη δι� σηµε.
ν κα> τερ�στι
ν κατ� τ�ς AVγFπτ
υ κα> κατ� τ�ς
AVθι
π�ας, 
zτως - <ασιλε:ς τ�ς )Aσσυρ�ας θAλει �παγ�γει τ
:ς AVγυπτ�
υς
δεσµ�
υς κα> τ
:ς AVθ�
πας αV�µαλ+τ
υς νA
υς κα> γAρ
ντας, γυµν
:ς κα>
�νυπ
δRτ
υς µ/ γυµν� µ�λιστα τ� bπ�σθια αDτ"ν πρ,ς καταισ�Fνην τ�ς AVγF-
πτ
υ» ()Hσαqας κ´ 2-4). Tρ�α �ρ�νια τ,ν �<αλε ν� περπατ��η Hε<ρ�κωτ
ς τ,ν
πρ
π�τ
ρα, γι� ν� ���η �πειτα τ, 9λλ
θι ν� Hε<ρακ+σ�η τ
:ς AVγFπτι
υς κα>
τ
:ς AVθ�
πες. KFττα ν� δ��ς <�τσια - Για�<A. Kα> θAλει ν� τ
:ς <�λ�η κι�λας
σ/ παρAλαση τ
:ς AVθ�
πες Hε<ρ�κωτ
υς, ν� περπατ;νε µ/ «παρ
υσι�στε».

K�π
υ  κε. δ/ κ
ντ� πρAπει ν� τριγFρναγε Hε<ρ�κωτ
ς κι - πρ
π�τ
ρας, δι�-
τι �λλι"ς δ/ν  Hηγε.ται τ, παρακ�τω �π�σπασµα: «∆ι� τ
$τ
 E bσφFς µ
υ
εGναι πλRρης bδFνης· π�ν
ι µ/  κυρ�ευσαν \ς 
� π�ν
ι τ�ς τικτ
Fσης·  κυρ-
τ+θην εVς τ&ν �κρ�ασιν αDτ
$· συνεταρ��θην εVς τ&ν θAαν αDτ
$. 5H καρδ�α
µ
υ κλ
νε.ται· τρ�µ
ς µ/  HAπληHεν· E ν:H τ�ς εDφρ
σFνης µ
υ εVς φρ�κην µε-
τε<λRθη  ν  µ
�». 1Eτσι εGναι αDτ� π
: γ�ν
νται τ, <ρ�δυ. 1Aκ
υσε πNς  ρ��-
ταν,  κυρτ+θη, κ�π
υ τ
$ 9ρεσε στ&ν �ρ�R, �λλ� µετ� �ρ��σανε 
� π�ν
ι. Φρ�-
κη, καλ� τ, λAς, �λλ� - Για�</ τ
:ς Sθελε ν� κ�ν
υνε παρAλαση τ
:ς AVθ�
-
πες κα> τ&ν πλRρωνες  σ: τ&ν νFφη. 1Aτιµε AVθ�
πα Hε<ρ�κωτε. Nτρ
πR.

5O Για�</  ν τ!" µεταH: πρ
�ωρε. τ, δηµι
υργικ� τ
υ �ργ
: «)Oλ
λF=ετε,
πλ
.α τ�ς Θαρσε�ς· δι�τι  Hωλ
θρεFθη, |στε ν� µ&ν �π�ρ��η 
Vκ�α, µηδ/ εPσ
-
δ
ς. )Eκ τ�ς γ�ς τ"ν Kιτια�ων �νηγγAλθη τ
$τ
 πρ,ς αDτ
Fς: ΣιωπRσατε κ�-
τ
ικ
ι τ�ς νRσ
υ» ()Hσαqας κγ´ 1). Kα> πι, κ�τω: «∆ιAλθετε εVς Θαρσε�ς· )Oλ
-
λFHατε, κ�τ
ικ
ι τ�ς νRσ
υ. Azτη εGναι E εjθυµη π�λις σας, τ�ς -π
�ας E
�ρ�αι�της εGναι  κ παλαι"ν Eµερ"ν;» ()Hσαqας κγ´ 6-7). N� σ
υ - πρ
π�τ
-
ρας, π
: κ�νει κα> �ι
$µ
ρ. 1Hθελα ν� �<λεπα τ, �ι
$µ
ρ, π
: �κανε µ/ τ
:ς
Hε<ρ�κωτ
υς AVθ�
πες. Kα> συνε��=ει: «)Iδ
: E γ� τ"ν Xαλδα�ων· 
�τ
ς -
λα,ς δ/ν �π�ρ�εν, - )AσσFρι
ς  θεµελ�ωσεν αDτ,ν δι� τ
:ς κατ
ικ
$ντας τ&ν
�ρηµ
ν. 1Hγειραν  τ
:ς πFργ
υς αDτ�ς, zψωσαν τ� παλ�τια αDτ�ς, κα> κα-
τAστησεν αDτ&ν  ρε�πια. )Oλ
λF=ετε, πλ
.α τ�ς Θαρσε�ς. ∆ι�τι �ρηµ+θη τ,
b�Fρωµ� σας» ()Hσαqας κγ´ 13-14). Σ�ν ν� µ
$ φα�νεται, 7τι τ� λAει κι εD�α-
ριστιAται - πρ
π�τ
ρας, γεµ�=ει τ, στ�µα τ
υ. Kαταστρ
φR, θ�νατ
ι, <ια-
σµ
�,  ρRµωσις, θρ�ν
ς – �αρ;ς πανηγFρια γι’ αDτ
Fς.

Kα>  µε.ς, δ
υλ
π�ρ
ικ
ι τ
$  κλεκτ
$ λα
$, �µν
$µε τ,ν KFρι
 τ"ν δυ-
ν�µεων κα> τ� τσιρ�κια τ
υς, τ
:ς �ν+µαλ
υς κα> ψυ�ασθενε.ς, αDτ
:ς π
:
�π
καλ
$νται πρ
φ�τες, γιατ> στ, τAλ
ς π�ντα δ
H�=εται E Σι"ν  ν µAσ!ω
 ρειπ�ων, φ�νων κα> κ�θε εPδ
υς  Hευτελισµ"ν τ
$ �νθρωπ�ν
υ εPδ
υς.

�Aραγε �ς π�τε;

�O �Aπ!γ�ν�ς
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EIΣAΓΩΓH. E�ναι γνωστ� � δηµ�δης �κφρασις: «T� Γι�ννινα πρ�τα στ’
�ρµατα, στ� γρ!σια κα" στ� γρ�µµατα». %Aναφ'εται )να µεγ�λ+ ,ρωτηµατι-
κ!: Π�ς ε�ναι δυνατ0ν α1τ� � φρ�σις ν� 2νταπ+κρ3νεται στ�ν ε4κ!να τ+5 %Aλ6
πασσ7, π+8 µ7ς �9ει παραδ+θ6; Στ�ν ,πικρ�τειαν =ν0ς >αρ>�ρ+υ τυρ�νν+υ
π�ς ε�ναι δυνατ0ν ν� �9+υµε +4κ+ν+µικ�ν κα" πνευµατικ�ν 2ν�πτυ?ιν; Bε-
>α3ως α1τ� δAν ε�ναι � µ+ναδικ� 2ντ3φασις σ9ετικ� µA τ� γεγ+ν!τα τ+5 ’21. ΣA
µ3α Dστ+ρ3α, π+8 �9ει γραφ6 ,?υπηρετ�ντας δι�φ+ρες 4δε+λ+γ3ες, +D 2ντιφ�-
σεις δυστυ9�ς δAν ε�ναι � ,?α3ρεσις 2λλ� E καν!νας. Xαρακτηριστικ� µ�λιστα
ε�ναι � περ3πτωσις τ+5 %Aλ6 πασσ7. A1τ0 δAν σηµα3νει, Gτι E %Aλ6ς Hταν �γι+ς.
IO Tεπελενλ6ς �Kησε κα" �δρασε· σA ,µ7ς ,ναπ!κειται ν� 2π+καλ'ψ+υµε τ�ν
πρ+σωπικ!τητα κα" τ�ν δρ7σιν τ+υ· ν� τ0ν τ+π+θετNσ+υµε στ"ς πραγµατικAς
διαστ�σεις τ+υ. OEτσι θ� �9+υµε τ�ν δυνατ!τητα ν� πρ+σεγγ3σ+υµε τ0 ’21
9ωρ"ς τ"ς 2ντιφ�σεις, π+8 µA τ0ν )ναν P τ0ν Qλλ+ν τρ!π+ν �9+υν ,πικρατNσει.

IO %Aλ6ς ε�ναι «γRννηµα κα" θρRµµα» τ6ς ,π+96ς τ+υ. Mι7ς ,π+96ς, π+8 τ�ν
διακρ3νει � σ'γ9υσις κα" � 2>ε>αι!τητα τ�ν ,?ελ3?εων τ!σ+ν στ�ν E1ρ�πη
Gσ+ν κα" στ�ν %Oθωµανικ�ν α1τ+κρατ+ρ3α. IH Qν+δ+ς στ�ν ,?+υσ3α τ+5 Nα-
π+λR+ντ+ς καθVς κα" � ,νδυν�µωσις τ6ς %Aγγλ3ας �9+υν 2νατρRψει καθ’ Eλ+-
κληρ3αν τ0 «status quo» τ+5 ε1ρωπαϊκ+5 9�ρτη, ,νX� στ0 πρ+σκNνι+ τ�ν ,?ε-
λ3?εων ,µφαν3Kεται δυναµικ� � Pωσσ3α. IH %Oθωµανικ� α1τ+κρατ+ρ3α µετ�
τ�ν παγ3ωσιν τ�ν συν!ρων της τ0ν 17+ α4�να ε4σ6λθε σA µ3αν παρατεταµRνην
κρ3σιν, π+8 �λη?ε τ0 1922 κα" καθ�ρισε τ0 νε�τερ+ν τ+υρκικ0ν (πλR+ν) κρ�-
τ+ς. T�ν �ντ+ν+ν παρακµ�ν τ+5 18+υ α4�να, 4δια3τερα τ+5 τελευτα3+υ τετ�ρ-
τ+υ τ+υ, 9αρακτηρ3Kει � 2µφισ>Nτησις τ6ς ,?+υσ3ας τ+5 σ+υλτ�ν+υ. Π+λλα-
πλ7 ε�ναι τ� 2π+σ9ιστικ� κινNµατα τ�ν τ+πικ�ν 4σ9υρ�ν 2ρ9!ντων, µA 2π+-
τRλεσµα � παρατειν!µενη 2ναρ93α ν� _?'ν`η τ0 φαιν!µεν+ν τ6ς λ`ηστε3ας. IH
κατ�στασις �φερε τ�ν 2ν�γκην στ�ν Π'λη ν� ,κδ�σ`η φιρµ�νι, π+8 µετα?8
τ�ν Qλλων περιελ�µ>ανε: «�π� τιν	ς �ρ�ν	υ �ρηµ	�ται � ��ρα, 	� δ� κ�τ	ι-
κ	ι κα� 	� τα�ιδε�	ντες ε ρ!σκ	νται �ν �π	γν�σει συνεπε!$α �µφαν!σεως λ(η-
στ)ν ε*ς δι�φ	ρα µ+ρη τ)ν Bαλκαν!ων κα� ε*ς τ- �σωτερικ-ν τ.ς P	�µελης»
(«IIστ+ρ3α τ+5 IEλληνικ+5 OEθν+υς», %Eκδ+τικ� %Aθην�ν, σ. 86-87). Στ�ν πρ+η-
γ+'µενη σελ3δα στ0 cδι+ >ι>λ3+ σηµει�νεται: «Mετ2 τ3ν  π	γραφ3 τ.ς συν-
θ5κης τ	� Kι	υτσ	7κ Kαϊναρτ9. (σ.σ. 1774) :να πνε�µα �νταρσ!ας ;λ	+να
κα� πι- <ντ	ν	 κιν	�σε µ	υσ	υλµ�ν	υς κα� �ριστιαν	7ς �ναντ!	ν τ.ς κεντρικ.ς
�ρ�.ς τ.ς =Oθωµανικ.ς α?τ	κρατ	ρ!ας κα� παρ+λυε τ3 λειτ	υργ!α τ.ς κρα-
τικ.ς µη�αν.ς. O*κτρ3 Aταν � κατ�σταση πρ	π�ντων στ3ν Bπαιθρ	. Λ(ηστ�ς
κα� �ντ�ρτες µ	υσ	υλµDν	ι E κα� �ριστιαν	� <καναν τ3ν �µφ�νισ5 τ	υς σ�
π	λλ2 µ+ρη». T�ν κατ�στασιν τ6ς 2ναρ93ας ,νRτειναν µA τ�ν π+λιτικNν τ+υς
+D µεγ�λες δυν�µεις τ6ς ,π+96ς, ,νισ9'+ντας κατ� τ� συµφRρ+ντ� τ+υς τ+8ς
δι�φ+ρ+υς 2µφισ>ητ3ες τ6ς ,?+υσ3ας τ+5 σ+υλτ�ν+υ.

AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ
�Aλ� πασσ	ς: �H �λλη �ψη



hAν θελNσ+υµε ν� ,?ετ�σ+υµε τ� αcτια τ6ς παρακµ6ς τ6ς %Oθωµανικ6ς α1τ+-
κρατ+ρ3ας, θ� παρατηρNσ+υµε, Gτι ε�ναι τ� cδια περ3π+υ µA τ� αcτια τ6ς πα-
ρακµ6ς τ+5 BυKαντ3+υ. Kα" φυσικ0ν ε�ναι, δι!τι 2π0 τ�ν ,π+9�ν π+8 +D
T+5ρκ+ι Hσαν περιφερ!µεν+ι λ`ηστRς, τ0 BυK�ντι+ 2πετRλεσε γι’ α1τ+8ς κρα-
τικ0ν πρ!τυπ+ν κα" στ+8ς BυKαντιν+8ς 2νRθεσαν τ�ν _ργ�νωσιν τ6ς α1τ+-
κρατ+ρ3ας τ+υς. OEτσι, π+8 � %Oθωµανικ� α1τ+κρατ+ρ3α ν� θεωρηθ`6 συνR-
9εια τ6ς BυKαντιν6ς. IO δA Σπ. Tρικ+'πης στ�ν FIστ	ρ!αν τ+υ π+λλAς φ+ρAς
γρ�φει, Gτι «��.λθεν τ)ν ∆αρδανελλ!ων ; Iυ9αντιν-ς στ�λ	ς», 2ναφερ!µεν+ς
στ�ν �?+δ+ν 2π0 τ� Στεν� τ+5 τ+υρκικ+5.

H ANO∆OΣ TOY AΛH. ΣA α1τ�ν τ�ν ταραγµRνην ,π+9�ν ,γεννNθη E %Aλ6ς.
IO cδι+ς Hταν ,γγ+ν0ς κα" γι0ς λ`ηστ�ν κα" τ�ν δραστηρι!τητα τ�ν πρ+γ!νων
τ+υ iκ+λ+'θησε. M!ν+ν π+8 πρRπει ν� λ�>+υµε jπ’ kψιν µας, Gτι τ� Gρια µε-
τα?8 λ`ηστ�ν κα" φυλ�κων τ6ς ,νν!µ+υ τ�?εως Hσαν π+λ8 συγκε9υµRνα. OEτσι
στ�ν 2ρ9� E %Aλ6ς jπηρετεl σ�ν jπασπιστ�ς τ+5 K+8ρτ %A9µRτ, πασσ7 τ+5
Mπερατ3+υ, π+8 Hταν φ'λακας τ�ν στεν�ν («δερIενλ�ρ µπασµπ	γ	�»), δη-
λαδ� jπε'θυν+ς τ6ς διατηρNσεως τ6ς ,σωτερικ6ς ε4ρNνης. Παρ�λληλα δA τ0
2?3ωµα α1τ0 �διδε µεγ�λην στρατιωτικ� δ'ναµιν, δι!τι E φ'λακας τ�ν στεν�ν
Hταν κα" γενικ0ς δι+ικητ�ς τ�ν mρµατ+λ�ν. IO %Aλ6ς δAν �µεινε γι� π+λ8 στ�ν
θRσιν α1τNν. Mετ� τ0ν διωγµ0ν τ�ν %Aλ>αν�ν 4δ3ως στ�ν Πελ+π!ννησ+ν τ+8ς
περιεµ�Kεψε κα" σA συνεργασ3α µA τ+8ς nEλληνες mρµατ+λ+8ς 2πRκτησε
4σ9υρ�ν στρατιωτικ�ν δ'ναµιν. Kατ�ρθωσε σA µικρ0 9ρ+νικ0 δι�στηµα (τRλ+ς
1778 - 2ρ9Aς 1789) ν� γ3ν`η E +1σιαστικ0ς φ'λακας τ�ν στεν�ν. OEκτ+τε πλR+ν
� Qν+δ+ς τ+5 %Aλ6 ε�ναι ραγδα3α. %Eκµεταλλευ!µεν+ς τ"ς ,σωτερικAς κα" ,?ω-
τερικAς συνθ6κες, �φθασε ν� γ3ν`η παν3σ9υρ+ς τ+πικ0ς �γεµ!νας, π+8 στ�ν
2κµN τ+υ διXωκ+5σε µ3αν �κτασιν π+8 περιελ�µ>ανε τ�ν κεντρικ�ν κα" ν!τι+ν
%Aλ>αν3αν, Gλην σ9εδ0ν τ�ν δυτικ�ν Mακεδ+ν3αν, τ�ν Θεσσαλ3αν, τ�ν >!ρει-
+ν Eo>+ιαν, τ�ν Στερε�ν (,κτ0ς %Aττικ6ς κα" B+ιωτ3ας), τ�ν Mεγαρ3δα κα"
τ�ν Πελ+π!ννησ+ν κα" µετ� τ�ν κατ�ληψιν τ6ς ΠρR>εKας 2π0 τ+8ς Γ�λλ+υς
κα" τ�ν 2γ+ρ�ν τ6ς Π�ργας 2π0 τ+8ς OAγγλ+υς Gλην τ�ν OHπειρ+ν. OEγινε δA
κα" 4δι+κτNτης 934-935 τσιφλικι�ν. Στ�ν FIστ	ρ!α τ6ς «%Eκδ+τικ6ς» σηµει�-
νεται: «FH φιλ	δ	�!α τ	� =Aλ. ν2 µεγαλ�σ(η τ3ν πρ	σωπικ5 τ	υ δ�ναµη σ�
I�ρ	ς τ)ν =Oθωµαν)ν εL�ε Mµεσ	 �ντ!κτυπ	 στ	7ς *σ�υρ	7ς T	�ρκ	υς, π	7
Iρ!σκ	νταν στ3ν περι	�3 τ.ς δικαι	δ	σ!ας τ	υ. Bασικ�ς τ	υ σκ	π-ς Aταν, ν2
 π	ν	µε�σ(η τ3ν ��	υσ!α τ	� σ	υλτ�ν	υ κα� τ- γ�ητρ	 τ.ς Π�λης, κα� τ- �π+-
τυ�ε µ� τ�ς µη�αν	ρραφ!ες τ	υ, π	7 <πλη�αν τ	7ς =Oθωµαν	7ς ��ιωµατ	�-
�	υς κα� γαι	κτ5µ	νες» (σ. 380). M!ν+ν π+8 θ� συµπληρ�σ+υµε, Gτι �πλη?ε
,? cσ+υ κα" τ+8ς nEλληνες γαι+κτNµ+νες. %Eκτ0ς sν E συγγραφRας γρ�φ+ντας
γι� %Oθωµαν+8ς περιλαµ>�ν̀η 2διακρ3τως τ+8ς κατ+3κ+υς τ6ς α1τ+κρατ+ρ3ας
P θRλ`η ν� jπ+>�λ`η τ�ν στρε>λ�ν ε4κ!ναν, Gτι Gλ+ι +D nEλληνες Hσαν φτω9+"
κα" Qµ+ιρ+ι ραγι7δες.

T0 1784 E %Aλ6ς µA τ�ν >+Nθειαν τ6ς Bενετ3ας �λα>ε τ0ν τ3τλ+ τ+5 πασσ7 τ+5
∆ελ>3ν+υ. T0 1786 2νRλα>ε τ�ν δι+3κησιν τ�ν Tρικ�λων. T0 1787 διαδR9εται
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στ0 2?3ωµα τ+5 πασσ7 τ+5 Mπερατ3+υ τ0ν 2π+θαν!ντα K+8ρτ %A9µRτ. Στ�ν
δι�ρκειαν τ+5 π+λRµ+υ τ6ς T+υρκ3ας ,ναντ3+ν τ6ς A1στρ3ας κα" τ6ς Pωσσ3ας
(1789-1792) ,πεκτε3νει τ�ν ,?+υσ3αν τ+υ πρ0ς τ�ν περι+9�ν τ6ς K!νιτσας. %Aκ+-
λ+'θως jπ+κριν!µεν+ς τ0ν πιστ0ν στ�ν Π'λη π+λεµz7 ,ναντ3+ν τ�ν στασια-
στ�ν πασσ�δων· ,νX� µA τ�ν ,?αγ+ρ�ν κα" τ�ν συκ+φαντ3αν =δραι�νει τ�ν θR-
σιν τ+υ. OEτσι τ0 1803 2νακηρ'σσεται σA P+8µ - >αλεσ6 (δι+ικητ�ς τ6ς P+'-
µελης). nOµως στ�ν δι�ρκειαν τ+5 Pωσσ+τ+υρκικ+5 π+λRµ+υ (1806-1812), π+8
συνRπεσε µA τ�ν ,παν�στασιν τ+5 Kαραγε�ργη κα" τ�ν στ�σιν τ�ν γεννιτσ�-
ρων, τ�ν +1λεµ�δων κα" τ�ν 2γι�ννηδων, τ�ν 2νατρ+π�ν τ+5 Σελ"µ Γ´ κα" τ�ν
2ναταρα9� µR9ρι τ�ν 2νακNρυ?η τ+5 Mα9µ+8τ B´ |ς σ+υλτ�ν+υ (1808), E %Aλ6ς
,µεγ�λωσε τ�ν κυριαρ93αν τ+υ κα" �φθασε στ0 }ψιστ+ σηµεl+ τ6ς δυν�µε�ς
τ+υ. T0 1807 µ�λιστα E γι!ς τ+υ Bελ6ς ~ν+µ�σθηκε πασσ7ς τ6ς Πελ+π+ννN-
σ+υ. Συν+λικ� �γεµ!νευε ,π" 1.500.000 κατ+3κων κα" ε�9εν �σ+δα 20.000.000
πι�στρα, π+8 4σ+τιµ+5σαν πρ0ς 33.000.000 γρ!σια περ3π+υ.

nOµως 2π0 τ0 1812 2ρ93Kει � 2ντ3στρ+φη π+ρε3α γι� τ�ν �γεµ+ν3α τ+5 %Aλ6.
Mετ� 2π0 τ�ν συνθNκη τ+5 B+υκ+υρεστ3+υ κα" τ�ν =δρα3ωσιν τ6ς ,?+υσ3ας τ+υ
E σ+υλτ7ν+ς Mα9µ+8τ B´ στρRφεται ,ναντ3+ν τ�ν ,παναστατ�ν (τ0 1812 κατR-
πνι?ε τ�ν ,παν�στασιν τ+5 Kαραγε�ργη) κα" τ�ν 4σ9υρ�ν τ+παρ9�ν. T0ν cδι+
9ρ!ν+ πα'ει τ0ν Bελ6 2π0 πασσ7 τ6ς Πελ+π+ννNσ+υ κα" τ0ν τ+π+θετεl στ�ν
Λ�ρισα. %Aργ!τερα θ� τ0ν πα'σ`η 2π0 τ�ν Λ�ρισα κα" θ� τ0ν τ+π+θετNσ`η
στ�ν 2κ!µη µικρ!τερης σηµασ3ας περι+9� τ6ς Nαυπ�κτ+υ. nOµως πλR+ν �
IIερ� Συµµα93α >+ηθz7 στ�ν στNρι?ιν τ+5 σ+υλτ�ν+υ κα" � %Aγγλ3α (παρ’ Gλ+
π+8 τ�ν cδια ,π+9� π+'λησε στ0ν %Aλ6 τ�ν Π�ργα) �9ει στε3λει στ0ν Mαlτλα-
ντ 2π!ρρητες ,ντ+λRς, ν� συλλ�>`η τ0ν %Aλ6 κα" ν� τ0ν παραδ�σ`η στ�ν Π'λη.
T0 τRλ+ς τ+υ ,πλησ3αKε· κα" δAν ,>ρ�δυνε· E %Aλ6ς ,δ+λ+φ+νNθηκε µA τ0ν γνω-
στ0ν τρ!π+ν 2π0 τ0ν X+υρσ"τ τ0 1822.

H ∆IOIKHΣIΣ TOY AΛH. Στ�ν Dστ+ρ3α τ+5 K+ρδ�τ+υ (τ. 9. σ. 406) jπ�ρ9ει
τ0 παρακ�τω Qρθρ+, π+8 δηµ+σιε'θηκε στ�ν «%Eφηµερ3δα» τ6ς BιRννης τ�ν
2δελφ�ν Π+'λι+υ (συνεργατ�ν τ+5 PNγα): «Γραφα� �π- π	λλ2 µ+ρη τ.ς P	�-
µελης κηρ�ττ	υν τ3ν ε?τυ�!αν τ)ν ραγι�δων  π- τ3ν �γεµ	ν!αν τ	� �γεµ�-
ν	ς π�σης =Hπε!ρ	υ κα� πασσD τ)ν =Iωανν!νων =Aλ. πασσD. FH  ψηλ�της τ	υ,
�φ	� <κανε �κεRνα τ2 µ+ρη ν’ �π	λαµI�ν	υν 	� �ριστιαν	� µ!αν Mκραν ε*ρ5-
νην κα� �λευθερ!αν, Tθ+λησε ν2 τ	7ς λαφρ�σ(η κα� �π- τ2 δ	σ!µατα κα� ��ω-
τερικ2ς �δικ!ας κα� συµφων)ντας µα9� τ	υς :να διωρισµ+ν	ν �λαφρ-ν δ�σι-
µ	ν, ;π	� ν2 τ	� δ!ν	υν δ�	 φ	ρ�ς τ-ν �ρ�ν	 µ� τ3ν �συ�!αν τ	υς, �σ5κωσε
ν2 µ3ν εLναι τελε!ως κ	τ9αµπ�σηδες, καψιµ�λληδες κα� 	� τ	ι	�τ	ι, ��ι�ν	-
ντας �  ψηλ�της τ	υ µ�ν	ν :να Mρ�	ντα τ.ς π�λεως =Iωανν!νων, πρ	εστ)τα
Zαγ	ρ!	υ κα� Vλων τ)ν π+ρι� �ωρ!ων· τ-ν κ�ρι	ν =Iωανν	�τ9	ν =Aλε�!	υ, δι2
ν2 κυIερν5σ(η α?τ3ν τ3ν  π�θεσιν. XOθεν ε*ς =Iω�ννινα ε ρ!σκεται ; λα-ς ε*ς
µεγ�λην �αρ�ν, �πειδ3 τ2 δ	σ!µατ� τ	υς εLναι �συγκρ!τως Yλιγ�τερα, Zτ	ι τ-
1/5 �π- τ- τ! <πρεπε ν2 δ�σ	υν. XOλες 	� π	λιτεRες κα� �)ρες τ.ς P	�µελης,
�φ	� κα� Zκ	υσαν �τ	�τ	 τ- M�ι	ν τ.ς  ψηλ�τητ	ς κατ�ρθωµα, �α!ρ	νται
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�λπ!9	ντας ν2 �π	λα�σ	υν κα� α?τα� µ!αν τ+τ	ιαν σ	φ3ν κα� φρ�νιµ	ν δι�-
τα�ιν κα� πρ	στρ+�	υν θεληµατικ)ς  π- τ3ν σκ+ψιν τ	� Bψ	υς τ	υ». T0 Qρθρ+
α1τ0 ,δηµ+σιε'θηκε τ0 1790, δηλαδ� δ'+ 9ρ!νια µετ� τ�ν τ+π+θRτησιν τ+5
%Aλ6 |ς πασσ7 τ�ν %Iωανν3νων. Παρ’ Gλ+ τ0 µικρ0 δι�στηµα τ6ς �γεµ+ν3ας τ+5
%Aλ6 στ0 Qρθρ+ α1τ0 διαπιστ�ν+υµε τ+8ς κ'ρι+υς Q?+νες δι+ικNσεως τ+5
%Aλ6: ,?�λειψις τ6ς λ`ηστε3ας, ,λ�φρυνσις 2π0 τ+8ς φ!ρ+υς κα" Qσκησις ,?+υ-
σ3ας δι� τ+5 δι+ρισµ+5 2ντιπρ+σ�π+υ τ+υ. %Aκ!µη στ0 τRλ+ς τ+5 Qρθρ+υ γ3-
νεται φανερ0ς )νας 2π0 τ+8ς τρ!π+υς κτNσεως περι+υσι�ν: τ0 πρ	ν	!ασµα. Mι-
κρ+" (P κα" µεγ�λ+ι) 4δι+κτ6τες, Gταν iδικ+5ντ+ 2π0 κ�π+ι+ν 4σ9υρ!τερ+ τ+-
π�ρ9η P δAν iδ'ναντ+ ν� 2ντιµετωπ3σ+υν τ+8ς λ`ηστRς, παρε9ωρ+5σαν τ"ς πε-
ρι+υσ3ες τ+υς εcτε σA τKαµ" P µ+ναστNρι P στ�ν µητRρα τ+5 σ+υλτ�ν+υ εcτε
στ0ν πι0 4σ9υρ0 Qρ9+ντα τ6ς περι+96ς τ+υς κα" στ�ν συνR9εια ,δ+'λευαν τ�ν
γ6ν τ+υς κρατ�ντας )να σηµαντικ0 π+σ+στ0 τ6ς παραγωγ6ς, δηλαδ� �θεταν
τ+8ς =αυτ+'ς τ+υς jπ0 τ�ν πρ!ν+ιαν φυσικ�ν P ν+µικ�ν πρ+σ�πων.

ΣA µ3α περι+9N, Gπ+υ � λ`ηστε3α Hταν καθεστ�ς, εoκ+λα E %Aλ6ς �γινε E πρ+-
στ�της τ�ν 2δυν�των 4δι+κτητ�ν. %Aλλ� τ0 πρ	ν	!ασµα δAν Hταν 2ρκετ0 γι�
τ�ν 2π!κτησιν τ6ς τερ�στιας περι+υσ3ας τ+υ. IO %Aλ6ς ,?ην�γκασε µA τ�ν >3α
ν� τ+5 π+υλNσ+υν περι+υσ3ες τ+υς P �δινε τ�ν Qδεια σA Qγρι+υς λ`ηστAς ν�
,γκατασταθ+5ν κ+ντ� σA 9ωρι�, π+8 +D κ�τ+ικ+3 τ+υς iρν+5ντ+ κατηγ+ρηµα-
τικ� ν� «πρ+ν+ιαστ+5ν» σ’ α1τ!ν, �στε =κ!ντες Qκ+ντες ν� τεθ+5ν jπ0 τ�ν
πρ+στασ3αν τ+υ. A1τ� � π+λιτικ� τ+5 %Aλ6 (Gπως κα" � ,?+υδετRρωσις τ�ν
4σ9υρ�ν 2γ�δων) τ0ν �κανε 2γαπητ0 στ0ν λα!. IH 2γ�πη Gµως τ+5 mπλ+5 κ!-
σµ+υ ,µεγ�λωσε ,? α4τ3ας τ6ς 2ντικειµενικ6ς 2π+ν+µ6ς τ6ς δικαι+σ'νης. IO
∆. Z�τ+ς στ0 >ι>λ3+ τ+υ «IH ∆ικαι+σ'νη στ0 Kρ�τ+ς τ+5 %Aλ6 Πασσ7» γρ�-
φει: «∆�ν τ-ν �νδι+φερε π	ι�ς Aταν ; �γκληµατ!ας. FH �µερ	ληψ!α τ	υ κινεR
τ-ν θαυµασµ-ν» (σ. 127). E�ναι δA γνωστ!ν, Gτι δAν ,δ3στασε ν� καταδικ�σ`η
κα" ν� ,κτελRσ`η γι� π+ρνε3α τ�ν γυναlκα τ+5 στεν+5 τ+υ συνεργ�τη Nικ!λα
Γι�γκ+υ.

%Eκεlν+ Gµως π+8 τ+ν3Kεται στ0 Qρθρ+ τ6ς «%Eφηµερ3δ+ς» ε�ναι � ,?ασφ�-
λισις τ6ς ,σωτερικ6ς γαλNνης. Πρ�γµατι E %Aλ6ς διRλυσε τ"ς λ`ηστρικAς συµ-
µ+ρ3ες, γνωρ3K+ντας π+λ8 καλ� (σ�ν παλαι0ς λ̀ηστ�ς E cδι+ς), Gτι, 9ωρ"ς ν� ,?α-
λε3ψ̀η τ�ν λ̀ηστε3α, δAν Hταν δυνατ0ν ν� 2σκNσ̀η 2πρ!σκ+πτα τ�ν ,?+υσ3αν τ+υ.
MA τ�ν ,?�λειψιν τ6ς λ̀ηστε3ας 2νεπτ'9θησαν τ0 ,µπ!ρι+ν, � >ι+τε9ν3α, � 2γρ+-
τικ� κα" � κτην+τρ+φικ� παραγωγN. OE9+υµε δηλαδ� µ3α +4κ+ν+µικ�ν 2ν�-
πτυ?ιν µεγ�λη, π+8 jπε>+ηθNθη 2π0 τ0ν %Aλ6 µA µεγ�λα δηµ!σια �ργα. IO
M3λτ+ς Kυργι�ννης στ0 >ι>λ3+ τ+υ «T0 Πασσαλ3κι %Iωανν3νων στ�ν %Eπ+9� τ+5
%Aλ6 Πασσ7 Tεπελενλ6 (1788-1822)» συν+ψ3Kει τ� δηµ!σια �ργα τ+υ: «∆ρ�-
µ	ι π	λλ	!, γεφ�ρια π	λλ�, πανδ	�εRα, φυλ�κια, πρ	κυµαRες, λιµ�νια, <ργα
Mρδευσης,  δραγωγεRα, Iρ�σες, κ�στρα, σερ�για, �π	θ.κες» (σ. 138). %Aν�µεσα
στ� µεγ�λα �ργα τ+5 %Aλ6 περιλαµ>�ν+νται: τ0 λιµ�νι τ6ς Σαλα�ρας, π+8 �γι-
νε κ'ρι+ ,?αγωγικ0ν κRντρ+ν κα" +D Eδ+" π+8 συνRδεαν τ� %Iω�ννινα µA τ� Γρε-
>εν� (κι 2π0 ,κεl µA τ�ν Θεσσαλ+ν3κη), µA τ�ν OAρτα, τ�ν ΠρR>εKα κα" τ0 Tε-
πελRνι. IH ε4κ!να τ+5 �γεµ!να %Aλ6 συµπληρ�νεται µA τ�ν jπ+στNρι?ιν, π+8
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�δωσε στ� γρ�µµατα. %Oν+µαστ� ε�ναι τ� σ9+λεlα τ�ν %Iωανν3νων τ6ς ,π+96ς
,κε3νης. IO Ψαλλ3δας, E Bηλλαρ7ς, E Mπαλ7ν+ς κα" E Mεθ!δι+ς E %Aνθρακ3-
της ε�ναι +D πι0 _ν+µαστ+" δ�σκαλ+ι τ�ν ,π+9� τ+5 %Aλ6· ,νX� τ0 σ9+λεl+ τ6ς
OAρτας τ0 ,9ρηµατ+δ+τ+5σε µA 1200 γρ!σια τ0 9ρ!ν+.

OE9+υµε δηλαδ� µ3αν ,πικρ�τειαν, Gπ+υ µRσα σ’ )να κλlµα δικα3+υ κα" δη-
µ+σ3ας 2σφ�λειας 2νεπτ'9θησαν τ0 ,µπ!ρι+, � >ι+τε9ν3α, � γεωργ3α, � κτη-
ν+τρ+φ3α· �γιναν µεγ�λα δηµ!σια �ργα· κα" τRλ+ς πρ+σRφερε παιδε3αν κα" µ�-
λιστα =λληνικNν.

H ΠPOΣΩΠIKOTHTA TOY AΛH. IH ,πιτυ9ηµRνη δι+3κησης µι7ς τ!σ+ν µε-
γ�λης περι+96ς, � διατNρησις τ�ν λεπτ�ν 4σ+ρρ+πι�ν 2ν�µεσα στ"ς διεθνεlς
κα" ,σωτερικAς συνθ6κες δAν ε�ναι δυνατ0ν ν� ε�ναι �ργ+ν µι7ς µ+ν!πλευρης
πρ+σωπικ!τητας. IO %Aλ6ς ε�9ε τ"ς 2ρετAς τ�ν µεγ�λων 2νδρ�ν. IO Dστ+ρικ0ς
Mπαρντ!λντυ jπεστNριKε, Gτι, sν E %Aλ6ς ε�9ε τ�ν κατ�λληλη 2γωγN, θ� ,γ3-
νετ+ )νας µεγ�λ+ς >ασιλι7ς. IH α1λN τ+υ δAν ε�9ε ν� KηλRψ`η π+λλ� 2π0 τ"ς
α1λAς τ�ν Qλλων E1ρωπα3ων �γεµ!νων κα" µεγαλ+πρεπ�ς ,δR9ετ+ τ+8ς ?Rν+υς
στ0 2ν�κτ+ρ! τ+υ. E�9ε 2κ!µη �µφυτ+ν κλ3σιν πρ0ς τ�ν µ+υσικ�ν κα" τ0 τρα-
γ+'δι. ∆3πλα τ+υ ε�9ε 2νθρ�π+υς, π+8 ,γν�ριKαν ?Rνες γλ�σσες, �στε ν� συ-
ν+µιλ̀6 µA τ0ν Eπ+ι+νδNπ+τε κα" ν� πληρ+φ+ρ6ται τ0 τ3 συνR>αινε Eπ+υδNπ+τε.
T� δι�σπαρτα ,µπ+ρικ� τ+υ γραφεlα Hσαν κRντρα πληρ+φ+ρι�ν. OEτσι ,νN-
µερ+ς π�ντα ,σ9εδ3αKε τ�ν π+λιτικNν τ+υ. Γι� ν� δ'ναται ν� ,λRγ9`η τ0 κρ�-
τ+ς τ+υ, ,κ+ιµ7τ+ περ3π+υ 3 �ρες τ�ν �µRρα· ,νX� µRσα στ� πρ+σ!ντα τ+υ θ�
πρRπει ν� συµπεριλ�>+υµε κα" τ�ν Dκαν!τητ� τ+υ ν� ,πιλRγ`η Dκαν+8ς συνερ-
γ�τες. nOµως Hταν κα" σκληρ!ς. ∆Aν ,δ3στασε ν� καταστρRψ`η τ� 9ωρι� X!ρ-
µα>+, ΛRλκη, Λ�µπ+>+, Γαρδ3κι, Mαλισσ!>α κα" τ0 ∆ελ>ιν�κι. Πρ�?εις 2π+-
τρ!παιες 2λλ� ,ναρµ+νισµRνες µA τ0 πνε5µα τ6ς ,π+96ς τ+υ. %E9ρησιµ+π+3η-
σε τ"ς πρακτικAς τ6ς ,π+96ς τ+υ, τ�ν ,?αγ+ρ� συνειδNσεων κα" τ�ν συκ+φα-
ντ3α· E λ'κ+ς στ�ν 2γRλη σ�ν λ'κ+ς συµπεριφRρεται. ∆Aν πρRπει ν� κρ3ν+υµε
τ0ν %Aλ6 �?ω 2π0 τ�ν ,π+9N τ+υ. E�9ε Gµως τ�ν Dκαν!τητα ν� ε�ναι δι+ρατι-
κ!ς. ∆ιR>λεψε τ�ν ,πικρ�τησιν τ6ς %Aγγλ3ας κα" δAν συνεµ�9ησε µA τ0ν Nα-
π+λR+ντα, παρ’ Gλ+ π+8 � Γαλλ3α ,πεKητ+5σε τ�ν φιλ3α τ+υ. E�9ε τ�ν τ!λµη
ν� πρ+τε3ν`η 4σ!τιµη συµµα93α µA τ0ν Tσ�ρ+.

O AΛHΣ KAI OI EΛΛHNEΣ. OO9ι µ!ν+ν E %Aλ6ς 2λλ� κα" E παππ+5ς τ+υ κα"
E πατRρας τ+υ συνειργ�K+ντ+ µA τ+8ς nEλληνες. OD %Aλ>αν+" κ+ρ+ϊδευτικ�
τ0ν 2πεκαλ+5σαν «Mπαρµπακ�στα». OD πι0 στεν+3 τ+υ συνεργ�τες Hσαν
nEλληνες. E�ναι γνωστ� κι �9+υν γραφ6 π+λλ� γι� τ"ς σ9Rσεις τ+υ µA τ0ν K+-
σµ7 A4τωλ0 κα" π!σ+ τ0ν jπεστNρι?ε ,ν Kω`6 κα" ,τ3µησε µετ� θ�νατ+ν. ∆Aν
,π6γε π+τA σA τKαµ" ν� λειτ+υργηθ`6, ,νX� συ9ν� iκ+λ+υθ+5σε 9ριστιανικAς λι-
τανεlες. IH πρ�τη στ�ν τ�?ιν γυναlκα τ+υ Hταν � IEλλην3δα Bασιλικ� κα" τR-
λ+ς στ� παιδι� τ+υ �δωσε =λληνικ�ν παιδε3α. %Iδια3τερα γι� τ0 τελευταl+ E ∆.
Bερναρδ�κης, καθηγητ�ς κα" δραµατ+υργ0ς τ+5 περασµRν+υ α4�να, �γραψε
στ0ν πρ!λ+γ+ τ+5 δρ�µατ!ς τ+υ «E1φρ+σ'νη»: «=Aγν		�σι 	^τ	ι τ3ν �στ	-
ρ!αν· �γν		�σι Vτι _�ι µ�ν	ν ; M	υ�τ�ρ, �λλ2 κα� 	� λ	ιπ	� υ�	� τ	� =Aλ.
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ΠασσD, κατ� τινα δ� λ�γ	ν κα� α?τ-ς 	^τ	ς, Aσαν µαθητα� τ	� π	λυµαθ	�ς
Ψαλλ!δα, Vτι :ως πρ	�θ�ς �κ�µη <9ων �ν =Aθ5ναις XEλληνες λ�γι	ι συµµα-
θητα� τ	� M	υ�τ�ρ, Vτι κα� στ!�	ι bλληνικ�τατ	ι, _�ι µ�ν	ν κατ2 τ3ν γλ)σσαν,
�λλ2 κα� κατ2 τ- διαπν+	ν α?τ	7ς αcσθηµα,  π�ρ�	υσιν �π	διδ�µεν	ι ε*ς
α?τ�ν...».

%Aκ!µη 2π0 τ+8ς θετικ� διακε3µεν+υς nEλληνες ,κεlν+ν τ0ν καιρ0 ,κτ0ς 2π0
τ+8ς 2δελφ+8ς Π+'λι+υ Hταν κι )νας Qλλ+ς συνεργ�της τ+5 PNγα, E Xριστ!-
φ+ρ+ς Περραι>!ς, π+8 ε�9ε συλληφθ6 µαK8 µA τ0ν Bελεστινλ6 στ�ν TεργRστη.
IO %Aλ6ς ,? Qλλ+υ ε�ναι γνωστ!ν, Gτι ε�9ε σ9εδι�σει ν� στε3λ`η στρατιωτικ0
2π!σπασµα, γι� ν� 2πελευθερ�σ`η τ0ν PNγα κατ� τ�ν µεταφ+ρ�ν τ+υ στ�ν
Kωνσταντιν+'π+λιν. TRλ+ς δA γι� τ"ς σ9Rσεις τ+5 %Aλ6 µA τ+8ς nEλληνες πα-
ρατ3θεται τ0 παρακ�τω 2π!σπασµα 2π0 τ�ν ,πιγραφ� στ0ν τ�φ+ τ6ς κεφαλ6ς
τ+5 %Aλ6, π+8 ,γρ�φη 2π0 τ+8ς T+'ρκ+υς: «=Aπ+δει�ε δ� κα� τ3ν µυστικ3ν
συνωµ	σ!αν, τ3ν ;π	!αν εL�ε µετ2 τ)ν �π	στατησ�ντων FEλλ5νων κα� π+µ-
ψας µεγ�λην π	σ�τητα �ρηµ�των ε*ς τ	7ς Πελ	π	ννησ!	υς κα� Σ	υλι�τας,
παρ�ρµησεν α?τ	7ς ν2 καθ	πλισθ)σι κατ2 τ	� λα	� τ)ν M	υσ	υλµ�νων».

MRνει ν� ,?ετ�σ+υµε, sν E α1τ+απ+καλ+'µεν+ς «Π'ρρ+ς B´» %Aλ6ς ε�9ε =λλη-
νικ�ν συνε3δησιν. Kατ’ 2ρ9�ς δAν ε�9ε +oτε 2λ>ανικNν. MA καταγωγ�ν τ+υρ-
κικ�ν (+D ρ3Kες τ6ς +4κ+γRνει�ς τ+υ εjρ3σκ+νται στ�ν Kι+υτ�9ειαν) E %Aλ6ς ε�9ε
|ς σκ+π0ν k9ι τ�ν jπ+στNρι?ιν τ�ν IEλλNνων P τ�ν %Aλ>αν�ν 2λλ� τ�ν ,?�-
πλωσιν τ6ς κυριαρ93ας τ+υ. Σ’ )να κρ�τ+ς, Gπ+υ τ� 3/4 τ�ν κατ+3κων τ+υ Hσαν
nEλληνες (µ�λιστα jπ+λ+γ3K+ντας Gτι τ� ,θνικ� Gρια Hσαν π+λ8 πι0 συγκε-
9υµRνα 2π0 σNµερα, cσως ν� ,πρ!κειτ+ κα" γι� τ0 σ'ν+λ+ν τ+5 πληθυσµ+5), E
%Aλ6ς Hταν jπ+9ρεωµRν+ς ν’ 2κ+λ+υθNσ`η φιλελληνικ� π+λιτικN. hAν µ�λιστα
jπ+λ+γ3σ+υµε κα" τ�ν διαφαιν!µενην ,παν�στασιν τ�ν IEλλNνων, τ!τε +D
nEλληνες γι� τ0ν %Aλ6 Hσαν +D φυσικ+" σ'µµα9+ι στ0ν 2γ�να τ+υ ,ναντ3+ν
τ+5 σ+υλτ�ν+υ. nOσ+ γι� τ�ν στNρι?ιν τ�ν IEλλNνων λ+γ3ων κα" τ6ς =λληνικ6ς
παιδε3ας, E %Aλ6ς ,γν�ριKε, Gτι )να σ'γ9ρ+ν+ κρ�τ+ς �πρεπε ν� στηρι9θ`6 στ�
,πιστηµ+νικ� ,πιτε'γµατα (διRθετε 2ρκετ+8ς ,πιστηµ+νικ+8ς συµ>+'λ+υς 2κ!-
µη κα" γι� τ�ν ,κµετ�λλευσιν _ρυ9ε3ων), κα" παιδε3αν διRθεταν µ!ν+ν +D nEλλη-
νες. IO E1ρωπαϊκ0ς ∆ιαφωτισµ!ς, κα" κατ’ 2κ+λ+υθ3αν E IEλληνικ!ς, ε�9αν δ�-
σει µεγ�λην αcγλην στ� =λληνικ� γρ�µµατα.

MA >�σιν τ� παραπ�νω δAν θ� �πρεπε ν� jπ�ρ9+υν nEλληνες ,πικριτAς τ+5
%Aλ6. K'ρια α4τ3α γι� τ�ν 2ρνητικ�ν ε4κ!να τ+5 %Aλ6 jπ6ρ?ε E π!λεµ+ς ,να-
ντ3+ν τ�ν Σ+υλιωτ�ν. ∆υστυ9�ς γι� µ3αν 2κ!µη φ+ρ� κρ3ν+νται γεγ+ν!τα µA
>�σιν µεταγενRστερα δεδ+µRνα. Kα" στ�ν περ3πτωσιν τ�ν Σ+υλιωτ�ν E �ρω-
ισµ!ς τ+υς στ�ν δι�ρκεια τ+5 2γ�ν+ς ,σκ!τισεν τ"ς πραγµατικAς α4τ3ες. IO
Holland γρ�φει γι� τ+8ς Σ+υλι�τες: «... =Aνδρε!α τ)ν Σ	υλιωτ)ν Aταν �νδρε!α
µιDς συµµ	ρ!ας λ(ηστ)ν eργανωµ+νων σ� κ	ιν3 9ω5... συνδυ�9	ντας τ�ς �ρετ�ς
µ� τ- <θιµ	ν τ.ς fρπαγ.ς κα� σκληρ�τητας. FYπ.ρ�αν ; τρ�µ	ς τ.ς =Hπε!ρ	υ.
FH κ�θ	δ	ς τ)ν Σ	υλιωτ)ν �π- τ2 πετρ	I	�νια τ	υς σκ�ρπι9ε τ-ν πανικ-
στ3 γειτ	νικ3 ��ρα». Kα" συµπληρ�ν+υµε τ�ν ε4κ!να τ+υς µA τ� Gσα γρ�φει
E Γ�λλ+ς πρ!?εν+ς στ� %Iω�ννινα Π+υκε>3λλ: «FH IαρIαρ�τητα, � �ενηλασ!α
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τ	υς, τ2 καταστρ	φικ2 Zθη µετ+Iαλαν τ	7ς Σ	υλι)τες _�ι σ� �λευθερωτ�ς
�λλ2 σ� :να <ν	πλ	 σ)µα λ(ηστ)ν... Περιφρ	ν	�σαν τ3ν �ργασ!αν, <ν	ιωθαν
�π+�θεια στ- �µπ�ρι	, π	7 �π	τελ	�σε στ5ριγµα κ�θε π	λιτισµ	�. hHθελαν ν’
�π	κτ	�ν V,τι �ρει�9εται µ� τ- �αντ9�ρι κα� µ� τ3 I!α κα� πρ	τιµ	�σαν τ-
�π�γγελµα τ	� λ(ηστ. �π- τ3ν <ντιµη πρ	σπ�θεια γι2 τ3 Iελτ!ωση τ.ς γεωρ-
γ!ας κα� τ)ν τε�ν)ν». Σ’ α1τ0 θ� πρRπει ν� πρ+σθRσ+υµε, Gτι +D Σ+υλι�τες
Hσαν κα" µικρ+τσιφλικ7δες κα" µ�λιστα δεσπ+τικ+3, Gπως γρ�φει E I. Λα-
µπρ3δης. OAρα � σ'γκρ+υσις τ+5 %Aλ6 µA τ+8ς Σ+υλι�τες δAν �9ει ν� κ�ν`η µA
,νRργειες καθυπ+τ�?εως IEλλNνων 2π0 ?Rν+ν στρατ!ν. Πρ!κειται µ7λλ+ν γι�
µ3αν ,σωτερικ�ν σ'γκρ+υσιν, π+8 E %Aλ6 ,πRλε?ε, γι� ν� ,?αφαν3σ`η τ�ν λ`η-
στε3αν, 2λλ� κα" γι� ν� µ�ν ,πιτρRψ`η τ�ν }παρ?ιν 4σ9υρ�ν στρατιωτικ�ν
=στι�ν, π+8 θ� τ+5 �φεραν ,µπ!δια στ�ν ,?+υσ3αν τ+υ. %E? Qλλ+υ, Gπως γρ�-
φει E Γ. Σαρρηγι�ννης, jπ6ρ9αν κα" ,?ισλαµισθRντες Σ+υλι�τες 2λλ� κα" 9ρι-
στιαν+3, π+8 συνεπ+λεµ+5σαν µA τ0ν %Aλ6 κα" µ�λιστα 2π0 τ"ς 4σ9υρAς πα-
τρυιAς τ�ν TKα>ελλα3ων κα" τ�ν Mπ+τσαρα3ων.

EΠIΛOΓOΣ. hAν θελNσ+υµε ν� συν+ψ3σ+υµε τ�ν ε4κ!να τ+5 %Aλ6, µ!ν+ν µ3α
λR?ις τ0ν 9αρακτηρ3Kει: �γεµ�νας. %Eκσυγ9ρ+νιστ�ς µA Gραµα µ!ν+ν τ�ν ,?�-
πλωσιν κα" στερRωσιν τ6ς κυριαρ93ας τ+υ jπ6ρ?εν )νας σπ+υδαl+ς �γεµ!νας,
π+8 πρ+εκ�λεσε τ0ν θαυµασµ0ν σπ+υδα3ων πρ+σ�πων (Gπως E B'ρων κα" E
Ojγκ�), 2λλ� ταυτ!9ρ+να Hταν >3αι+ς κα" σκληρ!ς, Gπως +D καιρ+" 2π`Nτ+υν.
∆Aν Hταν _λιγ�τερ+ν P περισσ!τερ+ν αDµατ+>αµµRν+ς 2π0 τ+8ς Qλλ+υς µι-
κρ+8ς P µεγ�λ+υς σ'γ9ρ+ν+'ς τ+υ �γεµ!νες P 2κ!µη κα" 2?ιωµατ+'9+υς τ+υς.
Παρ!µ+ιες 2π+τρ!παιες πρ�?εις ε�ναι κα" � σφαγ� τ�ν T+'ρκων µετ� τ�ν
�λωσιν τ6ς Tριπ!λεως κα" τ0 στNσιµ+ πυραµ3δας 2π0 τ� κεφ�λια τ�ν ,9θρ�ν
2π0 τ0ν Kαραϊσκ�κην στ�ν %Aρ�9ω>α. ∆Aν πρRπει ν� κρ3ν+υµε µA τ� σηµεριν�
µRτρα τ� γεγ+ν!τα τ+5 τ!τε. K�θε ,π+9� δηµι+υργεl τ"ς δικRς της συνθ6κες.
nOσ+ γι� τ0ν 2ν�νυµ+ν συγγραφRα τ6ς «FEλληνικ.ς N	µαρ�!ας», θ� πρRπει
ν� jπ+λ+γ3σ+υµε, Gτι � ,πικριτικN τ+υ στ�σις 2πRναντι στ0ν %Aλ6 ε�ναι φ+ρ-
τισµRνη µA τ0 2ντιτυραννικ0ν πνε5µα τ6ς Γαλλικ6ς %Eπαναστ�σεως. K�τι 2ν�-
λ+γ+ν δηλαδ� µA τ+8ς 2ριστερ+8ς Dστ+ρικ+'ς, π+8 κρ3ν+υν τ0 ’21 σ�ν κ+ινω-
νικ�ν ,παν�στασιν, παραγνωρ3K+ντας τ0 γεγ+ν!ς, Gτι +D «φυσικ+" ,9θρ+"» τ+5
mπλ+5 λα+5 δηµ+γRρ+ντες κα" κ+τKαµπ�σηδες ,πρωτ+στ�τησαν στ0ν 2γ�να.
Mελετ�ντας πρ+σεκτικ� τ�ν Dστ+ρ3αν τ+5 %Aλ6 π+λλ� θ� καταν+Nσ+υµε γι�
τ�ν ,π+9� ,κε3νην. IO %Aλ6ς δAν ε�ναι E φ3λ+ς τ�ν πτω9�ν P τ�ν IEλλNνων,
γιατ" α1τ� Hταν τ� «πιστε'ω» τ+υ. Στ0ν 2γ�να τ+υ ,ναντ3+ν τ�ν Qλλων �γε-
µ!νων σ'µµα9!ς τ+υ Hταν E mπλ0ς λα0ς κα" στ0ν 2γ�να τ+υ ,ναντ3+ν τ+5 σ+υλ-
τ�ν+υ Hσαν +D nEλληνες. %Eγν�ριKε ν� ,πιλRγ`η τ+8ς συµµ�9+υς τ+υ. T0 σ3-
γ+υρ+ ε�ναι, Gτι 2π0 α1τ�ν τ�ν µικρ�ν περι+9�ν E %Aλ6ς κατ�ρθωσε ν� γ3ν`η
µ+9λ0ς ,?ελ3?εων στ�ν Bαλκανικ�ν κα" ν� πα3?`η καθ+ριστικ0ν ρ!λ+ν �µµεσα
(µA τ�ν 2νταρσ3αν τ+υ κατ� τ+5 σ+υλτ�ν+υ) στ�ν �κρη?ι τ6ς IEλληνικ6ς %Eπα-
ναστ�σεως κα" στ�ν π+ρε3αν πρ0ς τ�ν δι�λυσιν τ6ς %Oθωµανικ6ς α1τ+κρατ+-
ρ3ας.
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Π�ι��ς ��υπηρετε! � «�νσωµ$τωση» τ&ν �'νων;
MA τ�ν παρ+9� τ6ς «πρ�σινης κ�ρτας» 2π0 τ0 IYπ+υργεl+ %Eργασ3ας ?εκ3νησε � µα-

Kικ� «ν+µιµ+π+3ηση» τ�ν =κατ+ντ�δων 9ιλι�δων 2λλ+δαπ�ν, π+8 K+5ν κα" ,ργ�K+νται
στ�ν IEλλ�δα. Kατ� τ�ν πρ�τη =>δ+µ�δα ,φαρµ+γ6ς τ+5 σ9ετικ+5 ν!µ+υ ,?αντλNθηκαν
)να =κατ+µµ'ρι+ �ντυπα α4τNσεων. Πρ0ς 2π+φυγ� τ�ν 2ντιδρ�σεων 2π0 τ�ν πλευρ�
τ6ς κ+ιν6ς γν�µης κα" κυρ3ως 2π0 τ�ν πλευρ� τ�ν IEλλNνων 2νRργων E mρµ!δι+ς jπ+υρ-
γ0ς %Eργασ3ας 2λλ� κα" δηµ+σι+γρ�φ+ι (τ6ς κρατικ6ς κυρ3ως τηλε!ρασης) �σπευσαν ν�
δικαι+λ+γNσ+υν τ�ν 2π!φαση α1τ� µA δι�φ+ρα «,πι9ειρNµατα», τ� Eπ+lα 2πR9+υν τ6ς
πραγµατικ!τητας κα" τ� Eπ+lα παραθRτ+υµε.

Πρ�τ+ µ'θευµα, Gτι +D 2λλ+δαπ+" κ�ν+υν δ+υλειRς, π+8 δAν τ"ς κ�ν+υν +D nEλληνες.
Σ'µφωνα Gµως µA στ+ι9εlα τ+5 ,ν λ!γXω jπ+υργε3+υ +D 2λλ+δαπ+" ,ργ�K+νται κατ� κ'-
ρι+ λ!γ+ στ"ς +4κ+δ+µAς καθVς κα" στ�ν συλλ+γ� 2γρ+τικ�ν πρ+ϊ!ντων, στ"ς µεταφ+ρAς
,µπ+ρευµ�των κα" |ς +4κιακ+" >+ηθ+3. MA τ� cδια στ+ι9εlα +D nEλληνες Qνεργ+ι κατα-
9ωρ+5νται κα" στ"ς τρεlς πρ�τες κατηγ+ρ3ες κα" τ0ν τελευταl+ καιρ0 κα" στ�ν τRταρτη,
τ�ν +4κιακ�ν >+ηθ�ν. %Aρκεl ν� 2ν+3?`η κανε"ς µ3α ,φηµερ3δα 2γγελι�ν, γι� ν� δ`6, π!-
σες Qνεργες δασκ�λες κα" νηπιαγωγ+" Kητ+5ν τRτ+ια 2πασ9!ληση (φ'λα?η παιδι�ν
κ.λπ.). T0 µ!ν+ π+8 µπ+ρεl kντως ν� 4σ9υρισθ`6 κανε"ς ε�ναι � πρ+θυµ3α τ�ν 2λλ+δαπ�ν
ν� δR9ωνται 9αµηλ!τερες 2µ+ι>Rς.

∆ε'τερ+ µ'θευµα, Gτι +D 2λλ+δαπ+" θ� συνεισφRρ+υν στ�ν ,νδυν�µωση τ�ν 2σφαλι-
στικ�ν ταµε3ων. T�ν cδια Gµως συνεισφ+ρ� µπ+ρ+5ν ν� τ�ν δ�σ+υν +D nEλληνες Qνερ-
γ+ι, Gταν ,ντα9θ+5ν στ0 ,ργατικ0 δυναµικ!.

Tρ3τ+ µ'θευµα, παρ+µ+ι�K+υν τ�ν παρ+5σα ε4σ>+λ� 2λλ+δαπ�ν µA α1τ�ν τ�ν IEλλN-
νων µεταναστ�ν, π+8 πρ+ηγNθηκε σA πρ+ηγ+'µενες δεκαετ3ες. nOµως τ+8ς nEλληνες µε-
ταν�στες ,δR9+ντ+ 9�ρες µA �λλειψη ,ργατικ�ν 9ερι�ν (Γερµαν3α, B. %AµερικN, A1στρα-
λ3α) κα" k9ι 9�ρες µA >ε>αρυµRν+ π+σ+στ0 2νRργων, Gπως ε�ναι � IEλλ�δα. Παρ�λληλα,
τ�ν cδια στιγµN, λαµ>�νει 9�ρα µ3α π+λυπληθ�ς κα" συνε9�ς ,ντειν!µενη µεταν�στευ-
ση IEλλNνων 2νRργων κυρ3ως νRων ,πιστηµ!νων κα" τε9ν+λ!γων πρ0ς τ"ς 9�ρες τ6ς ∆'-
σης (κυρ3ως %Aγγλ3α κα" H.Π.A.), δι!τι τ0 IEλλαδικ0 κρ�τ+ς τ+8ς θRτει στ0 περιθ�ρι+.
MA πικρ3α ,γκαταλε3π+υν τ�ν πατρ3δα τ+υς, γι� ν� ,?ασφαλ3σ+υν τ� πρ0ς τ0 K6ν κα" π+λ-
λ+" ν� σταδι+δρ+µNσ+υν στ�ν ?ενιτει�. %Eπ3σης )νας µεγ�λ+ς 2ριθµ0ς νRων, π+8 σπ+υ-
δ�Kει στ�ν ∆'ση, παραµRνει κα" µετ� τ0 πRρας τ�ν σπ+υδ�ν τ+υ ,κεl κα" δAν ,πιστρR-
φει π+τA στ�ν IEλλ�δα.

M3α τRτ+ια πρ++πτικ� ταυτ!9ρ+νης ε4σρ+6ς κα" ,κρ+6ς 2νθρ�πιν+υ δυναµικ+5 σαφ�ς
Qνισ+υ ,ργασιακ+5 κα" π+λιτιστικ+5 ,πιπRδ+υ ε�ναι >R>αι+, Gτι θ� EδηγNσ`η σA π+λιτι-
σµικ0 µαρασµ0 µακρ+πρ!θεσµα. Kα" ,?υπηρετεl σ3γ+υρα κ�π+ι+υς. hAς τ+8ς δ+5µε:
%Aσφαλ�ς πρ�τα 2π’ Gλα τ+8ς ,ν IEλλ�δι ,ργ+δ!τες (κυρ3ως ?Rν+ κεφ�λαι+), τ0 Eπ+l+
θ� jπ+γρ�φ`η (sν jπ+γρ�φ`η) ,ργασιακAς συµ>�σεις µA τ+8ς πλR+ν πρ+σιτ+8ς Gρ+υς. T0
π+λιτικ0 κατεστηµRν+ τ6ς IEλλ�δας, τ0 Eπ+l+ θ� �9̀η ν� κ�ν̀η µR... ψηφ+φ!ρ+υς 9αµηλ6ς
π+λιτικ6ς 2ντ3ληψης κα" Qρα περισσ!τερ+ ε1�λωτ+υς στ�ν γν�ριµη π+λιτικ� δηµαγω-
γ3α. T0 κλlµα τ6ς �ντ+νης 2µφισ>Nτησης, π+8 α1τ� τ� στιγµ� jφ3σταται, θ� 2ρθ`6 σA µε-
γ�λ+ >αθµ!. T"ς µεθ+δε'σεις τ6ς ∆ιεθν+5ς %E?+υσ3ας γι� 2λλ+3ωση τ+5 π+λιτισµικ+5
Dστ+5 τ6ς E1ρ�πης µA στ!9+ τ�ν δηµι+υργ3α 2νιστ!ρητων-2π+λιτισµικ�ν µαK�ν, jπ+-
9ειρ3ων της.

T"ς παραπ�νω τρεlς 2λληλ+συνδε!µενες δυν�µεις ,?υπηρετ+5ν καλ+θελητAς δηµ+-
σι+γρ�φ+ι (κυρ3ως τ6ς κρατικ6ς ραδι+τηλε!ρασης) ,?υ>ρ3K+ντας συνε9�ς τ0ν =λληνικ0
λα0 γι� πρωτ+γ+νισµ!, ?εν+φ+>3α κα" ρατσισµ!· παρ’ Gτι � =λληνικ� κ+ινων3α δε39νει
µ3α πρωτ+φαν6 2νεκτικ!τητα 2λλ� κα" φρ+ντ3δα �ναντι τ�ν πραγµατικ� ,?αθλιωµRνων
2νθρ�πων π+8 φθ�ν+υν 2π’ Gλες τ"ς κατευθ'νσεις Kητ�ντας )να κ+µµ�τι ψωµ3.

Παν. Λ. K�υ,αλ$κης



�H .π�κλ/ρωση
hE�	υµε συνηθ!σει �δ) κα� α*)νες 	� κ�τ	ικ	ι α?τ	� �δ) τ	� τ�π	υ ν2 δε-

��µαστε τ3ν �µφισI5τηση τ.ς ταυτ�τητ�ς µας. hE�	υµε συνηθ!σει, θ2 <λεγε
κανε!ς, �κ�µα κα� κυτταρικ2 ν2 ψ��ν	υµε σ� τ	�ρκικες, φρ�γκικες E Mλλες
πηγ�ς τ�ς ρ!9ες τ.ς φατρ!ας µας. O� �µφισIητ5σεις τ)ν �+νων <γιναν κα� δι-
κ+ς µας, κα� πρ�ν �π- λ!γ	 καιρ- �κ�µα, µερικ	� cσως τ- ν	ι�θ	υν <τσι µ+�ρι
κα� σ5µερα, <φτασε ν2 εLναι πρ	ν�µι	 � καταγωγ3 �π- :ναν �+ν	 φυλετικ-
κ	ρµ�, �κτ-ς τ	� bλληνικ	�. hEτσι <ψα�ναν, κα� cσως, Vπως εcπαµε, �κ�µα µ+-
�ρι σ5µερα κ�π	ι	ι ψ��ν	υν, τ�ς Iενετσι�νικες, Iαυαρικ+ς, γαλλικ�ς κα� Mλλες
καταI	λ+ς τ	υς, α*σθαν�µεν	ι ταυτ��ρ	να κα�  περ5φαν	ι, Vταν �ε��ρι9αν
�π- τ-ν _�λ	, Vπως τ-ν θεωρ	�σαν, τ)ν �γραµµ�των, �παιδε�των Iαλκαν!ων
συγ�ωριαν)ν E γενικ�τερα συντ	πιτ)ν των. ∆ι�τι θεωρ	�σαν τ	7ς  π	λ	!-
π	υς τ+τ	ι	υς, �π	γ�ν	υς T	�ρκων, A*γυπτ!ων, =AλIαν)ν κα� Mλλων «κατ�-
τερων» φυλ)ν, �νj) α?τ	� �ν.καν ε*ς τ3ν «�νωτ+ρα τ��η». hEτσι µ�θαιναν
γαλλικ�, πι�ν	, �ντ�ν	ντ	 �ν�λ	γα µ� τ�ς δ.θεν καταI	λ�ς π	7 εL�αν �νακα-
λ�ψει, Vτι εL�αν, κα� κ�π	ια στιγµ3 π+θαιναν �θνικ2  περ5φαν	ι, Vτι δ�ν
�ν.καν στ-ν συρφετ�. Kα� ; συρφετ-ς τ- εL�ε πιστ+ψει, Vτι Aτ	 :νας _�λ	ς, :να
συν	νθ�λευµα �π- σπ+ρµατα τ	� =Iµπρα5µ, τ	� =Aλ. πασσD κα� τ	� Vπ	ι	υ
I�ρIαρ	υ περιστασιακ	� ε*σI	λ+α, π	7 π+ρασε �π- α?τ3ν τ3ν γ..

Ec�αµε <τσι δ�	 ε*δ)ν XEλληνες. Συν5θως 	� πρ)τ	ι κατεR�αν π�ντα τ2
πρωτεRα κα� ��	υσ!α9αν τ	7ς  π	λ	!π	υς, π	7 λ�γjω τ.ς µι9+ριας π	7 τ	7ς
εL�αν καλλιεργ5σει, πειθ5νια _ργανα τ	� κ�θε ��	υσι	κρ�τη, στελ+�ωναν
<κτ	τε τ�ς δ	µ�ς α?τ	� π	7 Yν	µ�9	υµε bλληνικ- κρ�τ	ς. XEλληνες I+Iαια
Vλ	ι κα� cσ	ι �π+ναντι τ	� ν�µ	υ, �λλ2 στ3ν 	?σ!α δ�	 κατηγ	ρ!ες τ	υρ-
καλIαν)ν κα� φραγκ	λεIαντ!νων. hEτσι πρ	��ρησαν τ2 πρ�γµατα· κα� �π-
τ�τε µ+�ρι σ5µερα λ!γα E �λ��ιστα <�	υν �λλ��ει, �φ	� 	� µ�ν κρατ	�ντες
��ακ	λ	υθ	�ν ν2 στρ+φωνται πρ-ς δυσµ2ς µ� τ3ν συν5θη ν		τρ	π!α τ	�
�ρ�	ντ	�ωρι�τη, 	� δ�  π	τακτικ	� ��ακ	λ	υθ	�ν ν2 δ+�ωνται τ3ν µ	Rρα τ	�
 π	τακτικ	�, τ	� κατ�τερ	υ, τ	� Iαλκ�νι	υ κατ	!κ	υ α?τ.ς τ.ς γ.ς, π	7
εLναι, Vπως τ-ν <�	υν πε!σει, :να µεRγµα �π’ Vλα α?τ�, �λλ2 I+Iαια σ5µερα
µπ	ρεR ν2 Yν	µ�9εται κα� XEλληνας. T- ν+	 στ	ι�εR	 �κ�µα Aτ	, Vτι κ�π	ι	ι
�π- τ	7ς �π	γ�ν	υς τ)ν τ	υρκαλIαν)ν, τ2 �ρ�νια π	7 π+ρασαν �π- τ3ν
kδρυση τ	� bλληνικ	� κρ�τ	υς, :ρπ	ντας Vπως ; γυµν	σ�λιαγκας, �φ5ν	-
ντας τ3ν cδια γλ	ι�δη 	?σ!α παντ	� στ- π+ρασµ� τ	υς, πρ	σπ�θησαν κι α?τ	�
ν2 �π	κτ5σ	υν «�ριστ	κρατικ3 δυτικ3 καταγωγ5», ν2 �γ	ρ�σ	υν �στ	ρ!α,
Vπως π!στευαν, κα� ν2 πρ	σανατ	λισθ	�ν κι α?τ	� πρ-ς τ3ν π	λιτισµ+νη
FEσπερ!α. hEτσι α?τ	� <γιναν µ!α �νδι�µεσ	ς τ��ις, � τ��ις τ)ν *σ�υρ)ν τ	�
�ρ5µατ	ς µ� τ	7ς �εν�φερτ	υς τρ�π	υς κα� συν5θειες, π	7 µ� Mγαρµπ	 τρ�-
π	 φρ�ντι9αν π�ντ	τε ν2 �πιδεικν�	υν, µιµ	�µεν	ι α?τ2 π	7 <καναν τ2 πρ�-
τυπ� τ	υς, 	� πρ)τ	ι διδ��αντες E?ρωπαR	ι «XEλληνες».

hEτσι φτ�σαµε σ� µ!α περ!εργη πρ�γµατι κατ�σταση, Vπ	υ να� µ�ν Zµα-
σταν XEλληνες, �λλ2 τ! ν2 κ�ν	υµε, π	7 τ2 <φερε <τσι � µ	Rρα. XOλ	ι Zθελαν
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ν2 µ	ι�σ	υν στ-ν E?ρωπαR	, τ-ν π	λιτισµ+ν	 Mνθρωπ	, κα� �ργ�τερα στ-ν
=Aµερικαν�, Vταν α?τ-ς <γινε συν�νυµ	 τ	� π	λιτισµ	� – Vπως α?τ	� τ-ν
�νν		�σαν τ-ν π	λιτισµ�. Kα� µ+σα σ� Vλην α?τ3ν τ3ν �ναµπ	υµπ	�λα τ)ν
α*�νων π	7 π+ρασαν, �σκεµµ+να �π	σιωπ5θηκε, Vτι τελικ2 µπ	ρεR ν2 Zµα-
σταν κα� �π�γ	ν	ι τ)ν FEλλ5νων, ν2 εcµαστε XEλληνες. B+Iαια <λεγαν, Vτι
εcµαστε XEλληνες, �λλ2 –εcπαµε– XEλληνες κατ’ �ν�γκην. hEτσι <πρεπε ν2 µ�-
θ	υµε fπλD, M�αρα τ2 �ρ�αRα FEλληνικ�, ν2 µιλ5σ	υν τ2 παιδι2 τ3ν �ρ�α!α
FEλληνικ5, �ωρ�ς ν2 �µIαθ�ν	υµε στ�ς ��!ες τ)ν FEλλ5νων, ν2 διδα�θ	�µε
FEλληνικ3 �στ	ρ!α, �ωρ�ς ν2 δ�σ	υµε σηµασ!α στ�ς �ρ�αRες FEλληνικ�ς ��!ες
π	7 πρ	I�λλ	νται µ+σα σ� α?τ5ν, �λλ2 στ3ν δυτικ3 �ντ!ληψη περ� �ρ�α!ας
FEλλ�δ	ς, δηλαδ3 κ	�φια λ�για, <παρση, µεγαλ	πρ+πεια κα� I+Iαια µ� mγι-
	υς πρ	π�τ	ρ+ς µας τ	7ς =Iνδ	ευρωπα!	υς, Φ	!νικες κα� τ	7ς λ	ιπ	�ς. Γιατ�
<πρεπε τελικ2 �π- τ	7ς δυτικ	7ς πρ	στ�τες α?τ- τ- κρ�τ	ς ν2 Yν	µασθ(.
FEλλ�δα, 	Bτως oστε ν2 συνδεθ(. µ� τ3ν FEλλ�δα τ.ς �ρ�αι�τητ	ς, πρ	σ+�τε
_�ι 	?σιαστικ2 �λλ2 µ�ν	 �πιφανειακ�, Vπως α?τ3ν τ3ν FEλλ�δα τ3ν εL�αν
πλ�σει 	� ∆υτικ	!, α*)νες πρ�ν τ3ν kδρυση τ	� Nε	ελληνικ	� Kρ�τ	υς, µ� τ2
IιIλ!α τ	υς, τ�ς <ρευν+ς τ	υς κα� I+Iαια µ� Vλα τ2 συµπλ+γµατ� τ	υς.

T! Aτ	 λ	ιπ-ν α?τ- τ- κρ�τ	ς π	7 eν�µασαν FEλλ�δα; FH πρ	I	λ3 Vλων
α?τ)ν τ)ν συµπλεγµ�των τ	υς, � διαστρ	φ3 τ.ς FEλληνικ.ς �στ	ρ!ας κα� τ	�
FEλληνικ	� Π	λιτισµ	�, � κακ	π	!ηση τ.ς πραγµατικ.ς �στ	ρ!ας µας κα� τ	�
π	λιτισµ	� µας. Kα� γιατ! τ- <καναν α?τ�; Γιατ� πρ�γµατι εcµαστε XEλληνες
κα� α?τ-ς ; �)ρ	ς –κα� _�ι µ�ν	 α?τ-ς– Aταν π�ντα FEλλ�δα, κα� �ν+πνεε
bλληνικ�. Γιατ� δ�ν �ρεια9�ταν α?τ- τ- κρ�τ	ς ν2 δηµι	υργηθ(., γι2 ν2  π�ρ-
�(η FEλλ�δα, �φ	� π�ντα  π.ρ�ε, �λλ2 <πρεπε ν2 δηµι	υργηθ(., γι2 ν2 µπ(.
ταφ�πλακα στ2 _νειρα τ.ς τρ!της µερ!δας τ)ν FEλλ5νων, στ3ν ;π	!α δ�ν �να-
φερθ5καµε :ως τ�ρα, α?τ)ν π	7 <ψα�ναν τ3ν bλληνικ3 ταυτ�τητα, τ3ν πραγ-
µατικ3 FEλλ�δα, κα� δ�ν (Tσθ�ν	ντ	 	qτε Φρ�γκ	ι 	qτε T	�ρκ	ι 	qτε =AλIα-
ν	� 	qτε Bαλκ�νι	ι. hEν	ιωθαν τ3ν  περ	�3 τ.ς bλληνικ.ς ταυτ�τητ	ς κα� δ�ν
<παψαν π	τ� ν2 τ3ν �να9ητ	�ν, γιατ� τ	7ς τ3ν <κρυIαν. rHταν κα� εLναι τ-
δρDµα τ.ς �να95τησης τ)ν γ	νι)ν, bν-ς παιδι	�, π	7 <�ει µε!νει Yρφαν�, _�ι
γιατ� 	� γ	νεRς τ	υ π+θαναν, �λλ2 γιατ� �+ρει, Vτι  π�ρ�	υν, κ�π	υ εLναι κα�
�πελπισµ+να τ	7ς �να9ητεR. s+ρει Vτι εLναι παιδ! τ	υς, �+ρει Vτι �ναπν+	υν
κα� Vτι κι α?τ	� τ- �να9ητ	�ν, κα� �+ρει κα� 9(. µ� α?τ3ν τ3ν �λπ!δα, Vτι θ2
<ρθ(η � µ+ρα, π	7 θ2 �π	δε!�(η, Vτι τελικ2 π	τ� δ�ν Aταν Yρφαν�, κι tς Zθε-
λαν 	� Mλλ	ι ν2 τ- Iλ+π	υν σ2ν τ+τ	ι	. A?τ	7ς τ	7ς γ	νεRς δ�ν Zθελαν 	� �+-
ν	ι ν2 Iρ(. τ- Vπ	ι	 bλλην�παιδ	, γι’ α?τ- τ	7ς oρισαν θετ	7ς γ	νεRς, γ	νεRς
�π- τ2 τ9�κια τ	υς, γ	νεRς µ� τ�ς συν5θει+ς τ	υς, γ	νεRς δικ	�ς τ	υς. Kα� τ	�
εcπανε, α?τ	� εLναι 	� γ	νεRς σ	υ.

Σ’ α?τ- τ- δια�ρ	νικ2 Yρφαν- παιδ!, π	7 Vµως π	τ� δ�ν Aταν, κα� τ- �+ρει,
σ’ α?τ2 τ2 δια�ρ	νικ2 bλλην�π	υλα ε?λαIικ2 θ2 Zθελα ν2 �φιερ�σω α?τ-
τ- Mρθρ	. M� µ!α  π�σ�εση τιµ.ς. Θ2’ρθ(. � µ+ρα, π	7 θ2 Iρ	�µε �πιτ+λ	υς
τ	7ς γ	νεRς µας.

N'µεσις
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❶
Στ�ν ��ρ	 τ
ς µ	υσικ	λ	γ�ας στ�ν �Eλλ�δα πρ	��λλ	υν κα� πρ	��λλ	νται 	� �πικαρ�κλι-

	ι µ	υσικ	λ!γ	ι. �Yπ�ρ�	υν κα� �ειρ!τερ	ι: &Eθν	µ	υσικ	λ!γ	ι π	( )γν		*ν )κ!µη κα� τ, �α-
σικ, στ	ι�ε-α τ
ς �Eλληνικ
ς M	υσικ
ς.

Στ�ν �/ρα α0τ� ε1ναι κανε�ς 2,τι δηλ/σει. O� )ληθιν	� µ	υσικ	λ!γ	ι τ
ς �/ρας σιωπ	*ν
)π� ε0γ�νεια πλ�ν �λα��στων. �H παγ�ωσις 2µως τ	* καθεστ�τ	ς α0τ	* τρ	φ	δ	τε- µ8 9παρ-
σι κα� παρρησ�α τ	(ς ψευδ	µ	υσικ	λ!γ	υς. &Eπ� πλ�	ν σ�εδ�ν ;παντες τυγ��ν	υν �υ<αντι-
ν!πληκτ	ι. �H =γν	ια πασπαλισµ�νη µ8 µπ!λικη �υ<αντιν	θ	λ	>ρα µπ	ρε- ν, φθ�σ?η µ��ρι κα�
στ� σηµε-	 ν, )π	φανθ?
: �O Zεϊµπ�κικ	ς �	ρ�ς δ8ν 9�ει ρυθµ� 9/8. Bε�α�ως λ!γFω )γν	�ας δ8ν
µGς λ�ει, τ� ρυθµ� 9�ει. MGλλ	ν δηλαδ� δ8ν 9�ει καθ!λ	υ ρυθµ!.

�Oρ�στε τ� µGς λ�ει H κ. Γι�ργ	ς E. Παπαδ�κης σ8 =ρθρ	 τ	υ µ8 τ�τλ	 «Zεϊµπ�κικ�ς» στ� πε-
ρι	δικ� «∆�φων	» (τε*�	ς 12, Σεπτ�µ�ρι	ς 1996):

«... M� τ�ν ε�καιρ�α �ς �πισηµ�ν�υµε κα� τ�ν �ν�ρθ�γραφ�α π�λλ$ν �λαφρ�µ�υσικ�λ�-
γ�&ντων, π�) ταυτ�*�υν τ+ν Zεϊµπ�κικ� µ� τ, ... κλ�σµα 9/8. Πρ$τ�ν, 1 2Eλληνικ� µ�υσικ� θε-
ωρ�α (Bυ*αντιν�) �7τε γνωρ�*ει �7τε συναλλ�σσεται µ� 8γδ�α, τ�ταρτα κ.λπ. 2Ως κληρ�ν,µ�ς
τ;ς �ρ<α�ας =λληνικ;ς µ�υσικ;ς θεωρ�ας κα� πρακτικ;ς, π�) >ρι*ε τ�)ς ρυθµ�)ς κα� τ? π�ι-
ητικ? µ�τρα µ� τ� συλλα@ικ� π�σ,τητα, γνAρι*ε <ρ,ν�υς, µ� τ�)ς Bπ���υς δηµι�υργεC ρυθµικ?
σ<Dµατα ...».

E1ναι φανερ� �δ�, 2τι S )π�τη π	( �πι�ειρε-ται µ8 τ� )π!σπασµα α0τ� ε1ναι συνειδητT.
&Aπ!δειVι: WOλα τ, Zεϊµπ�κικα τραγ	>δια )νTκ	υν στ� δηµ	τικ� κα� στ� λαϊκ� )στικ� τρα-
γ	>δι (ρεµπ�τικ	) )λλ, κα� στ� «µεταρεµπ�τικ	» λαϊκ� κα� τ� 9ντε�ν	 λεγ!µεν	. OXτε Yνα
δε-γµα δ8ν Zπ�ρ�ει στ�ν �κκλησιαστικ� µ	υσικT. Π�ς λ	ιπ�ν κρ�νεται H Zεϊµπ�κικ	ς ρυθµ�ς
µ8 τ, µ�τρα µιGς µ	υσικ
ς, S Hπ	�α τ� )γν	ε- παντελ�ς; &Eπ� πλ�	ν κληρ	ν!µ	ς τ
ς )ρ�α�ας
�Eλληνικ
ς M	υσικ
ς δ8ν ε1ναι S Bυ<αντιν� )λλ, τ� δηµ	τικ� κα� στ� συν��εια τ� )στικ�
λαϊκ� τραγ	>δι. Θ, τ� Vαναπ� κι �δ�, 2πως κα� σ8 παλαι!τερ	 σ�ετικ! µ	υ =ρθρ	 στ�ν «∆αυ-
λ!»: WOση σ��σι 9�ει τ� «)ρ�� σ	φ�ας φ!�	ς κυρ�	υ» τ�ν ]	υδαι	�ριστιαν�ν µ8 τ� «)ρ�� �λα-
κε�ας φ!�	ς κυρ�	υ» τ�ν &Eπικ	υρε�ων τ!ση σ��σι 9�ει κα� S �υ<αντιν� µ	υσικ� µ8 τ�ν )ρ�α�α
^λληνικT. Kα� στ, δ>	 )Vι/µατα τ, 3/4 τ�ν λ�Vεων ε1ναι κ	ιν�. Παρ’ 2λα α0τ, δηλ/ν	υν
�ντελ�ς διαφ	ρετικ, ν	Tµατα.

Kι �νF� 2λ	ι 	� παραδ	σιακ	� �	ρ	�, µηδεν�ς �Vαιρ	υµ�ν	υ, διαθ�τ	υν )παραιτTτως συ-
γκεκριµ�ν	 ρυθµ!, δι!τι )λλι�ς δ8ν �	ρε>	νται µ8 τ�π	τε, κατ, τ�ν κ. Παπαδ�κη �ρε/ν	νται
τ�ν )ρρυθµ�α, κα� )π	δ�δεται )π� τ�ν cδι	 H ρυθµ�ς στ�ν �υ<αντιν� µ	υσικT, S Hπ	�α ε1ναι
=ρρυθµη, γι, τ�ν dπλ	>στατ	 λ!γ	 2τι H ψ�λτης µπ	ρε- )ν, πGσα στιγµT, 2πως π�ντ	τε τ�
κ�νει, ν, πετ�V?η τ�ν κ	ρ/να τ	υ, )φ	* κανε�ς δ8ν θ, µε�ν?η τ�ν στιγµ� �κε�νη µ8 τ� π!δι τ	υ
στ�ν )�ρα. &E,ν )νακαλυφθ?
 9στω κι Yνα τραγ	>δι δηµ	τικ� e )στικ� λαϊκ� –πλ�ν τ�ν �πι-
τραπε<�ων– )λλ, �π�σης κα� κ�π	ι	ς Bυ<αντιν�ς gµν	ς, H Hπ	-	ς ν, µ� σπ�?η συνε��ς τ�ν
ρυθµ! τ	υ, τ!τε θ, )π	δει�θ?
, 2τι 2σα λ�γ	νται �δ� ε1ναι )ναληθ
.

&Eπ�σης µεταV( τ�ν �ιλι�δων Zεϊµπ�κικων τραγ	υδι�ν δ8ν Zπ�ρ�ει 	Xτε Yνα, π	( ν, µ�ν
9�?η ρυθµ� )κρι��ς 9/8. Στ, τραγ	>δια α0τ, τ, hργανα συν	δε�ας )κ	λ	υθ	*ν τ	(ς ̂ V
ς τρ!-
π	υς (2π	υ Λ ]σ�υρ� µ�ρ	ς):

O ZEΪMΠEKIKOΣ PYΘMOΣ
∆ι�λ	γ	ς µεταV( τ�ν κ.κ. Στ. Bασδ	κη κα� K. Σκα�ντ��υ



— Kλασσικ!ς:

— Πετα�τ!ς:

e

— Kαµηλι�ρικ	ς:

— &Aπτ�λικ	ς:

Kλασσικ!ς:

Πετα�τ!ς:

Kαµηλι�ρικ	ς:

&Eπ�σης π	λλ8ς φ	ρ8ς S µελFωδ�α µπ	ρε- ν’ )ρ��<?η )π� τ� δε>τερ	 hγδ		. &EλGτε στ�ς Σ�ρ-
ρες ν, )κ	>σετε ^κατ	ντ�δες µ	υσικ	(ς ν, �κτελ	*ν στ�ς κιθ�ρες, στ, λα	*τα κα� στ, κρ	υ-
στ, <εϊµπ�κικα τραγ	>δια, διδα�θ�ντες τ�ν ρυθµ� 9/8 σ>µφωνα µ8 τ	(ς πρ	αναφερθ�ντες τρ!-
π	υς. Kα� �,ν µ8ν )γν		*νται τ, ρυθµικ, τ
ς µ	υσικ
ς µας, τ!τε nς σιωπGµε περ� α0τ�ν, γι,
ν, µ�ν )ραδι�<ωµε ψε>δη. &E,ν δ8 τ, γνωρ�<ωµε, τ!τε �ρεων!µεθα τ�ν κατηγ	ρ�α τ
ς δια-
σπ	ρGς ψευδ�ν µ	υσικ	λ	γικ�ν ε]δTσεων. Mπ	ρ	*µε ν, διαλ�Vωµε =λλ	ν τρ!π	, γι, ν, )να-
νε/νωµε τ�ν Zπ	ταγ� κα� τ�ν π�στι µας στ�ν )ρ�� τ�ν �υ<αντιν	λιγ	>ρηδων Pωµι�ν.

WOµως κα� H κ. K	σµGς Σκα��ντ<	ς στ�ν «∆αυλ!», τε*�	ς 185, M�ι	ς 1997, στ� =ρθρ	 τ	υ
«2O �ρ<αι�ελληνικ+ς ρυθµ+ς τ�F Zεϊµπ�κικ�υ», �πιµ�νει 2τι H ρυθµ�ς τ	* Zεϊµπ�κικ	υ δ8ν ε1ναι
9/8. E1ναι δ8 φανερ!, 2τι S =π	ψ� τ	υ Zπ	στηρ�<εται γι, =λλ	υς λ!γ	υς )π’ 2,τι τ	* κ. Παπα-
δ�κη. Πρ�τα πρ�τα H κ. Σκα��ντ<	ς )γν	ε- �ασικ/τατα στ	ι�ε-α γι, τ	(ς ρυθµ	(ς τ
ς πα-
ραδ	σιακ
ς µας µ	υσικ
ς. Kι �νF� Zπ�ρ�	υν qκτr τ	0λ��ιστ	ν �κδ	�8ς στ�ς �κτελ�σεις τ	* Zε-
ϊµπ�κικ	υ τ�ν 9/8, α0τ�ς )ρκε-ται µ!ν	 στ�ν µ�α, α0τ� τ	* πετα�τ	*, S Hπ	�α dπλ�ς ε1ναι τ/-
ρα τ
ς µ!δας στ, σκυλ�δικα «λαϊκ,» λεγ!µενα τραγ	>δια. WOµως H κ>ρι	ς hγκ	ς τ�ν Zεϊ-
µπ�κικων τραγ	υδι�ν )νTκει στ�ν περ�πτωση τ	* κλασσικ	* Zεϊµπ�κικ	υ. T	ν�<ω στ� σηµε-	
α0τ!, 2τι S )ν�λυσι τ	* Zεϊµπ�κικ	υ, π	( παρ	υσ�ασα �δ�, ε1ναι S µ!νη )ληθινT, δι!τι 9�ει
�Vα�θ
 )π	κλειστικ, κα� µ!ν	 )π� τ, �ιλι�δες Zεϊµπ�κικα τραγ	>δια, π	( Zπ�ρ�	υν κατα-
γραµµ�να στ�ν δισκ	γραφ�α τ�ν τελευτα�ων ^κατ� περ�π	υ �τ�ν. &Eπ�σης )κρι��ς 9τσι �κτε-
λ	*νται κα� σTµερα. Γι, τ�ν λ!γ	 α0τ�ν S )ν�λυσι τ	* ρυθµ	*, π	( �πι�ειρε- H κ. Σκα��ντ<	ς,
ε1ναι �ντελ�ς )νεδαφικT, )φ	* 	0δεµ�α σ��σι 9�ει µ8 τ� σ>ν	λ	 τ
ς πραγµατικ!τητας. &E,ν
�ε�α�ως πραγµατικ!τητα δ8ν ε1ναι τ, �ιλι�δες τραγ	>δια, π	( µπ	ρε- ν, 9�?η κανε�ς µπρ	στ�
τ	υ, )λλ, ε1ναι S ]δ�α π	( ν	µ�<ει, 2τι 9�ει κανε�ς γι’ α0τ�.

Στ�ν gπαρVι λ	ιπ�ν τ�ν τραγ	υδι�ν α0τ�ν qφε�λεται κα� S κατηγ	ρηµατικ!τητα π	( δια-
κρ�νεται στ�ν παρ!ντα �δ� τρ!π	 γραφ
ς.

Στα�ρ�ς Bασδ	κης
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❷
�H �πιστ	λ� τ	* κ. Στα>ρ	υ Bασδ�κη µ	* δ�δει τ�ν ε0καιρ�αν πρ�ς δι�λ	γ	ν )φ’ ^ν�ς κα�

πρ�ς ν�αν 9κθεσιν στ	ι�ε�ων σ�ετικ�ς µ8 α0τ� π	( κακ�ς σTµερ	ν qν	µ�<	µεν Zεϊµπ�κικ	ν
X	ρ!ν. &Eπειδ� α� παραφθ	ρα� τ
ς �Eλληνικ
ς Γλ/σσης δ8ν µ8 �νθ	υσι�<	υν, θ, τ�ν qν	µ�-
<ω �φεV
ς, xς πρ�πει, (^λληνιστ�) ∆ι�@εσσικ+ν X�ρ+ν (περι	δ. «Θρακ	λ	γ�α», τε*�	ς 26, 27).

�H κριτικ� τ	* =ρθρ	υ µ	υ �κ µ�ρ	υς τ	* κ. Bασδ�κη ε1ναι 2λως �πιφανειακT, µ8 πλ
θ	ς
λαθ�ν )λλ, κα� 9λλειψιν συλλ	γιστικ
ς κα� )π	δε�Vεων, )κ!µη κα� �ι�λι	γραφ�ας. E]ς τ�
κε�µεν	ν τ	* κ. Bασδ�κη καταφα�νεται S qρθ!της τ	* &Aριστ	τελικ	* «τ�F δ’ �π+ τ&<ης �7κ
�στιν �πιστDµη δι’ �π�δε�Jεως...» («&Aναλυτ. WYστερα» A 87b 20). E1ναι σαφ�ς, 2τι H κ. Bασ-
δ�κης e δ8ν )ν�γνωσε καλ�ς e δ8ν κατεν!ησε. OXτε 2µως 9λα�ε Zπ’ hψιν τ	υ τ�ν )ρ��ν 2τι,
zνα )σκTσ?η τις κριτικTν, qφε�λει τ� πρ�τ	ν ν, καταν	Tσ?η, τ� δε>τερ	ν δ8 ν, 9�?η cσας e )νω-
τ�ρας γν/σεις )π� α0τ,ς π	( θ�λει ν, κρ�ν?η. Kα� �πειδ� H ��ρ	ς (τ	* περι	δικ	*) κα� H �ρ!-
ν	ς (H ]δικ!ς µ	υ) ε1ναι περιωρισµ�ν	ι, θ, )ρκεσθ� ε]ς τ� ν, καταδε�Vω µ�ρ	ς τ�ν λαθ�ν κα�
παραν	Tσε/ν τ	υ.

�O κ. Bασδ�κης µGς λ�γει λ	ιπ!ν, 2τι Zπ�ρ�	υν κα� =λλ	ι τ>π	ι Zεϊµπ�κικ	υ, )λλ, �γr
�π
ρα µ!ν	ν Yνα δι’ )ν�λυσιν. {Eτσι «κ	µ�<ει γλα*κα ε]ς &AθTνας». ∆8ν µGς λ�γει 2µως τ� δια-
τ� Zπ�ρ�	υν π	λλ	� τ>π	ι. Kα� )παντ�: ∆ι!τι 	� )ρ�α-	ι Bεσσ	� |σαν 9θν	ς Hλ!κληρ	ν, xς S
εZρεθε-σα �ν Kαρ�}α �πιγραφ� τ	* 2	υ α]�ν	ς )π	δεικν>ει: E£NOY™ BE™™øN (Seg. 1981, �π.
N	 1080). �Eν 9θν	ς 9�ει π	λλ	(ς τ>π	υς ρυθµ�ν. &Eγr �π�λεVα Yνα µ!ν	ν δι, λ!γ	υς 	]κ	-
ν	µ�ας κυρ�ως. ΣTµερ	ν 2µως ��ριν τ	* κ. Bασδ�κη θ, λ��ω =λλ	ν τ>π	ν ∆ι	�εσσικ	* ρυθ-
µ	*, τ�ν γνωστ�ν xς «KAπτ�λικ�ν» e κλασσικ!ν, xς κακ�ς τ�ν �αρακτηρ�<ει:

α � γ δ

´α — — — = µ	λ	σσ�ς )π� θ�σεως συνν?ηρηµ�ν	ς.
´� — υ υ = δ�κτυλ	ς )π� θ�σεως.
´ ´γ — — = σπ	νδε-	ς )π� θ�σεως.
´δ — υ υ = δ�κτυλ	ς )π� θ�σεως.

T� «KAπτ�λικ�ς» ε1ναι κα� α0τ� παραφθ	ρ, τ	* «KAτταλικ+ς» �κ τ
ς �ν Παµφυλ�}α π!λεως
&Aτταλε�ας (�δρ>θη τ� 158 π.X.).

T, λ�θη ε]ς τ� κε�µεν	ν τ	* κ. Bασδ�κη )κ	λ	υθ	*ν τ� �ν τ� =λλ	 µ8 ρυθµ�ν πρωτ	φαν
.
Π.�.: Συγκαταλ�γει τ�ν «Kαµηλι�ρικ	ν» ε]ς τ, Zεϊµπ�κικα! WOµως H καµηλι�ρικ	ς �	ρε>εται
)ντικρυστ, κα� )νTκει ε]ς τ	(ς KαρσιλαµGδες κα� 	0�� ε]ς τ, Zεϊµπ�κικα (Bασιλ. Tυρ	�	λG,
«2Eλληνικ�� Παραδ�σιακ�� X�ρευτικ�� Pυθµ��»). {Aλλ	 λ�θ	ς: Θεωρε- 2λα τ, Zεϊµπ�κικα
2τι 9�	υν ρυθµ�ν 9/8 HπωσδTπ	τε. &Aλλ, ε]ς τ� cδι	ν σ>γγραµµα τ
ς κ. Tυρ	�	λG θ, cδ?η H κ.
Bασδ�κης, 2τι τ, πλ�	ν α0στηρ, Zεϊµπ�κικα (µ�νDρη) ε1ναι ε]ς ρυθµ�ν 9/4. &Aναφ�ρεται 9πει-
τα ε]ς τ, «Σκυλ�δικα», 2π	υ )κ	>εται πλ�	ν H τ>π	ς ρυθµ	* π	( �γr �παρ	υσ�ασα. A0τ� δ8ν
ε1ναι �πι�ε�ρηµα 	Xτε συλλ	γισµ!ς. ∆ι’ α0τ� θ, )παντTσω µ8 φιλ	πα�γµ	να δι�θεσιν. T� ν,
κ�ν	υµε, κ>ριε; A� M	*σαι ε]ς τ�ν �π	�Tν µας κατ
λθ	ν τ	* �Eλικ�ν	ς κα� κ�µ	υν πε<	δρ!-
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µι	ν µ�σα ε]ς τ�ν λα!ν, xς H Salvador Dali ε1πεν. &HρεµTστε. Σκεφθ
τε, 2τι µ�σα ε]ς τ� «Σκυ-
λ�δικ	ν» )κ	>εται Yνας ρυθµ�ς Sλικ�ας 30 α]/νων. Ecµεθα τυ�ηρ	�, π	( σF/<εται 9στω κα�
κακ	π	ιηµ�ν	ς )κ!µη µ�σα �κε-. WOσ	ν δι, τ�ν =π	ψιν τ	* κ. Bασδ�κη, 2τι S �υ<αντιν� µ	υ-
σικ� ε1ναι =ρρυθµη, nς µ� τ�ν σ�	λι�σω: {E�ει συγ�>σει τ� π	λυρρυθµικ�ν µ8 τ� =ρρυθµ	ν.
{Aλλως τε ε1ναι =π	ψις �ναντ�α h�ι µ!ν	ν ε]ς τ�ν διεθν
 �ι�λι	γραφ�αν )λλ, κα� ε]ς τ�ν
κ	ιν�ν λ	γικTν. (Φα�νεται, 2τι 	� Bυ<αντ-ν	ι ε]ς τ, 1000 9τη τ
ς �Iστ	ρ�ας των δ8ν )νεκ�λυ-
ψαν π	τ8 τ�ν ρυθµ!ν).

X�ριν τ�ν )ναγνωστ�ν τ	* «∆αυλ	*» θ, δε�Vω τ/ρα, π	* εZρ�σκεται S µεγ�λη παραν!η-
´σις ε]ς τ�ν µεταφ	ρ,ν )ρ�α�ων ρυθµ�ν ε]ς τ�ν σ>γ�ρ	ν	ν γραφTν. �O ρυθµ�ς υ — ε1ναι )ρ-

�α-	ς (cαµ�	ς )π� =ρσεως). Πρ!�ληµα: Π�ς θ, γραφ?
 ε]ς τ,ς Sµ�ρας µας, �,ν διασωθ?
 µ8 δυ-
τικ�ν τρ!π	ν; &Aπ�ντησις: �Yπ�ρ�	υν 4 τρ!π	ι. Kα� 	� 4 ε1ναι qρθ	�:

1) = 3/16.

2) = 3/8.

3) = 3/4.

4) = 3/2.

{Aλλ	 πρ!�ληµα =λυτ	ν: �Aς λ��ωµε τ, 3/8 e 3/4. �Yπ�ρ�ει ∆υτικ�ς ρυθµ�ς 3/4 µ8 τ�τ	ι	ν
τ	νισµ!ν,  e ; &Aπ�ντησις: {O�ι. Kα� Yνας πρωτ	ετ�ς σπ	υδαστ�ς �Aρµ	ν�ας γνω-

ρ�<ει, 2τι H τρ!π	ς π	( δ	µε-ται S dρµ	ν�α (π.�. πτωτικ, σ�Tµατα, συγ�	ρδ�αι) 9�ει =µεσ	ν
σ��σιν µ8 τ, ]σ�υρ, κα� )σθεν
 µ�ρη τ�ν µ�τρων, π	( ε]ς τ�ν ∆υτικ�ν µ	υσικ�ν ε1ναι πρ	-
καθωρισµ�να. Π.�. 3/4= . &Eδ� �λ�πετε, π�ς τ, ∆υτικ, κλ�σµατα )στ	�	*ν ε]ς τ� ν,

�α-

ρακτηρ�σ	υν ρυθµ	(ς =λλων π	λιτισµ�ν. (&Aρ�α�	υ �Eλληνικ	*, Bυ<αντιν	* κ.λπ.). E]ς τ	(ς
περισσ	τ�ρ	υς τ>π	υς τ�ν ∆ι	�εσσικ�ν ρυθµ�ν 	� τ	νισµ	� )φ	ρ	*ν ε]ς )σθεν
 µ�ρη, δηµι-
	υργ	*ντες 9τσι ρυθµικ�ν κα� dρµ	νικ�ν πρ!�ληµα. O� Zεϊµπ�κηδες τ	* 19	υ α]�ν	ς ��!-
ρευ	ν τ�ν µ	νTρη α0τ�ν �	ρ�ν µ8 τ,ς �ε-ρας ε�ς στ�σιν �κεσ�ας, xς παρεδ!θη ε]ς �µ8 )π� Mι-
κρασι�τας. T� γεγ	ν�ς τ	*τ	 �πιρρωνν>ει 9τι τ�ν )ρ�α�αν τε κα� θρησκευτικ�ν καταγωγ�ν
τ	* �	ρ	*. Λυπ	*µαι, δι!τι µ8 τ� =ρθρ	ν µ	υ �στεν	�/ρησα µερικ	(ς (µεταV( τ�ν Hπ	�ων
κα� H κ. Bασδ�κης), δι!τι δ8ν )π	δ��	µαι, 	Xτε θ, )π	δε�θ� π	τ�, τ!σ	ν τ� ∆υτικ�ν 9/8, δι,
ν, �αρακτηρ�σω τ�ν )ρ�α-	ν α0τ�ν ρυθµ!ν, 2σ	ν κα� τ�ν τ	υρκικ�ν παραφθ	ρ,ν («Zεϊµπ�η»),
π	>, xς )π�δειVα, Zπ	κρ>πτει τ� �Eλληνικ�ν «∆ι	ι�εσσ	�».

�H α]τ�α γραφ
ς τ	* =ρθρ	υ µ	υ δι, τ� Zεϊµπ�κικ	 («∆αυλ!ς», τ. 185) |τ	 συναισθηµατι-
κT. ∆ι!τι ν	ι/θω )µη�αν�αν κα� qργTν, 2ταν �λ�πω τ�ν Nε	�λληνα ν, )γγλ�<?η, ν, )µερικα-
ν�<?η κα� ν, τ	υρκ�<?η τ!σ	ν. Π.�. διατ� 	� WEλληνες µ	υσικ	� πρ�πει ν, �ρησιµ	π	ι	*ν ∆υτικ,
µ�τρα κα� σηµει	γραφ�αν (ν!τες, κλ�σµατα), πρ	κειµ�ν	υ ν, γρ�ψ	υν; (A0τ, �πεν	Tθησαν
τ	(ς 15	ν, 16	ν α]�νας). &Eµε-ς δηλαδ� δ8ν εc�αµε κ�τι )ν�λ	γ	ν; &Aπ�ντησις: Ec�αµε, κα� µ�-
λιστα π	λ( τελει!τερ	ν, δι!τι, �,ν S ∆υτικ� µ	υσικ� δ�δει 10-20 ρυθµ	>ς, S )ρ�α�α �Eλληνικ�
xς π	λυρρυθµικ� δ�δει �ιλι�δες �ιλι�δων ρυθµ	(ς (Σ.σ.: Bλ. Nικ. Σπ. &Aσπι/τ	υ, «KAρ<αC�ι
OEλληνες M�υσικ�� κα� σPω*,µενα µ�υσικ? �π�σπ�σµατα µ� µεταγραφDν τ�υς εQς τ�ν σ&γ-
<ρ�ν�ν µ�υσικ�ν ε�ρωπαϊκ�ν σηµει�γραφ�αν», 9κδ. «∆αυλ!ς» 1997).
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B��θει� µας!
Σ� περ�πτωση π�) δ�ν τ+ γνωρ�*ετε, σRς πληρ�φ�ρ�Fµε, Sτι 1 KEκκλησ�α µας =�ρ-

τ�*ει τ�ν 9η KOκτω@ρ��υ �κτ+ς �π+ τ� µνDµη τ�F «Tγ��υ» πρ�π�τ�ρ�ς «1µ$ν»
KA@ρα?µ κα� τ� µνDµη τ�F «Tγ��υ» πρ�π�τ�ρ�ς «1µ$ν» ΛAτ. T? �π�λυτ�κια δ� κα�
τ$ν δ&� ψ�λλ�νται µ� �π,λυτη κατ�νυJη. OEνας µαστρωπ+ς κα� αXµ�µ�κτης (1 γυ-
ναCκα τ�F KA@ρα?µ Σ�ρρα, τ�ν Bπ��α «π�σσαρε» στ+ν ΦαραA, Zταν κα� �δελφD τ�υ)
κι [νας Tπλ$ς αXµ�µ�κτης (B Λ\τ κατ�στησε �γκ&�υς κα� τ�ς δ&� κ,ρες τ�υ) ]<�υν
τ�ν τιµητικD τ�υς �π+ τ�)ς Xερ�υργ�)ς τ;ς θρησκε�ας τ$ν 2EλλDνων.

OOλα α�τ? δ�ν θ? µRς �νω<λ�Fσαν, �?ν συν�@αιναν στ+ περι@�λλ�ν κ�π�ι�υ ̂ λλ�υ
λα�F, B Bπ�C�ς δ�ν θ? ε_<ε �7τε τ�ν π�λυ<ιλιετ; Xστ�ρ�α �7τε τ�ν π�λιτισµικ� πα-
ρ�δ�ση τ�F δικ�F µας. KEπειδ� `στ,σ� �X �κκλησιαστικ�� Qθ&ν�ντες κωφε&�υν πρ�-
κλητικ? σ� κ�θε φων� π�) *ητaR ν’ �λλ�J�υν α�τ�ς �X �θλι,τητες κα� ν? σταµατDσbη
1 @λακAδης �π,δ�ση τιµ$ν στ�)ς «Tγ��υς» τ;ς B�@λ�υ, θ? τ�)ς πρ�τε�ναµε ν? θε-
σπ�*�υν κα� �κκλησιαστικ� =�ρτ� γι? τ+ν «cγι�» A�ν�ν. Kανε�ς τ,τε δ�ν πρ,κειται
ν? �ντιδρ�σbη, καθ,σ�ν µ�λιστα 1 συνDθης �ν�<D µας σ� τ�τ�ια φαιν,µενα �γγ�*ει
τ? Sρια τ;ς µ...κ�ας.

M.M.
Πρ�παγ�νδα ε$ν�%&ων

KEγA, «κυρ�ες» e «κ&ρι�ι», �7τε εQς τ�ν @ρεφικDν µ�υ �7τε εQς τ�ν �φη@ικ�ν �λλ?
κα� εQς ��δεµ�αν ^λλην @ε@α�ως πρ�γενεστ�ραν µ�υ 1λικ�αν fπ;ρJα ε�ν�F<�ς, κα�
δι? τ�Fτ� κα� σDµερ�ν δ�ν ε_µαι ε�ν�F<�ς. ∆ι? τ�Fτ� �δυνατ$ ν? �ντιληφθ$ τ+ν
σιωνιστικ+ν gρυµαγδ+ν τ;ς πρ�παγ�νδας �ναντ��ν τ�F Kλ�ντ�ν. KEρωτ$ λ�ιπ+ν ε�λ,-
γως, µDπως �X συκ�φ�νται τ�F Kλ�ντ�ν εQς πρ�γενεστ�ραν των 1λικ�αν fπ;ρJαν
ε�ν�F<�ι. ∆ι,τι, �?ν α�τ+ συν�@η, τ,τε κα� σDµερ�ν ε�ν�F<�ι παραµ�ν�υν, «Xκαν��»
µ,ν�ν �λλ? κα� fπ,πτως �πιρρεπεCς πρ+ς τ�ια&τας καταφαν$ς hλιθ�ας συκ�φαντ�ας,
µ� τ?ς Bπ��ας στεν�ν σ<�σιν ]<ει µ,ν�ν 1 �να�δεια κα� 1 i@ρις.

Λ.Π.
)O&ι +µε,ς... - O$ν	σκ�

Kατ? τ� δι�ρκεια συ*ητDσεως στ+ K�ιν�@�&λι� τ�ν Π�µπτη 15 KIαν�υαρ��υ B @�υ-
λευτ�ς κ. I. Kαψ;ς �J�φρασε στ+ν fφυπ�υργ+ Παιδε�ας κ. KAνθ,π�υλ� τ�ν �π�ρ�α
τ�υ γι? τ�ν �πιφανειακ� πραγµ�τευση τ�F θ�µατ�ς τ�F διωγµ�F τ$ν Mικρασιατ$ν
2EλλDνων �π+ τ�)ς T�&ρκ�υς στ? σ<�λικ? @ι@λ�α, καθAς, Sπως fπεστDριJε, B τρ,-
π�ς µ� τ+ν Bπ�C� παρ�υσι�*εται α�τ+ τ+ Xστ�ρικ+ κεφ�λαι� <αρακτηρ�*εται �π+ τ�ν
�π,κρυψη Sλ�υ τ�F µεγ�θ�υς τ;ς @αρ@αρικ;ς θηριωδ�ας κα� τ$ν gδυν$ν τ$ν πρ�-
σφ&γων. 2O κ. fφυπ�υργ+ς �πDντησε, π\ς 1 �λλιπ�ς µνηµ,νευση τ�τ�ιων δυσαρ�στων
γεγ�ν,των gφε�λεται στ�ν κατευθυντDρι� γραµµ� τ;ς UNESCO περ� συγγραφ;ς τ;ς
Xστ�ρ�ας, π�) �π�σκ�πεC στ�ν ^µ@λυνση τ�F �<θρικ�F κλ�µατ�ς µεταJ) διαφ,ρων
λα$ν τ;ς γ;ς! OX παριστ�µεν�ι @�υλευτ�ς, πρ�φαν$ς µ� �ντιληφθ�ντες τ� σ�@αρ,-
τητα (!) τ�F συγκεκριµ�ν�υ �πι<ειρDµατ�ς, J�σπασαν σ� γ�λια µ�<ρι δακρ&ων...

M.M.
Φλ0γες, 2γγελ�ι, Για&4 κα5 6Aλφ�ητ�!

Στ�ν =λλην,φωνη �φηµερ�δα «K,σµ�ς», π�) �κδ�δεται στ+ Σ&δνεϋ, στ+ φ&λλ� τ;ς
30ης ∆εκεµ@ρ��υ 1997 �X �ναγν$στες δι�@ασαν µ� ]κπληJη κα� �π�ρ�α τ�ν �πιστ�λ�

AIΣIMA KAI A∆HPITA



κ�π�ι�υ κ. ∆. Kακρ;, π�) �ναφερ,ταν στ�ν πρ��λευση τ�F =λληνικ�F �λφα@Dτ�υ.
M�σα �π+ τ+ πλ;θ�ς τ$ν Xστ�ρικ$ν, καµπαλιστικ$ν (!), φιλ�λ�γικ$ν κα� γλωσσ�-
λ�γικ$ν �νακρι@ει$ν –τ�ς Bπ�Cες λ,γPω <Aρ�υ �δυνατ�Fµε ν? παραθ�σ�υµε– , �να-
σ&ρ�µε �νδεικτικ? τ+ �κ,λ�υθ�: «tAν κ�π�ι�ς σπ�υδ�σbη τ�ν gρθ�γωνικ� =@ραϊκ�
�λφ�@ητ�, 1 Bπ��α πρ��ρ<εται �π+ τ�ν <αλδαϊκ� φλ,γινη �λφ�@ητ�, θ? δb;, Sτι 1
gν�µασ�α τ$ν 18 �π+ τ? γρ�µµατα τ;ς =λληνικ;ς �λφα@Dτ�υ πρ��ρ<εται �π’ α�τDν
[...]. 2H =@ραϊκ� γλ$σσα gν�µ�*εται �π�σης “�γγελικ� γλ$σσα” µ� τ? 22 της γρ�µ-
µατα κα� τ�ν Bπ��α σ<ηµ�τισε, *&γισε κα� σ&νθεσε B Θε,ς [...]. E7<�µαι `ρισµ�ν�ι
ν? µ�ν τ? κ�ν�υν κα� α�τ? =λληνικ�». Σ�γ�υρα �κ,µα κα� B |δι�ς B Για<@� θ? π�-
θαινε συγκ�π� �π+ τ? γ�λια, �ν δι�@α*ε, Sτι α�τ+ς �φεFρε τ� γλ$σσα κα� τ? γρ�µ-
µατα. OOσ� γι? τ�ν ε�<� τ�F φ�ινικ�*�ντ�ς Bµ�γεν�Fς (;), ν? µ� τ? κ�ν�υµε Sλα =λλη-
νικ�, ε_ναι µRλλ�ν =τερ�<ρ�νισµ�νη, καθ\ς B KAµερικαν�ε@ραC�ς KIωσ�φ Γιε<�&ντα
στ+ ]ργ� τ�υ «Hebrew is Greek» �κρι@$ς ]<ει �π�δε�Jει α�τ+ π�) λ�γει B τ�τλ�ς τ�F
@ι@λ��υ τ�υ («T? 2E@ραϊκ? ε_ναι 2Eλληνικ�»).

M.M.
Στ9ν A$στραλ�α (II)

M� �πιστ�λD τ�υ B πρAην πρωθυπ�υργ+ς τ;ς A�στραλ�ας �π�δ�<εται πρ,ταση
ν? καταστb; «π�τρων» τ�F KEθνικ�F K�ντρ�υ 2Eλληνικ$ν Mελετ$ν κα� KEρευν$ν
(EKEME) τ�F πανεπιστηµ��υ Mελ@�&ρνης «La Trobe». Παρ,µ�ια �πιστ�λ� �ναµ�νε-
ται ν? λ�@bη τ+ EKEME �π+ τ+ν OEλληνα πρ,εδρ� κ. Kωστ; Στεφαν,π�υλ�. Στ+ µε-
ταJ) �ντ+ς τ�F 1998 τ+ EKEME θ? καλ�σbη στ�ν A�στραλ�α γι? µ�α σειρ? διαλ�Jεων
κα� σεµιναρ�ων τ+ν διαπρεπ; καθηγητ� Xστ�ρ�ας κα� πρAην διευθυντ� τ;ς [δρας
KΩν�ση τ�F πανεπιστηµ��υ τ;ς N�ας 2Y,ρκης, κ. ΣπFρ� BρυAνη.

∆.Θ.
Λ	κτ�ρες

2O λ�κτωρ τ�F πανεπιστηµ��υ κ. Στ. Ψαρ�υδ�κης σ?ν ν? µ�ν τ? λ�bη καλ? στ+ �φι�-
ρωµα τ;ς «Kαθηµεριν;ς» (18/1/98) γι? τ? =λληνικ? µ�υσικ? 8ργανα. OΩστε τ+ 1600
π.X. �ρ<�*ει κατ? τ+ν πανεπιστηµιακ+ δ�σκαλ� B 2Eλληνικ+ς Π�λιτισµ,ς. KAπ+ τ,-
τε �Jετ�*ει τ�ν iπαρJιν µ�υσικ$ν gργ�νων. Kα� �X �ρ<αι,τερες �πεικ�ν�σεις (3500
π.X.) στ? κυκλαδικ? εQδAλια, 1 φλ�γ�ρα τ�F 6.000 π.X. τ�F ∆ισπηλι�F τ;ς Kαστ�-
ριRς τ� ε_ναι; Φ�ινικικ�, |σως �νακρ�Jbη B κ. λ�κτωρ. M? κι �ν B |δι�ς παραµε�νbη
@�υ@,ς, scripta manent κα� καλ�µιλ�Fν. �Aλλως τε τAρα π�) ]πεσε κ�τω �π+ τ� µη-
λι? σ?ν µ;λ�, `ρ�µασε κα� γι? [δρα.

A.K.
)Aψαλτ�ς

«Στ�ν κηδε�α τ�υ δ�ν �θελε ν? �κ�υστ�Fν �7τε γρηγ�ριαν�� �7τε @υ*αντιν�� iµν�ι.
2O K�ρνDλι�ς Kαστ�ρι�δης �θελε µι? κηδε�α Tπλ; <ωρ�ς θρησκευτικ�ς τελετ�ς e τυ-
π�λατρ�ες τ;ς Kαθ�λικ;ς e τ;ς KOρθ,δ�Jης KEκκλησ�ας» (�φηµερ�δα TA NEA, 5/1/98).
Kα� πρ�γµατι σε@�στηκαν τ�ν �πιθυµ�α τ�F φιλ�σ,φ�υ. OX στεν�� τ�υ φ�λ�ι, �X συ-
νεργ�τες κα� �X µαθητ�ς τ�υ, �X δ&� κ,ρες τ�υ Kυ@�λη κα� Σπ�ρτη συγκεντρAθηκαν
γ&ρω τ�υ γι? τελευτα�α φ�ρ? κα� µ� µ�α σ�ν�τα τ�F Mπετ,@εν ]στειλαν τ+ στερν+
«<αCρε» <ωρ�ς τ�ν παρ�υσ�α Xερ�ων. 2H σ�ρ,ς τ�υ µεταφ�ρθηκε στ+ κ�ιµητDρι� τ�F
M�νπαρν�ς.

Π.Λ.K.

∆ΑΥΛvΣ/195, M�ρτι	ς 199812136



@H &ρ�ν�λ0γηση τBν κατακλυσµBν 6Ωγ%γ�υ κα5 ∆ευκαλ�ων�ς

�EJ�<η 1 µελ�τη τ�F κ. K. B. K�υτρ�υ@�λη γι? τ�ς «Πρ�κατακλυσµιαCες
2Eλληνικ�ς γραφ�ς», π�) δηµ�σιε&θηκε στ+ fπ’ �ριθ. 190 τεF<�ς τ�F «∆αυ-
λ�F». 2O συγγρ�ψας ε_ναι ^Jι�ς τ$ν θερµ�τ�ρων συγ<αρητηρ�ων. Θ? µ�F
�πιτραπ�Fν Sµως δ&� παρατηρDσεις `ς πρ+ς τ�ν <ρ�ν�λ,γησι τ$ν κατακλυ-
σµ$ν.

Kατ? τ+ν κ. K.B.K. B κατακλυσµ+ς τ�F KΩγ&γ�υ συν�@η τ+ 8255 π.X. µ� αQτ�α
τ�ν δι�λευσιν κ�µDτ�υ πλησ��ν τ;ς Γ;ς, �νP$ τ�F ∆ευκαλ�ων�ς τ+ 3628 π.X.

α) B�σει τ$ν νεωτ�των διαπιστAσεων �στρικ+ν σ$µα ]πληJε τ�ν Γ; (στ+ν
EQρηνικ+) κα� πρ�κ�λεσε QλιγγιAδεις καταστρ�φ�ς τ+ 9654 π.X. 2H <ρ�ν�-

�Yπ� τ�ν )ρ�α�ων �EλλTνων συγγραφ�ων )ναφ�ρ	νται τρε-ς )ρ�αι!τα-
τ	ι κατακλυσµ	�, π	( συν��ησαν ε]ς τ�ν ^λληνικ�ν ��ρ	ν. Πρ�τ	ν κατα-
κλυσµ�ν �στ	ρ	*ν τ�ν �πισυµ��ντα �π� &Ωγ>γ	υ, H Hπ	-	ς Zπ
ρVε �ασιλε(ς
τ
ς &Aττικ
ς. ∆ε>τερ	ς κατακλυσµ�ς 9γινεν �π� ∆ευκαλ�ων	ς κα� H τρ�τ	ς
�π� ∆αρδ�ν	υ.

Φα�νεται, 2τι �κ τ�ν )νωτ�ρω τρι�ν κατακλυσµ�ν H µ!ν	ς H Hπ	-	ς πα-
ρ�µεινε <ωηρ�ς ε]ς τ�ν µνTµην τ�ν διασωθ�ντων �EλλTνων |τ	 H κατα-
κλυσµ�ς �π� ∆ευκαλ�ων	ς, δι!τι κατ’ α0τ�ν �π
λθ	ν τερ�στιες καταστρ	φ8ς
κα� γεωλ	γικ8ς )ναστατ/σεις, )φ	* κα� hρη διε�ωρ�σθησαν (&Oλ>µπ	υ κα�
{Oσσης, κα� �σ�ηµατ�σθη S κ	ιλ�δα τ�ν Tεµπ�ν) κα� 2λ	ς H ^λληνικ�ς
��ρ	ς κατεστρ�φη πλ�ν τ
ς Πελ	π	ννTσ	υ.

T, )νωτ�ρω )ναφ�ρ	νται )π� τ�ν Σ�	λιαστ�ν τ	* «Tιµα��υ» τ	* Πλ�-
των	ς, H Hπ	-	ς λ�γει τ, ^V
ς: «OOτι τρεCς Xστ�ρ�Fσι γεν�σθαι κατακλυ-
σµ�&ς, πρ$τ�ν τ+ν �π� KΩγ&γ�υ, �ς Zν τ;ς KAττικ;ς @ασιλε&ς, δε&τερ�ν τ+ν
�π� ∆ευκαλ�ων�ς, Sτι κα� τ? κατ? Θετταλ�αν 8ρη δι�στη κα� τ? �κτ+ς KIσθµ�F
κα� Πελ�π�ννDσ�υ συνε<&θη π�ντα, τρ�τ�ν τ�ν �π� ∆αρδ�ν�υ τ�F ∆ι+ς κα�
KHλ�κτρας τ;ς �Aτλαντ�ς, �ς ∆�ρδαν�ς �@ασ�λευσε µετ? τ+ν κατακλυσµ+ν
τ;ς �ντιπ�ρα Σαµ�θρa�κης hπε�ρ�υ, δι? σ<εδιRς α�τ,σε κ�µισθε�ς» (Bλ�πε

Γ>ρω )π� τ�ν �ρ	ν	λ!γηση
τ�ν 3 )ρ�α�ων κατακλυσµ�ν



λ,γησις α�τ� συµπ�πτει µ� τ�ς �ναφ�ρ�ς τ�F Πλ�των�ς γι? τ�ν καταστρ�φ�
τ;ς KAτλαντ�δ�ς. A�τ+ς κατ? τ�ν γνAµη µ�υ ε_ναι B κατακλυσµ+ς τ�F ∆ευ-
καλ�ων�ς, µετ? �π+ τ+ν Bπ�C�ν �ρ<�*ει µ�α ν�α �π�π�νη π�ρε�α τ$ν Πρω-
τ�-ελλDνων πρ+ς τ+ν π�λιτισµ,.

@) 2O κατακλυσµ+ς τ�F KΩγ&γ�υ ε_ναι πρ�γεν�στερ�ς. �Aρα θ? πρ�πει ν? τ�-
π�θετηθb; στ�ν ιε´ π.X. <ιλιετ�α, Sταν 1 τ;Jις τ$ν παγετAνων �π�φερε κα-
τα@&θισιν τ;ς AQγη�δ�ς.

2O κατακλυσµ+ς τ;ς «ΠαλαιRς ∆ιαθDκης» ε_ναι ̂ σ<ετ�ς. Πρ,κειται γι? τ�-
πικ� πληµµ&ρα, π�) ]πληJε τ�ν Mεσ�π�ταµ�α κατ? τ+ 2600 π.X., Sπως πρ�-
κ&πτει �π+ τ+ν «@ασιλικ+ κατ�λ�γ�» τ$ν Σ�υµερ�ων, Sπ�υ �ναφ�ρεται, Sτι
συν�@η �π� @ασιλ�ως O�µπ?ρ-T�&τ�υ.

Γ. ΓεωργαλDς

7	ν τ!µ	ν, σελ�ς 273, τ�ν 2Aπ�ντων τ	* Πλ�των	ς, 9κδ	σις Tauchnitii,
Lipsiae 1850).

�O {Ωγυγ	ς Zπ
ρVε )ρ�αι!τατ	ς �ασιλε(ς τ�ν λα�ν τ
ς &Aττικ
ς �/ρας.
O�τ	ς |λθεν �κ τ
ς B	ιωτ�ας ε]ς τ�ν &Aττικ�ν κα� 9κτισε τ�ν π!λιν τ
ς
&Eλευσ-ν	ς· κα� �λ�γετ	, 2τι |τ	 υ��ς τ	* B	ιωτ	*. &Eπ� τ
ς �π	�
ς α0τ	*
τ	* �ασιλ�ως �γ�νετ	 κα� H κατακλυσµ!ς, H πρ�τ	ς )ναφερ!µεν	ς, H Hπ	-	ς
κα� �ν	µ�σθη KΩγ&γι�ς κατακλυσµ,ς. Kατ, τ�ν Φερεκ>δη 9<η H {Ωγυγ	ς
κατ, τ	(ς �ρ!ν	υς τ	* �ασιλ�ως τ	* {Aργ	υς Φ	ρων�ως. (Bλ�πε ΛεJικ+ν
τ$ν KAρ<α�ων Mυθ�λ�γικ$ν, 2Iστ�ρικ$ν κα� Γεωγραφικ$ν κυρ�ων KOν�-
µ�των Zπ� Nικ. Λωρ�ντη, 9κδ	σις 1837, Bι�ννη A0στρ�ας· λ
µµα: �Ωγυγ�ς).

�O ∆ευκαλ�ων |τ	 υ��ς τ	* Πρ	µηθ�ως κα� τ
ς Kλυµ�νης e κατ’ =λλ	υς
τ
ς Πανδ/ρας κα� �ασιλε(ς τ
ς Θεσσαλ�ας, τ
ς Hπ	�ας 	� κ�τ	ικ	ι �ν	-
µ�σθησαν )ργ!τερ	ν WEλληνες )π� τ�ν υ��ν τ	* ∆ευκαλ�ων	ς WEλληνα.
WOταν λ	ιπ�ν H Zε(ς )πεφ�σισε ν, )φαν�σ?η τ�ν �Eλλ�δα 2λην κα� ���αια
τ�ν Θεσσαλ�αν δι, κατακλυσµ	*, H ∆ευκαλ�ων διεσ/θη µ�σα σ8 µι,ν λ�ρ-
νακα µα<( µ8 τ�ν γυνα-κα τ	υ τ�ν Π>��αν ε]ς τ� hρ	ς Παρνασ!ς, 2π	υ
κατ, συµ�	υλ�ν τ	* Mαντε�	υ θ�λ	ντες ν, )ν	ρθ/σ	υν π�λι τ� )νθρ/πι-
ν	ν γ�ν	ς, 9ρριψαν π�τρες hπισθεν α0τ�ν· κα� )π� α0τ�ς, 2σες 9ρριψεν H
∆ευκαλ�ων 9γιναν =νδρες κα� )π’ 2σες 9ρριψεν S Π>��α �γεννTθησαν γυ-
να-κες. &Eκ τ
ς Π>��ας H ∆ευκαλ�ων )π�κτησε δ>	 υ�	>ς, τ�ν WEλληνα κα�
τ�ν &Aµφικτ>	να, κα� µ�αν θυγατ�ρα, τ�ν Kλυµ�νη, κατ’ =λλ	υς κα� τ�ν
Mελανθr (�O &Aπ	λλ!δωρ	ς λ�γει µ�αν θυγατ�ρα, τ�ν Πρωτ	γ�νεια).

�O ∆�ρδαν	ς |τ	 υ��ς τ	* ∆ι�ς κα� τ
ς &Hλ�κτρας, θυγατρ�ς τ	* {Aτλα-
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ντ	ς κα� )νηψι�ς τ	* &Iασ�	υ. WOταν δ8 H Zε(ς �κερα>νωσε τ�ν )δελφ!ν
τ	υ &I�σι	ν, H ∆�ρδαν	ς συνταρα�θε�ς )π� τ� γεγ	ν�ς α0τ� 9φυγε )π� τ�ν
Σαµ	θρ}�κην κα� |λθεν ε]ς τ�ν Tρ	�αν, 2π	υ τ�ν Zπεδ��θη H Tε*κτρ	ς, π	(
|τ	 �ασιλε(ς τ
ς Tρ	�ας κα� τ	* 9δωσεν ε]ς γ�µ	ν τ�ν κ!ρην τ	υ Bατ�αν e
Bατε�αν, κα� =φησαν α0τ�ν (τ�ν ∆�ρδαν	ν) δι�δ	�	ν τ	* θρ!ν	υ µετ, τ�ν
θ�νατ!ν τ	υ. E]ς τ�ν περι	��ν τ
ς Tρ	�ας H ∆�ρδαν	ς 9κτισε τ�ν π!λιν
∆αρδαν�αν e ∆�ρδαν	ν. �O ∆�ρδαν	ς �γ�ννησε �κ τ
ς Bατ�ας δ>	 υ�	>ς,
τ�ν Tρ�α κα� τ�ν &Eρι�θ!νι	ν. &Aπ� τ�ν ∆�ρδαν	ν κατTγ	ντ	 	� �ασιλε-ς
κα� 	� =λλ	ι Sγεµ!νες τ
ς Tρ	�ας. (Bλ�πε πρ	αναφερθ8ν λεVικ!ν, λ
µµα
∆�ρδαν�ς· κα� &Aπ	λλ	δ/ρ	υ Bι@λι�θDκην, 3	ν �ι�λ�	ν 15 e 11).

�O Πλ�των ε]ς τ�ν T�µαι,ν τ	υ (21-22) φ�ρει τ�ν Σ!λωνα, 2ταν 	�τ	ς �πε-
σκ�φθη ε]ς τ�ν Acγυπτ	ν τ� �ερ�ν τ
ς Σ�ιδ	ς, ν, )φηγ
ται ε]ς τ	(ς A]γυ-
πτ�	υς �ερε-ς περ� γεγ	ν!των, π	( ε]ς τ�ν �Eλλ�δα �θεωρ	*ντ	 «�ρ<αι,τα-
τα», 2πως περ� Φ	ρων�ως, H Hπ	-	ς �ν	µ�σθη πρ�τ	ς (δηλαδ� πρ�τ	ς γε-
ν!µεν	ς �κ τ�ν )νθρ/πων), περ� Nι!�ης κα� περ� κατακλυσµ	* κα� ν, µυ-
θ	λ	γ?
 περ� ∆ευκαλ�ων	ς κα� Π>��ας, π�ς διεσ/θησαν )π� τ�ν κατα-
κλυσµ�ν κ.λπ. κ.λπ. T!τε Yνας �κ τ�ν �ερ�ων τ	* �ερ	*, π	λ( γ�ρων, ε1πε πρ�ς
τ�ν Σ!λωνα τ� περ�φηµ	ν �κε-ν	: «�Ω Σ,λων, Σ,λων, �X OEλληνες ε_σθε π�-
ντ�τε παCδες κα� OEλλην γ�ρων δ�ν fπ�ρ<ει...».

�O &Aριστ	τ�λης ε]ς τ� 9ργ	ν τ	υ Mετεωρ�λ�γικ? (35ε α, �) Hµιλε- περ� τ	*
κατακλυσµ	* τ	* ∆ευκαλ�ων	ς xς ^V
ς: «... �λλ’ >σπερ B καλ�&µεν�ς �π�
∆ευκαλ�ων�ς κατακλυσµ,ς· κα� γ?ρ ��τ�ς περ� τ+ν 2Eλληνικ+ν �γ�νετ� τ,-
π�ν µ�λιστα (= µεγ�λως), κα� τ�&τ�υ περ� τ�ν 2Eλλ�δα τ�ν �ρ<α�αν. Aiτη
δ’ �στ�ν 1 περ� τ�ν ∆ωδAνην κα� τ+ν KA<ελP$�ν».

�O &Aπ	λλ!δωρ	ς ε]ς τ�ν Bι@λι�θDκην τ	υ (�ι�λ�	ν A, 8 κα� Γ, 20) )να-
φ�ρει, 2τι κατ, τ�ν κατακλυσµ�ν τ	* ∆ευκαλ�ων	ς διε�ωρ�σθησαν τ, hρη
ε]ς τ�ν Θεσσαλ�αν ({Oλυµπ	ς-{Oσσα, Θεσσαλικ, T�µπη) λ�γων: «τ,τε δ� κα�
τ? κατ? Θεσσαλ�αν 8ρη δι�στη, κα� τ? �κτ+ς KIσθµ�F κα� Πελ�π�ννDσ�υ
συνε<�θη π�ντα». �O cδι	ς συγγραφε(ς )ναφ�ρει, 2τι H κατακλυσµ�ς �π�
∆ευκαλ�ων	ς �γ�νετ	, 2ταν �ασιλε(ς τ
ς &Aττικ
ς |τ	 H α0τ!�θων Kρανα-
!ς.

&Eκτ�ς )π� τ�ς µαρτυρ�ες π	( 9�	µεν )π� τ�ν &Aριστ	τ�λη κα� τ�ν &Aπ	λ-
λ!δωρ	ν τ�ν &Aθηνα-	ν, 2τι H �π� �π	�
ς τ	* ∆ευκαλ�ων	ς κατακλυσµ�ς
Zπ
ρVε µ�γας κα� καταστρ	φικ�ς ε]ς τ�ν ^λληνικ�ν τ!τε ��ρ	ν, 9�	µε κα�
τ�ν πληρ	φ	ρ�αν τ	* ∆ι	δ/ρ	υ τ	* Σικελι/τ	υ, H Hπ	-	ς λ�γει, 2τι κατ,
τ�ν κατακλυσµ�ν α0τ�ν τ, πλε-στα τ�ν <F/ων κατεστρ�φησαν κα� 2τι 9πλη-
Vεν κα� α0τ�ν τ�ν Acγυπτ	ν πλ�ν τ
ς ν	τ�	υ περι	�
ς α0τ
ς. Λ�γει H ∆ι!-
δωρ	ς τ, ^V
ς: «Kαθ,λ�υ δ� λ�γ�υσιν, ε|τε κατ? τ+ν �π� ∆ευκαλ�ων�ς γε-
ν,µεν�ν κατακλυσµ+ν �φθ�ρη τ? πλεCστα τ$ν *PAων, εQκ+ς µ�λιστα δια-
σεσ$σθαι τ�)ς κατ? τ�ν A|γυπτ�ν fπ+ τ�ν µεσηµ@ρ�αν κατ�ικ�Fντας, `ς
�ν τ;ς <Aρας α�τ$ν �7σης �ν,µ@ρ�υ κατ? τ+ πλεCστ�ν».
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T� συµπ�ρασµα π	( �V�γεται )π� τ, )νωτ�ρω ε1ναι, 2τι: Συν��ησαν
«�ρ<αι,τατα» ε]ς τ�ν ^λληνικ�ν ��ρ	ν τρε-ς κατακλυσµ	�, �κ τ�ν Hπ	�ων
H δε>τερ	ς κατ, �ρ	ν	λ	γικ�ν σειρ�ν, H �π� ∆ευκαλ�ων	ς, Zπ
ρVε H κατα-
στρεπτικ/τερ	ς 2λων, δι!τι πρ�τ	ν 9πληVεν κυρ�ως τ�ν ^λλαδικ�ν ��ρ	ν
κα� qλιγ/τερ	ν τ�ν B!ρειαν Acγυπτ	ν, δε>τερ	ν κατ�στρεψεν σ�εδ�ν 2λα
τ, <F�α κα� τρ�τ	ν διε�ωρ�σθησαν (�σ��σθησαν) τ, hρη {Oλυµπ	ς κα� {Oσσα,
σ�ηµατισθ�ντ	ς τ	* µεγ�λ	υ �πιµTκ	υς «γκρεµ	*» (κ	ιλ�δ	ς) τ�ν Tεµπ�ν.

&Eδ� θ�λω ν, κ�νω µ�αν παρ�νθεσιν, γι, ν, �κφ�ρω τ�ν ^V
ς Zπ!θεσιν-
=π	ψιν: &E,ν κατ, τ�ν �π	��ν π	( συν��η H κατακλυσµ�ς τ	* ∆ευκαλ�ω-
ν	ς πρ	εκλTθη πρ�γµατι τ� ρ
γµα τ�ν Tεµπ�ν κα� µ��ρι τ!τε 2λη S Θεσ-
σαλ�α |τ	 λ�µνη κα� τ, νερ� της 9ρρευσαν δι, τ	* )νωτ�ρω ρTγµατ	ς τ�ν
Tεµπ�ν πρ�ς τ�ν θ�λασσαν (�V =λλ	υ H σηµεριν�ς κ>ρι	ς π	ταµ�ς τ
ς Θεσ-
σαλ�ας Πηνει�ς δι’ α0τ	* τ	* ρTγµατ	ς �κ��λλει πρ�ς τ�ν θ�λασσαν) κα�
�πειδ� παρ, τ�ν π!λιν τ
ς Λαρ�σης ε]ς τ�ς h�θες τ	* Πηνει	* εZρ�θησαν
παλαι	λιθικ, �ργαλε-α )π� 	]κισµ	(ς e καταυλισµ	(ς )νθρ/πων, π	( �ρ	-
ν	λ	γ	*νται πρ�ν )π� 40.000 Yως 100.000 �ρ!νια, τ!τε πρ	κ>πτει, 2τι κα� H
κατακλυσµ�ς �π� ∆ευκαλ�ων	ς συν��η πρ�ν )π� 40.000 Yως 100.000 �ρ!νια.
(Bλ�πε 2Iστ�ρ�αν 2Eλληνικ�F �Eθν�υς, &Eκδ	τικ
ς &Aθην�ν, σελ�δα 35 τ	*
πρ/τ	υ τ!µ	υ, σ’ 2τι )φ	ρ}G τ, παλαι	λιθικ, �ργαλε-α).

T� <Tτηµα τ
ς �ρ	ν	λ	γTσεως τ�ν τρι�ν κατακλυσµ�ν τ	* �Eλλαδικ	*
�/ρ	υ καθrς κα� τ, αcτια π	( τ	(ς πρ	εκ�λεσαν ε1ναι π	λ( δ>σκ	λα θ�-
µατα. E]δικ/τερ	ν κα� 2σ	ν )φ	ρ}G ε]ς τ�ν �π� ∆ευκαλ�ων	ς κατακλυσµ�ν
H Γε/ργι	ς K. &Aτσ�λης ε]ς τ� �ι�λ�	ν τ	υ «2O κατακλυσµ+ς τ�F ∆ευκα-
λ�ων�ς» (9κδ	σις N�α θ�σις, &AθTνα 1993) )ναφ�ρει, 2τι H �ν λ!γFω κατα-
κλυσµ�ς συν��η µεταV( τ�ν �τ�ν )π� 1580 Yως τ� 1520 π.X. �O &Aθαν�σι	ς
Σταγειρ�της λ�γει, 2τι συν��η τ� 1529 π.X. (�λ�πε 4	ν τ!µ	ν «KΩγυγ�ας»
σελ�ς 278). {Aλλ	ι 2µως �ρ	ν	λ	γ	*ν τ�ν κατακλυσµ�ν τ	*τ	ν περ� τ� 10.000
π.X. κ.λπ.

Kλε�ν	ντας τ� 2λ	ν θ�µα, θ, �θελα ν, κ�νω µ�αν πρ!τασιν πρ�ς τ� &Eργα-
στTρι	ν &Aρ�αι	µετρ�ας τ	* «∆ηµ	κρ�τ	υ»: &Aφ	* κατ, τ�ν κατακλυσµ�ν
�π� ∆ευκαλ�ων	ς διε�ωρ�σθησαν τ, hρη {Oλυµπ	ς κα� {Oσσα κα� �σ�ηµα-
τ�σθη S κ	ιλ�δα (τ	0τ�στιν γκρεµ�ς) τ�ν Tεµπ�ν κα� )πεκαλ>φθησαν πε-
τρ/µατα σ8 µεγ�λ	 ��θ	ς, µTπως )π� τ, πετρ/µατα α0τ, τ� &EργαστT-
ρι	ν &Aρ�αι	µετρ�ας, κ�µν	ντας �ρ
σιν µιGς καταλλTλ	υ µεθ!δ	υ �ρ	ν	-
λ	γTσεως, µπ	ρε- ν, παρ�σ�?η µ�αν 9στω �νδεικτικ�ν �ρ	ν	λ!γησιν τ	* κα-
τακλυσµ	*; (�Ως γνωστ!ν, σTµερ	ν διαν	�γεται ε]ς τ, T�µπη σTραγγα µT-
κ	υς π�ντε �ιλι	µ�τρων κα� τ� 2λ	ν 9ργ	ν εZρ�σκεται πρ�ς τ� τ�λ	ς τ	υ).

WOπως γ�νεται φανερ!ν, S �ρ	ν	λ!γησις τ	* Kατακλυσµ	* τ	* ∆ευκα-
λ�ων	ς θ, ρ�ψ?η µ�γα φ�ς ε]ς τ�ν πρ	ϊστ	ρ�αν τ	* �Eλληνικ	* {Eθν	υς.

∆ηµ�τρι�ς K. Mαργ	της
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K�λυµ�ητ
ς στ Σ�µπαν

�O �Hρ�κλειτ�ς (535-475 π.X.) γενν�θηκε στ�ν �Eφεσ�. Συνεπ$ς ε%ναι ' (ρ)αι-
*τερ�ς +λων τ$ν φυσικ$ν φιλ�σ*φων τ-ς .π�)-ς τ�υ. ∆0ν (π�µακρ2νθηκε π�τ0
(π3 τ�ν γεν4τειρ� τ�υ κα5 6τσι δ0ν µπ�ρε8 ν9 παρε:ηγηθ;- (π3 τ�<ς φ�ινικιστ4ς,
+τι > σκ4ψη τ�υ ε%ναι δ�τ�. M*ν�ς αAτ3ς (π3 τ�<ς πρ�σωκρατικ�<ς ε%δε κα5 6ν�ι-
ωσε π�λ< Bαθι9 κα5 πλατι9 τ�ν (δι�κ�πη κCνηση, τ�ν .ν4ργεια κα5 τ�ν (4ναη µε-
ταB�λ�, π�< )αρακτηρCD�υν τ3 Σ2µπαν. E%δε κα5 6ν�ιωσε, πEς τ9 τρCα αAτ9 στ�ι-
)ε8α ε%ναι αFGνια κα5 Hπειρα, κα5 (κ*µη πEς ε%ναι Iνα κα5 τ3 αAτ3 πρJγµα. Πρ4-
σBευε, +τι > (ρ)� τ�L Σ2µπαντ�ς Mτ� τ3 πLρ, > (εCDωη αAτ� δ2ναµη, π�< µ0 τ�ν
π2κνωση κα5 τ�ν (ραCωσ� της (ταλαντGσεις) κ�νει τ3 (δι�κ�π� γCγνεσθαι µ4σα
σ0 µCα καταπληκτικ� ρ��, σ0 µCα (4ναη µεταB�λ�, σ0 κ�τι π�< ε%ναι (δι�κ�πα και-
ν�2ργι�, σ0 κ�τι π�< (δι�κ�πα (νανεGνεται κα5 π�< ε%ναι, Mτ�, Nπ�ρ)ει κα5 θ9
Nπ�ρ);η, )ωρ5ς ν9 τ3 6);η φτει�:ει καν4νας, �Oτε θε3ς �Oτε Hνθρωπ�ς, (λλ9 µ�ν�)�
τ�υ, µ0 τ5ς Fδι*τητ4ς τ�υ κα5 τ�ν Pδια τ�υ δ2ναµη. �H θεωρCα τ�L �HρακλεCτ�υ

�H γλ�σσα π
� �ρησιµ
π
ιε� κανε�ς, ε�ναι σ�µµ
ρφη πρ�ς τ� �φ
ς τ
υ, τ� �π
�
 σηµει
-
δ
τε� κα" #π
καλ�πτει τ� $θ
ς τ
υ· κα" «Mθ�ς (νθρGπRω δαCµων» σ�µφωνα µ( τ�ν �Hρ)-
κλειτ
 (#π+σπ. 119). Θ1 #π
τ
λµ2σ
υµε µ�αν πρ
σπ)θειαν «(γ)ιBασCης» (#π+σπ. 122), πρ
-
σεγγ�σεως δηλαδ4 τ�ν µηνυµ)των τ
5 A7νικτ
5 τ8ς 9Eφ;σ
υ µ;σ<ω τ8ς γλ=σσας κα" τ
5
�φ
υς τ
υ, >�
ντας πλ2ρη ?π�γνωσιν τ�ν δυσκ
λι�ν κα" τ�ν κινδ�νων @ν�ς τ;τ
ι
υ ?γ�ει-
ρ2µατ
ς.

AE�
υν γραφ8 #µ;τρητα συγγρ)µµατα γι1 τ�ν �Hρ)κλειτ
 κα" τ�ν Παρµεν�δη· θ1 γραφ
5ν
δ( στ� µ;λλ
ν π
λ� περισσ+τερα, #φ
5 
C δ�
 αDτ
" γ�γαντες τ
5 πνε�µατ
ς Eν
ιFαν λεω-
φ+ρ
υς στ4ν σκ;ψιν κα" µ( τ4ν σπ)θα τ
5 ν
5 δηµι
�ργησαν κ+σµ
υς τελειωµ;ν
υς, Hπ
υ
?π" δυ+µιση �ιλιετ�ες κιν
5νται 
C ?πιστ2µ
νες κα" 
C φιλ+σ
φ
ι: T�ν κ+σµ
 τ
5 «#πε�ρ
υ»
� πρ�τ
ς, σκ
π�ντας τ� σ�µπαν >σωθεν, κα" τ�ν κ+σµ
 τ
5 π;ρατ
ς «� δε�τερ
ς», θε=µε-
ν
ς τ� σ�µπαν >Fωθεν – καθ’ Hτι συνταFιδευτ4ς τ8ς θεOς, «T κατ9 π�ντ’ Hστη φ4ρει εFδ*τα
φ$τα» [Q �π
�α περιφ;ρει τ
�ς σ
φ
�ς Eνδρες σ’ Hλ
υς τ
�ς �=ρ
υς τ
5 ?πιστητ
5 (#π+-
σπ. 1)].

9Aσφαλ�ς θαυµ)σθηκαν π
λ� δι1 µ;σ
υ τ�ν α7=νων· δ(ν >λειψαν Hµως κα" 
C δειν
" ?πι-
κριτ;ς τ
υς. T�ν �Hρ)κλειτ
 τ�ν κατηγ+ρησαν Sς «σκ
τειν�ν» κα" «T�λ
λ
�δωρ
ν», «Uπε-
ρ+πτην» κα" τελευτα�α «φασ�στα». VEνα ?κ τ�ν π
λλ�ν ?πιγραµµ)των, π
� τ
5 #φι;ρωσαν,
ε�ναι #ρκετ1 ?πιτυ�ηµ;ν
· λ;γει δ( τ1 @F8ς:

«M� τα)<ς �HρακλεCτ�υ .π’ Vµφαλ3ν εPλεε B2Bλ�ν
τ�AφεσC�υ· µ�λα τ�ι δ2σBατ�ς (τραπιτ*ς·

ΣAPANTOΣ ΠAN
«Mαιν
µ;ν<ω στ+µατι #γ;λαστα

κα" #καλλ=πιστα κα" #µ�ριστα...»
Hρ�κλειτ�ς: Γλ·σσα καI Yφ�ς



–π�< BρCσκει .πιστηµ�νικ� (π*δει:η στ�ν διαστηµικ� .π�)� µας– Mτ� φυσικ3
ν9 (νατρ4ψ;η +λες τ5ς µ4)ρι τ*τε δ�:ασCες τ$ν (νθρGπων κα5 ν9 γCνεται (κ*µη κα5
σ�µερα (ντικεCµεν� συDητ�σεων, (ναDητ�σεων (λλ9 κα5 πρ�Bληµατισµ$ν.

�Eπ�µ4νως ' �Hρ�κλειτ�ς πρ�ηγ�θηκε τ-ς .π�)-ς τ�υ )ιλιετCες, Yσ9ν > δ�:α-
σCα τ�υ ν9 Bγ-κε Z)ι (π3 (νθρGπιν� ν�L (λλ9 (π3 τ�ν πρωταρ)ικ� πηγ� τ-ς
αFGνιας (λ�θειας. MCα τ4τ�ια σ2λληψη –(π�κ�λυψη τ�L Παγκ*σµι�υ Φυσικ�L
N*µ�υ, θ9 λ4γαµε– .:ακ�ντCDεται στ�ν αFωνι*τητα κα5 (πειρ*τητα. Γι’ αAτ3 '
�Hρ�κλειτ�ς (ναγκ�σθηκε ν9 γρ�ψ;η µ0 ^φ�ς .µπνευσµ4ν� µ0ν (λλ9 σιBυλλικ*,
)ρησµ�δ�τικ*, (λληγ�ρικ3 κα5 π�λ< συ)ν9 συµB�λικ3 κα5 µεταφ�ρικ*. Γι’ αAτ3
(δυνατ�Lµε ν9 συλλ�B�υµε πλ�ρως τ9 ν��µατ� τ�υ. �Eπειτα Mτ� _π*µεν� ν9 τ�L
:εφ2γ�υν Yρισµ4να σηµε8α (κατ4ργαστα µ4σα (π3 µCα πελGρια διαν�ητικ� 6κρη-
:η. ΦταCει κα5 τ3 κ�ψιµ� τ$ν 6ργων τ�υ µ0 τ�ν καταστρ�φ� τ$ν BιBλι�θηκ$ν
(π3 τ�<ς σκ�ταδιστ4ς. `Oµως κα5 τ9 (κατ4ργαστα αAτ9 στ�ι)ε8α ε%ναι συν�θως
.κε8να π�< (ν�Cγ�υν δι�πλατα τ5ς θ2ρες τ-ς σκ4ψεως κα5 κ�ν�υν τ3ν ν�L ν9 θ4λ;η
ν9 .:ακ�ντισθ;- στ9 B�θη τ�L (πεCρ�υ a στ9 «Bαθι9 νερ9» τ�L (γνGστ�υ. ∆ι-
καCως λ�ιπ3ν ' Σωκρ�της ε%πε, +τι «πρ4πει ν9 ε%σαι ∆�λι�ς κ�λυµBητ�ς, γι9 ν9

Vρφν� κα5 σκ*τ�ς .στCν (λ�µπετ�ν· aν δ4 σε µ2στης
εFσαγ�γ;η, φανερ�L λαµπρ*τερ’ bελC�υ» [M4ν φυλλ
µετρ\Oς ]ιαστικ1 τ� ]ι]λ�
ν τ
5
�Hρακλε�τ
υ τ
5 9Eφεσ�
υ· τ� µ
ν
π)τι ε�ναι δ�σ]ατ
 π
λ�· σκ+τ
ς τ� καλ�πτει κα"
>ρε]
ς �ωρ"ς φ�ς. ^Aν Sστ+σ
 κ)π
ι
ς µυηµ;ν
ς σ
5 τ� ?Fηγ2σ_η, τ+τε γ�νεται φα-
ειν+τερ
ν κα" τ
5 Qλ�
υ #κ+µη («Anth. P.» IX 540)].

***
OC πλε�στ
ι ?κ τ�ν ?πικριτ�ν τ
υ @στι)e
υν τ1 ];λη τ
υς στ� �φ
ς κα" τ4 γλ�σσα π
� �ρη-

σιµ
π
ιε�: �O 9Aρ�στων πιστε�ει, Hτι � �H. φρ+ντισε «(σαφ4στερ�ν γρ�ψαι, +πως �c δυν�µε-
ν�ι <µ*ν�ν> πρ�σC�ιεν αAτR$ κα5 µ� .κ τ�L δηµGδ�υς εAκαταφρ*νητ�ν ;M» [�O �H. φρ+ντισε
ν1 καταστ2σ_η τ� σ�γγραµµ) τ
υ #σαφ;ς, fστε ν1 τ� µελετ
5ν µ+ν
 
C µ
ρφωµ;ν
ι κι >τσι
ν1 µ4ν Fεπ;σ_η στ4ν δι)κρισιν τ
5 g�λ
υ](1). �O 9Aρ�στων δ(ν ?νν+ησε, Hτι � 9Eφ;σι
ς πρ
-
σπ)θησε ν1 κ)ν_η τ� κατ’ αDτ�ν κι Hτι, Hπως � Π�νδαρ
ς λ;γει, «.B�2λετ� _αυτR$ D-ν, �Aκ
Hλλ�ις», µ�α στ)σις eω8ς, π
� ε�ν’ #διαν+ητη γι1 τ
�ς τυρ)νν
υς κα" τ
�ς δ
�λ
υς, 
C �π
�
ι
φ
]
�µεν
ι τ�ν @αυτ+ν τ
υς, π
� �ιλι
]ασ)νισαν κα" �ιλι
εFευτ;λισαν, e
5ν #π� τ
�ς Eλλ
υς
κα" γι1 τ
�ς Eλλ
υς. �O Θε+φραστ
ς #νασκευ)eει τ4ν κατηγ
ρ�α τ
5 9Aρ�στων
ς, >στω κα"
µ( µι1ν Eλλη �ειρ+τερη τ
π
θ;τησιν, λ;γ
ντας: «�Yπ3 µελαγ)�λCας τ9 µ0ν >µιτελ- τ9 δ’ Hλλ�-
τε Hλλως γρ�ψαι» [9Eπειδ4 >πασ�ε #π� µελαγ�
λ�αν, Eλλα κ
µµ)τια τ’ Eφησε Qµιτελ8 κι Eλλα
τ1 >γραφε διαφ
ρετικ1 #ν)λ
γα µ( τ4ν δι)θεσ�ν τ
υ](2). �O Σωκρ)της, ?ρωτηθε"ς Uπ� τ
5
EDριπ�δ
υ περ" τ
5 συγγρ)µµατ
ς τ
5 �H., π
� τ
5 ε��ε δανε�σει πρ
φαν�ς, #π2ντησε µ(
τ�ν γνωστ� ε7ρωνικ+ τ
υ τρ+π
 Sς @F8ς: «... ∆ηλC�υ τιν3ς δε8σθαι κ�λυµBητ�L, gς �Aκ (π�-
πνιγ�σεται .ν αAτR$» [Πρ;πει ν1 ε�ναι κανε"ς ∆2λι
ς κ
λυµ]ητ2ς, γι1 ν1 µ4ν πνιγ_8 σ’ αDτ�(3)

(1, 2, 3 στ�ν ∆. Λα;ρτι
 IX 6)].
�O 9Aριστ
τ;λης ε�ναι πι� συγκεκριµ;ν
ς· κατηγ
ρε� τ�ν �H., ?πειδ4 δ(ν �ρησιµ
π
ιε�

#ρκ
�ντως τ1 σηµε�α στ�Fεως, µ’ #π
τ;λεσµα τ1 ν
2µατ) τ
υ ν1 ε�ναι #σαφ8: «T3 κεCµεν�
πρ4πει ν9 ε%ναι εAαν�γνωστ� κα5 εAπρ*φερτ�... κ�τι π�< δ0ν συµBαCνει, +ταν )ρησιµ�π�ι-
�Lµε π�λλ�<ς συνδ4σµ�υς κα5 φρ�σεις, π�< δ0ν ε%ν’ εOκλ�λ� ν9 δια)ωρισθ�Lν µ0 σηµε8α στC-
:εως, +πως γCνεται µ0 τ9 κεCµενα τ�L �H. Πρ�γµατι ε%ναι π�λ< δ2σκ�λ� ν9 θ4σ;η κανε5ς ση-
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καταν��σ;ης τ3ν �Hρ�κλειτ�».
T4τ�ιες τ�σεις κα5 παρε:ηγ�σεις µπ�ρ�Lν ν’ (ρ)Cσ�υν (π3 τ3 Bασικ3 στ�ι)ε8�

τ-ς θεωρCας τ�υ «τ9 π�ντα ρε8» κα5 ν9 συνε)ισθ�Lν iς τ9 συµB�λικ� τ�υ λ*για,
πEς «πρ4πει τ3ν `Oµηρ� ν9 τ3ν Bγ�λ�υν (π3 τ9 πρ�γρ�µµατα τ$ν jOλυµπιακ$ν
jAγGνων κα5 ν9 ραπCD�υν αAτ�<ς π�< τραγ�υδ�Lν τ5ς ραψRωδCες τ�υ» (Pσως γι9
τ�ν (ντιπ�θει� τ�υ πρ3ς τ�<ς jOλυµπC�υς θε�2ς). `Eνα Hλλ� δυσν*ητ� σηµε8�
ε%ναι, +τι «' `Hλι�ς 6)ει πλ�τ�ς Iνα (νθρGπιν� π*δι» (πιθαν*ν, δι*τι BρCσκεται
π�λ< µακρυ�) a «' `Hλι�ς ε%ναι κ�θε µ4ρα κα5 καιν�2ργι�ς» (.πειδ� )�νει κα-
θηµεριν9 .ν4ργεια κα5 µJDα). ̀ Oµως τ3 πι3 παρε:ηγηµ4ν� σηµε8� τ-ς θεωρCας τ�υ
(π3 τ�<ς (µαθε8ς ε%ναι τ3 «π*λεµ�ς πατ�ρ π�ντων» (' π*λεµ�ς τ$ν (ντιθ4των στ3
Σ2µπαν). ∆υστυ)$ς �c Nε�4λληνες δ0ν (κ�λ�υθ�σαµε τ�ν σ2νθεση τ$ν (ντιθ4-
των, (λλ9 παρασυρ*µαστε (π3 τ5ς «:4νες σειρ-νες» στ3ν π*λεµ� µετα:2 µας. 

�Eστω κα5 )ωρ5ς Zργανα ' �Hρ�κλειτ�ς δι4σ)ισε τ9 π4ρατα τ�L Σ2µπαντ�ς. T3
πLρ τ�L �HρακλεCτ�υ ε%ναι µCα (εCDωη δ2ναµη, π�< δ0ν τ�ν 6κανε καν4νας, �Oτε
θε3ς �Oτε Hνθρωπ�ς. Π-ρε τ�ν ^παρ:� της (π3 τ3ν _αυτ* της, κα5 Nπ�ρ)ει, κα5
θ9 Nπ�ρ);η, καθ’ +τι > Pδια ε%ναι αAτ�δηµι�υργ3ς κα5 δηµι�υργ3ς µαD2· (λλ�Dει

µε8α στC:εως στ9 κεCµεν� τ�υ, δι*τι δ0ν ε%ναι φανερ*, lν κ�π�ι�ι πρ�σδι�ρισµ�C τ�υ (να-
φ4ρ�νται στ�ν πρ�ηγ�2µενη a στ�ν _π*µενη φρ�σιν +πως λ.). στ�ν (ρ)�ν τ�L συγγρ�µµα-
τ�ς, +π�υ λ4γει: “T�L δ0 λ*γ�υ τ�L  δ’ .*ντ�ς (ε5 (:2νετ�ι γCν�νται Hνθρωπ�ι <κα5 πρ*σθεν
a (κ�Lσαι κα5 (κ�2σαντες τ3 πρ$τ�ν>”. E%ναι δ2σκ�λ� ν9 π;- κανεCς, lν τ3 (ε5 (ναφ4ρεται
στ�ν πρGτη φρ�σιν a στ�ν δε2τερη» («Pητ
ρικ4» Γ5 1407b).

�O ∆ηµ2τρι
ς, στηριe+µεν
ς πρ
φαν�ς στ�ν 9Aριστ
τ;λη, ?παναλαµ])νει τ4ν sδια κατη-
γ
ρ�α, �ωρ"ς Sστ+σ
 ν1 #ναφ;ρ_η τ� παραπ)νω #π+σπασµα, τ� �π
�
 δ(ν ε�ναι ];]αια τ�
καταλληλ+τερ
 («Περ5 `Yφ�υς a �EρµηνεCας» 192). 9AνεFαρτ2τως τ
5 ?1ν >�
υν δ�κι
 t g�ι

C ?πικριτ;ς τ
υ, γενν�νται εDλ+γως κ)π
ια ?ρωτ2µατα, 
C #παντ2σεις τ�ν �π
�ων θ1 ρ�-
F
υν φ�ς, πιστε�
υµε, στ1 Qρακλε�τεια σκ+τη: Γιατ� δ(ν �ρησιµ
π
ιε� τ1 σηµε�α στ�Fεως;
Πρ�ς τ� Q �ρ8σις λ;Fεων κα" φρ)σεων παµπαλα�ων, π
λλ(ς ?κ τ�ν �π
�ων ε�ναι µυστηριακ(ς
κα" µυθικ;ς; Γιατ� #φι;ρωσε τ� σ�γγραµµ) τ
υ στ� �Iερ�ν τ8ς 9Aρτ;µιδ
ς κα" g�ι σ( κ)π
ι-

ν ?κ τ�ν µαθητ�ν τ
υ –vς π
5µε, στ�ν �Eρµ+δωρ
, π
� ?κτιµ
5σε 7δια�τερα–, Hπως συνη-
θιe+ταν;

***
�O �Hρ)κλειτ
ς Uπ8ρFε πρ)γµατι τραγικ�ς (]λ. Φρειδ. N�τσε, «�H γ4νεσις τ-ς TραγRω-

δCας»). �Yπακ
�
ντας στ� πρ+σταγµα τ
5 9Aπ+λλων
ς «γν$θι σαυτ*ν», «.διD�σατ� _ωυτ3ν»
(#π+σπ. 101), #π;κτησε δηλαδ4 αDτ
γνωσ�αν, µ�α 7δι+τητα π
� κατ1 τ�ν K1ρλ Γι
�γκ µε-
ταφρ)eεται σ( 7σ
θεzαν. AEµαθε λ
ιπ�ν κα" «
{
ς $ν» κα" π
�α $ταν Q φυσικ2 τ
υ θ;σις µ;-
σα στ4ν γενικ4 δι)ταFιν τ
5 σ�µπαντ
ς κα" στ4ν κ
ινων�αν ε7δικ=τερα, δι+τι «6στιν εcµαρ-
µ4να π�ντως». [VOλα ε�ναι ?νταγµ;να κα" |ρµ
σµ;να µ;σα στ4ν γενικ4ν 7σ
ρρ
π�α τ
5 σ�-
µπαντ
ς κατ1 τ�ν Eλφα t ]8τα τρ+π
ν (#π+σπ. 137)]. AEµαθε ?π�σης τ1 «δ�κ4�ντα» (= �ψι-
στα �ρ;η), π
� µ+ν
ν 
C δ
κιµ=τατ
ι γιγν=σκ
υν κα" φυλ)ττ
υν (#π+σπ. 28), Hπως κα" τ�ν
«N*µ�, π�< .κυB4ρνησε π�ντα δι9 π�ντων» (#π+σπ. 41).

∆(ν θ’ #σ�
ληθ
5µε µ( τ4ν περ" φ�σεως θεωρ�αν τ
5 �H. 
~τε ];]αια κα" µ( τ4ν γνωσι
-
λ
γ�α τ
υ παρ1 µ+ν
ν κατ1 τ� µ;τρ
ν, π
� φωτ�e
υν τ� θ;µα µας. T� #π+σπ. 41 – «pEν τ3
σ�φ3ν .πCστασθαι γνGµην 'τ4η .κυB4ρνησε π�ντα δι9 π�ντων» – ε7σ)γει στ4ν θεωρ�α τ8ς
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δ0 (δι�κ�πα. AAτ9 π�< δηµι�υργε8 µ0 τ�ν (λλαγ� της BρCσκ�νται σ0 (ντCθεση µε-
τα:2 τ�υς (ψL)�ς-D4στη, φ$ς-σκ*τ�ς κ.λπ.). T3 Iνα (ντιµ�)εται τ3 Hλλ�. M0 τ3ν
(δι�κ�π�ν αAτ3ν π*λεµ� 6)�υµε τ�ν δηµι�υργCα qτ�ι τ�ν γ4νεση ν4ων µ�ρφ$ν,
6)�υµε µCα rρµ�νCα (φ�νταστη. Kα5 > (εCDωη αAτ� δ2ναµη a �AσCα 6)ει (κ*µη
κα5 τ�ν αAτ�κυριαρ)Cα της, τ�ν πειθαρ)Cα της, τ�<ς αFGνι�υς κα5 (παρ�Bατ�υς
ν*µ�υς της, τ�ν τ�:η της κα5 τ�<ς σκ�π�2ς της. M0 τ�ν Nπ4ρ�)η δι�ν�ι� τ�υ ε%δε
τ�ν (ρ)� τ�L K*σµ�υ. Kα5 ε%πε +σα λ4νε κα5 +σα θ9 εFπ�Lν αOρι� > jEπιστ�µη
κα5 > Tε)ν�λ�γCα γι9 τ3ν K*σµ�.

ΓιατC τ3ν µισε8 τ3 «�Iερατε8�»; KατGρθωσε ν9 δ;- σ’ Iνα φαντασµαγ�ρικ3 φω-
τ�στ4φαν� τ�ν Dω� κα5 τ3ν θ�νατ� σ9ν δ2� Zψεις τ�L Pδι�υ ν�µCσµατ�ς: τ-ς (δι�-
κ�πης (λλαγ-ς. Mπ*ρεσε ν9 (κ�2σ;η τ�ν πι3 (φ�νταστη rρµ�νCα µ4σα στ�ν (κα-
ταν*ητη δυσαρµ�νCα κα5 τ�ν (ν�ικτCρµ�να π�λη τ$ν (ντιθ4των. �O �Hρ�κλειτ�ς,
Hτ�µ� αAτ*ς, rπλGθηκε στ3 Σ2µπαν· κα5 τ3 Σ2µπαν συµπυκνGθηκε στ3ν �Hρ�-
κλειτ�. `Eνα συµπαντικ3 µ*ρι�, Iνας κραδασµ3ς αAτ*ς, δ�ν�θηκε στ3 Pδι� µ-κ�ς
κ2µατ�ς µ0 αAτ3 τ-ς δηµι�υργCας, τ-ς (ρ)ικ-ς .ν4ργειας κα5 αFτCας, αFτιατ3 κα5
αPτι� µαD2, πρωτ*φαντ� στ�ν Γ-. vHρθε τ4λ�ς ν9 διαλ2σ;η τ9 σκ�τ�δια τ-ς +π�υ

π
λυπλ
κ+τητ
ς· ρ
π;ς, δυν)µεις κα" #ντιστ)σεις #σκ
5νται #π� Hλα τ1 gντα πρ�ς Hλα τ1
gντα, ?πηρε)e
ντας καταλυτικ1 τ1 µ(ν τ1 δ;. T�π
τε #π
λ�τως δ(ν ε�ναι #νεF)ρτητ
 κα" #π
-
συνδεδεµ;ν
 #π� τ’ Eλλα gντα, #φ
5 τ1 π)ντα #π� κ
ιν
5 συνθ;τ
υν τ4ν @νια�αν �λ+τητα.
T� Hλ
ν π5ρ, π
� ]ρ�σκεται Sς «µ;τρα» σ’ Hλα τ1 gντα, τ1 διαφ
ρ�eει κ)ν
ντ)ς τα ν1 φα�-
νωνται αDτ� π
� κ)θε στιγµ4 δε��ν
υν, ?ν<� συγ�ρ+νως µετα])λλεται κι αDτ� σ( �λη, πρ
-
κειµ;ν
υ ν’ #ναπαυθ_8. Πρ+κειται γι1 τ1 >σ�ατα σωµατ�δια (quanta), π
� Eλλ
τε λαµ])ν
υν
τ4ν µ
ρφ4ν �λης κα" Eλλ
τε τ4ν µ
ρφ4ν ?νεργε�ας: «Πυρ*ς τε (νταµ�ιB� τ9 π�ντα κα5 πLρ
rπ�ντων +κωσπερ )ρυσ�L )ρ�µατα κα5 )ρηµ�των )ρυσ3ς» (#π+σπ. 90). �H φ�σις µ
ι)eει µ(
#γ
ρ), µ( ��ρ
ν #νταλλαγ�ν· ?κπ
ιε� τ1 π)ντα, πρ
κειµ;ν
υ ν1 λ)]_η π5ρ (= eω2ν, ?ν;ρ-
γειαν) κα" κατ+πιν ?κπ
ιε� τ� π5ρ, γι1 ν1 φτει)F_η τ1 π)ντα.

OC παντ
�ες αDτ(ς µετα]
λ(ς δηµι
υργ
5ν #ν1 πOσαν στιγµ4ν κα" παντ
ι
τρ+πως µ�α
κ)π
ιαν 7σ
ρρ
π�α, #φ
5 «6στι γ9ρ εcµαρµ4να π�ντως»· µ�α 7σ
ρρ
π�α, π
� ?ντ)σσεται µ;-
σα στ� Γενικ�ν Σ�;δι
ν, στ�ν Pυθµ�ν t Λ+γ
ν t N+µ
ν, π
� κυ]ερν\O π)ντα δι1 π)ντων. T�
Σ�;δι
ν αDτ+, π
� ?κφρ)eει τ4ν Tντ
λ
γικ4ν @ν+τητα, #ντιστ
ι�ε� πρ�ς τ� Παρµεν�δει
ν
.3ν t τ� (κCνητ�ν κιν�Lν τ
5 9Aριστ
τ;λ
υς.

Esδαµε, Hτι #π� τ"ς τρ
π(ς τ
5 πυρ�ς δ�νανται ν1 πρ
κ�ψ
υν πλε�στες κα" παντ
�ες µ
ρ-
φ(ς 7σ
ρρ
πι�ν, π
� στ� σ�ν
λ+ τ
υς ε�ναι καλ(ς κα" Sρα�ες, #φ
5 ?ντ)σσ
νται µ;σα στ�
Γενικ�ν Σ�;δι
ν. �O 9Eφ;σι
ς 
~τε #µφι])λλει 
~τε Eγ�εται 
~τε κα" διακατ;�εται #π� κ)-
π
ι
ν φ+]
 t πρ
κατ)ληψιν· «... τR$ θεR$ καλ9 π�ντα κα5 (γαθ9 κα5 δCκαια...» (#π+σπ. 102)·
κα" � �Hρ)κλειτ
ς ε�ναι ?πι�θ+νι
ς δα�µων, #φ
5, Hπως εsπαµε, «?διe2σατ
 @ωυτ+ν».

O�τως ?�+ντων τ�ν πραγµ)των, πρ�ς τ� 
C µελαγ�
λ�ες κα" τ1 διαρκ�ς κλαµ;να µ)τια
τ
5 φιλ
σ+φ
υ, Hπως µOς τ�ν ?µφαν�e
υν 
C ]ι
γρ)φ
ι τ
υ; 9Aν
ησ�ες· «παCδων (θ2ρµατα
τ9 (νθρGπινα δ�:�σµατα», #παντ\O � φιλ+σ
φ
ς (#π+σπ. 70). �O 9Eφ;σι
ς #πεπ
ι2θη τ�ν
#ν)Fι
ν λ+γ
υ ?F
υσιαστικ�ν σκ�πωνα κα" ?γκατεστ)θη στ� κτ8µα τ
υ, πρ
κειµ;ν
υ ν1
e2σ_η κατ1 φ�σιν, #φ
5 «τ3 π�ιε8ν κατ9 φ2σιν (ρετ� µεγCστη <.στ5>» (#π+σπ. 112)· Eλλως
τε «�c Hριστ�ι αcρεLνται wν (ντ5 rπ�ντων, κλ4�ς (4να�ν θνητ$ν...» [
C Eριστ
ι πρ
τιµ
5ν >να-
ντι Hλων τ4ν #θ)νατην δ+Fα (#π+σπ. 29)].
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Γ-ς θε�κρατCας κα5 ν9 ρC:;η (π3 τ3ν θρ*ν� τ�υ τ3 «�Iερατε8�». AAτ9 πληρGνει τG-
ρα τ3 �Eλληνικ3 ΠνεLµα κα5 ' �Eλληνισµ*ς. jAλλ9 Z)ι γι9 π�λ< καιρ*. �H jEπι-
στ�µη κα5 > Tε)ν�λ�γCα ριDGν�υν κα5 πρ�)ωρ�Lν (κ�θεκτες, (µφισBητ$ντας
κατ9 κρ�τ�ς τ3 :εθωριασµ4ν� «�Iερατε8�». x4ρει ν9 π�ρε2εται στ3ν )ρ*ν�, γιατ5
' )ρ*ν�ς ε%ναι συστατικ3 τ-ς πρωταρ)ικ-ς �AσCας. x4ρει, +τι +λα τ9 κυBερνyJ κα5
τ9 κατευθ2νει µCα (νGτερη λ�γικ� (λληλ�υ)Cα, ' Παγκ*σµι�ς Φυσικ3ς N*µ�ς,
τ3 M4τρ�ν. Kανε5ς τελικ9 δ0ν µπ�ρε8 ν9 :εφ2γ;η (π’ αAτ�.

�O K*σµ�ς λ�ιπ3ν δ0ν Nπ�ρ)ει στ�ν τ2)η κα5 δ0ν ε%ναι Nπ�ταγµ4ν�ς σ0 καµµι9
αAθαCρετη a τυφλ� δ2ναµη )ωρ5ς πρ�αγωγ� τ�L _αυτ�L τ�υ κα5 τ�L σκ�π�L τ�υ,
π�< γενν�θηκε µ4σα τ�υ σ9ν (ναπ*σπαστ� συστατικ* τ�υ. T�ν σηµεριν� κατG-
τερη D2µη τ�L K*σµ�υ τ�ν κρατ�Lν (παCδευτη κα5 τ�ν πλ�θ�υν, +πως θ4λ�υν, �c
.πιτ�δει�ι κα5 �c φαLλ�ι, γι9 ν9 µπ�ρ�Lν ν9 rπλGν�υν τ�ν σκλαBι9 κα5 τ3 σκ�-
τ�δι π�νω της. `Oµως .µε8ς (γωνιD*µαστε γι9 Iνα πι3 δηµι�υργικ3 αOρι�, π�<
δ0ν θ9 ε%ναι (νθ*σπαρτ� (λλ9 γεµJτ� φιλ*τητα κα5 6ριδες, rρµ�νCα κα5 δυσαρ-
µ�νCα, (ντιπαρ�θεση κα5 εFρ�νη.

K.X. Kωνσταντιν#δης

�O �Hρ)κλειτ
ς ?νδιαφ;ρεται γι1 τ
�ς #νθρ=π
υς Hλ
υ τ
5 κ+σµ
υ κα" Hλων τ�ν ?π
��ν·
ε�ναι πραγµατικ�ς ]ασιλε�ς, «φ2λα: θνητ$ν (νθρGπων» σ1ν τ
�ς παµπαλα�
υς πρ
γ+ν
υς
τ
υ, τ
�ς θε
�ς-]ασιλε�ς. E�ναι δι
ρθωτ4ς κα" #ναµ
ρφωτ4ς τ8ς eω8ς, � δ)σκαλ
ς τ�ν
#νθρ=πων κα" ?γγυητ4ς τ8ς φ�σεως. �Ως τ;τ
ι
ς 
~τε ψε�δεται 
~τε κ
λακε�ει 
~τε �αρ�-
eεται. M( λ+για καθαρ1 κα" αDστηρ� �φ
ς, Hπως ταιρι)eει στ
�ς θε
�ς, ?πισηµα�νει τ1 φαι-
ν+µενα κα" δε��νει τ’ #π
τελ;σµατ) τ
υς, Hπως #κρι]�ς κα" � 9Aπ+λλων, π
� «�Oτε λ4γει
�Oτε κρ2πτει, (λλ9 σηµαCνει» (#π+σπ. 93), t Q Σ�]υλλα, π
� «µαιν�µ4νRω στ*µατι (γ4λαστα
κα5 (καλλGπιστα κα5 (µ2ριστα φθεγγ�µ4νη )ιλCων .τ$ν .:ικνε8ται τ;- φων;- δι9 τ3ν θε3ν»
(#π+σπ. 92).

�O λ+γ
ς τ
5 �H. ε�ναι λακωνικ�ς-συν
πτικ+ς, Hπως |ρµ+eει στ
�ς φιλ
σ+φ
υς κα" τ
�ς
Eρ�
ντες· περιεκτικ�ς σ1ν τ
�ς σπ+ρ
υς τ8ς φ�σεως, π
� δυν)µει ?µπερι;�
υν �λ+κληρα τ1
δ;ντρα· #π
σπασµατικ�ς Sσ1ν τ1 ?ν τ<� γ�γνεσθαι gντα, π
� στ� σ�ν
λ+ τ
υς #π
τελ
5ν
#π
σπ)σµατα τ8ς @νια�ας �λ+τητ
ς· συνθετικ+ς, πρ
κειµ;ν
υ ν1 ?κφρ)σ_η τ4ν #πειρ+τητα
τ�ν |ρµ
νι�ν κα" τ�ν δυνατ
τ2των δηµι
υργ�ας κ+σµων (σ( περι+δ
υς παρακµ8ς κα" #νε-
λευθερ�ας Q γλ�σσα καθ�σταται #ναλυτικ2, περιφραστικ2, #ν�κανη ν1 ?κφρ)σ_η τ1 µεγ)λα
κα" θαυµαστ)).

�O �H. τ�ν 9Aπ+λλωνα eηλ
�· αDτ�ν π
� τ
5 Eναψε τ4ν πρ=την σπ�θα κα" τ
5 >δωσε τ4ν
πρ=την �θησιν πρ�ς τ4ν γν�σιν· κι αDτ1 µ( µι1-δυ� φρασ
5λες µ
ν)�α –«Γν�θι σαυτ�ν»
κα" «Mηδ(ν Eγαν»– Cκαν(ς Sστ+σ
 ν1 πυρ
δ
τ2σ
υν τ�ν ψυ�
-πνευµατικ�ν µη�ανισµ� τ�ν
Uγι�ν #νθρ=πων κα" ν1 καταστ
5ν σωστ
" Eνθρωπ
ι. M( παρ+µ
ιες φρ)σεις κα" λ;Fεις θ1
?κφρασθ_8 κα" � 9Eφ;σι
ς· διαλ;γει λ;Fεις κα" φρ)σεις παµπ)λαιες #π� τ1 µυστ2ρια, τ
�ς
µ�θ
υς, τ1 γνωµικ1 κα" τ1 α7ν�γµατα, µ( τ1 �π
�α ?γαλ
υ�
5ντ
 
C �Eλλην+παιδες τ4ν ?π
�4
?κε�νη. Στ4ν κατηγ
ρ�α αDτ4 #ν2κ
υν: (:2νετ�ι, Hπειρ�ι, καθαρµ*ς, B*ρB�ρ�ς, :υνCηµι, :υ-
ν*ς, (πιστCη, .γκυρ�Lσι, παρε8ναι, (πε8ναι κα" Mν 6στιν κα5 6σται, jEριν2ες µιν ∆Cκης .πC-
κ�υρ�ι, π�ντα φ4ρ�υσιν zραι, �{ρ�ς αFθρC�υ ∆ι3ς κ.E.

VOταν � 9Aπ+λλων σηµα�ν_η, λ.�. «γν�θι σαυτ+ν», δ(ν τ� κρ�νει #παρα�τητ
 ν1 ?Fηγ2σ_η

~τε π�ς 
~τε π+τε 
~τε π
ι+ς, πρ)γµατα ?ντελ�ς #ν
�σια κα" E�αρα τ+σ
 γι1 τ
�ς «δυνα-
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µ4ν�υς πρ�σC�ιεν αAτR$» Hσ
 κα" γι1 τ
�ς Eλλ
υς, π
� «.ργ�τες ε%ναι κα5 συνεργ�5 τ$ν .ν
τR$ κ*σµRω γιγν�µ4νων» (#π+σπ. 75). AEτσι κα" � �Hρ)κλειτ
ς ?πι-σηµα�νει τ1 γιγν+µενα, δε�-
�νει τ"ς ?F α7τ�ας τ8ς ρ
8ς #ντιθ;σεις #λλ1 κα" τ4ν ταυτ+τητ) τ
υς, �ωρ"ς Sστ+σ
 ν1 παρα-
]ι)e_η τ�ν ν+µ
 τ8ς µ4 #ντιφ)σεως· >τσι � sδι
ς κ+σµ
ς (τ� ταυτ�ν) ε�ναι |πτ+µεν
ς κα" #π
-
σ]ενν�µεν
ς µ;τρα (τ� �τερ
ν)· στ�ν sδι
ν π
ταµ� (ταυτ�ν) ?µ]α�ν
µεν κα" 
Dκ ?µ]α�ν
µεν
(�τερ
ν)· «'δ3ς Hνω κ�τω µCα κα5 Yυτ�» (#π+σπ. 30, 49 κα"´ 60).

Esδαµε, π�ς � 9Aριστ
τ;λης κατηγ
ρε� τ�ν �Hρ)κλειτ
 γι1 τ4ν ?λλειπ8 στ�Fιν τ
υ, vν κα"
τ� #π+σπασµα π
� ?πικαλε�ται δ(ν ε�ναι τ� καταλληλ+τερ
ν· Q παρατ2ρησ�ς τ
υ Hµως ε�ναι
Tρθ2. 9Iδ
� �να καλ�τερ
ν παρ)δειγµα: «pEν τ3 σ�φ3ν<·>(;) µ�Lν�ν<·>(;) λ4γεσθαι �Aκ .θ4λει κα5
.θ4λει Zην3ς Zν�µα». Π
ι+ ε�ναι τ� ν+ηµα τ
5 #π
σπ)σµατ
ς αDτ
5, π
� φ;ρει τ�ν #ριθµ�
18; VEνα ε�ναι µ+ν
 τ� σ
φ+ν, π
� θ;λει κα" δ(ν θ;λει ν1 τ� λ;γωµε ∆�α· t �να ε�ναι τ� σ
φ+ν·
τ� ν1 τ� λ;γωµε Hµως µ+ν
 ∆�α θ;λει κα" δ(ν θ;λει; 9Iδ
� κι �να δε�τερ
ν: «jE9ν µ� 6λπηται<·>(;)

(ν4λπιστ�ν<·>(;) �Aκ .:ευρ�σει (νε:ερε2νητ�ν .3ν κα5 Hπ�ρ�ν» (#π+σπ. 18). T� λ;γει � A7νι-
κτ4ς τ8ς 9Eφ;σ
υ; VOτι, vν δ(ν ?λπ�e_ης, δ(ν πρ+κειται ν1 γνωρ�σ_ης τ� #ν;λπιστ
, τ� �π
�
 θ1
µ;ν_η ?σαε" πι1 #νεFερε�νητ
ν κα" #πρ
σπ;λαστ
ν t π=ς, vν δ(ν ?λπ�e_ης-πιστε�_ης στ1 #ν;λ-
πιστα κα" τρ
µερ), δ(ν πρ+κειται ν1 σ
5 συµ]
5ν, καθ’ Hτι #ν�παρκτα κα" 
Dτ
πικ); ADτ�
δηλαδ4 π
� λ;γει κι � Kα])φης: «T�<ς Λαιστρυγ*νας κα5 τ�<ς K2κλωπας τ3ν Hγρι� Π�-
σειδ$να δ0ν θ9 συναντ�σ;ης, lν δ0ν τ�<ς κ�υBαλ;-ς µ0ς στ�ν ψυ)� σ�υ...» («9Iθ)κη»);

�O 9Eφ;σι
ς συνειδητ1 δ(ν �ρησιµ
π
ιε� τ1 σηµε�α στ�Fεως, πρ
κειµ;ν
υ ν1 Uπ
])λ_η
στ
�ς #ναγν�στες τ
υ τ4ν #π
ρ�α, τ1 ?ρωτηµατικ1 π
� θ1 τ�ν �δηγ2σ
υν στ4ν ε�ρεσιν τ
5
#ληθ
5ς. T� ν+ηµα τ�ν #π
φθεγµ)των τ
υ µπ
ρε� ν1 ?Fα�θ_8 #π� τ4ν @ν+τητα στ� σ�ν
λ+
της t κι #π� τ� σ�γγραµµα �λ+κληρ
, τ� �π
�
 δια])e
ντ)ς τ
 ?πιµελ�ς >�ει κανε"ς ν1 �φε-
ληθ_8 π
λλ). Στ� τελευτα�
 #π+σπασµα ε�ναι ε~κ
λ
 ν1 ?νν
2σ_η κανε"ς τ� κ+µµα µετ1 τ�
«#ν;λπιστ
ν» κα" ν’ #π
δε�θ_8 τ4ν κα]αφικ2, vς π
5µε, @ρµηνε�α, δι+τι ε�ν’ #δ�νατ
 σ’ �ναν
VEλληνα σ
φ� κα" δ4 σ’ �ναν δι
-θρεµµ;ν
 �Hρ)κλειτ
 ν1 συνιστ\O τ4ν «?λπ�δα», Hταν �
�Hσ�
δ
ς τ4ν καταδικ)e_η Sς ?σ�)τη τ�ν κακι�ν. �O 9Eφ;σι
ς #διαφ
ρε� γι1 τ1 «παρ)π
-
να» τ
5 9Aριστ
τ;λ
υς, Hπως #διαφ
ρε� κα" γι1 τ4ν τυπικ4 λ
γικ4 κα" τ�ν φ
ρµαλισµ+ τ
υ·
H,τι τ�ν ?νδιαφ;ρει ε�ναι τ� «(ληθ4α λ4γειν» κα" τ� «π�ιε8ν κατ9 φ2σιν»· #διαφ
ρε� γι1 τ�
vν θ1 Tργισθ
5ν 
C #ν+ητ
ι, π
� τ
�ς U]ρ�eει πρ)γµατι µ( τ�ν �ειρ+τερ
 τρ+π
, t � g�λ
ς
τ�ν 9Eφεσ�ων, στ
�ς �π
�
υς παραγγ;λλει ν1 πOνε ν1 κρεµασθ
5ν (#π+σπ. 121). �O �H. π
τ(
δ(ν >παυσε ν1 ?νδιαφ;ρεται γι1 τ
�ς 9Eφεσ�
υς κα" γι1 τ
�ς #νθρ=π
υς Hλ
υ τ
5 κ+σµ
υ.
T�ν ?νδιαφ;ρει ν1 τ
�ς µεταδ=σ_η τ�ν e8λ
 τ8ς γν=σεως κα" τ8ς #ρετ8ς· ν1 ?νν
2σ
υν τ�
µ2νυµα τ
5 9Aπ+λλων
ς: «Γν$θι σαυτ*ν»· ν’ #ντιληφθ
5ν, Hτι τ1 π)ντα «πLρ µετρ4�νται»,
Eρα κα" Q ?λευθερ�α τ
υς, δηλαδ4 Q eω2 τ
υς.

�O 9Eφ;σι
ς, Hπως κι Hλ
ι 
C Eλλ
ι φιλ+σ
φ
ι τ8ς 9Aρ�αϊκ8ς 9Eπ
�8ς, >�ει σαφ8 γν=µην,
Hσ
ν #φ
ρ\O στ
�ς θε
�ς-]ασιλε�ς κα" τ
�ς �ρωες, στ
�ς �π
�
υς � |πλ�ς λα�ς θυσ�αeε κα"
πρ
σευ�+ταν. �O �Hρ)κλειτ
ς δ(ν >�ει σ�;σιν µ( τ4ν λαϊκ4ν θρησκε�α· δ(ν τ4ν καταδικ)eει
Sστ+σ
, δι+τι γνωρ�eει, π�ς 
C µOeες τ4ν >�
υν #ν)γκη. AAλλως τε «εF µ� ∆ι�ν2σRω π�µπ�ν
.π�ι�Lντ� κα5 ^µνε�ν y~σµα αFδ�C�ισιν, (ναιδ4στατα εPργαστ’ Hν...» [^Aν δ(ν τελ
5σαν τ4ν
π
µπ4ν στ�ν ∆ι+νυσ
 κα" δ(ν τραγ
υδ
5σαν �µν
υς στ1 α7δ
�α, θ1 >καναν π
λ� �ειρ+τε-
ρα πρ)γµατα (#π+σπ. 15)].

9Aρν
�µεν
ς τ4ν λαϊκ4ν θρησκε�α � A7νικτ4ς τ8ς 9Eφ;σ
υ δ(ν �πεται, Hτι διακ+πτει τ
�ς
δεσµ
�ς τ
υ µ( τ4ν θει+τητα. �O λ+γ
ς τ
5 �H. ?κφ;ρεται διττ�ς· ?π;�ει δ( θ;σιν #ναφ
ρOς
πρ�ς τ4ν θει+τητα κα" πρ
σταγ8ς πρ�ς τ
�ς #νθρ=π
υς. �O Zε�ς, � 9Aπ+λλων κα" Q AAρτε-
µις, Q 9AθηνO, 
C �ρωες κα" 
C σ
φ
" �α�ρ
υν τ
5 σε]ασµ
5 κα" #π
λαµ])ν
υν τ�ν θαυµα-
σµ� τ
5 9Eφεσ�
υ, γι1 τ�ν �π
�
 #π
τελ
5ν τ
�ς φυσικ
�ς πρ
γ+ν
υς κα" τ
�ς δηµι
υρ-
γ
�ς τ
5 Π
λιτισµ
5. E7ς τ�ν Cερ�ν λ
ιπ�ν να�ν τ8ς 9Aρτ;µιδ
ς, π
� $ταν κα" να�ς τ8ς Παι-
δε�ας κα" Bι]λι
θ2κη, � 9Eφ;σι
ς ?ναπ;θεσε τ� σ�γγραµµ) τ
υ.



E�ναι γνωστ�, π�ς �Eλληνισµ�ς κα� Xριστιανισµ�ς �π�ρ�αν δ�� διαφ�ρετικ! ρε�µατα στ"ν
Παγκ�σµια �Iστ�ρ%α, π�& δ'ν γενν(θηκαν ταυτ�+ρ�να. �O �Eλληνισµ�ς, π�& . πυρ�νας τ�υ ε�ναι
/ �Eλληνικ" Φιλ�σ�φ%α, 1ναπτ�+θηκε α23νες πρ%ν. O4τε . Παρµεν%δης 5 . �Hρ7κλειτ�ς, �4τε .
∆ηµ�κριτ�ς κα� �9 µεγ7λ�ι Σ�φιστ;ς, 1λλ’ �4τε κα� . Σωκρ7της, . Πλ7των 5 . =Aριστ�τ;λης ?κφρ7-
σθηκαν π�τ' π7νω στ� +ριστιανικ� φαιν�µεν�. Παρακ7τω γ%νεται πρ�σπ7θεια ν! στ�ι+ει�θετηθA�
µ' B7ση τ�ς 1ρ+;ς της, π�ι7 θ! Cταν / 1ντ%δραση τ�ς 1ρ+α%ας �Eλληνικ�ς Φιλ�σ�φ%ας στ" διε%σ-
δυση τ�D Xριστιανισµ�D... EAν B;Bαια αFτ�ς ε�+ε πρ�ηγηθ� 5 ?µφανιG�ταν παρ7λληλα.

1) �H �π� τ� τ
π�τα (ex nihilo) δηµι�υργ
α τ�� K�σµ�υ
Kατ! τ�ν =Aριστ�τ;λη θε�ς - δηµι�υργ�ς τ�D K�σµ�υ δ'ν �π7ρ+ει. �O K�σµ�ς �π�ρ+ε π7ντα κα�

σ!ν Iλη κα� σ!ν λειτ�υργ%α. Mπ�ρεK ν! �π�ρ�ε Lλλ�τε θε�ς, 1λλ! µ�ν� στ"ν περ%πτωση π�& τυ+�ν
κ7τι MBαλε σ' κ%νηση τ"ν ?γκαταστηµ;νη 1ν;καθεν µη+αν" τ�D K�σµ�υ, Nν �π�τεθA�, Oτι Cταν
1κ%νητη. Kι αFτ� Pσαµε ν! π7ρAη ?µπρ�ς. T�τε αFτ� τ� κ7τι θ! Cταν «τ� πρ�τ�ν κιν��ν κ�νητ�ν,
π�� µερικ�� τ� �ν�µ���υν Θε�». �Yπ�θεση δηλαδ" Sν�ς δευτερ�λεπτ�υ. Mετ! . «θε�ς» +7θηκε.

Kατ! τ�ν Πλ7τωνα µ�ν� τ� µισ� τ�D K�σµ�υ ε�ναι . «Θε�ς». ∆ηλαδ" τ� σ+;δι�, / παγκ�σµια
τ7�η. �H Wρµ�ν%α τ�D Σ�µπαντ�ς κ7τω 1π� τ� πνεDµα τ�D  =Aγαθ�D· 1π’ Oπ�υ ?κπ�ρε��νται κα�
τ! πρ�τυπα τ3ν πραγµ7των: �9 1φηρηµ;νες Mνν�ιες (�δ ες) κα� �9 συνδυασµ�%, π�& τ! ?κφρ7G�υν.
T� �π�λ�ιπ�, π�& µ;νει, ε�ναι / Lµ�ρφη Iλη, τ� +7�ς κα� τ� Lτακτ�, π�& Bρ%σκεται M�ω 1π� τ" δι-
και�δ�σ%α τ�D Θε�D κα� π�& δι+7Gει τ"ν Iπαρ�η.

Στ�ν Παρµεν%δη, τ�ν �Hρ7κλειτ� κα� τ�ν ∆ηµ�κριτ� δηµι�υργ�ς θε�ς δ'ν �π7ρ+ει κα� δ'ν
�π�ρ�ε π�τ;· γι! τ�ν Wπλ��στατ� λ�γ� Oτι τ� Σ�µπαν �π�ρ+ε 1ν;καθεν κα� κατ! συν;πεια δ'ν +ρει-
7στηκε καν;νας θε�ς, γι! ν! τ� φτει7�Aη.

Πρ;πει δ' ν! πρ�στεθA� κα� γενικZτερα, Oτι . Bαθ�τερ�ς, . γενεσι�υργ�ς λ�γ�ς τ�ς ?µφ7νισης
κα� 1ν7πτυ�ης τ�ς Φιλ�σ�φ%ας, αFτ�D τ�D πρωτ�τυπ�υ 9στ�ρικ�D φαιν�µ;ν�υ, π�& γενν(θηκε κα�
π�ρε Oλη τ�υ τ"ν 1ν7πτυ�η στ"ν �Eλλ7δα, Cταν 1κριB3ς . π�λεµ�ς ?ναντ%�ν τ3ν διαφ�ρων θρη-
σκει3ν κα� πρ�λ(ψεων. Γι! τ�Dτ� κα� Oλ�ι σ+εδ�ν �9 φιλ�σ�φ�ι καταδιZ+θηκαν ?π%µ�να στ"ν
?π�+( τ�υς.

2) �H �νε��γητη παρ�υσ
α τ�� Kακ�� στ�ν K�σµ�
�O πρ�γεν;στερ�ς κα� π7νω 1π� τ�ν K�σµ� θε�ς, . «δηµι�υργ�ς» τ�υ (. «π�ιητ#ς �$ραν�� κα�

γ'ς»), πρ;πει ν! ε�ναι µαG& κα� �πε�θυν�ς κ7θε κακ�D, 1φ�D . K�σµ�ς δ'ν ε�ναι µ' καν;να τρ�-
π� τ;λει�ς. Kαν;νας δ'ν 1µφιB7λλει, Oτι ε�ναι σ' π�λ& µεγ7λ� Bαθµ� Lσ+ηµ�ς, ?λαττωµατικ�ς,
1συµπλ(ρωτ�ς. Kα� +ωρ�ς φανερ� σκ�π�. �Yπ7ρ+�υν λ�ιµ�%, λιµ�%, καταπ�ντισµ�%, σεισµ�%, θ�ελ-
λες, τρικυµ%ες, πληµµ�ρες, �ηρασ%ες· 1τ�µικ;ς, .µαδικ;ς, τα�ικ'ς κα� ?θνικ'ς συγκρ��σεις· π�ν�ς,
1ρρZστιες, 1σθ;νειες, 1ναπηρ%ες,κακ�συντα%ριασµα στ! Gευγ7ρια, +ωρισµ�� φ%λων, σφ7λµατα,
στεν�+Zριες, ?γκλ(µατα, καταδιZ�εις κα� φ�B�ι (πραγµατικ�� κα� φανταστικ�%)· �περ�πλα, ?�7-
ντληση τ�D ?δ7φ�υς κα� τ3ν πηγ3ν ?ν;ργειας, �περπληθυσµ�ς· κα� π7νω 1π’ Oλα µ%α _τ�ιµη κα-
ταδ%κη σ' θ7νατ� γι! τ�ν καθ;να 1π� ?µ`ς µ' 1π�φαση Bγαλµ;νη τ"ν Pδια τ"ν aρα τ�ς γ;ννησ(ς
µας. M�ι7G�υµε Mτσι σ!ν 1ρνι7, π�& θ! π`νε .πωσδ(π�τε 1π� µα+α%ρι. =Aπ;ναντι σ’ αFτ" τ"ν
πραγµατικ�τητα / λ�γικ" κα� / θεωρ%α λ;ει, Oτι . θε�ς 5 ε�ναι µικτ�ς (καλ�ς κα� κακ�ς µαG&) 5
Oτι τ�ν µ�ιρ7Gεται τ�ν K�σµ� µαG& µ’ _ναν 2σ�δ�ναµ� Θε� τ�D Kακ�D,π�& ε�ναι συνδηµι�υργ�ς

XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΦIΛOΣOΦIA
(T% θ! Mλεγαν �9 1ρ+αK�ι bEλληνες φιλ�σ�φ�ι,

Nν G�Dσαν π;ντε - δ;κα α23νες 1ργ�τερα)



µαG� τ�υ. T� πρ�Bαλλ�µεν�, Oτι . Θε�ς Mφτεια�ε τ�ν K�σµ� Mτσι π�& τ�ν Mφτεια�ε, «γι( ν( µ)ς
δ�κιµ�σ+η», ε�ναι µ`λλ�ν 1φελ;ς. Θ! µπ�ρ�Dσε (σ!ν παν7γαθ�ς, παντ�γνZστης κα� παντ�δ�να-
µ�ς) ν! τ�ν ε�+ε φτει7�ει 1π’ 1ρ+�ς 1λλ�ιZτικ�. ∆ηλαδ" µ' 1π�υσ%α κ7θε κακ�D· κ�υν3ντας µ�-
ν� τ"ν «µπαγκ;ττα» τ�υ.

3) �H σ+νδεση θε�� κα- .θικ/ς, θε�� κα- λατρε
ας
=Aπ’ τ"ν 1ρ+" τ�ς �Iστ�ρ%ας Oλ�ι �9 9δρυτ'ς θρησκει3ν, δ7σκαλ�ι κα� πρ�φ�τες σ�νδεσαν τ"ν

cθικ" µ' τ�&ς θε��ς. M"ν µπ�ρ3ντας ν! θεµελιZσ�υν λ�γικ! κα� θεωρητικ! αFτ" τ"ν σ�νδεση,
?πιν�ησαν τ"ν «1π�κ7λυψη»: bOτι . Pδι�ς . θε�ς παρ�υσι7σθηκε στ�&ς 1νθρZπ�υς κα� Mτσι d+ι
µ�ν� BεBα%ωσε τ"ν Iπαρ�( τ�υ, 1λλ! κα� δι;τα�ε τ"ν σ�νδεση αFτ(: τ�ς cθικ�ς συµπεριφ�ρ`ς µα-
G� τ�υ. M%α +αρακτηριστικ" περ%πτωση ε�ναι τ�ς φλεγ�µενης (κα� µ" και�µενης) B7τ�υ, 1π’ τ"ν
.π�%α Bγ�κε / φων" τ�D θε�D, π�& Mδωσε κα� τ�ς δ;κα ?ντ�λ;ς. EAς π�Dµε στ� µετα��, Oτι αFτ" /
σ�νδεση Cταν κ�ινωνικ! κα� 9στ�ρικ! 1παρα%τητη, γι! ν! κρατι3νται σ' πειθαρ+%α �9 1π;ραντες
λαϊκ'ς µ`Gες µ' τ"ν τερ7στια κα� τυφλ" καταστρεπτικ( τ�υς δ�ναµη. MαG& µ' τ�&ς ν�µ�υς κα�
τ"ν 1στυν�µ%α κα� π;ρα 1π’ αυτ�&ς γιν�ταν 1ναγκαK� δε�τερ�, συµπληρωµατικ� δ;σιµ�: µ' τ� 9ε-
ρατεK� κα� τ"ν cθικ(.

T� Pδι� πρ`γµα συµBα%νει κα� µ' τ" λατρε%α: Mπρ�στ! στ� µεγαλεK� Sν�ς «δηµι�υργ�D τ�D Σ�-
µπαντ�ς» µ7κρ�υς δZδεκα δισεκατ�µµυρ%ων ?τ3ν φωτ�ς κα� 1ν7λ�γ�υ +ρ�ν�υ Iπαρ�ης (Oση /
?µB;λεια τ3ν τωριν3ν τηλεσκ�π%ων µας) τ% σηµασ%α M+ει τ� τυπικ� τ�ς λατρε%ας 1π� µ;ρ�υς µας;
EPµαστε περισσ�τερ� 1π� _να µ�ρι� σκ�νης Oλης τ�ς σκ�νης τ�ς �δρ�γε%�υ; gEτσι, καθ�ς  εPµα-
στε περικυκλωµ;ν�ι 1π� τ! τρισεκατ�µµ�ρια τ3ν hλιων κα� τ3ν π�λ& περισσ�τερων πλανητ3ν τ�D
µ;+ρι σ(µερα γνωστ�D µας Σ�µπαντ�ς; T% θ! γ%νAη δηλαδ(, iµα δ'ν τ�ν λατρ;ψ�υµε; Θ! µ`ς κρα-
τ(σAη κακ%α; E�ναι . γε%τ�νας τ�ς διπλαν�ς π�λυκατ�ικ%ας, π�& δ'ν τ�ν +αιρετ%σαµε;

4) �H τριµερ4ς θε�τητα Πατ�ρ, Y7�ς κα- 8Aγι�ν Πνε�µα
T� τρισυπ�στατ� τ�ς θε�τητας ε�ναι µ%α εFφυ"ς πρ�σπ7θεια συνδυασµ�D µ�ν�θεjας κα� π�λυ-

θεjας, 1π�τελ3ντας τ� 1κριB'ς ?νδι7µεσ�. gEτσι π��, ?νk3 δ'ν ε�ναι καθαρ" µ�ν�θεjα, δ'ν ε�ναι �4τε
κα� καθαρ" π�λυθεjα. �H π%στη τ3ν µαG3ν στ�ν µ�ναδικ� 1ρ+ικ� θε� συµπληρων�ταν Mτσι 1π’ τ"
µ%α µ' τ"ν παραδ�+" κα� τ�D Y9�D σ!ν .πωσδ(π�τε 2δια%τερης lντ�τητας, 1π� τ"ν Lλλη µ' τ"ν
παραδ�+" κα� τ3ν �Aγ%ων σ!ν ε2δικ3ν φ�ρ;ων τ�D �Aγ%�υ Πνε�µατ�ς. =Aλλ! τ� θεωρητικ� αFτ�
δι7Bηµα τ3ν πρ3των Συν�δων πρ�ς τ"ν π�λυθεjα δ'ν Cταν ε4κ�λ�. Παρ�υσ%αGε «κ�ιλι!» 1π’
1λλ�D. AFτ" τ"ν «κ�ιλι!» τ" σ+�λ%ασε κ7π�ια στιγµ" µ' Lφθαστ� +ι�Dµ�ρ κα� . µακαρ%της Kα-
στ�ρι7δης: «Στ�ς -ριστιανικ.ς κ�ινων�ες 01ι µ ρες τ# 2δ�µ�δα 0να κι 0να κι 0να κ�ν�υν τρ�α. Kα�
τ� τρ�α ε4ναι διαφ�ρετικ� π� τ� 0να. 6Aλλ( τ�ς Kυριακ.ς τ� πρω� τρ�α κι 0να ε4ναι τ� 9δι� πρ)γµα.
A$τ� λ γεται “Mυστ<ρι�ν τ'ς =Aγ�ας Tρι�δ�ς”! Σ(ν Aµως π)τε σ’ 0ναν Xριστιαν� Dµπ�ρ�, E
Eπ�F�ς π�υλ�ει κ�τι µ. τρ�α -ιλι�ρικα, κα� τ�� δGσετε 0να -ιλι�ρικ� κα� τ�� π'τε, Aτι τ�σα πρ -
πει ν( τ�� δGσετε δυν�µει τ�� Mυστηρ��υ τ'ς =Aγ�ας Tρι�δ�ς, φ�� 3=1 κα� 1=3, Aσ� Xριστιαν�ς
κα� νLναι, E Xριστιαν�ς α$τ�ς θ( σ)ς γελ�σ+η κατ�µ�υτρα».

5) T� κατ:;ασµα τ�� Σωτ/ρ�ς στ4 Γ/
T;σσερα Sκατ�µµ�ρια +ρ�νια Gω�ς ε�+ε . Lνθρωπ�ς π7νω στ�ν πλαν(τη σ!ν 2δια%τερ� ε�δ�ς κα�

. θε�ς δ'ν τ�ν ε�+ε πρ�σ;�ει. �Oπ�τε �αφνικ! τ� Mτ�ς µηδ'ν 1π�φασ%Gει ν! τ�ν σZσAη. mε+ωρ%Gει
1π� τ"ν �Fσ%α τ�υ _να τµ�µα, τ� µετατρ;πει σ' Lνθρωπ� κα� 1φ�D αFτ�ς δ�κιµ7Gει Oλα τ! B7σα-
ν7 µας, 1ναστα%νεται. =Aλλ! γιατ% Lργησε τ�σ� νLρθAη στ" Γ�; Kα� Oταν ?π� τ;λ�υς κατ;Bηκε, /
«σωτηρ%α» αFτ" π;τυ+ε; O9 α9µατηρ'ς ?παναστ7σεις κι �9 π�λεµ�ι  Mλειψαν; O9 σιτ�δεKες κα� �9
φυσικ'ς καταστρ�φ;ς; O9 Lνθρωπ�ι Mγιναν Lγγελ�ι; gEν�ιωσαν σωσµ;ν�ι;

Θ! πρ;πει 1κ�µα ν! πρ�στεθA�, Oτι πρ�ν 1π� τ"ν ?νανθρZπιση τ�D Σωτ�ρ�ς τ�ς Bηθλε'µ 1λλ!
κι 1ργ�τερα / µ%�η θε�D κα� 1νθρZπ�υ, / θε�π�%ηση 1νθρZπων, Cταν _να φαιν�µεν� κ�ιν� κα�
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συνηθισµ;ν�. bOλ�ι �9 φαρα� τ�ς A2γ�πτ�υ πιστε��νταν κα� λατρε��νταν σ!ν θε�%, τ� Pδι� 1ργ�-
τερα κα� �9 PωµαK�ι αFτ�κρ7τ�ρες· π;ρα 1π� τ�ς περιπτZσεις Lλλων ?θνικ3ν µυθ�λ�γι3ν µ' Lλλ�υς
θε7νθρωπ�υς.

6) �H ?Aν@σταση
�O ΠαDλ�ς, . 9δρυτ"ς τ�ς παγκ�σµιας =Eκκλησ%ας τ�D Xριστ�D κα� _νας 1π� τ�&ς µεγαλ�τερ�υς

1γωνιστ'ς τ�ς �Iστ�ρ%ας, γρ7φει ?π� λ;�ει γι! τ"ν =Aν7σταση τ�D =Iησ�D, π�ς 1π�τ;λεσε _να γε-
γ�ν�ς, π�& δ'ν µπ�ρεK ν! 1µφισBητηθA�, 1φ�D BεBαιZθηκε «π� πεντακ�σι�υς µ�ρτυρες». Kα� µ'
B7ση τ� πραγµατικ� αFτ� γεγ�ν�ς Bγ7Gει τ� συµπ;ρασµα κα� γι! τ"ν 1ν7σταση Oλων µας. �O συλ-
λ�γισµ�ς τ�υ ε�ναι . S��ς: �O Θε�ς 1π;δει�ε µ' τ"ν 1ν7σταση τ�D =Iησ�D τ"ν 9καν�τητ7 τ�υ ν! τ"ν
κ7νAη. =Aλλ7, 1φ�D M+ει αFτ" τ"ν 9καν�τητα, γιατ% {ραγε ν! φεισθA� κα� ν! µ"ν τ"ν +αρ%σAη κα� σ’
?µ`ς; �O ΠαDλ�ς πρ�σθ;τει, Oτι, Nν / 1ν7σταση ?κε%νη τ�D =Iησ�D δ'ν Mγινε, τ�τε Oλα ε�ναι µ7ταια.
�H +ριστιανικ" διδασκαλ%α πρ;πει ν! ?γκαταλειφθA�. Kα� Oλ�ι ν! π`µε σπ%τια µας.

O9 π�λ& φυσικ'ς 1π�ρ%ες π�& 1κ�λ�υθ�Dν, κα� π�& τ� Pδι� τ� πνεDµα τ�ς φιλ�σ�φικ�ς κριτικ�ς
?πιB7λλει, ε�ναι:

α) =Eπειδ" κ7π�ι�ς Mκανε _να +ατ(ρι στ�ν Y9� τ�υ, ε�ναι �π�+ρεωµ;ν�ς ν! τ� κ7νAη σ’ Oλ�υς;
B) =Eπειδ" / 1ν7σταση ε�ναι κατ! τ�ν ΠαDλ� «σωµατικ"» (Lλλως τε κα� . Pδι�ς . Xριστ�ς Mδει-

�ε στ�ν Lπιστ� Θωµ` µ;+ρι κα� τ! σηµ7δια τ3ν καρφι3ν στ! +;ρια τ�υ), µ' π�ι7 µ�ρφ" θ’ 1να-
στηθ�Dµε �9 �π�λ�ιπ�ι; M' τ�ν καρκKν� στ� τελευταK� στ7δι� µ;σα µας; M' κ�µµ;να π�δια �9 1ν7-
πηρ�ι; Σ' κυλιστ'ς π�λυθρ�νες, σκελετωµ;ν�ι κα� Lν�ες, �9 γ;ρ�ντες; EH µ' τ� πιστ�λι στ� +;ρι �9
αFτ�κτ�ν(σαντες (_τ�ιµ�ι ν! �αναπυρ�B�λ(σ�υν); Γιατ� ?δ3 δ'ν πρ�κειται περ� 1θανασ%ας «τ�ς
ψυ+�ς» 1λλ! περ� .λ�κληρωτικ�ς 1να%ρεσης τ�D θαν7τ�υ.

γ) T�ν Xριστ� τ�ν 1ν7στησε σ' τρεKς µ;ρες. =Eµ`ς π�τε;
δ) T� B7ρ�ς τ3ν σωµ7των τ3ν ταυτ�+ρ�να 1ναστηµ;νων Oλων τ3ν γενε3ν δ'ν θ! �επερ7σAη τ�

B7ρ�ς Oλης τ�ς �δρ�γε%�υ; Π�D θ! σταθ�Dν; =Eπ7νω στ! κεφ7λια τ3ν 1π� κ7τω τ�υς;
Kατ�πιν Oλων τ3ν πρ�ηγ��µενων . καθ;νας καταλαBα%νει, Oτι / «σ�νθεση» τ3ν δ�� 2δε�λ�γι3ν,

δηλαδ" / «�Eλλ!ς �Eλλ(νων Xριστιαν3ν», ε�ναι θεωρητικ! 1δ�νατη. Γι! τ� µ;λλ�ν δ' π�λιτιστικ"
τρ�+�π;δη. �H τ;τ�ια πυ�%δα µας, τ�D Π�λιτισµ�D, δ'ν δε%+νει τ�ν B�ρρ7. �H Bελ�να της ε�ναι πα-
ρ7λυτη. M�ν� µ' Lρση τ�ς 1ντ%φασης �π'ρ τ�ς µι`ς 5 τ�ς Lλλης 2δε�λ�γ%ας µπ�ρεK ν! σηµειωθA�
�Fσιαστικ" πρ��δ�ς.

T! Bασικ! +αρακτηριστικ! τ�D κλασσικ�D �Eλληνικ�D Πνε�µατ�ς Cταν δ��: 1) �H ?λε�θερη λ�-
γικ" κα� θεωρητικ" Mρευνα π7νω στ! µεγ7λα πρ�Bλ(µατα. Kα� 2) / δηµ�τικ�τητα τ�ς παιδε%ας,
. λαϊκ�ς +αρακτ�ρας της. O9 bEλληνες δ'ν Cταν µυστικ�παθεKς. |Hταν διαφωτιστικ�%. ∆'ν 1γα-
π�Dσαν τ! Lδυτα τ3ν να3ν 1λλ! τ� φ3ς τ�ς 1γ�ρ`ς.

�O =I�υδαϊσµ�ς Bρ�κε τ"ν �Eλλ7δα (µετ! τ" Pωµαϊκ" κατ7κτηση τ�D 146 π.X.) ταπεινωµ;νη
κα� καταπτ�ηµ;νη· µ%α 1ν�ι+τ" δι7Bαση. Kα� µπ�ρεσε ν! ?πικρατ(σAη 2δε�λ�γικ7. �H �Eλληνικ"
µυθ�λ�γ%α 1ντικαταστ7θηκε 1π� τ"ν =I�υδαϊκ(. O9 περικαλλεKς να�� 2σ�πεδZθηκαν. Mετ! 1π�
µερικ�&ς α23νες ?πιθαν7τιας 1γων%ας τ�D 1ρ+α%�υ πνε�µατ�ς / λη�ιαρ+ικ" πρ7�η θαν7τ�υ τ�υ
�π�γρ7φτηκε µ' τ� περ%φηµ� δι7ταγµα =I�υστινιαν�D: T� 529 κα� �9 τ;σσερις φιλ�σ�φικ'ς σ+�λ'ς
τ�ς =Aθ(νας Mκλεισαν κα� κυνηγ(θηκαν �9 φιλ�σ�φ�ι. �H αFτ�κρατ�ρ%α +ρειαG�ταν µ%α Sνια%α θ;-
ληση. ∆'ν ~φελ�Dσαν �9 ?σωτερικ'ς διαµ7+ες. �H φιλ�σ�φ%α κα� �9 1ντανακλ7σεις της στ�ν λα�
Cταν π�λυτ;λεια µ;σα στ" ν;α τ7�η πραγµ7των.

=Aπ� τ"ν παλι! ?κε%νη =Aνατ�λικ" Π%στη δ�� µ�ν� στ�ι+εKα µπ�ρ�Dν ν! ?πιBιZσ�υν στ�ς µ;ρες
µας. T� cθικ� περιε+�µεν� τ3ν EFαγγελ%ων κα� / θυσ%α τ�D hρω7 τ�υς. �Aπλ3ς σ!ν �π�γρ7µµι-
ση τ�ς διδασκαλ%ας τ�υ. bOλα τ’ Lλλα ε�ναι 1κραιφν"ς =I�υδαϊσµ�ς. m;ν�ς κα� Lγ�ν�ς γι! µ`ς.

ΓιAργ�ς ∆:π�ς
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O∆IKO ∆IKTYO METAmY ΛAKΩNIAΣ - MEΣΣHNIAΣ
=Eπ� τ�D Tαϋγ;τ�υ, τρι7ντα περ%π�υ +.λ.µ. B�ρει�δυτικ! τ�ς Σπ7ρτης, στ"ν κ�ρυφ�-

γραµµ" π�& ε�ναι γνωστ" µ' τ� dν�µα MαλεB� (2.000 µ. �ψ�µετρ� περ%π�υ), �π7ρ+�υν
?µφαν� P+νη 1π� αFλακZσεις, ε2δικ! λα�ευµ;νες, aστε ν! κυλ�` π7νω τ�υς iµα�α. �H κ�-
ρυφ�γραµµ" στ� σηµεK� αFτ� ε�ναι 2δια%τερα .µαλ(, ?π%πεδη κα� πλατει7, κα� Lνετα πρ�-
σεγγ%Gεται µ' αFτ�κ%νητ�. (�O Tα�γετ�ς Lλλως τε παρ! τ"ν Lγρια lµ�ρφι7 τ�υ ε�ναι Bατ�ς
σ' π�λλ! σηµεKα τ�υ). Πι� συγκεκριµ;να στ� MαλεB� παρατηρεK κανε�ς ?π%πεδες, ριGω-
µ;νες στ� +3µα π;τρες, π�& π7νω τ�υς φ;ρ�υν τ�ς αFλακZσεις αFτ;ς. �H 1π�σταση δ' µε-
τα�& δ�� αFλακZσεων ε�ναι Oση κα� τ� φ7ρδ�ς µι`ς iµα�ας. Kατ! τ"ν ?κτ%µηση τ�σ�
τ3ν Wπλ3ν ντ�πιων Oσ� κα� κ7π�ιων περισσ�τερ� ε2δικ3ν, π�& π;ρασαν κατ! καιρ�&ς
1π� κεK, θ! πρ;πει κ7π�τε, σ' π�λ& παρkω+ηµ;ν�υς κα� 1πρ�σδι�ριστ�υς +ρ�ν�υς, ν! περ-
ν�Dσε 1π� τ� µ;ρ�ς αFτ� δρ�µ�ς Wµα�ιτ�ς, π�& συν;δεε τ" Mεσσην%α µ' τ" Λακων%α.
(Kα� σ(µερα Lλλως τε περν�` 1π� κ�ντιν� σηµεK� δρ�µ�ς, π�& πηγα%νει πρ�ς τ"ν Kαλα-
µ7τα, 1λλ! δ'ν ε�ναι εFρ;ως γνωστ�ς). T! ?π%µα+α σηµεKα µ' τ�ς αFλακι'ς ε�ναι γνωστ!
στ�&ς κατ�%κ�υς τ3ν γ�ρω +ωρι3ν µ' τ� dν�µα «Γραµµ;νη Π;τρα», ?νk3 σ�µφωνα µ' µ%α
παλι! γ�ητευτικ" παρ7δ�ση –π�& γνZριGαν κυρ%ως �9 παλαι�τερ�ι– 1π� τ�ν δρ�µ� αFτ�
π;ρασε . Tηλ;µα+�ς µ' τ"ν iµα�7 τ�υ, πρ�κειµ;ν�υ ν! κατ;BAη στ" Λακεδα%µ�να κα� ν!
π7ρAη πληρ�φ�ρ%ες 1π� τ�ν Bασιλι` Mεν;λα� γι! τ�ν πατ;ρα τ�υ.

Πρ7γµατι / τ;ταρτη ραψkωδ%α τ�ς «6OδOσσειας» ε�ναι 1φιερωµ;νη –Oπως ε�ναι γνωστ�–
στ� τα�%δι αFτ�, ?νk3 στ� τ;λ�ς τ�ς τρ%της ραψkωδ%ας δηλZνεται π�λ& σ�ντ�µα (στ. 494-496)
/ π�ρε%α τ�D hρωα 1π� τ"ν Π�λ� πρ�ς τ" Λακεδα%µ�να µ' 2δια%τερη Mµφαση στ"ν Lφι-
�( τ�υ σ' «πεδ��ν πυρηφ�ρ�ν», δηλαδ" σ' σιτ�φ�ρ� κ7µπ�. �H δι;λευση αFτ" 1π� τ"
Mεσσην%α πρ�ς τ" Λακων%α ε�ναι φυσικ� ν! πραγµατ�π�ι(θηκε µ;σkω τ�D Tαϋγ;τ�υ,
1φ�D συντελεKται µ;σα σ' µ%α µ;ρα µ�ν� (6Oδ. γ. 490, 497). �Oπ�ιαδ(π�τε Lλλη «τεθλα-
σµ;νη .δ�ς», π�& ν’ 1π�φε�γAη τ� B�υν�, θ! 1παιτ�Dσε π�λ& περισσ�τερ� +ρ�ν�.

∆εδ�µ;ν�υ ?π%σης Oτι σ�µφωνα µ' τ�ς τελευταKες 1ρ+αι�λ�γικ'ς 1νακαλ�ψεις (1982) τ�
παλ7τι τ�D Mενελ7�υ κα� / π�λη τ�ς Λακεδα%µ�ν�ς θ! πρ;πει ν! τ�π�θετηθ�Dν στ� +ω-
ρι� Πελλ7να, . θρDλ�ς M+ει π�λλ'ς πιθαν�τητες ν! BγA� 1ληθιν�ς, καθ�ς / Πελλ7να δια-
κρ%νεται καθαρ! 1π� τ"ν κ�ρυφ" τ�ς «Γραµµ;νης Π;τρας» κα� µαG� της B;Bαια Oλη /
ε4φ�ρη κ�ιλ7δα τ�D EFρZτα, π�& θ! µπ�ρ�Dσε ν! ε�ναι τ� «πυρηφ�ρ�ν πεδ��ν» τ�D
�Oµ(ρ�υ.

T;λ�ς κα� . 9στ�ρικ�ς Paul Cartledge στ� BιBλ%� τ�υ «Sparta and Laconia, A regi�nal
history 1300-362 B.C.» τ�π�θετεK τ"ν πρ�σBαση τ3ν Σπαρτιατ3ν πρ�ς τ" Mεσσην%α (κατ!
τ" δι7ρκεια τ3ν Mεσσηνιακ3ν π�λ;µων) περ%π�υ σ’ αFτ� τ� σηµεK� τ�ς κ�ρυφ�γραµµ�ς
τ�D Tαϋγ;τ�υ, π7νω 1π� τ! +ωρι! Γεωργ%τσι κα� =Aγ�ριανη.

O9 παραπ7νω ?κτιµ(σεις M+�υν τ" δυνατ�τητα ν! καταδε%��υν, Oτι �δη 1π� τ! +ρ�νια
τ�D Tρωικ�D π�λ;µ�υ / Πελ�π�ννησ�ς –κα� 1σφαλ3ς κα� / �π�λ�ιπη �Eλλ7δα– δι;θετε
_να πρ�ηγµ;ν� .δικ� δ%κτυ�, π�& δι;ρ+εται 1π� B�υν! κα� συνδ;ει σ�ντ�µα περι�+;ς,
π�& θ! +ρει7G�νταν διαφ�ρετικ! π�λ& +ρ�ν�, γι! ν! ?πικ�ινων(σ�υν. =AρκεK B;Bαια ν!
?�ετασθA� / Lγνωστη αFτ" περι�+" κα� τ! P+νη τ�D δρ�µ�υ, aστε ν! ?πιBεBαιωθ�Dν τ�σ�
�9 θεωρ%ες Oσ� κα� / παρ7δ�ση, π�& θ! πρ;πει κ7π�τε ν! ληφθA� σ�Bαρ! �π’ dψιν.

EDγεν
α ∆αρ;
ρη
Φιλ�λ�γ�ς



T
α

Eγ
ετ

�ς
:�

H
 «

Γ
ρα

µµ
:ν

η
 Π

:τ
ρα

».
 ∆

ια
κρ


ν
�ν

τα
ι π

@
νω

 σ
τ�

 ;
ρα

JA
δε

ς 
Kδ

α
φ

�ς
 �

7 γ
ρα

µµ
M

σε
ις

, N
π

- τ
A

ν 
Oπ

�

ω

ν
Nκ

ιν
��

ντ
� 

�7
 τ

ρ�
J�

- τ
A

ν 
P

µα
�A

ν,
 π

�Q
 N

Jρ
η

σι
µ�

π
�ι

��
ντ

� 
γι

R
 τ

4
ν 

Nπ
ικ

�ι
νω

ν

α

 µ
ετ

α
�Q

 Λ
α

κω
ν


α
ς 

κα
-

M
εσ

ση
ν


α
ς 

κα
τR

 τ
4

ν 
M

υκ
η

να
ϊκ

4
 π

ερ

�

δ�
.

ΛEITOYPΓOYΣE KATA THN MYKHNAΪKH ΠEPIO∆O



Π�νω π�� ε4-α ρ-�σει ν( -�νω τ��ς καλOτερ�Oς µ�υ πελ�τες (1 ρετε τGρα: Mπα-
µπινιGτης, Nτ�Oµας, Mαρων�της) κα� µ. ε4-ε καταλ�2ει µαOρη πελπισ�α, καθSς δ.ν
δηµ�σιεO�υν πι( κ�τι ��υµερ� πρ�ς σ-�λιασµ�ν, Tλθε U κυρ�α Corinne Coulet µ. τ�
2ι2λ�� της «M σα Vπικ�ινων�ας στ#ν ρ-α�α =Eλλ�δα», γι( ν( µ. 2γ�λ+η π� τ#ν δO-
σκ�λη θ ση α$τ�ν τ�ν µ'να.

Kι VνX� �Y Vν λ�γXω κOρι�ι τηρ��ν πλ �ν α�δ<µ�να σιγ# 6Aρσακει�δ�ς περ� τ( γλωσ-
σικ( κα� Yστ�ρικ� µας �ητ<µατα, U κυρ�α Corinne Coulet 1εσπαθGνει µ σα π� τ� 2ι-
2λ�� της Zπ.ρ τ�ν Φ�ιν�κων, π�� νεκ�λυψαν τ� λφ�2ητ� κα� π’ α$τ��ς τ� π'ραν
�Y παµπ�νηρ�ι ]Eλληνες, γι( ν( µπ�ρ��ν, λ ει, ν( συνενν���νται µ. α$τ��ς κατ( τ�ς
Vµπ�ρικ ς τ�υς δ�σ�ληψ�ες. B 2αια µ)ς ναγνωρ��ει τ� γεγ�ν�ς Aτι νακαλOψαµε τ(
φων<εντα. _A! T� καλ� ν( λ γεται. Kα� δ�σ’ τ�υ λ�ιπ�ν σ. καµµι( τριανταρι( σελ�-
δες, γι( ν( τ� VµπεδGσ�υµε πλ<ρως, «�Y Φ��νικες δ�νεισαν τ� λφ�2ητ� στ��ς ]Eλλη-
νες» κα� ν( π�κλε�+η µετ( 2δελυγµ�ας π)σαν `λλην Vκδ�-<ν. ∆ηλαδ# U κυρ�α Coulet
καταφ ρνει Vν τ+' πανσ�φ�bα της ν’ ναιρ σ+η κι α$τ�ν τ�ν ]Oµηρ�. Kα� Vπιµ νει στ� θ -
µα µετ( τ�σης φ�ρτικ�τητας, λ.ς κα� U 9δια Tταν παρ��σα, τ#ν στιγµ# π�� E K�δµ�ς
(να�! τ�ν κατ�ν�µ��ει...) Dδινε τ� λφ�2ητ� στ��ς γρ�µµατ�υς πρ�γ�ν�υς µας.

=Ωστ�σ� U Vνηµ ρωσ�ς της περ� τ( γλωσσικ( ε4ναι Vκπληκτικ<. Παραδε�γµατ�ς -�-
ριν δ.ν µπ�ρεF ν( δε-θ+', Aτι U Γραµµικ# Γραφ# B ε4ναι ρ-αι�τερη τ�� XVI α��ν�ς.
Kα� µ�ν�ν δηλαδ# π�� τ� σκ πτεται, 2γ��ει καντ'λες... Kα� γι( ν( µ# 1εφεOγ+η κι π�
τ#ν «γραµµ<», µ)ς Zπενθυµ��ει, Aτι τ� µ γιστ� µ ρ�ς τ�ν πινακ�δων τ'ς Γραµµικ'ς
Γραφ'ς B ε4ναι λ�γαριασµ�� κα� στατιστικ( στ�ι-εFα! M. `λλα λ�για U πρ�ϊστ�ρικ#
=Eλλ(ς Tταν 0να τερ�στι� λ�γιστικ� γραφεF�, στ� Eπ�F� U µ�νη τ�υς σκασ�λα Tταν, µ#
τ��ς 1εφOγ+η στ� µ τρηµα καν να πρ�2ατ� f καν νας -�λκιν�ς τρ�π�υς. Γιατ� α$τ��
�Y `νθρωπ�ι �gτε συνθ'κες συνωµ�λ�γ��σαν �gτε διαθ'κες Dκαναν �gτε ρα2ασ�κια
ντ<λλασαν. Πρ�2ατα µ τραγαν µ�ν�. _Iσως, γι( ν( κ�ιµηθ��ν...

Π�ντως VκεF π�� U κυρ�α Corinne Coulet, Zφηγ<τρια, παρακαλ�, Kλασσικ�ν
Σπ�υδ�ν στ� XII πανεπιστ<µι�ν τ�ν Παρισ�ων, δ.ν σηκGνει µυFγα στ� σπαθ� της,
ε4ναι U γραµµατ�σOνη τ�ν =Eλλ<νων. T�ν καιρ� τ'ς Γραµµικ'ς Γραφ'ς B Aλ�ι �Y κ�-
τ�ικ�ι τ'ς ε$δα�µ�ν�ς α$τ'ς -Gρας Tταν στ��ρν�ι, ντ�υ2�ρια κα� π τρες πελ κητες
κα� µ�ν�ν �Y Vπ�σηµ�ι νακτ�ρικ�� γραφεFς µπ�ρ��σαν ν( -αρ�1�υν κ�τι κ�λλυ2�-
γρ�µµατα. Kι α$τ( µ. τ� ��ρι. E9δατε Vνηµ ρωση U Zφηγ<τρια. Σ. λ�γ� θ( µ)ς γρ�ψ+η,
Aτι κα� τ#ν Γραµµικ# Γραφ# B τ#ν φανταστ<καµε f τ#ν ε9δαµε στ’ iνειρ� µας. M( τ�ν
Για-2 , τ� περιµ νω κι α$τ�.

Σ�γ�υρα U Vν λ�γXω συγγραφε�ς δ.ν πρωτ�π�ρεF –9σα - 9σα θ( Dγραφα, Aτι µ)λλ�ν
ναπαρ�γει τ#ν «γνGση» `λλων διαττ�ντων στ ρων τ�� ε9δ�υς. Γι’ α$τ� κα� θ( τ#ν
µαλGσ�υµε· γιατ� δ.ν πρ�σθ τει τ� λιθαρ�κι της στ� φ�ινικικ� ��κ�δ�µηµα, γρ�φ�-
ντας λ.-. Aτι U =Eλλ(ς Tτ� κατ��κητ�ς µ -ρι τ�ν VI π.X. α��να f Aτι τ( Tρωικ(
Zπ'ρ1αν µ�α σειρ( π� π�δ�σφαιρικ( ντ ρµπυ µετα1� τ'ς Vθνικ'ς Φ�ιν�κων κα� τ'ς
Vθνικ'ς Xαλδα�ων, γι( ν( πρ�αγ�γ+η Vπαρκ�ς τ#ν Vπιστ<µη. TGρα γι( π�ι� Vπιστη-
µ�νικ# Dρευνα ν( µιλ<σ�υµε;

ΓιAργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

N:� φ�ινικικ� �στ:ρι

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



�O �κρωτηριασµ�ς τ/ς Nπιθυµ
ας

[...] _Hσ�υν τρι�ντα -ρ�ν�ν, σ(ν 1εκιν��σες ν’ σ-�ληθ+'ς 2ασα-

νιστικ( µ. τ� «πρ�2ληµ�» µ�υ, 0να θεµελι�δες κεκτηµ ν� τ'ς �ω'ς

µ�υ, τ#ν π�λαυση. Στ�-� τ�� γ�να σ�υ D2αλες, ν( -τυπ<σ+ης τ�

«κακ�» στ# ρ��α τ�υ, τ� 6EγG µ�υ, τ�ς Vπιθυµ�ες µ�υ: Vπιθυµ�α γι(

Eλ�κλ<ρωση, γι( α$τ�τ λεια, γι( Vλευθερ�α, γι( λλαγ ς, γι( Vπα-

ν�σταση, γι( α�σθητικ<, γι( Dρωτα, γι( γ�πη, γι( pθικ<, γι( µε-

ταφυσικ<..., γι( �ω<. ]Oλα α$τ( ε4µαι VγG. qAν rθελα, Dλεγες, ν(

σ’ κ�λ�υθ<σω, θ( Dπρεπε ν( τ’ παρνηθ� Aλα κα� ν( σηκGσω κι

0ναν σταυρ�.

6Aντ δρασα καριαFα. ∆.ν φαντα��µ�υν, Aτι θ( µ�� στερ��σες

τ�σες -αρ.ς τ'ς �ω'ς. E4-ες µπρ�στ� σ�υ τρ�α -ρ�νια, γι( ν( µ.

πε�σ+ης ν( 1ερρι�Gσω τ�ς Vπιθυµ�ες µ�υ. Mπρ�στ( στ#ν Vπιµ�ν< σ�υ

�O =Aµερικαν�ς λ�γι�ς τ�D περασµ;ν�υ α23ν�ς John Pickering �π�ρ�ε µ%α 1π� τ�ς
πλ;�ν ?�;+�υσες πρ�σωπικ�τητες τ�ς ?π�+�ς τ�υ στ�ν +3ρ� τ3ν γραµµ7των κα� τ3ν τε-
+ν3ν στ�ς H.Π.A. gEφερε π�λλ�&ς τ%τλ�υς �ς πρ�εδρ�ς κα� µ;λ�ς διαφ�ρων µ�ρφω-
τικ3ν 9δρυµ7των, =Aµερικανικ3ν κα� µ(. =Aπ� τ�ς 1ρ+'ς τ�ς δεκαετ%ας τ�D 1820 συν;-
λαBε τ"ν 2δ;α τ�ς στ�ι+ει�θετ(σεως Sν�ς λε�ικ�D, τ� .π�K� θ! περιελ7µBανε στ� µ;τρ�
τ�D δυνατ�D τ� πλεKστ�ν τ3ν ληµµ7των τ�ς Sλληνικ�ς γλZσσας, π�& ?ντ�π%G�νταν στ!
iπαντα τ�ς 1ρ+α%ας Sλληνικ�ς γραµµατε%ας. Συλλ;γ�ντας µεθ�δικ! τ! 1ρ+αKα συγ-
γρ7µµατα 1π� 2διωτικ'ς κα� κρατικ'ς κ�λλεγιακ'ς BιBλι�θ�κες . Pickering κα� �9 περ�
αFτ�ν συγγραφεKς κα� καθηγητ'ς Sλληνικ3ν στ! =Aµερικανικ! ?κπαιδευτικ! 9δρ�µα-
τα �εκ%νησαν µ%α ?π%π�νη κα� συν7µα καιν�τ�µ� ?ργασ%α. �H καιν�τ�µ%α συν%σταται
στ"ν παρ7καµψη τ�ς +ρ(σεως λατινικ3ν Oρων κα� ?πε�ηγ(σεων στ"ν κ7θε µ%α Sλλη-
νικ" λ;�η, καθ�ς _ως τ�τε στ" λε�ικ�γραφικ" δραστηρι�τητα Cταν συν(θης / παρεµ-
B�λ(, παραB�λ" κα� παραπ�µπ" σ' λατινικ! στ�ι+εKα γι! τ"ν ?πε�(γηση �εν�γλωσ-
σων λ;�εων. �O Pickering ?π;µεινε στ"ν 1πευθε%ας ?παφ" µ' τ"ν Sλληνικ" γλ3σσα δ%-
+ως κNν τ" φωνητικ" µεταγραφ" τ3ν φωνη;ντων κα� συµφZνων δ%πλα σ' κ7θε λ;�η,
τηρ3ντας 1παρ;γκλιτα τ�&ς καν�νες lρθ�γραφ%ας κα� τ�νισµ�D.

�H πρZτη Mκδ�ση τ�D λε�ικ�D παρ�υσι7σθηκε τ� 1826 κα� Mγινε 1ν7ρπαστη, καθ’ Oσ�ν
µ7λιστα �Fδ;π�τε ε�+ε ?κδ�θ� στ�ς H.Π.A. Sλλην�-αγγλικ� λε�ικ� στ� παρελθ�ν. T!

JOHN PICKERING, =Eλλην�-αγγλικ� Λε1ικ�

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



pρ µησα, πρ�σπ�ι<θηκα Aτι pρ µησα, γιατ� γνωρ��ω σ-εδ�ν λ�ν-

θαστα τ�ς Vπιθυµ�ες µ�υ π’ τ#ν καλ# κι π’ τ#ν κακ<, φ�� «σ-ε-

δι�σθηκα», νθρωπ�µ�ρφησα κα� �� µ’ α$τ ς: _E-�υν ρ��ες π��

-�ν�νται στ( 2�θη τ'ς πρ�ϊστ�ρ�ας µ�υ. 6Aλλ�, κι tν κατ�φερνα

ν( «κ�ψω» µερικ ς, κ�π�ς -αµ ν�ς. ∆.ν θ( µπ�ρ��σα ν( κ�νω τ�-

π�τα µ. τ��ς «σπ�ρ�υς τ�� πειρασµ��», φ�� U �ω< µ�υ ε4ναι κα-

τ�σπαρτη π’ α$τ��ς κα� φυτρGν�υν κ�θε στιγµ<, νO-τα-µ ρα, Aλες

τ�ς Vπ�-.ς κα� µ. κ�θε καιρ�: Πειρασµ��-πρ�κληση τ�ν α�σθ<σεων,

τ�� πνεOµατ�ς,τ'ς ψυ-'ς.

Kα� γνGρι�ες, Vσ� E Γι�ς τ�� 6AνθρGπ�υ, Aτι Dτσι θ( γιν�ταν. M�ι-

��ει σ( ν( µ#ν VναντιGθηκες στ�ς πρωτ�2�υλ�ες τ�� πειρασµ��, γι(

ν( 2ρ��ν δι 1�δ� �Y Vπιθυµ�ες µ�υ. Γιατ� �Y Vπιθυµ�ες µ�υ Zπ�λ�-

1ντ%τυπα γρ(γ�ρα ?�αντλ(θηκαν κα� . Pickering �εκ%νησε ?ν;ργειες γι! τ" δε�τερη Mκδ�-
ση. AFτ" Cταν _τ�ιµη τ� 1829, µεγαλ�τερη σ' dγκ� κα� συµπληρωµ;νη. �O συγγραφ;ας
κα� �9 συνεργ7τες τ�υ ε�+αν φρ�ντ%σει ν! ?µπλ�υτ%σ�υν µ' ν;α λ(µµατα κα� Oρ�υς τ"ν
�π7ρ+�υσα Iλη κα� ν! BελτιZσ�υν α2σθητικ! τ� περιε+�µεν� της ?ργαG�µεν�ι συνε+3ς.

EPκ�σι +ρ�νια µετ! τ"ν πρZτη Mκδ�ση . John Pickering πρ�ετ�%µαGε στ" B�στZνη τ"ν
τρ%τη Mκδ�ση τ�D λε�ικ�D µετ! τ"ν ?�7ντληση κα� τ�ς δε�τερης. =AπεB%ωσε Oµως, λ%γ�
πρ�ν αFτ" τεθA� σ' κυκλ�φ�ρ%α τ� 1848. O9 ?κδ�τες ?ν τ��τ�ις συν;+ισαν τ"ν πρ�σπ7θει7
τ�υ κα� παρ�υσ%ασαν _να πλ;�ν Lρτι� κα� πλ��σι� λε�ικ�. T� µ�ν� τ�υ Pσως 1ρνητικ�
στ�ι+εK� ε�ναι, Oτι κα� στ�ς τρεKς ?κδ�σεις τ! Sλληνικ! σ�µφωνα φ;ρ�νται �ς M+�ντα φ�ι-
νικικ" πρ�;λευση. AFτ� Oµως ε4κ�λα δυν7µεθα ν! τ� 1ντιπαρ;λθ�υµε, καθ�ς Oλες �9 δια-
τυπωθεKσες θεωρ%ες περ� φ�ινικικ�D 1λφαB(τ�υ ε�+αν τ�τε ?πιφανειακ" 1ντιµετZπιση.

�O Sλληνικ�ς ?κδ�τικ�ς ��κ�ς, 1π� τ�ν .π�K� πρ�σφατα κυκλ�φ�ρησε κα� στ"ν Sλλη-
νικ" BιBλι�αγ�ρ! σ' φωτ�γραφικ" 1νατ�πωση τ� Λε�ικ� σ' 1ριθµ� +ιλ%ων 1ντιτ�πων,
στηρ%+θηκε στ"ν 3η Mκδ�ση τ�D 1848. �H 1νατ�πωση αFτ" 1�%Gει κ7θε Mπαιν�. T� Mργ�
1π�τελεK κα� σ(µερα 1νεκτ%µητ� B�(θηµα γι! τ�&ς 1γγλ�φZν�υς Sλλην�µαθεKς 1λλ!
κα� γι! .π�ι�νδ(π�τε ?πιθυµεK ν! γνωρ%σAη Bαθ;ως τ�ν πλ�Dτ� τ�ς �Eλληνικ�ς ΓλZσ-
σας µ' τ�ς 1ναρ%θµητες Mνν�ιες κα� τ�π�υς λ;�εων, π�& ?µπερι;+�νται σ’ αFτ(ν. =Eπ�
πλ;�ν 1π�τελεK +ειρ�πιαστ" 1π�δει�η τ�ς µεγ7λης σηµασ%ας π�& 1π;διδαν �9 �;ν�ι
στ"ν �Eλληνικ" Γλ3σσα κα� τ�ν �Eλληνικ� Π�λιτισµ�, κα� µ7λιστα �9 =Aµερικαν�%, �9
.π�K�ι, θ! µπ�ρ�Dσε κανε�ς ν! φαντασθA�, Oτι λ�γω τ�D τε+νικ�D π�λιτισµ�D τ�υς κα�
τ�D θετικ�D τ�υς πνε�µατ�ς δ'ν ε�+αν σηµαντικ'ς ?πιδ�σεις στ"ν Mρευνα κα� καταν�η-
ση τ�D �Eλληνικ�D Πνε�µατ�ς: T� θαυµ7σι� Λε�ικ� τ�D Pickering κα� τ3ν συνεργατ3ν
τ�υ 1π�δεικν�ει τ� 1ντ%θετ�.

M@ρι�ς Mαµαν:ας

∆ΑΥΛrΣ/195, M7ρτι�ς 199812154



γ�σθηκαν π� τ�τε στ� Σ- δι� τ�� _Aπειρ�υ N��, Aταν τ�τε, σ. µ�α

στιγµ<, Dπλασε π� «φ�ς Vκ φωτ�ς» κα� ̀ πειρη �µ�ρφι( τ� σOµπαν

κα� µ. uργ�νωσε ργ�τερα σ. ν��, ψυ-# κα� σ�µα µ. Vπιθυµ�ες,

γι( ν( γνωρ�σω τ#ν �µ�ρφι( κα� τ’ γαθ� T�υ. qH πρ�γµατι ε4σαι

U �ωνταν# παρ�υσ�α τ'ς πρ�ν�ιας τ�� Παγκ�σµι�υ N��, γι( ν(

σφραγ�σ+η µ. τ� Dργ� σ�υ κα� τ# θυσ�α σ�υ τ#ν πρ� λευση κα� τ#ν

V1 λι1η τ�� Σ-εδ��υ: =O 9δι�ς N��ς δ.ν λ�γ�κρινε π�τ , κα� στ� Vλ�-

-ιστ�, τ��ς ν�µ�υς λειτ�υργ�ας τ�� σOµπαντ�ς κ�σµ�υ T�υ. Kα� τ#

�ω< σ�υ κα� τ# �ω< µ�υ µ. τ� 9δι� π�λυτ� µ τρ� τ# -ειρ�στηκε. =H

π�λυτη δικαι�σOνη, U π�λυτη pθικ<.

_Eτσι ρ��ωσαν µ σα µ�υ �Y Vπιθυµ�ες, γι( ν( καρπ�σ�υν. [...]

ΠιστεOω, Aτι «Vπιθυµ� 9σ�ν δηµι�υργ�». [...]

∆ρ. ΦMτι�ς ADρηλιMνης

�H M�ναδ�λ�γ�α τ�D γερµαν�D φιλ�σ�φ�υ, ν�µικ�D κα� µαθηµατικ�D Λ7ιµπνιτς
(1646-1716) ε�ναι / τελευτα%α φιλ�σ�φικ( τ�υ πραγµατε%α. M' ?νεν(ντα 1ριθµηµ;νες
παραγρ7φ�υς 1π�τυπZνει συν�πτικ! τ�ς φιλ�σ�φικ;ς τ�υ θ;σεις, π�& κιν�Dνται µ;σα
στ! Oρια τ�ς 1ρ+α%ας Sλληνικ�ς φιλ�σ�φ%ας, +ωρ�ς ν! καλ�πτ�υν Oλες τ�ς π�λυπ�%κι-
λες πτυ+;ς της κα� τ" θεωρ%α τ�D +ρ�ν�υ κα� τ" φιλ�σ�φικ" θεωρ%α τ�D �Hρακλε%τ�υ
γι! τ" συν�παρ�η τ3ν 1ντιθ;των, Oπως 1πασ+�λησε τ�ν Πλ7τωνα κα� τ�ν =Aριστ�τ;-
λη.

�H «µ�ν7δα» τ�D Λ7ιµπνιτς ε�ναι ?πηρεασµ;νη 1π� τ�ν Πυθαγ�ρει� Φιλ�λα�: «U µ�-
ν�ς, vς tν ρ-# �wσα π�ντων κατ( Φιλ�λα�ν» (=I7µBλι+�ς ?ν «Nικ�µ.» 77,9»), τ"ν .π�%α
δια+ωρ%Gει 1π� τ�ν µαθηµατικ� 1ριθµ� κα� τ"ν ταυτ%Gει µ' τ"ν Wπλ� �π�σταση τ�D
Πλωτ%ν�υ, τ� Lτ�µ� τ�D ∆ηµ�κρ%τ�υ κα� τ�ς 1π�ψεις τ�D Πλ7τωνα κα� τ�D =Aριστ�τ;-
λη.

«Kι VκεF, π�� δ.ν Zπ�ρ-�υν µ ρη», τ�ν%Gει . Λ7ιµπνιτς (Oπως στ" µ�ν7δα κα� τ"ν
Wπλ�  �π�σταση), «δ.ν Zπ�ρ-ει �gτε Dκταση �gτε σ-'µα �gτε δυνατ# διαιρετ�τητα. OY
µ�ν�δες λ�ιπ�ν α$τ.ς ε4ναι τ( ληθιν( `τ�µα τ'ς φOσης» (παρ. 3). ∆ιατυπZνει τ" θε-
ωρ%α τ�ς 1διαιρετ�τητας τ3ν 1τ�µων τ�D ∆ηµ�κριτ�υ κα� συµφωνεK µ' τ"ν Lπ�ψη τ�D
=Aριστ�τ;λη, Oτι: «µ�ν�δα τ� δια�ρετ�ν ε4ναι κατ( τ� π�σ�ν» (=Aριστ�τ;λης, «=Aνα-
λυτικ! bYστερα», A, 72, 20).

=Eπ%σης θεωρεK . Λ7ιµπνιτς, Oτι: «�Y µ�ν�δες ε4ναι ν�γκη ν( D-�υν κ�π�ιες π�ι�τητες,
διαφ�ρετικ( δ.ν θ( Tταν κtν iντα» (παρ. 8), ?πιBεBαιZν�ντας τ" θ;ση τ�D =Aριστ�τ;-
λη, Oτι «πρGτη µ.ν γ(ρ π�ι�της U τ'ς �$σ�ας διαφ�ρ(» (=Aριστ�τ;λης, «Mετ! τ! Φυ-
σικ7», ∆, 1020b, 15).

ΛAΪMΠNITΣ, =H M�ναδ�λ�γ�α
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=Eπ%σης . γερµαν�ς φιλ�σ�φ�ς θεωρεK, Oτι: «κα� U µ�ν�δα, κι α$τ# δηµι�υργηµ νη,
Zπ�κειται σ. µετα2�λ# κα� κ�µη, Aτι α$τ# U µετα2�λ# ε4ναι συνε-#ς µ σα σ. κ�θε µ�-
ν�δα» (παρ. 10), ?παναλαµB7ν�ντας τ" θεωρ%α τ3ν �Eλλ(νων φιλ�σ�φων τ�ς =Iων%ας
περ� «µ# διαµεν�Oσης παγ�ως µηδεµι)ς φOσεως Vν τ�Fς α�σθητ�Fς, λλ’ ε� πασ�ν κι-
ν�υµ νων κα� ρε�υσ�ν» (=Aριστ�τ;λης, «Mετ! τ! Φυσικ7», K, 1063, 30) κα� τ�D =Aρι-
στ�τ;λη, Oτι «U φOσις λ γεται U πρGτη xκ�στXω Zπ�κειµ νη yλη τ�ν V-�ντων Vν α$τ�Fς
ρ-#ν κιν<σεων κα� µετα2�λ'ς» (=Aριστ�τ;λης, «Φυσικ7», B, 193, 25).

«OY µ�ν�δες» κατ! τ�ν Λ7ιµπνιτς «δ.ν D-�υν παρ�θυρα, π’ Aπ�υ κ�τι τι µπ�ρεF ν(
µπ+' f ν( 2γ+'. OY �δι�τητες δ.ν µπ�ρ��ν ν’ π�σπασθ��ν f ν( περιφ ρωνται D1ω π�
τ�ς Zπ�στ�σεις (παρ. 7). =Aπ�φα%νεται ?κεKν�, π�& M+ει διατυπZσει . =Aριστ�τ;λης, Oτι
«aστε δ'ν �π7ρ+ει καµµ%α �4τε κ%νηση �4τε µεταB�λ" M�ω 1π� τ! πρ�αναφερθ;ντα
(κατηγ�ρ(µατα)» [«zστ’ �$δ. κ�νησις �$δ. µετα2�λ# �$θεν�ς Dσται παρ( τ( ε�ρηµ να
(κατηγ�ρηµ7τα)»: =Aριστ�τ;λης, «Φυσικ7», Γ, 201].

Στ" συν;+εια . Λ7ιµπνιτς 1ναφ;ρει, Oτι: «φ�� κ�θε φυσικ# µετα2�λ# γ�νεται 2αθ-
µιαFα, κ�τι µετα2�λλεται κα� κ�τι παραµ νει» (παρ. 13). T"ν Bαθµια%α αFτ" 1λλ�%ωση
?πισηµα%νει . Πλ7των: «κιν�Oµεν�ν δ# τ� {ν κα� λλ�ι��ται» (Πλ7των, «Παρµεν%δης»,
163α) κα� . =Aριστ�τ;λης: «=H γ�ρ Vστι κινητικ# κα� κινητ<, διαφ ρειν δεF (=Aριστ�τ;-
λης, «Περ� Ψυ+�ς», A, 409α). Kα� πρ�σθ;τει . Λ7ιµπνιτς διευρ�ν�ντας τ" µ�ν7δα σ'
µερ%δα Iλης: «κ�θε µερ�δα τ'ς yλης δ.ν ε4ναι µ�ν�ν Vπ’ `πειρ�ν διαιρετ<, Aπως ε4-αν
ναγνωρ�σει �Y ρ-αF�ι, λλ( κ�µη Zπ�διαιρεFται -ωρ�ς τ λ�ς» (παρ. 67). �O Πλ7των
Oµως 1ντ%θετα διαψε�δει τ�ν Λ7ιµπνιτς, 1φ�D τ�νισε κα� τ" δια%ρεση τ�D «dντ�ς Sν�ς»
1λλ! κα� τ"ν �π�δια%ρεση τ�D Sν�ς: «gAρα d+ι µ�ν� τ� “�ν �ν” ε�ναι π�λλ7, 1λλ! κα�
αFτ� τ� �ν ε�ναι κατ’ 1ν7γκην» π�λλ7, 1φ�D 1π� τ� �ν +ωρ%Gεται σ' µ;ρη». («O$ µ�ν�ν
`ρα τ� |ν {ν π�λλ( Vστ�ν, λλ( κα� α$τ� τ� {ν Zπ� τ�� iντ�ς διανεµηµ ν�ν π�λλ( ν�-
γκη ε4ναι»: Πλ7των, «Παρµεν%δης», 144e).

Γι! τ�ν φυσικ� κ�σµ� . Λ7ιµπνιτς θ! συµπερ7νAη: «zστε στ� σOµπαν δ.ν Zπ�ρ-ει �gτε
-��ς �gτε σOγ-υση παρ( µ�ν� φαιν�µενικ(» (παρ. 69). �H διατ�πωση αFτ" ε�ναι ?πη-
ρεασµ;νη 1π� τ" σαφ� γι! τ� κεν� θ;ση τ�D =Aριστ�τ;λη: «Oτι �4τε 1π�+ωρισµ;ν� κεν�
�π7ρ+ει �4τε γενικ! �4τε µ;σα στ� 1ραι� �4τε δυν7µει, ?κτ�ς Nν θ;λAη κ7π�ι�ς π7ντως
ν! 1π�καλA� κεν� τ"ν α2τ%α τ�ς φ�ρ`ς» («vς �gτ’ π�κεκριµ ν�ν κεν�ν Vστ�ν, �gθ’ }πλ�ς
�gτ’ Vν τX� µανX�, �gτε δυν�µει, ε� µ# τ�ς 2�Oλεται π�ντως καλεFν κεν�ν τ� α9τι�ν τ�� φ -
ρεσθαι»: =Aριστ�τ;λης, «Φυσικ7», ∆ 217b, 21).

�H M�ναδ�λ�γ�α τ�D Λ7ιµπνιτς, π�& ε�ναι τ� τελευταK� BιBλ%� τ�υ, πρ�σδι�ρ%Gει κα�
τ" φιλ�σ�φικ( τ�υ π�ρε%α, 1λλ! σαφ3ς .ρ%Gει κα� τ"ν 1ριστ�τελικ" λ�γικ(, π�& 1κ�-
λ��θησε +ωρ�ς µαθηµατικ! παραδε%γµατα, ?νk3 . Πλ7των κα� . =Aριστ�τ;λης τ! +ρη-
σιµ�π�ι�Dσαν π7ντ�τε. gEτσι γι! τ"ν 1ριστ�τελικ" λ�γικ" κα� τ! µαθηµατικ! . Λ7ι-
µπνιτς ε�πε: «OY συλλ�γισµ�� µας 2ασ���νται σ. δO� µεγ�λες ρ- ς, τ#ν ρ-# τ'ς ντ�-
φασης... Kα� τ#ν ρ-# τ�� π�-ρ�ντ�ς λ�γ�υ» (παρ. 31 και 32). =Eνk3 γι! τ! µαθηµα-
τικ! περιωρ%σθηκε σ' µ%α κα� µ�ν�ν παρ7γραφ�: «στ��ς µαθηµατικ��ς – Mγραψε– τ(
θεωρ<µατα κα� �Y πρακτικ�� καν�νες ν�γ�νται µ. τ#ν ναλOση στ��ς Eρισµ�Oς, τ(
1ιGµατα κα� τ( α�τ<µατα» (παρ. 34).

gEκπληκτ�ι κα� παρ! τ�ς διαBεBαιZσεις τ�D Λ7ιµπνιτς, Oτι 1κ�λ�υθεK 1ριστ�τελικ"
π�ρε%α, διαB7G�µε στ"ν ε2σαγωγ" τ�ς πρ�σφατης ?κδ�σεως τ�ς M�ναδ�λ�γ�ας στ!
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�Eλληνικ7, τ"ν .π�%α ε2σαγωγ" �π�γρ7φει . κ. Γερ7σιµ�ς B3κ�ς, καθηγητ"ς τ�ς Φι-
λ�σ�φ%ας τ�D =Aριστ�τελε%�υ Πανεπιστηµ%�υ, Oτι . Λ7ιµπνιτς: M. π�λ� σ�γ�υρ� Vπι-
στηµ�νικ� κα� Vπιστηµ�ν�λ�γικ� κριτ<ρι� καταλα2α�νει, Aτι U Vπ�-< τ�υ �+' µ�α Vπα-
ναστατικ# ναν ωση κα� Aτι U ριστ�τελικ# Vπιστ<µη ν<κει πι( Eριστικ( στ� παρελ-
θ�ν. =H γλ�σσα τ�� µ λλ�ντ�ς ε4ναι τ( µαθηµατικ�, VνX� U φυσικ# πρ��ρ��εται ν( Vπι-
σκι�σ+η τ�ς `λλες Vπιστ'µες».

Πρ�φαν3ς . καθηγητ"ς τ�ς Φιλ�σ�φ%ας δ'ν δι7Bασε πρ�σεκτικ! τ" M�ναδ�λ�γ�α
τ�D Λ7ιµπνιτς κα� 1σφαλ3ς τ! «Περ� Ψυ-'ς», τ! «Φυσικ�», τ! «Mετ( τ( Φυσικ�», τ�
«_Oργαν�ν», BιBλ%α τ�D =Aριστ�τ;λη. Γιατ� θ! γνZριGε, Oτι . =Aριστ�τ;λης στ! «Φυσι-
κ�» τ�υ +ρησιµ�π�%ησε πρ3τ�ς τ! µαθηµατικ! γι! τ"ν 1π�δει�η φυσικ3ν ν�µων κα�
µ7λιστα +ρησιµ�π�ι3ντας γρ7µµατα στ" διατ�πωση 1λγεBρικ3ν πρ7�εων. Kα� Mτσι
1ναδεικν�εται . 9δρυτ"ς τ�ς µαθηµατικ�ς φυσικ�ς (=Aριστ�τ;λης, «Φυσικ7», ∆, 2158).

�O Λ7ιµπνιτς Oπως κα� �9 Lλλ�ι µεγ7λ�ι στ�+αστ'ς τ�ς =Aναγ;ννησης K�π;ρνικ�ς
(1473-1543), ΓαλιλαK�ς (1564-1642), Kαρτ;σι�ς (1596-1650), Nε�των (1642-1727) καθ�ς
κα� �9 σ�γ+ρ�ν�ι ε�ναι γν(σια τ;κνα τ�ς 1ρ+α%ας Sλληνικ�ς φιλ�σ�φ%ας. Kα� διαπι-
στZθηκε 9στ�ρικ7, Oτι Oσ� / 1νθρωπ�τητα 1π�µακρυν�ταν 1π� τ�ν =Aριστ�τ;λη, τ�σ�
π;ρασε στ�ν νε�πλατωνισµ� τ�D Πλωτ%ν�υ κα� στ" µυστηριακ" περ%�δ� τ�D Mεσα%ω-
να. =Aλλ7, Oταν ?παν�λθε στ�ν =Aριστ�τ;λη τ�D lρθ�D λ�γ�υ, τ�τε 1ν;καµψε κα� Cρθε
/ =Aναγ;ννηση κα� / νεZτερη φιλ�σ�φ%α κα� ?πιστ(µη. bΩστε . =Aριστ�τ;λης �π�ρ�ε
. µεγαλ�τερ�ς πνευµατικ�ς .δηγητ"ς κα� ?παναστ7της τ�ς 1νθρωπ�τητας.

Γερ@σιµ�ς KαU@νας

O9 ?� 1νατ�λ3ν µα+ητικ'ς - π�λεµικ'ς τ;+νες M+�υν τ�ς ρ%Gες τ�υς στ� 1ρ+αι�ελληνικ�
παγκρ7τι�, τ� .π�K� γενν(θηκε στ"ν πρ�κατακλυσµια%α �Eλλ7δα κα� δι! τ�D παν7ρ-
+αι�υ �2κ�υµενικ�D π�λιτισµ�D της διαδ�θηκε σ’ .λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�. T! παραπ7νω
τεκµηριZν�νται ?ρευνητικ! τ�σ� 1π� τ�ν συγγραφ;α τ�D παρ�υσιαG�µεν�υ BιBλ%�υ, Oσ�
κα� 1π� �;ν�υς ?ρευνητ;ς, π�λλ�� 1π� τ�&ς .π�%�υς σ+ετ%G�νται µ' τ" διδασκαλ%α τ3ν
1νατ�λικ3ν π�λεµικ3ν τε+ν3ν.

�H πρZτη 9στ�ρικ" πληρ�φ�ρ%α γι! τ"ν Iπαρ�η τ�D παγκρατ%�υ Mρ+εται 1π� τ!
6Aργ�ναυτικ( τ�D =Oρφ;ως (στ%+. 586): «α$τ(ρ παγκρατ��ι� π�ρεν γ ρας =Hρακλ'ι,
ργOρε�ν κρητ'ρα πανα��λ�ν» [«γι! τ" ν%κη τ�D �Hρακλ� στ� παγκρ7τι� τ�ν 1ν7µει-
ψε – . =I7σων – µ' _να κ�πελλ� στ�λισµ;ν� κα� 1παστρ7πτ�ν»]. �O συγγραφ;ας συγκε-
ντρZνει µ' ?πιµ;λεια Oλες τ�ς 1ρ+αKες µαρτυρ%ες π�& 1φ�ρ�Dν στ� παγκρ7τι� κα� 1να-
συνθ;τει τ"ν 9στ�ρικ( τ�υ παρ�υσ%α καθ�ς κα� τ�ς πληρ�φ�ρ%ες τ�ς σ+ετικ'ς µ' τ"ν τε-
+νικ" τ�D 1θλ(µατ�ς.

�H �Eλληνικ" �Oµ�σπ�νδ%α Παγκρατ%�υ =Aθλ(µατ�ς, π�& 1π� π;ρυσι M+ει 9δρυθ�,
θ;λει ν! καταστ(σAη τ� παγκρ7τι� παγκ�σµ%ως γνωστ� κα� ν! τ� συµπεριλ7BAη στ�&ς σ�γ-
+ρ�ν�υς =Oλυµπιακ�&ς =Aγ3νες. �O «∆αυλ�ς» ε4+εται, �9 1ναBιωτ'ς τ�D παγκρατ%�υ ν!
κρατηθ�Dν µακρυ! 1π� τ�ν σ�γ+ρ�ν� ?�εµπ�ρισµ� κα� ?κφυλισµ� τ3ν =Oλυµπιακ3ν
=AγZνων κα� τ�ς �Eλληνικ�ς =Aθλητικ�ς =Iδ;ας.

Παν. Λ. K�υ;αλ@κης

Λ. ΣABBI∆HΣ, T� 6Aρ-αι�ελληνικ�ν Παγκρ�τι�ν _Aθληµα

∆ΑΥΛrΣ/195, M7ρτι�ς 1998 12157



Στ4 γλAσσα τAν συµ;�λων

A��νες τ λειωτ�υς Vν διαστ�σει παιδ�κτ�ν�ς U κ�-

τ�-�ς τ�ν xπτασφρ�γιστων µυστικ�ν τ'ς �ω'ς κα�

τ�� θαν�τ�υ· α��νες τ λειωτ�υς περιφερ�µενη π�

κρε22�τι σ. κρε22�τι τυρ�ννων U M<δεια.

* * *

Kα� �Y γ�ν�ι της δρανεFς θεατ.ς στ� π�ρνικ� µη-

τρικ� σεργι�νι, �Y �ωντ�ρφαν�ι, νεκρ��Gνταν�ι, π�-

κληρ�ι· `νευ Vλ �υ κα� φ�2�υ �Y Zπερφ�ρτισµ ν�ι µ.

Vκρηκτικ( παθ<µατα· κα� �$δ π�τε περα�ν�ντες τ#ν

κ�θαρσιν.

* * *

Kι ν�µεσα µ�νας κα� 2λαστ�ν E Vλε�ς ̀ 2ατ�ς, π�-

τητ�ς, ρα-νιασµ ν�ς· α��νες τ λειωτ�υς δ.ν τ�ν

ν 2ηκε γ�ν�ς ν( µ�νXωδ<σ+η στ�ν γ�νι�· κι α��νες

τ λειωτ�υς Dγινε κρεατ�σ�νιδ�, Aπ�υ κ�πτ�νταν κα�

κ�παν���νταν τ( γενν<µατα τ�ν θε�ν.

* * *

Kα� σ<µερα – π�ι�ς τ� περ�µενε; – �Y δO� διεστ�τες

συγκλ�ν�υν στ�ν 6Oµφαλ� τ'ς Γ'ς· ταυτ���νται, xν�-

��νται. Στ�ν 2ωµ� τ�� 6Eλ-ε�� Yερ�υργεF E _Eλ-ε�ς.

Kα� U κ�θαρση �ρ-εFται νι�γ ννητη, Uλι�δ�τειρα.

]Yστερα π� τ λειωτ�υς α��νες!

∆.I.Λ.
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