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�Iστ�ρισµ
ς κα� δηµι�υργικ�τητα

Γι� τ��ς σηµεριν��ς �Eλληνες, τ�ν �π��ων � �στ�ρικ� - π�λι-

τιστικ� συν��εια ε!�ε διακ�π# γι� %να τερ&στι� �ρ�νικ' δι&-

στηµα π�λλ�ν α()νων, � *ν&γκη τ#ς +αθει-ς µελ�της τ�. (*λη-

θιν�.) παρελθ1ντ�ς των ε!ναι � *π�λ2τως *παρα�τητη πρ�ϋ-

π1θεση, τ' θεµ�λι� 4π5 τ�. �π���υ µπ�ρε6 ν� �(κ�δ�µηθ7# δηµι-

�υργικ� τ' παρ'ν κα5 τ' µ�λλ�ν. O� σηµεριν�5 �Eλληνες ε!ναι

*ν�καν�ι ν� δηµι�υργ:σ�υν παρ'ν κα5 µ�λλ�ν, δι1τι *κρι+�ς

«στ�κ�νται στ'ν *�ρα» – � *ναρρ��ησ: τ�υς στ' 4φαλτ:ρι� τ#ς

�στ�ρικ#ς παραδ1σε)ς τ�υς δ?ν @�ει 4πιτευ�θ#. «X�λι�ι δια+1-

λ�ι» *π�τρ�π�υν τ�ν *ναρρ��ηση αBτ� µ? πρ�τ�ν κα5 �ειρ1τε-

ρ�ν *π’ Dλ�υς τ' ψευδεπ�γραφ� «FEλληνικ'» κρ&τ�ς – *λλ� τ'

G:τηµα αBτ' δ?ν ε!ναι τ�. παρ1ντ�ς. FH 4πιλ�γ� τ�. «∆αυλ�.»

ν� στρ�ψ7η τ' µ�γιστ� µ�ρ�ς τ#ς 17ετ�.ς πρ�σπ&θει&ς τ�υ στ�

σ2νδεσ: µας µ? τ' (Lγνωστ�) *ληθιν' παρελθ1ν µας *π�ρρευσε

*κρι+�ς *π' τ�ν 4π�γνωση Dτι τ' �&σµα µεταM� τ�. σ:µερα κα5

τ�. �θ�ς, Nν δ?ν γεφυρωθ7#, καθιστO- *π�λ2τως *ν�φικτη ��α-

δ:π�τε πρωτ�π�ριακ� δηµι�υργ�α τ�. FEλληνισµ�. κα5 4ντελ�ς

�ιµαιρικ� ��αδ:π�τε *πελευθ�ρωση τ#ς *π�νεκρωµ�νης P *νε-

νεργ�. Gωτικ#ς δυν&µεως τ�. �Eλλην�ς.

�Oµως � �στ�ρικ� γν)ση, Nν ε!ναι � πρ�ϋπ1θεση «Lνευ τ#ς

�π��ας δ?ν» µπ�ρε6 τ�π�τε ν� γ�ν7η σ:µερα λ1γQω τ#ς �στ�ρικ#ς

µας Rρφ&νιας, δ�ν ε�ναι καθ’ �αυτ�ν δηµι�υργικ�. �Oταν κυτ-

τ&G7ης µ1ν� πρ'ς τ� π�σω, δ?ν µπ�ρε6ς ν� δ7#ς κα5 γ2ρω σ�υ

(παρ'ν) �Sτε κα5 µπρ�στ& σ�υ (µ�λλ�ν). FO 4π�µ�ν�ς κα5 συ-

νε��ς πρ�σανατ�λισµ'ς *π�κλειστικ� πρ'ς τ' παρελθ'ν κατα-

ντO- διαστρ�φ� τ#ς �στ�ρικ#ς συνειδ:σεως, γ�νεται «�στ�ρισµ1ς»,

κ&τι δηλαδ� π�� δ?ν ε!ναι � �στ�ρ�α, τ#ς �π��ας � µ&θηση κα-

θιστO- Tλ+ι�ν ���νδ:π�τε, *λλ� Uσα - Uσα � 4κτρ�π� τ#ς �στ�ρ�ας,

� �π��α, Nν συµ+7#, καθιστO- στρε6ρ� π�λιτιστικ� κα5 Lγ�ν� δη-

µι�υργικ� τ'ν φ�ρ�α της. VAς µ� λησµ�ν�.µε, Dτι στ�ν *ρ�α�α

FEλλ&δα, Dσ� δ?ν Xπ#ρ�ε διακ�π� τ#ς π�λιτιστικ#ς συν��ειας,

� �στ�ρ�α δ?ν 4διδ&σκετ� Yς µ&θηµα στ�ν 4κπα�δευση· κα5 Yς



4πιστ:µη � �στ�ρ�α *π�τελ�.σε καταγραφ:, κριτικ� κα5 [ρµη-

νε�α 4πικα�ρων γεγ�ν1των *π' τ��ς συγ�ρ1ν�υς (FHρ1δ�τ�ς -

Περσικ�5 Π1λεµ�ι, Π�λ2+ι�ς - Kαρ�ηδ�νιακ�) P κα5 *π' τ��ς

Uδι�υς τ��ς πρωταγωνιστ?ς τ�ν γεγ�ν1των (Θ�υκυδ�δης - στρα-

τηγ'ς τ�. Πελ�π�ννησιακ�. Π�λ�µ�υ, _εν�φ�ν - �γ�της τ�ν

Mυρ�ων). FH στρ�φ� πρ'ς τ'ν �στ�ρισµ' (Παυσαν�ας, ∆ι1δω-

ρ�ς Σικελι)της, ∆ι�γ�νης Λα�ρτι�ς, cAπ�λλ1δωρ�ς κ.λπ.) ση-

µει)θηκε, Dταν � π�λιτιστικ� συν��εια κα5 � δηµι�υργικ� δρ&-

ση τ�. FEλληνισµ�. dπειλ�.ντ� 4πικ�νδυνα· κα5 4ν π&σ7η περι-

πτ)σει �� eστερ�ι �ρ�νικ�γρ&φ�ι @γραφαν Xπ' τ�ν 4π�δρασιν

κα5 κατ� µ�µησιν 4Mωελληνικ�ν πρ�τ2πων (µ:τρα τ�. �στ�ρι-

σµ�. ε!ναι � «Παλαι� ∆ιαθ:κη»).

Πλησι&Gει � στιγµ:, καθ’ fν � κατασκευ� τ�. 4λλε�π�ντ�ς %ως

τ)ρα �στ�ρικ�. 4φαλτηρ��υ, τ' �π�6� θ� �ρησιµε2σ7η Yς *φε-

τηρ�α γι� τ� ν�α πρωτ�π�ριακ� δηµι�υργικ� δρ&ση κα5 4M1ρ-

µηση τ�. FEλληνισµ�., θ� @�7η *π�περατωθ#. �Oµως � πρ�σπ&-

θεια κατακτ:σεως τ�. *γν)στ�υ µ��ρι κα5 τ)ρα παρελθ1ντ�ς

µας κα5 � συνειδησιακ� συµφιλ�ωση, 4πανασ2νδεση κα5 Gε2Mη

µας µ’ αBτ' δ?ν πρ�πει ν� *τ�ν:σ7η µ��ρι τ�ν εBτυ�ισµ�νη 4κε�-

νη FIστ�ρικ� Στιγµ:. T' λεπτ' *λλ� κα5 4πικ�νδυν� αUτηµα ε!ναι

ν� *ντιληφθ�.µε, π1τε ε!ναι � Στιγµ� αBτ:, iστε �Sτε ν� στα-

µατ:σ�υµε πρ1ωρα τ' 4ρευνητικ' κ2τταγµα τ�. �θ?ς (Dπως π�λ-

λ�5 *ν1ητ�ι, Nν T�ι eπ�πτ�ι, Gητ�.ν) �Sτε ν� 4πισπε2σ�υµε Lκαι-

ρα µ�α δηµι�υργικ� στρ�φ� πρ'ς τ' αSρι� (Dπως 4π�σης π�λλ�5

*νυπ1µ�ν�ι – κα5 *ρκετ�5 eπ�πτ�ι – πι�G�υν κα5 *παιτ�.ν). FH

�στ�ρ�α διδ&σκει, Dτι καν�νας �στ�ρικ'ς σταθµ1ς, καµµ�α κ�-

σµ�ϊστ�ρικ� καµπ� δ?ν σηµει)θηκε, �ωρ5ς ν� πρ�ηγηθ7# %να –

σ2ντ�µ� P µακρ��ρ1νι� – στ&δι� διαφωτισµ�. κα5 πνευµατικ#ς

Yριµ&σεως. T' στ&δι� αBτ' πρ�πει ν� τ' διατρ�M�υµε µ��ρι τ�.

τ�ρµατ1ς τ�υ. FOτιδ:π�τε 4πι�ειρηθ7# πρ' τ�. τερµατισµ�. T�ι

µ1ν�ν θ� *π�τ2�7η παταγωδ�ς, *λλ� κα5 θ� 4πιφ�ρ7η Rπισθ�-

δρ1µηση τ#ς [λληνικ#ς 4Mελ�Mεως γι� π�λλ?ς δεκαετ�ες.

∆.I.Λ.
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Aγαπητ� κ. Λ�µπρ�υ,
1) «O� cA�αι��, �� kIωνες, �� A(�λε6ς· Dλ�ι

*ν#καν στ�ν cIνδ�ευρωπαϊκ� φυλ� κα5 µι-
λ�.σαν τ�ν FEλληνικ� γλ�σσα»: Bι$λ��ν
«Aρ'α�α (Eλλ�δα» τ,ς (Iστ�ρ�ας ∆´ ∆ηµ�τι-
κ�1, Σελ3ς 30. Συγγραφ7ας: Γεωργ�α Kαµα-
τερ�1 - Γλ<τση, =κδ. Oργανισµ?ς Eκδ@σεως
∆ιδακτικAν Bι$λ�ων.

2) «�Yστερ’ *π' τ�ν κ&θ�δ� τ�ν ∆ωρι�ων
�ρησιµ�π�ι:θηκε στ�ν FEλλ&δα τ' *λφ&+ητ�,
π�� �� �Eλληνες ε!�αν π&ρει *π' τ��ς Φ��νι-
κες»: Bι$λ��ν: «ΣτB Aρ'αCα Xρ@νια» τ,ς
(Iστ�ρ�ας ∆´ ∆ηµ�τικ�1, σελ3ς 254. Συγγρα-
φεCς: ∆ι�ν<σι�ς Aκτ<πης, Aριστε�δης Bε-
λαλ�δης, Θε@δωρ�ς Kατσ�υλ�κ�ς, KHστας
Xωρε�νθης. Kαθ�δ@γηση κα3 Jπ�πτε�α: ∆ι�-
ν<σι�ς MελLς, =κδ. Oργανισµ?ς Eκδ@σεως
∆ιδακτικAν Bι$λ�ων. AMτB διδ�σκ�νται τB
(Eλλην@π�υλα τ�1 KαναδL (Oπως Pλλως τε
κα3 τ�1 (Eλλαδικ�1 κρ�τ�υς).

THρα πAς νB JRηγSσTη κ�π�ι�ς στ?ν µη-
τρ�π�λ�τη τ�1 KαναδL κ. ΣωτSρι�ν, Oτι, Uντ3
νB τ�π�θετSσTη τB Vκατ�µµ<ρια δ�λλ�ρια π�W
µαXε<ει, γιB νB κτ�σTη σ'�λY γιB «πρ�ϊσταµ7-

ν�υς κ�ιν�τSτων», �[ \π�C�ι θB πληρHνωνται
Uπ? τ3ς Jν�ρ�ες, θB ε]ναι πι? θετικ? νB τB τ�-
π�θετSσTη γιB (EλληνικB πρ�γρ�µµατα, π�W
θB διαφωτ�σ�υν τ? Kαναδικ? κ�ιν? γιB τYν
πραγµατικY [στ�ρικS µας κληρ�ν�µι�, Uφ�1
π�λW ̂ πλL θB πT,: «EσLς τ� σLς ν�ι�Xει, JσεCς
ε]στε Iνδ�ευρωπαC�ι µ� φ�ινικικY γλAσσα,
JδA τ? R7ρ�υν τB παιδ�κια τ,ς ∆´ ∆ηµ�τικ�1,
τ� τB θ7λετε λ�ιπ?ν τB (EλληνικB πρ�γρ�µ-
µατα;».

E`µαστε Oµως κα3 U'�ριστ�ι, JδA π�W τB
λ7µε. Aντ3 νB ε`µαστε καταϋπ�'ρεωµ7ν�ι
στYν (EλληνικY κυ$7ρνηση κα3 νB γυρ�σ�υµε
τB π�νω - κ�τω, π�W =τσι RαφνικB µLς θυµS-
θηκε κι Uπ�φ�σισε νB bργανHσTη τ?ν Aπ@-
δηµ� (Eλληνισµ? µ� τ?ν Σ.A.E. (Σ<λλ�γ�ς
Aπ�δSµ�υ (Eλληνισµ�1), $γα�ν�υν µερικ�3
κα3 λ7νε, Oτι \ Σ.A.E. Uντιπρ�σωπε<ει τB συµ-
φ7ρ�ντα cρισµ7νων κα3 d'ι τB πρ�$λSµατα
τ�1 Aπ�δSµ�υ (Eλληνισµ�1. Γιατ� δηλαδS,
JπειδY JκεCν�ι π�W Jπ,γαν στ? συν7δρι� τ,ς
Θεσσαλ�ν�κης δ�ν ε]'αν ψηφισθ, Uπ? καν7-
να Uπ@δηµ� γιB Uντιπρ�σHπευσS τ�υ, UλλB
ε]'αν Jπιλε'θ, Uπ? συγκεκριµ7να σωµατεCα

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

*Iνδ�ευρωπαϊσµ
ς - φ�ινικισµ
ς κα� στ0 �λληνικ0 σ2�λε3α τ�4 Kαναδ6

FEλληνικ'ς Π�λιτισµ'ς κα5 «�Bφ�λ1γ�ι»
cAγαπητ? κ. Λ&µπρ�υ,
Συγ�αρητ:ρια γι� τ' 4Mαιρετικ' κα5 µ�ναδικ' (δυστυ��ς) περι�δικ1 σας.
Παρηκ�λ�2θησα µ�α ν�α τηλε�πτικ� 4κπ�µπ:, συG:τηση στρ�γγυλ#ς τραπ�Gης.

O� �µιλητ?ς Mεκ�νησαν µ? @γκυρες κα5 4πιστηµ�νικ?ς πληρ�φ�ρ�ες κα5 µαγνητ�-
σκ�πηµ�νες συνεντε2Mεις τ�. κ. kAρη Π�υλιαν�., Dσ�ν *φ�ρO- στ'ν *ρ�&νθρω-
π� τ�ν Πετραλ)νων κα5 Lλλες *νακαλ2ψεις τ�υ καθoς κα5 γι� τ'ν π1λεµ� π��
Xφ�σταται 4ντ'ς κα5 4κτ'ς τ�ν τει��ν. pHταν φανερ1, Dτι � παρ�υσιαστ�ς ε!�ε
δια+&σει τ'ν «∆αυλ'» cIαν�υαρ��υ c98 κα5 ε!�ε µ&θει καλ� τ' µ&θηµ& τ�υ... Σ2-
ντ�µα Dµως � συG:τηση κατ�ληMε σ? «ταιν�α 4πιστηµ�νικ#ς φαντασ�ας», *φ�.
Lρ�ισαν ν� συµπερα�ν�υν *π�φθεγµατικ�ς, π)ς, *φ�. εUµαστε τ1σ� *ρ�α6�ι κα5
αBτ1�θ�νες, Lρα Xπ#ρMε 4Mωγ:ινη παρεµ+�λ:, λ?ς κα5 τ' %να συνεπ&γεται τ'



(συµπεριλαµ$αν�µ7ν�υ κα3 τ�1 κλSρ�υ) λ@γfω
«εgδικAν» [καν�τSτων, πρ7πει νB πρ�$α�-
ν�υµε σ� τ7τ�ι�υ ε`δ�υς συκ�φαντ�ες; EπειδY
µερικ�3 Uπ? JσLς θεωρSσατε cρισµ7ν�υς Uν�-
Rι�υς Vν?ς τ7τ�ι�υ συνεδρ��υ, τ? θεωρSσατε
κα3 γιB πρ@$ληµα. AMτ�Wς Jπ7λεRαν �[ bργα-
νHσεις, κα3 αMτ�3 =πρεπε νB πLνε... T? θ7µα
=ληRε... \ρ�στε µας... δηλαδY δ�ν ε]ναι τιµY νB
='Tη κανε3ς Iνδ�ευρωπα��υς νB Jνδιαφ7ρω-
νται γιB τB (EλληνικB πρ�$λSµατα;

Σ� µ�α συXSτηση JδA πρ�σφ�τως κ�π�ι�ς
(Eλλην�καναδ?ς µ�1 ε]πε: «∆�ν κ�νεις τ?ν

σταυρ@ σ�υ, π�W µLς στ7λν�υν κι αMτB τB $ι-
$λ�α κι ='�υµε κ�τι, κ�υτσB - στρα$B ='�υν τB
παιδι� µας κ�τι; AλλιAς δ�ν θB ε`'αµε τ�π�-
τα». (Aγν?ς πατριHτης \ φ�λ�ς· Uκ@µα κα3 τ?
δηλητSρι� τ�1 φα�νεται γλυκ@, UρκεC νB ε]ναι
Uπ’ τYν πατρ�δα.

AMτ? τ? R7ρ�υν π�λW καλB cρισµ7ν�ι Jπι-
τSδει�ι. jOµως τB π�ντα ρεC.

MετB τιµ,ς
Γι7ργ�ς Kωστ8κ�ς

OM�ννιπεγκ, KαναδLς

Lλλ�. FΩς δ? 4πι�ε�ρηµα δ1θηκε τ' παρ&δειγµα *νακαλ2ψεως *ρ�α�ων *γαλµα-
τιδ�ων µ? φτερ&. T� πι' tπλ' αBτ� ν� *πεικ1νιGαν κ&π�ια θε1τητα P πνε.µα κα5
T�ι κ&τι τ' 4Mωγ:ιν�. cAλ:θεια 4σε6ς φαντασθ:κατε π�τ? τ��ς 4Mωγ:ιν�υς ν�
@��υν κα5 φτερ&; cAκ�2γ�νταν δ? στ� τηλ�φωνα µ1ν�ν �� φων?ς τ�ν «�µετ�ρων»,
π�� παρ)τρυναν τ��ς παρ�υσιαστ?ς ν’ *ναπτ2M�υν κι Lλλη «φελλ�σ�φ�α», γε-
λ�ι�π�ι�ντας @τσι θ�µατα τ1σ� σ�+αρ� Dπως �� FEλληνικ?ς πυραµ�δες, � κ�σµ�-
κρατ�ρ�α τ�ν cAρ�α�ων FEλλ:νων, Dλ�ς � *ρ�α6�ς FEλληνικ'ς Π�λιτισµ1ς.

FO σηµεριν'ς Lνθρωπ�ς µ1λις 400 περ�π�υ �ρ1νια ε!ναι π�� +γ#κε %ρπ�ντας
*π' τ'ν πλ:ρη σκ�ταδισµ' τ�. Mεσα�ωνα κα5 σιγ� - σιγ� *ν�πτυMε τ'ν σηµεριν'
π�λιτισµ1. FH cAναγ�ννηση δ? +ασ�σθηκε στ�ν *ναγ�ννηση τ�. *ρ�α��υ FEλλη-
νικ�. πνε2µατ�ς, σ�φ�ας κα5 γν)σης. Bασ�στηκε µ�ν, *ναγενν:θηκε, *λλ� δ?ν
*νδρ)θηκε �Sτε Yρ�µασε (π1σ� µ-λλ�ν...). T� πλ�κ&µια τ�. ∆ιεθν�.ς cEM�υ-
σιασµ�. τ�ν τρα+�.ν *π' παντ�., γι� ν� µ�ν φ�υντ)σ7η. kEτσι � γν)ση δ1θηκε
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�E982ρ�νη :διαφ�ρ;α τ�4 �Yπ�υργε;�υ Παιδε;ας

K<ριε διευθυντ�,
ΣτYν τελευτα�α παρ�γραφ� περισυν,ς Jπι-

στ�λ,ς µ�υ στ?ν «∆αυλ@», τε1'�ς 180 - ∆εκ.
1996, =γραφα: «...B�+αι�ς Dτι κανε5ς *π' τ��ς
tρµ�δ��υς δ?ν θ� 4νδιαφερθ7# κα5 δ?ν θ�
*σ��ληθ7# µ? τ' θ�µα κα5 Dτι θ� 4παν�λθω κα5
τ�. �ρ1ν�υ». Eπαν7ρ'�µαι λ�ιπ?ν γιB kκτ�
κατB σειρBν =τ�ς· πρ�ηγ�<µενα γραπτ� µ�υ
στB τε<'η 132, 142, 156, 168 κα3 180. (Eπ3 τ�1
gδ��υ θ7µατ�ς =γραψε πρ3ν Uπ? Jµ7να κα3 \
συνεργ�της τ�1 περι�δικ�1 κ. Σαρ�ντ�ς ΠBν
στ? τε1'�ς mπ’ Uριθ. 99 - M�ρτι�ς 1990).

∆ιαµαρτ<ρ�µαι καταγγ7λλ�ντας τ? (Y-
π�υργεC� Παιδε�ας, τ? Παιδαγωγικ? Iνστι-
τ�1τ� κα3 κ�θε Pλλ�ν ̂ ρµ@δι�, π�W Jπιτρ7πει

κα3 Uν7'εται 'ωρ3ς Uντ�δραση νB γρ�φωνται
στB διδακτικB $ι$λ�α κα3 νB διδ�σκωνται στB
(Eλλην@π�υλα ψ7µατα στ? $ι$λ�� Θρησκευ-
τικAν τ,ς A´ τ�Rεως Γυµνασ��υ τ�1 O.E.∆.B.
Ψ7µατα, π�W καµµιB σ'7ση δ�ν ='�υν µ� τYν
Oρθ@δ�R� XριστιανικY Θρησκε�α, τB \π�Cα
ε]ναι δ<σκ�λ� νB UντιληφθT, κανε�ς, pν bφε�-
λωνται σ� Pγν�ια κα3 σκ�ταδισµ? τAν συγ-
γραφ7ων, Uδιαφ�ρ�α τAν mπευθ<νων q σκ�-
πιµ@τητα κ�π�ιας Σιωνιστικ,ς διαφωτ�σεως.
Ψ7µατα, π�W r γνHση τ,ς [στ�ρ�ας ε]ναι φυ-
σικ? νB Rεσκεπ�XTη, µ� συν7πεια τ?ν κλ�νισµ?
τ,ς π�στης τAν µαθητAν.

Kα3 JρωτAνται �[ συγγραφεCς κα3 κ�θε
^ρµ@δι�ς:



α) Π,γε π�τ� \ M. Aλ7Rανδρ�ς στB (Iερ�-
σ@λυµα; Kα3 Uφ�1 π�τ� δ�ν π7ρασε Uπ? JκεC,
πAς τ? γρ�φ�υν στY σελ�δα 207 τ�1 $ι$λ��υ
κα3 πAς τ?ν παρ�υσι�X�υν νB πρ�σκυνtL γ�-
νατιστ?ς κα3 µ� σκυµµ7ν� τ? κεφ�λι τ?ν
Uρ'ιερ7α τAν I�υδα�ων «µπρ�στ� στ�ν π2λη
τ#ς FIερ�υσαλ�µ» ('αλκ�γραφ�α τ,ς σελ�δας
208);

$) (Yπ,ρRε π�τ� $ασιλιLς τAν ΣπαρτιατAν
µ� τ? dν�µα uAρει�ς; Kα3 π�1 $ρ7θηκε τ@...
γενεαλ�γικ? δ7νδρ�, π�W φ7ρει τ�Wς Σπαρ-
τι�τες Uπ�γ@ν�υς τ�1... A$ρα�µ, Oπως µLς
πληρ�φ�ρεC τ? $ι$λ�� στ3ς σελ�δες 109 - 210
κα3 Jντ?ς πλαισ��υ µ�λιστα;!

KατB π@σ�ν τB Uνωτ7ρω, π�W Uναφ7ρ�νται
«σ? µ�α cI�υδαϊκ� παρ&δ�ση» q στY φαντα-
σ�α I�υδα�ων συγγραφ7ων τAν AλεRαν-
δρινAν 'ρ@νων, Jνδιαφ7ρ�υν τ?ν jEλληνα
Xριστιαν? Oρθ@δ�R� µαθητS, τ? γνωρ�X�υν
�[ συγγραφεCς τ�1 $ι$λ��υ, JκεCν�ι π�W τ? Jν7-
κριναν κα3 κατ’ Jπ7κταση �[ καθηγητ�ς M.E.,
π�W τ? διδ�σκ�υν (Pσ'ετ� pν �[ συνδικαλι-
στικ7ς τ�υς διεκδικSσεις κα3 r «Jπετηρ�δα»
δ�ν τ�Wς Jπιτρ7π�υν νB Uσ'�ληθ�1ν µ� «δευ-
τερε<�ντα» θ7µατα).

γ) Π�1 $ρ,καν γραµµ7ν� �[ σ�φ�3 συγ-
γραφεCς τ�1 $ι$λ��υ, Oτι: «Mελετ�ντας τ�ν
Παλαι� ∆ιαθ:κη... µελετ�.µε τ�ν πνευµατικ�
πρ�ϊστ�ρ�α µας» (σελ. 17); T?ν jOµηρ�, τ?ν
(Hσ��δ� κ.λπ. τ�Wς Rεγρ�ψανε; MLς θ7λ�υν
σHνει κα3 καλB Uπ�γ@ν�υς τ�1 Zα'αρ�α («κα5

4Mεγερ� τ� τ�κνα σ�υ, Σι)ν, 4π5 τ� τ�κνα τ�ν
FEλλ:νων...»). jOπως τ? πLνε, θB µLς συστS-
σ�υν κα3 τSν ... περιτ�µS.

TB Uνωτ7ρω JRηγ�1ν τ?ν θαυµασµ? τAν
συγγραφ7ων γιB τ?ν «*Mι1λ�γ� π�λιτισµ' π��
ε!�αν *ναπτ2Mει �� Xαναανα6�ι», π�W «4πι-
ν1ηση δικ: τ�υς yταν τ' Xαναανικ�φ�ινικικ'
*λφ&+ητ�, *π' τ' �π�6� πρ�#λθε *ργ1τερα
τ' FEλληνικ' κα5 τ' Λατινικ'» (σελ. 107). [Πα-
ρ>νθεση: ∆�ν µπ@ρεσα νB UντιληφθA, τ� 'ρει-
αX@ταν \ π�νακας τ,ς σελ�δας 108 µ� τB «Xα-
ναανικ�φ�ινικικB» κα3 τB Uντ�στ�ι'α (Eλλη-
νικB γρ�µµατα στ? $ι$λ�� τAν θρησκευτικAν,
gδια�τερα Oταν τB τελευταCα 'ρ@νια ='Tη γ�νει
τ@σ�ς θ@ρυ$�ς κα3 ='Tη Uπ�δει'θ, r Vλληνι-
κ@τητα τ�1 Uλφα$Sτ�υ µας παρB τYν Jπιµ�νY
τAν Φ�ινικιστAν. Kλε;νει @ παρ>νθεση].

ΘB zταν παρ�λειψη νB Uγν�ηθT, r πρ�σS-
λωση κα3 \ σε$ασµ?ς τAν συγγραφ7ων στ?ν
Mωσαϊκ? ν@µ�: «Rφθαλµ'ς *ντ5 Rφθαλµ�.».
{Aς τB Uπ�λα<σTη \ UναγνHστης: «ε!ναι φα-
νερ'ς � *νθρωπιστικ'ς �αρακτ:ρας τ�. µω-
σαϊκ�. ν1µ�υ. kEτσι µ? τ� γνωστ� δι&ταMη γι�
τ�ν *νταπ1δ�ση [ν'ς κακ�. “Rφθαλµ'ν *ντ5
Rφθαλµ�.” δ?ν πρ�τρ�πεται � Lνθρωπ�ς ν�
4κδικηθ7#, *λλ� *κρι+�ς τ' *ντ�θετ�, καλε6ται
ν� περι�ρ�σ7η τ�ν 4κδικητικ1τητ& τ�υ. T' ν1η-
µα τ#ς δι&ταMης ε!ναι: VAν κ&π�ι�ς σ�. @κανε
κακ' κα5 σ� ν�µ�G7ης, Dτι πρ�πει ν� τ�. τ' *ντα-
π�δ)σ7ης, � τιµωρ�α ν� µ�ν ε!ναι µεγαλ2τερη
*π' τ' κακ' π�� σ�. @κανε» (!!!) (σελ. 113).

τσεκ�υρεµ�νη, D,τι κατ)ρθωσε ν� Mεφ2γ7η *π' τ'ν �ριστιανικ' φανατισµ1. cEν
τ�2τ�ις � Lνθρωπ�ς (4παναλαµ+&νω, µ�σα σ? 400 µ1λις �ρ1νια) @φθασε στ' φεγ-
γ&ρι κα5 µακρ2τερα κα5 κ&θε µ�ρα *νακαλ2πτει πρ&γµατα, π�� ε!�αν |δη σκε-
φθ# �� *ρ�α6�ι �Eλληνες.

FO *ρ�&νθρωπ�ς τ�ν Πετραλ)νων ε!ναι 700.000 4τ�ν κα�, Dπως *πεδε��θη,
Homo Sapiens, @µφρων, ν�:µων Lνθρωπ�ς, πρωτ1γ�ν�ς µ�ν, *λλ� T�ι *νθρωπ�-
ειδ?ς P πιθηκ&νθρωπ�ς. M�σα στ5ς τ1σες �ιλι&δες (�ιλι&δες: τ' συνειδητ�π�ι-
ε6τε;) �ρ1νια ε!ναι τ1σ� παρ&λ�γ� ν� πιστ�ψ�υµε, πoς � 4πιστ:µη πρ�)δευσε
κα5 � τε�ν�λ�γ�α *νεπτ2�θη *π' κ&π�ια σ�φ� µυαλ� κα5 T�ι *π' 4Mωγ:ινη +�:-
θεια; VH εUµαστε τ1σ� 4γωκεντρικ�5 κα5 κ�ντ1φθαλµ�ι, π�� πιστε2�υµε, πoς δ?ν
ε!ναι δυνατ'ν ν� Xπ#ρMε Lλλ�ς π�λιτισµ'ς πι' *νεπτυγµ�ν�ς *π' τ'ν δικ1 µας τ'ν
σηµεριν' παρ� µ1ν� µ? 4Mωγεν# παρ&γ�ντα; VAν γ�ν7η � Tρ�τ�ς Παγκ1σµι�ς Π1-
λεµ�ς κα5 *π' �λικ� πυρηνικ� καταστρ�φ� 4πιG:σ�υν 4λ&�ιστ�ι κα5 *πα�δευτ�ι,
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ΠαρακαλA νB µ�1 συγ'ωρηθT,, Oτι γιB µ�α
Uκ@µα φ�ρB (τYν kκτη) Uπασ'�λA τ? περι�-
δικ? µ� τ? `δι� θ7µα. |Hταν µ�α πρ�σπ�θεια
νB RυπνSσω Uπ? τ?ν νSδυµ�ν τ�Wς ^ρµ�δ�-
�υς· φα�νεται, π}ς δ�ν Rυπν�1ν µ� τ�π�τα.

MετB τιµ,ς
*Eλευθ. Mαρµατσ�Cρης

Πλ��αρ'�ς E.N.

ΠειραιLς

µετ� *π' �ιλι&δες �ρ1νια π�� θ& ’��υν Mανα�ργανωθ# κ�ινων�ες *γρ�τικ�ς, *λλ�
�� µν#µες θ& ’��υν σ+:σει, κ&π�ι�ι Uσως π�.ν τ1τε, Dτι � παλι� τε�ν�λ�γ�α δ1θηκε
*π' 4Mωγ:ιν�υς, γιατ5 δ?ν µπ�ρε6 *νθρ)πιν�ς ν�.ς *π' µ1ν�ς τ�υ ν� τ� σκεφθ7#.

cEM Lλλ�υ � σηµεριν� Xψηλ� τε�ν�λ�γ�α δ?ν συνεπ&γεται κα5 Xψηλ' π�λιτιστικ'
4π�πεδ�. Σ? τ� �ρησιµε2ει τ' αBτ�κ�νητ�, � τηλε1ραση, τ' µαγνητ�σκ1πι� παρ�
µ1ν� στ��ς κρατ�.ντες, γι� ν� µ-ς κατευθ2ν�υν, 4µ-ς τ� dλ�θια καταναλωτ&κια
κα5 ν� καταστρ�φ�υν @τσι γι� τ� συµφ�ρ�ντ& τ�υς τ'ν πλαν:τη µας κα5 τ' µ�λ-
λ�ν τ�ν παιδι�ν µας; FH 4πιστ:µη σ:µερα @�ει περ&σει *νεM�λεγκτα στ� ��ρια πα-
ραφρ1νων, µυαλ�ν διεστραµµ�νων, π�� ν�ι&G�νται µ1ν� γι� τ�ν *π1κτηση 4M�υ-
σ�ας κα5 �ρ:µατ�ς. FH τε�ν�λ�γ�α *π�+λακ)νει µ1ν� κα5 «ρ�µπ�τ�π�ιε6» τ'ν
tπλ' Lνθρωπ�. M? τ5ς γνωστ?ς δ? µεθ1δ�υς κυ+ερν)ντων κα5 M.M.E. *φαιρε6ται
κα5 αBτ� � λ�γη γν)ση π�� @�ει *π�µε�νει. Στ'ν *ρ�α6�, iριµ� κα5 *ν)τερ� π�-
λιτισµ' � γν)ση ε!�ε �ρησιµ�π�ιηθ#, γι� ν� 4Mυψωθ7# τ' πνε.µα τ�. *νθρ)π�υ
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T
 �λλην;D�ν σ�Eαρ
 «ρ
κ» κα� @ Hκτρ�π� τ�4 σατανισµ�4

Aγαπητ� κ. Λ�µπρ�υ,
Aφ�1 σLς συγ'αρA γιB τ? =ργ� σας, θB

�θελα νB UναφερθA σ� kνα σ<γ'ρ�ν� gσ'υρ?
διεθν�ς µ�υσικ? ρε1µα, π�W κατB κ@ρ�ν 'ρη-
σιµ�π��ησε κα3 'ρησιµ�π�ιεC στY θεµατ�λ�-
γ�α τ�υ στ�ι'εCα Uπ? τ?ν τερ�στι� πλ�1τ� τ,ς
Uρ'αι�ελληνικ,ς τ7'νης, µυθ�λ�γ�ας, θρη-
σκε�ας κα3 [στ�ρ�ας. (O λ@γ�ς γιB τ? µ�υσικ?
gδ�ωµα τ�1 «ρ?κ» κα3 κυρ�ως τ�1 λεγ@µεν�υ
«σκληρ�1 ρ?κ» (Hard Rock & Heavy Metal),
τ? \π�C� 'τ�στηκε Uπ? συγκρ�τSµατα δεινAν
µ�υσικAν µ� =µπνευση, νεανικ? σφρCγ�ς κα3
αMθ�ρµητισµ@.

AφSν�ντας µερικB Uπ? τB µεταγεν7στερα
δι�στρ�φα κα3 �π�πτα «παρακλ�δια» τ�υ,
π�W µLλλ�ν γιB λ@γ�υς Jµπ�ρικ@τητας κα3
Jντυπωσιασµ�1, pν d'ι '�ριν σκ�τεινAν JR�υ-
σιαστικAν σκ�πAν, Uσ'�λ�1νται µ� θ7µατα
Oπως \ σατανισµ@ς, r $�α, \ µηδενισµ?ς κα3
O,τι µπ�ρεCς νB φαντασθT,ς, θB δ�1µε, Oτι σ�-
$αρB συγκρ�τSµατα, π�W πρ@σθεσαν στY
M�υσικY T7'νη, Jµπν7�νται d'ι Uπ? τ3ς Pλλες

Uρ'αCες εMρωπαϊκ�ς κα3 Uνατ�λικ�ς θρη-
σκεCες, UλλB κατευθεCαν Uπ? τ3ς M�1σες τAν
(EλλSνων!

Mικρ? δεCγµα bν�µ�των συγκρ�τηµ�των:
Ambrosia, Anthrax, Atrophy, Autograph,
Cacophony, Centaurus, Cyclone, Epitaph,
Gamma, Giant, Helix, Hologram, Hydra, Icon,
Lynx, Medusa, Orion, Pandora’s Box, Pallas,
Paradox, Phoenix, Phenomena, Prism, Sarissa,
Styx, Thanatos, Trapeze, Triumph, Trojan κα3
\ κατ�λ�γ�ς συνε'�Xεται γιB π�λW Uκ@µη.

Mικρ? Jπ�σης δεCγµα τ�τλων συνθ7σεων:
Achilles’ last stand, Tales of brave Ulysses, The
fountain of Salmacis, Poseidon’s creation,
Incarnation of Logos, Atlantis’ Agony, Sails of
Charon, Argus, Phoenix, Flight of Icarus,
Alexander the Great, Hector’s final hour, The
Glory of Achilles, The bells of Acheron, The
temples of Syrinx, The death of Patroclus,
Prometheus the fallen one, Macedonian army,
Marathon, Guitar Zeus, Odyssey κ.P.

AMτ? π�W θ7λω νB πA µ� τYν Jπιστ�λS µ�υ



τ�<τη, π7ρα Uπ? τ? νB δHσω µ�α γε<ση αMτ�1
τ�1 – δυστυ'Aς παρεRηγηµ7ν�υ – µ�υσικ�1
ρε<µατ�ς στ�Wς φ�λ�υς UναγνAστες, ε]ναι π}ς
O,τι κα3 νB κ�ν�υν Oσ�ι θ7λ�υν νB σταµατS-
σ�υν αMτY τYν γλAσσα, αMτY τY γνHση, αMτ?
τ? παρελθ@ν, π�ντα κα3 συν7'εια θB τ? $ρ�-
σκ�υν µπρ�στ� τ�υς, σ� Oπ�ι� τ�µ7α τ,ς Xω,ς

κα3 pν κυττ�R�υν. E]ναι µ�α «θε�α κατ�ρα»,
π�W κ�υ$αλ�ει πιB τ? `δι� τ? UνθρHπιν� γ7-
ν�ς!

EM'αριστA γιB τY φιλ�Rεν�α
Mι28λης K�ντ�γι8ννης

AθSνα 113 63

κα5 T�ι � σ&ρκα µ? τ� Xλικ� *γαθ&. M1ν�ν @τσι �λ�κληρ)νεται � Lνθρωπ�ς, κα5
αBτ'ς yταν � σκ�π1ς, δι1τι µ�τρ� π&ντων δ?ν yταν τ' �ρ#µα *λλ� � Lνθρωπ�ς.

E!ναι λ�ιπ'ν παιδαρι�δες, Nν T�ι eπ�πτ�, ν� πρ�σπαθ�.ν κ&π�ι�ι ν� µει)-
σ�υν τ' µεγαλε6� τ�ν *ρ�α�ων FEλλ:νων *π�δ�δ�ντ&ς τ� σ? 4Mωγ:ιν�υς. Kα5 τ'
�ειρ1τερ�: Xρησιµ�π�ι�.ν @γκυρες *νακαλ2ψεις τ�. κ. Π�υλιαν�. (*π�δεδειγ-
µ�νες 4πιστηµ�νικ�ς µ? 10 διαφ�ρετικ?ς µεθ1δ�υς), σ�+αρ?ς θεωρ�ες +ασισµ�νες
σ? @ργα *ρ�α�ων κα5 σ? *ρ�αι�λ�γικ� εXρ:µατα, π�� *π�δεικν2�υν, Dτι � FEλλη-
νικ� FIστ�ρ�α Mεκ�νησε π�λλ?ς �ιλι&δες �ρ1νια νωρ�τερα (*π’ Dσ� θ�λ�υν ν� πι-
στε2�υµε, συµπτ2σσ�ντ&ς την) κα5 � FEλληνικ'ς Π�λιτισµ'ς κυρι&ρ�ησε σ? Dλη
τ�ν γ#, σ’ Dλ� τ1ν +&ρ+αρ� - *π�λ�τιστ� τ1τε κ1σµ�.

O� κ2ρι�ι αBτ�5 Dµως πρ�σθ�τ�υν σ�+αρ�φαν�ς µεγ&λη δ1ση 4πιστηµ�νικ#ς
φαντασ�ας, λ�γ�ντας πoς Dλα αBτ� ε!ναι 4πιτε2γµατα 4Mωγ:ινων παρεµ+&σεων
συµπληρ)ν�ντας σ? κ&θε τ�υς λ�γ2δρι�, π)ς, παρ’ Dλ� π�� δ?ν µπ�ρ�.ν ν� τ'
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IEκλεψαν µαρµ8ριν� :ετ
 µ>σα σ� :ρ2αι�λ�γικ
 27ρ�

Aγαπητ� κ. ∆.I. Λ�µπρ�υ,
ΓνHρισα τ?ν «∆αυλ?» τ?ν Σεπτ7µ$ρι� τ�1

1994. Eπιτρ7ψτε µ�υ νB Uναφ7ρω τYν Jπιφυ-
λακτικ@τητα κα3 τYν Uρ'ικY διστακτικ@τητ�
µ�υ =ναντι µ7ρ�υς τAν Uπ@ψεων τ�1 περι�δι-
κ�1. (Oµ�λ�γA π�ραυτα, π}ς τ? πλ,θ�ς τAν
πραγµατευ@µενων θεµ�των τ�1 «∆αυλ�1»
mπ,ρRαν π�ντ�τε καυτB θ7µατα στ�'ασµ�1
κα3 πρ�$ληµατισµ�1 κα3 γιB τ? Pτ�µ@ µ�υ.
ER Uρ',ς αgσθ�νθηκα gδια�τερη [καν�π��η-
ση, Uνακαλ<πτ�ντας π}ς δ�ν Uπ�τελA θλι-
$ερY µ�ναδικ@τητα κα3 κωµικ�τραγικY φι-
γ�<ρα, τYν \π��αν Uπασ'�λ�1ν τ�ι�<τ�υ
ε`δ�υς σ�$αρHτατα θ7µατα (Eλληνισµ�1 κα3
(Iστ�ρ�ας µ7σα σ� τ�1τ� τ? Uνε�πωτα διε-
στραµµ7ν� «(Eλληνικ?» κρατ�δι�. M� τYν π�-
ρ�δ� τAν JτAν διαπιστHνω \λ�7να «gδ��ις
dµµασι», pν µS τι Pλλ�, τYν �πι@τητα τAν
Uπ@ψεων τ�1 «∆αυλ�1»: ∆υστυ'Aς τB πρ�γ-
µατα ε]ναι π�λW 'ειρ@τερα Uπ? Oσα µ� σ<νε-

ση κα3 µ7τρ� Jκθ7τει \ «∆αυλ@ς». M�α ^πλ,
«καλ�καιρινY» περιSγηση \π�υδSπ�τε στYν
σηµερινY (Eλλ�δα, κα3 τ�1 πλ7�ν «Uδα�1ς»
Uκ@µη, δ<ναται νB Jπι$ε$αιHσTη τ?ν Uνωτ7-
ρω λ@γ�ν.

ERηγ�1µαι: MετB σ'εδ?ν µ�α δεκαετ�α
$ρ7θηκα κα3 π�λι στYν πατρ�γ�νικS µ�υ γ,,
τYν Mεσσην�α. Eπεσκ7φθην τ?ν Uρ'αι�λ�-
γικ? 'Aρ� τ,ς IθHµης κα3 τB π7ριR αMτ�1.
uAκρως [στ�ρικ?ς τ@π�ς, Oπως Pλλως τε κα3
κ�θε Pλλ�ς τ,ς εMρ<τερης (Eλληνικ,ς Γεω-
γραφ�ας.

uERω Uκρι$Aς Uπ? τYν «AρκαδικY Π<λη»
mπ�ρ'�υν URι�λ�γHτατα µνηµειακB κτ�σµα-
τα, πιθανHτατα – κατ’ Jκτ�µησS µ�υ – ταφικB
µνηµεCα (Uφ�1 ε]ναι γνωστ@, π}ς �[ νεκρ�3
Jνταφι�X�ντ� Jκτ?ς τAν τει'Aν τ,ς π@λεως,
διαφ�ρετικB Uπ�τελ�1σε «µ�ασµα» r πρ�Rη),
κα3 µ�λιστα θB πρ7πει νB zταν Jνταφιασµ7να
JκεC Jπιφαν, πρ@σωπα, Uφ�1 πρ@κειται γιB



θ7ση Uκρι$Aς =Rωθεν τ,ς Π<λης, Vπ�µ7νως
πρ@σωπα τιµHµενα. Aπ7ναντι Uπ? τB κτ�-
σµατα αMτB στYν δυτικY πλευρB τ,ς Π<λης
κα3 Uµ7σως κ�τω Uπ? τB τε�'η (στB θεµ7λι�
τ�υς) εmρ�σκετ� κα3 εmρ�σκεται µαρµ�ρινη
σαρκ�φ�γ�ς (r παρ�δ�ση τYν θεωρεC «T�φ�
τ�1 Aριστ�µ7νη») URι�λ�γHτατη, µ� σπα-
σµ7νη σSµερα κα3 κ�µµ7νη τYν µαρµ�ρινη
πλ�κα Jπικαλ<ψεHς της. O[ µαρτυρ�ες λ7-
γ�υν, π}ς r πλ�κα αMτY Jπιστ7γασης τ,ς
σαρκ�φ�γ�υ δ�ν zταν σπασµ7νη µ7'ρι τ?ν
I�<λι� τ�1 1996. E]'ε δ� στ? σηµεC�, π�W σS-
µερα ε]ναι σπασµ7νη κα3 κ�µµ7νη, Uν�γλυφ�
µαρµ�ριν� Uετ@. jOπως Uντιλαµ$�νεσθε (�[
µαρτυρ�ες αMτ�ς ε]ναι UληθεCς κα3 πραγµα-
τικB δ�ν mπ�ρ'ει λ@γ�ς Uµφισ$Sτησης τ�<-
των, µιB π�W πρ�7ρ'�νται Uπ? Oλες τ3ς γ<ρω
περι�'�ς κα3 'ωρι�, Mαυρ�µ�τι, Aρσιν@η
κα3 (Eλλην�εκκλησιB), τ�1τ�ς \ Uν�γλυφ�ς

Uετ?ς =γινε $�ρB στB ν<'ια τAν JπιτSδειων
πρ?ς δ@Rαν τ�1 «(Eλληνικ�1» κρ�τ�υς κα3
τ,ς JR�υσ�ας τ�υ, τ? \π�C� «φρ�ντ�Xει» τYν
JθνικS µας κληρ�ν�µιB cς «στ�ργικ?ς» τ�'α
πατ7ρας.

ΛυπLµαι, UλλB ='ω Uρ'�σει νB πιστε<ω
πλ7�ν (Oπως 'ρ@νια τHρα διαλαλεC \ «∆αυ-
λ@ς»), Oτι αMτ? τ? ραγι�δικ� «(Eλληνικ?»
κρατ�δι� δ�ν θ7λει, δ�ν JπιXητεC κα3 δ�ν Jπι-
θυµεC \τιδSπ�τε τ? Vλληνικ@. ∆�ν θ7λει τ3ς
Vλληνικ7ς τ�υ ρ�Xες. Kα�, pν δ�ν mπ,ρ'ε στYν
µ7ση \ «^πλ?ς» jEλληνας, \ \π�C�ς, Jλπ�Xω
κα3 ε�'�µαι, νB Uνθ�σταται Uκ@µη, 'ωρ3ς
Jνδ�ιασµ? θB Uν7τρεπε κ�θε σ<νδεση τ�1
(Eλληνισµ�1 µ� τ3ς ρ�Xες τ�υ...

M� τιµY
*Aλ>9ανδρ�ς ∆. ΠανταD�π�υλ�ς

Aρ'ιτ7κτων

N7α Σµ<ρνη

*π�δε�M�υν, @τσι πρ�πει ν� @γινε λ1γQω τ�. Xπερµεγ�θ�υς µεγαλε��υ τ�. cAρ�α�-

�υ Π�λιτισµ�.. kEτσι τ� +&G�υν κ�ιν�ς «Dλα στ' Uδι� καG&νι» κα5 γελ�ι�π�ι�.ν

σ�+αρ?ς 4πιστηµ�νικ?ς τεκµηριωµ�νες πληρ�φ�ρ�ες, τ5ς �π�6ες �eτως P Lλλως �

µ� µυηµ�ν�ς (@��ντας Xπ�στ# πλ2ση 4γκεφ&λ�υ *π' τ�ν νηπιακ� �λικ�α) δυ-

σκ�λε2εται ν� πιστ�ψ7η κα5 τ5ς θεωρε6 Xπερ+�λικ?ς κα5 σω+ινιστικ�ς.

cAκ�λ�υθ�.ν �� κ2ρι�ι αBτ�5 λ�ιπ'ν τ�ν µ�θ�δ� τ�. «σ’ *γκαλι&Gω, γι� ν� σ?

πν�Mω», Dπως π�λ� εSστ��α *ναφ�ρει συ�ν� � «∆αυλ1ς». [VH tπλ�ς «δ?ν M�ρ�υν

τ� λ�νε»].

Σ-ς εB�αριστ� π�λ�

Xρυση�ς - ∆�µητρα TαE�υλ8ρη - Παπαδηµητρ;�υ
N. Σµ2ρνη
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Kα� π8λι γι0 τ� σηµασ;α τ�4 Hπιθ>τ�υ «εLδε;ελ�ς» στ
ν MOµηρ�

ARι@τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Xωρ3ς στ�ι'ειHδη Jπ�κληση $ασικAν κα-

ν@νων µετρικ,ς δ�ν ε]ναι δυνατ?ν νB κατα-
ν�Sσ�υµε τYν (OµηρικY διατ<πωση. Γι’ αMτ?
κα3 \ UναγνHστης σας κ. Γ. Παπακωνσταντ�-
ν�υ ='ει πλανηθ, κατB τYν Uν�'νευση τ,ς ση-
µασ�ας τ�1 Jπιθ7τ�υ «εBδε�ελ�ς» («∆αυλ@ς»,
τ. 194, σελ. 12008). O[ λ7Rεις: «δε�ελ�ς» (IλιBς

Φ 232), «δε�λη» (IλιBς Φ 111) κα3 «δε�ελ�ν»
(Oδ<σσεια ρ 606) mπ�δηλHν�υν σαφAς τ?
δειλιν@, δηλαδY τ? τ7λ�ς τ,ς rµ7ρας, UλλB
δ�ν ='�υν καµµ�α Uπ�λ<τως συγγ7νεια µ� τYν
γεωγραφικY σηµασ�α τ�1 Jπιθ7τ�υ «εBδε�ε-
λ�ς», τYν \π��α ='�υµε �δη Uναλ<σει («∆αυ-
λ@ς», τ. 191, σελ. 11749).

(H σ<νθετη αMτY λ7Rη Jτυµ�λ�γεCται Uπ? τ?



«ε�» (= καλAς) κα3 τ? «δ#λ�ς» (Oδ. υ 333).
∆ηλαδY RεκινtL cς «εSδηλ�ς» (= αMτ?ς π�W
φα�νεται καλ�, π�W Rε'ωρ�Xει). (O π�ιητYς
Oµως γιB λ@γ�υς εMφων�ας 'ρησιµ�π�ιεC τ?ν
Uσυνα�ρετ� τ<π� τ�1 «δ,λ�ς», π�W ε]ναι τ?
«δ�ελ�ς» (Iλ. K 466: «... δ�ελ�ν σ#µα @θηκε..»
\ Oδυσσε<ς, Oταν εgσ,λθε κρυφB στ? Tρωικ?
στρατ@πεδ�). uEτσι σ'ηµατ�Xεται r λ7Rη
«εBδ�ελ�ς», r \π��α κατB µετρικYν =κτασιν
πα�ρνει τYν \ριστικS της µ�ρφY cς «εBδε�ε-
λ�ς» (= εMδι�κριτ�ς).

(H µετρικY =κτασις ε]ναι κ�τι συνηθισµ7ν�
στYν (OµηρικY διατ<πωση. jOταν κατB τYν
��Y τ�1 λ@γ�υ ='�υµε τρεCς (q περισσ@τερες)
Uλλεπ�λληλες $ρα'εCες συλλα$7ς, τ@τε µ�α JR
αMτAν Jκτε�νεται σ� µακρ�, �στε νB JRαφα-
λισθT, \ �υθµ?ς τ�1 δακτυλικ�1 VRαµ7τρ�υ, \
\π�C�ς UπαιτεC (κατB π@δα) q µ�α µακρB συλ-
λα$Y κα3 δ<� $ρα'εCες (δ�κτυλ�ς) q δ<� µα-
κρ�ς (σπ�νδεC�ς). ΣτYν λ7Rη «εBδ�ελ�ς» ='�υ-
µε τ7σσαρες συνε'εCς $ρα'εCες συλλα$7ς. ΣτYν
περ�πτωση αMτY συνSθως Jκτε�νεται (σ� µα-

κρB) r δε<τερη ($ρα'εCα) συλλα$S. uEτσι π.'.
='�υµε (Iλ. M 28) «θεµε�λια» Uντ3 «θεµ�λια»,
Oπως Jπ�σης (Iλ. Z 208): «...α(?ν *ριστε2ειν
κα5 Xπε�ρ���ν @µµεναι Lλλων...», Uντ3 «mπ7-
ρ�'�ν» κα3 «εBδε�ελ�ς» Uντ3 «εBδ�ελ�ς» ($λ.
καθηγητ�1 A. ΣκιL, «Στ�ι'ειHδης MετρικY
τ,ς Aρ'α�ας (Eλληνικ,ς Π�ιSσεως», Aθ,ναι
1931, κεφ. ∆´ «Περ3 π�σ@τητ�ς τAν συλλα$Aν,
σελ. 95 κυρ�ως).

AMτY ε]ναι µ� λ�γα λ@για r Jτυµ�λ�γ�α κα3
µ�ρφ�π��ηση τ�1 Jπιθ7τ�υ «εBδε�ελ�ς», τ?
\π�C� δ�ν ='ει καµµ�α Uπ�λ<τως ν�ηµατικY
σ'7ση µ� τ3ς (^πλAς κα3 µ@ν�ν) \µ@η'ες κα3
\µ�ι@γραφες λ7Rεις «δε�ελ�ς», «δε�λη» κα3
«δε�ελ�ν». (H (OµηρικY Iθ�κη ε]ναι «εBδε�ε-
λ�ς» (= εMδι�κριτη cς ν,σ�ς). (H Λευκ�δα
δ�ν ε]ναι.

Π�λW φιλικB
XρNστ�ς Iω. TD8κ�ς

∆ικηγ@ρ�ς

106 31 AθSνα
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�H Hν;σ2υση τ7ν Oδεωδ7ν �ν
ς πανελληνικ�4 µ>λλ�ντ�ς

ARι@τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Σ�γ�υρα \ «∆αυλ?ς» δ�ν ε]ναι kνα συνηθι-

σµ7ν� περι�δικ@, π�W µ7νει στB ρ�φια τ,ς Oπ�ι-
ας $ι$λι�θSκης, κυκλ�φ�ρεC στB '7ρια Uνα-
γνωστAν κα3 δηµι�υργεC –  Oπως σ�γ�υρα R7ρε-
τε κα3 σκ�πε<ετε – UντιφατικB συναισθSµατα
Uν�λ�γα µ� τYν Uντ�ληψη κα3 τ3ς πεπ�ιθSσεις
τ�1 καθεν?ς Uπ’ αMτ�<ς. jOσ�ν Uφ�ρtL εgδικB
στB µ7λη τ�1 Συλλ@γ�υ (Eλλην�δων I�ρδαν�ας,
τ? περι�δικ? κερδ�Xει συνε'Aς =δαφ�ς JR αgτ�ας
τ,ς Uπαρ�µιλλης Jµµ�ν,ς τ�υ στY µ�ναδικ@τη-
τα τ�1 (Eλληνισµ�1 κα3 στY θαρραλ7α στ�ση
Uπ7ναντι στ? κατεστηµ7ν� τ,ς σηµεριν,ς gδε�-
λ�γ�ας UλλB κα3 πρ�παγ�νδας Uπ7ναντ� τ�υ.

Eλπ�X�υµε νB µLς στ7λνετε αMτB τB π�λ<-

τιµα τε<'η τ,ς Uφ<πνισης τ�1 Vλληνικ�1
ε]ναι, Oπως τ? µελ7τησε \ Πλ�των, γιB νB τB
'ρησιµ�π�ι�1µε σBν σηµεCα Uναφ�ρLς στYν
Jν�σ'υση τAν πιστε<ω κα3 τAν gδεωδAν Vν?ς
πανελληνικ�1 µ7λλ�ντ�ς, µιLς πανελληνικ,ς
UλSθειας, γιB τYν Uπ�κατ�σταση τ,ς \π��ας
θB ε`µαστε Uρωγ�3 JµεCς κα3 τB παιδι� µας.

ΣLς εM'αριστ�1µε κα3 π�λι,
M� gδια�τερη Jκτ�µηση,

T? ∆ι�ικητικ? Συµ$�<λι� τ�1 Σ.E.I.
(H Πρ@εδρ�ς (H Γραµµατ7ας

ΦλQρα Mαρ;α 
B8ρναλη - ∆ραγατ8κη - 

Zρεϊκ0τ *Oµ0ρ
AµµBν I�ρδαν�ας

T
 νNµα τNς HπαφNς µ� τ�ν :ρ2α;α σκ>ψη

K<ριε Λ�µπρ�υ,
E]µαι συνδρ�µητYς τ�1 περι�δικ�1 σας λι-

γHτερ� Uπ? kναν 'ρ@ν�. (O τρ@π�ς π�W γρ�-
φ�υν d'ι µ@ν�ν �[ συνεργ�τες σας, UλλB κα3 \

τρ@π�ς π�W συνεισφ7ρ�υν �[ Uγαπητ�3 Uνα-
γνAστες δε�'νει αMτYν τYν µ�ναδικB UγαθY κα3
καθαρY δι�θεση τ,ς (Eλληνικ,ς ν@ησης κα3 τ,ς
(Eλληνικ,ς ψυ',ς. Kα3 ε]ναι URι�θα<µαστ� τ?



γεγ�ν@ς, Oτι, παρ@τι τ@νν�ι κα3 τ@νν�ι λ�σπης
='�υν µεταφερθ, Uπ? π�λW µακρυB κα3 ριφθ,
στB κρυστ�λλινα νερB τ,ς (Eλληνικ,ς σκ7ψης,
µ� σκ�π? νB θ�λωθ�1ν, τ? ν,µα τ,ς Jπαφ,ς µ�
τYν Uρ'α�α σκ7ψη δ�ν ='ει κ�π,, µB ='ει '�ν-

δρ<νει. Kα3 πιστε<ω, θB γ�νTη σ<ντ�µα Pνετη λε-
ωφ@ρ�ς Jλε<θερης κυκλ�φ�ρ�ας.

M� φιλικ�Wς 'αιρετισµ�Wς
Mι28λης Πνευµατικ
ς
jAγι�ς Φραγκ�σκ�ς, H.Π.A.

∆ΑΥΛ�Σ/196, Aπρ�λι�ς 1998 12169

∆�ν Tφηναν τ0 παιδι0 τ7ν Kαλ0ς ν0 µπ�4ν στ
 Σ�Cνι�

Aγαπητ� κ<ριε Λ�µπρ�υ,
Πρ? rµερAν τ? (Yπ�υργεC� Π�λιτισµ�1

πρ�σεκ�λεσε µερικB Uπ? τB παιδιB τAν
KαλBς στYν 'Hρα µας κα3 ε]'α τYν τ<'η κα3
τYν εM'αρ�στηση νB τB φιλ�RενSσω στ?ν
'Aρ� τ,ς «Λακωνικ,ς Aγωγ,ς». M�α λεπτ�-
µ7ρεια π�W µLς '�λασε λ�γ� τYν δι�θεση
zταν, Oταν πSγαµε τB παιδιB στ?ν Uρ'αC� να?
τ�1 Π�σειδAν�ς στ? Σ�<νι�. Eνδεδυµ7ν�ι
κα3 JµεCς µ� παραδ�σιακ�ς 'λαµ<δες, γιB νB
ταιρι�R�υµε στ? τ�π��, UλλB κα3 νB mπ�στη-
ρ�R�υµε τB παιδιB στYν παραδ�σιακS τ�υς
Uµφ�εση, πρ�σSλθαµε νB κ@ψ�υµε εgσιτSρι�.
(O φ<λακας µLς Jσταµ�τησε λ7γ�ντας, Oτι
Uπαγ�ρε<�νται τ7τ�ι�υ ε`δ�υς Uµφι7σεις σ�
Uρ'αι�λ�γικ? 'Aρ�. EρωτAντας τ�ν τ� πρ@-
$ληµα ='�υν �[ Uµφι7σεις µας, µLς UντερH-
τησε: «τ� παριστ�νετε, τ�Wς Uρ'α��υς;». E-
RηγAντας τ�υ Oτι �[ 'λαµ<δες Jφ�ρ�1ντ� Jπ3
3.000 'ρ@νια σ� αMτ?ν τ?ν τ@π� κα3 φ�ρ�1νται
Uκ@µη στ3ς 'Aρες τ,ς Aνατ�λ,ς, JνfA r Uµφ�ε-

σS τ�υ (r γαλλικ,ς πρ�ελε<σεως φ@ρµα) ε]ναι
'θεσιν,ς συνSθειας, JκεCν�ς Jπ7µενε, Oτι �[
Jντ�λ�ς τ�1 mπ�υργε��υ ε]ναι νB UφSνTη πε-
ριηγητ�ς µ� τYν καθηµερινS τ�υς Jνδυµασ�α.
Bλ7π�ντας τ? Jγκεφαλικ@ τ�υ κHλυµα κα3
Uπ�δεικν<�ντ�ς τ�υ Oτι �[ Jνδυµασ�ες τAν
παιδιAν KαλBς zσαν �[ καθηµεριν7ς τ�υς
Uµφι7σεις, Pφησε τB παιδιB νB περ�σ�υν. Σ�
µ�α Pλλη περιSγησS τ�υς σ� Uρ'αCα Jρε�πια
περ�λυπα µLς JρHτησαν: «T� σLς =κανε νB
Uλλ�Rετε; ΠAς UφSσατε νB τB καταστρ7-
ψ�υν;». EµεCς µε�ναµε Pφων�ι...

ΣLς Jσωκλε�ω φωτ�γραφ�α τ�1 διδασκ�-
λ�υ τAν Kαλ�ς, κρατ�1ντ�ς kνα Uντ�τυπ� τ�1
«∆αυλ�1» στB mψ�πεδα τ�1 Iνδικ�1 Kαυκ�-
σ�υ, π�W =λα$α, Oταν τ�Wς Jπισκ7φθηκα στ?
παρελθ?ν =τ�ς.

MετB τιµ,ς
Σωκρ8της Λ. Xριστ�δ�υλ8ρης

Oστε�παθ�λ@γ�ς

113 62 Aθ,ναι

�O δ8σκαλ�ς τ7ν παιδι7ν τ7ν Kαλ0ς κ. UD;ς, φωτ�γραφ�Cµεν�ς στ�ν περι�2�
τ7ν Kαλ0ς στ
 B∆. Πακιστ0ν.



Παραδειγµατισµ��
X&! FH εBα�σθητη γαλλικ� κ�ιν� γν)µη Yµ�λησε. T� γαλλικ� δικαστ:ρια

*πεφ&νθησαν. FO ν1µ�ς 4πε+λ:θη. FO Γκαρωντ� κατεδικ&σθη σ? πρ1στιµ�
%Mι [κατ�µµυρ�ων δρα�µ�ν, γιατ5 4τ1λµησε ν’ *µφισ+ητ:σ7η � Lθλι�ς τ' «FOλ�-
κα2τωµα». Kαλ� ν� π&θ7η. T�. ε!πε καν�νας, Dτι � δηµ�κρατ�α π�� @�ω 4πι-
+&λει, τ�. 4πιτρ�πει ν� λ�7η D,τι θ�λει; kO�ι +�+αια! Στ�ν δηµ�κρατ�α µ�υ 4πι-
τρ�πω ν� λ�γωνται αBτ� π�� µ? συµφ�ρ�υν. T� καλ� κα5 συµφ�ρ�ντα, π�� λ�-
νε. kE, ε!ναι ν� µ� �α�ρωµαι, π�� �� πρ�σπ&θει�ς µ�υ @πιασαν τ1π�; T1σες ται-
ν�ες, τ1σα δηµ�σιε2µατα, τ1σα +ι+λ�α, τ1σες τηλε�πτικ?ς 4κπ�µπ?ς δ?ν ε!ναι
δυνατ' ν� π-νε στρ&φι. ∆?ν π&ει ν� λ�7η � Γκαρωντ� κα5 ν� γρ&φ7η κα5 ν� πα-
ρ�υσι&G7η ντ�κ�υµ�ντα. Φα�νεται, δ?ν @�ει *κ�2σει τ�π�τα γι� τ' «τ�λ�ς τ#ς
�στ�ρ�ας». ∆?ν Xπ&ρ�ει �στ�ρ�α, κ2ριε Γκαρωντ2· τ' ε!πε κα5 � Φ�υκ�υγι&-
µα, 4Mαιρετικ'ς διαν�ητ:ς. O� 4πιθυµ�ες ε!ναι πλ��ν �στ�ρ�α. Kα5 T�ι �π�ι-
εσδ:π�τε, µ1ν�ν �� δικ�ς µ�υ. Kι αBτ' (σ�2ει T�ι µ1ν�ν γι� τ'ν συγκεκριµ�-
ν� Γκαρωντ2, *λλ� γι� Dπ�ι�ν tπαντα��. |θελε φαν#. �O,τι θ�λω, κ&νω. Kα5
πληρ)νω τ� καλ1παιδ& µ�υ, γι� ν� φωτ�γραφηθ�.ν παν&γρια κα5 ν’ *ρ��-
σ�υν ν� φων&G�υν �� δικ�� µ�υ, Dτι �� νε�ναG5 *πειλ�.ν τ�ν καθεστηκυ6α τ&-
Mιν. Kα�, Nν καν�νας ε(σαγγελ�ας *νακαλ2πτ7η, Dτι 4πληρ)θηκαν µ? 50.000
σ�υηδικ?ς κ�ρ�νες, ν� µ� τ'ν ν�ι&G7η· 4γo πληρ)νω. M? τ'ν παρ- µ�υ... κα5
τ�ν κυρ& µ�υ.

N� παραδειγµατ�Gωνται *π' τ'ν γνωστ' φ�ινικιστ�ν κ2ρι�ν Mαρων�την,
πρ1εδρ� τ�. K�ντρ�υ FEλληνικ#ς Γλ)σσας (τ' ν�. σας στ�ν κατ&ληMιν). Π�ι-
1ν @+αλα ν� φυλ&7η τ� πρ1+ατα; τ'ν λ2κ�. Γι’ αBτ' κα5 µ? παρρησ�α 4δ:λω-
σε («Kαθηµεριν:», 22 Φε+ρ�υαρ��υ 1998), Dτι � γλωσσικ� πεν�α δ?ν Rφε�λε-
ται στ�ν κατ&ργησιν τ#ς διδασκαλ�ας τ�ν *ρ�α�ων κα5 Dτι αBτ�5 �� +ρωµ�-
�λληνες δ?ν πρ�πει ν� 4πα�ρωνται, Dτι Xπ&ρ�ει πρ�τεραι1τητα τ#ς γλ)σσας
τ�υς @ναντι τ�ν Xπ�λ��πων, γιατ5 Xπ&ρ�ει συν��� κα5 συν��εια σ’ αBτ:ν. kE,
κα5 λ�ιπ1ν; Nτεπ1ν· Nτεπ'ν γι� Dσ�υς π�ν�κεφαλι&G�υν ν� *π�δε�M�υν τ�ν
*ρ�αι1τητα κα5 τ�ν αBτ�δηµι�υργ�α τ#ς [λληνικ#ς γλ)σσας. Nτεπ'ν κα5 σ?
Dσ�υς *ν1ητ�υς διαµαρτ2ρ�νται γι� τ' Dτι δ?ν @γινε � *ναπαρ&στασις τ#ς Π�-
λι1�νης, τ#ς π1λεως τ#ς Λ:µν�υ, π�� ε!�ε +�υλευτ:ρι� *π' τ' 3.000 π.X., στ�
πλα�σια τ#ς Θεσσαλ�ν�κης Yς εBρωπαϊκ#ς πρωτε2�υσας. ∆?ν κατεν1ησαν ��
*ν1ητ�ι, Dτι [�ρτ&στηκε � Θεσσαλ�ν�κη τ�ν FE+ρα�ων. M? τ'ν FEλληνικ' Π�-
λιτισµ' |θελαν ν� *σ��λ�.νται; Kι αBτ1, π�� @γινε στ' �oλ τ�. *ρ�αι�λ�γι-
κ�. µ�υσε��υ τ#ς Θεσσαλ�ν�κης, π�λ� τ��ς π&ει. T� περιµ�ν�υν δηλαδ:, ν�
εBλ�γ� D,τι *π�δεικν2ει τ�ν *ρ�αι1τητα τ�. FEλληνικ�. Π�λιτισµ�.; Xρ1νια
κα5 �ρ1νια πρ�σπαθ� ν� *π�δε�Mω µ? τ'ν Σαµ�υ:λ, Dτι � δαυλ1ς τ�υ ε!ναι
4σ+εσµ�ν�ς. T' ε!πε κα5 � κ2ρι�ς Σωτηρ1π�υλ�ς. B�+αια Xπ&ρ�ει κα5 Lλλ�ς
«∆αυλ1ς», π�� µ�. @�ει *ν&ψει φωτι� στ� µπατG&κια µ�υ. cAλλ&, Nν δ?ν
Xπ#ρ�ε � κ2ρι�ς Σωτηρ1π�υλ�ς, π�� δια+&Gει τ'ν Σαµ�υ�λ κα5 Lλλα 4κλε-
κτ& µ�υ τ�κνα, θ� µ? ε!�ε π&ρει *π' καιρ' τ'

Σ8ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



Συµφ�νως µ
 τ� τελευτα�α στατιστικ� στ�ι�ε�α τ�� λ��αντ�ς �τ�υς � �ριθµ�ς τ�ν  πισ�µως κα-
ταγεγραµµ$νων �ν$ργων στ%ν &Eλλ(δα �ν*λθε στ+ς πεντακ,σιες �ιλι(δες (� πραγµατικ�ς �ριθµ�ς
ε.ναι κατ� π�λ/ µεγαλ0τερ�ς). O4 5Eλληνες 7νεργ�ι στ%ν συντριπτικ� τ�υς πλει�ψηφ9α ε.ναι ν$�ι :λι-
κ9ας 20 µ
 35  τ�ν. A@τ� σηµει�δ�τε� τ%ν  περ�,µενη ραγδα9α δηµ�γραφικ% συρρ9κνωση τ�ν &Eλλ�-
νων στ� Aπ,µενα �ρ,νια, �φ�� Cνα µεγ(λ� µ$ρ�ς τ�ν ν$ων �δυνατε� ν� δηµι�υργ�σDη – λ,γFω τ*ς
�νεργ9ας –  �Gκ�γ$νεια κα+ �τσι ν� �ναπαρα�θD*. HEπ+ πλ$�ν Cνας µεγ(λ�ς �ριθµ�ς ν$ων �ν$ργων  πι-
στηµ,νων  γκαταλε9πει τ%ν &Eλλ(δα, καταφε0γ�ντας σ
 ��ρες τ*ς ∆0σης, Jπ�υ  κε� µπ�ρε� τ�@λ(-
�ιστ�ν ν�  πιKι�σDη.

HAπ� τ%ν 7λλη πλευρ� τ� �λλ�δαπ� στ�ι�ε�� τ*ς &Eλλ(δ�ς συµφ�νως µ
 �νεπ9σηµα στ�ι�ε�α Lπερ-
Kα9νει τ� Cνα Aκατ�µµ0ρι� �νθρ�π�υς κα+ ��ει Mλ�σει π�λλ�/ς  ργασιακ�/ς τ�µε�ς (�Gκ�δ�µικ�  παγ-
γ$λµατα, �γρ�τικ
ς  ργασ9ες), κα+ τ� σηµαντικ�τερ�  µφαν9Nει Lψηλ,τατα π�σ�στ� γεννητικ,τη-
τας. &Yπ�λ�γ9Nεται, Jτι τ� 2020 � πληθυσµ�ς τ*ς &Eλλ(δ�ς θ� ε.ναι µισ� Aκατ�µµ0ρι� λιγ�τερ�ς �π’
τ�ν σηµεριν,, στ�ν �π��� θ� συµµετ$��υν Gσ�µερ�ς τ� α@τ,�θ�ν κα+ τ� �λλ�δαπ� στ�ι�ε��. T� π�λι-
τιστικ� κα+ π�λιτικ� µ$λλ�ν τ*ς &Eλλ(δ�ς διαγρ(φεται λ�ιπ�ν �λKανικ,, σλαKικ,, µεσανατ�λικ,.
A@τ� πρ�ς σκ$ψη κα+ κρ9ση Jλων µας.

Π.Λ.K.

Στ� Kαρλ,Kασι τ*ς Σ(µ�υ : κεντρικ% πλατε�α
τ*ς π,λεως κ�σµε�ται τ� τελευτα�α �ρ,νια �π�
µ9α µαρµ(ρινη πρ�τ�µ% τ�� µεγ(λ�υ 5Eλληνα
�στρ�ν,µ�υ HAριστ(ρ��υ τ�� Σαµ9�υ (320 - 250
π.X.). T� ��ι�σηµε9ωτ� Tστ,σ� ε.ναι, Jτι στ�
K(θρ� τ*ς πρ�τ�µ*ς ���υν �αρα�θ* στ%ν
�γγλικ% γλ�σσα �4 φρ(σεις: «Πρ�τ�ς α@τ�ς (�
HAρ9σταρ��ς) �νεκ(λυψε, Jτι : γ* περιστρ$φεται
γ0ρω �π� τ�ν Xλι�»· κα+ παρακ(τω: «&O
K�π$ρνικ�ς �ντ$γραψε τ�ν HAρ9σταρ�� τ� 1530
µ.X.».

&H 4στ�ρικ% �λ�θεια θριαµKε0ει στ� µ(τια
&Eλλ�νων κα+ �$νων  πισκεπτ�ν  π+ τ*ς καπηλ9ας
�π� τ%ν µακρα9ωνη παραπλ(νηση. ]Eστω : πα-
ρ��σα �ναφ�ρ� Tς  λ(�ιστ� µνηµ,νι� τιµ*ς στ�ν
πρ�σφ(τως  κλιπ,ντα KραKευµ$ν� �στρ�φυσικ�
K�ρλ Σ(γκαν (1934 - 1996), � �π���ς δ
ν �παυσε
π�τ
 µ$σα �π� τ+ς τηλε�πτικ
ς κα+ µ% παρ�υσι(-
σεις τ�υ ν� LµνD* τ�  πιστηµ�νικ� θα�µα τ�ν
�ρ�α9ων &Eλλ�νων, τ�ν9N�ντας  π+ τ�� θ$µατ�ς
τ%ν HAριστ(ρ�ι� πρ�$λευση τ*ς :λι�κεντρικ*ς θε-
ωρ9ας.

M.M.

Στ%ν MελK�0ρνη µ
 τ%ν συµπαρ(σταση τ�� Aλληνιστ* πρυτ(νεως Michael Osborn τ�� πανεπιστη-
µ9�υ La Trobe κα+ τ%ν �Gκ�ν�µικ% στ�ρι�η τ��  πι�ειρηµατ9α Z�ση ∆αρδ(λη 4δρ0θηκε «Παναυ-
στραλιαν� K$ντρ� &Eλληνικ�ν Σπ�υδ�ν» καθcς κα+ Tµ*µα &Eλληνικ�ν Σπ�υδ�ν στ�  ν λ,γFω πανε-

Στ	ν A�στραλ�α

E�γε στ��ς Σαµ��υς

∆ηµ�γραφικ	  παισι�δ�#�α

AIΣIMA KAI A∆HPITA



πιστ�µι�. Στ,��ς τ�� K$ντρ�υ �ρ9σθηκε : µελ$τη τ*ς Aλληνικ*ς 4στ�ρ9ας κα+ γλ�σσας καθcς κα+ :
dργ(νωση τ*ς ε@ρε9ας διδασκαλ9ας τ�ν Aλληνικ�ν στ%ν A@στραλ9α. T� K$ντρ� θ� στεγασθD* σ
 α@τ�-
τελ
ς κτ�ρι�, π�/ δ�ρισε τ� πανεπιστ�µι�, κα+ θ� συνεργ(Nεται µ
 Jλα τ� Lπ(ρ��ντα στ�ν κ,σµ� κ$-
ντρα µελ$της τ�� &Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.

O4 δραστηρι,τητες α@τ$ς, π�/ �εκιν��ν γι� πρ�τη φ�ρ� µακρυ� �π� τ%ν HAρ�ιεπισκ�π% κα+ τ�ν
«Nωηρ,τατ�» κ. Στυλιαν� κα+ κ�ντ� στ%ν  πιστ�µη κα+ διαν,ηση τ*ς A@στραλιαν*ς eπε9ρ�υ, διαθ$-
τ�υν Jλες τ+ς πρ�ϋπ�θ$σεις γι� µ9α  πιτυ�ηµ$νη κα+ Aλλην�κεντρικ% παγκ,σµια παρ�υσ9α κα+ πρ�-
σφ�ρ(.

Π.Λ.K.

HE�εσπ(θωσαν �4 gγι�ι πατ$ρες (Jλων τ�ν Kαθµ�ν) κα+ � κ. XατNηφ�της κατ� τ�� µητρ�π�λ9τη
Zακ0νθ�υ, δι,τι  τ(�θη µ
 τ%ν συν$ντευ�9ν τ�υ Lπ
ρ τ*ς θανατικ*ς π�ιν*ς γι� τ�/ς  µπ,ρ�υς ναρ-
κωτικ�ν. ∆
ν ε.ναι σωστ,, ε.παν, ν� πρ�τε9νDη 4ερ�υργ�ς τ*ς θρησκε9ας τ*ς �γ(πης τ%ν  πιK�λ%ν τ*ς
θανατικ*ς π�ιν*ς. ∆
ν ε.δα Jµως καν$να ν�  ρυθριhi γι� τ� �ιλι(δες φ�νικ(, π�/ : jδια :  κκλησ9α
ε@λ,γησε σ
 K(ρ�ς Jσων  π$µεναν στ%ν π(τρια π9στιν. ∆
ν ���υν �φ�υγκραστ* τ%ν λαϊκ% σ�φ9α, Jτι
στ� σπ9τι τ�� κρεµασµ$ν�υ δ
ν µιλiνε γι� σ��ιν9;

A.K.

«O4 Γαλ(τες �ρησιµ�π�ι��σαν τ� &Eλληνικ� HAλφ(Kητ�» τ�ν9Nει σ
 δηµ�σ9ευµ( τ�υ τ� γαλλικ�
περι�δικ� «Φιγκαρc» (HI�0λι�ς ’97),
πρiγµα 7λλως τε γνωστ� �π� τ�ν Kα9-
σαρα («De bello Gallico»). M(λιστα δη-
µ�σιε0ει κα+ τ%ν �νωτ$ρω  πιγραφ�, π�/
Kρ$θηκε σ
 περι��% τ*ς �ρ�α9ας Γαλα-
τ9ας, : �π�9α ε.ναι σ
 κελτικ% γλ�σσα
κα+ γραµµ$νη µ
 Aλληνικ� γρ(µµατα.
qAν λ(K�υµε Lπ’ rψιν µας, Jτι κα+ : P�υ-
νικ% γραφ% τ*ς Kεντρικ*ς E@ρ�πης

tταν Aλληνικ�, τ,τε πιστ�π�ιε�ται �δι(σειστα τ� γεγ�ν�ς τ*ς  �(πλωσης τ�ν &Eλλ�νων σ’ �λ,κληρη
τ%ν E@ρ�πη.

Π.Λ.K.

&O διεθν��ς φ�µης Kι�λιστ%ς Γιε���ντι Mεν�υ�+ν σ
 πρ,σφατη συν$ντευ�� τ�υ στ%ν γαλλικ%  φη-
µερ9δα «Φιγκαρc» συν$κρινε τ% σηµεριν% κατ(σταση στ� HIσρα%λ µ
  κε9νη π�/  πικρατ��σε στ%
ναNιστικ% Γερµαν9α. Συγκεκριµ$να  δ�λωσε, Jτι «: �π�στ�λ% τ�� HIσραηλιν�� λα�� δ
ν ε.ναι πλ$�ν
α@τ% τ*ς Γ*ς τ*ς HEπαγγελ9ας Aν�ς κατατρεγµ$ν�υ λα��» κα+ «Tρισµ$να φαιν,µενα π�τ
 δ
ν  �αφα-
ν9N�νται  ντελ�ς. HAκ,µα κα+ : κατ(σταση π�/  πικρατ��σε στ% ναNιστικ% Γερµαν9α, σ�µερα Kρ9-
σκεται  ν  �ελ9�ει στ� HIσρα�λ».

N� Lπ�θ$σ�υµε, Jτι �4 δηλ�σεις α@τ
ς τ�� διασ�µ�υ &EKρα9�υ Kιρτ�υ,N�υ �π�τελ��ν τ� π,ρισµα
εGλικριν��ς πρ�σωπικ�� πρ�Kληµατισµ��; qH µ�πως �π�τελε� �ναπαραγωγ% τ�ν παγ9ων θ$σεων τ��
διεθν��ς Σιωνισµ��, π�/ ��ει µεταν��σει γι� τ� «µεγ(λ� 4στ�ρικ� σφ(λµα» τ�υ, π�/ λ$γεται «κρ(-
τ�ς τ�� HIσρα%λ» κα+ πρ�σπαθε� ν�  παν�ρθ�σDη τ� «σφ(λµα», διασ0ρ�ντας τ� κρ(τ�ς µ
 �π�τερ�
σκ�π� ν� τ� καταργ�σDη;

M.M.

«Σιωνιστικ%ς Nα'ισµ%ς» ) σιωνιστικ%ς  ντικρατισµ*ς;

O- Γαλ/τες 0γραφαν 1λληνικ2

3O κρεµασµ4ν�ς

∆ΑΥΛ�Σ/196, Aπρ�λι�ς 199812172



T�ν Παρασκευ� 27 παρελθ#ντ�ς Φε&ρ�υαρ��υ στ' (µφιθ+ατρ� τ�, Hunter College
τ-ς N+ας /Y#ρκης 2 Πρ3τη /Eλλην�αµερικανικ� Φιλικ� /Eταιρε�α πραγµατ�π��-
ησε 7κδ9λωση σ; συνεργασ�α µ; τ'ν Σ<λλ�γ� /Eλλ9νων Φ�ιτητ=ν «?Aρτεµις», στ�ν
Aπ��α κατ#πιν πρ�σκλ9σεως τ-ς /Eταιρε�ας καB τ�, πρ�+δρ�υ της κ. ?Iων�ς Kα-
λαργυρ�, Fµ�λησαν �G συνεργHτες τ�, «∆» κ.κ. ΣαρHντ�ς ΠIν καB MHρι�ς Mαµα-
ν+ας.

/H 7κδ9λωση Lεκ�νησε µ; Aµιλ�α τ�, καθηγητ�,, (καδηµαϊκ�, καB κ�σµ9τ�ρ�ς
τ�, Πανεπιστηµ��υ τ�, ΣικHγ�υ κ. IωHννη KαλαρN µ; θ+µα «&O &Eλληνισµ�ς δι�
µ$σ�υ τ�ν αG�νων». /O κ. KαλαρNς 7π+µεινε π�λP στ�ν (ναγκαι#τητα διατηρ9σε-
ως τ-ς γλ3σσας τ=ν /Eλλ9νων τ-ς διασπ�ρNς καθQς καB στ�ν (νHδειLη σ; παγκ#-

TO EΛΛHNIKO KAI ΠAΓKOΣMIO ΠPOBΛHMA
ΘEMA EK∆HΛΩΣEΩΣ EΛΛHNOAMEPIKANΩN

/Ωµ�λησαν δ<� συνεργHτες τ�, «∆αυλ�,»

O4 δ0� συνεργ(τες τ�� «∆» M(ρι�ς Mαµαν$ας (�ριστερ�) κα+ Σαρ(ντ�ς
Π�ν (δε�ι�) µ
 τ�ν πρ,εδρ� τ*ς Πρ�της &Eλλην�αµερικανικ*ς Φιλικ*ς

&Eταιρε9ας κ. ]Iωνα Kαλαργυρ� (στ� κ$ντρ�) κατ� τ% δι(ρκεια τ*ς
 κδ�λωσης στ� �µφιθ$ατρ� τ�� K�λλεγ9�υ X(ντερ τ*ς N$ας &Y,ρκης.



σµια κλ�µακα τ=ν (Lι=ν π�P γ+ννησε τ' /Eλληνικ' Πνε,µα. ΣτI συµπερHσµατH
τ�υ δ; 7πεσ9µανε τρ#π�υς γιI Sρθ#τερη στHση Tω-ς καB δραστηρι#τητ�ς τ=ν /Eλλ9-
νων τ-ς διασπ�ρNς µ+σα στ' κ�σµ�π�λ�τικ� περι&Hλλ�ν, Uπ�υ T�,ν, Uπως 2 πι'
Vργανωµ+νη στHση τ=ν Aµ�γεν=ν στ�Pς τ#π�υς π�P µ+ν�υν µ; σκ�π' τ�ν πρ#�δ�
καB &ελτ�ωση τ-ς Wλληνικ-ς παιδε�ας καB 2 7ν�σXυση τ=ν Yθ=ν καB 7θ�µων τ=ν συ-
µπατριωτ=ν µας.

/O δε<τερ�ς τ=ν Aµιλητ=ν συνεργHτης τ�, «∆» κ. ΣαρHντ�ς ΠIν πραγµατε<θη-
κε τ' θ+µα «T� &Eλληνικ� κα+ Παγκ,σµι� πρ,Kληµα». Zεκ�νησε Uπως καB A πρ�η-
γ�<µεν�ς Aµιλητ�ς µ; (ναφ�ρI στ� γλ=σσα, π�P Wν3νει καB Xαρακτηρ�Tει τ�Pς
Uπ�υ γ-ς [Eλληνες, καB στ�Pς κινδ<ν�υς π�P (π�ρρ+�υν (π' τ�ν µ� Xρ9ση τ-ς
γλ3σσας µας, π�P παρατηρε\ται στBς νε3τερες γενε;ς µεταναστ=ν. Kατ#πιν ]κανε
µ�α συν�πτικ� (ναφ�ρI στ�ν (νI τBς Xιλιετ�ες παρ�υσ�α τ=ν /Eλλ9νων τ#σ� στ'ν
µητρ�π�λιτικ' X=ρ� τ�υς Uσ� καB στ'ν κ#σµ� γενικ3τερα, 7ν^= συν+Xισε καB Fλ�-
κλ9ρωσε µ; τ�ν (νHλυση 7νν�ι=ν Uπως π�λιτικ�, π�λιτισµ,ς, �θν�ς - κρ(τ�ς, παι-
δε9α καB τ� σηµασ�α π�P α_τ;ς ]X�υν τ#σ� γιI τ'ν πρ�σανατ�λισµ' τ=ν /Eλλ9νων
Uσ� καB γιI τ� θ+ση τ�υς στ' �`κ�υµενικ' στερ+ωµα.

Tελευτα\�ς Aµιλητ�ς aταν A γρHφων, A Aπ�\�ς (ν+λυσε τ' θ+µα: «∆ι�νυσιακ� κα+
HAπ�λλ�νει� Πνε�µα κα+ :  κτρ�π� τ�υς στ% νε�τερη  π��%» κυρ�ως (π' ψυX�λ�-
γικ-ς σκ�πιNς καB λιγ3τερ� (π' µυθ�-ιστ�ρικ-ς. Zεκ�νησε µ; (ναφ�ρI στ� σηµα-
σ�α τ=ν Yθικ=ν διδασκαλι=ν τ#σ� τ-ς (ρXα�ας /Eλληνικ-ς Θρησκε�ας Uσ� καB τ�,
δραµατικ�, λ#γ�υ καB τ� συµ&�λ9 τ�υς στ�ν 7L<ψωση τ�, (νθρωπ�ν�υ πρ�σ3π�υ,
συν+Xισε µ; τ�ν (π�κωδικ�π��ηση τ-ς σX+σεως Aπ�λλωνε��υ - ∆ι�νυσιακ�, µ; &H-
ση τ�ν ψυX�λ�γ�α καB κατ+ληLε µ; τ� διαστρ+&λωση τ-ς φ<σεως τ�, (νθρ3π�υ (π'
τ�ν θε�κρατ�α καB τBς eπHρX�υσες θρησκε\ες, 2 Aπ��α διαστρ+&λωση (π�σκ�π�,σε
καB (π�σκ�πε\ στ�ν eπαγωγ� τ�, (νθρ3π�υ στ'ν 7L�υσιαστικ' ]λεγX�.

T�ν Uλη διεLαγωγ� τ-ς 7κδηλ3σεως διη<θυνε A 7πB τ=ν δηµ�σ�ων σX+σεων τ-ς
Φιλικ-ς /Eταιρε�ας κ. Aλ+Lανδρ�ς XαXHλης, 7ν^= στ' τ+λ�ς A πρ#εδρ#ς της κ. ?Iων
Kαλαργυρ'ς (πη<θυνε Xαιρετισµ' καB ε_Xαριστ�ες στ' κ�ιν' γιI τ� συµµετ�X9 τ�υ.

Στ' περιθ3ρι� τ-ς 7κδηλ3σεως µNς 7δ#θη 2 ε_καιρ�α νI συν�µιλ9σ�υµε µ; 7πι-
φαν- στελ+Xη τ-ς Aµ�γ+νειας στBς H.Π.A. καB νI Tητ9σ�υµε τBς (π#ψεις τ�υς γιI
κα�ρια Tητ9µατα π�P (φ�ρ�,ν στ'ν /Eλληνισµ#. Mιλ9σαµε πρ=τα µ; τ'ν κ. Tιµ�-
λ+�ντα Kακ�,ρ�, πρ#εδρ� τ=ν Λακωνικ=ν Σωµατε�ων Aµερικ-ς καB τ'ν κ. Mι-
Xα�λ MιXαλακ#π�υλ�, πρ#εδρ� τ-ς Πελ�π�ννησιακ-ς /Eν3σεως Aµερικ-ς.

M.M.: Σ; τ� 7π�πεδα &ρ�σκεται σ9µερα 2 Wλληνικ� παιδε�α στBς H.Π.A.; TI παι-
διI τ=ν /Eλλ9νων τ-ς διασπ�ρNς µαθα�ν�υν τ� γλ=σσα καB τ�ν Gστ�ρ�α τ=ν πρ�-
γ#νων τ�υς h iXι;

Tιµ�λ4ων Kακ�=ρ�ς: Mαθα9ν�υν �λλ�  λλιπ�ς κα+ πι� π�λ/ �ωρ+ς τ� πραγµα-
τικ� πνε�µα, π�/  κπηγ(Nει �π� τ%ν �γ(πη κα+ τ%ν αjσθηση τ*ς &Eλληνικ,τητας.
A@τ� ε.ναι τ� µεγ(λ� µας πρ,Kληµα.

Mι>α	λ Mι>αλακ*π�υλ�ς: N�µ9Nω, Jτι Jσ�ν �φ�ρhi στ%ν Aλληνικ% γλ�σσα, : δι-
δασκαλ9α της ε.ναι π�λ/ περιωρισµ$νη, κυρ9ως Kρ9σκεται στ� �$ρια λ(θ�ς �νθρ�-
πων, v συντρ$��υν �ντικειµενικ�+ λ,γ�ι v Lπ(ρ��υν µεθ�δευµ$νες κατευθ0νσεις

O� παρ�γ	ντες τ�ς �Oµ	γ�νειας µιλ	�ν γι� τ� πρ	�λ�µατ� της
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 ναντ9�ν της.
M.M.: ∆ηλαδ9;
Mι>α	λ Mι>αλακ*π�υλ�ς: 5Oταν τ� θ$µα τ*ς  κµ(θησης τ*ς γλ�σσας Kρ9σκεται

στ� �$ρια τ*ς HEκκλησ9ας κα+ τ� γεγ�ν�ς Jτι : κατ(σταση α@τ% διαιων9Nεται, �ωρ+ς
ν� σηµει�νεται καµµ9α Kελτ9ωση, µiς πρ�Kληµατ9Nει π(ρα π�λ0. O4 διδ(σκαλ�ι π�/
���υν τ% δυνατ,τητα ν� διδ(��υν τ%ν Aλληνικ% γλ�σσα, δ
ν �µε9K�νται  παρκ�ς
κα+ διαρρ$�υν πρ�ς τ� �µερικανικ� σ��λε�α. &H δ
 HAρ�ιεπισκ�π�, π�/ ��ει τ%ν
παιδε9α στ� �$ρια της, �µε9Kει τ�/ς 4ερε�ς µ
 70 - 80 �ιλι(δες δ�λλ(ρια τ� �ρ,ν�, τ%
στιγµ% π�/ Cνας δ(σκαλ�ς δ
ν πα9ρνει π(νω �π� 12 - 16 �ιλι(δες δ�λλ(ρια.

M.M.: OG νε3τερες γενε;ς τ=ν /Eλλ9νων τ-ς Aµερικ-ς π=ς (ντιλαµ&Hν�νται τ�ν
/Eλληνικ#τητα;

Mι>α	λ Mι>αλακ*π�υλ�ς: E.ναι πρ�Kληµατισµ$ν�ι. Mαθα9ν�υν περισσ,τερα
Aλληνικ� µ$σα στ� σ��λε�α κα+ στ� Πανεπιστ�µια παρ� στ�/ς ��ρ�υς, Jπ�υ πρ�-
ωθε�ται : Aλληνικ% γλ�σσα.

M.M.: ∆ηλαδ� τ' Aµερικανικ' KρHτ�ς εkναι... «Wλληνικ3τερ� τ�, Wλληνικ�,»;
Mι>α	λ Mι>αλακ*π�υλ�ς: HAκριK�ς. M
 τ%ν παρακµ% π�/ Lπ(ρ�ει περισσ,τε-

ρα Aλληνικ� µπ�ρε� ν� µ(θDη κανε+ς στ� HAµερικανικ� Πανεπιστ�µια.
Tιµ�λ4ων Kακ�=ρ�ς: 5Oλ�ι πρ�σπαθ��µε στ� µ$τρ� τ�� δυνατ��. &O �γ�νας

Jµως ε.ναι δ0σκ�λ�ς. ]Aλλως τε xς µ%ν �ε�νiµε, Jτι Kρισκ,µαστε σ
 �$νη ��ρα.
M.M.: Eδ=, στBς H.Π.A., π�ι#ς εkναι A ρ#λ�ς τ-ς Oρθ#δ�Lης Eκκλησ�ας καB

π=ς τ'ν δ+Xεσθε 7σε\ς;
Tιµ�λ4ων Kακ�=ρ�ς: &H HEκκλησ9α ε.ναι λ9γ� π�λ/ Jπως κα+ στ%ν &Eλλ(δα. Πρ�-

σωπικ� θ� µ
  νδι$φερε ν� �π�κτ�σ�υµε τ%ν Aλληνικ% ν��τρ�π9α κα+ r�ι κ(π�ια
�$νη πρ�ς τ�/ς 5Eλληνες.

Mι>α	λ Mι>αλακ*π�υλ�ς: &Oπωσδ�π�τε �νε�(ρτητα �π� τ%ν HEκκλησ9α πρ$πει
ν� µεθ�δευθD* :  πιστρ�φ% στ+ς ρ9Nες, δι,τι �π�  κε� θ� π(ρωµε �αν� φ�ς.

M.M.: KατI τ� γν3µη σας π�ι#ς εkναι A δρ#µ�ς π�P πρ+πει νI (κ�λ�υθηθl-;
Mι>α	λ Mι>αλακ*π�υλ�ς: N�µ9Nω, Jτι τ�ν ψ(�ν�υµε Jλ�ι. HEδ� δ$, στ%ν �λλ�-

δαπ�, Jπ�υ Kρισκ,µαστε, δ
ν εjµαστε τ9π�τε 7λλ�, ν�µ9Nω, παρ� συνε�ιστ
ς τ�ν
�ρ�α9ων πρ�γ,νων µας, �4 �π���ι τα�9δευαν �ν� τ%ν Lφ�λι� « µπ�ρ9ης κα+ θεω-
ρ9ης Cνεκεν», Jπως � &Hρ,δ�τ�ς λ$γει. Ψα�ν,µαστε, πρ$πει ν� συνε�9σ�υµε ν� ψα-
�ν�µαστε, κα+ �ρειαN,µαστε ταγ�0ς.

Tιµ�λ4ων Kακ�=ρ�ς: XρειαN,µαστε �ναγ$ννηση τ�� &Eλληνισµ��, γι’ α@τ� κα+
κ(ν�υµε λ,γ� γι� �Gκ�υµενικ%  πανελλ�νιση. M�λ�ν,τι �4 δι(φ�ρες διαλ$�εις κα+
 κδηλ�σεις K�ηθ��ν, �ρειαN,µαστε κ$ντρα, �π� τ� �π��α θ� �εκιν�σDη α@τ� τ� κ9-
νηµα. Mιλiµε γι� �γ(πη πρ�ς τ� πνε�µα, π�/ �π�τελε� κα+ τ% δ0ναµη γι� Jλες µας
τ+ς πρ�σπ(θειες.

Στ% συν(φεια α@τ% � συνεργ(της τ�� «∆» κ. Σαρ(ντ�ς Π�ν �πευθυν,µεν�ς στ�ν
πρ,εδρ� τ*ς Σκ�πευτικ*ς κα+ Kυνηγετικ*ς &Oµ�σπ�νδ9ας κ. Στυλιαν� M(νη, τ�ν
ρ�τησε, π�ς �αρακτηρ9Nει τ%ν πρ�σπ(θεια τ�� «∆αυλ��» ν� �ναδε9�Dη τ%ν &Eλλη-
νικ,τητα, π�/ �4  ��υσιαστικ�+ παρ(γ�ντες ε.�αν  νταφι(σει. &H �π(ντησ� τ�υ:
«Θ� �αιρ,µ�υν,  �ν πραγµατικ� τ� περι�δικ� “∆αυλ�ς” �κανε µ9α καµπ(νια, πρ�-
κειµ$ν�υ ν’ α@��σDη τ� κ�ιν, τ�υ στ+ς H.Π.A., κα+  �ν �4 συνεργ(τες τ�υ ε.�αν τ%
δυνατ,τητα ν� κ(ν�υν µ9α συν�πτικ% µετ(φραση τ�ν 7ρθρων τ�υς r�ι µ,ν� στ%ν
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�γγλικ% γλ�σσα �λλ� στ% γλ�σσα κ(θε ��ρας, Jπ�υ Lπ(ρ�ει &Eλληνισµ,ς. A@τ�
θ� tταν Cνα  π9τευγµα σ�Kαρ�τατ�».

ΣτBς 7ρωτ9σεις τ�, «∆» Uµως (π9ντησε καB A 7κ τ=ν Aµιλητ=ν καθηγητ�ς καB (κα-
δηµαϊκ'ς κ. IωHννης KαλαρNς.

I.K.: Γνωρ9Nω τ� περι�δικ� τ� δ0� τελευτα�α �ρ,νια κι ��ω Kρ* σ’ α@τ� τ�ν Aαυ-
τ, µ�υ, τ%ν &Eλληνικ,τητ( µ�υ κα+ γενικ� α@τ� π�/ Jλ�ι ψ(�ν�υµε  δ� στ�  �ω-
τερικ,, δι,τι �µ�λ�γ�υµ$νως µiς λε9πει α@τ� τ� HAπ�λλ�νει� φ�ς, γι� τ� �π���
�γινε λ,γ�ς �π,ψε, µiς λε9πει τ� &Eλληνικ� Πνε�µα κα+ Jλα τ� Gνδ(λµατα, τ� �π��α,
Lπ�τ9θεται, πρ$πει ν� διαιων9N�υµε κα+ ν� συνε�9N�υµε, �λλ� δυστυ��ς δ
ν τ�
πρ(ττ�υµε κα+ Kαθµια�α �φ�µ�ιων,µαστε.

M.M.: Π�ιH εkναι 2 θ+ση τ-ς /Eλληνικ#τητ�ς στBς H.Π.A. καB π=ς τ�ν (ντιλαµ-
&Hνεσθε 7δ=;

I.K.: ∆υστυ��ς : &Eλληνικ,τητα K(λλεται �π� π(ρα π�λλ�/ς παρ(γ�ντες· κα+ τ�
λυπηρ,τερ� ε.ναι Jτι K(λλεται �π�  µiς τ�/ς Gδ9�υς, π�/ θ� �πρεπε ν� πρ�τ(��υ-
µε τ� στ�θη µας σ
 κ(θε τι τ� Aλληνικ,. B(λλεται  π9σης �π� τ� σ0στηµα,  ντ�ς τ��
�π�9�υ N��µε, �λλ� κυρ9ως K(λλεται �π� τ% ν��τρ�π9α π�/ ��ει � κ,σµ�ς, Gδια9τε-
ρα τ*ς τρ9της κα+ τετ(ρτης γενεiς, ν� µ% µαθα9νDη Aλληνικ� στ� παιδι( τ�υ, κα+ κατ�
συν$πειαν φθ9ν�υµε καθηµεριν�ς.

M.M.: /Ως «θεραπε�α» γιI τ� λ9θη τ-ς γλ3σσας καB τ=ν Wλληνικ=ν (Lι=ν τ� θI
εnXατε νI πρ�τε�νετε;

I.K.: HEµiς τ�/ς Gδ9�υς. Θ� πρ$πει : �γωγ% ν� �εκιν�σDη µ$σα �π� τ� περιK(λλ�ν
τ�� σ��λε9�υ, τ*ς �Gκ�γενε9ας κα+ τ*ς  κκλησ9ας. Φυσικ(, Jπως εjπαµε κι �π,ψε,
:  κκλησ9α, �ντ+ ν� π�ιµα9νDη, πρ�τιµhi ν� δι�ικD* κα+ µ(λιστα  φαρµ,N�ντας τ� «δι-
α9ρει κα+ Kασ9λευε». Θ� πρ$πει λ�ιπ�ν : δ�µ% �λλ� κα+ � τρ,π�ς συµπεριφ�ρiς της
ν� �λλ(�Dη ριNικ(.

M.M.: Παρ’ Uλα α_τI π=ς 7Lηγε\τε τ' γεγ�ν'ς Uτι τI Wλληνικ-ς καταγωγ-ς πρ#-
σωπα πρ��δε<�υν στ�ν (λλ�δαπ9, 7ν^= στ�ν /EλλHδα εkναι καταδικασµ+να σ; «κα-
θ9λωση»;

I.K. A@τ� συµKα9νει,  πειδ%  δ� Kρ9σκεις πρ(γµατα, τ� �π��α στ%ν &Eλλ(δα  λλε9-
π�υν. Στ� �Gκ�ν�µικ,, κ�ινωνικ� κα+  παγγελµατικ�  π9πεδ� Lπ(ρ�ει �ναµφισK�-
τητη ��ι�κρατ9α. T� jδι� συµKα9νει κα+ στ�ν  πιστηµ�νικ� �ρ9N�ντα. &H �ρευνα δ
ν
 µπ�δ9Nεται �π� καν$ναν.

M.M.: Φρ�νε\τε, Uτι 2 ]ρευνα στ�ν /EλλHδα 7µπ�δ�Tεται;
I.K.: Φ�Kiµαι, πcς να9.

* * *
ΣυµπερασµατικI �G 7µπειρ�ες π�P εnXαµε κατI τ� διHρκεια τ-ς παραµ�ν-ς µας

στ� N. /Y#ρκη καB �G πληρ�φ�ρ�ες π�P συλλ+Lαµε, µNς Aδηγ�,ν στ� διαπ�στωση,
Uτι A /Eλληνισµ'ς τ-ς Aµερικ-ς &Hλλεται (φ’ Wν'ς µ;ν (π' τ�ν AρXιεπισκ�π� καB
τI iργανH της (φ’ Wτ+ρ�υ δ; (π' τ�Pς Wλλαδ�τες π�λιτικ�Pς καB τI 7κε\ iργανH
τ�υς µ; (π�τ+λεσµα τ�ν πλ9ρη (λλ�τρ�ωση h τ�ν (ναγκαστικ� (π�µ#νωση καB
(φ�µ��ωσ9 τ�υς (π' τ' (µερικανικ' «Xωνευτ9ρι�».

M/ρι�ς Mαµαν4ας

�H �Eκκλησ�α �φαρµ!"ει τ# «δια�ρει κα& �ασ�λευε»
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/H πρωτ�π#ρ�ς /Eλληνικ� γραφ9, Xαρακτηρισθε\σα «Πρ�φ�ινικικ%» h «Πρ�-
µεταλλευτικ%» h «Πελασγικ%» h «Γραµµικ% A» h «Γραµµικ% B», εkναι γεγ�ν'ς
(ναµφισ&9τητ�, (φ�, 2 παρ�υσ�α της στ�ν σηµεριν� 7π�X� εkναι (π�δεδειγµ+-
νη (π' τI εeρ9µατα τ=ν (ρXαι�λ�γικ=ν (νασκαφ=ν σ; π�λλI µ+ρη τ-ς Γ-ς,
Uπως (ναλ<θηκε στ' qρθρ� µ�υ «Πρ�κατακλυσµια�ες &Eλληνικ
ς Γραφ
ς» («∆αυ-
λ#ς», τ. 190/1997). /H «/Iστ�ρ�α τ-ς Aνθρωπ#τητ�ς» τ-ς UNESCO (τ#µ�ς B´, σελ.
814) σηµει3νει: «α@τ�ς � πρ�ελληνικ'ς λα'ς (h µNλλ�ν �G λα�B τ=ν Πελασγ=ν,
τ=ν Iδα�ων ∆ακτ<λων, τ=ν TελX�νων, τ=ν K�υρ9των κ.q.)  πιν,ησε τ%ν Γραµ-
µικ% γραφ% B κα+ τ� κε9µενα π�/ ε.ναι γραµµ$να µ’ α@τ% τ% γραφ% ε.ναι Aλλη-
νικ(». OG διHφ�ρ�ι 7ρευνητ;ς τ�, θ+µατ�ς (νεγν3ρισαν, Uτι: «: γραφ% α@τ%
ε.ναι συλλαKικ% κα+ πρ�ηγε�ται τ*ς εGσαγωγ*ς τ�� HAλφαK�τ�υ. HAργ,τερα τ�
σ0στηµα α@τ� (τ-ς γραφ-ς) υ4�θετ�θηκε �π� τ�/ς 5Eλληνες».

Aπ' π�ι�<ς [Eλληνες υG�θετ9θηκε τ' σ<στηµα α_τ#; Eδ= ε`σXωρε\ wνα µεγHλ�
ψ+µα h παραν#ηση τ-ς πραγµατικ-ς Gστ�ρικ#τητ�ς τ-ς «πρ�ϊστ�ρ�ας». /H 7θνι-
κ#της «[Eλλην» παρ�υσιHTεται στ' πρ�σκ9νι� τ-ς Gστ�ρ�ας µετI τ'ν κατακλυ-
σµ' τ�, ∆ευκαλ�ωνα τ�, ]τ�υς 3.615 π.X. KατI τ'ν A. Σταγειρ�την («HΩγυγ9α»,
τ#µ�ς ∆´, σελ. 277): «� ∆ευκαλ9ων κατεσκε0ασε πλ���ν κι  κλε9σθη εGς α@τ� µ
 τ%ν
Π0ρραν. Mετ� τα�τα �Kρε�εν � Zε/ς ραγδα9ως κι �πνι�ε τ� περισσ,τερα µ$ρη τ*ς
&Eλλ(δ�ς µετ� π(ντων τ�ν NF�ων κα+ τ�ν �νθρ�πων  κτ�ς dλ9γων, �4 �π���ι κα-
τ$φυγ�ν εGς τ� Lψηλ� rρη. HE� α@τ�� κα+ τ*ς Π0ρρας  γενν�θη � 5Eλλην C�ι (6)
�ρ,νια µετ� τ�ν κατακλυσµ�ν (περB τ' ]τ�ς 3.609 π.X.) κα+ �π� α@τ�ν πρ�*λθεν
:  θνικ% dν�µασ9α “5Eλληνες” ((π�δεδειγµ+να πλ+�ν µετI τ'ν κατακλυσµ'ν τ�,
∆ευκαλ�ων�ς)». Ekναι 7µφαν�ς 2 σ<γXυση π�P 7πικρατε\ στ' θ+µα τ-ς 7θνικ-ς
Sν�µασ�ας τ=ν /Eλλ9νων (π' τ' γεγ�ν'ς Uτι π�λλ�B 7ρευνητ;ς τ�Pς φ+ρν�υν Fς
κατακτητ;ς (π' τ'ν &�ρρN, 7ν^= στ�ν πραγµατικ#τητα 2 φυλ� τ=ν &Eλλ�νων
(π�τελε\ συν+Xεια τ=ν φυλ=ν τ=ν «Πρ�ελλ9νων», καB 2 γλ=σσα τ�υς aταν µ�α
καB µ#νη, 7Lελισσ�µ+νη (π' γενεIν ε`ς γενεIν µαTP µ; τ�ν γραφ9 τ�υς παρI τBς
καταστρ�φικ;ς θε�µην�ες.

KατI τ'ν κατακλυσµ'ν Uµως κHθε δηµι�υργ�α τ�, (νθρ3π�υ 7πB τ-ς 7πιφα-
νε�ας τ-ς Γ-ς παραδ#θηκε στ�ν µαν�α τ=ν eδHτων, καB ]τσι κHθε π�λιτισµικ'
(γαθ' κατεστρHφη h (πωλ+σθη, παρασυρθ;ν eπ' τ=ν eδHτων στ� θHλασσα.
?ETησαν Uµως (ρκετ�B qνθρωπ�ι στI &�υνI µ; Uσα (π' τI eπHρX�ντH τ�υς κα-
τHφεραν νI περισ3σ�υν. MαTP µ; α_τ�Pς ]Tησε A ∆ευκαλ�ων µ; τ�ν γυνα\κα
τ�υ, µ+ρ�ς τ=ν Πελασγ=ν, τ=ν Iδα�ων ∆ακτ<λων, τ=ν TελX�νων, τ=ν K�υρ9των
καB qλλων, π�P T�,σαν σ; µ� πληγε\σες περι�X;ς τ�, /Eλληνικ�, X3ρ�υ. ?Aρα,
(φ�, «�4 πρ�ελληνικ�+ λα�+ (Uπ�ι�ι κι yν aσαν) �γραφαν δι� τ*ς Γραµµικ*ς
γραφ*ς B Aλληνικ(», δ;ν XρειHTεται καµµ�α qλλη (π#δειLη Uτι 2 /Eλληνικ� Aµι-

KΩN. B. KOYTPOYBEΛHΣ

[ELι δε�γµατα Wλληνικ=ν
µετακατακλυσµια�ων γραφ=ν



λ�α καB 2 γλ=σσα πρ�ϋπ-ρXαν 7πB (ρκετ;ς Xιλιετ�ες, πρBν (νακαλυφθl- 2 Γραµ-
µικ� γραφ� A περB τ' ]τ�ς 8.255 π.X., Uπως (πεδε�Xθη στ' παραπHνω qρθρ� µ�υ
στ'ν «∆αυλ#».

***

AλλI τ� ]γινε µετI τ'ν κατακλυσµ' τ�, ∆ευκαλ�ων�ς; OG 7πιT9σαντες qνθρω-
π�ι ]µειναν µ; σταυρωµ+να X+ρια, µ�ιρ�λ�γ=ντας τ�ν καταστρ�φ9, h qρXισαν πH-
λι τ'ν (γ=να τ-ς 7πι&ι3σεως καB θεµελει3σεως Wν'ς ν+�υ π�λιτισµ�,; /O qνθρω-
π�ς (π' τ�ν φ<ση τ�υ δ+Xεται κHθε τι π�P στ+λνει A �_ραν#ς, καB (φ�, γιI λ�γ�
«XHσlη τI νερH τ�υ», στ� συν+Xεια (ναδι�ργαν3νει τBς δυνHµεις τ�υ καB 7L�ρµ}N,
γιI νI κατακτ9σlη 7κ ν+�υ τ�ν Tω� καB τ'ν π�λ<τιµ� Xρ#ν� π�P ]Xασε. A_τ' συ-
ν+&η καB µετI τ'ν κατακλυσµ#, Uπως γ�νεται καB µετI wναν π#λεµ� h µετI (π'
κHπ�ια καταστρ�φικ� θε�µην�α.

A_τ' (π�δεικν<εται (π' τ�ν qµεση δραστηρι#τητα Wν'ς Λ�ν�υ, A Aπ�\�ς ]Tη-
σε µετI τ'ν κατακλυσµ#, A Aπ�\�ς, (φ�, συµµHTεψε κι (νασ<νταLε τ�ν eπ#θε-
ση τ-ς γραφ-ς, κατI τ'ν ∆ι#δωρ� τ'ν Σικιελι3τη (&ι&λ. Γ´ παρ. 67) πρ�+&η «στ%ν
σ0ντα�η µιiς  κθ$σεως γι� τ+ς πρ(�εις τ�� πρ�τ�υ ∆ι�ν0σ�υ κα+ τ+ς 7λλες πα-
ραδ,σεις κα+ τ’ 7φησε στ’ �π�µνηµ�νε0µατ( τ�υ». T' στ�ιXε\� α_τ' ]ρXεται σ;
(ντ�θεση µ’ 7κε\ν� τ�, ∆ι�γ+ν�υς Λαερτ��υ, π�P στ�Pς «B9�υς τ�ν Φιλ�σ,φων»
(µετ. N. Kυργι�π�<λ�υ, ]κδ. ΠHπυρ�ς 1975, σελ. 25) λ+γει, Uτι: «A Λ�ν�ς, A γυι'ς
τ�, /Eρµ�, καB τ-ς M�<σης O_ραν�ας, A Aπ�\�ς γενν9θηκε στ� Θ9&α, ]γραψε
π�ι9µατα, στI Aπ�\α περι+γραψε τ�ν δηµι�υργ�α τ�, κ#σµ�υ, τ�ν π�ρε�α τ�,
/Hλ��υ καB τ-ς Σελ9νης καB τ�ν γ+ννηση τ=ν T̂̂3ων καB τ=ν καρπ=ν. Π+θανε στ�ν
E~&�ια κτυπηθεBς µ; &+λ�ς τ�, Aπ#λλων�ς καB στ'ν τHφ� τ�υ ]γραψαν “Dtδε Λ9-
ν�ν ΘηKα��ν  δ$�ατ� γα�α θαν,ντα, M�0σης O@ραν9ης υ4�ν ε@στεφ(ν�υ». ΚατI
συν+πειαν (π' τI διασωθ+ντα θ+µατα τ=ν ]ργων τ�υς καB (π' τ' διασωθ;ν 7π�-
γραµµα τ�, τHφ�υ τ�, Wν'ς (π�δεικν<εται, Uτι qλλ�ς aταν A πρ=τ�ς Λ�ν�ς καB
qλλ�ς A δε<τερ�ς, Uπως θI (π�δειXθl- πι' κHτω. B+&αια δ;ν εkναι 2 πρ3τη φ�-
ρH, π�P µ�α συνωνυµ�α 7πιφ+ρει σ<γXυση στ�ν Gστ�ρικ#τητα τ=ν πρ�σ3πων καB
τ=ν γεγ�ν#των. ?AσXετα Uµως πρ'ς α_τ' διI τ=ν (νωτ+ρω καB µHλιστα διI τ�,
7πιγρHµµατ�ς στ'ν τHφ� τ�, Wν'ς Λ�ν�υ παρ+Xεται µ�α σαφ�ς ]νδειLη παρ�υσ�ας
µιNς πρ@της  λφαAητικBς µετακατακλυσµια�ας γραφBς.

/H (π#δειLη τ�, δεCτερ�υ µετα - κατακλυσµια��υ δε�γµατ�ς γραφBς πρ�+ρXε-
ται (π' τ'ν [Oµηρ�, A Aπ�\�ς στ�ν HIλι(δα (Z 168 - 170) λ+γει, Uτι «� Kασιλε/ς
Πρ��τ�ς τ�� ]Aργ�υς �στειλε τ�ν Bελλερεφ,ντη στ%ν Λυκ9α, ν� µεταφ$ρDη ση-
µ(δια dλ$θρ�υ, π�/ �γραψε σ
 διπλωµ$ν� π9νακα π�λλ� κα+ ψυ��φθ,ρα, κα+
τ�ν δι$τα�ε ν� τ� δε9�Dη στ�ν πενθερ, τ�υ, γι� ν’ �φανισθD*». KατI τ'ν Aπ�λλ#-
δωρ� (&ι&λ. B´, παρ. 30 - 33): «� Πρ��τ�ς  κε�  �,ρισε τ�ν Bελλερεφ,ντη, γι� ν�
µ%ν τ�ν σκ�τ�σDη πρ�ς  κδ9κηση τ�ν κατηγ�ρι�ν τ*ς συN0γ�υ τ�υ HAντε9ας».
T' «γρHµµα» aταν γραµµ+ν� σ; π�νακα, A Aπ�\�ς aταν τ�π�θετηµ+ν�ς h µNλλ�ν
διπλωµ+ν�ς σ; κHπ�ια σφραγισµ+νη θ9κη, γιI νI µ�ν παρα&ιασθl- (π' τ'ν κ�-
µ�T�ντα τ�,τ� Bελλερεφ#ντη. OG διαστHσεις τ�, π�νακα πρ+πει νI aταν µεγHλες,
γιI νI περιλH&lη τI π�λλI καB ψυX�φθ#ρα σηµHδια γραφ-ς. /YπHρXει Uµως τ'
7νδεX#µεν�, A π�νακας, (ντB νI aταν «πτυκτ�ς» (διπλωµ+ν�ς, (σφαλισµ+ν�ς), νI
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aταν «τυκτ,ς», δηλαδ� κατασκευασµ+ν�ς (π' πηλ' λHσπης κατ’ (π�µ�µηση τ=ν
πινακ�δων τ-ς Γραµµικ-ς γραφ-ς A καB B τ-ς πρ�κατακλυσµια�ας 7π�X-ς. /H
λ+Lη «γρHφω» Wρµηνε<εται µ; τ� λ+Lη «XαρHσσω». A_τ' σηµα�νει, Uτι τI σηµH-
δια τ-ς γραφ-ς (τI γρHµµατα) XαρHXθηκαν ε~κ�λα πHνω σ; φρ+σκ� πηλ#, Uπως
]καναν καB �G πρ�κατακλυσµια\�ι γραφε\ς, καB δ;ν σκαλ�στηκαν πHνω σ; L<λ�,
π�P θI aταν π�λP δ<σκ�λ�. KατI τ'ν Aπ�λλ#δωρ� (&ι&λ. B´, κεφ.111, παρ. 1) «�
Bελλερεφ,ντης tταν γυι�ς τ�� Γλα0κ�υ κα+ tλθε στ�ν Πρ��τ� (στ�ν T�ρυνθα)
κι  �αγν9σθηκε». Γενεαλ�γικI (ν-κε στ�ν wκτη γενεI (π' τ�, κατακλυσµ�, τ�,
∆ευκαλ�ων�ς. ΠρNγµα π�P σηµα�νει, Uτι A Bελλερεφ#ντης γενν9θηκε 180 Xρ#-
νια µετI τ'ν κατακλυσµ#, Aπ#τε εkδε τ' φ=ς:

3.615 π.X. (κατακλ. ∆ευκ.) - 180 Xρ. = 3.435 π.X.
/O Πρ�\τ�ς τ#τε &ασ�λευε τ-ς T<ρινθ�ς, (φ�, εkXε 7πιστρ+ψει (π' τ�ν Λυκ�α,

Uπως λ+γει A Aπ�λλ#δωρ�ς (Bι&λ. B´, παρ. 25), π�P σηµα�νει, Uτι πρ+πει νI eπε-
ρ+&αινε τ'ν Bελλερεφ#ντη κατI µ�α γενεI καB κHτι, δηλαδ� εkXε γεννηθ- 50 Xρ#-
νια περ�π�υ πρ�ν, �τ�ι περB τ' 3.485 π.X. /H γραφ� Uµως τ�, Πρ��τ�υ aταν γνω-
στ� καB σ; qλλ�υς (Wλληνικ-ς πρ�ελε<σεως) λα�Pς καB πρ+πει νI µπ�ρ�,σε νI
τ�ν δια&Hσlη καB A πενθερ'ς τ�, Πρ��τ�υ, π�P ]µενε στ� Λυκ�α. ?Aρα aταν wνα
διαδεδ�µ+ν� µ+σ� 7πικ�ινων�ας πρBν (π' τ' ]τ�ς 3.485 π.X., κι yς µ�ν γνωρ�-
T�υµε τ�π�τε γι’ α_τ� �~τε γιI τI σX9µατα τ=ν Xαρακτ9ρων της.

[Eνα τρ�τ� δεEγµα γραφBς 7κε�ν�υ τ�, καιρ�, παρ�υσιHTει A Πλ�<ταρX�ς στ'
]ργ� τ�υ «Περ+ τ�� Σωκρ(τ�υς ∆αιµ�ν9�υ» (µετ. A. K#ντ�υ, ]κδ. ΠHπυρ�ς 1975,
κεφ. 5�ν), Uπ�υ (ναφ+ρει: «στ� µν*µα τ*ς HAλκµ�νης στ%ν Θ�Kα (Uταν (ν��-
Xθηκε κατI διαταγ�ν τ�, AγησιλH�υ, &ασιλ+ως τ-ς ΣπHρτης, τ' 399 - 358 π.X.)
εLρ$θη �(λκιν�ς π9νακας ��ων ��ι�θα0µαστα παµπ(λαια γρ(µµατα· γιατ+  �
α@τ�ν τ9π�τα δ
ν κατεν�ε�τ�, κα9τ�ι κατ$στησαν  µφαν*, �φ�� πλ0θηκε � �αλ-
κ,ς. Γι’ α@τ� κα+ � HAγησ9λα�ς �π$στειλε �ντ9γραφα τ�0των πρ�ς τ�ν Kασιλ$α
τ�ν AGγυπτ9ων, παρακαλ�ντας τ�ν ν� τ� δε9�Dη στ�/ς 4ερε�ς, µ�πως �ναγνωρ9-
σ�υν τ� γρ(µµατα». KαB στ' 7� κεφ. τ�, `δ��υ &ι&λ��υ A Πλ�<ταρX�ς συµπλη-
ρ3νει: «&O 4ερε/ς X,ν�υφις �π�συρθε+ς  π+ τρε�ς :µ$ρες, �φ�� συν$κρινε κα+
παρ$Kαλε τ�/ς παλι�/ς παντ�δαπ�/ς �αρακτ*ρες (γραµµHτων), ε.πε, Jτι �4 τ0-
π�ι τ�ν γραµµ(των �ν�κ�υν στ% γραµµατικ% τ*ς Kασιλε9ας τ�� Πρωτ$ως, τ%ν
�π�9α ε.�ε µ(θει κα+ � &Hρακλ*ς τ�� HAµφιτρ0ων�ς».

/H γραφ� τ�, Xαλκ�ν�υ π�νακ�ς τ�, τHφ�υ τ-ς Aλκµ9νης παραλληλ�Tεται µ;
τ�ν 7π�X� τ-ς πραγµατικ-ς &ασιλε�ας στ�ν Anγυπτ� τ�, Πρωτ+ως, τ'ν Aπ�\�
σ<µφωνα µ; τBς (ναφ�ρ;ς τ�, /Hρ�δ#τ�υ («E@τ$ρπη», παρ. 118), τ�, ∆ι�δ3ρ�υ
Σικελι3τ�υ («&Iστ�ρικ% BιKλι�θ�κη», &ι&λ. A´, παρ. 62 καB 63) καB τ�, /Oµ9ρ�υ
(«HOδ0σσεια» δ 365 - 385) συνHντησε A Mεν+λα�ς, 7πιστρ+φ�ντας (π' τ'ν Tρω-
ικ' π#λεµ� περB τ' ]τ�ς 3.070 π.X. ?Aρα 2 ]ναρLη τ-ς &ασιλε�ας τ�, Πρωτ+ως στ�ν
Anγυπτ� καB τI γρHµµατα τ-ς γραφ-ς τ�, π�νακ�ς aσαν πρ�γεν+στερα τ-ς Xρ�-
ν�λ�γ�ας α_τ-ς, (φ�,, Uπως λ+γει A /Hρ#δ�τ�ς («E@τ$ρπη», παρ. 115), «� Πρω-
τε/ς Lπεδ$�θη τ�ν HAλ$�ανδρ� τ�� Πρι(µ�υ κα+ τ%ν &Eλ$νη (µετI τ�ν φυγ9 τ�υς
(π' τ�ν ΣπHρτη)». Aπ' τ' γεγ�ν'ς Uτι δ;ν aταν γνωστ� στ�ν περ��δ� τ�, 4�υ
α`. πρ' Xριστ�,, πρ�κ<πτει Uτι (ν-κε σ; qλλ�, πρ�ηγ�<µεν� εkδ�ς γραφ-ς. ?Aρα
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eπHρXει 2 πιθαν#τητα νI (ν-κε στ�ν Γραµµικ� γραφ� A h B, δε�γµατα τ-ς Aπ��-
ας &ρ+θηκαν στ�ν περι�X� τ=ν Θη&=ν, Uπως (ναφ+ρθηκε καB (π�δε�Xθηκε στ'
(ναφερθ;ν πι' πHνω qρθρ� µ�υ στ'ν «∆αυλ#».

/H ]νν�ια τ=ν «παλαι�ν παντ�δαπ�ν �αρακτ�ρων» (γραµµHτων) φανερ3νει,
Uτι �G Gερε\ς τ-ς A`γ<πτ�υ 7πB τ-ς 7π�X-ς τ�, AγησιλH�υ τ-ς ΣπHρτης (399 - 358
π.X.) συγκ+ντρωναν καB διατηρ�,σαν διHφ�ρα (ρXε\α, L+να καB δικH τ�υς, κι
]τσι ]&γαλαν iν�µα καταγραφ-ς τ=ν γεγ�ν#των τ-ς πρ�ϊστ�ρ�ας καB τ-ς Gστ�-
ρ�ας τ�υς, π�P δυστυX=ς δ;ν κατ3ρθωσαν νI τBς διασ3σ�υν καB νI τBς (νασυ-
ντHL�υν, �στε νI τBς παρ�υσιHσ�υν στ'ν σηµεριν' κ#σµ�.

T4ταρτ� δεEγµα γραφ-ς τ-ς `δ�ας περ�π�υ Xρ�νικ-ς περι#δ�υ h καB πρ�γεν+-
στερης εkναι �G πινακ�δες π�P εkXαν τ�π�θετηθ- στ'ν Iσθµ' τ-ς K�ρ�νθ�υ, στI
Uρια Aττικ-ς - K�ρ�νθ�υ. /O Πλ�<ταρX�ς στ'ν «B9� τ�� Θησ$ως» (µετ. M.Γ. Mε-
γακλ-, ]κδ. ΓαλαL�ας 1968, σελ. 37) γρHφει: «� Θησε/ς πρ�σ(ρτησε σταθερ� τ�
M$γαρα στ%ν HAττικ% κα+ �στησε στ�ν HIσθµ� τ%ν περ9φηµη στ�λη, π(νω στ%ν
�π�9α �(ρα�ε µ
 τριµ$τρ�υς (στ9��υς) τ�  π9γραµµα π�/ �ριNε τ� Jρια τ*ς ��-
ρας. &O Cνας �λεγε γι� τ� µ$ρη τ*ς �νατ�λ*ς: T�δ’ �@�+ Πελ�π,ννησ�ς, �λλ’ HIω-
ν9α. Kα+ � 7λλ�ς γι� τ� δυτικ(: T�δ’  στ+ Πελ�π,ννησ�ς, �@κ HIων9α».

T�,τ� 7παληθε<εται καB (π' τ'ν ΣτρH&ωνα στI «Γεωγραφικ�» (µετ. A. Πα-
παθε�δ3ρ�υ, ]κδ. ΠHπυρ�ς 1975, &ι&λ. Γ´, κεφ. 5�ν, σελ. 515), Uπ�υ λ+γει: «�4 ]Iω-
νες  �εδι��θησαν �π� τ%ν Πελ�π,ννησ� κα+ κατ$λαKαν τ%ν HAττικ% κα+ τ%ν Mε-
γαρ9δα, κι  κε�ν�ι π�/ κατ$λαKαν τ%ν Πελ�π,ννησ� �π� κ�ιν�� �στησαν τ%ν
στ�λη» (µ; τBς παραπHνω 7πιγραφ+ς). TI πι' πHνω δεδ�µ+να τ�, Πλ�υτHρX�υ
καB τ�, ΣτρH&ων�ς (π�δεικν<�υν, Uτι 2 στ9λη ]φερε Wλληνικ� γραφ�ν «τριµ$-
τρ�υ στ9��υ» Iωνικ-ς καταγωγ-ς, 2 Aπ��α πρ�ηγε\ται τ-ς 7π�X-ς π�P ]Tησε A
ΘησεPς στ�ν Aττικ9, (φ�, A ?Iων τ�, Z�<θ�υ (ν-κε στ�ν τ+ταρτη γενεI (π'
τ�, κατακλυσµ�, τ�, ∆ευκαλ�ων�ς h 120 Xρ#νια µετH, καB πρ+πει νI εkXε γεννηθ-
περB τ' ]τ�ς 3.495 πρ' Xριστ�,. ?Aλλως τε, Uπως γρHφει A /Hρ#δ�τ�ς («Tερψι-
�,ρη», παρ. 58), «�κ,µη κα+ τ� KιKλ9α �4 ]Iωνες τ� dν�µ(N�υν διφθ$ρας κατ� πα-
λαι�ν συν�θειαν, καθ’ Jτι, ��σης τ*ς K9Kλ�υ (παπ<ρ�υ) σπαν9ας, µετε�ειρ9N�ντ�
7λλ�τε δ$ρµατα αGγ�ν κα+ πρ�K(των».

/H Xρ9ση τ=ν δερµHτων τ=ν T^3ων γιI τ�ν κατασκευ� τ=ν &ι&λ�ων (ντB τ�,
παπ<ρ�υ 7πι&ε&αι3νει, Uτι �G διφθ+ρες (π�τελ�,σαν (ρXαι#τατ� πρ#σφ�ρ� eλικ'
γραφ-ς, σ; µ�α 7π�X� π�P A πHπυρ�ς aταν qγνωστ�ς (κ#µη καB στ�ν Anγυπτ�
σIν eλικ' γραφ-ς. Eκτ'ς α_τ�, εkναι καB τ' γεγ�ν'ς Uτι A πHπυρ�ς δ;ν παρ9-
γετ� στ'ν /Eλληνικ' X=ρ�. T' δυστ<Xηµα τ-ς eπ�θ+σεως εkναι, Uτι �G διφθ+ρες
δ;ν συναγων�T�νται µ; τ'ν Xρ#ν�, γιατB τBς φθε�ρει, σ; (ντ�θεση µ; τBς πρ�κα-
τακλυσµια\ες πινακ�δες 7κ πηλ�,, τBς Aπ�\ες φα�νεται, Uτι (ντικατ+στησαν, κι �G
Aπ�\ες, (φ�, qντεLαν στ'ν Xρ#ν�, (νευρ�σκ�νται στBς (νασκαφ;ς τ=ν παναρ-
Xα�ων Wλληνικ=ν 7γκαταστHσεων h καB (λλ�, καB πρ�Lεν�,ν τ#σες σκ�τ�,ρες
στ�Pς 7ρευνητ;ς τ�, κ#σµ�υ. ?Aρα µετI τ'ν κατακλυσµ' τ�, ∆ευκαλ�ων�ς �G
?Iωνες καB �G qλλ�ι λα�B τ�, /Eλληνικ�, X3ρ�υ 7φ9ρµ�σαν wνα ν+� εkδ�ς γραφ-ς
7πB δερµHτων T^3ων, τ' Aπ�\�ν, Uπως aτ� Wπ#µεν�, κατεστρHφη µ; τ�ν πHρ�δ�
τ�, (δηφHγ�υ Xρ#ν�υ, κι ]τσι δ;ν εeρ+θη µ+Xρι τ3ρα wνα (νHλ�γ� δε\γµα δι-
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φθ+ρας.
/O /Hρ#δ�τ�ς («Tερψι�,ρη», µετ. Γ.A. Σκαλ�δ�υ, ]κδ. Eφηµ. «Eλε<θερ�ς

?Aνθρωπ�ς» 1933, παρ. 59) (ναφ+ρεται στ' π4µπτ� δεEγµα γραφBς καB λ+γει:
«E.δα δ
 κι  γc � jδι�ς καδµ�ια γρ(µµατα στ� 4ερ� τ�� HIσµην9�υ HAπ,λλων�ς
στ% Θ�Kα τ*ς B�ιωτ9ας σ
 τρε�ς τρ9π�δες �αραγµ$να. T� πι� π�λλ� γρ(µµατα
tσαν Jµ�ια πρ�ς τ� HIωνικ(. &O Cνας τ�ν τριπ,δων ��ει τ�  π9γραµµα: “HAµφι-
τρ0ων µ’ �ν$θηκεν  cν �π� TηλεK�(ων”. A@τ� �ρ�ν�λ�γ��νται �π� τ%ν  π��%
τ�� Λα��υ, π�/ tταν γυι�ς τ�� ΛαKδ(κ�υ, γυι�� τ�� Π�λυδ�ρ�υ, γυι�� τ��
K(δµ�υ. &O Cτερ�ς τρ9π�υς φ$ρει τ� A�*ς  π9γραµµα σ
 A�αµ$τρ�υς στ9��υς:
“Σκα��ς πυγµα�$ων µε AκηK,λFω HAπ,λλωνι νικ�σας �ν$θηκε τε�ν περικαλλ
ς
7γαλµα”. &O Σκα��ς θ� tταν γυι�ς τ�� &Iππ�κ,�ντ�ς,  �ν ε.ναι α@τ�ς � �φιερ�-
σας κα+ r�ι κ(π�ι�ς 7λλ�ς ��ων τ� jδι� rν�µα µ
 τ�ν γυι� τ�� &Iππ�κ,�ντ�ς κα+
σ0γ�ρ�ν�ς τ�� OGδ9π�δ�ς τ�� Λα��υ. Kα+ � τρ9τ�ς τρ9π�υς λ$γει κι α@τ�ς σ
 A�(-
µετρ� στ9��: “Λα�δ(µας τρ9π�δ’ ε@σκ,πFω· HAπ,λλωνι µ�υναρ�$ων �ν$θηκε τε�ν
περικαλλ
ς 7γαλµα”. HEπ+ τ*ς Kασιλε9ας τ�� Λα�δ(µαντ�ς τ�0τ�υ, π�/ tταν
γυι�ς τ�� HEτε�κλ$�υς,  δι��θησαν �4 Kαδµε��ι Lπ� τ�ν HAργε9ων κι  π*γαν
στ�/ς HEγ�ελε�ς».

KατI πρ=τ�ν A /Hρ#δ�τ�ς εkδε στ� Θ9&α τ-ς B�ιωτ�ας «καδµ�ια» γρHµµατα,
7κ τ�, λ#γ�υ Uτι 2 Θ9&α κατ’ (ρXIς Vν�µHTετ� «Kαδµε�α», καB κHθε τι π�P εkXε
τ�ν (ρX9 τ�υ (π' τ�ν Kαδµε�α, ]φερε τ'ν τ�τλ� α_τ#ν, Uπως καB �G κHτ�ικ�ι τ-ς
π#λεως, π�P κατ’ (ρXIς Vν�µHT�ντ� «Kαδµε�ωνες» («Kαδµει��σιν»: HIλι(δα ∆ 385
καB 388). Aπ' τI γρHµµατα τ=ν παραπHνω 7πιγραµµHτων τI περισσ#τερα aσαν
Uµ�ια µ; τI IωνικH, δηλαδ� µ’ 7κε\να π�P �G ?Iωνες ]γραφαν στBς διφθ+ρες. TI
eπ#λ�ιπα, qγνωστ�ν π�\α, aσαν «καδµ9ια» h «Θη&αϊκI» καB iXι «κHδµια», Uπως
καν�νικI θI ]πρεπε νI 7λ+γ�ντ�, 7Iν πρ�9ρX�ντ� (π' κHπ�ι�ν KHδµ�ν. AλλI
παραγνωρ�Tεται, Uτι �G ?Iωνες τ-ς Aττικ-ς καB �G Θη&α\�ι h �G πρ3ην «Kαδ-
µε�ωνες» aσαν γειτ�νικ�B λα��, καB κHθε 7Lελικτικ� πρ#�δ�ς τ�, Wν'ς εkXεν qµε-
ση 7π�δραση καB στ'ν qλλ� λα#. Aπ#δειLη, Uτι τI περισσ#τερα γρHµµατα τ=ν
7πιγραµµHτων ]µ�ιαTαν µ; τI πρ�γεν+στερα IωνικI καB τI eπ#λ�ιπα aσαν κα-
τασκευ-ς τ=ν Kαδµει3νων h Θη&α�ων κατ’ (π�µ�µηση καB συµπλ9ρωση τ=ν
Iωνικ=ν.

Παραλληλ�T�ντας καB συγκρ�ν�ντας τI (λφα&ητικI γρHµµατα h σηµε\α τ=ν
παραπHνω 7πιγραµµHτων µ; τI τ�ια,τα τ�, σ9µερα, παρατηρ�,µεν, Uτι (π�υ-
σιHT�υν τI γρHµµατα T, L καB ψ. AλλI τ' L eπHρXει στ' 7π�γραµµα τ�, Λ�ν�υ,
π�P (π�δεικν<ει, Uτι eπ-ρXε. KατI τ' «Λε�ικ�ν» τ�, Σ�υ�δα (τ#µ�ς E´, σελ. 807,
]κδ. /Eλλην. Eκδ. Oργ. ΓεωργιHδη) «� Παλαµ�δης ��ων κλ�ση πρ�ς τ%ν φιλ�-
σ�φ9α κα+ τ%ν π�9ηση, �γινε  φευρ$της τ�ν γραµµ(των N, θ, φ κα+ � τ�� �λφα-
K�τ�υ καθcς  π9σης τ�ν ψ�φων, τ�ν πεσσ�ν, τ�ν µ$τρων κα+ τ�ν σταθµ�ν. T�
π�ι�µατ( τ�υ  �αφαν9σθηκαν Lπ� τ�ν �π�γ,νων τ�� HAγαµ$µν�ν�ς �π� φθ,-
ν�». [Oµως τI σηµε\α θ καB φ eπHρX�υν στ' 7π�γραµµα τ�, Λ�ν�υ. AλλI A A.
Σταγειρ�της στ�ν FΩγυγ9α τ�υ (τ#µ�ς ∆´, σελ. 459) λ+γει, Uτι «A Παλαµ9δης 7πε-
ν#ησε π�λλI τ=ν γραµµHτων, τI π, φ καB X». /O Παλαµ9δης aταν wνας 7κ τ=ν Tρω-
�µHXων καB πρ+πει νI εkXε γεννηθ- περB τ' ]τ�ς 3.120 µ; 3.117 πρ' Xριστ�,. TI
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γρHµµατα θ, π, φ καB X eπ-ρXαν (π' τ�ν 7π�X� τ�, Aµφιτρ<ων�ς, τ' ]τ�ς 3.197
π.X., h καB πρBν (π' α_τ9ν, (φ�, καταXωρ�T�νται στI (ναφερθ+ντα 7πιγρHµµατα.
KατI συν+πειαν A Παλαµ9δης 7φε,ρε τI γρHµµατα T καB ψ, Aπ#τε καB συνεπλη-
ρ3θη τ' Mετα-κατακλυσµια\� /Eλληνικ' AλφH&ητ� µ; σXηµατικ� µ�ρφ� κε-
φαλα�ων γραµµHτων.

TI παραπHνω 7πιγρHµµατα εkναι συντεταγµ+να σ; WLHµετρ�υς στ�X�υς, (ντι-
καταστ9σαντες τ�Pς (ναφερθ+ντες πι' πHνω τριµ+τρ�υς, καB (π�τελ�,ν (π#δει-
Lη Uτι συνετHXθησαν πρBν (π' τ�ν περ��δ� τ�, Tρωικ�, π�λ+µ�υ, (φ�, καB A
[Oµηρ�ς γιI τ�ν σ<νταLη τ=ν 7π=ν τ�υ Xρησιµ�π�ιε\ τ�ν WLHµετρ�ν µ�ρφ� στ�-
X�υ. «/H πηγ� πρ�ελε<σεως τ�, WLαµ+τρ�υ στ�X�υ (Uπως λ+νε �G A. ΠαπαγιHννης
καB N. ΣηφHκις στ�ν  ε`σαγωγ� τ-ς «&Oµ�ρ�υ HIλι(δ�ς», (ναφερ#µεν�ι στ'ν U.
Wilamovitz) δ
ν ��ει  �ακριKωθ* �κ,µη �σφαλ�ς, κα+ α@τ%ν τ%ν π�ιητικ% γλ�σσα
παρ$λαKε � 5Oµηρ�ς. &H διαµ,ρφωση Jµως τ*ς π�ιητικ*ς γλ�σσας κα+ τ�� µ$τρ�υ
 �ρει(Nετ� γενε$ς, γι� ν� συντελεσθD*». ?Aρα 2 δεδ�µ+νη πηγ� µπ�ρε\ νI µετα-
τ�πισθl- στ'ν Λ�ν� h στ�ν «Πρ�-εκατακλυσµια�α /Eλληνικ� Περ��δ�».

Eκτ'ς τ=ν (νωτ+ρω 7πισηµHνσεων A /Hρ#δ�τ�ς 7πιXειρε\ νI Xρ�ν�λ�γ9σlη τ�ν
περ��δ� π�P 7γρHφησαν τI 7ν λ#γ^ω 7πιγρHµµατα. /O Aµφιτρ<ων aταν σ<Tυγ�ς
τ-ς Aλκµ9νης. Ekναι λ�ιπ'ν φυσικ' νI aταν καB περ�π�υ συν�µ9λικ#ς της h
τ�_λHXιστ�ν περ�π�υ 10 Xρ#νια µεγαλ<τερ#ς της. /Oπ#τε πρ+πει νI εkXε γεννηθ-
περB τ' ]τ�ς 3.197 π.X. /O Aµφιτρ<ων ταυτ�Tεται Xρ�ν�λ�γικI µ; τ'ν ΛHι� τ�,
Λα&δHκ�υ, 7ν^= A KHδµ�ς, (ν9κων στ�ν τρ�τη γενεI πρBν (π' α_τ�<ς, ]πρεπε νI
εkXε γεννηθ- περB τ' ]τ�ς 3.287 π.X. Περισσ#τερα περB τ�<τ�υ καB (π�δε�Lεις
γιI τBς Xρ�ν�λ�γ9σεις α_τ;ς (ναφ+ρ�νται καB στ' τε,X�ς 137 / 1993 τ�, «∆αυλ�,».
ΓιI τ'ν Σκα\� A /Hρ#δ�τ�ς δ;ν εkναι σ�γ�υρ�ς, π�ιαν�, γυι'ς aταν, καB δ;ν λαµ-
&Hνεται eπ’ iψη 7δ=.

T' Gκτ� δεEγµα γραφ-ς τ-ς 7LεταT�µ+νης περι#δ�υ παρ+Xεται (π' τ'ν A. Στα-
γειρ�τη («HΩγυγ9α», ]κδ. Eλε<θερη Σκ+ψη 1994, τ#µ�ς ∆´, σελ. 386) καB (ναφ+-
ρεται στ�ν 7πιγραφ� τ�, τHφ�υ τ�, Iδ�µεν+ως: «Kνωσ��υ Iδ�µεν-�ς Uρα τHφ�ν·
7γ3 τ�ι πλησ��ν �δρυµαι Mηρι#νης A M3λ�υ». Eκ τ�, 7πιγρHµµατ�ς τ�<τ�υ
(π�υσιHT�υν τI γρHµµατα &, T, θ, L, φ, X καB ψ. T' 7π�γραµµα τ�,τ�, συγκριν#-
µεν� µ; τI πρ�ηγ�<µενα τ=ν Θη&=ν καB τ-ς E_&��ας, �_σιαστικI παρ�υσιHTει
τ�ν ]λλειψη τ=ν `δ�ων γραµµHτων (T καB ψ), τI Aπ�\α πρ�φαν=ς δ;ν 7XρειHT�-
ντ� στI 7ν λ#γ^ω 7πιγρHµµατα. AλλH, 7Iν τI (νεκHλυψε A Παλαµ9δης, θI πρ+-
πει νI διαδ#θηκαν (ργ#τερα στ'ν eπ#λ�ιπ� /Eλληνικ' X=ρ�. Στ� συν+Xεια A A.
Σταγειρ�της (ναφ+ρει, Uτι: «κHπ�ι�ς ∆�κτυς 7κ Kρ9της, γραµµατικ�ς τ�� HIδ�-
µεν$ως στ�ν Tρωικ� π,λεµ�, A Aπ�\�ς ]γραψε Uλα τI γεγ�ν#τα “φ�ινικιστ9”,
]πειτα 7π+στρεψε πHλι στ�ν Kρ9τη. T' σ^ωT#µεν� στI ΛατινικI σ<γγραµµα περB
τ�, Tρωικ�, π�λ+µ�υ, τ�, ∆�κτυ�ς καλ�υµ+ν�υ, ν�µ�Tω, Uτι εkναι δικ# τ�υ.
?Aλλ�ι τ' ν�µ�T�υν ν#θ�· Uµως α_τ'ς π�P τ' ]γραψε, ε�ρε τ' σ<γγραµµα τ�, ∆�-
κτυ�ς καB 7κε\θεν ]λα&ε τ�ν �λη κατ’ qλλ�υς».

/O γηραι'ς Iδ�µενεPς &ασ�λεψε στ�ν Kνωσ' πρBν τI TρωικI καB µετI τ�ν 7πι-
στρ�φ9 τ�υ 7κ τ�, Tρωικ�, π�λ+µ�υ, περB τ' ]τ�ς 3.078 π.X. µ+Xρι καB τ' 3.048
περ�π�υ. ?Aρα καB τ#τε τI Iωνικ�-Θη&αϊκI γρHµµατα τ=ν 7πιγραφ=ν τ-ς Θ9-
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&ας καB τ�, Iσθµ�, τ-ς K�ρ�νθ�υ εkXαν διαδ�θ- κι 7Xρησιµ�π�ι�,ντ� καB στ�ν
Kρ9τη. Eκ τ=ν δεδ�µ+νων Uµως τ�, A. Σταγειρ�τ�υ πρ�κ<πτει wνα τρ�µερ' στ�ι-
Xε\�: «A Iδ�µενεPς στ'ν Tρωικ' π#λεµ� δι+θετε καB γραµµατ+α». KατI πρ=τ�ν
λ#γ�ν 2 (ναφ�ρI στ�ν �παρLη «γραµµατ+ως» γιI wναν &ασιλιN τ-ς 7π�X-ς 7κε�-
νης µαρτυρε\ καB (π�δεικν<ει συνHµα καB τ�ν Xρησιµ�π��ηση τ-ς γραφ-ς. A_τ'ς
A γραµµατε<ς, Sν�µαT#µεν�ς ∆�κτυς, 7γν3ριTε 7κτ'ς (π' τ�ν Wλληνικ� Aµιλ�α καB
τ�ν φ�ινικικ� Aµιλ�α, καB τ' σπ�υδαι#τερ� φ+ρεται νI γνωρ�Tlη καB τ�ν φ�ινικικ�
γραφ9. A_τ' (π�τελε\ τρ�µακτικ� παρερµηνε�α τ�, γεγ�ν#τ�ς, καθ’ Uσ�ν 2 λ+-
Lη «φ�ινικιστ+» µπ�ρε\ κHλλιστα νI Wρµηνευθl- «(]γραψε) µ; κ�κκινωπ' Xρ=µα»,
δεδ�µ+ν�υ Uτι µ�α κυρ�α Wρµηνε�α τ-ς λ+Lεως «φ�9νι�» εkναι «π�ρφυρ�,ν h κ#κ-
κιν� Xρ=µα». Eπ’ α_τ�, συµφωνε\ καB A N#νν�ς A Πανωπ�λ�της στI «∆ι�νυ-
σιακ(» τ�υ (]κδ. Loeb, &ι&λ�� 41, στ�X�ι 351 - 352), Uπ�υ λ+γει: «σ’ α@τ�/ς � γ$-
ρ�ς HOφ9ων �γραψε µ
 κ�κκινωπ� γρ(µµατα (γρHµµατι φ�ινικ#εντι) Jλ�υς τ�/ς
Lπ(ρ��ντες π�λ0πλ�κ�υς ν,µ�υς τ�� κ,σµ�υ». /Oπ#τε τ' Xρ=µα γραφ-ς τ=ν
γραµµHτων δ;ν ]Xει καµµ�α σX+ση µ; τI (ν<παρκτα τ#τε φ�ινικικI γρHµµατα
τ�, (λφα&9τ�υ. ∆ι#τι, καB yν eπ-ρXαν, θI aτ� φ<σει (δ<νατ� νI µεταφρασθl-
τ#τε στ� Λατινικ� γλ=σσα, 2 Aπ��α �~τε κατI `δ+αν eπ-ρXε σIν Aµιλ�α, τ' σ^ω-
T#µεν� ]ργ� τ�, ∆�κτυ�ς. AλλI καB πHλι θI aταν (δ<νατ� νI µεταφρασθ}- τ#-
τε στ9 Λατινικ� γλ=σσα, 2 Aπ��α �~τε κατI `δ+αν eπ-ρXε σIν Aµιλ�α, τ' σωT#-
µεν� ]ργ� τ�, ∆�κτυ�ς. AλλI καB πHλι θI aταν (δ<νατ� νI µεταφρασθl- wνα
φ�ινικικ' κε�µεν� τ�, 3.100 περ�π�υ π.X. κατI τ�ν 7π�X� π�P qρXισε νI Aµιλ-ται
καB νI γρHφεται 2 Λατινικ� γλ=σσα, περB τ�Pς τελευτα��υς α`=νες πρ' Xριστ�,,
(φ�, τ#τε aταν (δ<νατ� νI δια&ασθl- καB νI Wρµηνευθl- τ' 7π�γραµµα τ�, τH-
φ�υ τ-ς Aλκµ9νης, Uπως (ναφ+ρθηκε πι' πHνω.

?Hδη γιI τ�ν περ��δ� πρBν (π' τ'ν Tρωικ' π#λεµ� (λλI καB (µ+σως µετI (π'
α_τ'ν παρ�υσιHσθηκαν wLι δε�γµατα Wλληνικ3τατης γραφ-ς, 7κ τ=ν Aπ��ων τ'
wνα, 7κε\ν� π�P εeρ+θη στ'ν τHφ� τ-ς Aλκµ9νης, aταν (καταν#ητ� γιI τ�ν
7π�X� τ�, AγησιλH�υ (399 - 358 π.X.). AλλI (π' τ'ν Gερ+α τ-ς A`γ<πτ�υ X#-
ν�υφι 7ντ�π�σθηκε στ�ν 7π�X� τ-ς &ασιλε�ας τ�, Πρωτ+ως στ�ν Anγυπτ�, µ; τ�ν
]νδειLη (π' τ'ν Πλ�<ταρX� στ' ]ργ� τ�υ «Σωκρ(τ�υς ∆αιµ,νι�ν» (κεφ. 7�ν):
«τ%ν γραφ%ν α@τ% τ%ν ε.�ε µ(θει κα+ � &Hρακλ*ς τ�� HAµφιτρ0�ν�ς». T' (φι+-
ρωµα Uµως τ�, Aµφιτρ<�ν�ς, Uπως κατεXωρ9θη πι' πHνω, δ;ν aταν γραµµ+ν�
µ; τ�ν (καταν#ητη γραφ� τ-ς 7π�X-ς τ�, Πρωτ+ως (λλI µ; καθαρI (ρXα\α
WλληνικH, Uπως καB τI eπ#λ�ιπα 7πιγρHµµατα, π�P (ναφ+ρθησαν. T' γεγ�ν'ς
α_τ' Aδηγε\ στ' συµπ+ρασµα, Uτι τ'ν καιρ' 7κε\ν� 7Xρησιµ�π�ι�,ντ� δ<� εnδη
γραφ-ς. T' wνα πρ+πει νI εkXε σX+ση µ; wνα (ρXα\� πρ#τυπ� γραφ-ς (τ-ς Γραµ-
µικ-ς γραφ-ς A h B), τ' Aπ�\� διεσ3θη καB διετηρ9θη καB µετI τ'ν κατακλυ-
σµ' τ�, ∆ευκαλ�ων�ς, καB 2 Xρ9ση τ�υ εkXε διαδ�θ- µ+Xρι καB τ�ν Anγυπτ� τ-ς
7π�X-ς τ�, Πρωτ+ως. T' qλλ� aταν wνα καιν�<ργι� εkδ�ς γραφ-ς, τ' Aπ�\� (νε-
πτ<Xθη (µ+σως µετI τ'ν κατακλυσµ' τ�, ∆ευκαλ�ων�ς. T' γεγ�ν'ς α_τ' 7πι-
&Hλλει τ�ν (ναT9τηση τ�, 7φευρ+τη καB τ-ς π�ρε�ας 7Lελ�Lεως τ-ς γραφ-ς µετI
τ'ν κατακλυσµ' τ�, ∆ευκαλ�ων�ς.

[Σ+ πρ	σε,+ς τε�,	ς: �O �φευρ�της τ�ς µετακατακλυσµια�ας γραφ�ς.]

∆ΑΥΛ�Σ/196, Aπρ�λι�ς 1998 12183



Hεφυλλ�'�ντας τ% -ερ* «µας» AιAλ��

P
 σε�ς στ�ν «∆αυλ,», θ� K(λετε µυαλ� v θ� Mρπ(�ω καµµι� Kρεγµ$νη σαν9δα; P$,
ε.στε καλ(; T9 πρ(γµατα ε.ναι α@τ� π�/ γρ(φετε π(λι γι� τ�ν καηµ$ν� τ�ν Λ�τ; Bρ

δ
ν γνωρ9Nετε, Jτι κατ� τ%ν �ρ�αι,τητα : φιλ��εν9α tταν 4ερ% κα+ �παραK9αστη; ∆η-
λαδ% τ9 θ$λατε; ν� παραδ�σDη � Λcτ τ�/ς �γγ$λ�υς π�/ φιλ��εν��σε εGς Jλ�υς τ�/ς
7νδρες τ*ς π,λεως τ�ν Σ�δ,µων, γι� ν� τ�/ς κ(ν�υν τ�ν κ... τ(λληρ� 4σπανικ,;
HAφ�� τ� γρ(φει καθαρ� : Παλαι� ∆ιαθ�κη: 5Oλ�ι �4 7νδρες ε.�αν µαNευτ* ��ω �π�
τ� σπ9τι τ�υ, �π� γ$ρ�ντες µ$�ρι νεαν9σκ�ι, κα+ Nητ��σαν ν(... περιπ�ιηθ��ν τ�/ς
�γγ$λ�υς. BεKα9ως κα+ �ντιλαµK(νεσθε τ%ν �αρ� τ�ν φιλ��εν�υµ$νων τ�� Λ�τ,
Jταν 7κ�υσαν Jλ�  κε�ν� τ� νταKραντισµ$ν� πλ*θ�ς, π�/ Nητ��σε τ�ν πρωκτ, τ�υς
 π+ π9νακι... E.ναι : �λ�θεια, Jτι 7γγελ�ι - �(γγελλ�ι τ� �ρει(στηκαν.

5Oµως � Λcτ tταν γ(τα µ
 π$ταλα! HAφ�� �4 7γγελ�ι δ
ν φ�ρ��σαν τσ9γγινα, κ(-
τι �πρεπε ν� δ�σDη στ�ν  ν διεγ$ρσει λα,. T� φιλ�σ,φησε λ�ιπ�ν τ� πρiγµα κα+ ε.πε
µ$σα τ�υ: «]E�ω π�/ ��ω δ0� κ,ρες ��α�ρευτες, π�/ δ
ν µπ�ρ��ν ν� Kρ��ν γαµπρ,,
ν� τ+ς �εφ�ρτωθ�. ∆
ν τ+ς δ9νω σ’ α@τ�/ς τ�/ς λε�ρ9τες, µπ�ς κα+ δ��ν Για�K
 πρ,-
σωπ�, π�/ τ+ς ��ει Kαρ$σει : �γαµ9α κατακ�0τελα; Kα+ δ
ν µπ�ρε�... 5Oλ� κα+ κ(-
π�ι�ς θ� τσιµπ�σDη. Kα+ µετ� δ,�Dη κα+ τιµD* στεφ(νωσ�ν α@τ�0ς». Kα+ τ+ς παρ$δω-
σε στ� πλ*θ�ς. T� τ9 περ9π�υ �γινε, ν�µ9Nω, τ� �ντιλαµK(νεσθε. Π$ραν τ�� Jτι α4 µ%
γνωρ9σασαι µ$�ρι τ,τε 7νδρα θυγατ$ρες ε.παν «τ�ν ∆εσπ,τη Παναγι�τη», ε.δαν
 π+ τ$λ�υς �αρ� στ� σκ$λια τ�υς κι 7ρ�ισαν ν� Kλ$π�υν τ� πρiγµα µ
 7λλ� µ(τι, καθ’
Jτι : Lπ,θεσις  δ� ε.�ε N�υµ9...

Kι  δ� π�/ τ� λ$µε δ
ν ε.�ε 7δικ� � Λ�τ, �φ�� π(ντα κατ� τ�ς Γραφ�ς αGφνιδ9ως
�4 θυγατ$ρες εLρ$θησαν µ
 µνηστ*ρες. T� ψ(ρι ε.�ε τσιµπ�σει... κα+ �τριKε τ� �$ρια
τ�υ �π� �αρ� � Λ�τ, π�/ θ� τ+ς �εφ�ρτων,ταν. Kαθ’ Jσ�ν µ’ Cνα σµπ(ρ� δυ� τρυ-
γ,νια. Kα+ �4 7γγελ�ι τ%ν Kγ(λαν καθαρ% �π� τ�/ς µ�υστακαλ*δες µερακλ*δες κα+
�4 γ(µ�ι (δι(KαNε �εφ,ρτωµα)  φα9ν�ντ�  πικε9µεν�ι. 5Oµως ε.�ε Lπ�λ�γ9σει �ωρ+ς
τ�ν �εν�δ,��, π�/ εGς τ%ν πρ�κειµ$νη περ9πτωση tταν : καταστρ�φ% τ�ν Σ�δ,µων.
Kα+ �µεινε τ� �νθρωπ(κι, � gγι�ς :µ�ν πρ,γ�ν�ς, �� τ%ν µν�µη A�ρτ(N�µεν στ+ς 9
HOκτωKρ9�υ, µ
 τ+ς δυ, τ�υ θυγατ$ρες στ%ν κ�ρυφ% τ�� K�υν��. Kα+ δι� µ
ν τ�ν
Λcτ σκασ9λα τ�υ µεγ(λη κα+ δ$κα παπαγ(λ�ι. ]Eλα Jµως π�/ τ� θυγ(τρια ε.�αν κα-
λ�µ(θει �π� κε9νη τ%ν µ$ρα κι Jλ� τ� µυαλ, τ�υς τ� ε.�αν εGς τ� �ιν(! T9 στ� Για�-
K$... Mι� �λ,κληρη π,λη ε.�αν �επετ(�ει. &H µ�να�ι� τ�/ς τ%ν �δινε κα+ τ� �ειρ�κ9-
νητ� �δινε κι �παιρνε... 5Oµως µασ(ει : κατσ9κα ταραµi; ∆
ν �ρει(στηκε ν� τ� Kα-
σαν9σ�υν π�λ/ τ� πρiγµα. HEδ�, σ�� λ$ει, µiς �$σκισαν τ� ρ(µατα στ� Σ,δ�µα,
στ�ν γερ�-Λcτ θ� κ�λλ�σ�υµε; B�/ρ λ�ιπ�ν στ�ν µπαµπi κα+ J,τι �θελε πρ�κ0ψει.
Kα+ πρ�$κυψεν.

BεKα9ως : 4στ�ρ9α µiς �φ�νει Cνα τερ(στι� κεν,. �Aρ( γε � µπαµπiς «εGσ*λθε»
δι� τ*ς φυσι�λ�γικ*ς �δ�� v π(νω στ� τσακ+ρ κ$φι ε.πε ν� σ�δ�µ9σDη κα+ α@τ�ς dλ9-
γ�ν; ∆υστυ��ς δ
ν ���υµε 7λλες πληρ�φ�ρ9ες. Kα+ µ’ α@τ� τ�ν καηµ� θ� πεθ(ν�υ-
µε... Kι xν Tρισµ$ν�ι ε@σεKε�ς µiς �ναθεµατ9σ�υν γι� τ%ν �θυρ�στ�µ9α µας, xς �ν�9-
��υν τ� 4ερ, µας KιKλ9�. HAπ�  κε� τ� �ντιγρ(ψαµε.

ΓιIργ�ς Πετρ*π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



























Στ�ν �µ�ρφη περι��� τ�� Σαλ�ντ�υ κα� συγκεκριµ�να στ�ν περι��� τ�ς π�-
λης τ�� �Oτρ�ντ� (! "Yδρ��ς τ�ς Mεγ�λης "Eλλ�δ�ς) (π�ρ�ει σ) *π�σταση +ν,ς
�ιλι�µ�τρ�υ *π’ τ�ν !µ.νυµη π�λη τ, *γρ�κτηµα Kα0�λε, τ, !π�2� δ3νει κα� τ,
�ν�µ� τ�υ στ�ν !µ.νυµη περι��� (Masseria di San Nicola di Casole). Στ�ν περι���
α4τ� κα� συγκεκριµ�να στ,ν δρ�µ� πρ,ς τ,ν φ�ρ� τ�ς Πελασγ3ας (Faro della
Palascia) ε(ρ3σκ�νται τ6 7ρε3πια +ν,ς µεσαιωνικ�� �9κ�δ�µ:µατ�ς, π�; <λλ�τε
=ταν τ, σηµαντικ.τερ� κ�ντρ� δι�δ�σης τ>ν +λληνικ>ν γραµµ�των ��ι µ�ν��α
στ�ν περι��� τ�� Σαλ�ντ�υ *λλ6 σ’ ?λη τ�ν E4ρ.πη. Σ:µερα ?λη α4τ� A Bκτα-
ση, A !π�3α περιλαµC�νει κα� τ, �9κ�δ�µηµα τ�� <λλ�τε *κµ�0�ντ�ς µ�ναστη-
ρι��, *ν:κει σ) 9δι.τη.

T, �Oτρ�ντ� τ�ν 7π��� τ�ς Cυ0αντιν�ς κατ�κτησης =ταν σηµαντικ, 7µπ�ρικ,
λιµ�νι κα� *Eι�λ�γ� �9κ�ν�µικ, κα� π�λιτιστικ, κ�ντρ�. T�τε A περι��� τ�� Σα-
λ�ντ�υ Fν�µ�σθηκε «Γ� τ�� �Oτρ�ντ�», Kν�µασ3α A !π�3α εLναι σ) �ρ:ση *κ�-
µη κα� σ:µερα.

"H Nστ�ρ3α EεκινOP τ, 969 µ.X., ?ταν στ�ν περι��:, A !π�3α τελ��σε (π, Cυ0α-
ντιν� κυριαρ�3α, *νθ��σε Tνα κ�ιν�Cι� µ�να�>ν, ?π�υ καλλιεργ��ντ� τ6 γρ�µ-
µατα κα� διεδ3δετ� A +λληνικ� γλ>σσα στ�ν περι��:, A !π�3α, Uς γνωστ�ν, εL�ε
δε�θ� τ�ν 7π3θεση τ>ν Λ�γγ�C�ρδων κα� <λλων λα>ν, �N !π�2�ι εL�αν 7γκατα-
σταθ� στ6 C�ρεια τ�ς �Aπ�υλ3ας κα� Bτειναν ν6 7πεκταθ��ν πρ,ς τ,ν ν�τ�. "H
περι��� τ�� Σαλ�ντ�υ πλ�ν τ�� Bρινδησ3�υ κα� τ�� T�ραντ�ς, π�; εL�αν περ�-
σει στ6 ��ρια τ>ν N�ρµανδ>ν, µα0; µ) τ, �Oτρ�ντ� πλ��ν διετ:ρησε τ�ν +λλη-
νικ�τητ� της, *κ�µη κα� (π, τ�ν E�νη κα� Cαρει6 κατ��:, πρ>τ�ν τ�ν Cυ0αντιν�
κι Bπειτα τ� ν�ρµανδικ:.

ΣZµφωνα µ) τ�ν Nστ�ρ3α τ, µ�ναστ:ρι τ>ν Kασ�Zλων NδρZθηκε *π, τ,ν πρ3-
γκηπα B�ηµ�νδ�, ! !π�2�ς κατε2�ε τ�ν περι��� τ�� T�ραντ�ς κα� τ�ν �Aντι�-
�εια. "O B�ηµ�νδ�ς θ�λ�ντας ν6 πρ�σελκZσ[η τ�ν συµπ�θεια τ>ν "Eλλ:νων τ�ς
γ�ς τ�� Σαλ�ντ�υ, τ�� µητρ�π�λ3τ�υ τ�� �Oτρ�ντ� M�ρκ�υ κα� τ>ν κατ�3κων
τ�ς π�λης τ�� �Oτρ�ντ� γενικ�, π�; =σαν στεν6 δεµ�ν�ι µ) τ,ν +λληνικ, τρ�π�
0ω�ς, *πεφ�σισε ν6 τ�;ς πρ�στατεZσ[η δ3ν�ντας <δεια ν6 φτεια�τ[� α4τ, τ, µ�-
ναστ:ρι κα� Bτσι ν6 φαν[� σ6ν πρ�στ�της τ�� "Eλληνισµ�� τ�ς περι���ς, µιPς
κα� δ)ν µπ�ρ��σε ν6 τ�;ς 7κλατιν3σ[η. \Eτσι λ�ιπ,ν φτει��τηκε τ, µ�ναστ:ρι
στ�ν περι��� τ>ν Kασ�Zλων (*π, τ�ν *ρ�α3α +λληνικ� λ�Eη «κ�σα», π�; ση-
µα3νει «καλZCα», «�9κ3α»). Πρ�γµατι τ, �ν�µα δ)ν εLναι τυ�α2�, µιPς κα� στ�ν

II. H IΣTOPIA TOY MONAΣTHPIOY
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ΣΩTHPHΣ MΠEKAKOΣ

ΣAΛENTO: �Aπ’ 7δ> Eεκ3νησε
A �Aναγ�ννηση τ�ς E4ρ.πης



περι��� τ>ν Kασ�Zλων B��υµε π�λλ)ς µικρ)ς σπηλι�ς, �N !π�2ες στ, 7σωτερικ�
τ�υς φ�ρ�υν τ�ι��γραφ3ες κα� +λληνικ)ς 7πιγραφ�ς. A4τ)ς στ�ν τ�πικ� δι�λε-
κτ� τ�� �Oτρ�ντ� λ�γ�νται κα� «καλ
�ες». A4τ, τ, γνωρ30�υµε κι *π’ τ, �ειρ�-
γραφ� τ�� µ�ναστηρι�� τ>ν Kασ�Zλων (π’ *ριθµ,ν C111 τ�ς BιCλι�θ:κης τ��
T�ρ3ν�υ, σZµφωνα µ) τ, !π�2�: «�O �Iωσ�φ, πρ�τ�ς �γ�
µεν�ς τ�� µ�ναστηρι��,
"δρυσε τ% µ�ναστ�ρι µ& τ'ν ���θεια τ�� B�ηµ�νδ�υ». T, µ�ναστ:ρι α4τ, δ)ν θ6
µπ�ρ��σε ν6 (π�ρE[η δ3�ως τ�ν C�:θεια α4τ�� τ�� N�ρµανδ�� Aγεµ�να, µιPς κι
! πληθυσµ,ς τ�� Σαλ�ντ�υ BCλεπε στ, πρ�σωπ� τ�υ τ,ν λυτρωτ� *π’ τ�ν σκληρ�
φ�ρ�λ�γ3α κα� τ�ν κ�ινωνικ� κα� �9κ�ν�µικ� 7Eαθλ3ωση, π�; εL�ε 7πιC�λει τ,
Cυ0αντιν, κρ�τ�ς, καθ`ς κα� *π, τ�ν σκληρ� π�λιτικ� καταπ3εση, π�; *σκ��σαν
�N Bυ0αντιν�� π�νω σ) κ�θε τι π�; =ταν +λληνικ�.

\Eτσι τ, µ�ναστ:ρι *ρ�30ει ν6 7νισ�Zεται κα� ν6 µεγαλ.ν[η B��ντας (π, τ�ν κυ-
ρι�τητ� τ�υ �ωρ�φια, *γρ�κτ:µατα, 7κκλησ3ες κ.τ.λ., φυσικ6 παρα�ωρηµ�να *π’
τ�;ς N�ρµανδ�Zς. Παρ�λληλα *ρ�30ει ν6 γ3νεται π�λ�ς TλEης π�λλ>ν µ�ρφωµ�-
νων "Eλλ:νων, π�; π:γαιναν στ, µ�ναστ:ρι εaτε γι6 ν6 EεφZγ�υν *π, τ�ν Cαρει6
φ�ρ�λ�γ3α, π�; τ, Bυ0�ντι� τ�;ς 7π�Cαλε, εaτε γι6 ν6 σωθ��ν, 7φ’ ?σ�ν Bφερναν
µα0Z τ�υς π�λZτιµα *ρ�α2α +λληνικ6 �ειρ�γραφα, τ6 !π�2α τ,ν καιρ, 7κε2ν� σZµ-
φωνα µ) τ� Cυ0αντιν� ν�µ�θεσ3α θ6 Bπρεπε ν6 τ6 καταθ�σ�υν στ�ν Cυ0αντιν�
*ρ�:, µ) σκ�π, ν6 τ6 καταστρ�ψ[η· *λλ6 κα� κ�θε τι *ρ�αι�ελληνικ�, ?πως τε-
φρ�δ���υς, *µφ�ρε2ς κα� <λλα π�λZτιµα *ντικε3µενα, π�; =ταν στεν6 συνδεδε-
µ�να µ) τ, *ρ�αι�ελληνικ, παρελθ�ν. \Eτσι, 7ρ��µεν�ι �N aδι�ι 7κε2, δι�διδαν τ6
+λληνικ6 γρ�µµατα σ’ ?λη τ�ν περι��:. "H φ:µη τ�υς =ταν τ�τ�ια, dστε κι <λλ�ι
διαν��Zµεν�ι τ�ς 7π���ς *π, <λλα µ�ρη τ�ς �Iταλ3ας (π.�. Πετρ�ρ�ης) Bρ��νταν
7δ>, γι6 ν6 µ�θ�υν +λληνικ�. KZρι� µ�ληµα τ>ν µ�να�>ν =ταν A πρ�στασ3α κα�
A µελ�τη καθ`ς κα� A *ντιγραφ� τ>ν �ειρ�γρ�φων α4τ>ν. M�λιστα (π�ρ�ε κα�
�ρηµατικ� π�ιν:, µ) τ�ν !π�3α 7τιµωρε2τ� τ, σφ�λµα τ�� κ�θε *ντιγραφ�α εaτε
*π, *µ�λεια εaτε *π, 7σκεµµ�νη καταστρ�φ� τ�� �ειρ�γραφ�υ κ.δικα.

ΣZµφωνα µ) µαρτυρ3α τ�� µεγ�λ�υ fEλληνα τ�� Σαλ�ντ�υ Antonio Galateo De
Ferrariis (*π, τ�ν Γαλατ2να*, π�λη τ�� Σαλ�ντ�υ ν�τ3ως τ�� Λ�τσε) στ, µνη-
µει>δες Bργ� τ�υ «Περ� τ�ς γ�ς τ>ν �IαπZγων» («De situ japigiae»), γραµµ�ν�
στ6 λατινικ�, σελ3δα 107: «�Eδ�, στ% µ�ναστ�ρι, ,��σε -λη � .µ�δα τ�ν µ�να/�ν
τ�� �Aγ1�υ Bασιλε1�υ, 23ι�ι 4πα1ν�υ, 4πειδ' 5ταν -λ�ι γν�στες τ�ν 6λληνικ�ν
κα7 τ�ν λατινικ�ν γραµµ�των, �8 .π�9�ι 5ταν :3ι�θα
µαστ�ι γι; τ7ς 4κπληκτικ&ς
γν<σεις, π�= κατε9/αν. �Oπ�ι�σδ�π�τε >θελε ν; 4ντρυφ�σ?η στ'ν 6λληνικ' λ�-
γ�τε/ν1α κα7 τ%ν π�λιτισµ% εA/ε δωρε;ν φαγητB, δωρε;ν διδασκαλ1α κα7 δ&ν
πλ�ρωνε �Cτε κDν γι; τ% δωµ�τιB τ�υ. M’ αGτ%ν τ%ν τρBπ� διαδιδBταν � �Eλλη-
νικ' Παιδε1α, � .π�1α στ7ς �µIρες µ�υ :ρ/1,ει ν; /�νεται.

Στ'ν 4π�/' τ�ν πρ�παππ�
δων µας, κι 4νK� LπMρ/ε τ% Bυ,�ντι� µ& πρωτε
�υσα
τ'ν Kωνσταντιν�
π�λη, Oνας φιλBσ�φ�ς ,��σε 4δ�, Pν�µα,Bµεν�ς NικBλα�ς 4κ
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* Γαλατ9να, 9ταλ. Galatina: Π�λη A !π�3α NδρZθηκε *π, τ�ν �9κ�γ�νεια Γαλ�τη κατ6 τ�ν περ3�δ�
880 - 900 µ.X. "H π�λη α4τ� διατηρ��σε τ, τ�πικ, 9δ3ωµα “grigo” rς τ, 1880. \Eπειτα ��θηκε κ�-
θε a�ν�ς τ�ς +λληνικ�τητ�ς της.
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T� �ρε�πια τ� M�ναστηρι� τ� �Aγ��υ Nικ�λ��υ τ�ν Kασ��λων, �πως ε!ναι
σ"µερα.



τ�� �Yδρ��ντ�ς, στ% µ�ναστ�ρι τ�� .π�1�υ φυλ�σσ�νταν π�λλ; π�λ
τιµα �ι�λ1α
Λ�γικMς, Φιλ�σ�φ1ας πρ7ν τ'ν 4πιδρ�µ' τ�ν T�
ρκων, �8 .π�9�ι λεηλ�τησαν τ%
µ�ναστ�ρι κα7 κατIστρεψαν τ'ν π�λ
τιµη �ι�λι�θ�κη τ�υ. AGτBς, :φ�� Xγινε
�γ�
µεν�ς τ�� µ�ναστηρι�� κα7 2λλα3ε τ% Yν�µ� τ�υ σ& Nικ�τας, π�λ= συ/ν;
Xπαι,ε τ%ν ZBλ� τ�� πρεσ�ευτ�� τ�� αGτ�κρ�τ�ρα τ�� Bυ,αντ1�υ [δ1ως γι; τ%
πρB�ληµα π�= :φ�ρ��σε στ'ν Oνωση τ�ν δ
� 4κκλησι�ν. \Hταν 2νθρωπ�ς µ&
π�ρα π�λ= µεγ�λη πνευµατικ' 4πιρρ��, π�ρα π�λ= σωστ%ς στ' συµπεριφ�ρ� τ�υ,
δ1και�ς κα7 γενναιBδωρ�ς. ∆1/ως ν; λ�γαρι�,?η καµµ1α δαπ�νη, περισυνIλεγε
_ κα7 :γBρα,ε, :π’ -π�υ ε`ρισκε, �ι�λ1α κα7 /ειρBγραφα κ�θε εaδ�υς, περιη-
γ�
µεν�ς :ν; τ'ν �Eλλ�δα. bYστερα τ; π�γαινε στ% �Oτρ�ντ�, στ% µ�ναστ�ρι τ�ν
Kασ�
λων, -π�υ τ; φ
λαγε στ'ν �ι�λι�θ�κη τ�υ. �AργBτερα τ% µεγαλ
τερ� µI-
ρ�ς τ�ν �ι�λ1ων αGτ�ν /�θηκε εaτε :π% µ9σ�ς τ�ν µ�να/�ν εaτε :π% :διαφ�ρ1α
γι; τ'ν �Eλληνικ' Παιδε1α. T% µεγαλ
τερ� µIρ�ς τ�ν 6λληνικ�ν /ειρ�γρ�φων
µεταφIρθηκαν `στερα :π’ τ% 1481 :π% τ%ν καρδιν�λι� Bησσαρ1ωνα στ'ν Bι-
�λι�θ�κη τ�� Bατικαν�� (στ'ν .π�1α εLρ1σκ�νται gς σ�µερα) κα7 στ'ν Bι�λι�-
θ�κη τ�� �Aγ1�υ M�ρκ�υ στ'ν Bενετ1α. T% LπBλ�ιπ� τµMµα τMς �ι�λι�θ�κης
κ�ηκε :π’ τ�=ς T�
ρκ�υς, �8 .π�9�ι Lπ% τ'ν :ρ/ηγ1α τ�� �A/µ&τ Πασσi λεηλ�-
τησαν τ% 1480 τ'ν πBλη τ�� �Oτρ�ντ� κα7 τ% µ�ναστ�ρι».

�E6ν σ:µερα εa�αµε στ�ν δι�θεσ: µας !λ�κληρη τ�ν CιCλι�θ:κη τ�� µ�να-
στηρι��, �N γν.σεις µας γZρω *π’ τ,ν *ρ�α2� "Eλληνικ, Π�λιτισµ, θ6 =ταν aσως
πι, π�λλ�ς, *λλ6 κι A 7πιστ:µη θ6 εL�ε π�λλ6 ν6 δε�θ[� *π’ τ6 δι�φ�ρα συγ-
γρ�µµατα "Eλλ:νων φιλ�σ�φων κα� 7πιστηµ�νων τ�ς +λληνιστικ�ς 7π���ς, π�;
φυλ�σσ�νταν 7κε2, καθ`ς κα� πληρ�φ�ρ3ες γZρω *π’ τ�ν *ρ�α3α +λληνικ� λ�-
γ�τε�ν3α.

"O σαλεντιν,ς µελετητ�ς De Simone στ, Bργ� τ�� «�Iστ�ρικ&ς σπ�υδ&ς στ' γM
τ�� �Oτρ�ντ�υ» (Φλωρεντ3α) µPς διασt.0ει τ�ν πληρ�φ�ρ3α, ?τι ! µ�γας +λλη-
νιστ�ς καρδιν�λι�ς Bησσαρ3ων π�ρε π�λλ6 *ρ�α2α +λληνικ6 *γγε2α *π’ τ, µ�-
ναστ:ρι καθ`ς κα� π�λλ6 �ειρ�γραφα +λληνικ�, ?πως τ>ν Bργων: «�EλIνης
kρπαγ'» τ�� K�λ.τ�υ τ�� ΘηCα3�υ Λυκ�π�λ3τ�υ, τ>ν πρωτ�τZπων κειµ�νων
τ>ν «Mετα�µηρικ�ν» (Posthomerica), δηλαδ� σ��λ3ων γZρω *π’ τ6 \Eπη τ��
"Oµ:ρ�υ τ�� K�vντ�υ τ�� Σµυρνα3�υ, τ>ν «�Oρφικ�ν bYµνων» καθ`ς κα� τ>ν
fYµνων στ�ν "Eκ�τη κα� στ�ν �AθηνP, π�; *π�δ3δ�νται στ,ν Πρ�κλ�, τ>ν
“Alieutica” («Περ� wλιε3ας») τ�� �Oππιαν�� κα� τ�� «Περ7 τMς καταστρ�φMς τMς
Tρ�1ας» τ�� Tρυφι�δ.ρ�υ.

�Aπ, τ, µ�ναστ:ρι λ�ιπ,ν α4τ, - εLναι Bκδηλ� - Eεκ3νησε A π�λιτιστικ� κα�
κ�ινωνικ� *ναγ�ννηση δι6 µ�σ�υ τ�ς δι�δ�σης τ>ν +λληνικ>ν γραµµ�των σ’
?λη τ�ν �Iταλικ� �ερσ�νησ� κι Bπειτα σ’ ?λη τ�ν E4ρ.πη. B�Cαια τ6 αaτια τ�ς
παρακµ�ς θ6 πρ�πει ν6 τ6 *να0ητ:σωµε στ, γεγ�ν,ς ?τι �N N�ρµανδ�3, δηµι-
�υργ>ντας τ�ν Contea τ�� Λ�τσε, *π�δυν�µωσαν �9κ�ν�µικ6 κα� π�λιτικ6 τ,
�Oτρ�ντ�, π�; µ��ρι τ�τε Bπαι0ε Aγετικ, x�λ�. \Eτσι A π�λη <ρ�ι0ε ν6 µαρα3νε-
ται �9κ�ν�µικ�, κα� µετ6 τ, 1453 σταµ�τησε τ, 7µπ�ρι� µ) τ�ν "Eλλ�δα κα� τ�ν
Kωνσταντιν�Zπ�λη, µιPς κι Bπεσε A Π�λη στ6 ��ρια τ>ν T�Zρκων. fOµως A πε-
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ρι��� τ�� Σαλ�ντ�υ παρ�µενε *κ�µη π�λιτιστικ6 *κµ�0�υσα, κι α4τ, δ)ν <ρεσε
φυσικ6 στ�;ς "Eνετ�Zς, �N !π�2�ι κατε2�αν (π, τ�ν 7E�υσ3α τ�υς τ�ν K�ρκυρα
κα� τ�ν Z�κυνθ� κα� τ.ρα 7πωφθαλµι��σαν κα� τ, �Oτρ�ντ�, µ) σκ�π, ν6 7Eα-
σφαλ3σ�υν τ�ν 7µπ�ρικ� 7πικ�ινων3α µ) τ�ν �Oθωµανικ� A4τ�κρατ�ρ3α. fOµως
}Eεραν, ?τι 7κε2 0��σαν *π’ τ�ν *ρ�αι�τητα fEλληνες, κα� γι’ α4τ�, γι6 ν6 πρ�-
C��ν σ’ Tνα ν�� *π�ικισµ, τ�ς π�λης, <ν�ιEαν τ,ν δρ�µ� στ,ν Mω�µεθ B´ τ,ν
Π�ρθητ:, γι6 ν6 περ�σ[η στ�ν �Iλλυρ3α κι *π’ τ,ν A4λ>να ν6 �τυπ:σ[η κατευθε2αν
τ, �Oτρ�ντ�. \Eτσι κι Bγινε. Στ���ς φυσικ6 κα� τ, µ�ναστ:ρι µ) τ6 π�λZτιµα κει-
µ:λια, τ6 !π�2α Bπρεπε ν6 �αθ��ν γι6 π�ντα.

Mετ6 τ, 1480 �N πρ3γκηπες τ�ς Tαραγων3ας 7λευθερ.ν�υν τ, �Oτρ�ντ� κα�
παρα�ωρ��ν τ, λιµ�νι στ�;ς "Eνετ�Zς, 7γκαθιστ>ντας πρ�Eεν� κα� +νετικ, πλη-
θυσµ, *π’ τ�ν K�ρκυρα κα� τ, "Hρ�κλει� (παρ�δειγµα A �9κ�γ�νεια Babalù, A
!π�3α Bπαι0ε Aγετικ, x�λ� στ�ς σ��σεις τ�ς Bενετ3ας). \Eτσι τ, �Oτρ�ντ� Bγινε
C�ση Cενετικ:, κ�ντρ� *ντικατασκ�π3ας κα� πρ�.θησης τ>ν συµφερ�ντων τ�ς
Γαλην�τατης ∆ηµ�κρατ3ας.

Σ:µερα τ, µ�ρ�ς α4τ, δ)ν εLναι τ3π�τε <λλ� *π, Tνα *γρ�κτηµα. T, µ�ναστ:-
ρι εLναι 7ρειπωµ�ν� κα� τ3π�τε δ)ν B�ει σωθ� *π’ τ, Bνδ�E� παρελθ�ν. B�Cαια ��τε
�N τ�πικ)ς *ρ�)ς φρ�ντισαν ν6 *Eι�π�ι:σ�υν τ, µ�ρ�ς κα� ν6 στ:σ�υν Bστω µ3α
στ:λη, π�; ν6 θυµ30[η τ�ν Nστ�ρ3α τ�υ κα� τ, γεγ�ν,ς ?τι *π, 7δ> κ�π�τε δια-
διδ�ταν A "Eλληνικ� Παιδε3α σ’ ?λη τ�ν περι��:. Σ’ α4τ6 φυσικ6 πρ�στ3θεται
κα� A *διαφ�ρ3α τ�� +λληνικ�� κρ�τ�υς γι6 θ�µατα +λληνικ�ς 7Eωτερικ�ς π�-
λιτιστικ�ς π�λιτικ�ς κα� 7π� τ�� πρ�κειµ�ν�υ γι6 Tνα µνηµε2�, π�; εLναι δε2γµα
π�λιτισµ�� κα� "Eλληνικ�τητας γι6 ?λ� τ, Σαλ�ντ� κα� γι6 τ�ν "Eλλ�δα κα� τ�ν
E4ρ.πη ε4ρZτερα.

M�ν�υν µ�ν��α τ6 λ3γα *λλ6 κ�φτ6 λ�για, γεµ�τα Nστ�ρικ� µν:µη, τ�� *ε3-
µνηστ�υ fEλληνα τ�� �Oτρ�ντ� π�; Bφυγε πρ�σφατα *π, 7τ��τ�ν τ,ν κ�σµ�,
τ�� �Aντ.νη K�ρκια, π�; A *γαπηµ�νη τ�υ Nστ�ρικ� γ� τ�� �Oτρ�ντ� τ,ν σκε-
π�0ει κα� τ,ν ναν�υρ30ει. 

Στ, π�3ηµ� τ�υ «bAγι�ς NικBλα�ς τ�ν Kασ�
λων» γρ�φει:
«�H µεγ�λη αGλ'

µ& τ% παραπIτασµα τ�� πηγαδι��,
� µεγ�λη π
λη,

. ZηµαγµIν�ς τ�9/�ς
τ�� παλι�� παρεκκλησι��

:ν�µεσα σ& γυµν&ς κ�λ�νες
LψωµIνες µ& πι% µεγ�λα κ�υφ�ρια,

κι 2λλα κειµ�λια
κρυµµIνα κ�τω :π’ τ' γM

:νακαλ��ν :κBµη στ' µν�µη
:ρ/α9ες 6λληνικ&ς στιγµ&ς

δB3ας κα7 4πιστ�µης».
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Crown, Auction, Council
T% κλειδ7 τMς παγκBσµιας πνευµατικMς 4πικρ�τησης τ�� �Eλληνισµ�� στ%ν σηµεριν%

π�λιτισµ% τ�� κBσµ�υ εAναι � 6λληνικ' γλ�σσα. �O λαBς µας λIει: «τ; 4ργαλε9α κ�ν�υν
τ%ν τε/ν1τη»· κα7 -σ� καλ
τερα εAναι τ; 4ργαλε9α αGτ�, τBσ� καλ
τερ�ς κα7 :π�τελε-
σµατικ<τερ�ς εAναι κα7 . τε/ν1της.

T% 2ριστ� κλειδ7 - 4ργαλε9� π�= δ<σαµε στ%ν κBσµ�ν -λ�ν εAναι � γλ�σσα µας, κα7
αGτ% φα1νεται καθαρ; µIσα :π% τ'ν :γγλικ' γλ�σσα σ�µερα. Xωρ7ς τ; 6λληνικ; 4ργα-
λε9α - λI3εις � :γγλικ' γλ�σσα δ&ν µπ�ρε9 ν; λειτ�υργ�σ?η.

Π�λλ�7 λIνε, -τι � λατινικ' γλ�σσα X/ει 4πηρε�σει :π�τελεσµατικ; τ'ν :γγλικ�, :λλ;
δ&ν µπ�ρ��ν ν; τ% :π�δε13�υν, /ωρ7ς ν; γνωρ1,�υν τ; 6λληνικ; κα7 διBτι «� λατινικ'
εAναι µ1α µπασταρδεµIνη 6λληνικ' δι�λεκτ�ς». NIες γλωσσικ&ς µελIτες :π�δεικν
�υν
:κρι��ς αGτB· κα7 αGτ; π�= � :γγλικ' τ; παρ�υσι�,ει nς λατινικ�, εAναι 2κρως 6λλη-
νικ�.

T7ς τρε9ς 4ν τ1τλKω λI3εις crown, auction, council -λ�ι µας τ7ς θεωρ��µε «2κρως :γγλι-
κIς», �8 .π�9ες πρ�Iρ/�νται :π% τ' λατινικ�. ∆&ν εAναι Pφθαλµ�φαν&ς �Cτε :κ�υστικ;
.λ�φ�νερ�, -τι εAναι «2κρως 6λληνικIς». ∆&ν φα1ν�νται, -πως � λI3η [δIα = idea. Kα7
π�ς θ; φαν��ν, π�= στ; :γγλικ; κα7 αGτ' τ'ν [δIα τ'ν κ�ναµε «:ιντ1α»... :ηδ1α;!

O8 τρε9ς παραπ�νω λI3εις εAναι Oνας π�λ= .ρατ%ς γλωσσικ%ς 6λληνισµ%ς στ'ν Mελ-
��
ρνη. Π�νω :π% /1λιες πινακ1δες κ�θε µεγIθ�υς στ'ν Mελ��
ρνη διαλαλ��ν, -τι
«-λ�ι �8 δρBµ�ι .δηγ��ν στB... Crown Casino». bOπ�ι�ς ,?M σ’ αGτ' τ'ν πBλη εAναι π�λ=
:π1θαν� ν; µ'ν X/?η [δM τ7ς /ιλι�δες τ�ν Auction, π�= γ1ν�νται 4δ� κα7 διαφηµ1,�νται
παντ�� µ& πελ<ριες πινακ1δες. Kα7 -λ�ι µας X/�υµε π�ει στ% Council γι; κ�π�ια δ�υ-
λει� µας· κα7 σ�µερα µιλ��µε γι; τ7ς 4κλ�γ&ς στ; Council.

T; γλωσσικ; 4ργαλε9α κα7 τ�ν τρι�ν αGτ�ν λI3εων εAναι π�λ= 6λληνικMς κατασκευMς
κα7 πρ�Iλευσης:

Crown: πρ�Iρ/εται :π% τ'ν 6λληνικ' λI3η «κ�ρων1ς-1δ�ς» _ «κ�ρ<νη» = τ% πι% ψηλ%
σηµε9�, � κ�ρυφ�. �Aπ% 4δ� κ�ναµε τ'ν «κ�ρ<να»· κα7 � σηµασ1α της :γγ1,ει τBσες
2λλες λI3εις παρ�γωγες κα7 2λλες σηµασ1ες.

Auction: πρ�Iρ/εται :π% τ% 6λληνικ% ρMµα «αG3�νω». AGτ% :κρι��ς γ1νεται κα7 σ’
Oνα “auction” (δηµ�πρασ1α): � τιµ' αG3�νεται µI/ρι 4κε9 π�= δ&ν µπ�ρε9 πλI�ν ν; αG3ηθ?M
κα7 τ% :ντικε1µεν� - σπ1τι - �[κBπεδ� π�υλιIται.

Council: πρ�Iρ/εται :π% δ
� 6λληνικ&ς λI3εις: con = «σ=ν» κα7 τ% ρMµα «καλ�» = συ-
γκαλ� (σ
γκληση, σ
γκλητ�ς). Στ'ν �Aθ�να � «σ
γκλητ�ς» 5ταν � Xκτακτη 4κκλησ1α
τ�� δ�µ�υ. AGτ% εAναι :κρι��ς κα7 τ% «council», � συν�θρ�ιση 4κλεγµIνων τ�� δ�µ�υ.
T<ρα π�ς µπMκε 4κε9ν� τ% u :ν�µεσα κα7 τ% «καλ�» Xγινε “cil”, µπ�ρε9 ν; 43ηγηθ?M µB-
ν�, πrς στ' µετ�δ�ση τ�ν 4ργαλε1ων 2λλ�ς :φαιρε9 /ερ�
λια κα7 2λλ�ς πρ�σθIτει λε-
π1δες :ν�λ�γα µ& τ' /ρ�ση. bEνα -µως εAναι τ% γεγ�νBς, πrς κανε7ς δ&ν µπ�ρε9 ν; π?M,
-τι τ; 4ργαλε9α αGτ; δ&ν εAναι 6λληνικ�, γιατ7 � :ρ/ικ' σηµασ1α Xµεινε � aδια κα7 � 6λλη-
νικ' µαγι; αG3�νει τ' νIα τ�υς /ρ�ση. N; λ�ιπ%ν γιατ1 . �Eλληνικ%ς Π�λιτισµ%ς εAναι
:θ�νατ�ς, γιατ7 τ% θαυµαστ% 4ργαλε9� τMς γλ<σσας δ&ν θ; πεθ�ν?η π�τ& κα7 -λ�ι �8 λα-
�7 στ% 6λληνικ% γλωσσικ% πηγ�δι Xρ/�νται κα7 θ; Xρ/ωνται ν; 3εδιψ�σ�υν.

Θωµ&ς 'Hλι)π�υλ�ς
∆ιευθυντ'ς K�λλεγ1�υ «Παιδε1α» Mελ��
ρνης



ΠPOΛOΓOΣ. T, 1845 ! Kωνσταντ2ν�ς Παπαρρηγ�π�υλ�ς Bγραφε γι6 τ�ν µ�-
σην +λληνικ�ν Nστ�ρ3α, ?τι α4τ� «...�GσιωδIστατα διακρ1νεται :π% τMς �υ,α-
ντινMς 8στ�ρ1ας». �Aκ�µη ! Nστ�ρικ,ς δ)ν εL�ε δε�θ�, ?τι A Nστ�ρ3α τ�� �Aνατ�-
λικ�� Pωµαϊκ�� κρ�τ�υς (τ�ς Pωµαν3ας) *π�τελε2 τ�ν µ�σην +λληνικ�ν Nστ�-
ρ3α. M��ρι τ�τε A *ναφ�ρ6 κα� µ�ν�ν στ, Bυ0�ντι� *πετ�λει Kλ3σθηµα. "H θε.-
ρησις τ�ς +λληνικ�ς Nστ�ρ3ας κατ�λιπε Tνα κεν�· διεκ�πτετ� τ, 145 π.X., ρωµαϊκ�
κατ�κτησις (Bτ�ς π�; θεωρε2 κα� ! Παπαρρηγ�π�υλ�ς τελευτα2� τ�� 7λευθ�ρ�υ
+λληνικ�� C3�υ), κα� 7πανεZρισκε τ�ν συν��ει�ν της τ, 1821, Bτ�ς 7κρ:Eεως τ��
*πελευθερωτικ�� *γ>ν�ς. Στ, Bργ� τ�υ «"Iστ�ρ3α τ>ν *νθρωπ3νων πρ�Eεων», στ,
CιCλ3� τ�υ γι6 τ�;ς fEλληνες, στ�ν ε9σαγωγ:, γρ�φει ! K. K�Zµας: «Eaκ�σι πε-
ρ1π�υ 6κατ�νταετηρ1δες παρMλθ�ν, :φ�� Xπαυσε τ% �Eλληνικ%ν Xθν�ς ν; µνη-
µ�νε
εται ε[ς τ'ν 8στ�ρ1αν nς 8στ�ρικ%ν Xθν�ς. bOσα 4λIγ�ντ� περ7 αGτ�� ε[ς
τ��τ� τ% µετα3= δ&ν 5σαν Xργα :λλ; π�θη �Eλληνικ�». Kα� =ταν γενικ� A *π�-
στρ�φ� πρ,ς τ�ν Nστ�ρ3α τ�� Bυ0αντ3�υ. "H κρ3σις ?τι A τ�υρκικ� α4τ�κρατ�-
ρ3α *ντικατ�στησε τ�ν Cυ0αντιν:ν, εL�ε γ3νει *π�δεκτ:. Θ6 7�ρεια0�µεθα µε-
γ�λ� �>ρ�, γι6 ν6 κατα�ωρ3σ�υµε τ�ς περιπτ.σεις, ?π�υ A τ�υρκικ� 7E�υσ3α
7�αρακτηρ30ετ� Cυ0αντιν:. Πλ�θ�ς περι�δικ>ν κα� CιCλ3ων (φιλ�Cυ0αντινικ>ν
κα� µ�) περι���υν τ�τ�ι�υς �αρακτηρισµ�Zς. �Eνδεικτικ6 *ναφ�ρ�υµε τ,ν Nστ�-
ρικ, κα� π�λιτικ, Σπ. Tρικ�Zπη, π�Z, ?ταν γρ�φ[η γι6 τ,ν τ�υρκικ, στ�λ�, τ,ν
*π�καλε2 «�υ,αντινBν»· 7νt> πρ,ς τ, τ�λ�ς τ�� 19�υ α9>ν�ς ! Γ. �IακωCPτ�ς -
Tυπ�λδ�ς 7δ:λωνε, ?τι, «-π�υ πατε9 . T��ρκ�ς, σK<,εται � ρωµη�σ
νη».

ON Φαναρι>τες, π�; 7θε.ρ�υν +αυτ�;ς Cυ0αντιν�;ς <ρ��ντες, κα� A *γαστ�
σZµπλευσις 7κκλησ3ας κα� τ�υρκικ�ς 7E�υσ3ας 7στερ�ωσαν τ�ν πεπ�3θησιν α4τ:.
Γι6 τ,ν λ�γ�ν α4τ,ν κα� A *νακ:ρυEις τ�� α4τ�κ�φαλ�υ τ�ς +λληνικ�ς 7κκλη-
σ3ας 7στηρ3�θηκε στ�ν συν�φεια πατριαρ�ε3�υ κα� τ�υρκικ�ς 7E�υσ3ας, 7νt> στ,
σκεπτικ, τ�ς 7πιτρ�π�ς, π�; πρ�ετ�3µασε τ,ν σ�ετικ, ν�µ� τ, 1833, *ναφ�ρεται
σαφ>ς, ?τι τ�ν ρωµαϊκ� (Cυ0αντιν�) κυριαρ�3α *ντικατ�στησε A Kθωµανικ:. "O
δ) *ρ�ιµανδρ3της κα� γραµµατε;ς τ�ς συν�δ�υ τ�ς +λληνικ�ς 7κκλησ3ας Θε�-
κλητ�ς Φαρµακ3δης διεκ:ρυττε: «:πI/ετε τ�ν πατριαρ/�ν». T�;ς 7θε.ρει λZµη
τ�� "Eλληνισµ��. Kα� ! δραµατ�υργ,ς Σπ. Bασιλει�δης 7σηµε3ωνε, ?τι: «...-λως
�µαρτηµIνη � πεπ�1θησις 4κε1νων κα7 µ�ται�ς . :γ<ν, -σ�ι πειρ�νται ν; συνε-
/1σωσι τ'ν :ρ/α1αν �Eλλ�δα µετ; τ�� Bυ,αντ1�υ κα7 τ��τ� µετ; τMς συγ/ρBν�υ
�µ�ν πατρ1δ�ς, καθ’ -σ�ν 4λ�/ιστα :ναγνωρ1,εται . ρυπαρ%ς �υ,αντιν%ς /α-
ρακτ'ρ ε[ς τ; γν�σια >θη τ�� σ�µερ�ν Xθν�υς, [δ1ως τMς 4λευθερωθε1σης µερ1-
δ�ς, -πως τ% :ρ/α9�ν κ�λλ�ς :µυδρ�ς :νεφα1νετ� ε[ς τ'ν �υ,αντιν'ν σηπεδB-
να». Kα� ! Σπ. Bασιλει�δης καλZπτει τ, κεν,ν Nστ�ρ3ας µ) τ�ν φρ�σιν τ�υ: «τ%
:ρ/α9�ν κ�λλ�ς :µυδρ�ς :νεφα1νετ� ε[ς τ'ν �υ,αντιν'ν σηπεδBνα». ∆��λ�ς !

AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ

O+ 20 α.�νες τ�ν /λληνικ�ν «παθ�ν»
O EΛΛHNIΣMOΣ YΠO∆OYΛOΣ THΣ PΩMIOΣYNHΣ



"Eλληνισµ,ς στ�;ς Pωµα3�υς (�Aνατ�λικ�;ς κα� ∆υτικ�;ς) δ)ν =ταν δυνατ,ν ν6
B�[η π�λιτικ�ν Nστ�ρ3α. �Iδια3τερα τ, καθεστ`ς τ�ς N�ας P.µης πρ�σεπ�θησε ν6
τ,ν *π�κ�ψ[η κα� *π, τ�ν π�λιτιστικ:ν τ�υ Nστ�ρ3α. \Eτσι A Cι�λ�γικ� συν��εια
τ�� "Eλληνισµ�� (fEλληνες 7γ�νν�υν fEλληνες) ε�ρε κα� π�λιτιστικ:ν, ?σ� τ,
C�ρCαρ� καθεστ`ς τ�� +λλην�µ���υ Bυ0αντ3�υ 7π�τρεπε.

ANAZHTΩNTAΣ THN ΣYNEXEIA. "H ρωµαϊκ� κατ�κτησις 7στ�ρησε µ)ν τ�ν
π�λιτικ�ν 7λευθερ3α τ>ν "Eλλ:νων, *λλ6 �4δ�λως *ν�κ�ψε τ�ν π�λιτιστικ:ν
τ�υς. fOπως εLπε κα� ! "Oρ�τι�ς, A δ�Zλη "Eλλ6ς (π�ταEε τ,ν κατακτητ: της δι6
τ�� π�λιτισµ��. \Aλλως τε κα� ! τελευτα2�ς (περασπιστ�ς τ�� "Eλληνικ�� Π�-
λιτισµ��, ! �I�υλιαν�ς, �4δ�π�τε 7δ:λωσε fEλλην, *λλ6 Pωµα2�ν Fν�µα0ε τ,ν
+αυτ�ν τ�υ. "H συνταZτισις τ�ς Pωµαϊκ�ς 7E�υσ3ας µ) τ,ν �ριστιανισµ, 7στ�θη
δειν� γι6 τ,ν µ��ρι τ�τε *νθ��ντα (παρ6 τ�ν Nστ�ρικ�ν διαστρ�Cλωσιν) "Eλλη-
νικ, π�λιτισµ�. Γι6 πρ.τη φ�ρ6 (��ι ?µως πλ��ν κα� τελευτα3α) στ�ν παγκ�-
σµια Nστ�ρ3α B��µε πρ�σπ�θεια π�λιτιστικ�ς (π�δ�υλ.σεως. �Aλλ�, ?πως Bγρα-
ψε ! Στ3λπων Π. Kυριακ3δης, «Θρησκευτικ�ς �ν<θη � �Aνατ�λ' µBν�ν δι; τMς
πλ�ρ�υς 4πικρατ�σεως τ�� Xριστιανισµ��. �Eν τ�
τ�ις κα7 �tτ�ς δ&ν κατ<ρθω-
σε ν; 43αφαν1σ?η τελε1ως τ'ν :ρ/α1αν π1στιν �Gδ& ν; µετα��λ?η τ'ν φ
σιν τ�� πα-
τρ�παραδBτ�υ θρησκευτικ�� πνε
µατ�ς τ�ν �Eλλ�νων. �AντιθIτως uναγκ�σθη
πλε9στα στ�ι/ε9α τMς παλαιiς θρησκε1ας ν; :νε/θ?M _ κα7 ν; υ8�θετ�σ?η δ1δ�υ-
σα τ'ν πρ�σ�κ�υσαν /ριστιανικ'ν Yψιν κα7 6ρµηνε1αν. O`τως � λαϊκ' 6λληνικ'
/ριστιανικ' π1στις εAναι 4ν π�λλ�9ς �Gσιωδ�ς δι�φ�ρ�ς τMς /ριστιανικMς διδα-
σκαλ1ας τMς �Oρθ�δB3�υ 4κκλησ1ας, 4κτ%ς δ& τ�� κ
κλ�υ τMς /ριστιανικMς θρη-
σκε1ας διIσωσεν . 6λληνικ%ς λα%ς �G µBν�ν τ'ν π1στιν ε[ς διαφBρ�υς :ρ/α1�υς
δα1µ�νας :λλ; κα7 π�λυ�ριθµα 4θνικ; λατρευτικ; στ�ι/ε9α. EAναι δ& :3ι�ση-
µε1ωτ�ν τ% γεγ�νBς, -τι 4ν π�λλ�9ς α8 δ
� π1στεις Lφ1στανται 4ν τ?M ψυ/?M τ�� λα-
�� 4κ παραλλ�λ�υ, /ωρ7ς �tτ�ς ν; α[σθ�νεται τ'ν :ντ1φασιν κα7 ν; π�λυπραγ-
µ�ν?M δι’ αGτ�ν». T, *π�σπασµα α4τ, περιλαµC�νεται στ, CιCλ3� «Γλ>σσα κα�
Λαϊκ,ς Π�λιτισµ,ς τ>ν Nεωτ�ρων "Eλλ:νων», π�; ! Kυριακ3δης τ, Bγραψε τ,
1943, δι�τι �N Γερµαν�� κατακτητ)ς 7παν�φεραν στ, πρ�σκ:νι� τ�ν θεωρ3α τ��
Φαλµερ�υερ. T, 7E�δωσε δ) τ, 1946 γι6 ε4ν�:τ�υς λ�γ�υς.

T6 στ�ι�ε2α π�; υN�θ�τησε � *ν��θη A ν�α θρησκε3α εLναι π�λλ�. Kατ’ *ρ�6ς
υN�θ�τησε τ�ν γλ>σσα, π�; ?µως τ�ν δι�στρεψε κατ6 τ�ς (π�δε3Eεις τ�� Xρυσ�-
στ�µ�υ, π�; Bκανε µ)ν �ρ�σιν τ>ν λ�Eεων, *λλ6 πρ�σ�διδε +ρµηνε3αν π�; συν�-
φερε. Γι6 τ,ν λ�γ�ν α4τ,ν ?σ�ι τ>ν λ�γ3ων Uραµατ3σθησαν τ�ν *ναC3ωσιν τ��
"Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� στ6 νε.τερα �ρ�νια, µετ’ 7πιµελε3ας *π�φυγαν γι6 τ�ν
*ναC3ωσιν τ�ς +λληνικ�ς γλ.σσας τ6 7κκλησιαστικ6 κε3µενα. fEνα <λλ� στ�ι�ε2�
π�; υN�θ�τησε κα� δι�στρεψε A �ριστιανικ� 7κκλησ3α =ταν τ, θ�ατρ�. "H θεατρικ�
µ�ρφ� τ�ς 7κκλησιαστικ�ς λειτ�υργ3ας κα� A �ρ�σις στ, τελετ�υργικ, τ>ν τε-
λευτα3ων δι�νυσιακ>ν συµC�λων εLναι π�ρα π�σης *µφισCητ:σεως. T3 ?µως εL�ε
µε3νει *π, τ, θ�ατρ�; T3π�τα. T, aδι� Bκαναν �N δι�φ�ρ�ι πατ�ρες µ) τ�;ς *ρ�α3-
�υς φιλ�σ�φ�υς. �Aπεµ�νωσαν ρ:σεις τ�υς, τ�ς +ρµ:νευσαν µ) τρ�π�ν π�; ν6
στηρ30[η τ�ς �ριστιανικ)ς δ�Eασ3ες· *π�κρυψαν δ) τ, σZν�λ� τ�� Bργ�υ τ�υς. ON
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*ναθεµατισµ�� τ>ν *σ��λ�υµ�νων µ) τ�ν φιλ�σ�φ3αν, �N C�ρCαρες δι.Eεις τ�υς
κα� τ, κλε3σιµ� τ>ν φιλ�σ�φικ>ν σ��λ>ν εLναι *ψευδε2ς µ�ρτυρες. fOπ�υ ?µως
A διατ:ρησις 7θ3µων }ρ�ετ� σ) ε4θε2α *ντ3θεσιν µ) τ�ς �ριστιανικ)ς δ�Eασ3ες,
α4τ6 ��τε *νεκτ6 Bγιναν ��τε π�λ; περισσ�τερ� υN�θετ:θησαν. ON �Aπ�κρεω µ)
τ�ς 7κδηλ.σεις καρναCαλι��, ?σ� κα� ν6 συνεταυτ3σθησαν µ) τ, �ριστιανικ, Aµε-
ρ�λ�γι�, δηλαδ� τ, τ�λ�ς τ�υς συµπ3πτει µ) τ�ν BναρEιν τ�ς µεγ�λης νηστε3ας
τ�� Π�σ�α, δ)ν Bγιναν π�τ) *π�δεκτ�ς. "H �ρ�σις τ�ς ε9κ�νας τ>ν Kωνσταντ3-
ν�υ κα� "Eλ�νης *π, τ�;ς *ναστεν�ρηδες δ)ν 7π�φερε κα� τ�ν *ναγν.ρισ3ν τ�υς.
�Aντ3θετα 7π�συρε κα� 7πισZρει τ,ν ψ�γ�ν.

"Yπ�ρ��υν ?µως δZ� στ�ι�ε2α, ?π�υ A 7κκλησ3α δ)ν �δυν:θη ν6 παρ�µC[η.
A4τ6 εLναι τ, τραγ�Zδι κα� ! *θλητισµ�ς. Γι6 τ,ν *θλητισµ, A *παγ�ρευσις τ>ν
�Oλυµπιακ>ν �Aγ.νων δ)ν 7π�φερε κα� τ, τ�λ�ς τ�υ. Παρ’ ?λ�ν π�; A γZµνασις
τ�� σ.µατ�ς 7EωCελ3σθη *π, τ�ν παιδε3α τ>ν ν�ων, φα3νεται *π, τ�;ς διαφ�-
ρ�υς καν�νες τ>ν συν�δων, ?τι δ)ν 7σταµ�τησε. Παρ�µεινε σ6ν λαϊκ� 7κδ:λω-
σις διατηρ:σεως τ�� *ρ�α3�υ τρ�π�υ 0ω�ς. Πρ�πει δ) A µ�ρφ� *θλητικ>ν *γ.-
νων ν6 παρ�µεινε 0ωνταν� (παλαιστικ�3, π�λεµικ�� *γ>νες), π�; εaτε 7τελ��ντ�
κρυφ6 εaτε *πεσιωπ>ντ� *π, τ�ν �ρ�ν�γραφ3α. "H π�λη τ�� ∆ιγεν� µ) τ,ν X�-
ρ�ντα στ6 µαρµαρ�νια wλ.νια δ)ν εLναι δυνατ,ν ν6 µ�ν B�[η *ντιστ�ι�3α στ�ν κ�ι-
νωνικ� 0ω:, *φ�� A µν:µη τ�� *γων3σµατ�ς B�ει διατηρηθ� !λ�0.ντανη. T�-
σ�ν δ) ! *θλητισµ,ς εL�ε διαπ�τ3σει τ�ν λαϊκ�ν συνε3δησιν, dστε ��ι µ�ν�ν διε-
τηρ:θησαν στ6 λαϊκ6 τραγ�Zδια, *λλ6 κα� �N *γρ�µµατ�ι κλ�φτες εL�αν θεσπ3-
σει *θλ:µατα κα� διηγων30�ντ� σ) α4τ6 στ6 *π�τητα ληµ�ρια τ�υς µακρυ6 *π,
τ�ν κ�σµικ� κα� 7κκλησιαστικ� 7E�υσ3α. "O δρ�µ�ς µ) π�λεµικ� 7E�ρτησιν (δB-
λικ�ς δρBµ�ς), A σκ�π�C�λ� κα� A ρ3ψις λ3θ�υ =ταν τ6 κZρια *γων3σµατα· 7νt>
τ, τραγ�Zδι =ταν κυρ3α Bκφρασις τ�ς κ�ινωνικ�ς 0ω�ς τ�υς. �Aπ, δ) τ�ν *ρ��
τ�� 7λευθ�ρ�υ C3�υ στ6 νε.τερα �ρ�νια Bγιναν πρ�σπ�θειες ν’ *ναCι.σ�υν �N
�Oλυµπιακ�� �Aγ>νες (δ)ς κα� σ�ετικ, <ρθρ� τ�� Σ. K�υµπ�Zρα στ, τε���ς 159
τ�� «∆αυλ��», M�ρτι�ς 1995, σελ. 9471).

T, aδι� πρ�πει ν6 εL�ε διατηρηθ� στ�ν µν:µη κα� τ, θ�ατρ�, ��ι ?µως Uς α4τ�-
τελ�ς µ�ρφ� τ��νης *λλ6 γενικ.τερα Uς θ�αµα. fOπως λ�ει κα� ! Σ�θας, �N συ-
νε�ε2ς *φ�ρισµ�� γι6 τ�ν παρακ�λ�Zθησιν θεαµ�των *π, τ�ς συν�δ�υς εLναι
*ψευδ�ς µαρτυρ3α, ?τι κ�π�ια µ�ρφ� θε�τρ�υ (π�ρ�ε. \Aλλως τε A 7µφ�νισις
τ�� θρησκευτικ�� δρ�µατ�ς πρ>τα στ, Bυ0�ντι� κα� A δηµι�υργ3α τ�� Kρητι-
κ�� θε�τρ�υ δ)ν εLναι δυνατ,ν ν6 B��υν α4τ�µατη γ�ννησιν· ?σ� κι �ν τ, Kρη-
τικ, *π�τελ[� µ3µησιν τ�� �Iταλικ��. Xωρ�ς παρ�δ�σιν τ�� εaδ�υς δ)ν θ6 =ταν δυ-
νατ,ν ν6 B��υν δ�θ� <ρτια Bργα. ∆)ν θ6 =ταν δυνατ,ν ν6 διατηρηθ[� τ, λαϊκ,
δρ.µεν�, A «"Oµιλ3α», π�; 7Eηφαν3σθη µ) τ�ν *ναC3ωσιν τ�� θε�τρ�υ, �ωρ�ς τ�ν
�παρEιν παραδ�σεως. "H <µεση *νταπ�κρισις τ>ν "Eλλ:νων στ�ν παρακ�λ�Z-
θησιν τ>ν θεατρικ>ν παραστ�σεων κα� συγγραφ� ν�ων Bργων στ6 νε.τερα �ρ�-
νια δ)ν δε3�νει τ3π�τα <λλ� παρ6 τ�ν διατ:ρησιν τ�ς παραδ�σεως τ�� θε�τρ�υ.
�Aλλ6 7νδεικτικ6 γι6 τ�ν συνε�� παρ�υσ3α θεατρικ>ν δρωµ�νων (π�ρα *π, τ�;ς
καν�νες τ>ν συν�δων) εLναι δZ� *π�σπ�σµατα *π, τ, CιCλ3� τ�� Γρ. Παπαµι-
�α:λ, καθηγητ�� τ�ς �Aπ�λ�γητικ�ς στ, πανεπιστ:µι� �Aθην>ν, «�Eκκλησ3α
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κα� Θ�ατρ�ν». Γι6 τ�ν *ν�γκη γενν:σεως τ>ν θρησκευτικ>ν δραµ�των (µυ-
στηρ1ων) ! Παπαµι�α�λ Bγραφε: «∆ι’ αGτ�� τ�� κλ�ρ�υ 43επ�γασεν 4ν τK� θρη-
σκευτικw� δρ�µατι τ% µεσ�/ρBνι�ν θIατρ�ν nς :ντ1δρασις µ&ν κατ; τMς φα
λης
4θνικMς σκηνMς κα7 τ�ν :γυρτικ�ν κα7 /υδα1ων θεαµ�των τ�ν τριBδων, τ�ν
δι�ργαν�υµIνων Lπ% πλανητ�ν µ1µων, θαυµατ�π�ι�ν, γελωτ�π�ι�ν, κωµKωδ�ν
κα7 :κρ��ατ�ν, Lπ’ αGτMς δ’ 2ρα :νεγνωρισµIνη κ�ινωνικ' :ν�γκη». ∆ηλαδ�
τ,ν I´ α9>να (π�ρ�αν *κ�µη θεατρικ6 δρ.µενα, π�; παρ3σταντ� στ�ς πλατε2ες
(«τρι�δ�υς»). ON 7πιδε3Eεις παλαιστ>ν κα� *κρ�Cατ>ν =ταν συν:θη λαϊκ6 θε�-
µατα. "H δ) Kρ�ηστικ� µ3µησις διεσ.θη σ) µερικ6 τραγ�Zδια, εaτε α4τ6 =ταν π�-
λεµικ�, 7ρωτικ6 εaτε κα� κυρ3ως σκωπτικ�. fOπ�ι�ς B�ει παρακ�λ�υθ:σει τ,ν
πυρρ3�ι�ν � τ�ν ��ρευτικ�ν µ3µησιν τ�� τραγ�υδι�� «Π>ς τ, τρ3C�υν τ, πιπ�ρι
τ�� δια�λ�υ �N καλ�γ�ρ�ι» θ6 τ, καταν�:σ[η. T, δεZτερ� δ) *π�σπασµα µPς πλη-
ρ�φ�ρε2, ?τι �N *παγ�ρεZσεις 7γ�ννησαν διαµαρτυρ3ες. \Eλεγαν �N διαµαρτυρ�-
µεν�ι στ�ν *παγ�ρευσιν παρακ�λ�υθ:σεως τ>ν θεαµ�των: «Π�� τMς kγ1ας
ΓραφMς γIγραπται περ7 τ�
τ�υ; π�� :παγ�ρε
εται; M� τ�ι . �Hλ1ας δ&ν παρ�υ-
σι�,εται nς διφρηλ�της τ�� �Iσρα�λ, κα7 αGτ%ς . ∆α�7δ δ&ν 4/Bρευεν 4ν<πι�ν
τMς Kι�ωτ��; ∆&ν :ναγιν<σκ�µεν δ’ 4ν αGτ?M περ7 ψαλτηρ1ων κα7 σαλπ1γγων,
περ7 τυµπ�νων κα7 αGλ�ν, περ7 κιθ�ρας κα7 /�ρ�ν»; M) δεδηλωµ�νη τ�ν 7νδ�-
εκκλησιαστικ� *ντ3θεσιν γι6 τ6 θε�µατα, λ�γικ,ν εLναι ν6 συµπερ�ν�υµε, ?τι
�4δ�π�τε 7E�λειπαν α4τ�.

�Eκε2ν� ?µως τ, εLδ�ς τ�ς τ��νης π�; δι�σωσε τ�ς *ρ�α2ες µν�µες κα� �4δ�π�-
τε (πετ��θη στ, δειν, θρησκευτικ, καθεστ`ς τ�� Bυ0αντ3�υ, =ταν τ, τραγ�Z-
δι· τ, λαϊκ�, τ, δηµ�τικ, τραγ�Zδι. "O K.Θ. ∆ηµαρPς στ�ν ε9σαγωγ� τ�� CιCλ3-
�υ τ�υ «Nε�ελληνικ� Λ�γ�τε�ν3α», Bγραψε γι6 τ, δηµ�τικ, τραγ�Zδι: «�H θρη-
σκευτικ� τ�υ δι�θεση σπ�νια 4κδηλ<νεται µ& 2µεσα θρησκευτικ; θIµατα· συ-
νηθIστερα Xµµεσα, µ& µ1α διακριτικ' κα7 συγκρατηµIνη µυστικ�π�θεια, π�=
εAναι σ& τελευτα1α :ν�λυση συν�ρτηση τMς ψυ/ικMς 4παφMς τ�� :νθρ<π�υ µ& τ%ν
φυσικ% κBσµ�: �ABρατες δυν�µεις κυ�ερν��ν τ' φ
ση κα7 τ%ν 2νθρωπ� κα7 4κδη-
λ<ν�υν µIσα :π% τ' φ
ση τ% 4νδιαφIρ�ν τ�υς γι; τ%ν 2νθρωπ�» (σελ. 22). �Aπ�-
κρZπτει ! K.Θ. ∆ηµαρPς τ�ν *λ:θεια. Θρησκευτικ� δι�θεσις (π�ρ�ει, κα� µ�-
λιστα δι��υτη, στ, δηµ�τικ, τραγ�Zδι. M�ν�ν π�; α4τ� δ)ν *νταπ�κρ3νεται στ,
�ριστιανικ, 9δε>δες *λλ6 στ, *ρ�α2�, ?πως τ, περιγρ�φει ! aδι�ς, *λλ6 δ)ν εL�ε
τ�ν τ�λµη ν6 τ, Kν�µ�σ[η. �Aλλ6 κι ! νε.τερ�ς *νθ�λ�γ�ς τ�� δηµ�τικ�� τρα-
γ�υδι�� Γ. �Iω�νν�υ στ�ν ε9σαγωγ: τ�υ στ, aδι� συµπ�ρασµα καταλ:γει. Kα�
α4τ� εLναι A *λ:θεια, γιατ� ! ∆ιγεν�ς µ�ν�ς τ�υ, �ωρ�ς τ�ν C�:θεια τ�� Xριστ��
� κ�π�ι�υ wγ3�υ, 7π�λεψε µ) τ,ν X�ρ�ντα. Kα� α4τ� A π�λη τ�υ µ) τ,ν πρ�σω-
π�π�ιηµ�ν� �θ�νι� θε, κρZCει *ρκετ, *π, τ, µεγαλε2� τ�ς µ�ν�µα�3ας τ�� ∆ι�-
µ:δη µ) τ,ν πρ�σωπ�π�ιηµ�ν� \Aρη στ6 9λιακ6 πεδ3α. Kα� α4τ,ς ! Kωνστα-
ντ�ς στ, «Tραγ�Zδι τ�� Nεκρ�� �Aδελφ��» *νεστ:θη πρ�ν τ�ν δεZτερη παρ�υ-
σ3α, γι6 ν6 τηρ:σ[η τ�ν (π�σ�εσ3ν τ�υ στ�ν µητ�ρα τ�υ.

ELναι λ�γικ, ν6 συµCα3ν[η α4τ, µ) τ, δηµ�τικ, τραγ�Zδι, *φ�� Tλκει τ�ν κα-
ταγωγ:ν τ�υ *π, τ�ν *ρ�α3α τραγtωδ3α *κ�µα κα� στ�ν π�ιητικ� µ�ρφ� εaτε
Tλκει τ,ν στ3��ν τ�υ *π, τ, τρ��αϊκ, τετρ�µετρ� � τ, 9αµCικ,ν καταληκτικ,ν τε-
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τρ�µετρ�. "H �4σ3α δ) τ>ν δηµ�τικ>ν παραλ�γ>ν ε(ρ3σκεται στ6 «Πρ�Cλ:µα-
τα» τ�� �Aριστ�τ�λ�υς. \Eγραψε ! µεγ�λ�ς α4τ,ς σ�φ�ς: «∆ιατ1 � παρακαταλ�γ'
4ν τα9ς Kxδα9ς τραγικBν; _ δι; τ'ν :νωµαλ1αν; παθητικ%ν γ;ρ τ% :νωµαλ&ς κα7
4ν µεγIθει τ
/ης _ λ
πης. T% δ& .µαλ&ς Xλαττ�ν γ��δες». Kι α4τ, τ, «*νωµαλ�ς»,
τ, 7Eωπραγµατικ�, εLναι α4τ, π�; δ3νει τ, µεγ�λ� µ�γεθ�ς στ, τραγικ�. T, φυ-
σικ, 7λ��ιστα δε3�νει τ, µ�γεθ�ς τ�� π�θ�υς. Kι α4τ, τ, ε(ρ3σκ�µε κα� στ�ν
*ρ�α3α τραγtωδ3α κα� στ�ς παραλ�γ�ς. Στ�ν «M�να φ�νισσα» δ)ν εLναι *ρκετ�,
?τι σκ�τ.νει τ, παιδ3 της· γι6 ν6 γ3ν[η πι, τραγικ,ς ! µZθ�ς, τ, µαγειρεZει κα�
τ, δ3νει στ,ν <νδρα της ν6 τ, φ�[η. T�τε τ, σηκ.τι τ�� παιδι�� πρ�σωπ�π�ιε2ται,
*π�κτOP φων� κα� !δηγε2 τ,ν πατ�ρα τ�υ στ�ν σκληρ� 7κδ3κησιν, τ�ν σφαγ�ν τ�ς
µητ�ρας φ�νισσας. �Aλλ6 A (περC�λ� � A πρ�σωπ�π�3ησις (π�ρ�ει σ) ?λα τ6 δη-
µ�τικ6 τραγ�Zδια. "O \Oλυµπ�ς κι ! K3σσαC�ς µαλ.ν�υν στ, γνωστ, τραγ�Zδι·
7νt>, γι6 ν6 δει�θ[� A *νδρε3α τ�� K3τσ�υ, θ�λει τ, τραγ�Zδι τ�υ α9�µ�λωτ� �N
T��ρκ�ι ν6 τ,ν φυλ��ν 1.000 *π, 7µπρ,ς κα� 2.000 *π, π3σω! Πι, συγκλ�νι-
στικ)ς ?µως εLναι �N !µ�ι�τητες τ>ν δηµ�τικ>ν τραγ�υδι>ν µ) τ�ς τραγtωδ3ες.
�Eκπληκτικ)ς εLναι �N σκην)ς *ναγνωρ3σεως, π�; δ)ν (π�λε3π�νται *π, τ�ν *να-
γν.ρισιν �Oρ�στ�υ κα� �Hλ�κτρας. Σωστ6 λ�ιπ,ν ! Στ3λπων Kυριακ3δης 7τ�νι-
σε στ,ν πρυτανικ�ν τ�υ λ�γ� στ�ς 21 �Iαν�υαρ3�υ 1934: «�OνBµατα λ�ιπ%ν κα7 τε-
/νικ; τMς δηµ<δ�υς π�ι�σεως στ�ι/ε9α κα7 Lπ�θIσεις w:σµ�των, Lπερ�α1ν�ντα
τ% κε1µεν�ν σ�µερ�ν /ρ�ν�λ�γικ%ν -ρι�ν αGτMς, µiς .δηγ��ν ε[ς τ'ν :ρ/α1αν π�1-
ησιν κα7 δ' ε[ς τ% θIατρ�ν».

Πρ�ν τ6 δηµ�τικ6 τραγ�Zδια *π�κτ:σ�υν πρ�τυπα θ�µατα, *π, <π�ψιν δια-
δ�σεως τ,ν ρ�λ�ν τ�υς Bπαι0αν τ6 *π�σπ�σµατα *π, τ�ς *ρ�α2ες τραγtωδ3ες,
π�Z, ?πως µPς πληρ�φ�ρε2 ! ΛιC�νι�ς, 7τραγ�υδ��ντ� σ) ?λην τ�ν ρωµαϊκ�ν 7πι-
κρ�τειαν *κ�µα κα� στ�;ς δρ�µ�υς. M��ρι µ�σα στ�ν 7κκλησ3α ε9σ�λθαν. "O �Iω-
�ννης ! Xρυσ�στ�µ�ς, π�; *πηγ�ρευε *κ�µη κα� τ6 ναν�υρ3σµατα, Bγραφε γι’
α4τ�: «�Aλλ; σ= τα�τα �G καταν�ε9ς, 4πειδ' Lπ% τ�ν 4ν τ�9ς θε�τρ�ις :κ�υσµ�-
των τε κα7 θεαµ�των τ%ν ν��ν συνεσκ�τ1σθης· κα7 δι; τ��τ� τ; 4κε9σε πραττB-
µενα τ�9ς τMς 4κκλησ1ας :ναφ
ρεις τ
π�ις». �Aλλ6 ��ι µ�ν�ν στ6 �ρ�νια τ��
Xρυσ�στ�µ�υ συν�Cαινε α4τ�. Kα� στ,ν 9�ν α9>να τ6 τραγ�Zδια α4τ6 �κ�Zγ�-
ντ� στ6 µ�ναστ:ρια, ?πως *ναφ�ρεται στ6 πρακτικ6 τ�ς Z´ συν�δ�υ. M:πως
Tναν α9>να *ργ�τερα ! 7π3σκ�π�ς Kαισαρε3ας �Aρ�θας δ)ν *γανακτε2 γι’ α4τ�;
"H 7πιµ�ν� δ) τ�� λα�� ν6 τραγ�υδOP �ν�γκασε τ�ν 7κκλησ3α, ?πως λ�ει ! Bαλ-
σαµ.ν, ν6 παZσ�υν �N τραγ�υδιστ)ς κα� �N ��ρευτ)ς ν6 θεωρ��νται α9σ�ρ6 πρ�-
σωπα κατ6 τ,ν 12�ν α9>να. Xωρ�ς λ�ιπ,ν ν6 κατισ�Zσ[η A Cυ0αντιν� θε�κρατ3α
τ�� +λληνικ�� ν:µατ�ς, π�; συν�δεε τ,ν "Eλληνισµ, µ) τ�ς ρ30ες τ�υ, 7φθ�σαµε
στ�ν τ�υρκ�κρατ3α. Kα3, ?πως εLπε ! Στ. K�υµαν�Zδης στ,ν πανηγυρικ,ν λ�γ�ν
τ�υ στ, πανεπιστ:µι� �Aθην>ν στ�ς 20 Mαv�υ τ�� 1853: «∆&ν uγIρθη τ% 6λληνικ%ν
στ�ι/ε9�ν, ,ω'ν X/�ν :ληθιν�ν, ε[ µ' :φ��, κα7 τMς µεγ1στης συµφ�ρiς 4πελ-
θ�
σης, τMς Lπ% τ�ν T�
ρκων kλ<σεως τ�� Bυ,αντ1�υ, :νεγενν�θησαν τ; 6λλη-
νικ; γρ�µµατα 4ν τ?M ∆
σει».

EΠIΛOΓOΣ. A4τ, π�; δ)ν κατ.ρθωσε τ, µισελληνικ, Bυ0�ντι�, δηλαδ� ν6
διακ�ψ[η τ�ν π�λιτιστικ� συν��εια τ�� "Eλληνισµ��, 7πετεZ�θη στ, 7λεZθερ� ν��
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+λληνικ, κρ�τ�ς (9δια3τερα δ) µετ6 τ, µισ, τ�� 19�υ α9>ν�ς). "H α9τ3α θ6 πρ�-
πει ν6 *νι�νευθ[� στ�ν µεταστρ�φ� τ�� πνεZµατ�ς τ�� ’21 σ) κρατικιστικ�ν *ντ3-
ληψιν. T, 1843 µ) τ�ν 7παν�στασιν τ�ς Γ´ ΣεπτεµCρ3�υ κα� τ�ν παρα�.ρησιν
τ�� Συντ�γµατ�ς Uλ�κληρ.θη A σZστασις τ�� κρ�τ�υς. "Ωλ�κληρ.θη ?πως Tνα
*π, τ6 (π�λ�ιπα ε4ρωπαϊκ6 κρ�τη. "H 7Eηρτηµ�νη *π, τ�ν E4ρ.πη �9κ�ν�-
µικ� κα� π�λιτικ: τ�υ σZστασις 7γ�ννησε τ,ν 7E�υσιαστικ, 7θνικισµ�, π�; δι�-
κρινε κα� τ6 (π�λ�ιπα κρ�τη. \Eτσι 7γενν:θη A Mεγ�λη �Iδ�α τ, 1844. T, ?ρα-
µα ν6 *νταπ�κριθ[� ! ν��ς "Eλληνισµ,ς στ, µεγαλε2� τ�� *ρ�α3�υ µετετρ�πη στ,
ν6 7πεκταθ[� τ, ν�� +λληνικ, κρ�τ�ς στ6 ?ρια τ�� *ρ�α3�υ. �Aλλ6 A *ρ�α3α
"Eλλ6ς δ)ν εL�ε σαφ� 7δαφικ6 ?ρια· ��τε CεCα3ως =ταν δυνατ,ν ν6 διεκδικη-
θ��ν τ6 7δ�φη τ>ν *π�ικι>ν στ�ν �Iταλ3α, Γαλλ3α, "Iσπαν3α κα� στ6 <λλα µεσ�-
γειακ6 κρ�τη. T, µ�ν�ν κρ�τ�ς, π�; =ταν δυνατ, ν’ *νταπ�κριθ[� στ6 7δαφικ6
α9τ:µατα =ταν τ, Cυ0αντιν�ν, π�; A θρησκε3α κα� A γλ>σσα Bδιναν λαC� στ, ν�-
�ν +λληνικ, ν6 ταυτισθ[� µα0Z τ�υ. T6 συµφ�ρ�ντα τ>ν E�νων δυν�µεων 7E�ψαν
*κ�µη περισσ�τερ� τ�ν ταZτισιν α4τ:ν· 9δια3τερα δ) A Pωσσ3α, π�; 7φαντ�0ε-
τ� τ�ν *ναστ:λωσιν τ�ς Bυ0αντιν�ς A4τ�κρατ�ρ3ας γι6 δικ� της φυσικ6 συµ-
φ�ρ�ντα. A4τ, �ν�γκασε τ,ν Nικ. ∆ραγ�Zµη ν6 γρ�ψ[η στ�ν «Πανδ.ρα»: «�Aν�-
γκη, A E4ρ.πη �ν δ)ν 7πιθυµ[� ν6 *π�C[� γελ�3α, ν6 παZσ[η φαντασι�σκ�π��σα
τ�ν *ν�ρθωσιν µεγ�λ�υ *νατ�λικ�� κρ�τ�υς, B��ντ�ς πρωτεZ�υσαν τ, Bυ0�-
ντι�ν» (τ�µ�ς Γ´, φZλλ�ν 65, 1 ∆εκεµCρ3�υ 1852, σελ. 398).

fEνα κρ�τ�ς ?µως σZγ�ρ�ν�ν ε4ρωπαϊκ�ν, κα� δ� *νταπ�κριν�µεν�ν στ, Cυ-
0αντιν�ν, Bπρεπε ν6 B�[η 9σ�υρ�ν 7κκλησ3α. \Eτσι A παρηγκωνισµ�νη µ��ρι τ�τε
7κκλησ3α 7πανε�ρε τ�ν παλαι6ν 9σ�Zν της. ON κατασ�εµ�νες µ�ναστηριακ)ς γα2ες,
πρ�ωρισµ�νες γι6 τ�ν *ν�γερσιν σ��λε3ων � <λλ�υς κ�ινωνικ�;ς σκ�π�Zς, 7πε-
στρ�φησαν. ON σ��σεις µ) τ, πατριαρ�ε2� *πεκατεστ�θησαν. "H +δρα3ωσις τ�ς
7κκλησ3ας 7π�Cαλε στ, κρ�τ�ς µ3α σειρ6 δι.Eεων 7ναντ3�ν ?σων 7ν�µι0ε (� πρ�γ-
µατι), ?τι δ)ν �σπ�0�ντ� τ6 δ�γµατα τ�ς *νατ�λικ�ς 7κκλησ3ας. "O δ) *φ�ρισµ�ς
της εL�ε κα� π�λιτικ)ς συν�πειες. ∆ιδ�σκαλ�ι τ�� πανεπιστηµ3�υ 7παZθησαν γι6
τ�ν α4τ�ν α9τ3α. "O Kλ�ων PαγκαC�ς, ! Mαν�Zσης, ! Θε�φιλ�ς Kαvρης, ! Λα-
σκαρPτ�ς, ! Συν�διν�ς, ! ΦλαµιPτ�ς κα� π�λλ�� <λλ�ι 7πλ:ρωσαν µ) δι.Eεις τ�ς
9δ�ες τ�υς. \Eκτ�τε A 7π3θεσις πρ,ς τ,ν *ρ�α2� κ�σµ� (πεC�ηθ:θη κα� *π, µι-
κρ�π�λιτικ)ς 7πιδι.Eεις. "H γλ>σσα Kλ3γ�ν κατ’ Kλ3γ�ν καταστρ�φεται. A4τ, τ,
0ωνταν, µνηµε2� π�λιτισµ�� !ρ30εται πλ��ν *π, *π�λιθωµ�να ν�µ�θετικ6 δια-
τ�γµατα. "O σ��λαστικισµ,ς κα� ! 7παγγελµατικ,ς πρ�σανατ�λισµ,ς *πεστ�-
ρησαν τ�ν �4σ3Oα παιδε3α. "H δ) παγκ�σµι�π�3ησις φαντ�0ει σ6ν Tνας τερ�στι�ς
!δ�στρωτ:ρ, Tτ�ιµ�ς ν6 9σ�πεδ.σ[η <τ�µα κα� λα�Zς. ∆)ν εLναι τυ�α2�, ?τι Bµπρ�-
σθεν τ�� ν��υ µεσα3ων�ς ! <νθρωπ�ς *να0ητOP *ντιστ�σεις στ, µεγαλε2� τ��
*ρ�α3�υ "Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. "O λ�γ�ς τ�� ΠαZλ�υ KαλλιγP εLναι κα� σηµε-
ριν,ν αaτηµα: «Π�τ< τ= >θν�ς τ= /λληνικ=ν δ<ν @νAµιBε θρησκε�αν καC π�λιτε�-
αν». Πρ�πει τ, κρ�τ�ς ν6 πλησι�σ[η τ�ν 9δι�τητα τ�� Bθν�υς, δι�τι φ�ρ�ας π�-
λιτισµ�� (τ�� ν:µατ�ς συν��ειας τ�� C3�υ µας) δ)ν εLναι τ, κρ�τ�ς. ∆ι�τι κα�
�ωρ�ς κρατικ�ν (π�στασιν (δ��λ�ν) τ, "Eλληνικ,ν Bθν�ς �4δ�π�τε Bπαψε ν6 δη-
µι�υργ[� π�λιτισµ�ν.
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T� µετ�ωρ
 ��µα τ
� �ιµπαντ��
Πλατε�α Kλαυθµ�ν�ς. Mεσηµ�ρι. �H �πι�ε�ρηση «Λεωφ�ρε�� ! π"θ�ς»

γι% τ&ν �πιστρ�φ& στ' σπ�τι (εκιν*+. O- συµπ�λ�τες µας, κι �γ/ 0ν1µεσ1
τ�υς, 0ναµ�ν�υµε καρτερικ% τ' π�λυπ"θητ� γαλαν"λευκ� 2�ηµα, π�3 θ%
µ+ς µεταφ�ρ4η 0γεληδ'ν στ�3ς πρ��ρισµ�6ς µας. ∆�πλα µ�υ στ& στ1ση
(απ�στα�ν�υν περιµ�ν�ντας π�ντε - 9(ι συντα(ι�:��ι πρ�ερ�"µεν�ι 0π'
τ&ν π�ρε�α π�3 διαλ6θηκε λ�γ� πρ�ν, 9νας µεσ"κ�π�ς π�3 ;ρ�<ει σ%ν µα-
�υνι�ρης τ�3ς τα(ιτ<=δες, π�3 δ>ν τ'ν �πι;ι;1<�υν στ% α?τ�κ�νητ1 τ�υς,
κι 9νας πωλητ&ς καντηλι�ν, λι;ανι�ν, κ�µπ�σ��ινι�ν κα@ Aλλων συναφ�ν
εBδ�ν. Π�σω µ�υ τρε�ς νεαρ�@ µαθητ>ς πειρ1<�νται µετα(6 τ�υς.

- CAντε παρ1τα µας, ρ> Kριναετ�..., εEπε ! πρ�τ�ς.
- Π�ι"ν λ>ς Kριναετ", ρ> P�δ"σταυρε; 0π"ρησε ! δε6τερ�ς.
- ∆> σταµατ+τε, κα@ �- δ6�; Παλι�µασ�ν�ι! 0κ�6στηκε ν% λ�4η ! τρ�τ�ς.
Θεωρ�:σα π1ντα τ'ν Jαυτ" µ�υ �ι�υµ�ρ�στα 0λλ% κα@ γνKστη τ=ς Jλλη-

ν�;αρ;αρικ=ς. TKρα Mµως τ'ν Nπιανα 0δι1;αστ�. EE�αν κυκλ�φ�ρPσει
στ&ν πι1τσα καιν�6ργια σκKµµατα κα@ δ>ν τ' εE�α π1ρει εQδηση; Στρ�-
φ�ντας Sστ"σ� τ' κεφ1λι µ�υ πρ'ς τ' µ�ρ�ς τ�υς παρετPρησα, Mτι µισ�-
γελ�:σαν ;λ�π�ντας κ1τι π�3 �γ/ 0π' τ' σηµε�� π�3 ;ρισκ"µ�υν Tταν δ6-
σκ�λ� ν% δ�. ΣηκKθηκα κα@ πλησι1<�ντας διακριτικ% πρ'ς τ' µ�ρ�ς τ�υς
0νεκ1λυψα τ&ν «π�τρα τ�: σκανδ1λ�υ». VHταν µ�α 0φ�σσα κ�λληµ�νη
στ' �(ωτερικ' τ���ωµα τ�: περιπτ�ρ�υ τ�: WOργανισµ�: WAστικ�ν Συ-
γκ�ινωνι�ν, π�3 παρ�υσ�α<ε 9ναν �αριτ";ρυτ� �ιµπαντ<= ν% �αιρετ*+
XψKν�ντας τ&ν πατ�:σα τ�υ κα@ Xπ�κ1τω τ�υ µ> µεγ1λ�υς κ"κκιν�υς �α-
ρακτ=ρες τ& φρ1ση «CEτσι σ> θ�λ�υµε». K1τω 0π' τ& φρ1ση α?τ& �-
�µπνευστ>ς τ=ς 0φ�σσας εE�αν θ�σει Sς δ=θεν Xπ�γρ1φ�ντες τ@ς �πωνυµ�ες
διαφ"ρων σωµατε�ων, YργανKσεων, Jταιρει�ν κα@ κινηµ1των 0π�κρυφι-
στικ�: �αρακτPρα.

∆ι1;ασα: «N�α WAκρ"π�λη», «P�δ"σταυρ�ι», «Mασ�ν�ι», «WAλε(��υ»,
«P"ταρυ», κα�... «∆αυλ"ς»... T�; Π�ς;... «∆αυλ"ς»;... K�κκ1λωσα σ%ν κα-
τεψυγµ�νη συναγρ�δα. N"µισα πρ'ς στιγµPν, Mτι εE�α παραισθPσεις κι
N;λεπα Aλλα 0ντ’ Aλλων. Kι Mµως ;ρισκ"µ�υν σ> 0π"λυτη δια6γεια. Kι !
«∆αυλ'ς» �κε�, στ& θ�ση τ�υ, ν% φιγ�υρ1ρ4η µ> τ�3ς Aλλ�υς πιθηκ�π�ι�3ς
«συναδ�λφ�υς» κ1τω 0π' τ' �αµ"γελ� τ�: �ιµπαντ<=. Πλησ�ασα 0µ�σως
τ' παρ1θυρ� τ�: περιπτ�ρ�υ κα@ 0πευθ6νθηκα στ'ν Xπ1λληλ�, π�3 εE�ε
;1ρδια �κε�νη τ&ν ]ρα.

- Π�ι"ς τ' κ"λλησε α?τ' �δ�;
- Π�ι"; ...CA! ^Eνα παιδ@ π�ρασε τ' πρω@ κα@ κ"λλησε κι Aλλα �δ� γ6-

ρω, 0πPντησε �κε�ν�ς.

XPONIKA



- T� παιδ@ δηλαδP; �π�µεινα �γK.
- Παιδ@ γι% υ-�θεσ�α, 0πPντησε, κα@ γ�λασε διακριτικ1.
- Kατ1λα;α, εEπα µ�σα 0π’ τ% δ"ντια µ�υ κι Nφυγα.
T' πρ+γµα δ>ν �ωρ�:σε Aλλη συ<Pτηση. T% κατη�ητ"π�υλα κα@ τ%

λ�ιπ% _γι�πα�δια εE�αν ;γ= παγανι% κα@ τ`�αν κ1νει τ' θα:µα τ�υς.
CA(ι�ς ! µισθ"ς τ�υς. Kα@ τ� µισθ"ς! �Oλ"κληρ�ς παρ1δεισ�ς. TKρα π�3
µ+ς π�τα(αν στ' π:ρ τ' �(Kτερ�ν µα<3 µ> τ�3ς Aλλ�υς, µπ�ρ�:σαν ν%
κ�ιµ�:νται τ'ν aπν� τ�: δικα��υ.

T' Qδι� 0π"γευµα διηγPθηκα τ' περιστατικ' στ'ν 0νηψι" µ�υ. EE�ε δ=
κι �κε�ν�ς τ&ν 0φ�σσα. WAντ@ Mµως ν% 0ντιδρ1σ4η µ> !π�ι�νδPπ�τε Aλλ�
τρ"π�, µ�: εEπε _πλ+:

- Συγ�αρητPρια, τ�3ς N�ετε κ1νει ν% �1σ�υν τ' µπ�6σ�υλλα.
^Oταν �γ/ τ�: <Pτησα ν% �(ηγηθ4=, �κε�ν�ς συν��ισε:
- ∆> θ�λει φιλ�σ�φ�α. EEστε τ' µ"ν� περι�δικ' π�3 0ναφ�ρ�υν στ&ν

0φ�σσα. O- Xπ"λ�ιπ�ι εEναι µυστικιστ>ς θε�κρ1τες, Mπως Aλλως τε κα@ �-
0φισσ�κ�λλητ>ς µ> τ’ 0φεντικ1 τ�υς. WEσε�ς εEστε ! «��θρ"ς».

Π"σα καταλα;α�νει α?τ' τ' παιδ�; Π�λλ1; WE%ν ;�;αια καταλ1;αινε λ�-
γ� περισσ"τερ�, θ% Tταν 0κ"µα καλ6τερα. Mπ�ρ�:σε ν% καταλ1;4η, Mτι
0π' τ& στιγµ& π�3 9να περι�δικ' Nρευνας �πιστηµ�νικ=ς τ�π�θετε�ται
στ&ν Qδια θ�ση µ> 0π�κρυφιστικ>ς κινPσεις, µ�ντι�υµ, �αρτ�ρρ��τρες, µυ-
στικιστ�ς, θε�κρ1τες, «λ1τρες» δηµι�υργ�ν κα@ «κτιστ�ν» τ�: κ"σµ�υ κα@
Aλλες τ�τ�ιες 0ηδ�ες, �- κατPγ�ρ�� τ�υ δ>ν σηµα�νει, Mτι N��υν Aγν�ια
περ@ τ=ς φ6σεως κα@ τ=ς λειτ�υργ�ας τ�υ; ^Oτι µ+λλ�ν �σκεµµ�να κα@ δ"-
λια �µπλ�κ�υν τ'ν «∆αυλ'» κα@ τ'ν �(�µ�ιKν�υν µ> τ"σ� (�νες πρ'ς α?τ'ν
κινPσεις;

WAλλ1, κι bν �- πι' 0ν"ητ�ι δ>ν καταλ1;αιναν τ'ν δ"λ�, µ+λλ�ν δ>ν θ%
µπ�ρ�:σαν ν% (επερ1σ�υν τ�3ς φραγµ�6ς τ�υς. Πρ�1νθρωπ�ι εEναι κα@
πρ�1νθρωπ�ι θ% παραµε�ν�υν µ��ρι τ' τ�λ�ς τ=ς δ�υλικ=ς <ω=ς τ�υς.
ΓεννPθηκαν κα@ Xπ1ρ��υν, γι% ν% Xπηρετ�:ν τ'ν Xπερκ"σµι� γαλα<�γ�-
νη κι 0π' π1νω ν% τρ�νε κα@ τ& φ1πα τ�υς 0π' τ�3ς �κλεκτ�6ς τ�υ.
Λ�ιπ'ν π�ι"ς εEναι ! π�θηκ�ς;

T&ν Jπ"µενη µ�ρα ! �Hρακλ=ς, ! 0νηψι"ς µ�υ, �παν=λθε δριµ6τερ�ς κα@
περι�αρPς.

- WAνεκ1λυψα τ&ν ταυτ"τητα τ�ν 0φισσ�κ�λλητ�ν, εEπε.
Πρ"κειται γι% κ1π�ια 0γωνιστικ& (;) «�Oµ1δα WOρθ�δ"(ων Xριστιαν�ν

WHλ�ας κα@ WEνK�». T�3ς (�ρεις;
- T&ν !µ1δα 2�ι, 0πPντησα �γK. g�ρω Mµως τ�3ς Aλλ�υς δ6�. Π1λι σ>

«_γ��υς» πρ�π1τ�ρ�ς «µας» π�σαµε. CAντε, ;�Pθει1 µας.

M�ρι
ς Mαµαν�ας
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Π"σ�ν αhται κιν�:νται εBς τ' Aπειρ�ν σ6µπαν,
π"σ�ν στρ�;ιλ�<�νται κα@ 0λληλ�<ητ�:νται α- 0ναρ�θµητ�ι ψυ�α�,
α- !π��αι πηγ1<�υν 0π' τ&ν µεγ1λην ψυ�&ν τ�: K"σµ�υ.
Π�πτ�υν αhται 0π' πλανPτ�υ εBς πλανPτην κα@ θρην�:ν
εBς τ&ν A;υσσ�ν λησµ�νηµ�νην πατρ�δα.
EEναι τ% δ1κρυα σ�υ, i ∆ι"νυσε...
VΩ µ�γα πνε:µα, µεγ1λε �λευθερωτ1, 0ν1λα;ε τ%ς θυγατ�ρας σ�υ
εBς τ'ν �κ φωτ'ς 0π�τελ�6µεν�ν κ"λπ�ν σ�υ».

[Oρφικ�ν �π σπασµα]

AΛTANH

�Eκπληκτικα� �στρ
ν
µικα� γν σεις
ε!ς �ρ�α"
ν µωσαϊκ�ν τ
� ∆ι
ν%σ
υ

H ΨYXIKH E-APΣIΣ TΩN BAKXEYONTΩN

Σ��µα 1. T� µωσαϊκ�ν δ�πεδ
ν �π� τ8ν �ρ�α9αν K:ρινθ
ν. (M
υσε"
ν K
ρ9νθ
υ).
1. Kεφαλ& ∆ι�ν6σ�υ �ντ'ς τ�: 1�υ κ6κλ�υ. 2. 16 σπε�ραι �ντ'ς 2�υ κ6κλ�υ. 3. 13
�π1λληλ�ι κ6κλ�ι. 4. 32 Nγ�ρωµα τρ�γωνα εBς κ1θε περιφ�ρειαν τ�ν 13 κ6κλων = 416
Nγ�ρωµα τρ�γωνα. 5. 103 σιγµ�ειδ= σ�Pµατα �ντ'ς τ�: 3�υ �(ωτερικ�: κ6κλ�υ. 6. 4

κ1νθαρ�ι µ> κισσ"ν, σ6µ;�λα τ�: ∆ι�ν6σ�υ. 7. T' τετρ1γων�ν πλα�σι�ν



∆ι�νυσιακ'ν πνε:µα
�O «ρασι�ναλισµ"ς», π�3 �π�;αλε ! E?ρωπαϊκ'ς ∆ιαφωτισµ'ς τ�: 17�υ κα@ 18�υ

αB�ν�ς, SδPγησε σ’ 9ναν Aκρατ�ν vφελιµισµ", π�3 στερε� Mµως 0π' τ'ν Aνθρωπ� τ&
�αρ% ν’ 0π�λαµ;1ν4η τ% «µ& vφ�λιµα» κα@ ν% διαταρ1σσεται Nτσι w ψυ�ικP τ�υ Bσ�ρ-
ρ�π�α. �H WAναγ�ννησις δ>ν Tταν �?σ�*α 0ναγ�ννησις, 0φ�: δ>ν κατ�λη(ε στ&ν �(ι-
σ�ρρ"πησιν τ�ν 0νθρKπινων λειτ�υργι�ν. ∆>ν N�ει σ��σιν µ> τ'ν 0νθρωπισµ'ν (�Xµα-
νισµ'ν) ! 0κρωτηριασµ'ς τ=ς 0νθρKπινης φ6σεως. �O µεσα�ωνας δ>ν εE�ε µ"ν� αQτι�
τ'ν κατατρεγµ' τ=ς �πιστPµης. �O κατατρεγµ'ς �ν µ�ρει (Mσ�ν �(υπηρετε� τ�3ς �(�υ-
σιαστ>ς) xρθη, �- �πιστ=µες πρ��δε6�υν· Mµως w ψυ�& παραµ�νει 0κ"µα δ�σµια Jν'ς
πλ�γµατ�ς 0παγ�ρε6σεων, π�3 Jδρ1<�νται εQτε στ'ν vφελιµισµ' εQτε στ&ν �ριστια-
νικ& zθικP, π�3 εEναι κι α?τ& µ> τ&ν σειρ1ν της 9να Aλλ� εEδ�ς vφελιµισµ�:· µ1λι-
στα π�λ3 σκληρ"τερ�υ, 0φ�: τ' vφ�λιµ�ν πλ��ν εEναι w 0πα�τησις τ=ς πλPρ�υς Xπ�-
ταγ=ς τ=ς ψυ�=ς σ> µ�α �(ωκ�σµικ& zθικP, π�3 διαστρ�φει κα@ 0κρωτηρι1<ει τ&ν
φ6σιν της. CE��υν παρ�λθει �ιλι1δες �ρ"νια, π�3 w ψυ�& N�ει πα6σει ν% καταδ6εται
στ' �σωτερικ" της. AB�νες N��υν παρ�λθει, π�3 w ψυ�& δ>ν N�ει φθ1σει στ'ν ^Aδη,
τ"π� αBKνιας κατ�ικ�ας της κα@ 0ναλPψεKς της. Kα@ ! κ1τω κ"σµ�ς εEναι ! κ"σµ�ς

Mωσαϊκ�ν δ,πεδ�ν ε.κ�ν�/�ν τ1ν κεφαλ1ν τ�2 ∆ι�ν3σ�υ ε.ς τ� κ5ντρ�ν διακ�σµητικ�2 σ7ε-
δ��υ µεταφερθ:ν ;κ τ<ς �ρ7α�ας K�ρ�νθ�υ �π κειται ε.ς τ� M�υσε>�ν K�ρ�νθ�υ. @H δηµ�σιευ-
�µ5νη ;δA ε.κBν τ�2 δαπ5δ�υ ;λCφθη �π� τ� DιDλ��ν τ�2 N. Παπα7ατ/< «WAρ�α�α K"ρινθ�ς»,
σελ. 87. T� µωσαϊκ�ν εGρ5θη ε.ς αHθ�υσαν ;πα3λεως. @H �κριD1ς 7ρ�ν�λ�γ�α τ<ς κατασκευ<ς
τ<ς ;πα3λεως δ:ν εJναι γνωστC, �ν,γεται Kµως ε.ς τ�Lς ρωµαϊκ�Lς 7ρ ν�υς. ∆υστυ7Aς δ:ν
;στ,θη δυνατ�ν νM εGρεθ�2ν περισσ τερα �ρ7αι�λ�γικM στ�ι7ε>α. ∆ιM τ<ς παρ�3σης ;ρε3νης
�π�δεικν3εται, Kτι τ� σ75δι�ν δ:ν εJναι διακ�σµητικ ν, �λλM φ5ρει �π�τυπωµ5νας θε�λ�γικMς
καN πλανητικMς γνOσεις.

T� σ75δι�ν Pρι�θετε>ται �π� Qνα
τετρ,γων�ν, ;ντ�ς τ�2 Pπ���υ σ7η-
µατ�/�νται τρε>ς εRδι,κριτ�ι κ3κλ�ι.
@O µ:ν κ3κλ�ς συµD�λ�/ει τ� θε>�ν,
τ� δ: τετρ,γων�ν τ1ν µ�ρφ�π�ιη-
µ5νην Sλην τAν 4 Uντ�λ�γικAν στ�ι-
7ε�ων (γ<, Sδωρ, �Cρ, π2ρ) συµφO-
νως πρ�ς τ1ν �ρ7αι�ελληνικ1ν
Uντ�λ�γικ1ν σκ5ψιν.

OY τρε>ς κ3κλ�ι δηλ�2ν τ1ν τρι-
φυ< φ3σιν τ�2 ∆ι�ν3σ�υ (Σ�. 2):
«[ργι�ν \ρρητ�ν, τριφυ5ς, κρ3φι�ν
∆ι�ς ]ρν�ς...» [σL εJσαι µυστCρι�ν
�περ�γραπτ�ν,
µ: τρε>ς φ3σεις, κρυφ� Dλαστ,ρι τ�2
∆ι ς...]. (Oρφικ�ς _Yµν�ς Tριετη-
ρικ�2, στ. 5).

E.ς τ� κ5ντρ�ν τ�2 πρOτ�υ κ3κλ�υ εJναι τ�π�θετηµ5νη c κεφαλ1 τ�2 ∆ι�ν3σ�υ. EJναι P ∆ι -

�H Θε�λ�γ	α ε�ς τ� σ��δι�ν
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τ=ς _γν"τητ�ς τ=ς ψυ�=ς (�(αγν�<εται 0π' τ' ;ι�λ�γικ" της Aγ�ς) κα@ τ"π�ς καλ-
λι�ργει1ς της, γι% ν% καρπ�σ4η. ^Oπως 0κρι;�ς συµ;α�νει µ> τ% φυτ1, π�3 �- σπ"ρ�ι
κα@ �- ρ�<ες τ�υς εXρ�σκ�νται Xπ' τ' Nδαφ�ς. ^Oπως 0κρι;�ς συµ;α�νει µ> τ' <ωη-
φ"ρ� νερ", π�3 πηγ1<ει 0π' τ' Xπ�δαφ�ς. Γιατ@ ! ∆�ας να@ µ>ν ρ�πτει τ&ν ;ρ��Pν,
bν Mµως δ>ν Xπ=ρ�ε ! κ1τω κ"σµ�ς ν% κρατPσ4η τ% νερ1, w <ω& στ'ν πλανPτη µας θ%
εE�ε �(αφανισθ= πρ' π�λλ�:.

WEκε� λ�ιπ"ν, στ'ν ^Aδη, �- δι�νυσιακ>ς τελετ>ς αQρ�υν τ' Aγ�ς τ�: vφελιµισµ�:.
WEκε�, στ'ν κ1τω κ"σµ�, τ% δι�νυσιακ% 2ργια λιπα�ν�υν τ&ν ψυ�Pν, π�3 καθαρ& πλ�-
�ν �πιστρ�φει στ' φθαρτ' σ�µα, 9τ�ιµη ν% !δηγPσ4η τ'ν Aνθρωπ� 9να ;=µα πι' π�-
ρα, στ'ν π�λιτισµ". Kα@ α?τ>ς �- δι�νυσιακ>ς J�ρτ>ς εEναι µ�ρ�ς Jν'ς κ6κλ�υ J�ρτ�ν,
π�3 καλ6πτ�υν Mλ� τ'ν �ρ"ν�· π�3 φρ�ντ�<�υν Mλη τ&ν 0νθρKπινη aπαρ(ιν. VHταν
0διαν"ητ� γι% τ�3ς 0ρ�α��υς ̂ Eλληνες ν% φρ�ντ�<�υν µ"ν� τ' σ�µα | τ&ν ψυ�Pν. T'
σ�µα τ' �πεθ6µ�υν Xγι�ς, γι% ν% τ' κατ�ικPσ4η ν�:ς XγιPς. Kα@ ν�:ς δ>ν εEναι µ"ν�ν
w ν"ησις 0λλ% τ' σ6ν�λ� τ�ν ψυ�ικ�ν λειτ�υργι�ν, π�3 σ%ν 0θ�ατες (�ωρ@ς αBσθη-
τηριακ&ν 0ντ�ληψιν) �(�µ�ι�:νται µ> τ'ν κ1τω κ"σµ�, �( Qσ�υ 0θ�ατ�. A?τ& δ> w
κατ1;ασις κα@ �πιστρ�φ& τ=ς ψυ�=ς 0π' τ'ν^Aδη τ=ς �(ασφαλ�<ει τ&ν κ1θαρσιν.

νυσ�ς, P Pπ�>�ς πρ�5κυψεν ;κ τ<ς δ�νης τ<ς Oρφικ<ς K�σµ�γ�ν�ας τ�2 α.θερικ�2 ∆ι�ς - δια-
στCµατ�ς. E.ς τ�ν δε3τερ�ν κ3κλ�ν εJναι P ∆ι νυσ�ς, γ ν�ς Περσεφ νης καN ∆ι ς. E.ς δ: τ�ν
τρ�τ�ν κ3κλ�ν P ∆ι νυσ�ς τ<ς Σεµ5λης καN τ�2 ∆ι ς.

AY δ�ναι, αY �ναπαριστOµεναι ε.ς τ� σ75δι�ν, �ν,γ�υν ε.ς τMς παλαι�τ,τας ;π�7Mς τ�2 K�-
σµ�γ�νικ�2 dΩ�2, fς λ5γει c ∆ιδB Kαλλ5ργη ε.ς τ�Lς «∆Oδεκα Oλυµπ��υς Θε�3ς» (σελ. 16 -
17): «�OπωσδPπ�τε, κα@ σ6µφωνα π1ντ�τε µ> τ&ν Yρφικ& παρ1δ�ση, Mταν τ' κ�σµ�γ�νικ'ν
W}Ω'ν �σ��σθη στ% δ6�, τ"τε �γεννPθη 0π' α?τ' 9νας Sρα��ς θε"ς, ! E?;�υλε3ς | WAντα6γης |
! ∆ι"νυσ�ς | ! νεKτερ�ς Φ1νης, ! πατ�ρας τ�ν θε�ν κα@ τ�ν 0νθρKπων κα@ γενικ% τ�ν ν�η-
τικ�ν 2ντων. Στ% “WOρφικ%” τ�: COττ� K>ρν 0ναφ�ρεται γι’ α?τ"ν: “WAναλ6�ντας τ'ν θε��
ABθ�ρα, 0σ1λευτ�ν ;�;αια πρ�ϋπ1ρ��ντα, �φαν�ρωσε στ�3ς θε�6ς, γι% ν% τ&ν ;λ�π�υν, Sραι-
"τητα Xπ�ρ��ην, π�3 τKρα ;�;αια Yν�µ1<�υν κα@ Φ1νητα κα@ ∆ι"νυσ�ν... Πρ�τ�ς δ> Tλθε στ'
Φ�ς· vν�µ1σθη δ> ∆ι"νυσ�ς, δι"τι δινε�ται κατ% τ'ν Aπειρ� µακρυν'ν COλυµπ�. M> 0λλαγµ�ν�
Mµως 2ν�µα· γι% κ1θε φ1ση Nπαιρνε διαφ�ρετικ>ς πρ�σωνυµ�ες κατ% καιρ�3ς στ'ν µετα;αλ-
λ"µεν� �ρ"ν�” [...]. WAπ' τ% 0νωτ�ρω λ�ιπ'ν γ�νεται πλ��ν φανερ& w διαφ�ρ% τ�: κ�σµ�γ�νι-
κ�: W}Ω�: Sς αBτ��υ τ=ς κ�σµικ=ς διατ1(εως 0π' τ'ν N�:, δ6ναµη τ�: ABθ�ρ�ς, κα@ αBτ��υ τ=ς
δηµι�υργ�ας τ�ν 2ντων. Kα@ τ' πρ�τ�ν πρ�πει ν% εEναι w κυκλικ& δ"νηση τ�: ABθ�ρ�ς, π�3 δι-
κα�ως παριστ1νεται Sς W}Ω'ν | πρ�τ�ς Φ1νης κα@ στ'ν !π���ν �- WOρφικ�@ 0πευθ6ν�νταν µ>
τ% λ"για: “Σ> τ'ν α?τ�φυ=, τ'ν εBς αBθ�ρι�ν στρ";ιλ�ν τ&ν φυσικ&ν δι1τα(ιν Mλων �µπλ�(α-
ντα...”. T' δ> δε6τερ�ν, τ' δηµι�υργικ'ν αQτι�ν τ�ν 2ντων, ! N�:ς, πρ�πει ν% εEναι w 0π' τ&ν
κυκλικ& �κε�νη δ"νηση µετ1πτωση σ> αBθερικ& δ�νη τ�: δηµι�υργικ�: τ�6τ�υ αBτ��υ. �H δ�νη
δ> α?τ& τ�: ABθ�ρ�ς κατ% τ% φαιν"µενα σ> 0ριθµητικ& τα�6τητα δ�νPσεως πρ�πει ν% 0ρ��<4η
κατ% πρ�τ�ν 0π' τ&ν 0ριθµητικ% 0ντ�στ�ι�P της δ"νηση - δ�νη τ�: N�:, π�3 εEναι w �κδPλω-
ση τ=ς πρKτης �νεργητικ=ς δυν1µεως τ�: τριδ6ναµ�υ ABθ�ρ�ς - ∆ι"ς».

∆ νησις - δ�νη τ�2 ν�2 P ∆ι νυσ�ς �ναπαρ�σταται ε.ς τ� σ75δι�ν µ: τ1ν σταδιακ1ν σµ�-
κρυνσιν τAν τριγOνων, τM Pπ�>α ε.σ7ωρ�2ν τ� Qνα ;ντ�ς τ�2 \λλ�υ περι-διν�/�ντα τ�ν ν�2ν, ;Mν
�π�πειραθi< νM τM δια7ωρ�σiη j νM τM καταµετρCσiη. KαταλαµD,νεται τ τε �π� τ1ν ∆ι�νυ-
σιακ1ν δ�νην τ<ς περιστρ�φ<ς τAν κ σµων.

@O ∆ι νυσ�ς εJναι τρ�-γ�ν�ς, δι τι ;γεννCθη τρε>ς φ�ρMς κατM τ1ν Oρφικ1ν K�σµ�γ�ν�αν.
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Kα@ w ψυ�& τ&ν 0να<ητ*+ α?τ&ν τ&ν κ1θαρσιν. Kα@ τ&ν 0να<ητ*+ 2�ι κατ% µ"νας 0λλ%
µ�σα 0π' !µαδικ>ς �κδηλKσεις. �H κ1θαρσις �π�ρ�εται µ�σα 0π' τ&ν 0ν1πτυ(ιν τ�:
!µαδικ�: �γK. Γιατ@ α?τ' 0ντιστ�ι�ε� στ' συµπαντικ' σ6ν�λ�, π�3 παρ’ Mλ�ν Mτι
εEναι κατατµηµ�ν� σ> Aπειρα µ�ρη, 0π�τελε� τ' �ν κα@ Sς �ν Xπ1ρ�ει. Γι’ α?τ'ν τ'ν
λ"γ� w κ1θαρσις εEναι 0κατ1λυτ� αQτηµα τ=ς 0νθρKπινης ψυ�=ς. �O Qδι�ς ! ∆ι"νυ-
σ�ς τ' !ρ�<ει:

«∆ε� γ%ρ π"λιν τPνδ’ �κµαθε�ν, κεB µ& θ�λει 0τ�λεστ�ν ��σαν τ�ν �µ�ν ;ακ�ευµ1-
των».

[Πρ�πει λ�ιπ'ν ν% σωφρ�ν�σω α?τ&ν τ&ν π"λιν, κα@ �%ν δ>ν θ�λ4η, �πειδ& δ>ν τελε�
τ@ς ;ακ�ικ>ς τελετ>ς πρ'ς τιµPν µ�υ (E?ριπ�δ�υ «B1κ�αι», 39-40)].

WAν1γκη τ=ς ψυ�=ς λ�ιπ'ν w κ1θαρσ�ς της. WAν1γκη τ=ς ψυ�=ς �- δι�νυσιακ>ς τε-
λετ�ς, δι% τ�ν !π��ων w ψυ�& 0π�καθα�ρεται. T"σ�ν δ> µεγ1λη εEναι w 0ν1γκη τ=ς
καθ1ρσεως, π�3 �- WAθηνα��ι µ> πρ�θυµ�α Nσπευδαν στ' Xπα�θρι� θ�ατρ�, γι% ν%
παρακ�λ�υθPσ�υν παραστ1σεις κωµ}ωδι�ν κα@ τραγ}ωδι�ν κ1τω 0π' δυσµενε�ς και-
ρικ>ς συνθ=κες (�- παραστ1σεις �λ1µ;αναν �Kραν τ�3ς µ=νες ∆εκ�µ;ρι�, WIαν�υ1-
ρι� κα@ M1ρτι�). EEναι δ> τ"σ� 0ναγκα�α φυσικ& λειτ�υργ�α w κ1θαρσις τ=ς ψυ�=ς,
]στε µ> τ&ν Qδια λ�(ιν πρ�σδιωρ�σθη µ�α Aλλη φυσικ& λειτ�υργ�α, τ' κλ1δεµα. ̂ Oπως

@H πρOτη �ναφ5ρεται ε.ς τ� κατωτ5ρω �π σπασµα �π� τM «OρφικM» (]κδ. Λειψ�ας 1867):
«EBσ1κ�υσε σ3 τ=ς µακρ�π"ρευτης δ�νης τ'ν φωτειν'ν κ6κλ�ν συµπλ�κων, τ'ν εBς �?ραν�3ς
στρ�;�λ�υς π1ντ�τε περιερ�"µεν�ν, λαµπρ> Zε:, ∆ι"νυσε...». @H δευτ5ρα γ5ννησ�ς τ�υ ;γ5νετ�
;κ τ<ς Περσεφ νης καN τ�2 ∆ι ς: «E?;�υλε:, π�λ6;�υλε, ∆ι'ς κα@ Περσεφ�νε�ης 0ρρPτ�ις λ�-
κτρ�ισι τεκνωθε�ς, Aµ;ρ�τε δα�µων» [lΩ ERD�υλ5α, π�λυµC7ανε, π�L ;γεννCθης στM �περ�-
γραπτα κρεD,τια τ�2 ∆ι�ς καN τ<ς Περσεφ νης, �θ,νατε δα�µ�να (θε5)] (Oρφικ�ς _Yµν�ς
∆ι�ν3σ�υ, 30, 6-7). @H δ: τρ�τη γ5ννησ�ς τ�υ ;κ τ<ς Σεµ5λης καN τ�2 ∆ι�ς �ναφ5ρεται ε.ς τ�ν
Oρφικ�ν _Yµν�ν τ<ς Σεµ5λης (44). @Oλ κληρ�ς δ: P _Yµν�ς αRτ�ς εJναι �φιερωµ5ν�ς ε.ς τ1ν
γ5ννησ�ν τ�υ.

OY τρε>ς κ3κλ�ι συνεπAς τ�2 σ7εδ��υ σ7ηµατ�π�ι�2ν διM τ�2 κ3κλ�υ τ1ν θε�αν Uντ τητα καN
διM τ�2 �ριθµ�2 3 τ1ν τριπλ<ν γ5ννησιν τ�2 ∆ι�ν3σ�υ.

Σ7ετικAς µ: τ�ν �ριθµ�ν 3 τAν 3 κ3κλων τ�2 σ7εδ��υ λ5γει P Aριστ�τ5λης ε.ς τ� «ΠερN ORρα-
ν�2 A» ]ργ�ν τ�υ (286α 10 - 15): «^Oπως λ�γ�υν κα@ �- Πυθαγ"ρει�ι, τ' π+ν κα@ τ% π1ντα !ρ�-
<�νται 0π' τ'ν 0ριθµ'ν τρ�α, 0φ�: τ' τ�λ�ς, τ' µ�σ�ν κα@ w 0ρ�& δ�ν�υν τ'ν 0ριθµ'ν τ�: πα-
ντ"ς, κα@ α?τ% εEναι τρ�α. ∆ι’ α?τ", N��ντες π1ρει κατ% κ1π�ι�ν τρ"π�ν 0π' τ&ν φ6σιν τ�3ς ν"-
µ�υς της, �ρησιµ�π�ι�:µε τ'ν 0ριθµ'ν τ�:τ�ν εBς τ%ς -ερ�τελεστ�ας τ�ν θε�ν».

E.ς τ�Lς @Oµηρικ�Lς 7ρ ν�υς τ�Lς Kρκ�υς ]διδ�ν ;πικαλ�3µεν�ι τρε>ς θε�3ς: τ�ν ∆�α, τ�ν
Aπ λλωνα καN τ1ν Aθηνmν. T σ�ν τ� σ3µD�λ�ν τ�2 κ3κλ�υ, Kσ�ν καN P �ριθµ�ς 3 συνδυα/ -
µενα Pλ�κληρOν�υν τ1ν θεϊκ1ν Uντ τητα τ�2 ∆ι�ν3σ�υ.

@O ∆ι νυσ�ς ε.ς τ� σ75δι�ν εJναι στεφανωµ5ν�ς καN περιD,λλεται �π� �στ5ρας. @O ∆ι νυσ�ς,
�δελφ�ς τ�2 Aπ λλων�ς, ;κπρ�σωπε> τ� µερικ�ν φAς, τ� cµ�φως, τ� σ75σιν ]7�ν µ: τ�ν κ3κλ�ν
τ<ς ΣελCνης. OY �στ5ρες π�L περιD,λλ�υν τ1ν κεφαλCν τ�υ ;πιDεDαιOν�υν τ1ν νυκτερινCν τ�υ
δρmσιν. E.ς τM Orphic	rum Fragmenta, Bακ7ικ,, διαD,/�µεν (σελ. 249, 251):

«K�κλυθι τηλεπ"ρ�υ δ�νης Jλικα6γεα κ6κλ�ν
�?ραν�αις στρ�φ1λι(ι περ�δρ�µ�ν αB>ν Jλ�σσων,
0γλα> Zε: ∆ι"νυσε, π1τερ π"ντ�υ, π1τερ αQης,

�H θυσ	α κα� � �ν�στασις τ�� ∆ι�ν�σ�υ ε�ς ∆ελφ� ς
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στ& δενδρ�κ�µ�α γ�νεται w 0φα�ρεσις τ�ν στρε;λ�ν κα@ περιττ�ν κλαδι�ν Jν'ς δ�ν-
δρ�υ, π�3 τ' �µπ�δ�<�υν ν% δKσ4η πλ�6σι�υς κα@ π�λλ�3ς καρπ�6ς, Nτσι κα@ στ@ς δι�-
νυσιακ>ς τελετ>ς γ�νεται w 0φα�ρεσις τ�ν στρε;λ�ν κα@ περιττ�ν στ�ι�ε�ων τ=ς ψυ�=ς,
]στε ν% καρπ�σ4η καλ6τερα 0π' πρ�ν.

�H Mαρ�α ∆αρ1κη στ' ;ι;λ�� της «�O ∆ι"νυσ�ς κα@ w θε% Γ=» γρ1φει: «^Oταν Nρθ4η
w ]ρα τ�: ∆ι�ν6σ�υ, !λ"κληρη w π"λη γ�νεται δι�νυσιακ& κα�, Mταν w ]ρα α?τ& πε-
ρ1σ4η, Mλ�ι (αναγ�ν�νται Yρθ�φρ�ν�:ντες. Πρ"κειται ;�;αια γι% τ' κ�ιν' �αρακτη-
ριστικ' τ�: καρνα;αλι�:». Θ% παρατηρPσ�υµε στ&ν σωστ& α?τ& διαπ�στωσιν, Mτι �-
συµµετ���ντες στ' καρνα;1λι δ>ν πα6�υν ν% εEναι, 0κ"µη κα@ Mταν Yργι1<�υν, Yρθ�-
φρ�ν�:ντες. Γιατ@ w συµµετ��& στ@ς δι�νυσιακ>ς τελετ>ς εEναι τ' µ�σ�ν, γι% ν% �π�λ-
θ4η w κ1θαρσις, π�6, Mσ� κι bν �- �κδηλKσεις φα�νωνται τελε�ως παρ1λ�γες, Xπα-
κ�6�υν σ’ 9να α?στηρ' τυπικ". Γιατ@ Yρθ& φρ"νησις εEναι w �πιλ�γ& τ�: κατ1λλη-
λ�υ µ�σ�υ, πρ�κειµ�ν�υ ν% �πιτ6�4ης τ'ν σκ�π"ν σ�υ· κατ’ �?δ�να λ"γ� δ> ! σκ�π'ς
δ>ν _γι1<ει τ% µ�σα, πρ+γµα παρ1λ�γ�ν κα@ �κτ'ς φ6σεως. Γι’ α?τ' τ' λ"γ� ! θε'ς
τ=ς φρ�νPσεως κρατ*+ λ6ρα. ∆ι"τι w 0φ4ηρηµ�νη µ�υσικP, π�3 παρ1γει τ' µ�υσικ'
2ργαν�, Xπακ�6ει σ> α?στηρ�3ς µαθηµατικ�3ς καν"νες, π�3 w µαθηµατικP τ�υς σ��-

^Hλιε παγγεν�τ�ρ, παντα��λε �ρυσε�φεγγ�ς.
^Hλι�ς, �ν ∆ι"νυσ�ν �π�κλησιν καλ��υσι».

[Eπ,κ�υσε µ�υ, λαµπρ: Zε2 ∆ι νυσε, µ: τ<ς δ�νης τ�ν κ3κλ�ν π�L φθ,νει µακρ,ν, π�L ;κπ5-
µπεις κυκλικAς �κτ>νας καN περιπλανmσαι π,ντ�τε µ: τ�Lς �Rραν��υς στρ�D�λ�υς, π,τερ τ<ς
θαλ,σσης, π,τερ τ<ς γ<ς. _Hλιε, π�L γεννpmς τM π,ντα, π�λυπ��κιλε καN 7ρυσ λαµπρε _Hλιε, π�L
σ: �π�καλ�2ν ∆ι νυσ�ν].

@H �νωτ5ρω περιγραφ1 Pµ�ι,/ει, fσMν P ;µπνευσµ5ν�ς καλλιτ57νης, π�L ;φιλ�τ57νησε τ� σ75-
δι�ν, νM εJ7ε τ1ν περιγραφ1ν αRτ1ν Gπ’ [ψιν τ�υ, καθBς P παρατηρητ1ς τ�2 σ7εδ��υ παρασ3-
ρεται �π� τMς σ7ηµατι/�µ5νας δ�νας καN στρ�D�λ�υς τAν τριγOνων, π�L �λληλ�διασταυρ�3µενα
τε�ν�υν ε.ς τ1ν �π�ρρ φησιν τ�2 παρατηρητ�2 πρ�ς τ� κ5ντρ�ν, Kπ�υ καN c κεφαλ1 τ�2 θε�2.
@O ∆ι νυσ�ς, P ;φ�ρε3ων θε�ς ;πN τAν µ�ρφικAν [ντων, καθ�δηγε> αRτM κατM τ1ν ;νσ,ρκω-
σ�ν των ε.ς τM πρAτα µυητικ, των DCµατα Gπ� τ� φAς τ<ς ΣελCνης. Λ5γει δ: P Πλ,των ε.ς τ�ν
«Φα�δωνα»: «Θυρσ�τιν1κται µ>ν π�λλ��, B1κ��ι δ� τε πα:ρ�ι» [Π�λλ�N µ:ν τιν,σσ�υν τ�ν θ3ρ-
σ�ν, Uλ�γ�ι Kµως Dακ7ε3�νται]. @Ως �ναφ5ρει P K. K�υρτ�δης ε.ς τM «Aρ7α>α @EλληνικM Mυ-
στCρια» (σελ. 75): «EBς τ% 2ργια τα:τα (τ�2 ∆ι�ν3σ�υ) Tτ� πρ�σηρτηµ�νη µυστικP τις 0ρετP,
τ&ν !π��αν 0πελ1µ;αν�ν µ"ν�ν �- µεµυηµ�ν�ι, δι"τι ! ∆ι"νυσ�ς δ>ν συνεκ�ινKνει πρ'ς π1-
ντας [...]. Kα@ τ�ι�υτ�τρ"πως ! µεµυηµ�ν�ς �γκαταλε�πει εBς τ' Aγνωστ�ν 0ντικε�µεν�ν τ=ς λα-
τρε�ας τ�υ τ&ν διε6θυνσιν τ=ς <ω=ς κα@ Mλης τ=ς ψυ�=ς τ�υ. EBς 0µ�ι;&ν τ=ς τυφλ=ς τα6της
Xπ�ταγ=ς ! ∆ι"νυσ�ς γεµ�<ει µ> τ&ν θε"τητ1 τ�υ τ%ς ψυ�%ς τ�ν πιστ�ν, w δ> θε�α α?τ�: κα-
τ��& εEναι δι’ α?τ�3ς w πηγ& 0πε�ρων wδ�ν�ν κα@ µεθυστικ�ν 0π�λα6σεων. �H καρδ�α των
�καθαρ�σθη, ν�µ�<�υν Mτι Nγιναν καλ6τερ�ι, Mτι Nφθασαν εBς τ&ν µακαρι"τητα κα@ �ντ�λειαν,
τ&ν !π��αν 0καταπα6στως εE��ν κατ% ν�:ν, 0µ�σως δ> w ψυ�P των !ρµ*+ µακρ%ν τ�ν θλ�ψεων
τ�: ;ε;Pλ�υ (0µυPτ�υ) ;��υ πρ'ς τ'ν ν��ν ;��ν, τ'ν _γν'ν κα@ �γι�ν ;��ν, τ'ν !π���ν Nδωκεν
εBς α?τ�3ς ! θε"ς».

T� σ75δι�ν �π�πν5ει τ1ν µυστηριακ1ν �τµ σφαιρα τAν ;σωτερικAν δ�νCσεων, τAν συνταυ-
τι/�µ5νων µετM τAν .σ�πλε3ρων τριγOνων, τM Pπ�>α Dα�ν�υν Kλ�ν καN σµικρυν µενα, ;sαφα-
νι/ µενα ;ντ�ς τ<ς θε�ας �Rσ�ας τ�2 θε�2, �π�καλ3πτ�ντα διM τ<ς .σ τητ�ς τAν 3 γωνιAν καN
τAν 3 πλευρAν τ1ν τελει τητα τ1ν δι5π�υσαν τ�ν κ σµ�ν τAν .δεAν, πρ�ς τ�ν Pπ�>�ν τε�νει P
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σις εXρ�σκεται στ&ν συµπαντικ& λειτ�υργ�α (w _ρµ�ν�α τ�ν �?ραν�ων σφαιρ�ν τ�:
Πυθαγ"ρα). Kα@ �πειδ& w κ1θαρσις B+ται τ&ν ψυ�Pν, �ρει1<εται ν’ 0κ�λ�υθ4= α?στηρ%
τ&ν θεραπευτικ& 0γωγP, Mπως 0κρι;�ς συµ;α�νει σ> κ1θε ν"σ�. Γι’ α?τ' τ' λ"γ� !
WAπ"λλων κα@ ! ∆ι"νυσ�ς συµπληρKν�υν ! 9νας τ'ν Aλλ�ν. Kατ�ικ�:ν στ'ν Qδι� να'
(∆ελφ��), Mπ�υ ! µ>ν ∆ι"νυσ�ς τιµ+ται τ�3ς µ=νες ∆εκ�µ;ρι�, WIαν�υ1ρι� κα@ Φε-
;ρ�υ1ρι�, τ�3ς δ> Xπ�λ��π�υς ! WAπ"λλων. Kα@ �πειδ& κα@ �- δ6� ;�ηθ�:ν στ&ν Qα-
σιν, δ�πλα στ% θ�ατρα εXρ�σκ�νται 0σκληπιε�α (! WAσκληπι'ς Tταν γι'ς τ�: WAπ"λ-
λων�ς) | να�@ τ�: WAπ"λλων�ς. �O WAπ"λλων πρ�στατε6ει τ@ς M�:σες (M�υσαγ�της)
κα@ ! ∆ι"νυσ�ς πα�<ει µα<6 τ�υς.

Παι�ν�δια εEναι �- J�ρτ>ς πρ'ς τιµ&ν τ�: ∆ι�ν6σ�υ, Mπως κα@ Mλες �- Aλλες πρ'ς
τιµ&ν τ�ν Aλλων θε�ν κα@ τ�ν wρKων. Παι�ν�δια π1νδηµα. Γι% τ&ν 0(�α τ�: παι-
�νιδι�:, σ%ν µ�σ�υ π�3 �(ασφαλ�<ει τ&ν ψυ�ικ&ν Bσ�ρρ�π�α, N��υν γραφ= �ιλι1δες
;ι;λ�α, ]στε w παραµικρ& 0ναφ�ρ% �δ� σ> α?τ&ν εEναι περιττP. A?τ& τ&ν ψυ�ικ&ν
Bσ�ρρ�π�α τ�ν κατ��κων τ�ν π"λεων �(ησφ1λι<αν �- 0ρ�α��ι ̂ Eλληνες µ> τ@ς J�ρτ�ς.
Γιατ@ εEναι ε?1λωτη w ψυ�& κα@ ν�σε� 0π' τ'ν καθηµεριν' ;��. Π1µπ�λλες εEναι �-
αBτ�ες π�3 πρ�καλ�:ν Aλγ�ς στ&ν ψυ�P· 0π' τ&ν �ττα τ=ς 0γαπηµ�νης π�δ�σφαιρικ=ς
!µ1δ�ς 9ως τ&ν �(ασφ1λισιν τ�ν 0ναγκα�ων πρ'ς τ' <=ν. Kα@ Mλα συµ;α�ν�υν µ�σα

µυ�3µεν�ς ε.ς τM µυστCρια τ�2 ∆ι�ν3σ�υ.
TM �κ λ�υθα �ναφ5ρ�νται ;π�σης ε.ς �π σπασµα τ�2 πρ�αναφερθ5ντ�ς DιDλ��υ τ�2 K. K�υρ-

τ�δ�υ (σελ. 66): «EBς τ�3ς ∆ελφ�3ς ! ∆ι"νυσ�ς Tτ� ! π1σ�ων κατ% τ�3ς τρε�ς �ειµεριν�3ς µ=νας
θε"ς, Mταν κατ’ α?τ�3ς κατPρ�ετ� εBς τ&ν γ=ν κα@ τ&ν Aν�ι(ιν �πανPρ�ετ� εBς τ&ν <ωPν [...]. WAλλ’
α- Θυι1δες, µετα;α�ν�υσαι εBς τ'ν Παρνασσ'ν κα@ διαµ�ν�υσαι εBς τ%ς κ�ρυφ1ς τ�υ, �(ετ�λ�υν
�ντ�λ&ν ε?λα;�ν πρ�σκυνητρι�ν. WEκε� πλησ��ν τ�: -ερ�: Mαντε��υ τ�ν ∆ελφ�ν Xπ=ρ�εν !
τ1φ�ς τ�: 0ναγεννωµ�ν�υ ∆ι�ν6σ�υ, τ�: συµ;�λ�<�ντ�ς τ'ν θε"ν, Mστις 0π�θν4ησκεν µ>ν τ'ν
�ειµ�να, 0ναγενν+τ� δ> τ&ν Aν�ι(ιν. A- Θυι1δες δ> µετ�;αιν�ν �κε�, δι% ν% πρ�σφ�ρ�υν µα<3
µ> τ%ς γυνα�κας τ�ν ∆ελφ�ν εBς τ'ν ∆ι"νυσ�ν µυστηριKδη θυσ�αν εBς τ' -ερ'ν τ�: WAπ"λλω-
ν�ς κα@ �αιρετ�σ�υν δι% τ�ν κραυγ�ν των κα@ J�ρτ1σ�υν τ&ν 0ν1στασιν τ�: ∆ι�ν6σ�υ». Λ5γει
δ: P Παυσαν�ας σ7ετικAς ε.ς τM «ΦωκικM» 1, 32: «WAπ' δ> Kωρυκ��υ �αλεπ'ν xδη κα@ 0νδρ@
ε?<Kν}ω πρ'ς τ% Aκρα 0φικ�σθαι Παρνασσ�:. T% δ> νεφ�ν τ� �στιν Aκρα κα@ α- Θυι1δες �π@
τ�6τ�ις τ}� ∆ι�ν6σ}ω κα@ τ}� WAπ"λλωνι µα�ν�νται».

@H κεφαλ1 τ�2 ∆ι�ν3σ�υ εGρ�σκεται ε.ς τ� κ5ντρ�ν τ�2 σταυρ�2, ;κε> Kπ�υ P �Rρ,νι�ς µε-
σηµDριν�ς τ5µνει τ�ν �Rρ,νι�ν .σηµεριν ν. @O ∆ι νυσ�ς ;γεννCθη τ�ν µ<να ΓαµηλιAνα (21ην
∆εκεµDρ��υ), ε.ς τ� 7ειµεριν�ν @Hλι�στ,σι�ν, Kταν P uτερ�θαλ1ς �δελφ ς τ�υ, P Aπ λλων, �ρ7�-
/ει ;κ ν5�υ τ1ν �ν�δικ1ν π�ρε�αν τ�υ πρ�ς τ� B ρει�ν cµισφα�ρι�ν, αRs,νων κατM τ1ν πρOτην
αRτ1ν cµ5ραν τ1ν δι,ρκειαν τ�2 cµερησ��υ φωτ�ς ;πN τ<ς Γ<ς. T1ν cµ5ραν αRτ1ν γεννmται P
∆ι νυσ�ς Λικν�της. E.ς τ� /dOδι�ν τ�2 A.γ κερω, τ� �νOτατ�ν σηµε>�ν τ�2 Zdωδιακ�2, εGρ�-
σκεται καN c «N τι�ς Π3λη», �π� τ1ν Pπ��αν ;s5ρ7�νται αY τελειωθε>σαι ψυ7αN (_Oµηρ�ς, WOδ6σ-
σεια ν 96 - 113· Hδε Π�ρφ3ρι�ς, «CAντρ�ν τ�ν Nυµφ�ν»). @H κεφαλ1 τ�2 ∆ι�ν3σ�υ σταυρOνεται
Gπ� τAν 2 �s νων, καθBς P µεσηµDριν�ς Gπ�δεικν3ει τ1ν Gπ,την τAν [ντων κατ,στασιν (Σ�. 3).

@O σταυρ�ς διM τAν �π�7ρOσεων τAν σκιAν τ�2 σ7εδ��υ 7ωρ�/ει τ� σ75δι�ν ε.ς 4 τεταρτηµ -
ρια. @H περιφ5ρεια τ�2 ;sωτερικ�2 µεγ�στ�υ κ3κλ�υ, �φαιρ�υµ5νων τAν 4 τριγOνων τAν 2 �s -
νων, �π�τελε>ται �π� 7 τρ�γωνα ;πN 4 τεταρτηµ ρια (= 28, P �ριθµ�ς cµερAν τ�2 σεληνιακ�2
µην ς). @O �ριθµ�ς 28 ;παναλαµD,νεται καN ε.ς τ�ν 7Aρ�ν A B Γ, xστε νM �π�κλε�εται τ� τυ-

Πλανητικ# �ν�πτυ%ις τ�� σ�εδ	�υ
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σ’ 9να πλα�σι� καν"νων, π�3 καθ�ρ�<�υν τ&ν κ�ινωνικ& συµ;�ωσιν κα@ καταπι�<�υν
τ' �γK. A?τ' γ�νεται καταν�ητ", �%ν παρατηρPσ�υµε τ'ν τρ"π� π�3 πα�<�υν τ% παι-
δι1. WEλε6θερα 0π' τ@ς περισσ"τερες 0ν1γκες κα@ τ�3ς καν"νες συµ;ιKσεως τ% παι-
δι% 0π�λαµ;1ν�υν µ> καθαρ& ψυ�& τ' παι�ν�δι. A?τ& τ&ν παιδικ& καθαρ"τητα
ψυ�=ς �πε<Pτει ! µεγ1λ�ς WEφ�σι�ς φιλ"σ�φ�ς, π�3 πρ�ετ�µα ν% πα�<4η µ> τ% παιδι1,
Mπως -στ�ρε� ! ∆ι�γ�νης ! Λα�ρτι�ς. Στ�3ς συµπ�λ�τες τ�υ δ> π�3 zπ"ρ�υν, ! �Hρ1-
κλειτ�ς 0πPντησε: «EEναι καλ6τερ� ν% κ1νω α?τ' (ν% πα�<ω “κ"τσια” µ> τ% παιδι1),
παρ% ν% <� σ%ν π�λ�της µα<3 µ> �σ+ς».

EEναι γνωστ", Mτι καθηµεριν% τ' σ�µα µας Nρ�εται σ’ �παφ& µ> π1ρα π�λλ�3ς ν�-
σ�γ"ν�υς παρ1γ�ντες. �Aν α?τ�@ δ>ν καθαρισθ�:ν, εEναι δυνατ'ν ν% πρ�καλ�σ�υν
0σθ�νειες, π�3 0ν1λ�γα µ> τ&ν σ�;αρ"τητ1 τ�υς πιθαν% ν% !δηγPσ�υν 0κ"µα κα@
στ'ν θ1νατ�. EEναι 0ναγκα��ς λ�ιπ'ν ! καθηµεριν'ς καθαρισµ'ς τ�: σKµατ�ς. Γι%
τ'ν λ"γ� α?τ' τ' καθηµεριν' λ�υτρ' ! �Iππ�κρ1της τ' �θεKρει 0ναγκα��ν γι% τ&ν
πρ"ληψιν κα@ τ&ν Qασιν τ�ν 0σθενει�ν, Mπως κα@ τ&ν Aσκησιν τ�: σKµατ�ς. WEπειδ&
δ> ! Aνθρωπ�ς δ>ν εEναι µ"ν�ν σ�µα 0λλ% κα@ ψυ�P, N�ει κα@ α?τ& τ&ν Qδια 0ν1γκη
«λ�υτρ�:» κα@ «0σκPσεως», πρ�κειµ�ν�υ ν% πρ�ληφθ�:ν κα@ ν% Bαθ�:ν �- 0σθ�νει-

7α>�ν κ,π�ιας συµπτOσεως (Σ�. 5).
@O κ3κλ�ς τAν 28 cµερAν, P σεληνιακ�ς κ3κλ�ς, fς εJναι φυσικ ν, ]7ει σ75σιν µ: τM YερM δρO-

µενα κατM τ1ν δι,ρκειαν τ<ς νυκτ ς, κατM τ1ν Pπ��αν ;φ�ρε3ει P ∆ι νυσ�ς. AY UργιOδεις καN
;κρηκτικαN ∆ι�νυσιακαN u�ρταN ;πραγµατ�π�ι�2ντ� κατM τ1ν δι,ρκειαν τ<ς νυκτ ς, καN δι’
αRτ� P ∆ι νυσ�ς ]φερε τ� ;π�θετ�ν NυκτPλι�ς. @O µCν, πρ�σδι�ρι/ µεν�ς Gπ� τ�2 κ3κλ�υ τ<ς
ΣελCνης, 7αρακτηρ�/ει τ1ν ν3κτα:

«Kι �λ+τε µ> ��ρ�3ς !λ�νυκτ��υς / ν% γυρ�σωµεν Mλ�υς τ�3ς  να�3ς τ�ν θε�ν. / Kα@ α?τ'ς π�3
τραντ1<ει τ&ν γ=ν τ�ν Θη;�ν / bς µ+ς γ�ν4η 0ρ�ηγ'ς» (Σ�φ�κλ5�υς, «Aντιγ νη» 153).

Eπ�σης:
«T% δ> -ερ% ν6κτωρ | wµ�ραν τελε�ς; / N6κτωρ τ% π�λλ1· σεµν"τητα N�ει τ' σκ"τ�ς...» (ERρι-

π�δ�υ, «B,κ7αι», 485).
E.ς τ�ν κ3κλ�ν �Y δ3� \s�νες, P κ,θετ�ς καN P Pρι/ ντι�ς, Pρ�/�υν τ�ν σταυρ�ν τ�2 7ρ�ν�-
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�ς της. ^Oµως �- σ��σεις ψυ�=ς κα@ σKµατ�ς εEναι 0µφ�δρ�µες. CEτσι w Xγιε�α τ�:
Jν'ς �(αρτ+ται 0π' τ&ν Xγιε�α τ�: Aλλ�υ. �H �µπειρικ& λαϊκ& σ�φ�α N�ει καταλP(ει
στ' συµπ�ρασµα: «�O Θε'ς ν% σ> φυλ14η 0π' σακ1τη». ∆>ν Xπ1ρ�ει γιατρ'ς σPµερα,
π�3 ν% µ&ν 0ναγνωρ�<4η τ&ν συµ;�λ& τ=ς ψυ�ικ=ς Xγιε�ας στ&ν Qασιν τ�ν σωµατικ�ν
0σθενει�ν. Kανε@ς δ>ν διαν�ε�ται ν% 0µφισ;ητPσ4η, Mτι τ' σ6ν�λ� τ�ν δερµατικ�ν πα-
θPσεων N�ει αBτ�α τ' Aγ��ς (ψυ�ικ& 0σθ�νεια). ∆>ν εEναι δ> λ�γες �- περιπτKσεις
στρε;λKσεως τ�: σKµατ�ς 0π' ψυ��λ�γικ% αQτια | θεραπε�ας !λικ=ς παραλ6σεως
0π' ψυ��ατρ�.

O- J�ρτ>ς στ&ν 0ρ�α�α �Eλλ1δα Tταν ! τ"π�ς λ�υτρ�: κα@ 0σκPσεως τ=ς ψυ�=ς.
CE�ων δ> �π�γνωσιν τ=ς µεγ�στης 0(�ας τ�ν J�ρτ�ν ! γελασ�ν�ς φιλ"σ�φ�ς (Mπως
0πεκλPθη) ∆ηµ"κριτ�ς Nλεγε: «B��ς 0νε"ρταστ�ς µακρ& !δ'ς 0πανδ"κευτ�ς». ∆η-
λαδ& w <ω& �ωρ@ς J�ρτ>ς µ�ι1<ει µ> µακρ3 δρ"µ� �ωρ@ς πανδ��ε��. EEναι µ�ν"τ�νη,
κ�υραστικP, καταθλιπτικP. WAκ�λ�υθ�ντας τ�τ�ια !δ' w ψυ�& κα@ τ' σ�µα �(�υθε-
ν�:νται. Γι’ α?τ' τ'ν λ"γ� ! Qδι�ς Nλεγε: «WAν�Pµ�νες ;ι�:σιν �? τερπ"µεν�ν ;ι�τ4=»
[�- 0ν"ητ�ι δια;ι�:ν �ωρ@ς 0π"λαυσιν τ=ς <ω=ς]. Kι α?τ' συµ;α�νει, γιατ@ µ"ν�ν �-
0ν"ητ�ι διαταρ1σσ�υν τ&ν Bσ�ρρ�π�α ψυ�=ς κα@ σKµατ�ς. �O WEπ�κτητ�ς Xπ=ρ(ε σα-
φPς: «N"µ�ς ;ι�τικ"ς �στιν �hτ�ς τ' 0κ"λ�υθ�ν τ4= φ6σει πρ1ττειν». Kα@ φ6σις εEναι

7Oρ�υ. AY τ5σσερες ;π�7αN τ�2 cλιακ�2 ]τ�υς (\ν�ιsις, θ5ρ�ς, φθιν πωρ�ν καN 7ειµBν) µετM τ<ς
συµπτOσεως τAν 4 σηµε�ων τ�2 7Oρ�υ (�νατ�λC, D�ρρmς, δ3σις καN ν τ�ς) φ5ρ�υν τ1ν τ,sιν καN
τ�ν περι-�ρισµ�ν ε.ς τ1ν �νθρωπ�νην δι,ν�ιαν. @O σταυρ ς, διαµ�ρφOνων τ� cµερ�ν3κτι�ν (στα-
διακ1 αRs�µε�ωσις φωτ�ς) καN τMς 4 ;π�7,ς, θ5τει τM Kρια ε.ς τ� Dασ�λει�ν τAν θνητAν, Gπεν-
θυµ�/ων ε.ς αRτ�Lς τ1ν διπλ<ν φ3σιν τ�2 φωτ ς: τAν δ3� uτερ�θαλAν �δελφAν, τ�2 ∆ι�ν3σ�υ
καN τ�2 Aπ λλων�ς. Σκ τ�ς, cµ�φως, φAς ε.ς τ1ν γλAσσαν τ<ς �λληγ�ρ�ας σηµα�ν�υν �µ,θει-
αν (κατ,στασις DεDCλων), ;πιθυµ�αν διM µ,θησιν καN λ<ψιν πρ�καταρκτικ<ς γνOσεως (MικρM
MυστCρια) καN γνAσιν (Mεγ,λα MυστCρια).

E.ς τ� σ75δι�ν συνεπAς συνυπ,ρ7�υν �Y δ3� �δελφ��:
α. P Aπ λλων διM τ�2 σταυρ�2 τ�2 cµερ�νυκτ��υ καN τ�2 ]τ�υς µ: τMς cλιακMς περιφ�ρ,ς· καN
D. P ∆ι νυσ�ς µ: τ�ν κ3κλ�ν τAν 28 cµερAν τ<ς σεληνιακ<ς περιφ�ρmς.
@H σ3νδεσις τAν δ3� �νωτ5ρω πλανητικAν φαιν�µ5νων καN λειτ�υργιAν Gπ,ρ7ει ;πN τ�2 σ7ε-

δ��υ, δι τι P «Nυκτ-_Hλι�ς» ∆ι νυσ�ς καN P «Φωσφ ρ�ς» Aπ λλων λειτ�υργ�2ν ε.ς τ� σ3ν�λ�ν
τAν τριγOνων, π�L σ7ηµατ�/�υν τMς περιφερε�ας τAν 13 κ3κλων τ�2 σ7εδ��υ. _Eκαστ�ς ;τCσι�ς
σεληνιακ�ς κ3κλ�ς �π�τελε>ται �π� 13 µ<νας j 13 σεληνιακMς περιφ�ρMς X 28 cµ5ρας (τM 4 τε-
ταρτηµ ρια τ�2 κ3κλ�υ) = 13 X 28 = 364 + 1 (c κεφαλ1 τ�2 θε�2) = 365 (P ;τCσι�ς @Hλιακ�ς κ3-
κλ�ς). ΣελCνη καN _Hλι�ς, ∆ι νυσ�ς καN Aπ λλων. @O �ριθµ�ς 13 ;µφαν�/εται, Kταν �θρ�ι-
σθ�2ν καθ5τως τM λευκM καN τM ]γ7ρωµα τρ�γωνα λαµDαν µενα fς �κτ>νες τ�2 κ3κλ�υ (Σ�. 5).
Eπ�σης δ: εJναι καN P �ριθµ�ς τAν ;παλλCλων κ3κλων (Σ�. 5).

@Ως διεπιστOθη µ57ρι τ�2δε, ε.ς τ� σ75δι�ν �πετυπOθησαν �Y κ3κλ�ι τ�2 σεληνιακ�2 µην�ς
καN τ�2 cλιακ�2 ]τ�υς. TM εGρCµατα αRτM �φ�ρ�2ν ε.ς τ� ;σωτερικ�ν τ�2 σ7εδ��υ µ57ρι τ�ν ;sω-
τερικ�ν στ5φαν�ν καN ;σ7ηµατ�σθησαν �π� .σ πλευρα τρ�γωνα, �φ�ρAντα ;κ τ�2 σ7Cµατ ς
των ε.ς τ�ν συµD�λισµ�ν τ�2 .σ�µ�ρφισµ�2 τAν τριAν µερAν τ<ς ψυ7<ς τ�2 �νθρωπ�ν�υ [ντ�ς
κατM τ�ν Πλ,τωνα. E.ς τ�ν «Φα>δρ�ν» P Πλ,των Pµιλε> περN τ�2 λ�γιστικ�2 (ν�2ς), τ�2 θυ-
µ�ειδ�2ς (συναισθηµατικ�2) καN ;πιθυµητικ�2 (φυσικ�2) φ�ρ5ως, �λληγ�ρ�υµ5νων µ: τ�ν µ3-
θ�ν τ�2 @Hνι 7�υ.

Kωδικ�π�	ησις τ(ν �στρ�ν�µικ(ν γν+σεων
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w _ρµ�ν�α τ=ς Xπ1ρ(εως. ^Oπως τ' σ6µπαν _ρµ�νικ% συνυπ1ρ�ει, Nτσι πρ�πει ν% συ-
νυπ1ρ��υν κα@ �- Aνθρωπ�ι. �O καθ�νας N�ει τ&ν πρ�σωπικPν τ�υ <ωP, 0λλ% α?τ&
πρ�πει ν% συνυπ1ρ�4η _ρµ�νικ% µ> τ&ν <ω& τ�ν Xπ�λ��πων, π�3 0π�τελ�:ν τ&ν κ�ι-
νων�α. T' Qδι� συµ;α�νει κα@ µ> τ'ν κ1θε Aνθρωπ�, π�3 0π�τελε�ται 0π' σ�µα κα@
ψυ�& µ> Bδια�τερες �κδηλKσεις κα@ 0ν1γκες. ̂ Oµως, γι% ν% εEναι σ6µφων�ς µ> τ&ν φ6-
σιν ! Aνθρωπ�ς, ψυ�& µ> σ�µα πρ�πει ν% συνυπ1ρ��υν _ρµ�νικ1. A?τ& τ&ν _ρµ�νικ&
συν6παρ(ιν ! WEπ�κ�υρ�ς τ&ν ]ρι<ε: «Γελ+ν �µα κα@ φιλ�σ�φε�ν». Kα@ δ>ν εEναι µ"-
ν� τ' γ�λι� π�3 �(ασφαλ�<ει τ&ν _ρµ�ν�α 0λλ% κα@ τ' κλ1µα. M> Aλλα λ"για κα@ τ'
σ�µα κα@ Mλες �- ψυ�ικ>ς λειτ�υργ�ες σ> _ρµ�νικ& <ε:(ιν !ρ�<�υν τ&ν 0νθρKπινη
aπαρ(ιν· κα@ α?τ'ς εEναι ! Jλληνικ'ς λ"γ�ς.

A?τ' δ> τ' «0κ"λ�υθ�ν τ4= φ6σει πρ1ττειν» εEναι µ�α 0δPριτη 0νθρKπινη 0ν1γκη,
π�3 παρ% τ@ς α?στηρ"τατες 0παγ�ρε6σεις εXρ�σκει τρ"π� ν% �κδηλωθ4=, Nστω κα@ bν
�κδηλKνεται σ> µικρ' µ�γεθ�ς, διεστραµµ�ν�, κα@ δ>ν �πιφ�ρει τ&ν _ρµ�νικ& <ε:(ιν
τ=ς 0νθρKπινης Xπ1ρ(εως. EEναι �κπληκτικ& w 0π1ντησις Jν'ς κ�σµPτ�ρ�ς τ=ς θε-
�λ�γικ=ς σ��λ=ς τ=ς WΩ<>ρ (τ'ν µεσα�ωνα) πρ'ς τ'ν �λ�γ��ντα τ&ν σ��λ& Γ�ρσωνα:
«T% πλPρη �Qν�υ ;αρ�λια xθελ�ν διαρραγ=, bν δ>ν zν��γετ� �ν��τε τ' �πιστ"µισµα,

T� σ75δι�ν �ναπτ3σσει σταδιακAς τ1ν
δυνατ τητα τ<ς ψυ7<ς, c Pπ��α ;κ τ<ς πε-
ριφερε�ας Pρµωµ5νη καN πλησι,/�υσα
πρ�ς τ� κ5ντρ�ν �π� τMς ;σ7ατιMς τ�2
EJναι της κατευθ3νεται πρ�ς τ�ν ∆ι νυσ�ν
�κ�λ�υθ�2σα τ1ν πρ��πτικ1ν τ<ς διατ,-
sεως τAν τριγOνων, τM Pπ�>α κλε�ν�υν
φθ,ν�ντα ε.ς τMς σπε>ρας πρ� τ<ς κεφαλ<ς
τ�2 ∆ι�ν3σ�υ. T� \θρ�ισµα Kλων τAν
;γ7ρOµων τριγOνων, τ� \θρ�ισµα τ<ς
Gπ,ρsεως τ�2 [ντ�ς, εJναι: 13 περιφερεια-
κ�N κ3κλ�ι  X 32 ]γ7ρωµα τρ�γωνα = 416
(Σ�. 1).

@O �ριθµ�ς 416 διαιρ�3µεν�ς διM τ�2
�ριθµ�2 16 τAν 16 σπειρAν, π�L περιD,λ-
λ�υν τ1ν κεφαλ1ν τ�2 ∆ι�ν3σ�υ, δ�δει: 416
: 16 = 26 7ιλιετ�ες (P Mεγ,λ�ς Eνιαυτ ς).

@O �ριθµ�ς αRτ�ς εJναι P �ριθµ�ς τAν 7ι-
λιετιAν τAν �παιτ�υµ5νων ε.ς τ�ν π λ�ν
τ<ς Γ<ς νM πραγµατ�π�ιCσiη κ3κλ�ν, τ�ν
µ5γιστ�ν κ3κλ�ν, διM νM ;παν5λθiη ε.ς τ�
σηµε>�ν τ�2 �Rραν�2, �π� τ� Pπ�>�ν ;sε-
κ�νησε. ΣυνεπAς δικαι�λ�γε>ται P �ριθµ�ς
τAν 16 σπειρAν, π�L περιD,λλ�υν τ1ν κε-

φαλ1ν τ�2 θε�2, δι τι ε.ς τ1ν πραγµατικ τητα c κ�νησις αRτ1 εJναι σπειρ�ειδ1ς j κυκλ�5λι-
κτ�ς συµφOνως πρ�ς τ�ν Oρφικ�ν Kρ�ν περN τ<ς κινCσεως τ�2 @Hλ��υ (Hδε I. Πασσm «TM Oρφι-
κ,»· σ7 λια K. Xασ,πης, σελ. 69). @O Kρ�ς «κυκλ��λικτ�ς» δ:ν �φ�ρm µ ν�ν ε.ς τ1ν ;τησ�αν
cλιακ1ν περιφ�ρ,ν, �λλM .σ73ει καN διM τ1ν κ�νησιν τ�2 π λ�υ τ<ς Γ<ς σ7ετικAς µ: τ1ν µετ,-
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WAκτ@ς κ6κλ�υ 0π�τελ�υµ�νη 0π' 13
συν�λικ�ς τρ�γωνα, Nγ�ρωµα κα@ λευκ1.

1�ς κ6κλ�ς

2�ς κ6κλ�ς

3�ς κ6κλ�ς

4�ς κ6κλ�ς

5�ς κ6κλ�ς

6�ς κ6κλ�ς

9�ς κ6κλ�ς
10�ς κ6κλ�ς
11�ς κ6κλ�ς
12�ς κ6κλ�ς
13�ς κ6κλ�ς

Σ�. 5.

7�ς κ6κλ�ς
8�ς κ6κλ�ς



�να 0ερισθ�σιν. �Hµε�ς δ> �- �ριστιαν�@ εQµεθα 0σθεν= 0γγε�α κα@ Xπ"σαθρα ;αρ�-
λια, τ% !π��α ! �Eν�ς τ=ς θε�ας �1ριτ�ς xθελε διαρρP(ει, bν 0φPναµεν α?τ'ν εBς διη-
νεκ�:ς ε?σε;ε�ας 0να;ρασµ"ν. ∆ι% τ�:τ� λ�ιπ'ν παραδιδ"µεθα �ν��τε εBς κωµ}ωδP-
µατα κα@ ;ωµ�λ���ας, �να �πιδ�θ�µεν Nπειτα µετ% µε�<�ν�ς πρ�θυµ�ας εBς τ%ς ε?σε-
;ε�ς wµ�ν 0σκPσεις» («�H �E�ρτ& τ�: 2ν�υ κατ% τ'ν µεσα�ωνα» 0π' τ% «Π1ρεργα τ�:
WEµµ. P��δη). Σ%ν λ1;α wφαιστε��υ !µ�ι1<�υν �- ψυ�ικ>ς λειτ�υργ�ες, π�3 πρ�πει ν%
�κ�υθ4=, Mταν συσσωρε6εται, γι% ν% �παν�λθ4η w Bσ�ρρ�π�α. ^Oπως 0κρι;�ς συµ;α�-
νει µ> τ&ν τρικυµ�α, π�3 0κ�λ�υθε�ται 0π' τ&ν γαλPνη. ∆>ν εEναι τυ�α��, π�3 ! Π�-
σειδ�ν, θε'ς τ�ν wφαιστε�ων κα@ τ=ς θ1λασσας, εEναι �θ"νι�ς. EEναι λ�γικ' λ�ιπ'ν
ν% Nλθ4η σ> σ6γκρ�υσιν µ> τ&ν WAθην+, θε%ν τ=ς Yρθ=ς φρ�νPσεως. �H δ> ν�κη της �π@
τ�: Π�σειδ�ν�ς σηµατ�δ�τε� τ' π�ρασµα 0π' τ&ν Aγρια <ω& στ&ν vργανωµ�νη κ�ι-
νωνικ& συµ;�ωσι, π�3 παρ1γει π�λιτισµ"ν. Kα@ �- WAθηνα��ι Tσαν XπερPφαν�ι γι%
δ6� πρ1γµατα, τ' α?τ"�θ�ν τ�υς κα@ τ&ν 0ρ�αι"τητα τ�: π�λιτισµ�: τ�υς· κ1τι π�3
N�ει 0π�δει�θ= κα@ 0π' τ&ν 0ρ�αι�λ�γικ& Nρευνα (δ>ς κα@ στ' περι�δικ' «�Eπτ% wµ�-
ρες», Nνθετ� τ=ς «Kαθηµεριν=ς» τ=ς 26ης WI�υν��υ 1996, Aρθρ� τ�: �φ"ρ�υ τ=ς WAκρ�-
π"λεως Π. Kαλλιγ+, στ' 0φι�ρωµα «Πλ1κα: ! 0ρ�αι"τερ�ς �Bκισµ'ς τ=ς E?ρKπης»).

WAψευδ�στατ�ς µ1ρτυρας τ=ς 0δPριτης 0ν1γκης ν% πρ1ττωµεν κατ% τ&ν φ6σιν

πτωσιν τAν /dωδ�ων.
Eπιπρ�σθ5τως δ: P �ριθµ�ς 26 διπλασια/ µεν�ς δ�δει τ�ν �ριθµ�ν 32 τAν ;γ7ρOµων τριγO-

νων, π�L σ7ηµατ�/�υν τMς περιφερε�ας τAν 13 κ3κλων. Tετραπλασια/ µεν�ς δ�δει τ�ν �ριθµ�ν
64, �ριθµ�ν τAν ;γ7ρOµων καN λευκAν τριγOνων uκ,στης περιφερε�ας τAν ;σωτερικAν κ3κλων.
@O �ριθµ�ς 416 διαιρ�3µεν�ς µ: τ� διπλ,σι�ν τ�2 �ριθµ�2 16, τ�ν �ριθµ�ν 32, δηλαδ1 416 : 32
= 13, εJναι τ� |µισυ τ�2 Mεγ,λ�υ Eνιαυτ�2, καθBς καN P τετραπλασιασµ�ς τ�2 �ριθµ�2 16, P
64, διαιρ�3µεν�ς διM τ�2 416 : 64 = 6,5 εJναι τ� τ5ταρτ�ν τ�2 κ3κλ�υ τ�2 Mεγ,λ�υ Eνιαυτ�2,
�π�κλει�µ5νης �YασδCπ�τε τυ7α�ας ;πιλ�γ<ς τ�2 �ριθµ�2 16 τAν σπειρAν ε.ς τ1ν πανσ�φ�αν
τ�2 µ57ρι τ�2δε σ7εδιασµ�2 τ�2 µωσαϊκ�2 δαπ5δ�υ τ<ς κ�ρινθιακ<ς ;πα3λεως.

@Yπ,ρ7ει Kµως καN περαιτ5ρω διαστα3ρωσις, Kτι δηλαδ1 τ� σ75δι�ν γνωρ�/ει τM �φ�ρAντα
ε.ς τ�ν M5γιστ�ν αRτ�ν K3κλ�ν, τ�ν σ7ετικ�ν µ: τ�ν π λ�ν τ<ς Γ<ς. @H καταµ5τρησις τAν σιγ-
µ�ειδAν σ7ηµ,των ε.ς τ�ν ;sωτερικ�ν κ3κλ�ν τ�2 σ7εδ��υ δ�δει σ3ν�λ�ν τ�ν �ριθµ�ν 103 (Σ�.
1). EMν ε.ς τ�ν �ριθµ�ν 103 πρ�στεθi< µ�α µ�ν,ς, c κεφαλ1 τ�2 ∆ι�ν3σ�υ, πρ�κειµ5ν�υ νM συν-
δ5σiη διM τ<ς παρ�υσ�ας τ�υ τ� σ3ν�λ�ν τAν κ3κλων, τ τε

α) 1 κεφαλ1 τ�2 ∆ι�ν3σ�υ D) 103 σιγµ�ειδ< ;ντ�ς τ�2 ;sωτερικ�2 κ3κλ�υ γ) 104 : 4 ;sωτε-
ρικAν κρατCρων = 26 7ιλιετ�αι τ�2 Mεγ,λ�υ Eνιαυτ�2.

∆ευτερευ ντως πρ�κ3πτει καN δε3τερ�ν εSρηµα. EMν διαιρεθi< P �ριθµ�ς 104 : 16 (�ριθµ�2
τAν σπειρAν), ]7�µεν 6,5 (τ� τ5ταρτ�ν τAν 7ιλιετιAν, τAν �π�τελ�3ντων τ�ν M5γαν Eνιαυτ ν)·
καθBς καN 104 : 8 = 13 (τ� |µισυ τ� Mεγ,λ�υ Eνιαυτ�2). _Oλα τM δια-κ�σµητικM στ�ι7ε>α �φ�-
ρ�2ν ε.ς τ1ν κ�σµικ1ν τ,sιν, fς αRτ1 ;κπρ�σωπε>ται διM τAν �στρ�ν�µικAν κωδικ�π�ιηµ5νων
�ριθµAν. @O �ριθµ�ς 16 εJναι τ� τετρ,γων�ν τ�2 �ριθµ�2 4, τ�2 �ριθµ�2 τ<ς _Yλης, καN στ�ι-
7ει�θετε> τ�ν �ριθµ�ν π�L µ: σπε�ρας περιD,λλει τ1ν κεφαλ1ν τ�2 ∆ι�ν3σ�υ, �ναφερ�µ5νην ε.ς
τ1ν uλικ�ειδ< �ν,πτυsιν τAν κ σµων.

@O δ: λ γ�ς τ�2 �ριθµ�2 416 (13 περιφερειακ�N κ3κλ�ι X 32 τρ�γωνα σ7ηµατ�/�ντα τ�Lς 13
κ3κλ�υς = 416) πρ�ς τ�ν �ριθµ�ν 104 (103 σιγµ�ειδAν διακ�σµCσεων + 1 κεφαλ1 ∆ι�ν3σ�υ =
104) εJναι

�
4

1

1

0

6

4
�= 4.
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εEναι �- �κδηλKσεις τ�: καρνα;αλι�:. ∆>ν εEναι δυνατ'ν �- κ1θε εQδ�υς 0παγ�ρε6-
σεις ν% κρατPσ�υν τ&ν λ1;α τ�: wφαιστε��υ ν% µ& �(�λθ4η, �κτ'ς bν πεθ1ν4η τ' wφα�-
στει�. Στ' τ�λ�ς τ�: 7�υ µ.X. αB�ν�ς (671) w B´ Σ6ν�δ�ς τ=ς Kωνσταντιν�υπ"λεως
0πειλ�:σε µ> 0φ�ρισµ"ν, Mσ�υς �π�µεναν ν% �πικαλ�:νται τ'ν ∆ι"νυσ�, Mταν �π1τ�υν
τ% σταφ6λια, γι% ν% γ�ν4η ! µ�:στ�ς. T�3ς πρ��τρεπε δ> ν% 0ναφων�:ν: «K6ριε �λ�-
ησ�ν» (Φ. K�υκ�υλ�ς, «Bυ<αντιν�ν ;��ς», σελ. 293). WOλ�γ�ν 0ργ"τερα 0πειλ>ς 0φ�-
ρισµ�: περι���νται κα@ στ% πρακτικ% τ=ς ΣT´ OBκ�υµενικ=ς Συν"δ�υ (�ν Tρ�6λλ}ω
τ' 691). ^Eναν αB�να 0ργ"τερα στ% πρακτικ% τ=ς Z´ OBκ�υµενικ=ς Συν"δ�υ 0ναφ�-
ρεται: «Mτι εBς Aλλ�τε ε?αγ= µ�ναστPρια, τ% !π��α �;ε;Pλωσεν w εBκ�ν�µα��α, �(η-
κ�λ�6θ�υν ν% 0κ�6γωνται 0ντ@ aµνων -ερ�ν π�ρνικ% κα@ σατανικ% µελ}ωδPµατα κα@
0ντ@ 0λλεπαλλPλων γ�νυκλισι�ν Yρ�ηστικ% λυγ�σµατα» (0π' τ'ν πρυτανικ'ν λ"γ�ν
τ�: Στ. Kυριακ�δη στ@ς 21 WIαν�υαρ��υ 1934 µ> θ�µα: «A- -στ�ρικα@ 0ρ�α@ τ=ς δηµK-
δ�υς νε�ελληνικ=ς π�ιPσεως»). �O Σ1θας µ+ς λ�γει, Mτι τ% πλε�στα περ@ θε1τρ�υ στ�ι-
�ε�α στ' Bυ<1ντι� τ% 0νε:ρε στ�3ς 0φ�ρισµ�3ς τ�ν συν"δων κα@ τ�ν �κκλησιαστικ�ν
συγγραφ�ων. Παρ’ Mλα α?τ% τ'ν IB´ αB�να zναγκ1σθησαν ν% 0ναγνωρ�σ�υν τ% τρα-
γ�6δια στ@ς γαµPλιες J�ρτ>ς κα@ �- τραγ�υδιστ>ς ν% µ& θεωρ�:νται αBσ�ρ% πρ"σω-

Λ γ�ς συνεπAς Pλ�κλCρ�υ τ�2 ;σωτερικ�2 σ7εδιαγρ,µµατ�ς, �φαιρ�υµ5νων τAν κ3κλων
τ<ς κεφαλ<ς τ�2 ∆ι�ν3σ�υ καN τAν 16 σπειρAν, πρ�ς τ�ν ;sωτερικ�ν κ3κλ�ν εJναι c κ�ιν1 συ-
νισταµ5νη Pλ�κλCρ�υ τ�2 σ7εδ��υ, P �ριθµ�ς 4. @O �ριθµ�ς 4 ;παναλαµD,νεται ε.ς τ�Lς 4 καν-
θ,ρ�υς (P κ,νθαρ�ς εJναι 7αρακτηριστικ�ν π�τCρι�ν - σ3µD�λ�ν) τ�2 ∆ι�ν3σ�υ καN τ�2 θι,-
σ�υ τ�υ, δι τι ε.ς τ�Lς κρατ<ρας �νεµειγν3ετ� P �Jν�ς. T� δ: τετρ,γων�ν περ�γραµµα, ;ντ�ς
τ�2 Pπ���υ εJναι τ�π�θετηµ5ν�ν Pλ κληρ�ν τ� σ75δι�ν, ;κφρ,/ει πλ5�ν διM σ7Cµατ�ς τ�ν �ριθ-
µ�ν 4.

@O �ριθµ�ς 4 fς λ γ�ς τ�2 σ7εδ��υ γενικOτερ�ν �λλM καN fς παρ,γων �φαν1ς 7ωρ�/ων τ�ν
κ3κλ�ν ε.ς τεταρτηµ ρια, ;πισηµα�νει τ1ν /ω1ν τ�2 �νθρωπ�ν�υ [ντ�ς ε.ς τ�ν κ σµ�ν τ<ς µ�ρ-
φ<ς. @H σκληρ της τ�2 �ριθµ�2 4, τετραγOν�υ τ�2 �ριθµ�2 2, τ<ς µεριστ<ς δυ,δ�ς τAν Πυθα-
γ�ρε�ων, εJναι P �ριθµ�ς τ<ς _Yλης. @Yλ�π�ιηµ5ν�ς P θνητ�ς θM DιOσiη Kλην τ1ν διαδρ�µ1ν
τ<ς κυκλικ<ς τ�υ περιφ�ρmς /ητAν �π� τ�ν ∆ι νυσ�ν τ1ν συµπαρ,στασιν: «Kλ:θι, µ1καρ,
φων=ς, wδ3ς δ’ �π�πνευσ�ν �νηPς, / ε?µεν>ς Tτ�ρ N�ων, σ3ν �ϋ<Kν�ισι τιθPναις» [\κ�υσε, µα-
κ,ριε, τ1ν φωνCν µ�υ καN σπε2σε µ: γλυκ3τητα καN πρ�σCνειαν ]7ων εRµεν< δι,θεσιν µα/L µ:
τMς καλλι/Oνας συντρ φ�υς σ�υ (τMς Mαιν,δας καN τMς B,κ7ας)] (Aπ� τ�ν Oρφικ�ν _Yµν�ν
πρ�ς ∆ι νυσ�ν, 30, 8-9).

@Ωλ�κληρωµ5νη c σ7εδιαστικ1 σ3νθεσις ]7ει σ7ηµατ�π�ιηθ< µ: D,σιν τ�ν �ριθµ�ν 26 τAν 26
7ιλιετηρ�δων τ<ς µεταπτOσεως τAν /dωδ�ων, fς πρ�κ3πτει ;κ τ�2 κατωτ5ρω πηλ�κ�υ:

416 : 16
= 26

104 : 4
T� πηλ�κ�ν, �πα3γασµα Kλων τAν στ�ι7ε�ων τ�2 σ7εδ��υ, ;πιµελ5στατα κεκρυµµ5ν�ν καN �π�-
καλυπτ µεν�ν µ ν�ν ε.ς τ�ν �να/ητητCν, σκ�π�ν ]7ει τ1ν �φ3πνισιν αRτ�2 ε.ς τ1ν µ5λλ�υσαν
�θανασ�αν τ<ς ψυ7<ς τAν Mεγ,λων EπαναλαµDαν�µ5νων K3κλων τAν 26 7ιλιετηρ�δων τ�2 Mε-
γ,λ�υ Eνιαυτ�2, τ�2 ∆ι�ν3σ�υ Eλευθερ5ως.

«∆�ρµα �λ1φ�υ εEναι ριγµ�ν�ν εBς τ�3ς `µ�υς των (γυναικAν �φιερωµ5νων ε.ς τ�ν θε ν),
φ�ρ�υν δ> µ> τ&ν µ�αν �ε�ρα θ6ρσ�ν, µ> τ&ν Aλλην δ> σε��υν δ+δα, τ&ν φωτ�<�υσαν τ% σκ"τη,
εBς τ% !π��α κρηµν�<�νται κατ% τ%ς πλανητικ%ς α?τ�ν π�ρε�ας 0κ�λ�υθ�:σαι τ'ν ∆ι"νυσ�ν,
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πα. N% σηµειωθ4= δ�, Mτι στ% τραπ�<ια τ�: γ1µ�υ zκ�6γ�ντ� στ1σιµα 0ρ�α�ων τραγ}ω-
δι�ν, π�3 �τα�ρια<αν στ&ν περ�πτωσιν.

Γνωρ�<�ντας π�λ3 καλ% �- πατ�ρες τ=ς �κκλησ�ας τ@ς Aρρηκτες σ��σεις σKµατ�ς κα@
ψυ�=ς, �πετ�θησαν κα@ στ' σ�µα. Mα<3 µ> τ@ς καλλιτε�νικ>ς �κδηλKσεις κα@ τ@ς J�ρ-
τ>ς κατPργησαν κα@ τ�3ς 0θλητικ�3ς 0γ�νες. WE(ω;�λισαν 0π' τ&ν �κπα�δευσιν τ&ν
γυµναστικ&ν κα@ τ&ν 0ντικατ�στησαν µ> τ&ν κατP�ησιν. T' καθεστ/ς π�3 �π�;αλε !
�ριστιανισµ'ς στ& ρωµαϊκ& �πικρ1τεια 0π�τελε� a;ριν (µ> τ&ν 0ρ�αι�ελληνικ&ν ση-
µασ�αν τ=ς λ�(εως) κατ% τ�: σKµατ�ς κα@ τ=ς ψυ�=ς. T' καθηµεριν' λ�υτρ' �θεω-
ρPθη _µ1ρτηµα· �- α?τ�µαστιγKσεις Tταν θε1ρεστες· �ν}� �- µακρυ>ς νηστε�ες �(P-
ντλ�υν τ' σ�µα 0κ"µη περισσ"τερ�. T&ν µεγαλ6τερη Mµως �π�θεσιν �δ��θη w aψιστη
σωµατικ& κα@ ψυ�ικ& 0τ�µικ& λειτ�υργ�α, ! Nρως. WH��:ν δ> εBρωνικ% σPµερα �-
�κκλησιαστικ>ς Nριδες γι% τ@ς πρ�γαµια�ες σ��σεις, 0φ�: ! Nρως Tταν κα@ εEναι Xπ'
διωγµ'ν 0π' τ&ν �κκλησ�α. CAλλως τε w παρθεν�α εEναι τ' 0σφαλ�στερ� κλειδ�, γι%
ν’ 0ν��(4η w π"ρτα τ�: �ριστιανικ�: παραδε�σ�υ. CEκτ�τε δ> ψυ�& κα@ σ�µα 0να<η-
τ�:ν ν% �πανασυγκ�λλPσ�υν τ% 0κρωτηριασµ�να µ�λη τ�υς.

�Aθαν�σι
ς K
υκ
�9στας

!δηγ�:ντα α?τ%ς (K�υρτ�δης, «Aρ7α>α @EλληνικM MυστCρια»).
∆υστυ7Aς δ:ν εJναι γνωστ�ν π��α c σηµασ�α τ<ς Yερατικ<ς ;νν��ας τ�2 �ριθµ�2 26 fς πρ�ς

τMς τελετ�υργ�ας, }ν καN εJναι πασιφαν5ς, Kτι τ1ν πλανητικ1ν ]νν�ιαν �Y µεµυηµ5ν�ι τ1ν ;γνO-
ρι/αν 7ρησιµ�π�ιCσαντες αRτ1ν ε.ς τ1ν ;sωτερικ1ν κι�ν�στ�ι7�αν τ<ς Θ λ�υ τ<ς Eπιδα3ρ�υ
(«∆αυλ ς», τ. 176, A~γ. - Σεπτ. 1996).

ΘεωρητικAς ;κ τAν �νωτ5ρω πρ�κ3πτει, Kτι, ;Mν Gπ<ρ7εν �ν σεληνιακ�ν cµερ�λ γι�ν, τ�
Pπ�>�ν νM �κ�λ�3θει τ1ν σεληνιακ1ν κυκλικ1ν περιφ�ρ,ν, θM ;πανCρ7ετ� ε.ς τ1ν Uρθ1ν τ,sιν
µ ν�ν τ�υ, 7ωρNς τ1ν �ν,γκην δι�ρθOσεων, Kταν θM συνεπληρ�2τ� P M5γας Eνιαυτ ς.

28 cµ5ραι τ�2 σεληνιακ�2 κ3κλ�υ
13 περιφ�ραN ;τησ�ως
364 cµ5ραι (τ� Σεληνιακ�ν �Eτ�ς) X 26.000 = 9.464.000
(αY cµ5ραι τ�2 Mεγ,λ�υ Eνιαυτ�2) : 28 (αY cµ5ραι τ<ς σεληνιακ<ς περιφ�ρmς) 13  = 338.000

σεληνιακ�N µ<νες (�π�τελ�2ν τ�ν M5γαν Eνιαυτ ν). @O �νωτ5ρω συλλ�γισµ�ς ]7ει DεDα�ως
µ ν�ν θεωρητικ1ν �s�αν καN �πλAς καταδεικν3ει τ1ν σ�φ�αν τ�2 µωσαϊκ�2 σ7εδ��υ τ�2 δα-
π5δ�υ, τ� Pπ�>�ν εJναι P σιωπηλ�ς µ,ρτυς τ<ς µεγ,λης γνOσεως τAν πρ�γ νων µας.

EJναι αRτ�ν ητ�ν, Kτι c ]παυλις θM �ν<κε ε.ς \τ�µ�ν µεµυηµ5ν�ν. @H δ: σ3νθεσις τ�2 σ7εδ�-
�υ µ: τ�Lς .δ��υς �κριDAς κ3κλ�υς µ: ;κε�ν�υς τ<ς Θ λ�υ τ<ς Eπιδα3ρ�υ (Dλ. «∆αυλ ν», τ. 179,
185, 187, 194), κατασκευασθε�σης µερικ�Lς α.Aνας ;νωρ�τερ�ν, τεκµηριOνει µ: τ1ν ;παν,ληψιν
τ1ν �ναµφισDCτητ�ν γνAσιν, τ1ν �π ρρητ�ν διM τ�Lς �µυCτ�υς, τ�2 Mεγ,λ�υ Eνιαυτ�2.

@H γνAσις αRτ1 ε.ς τ1ν σηµεριν1ν ;π�71ν εJναι κτ<µα Kλων, c συνειδητ�π��ησις Kµως τ<ς
διαρκε�ας καN τAν πλανητικAν �ρ7Aν, π�L δι5π�υν τM ;σωτερικM πεδ�α, �νCκει µ ν�ν ε.ς τ�Lς
;λα7�στ�υς �κ µη καN σCµερ�ν. @O .διωτικ�ς αRτ�ς 7Aρ�ς κρατε> καλAς τ� µυστικ ν τ�υ, Kσ�ν
�φ�ρpm ε.ς τ1ν 7ρ<σιν τ�υ �π� τ�ν �.κ�δεσπ την. T� αRτ� δ: πρ,ττει καN c Θ λ�ς. Παρ’ Kλα
αRτM Kµως �µφ τεραι ;π5τρεψαν µετM πλ5�ν τAν 20 α.Oνων σιωπ<ς τ1ν �π�κ,λυψιν µ5ρ�υς τ�2
µυστικ�2 των.

,Eπ	λ�γ�ς
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�Eναλλακτικ
ς θε�κρατ�ες

�Aφ�ρµ� γι� τ�ν συγγραφ� α�τ�� τ�� �ρθρ�υ στ�θηκε �να �π�σπα-
σµα �π� τ� �ι�λ!� τ�� σ"ρ Richard Livingstone «$Eλληνικ� &δανικ� κα(
σ)γ*ρ�νη +ω-». M1σα στ� π�λλ� θ1µατα π�2 πραγµατε)εται 3 συγγρα-
φ1ας σ’ α�τ� τ� �ι�λ!�, θ1µατα π�2 �φ�ρ��ν στ�ν $Eλληνικ� Π�λιτισµ�
κα( κ�σµ�θεωρ!α, ε8ναι 9 σ)γκριση δ)� κ�σµων, τ�� $Eλληνικ�� κα( τ��
$E�ραϊκ��. Σ*ετικ� γρ�φει:

«Γι� ν� �ντιµετωπ!σ�υν τ� πρ��ληµα τ>ς +ω>ς, �? δ)� κ�σµ�ι @εκιν��ν
�π� δ)� AντελBς �ντ!θετα σηµεCα. $H $Eλλ�ς @εκινEF �π� τ�ν �νθρGπινη
�κρη. Γι� ν� διαµ�ρφGσHη τ� Iθικ� τ�υ σ)στηµα, 3 Πλ�των �ρ*!+ει µ"
τ�ν �νθρGπινη ψυ*�λ�γ!α, 3 �Aριστ�τ1λης @εκινEF �π� τ�ν &δ1α τ�� �γα-
θ�� µ1σα στ�ν �νθρωπ�τητα. Πρ�*ωρ��ν �π� τ� 3ρατ� πρ�ς τ� ��ρατ�.
$H Παλαιστ!νη �ρ*!+ει �π� τ�ν �λλη �κρη κα( �ρ*!+ει �π� τ�ν Θε�, γι�
ν� καταλ-@Hη στ�ν �νθρωπ�. �Eπιφανειακ� τ� συµπερ�σµατα φα!ν�νται
τ� Lδια. O? NEλληνες @εκινBντας �π� τ�ν �νθρωπ� εOρ!σκ�υν τ�ν Θε�...
$H B!�λ�ς Q*ει �λλη στ�ση. Γι� τ�ν NEλληνα 3 Θε�ς ε8ναι τ� συµπ1ρασµα,
γι� τ�ν $E�ραC� 9 µε!+ων πρ�τασις. Γι’ α�τ� �λλ�� ��+ει τ� ��ρ�ς 9 $Eλλ�ς
κι �λλ�� 9 Παλαιστ!νη. T� πραγµατικ� �ντικε!µεν� τ>ς Sλληνικ>ς φιλ�-
σ�φ!ας ε8ναι 3 �νθρωπ�ς. $Yπ�ρ*ει κα( 3 Θε�ς, µ!α µακρυν� κα( µυστη-
ριGδης Uπαρ@ις στ� ��θ�ς τ>ς σκην>ς, �λλ� στ� πρ�σκ-νι� �? θεατα( �λ1-
π�υν ν� κυριαρ*H> µ!α πι� �δ)νατη �λλ� πι� γνGριµη µ�ρφ-... �Aπ� τ�
�λλ� µ1ρ�ς τ� κ)ρι� πρ�σωπ� τ>ς B!�λ�υ ε8ναι V*ι 3 �νθρωπ�ς �λλ� 3 Θε-
�ς, κα( κ�θε σελ(ς τ� δε!*νει... Συλλ�γ!+εται κα( 3 $E�ραC�ς τ�ν θ�λασσα
κα( τ�ν γ>, �λλ� µ!α µ�ρφ� τ� Aπισκι�+ει Wλα: 3 π�ι-σας τ�ν ��ραν�ν
κα( τ�ν γ>ν, 3 µεταστρ1φων τ�ν θ�λασσαν ε&ς @ηρ�ν. K�θε τι φ1ρνει α�τ�ν
τ�ν µ�ρφ� στ� µ�τια τ�� $E�ρα!�υ. Bλ1πει τ�2ς ��ραν�2ς κα( �? ��ραν�(
διηγ��νται δ�@αν Θε��. T� σ)ννεφα περν��ν κα( ε8ναι 9 κ�νις τBν π�δBν
α�τ��».

Kα( Vντως, Wπως �κρι�Bς τ� περιγρ�φει 3 σπ�υδαC�ς α�τ�ς YAγγλ�ς Aπι-
στ-µων, Q*�υν τ� πρ�γµατα. Kα( ε8ναι σ-µερα Lσως περισσ�τερ� �π� π�τ"
Aπ!καιρ� τ� θ1µα. $Oδε)�υµε σ" µ!α �νθρωπ�κεντρικ� κ�ινων!α Z σ" µ!α
θε�κρατικ� κατ’ Aπ!φασιν κ�ινων!α; E8ναι 3 �νθρωπ�ς τ� κ1ντρ� τBν �να-
+ητ-σεGν µας Z 3 ��ρατ�ς θε�ς, π�2 A@�υσι�+ει τ(ς συνειδ-σεις µας �κ�-
µα κα( µετ� τ�ν θ�νατ� µας; ELµαστε κα( +��µε σ�ν NEλληνες τελικ�, Z µ--
πως µεταφ1ρ�υµε δ�γµατικ"ς θε�κρατικ"ς µν>µες A@�υσιασµ�� στ� κ)τ-
ταρ� µας, *ωρ(ς ν� µπ�ρ��µε ν� τ(ς �π�ρρ!ψ�υµε; 

NOλα α�τ� τ� Aρωτ-µατα δ"ν θ� ε8*ε τ�σ� µεγ�λη σηµασ!α πρ(ν �π�
κ�π�ια *ρ�νια ν� �παντηθ��ν, �κρι�Bς γιατ( �? καταστ�σεις δ"ν ε8*αν
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πρ�*ωρ-σει τ�σ� Wσ� σ-µερα. Σ-µερα Wµως, π�2 9 ρ�� τBν γεγ�ν�των Q*ει
π�ρει �να �νησυ*ητικ� γρ-γ�ρ� ρυθµ�, πρ���λλει Aπιτακτικ� 9 �ν�γκη
τ�� @εκαθαρ!σµατ�ς: θε�κρ�τες Z Aλε)θερ�ι �νθρωπ�ι;

Kα( πρ1πει τGρα ν� �παντηθ��ν α�τ� τ� Aρωτ-µατα, πρ�τ�� ν� ε8ναι
�ργ�. Πρ�τ�� ν� δηµι�υργηθH> µ!α �λλη θε�κρατικ� δικτατ�ρ!α δ>θεν στ�
Vν�µα τ�� $Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. Πρ�τ�� ν� *ωρ!σ�υµε τ�2ς NEλληνες
σ" περι�)σι�υς κα( µ� �ν�λ�γα µ" τ(ς γ�νυκλισ!ες κα( τ� λι��νια, π�2
Qκαψε 3 καθ1νας πρ�ς τιµ�ν τ�� ∆!α- Για*�1. Γιατ( 3 ∆!ας δ"ν ]ταν π�τ"
Για*�1, Wσ� κα( ^ν µερικ�!, �θελ� τ�υς φαντ�+�µαι κα( Oπ� καθεστ_ς
�γν�!ας, θ1λ�υν Qτσι ν� τ�ν Aµφαν!+�υν. Πρ1πει α�τ� ν� γ!νHη @εκ�θαρ�
τ�σ� Wσ� τ� νερ� τ�� π�ταµι��, π�2 κρυστ�λλιν� κυλ�ει στ� *Bµα τ>ς
$Eλληνικ>ς γ>ς κα( γλυκ� στ�ν π�ση, µακρυ� �π� τ� S�ραϊκ� δηλητ--
ρια, π�2 �? α&Bνες πρ�σθεσαν, Wταν κα( Wπ�υ µπ�ρεσαν στ� π1ρασµ� τ�υ.

$O NEλληνας δ"ν φ��-θηκε π�τ1, �λλ� �`τε κα( Oπελ�γισε γι� θε�2ς
Wσ�υς πρ�σπ�θησαν ν� τ�ν φ��ερ!σ�υν Z ν� τ�ν A@�υσι�σ�υν πρ� κα(
µετ� Xριστ�ν. �Aπ� τ�ν �Oδυσσ1α, τ�ν $Hρακλ>, τ�ν �Oρφ1α �ως κα( τ�ν
∆ιγεν> �Aκρ!τα �ψ-φησε τ�ν θ�νατ�, κατ1�ηκε στ� σκ�τ�δια τ�� NbAδη,
π�λ1µησε µ" τ�ν X�ρ� κα( κ1ρδισε τ�ν �θανασ!α. YEκτ�τε ��δε(ς λα�ς
Aφ�νη στ� ?στ�ρικ� πρ�σκ-νι�, π�2 ν� τ�λµ-σ�υν �? cρω1ς τ�υ ν� τ� ��-
λ�υν µ" τ�ν θε� Z τ�2ς θε�)ς τ�υς. O`τε πρ(ν �λλ� �`τε κα( µετ� τ�2ς
NEλληνες. Kα( �κ�µα δ"ν φ�νηκε �λλ�ς λα�ς στ�ν γ>, π�2 ν� κ�νHη Aπι-
τ)µ�ια �γ�λµατα κα( στ>λες π�2 Qµπαιναν π�νω στ�2ς τ�φ�υς τBν νε-
κρBν πρ�γ�νων µας, π�νω στ� 3π�Cα ν� �πεικ�ν!+ωνται �νδρες, γυναCκες
κα( παιδι� µ" τ� Aκπληκτικ� α�τ� µειδ!αµα: τ�ν Sλληνικ� ε&ρων!α �π1ναντι
στ�ν Oπαρκτ� �λλ� V*ι Aκφ��ιστικ� πραγµατικ�τητα τ�� θαν�τ�υ.

�EµεCς �? NEλληνες κ�πως Qτσι γενν-σαµε �θαν�τ�υς, κα( τελικ� γ!να-
µε κα( µεCς �θ�νατ�ι. ∆Gσαµε κ�υρ�γι� κα( δ)ναµη στ�ν �νθρωπ�τητα,
Wταν δυν�στες θε�( πρ� κα( µετ� τ�ν Xριστ�, �αρ�αρικ� A@�υσιαστικ�
κατακ�θια Wλ�ι τ�υς, πρ�σπ�θησαν ν� ταπεινGσ�υν τ�ν �νθρωπ�, ν� τ�ν
κ�ν�υν ν� ν�ιGσHη σκ�υπ!δι κα( �ν-µπ�ρ�ς µπρ�στ� στ(ς ��υλ-σεις τ��
Wπ�ι�υ θε�� τ�υ. NOταν τ� κ�θε εLδ�υς ?ερατεCα σ�ν τσακ�λια π�νω �π’
τ� πτBµα τ>ς �νθρGπινης �@ι�πρ1πειας κατεσπ�ρα+αν τ� κ�υφ�ρι τ�� νε-
κρ�� α�τ�� σωρ�� µ" ��υλιµ!α κα( ?καν�π�!ηση. Kα( AµεCς δGσαµε +ω�
σ’ α�τ� τ� πτBµα, σηκGσαµε τ�ν �νθρωπ� στ� π�δια τ�υ κα( τ�� δGσα-
µε ν� πιστ1ψHη dς &δανικ� τ�ν Lδι� τ�ν Sαυτ� τ�υ, τ�ν �γBνα τ�υ γι� +ω�
κα( δηµι�υργ!α. Kα( α&Bνες τGρα συνε*!+�υµε ν� δ!ν�υµε +ω� σ’ α�τ�ν
π�2 �? �λλ�ι θ1λ�υν ν� τ�ν καταντ-σ�υν κα( π�λι πτBµα, AνbB �? Sλλη-
νικ"ς �@!ες κα( &δανικ�, κα( V*ι �? θε�!, τ�ν κ�νανε �θ�νατ�. E8ναι λ�ιπ�ν
στιγµ"ς α�τ1ς, γι� ν� α�τ�κτ�ν-σ�υµε;

N�µεσις
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�H �γνωστη �ψηλ� π�λεµικ�
�ρ αι�ελληνικ� τε ν�λ�γ�α

Bλ�π�ντας µ� θαυµασµ# τ$ν καταπληκτικ$ν τ�'νη, τ$ν ()επ�ραστην +κφρασι κα- τ$ν
κ�νησι τ.ν µ�ρφ.ν τ/ς 0Eλληνιστικ/ς περι2δ�υ κατ4 τ4ς συ'ν4ς 5πισκ�ψεις µ�υ ε7ς
τ# M�υσε9�ν τ/ς Περγ<µ�υ (Pergamonmuseum - Antikensammlung) 5ν Bερ�λ�ν=ω πα-
ρετ@ρησα κ<π�ια πρ<γµατα, τ4 Aπ�9α (π# παλαι2τερ�ν µ�B +'�υν δηµι�υργ@σει σκ�-
ψεις. Eπ�σης D 5πισ@µανσις κ<π�ιων 'ωρ�ων (π# τ4 συγγρ<µµατα τ.ν 0Hρ�δ2τ�υ,
Στρ<Fων�ς, Πλ�υτ<ρ'�υ, Aπ�λλ�δGρ�υ, 0Hσι2δ�υ κ.H. συ'ν4 µ� 5πρ�Fληµ<τισαν·
κα- (κ2µη τ�λµ. ν4 π. µ� +καναν ν4 Jπ�ψιασθ., Kτι Lσως τελικ.ς γνωρ�M�µε π�λN
Oλ�γα σ'ετικ.ς µ� τ4ς γνGσεις κα- τ$ν τε'ν�λ�γ�αν τ.ν (ρ'α�ων 0Eλλ@νων κα- π�λλ<κις
στηριM2µεθα ε7ς Jπ�θ�σεις, αP Aπ�9αι µQλλ�ν µειGν�υν τ# 5π�πεδ�ν τ�B (ρ'α��υ 0Eλλη-
νικ�B κ2σµ�υ, καθ’ Kτι Sς µ�τρ�ν συγκρ�σεως λαµF<ν�µεν τ#ν σηµεριν#ν π�λιτισµ2ν.

Eκ τ.ν (ναγλTφων κα- τ.ν παραστ<σεων, αP Aπ�9αι 5κ2σµ�υν τ#ν Fωµ#ν τ/ς Περ-
γ<µ�υ (Fλ. τεB'�ς «∆αυλ�B» 175, I�Tλι�ς 1996, 0H (ρ'α�α Π�ργαµ�ς 5ν Bερ�λ�ν=ω),
κα- δT� 5κ τ.ν σ'ετιM�µ�νων µ� θ�µα τ$ν Γιγαντ�µα'�αν δεικνT�υν τ4 ])/ς:

α) T$ν 0Eκ<την δ�πλα ε7ς τ#ν ̀ Ωτ�ν µα'�µ�νην τ#ν Kλυτ��ν· A Kλυτ��ς cτ� εdς 5κ τ.ν
Γιγ<ντων φ�νευθε-ς Jπ# τ/ς 0Eκ<της δι’ (νηµµ�νων δe<δων f κατ’ Hλλ�υς Jπ# τ�B
0Hφα�στ�υ δι4 φλεγ�µ�ν�υ σιδ@ρ�υ· κα- A `Ωτ�ς µετ4 τ�B Eφι<λτ�υ cσαν υP�- τ�B
Aλω�ως. Περ- αgτ.ν (ναφ�ρεται, Kτι hπε�λησαν ν4 5κθρ�ν�σ�υν τ#ν ∆�α, 5πιθ�τ�-
ντες τ# Π@λι�ν 5π- τ/ς iOσσης, 5)ισ�Bντες αgτ4 πρ#ς τ# kψ�ς τ�B OλTµπ�υ (ε"κ#ν A).

F) T$ν Φ��Fην δ�πλα ε7ς τ$ν Aστερ�αν µα'�µ�νην· D Φ��Fη cτ� Tιταν�ς, µ@τηρ τ/ς
Λητ�Bς, D Aπ��α πρ# τ�B Aπ2λλων�ς κατε9'ε τ# Mαντε9�ν τ.ν ∆ελφ.ν, κα- D Aστε-
ρ�α 5π�σης Tιταν�ς, θυγ<τηρ τ�B K���υ f τ�B Π2λ�υ κα- τ/ς Φ��Fης, (δελφ$ τ/ς Λη-
τ�Bς, µ@τηρ τ/ς 0Eκ<της 5κ τ�B ∆ι#ς κα- τ�B 0Hρακλ��υς, σTMυγ�ς δ� τ�B Π�ρσ�υ
(ε"κ#ν B).

Kα- ε7ς τ4ς δT� παραστ<σεις D 0Eκ<τη ε7ς τ$ν πρGτην κα- D Φ��Fη ε7ς τ$ν δευτ�ραν
παρ�στανται ν4 κρατ�Bν µ� τ$ν δε)ι4ν εmδ�ς Kπλ�υ κα- ν4 F<λλ�υν κατ4 τ.ν 5'θρ.ν.
AP 5πε)ηγ@σεις Aµιλ�Bν περ- εLδ�υς τιν#ς (νηµµ�νων δe<δων· τ� κακ#ν Kµως hδTνατ�
ν4 πρ�)εν@σnη (νηµµ�νη δeQδα ε7ς oνα π<ν�πλ�ν Γ�γαντα; T# 5πι'ε�ρηµα τ�Bτ�, ν�µ�-
Mω, φα�νεται (στε9�ν. E4ν παρατηρ@σωµε πρ�σεκτικ.ς, φα�νεται καθαρ4 κα- ε7ς τ4ς
δT� περιπτGσεις εmδ2ς τι, θ4 +λεγα, φλ�γ�F2λ�υ σ'@µατ�ς σωλ/ν�ς· δι2τι +µπρ�σθεν
διακρ�νεται εgκριν.ς πυρ�νη φλ2). Eκτ#ς αgτ�B διακρ�ν�νται δακτTλι�ι τ�σσαρες,
συγκρατ�Bντες τ4ς q<Fδ�υς, 5κ τ.ν Aπ��ων εmναι κατεσκευασµ�ν�ν τ# Kπλ�ν, (π�-
φεTγ�ντας �kτω τυ'#ν +κρη)ιν 5κ τ/ς µεγ<λης πι�σεως, πρ�ερ'�µ�νης 5κ τ.ν (να-
φλεγ�µ�νων (ερ�ων. T# µ/κ�ς τ.ν Kπλων κυµα�νεται µετα)N 1,30 κα- 1,40 µ., τ# δ� π<-
'�ς αgτ.ν περ�π�υ 0,08 ε7ς τ$ν λαF$ν 5ν=. ε7ς τ# 'ε9λ�ς 0,15 µ.

M�α (ν<γλυφ�ς (ναπαρ<στασις (κ2µη εmναι τ/ς Λητ�Bς, D Aπ��α µ<'εται τ#ν Tιτυ2ν·
δυστυ'.ς διασ=GMεται µ2ν�ν µ�ρ�ς τ�B Kπλ�υ. iIσως D (ρ'ικ$ µ�ρφ$ ν4 συµπεριελ<µ-
Fανε κα- Hλλες παραστ<σεις µ� τ�τ�ια Kπλα, (λλ4 δυστυ'.ς +'�υν καταστραφ/ περ�-
π�υ δεκα�κτG.

tEνα Hλλ� δε9γµα 'ρησιµ�π�ι@σεως Kπλων Jψηλ/ς τε'ν�λ�γ�ας (π# τ�Nς (ρ'α��υς
εmναι D (ναφ�ρ4 τ�B 0Hρ�δ2τ�υ τ�B Aλικαρνασσ�ως 5ν τn/ Pστ�ρ�eα αgτ�B, τ$ν Aπ��-
αν κα- παραθ�τω συµF�λικ.ς, δι2τι Jπ<ρ'�υν π�λλα- Hλλαι: «O? δ" κ�τ�ικ�ι τBν
∆ελφBν πληρ�φ�ρ�)µεν�ι τα�τα κατετρ�µα@αν κα( πανικ��λητ�ι IρGτων τ� µαντεC�ν
δι� τ� ?ερ� πρ�γµατα, A�ν δ>λ� δη Qπρεπε ν� τ� τ�π�θετ-σ�υν µ1σα ε&ς τ�ν γ>ν Z ν�
τ� στε!λ�υν ε&ς �λλ�ν τ�π�ν. $O θε�ς Wµως δ"ν τ�2ς �φησε ν� τ� µετακιν-σ�υν, ε&π_ν

«Kεραυν	
 �νετνασσαν τ
ς κ	ρυφ�ς τ	� Παρνασ	�»
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Wτι α�τ�ς ε8ναι ?καν�ς ν� πρ�στατε)Hη τ� &δικ� τ�υ πρ�γµατα. O? κ�τ�ικ�ι τBν ∆ελφBν
�κ�)σαντες τα�τα Aφρ�ντι+�ν δι� τ�ν Sαυτ�ν των. NOθεν τ� µ"ν τ1κνα των κα( τ�ς γυ-
ναCκ�ς των Qστειλαν �π1ναντι ε&ς τ�ν �A*αeαν, κα( A@ α�τBν �? περισσ�τερ�ι �ν1�ησαν
ε&ς τ�ς κ�ρυφ�ς τ�� Παρνασσ�� κα( Aτ�π�θ1τησαν τ� πρ�γµατ� των ε&ς τ� Kωρ)κι�ν
�ντρ�ν, �λλ�ι δ" Qφυγαν ε&ς τ�ν YAµφισσαν τ>ς Λ�κρ!δ�ς· hστε Wλ�ι �? κ�τ�ικ�ι τBν
∆ελφBν Aγκατ1λειψαν τ�ν π�λιν Aκτ�ς S@-κ�ντα �νδρBν κα( τ�� Sρµηνευτ�� τ>ς θε-
λ-σεως τ�� θε��. NOτε δ" �? ��ρ�αρ�ι Aπερ*�µεν�ι Aπλησ!ασαν τ�σ�ν, hστε ν� δια-
κρ!ν�υν τ� ?ερ�ν, τ�τε 3 Sρµηνευτ�ς τ>ς θελ-σεως τ�� θε��, τ�� 3π�!�υ τ� Vν�µα ]τ�
�Aκ-ρατ�ς, �λ1πει Qµπρ�σθεν τ�� να�� στηµ1να τ� ?ερ� Wπλα, τ� 3π�Cα ε8*�ν �γ> Q@ω
�π� τ� �δυτ�ν τ�� ?ερ�� τBν ∆ελφBν κα( τ� 3π�Cα δ"ν Aπετρ1πετ� κανε(ς ν� Aγγ!σHη.
Kα( �iτ�ς µ"ν Aπ-γαινε, δι� ν� φανερGσHη τ� θεC�ν ε&ς τ�2ς εOρισκ�µ1ν�υς κατ�!κ�υς
τBν ∆ελφBν. NOτε δ" �? ��ρ�αρ�ι σπε)δ�ντες Qφθασαν ε&ς τ�ν περι�*�ν τ>ς Πρ�να!-
ας �AθηνFς, συν1�ησαν ε&ς α�τ�2ς θεCα σηµεCα �κ�µη σπ�υδαι�τερα. ∆ι�τι, κα( τ��τ�
�ε�α!ως ε8ναι θα�µα µεγ�λ�, Wπλα π�λεµικ� µ�να των Aφ�νησαν στηµ1να Q@ω �π� τ�ν
να�. T� µετ� τα�τα Wµως γεν�µενα ε8ναι �@ια θαυµασµ�� περισσ�τερ�ν �π’ Wλα. NOτε
�? ��ρ�αρ�ι Aπερ*�µεν�ι ]σαν κ�ντ� ε&ς τ� ?ερ�ν τ>ς Πρ�να!ας �AθηνFς, τ�τε �π� µ"ν
τ�ν ��ραν�ν Qπιπτ�ν Aπ�νω των κεραυν�!, �π� δ" τ�ν Παρνασσ�ν �π�κ�πεCσαι δ)� κ�-
ρυφα( jρ*�ντ� Aναντ!�ν των κα( Aπρ�φθασαν π�λλ�2ς �π� α�τ�)ς· πρ�σ1τι κα( �π�
τ� ?ερ�ν τ>ς Πρ�να!ας jρ*ετ� ��� κα( �λαλαγµ�ς». (0Hρ2δ�τ�ς, H´ Ogραν�α 36-37).

Eκ τ�B (νωτ�ρω (π�σπ<σµατ�ς δηµι�υργ�Bνται τ4 ])/ς 5ρωτ@µατα· π�9α cσαν τ4
Pερ4 πρ<γµατα τ�B θε�B; OP περισσ2τερ�ι λ�γ�υν, Kτι πρ2κειται περ- τ.ν θησαυρ.ν
τ�B να�B· εmναι Kµως +τσι, f 5νν�ε9ται κ<τι τελε�ως διαφ�ρετικ2ν; Π.ς hδTνατ� µ2ν�ς
τ�υ A θε#ς ν4 (µυνθn/ κατ4 τ.ν FαρF<ρων; Π�9�ι �P ])@κ�ντα Hνδρες κα- A πρ�φ@της
(]ρµηνευτ$ς τ�B θε�B) Aκ@ρατ�ς; Π.ς Fγ/καν τ4 Kπλα µ2να των +)ω; Γιατ� δ�ν 5πε-
τρ�πετ� κανε-ς ν4 5γγ�σnη τ4 Kπλα; OP (κ�λ�υθ�Tµεν�ι κεραυν�- +'�υν σ'�σιν Lσως µ�
5κρ@)εις; M@πως D (π�κ�π$ τ.ν κ�ρυφ.ν 5π/λθε συνεπε�eα F�λ/ς Kπλων πρ#ς 5µπ2-
δισιν τ.ν 5'θρ.ν; Kα- τελικ.ς π�9�ς A πραγµατικ#ς q2λ�ς τ.ν Mαντε�ων κα- τ.ν να.ν;
∆ιατ� (κ2µη κα- F<ρFαρ�ι 5συµF�υλεT�ντ� αgτ<; M@πως αP µυ@σεις cσαν κ<τι τελε�-
ως διαφ�ρετικ#ν (π# αgτ# τ# Aπ�9�ν 5ν Oλ�γ�ις γνωρ�M�µεν; M@πως Jπ<ρ'ει κ<π�ια
σ'�σις µ� τ$ν τιµωρ�αν, τ$ν 5)�ρ�αν κα- (κ2µη τ#ν θ<νατ�ν κ<π�ιων πρ�σGπων, τ4
Aπ�9α 5τ2λµησαν ν4 (π�καλTψ�υν +στω κα- (λληγ�ρικ.ς κ<π�ια µυστικ4 τ.ν Mα-
ντε�ων, τ4 Aπ�9α δ�ν 5πετρ�πετ� ν4 γνωρ�M�υν �P π�λλ�- δι4 λ2γ�υς (σφαλε�ας; M@-
πως A tEλλην (ρ'ιτ�κτων κα- 'ηµικ#ς µη'ανικ#ς Kαλλ�νικ�ς (Z´ α7wν µ.X., γεννηθε-ς
5ν 0Hλι�υπ2λει τ/ς A7γTπτ�υ) δ�ν 5φεBρεν τ# Jγρ#ν f ]λληνικ#ν πBρ, (λλ4 yπλ.ς τ#
5παν�φερε τ$ν κρ�σιµ�ν 5κε�νην περ��δ�ν; 0Ως γνωστ2ν, ε7ς Kλην τ$ν περ��δ�ν τ�B Bυ-
Mαντ��υ δ�ν 5φευρ�θηκε τ�π�τε κα- δ�ν (νεκαλTφθη τ�π�τε τ# καιν�Tργι�· K,τι 5πα-
ρ�υσι<σθη, cτ� καθαρ4 (ντιγραφ$ (π# τ�Nς (ρ'α��υς κα- ε7δικ.ς τ�Nς 0Eλληνιστικ�Nς
'ρ2ν�υς. iIσως (κ2µη ν4 Jπ<ρ'nη σ'�σις Jγρ�B πυρ#ς κα- τ.ν Kπλων τ/ς 0Eκ<της κα-
τ/ς Φ��Fης f κα- τ.ν Kπλων τ4 Aπ�9α (ναφ�ρει A 0Hρ2δ�τ�ς.

T�τ�ι�υ εLδ�υς (ναφ�ρα- Jπ<ρ'�υν π�λλα- 5ν τ�9ς συγγρ<µµασι, zν κα- +'�υν πε-
ρ<σει (π# «φιλτρ<ρισµα» τ$ν BυMαντιν$ν περ��δ�ν, Kπως 5π�σης Mωγραφικα- παρα-
στ<σεις (γγε�ων, (ν<γλυφα κ.λπ. ∆T� µικρ4 παραδε�γµατα cσαν αP δT� ε7κ2νες τ.ν
(ναγλTφων τ�B M�υσε��υ τ/ς Περγ<µ�υ καθwς κα- D (ναφ�ρ4 τ�B 0Hρ�δ2τ�υ περ-
Kπλων Pερ.ν.

Bι3λι�γραφ�α
A. 0Hρ�δ2τ�υ, $Iστ�ρ!αι.
B. Maximilian Mayer, Giganten und Titanen (1887).
Γ. Huberta Heres / Dianne Newmann, Museumpädagogik (Berlin 1993).
∆. K. Hachmann, Pergamos, eine Pflanzstätte hellenischer Kunst (1882).
E. L. von Ulrichs, Geschichte und Kunst (1883).
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0H Hπ�ψις Kτι «�P πρ# τ/ς νBν γεν�σεως» tEλληνες εm'�ν (ναπτT)ει π�λιτι-
σµ2ν, κα- µ<λιστα π�λN Jψηλ2ν, κερδ�Mει +δαφ�ς Aσηµ�ραι. Mελετ.ντας κανε-ς
τ�Nς (ρ'α��υς tEλληνες συγγραφε9ς, π�N πραγµατεT�νται περ- τ.ν Mυθικ.ν
'ρ2νων, παρατηρε9 Kτι Kλ�ι σ'εδ#ν συµφων�Bν κατ4 τ#ν Hλφα f F/τα τρ2π�ν,
πwς πρ-ν (π’ τ#ν µεγ<λ� κατακλυσµ# (τ�B ΩγTγ�υ) Jπ/ρ)ε µ�γας π�λιτισµ2ς,
π�N γενν@θηκε κα- (ναπτT'θηκε στ$ν 0Eλλ<δα, 5πεκτ<θηκε δ� σ’ Kλ�ν τ#ν κ2-
σµ� (π# τ�Nς ∆ι�νTσ�υς, 0Hρακλε9ς, Περσε9ς κα- λ�ιπ�Nς δι�γενε9ς {ρωες - σ�-
φ�Tς. Στ#ν π�λιτισµ# αgτ# (ναφ�ρ�νται �P δι<λ�γ�ι «T�µαι�ς» κα- «Kριτ�ας»
τ�B Πλ<των�ς, σTµφωνα µ� τ#ν Aπ�9� �P Aθηνα9�ι, κ<ν�ντας 'ρ/σιν Kπλων
Jψ�στης τε'ν�λ�γ�ας, κατεν�κησαν τ�Nς JFριστ�ς τ/ς 5λευθερ�ας iAτλαντες κα-
ταδιG)αντ�ς τ�υς µ�'ρι τ$ν πατρ�δα τ�υς Aτλαντ�δα, D Aπ��α µετ4 (π# λ�γ�
κατεπ�ντ�σθη γι4 Hγνωστ�υς λ2γ�υς σ� µQς.

0O 0Hρ2δ�τ�ς, A Pστ�ρικ#ς τ.ν Περσικ.ν, περιγρ<φ�ντας µι4ν (ν<λ�γη κα-
τ<στασι – δι2τι κα- �P M/δ�ι cσαν JFριστ�ς τ/ς 5λευθερ�ας – (ναφ�ρει τ$ν
'ρ/σιν (5κτ#ς (π# τ�Nς Pερε9ς τ�B Mαντε��υ τ�B 5ν ∆ελφ�9ς, π�N (ναφ�ρεται
στ# Hνω δηµ�σιευ2µεν�ν Hρθρ� τ�υ κ. N. AσπιGτη) (π# τ�Nς Pερε9ς τ�B Pερ�B
τ/ς Eλευσ9ν�ς παρ�µ��ων Kπλων Jψηλ/ς τε'ν�λ�γ�ας. B�Fαια τ4 Kπλα αgτ4
δ�ν (ν/καν στ#ν π�λιτισµ# τ/ς Aρ'αϊκ/ς 5π�'/ς ��τε στ�Nς tEλληνες τ/ς
Kλασσικ/ς 5π�'/ς, π�N µ2λις τ2τε (ν�τελλε· cσαν παλαι�ς 5φευρ�σεις κα- συ-
µπεριελαµF<ν�ντ� µετα)T τ.ν (π�ρρ@των, τ4 Aπ�9α κατ’ �gδ�να τρ2π�ν 5κ�ι-
ν�π�ι�Bντ� στ�Nς κ�ιν�Nς θνητ�Nς f µ$ µυηµ�ν�υς, κ<τι π�N γ�νεται σαφ�ς
κα- (π# τ#ν 0Hρ2δ�τ� κα- (π# τ#ν A7σ'Tλ�. OP περιστ<σεις Sστ2σ� τ< ’φεραν
+τσι τ4 πρ<γµατα, �στε π�λλ�- (π# τ�Nς τελευτα��υς ν4 λ<F�υν πε9ρα κα- ν4
τ4 5)ιστ�ρ@σ�υν 5µµ�σως f Hµεσα στ#ν Pστ�ρικ2, A Aπ�9�ς µQς τ4 µεταφ�ρει.

«�Iστ�ρ�α» H´ 65:
Aφ�B �P Π�ρσες πυρπ2λησαν τ$ν Aθ@να, δενδρ�τ�µ�Bσαν τ$ν Aττικ@, π�T

’'ε 5ρηµGσει. K�ντ4 στ# 0Iερ#ν τ/ς Eλευσ9ν�ς, στ# Θρι<σι�ν πεδ��ν, περιφ�-
ρ�νταν A ∆ικα9�ς τ�B Θε�δTκ�υς (Aθηνα9�ς, µTστης τ.ν Mικρ.ν πιθαν.ς
Eλευσιν�ων) κα- A γνωστ#ς ∆ηµ<ρατ�ς (5ντελ.ς (δα$ς τ.ν Mυστηρ�ων), π�N
+γιναν µ<ρτυρες τ.ν παρακ<τω:

«...E&ς τ� Θρι�σι�ν πεδ!�ν ε8δαν κ�νι�ρτ�ν Aρ*�µεν�ν �π’ τ�ν �EλευσCνα, σ�ν
ν� ��δι+αν 30.000 �νθρωπ�ι. �EνbB α�τ�( θα)µα+αν γι� τ�ν κ�νι�ρτ�ν,... �κ�υ-
σαν µ!α φων-, π�2 Qµ�ια+ε µ’ Aκε!νην τ�� µυστικ�� �I�κ*�υ. $O ∆ηµ�ρατ�ς,
�ν!δε�ς τBν �Eλευσιν!ων Mυστηρ!ων, ρGτησε τ�ν ∆ικαC� τ! ν� ’ναι α�τ� π�2
φων�+ει, κι AκεCν�ς τ�� ε8πε: “∆ηµ�ρατε, ε8ν’ �δ)νατ� ν� µ�ν �κ�λ�υθ-σHη κ�-
π�ια µεγ�λη �λ��η στ� στρ�τευµα τ�� o1ρ@�υ· δι�τι, �φ�� 9 �Aττικ� ε8ναι
Qρηµη, δ"ν µ1νει �µφι��λ!α, Wτι α�τ� π�2 φων�+ει ε8ναι κ�τι τ� θεC�ν. Kα( A�ν
3 κ�νι�ρτ�ς π1σHη στ�ν Πελ�π�ννησ�, 3 στρατ�ς τ�� o1ρ@�υ κα( 3 Lδι�ς κινδυ-

�EπιστCµες καD τε ν�λ�γ�α τEν �Aρ α�ων �EλλFνων:
Aναφ�ρ�ς τ/ς «Θε�γ�ν�ας», τ�B 0Oµ@ρ�υ, τ�B 0Hρ�δ2τ�υ



νε)�υν, ^ν π�λι π1σHη στ�ν ΣαλαµCνα, τ�τε θ� κινδυνε)σHη 3 στ�λ�ς τ�� �ασι-
λ1ως...”. $O κ�νι�ρτ�ς κατευθ)νθηκε πρ�ς τ�ν ΣαλαµCνα...».

***
0H «Θε�γ�ν�α» θεωρε9ται +ργ� πρ�κατακλυσµια9�, π�N µ� τ$ν Hδεια τ.ν

M�υσ.ν τ�B 0Eλικ.ν�ς 5)�δωσε A 0Hσ��δ�ς. 0Iδ�N µ�α περιγραφ@ της:
«Θε�γ�ν�α», στ� �ι 825-869 (2λεLθερη �πMδ�σις):
«�Aπ’ τ�2ς rµ�υς τ�υ (Tυφω�ως) Sκατ� κεφαλ"ς φ)τρωναν, π�2 @επετ��σαν

µα�ρες γλBσσες κα( κ�τω �π’ τ� φρ)δια τBν µατιBν, π�2 ε8*ε στ(ς τερ�στιες
κεφαλ"ς, φλ�γα λαµπ�κ�π��σε· κι �π� τ(ς τρ�µερ"ς τ(ς  κεφαλ"ς Q�γαιναν δι�-
φ�ρες φων1ς, π�2 µ!α �περ!γραπτη ��υ� σ*ηµ�τι+αν. Π�τε �? φων"ς α�τ"ς
]σαν �πρ�σδι�ριστες κα( π�τε µ�ι�+ανε µ" τ� µ�υγκανητ� τ�� τα)ρ�υ, π�)
’ναι �καταδ�µαστ�ς στ�ν 3ρµ- τ�υ· π�τε µ" τ� �ρυ*ηθµ� τ�� λι�νταρι��, π�2
Q*ει ψυ*� �νελ1ητη, κα( π�τε µ" τ� �λ)*τισµα τBν σκ)λων. YAλλ�τε π�λι σφ)-
ρι+ε κα( τ� ��υν� κι �? ρ�*ες A��γγ��σαν. �Eκε!νη τ�ν µ1ρα Qργ� καθ�λικ>ς
καταστρ�φ>ς θ� Qκανε κα( θ� A@�υσ!α+ε α�τ�ς (A TυφωεNς) τ� π�ντα, ^ν δ"ν
τ�ν Qν�ιωθε 3 πατ1ρας τBν θεBν κα( τBν �νθρGπων, π�2 παρακ�λ�υθεC τ� π�-
ντα µ" �γρυπνα µ�τια. oερ� κα( δυνατ� �ρ�ντησε, κι 9 γ>, κι 3 π�ντ�ς, κα( τ�
ρε)µατα τ�� �Ωκεαν�� κα( τ�� Tαρτ�ρ�υ τ� Oπ�*θ�νια, κι 3 µ1γας O�ραν�ς
�ντι��υe@αν, AνbB κ�τω �π’ τ’ �θ�νατα π�δια τ�� θε��, π�2 γι� π�λεµ� AσηκGθη,
τραντα+�ταν 3 YOλυµπ�ς �π’ �κρη σ’ �κρη κα( τ�� �παντ��σε 9 γ> �ντι-
��γγBντας. M!α +1στη φ��ερ� tπλGθηκε στ�ν π�ντ� µ" τ� σκ�τειν� νερ�, π�2
�π’ τ� δ)� α�τ� πρ�κλ-θηκε �π’ τ(ς �ρ�ντ1ς, τ(ς �στραπ"ς κα( τ�� ∆ι�ς τ’
�στρ�πελ1κια �π� τ�ν µι�, κι �π� τ(ς φλ�γες κα( τ� ν1φη τ�� τ1ρατ�ς �π� τ�ν
�λλη. YE�ρα+ε 9 γ> κι 3 ��ραν�ς κι 9 θ�λασσα τριγ)ρω κι �π� παντ�� τ� κ)-
µατα OψGν�νταν, πληµµυρ!+�ντας τ(ς �κτ1ς. NEνας σεισµ�ς Qγινε, π�2 9 Qντα-
σ!ς τ�υ µεγ�λωνε διαρκBς. YEτρεµε 3 NbAδης κι �? TιτFνες, π�2 καθισµ1ν�ι γ)-
ρω �π� τ�ν Kρ�ν�, Qν�ιωθαν τ�ν �σ!γαστη ��υ� κα( τ�ν µεγ�λ� *αλασµ�, π�2
γιν�ταν Aπ�νω. $O Zε2ς dστ�σ� µ’ �π�φασι κι 3ρµ� π>ρε τ� θεϊκ� τ�υ Wπλα,
τ�ν �στραπ-, τ�ν �ρ�ντ� κα( τ�ν κεραυν� π�2 Wλα τ� κατακα!ει κα! πηδBντας
�π’ τ�ν YOλυµπ�, �αρι� τ�νε κτυπ�ει, καταστρ1φ�ντας µ" µιFς Wλες τ(ς κεφα-
λ1ς τ�υ... NOταν τ�ν Aκερα)νωσε, µ!α φλ�γα φ��ερ� �νεσηκGθη κι 9 γ> τριγ)-
ρω καιγ�νταν κα( Q�γα+ε �τµ�2ς κα( Qλειωνε σ�ν τ�ν κασσ!τερ�, π�2 θερµα!-
νεται σ" καλ�τρ)πητ�υς σωλ>νες �π� τ�ν τ1*νη τBν σιδηρ�υργBν, Z σ�ν σ!δερ�,
π�2 λυGνει στ� *Bµα �π’ τ�ν Aν1ργεια τ�� $Hφα!στ�υ· Qτσι κι 9 γ> σιγ�λυωνε
κ�τω �π’ τ�ν λ�µψι τ>ς φωτιFς π�2 φλ�γ���λ��σε. �Aφ�� τ�ν κατεν!κησε κα(
τ�ν κ�µµ�τιασε 3 Zε)ς, µ’ ���στα*τη στ� στ-θη vργ� τ�ν π1τα@ε στ� ��θη τ��
Tαρτ�ρ�υ...».

***
0O tOµηρ�ς (ναφ�ρεται Hµεσα στ$ν τε'ν�λ�γ�α τ.ν θε.ν κα- ε7δικGτερα τ�B

0Hφα�στ�υ, (λλ4 κα- τ.ν Φαι<κων, τ.ν Aπ��ων Dγε9τ� A Aλκ�ν��ς, A 5γγ�ν#ς
τ�B Π�σειδ.ν�ς. Iδ�N π.ς περιγρ<φει τ4 (νθρωπ2µ�ρφα µη'ανικ4 κατα-
σκευ<σµατα («ρ�µπ#τ») κα- τ4 τηλεκατευθυν2µενα πλ�9α τ.ν Φαι<κων:
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�Iλι(δ�ς Σ 417 κι QR.:
«...K�ντ� στ�ν Θε�-�ασιλ1α (NHφαιστ�) τρ1@ανε �? µαλαµατ1νιες κ�ρες,

π�)’σαν σ�ν ν1ες +ωνταν1ς· δ)ναµι ε8*αν κα( φων� κα( ν�ησι κα( φρ1νες κα(
τ1*νες ε8*αν διδα*θ> �π� τ�2ς �θαν�τ�υς...».

�OδLσσειας η 317-325:
«...Kι yς α`ρι� �? να�τες µ�υ, ν� @1ρHης, θ� σ" π�ρ�υν κα( κ�ιµισµ1ν� θ� σ"

πFν AκεC, π�2 Aσ2 θ1λεις, κι AνbB θ� κε!τεσαι κα( θ� γλυκ�κ�ιµFσαι, �τ�ρα*α θ�
σ*!+�υνε τ� κ�µα τ>ς θαλ�σσης, στ� γ> σ�υ κα( στ� σπ!τια σ�υ κι Wπ�υ �γαπEFς
θ� ε8σαι... κα( α�θηµερ�ν θ� Qλθ�υνε π!σω στ�ν τ�π� Aτ��τ�».

(Mετ<φρασι AργTρη EφταλιGτη)
�OδLσσειας θ 555-563:
«...κα( τ�ν πατρ!δα π1ς µας, τ�ν *Gρα σ�υ, τ�ν δ>µ� σ�υ, ν� ν�ιGσ�υν τ� κα-

ρ��ια, ν� ��λ�υν πλGρη κατακεC, τα@!δι σ�ν σ" π�ρ�υν. Γιατ( δ"ν τα@ιδε)�υ-
νε �? Φα!ακες µ" π�δ�τες, µ-δ’ Q*�υν τ� καρ��ια τ�υς τιµ�νια καθ_ς τ’ �λλα,
παρ� µ�ν�*α τ�υς τ� ν�� µαντε)�υνε τ’ �νθρGπ�υ κι Wλων τ(ς *Bρες @1ρ�υνε
κα( τ� πα*ι� *ωρ�φια· κι 3λ�τα*α περν��ν κα( πFν στ>ς θ�λασσας τ� πλ�τια,
σ" �ντ�ρα κα( σ" σ)ννεφα κρυµµ1να· κα( δ"ν Q*�υν καν1να φ��� ν� *αθ��ν Z
ν� �λαφθ��ν π�τ1 τ�υς...».

(Mετ<φρασι Aργ. EφταλιGτη)
***

0O τραγικ#ς A7σ'Tλ�ς π�N cταν µυηµ�ν�ς στ4 Eλευσ�νια Mυστ@ρια Sς
Egµ�λπ�δης κα- ταυτιM2µεν�ς µ� τ#ν {ρω< τ�υ Πρ�µηθ�α (π�N δ�δα)ε στ�Nς
(νθρGπ�υς τε'νικ@, (στρ�ν�µ�α, (ριθµητικ@, γραµµατικ@, γεωπ�νικ$ κα- Fι�-
λ�γ�α, 7ατρικ$ κα- µαντικ@, µη'ανικ$ κα- ναυτιλ�α, παρ4 τ-ς (παγ�ρεTσεις τ.ν
θε.ν) πρ�Fα�νει στ$ν (π�κ<λυψιν Pερ.ν µυστικ.ν, π�N 5θεωρ�Bντ� Hκρως
(π2ρρητα γι4 τ�Nς (µυ@τ�υς, µ’ (π�τ�λεσµα τ$ν φηµ�λ�γ�Tµενη δ�λ�φ�ν�α
τ�υ (π# τ# τ2τε Pερατε9�. Iδ�N τ� µQς (π�καλTπτει στ#ν «Πρ�µηθ�α ∆εσµGτη»
(στ�'�ι 277-297):

XOPOΣ: «MFς κ�λεσες, Πρ�µηυθ1α, κα( µ�νες µας
µ" π�δι �ν�λαφρ�, πρ�θυµες
τ� φτερωτ� µας �φ-ν�υµε {ρµα.
�Aπ’ τ�ν α&θ1ρι� δρ�µ� µας jλθαµε
στ�ν �π�τητ� δρ�µ� Aτ��τ�.
Π1ς µας ν� µ�θ�υµε Wλα τ� δειν� σ�υ».

ΩKEANOΣ: «Mακρ2 δρ�µ� Qκανα, Πρ�µηθ1α, ν� φθ�σω
3δηγBντας τ� πτερωτ� τ��τ� πετ�)µεν�
µ" τ�ν ν�� µ�υ µ�ν�*α...».

Παρατ@ρησις: M�α στεν$ σ'�σι Aµ�ι2τητ�ς Jπ<ρ'ει µετα)N τ�B πτερωτ�B
�ρµατ�ς τ.ν Ωκεαν�B - Ωκεαν�δων κα- τ.ν πλ��ων τ�B Aντ�ν��υ. Kυ-
Fερν.νται Kλα µ� τ#ν ν�B· δ�ν +'�υν τιµ2νι κα- π�δες.

Σαρ(ντ�ς ΠUν
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[M" τ�ν καθηγητ� τ>ς K�ινωνι�λ�γ!ας κ. B. Φ!λια 3 συνεργ�της τ�� «∆αυλ��» κ�ι-
νωνι�λ�γ�ς κ.  Π. K�υ�αλ�κης ε8*ε µ!α µακρ� συν�µιλ!α γι� τ� σ)γ*ρ�να Sλληνικ�
κα( τ� διεθν> φλ1γ�ντα θ1µατα, τ>ς 3π�!ας τ� σηµαντικGτερα σηµεCα δηµ�σιε)�-
µε κατωτ1ρω].

Συντ.: Πρ�σφ�τως σ" µ!α τηλε�πτικ- σας συν1ντευ@η Oπ�στηρ!@ατε, Wτι 9 τηλε�ραση,
τ� M1σα Mα+ικ>ς �Eνηµ1ρωσης γενικGτερα, Aπι*ειρ��ν ν� A@αφαν!σ�υν τ� πρ�τυπ� τ��
ν�-µ�ν�ς �νθρGπ�υ. Θ1λετε ν� µFς A@ηγ-σετε, τ! �κρι�Bς Aνν��)σατε;

B.Φ.: Θ4 πρ�πει ν4 )εκιν@σnη κανε-ς (π# τ# γεγ�ν#ς Kτι τ# Hν�ιγµα πρ#ς τ#ν νεGτερ�

ΣYZHTHΣH

ME TON

KAΘHΓHTH

κ. B. ΦIΛIA

«0H (ρ'α�α 0Eλλ<δα κα- A ∆ιαφωτισµ#ς κατα)�ωσαν
(π2λυτα τ$ν Oρθ$ 'ρ@ση τ/ς λ�γικ/ς. Σ@µερα +'�υµε µ�α
Jστ�ρηση στ$ν (ν<πτυ)η τ/ς (νθρGπινης συνειδητ2τητας
σ’ Kλα τ4 5π�πεδα. Aπ�θεGνεται D �7κ�ν�µ�α κα- “δια-
µερισµατ�π�ιε9ται” D 5πιστ@µη κα- A Hνθρωπ�ς παTει ν4
λειτ�υργn/ Sς σκεπτ2µεν� �ν, (κρωτηρι<Mεται κα- γ�νε-
ται Hκρως 5πικ�νδυν�ς. 0O µ�σ�ς tEλλην “κρατ<ει” σ@-
µερα τ$ν 0Eλλ<δα κα- εmναι (νGτερ�ς (π# τ#ν µ�σ� ∆υτι-
κ2, 5ν=. A tEλλην τ/ς “κ�ρυφ/ς”» Jστερε9 (π# κ<θε Hπ�-
ψη. T# παραγ2µεν� +ργ� στ4 0Eλληνικ4 Πανεπιστ@µια

εmναι(π# µηδαµιν# oως (νTπαρκτ�».



κ2σµ� κα- τ# )επ�ρασµα τ�B Mεσαιωνικ�B σκ�ταδισµ�B συνδ��νται µ� αgτ# π�N Oν�µ<-
M�υµε ∆ιαφωτισµ2. M� τ#ν ∆ιαφωτισµ# 5µφαν�M�νται µ�α σειρ4 (π# (ντιλ@ψεις, π�N τ�-
π�θετ�Bν τ#ν Hνθρωπ� – τ#ν σκεπτ2µεν� Hνθρωπ� – στ# 5π�κεντρ� τ�B Pστ�ρικ�B γ�γνε-
σθαι. Πρακτικ.ς σηµα�νει, Kτι A ∆ιαφωτισµ#ς (ναγνωρ�Mει, Kτι κ<θε Hνθρωπ�ς περι-
κλε�εται (π# µ�α �gσ�α, D Aπ��α τ#ν κατα)ιGνει (π2λυτα µ�σα (π# τ$ν Oρθ$ 'ρησιµ�-
π��ηση τ/ς λ�γικ/ς τ�υ ν4 τ�π�θετ/ται +ναντι τ.ν γεγ�ν2των. Π<νω σ’ αgτ# στηρ�'θη-
κε D (ντ�ληψη ]ν#ς ν��υ (νθρωπ�κεντρισµ�B, τ�B Aπ���υ τ$ν (π2λυτη κατα)�ωση εL'α-
µε στ$ν (ρ'α�α 0Eλλ<δα. Agτ�ς �P ν�ες (ντιλ@ψεις +ρ'�νται ν4 )επερ<σ�υν τ#ν Mεσαιω-
νισµ2, π�N +FαMε τ# Hτ�µ� ν4 '<νεται, ν4 Fυθ�Mεται µ�σα στ$ συλλ�γικ2τητα.

Συντ.: $H κυριαρ*!α τ>ς 3µ�δ�ς Qναντι τ�� �τ�µ�υ ε8ναι �ρνητικ� στ�ι*εC� στ�ν A@1λι-
@η τ�� �νθρGπ�υ;

B.Φ.: K<θε Hλλ�. tOµως (παιτε9ται µ�α yρµ�νικ$ σ'�ση µετα)N (τ2µ�υ κα- συλλ�γι-
κ2τητας. Kα- 5δ. 5π�σης Fρ�σκεται µ�α τερ<στια συνεισφ�ρ4 τ.ν (ρ'α�ων 0Eλλ@νων: D
(νακ<λυψη τ/ς (τ�µικ2τητας κα- τ/ς πρ�σωπικ2τητας· (τ�µικ2τητα κα- πρ�σωπικ2τη-
τα µ�σα στ# συλλ�γικ# γ�γνεσθαι, µ�σα στ$ν π2λιν. Agτ$ τ$ν συνεισφ�ρ4 τ.ν 0Eλλ@νων
τ$ν (ναγνωρ�Mει κα- A M<ρ), π�N θαTµαMε (π�ραντα τ$ν (ρ'α�α 0Eλλ<δα. Στ�Nς tEλλη-
νες A Hνθρωπ�ς π�N cταν +)ω (π# τ# συλλ�γικ# γ�γνεσθαι, +)ω (π# τ$ν «(γ�ρ4 τ.ν
γνωµ.ν», 'αρακτηριM2ταν Sς «&διGτης», π�N 5σ@µαινε Fλ<κας. Kα- πρ<γµατι D λ�)η αgτ$
π�ρασε σ’ Kλες τ-ς λατιν�γενε9ς γλ.σσες κα- σηµα�νει τ$ν Fλακε�α κα- τ$ν hλιθι2τητα.

Agτ$ D τ�π�θ�τηση τ�B (νθρGπ�υ στ# 5π�κεντρ� τ�B γ�γνεσθαι µ� τ$ν +νν�ια τ�B 5λεT-
θερα κα- JπεTθυνα σκεπτ2µεν�υ 5σωτερικ4 καλλιεργηµ�ν�υ (νθρGπ�υ )επ�ρασε τ#ν Mε-
σα�ωνα. ΓιγαντGθηκε D πεπ��θηση, Kτι A Hνθρωπ�ς κα- D κ�ινων�α +'�υν µ�α π�ρε�α (ν�-
δικ@, πρ��δευτικ@.

Συντ.: Π�ι� ε8ναι 9 �π�ψ- σας περ( τ�� «τ1λ�υς τ>ς ?στ�ρ!ας», π�2 τGρα πρ���λλεται;
B.Φ.: T# «τ�λ�ς τ/ς Pστ�ρ�ας» πρ�F<λλεται (π# «FαρTγδ�υπ�υς» θεωρητικ�Tς, �P Aπ�9�ι

λ�νε K,τι (ν�ησ�α µπ�ρε9 ν4 φαντασθn/ κανε�ς. Θ�λ�υν ν4 µQς πε�σ�υν, Kτι 5δ. φθ<σαµε,
µ$ν παραπ�νι�στε, δ�ν Jπ<ρ'ει τ�π�τε Hλλ�. Eν=. A M4ρ) +λεγε...

Συντ.: ∆"ν ε8*ε Wµως κα( 3 M�ρ@ τ�ν λ)τρωση τ�� τελικ�� σκ�π��; $H «�τα@ικ� κ�ι-
νων!α» δ"ν ]ταν �νας Aπ!γει�ς παρ�δεισ�ς;

B.Φ.: iEλεγε, Kτι «δι<γ�υµε (κ2µη oνα µακρ2συρτ� στ<δι� “πρ�ϊστ�ρ�ας”, δ�ν +'�υµε
µπ/ στ$ν καθ’ αgτ# (νθρGπινη Pστ�ρ�α».

Συντ.: A�τ�ν τ�ν Qνν�ια ε8*ε τ� λυτρωτικ� τ�υ στ�ι*εC�;
B.Φ.: T# «λυτρωτικ#» εm'ε τ$ν +νν�ια τ/ς (π�δεσµεTσεως τ�B (νθρGπ�υ κα- τ/ς �gσ�ας

τ�υ, �στε ν4 Aλ�κληρωθn/ κα- ν4 αgτ�πραγµατωθn/. 0H λTτρωση µ� τ$ν µεσσιανικ$ +νν�ια
εmναι σ'/µα 0Eγελιαν# κι �'ι τ�B M<ρ).

Συντ.: $H συνε!δηση τ�� σ)γ*ρ�ν�υ �νθρGπ�υ σ" τ! Aπ!πεδ� �ρ!σκεται;
B.Φ.: Aσφαλ.ς θ4 µιλQτε γι4 τ# κ�µµ<τι 5κε9ν� τ/ς (νθρωπ2τητας π�N π�ρασε (π# τ$ν

Aναγ�ννηση κα- τ#ν ∆ιαφωτισµ2, τ#ν Aπ�9� κανε-ς δ�ν µπ�ρε9 ν4 συλλ<Fnη, zν δ�ν γνω-
ρ�Mnη τ$ν (ρ'α�α 0Eλλ<δα. ∆ι2τι A Jπ2λ�ιπ�ς κ2σµ�ς Jπ�στη κα- Jφ�σταται (φ’ ]ν#ς τ4
δειν4 µιQς παρακµιακ/ς φ<σης κα- (φ’ ]τ�ρ�υ τ$ν καταστρ�φικ$ 5πιρρ�$ τ/ς �7κ�ν�µικ/ς
5πιF�λ/ς τ.ν καπιταλιστικ.ν κ�ντρων.

Συντ.: ~Aς µιλ-σ�υµε τ�τε πρBτα γι� τ�ν Oπ�λ�ιπ� κ�σµ�.
B.Φ.: T# Kτι A κ2σµ�ς αgτ#ς παρακµ<Mει, αgτ# +'ει µ�α διπλ/ +νν�ια. Φθε�ρεται κα- )ε-

T� «τ�λ	ς τ�ς �Iστ	ρας» κα
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π�φτ�υν �P ()�ες τ�υ, πρQγµα π�N µπ�ρε9 ν4 Aδηγ@σnη σ� µ�α Pστ�ρικ$ (φ<νεια (Kπως γι4
µ�α περ��δ� �P iAραFες +'ασαν τ$ν Pστ�ρικ@ τ�υς µν@µη 5) α7τ�ας τ/ς 5π�µFασης τ.ν
∆υτικ.ν). Aπ# τ# Hλλ� µ�ρ�ς D φθ�ρ4 αgτ$ εmναι (παρα�τητη κα- (ναγκα�α (µακ<ρι
π.'. ν4 cταν µεγαλTτερη στ�Nς φ�νταµενταλιστ�ς µ�υσ�υλµ<ν�υς), καθwς κυ�φ�ρε9 oναν
ν�� κ2σµ�.

Συντ.: $H συνειδητ�τητα τ�� δυτικ�� �νθρGπ�υ φα!νεται ν� π�σ*Hη σ-µερα;
B.Φ.: Π<σ'ει �'ι µ2ν� στ# 5π�πεδ� τ/ς διαν2ησης κα- τ.ν 7δε.ν (λλ4 κα- στ# 5π�πεδ�

τ/ς π�λιτικ/ς. iAλλως τε δ�ν )ε'ωρ�Mει D πνευµατικ$ σφα9ρα (π# τ$ν κ�ινωνικ�π�λιτι-
κ@· κα- αgτ# τ# (π�δει)ε D ]λληνικ$ (ρ'αι2τητα, Kταν 7δ�ες κα- π�λιτικ$ +φθασαν σ�
Jψηλ# Fαθµ# συνειδητ2τητας. M<λιστα αgτ$ τ$ στιγµ$ π<νω σ’ αgτ# τ# θ�µα 5ργ<M�µαι,
δι2τι ]τ�ιµ<Mω oνα FιFλ��, τ$ν «K�ινωνι�λ�γ!α τ�� Π�λιτισµ��».

Συντ.: NOταν �ναφ1ρωµαι στ� Aπ!πεδ� τ>ς συνε!δησης τ�� σ)γ*ρ�ν�υ �νθρGπ�υ, Aνν�B
µ" π�ι� «µ�τια» σ-µερα �λ1πει τ�ν κ�σµ�, π�� �κκ�υµπEF, στ�ν Aπιστ-µη, στ�ν τε*ν�λ�-
γ!α, στ� Oπ�ρ*�ντα π�λιτικ�θρησκευτικ� δ�γµατα;

B.Φ.: Kατ’ (ρ'@ν, γι4 ν4 (ναπτυ'θn/ A µη'ανισµ#ς τ/ς συνε�δησης, πρ�ϋπ�τ�θεται, Kτι
A Hνθρωπ�ς +'ει τ$ν Pκαν2τητα ν4 κρ�νnη A Lδι�ς τ$ν πραγµατικ2τητα κα- τ-ς 7δ�ες. Agτ$
D Pκαν2τητα δ�ν Jπ<ρ'ει σ@µερα f καταργε9ται σ� π�λN µεγ<λ� Fαθµ# (π# τ4 M.M.E. κα-
(π# τ4 Hλλα π�N σQς (ν�φερα. Emναι σαφ�ς, Kτι σ@µερα +'�υµε µ�α Jστ�ρηση στ$ν (ν<-
πτυ)η τ/ς (νθρGπινης συνειδητ2τητας σ’ Kλα τ4 5π�πεδα. Agτ# εmναι δεδ�µ�ν�, δ�ν συ-
Mητε9ται.

M�B θ�σατε Kµως κα- τ# M@τηµα, zν στηρ�Mnη A Hνθρωπ�ς τ# µ�λλ�ν τ�υ στ$ν 5πιστ@µη.
0H τ<ση, D Aπ��α 5κφρ<Mει τ# παρ#ν σTστηµα, εmναι D (π�θ�ωση τ/ς 5πιστ@µης κα- τ/ς
5πιστηµ�σTνης. Π�ιQς 5πιστ@µης Kµως; Agτ/ς π�N Jπηρετε9 τ$ν (ν<πτυ)η τ/ς �7κ�ν�-
µ�ας, δηλαδ$ τ/ς τε'ν�λ�γ�ας. Eπ- πλ��ν θ4 µπ�ρ�Bσα ν4 σQς (π�δε�)ω, zν εL'αµε και-
ρ2, Kτι D διαµερισµατ�π��ηση, τ# σπ<σιµ� τ/ς 5πιστ@µης, εmναι κ<τι τ# τρ�µακτικ2. N4
σκεφθ/τε, Kτι �P δι<φ�ρ�ι 5πιστηµ�νικ�- κλ<δ�ι δ�ν 5πικ�ινων�Bν µετα)T τ�υς. Πρ2κει-
ται γι4 κλειστ�Nς π2λ�υς, π�N µετα)T τ�υς δ�ν µπ�ρ�Bν ν4 συνενν�ηθ�Bν ��τε κα- (π#
Hπ�ψη γλGσσας. Agτ$ τ$ν κατακερµατισµ�νη τε'ν�λ�γ�α, τ# σTστηµα τ$ν πρ�σφ�ρει Sς
7δε�λ�γ�α, γι4 ν4 µ$ν π. Sς θρησκε�α. iEτσι A Hνθρωπ�ς δ�ν συνειδητ�π�ιε9 τ$ν κατ<-
πτωσ@ τ�υ, (φ�B Fλ�πει τ$ν ()�α τ�υ, τ# µ�λλ�ν τ�υ στ# µ�λλ�ν τ/ς τε'ν�λ�γ�ας. ΠαTει
ν4 λειτ�υργn/ (π# κ<θε Hπ�ψη Sς σκεπτ2µεν� αgθTπαρκτ� �ν. Agτ# π�N +λεγαν �P Σ�-
φιστ�ς, «µ1τρ� Wλων τBν πραγµ�των 3 �νθρωπ�ς», f στ$ν Aναγ�ννηση, «Homo mesura»,
καταργ@θηκε.

Συντ.: $Yπ�ρ*ει δι1@�δ�ς �π� α�τ�ν τ�ν µ�ν�µ1ρεια κα( τ�ν �κρ�τητα;
B.Φ.: Πρ-ν σQς (παντ@σω, θ4 σQς διηγηθ. κ<τι π�λN 'αρακτηριστικ2. tOταν κ<π�ια

στιγµ$ �µ�υν πρ2εδρ�ς τ/ς «Oλυµπιακ/ς», εm'α 5παφ�ς µ� πρ��δρ�υς Hλλων ]ταιρει.ν
κα- µ� τ4 τε'ν�κρατικ4 5πιτελε9α τ�υς. Eπρ2κειτ� γι4 5παγγελµατ�ες τ/ς πρGτης γραµ-
µ/ς. iH)εραν τ4 π<ντα (π# θ�µατα �7κ�ν�µικ/ς κα- τε'νικ/ς φTσεως. T# καταπληκτικ#
cταν, Kτι, Kταν Fγα�ναµε (π# τ$ν συνεδρ�αση κα- πηγα�ναµε, γι4 ν4 φQµε f ν4 )εκ�υρα-
στ�Bµε, cταν (δTνατ� ν4 συMητ@σ�υν, ν4 µιλ@σ�υν γι4 κ<τι Hλλ�. Π<λι γι4 (ερ�πλ<να,
γι4 (ερ�π�ρικ�ς ]ταιρε�ες, κα- τ�π�τα Hλλ�. Eπρ2κειτ� δηλαδ$ γι4 (νθρGπ�υς �'ι yπλ.ς
πρ�Fληµατικ�Nς (λλ4 (κρωτηριασµ�ν�υς 5ντελ.ς. iHµασταν στ$ Zυρ�'η, κα- τ�Nς εmπα
κ<π�ια πρ<γµατα γι4 τ$ν Pστ�ρ�α της. M� κTτταMαν σ4ν ν4 �µ�υν 5)ωγ@ιν�ς. OP Γ<λλ�ι
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'ρησιµ�π�ι�Bν τ$ν φρ<ση «σ�φ�ς Z παντ�γνGστης Iλ!θι�ς». Agτ#ς A τTπ�ς (νθρGπ�υ
δ�ν πιστεTει σ� τ�π�τα, κα- γι’ αgτ# Jπηρετε9 τ$ν γυµν$ δTναµη, τ#ν γυµν# �7κ�ν�µισµ2,
κα- εmναι 7δια�τερα 5πικ�νδυν�ς.

Συντ.: ~Aς Qλθ�υµε τGρα στ�ν Sλληνικ� πραγµατικ�τητα. Π�ι� ε8ναι γνGµη σας γι�
τ�ν κυρ!αρ*η &δε�λ�γ!α τ�� «Sλλην�*ριστιανικ�� συµπλ1γµατ�ς» κα( τ�ν Aθνικ� σ*ι+�-
φρ1νεια π�2 παρ�γει;

B.Φ.: Agτ# τ# M@τηµα σηκGνει τερ<στια συM@τηση. T# Aπ�λλGνει� στ�ι'ε9�, π�N +δω-
σε D (ρ'α�α 0Eλλ<δα κα- στ# Aπ�9� Oφε�λ�υµε τ2σα κα- τ2σα, εmναι FεFα�ως 5ντελ.ς δια-
φ�ρετικ# (π# τ-ς πρ�διαγραφ�ς τ�B 'ριστιανισµ�B. tOµως στ$ν νε�ελληνικ$ κ�ινων�α,
5πειδ$ δ�ν Jπ/ρ)ε (ν<πτυ)η τ.ν παραγωγικ.ν δυν<µεων (στικ�B τTπ�υ, αgτ# δ�ν 5π�-
τρεψε τ$ν Aλ�κλ@ρωση τ�B τTπ�υ τ.ν πρ��δευµ�νων καπιταλιστικ.ν 'ωρ.ν. Emναι µ�α
κ�ινων�α, π�N κιν@θηκε µ2νιµα κα- σταθερ4 µ� πρ�διαγραφ�ς (ντιπαραγωγικ�ς. Eκε9ν�
π�N µQς σ=GMει εmναι τ# ])/ς: 0O tEλλην µ� '�λιες δT� καταF�λ�ς κα- 5µπειρ�ες +'ει (να-
πτT)ει τ�τ�ιες δυνατ2τητες (ντ�στασης, �στε αgτ# τ# Jπ�αν<πτυκτ� ν4 µ$ν Aδηγn/ στ$ν
καταστρ�φ@. Στ$ν ∆Tση, παρ’ Kτι �P δ�µ�ς εmναι (νεπτυγµ�νες, Kπως τ4 πανεπιστ@µια,
�P (καδηµ�ες, Sστ2σ� A µ�σ�ς Hνθρωπ�ς εmναι π�λN 'αµηλ2τερ�ς (π’ τ#ν µ�σ� tEλληνα.
0O µ�σ�ς tEλλην εmναι κα- σκεπτ2µεν�ς κα- (ν@συ'�ς κα- (µφισFητ�ας. 0O «µικρ#ς» tEλλην
κρατ<ει τ$ν 0Eλλ<δα, �'ι A «µεγ<λ�ς». 0O tEλλην τ/ς «κ�ρυφ/ς» (π# κ<θε Hπ�ψη Jστε-
ρε9 +ναντι τ.ν )�νων σ’ Kλα τ4 5π�πεδα, στ# π�λιτικ2, στ# �7κ�ν�µικ2, στ4 Γρ<µµατα κα-
στ-ς T�'νες – π�ρα (π’ τ�Nς πραγµατικ�Nς δηµι�υργ�Tς.

Συντ.: TελικBς, π�ι1ς δυν�µεις Aλ1γ*�υν κα( A@�υσι�+�υν τ�ν $Eλλ�δα;
B.Φ.: 0H ]λληνικ$ πραγµατικ2τητα Fρ�σκεται στ$ν �ρα µηδ�ν. Στ$ν Παιδε�α, στ$ν Π�-

λιτικ@, στ4 Γρ<µµατα. T# µεγαλTτερ� µ�ρ�ς τ.ν 7θυν2ντων στ�Nς τ�µε9ς αgτ�Nς +'�υν γ�-
νει Jπηρ�τες π�λλαπλ.ν συµφερ2ντων, Hλλ�ι συνειδητ4 κα- Hλλ�ι (συνε�δητα. Kυρ�αρ-
'� ρ2λ� στ$ν Jπ2θεση αgτ$ πα�M�υν τ4 µεγ<λα 5κδ�τικ4 συγκρ�τ@µατα κα- 7δ�ως D µε-
γ<λη κατηγ�ρ�α τ�B συγκρ�τ@µατ�ς Λαµπρ<κη. ∆�ν )�ρω, zν θ�λετε ν4 τ4 δηµ�σιεTσε-
τε f ν4 τ4 +'ετε καλ4 µ� τ#ν Λαµπρ<κη.

Συντ.: �EµεCς δ"ν λ�γ�κρ!ν�υµε �`τε Q*�υµε ν� κρ)ψ�υµε τ!π�τα. Στ� Πανεπιστ-µια,
Wπ�υ Oπηρετ-σατε Aπ( µακρ�ν, κα( &δια!τερα στ�2ς *Gρ�υς τ>ς $Iστ�ρ!ας, τ>ς �Aρ*αι�-
λ�γ!ας, τ>ς Γλωσσ�λ�γ!ας, π�2 {πτ�νται τBν Aνδιαφερ�ντων τ�� «∆αυλ��», 9 κατ�στα-
ση ε8ναι διαφ�ρετικ-;

B.Φ.: Θεωρ. σ@µερα, Kτι D συντριπτικ$ πλει�ψηφ�α τ.ν πανεπιστηµιακ.ν πρ�δ�δει τ$ν
(π�στ�λ@ της. Eνδιαφ�ρεται µ2ν� γι4 ()ιGµατα κα- κατα)ιGσεις µ�σα στ#ν '.ρ� τ/ς π�-
λιτικ/ς κα- τ/ς δηµ�σι2τητας κα- �'ι γι4 5πιστηµ�νικ$ δ�υλει<, γι’ αgτ# κα- τ# παρα-
γ2µεν� +ργ� εmναι (π# µηδαµιν# oως (νTπαρκτ�. ∆�ν 'ωρeQ καµµ�α (µφιF�λ�α 5π- τ�Tτ�υ.
Eκλιπαρ�Bν τ4 καν<λια, γι4 ν4 τ�Nς παρ�υσι<σ�υν στ4 περ�φηµα «τwκ σG�υ», Kπ�υ D
κατ<σταση εmναι κωµικ@. Mπ�υρδ�λ�γ�α, (συναρτησ�α, +λλειψη 5σωτερικ�B εPρµ�B, λ2-
γ�υ κα- σκ�ψης. Eν=. ταυτ2'ρ�να 5µφαν�M�νται yπλ�9 Hνθρωπ�ι, π�N λ�νε π�ντε πρ<γ-
µατα συγκρ�τηµ�να. Aλλ4 5π’ αgτ�B εg'αρ�στως ν4 συMητ@σ�υµε 5ν 5κτ<σει )ε'ωριστ<,
Kπ�υ θ4 σQς π. πρ<γµατα (νατρι'ιαστικ<.

Συντ.: E�*αρ!στως ν� συ+ητ-σ�υµε λεπτ�µερ1στερα γι� τ� πανεπιστ-µια @ε*ωριστ�
σ" �λλη συν1ντευ@η. ΣFς ε�*αριστB π�λ).

Παν. Λ. K�υ3αλ(κης

�H «+ρα µηδ�ν» τ�ς -λληνικ�ς πραγµατικ.τητας
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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

Πρ*ς µ�α Qν�π�ιηµ�νη θεωρ�α T� νης - �EπιστFµης
$H T1*νη κα( 9 �Eπιστ-µη στ�ν �ρ*α!α $Eλλ�δα µετ1φρα+αν Oπαρ@ιακ� τ�ν

�σωστη δ�µ� τ�� Σ)µπαντ�ς στ� µ1τρα τ�� �νθρGπ�υ. ∆"ν ε8ναι τυ*αC�, Wτι
παρ�υσι�σθηκαν µα+2 κα( σ" τ�σ� Oψηλ� π�ι�τητα κα( καθαρ�τητα. O? µ�ρ-
φ"ς π�2 Aδηµι�)ργησε 9 �Aρ*α!α T1*νη στ� γλυπτικ-, στ�ν �ρ*ιτεκτ�νικ-,
στ�ν λ�γ� µ" παρ�λληλη Aπιστηµ�νικ� �ντ!ληψη τ>ς Φ)σης, δ!ν�υν µ!α µ�-
ναδικ� κα( �δι�ψευστη στ�2ς α&Bνες πρ�σιτ�τητα τ�� Σ)µπαντ�ς µ1σα �π�
τ� Oπαρ@ιακ�. T!π�τε στ�2ς α&Bνες δ"ν θ� διαψε)σHη α�τ�ν τ�ν π�λιτισµ�.

K�π�ια στιγµ� Wµως τ� τραCν� τ>ς $Iστ�ρ!ας µετ� τ�ν �Aρ*αι�τητα Aκτρ�-
*ι�σθηκε, µ" �π�τ1λεσµα ν� διαταρα*θH> τ� tρµ�νικ� σ)µπλεγµα T1*νη - �Eπι-
στ-µη. �E*�θη 3 µ!τ�ς τ>ς �Aρι�δνης, π�2 µ1*ρι πρ(ν τ� «�τ)*ηµα» dδηγ��σε
στ�ν �νιση. YEτσι παρ�υσι�+εται 9 µισαλλ�δ�@η θε�λ�γ!α µ1σα �π� τ�ν α�θα!-
ρετ� κ�σµ� τ>ς µεταφυσικ>ς. Kι Qτσι τ� θρα)σµατα τ�� �Aρ*α!�υ Π�λιτισµ��
��υτ-*τηκαν στ� ��ρ��ρ� τ>ς �&κ�ν�µικ�π�!ησης· κα( µ!α �ναρ*η �ν�πτυ-
@η Qφερε στ(ς µ1ρες µας τ�ν πλαν-τη στ� πρ�θυρα τ>ς καταστρ�φ>ς. Mαθη-
τευ�µεν�ι µ�γ�ι !

tEνα µυθιστ2ρηµα )ε'ωριστ# (π# τ4 συν@θη εmναι τ# περιε'2µεν� αgτ�B τ�B FιFλ��υ. OP ε7κ2νες κα- τ4
γεγ�ν2τα π�N (ναδT�νται µ�σα (π# τ-ς σελ�δες τ�υ µQς µεταφ�ρ�υν στ$ν Aθ@να τ�B 349 π.X. 0H
Jπ2θεση τ�B +ργ�υ, Kσ� φανταστικ$ κι zν εmναι, θ4 µπ�ρ�Bσε ν4 (π�τελn/ oνα κ�µµ<τι τ/ς πα-ρελθ�Tσης
Pστ�ρικ/ς πραγµατικ2τητ�ς. T$ν τελευτα�α µ�ρα τ.ν Mεγ<λων ∆ι�νυσ�ων �P θεατ�ς τ.ν δραµατικ.ν
(γGνων γ�ν�νται µ<ρτυρες ]ν#ς σ�Fαρ�B 5πεισ�δ��υ µετα)N τ�B ρ@τ�ρ�ς ∆ηµ�σθ�νη κα- ]ν#ς πλ�υσ��υ
π�λ�τη, τ�B Mειδ�α, Kταν A δεTτερ�ς 'αστ�υκ�Mnη τ#ν πρ.τ�. T$ν ]π2µενη µ�ρα (νακαλTπτεται τ# πτ.µα
]ν#ς (π# τ�Nς πλ��ν θερµ�Nς Jπ�στηρικτ�ς τ�B ∆ηµ�σθ�νη, τ�B νεαρ�B Nικ�στρ<τ�υ. T$ν α7νιγµατικ$
δ�λ�φ�ν�α καλε9ται ν4 5)ι'νι<σnη A Aριστ�κλ/ς, 5)<δελφ�ς τ�B θTµατ�ς.

iIσως τ# Pστ�ρικ# «κλισ�» τ/ς Jπ�θ�σεως (πρFλ. ∆ηµ�σθ�ν�υς «Kατ4 Mειδ��υ Λ2γ�ς») ν4 φα�νεται
τετριµµ�ν� κα- τε�νει ν4 µ�ι<σnη κα- µ� σTγ'ρ�ν� (στυν�µικ# «θρ�λλερ». tOµως D 5ντTπωση π�N µ�νει (π#
τ$ν (ν<γνωση εmναι πραγµατικ4 εg'<ριστα Mωηρ@. 0H Mωντ<νια τ.ν διαλ2γων, τ# γλαφυρ# kφ�ς τ/ς
συγγραφ/ς κα- D Oρθ$ παρ�υσ�αση τ�B 'Gρ�υ κα- τ�B 'ρ2ν�υ, κατ4 τ#ν Aπ�9� συµFα�ν�υν τ4 γεγ�ν2τα,
5)υπηρετ�Bν Hριστα oναν σαφ/ (λλ4 �'ι κα- τ2σ� 5πιτηδευµ�να 5µφαν/ σκ�π2: τ$ γνωριµ�α τ�B
(ναγνGστη µ� τ# (θηναϊκ# – κα- ]λληνικ# κατ’ 5π�κτασιν – γ�γνεσθαι τ/ς (ρ'αι2τητ�ς κα- µ� τ#ν
ψυ'ισµ# κα- τ#ν τρ2π� Mω/ς τ.ν πρωταγωνιστ.ν τ�υ, κ<τι τ# Aπ�9� 5πιτυγ'<νεται �'ι µ� µ�α «)ερ$»
Pστ�ρικ$ πραγµ<τευση (λλ4 µ� τ4 (Hδ�λα εgτυ'.ς 5δ.) Oνειρικ4 φτερ4 τ/ς λ�γ�τε'ν�ας.

M(ρι�ς Mαµαν�ας

M� τ#ν δικ2 τ�υ δ�κιµιακ# λ2γ� 5πι'ειρε9 A συγγραφ�ας ν4 (π�δGσnη τ$ν +νν�ια τ/ς π�λιτικ/ς. Kαθwς

ΠAYΛOΣ ΨAPPAKHΣ, $H διπλ> Vψη τ>ς Π�λιτικ>ς

CLAUDE MOSSÈ, YEγκληµα στ�ν �Aρ*α!α �Aγ�ρ�
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TGρα �κ�µα περισσ�τερ� 3 σ)γ*ρ�ν�ς �νθρωπ�ς πρ1πει ν� σκεφθH> γι� τ�ν
Sν�π�ιηµ1νη θεωρ!α T1*νης - �Eπιστ-µης. A�τ� �1�αια ε8ναι �ρκετ� δ)σκ�-
λ� γι� τ�ν µεταφυσικ- τ�υ τωριν� ν��τρ�π!α: ∆ια*Gρισε α�θα!ρετα τ�ν Uλη
κα( τ� πνε�µα, π�) π�ι�ς @1ρει πι�, π_ς α�τ� τ� δ)� Aµπλ1κ�νται στ� YAπει-
ρ�. Θε�λ�γικ"ς «A@ �π�καλ)ψεως» α�θαιρεσ!ες dρι�θ1τησαν �νθρωπ�ειδBς
τ� Σ)µπαν. $H T1*νη κα( 9 �Eπιστ-µη σκ���ντας 9 κ�θε µ!α τ� δικ� της λα-
γ�)µι, θ� QρθHη 9 hρα π�2 θ� Sνωθ��ν. ΠBς κα( π�τε; Π�ντως µ1σα στ�2ς
Wρ�υς τ�� Σ)µπαντ�ς Oπ�ρ*ει �σφαλBς 9 �π�ντηση, µ�ν� π�2 δ"ν @1ρ�µε ν�
τ�ν δια��σωµε.

Π�ντως 9 �Aρ*αι�της µ" τ� ν� �αδ!+Hη Aπ�νω στ� Φ)ση Qθεσε τ� θεµ1λια
τ>ς Sν�π�ιηµ1νης θεωρ!ας T1*νης - �Eπιστ-µης, AνbB 9 σηµεριν� �νθρωπ�-
της µ" τ�ν �σ*ετη A@1λι@η τ�� Sν�ς πρ�ς τ� �λλ� Qφθασε στ(ς �τ�µικ"ς ��µ-
�ες κα( στ�2ς π!νακες +ωγραφικ>ς, π�2 τ�2ς κατα�ρ1*�υν µ" πετα*τ� *ρBµα,
κι W,τι �γH>, δ!ν�ντας Qτσι τ�ν πιθαν�τητα συνταιρι�σµατ�ς σ" �να τερατGδη
�ριθµ� µ" �να πλ>θ�ς �µ1τρητων µηδενικBν...

ΠαντελCς Γλ(ρ�ς

παρατηρε9 τ$ν Pστ�ρικ@ της παρ�υσ�α στ# (νθρGπιν� γ�γνεσθαι, )ε'ωρ�Mει τ$ν «+ναρ'η» κα- τ$ν
«Hναρ'η» �ψη της, καθwς κα- τ-ς συν�πειες π�N αgτ�ς συνεπ<γ�νται στ$ν π�ρε�α τ.ν λα.ν. Πρ�σεγγ�Mει
τ$ν σTγ'ρ�νη π�λιτικ$ πραγµατικ2τητα, στ$ν Aπ��α «µ!α µελαγ*�λικ� µελι*ρ�τητα σκι�+ει τ�ν διεθν>
δηµ�σι� 3ρ!+�ντα. M�ν� σπ�ραδικ"ς φων"ς τBν ε�κρ�των π�λιτικBν πρ�σωπικ�τ-των δ"ν �ρκ��ν γι�
τ�ν A@υγ!ανση τ�� π�λιτικ�� τ�π!�υ». Kα- πρ�τε�νει: «�AπαιτεCται 9 συ*ν�τερη Aκδ-λωση τ>ς
Aναρµ�νισµ1νης πρ�ς τ�ν vρθ� π�λιτικ� λ�γ� A@υγιαντικ>ς κα( �ν�ρθωτικ>ς π�λιτικ>ς πρ�@ης. A�τ�
µα+2 µ" τ�ν �φ)πνιση τ>ς λαϊκ>ς συνε!δησης κα( τ�ν Aνεργ� �π�φασιστικ� συµµετ�*- της στ�
κ�ινωνικ�κρατικ� δρGµενα θ� δρ�µ�λ�γ-σ�υν τ�ν �π�κατ�σταση τ>ς Aλπιδ�φ�ρας θετικ>ς π�λιτικ>ς
παρ�υσ!ας».

Πραγµατικ<, Kσ� D π�λιτικ$ πρ<)η δ�ν εmναι τ�π�τα Hλλ� (π# oνα yπλ# µ�σ� 5)υπηρ�τησης τ.ν
σκ�πιµ�τ@των τ/ς ]κ<στ�τε (κα- σ@µερα πλ��ν παγκ2σµιας) 5)�υσ�ας, θ4 αgτ�καταργ/ται Sς
(νθρGπινη ()�α κα- θ4 παραµ�νnη µακρυ4 (π# τ#ν φυσικ# γενν@τ�ρ< της, τ#ν 0Eλληνικ# Λ2γ�.

Παν. Λ. K�υ3αλ(κης

0O δικηγ2ρ�ς κα- συγγραφ�ας κ. B. XατMηFασιλε��υ λαFwν Jπ’ �ψιν τ�υ τ4 Pστ�ρικ4 κα-
(ρ'αι�λ�γικ4 στ�ι'ε9α περ- τ�B θ�µατ�ς π�N πραγµατεTεται κα- �θ�Tµεν�ς (π# τ$ν (νεπαρκ/
πληρ�φ2ρηση γTρω (π# τ# Aσκληπιε9� 5)ετ<Mει τ$ν Pστ�ρ�α τ�B 5πιστηµ�νικ�B αgτ�B µνηµε��υ σ�
συν<φεια µ� τ$ γενικGτερη π�λιτικ@, �7κ�ν�µικ$ κα- π�λιτισµικ$ π�ρε�α τ�B νησι�B (π# τ4 παν<ρ'αια
'ρ2νια oως σ@µερα.

0H Oρθ$ κα- 7σ�ρρ�πηµ�νη δι<τα)η τ/ς kλης καθwς κα- A πλ�Bτ�ς τ.ν παρατιθεµ�νων Pστ�ρικ.ν
στ�ι'ε�ων εmναι τ4 κTρια 'αρακτηριστικ4 τ�B +ργ�υ. 0O συγγραφ�ας )εκινeQ κ<ν�ντας µ�α συν�πτικ$
(ναφ�ρ4 στ$ν Pστ�ρ�α τ/ς K. (π# τ4 'ρ2νια τ/ς πρGιµης 5π�'/ς τ�B 'αλκ�B µ�'ρι τ.ν Dµερ.ν µας. 0H
7δια�τερη σηµασ�α τ�B νησι�B Sς γεν�τειρας κα- 'Gρ�υ 5πιστηµ�νικ/ς δραστηρι2τητ�ς τ�B 0Iππ�κρ<τη,
γ2ν�υ Aσκληπιαδ.ν Pερ�ων, (ναλTεται στ4 (κ�λ�υθ�Bντα κεφ<λαια. Στ# δεTτερ� µ�ρ�ς A λ2γ�ς δ�δεται
στ#ν Στρ<Fωνα, A Aπ�9�ς Sς κατ’ 5)�'$ν γεωγρ<φ�ς τ/ς (ρ'αι2τητ�ς δ�δει σαφε9ς πληρ�φ�ρ�ες γι4 τ#
Aσκληπιε9�ν, τ-ς Aπ�9ες κα- ()ι�λ�γε9 A συγγραφ�ας. Eκτ#ς Kµως (π’ αgτ�ς A κ. B.Σ.X. παρ�υσι<Mει κα-

BAΣ. Σ. XATZHBAΣIΛEIOY, T� �AσκληπιεC� τ>ς KB
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HMAPTHMENO: Στ# πρ�ηγ�Tµεν� 195� τεB'�ς στ# τ�λ�ς τ/ς σελ�δας 12134 παρελε�φθη τ# �ν�µα

τ�B συντ<κτη κ. K�σµQ ΣκαF<ντM�υ

(ρ'αι�λ�γικ�ς κα- τ�πωνυµικ�ς πηγ�ς, 5ν=. (φιερGνει 7δια�τερ� κεφ<λαι� στ$ν (νακ<λυψη τ�B
µνηµε��υ τ# 1902 (π# τ#ν γερµαν# (ρ'αι�λ2γ� P�Bντ�λφ X�ρτ�γκ. Kατ2πιν, (φ�B κ<νει µ�α 5κτεν/
(ναφ�ρ4 στ$ λατρε�α τ�B Aσκληπι�B, Aλ�κληρGνει τ$ν συγγραφ$ µ� τ$ν περιγραφ$ τ.ν εJρηµ<των
κα- τ.ν (ναστηλGσεων.

T# FιFλ�� εmναι πρ<γµατι oνας πλ@ρης Aδηγ#ς γνGσεων περ- τ�B συγκεκριµ�ν�υ (ρ'α��υ 7ατρικ�B
κ�ντρ�υ κα- oνα π�λTτιµ� 5γ'ειρ�δι� Pστ�ρικ/ς µν@µης. T# γεγ�ν#ς δ� Kτι εmναι γραµµ�ν� (π# oναν
5πιστ@µ�να µ$ 5)ειδικευµ�ν� στ$ν Pστ�ρ�α κα- τ$ν (ρ'αι�λ�γ�α 5πιFεFαιGνει γι4 π�λλ�στ$ φ�ρ<, Kτι D
5ρασιτε'νικ$ (+ρως+τ�'νη) 5νασ'2ληση +'ει (π�τελ�σµατα 5φ<µιλλα, 54ν �'ι κα- καλTτερα, (π’ αgτ4
τ.ν µελετ.ν τ.ν «ε7δηµ2νων».

M(ρι�ς Mαµαν�ας

Emναι µεγ<λη 'αρ<, Kταν διαF<Mnης oνα FιFλ�� περιωρισµ�ν�υ (π# τ#ν τ�τλ�ν τ�υ στ$ν +ρευνα τ/ς
Pστ�ρ�ας µιQς περι�'/ς, κα- )αφνικ4 (νακαλTπτnης, Kτι περι�'ει τ2σες πληρ�φ�ρ�ες, π�N σ� µ�ρφGν�υν
γενικGτερα. iEτσι �P (ναφ�ρ�ς τ�B συγγραφ�ως γι4 τ-ς κ�ινωνικ�ς δ�µ�ς τ/ς συγκεκριµ�νης περι�'/ς
+'�υν εgρTτερη σηµασ�α.

T# κεφ<λαι�ν γι4 τ# Kρυφ# Σ'�λε9� δ�ν (φ�ρeQ µ2ν�ν στ$ν Mεγαλ2π�λιν. 0O (φ�ρισµ#ς (π# τ#ν
πατρι<ρ'η τ.ν Kλεφταρµατ�λ.ν τ# 1805 κα- A (φανισµ2ς τ�υς τ$ν ]π2µενη 'ρ�νι4 εmναι 5νταγµ�ν�ς στ4
γενικGτερα Pστ�ρικ4 πλα�σια· Kπως κα- τ4 γεγ�ν2τα τ/ς Eπαναστ<σεως τ�B ’21 κα- τ4 5πακ2λ�υθα. T4
δ� (ναφερ2µενα στ#ν 5λεTθερ� F�� εmναι 5ν π�λλ�9ς κ�ιν4 f (ντ�στ�ι'α τ.ν Jπ�λ��πων περι�'.ν. M�
Hλλα λ2για oνας µελετητ$ς τ/ς Pστ�ρ�ας π�λλ4 +'ει ν4 �φεληθn/.

Emναι δ� διπλ/ 'αρ4 γι4 τ#ν Jπ�γρ<φ�ντα, Kτι τ# FιFλ�� αgτ# εmναι µ�α τ�πικ$ +κδ�σις κα- µ<λιστα σ�
π�λυτ�νικ# σTστηµα, πρQγµα π�N σηµα�νει, Kτι Jπ<ρ'�υν δι<σπαρτες νησ�δες, Kπ�υ τ# 0Eλληνικ#
ΠνεBµα καλλιεργε9ται σ@µερα παρ4 τ#ν κατατρεγµ2 τ�υ.

�Aθ. K�υκ�3�στας

0O I. ΓαFριηλ�δης 5)�δωσε τ# σTγγραµµ< τ�υ, στ# Aπ�9� (ναφ�ρ�νται �P (γ.νες π�N +'ει κ<µει κατ4
καιρ�Nς 5π- γλωσσικ.ν θεµ<των, µ� στ2'� ν4 (φυπν�σnη τ�Nς (να�σθητ�υς «5λ�φαντες» π�N Oν�µ<M�νται
«Παιδαγωγικ# Iνστιτ�Bτ�» κα- «0Yπ�υργε9� Παιδε�ας». 0H γλωσσ�λ�γ�α Sς 5πιστ@µη )εκ�νησε (π’ τ$ν
0Eλλ<δα (λλ4 D κατ<στασι τ/ς συγ'ρ2ν�υ γλωσσ�λ�γ�ας δ�ν εmναι καθ2λ�υ κ�λακευτικ@. OP «yρµ2δι�ι»
θ�λ�ντας ν4 δε�)�υν πwς εmναι πρ��δευτικ��, π�λεµ�Bν τ4 7δανικ4 τ�B 0Eλληνισµ�B, πρ�σπαθ�Bν ν4
µειGσ�υν τ$ν σηµασ�α τ/ς (ρ'α�ας ]λληνικ/ς γλGσσας, δι�γραψαν (π’ τ$ν διδακτ�α kλη τ# κυριGτερ�
µ�ρ�ς τ/ς γραµµατικ/ς, τ$ν σTντα)ι, κα- διδ<σκ�υν µ2ν� µ�ρφ�λ�γ�α. OP καθηγητα- τ/ς γλωσσ�λ�γ�ας
γρ<φ�υν π2τε-π2τε θεωρητικ4 +ργα, στ4 Aπ�9α Kµως (γν��Bν τ$ν κληρ�ν�µι4 τ.ν πρ�γ2νων µας κα- τ4
Aπ�9α συν@θως 5λ�γ'�νται γι4 τ# 'αµηλ2 τ�υς 5πιστηµ�νικ# 5π�πεδ�. Π�λλ4 δ� δ�ν εmναι παρ4
(ντιγραφ�ς )�νων FιFλ�ων κα- θεωρι.ν, µ’ (π�τ�λεσµα �P συγγραφε9ς των ν4 µ$ν δTνανται κzν ν4
πρ�σαρµ2σ�υν αgτ4 π�N (ντιγρ<φ�υν στ$ν ]λληνικ@!

Π�λλ4 (π’ Kσα περι�'�νται στ# FιFλ�� τ�B κ. ΓαFριηλ�δη +'�υν δηµ�σιευθ/ σ� παλαι2τερα τεT'η τ�B
«∆αυλ�B».

M(ρι�ς ∆ηµMπ�υλ�ς - �Aπ�λλ>νι�ς

I. ΓABPIHΛI∆HΣ, $H �νεπ�ρκεια τ>ς $Eλληνικ>ς Γλωσσικ>ς
�Eπιστ-µης

∆. ΠAΠA∆OΠOYΛOY, $Iστ�ρ!α τ>ς �Eπαρ*!ας  µεγαλ�π�λεως
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