




�E��δ�ς
�H �στ�ρικ� �ττα τ�� �Eλληνισµ�� πρ� π�λλ�ν α��νων κα� � κατ’

�κ�λ�υθ αν !κλειψη τ$ς �στ�ρικ$ς τ�υ α&τ�συνειδησ ας (κµηδ)νισαν

�φ’ +ν�ς τ�ς (θνικ,ς �ντιστ-σεις τ�υ κα� (. /λλ�υ τ�� τρ�0�π)δησαν

τ�ς δηµι�υργικ)ς τ�υ 2ρµ)ς. �O µετ5 Xριστ�ν 7Eλλην δ,ν µπ�ρ��σε πι5

ν5 καταν�8σ9η τ� �στ�ρικ: τ�υ γ γνεσθαι κα� (. �ντιδρ-σεως (στρ)φετ�

;0ι σπ-νια (ναντ �ν τ�� παρελθ:ντ�ς τ�υ. E<ναι πιθαν:ν, >τι �� µε-

γαλ@τερ�ι �φανεAς B (µφανεAς παλαι� , �λλ5 κα� σηµεριν� , µισ)λλη-

νες ε<ναι +λληνικ$ς καταγωγ$ς µ, λειψ� B στρεCλ� συνε δηση τ$ς

+λληνικ:τητ-ς τ�υς, κατατρυ0:µεν�ι �π� τ� παρεπ:µεν� στ�ς περι-

πτ�σεις α&τ,ς σ@νδρ�µ� τ$ς πατρ�κτ�ν ας.

�H διασDωE:µενη φτω0:τατη �στ�ρικ� +λληνικ� συνε δηση στηριE:-

ταν �π�κλειστικ5 σ, δ@� Fπ�λε µµατα τ$ς +λληνικ$ς µν8µης, τ�ν +λλη-

νικ� γλ�σσα κα� τ�ν +λληνικ� γεωγραφικ� (ντ�πι:τητα. T5 δ@� α&τ5

στ�ι0εAα ε<ναι τ5 µ�ναδικ5 π�H τρ�φ�δ:τησαν τ� (�νεπαρκ)στατ� κα�

συ0ν5 ν�σηρ� CεCα ως) (πιE�ν κ�µµ-τι �Eλληνικ:τητας (π� µακρ5ν

σειρ5ν α��νων – κα� παραµ)ν�υν �κ:µη τ5 µ:να Fπαρκτ5 γι5 τ�ν πλει-

�ν:τητα τ�ν σηµεριν�ν �Eλλ8νων. 7Eνα τρ τ� Eωνταν� κ�µµ-τι �Eλλη-

νικ:τητας, � παντ�δ@ναµη σ8µερα παρ�υσ α τ�� �Eλληνικ�� σκ)πτε-

σθαι κα� E$ν στ�ν πανανθρ�πιν� π�λιτισµ:, φθ-νει στ�ν 7Eλληνα

�σαφ,ς κα� µ� �ναγνωρ σιµ� λ:γDω τ$ς δικ$ς τ�υ ((θνικ$ς) στρεCλ�-

σεως.

7Oµως µ α µει�ν:τητα, µικρ:τερη παλαι:τερα κα� µεγαλ@τερη σ8-

µερα, πιθαν�ς Lστερα �π� σ@γκλιση κ-π�ιων Fπ�κειµενικ�ν κα� �ντι-

κειµενικ�ν πρ�ϋπ�θ)σεων µπ�ρ��σε π-ντ�τε µ, (φαλτ8ρια τ�ν µη-

τρ δα γλ�σσα κα� τ�ν πατρ δα γ$ ν5 κατακτNO κα� ν5 συµπληρ�ν9η κ--

π�ια κεν5 (κατ5 περ πτωσιν π�λλ5 B λ γα) τ$ς �στ�ρικ$ς µν8µης κα�

κατ5 συν)πειαν τ$ς (θνικ$ς α&τ�γνωσ ας κα� ν5 �π�κτNO !τσι µι5 �στ�-

ρικ� δυναµικ� (.αιρετικ5 π�λ@πλ�κη κα� ;0ι σπ-νια �νε.)λεγκτη.

PEτσι �σ8µαντα στ�ι0εAα τ�� παρελθ:ντ�ς µας µεγιστ�π�ι��νται κα�

σηµαντικ5 Fπ�τιµ�νται, κ νδυν�ι (φανταστικ��) πρ�κ@πτ�υν, � «�να-

π�µπ�» τ�ν πρ�Cληµ-των κα� τ�ν (θνικ�ν ε&θυν�ν σ, (0θρ�Hς B

«(π�υρ-νι�υς» κα� «µεταφυσικ�Hς» παρ-γ�ντες γ νεται τ� πι� C�λικ�

«/λλ�θι» κα� � πι� πρ:0ειρη π�λιτικ� δι).�δ�ς B «λ@ση», �� Sπισθ�-

* UEδ� µ, τ� σηµασ α τ�� τελευτα �υ µ)ρ�υς τ$ς �ρ0α ας �Eλληνικ$ς τραγDωδ ας



δρ�µ8σεις πρ�ς τ�ν δ�γµατισµ� B τ�ν ��κ�ν�µισµ� (0ρησιµ�π� ηση τ$ς

�Eλλ-δ�ς Vς π�λιτικ�� δ:γµατ�ς B (µπ�ρε@µατ�ς) ε<ναι συ0ν,ς κα , τ�

κυρι�τερ�, �� συγκρ�@σεις µετα.H �συνε δητων «�πωθηµ)νων» �φ’

+ν�ς �π� κ-π�ιες �στ�ρικ,ς περι:δ�υς (π.0. τ�ν CυEαντιν�) κα� κατα-

κτ8σεων �φ’ +τ)ρ�υ τ$ς �στ�ρικ$ς συνειδ8σεως γ ν�νται σκληρ)ς,

/γριες κα� ;0ι σπ-νια π�λιτικ5 ν�σηρ)ς. T5 φαιν:µενα α&τ5 τ�ρα

!0�υν �π�κ�ρυφωθ$.

Mπ�ρ��µε µ, CεCαι:τητα τ�ρα ν5 (κτιµ8σωµε, >τι � κατ-σταση α&τ�

τ$ς (ντ-σεως τ�ν συµπτωµ-των τ$ς «�Eλληνικ$ς (θνικ$ς σ0ιE�φρ)-

νειας» ε<ναι µεταCατικ� κα� �π�τελεA �ναγκαA� στ-δι�, γι5 ν5 περ--

σωµε στ� φ-ση τ$ς (πανελλην σεως: ∆,ν ε<ναι δυνατ�ν ν5 κατακτ8σ9η

κανε�ς τ� (θνικ� «γν�θι σα&τ:ν», 0ωρ�ς ν5 πρ�κ@ψ�υν � �ναστ-τω-

ση κα� �� «παρεν)ργειες», π�H πρ�καλεA � τ8.η τ�ν π�λυα ωνων πα-

γ:C�υνων τ$ς (θνικ$ς �συνειδησ ας κα� α&ταπ-της κα� � �ντικατ--

στασ8 τ�υς �π� τ�ν γν�ση κα� τ�ν (πανασ@νδεση µ, >λα τ5 στ�ι0εAα

τ�� πρ�ηγηθ)ντ�ς (θνικ�� γ γνεσθαι.

M, C-σιµη α�σι�δ�. α λ�ιπ:ν, π�H πρ�κ@πτει �π� C-σιµη πρ:Cλε-

ψη, λ)µε >τι 2 �Eλληνισµ�ς (κα� µαE@ τ�υ � �νθρωπ:τητα – γιατ , Zς

µ� µOς διαφε@γ9η α&τ� π�τ): τ� παγκ:σµι� πρ:Cληµα ε<ναι α&τ�@σι�

τ� �Eλληνικ� πρ:Cληµα!) π�λH σ@ντ�µα θ5 .εφ@γ9η �π� τ�ν κακ�

(φι-λτη τ$ς �στ�ρικ$ς τ�υ �φασ ας. 7Oλα τ5 δεδ�µ)να πε θ�υν, >τι 2

7Eλλην ε<ναι τ�ρα π�λH πι� συνειδητ�π�ιηµ)ν�ς �π� ��αδ8π�τε /λλη

φ-ση π�H �κ�λ�@θησε τ�ν �Eλληνικ� Πτ�ση. 7Eνα C$µα τ�ν 0ωρ Eει

�π� τ�ν πλ8ρη (παν)λευσ8 τ�υ στ�ν ρ�� τ$ς (�Eλληνικ$ς, π�@, >πως

.)ρ�υµε, ε<ναι κα� παγκ:σµια) �Iστ�ρ ας κα� συνεπ�ς στ�ν δηµι�υρ-

γικ:τητα. �O «∆αυλ:ς», 2 2π�A�ς στ5 τελευταAα 17 0ρ:νια ε<0ε τ�ν

ε&τυ0 α ν5 κινηθ9$ στ� κ)ντρ� τ$ς σκην$ς >π�υ διαδραµατ E�νται τ5

κ�σµ�ϊστ�ρικ5 α&τ5 γεγ�ν:τα– κα , Zς τ� 2µ�λ�γ8σωµε τ�ρα, δ,ν .ε-

φ@γαµε π-ντ�τε �π� τ�ν π εση τ�ν πρ�κυπτ�υσ�ν �ντικειµενικ�ν συ-

γκρ�@σεων, �λλ5 π-ντως δ,ν Fπ�C-λαµε π�τ, /καιρες πρ-.εις, �λλ5

περιωρισθ8καµε α&στηρ5 στ�ν πρ�σπ-θεια (πανασυνειδητ�π�ι8σε-

ως – θ5 συµC-λ9η στ� µ)τρ� τ�ν δυν-µε�ν τ�υ, aστε ν5 διατρ).ωµε

�ν�δυνα τ�ς τελευταAες πρ-.εις τ$ς �Eλληνικ$ς TραγDωδ ας κα� ν5

φθ-σωµε 0ωρ�ς (κτρ�π,ς στ�ν ε&τυ0ισµ)νη στιγµ� τ$ς �Eλληνικ$ς Kα-

θ-ρσεως.

∆.I.Λ.
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�Aγαπητ� κ. διευθυντ�,
Στ$ «A&σιµα κα) �Aδ*ριτα» τ�- «∆αυλ�-»

(τ. 194) 1ναφ3ρεται σ� σ45λι� τ�- συνεργ�τη
σας κ. M.M., 6τι 7 1ρ4αι5τερη γ3φυρα τ8ς
E:ρ;πης ε<ναι τ= «>Eλληνικ= Γεφ@ρι» στA
ΛακωνCα, 4ρ�ν�λ�γ�@µεν� 1π= τ= 150-120
π.X. HE4ει 6µως καταστ8 γνωστA 7 IπαρJη
Kλλης γ3φυρας παλαι5τερης κατ$ µCα τ�:λ�-
4ιστ�ν 4ιλιετCα τ8ς πρ�αναφερθεCσης. �Aνα-
φ3ρ�µαι στAν Mυκηναϊκ8ς Mπ�48ς γ3φυρα, 7
Nπ�Cα εOρCσκεται Mπ) τ8ς 1ρ4αCας PµαJιτ8ς

Nδ�-, π�Q Mρ45µενη 1π= τ)ς 1ργ�λικ�ς π5λεις
(HAργ�ς, TCρυνθα, Nα@πλι�ν) κατ3ληγε µ3σTω
Λ*σσης στ= λιµ�νι τ8ς �Eπιδα@ρ�υ. �AJCUει
δ� ν$ σηµειωθV8, 6τι 7 Nδ=ς α:τA περν�-σε
Mγγ@τατα 1π= τAν πυραµCδα τ8ς Λ*σσης (Λι-
γ�υρι�-) κα) τ$ περCφηµα 1ρ4αWα θα@µατα
�AσκληπιεW�ν – Θ3ατρ�ν �Eπιδα@ρ�υ.

Mετ$ τιµ8ς
�Iω�ννης Mακαρι�π�υλ�ς

�Aθ*να
Y.Γ. Σ[ς MσωκλεCω φωτ�γραφCαν τ8ς Mυκηναϊκ8ς

α:τ8ς γ3φυρας.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

Mυκηναϊκ$ γ&φυρα σ)*+εται στ$ν �Aργ�λ.δα

O/ «Σκ�σι» �Aιν�2 στ3 X�κκ�ιντ� τ5ς �Iαπων.ας
�Aγαπητ� κ. διευθυντ�,
Kατ$ τ= παρελθ=ν N «∆αυλ=ς» Mδηµ�σCευ-

σεν Kρθρα δι$ τ�Qς λευκ�Qς �Aιν�- τ8ς �Iα-
πωνCας, τ$ Nπ�Wα τ�Qς συνεσ43τιUαν µ� τAν
παναρ4αCαν παγκ5σµι�ν MJ�πλωσιν τ^ν

>Eλλ*νων, κα) MJ 6σων Mνθυµ�-µαι, 7 Kπ�ψη
α:τA τ5τε Mσ4�λι�σθη Oπ5 τινων `ς µ@θευµα
κα) πρ�ϊ=ν φαντασCας. ∆ι$ τ�@τ�υς (τ�Qς �Aι-
ν�-) a4ω ν$ καταθ3σω `ς πρ�σωπικAν µαρ-
τυρCαν τ$ 1κ5λ�υθα.



Kατ$ τ=ν παρελθ5ντα �Iαν�υ�ρι�ν bµ�υν
λ5γTω Mπαγγ3λµατ�ς εcς τ=ν �Iαπωνικ=ν λιµ3να
Muroran, 6στις εOρCσκεται εcς τAν ν8σ�ν X�κ-
κ�ιντ�. dOσ�ν µ�- Mπ3τρεπε N 4ρ5ν�ς, συν3λε-
Jα `ρισµ3νας πληρ�φ�ρCας δι$ τ�Qς �Aιν�-.
Ofτ�ι τ;ρα ε<ναι «Σκ5σι» (Scoshi) gλCγ�ι κα)
κατ�ικ�-ν 1νατ�λικ^ς τ�- Muroran, εcς µCαν
περι�4A 7 Nπ�Cα gν�µ�Uεται Hidaka - Xιντ�-
κα h >Iντ�κα. >Oµιλ�-ν µCαν γλ^σσαν δι�φ�-
ρ�ν τ8ς �Iαπωνικ8ς. T�-τ� Kλλως τε MµφανC-
Uεται εcς iιiλC�ν, 6π�υ µ� λατινικ�Qς 4αρα-
κτ8ρας 1ναφ3ρ�νται δι�φ�ρ�ι πρ�τ�σεις εcς
τAν γλ^σσαν των, αj Nπ�Wαι µεταφρ�U�νται
εcς τAν �Iαπωνικ*ν. ∆υστυ4^ς δ�ν κατ3στη
δυνατ=ν ν$ εIρω iιiλC�ν δι$ τ�Qς �Aιν�- εcς
τAν �Aγγλικ*ν.

Περιπατ^ν εcς τ= 4ι�νισµ3ν�ν Muroran πα-
ρετ*ρησα 1ρκετ�Qς –Kνδρας κα) γυναWκας–,
�j Nπ�W�ι ε<4�ν 4αρακτηριστικ$ �Aιν�-, bτ�ι

Iψ�ς µεγαλ@τερ�ν κα) gφθαλµ�Qς διαφ�ρε-
τικ�@ς, µ� Mµφαν3στατα 6µως τ$ σηµ�δια τ8ς
π�λυαCωνης MπιµειJCας. Ecς τ= π�λυκατ�στη-
µα NαγκασακCiα iλ3πων iιiλCα π�Q 1ναφ3-
ρ�νται εcς τ�Qς �Aιν�- κα) τAν περι�4*ν των
(κ�ρται - φωτ�γραφCαι), lπαντα εcς τAν �Iα-
πωνικ*ν, κα) Nµιλ^ν περ) τ�@των µ� τ=ν τµη-
µατ�ρ4ην πωλ*σεων, 1στειευ5µεν�ς τ�-
ε<π�ν: «HAνατα �nα �Aιν�-» (:E<σαι �Aιν�-).
�Eλαφρ^ς ταραγµ3ν�ς µ�- 1π*ντησεν:
«Dame yo, ouatassi oua nippon» (:HO4ι ε<µαι
�I�πων).

Oj �Aιν�- λ�ιπ=ν aστω κα) Sc�shi (= gλC-
γ�ι) Oπ�ρ4�υν. E<ναι πραγµατικ5της, τAν
Nπ�Cαν �:δε)ς δ@ναται ν$ 1µφισiητ*σVη.

Mετ$ iαθυτ�της Mκτιµ*σεως
∆ι�δωρ�ς �Aθµ�νε8ς
�Eν πλT^ - Ecρηνικ=ς �Ωκεαν=ς
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T3 δ�γµα τ�2 �Aφρ�κεντρισµ�2 κα9 : ;Eλληνικ3ς T<π�ς

K@ριε διευθυντ�,
Θ$ bθελα ν$ καταγγεCλω rνα πρ5σφατ� γε-

γ�ν5ς. Συγκεκριµ3να στAν MφηµερCδα «T$
N3α» τ8ς TρCτης 17 MαρτC�υ 1998 κα) στAν
σελCδα 21 Oπ�ρ4ει Kρθρ� π�Q κ�νει 1ναφ�ρ$
στ$ παλαι5τερα 1νθρ;πινα &4νη 7λικCας
117.000 4ρ5νων, π�Q iρ3θηκαν στ)ς δυτικ�ς
1κτ�ς τ8ς N5τιας �Aφρικ8ς. T= Mρ;τηµα
ε<ναι: �Aφ�- N �Aρ4�νθρωπ�ς τ8ς Xαλκιδικ8ς
ε<ναι 7λικCας 700.000 Mτ^ν, γιατC ν$ MJακ�-
λ�υθ�-µε ν$ 1σ4�λ�@µαστε κα) ν$ πρ�i�λ-
λ�υµε θεωρCες τ�- δ5γµατ�ς τ�- �Aφρ�κε-
ντρισµ�-; Kα) µ�λιστα α:τ= δ�ν γCνεται 1π=

J3ν�υς «δηµ�σι�γρ�φ�υς» κα) «Mπιστ*µ�νες»
1λλ$ κυρCως 1π= dEλληνες! Kα) 6λα α:τ�,
6ταν 7 Mπιστηµ�νικA πρ�σφ�ρ$ τ�- κ. HAρη
Π�υλιαν�- µ3νVη Mπιδεικτικ$ 1νεκµετ�λλευ-
τη 1π= τ= MπCσηµ� Kρ�τ�ς µας, N δ� Oπ�υργ=ς
Π�λιτισµ�- πρ�τιµu[ τAν 4ρηµατ�δ5τηση
1ν�@σιων ταινι^ν 1π= τAν 4ρηµατ�δ5τηση
τ8ς συν34ισης µι[ς τ5σ� σπ�υδαCας aρευνας.

Mετ$ τιµ8ς
M�ρι�ς ∆ρ�σ�ς
Σπ�υδαστAς - �AγρCνι�

;H =δ&α τ5ς ;Eλληνικ5ς παγκ�σµι�τητας στ3ν �I�υλιαν3

K@ριε διευθυντ�,
�AJCUει ν$ Mπικρ�τηθV8 τ= Kρθρ� τ�- συ-

νεργ�τη σας κ. M�ρι�υ ∆ηµ5π�υλ�υ - �Aπ�λ-
λωνC�υ µ� τCτλ� «Πρωτ στως π�λιτιστικ� �
!νν�ια “7Eλλην” – (Π�ι�  (θεωρ��ντ� 7Eλλη-
νες στ�ν �ρ0αι:τητα)» («∆αυλ5ς», τ. 194, Φε-
iρ�υ�ρι�ς 1998), δι5τι 1π�τελεW τεκµηριωµ3-
νη 1παντητικA τ�π�θ3τηση 1π3ναντι στ=
1δι3J�δ� ψευτ�δCληµµα Mπιλ�γ8ς 1ν�µεσα
στ= Jεν5φερτ� κρατικ�-εθνικCU�ν πρ5τυπ�

κα) στ= cσ�πεδωτικ= διεθνιστικ= MJ�υσια-
στικ= 1ντι-πρ5τυπ�.

>O 1ρθρ�γρ�φ�ς σας 1ντιπαραθ3τει 1π3-
ναντι στ=ν 1ν�@σι� α:τ=ν δυϊσµ= πρ5ταση
παγκ�σµι5τητας µ� i�ση jστ�ρικA κα) πρ�-
σ3γγιση φιλ�σ�φικ*. >H παγκ�σµι5της δ�-
µεWται µ� τAν 1ρετ*, 7 Nπ�Cα θεµελι;νεται
στAν 1λ*θεια, τ=ν λ5γ�, τAν Mπιστ*µη κα)
πρ��γεται µ� τAν MλευθερCα. Oj �cκ�υµενικ�ς
α:τ�ς 1JCες MJιδανικε@�νται στ$ πλαCσια τ�-



>Eλληνικ�- Π�λιτισµ�- κα) διαφυλ�ττ�νται
1π= τAν >EλληνικA Παρ�δ�ση. >H xλληνικA
παγκ�σµι5τητα 1π�τελεW τAν πραγµατικA
συνθ*κη, 7 Nπ�Cα 1ντανακλ[ται στAν �I�υ-
λιανA Φιλ�σ�φCα 4αρακτηρCU�ντας τAν π�-
λιτικA θεωρCα κα) δρ�ση τ�- φιλ�σ5φ�υ
α:τ�κρ�τ�ρ�ς. HEτσι 7 Mπιτυ4Aς δι�σωση κα)
δι�δ�ση τ�- �cκ�υµενισµ�- καθCσταται στ5-
4�ς τ8ς δι�ικητικ8ς Mπαναστ�σεως τ�- �I�υ-
λιαν�-· µι[ς Mπαναστ�σεως, π�Q 1π�iλ3πει
στAν 1π�κατ�σταση τ�- π�λιτικ�- στ�ι4εC�υ
τ8ς >Eλληνικ8ς δηµι�υργCας, zστε ν$ δια-
σφαλισθV8 N παν-ανθρ;πιν�ς π�λιτισµικ=ς
φ�ρ3ας. Σ� συν�ρτηση µ� τ$ πρ�αναφερθ3-
ντα πρ3πει ν$ σηµειωθV8, π{ς Oπ�δειγµατικ$
cνδ�λµατα τ8ς π�λιτικ8ς σκ3ψεως κα) πρ�-
Jεως τ�- �I�υλιαν�- 1π�τελ�-ν N M3γας �Aλ3-
Jανδρ�ς κα) N M[ρκ�ς A:ρ*λι�ς· τ= aργ� τ^ν
Nπ�Cων κινεWται µ� κατευθυντ*ρι� KJ�να τ=ν
�cκ�υµενισµ5, 6πως gρθ^ς διαπιστ;νει N κ.
∆ηµ5π�υλ�ς - �Aπ�λλ;νι�ς.

>Ωστ5σ� gφεCλω ν$ Mπισηµ�νω, π{ς N Mρευ-
νητ*ς σας πρ�i�λλει τAν συµiατικA 1νιστ5-
ρητη Kπ�ψη, π{ς N �I�υλιαν=ς «...(δ�ν |τ�
xλληνικ8ς 1λλ$ ρωµαϊκ8ς καταγωγ8ς, 1λλ$
dEλλην στAν συνεCδησι κι }4ι φιλ3λλην)».
�EπεJηγηµατικ^ς λ�ιπ=ν 1ναφ3ρω τ= γεγ�-
ν5ς, π{ς 7 BασιλWνα, σ@Uυγ�ς τ�- �I�υλC�υ
KωνσταντC�υ στ=ν δε@τερ� γ�µ� τ�υ κα) µη-
τ3ρα τ�- �I�υλιαν�- τ�- α:τ�κρ�τ�ρ�ς, ε<ναι
xλληνικ8ς καταγωγ8ς. >Yπ8ρJε κ5ρη τ�-
Oπ�τ�υ �I�υλιαν�- KαµενC�υ, ε<4ε µητρικ*
της γλ^σσα τAν >EλληνικA κα) aλαiε >Eλλη-
νικA παιδεCα. >Eπ�µ3νως κα) N γι5ς της, N
�I�υλιαν5ς, a4ει xλληνικA καταγωγ*. Mητρι-
κ* τ�υ γλ^σσα ε<ναι 7 >Eλληνικ*. TAν Λατι-
νικA τAν aµαθε στ$ 24 τ�υ 4ρ5νια (τ= 355 µ.X.)
γι$ λ5γ�υς δι�ικητικ^ν 1ναγκ^ν, καθ’ 6τι
1ν3λαiε καθ*κ�ντα καCσαρ�ς στAν ΓαλατCα.
>H 1γωγA π�Q aλαiε ε<ναι xλληνικ*, 1φ�- στ$
πρ^τα aτη τ8ς Uω8ς τ�υ 1νατρ�φηκε στ=

xλληνικ= περιi�λλ�ν τ8ς µητ3ρας τ�υ. �Eπ)
πλ3�ν N θεW�ς τ�- �I�υλιαν�- 1π= τAν πλευρ$
τ8ς µητ3ρας τ�υ, N E:σ3iι�ς Nικ�µηδεCας, N
Nπ�W�ς διακρCθηκε `ς 4ριστιαν=ς κληρικ=ς
στ= πλευρ= τ�- �AρεC�υ, ε<ναι xλληνικ8ς κα-
ταγωγ8ς. Γι$ τ= θ3µα τ8ς καταγωγ8ς τ�υ
1παντ�ει στ=ν κ. ∆ηµ5π�υλ� N &δι�ς N �I�υ-
λιαν5ς: «Γιατ� (µεAς, �� κ-τ�ικ�ι τ$ς ΘρN-κης
κα� τ$ς UIων ας, εgµαστε +λληνικ$ς κατα-
γωγ$ς, κα� >σ�ι �π� µOς δ,ν ε<ναι �0-ριστ�ι
λα0ταρ��ν ν5 0αιρετ σ�υν τ�Hς πατερ-δες
τ�υς κα� ν5 φιλ8σ�υν τ� 0�µα τ$ς πατρ δ�ς
τ�υς» (iλ. «�Eγκ;µι�ν εcς τAν A:τ�κρ�τειραν
E:σεiCαν»).

Πρ�iαCνω στAν πρ�αναφερθεWσα Mπισ*-
µανση κρCν�ντας `ς cδιαιτ3ρως 4ρ*σιµη τAν
jστ�ρικA κα) φιλ�σ�φικA MJ3ταση τ�- �I�υ-
λιανC�υ aργ�υ µακρυ$ 1π= Mπιρρ��ς κατε-
στηµ3νων στεγαν^ν κα) κατευθυν5µενων
πρ�καταλ*ψεων. Παραλλ*λως JεκαθαρCUω,
π{ς θεωρ^ `ς µA-δεδ�µ3ν�, 6τι 6π�ι�ς a4Vη
xλληνικA καταγωγA a4ει κα) xλληνικA συνεC-
δηση h κα) 1ντιστρ5φως, 6τι 6π�ι�ς a4Vη xλλη-
νικA συνεCδηση πρ3πει ν$ a4Vη 1παραιτ*τως
κα) xλληνικA καταγωγ*. Θε;ρηση π�Q συµ-
φωνεW MJ Kλλ�υ µ� τ= πνε-µα τ8ς π�λιτικ8ς
cδε�λ�γCας τ�- φιλ�σ5φ�υ α:τ�κρ�τ�ρ�ς (iλ.
«�Aντι�4ικ=ς h Mισ�π;γων»).

E:4αριστ^
�Aλ&�ανδρ�ς X. M>τσι�υ

>Ωραι5καστρ� Θεσσαλ�νCκης
Mακεδ�νCα

Y.Γ. �Aν�µεσα σ� Oπ5λ�ιπη Mκτεν8 iιiλι�γραφCα:
• UI�υλιαν�� A&τ�κρ-τ�ρ�ς, 7Aπαντα, iιiλι�θ*κη τ^ν

>Eλλ*νων, >Eλληνικ=ς �Eκδ�τικ=ς �Oργανισµ=ς «Γεωργι�-
δης», τ5µ�ι 1-5.

• UI�υλιαν:ς, 7Aπαντα (’Aρ4αCα >EλληνικA ΓραµµατεCα
– Oj dEλληνες), K�κτ�ς, �Aθ*να 1994, τ5µ�ι 1-5.

• M*τσι�υ �Aλ3Jανδρ�ς, Π�λιτικ� Θεωρ α τ�� UI�υ-
λιαν��,τ�� Φιλ�σ:φ�υ A&τ�κρ-τ�ρ�ς, Θεσσαλ�νCκη 1996.

• T�- cδC�υ, Στ�ι0εAα �Eλληνικ$ς (UEθνικ$ς) UIδε�λ�-
γ ας στ� !ργ� τ�� UI�υλιαν��, τ�� Φιλ�σ:φ�υ A&τ�κρ--
τ�ρ�ς», Θεσσαλ�νCκη 1997.
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Mαρτυρ.α τ�2 Παυσαν.α γι? τ$ν παν�ρ@αια τε@ν�λ�γ.α

K@ριε διευθυντ�,
Ecς MπCρρωσιν τ^ν 6σων 1ναφ3ρ�υν �j συ-

νεργ�τες σας κ.κ. N. �Aσπι;της κα) Σαρ�ντ�ς

Π$ν σ4ετικ$ µ� τAν Kγνωστη π�λεµικAν τε-
4ν�λ�γCαν τ^ν παµπαλαCων 4ρ5νων («∆αυ-
λ5ς», τ. 196) a4ω ν$ πρ�σθ3σω κα) τ$ παρα-
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N’ Bπ��ενωθC5ς Bπ3 τ�8ς συγγενεDς κα9 φ.λ�υς...

∆ωρικ? στ�ι@εDα στ$ γλEσσα τEν ;Eλλ>νων τ5ς KαλαGρ.ας

K@ριε διευθυντ�,
Στ$ 6σα π�λQ Mνδιαφ3ρ�ντα aγραψε στ=

Kρθρ� τ�υ («∆αυλ5ς», τε-4�ς 194, Φεiρ.
1998) µ� τCτλ� «O� UIταλ�� �π�κρ@πτ�υν τ�ν
καταγωγ� τ�ν �Eλλ8νων τ$ς UAπ�υλ ας κα�

KαλαCρ ας» N κ. Σωτ*ρι�ς Mπεκ�κ�ς διεπC-
στωσα, 6τι δ�ν µνηµ�νε@ει 1ν�µεσα στ$ aργα
τ^ν γλωσσ�λ5γων µελετητ^ν κα) MκεWν� τ�-
1ειµν*στ�υ �AναστασC�υ Kαραναστ�ση, δη-
λαδA τ= πεντ�τ�µ� (2.532 σελCδων) «�Iστ�-

�Aγαπητ� κ. Λ�µπρ�υ,
N’ 1γωνCUεται κανε)ς γι$ τ=ν >Eλληνισµ=

στAν �Aτλ�ντα, θ$ πρ3πει ν$ ε<ναι 1π�φασι-
σµ3ν�ς ν’ 1π�JενωθV8 1π= συγγενεWς κα) φC-
λ�υς. >O µισελληνισµ=ς τ8ς �Oρθ5δ�Jης
�EκκλησCας στAν �AµερικAν κα) 7 πρ�παγ�ν-

δα στ$ M.M.E. τ8ς �Aµερικ8ς δικαι;ν�υν τ=ν
1γ^να σας. Θ$ σ[ς στεCλω σ4ετικ= Oλικ= κα)
MσεWς 1π�φασCUετε γι$ τAν 1JCαν τ�υ h }4ι.

Mετ$ τιµ8ς
Σ.Σ. K�υλ�υµπ&ρης

�Aτλ�ντα H.Π.A.

κ�τω, 6πως 1κριi^ς τ$ περιγρ�φει N MJαιρε-
τικ$ 1Jι5πιστ�ς ΠαυσανCας (1ναφ3ρ�νται
στAν εcσi�λA τ^ν Γαλατ^ν τ= 279 π.X.). «Φω-
κικ$» 23:

«Kατ5 τ�� Bρ)νν�υ κα� τ�� στρατ�� �ντε-
στ-θησαν κα� �� 7Eλληνες π�H συνεκεντρ�-
θησαν ε�ς τ�Hς ∆ελφ�@ς, �λλ5 κα� 2 θε�ς !δει-
.ε κατ5 τ�ν CαρC-ρων π�λH γρ8γ�ρα τ5 ση-
µεAα τ�υ, π�H lσαν κα� τ5 φανερ�τερα �π�
>σα γνωρ Eω. ∆ι:τι 2λ:κληρ�ς � !κτασις τ$ς
γ$ς π�H κατελ-µCανεν 2 στρατ�ς τ�ν Γα-
λατ�ν, (τραντ-Eετ� �π� �σ0υρ�Hς σεισµ�Hς
τ5ς περισσ�τ)ρας aρας τ$ς �µ)ρας, !πιπτ�ν
δ, συνε0�ς κεραυν�� κα� (γ ν�ντ� Cρ�ντα .
A&τ5 κατεφ:Cισαν τ�Hς Kελτ�Hς κα� τ�Hς
mµπ:διEαν ν5 �κ�@�υν καλ�ς τ5ς διδ�µ)νας
διαταγ-ς, �� δ, κεραυν�� �π� τ�ν �&ραν�ν
κατ)και�ν ;0ι µ:ν�ν (κε ν�υς (π� τ�ν 2π� -
ων !πιπτ�ν, �λλ5 κα� τ�Hς πλησ �ν α&τ�ν
εFρισκ�µ)ν�υς καθnς κα� τ5 >πλα τ�υς. T:-
τε παρ�υσι-σθησαν κα� τ5 φαντ-σµατα τ�ν
�ρ�ων �Yπερ:0�υ, Λα�δ:κ�υ κα� Π@ρρ�υ·
/λλ�ι �ναφ)ρ�υν κα� τ)ταρτ�ν rρωα τ�ν
∆ελφ�ν (ντ:πι�ν, τ�ν Φ@λακ�ν...

»�Oλ:κληρ�ν λ�ιπ�ν τ�ν �µ)ραν �� C-ρCα-
ρ�ι (δ�κ µαEαν τ�ια@τας συµφ�ρ5ς κα� φ:-
C�υς· π�λH φ�Cερ�τερα >µως (πρ:κειτ� ν5
π-θ�υν τ�ν ν@κτα. ∆ι:τι sρ0ισε δυνατ� πα-

γωνι5 κα� µαEH µ, α&τ�ν 0ι:νι, µεγ-λαι π)-
τραι κατεκυλ �ντ� �π� τ�ν Παρνασσ�ν κα�
Cρ-0�ι 2λ:κληρ�ι �πεκ:πτ�ντ� κα� !πιπτ�ν
(π-νω ε�ς τ�Hς CαρC-ρ�υς, κα� �π� τ5 κτυ-
π8µατα τ�ν Cρ-0ων δ,ν (φ�νε@�ντ� �ν5 εtς
B �ν5 δ@�, �λλ5 �ν5 τρι-κ�ντα κα� περισσ:-
τερ�ι �κ:µη (φ�νε@�ντ� µαE@, >πως !τυ0ε ν5
ε<ναι συγκεντρωµ)ν�ι ε�ς τ� gδι�ν µ)ρ�ς, δι5
ν5 φυλ-ττ�υν B δι5 ν5 �ναπαυθ��ν...

»T�ν ν@κτα >µως τ�Hς κατ)λαCε πανικ�ς
φ:C�ς· δι:τι �� φ:C�ι π�H γενν�νται 0ωρ�ς
καµµ αν α�τ αν λ)γ�υν, >τι πρ�)ρ0�νται �π�
τ�ν θε�ν ΠOνα (πανικ:ς). �H ταρα0� !πεσεν
ε�ς τ�ν στρατ�ν �ργ5 τ� Cρ-δυ, κα� κατ’
�ρ05ς Sλ γ�ι lσαν π�H ε<0�ν παρακρ�@σεις
κα� (ν:µιEαν, >τι sκ�υσαν π�δ�C�λ�ν (περ-
0�µ)νων uππων κα� !φ�δ�ν (0θρ�ν· µετ’ Sλ -
γ�ν � παρ-κρ�υσις µετεδ:θη ε�ς >λ�υς...

»�H (κστρατε α α&τ� τ�ν Kελτ�ν ε�ς τ�ν
�Eλλ-δα κα� � 2λ�σ0ερ�ς καταστρ�φ8 των
!γινεν (π� (πων@µ�υ /ρ0�ντ�ς τ�ν UAθην�ν,
τ�� UAνα.ικρ-τ�υς, κατ5 τ� δε@τερ�ν !τ�ς τ$ς
+κατ�στ$ς ε�κ�στ$ς π)µπτης Sλυµπι-δ�ς,
κατ5 τ�ν 2π� αν ε�ς τ�ν �γ�να δρ:µ�υ (ν -
κησεν 2 A�γιεHς Λ-δας».

Mετ$ τιµ8ς
Π. Παπαγεωργ.�υ

Kαλλιθ3α
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O/ Hγκαταστ�σεις τ�2 Bρ@α.�υ Bστερ�σκ�πε.�υ τ�2 Tαϋγ&τ�υ

K@ριε διευθυντ�,
Πρ5 τιν�ς 4ρ5ν�υ π�λQς λ5γ�ς περ) τ�-

1ρ4αC�υ 1στερ�σκ�πεC�υ τ�- Tαϋγ3τ�υ Mγ3-
νετ� 1π= τ^ν στηλ^ν τ�- «∆αυλ�-». E<4α κα)
N &δι�ς τ5τε 1ναφ3ρει, 6τι �j Σπαρτι[ται ε<4�ν
µετακαλ3σει τ=ν �AναJCµανδρ�ν πρ=ς �δρυ-
σιν κα) gργ�νωσιν α:τ�-, 6πως ε<4α διαi�σει
κ�π�υ τAν πληρ�φ�ρCαν α:τ*ν. HHδη διαi�-
Uω εcς τ=ν «∆αυλ=ν» (τ.193/98) τAν συν3ντευ-
Jιν τ�- jστ�ρικ�- τ^ν µαθηµατικ^ν κ. Σπαν-
δ�γ�υ, N Nπ�W�ς Mπαληθε@ει µ� στ�ι4εWα τ$
δηµ�σιε@µατα α:τ$ τ�- «∆αυλ�-».

AcτCα τ8ς παρ�@σης ε<ναι 7 σκ3ψις, τAν
Nπ�Cαν ε<4α τ5τε κ�µει: T= �Aστερ�σκ�πεW�ν,

δι$ ν$ λειτ�υργV8, ε<4ε 1ν�γκην πρ�σωπικ�-
κα) τ�-τ� 4;ραν καταλ@µατ�ς. ∆εδ�µ3ν�υ 6τι
MρεCπια i�ηθητικ^ν κτισµ�των δ�ν a4�υν Mπι-
σηµανθ8 (Mκτ=ς �ν κ�µω λ�θ�ς), Oπ�ρ4ει 7
πιθαν5της τ= Mσωτερικ=ν τ8ς τριγωνικ8ς
α:τ8ς κ�ρυφ8ς Tαϋγ3τ�υ ν$ στεγ�UVη τ�ια-τα
καταλ@µατα. Kα) 7 διαπCστωσις µ� τ$ σ@γ-
4ρ�να τε4ν�λ�γικ$ µ3σα κα) µεθ5δ�υς,
φρ�ν^, ε<ναι δυνατA κα) εnκ�λ�ς. �Aς Mνδια-
φερθ�-ν �j εcδ*µ�νες.

M� τιµA
N. Tσιρ*νης

Πατ*σια

ρικ�ν Λε.ικ�ν τ�ν �Eλληνικ�ν UIδιωµ-των
τ$ς K-τω UIταλ ας», τ= Nπ�W�ν 7 �AκαδηµCα
�Aθην^ν Kρ4ισε ν$ MκδCδVη τ= aτ�ς 1984 κα)
`λ�κλ*ρωσε τ= aτ�ς 1992.

>O A. Kαραναστ�σης, πεπειραµ3ν�ς διαλε-
κτ�λ5γ�ς, N Nπ�W�ς διακρCθηκε κυρCως γι$
συλλ�γ�ς γλωσσικ�- Oλικ�- στ$ ∆ωδεκ�νη-
σα (K^ς, �Aστυπ�λαια), συντ�κτης τ�- >Iστ�-
ρικ�- ΛεJικ�- τ8ς �AκαδηµCας �Aθην^ν κα)
1ντεπιστ3λλ�ν µ3λ�ς της Mπ) δ@� δεκαετCες,
1πεδελτCωσε κα) Mν3ταJε στ= λεJικ5 τ�υ 6λ�
τ= γλωσσικ= Oλικ= π�Q δηµ�σιε@θηκε κατ$
καιρ�Qς 1π= τ�Qς Mπιστ*µ�νες, aλαiε Oπ’ }ψη
τ�υ 6λες τ)ς πρ�ηγ�@µενες συλλ�γ�ς παρα-
µυθι^ν, u1σµ�των, παρ�ιµι^ν, παραδ5σεων,
αcνιγµ�των. Συν3λεJε µ� Mπιµ3λεια 6λα τ$
γν*σια διαλεκτικ$ στ�ι4εWα 1π= τ)ς MφηµερC-
δες π�Q MκδCδ�νται στA γλ^σσα τ^ν >Eλλ*-
νων τ8ς KαλαiρCας κα) τ8ς �Aπ�υλCας. HEτσι
στ)ς 5000 λ3Jεις τ�- λεJικ�- τ�- G. Rohlfs
(«Lexicon Graecanicum») πρ�σετ3θησαν πε-
ρCπ�υ 1800 1θησα@ριστες µ34ρι σ*µερα λ3-
Jεις. M� Kφθ�να δ� παραδεCγµατα κα) φρ�-
σεις τ8ς καθηµεριν8ς NµιλCας, π�Q παραθ3τει
N A. Kαραναστ�σης, MJακριi;ν�νται ν3ες ση-
µασι�λ�γικ�ς 1π�4ρ;σεις π�λλ^ν λ3Jεων.

T$ δωρικ$ κα) πρ�iυUαντιν$ στ�ι4εWα, π�Q
παραθ3τει N A. Kαραναστ�σης, Mπιiεiαι;-
ν�υν τAν Kπ�ψη, 6τι τ= γλωσσικ= cδCωµα τ^ν

>Eλλ*νων τ8ς K�τω �IταλCας κατ�γεται 1π’
ε:θεCας 1π= τA γλ^σσα τ^ν 1ρ4αCων >Eλλ*-
νων 1π�Cκων τ8ς Mεγ�λης >Eλλ�δας. >O &δι�ς
µ�λιστα δ34εται ̀ ς δεδ�µ3ν�, 6τι κα) κατ$ τA
δι�ρκεια τ�- MεσαCωνα Oπ8ρ4ε µεγ�λη h µι-
κρA Mπικ�ινωνCα µ� τAν xλληνικA 4;ρα aτσι,
zστε 7 N5τια �IταλCα ν$ 1π�τελV8 µ� τ=ν &δι�
1κριi^ς τρ5π� µCα 1ρ4αϊκA µακρυνA 1λλ$
}4ι 1π�µ�νωµ3νη, περιφερειακA U;νη τ8ς νε-
�ελληνικ8ς, 6πως N Π5ντ�ς, 7 Kαππαδ�κCα,
7 K@πρ�ς, 7 Kρ*τη.

T= πεντ�τ�µ� λεJικ= τ�- A. Kαραναστ�-
ση, τ= Nπ�W� 4αρακτηρCστηκε «!ργ� π�H �π�-
τελεA vνα γεγ�ν�ς τ�� α��να» (iλ. Johannes
Kramer, στ= «BALKAN - ARCHIV» N.F.
14/15, 1989/1990, σσ. 245-256), Mνδιαφ3ρεται
ν$ µεταφρ�σVη στAν cταλικA γλ^σσα N Mκδ�-
τικ=ς �<κ�ς τ8ς �Aπ�υλCας «Congedo». Kα)
aτσι 6σ�ι 1π= τ�Qς �Iταλ�Qς γλωσσ�λ5γ�υς
κα) Mρευνητ�ς ρωµανικ^ν 4ωρ^ν Oπ�στηρC-
U�υν 1κ5µη τA iυUαντινA µ5ν� πρ�3λευση
τ^ν xλληνικ^ν cδιωµ�των τ8ς K�τω �IταλCας,
θ$ διαπιστ;σ�υν µ� aκπληJη τAν 1δι�σπα-
στη xν5τητα α:τ^ν τ^ν  cδιωµ�των 1π= τAν
1ρ4αι5τητα.

M� MκτCµηση
Bασ.λης Xατ+ηGασιλε.�υ

∆ικηγ5ρ�ς - jστ�ρικ=ς
K^ς



T� Fπ�υργεA� Π�λιτισµ�� δ,ν µπ:ρεσε τελικ�ς ν5 κρ@ψ9η τ� «(νδιαφ)ρ�ν» τ�υ γι5 τ�ς
συνε0�ς α&.αν:µενες µαρτυρ ες γι5 τ�ν παν-ρ0αια παρ�υσ α τ�ν �Eλλ8νων στ�ν N:τι�
UAµερικ� �λλ5 κα� γι5 τ�ν �ν-πτυ.η +ν�ς �σ0υρ�� φιλελληνικ�� ρε@µατ�ς µετα.H τ�ν ση-
µεριν�ν λα�ν της. UAπ�φ-σισε λ�ιπ�ν  ν5 «(λ)γ.9η» τ�ν �.ι�πιστ α τ�ν (πιστηµ�νικ�ν
κα� �ρ0αι�λ�γικ�ν µαρτυρι�ν, �π�στ)λλ�ντας τ�ν γνωστ� κα� µ� (.αιρετ)� �ρ0αι�λ:γ�
A. Σ-µψων τ� περασµ)ν� καλ�κα ρι στ� Περ��, γι5 ν5 διαπιστ�σ9η τ-0α, Zν �� πρωτ�π�-
ριακ,ς �νακ�ιν�σεις γι5 τ�ν παν-ρ0αια παρ�υσ α �Eλλ8νων στ� N. UAµερικ� κυρ ως τ��
BραEιλιαν�� καθηγητ$ UEνρ κ� Mατ εCιτς, �λλ5 κα� /λλων, ε<0αν (πιστηµ�νικ� C-ση.
UIδ�H τ  �νακ� νωσε κατ5 τ�ν (πιστρ�φ8 τ�υ 2 κ. Σ-µψων: «7Oλα .εκ νησαν �π� τ�ν
(µµ�ν� +ν�ς �νθρ�π�υ ν5 παριστ-ν9η τ�ν �στ�ρικ:, �ρ0αι�λ:γ� B δ,ν .)ρω τ  /λλ�. B)Cαια
κανε�ς δ,ν ε<0ε π-ρει στ5 σ�Cαρ5  τ�ς �κραAες α&τ,ς θεωρ ες. M:ν� gσως κ-π�ι�ι �φελεAς,
�νιστ:ρητ�ι, ρ�µαντικ�� κα� +λλην�κεντρικ� . Παρ’ >λ� π�H κ-π�ια πρ-γµατα στ� CιCλ �
(σ.σ. τ�� καθηγητ�� E. Mατ εCιτς) πρ�καλ��σαν µειδ αµα, �π�φασ σαµε τ� τα. δι. PEπρε-
πε ν5 γ ν9η, γι5 ν5 �π�στ�µωθ��ν κ-π�ι�ι, π�H !τσι α&θα ρετα δηµι�υργ��ν θεωρ ες»!
((φ. «UEλε@θερ�ς T@π�ς» 22/3/98).

T� τα. δι λ�ιπ�ν !γινε, «γι5 ν5 �π�στ�µωθ��ν κ-π�ι�ι»! PEτσι �πρ�κ-λυπτα κα� �να -
σ0υντα 2 κ. Σ-µψων δηλ�νει τ�ν ρ:λ� τ�υ (τ�ν δικ: τ�υ κα� τ�� Fπ�υργε �υ Π�λιτισµ��).
T� τα. δι >µως θ5 (παναληφθ9$ κα� τ� φετειν� καλ�κα ρι γι5 vναν }πλ�@στατ� λ:γ�: UAπ�-
φ)ρει +κατ�µµ@ρια στ�ν κ. Σ-µψων κα� στ�Hς συν�δ�@ς τ�υ (τ�Hς µη0ανικ�Hς τ�� Π�λυ-
τε0νε �υ X. Φτ κ� κα� M. K�υ$...), τ5 2π�Aα τ�Hς πληρ�ν�υν �� 7Eλληνες, γι5 ν5 συρρι-
κν�σ�υν τ�ν �Eλληνικ� �Iστ�ρ α...

Kα� µ, τ�ν ε&καιρ α α&τ8: Γιατ  2 κ. Σ-µψων καθυστερεA τ�ν �νακ� νωση π�H Fπ�σ0)-
θηκε πρ ν τρ α 0ρ:νια σ0ετικ5 µ, τ5 γραπτ5 �γγεAα τ�ν Γι�@ρων, π�H 0ρ�ν�λ�γ8θηκαν
στ� 6000 π.X.;

Π.Λ.K.

Σ@µφωνα µ, !ρευνα τ$ς δηµ�σι�γρ-φ�υ ∆.K�υντ$ σ, �θηναϊκ� (φηµερ δα π-νω �π�
40.000 �ρ0αAα �ντικε µενα – >λα πρ�ερ0:µενα �π� τ�ν π:λη τ�ν UAθην�ν – παραµ)ν�υν
κλεισµ)να πρ�ς φ@λα.ιν σ, �κατ-λληλες �π�θ$κες. T5 �ρ0αAα α&τ-, π�H 0ρ�ν�λ�γ��νται
�π� τ�ν πρ�ϊστ�ρικ� vως τ�ν ρωµαϊκ� (π�08, ε<ναι µ� πρ�σC-σιµα ;0ι µ:ν� στ� ε&ρH
κ�ιν� �λλ5 κα� στ�Hς (πιστ8µ�νες. Πρ:κειται κυρ ως γι5 !ργα γλυπτικ$ς, κεραµικ$ς,
�γγει�γραφ ες κα� ν�µ σµατα. UE5ν δ, σ’ >λα α&τ5 πρ�στεθ9$ κα� � πληθ�ρα τ�ν µ� κα-
ταγεγραµµ)νων ε�σ)τι εFρηµ-των, 2 συν�λικ�ς �ριθµ:ς τ�υς α&.-νεται κατ5 π�λ@.

�H δηµ�σι�γρ-φ�ς 0αρακτηριστικ5 �ναφ)ρει, >τι, >σ�ν �φ�ρNO τ�&λ-0ιστ�ν στ5 κερα-
µικ5 εFρ8µατα, «µπ�ρεA ν5 γραφτ9$ /λλη µ α �στ�ρ α τ$ς +λληνικ$ς κεραµικ$ς». T� (ρ�-
τηµα π�H πρ�κ@πτει – µ, δεδ�µ)νη τ�ν κωλυσιεργ α τ�ν «}ρµ�δ ων» τ:σ� Vς πρ�ς τ�ν !κθε-
ση τ�ν �ντικειµ)νων α&τ�ν >σ� κα� Vς πρ�ς τ�ν δηµι�υργ α τ�� M�υσε �υ UAθην�ν, αgτη-
µα π�H 0ρ�ν Eει (δ� κα� δ@� δεκαετ ες – ε<ναι, µ8πως κ-π�ι�ι φ�C��νται, >τι � δηµ�σ -
ευση τ�ν εFρηµ-των θ5 2δηγ8σ9η σ, συν�λικ� �ναθε�ρηση τ$ς �ρ0α ας �στ�ρ ας µας. M8-
πως α&τ� τ�Hς (ν�0λεA;

M.M.

UE.8γγειλε 2 κ. Fπ�υργ�ς Π�λιτισµ��, >τι !0ει καταστρ�σει σ0)δια γι5 τ�ν (πιστρ�φ�
τ�ν µαρµ-ρων τ$ς UAκρ�π:λεως �π� τ�ν Bρετανν α. Kαµµ α >µως (.αγγελ α δ,ν γ νεται
γι5 τ�ν �ν-δει.ιν τ�� π�λιτισµ�� π�H (γ)ννησε τ�ν Παρθεν�να. Γιατ , κα� Zν �κ:µη τ5
µ-ρµαρα (πιστραφ��ν κα� Zν �κ:µη �νακαλυφθ��ν κα� τ5 Fπ:λ�ιπα κα� �ναστηλωθ9$ 2

;O π�λιτισµ3ς τ5ς �E��υσ.ας

;O µισελληνισµ3ς Kδρε<ει HδE

;O µισελληνισµ3ς Kδρε<ει HδE
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Παρθεν�ν, Vς ε<0ε στ�ν κλασσικ� UAθ8να, σ, τ π�τα δ,ν θ5 διαφ)ρ9η �π� τ� P�κφ)λλερ
Σ)ντερ B τ�ν π@ργ�ν τ�� PAιφελ, >π�υ !µπρ�σθ)ν τ�υς φωτ�γραφ E�νται 0-σκ�ντες τ�υ-
ρ στες. �O (πισκ)πτης τ�� �Iερ�� Bρ-0�υ τ π�τε δ,ν θ5 �π�κ�µ E9η (π)ρα τ�ν φωτ�γρα-
φι�ν), Zν δ,ν γνωρ E9η τ� π�ς κα� τ� γιατ  (κτ σθη 2 Παρθεν�ν.

A.K.

Στ5 B-τικα τ$ς Λακων ας διατηρεAται (δ� κα� 0ιλι-δες 0ρ:νια � συν8θεια τ$ς παρα-
γωγ$ς +ν�ς π�τ�� µ�ναδικ�� στ�ν κ:σµ�. Πρ:κειται γι5 τ� µελιτ:κρασ�, τ� 2π�A� παρ--
γεται �π� τ� µ)λι π�H παραµ)νει στ�ς κερ$θρες µετ5 τ� µελιτ�ε.αγωγ� κα� τ�ν �ναλ�γικ�
�ν-µι.8 τ�υ µ, νερ� κα� µ��στ�. �H συν8θεια α&τ8, π�H �π�τελεA παρ-δ�ση �π� τ�Hς πα-
ναρ0α �υς πρ�γ:ν�υς, !0ει πρ�καλ)σει τ� (νδιαφ)ρ�ν κα� .)νων ε�δηµ:νων κα� µ8, ��
2π�A�ι συ0ν5 (πιστρ)φ�ντας �π� τ� (.ωτερικ:, >π�υ  !0ει sδη παρ�υσιασθ$ τ� πρ�ϊ�ν –
π�H !0ει κα� φαρµακευτικ,ς �δι:τητες – ρωτ��ν ν5 µ-θ�υν γι5 τ� µελιτ:κρασ�.

UAσφαλ�ς θ5 !0ετε �κ�@σει γι5 τ�ν π:ση α&τ�� τ�� π�τ�� κατ5 τ5 συµπ:σια τ�ν θε�ν
τ$ς Tευτ�νικ$ς κα� Pωµαϊκ$ς µυθ�λ�γ ας. T�ρα πλ)�ν καθ σταται καταφαν�ς κα� � πρ�-
)λευσ8 τ�υ.

M.M.

T5 λε0θ)ντα στ�ς (ργασ ες τ�� «∆ιηµ)ρ�υ Kαρτ)σι�ς», π�H διε.80θη πρ� καιρ�� στ�
Π-ντει� Πανεπιστ8µι�, πρ�σπ-θησε συν�πτικ5 ν5 �π�δ�σ9η µ, /ρθρ� τ�υ σ, �θηναϊκ�
(φηµερ δα 0ωρ�ς µεγ-λη (πιτυ0 α 2 κ. Γι�ργ�ς Φαρ-κλας, π�H διδ-σκει στ� Tµ$µα Φι-
λ�σ�φ ας κα� K�ινωνικ�ν UEπιστηµ�ν τ�� Πανεπιστηµ �υ Kρ8της. �O κ. Γ. Φαρ-κλας µε-
τα.H /λλων γρ-φει, >τι: «Mετ5 τ�ν Kαρτ)σι� >λ�ι λ�γιE:µαστε Vς (. gσ�υ �καν�� ν5 µε-
τ-σ0�υµε τ�� λ:γ�υ»· κα� καταλ8γει: «PO0ι, δ,ν τ5 Sφε λ�υµε >λα στ�Hς �ρ0α �υς».

Πρ�φαν�ς 2 κ. Γ. Φαρ-κλας δ,ν δι-Cασε ��τε Πλ-τωνα κα� UAριστ�τ)λη ��τε γενικ5
τ�Hς �ρ0α �υς. UAλλ5 τ� καταπληκτικ� ε<ναι, >τι δ,ν δι-Cασε πρ�φαν�ς ��τε τ�ν Kαρτ)-
σι�, π�H (πικαλεAται, 2 2π�A�ς γρ-φει: «Πρ)πει ν5 µελετ��µε τ5 συγγρ-µµατα τ�ν UAρ0α -
ων, κι ε<ναι µεγ-λ� πλε�ν)κτηµα τ� >τι µπ�ρ��µε ν5 (κµεταλλευθ��µε τ�Hς µ:0θ�υς τ:-
σων �νθρ�πων γι5 δ@� λ:γ�υς: Πρ�τ�ν, γι5 ν5 µ-θ�υµε >,τι Sρθ� �π�καλ@φθηκε σ, πρ�η-
γ�@µενες (π�0)ς· κα� δε@τερ�ν, γι5 ν5 δ��µε τ  �π:µεινε �κ:µη, π�H ν5 0ρει-Eεται ν5 (ρευ-
νηθ9$ σ, κ-θε (πιστ8µη». �O Kαρτ)σι�ς, >πως 2µ�λ�γεA 2 gδι�ς, Fπ$ρ.ε /.ι� «τ)κν� τ$ς
�Eλληνικ$ς διαν:ησης» κα� κυρ ως Fπ$ρ.ε µαθητ�ς τ�� UAριστ�τ)λη, >πως καταφα νεται
�π� τ�ν �ν-γνωση τ�ν κειµ)νων τ�υ.

Γ.K.

O� �νυπ�ψ αστ�ι κ�υλτ�υρι-ρηδες δ,ν διαθ)τ�υν κριτικ� σκ)ψη, �λλ5 σ5ν γν8σια τ)-
κνα τ�� ∆ιεθν��ς UE.�υσιασµ�� �ντιµετωπ E�υν τ� πνε�µα σ5ν καταν-λωση, ε<ναι /τ�µα
τ$ς πνευµατικ$ς µ:δας κα� σπε@δ�υν ν5 παπαγαλ σ�υν τ5 δι-φ�ρα κελε@σµατα τ�� συ-
στ8µατ�ς. Θ5 πρ)πει λ�ιπ�ν ν5 ε�π��µε, >τι, >ταν τ�ν Eωµε τ�ς σκ)ψεις µας, δ,ν εgµαστε
��τε (γωκεντρικ�� ��τε (θν�κεντρικ� . Bλ)π�ντας >µως τ�ς τερ-στιες πι)σεις (ναντ �ν τ��
�νυπερ-σπιστ�υ UAρ0α �υ Πνε@µατ�ς, !0�µε µ α �ν-λ�γη �ντ δραση. Φυσικ5 � UAρ0αι-
:της �ν8κει στ�ν �νθρωπ:τητα κα� θ5 sµασταν Fπερευ0αριστηµ)ν�ι, (5ν �� /λλ�ι !παιρ-
ναν >λ� τ� πνε�µα της κα� σ, (µOς δ,ν /φηναν τ π�τε! A&τ5 γι5 τ�ς λυπηρ,ς κα� σκ:πιµες
θεωρ ες περ� ρατσισµ��, (θνικισµ��, φασισµ�� κα� τ5 συναφ$, π�H λανσ-ρ�νται (ναντ �ν
>σων (ρευν��ν τ�ν π�λιτισµ: µας. �Aς κυττ-.ωµε π�ι�  τ5 λ)νε, κι �µ)σως θ5 καταλ-Cω-
µε, >τι α&τ�� ε<ναι τ5 �συνε δητα ;ργανα τ�� (.�υσιασµ��.

Π.Γ.

T3 σ<νδρ�µ� τ5ς πατρ�κτ�ν.ας (II)

T3 σ<νδρ�µ� τ5ς πατρ�κτ�ν.ας (I)

T3 µελιτ�κρασ�
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�Aναπαραστ�σεις 1ρ4αι�τ*των
µ� �λεκτρ�νικ�Qς Oπ�λ�γιστ�ς

�Hλεκτρ�νικ$ Bναπαρ�σταση Bπ3 τ3 Nδρυµα Mε.+�ν�ς ;Eλληνισµ�2
Bρ@ιτεκτ�νικ5ς λεπτ�µ&ρειας Bπ3 τ3 B�υλευτ>ρι� τ5ς Mιλ>τ�υ.

>H Mπιστ*µη τ^ν �λεκτρ�νικ^ν Oπ�λ�γιστ^ν εcσ3ρ4εται Mντυπωσιακ$ στ=ν
4^ρ� τ8ς �Aρ4αι�λ�γCας. >H 1Jι�π�Cηση τ8ς συγ4ρ5ν�υ τε4ν�λ�γCας παρ34ει
πλ3�ν τAν δυνατ5τητα τ8ς 1κριi�-ς 1ναπαραστ�σεως 1ρ4αCων µνηµεCων, τ^ν
Nπ�Cων Mλ�4ιστα Oπ�λεCµµατα διασT;U�νται σ*µερα. T= dIδρυµα MεCU�ν�ς >Eλλη-
νισµ�- δεC4νει ν$ πρωτ�π�ρV8 στ=ν τ�µ3α α:τ5. HHδη πρ�4;ρησε στAν «τρισ-
δι�στατη 1ναπαρ�σταση» τ8ς 1ρ4αCας Mιλ*τ�υ κα) φιλ�δ�JεW ν$ πρ�JVη τ= &δι�
γι$ τ= σ@ν�λ� τ^ν 1ρ4αι�λ�γικ^ν 4;ρων τ8ς >Eλλ�δ�ς.

>O «∆αυλ=ς» Mνδιαφ3ρθηκε γι$ τAν πρωτ5τυπη α:τA πρ�σπ�θεια τ�- Mν λ5γTω
jδρ@µατ�ς, Uητ^ντας περισσ5τερες πληρ�φ�ρCες 1π= τ=ν Mπικεφαλ8ς τ�- πρ�-
γρ�µµατ�ς κ. ∆ηµ*τρη �EφραCµ�γλ�υ.

ΣYNT.: K@ριε UEφρα µ�γλ�υ, θ5 sθελα ν5 µOς π$τε, κατ5 π:σ�ν �.ι:πιστες
ε<ναι α&τ,ς �� �ναπαραστ-σεις;

∆HM. EΦPAIMOΓΛOY: Oj τρισδι�στατες φωτ�ρεαλιστικ�ς ψηφιακ�ς 1να-
παραστ�σεις – α:τA ε<ναι 7 1κριi*ς τ�υς gν�µασCα – iασCU�νται στ)ς λεπτ�µε-
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ρεWς παρατηρ*σεις τ^ν 1ρ4αι�λ5γων. �Aν τ$ στ�ι4εWα τ^ν 1ρ4αι�λ5γων ε<ναι
Mσφαλµ3να, τ5τε κα) 7 1ναπαρ�σταση ε<ναι 1νακριi*ς. Ecδικ;τερα γι$ τAν
1ρ4αCα MCλητ� 4ρησιµ�π�ι*θηκαν �j 1ρ4αι�λ�γικ�ς παρατηρ*σεις κα) διαπι-
στ;σεις τ^ν Γερµαν^ν 1ρ4αι�λ5γων, �j Nπ�W�ι JεκCνησαν τAν 1νασκαφA τ8ς π5-
λης πρ)ν 1π= rναν περCπ�υ αc^να.

ΣYNT.: Π:σ�ς 0ρ:ν�ς �παιτ8θηκε γι5 τ�ν �ναπαρ-σταση τ$ς Mιλ8τ�υ;
∆.E.: Σκεφθ8τε, 6τι 4ρει�σθηκαν π3ντε µ8νες µ5ν� γι$ τ= θ3ατρ� τ8ς π5λης.

Kα) α:τ= µ5ν� γι$ τAν 1ναπαρ�σταση. dOταν θ3τ�υµε σ� κCνηση τAν κ�µερα ν$
περιηγηθV8 τ=ν 4^ρ�, 1παιτ�-νται 25 περCπ�υ εcκ5νες γι$ κ�θε δευτερ5λεπτ�.
E<ναι πραγµατικ$ µCα π�λQ δ@σκ�λη δ�υλει�, 1λλ$ ν�µCU�υµε, 6τι 1JCUει τ=ν κ5-
π�.

ΣYNT.: UEκτ�ς �π� τ�ν M λητ� !0ετε .εκιν8σει κα� τ�ν �ναπαρ-σταση /λλων
�ρ0α ων π:λεων;

∆.E.: BεiαCως. HE4�υµε Nλ�κληρ;σει bδη τAν 1κρ5π�λη τ8ς 1ρ4αCας ��νθ�υ,
τ=ν iωµ= τ�- να�- τ8ς �Aρτ3µιδ�ς στAν MαγνησCα κα) τ=ν να= τ8ς �Aθην[ς στAν
HAσσ�. Συνε4CU�υµε MπCσης τAν 1ναπαρ�σταση κα) τ8ς 1γ�ρ[ς τ8ς Mιλ*τ�υ.

ΣYNT.: Παρατηρ�, >τι >λες α&τ,ς �� π:λεις Cρ σκ�νται στ�ν Mικρ5 UAσ α.
�Yπ-ρ0ει κ-π�ι�ς �δια τερ�ς λ:γ�ς γι’ α&τ:;

∆.E.: �Aσφαλ^ς. Oj 1ρ4αι5τητες MκεW κινδυνε@�υν 1π’ τ�Qς T�@ρκ�υς.
ΣYNT.: �Ωστ:σ� µπ�ρεA ν5 �σ0υρισθ9$ κανε ς, >τι �� �ρ0αι:τητες τ$ς M. UAσ ας

ε<ναι σ, καλ@τερη κατ-σταση �π’ τ�ς +λλαδικ)ς.
∆.E.: MAν τ= λ3τε α:τ5, &σως ν$ cσ4@Vη γι$ τAν HEφεσ� h τAν Π3ργαµ�, 6µως �j

Oπ5λ�ιπ�ι 1ρ4αι�λ�γικ�) 4^ρ�ι a4�υν Mγκαταλειφθ8.
ΣYNT.: �H �ναπαρ-σταση τ$ς Mιλ8τ�υ !φερε, ν�µ Eω, µ α τιµητικ� δι-κριση

στ� 7Iδρυµ- σας (φ)τ�ς στ�ν Γαλλ α;
∆.E.: HE4ει κερδCσει τ= A´ BραiεW� στ= 5� Φεστιi$λ �Aρ4αι�λ�γικ�- Φ)λµ

στAν �Aµι3ννη τ8ς ΓαλλCας.
ΣYNT.: O� /νθρωπ�ι π�H (ργ-E�νται σ’ α&τ� τ� πρ:γραµµα θ5 πρ)πει ν5 ε<ναι

�ρτ ως καταρτισµ)ν�ι.
∆.E.: �Aναµφισi*τητα. >O Mπιστηµ�νικ=ς Oπε@θυν�ς κ. I. Σi^λ�ς, N κ. B. Xρι-

στ�δ�@λ�υ, 6πως κα) 6λα τ$ στελ34η µας, Mργ�U�νται µ� U8λ� κα) Oπευθυν5τη-
τα.

ΣYNT.: UEπ� τ9$ ε&καιρ Nα, κ. UEφρα µ�γλ�υ, θ5 θ)λαµε ν5 µOς π$τε τ�ν γενικ�
σκ�π� τ�� �δρ@µατ:ς σας.

∆.E.: �Aπ;τερ�ς σκ�π=ς τ�- >Iδρ@µατ�ς MεCU�ν�ς >Eλληνισµ�- ε<ναι 7 δι�σω-
ση κα) δι�δ�ση τ8ς jστ�ρικ8ς µν*µης κα) παρ�δ�σης, 7 συνειδητ�π�Cηση τ8ς
�cκ�υµενικ8ς δι�στασης τ�- >Eλληνισµ�- καθ{ς κα) 7 πρ�i�λA τ8ς συµi�λ8ς τ�υ
στAν MJ3λιJη τ�- π�λιτισµ�-.

ΣYNT.: O� πραγµατικ5 δ@σκ�λ�ι �λλ5 κα� τ:σ� φιλ:δ�.�ι στ:0�ι σας ν�µ -
E�υµε, >τι θ5 τελεσφ�ρ8σ�υν α�σ ως, Zν πρ�τα �π’ >λα (πιτευ0θ$ � �στ�ρικ�
α&τ�γνωσ α τ�ν σηµεριν�ν �Eλλ8νων, πρOγµα π�H πρ�ϋπ�θ)τει σ�Cαρ,ς ρ8.εις
µ, τ�ν σηµεριν� πραγµατικ:τητα, στ�ς 2π�Aες σOς ε&0:µαστε ν5 πρ�C$τε
ε&θαρσ�ς. ΣOς ε&0αριστ� π�λ@.

Παν. Λ. K�υGαλ�κης
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�Yπ�ρ�ει 
 δι��υτ�ς �ντ�ληψι, �τι �� Πατ�ρες τ�ς �Eκκλησ�ας ! τ�"λ��ιστ�ν #ρισµ�ν�ι
%& α"τ'ν δι�κειντ� φιλικ) πρ*ς τ+ν �ρ�αι�ελληνικ+ παιδε�α κα, �τι δ-ν συν�.αλαν α"τ�,
στ*ν �φανισµ* τ�/ �Eλληνικ�/ Π�λιτισµ�/ κα, στ+ν καταστρ�φ+ τ'ν �ρ�α�ων µνηµε�ων,
�ερ'ν κα, �γαλµ�των. �H 4π�ψι α"τ+ �πεικ�ν�5εται �ν�γλυφα στ) γραφ6µενα τ�ς γνωστ�ς
.υ5αντιν�λ6γ�υ �Eλ�νης Γλυκατ5� - �Aρ.ελ�ρ: «Kατατρεγµ
ν� π� τ� ν
α θρησκε�α (�πως
ναφ
ρθηκε, κ�θε �λληνικ� ταυτ�!εται στ� Bυ!�ντι� µ# τ�ν κ$σµ� τ%ν ε&δ(λων), παρ* τ+ς
πρ�σπ�θειες τ%ν Πατ
ρων τ-ς .Eκκλησ�ας ν* 0ντ�1�υν τ+ς 2θικ�πλαστικ
ς τ�υ 1�ες στ*
3ριστιανικ* πλα�σια, τ� πνε4µα τ�4 ρ3α��υ κ$σµ�υ θ* 5ρ6- τελευτα7� καταφ8γι� στ+ς φι-
λ�σ�φικ#ς :µ�δες...» («�Iστ�ρ�α τ�/ �Eλληνικ�/ >Eθν�υς», τ6µ. Z, σελ. 16-17). B�.αια %δ'
�ναφ�ρ�νται µ�α µεγ�λη �λGθεια, H κατατρεγµ*ς π�I Jπ�στη H �Eλληνισµ*ς �π’ τ+ν ν�α θρη-
σκε�α, κα, Lνα µεγ�λ� ψε/δ�ς, �τι τ��α #ρισµ�ν�ι %κ τ'ν µ�ρφωµ�νων Xριστιαν'ν κα, ��
Πατ�ρες τ�ς �Eκκλησ�ας Nσαν φιλ�λληνες κι %.�Gθησαν τ*ν �Eλληνισµ6.

�H στ�σι τ'ν Πατ�ρων τ�ς �Eκκλησ�ας �π�ναντι στ+ν �Eλληνικ+ Παιδε�α κα, τ*ν �Eλλη-
νικ* Π�λιτισµ* εOναι �µφιλεγ6µενη, �φ�/, �πως µPς πληρ�φ�ρεQ H καθηγητ+ς θε�λ�γ�ας
στ* ΠανεπιστGµι� τ'ν �Aθην'ν Στ. Παπαδ6π�υλ�ς, «�= 0ρευνητ#ς δ# συµφ(νησαν κ$µη
�>τε στ� 0*ν �= Πατ
ρες κατ
φασκαν ? ρν�4νταν τ�ν @Eλληνικ� Παιδε�α» («Πατρ�λ�γ�α,
τ6µ. A, σελ. 61, Sκδ. 1994). Στ+ν %ργασ�α α"τ+ θ’ �π�δει�θV� δι) �δια.λGτων στ�ι�ε�ων (κα,
α"τ) εOναι τ) Wδια τ) πατερικ) κε�µενα), �τι �� Πατ�ρες Nσαν %�θρικ�, πρ*ς τ* �Eλληνικ*
Πνε/µα κα, �τι δ-ν Nσαν 4µ�ιρ�ι τ�ς πνευµατ�κτ�ν�ας κα, %θν�κτ�ν�ας, π�I Jπ�στη H �Eλλη-
νισµ*ς στ) πρωτ�.υ5αντιν) κα, X�ι µ6ν� �ρ6νια. T+ν �λGθεια α"τ+ παραδ���νται κι #ρι-
σµ�ν�ι θε�λ6γ�ι κα, �ερεQς, π�I θεωρ�/ν, �τι πρ���ει 
 �λGθεια. ZEνας %& α"τ'ν εOναι κα,
H �ε�µνηστ�ς �ρ�ιµανδρ�της �Eπιφ�νι�ς Θε�δωρ6π�υλ�ς, 
 4π�ψι τ�/ Hπ���υ S�ει \δια�-
τερη .αρ]τητα. «∆#ν 5λ
π�µεν – γρ�φει – συγγενε�ας κα+ συ!ε81εις µετα1C @Eλληνισµ�4 κα+
Xριστιανισµ�4 λλ* 3�σµατα κα+ 58σσ�υς. @O δε8τερ�ς, Fς ν�µ�!�µεν, εGναι Hρνησις κα+
καταδ�κη τ-ς �Iσ�ας τ�4 πρ(τ�υ... O= Πατ
ρες, :σ�κις 5λ
πωσι τ�ν �λληνικ�ν σ�φ�αν 0ν
ντιπαρα5�λ6- κα+ συγκρ�σει πρ�ς τ�ν Xριστιανισµ$ν, δ#ν πλ
κ�υσι δι’ αIτ�ν στεφ�ν�υς
λλ* µαστ�για, δ#ν εKρ�σκ�υν αIτ�ν σ�φ�αν λλ* µωρ�αν κα+ Hν�ιαν, δ#ν �τ�ιµ�!�υσι δι’
αIτ�ν θρ$ν�υς, παρ* L, Mστω, Kπ� τ�ν θρ$ν� τ�4 Xριστιανισµ�4 (Fς πρ�ττ�µεν Nµε7ς δι*
τ%ν “�λλην�3ριστιανικ%ν” συνθ
σεων), λλ* 5�ραθρα, ε&ς Q κα+ καταρρ�πτ�υσιν αIτ�ν Fς
µατα�αν κα+ H3ρηστ�ν» («Mελ�ται-�Eπιστ�λα�», Sκδ. 1986, �π6σπασµα τ�/ περι�δικ�/ «O�
TρεQς �Iερ�ρ�αι», τ. Mαa�υ 1958). T* %πι�ε�ρηµα δ- #ρισµ�νων, �τι �� Πατ�ρες Nσαν φιλ�λ-
ληνες, %πειδ+ %�ρησιµ�π��ησαν τ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα, δ-ν ε"σταθεQ, δι6τι �ναγκ�σθηκαν
ν) τ* κ�µ�υν, %φ’ �σ�ν α"τ+ Nτ� 
 κ�ιν+ γλ'σσα τ�ς %π���ς κι Sτσι θ) δι�διδαν ε"κ�λc-
τερα τ) δ6γµατ� τ�υς, κα, δι6τι, �πως παραδ��εται H π. Γεcργι�ς Mεταλλην*ς συµφων'ντας
µ- τ*ν K. ΠαλαµP στ* .ι.λ�� τ�υ «Λ6γ�ς #ς �ντ�λ�γ�ς», «N γλωσσικ� σ8µπτωση (%νν. τ'ν
Πατ�ρων) δ#ν σηµα�νει ναπ$φευκτα τα8τιση στ* ν�Rµατα... Kα+ εGναι γεγ�ν$ς, �τι N 3ρR-
ση τ-ς @Eλληνικ-ς γλ(σσας σ’ �λ� τ� φιλ�σ�φικ� κα+ κ�ινωνικ$ της φ�σµα π’ τ�Cς @Aγ�-
�υς Πατ
ρες συνιστTU φαιν$µεν�, π�C ε>κ�λα µπ�ρε7 ν* παρασ8ρ6η σ# παρ$µ�ιες Vπλ�υ-
στε8σεις». �E& 4λλ�υ �� Πατ�ρες τ�ς �Eκκλησ�ας δι�στρεφαν τ,ς �ρ�αι�ελληνικ-ς Sνν�ιες,
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γι) ν) %&υπηρετGσ�υν τ* δ6γµα τ�υς. �Eπ, παραδε�γµατι 
 �ρ�α�α iλληνικ+ λ�&ι «παρρη-
σ�α» (= %λευθερ�α τ�/ %κφρ�5εσθαι) Sλα.ε %π, Bυ5αντ��υ τ+ν σηµασ�α τ�ς «�&κε�ας 0παφ-ς
µ# τ�ν Θε$»! (δ-ς Cyril Magno, «Bυ5�ντι� – �H α"τ�κρατ�ρ�α τ�ς N�ας Pcµης», Sκδ.1988).
�E& 4λλ�υ 
 �Eλληνικ+ γλ'σσα %π, Bυ5αντ��υ παm nλ�γ� ν) %&αφανισθV� %κτ�πισθεQσα Jπ*
τ�ς %πισGµ�υ Λατινικ�ς γλcσσας. «T�Iναντ��ν µ�λιστα – παρατηρεQ H σπ�υδαQ�ς %ρευ-
νητ+ς Λ�υκPς Mπ�λλ�ς – θα4µα κα+ Kπερφυσικ�ν φαιν$µεν�ν δ
�ν ν* θεωρηθ6-, π%ς δ#ν
01ελατιν�σθη σ8µπαν τ� (@Eλληνικ�) Mθν�ς κα+ δ#ν π
5αλεν �λως τ�ν �αυτ�4 γλ%σσαν,Fς
εG3εν π�5�λει τ� �αυτ�4 Zν�µα ([Eλλην), �περ εG3ε καταντRσει \5ρις κα+ Mγκληµα»
(«�Aλ.ανικ) ! α� τρεQς 5'σαι δι�λεκτ�ι τ�ς �Eλληνικ�ς Γλcσσης», σελ. 35, Sκδ. 1903). [Πε-
ρισσ6τερες λεπτ�µ�ρειες %π, τ�/ θ�µατ�ς τ�]τ�υ περι���νται στ+ν µελ�τη µ�υ «“Bυ!�ντι�”:
Περ��δ�ς πνευµατικ-ς κα+ π�λιτικ-ς σκλα5ιUς τ%ν @EλλRνων», «∆αυλ6ς», τ. 180, σελ. 10949-
50).

�O Tατιαν6ς, µ�γας �π�λ�γητ+ς τ�/ Xριστιανισµ�/ κα, µαθητ+ς τ�/ �I�υστ�ν�υ, Sγραψε
�π�λ�γ�α (Jπερ�σπισι δηλαδ+ τ�/ Xριστιανισµ�/) µ- τ�τλ� «Πρ*ς ZEλληνας», Sργ� π�I
�π�τελεQ λι.ελλ�γρ�φηµα κατ) τ�/ �Eλληνικ�/ Π�λιτισµ�/. M- τ* Xν�µα «[Eλληνες» δ-ν
%νν�εQ rπλ'ς H Tατιαν*ς τ�Iς «ε\δωλ�λ�τρες», �πως Sκαµαν �� 4λλ�ι Xριστιαν��, �λλ) τ�Iς
φ�ρεQς τ�/ �Eλληνικ�/ Π�λιτισµ�/, τ�Iς �ρ�α��υς ZEλληνες. Kι %νs' τ6σ�ι κα, τ6σ�ι λα�,
%π�στευαν σ- «ε\δωλ�λατρικ-ς» – κατ) τ+ν θεωρ�α τ�/ Xριστιανισµ�/ – θρησκεQες, µ6ν� τ*
Xν�µα τ'ν �EλλGνων %ταυτ�σθη µ- τ+ν ε\δωλ�λατρ�α. Kα, α"τ* φα�νεται &εκ�θαρα στ) λ6-
για τ�/ Tατιαν�/: «O= [Eλληνες �>τε εG3αν �>τε 0δηµι�8ργησαν τ�π�τε δικ$ τ�υς, λλ* �λα
τ* παρ
λα5αν π� τ�Cς 5αρ5�ρ�υς (κα, δ+ �π’ τ�Iς �E.ρα��υς) κα+ τ* 3ρησιµ�π�ι�4σαν
µ$ν� κα+ µ$ν�, γι* ν* πρ�1ενRσ�υν κακ�». ZOλα κατ) τ*ν Tατιαν* τ) �νεκ�λυψαν �� .�ρ-
.αρ�ι· �� ZEλληνες Nσαν rπλ�Q µαθητ�ς τ�υς: «Π�7�ν γ*ρ 0πιτRδευµα παρ’ Kµ7ν τ�ν σ8-
στασιν �Iκ π� 5αρ5�ρων 0κτRσατ�;» (παρ. 1) [∆ι6τι π�ι6ς θεσµ6ς σας δ-ν �ν�γει τ+ν σ]-
στασ� τ�υ στ�Iς .αρ.�ρ�υς;].

�H iλληνικ+ σ�φ�α εOναι πλ�νη, %νs' 
 .αρ.αρικ+ (δηλ. 
 i.ραϊκ+) εOναι �ρ�αι6τερη κα,
θει6τερη: «Συν
5η γραφα7ς τισιν 0ντυ3ε7ν 5αρ5αρικα7ς, πρεσ5υτ
ραις µ#ν Fς πρ�ς τ* @EλλR-
νων δ$γµατα, θει�τ
ραις δ# Fς πρ�ς τ�ν 0κε�νων πλ�νην» (παρ. 29). Kα, συνε��5ει H Tα-
τιαν6ς: «πρ�ς δ# KµUς τ�Cς [Eλληνας τ� `ν aτερ�ν ? τ� µ� τ�7ς κρε�ττ�σιν λ�ιδ�ρε7σθαι...»
(παρ. 30) [Πρ*ς σPς δ- τ�Iς ZEλληνες τ� 4λλ� ν) λε�θV� παρ) τ* �τι δ-ν πρ�πει ν) λ�ιδ�ρ�τε
τ�Iς �νcτερ�υς.]

�O Tατιαν*ς πρ�σπαθεQ ν’ �π�δε�&Vη, �τι �� �ρ�αQ�ι ZEλληνες Sλα.αν τ+ν σ�φ�αν τ�υς �π’
τ*ν Mωυσ� κα, τ�Iς πρ�φ�τες τ�ς «ΠαλαιPς ∆ιαθGκης». Γρ�φει σ�ετικ�: «T(ρα δ#ν ν�-
µ�!ω, �τι Vρµ$!ει ν* παραστRσω τ�ν δικR µας φιλ�σ�φ�α παλαι$τερη τ%ν 0πιδ$σεων τ%ν
@EλλRνων, �ρ�ι δ# συγκρ�σεως θ* εGναι : Mωυσ-ς κα+ : [Oµηρ�ς» (παρ. 31). Kα, συνε��5ει:
«@Eπ�µ
νως πεδε�3θη π’ τ* πρ�ειρηµ
να, �τι : Mωυσ-ς εGναι ρ3αι$τερ�ς τ%ν (�EλλG-
νων) Nρ(ων τ%ν (iλληνικ'ν) π$λεων, τ%ν δαιµ$νων. Kα+ πρ
πει ν* πιστε8ωµε στ�ν ρ3αι-
$τερ� κατ* τ�ν Nλικ�α παρ* στ�Cς [Eλληνες, �= :π�7�ι Mλα5αν τ* δ$γµατα 0κε�ν�υ Fς π�
πηγR, Z3ι κατ’ 0π�γνωσι. ∆ι$τι �= σ�φιστ#ς αIτ%ν 3ρησιµ�π�ι�4ντες π�λλ�ν περι
ργειαν,
�σα Mµαθαν π� τ* τ�4 Mωυσ
ως κα+ τ%ν :µ��ως µ# αIτ�ν φιλ�σ�φ�8ντων, 0πε3ε�ρησαν
ν* παρα3αρ�1�υν, πρ%τ�ν µ#ν γι* ν* ν�µισθ�4ν, �τι λ
γ�υν κ�τι δικ$ τ�υς, δε8τερ�ν δ# γι*
ν* 0πικαλ8ψ�υν �σα δ#ν κατεν$ησαν µ# κ�π�ια 0π�πλαστη ρητ�λ�γ�α κα+ ν* διαστρ
ψ�υν
τ�ν λRθεια σ# µυθ�λ�γ�α». O� ZEλληνες σ�φ�, λ�ιπ*ν παρ�υσι�5�νται #ς παρα�αρ�κτες,
π�I δ-ν yδυνGθησαν ν) καταν�Gσ�υν τ) �σα σ�φ) εOπε H Mωυσ�ς.

�O Tατιαν*ς �µως στρ�φεται κα, κατ) τ�/ �Eλληνικ�/ Π�λιτισµ�/, γρ�φ�ντας: «T* δ# Kµ
-
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τερα φθ$ν�υ µεστ* κα+ 5λακε�ας π�λλ-ς» (παρ. 32 .) [T) δικ� σας πιστε]ω εOναι γεµ�τα
φθ6ν� κα, .λακε�α µεγ�λη] κα, nν�µ�5ει τ,ς φιλ�σ�φικ-ς �π6ψεις τ'ν �EλλGνων «συ-
ν�ρτητα δ$γµατα» (παρ.35). Kατ’ α"τ*ν �� φιλ�σ�φικ-ς �π6ψεις τ'ν �EλλGνων εOναι φλη-
ναφGµατα: «Kα+ Nµε7ς µ#ν �Iκ φρα�ν�µεν, φλRναφα δ# τ* Kµ
τερα» (παρ. 21α) [Kαι %µεQς
�� Xριστιαν�, δ-ν εWµεθα 4φρ�νες, τ) δικ� σας �µως εOναι µωρ�λ�γ�ες]. �O Tατιαν*ς �µως
στρ�φεται κα, κατ) τ'ν �EλλGνων φιλ�σ6φων, γρ�φ�ντας: «Γι’ αIτ� `ς µ� σUς παρασ8-
ρ�υν �= πανηγ8ρεις τ%ν φιλ�ψ$φων (δηλ. α"τ'ν π�I �γαπ�/ν τ) �ειρ�κρ�τGµατα) κα+ Z3ι
φιλ�σ$φων, �= :π�7�ι δ�γµατ�!�υν 0ν�ντια πρ�ς �αυτ�8ς, κα+ 0κφωνε7 aκαστ�ς σ8µφωνα
µ# �,τι τ�4 Mλθ6η. @Yπ�ρ3�υν δ# π�λλ#ς συγκρ�8σεις κα+ µετα18 των· δι$τι : aνας µισε7 τ�ν
Hλλ�ν, διαφων�4ν δ# µετα18 των λ$γgω λα!�νε�ας...» (παρ. 3α). �O Tατιαν*ς σκεπτ6µεν�ς
�ριστιανικ) δ-ν δ]ναται ν) καταλ�.Vη, �τι 
 iλληνικ+ φιλ�σ�φ�α δ-ν Nτ� δ6γµα δ�θ-ν Jπ*
τ�/ Θε�/, �πως Nτ� H Xριστιανισµ6ς. O� φιλ6σ�φ�ι πρ�σπαθ�/σαν ν) πρ�σεγγ�σ�υν τ+ν
�λGθεια, γι’ α"τ* κα, Jπ�ρ�αν φυσικ) κα, διαφων�ες µετα&] των. �Aντιθ�τως H Xριστιανι-
σµ*ς Nτ� δ6γµα κι �π�ι�ς διαφων�/σε µ’ α"τ6, %θεωρεQτ� α�ρετικ6ς, %&ωρ�5ετ� ! κα, %θα-
νατcνετ�. Kατ) τ*ν Tατιαν* �µως �� ZEλληνες φιλ6σ�φ�ι δ-ν πρ�σ�φεραν τ�π�τε: «T� µ
-
γα – �ναρωτι�ται – κα+ θαυµαστ�ν �= παρ’ Kµ7ν 0ργ�!�νται φιλ$σ�φ�ι;» (παρ. 25). Xαρα-
κτηρ�5ει τ*ν Πλ�τωνα «κ�ιλι$δ�υλ�ν» (παρ. 2), τ*ν �Aριστ�τ�λη «κ$λακα» τ�/ M. �Aλε-
&�νδρ�υ, H Hπ�Q�ς (H �Aλ�&ανδρ�ς) Nτ� «µειρ�κι�ν µανιακ$ν». T*ν �Hρ�κλειτ� τ*ν �αρα-
κτηρ�5ει «µαθ-» (παρ. 3) κα, τ+ν φιλ�σ�φ�α τ�υ «@Hρακλε�τει�ν σκ$τ�ς». T*ν �Eµπεδ�κλ�
τ*ν �αρακτηρ�5ει «λα!$να». T*ν ∆ηµ6κριτ� τ*ν ε\ρωνε]εται �αρακτηρ�5�ντ�ς τ�ν «5δη-
ρ�λ$γ�» (παρ. 17). Στρ�φεται κα, κατ) τ'ν �π6ψεων τ�/ Σωκρ�τ�υς: «T� τ� Hτ�π�ν σ8µ-
φωνα µ# τ�ν δικ$ σας σ�φιστ� ν* γηρ�σκωµε π�ντ�τε τ* π�ντα διδασκ$µεν�ι;». �H iλλη-
νικ+ φιλ�σ�φ�α, 
 Hπ��α περ, π�ντων �π�ρεQ, Sπρεπε ν) %&αφανισθV�, γι) ν) λ�.Vη τ+ν θ�-
σι της τ* δ6γµα (H Xριστιανισµ6ς), π�I δ-ν δ��εται �π�ρ�ες.

ZOµως H Tατιαν*ς στρ�φεται κα, κατ) τ�ς π�ιGσεως κα, τ'ν �EλλGνων π�ιητ'ν, λ�γ�ντας
�τι �� π�ιητ-ς %�ρησιµ�π��ησαν τ+ν π��ησιν, γι) ν) %&υψcσ�υν τ+ν διαφθ�ρ) τ�ς ψυ��ς,
περιγρ�φ�ντας κα, %&υµν'ντας µ��ες κα, Sρωτες θε'ν [«π�ιητικ�ν δ
, µ�3ας iνα συντ�σ-
σητε θε%ν κα+ Mρωτας κα+ ψυ3-ς διαφθ�ρ*ν» (παρ. 1.)]. O� π�ιητ-ς %&απατ�/ν τ�Iς �κ�]-
�ντες µ- ψε]δη κα, πρ�σπ�ιGσεις [«�= π�ιητα+ ψευδ�λ$γ�ι κα+ δι* σ3ηµ�των 01απατ%ντες
τ�Cς κρ�ωµ
ν�υς» (παρ. 22α)]. �Eδ' �σφαλ'ς %νν�εQ τ*ν ZOµηρ�, �φ�/ κα, σ’ Lνα 4λλ�
σηµεQ� τ*ν ε\ρωνε]εται, γρ�φ�ντας: «∆�και�ς κα+ σ(φρων εGναι αIτ�ς : :π�7�ς τ�ν π�ρ-
νε8σασα αIτ� γυνα7κα (τ+ν �Eλ�νη) µετ
φερε στ* @Hλ8σια πεδ�α» (παρ. 10). �O ZOµηρ�ς
Sπρεπε ν) κτυπηθV�, γι) ν) λ�.Vη τ+ν θ�σι τ�υ H ψαλµωδ*ς ∆α.�δ, H Hπ�Q�ς πλ��ν θ) Nτ� H
µ6ν�ς... παιδαγωγ*ς τ�ς �νθρωπ6τητας. �Aκ6µη κα, τ* 1494 στ* «ΨαλτGρι�ν» %γρ�φετ�:
«Σ�γησ�ν, .Oρφε4· ρ�ψ�ν, @Eρµ-, τ�ν λ8ραν·... ∆α5+δ γ*ρ Nµ7ν πνε8µατ�ς κρ�8ων λ8ραν...».
�O Tατιαν*ς λ�ιδωρεQ �κ6µη κα, τ,ς �Eλλην�δες π�ιGτριες γρ�φ�ντας: «jEπειτα π%ς δ#ν
ντρ
πεσθε, ν* M3ετε τ$σες π�ιRτριες Z3ι γι* τ�π�τε 3ρRσιµ�, Hπειρες π$ρνες» (παρ. 34α).
Γι) τ+ν µεγ�λη π�ιGτρια Σαπφ' γρ�φει: «Kα+ N µ#ν Σαπφ% γ8ναι�ν π�ρνικ$ν, 0ρωτ�µα-
ν
ς, κα+ τ�ν �αυτ-ς σ
λγειαν THδει» (παρ. 33α). Συνεπ'ς µερ�δι� ε"θ]νης γι) τ+ν συκ�φ�-
ντησι τ�ς π�ιGτριας Σαπφ�/ς S��υν %κτ*ς τ'ν Pωµα�ων κα, �� Xριστιαν��.

Kατ) τ*ν Tατιαν* �� ZEλληνες τ+ν ρητ�ρικ+ τ+ν %�ρησιµ�π��ησαν X�ι γι) καλ6, �λλ) γι)
ν) συκ�φαντGσ�υν κα, ν) �δικGσ�υν [«Pητ�ρικ�ν µ#ν γ*ρ 0π’ δικ�Tα κα+ συκ�φαντ�Tα συ-
νεστRσασθε» (παρ. 15)]. Γενικ'ς J.ρ�5ει κ�θε πνευµατικ* 4νθρωπ� κα, καλλιτ��νη, π�I πρ�-
σ�φερε στ*ν �Eλληνικ* Π�λιτισµ6. Γρ�φει σ�ετικ�: «∆#ν ρ�πτετε ε&ς τ�ν 5$θρ�ν τ* Kπ�-
µνRµατα τ-ς κακ�ας µα!C µ# τ�ν π�ιRσαντα Πυθαγ$ρα;... @O Σ(φρων, : :π�7�ς παρ
δωσε
δι* συγγραµµ�των ληρRµατα κα+ φλυαρ�ες, Mγινε 0νδ�1$τερ�ς 01 α&τ�ας τ-ς 3αλκευτικ-ς,
N :π��α σg(!εται mς σRµερα· κα+ τ�ν ψευδ�λ$γ� Anσωπ� κατ
στησαν ε�µνηστ�ν Z3ι µ$ν�
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τ* µυθ�λ�γRµατα λλ* κα+ N περισπ�8δαστη πλαστικ� τ�4 .Aριστ�δRµ�υ... ν* 3�σκωµε
0ν(πι�ν τ%ν Mργων τ�4 Kαλλι�δ�υ... Π�ι$ λ$γ� M3ετε δι* τ�4 Λεω3�ρ�υς τ�ν θηλυπρεπ-
ΓανυµRδη Fς κ�τι σπ�υδα7� κτ-µα κα+ τ�ν τιµUτε, καθpς κα+ τ� γ8ναι�ν µ# τ* 5ρα3ι$λια,
τ� :π�7� 0δηµι�8ργησε : Πρα1ιτ
λης;» (παρ. 34α-34.). Συνεπ'ς στρ�φεται κα, κατ) τ�ς
�ρ�α�ας iλληνικ�ς τ��νης.

�O Tατιαν*ς στρ�φεται %π�σης κατ) τ'ν δηµ�σ�ων iλληνικ'ν τελετ'ν [«τ�ς �Iκ `ν 3λευ-
�σειε τ*ς δηµ�τελε7ς Kµ%ν πανηγ8ρεις» (παρ. 22)], κατ) τ'ν �θλητ'ν (παρ. 23) �λλ) κα,
κατ) τ'ν �ρ�α�ων �στρ�ν6µων κα, τ�ς %πιστGµης τ�ς �στρ�ν�µ�ας, π�], #ς γνωστ6ν, εOναι
µ�α %πιστGµη καθαρ) iλληνικG. «T� δ8νανται  – γρ�φει – ν* qφελRσ�υν λεκτικ�ν ττικ�ν
κα+ σωρευτ* 0πι3ειρRµατα φιλ�σ$φων κα+ πιθαν$τητες συλλ�γισµ%ν κα+ µ
τρα γ-ς κα+ θ
-
σεις Hστρων κα+ δρ$µ�ς Nλ��υ;» (παρ. 27). ZOπως µPς πληρ�φ�ρεQ H K�λσ�ς, �� Xριστιαν�,
Sλεγαν: «κακ$ν 0στιν 0πιστRµη· γν%σις σφ�λλει τ�Cς νθρ(π�υς» («�Aληθ+ς Λ6γ�ς»). >Eτσι
εOναι δυνατ*ν ν) καταν�ηθV� κα, 
 4π�ψι τ�/ πατρι�ρ�η �Aλε&ανδρε�ας Θε�φ�λ�υ, �τι «�=
µαθηµατικ�+ πρ
πει ν* κατασπαρα3θ�4ν π� τ* θηρ�α ? ν* κα�4ν !ωνταν��». T) µαθη-
µατικ) κα, 
 �στρ�ν�µ�α %θεωρ�/ντ� �π’ τ�Iς Xριστιαν�Iς «δια.�λικ) %πιτε]γµατα» κα,
Sπρεπε ν) %&αφανισθ�/ν. Γι’ α"τ* κα, κατεδ�ωκαν ! %θαν�τωναν τ�Iς ZEλληνες φιλ�σ6φ�υς
(π�I Nσαν κα, µεγ�λ�ι µαθηµατικ�, κα, �στρ�ν6µ�ι) κα, Sκαψαν τ+ν .ι.λι�θGκη τ�ς �Aλε-
&�νδρειας µ- τ�Iς 750.000 τ6µ�υς .ι.λ�ων, γι) ν) �παλλα�θ�/ν µι) κα, καλ+ �π’ τ*ν �Eλλη-
νικ* Π�λιτισµ6. T6σ� σ�φιστικ*ς Nτ� H Tατιαν6ς, �στε κατηγ�ρ�/σε τ�Iς �ρ�α��υς ZEλλη-
νες γι) τ+ν nν�µατ�θεσ�α τ'ν �στερισµ'ν (τ�Iς Sδιδαν nν6µατα �π’ τ+ν iλληνικ+ µυθ�-
λ�γ�α), γρ�φ�ντας: «λ�ιπ�ν πρ+ν π� τ�ν τ�π�θ
τησιν τ�8των : �Iραν�ς rτ� διακ$σµη-
τ�ς;» (παρ. 9α)! �Aπ�ρρ�πτει %π�σης τ+ν \ατρικ+ %πιστGµη, κι α"τ+ θεµελιωθεQσα Jπ* τ'ν
�EλλGνων, %φ’ �σ�ν H πιστ*ς «θ* θεραπευθ6- φ�σι�8µεν�ς στ�ν δ8ναµι τ�4 Θε�4» (παρ. 18).
�Hτ� τ6σ� �µ6ρφωτ�ς, �στε %π�στευε, �τι «0*ν Kπ�ρ3ει στ* φυτ* δηλητRρι�, τ�4τ� sφε�-
λεται στ�ν Vµαρτ�α µας» (παρ. 19)! Στρ�φεται κα, κατ) τ'ν �ρ�α�ων γεωγρ�φων, %φ’ �σ�ν
τ+ν µ6νη �λGθεια �� Xριστιαν�, τ+ν S��υν λ�.ει �π’ τ�Iς �E.ρα��υς Πρ�φ�τες (παρ. 20).
Kατακρ�νει κα, τ+ν �ρ�α�α ν�µ�θεσ�α: «Γι’ αIτ� κατ
κρινα κα+ τ�ν ν�µ�θεσ�α σας. M�α 5ε-
5α�ως Mπρεπε ν* εGναι κα+ κ�ιν� γι* �λ�υς N π�λιτε�α· τ(ρα �µως �σα γ
νη π$λεων Kπ�ρ-
3�υν τ$σες εGναι �= ν�µ�θεσ�ες» (παρ. 28). Kα, τ�/τ�, δι6τι H Xριστιανισµ*ς %πιθυµ�/σε τ+ν
%&αφ�νισι τ'ν %θν'ν, %φ’ �σ�ν Nτ� διεθνιστικ* κ�νηµα. �Eπιθυµ�/σε µ�α κ�ιν+ π�λιτε�α γι)
�λ�υς τ�Iς λα�]ς: τ+ν π�λιτε�α τ�ς Παγκ�σµ��υ �Iερ�υσαλGµ, τ+ν παγκ6σµια %πικρ�τησι
τ�ς Σιcν.

Γι) ν) γ�νVη �ντιληπτ* π6σ� πρ�κατειληµµ�ν�ς Nτ� κατ) τ�/ �Eλληνικ�/ Π�λιτισµ�/ κα,
π6σ� πρ�σπαθ�/σε ν) σπιλcσVη τ* µεγαλεQ� τ�ς �ρ�α�ας �Eλλ�δ�ς παρατ�θεται τ* i&�ς
�π6σπασµα �π’ τ* Sργ� τ�υ: «T(ρα µ$ν� µ# σUς συµ5α�νει ν* µ�ν :µ�φων-τε �>τε στ* λ$-
για. Πρ�γµατι �= ∆ωριε7ς δ#ν M3�υν τ�ν nδια λ
1ι µ# τ�Cς .Aττικ�Cς κα+ �= A&�λε7ς δ#ν :µι-
λ�4ν :µ��ως µ# τ�Cς jIωνες. .Aφ�4 παρατηρε7ται τ$ση δι�στασι σ# πρ�γµατα π�C δ#ν Mπρε-
πε, π�ρ% π�ι$ν πρ
πει ν* καλ% [Eλληνα» (παρ. 10). Kατηγ�ρεQ δηλαδ+ τ�Iς ZEλληνες,
%πειδ+ #µιλ�/σαν διαφ�ρετικ-ς διαλ�κτ�υς! Kατ) τ’ 4λλα H Tατιαν6ς, �πως κα, Hλ6κληρ�ς
H Xριστιανισµ6ς, �ρησιµ�π��ησαν τ+ν �ρ�α�α �Eλληνικ+ γλ'σσα... �O Tατιαν*ς θ�λει ν)
�µαυρcσVη τ+ν δ6&α �π’ τ�Iς �ρ�α��υς ZEλληνες, γρ�φ�ντας: «Π�ψτε ν* θριαµ5�λ�γ-τε
γι* 1
ν�υς λ$γ�υς κα+ ν* στ�λ�!εστε �πως : κ�λα�ς µ# πτερ�, τ* :π�7α δ#ν εGναι δικ� σας.
.E*ν �κ�στη π$λι φαιρ
σ6η π� σUς τ�ν λ
1ι της, θ* 01ασθενRσ�υν τελε�ως τ* σ�φ�σµατ�
σας. .Eνg% !ητε7τε ν* µ�θετε π�ι$ς εGναι : θε$ς, γν�ε7τε τ* δικ� σας. X�σκ�ντες δ# πρ�ς
τ�ν �Iραν� π
φτετε κ�τω στ* 5�ραθρα. M# λα58ρινθ�υς :µ�ι�!�υν �= διατυπ(σεις τ%ν 5ι-
5λ�ων σας, �= δ# ναγιγν(σκ�ντες :µ�ι�!�υν µ# τ�ν π�θ� τ%ν ∆αναuδων... .Aρ3� τ-ς φλυα-
ρ�ας σας Mγιναν �= γραµµατικ�+ κα+ διαµ�ιρ�!�ντες τ�ν σ�φ�α M3ετε π�κ�π- π� τ�ν λη-
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θιν� σ�φ�α (%νν. τ+ν �ριστιανικG)... Γι’ αIτ� δ#ν εGσθε τ�π�τε �λ�ι, &δι�π�ι�8µεν�ι µ#ν τ�Cς
λ$γ�υς,συ!ητ�4ντες δ# �πως : τυφλ�ς µ# τ�ν κ�υφ$... .Aντιληφθ
ντες λ�ιπ�ν �τι εGσθε τ
-
τ�ι�ι σUς 0γκαταλε�ψαµε» (παρ. 26).

Πρ�σπαθεQ ν’ �π�δε�&Vη, �τι �� ZEλληνες Nσαν ε\δωλ�λ�τρες. Γρ�φει: «@O vλι�ς κα+ N σε-
λRνη κατεσκευ�σθησαν γι* 3�ρι µας· π%ς λ�ιπ�ν θ* πρ�σκυνRσω τ�Cς Kπηρ
τες µ�υ; Π%ς
θ* θεωρRσω θε�Cς 18λα κα+ λ�θ�υς;» (παρ. 4α). B�.αια �� ZEλληνες δ-ν %θεωρ�/σαν θε�Iς
τ) &]λα... κα, �"δ�π�τε «πρ�σκυν�/σαν», �ταν πρ�σε]��ντ�. A"τ* Nτ� .αρ.αρικ* Sθιµ�
[«πρ�σκυνε7ν wσπερ 0ν τ�7ς 5αρ5�ρ�ις» (∆ηµ�σθ�νης 549, 16)]. �Eκ τ'ν �ρ�α�ων συγγρα-
φ�ων (�OµGρ�υ, �Aριστ�φ�ν�υς, Πλ�υτ�ρ��υ κ.�.) �π�δεικν]εται, �τι �� ZEλληνες δ-ν πρ�-
σκυν�/σαν, �λλ) %πεκαλ�/ντ� τ�Iς Θε�Iς δι’ rπλ�ς �νατ�σεως τ'ν �ειρ'ν. O� ZEλληνες
α\σθ�ν�ντ� φ�λ�ι µ- τ�Iς θε�]ς τ�υς. Γελ�ι�π�ιεQ .ε.α�ως τ�Iς �ρ�α��υς ZEλληνες θε�]ς,
θεωρ'ντας τ�υς σατανικ) δαιµ6νια: �O Λ6γ�ς (Θε*ς) Sπλασε πρcτα τ�Iς �γγ�λ�υς κα,
Sπειτα τ�Iς �νθρcπ�υς. �Eκ κακ�ς �ρGσεως τ�ς %λευθερ�ας π�λλ�, 4γγελ�ι %&�πεσαν στ+ν
κατηγ�ρ�α τ'ν δαιµ6νων µ- �ρ�ηγ* τ*ν ∆�α. A"τ�, ε"θ]ν�νται γι) τ* κακ* π�I Jπ�ρ�ει
στ*ν κ6σµ�: «@H δ# σωτ�α τ%ν δαιµ$νων 03ρησιµ�π��ησε τ* 0ν τg% κ$σµgω πρ�ς τ�ν κακ�-
π�ιuαν· σ’ αIτ�Cς δ# νRκει τ� εGδ�ς τ-ς κακ�ας κα+ Z3ι στ�ν τ
λει� Θε�» (παρ. 17α). �H
4π�ψι α"τ+ �π�τελεQ κ�ιν* τ6π� στ�Iς Πατ�ρες τ�ς �Eκκλησ�ας. �O Tερτυλλιαν*ς �π�κα-
λ�/σε τ�Iς ZEλληνες θε�Iς «σατανικ* δαιµ$νια» («De Spectaculis» PL, I, I, 641 κα, 643) κα,
H ZAγι�ς A"γ�υστQν�ς %πρ�σ.ευε, �τι «Omnes dii gentium daemonia» [ZOλ�ι �� θε�, τ'ν
λα'ν εOναι δαιµ6νια] («Enarratio in Psalmos»). �O σπ�υδαQ�ς ZEλλην διαν��]µεν�ς �Eµµα-
ν�υ+λ P�aδης ε\ρωνευ6ταν τ�Iς Πατ�ρες τ�ς �Eκκλησ�ας γι’ α"τG τ�υς τ+ν 4π�ψι: «@H
.Eκκλησ�α – Sγραφε – εG3ε κηρ81ει, �τι π
θαν�ν �= θε�+ τ%ν 0θν%ν, λλ* κατ* παρ�δ�1�ν
ντ�φασιν δ#ν Mπαυεν 0κσφενδ�ν�!�υσα κατ’ αIτ%ν ναθ
µατα κα+ κατ�ρας. .Aδυνατ�4ντες
ν* µηδεν�σωσι τ�Cς θε�Cς �= =ερε7ς διεν�Rθησαν 0ν τ6- µη3αν�Tα των ν* µετα5�λωσι αIτ�Cς
ε&ς δα�µ�νας κατα3θ�ν��υς. .Aλλ’ �>τε N φ�5ερ* α\τη µεταµφ�εσις �>τε N µ�3αιρα τ%ν 5υ-
!αντιν%ν δηµ�ων �Iδ’ �= Hνθρακες τ%ν  =ερ�δικε�ων nσ3υσαν ν’π�µακρ8νωσιν π’ αIτ%ν
π�ντας τ�Cς ρ3α��υς λ�τρας» («A� µ�γισσαι τ�/ Mεσα�ων�ς», ZAπαντα, τ6µ. A´, σελ. 527).
ZOλη α"τ+ 
 κατ�στασι κ�νει τ*ν µεγ�λ� νε�πλατωνικ* φιλ6σ�φ� ΠλωτQν� ν’ �ντιδρ�σVη
κα, ν) γρ�ψVη: «O= θε�� µας εGναι Mφ�ρ�ι τ-ς φυσικ-ς τ�1εως, τ* &δικ� σας 5ι5λ�α εGναι γε-
µ�τα π� λλ$κ�τες κα+ φθην#ς µαγε7ες κατ�λληλες γι* τ* πλ
�ν γρ�µµατα κα+ H1εστα
στρ(µατα τ-ς κ�ινων�ας· 0σε7ς γεµ�!ετε τ�ν κ$σµ� µ# τ� καλ� κα+ τ� κακ$,Fς µανιακ�+ :µι-
λε7τε γι* γγ
λ�υς κα+ σατανUδες, 0νg% στ�ν π��ησι τ�4 @OµRρ�υ εGναι =ερ* κα+ θε7α �λα τ*
γεγ�ν$τα τ-ς φ8σεως...» («Kατ) Γνωστικ'ν»). �O Tατιαν*ς πρ�σπαθεQ ν) παρ�υσι�σVη τ�Iς
�ρ�α��υς ZEλληνες κα, #ς... �νθρωπ�φ�γ�υς (!), µ- τ* %πι�ε�ρηµα �τι H ZεIς κατ�πιε τ+ν
M�τιν (=δηλ. τ+ν σ]νεσι).

Γενικ) 
 �λη \δε�λ�γ�α τ�/ Tατιαν�/ �πη�εQ τ,ς �ριστιανικ-ς �ντιλGψεις, Sρ�εται σ- πλG-
ρη �ντ�θεσι µ- τ+ν κ�σµ�αντ�ληψι τ'ν �EλλGνων. M+ µπ�ρ'ντας �µως ν) �ντικρ�]σVη τ+ν
�Eλληνικ+ Σκ�ψι, τελικ) καταφε]γει στ+ µ�θ�δ� τ�/ µεταφυσικ�/ φ6.�υ, στ) «δε�µατα»,
�πως Sλεγε κα, H K�λσ�ς: �Aν δ-ν τ*ν �κ�]σ�υν, θ) πPνε στ+ν κ6λασι: «@O µ�γ�ς .Oστ�νης
θ* παραδ�θ6- στ�ν 5�ρ* τ�4 α&ων��υ πυρ�ς κατ* τ�ν Nµ
ρα τ-ς συντ
λειας. Kα+ σε7ς δ
, ̀ ν
δ#ν σταµατRσετε τ�ν γ
λωτα, θ* δε3θ-τε τ+ς nδιες τιµωρ�ες µ# τ�Cς µ�γ�υς. Γι’ αIτ$, [Eλλη-
νες, κ�8σατ
 µε» (παρ. 17).

[Σ� πρ�σε
� τε
η: �Aπ�σπ�σµατα τ�ν �Iω. Xρυσ�στ�µ�υ, �Eφρα µ, Θε�-
φ λ�υ �Aντι�
ε ας, Mεγ�λ�υ �Aθανασ �υ, M. Bασιλε �υ κα+ λ�ιπ�ν Πατ--
ρων τ�ς �Oρθ�δ�0�υ �Eκκλησ ας].
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�Aν�ερη *πιστ,µη

jA! jE3�υν 5αλθ- ν* µ# σκ�σ�υν αIτ�+ �= 0πιστRµ�νες. Π�4 5ρ
θηκαν �λ�ι αIτ��;
Π%ς δ�υλε8�υν; Π%ς νακ�ιν(ν�υν τ* συµπερ�σµατ� τ�υς, 3ωρ+ς ν* µ# ρωτRσ�υν;
jA! π�C ν* σκ�σ6η τ� τηλεσκ$πι� κα+ ν* τ�Cς µπ�4ν τ* γυαλι* στ* µ�τια. Π-γαν
κι νακ�λυψαν aνα γαλα1�α-5ρ
φ�ς σ# π$στασι 90 �κατ�µµυρ�ων 0τ%ν φωτ$ς.
E&λικριν* δ#ν τ�Cς καταλα5α�νω, τ� θ
λ�υν ν* 0πιτ83�υν. T�ν νακ�λυψαν τ�ν γα-
λα1�α τ�υς, ν* τ�ν M3�υν ν* τ�ν 3α�ρωνται! EGναι ν�γκη ν* τ� κ�ν�υν 5�8κιν�;
@Yπ�ν��4ν δηλαδR, �τι : κ$σµ�ς κ$µη δηµι�υργε7ται; zAν εGναι δυνατ$ν;

.Eδ% : Για35# M3ει π
σει στ�ν µεγ�λη ν�παυσι 0δ% κα+ 6000 3ρ$νια. jE3�υµε :ρι-
στικ* τελει(σει µ# τ�ν δηµι�υργ�α τ�4 σ8µπαντ�ς. O= γραφ#ς τ� λ
νε καθαρ(τα-
τα· κα+ εGναι κα+ θε$πνευστες, π�C δ#ν 0πιδ
3�νται ντιρρRσεις. MετρUτε τ+ς Nµ
-
ρες τ-ς �5δ�µ�δ�ς κα+ τελει(σατε. ∆#ν εGναι σωστ� ν* διαψε8δ�υµε τ+ς γραφ
ς.
T$σ� κ$π� κατ
5αλε : Για35
. Kι Mρ3�νται τ(ρα αIτ�+ �= 0πιστηµ�ν�σκ�ι κα+ λ
νε,
�τι N δηµι�υργ�α δ#ν Fλ�κληρ(θηκε κ$µη. Kα+ πρ�3ωρ�4ν κ$µη παραπ
ρα.
jAκ�υ τ� νεκ��νωσαν αIτ�+ �= 0πιστηµ�ν�σκ�ι τ-ς Xα5�ης· �ταν aνας vλι�ς γερ�σ6η,
τ$τε �λ� τ� σ8στηµα διαλ8εται,γ�νεται στρικ� σκ$νη κα+ ρ3�!ει ν* µετασ3ηµα-
τ�!εται σ# ν
�. M# Hλλα λ$για τ� σ8µπαν 5ρ�σκεται σ# µ�α διαρκ- καταστρ�φ� κα+
αIτ�δηµι�υργ�α. T� καταραµ
ν� «ε�!ω�ν π4ρ» τ�4 @Hρακλε�τ�υ. M* εGναι σω-
στ$, σUς 0ρωτ%, ν* διαψε8δεται : Για35# κα+ ν* 0παληθε8εται : τρισκατ�ρατ�ς
@Hρ�κλειτ�ς; Π�λι µπρ�στ� µ�υ αIτ�ς : 5ρωµ�
λληνας. Kα+ ν* π%, �τι δ#ν γων�-
στηκα ν* 01αφαν�σω τ� Mργ� τ�υ, θ* rταν ψ
µα. Λ�γες ρ�δες σ(θηκαν π’ �σα
Mγραψε κα+ ν* π�C 5γα�ν�υν ληθιν
ς.

Γεµ�τη Nφα�στεια εGναι N Xα5�η, µεγ�λε Για35
· δ#ν κ�νεις µι�, Mτσι ν* σκ�-
σ�υν �λα µα!C κα+ ν* 01αφανιστ6- κα+ N Xα5�η κα+ �= 0πιστηµ�ν�σκ�ι µ# τ� τηλε-
σκ$πι$ τ�υς; Kα+ ν* π%, �τι εGναι [Eλληνες... B
ρ�ι .Aµερικαν�+ εGναι. .Eκε7 φτ�-
σαµε λ�ιπ$ν· ν* συνε3�!�υν Hλλ�ι αIτ� π�C 1εκ�νησαν �= [Eλληνες. N* M36η γ�νει πα-
γκ$σµι� κτ-µα : @Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς κα+ ν* πανηγυρ�!�υν αIτ�+ τ�4 «∆αυλ�4».
Π�λι καλ* π�C δ(σανε sν�µασ�α στ� γαλα1�α-5ρ
φ�ς RD1. Σκ
ψ�υ ν* δ�ναν κα+
καν
να Zν�µα π� τ�ν �λληνικ� µυθ�λ�γ�α... Σ8γκρυ� µ# πι�νει.

.Aλλ* κα+ ν* rταν aνα τ� κτ8πηµα, Hντε ν* τ� Hντε3α. AIτ�ς : 5ρωµ�-X(κινς 5�λ-
θηκε ν* 5ρ6-, τ� Kπ-ρ3ε πρ+ν τ�ν µεγ�λη Mκρη1η. O>τε τ�ν }γι� π�πα δ#ν κ�8ει,
π�C τ�4 εGπε ν* µ�ν σ3�λ-ται µ# αIτ�. jAρ3ισε, λ
ει, τ� πε�ραµα, κα+ σ# δ8� 3ρ$-
νια θ* M36η π�τελ
σµατα. Kα+ σ*ν ν* µ�ν Mφταναν αIτ�, ν* κα+ τ� EIρωπαϊκ� K
-
ντρ� Πυρηνικ%ν .Eρευν%ν ν* 1εκιν�6η aνα γιγ�ντι� πε�ραµα, π�C θ* δε�16η τ� κ�-
λ�8θησε τ�ν µεγ�λη Mκρη1η. Θ* καταγρ�ψ6η 5-µα πρ�ς 5-µα τ�ν δηµι�υργ�α τ%ν
κ$σµων. Kα+ δ# φτ�νει π�C M5αλα τ+ς κυ5ερνRσεις ν* τ�Cς κ$ψ�υν τ+ς πιστ(-
σεις,αIτ�+ πευθ8νθηκαν σ# &δι%τες στ�ν .Aµερικ� κα+ .Iαπων�α, γι* ν* 5ρ�4ν λε-
φτ�. zAµ 3ρεια!$ταν : κ�µµ�υνισµ�ς κ$µη. jA3! κι �λα αIτ* στ�ν παγκ$σµια πα-
τρ�δα µ�υ, τ�ν @Eλ5ετ�α. Σκ
πασ
 τ�υς, µεγ�λε Για35
, µ# καµµ�α 3ι�ν�στι5�δα σ*ν
τ� πε�ραµ� τ�υς γιγ�ντια, γιατ+ αIτ� τ�ν φ�ρ* µα!C µ’ 0µ
να θ* π�ρ6η κι 0σ
να τ�

Σ-ρωθρ.ν
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∆/ν µπ.ρε0 ν1 2π-ρ34η Xριστιανικ6
Θε.λ.γ�α 9ωρ:ς τ6ν �Eλληνικ6 Γλ�σσα

T* θρησκευτικ6, τ* %κκλησιαστικ* κα, γενικ) τ* θε�λ�γικ* λε&ιλ6γι� �λων τ'ν ε"ρω-
παϊκ'ν γλωσσ'ν εOναι στηριγµ�ν� στ* σ]ν�λ6 τ�υ στ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα. T) πρ'τα µε-
τα�ριστιανικ) �ρ6νια εOναι Lνας καθ�ριστικ*ς σταθµ6ς, �π�υ φα�νεται Hλ�κ�θαρα, �τι H
E"ρωπαϊκ*ς λ6γ�ς %µπλ�υτ�σθηκε πλ�υσι�π�ρ��α �π* τ+ διε�σδυση τ�ς �Eλληνικ�ς γλcσ-
σας στ+ Λατινικ+ κα, Sτσι %µπλ�υτ�σθηκαν �� ε"ρωπαϊκ-ς γλ'σσες στ+ν %&�λι&G τ�υς σ- π�-
λιτισµ�νες �λλ) κα, πλ�]σιες γλ'σσες τ�/ κ6σµ�υ.

�H διδασκαλ�α περ, Θε�/ κα, γενικ) 
 %πιστGµη τ�ς �νθρcπινης θρησκε�ας, α"τ* π�I µ-
µ�α iλληνικ+ λ�&η nν�µ�5�υµε Θε�λ�γ�α, δ-ν θ) µπ�ρ�/σε ν) λ�γεται %πιστGµη, %)ν δ-ν εO�ε
#ς σταθερ+ .�ση τ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα. ZOλ�ι �� κλ�δ�ι τ�ς Θε�λ�γ�ας στηρ�5�νται γερ)
στ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα κα, συνυπ�ρ��υν στ* �\κ�δ6µηµα π�I �τ�σθηκε µ- γνGσια iλληνικ)
γλωσσικ) κα, πνευµατικ) Jλικ�.

T* «%&ηγητικ6ν», τ* Hπ�Q� �σ��λεQται µ- τ+ν iρµηνε�α τ�ς �Aγ�ας Γραφ�ς, δ-ν µπ�ρεQ ν)
λειτ�υργGσVη �ωρ,ς τ+ν �Eλληνικ+ κα, καν�νας θε�λ6γ�ς δ-ν θεωρεQται ν) εOναι κ�π�ιας
�νcτερης µ6ρφωσης �ωρ,ς τ+ στ�ι�ειcδη γνcση της. Σ’ �λα τ) κηρ]γµατα π�I S�ω �κ�]-
σει στ+ν �Aγγλικ+ γλ'σσα �� θε�λ6γ�ι κGρυκες πι�ν�νται �π* τ* σφρQγ�ς τ'ν πρωτ6πλα-
στων iλληνικ'ν λ�&εων κα, πρ�σπαθ�/ν ν) .ρ�/ν τ* µυστGρι� (mystery), π�I κρ].�υν
(cryptic) α"τ�ς, γι) ν) %&ηγGσ�υν (exegesis) τ+ δ]ναµη (dynamic) τ�ς �νθρcπινης (anthropic)
σκ
ψης (skepsis) ν* συλλ�56η τ�ν Θε� (=deo). �Eπ�σης τ* �στ�ρικ* τ�ς Θε�λ�γ�ας (history of
theology) µ- τ+ν �δρυση κα, �ν�πτυ&η τ�ς %κκλησ�ας (ecclesia) – τ* church (= %κκλησ�α) πρ�-
�ρ�εται �π* τ* κ]ρι�ς – .ρ�θει �π* iλληνικ* γλωσσικ* πλ�/τ� (hellenic, glossology, plutocrat).
�Aπ* τ) µ�ναστGρια (monasteries) .γ�καν �� γραµµατισµ�ν�ι 4νθρωπ�ι, �� ministers  (�ερεQς)
κα, κατ’ %π�κταση κα, �� Jπ�υργ�, nν�µ�5�νται ministers.

�Eπ�σης �� 4λλ�ι δ]� κλ�δ�ι τ�ς Θε�λ�γ�ας, τ* «συστηµατικ*» (systematic), �π�υ %&ετ�-
5�νται τ) δ6γµατα (dogma) κα, τ) yθικ) (ethical) διδ�γµατα (didactic) τ�/ Xριστιανισµ�/
(christianity), �λλ) κα, τ* «πρακτικ*» (practical), �π�υ %&ετ�5εται 
 λατρε�α (latria = πρ�φ�-
ρεται λατρ�ια) κα, 
 δι��κηση τ�ς %κκλησ�ας δ-ν µπ�ρ�/ν ν) Jπ�ρ��υν �ωρ,ς τ+ διεισδυ-
τικ+ ε"ρωστ�α κα, τ* .ασικ* θεµ�λι� τ�ς �Eλληνικ�ς γλcσσας.

Στ+ συν��εια θ) �θελα ν) �παριθµGσω µερικ-ς κα, µ6ν�ν iλληνικ-ς λ�&εις, �� Hπ�Qες
µπ�καν στ+ν �AγγλικG, κα, τ,ς θεωρ', �τι S��υν κ�π�ια σ��ση µ- τ+ν θε�λ�γ�α. �H περι-
συλλ�γG τ�υς Sγινε µ6ν� µ�σα σ- µερικ-ς µ�ρες %δ' στ+ Mελ.�]ρνη �π* .ι.λ�α, περι�δικ�,
%φηµερ�δες ! 4ρθρα π�I δι�.ασα κα, �π* �,τι 4κ�υσα στ* ραδι6φων� κα, τ+ν τηλε6ραση
κα, �π* τ,ς �γγλ6φωνες πρ�σωπικ-ς συ5ητGσεις µ�υ. �H συλλ�γ+ τ�]τη εOναι 4κρως συ-
µπτωµατικ+ (a symptomatic collection) κα, δ-ν S�ει �&�ωση ν) θεωρηθV� Sρευνα ! �&ι6λ�γ�
π6νηµα ! �κ6µη Lνα �ν�κδ�τ� θρησκευτικ* Sργ�, π�I ν) �π�δε�&Vη τ* µ�γεθ�ς τ�ς iλλη-
νικ�ς %πιρρ��ς στ+ν �Aγγλικ+ κα, παγκ6σµια  γλ'σσα �λλ) κα, τ+ν �γγλ6φωνη θε�λ�γ�α.
�Eτυµ�λ�γικ) λε&ικ) δ-ν συµ.�υλε]θηκα. EOναι rπλ'ς Lνας περ�πατ�ς π�νω στ+ γλωσσικG
µας �Aκρ6π�λη, �π�υ φα�ν�νται Hλ�κ�θαρα τ) µαρµ�ρινα �π�φθ�γµατα, π�I �π�κ�λλG-
θηκαν �π* τ*ν κ�ρµ* τ�/ Παρθεν'να κα, 4δικα 5ητPµε ν) µPς %πιστραφ�/ν, µι) κα, α"τ)
Sκαναν µ�α 4λλη �cρα πατρ�δα τ�υς.

Θ) Nταν παρ�κλησG µ�υ, H �ναγνcστης, %νs' δια.�5ει τ,ς λ�&εις π�I �κ�λ�υθ�/ν, ν) σκ�-
φτεται τ�/τ� τ* π�λI �ληθιν* �στ6ρηµα. O� ΛατQν�ι π�τ- δ-ν εOπαν τ* �λφ�.ητ6 τ�υς Λα-
τινικ6. �Eλληνικ* τ* Sλεγαν, γιατ, τ* π�ραν �π* τ�Iς ZEλληνες. A"τ�, π�I εOδαν τ* φ'ς τ�υς



στ* Λ�τι� τ* �ν6µασαν Λατινικ6. T6σ� �&εραν κα, τ6σ� Sπρα&αν. �Aς µ+ν &ε�ν�/µε, �τι τ*
φ'ς α"τ* Nταν κα, εOναι iλληνικ* κα, µ- α"τ* τ* φ'ς φωτ�5εται 
 �νθρωπ6τητα σGµερα. �H
παγκ6σµια θε�λ�γ�α µ- τ+ν yθικG της .�ση (%)ν S�Vη) µελλ�ντικ) θ) πληρcσVη τ*ν λ�γα-
ριασµ* τ�/ yλεκτρικ�/ ρε]µατ�ς, π�I εOναι π�µφθην�ς, µι) κα, τ* µ6ν� π�I 5ητεQται εOναι

 παγκ6σµια �ναγνcριση τιµ�ς στ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα κα, στ*ν π�λιτισµ* π�I τ+ν δηµι-
�]ργησε.

Kα, \δ�I H θε�λ�γικ6ς µ�υ κατ�λ�γ�ς (My theological catalogue): religion �π* τ* �λ�γω =
φρ�ντ�5ω, µ- µ�λει:

Tcρα �ς τ,ς π�λλαπλασι�σ�υµε µ- µερικ-ς παρ�γωγες �π* κ�θε µ�α τ�υς. Πιστε]ω, π�ς
α"τ* εOναι Lνα µικρ* λεκτικ* θε�λ�γικ* δεQγµα, τ* Hπ�Q� µπ�κε α"τ�]σι� στ+ν �Aγγλικ+
γλ'σσα. �E)ν �φαιρ�σ�υµε �λ�ν α"τ* τ*ν λεκτικ* πλ�/τ� τ�ς Θε�λ�γ�ας, µπ�ρ�/µε ν) µιλPµε
γι) Θε�λ�γ�α; Kα, %δ' �ναφων�/µε �γγλιστ, Hallelujah = Alleluia, π�I εOναι 
 iλληνικ+ λ�-
&η λληλ�υ3�α �π* τ* iλληνικ* ρ�µα λληλ�υ3%, π�I σηµα�νει «συν���µαι �µ�ι.αQα µ- τ)
πρ�ηγ�]µενα κα, τ) iπ6µενα». T� καταπληκτικ+ λ�&η! T� καταπληκτικ+ γλ'σσα 
 γλ'σσα
µας! EOναι τ* τ�λει6 µας κληρ�δ6τηµα, π�I πρ�πει ν) τ* φυλPµε σ)ν κ6ρη nφθαλµ�/.

Θωµ;ς Γ. �Hλι=π.υλ.ς
∆ιευθυντ+ς K�λλεγ��υ «Παιδε�α» Mελ.�]ρνης

orthodox
evangelical
theosophy
morthodox
bibliolater
theism
heterodox
ecclesiology
ditheism
heresy
hagiography
detherstic
heretic
hagiology
monolatry
heresiarch
ontology
monotheism
anathema
agiophobia
polytheism
doctrine
christianity
theanthropism
dogmatist
christendom
theogony
apologist
soteriology
pantheism

canon
theodicy
presbyterianism
canonist
gnosticism
catholic
eschatology
anthroposophy
episcopal church
palingenesis
methodist
schismatic
episcopalianism
monophysitism
mystic
apostolic church
polytheistic
pentecostal
protestant
theocentric
patristic
babtism
charismatic
heretic
ecumenical
gnostic
deacon
deaconate
mystagogne
archdeacon

archpriest
bishop
patriarch
pope
archbishop
ecclesiarch
clergy
exorcist
catechism
presbytery
monastic
coenobite
enthusiast
neophyt
scholastic
monk
monkery
monkhood
monastery
monasticism
monachism
skete
curacy/curator
title
abbot
archdeaconate
eparchy
metropolitan
cathedral
basilica

minister
procathedral
naos
pantheon
synagogne
crypt
martyr
prothesis
babitstery
epistle
corona
apotheosis
hierolatry
liturgy
antiphony
carol
doxology
psalm
psalmody
hymn
epiphany
resper
eucharist
eulogy
kyrie eleison
mystery
christening
holocaust
heliolatry
idolism

demonism
demonolatry
diabolism
ophiolatry
dentrolatry
zoolatry
fanatic
mystic
genealogy
elm
paralytic
parabole
agony
agora
agrapha
alpha-omega
diatheke
pantokrator
Theos
Angels
Genesis
exodus
deuteronomy
Apocalypse
apostle
apocrypha
praxis
apostasy
antichrist
Andrew κ.λπ./κ.λπ.
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µ?. �I.@δας B Mακκα?α0.ς
B
5αια τ�Cς γαπητ�Cς πρ�π�τ�ρ
ς «µας» τ�Cς Mακκα5α��υς δ#ν τ�Cς

εn3αµε 1ε3�σει, λλ�, �πως εnπαµε, κ�θε πρUγµα στ�ν καιρ$ τ�υ. jEτσι κι
0µε7ς Fς γνRσι�ι π$γ�ν�ι τ
τ�ιων Vγ�ων πρ�πατ$ρων (Kπ-ρ1αν �= πρ�στ�-
τες }γι�ι τ-ς @Eν(σεως @EλλRνων Π�λυτ
κνων!) τιµ%ντας τ* 50 3ρ$νια Kπ�ρ-
1εως τ�4 @E5ραϊκ�4 κρ�τ�υς, καθpς Mκαναν κα+ �= 0π�σηµ�ι π$γ�ν�ι, �= π�-
λιτικ�� µας Nγ
τες, φιερ(ν�υµε τ* κατ�ρθ(µατα αIτ* τ%ν εIσε5%ν µας πρ�-
γ$νων Mακκα5α�ων κατ* τ%ν α&σ3ρ%ν @EλλRνων ε&δωλ�λατρ%ν Fς 0λ�3ιστ�
δε7γµα πνευµατικ-ς Kπ�δ�8λωσης κα+ 0κµαυλισµ�4 στ�ν 5ωµ� τ�4 @Eλλη-
ν�ϊ�υδαϊσµ�4 π�C 0παγγ
λλ�νται κα+ �= (µ� κληρ�ν�µικ�+) Hνακτ
ς µας.
.Eθνικ$ς µας δ# vρως : .I�8δας : Mακκα5α7�ς.

.Aκ�8στε, π%ς τ�ν περιγρ�φει τ� =ερ$ µας 5ι5λ��: «κα+ 0πλ�τυνε δ$1αν τg%
λαg% αIτ�4 κα+ 0νεδ8σατ� θ(ρακα Fς γ�γας κα+ συνε!(σατ� τ* σκε8η αIτ�4
τ* π�λεµικ* κα+ συνεστRσατ� π�λ
µ�υς σκεπ�!ων παρεµ5�λ�ν 0ν ρ�µφα�Tα κα+
Fµ�ι(θη λ
�ντι 0ν τ�7ς Mργ�ις αIτ�4 κα+ Fς σκ8µν�ς 0ρευγ$µεν�ς ε&ς θRραν»
(Mακκα5α�ων A´ γ´ 3-4). [Oλα αIτ* τ* πρ�γµατα rταν : πρ�π�τ�ρ�ς µας :
.I�8δας. Φ�5ερ�ς π�λεµιστ�ς µ# παρ�δ�ση α&(νων, δηλαδ� δεκαετι%ν, γι*
ν* εnµαστε πι� κρι5ε7ς, 0τ%ν. M�α !ω� στ� κυνRγι τ�Cς εG3αν, π%ς δι��λ�
5γ-καν κα+ π�λεµισταρ�δες; .Aπ� τ�ν πλ�τη τ�Cς γν(ρι!ες µ$ν�. Γι* ν* 5�-
!�υµε κ�π�υ-κ�π�υ κα+ τ* πρ�γµατα στ�ν θ
ση τ�υς. B
5αια, φ�4 τ� γρ�-
φει τ� =ερ$ µας τ� 5ι5λ��, 0µε7ς τ� ν* κ�ν�υµε, τ� καταπ�ν�υµε µ�σητ� κα+
πUµε παρακ�τω. Mεγ�λ�ς π�λεµιστ�ς : .I�υδ�ρας.

Kα+ π� τ�ν Hλλη µερι* �= Hπιστ�ι: «Kα+ συνRγαγεν .Aπ�λλ(νι�ς Mθνη κα+
π� Σαµαρε�ας δ8ναµιν µεγ�λην τ�4 π�λεµ-σαι πρ�ς .Iσρα�λ» (Mακκ. A´ γ´
10). Kαλ* τ� δια5�σατε. @O [Eλληνας : .Aπ�λλ(νι�ς τ$λµησε ν* µα!
ψ6η τ�
στρατ� κα+ ν* τ* 5�λ6η µ# τ�ν π�λεµισταρU τ�ν πρ�π�τ�ρ� «µας» .I�8δα. Kα+
5ε5α�ως πρ$5λεψε : Για35
, κα+ Mτσι: «Kα+ Mγνω .I�8δας κα+ 01-λθεν ε&ς συ-
ν�ντησιν αIτg% κα+ 0π�τα1εν αIτ�ν κα+ π
κτεινεν αIτ$ν· κα+ Mπεσ�ν τραυ-
µατ�αι π�λλ��, κα+ �= 0π�λ�ιπ�ι Mφυγ�ν, κα+ Mλα5�ν τ* σκ4λα αIτ%ν, κα+ τ�ν
µ�3αιραν .Aπ�λλων��υ Mλα5εν .I�8δας» (Mακκ. A´ γ´ 11-12). N�, κ�τι τ
τ�ια
δια5�!ω, κα+ α&σθ�ν�µαι 0θνικ* KπερRφαν�ς γι* τ+ς ν�κες τ%ν πρ�γ$νων µας,
�πως τ+ς περιγρ�φει τ� =ερ$ µας 5ι5λ��. T�4 π-ρε κα+ τ� µα3α�ρι τ�4 .Aπ�λ-
λ(νι�υ : πρ�π�τ�ρας. jO3ι, κ�ρ$ιδ� rταν, σ# κ�π�ι� πα!�ρι θ* τ� π�8λαγε.

Kα+ µετ* τ�ν .Aπ�λλ(νι� rρθε N σειρ* τ�4 ΣRρων�ς, τ�4 Hρ3�ντ�ς τ-ς Συ-
ρ�ας. T� σηµασ�α π�C εG3ε π�λC στρατ� : ΣRρων, : .I�8δας εG3ε τ�ν 5�Rθεια
τ�4 Για35
, µεγ�λη N 3�ρη τ�υ.

Kα+ παντTU : πρ�π�τ�ρας, �ταν τ�4 λ
νε, �τι εGναι λ�γ�ι «�τι �Iκ 0ν πλR-
θει δυν�µεως ν�κη π�λ
µ�υ 0στ�ν, λλ* ? 0κ τ�4 �Iραν�4 N &σ3Cς» (Mακκ. A´

H ΠINAKOΘHKH TΩN AΓIΩN ΠPOΠATOPΩN HMΩN



γ´ 19). N�τ�, κα+ τ� ψ�3ναµε τ� π$σπασµα. .Eδ% τ* πρ�γµατα εGναι καθαρ*
πλ
�ν. jO3ι, τ�Cς λ
ει δ#ν M3ει σηµασ�α, τ� στρατ� M3ει στ�ν γ-, λλ* τ� M3ει
στ�ν �Iραν$. .Eνν�ε7 5
5αια τ* ��φ� τ�4 Για35# 0δ%, τ�ν 1ακ�υστ� ερ�-
π�ρ�α τ�4 περι�8σι�υ λα�4. jEτσι δικαι(ν�νται κα+ �λ�ι 0κε7ν�ι, π�C µιλUνε
γι* Σε�ρι�υς κα+ ��φ�. Tελικ* εG3αν δ�κι�. Kα+ N µ�3η 5
5αια µετ* µεταφ
-
ρεται στ� δι�στηµα, �π�υ �= περι�8σι�ι εGναι ν�κητ�ι. T* �λληνικ* ��φ�,
0πειδ� κ$µα rταν σ# πειραµατικ� στ�δι�, φ�4, Fς γνωστ$ν, �= περι�8σι�ι
π�ντ�τε rταν πρωτ�π$ρ�ι στ�ν τε3ν�λ�γ�α, µ�ιρα7α Nττ%νται π� τ�ν .I�8-
δα, π�C rταν κα+ µεγ�λ�ς πιλ$τ�ς ��φ� συν�µα. @O δ# ΣRρων, π�C δ#ν rταν
π� τ�ν Συρ�α π�C ν�µ�!εται, λλ* π� τ�ν Συρ�α, τ�ν πρωτε8�υσα τ�4 Σει-
ρ��υ, καταστρ
φεται µα!C µ# τ* λιγ�στ* ��φ� τ�υ, παρ* τ�ν ριθµητικR τ�υ
Kπερ�3� στ� Mδαφ�ς. EGδες τ� σ�4 εGναι N ερ�π�ρ�α;

[Oταν τ* Mµαθε αIτ* : .Aντ��3�ς, : 5ασιλεCς τ%ν π�στων @EλλRνων, 01ωρ-
γ�σθη κα+ πεφ�σισε ν* παντRσ6η: «Kα+ 0π
λε1ε Λυσ�ας Πτ�λεµα7�ν τ�ν ∆�-
ρυµ
ν�υς κα+ Nικ�ν�ρα κα+ Γ�ργ�αν Hνδρας δυνατ�Cς τ%ν φ�λων τ�4 5ασι-
λ
ως, κα+ π
στειλε µετ’ αIτ%ν τεσσαρ�κ�ντα 3ιλι�δας νδρ%ν κα+ �πτακι-
σ3ιλ�ων iππων τ�4 01ελθε7ν ε&ς γ-ν .I�8δα κα+ καταφθε7ραι αIτ�ν κατ* τ�ν
λ$γ�ν τ�4 5ασιλ
ως» (Mακκ. A´ γ´). [Oµως : πρ�π�τ�ρ�ς µας δ#ν εG3ε π- κ$-
µα τ�ν τελευτα�α λ
1η.

jEτσι, φ�4 µ�!εψε �λες τ+ς δυν�µεις τ�υ, 5γ�!ει λ$γ� στ�Cς 0κλεκτ�8ς:
«Kα+ ν4ν 5�Rσωµεν ε&ς τ�ν �Iραν$ν, εn πως 0λεRσει NµUς κα+ µνησθRσεται δια-
θRκης πατ
ρων Nµ%ν κα� συντρ�ψει τ�ν παρεµ5�λ�ν τα8την κατ* πρ$σωπ�ν
Nµ%ν σRµερ�ν κα+ γν(σεται π�ντα τ* Mθνη, �τι 0στ+ν : λυτρ�8µεν�ς κα+ σg(-
!ων τ�ν .Iσρα�λ» (Mακκ. A´ δ´ 10-11). Kα+ πρ�γµατι : Για35
, : 5�ηθ�ς τ%ν
πρ�γ$νων µας, 5�Rθησε τ�ν .I�8δα κα+ κατεν�κησε τ�Cς [Eλληνες. Kα+ 5
-
5αια µετ* τ�ν µ�3η Mρ3εται κα+ τ� πατρ�παρ�δ�τ� πλι�τσικ�: «κα+ ν
στρε-
ψεν .I�8δας 0π+ τ�ν σκυλε�αν τ-ς παρεµ5�λ-ς, κα+ Mλα5�ν 3ρυσ��ν π�λC κα+
ργ8ρι�ν κα+ K�κινθ�ν κα+ π�ρφ8ραν θαλασσ�αν κα+ πλ�4τ�ν µ
γαν κα+ 0πι-
στραφ
ντες \µν�υν κα+ εIλ$γ�υν ε&ς �Iραν�ν �τι καλ�ν ε&ς τ�ν α&%να τ� Mλε-
�ς αIτ�4. Kα+ 0γ
νετ� σωτηρ�α µεγ�λη τg% .Iσρα�λ 0ν τ6- Nµ
ρTα 0κε�ν6η» (Mακκ.
A´ δ´ 23-25).

T* M3ετε µπερδ
ψει; Π�ι�� εnµαστε τελικ�; M* εGναι �λα 1εκ�θαρα. ∆�4λ�ι
τ�4 περι�8σι�υ λα�4, Kµνητ#ς τ%ν σφαγ
ων µας,H1ι�ι τ%ν �σων Kφιστ�µεθα
καθηµεριν%ς Kπ� τ�ν σκ
πην τ�4 Για35# κα+ τ%ν παρατρε3�µεν(ν τ�υ. Enµα-
στε H1ι�ι γι’ αIτ� π�C εnµαστε. M
3ρι ν* 1εστρα5ωθ�4µε, µ
3ρι ν* 1υπνR-
σ�υµε, ̀ ς γι�ρτ�!�υµε κι 0µε7ς Fς γνRσι�ι π$γ�ν�ι τ� &ω5ηλα7� τ�4 .IσραRλ,
σ5Rν�ντας τ* κερ�κια τ-ς τ�8ρτας τ�4 Για35
. AIτ� µUς 1�!ει.

�O �Aπ=γ.ν.ς
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�H λ]ση τ�/ �διε&6δ�υ
Στ+ν �Oρθ�δ�&�α �λλ) κα, γενικcτερα στ*ν Xριστιανισµ* Jπ�ρ��υν καθαρ'ς �E.ραϊκ) στ�ι-

�εQα, π�I �νεµε��θησαν σ’ α"τ6ν. �Iδ�ως στ* µ�τρ� π�I %&ακ�λ�υθ�/ν ν) συνυπ�ρ��υν σ’ α"τ*ν

 Παλαι) �E.ραϊκ+ µ- τ+ν Kαιν+ Xριστιανικ+ ∆ιαθGκη. T* �π�τ�λεσµα εOναι ν) δηµι�υργ�ται
�ντιφατικ6τητα κα, σ]γ�υση στ�Iς ZEλληνες, δεδ�µ�ν�υ �τι τ) �E.ραϊκ) στ�ι�εQα εOναι πλGρως
�ντ�θετα πρ*ς τ*ν Xριστιανισµ* κα, τ*ν �Eλληνισµ6. �O %κδικητικ6ς, µισαλλ6δ�&�ς κα, ρατσι-
στ+ς Για�.- τ�ς ΠαλαιPς ∆ιαθGκης .ρ�σκεται σ- πλGρη �ντ�θεση µ- τ*ν Θε* τ�ς �γ�πης τ'ν
Xριστιαν'ν, τ'ν �Oρφικ'ν κα, Πυθαγ�ρε�ων. �Eνs' τ* κυρ�αρ�� µ�ληµα τ�/ �E.ραϊσµ�/, �πως
γρ�φ�υν τ) �ερ) .ι.λ�α τ�υ, στ) Hπ�Qα περιλαµ.�νεται 
 Παλαι) ∆ιαθGκη, εOναι µ- τ+ν .�Gθεια
τ�/ Για�.- �φ’ iν*ς 
 %&αφ�νιση τ�/ �Eλληνισµ�/ κα, �φ’ iτ�ρ�υ 
 κυριαρ��α τ'ν �E.ρα�ων %π,
�λων τ'ν 4λλων %θν'ν.

Λ]σις Jπ�ρ�ει, µπ�ρεQ µ�λιστα ν) %πιτευ�θV� �π* τ*ν καθ�να µας &ε�ωριστ�. >Eτσι �στε ν)
στηρ�&�υµε τ+ν �Oρθ�δ�&�α κα, τ* Sθν�ς µας, π�I µPς iνcν�υν, �λλ) κα, τ,ς �\κ�γ�νει�ς µας κα,
τ�Iς Wδι�υς τ�Iς iαυτ�]ς µας σ- τελικ+ �ν�λυση. Tρ�α εOναι α"τ) π�I πρ�πει ν) κ�ν�υµε µ6ν�ι
µας κα, τ) Hπ�Qα θ) Sπρεπε ν) τ) εO�αν �δη κ�νει �φ’ iν*ς 
 %π�σηµη �Eκκλησ�α τ�ς �Eλλ�δ�ς
κα, �φ’ iτ�ρ�υ τ* κρ�τ�ς µ�σsω τ�ς παρε��µ�νης παιδε�ας.

Πρ�τ.ν, ν) �ναγνωρ�σ�υµε κα, ν) �π�.�λ�υµε τ) πασιφαν'ς �ντι�ριστιανικ) κα, �νθελλη-
νικ) στ�ι�εQα, τ) Hπ�Qα στρ�φ�νται %ναντ��ν µας κα, µPς δηµι�υργ�/ν σ]γ�υση. ∆-ν εOναι δυνατ*ν

 θρησκε�α iν*ς λα�/ ν) περιλαµ.�νVη στ�ι�εQα π�I στρ�φ�νται %ναντ��ν τ�υ �λλ) κα, %ναντ��ν
τ�/ \δ��υ τ�/ iαυτ�/ της, εOναι H Sσ�ατ�ς παραλ�γισµ6ς. �H κ�θαρση �π* τ�τ�ι�υ εWδ�υς στ�ι�εQα
εOναι πρ�&η κα, Jπ��ρ�ωση π�I S��υµε α"τ��µυνας. �OτιδGπ�τε 4λλ� εOναι %κ τ�/ π�νηρ�/. T+ν
κ�θαρση α"τ+ θ) τ+ν %πιτ]��υµε µ- τ+ν .�Gθεια τ�ς λ�γικ�ς.

∆ε@τερ.ν, ν) µ�θ�υµε ν) πρ�στατε]�υµε τ+ν γλ'σσα µας στ+ν �ρτιcτερη µ�ρφG της. T+ν
γλ'σσα, στ+ν Hπ��α %γρ�φησαν τ) περισσ6τερα µεγ�λα Sργα, τ+ν πλ�υσιcτερη κα, µητ�ρα �λων
τ'ν γλωσσ'ν κα, τ+ν µ6νη %νν�ι�λ�γικ+ κα, µαθηµατικ+ στ*ν κ6σµ�. EOναι �παρα�τητ� ν) γνω-
ρ�5�υµε καλ) τ+ν γλ'σσα µας, δι6τι περι��ει συµπυκνωµ�νες γνcσεις στ+ν %τυµ�λ�γ�α της κα, εOναι
τ* �παρα�τητ� %ργαλεQ� nρθ�λ�γικ�ς σκ�ψεως κα, γνcσεως. �E)ν α"τ* καταστραφV�, κ�τι π�I
4ρ�ισε τ* 1976 κα, Sκτ�τε πρ��ωρεQ µ- %πιτα�υν6µεν�υς ρυθµ�]ς, τ6τε θ) S��υµε πρ�.λGµατα κι
%µεQς �� Wδι�ι. >Hδη �� ν��ι δυσκ�λε]�νται ν) καταλ�.�υν Hπ�ι�δGπ�τε κε�µεν� γραµµ�ν� πρ* τ�/
1975. >Eθν�ς δ- π�I ��νει τ+ν γλ'σσα τ�υ, κινδυνε]ει ν) %&αφανισθV�.

Tρ�τ.ν, ν) µελετGσ�υµε σ- .�θ�ς τ+ν iλληνικ+ φιλ�σ�φ�α κα, �στ�ρ�α, �στε ν) γνωρ�σ�υµε τ*
�Eλληνικ* Πνε/µα. �H γνωριµ�α τ�υ θ) µPς δε�&Vη, �τι στηρ�5εται στ+ν συνε�� �να5Gτηση τ�ς
�λGθειας, τ�/ καλ�/ κα, τ�/ #ρα��υ, τρι'ν στ�ι�ε�ων π�I %κφρ�5�υν τ* θεQ� κα, π�I 
 �να5G-
τησG τ�υς %κ µ�ρ�υς µας, %λε]θερα κα, σ- rρµ�ν�α π�ντ�τε µ- τ+ν φ]ση, µPς Hδηγ�/ν στ+ν �ν�-
λι&G µας πρ*ς A"τ6. ZOσ� γι) τ+ν µελ�τη τ�ς �στ�ρ�ας, �ς µ+ν &ε�ν�/µε, �τι 
 �ληθιν+ �στ�ρ�α
διδ�σκει κα, �τι λα*ς π�I δ-ν γνωρ�5ει τ+ν �στ�ρ�α τ�υ, γρGγ�ρα %&αφαν�5εται. �Aντ�θετα �κ6-
µη κα, ψευδ+ς �στ�ρ�α µπ�ρεQ ν) δηµι�υργGσVη λα* %κ τ�/ µ+ Xντ�ς (παρ�δειγµα �� Σκ�πιαν��).

A"τ) �κρι.'ς κ�ν�υν π�λI %πικ�νδυνη τ+ν συµ.α�ν�υσα �κ6µη κα, στ) σ��λικ� µας .ι.λ�α
συστηµατικ+ παρα��ρα&η κα, �π6κρυψη τ�ς �στ�ρ�ας µας, παλαιPς κα, νεcτερης, γι) µPς τ�Iς
Wδι�υς κα, τ) παιδι� µας. ∆ι6τι µπ�ρεQ ν) µPς %κτρ�ψVη σ)ν λα* στ* ν) γ�ν�υµε κ�τι 4λλ� �π* α"τ*
π�I πρ�γµατι εWµαστε, κ�τι π�I �δη �ρ��5�υµε ν) τ* ν�ιcθ�υµε στ+ν σηµεριν+ πραγµατικ6τη-
τα.

�H %λε]θερη κα, συνε�+ς �να5Gτηση τ�ς �ληθε�ας, τ�/ �γαθ�/ κα, τ�/ κ�λλ�υς µ- rρµ�νικ+
κατ) φ]σιν π�ρε�α κα, nρθ�λ�γικ+ πρ�σ�γγιση κα, µ- τ*ν σπινθ�ρα τ�/ Sρωτ�ς γι’ α"τ) εOναι H
Hδηγ*ς γι) �λα τ) 4φθαστα κα, πρωτ�π�ριακ) πνευµατικ�, yθικ�, %πιστηµ�νικ�, τε�ν�λ�γικ)
κα, καλλιτε�νικ) Sργα τ�/ �Eλληνισµ�/. >Eργα, π�I περικλε��υν κα, µ�ρφ�π�ι�/ν α"τ) τ) στ�ι-



�εQα. >Eργα, π�I σ)ν �π�τ�λεσµα δηµι�]ργησαν τ*ν µεγαλ]τερ� µ��ρι σGµερα π�λιτισµ* κα,
Sγραψαν µεγ�λη κα, Sνδ�&η �στ�ρ�α. �Iστ�ρ�α κα, π�λιτισµ6, π�I %π, π�λλ-ς �ιλιετ�ες ταυτ�5�νταν
µ- τ* σ]ν�λ� σ�εδ*ν τ�ς �στ�ρ�ας κα, τ�/ π�λιτισµ�/ Hλ�κλGρ�υ τ�/ �νθρωπ�ν�υ γ�ν�υς. Σ- α"τ)
δ- nφε�λει κατ) µ�γιστ� µ�ρ�ς τ+ν �παρ&G τ�υ H σηµεριν*ς παγκ6σµι�ς κα, \δια�τερα H δυτικ*ς
π�λιτισµ6ς.

�Aκ6µη τ) Sργα τ�/ �Eλληνισµ�/ �ν]ψωσαν τ+ν nρθ�λ�γικ+ σκ�ψη, τ+ν �ρετG, τ+ν συνε�δη-
ση κα, τ+ν ψυ�G, Sδιω&αν τ*ν φ6.� κα, τ+ν 4γν�ια κα, %λευθ�ρωσαν τ*ν 4νθρωπ�, δ�ν�ντ�ς τ�υ
τ+ν �αρ) τ�ς 5ω�ς κα, Hδηγ'ντας τ�ν πρ�γµατι πρ*ς τ* θεQ�. T* θεQ�, π�I ταυτ�5εται κα, µ- τ*ν
Jπ�ρτατ� N6µ� τ�ς Φ]σεως, H Hπ�Q�ς δι�πει κα, %&ισ�ρρ�πεQ τ) π�ντα κα, π�ντ�τε. MιPς φ]σε-
ως π�I συναπ�τελεQται �π* τ) π�ντα κα, τ�ς Hπ��ας µ�ρ�ς �π�τελ�/µε κι %µεQς κα, πρ�πει ν) τ+ν
σε.6µαστε. Φ]σεως π�I τιµωρεQ τ+ν �σ�.εια, τ+ν �ρ�α�α �.ριν, γεγ�ν*ς π�I �ρ��5�υµε ν) .λ�-
π�υµε κα, ν) 5�/µε σGµερα.

�Iστ�ρικ) �� ZEλληνες στ,ς περι6δ�υς π�I %πικρατεQ τ* �Eλληνικ* Πνε/µα %πιδεικν]�υν Jψηλ+
�ρετ+ κα, τ6λµη. M- �π�τ�λεσµα τ6τε ν) εOναι %λε]θερ�ι κα, ν) µεγαλ�υργ�/ν κα, σ- �γ'νες, φθ�-
ν�ντας σ- %π�πεδα 
ρcων. A"τ) �κρι.'ς τ) �διαµφισ.Gτητα Sργα κα, �π�τελ�σµατα, π�I φc-
τισαν κα, συνε��5�υν ν) φωτ�5�υν �λη τ+ν �νθρωπ6τητα, 
 Hπ��α συνε�'ς τ) µελετ�P κα, διδ�-
σκεται, �π�δει&αν τ+ν nρθ6τητα τ�/ �Eλληνικ�/ Πνε]µατ�ς, καθιστ'ντας τ� δια�ρ�νικ* κα, �θ�-
νατ� κα, συγ�ρ6νως Lναν �ναγκαQ� κα, �ναντικατ�στατ� Hδηγ* 5ω�ς γι) τ* µ�λλ�ν.

�Yπ�ρ��υν �µως κα, �� %�θρ��, φανερ�, ! κρυφ��, τ�/ �Eλληνικ�/ Πνε]µατ�ς, π�I εOναι �� συ-
ναπ�τελ�/ντες τ* κατεστηµ�ν� τ�/ %&�υσιασµ�/, τ* �Eλληνικ* κα, διεθν�ς. Π�I %πιδιcκ�υν µ- π�λ-
λαπλ�Iς τρ6π�υς τ+ν %&αφ�νιση, ε\ δυνατ6ν, τ�/ �Eλληνικ�/ Πνε]µατ�ς, τ+ν πρ6κληση �σ�ν τ*
δυνατ*ν µεγαλυτ�ρας συγ�]σεως, �π�πρ�σανατ�λισµ�/ κα, �νασφ�λειας κα, τ* �σ�ν τ* δυνατ*ν
�αµηλ6τερ� �π* π�σης πλευρPς %π�πεδ� τ'ν συνανθρcπων τ�υς. ZΩστε ν) τ�Iς %&�υδετερcν�υν
#ς �νε&�ρτητες nντ6τητες κα, ν) τ�Iς %&�υσι�5�υν.

ΣGµερα �λ�ι µας 5�/µε, α\σθαν6µαστε κα, καταλα.α�ν�υµε τ+ν κατ�πτωση µ��ρι %κφυλισµ�/,
τ+ν σ]γ�υση, τ+ν �νασφ�λεια κα, τ) �δι�&�δα, στ) Hπ�Qα .ρ�σκεται 
 κ�ινων�α. A"τ) nφε�λ�-
νται στ+ν %κτρ�πG µας �π* τ* �Eλληνικ* Πνε/µα. ∆ηλαδ+ στ+ν �ντικατ�σταση τ�ς nρθ�λ�γικ�ς
σκ�ψεως �π* τ+ν παρ�λ�γη, στ+ν �ντικατ�σταση τ�ς τ6λµης �π* τ+ν �τ�λµ�α, τ�/ #ρα��υ �π*
τ* 4σ�ηµ�, στ+ν Sλλειψη γνcσεως π�I ν) τε�νVη στ+ν �νε]ρεση τ�ς �λGθειας, στ+ν παρ) φ]σιν π�-
ρε�α. Kα, �κ6µη στ+ν πρ�.�λ+ τ�/ κακ�/, στ+ν Jπ�ν6µευση τ'ν yθικ'ν �&ι'ν κα, στ+ν πρ�-
.�λ+ τ�/ ε"δαιµ�νισµ�/ κα, τ�/ �\κ�ν�µισµ�/, π�I %κµηδεν�5�υν τ+ν �ρετ+ κα, νεκρcν�υν τ+ν
ψυ�+ κα, τ+ν συνε�δηση. >Eτσι ��νεται 
 �αρ) τ�ς 5ω�ς κα, �κ6µη H %λε]θερ�ς 4νθρωπ�ς µετα-
.�λλεται σ- µα5�νθρωπ� κα, τελικ) καταντ�ει δ�/λ�ς τ�/ κατεστηµ�ν�υ τ�/ %&�υσιασµ�/.

∆-ν µπ�ρ�/µε ν) εWµαστε ZEλληνες µ- τ+ν πραγµατικ+ Sνν�ια τ�ς λ�&εως, %)ν δ-ν &ανα.ρ�/µε
τ* �Eλληνικ* Πνε/µα. A"τ* δηλαδ+ π�I µPς �νGκει κα, µPς �&�5ει κα, π�I �δη πρ�ηγ�/νται
4λλ�ι λα�, στ+ν %πανε]ρεσG τ�υ, π�I Sν�ιωσαν κα, κατ�λα.αν τ+ν �ν�γκη τ�υ πρ,ν �π* %µPς.
T* �&�5�υµε κι %µεQς κα, τ) παιδι� µας. A"τ* εOναι τ* µ6ν�, π�I µπ�ρεQ ν) µPς .γ�λVη �π* τ)
�δι�&�δα, τ+ν κατ�πτωση, τ+ν �νασφ�λεια κα, τ+ν σ]γ�υση, καθιστ'ντας µας �καν�Iς ν) .ρ�/µε
κα, ν) �κ�λ�υθGσ�υµε τ�Iς σωστ�Iς δρ6µ�υς κα, διε&6δ�υς. �Aφ�/ εOναι τ* µ6ν� π�I �π�δε-
δειγµ�να τ* %πιτυγ��νει, �π�τε %πικρατεQ. Mπ�ρεQ �κ6µη, ��ρις στ+ν &εκ�θαρη σκ�ψη π�I δ�νει,
ν) µPς .�ηθGσVη κα, στ*ν �\κ�ν�µικ* τ�µ�α. T�λ�ς δ- ν) µPς δcσVη δ]ναµη κα, ν) µPς κ�νVη π�λι
πραγµατικ) %λε]θερ�υς κα, ε"τυ�ισµ�ν�υς �νθρcπ�υς, διαλ]�ντας τ) σκ�τ�δια τ�ς ψυ��ς κα,
τ�ς γνcσεως.

E"τυ�'ς Jπ�ρ�ει 
 λ]ση. Kα, α"τ+ κρ].εται στ,ς γνcσεις π�I µPς στερ�/ν, �λλ) µπ�ρ�/µε κα,
�&�5ει ν) τ,ς �π�κτGσ�υµε µ6ν�ι µας.

�Aλ�3ανδρ.ς
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�Oπως ε�ναι γνωστ�, � ∆�σκ�ς τ�ς Φαιστ�� (∆.Φ.) �γρ�φη µ" τ#ν $ρ%ση σφραγ�δων, �'
�π�(ες )πετυπ+θησαν �π- τ�� πηλ��. ∆ηλαδ# �γρ�φη δι/ κινητ0ν τυπ�γραφικ0ν στ�ι$ε�ων.
�Oµως τ1 σφραγιδικ1 α2τ1 «τυπ�γραφικ1» σ5στηµα τ�� ∆.Φ., τ1 �π�(� στ#ν )κ�λ�υθ��σα
)ν�πτυ6η θεωρε(ται 7ς δεδ�µ8ν� 9τι ε�ναι Kρητικ�ς κατασκευ�ς, γενν;< 7ρισµ8να �ρωτηµα-
τικ/ σ$ετικ0ς µ" τ�>ς λ�γ�υς κατασκευ�ς τ�υ καθ?ς κα- µ" τ/ πλε�νεκτ%µατα @ µει�νεκτ%-
µατα, τ/ �π�(α παρ�υσι�Aει συγκριν�µεν� µ" τ#ν ΓΓA/B.

T1 κ5ρι� $αρακτηριστικ1 τ�� Gπ’ Iψιν συστ%µατ�ς γραφ�ς ε�ναι, 9τι τ/ γραφ%µατ� τ�υ
)πετυπ+ν�ντ� δι/ )ναγλ5φων σφραγ�δων. KH )π�τ5πωση 9µως τ0ν σφραγ�δων )παιτε( κα-
κατ�λληλ� πλαστικ1 Gλικ�, �π- τ�� �π���υ κα- θ/ πιεσθ��ν. T�ι�5τ�υ εMδ�υς Gλικ/ ε�ναι µ�-
ν�ν δ5�: α. KO πηλ�ς· P. T1 κερ- Q, γι/ ν/ )κριP�λ�γ%σ�υµε, R κηρωµ8νη πινακ�δα γραφ�ς.
∆ηλαδ# τ1 σφραγιδικ1 σ5στηµα τ�� ∆.Φ. )νεπτ5$θη κα- µ�ν�ν, 9πως γρ�φεται �π- τ0ν πρ�η-
γ�υµ8νων Gλικ0ν.

O' $ρησιµ�π�ιηθε(σες πινακ�δες γι/ τ#ν καταγραφ# πληρ�φ�ρι0ν µ" τ1 σ5στηµα τ�� ∆.Φ.
θ/ ε�$αν, �/ν Gπ�ρ$αν, Sνω 9ρι� µεγ8θ�υς, 9πως )κριP0ς συµPα�νει κα- στ-ς µ8$ρι τ+ρα εGρε-
θε(σες πινακ�δες τ�ς ΓΓA/B. �Oπως ε�ναι φυσικ�, � περι�ρισµ1ς τ�� µεγ8θ�υς τ�ς κ�θε πινα-
κ�δ�ς �δηγε( στ#ν δηµι�υργ�α µεγ�λ�υ )ριθµ�� πινακ�δων µ" 9λα τ/ πρ�Pλ%µατα $+ρ�υ κα-
$ρ%σεως, τ/ �π�(α Tπ�νται τ�ς πληθ+ρας τ0ν πινακ�δων.

Στ/ )νωτ8ρω �πι$ειρ%µατα ε�ναι δυνατ1ν ν/ )ντιτα$θV� R Sπ�ψη, 9τι W$�υν εGρεθ� $ιλι�-
δες π%λινες πινακ�δες τ�ς σφην�ειδ��ς γραφ�ς (συντ�µ�γραφικ0ς ΣΦ), συλλαPικ�ς γραφ�ς
κα- α2τ�ς, καθ?ς κα- $ιλι�δες πινακ�δες τ�ς ΓΓB κα- Xπ�µ8νως R πληθ+ρα τ0ν )νακαλυφθ8-
ντων πινακ�δων θ/ Wπρεπε ν/ )π�δεικν5Vη καλ0ς, 9τι � περι�ρισµ1ς τ�� µεγ8θ�υς, τ1ν �π�(�
�πιP�λλει � πηλ1ς 7ς Gλικ1 γραφ�ς, δ"ν Yτ� πρ�Pληµα.

�Oσ�ν )φ�ρ;< στ#ν ΣΦ γραφ%, R «φιλ�σ�φ�α» της Wγκειται στ1ν συνδυασµ1 κατ/ θ8ση κα-
κατ/ π�σ�τητα, στ#ν εZκ�λη )π�τ5πωση µι<ς σφ%νας, δηλαδ# τ�� )π�τυπ+µατ�ς Xν1ς τρι-
γωνικ�ς διατ�µ�ς στυλ�σκ�υ π�νω στ1ν πηλ�. [Eτσι γι/ τ#ν )π�τ5πωση �π- τ�� πηλ�� τ0ν
σηµε�ων τ�ς σφην�ειδ��ς γραφ�ς )ρκ��σε � συνδυασµ1ς τ0ν τριγωνικ0ν σφην0ν κατ/ τ1
πλ�θ�ς κα- τ#ν θ8ση ν/ Yτ� γνωστ1ς )π1 µν%µης στ1ν γραφ8α. ]Aντ- λ�ιπ1ν ν/ Gπ�ρ$�υν
διαφ�ρετικ/ στ#ν µ�ρφ# συλλαP�γρ�µµατα, 9πως τ/ συλλαP�γρ�µµατα τ�ς ΓΓA/B @ 9πως
�' διαφ�ρετικ"ς σφραγ(δες τ�� ∆.Φ., Gπ�ρ$αν ̂ πλ0ς διαφ�ρετικ�- συνδυασµ�- τ�� _δ��υ µ�ρ-
φ%µατ�ς, δηλαδ# τ�ς σφ%νας. KH ΣΦ λ�ιπ1ν )π8φυγε τ1 πρ�Pληµα τ0ν διαφ�ρετικ0ν σφρα-

1. T� �λικ� γραφ�ς. Σ�γκριση µετα�� σφραγιδικ�� συστ�µατ�ς ∆.Φ., ΓΓA/B κα% σφη-
ν�ειδ��ς. T( µ)γεθ�ς τ+ν γραφ�µ)νων κειµ)νων µ- τ( σ�στηµα τ+ν σφραγ.δων τ��
∆.Φ.

Πρ0λ�γ�ς

BAΣIΛEIOΣ KATΣIA∆PAMHΣ

∆IΣKOΣ THΣ ΦAIΣTOY: T( πρ+τ�
παν8ρ9αι� σ�στηµα τυπ�γραφ.ας*

TA MEIONEKTHMATA ΠOY Ω∆HΓHΣAN ΣTHN AΠOPPIΨH TOY

* Bλ8πε τ1 πρ0τ� µ8ρ�ς τ�ς Wρευνας στ1ν «∆αυλ�», τε�$�ς 195, σ. 12105.



γ�δων, $ρησιµ�π�ι��σα µ�ν�ν µ�αν, τ#ν σφ�να, $ωρ-ς ν/ )λλ�6Vη Gλικ�.
]Eδηµι�υργ%θησαν λ�ιπ1ν $ιλι�δες π%λινες πινακ�δες τ�ς ΣΦ, Wστω κα- oν � πηλ1ς �π8-

Pαλλε περι�ρισµ1 τ�� µεγ8θ�υς κα- ταυτ�$ρ�νως αZ6ηση τ�� )ριθµ�� τ0ν πινακ�δων, �πει-
δ%: α. τ1 κ5ρι� Gλικ1 γραφ�ς Yτ� � πηλ�ς· P. �λ5θη τ1 πρ�Pληµα τ0ν διαφ�ρετικ0ν σφραγ�-
δων δι/ τ�ς $ρ%σεως µ�ν�ν µι<ς σφ%νας κα- R ΣΦ 7ς γραφ# ^πλ�υστε5θηκε· γ. δ"ν Gπ�ρ$εν
�ναλλακτικ# γραφ%, δηλαδ# γραφ# ε2κ�λ+τερη τ�ς σφην�ειδ��ς.

Γι/ τ#ν ΓΓA/B W$ει Qδη παρατηρηθ�, 7ς )ναφ8ρει � Σ. Mαριν<τ�ς, 9τι 7ς γραφ# «...ε�ναι
	κιστα κατλληλ�ς, �πως γρφεται �π� τ�� πηλ��...» [4], κα- Xπ�µ8νως �γρ�φετ� σ" Sλλα
Gλικ/ π.$. π�πυρ�, δ8ρµα κ.λπ. µ" µαλακ# γραφ�δα, R  �π��α δ�δει στ#ν γραφ# µ�ρφ# κα-
µπυλ�γραµµη. [Eτσι �' )νακαλυφθε(σες πινακ�δες τ�ς ΓΓA κα- τ�ς ΓΓB Yσαν συντ�µ�γραφικ"ς
καταγραφ"ς δ�κην «καρτελλ0ν» )ρ$ει�θετ%σεως κα- στ#ν περ�πτωση α2τ# R �πιλ�γ# τ��
Sψητ�υ πηλ�� Yτ� �πιPεPληµ8νη 7ς τ�� καταλληλ�τ8ρ�υ Gλικ�� γι/ τ#ν �π�$%, �πειδ# δι�ρ-
θ+νεται κατ/ τ# δι�ρκεια τ�ς γραφ�ς εZκ�λα, δ"ν καταστρ8φεται )π1 Wντ�µα, π�ντ�κια, Gγρα-
σ�α, φωτι�, ε�ναι $αµηλ�� κ�στ�υς κα- )νακυκλ��ται, )φ�� �' πινακ�δες δ"ν διετηρ��ντ� π8-
ραν τ0ν δ5� �τ0ν, κα- κυρ�ως �παναλαµP�νεται, 9τι �$ρησιµ�π�ι%θη � πηλ1ς )κριP0ς �πειδ#
ε2κ�λως κα- µ" µικρ1 κ�στ�ς µπ�ρε( ν/ δ+σVη µικρ/ κε�µενα («καρτ8λλες» )ρ$ει�θετ%σεως) [1],
[5].

]Eκ τ�ς )νωτ8ρω )ναπτ56εως λ�ιπ1ν α_τι�λ�γε(ται λ�γsω τ�� πηλ�� τ�σ�ν � µεγ�λ�ς )ριθ-
µ1ς 9σ� κα- τ1 µικρ1 µ8γεθ�ς τ0ν εGρεθ8ντων πινακ�δων τ�σ� τ�ς ΣΦ 9σ� κα- τ�ς ΓΓA/B.

Συµπερασµατικ0ς λ�ιπ1ν µπ�ρ��µε ν/ Gπ�στηρ�6�υµε, 9τι: α. �' σφραγ(δες �δηµι�υργ%-
θησαν, 9πως γρ�φωνται κυρ�ως �π- τ�� πηλ��, $ωρ-ς ν/ )π�κλε�εται κα- R περιστασιακ# $ρ%-
ση τ0ν κηρωµ8νων πινακ�δων· P. τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ., γραφ�µεν� µ�ν�ν �π-
τ0ν πρ�ηγ�υµ8νων Gλικ0ν, δ"ν �νδε�κνυται γι/ τ#ν γραφ# µεγ�λων κειµ8νων.

Στ#ν πρ�ηγ�5µενη παρ�γραφ� )νεφ8ρθη, 9τι τ1 πιθαν+τερ� Gλικ1 )π�τυπ+σεως τ0ν σφρα-
γ�δων Yτ� � πηλ�ς. ]Eπειδ# ε�ναι )παρα�τητη R ε2κριν#ς )π�τ5πωση τ0ν σφραγ�δων, κατ’ )κ�-
λ�υθ�αν κα- � πηλ1ς tφειλε ν/ Yτ� λεπτ�κ�κκ�ς κα- �6αιρετικ�ς π�ι�τητ�ς. Πραγµατικ0ς δ"
� πηλ1ς τ�� ∆.Φ. ε�ναι π�ι�τητ�ς �6αιρετικ�ς σ/ν τ1ν $ρησιµ�π�ιηθ8ντα γι/ τ#ν κατασκευ#
τ0ν φηµισµ8νων Kαµαραϊκ0ν )γγε�ων [6]. ]Aντιθ8τως � πηλ1ς τ0ν πινακ�δων τ�ς ΓΓB δ"ν Yτ�
πρ+της π�ι�τητ�ς κα- )ρκετ"ς φ�ρ"ς περιε($ε πετραδ�κια [1].

KEπ�µ8νως R ΓΓB γραφ�µ8νη �π- τ�� πηλ�� δ"ν )παιτε( πηλ1 �6αιρετικ�ς καθαρ�τητ�ς 7ς
τ1 σφραγιδικ1 σ5στηµα τ�� ∆.Φ. κα- 7ς πρ1ς τ1 σηµε(� α2τ1 R ΓΓB πλε�νεκτε( τ0ν σφραγ�-
δων 7ς γραφ�µ8νη �π- συν%θ�υς πηλ�� µικρ�τ8ρ�υ κ�στ�υς �πε6εργασ�ας.

E�ναι λ�γικ1 ν/ Gπ�τεθV�, 9τι κατ/ τ# δι�ρκεια τ�ς γραφ�ς �' σφραγ(δες Yσαν τ�π�θετη-
µ8νες �wτως, xστε R µ�ρφ# τ�ς κ�θε µι<ς )π1 α2τ"ς ν/ Yτ� )µ8σως )ναγνωρ�σιµη Gπ1 τ�� γρα-
φ8ως. Γι/ ν/ �πιτευ$θV� α2τ�, Yτ� δυνατ1ν @ ν/ )νεπτ5σσ�ντ� �π- τ�ς τρ�πεAας γραφ�ς @ ν/
Yσαν τ�π�θετηµ8νες σ" κατ�λληλες θ�κες, κα- �κ λ�γων τ�6εως κ�θε σφραγ(δα µετ/ τ#ν $ρη-
σιµ�π��ησ% της θ/ �πανατ�π�θετε(τ� στ#ν )ρ$ικ% της θ8ση. KH )ν�γκη �πιλ�γ�ς λ�ιπ1ν κ�-
θε φ�ρ/ τ�ς κατ�λληλης σφραγ�δας κα- R �πανατ�π�θ8τησ% της )παιτε( κα- τ-ς )ν�λ�γες
�ργασιακ"ς συνθ�κες @ µ" ̂ πλ< λ�για R γραφ# δι/ τ0ν σφραγ�δων δ"ν µπ�ρε( ν/ γ�νVη στ1 «γ�-
νατ�», 9πως πιθαν+τατα yµπ�ρ��σε ν/ )παιτηθV� κα- ν/ πραγµατ�π�ιηθV� κατ/ τ#ν $ρ%ση τ�ς
ΓΓB.

�Ωστε καθ’ Xαυτ1 τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ. �πιP�λλει συγκεκριµ8νες �ργασιακ"ς

3. O< =παιτ��µενες >ργασιακ-ς συνθ�κες τ�� σφραγιδικ�� συστ�µατ�ς τ�� ∆.Φ. Σ�-
γκριση µ- τ?ν ΓΓB.

2. AH =παιτ��µενη π�ι0της τ�� πηλ��.
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συνθ�κες $+ρ�υ κα- µ8σων, δηλαδ# γραφε��υ, κα- στ#ν πρ�κειµ8νη περ�πτωση Gστερε( Wνα-
ντι τ0ν )παιτ�υµ8νων ^πλ�υστ8ρων συνθηκ0ν γραφ�ς τ�ς ΓΓA/B, 9ταν R τελευτα�α �γρ�φε-
τ� �π- τ�� πηλ��.

Πρ�κειµ8ν�υ ν/ �κτιµηθV� R πραγµατικ# τα$5τητα γραφ�ς τ�ς ΓΓA/B �π- τ0ν πηλ�νων πι-
νακ�δων, )ντεγρ�φη πειραµατικ0ς µ" µ�λ5Pι �π- διαφαν��ς $�ρτ�υ φωτ�τυπ�α σ" φυσικ1 µ8-
γεθ�ς τ�� σ$εδ��υ τ�ς Kνωσιακ�ς πινακ�δ�ς As 1516 διαστ�σεων 16x27 [7]. KH πινακ�δα �πε-
λ8γη, �πειδ# ε�ναι R µεγαλ5τερη [1], [2] κα- Sρα περι8$ει Tνα µεγ�λ� κε�µεν�, ε�ναι �πιµελη-
µ8νη, δ"ν ε�ναι µικρ�γραφηµ8νη 9πως Sλλες κα- παρ�υσι�Aει καν�νικ�τητα κα- �µ�ι�µ�ρφ�α
στ#ν γραφ% της.

KO τρ�π�ς Gπ�λ�γισµ�� τ�� $ρ�ν�υ γραφ�ς κα- �' παραδ�$"ς )ναφ8ρ�νται κατωτ8ρω.
α. KH )ντιγραφ# τ�ς Gπ�κειµ8νης φωτ�τυπ�ας Wγινε µ" τ1 $8ρι π�> κρατ��σε τ1 µ�λ5Pι µε-

τ8ωρ�, $ωρ-ς ν/ σ5ρεται στ1 τραπ8Aι.
P. ]Aντεγρ�φησαν 14 σειρ8ς, δηλαδ# )π1 τ# 13η Tως κα- τ#ν 16η.
γ. Συν�λικ0ς )ντεγρ�φησαν 246 συλλαP�γρ�µµατα κα- _δε�γρ�µµατα κα- 41 κ�θετες γραµ-

µ"ς Gπ�δηλ��σες µ�ν�δες. ∆ηλαδ# 246+41=287 γραφ%µατα. ]Eκτιµ0ντας 9τι τ8σσερις γραµ-
µ"ς µ�ν�δων )ντιστ�ι$��ν µ" Tνα γρ�φηµα κα- Sρα �' 41 µ�ν�δες _σ�δυναµ��ν µ" 10 περ�π�υ
γραφ%µατα, �κτιµ<ται, 9τι R πραγµατικ# πινακ�δα As 1516, �/ν �γρ�φετ� $ωρ-ς )ριθµητικ�,
θ/ περιε($ε λιγ+τερα γραφ%µατα, δηλαδ# 246+10=256.

δ. KO $ρ�ν�ς )ντιγραφ�ς τ�ς φωτ�τυπ�ας �µετρ%θη Mσ�ς µ" 9 λεπτ/ @ 540 δευτερ�λεπτα.
ε. KEπ�µ8νως � )παιτ�5µεν�ς $ρ�ν�ς θ/ Yτ� TAS = 540/256=2.11 δευτερ�λεπτα/γρ�φηµα.
στ. �Oµως πιθαν+τατα � πραγµατικ1ς $ρ�ν�ς γραφ�ς τ0ν )νωτ8ρω �κτιµωµ8νων 256 γρα-

φηµ�των ν/ Yτ� µεγαλ5τερ�ς, )φ�� �' πινακ�δες τ�ς ΓΓA/B �γρ�φ�ντ� µ"ν )π1 �6ειδικευµ8-
ν�υς γραφε(ς, )λλ/ στ1ν δυσκ�λ+τερα $ειριA�µεν� πηλ1 κα- I$ι στ1 $αρτ�, µ" τ#ν ε_δικ# Pε-
Pα�ως γι/ τ#ν ΓΓA/B πεπλατυσµ8νη γραφ�δα, )λλ/ I$ι µ" τ1 εZ$ρηστ� σ5γ$ρ�ν� µ�λ5Pι. ]Eπ-
πλ8�ν συAητ%σιµ� ε�ναι κατ/ π�σ� R Gπ�τιθεµ8νη σ$8σις 4/1 µετα6> µ�ν�δων )ριθµητικ0ν
κα- γραφ%µατ�ς δ"ν Yτ� στ#ν πραγµατικ�τητα µεγαλ5τερη, κα- Xπ�µ8νως στ1ν Mδι� $ρ�ν� θ/
�γρ�φ�ντ� λιγ+τερα γραφ%µατα κα- Sρα � )παιτ�5µεν�ς $ρ�ν�ς γραφ�ς θ/ Yτ� µεγαλ5τερ�ς
τ�� )νωτ8ρω πρ�σδι�ρισθ8ντ�ς τ0ν 2.11 δτρλ/γρ�φηµα.

A. ΛαµP�ν�ντας Gπ’ Iψιν τ/ )νωτ8ρω θεωρ��µε, 9τι αZ6ηση κατ/ 50% τ�� )ρ$ικ0ς Gπ�-
λ�γισθ8ντ�ς $ρ�ν�υ καλ5πτει �παρκ0ς τ#ν πιθαν0ς �π- τ1 Wλαττ�ν �κτ�µηση τ�� )παιτ�υµ8-
ν�υ $ρ�ν�υ γραφ�ς )ν/ γρ�φηµα. KEπ�µ8νως � πραγµατικ1ς $ρ�ν�ς γραφ�ς τ�ς ΓΓA �π- πι-
νακ�δων τ�� τ5π�υ τ�ς As 1516 $ωρ-ς )ριθµητικ/ �κτιµ<ται δι�ρθ�5µεν�ς σ"
TASπ=1.50x2.11=3.17 δευτερ�λεπτα/γρ��ηµα.

η. �Oσ�ν )φ�ρ;< στ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων �µετρ%θη πειραµατικ0ς, 9τι 14 λεπτ/ $ρει�-
A�νται, γι/ ν/ )π�τυπωθ��ν �' σφραγ(δες �π- τ�� ∆.Φ. @ 3.50 δευτερ�λεπτα/γρ�φηµα[8].

Παρατηρ��µε λ�ιπ1ν συγκρ�ν�ντες τ�>ς δ5� $ρ�ν�υς γραφ�ς, 9τι R ΓΓB ε�ναι τα$5τερη
τ�� συστ%µατ�ς τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ. κα- µ�λιστα κατ/ 11%.

BεPα�ως, γι/ ν/ ε�ναι συγκρ�σιµ�ι �' )νωτ8ρω �κτιµ+µεν�ι $ρ�ν�ι, πρ8πει R πειραµατικ#
)ντιγραφ# κα- γραφ# τ0ν )ντιστ��$ων κειµ8νων ν/ �πραγµατ�π�ι%θησαν Gπ1 τ-ς Mδιες συν-
θ�κες. KYπ�τ�θεται, 9τι κα- R πειραµατικ# γραφ# τ�� ∆.Φ. Wγινεν Gπ1 τ-ς Mδιες συνθ�κες  µ"
�κε(νες τ�ς )ντιγραφ�ς τ�ς AS 1516. (Σηµε�ωση: T#ν �ργασ�α τ�� A. L. Mackay, «On the Type
- fount of the Phaistos Disc, Statistical Methods in Linguistics» 4, 1965, 15-25, στ#ν �π��α )να-
φ8ρεται � Arnold Bradsaw στ1 Sρθρ� τ�υ «The Imprinting of the Phaistos Disc», περι�δικ1ν
«Kadmos», Wτ�ς 1976, σ$ετικ0ς µ" τ1ν )νωτ8ρω $ρ�ν� γραφ�ς τ�� ∆.Φ. δ"ν κατ8στη δυνατ1ν

4. AH τα9�τητα γραφ�ς τ+ν σφραγ.δων. Σ�γκριση µ- τ?ν ΓΓA/B.
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ν/ πρ�µηθευθV� � γρ�φων).
KYπ1 τ-ς )νωτ8ρω λ�ιπ1ν παραδ�$"ς καταλ%γ�υµε στ1 συµπ8ρασµα, 9τι R ΓΓB �π- τ�� πη-

λ�� γρ�φεται τα$5τερα τ��«τυπ�γραφικ��» συστ%µατ�ς τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ. ∆ια-
τηρ0ντας δ" µικρ# �πιφ5λα6η σ$ετικ0ς µ" τ#ν )νωτ8ρω �κτ�µηση τ�� πραγµατικ�� $ρ�ν�υ
γραφ�ς τ�ς ΓΓB, συµπερα�ν�υµε, 9τι τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ. δ"ν ε�ναι τα$5τε-
ρ� τ�ς ΓΓB �π- πινακ�δων τ�� τ5π�υ τ�ς As 1516.

[Aλλη σηµαντικ# παρ�µετρ�ς τ�� �'�υδ%π�τε συστ%µατ�ς γραφ�ς ε�ναι � καταλαµPαν�-
µεν�ς $0ρ�ς )π1 τ1 γραφ�µεν� κε�µεν�. KO Gπ�λ�γισµ1ς τ�� )παιτ�υµ8ν�υ $+ρ�υ τ�ς ΓΓB �Pα-
σ�σθη στ#ν µελ8τη τ�ς )νωτ8ρω )ναφερθε�σης πινακ�δ�ς As 1516.

5.1 Kατ/ τ1 wψ�ς R )π�σταση τ0ν γραµµ0ν γραφ�ς �6αρτ<ται )π’ ε2θε�ας �κ τ�� wψ�υς τ0ν
γραφηµ�των κα- )ντιστρ�φως. KH µ8ση )π�σταση 23 γραµµ0ν τ�ς As 1516 ε�ναι 10,90 $λσµ.

Γι/ λ�γ�υς �π�πτε�ας �π- συστ%µατ�ς )6�νων X, Y παρεστ�θησαν �' 45 σφραγ(δες τ�� ∆.Φ.,
9π�υ �π- τ�� S6�ν�ς X µετρ<ται R P�ση κα- �π- τ�� Y τ1 wψ�ς κ�θε γραφ%µατ�ς, 7ς )παντ<ται
συν%θως στ1ν ∆.Φ. (σ9�µα 1). O' διαστ�σεις τ0ν σφραγ�δων �µετρ%θησαν �π- τ0ν φωτ�γρα-
φι0ν τ0ν σφραγισµ�των τ�ς φωτ�γραφικ�ς �κδ�σεως τ�� ∆.Φ. τ�� Jean-Pierre Olivier [14].
]Eπ- τ�� πρ�ηγ�υµ8ν�υ διαγρ�µµατ�ς �$αρ�$θη R ε2θε(α Y = 10.90 τ�� µ8σ�υ πλ�τ�υς τ0ν
γραµµ0ν γραφ�ς τ�ς As 1516. [Aνω τ�ς ε2θε�ας α2τ�ς εGρ�σκ�νται 25 σηµε(α, δηλαδ# 9σες
σφραγ(δες W$�υν wψ�ς µεγαλ5τερ� τ0ν 10.90 $λσµ. E�ναι �µφαν8ς, 9τι µ" τ#ν συγκεκριµ8νη δια-
γρ�µµιση κα- τ-ς διαστ�σεις της R As 1516 δ"ν µπ�ρε( ν/ γραφV� µ" τ-ς σφραγ(δες τ�� ∆.Φ.,
�φ’ 9σ�ν περ�π�υ 25 σφραγ�σµατα δ"ν $ωρ��ν µετα6> τ0ν γραµµ0ν. Πρ�φαν0ς θ/ )παιτ��ντ�

5. AO =παιτ��µεν�ς 9+ρ�ς γι� τ( σ�στηµα τ�� ∆.Φ. Σ�γκριση µ- τ?ν ΓΓB.
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γραµµ"ς µεγαλυτ8ρας )π�στ�σεως. Σ/ν �λα$�στη )π�σταση γραµµ0ν γραφ�ς τ0ν σφραγ�δων
θ/ �πεP�λλετ� τ1 wψ�ς σφραγ�σµατ�ς, τ1 �π�(� δ"ν θ/ yµπ�ρ��σε ν/ )π�τυπωθV� �ν κατα-

κλ�σει. A2τ1 ε�ναι τ1 Φ24 («παγ�δα») wψ�υς 14.33 $λσµ. Πρ�κ5πτει λ�ιπ1ν κατ’ �λ�-
$ιστ�ν )ναλ�γ�α Yε κατ/ τ1 wψ�ς µετα6> συστ%µατ�ς σφραγ�δων ∆.Φ. πρ1ς συλλαP�γρ�µ-
µατα As 1516 Yε = hΣΦP/h1516=14.66/10.90=1.34. ∆ηλαδ# )παιτ��ν �' σφραγ(δες τ�� ∆.Φ. κατ/
34% περισσ�τερ� wψ�ς τ�ς )νωτ8ρω ΓΓB.

5.2 �Aς Gπ�λ�γ�σ�υµε 9µως κα- oς συγκρ�ν�υµε κα- τ#ν κατ/ µ�κ�ς )ν�πτυ6η τ0ν δ5�
γραφ0ν.

]Eµετρ%θη λ�ιπ1ν τ1 µ�κ�ς 20 γραµµ0ν τ�ς As 1516 κα- � )ριθµ1ς τ0ν γραφηµ�των, $ωρ-ς
κατ/ καν�να ν/ συµπεριλαµP�νεται στ1 µ�κ�ς κα- στ1ν )ριθµ1 τ0ν γραφηµ�των τ1 τελευτα(�
)ριθµητικ1 (�πειδ# καταλαµP�νει �6αιρετικ0ς λ�γ� $0ρ�) καθ?ς κα- τ1 τελευτα(� _δε�γραµ-
µα τ�� )νθρ+π�υ, 9π�υ �κε(ν� )φ%νει µεγ�λ� κεν1 µετ/ τ1 τ8λ�ς τ0ν πρ�ηγ�υµ8νων �γγραφ0ν.
Στ/ γραφ%µατα Gπ�ρ$�υν 38 �σωτερικ"ς κ�θετες γραµµ"ς )π�δ�δ�υσες )ριθµητικ�. ]Aπ1
α2τ"ς συµπεριελ%φθη στ1ν συν�λικ1 )ριθµ1 γραφηµ�των τ1 1/3, δηλαδ# (38/3=12.67) 13. ]Eµε-
τρ%θη συν�λικ1ν µ�κ�ς 2229 $λσµ. κα- 266+13=279 γραφ%µατα. ]Eκτιµ<ται λ�ιπ�ν, 9τι R κατ/
µ�κ�ς )ν�πτυ6η τ�ς ΓΓB �π- πινακ�δων τ�� τ5π�υ τ�ς As 1516 $ωρ-ς )ριθµητικ/ καταναλ+-
νει 2229/279=7.99 $λσµ./γρ�φηµα.

Πρ1ς σ5γκριση �µετρ%θη τ1 συν�λικ1 µ�κ�ς γραφ�ς τ�� ∆.Φ. T# µ8τρηση �κ�ναµε τυλ�-
γ�ντας λεπτ1 µεταλλικ1 ν�µα στ#ν µ8ση γραµµ# τ0ν σπειρ0ν �π- )κριP��ς πηλ�ν�υ )ντιγρ�-
φ�υ τ�� ∆.Φ. τ�� M�υσε��υ τ�� KHρακλε��υ. Συγκρ�ν�ντες τ#ν πυκν�τητα γραφ�ς τ�ς As
1516 µ" τ#ν µεγαλ5τερη πυκν�τητα γραφ�ς 9.13 $λσµ./γρ�φηµα τ�ς πλευρ<ς B τ�� ∆.Φ. πρ�-
κ5πτει, 9τι R ΓΓB γραφ�µ8νη �π- πινακ�δων τ5π�υ As 1516 καταλαµP�νει λιγ+τερ� µ�κ�ς
κατ/ [(9.13-7.99)/7.99]X100=14.27% �6 �κε�ν�υ τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ.

5.3 KO Gπ�λ�γισµ1ς τ�� )παιτ�υµ8ν�υ $+ρ�υ τ�� σφραγιδικ�� τυπ�γραφικ�� συστ%µατ�ς
τ�� ∆.Φ.

]Eκ τ0ν δ5� παραγρ�φων 5.1 κα- 5.2 λ�ιπ1ν µπ�ρ��µε ν/ Gπ�λ�γ�σ�υµε τ#ν σ$8ση τ�� )παι-
τ�υµ8ν�υ $+ρ�υ γραφ�ς τ0ν δ5� συστηµ�των. Πρ�κ5πτει ε2κ�λως, 9τι τ1 σφραγιδικ1 σ5-
στηµα τ�� ∆.Φ. καταλαµP�νει περισσ�τερ� $0ρ� κατ/ 53% (1.34x1.1427=1.53) τ�ς ΓΓB �π- πι-
νακ�δων τ�� τ5π�υ τ�ς As 1516.

KΩς τελικ1 συµπ8ρασµα λ�ιπ1ν τ�ς παρ�5σης παραγρ�φ�υ πρ�κ5πτει, 9τι: T1 σ5στηµα τ0ν
σφραγ�δων τ�� ∆.Φ. 7ς πρ1ς τ#ν )πα�τησι $+ρ�υ καταλαµP�νει περισσ�τερ� $0ρ� κειµ8ν�υ
)π1 9σ�ν R ΓΓB $ωρ-ς )ριθµητικ/ κα- Gστερε( σηµαντικ0ς τ�ς τελευτα�ας.

O' καταγραφ"ς τ�ς ΓΓB ε�ναι π�ικ�λες, 9σ�ν )φ�ρ;< στ1 µ8γεθ�ς τ0ν συλλαP�γραµµ�των
κα- _δε�γραµµ�των. Mερικ"ς πινακ�δες ε�ναι µικρ�γραφηµ8νες [1], [5], σ" Sλλες τ/ γραφ%µατα
W$�υν διαφ�ρετικ1 µ8γεθ�ς, Sλλες φ�ρ"ς µεγαλ5τερ� γι/ τ#ν δηµι�υργ�α �πικεφαλ�δων κα-
Sλλες µικρ�τερ� δ�κην σηµει+σεων @ πρ�σθηκ0ν σ" Qδη γραφ"ν κε�µεν�. ]E$ρει�Aετ� λ�ιπ1ν
κατ/ τ#ν $ρ%ση τ�ς ΓΓB R µεταP�λ# κατ/ P�5λησιν τ�� µεγ8θ�υς τ0ν συλλαP�γραµµ�των,
xστε ν/ πρ�σαρµ�Aωνται τ/ γραφ%µατα στ-ς )ν�γκες: α. τ�ς παρ�υσι�σεως τ�� κειµ8ν�υ (µε-
γ�λ� µ8γεθ�ς �πικεφαλ�δων)· P. τ�� διατιθεµ8ν�υ $+ρ�υ κα- τ�� µεγ8θ�υς τ�� κειµ8ν�υ (µι-
κρ�γραφηµ8νες πινακ�δες)· γ. τ�ς πρ�σθ�κης γραφηµ�των @ σηµει+σεων διαφ�ρετικ�� µε-
γ8θ�υς (κατ/ καν�να µικρ�τ8ρ�υ) @ στ1 κε�µεν� @ στ/ περιθ+ρι� τ�υ· δ. τ0ν δι�ρθ+σεων.

KEπ�µ8νως τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ. στερε(ται τ�ς ε2ελι6�ας τ�ς ΓΓB, R �π��α

6. AH µικρ? εGελι�.α τ�� συστ�µατ�ς τ+ν σφραγ.δων. Σ�γκρισις µ- τ?ν δυνατ0τητα µε-
ταH�λ�ς τ�� µεγ)θ�υς τ+ν γραφηµ8των τ�ς ΓΓB.
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γραφ�µ8νη µ" �λε5θερ� $8ρι ε�$ε τ#ν δυνατ�τητα ν/ )λ�σσVη κατ/ P�5λησιν µ8γεθ�ς γραφη-
µ�των.

]Eκ τ�ς )ναπτ56εως τ0ν πρ�ηγ�υµ8νων παραγρ�φων �δε�$θη �παρκ0ς, 9τι �' σφραγ(δες σ"
καµµ�α �κ τ0ν �ρευνηθεισ0ν παραµ8τρων δ"ν πλε�νεκτ��ν Wναντι τ�ς �π- τ�� πηλ�� @ �πικη-
ρωµ8νης πινακ�δ�ς δι/ $ειρ1ς γραφ�ς τ�ς ΓΓB. ]Aλλ’ 9µως πρ�γµατι τ1 σφραγιδικ1 σ5στη-
µα τ�� ∆.Φ. δ"ν παρ�υσι�Aει καν8να πλε�ν8κτηµα �ν σ$8σει µ" τ#ν δι/ $ειρ1ς γραφ# τ�ς
ΓΓA/B; [O$ι, δι�τι �' σφραγ(δες τ�� ∆.Φ. )λλ/ κα- κ�θε σφραγιδικ�� συστ%µατ�ς παρ�υ-
σι�A�υν τρ�α �ρατ/ πλε�νεκτ%µατα: α. τ�ς τυπ�π�ι%σεως· P. τ�ς )ντιγραφ�ς· γ. τ�� µικρ�τ8-
ρ�υ $ρ�ν�υ µαθητε�ας.

]Aλλ/ oς π�ρ�υµε τ/ πρ�γµατα µ" τ# σειρ�.
α) Kατ’ )ρ$#ν R µ�ρφ# τ0ν συλλαP�γραµµ�των τ�ς ΓΓB δ"ν ε�ναι τ�σ� π�λ5πλ�κη, xστε

R )ν�γκη )π�δ�σε+ς των )π1 µ�νη της ν/ �δηγV� στ#ν σ5λληψη τ�ς _δ8ας τ0ν σφραγ�δων.
KEπ�µ8νως R Qδη τυπ�π�ιηµ8νη ΓΓA/B δ"ν �δηµι�υργ��σε π�εση, xστε ν/ συλληφθV� R _δ8α
τ�ς σφραγιδ�π�ι%σε+ς της (πλε�ν8κτηµα Π1).

P) KΩς πρ1ς τ#ν δυνατ�τητα )ντιγραφ�ς Gπ1 µ# �γγραµµ�των γραφ8ων (πλε�ν8κτηµα Π2)
ε�ναι δ5σκ�λ� ν/ Gπ�τεθV�, 9τι στ1 )νακτ�ρικ1 περιP�λλ�ν, στ1 �π�(� κα- θ/ Gπ�ρ$ε κατ’ )ν�-
γκην τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων, θ/ �νεπιστε5�ντ� σ" )γραµµ�τ�υς τ#ν παραγωγικ# διαδι-
κασ�α τ�ς γραφ�ς. �Ωστε κα- R δυνατ�της τ�ς «)γραµµ�τ�υ )ντιγραφ�ς» δ"ν )π�τελε( Pασικ1
παρ�γ�ντα, γι/ ν/ συλληφθV� R _δ8α τ0ν σφραγ�δων @ ν/ �πεκταθV�, �/ν Gπ�ρ$ε �π- τ0ν ΓΓA/B.

γ) T1 τρ�τ� πλε�ν8κτηµα (πλε�ν8κτηµα Π3) )φ�ρ;< στ1ν $ρ�ν� µαθητε�ας. KH συγκεκριµ8νη
παρ�µετρ�ς Gπ1 τ�� γρ�φ�ντ�ς θεωρε(ται R σηµαντικ+τερη �κ τ0ν τρι0ν γι/ τ#ν δηµι�υρ-
γ�α Xν1ς σφραγιδικ�� συστ%µατ�ς µ" γραφ%µατα τ�� τ5π�υ τ�ς ΓΓA/B. KYπ�λ�γ�Aεται, 9τι �
)παιτ�5µεν�ς $ρ�ν�ς µαθητε�ας γι/ τ#ν πλ%ρη γν+ση τ�ς ΓΓB (συµπεριλαµPαν�µ8ν�υ κα- τ��
τ�ς µαθ%σεως τ0ν _δε�γραµµ�των)Yτ� π8ντε Wτη [1]. Πρ�φαν0ς R µ�θηση τ0ν σφραγ�δων
)παιτε( σηµαντικ0ς λιγ+τερ� $ρ�ν�, �πειδ# δ"ν �$ρει�Aετ� R γν+ση τ0ν λεπτ�µερει0ν κ�θε
σφραγ�σµατ�ς )λλ/ µ�ν�ν R )ναγν+ριση τ�ς σφραγ�δας. ]E/ν πρ�γµατι πλε�νεκτ��σε R σφρα-
γιδ�π��ηση Xν1ς συλλαPικ�� συστ%µατ�ς κα- �ν πρ�κειµ8νsω τ�ς ΓΓB, θ/ )νεκαλ5πτ�ντ�
)ρκετ"ς πινακ�δες σφραγιδ�π�ιηθε�σης ΓΓB @ )κ�µη κα- πινακ�δες µ" τ1 σ5στηµα τ0ν σφρα-
γ�δων τ�� ∆.Φ. KH µ# )νακ�λυψη Xπ�µ8νως κανεν1ς Sλλ�υ σφραγιδικ�� κειµ8ν�υ �νισ$5ει τ#ν
Sπ�ψη, 9τι τ1 σφραγιδικ1 σ5στηµα τ�� ∆.Φ. Yτ� Tνα �6ειδικευµ8ν� µ# «$ρηστικ1» σ5στηµα,
R δ" ΓΓA/B δ"ν ε�$ε µ" µεγ�λη πιθαν�τητα σφραγιδ�π�ιηθ�.

�Ωστε, κα- oν πρ�γµατι R σφραγιδ�π��ηση τ0ν γραφηµ�των )π�τελε( «π�λυσ%µαντη �φε5-
ρεση» [15], δ"ν πρ8πει κα- ν/ µ<ς πρ�καλV� )π�ρ�α R µ# �π8κτασ% της, λ�γsω τ0ν )ρκετ0ν µει-
�νεκτηµ�των τ/ �π�(α συγκεντρ+νει. BεPα�ως R )ληθ#ς τυπ�γραφ�α )π8$ει µ8ν, )λλ/ τ1
πρ0τ� κα- σηµαντικ1 P�µα Wγινε µ8σsω τ�� σφραγιδικ�� συστ%µατ�ς τ�� ∆.Φ.

]Eπ- τ�ς δυνατ�τητ�ς 9µως @ I$ι τ�ς �πεκτ�σεως τ�ς _δ8ας τ0ν σφραγ�δων $ωρε( µ�α σ�-
Pαρ# )ντ�ρρηση. ]E/ν � ∆.Φ. δ"ν Yτ� Kρητικ1ς (KEλληνικ�ς), τ�τε φυσι�λ�γικ0ς δ"ν εGρ8θη-
σαν κα- Sλλα παρ�µ�ια κε�µενα στ#ν KEλλ�δα, )λλ/ κα- �Zτε Yτ� εZκ�λ� ν/ �πεκταθV� R _δ8α.
KO ∆.Φ. 9µως ε�ναι KEλληνικ�ς, 7ς )ναφ8ρεται σ" Xπ�µεν� κεφ�λαι� τ�ς παρ�5σης �ργασ�ας
κα- 7ς ε2ρ5τερα ε�ναι )π�δεκτ�.

KΩς συµπερ�σµατα τ�ς παρ�5σης παραγρ�φ�υ 7 πρ�κ5πτ�υν:
α. T/ τρ�α πλε�νεκτ%µατα τ�ς τυπ�π�ι%σεως τ�ς «)γραµµ�τ�υ )ντιγραφ�ς» κα- τ�� µι-

κρ�τ8ρ�υ $ρ�ν�υ µαθητε�ας δ"ν δ5νανται ν/ )ναπληρ+σ�υν τ/ δεδ�µ8να µει�νεκτ%µατα τ0ν
σφραγ�δων κα- δ"ν παρ�υσι�A�νται 'καν/ µ�ν�ν α2τ/ ν/ δηµι�υργ%σ�υν σφραγιδικ1 «τυ-

7. T� πλε�νεκτ�µατα τ+ν σφραγ.δων. – AH µ? σφραγιδ�π�.ηση τ�ς ΓΓB.
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π�γραφικ1» σ5στηµα.
P. ]E/ν Yσαν πρ�γµατι 'καν�, R σφραγιδ�π��ηση τ0ν γραφηµ�των εMτε θ/ ε�$εν �φαρµ�σθ�

κατ’ ε2θε(αν �π- τ�ς ΓΓA/B, �π�τε δ"ν θ/ Gπ�ρ$ε τ1 διαφ�ρετικ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων τ��
∆.Φ., εMτε θ/ ε�$εν �πεκταθ� κα- στ#ν ΓΓB, δηλαδ# θ/ ε�$αν σφραγιδ�π�ιηθ� κα- τ/ συλλα-
P�γρ�µµατα τ�ς ΓΓB, �/ν �' σφραγ(δες τ�� ∆.Φ. πρ�ϋπ�ρ$�ν τ�ς τελευτα�ας. (KH Sπ�ψη 9τι
τ/ σφραγ�σµατα τ�� ∆.Φ. ε�ναι τ/ πρ�γ�νικ/ τ�ς ΓΓB Gπ�στηρ�Aεται Gπ1 τ�ς E. Π�λυγιαν-
ν�κη [10]).

γ. ]Eπειδ# � ∆.Φ. ε�ναι KEλληνικ1ς κα- εGρ8θη µαA> µ" πινακ�δα τ�ς ΓΓA, τ1 σφραγιδικ1
σ5στηµα τ�� ∆.Φ. Yτ� γενικ0ς γνωστ1 στ�>ς )νακτ�ρικ�>ς γραφε(ς.

δ. KH µ# εwρεση πινακ�δων µ" σφραγιδ�π�ιηθ8ντα συλλαP�γρ�µµατα τ�ς ΓΓB, �φ’ 9σ�ν τ1
σφραγιδικ1 σ5στηµα Yτ� γνωστ1 στ�>ς γραφε(ς τ�ς ΓΓA/B, �νισ$5�υν τ#ν Sπ�ψη, 9τι �2δ8-
π�τε ε�$ε σφραγιδ�π�ιηθ� R ΓΓA/B.

ε. KH µ# �π8κταση τ�ς _δ8ας τ0ν σφραγ�δων, oν κα- γνωστ�ς στ1ν κ5κλ� τ0ν )νακτ�ρικ0ν
γραφ8ων τ�ς ΓΓA/B, )κ�µη δ" R µ# )νε5ρεση Wστω κα- µι<ς )κ�µη πινακ�δ�ς µ" τ1 καθ’ Xαυτ1
σφραγιδικ1 σ5στηµα τ�� ∆.Φ. )π�δεικν5ει, 9τι τ1 σφραγιδικ1 ∆.Φ. σ5στηµα δ"ν �$ρησιµ�-
π�ιε(τ� γι/ λ�γ�υς παραγωγικ�5ς.

στ. KH µ# $ρησιµ�π��ηση γι/ λ�γ�υς παραγωγικ�>ς Gπ�ν�ε(, 9τι τ1 σφραγιδικ1 ∆.Φ. σ5-
στηµα Yτ� ε_δικ�ς $ρ%σεως.

]Eκ τ�ς )ναπτ56εως τ0ν )νωτ8ρω παραγρ�φων 1 Tως 7 πρ�κ5πτει, 9τι τ1 σ5στηµα τ�� ∆.Φ.:
α. E�ναι κατασκευασµ8ν� ν/ γρ�φεται µ�ν�ν �π- πλαστικ0ν Gλικ0ν (κερ- @ πηλ�ς), κυρ�ως

δ" �π- τ�� πηλ��, �νs0 )ντιθ8τως R ΓΓA/B γρ�φεται �π- �π�ι�υδ%π�τε Gλικ��.
P. ]Eν )ντιθ8σει πρ1ς τ1ν κ�ιν1 πηλ1 γι/ τ#ν γραφ# τ�ς �κ παραλλ%λ�υ $ρ%σεως ΓΓB �

$ρησιµ�π�ι�5µεν�ς πηλ1ς )π�τυπ+σεως τ0ν σφραγ�δων tφειλε ν/ Yτ� �6αιρετικ�ς π�ι�τη-
τ�ς.

γ. T/ πρ�ηγ�5µενα Gλικ�, δηλαδ# κερ- κα- κυρ�ως � πηλ�ς, περι�ρ�A�υν τ1 πεδ�� γραφ�ς
κα- τ1 µ8γεθ�ς τ�� κειµ8ν�υ. ∆"ν �νδε�κνυται τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων γι/ τ#ν γραφ# µε-
γ�λων κειµ8νων. ]Aντιθ8τως δι/ τ�ς ΓΓA/B γρ�φ�νται κε�µενα �σ�νδ%π�τε µεγ�λα σ" κα-
τ�λληλα Gλικ�.

δ. ∆"ν ε�ναι σ" καµµι/ περ�πτωση τα$5τερ� Wναντι τ�ς �κ παραλλ%λ�υ $ρ%σεως µετ/ τ�� ∆.Φ.
ΓΓA/B σ5στηµα, 9ταν τ1 τελευτα(� �γρ�φετ� �π- τ�� πηλ��.

ε. ]Aπαιτε( σηµαντικ0ς περισσ�τερ� $0ρ� �κ τ0ν �ν $ρ%σει κα- �π- πινακ�δων εGρεθεισ0ν
Γραµµικ0ν Γραφ0ν κα- 7ς πρ1ς τ1 σηµε(� α2τ1 Gστερε( Wναντι τ0ν τελευτα�ων.

στ. T1 δεδ�µ8ν� µ8γεθ�ς τ0ν σφραγ�δων )π�τελε( µει�ν8κτηµα γι/ τ#ν γραφ# σ" π�ικ�λ�υ
µεγ8θ�υς πεδ�α γραφ�ς, τ�σ� µεγ�λα, 9σ� κα- σ" µικρ/ κατ/ κ5ρι� λ�γ�.

A. ]Aπαιτε( ε_δικ"ς �ργασιακ"ς συνθ�κες, �νs0 )ντιθ8τως R ΓΓB ε�ναι λιγ+τερ� Tως �λ�$ιστα
)παιτητικ%.

η. Γι/ τ#ν Gλ�π��ησ% τ�υ )παιτε( τ#ν �6ειδικευµ8νη κατασκευ# τ0ν σφραγ�δων, �νs0 R
ΓΓA/B γρ�φεται ^πλ0ς κα- )π1 µν%µης.

θ. T/ τρ�α πλε�νεκτ%µατα τ0ν σφραγ�δων, δηλαδ# τ�ς τυπ�π�ι%σεως τ0ν γραφηµ�των,
τ�ς «)γραµµ�τ�υ )ντιγραφ�ς» κα- τ�� µικρ�τ8ρ�υ $ρ�ν�υ µαθητε�ας, )π�τελ��ν πλε�ν8κτη-
µα κ�θε «τυπ�γραφικ��» σφραγιδικ�� συστ%µατ�ς (κα- I$ι µ�ν�ν τ�� ∆.Φ.) κα- δ"ν )π�τε-
λ��ν παραµ8τρ�υς 'καν"ς γι/ τ#ν δηµι�υργ�α τ�υ, �φ’ 9σ�ν �' )νωτ8ρω παρ�µετρ�ι, �πανα-
λαµP�ν�µεν, 'καν�π�ι��νται πλ%ρως )π1 τ#ν �κ παραλλ%λ�υ $ρ%ση τ�ς ΓΓA/B. (KYπενθυµ�-

8. Tελικ� συµπερ8σµατα. O< λ0γ�ι τ�ς δηµι�υργ.ας τ�� «τυπ�γραφικ��» συστ�µατ�ς
τ+ν σφραγ.δων τ�� ∆.Φ.
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Aεται, 9τι R ΓΓA µαρτυρε(ται )π1 τ�� 2300 π.X. [11], R ΓΓB Qδη πρ1 τ�� 1650 π.X. [12] κα- �
∆.Φ. $ρ�ν�λ�γε(ται )π1 τ�� +-1850 π.X. [13] Tως τ�� 1200 π.X. [6]).

Στ1 σηµε(�ν α2τ1 πλ8�ν �πιP�λλεται ν/ Gπ�γραµµισθV�, 9τι R δηµι�υργ�α �π- τ�� πηλ�� δι/
τ�ς �λευθ8ρας $ειρ1ς γραφηµ�των παν�µ�ι�τ5πων µ" τ/ τ0ν σφραγ�δων ε�ναι I$ι µ�ν�ν τ�-
σ� $ρ�ν�P�ρ�ς, xστε πρακτικ0ς ν/ ε�ναι )π�κλειστ8α R δηµι�υργ�α τ�� �π�ι�υδ%π�τε κει-
µ8ν�υ, )λλ’ �ν π�λλ�(ς )δ5νατ�ς στ1ν δι/ τ0ν σφραγ�δων �πιτυγ$αν�µεν� Pαθµ1 τελει�τητ�ς.

KEπ�µ8νως 7ς τελικ1 συµπ8ρασµα τ�ς παρ�5σης �ργασ�ας πρ�κ5πτει:
A. T1 σφραγιδικ1 «τυπ�γραφικ1» σ5στηµα τ�� ∆.Φ. Yτ� µ# «$ρηστικ�», δηλαδ# δ"ν πρ�-

ωρ�Aετ� γι/ παραγωγικ# �ργασ�α, κα- 7ς �κ τ�5τ�υ �$ρησιµ�π�ιε(τ� µ�ν�ν γι/ ε_δικ�>ς λ�-
γ�υς κα- �ν τ8λει �γκατελε�φθη.

B. KH _δ8α τ0ν σφραγ�δων �φηρµ�σθη κα- παρ8µεινε µ�ν�ν �π- τ�� σφραγιδικ�� ∆.Φ. συ-
στ%µατ�ς.

Γ. ]EπιPεPαι+νεται R αMσθηση τ#ν �π��α δηµι�υργε( τ1 σ5στηµα τ0ν σφραγ�δων τ�� ∆.Φ.,
9τι τ#ν µ�νη α_τι�λ�γ�α τ�ς κατασκευ�ς τ�υ )π�τελε( R �πιδ�ω6η τ�ς Gπ1 �'εσδ%π�τε συνθ�κες
σωστ�ς ε_καστικ�ς )π�δ�σεως τ0ν δι/ τ0ν σφραγ�δων παριστωµ8νων µ�ρφ0ν κα- µ�ν�ν
α2τ�ς.
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ις´ Σ�φ�κλ�ς
,O Σ�φ�κλ/ς �πB4αλε στ(ν ,Eλληνικ(ν τραγIωδ+α τ(ν JριστικKν της µ�ρφKν.

∆εκαεLαετ(ς 1κDµη Mγραψε τ�ς µελIωδ+ες, φιλ�τBOνησε τP σκηνικP κα� διη%-
θυνε τ(ν O�ρIωδ+α στ�ς �κδηλRσεις, π�S Mλα4αν ORραν ε'ς τPς 5AθKνας τ2 480
π.X. γιP τ2ν V�ρτασµ2 τ/ς ν+κης τ/ς Σαλαµ!ν�ς· κα� δRδεκα Mτη 1ργDτερα ν+-
κησε στ�Sς δραµατικ�Sς 1γCνες τ2ν δσκαλD τ�υ A'σO%λ�.GEγραψε περισ-
σDτερα 1π2 Vκατ2 δρµατα κα� κατBκτησε τ(ν πρRτην θBσι ε;κ�σι τBσσερις
φ�ρBς, τ�ς δX YπDλ�ιπες τ(ν δε%τερη. 5Eκ τCν δραµτων τ�υ αZτCν διεσRθη-
σαν VπτP µ�νOα, π�S ε�ναι τP VL/ς: «O'δ+π�υς T%ρανν�ς», «O'δ+π�υς �π�
K�λωνIC», «5AντιγDνη», «5HλBκτρα», «A;ας», «Φιλ�κτKτης» κα� «TραO+νιαι».

«Π�λλP �καιν�%ργησεν �ν τ�!ς 1γCσι» J Σ�φ�κλ/ς· «κα� αZτ2ς AρLε τ��
δρ<µα πρ2ς δρ<µα 1γων+\εσθαι, 1λλP µ( τετραλ�γ+αν» (Σ�υ^δας)· «κα� τ�Sς
Yπ�κριτPς ε'ς τρε!ς 1νε4+4ασεν (J A'σO%λ�ς Oρησιµ�π�ι��σε δ%�, �νIC �� πα-
λαιDτερ�ι 3ναν µ�νOα) κα� τ(ν σκην�γραφ+αν πρCτ�ς �φε�ρεν» (5Aριστ�τB-
λης, «Π�ιητικ(» 1449α). GEδωσε π�λS µεγλην σηµασ+αν στ(ν δρ<σι κα� τ2ν
διλ�γ� Mτσι, bστε c διρθρωσις κατBστη �ντεOν�τBρα κα� �� �κπλKLεις πε-
ρισσDτερες· πρ�σBτι ηdLησε τ2ν 1ριθµ2 τCν O�ρευτCν 1π2 δRδεκα σX δεκα-
πBντε, 1ναθBτ�ντς τ�υς �Zσιαστικ�Sς ρDλ�υς, πρ�κειµBν�υ νP �καν�π�ιKσeη
τ2 α;τηµα τ/ς π�λυπλ�κDτητ�ς. T(ν λ%σιν τBλ�ς τ�� δρµατ�ς �πιτυγOνει διP
τ/ς �ντBOν�υ πλ�κ/ς τ/ς Yπ�θBσεως κα� τCν OαρακτKρων τCν cρRων τ�υ κα�
µDν� στ2ν «Φιλ�κτKτην» Oρησιµ�π�ιε! τ2ν «1π2 µηOαν/ς θεDν», π�S 1π�τε-
λε! �πινDησιν τ�� EZριπ+δ�υ.

O� Oαρακτ/ρες τ�� Σ�φ�κλB�υς δXν ε�ναι µ�ν�κDµµατ�ι σPν �κε+ν�υς τ��
A'σO%λ�υ f ταπειν�� σPν �κε+ν�υς τ�� EZριπ+δ�υ, 1λλP παριστν�υν τ(ν π�-
λυπλ�κDτητα κα� τ(ν π�λλαπλDτητα τ/ς 1νθρRπινης ψυO/ς: «AZτ2ς µXν �g�υς
δε! π�ιε!ν, EZριπ+δης δX �h�+ ε'σιν» κα� A'σO%λ�ς «�g�υς δ%νανται ε�ναι». iAν
κα� π�λ%πλ�κ�ι, �� σ�φDκλει�ι 	ρωες ε�ναι συνεπε!ς µX τ2ν VαυτDν τ�υς κα+,
τ2 κυριRτερ�, π�λS 1νθρRπιν�ι. 5Aγαπ��ν κα� µισ��ν, Oα+ρ�νται κα� λυ-
π��νται, jργ+\�νται κα� γαληνε%�υν, γνωρ+\�υν �λες τ�ς συναισθηµατικXς
καταστσεις· πντ�τε �µως µX εZγBνεια κα� καλαισθησ+α.

,H γλCσσα, τ2 µBτρ�ν κα� τ2 kφ�ς τ�� π�ιητ�� Oαρακτηρ+\�νται 5Oλ%µπια,
c δX Mκφρασ+ς τ�υ KλασσικK. Tηρε! τ2 πρ�σ/κ�ν µBτρ� κα� συνδυ\ει τ(ν
δ%ναµι τ�� Φειδ+�υ κα� τ(ν λεπτDτητα τ�� ΠραLιτBλ�υς. Στ(ν Oριν τ/ς γλRσ-
σας τ�υ �� 1ρOα!�ι 1νεγνRρι\αν τ2ν "Oµηρ�: «"Oµηρ�ν µXν Σ�φ�κλBα �πικDν,
Σ�φ�κλBα δX "Oµηρ�ν τραγικDν», Mλεγαν· κα� J lεν�φCν συµπληρRνει: «5Eπ�
µXν τ�+νυν �πCν π�ιKσει "Oµηρ�ν Mγωγε µλιστα τεθα%µακα, �π� δX διθυ-
ρµ4Iω Mελανιππ+δην, �π� δX τραγIωδ+mα Σ�φ�κλBα».

,O Σ�φ�κλ/ς διδσκει στ(ν 5AθKνα τ2 κ�σµ�ε+δωλ�ν τ/ς 5Iων+ας. Πιστε%-
ει 1πDλυτα ε'ς τ(ν nθικ(ν τLιν τ�� σ%µπαντ�ς κα� ε�ναι θε�σε4Bστατ�ς. Xρη-
σιµ�π�ιε! µX µεγλην εZOBρεια τ(ν τραγικ(ν ε'ρωνε+α κα� ε�ναι 1συναγRνι-
στ�ς στ(ν Oρ/σι τCν συγκινητικCν 1ναγνωρ+σεων, π�S 1π�τελ��ν 4ασικ2

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



στ�ιOε!� τCν δραµτων.
,H τραγIωδ+α, oς γνωστDν, δXν µιµε!ται τρDπ�υς κα� Oαρακτ/ρες τ�� καθη-

µεριν�� 4+�υ κι �dτε δηµι�υργε! πινακ�θ/κες πρ�σωπ�γραφιCν, κτι π�S
1π�τελε! 1ντικε+µεν� τ/ς κωµIωδ+ας. Σκ�π2ς τ/ς τραγIωδ+ας ε�ναι c 1ναπα-
ρστασις τ�� πεπρωµBν�υ, τ�� κ�σµικ�� σOεδ+�υ, τ�� 1εικ+νητ�υ τ�� τρ�O��
τ�� OρDν�υ κα� τ/ς µ�+ρας· c �µφνισις �π� τ/ς σκην/ς τCν θεϊκCν-�Lωλ�-
γικCν δυνµεων, π�S δρ��ν π+σω 1π2 τ2 παραπBτασµα· c Mµµεση YπDδειLις
τρDπων 1ντιµετωπ+σεως τCν 1ντιL��τKτων τ/ς σκληρ/ς \ω/ς κα� Vν2ς 1Lι�-
πρεπ��ς κα� �ναρBτ�υ 4+�υ.

,O NDµ�ς, π�S «κυ4ερνm< πντα διP πντων», �µφαν+\εται στ(ν «5AντιγDνη»
1λλP κα� στP YπDλ�ιπα Mργα τ�� Σ�φ�κλB�υς. ,H ∆+κη πρBπει νP �κπληρωθe/
παντ�ι�τρDπως· qν rOι µX πρLεις 1νθρRπων, µX φυσικ2ν �LαναγκασµD, 1φ��
�� 1νθρRπινες πρLεις 1π�τελ��ν µBρ�ς τ�� συµπαντικ�� λDγ�υ. KατP τ2ν
π�ιητ( YπρOει µ+α κ�σµικ( 'σ�ρρ�π+α, γραν\ι τ/ς Jπ�+ας 1π�τελε! κα� J
sνθρωπ�ς. ,H 1δικ�πραγ+α 1περγ\εται τ(ν ;δια της τιµωρ+α κα� c κατα-
στρ�φ( MρOεται Oωρ�ς δικαι�λ�γ+α, Mστω �L α'τ+ας µι<ς κπ�ιας 1µBλειας.

,O π�ιητ(ς ε�ναι π�λιτισµBν�ς sνθρωπ�ς κα� πραγµατικ2ς διαν��%µεν�ς. ∆ι-
δσκει τ2 δηµ�κρατικ2 πνε�µα κα� τ2ν σε4ασµ2 στ�Sς π�λιτειακ�Sς νDµ�υς,
π�%, �Lυπακ�%εται, ε�ναι σ%µµ�ρφ�ι κα� �ναρµDνι�ι µX τ2ν NDµ�. ∆Xν θBλει
τ(ν τυφλ( Yπακ�( 1λλP τ(ν συνειδητ( Jµ�λ�γ+α µX τ2ν NDµ�. ,H �µπιστ�σ%νη
τ�υ στ2ν διλ�γ�, «π�S Jδηγε! στ(ν φρDνησι κα� τ�ς jρθXς 1π�φσεις», τ2ν
oδKγησε στ(ν Oρ/σι τ�� τρ+τ�υ Yπ�κριτ�� 1λλP κα� τ�� π�λυµελ��ς O�ρ��,
J Jπ�!�ς δXν 1π�τελε! tπλ/ν µηOαν( γιP τ�ς τεOνικBς τ�υ 1νγκες, 1λλP δρm<
αZτDν�µα κα� συντε+νει στ(ν «δι’ �λB�υ κα� φD4�υ» περτωσιν τCν τ�ι�%των
παθηµτων (=παθCν).

"Eνα sλλ� σηµαντικ2 στ�ιOε!� ε�ναι c πλ�κ( κα� �� 1λληλεπιδρσεις τCν κα-
ταστσεων κα� γεγ�νDτων, π�S δηµι�υργ��ν τ2 τραγικ2ν κλ!µα. KαµµιP κα-
ταστρ�φ( δXν περι�ρ+\εται, 1λλ’ tπλRνεται Oωρ�-Oρ�νικP Mτσι, bστε κανε�ς
νP µ(ν µBνeη 1κ�ινRνητ�ς τ�� παθKµατ�ς. ,O O'δ+π�υς δXν φθνει µDν�ς στP
�γκλKµατ τ�υ· εZθ%νεται JλDκληρη c πDλις, π�S µX τ2ν sλφα f 4/τα τρDπ�
συνε+ργησε σ’ αZτP κα� π�S θP πληρRσeη �ν κατακλε!δι.

,H \ω( ε�ναι σκληρ( �Lπαντ�ς κα� �� κ+νδυν�ι παραµ�νε%�υν στ2 κθε
µας 4/µα. Kανε�ς δXν γνωρ+\ει τ2 τ+ τ�� �πιφυλσσει τ2 αdρι�ν· «�� θεϊκXς -
�Lωλ�γικXς δυνµεις ε�ναι 1νBλεγκτες», λBγει στ2ν 5OδυσσBα τ�� «A;αντ�ς»
c 5Aθην<. 5Aνγκη λ�ιπ2ν ν ’O�υµε «γνCθι σαZτDν»· νP LBρ�υµε, τ+ ε;µαστε
κα� π�ι ε�ν’ c θBσι µας στ2ν κDσµ�· νP 4λBπ�υµε πλατιP κα� νP διαθBτ�υµε
jρθ(ν α;σθησι 1ναλ�γ+ας.

BB4αια «σκι<ς rναρ sνθρωπ�ς» Oωρ�ς τ(ν «διDσδ�τ�ν α;γλαν» κα� τ(ν «θε-
Dδ�τ�ν δDLαν»· µπ�ρε! oστDσ� νP ε�ναι 1Lι�πρεπ(ς κα� �λε%θερ�ς. T+ µπ�ρε!
sλλως τε νP Yπ�στe/ πBραν τ�� θαντ�υ; «T�Sς θανDντας <�µως> �ZO JρC λυ-
πηµBν�υς» («5HλBκτρα»).

Σαρ8ντ�ς Π�ν
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Mετρικ� - Pυθµικ� - �Oρ�ησις
M�σ�ω τ�	 «∆αυλ�	» σ� σ�ετικ� δι�λ�γ� περ� τ�ς Bυ�αντιν�ς µ�υσικ�ς "πεστ#ρι$α τ%ν

&π�ψιν, )τι * µ�υσικ% α+τ% ε,ναι &ρρυθµ�ς. O0 κ1ρι�ι ∆ηµ. Σταθακ4π�υλ�ς κα� Nικ. 6Aσπι8-
της τ4τε κα� πρ�σφ�τως (τε	��ς 195) @ κ1ρι�ς K. ΣκαB�ντ��ς Cπ�µεναν κα� Cπιµ�ν�υν, )τι *
&π�ψDς µ�υ α+τ% ε,ναι λανθασµ�νη, Eφ�	, )πως Fσ�υρD�εται τ�+λ��ιστ�ν @ κ. ΣκαB�ντ��ς,
«ε�ναι �π�ψις �ναντ�α ��ι µ�ν�ν ε ς τ�ν διεθν" #ι#λι�γραφ�αν 'λλ( κα) ε ς τ�ν κ�ιν�ν λ�-
γικ*ν». GΩστ4σ� �+δ�ν Eν�φερε Cκ τ�ς διεθν�	ς BιBλι�γραφDας. IOσ� γιJ τ%ν κ�ιν%ν λ�γι-
κ#ν, α+τ% �+δεµDα Kρµ�δι4τητα διαθ�τει περ� τ�	 Cν λ4γ�ω θ�µατ�ς. 6Aπα$ι8ν�ντας λ�ιπ�ν
��ριν τ�ς Eλ#θειας νJ δε�θ�	µε τ%ν «κ�ιν%ν λ�γικ#ν», Lς δ8σ�υµε τ�ν λ4γ� στ%ν εFδικ%ν
λ�γικ#ν,  * @π�Dα Mς 0στ�ρικ% τυγ��ν�υσα ε,ναι κα� * Eληθ#ς:

(Πλ%ν τ�	 πρ8τ�υ λ#µµατ�ς Pπαντα τJ λ�ιπJ Cλ#φθησαν Cκ τ�ς «-Eγκυκλ�παιδε�ας τ"ς
-Aρ�α�ας 0Eλληνικ"ς M�υσικ"ς» τ�	 Σ. Mι�αηλDδη).

– Pυθµ�ς: πRσα @µαλSς CπαναλαµBαν�µ�νη κDνησις (Liddell - Scott).
– Πλ�των («N4µ�ι» B´ 665A): «T3" δ� τ"ς κιν*σεως τ56ει ρυθµ7ς �ν�µα ε8η» (Pυθµ�ς Wν�-

µ��εται * τ�$ι τ�ς κιν#σεως). TJ "λικJ τ�	 ρυθµ�	 ε,ναι «�9 λ:6εις, τ7 µ:λ�ς κα) < κ�νησι
τ�= σ>µατ�ς».

�O Zεϊµπ	κικ�ς ε�ναι πανελλ�νι�ς ��ρ�ς. T��τ� ��ει �δια�τερη � �α κα! δ"ν
πρ	πει ν# τ$ λησµ�ν��µε. &Aπ$ τ(ν Θεσσαλ�ν�κη κα! τ# Γι+ννενα µ	�ρι τ(ν Σ--
ρ� κα! τ(ν Π+τρα 0 τ# Tρ�καλα, τ(ν Xαλκ�δα κα! τ(ν Mυτιλ�νη 5 ��ρ$ς ε�ναι
�γαπητ$ς κα! ��κε7�ς. &Aν�κει στ�8ς �π�καλ�-µεν�υς ρεµπ	τικ�υς ρυθµ�-ς. �H
λ	 ις ρεµπ�τικ�ς ε�ναι παραφθ�ρ# τ<ς �ρ�α�ας �λλ# κα! τ<ς σ-γ�ρ�νης λ�γ�ας
ρεµBαστικ�ς κα! πρ�	ρ�εται �π$ τ$ ρ<µα ρ�µBω① 0 ρεµB��ω. T��τ� �π�δ�δει
µ�α τ�σ� �αρακτηριστικ( κα! = ειδικευµ	νη κατ+σταση, τ(ν ρ�µBην, >στε ε�ναι
�δ-νατ� ν# �ντικατασταθ?< �π$ κ+π�ι� @λλ�, κα! αAτ( ε�ναι δ-σκ�λ� ν# περι-
γραφ?< περιφραστικ+. Πρ�σδι�ρ�Bει τ(ν κατ+σταση, στ(ν 5π��α συνυπ+ρ��υν C
=λαφρι# B+λη, C ν�σταλγικ( δι+θεση, C Dπια �κσταση, C �αλ+ρωση, C �φα�ρε-
ση κα! 5 @ναρ��ς στ��ασµ�ς. T$ ρ<µα ρ�µBω ��ει =νν�ι�λ�γικ( κα! �κ�υστικ(
συν+φεια µ" τ$ ρ<µα ρ�µB4ω. T$ ρ�µF�ω, κ�ινGς ρ�υµπ8νω 0 ρ�υµπε1ω, στ(ν
�ρ�ικ( κα! Fασικ� τ�υ �νν�ια σηµα�νει Bωγραφ�Bω, σ�ηµατ�Bω ρ�µF�υς. �O ρ�µ-
F�ς Hµως �π$ τ(ν παλαι�τατη περ��δ� τ<ς κ�ινωνικ<ς Bω<ς τ�� �νθρIπ�υ =θε-
ωρ�θη σ�<µα µ" µαγικ"ς �δι�τητες. JEτσι τ$ ρ<µα ρ�µF�ω κατ	λη ε ν# σηµα�ν?η
µαγε-ω, πρ�καλG Lπερφυσικ( Fλαπτικ( =π�δραση δι# τGν ρ�µFων. &Aπ$ τ(ν
�ρ�	γ�νη αAτ( µαγικ( σηµασ�α τ�� σ��µατ�ς Mν�µ+σθηκε κατ# τ(ν �ρ�α�α
Nλληνικ( περ��δ� ρ�µF�ς κα! Oνα Pργαν� σ��µατ�ς µικρ<ς σF�-ρας, µ" τ$ 5π�7�
=πραγµατ�π�ι��ντ� µαγικ"ς πρ+ εις, = ειδικευµ	νες κυρ�ως στ(ν =παναφ�ρ#

Γ. Λ. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY

O ZEΪMΠEKIKOΣ XOPOΣ
�O Zευ-Bακ�-ικ$ς τGν παναρ�α�ων �ρ�νων



– Pυθµ�π�ιGα: * Cπιστ#µη τ�ς Cφαρµ�γ�ς τ�	 ρυθµ�	. Σκ�π�ς τ�ς ρυθµ�π�ιDας ε,ναι * πρ�-
σαρµ�γ% τSν λ�$εων, τSν µελSν κα� τSν κιν#σεων σ� ρυθµικJ σ�#µατα.

– Pυθµ�ειδ*ς: �ρ4ν�ς Y�ι τελεDως ρυθµικ�ς (πτ�λεµ. M�υσικ�). «Pυθµ�ειδεHς ε�ναι �9 �ρ�-
ν�ι π�I δJν K��υν καλ� ρυθµικ� τ56ι, 'λλ( φα�ν�νται, Lτι K��υν κ5π�ι� ε�δ�ς ρυθµ�=».

– Pυθµικ*: * Cπιστ#µη τ�	 ρυθµ�	. Πρ�πει νJ διακρDνεται Eπ� τ%ν µετρικ#, τ�ς @π�Dας τJ
πλαDσια ε,ναι πι� περιωρισµ�να.

– Mετρικ*: * Cπιστ#µη τ�	 µ�τρ�υ. Πρ�πει νJ $ε�ωρD�εται Eπ� τ% ρυθµικ#, π�Z [�ει πλαD-
σια γενικ8τερα κα� πλατ1τερα.

– Λ�υκιαν�ς «Περ� Wρ�#σεως B»: «M>ρων (�0 TρSες) τ�ν �ν τNO π�λεµεHν αPτ�= κ�υφ�τη-
τα κα) εPρυθµ�αν, Q �6 Rρ�*σεως �κ:κτητ�» [[Bλεπαν τ%ν Cλαφρ�δα κα� τ%ν ε^ρυθµη κDνη-
σD τ�υ (τ�	 Mηρι4νη, συντρ4φ�υ τ�	 6Iδ�µεν�α) στ%ν µ��η, π�Z τ%ν ε,�ε Eπ�κτ#σει Eπ� τ�ν
��ρ4].

6Eκ τSν Eνωτ�ρω λ�ιπ�ν C$�γεται τ� συµπ�ρασµα, )τι @ ρυθµ�ς "πηρετ�	σε τ�ν ��ρ4.
BεBαDως κατJ τ�Zς �ρ4ν�υς τ�ς Bυ�αντιν�κρατDας (µ#πως δ�ν bταν * 6Aνατ�λικ% Pω-

µαϊκ% α+τ�κρατ�ρDα, )π�υ IEλλην Cσ#µαινε τ� Bδ�λυγµα τ�ς κ�ινωνDας;) @ πληθυσµ4ς της
C�4ρευε τ�Zς ��ρ�Zς α+τ�1ς, τ�Zς @π�D�υς τe� σ#µερ�ν Eπ�καλ�	µε δηµ�τικ�1ς. GH Cκκλη-
σιαστικ% )µως Bυ�αντιν% µ�υσικ% �^τε ��ρε1τηκε �^τε πρ4κειται νJ ��ρευτe� π�τ�, Eφ�	 Eπε-

τ�� @πιστ�υ =ραστ<.
Παρ�µ�ιας �κριFGς σηµασ�ας ε�ναι κα! τ$ ρ<µα κυµB4ω, κ�ινGς κ�υµπ8νω 0

κ�υµπε1ω. &Aρ�ικ# =σ�µαινε δ	νω κ�µF�υς, κατ�πιν µαγε-ω δι# τGν κ�µFων. T$
γνωστ$ δηµ�τικ$ τραγ�-δι σ" διατ-πωση συν��ησης �λλ# κα! γλωσσ�δ	τη µ"
πρ�φαν< τ(ν τελετ�υργικ( κα! µαγικ( δι+θεση �ναφ	ρει:

GO ρ�υµπ�ς, @ κ�υµπ�ς, @ ρ�υµπ�κ�µπ�λ�γ�ς
νJ ρ�υµπ�ψeη, νJ κ�υµπ�ψeη, νJ ρ�υµπ�κ�µπ�λ�γ�ψeη.

JEτσι �Y ταυτ�σηµες δ�δυµες λ	 εις ρ�υµπ�ς κα! κ�υµπ�ς κατ	λη αν ν# σηµα�-
ν�υν µ+γ�ς. &Eκ τ�-τ�υ ε�ναι συ�ν# πατρωνυµικ# σ" Hλη τ(ν �Eλλ+δα. &Iδ�ως =ν
EAF��Zα.

[Oταν λ	µε «σ� ρ�1µπωσα», =νν���µε «σ" = �υδετ	ρωσα», «σ" ��ρ�στευσα»
κα! γενικGς «σ" ν�κησα». [Oταν λ	µε «σ� κ�1µπωσα», συ�ν�τερα =νν���µε «σ"
µ+γεψα». �H φρ+ση «�κανα ρ��µπ�» στ$ πανελλαδικ$ κα! παν+ρ�αι� παιδικ$
παιγν�δι «τ$ κ�υτσ$» σηµα�νει τ(ν κατ�πιν =π�π�νης πρ�σπ+θειας σειρ# πραγ-
µατ�π�ιηθεισGν �σκ�σεων, =πιFρ+Fευση κα! δικα�ωµα ν# σηµειIσ�υµε ρ�µF�
σ" τµ<µα τ�� �Iρ�υ τ<ς παιδι_ς, >στε αAτ$ς γ�νεται �π�κλειστικ# �δικ<ς µας
πρ�ν�µιακ<ς �ρ�σεως, =ν`G ε�ναι @Fατ�ς («ταµπ��») γι# τ�8ς Lπ�λ��π�υς.

«Πρ�σ��#, µ%ν σ� κ�υµπ8σeη @ κ�	κκ�ς τ� πρω� τ%ν gAν�ι$η». Γνωστ( πα-
ρ�ιµ�α. [Oπ�ι�ς νηστικ$ς κα! @νιφτ�ς τ$ πρω! τ(ν JAν�ι η, =π��( τ�� Bευγα-
ρIµατ�ς τGν πτηνGν, �κ�-σ?η τ(ν φων( τ�� κ�-κκ�υ, θ# κ�υµπωθ?<, δηλαδ( θ#
µαγευτ?< κα! θ# Lπ�στ?< =πικ�νδυνη Fλαπτικ( =π�δραση. Πρ	πει τ$ πρω! C φων(
τ�� κ�-κκ�υ ν# Fρ�σκ?η κ+π�ι�ν Dδη πλυµ	ν�, καθαρ$ κα! =ν =γρηγ�ρσει. M�α
σ�φ( παρα�νεση γι# τ(ν �ν�ι ι+τικη πρωιν( �φ-πνιση.

T$ ρ<µα ρ�µB4ω Nπ�µ	νως Lπ�δηλ�7 µ�α µαγικ( πρ+ η, τ$ ρ<µα ρ�µBω µ�α
πρ�σωπικ( ψυ�ικ( κατ+σταση. �H δε-τερη ε�ναι �π�τ	λεσµα τ<ς πρIτης. [Oπ�ι-
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�ς ρ�υµπIν?η 0 ρ�υµπε-?η κ+π�ι�ν τ��
πρ�καλε7 �π�ρρ-θµιση, �λλειψη
=γρ�γ�ρσης κα! �πρ�θυµ�α δηµι�υρ-
γ�ας, καταστ+σεις π�8 �αρακτηρ�B�υν
τ$ν =ν καταστ+σει ρ	µFης εLρισκ�µε-
ν�. &E#ν πρ�κειται περ! �ντιπ+λ�υ, τ$
σ-νδρ�µ� αAτ$ �σ�δυναµε7 µ" = �υδε-
τ	ρωση.

�O ρεµF+Bων ε�ναι 5 ρεµFαστ(ς κα!
στ(ν δηµ�τικ( 5 ρεµπ�της. T$ @κρως
�ντ�θετ� τ<ς στρατιωτικ<ς =γρ�γ�ρ-
σης κα! πειθαρ��ας ε�ναι τ$ «ρεµπ�τ
Eσκ�ρι»②. �O @ναρ��ς, 5 �πρ�θυµ�ς, 5
�συντ�νιστ�ς κα! τελικGς 5 �ν+ ι�ς
στρατ�ς. Pεµπεσκ�ς, 5 nκνηρ�ς, 5 �νυ-
π�ληπτ�ς, 5 �νεπρ�κ�π�ς, 5 @σωτ�ς·
�π$ τ$ ρ�µBη κα! Eσκ4ς. T	λ�ς C ν�-
σταλγικ( κα! pρµ�νικ( ρ�µBDα③, τ$
παλι�µ�δ�τικ� µ�υσικ$ µη�+νηµα
(Pργαν� κα! µη�ανισµ$ς συγ�ρ�νως
Yκαν$ς µ" pπλ< περιστρ�φ( ν# πα�B?η
δηµ�φιλ< µ�υσικ# κ�µµ+τια), γρα-
φικ( πινελλι# στ�8ς δρ�µ�υς τ<ς πα-
λι_ς &Aθ�νας. EAτυ�Gς διασ`IBεται
�κ�µη.

OY Fασικ�! θεωρ�-µεν�ι ρεµπ	τικ�ι
ρυθµ�! ε�ναι δ-�: 5 Bεϊµπ	κικ�ς κα! 5
�ασ+πικ�ς. �O �ασ+πικ�ς σ#ν Hρ�ς
πρ�	ρ�εται �π$ τ(ν λ	 η �ασ�πης 0
κασ�πης, παραφθ�ρ# τ<ς λ	 ης κ4-
πτης, κα! παρ+γεται �π$ τ$ θ	µα
κ4πσ- τ�� µ	λλ�ντ�ς (κ4πσω) τ�� ρ�-
µατ�ς κ4πτω④ µ" �ντιµετ+θεση τGν
γραµµ+των π κα! σ (κατ# τ$ σ�<µα
φαλλ�	-&κρα → φαλ(λ)+κρα → κα-
ρ+φλα). &Aπ$ πλευρ_ς ν��µατ�ς �α-
ρακτ�ριBε τ$ µ	λ�ς τ<ς παλαι�τατης συντε�ν�ας τGν =παγγελµατικ# κα! µεθ�δικ#
τεµα�ιστGν τGν σφαγ�ων πρ$ς πλ�ρη =κµετ+λλευση τ�� κρ	ατ�ς.

�O Hρ�ς Zεϊµπ�κικ�ς ε�ναι �π�λυτα =ναρµ�νισµ	ν�ς µ" τ�8ς �αρακτ<τες τ�� ��-
ρ��. OY �αρακτ<ρες αAτ�! περικλε��υν τ$ Fακ�ικ$ν τ�� ρεµFαστ�� (ρεµπ	τη) µ"
τ$ αAστηρ$ν κα! �νδρ�πρεπ"ς τGν κιν�σεων τ�� ��ρευτ��. �Ως γνωστ�ν, 5 Zεϊ-
µπ	κικ�ς =µφαν�Bει δωρικ( αAστηρ�τητα �λλ# κα! µεγαλ�πρ	πεια, θεωρε7ται
�νδρικ$ς ��ρ$ς κα! ��ρε-εται κυρ�ως �π$ @νδρες. �H λ	 η πρ�	ρ�εται �π$ συ-
µπαρ+θεση τGν nν�µ+των ZεZς κα! B�κ��ς κα! τ(ν κατ+λη η -ικ4ς. JAρα �να-
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-Oρ�ηστρ�δα ��ρεSει. Tυπικ� φ5σις Tε-
ϊµπ:κικ�υ. Σηµει>σατε τ�ν κ�νηση τOν
�εριOν, π�I �6ισ�ρρ�π�=ν τ�ν µεταφ�ρ(
τ�= #5ρ�υς στ7 Vνα π�δι. (-Aπ7 τ7 #ι-
#λ�� «-Aθηναϊκ( -Eρυθρ�µ�ρφα -Aγ-
γεHα» τ�= Jhon Boardman, Kκδ. Kαρδα-
µ�τσα).



�θ�ν�νταν τ�ν ��ρ4. Kι α+τ� γιJ τ�ν Kπλ�1στατ� λ4γ�, )τι �0 IEλληνες µ�υσικ���ρευτικSς
Cκτελ�	σαν τ�ς θρησκευτικ�ς των τελετ�ς.

gAπειρες Eναφ�ρ�ς "π�ρ��υν στ�Zς Eρ�αD�υς συγγραφεiς )πως α+τ% τ�	 ΠαυσανDα (Γ ´,
11, 9): «στ�ν 'γ�ρ5 τ�υς �9 ΣπαρτιYτες K��υν 'γ5λµατα τ�= Πυθ:α -Aπ�λλωνα, τ"ς -Aρτ:-
µιδ�ς κα) τ"ς Λητ�=ς. [Oλ�ς αPτ7ς \ τ�π�ς Rν�µ5Tεται ��ρ�ς, γιατ) κατ( τ)ς γυµν�παιδι:ς...
�9 Kφη#�ι �κτελ�=ν ��ρ�Iς πρ7ς τιµ�ν τ�= -Aπ�λλωνα». GO Λ�υκιαν�ς στ� «Περ� Wρ�#σεως»
BιBλD� τ�υ λ�ει, πkς καµµιJ Eρ�αDα τελετ% δ�ν γιν4ταν �ωρ�ς Yρ�ησι.

O0 Xριστιαν�� λ�ιπ�ν τ�	 Bυ�αντD�υ γιJ τ�ν φ4B� τ�ς "π�κιν#σεως τ�	 Wρ�ηστικ�	 CνστD-
κτ�υ τ�	 π�ιµνD�υ ()π�ι�ς ��ρε1eη δ�ν «�αρ8νει» ε^κ�λα) Cφ#ρµ�σαν τ%ν λ1σι τ�ς κ�ρ8νας:
MετJ δηλαδ% Eπ� κ�π�ια ρυθµικJ µ�τρα «σπ��ει» @ ρυθµ�ς κρατSντας mναν φθ4γγ� Cπ� Eκα-
θ4ριστ� �ρ�νικ� δι�στηµα. Παρ�δειγµα: «T3" ]περµ5�Nω στρατηγNO τ( νικητ*ρια...». 6Eν�S
µ��ρι τ%ν συλλαB% –ρι– συµπληρ8ν�νται Wκτk µ�τρα τ�	 σπ�νδεD�υ ρυθµ�	, στ� τελευταi�
Eπ�ρρDπτεται * κ�ρ8να Cκτ�ς ρυθµ�	 κα� γιJ )σ� �ρ�νικ� δι�στηµα κατJ B�1λησιν κρατ#σeη
@ ��ρ�ρ�ης Eνυψωµ�νας τJς �εiρας τ�υ. T8ρα π�ι4ν ��ρ� διευθ1νει @ ��ρ�ρ�ης α+τ4ς, κα-
νε�ς µ��ρι στιγµ�ς δ�ν τ� [µαθε. 6AσφαλSς πρ4κειται γι’ α+τ� τ� @π�i� πρ�αναφ�ρθηκε στ�
λ�µµα «ρυθµ�ειδ#ς».

GH Bυ�αντιν% λ�ιπ�ν µ�υσικ% ε,ναι ρυθµ�ειδ%ς κι Y�ι ρυθµικ#, CJν θ�λ�υµε νJ µ%ν κα-
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Σειλην�) ��ρεS�υν.
∆S� «µ�να�ικ�) ��-
ρευτ:ς». 0H κ�νηση
τOν �εριOν τ�= δε-
6ι�= ��ρευτ" – κρα-
τ�=ν κα) �9 δS�
κρ�ταλα – ε�ναι
πρ�φαν*ς. 0H «φι-
γ�Sρα» τ�= 'ριστε-
ρ�= ��ρευτ" σJ
στ5ση �π�κυψης µJ
�λαφρι( κ5µψη τ"ς
κεφαλ"ς κα) τ�ν
�6ισ�ρρ�πιστικ�
θ:ση τOν �ειρOν ,
π�I τεκµηρι>νει
κα) < σSγ�ρ�νη συ-
στρ�φ� τ"ς
RσφS�ς, δJν 'φ*-
ν�υν 'µφι#�λ�α, Lτι
��ρεSει Tεϊµπ:κικ�.
Σηµει>σατε τ�ν
ρεµ#αστικ� στ5ση
τ�= λυρ5ρη.



κ�υργ�	µε τ�ς [νν�ιες. gE�ει δηλαδ% µ�τρα EλλJ Y�ι ρυθµ�1ς, Eφ�	 κατJ τ�Zς πρ�αναφερ-
θ�ντες @ρισµ�Zς µετρικ% ε,ναι * Cπιστ#µη τ�	 µ�τρ�υ· κα� πρ�πει νJ $ε�ωρD�εται Eπ� τ%ν ρυθ-
µικ#, π�Z [�ει πλαDσια γενικ8τερα κα� πλατ1τερα. Π�ι� ε,ναι α+τJ τJ πλατ1τερα; E,ναι @
��ρ4ς.

GH πυρ�BασDα τSν Eναστεν�ρηδων Eπ�τελεi τ� µ�ναδικ� δεiγµα-κατ�λ�ιπ� τ�ς δι’ Wρ�#-
σεως λατρεDας στ%ν GEλληνικ% Cπικρ�τεια κα� τ� @π�i�, τ�νD��υµε CδS, παραµ�νει �ωνταν4,
δηλαδ% δ�ν τελεiται κατ’ Eναπαρ�στασι. A+τ�ς ε,ναι κα� @ µ�ναδικ�ς λ4γ�ς τ�	 συνε��	ς
διωγµ�	 τ�ς πυρ�BασDας Eπ� τ%ν �ριστιανικ% CκκλησDα.

6EπDσης @ Xριστιανισµ�ς δ�ν κατ8ρθωσε νJ κρατ#σeη καθηλωµ�ν�υς στ�ς καρ�κλες τ�Zς
µα1ρ�υς τ�ς 6Aµερικ�ς λ4γ�ω τ�	 Eκαταµ��ητ�υ µ�υσικ���ρευτικ�	 CνστDκτ�υ, τ� @π�i�
διαθ�τ�υν �0 &νθρωπ�ι α+τ�D. A+τ�� �0 6AραπRδες, �0 M��υ-M��υ, τJ κτ#νη κατJ τ�Zς �ρι-
στιαν�Zς τ�ς ∆1σεως, τ�Zς @π�D�υς λ4γ�S τ�ς �ριστιανικ�ς Eγ�πης τ�υς τ�Zς µετ�φεραν Kλυ-
σ�δεµ�ν�υς στ%ν 6Aµερικ#, γιJ νJ δ�υλε1�υν Mς δ�	λ�ι Cπ� εFκ�σιτετρα8ρ�υ B�σεως.

Kα� Cν�S λ�ιπ�ν * µετρικ% πρ�πει νJ $ε�ωρD�εται Eπ� τ%ν ρυθµικ#, * @π�Dα ρυθµικ% [�ει
πλαDσια γενικ8τερα κα� πλατ1τερα, [ρ�εται @ κ. ΣκαB�ντ��ς κα� ταυτD�ει τ� µ�τρ� µ� τ�ν ρυθ-
µ4. Συγκεκριµ�νως µRς λ�ει: «\ ρυθµ7ς υ-́ ε�ναι 'ρ�αH�ς (8αµ#�ς 'π7 �ρσεως)». TD µRς λ�νε
)µως )λα τJ λε$ικ�, µηδεν�ς C$αιρ�υµ�ν�υ; «�Iαµ#�ς (στι��υργ.): µετρικ� µ�ν5δα 'π7 µ�α

-Aντικρυστ�) ��ρευτα�. 0H κεκαµµ:νη στ5ση τOν γ�ν5των κα) < συµµετ��� τOν
�ειρOν �νθυµ�Tει -Aπτ5λικ�.
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λ-εται, Zευ-Bακ�-ικ4ς· κα! τ$ πρGτ� συνθετικ$ Lπαιν�σσεται τ$ σ�Fαρ�ν, τ$
αAστηρ�ν, τ$ συγκρατηµ	ν� κα! τ$ =πιFλητικ$ν τ�� πατρ$ς τGν θεGν· κα! τ$ δε--
τερ� συνθετικ$ τ$ διασκεδαστικ�ν, τ$ εAφ�ρικ$ν κα! τ$ παυσ�λυπ�ν τ�� θε�� τ��
�qν�υ κα! �γαπητ�� τ�υ υY��. Γι# τ(ν =τυµ�λ�γ�α αAτ( συνηγ�ρε7 =κτ$ς τ<ς
γλωσσικ<ς κα! =νν�ι�λ�γικ<ς συναφε�ας τGν =π! µ	ρ�υς λ	 εων µ" τ$ν Hρ� κα!
�Y �δι�τητες τ�� Zεϊµπ	κικ�υ στ$ν Nλληνικ$ �Gρ�. �H µεγ+λη τ�υ δηµ�τικ�της,
C πανελλ�νια = +πλωσ� τ�υ κα! C δια�ρ�νικ� τ�υ παρ�υσ�α, καθ’ Hσ�ν Lπηρε-
τε7 µ�α �ναγκα�α =κτ�νωτικ( κα! διασκεδαστικ( κατ+σταση, τ(ν ρ	µFη, =π�και-
ρη σ" κ+θε =π���. AAτ# τ# στ�ι�ε7α �π�κλε��υν τ(ν πρ�	λευσ� τ�υ �π$ κ+π�ι�
= ελληνισµ	ν� θρZακικ$ φ�λ� Hπως �Y Bεσσ��, �λλ# τ�Aναντ��ν συνηγ�ρ��ν Lπ"ρ
τ�� �ντιθ	τ�υ: τ(ν υY�θ	τησ� τ�υ �π$ τ�8ς Bεσσ�8ς µ	σα στ$ πλα�σι� τ�� = ελ-
ληνισµ�� τ�υς. OY ��ρ�! τGν =π! µ	ρ�υς κα! �π�µακρυσµ	νων NλληνικGν =θνικGν
5µ+δων Hπως π.�. �Y π�ντιακ�! 0 �Y κρητικ�! ���υν π+ντα τ�πικ$ �αρακτ<ρα
κα! δ"ν =µφαν�B�υν πανελλ�νια δι+�υση. Π�λ8 περισσ�τερ�, Hταν πρ�κειται γι#
τ�8ς Bεσσ�-ς, CµιF+ρFαρ� κα! �τ�θασσ� φ�λ� �ωρ!ς π�λιτιστικ"ς σ�	σεις µ" τ�8ς
γε�τ�ν	ς τ�υ, τ$ 5π�7�ν µ+λιστα, =#ν = ελλην�στηκε π�τ	, τ��τ� �γινε π�λ8 �ργ#
µετ# τ$ν =κ�ριστιανισµ� τ�υ, κατ# τ(ν BυBαντιν( περ��δ�.

Λ�γ`ω 5µ�ι�τητ�ς τ�� nν�µατ�ς �ρ�σιµ� ε�ναι ν# γ�ν?η �ναφ�ρ# κα! στ�8ς Zε-
ϊµπ	κηδες. �H = ισλαµισµ	νη αAτ( �ρ�αι�ελληνικ( =θν�της τ<ς περι��<ς τ��
&Aιδιν��υ µ" τ!ς �δι�ρρυθµες παραδ�σεις, Dθη κα! �θιµα περικλε�ει πιθαν$ν τ!ς
αAτ"ς µ" τ$ν ��ρ$ �δι�τητες τGν δ-� θεGν, ∆ι$ς κα! ∆ι�ν-σ�υ, κα! διακρ�νεται
γι# τ$ �νδρ�πρεπ"ς κα! τ$ φιλ�διασκεδαστικ$ν συγ�ρ�νως. JAρα C ταυτ�σηµη
=θνικ� τ�υς nν�µασ�α µ" τ$ν ��ρ$ δ"ν δηλIνει κ+π�ια σ�	ση µαB- τ�υ, �λλ# τ(ν
=κ τGν �δ�ων λ	 εων παραγωγ( τGν δ-� Hρων συνεπε�Zα κ�ινGν �δι�τ�των. JAλλως
τε κα! =δG �σ�-�υν τ# qδια π�8 �ναπτ-�θηκαν στ(ν περ! BεσσGν παρ+γραφ�.
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#ρα�εHα κα) µ�α µακρ( συλλα#*...». 6Aφ�	 λ�ιπ�ν @λ4κληρη * συλλ�γιστικ% τ�	 κ. ΣκαB�-
ντ��υ BασD�εται σ’ α+τ� τ� Bασικ8τατ� λ�θ�ς, τ�ς ταυτDσεως δηλαδ% τ�	 µ�τρ�υ µ� τ�ν ρυθ-
µ4, @τιδ#π�τε [γραψε µ��ρι στιγµ�ς γιJ τ�Zς ρυθµ�Zς ε,ναι CντελSς Eναληθ�ς κα� pπ�µ�νως
&κυρ�. GH CπDγνωση δ� τ�ς EBεBαι4τητ�ς πρ�καλεi τ%ν τ�σι πρ�ς τ%ν "π�B�θµισι τ�	 &λλ�υ.
Παρατηρεi @ κ. ΣκαB�ντ��ς: «...ν( K�3η 8σως a 'νωτ:ρας γν>σεις 'π7 αPτ(ς π�I θ:λει ν(
κρ�ν3η». GΩστ4σ� δ�ν Cνθυµ�	µαι π�τ� νJ [�eη λ�Bει �8ρα µ� @π�ι�νδ#π�τε τρ4π� καµµιJ
CκτDµησι q σ1γκριση τSν γν8σεων τ�	 κ. ΣκαB�ντ��υ κα� τSν FδικSν µ�υ.

ΓιJ τ�ν κ. BασDλ. Tυρ�B�λR CπDσης �+δ�π�τε συνεφων#θη Eπ� κ�π�ι�υς, )τι διαθ�τει τ�
Eλ�θητ�ν. GEπ�µ�νως τ� BιBλD�ν τ�υ «0Eλληνικ�) Παραδ�σιακ�) X�ρευτικ�) Pυθµ�)» δ�ν
ε,ναι δυνατ�ν νJ CκλαµB�νεται Mς τ� «θε4πνευστ�ν» BιBλD� περ� τSν ρυθµSν. ∆ηλαδ% )λ�υς
α+τ�Zς τ�Zς ��ρευτ�ς, τ�Zς @π�D�υς πρ�σωπικSς ε,δα νJ ��ρε1�υν Kαµηλι�ρικ� Zεϊµπ�κι-
κ�, πρ�πει νJ τ�Zς λησµ�ν#σω ��ριν τ�ς Eπ4ψεως τ�	 κ. Tυρ�B�λR;

T�λ�ς, γιJ νJ µ%ν αFσθ�νεται  κα� τ1ψεις @ κ. ΣκαB�ντ��ς τ�+λ��ιστ�ν γιJ τ%ν περDπτω-
σD µ�υ, αFσθ�ν�µαι τ%ν "π��ρ�ωσι νJ δηλ8σω, )τι Y�ι µ4ν�ν δ�ν µ� Cστεν��8ρησε µ� τJ γρα-
φ4µεν� τ�υ, EλλJ EπεναντDας µ� C�αρ�π�Dησε τJ µ�γιστα, παρ���ντ�ς µ�υ Kπλ4�ερα τJ θεiα
δSρα τ�	 διαλ4γ�υ.

Στα=ρ�ς Bασδ:κης
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M�α παραλλαγ( τ�� Zεϊµπ	κικ�υ ε�ναι τ$ καλ�-µεν� 6Aπτ�λικ�. �H λ	 ις θε-
ωρε7ται @λλ�ς τ-π�ς τ�� «6Aττ�λικ�», >στε =κτιµ_ται σ#ν ��ρ$ς πρ�ερ��µεν�ς
�π$ τ(ν &Aττ+λεια⑤, τ(ν γραφικ( π�λη τ<ς Παµφυλ�ας. �Yπ<ρ�ε κα! δε-τερη π�-
λη &Aττ+λεια στ( Λυδ�α. [O,τι �αρακτηρ�B�υµε λαϊκ$ π�λιτισµ�, συνεπGς κα! �Y
παραδ�σιακ�! ��ρ��, δ"ν θεωρε7ται FυBαντιν<ς καταγωγ<ς �tτε �ρ�αι�ελλη-
νικ<ς �tτε µινωµυκηναϊκ<ς �λλ# τ�Aλ+�ιστ�ν νε�λιθικ<ς⑥. JAρα ε�ναι δυνατ$ν
Oνας τ�σ� παλαι$ς ρυθµ$ς ν# Mν�µ+σθηκε �π$ µ�α π�λη π�8 κτ�σθηκε τ$ν 2� π.X.
α�Gνα; �H λ�γικ( κα! αAθ�ρµητη �π+ντηση δ�δεται �π$ τ$ πιθανIτατ� γεγ�ν�ς,
παλαι�τερα 5 ��ρ$ς ν# ε��ε @λλη nν�µασ�α κα! σ" κ+π�ια φ+ση τ<ς δια�ρ�νικ<ς
τ�υ π�ρε�ας ν# Mν�µ+σθηκε &Aττ+λικ�ς. K+τι παρ�µ�ι� πρ	πει ν# συν	Fη κα! µ"
τ$ν Kαλαµατιαν�.

�H λ	 η Hµως &Aττ+λικ�ς Lπενθυµ�Bει �ντ�να τ$ δυσε �γητ� κα! δυσετυµ�λ�-
γητ� =π�ρρηµα Eταλ8τατα, Lπερθετικ$ς τ�� Eταλ�, τ<ς γνωστ<ς κα! �µφιλεγ�-
µενης Nρµηνε�ας =πιγραφ<ς τ�� περ�φηµ�υ �γγε��υ τ�� ∆ιπ-λ�υ. Xρ�ν�λ�γε7ται
�π$ τ!ς �ρ�"ς τ�� 9�υ π.X. α�Gνα κα! θεωρε7ται C πρIτη Nλληνικ( �λφαFητικ(
=πιγραφ�. Bα�νει =κ δε ιGν πρ$ς τ# �ριστερ+, κ+τι τ$ σ-νηθες στ!ς �ρ�αι�τερες
�λφαFητικ"ς =πιγραφ	ς. T$ θ	µα �φ�ρZ_ στ(ν Fρ+Fευση δι# τ�� =ντυπωσιακ��
�γγε��υ τ�� νικητ< Nν$ς διαγωνισµ�� ��ρ��. JAρα C δι# κυπ	λλων Fρ+Fευση
ε�ναι συν�θει+ τ�υς παλαι+. �H =κτ�µηση τGν κριτGν θ# =γ�νετ� µ" F+ση τ$ δυσ-
ν�ητ� =π�ρρηµα �ταλ# (�ταλIτατα). �H σηµασ�α τ�υ �π�δ�θηκε στ(ν σ-γ�ρ�-
νη γλGσσα δι# τ�� =λαφρ+⑥, �ν+λαφρα: «rOς ν	ν Wρ�ηστSν π�ντων Eταλ8τατα
παD�ει τ�	 τ�[δ]ε». [Oπ�ι�ς δηλαδ( ��ρε-ει =λαφρ�τατα θ# π+ρ?η τ$ παρ$ν (κ--
πελλ�ν). �H �π�δ�ση τ�� �ταλIτατα δι# τ�� =λαφρ�τατα πρ�κειµ	ν�υ περ! ��-

Σειλην7ς πα�Tων δ�αυλ� κα) δS� ��ρεSτριες. «M�να�ικJς ��ρεSτριες» µJ µα-
κρυ�Iς �ιτOνες. 0H δε6ι( �µφανOς σJ αPτ�συγκ:ντρωση. Kα) �δO �ναργ�ς <
συστρ�φ� τ"ς RσφS�ς – πρ�σ:6ατε τ7 κατ>τερ� τµ"µα τ�= �ιτOνα, π�I τ�ν

τεκµηρι>νει.



ρ��, xν κα! δ"ν τραυµατ�B?η τ$ ν�ηµα, δ"ν ε�ναι κα! C κατ+λληλη. &Iδ�ως, Hταν πρ�-
κειται περ! κρ�σεως κα! συγκρ�σεως, τ$ =π�ρρηµα �ταλ# = =λαφρ# ε�ναι µ_λλ�ν
@στ���. M�πως τ$ �ταλ# σηµα�νει κ+τι @λλ� YκανIτερ� ν# περιγρ+ψ?η τ(ν δια-
φ�ρ�π��ηση τ<ς ��ρευτικ<ς �π�δ�σης; T# =πιρρ�µατα π.�. περ�τε�να, πρωτ�-
τυπα θ# �διναν περισσ�τερες δυνατ�τητες στ�8ς κριτ"ς ν# ε�ναι �ντικειµενικ��⑦.

�H λ	 η Eταλ�ς Dδη �π$ τ(ν 5µηρικ( =π��( =κτ$ς τGν @λλων σηµασιGν Nρµη-
νε-εται δι# τ�� «νεανικ�ς». T$ ρ<µα Eτ�λλω δι# τ�� «πηδG, σκιρτG zς τ# παι-
δι+», «ε�µαι Bωηρ$ς κα! �πρ�Fλεπτ�ς zς �Y ν	�ι» (νεανιε1�µαι). �Eπ�µ	νως τ$
�ταλ# (�ταλIτατα) µπ�ρε7 ν# �π�δ�θ?< δι# τ�� «νεανικ#» µ" τ(ν �νν�ια τ�� Bω-
ηρ+, µ" π�ικιλ�α, µ" δυνατ�τητα ��ρευτικGν παραλλαγGν (φιγ�υρGν), µ" �κρ�-
Fατικ�τητα. JAρα 5 Hρ�ς &Aττ+λικ�ς ��ρ$ς µπ�ρε7 ν# συναφθ?< µ" αAτ( τ(ν ση-
µασ�α τ�� �ταλ$ς κα! ν# σηµα�ν?η P�ι τ$ν τ�π� καταγωγ<ς 0 =πι�ωριασµ�� τ��
��ρ�� �λλ# τ$ν τρ�π� π�8 =κτελε7ται, δηλαδ( πρωτ�τυπα, π�ικιλ�τρ�πα, �αρι-
τωµ	να, δε ι�τε�νικ+. N�µ�Bω, Hτι 5 συγκεκριµ	ν�ς ��ρ$ς συγκερνZ_ αAτ�8ς τ�8ς
�αρακτ<ρες. T$ θ	µα ε�ναι �ν�ικτ�.

T# ρεµπ	τικα τραγ�-δια κατ# τ$ σκ	λ�ς τGν στ��ων σ" πλ�ρη pρµ�ν�α µ" τ(ν
µ�υσικ( κα! τ$ν ρυθµ$ περιγρ+φ�υν τ!ς καταστ+σεις =κε7νες, π�8 pπαλ-ν�νται,
�νακ�υφ�B�νται 0 LπερνικGνται δι# τ<ς ρ	µFης· =ρωτικ( �π�γ��τευση, ��αρι-
στ�α, κ�ινωνικ( �δικ�α. Π�τ" Hµως δ"ν =κφυλ�B�νται σ" θρην`ωδ�α κα! κακ�µ�ι-
ρι+, =ν`G �ντιθ	τως τ�ν�B�υν τ(ν Lπερηφ+νεια, τ$ ψυ�ικ$ µεγαλε7� κα! τ(ν µε-
γαλ�φρ�σ-νη τ�� ρεµπ	τη. Παρ+λληλα = υµν��ν τ# Lλικ# µ	σα, π�8 =πιF�η-
θ��ν τ$ κλ7µα τ�� ρεµFασµ��, Hπως τ$ κρασ! κα! σπαν�ως �ναλγητικ"ς κα! πα-
ραισθησι�γ�νες �Aσ�ες Hπως τ$ �ασ�ς.

Kαµµ�α µελ	τη γι# τ$ν Zεϊµπ	κικ� δ"ν θ# {ταν πλ�ρης, =#ν παραλειφθ?< τ$ πα-
ραδ�σιακ$ µ�υσικ$ Pργαν� τGν ρεµπ	τικων ρυθµGν, τ$ µπ�υB�-κι. T$ Pργαν�
ε�ναι τρ���ρδ�, πρ_γµα π�8 σηµα�νει παλαι�τητα. T# µ�ν���ρδρα ε�ναι τ# πα-
λαι�τερα, κατ�πιν τ# τρ���ρδα κα! τ	λ�ς τ# π�λ-��ρδα. �Yπ’ αAτ(ν τ(ν �νν�ια
πρ	πει ν# ε�ναι τ$ παλαι�τερ� �γ��ρδ� τ�� Nλληνικ�� �Iρ�υ, π�8 =πιFιIνει. �H
λ	 η παρ+γεται �π$ τ(ν πρ�θεση Cν, τ$ =π�θετ� Bυ��ς κα! τ$ �Aσιαστικ$ s�εi�ν.
[Ωστε *Cν-Bυ��-η�εi�ν → *CµB�υ��1�ι�ν → * Cµπ�υ��1κι�ν → µπ�υ��1κι. &Aπ$
τ$ =π�θετ� Bυ��ς = διωγκωµ	ν�ς πρ�	ρ��νται τ# Bυ�D�ν = µαστ�ς, B�1�ας 0 B�1-
�ης = ��νδρ�ς, πα�-σαρκ�ς κα!B1��υνας = δ�θι�ν. �Eπ�µ	νως C =τυµ�λ�γ�α τ��
nν�µατ�ς τ�� nργ+ν�υ �π�δ�δει �κριFGς τ$ �αρακτηριστικ� τ�υ σ�<µα, δι�τι ση-
µα�νει κυρι�λεκτικGς: (Pργαν�) µ" διωγκωµ	ν� |�ε7� 0 (Pργαν�) µ" µαστ�ειδ"ς
|�ε7�.

�H =πε εργασ�α αAτGν τGν στ�ι�ε�ων, π�8 C Yστ�ρικ( κα! =τυµ�λ�γικ( διε-
ρε-νηση τGν γλωσσικGν Hρων π�8 συνδ	�νται µ" τ$ν Zεϊµπ	κικ� ��ρ$ �πεκ+-
λυψε, συνηγ�ρε7 συν�πτικ# γι# τ# N <ς συµπερ+σµατα: �O Zεϊµπ	κικ�ς ε�ναι πα-
λαι�τατ�ς Nλληνικ$ς ρυθµ$ς κα! ��ρ�ς. �H nν�µασ�α τ�υ σ�ετ�Bεται µ" δ-� �π$
τ�8ς πλ	�ν σεFαστ�8ς �ρ�αι�ελληνικ�8ς θε�-ς, τ$ν ∆�α κα! τ$ν B+κ��. �O ρυθ-
µ�ς τ�υ �ν�κει στ�8ς ρεµπ	τικ�υς ρυθµ�8ς π�8 εA�δIν�υν τ(ν ρ	µFη, κατ+-
σταση C 5π��α,Hταν �ρησιµ�π�ι<ται µ" µ	τρ�, ε�ναι εAν�ϊκ( κα! κατ+λληλη γι#
τ(ν Lπ	ρFαση τ�� @γ��υς κα! τ<ς θλ�ψης, π�8 =κτρ	φ�υν �Y καθηµεριν"ς δυ-
σκ�λ�ες τ<ς Bω<ς.
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M�ναδικ� φ5ση. -Eναργεστ5τη ε κ�να
��ρευτ" σJ σπ5νια κα) «ρεµπ:τικη»

στ5ση δακτυλ�κρ�τησης.



�O ��ρ$ς ε�ναι δια�ρ�νικ�ς, Lπ<ρ�ε, Lπ+ρ�ει κα! θ# Lπ+ρ�?η, δ"ν σ�ετ�Bεται µ"
συγκεκριµ	νες Yστ�ρικ"ς περι�δ�υς �tτε µ" κ�ινωνικ�π�λιτικ"ς µεταF�λ"ς κα! κα-
ταστ+σεις, Hπως zρισµ	ν�ι ν�µ�B�υν· µ�ν�ν =κ τGν πραγµ+των κατ# καιρ�8ς γ�-
νεται λιγIτερ� 0 περισσ�τερ� �ναγκα7�ς.

�O µελετητ(ς τ�� Zεϊµπ	κικ�υ κα! τGν συναφGν ρυθµGν ε�ναι �δ-νατ�ν, ν# µ(ν
Lπ�κλιθ?< στ(ν zριµ�τητα κα! τελει�τητα τ�� Kρ�ν�ας �ρ�αι�τητ�ς �λλ# κα! = 
qσ�υ Nλληνικ�� λαϊκ�� π�λιτισµ��.

ΣXOΛIA KAI ΣHMEIΩΣEIΣ
1. P�µBω· �H �ρ�ικ� τ�υ σηµασ�α ε�ναι «γυρ�Bω», «περιστρ	φ�µαι». P4µB�ς =κτ$ς τGν @λλων κα!

C σF�-ρα.

2. &Aσκ	ρι, τ$ = στρατ�ς· τ�υρκ�ταταρικ<ς �ρ�<ς.

3. JIσως πρ�	ρ�εται �π$ τ(ν �ρ�ικ( �νν�ια τ�� ρ	µFω = περιστρ	φ�µαι λ�γ`ω τ<ς λειτ�υργ�ας τ�υ

µ" �ειρ�κ�νητη περιστρ�φ( ε�δικ�� µ��λ��. JIσως �π$ τ$ Hτι εA�δIνει τ(ν ρ	µFη. �H @π�ψη τGν λε-

 ικGν, Hτι πρ�	ρ�εται �π$ τ(ν Nλληνικ( �ν+γνωση τ�� nν�µατ�ς τ�� &Iταλ�� κατασκευαστ< Rombia
ε�ναι @στ��η, δι�τι ε�ναι λ	 η λ�γ�α (στ(ν λαϊκ( γλGσσα nν�µ+Bεται λατ	ρνα 0 nργαν+κι) κα! �Y λ�-

γι�ι τ<ς =π��<ς {σαν γλωσσ�µαθε7ς κα! �δ�ως �ταλ�µαθε7ς.

4. &Aπ$ τ$ ρ<µα κ�πτω πρ�	ρ��νται: κ�πτ4ς, κ�ινGς κεφτ	ς· κ�µµ�τι, κ4µµα = τµ<µα, �λλ# κα!

κ�µRς, κ�ινGς κιµ_ς = κατατεµα�ισµ	ν�ς. �H λ	 η κ�µα µ" τ(ν �νν�ια τµ<µα �Iρας, =παρ��α διαF+-

σθηκε στ( Γραµµικ( B �ρ�αι�ελληνικ( γραφ�. [Ωστε κ�µα + Cντ�λS → κ�υµαντ+ρω κα! κ�µα +

Cντ�λ�ας → κ�υµανταρ	ας µ" τ( σηµασ�α τ�π+ρ�ης. �H κυπριακ( κ�υµανταρDα = τ$ κρασ! τGν τ�-

παρ�Gν, τGν �ρ��ντων.

5. Kτ�σθηκε �π$ τ$ν JAτταλ� τ$ν B´ (220-138 π.X.).

6. ΠρIιµη κα! C σηµαντικIτερη φ+ση τ<ς = 	λι ης τ�� �νθρIπιν�υ π�λιτισµ��. Xαρακτηρ�Bεται

�π$ τ$ γεγ�ν$ς Hτι 5 @νθρωπ�ς π<ρε τ# µ	σα παραγωγ<ς (γεωργ�α κα! κτην�τρ�φ�α) στ# �	ρια τ�υ

κα! �γινε �νε +ρτητ�ς �π$ τ(ν φυσικ( 0 P�ι �φθ�ν�α. �H 5µ�ι�µ�ρφη διασπ�ρ# τ<ς παραγωγ<ς

γ	ννησε τ$ =µπ�ρι� κα! τ(ν ναυτιλ�α. T�τε διαµ�ρφIθηκαν 5ριστικ# τ# Dθη, τ# �θιµα, C λατρε�α κα!

C κ�ινωνικ( nργ+νωση. &Aπ$ τ�τε �ρ�ν�λ�γ��νται �Y =π! µ	ρ�υς =θνικ"ς 5µ+δες. JAρα H,τι θεωρ��µε

λαϊκ$ π�λιτισµ�, τ	�νη, =νδυµασ�α, ��ρ�-ς, τελετ�υργ�ες κ.λπ. ��ει νε�λιθικ( καταγωγ�. T# νε�λι-

θικ# �ρ�αι�λ�γικ# στρIµατα στ(ν �Eλλ+δα ε�ναι πα�-τατα π.�. στ$ν &Oρ��µεν�, στ(ν Kνωσ$ κ.λπ.

�H �ρ�( τ<ς νε�λιθικ<ς τ�π�θετε7ται στ(ν �Eλλ+δα πρ$ τ�� 6000 π.X.

7. �O &AρFανιτ�π�υλ�ς («GEλληνικ% 6Eπιγραφικ#», σελ. 38) τ$ σ�ετ�Bει µ" τ$ τ�πικ$ �ρκαδικ$ =π�-

θετ� &ταρ�ς, π�8 σηµα�νει «κ�-φι�ς», «=λαφρ�ς», «�δ-νατ�ς»: «TD &ταρ� παιδD! νJν τ� φυσ#$eης, θ#

π	σ?η». Kα! «&ταρ� α+γ�» µ" τ(ν �νν�ια τ�� κλ�-Fι�υ.
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0H 'π5τη
GH συνεDδηση τ�ς Eπ�της. T� τελευταi� στ�δι� τ�ς @λ�κλ#ρωσης κα�

ταυτ4�ρ�να * Eρ�% q τ� τ�λ�ς. 6Aντιστ�σεις κα� νε	ρα δ�κιµ���νται, )ταν
[ρθeη * EληθινJ σκληρ% στιγµ% τ�ς συνειδητ�π�Dησης. E,ναι τ4τε, π�Z σ�
λDγες µ4ν� στιγµ�ς Eναδεικν1εται Eπ� τ� ψ�µα q BυθD�εται γιJ π�ντα µ�-
σα σ’ α+τ� * πρ�σωπικ4τητα, �0 φιλ�δ�$Dες, τJ Yνειρα, @λ4κληρη * �ω%
τ�	 κ�θε pν�ς Eπ’ α+τ�Zς π�Z [φθασαν – Eπ� π�ι�ς Eτραπ�Zς q λεωφ4-
ρ�υς δ�ν [�ει σηµασDα – µπρ�στJ στ�ν τ�i��. Mπρ�στJ στ�ν τ�i��, π�Z
[πρεπε  νJ περ�σeη, νJ συντρDψeη q τ�λ�ς µ% µπ�ρSντας νJ συλλ�Beη τ%ν
Fδ�α τ�ς xπαρ$#ς τ�υ, τ%ν Fδ�α τ�ς Eπ�της, νJ συνθηκ�λ�γ#σeη κα� νJ
σταµατ#σeη Cµπρ4ς τ�υ. Γιατ� @ τ�i��ς α+τ�ς συµB�λD�ει τ%ν Eπ�τη, τ%ν
EντDσταση στ%ν π�ρεDα τ�ς πρ�σωπικ�ς συνειδητ�π�Dησης τ�	 καθεν�ς
Eπ� CµRς, π�Z κ�π�ια στιγµ% [φθασε µπρ�στ� της. NJ περ�σeης Eπ� π�-
νω, δηλ�i EναισθησDα κα� Eπ�θεια, π�Z στ� τα$Dδι π�Z [κανες τυ�αiα συ-
ν�ντησες µπρ�στ� σ�υ τ%ν Eπ�τη, τ%ν π�ρασες κα� συν��ισες, )πως τ�
yδι� θJ κ�νeης, )σες παρ4µ�ιες Eπ�τες κι Lν Bρe�ς στ�ν δρ4µ� σ�υ. ∆�ν σ�
Cνδιαφ�ρει * xπαρ$# της παρ� µ4ν� σJν Cµπ4δι�, π�Z µ� τ�ν Cλ��ιστ� κ4-
π�, Lν µπ�ρe�ς, �ωρ�ς νJ C$ετ�σeης τJ συστατικ� της στ�ι�εiα, θJ πρ�πει
νJ $επερ�σeης. gAλλ�ς @ σκ�π�ς τ�	 τα$ιδι�	, &λλ�ς @ σκ�π�ς τ�ς δ�θεν
Eνα�#τησης.

GYπ�ρ�ει )µως κα� * &λλη περDπτωση: A+τ�ς π�Z σταµ�τησε µπρ�στJ
στ� Cµπ4δι�. Γι’ α+τ�ν * xπαρ$ις τ�	 τ�D��υ bταν µDα [κπλη$ις. ∆�ν πε-
ρDµενε π�τ�, )τι θJ µπ�ρ�	σε νJ ε,�ε "π�ρ$ει. IOλη τ�υ * xπαρ$ις Bασι-
�4ταν στ%ν Eνυπαρ$Dα τ�υ, Eφ�	 &λλα Cµπ4δια, π�Z ε,�ε µ4ν�ς τ�υ @ρD-
σει κα� ταυτ4�ρ�να pρµηνε1σει, φ�ντα�αν πρ�σπελ�σιµα κα� ταυτ4�ρ�-
να µ�σα Eπ� τ�ν δ�θεν EγSνα τ�υ τ�	 C$ασφ�λι�αν τ� αyσι� τ�λ�ς τ�ς
δ�θεν π�ρεDας κα� Eνα�#τησ#ς τ�υ. IOµως [σφαλλε κα� µπρ�στJ στ�ν
Yγκ� τ�ς Eπ�της, π�Z δ�ν bταν �0 µικρ�απ�τες π�Z µ4ν�ς τ�υ ε,�ε @ρDσει
EλλJ �+σιαστικJ * Eπ�τη τ�ς mως τ4τε xπαρ$#ς τ�υ, λ1γισε κα� [µεινε
στ�σιµ�ς Cκεi, Eπ�ρηµ�ν�ς κα� ταυτ4�ρ�να Eπ�γ�ητευµ�ν�ς. T8ρα {$ε-
ρε, EλλJ π�τ� δ�ν θJ µπ�ρ�	σε νJ Cπιτρ�ψeη στ�ν pαυτ4 τ�υ νJ *ττηθe�.
Γιατ� τ%ν Eπ�τη &λλων τ%ν pρµ#νευσε Mς δικ# τ�υ |ττα, Mς δικ# τ�υ Eπ�-
τη, γιατ� ε,�ε τ4σ� στενJ συνδ�σει τ� ε,ναι τ�υ µ� τJ $�να ε,ναι, µ� τ�ς $�-
νες Eλ�νθαστες "π�ρ$εις. T�Zς δικ�1ς τ�υ θε�1ς, π�Z Eντιπρ�σ8πευαν π�-
ντα τ�ν mναν κα� µ�ναδικ4. T� Eλ�θητ� mνα. T%ν µ4νη Eπ�τη. Kα�
γυρνSντας τJ νSτα στ�ν τ�i�� Eκ�λ�1θησε κα� π�λι τJ σ�κκ�κια q τ�ς λε-
ωφ4ρ�υς πρ�σπαθSντας νJ $ε��σeη, )σ� πι� γρ#γ�ρα, τ%ν xπαρ$η τ�	
Cµπ�δD�υ, τ%ν συνειδητ�π�Dηση τ�ς Eπ�της.

EΘNIKA



Kα� τ�λ�ς @ τρDτ�ς, α+τ�ς π�Z ε,�ε τ%ν τ4λµη νJ συντρDψeη τ�ν τ�i��. Kι
α+τ�ς δ�ν {$ερε, )τι "π�ρ�ε @ τ�i��ς. 6Eκεi τ�ν Mδ#γησαν κι α+τ�ν B#µατα,
Eπ� &λλ�υς δρ4µ�υς πατSντας, [φθασε )µως κι α+τ�ς στ� yδι� τ� τ�ρµα.
gEν�ιωθε κι Eνα�ητ�	σε τ� γιατD κα� Cρευν�	σε, Eκ4µα κι )ταν �0 Eλ#θειες,
π�Z τ�	 [διναν γι’ Eλ#θειες, [µ�ια�αν σDγ�υρες κα� σταθερ�ς. 6Aκ4µα κι
)ταν τ�ς τα1τι�ε µ� τ�ν pαυτ4 τ�υ, )ταν π�ρναγε @ καιρ�ς π�λι [ψα�νε νJ
δe�, Lν Yντως bταν Eλ#θειες. Kα� ε,�ε σπ�σει τ�D��υς π�λλ�1ς, πρ�τ�	 νJ
φθ�σeη στ�ν µεγ�λ� τ�ν τ�i��. ∆�ν φαντα�4ταν Eλ#θεια τ%ν xπαρ$# τ�υ.
A+τ� δ�ν τ�ν Cµπ4δισε, �ωρ�ς νJ τ� σκεφθe� καθ4λ�υ α+τ% τ% φ�ρ�, νJ
@ρµ#σeη π�νω τ�υ. NJ γκρεµDσeη µ� µανDα τ�ν τ�i��, νJ κ�νeη CρεDπια, νJ
φαντ��eη µ��ρι τ4τε παν1ψηλ�ς Yγκ�ς. E,�ε συνηθDσει &λλως τε στJ µικρ�.
Kα� τ4τε γκρεµD��ντας κα� τJ τελευταiα Eπ�µειν�ρια ε,δε Eν�µεσα στJ συ-
ντρDµµια )λες τ�ς Eπ�τες, )λες τ�ς δεσµε1σεις, )λα τJ Y�ι κα� )λα τJ πρ�-
πει, π�Z )σ�ι θ�λησαν νJ C$�υσι�σ�υν τ%ν ψυ�# τ�υ, ε,�αν κτDσει Cµπ4-
δι� στ%ν xπαρ$# τ�υ.

Kα� ε,δε Eν�µεσα στJ CρεDπια κα� )λ�υς CκεDν�υς π�Z ν4µι�αν Wπισθ�-
�ωρSντας q περνSντας τ�ν φρ��τη, )τι τ�ν ε,�αν Eγν�#σει. }Hταν Cκεi
CγκλωBισµ�ν�ι, στ�σιµ�ι κα� Eν#µπ�ρ�ι νJ Eντιδρ�σ�υν κα� [κτι�αν συ-
ν��εια µ� τ�ς ψυ��ς τ�υ, δειλ�ς, Eν#µπ�ρες, "π�ταγµ�νες "π�ρ$εις, τ�ν
τ�i�� τ�ς Eπ�της. ΠDστευαν, )τι $�φυγαν, κι )µως bταν Cκεi γιJ π�ντα
CγκλωBισµ�ν�ι στ%ν Eτ�λµDα κα� τ%ν "περ�ψDα τ�υς. Γιατ� �0 φρ��τες, �0
τ�i��ι θ�λ�υν γκρ�µισµα. Kα� π�νω Eπ’ )λα θ�λ�υν ψυ�#.

Π�λλ�� καθηµερινJ φθ�ν�υν µπρ�στJ στ�ν yδι� φρ��τη, στ%ν πρ�σω-
πικ# τ�υς Cπιλ�γ#. Kα� ν�ι8θ�υν, )τι τ4σα �ρ4νια «πι�στηκαν κ�ρ4ιδα».
T4σα �ρ4νια τ�Zς [λεγαν ψ�µατα. Bλ�π�υν καθηµεριν�, )τι @ κ4σµ�ς
Eλλ��ει, )τι @ &νθρωπ�ς [�ει EστεDρευτες δυνατ4τητες κα� Cπιλ�γ�ς. Συ-
νειδητ�π�ι�	ν, τD µπ�ρεi νJ κ�νeη * Cπιστ#µη· φθ�ν�υµε µ�σα Eπ� τ%ν λ�-
γικ#, τJ µαθηµατικ�, τ%ν Bι�λ�γDα κα� )λες τ�ς &λλες Cπιστ�µες νJ συλ-
λαµB�ν�υµε τ%ν µεγ�λη Eλ#θεια κα� νJ συνειδητ�π�ι�	µε CπDσης τ� µε-
γ�λ� ψ�µα. GO &νθρωπ�ς φτει��νει τ�ν pαυτ4 τ�υ, * φ1ση EναγεννRται
στ�Zς ρυθµ�Zς τ�ς φ1σεως. GO &νθρωπ�ς Cπιτ�λ�υς µπ�ρεi νJ ν�ι8σeη
Cλε1θερ�ς, �ωρ�ς π�τρωνες κα� τιµωρ�Zς θε�1ς. GO &νθρωπ�ς µπ�ρεi νJ
γDνeη Cπιτ�λ�υς IEλληνας. Kα� µπ�ρεi τ�λ�ς νJ [ρθeη * στιγµ% τ�ς δικαDω-
σης γιJ τ�Zς πρωτ�π4ρ�υς, πραγµατικ�Zς πρ�π�τ�ρ�ς µας, π�Z µ�σα στJ
σκ�τ�δια τ�ς EπελπισDας, τ�	 σκ�ταδισµ�	 κα� τ�ς Eµ�θειας τ4λµησαν τ4-
τε νJ ρD$�υν τJ τεD�η. K�π�ι�ι &λλ�ι π�Z θJ Eκ�λ�υθ#σ�υν θJ µRς Bρ�	ν
KπλSς Eν�µεσα στJ συντρDµµια, Eν�µεσα στJ CρεDπια. A+τ�Zς π�Z τ4λ-
µησαν, α+τ�Zς π�Z $�φυγαν.

N:µεσις
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�Aριστ�υργ�µατα �π� τ�ν M. �Eλλ�δα
�κτ�θενται στ� M�υσε�� τ ς K�λων�ας

�Aπ� τ$ς 21 Mαρτ��υ 'ς τ$ς 23 A)γ�*στ�υ 1998 -ρ�σκεται γι. πρ/τη φ�ρ. στ� Γερµαν�α
κα$ στ� Pωµαϊκ� - Γερµανικ� M�υσε�� τ ς K�λων�ας σ6 ε7δικ� 8κθεση 9να σηµαντικ� πα-
ν:ραµα �ριστ�υργηµ�των τ�; ∆υτικ�ελληνικ�; π�λιτισµ�;, π�> συγκεντρ/θηκε �π� τρι�-
ντα µ�υσε�α κα$ συλλ�γ6ς τ ς �Iταλ�ας.

M6 σφ�δρ�>ς λ:γ�υς @ Pωµα��ς ρ�τ�ρας κα$ π�λιτικ�ς MAρκ�ς T*λλι�ς KικCρων τ�ν 1�
π.X. α7Eνα µαστ�γωνε τ�ν Verres, δι�ικητ� τ ς Σικελ�ας, δι:τι α)τ�ς Gς �ν/τατ�ς δικα-
στικ�ς �H�υσιαστ�ς 8κανε κατ�Iρηση τ�ς �ρI ς τ�υ κα$ 8φερε τ�ν σιτ�-�λEνα τ ς P/µης
στ� Iε�λ�ς τ ς καταστρ�φ ς, λJηστε*�ντας τ�ν Σικελ�α κα$ τ. �Hι�σC-αστα µνηµε�α τ ς Kλλη-
νικ ς �ριστ�υργηµατικ ς τCIνης. �O KικCρων γν/ριMε τ�ν πλ�;τ� κα$ τ�ν π�λυτ�ραIη δια-
δρ�µ� α7/νων τ ς Nστ�ρ�ας τEν �Eλλ�νων τ ς Σικελ�ας. �O K�των Oλλως τε εPIε πρ�φητε*-
σει, Qτι R Pωµαϊκ� α)τ�κρατ�ρ�α θ. Iαν:τανε, Sν παραγCµιMε µ6 Kλληνικ. γρ�µµατα. �O Iρ:-
ν�ς �πCδειHε Qµως τ�ν �-ασιµ:τητα α)τ�; τ�; 7σIυρισµ�;, δι:τι �κρι-Eς τ:τε R P/µη �νC-
-ηκε στ�ν κ�ρυφ� τ ς δ:Hας κα$ ε)ηµερ�ας της, Qταν 8κανε τ$ς Kλληνικ6ς �πιστ µες κα$ τ�ν
συν�λικ� �Eλληνικ� Π�λιτισµ� δικ: της (Πλ�*ταρI�ς, 2�ς α7. µ.X.).

∆ιακ:σια �π� τ. Gραι:τερα Kλληνικ. κα$ 7ταλικ. 8ργα π�> �κτ�θενται στ�ν K�λων�α,
καλ*πτ�υν τ�ν τCIνη µισ ς Iιλιετ�ας, δηλαδ� �π� τ�ν 7� 9ως τ�ν 2� π.X. α7Eνες. EPναι 8ργα
τCIνης �π� τ$ς µεγ�λες �π�I6ς τ�; �AρIαϊκ�;, Kλασσικ�; κα$ �Eλληνιστικ�; Π�λιτισµ�;
κα$ γι. πρ/τη φ�ρ. πηγα�ν�υν �κτ�ς τ�; 7ταλικ�; κρ�τ�υς. �H K�λων�α εPναι R µ�ναδικ�



ε)ρωπαϊκ� π:λη π�> παρ�υσι�Mει α)τ. τ. �ριστ�υργ�µατα �σφαλιστικ ς �H�ας 100 Kκα-
τ�µµυρ�ων µ�ρκων. ZEHι @λ:κληρα Iρ:νια διαπραγµατευ:τανε R π:λη τ ς K�λων�ας γι. τ�ν
�ρI�µ: τ�υς. T. 8H�δα τ ς 8κθεσης [περ-α�ν�υν τ. 1,2 Kκατ�µµ*ρια µ�ρκων. MCIρι στιγ-
µ ς 8I�υν -ρεθ  �π� µCσα πρ�/θησης 230.000 µ�ρκα κα$ τ. [π:λ�ιπα θ. καλυφθ�;ν �π�
τ. ε7σιτ�ρια ε7σ:δ�υ κα$ �π� δωρητCς. �O «NC�ς K:σµ�ς» τEν �Eλλ�νων – �ρIα�α τCIνη �π�
τ�ν K�τω �Iταλ�α κα$ τ�ν Σικελ�α – πιστε*�υν Qλ�ι �N [πε*θυν�ι, Qτι θ. στεφθJ  �π� µεγ�-
λη �πιτυI�α.

T. πρEτα ταH�δια τEν �Eλλ�νων στ� ∆υτικ� Mεσ:γει� φθ�ν�υν πρ�ς τ. π�σω στ�ν µυ-
κηναϊκ� �π�I�, στ�ν 14� α7Eνα π.X., Qταν τ�λµηρ�$ θαλασσ�π:ρ�ι ZEλληνες OραHαν στ$ς
�κτ6ς τ ς K�τω �Iταλ�ας κα$ τ ς Σικελ�ας �ναMητEντας πρEτες aλες, �νταλλαγ� κα$ �γ�ρ.
πρ�ϊ:ντων κα$ πρ�ετ��µασαν �κε� τ� διαµετακ�µιστικ� �µπ:ρι: τ�υς.

T� µεγ�λ� κ;µα τEν KλληνικEν �π�ικιEν στ� δυτικ� τµ µα τ ς Mεσ�γε��υ OρIισε τ�ν 8�
π.X. α7Eνα. bEµπ�ρ�ι κα$ �π�φασισµCνες @µ�δες �π��κων �γκατCλειψαν τ$ς π:λεις τ ς µη-
τρ:π�λης �π� τ�ν Kλληνικ� στερε. κα$ τ� A7γα��, γι. ν. �γκατασταθ�;ν �κε� �ναMητEντας
µ�α νCα I/ρα, κυρ�ως στ$ς �ρI6ς τ ς ∆υτικ ς Mεσ�γε��υ – �κε� Qπ�υ ε)δ�κιµ�;ν �µπελEνες
κα$ �λαι:δενδρα. T:τε �γκαταστ�θηκαν ZEλληνες �π� τ�ν Ed-�ια στ�ν ν σ� Ischia κα$ eδρυ-
σαν �π� �κε� τ�ν K*µη στ�ν κ:λπ� τ ς Nε�π�λης κα$ τ�ν Z�γκλη (Mεσσ�νη) στ� -�ρει�-
δυτικ� Oκρη τ ς Σικελ�ας. T� 735 π.X. �ναφCρει @ Θ�υκυδ�δης Gς Nδρυτικ� 8τ�ς τ ς N�H�υ
τ ς Σικελ�ας· 9να Iρ:ν� �ργ:τερα �γκαταστ�θηκαν Oπ�ικ�ι �π� τ�ν K:ρινθ� στ$ς Συρα-
κ�;σες. Kα$ Qµως, Sν κα$ κατ. τ� δι�ρκεια τ ς �κµ ς �N π:λεις τEν �π�ικιEν εPIαν λ*σει
τ�>ς δεσµ�*ς τ�υς �π� τ�ν πατρ�δα �7κ�ν�µικ. κα$ π�λιτικ�, παρCµειναν µ6 α)τ�ν συνδε-
δεµCνες δι. µCσ�υ τEν κ�ινEν θεEν, τ ς λατρε�ας κα$ τ ς κ�ιν ς καταγωγ ς.

�H �7κ�ν�µικ� Oνθιση τEν �π�ικιακEν π:λεων Hεπερν�;σε συIν. τ$ς π:λεις τ ς µητρ:-
π�λης. ∆*ναµη, πλ�;τ�ς κα$ [π:ληψη �ντικαθρεπτ�M�νταν σ6 µ�α π�λιτιστικ� π�ικιλ�α τC-
Iνης: M�ρτυρες α)τ ς τ ς λαµπρ ς �π�I ς εPναι �κ:µη σ�µερα �N µεγαλει/δεις να�$ τ ς N:-
τιας �Iταλ�ας κα$ τ ς Σικελ�ας. �Aπ� τ$ς µητρ�π�λιτικ6ς π:λεις 8φεραν �N Oπ�ικ�ι τ�ν kργα-
νωτικ� �µπειρ�α µιAς π�λιτε�ας, �λφ�-ητ�, ν�µ�θεσ�α, καν�νισµ�>ς δι��κησης κα$ π�λιτι-
στικ� [περ�I� �πCναντι στ�>ς �ντ:πι�υς πληθυσµ�*ς.

�H 8κθεση στ�ν K�λων�α παρ�υσι�Mει [π�δειγµατικ. �ριστ�υργ�µατα γλυπτEν σ6 πC-
τρα κα$ τερρακ:ττα �π� να�>ς στ�ν Π�σειδων�α, τ$ς Συρακ�;σες κα$ τ�ν Σελιν�;ντα. �Aπ�
πλ θ�ς KλληνικEν κα$ 7ταλικEν µνηµε�ων πρ�CρI�νται µ�ρφ6ς θεEν, Nερ�$ -ωµ�$ κα$ Nερ.
�φιερ/µατα, τ� π�λ*τιµ� 8ργ� lψης τ�; να�; τ�; ∆ι�ς τ�; O)γκCντ�, R θε. τ ς N�κης �π�
τ�ν να� τ ς �AθηνAς στ$ς Συρακ�;σες, @ π�νακας τEν θεEν �π� τ� Nερ� τ ς Περσεφ:νης, τ ς
θεAς τ�; K�τω K:σµ�υ, τ�; ZmAδη, δωρε6ς στ�>ς �Oλυµπιακ�>ς θε�>ς �AθηνA, ∆�µητρα,
∆�α κα$ ∆ι:νυσ�. �H λαϊκ� λατρε�α παρ�υσι�Mεται �π�σης στ. π�λυ�ριθµα π�λινα γλυπτ�.
Σ6 Rρωικ� γυµν:τητα παρ�υσι�M�νται �ρIαϊκ�$ νεαν�ες σ6 πρ�ϋπ�ντηση τEν πρ/των 7δα-
νικEν ε7κ:νων τEν �νθρ/πων. T� φυσικ� µCγεθ�ς �γαλµ�των �κ τ�; τ�φ�υ τ�; γιατρ�;
Σ�µρ�τ�ντα εPναι µ�α πρ/τη µαρτυρ�α �τ�µικ ς α)τ�παρ�υσ�ασης. Π�λυτελ  Qπλα �π�
Iαλκ� εPναι δε�γµατα κυριαρI�ας τ ς �ριστ�κρατικ ς κ�ινωνικ ς τ�Hης. Παρ. τ�ν �παγ:-
ρευση τ ς Iλιδ ς 8I�υν διατηρηθ  στ$ς Kλληνικ6ς κα$ 7ταλικ6ς �γκαταστ�σεις τ�φων πλ�*-
σια νεκρικ. δEρα, π�> �φ�ν�υν ν. �νν�ηθJ  ε)δι�κριτα R δηµι�υργικ� δ*ναµη τ ς ∆υτι-
κ�ελληνικ ς τCIνης τ ς κλασσικ ς �π�I ς. Mεγ�λα oρειI�λκινα δ�Iε�α, σIηµατικ. δια-
µ�ρφωµCν�ι καθρCπτες, µα;ρα κα$ κ:κκινα διαµ�ρφωµCνα �γγε�α (µελαν:µ�ρφα κα$ �ρυ-
θρ:µ�ρφα) µ6 µ*θ�υς θεEν. Mεγ�λες τ�ιI�γραφ�ες «φρCσκων» �π� δωµ�τια τ�φων τ ς K�-
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τω �Iταλ�ας στ�ν Π�σειδων�α κα$ N:λα δεικν*�υν τ�>ς IαµCν�υς κ*κλ�υς στ. 7διωτικ. σπ�-
τια κα$ παλ�τια.

ZOπως εPναι γνωστ:, �N Kλληνικ6ς π:λεις τ ς K�τω �Iταλ�ας κα$ τ ς Σικελ�ας �Hελ�Iθησαν
µ6 τ�ν γ:νιµ� �νταγωνισµ� µ6 τ�ν MητCρα Πατρ�δα σ6 πνευµατικ. κCντρα, π�> µCσα στ.
τε�Iη τ�υς [πεδCIθησαν σ�φ�*ς, φιλ�σ:φ�υς κα$ π�ιητCς. �O Σ�µι�ς φιλ:σ�φ�ς Πυθαγ:ρας
eδρυσε στ�ν Kρ:τωνα Φιλ�σ�φικ� ΣI�λ�, @ π�ιητ�ς Π�νδαρ�ς �πισκCφθηκε τ. Rγεµ�νικ.
µCγαρα κα$ τραγ�*δησε τ$ς ν�κες τEν τυρ�ννων, @ Παρµεν�δης διετ*πωσε στ�ν �EλCα τ� δι-
δασκαλ�α γι. τ. φαιν:µενα κα$ τ� εPναι, @ A7σI*λ�ς HαναCπαιHε στ$ς Συρακ�;σες τ�>ς δι-
κ�*ς τ�υ «Π�ρσες». �O Πλ�των ταH�δεψε στ�ν Mεγ�λη �Eλλ�δα δ*� φ�ρ6ς κα$ 8Mησε
α)στηρ6ς πρ�σωπικ6ς �π�γ�ητε*σεις, π�στευε Qµως, Qτι στ� παλ�τι τ�; τυρ�νν�υ ∆ι�νυσ�-
�υ B´ στ$ς Συρακ�;σες θ. µπ�ρ�;σε ν. πραγµατ�π�ιηθJ  R δικ� τ�υ 7δανικ� π�λιτε�α. T.
�Iν�ρια α)τ ς τ ς π�λιτιστικ ς Mω ς δε�Iν�υν �N σκην6ς τEν φωτ�γραφιEν τ ς κλασσικ ς
τραγmωδ�ας κα$ �N φιγ�;ρες τ ς NCας Kωµmωδ�ας, π�> τ. κε�µεν� τ�υς µ:ν� Gς �π�σπ�σµα-
τα µAς 8I�υν �π�µε�νει.

�Aδιαµφισ-�τητ� κCντρ� Kλληνικ ς Iρυσ�I�ϊκ ς τCIνης xτανε �π� τ�ν κλασσικ� �π�I�
R παραλιακ� π:λη τ�; T�ραντ�ς. ON Iρυσ�I:�ι της �δηµι�*ργησαν δεHι�τεIνικ. �πιτε*γ-
µατα σIεδ�ων �π� ε)γεν  µCταλλα κα$ καλλωπιστικ. πετρ�δια. �Aπ� τ�ν λεπτ� Iρυσ�I�ϊκ�
�ργασ�α διαµ�ρφ/θηκαν �κρι-. �ργαστ�ρια τCIνης.

T� κυρ�αρI� π�λ�τευµα τEν α)τ:ν�µων KλληνικEν π:λεων στ� διαδρ�µ� τ�; Iρ:ν�υ µε-
τασIηµατ�σθηκε διαδ�Iικ. �π� τ� δηµ�κρατ�α στ�ν τυρανν�α. �H τCIνη στ. παλ�τια τEν
πριγκ�πων εPIε παρακµ�σει, Gς �ριστ�υργηµατικ� δηµι�*ργηµα Qµως 8Iει διασωθ  τ� Hα-
κ�υστ� «Widder von Erz», @ Kρι�ς �π� Xαλκ:, π�> @ Γκα�τε 8Iει θαυµ�σει στ� ταH�δι τ�υ
στ�ν Σικελ�α τ� 1787: «M� µεγ�λη �λ�θεια κα� γλαφυρ�τητα δηµι�υργ�θηκε �π  τ!ν κα-
λ$τερη %λληνικ! &π�'�». �Ως γνωστ:ν, @ Γκα�τε π�γαινε στ�ν Σικελ�α �ναMητEντας τ�ν
�Eλλ�δα κα$ 8φερνε �π� �κε� πλ θ�ς κεντρισµ�των κα$ 7δεEν, περιCγραφε τ. τ�π�α κα$ τ$ς
�ντυπ/σεις τ�υ κα$ δηµι�*ργησε πρ��πτικ6ς �ναγεννητικEν τ�σεων στ�ν �π�I� τ�υ. �O
δε*τερ�ς κρι�ς �π� Iαλκ� καταστρ�φηκε κατ. τ$ς ταραI6ς τ ς �παν�στασης τ�; 1848.

T. 8ργα τCIνης τEν KλληνικEν �π�ικιακEν π:λεων τ ς K�τω �Iταλ�ας κα$ τ ς Σικελ�ας
στCκ�νται συµ-�λικ. - πλαστικ. σ.ν µ�α µεγ�λη Kλληνικ� π�λιτιστικ� κληρ�ν�µι�, π�> 8Iει
σφραγ�σει κα$ µ�ρφ/σει 8ντ�να τ� �Eλληνικ� Πνε;µα στ� P/µη κα$ δι. µCσ�υ τ ς κυριαρ-
I�ας τ ς P/µης µεταφCρθηκε στ�ν E)ρ/πη.

�H 8κθεση 8Iει λ�-ει I/ραν πρ� oλ�γων �τEν στ�ν πανCµ�ρφη Bενετ�α µ6 500.000 �πισκC-
πτες, πρ:σφατα στ� MεHικ�-Σ�τυ µ6 350.000 �πισκCπτες. �H �κθεση α)τ� HεπερνzA πλC�ν τ�ν
τ�πικ� σηµασ�α κα$ µAς δε�Iνει @λ�φ�νερα τ�ν �H�πλωση τEν �HιEν τ�; �Eλληνικ�; Π�λι-
τισµ�;.

ON Kλληνικ6ς �π�ικ�ες στ�ν N:τι� �Iταλ�α κα$ στ� Σικελ�α εPναι 9να µεγ�λ� γεγ�ν:ς: Xωρ$ς
α)τ6ς δ6ν θ. µπ�ρ�;σε ν. γραφJ  µ6 πληρ:τητα R Nστ�ρ�α τ ς E)ρ/πης. Γι. ν. γνωρ�σ�υ-
µε α)τ� τ� σπ�υδα�� κεφ�λαι� τ ς Nστ�ρ�ας µας καλ*τερα, εPναι µ�ναδικ� ε)καιρ�α ν. �Hι�-
π�ι�σ�υµε κα$ τ� δικ� µας �π�σκεψη, γι. ν. θαυµ�σ�υµε α)τ. τ. �ριστ�υργ�µατα τCIνης
σ’ 9να �π� τ. πι� γνωστ. �ρIαι�λ�γικ. µ�υσε�α τ ς E)ρ/πης, Qπ�υ �κτ�θενται α)τ. τ.
8ργα τEν KλληνικEν �π�ικιEν µεταH> τ ς 8ης κα$ τ ς 2ης Kκατ�νταετ�ας π.X., π�> εPναι �σ*-
γκριτα κα$ σπ�νια �γκαταλε�π�υν τ�ν �Iταλ�α.

Kωνσταντ�ν	ς Σ. Nαλµπ�ντης
K�λων�α
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�Aντιρατσισµ�ς
Kαλ�, τ  *�ρετε; T!ν -µ�δα �ντιρατσιστικ.ς πρωτ�0�υλ1ας τ!ν �π�τελ�2ν δι�φ�ρ�ι

π�λ3 πρ��δευτικ�� κα� κ�υλτ�υρι�ρηδες κ$ρι�ι, 4πως - Mαγκ�κης, - π�λ3ς Λ1π�0ατς
κα� 6λλ�ι �στ�ρες �ναλ�γων πρωτ�0�υλι7ν. O9 καλ�� λ�ιπ ν α:τ�� �ντιρατσιστ�ς π�$,
;ς �ναφ�ραµε κα� πι  π�νω, < πρ��δ�ς τρ�'ει �π  τ= µπατ>�κια τ�υς, θεωρ�2ν 6κρως
ρατσιστικ�, γι= ν= µ! γρ�ψω κα� φασιστικ�ν, ν= λ�µε κακ= λ�για γι= τ�3ς @Aλ0αν�$ς.
Bασικ= δ� ν�µ1>ω, 4τι C'�υν δ1κι�. Σ� λE�στεψαν, κ$ριε, σ�2 τρ�0η*αν κα� π�ντε κα-
τσα0ιδι�ς στ  κεφ�λι, σ�2 01ασαν κα� τ!ν γυναFκα δυ -τρεFς �π’ α:τ�$ς; HE! T1 >ητKLς;
MO,τι Cγινε, Cγινε! ENναι �ν�γκη ν= φανE.ς κα� ρατσιστ!ς λ�γ�ντας πOς εNναι @Aλ0αν�1;
Π�ς στ!ν �στυν�µ1α, 4τι φταF'τες Pταν κ�π�ι�ι διαστηµ�νθρωπ�ι. Kα� &ν �ν�γκEη 0�-
λε κα� τ!ν φαντασ1α σ�υ ν= δ�υλ�ψEη περιγρ�φ�ντας κα� τ�ς στ�λ�ς τ�υς.

Kι Cπειτα µετα*$ µας τ1 C'�υν κ�νει �9 καηµ�ν�ι �9 @Aλ0αν�1, 4πως γρ�φει κα� <
«@Eλευθερ�τυπ1α» (28-3-1998), γι= ν= τ�3ς 0ρ1>�υµε κα� ν= τ�3ς συλλαµ0�ν�υµε; XE'�υν
ρηµ�*ει λ1γ� τ!ν Yπαιθρ� 'Zρα, τ�σ�, π�3 �9 κ�τ�ικ�1 της φε$γ�υν πανικ�0λητ�ι, γι=
ν= σZσ�υν τ  τ�µ�ρι τ�υς, κ�υ0αλLνε µερικ�ς 'ιλι�δες τ�νν�υς 'ασ�ς (πρ ς τ�ρψιν τ�2
�ναπληρωτ�2 [π�υργ�2 &*ωτερικ7ν Γιωργ�κη Παπανδρ��υ), κ�τι ψιλ�ληστεFες, 6ντε
κα� κ�π�ιες δεκ�δες φ�ν�υς. M� �π�τ�λεσµα ν= κ�ιµZµαστε 4λ�ι ]συ'�ι µ� τ  Mπρ�-
�υνιγκ 0,45´´ κ�τω �π’ τ  µα*ιλ�ρι. Kα� &ρωτ7, κ$ριε Γι�ννη Π. T>αννετ�κ� µ�υ, εNναι
λ�γ�ι α:τ�1, γι= ν= γ1νωνται &πι'ειρ�σεις - σκ�$πα στ!ν bEλλ�δα κα� ν= τ= 0�>�υµε µ�
τ�3ς καηµ�ν�υς τ�3ς @Aλ0αν�$ς; Ecδατε τ1 ρατσιστ�ς εcµαστε. Σκ�τ�ι Nα>1.

B�0αια δ�ν γνωρ1>ω, π�ι� θ= Pταν < γνZµη τ7ν κυρ1ων Λ1π�0ατς κα� T>αννετ�κ�υ
γι’ α:τ= τ= eγν= παιδι= τ.ς 'Zρας τ7ν �ετ7ν, 6ν, fς π�2µε, &κεF π�3 &κ�ιµ7ντ� τ ν
Yπν�ν τ�2 δικα1�υ εgσ�0αλαν στ  σπ1τι τ�υς µερικ�� @Aλ0αν�φων�ι κα� �ρ'ικ7ς τ�3ς
τρα0�2σαν hνα σεϊτ=ν µερεµ�τι, κ�να - δυ  µαν1κια στ�ς κυρ1ες τ�υς κι �φ�2 τ�3ς π�-
ρ�υν 4,τι C'�υν κα� δ�ν C'�υν, τ�3ς κ�ν�υν τ  σπ1τι κεραµιδαρι�. Θ= &*ακ�λ�υθ�2σαν
kραγε ν= γρ�φ�υν α:τ= π�3 γρ�φ�υν, l θ= 0�ηθ�2σαν κι α:τ�� στ!ν &πι'ε1ρηση - σκ�$-
πα;

T= cδια �π  κ�ντ= Cρ'εται ν= µ=ς πE. κα� - κ$ρι�ς ΓεZργι�ς Kασιµ�της, πρ�εδρ�ς τ�2
EΣP, µ! τυ' ν κα� θ1*�υµε τ�3ς καηµ�ν�υς τ�3ς @Aλ0αν�$ς: T= ραδι�τηλε�πτικ= µ�σα
δ�ν πρ�πει ν= �ναφ�ρ�υν τ!ν &θνικ�τητα τ7ν δραστ7ν. A:τ= εNδε κι �π�εFδε - κ�ιν�-
τ�ρ'ης τ.ς κ�ιν�τητ�ς Παλαι  Kεραµ1δι κα1, πρ�κειµ�ν�υ ν= µε1νEη κ�να κεραµ1δι στ 
'ωρι�, �παγ�ρεψε τ!ν κ1νηση τ7ν @Aλ0αν7ν λαθρ�µεταναστ7ν µετ= τ!ν δ$ση τ�2 <λ1-
�υ κι C0γαλε - 6νθρωπ�ς περιπ�λ1ες. XO'ι, θ= περ1µενε τ ν κ$ρι� Λ1π�0ατς ν= �π�-
φανθE., fν εNναι ρατσιστικ  ν= πρ�στατ�ψEης τ!ν >ω� σ�υ, τ!ν τιµ� σ�υ κα� τ!ν περι-
�υσ1α σ�υ. @Eδ7 C'ει &*αγριωθ. 4λη < bEλλ�δα κα� στ�κεται µ� τ  δ1κανν� παραπ�δα,
- ρατσισµ ς µLς µ�ρανε. XO'ι! P�, δ�ν τ�3ς θ�λ�υµε τ�τ�ι�υς µ�υσαφ1ρηδες στ! 'Zρα
µας κα� κυρ1ως δ�ν γ�υστ�ρ�υµε κ�τι α:τ�κλητ�υς [περασπιστ�ς τ�υς. Γιατ� σ$ντ�µα
µα>$ µ� τ�3ς @Aλ0αν�3ς θ= τ�3ς π�ρEη κι α:τ�3ς - λα ς µ� τ= δ1καννα. Πρ�ν τ�3ς π�ρEη
0�0αια - δι�0�λ�ς...

T  >�τηµα δ�ν εNναι, fν 9δρ$θηκε - «Σ$λλ�γ�ς Ληστευθ�ντων», 6λλως τε σ� λ1γ� θ=
γραφτ�2ν &κεF 10 %κατ�µµ$ρια µ�λη. T  >�τηµα εNναι ν= π�ρEη - λα ς τ!ν [π�θεση στ=
'�ρια τ�υ. Γιατ� �π’ τ�3ς κ�υλτ�υρι�ρηδες σωθ�καµε.

Γι�ργ	ς Πετρ�π	υλ	ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



Παρερµηνε�ες στ� θ µα τ!ς "ρ	ν	λ	γ#σεως
@Aγαπητ� κ. Λ�µπρ�υ,

Στ  τε2'�ς 195 τ�2 «∆αυλ�2» κατε'ωρ1σθη &πιστ�λ! τ�2 κ. ΓεωργαλL, �να-

φερ�µ�νη στ  τ.ς 'ρ�ν�λ�γ�σεως θ�µα τ7ν κατακλυσµ7ν. @Eν πρZτ�ις τ ν

ε:'αριστ7 π�λ3 γι= τ= τ�σ� κ�λακευτικ= λ�για γι= τ  6ρθρ� µ�υ «Πρ�κα-

τακλυσµιαFες bEλληνικ�ς Γραφ�ς» («∆αυλ�ς», τ. 190). @Aλλ= θ= µ�2 &πιτρα-

π�2ν κα� µ�να µερικ�ς �ντιπαρατηρ�σεις στ�ς παρατηρ�σεις τ�υ:

1. bH �ναφ�ρ= τ�2 Πλ�των�ς στ ν T1µαι� γι= τ= 8000, 9000 κα� στ�3ς N�-

µ�υς τ�υ γι= τ= 10.000 'ρ�νια τ7ν Agγυπτ1ων l �ντ1στ�ι'α γι= τ= Cτη 8600

π.X., 9600 π.X. �π  τ.ς &πισκ�ψεως τ�2 Σ�λων�ς στ!ν π�λη τ7ν Agγυπτ1ων

Σαsδα κα� γι= τ  Cτ�ς 10.350 π.X. �π  τ.ς συντ�*εως τ7ν N�µων τ�υ δ�ν C'�υν

καµµ1α 'ρ�ν�λ�γικ! �*1α, &πειδ! �ντιστ�ι'�2ν σ� ΣεληνιαFα 'ρ�νια διαρ-

κε1ας 27,3 <µερ7ν. T  �λ�νθαστ� 'ρ�ν�λ�γικ  <µερ�λ�γι� τ.ς Agγ$πτ�υ τ 

ΘCλω ν. �ναφερθE στ� θCµα τ ς Iρ�ν�λ:γησης τEν 3 �ρIα�ων κατακλυσµEν.
T� -ασικ/τερ� M�τηµα π�> �νακ*πτει Gς πρ�ς τ� θCµα α)τ� εPναι τ� Sν @ κατα-
κλυσµ�ς τ�; ∆ευκαλ�ων�ς συµπ�πτει µ6 τ�ν καταπ�ντισµ� τ ς �Aτλαντ�δ�ς, Qπως
[π�στηρ�Mει @ κ. ΓεωργαλAς («∆αυλ:ς», τ. 195), | Sν εPναι µεταγενCστερ�ς, γ*ρω
στ� 3600 π.X., Qπως [π�στηρ�Mει @ κ. K. K�υτρ�υ-Cλης («∆αυλ:ς», τ. 190).

Φρ�νE, Qτι @ κατακλυσµ�ς τ�; ∆ευκαλ�ων�ς δ6ν συµπ�πτει µ’ α)τ�ν τ ς �Aτλα-
ντ�δ�ς· κα$ θ. �ναφερθE σ6 συγκεκριµCνα Iωρ�α π�> στηρ�M�υν τ�ν Oπ�ψ� µ�υ.
ΣυγκεκριµCνα �ναφCρεται στ$ς διηγ�σεις τ�; Πλ�τωνα («T1µαι�ς», «Kριτ1ας»)
γι. τ�ν �Aτλαντ�δα: «M�σα στ= 9000 'ρ�νια Cγιναν π�λλ�� κα� µεγ�λ�ι κατακλυ-
σµ�1», κα$ �π�σης: «XEγιναν δ� �κ�µα κα� σεισµ�� κα� 6λλη νερ�π�ντ�, < τρ$τη
στ% σειρ& πρ�ν γ1νEη - κατακλυσµ ς τ�2 ∆ευκαλ1ων�ς». T� συµπCρασµα π�> -γα�-
νει �π’ α)τ. τ. Iωρ�α εPναι, Qτι µεταH> καταστρ�φ ς τ ς �Aτλαντ�δ�ς κα$ κατα-
κλυσµ�; τ�; ∆ευκαλ�ων�ς µεσ�λα-�;ν 9νας | περισσ:τερ�ι κατακλυσµ��. �Eπ�σης,
Qπως �ναφCρεται �π� τ�ν �Aριστ�τCλη κα$ τ�ν ∆ι:δωρ� τ�ν Σικελι/τη, @ κατα-
κλυσµ�ς τ�; ∆ευκαλ�ων�ς 8πληHε κυρ�ως τ�ν Kλλαδικ� IEρ� κα$ δ6ν µπ�ρε� ν. θε-
ωρηθJ  9νας παγκ�σµ��υ κλ�µακας κατακλυσµ:ς. bAλλως τε σ’ α)τ� τ�ν περ�πτω-
ση �N �ρIα��ι ZEλληνες συγγραφε�ς δ6ν θ. ~ταν λ�γικ� ν. παραλε�π�υν @π�ια-
δ�π�τε �ναφ�ρ. στ�ν �Aτλαντ�δα σ6 σICση µ6 τ�ν κατακλυσµ� τ�; ∆ευκαλ�ων�ς.

O( πληρ	φ	ρ$ες τ�ν *ρ"α$ων συγγραφ ων
γι& τ	+ς τρε�ς µεγ�λ	υς κατακλυσµ	+ς

KPIΣEIΣ KAI ΣKEΨEIΣ ΓIA TH XPONOΛOΓHΣH TOYΣ



συν�τα*ε - π�ταµ ς Acγυπτ�ς τ�2 bOµ�ρ�υ (- σηµεριν ς NεFλ�ς) κα� < 0αθ-

µια1α πρ�σ'ωσιγεν!ς &π�κταση τ.ς σ'ηµατι>�µ�νης στεριLς τ.ς K�τω Agγ$-

πτ�υ εgς 0�ρ�ς τ�2 θαλασσ1�υ κ�λπ�υ, π�3 �ναφ�ρει - bHρ�δ�τ�ς. bH uδρυ-

ση τ.ς Σαsδ�ς 8000 'ρ�νια πρ�ν �π  τ!ν &π1σκεψη τ�2 Σ�λων�ς Pταν τελε1-

ως �δ$νατη, γιατ� Cπρεπε ν= κτισθE. στ ν πυθµ�να τ.ς θ�λασσας τ�2 παρα-

π�νω κ�λπ�υ, &πειδ! < πραγµατικ! πρ�σ'ωσιγεν!ς στερι= τ.ς K�τω Agγ$-

πτ�υ 6ρ'ισε ν= δηµι�υργ.ται �π  τ  Cτ�ς 3934 π.X., 4πως �π�δεικν$εται στ 

6ρθρ� µ�υ «Πρ�ϊστ�ρικ= bHµερ�λ�για», π�3 δηµ�σιε$θηκε στ  τε2'�ς

113/1991 τ�2 «∆αυλ�2». bO '�ρτης π�3 δηµ�σιε$εται στ  &ν λ�γwω 6ρθρ� �π�-

δεικν$ει, 4τι 4σ� α:*αν�ταν < στερι= τ�σ� λιγ�στευαν �9 'ρ�ν�λ�γ1ες �π  τ 

παρελθ ν πρ ς τ  παρ�ν.

T= 8000 'ρ�νια τ7ν Agγυπτ1ων �ντιστ�ι'�2ν σ�µερα σ� 615 τρ�πικ= 'ρ�-

νια. bOπ�τε < uδρυση τ.ς Σαsδ�ς 'ρ�ν�εντ�π1>εται στ  Cτ�ς 1215 π.X. T�τε

[π.ρ'ε στερι= γι= τ!ν uδρυσ� της, 4πως �π�δεικν$εται στ  παραπ�νω 6ρθρ�

EPναι Qµως �ρκετ. πιθαν:ν, @ κατακλυσµ�ς τ�; �Ωγ*γ�υ ν. ταυτ�Mεται µ6 τ�ν
καταπ�ντισµ� τ ς �Aτλαντ�δ�ς. Στ�ιIε�� π�> συνηγ�ρε� σ’ α)τ� εPναι, Qτι @ bΩγυ-
γ�ς -ασ�λευε στ�ν �Aττικ�-�ιωτ�α, τ� κCντρ� δηλαδ� �π:κρ�υσης τEν �Aτλ�ντων
σ*µφωνα µ6 τ�ν Πλ�τωνα. Kα$ ~ταν φυσικ:, �φ�; R �Aθ�να ~ταν τ:τε τ� κCντρ�
τ�; �Eλληνισµ�;, ν. oν�µασθJ  @ κατακλυσµ�ς µ6 τ� lν�µα τ�; Rγεµ:να της, τ�;
�Ωγ*γ�υ. bAλλως τε σ*µφωνα µ6 τ�>ς �ρIα��υς συγγραφε�ς R �Aθ�να εPIε τ:τε
διαφ�ρετικ� γεωγραφικ� [π�δ�µ� (Qπως R π�λ> µεγαλ*τερη 8κταση τ ς �Aκρ:-
π�λης, π�> �ναφCρεται στ�ν «Kριτ1α» τ�; Πλ�των�ς). Kα$ σ*µφωνα µ6 τ$ς «µυ-
θ�λ�γικ6ς» διηγ�σεις ~ταν IτισµCνη πι� -:ρεια, πρ�ς τ�ν περι�I� τ ς Kωπα�δας.
Γι’ α)τ� κα$ �ναφCρεται στ�ν Πλ�τωνα, Qτι R �Aττικ� ~ταν π�λ> πι� εdφ�ρη �π’
Q,τι σ�µερα. Γι’ α)τ� κα$ �ναφCρεται �π�σης στ�ν «Kριτ1α», Qτι τ. oν:µατα α)τEν
π�> M�;σαν τ�ν �π�I� �κε�νη εPναι γνωστ. (bΩγυγ�ς), lIι Qµως κα$ τ. 8ργα τ�υς,
�φ�; δ6ν �ναφCρεται σIεδ�ν τ�π�τε γι. τ� Mω� κα$ δρ�ση τ�; �Ωγ*γ�υ. �EH α7τ�ας
κα$ τEν µετCπειτα καταστρ�φEν (κατακλυσµ�$ ∆ευκαλ�ων�ς κα$ ∆αρδ�ν�υ) κα-
ταστρCφ�νταν τ. γραπτ. �ρIε�α, µ6 �π�τCλεσµα ν. διασm/Mωνται λ�γες µ:ν� κω-
δικ�π�ιηµCνες [π� µ�ρφ� µ*θων διηγ�σεις. Πιστε*ω λ�ιπ:ν, Qτι R Iρ�ν�λ�γ�α
τ�; κατακλυσµ�; τ�; �Ωγ*γ�υ εPναι τ� 9600 π.X., γι. τ�ν @π��� [π�ρI�υν �λ�Iι-
στες διασmωM:µενες πληρ�φ�ρ�ες σ6 σICση µ6 τ�>ς µετCπειτα κατακλυσµ�*ς.

Mετ. τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ 8ρIεται R �π�I� τ�; «'αλκ1ν�υ γ�ν�υς», R
�π�I� τ ς κυριαρI�ας τEν �π�γ:νων τ�; Πελασγ�;, µ6 κCντρ� τ�υς τ�ν Πελ�-
π:ννησ� (bAργ�ς),�φ�; R �Aττικ� µετ. τ$ς τρ�µακτικ6ς καταστρ�φ6ς τ�; Kλλη-
ν�ατλαντικ�; π�λCµ�υ 8Iασε τ�ν 7σI* της. Γι’ α)τ� κα$ �µφαν�Mεται στ� µυθ�λ�-
γ�α Gς γι�ς τ�; Φ�ρωνCως (συγIρ:ν�υ τ�; �Ωγ*γ�υ) @ Πελασγ:ς, πρAγµα π�>
[π�δηλ/νει τ�ν Oν�δ� τEν ΠελασγEν µετ. τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ. Kα$ R
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µ�υ. K�θε 6λλη 'ρ�ν�λ�γικ! %ρµηνε1α καταντ�ει παρερµηνε1α l παραπ�1η-

ση τ.ς φυσικ.ς &πεκτατικ.ς πραγµατικ�τητας τ�2 π�ταµ�2 Nε1λ�υ l τ�2

bOµηρικ�2 Agγ$πτ�υ.

2. bO κατακλυσµ ς τ�2 @Ωγ$γ�υ σ$µφωνα µ� τ  µ�ν� γνωστ  µ�'ρι σ�µερα

�στρ�ν�µικ  στ�ι'εF� τ�2 N�νν�υ τ�2 Παν�π�λ1τ�υ («∆ι�νυσιακ�», 0ι0λ.

38�ν, στ. 347-392, Cκδ. Loeb) &ντ�π1>εται στ  Cτ�ς 8255 π.X., 4πως δηµ�σιε$-

θηκε στ  6ρθρ� µ�υ «Πρ�κατακλυσµιαFες bEλληνικ�ς Γραφ�ς» («∆αυλ�ς», τ.

190). K�θε 6λλη 'ρ�ν�λ�γ1α εNναι πρ ς τ  παρ ν ��ριστη κα� δ�ν διαθ�τει συ-

γκεκριµ�νη 0�ση στηρ1*εως 4πως < πρ�ηγ�υµ�νη.

3. bO κατακλυσµ ς τ�2 ∆ευκαλ1ων�ς πρ�σδι�ρ1>εται �π  τρ1α �στρ�ν�µικ=

στ�ι'εFα, τ= -π�Fα �λληλ�επαληθε$�νται, yτ�ι:

α. @Aπ  τ  Cργ� τ�2 A. Pochan «T= Mυστ�ρια τ7ν Mεγ�λων Πυραµ1δων»

στ  Cτ�ς 3637 π.X. [π�λ�γισθ�ν στ  6ρθρ� µ�υ «O9 Πρ�κατακλυσµιαFες bEλλη-

νικ�ς Γραφ�ς» («∆αυλ�ς», τ. 190).

Oν�δ�ς α)τ� εPIε Gς �π�τCλεσµα τ�ν �να-�ωση τ�; �Eλληνικ�; Π�λιτισµ�; µετ.
τ$ς καταστρ�φ6ς τ�; Kλλην�ατλαντικ�; π�λCµ�υ. Γι’ α)τ� κα$ �ναφCρεται, Qτι R
Λυκ:σ�υρα, π�> Nδρ*θηκε �π� τ�ν Λυκ��να, ~ταν R πρ/τη π:λη τ�; κ:σµ�υ, R
πρ/τη δηλαδ� µετ. τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ. (Σηµε�ωση: @ Λυκ�ων ~ταν
γι�ς τ�; Πελασγ�;).

Στ� συνCIεια, τ� 8255 π.X. σ*µφωνα µ6 τ�>ς [π�λ�γισµ�>ς τ�; κ. K�υτρ�υ-C-
λη, �κ�λ�υθε� R καταστρ�φ� τ�; κ�µ�τη ΦαCθ�ντ�ς. ZOµως κατ. τ� γν/µη µ�υ
δ6ν ταυτ�Mεται µ6 τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ, �φ�; �)δεµ�α τCτ�ια τα*τιση �να-
φCρεται στ�>ς �ρIα��υς συγγραφε�ς. bAλλως τε Oλλ� φυσικ� α�τι� εPIε R κατα-
στρ�φ� τ�ν καιρ� τ�; �Ωγ*γ�υ (κατακλυσµ�ς) κα$ Oλλ� τ�ν �π�I� τ�; ΦαCθ�-
ντ�ς (κ�µ�της). Γι’ α)τ� κα$ @ N:νν�ς @ Παν�π�λ�της στ�ν �ναφ�ρ� τ�υ γι. τ�ν
κατακλυσµ� τ�; ∆ευκαλ�ων�ς @µιλε� ρητEς: «- 0ρ�'ερ ς Zε3ς κατ�κλυσε -λ�-
κληρη τ! Γ.», �νmE στ�ν περιγραφ� τ�; κ�µ�τη ΦαCθ�ντ�ς δ6ν @µιλε� γι. κατα-
κλυσµ:, �λλ. µ:ν�ν @µιλε� γι. �)ρ�νια κα$ �στρ�ν�µικ. φαιν:µενα.

�Aκ�λ�υθε� 8πειτα R καταστρ�φ� τ�; κατακλυσµ�; τ�; ∆ευκαλ�ων�ς, π�> oρθ.
@ κ. K�υτρ�υ-Cλης -�σει τEν �στρ�ν�µικEν µαθηµατικEν στ�ιIε�ων (π�> εPναι
�λ�νθαστα κα$ δ6ν �πιδCI�νται κριτικ�) @ρ�Mει γ*ρω στ� 3600 π.X. T:τε τελει/-
νει τ� «I�λκιν� γCν�ς» κα$ �ρI�Mει τ� γCν�ς τEν Rρ/ων. �O κατακλυσµ�ς α)τ�ς
8πληHε κυρ�ως τ�ν �Eλλ�δα κα$ εPIε Gς �π�τCλεσµα τ�ν �π/λεια τEν πρ�κατα-
κλυσµια�ων �ρIε�ων κα$ τEν περισσ:τερων γν/σεων γι. τ�ν πρ� τ�; ∆ευκαλ�ω-
ν�ς �π�I�. Kυρ�ως διασ/θηκαν µ:ν� oν:µατα Qπως π.I. τ�; �Ωγ*γ�υ, �λ�Iιστες
πληρ�φ�ρ�ες γι. τ� δρ�ση Qµως τEν πρ�κατακλυσµια�ων πρ�σωπικ�τ�των, Qπως
�ναφCρει @ Πλ�των.

Tελευτα��ς κατακλυσµ�ς εPναι α)τ�ς τ�; ∆αρδ�ν�υ, @ @π���ς εPIε κα$ τ. λιγ/-
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0. @Aπ  τ  Cργ� τ�2 N�νν�υ τ�2 Παν�π�λ1τ�υ «∆ι�νυσιακ=» (0ι0λ. 6�ν, στ.

229-239) στ  Cτ�ς 3579 π.X. [π�λ�γισθ�ν στ  6ρθρ� µ�υ «@Aστρ�ν�µικ�ς @Aπ�-

δε1*εις 4τι < bEλληνικ! Γλ7σσα 'ρησιµ�π�ιεFται πρ�ν �π  28.000 'ρ�νια»

(«∆αυλ�ς», τ. 176-177/1996).

γ. @Aπ  δικ� µ�υ πρακτικ  τρ�π� στ  Cτ�ς 3628 π.X. [π�λ�γισθ�ν στ  πρ�η-

γ�$µεν� 6ρθρ� µ�υ.

bO µ�σ�ς 4ρ�ς τ7ν �νωτ�ρω 'ρ�ν�λ�γι7ν, π�3 πρ��ρ'�νται �π  παραµε-

ληµ�να �στρ�ν�µικ= στ�ι'εFα, εNναι τ  Cτ�ς 3615 π.X. κα� πρ ς τ  παρ ν εNναι

- µ�ν�ς πρ�σδι�ρισµ ς π�3 0ασ1>εται σ� συγκεκριµ�να δεδ�µ�να, -π�τε εNναι

πρ�τιµZτερ�ς �π  κ�θε 6λλη ��ριστ�λ�γ1α.

Παρακαλ7 γι= τ! δηµ�σ1ευση τ.ς παρ�$σης σ� πρ�σε'�ς τε2'�ς τ�2 «∆αυ-

λ�2» πρ ς [πε$θυνη &νηµ�ρωση τ7ν �ναγνωστ7ν.

Mετ= πλε1στης τιµ.ς

Kων. B. K	υτρ	υ7 λης

τερ� καταστρεπτικ. �π�τελCσµατα. �O ∆�ρδαν�ς σ*µφωνα µ6 τ�>ς [π�λ�γισµ�>ς
τ�; Παντελ  �Iωανν�δη 8Mησε γ*ρω στ� 3300 π.X., σ�γ�υρα Qµως πρ$ν τ�ν �π�I�
τ�; ∆ι�ν*σ�υ B´, �φ�; ~ταν �δελφ�ς τ ς �Aρµ�ν�ας, συM*γ�υ τ�; K�δµ�υ, @ @π���ς
8Mησε δ*� γενι6ς πρ$ν τ�ν ∆ι:νυσ�.

Σ6 γενικ6ς λ�ιπ�ν γραµµ6ς �N κατακλυσµ�$ µπ�ρ�;ν κατ. τ� γν/µη µ�υ Gς KH ς
ν. Iρ�ν�λ�γηθ�;ν:

9600 π.X.: Kατακλυσµ�ς �Ωγ*γ�υ - �Aτλαντ�δ�ς. } X�λκιν�ν
8255 π.X.: Kατακλυσµ�ς κ�µ�τη ΦαCθ�ντ�ς. ΓCν�ς
3600 π.X.: Kατακλυσµ�ς ∆ευκαλ�ων�ς.
3400-3300 π.X.: Kατακλυσµ�ς ∆αρδ�ν�υ. } ΓCν�ς �Hρ/ων
�Eλπ�Mω, Qτι, καθ�ς R 8ρευνα συνεI�Mεται, θ. µπ�ρCσ�υµε στ� µCλλ�ν ν. µ�-

θ�υµε περισσ:τερα γι. τ�>ς κατακλυσµ�>ς µ6 -�ση κα$ γεωλ�γικ6ς παρατηρ�σεις.

�E"ετλα�	ς
Y.Γ.: Στ�ν «Kριτ1α» �ναφCρ�νται 3 νερ�π�ντ6ς (κατακλυσµ�$ - καταστρ�φ6ς) πρ$ν α)τ� τ�; ∆ευκαλ�ω-

ν�ς. �Eκτ�ς λ�ιπ�ν �π’ α)τ� τ�; �Ωγ*γ�υ γ�νεται �σως 8µµεση �ναφ�ρ. στ$ς τρ�µερ6ς γεωλ�γικ6ς �ναστα-
τ/σεις, π�> πρ�κλ�θηκαν �π� τ�ν Tιταν�µαI�α κα$ τ� Γιγαντ�µαI�α. Kα$ �σως R κατα-*θιση τ ς A7γη�-
δ�ς ν. oφε�λεται σ6 µ�α �π’ α)τ6ς | �σως στ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ, Iωρ$ς Qµως ν. µπ�ρ�;µε ν. τ�ν
πρ�σδι�ρ�σ�υµε µ6 σιγ�υρι�. Πρ�σωπικ� µ�υ Oπ�ψη εPναι π�ντως, Qτι συµπ�πτει µ6 τ�ν τρ�µακτικ� Kλλη-
ν�ατλαντικ� π:λεµ�, �φ�; µ’ α)τ�ν σταµατzA @ τεIν�λ�γικ�ς [περπ�λιτισµ�ς τEν �Eλλ�νων. Kα$ �σως α)τ�
R πλ�ρης -�αιη µετα-�λ� τ�; γεωφυσικ�; Kλληνικ�; I/ρ�υ ν. [π�δηλ/νεται µ6 τ�ν ταυτ:Iρ�νη κατα-*-
θιση τ ς �Aτλαντ�δ�ς. ∆ηλαδ� τ. δ*� παγκ:σµια τ:τε κCντρα 7σI*�ς, R �Aτλαντ�δα κα$ R A7γη�δα, κατα-
-υθ�στηκαν µ6 �π�τCλεσµα τ�ν καταστρ�φ� τ�; τ:τε [περπ�λιτισµ�; κα$ τ�ν �πανασ*σταση Hαν. �π� τ�ν
�ρI� τ�; π�λιτισµ�; �π� τ�>ς Πελασγ�*ς. Π�λιτισµ�;, π�> τεIν�λ�γικ. µ:ν� στ$ς µCρες µας 8Iει �ν µCρει
�νασυσταθ .

∆ΑΥΛsΣ/197, M�ι�ς 199812294



Alexander the
Great

The most famous person
from ancient Greece was
not from Greece at all! He
was Alexander the Great
from Macedonia, a country
northearst of  Greece, now
known as Bulgaria. During
his life he conquered all the
known countries of the
world.

Alexander was born in
356 B.C. while his father
Philip, was king of

Macedonia. Alexander was famous for his wisdom and bravery. When
Philip’s men could not tame a horse, Alexander calmly walked up to it,
turned its head toward the sun so that it would not be frightened by its
own shadow anymore, and rode away. He named the horse Bucephalus,
and they rode together into every battle.

K*ριε διευθυντ�,
ΣAς �π�στCλλω φωτ�αντ�γραφ� �π� 9να σI�λικ� -ι-λ��, π�> �πευθ*νεται πρ�ς µαθητ.ς

τ ς Γ´ κα$ ∆´ ∆ηµ�τικ�; τ ς Φλ/ριδας πρ�ς �Hι�λ:γηση �κ µCρ�υς τ�; «∆αυλ�;».
Odτε λ�γ� �dτε π�λ> µAς λCει R κυρ�α συγγραφε>ς κα$ µαM* της �N �Aµερικαν�$ δ�σκαλ�ι στ.

�Aµερικαν:π�υλα, π�ς @ MCγας �AλCHανδρ�ς εPναι B�*λγαρ�ς. Φυσικ. δ6ν µAς τεκµηρι/ν�υν
α)τ. π�> πρ�σπαθ�;ν ν. διδ�H�υν στ. παιδι� µας, Oλλως τε τ� κα$ πEς ν. τεκµηρι/σ�υν τ.
λεγ:µεν� τ�υς. Π�ντως Qλ�ι �µε�ς �N ZEλληνες γ�νε�ς τEν H.Π.A. (φ�ρ�λ�γ�*µεν�ι) 8I�υµε Kτ�ι-
µ�σει γρ�µµα π�> �πευθ*νεται στ�ν [πε*θυν� aλης τ�; �Yπ. Παιδε�ας τ ς Φλ/ριδας µ6 α�τη-
µα τ�ν �ν�κληση τ�; -ι-λ��υ α)τ�;, �ναλ*�ντας -ε-α�ως τ�>ς λ:γ�υς. �Eλπ�M�υµε, π�ς τ�
�δι� θ. πρ�H�υν κα$ �N [π:λ�ιπ�ι ZEλληνες, δι:τι, [π�θCτω, τ� -ι-λ�� α)τ� πρCπει ν. κυκλ�-
φ�ρJ  κα$ σ6 Oλλες π�λιτε�ες.

Mετ. τιµ ς
Στ λι	ς Σερδεν9ς

Fort Lauderdale, Florida

«Mακεδ<ν *π� τ% B	υλγαρ$α» > �Aλ ?ανδρ	ς
γι& τ% ∆ηµ	τικ% �Eκπα$δευση τ!ς �Aµερικ!ς

Φωτ	τυπ$α τ!ς σελ$δας 26 τ	D σ"	λικ	D 7ι7λ$	υ τ!ς ΦλEριδας
«Ancient Civilizations – Greece» τ!ς Jane Pofahl, Gκδ. T.S. Denison
& Company, Inc., Mινε�π	λις. �Aναφ ρεται HπI λ ?ει, Jτι > M -
γας �Aλ ?ανδρ	ς «δ9ν Lταν καθ�λ	υ *π� τ%ν MEλλ�δα» *λλ& *π�
«µ$α "Eρα τEρα γνωστ% Nς B	υλγαρ$α».



ZEνα �κ:µα �νεHερε*νητ� �π� �ρIαι�λ�γικ ς �π:ψεως σηµε�� -ρ�σκεται στ. ν:τια τ�; ν�µ�;
�Aρκαδ�ας, στ�ν �παρI�α Mεγαλ�π:λεως. �Eκε�, κ�ντ. στ� Iωρι� Σκ�ρτσιν:ς, [ψ/νεται 9νας λ:φ�ς
γνωστ�ς µ6 τ� lν�µα «Xελµ:ς». (ΠρCπει �δE  ν. διευκρινισθJ ,Qτι δ6ν [π�ρIει καµµ�α σICση µ6 τ�
γνωστ� -�υν� τ ς �AIα�ας). �Aπ� τ�ν κ�ρυφ� τ�υ aστερα �π� �ν�-αση Kν�ς τετ�ρτ�υ µ6 τ� α)τ�-
κ�νητ� µπ�ρε� κανε$ς ν. δJ  τ. -�υν. κα$ τ. oρ�πCδια τ ς �Aρκαδ�ας καθ�ς κα$ τ�ν κ�ιλ�δα τ�;
E)ρ/τα κα$ τ�ν Tα�γετ� πρ�ς τ� µερι. τ ς Λακων�ας. �O λ:φ�ς «φρ�υρε�» 9να πCρασµα µ6 στρα-
τηγικ� σηµασ�α σ6 µ�α «θCση-κλειδ�».

T� σηµαντικ� Qµως εPναι, Qτι R κ�ρυφ� τ�υ «στεφαν/νεται» �π� τ. �ρε�πια Kν�ς περ�εργ�υ τε�-
I�υς µ6 πCτρες τερ�στιες σ6 κ�π�ια σηµε�α κα$ τεIνικ/τατα δ�µηµCνες (-λ. φωτ�γραφ�α). EPναι φα-
νερ:, Qτι θ. πρCπει σ6 µεταγενCστερες �π�I6ς τ� τε�I�ς ν. Iρησιµ�π�ι�θηκε κα$ ν. �πισκευ�στηκε
µ6 διαφ�ρετικ� τεIνικ�, γιατ$ R δ:µηση σ6 �ρκετ. σηµε�α �λλ�Mει. Θ. πρCπει ν. [π ρIε �σως κ�-
π�ι� oI*ρωµα �κε� κατ. τ�>ς -υMαντιν�>ς Iρ:ν�υς κα$ τ� φραγκ�κρατ�α.

EPναι Gστ:σ� παντελEς Oγνωστ�, τ� π:τε µπ�ρε� ν. Iτ�σθηκε τ� τε�I�ς κα$ �π� π�ι�*ς. ON περι-
στασιακ�$ µελετητ6ς κα$ περιηγητ6ς �δυνατ�;ν ν. δ/σ�υν σαφ  �π�ντηση· συµφων�;ν Qµως, Qτι
τ� πρEτ� κατ. σειρ. τε�I�ς πρCπει ν. εPναι �ρIαι:τατ�. bEτσι 8δωσαν τ�ν Iαρακτηρισµ� «Kυκλ/-
πεια» γι. τ. τε�Iη τ�; Xελµ�;. Πρ�γµατι σ6 κ�π�ια σηµε�α R τ�ιI�δ�µ�α θυµ�Mει τ�ν T�ρυνθα. �AHι�-
σηµε�ωτ� εPναι κα$ τ� γεγ�ν:ς, Qτι π�λ> κ�ντ. στ� Xελµ� -ρισκ:ταν R �ρIα�α Bελεµ�να, µι. �π� τ$ς
µεγ�λες π:λεις τ ς Λακων�ας κατ. τ�ν �ρIαι:τητα.

∆υστυIEς κανCνας �π� τ�>ς νε/τερ�υς �πιστ�µ�νες �ρIαι�λ:γ�υς δ6ν 8Iει �σI�ληθ  µ6 τ. Kυ-
κλ/πεια α)τ. τε�Iη τ�; Xελµ�;, π�> κινδυνε*�υν ν. καταρρε*σ�υν Oδικα, πρ�τ�; �π�καλ*ψ�υν
τ� µυστικ: τ�υς.

EOγεν$α ∆αρ7$ρη

bAγνωστα Kυκλ/πεια τε�Iη στ�ν �Aρκαδ�α



Στ�ν �ρI� τ�; �π�λ�γητικ�; τ�υ [π�µν�µατ�ς κατ. τ�ν δι�ρκεια τEν �να-
κρ�σεων πρ$ν �π� τ�ν δ�κη τEν ZEHι @ ∆ηµ. Γ�*ναρης γρ�φει µεταH> Oλλων:
«∆�ν εNναι δ� �κρι0�ς τ  λεγ�µεν�ν &ν τE. κατηγ�ρ1Kα, 4τι τ  συνεπε1Kα τ�2 Mι-
κρασιατικ�2 �τυ'�µατ�ς καταληφθ�ν [π  τ�2 &'θρ�2 Cδαφ�ς Pτ� µ�ρ�ς τ.ς
bEλληνικ.ς @Eπικρατε1ας. O{τε δικα1wω �{τε πρ�γµατι �ληθε$ει τ�ι�2τ�ς gσ'υ-
ρισµ�ς. ∆ικα1wω < Συνθ�κη τ7ν Σε0ρ7ν �:δ�π�τε &πεκυρZθη [π  �:δεµ1ας τ7ν
[π�γραψασ7ν α:τ!ν ∆υν�µεων, �{τε [π  τ.ς bEλλ�δ�ς, �{τε %π�µ�νως &πικυ-
ρZσεις �ντηλλ�γησαν, �{τε τ= κατ= τ�3ς 4ρ�υς τ.ς συνθ�κης ν�µικ= �π�τελ�-
σµατα &π.λθ�ν π�τ�, �λλ’ �{τε κα� fν &π�ρ'�ντ� τ= �π�τελ�σµατα τα2τα θ= πρ�-
σηρτLτ� εgς τ  bEλληνικ  κρ�τ�ς τ  δι= τ7ν 4ρων τ.ς συνθ�κης �π�σπZµεν�ν
τ.ς T�υρκ1ας τεµ�'ι�ν τ�2 Mικρασιατικ�2 &δ�φ�υς». M6 Oλλα λ:για R Συνθ�-
κη τEν Σε-ρEν [π ρHε κατ’ �)σ�αν Oκυρ�ς. ZEνα Iαρτ$ µ6 κ�π�ιες [π�γραφ6ς
~ταν, Iωρ$ς Qµως κα$ ν. [π�Iρε/νJη τ$ς IEρες π�> τ�ν [πCγραψαν σ6 �νCργειες
�πι-�λ ς της σ6 -�ρ�ς τ ς T�υρκ�ας. Odτε κSν �π� τ�ν �Eλλ�δα �πεκυρ/θη,
�στε 8στω κα$ µ:νη ν. «ν�µιµ�π�ι ται» σ6 �πιθετικ6ς �νCργειες πρ�ς κατ�I*-
ρωσιν τEν Qρων τ ς συνθ�κης. Kα$ µετ. �π� α)τ� �νακ*πτει 9να πελ/ρι� �ρ/-
τηµα: Γιατ� �πεστ�λη �κστρατευτικ� σEµα στ�ν M. �Aσ�α κα$ γιατ� �N κυ-ερν�-
σεις µετ. τ� 1920 �κ�λ�*θησαν κατ. κερα�αν τ�ν π�λιτικ� τ�; �Eλ. BενιMCλ�υ;

T� �ρ/τηµα α)τ� γ�νεται πι� �πιτακτικ:, Sν ληφθ�;ν [π’ lψιν κα$ τ. KH ς:
α) �Aπ� τ� 1915 R παραI/ρησις �δαφEν τ ς M. �Aσ�ας στ�ν �Eλλ�δα ~ταν µ�α

�:ριστη [π:σIεσις – κυρ�ως τ ς Bρετανν�ας – Iωρ$ς �ν�ληψιν �)δεµιAς δε-
σµε*σεως �κ µCρ�υς τEν συµµ�Iων. Γι’ α)τ� στ� [π:µνηµ� τ�υ πρ�ς τ�ν Kων-
σταντ�ν� @ BενιMCλ�ς 8γραφε περ$ πιθαν ς �κIωρ�σεως. T�ν �δια �π�I� τ� [π�υρ-
γικ� συµ-�*λι� τ ς Γαλλ�ας �πCκρ�υε τ�ν πιθαν� διαµελισµ� τ ς T�υρκ�ας.
ΠρAγµα π�> 8κανε γνωστ� στ�ν τ:τε πρωθυπ�υργ� ∆ηµ. Γ�*ναρη @ Γ�λλ�ς πρC-
σ-υς. A)τ� τ� �ναφCρ�υν στ� Rµερ�λ:γι: τ�υς κα$ @ Γ. ΣτρCιτ κα$ @ I. MεταHAς.

-) �Aπ� τ� 1917 R Γαλλ�α εPIε δια-ε-αι/σει τ�ν Pωσσ�α, Qτι �)δεµ�αν [π�-
IρCωσιν θ’ �νελ�µ-ανε γι. τ$ς µεγ�λες Kλληνικ6ς διεκδικ�σεις (Pωσσικ� B�-λ�ς
1922).

γ) �H �Eλλ.ς ε7σ λθε στ�ν π:λεµ� τ� 1917 Oνευ Qρων. ∆6ν [πεγρ�φη κανCνα
πρωτ:κ�λλ�ν, �dτε 8γιναν πρ�φ�ρικ6ς συµφων�ες, π�> ν. πρ�C-λεπαν τ�ν θCσιν
τ ς I/ρας µετ. τ�ν π:λεµ� κα$ ν. καθ/ριMαν τ$ς διεκδικ�σεις της. Σ6 �ντ�θεσιν

AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ

E. BενιP λ	ς καI ∆ηµ. Γ	Qναρης HγνEριPαν
*π� τ� 1920 τ%ν Mικρασιατικ% κατ�ρρευση

Περισσ:τερα περ$ τEν διεθνEν παρασκην�ων τ ς Mικρασιατικ ς �κστρατε�ας κα$ Mικρασιατικ ς
καταστρ�φ ς -λ. «∆αυλ:ν», τε*Iη 190, 191, 192 κα$ 193.



µ6 τ�ν P�υµαν�α, π�*, παρ. τ�ν παρασπ�νδ�αν της ν. [π�γρ�ψJη Iωριστ�ν ε7ρ�-
νην τ� 1918, εPδε τ. �δ�φη της κα$ τ�ν πληθυσµ:ν της ν. [περδιπλασι�Mωνται
µετ. τ�ν π:λεµ�.

δ) ∆Cκα µ νες πρ$ν τ�ν παρ�δ�σιν τ ς T�υρκ�ας (M�;δρ�ς 17-10-1818) @ Bρε-
τανν�ς πρωθυπ�υργ�ς ∆α-$δ Λ:υντ TM�ρτM δια-ε-α�ωνε τ�ν B�υλ� τEν K�ι-
ν�τ�των, Qτι «...�{τε µα'�µεθα, δι= ν= στερ�σωµεν τ!ν T�υρκ1αν τ.ς πρωτευ-
�$σης α:τ.ς l τ7ν πλ�υσ1ων κα� περιφ�µων &δαφ7ν τ.ς M. @Aσ1ας κα� τ.ς ΘρK�-
κης, 4π�υ &πικρατεF τ  τ�υρκικ ν στ�ι'εF�ν». Kα$ -ε-α�ως τ� τ�υρκικ�ν (µ�υ-
σ�υλµανικ� µAλλ�ν | �θνικ�ν) στ�ιIε��ν �πεκρ�τει στ� σ*ν�λ�ν τ�; πληθυσµ�;.
Xωριστ. Qµως στ�ν Θρz�κην κα$ τ�ν περι�I�ν τ ς Σµ*ρνης τ� Kλληνικ� στ�ι-
Iε�� ~ταν [πCρτερ� �κ:µη κα$ στ$ς τ�υρκικ6ς �π�γραφCς.

ε) �O Γ�λλ�ς πρωθυπ�υργ�ς Kλεµανσ� στ� ΣυνCδρι� E7ρ�νης στ� Παρ�σι (�Iα-
ν�υ�ρι�ς 1919) �δ�λωσε ε)θCως στ�ν BενιMCλ�, Qτι R �π:φασις τEν συµµ�Iων γι.
τ�ν �π�στ�λ�ν Kλληνικ�; στρατ�; στ�ν Σµ*ρνη δ6ν πρ�εδ�καMε τ�ν τ*Iην τEν
πρ�ς κατ�ληψιν �δαφEν (Doc. 606/IV). �O �δι�ς oλ�γ�υς µ νες �ργ:τερα �M�τη-
σε στ� �Aν/τατ� ΣυµµαIικ� Συµ-�*λι� ν. [π�µιµν�σ�υν �N σ*µµαI�ι στ�ν �Eλλ�-
δα α)τ�ν τ�ν πρ�ϋπ:θεσιν κα$ �δ�λωσε, Qτι «τ  Συµ0�$λι�ν &π� µLλλ�ν κα�
µLλλ�ν yγετ� εgς τ  ν= σε0ασθE. τ!ν �κεραι�τητα τ.ς T�υρκ1ας» (Doc. 17/II). 

Γι. τ�ν διατ�ρησιν τ ς τ�υρκικ ς �κεραι:τητας �N σ*µµαI�ι �γκατCλειψαν
τ�ν δηµι�υργ�αν �νεHαρτ�τ�υ �Aρµενικ�; κρ�τ�υς (πρ:τασις O)�λσ�ν) κα$ �πCρ-
ριψαν τ�ν σ*στασιν Π�ντιακ ς @µ�σπ�νδ�ας (�Aρµεν�ων κα$ �Eλλ�νων) | �νε-
Hαρτ�τ�υ Π�ντιακ�; �Eλληνικ�; κρ�τ�υς. Kα�, γι. ν. π�ψ�υν ν. [π�ρI�υν τC-
τ�ιες πρ��πτικ6ς @ριστικ�, Σ�-ιετικ�$ κα$ T�;ρκ�ι τ�; Kεµ.λ µ6 κ�ιν6ς στρα-
τιωτικ6ς �πιIειρ�σεις τ$ς �Hηφ�νισαν. T�ν �δια σθεναρ� �ντ�θεσ�ν τ�υς �Hεδ�-
λωσαν �N σ*µµαI�ι στ�ν πρ��πτικ� �νακηρ*Hεως �νεHαρτ�τ�υ �Iωνικ�; κρ�-
τ�υς. bIσως κα$ γι. τ�ν λ:γ�ν α)τ�ν ν. µ� [πεγρ�φη µ�α κα$ σαφ�ς συνθ�κη
ε7ρ�νης µεταH> τEν �µπ�λCµων, �λλ. 8γιναν συνCδρια �π$ συνεδρ�ων κα$ [πε-
γρ�φησαν συνθ κες µ6 σκ�π�ν �σαφ . TCτ�ια ~ταν R κατ�στασις,�στε �N Qρ�ι
ε7ρ�νης ν. µ�ν 8I�υν �φαρµ�σθ  �dτε µ6 τ�ν 8ναρHιν τ�; B´ Παγκ�σµ��υ Π�λC-
µ�υ. Kα$ Qλα τα;τα τ. �γν/ριMαν π�λ> καλ. Qλες �N Kλληνικ6ς κυ-ερν�σεις. M�-
λιστα Bρετανν�$ �Hιωµατ�;I�ι εPIαν πρ�ειδ�π�ι�σει γι. τ�>ς �πικε�µεν�υς κιν-
δ*ν�υς. �O �ρIηγ�ς τ�; Bρεταννικ�; A)τ�κρατ�ρικ�; �Eπιτελε��υ στρατηγ�ς
σ6ρ XCνρυ O)�λσ�ν σ6 συν�µιλ�α τ�υ µ6 τ�ν BενιMCλ� στ$ς 18-10-1919 τ�; �δ�λωσε
�περ�φραστα, Qτι R  �π�στ�λ� στρατ�; στ�ν Σµ*ρνη θ. �π�-J  καταστρ�φικ�
γι. τ�ν �Eλλ�δα. Σ6 µ�α Oλλη δ6 συν�µιλ�α τ�υς µ6 τ�ν συµµετ�I� τ�; [π�υργ�;
ΣτρατιωτικEν O)�νστ�ν TσEρτσιλ στ$ς 19-3-1920 (συν�ντησις καθ’ [π:δειHιν
τ�; Λ:υντ TM�ρτM) τ�; �πεσηµ�νθη τ� �δι�. ΣαφEς δ6 γνEσιν τ ς καταστ�σεως
8λα-ε κα$ @ Γ�*ναρης, Qταν συµµετε�Iε στ�ν συνδι�σκεψιν τ�; Λ�νδ�ν�υ τ�ν
Φε-ρ�υ�ρι� τ�; 1921. �Eκε� lIι µ:ν�ν 8γινε φανερ� R φιλ�τ�υρκικ� θCσις Γ�λ-
λων, �IταλEν, Σ�-ιετικEν, �λλ. κα$ �κ γεγ�ν:τ�ς Qλ�ι �N σ*µµαI�ι �νεγν/ρισαν
τ� κεµαλικ� καθεστ�ς µ6 τ�ν �π�δ�I�ν κεµαλικEν �ντιπρ�σ/πων στ$ς συν�µι-
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λ�ες. �Eπ�σης �N Bρετανν�$ κατηγ�ρηµατικ. �δ�λωσαν στ�ν Kλληνικ� �ντιπρ�-
σωπ�α, Qτι δ6ν θ. παρε�Iαν καµµ�α -��θεια γι. τ�ν συνCIεια τ ς µικρασιατικ ς
�κστρατε�ας. bAλλως τε �)δCπ�τε R �Eλλ.ς 8λα-ε τ�ν παραµικρ� -��θεια �π�
τ�>ς συµµ�I�υς της, �dτε κSν κατ. τ�ν δι�ρκεια τ�; π�λCµ�υ, πρ�ς I�ριν τEν
@π��ων ε7σ λθε (-λCπε κα$ �γωνι/δεις �κκλ�σεις στρατηγ�; ∆αγκλ  �π� τ� µα-
κεδ�νικ� µCτωπ�). T� Qτι @ �Eλ. BενιMCλ�ς κα$ @ ∆ηµ. Γ�*ναρης �γν/ριMαν π�λ>
καλ. τ�ν κατ�ληHιν τ ς µικρασιατικ ς �κστρατε�ας, γ�νεται πασ�δηλ�ν στ$ς δ*�
�πιστ�λ6ς π�> 8στειλαν στ�>ς Bρετανν� πρωθυπ�υργ� (BενιMCλ�ς, 22-9-1920)
κα$ [π�υργ� �EHωτερικEν (Γ�*ναρης, 23-2-1922). Σ’ α)τ6ς κα$ �N δ*� πρ�-λC-
π�υν, Qτι R µικρασιατικ� �πιIε�ρησις θ. καταλ�HJη στ�ν καταστρ�φ� Iωρ$ς -��-
θεια, π�> Qλ�ι Qµως τ�ν εPIαν �ρνηθ .

�EλCIθη �κ:µη, Qτι R Bρετανν�α �Iρησιµ�π��ησε τ�ν Kλληνικ� στρατ:, γι. ν.
�Hασφαλ�σJη τ. συµφCρ�ντ� της στ�ν M. �Aνατ�λ�. A)τ� Qµως σηµα�νει, Qτι τ.
-ρεταννικ. συµφCρ�ντα θ. �-λ�πτ�ντ� µετ. τ�ν �ττα τ�; Kλληνικ�; στρατ�;.
�Aλλ. τ. γεγ�ν:τα Oλλα δεικν*�υν. Π�λ> πρ$ν τ�ν [π�γραφ� τ ς Συνθ�κης τ ς
ΛωM�ννης R κυ-Cρνησις τ�; Kεµ.λ 8σπευσε ν. παραδ/σJη τ�ν πετρελαι�φ:ρ�
περι�I� τ ς M�σσ�*λης στ� �Iρ�κ, π�> �τελ�;σε [π� -ρεταννικ� κυριαρI�α κα$
παρ. τ�ν 8ντ�ν� �νταγωνισµ� τEν Oλλων, 7δια�τερα τEν H.Π.A. �EH Oλλ�υ, Sν
πρ�γµατι συνC-αινε α)τ:, @ Kλληνικ�ς στρατ�ς ν. �HυπηρCτει τ. -ρεταννικ.
συµφCρ�ντα, lIι µ:ν�ν θ. �πCτρεπε τ�ν καταστρ�φ�ν τ�υ, �λλ. θ. τ�; παρε�Iε
π�λλαπλ  -��θειαν. ZOσ� γι. τ�ν θρυλ�*µεν� φιλελληνισµ� τ�; ∆α-$δ Λ:υντ
TM/ρτM, καιρ�ς εPναι ν. µ�θ�υµε τ�ν κρ�σιν τ�; Bρετανν�; Nστ�ρικ�; P:µπερτ
P�ντ TMCιµς γι. τ�ν Iαρακτ ρα τ�υ: «...@Eπιτρ�πεται - gσ'υρισµ ς 4τι < �τ�µικ!
>ω� τ�υ παρ�σ'ε σαφεFς µαρτυρ1ας τ.ς 0αρε1ας �νεντιµ�τητ�ς κα� &λλε1ψεως
�ρ'7ν, π�3 &*εδηλZθησαν εgς διαφ�ρ�υς περιπτZσεις τ.ς δηµ�σ1ας >ω.ς τ�υ»
(«�OµπσCρ-ερ», 20-2-1966). Mετ. �π� Qλα α)τ. εPναι µ�ται� ν. �π�φαιν/µεθα,
Qτι @ Γ�*ναρης | @ BενιMCλ�ς 8Iει τ$ς µεγαλ*τερες ε)θ;νες, Qτι γι. τ�ν διIασµ�
εPναι [πε*θυν�ς @ Kωνσταντ�ν�ς. EPναι µ�ται� ν. λCµε, Qτι ~ταν λ�θ�ς R �πιµ�ν�
τ�; BενιMCλ�υ – παρ. τ$ς �ντιδρ�σεις – ν. δι�ρ�σJη κα$ ν. �πι-�λJη τ�ν �Aρ. Στερ-
γι�δη Gς �ρµ�στ� | R διατ�ρησ�ς τ�υ στ�ν θCσιν τ�υ �π� τ�ν Γ�*ναρη. �Aπ� τ�ν
στιγµ�ν π�> R �Eλλ.ς �νεπλ�κη σ6 �πιIειρ�σεις στ�ν M. �Aσ�α �π� τ�ν BενιMC-
λ� κα$ �πεφασ�σθη α)τ6ς ν. συνεIισθ�;ν �π� τ�ν Γ�*ναρη, Q,τι συνC-η δ6ν ~ταν
παρ. παρεπ:µεν� τ�; �ρIικ�; λ�θ�υς τ ς �µπλ�κ ς.

T. π�λιτικ. Qµως λ�θη δ6ν θ. εPIαν τ:σ� τραγικ. �π�τελCσµατα, Sν δ6ν εPIαν
συν�δευθ  �π� στρατιωτικ6ς παραλε�ψεις. Kα$ εPναι �λ�θεια, Qτι R �Eλλ.ς δ6ν
εPIε τ�ν δ*ναµι ν. �πι-�λJη στρατιωτικ� λ*σιν στ�ν M. �Aσ�α. ON λ:γ�ι εPναι
�πλ��: �H �Eλλ.ς δ6ν �δ*νατ� ν. συγκεντρ/σJη τ�ν �παιτ�*µενη στρατιωτικ�
δ*ναµιν. �O Γ�λλ�ς στρατηγ�ς Φ�ς �Hετ�µα, Qτι R �ναγκα�α δ*ναµις 8πρεπε ν.
συγκρ�τ ται �π� 27 µεραρI�ες πλ�ρως �HωπλισµCνες. Γι. τ� �δι� θCµα @ Γ�λλ�ς
πρCσ-υς στ� Λ�νδ�ν� Π�λ Kαµπ�ν 8γραφε στ�ν υN:ν τ�υ: «...εgς τ!ν @Aνατ�λ!ν
0α1ν�µεν πρ ς θαλ�σσωµα. O9 XAγγλ�ι &τ�θησαν κα� Cθεσαν κα� <µLς εgς �δι�-
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*�δ�ν. @Hκ�λ�$θησαν π�λιτικ�ν, π�3 &'ρει�>ετ� τ  |λιγZτερ�ν 500 'ιλ. �νδρ7ν».
Kα$ εPναι γνωστ:ν, Qτι στ�ν µεγαλ*τερη πανστρατι. τEν KλληνικEν δυν�µεων @
�ριθµ�ς µ:λις [περC-η τ$ς 200.000 κα$ �H α)τEν µ:ν�ν oλ�γ�ι παραπ�νω �π�
τ�>ς µισ�>ς �δ*ναντ� ν. 8I�υν Oµεση συµµετ�I� στ$ς �πιIειρ�σεις. �Aλλ�, κα$
Sν �κ:µη κατωρθ/νετ� ν. ε[ρεθ�;ν �N �ναγκα�ες δυν�µεις, µακρ�Iρ:νια τ.
�δ�φη τ ς MικρAς �Aσ�ας ~ταν �δ*νατ� ν. κρατηθ�;ν. Bασικ�$ λ:γ�ι εPναι δ*�:
α) T� �κτεταµCν� µCγεθ�ς τ�; µετ/π�υ 8κανε �ναγκα�α τ�ν διαρκ  �πιστρ�-
τευσιν. Kα$ -) ~ταν �δ*νατ�ν ν. στηρ�HJη R �Eλλ.ς �7κ�ν�µικ. τ$ς �πιIειρ�σεις
α)τCς. bHδη τ ς ~ταν �δ*νατ�ν ν. �Hασφαλ�σJη τ� 9να Kκατ�µµ*ρι�, π�> �Iρει-
�Mετ� γι. τ�ν µισ� στρατ:. ZOσ� γι. τ�ν πρ/τη περ�πτωσιν, κα$ Sν �κ:µη �σµι-
κρ*νετ� τ� µCγεθ�ς τ�; µετ/π�υ (oλ�γ� πρ$ν τ�ν κατ�ρρευσιν �Hετε�νετ� σ6 µ κ�ς
800 Iιλι�µCτρων) κα$ �στρατε*�ντ� �N �ντ:πι�ι, �N T�;ρκ�ι δ6ν θ. 8παυαν τ�ν π:-
λεµ�. �H �Eλλ.ς θ. κατCρρεε �7κ�ν�µικ. κα$ θ. �ναγκ�Mετ� ν. �γκαταλε�ψJη τε-
λικ. τ�ν M. �Aσ�α.

bEI�ντας α)τ. [π’ lψιν τ�υ @ I. MεταHAς, τ. εPIε �νακ�ιν/σει στ�ν �Eλ. Bενι-
MCλ� �π� τ� 1915, Qταν ~ταν �ρIηγ�ς τ�; �Eπιτελε��υ, [πασπιστ�ς τ�; πρωθυ-
π�υργ�; κα$ στρατιωτικ:ς τ�υ σ*µ-�υλ�ς. M�λιστα R διαφων�α τ�υ α)τ� τ�ν
Gδ�γησε σ6 παρα�τησιν. T� �δι� �πεσ�µανε στ�>ς Γ�*ναρη, Θε�τ:κη, �EHαδ�-
κτυλ�, π�> συνηντ�θη µαM* τ�υς στ� σπ�τι τ�; Πρωτ�παπαδ�κη κα$ τ�; πρ�-
σCφεραν τ�ν �ρIιστρατηγ�αν στ$ς 25 Mαρτ��υ τ�; 1921, Qταν [π ρIαν �κ:µη
πρ�ϋπ�θCσεις ν. περισωθ�;ν π�λλ�. �OφCλη γι. τ�ν �Eλλ�δα �δ*ναντ� ν. πρ�-
κ*ψ�υν µ:ν�ν µετ. �π� µ�α -ραI*Iρ�νη �πιIε�ρησιν, ν�κην �π$ τEν τ�υρκικEν
δυν�µεων, �στε ν. τ�>ς [π�Iρε/σJη σ6 συνθ�κη, π�> θ. πρ�C-λεπε τ�ν πρ�-
στασ�αν τ�; Kλληνικ�; πληθυσµ�; στ�ν �Aσιατικ� T�υρκ�α κα$ π�> θ. κατω-
I*ρωνε τ�ν κατ�I�ν τ ς �Aν. Θρz�κης. A)τ� Qµως ~ταν 9να �νδεI:µεν�, π�> @ διε-
θν�ς �H�υσιασµ�ς �πη*Iετ�. Kατ’ �ρI�ν [π ρIε R �π:φασις, τ. Στεν. ν’ �ν�-
κ�υν σ’ 9να κρ�τ�ς. �H κατ�I� τ ς �Aν. Θρz�κης �π� τ�ν �Eλλ�δα θ. εPIε µ�ιρα�α
κατ�ληHιν τ�ν πρ�σ�ρτησιν τ�; ε)ρωπαϊκ�; B�σπ:ρ�υ σ’ α)τ�ν. Kα$ α)τ� θ.
�πC-αλε ταυτ:Iρ�να τ�ν σε-ασµ� τEν δικαιωµ�των τ�; �Eλληνισµ�; στ�ν �Aσια-
τικ� T�υρκ�α. bEπρεπε λ�ιπ�ν ν. �π�τραπJ  α)τ� R λ*σις, π�> ~ταν �ντ�θετη στ.
σICδια τ�; διεθν�;ς �H�υσιασµ�;. Kα$ πρ�ς τ�ν κατε*θυνσιν τ ς καταστρ�φ ς
ε7ργ�σθη.

***

Θ. �ναρωτηθJ  κ�π�ι�ς, Sν µCσα στ�ν σωρε�α τEν λαθEν [π ρHε 8στω κα$
9νας µεταH> τEν στελεIEν τEν δ*� παρατ�Hεων π�> �ναλλ�σσ�νταν στ�ν �H�υ-
σ�α, π�> ν. εPδε τ. πρ�γµατα µ6 καθαρ� -λCµµα. �Yπ ρHε @ �ντιπρ:εδρ�ς τ ς
κυ-ερν�σεως τ�; BενιMCλ�υ PCπ�υλης, π�> στ� [π�υργικ� συµ-�*λι� π�> �πε-
φ�σισε τ�ν �π�στ�λ�ν στρατ�; στ�ν Σµ*ρνη �ντετ�Iθη στ�ν �π:-ασιν. ZOταν
δ6 @ Nστ�ρικ�ς Γ. Bεντ�*ρης �ρ/τησε τ�ν BενιMCλ� γι’ α)τ� τ� γεγ�ν:ς, α)τ�ς
�π�ντησε, Qτι δ6ν τ� �νεθυµAτ� (Sν εPναι δυνατ:ν!). �Aλλ. κα$ @ �δι�ς @ BενιMC-
λ�ς �ταλαντε*θη γι. τ�ν �π�στ�λ�ν τ�; στρατ�;. �O Γ. Bεντ�*ρης γρ�φει σIε-
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τικ�: «T!ν ταλ�ντωσιν &κε1νην τ�2 Bενι>�λ�υ κατεν1κησε πρ  π�ντων - Bασ.
Zα'�ρωφ, πρ ς τ ν -π�F�ν κατ�φυγεν - Mαρκαντων�κης» (@ �H �π�ρρ�των
γραµµατε>ς τ�; BενιMCλ�υ). M6 Oλλα λ:για τ�ν Kλληνικ�ν π�λιτικ� στ�ν Mι-
κρ.ν �Aσ�αν καθ/ρισαν @ µεγαλ*τερ�ς 8µπ�ρ�ς Qπλων ZαI�ρωφ κα$ @ -αρCως
�νCντιµ�ς, Qπως �Iαρακτηρ�σθη, ∆α-$δ Λ:υντ TM/ρτM. �Aν θυµηθ�;µε δ6 κα$ τ�ν
διαπ�στωσιν τ�; TM. X:ρτ�ν, Qτι @ �Hανδραπ�δισµ�ς τEν �Eλλ�νων τ ς �Aσια-
τικ ς T�υρκ�ας ~ταν 9να µακρ:Iρ�ν� σICδι�, καταν��;µε τ� π�ιCς δυν�µεις τ�
�H*φαναν. Kα$ δ6ν ε[ρ�σκεται 8Hω τ�; σIεδ��υ R �π:φασις τ�; Γ�*ναρη ν. µ�ν
�κκενωθJ  R Σµ*ρνη. ∆ι:τι �N κ�θε ε�δ�υς �γρι:τητες τEν T�*ρκων µ6 κ�ρ*φω-
σιν τ�ν πυρκαϊ.ν τ ς π:λεως κα$ τ$ς σφαγ6ς �Eλλ�νων �πC-λεπαν lIι τ:σ� στ�ν
γεν�κτ�ν�α τ�υς (Qπως 8γινε µ6 τ�>ς �Aρµεν��υς) Qσ� στ�ν διαµ:ρφωσιν Kν�ς
κλ�µατ�ς πανικ�; κι �γκαταλε�ψεως τ ς γενCθλιας γ ς. ΠρAγµα π�> �πετε*Iθη,
κα$ γι’ α)τ� �N kµ:τητες �σταµ�τησαν µετ. oλ�γες RµCρες κα$ Qλ�ι διευκ:λυναν
τ�ν �π�I/ρησ�ν τ�υς. Γι’ α)τ� κα$ R Συνθ�κη τ ς ΛωM�ννης πρ�C-λεψε τ�ν
[π�Iρεωτικ� �νταλλαγ� τEν πληθυσµEν κα$ τ� σ*µφων� φιλ�ας (Kεµ.λ - Bενι-
MCλ�ς) �σκ:τωσε κα$ τ�ν τελευτα�α �λπ�δα �παν:δ�υ τEν πρ�σφ*γων στ$ς Kστ�ες
τ�υς.

�O I.∆. ΠασσAς 8Iει γρ�ψει, Qτι �N µεταν�εµ-ριαν6ς (τ�; 1920) κυ-ερν�σεις
8-λαψαν Kλληνικ. συµφCρ�ντα µ6 τ�ν �µµ�ν� τ�υς ν. φαν�;ν �ρεστ6ς στ�>ς
συµµ�I�υς. Θ. παρατηρ�σ�υµε Qµως, Qτι Qλες �N σ*µµαIες IEρες ~ταν �ντ�θε-
τες. bAρα µ:ν�ν, Sν R �Eλλ.ς �πεI/ρει �π� τ�ν M. �Aσ�αν, θ. ~τ� �ρεστ�. Kα$
δυστυIEς lIι µ:ν�ν �N κυ-ερν�σεις π�> διεIειρ�σθησαν τ� µικρασιατικ� πρ:-
-ληµα 8I�υν τ�ν ε)θ*νην γι. τ�ν καταστρ�φ�ν. bEν�Iες εPναι Qλες �N κυ-ερν�-
σεις π�> πρ�ηγ�θησαν, δι:τι καµµ�α δ6ν �νταπεκρ�θη στ. �)σιαστικ. α7τ�µα-
τα τ�; �Eλληνισµ�;. Kα$ τ. α7τ�µατα τ�; �Eλληνισµ�; δ6ν πρ�σµετρEνται µ6
τ�ν �δαφικ�ν 8κτασ�ν τ�υ. A)τ� R κρατικιστικ� �ντ�ληψις µ:ν�ν συµφ�ρ6ς �πC-
φερε. �H Mε;Hις τ ς Kλληνικ ς Nστ�ρ�ας δ6ν ~ταν δυνατ�ν ν. συµ-J  µ6 τ�ν �H�-
πλωσιν τ�; �Eλληνισµ�; στ’ �ρIα�α Qρια �λλ. µ:ν�ν µ6 τ�ν π�λιτισµ:ν. Kι α)τ�ν
τ�ν π�λιτιστικ�ν Mε;Hιν τ�ν κατεν:ησε @ MεταHAς στ. τελευτα�α Iρ:νια τ ς Mω ς
τ�υ. bEγραφε µεταH> Oλλων στ� τελευτα�� τ�υ Oρθρ� (70�ν) �ναντ��ν τ�; Bενι-
MCλ�υ στ$ς 23 �Iαν�υαρ��υ τ�; 1935 στ�ν «Kαθηµεριν�»: «XEργ�ν λ�ιπ ν τ�2 κ�-
ντρ�υ τ�2 bEλληνισµ�2, τ�2 >7ντ�ς &ντ ς τ7ν -ρ1ων τ�2 &λευθ�ρ�υ κρ�τ�υς,
εNναι ν= �ναδηµι�υργ�σEη τ ν π�λιτισµ ν α:τ ν (τ�ν �ρIα��ν), τ ν -π�F�ν ν=
�κτιν�0�λ�σEη κα� εgς τ= τελευταFα 6κρα τ7ν πλ�κ�µων τ.ς %λληνικ.ς φυλ.ς, συν-
δ��ντας �Yτω στερε7ς 4λα τ= τµ�µατα τ.ς φυλ.ς εgς hνα συνειδητ ν σ$ν�λ�ν»
(�Aπ� τ�ν -ι�γραφ�α τ�; I. MεταHA �π� τ�ν K. Πλε*ρη). Kα$ �π� α)τ�ν τ�ν
�λ�θεια �πCσIαν Qλες �N κυ-ερν�σεις κα$ α)τ�ν τ�ν �λ�θεια καλ�*µεθα ν. �να-
δε�H�υµε.

Παρατ#ρησις: ZOπ�υ [π�ρIει R σ*ντµησι Doc. [π�ν�ε�ται R �γγλικ� λCHις Document κα$ �ντα-
π�κρ�νεται στ�ν 8κδ�σιν τEν σIετικEν �γγρ�φων �π� τ� -ρεταννικ� [π�υργε�� τEν �EHωτερικEν.
�O Kλληνικ�ς �ριθµ�ς δηλ�� τ�ν �ριθµ�ν τ�; �γγρ�φ�υ, @ δ6 λατινικ�ς τ�ν �ριθµ�ν τ�; τ:µ�υ.
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«E�ναι πλ
�ν γνωστ�, �τι τ� �π�καλ��µεν� Nε�ελληνικ� Kρ�τ�ς �π ρ!ε δηµι��ργηµα τ#ν
Mεγ�λων ∆υν�µεων τ�' δεκ�τ�υ (ν�τ�υ α)#να, �* +π�,ες τ� κατασκε�ασαν -ς “µαντρ/”, πρ�-
κειµ
ν�υ ν2 κυριαρ34σ�υν καλ�τερα (π5 τ#ν 6Eλλ4νων. T� κρ�τ�ς α9τ� µ: τ; µακρ�3ρ�νια !ε-
ν�κ/νητη )σ3υρ; <γεσ/α τ�υ =παι!ε π�λ> καλ2 τ� ρ�λ� τ�υ, + +π�,�ς ε�3ε -ς �π�τελ
σµατα τ;ν
π�λιτικ; φθ�ρ�, τ;ν καταστρ�φ; τ ς ε)ρ4νης κα5 τ ς δικαι�σ�νης, τ;ν πνευµατικ; τυρανν/α,
τ;ν σπατ�λη �λικ�', τ; διαφθ�ρ2 στ;ν �περτ�τη µ�ρφ4 της κα5 τελικ2 τ; διαστρ
Aλωση κ�θε
Bλληνικ�' )δεCδ�υς, *στ�ρικ�' γεγ�ν�τ�ς κα5 τ ς �ληθιν ς µας ταυτ�τητ�ς. DAπ� τ;ν DAνε-
!αρτησ/α τ�' 1821 κα5 (ντε'θεν Iθελαν ν2 (πιA�λ�υν τ;ν Jπ�ψη, �τι + LEλλην (κπρ�σωπε,
α9τ�ν π�> δ:ν =3ει ν2 (κφρ�σMη Jλλη γνCµη (κτ�ς �π� τ5ς θεσµ�θετηµ
νες, α9τ�ν π�> �ρνε,ται
τ�>ς πρ�γ�ν�υς τ�υ,α9τ�ν π�> παραδ/δεται σ: κ�θε σηµαντικ� κα5 �σ4µαντ� τ
3νασµα τ ς κα-
τεστηµ
νης (!�υσ/ας, κα5 τελικ2 α9τ�ν π�> φα/νεται ν2 στρ
φMη τ2 ν#τα στ5ς �ρ3
ς τ�υ
π�υλ#ντας τ;ν �περηφ�νεια κα5 τ;ν  πατρ/δα τ�υ στ;ν ∆ιεθν  DE!�υσ/α, γι2 ν2 (!ασφαλ/σMη
�)κ�ν�µικ; Jνεση. DEπ5 πλ
�ν στ�ν σηµεριν� (λε�θερ� κ�σµ� �παγ�ρε�εται στ2 6Eλλην�π�υλα
ν2 µαθα/ν�υν τ;ν *στ�ρ/α κα5 τ; γλ#σσα τ�υς. Γιατ/ �* σηµεριν�5 κα5 �* παλαι�τερ�ι <γ
τες τ2
συγ3ωρ�'ν α9τ�; Γιατ/ τ�σ� µ,σ�ς γι2 τ�>ς πρ�γ�ν�υς µας; Π�ι�ς Aρ/σκεται π/σω �π’ �λα α9τ2
κα5 γιατ/; Γιατ/ τ� 6Eλληνικ� Kρ�τ�ς καταρρ
ει κα5 κανε5ς δ:ν (νδιαφ
ρεται γι2 τ;ν *ερ; γ ,
τ;ν πατρ/δα π�> γ
ννησε τ2 �ψηλ�τερα )δανικ2 τ ς �νθρωπ�τητας;».

Σκληρ�ς 	λ
θειες κα� 	µε�ληκτα �ρωτ
µατα π�� 	φ�ρ��ν στ� νε�ελληνικ� γ�γνεσθαι περι-
λαµ� ν�νται στ!ν παραπ νω παρ γραφ� π�� 	π�τελε" τµ#µα τ#ς διακ�ιν%σεως πρ�ς τ� K�-
γκρ'σσ�, τ! Γερ�υσ�α, τ+ ,Yπ�υργε"α Παιδε�ας κα� /E1ωτερικ2ν 	λλ+ κυρ�ως πρ�ς τ�ν πρ3ε-
δρ� τ2ν H.Π.A. O8�λλιαµ T:'φερσ�ν Kλ�ντ�ν, τ!ν ;π��α 	π'στειλε < Πρ%τη ,Eλλην�αµερικα-
νικ! Φιλικ! ,Eταιρε�α κα� ; πρ3εδρ3ς της κ. >Iων Kαλαργυρ3ς. T� τετρασ'λιδ� κε�µεν� 1εκιν@A
µ� γενικ! 	ναφ�ρ+ στ�ν /Aπ3δηµ� ,Eλληνισµ3, ; ;π�"�ς 	ν+ τ�ν κ3σµ� BCει δηµι�υργ
σει
πλ#θ�ς κ�ιν�τ
των, π�� συνυπ ρC�υν Dρµ�νικ+ µ� τ+ κατ+ τ3π�υς Bθνη κα� πρ��δεE�υν 	ρν�E-
µενες κ θε �1�υσιαστικ! σκ�πιµ3τητα κα� 	π�φεEγ�ντας κ θε 	ρνητικ� κ�ινωνικ� φαιν3µεν�.
Kατ3πιν γ�νεται λ3γ�ς γι+ τ�ν µακρα�ων� διωγµ� κατ+ τ#ς ,Eλληνικ3τητ�ς κα� τ�� ,Eλληνικ��
π�λιτισµ��, τ#ς �πιστ
µης κα� τ�� πνεEµατ�ς. OF συντ κτες τ�� κειµ'ν�υ διερωτ2νται, τ� θ+ Gταν
; κ3σµ�ς Cωρ�ς α8τ . /Iδια�τερη δ� Bµφαση δ�δεται στ!ν �Cθρικ! 	ντιµετ%πιση 	π� τ��ς θρη-
σκευτικ��ς «ταγ�Eς», π�� Gταν 	ν'καθεν, κα� δυστυC2ς �1ακ�λ�υθ��ν ν+ εJναι, στ!ν πραγµα-
τικ3τητα �F Kλετ#ρες τ�� Lλληνικ�� στ�ιCε��υ κα� µ λιστα τ#ς διασπ�ρAς. T�ν�:εται �ν τ'λει,
Mτι τ� 	ρCα"� Lλληνικ� µ�ντ'λ� 	π�τελε" σ� µ'γιστ� �αθµ� α8τ� π�� �ν π�λλ�"ς NσCEει στ� π�-
λ�τευµα, τ! δικαι�σEνη κα� τ!ν κ�ινωνικ! 	ντ�ληψη τ2ν H.Π.A. OF 	ρC�ς τ#ς 	ρCα�ας Lλληνικ#ς
π�λιτε�ας �ρ�σκ�υν �φαρµ�γ! σ
µερα στ!ν Pλλη πλευρ+ τ�� /Aτλαντικ��, �νQ2 στ!ν ,Eλλ δα
	π�τελ��ν µ�υσειακ� εJδ�ς R παρ�υσι :�νται µ� διαστρε�λωµ'νη µ�ρφ
.

,H πρ%τη ,Eλλην�αµερικανικ! Φιλικ! ,Eταιρε�α µ� τ!ν διακ��νωσ
 της α8τ! στ+ 	µερικανικ+
π�λιτειακ+ Sργανα τ�ν�:ει τ!ν �πιτακτικ! 	ν γκη ν+ 	λλ 1�υν Tρισµ'να πρ γµατα σ� M,τι
	φ�ρ@A τ� Uγι�ς Lλληνικ� στ�ιCε"� τ#ς /Aµερικ#ς. Στ3C�ς της εJναι < 	πε1 ρτηση τ2ν ;µ�γεν2ν
	π� τ+ δι φ�ρα �1�υσιαστικ+ κα� παραε1�υσιαστικ+ κ'ντρα, π�� κ θε Pλλ� παρ+ τ��ς �1υπη-
ρετ��ν, κα� < 	ναπτ'ρωση τ�� ,Eλληνισµ�� 	νε1 ρτητα κα� π'ρα 	π� τ!ν Lλλαδικ! παρακµ
.

Ω.

OF VEλληνες π�λ�τες τ#ς /Aµερικ#ς
:ητ��ν 	π� τ�ς H.Π.A.  Lλλην�π��ηση
τ�� 	νθελληνικ�� Pωµα�ικ�υ κρ τ�υς



�Eν τ�	 N��ω K�σµ�ω
T� Sν�µα α9τ�' DAντ�µ NανT. O9δεµ/α σ3
ση =3ει A
Aαια µ: τ; γνωστ;

<ρω/δα τ�' �ειµν4στ�υ Z�λT. Π#ς θ2 µπ�ρ�'σε Jλλως τε, �φ�' πρ5ν τρ/α µ�-
λις 3ρ�νια Jφησε τ� 3ωρι� τ�υ στ;ν Γκ�να τ ς DAφρικ ς, γι2 ν2 =ρθMη κα5 ν2
γ/νMη τα!ιτW ς στ; N
α 6Y�ρκη. LOταν πρ�σφατα ε�3α Aρεθ  κι (γY (κε,, =τυ-
3ε κ�π�ι� πρωιν� ν2 µπ# στ� α9τ�κ/νητ� τ�υ -ς πελ�της κα5 καθ’ +δ�ν πρ�ς
τ�ν πρ��ρισµ� µ�υ πι�σαµε τ;ν κ�υA
ντα. DAπ� τ;ν πρ�φ�ρ� µ�υ κατ�λαAε,
�τι δ:ν Iµ�υν ντ�πι�ς, κα5 µ: ρCτησε �π� π�' ε�µαι.

– I’ m from Greece, τ�' �π4ντησα.
– Greece? Where is Greece? �π�ρησε (κε,ν�ς, κι (γC, �πως [ταν φυσικ�,

α)σθ�νθηκα πρ�σAεAληµ
ν�ς. Πρ�σπ�θησα ν2 τ�ν A�ηθ4σω �ναφ
ρ�ντας
κ�π�ιες κωδικ:ς λ
!εις, π�> =3�υν καταστ4σει γνωστ� τ� νε�ελληνικ� γ/γνε-
σθαι �πως «souvlaki», «bouzouki», «mousaka» κ.λπ. 6O Jνθρωπ�ς �µως (!α-
κ�λ�υθ�'σε ν2 µ;ν καταλαAα/νMη κα5 ν2 µ: κυττ�WMη περ/εργα. M: =πιασε τ�
µωρ�πατριωτικ� µ�υ: «]E, λ�γικ� ε�ναι», σκ
φτηκα. «LOταν �* πρ�γ�ν�/ µας
=κτιWαν Παρθεν#νες, �* δικ�/ σ�υ πρ�γ�ν�ι =τρωγαν �κρ/δες στ5ς S3θες τ�'
B�λτα πα/W�ντας µ: τ;ν �9ρ� τ�υς, �π�αν�πτυκτε»! Xωρ5ς π�ντως ν2 (πι-
διCκω ν2 δCσω συν
3εια στ� θ
µα, Jρ3ισα ν2 ψ�3νω µ
σα στ� 3αρτ�φ�λακ�
µ�υ aνα =γγραφ�, π�> θ2 3ρειαW�µ�υν �ργ�τερα. Ψ�3ν�ντας [ρθε στ2 3
ρια
µ�υ aνα διαφηµιστικ� φυλλ�δι�, π�> περιε,3ε κι aναν παγκ�σµι� 3�ρτη. ∆ρατ-
τ�µεν�ς τ ς ε9καιρ/ας τ�ν =Aγαλα =!ω κα5 µ: τ� δ�κτυλ� µ�υ =δει!α στ�ν
DAντ�µ τ; γεωγραφικ; θ
ση τ ς 6Eλλ�δ�ς.

– Here is Greece, τ�' ε�πα.
6H �ντ/δρασ4 τ�υ [ταν (!�3ως �ναπ�ντε3η. ]Aστραψε τ� Aλ
µµα τ�υ.
– Oh! Hellas! Socrates, Plato, Aristoteles, Homer! Are you really from there,

man? B�υAαµ�ρα (γC. Kατ2 τ� νε�AαρAαρικ#ς λεγ�µεν�ν «µ: =στειλε γι2
Aρ�'Aες». K��νησα dπλ#ς καταφατικ2 τ� κεφ�λι µ�υ. Συνερ3�µεν�ς �π� τ;ν
�ρ3ικ; κατ�πλη!η =σπευσα ν2 τ�ν «παγιδε�σω» µ: µερικ:ς (ρωτ4σεις.

– Γνωρ/Wεις τ/ ε�ναι �λ�ι α9τ�5 π�> �ν
φερες; τ�ν ρCτησα.
– Φιλ�σ�φ�ι! µ�' �π4ντησε (κε,ν�ς µ�ν�λεκτικ�.
– Kα5 τ/ σηµα/νει φιλ�σ�φ�ς; (παν λθα (γC.
– A9τ�ς π�> =µαθε τ�ν κ�σµ� ν2 σκ
πτεται, Jνθρωπε, µ�' �π4ντησε µ: µ/α

γερ; δ�ση AεAαι�τητας κα5 �περηφανε/ας.
DEπανε!επλ�γην. Παρ’ �λα α9τ2 συν
3ισα ν2 τ�ν δ�κιµ�Wω �κ�λ�υθ#ντας

τ� διαφηµιστικ� �!/ωµα «µ/α δ�κιµ; θ2 σTς πε/σMη».
– ]E3εις δ/κι� γι2 τ�>ς τρε,ς πρCτ�υς. LOµως + Homer (LOµηρ�ς) δ:ν [ταν

φιλ�σ�φ�ς �λλ2 π�ιητ4ς, τ�' ε�πα π�νηρ�.
– Nα/, !
ρω, κα5 µεγ�λ�ς *στ�ρικ�ς (π5 πλ
�ν, µ�' �νταπ4ντησε κα5 µ:

«=σAησε».
Πρ5ν τρελλαθ# +ριστικ2 κα5 �µετ�κλητα, �πεφ�σισα ν2 τ�' �π�A�λω τ;ν

XPONIKA



κεφαλαιCδη (ρCτηση:
– Kαλ�, (σ> π#ς τ2 γνωρ/Wεις �λα α9τ�;
Kι (κε,ν�ς Jρ3ισε ν2 µ�' διηγ ται: «Πρ5ν �π� π�λ> καιρ�, πρ�τ�' �κ�µη

=λθω (δ# κα5 γ/νω +δηγ�ς, τα!/δευα -ς να�της σ’ aνα πετρελαι�φ�ρ�. Π�λ-
λ�5 �π� τ� πλ4ρωµα τ�' πλ�/�υ [ταν LEλληνες. LOπ�τε εi3αµε καιρ�, συWη-
τ��σαµε γι2 δι�φ�ρα πρ�γµατα. DEπειδ; στ� σ3�λε,� στ; Γκ�να µ�θαινα κ�-
π�ια πρ�γµατα γι2 τ�>ς �ρ3α/�υς LEλληνες π�> µ: γ�4τευαν, ρωτ�'σα συ-
ν
3εια τ�>ς συναδ
λφ�υς µ�υ, κι =τσι =µαθα περισσ�τερα. DAπ� τ�τε δ:ν 3�-
νω ε9καιρ/α ν2 διαA�σω κα5 ν2 �κ��σω +τιδ4π�τε =3ει σ3
ση µ’ α9τ�.

– T/ ε�ναι α9τ� π�> σ�' =κανε µεγαλ�τερη (ντ�πωση �π� τ�ν �ρ3α,� 6Eλλη-
νικ� κ�σµ�; τ�ν ρCτησα διακ�πτ�ντ�ς τ�ν.

– T2 µεγ�λα τ�υς τα!/δια στ�ν κ�σµ�. DAκ�µα κι (δ# ε�3αν =ρθει, �π’ �σ�
γνωρ/Wω, ε�πε.

– ∆:ν �π�κλε/εται, ε�πα (γY (!�υθενωµ
ν�ς.
M: τ;ν κ�υA
ντα !ε3�στηκα -ς συν4θως. 6H διαδρ�µ4 µας ε�3ε +λ�κλη-

ρωθ . T�ν πλ4ρωσα κα5 κατ
Aηκα στ; γων/α 74ης +δ�' κα5 M�ντισ�ν. Πρ5ν
κλε/σω τ;ν π�ρτα κα5 φ�γMη, µ�' φCνα!ε:

– Xαιρετισµ�>ς στ;ν πατρ/δα! lAν π�τ: µπ�ρ
σω, θ2 =ρθω ν2 τ; γνωρ/σω
�π� κ�ντ�.

– ]Aσε, µ;ν κ�νMης τ�ν κ�π�. Θ2 3�σMης πTσαν )δ
αν. Γει� σ�υ, ε�πα κι �π�-
µακρ�νθηκα �φ4ν�ντ�ς τ�ν ν2 µ: κυττ�WMη µ: �π�ρ/α.

Περπατ�'σα κα5 συλλ�γιW�µ�υν. Π�σ� λ/γ�ι κα5 φτω3�5 εiµαστε (µε,ς �*
«π�λιτισµ
ν�ι» µπρ�στ2 σ’ α9τ�ν τ�ν «�π�αν�πτυκτ�» µ: τ� Bλληνικ� µυαλ�;
Π�σ� �ν
µελα (µε,ς «πα/W�υµε µ: τ5ς �9ρ
ς µας» κι �διαφ�ρ�'µε γι2 τ�σ�
κ�σµ�, π�> διψnT ν2 γνωρ/σMη τ;ν κ�ιτ/δα µας. T/ =3�υµε (π5 τ
λ�υς ν2 τ�>ς
πρ�σφ
ρ�υµε πι�;

O* σκ
ψεις µ�υ διεκ�πησαν �π�τ�µα, �ταν τ� Aλ
µµα µ�υ =πεσε π�νω στ�ν
+δ�δε/κτη Bν�ς καθ
τ�υ δρ�µ�υ π�> συν4ντησα. «6Oδ�ς Πατρι�ρ3�υ Bαρ-
θ�λ�µα/�υ». Kι �κριA#ς �π
ναντι «6Oδ�ς Πατρι�ρ3�υ ∆ηµητρ/�υ». T/ τιµ;
γι2 τ; Pωµι�σ�νη!

DAφ�' τελε/ωσα �,τι ε�3α ν2 κ�νω, κατευθ�νθηκα πρ�ς τ2 ν�τια, �π�υ στε-
γ�W�νται τ2 γραφε,α τ�' �)κ�δεσπ�τη µας. LOταν =φθασαν (κε,, + ]Iων κα5
+ Π2ν ε�3αν Iδη καθ4σει κα5 συWητ�'σαν. Kατ2 τ; δι�ρκεια τ ς καφεπ�σ/ας
+ πρ#τ�ς µTς παρ�υσ/ασε µ/α )δ
α π�> ε�3ε. Π ρε µ/α κ�λλα 3αρτ5 κι =γρα-
ψε τ; λ
!η «America». Kατ�πιν κ�τω �π’ α9τ;ν =γραψε τ; λ
!η «Homerica». ∆ε/-
3ν�ντ�ς τ� σ: µTς, W4τησε τ5ς κρ/σεις µας γι2 τ;ν καταφαν  +µ�ι�τητα τ#ν
δ�� λ
!εων. DEντυπωσιαστ4καµε. Πραγµατικ2 πρωτ�τυπη α9τ; < σ�λληψη.
Kι (γY θυµ4θηκα �σα µ�υ ε�3αν συµA  λ/γες qρες πρ/ν. Π�r ’σαι, NανT, ν2
δM ς! ]Oντως µ
γας *στ�ρικ�ς + LOµηρ�ς...

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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KOPNHΛIOΣ KAΣTOPIA∆HΣ

(�Aναµν�σεις �π� µ�α πρ�σωπικ! γνωριµ�α
κα# �ναφ�ρ% στ! &ω! κα# τ! σκ�ψη τ�υ)

,O K�ρν
λι�ς Kαστ�ρι δης εJναι πι� γνωστ�ς B1ω παρ+ �δ2. Kαν�νικ+ θPπρε-
πε, µι+ κα� εJναι VEλληνας, ν+ συν'�αινε τ� 	ντ�θετ�. Π�ι  ν+ εJναι < �1
γηση
τ�� πρ γµατ�ς; ∆�ν µπ�ρε" νiναι Pλλη 	π� τ!ν πνευµατικ
 µας καθυστ'ρηση.
Γιατ� στ!ν ,Eλλ δα µας (Kφε�λ�υµε νPµαστε εNλικρινε"ς) Uπ ρCει Bλλειµµα πνευ-
µατικ3. T�8λ Cιστ�ν στ�ν τ�µ'α τ#ς θεωρ�ας. ∆�ν BC�υµε θεωρητικ�Eς. ∆�ν BC�υ-
µε φιλ�σ3φ�υς νε�'λληνες. Π�ιητ�ς BC�υµε. M�υσικ�Eς, γλEπτες, :ωγρ φ�υς,
π�� �F πι� π�λλ�� 	ντιγρ φ�υν �'�αια τ��ς 1'ν�υς ρυθµ�Eς, να�. /Aλλ+ θεωρη-
τικ�Eς, 	νθρ%π�υς Uψηλ2ν θεωρ
σεων, δηλαδ! α8τ��ς π�� εJναι < κεφαλ! τ#ς
φ λλαγγας στ!ν πνευµατικ! πρ�κ�π
, SCι. lAν µ λιστα ; K�ρν
λι�ς π'θαινε
στ!ν ,Eλλ δα κι mν δ�ν PρCι:αν �F 1'ν�ι ν+ τ�ν πρ�� λλ�υν µ� τελετ�ς κα� φαν-
φ ρες, τ�π�τα δ�ν θ+ γραφ3τανε στ�ν Lλληνικ� τEπ�. Γιατ� �δ2 κηδεE�υµε«δη-
µ�σ�@α δαπ νnη» δηµ�σι�γρ φ�υς κα� θεατρ�νες... Στερ�Eµαστε Fερ ρCησης. ∆�ν
1'ρ�υµε τ� πρ�ηγε"ται κα� τ� oπεται. /Eπ� πλ'�ν γ�ναµε κα� Kλ�γ�ν πρ3Cειρ�ι. ∆η-
λαδ! �δ2 «εJσαι M,τι δηλ%σnης»!..

/Aλλ+ mς �παν'λθ�υµε στ�ν K�ρν
λι� κι mς π��µε, mν µπ�ρ��µε, µ� µ�α λ'1η,
τ� 	κρι�2ς Gταν. ,O K�ρν
λι�ς Gταν oνας Nδε�λ3γ�ς. ,O Nδε�λ3γ�ς δ�ν εJναι ;
«qρωας». EJναι �κε"ν�ς π�� πρ�ηγε"ται. ,O �φευρ'της τ2ν λEσεων. /Eκε"ν�ς π��
φιλ�τεCνε" τ� αrρι�. ,O 	ν
συC�ς. ,O µ! Fκαν�π�ιηµ'ν�ς µ� τ� σ
µερα. Kα� ;
κ�ινωνικ3ς. ,O Pνθρωπ�ς τ�� ;µαδικ�� πνεEµατ�ς. ,O µ! 	τ�µικιστ
ς. Kα� �F Nδε-
�λ3γ�ι δ�ν εJναι τ3σ� συCν��, Mπως ν�µ�:�υµε. Γιατ� κα� < Nδι3τητα α8τ! εJναι
σCετικ
. ∆ηλαδ! �1αρτAται σ� τ� π�σ�στ� �ρ�σκεται µ'σα στ� αsµα µας... /EνQ2 ;
Kαστ�ρι δης Gταν ;λ�κληρωτικ+ Nδε�λ3γ�ς. Γι’ α8τ� κα� δ�ν 1'πεσε στ� �π�πε-
δ� τ#ς πρακτικ#ς π�λιτικ#ς. lAν τuκανε, θ+ �ρισκ3ταν Uπ�Cρεωµ'ν�ς ν+ πρ�-
σαρµ3:εται, ν+ συµ�ι� :εται. Kα� στ� �αθµ� π�� θ+ τuκανε α8τ3, θ+ ν3θευε
τ!ν Nδε�λ�γ�α τ�υ. OF γν
σι�ι θεωρητικ�� BC�υν Pλλες 	1�ες 	π’ τ��ς π�λιτικ�Eς,
δηλαδ! τ��ς 	νθρ%π�υς τ#ς �1�υσ�ας. OF π�λιτικ�� �νδιαφ'ρ�νται γι+ τ! σκ�-
πιµ3τητα. OF θεωρητικ�� γι+ τ!ν 	λ
θεια.

Tελικ+ ; K�ρν
λι�ς δ�ν καταλ
γει σ� καµµι+ µαγικ! λEση «Pµεσης Cρ
σης».
Kαταλ
γει σ� διαπιστ%σεις. OF πρ�ϋπ�θ'σεις π�� � :ει στ! δικ
 τ�υ πρ��πτικ!
εJναι τ3σ� π�λυτελε"ς,π�� ; «�π�γει�ς παρ δεισ�ς», π�� �πι:ητ��µε Mλ�ι µας
Pµεσα, εJναι 	δEνατ�ς. Γι+ ν+ τ� διαπιστ%σnη καν'νας α8τ3, δ�ν BCει παρ+ ν+ γυ-
ρ�σnη ν+ δn# τ+ Uπαν πτυκτα πλ
θη τ#ς �π�C#ς µας (τ+ Lκατ�µµEρια τ2ν 	µαθ2ν
τ�� Tρ�τ�υ K3σµ�υ) µ� τ! στ�ιCει%δη τ�υς 	ντ�ληψη. T! σCεδ�ν :ω%δη. Kι Bτσι
θ+ καταλ �nη, mν εJναι δυνατ! < «π�λιτικ! δηµι�υργικ3τητα» τ2ν µα:2ν, π�� θ'-
λει ; K�ρν
λι�ς R < «�στυν�µ�ς Sργα», Mπως τ!ν 	π�καλε" 	λλ�� (π�� εJναι µι+
φρ ση παρµ'νη 	π’ τ�ν Σ�φ�κλ#). Kα� π�� σηµα�νει 	κρι�2ς τ� wδι�: τ!ν α8τ�-
ελεγC3µενη θεσµ�θετικ! δραστηρι3τητα τ2ν µα:2ν µ'σα σ’ oνα καθεστyς Pµε-
σης δηµ�κρατ�ας. ,H δηµ�κρατ�α α8τ! εJναι oτ�ιµη θεωρητικ . EJναι 1εσηκω-



µ'νη 	π� τ�ν Cρυσ� αN2να τ�� Περικλ#. Kα� µAς τ!ν πρ�τε�νει ; K�ρν
λι�ς γι+
σ
µερα σ� διεθν# κλ�µακα. /Aλλ+, κα� mν 	κ3µα τ+ τεCνικ+ µ'σα τ�� σEγCρ�ν�υ
π�λιτισµ�� τ!ν �π'τρεπαν α8τ! τ! δραστηρι3τητα, α8τ! τ!ν «Sργαν» δηλαδ
,
κα� mν 	κ3µα ; κ θε π�λ�της µπ�ρ��σε ν+ διαθ'τnη oνα κλειστ� Nδιωτικ� τηλε�-
πτικ� δ�κτυ� µ� τ�ς /AρC'ς, zστε ν+ µ!ν Cρει :εται τ+ τερ στια πλ
θη ν+ µετα-
�α�ν�υν Mλα µα:� στ!ν 	γ�ρ , γι+ ν+ 	κ�Eσ�υν �κε" κα� ν+ ψηφ�σ�υν, π λι τ�
πρAγµα δ�ν γ�νεται. Γιατ� ; σEγCρ�ν�ς λα�ς (τ� µ'σ� �π�πεδ3 τ�υ) εJναι σ� π�λ�
Cαµηλ3τερ� �π�πεδ� 	π� τ�ν 	λλ�τιν�ν /Aθηνα"� π�λ�τη R τ�ν µικρ�αστ� τ2ν
πρ%των ε8ρωπαϊκ2ν π3λεων τ#ς /Aναγ'ννησης, π�� 	ναφ'ρει σ+ν παραδε�γ-
µατα. Γιατ� µAς λ'ει ; K�ρν
λι�ς, π�ι  θ+ Gταν < Nδε%δης π�λιτε�α, 	λλ+ δ�ν µAς
λ'ει κα� µ� π�ι3 τρ3π� µπ�ρ��µε ν+ 1εκιν
σ�υµε κα� ν+ φτ σ�υµε σEντ�µα πρ�ς
α8τ
.

/Eν π σnη περιπτ%σει ; K�ρν
λι�ς δ�ν θ+ µπ�ρ��σε ν+ καταλ
1nη στ+ συµπε-
ρ σµατ  τ�υ α8τ , mν δ�ν Bσερνε π�σω τ�υ τ!ν τερ στια πε"ρα τ�υ,τ!ν διαν�η-
τικ
, 	λλ+ κα� τ!ν �ιωµατικ
. Kα� 	π� τ!ν Pπ�ψη α8τ! θ+ Gταν �ντελ2ς |λ�θι�
ν+ θεωρ
σnη καν'νας }π�πτα R 	ντιπαθ# τ+ συµπερ σµατα τ#ς τελευτα�ας πε-
ρι3δ�υ τ#ς :ω#ς τ�υ. T#ς Tριµ3τητ ς τ�υ. /Eπειδ! τ Cα ; K�ρν
λι�ς Uπ#ρ1ε
κ π�τε κ�µµ�υνιστ
ς... Γιατ� εJν’ 	δEνατ� ν+ κ νnης σωστ! κριτικ! κα� ν’ 	π�ρ-
ρ�ψnης κ τι, mν δ�ν τ� γνωρ�σnης �ιωµατικ+ κι «	π� τ! φ3δρα», π�� λ'νε. VEνα πα-
ρ δειγµα µ λιστα, µAς τ� δ�νει oνας Pλλ�ς στ�Cαστ
ς, ; δι σηµ�ς >Aρθρ�υρ
Kα"στλερ, π�~Cε π�λεµ
σει στ+ νι τα τ�υ στ� πλευρ� τ2ν 	ριστερ2ν στ!ν ,Iσπα-
ν�α �ναντ��ν τ�� Φρ νκ� τ� 1936 κι 	ργ3τερα Pλλα1ε. EJCε π# µ�α «παραδ�1�-
λ�γ�α» τ3τε, π�� 	π�δε�Cτηκε σωστ! 	π� τ+ πρ γµατα. ,O µελλ�ντικ�ς 	ντ�πα-
λ�ς, εJCε π#, τ2ν κ�µµ�υνιστ2ν, ; πι� �πικ�νδυν�ς, δ�ν θiναι �F δε1ι��. A8τ�� δ�ν
1'ρ�υν ν+ τ��ς π�λεµ
σ�υν. ,O µελλ�ντικ�ς 	ντ�παλ�ς τ2ν κ�µµ�υνιστ2ν, α8τ�ς
π�� θ+ τ��ς θ ψnη, θiναι �F... πρ%ην κ�µµ�υνιστ'ς! Kι �F τελευτα"�ι α8τ�� εJν’
�κε"ν�ι π�� θ+ �1αφαν�σ�υν τ�ν K�µµ�υνισµ� 	π’ τ�ν κ3σµ�. A8τ+ εNπ%θηκαν
π�λ� πρ�ν π'σnη < Σ��ιετικ! VEνωση 	π� τ�ς γνωστ�ς �νδ�γενε"ς αNτ�ες. /Aπ�
τ��ς Xρ�υστσyφ κα� τ��ς Γκ�ρµπατσ%φ, τ+ πρ%ην στελ'Cη τ�� K�µµ�υνισµ��.

***

M� τ�ν K�ρν
λι� εJCα συνδεθ# πι� πρ�ν 	κ3µα κι 	π’ τ!ν Kατ�C
. �Hταν φ�-
λ�ς 	δελφικ�� µ�υ φ�λ�υ, τ�� µακαρ�τη τ�� Λευτ'ρη ,Iερ3παιδα, ; ;π�"�ς τ�ν
θαEµα:ε γι+ τ! µελετηρ3τητ  τ�υ κα� τ��ς B�λεπα συCν+ µα:E. Mετ+ ; K�ρν
-
λι�ς πι στηκε 	π� τ!ν π�λιτικ! 	στυν�µ�α τ�� καθεστ2τ�ς τ#ς Mετα1ικ#ς ∆ι-
κτατ�ρ�ας, τ!ν περ�φηµη «ENδικ! /Aσφ λεια» τ�� Mανιαδ κη, «καρφωµ'ν�ς»
	π� ’κε"ν�ν 	κρι�2ς π�� τ�ν παρ'συρε στ!ν ;µ δα τ�υ, τ�ν κατ�πιν� πρωθυ-
π�υργ� /Aνδρ'α Παπανδρ'�υ. ΠρAγµα π�� ; K�ρν
λι�ς δ�ν τ�� τ� C ρισε π�-
τ'. Π�λ� 	ργ3τερα, Mταν τυCα"α εJπα τ! λ'1η «/Aνδρ'ας» µπρ�στ  τ�υ, µ� 	γρι�-
κEττα1ε κα� µ�� δ
λωσε, Mτι, mν 1ανακ νω τ� wδι� λ θ�ς, ν+ µνηµ�νεEσω α8τ�
τ� Sν�µα, «δ�ν θ+ µ�� 1αναπn# καληµ'ρα». /E1επλ γην! Kι Bφυγα κ�υν2ντας τ�
κεφ λι µ�υ. T� εwδ�υς «φιλ3σ�φ�ς» εJναι τ��τ�ς, Bλεγα µ'σα µ�υ, π�� δ�ν 1'ρει
ν+ συγCωρn#;

/Aλλ+ < γνωριµ�α τ2ν νι των µας εJCε γ�νει στεν%τερη, Mταν � λθηκα ν+ τ�ν
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τρα�
1ω στ!ν ;µ δα µ� τ�ν Στ�να. VEναν 	κρ�αριστερ� �π� Kατ�C#ς, π�� δ�-
δασκε �rτε λ�γ� �rτε π�λ� µ�α διπλ# �παν σταση. >OCι µ3ν� τ! γνωστ
, τ2ν
«πρ�λεταρ�ων» �ναντ��ν τ2ν «	στ2ν» τ#ς ∆Eσεως. /Aλλ+ κα� τ2ν λα2ν τ#ς Σ�-
�ιετικ#ς VEνωσης �ναντ��ν τ�� σταλινικ�� καθεστ2τ�ς τ#ς /Aνατ�λ#ς. (Xαρ+
στ� κ�υρ γι� τ�υ �'�αια τ�� Uπερεπαναστ τη α8τ��!). /Aλλ+ ; K�ρν
λι�ς Bγι-
νε κ�λλητ�ς τ�� Στ�να κα� τ�ν θαEµα:ε 	περι3ριστα. T�ν κρ τησε δ� α8τ�ν τ�ν
θαυµασµ� σ’ Mλη τ�υ τ! :ω
, µ'Cρι τ� τ'λ�ς. /Eγy λ�ιπ�ν π#γα �πανειληµµ'να
τ3τε στ� σπ�τι τ�� K�ρν
λι�υ κα� πρ�σπαθ��σα ν+ τ�ν πε�σω νPρθnη µα:E µας
στ!ν ;µ δα Στ�να. ,O K�ρν
λι�ς 	ντιστεκ3ταν. >Eπρεπε ν+ �γn# 	π’ τ� �ργα-
στ
ρι� κα� τ+ �ι�λ�α τ�υ κα� ν+ C σnη �ρες µα:E µας. /Aλλ+ εJCε κι Pλλ�υς λ3-
γ�υς: τ!ν πικρ! πε"ρα 	π’ τ!ν ;µ δα Παπανδρ'�υ... Kα� δ�ν �θελε ν+ 1ανα-
µπλ'1nη κα� ν+ 1αναπληρ%σnη... /Eνν�ε"ται, πyς κ θε τ'τ�ια δραστηρι3τητα µE-
ρι:ε τ3τε µπαρ�Eτι. ∆�ν Gταν πα"1ε, γ'λασε. /Aλλ’ �F παρ ν�µες Kργαν%σεις �κε�-
νη τ!ν �π�C! �γα�νανε σ+ν τ+ µανιτ ρια µετ+ 	π� �ρ�C
. /Aπ� τ#ς πλευρAς µ�υ
εJCα  µεγ λη �µπιστ�σEνη τ3τε στ!ν πρ�σηλυτιστικ
 µ�υ δειν3τητα. Π�στευα, πyς
δ�ν µ�� γλEτωνε καν'νας... Kι Bτσι B�αλα στ3C� τ�ν Kαστ�ρι δη κα� τελικ+ τ�ν
κατ φερα. >Eγινα Bτσι, Cωρ�ς ν+ τ� θ'λω, oνας κρ�κ�ς στ!ν πνευµατικ
 τ�υ �1'-
λι1η. Γιατ� µ3ν� περν2ντας µ'σα 	π� τ� Nδε�λ�γικ� φ�λτρ� τ�� ΣπEρ�υ Στ�να
µπ�ρ��σε ; K�ρν
λι�ς ν+ καταλ
1nη στ�ν 	ντικ�µµ�υνισµ3. /Aφ�� �F δE� α8τ�ς
θ'σεις (κ�µµ�υνισµ�ς - 	ντικ�µµ�υνισµ�ς) σ+ν διαµετρικ+ 	ντ�θετες στ!ν περι-
φ'ρεια τ�� wδι�υ κEκλ�υ ;δηγ��ν 	π� τ! µ�α στ!ν Pλλη, 	κ�λ�υθ2ντας τ!ν πε-
ριφ'ρεια εwτε 	π’ τ+ δε1ι+ εwτε 	π’ τ+ 	ριστερ . Γι’ α8τ� κα� εJCε 	λ θητ� αNσθη-
τ
ρι� < OΠΛA π�� καθ ρι:ε �πιµελ2ς τ�ς τ 1εις τ#ς /AριστερAς 	π’ Mλα τ+ αFρε-
τικ+ στ�ιCε"α. ∆ηλαδ! τ��ς κ θε εwδ�υς τρ�τσκιστ�ς κα� λ�ιπ��ς 	ν�ρθ3δ�1�υς
τ#ς Nδε�λ�γ�ας. Γιατ�, Pµα 	ρC�σnης τ!ν �σωτερικ! 	ντιπ�λ�τευση, δ�ν τελει%-
νεις. Θ+ πAς σιγ+-σιγ+ π�λ� µακρυ ... /Eνν�ε"ται, Mτι ; K�ρν
λι�ς κι �γy τ+ κα-
ταφ'ραµε Pριστα: /EνQ2 δηλαδ! Mλ�ς  ; κ3σµ�ς εJCε oναν �Cθρ3, �µε"ς κατωρθ%-
σαµε ν+ 	π�κτ
σ�υµε δE�. Mα:� µ� τ��ς Γερµαν��ς κα� τ�ν EΛAΣ. ,O καθ'νας
καταλα�α�νει τ! συν'Cεια: T� Mτι γλυτ%σαµε κατ+ τ!ν περ��δ� τ#ς Kατ�C#ς κα�
κατ+ τ!ν /Aπελευθ'ρωση Gταν σπ νια τECη. ΘυµAµαι µ λιστα (κα� µ� πι νει
ρ"γ�ς τ%ρα), πyς µα:ευ3µαστε συCν+ κ π�ι� δι στηµα σ’ oνα Uπ3γει� καφενε"�
στ!ν ;δ� Mητρ�π3λεως Cωρ�ς Pλλη B1�δ�! lAν δηλαδ! µAς κ νανε oνα «ντ��»,
θ+ µAς πι νανε στ! φ κα �κε�νη σ+ν τ+ π�ντ�κια. ΠρAγµα π�� θ+ σ
µαινε Pµε-
ση �κτ'λεση.

/Eγy �'�αια 1'ρω oνα �αθ� µυστικ3, π�� δ�ν τuµαθε π�τ� ; K�ρν
λι�ς. Λ�γα
Cρ3νια µετ+ τ!ν Kατ�C! συν ντησα τυCα"α στ�ν δρ3µ� τ�ν Στ�να κα� τ�ν κ λε-
σα στ� γραφε"� µ�υ. VOταν Gρθε, µ�� �1ωµ�λ�γ
θηκε, Mτι B�λεπε 	κ3µα στ�ν
}πν� τ�υ Cωρ�φEλακες ν+ τ�ν κυνηγAνε. EJCε �φι λτες. T3τε Bσκυψα κ�ντ  τ�υ.
T�ν κEττα1α �αθει+ στ+ µ τια κα� τ�ν ρ%τησα: «Π'ς µ�υ Σπ�ρ�. lAν �τανε ν+
1ανα:
σnης τ! :ω
 σ�υ, θ’	κ�λ�υθ��σες π λι τ�ν δρ3µ� τ#ς �παν στασης κα� τ#ς
παραν�µ�ας;». «>OCι», µ�� 	π ντησε, κι αNσθ νθηκα, Mτι µ� τιµ��σε µ� τ!ν εNλι-
κρ�νει  τ�υ. A8τ� τ� «SCι» Mµως µ�� φ%τισε π�λλ+ θ'µατα. /Aκ3µα κα� τ!ν Nδε-
�λ�γικ! π�ρε�α τ�� µαθητ
 τ�υ... π�rCασε Cρ3νια στ! Γαλλ�α �γ :�ντας (mς
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µ�� �πιτραπn# < Bκφραση) τ!ν wδια �π�C! oνα |λ�θι� περι�δικ� µ� τ�ν τ�τλ� «Σ�-
σιαλισµ�ς R Bαρ�αρ3τητα». Γιατ�, Mταν ; «Σπ�ρ�ς» 	ρνι'ται τ� Nδανικ� τ#ς νι3-
της τ�υ, τ� ν+ σ�� πn# πι+ ; K�ρν
λι�ς;

E8τυC2ς 1'φυγε κι 	π’ α8τ� κ π�τε. Kα� µ3ν� Bτσι Bγινε ; στ�Cαστ!ς µ� τ� πρω-
τ3τυπ� Bργ�. «,O K�ρν
λι�ς Kαστ�ρι δης»! ,O συγγραφ'ας τ�� κλασσικ�� Bργ�υ
«,H φαντασιακ! θ'σµιση τ#ς K�ινων�ας». /Aλλ+ πρ�σ'1τε τ�ν τ�τλ�... >ECει �δ2
�γκαταλε�ψει SCι µ�ν Cα τ�ν µαρ1ισµ� 	λλ+ κα� τ�ν Uλισµ3. ,H λ'1η «φαντα-
σιακ!» σηµα�νει, Mτι στ! συγκρ3τηση τ2ν κ�ινωνι2ν παρεµ�α�ν�υν πνευµατικ��,
Nδεαλιστικ�� παρ γ�ντες. Kι SCι µ�ν Cα Uλιστικ�� κα� �Nκ�ν�µικ��, π�� 	π�-
κλειστικ+ δ'Cεται < µαρ1ιστικ! σC�λ
.

Π�λλ�ς φ�ρ�ς µετ+ στ!ν /Aθ
να, π�� �ρC3τανε ; K�ρν
λι�ς, ν3µισα, πyς εJδα
στ+ µ τια τ�υ µ�α 	π�ρ�α µα:E µ�υ. K τι σ+ν �ρωτηµατικ3, π�� δ�ν µ�� τ� δια-
τEπωσε Mµως π�τ'. �Hταν wσως, γιατ� τ��ς �γκατ'λειψα 	π3τ�µα κατ+ τ!ν πε-
ρ��δ� τ#ς /Aπελευθ'ρωσης. A8τ� φ νηκε καθαρ%τερα, Mταν Bγραψα oνα �ι�λ��
µ� τ�ν τ�τλ� «O* θεµελιCδεις α9ταπ�τες τ�' κ�µµ�υνισµ�' κα5 τ� µ
λλ�ν τ ς ∆η-
µ�κρατ/ας ∆�σης», Bκδ�ση 1964, κα� τ�ν ρ%τησα, Mταν τ�ν συν ντησα �δ2, mν
τSλα�ε. M�� ’πε: «∆E� φ�ρ'ς! /Aλλ+ διαφων2...». /Aπ� τ3τε τ�ν εJδα κι Pλλες φ�-
ρ'ς, 	λλ+ 1'Cασα ν+ τ�ν ρωτ
σω, mν �πιτ'λ�υς συµφ%νησε...

***

/Aλλ+ mς 1αναγυρ�σ�υµε στ!ν κ�σµ�θεωρ�α τ�� Kαστ�ρι δη κα� στ+ �π� µ'-
ρ�υς π�ρ�σµατα. ,H φιλ�σ�φ�α (κα� Mταν λ'µε φιλ�σ�φ�α, �νν���µε µ3ν� τ!ν
,Eλληνικ
, γιατ�, mς µ!ν ψ Cν�υµε, µ3ν� ,Eλληνικ! εJναι < φιλ�σ�φ�α) δ�ν δ'-
Cεται, Mτι µπ�ρ��µε 	π� τ�ν δρ3µ� τ�� δ3γµατ�ς ν+ φτ σ�υµε σ’ α8τ
. (Kα� ν+
τ! Cρησιµ�π�ι
σ�υµε µετ+ σ+ν Uπηρ'τρια α8τ�� τ�� δ3γµατ�ς). /Aλλ+  τ� 	ντ�-
θετ� δ'Cεται. VOτι µ3ν� µ'σQω τ#ς λ�γικ#ς θ+ φτ σ�υµε σ� δ3γµα, mν φτ σ�υµε
σ� κ τι τ'τ�ι�. ,H φιλ�σ�φ�α λ�ιπ�ν εJναι α8στηρ+ λ�γικ�κρατικ! µ'θ�δ�ς κα�
	π�ρρ�πτει �ντελ2ς κ θε τι µ! λ�γικ�κρατικ3. ∆ηλαδ! τ!ν 	π�κ λυψη. Kαθyς
κα� κ θε Pλλη φαντασι�πλη1�α R νεEρωση. N+ γιατ� ,Eλληνισµ�ς κα� /I�υδαϊσµ�ς
κα� γενικ%τερα /Aνατ�λικισµ�ς δ�ν συνδυ :�νται. N+ γιατ� < ,Eλλ δα τ2ν
«,Eλλ
νων Xριστιαν2ν» εJναι τ� πι� 	δ3κητ� σEνθηµα τ#ς πι� παCυλ#ς 	γραµ-
µατ�σEνης. ,O Kαστ�ρι δης πρ�Cωρε" περαιτ'ρω: ,H πνευµατικ
 µας πρ�κ�π!
«�δ2» εJναι 	δEνατη: ,H 	λληλ�εκµηδενιστικ! δρ ση τ2ν δE� 	ντιφατικ2ν µας
κληρ�ν�µι2ν (,Eλληνικ#ς, Bυ:αντιν#ς) µAς 	κινητ�π�ιε". T� Bυ: ντι� Gταν π�-
λυεθνικ3. ,H κλασσικ! ,Eλλ δα µ�ν�εθνικ
. T� Bυ: ντι� Gταν θε�κρατικ3, <
	ρCα�α ,Eλλ δα κ�σµικ
. T� Bυ: ντι� µ�ναρCικ3, < 	ρCα�α ,Eλλ δα κατ+ κE-
ρι� λ3γ� δηµ�κρατικ
. T� Bυ: ντι� φωτ�σ�εστικ3. ,H 	ρCα�α ,Eλλ δα πνευ-
µατ�κρατικ
. Tαυτ3Cρ�να (κα� �π� πλ'�ν) < «Pναυλη» εNσαγωγ
, µεταπ�λεµικ ,
τ2ν �κ τ�� �1ωτερικ�� �πιρρ�2ν �νεργε" κι α8τ! 	φαιρετικ . Kα� µAς «σµπα-
ραλι :ει» πνευµατικ .

,O K�ρν
λι�ς �1ακ�λ�υθε" ν+ εJναι 	δ�στακτ�ς: ∆ιακηρEσσει πρ γµατα, π��
καν'νας δ�ν θ+ τ�λµ��σε. ,Oσ κις �ρC3ταν στ!ν ,Eλλ δα, µAς φEλαγε κα� 	π�
µ�α καλ! κλωτσι+ στ� καλ µι. /Aλλ+ �F αwθ�υσες τ2ν διαλ'1εων τ�υ Gταν κατ -
µεστες. Kα� ; K�ρν
λι�ς Gταν ; K�ρν
λι�ς. Γι’ α8τ� κα� δ�ν τ�ν παρε1ηγ�Eσα-
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µε. Ewµαστε 	ρκετ+ σν3µπ, γι+ ν+ µ!ν κατ�ρθ%ν�υµε ν’ 	νταπ�κριθ��µε �νθ�υ-
σιωδ2ς σ’ oναν Pνθρωπ� π�� �ρC3ταν «	π’ τ� Παρ�σι», oναν «διευθυντ!
σπ�υδ2ν» σ� 	ν%τατη σC�λ! B1ω, oναν συγγραφ'α στ�λισµ'ν� µ� τ� �αθυπρ -
σιν� στεφ νι τ#ς πρωτ�φαν��ς κυκλ�φ�ριακ#ς �πιτυC�ας τ2ν �ι�λ�ων τ�υ. Kι Bτσι
; K�ρν
λι�ς C3ρευε!.. Π ντως γι+ τ!ν Fστ�ρ�α Kφε�λ�υµε ν+ πρ�σθ'σ�υµε �δ2,
Mτι σ� π�λλ�ς 	π’ τ�ς Nδ'ες τ�� Kαστ�ρι δη (τ#ς δεEτερης φ σε%ς τ�υ) εJCε κι3-
λας πρ�ηγηθ# τ� περι�δικ� «∆αυλ�ς» τ2ν �τ2ν 1983-86 στ! µεγ λη καµπ νια
τ�υ γι+ τ� 	κρι��ς περιεC3µεν� τ�� Mρ�υ ,Eλληνικ3τητα, π�� συνεC�:εται Pλλως
τε µ'Cρι σ
µερα κα� π�� δ�ν θ+ π ψnη ν+ συνεC�:εται µ'Cρι �F VEλληνες ν+ συ-
ναντ
σ�υµε τ�ν Lαυτ3 µας.

,O K�ρν
λι�ς Gταν :ωηρ�ς κι �νεργητικ3ς. Γεµ τ�ς Cι��µ�ρ κα� δραστηρι3-
τητα. B'�αια π'θανε κατ+ τ!ν �γCε�ρηση 	ν�ιCτ#ς καρδιAς, 	λλ+ Gταν πι+ 76
Cρ�ν2ν. ,O Σωκρ της, ; µεγαλEτερ3ς τ�υ δ σκαλ�ς (µεγαλEτερ�ς κι 	π’ τ�ν Στ�-
να), B�αλε τ'ρµα στ! :ω
 τ�υ 71 Cρ�ν2ν*. ,O Πλ των π'θανε στ+ 81. ,O K�ρν
-
λι�ς δ�ν µπ�ρε" ν+ εJCε παρ π�ν�. VO,τι εJCε ν+ πn# τ� εJπε. Kα� εJπε π�λλ , γιατ�
Gταν πανεπιστ
µ�νας. >H1ερε 1'νες γλ2σσες, 	ν%τερα µαθηµατικ , θεωρητικ!
φυσικ
, ψυC�λ�γ�α τ�� � θ�υς, Fστ�ρ�α, κ�ινωνι�λ�γ�α, φιλ�σ�φ�α, Mλα τPπαι-
:ε στ+ δ Cτυλα. ∆ωδεκ ωρη τ�8λ Cιστ� καθηµεριν! µελ'τη Pνευ Kυριακ2ν κα�
L�ρτ2ν. VEνας «τρελλ�ς» τ2ν �ι�λ�ων. VEνας Kπι�µαν!ς τ#ς γν%σης πρ�σπα-
θ��σε ν+ Lν%σnη τ!ν ψυCαν λυση µ� τ!ν π�λιτικ
. T!ν τεCνικ! µ� τ! δηµ�κρα-
τ�α. T!ν Fστ�ρ�α µ� τ� Sνειρ�. Xωρ�ς τ�ν K�ρν
λι� δ�ν µπ�ρε" πι+ ν+ �ρευνηθn#
; τ�µ'ας τ#ς �Nκ�ν�µ�ας, τ#ς κ�ινωνι�λ�γ�ας, τ#ς π�λιτικ#ς... /Oγκ3λιθ�ς! Kα�
πι� συγCρ�νισµ'ν�ς 	π’ Mλ�υς.

***

Tελικ+ τ� µAς Bµεινε 	π’ τ�ν Kαστ�ρι δη; VOτι µ3ν� στ!ν α8τ�θεσµιστικ! δρα-
στηρι3τητα τ2ν λα2ν Uπ ρCει < «σωτηρ�α». VOτι µ3ν� δE�-τρε"ς φ�ρ�ς παρ�υ-
σι στηκε α8τ! στ!ν Fστ�ρ�α. Στ!ν 	ρCα�α /Aττικ! κα� στ�ς πρ2τες π3λεις τ�� Mε-
σα�ωνα. /Eν µ'ρει δ� κα� στ� παλι3τερ� �ργατικ� κ�νηµα. Kι Mτι < µ'λλ�υσα
	νθρωπ3τητα C ρη 	κρι�2ς στ!ν τελει�π��ηση τ2ν τεCνικ2ν της µ'σων wσως
µπ�ρ'σnη ν+ τ!ν �παναλ �nη 1αν . ,O Kαστ�ρι δης 	ντικατ στησε δηλαδ! τ!ν
«πρ�λεταριακ! �παν σταση» τ2ν νι των τ�υ µ� τ� Nδανικ� α8τ� τ#ς «α8τ�θ'-
σµισης». Π�� εJναι τ� 	ντ�θετ� 	π’ M,τι �πικρατε" σ
µερα. ,H κ�ιν���υλευτικ!
(KλιγαρCικ!) Lτερ�θ'σµιση δηλαδ
, π�� τ� περ�εργ� εJναι,Mτι �F wδιες �F «µA:ες»
τ!ν 	π�δ'C�νται 	π’ τ!ν τυφλ3τητ  τ�υς σ+ν θεµιτ
. Orτε πιστεEει, Mτι κ π�ι-
�ς Θε�ς θ+ στε�λnη στ! Γ# oναν 	πεσταλµ'ν� τ�υ, γι+ ν+ µAς «σ%σnη». lAν Gταν
θ+ κατ'�αινε ; wδι�ς. Kι mν δ�ν σωθ��µε µ3ν�ι µας, θ+ µε�ν�υµε συν'Cεια «Dµαρ-
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* +Yπ�σηµε�ωση: Λ'µε «B�αλε τ'ρµα στ! :ω
 τ�υ» κα� µ! τ��τ� πρ�ς κακ�φανισµ3ν. ∆ι3τι στ!
δ�κη τ�υ Uπ#ρ1ε πρ�κλητικ%τατ�ς, �νQ2 Gταν B1υπν�ς Pνθρωπ�ς κα� �1ερε τ� σ
µαινε α8τ3: �'-
�αιη καταδ�κη! Στ! δ� φυλακ! µετ+ παρακ λεσε τ��ς µαθητ'ς τ�υ ν+ θυσι σ�υν oναν κ3κκ�-
ρα, µ3λις πεθ νnη, στ�ν θε� τ#ς /Iατρικ#ς, τ�ν /Aσκληπι3, γι+ τ� δ2ρ� τ�� θαν τ�υ π�� τ�� Bστελ-
νε: «DEπειδ; < Wω; ε�ναι µ/α µακρυ2 �ρρCστια!», Mπως συµπλ
ρωσε. Kι ; /Aσκληπι�ς �δη τ�ν
θερ πευε 	π’ α8τ! – κι P1ι:ε τ!ν ε8γνωµ�σEνη τ�υ. /Eπ� τ'λ�υς κ π�τε πρ'πει ν+ µ θ�υµε ν+
δια� :�υµε σωστ+ τ!ν Fστ�ρ�α...



τωλ��». Φυσικ+ δ�ν τ+ εJπε Mλα α8τ+ Bτσι DπλA. Kατ'�ασε τ3µ�υς, µνηµ3νευσε
συγγρ µµατα, �πικαλ'στηκε µελ'τες κα� Bκανε µακρυ�ς 	ναλEσεις... EJCε �π�σης
κα� τ! :ωνταν! πε"ρα τ#ς 	π�τυC�ας τ�� κ�µµ�υνισµ�� στ� ν+ �κπληρ%σnη τ�ς
δικ'ς τ�υ Uπ�σC'σεις. Kα� εJCε δ# Mλα τ+ µ�ν�π τια τ�υ ν+ σταµατAνε στ!ν �ρη-
µι . >Eτσι Bγινε δEσπιστ�ς στ�ς εrκ�λες λEσεις.

***

,Yπ ρC�υν µερικ�� Pνθρωπ�ι, π�� :ητAνε π�λλ+ 	π’ τ! :ω
. ,O K�ρν
λι�ς :
-
τησε τ! θεωρητικ! δ31α. Π�� εJναι < µεγαλEτερη 	π’ Mσες µπ�ρε" ν+ :ητ
σnη ;
Pνθρωπ�ς, τ� παρ 1εν� α8τ� πλ σµα, π�� 	ναπτECθηκε π νω στ! φλ�Eδα τ��
πλαν
τη... Γιατ� < θεωρ�α στ'κει πι� π νω κι 	π’ τ!ν π�λιτικ! δ31α. Γι+ τ�ς Bµµε-
σες 	λλ+ �αθEτερες �πιδρ σεις της στ! µ�"ρα τ�� εwδ�υς µας: lAς συγκρ�ν�υµε
π.C. τ�ν Πλ τωνα µ� τ�ν Περικλ#. T�ν M+ρ1 µ� τ�ν Λ'νιν. T�ν K�ρν
λι� µ� τ�ν
/Aνδρ'α... Π�ι3ς �γ#κε πι� π νω στ!ν τελευτα�α γενι ; /Aσφαλ2ς ; K�ρν
λι�ς!
Θ+ δια� :εται π ντ�τε κα� θ+ �πιδρ@A. ,O /Aνδρ'ας, M,τι εJCε, τ�� τ� 13δεψε, mς
π��µε, <... ∆
µητρα... Kα� κ π�υ Pλλ�!.. Mετ+ τ�ν K�ρν
λι� ; L�ραϊκ2ν πρ�-
διαγραφ2ν �µφυλι�π�λεµικ�ς κα� µεσσιανικ�ς µαρ1ισµ�ς δ�ν ν�ι%θετε πι , δ�ν
συγκινε". Kα� 	ναδEεται π λι < 	θ νατη ,Eλληνικ3τητα. >OCι α8τ! τ2ν �υ:α-
ντινι:3ντων, τ2ν θρησκ3ληπτων, τ2ν δ�γµατικ2ν κα� τ2ν µ�ναρCικ2ν, 	λλ+ <
Pλλη. T#ς δηµ�κρατ�ας κα� τ#ς πνευµατικ#ς �λευθερ�ας. T#ς πρ�κ�π#ς.

∆�ν πρ'πει ν+ φθ�ν��µε τ�ν K�ρν
λι�, γιατ� Bφτασε τ3σ� ψηλ . /Aφ�� Mλ�ι
�F Pνθρωπ�ι εwµαστε τ�8λ Cιστ�ν «Uπαρ1ιακ+» wσ�ι. Πρ2τα-πρ2τα wσ�ι �ν%πι�ν
τ�� θαν τ�υ. Π�� µAς περιµ'νει Mλ�υς µας. ∆εEτερ� wσ�ι σ� π�σ�στ� δυστυC�ας
- ε8τυC�ας π�� 	π�λα�α�ν�υµε στ� δι στηµα τ#ς :ω#ς µας. Γιατ� ; κ θε Pνθρω-
π�ς σηκ%νει µ3ν� Mση δυστυC�α R ε8τυC�α µπ�ρε". Π�τ� περισσ3τερη. Ewµαστε
�π�σης wσ�ι κατ+ τ�ν �αθµ� δι ψευσης τ2ν Kνε�ρων µας. Γιατ� εJναι �'�αι�, πyς
κι ; K�ρν
λι�ς 	κ3µα δ�ν π'τυCε 	κρι�2ς τ+ Mσα πρ�σδ�κ��σε. /Aφ�� καν'νας
θνητ�ς «δ�ν µπ�ρε" ν’ 	ν'�nη στ�ν >Oλυµπ�». T'λ�ς ; καθ'νας µας εJναι κατ+ κ -
π�ι� τρ3π� πρ�διαγεγραµµ'ν�ς. >Eτσι π�� µ3ν� µ'σα στ+ πλα�σια τ2ν πρ�δια-
γραφ2ν τ�υ ν+ εJναι «µεγ λ�ς» R «µικρ3ς». ∆�ν Uπ ρCει δ� Pλλ� δικαστ
ρι�
	π� �κε"ν� τ�� «Θε��», γι+ ν+ πρ�σφEγnη καν'νας, zστε ν+ 	λλ 1nη α8τ! < πρ�-
διαγραφ
. VOταν ; K�ρν
λι�ς σ� <λικ�α 5 Cρ�ν2ν C νn# Mλες τ�ς µπ��κλες τ2ν
µαλλι2ν τ�υ κα� µ'νnη γ�υλ� (συνεπε�@α πρ�γ�νικ#ς 	σθ'νειας), δ�ν εJναι �'�αια
κ τι ε8C ριστ�, π�� θ+ τ� θ'λανε ν+ τ� π θ�υνε π�λλ��. VOταν δ� �1 αNτ�ας τ#ς
γυαλιστερ#ς α8τ#ς φαλ κρας κλε�νεται σπ�τι τ�υ κα� δια� :nη �ντατικ , �π�σης.
T� π�� Kφε�λεται < Nδι�φυ�α τ�υ δ�ν εJναι εrκ�λ� ν+ τ� 	νιCνεEσnη καν'νας. Στ!
διεEρυνση (συνεπε�@α τ#ς π θησης) τ2ν 	ρτηρι2ν τ�� �γκεφ λ�υ; Στ� ψυCικ�
τρα�µα τ#ς µει�νε1�ας 	π� τ!ν τριC3πτωση; Π�� :ητ��σε τ!ν «Uπεραναπλ
ρω-
ση» κα� π�� τ�ν Bκανε φωστ#ρα; T� γεγ�ν�ς εJναι Mτι �F νε%τερ�ι VEλληνες πρ'-
πει ν+ εwµαστε µ� τ�ν Kαστ�ρι δη περ
φαν�ι, �πειδ! BC�υµε κα� ’µε"ς τ��ς σπ�υ-
δα��υς µετα1E µας. >Eστω κα� mν µAς τ��ς τρ%nη µερικ��ς τ� �1ωτερικ3...

Γ. ∆. ∆�π�ς
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+O 1Eρως στ!ν �ρ2αι�τητα – κα# τ4ρα
Γι2 ν2 µ;ν !ε3νTµε τ;ν καταγωγ4 µας, κα5 (πειδ; «LEλληνες ε�ναι �* τ ς

<µετ
ρας παιδε/ας µετ
3�ντες», π�> )σ3�ει γι2 �λ�υς τ��ς κατ�/κ�υς τ�' Πλα-

ν4τη (�ταν µετ
3�υν), θ2 (πι3ειρ4σωµε µ/α ψυ3�τρ�πικ; (!
ταση τ�' ]Eρωτα,

�πως α9τ�ς συν
Aαινε στ;ν DAρ3αι�τητα κα5 µετ�. lAς �π�φ�γωµε τ� «ψυ3�-

λ�γικ4», µ/α λ
!η π�> τ ς =3�υν φ�ρτCσει �λη τ; Φρ�ϋδικ; )δε�λ�γ/α, γιατ5

στ;ν DAρ3αι�τητα �tτε =ρωτα Iθελαν ν2 κ�ν�υν µ: τ; µαµ� τ�υς, �πως λ
νε �*

ψυ3/ατρ�ι σ4µερα, �tτε �* �ντι!��τητες (καταπ/εση τ� λ
νε τCρα) (γ/ν�νταν

«�πωθηµ
να», �λλ2 τ�9ναντ/�ν λ�γuω τ�' Πρ�µηθεϊκ�' πνε�µατ�ς (γ/ν�νταν

<ρωικ:ς πρ�!εις, �γ#νες κατα!/ωσης, α9τ�γνωσ/ας.

Στ�ν O)δ/π�δα + τραγuωδ�ς στ; δι�ρθρωση θ
λ�ντας �κριA#ς ν2 δε/!Mη, τ/

µπ�ρε, ν2 συµAM  στ�ν Jνθρωπ�, (δι�λε!ε α9τ; τ;ν πλ�κ4, γι2 ν2 φθ�σMη στ;ν

wργ; π�> θ2 τ�ν =κανε ν2 Aγ�λMη τ2 µ�τια τ�υ. DEδ# λ�ιπ�ν κ�λλTνε σ2ν !
ν�

σ#µα, �πα�γασµα τ ς Xριστιανικ ς ν��τρ�π/ας, δυ� �νεπ/τρεπτα κατασκευ-

VOταν oνας λ3γι�ς κυρι�λεκτικ+ 	π� τ!ν Pλλη Pκρη τ#ς γ#ς πρ�� λλnη τ!ν Lλλη-
νικ! καταγωγ! τ�� λα�� τ�υ κα� UπερηφανεEεται γι’ α8τ
ν, �µε"ς τ� λιγ%τερ� π��
πρ'πει ν+ κ ν�υµε εJναι ν+ πρ��ληµατισθ��µε Bντ�να κα� ν+ στ�Cασθ��µε γEρω 	π�
τ� π3σ� λ�γ� γνωρ�:�υµε τ!ν Fστ�ρ�α τ#ς παρ�υσ�ας τ2ν πρ�γ3νων µας �π νω στ�ν
πλαν
τη. ,O κ. L. Kilapán, <γετικ�ς παρ γων κα� Fστ�ρικ�ς τ#ς /Aρα�υκανικ#ς φυλ#ς
τ#ς N. /Aµερικ#ς δηµ�σ�ευσε τ� �ν τ�τλQω σEγγραµµ  τ�υ γι+ πρ%τη φ�ρ+ τ� 1974. Στ!
C%ρα µας κυκλ�φ3ρησε µ3λις πρ3σφατα µεταφρασµ'ν� 	π� τ�ν κ. Γ. ΛαθEρη.

Mετ+ τ!ν παρ θεση µιAς γενικ#ς εNσαγωγ#ς ; συγγραφ'ας περν@A 	µ'σως στ!ν
	π�δεικτικ! διαδικασ�α περ� τ#ς Lλληνικ#ς ταυτ3τητ�ς τ2ν ;µ�φEλων τ�υ. �εκιν@A
	π� τ� :
τηµα τ#ς πρ�ελεEσεως τ�� 	νθρ%π�υ τ#ς 	µερικανικ#ς |πε�ρ�υ, π�E σ�
M,τι 	φ�ρ@A τ��ς /Aρα�υκαν�Eς, < λευκ�δερµ�α κα� ; τρ3π�ς :ω#ς πρ�δ�δ�υν, Mτι
BC�υν λευκ! ρ�:α κα� δ! Lλληνικ
, καθyς ; Fστ�ρικ�ς διατυπ%νει τ!ν Pπ�ψη, Mτι κα-
τ γ�νται 	π� ΣπαρτιAτες µεταν στες, �F ;π�"�ι µετ+ 	π� περιπλαν
σεις στ��ς �κε-
αν��ς 	π��ι� σθηκαν στ�ς Cιλιαν�ς 	κτ�ς περ� τ� 600 π.X. ,H Cρ�ν�λ�γ�α �'�αια BCει
σCετικ! σηµασ�α, καθyς < νε%τερη Bρευνα BCει ν+ παρ�υσι σnη στ�ιCε"α π�� 	π�-
δεικνE�υν, Mτι < 	ρC! τ#ς Lλληνικ#ς παρ�υσ�ας στ!ν 	µερικανικ! �πειρ� C νεται
στ+ � θη τ2ν Cιλιετι2ν. /Eπιτακτικ� π ντως τ2ν NσCυρισµ2ν τ�� συγγραφ'ως περ�
τ#ς παναρCα�ας Lλληνικ#ς παρ�υσ�ας �κε" εJναι τ� γεγ�ν3ς, Mτι Uπ ρC�υν C ρτες,

LONKO KILAPÁN, 6H 6Eλληνικ; Kαταγωγ; τ#ν DAρα�υκαν#ν
τ ς Xιλ ς

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



�σµατα, πρ#τ�ν τ� Φρ�ϋδικ� σ�µπλεγµα περ5 =ρωτα µ: τ; µ�να µας κα5 δε�-

τερ� τ� Xριστιανικ� τ ς (ν�3 ς, π�> ε�ναι + �κρ�γωνια,�ς λ/θ�ς τ�' (κAια-

σµ�' κα5 τ ς πλ�σης (γκεφ�λ�υ. DEπειδ; + µ�ν�δι�στατ�ς +δ�στρωτ ρας τ�'

Xριστιανισµ�' τ2 =3ει κ�νει �λα iσωµα, θ2 πρ
πει π�λι ν2 Aρ�'µε τ ς ψυ3 ς

τ�ν τρ�π�, qστε < τρ/τη δι�σταση ν2 �π�καλ�ψMη τ�ν 6Eρµ  τ�' Πρα!ιτ
λη, τ;ν

DAφρ�δ/τη τ ς M4λ�υ κα5 τ�ν 6Hν/�3� τ#ν ∆ελφ#ν. T;ν τρ/τη (κε/νη δι�στα-

ση, τ;ν συµπαντικ4, �π�υ �* σηµεριν:ς δισδι�στατες xλεκτρ�νικ:ς �πεικ�ν/σεις

+µ�ι�W�υν µ: (τικ
ττες θαν�τ�υ.

T� (νν�ι�-στ�σι� (κε/ν�υ τ�' π�λιτισµ�' =3ει καλ�ψει �λ� τ�ν �παρ!ιακ�

3#ρ� τ ς γυνα/κας µ: µεγαλ�τρ�πες συλλ4ψεις, π�> Aγα/ν�υν �π� τ;ν �σφαλ 

(παφ; µ: τ;ν πραγµατικ�τητα. T� +πλ�στ�σι� τ ς µεγαλωσ�νης! 6H (πιστ4µη

κα5 < τ
3νη 3
ρι-3
ρι =διναν τ� καλ� κα5 τ� κακ� µ
σα �π� τ; ν�µ�τ
λεια τ ς

Φ�σης. ]Eτσι δ:ν !
πεφταν στ� !εθωριασµ
ν�.

τ��ς ;π���υς κα� µνηµ�νεEει, �F ;π�"�ι BC�υν στ�ιCει�θετηθ# µ� � ση τ�ς πληρ�φ�-
ρ�ες 	ρCα�ων ,Eλλ
νων θαλασσ�π3ρων τ#ς πρ�Cριστιανικ#ς �π�C#ς.

Kατ3πιν ; L. Kilapán 	ναλEει 	π�δε�1εις π�� �µπ�πτ�υν στ� �νδιαφ'ρ�ν Mλων τ2ν
�πιστηµ2ν π�� BC�υν Tς 	ντικε�µεν� τ�ν Pνθρωπ�. Πρ%τιστη σηµασ�α BC�υν < γλωσ-
σ�λ�γ�α κα� < γραφ�λ�γ�α, καθyς < γλ2σσα «Mαπ��τσε» τ2ν /Aρα�υκαν2ν BCει
Pµεση σC'ση µ� τ!ν ,Eλληνικ
, Mπως φα�νεται κα� 	π� τ��ς συγκριτικ��ς π�νακες
π�� περιλαµ� ν�νται στ� σEγγραµµα. OF ;µ�ι3τητες εJναι τ3σ� κραυγαλ'ες, π�� πε�-
θ�υν 	κ3µη κα� τ��ς πι� 	µεταν3ητ�υς σκεπτικιστ'ς. Kατ3πιν < Fστ�ρ�α τ�� π�λιτι-
σµ�� τ2ν /Aρα�υκαν2ν BCει ν+ πρ�σθ'σnη τ+ δικ  της δεδ�µ'να, π�� τ!ν καθιστ��ν
παρακλ δι τ#ς ,Eλληνικ#ς. ,H πατρ�γ�νικ! θρησκε�α τ2ν /Aρα�υκαν2ν µ� Uπ'ρτα-
τ� θε� τ�ν Z�ν-Z�ν (ZεEς), τ+ �θη κα� τ+ Bθιµ  τ�υς, Mπ�υ δεσπ3:ει < ν�µ�θεσ�α τ��
Λυκ�Eργ�υ, �F 	θλητικ�ς δραστηρι3τητ'ς τ�υς µ� κEρι� Pθληµα τ� 	ρCα"� Lλληνικ�
;µαδικ� «κερρητ/Wειν» (C3κεϋ �π� C�ρτ�τ πητ�ς), τ� ;π�"� �κε"ν�ι Kν�µ :�υν «π�-
λι», < �νδυµασ�α τ�υς π�� εJναι 	παρ λλαCτη µ’ α8τ!ν τ2ν πρ�γ3νων µας κα� < τ'-
Cνη τ�υς δηµι�υργ��ν oνα π�λιτισµικ� πανδ'κτη, π�� παραπ'µπει πρ γµατι στ!ν
	ρCα�α Lλληνικ! πραγµατικ3τητα.

/A1ι'παιν�ς ; συγγραφ'ας π�� παρ+ τ!ν πρ�κεCωρηµ'νη <λικ�α τ�υ παραµ'νει
	κµα"�ς. Xωρ�ς κανεν�ς εwδ�υς Uστερ���υλ�α, �ασι:3µεν�ς στ!ν Bντιµη �πιστηµ�-
νικ! Bρευνα κα� στ+ π�ρ�σµατ  της, διατραν%νει τ!ν Lλληνικ! καταγωγ! τ�� λα��
τ�υ, συναντ2ντας τ� �νδιαφ'ρ�ν κα� τ!ν 	νταπ3κριση π�λλ2ν �πιστηµ�νικ2ν κ�ι-
ν�τ
των τ�� κ3σµ�υ, πλ!ν �ε�α�ως α8τ2ν π�� LδρεE�υν στ� ρωµα�ικ� κρατ�δι�: ,Ως
γνωστ3ν, πρ�σφ τως τ� ψευδεπ�γραφ� Lλληνικ� κρ τ�ς Bστειλε στ! N. /Aµερικ! µ�α
	π�στ�λ! Uπ� τ�ν 	ρCαι�λ3γ� κ. Σ µψων, γι+ ν+ διαψεEσ�υν Mλ�υς τ��ς 1'ν�υς κα�
VEλληνες �πιστ
µ�νες π�� �ρευν��ν τ+ παν ρCαια wCνη τ2ν ,Eλλ
νων στ! N. /Aµε-
ρικ
. Πρ γµατι < 	π�στ�λ! �π'στρεψε κα� ; κ. Σ µψων δ
λωσε, Mτι �F σCετικ�ς Bρευ-
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O* Mαιν�δες ε�3αν τ; φυσικ; συµπεριφ�ρ2 τ ς λ
αινας,�ταν διαµ
λιWαν (π�-

νω στ;ν =!αψ4 τ�υς, κα5 δ:ν [ταν �* �πωθηµ
νες κα5 στερηµ
νες �στ:ς σαδ�-

µαW�3/στριες. 6H DAθηνT δ:ν [ταν µ
λ�ς τ�' φεµινιστικ�' κιν4µατ�ς γεµ�τη µε-

ταφυσικ:ς α9ταπ�τες �tτε τ�' «στρατ�' σωτηρ/ας» �tτε < µα�ρη τ�'

INTERNET. (Mπ�ρε, �* µα'ρ�ι ν2 τ;ν φαντ�Wωνται µα�ρη, δικα/ωµ� τ�υς, �λλ2

S3ι κα5 �* πρ�παγανδιστ
ς). 6H LHρα [ταν + Jρ3ων τ�' σπιτι�', π�� δ
σπ�Wε

µ: τ; µητριαρ3ικ4 της (πιAλητικ�τητα, =τσι π�> + Jρ3�ντας τ�' ν�µ�υ, + ∆/ας,

ν2 κρ�Aεται σ2ν µαθητ��δι γι2 τ5ς �τασθαλ/ες τ�υ! T/ yµν�ς πρ�ς τ�ν γυναι-

κων/τη µ: �λη (κε/νη τ;ν *ερ�τελεστικ; λειτ�υργικ�τητα τ�' σπιτι�', �π�υ <

γυνα,κα µ: πρ�!η =ντυνε τ� πνε'µα τ ς 6Eστ/ας. 6Eστ/α, < καταφυγ4! 6H �ν�-

µνηση τ ς µ4τρας, �π�υ �λ�ι =3�µε σ2ν A�ση τ;ν �µνιακ4 της θαλπωρ4. O* κ�-

ρες τ#ν DAθην#ν διαλε3τ:ς παρθ
νες, π�> π4γαιναν στ2 Παναθ4ναια τ�ν π
-

πλ� τ ς DAθηνTς στ;ν DAκρ�π�λη... ∆:ν [ταν «τ�π µ�ντελ» z 3�λυγ�υντιαν:ς

νες 	π�τελ��ν «�κρα,ες θεωρ/ες Bλλην�κεντρικ#ν»...

M�ρι�ς Mαµαν�ας

Kατ3πιν τ�� σηµαντικ�� κειµ'ν�υ τ�� Bργ�υ τ�υ «T�υρκ/α: < XCρα τ#ν Θρησκευ-
τικ#ν κα5 DEθνικ#ν Mει�ν�τ4των» (τ� ;π�"�ν �νεπ��ησε NσCυρ+ν �ντEπωσιν δι+ τ�
ε~ρ�ς τ�� �ρευνητικ�� τ�υ πεδ��υ κα� τ+ς 	ναφ�ρ+ς εNς τ+ς συγCρ3ν�υς �πιπτ%σεις
εNς τ!ν τ�υρκ�κρατ�υµ'νην Mικρασ�αν κα� τ!ν µεγ�στην Nδ�@α δι’ <µAς τ��ς VEλληνας
σηµασ�αν, �κ τ2ν 	ρ1ασ2ν ν’ 	σκ��νται κα� ν+ �ντε�νωνται πι'σεων, δι+ �θνικ!ν -
φυλετικ!ν 	ναγν%ρισιν παρ+ τ#ς διεθν��ς κ�ιν3τητ�ς τ2ν λα2ν κα� τ2ν φυλ2ν τ#ς
Mικρασιατικ#ς �νδ�C%ρας κα� τ2ν διαφαιν�µ'νων 	ναταρ 1εων κα� 	νατρ�π2ν τ��
κρατ��ντ�ς (κρατικ��) καθεστ2τ�ς εNς τ!ν Pλλ�τε καθ’ <µAς /Aνατ�λ!ν) ; διδ κτωρ
ν�µικ#ς κα� Fστ�ρικ�ς συγγραφε�ς κ. /ACιλλε�ς /Aνθεµ�δης πρ�'�η εNς δηµ�σ�ευσιν
Lτ'ρ�υ Fστ�ρικ�� π�ν
µατ�ς, τιτλ�φ�ρ�υµ'ν�υ «T+ /Aπελευθερωτικ+ ΣτρατεEµατα τ��
Π�ντιακ�� ,Eλληνισµ��», 1912-1924. ∆ι+ τ#ς Fστ�ρικ#ς τ�υ ταEτης µελ'της ; 	κ µα-
τ�ς α8τ�ς Fστ�ρι�δ�φης δ�δει τ!ν δ'�υσαν δι στασιν εNς τ!ν Bκφανσιν Tς κα� τ!ν κ�-
ρEφωσιν τ#ς 	πελευθερωτικ#ς �νεργ�π�ι
σεως κα� δραστηρι�π�ι
σεως τ�� ,Eλληνι-
σµ�� τ#ς Mικρασιατικ#ς Γ#ς κα� δ! �κε�νης τ2ν ,Eλλ
νων τ�� Π3ντ�υ, καταγρ φων
τ!ν π�λECρ�ν�ν, τ!ν µακρα�ωνα �θνικ!ν α8τ2ν 	ντ�στασιν. Λ'γ�µεν δ'�υσαν δι -
στασιν, δι3τι µ�α σηµαντικ! πτυC! τ#ς καθ3λ�υ Fστ�ρ�ας  µας R τ#ς �κδηλ%σεως τ#ς
	γωνιστικ3τητ�ς κα� τ#ς π�λεµικ#ς 	ρετ#ς τ2ν /Aκριτ2ν τ�� ,Eλληνισµ�� τ�� παρα-
ευ1ειν��υ C%ρ�υ, < ;π��α Gτ� διαρκ!ς κα� 	κατ παυστ�ς �π� Kκτy ;λ�κλ
ρ�υς αN2νας,
	π� τ#ς �µφαν�σεως δηλαδ! εNς τ+ς Lλληνικ+ς C%ρας τ#ς «κατ ρας τ#ς /Aσ�ας», τ��
τ�υρκισµ��, µ'Cρι τ�� µ'σ�υ τ#ς τρ�της δεκαετ�ας τ�� αN2ν�ς µας, παραµ'νει εNσ'τι

AX. ANΘEMI∆HΣ, T2 DAπελευθερωτικ2 Στρατε�µατα τ�' Π�-
ντιακ�' 6Eλληνισµ�'
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Aεντ
ττες. Kατ�!ανθες µ’ (κε,ν� τ� 3τ
νισµα κα5 τ;ν (σθ τα παρθ
νες γι2 τ�

µελλ��µεν� (ρωτικ� δ�σιµ� κα5 S3ι γι2 τ�... τ�!ιµ� στ�ν Θε�. Στ2 �νωρθωµ
-

να στ4θη τ�υς =τρεµε �λη < (φηAικ; λα3τ�ρα τ ς πρ�σµ�ν ς π�> θ2 πραγµα-

τ�π�ι�ταν. Π�λιτισµ�ς, =ρωτας, γι�ρτ4!

E9τυ3#ς π�> σCθηκε τ� Jγαλµα τ ς DAφρ�δ/της. (ΘυµTστε, + 3ριστιαν�ς

π�> τ� Aρ κε τ� �κρωτηρ/ασε, γι2 ν2 µ;ν σκανδαλισθ�'ν �* κ�ρες τ�υ �π� τ;ν

wµ�ρφι� της...). DEκε/νη < καταπληκτικ; µ�ρφ; τ�' σCµατ�ς κα5 τ ς ψυ3 ς, τ�

aνα µ
σα στ� Jλλ�. T/ ε9γ
νεια, τ/ [θ�ς, τ/ σκ
ψη, τ/ (παφ; µεγαλ�πν�η µ: τ;ν

πραγµατικ�τητα, πληρ�της. Συγ3ρ�νως κα5 τρυφερ; κα5 στ
ρεα! T� κ�λλ�ς. 6H

Φ�ση A�Wει τ2 �λικ�, ε�ναι δικ� της, κα5 κ�π�ια στιγµ; µ: τ�ν θ�νατ� µTς τ2

πα/ρνει. LEνα µ�ν� �φ4νει δικ� µας, τ� �παρ!ιακ�. K�τι σ2ν τ� µετ
πειτα τ ς

θεατρικ ς παρ�στασης. DEκε, iσως �φ�υγκρ�Wεται τ; «µ�υσικ4», π�> θ2 Aγ�λMη

+ καθ
νας µας.

Pγνωστ�ς τ�"ς π�λλ�"ς τ2ν Συνελλ
νων. Kυρι%τατα δ�ν BCει καταγραφ#, Tς Bδει,
τ�8λ Cιστ�ν εNς τ+ς σC�λικ+ς Fστ�ρικ+ς δ'λτ�υς Tς στ�ιCε"�ν �1 ρσεως τ�� 	κ µπτ�υ
πατριωτικ�� τ�� Cαρακτ#ρ�ς τ2ν ,Eλλ
νων κα� τ�� �λευθερ3φρ�ν�ς τ#ς ,Eλλην�σE-
νης. OF Π3ντι�ι �κ λ�υν Lαυτ��ς 	ε�π�τε VEλληνας κα� VEλληνας �κ λ�υν κα� τ��ς
,Eλλαδικ�Eς, SCι... «ρωµι��ς» κα�... «κατωκικ�Eς», Tς τ��ς 	πεκ λ�υν �F «�υ:αντια-
κ��» 	νθ'λληνες τEρανν�ι κα� δεσπ3ται (Mρα Nικ�λ �υ Π�λ�τ�υ, «DEκλ�γα5 �π� τ2 τρα-
γ��δια τ�' 6Eλληνικ�' Λα�'», Bκδ�σις «Π πυρ�ς» 1971, σελ. 250).

/Eν 	ρCn# ; συγγραφε�ς 	ναφ'ρεται εNς τ�ν πρ3λ�γ�ν τ�� Bργ�υ τ�υ εNς τ��ς δεσµ��ς
τ�� ,Eλληνισµ�� τ�� Π3ντ�υ µ� �κε"ν�ν τ#ς µητρ�π�λιτικ#ς ,Eλλ δ�ς. Bε�α�ως πρ'-
πει �δ2 ν+ τ�ν�σωµεν, Mτι ; ,Eλληνισµ�ς Uφ�σταται �ν Π3ντQω 	π� τ+ς 	παρC+ς τ#ς
	νθρωπ�νης Fστ�ρ�ας. ,H µικρασιατικ! C%ρα κα� δ! < παραευ1ε�νι�ς α8τ#ς περι�C!
Uπ#ρ1εν oνας 	νθηρ�ς �ι3τ�π�ς τ#ς ,Eλλην�σEνης. ,H π3λις τ#ς /Aπ�λλων�ας, τ�
Fερ�ν πτ�λ�εθρ�ν τ2ν Π�ντ�ων - E81ειν�ων ,Eλλ
νων, 	π�τελε" τ� K�ιν�ν α8τ��, Mπ�υ
�τελε"τ� < λατρε�α τ�� Θε�� τ#ς Γν%σεως, τ�� /Aπ3λλων�ς, κα� �στ
θη τ� 	ρι-
στ�Eργηµα τ�� µεγ λ�υ γλEπτ�υ Kαλ µιδ�ς, γλυπτ�ν παριστ ν�ν τ�ν Λυρωδ�ν Θε-
3ν. /Aκ�λ�Eθως εNς τ� πρ2τ�ν µ'ρ�ς τ�� Bργ�υ καταγρ φ�νται τ+ τ�� Bπ�υς τ#ς 	ντι-
στ σεως τ�� Π�ντιακ�� ,Eλληνισµ�� κατ+ τ#ς �1ελιCθε�σης δι+ τ�� �1ανδραπ�δι-
σµ�� κα� τ�� �1ισλαµισµ�� µικρασιατ2ν γηγεν2ν εNς 	πειλ!ν κατ+ τ#ς �θνικ#ς α8τ��
Uπ ρ1εως Kρδ#ς τ2ν Kσµανλιδ2ν «T�Eρκων». Kατ’ α8τ� µελετAται < Nδιαιτερ3της
τ�� 	γ2ν�ς α8τ��, < π�λεµικ! 	ρετ! κα� < Uπ�ρ τ#ς �λευθερ�ας πρ�σφ�ρ+ τ2ν ,Eλλ
-
νων �ναντ��ν τ3σ�ν τ2ν 	λλ�φEλων Mσ�ν κα� τ2ν �υ:αντιακ2ν δυναστ2ν. Γ�νεται
	ναφ�ρ+ εNς τ!ν «/Eλευθ'ραν ,Eλλ δα» τ�� Π3ντ�υ Uπ� τ�ν στρατηγ�ν Nικ
ταν
ΦωκAν κα� σEνδεσις τ#ς 	γωνιστικ#ς δρ σεως τ2ν Π�ντ�ων µ� �κε�νην τ2ν /Eλευ-
θερ�λακ%νων, τ2ν Mανιατ2ν Tς κα� τ2ν Lλλην�γεν2ν K�ρσικαν2ν, �π�σης δ� στ!ν
δηµ%δη π��ησιν, τ!ν τ�πικ!ν δι��κησιν κα� τ!ν �Nκ�ν�µικ!ν :ω
ν. OF �1ισλαµισµ��
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]Aρτεµις! ]Aλλη µι2 (κδ�3; (ρωτικ4. E�3ε (κε/νη τ; Wωικ; λεπτ�τητα, π�>

=3ει τ� σ#µα, κα5 τ2 µ�τια τ ς �ντιλ�πης. E9θυτεν;ς σ2ν τ� τ�!� της, �ερ�δυ-

ναµικ; στ� α)σθαντικ� σ3/σιµ� τ�' �
ρα. Παρθ
να, *
ρεια τ ς Φ�σης κα5 (ρω-

τικ4. K�τι σ2ν �π�µνηση �π�θαλ�σσι�υ (ρωτισµ�', π�> =3ει τ�ν δικ� τ�υ τρ�-

π�, �ταν γ�νιµ�π�ιM  γενικ#ς σ: µι2 =κταση u|αρ/ων! Στ; Φ�ση τ/π�τε δ:ν ε�ναι

�π�λυτ�, �λα =3�υν τ; σ3ετικ; �ν�3; – π�λυπλ�κ�της.

6O «ντετερµινισµ�ς» τελειCνει σ: κρ�σσια µ
δ�υσας, π�> λ:ς κα5 !εδιαλ�ν�υν

τ�ν «Sγκ�» τ�υ, τ�ν �λ�γιστ� «Sγκ�» τ�υ. Στ;ν θεωρ/α τ#ν κA�ντα �λα π�λ-

λ�νται, δ:ν ε�ναι �tτε �π�λ�τως πρ�καθωρισµ
να �tτε (ντελ#ς �καθ�ριστα,

�π�ρ3ει < �ρ3; τ ς �πρ�σδι�ριστ/ας τ�' Heisenberg, τ�' �ρ3αι�λ�τρη. ]Eτσι

+ DAινστ�ιν, Sντας γν4σι�ς wπαδ�ς τ�' πνε�µατ�ς τ�' (!�υσιασµ�', ε�πε τ�: «6O

Θε�ς δ:ν πα/Wει W�ρια», γι2 ν2 διαψευσθM  πανηγυρικ�. Xρ�νια τρωγ�ταν µ:

τ�ν N. Bohr. DAπεδε/3θη λ�ιπ�ν µ/α παγκ�σµια (λαστικ�της, κ�τι π�> «�να-

κα� < 	ντ�στασις εJναι αF δE� πτυCα�, αF ;π�"αι συνθ'τ�υν τ!ν πανελλ
νι�ν τραγQω-
δ�αν τ�� �ια��υ �κτ�υρκισµ�� ν'ων Nδ�@α �λαστ2ν τ�� Γ'ν�υς µας µετ+ τ!ν πρ�δ�σ�αν
α8τ�� 	π� τ��ς τ+ φαι+ φ�ρ��ντας, α8τ��ς τ��ς ;π���υς Tς τ 1ιν Nδ�ων συµφερ3-
ντων ε8ν3ησαν πρ�ν�µιακ2ς �F... 	ναπαντ'Cως γεν3µεν�ι Nδι�κτ#ται τ#ς π λαι π�τ�
α8τ�κρατ�ρ�ας τ�� /Aλ'1ανδρ�υ φ�ρε"ς τ�� τ�υρκικ�� µηδενισµ��. Kα� ; παρευ-
1ε�νι�ς C2ρ�ς BCει τ�ιαEτην Kδυνηρ+ν �µπειρ�αν. Kα� �ν τ'λει �1ετ :εται τ� γεγ�ν�ς
τ#ς συµµετ�C#ς τ2ν Π�ντ�ων εNς τ!ν κ�ιν!ν πανελλ
νων �θνικ!ν 	φEπνισιν κα� τ!ν
συγκρ3τησιν Lταιρει2ν συντ�νισµ�� δρ σεως, < συµ��λ! δ� τ2ν �κ Π3ντ�υ καταγ�-
µ'νων (λ.C. �F ,Yψηλ νται) κατ+ τ!ν /Eθνεγερσ�αν τ�� 1821 κα� κατ+ τ�ν Mακεδ�νικ�ν
/Aγ2να τ�� 1904-1912 Nδιαιτ'ρως �πισηµα�νεται.

ENς τ� δεEτερ�ν µ'ρ�ς τ�� Bργ�υ τ�υ ; κ. A. /Aνθεµ�δης �1ιστ�ρε" τ+ τ#ς συγκρ�-
τ
σεως τ2ν 	νταρτικ2ν σωµ των τ�� Π3ντ�υ Tς 	π�τ3κων τ#ς τακτικ#ς τ#ς γεν�-
κτ�ν�ας κατ+ τ2ν ,Eλλ
νων, τ!ν ;π��αν �φ
ρµ�:αν �F (	π� τ�Eς... γενιτσ ρ�υς κα-
ταγ3µεν�ι «νε3τ�υρκ�ι») /Oθωµαν��, 	ναφ'ρεται δ� εNς κατα�ληθε"σαν πρ�σπ θει-
αν συγκρ�τ
σεως ,Eλλην�αρµενικ#ς Π�λιτε�ας µετα1� ,Eλλην�π�ντ�ων κα� /Aρµεν�ων
κα� τ!ν – 	δ3κητ�ν δι+ π�λλ��ς – 	π�τυC�αν τ�� �γCειρ
µατ�ς. /Aναφ'ρεται εNς τ!ν
συµπεριφ�ρ+ν τ2ν σ��ιετικ2ν πρ�8C3ντων (,E�ρα"�ι τ� πλε"στ�ν τ!ν καταγωγ
ν),
�F ;π�"�ι συµπαρ�στανται ;λ�ψECως εNς τ��ς Uπ� τ�ν /Aλ�αν�ν �κ µητρ�ς κα� πατρ3ς...
«τ�υρκ�πατ'ρα» M�υσταφA Kεµ+λ «νε�τ�Eρκ�υς», �F ;π�"�ι 	περγ σθησαν τ!ν γε-
ν�κτ�ν�αν τ2ν ,Eλλ
νων κα� τ2ν /Aρµεν�ων τ�� µικρασιατικ�� C%ρ�υ. Kα� < Lλλα-
δικ! π�λιτικ! Gτ� τ!ν �π�C!ν α8τ!ν 	1ι�θρ
νητ�ς: /Aντ� �θνικ#ς �1 ρσεως πρ�ς
	π�λEτρωσιν τ#ς Mικρασ�ας 	π� τ�� τ�υρκικ�� τυραννικ�� Kνε�δ�υς �F VEλληνες
εUρ�σκ�νται διαCωρισµ'ν�ι εNς σπαρασσ�µ'νας πρ�ς 	λλ
λας φατρ�ας. Bενι:ελικ��,
	ντι�ενι:ελικ��, δε1ι��, φιλελεEθερ�ι, δηµ�κρ ται κα� µ�ναρCικ��, µεγαλ�ελλαδικ��
κα� µικρ�ελλαδ"ται, φιλ�π3λεµ�ι κα� κεκρ κται τ��... 	φ�πλισµ��, Mλ�ι τρ�φ�δ�-

∆ΑΥΛ\Σ/197, M ι�ς 1998 12315



σα/νει» τ
λ�ς π�ντων κα5 δ:ν ε�ναι σ2ν �κ/νητ� τε3νητ� γυ�λιν� µ�τι. T2 xλε-

κτρ�νια στ2 Jτ�µα δ:ν �κ�λ�υθ�'ν �κριAε,ς τρ�3ι:ς �πως �* πλαν τες στ�

6Hλιακ� σ�στηµα, �λλ2 κιν�'νται, �πως π�λλεται aνα Aι�λ/, }ν «φωτ�γραφ/-

Wαµε» τ5ς (πιφ�νει
ς τ�υ. Kι α9τ�ς �κ�µα + �δυσCπητ�ς θεµελιCδης ν�µ�ς τ�'

Σ�µπαντ�ς, τ ς διατ4ρησης τ ς (ν
ργειας, =ρ3�νται στιγµ:ς στ;ν κAαντ�µη-

3ανικ; π�> !επερνι
ται! ]Eτσι �π�ρ3ει < �ντ/θεση, < �ντιφατικ�της.

T/ σηµα/ν�υν �λα α9τ�; LOτι κι (µε,ς στ� iδι� παι3ν/δι εiµαστε. ∆:ν µπ�ρε,

+ �νθρCπιν�ς (γκ
φαλ�ς �λη τ;ν qρα ν2 ε�ναι παν�µ�ι�τυπ�ς. ]O3ι, κ�π�υ θ2

λ�!
ψMη, κ�π�υ �* �ναρ/θµητ�ι (γκ
φαλ�ι θ2 κ�ν�υν τ; διακ�µανσ4 τ�υς. ∆:ν

�π�ρ3ει =ρωτας, }ν δ:ν �π�ρ3�υν �* τ�σες µ�ρφ
ς τ�υ. M�ν� aνα: Στ;ν DAρ3αι-

�τητα α9τ; < �ντιφατικ�τητα ε�ναι �σ�λληπτα συµπαντικ; κα5 S3ι τ� τε3νητ�

κα5 λυφµατικ� τ ς µεταφυσικ ς, τ ς θε�λ�γ/ας. DAπ� (δ# πηγ�Wει < ∆ηµ�-

κρατ/α. DEδ# + 6Eρµ ς τ�' Πρα!ιτ
λη στ;ν DOλυµπ/α κ�θεται κα5 πα/Wει µ: τ�ν

τ��ν τ!ν θαν σιµ�ν �θνικ!ν κρ�σιν. T� /Eθνικ�ν M'τωπ� Uπ�ν�µεEεται κα� �1 ,Eλλ -
δ�ς. T� 	π�τ'λεσµα Gτ� < 	νακ�π! τ#ς µεγ λης π�ρε�ας τ�� Bθν�υς πρ�ς τ!ν καθ’
<µAς /Aνατ�λ
ν. ENς τ��τ� �ε�α�ως συν'�αλ�ν κα� �F...σEµµαC�� µας, �F ;π�"�ι 	π'-
στεργ�ν εNς τ!ν �θνικ!ν 	ν πτυ1�ν µας �ντ�ς κρ τ�υς µ� πλα�σια τ+ φυσικ+ α8τ��
πρ�αι%νια ;ρ3σηµα εNς τ!ν Γ#ν τ�� ,Oµ
ρ�υ, τ!ν ,Eλλαδικ!ν κα� τ!ν Mικρασ�αν
(/Iων�αν κα� Π3ντ�ν). /Aκ�λ�Eθως ; συγγραφε�ς �1ιστ�ρε" φωτειν+ παραδε�γµατα
Lλληνικ#ς παλληκαριAς. Tα�τα πρ�� λλ�υν στ�ν αFµατ��αµµ'ν�ν ;ρ�:�ντα τ2ν 	λη-
σµ�ν
των πατρ�δων τ#ς Mικρασιατικ#ς Γ#ς Tς πρ 1εις παραδειγµατικα� <ρωισµ��
κα� α8τ�θυσ�ας. OF 	κρ"ται µαCητα� τ�� Π3ντ�υ διασQ%:�υν Tς µν
µ�νες τ�� �θνι-
κ�� Cρ'�υς τ!ν π�λεµικ!ν 	ρετ!ν τ2ν ,Eλλ
νων. /Aγων�:�νται κατ+ τ2ν T�Eρκων γε-
ν�κτ3νων 	καταπαEστως µ'Cρι κα� α8τ�� τ�� Bτ�υς 1924, �τ�ι κα� oνα Bτ�ς µετ+ τ!ν
συν�µ�λ3γησιν µετα1� ,Eλλ δ�ς κα� «νε�τ�Eρκων» τ#ς 	π� τ��ς «�πιγ3ν�υς» των
συνεC2ς παρα�ια:�µ'νης Συνθ
κης τ#ς Λω: ννης.

T� Tς Pνω συγγραφικ�ν π3νηµα εJναι µ�α 	1ι3λ�γ�ς µελ'τη τ2ν κυρ�ων Mρων τ��
���υ κα� τ#ς 	γωνιστικ#ς - π�λεµικ#ς δρ σεως τ2ν Π�ντ�ων /Aκριτ2ν κα� πρ�σφ'-
ρει µ�αν θετικ!ν συµ��λ!ν εNς τ!ν πρ�σπ θειαν δι+ µ�αν, Mσ�ν Bνεστι, �ναργεστ'ραν
�θνικ!ν 	φEπνισιν κα� �γρ
γ�ρσιν, < ;π��α �δη ;σηµ'ραι �κδηλ��ται �ντ�νωτ'ρα
π'ραν �Fωνδ
π�τε κ�µµατικ2ν φραγµ2ν, πρAγµα τ� ;π�"�ν Kφε�λεται κυρ�ως εNς τ!ν
�θνικ!ν <µ2ν ψυC�σEνθεσιν, Tς συσπειρ�υµ'νων πρ� τ2ν καταφαν2ν �θνικ2ν δυ-
σCερ2ν περιστ σεων, Tς κα� εNς τ!ν δραστηρι�π��ησιν παραγ3ντων τ#ς κ�ινωνικ#ς
κα� π�λιτικ#ς :ω#ς, �F ;π�"�ι 	π�στ'ργ�υν ν’ 	π�δεCθ��ν τ� 	λλ�τριωτικ�ν «κλ"µα»
τ#ς �π� Bτη καλλιεργηθε�σης 	π� γραικυλ�:�ντας καλ�περασ�π�Eλ�υς λ τρεις τ��...
�Nν�πνεEµατ�ς «πνευµατικ��ς» 	νθρ%π�υς κα� π�ικιλωνEµ�υς συντεCνια:�µ'ν�υς
�Nκ�ν�µησαρ��υς κα� τινας 	φελε"ς Tς κα� ψευτ�διεθνιστ+ς π�νηρ��ς ��λεψ κηδες,
τ σεως 	π�στασι�π�ι
σεως 	π� τ+ Uπαρκτ+ κα� :'�ντα �θνικ+ θ'µατα, δι+ τ�� πα-
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∆ι�νυσ�. ∆:ν =3ει τ� �σκητικ� σ#µα τ�' �ν
ραστ�υ �tτε τ� 3α'ν� τ�' =κλυ-

τ�υ. ]E3ει περ�σει µ
σα �π� τ;ν φωτι2 τ�' Παν�ς κα5 τ�' Πρ/απ�υ +λ�κλη-

ρωµ
ν�ς. Kα5 µ�ι�Wει µ: τ� �θ#� παιδ/, π��, �φ�' =παι!ε µ: τ� παι3ν/δι τ�υ

κα5 τ� γνCρισε, τ� =Aαλε κ�τω, τ� =λυσε, ε�δε π#ς δ�υλε�ει, κα5 µετ2 µ: (π/-

γνωση κα5 α9τ�γνωσ/α κυττ�Wει µ: συγκατ�Aαση. 6O ]Eρωτας δι�3υτ�ς, S3ι

«dµαρτωλ;» πρ�!η. LEνα κα5 µ�ν� Jγαλµα, µι2 Wεστ; θεωρ/α κα5 S3ι �πως τ�

καταντ4σανε �* ψευτ�φιλ�σ�φ�ι τ�' µ/σ�υς κα5 τ ς καταστρ�φ ς, µ: yπ�υλες

θεωρ/ες κα5 Bκατ�µµ�ρια νεκρ��ς. ]Eρ3εται + Xριστιανισµ�ς µ: τ�ν µεσα/ωνα

�λλ2 κα5 µετ
πειτα, γι2 ν2 µTς δCσMη τ�ν ]Eρωτα µ’ (κε/νη τ;ν �περA�λ4, π�>

< µισ; ε�ναι µεταφυσικ; κα5 < �π�λ�ιπη στ
ρηση. TCρα; Kαταν�λωση! Π�ντα

�π�ρ3�υν �* (!αιρ
σεις.

6O Πρ�µηθεϊκ�ς Mπετ�Aεν µ: τ� «Φιρ. DEλ/W», τ; «Λεων�ρα» κα5 τ; «Σ�ν�-

τα �π� τ� Σελην�φως» διατρυπnT τ;ν +π�ιαδ4π�τε συµAατικ�τητα κα5 λ�µπει

ραπειστικ�� λ�γ��υ περ�... 	ν γκης µερ�µνης <µ2ν µ3ν�ν περ� τ#ς... πρ�αγωγ#ς τ#ς...
«εNρ
νης», τ!ν ;π��αν... «Uπ�ν�µεE�µεν», Mταν διεκδικ��µεν M,τι Fστ�ρικ+ δ�και� µAς
	ν
κει! VOµως Uπ ρC�υν 	κ3µη VEλληνες, �F ;π�"�ι �πισηµα�ν�υν τ!ν 	ν γκην τ#ς
�θνικ#ς 	ναδρ σεως. Kα� µετα1� α8τ2ν καταλ'γεται κα� ; Cαλκ'ντερ�ς Fστ�ρικ�ς
µελετητ!ς κα� συγγραφε�ς κ. /ACιλλε�ς /Aνθεµ�δης.

Bασ�λει�ς Πελασγ�ς - Γ�=σι�ς

,H π�ιητικ! α8τ! σEνθεση 	π�τυπ%νει τ!ν αNωνι3τητα τ#ς πνευµατικ#ς δηµι�υρ-
γ�ας, τ!ν 	θανασ�α τ2ν π�ιητ2ν της, 	λλ+ κα� τ2ν Mσων πετυCα�ν�υν τ!ν «µ'θε1η»
µ� α8τ
ν. ,O Pνθρωπ�ς νικ@A τ�ν θ νατ�, Mταν 	κ�λ�υθn# τ+ Cν ρια τ�� Σ�συφ�υ κα�
τ�� Πρ�µηθ'α, Mταν τα1ιδεEnη µ� τ!ν δικ
 τ�υ «/Aργy» στ�ς θ λασσες κα� στ+ πελ -
γη τ�� «	πEθµεν�υ» κα� «	τελε�ωτ�υ» ν��, π�� «3ωρ�ει S3ι µ�ν� µι2 φ�ρ2 τ� στεν�
σ�µπαν». T� µ
νυµα τ�� Πρ�µηθ'α δ3θηκε στ+ π�υλι , γι+ ν+ τ� τα1ιδ'ψ�υν σ’ Mλ�ν
τ�ν κ3σµ�, zστε ν+ γ�νnη κτ#µα κα� πρ 1η Mλων τ2ν 	νθρ%πων. VOµως «(κε,να �ρνη-
θ4κανε ν2 τα!ιδ
ψ�υνε π
ρα �π� τ�ν τ�π� (τ��τ�νε τ�ν ε9λ�γηµ
ν�, τ;ν πατρ/δα τ#ν
�νθρCπων κα5 τ#ν θε#ν, τ;ν  6Eλλ�δα...γιατ5 π
ρα �π� τ; γ  (τ��τη τ;ν *ερ; < (ρη-
µι2 κα5 < �γρι�δα κυριαρ3�'νε». ,O θ νατ�ς στ'κεται 	ν
µπ�ρ�ς µπρ�στ+ στ!ν δE-
ναµη τ#ς ψυC#ς ν+ «πετ ει µακρυ+ κ ν�ντας κEκλ�υς µ'σα στ� Pπειρ�»· κα� α8τ�
εJναι π�� τ�ν τρ�µ :ει: < /Eπαν ληψη.

,O π�ιητικ�ς λ3γ�ς τ#ς παρ�Eσας σEνθεσης δ�ν στερε"ται κα� κ�ινωνικ�π�λιτικ2ν
µηνυµ των: «T2 �νCριµα µυαλ2 µ
σα στ5ς µεγ�λες �π�θ κες τ��ς π�ιητ:ς ν2 δικ�-
σ�υν πρ�σπαθ�'ν». VOµως �F φων'ς τ�υς πν�γ�νται «στ� π�τ�µι π�> κ�υAαλ�ει �νελ-
λιπ#ς τ2 κ�υφ�ρια τ#ν νεκρ#ν».

Παν. Λ. K�υ?αλ�κης

IΩANNHΣ ΠAΠAMIXAHΛ, DAργY
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στ� (λε�θερ� (ρωτικ� στερ
ωµα �π
ρ�3�ς. LOµ�ια + καταπληκτικ�ς DIταλ�ε-

Aρα,�ς Modigliani µ: τ2 �σ�λληπτα γυµν� τ�υ φθ�νει )σ�!ι�ς τ ς κ�θε (ρωτικ ς

=κφρασης, π�> δηµι��ργησε + Jνθρωπ�ς σ: �λη τ;ν *στ�ρ/α τ�υ. Φανταστικ�ς!

∆:ν �π�ρ3ει πανανθρCπινη (ρωτικ; =κφραση 3ωρ5ς α9τ�ν. DAν
Aασε τ;ν κα-

θηµεριν; �ν
ντα3τη Γαλλιδ��λα τ ς )µπρεσσι�νιστικ ς (κε/νης (π�3 ς τ�'

Παρισι�' στ� yψ�ς τ ς DAφρ�δ/της κα5 iσως λ/γ� ψηλ�τερα, γιατ5 α9τ�ς δ:ν

=πλασε τ� )δε#δες, α9τ�ς κατ�φερε τ� α*µατ#δες, τ� 3υµ#δες, τ� γενετ4σι� µ
-

σα �π� aναν φιλ�ρεσκ� (ρωτισµ�, �πως δε/3ν�υν S3ι µ�ν� τ2 σCµατα �λλ2 κα5

τ2 �π
ρ�3α πρ�σωπα τ#ν γυµν#ν τ�υ. A9τ�ς + (λε�θερ�ς Mπ�
µ!.. ∆ελφικ:ς

�µφικτυ�ν/ες στ;ν τ
3νη, π�> στ;ν �9σ/α ε�ναι =ρωτας.

DEλTτε κι (σε,ς, παραπλανηµ
ν�ι σηµεριν�5 (πιστ4µ�νες, καταναλωτα5 κ.λπ.

τ ς (!ειδ/κευσης, µπTς κι �λ�ι µαW�, τ/ Jλλ� θ
λ�µε; Λ/γη �νθρωπι�, σ4µερα

π�> κινδυνε��υµε, ε�ναι κι α9τ� aνας =ρωτας, κα5 µ�λιστα σπ�υδα,�ς.

Παντελ@ς Γλ�ρ�ς

EJναι γεγ�ν3ς, Mτι κ θε φυσικ� R τεCνητ� στ�ιCε"� τ#ς Lλληνικ#ς γ#ς π'ρα 	π� τ!
δικ
 τ�υ Fστ�ρ�α BCει ν+ παρ�υσι σnη κα� πληρ�φ�ρ�ες γι+ τ!ν Fστ�ρικ
, λα�γρα-
φικ! κα� τ�π�γραφικ! παρ δ�ση τ�� τ3π�υ, στ�ν ;π�"� �ρ�σκεται. ,O 	ρCιτ'κτων κ.
Γ. Tσ3τσ�ς στ� �ν τ�τλQω σC�λιασµ'ν� λεEκωµ  τ�υ µAς γνωρ�:ει τ+ παλι+ παραδ�-
σιακ+ π'τρινα γεφEρια τ#ς Mακεδ�ν�ας Tς σηµαντικ+ µνηµε"α τ#ς λαϊκ#ς 	ρCιτε-
κτ�νικ#ς. ,H τ
ρηση τ2ν γεωµετρικ2ν καν3νων κα� < συνυφασµ'νη µ’ α8τ!ν Pριστη
τεCν�γνωσ�α σ� συν φεια µ� τ!ν καλαισθητικ! 	ντ�ληψη τ2ν δηµι�υργ2ν πρ�δ�-
δ�υν, Mτι < Fκαν3τητα τ2ν 	ρCα�ων τεCνιτ2ν µας κα� < 	παρ µιλλη µαστ�ρι  τ�υς δι-
αιων�:�νται 	λ%�ητες µ'Cρι τ+ νε%τερα Cρ3νια.

,O συγγραφ'ας Tστ3σ� π'ρα 	π� τ+ τεCνικ+ στ�ιCε"α τ2ν µνηµε�ων π�� παρ�υ-
σι :ει, π�� 	σφαλ2ς τ�ν �νδιαφ'ρ�υν πρωτ�στως λ3γQω εNδικ3τητ�ς, δ�νει Nδια�τερ�
� ρ�ς κα� στ!ν Fστ�ρ�α, τ��ς µEθ�υς, τ��ς θρEλ�υς κα� τ�ς παραδ3σεις π�� συνδ'�-
νται µ� τ� κ θε oνα 	π� τ+ Lκατ�ν τρι ντα συν�λικ+ γεφEρια, π�� περιλαµ� ν�νται
στ!ν �ργασ�α τ�υ. T+ Kκτy τελευτα"α 	π’ α8τ+ παρατ�θενται σ� Nδια�τερ� παρ ρτη-
µα στ� τ'λ�ς τ�� �ι�λ��υ κα� εUρ�σκ�νται σ� περι�C�ς �κτ�ς τ#ς Mακεδ�ν�ας./Aπ�
Mλα α8τ+ τ� µεγαλEτερ� π�σ�στ� παραµ'νει σ� Cρ
ση oως σ
µερα �1υπηρετ2ντας λει-
τ�υργικ�ς 	ν γκες µεταφ�ρAς κα� �πικ�ινων�ας τ2ν κατ��κων τ#ς Uπα�θρ�υ.

T� λεEκωµα τ�� κ. Tσ3τσ�υ θ+ |δEνατ� ν+ Cαρακτηρισθn# �κτ�ς 	π� συλλεκτικ� �ι-
�λ�� Uψηλ#ς καλλιτεCνικ#ς 	1�ας κα� ;δηγ�ς γι+ τ�ν �F�νδ
π�τε �πιθυµn# ν+ γνωρ�σnη
καλEτερα τ!ν Lλληνικ! φEση �1ερευν2ντας, Mπως κα� ; συγγραφ'ας µ� π�λ� κ3π�
πρ�φαν2ς Bπρα1ε, π�λλ�ς 	πρ3σιτες κα� σCετικ2ς Pγνωστες γωνι'ς της.

M�ρι�ς Mαµαν�ας

ΓEΩPΓIOΣ Π. TΣOTΣOΣ, Mακεδ�νικ2 Γεφ�ρια
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