




T� �Eλληνικ� (= παγκ�σµι�) A�ρι�
Στ� τε���ς 196 τ�� Aπριλ��υ (σελ. 12160: «�Iστ�ρισµ�ς κα! δηµι-

�υργικ&τητα») )τ*θη τ& θ*µα τ,ς )-ευρ*σεως µι/ς λεπτ,ς κα� δυ-

σ�ερ��ς 0δ�� µετα12σεως 3π� τ4ν καταν&ηση τ�� �Eλληνικ��

Xθ8ς στ9 δηµι�υργικ9 δρ2ση τ�� �Eλληνικ�� A:ρι�, µ’ =λλα λ&για

τ,ς >στ�ρικ,ς )πανασυγκ�λλ4σεως τ,ς διακεκ�µµ*νης συν*�ειας

τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. E@ναι εAν&ητ�, Bτι τ� C4τηµα αAτ�

ε@ναι πανανθρDπιν�, δεδ�µ*ν�υ Bτι 0 σηµεριν�ς παγκ&σµι�ς π�λι-

τισµ�ς ε@ναι 3π�κλειστικE γ*ννηµα τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.

***

Bε1α�ως τE Hπ2ρ��ντα στ� παγκ&σµι� Σ4µερα IλληνικE στ�ι�εJα

τ�� Xθ*ς, εKτε )ν σπ*ρµατι )µφαν�C�νται εKτε Mς καθιερωµ*ν�ι θε-

σµ�! κα! τρ&π�ι Cω,ς κα� σκ*ψεως, ε@ναι π�λO P λ�γ� 3λλ�ιωµ*να

κα� κ2π�τε )ντελQς παρα�αραγµ*να κα� στρε1λωµ*να. Πρ&�ειρα

µπ�ρ��ν νE 3ναφερθ��ν R δηµ�κρατ�α, R τε�ν�λ�γ�α, τ� θ*ατρ�, 0

3θλητισµ&ς, R φιλ�σ�φ�α, �> π�λιτικ8ς )πιστ,µες, δι2φ�ρες µ�ρ-

φ8ς τ*�νης κ.λπ., τE 0π�Jα συγκριν&µενα µ8 τE 3π�κλειστικQς

3ρ�αι�ελληνικE πρ&τυπ2 τ�υς ε@ναι σ�εδ&ν 3γνDριστα, καθSς 0

)-�υσιασµ&ς, 0 δ�γµατισµ�ς κα� 0 �Tκ�ν�µισµ�ς τE U��υν 1αθVτα-

τα )κ1αρ1αρ�σει. Kα! φυσικE R πλαστ�γρ2φηση αAτ9 τ�� �Eλλη-

νικ�� Π�λιτισµ�� 3φ’ Iν�ς ε@ναι B,τι 3κρι1Qς 0δηγεJ τ�ν σηµεριν�

=νθρωπ� στ� γνωστ� )πικ�νδυνα ν�σηρ� 3δι*-�δ� κα� 3φ’ Iτ*ρ�υ

στ�ι�ει�θετεJ τ� Cωτικ� αKτηµα τ,ς σωτ4ριας )πιστρ�φ,ς στ!ς γν4-

σιες πηγ8ς τ,ς Iλληνικ,ς π�λιτιστικ,ς κα� >στ�ρικ,ς Hγε�ας.

***

XEτσι λ�ιπ�ν συγκεκριµεν�π�ιεJται πρακτικE τ� Cητ�Vµεν� τ,ς

�Eλληνικ,ς δηµι�υργικ&τητας: T� �Eλληνικ� Xθ*ς, καταν��Vµεν�

σ8 12θ�ς, γ�νεται αAτ&µατα )-υγιαντικ�ς συντελεστ9ς στ2 δεινE

τ,ς σηµεριν,ς 3νθρωπ&τητας 3λλE κα� )φαλτ4ρι� γιE ν*ες κατα-

κτ4σεις κα� πρ�&δ�υς στ9ν 3τ*λειωτη >στ�ρικ9 ZδVσσεια τ��



3νθρωπ�ν�υ εKδ�υς στ�Oς 3&ρατ�υς 0ρ�C�ντες τ�� M*λλ�ντ�ς· µιE

ZδVσσεια π�O θ2 )-ασφαλ�Cεται 3π� τ�Oς λαιστρυγ&νες κα� τ�Oς κV-

κλωπες τ�� παραλ&γ�υ κ2τω 3π� τ2 3ναστηµ*να πρ�στατευτικE

φτερ2 τ�� )ν )κλε�ψει σ4µερα �Eλληνικ�� Λ&γ�υ.

***

TV�η 3γαθ9 συν*1αλε, ^στε στ� µετE �εJρας τε���ς τ�� «∆» νE

δηµ�σιεVεται µ�α )πιστηµ�νικ9 3νακ��νωση («�H Φιλ�σ�φ�α τ,ς

ΦVσεως κα! �> Aριθµ��», σελ. 12331), στ9ν 0π��α 3κρι1Qς κατα-

φα�ν�νται πρ�δ4λως P πρ�κVπτ�υν )µµ*σως Bσα Hπ�στηρ�C�νται

3νωτ*ρω· δηλ.: α) R µεγ�στη σηµασ�α τ,ς 3ρ�αι�ελληνικ,ς κατα-

κτ4σεως «Λ&γ�ς», 1) R )ν συνε�ε�cα 3λλ��ωση κα! )-�υδετ*ρωση

τ,ς κατακτ4σεως αAτ,ς 3π� τ�ν )-�υσιασµ&, γ) R )πιστρ�φ9 τ,ς ση-

µεριν,ς )πιστ4µης στ� �Eλληνικ� Xθ*ς, δηλαδ9 στ� γν4σι� πρ&τυ-

π� τ�� �Eλληνικ�� Λ&γ�υ (π�O )κ1αρ1αρισµ*νη κα� «τεµα�ιστικ4»

µ�ρφ4 τ�υ ε@ναι R νεDτερη Ratio), δ) R δηµι�υργικ9 )π*κταση τ,ς

ρασι�ναλιστικ,ς )πιστ4µης 3π� τ� 3σφυκτικ� 3δι*-�δ& της σ8

=λλες περι��8ς τ,ς πραγµατικ&τητας, π�O )π! αTQνες U��υν πε-

ρι*λθει στ9ν dρµ�δι&τητα τ,ς θε�κρατ�ας, δηλαδ9 R πρ&�δ�ς πρ�ς

τ� �Eλληνικ� A:ρι�. (M�α πρ�σεκτικ9 µελ*τη τ�� )ν λ&γeω =ρθρ�υ

3π� τ�ν 3ναγνDστη θ2 πε�σfη, )λπ�Cω – 3νε-2ρτητα 3π� �>αδ4π�-

τε )πιφVλα-η σ’ B,τι 3φ�ρc/ τ!ς λεπτ�µ*ρειες στ!ς πρακτικ8ς )φαρ-

µ�γ*ς.)

***

Mπ�ρεJ κανε!ς ν2 φαντασθf,, =ν, Bπως στ9ν κατ2κτηση Λ&γ�ς,

Hπ2ρ-�υν δηµι�υργικ8ς πρ�σεγγ�σεις 3π� τ�ν σηµεριν� =νθρωπ�

τQν σπ�υδαι�τ2των 3ρ�αι�ελληνικQν πρ�τVπων σκ*ψεως κα� πρ2-

-εως Θε&ς, Θρησκε�α, ΓλQσσα, ∆ηµ�κρατ�α, Aθλητισµ�ς, Tε�ν�-

λ�γ�α, T*�νη, Φιλ�σ�φ�α κα� πληθDρας =λλων, τ� συγκλ�νιστικ8ς

εAδαιµ�νικ8ς εAεργεσ�ες U�ει νE πρ�σφ*ρfη τ� �Eλληνικ� Xθ8ς στ�

�Eλληνικ� A:ρι� τ,ς 3νθρωπ&τητας.

∆.I.Λ.
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�Iδε�λ�γικ�ς - !στ�ρικ�ς πρ�#ληµατισµ�ς $ν�ς %ναγν&στη
Aγαπητ8 κ. Λ2µπρ�υ,
Π�λλ�! µιλ��ν γιE µ&νιµη τ*λεση τQν OλυµπιακQν AγDνων στ9 �Dρα π�O τ�Oς

γ*ννησε, τ9ν �Eλλ2δα. Mιλ��ν γιE )πιστρ�φ9 τQν κλεµµ*νων Uργων τ*�νης – 3γαλ-
µ2των, 3γγε�ων κ.=. Mιλ��ν 3κ&µη κα! γιE διεθν�π��ηση τ,ς �Eλληνικ,ς ΓλDσσας.
�Oλ’ αAτE τ’ 3κ�Vω µ8 πρ�σ��9 κα�, µπ�ρQ νE πQ, τ’ 3σπ2C�µαι. �Oπωσδ4π�τε θ2
kθελα νE δQ τ�Oς Oλυµπιακ�Oς AγQνες νE τελ��νται µ&νιµα στ9ν �Eλλ2δα. �Oπωσ-
δ4π�τε θ2 kθελα νE δQ τE γυµνE 3ετDµατα τ�� ΠαρθενDνα (κα� =λλων ναQν) ν’
3π�καθ�στανται, καθSς κα� τ9ν �Eλληνικ9 λαλιE ν’ 3κ�Vγεται π2λι σ’ Bλ� τ&ν κ&-
σµ�. Aλλ2...

EδQ U�ω κ2µπ�σες )ρωτηµαταπαντ4σεις κα! τ!ς θ*τω lµ2:
α) O> σVγ�ρ�ν�ι Oλυµπιακ�! AγQνες -εκιν��ν µ8 τ9ν �Iερ9 Φλ&γα 3π� τ9ν

3ρ�α�α Oλυµπ�α. ΓιE π�ι�Vς ε@ναι R φλ&γα >ερ4; ΓιE τ�Oς σVγ�ρ�ν�υς nEλληνες;
XO�ι 1*1αια, 3φ�� (σ�εδ�ν Bλ�ι) ε@ναι Xριστιαν�! µ8 δικ4 τ�υς φλ&γα στ9ν �Iε-
ρ�υσαλ4µ.

1) Oν�µ2C�υν τ�ν 1ρ2�� τ,ς Aκρ&π�λης «�Iερ&». ΓιE π�ι�Vς ε@ναι >ερ&ς; ΓιE

A�ι�τιµε κ. διευθυντ!,
Θ! #θελα, &ν µ�' (πιτρ+ψετε, δι- τ.ς πα-

ρ��σης ν- 2παντ3σω σ5 6ρισµ+νες 2π�ρ7ες τ�'
2γαπητ�' συναναγν9στη τ�' «∆αυλ�'» κ.
Eµµαν�υ=λ Παπαµατθαι!κη.

∆ια?!@�ντας τAν 2γαπητA «∆αυλ�», τε'B�ς
193, µ5 Bαρ- εCδα στ=ν (πιστ�λ= τ�' κ. E.Π. ν-
(νδιαφ+ρεται γι- τA Eερ� νησ7, τ=ν K+ρ�. ΣGς
εHBαριστI, π�J τ�ν παραπ+µψατε στ=ν µελ+τη
µ�υ, στA τε'B�ς 162. Θ- #θελα ν- πρ�σθ+σω τ-
2κ�λ�υθα: T=ν K+ρ� NB�υν (πισκεφθ. π�λλ!-
κις 2�ι�λ�γ�ι 2ρBαι�λ�γ�ι Oπως P C. Renfrew,
Q Pat. Preziosi κ.R. SO Xρ.στ�ς Nτ��µας Nκανε
2νασκαφ5ς τA Nτ�ς 1964 εXς τ3ν τ�π�θεσ7α ∆α-
σκαλειA καY στ=ν Pµ9νυµ�ν νησ7δα 2π+B�υσαν
50 µ+τρα 2πA τ=ν K+ρ�.

Eντ�πισε �XκισµA πρ�στατευ�µεν� \πA ]Bυ-
ρ9σεως καY (πY τ.ς K+ρ�υ κτ3ρι�ν δ�� δωµα-
τ7ων µ3κ�υς 6,5 µ+τρων καY πλ!τ�υς 5 µ+τρων
(A.∆. 1964, σελ. 409-480), τA Pπ�`�ν NBει κατα-

στραφ. λ�γω τ.ς δια?ρ9σεως \πA τ.ς θαλ!σ-
σης.

Σ5 συνεBι@�µενες 2νασκαφ5ς \πA τ�' Xδ7�υ
κατ- τ- Nτη 1964, 1968, 1972 εXς τ3ν Xδ7αν πε-
ρι�B3ν 2νευρ+θη µεγ!λ�ς 2ριθµAς κατεστραµ-
µ+νων εXδωλ7ων, µαρµαρ7νων 2γγε7ων, πινακ7ων
κα7 γραπτIν 2γγε7ων. Eπεσηµ!νθησαν ν+α
Πρωτ�κυκλαδικ- κτ3ρια δι- πλακωτIν λ7θων
κατασκευασµ+να, τ- Pπ�`α καταλ3γ�υν εXς λα-
�ευθ+ντα ?ρ!B�ν (A.∆. 19/1964, A.∆. 23/1968,
A.∆. 87/1972).

Eκ K+ρ�υ πρb�+ρB�νταν κα7 τ- 144 εXδ9λια
τ.ς (ν Bασιλε7bα Συλλ�γ.ς Erlanmeryer, Q Pπ�7α
δι- δηµ�πρασ7ας τA 1990 περι.λθε στ=ν Συλ-
λ�γ= τ�' Kυκλαδικ�' M�υσε7�υ Γ�υλανδρ..
Eκε` ?ρ7σκεται καY τA τερ!στι� εfδωλ�ν τ.ς Mε-
γ!λης Mητ+ρας gψ�υς 1,45 µ+τρων καY Rλλα
2ντικε7µενα.

Πρ9τη 2νασκαφ= ((κτAς τIν... 2ρBαι�καπ3-
λων τYς συνεBι@�µενες 2νασκαφ5ς) Nγινε 2πA τAν

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

Πρ�ς π&λησιν τ� πρ.τ� !ερ� τ�/ K�σµ�υ στ2ν K3ρ�



4Oταν δ5ν %π�δ36εται κανε7ς τ2ν 8γι�τητα �A#ρα9µ - Σ9ρρας...

τ�Oς σηµεριν�Oς nEλληνες; Aπ�κλε�εται. EκεJ δ8ν π/νε γιE νE πρ�σευ�ηθ��ν.
γ) ΓιE νE τιµ4σ�υν π�ι&ν θε&, τελ��σαν �> 3ρ�αJ�ι nEλληνες τ�Oς Oλυµπιακ�Oς

AγQνες; ΓιE νE τιµ4σ�υν τ�ν ∆�α τ�ν OλVµπι�. Σ4µερα π�ι& θε� τιµ��ν; Kαν*να.
T&τε τ� θρησκευτικ� ν&ηµα U��υν �> γυµνικ�! 3γQνες; OAδ*ν.

δ) Mπ�ρ��ν �> σηµεριν�! nEλληνες νE )πιτρ*π�υν στ�Oς -*ν�υς νE )-ευτελ�C�υν
τ� πνε�µα τQν OλυµπιακQν AγDνων – oνα πνε�µα =ρρηκτα δεµ*ν� µ8 τ9ν 3ρ�α�α
µας θρησκε�α; XO�ι, δ8ν µπ�ρ��ν. Mπ�ρ��ν �> σηµεριν�! nEλληνες νE µιλ��ν γιE
«�Iερ9 Φλ&γα» κα� γιE «�Iερ�Oς Bρ2��υς», Bταν δ8ν πιστεV�υν πλ*�ν στ9ν >ερ&τη-
τ2 τ�υς; AσφαλQς p�ι.

ε) Mπ�ρεJ νE πηγα�νfη 0 nEλληνας �ριστιαν�ς στ�ν �Qρ� τ,ς 3ρ�α�ας Oλυµπ�ας
κα! νE πα�ρνfη µ�α >ερ9 φλ&γα, π�O τ9ν U�ει kδη σ14σει 0 �ριστιανισµ�ς )δQ κα!
αTQνες; XO�ι. �H XAλτις τ,ς Oλυµπ�ας δ8ν ε@ναι τ&π�ς >ερ&ς; M2λιστα. T&τε τ� δ�υ-
λειE U�ω )γD, 0 �ριστιαν&ς, )κεJ µ*σα; Kαµµι2.

�O ΠαρθενQνας, να�ς τ,ς θε/ς Aθην/ς στ9ν Aκρ&π�λη τQν AθηνQν, qταν (κα�
πρ*πει π2ντα νrναι) �Qρ�ς >ερ&ς. E@ναι �Qρ�ς πρ�σκVνησης γι’ αAτ�Oς π�O θ*-
λ�υν νE )πιστρ*ψ�υν στ9ν παλι2 τ�υς π2τρια θρησκε�α· κα� τ*τ�ι�ι 3ρ��C�υν κα�
-επηδ��ν 3ρκετ�! µ*σα στ9ν σηµεριν9 �Eλλ2δα. ∆8ν 3παγ�ρεVεται νrσαι ν�σταλ-

ΓερµανA Koehler τA Nτ�ς 1883, Oταν στ= θ+ση Γε-
ρ!νι τ.ςK+ρ�υ 2νευρ+θησαν τ- περ7φηµα τρισ-
δι!στατα εXδ9λια τ�' SAρπιστ�' καY τ�' AHλη-
τ�', π�J ?ρ7σκ�νται στA AρBαι�λ�γικA M�υ-
σε`� AθηνIν.

hEB�υν 2νασκ!ψει µ7α Nκταση 40X70 µ+τρων·
καY περιµ+νει τ=ν 2ρBαι�λ�γικ= σκαπ!νη µ7α
Nκταση 16 τετραγωνικIν Bιλι�µ+τρων. T7 jραγε
θ- µGς δ9σkkη; ∆υστυBIς P KυκλαδικAς Π�λιτι-
σµAς δ+ν µGς Rφησε κ�λIνες κα7 µεγαλιθικ-
�Xκ�δ�µ3µατα, µ�ν� τ!φ�υς κα7 θεµ+λια, π�J
εmκ�λα (�αφαν7@�νται.

Σ-ν κατ�ικηµ+νη τ3ν K+ρ� τ3ν συναντ�'µε
στ�Jς καταλ�γ�υς φ�ρων τ.ς B´ Aθηναϊκ.ς
ΣυµµαB7ας. Στ=ν T�υρκ�κρατ7α σ-ν Xδι�κτησ7α
τ.ς SIερGς M�ν.ς X�@�?ιωτ7σσης Aµ�ργ�', µ5
µετ�Bι µ�ναBIν (π’ αHτ.ς, τ=ν λεηλατε` P πει-
ρατ=ς T�υρκ�δηµ3τρης καY τ=ν (ρηµ9νει.
Eν�ικι!@εται σ5 γεωργ�π�ιµ+νες 2πA τ=ν SI.

M�ν= qς τA 1952, π�J περν!ει στA ∆ηµ�σι�. Σ3-
µερα κατ�ικε`ται 2πA rνα ?�σκ�.

TA Nτ�ς 1987 µ7α (πιτρ�π= 2ρBαι�λ�γων  2πA
τ�Jς πρ�αναφερθ+ντες (ν3ργησε στρωµατ�-
γραφικ= µελ+τη εXς τ�Jς πρ�ανασκαµµ+ν�υς B9-
ρ�υς, µ5 2π�τ+λεσµα �E 2ρBαι�λ�γ�ι C. Renfrew
καY Pat. Preziosi ν- (ντ�π7σ�υν στ=ν K+ρ� τA
2ρBαι�τερ� EερA τ�' κ�σµ�υ, π�J (�υπηρετ�'σε
τYς θρησκευτικ5ς 2ν!γκες καY τIν γ�ρω νησιIν,
�επερν9ντας κατ- π�λJ τ- γεωγραφικ- Oρια
τ.ς περι�B.ς (γνωµ!τευση ν- 2ναγνωρισθk. Q
K+ρ�ς 2ρBαι�λ�γικAς BIρ�ς  σ5 @9νη A: φ. E.K.
234/B/7-4-92). Eκε` τελει9νει τA θ+µα.

Tελευτα`α σ5 δηµ�σ7ευση κ!π�ι�υ περι�δι-
κ�' Q K+ρ�ς περιλαµ?!νεται στ=ν λ7στα τIν
πρAς π9λησιν ν3σων καY ?ραB�νησ7δων...

ΣGς εHBαριστI γι- τ=ν φιλ��εν7α.

SIερε�ς E:στ9θι�ς �Eλευθερ<�υ
Eφηµ+ρι�ς K�υφ�νησ7ων N!��υ
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A�ι�τιµε κ. διευθυντ!,
ΣGς (κφρ!@ω τ=ν 2µ+ριστη συµπαρ!στασ3

µ�υ πρAς τ=ν R�ια συγBαρητηρ7ων \περ!νθρω-
πη πρ�σπ!θει! σας (κπ�λιτ7σεως τ�' σηµερι-

ν�' SEλληνισµ�', π�J 2ναπα�εται δυστυBIς µα-
καρ7ως στYς 2γκ!λες τ�' διεθν�'ς (��υσιασµ�'.

hEρB�µαι κατευθε`αν στA θ+µα, παρα-
καλIντας κ!π�ι�ν (κ τIν 2γαπητIν συνερ-



γ&ς. nOµως θE τ�Oς )πιτραπf, νE 3να1ιDσ�υν τ9ν λατρε�α τ,ς θε/ς; sAν p�ι, τ&τε
�> nEλληνες αAτ�! λ*νε, Bτι θE καταφVγ�υν στ9 διεθν, δικαι�σVνη, πρ�κειµ*ν�υ νE
λ21�υν τ� δικα�ωµα ν’ 3ναστυλDσ�υν τ� να& κα! νE 12λ�υν )κεJ µ*σα π2λι τ� =γαλ-
µα τ,ς θε/ς.

Σ4µερα 3νε12C�υν κ2π�ια Uργα 3ρ�α�ων δραµατ�π�ιQν. AλλE δ8ν µπ�ρεJς ν’
3νε12Cfης 3ρ�αJες τραγeωδ�ες στ� Aρ�αJ� Θ*ατρ� τ,ς Aθ4νας κα� τ4ν Kδια στιγ-
µ9 νE πετc/ς U-ω τ9 θε&τητα – στ9ν πρ�κειµ*νη περ�πτωση τ�ν θε� ∆ι&νυσ� – στ9ν
0π��α �ρωστ/ς τ9ν tπαρ-η τ�� Θε2τρ�υ. XAν διαλ*-ης νE κρατ4σfης µ&ν� τ& θ*α-
µα κα! νE πετ2-fης τ�ν τιµDµεν� θε� στE σκ�υπ�δια, αAτ� ε@ναι )µπαιγµ�ς τQν >ερQν
κα! 0σ�ων τQν 3ρ�α�ων σ�υ πρ�γ&νων. ΓιE π�ι2 «π�λιτιστικ9 κληρ�ν�µιE» µιλc/ς,
uν 3γν�f,ς τ� ν&ηµ2 της;

∆8ν 1λ*πω τ�ν λ&γ�, γιατ! ν’ 3παγ�ρευθf, στ�Oς nEλληνες R 3να1�ωση τ,ς θρη-
σκευτικ,ς τ�υς παρ2δ�σης. T� δικα�ωµα τ,ς τ*λεσης τQν Mεγ2λων Παναθηνα�ων
δ8ν µπ�ρεJ ν’ 3φαιρεθf, 3π� τ�Oς φυσικ�Oς κληρ�ν&µ�υς – κι αAτ�! ε@ναι µ&ν� �>
nEλληνες, καν*νας =λλ�ς. T�Oς γυµνικ�Oς κα� µ�υσικ�Oς 3γQνες δ8ν µπ�ρ��ν νE
τ�Oς σταµατ4σ�υν =νθρωπ�ι, π�O δ8ν U��υν καµµιE σ�*ση µ8 αAτ�Vς. T*λ�ς 0 nEλλη-
νας δ8ν qταν τ&σ� 3ν&ητ�ς, ̂ στε νE λατρεVfη π*τρες. Στ� =γαλµα τ,ς Aθην/ς – κα!

γατIν τ�' περι�δικ�' ν- µ5 κατατ�π7σkη σαφIς,
6ς (νδιαφερ�µεν�ν συνειδητAν sEλληνα, στA
«περY τ�' γ!µ�υ» φλ+γ�ν @3τηµα. Λ�γtω τ�' Oτι:
α) στ=ν ταυτ�τητ! µ�υ 2ναφ+ρεται αHθα7ρετα Q
Nνδει�η «X.O.», ?) δ5ν πρ�τ7θεµαι ν- 2π�δεBθI
τ- περ7 «A?ρα-µ καY Σ!ρρας...» τεκταιν�µενα,
π�J περι+B�νται στA XσB'�ν ]ρθ�δ��� Bριστια-
νικA τ�' γ!µ�υ µυστ3ρι�, 2φ�' δ5ν θ+λω ν- (��-
µ�ιωθI µ5 τ�Jς πρ�αναφερθ+ντας, σπιλ9ν�ντας
Nτσι τ=ν τιµ3 µ�υ καY τ.ς συντρ�φ�υ µ�υ φυσι-
κ!! E-ν Oµως (πιλ+�ω τ=ν Pδ� τ�' «π�λιτικ�'»
γ!µ�υ, πIς θ- ν�µιµ�π�ι3σω τA vν�µα τ�' φυ-
σικIς κα7 ?ι�λ�γικIς (περB�µεν�υ καρπ�'
αHτ.ς τ.ς rνωσης; AπA O,τι γνωρ7@ω «π�λιτικ=»
?!πτιση δ5ν \π!ρBει. KαY Oταν Nλθkη Q qρα τ�'

θαν!τ�υ µ�υ, π�' κα7 πIς µπ�ρI ν- ταφI;
T- παραπ!νω (ρωτ3µατα µ5 2πασB�λ�'ν, γι-

τAν λ�γ� Oτι δ5ν εCµαι Rθε�ς, 2λλ-, Oπως λ+ει
καY rνας σ�γBρ�ν�ς φιλ�σ�φ�ς, «εCµαι ?αθει-
θρησκευ�µεν� Rτ�µ�». sOσ� Oµως Q Παλαι-
∆ιαθ3κη (EερA τIν I�υδα7ων ?ι?λ7�) καθwς κα7
µεγ!λ� µ+ρ�ς τ�' τυπικ�' εXς τ- Mυστ3ρια τ.ς
Oρθ�δ���υ Eκκλησ7ας τ.ς SEλλ!δ�ς καταδυ-
ναστε��υν xλληνικ5ς συνειδ3σεις, καY τ=ν δικ3
µ�υ, λυπGµαι· 2λλ- «δ5ν θ! π!ρω», Oπως λ+ει
καY P yπλAς λαAς. Aναµ+νω (ναγων7ως 2π!-
ντηση – συµ?�υλ3.

M5 (κτ7µηση
Kωνσταντ>ν�ς Λ. ∆ηµητρ<�υ

50100 K�@!νη
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Σηµε<ωση «∆»: �H Zν�µατ�θεσ�α σ8 παιδ! µπ�ρεJ νE γ�νfη µ8 πρ2-η 3π� τ�ν )φη-
µερεV�ντα εTσαγγελ8α Πρωτ�δικQν, παρ&ντων τQν δV� γ�ν*ων. �H ταφ9 µπ�ρεJ
νE γ�νη �ωρ!ς νεκρDσιµη 3κ�λ�υθ�α, )φ’ Bσ�ν Hπ2ρ�ει πιστ�π�ιητικ� Tατρ�� κα!
U�ει δηλωθ, dρµ�δ�ως 0 θ2νατ�ς.

Π�ι�ς θB δCD τ�ν Eνθρωπ� Fς $νια>� Gν;

Aγαπητ5 κ. Λ!µπρ�υ,
[...] SH Eστ�ρ7α δ�� BιλιετιIν διδ!σκει, Oτι

�mτε �E (πιστ3µ�νες µπ�ρ�'ν ν- δ�'ν τYς 2λ3-

θειες τ.ς θρησκε7ας �mτε �E µ5 τ=ν θρησκε7α
2σB�λ��µεν�ι µπ�ρ�'ν ν- δ�'ν τYς 2λ3θειες τ.ς
(πιστ3µης. hAλλ�ς P Rνθρωπ�ς γι- τ�Jς µ+ν,



στ� κ2θε =γαλµα – qταν «)γκλω1ισµ*νη» µ�α συγκεκριµ*νη κ�σµικ9 δVναµη, µ�α
)ν*ργεια. �H tπαρ-η τ,ς δVναµης αAτ,ς – εKτε τ9ν Zν�µ2σ�υµε «Uρωτα» εKτε 0τι-
δ4π�τε =λλ� – δ8ν µπ�ρεJ ν’ 3γν�ηθf,. TE περ! «εTδωλ�λατρ�ας» κα! τE παρ&µ�ια
ε@ναι φτην8ς διαστρε1λDσεις αAτQν π�O µισ��ν τ�Oς )λευθερ&γνωµ�υς nEλληνες.

Σ8 Bσ�υς µ��θ��ν γιE τ9ν 3π�κατ2σταση τ,ς >ερ&τητας τQν �Dρων λατρε�ας τQν
πρ�γ&νων µας, oνα µεγ2λ� «εvγε»! E@ναι καιρ�ς νE π2ψ�υµε νE 1λ*π�υµε τ�ν Παρ-
θενQνα σEν oνα σωρ� 3π� «παλι8ς π*τρες». nOταν λ*µε, Bτι πρ&κειται γιE >ερ� τ&-
π�, πρ*πει νE σε1Dµαστε αAτ� π�O λ*µε.

Kα! τελειDν�ντας θ*τω τE I-,ς τρ�α )ρωτ4µατα:
1) Π�ι& 3π� τ2 δV� 1�υνE στ9ν �Eλλ2δα ε@ναι πι� >ερ�, 0 XOλυµπ�ς P τ� nAγι�

XOρ�ς;
2) Π�ι&ς ε@ναι πι� σ�φ&ς, 0 Σ&λων P 0 Σ�λ�µDν;
3) Π�ι&ς Uδει-ε περισσ&τερη λε1εντιE µπρ�στE στ� θ2νατ�, 0 Σωκρ2της P 0 Xρι-

στ&ς;

EA�αριστQ
MετE τιµ,ς

�Hλ<ας Kωστ�π�υλ�ς
ATγ2λεω
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B<αι�ς... «JKε#ραϊσµ�ς» $λληνικDς λ3Kεως στ2ν EPT...

K�ριε διευθυντ!,
Σ5 (κπ�µπ= τ�' τρ7τ�υ πρ�γρ!µµατ�ς τ.ς

E.P.T. (∆ευτ+ρα, 9/3/98, qρα 10 π.µ.) περY τIν
E?ρα7ων τ.ς SEλλ!δ�ς 2νεφ+ρθη 2πA τ=ν δ7-
δ�υσα τ=ν «µαγειρεµ+νη» συν+ντευ�η SEλλην�-
ε?ρα7α (δ5ν συνεκρ!τησα τ’ vν�µ! της) Oτι στAν
ΩρωπA \π!ρBει 2ναθηµατικAς κ7ων  2π�δε-
δειγµ+να τ�' 3�υ π.X. αXIν�ς µ5 ]ν�µατα, µε-
τα�J τIν Pπ�7ων 2ναφ+ρεται τA... JKελληνισµ3-
ν� x?ραϊκA vν�µα «M�σB�ς M�σB7�ν�ς» (� M�-

σB7ων�ς;).
∆ιερωτIµαι, Rν Q λ+�ις M&σ��ς (M�σB�φ�-

ρ�ς) τ.ς Aκρ�π�λεως, (σαφIς πρA τ�' 480 π.X.,
π�J κατ+στρ!φη Q Aκρ�π�λις 2πA τ�Jς Π+ρ-
σες) εCναι Nτσι π�J θ+λ�υν ν- τ=ν παρ�υσι!σ�υν
�E (κλεκτ�Y τ�' Θε�'.

M5 τιµ=
K<µων M9γκ�ς

Πετρ��π�λη

Rλλ�ς γι- τ�Jς δ+. Kι Oµως P Rνθρωπ�ς εCναι
rνας  καY P fδι�ς. hAρα BωρYς καµµ7α 2µφι?�λ7α
κ!π�υ καY �E δ�� τ�υς εCναι λ!θ�ς. Π�ι�ς λ�ιπ�ν
θ! ?!λkη τ! πρ!γµατα στ= θ+ση τ�υς; Π�ι�ς θ-
τ�Jς ?�ηθ3σkη ν- κυττ!@�υν τAν Rνθρωπ� κα7
ν- ?λ+π�υν τA fδι� πρGγµα;

∆5ν εCµαι (γw P κατ!λληλ�ς, 2λλ- &ν δ5ν ?ρεθk.

ν- σB�λι!σkη κ!π�ι�ς τA (ρ9τηµ! µ�υ, θ- (πα-
ν+λθω.

M5 (κτ7µηση
Γε&ργι�ς ∆. Kατσ�Oρας

M. V. HERON
Aλε�!νδρεια, Afγυπτ�ς

�O δPµαρ6�ς PεθOµν�υ θB πρ�#9λCη τ� Qργ�
τ�/ Kε6ασµ3ν�υ µεγ9λ�υ JπιστPµ�ν�ς ∆ι�γ3νη

Aγαπητ5 κ. Λ!µπρ�υ, SO sOµιλ�ς γι- τ=ν Πρ�?�λ= τ.ς AρBα7ας
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�O δι9λ�γ�ς γιB τ2ν ταOτιση τDς �OµηρικDς �Iθ9κης

K�ριε Λ!µπρ�υ,
M5 πρ�σ3λωση στ=ν SOµηρικ= διδασκαλ7α

καταθ+τω 2π!ντηση στ�Jς XσBυρισµ�Jς τ�' κ.
Aλ+κ�υ Φ7λιππα («∆αυλ�ς», τ. 195, σελ. 12085)
σBετικ- µ5 τ=ν πατρ7δα τ�' Oδυσσ+α:

1. SH Λευκ!δα �ταν καY εCναι ν.σ�ς, 2λλ- vBι
ν.σ�ς «εAδε�ελ�ς» (=εHδι!κριτη), δι�τι τ- Oρι!
της συγB+�νταν 2ν+καθεν µ5 τ=ν 2κτ= τ.ς

Aκαρναν7ας («∆αυλ�ς», τ. 191, σελ. 11749). TA
στενA Λευκ!δας - Aκαρναν7ας �Hδ+π�τε
\π.ρ�ε πλ9ιµ� BωρYς τYς 2ναγκα`ες (ργασ7ες
(κ?!θυνσης. EκτAς 2πA τ=ν µαρτυρ7α τ�' Στρ!-
?ων�ς NB�υµε 2ν!λ�γες µαρτυρ7ες 2πA τAν Θ�υ-
κυδ7δη («�Iστ�ριQν», ?ι?λ. Γ´ 81 καY 94), τAν Π�-
λ�?ι� («�Iστ�ριQν», ?ι?λ. E´, κεφ. 12) καY τAν
AρριανA («Iνδικ,ς», 41).

SEλληνικ.ς Eπιστ3µης @ητG τ=ν συµ?�λ3 σας
6ς πνευµατικ�' 2νθρ9π�υ, qστε ν- τιµηθk. 2πA
τ= γεν+τειρ! τ�υ !λλ- καY 2πA τA P+θυµν� γε-
νικ9τερα P µεγ!λ�ς φυσικAς φιλ�σ�φ�ς ∆ι�γ+-
νης P Aπ�λλωνι!της 2πA τ=ν Aπ�λλων7α τ�'
N. Pεθ�µνης (ν'ν AρBα7α Eλε�θερνα). ECναι
µεγ!λ� τA Nργ� τ�' ∆ι�γ+ν�υς καY 2ναφ+ρεται
σ5 π�λλ5ς (πιστ.µες: στ= Φυσικ3, στ- Mαθη-
µατικ!, στ=ν Aστρ�ν�µ7α, στ= Mετεωρ�λ�γ7α
καY στ=ν Iατρικ3, 6ς 2ναγρ!ψατε #δη στ- 193
τε'B�ς τ�' «∆αυλ�'».

YEAς τ�' Aπ�λλ�θ+µιδ�ς, µαθητ=ς τ�' Aνα-
�ιµ+ν�υς, σ�γBρ�ν�ς τ�' Aνα�αγ�ρ�υ, P ∆ι�-
γ+νης, τελευτα`�ς 2πA τ�Jς ]παδ�Jς τ.ς Iω-
νικ.ς ΣB�λ.ς, Nγραψε π�λλ- Nργα µ5 \ψηλA
gφ�ς yπλ�τητας καY σαφ3νειας. Eκτεν. 2π�-
σπ!σµατα τIν Nργων αHτIν διεσ9θηκαν 2πA
τAν Θε�φραστ� καY τAν Σιµπλ7κι�.

Kατ- τAν ∆ι�γ+νη Q γ. εCναι σφαιρ�ειδ3ς,
στερε!, στηριγµ+νη στA κ+ντρ� τ�' Σ�µπαντ�ς:
«τ9ν γ,ν στρ�γγVλην xρεισµ*νην )ν τeQ µ*σω...».
ΣτAν fδι� 2ν3κει Q τιµ= τ.ς διατυπ9σεως κατ-
τρ�π� σαφ. τ�' φυσικ�' ν�µ�υ τ.ς 2φθαρσ7ας
τ.ς gλης καY τ.ς (ν+ργειας: «OAδ8ν )κ τ�� µ9
pντ�ς γ�γνεσθαι �Aδ’ εTς τ� µ9 yν φθε�ρεσθαι».
SO µεγ!λ�ς Aριστ�τ+λης (κτενIς µνηµ�νε�ει τA
XατρικA Nργ� τ�' ∆ι�γ+ν�υς: «∆ι�γ*νης δ’ 0
Aπ�λλωνι2της τ2δε λ*γει: A> φλ*1ες )ν τeQ
3νθρDπeω zδ’ U��υσιν. ETσ! δV� µ*γισται· α{ται

τε�ν�υσι διE τ,ς κ�ιλ�ας παρE τ9ν νωτια�αν
=κανθαν...». Kατ- τAν µεγ!λ� XατρA ΓαληνA P
∆ι�γ+νης \π.ρ�ε καY µεγ!λ�ς φαρµακ�λ�γ�ς
καY συγBρ�νως rνας 2πA τ�Jς πρ9τ�υς µελε-
τητ5ς τ�' σφυγµ�'. T+λ�ς κατ- τAν Σιµπλ7κι�
Nγραψε µ7α πραγµατε7α µετεωρ�λ�γικ�' καY
2στρ�ν�µικ�' περιεB�µ+ν�υ, τ=ν τ�Bη τ.ς Pπ�7-
ας 2γν���σαµε, µ+Bρι π�J P Pεθ�µνι�ς µαθη-
µατικAς, (ρευνητ=ς καY συγγραφ+ας κ. Σπαν-
δ!γ�ς EH!γγελ�ς τ=ν 2ν+συρε 2πA τ=ν 2φ!νεια.

SO Oµιλ�ς µας πιστε�ει Oτι: SH πρ�?�λ= τ�'
]ν�µατ�ς καY κατ’ (π+κταση τ�' Nργ�υ τ�' ∆ι�-
γ+ν�υς θ- 2π�τελ+σkη rνα σηµαντικA παρ!γ�-
ντα καταρρ7ψεως τ�' µ�θ�υ Oτι Q Kρ3τη τ�'
5�υ π.X. αXIνα �ταν π�λιτισµικ- \π�?αθµισµ+-
νη. SO ∆ι�γ+νης P Aπ�λλωνι!της µπ�ρε` ν- τι-
µηθk. µ5 τ=ν ]ν�µατ�θεσ7α µιGς πλατε7ας � xνAς
κεντρικ�' δρ�µ�υ στA P+θυµν�, στ=ν AρBα7α
Eλε�θερνα, 2λλ- καY σ5 Pπ�ιαδ3π�τε Rλλη π�-
λη � BωριA τ.ς Kρ3της. SH δ5 συµ?�λ3 σας µπ�-
ρε` ν- (κδηλωθk. µ5 rνα (π9νυµ� τηλεφ9νηµα �
µ5 µ7α (π9νυµη (πιστ�λ= � µ5 µι- δηµ�σ7ευση
πρAς κ!θε yρµ�δι� vργαν� τ.ς 2ντ7στ�ιBης τ�-
πικ.ς αHτ�δι�ικ3σεως.

M5 (κτ7µηση
�O �Oµιλ�ς γιB τ2ν Πρ�#�λ2

τDς �Aρ6α<ας �EλληνικDς �EπιστPµης
Mεσ�λ�γγ7�υ 1, Aθ3να

Σηµε<ωση «∆»: Eπικ�ινων4σαµε µ8 τ�ν δ4µαρ�� PεθVµν�υ φιλ&λ�γ� κ. ∆ηµ4-
τρη Aρ��ντ2κη, 0 0π�J�ς µ/ς )δ4λωσε Bτι ε@ναι γνDστης τ�� θ*µατ�ς κα! Bτι 0
∆,µ�ς συCητ/ µ8 τ� Πανεπιστ4µι� Kρ4της γιE τ�ν καλVτερ� τρ&π� πρ�1�λ,ς τ��
Zν&µατ�ς κα! τ�� Uργ�υ τ�� ∆ι�γ*ν�υς Aπ�λλωνι2τ�υ. �O κ. ∆ηµ. Aρ��ντ2κης
πρ�σ*θεσε, Bτι )κτ�ς τQν =λλων πρ�τ�θεται νE δι�ργανDσfη σ8 συνεργασ�α µ8 =λλ�υς
φ�ρεJς διεθν8ς )πιστηµ�νικ� συν*δρι� στ� P*θυµν� µ8 θ*µα τ� Uργ� τ�� ∆ι�γ*νη.



2. SO λ�γ�τυπ�ς «...�A µ8ν γEρ τ� σε πεC�ν �K�-
µαι )νθ2δ’ >κ*σθαι..» [δ5ν ν�µ7@ω, Oτι �λθες (δI
πε@�ς] καταδηλ9νει µ5 Nµφαση τ=ν δυνατ�τητα
Rφι�ης στ=ν SOµηρικ= Iθ!κη µ�ν�ν 2πA θα-
λ!σσης.

3. AπA καν+να στ7B� τ�' Nπ�υς δ5ν πρ�κ�-
πτει gπαρ�η λιµν�θ!λασσας π+ρι� τ.ς SOµη-
ρικ.ς Iθ!κης. OE π�ρθµε`ς τIν στ7Bων τ.ς ρα-
ψωδ7ας υ 185-188 ?ρ7σκ�νται στAν \π�δειγµα-
τικA π�ρθµA (δ 671 καY � 29) Iθ!κης - Σ!µης
(σηµεριν.ς Kεφαλλην7ας), Oπως Pµ�λ�γε` καY P
?�σκAς Φιλ�7τι�ς στAν στ7B� υ 210.

4. Eπειδ= Q µνηστηρ�φ�ν7α συντελε`ται π�λJ
µακρυ- 2πA τ=ν 2κτ= τ.ς Aκαρναν7ας, P Iθα-
κ3σι�ς EHπε7θης (σ�µφωνα µ5 τ�Jς στ7B�υς ω
430, 431 καY 437) �Hδ�λως 2νησυBε`, µ3πως P
φ�νεJς τ�' γι�' τ�υ Λαερτι!δης διαφ�γkη µ5
Rλλ�ν τρ�π�, πλ=ν τ�' ν- περαιωθk. (δι- θα-
λ!σσης) στ=ν hHλιδα (B.∆. Πελ�π�ννησ�) �
στ=ν Π�λ�. Eπ7σης �E µνηστ.ρες κατ- τ=ν 2ν!-
πτυ�η τ.ς (ν+δρας (δ 669-71, 844-7, � 28-39, π
365-370) �Hδεµ7α µ+ριµνα λαµ?!ν�υν, µ3πως P
Tηλ+µαB�ς (πιστρ+ψkη στ=ν Nνδ��η ν.σ� (ν 95)

δι! �ηρGς.
5. SH σηµεριν= Λευκ!δα εCναι τA SOµηρικA

∆�υλ7Bι�, τ�' Pπ�7�υ τA Rστυ (�ηφ!νισαν 2πA
πρ�σ9π�υ γ.ς �E σκληρ�τρ!Bηλ�ι ∆ωριε`ς, (-ν
?+?αια δ5ν τ�Jς πρ�λα?αν �E Pµιλ�'ντες 2κα-
τ!ληπτη γλIσσα EHρυτGνες, �E Pπ�`�ι 2π�τε-
λ�'σαν τµ.µα τIν AXτωλIν καY µ+Bρι τ=ν (π�B=
τ�' Πελ�π�ννησιακ�' π�λ+µ�υ �σαν 2κ�µη
�µ�φ!γ�ι, δηλαδ= σ5 (ντελIς 2γρ7α κατ!στα-
ση (Θ�υκυδ. «�Iστ�ριQν», ?ι?λ. Γ´ 94, στA τ+λ�ς).
AHτA φυσικ- συν+?η, δι�τι τ- στ7φη τIν Oπ�ι-
ων (πιδρ�µ+ων περν�'σαν π�λJ εmκ�λα µ5 τ-
π�δια 2πA τ=ν Aκαρναν7α.

6. SO XσBυρισµAς Oτι «�θαµαλ9» (ι 25) εCναι Q
ν.σ�ς «π�J ?ρ7σκεται κ�ντ- στ= στερι-», εCναι
τελε7ως 2νθ�µηρικ�ς, δι�τι καY Q ν.σ�ς τ.ς K7ρ-
κης «�θαµαλ9 κεJται» 2λλ! «περ! π&ντ�ς 3πε�-
ριτ�ς )στεφ2νωται» αHτ=ν (Oδ�σσεια κ 195-
196).

Π�λJ φιλικ-
XρDστ�ς �Iω. TS9κ�ς 

∆ικηγ�ρ�ς, Aθ3να

∆ΑΥΛ�Σ/198, I��νι�ς 1998 12327

Kρ<ση «$λλην�φ�#<ας», Vνα φαιν�µεν� τ�/ ρατσισµ�/

K�ριε διευθυντ!,
AνησυBητικA φαιν�µεν� xλλην�φ�?7ας θ-

µπ�ρ�'σε ν- Bαρακτηρισθk. τA 2ντιεπιστηµ�-
νικA θ�λ�γρ!φηµα µ5 (πικεφαλ7δα «Θ*µατα τ,ς
ΓλDσσας µας», δηµ�σιευµ+ν� στYς (πιφυλλ7δες
τ.ς κυριακ!τικης «Mακεδ�ν7ας» (05.04.1998,
σελ. 69, «SOρ7@�ντες»), τA Pπ�`� – Oλως παρα-
δ��ως – φ+ρει τ=ν \π�γραφ= τ�' σε?αστ�' κα-
θηγητ. κ. ∆. Λυπ�υρλ.. Περν9ντας µ+σα 2πA
τA ?ι?λικA παραµ�θι τ�' π�ργ�υ τ.ς Bα?5λ P
συντ!κτης τ�' Rρθρ�υ κ!νει «?�λικ5ς \π�θ+-
σεις» γι- τYς σκ+ψεις τIν πρ9των 2νθρ9πων
σBετικ- µ5 τ=ν καταγωγ= τIν γλωσσIν, «πετ!-
γεται» µ+Bρι τ�Jς 2ρBα7�υς rλληνες καY τYς 2π�-
ψεις τ�υς γι- τYς �+νες γλIσσες (στηρι@�µεν�ς
σ5 δικ+ς τ�υ \π�θ+σεις π!ντ�τε), γι- ν- κατα-
λ3�kη – µ+σω π�ιGς jραγε λ�γικ.ς σειρGς; – στA
(��ργιστικ- 2ντιεπιστηµ�νικA καY θλι?ερ-
xλλην�φ�?� συµπ+ρασµα, Oτι «R Iλληνικ9
γλQσσα δ8ν Hπ,ρ-ε �:τε R 3ρ�αι&τερη στ�ν κ&-
σµ� �:τε µ2να =λλων γλωσσQν». Θ- Nλεγε κα-
νε7ς, Oτι Oλη αHτ= Q Rσκ�πη καY 2σ�νδετη πε-

ριπλ!νηση στAν BIρ� τ�' παραµυθι�' καY τIν
νεφελ�ϋπ�θ+σεων NBει σκ�πA ν- «γεµ7σkη» rνα
Rρθρ�, τ�' Pπ�7�υ τA συµπ+ρασµα πρ+πει 2πα-
ραιτ3τως ν- εCναι αHτA π�J «εµε`ς �+ρ�υµε σ3-
µερα» – π�ι�7 «(σε`ς», κ�ριε καθηγητ!; –, Oτι
δηλαδ= «R Iλληνικ9 δ8ν ε@ναι µ2να =λλων
γλωσσQν».

OE δεκ!δες Bιλι!δες xλληνικIν λ+�εων, π�J
(µφαν7@�νται αHτ��σιες # 6ς συνθετικ- Rλλων
σ5 Oλες τYς εHρωπαϊκ5ς γλIσσες – γι- ν- µ3ν
2ναφερθ�'µε καY στYς \π�λ�ιπες γλIσσες τ�'
κ�σµ�υ – µGς ]δηγ�'ν σ5 Rλλα συµπερ!σµατα,
τ- Pπ�`α εfτε δ5ν εCναι, εfτε δ5ν πρ+πει (� 2ν!-
γκης ν- εCναι γνωστ- στA συντ!κτη τ�' Rρθρ�υ.
SH xλληνικ= καY �+νη ?ι?λι�γραφ7α NBει ν- µGς
παρ�υσι!σkη πληθ9ρα Nργων, τ- Pπ�`α 2ναφ+-
ρ�νται στ=ν σB+ση µ!νας - θυγατ+ρων, π�J NBει
Q γλIσσα µας µ5 π�λλ5ς Rλλες, «�+νες» πι!,
γλIσσες. sOσ� γι- τ=ν 2ρBαι�τητα τ.ς SEλλη-
νικ.ς, Q πινακ7δα τ�' ∆ισπηλι�' Kαστ�ριGς –
κα7 vBι µ�ν� – µGς Pδηγε` σ5 2ναθε9ρηση τIν
µ+Bρι σ3µερα – παρ!λ�γων µ+ν, 2λλ- περι+ργως



K�ριε Λ!µπρ�υ,
T=ν Π+µπτη 2 Aπριλ7�υ ’98 (µπρAς 2πA τ=ν

Φιλαρµ�νικ= τ�' Bερ�λ7ν�υ (Berliner
Philarmonisches Orchester, Matthäikirchstr. 1) Q
Γερµανικ= π�λιτε7α (θε9ρησε Bρ+�ς της ν- τι-
µ3σkη Nνα τIν µεγαλυτ+ρων διευθυντIν ]ρB3-
στρας, τAν xλληνικ.ς καταγωγ.ς Herbert von
Karajan, 2λλ!@�ντας τ=ν ]ν�µασ7α τ.ς Pδ�'
Matthäikirchstrasse σ5 Herbert von Kara-
janstrasse.

SO Karajan (Kαραγι!ννης, γενν. τA 1908 2πA
rλληνες γ�νε`ς καY πρ�γ�ν�υς) Nδρασε τ- πρIτα
Nτη στ=ν AHστρ7α κα7 π�λJ (νωρYς 2ν+λα?ε τ=ν

διε�θυνσι τ.ς κρατικ.ς ]ρB3στρας τ.ς hOπερας
τ�' Bερ�λ7ν�υ. AπA τ�' 1948 διη�θυνε τ=ν κρα-
τικ=ν hOπερα τ.ς Bι+ννης· διη�θυνε καY εXς
µ�υσικ- κ+ντρα τ�' E�ωτερικ�' (Φεστι?-λ
AθηνIν 1963) καY τA Φεστι?-λ τ�' Bερ�λ7ν�υ.
Θεωρε`ται (κ τIν µεγαλυτ+ρων συγBρ�νων δι-
ευθυντIν ]ρB3στρας· δικα7ως �E Γερµαν�Y τι-
µ�'ν τ=ν πρ�σφ�ρ-ν τ�υ εXς τ=ν µ�υσικ=ν.

M5 φιλικ�Jς Bαιρετισµ�Jς
Nικ�λα�ς Σταµ. �Aσπι&της

M�υσικAς
B�λφσµπ�υργκ, Γερµαν7α
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2π�δεκτIν – 2π�ψεων, τYς Pπ�`ες δυστυBIς P
κ. καθηγητ=ς 2κ�λ�υθε` µ5 2�ι�@3λευτη π7στη,
σ-ν ν- πρ�κειται γι- «Eερ- κε7µενα» καY τYς
Pπ�`ες «2πειλε`» ν- µGς 2ναλ�σkη στ- πρ�σεB.
φ�λλα.

KαY &ν δεBθ�'µε, Oτι �E (πιστηµ�νικ�φανε`ς
2π�ψεις τ�' 2ρθρ�γρ!φ�υ δ5ν εCναι κα7 τ�σ�
(πικ7νδυνες (θ- µπ�ρ��σαµε fσως ν- τ�' κατα-
λ�γ7σ�υµε καY (λαφρυντικ!), δ5ν µπ�ρ�'µε ν-
παρα?λ+ψ�υµε γι- καν+να λ�γ� τ=ν xλλην�φ�-
?7α τ�υ. Πρ�σωπικ- δ5ν µπ�ρI ν- τ=ν κατα-
ν�3σω, 2λλ- ν�µ7@ω Oτι µπ�ρI ν-  τ=ν (ντ!�ω
στ- πλα7σια µιGς γενικ9τερης «κρ7σης xλλην�-
φ�?7ας» (Q Pπ�7α εCναι 2ναµφισ?3τητα φαιν�-

µεν� «ρατσισµ�'»), π�J παρατηρε`ται σ5 N�αρ-
ση σ3µερα στ= B9ρα µας καY στρ+φεται ?7αια,
πρ�κλητικ- καY φανατικ- (ναντ7�ν κ!θε πρ�-
σπ!θειας τ�' λα�' µας ν- (ρευν3σkη (λε�θερα
καY ν- γνωρ7σkη 2νεµπ�διστα κ!θε πτυB= τ�'
γν3σι�υ παρελθ�ντ�ς τ�υ καY ν- διατηρ3σkη @ω-
νταν- στA παρ�ν καY στA µ+λλ�ν τ- δικαι9µατ!
τ�υ στ= γν9ση, στ=ν (πιστ3µη, στ= @ω3, στ= δη-
µι�υργ7α, στ=ν 2σφ!λεια, στ= δηµ�κρατ7α, στ=ν
(λευθερ7α σ5 τ�'τ� τAν τ�π�, τ�ν δικ� τ�υ τ�π�,
Oπ�υ @k., φιλ��ενε` καY (ργ!@εται.

A.A. Tσακν9κης
Kαθηγητ=ς �+νων γλωσσIν

Θεσσαλ�ν7κη

�Aντιρατσιστικ5ς (;) 6Dρες – %λλB σ<γ�υρα %νιστ�ρητες

�Oδ�ς τ�/ Bερ�λ<ν�υ πρ�ς τιµ2ν 4Eλλην�ς %ρ6ιµ�υσικ�/

Aγαπητ5 κ. Λ!µπρ�υ,
OE 2ρBα`�ι sEλληνες εCναι �E πρIτ�ι ρατσι-

στ5ς τ.ς SIστ�ρ7ας, δι�τι διετ�πωσαν τAν 2φ�-
ρισµA: «πGς µ= rλλην ?!ρ?αρ�ς». T!δε Nφη ?α-
ρυγδ��πως Q ν�µιµη σ�@υγ�ς κα7 #δη B3ρα τ�'
συγBωρεµ+ν�υ Φ. Mιττερ!ν κατ! τ3ν πρ�σφα-
τη (π7σκεψ3 της στ= B9ρα µας, γι- ν! µGς δι-
δ!�kη 2ντιρατσισµ�.

Bε?α7ως �HδεYς (κ τIν παρευρεθ+ντων π�λι-
τικIν � πνευµατικIν – τ.ς συµφ�ρGς – 2νθρ9-
πων 2νεκ!λεσε στ= θ+ση της τ=ν π�λυπρ!γµ�-
να (6ς αE σ�γBρ�ν�ι B.ρες καY @ωντ�B.ρες δια-
σ3µων 2νδρIν) πλ=ν 2γρ!µµατ�ν αHτ=ν κυ-
ρ7αν, π�J µ5 περισσAν θρ!σ�ς �λθε ν- µGς «τ!
σ��ρkη» – 6ς (ν�µισε – µ+σα στA σπ7τι µας. KαY

(-ν Q περ7φηµη γαλατικ= εHγ+νεια, Q Pπ�7α φα7-
νεται Oτι δ5ν 2π�τελε` καY Xδια7τερ� Bαρακτη-
ριστικA τ.ς κυρ7ας, 2παιτε` τ3ν µ3 πρ�σ?�λ3ν
της, τ�υλ!Bιστ�ν θ- (φρ�ντισαν ν- τ.ς δωρ7-
σ�υν κ!π�ι� xλληνικA λε�ικA, µ3πως καY πλη-
ρ�φ�ρηθk., Oτι (π.B. κατ- I. Σταµατ!κ�ν) «12ρ-
1αρ�ς = παρ’ 3ρ�α��ις 0 µ9 λαλQν τ9ν Iλλη-
νικ9ν γλDσσαν, 3λλ&γλωσσ�ς».

E-ν Q Xδ7α καY �E Pµ�γνωµ�7 της 2λλ+ως
αXσθ!νωνται, πρ�?ληµ! τ�υς –  κι (µε`ς δ5ν δια-
φων�'µε.

M5 τιµ=
Γε&ργι�ς B. Φ9κ�ς

N. ΨυBικA
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Γ3φυρα τ.ν �Eλληνιστικ.ν 6ρ�νων Jν 6ρPσει σPµερα
K�ριε διευθυντ!,
ΣτA τε'B�ς 194 τ�' περι�δι-

κ�' σας καY στ= σελ7δα 12.066,
στ=ν στ3λη «Afσιµα καY Aδ3-
ριτα» 2ναφ+ρεται, Oτι τA
2ρBαι�τερ� γεφ�ρι τ.ς EHρ9-
πης εCναι στA BωριA �ηρ�κ!-
µπι τ.ς Λακων7ας καY Bρ�ν�-
λ�γε`ται 2πA τA 150 rως τA 120
π.X. Στ= P�δ� NB�υµε µ7α γ+-
φυρα fσως 2ρBαι�τερη τ.ς Λακων7ας. SO Nφ�-
ρ�ς AρBαι�τ3των ∆ωδεκαν3σ�υ κ. I. X. Παπα-
Bριστ�δ��λ�υ NBει γρ!ψει γι’ αHτ3ν: «Xρ�ν�-
λ�γεJται στ9ν �Eλληνιστικ9 περ��δ� κα! ε@ναι
oνα 3π� τE σηµαντικDτερα 3ρ�ιτεκτ�νικE κα-
τ2λ�ιπα τ,ς µεγ2λης 3κµ,ς τ,ς P&δ�υ κατE τ9ν
παραπ2νω περ��δ�, γνωστ9 πρ� π�λλ�� στ9
διεθν, 1ι1λι�γραφ�α κα! σπ2νια περ�πτωση
µι/ς συνε���ς �ρ4σης Iν�ς τ*τ�ι�υ Uργ�υ )π! 2
�ιλι2δες κα! πλ*�ν �ρ&νια...» ((φηµερYς «P�-
διακ3», 29-1-98).

SH P�δ�ς τA 1992 x9ρτασε τ- 2400 Bρ�νια 2πA

τ=ν �δρυσ3 της. OE τρε`ς π�-
λεις - κρ!τη I!λυσ�ς, K!µιρ�ς
κα7 Λ7νδ�ς τA 408 π.X. Nκτισαν
µ7α ν+α π�λη - κρ!τ�ς µ5 τA
SIππ�δ!µι� σB+δι�. hIσως Q γ+-
φυρ! µας ν- εCναι 2πA τ=ν
(π�B3 αHτ3· µ!λιστα 6δη-
γ�'σε 2πA τ=ν περιτειBισµ+νη
π�λη στ=ν νεκρ�π�λη.

Σ3µερα δι+ρB�νται τ= γ+-
φυρα π!ρα π�λλ- αHτ�κ7νητα µ5 πρ��ρισµA τYς
µεγ!λες τ�υριστικ5ς µ�ν!δες τ.ς 2νατ�λικ.ς P�-
δ�υ. ΣτA αfτηµα διαπλ!τυνσ3ς της P κ. Παπα-
Bριστ�δ��λ�υ δ3λωσε: «Eπειδ9 διεVρυνση δ8ν
ε@ναι δυνατ�ν νE γ�νfη �ωρ!ς νE θιγf, τ� σπ�υ-
δαJ� αAτ� µνηµεJ�, τ!ς τε�νικ8ς Hπηρεσ�ες τ,ς
N�µαρ��ας 3πασ��λεJ )δQ κα! µερικE �ρ&νια R
κατασκευ9 µι/ς δεVτερης ν*ας γ*φυρας, π�O θE
Hπ�δε�θf, τ9ν κ�νηση πεCQν κα� Z�ηµ2των».

M5 φιλικ�Jς Bαιρετισµ�Jς
Γε&ργι�ς X�νδρ�ς

P�δ�ς

TB %π�µειν9ρια %π� τ2ν µ96η τ�/ Bαλτετσ<�υ

K�ριε διευθυντ!,
ΠρYν 2πA λ7γες µ+ρες, 12 καY

13 Mα��υ, �ταν Q (π+τει�ς τ.ς
µεγ!λης µ!Bης τ�' Bαλτετσ7-
�υ· καY δυστυBIς, εCναι σ7-
γ�υρ�, (λ!Bιστ�ι τ=ν θυµ3θη-
καν καY φυσικ- �Hδεµ7α µνε7α
Nγινε 2πA τηλε�ρ!σεως � ρα-
δι�φ9ν�υ. Kι Oµως Q 23ωρη
µ!Bη τ�' Bαλτετσ7�υ \π.ρ�ε
Q πρ9τη καY Q σηµαντικ9τερη τ�' πρ9τ�υ Bρ�-
ν�υ τ.ς (παναστ!σεως τ�' 1821.

∆5ν θ- 2ναφερθI στA Eστ�ρικA τ.ς µ!Bης,
π�J κ!π�ι�ς µπ�ρε` εmκ�λα ν- πληρ�φ�ρηθk.
2πA Oπ�ι� σBετικA Eστ�ρικA π�νηµα. M5 τ=ν πα-
ρ�'σα (πιστ�λ3 µ�υ θ+λω yπλG ν- (νηµερ9σω
τ�Jς πρ�σκυνητ5ς αHτ�' τ�' τ�π�υ καY Oσ�υς
(νδιαφ+ρ�νται γι- τ= @ωνταν= Eστ�ρ7α µας, Oτι
στA Bαλτ+τσι (κτAς τ�' µνηµε7�υ τ.ς µ!Bης καY
τ�' 2γ!λµατ�ς τ�' Θ. K�λ�κ�τρ9νη µπ�ρε` κα-
νεYς ν- δk. τ- 2π�µειν!ρια τIν ταµπ�υριIν,
Oπ�υ εCBε ]Bυρωθ. P γερ�- Mητρ�π+τρ�?ας µ5
τ�Jς Mεσσ3νι��ς τ�υ. SO Mητρ�π+τρ�?ας �ταν
fσως P Qρωϊκ9τερ�ς τIν \περασπιστIν τ�'
Bαλτετσ7�υ. SE?δ�µ.ντα Bρ�νIν �ταν τ�τε καY
(θεωρε`τ� P καλ�τερ�ς σκ�πευτ=ς. T- ταµπ��-
ρια τ�υ �ταν τ- πιA πρ�ωθηµ+να καY δ+Bθηκαν

τ=ν µεγαλ�τερη π7εση κατ- τ=
δι!ρκεια τ.ς µ!Bης. Σ3µερα
σt9@�νται 2π�µειν!ρια τIν
ταµπ�υριIν τ�υ στA δυτικ�
Rκρ� τ�' Bωρι�'. Φυσικ- δ5ν
\π!ρBει πινακ7δα, π�J ν- (νη-
µερ9νkη τAν (νδιαφερ�µεν�
γι- τ=ν gπαρ�3 τ�υς. Γι- ν-
τ- δk. κανε7ς, θ- πρ+πει ν-
2κ�λ�υθ3σkη τAν Bωµατ�δρ�-

µ� π�J πηγα7νει 2π’ τ=ν πλατε`α πρAς τA �ωκ-
κλ3σι τ.ς Mεταµ�ρφ9σεως τ�' Σωτ.ρ�ς.
Aκρι?Iς στ=ν πλαγι!, 2π+ναντι 2πA τA �ωκ-
κλ3σι, σt9@�νται τ! ταµπ��ρια. ΣGς 2π�στ+λλω
καY φωτ�γραφ7α 2π’ τA µ+ρ�ς, Oπ�υ φα7ν�νται
τ- ταµπ��ρια καY 2κρι?Iς π7σω Q κ�ρυφ= τ�'
Pε@εν7κ�υ, 2π’ Oπ�υ P Θ. K�λ�κ�τρIνης (φ9-
να�ε πρAς τAν Mητρ�π+τρ�?α, γι- ν- (µψυB9σkη
τ�Jς sEλληνες: «Mπ!ρµπα M.τρ�, NρBεται P K�-
λ�κ�τρ9νης µ5 δ+κα Bιλι!δες, NρBεται καY P Πε-
τρ�µπεης µ’ Oλ�υς τ�Jς Mανι!τες, ?αστGτε καY
σGς φ+ρνει 2π’ Oλα».

EHBαριστI γι- τ=ν φιλ��εν7α.
Mετ- τιµ.ς

�Eµµαν�υ2λ M. Παπαµατθαι9κης
∆ικηγ�ρ�ς, Σητε7α Kρ3της

sOρ�ς
Pε@εν7κ� Tαµπ��ρι



∆ωρικ2 Γραµµικ2 A
Συν*1η κι αAτ&. XO�ι πSς δ8ν τ� περ�µενα... AλλE νE µ8 µιE )λπ�δα C��σα. Aπ�

3ρ�αι�λ&γ� δ8ν τ� περ�µενα· 3π� γλωσσ�λ&γ� τ� Kδι�. T�Oς πανεπιστηµιακ�Vς, Bσ� κα!
νrναι, τ�Oς )λ*γ�ω. M*�ρι τDρα τ4ν U�ω πατ4σει 3π& oναν µπακ2λη· oναν εTσαγωγ*α
)δDδιµων – 3π�ικιακQν· αAτ�ν τ�ν Σλ,µαν, π�O θ*λησε ν’ 3π�δε�-fη, Bτι 0 nOµηρ�ς
δ8ν Uγραφε παραµVθια 3λλE >στ�ρ�α. Kα! π�O τ’ 3π*δει-ε, τ� κατ2λα1ε; AλλE δ8ν 1α-
ρυ*σαι, αAτ� δ8ν µ�� κ&στισε κα� π�λO. XE1αλα τ�Oς 3ρ�αι�λ&γ�υς µ�υ νE τ�π�θετ4-
σ�υν τ�ν Tρωικ� π&λεµ� στ� 1160 κα� καθ2ρισα. Kι =σε τ�ν K�υτρ�υ1*λη νE γρ2φfη
στ�ν «∆αυλ�» B,τι θ*λfη. M4πως ε@ναι 3ρ�αι�λ&γ�ς; �AπλQς τ�π�γρ2φ�ς – �αρτ�γρ2-
φ�ς ε@ναι. EδQ δ8ν φ�14θηκα 0λ&κληρη Aκαδηµ�α κα! τ9ν 3νακ��νωσ�ν της γιE τ9ν
�ρ�ν�λ&γησιν τQν IλληνικQν πυραµ�δων. Kι uς µ�� ντ�υµ2νιασε 0 Nτ�Vµας. nOλ�ι
πρ�σπαθ��ν νE τ!ς τ�π�θετ4σ�υν στ�ν 4�ν π.X. αTQνα. Aκ&µη κα! 0 υ>&ς τ�� πατρ�ς.

�O δεVτερ�ς π�O µ�� τ9ν Uσπασε, qταν oνας 3ρ�ιτ*κτ�νας. Aντ! νE κ2θεται νE µε-
λετc/ τ9ν κατασκευ9 κτηρ�ων, τ�� τ9ν Uδωσε ν’ 3σ��ληθf, µ8 τ9ν 3ρ�αι&τητα. Kα! κα-
λ2, 3φ�� kθελε ν’ 3σ��ληθf, µ8 τ9ν 3ρ�αι&τητα, �2θηκε νE µελετ4σfη τ� πιθαν& σ�,µα
τ�� να�� τ�� Σ�λ�µQντ�ς; Π�ι&ς θE τ�ν Uλεγ�ε; XIσα Kσα Bλ� κα! κ2π�ι� 1ρα1εJ� θE
τ�� )-ασφ2λιCα. Aλλ’ αAτ�ς, 3ρ�ιτ*κτ�νας =νθρωπ�ς, π,γε κα! δι21ασε τ9ν Γραµµικ9
B. Π�ι2 Bµως qταν R 3µ�ι14 τ�� B*ντρις; Σ8 U-ι µ,νες 1ρ*θηκε κ2τω 3π� τ!ς ρ&δες
Iν�ς φ�ρτηγ��. AλλE =ντε  κα� µ’ αAτ�ν τE κ�υτσ�κατ2φερα. Bγ,κε κι 0 καλ�ς )πι-
στ4µ�νας Γκ&ρντ�ν, ε@πε Bτι R Γραµµικ9 B ε@ναι σηµιτικ,ς πρ�ελεVσεως κα! qρθε R
καρδι2 µ�υ στ9 θ*σι της. AλλE πQς νE Rσυ�2σω τDρα; �Hρθε αAτ&ς, oνας τυ�αJ�ς, oνας
µαθηµατικ�ς, κα! διαλαλεJ, Bτι 3π�κρυπτ�γρ2φησε κα! τ9ν Γραµµικ9 A.  Kι αAτ� 3π�
δικ4 τ�υ πρωτ�1�υλ�α· �ωρ!ς νE τ�� τ� 3ναθ*σfη κανε!ς. Kα! καλ2, τ9ν δι21ασε τ9ν
Γραµµικ9 A 0 κVρι�ς Mην/ς Tσικριτσ,ς, τ9ν )-αγωγ9 συµπερασµ2των τ� τ4ν kθελε;
Bρ,κε, λ*ει, πSς R Γραµµικ9 A περι*�ει λ*-εις δωρικ*ς, πDς �> ∆ωριεJς Hπ,ρ�αν κι
)π! Mυκηνα�ων. XA! ΘE µ�� τE 3νατρ*ψfης Bλα; 3κ&µα κα! τ9ν κ2θ�δ� τQν ∆ωρι*ων;
XAσε π�O 1ρ,κε, πSς R Kυπρ�µινωικ9 γραφ9 ε@ναι Bµ�ια µ8 τ9ν Γραµµικ9 A· πSς �>
Kρ,τες ε@�αν 1ασικ�Oς θε�Oς τ&ν ∆�α κα! τ9ν Aθην/. �EνιαJ�ς δηλαδ9 0 �Qρ�ς κα!
φυλετικE κα� π�λιτισµικ2. ΘE µ�� δια12σ�υν τDρα κα! τ9ν πινακ�δα τ�� ∆ισπηλι��,
θ’ 3ναγνωρ�σ�υν κα! τE στ�ι�εJα 3π� τE pστρακα τQν Γι�Vρων κα! θE στε�λ�υν τ�ν
Iλληνικ� π�λιτισµ� στ9ν 6η �ιλιετ�α, 1800 �ρ&νια δηλαδ9 πρ!ν 3π� τ9ν δηµι�υργ�α τ��
κ&σµ�υ 3π� τ�ν Για�1*. Π2ει κι 0 «XAτλας τ,ς �Iστ�ρ�ας», π�O πρ&σφερε R «Kαθηµε-
ριν9» µ8 ��ρηγ�α τ,ς Eθνικ,ς Tρ2πεCας.

Kι Bλα αAτE στ9ν 3γαπηµ*νη µ�υ «Eλευθερ�τυπ�α». AλλE )ρωτQ τ�ν δηµ�σι�-
γρ2φ� κVρι� Γεωργ�Vδη, π�O )δηµ�σ�ευσε τ� θ*µα· πQς θE κυττ2-fη στE µ2τια τ�Oς
3γαπηµ*ν�υς µ�υ T�Oς, π�O παθα�ν�υν 3λλεργ�α µ8 τ9ν 3ρ�α�α �Eλλ2δα; ΠQς θ’ 3ντι-
κρVσfη στE µ2τια τ�ν υ>�ν τ�� πατρ&ς; Kι )σO, κVριε Tσικριτσ,, πQς θE )µφανισθf,ς στ9ν
διεθν, πανεπιστηµιακ9 κ�ιν&τητα, π�O 3ναιρεJς τ�ν σ�φ& Γκ&ρντ�ν; KVριε Tεγ&-
π�υλε, κVριε Φυνταν�δη, 3νασκ�υµπωθ,τε κι Iτ�ιµ2στε 3ν2λ�γ� 3ντιδηµ�σ�ευµα.
Συνεργ2τες γι’ αAτ� U�ετε. Γρ4γ�ρα δρ2στε, δι&τι διαφ�ρετικE µ8 παραδ�δετε στ�

Σ9ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



[�O Λ�γ�ς, � δι��υτη συνεκτικ� ��σ�α π�� �ν�νει κα� συντηρε! τ" σ#µπαν, %
%π�!�ς, &ν κα� ε'ναι «)υν"ς» (κ�ιν"ς κα� παντα��, παρ�ν), δ.ν γ�νεται /ντι-
ληπτ"ς /π" τ��ς «/)υν2τ�υς /νθρ�π�υς», ε'ναι � 4ασικ� σ#λληψη τ6ς µεγα-
λει�δ�υς σκ2ψεως τ�, �Hρακλε�τ�υ, τ�, πρ�φ:τη α�τ�, τ6ς σηµεριν6ς φυ-
σικ6ς κα� κ�σµ�λ�γ�ας. <Oµως % Λ�γ�ς, =πως πλε!στες >λλες σπ�υδα!ες κα-
τακτ:σεις τ6ς �Eλληνικ6ς σκ2ψεως, δ.ν ε'�ε κατ�ρθωθ6 @ως σ:µερα νA περ�σBη
στ�ς Cφαρµ�γ.ς τ6ς σ#γ�ρ�νης Cπιστ:µης, δι�τι πρ�φανDς � �ρακλε�τια Eνν�ι�
τ�υ ε'�ε /λλ�ιωθ6 /π" τ"ν δ�γµατισµ�. Πρ�γµατι, CνD % �Hρ�κλειτ�ς ε'δε τ"ν
Λ�γ� Gς ��σ�α µ�ν�ν Cνδ�συµπαντικ� κα� HπλDς Gς ν�µ� λειτ�υργ�ας τ6ς Φ#-
σεως, � θε�κρατ�α µ. τ�ν Jδια λ2)η εKσ:γαγε τ�ν Eνν�ια τ�, C)ωσυµπαντικ�,
κα� πρ�συµπαντικ�, «Λ�γ�υ» - κτ�στ�υ κα� δηµι�υργ�, τ�, κ�σµ�υ – πρMγµα
π�� /π2κλειε τ"ν Λ�γ� /π" τ�ν Eρευνα τ6ς Cπιστ:µης κα� τ"ν κατεκ#ρωνε Gς
/ν:κ�ντα στ�ν Hρµ�δι�τητα τ6ς θε�λ�γ�ας.
M. τ�ν δηµ�σιευ�µενη κατωτ2ρω σπ�υδα�α /νακ��νωση τ�, κ. Παν. OAναλυτ6
C)ετ�Qεται % Λ�γ�ς µ. α�στηρA Cπιστηµ�νικ� – µαθηµατικ� – φιλ�σ�φικ� µ2-
θ�δ� Gς «λ�γικ� R φυσικ� τ6ς Φ#σεως» κα� θεωρε!ται Gς καλ#πτων S�ι µ�ν�
τ��ς τ�µε!ς στ��ς %π���υς Cργ�Qεται � τυπικ� λ�γικ� τ�, /νθρ�π�υ /λλA κα�
>λλες Eνν�ιες τ6ς πραγµατικ�τητας, �T %π�!ες «C4ι�ν�ντ�» HπλDς /π" τ"ν
>νθρωπ� µ. τ�ς µ� λ�γικ2ς τ�υ δυν�µεις, τA συναισθ:µατα κα� τ�ς Cπιθυµ�ες.
�O κ. Π.A. µαθηµατικ�π�ιε! τ�ν «λ�γικ� R φυσικ� τ6ς Φ#σεως», παρ�υσι�Q�-
ντας κα� δ#� C)ισ�σεις,/π" τ�ς 37 π�� E�ει καταρτ�σει, =π�υ µπα�ν�υν Gς µα-
θηµατικ�� συντελεστ.ς κα� τA στ�ι�ε!α τ6ς πνευµατικ6ς, ψυ�ικ6ς κα� 4ι�λ�-
γικ6ς πραγµατικ�τητας. T" Cρευνητικ" Xλµα π�� Cπι�ειρε! CδD % κ. Π.A., /)ι�-
λ�γ�ντας τA CντελDς σ#γ�ρ�να δεδ�µ2να τ6ς Πληρ�φ�ρικ6ς κα� τ6ς Θεωρη-
τικ6ς Φυσικ6ς, ε'ναι πρ�δ:λως µεγ�στ�υ Cνδιαφ2ρ�ντ�ς κα� % «∆αυλ"ς» αKσθ�-
νεται �αρ�, δι�τι πρDτ�ς δηµ�σιε#ει τ�ν ριQ�σπαστικ� α�τ� Cπιστηµ�νικ�
/νακ��νωση.– ∆.I.Λ.]

ΠANAΓIΩTHΣ ANAΛYTHΣ

�H φιλ�σ�φ�α τ�ς Φ�σεως κα� �� �ριθµ��
O MAΘHMATIKOΣ ΣYΣXETIΣMOΣ «ΠNEYMATOΣ» KAI «YΛHΣ»

T κε�µεν� α�τ ε�ναι �να σ�ντ�µ� �π�σπασµα �π �να π�λ  ε�ρ�τερ� "ργ�
τ�$ γρ%φ�ντ�ς, π�  �π�)λ*πει στ+ν �νε�ρεση κα- διερε�νηση τ/ς φιλ�σ�-
φ�ας τ/ς Φ�σεως κα- τ3ν τυ5�ν )�ηθητικ3ν κα� 7πιπρ�σθ*των τρ�πων λ�γι-
σµ�$ κα� λ�γικ3ν µεθ�δων τ/ς Φ�σης, στ µ*τρ� π�  α�τ ε�ναι �νθρωπ�νως
δυνατ�. 9H µελ*τη α�τ+ "5ει πιθαν3ς δ�� πρωτ�τυπ�ες: �φ’ <νς τ+ν πρ�-
σπ%θεια διερε�νησης τ/ς «λ�γικ/ς κα- φιλ�σ�φ�ας» (�ντ- τ/ς συν@θ�υς «φυ-
σικ/ς») τ3ν φαιν�µ*νων π�  γ�ν�νται �ντιληπτB �π τν Cνθρωπ�· κα- �φ’
<τ*ρ�υ �E πρ�τειν�µενες στ τ*λ�ς τ�$ κειµ*ν�υ «�ριθµητικFς φιλ�σ�φικFς
7GισHσεις» �π�τελ�$ν �να ε�δ�ς 7µπειρικ/ς παρατ@ρησης κα- «πειρ%µατ�ς»,



π�  µπ�ρεI νB 7κτελεσθJ/ Cµεσα �π τν �ναγνHστη µF KπλFς �ριθµητικFς
πρ%Gεις.

9H φιλ�σ�φικ+ α�τ+ "ρευνα "5ει Lς Mδηγ τ+ν συνε53ς α�Gαν�µ*νη 7π�-
δραση κα- 7πιρρ�+ τ3ν �ριθµητικ3ν συνδυασµ3ν στ-ς σ�γ5ρ�νες φυσικFς
κα- κ�σµ�λ�γικFς θεωρ�ες. E�ναι )*)αια φανερ�, Oτι δFν µπ�ρ�$µε νB 7Gετ%-
σ�υµε κα- διερευν@σ�υµε τ+ν «φιλ�σ�φ�α» τ/ς Φ�σης, 5ωρ-ς τ+ν συνε5/ κα-
�δι%λειπτη �ναφ�ρB στ+ν «φυσικ+» τ/ς Φ�σης· δηλαδ+ τ+ν µικρ�φυσικ@,
�στρ�φυσικ+ κα- τ-ς Cλλες �νθρHπινες φυσικFς 7πιστ/µες, µF τ-ς θεωρ�ες, πει-
ρ%µατα κα- 7πιστηµ�νικB δεδ�µ*να, τB Mπ�Iα τ �νθρHπιν� πνε$µα κα- P
διαν�ηση κατHρθωσαν νB �νακαλ�ψ�υν κα- µF θαυµαστ+ 7πιµ*λεια νB διε-
ρευν@σ�υν κα- κατατ%G�υν.

9H Φ�ση π%ντως σBν µ�α γενικ+ παντ�δ�ναµη κα- «Rπερ)ατικ+» SπαρGη
�Tτε )ασ�Uεται �Tτε 5ρει%Uεται α�τ π�  �π�καλ�$µε «φυσικ@», γιατ- α�τ+
καθ’ <αυτ+ν ε�ναι P Lλ�κληρωµ*νη 7νσωµ%τωση κα- 7νσ%ρκωση τ3ν �νθρω-
π�νων «φυσικ3ν 7πιστηµ3ν». VOµως σBν Rπ%ρ5�υσα κα- λειτ�υργ�$σα Xντ�-
τητα "5ει �ν%γκη, κα- 7φαρµ�Uει, µ�α λ�γικ+ κα- µ�α φιλ�σ�φ�α, π�  θεµε-
λιHνει, Rπ�)αστ%Uει, διατηρεI κα- 7λ*γ5ει Oλα τB MρατB κα- ��ρατα γεγ�ν�-
τα, συµ)%ντα, φαιν�µενα, δ�µFς κα- καταστ%σεις σF Mλ�κληρ� τ σ�µπαν – Z
σ�µπαντα.

E�ναι π�λ  γνωστ�, Oτι στν κ�σµ� µας συναντ�$µε π�λλB φυσικB φαιν�-
µενα κα- γεγ�ν�τα, π�  Xφε�λ�υν τ+ν Kρµ�νικ+ Rφ+ κα� δ�µ@ τ�υς κα- τ
α[σθητικ κ%λλ�ς τ�υς σF συγκεκριµ*ν�υς �ριθµ��ς, π�  «γενν�$ν» τ+ν Kρµ�-
ν�α κα- \µ�ρφι%. 9O πι φηµισµ*ν�ς �π α�τ� ς τ� ς �ριθµ� ς ε�ναι, Lς γνω-
στ�, M «5ρυσς �ριθµς» (Z «5ρυσ/ τ�µ+» Z «5ρυσς λ�γ�ς»: )λ. VII, VIII). ΣF
7π*κταση κ%θε πρ]γµα Z γεγ�νς, π�  µπ�ρεI νB 7κφρασθJ/ µF �κρι)εIς µα-
θηµατικ� ς Oρ�υς κα- σ5*σεις, δε�5νει µ�α 7νυπ%ρ5�υσα τ%Gη κα- Kρµ�ν�α.
VOµως πρ-ν Z σπε�σ�υµε νB �π�καλ*σ�υµε τ+ν \µ�ρφιB «µαθηµατικ+» κα-
πρ-ν πρ�σπαθ@σ�υµε νB τ+ν διερευν@σ�υµε µ*5ρι σηµε��υ π�  νB µ+ν �να-
γνωρ�Uεται πι%, θB �ναφ*ρω µιB φρ%ση τ�$ διασ@µ�υ �στρ�φυσικ�$ A.S.
Eddington: «...τ" περιε��µεν� τ�, σ#µπαντ�ς ε'ναι διαν�ητικ� [λη». ^Eπ�σης
τ+ν φρ%ση τ�$ µεγ%λ�υ �στρ�ν�µ�υ J. Jeans: «...τ" σ#µπαν /ρ��Qει νA φα�νε-
ται σAν µιA \περ4ατικ� κα� µεγ�λη σκ2ψη, παρA σAν µιA µεγ�λη µη�αν�».
A�τFς �E 7κφρ%σεις δFν ε�ναι Kπλ3ς φωτισµ*νες λ�γ�τε5νικFς παρ�µ�ιHσεις.
^Aντικατ�πτρ�U�υν µιB Cλλη πραγµατικ�τητα τ�$ σ�µπαντ�ς, τ+ν πραγµατι-
κ�τητα τ/ς Φ�σης/Λ�γ�υ, �ντ- τ/ς συν@θ�υς Rλικ/ς κα- Mρατ/ς πραγµατι-
κ�τητας τ/ς Φ�σης/∆ηµι�υργ�$. Σ5εδν κ%θε 7πιστ@µ�νας κα- 7ρευνητ+ς
"5ει τ+ν δε�τερη πραγµατικ�τητα Rπ’ aψη τ�υ, Oταν MµιλJ/ γιB τ+ν \µ�ρφιB
κα- Kρµ�ν�α Z τ+ν �ταG�α κα- δυσαρµ�ν�α τ/ς Φ�σης. VOµως P φιλ�σ�φ�α τ/ς
7πιστ@µης δFν µπ�ρεI νB περι�ρ�σJη τν 53ρ� της στB KπτB κα- �ντιληπτB
φαιν�µενα. Πρ*πει νB συνδυ%σJη τ Rλικ µF τ Cυλ�, τ Kπτ κα- πραγµατικ
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µF τ �φJηρηµ*ν� κα- διαν�ητικ.
jAς �ρ5�σ�υµε µF �να σ�ντ�µ� σ5�λι� σ5ετικB µF τν «Λ�γ�». E�ναι γνωστ�,

Oτι P <λληνικ+ λ*Gη «λ�γ�ς» "5ει τ*σσερες κ�ριες γλωσσικFς <ρµηνεIες: α) λ�-
γικ+ κα- σ�φ�α, )) α[τ�α κα- λ�γ�ς, γ) λ*Gη κα� φρ%ση κα- δ) �ριθµητικς λ�-
γ�ς. ̂ Aρ5�Uει µF τ+ λ�γικ+ κα- τελειHνει µF τ� ς �ριθµ��ς. 9H Φ�ση/Λ�γ�ς συ-
µπεριλαµ)%νει <π�µ*νως Oλες τ-ς Cνω καθαρB διαν�ητικFς κα- πνευµατικFς
"νν�ιες. jAν κα- P )ασικ+ �ν%λυση τ3ν 7νν�ι3ν ε�ναι α�τ�ν�ητη στν VEλλη-
να �ναγνHστη, P φιλ�σ�φικ@ τ�υς �ν%λυση "5ει �πασ5�λ@σει τ� ς πι δι%-
σηµ�υς φιλ�σ�φ�υς κα- 7ρευνητ*ς· GεκινHντας �π τ+ν πρωταρ5ικ+ �ντ�λη-
ψη τ/ς Φ�σης Lς Λ�γ�υ, π�  7δ�δαGε M µεγ%λ�ς φιλ�σ�φ�ς κα- πρ�δρ�µ�ς
τ3ν φυσικ3ν 7πιστηµ3ν 9Hρ%κλειτ�ς. 9Eπ�µ*νως P πρ�σπ%θει% µας ε�ναι νB
καταν�@σ�υµε τ+ν φιλ�σ�φ�α κα- τ+ν λ�γικ+ τ/ς Φ�σης· Oµως µ�α λ�γικ@, π� 
�σφαλ3ς Rπ�κειται σF 7πιπρ�σθετ�υς τρ�π�υς διαν�ησης κα- λ�γισµ�$, µε-
ρικ� ς �π α�τ� ς "Gω �π τ� ς τυπικ� ς �νθρHπιν�υς τρ�π�υς συλλ�γι-
σµ�$ κα- τ� ς τυπικ� ς καν�νες τ/ς �νθρHπινης συστηµατικ/ς λ�γικ/ς.

M�α �κ�µη λ*Gη σ5ετικ+ µF τ+ν φιλ�σ�φ�α κα- τν λ�γ� ε�ναι P λ*Gη «σ�ε-
διασµ"ς» µF τ+ν "νν�ια τ�$ «πρ�γραµµατισµ�$». Π�λλFς κα- δι%φ�ρες «συν-
θ/κες [δανικ�$ σ5εδιασµ�$» γιB τ+ν Φ�ση "5�υν πρ�ταθ/ κα- συUητηθ/ �π
7ρευνητFς κα- φιλ�σ�φ�υς µF σηµαντικB κα- π�ικ�λα 7πι5ειρ@µατα. ΘB µπ�-
ρ��σαµε νB π�$µε, Oτι ε[δικFς κα- συγκεκριµ*νες «συνθ/κες σ5εδιασµ�$ τ/ς
Φ�σης», σF �ντ�θεση µF δ�γµατικFς γενικ�τητες, θB πρ*πει νB Rπ%ρ5�υν κα-
νB �ναδεικν�ωνται στ-ς πι )ασικFς �ριθµητικFς σ5*σεις τ3ν φαιν�µ*νων.
Kατ’ α�τν τ�ν τρ�π� P Φ�ση/Λ�γ�ς 7κφρ%Uεται κα- 7µφα�νεται στ-ς )ασικFς
δ�µFς τ3ν φαιν�µ*νων. OE �ρ5αI�ι Πυθαγ�ρει�ι φιλ�σ�φ�ι ε�5αν γ�ητευθ/
�π τ+ν Kρµ�ν�α τ3ν ρητ3ν �ριθµ3ν· P �νακ%λυψη τ3ν �ρρ@των �ριθµ3ν
Rπ*σκαψε µερικFς �π τ-ς πι )ασικFς δ�Gασ�ες τ�υς. A�τ+ P �π�γ�@τευση
τ3ν Πυθαγ�ρε�ων δε�5νει τ+ν συν@θη �νθρHπινη �ντ�ληψη κα- Cπ�ψη, Oτι
P Φ�ση πρ*πει νB �κ�λ�υθJ/ τ� ς �νθρHπιν�υς καν�νες συµπερασµατικ/ς
κα- τυπικ/ς λ�γικ/ς. VOµως δFν ε�ναι µ�ν� π�λ  πιθαν P Φ�ση νB "5Jη 7πι-
πρ�σθετ�υς )ασικ� ς καν�νες λ�γικ/ς, �λλB κα- νB "5Jη τελε�ως διαφ�ρετικ+
�ντ�ληψη Lς κα- διαφ�ρετικFς πρ�τεραι�τητες κα- διαφ�ρετικ «Mρισµ» τ3ν
συν@θως λεγ�µ*νων «φυσικ3ν �ριθµ3ν». ∆εδ�µ*ν�υ Oµως Oτι P �νθρHπινη
λ�γικ+ ε�ναι �ναγκαστικB �να κ�ρι� �π�σ�ν�λ� τ/ς λ�γικ/ς τ/ς Φ�σης, θB
πρ*πει νB εnµαστε σF θ*ση νB �ντιληφθ�$µε κα- διαπιστHσ�υµε τ�υλ%5ιστ�ν
τ� ς )ασικ� ς καν�νες π�  δι*π�υν τ-ς τυ5�ν διαφ�ρ*ς.

^Aναµφισ)@τητα τ+ν σηµεριν+ 7π�5+ εnµαστε 7µ)απτισµ*ν�ι σF \κεαν� ς
�ριθµ3ν. OE �ριθµ�- κα- P στ�ι5ειHδης �ριθµητικ+ «δηµι�υργ@θηκαν», Z
�νακαλ�φθηκαν, π�λ  πρ τ3ν καν�νων κα- µεθ�δων τ3ν «µαθηµατικ3ν».
9Eπ�µ*νως �E�σδ@π�τε θεµελιHδης κανHν τ/ς λ�γικ/ς τ/ς Φ�σης θB πρ*πει
νB )ασ�Uεται π%νω σF Kπλ�$ς �ριθµ� ς κα- σF KπλFς �ριθµητικFς σ5*σεις.
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(E�ναι δυνατ�ν νB δει5θJ/, Oτι τ )ασικ Rπ�στρωµα τ/ς Φ�σης ε�ναι συνυ-
φασµ*ν� µF τ+ν «πληρ�φ�ρ�α» κα- τν «πληρ�φ�ριακ α[θ*ρα»· �ναν α[θ*ρα,
π�  δFν "5ει σ5*ση µF τν α[θ*ρα τ�$ 19�υ α[Hνα κα- τB τ�τε πρ�)λ@µατ%
τ�υ, �ναν «πληρ�φ�ριακ α[θ*ρα», π�  γεννo] κα- δηµι�υργεI τν «53ρ�», τν
«5ρ�ν�» κα- τ «φ3ς-σκ�τ�ς», π�  Rπ�π�πτ�υν στ-ς α[σθ@σεις κα- τ+ν �ντ�-
ληψη τ�$ �νθρHπ�υ – )ασικB στ�ι5εIα, π�  κατ% καν�να θεωρ�$νται \ς «δε-
δ�µ*νες» φυσικFς καταστ%σεις. 9Yπ%ρ5ει «φιλ�σ�φικ+ 7G�σωση» τ�$ α[θ*ρα
καθpς κα- Kπλ/ µαθηµατικ+ <ρµηνε�α τ�υ, π�  δFν παρ�υσι%U�νται σF α�τ
τ σ�ντ�µ� κε�µεν�: )λ. IX). VEνα τ*τ�ι� Rπ�στρωµα �παιτεI τ+ν SπαρGη
ε[δικ3ν «Rπερ-αριθµ3ν», δηλ. �ριθµ3ν π�  a5ι µ�ν� "5�υν γνωστFς κα- 7Gα�-
ρετες µαθηµατικFς [δι�τητες �λλB κα- [δι�τητες π�  <λκ��υν τ+ν πρ�σ�5+
κα- τν θαυµασµ� Z κα- τ δ*�ς τ�$ µ*σ�υ �νθρHπ�υ γιB τ-ς πιθανFς κα- «�π�-
κρυφες» [δι�τητ*ς των. Σ’ α�τ τ κε�µεν� π%ντως Oλ�ι �E �ριθµ�- κα- �E συν-
δυασµ�� των <ρµηνε��νται µ�ν�ν µF σ�γ5ρ�ν�υς τ�π�υς κα- µεθ�δ�υς. E�ναι
�ρκετB παρ%δ�G�, Oτι τ+ν 7π�5+ τ3ν Rπερ-υπ�λ�γιστ3ν, τ3ν Rπερτα5*ων
�λγ�ρ�θµων κα- πρ�γραµµ%των, τ+ν 7π�5+ τ3ν bits κα- nats κ.λπ. 7πιστρ*-
φ�υµε στ-ς πυθαγ�ρειες �ντιλ@ψεις κα- δ�Gασ�ες γιB τ� ς �ριθµ��ς, �κ�µη
κα- στ-ς τυπικFς �καδηµαϊκFς 7πιστ/µες τ/ς �στρ�φυσικ/ς κα- κ�σµ�λ�γ�ας.
∆ι%σηµ�ι �στρ�φυσικ�- �ναφ*ρ�υν κα- γρ%φ�υν τHρα γιB τ+ν «γ�ητε�α» τ3ν
�ριθµ3ν, τ-ς «µαγικ.ς» [δι�τητες τ3ν �ριθµ3ν, τ+ν πυθαγ�ρεια κ�σµ�λ�γ�α
τ3ν �ριθµ3ν κ.λπ. (�E φρ%σεις α�τFς ε�ναι πραγµατικB �π�σπ%σµατα κα- τ�τ-
λ�ι παραγρ%φων πρ�σφ%τ�υ 7κλεκτ�$ �καδηµαϊκ�$ )ι)λ��υ, π�  �ναφ*ρε-
ται σF σ�γ5ρ�να διαστηµικB πειρ%µατα κα- "ρευνες: )λ. III).

ΘB µπ�ρ��σαµε λ�ιπν νB [σ5υρισθ�$µε, Oτι P λ�γικ+ τ/ς Φ�σης ε�ναι συ-
νυφασµ*νη µF ε[δικ� ς κα- 7Gα�ρετ�υς �ριθµ� ς κα- Oτι µπ�ρ�$µε νB ρ�G�υ-
µε µιB φευγαλ*α µατιB στ+ν κ�σµικ+ φιλ�σ�φ�α, �νακαλ�πτ�ντας κα- 7ρευ-
νHντας τ+ν λ�γικ+ π�  Lδ@γησε τ+ν Φ�ση στ+ν 7πιλ�γ+ τ3ν συγκεκριµ*νων
�ριθµ3ν κα- τ3ν συνδυασµ3ν τ�υς. Mιλ�$µε π%ντως γιB �να πρωταρ5ικ κα-
πιθαν3ς Rπ�τυπ3δες «Rπ�στρωµα �ριθµητικ3ν συνδ*σµων» µεταG  τ3ν )α-
σικ3ν σταθερ3ν κα- Cλλων σ5*σεων τ/ς Φ�σης, γιB �ριθµ� ς µF π�λ  γνω-
στFς µαθηµατικFς [δι�τητες �λλB κα- 7κπληκτικFς �ριθµ�λ�γικFς [δι�τητες.
ΣτB �νHτερα Eεραρ5ικB 7π�πεδα 7G*λιGης κα- �νHτερες φυσικFς δ�µFς κα- συ-
στ@µατα 7φαρµ�U�νται �E τυπικFς µαθηµατικFς σ5*σεις µF µαθηµατικB πρ�-
τυπα, θεωρ�ες κα- τ�π�υς, π�  Rπ�κεινται στ-ς συν@θεις 7πιστηµ�νικFς µεθ�-
δ�υς λ�γισµ�$, τ� ς Rπ%ρ5�ντες µαθηµατικ� ς καν�νες κα- συστ@µατα 7πι-
στηµ�νικ/ς κα- λ�γικ/ς διερε�νησης κα- �ν%λυσης.

E�ναι φανερ�, Oτι τ �πλ��στερ� «πρ�γραµµα δηµι�υργ�ας» γιB µιB Rπερ-
)ατικ+ κα- Rπ*ρτατη δ�ναµη σBν τ+ Φ�ση ε�ναι: «Mετ%τρεψε τ+ν Cυλη λ�-
γικ@ σ�υ σF φυσικ+ κα- Rλικ+ πραγµατικ�τητα». ̂ Eδ3 P λ�γικ+ θB πρ*πει νB
�π�τελ/ται �π «στ�ι5ειHδεις λ�γικFς πρ�τ%σεις», π�  παρ�στανται µF σ�µ-
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)�λα κα- �ριθµ��ς. 9H συνηθισµ*νη �νθρHπινη πρ�σπ%θεια µετατρ�π/ς τ3ν
µαθηµατικ3ν πρ�τ�πων κα- σ5*σεων σF �π’ ε�θε�ας �ναπαρ%σταση τ/ς φυ-
σικ/ς πραγµατικ�τητας δFν ε�ναι π%ντα συµ)ατ+ µF τ+ν �νωτ*ρω λ�γικ+ τ/ς
Φ�σης.

Π�λλ� ς α[3νες µετB τ+ν �νακ%λυψη τ3ν Πυθαγ�ρε�ων Kρµ�νικ3ν λ�γων
κα- τ3ν Cλλων «µαγικ3ν» Z «µυστικ3ν» Eκαν�τ@των τ3ν �ριθµ3ν M δι%σηµ�ς
�στρ�φυσικς σFρ A.S. Eddington �π�φ%σισε νB διερευν@σJη �να π�λ  πι
πρ�σφατ� �ριθµητικ λ�γ� τ/ς φυσικ/ς, τν λ�γ� τ3ν tλεκτρ�στατικ3ν πρς
τ-ς δυν%µεις )αρ�τητας µεταG  τ�$ πρωτ�ν��υ κα- tλεκτρ�ν��υ τ�$ Kπλ�$
�τ�µ�υ Rδρ�γ�ν�υ· 7π�σης �ναν πρ�σφατ� �ριθµ�, τν �ριθµ� 136, π�  τ+ν
7π�5+ τ�$ Eddington παρ�στανε τν �ντ�στρ�φ� �ριθµ τ/ς «σταθερ]ς λε-
πτ/ς Rφ/ς» τ/ς �τ�µικ/ς θεωρ�ας. Σ@µερα ε�ναι M �ριθµς 137, π�  κατB τν
R. Feynman ε�ναι  «% µυστηρι�δης κα� µαγικ"ς /ριθµ"ς» τ/ς µ�ντ*ρνας φυ-
σικ/ς. 9H πρ%γµατι περιπετειHδης Eστ�ρ�α τ3ν δ�� α�τ3ν �ριθµ3ν (M πρ3τ�ς
ε�ναι M µεγ%λ�ς �ριθµς � 1039, π�  θB πρ*πει νB Xν�µ%Uεται «Weyl -
Eddington - Dirac - Dicke κ�σµικ"ς /ριθµ"ς», κα- M Cλλ�ς ε�ναι M �ριθµς
1/137) �π�τελεI πιθαν3ς �να �π τB πι <λκυστικB �λλB κα- παρ%δ�Gα θ*µα-
τα τ/ς σ�γ5ρ�νης φιλ�σ�φ�ας τ3ν 7πιστηµ3ν.

xAλλ�ι δι%σηµ�ι 7πιστ@µ�νες κα- 7ρευνητFς �σ5�λ@θηκαν µF τ+ν διερε�-
νηση τ3ν Cνω �λλB κα- Cλλων �ριθµ3ν – µ�α "ρευνα π�  "5ει σαφεIς �ριθ-
µ�λ�γικFς )%σεις �ντ- τ3ν συν@θων θεωρητικ3ν κα- µαθηµατικ3ν )%σεων
κα- σ5*σεων· �E H. Weyl, W. Chandrasekhar, J. A. Wheeler, F. Hoyle, H. Bondi,
P. Davies, F. Parker-Phodes, P. Noyes, C. Kilmister κα- π�λλ�- Cλλ�ι. 9O σερ
Martin Rees κα- M John Gribbin 7G*δωσαν )ι)λ�� σ5ετικB µF τ-ς «K�σµικ.ς Συ-
µπτ�σεις». OE σ�γ5ρ�νες «�νθρHπινες θεµελιHδεις �ρ5Fς» τ3ν R.H. Dicke,
B. Carter, B. J. Carr, J. D. Barrow, F. J.Tipler κα- Cλλων διακεκριµ*νων 7πιστη-
µ�νων �ναφ*ρ�νται κατB καν�να κα- στν λεγ�µεν� «M2γα Σ�εδιασµ" τ6ς
Φ#σεως» – The Great Design – �π Eστ�ρικ/ς κα- τελε�λ�γικ/ς �π�ψεως �λλB
κυρ�ως στ+ν µεγ%λη σηµασ�α τ3ν φυσικ3ν σταθερ3ν κα- τ�$ �ριθµητικ�$
µεγ*θ�υς των κατB τ+ν 7Gελικτικ+ διαδρ�µ+ τ�$ �νθρHπ�υ κα- τ�$ σ�µπα-
ντ�ς.

9H Cπ�ψ@ µ�υ ε�ναι, Oτι �E λεγ�µενες «�ριθµητικFς συµπτHσεις τ3ν µεγ%-
λων κ�σµικ3ν �ριθµ3ν» 7πεκτε�ν�νται κα- συµπεριλαµ)%ν�υν Oλ�υς τ� ς φυ-
σικ� ς �ριθµ� ς κα- Oλες τ-ς φυσικFς κα- µαθηµατικFς σταθερFς κα- δεδ�µ*-
να, Oτι �E «συµπτ�σεις κα� συγκυρ�ες» – τ )ασικ θ*µα µελ*της τ�$ διασ@-
µ�υ φιλ�σ�φ�υ A. Koestler – Lς κα- �E «συγ�ρ�νισµ��» – τ [διαιτ*ρ�υ 7νδια-
φ*ρ�ντ�ς θ*µα τ�$ µεγ%λ�υ ψυ5�λ�γ�υ K. Jung – a5ι µ�ν� µεταG  γεγ�ν�των
�λλB κα- µεταG  �ριθµ3ν πα�U�υν �να σηµαντικHτατ� ρ�λ� στ+ δηµι�υργ�α
κα- 7G*λιGη τ3ν φυσικ3ν φαιν�µ*νων, δ�µ3ν κα- δηµι�υργηµ%των· Oτι �E
�ριθµ�- κα- �E �ριθµητικFς συµπτHσεις φα�νεται νB ε�ναι στενB συνδεδεµ*νες
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µF τ-ς πι σ�γ5ρ�νες γνHσεις τ3ν φυσικ3ν 7πιστηµ3ν κα- τ/ς πληρ�φ�ρικ/ς
σ5ετικB µF τ 5%�ς κα- τ+ν δυναµικ@ τ�υ, τ+ν θερµ�δυναµικ+ 7ντρ�π�α, τ+ν
«πληρ�φ�ρ�α» στ+ν γενικHτερη σ�γ5ρ�νη µ�ρφ@ της κ.λπ.

xE5ει δει5θ/ �π τν γρ%φ�ντα, Oτι M Cνω λ�γ�ς – M «W.E.D.D. κ�σµικ"ς
/ριθµ"ς» – ε�ναι �νας �π τ� ς θεµελιHδεις �ριθµ� ς τ/ς Φ�σης Lς κωδικς
�ριθµς κα- Lς �λφ%)ητ� µF τ+ν σ�γ5ρ�νη "νν�ια τ/ς πληρ�φ�ρικ/ς, �λλB
κα- �νας �π τ� ς δ�� κυρ��υς �ριθµ� ς π�  δηµι�υργ�$ν κα- 7λ*γ5�υν τ+ν
κλ�µακα τ3ν Eεραρ5ικ3ν δ�µ3ν – µαU  µF τ «^Aλφ%)ητ� N» Z �ριθµ τ�$
Avogadro – �π τν µικρ�κ�σµ� µ*5ρι τ σ�µπαν κα- µεγα-σ�µπαν. Σηµειω-
τ*�ν, Oτι �E nδι�ι �ριθµ�- 7µφαν�U�νται στ-ς �ριθµητικFς σ5*σεις τ�$ µεσ�κ�-
σµ�υ 9Hλ��υ - Γ/ς, π�  εTκ�λα 7λ*γ5�νται κα- 7παληθε��νται ()λ. X, XI, XII).
VOταν µιλ]µε γιB σ5εδιασµ τ/ς Φ�σης, δFν 7νν��$µε �π�κλειστικB κα- µ�-
ν� τν πρ�σ5εδιασµ*ν� κα- τελε�λ�γικ πρ�γραµµατισµ �λλB κα- τυ5αIα γε-
γ�ν�τα κα- συµπτHσεις, π%νω στB Mπ�Iα 7π�ικ�δ�µεIται µ�α 7Gελικτικ+ κα-
Eεραρ5ικ+ �κ�λ�υθ�α, Rλικ@, πνευµατικ+ Z )ι�λ�γικ@· ∆ηλαδ+ P «τ�5η κα-
�ναγκαι�τητα» τ�$ διασ@µ�υ φιλ�σ�φ�υ J. Monod Z M συνδυασµς τ�5ης κα-
πρ�γραµµατισµ�$.

Bε)α�ως �νας τρ�π�ς νB 7πιτ�5�υµε τ+ν �νε�ρεση κα- 7ντ�πισµ τ3ν θεµε-
λιωδ3ν σ5εδιασµ3ν τ/ς Φ�σης ε�ναι P �ριθµητικ+ διερε�νηση κα- �ν%λυση
τ3ν συγκεκριµ*νων �ριθµ3ν π�  παρ�υσι%U�νται στ-ς τυπικFς φυσικFς στα-
θερFς κα- Cλλ�υς τ�π�υς τ3ν συγ5ρ�νων φυσικ3ν δεδ�µ*νων: δηλαδ+ P πρ�-
σπ%θεια 7ντ�πισµ�$ κα- διερε�νησης τ/ς «Ψηφιακ/ς Φιλ�σ�φ�ας τ/ς Φ�σε-
ως». 9O συνδυασµς λ�γικ3ν 7πι5ειρηµ%των µF �ριθµ��ς, π�  7πιτυ53ς µε-
τα5ειρ�σθηκε M K. Gödel σ5εδν τ+ν nδια 7π�5+ π�  M A. S. Eddington "θετε
τ-ς )%σεις τ/ς «θεµελιHδ�υς θεωρ�ας» τ�υ, µεταG  Cλλων, 7πι)ε)αιHνει τν
στεν δεσµ τ/ς λ�γικ/ς µF τ� ς �ριθµ� ς, Oπως π�λ  καλB γνHριUαν �E
�ρ5αI�ι φιλ�σ�φ�ι. 9H Πυθαγ�ρει�ς t5p καλ�πτει τHρα κα- �γκαλι%Uει π�λ-
λFς �π τ-ς σ�γ5ρ�νες γνHσεις κα- θεωρ�ες.

Γιατ� λ�ιπν νB µ]ς 7κπλ@Gη τ γεγ�νς Oτι, Lς �π�δεικν�εται, P φιλ�σ�-
φ�α τ/ς Φ�σης µπ�ρεI πρ%γµατι νB 7κφρασθJ/ µF «φιλ�σ�φικFς 7GισHσεις»
κα- «φιλ�σ�φικB διαγρ%µµατα», δηλαδ+ µF Kπλ�$ς τ�π�υς �ριθµητικ3ν συν-
δ*σµων (Z �ριθµ�συνδ*σµων) κα- µF Kπλ] γεωµετρικB σ5@µατα, π�  δFν �παι-
τ�$ν τ+ν SπαρGη <νς θεωρητικ�$ πρ�τ�π�υ, )ασικ�$ �GιHµατ�ς Z θεωρ@-
µατ�ς Z Cλλ�υ µαθηµατικ�$ Rπ�δε�γµατ�ς �Tτε �E�δ@π�τε τε5νικ πε�ραµα
γιB τ+ν διατ�πωσ@ των κα- παρατ@ρησ@ των; (9H Φ�ση µF τ+ συν@θη �π�-
µακρυσµ*νη κα- µεγαλ�πρεπη σιωπ@ της δFν 7πι)ε)α�ωσε, �λλB �Tτε �ρν@-
θηκε, τν �νωτ*ρω ε[καστικ κα- εRρηµατικ Oρ�).

Πρ*πει νB 7νν�ηθJ/, Oτι �E πρ�τειν�µενες «[δανικFς συνθ/κες σ5εδιασµ�$»,
π�  σF α�τ τ κε�µεν� παρ�υσι%U�νται µ�ν� σ5ετικB µF τ-ς «φιλ�σ�φικFς 7Gι-
σHσεις» π�  θB �ναφερθ�$ν, "5�υν 7Gα5θ/ µF )%ση τ-ς Rπ%ρ5�υσες κα- διε-
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θν3ς παραδεδεγµ*νες µαθηµατικFς κα- φυσικFς σταθερ*ς, �ναγνωρισµ*να
)ασικB στ�ι5εIα κα- Rπ%ρ5�ντες φυσικ� ς τ�π�υς, π�  5ρησιµ�π�ι�$νται
Oµως �π τν γρ%φ�ντα Lς Kπλ�I λ�γικ�- κα- �ριθµητικ�- �λγ�ριθµ�ι· Oτι
"5�υν σ5εση µF τ πρωταρ5ικ Rπ�στρωµα τ/ς Φ�σης κα- )ασικB φυσικB δε-
δ�µ*να, γιB τB Mπ�Iα 5ρει%Uεται µ�ν� P SπαρGη µι]ς στ�ι5ειHδ�υς λ�γικ/ς –
µF πρακτικFς συντ�µ�ες, λ�γικFς συντµ@σεις κα- στ�ι5ειHδεις καν�νες – π� 
θεωρ�$νται σBν 7πιπρ�σθετ�ι κα- )�ηθητικ�- τρ�π�ι τ/ς 7φαρµ�σµ*νης λ�-
γικ/ς τ/ς Φ�σης. ΣτB πραγµατικB πρ�)λ@µατα τ/ς φυσικ/ς κα- Oλες τ-ς Cλλες
Eεραρ5ικFς δ�µ*ς, καταστ%σεις κα- γεγ�ν�τα τ�$ µικρ�κ�σµ�υ κα- µακρ�κ�-
σµ�υ θB πρ*πει νB 5ρησιµ�π�ι@σ�υµε κα- 7φαρµ�σ�υµε τB Rπ%ρ5�ντα µαθη-
µατικB πρ�τυπα κα- τ-ς σωστFς µαθηµατικFς σ5*σεις π�  �π�ρρ*�υν �π α�τB·
σ5*σεις, µ�ντ*λα κα- Rπ�δε�γµατα, π�  "5�υν λεπτ�µερ3ς µελετηθ/ κα- 7πι-
τυ53ς 7φαρµ�σθ/ κα- ε�ναι κατ%λληλα κα- EκανB γιB τ-ς πρακτικFς �νθρH-
πινες �ν%γκες. E�ναι Oµως πιθαν�, Oτι α�τB τB µ�ντ*λα, Oπως σ@µερα Rφ�-
στανται, δFν 7κφρ%U�υν κα- δFν Mδηγ�$ν πρς τ+ν καταν�ηση τ3ν α�θεντικ3ν
)ασικ3ν �ρ53ν κα- ν�µων τ/ς Φ�σεως �Tτε στ+ν καταν�ηση τ/ς φιλ�σ�φ�ας
της, π�  �π�τελεI τ θεµ*λι� π%νω στ Mπ�I� )ασ�U�νται �E πρ�τειν�µενες
«φιλ�σ�φικFς 7GισHσεις». 9Eπ�µ*νως Oλα Oσα πρ�τε�ν�νται σF α�τ �λλB κα-
Cλλα κε�µενα τ�$ γρ%φ�ντ�ς κατB καν*να τρ�π� δFν �π�ρρ�πτ�υν �E�δ@π�-
τε �π τB Rπ%ρ5�ντα φυσικB κα- µαθηµατικB πρ�τυπα Z τ-ς τυπικFς µαθη-
µατικFς µεθ�δ�υς Z τ-ς παραδεδεγµ*νες θεωρητικFς σ5*σεις κα- τ�π�υς, π� 
7πιν�@θηκαν κα- διερευν@θηκαν �π διακεκριµ*ν�υς 7πιστ@µ�νες κα- 7ρευ-
νητFς πρς τν σκ�π τ/ς διαπ�στωσης Kπτ3ν φυσικ3ν κα- Mρατ3ν δ�µ3ν
κα- φυσικ3ν καταστ%σεων κα- µη5ανισµ3ν τ/ς Φ�σης, �ντιληπτ3ν �π τν
Cνθρωπ�· �Tτε τB 7Gα�ρετα τε5νικB πειρ%µατα κα- παρατηρ@σεις, π�  συ-
νε53ς 7µπλ�υτ�U�υν τ-ς �νθρHπινες γνHσεις. A�τ π�  πρ�τε�νεται ε�ναι µ�α
�συν@θης, [δανικ+ κα- ε[καστικ+ ε[κ�να τ/ς Φ�σης, Oπως µπ�ρ�$σε νB σ5ε-
διασθJ/ �π λ�γικ }ν µF «Rπερ)ατικFς» δυν%µεις, �ντ- τ3ν συν@θων µελετ3ν
κα- �ναλ�σεων τ3ν φυσικ3ν φαιν�µ*νων, Oπως α�τB γ�ν�νται �ντιληπτB �π
7µ]ς. ∆ηλαδ@, Lς 7λπ�Uεται κα- ε[κ%Uεται, P Φ�ση παρ�υσι%Uεται µ*σα �π
τ λ�γικ πρIσµα τ/ς nδιας τ/ς Φ�σης κα- a5ι µ*σα �π τ-ς �νθρHπινες Cµε-
σες Z "µµεσες παρατηρ@σεις, πειρ%µατα κα- 7µπειρ�ες, π�  συµ)α�ν�υν µ*σα
στ περιωρισµ*ν� φυσικ� µας περι)%λλ�ν. ∆Fν πρ*πει π%ντως νB Gε5ν]µε, Oτι
Oλα Oσα πρ�τε�ν�νται )ασ�U�νται π%νω στB φυσικB δεδ�µ*να π�  �νακαλ�-
φθηκαν κα- 7παληθε�θηκαν στ+ γ@ινη )ι�σφαιρ% µας κα- µF τ-ς Rπ%ρ5�υσες
�νθρHπινες θεωρ�ες κα- 7µπειρ�ες.

9H µεγ%λη �ν%πτυGη κα- πρ��δ�ς στ-ς φυσικFς 7πιστ/µες, θεωρητικFς κα-
πειραµατικ*ς, "5ει φθ%σει σF σηµεI� π�  �παιτεI µιB π�λ  πι )αθειB κατα-
ν�ηση κα- �ν%λυση a5ι µ�ν� τ3ν �ντιληπτ3ν κα- Mρατ3ν �π τν Cνθρωπ�
φαιν�µ*νων �λλB κα- τ3ν ��ρ%των, τ3ν ��λων κα- �φJηρηµ*νων κα- τ+ν σ�ν-
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δεσ@ τ�υς µF τB RλικB φαιν�µενα. A�τ µπ�ρεI νB γ�νJη µF τ+ν )�@θεια τ3ν
συγ5ρ�νων θεωρι3ν τ/ς πληρ�φ�ρικ/ς �λλB κυρ�ως τ3ν θεωρι3ν τ/ς «πλη-
ρ�φ�ρ�ας». 9H πληρ�φ�ριακ+ πρ�σ*γγιση "5ει 7πεκταθ/ �γκαλι%U�ντας Oλες
σ5εδν τ-ς σ�γ5ρ�νες 7πιστ/µες κα- Mλ�κληρ� τ σ�µπαν. ∆ιακεκριµ*ν�ι 7πι-
στ@µ�νες πρ�τε�ν�υν τHρα ν*ες «πληρ�φ�ριακFς» θεωρ�ες ε[δικ/ς κα- γενικ/ς
σ5ετικ�τητας, κ)αντικFς θεωρ�ες πληρ�φ�ρ�ας, σωµατ�δια �π�λ�τ�υ φυσικ/ς
πληρ�φ�ρ�ας, σωµατ�δια λ�γικ/ς πληρ�φ�ρ�ας κ.λπ. T «~τ �π τ µπ-τ» τ�$
διασ@µ�υ �στρ�φυσικ�$ J.A. Wheeler ()λ. I) 7πισηµα�νει τHρα ν*ες Mδ� ς a5ι
µ�ν� γιB τ+ν καταν�ηση τ3ν φυσικ3ν φαιν�µ*νων �λλB κα- γιB ν*�υς τρ�-
π�υς 7πεG@γησ@ς των κ.λπ.

MαU  µF τ πυθαγ�ρει� «TA π�ντα ε'ναι /ριθµ"ς» δFν θB πρ*πει νB Gε5ν]µε
τ+ν φρ%ση τ3ν Πλ%των�ς κα- Πρωταγ�ρα: «% >νθρωπ�ς ε'ναι τ" µ2τρ�ν π�-
ντων» κα- τ+ν σηµαντικ+ γιB τ+ν 7π�5@ µας φρ%ση τ�$ Eddington: «...θA πρ2-
πει νA καταλ:)�υµε σ. συµπερ�σµατα µ. µεθ�δ�υς διαφ�ρετικ.ς /π" τ�ν /π’
ε�θε�ας σ#γκριση µ. τA /π�τελ2σµατα τDν παρατηρ:σεων κα� πειραµ�των
µας...» ()λ. II). 9O �ναγνHστης π�  θB �π�φασ�σJη νB 7παληθε�σJη τ-ς πρ�τει-
ν�µενες «φιλ�σ�φικFς 7GισHσεις» µF �ναν Kπλ Rπ�λ�γιστ/ρα τσ*πης µF )%ση
τB στ�ι5εIα π�  δ�ν�νται, θB 7κτελ*σJη µιB τ*τ�ια "µµεση παρατ@ρηση Z «πε�-
ραµα», π�  δFν 5ρει%Uεται καν*να τε5νικ πρ�σ5εδιασµ Z Cλλ� µη5%νηµα
γιB τ+ν 7κτ*λεσ@ τ�υ. 9Eπ�µ*νως µπ�ρεI νB δHσJη Mπ�ιαδ@π�τε <ρµηνε�α κα-
7G@γηση θ*λJη, �νεG%ρτητα �π τ-ς [δ*ες κα- πρ�τ%σεις Z ε[κασ�ες τ�$ γρ%φ�-
ντ�ς τ παρ�ν. Πρ�σκαλεIται λ�ιπν M �ναγνHστης νB παρατηρ@σJη, 7κτιµ@σJη
κα- 7λ*γGJη, nσως δF κα- θαυµ%σJη µF κ%π�ι�ν �ναµεν�µεν� σκεπτικισµ κα- πι-
θαν+ �µφι)�λ�α, δ�� �π τ-ς «Φιλ�σ�φικFς ^EGισHσεις τ/ς Φ�σης», Oπως Gα-
ν%ρ5�νται στ+ν 7πιφ%νεια κα- πρ�τε�ν�νται �π τν γρ%φ�ντα.

9H 1η – π�  �π�καλεIται «∆ε#τερη», γιατ- θεωρεIται Oτι P «ΠρHτη Φιλ�-
σ�φικ+ ^EG�σωση» ε�ναι γνωστ+ στ+ν φιλ�σ�φ�α τ/ς Φ�σεως κα- µ�ν� – συν-
δ*ει τ 7λα5ιστ�τατ� �ντιληπτ φυσικ σωµατ�δι� (τ «�*ρ�ν» Z «κ)αντικ+
µ�ν%δα φυσικ/ς �ντ�ληψης» Z «στ�ι5ει3δες πληρ�φ�ριακ �ν%φ�ρ�», Lς
"5ει 5αρακτηρισθ/ �π τν γρ%φ�ντα: )λ. X, XII) µF τ+ν µ*γιστη µ%Uα τ�$
«�νθρωπ�νως �ντιληπτ�$ σ�µπαντ�ς»  (τ «Universum») κ.λπ. 9H «Tριακ�στ+
- ε)δ�µη ^EG�σωση» παρ�υσι%Uει δ�� KπλFς �ριθµητικFς σ5*σεις, π�  συνδ*-
�υν τ+ν �νθρHπινη µ%Uα - )%ρ�ς µF τ+ν µ%Uα τ�$ 9Hλ��υ κα- τ�$ πρωτ�ν��υ
Lς κα- µF τν «5ρυσ �ριθµ�» τ/ς πυθαγ�ρε��υ �ριθµ�σ�φ�ας κ.λπ. 

9H φιλ�σ�φ�α τ/ς Φ�σης κα- P λ�γικ+ τ3ν πρ�τειν�µ*νων 7GισHσεHν της
δ�νει στ+ν �νθρHπινη φιλ�σ�φ�α τ δικα�ωµα τ/ς 7λε�θερης 7πιλ�γ/ς τ3ν
5αρακτηριστικ3ν κα- [δι�τ@των π�  µπ�ρ�$ν νB �π�δ�θ�$ν στ+ν Φ�ση/Λ�-
γ�. (A�τ φα�νεται σαφ3ς στ+ν φιλ�σ�φικ+ 7G�σωση τ�$ «πληρ�φ�ριακ�$
α[θ*ρα», π�  δFν �ναφ*ρεται στ παρν κε�µεν�). NB σηµειωθJ/, Oτι P ∆ε�-
τερη Φιλ�σ�φικ+ ^EG�σωση παρ�υσι%Uεται µF διπλ/ µ�ρφ@: Στ+ν φυ-
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σικ+/Rλικ+ 7µφ%νισ@ της [σ�$ται µF τν �ριθµ 2, �ναν �ριθµ�, π�  7κφρ%Uει
τ+ν δυαδικ+ µ�ρφ+ τ3ν )ασικ3ν συµ)�λων (δηλ. 0 κα- 1, + κα- -, να-/a5ι κ.λπ.)
κα- κατ’ 7π*κταση κ%θε θ*ση/�ντ�θεση, συµπεριλαµ)αν�µ*ν�υ τ3ν λ�γ�υ/�ντι-
λ�γ�υ, Kρµ�ν�ας/5%�υς κ.λπ. Συγ5ρ�νως Oµως M �ριθµς 2 7κφρ%Uει κα- τ+ν
διπλ/ σ�νθεση τ3ν δηµι�υργηµ%των τ�$ σ�µπαντ�ς, εnτε τ+ν δυ%δα κ�µα-
τ�ς/σωµατιδ��υ εnτε τ+ν δυ%δα πνε�µατ�ς/Sλης κ.λπ.

9H nδια 7G�σωση στ+ν πνευµατικ+/διαν�ητικ+ µ�ρφ@ της, π�  περιλαµ)%-
νει τν «φανταστικ �ριθµ i», [σ�$ται πρς τν �ριθµ 1, π�  συµ)�λ�Uει
τ+ν µ�ναδικ�τητα, τ+ν �ρ5+ κα- <ν�τητα τ/ς Φ�σης/Λ�γ�υ, π�  περικλε�ει
Oµως σBν 7ν�τητα, τ+ν Rλικ+ καθpς κα- τ+ν διαν�ητικ+/πνευµατικ+ Rπ�στα-
ση τ3ν �κρα�ων µαU3ν τ�$ σ�µπαντ�ς (τ/ς 7λα5�στης �ντιληπτ/ς µ%Uας Mx

κα- iMx κα- τ/ς µεγ�στης �ντιληπτ/ς µ%Uας Mu κα- τ�$ διαν�ητικ�$/πνευµα-
τικ�$ iMu, π%ντα σF συνθ/κες [δανικ�$ σ5εδιασµ�$, π�  7π- πλ*�ν µπ�ρεI νB
"5�υν θετικ Z �ρνητικ σηµεI�. 9H �κρι)+ς µ%Uα τ�$ σωµατιδ��υ Mx κα- iMx,
π�  ε�ναι κα- τ «φυσικ µηδFν» – σF �ντ�θεση µF τ «µαθηµατικ 0» – Lς κα-
τ/ς µεγ�στης �ντιληπτ/ς µ%Uας τ�$ σ�µπαντ�ς Mu ε�ναι KπλFς �ριθµητικFς συ-
ναρτ@σεις τ�$ λ�γ�υ X, Oπως συµ)�λ�Uεται 7δ3 M µεγ%λ�ς κ�σµικς �ριθµ�ς,
π�  �ναφ*ραµε, τ�$ Eddington - Dirac, σF τ�π�υς π�  δ�ν�νται στ-ς 7πεGη-
γηµατικFς παρατηρ@σεις τ/ς 7GισHσεως.

9H Tριακ�στ+-ε)δ�µη 7G�σωση δε�5νει τ+ν Kρµ�νικ+ συµµετρ�α τ�$ �νθρω-
π�ν�υ σHµατ�ς σ5ετικB µF τν �λι� �λλB κα- τ+ν µ%Uα τ�$ πρωτ�ν��υ, π�  συν-
δ*�νται µF τν «5ρυσ �ριθµ» κα- τν «µαγικ» �ριθµ 137. OE nδιες 7GισH-
σεις "5�υν κα- Cλλες σηµαντικ*ς, καθαρ3ς φυσικ*ς, <ρµηνεIες κα- π�λλ� ς
Cλλ�υς 7νδιαφ*ρ�ντες �ριθµ�συνδ*σµ�υς.

NB σηµειωθJ/ 7π�σης, Oτι P �ρ�θµηση τ3ν 36 «φιλ�σ�φικ3ν 7GισHσεων» �π
τν συγγραφ*α �π τ�$ �ριθµ�$ 2 µ*5ρι τ�$ �ριθµ�$ 37 ε�ναι α�θα�ρετη κα-
εRρηµατικ@. 9Yπ%ρ5�υν π�λλFς Cλλες κα- διαφ�ρετικFς 7GισHσεις, �ριθµ�-
σ�νδεσµ�ι κα- γεωµετρικB διαγρ%µµατα, π�  �φ�ρ�$ν π�λλB Cλλα δεδ�µ*-
να τ�$ µακρ�κ�σµ�υ, τ�$ µικρ�κ�σµ�υ, τ�$ πλανητικ�$ µας συστ@µατ�ς Lς
κα- )ι�λ�γικB δεδ�µ*να. VOλα τB στ�ι5εIα )ασ�U�νται σF σ�γ5ρ�να 7πιστη-
µ�νικB δεδ�µ*να, π�  ε�ναι σF πλ@ρη 5ρ@ση στ-ς πειραµατικFς κα- θεωρη-
τικFς 7πιστ/µες. TB τελευταIα 5ρ�νια µF τ+ν 7κπληκτικ+ πρ��δ� τ3ν tλε-
κτρ�νικ3ν Rπ�λ�γιστ3ν "5�υν 7κδ�θ/ π�λλFς σ�)αρFς µελ*τες, �ναλ�σεις κα-
θεωρ�ες, π�  )ασ�U�νται σF �ριθµητικFς συµπτHσεις, σ5ετικB µF τ σ�µπαν,
τν µικρ�κ�σµ� κ.λπ., �λλB κα- π�λλ�- �ριθµ�λ�γικ�- �κρ�)ατισµ��. OE πρ�-
τειν�µενες στ παρν �ριθµητικFς «7GισHσεις» Z �ριθµ�σ�νδεσµ�ι )ασ�U�-
νται σF π�λ  Xλ�γ�υς κα- «ε[δικ� ς �ριθµ� ς τ/ς Φ�σης» κα- τ+ν πρ�τειν�-
µενη �ρ5*τυπη κα- πρωταρ5ικ+ σ5*ση µεταG  �ριθµ3ν κα- πληρ�φ�ρ�ας, π� 
7νυπ%ρ5ει στ Rπ�στρωµα Oλων τ3ν φυσικ3ν φαιν�µ*νων, καταστ%σεων κα-
γεγ�ν�των()λ. IX, X, XI, XII).



9H συσ5*τιση π%ντως τ3ν �ριθµ�συνδ*σµων π�  παρ�υσι%U�νται στ-ς [δα-
νικFς συνθ/κες σ5εδιασµ�$ τ/ς Φ�σης µF τ-ς πραγµατικFς κα- παρατηρ��µε-
νες φυσικFς συνθ/κες κα- καταστ%σεις δFν ε�ναι π%ντ�τε δυνατ+ �Tτε εTκ�-
λη λ�γω τ�$ µεγ%λ�υ �ριθµ�$ τ3ν δυνατ3ν �ριθµ�συνδ*σµων κα- τ/ς π�λ-
λαπλ�τητας τ3ν <ρµηνει3ν των.

^Aπ τ+ν �ρ5α�α �ριθµ�σ�φ�α συ5ν�τατα παρ�υσι%Uεται στ-ς φιλ�σ�φικFς
7GισHσεις κα- διαγρ%µµατα M «5ρυσς �ριθµς» κα- τ «5ρυσ µ*τρ�», καθpς
κα- M φηµισµ*ν�ς �ριθµς τ�$ Πλ%των�ς, M �ριθµς 216, π�  �ναπηδ�$ν µF
�πρ�σµενη 5%ρη κα- γ�ητε�α �ν%µεσα στ� ς µ�ντ*ρν�υς φυσικ� ς τ�π�υς
κα- τ-ς σ�γ5ρ�νες φυσικFς σταθερ*ς.

9Yπ%ρ5�υν σηµαντικHτατες πρ�σφατες θεωρητικFς κα- πειραµατικFς �να-
καλ�ψεις σ5ετικB µF τ� ς φυσικ�µαθηµατικ� ς συσ5ετισµ� ς κα- τ-ς �λλη-
λεπιδρ%σεις τ/ς )ασικ/ς «κ)αντικ/ς πληρ�φ�ρ�ας», τ+ν µετ%δ�σ@ της κα-
τηλεµεταφ�ρ% της καθpς κα- τ+ν 7πεGεργασ�α τ/ς κ)αντικ/ς πληρ�φ�ρ�ας
�π )ι�λ�γικB συστ@µατα: �νακαλ�ψεις, π�  δηµι�υργ�$ν 7ρωτ@µατα κα-
πρ�)ληµατισµ� ς στ-ς Rπ%ρ5�υσες �νθρHπινες θεωρ�ες κα- �ντιλ@ψεις, Oπως
παραδ*5�νται �E nδι�ι 7πιστ@µ�νες κα- "ρευνητ*ς.

Πρ Xλ�γ�υ εnπαµε, Oτι σ@µερα εnµαστε )υθισµ*ν�ι µ*σα σF \κεαν� ς
�ριθµ3ν, τ3ν π%µπ�λλων �ριθµ3ν, π�  7λ*γ5�υν κα- ρυθµ�U�υν τ+ν καθηµε-
ριν+ Uω@ µας· �λλB κα- τ3ν  µ*5ρι σ@µερα κρυµµ*νων �ριθµ3ν (µ@πως �E
«κρυφFς µετα)λητFς» τ/ς κ)αντικ/ς θεωρ�ας;), π�  ρυθµ�U�υν κα- συνδ*�υν
τ-ς στ�ι5ειHδεις φυσικFς πληρ�φ�ρ�ες κα- τB σ�µ)�λ% τ�υς, κα- δηµι�υργ�$ν
τν Rπ*ρτατ� κα- Rπερθετικ «πληρ�φ�ριακ α[θ*ρα». 9O Oρ�ς «πληρ�φ�-
ριακ"ς αKθ2ρας» δFν ε�ναι παρB �νας διαφ�ρετικς τε5νικς Oρ�ς α�τ�$ τ�$
nδι�υ ��ρ%τ�υ φαιν�µ*ν�υ, στ Mπ�I�ν �ν*καθεν π�στευαν κα- πιστε��υν Oλ�ι
σ5εδν �E �νθρωπ�ι. E�ναι µιB Cλλη Cπ�ψη τ�$ Oρ�υ «πνε,µα» κα- τ/ς λ�-
γικ/ς κα- φιλ�σ�φ�ας τ/ς Φ�σης/Λ�γ�υ. T µ*γιστ�, �π*ραντ� κα- α[Hνι�
πνε$µα π�  µ]ς περι)%λλει, διατηρεI κα- ρυθµ�Uει τ σ�µπαν κα- τB π%ντα δη-
µι�υργεI κα- κινεI. NB τν Xν�µ%σ�υµε – τν πληρ�φ�ριακν α[θ*ρα – «κ4α-
ντικ" κεν"» Z «κ4αντικ� πληρ�φ�ρ�α» Z «/φρ�δη �ωρ��ρ�ν�» Z «κ4αντικ.ς
παλµ�σεις» Z «πλ�σµα κεν�,» Z «\π�πραγµατικA σωµατ�δια» Z «4ι�εν2ρ-
γεια» Z «τσ�κρα» Z «>ι-τσ�νγκ» Z κ%πως Cλλως: 9Oπ�ι�δ@π�τε aν�µα κα- 5α-
ρακτηρισµ τ�$ δHσ�υµε, παραµ*νει Lς τ �π*ραντ� κα- µ�ναδικ µεγαλεI�
τ3ν �πε�ρων διαστ%σεων, Mρισµ3ν κα- Xν�µ%των.

M-α γρ@γ�ρη κα- φευγαλ*α µατιB στ+ν �π*ραντη Φ�ση/Λ�γ�, π�   µ�λις
�ρ5�Uει νB διακρ�νεται κα- νB 7κτιµ]ται µ*σω τ3ν «ε[δικ3ν �ριθµ3ν τ/ς Φ�-
σης», τ/ς λ�γικ/ς τ3ν συνδυασµ3ν τ�υς κα- τ/ς Kπλ/ς �λλB )αθει]ς φιλ�-
σ�φ�ας π�  �π�καλ�πτ�υν. T�τε κα- τHρα. THρα κα- στ µ*λλ�ν.

© 1998 Π. ^Aναλυτ+ς
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Φιλ�σ�φικEς E,ισ-σεις τHς Φ�σεως
(Σ5ετικB µF α�τ τ κε�µεν� µ�ν�ν. OE φιλ�σ�φικFς 7GισHσεις ε�ναι ��σιαστικ3ς «�ριθµητικ�- σ�νδεσµ�ι». M�ν�ν δ��

παρ�υσι%U�νται 7δ3. Λεπτ�µ*ρειες κ.λπ. στ κε�µεν� )λ. X, XI. TB �ριθµητικB δεδ�µ*να κα- σταθερFς ε�ναι π%ντ�τε στ
σ�στηµα µετρ@σεως c.g.s. κα- σF συνθ/κες [δανικ�$ σ5εδιασµ�$.)

�H ∆ε�τερη Φιλ�σ�φικ/ 0E,�σωση

�
GM

e

u

2

Mx

� � 2, 7π�σης Lς: � 1

µF i = �-1� κα- 2 = {1+i}{1-i}
e tλεκτρικ φ�ρτ��: 4.803x10-10esu, G σταθερB )αρ�τητας: 6.672x10-8 cgs µ�ν. Mu P µ%Uα σ�µπαντ�ς �νθρHπινης �ντ�-

ληψης: 4.3x1054 γραµ.; Mx µ%Uα �ερ�ν��υ = me/X � 4x10-67 γραµ. 9H 7G�σωση συνδ*ει τ+ µ*γιστη 

µF τ+ν 7λ%5ιστη µ%Uα τ�$ σ�µπαντ�ς, κα- ε�ναι M λ�γ�ς: Xa = 2. 9O κ�ρι�ς λ�γ�ς ε�ναι M X =  �
Gm

e

e

2

mp

� � 2.27x1039, M λ�-

γ�ς τ/ς tλεκτρ�στατικ/ς πρς τ+ν δ�ναµη )αρ�τητας µεταG  πρωτ�ν��υ κα- tλεκτρ�ν��υ στ Kπλ Cτ�µ� Rδρ�γ�ν�υ, µF
π�λλ� ς Cλλ�υς �ριθµ�συνδ*σµ�υς, M �π�καλ��µεν�ς στ κε�µεν�: Weyl-Eddington - Dirac - Dicke κ�σµικς �ριθµ�ς. 9H
7G�σωση µF τν «φανταστικ �ριθµ i» δ�νει τ+ν διαν�ητικ+ κα- πνευµατικ+ ε[κ�να τ/ς nδιας 7G�σωσης. ^Eπ�σης:

Mu = �
X2

2
mp
�, (mp µ%Uα πρωτ�ν��υ: 1.67x10-24 gram) κ.λπ.

�H Tριακ�στ1-ε3δ5µη Φιλ�σ�φικ/ 0E,�σωση
G: NευτHνια σταθερB )αρ�τητας: 6.672x10-8 cgs µ�ν. 9O 5ρυσς �ριθµς φ = [1+�5�]/2=1.6180339.
9H σταθερB λεπτ/ς Rφ/ς τ/ς �τ�µικ/ς θεωρ�ας: FSC = 1/137.036

1. � G Z { � 1.62 κα-

2. � κ.λπ.

OE Cνω τ�π�ι 7παληθε��νται µF µ*ση τιµ+ µ%Uας (�νδρς-γυν.):57650γραµ. � 58 kgs.
M%Uα 9Hλ��υ: 1.99x1033 γραµ.
M%Uα πρωτ�ν��υ: 1.67x10-24 γραµ. 

© 1996 P. Analytis
(OE �νωτ*ρω τ�π�ι "5�υν παρ�υσιασθ/ κα- δηµ�σιευθ/ µF π�λ  περισσ�τερες λεπτ�µ*ρειες κα- στ�ι5εIα στB κε�µενα

τ/ς )ι)λι�γραφ�ας Rπ. �ρ. IX, X, XII.)

Sun’s Mass
���
{Av.mass Man/Woman}

{Av.mass Man/Woman}
���

Mass of proton

6.672x10-8x576502

��
137.036

Gx {aver. mass Man - Woman}2

����
137.036

e2

���
G {Mx + iMx} {Mu - iMu}
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Periodos xaritos 15 hmerwn zhthse o neos parifereiarxhs

H Urakh uelei oloklhrvmenh politikh strathgikh

H anaptyksh ths Urakhs einai eunikh epitagh dhlwnei o k. Uanashs lagos. Anaptyksh den ginetai xvris «energoys
polites» Dhmokratia, aksiokratia kai huikh gnwmones the politikhs roy.

Frash kleidi gia ton neo perifereiarxh Anatolikhs Makedonias kai Urakhs Uanash Lago, «oi energoi polites» the
perioxhs, twn opoiwn h symmetoxh sthn anaptyksiakh prospaueia krinetai anagkaia.
Metrhemnos atis frassis toy, ekplhktikos xeirisths ths ellhnikhs glwssas kai anurwpos poy den epidiwkei ton
entypwsiasmo o Uanashs Lagos den eipe tipota poy den ghwrize kala xuew sthn prwth epafh toy me ta MME.
Zhthse kai profanws elabe «periodo xaritos».

Στ τε$5�ς 190 (^OκτH)ρι�ς ’97) τ�$ «∆» µF �φ�ρµ+ �να τηλετυπικ σ/µα τ�$
Γενικ�$ ̂ Eπιτελε��υ Στρατ�$ πρς Oλες τ-ς µ�ν%δες τ�$ Στρατ�$ �ηρ]ς ε�5ε κα-
ταγγελθ/ τ �π�στευτ� γεγ�νς Oτι τ µ@νυµα �νεG%ρτητα �π τ περιε5�µεν�
τ�υ �ταν στ�ι5ει�θετηµ*ν� µF λατινικ� ς 5αρακτ/ρες. VOµως τ+ν nδια τακτικ+
�κ�λ�υθ�$ν κα- Cλλες κρατικFς Rπηρεσ�ες. Πρ�σφ%τως περι/λθε στB 5*ρια µας
σ/µα τηλετ�π�υ, πρ�ερ5�µεν� �π τ Πανεπιστ@µι� Θρ%κης, στ�ι5ει�θετηµ*ν�
7π�σης µF λατινικB στ�ι5εIα ()λ. δηµ�σιευµ*νη φωτ�τυπ�α). T 7ρHτηµα π�  θ*-
τ�υµε κα- 7παναλαµ)%ν�υµε ε�ναι Kπλ κα- 5ρ@Uει Cµεσης κα- ε[λικριν�$ς �πα-
ντ@σεως:

– ΓιB π�ι� λ�γ� �E G*νες γραµµατ�σειρ*ς, π�  5ρησιµ�π�ι�$νται στ-ς συσκευFς
α�τ*ς, δFν �ντικαθ�στανται �π <λληνικ*ς, �φ�$ P τε5ν�λ�γ�α τ 7πιτρ*πει;

9H �δρ%νεια τ3ν τε5νικ3ν κα- δι�ικητικ3ν Rπευθ�νων Rπ�κρ�πτει τ+ν πρ�-
σπ%θεια κ%π�ιων γιB πρ��δευτικ+ κατ%ργηση τ/ς <λληνικ/ς γραφ/ς κα- 7πι)�λ+
τ�$ λατινικ�$ αλφα)@τ�υ.

Ω.



ις. E�ριπ	δης
�O E�ριπ	δης θεωρε�ται δηµι�υργ�ς τ�ς N�ας Tραγ�ωδ	ας κα� «ε  κα� τ! "λλα µ$ ε%

� κ�ν�µε�, τραγικ(τατ)ς γε τ*ν π�ιητ*ν φα	νεται» (.Aριστ�τ�λης). E3ναι 4 φιλ)σ�φ�ς
π�ιητ5ς, 4 ε�α	σθητ�ς καλλιτ�6νης, 4 µα6ητικ�ς π�λ	της. T�ν 7πασ6�λ�8ν τ! µεγ9λα
:θικ�-πνευµατικ! κα� κ�ινωνικ�-π�λιτικ! πρ�<λ5µατα κα� πρ�παντ�ς = 7λ5θεια, τ$ν
4π�	α δ>ν διστ9?ει ν! <ρ�ντ�φων9?@η. E ρωνεAεται τ�ν 7νθρωπ�µ�ρφισµ� κα� περι-
φρ�νε� τ! δηµ(δη δ�B9σµατα κα� τ�ς δεισιδαιµ�ν	ες· 7π�δ�κιµ9?ει τ�ν DB�υσιασµ�
κα� καταδικ9?ει τ�ν =γεµ�νισµ� κι Dπεκτατισµ� τ*ν .Aθην*ν, 7διαφ�ρ(ντας γι! τ$ν
δυσαρ�σκεια τ�8 θεατρικ�8 τ�υ κ�ιν�8, µ’ 7π�τ�λεσµα ν! καταστ@� στ)6�ς π�ικ	λων Dπι-
κρ	σεων,  δ	ως τ�ς κωµ�ωδ	ας, Fπ�υ τ�ν Dµφαν	?�υν σκυθρωπ), ε��Bαπτ�, 7κ�ιν(νη-
τ�, µισ�γAνη G φιλ�γAνη, 7ν9λ�γα µ> τ�ς περιστ9σεις. Kι Fµως κατ! <9θ�ς �I .Aθηνα��ι
τ�ν λ9τρευαν κα� τ�ν Dκτιµ�8σαν· 7π)δειBις = στ9σις τ�8 7ντιπ9λ�υ τ�υ Σ�φ�κλ��υς,
4 Kπ���ς στ� "γγελµα τ�8 θαν9τ�υ τ�υ Dνεφ9νισε τ�ν 6�ρ�ν 7στεφ9νωτ� ε ς LνδειBιν
π�νθ�υς.

OI τραγ�ωδ	ες τ�8 E�ριπ	δ�υ ε3ναι π�λAπλ�κες κα� π�λυπρ)σωπες, µ> DBαιρετικ$ν
δρMσι. �O πρ)λ�γ�ς – π�A, 7ντ� ν! τ�ν 7φηγ�8νται, τ�ν 7παγγ�λλ�υν – , �I συ6ν>ς κα�
τυ6α�ες περιπ�τειες, = 7π�υσ	α Oν)τητ�ς (φαιν�µενικ! µ)ν�ν) κα� = 7π� µη6αν�ς λA-
σις 7π�τελ�8ν Dκε�να, π�P «µ$ ε% � κ�ν�µε�» σAµφωνα µ> τ�ν .Aριστ�τ�λη. Γνωρ	?ει
Rστ)σ� ν! δια<αθµ	?@η τ�ς Dντυπ(σεις κα� ν! 6ειρ	?εται µ> "νεσι τ�ς παθητικ>ς κατα-
στ9σεις, Fπως γνωρ	?ει "ριστα τ$ν ψυ6�λ�γ	α τ�8 θεατρικ�8 κ�ιν�8, τ� 4π��� παρ! τ�ς
πρ�καταλ5ψεις τ�υ κρατε� καθηλωµ�ν� κα� τ� 4δηγε� τε6νη�ντως ε ς «τ$ν τ*ν τ�ι�A-
των παθηµ9των κ9θαρσιν».

Στ$ν τυπικ$ τραγ�ωδ	α, Rς γνωστ)ν, τ� σAµπαν ε3ναι Dν τ9Bει, = ∆	κη Dν 7π�λAτ�ω  σ6Aι
κα� �I 7ρετ>ς α�θAπαρκτες κα� α�τ�ν)ητες. OI τραγικ�� Uρωες «V<ρει κιν�Aµεν�ι» τε	-
ν�υν ν! διασαλεAσ�υν τ$ν :θικ$ν τ9Bι, = 4π�	α 7π�καθ	σταται α�τ�δυν9µως µ> τ$ν
συντρι<$ τ*ν W<ριστ*ν. �O E�ριπ	δης 7ναπαριστ9νει τ�ν κ)σµ�ν «�X)ς Dστι». T� σA-
µπαν τ�υ κ9θε "λλ� παρ! κ)σµηµα ε3ναι, 7φ�8 κυριαρ6ε�ται 7π� σκ�τειν>ς δυν9µεις
κα� 7νεB�λεγκτα π9θη. OI "νθρωπ�ι ε3ναι κακ�δα	µ�νες, 7φ�8 ταλαν	?�νται µεταBP
Dλευθερ	ας κα� 7ν9γκης, λ)γ�υ κα� Vλης,ψυ6�ς κα� σ(µατ�ς. ∆>ν 6ωρε� 7µφι<�λ	α, Fτι
4 π�ιητ$ς τ9σσεται Wπ>ρ τ�8 Kρθ�8 λ)γ�υ· <λ�πει Fµως, Fτι π�ραν α�τ�8 ε3ναι κα� �I
7ν�λεγκτες ψυ6ικ>ς δυν9µεις, τ! π9θη, �I παρ�ρµ5σεις, τ! Lνστικτα, �I πρωτ)γ�νες
θε)τητες, Fπως τ�ς 7π�καλε�: �H .Aφρ�δ	τη (Lρως) κα� = [Aρτεµις (παρθεν	α), 4 .Aπ)λ-
λων (φρ)νησις) κα� 4 ∆ι)νυσ�ς (µ�θη), 4 ZεPς (ν�8ς) κα� 4 Π�σειδ*ν (ψυ65)... ^Oλ�ι
α�τ�� ε3ναι µ�σα µας κατ! _να Rρισµ�ν� µ�τρ�, καθ�ρ	?�ντας τ� ̀ θ�ς τ�8 καθεν)ς, κα�
τ� κυρι(τερ� 7παιτ�8ν τ$ν 7ναγν(ρισ	ν τ�υς κα� τ$ν DBωτερ	κευσιν.

OI Uρωες τ�8 E�ριπ	δ�υ ε3ναι «Dκ τ�8 κ)σµ�υ τ�Aτ�υ», δηλαδ$ κ�ιν�� θνητ�	· L6�υν
Fµως  σ6υρ! π9θη, τυφλ! Lνστικτα κα� 7νεB�λεγκτες θελ5σεις. �H M5δεια, τυφλ$ 7π)
Lρωτα κα� ?5λεια, σκ�τ(νει τ�ν 7δελφ� κα� τ! τ�κνα της· 4 �Iππ)λυτ�ς α�τ�κτ�νε�,
πρ�σ<9λλ�ντας τ$ν .Aφρ�δ	τη, = 4π�	α Dν�<αλε 7ν	κητ�ν Lρωτα γι’ α�τ�ν στ! στ5θη
τ�ς µητρυιMς τ�υ Φα	δρας· 4 Adας, Dνσαρκωτ$ς τ�ς φυσικ�ς δυν9µεως, Dπα	ρεται κα�
παραφρ�νε�, νικηµ�ν�ς 7π’ τ�ς 7δυναµ	ες τ�υ· 4 ΠενθεPς τ�λ�ς καταστρ�φεται DBαι-
τ	ας τ�8 φανατισµ�8 κα� τ�ς µ�ν�λιθικ)τητ9ς τ�υ. ^Oλ�ι τ�υς ε3ναι σκληρ�� κα� 7λA-
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γιστ�ι, 7µε	λικτ�ι κα� 7µεταν)ητ�ι· γι’ α�τ� κα� δ>ν τ�Pς συµπ�ν�8µε, πρMγµα π�P
φα	νεται ν! ε3ναι µ�σα στ�ς Dπιδι(Bεις τ�8 π�ιητ�8. Πρ9γµατι 4 E�ριπ	δης δ>ν θ�λει
ν! τ�Pς συµπ�ν�σ�υµε· θ�λει ν! τ�Pς καταν�5σ�υµε κα� ν! α σθανθ�8µε τρ)µ�ν κα� τρα-
γικ$ν φ(τισι, παρακ�λ�υθ*ντας τ! αdτια π�P τ�Pς Rδ5γησαν στ$ν κατ9στασιν α�τ5.

T! µ�σα τραγικ)τητας τ�8 E�ριπ	δ�υ Dντ�π	?�νται στ$ν DBωτερικ$ν Dµφ9νισι τ*ν
πρ�σ(πων 7λλ! κα� στ�ν συνδυασµ� 7ντιθετικ*ν καταστ9σεων, π�P διαδ�6�νται =
µι! τ$ν "λλη. [Eτσι �I Uρωες Dµφαν	?�νται ντυµ�ν�ι Wπ�<λητικ! κα� στ! πρ)σωπ9 τ�υς
ε3ναι ?ωγραφισµ�νη = φτ(6εια κα� = 7θλι)της, 4 φ)<�ς κα� 4 φθ)ν�ς, = 6αιρεκακ	α κα�
= Dκδικητικ)της. �O Mεν�λα�ς γι! παρ9δειγµα παρ�υσι9?εται Rς ναυαγ�ς, ντυµ�ν�ς
µ> καρα<)πανα κα� γεµ9τ�ς φAκια, Dν�* = .Hλ�κτρα φτω6�ντυµ�νη, κρατ�8σα µι! στ9-
µνα γι! νερ). �H .Iφιγ�νεια πρωτ�εµφαν	?εται πανευδα	µων ν! µετα<α	ν@η µετ! τ�ς
Kλυταιµν5στρας στ$ν A�λ	δα, Fπ�υ 7ντ� γι! γ9µ�ς τ$ν περιµ�νει 4 <ωµ�ς τ�ς θυσ	ας.
Kα� 4 �Hρακλ�ς 7µ�ριµν�ς ν! τρ(γ@η µ> <�υλιµ	α κα� θ)ρυ<�, τ$ν στιγµ$ π�P Fλ�ι πεν-
θ�8ν κα� Oτ�ιµ9?�νται ν! θ9ψ�υν τ$ν [Aλκηστι.

�O λυρισµ�ς τ�8 E�ριπ	δη φα	νεται περιωρισµ�ν�ς DBαιτ	ας τ�ς δρ9σεως κα� τ�ς λε-
πτ�µερ�8ς 7ναλAσεως τ*ν 6αρακτ5ρων. Παρ! τα8τα �I .Aρ6α��ι Dπαιν�8ν τ$ν µ�υσι-
κ)τητα τ*ν 6�ρικ*ν τ�υ κα� τ$ν παραστατικ)τητ9 τ�υ. OI στ	6�ι «eΩ νPB µ�λαινα, 6ρυ-
σ�ων "στρων τρ�φ�» («.Hλ�κτρα», στ. 54), «στ�ρνα θ’ Rς 7γ9λµατ�ς καλλ	στα» («�Eκ9-
<η», στ. 560), «Kφθαλµ�τεγκτ�* πληµµυρ	δι» L6�υν 7π�σπ9σει τ�ν θαυµασµ� παλαι*ν
κα� συγ6ρ)νων κριτικ*ν.

T� Vφ�ς τ�8 π�ιητ�8 ε3ναι σεµν�, συγκρατηµ�ν�, µ! κα� Dλευθ�ρι�· 6ρησιµ�π�ιε� τ�ν
πε?� λ)γ� µ> τ$ν 7ττικ$ kπλ)τητα. OI φρ9σεις τ�υ Rστ)σ� ε3ναι λαBευτ�ς, �I ε κ)νες
τ�υ π�ικ	λες κα� τ! Dπ	θετ9 τ�υ ταιριαστ! κα� σπ9νια, πραγµατικ! λεκτικ! εWρ5µατα.
E3ναι εlγλωττ�ς κα� 6ρησιµ�π�ιε� µ> "νεσι τ$ν ε ρωνε	α, πρ�κειµ�ν�υ ν! Dκφρ9σ@η τ$ν
7γαν9κτησ	 τ�υ γι! τ! τεκταιν)µενα. T! ν�5µατ9 τ�υ "λλ�τε συµπυκν�8νται σ> λα-
κωνικ�Aς, λιτ�Pς στ	6�υς, π�P θυµ	?�υν 6ρησµ�Pς G γνωµικ9, "λλ�τε π9λι 7ναλA�νται
σ> πλατει>ς περι)δ�υς.

�O E�ριπ	δης ε3ναι γνωστ�ς mς φιλ)σ�φ�ς π�ιητ$ς κα� θαυµ9?εται G Dπικρ	νεται
γι! τ�ς  δ�ες τ�υ, π�P θεωρ�8νται τ�λµηρ�ς, π�λP πρ��δευτικ�ς. Kαταδικ9?ει, καθnς
εdπαµε, κ9θε µ�ρφ5ν DB�υσιασµ�8, µισε� τ$ν τυρανν	α κα� τ$ν <	α, 7π�δ�κιµ9?ει τ�ν
π)λεµ� κα� Dγκωµι9?ει «τ$ν θαυµασ	αν α�τ$ν "ν�ιBιν», τ$ν ε ρ5νην. ∆>ν ε3ναι �lτε µι-
σ�γAνης (�Eκ9<η) �lτε φιλ�γAνης (.Aνδρ�µ96η), Fπως τ�ν κατηγ�ρε� 4 .Aριστ�φ9-
νης, 7λλ! <λ�πει τ$ν γυνα�κα Rς "νθρωπ�, µ> α σθ5µατα κα� λ�γικ5ν. .Eµφαν	?ει
πρ*τ�ς, γι! πρ(τη φ�ρ9, τ�ν [Eρωτα Dπ	 σκην�ς· τ$ν µεγ9λην α�τ$ θε)τητα G δAνα-
µι, π�P πα	?ει πρωταρ6ικ�ν ρ)λ� στ� σAµπαν κα� τ$ν ?ω5.

Στ� ?5τηµα τ�ς θρησκε	ας 4 E�ριπ	δης 7ναδεικνAεται γν5σι�ν τ�κν� τ�8 .Iωνικ�8
κα� .Aθηναϊκ�8 διαφωτισµ�8. �O 7γνωστικισµ)ς τ�υ ε3ναι συγκρατηµ�ν�ς, 7ν9µεικτ�ς
µ> α σι�δ�B	α κα� φρ)νησιν, pν κρ	ν�υµε 7π’ τ�ν Vµν� τ�υ πρ�ς τ�ν θε� G φAσι:

«eΩ DσA, στ5ριγµα τ�ς γ�ς κα� π�P π9νω στ$ γ� L6εις τ� θρ)ν� σ�υ, Fπ�ι�ς κι pν ε3σαι,
7φ�8 τ)σ� δAσκ�λ� ε3ναι ν! σ’ 7πεικ9σ�υµε κα� ν! σ> γνωρ	σ�υµε, ∆	ας G .Aν9γκη π�P
δ�νει τ$ν φAσι G N�8ς π�P κυ<ερνqM τ�Pς θνητ�Aς· σ> σ�να πρ�σεA6�µαι, γιατ� διασ6	-
?�ντας τ�ν σιωπηλ� δρ)µ� σ�υ, καθ�δηγε�ς δ	καια Fλα τ! θνητ!» («Tρω9δες»).

Σαρ�ντ�ς Π�ν
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Θε�φιλ�ς �Aντι��ε	ας: �Eνας σκληρ ς µισ"λληνας
�O Θε)φιλ�ς Wπ�ρBε 7π�λ�γητ$ς τ�ς .Eκκλησ	ας κα� Dπ	σκ�π�ς τ�ς .Aντι�-

6ε	ας κα� L?ησε περ� τ� 180 µ.X. MεταBP "λλων συν�γραψε τρ	α <ι<λ	α µ> τ	τ-
λ� «Πρ�ς A�τ)λυκ�ν», στ! 4π��α λ�ιδωρε� τ�ν 7ρ6α�� �Eλληνικ� Π�λιτισµ�
κα� πρ�παγανδ	?ει Wπ>ρ τ�8 �E<ραϊσµ�8. ̂ Oπως σηµει(νει 4 καθηγητ$ς Θε-
�λ�γ	ας Πανεπιστηµ	�υ Παναγι(της Xρ5στ�υ, «κανε�ς "λλ�ς Kρθ)δ�B�ς
Dκκλησιαστικ�ς συγγραφεPς τ�ς Dπ�6�ς ταAτης δ>ν εWρ	σκεται τ)σ�ν πλη-
σ	�ν ε ς τ$ν Π. ∆ιαθ5κην Fσ�ν 4 Θε)φιλ�ς, 4 4π���ς, pν κα� πρ�5ρ6ετ� DB
Dθνικ*ν, 7ντιµετωπ	?ει τ$ν LBω σ�φ	αν Rς .I�υδα��ς. eHτ� τ)σ�ν στεν*ς πρ�σ-
δεδεµ�ν�ς ε ς τ$ν .I�υδαϊκ$ν παρ9δ�σιν, vστε Rς Γραφ9ς τ�υ Dθε(ρησε τ�ν
Mωυσ�ν κα� τ�Pς πρ�φ5τας κα� Rς πρ�γ)ν�υς τ�υ τ�Pς .I�υδα	�υς. OI ̂ Eλλη-
νες φιλ)σ�φ�ι κα� π�ιητα� ε3ναι �I B�ν�ι, �I 4π���ι :στ)6ησαν ε ς τ$ν πρ�-
σπ9θει9ν των... .E!ν ε ς τ� σAγγραµµα δ>ν Dµνηµ�νεA�ντ� Lστω κα� παρε-
µπιπτ)ντως �I Fρ�ι Tρι9ς, .Eκκλησ	α, Xριστιανισµ)ς, θ! :δAνατ� τ�8τ� ν!

�Aν δια��σ�η κανε"ς τ$ %ργα κα" τ"ς (µιλ+ες τ,ν -ερ,ν Πατ/ρων

τ1ς Eκκλησ+ας, θ$ διαπιστ5σ�η µ’ %κπλη7η, µ8 π9ση ε:φρ�δεια

κα" µ8 π9σ� π�θ�ς πρ�σανατ�λ+<�υν τ> ν�? τ,ν @ναγνωστ,ν τ�υς

στ$ θα�µατα τ�? ΓιαB�/, στ$ %ργα τ�? Mωυσ1, στ> παρ�δειγµα

τ,ν DE�ρα+ων πατριαρB,ν, στE διδασκαλ+α τ,ν DE�ρα+ων πρ�-

φητ,ν κα" µ8 κατ�λληλες @π�στρ�φ8ς καταφ/ρν�υν τ> @κρ�ατG-

ρι9 τ�υς ν$ µισGσ�η κ�θε τι τ> DEλληνικ9.

Aπευθυν9µεν�ς στ>ν κ�θε Bριστιαν> I Jπ�ψGφι� Bριστιαν> I

στ>ν κ�θε µελλ�ντικ> κατηBητE ( K�ριλλ�ς DIερ�σ�λ�µων λ/γει

στ"ς «Πρ�κατηBGσεις» τ�υ:   «[E6εις π�λλ�Pς D6θρ�Pς κα� πρ�πει

ν! L6@ης π�λλ! <�λη, γιατ	 πρ�ς π�λλ�Pς θ’ 7κ�ντ	?@ης κα� πρ�πει

ν! µ9θ@ης π*ς θ! κατακ�ντ	?@ης τ�Pς ^Eλληνες».

E. ATTABYPIOΣ

�Aνθελληνικ� στ�ι�ε$α στ� κε	µενα
τ%ν Πατ"ρων τ'ς �Eκκλησ	ας (II)*

* Bλ. κα" τε?B�ς 197 τ�? «∆αυλ�?».



Dκληφθ@� Rς γραφ>ν Wπ� .I�υδα	�υ». («^Eλληνες Πατ�ρες τ�ς .Eκκλησ	ας», τ.
83, Lκδ. «Γρηγ)ρι�ς 4 ΠαλαµMς», 1996, σελ. 315-319).

yAς δ�8µε Fµως τ	 Wπ�στηρ	?ει στ! 7νθελληνικ! α�τ! συγγρ9µµατ9 τ�υ 4
Θε)φιλ�ς. Στρ�φεται κατ! τ�8 �Eλληνικ�8 Π�λιτισµ�8 κα� τ*ν �Eλλ5νων
σ�φ*ν γρ9φ�ντας: «T	 mφ�λησαν τ�ν ̂ Oµηρ� τ� Fτι περι�γραψε τ�ν .Iλιακ�ν
π)λεµ� κα� DBαπ9τησε π�λλ�Aς G τ�ν �Hσ	�δ� 4 κατ9λ�γ�ς τ�ς Θε�γ�ν	ας
τ*ν Kν�µα?�µ�νων Wπ’ α�τ�8 θε*ν G τ�ν .Oρφ�α �I 365 θε�	... T	 δ> mφ�λησε
τ�ν [Aρατ�ν = σφαιρ�γραφ	α τ�8 κ�σµικ�8 κAκλ�υ G α�τ�Pς π�P ε3παν Fµ�ια
πρ9γµατα µ’ α�τ)ν, πλ$ν τ�ς κατ’ "νθρωπ�ν δ)Bας, τ$ν 4π�	αν Dκ�ρδισαν
z6ι κατ’ 7B	αν; T	 7ληθ>ς ε3παν; yH τ	 mφ�λησαν τ�ν E�ριπ	δη κα� τ�ν Σ�-
φ�κλ�  G τ�Pς "λλ�υς τραγ�ωδι�γρ9φ�υς �I τραγ�ωδ	ες, τ�ν M�νανδρ� κα� τ�ν
.Aριστ�φ9νη κα� τ�Pς λ�ιπ�Pς κωµικ�Pς �I κωµ�ωδ	ες G τ�ν �Hρ)δ�τ� κα� τ�ν
Θ�υκυδ	δη �I Iστ�ρ	ες τ�υς G τ�ν Πυθαγ)ρα τ! "δυτα kγιαστ5ρια κα� �I
στ�λες τ�8 .Hρακλ��υς G τ�ν ∆ι�γ�νη = κυνικ$ φιλ�σ�φ	α G τ�ν .Eπ	κ�υρ�
τ� δ)γµα Fτι δ>ν Wπ9ρ6ει πρ)ν�ια G τ�ν .Eµπεδ�κλ� = διδασκαλ	α τ�ς 7θε)-

Θ$ τ�ν+σ�η ( -ερ>ς Xρυσ9στ�µ�ς Yρµηνε��ντας τEν πρ>ς Pωµα+-

�υς Eπιστ�λE τ�? Πα�λ�υ: «Π�8 ε3ναι τ(ρα �I σ�φ�� τ*ν �Eλλ5-

νων µ> τ! πυκν9 τ�υς γ�νεια, µ> τ�Pς LBωµ�υς 6ιτ*νες τ�υς κα� µ>

τ! παραφ�υσκωµ�να λ)για; ^Oλην τ$ν <9ρ<αρ�ν �Eλλ9δα 4 σκη-

ν�π�ι�ς (( Πα?λ�ς) Dπ�στρεψε (\κBριστι�νισε). yAς ε3ναι κι α�τ�ς

7ν9µεσ9 τ�υς 4 περι<)ητ�ς Πλ9των, π�P τρε�ς φ�ρ>ς π�γε στ$ Σι-

κελ	α, γεµ9τ�ς Dπ	δειBη κα� κ�µπ�ρρηµ�σAνη, µ! κανε�ς δ>ν τ�8

Lδωσε πρ�σ�65. ̂ Oµως Dκε�ν�ς 4 σκην�π�ι�ς z6ι µ)ν� στ$ Σικελ	α,

z6ι µ)ν� στ$ν .Iταλ	α 7λλ! κα� σ’ Fλη τ$ν � κ�υµ�νη π�ταBε κα� δ>ν

σκανδ9λισε, κι ε3ναι φυσικ), γιατ	 �I διδ9σκαλ�ι δ>ν καταφρ�-

ν�8νται 7π� τ$ν Dργασ	α τ�υς 7λλ! 7π’ τ! ψ�µατ9 τ�υς».

DO Xρυσ9στ�µ�ς, κ�π�τε δικηγ9ρ�ς κα" δειν>ς ρGτ�ρας, ]ταν (

πι> κατ�λληλ�ς, γι$ ν$ πρ�παγανδ+σ�η ̂ ς @ληθινE κα" θε9πνευστη

τEν DE�ραϊκE `δε�λ�γικE @ντ+ληψη. aAριστ�ς πραγµατικ$ µελε-

τητEς τ1ς Παλαιbς ∆ιαθGκης, µ$ π�c δ8ν π/ρασε π�τ8 @π’ τ> µυα-

λ9 τ�υ I δ8ν dθελε, @φ�? ]ταν στρατευµ/ν�ς π�λεµιστEς τ1ς

Eκκλησ+ας, ν$ θ/σ�η Jπ> @µφισ�Gτηση �eτε τ> παραµικρ> @π’ τ$

γραφ9µεν� της. Oeτε θ/λησε ν$ δ�1 τEν σκανδαλ5δη πρ�στασ+α
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τητας G τ�ν Σωκρ9τη 4 Fρκ�ς ε ς τ�ν κAνα... Γιατ	 π�θανε Oκ�υσ	ως, π�ι)ν κα�
π�ιMς φAσεως µισθ� |λπι?ε, Fτι θ! λ9<@η µετ! θ9νατ�ν; T	 δ> mφ�λησε τ�ν
Πλ9τωνα = παιδε	α, τ$ν 4π�	α διεµ)ρφωσε, G τ�Pς "λλ�υς φιλ�σ)φ�υς τ!
δ)γµατ9 τ�υς...; A�τ! λ�γ�µε, γι! ν! Dπιδε	B�υµε τ$ν 7νωφελ� κα� "θεη δι9-
ν�ι9 τ�υς. ^Oλ�ι α�τ�� 7γαπ5σαντες τ$ν κεν5 κα	 µ9ταιη δ)Bα, �lτε α�τ��
Dγν(ρισαν τ$ν 7λ5θεια �lτε "λλ�υς <ε<α	ως πρ��τρεψαν πρ�ς τ$ν 7λ5θεια»
(<ι<λ. Γ´, παρ. 2-3).

T	π�τε 7ληθ>ς δ>ν ε3παν �I ^Eλληνες σ�φ�� κι �lτε mφ�λησαν τ�ν Oαυτ)
τ�υς κα� τ�Pς "λλ�υς κατ! τ�ν Θε)φιλ�!Xαρακτηρ	?ει δ> τ$ν Oλληνικ$ σ�φ	α
«µωρ	α», Dφ’ Fσ�ν 7πευθυν)µεν�ς στ�ν A�τ)λυκ� λ�γει: «καθnς ε3σαι φρ)-
νιµ�ς, ε�6αρ	στως 7ν�6εσαι τ�ς µωρ	ες» (<ι<λ. Γ´, παρ. 4). T�ν «σ�φ(τερ�ν
τ*ν �Eλλ5νων» Πλ9τωνα τ�ν θεωρε� φλAαρ�: «Πλ9των δ�, 4 δ�κ*ν �Eλλ5νων
σ�φ(τερ�ς γεγεν�σθαι, ε ς π)σην φλυαρ	αν D6(ρησεν» (<ι<λ. Γ´, παρ. 16),
Fπως κα� Fλ�υς τ�Pς ^Eλληνες σ�φ�Pς (<ι<λ. B´, παρ. 10), τ*ν 4π�	ων = φι-
λ�σ�φ	α ε3ναι «7νωφελ$ς» κα� τ$ν «περιφρ�νε� 7φ9νταστα».

π�c @πελ�µ�ανε ( Πα?λ�ς @π’ τEν κρατικE PωµαϊκE \7�υσ+α, π��,

\νg, ]ταν Jπ> κατηγ�ρ+αν κρατ��µεν�ς, \πρ�στατε�ετ� σ$ν hνας

Pωµαi�ς jπατ�ς. ∆8ν σκ/φθηκε π�τ8 ν$ π�1, π5ς, @φ�? κα" k P5-

µη κα" k DEλλ�δα, �- καλλιµ�ρµαρες, δ8ν εlBαν @ν�γκη σκην,ν

(τσαντηρι,ν), δι9τι �- κ�τ�ικ�+ των δ8ν Jπ1ρ7αν π�τ8 ν�µ�δες,

π�? mραγε πρ�ωθ�?σε ( Πα?λ�ς τ"ς σκην8ς τ1ς παραγωγ1ς τ�υ;

∆8ν σκ/φθηκε π�τ/ ( Xρυσ9στ�µ�ς ν$ π�1, π5ς τ9σα Bρ9νια κρα-

τ��µεν�ς ( Πα?λ�ς π�? εjρισκε τ9σα BρGµατα ν$ <�1 κα" ν$ πλη-

ρ5ν�η \ν�+κι� στEν P5µη, oταν \κεi pδηγGθηκε, γι$ ν$ δικαστ�1

@π’ τ>ν Kα+σαρα; DH περιπ�+ηση π�c @πελ�µ�ανε στEν P5µη 7ε-

περνrb τ$ oρια τ�? σκανδ�λ�υ γι$ hναν Jπ9δικ�. DO Xρυσ9στ�µ�ς

κρ��ει τEν @λGθεια, λ/γ�ντας πsς «Fλην τ$ν <9ρ<αρ�ν �Eλλ9δα 4

σκην�π�ι�ς Dπ�στρεψεν», @φ�? π�λc καλ$ τ> 7/ρει, πsς ( σκην�-

π�ι>ς περιλ��στηκε @π> τ�cς Aθηνα+�υς µ8 µ�ρια ε`ρωνικ$ σB9-

λια. DH DEλλ�δα \κBριστιαν+σθηκε «µ8 τ> <9ρι», µ8 α:τ�κρατ�ρικ$

διατ�γµατα \ναντ+�ν τ�? DEλληνισµ�? κι @π’ τ> @µ9ρφωτ� δ1θεν

«Bριστιανικ>» @σκ/ρι τ�? ��ρ�αρ�υ Aλ�ριB�υ, κι ( Xρυσ9στ�µ�ς

τ> 7/ρει, τ> <�1, µ$ τ> @π�σιωπrb, γιατ" δ8ν θ/λει νmναι tEλληνας,
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OI ^Eλληνες Fµως σ�φ�� πλ$ν τ*ν "λλων `σαν κα� 7ν5θικ�ι, Dφ’ Fσ�ν, Dν�*
πρ�σπαθ�8σαν ν! γρ9ψ�υν περ� σεµν)τητ�ς, Dδ	δαBαν ν! διαπρ9ττωνται
7σ�λγειες («��6� κα� περ� σεµν)τητ�ς πειρ(µεν�ι γρ9φειν 7σελγε	ας... Dδ	-
δαBαν Dπιτελε�σθαι...;» (<ι<λ. Γ´, παρ. 3). OI 7ρ6α��ι ^Eλληνες διαν��Aµεν�ι
`σαν διεστραµµ�ν�ι,ψυ6ικ! 7νισ)ρρ�π�ι κα	... 7νθρωπ�φ9γ�ι! «OI Kπαδ��
τ�τ�ιων φιλ�σ�φι*ν – γρ9φει 4 Θε)φιλ�ς – 7π�δεικνA�νται 7π� τ! δ)γµατ9
τ�υς, Fτι διδ9σκ�υν G 7θε�α G π�λυµιB	α κα� 7θεµ	τ�υς µ	Bεις. .Eπ� πλ��ν στ!
συγγρ9µµατ9 τ�υς 7παντMται κα� = 7νθρωπ�φαγ	α («Lτι µ$ν κα� 7νθρωπ�-
<�ρ	α παρ’ α�τ��ς εWρ	σκεται»), πρ(τ�υς δ> 7ναγρ9φ�υν Rς διαπρ9Bαντες τ$ν
7νθρωπ�φαγ	α τ�Pς θε�Aς, τ�Pς 4π�	�υς τιµ�8ν» (<ι<λ. Γ´, παρ. 8). «∆ι)τι
π�ι)ς δ>ν Wµνε� – γρ9φει – τ�ν Kρ)ν� Rς τεκν�φ9γ�, τ�ν δ> υI) τ�υ ∆	α Rς
καταπ	ν�ντα τ$ν M�τιν κα� Oτ�ιµ9?�ντα µικρ! δε�πνα στ�Pς θε�Aς, στ! 4π��α
λ�γ�υν, Fτι τ�Pς Wπηρετε� κ9π�ι�ς 6ωλ�ς 6αλκεPς ^Hφαιστ�ς» (<ι<λ. Γ´, παρ.
3).

OI 7ρ6α��ι ^Eλληνες κατ! τ�ν Θε)φιλ� Dκτ�ς 7π)... 7ν5θικ�ι κα� 7νθρω-

κι uς µιλrb Yλληνικ�. Π�λιτισµ>ς γι’ α:τ>ν εlναι o,τι k I�υδαι�-

BριστιανικE κ�υλτ��ρα \πιδι5κει ν$ περ�σ�η. Aκ��στε τ�ν:  «Θ�-

λεις ν! L6@ης λ	γη παρηγ�ρι! στ$ν ψυ65 σ�υ; M$ πηγα	νεις στ!

θ�ατρα. N! πηγα	ν@ης καλAτερα στ! περ<)λια, στ�Pς π�ταµ�Aς,

στ�ς λ	µνες, στ�Pς κ5π�υς, ν’ 7κ�8ς τ! τ?ιτ?	κια, π5γαινε στ�ς

Dκκλησ	ες». Aκ��στε τ�ν σ’ vλλη (µιλ+α τ�υ: «Π�λλ>ς φ�ρ>ς σMς

ν�υθ�τησα ν! µ$ πηγα	νετε στ! θ�ατρα, µ! δ> µ> 7κ�Aσατε, κα� Dν�*

7π’ α�τ! δ>ν φεAγει κανε�ς, pν δ>ν τελει(σ@η = παρ9σταση, 7π’ τ$ν

.Eκκλησ	α φεAγετε, πρ�ν τελει(σ@η = λειτ�υργ	α». K�θε τι π�c %Bει

ρ+<α DEλληνικE τ> κυνηγrb κα" τ> \Bθρε�εται, oπως πι> π�νω τ$

θ/ατρα @λλ$ κα" τ>ν @θλητισµ9: «∆> <λ�πετε στ�Pς 7γ*νες, Fταν

4 7γων�θ�της <αδ	?@η δι! µ�σ�υ τ�ς 7γ�ρMς, π)ση ε�ταB	α κα�

σιωπ$ Wπ9ρ6ει στ�ν λα); Π*ς λ�ιπ�ν Dκε� π�P 4 ∆ι9<�λ�ς π�-

µπεAει Wπ9ρ6ει τ�τ�ια σιωπ5, κι Dδ* π�P ε3ναι 4 Xριστ�ς L6ει τ)-

σ� θ)ρυ<�»;

Σ8 (µιλ+α τ�υ τEν kµ/ρα τ1ς Σαρακ�στ1ς θ$ φων�7�η: «yAς ντρα-

π�8ν �I ^Eλληνες <λ�π�ντας τ$ν 7γ9πη µ> τ$ν 4π�	α 7π�δε6)µε-

θα κα� 7σπα?)µεθα τ�ν Dρ6�µ) τ�ς kγ	ας Tεσσαρακ�στ�ς κι pς
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π�φ9γ�ι `σαν κα� πεπλανηµ�ν�ι ε δωλ�λ9τρες, �I 4π���ι Dλ9τρευαν σ!ν θε-
�Pς κα� πρ�σκυν�8σαν λ	θ�υς κα� BAλα: «∆ι)τι µ�8 φα	νεται γελ��� – γρ9φει
– �I µ>ν λιθ�B)�ι κα� πλ9στες G ?ωγρ9φ�ι G 6ωνευτ>ς ν! πλ9θ�υν, ν! ?ω-
γραφ	?�υν... ν! κατασκευ9?�υν θε�Aς». Γελ��α Fµως κα� συκ�φαντικ! ε3ναι
α�τ! π�P γρ9φει 4 Θε)φιλ�ς: �I τε6ν	τες δ>ν κατεσκεAα?αν θε�Pς 7λλ! ε κ)-
νες (4µ�ι(µατα θε*ν). Συνε6	?ει Fµως: «...�I π�ι5σαντες κα� πωλ5σαντες Lρ6�-
νται µ> ?�λ� κα� µ> παρ9ταBι θυσι*ν κα� σπ�υδ*ν γι! ν! τ�Pς πρ�σκυν5-
σ�υν [σ.σ. π�τ> �I 7ρ6α��ι δ>ν πρ�σκυν�8σαν, Fπως 7πεδε	6θη στ$ν µελ�τη
µ�υ µ> τ	τλ� «�O 7νθελληνισµ�ς τ*ν Πατ�ρων τ�ς .Eκκλησ	ας (I)», τ. 197, σελ.
12257] κα� τ�Pς θεωρ�8ν θε�Aς, 6ωρ�ς ν! γνωρ	?�υν, Fτι ε3ναι λ	θ�ς G 6αλκ)ς
G BAλ� G 6ρ*µα G κα� κ9π�ια "λλη Vλη» (<ι<λ. B´, παρ. 2). O�δ�π�τε Fµως �I
7ρ6α��ι Dθεωρ�8σαν τ! 7γ9λµατα θε�Aς. �O φιλ)σ�φ�ς K�λσ�ς 7ναγκ9?εται
ν’ 7παντ5σ@η: «yAν πιστεA�υν �I 6ριστιαν�	, Fτι δ>ν θ! µπ�ρ�8σε ν! ε3ναι θε�ς
= π�τρα G τ� BAλ� G 4 6αλκ�ς G 4 6ρυσ)ς, τ�ν 4π��� Dδ�Aλεψε 4 τ9δε G 4 δε�να,
= σ�φ	α τ�υς ε3ναι 7στε	α. Γιατ	 π�ι)ς "λλ�ς, pν <�<αια δ>ν ε3ναι τελε	ως <λ9-

Kν�µ9?�υν Dκε�ν�ι γι�ρτ>ς κα� πανηγAρια τ$ µ�θη κι Fλες τ�ς "λλες

7κ�λασ	ες κι 7σ6ηµ	ες».

DO Xρυσ9στ�µ�ς εlναι hνας @π�λ�γητGς, JπερασπιστGς κα" Jπη-

ρ/της τ�? Pωµαι�Bριστιανικ�? κατεστηµ/ν�υ, π�c θ/λει τ�cς

tEλληνες @π> φθ9ν� κι @π> σ�µπλεγµα κατωτερ9τητ�ς vθε�υς,

ε`δωλ�λ�τρες κα" κατ’ \π/κταση ��ρ�αρ�υς. ∆8ν εlναι \πιστGµ�-

νας µ8 τEν %νν�ια τ�? \ρευνητ1, εlναι συνGγ�ρ�ς τ�? DE�ραϊκ�?

`δε�λ�γικ�? \πεκτατισµ�? δι$ τ1ς θρησκε+ας, π�c δ8ν τ�λµrb I δ8ν

τ�? \πιτρ/πεται ν’ @µφισ�ητGσ�η τEν θε�πνευστ+α τ,ν DE�ραϊκ,ν

κειµ/νων.

Aλλ’ �- wγι�ι Πατ/ρες ]σαν σ+γ�υρ�ι, oτι ̂ ρθ�τ�µ�?σαν τ>ν τ�?

ΓιαB�8 λ9γ�ν @ληθε+ας! DH DEλλ$ς τ9τε δυστυB,ς pς π�λιτικ>ς

yργανισµ>ς ]ταν B5ρα Jπ�τελEς στ> παν+σBυρ� Pωµαϊκ> κρ�τ�ς·

κα" τ> λεγ9µεν� κρ�τ�ς τ�? Bυ<αντ+�υ δ8ν ]ταν τ+π�τε vλλ� παρ$

α:τ> τ> {δι� τ> @ν�λγητ� κρ�τ�ς τ1ς P5µης, π�c µ8 τ>ν yγκ9λιθ�

τ1ς \7�υσ+ας τ�υ πρ�σπαθ�?σε µ8 κ�θε τρ9π� κα" µ/σ� ν$ \πιφ/ρ�η

τEν Jπ���θµιση κα" τE λησµ�νι$ τ1ς -στ�ρ+ας κα" τ>ν \7ευτελισµ>

τ�? π�λιτισµ�? α:τ1ς τ1ς -ερ1ς κι %νδ�7ης B5ρας, @σB/τως uν α:τ>
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κας, ν�µ	?ει, Fτι α�τ! ε3ναι θε�� κα� z6ι 7φιερ(µατα στ�Pς θε�Pς κα� 7ναθ5-
µατα µ> τ$ µ�ρφ5 τ�υς;... Γι! ν! µ$ν γελ9@η Fλ�ς � κ)σµ�ς µα?A σας, π�P 7π�
τ$ν µι! συκ�φαντε�τε Rς εdδωλα τ�Pς "λλ�υς, τ�Pς γνωστ�Pς θε�Aς, κι 7π� τ$ν
"λλη λατρεAετε α�τ�ν π�P ε3ναι 7θλι(τερ�ς κι 7π’ τ! dδια τ! εdδωλα...»
(«.Aληθ$ς Λ)γ�ς»).

�O Θε)φιλ�ς κατακρ	νει τ$ν Oλληνικ$ µυθ�λ�γ	α κα� πιστεAει Fπως 4 Tα-
τιαν�ς («∆αυλ)ς», τ. 197), Fτι �I 7ρ6α��ι θε�� `σαν κακ�� δα	µ�νες, �I 4π���ι
παρεπλ9νησαν τ�Pς ^Eλληνες. Γρ9φει Dπ’ α�τ�8: «Kα� 6ωρ�ς ν! θ�λ�υν, 4µ�-
λ�γ�8ν Fτι δ>ν γνωρ	?�υν τ$ν 7λ5θεια, 7λλ! Dµπνευσθ�ντες Wπ� δαιµ)νων
κα� καθ�δηγηθ�ντες Wπ’ α�τ*ν ε3παν γι! τ�Pς Oαυτ�Aς τ�υς Fσα ε3παν («Wπ�
δαιµ)νων δ> Dµπνευσθ�ντες κα� Wπ’ α�τ*ν φυσιωθ�ντες � ε3π�ν δι’ αWτ*ν
ε3π�ν»). Πρ9γµατι �I π�ιητ�ς,  δ	ως 4 ̂ Oµηρ�ς κα� 4 �Hσ	�δ�ς, Dµπνευσθ�ντες,
Fπως λ�γ�υν, Wπ� τ*ν M�υσ*ν, Dλ9λησαν µ> φαντασ	α κα� πλ9νη («φαντα-
σ	qα κα� πλ9ν@η Dλ9λησαν») z6ι µ> καθαρ� πνε8µα 7λλ! µ> πλ9ν� («κα� �� κα-
θαρ�* πνεAµατι 7λλ! πλ9ν�ω»). A�τ� δ> δεικνAεται σαφ*ς Dκ τ�Aτ�υ, Fτι κα�

τ> Bυ<αντιν> κρ�τ�ς µιλ�?σε τE γλ,σσα τ1ς DEλλ�δ�ς κι εlBε πρω-

τε��υσα τEν Kωνσταντιν��π�λη. T�?τ� τ> λεγ9µεν� Bυ<αντιν>

(κατ’ ε:φηµισµ>) κρ�τ�ς ]ταν π/ρα γι$ π/ρα \Bθρικ5τατ� πρ>ς κ�-

θε τι τ> DEλληνικ9· κι α:τ> @κ9µα τ’ |ν�µα ^Eλλην ]ταν Jπ> διωγ-

µ> κι @ντικαταστ�θηκε µ8 τ> Pωµι)ς.

T> κρ�τ�ς α:τ> τ1ς Kωνσταντιν��π�λης στEν κυρι�λε7+α vλλα-

7ε «Bιτλερικ$» τ$ «φ,τα» α:τ1ς τ1ς  πανε�µ�ρφης, τ1ς παν/νδ�-

7ης, τ1ς πνευµατικ5τατης B5ρας µας, τ1ς DEλλ�δ�ς, «γ�νατ+<�-

ντ�ς» τη µ8 τ> «περ+στρ�φ� στ>ν κρ9ταφ�» ν$ δεBθ�1 `δ/ες, δ�7α-

σ+ες κι @ντιλGψεις π/ρα γι$ π/ρα 7/νες πρ>ς τEν -στ�ρ+α της, πρ>ς

τEν παρ�δ�σG της, πρ>ς τ> ]θ�ς της, πρ>ς τEν ε:γ/νει� της, πρ>ς

τE ν�ηµ�σ�νη της, πρ>ς τEν καταγωγG της. DO λεγ9µεν�ς «DEλλη-

ν�Bριστιανικ>ς Π�λιτισµ>ς» εlναι Yνα <αBαρωµ/ν� B�πι κατευνα-

σµ�?, γιατ" oσ�ι πιπιλ+<�υν τ�?τ�ν τ>ν oρ� \θελ�τυφλ�?ν µπρ�στ$

στEν -στ�ρ+α, στEν %ρευνα κα" στEν πραγµατικ9τητα. ∆υστυB,ς,

(µ�εθνεiς µ�υ φ+λτατ�ι tEλληνες, τ��τη k @ληθινE -στ�ρ+α π�τ8 δ8ν

π/ρασε· κα" δ8ν 7/ρω, uν κ�π�τε θ$ περ�σ�η @π’ τ$ µαθητικ$ θρα-

ν+α τ,ν παιδι,ν µας – κι vλλη µ+α φ�ρ� δυστυB,ς κανε"ς δ8ν ρωτrb
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�I δαιµ�νι)πληκτ�ι Dν	�τε κα� _ως τ(ρα DB�ρκ	?�νται στ� zν�µα τ�8 7ληθι-
ν�8 Θε�8, Fτι α�τ! τ! πλ9να πνεAµατα ε3ναι δα	µ�νες, �I 4π���ι κα� τ)τε
Dν5ργησαν σ’ Dκε	ν�υς (δηλ. στ�Pς 7ρ6α	�υς ^Eλληνες)» (<ι<λ. B, παρ. 8). �O
K�λσ�ς δ	δει τ$ν OB�ς ε ρωνικ$ 7π9ντησι: «Πρ*τα-πρ*τα θ! ρωτ5σω, γιατ�
δ>ν πρ�πει ν! τιµMµε τ�Pς δα	µ�νες; ∆>ν διευθAν�νται Fλα σAµφωνα µ> τ$ν
κρ	σι τ�8 Θε�8; ∆>ν πρ��ρ6εται 7π’ α�τ�ν κ9θε πρ)ν�ια; Kα� 4,τιδ5π�τε
Wπ9ρ6ει µ>ς στ�ν κ)σµ� δ>ν Wπ)κειται στ�Pς ν)µ�υς τ�8 µ�γιστ�υ Θε�8;»
(«.Aληθ$ς Λ)γ�ς»).

�O Θε)φιλ�ς στρ�φεται κα� κατ! τ*ν 7ρ6α	ων �Eλλ5νων Iστ�ρι�γρ9φων:
«T)σ� 4 �Hρ)δ�τ�ς κα� 4 Θ�υκυδ	δης – γρ9φει – Fσ� κα� 4 �εν�φ*ν G "λλ�ι
Iστ�ρι�γρ9φ�ι... τ	 τ� σπ�υδα�� ε3παν;» («eHτ�ι γ!ρ �Hρ)δ�τ�ς κα� Θ�υκυ-
δ	δης G κα� �εν�φ*ν τ	 γ!ρ µ�γα Lφασαν;»: <ι<λ. Γ, παρ. 26). Kα� α�τ), γι!
ν! λ9<�υν τ$ν θ�σι τ�υς �I �E<ρα��ι πρ�φ�τες, �I 4π���ι F,τι ε3παν ε3ναι θε-
)πνευστ� κα� "ρα... 7ληθιν). Στρ�φεται Fµως κατ! τ�ς Dπιστ5µης κα� συ-
γκεκριµ�να τ�ς 7στρ�ν�µ	ας, = Kπ�	α ε3ναι µ	α καθαρ! Oλληνικ$ Dπιστ5µη.

τ> γιατ+, παρ$ σιωπηλ$ oλ�ι µας «τρ,µε τ> ��τ�νι µας».

Aλλ$ uς µE καταπιαν5µαστε µ9ν� µ8 τ>ν Xρυσ9στ�µ�. T$ πα-

ρακ�τω λ9για εlναι τ�? Eφρα"µ τ�? Σ�ρ�υ: «yAς τιµ5σ�υµε τ�ς

O�ρτ>ς τ�8 Kυρ	�υ z6ι µ> α�λ�Pς κα� µ> κιθ9ρες, σ!ν 6ριστιαν�� κι

z6ι σ!ν ^Eλληνες µ> δ9φνες κα� "νθη G κ9τι "λλ� π�P θ! πρ�δ	-

δεται �Eλληνικ)».

Kι ( Aναστ�σι�ς ( Σινα�της. Aκ��στε τ�ν: «N! µ$ν εdµαστε µ>

τ! λ)για ε�σε<ε�ς κα� µ> τ�ν τρ)π� ^Eλληνες. E3ναι τιπ�τ�νι�ι

Dκε�ν�ι �I 6ριστιαν�� π�P τηρ�8ν µAθ�υς �Eλληνικ�Aς. Π*ς τ�λ-

µ�8ν κα� µεταλαµ<9ν�υν τ! θε�α µυστ5ρια α�τ�� π�P ε3ναι 6ειρ)-

τερ�ι τ*ν �Eλλ5νων;»

tOµως @κ��στε τ>ν Θε�φ�νη τ>ν M�ναB9, π�c θεωρεiται σ�φ5-

τατ�ς κα" λ�γι5τατ�ς: «N’ 7κ�8µε λ)γ�υς καλ�Pς κι z6ι τραγ�A-

δια, γιατ	 στ$ν vρα τ�8 θαν9τ�υ µας α�τ! θ�ναι Dµπ)δι� στ$ σω-

τηρ	α µας. Θ! Dµπ�δ	?�υν τ�Pς 7γγ�λ�υς ν! π9ρ�υν τ$ν ψυ65 µας

κα� θ! µMς τ$ν π9ρ�υν �I δα	µ�νες». «OI ^Eλληνες (θ$ π�1 ( µ/γας

Aθαν�σι�ς) ε ρωνεA�νται τ$ν π	στη µας µ> πλατP γ�λωτα, ε3ναι

τ*ν 7π	στων = 7µ9θεια».
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Γρ9φει: «T	 δ> mφ�λησεν [Aρατ�ν = σφαιρ�γραφ	α τ�8 κ�σµικ�8 κAκλ�υ;» (<ι-
<λ. Γ, παρ. 2). �O καθηγητ$ς Πανεπιστηµ	�υ Π. Xρ5στ�υ γρ9φει: «A�στηρ�ς
<ι<λικιστ$ς 4 Θε)φιλ�ς θεωρε� "νευ 7B	ας τ!ς Dπιστηµ�νικ!ς πρ�σπαθε	ας
κ�σµ�γραφικ�ς φAσεως» («^Eλληνες Πατ�ρες τ�ς .Eκκλησ	ας», τ)µ. 83, Lκδ.
1986, σελ.431). .Aπ�ρρ	πτει τ$ν σφαιρικ)τητα τ�ς γ�ς κα� τ�8 κ)σµ�υ, τ$ν
4π�	αν 7νεκ9λυψαν �I 7ρ6α��ι ̂ Eλληνες φιλ)σ�φ�ι κα� 7στρ�ν)µ�ι: «Tα8τα
δ> µ$ Dπιστ9µεν�ι (:α�τ! µ$ γνωρ	?�ντες) �I συγγραφε�ς <�Aλ�νται τ�ν κ)-
σµ�ν σφαιρ�ειδ� λ�γειν» (<ι<λ. B, παρ. 32). Π�ι9 ε3ναι α�τ! π�P δ>ν Dγν(ρι-
?αν �I 7ρ6α��ι; M! 7σφαλ*ς, Fτι 4 Για6<> Dπ�	ησε τ�ν ��ραν� (τ�ν κ)σµ�)
σ!ν καµ9ρα κα� τ�ν �πλωσε σ!ν σκην5, γι! ν! κατ�ικ�ται. («Θε�ς ��τ�ς 4
π�ι5σας τ�ν ��ραν)ν Rς καµ9ραν κα� διατε	νας Rς σκην5ν κατ�ικε�σθαι»: <ι-
<λ. B, παρ. 13). A�τ! θυµ	?�υν τ! λ)για τ�8 Xρυσ�στ)µ�υ: «�O ��ραν�ς L6ει
µ�ρφ$ σκην�ς. Π�8 ε3ναι α�τ�� π�P λ�γ�υν, Fτι 4 ��ραν�ς κινε�ται; Π�8 ε3ναι
α�τ�� π�P ν�µ	?�υν, Fτι ε3ναι σφαιρικ)ς; Kα� �I δA� α�τ>ς 7π)ψεις σαρ(θη-
καν πι!» («Πρ�ς �E<ρα	�υς», I∆´, 1): OI Xριστιαν�� Dπ	στευαν, Fτι 4 κ)σµ�ς

M’ uς @κρ�ασθ�?µε κα" τ>ν Iω�ννη τ>ν ∆αµασκην9: «T�ς Kυ-

ριακ>ς κα� τ�ς γι�ρτ>ς �lτε ν! πα	?@ης �lτε ν! 6�ρεA@ης, γιατ� τ!

παι6ν	δια κι �I 6�ρ�� Lργα τ�8 δια<)λ�υ ε3ναι. OI ̂ Eλληνες, �I "θε-

�ι κα� �I πεπλανηµ�ν�ι, π�P δ>ν π	στευαν Θε), π�P δ>ν |λπι?αν µ5-

τε .Aν9σταση µ5τε Kρ	ση, Dκε�ν�ι τ! Lκαµναν α�τ! κα� D6)ρευαν

κι Lπιναν κι D6α	ρ�νταν µ> τ! παι6ν	δια. ^Oµως Dµε�ς �I 6ριστια-

ν�� δ>ν ε3ναι σωστ� ν! τ! κ9ν�υµε στ�ς γι�ρτ�ς µας, 7λλ! ν!

θυµMσαι σ� τ	 LφταιBες τ�8 Θε�8, ν! θυµMσαι τ�ν θ9νατ� κι Fτι

µ�λλεις ν! τιµωρηθ@�ς, pν δ>ν µεταν�5σ@ης. A�τ! ν! θυµMσαι· κα�

7ναστ�ναBε, κλ9ψε, δ9κρυσε, λυπ5σ�υ κα� θρ5νησε κα� θ! σ> λυ-

πηθ@� 4 Θε�ς».

M8 π�λλE φειδs µπ�ρ, ν$ π,, πsς ( M/γας Bασ+λει�ς τιµrb τ>

DEλληνικ9, τ,ν Aθην,ν, πανεπιστGµι�, oπ�υ φ�+τησε. Aπ’ τ$

%ργα τ�υ καταλα�α+νεις τEν ε:ρυµ�θεια τ�? µεγ�λ�υ α:τ�? κα" φι-

λ�νθρωπ�υ @νδρ>ς \π" παντ>ς π�c σBετ+<εται µ8 τEν -στ�ρ+α κα"

τ>ν π�λιτισµ> τEς DEλλ�δ�ς. Συµ��υλε�ει: α:τ,ν τ> παρ�δειγµα

εlναι καλ> πρ>ς µ+µηση κι α:τ,ν πρ>ς @π�φυγG. B/�αια δ8ν @πε-

µπ�λεi τEν I�υδαι�BριστιανικE διδασκαλ+α κα" πιστε�ει, oπως
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L6ει σ6�µα σκην�ς G τ�ντας µ> δA� Kρ)φ�υς· στ�ν κ9τω zρ�φ� Wπ9ρ6ει _να
τραπ�?ι, = γ�, στ�ν "νω zρ�φ� "γγελ�ι, �I 4π���ι κιν�8ν τ! φ*τα τ*ν 7στ�-
ρων. T� Fτι 4 Θε)φιλ�ς θεωρε� τ$ν γ� Dπ	πεδη φα	νεται κα� 7π� τ�ν OB�ς στ	-
6�: «��τ�ς 4 Θε�ς Wµ*ν 4 κατασκευ9σας τ! ,κρα τ�ς γ�ς» (B´ 35), ε ληµµ�-
ν�ν Dκ τ�8 .Hσα�α. OI 6ριστιαν�� δ>ν :δAναντ� ν! καταν�5σ�υν τ$ν Oλλη-
νικ$ κ�σµ�γ�ν	α κα� τ$ν Dθεωρ�8σαν «φαAλη» κα� 7ντιεπιστηµ�νικ5: «.Aλλ!
κα� περ� τ�ς κ�σµ�λ�γ	ας 7σAµφωνα 7λλ5λ�ις κα� φα8λα DBε�π�ν» (<ι<λ. B,
παρ. 8). Συνε6	?ει: «Π�λλ�� λ�ιπ�ν 7π’ τ�Pς (^Eλληνες) συγγραφε�ς Dµιµ5-
θησαν (Dνν. τ�Pς �E<ρα	�υς) κα� :θ�λησαν ν! συντ9B�υν δι5γησιν περ� τ�A-
των κα� λαµ<9ν�ντας 7π� Dδ* (Dνν. τ$ν B	<λ�) τ�ς 7φ�ρµ>ς εdτε περ� τ�ς κτ	-
σεως τ�8 κ)σµ�υ εdτε περ� τ�ς φAσεως τ�8 7νθρ(π�υ δ>ν διετAπωσαν �lτε κpν
_να σπινθ�ρα "Bι� τ�ς 7λ5θειας. Φα	νεται δ�, Fτι τ! Wπ� τ*ν φιλ�σ)φων G
συγγραφ�ων κα� π�ιητ*ν λεγ)µενα ε3ναι 7Bι)πιστα DB 7π)ψεως Dκφραστικ�8
καλλωπισµ�8· 7λλ’ 4 λ)γ�ς τ�υς δεικνAεται µωρ�ς κα� κεν)ς, καθ’ Fσ�ν =
φλυαρ	α τ�υς ε3ναι "φθ�νη, δ>ν εWρ	σκεται δ> σ’ α�τ! = τυ6�ν Wπ9ρ6�υσα 7λ5-

oλ�ι �- Πατ/ρες, πsς στ�cς Oλυµπιακ�cς @γ,νες πρωτ�στατ�?σε

( δι���λ�ς. Θ$ σταθ, σ8 δ�� γραµµ8ς @π’ τ> %ργ� τ�υ «Πρ>ς τ�cς

ν/�υς», oπ�υ λ/γει: «.Aν9µεσα στ�Pς θε�Pς τ*ν �Eλλ5νων Wπ9ρ-

6�υν φανερ�� Lρωτες κα� µ�ι6ε�ες µ’ Dπικεφαλ�ς τ�ν Vπατ� ∆	α».

Στ>ν σε�αστ9 µας καθ’ oλα µ/γα Bασ+λει� θ’ @ντιπαραθ/σ�υµε

τ�?τες τ"ς λ+γες γραµµ/ς, παρµ/νες @π> hνα �ι�λ+� τ1ς Παλαιbς

∆ιαθGκης, π�c ( µ/γας -ερ�ρBης µας @ναντ+ρρητα τE θεωρεi �γ+α

γραφG, τ> «�gAσµα gAσµ�των». «[Eλα, καλ5 µ�υ, Lλα κ�ντ9 µ�υ,

περιστ�ρα µ�υ, 4 6ειµ*νας Lφυγε κα� µα?A τ�υ = <ρ�65, φ9νηκαν

λ�υλ�Aδια, Lλα κ�ντ9 µ�υ ν! δ* τ� πρ)σωπ) σ�υ, ν’ 7κ�Aσω τ$

γλυκει! φων5 σ�υ, p6 π)σ� zµ�ρφ� ε3ν’ τ� πρ�σωπ9κι σ�υ. T!

δυ� <υ?9κια σ�υ σ! δυ� µικρ! Dλαφ9κια µ�ι9?�υν, π)σ� zµ�ρφα

π�P ε3ναι, τ	 zµ�ρφα µυρ	?�υν τ! ρ�86α σ�υ, κερ� (καυτ�) στ9?�υν

τ! 6ε	λη σ�υ, µ�λι κα� γ9λα = γλ*σσα σ�υ. Π)σ� τ�ρνευτ!  ε3ναι

τ! µπ�Aτια σ�υ, 4 Kµφαλ)ς σ�υ κρασ�π)τηρ� γεµ9τ� µ�ι9?ει, =

κ�ιλι9 σ�υ σ! θηµωνι! στ�λισµ�νη µ> κρ	να, π)σ� zµ�ρφη κα� π)-

σ� γλυκει! ε3σαι, 7γ9πη, στ� µπ)ι µ�ι9?εις φ�ινικι! κα� στ! <υ-

?ι! τσαµπι! 7π� σταφAλια. Στ$ φ�ινικι! θ� ν’ 7νε<*, γι! ν! µ�8
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θεια» (B, 12). T$ν µ)νη 7λ5θεια κατ! τ�ν Θε)φιλ� ε3παν �I �E<ρα��ι
πρ�φ�τες, �I 4π���ι `σαν «θε�δ	δακτ�ι» (B, 9).

Σκ�π�ς τ�8 Θε)φιλ�υ ε3ναι ν’ 7π�δε	B@η, πnς 4 Mωυσ�ς κα� �I �E<ρα��ι,
τ�Pς 4π�	�υς κα� Kν�µ9?ει «πρ�π9τ�ρας =µ*ν» (Γ, 20), `σαν 7ρ6αι)τερ�ι
τ*ν �Eλλ5νων κα� Fτι �I τελευτα��ι Lλα<αν 7π’ τ$ν B	<λ� κ�σµ�λ�γικ! κα�
"λλα στ�ι6ε�α, τ! 4π��α κα� δι�στρεψαν. �Yπ�στηρ	?ει, Fτι «Wπ� τ*ν πρ�-
φητ*ν µεταγεν�στερ�ι γεν)µεν�ι �I π�ιητα� κα� φιλ)σ�φ�ι Lκλεψαν Dκ τ*ν
�Aγ	ων Γραφ*ν» (A, 14). «^Oλα δ> α�τ! µMς διδ9σκει τ� Πνε8µα τ� �γι�ν, τ�
Dκφρασθ>ν δι! τ�8 Mωυσ�ως κα� τ*ν λ�ιπ*ν πρ�φητ*ν· vστε τ! συγγρ9µ-
µατα =µ*ν τ*ν θε�σε<*ν ε3ναι 7ρ6αι)τερα, 7λλ’ Dπ� πλ��ν 7π�δεικνAεται,
Fτι ε3ναι 7ληθ�στερα 7π� Fλ�υς τ�Pς συγγραφε�ς κα� π�ιητ�ς» (B, 30). Πρ�-
σπαθε� ν’ 7π�δε	B@η, Fτι �I �E<ρα��ι πρ�φ�τες κα� 4 ν�µ�θ�της Mωυσ�ς ε3ναι
κατ! π�λP 7ρ6αι)τερ�ι τ*ν �Eλλ5νων: «.Aλλ! κα� Fλ�ι �I ν�µ�θ�τες εWρ	-
σκ�νται ν! ν�µ�θετ�8ν µεταγεν�στερα. .E!ν 7ναφ�ρ@η κανε�ς τ�ν Σ)λωνα τ�ν
.Aθηνα��, α�τ�ς  L?ησε κατ! τ�Pς 6ρ)ν�υς τ*ν <ασιλ�ων KAρ�υ κα� ∆αρε	-

γ	ν�υν τ’ 7µπελι�8 τσαµπι! τ! δυ� <υ?9κια σ�υ, κρασ� τ� πι�

γλυκ� 4 λ9ρυγγ9ς σ�υ».

Θαρρ, λ�ιπ9ν, πsς καθ/νας @φαν�τιστ�ς θ$ σBηµατ+σ�η τE γν5-

µη, πsς oλ� τ> «�gAσµα gAσµ�των» εlναι hνα \ρωτικ> �ι�λ+�, κι

%τσι εlναι. O- -ερ�" oµως Πατ/ρες, µ8 τEν πρ�δι�θεση oτι k Πα-

λαι$ ∆ιαθGκη εlναι -ερ> θε9πνευστ� �ι�λ+�, κ�θισαν κα" τ> \7/-

τασαν π�λ�πλευρα κα" @π�φ�νθηκαν: Nα+, φα+νεται ν$ εlναι \ρω-

τικ9, µ$ \νν�εi vλλ�ν %ρωτα, α:τ>ν τ�? ΓιαB�8 µ8 τ>ν DE�ραϊκ>

λα> I τ>ν %ρωτα τ�? Nυµφ+�υ Xριστ�? µ8 τEν Eκκλησ+α τ�υ κα"

πsς – γι$ παρ�δειγµα – τ$ «δ�� �υ<ι$» εlν’ k Παλαι$ κα" k KαινE

∆ιαθGκη. N$ π�?µε, \ντ�7ει, καλ�πρ�α+ρετα; aAντε ν$ τ> π�?µε.

DΩστ9σ� α:τ�" �- φωτισµ/ν�ι, �- πρrb�ι, �- vκακ�ι, �- σεµν�" κα"

π�νσ�φ�ι Πατ/ρες θ$ µπ�ρ�?σαν καλ�πρ�α+ρετα ν$ ��λ�υν κ�-

τω τ>ν tOµηρ�, τ>ν DHσ+�δ�, τ�cς Oρφικ�cς jµν�υς, τ>ν Πλ�τω-

να, τ�cς τραγικ�cς µας π�ιητ8ς κι oλη τEν στρατι$ τ,ν DEλλGνων

σ�φ,ν κα" ν$ τ�cς YρµGνευαν µ8 τ>ν {δι� τρ9π�, π�c YρµGνευσαν

τ> «�gAσµα gAσµ�των» κι oλα τ’ vλλα DE�ραϊκ$ -ερ$ κε+µενα.

DΩς «[Eρωτας» γι$ τ>ν tEλληνα – κα" τ>ν γρ�φω µ8 κεφαλαi�
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�υ, κατ! τ�ν 6ρ)ν� τ�8 πρ�ειρηµ�ν�υ πρ�φ5τ�υ Zα6αρ	�υ, ?5σαντ�ς π�λλ!
Lτη µεταγεν�στερα (τ�8 Mωυσ�ως). .E!ν 7ναφ�ρ@η κανε�ς τ�Pς ν�µ�θ�τες Λυ-
κ�8ργ�, ∆ρ9κ�ντα G M	νωα, πρ�ηγ�8νται τ�Aτων σ’ 7ρ6αι)τητα τ! Iερ9
µας=(O<ραϊκ9) <ι<λ	α, 7φ�8 τ! γρ9µµατα τ�8 θε	�υ ν)µ�υ, τ�8 δ�θ�ντ�ς σ’
DµMς δι! τ�Pς Mωυσ�ως, δεικνA�νται πρ�γεν�στερα κα� τ�8 ∆ι)ς, <ασιλ�ως
τ*ν Kρητ*ν, 7λλ! κα� τ�8 Tρωϊκ�8 π�λ�µ�υ» (Γ´ 23). �O Π. Xρ5στ�υ, σ6�-
λιαστ$ς τ�8 Lργ�υ τ�8 Θε�φ	λ�υ, 7ναγκ9?εται ν! παρατηρ5σ@η τ! DB�ς, Fσ�ν
7φ�ρqM στ� 7ν(τερω 7π)σπασµα: «�O Σ)λων L?ησε Kλ	γας δεκαετ	ας Dνωρ	-
τερ�ν. �H τ9σις ν! 7π�δει6θ�8ν µεταγεν�στερ�ι κατ! π9ντα �I ̂ Eλληνες συγ-
γραφε�ς ε3ναι 7περι)ριστ�ς...» ∆>ν πρ�ηγ�8νται Fµως (�I �E<ρα��ι) τ�8 M	-
νω�ς κα� τ�8 ∆ι)ς, <ασιλ�ως τ�ς Kρ5της, καθnς κα� τ�8 Tρωϊκ�8 π�λ�µ�υ,
θ! πρ�σθ�ταµε Dµε�ς.

Kατ! τ�ν Θε)φιλ� �I ^Eλληνες `σαν «"θλι�ι κα� δυσσε<�στατ�ι κα� 7ν)η-
τ�ι... κα� φιλ�σ�φ5σαντες µατα	ως», Dν�* τ$ν 7λ5θεια τ$ν ε3πε 4 Mωυσ�ς:
«περ� τ�ς γεν�σεως τ�8 κ)σµ�υ DBιστ�ρ*ν, διηγ5σατ� τ	νι τρ)π�ω (= διηγ5-

%ψιλ�ν – εlναι k θαυµαστE συµπαντικE hλ7η π�c δι/πει τ> Σ�µπαν

(ρατ,ς κι @�ρ�τως. A:τE τEν hλ7η ( DHσ+�δ�ς τEν εlπε aEρωτα,

πρ> α:τ�? ( DEρµ1ς ( Tρισµ/γιστ�ς κα" µετ$ �- Στωικ�" τEν εlπαν

Λ9γ�ν, �- Kιν/<�ι σ�φ�" τEν εlπαν Tα> κι �- σ�γBρ�ν�+ µας \πι-

στGµ�νες τEν εlπαν �λεκτρ�µαγνητισµ9. DO aEρωτας γι$ τ>ν tEλλη-

να εlναι k @ναντικατ�στατη µυστικE τελετ�υργ+α, σε�αστE pς α{τι�

τ1ς <ω1ς. Elναι (ρατ>ς στ$ φυτ�, στ$ %ντ�µα, στ$ <g,α, στ>ν

vνθρωπ�, στ$ φυσικ� φαιν9µενα, στ$ vτ�µα τ1ς jλης, στEν «ψυ-

B�λ�γ+α» τ�? Σ�µπαντ�ς. DO aEρωτας εlναι k Bαρ$ τ1ς <ω1ς. Συ-

νεπ,ς �- «\ρωτικ8ς» \πιδ9σεις κα" παραλλαγ8ς τ�? jπατ�υ ∆+α

διαλαλ�?ν @νθρωπ�µ�ρφικ,ς, πsς o,τι Jψηλ9, o,τι pραi�, o,τι µε-

γ�λ�, o,τι σ�φ9, o,τι θαυµαστ9, o,τι Jλικ> κα" πνευµατικ9, oπ�ια

\πιστGµη κα" T/Bνη, τ$ π�ντα κα" \ν πbσι πρ�/ρB�νται @π> θεϊκE

γ�νιµ�π�+ηση, @π> θεϊκ> σπ9ρ�, @π> θεϊκι$ σ�λληψη, εlναι δη-

λαδE ( τ�? ∆ι>ς π�λιτισµ9ς, µ8 τ$ ν�µατα τ�? (π�+�υ πbσα k κτ+-

σις @ρδε�θηκε.

Kι α:τE k @νθελληνικE \κστρατε+α τ,ν -ερ,ν Πατ/ρων, γι$ ν$

�ιωθ�1 κα" ρι<ωθ�1 στEν ψυBE τ�? «π�ιµν+�υ» των, σερ�ιρι<9ταν, µ$
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θηκε µ> π�ι� τρ)π�) γεγ�νηται 4 κατακλυσµ�ς Dπ� τ�ς γ�ς, �� ΠAρραν ��δ>
∆ευκαλ	ωνα G KλAµεν�ν µυθεAων» (Γ 18). [O6ι λ�ιπ�ν 4 ∆ευκαλ	ων κα� =
ΠAρρα, �I γεν9ρ6ες τ*ν �Eλλ5νων, 7λλ! 4 N*ε κα� �I �E<ρα��ι πρ�π9τ�ρ�ς
«µας». A�τ�� `σαν �I δηµι�υργ�� τ�8 π�λιτισµ�8 κα� z6ι �I [Eλληνες.

Θ�λει ν! δ(σ@η τ� πρ�<9δισµα στ$ν .Aνατ�λ5. Γρ9φει σ6ετικ9: «Mετ! δ> τ$ν
πλ9σιν τ�8 7νθρ(π�υ 4 Θε�ς DB�λεBε γι’ α�τ�ν τ�π�θεσ	α στ�ς 7νατ�λικ>ς
περι�6�ς,... Fπ�υ κα� τ�ν Lθεσε» (B 19). ∆>ν ε3ναι συνεπ*ς κ�ιτ�ς τ�8 7νθρω-
π	ν�υ γ�ν�υς = A γη	ς, Fπως L6ει 7π�δε	Bει = σAγ6ρ�νη 7ρ6αι�λ�γικ$ σκα-
π9νη (δ>ς M9ρι�ν ∆. ∆ηµ)π�υλ�ν, «T! στ�ι6ε�α π�P 7π�σιωπqM 4 .Aφρ�κεν-
τρισµ)ς», «∆αυλ)ς», τ. 193), 7λλ! = .Aνατ�λ5.

Στ�ς 7νθελληνικ>ς α�τ>ς 7π)ψεις τ�8 Θε�φ	λ�υ κα� τ*ν "λλων Xριστιαν*ν
κα� �E<ρα	ων συγγραφ�ων 7παντqM 4 ∆ι�γ�νης Λα�ρτι�ς στ� Lργ� τ�υ «B	�ι
τ*ν Φιλ�σ)φων»: «Fλ�ι Fµως �I συγγραφε�ς α�τ�� πλαν*νται 7π� "γν�ια,
7π�δ	δ�ντας στ�Pς <αρ<9ρ�υς τ! DπιτεAγµατα τ*ν �Eλλ5νων, Dκ τ*ν 4π�	ων
z6ι µ)ν� = φιλ�σ�φ	α 7λλ! κα� τ� γ�ν�ς τ*ν 7νθρ(πων Bεκ	νησε».

M�ρι�ς ∆ηµ�π�υλ�ς

κα" σερ�ιρ+<εται, µ8 γαρνιτ��ρα τ>ν µεταφυσικ> φ9��, oπως κ�-

µν�υν µερικ8ς µαν�δες, γι$ ν$ φbνε τ> φα� τ�υς τ$ παιδι� τ�υς: ∆8ν

Jπ�ρBει (µιλ+α πατερικG, π�c ν$ µGν %B�η @ναφ�ρ$ στEν K9λαση

κα" στ>ν Παρ�δεισ�, στE σκληρE τιµωρ+α κα" στE θε+α @νταµ�ι�G.

∆ιευκρ	νηση: DO Tατιαν9ς, τ�? (π�+�υ @π�σπ�σµατα @π>

τ> %ργ� τ�υ «Πρ>ς DEλληνας» περιελGφθησαν στ> τε?B�ς

197, εlναι ( πρ,τ�ς κα" σηµαντικ5τατ�ς @π�λ�γητEς τ�?

Xριστιανισµ�? π�c %δρασε στE P5µη. T$ %ργα τ�υ περι-

λαµ��ν�νται στEν \π+σηµη %κδ�ση τ1ς Aπ�στ�λικ1ς ∆ια-

κ�ν+ας τ1ς Eκκλησ+ας τ1ς DEλλ�δ�ς (σειρ$ BEΠEΣ = Bι-

�λι�θGκη DEλλGνων Πατ/ρων Eκκλησιαστικ,ν Συγγρα-

φ/ων) oπως κα" στEν «DEλληνικE Πατρ�λ�γ+α» τ�? @��b

M+ν. Aργ9τερα ( Tατιαν>ς @π�σ�ρθηκε στEν %ρηµ�, (π9-

τε καθι/ρωσε τEν θε+α µετ�ληψη µ8 jδωρ @ντ" �{ν�υ κα"

θεωρGθηκε α-ρετικ9ς.

T$ @νθελληνικ$ κε+µεν� τ�υ oµως \7ακ�λ�υθ�?ν ν$ Bρη-

σιµ�π�ι�?νται @π> τE XριστιανικE Aπ�λ�γητικG.
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µγ. �I�1δας 2 Mακκα3α$�ς (II)
�O µεγ9λ�ς πρ�π9τ�ρ9ς «µας» λ�ιπ)ν, 4 .I�Aδας, 4 Dλευθερωτ5ς µας 7π�

τ�ν ?υγ� τ*ν µυσαρ*ν �Eλλ5νων, συνε6	?ει τ�ς µ96ες τ�υ κατ! τ*ν 7λλ�-
φAλων κα� 7θ�ων. [Eτσι 6αρακτηρ	?�νται δ> τ)σ� �I ^Eλληνες σ!ν φυλ5,
Fσ� κα� �I .I�υδα��ι π�P "λλα?αν θρ5σκευµα (7π� τ�  �υδαϊκ� στ� Oλλη-
νικ)): Θεωρ�8νταν πλ��ν, Fτι "λλα?αν φυλ5. [Eτσι: «να� Dπ�λ�µει .I�Aδας
πρ�ς τ�Pς υI�Pς .Hσα8 Dν τ@� .Iδ�υµα	qα κα� .Aκρα<αττην@�, Fτι περιεκ9-
θηντ� τ�ν .Iσρα5λ, κα� Dπ9ταBεν α�τ�Pς πληγ$ν µεγ9λην κα� συν�στειλεν
α�τ�Pς κα� Lλα<ε τ! σκ8λα αυτ*ν. Kα� Dµν5σθη τ�ς κακ	ας υI*ν Bαϊ9ν,
�� `σαν τ�* λα�* ε ς παγ	δα κα� ε ς σκ9νδαλ�ν Dν τ�* DνεδρεAειν α�τ�Pς Dν
τα�ς 4δ��ς. Kα� συνεκλε	σθησαν Wπ’ α�τ�8 Dν τ��ς πAργ�ις, κα� παρεν�-
<αλαν Dπ’ α�τ�Pς κα� DνεπAρισε τ�Pς πAργ�υς α�τ�ς Dν πυρ� σAν πMσι τ��ς
Dν�8σι» (Mακκα<α	ων E´ 3-5). T�Pς Lκανε στ! κ9ρ<�υνα. [Kα� µετ! φω-
ν9?�υν γι! φ�Aρν�υς κα� τ�τ�ια. yAµ στ� σπ	τι τ�8 κρεµασµ�ν�υ, συνα-
π)γ�ν�ι, δ>ν µιλMνε γι! σ6�ιν	].

∆>ν σταµ9τησε <�<αια Dδ* 4 πρ�π9τ�ρ9ς µας: «κα� 7π�στρεψεν .I�Aδας
κα� = παρεµ<�λ$ α�τ�8 4δ�ν ε ς τ$ν Lρηµ�ν B)σσ�ρα "φνω· κα� κατελ9-
<ετ� τ$ν π)λιν κα� 7π�κτεινε πMν 7ρσενικ�ν Dν στ)µατι ρ�µφα	ας κα� Lλα-
<ε π9ντα τ! σκ8λα α�τ*ν κα� Dν�πρησεν α�τ$ν πυρ	» (Mακκ. E´ 28). Φα-
ντασθ�τε, γι! ν! τ! γρ9φ�υν α�τ9, τ	 "λλα Lκανε 4 πρ�π9τ�ρας. ^Oλα τ!
7ρσενικ! λ�ιπ)ν σκ)τωσε 4 πρ�πατερ�Aλης, Fταν κυρ	ευσε τ$ν π)λη, κα�
τ$ν Lκαψε <�<αια. ^Oλα τ! 7ρσενικ9, κα� τ! παιδ9κια.

T� dδι� Fµως κ9νει κα� πι� κ9τω: «κα� 7π�κλινεν ε ς Mααφ! κα� Dπ�λ�-
µησεν α�τ$ν κα� πρ�κατελ9<ετ� α�τ$ν κα� 7π�κτεινε πMν 7ρσενικ)ν α�τ�ς
κα� Lλα<ε τ! σκ8λα α�τ�ς κα� Dν�πρησεν α�τ$ν πυρ�» (Mακκ. E´ 35). E%γε,
πρ�π9τ�ρα, τ! κατ9φερες κα� π9λι.

Στ$ν π)λη .Eφρ*να πρωτ�τAπησε: «κα� 7π(λεσε πMν 7ρσενικ�ν Dν στ)-
µατι ρ�µφα	ας κα� DBερρ	?ωσεν α�τ$ν κα� Lλα<ε τ! σκ8λα α�τ�ς κα�
δι�λθε δι! τ�ς π)λεως Dπ9νω τ*ν 7πεκταµµ�νων» (Mακκ. E´ 51). Bρ�, θη-
ρ	� ε3ναι 4 πρ�π9τ�ρας. .Aφ�8 τ�Pς σκ)τωσε Fλ�υς τ�Pς 7ρσενικ�Aς, π�-
ρασε, λ�ει τ� Iερ) «µας» <ι<λ	�, µ�σα 7π� τ$ν π)λη πατ*ντας π9νω στ!
σ(µατα τ*ν σκ�τωµ�νων. .Aπ� Dδ* <γ�κε φα	νεται κα� τ� γνωστ� «πα-
τ9ει Dπ� πτωµ9των».

Kα� 7φ�8 τ! L<αλε µ> τ�Pς 7νθρ(π�υς, πρ�κειµ�ν�υ ν! 6�ρτ9σ@η τ$ν
µαν	α  τ�υ τ�ς καταστρ�φ�ς, τ! L<αλε κα� µ> τ! "ψυ6α: «Kα� DB�κλινεν
.I�Aδας ε ς [A?ωτ�ν γ�ν 7λλ�φAλων (= �Eλλ5νων Φιλιστα	ων) κα� κα-
θε�ρε τ�Pς <ωµ�Pς α�τ*ν κα� τ! γλυπτ! τ*ν θε*ν α�τ*ν κατ�καυσε πυρ�
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κα� DσκAλευσε τ! σκ8λα τ*ν π)λεων κα� Dπ�στρεψεν ε ς τ$ν γ�ν .I�Aδα»
(Mακκ. E´ 68). Mπρ9<�, <ρ> πρ�π9τ�ρα. Θ! Lπρεπε ν! 6ρεια?)ταν π�λP
7νδρε	α, γι! ν! τ! καταφ�ρ@ης ν! γκρεµ	σ@ης τ�Pς <ωµ�Pς κα� τ! 7γ9λµα-
τα. M�νω "φων�ς 7π� τ$ν παλληκαρι9 σ�υ.

T� πι� φ�<ερ� Fµως ε3ναι τ� 7π)σπασµα Dκε�ν�, Fπ�υ πεθα	νει 4 .Aντ	�-
6�ς, 4 φ)<�ς κα� 4 τρ)µ�ς τ*ν .I�υδα	ων. .Aκ�8στε, π*ς τ�ν παρ�υσι9?ει
τ� Iερ) µας <ι<λ	�: «ν8ν δ> µιµν5σκ�µαι τ*ν κακ*ν, � Dπ�	ησα Dν �Iερ�υ-
σαλ$µ κα� Lλα<�ν π9ντα τ9 σκεAη τ! 6ρυσM κα� τ! 7ργυρM τ! Dν α�τ@� κα�
DBαπ�στειλα DBMραι τ�Pς κατ�ικ�8ντας .I�Aδα διακεν�ς. [Eγνων �%ν Fτι
69ριν τ�Aτων εVρ�µεν τ! κακ! τα8τα· κα�  δ�P 7π)λλυµαι λAπ@η µεγ9λ@η
Dν γ@� 7λλ�τρ	qα» (Mακκ. στ´ 12-13). T� τ	 ψ�µµα L6ει π�σει σ> α�τ� τ� 7π)-
σπασµα δ>ν περιγρ9φεται, 7λλ! θ! πρ�σπαθ5σ�υµε. E3ναι δυνατ�ν ν!
πεθα	ν@η _νας .Aντ	�6�ς, 4π�ι�σδ5π�τε, κα� ν! σκ�φτεται τ! 6ρυσM κα� τ!
7ργυρM; .Aπ�καλυφθ5κατε. M)ν� _νας Fµ�ι)ς τ�υ θ! π�θαινε κα� θ! σκε-
φτ)τανε τ! τσ�υµπλ�κια τ�υ τ! 7ργυρM κα� τ! 6ρυσM. yAµ κα� τ� "λλ� τ�
παραµAθι; ^Oτι πεθα	νει, γιατ� τ�Pς π�ρε τ�ν 6ρυσ� κα� τ�ν "ργυρ�; yAν
ε3ναι δυνατ)ν. Kα� τ�λ�ς σ> π�ι! B�νη γ� 69θηκε; ̂ Oλα Oλληνικ! ̀ ταν τ)-
τε στ� .Iσρα5λ. .Aπ� τ�ς π)λεις, τ�ς γι�ρτ>ς, τ! γυµναστ5ρια, τ! Kν)µατα,
τ�Pς κατ�	κ�υς κα� Fλα τ’ "λλα, π�P πιστ�π�ι�8ν τ$ν Oλληνικ$ κυριαρ6	α
στ$ν .I�υδα	α. Edπαµε, ψ�µατα, "λλα z6ι κι Lτσι. Π*ς δ>ν σηκ(θηκε 7κ)-
µα 4 .Aντ	�6�ς 7π� τ� µν�µα τ�υ, 7π�ρ*.

�O πρ�π9τ�ρ9ς µας Dν τ�* µεταBP συν�6ι?ε τ� Lργ� τ�υ. A�τ$ν τ$ν φ�-
ρ9 θ8µα τ�υ 4 Nικ9νωρ. Mετ! 7π� µ	α µ96η λ�ιπ)ν, Fπ�υ 4 Nικ9νωρ
:ττ5θη, συν�<ησαν τ! DB�ς: «κα� Lλα<�ν τ! σκ8λα, κα� τ$ν πρ�ν�µ5ν, κα�
τ$ν κεφαλ$ν Nικ9ν�ρ�ς 7φε�λ�ν κα� τ$ν δεBι!ν α�τ�8, �ν DB�τεινε Wπε-
ρηφ9νως, κα� |νεγκαν κα� DB�τειναν παρ! τ$ν �Iερ�υσαλ5µ. Kα� ε�φρ9ν-
θη 4 λα�ς σφ)δρα κα� |γαγ�ν τ$ν =µ�ραν Dκε	νην =µ�ραν ε�φρ�σAνης µε-
γ9λης» (Mακκ. Z 47-50). K)ψανε λ�ιπ�ν �I περι�Aσι�ι τ� κεφ9λι κα� τ�
δεB� 6�ρι τ�8 Nικ9ν�ρ�ς κα� τ! περι�φεραν στ$ν �Iερ�υσαλ$µ θριαµ<ευ-
τικ! 6αρ�Aµεν�ι, γιατ� Lδωσαν δι�B�δ� στ� µ�σ�ς τ�υς.

Kα� Fµως, παρ’ Fλα α�τ9, π�P <��8ν γι! τ� 7νθελληνικ� µ�ν�ς τ�υς, �I
σAγ6ρ�ν�ι ^Eλληνες (;) DBακ�λ�υθ�8ν ν! θεωρ�8ν πρ�π9τ�ρ�ς τ�υς
α�τ�Pς τ�Pς 7νθρ(π�υς. E3ναι �ραγε π�τ> δυνατ)ν ν! Wπ9ρ6@η φιλ�σ�φικ$
ταυτ)της µ> τ�ν π�λιτισµ� (;) τ*ν Dµπρησµ*ν, τ*ν γεν�κτ�νι*ν, τ�8 µ	-
σ�υς κα� τ�8 σκ�ταδισµ�8; Γιατ� α�τ! γι! α�τ�Pς σηµα	ν�υν π�λιτισµ).
Kα� Lτσι διαδ	δεται τ� zν�µα κα� = 69ρις τ�8 Για6<�. B�5θει9 µας!

4O �Aπ�γ�ν�ς
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«Bλ�π�ντας γι� πρ�τη φ�ρ� τ� �ρ�α�α µ�υσικ� �π�σπ�σµατα γραµµ�να µ� ε�ρω-
παϊκ�ς ν!τες διαπ#στωσα, %τι �& τ!ν�ι δ�ν συµφων�'σαν κα( �ναρωτ)θηκα, µ)πως +�,η
γ#νει κ�π�ι� λ�θ�ς. Mελετ�ντας πι/ συστηµατικ�, κατ�λη0α στ/ συµπ�ρασµα, %τι 1 ε�ρω-
παϊκ2 µ�υσικ2 κλ#µακα �δυνατ�'σε ν� �π�δ�σ,η α�τ� τ� λ#γα διασωθ�ντα �π�σπ�σµα-
τα, καθ3ς κρ45�υν µι� 6δια#τερη δ4ναµη µ�σα τ�υς κα( πρ�σπ�θησα ν� τ� �π�δ�σω µ�
τ2ν κιθ�ρα. ∆ιαπ#στωσα +τσι, %τι π�λλ�( τρ!π�ι τ8ς �ρ�α#ας 9λληνικ8ς µ�υσικ8ς τα#-
ρια:αν µ� τ�;ς σ4γ�ρ�ν�υς λαϊκ�;ς  δρ!µ�υς. E=δα τ�;ς ρυθµ�;ς τ�' Tσ�µικ�υ κα( τ�'
Zεϊµπ�κικ�υ στ2ν “AΩδ2” τ�' Πινδ�ρ�υ κα( στ/ν “AEπιτ�φι�ν” τ�' Σεικ#λ�υ».

A�τ� τ� λ�για µ�ς ε�πε � κιθαρ�ωδ�ς �Aθαν�σι�ς Tσι�τας, � µ�υσικ�ς π�! "πι#ε$ρησε

∆ιασκευ'ς γι� κλασσικ( κιθ�ρα
)ρ#αι�ελληνικ*ν µ�υσικ*ν )π�σπασµ�των

�O «�Eπιτ
φι�ς» τ�� Σεικ�λ�υ σ� διασκευ� γι� κλασσικ� κιθ
ρα �π  τ ν �Aθ.
Tσι
τα (&λ. κα' N. Σ. �Aσπι)τ�υ, «�Aρ+α,�ι -Eλληνες M�υσικ�' κα' Σ0ω23µενα
M�υσικ� �Aπ�σπ
σµατα µ� µεταγραφ5ν τ�υς ε6ς τ�ν Σ7γ+ρ�ν�ν E8ρωπαϊκ�ν
M�υσικ�ν Σηµει�γραφ�αν», :κδ�σις «∆αυλ3ς», �Aθ<ναι, 1997, σελ. 108-109).



τ(ν διασκευ( γι� τ(ν κλασσικ( κιθ�ρα τ*ν σ�ω+�µ,νων )ρ#αι�ελληνικ*ν )π�σπασµ�-
των. Kα0 ε�ναι 1αθι� πεπεισµ,ν�ς, 2τι 3 4λληνικ( µ�υσικ( παρ�υσι�+ει µι� )δι�κ�πη
5στ�ρικ( συν,#εια )π’ τ� παν�ρ#αια #ρ�νια 7ς τ� σηµεριν� ∆ηµ�τικ� κα0 Λαϊκ� Tρα-
γ�:δι. Συνδετικ� κρ$κ� µετα<! α�τ*ν τ*ν δ:� "π�#*ν 1λ,πει τ(ν Bυ+αντιν( µ�υσικ>, 3
�π�$α συνε#$+ει ?να µεγ�λ� τµ@µα τ@ς )ρ#α$ας. AO «DYµν�ς στ(ν �Aγ$α Tρι�δα» )π� τ�ν
π�πυρ� τ�G �O<υρ:γ#�υ (3�ς µ.X. αKLν) δε$#νει καθαρ� α�τ( τ( συν,#εια. Kα0 <εκαθα-
ρ$+ει: «Στ2ν τριλ�γ#α µ�υ: “AAρ�α�α - Bυ:αντιν� - ∆ηµ�τικ� κα( διασκευ) τ�υς γι� τ2ν
κλασσικ2 κιθ�ρα” φα#νεται καθαρ� α�τ2 1 συν��εια - 9ν!τητα τ8ς 9λληνικ8ς µ�υσικ8ς».

T�ν ρωτ>σαµε, π*ς �5 µεγ�λ�ι κλασσικ�0 E�ρωπαP�ι µ�υσικ�0 δ'ν )ντιλ>φθηκαν α�τ�
τ�ν πλ�Gτ� τ@ς )ρ#α$ας µ�υσικ@ς· κα0 µ�ς )π�ντησε: «O& πρ�κλασσικ�( E�ρωπα��ι τ8ς
AAναγ�ννησης %πως J P. Nτε5ι:� M J B. Γκαλιλ� στηρ#:�νταν στ�;ς �ρ�αι�ελληνικ�;ς
τρ!π�υς %πως στ/ν ∆�ρι�, τ/ν Φρ4γι�, τ/ν A6�λικ!, τ/ν Λ4δι�. T/ πρ!5ληµα πρ��κυ-
ψε στ�;ς µετ�πειτα ρ�µαντικ�;ς κλασσικ�;ς E�ρωπα#�υς, π�; περι�ρισαν τ2ν µ�υσικ2
κλ#µακα στ/ µιν!ρε κα( µατ:!ρε (µε#:ων κα( Sλ�σσων κλ#µακα). Kα( α�τ2 1 δ�µ2 τ8ς λε-
γ!µενης ∆υτικ8ς µ�υσικ8ς 5ρ#σκεται σ)µερα µ�σα στ/ ∆ηµ�τικ! µας τραγ�4δι».

AYπ�ρ#ει "νδιαφ,ρ�ν σ>µερα στ� �ΩιδεPα γι� τ(ν πρ�Lθηση τ@ς )ρ#α$ας 4λληνικ@ς
µ�υσικ@ς µ,σα )π’ τ(ν δικ> τ�υ διασκευ>; «T/ Sνδιαφ�ρ�ν Vπ�ρ�ει µ!ν� στ�;ς ��ρ�υς
π�; γ#νεται γνωστ)· κα( α�τ�( ε=ναι Sλ��ιστ�ι. ∆υστυ�Xς δ�ν Vπ�ρ�ει Sµπ�ρικ/ Sνδια-
φ�ρ�ν, Yστε ν� µαθευτ�'ν τ�τ�ιες πρ�σπ�θειες �π’ τ�;ς ν��υς µ�υσικ�4ς. E=ναι γνωστ2
�π/ τ2ν �ρ�αι!τητα 1 καταλυτικ2 Sπ#δραση τ8ς µ�υσικ8ς στ2ν �νθρ�πινη σκ�ψη κα(
συµπεριφ�ρ� κα( γι’ α�τ/ �& [Eλληνες τ2ν �ν4ψωσαν %σ� κα( τ2ν φιλ�σ�φ#α. [Oµως 1
µ�υσικ2 παιδε#α σ)µερα λ�γ�κρ#νεται σ� παγκ!σµι� Sπ#πεδ�. \Iσως ν� +�ετε �κ�4σει γι�
τ2ν “Παγκ!σµια AOργ�νωση τXν MαγισσXν”, τ2ν περ#φηµη WICCA, π�; Sδρε4ει στ2ν
AAµερικ2 κα( �ναδεικν4ει τ�;ς ρ/κ τραγ�υδιστ�ς, �ωρ(ς τ(ς περισσ!τερες φ�ρ�ς �& ^δι�ι
ν� τ/ γνωρ#:�υν, µ� σκ�π/ τ2 δι�5ρωση τ8ς νε�λα#ας. T� περ#φηµα “5ιντε�κλ(π” µ� τ(ς
5#αιες κα( �φ4σικες �λλαγ�ς ε6κ!νων κα( �ρωµ�των καταστρ�φ�υν τ2ν σκ�ψη κα( �π�-
5λακ�ν�υν».

Kα0 2λη α�τ( 3 πρ�σπ�θεια )π� ?ναν Uνθρωπ�, π�! )π� παιδ0 γνLρισε τ� Uπ�ν� πρ�-
σωπ� τ�G "<�υσιασµ�G. Kατ� τ(ν περ$�δ� τ�G "µφυλ$�υ <επεσµ�G µεταφ,ρθηκε – Wς γ�-
ν�ς )ντ�ρτη –, ν>πι� )κ�µη, στ(ν �Aλ1αν$α, )π� κεP στ(ν Π�λων$α. Yανα1ρ$σκει τ�!ς
γ�νεPς τ�υ στ(ν Tασκ,νδη τ@ς EΣΣ∆. AH φλ�γα 2µως τ@ς AEλλ�δ�ς π�ντ�τε [καιγε µ,-
σα τ�υ· µ' τ0ς µ�υσικ,ς τ�υ σπ�υδ'ς Uρ#ι+ε ν� τ(ν )ναγνωρ$+\η κα0 τελικ*ς ν� τ(ν υ5�-
θετ\@ µ' 2λη τ�υ τ(ν ψυ#>: «AAφ)ν�ντας τ/ν µαρ0ισµ/ κα( �νακαλ4πτ�ντας τ2ν _Eλλ�-
δα νι�θω π3ς 0αναγεννι�µαι. Bρ#σκω τ(ς ρ#:ες µ�υ κα( α6σθ�ν�µαι περισσ!τερ� ̀ νθρω-
π�ς».

Παν. Λ. K�υ&αλ
κης
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M' λ:πη )γγ,λλ�υµε στ�!ς )ναγν*στες µας, 2τι, 2πως πληρ�φ�ρηθ>καµε λ$γ� πρ0ν )π� τ(ν "κτ:-
πωση τ�G παρ�ντ�ς τε:#�υς τ�G «∆», � �Aθ. Tσι�τας jπ,στη πρ� 3µερ*ν )νακ�π( καρδ$ας κα0 )πε-
1$ωσε.

T� )<ι�λ�γ� [ργ� τ�υ, κα0 π�λ! περισσ�τερ� �5 τελευταPες λ,<εις τ�υ στ(ν συ+>τησ> µας, πιστ�-
π�ι�Gν, 2τι 3 στιγµ( τ�G θαν�τ�υ τ�υ "π@λθε "ν kρlα πνευµατικ@ς �λ�κληρLσεως, kστε )<$ως πλ,-
�ν δ:ναται ν� µετα1\@ στ0ς N>σ�υς τ*ν Mακ�ρων. Συλλυπ�:µεθα τ�!ς συγγενεPς τ�G )ειµν>στ�υ
�Aθανασ$�υ Tσι�τα.



Σ� κρατικ�δ#αιτα M�σα AEνηµ�ρωσης +��υν µετατραπ8 κα( �&
6διωτικ�( τηλε�πτικ�( σταθµ�#, �φ�' σ4µφωνα µ� Sπ#σηµα στ�ι-
�ε�α �& aφειλ�ς τ�υς πρ/ς τ/ ∆ηµ!σι� (�π!δ�ση Φ.Π.A., �γγελι!-
σηµ�, �σφαλιστικ�ς ε6σφ�ρ�ς) �ν�ρ��νται σ� δεκ�δες δισεκατ�µ-
µ4ρια. _Eπ�µ�νως κα( 1 π�λυσυ:ητηµ�νη «Sλε4θερη τηλε!ραση»
στ/ σ4ν�λ! της σ�εδ/ν ε^τε �ν)κει �π’ ε�θε#ας στ� ��ρια τ�' κατε-
στηµ�ν�υ, ε^τε �ναγκ�:εται ν� τ/ Vπηρετ,8 Sπιτυγ��ν�ντας τ2ν ̀ φε-
ση τXν �ρεXν της. Kα( J καν!νας α�τ/ς 6σ�4ει παγκ�σµ#ως. _H S0αρ-
τηµ�νη κα( λ�γ�κριµ�νη Sνηµ�ρωση κα( µ�λιστα µ� µεθ!δ�υς σ4γ-
�ρ�νης πρ�παγ�νδας στ��ε4ει κα( Sπιτυγ��νει τ2ν καθ�λικ2 σ4γ-
�υση κα( �δραν�π�#ηση τXν λαXν, �& Jπ���ι παθητικ� �π�δ���νται
τ/ν πνευµατικ/ 5ιασµ! τ�υς �π/ τ2ν ∆ιεθν8 AE0�υσ#α.

Π.Λ.K.

K�τι ε=ναι κι α�τ!. Στ2ν AAγγλ#α γι� πρ�τη φ�ρ� S0εδ!θη %λ� τ/
+ργ� τ�' A6σ�π�υ. _O P!µπερτ T�µπλ κα( 1 γυνα#κα τ�υ AOλ#5ια
περι�λα5αν γι� πρ�τη φ�ρ� σ� �γγλικ2 +κδ�σιν τ�;ς 100 µ4θ�υς,
π�;, %πως λ�νε �& ^δι�ι, ε=�αν «κ�π8» eς �ντι�ριστιανικ�( M Vπερ-
5�λικ� τ�λµηρ�#. T�λµηρ�;ς %µως τ�;ς ε=�ε �αρακτηρ#σει 1 �ρι-
στιανικ2 fθικ2 κα( µ� 5�σιν α�τ2ν ε=�αν �π�κλεισθ8 �π/ τ(ς Sκδ!-
σεις τXν +ργων τ�' A6σ�π�υ· �ωρ(ς α�τ/ ν� σηµα#ν,η, %τι %σ�ι ε=�αν
Sκδ�θ8, Sδηµ�σιε4θησαν %πως ε=�αν. E=�αν Vπ�στ8 τ2ν �ριστια-
νικ2 πρ�κρ�4στεια διασκευ) τ�υς. K�πως +τσι, µ� τ2ν �ριστιανικ2
πρ�κρ�4στεια διασκευ2 Sδηµι�υργ)θηκε J _Eλλην��ριστιανικ/ς
Π�λιτισµ/ς τ8ς ρωµι�σ4νης. K�πως +τσι, µ� τ2ν �να:)τησιν τ�'
καθαρ�' _Eλληνικ�' Π�λιτισµ�' διατυπ�νεται τ/ µεγ�λ� α^τηµα
τXν καιρXν µας +µπρ�σθεν στ� �δι�0�δα τ8ς ν�ας τ�0εως πραγ-
µ�των.

A.K.

_H Sλευθερ#α κα( 1 �λ)θεια πρ�σεγγ#:�νται κα( 5ι�ν�νται µ!ν�
µ� «κατ�θεση καρδιgς», µ� «κατ�θεση ψυ�8ς», µ!ν� µ� &καν!τητα
κατ�θεσης καρδιgς, κατ�θεση ψυ�8ς. Γι’ α�τ/ J σ4γ�ρ�ν�ς κατα-
κτητ)ς, 1 S0�υσ#α, στ��ε4ει στ/ ν� πν#0,η τ/ συνα#σθηµα τ�' [Eλλη-
να κα( τ8ς _Eλλην#δας, π�; τ�;ς ��ρι:ε π�ντα α�τ�ν!ητα τ/ πρ�-
ν!µι� τ8ς Sλευθερ#ας, κα( �κ!µα µ�σα �π/ µ#α κακ�π�#ηση τ8ς
ψυ�8ς, µ�σα �π/ τ2ν Sπικρ�τηση κα( «Sπαν�σταση τXν 5λακXν»

�H κακ�π��ηση τ<ς �Eλληνικ<ς ψυ+<ς

«∆ιασκευ�ς»

�Iδιωτικ ς κρατισµ ς

AIΣIMA KAI A∆HPITA



ν� κατε5�σ,η τ�;ς [Eλληνες �π/ τ/ συνα#σθηµα κα( �π/ τ2ν �φαι-
ρετικ2 Vπ�ρ5αση στ/ +νστικτ�, ν� κ�ν,η �ν#καν�υς τ�;ς [Eλληνες
κα( τ(ς _Eλλην#δες ν� καταθ�σ�υν ψυ�2 στ2ν %π�ια δηµι�υργ#α,
στ2ν %π�ια δικα#ωση, κα( συνεπXς κα( στ2ν �λ)θεια κα( στ2ν Sλευ-
θερ#α.

_O σ4γ�ρ�ν�ς σκλ�5�ς ε=ναι τ/ �νθρωπ�κι, π�; δ�σµι� τ�' ε6κ�-
νικ�' κα( Vπ��ε#ρι� τ�' Sνστ#κτ�υ +�ει γ#νει �ν#καν� ν� καταθ�σ,η
καρδι�, �ν#καν� ν� καταθ�σ,η ψυ�).

Kαθηγητ�ς A.A.

«Πρ�µηθ�α τ8ς ν�ας �ιλιετ#ας» θ�λει τ2ν _Eλλ�δα J τ. Vπ�υργ/ς
κ. X. Kασταν#δης: «Πρ�πει (1 _Eλλ�δα) ν’ �να:ητ)σ,η Sκ ν��υ τ/
ρ!λ� τ�' Πρ�µηθ�ως. ∆ηλαδ2 ν� Vπ�κλ�ψ,η �π/ τ�;ς θε�;ς τ/ φXς
κα( τ2ν �λ)θεια, γι� ν� τ2 µεταφ�ρ,η 0αν� στ2ν E�ρ�πη, µιλ�ντας
πι� µ� %ρ�υς τ�' 9π!µεν�υ α6�να γι� σ4γ�ρ�νες 6δ�ες, φιλ�σ�φικ�ς
�να:ητ)σεις π�; θ� 5�ηθ)σ�υν τ2ν E�ρ�πη σ� µι� διαφ�ρετικ2
�ν�γνωση τ�' �νθρ�π�υ κα( τ�' κ!σµ�υ» («AEλευθερ�τυπ#α», 5/4/98).
∆�ν µgς S0ηγε� %µως, π�ι�# θ� ε=ναι �& σ4γ�ρ�ν�ι Πρ�µηθε�ς. M)-
πως �&... �συµ5#5αστ�ι κ�ιν�5�υλευτικ�# τ�υ σ4ντρ�φ�ι; oH �&...
Sπαναστ�τες τρ!φιµ�ι τ8ς AAκαδηµ#ας κα( τXν Πανεπιστηµ#ων;
Kα( pν πρ�γµατι Vπ�ρ��υν (κα( σ#γ�υρα Vπ�ρ��υν) [Eλληνες τ�-
τ�ιων �0ι�σεων, π�ι�# τ�;ς qθ�'ν πρ/ς τ/ περιθ�ρι� καταπν#γ�-
ντας τ2ν φων) τ�υς;

AAνε0αρτ)τως α�τXν %µως 1 δ)λωση α�τ2 πρ�ερ�!µενη �π/ rνα
Sπαγγελµατ#α π�λιτικ/ πρ�γµατι Sκπλ)σσει ε���ριστα.

Π.Λ.K.

\Eγινε κα( α�τ!. T/ 95ραϊκ/ συνδρ�µητικ/ καν�λι τ8ς Bρετανν#ας
θ� πρ�5�λ,η �π/ τ/ καλ�κα#ρι rνα πρ!γραµµα τ4π�υ «Pαντε5�'
στ� τυφλ�», %π�υ �& _E5ρα�ες µητ�ρες θ� Sπιλ�γ�υν τ(ς ν4φες γι�
τ� Sκλεκτ� τ�υς τ�κνα.

T# ν� σ��λι�σ,η κανε(ς σ’ α�τ2ν τ2ν ε^δησιν; AAλλ� Sµgς, σ’ %,τι
�φ�ρg τ�;ς _E5ρα#�υς, µgς �πασ��λε� µ3ν� %,τι +��υν κ�νει, κα( κ�-
ν�υν, ε6ς 5�ρ�ς τ�' _Eλληνισµ�'. Θ� περι�ρισθ�'µε λ�ιπ/ν στ/
908ς σ�!λι� - Sρ�τηµα: AEπιµ�ν�υν, %τι 1 �ρ�α#α _Eλλ�δα κα( %σ�ι
µιλ�'ν γι’ α�τ2ν ε=ναι «νερ�κ�υ5αλητ�ς» τ�' ρατσισµ�' - φασι-
σµ�' κα( �φ’ 9τ�ρ�υ �& ̂ δι�ι �πε�θ�ν�νται πρ�γµατι τ/ν φυλετισµ!,
τ/ν φασισµ/ κα( τ/ν σω5ινισµ!;

A.K.

Π�� Jπι+ωρι
2ει K ρατσισµ3ς;

E8+
ριστη :κπληMη
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-Eλληνας καθηγητ�ς µαθηµατικNν
�π�κρυπτ�γραφε, τ� Γραµµικ� A

Σαραντα,<ι #ρ�νια nστερα )π� τ(ν )π�κρυπτ�γρ�φηση τ@ς Γραµ-
µικ@ς Γραφ@ς B (ΓΓB) )π� τ�ν )ε$µνηστ� pAγγλ� "ρευνητ( )ρ#ιτ,-
κτ�να Mι#α(λ B,ντρις ?νας DEλληνας µαθηµατικ�ς )π�κρυπτ�γρα-
φεP τ(ν ?τερη – κα0 )ρ#αι�τερη – 4λληνικ( Γραµµικ( Γραφ( A (ΓΓA).
AH ν,α α�τ( "πιστηµ�νικ( "ργασ$α )ν>κει στ�ν DEλληνα µαθηµατικ�
κα0 καθηγητ( τ@ς Πληρ�φ�ρικ@ς κ. Mην�  Tσικριτσ@ )π� τ� AHρ�-
κλει� τ@ς Kρ>της. AO κ. Tσικριτσ@ς )π�δεικν:ει  µ' τ(ν καθαρ*ς "πι-
στηµ�νικ> τ�υ µ,θ�δ�, 2τι 3 ΓΓA ε�ναι – 2πως Uλλωστε κα0 3 ΓΓB –
µ$α 4λληνικ( γραφ>, µ$α γραφ( π�! )π�δ$δει δηλαδ( τ(ν 4λληνικ(
γλ*σσα, κα0 τ(ν #αρακτηρ$+ει Wς «συλλα5�λε0ιγραφικ)», )φ�G π,ρα
)π’ τ� συλλα1ικ� σ:µ1�λα περι,#ει κα0 ?να µικρ� π�σ�στ� συµ1�λων

�Aπ�τελεP κ�ιν(ν πεπ�$θησιν τ*ν )σ#�λ�υµ,νων µ' τ(ν 5στ�ρ$αν τ@ς γλLσσης κα0 τ@ς
γραφ@ς τ*ν AEλλ>νων "ν πνε:µατι )ληθε$ας, 2τι τ� �Aλφα1ητικ�ν σ:στηµα γραφ@ς "<ευ-
ρ,θη )π� DEλληνας, πρ�,κυψε δ' Wς "<,λι<ις τ�G Συλλα1ικ�G εKς #ρ�ν�υς πρ� τ�G Tρω-
ικ�G Π�λ,µ�υ.

A5 φιλ�λ�γικα0 µαρτυρ$αι περ0 τ�G γεγ�ν�τ�ς α�τ�G ε�ναι )διαµφισ1>τητ�ι. �Aναφ,-
ρ�µε τ(ν τ�G AHρ�δ�τ�υ («AIστ�ρι*ν» E´, 59): «E=δ�ν κα( α�τ/ς Kαδµ)ια γρ�µµατα Sν τtX
&ρtX τ�' AAπ!λλων�ς τ�' AIσµην#�υ Sν Θ)5,ησι τ,8σι B�ιωτXν, Sπ( τρ#π�σι τισ( Sγκεκ�-
λαµµ�να, τ� π�λλ� %µ�ια S!ντα τ��σι AIωνικ��σι. _O µ�ν δ2 εuς τXν τριπ!δων Sπ#γραµµα
+�ει: “AAµφιτρ4ων µ’ �ν�θηκ’ Sν�ρων �π/ Tηλε5��ων”. Tα'τα fλικ#ην ε^η pν κατ� Λ�ι�ν
τ/ν Λα5δ�κ�υ τ�' Π�λυδ�ρ�υ τ�' K�δµ�υ». AO AHρ�δ�τ�ς "δ* )φ>νει τ� σ:νηθες «eς
Sµ�( δ�κ�ει» κα0 δια1ε1αι�P κατηγ�ρηµατικ*ς: «ε�δ�ν κα0 "γs � tδι�ς τ� Kαδµ>ια γρ�µ-
µατα». ∆'ν )φ>νει καµµ$αν )µφι1�λ$αν δι� τ(ν "π�#(ν τ*ν γραµµ�των: Θ@1αι, "π�#(

A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EEYPEΘH TO AΛΦABHTON

ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY

�Aπ  τ�ν συλλα&ικ�ν Pλληνικ�ν γραφ�ν
ε'ς τ  Pλληνικ ν �λφα&ητικ ν σ7στηµα

EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN

AO κ. �Aναστ. Στ�µ�υ ε�ναι µη#αν�λ�γ�ς µη#ανικ�ς κα0 πρ�ϊστ�µεν�ς Tε#νικ@ς �Eκπαιδε:σεως ∆.
�Aττικ@ς.



π�! σηµα$ν�υν δισ:λλα1ες λ,<εις.
AO «∆αυλ�ς» πληρ�φ�ρηθε0ς τ(ν παραπ�νω εtδηση, )νε+>τησε τη-

λεφωνικ*ς τ�ν κ. Tσικριτσ@ στ� AHρ�κλει� Kρ>της 2π�υ διαµ,νει κα0
ε�#ε µ$ας συ+>τηση µα+$ τ�υ (27/4/98).

ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, θ� vθελα �ρ�ικXς ν� σgς Sκφρ�σω τ�
συγ�αρητ)ρι� µ�υ γι� τ2ν πρ�σπ�θει� σας, 1 Jπ�#α �0#:ει
π�λλXν Sπα#νων κα( Jπωσδ)π�τε θ� καταγραφ,8 �π/ τ2ν _Iστ�-
ρ#α. Θ� vθελα ν� σgς ρωτ)σω, πXς µπ�ρ�σατε ν� φ�ρετε ε6ς π�-
ρας rνα τ!σ� σπ�υδα�� Sγ�ε#ρηµα, καθ3ς δ�ν πρ�πει ν� παρα-
γνωρ#:�υµε τ/ γεγ�ν/ς %τι µ� τ2ν �π�κρυπτ�γρ�φηση τ8ς ΓΓA
�σ��λ)θηκε πλ8θ�ς SρευνητXν σ� διεθν�ς Sπ#πεδ�, �ωρ(ς τελικXς
ν� καταφ�ρ�υν α�τ/ π�; Sσε�ς πετ4�ατε.

M. TΣIKPITΣHΣ: Kατ’ )ρ#�ς θ� xθελα ν� περιµ,ν�υµε τ(ν )π�-
δ�#( π�! θ� [#\η 3 πρ�τασ> µ�υ )π� τ(ν διεθν@ "πιστηµ�νικ( κ�ιν�-

Λαy�υ – Kρ,�ντ�ς – OKδ$π�δ�ς. �Aναγρ�φει δ' � τρ$π�υς: «� �Aµφιτρ:ων ε�ναι υ5�ς τ�G
�Aλκα$�υ τ�G υ5�G τ�G Περσ,ως κα0 σ:+υγ�ς τ@ς �Aλκµ>νης, τ@ς µητρ�ς τ�G AHρακλ,-
�υς, κατ� τρεPς γενε�ς παλαι�τερ�ς τ�G Tρωικ�G Π�λ,µ�υ».

∆ι� τ(ν "κστρατε$αν τ�G �Aµφιτρ:ων�ς "ναντ$�ν τ*ν Tηλε1�,ων, )ναγεγραµµ,νην
"π0 τ�G τρ$π�δ�ς, δια1ε1αιLνει � �Aπ�λλ�δωρ�ς εKς τ(ν «Bι1λι�θ>κην» τ�υ (1ι1λ$�ν B
IV 6,7). «AAµφιτρ4ων δ� σ;ν AAλκµ)ν,η κα( Λικυµν#tω (τ,κνα )µφ�τερα τ�G �Hλεκτρ:�-
ν�ς τ�G υ5�G τ�G Περσ,ως )π� Uλλην µητ,ρα) παραγεν!µεν�ς Sπ( Θ)5ας (δι�τι "<,1α-
λεν α�τ�ν )π� τ�ς π�λεις τ�G pAργ�υς � Σθ,νελ�ς δι� τ�ν )κ�:σι�ν θ�νατ�ν τ�G )δελ-
φ�G τ�υ �Hλεκτρ:�ν�ς κα0 θε$�υ "π$σης τ�G �Aµφιτρ:ων�ς) Vπ/ Kρ��ντ�ς 1γν#σθη, κα(
δ#δωσι τ2ν �δελφ2ν Περιµ)δην Λικυµν#tω. Λεγ�4σης δ� AAλκµ)νης γαµηθ)σεσθαι α�τtX
τXν �δελφXν α�τ8ς Sκδικ)σαντι τ/ν θ�νατ�ν Vπ�σ�!µεν�ς, Sπ( Tηλε5!ας στρατε4ει
AAµφιτρ4ων» (3 �Aλκµ>νη θ� jπανδρε:ετ� τ�ν �Aµφιτρ:ωνα, "�ν jπ,σ#ετ�, 2τι θ� "<ε-
στρ�τευε "ναντ$�ν τ*ν Tηλε1�,ων, δι�τι α�τ�0 )π� πρ�ηγ�υµ,νην "πιδρ�µ(ν εKς τ�ς
Mυκ>νας ε�#�ν φ�νε:σει τ�!ς )δελφ�:ς της). AO �Aλφιτρ:ων πρ�γµατι τ�Gτ� [πρα<ε,
)φ�G συν@ψε συµµα#$αν µ' τ�ν Kρ,�ντα τ*ν Θη1*ν, τ�ν K,φαλ�ν τ�G Θ�ρικ�G �Aττικ@ς,
τ�ν Παν�π,α τ*ν Φωκ,ων κα0 τ�ν pEλει�ν τ�ν θεP�ν τ�υ.

Kατ� τ(ν συµ1ατικ(ν #ρ�ν�λ�γησιν 3 �Aλκµ>νη κα0 � �Aµφιτρ:ων [+ησαν περ0 τ�
1300 π.X. AO K�δµ�ς δ' τ�G �Aγ>ν�ρ�ς, εKς τ�ν �π�P�ν )ναφ,ρεται � AHρ�δ�τ�ς δι� τ�
γρ�µµατα, [+ησε περ0 τ� 1450 π.X., {ν πρ�παππ�ς τ�G Λαy�υ συγ#ρ�ν�υ τ�G �Aµφι-
τρ:ων�ς (κα0 [τι παλαι�τερ�ν① ).

EKς τ(ν «�Eπιγραφικ(ν» τ�G καθηγητ�G �Aπ. �Aρ1ανιτ�π�:λ�υ (τεG#�ς 1�ν, [κδ�σις
1937, σελ. 49) )ναφ,ρεται: «_H γ�'ν K�δµ�υ γραµµατικ2 Sπ# τε τXν TρωικXν fσκε�τ� eς
∆#κτυς Sν τα�ς AEφηµερ#σι φησ#, κα( µ��ρι τXν E�κλε#δ�υ τ�' µετ� τα'τα `ρ0αντ�ς δι�-
µεινε �ρ!νων». Σ#�λι�+ει δ' � "πιφαν(ς καθηγητ(ς εKς τ� σ:γγραµµα τ*ν παραδ�σεLν
τ�υ πρ�ς τ�!ς φ�ιτητ�ς τ@ς Φιλ�σ�φικ@ς Σ#�λ@ς τ�G Πανεπιστηµ$�υ �Aθην*ν: «Παρε-
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�H ΓΓB µ� τ�ν συλλα&ικ� - φωνητικ� �M�α τNν συµ&3λων της κατ� τ ν M. BVντρις.



τητα. pHδη [#ω στε$λει τ(ν "ργασ$α µ�υ στ� διεθν'ς περι�δικ� πρ�ϊ-
στ�ρικ@ς )ρ#αι�λ�γ$ας «MINOS», κα0 )ναµ,ν�υµε.

ΣYNT.: ∆εδ�µ�ν�υ %τι δ�ν ε=σθε �ρ�αι�λ!γ�ς, πXς φθ�σατε ν�
�σ��ληθ8τε µ� τ2ν ΓΓA;

M. T.: Σπ�:δασα µαθηµατικ� κα0 πληρ�φ�ρικ( κα0 Wς καθηγητ(ς
τ@ς πληρ�φ�ρικ@ς "ργ�+�µαι στ(ν ∆ευτερ�1�θµια �Eκπα$δευση τ�G
ν�µ�G �Hρακλε$�υ. T� 1995 )ν,λα1α jπ� τ:π�ν διατρι1@ς («master»)
στ� �Aριστ�τ,λει� Πανεπιστ>µι� Θεσσαλ�ν$κης, στ� Tµ@µα Θε�λ�-
γ$ας, τ(ν )ν�πτυ<η 4ν�ς jπ�λ�γιστικ�G πρ�γρ�µµατ�ς, π�! ν� δια-
πιστLν\η τ(ν γνησι�τητα, | µ>, τ*ν ψευδεπ$γραφων – 2πως }ν�µ�+�ν-
ται – #ριστιανικ*ν κειµ,νων, στηρι+�µεν�ς στ(ν στατιστικ( µετα#ε$-
ριση τ*ν δ�µικ*ν τ�υς στ�ι#ε$ων. �Aν,πτυ<α λ�ιπ�ν ?ναν σ#ετικ� )λγ�-
ριθµ�, π�! στηρ$+εται στ0ς φωνητικ'ς κα0 συλλα1ικ'ς )<$ες τ*ν λ,<ε-
ων, συγκρ$νει στατιστικ� τ� γν>σια κε$µενα µ' τ� jπ�τιθ,µενα ψευ-

δ���ντ� δ� �ρ�α��ι συγγραφε�ς συνε�8 κα( �δι�πτωτ�ν τ2ν �ρ8σιν τ�' πρ�ευκλειδε#�υ
9λληνικ�' �λφα5)τ�υ Sν γ�νει Sπ( Sνν�α σ�εδ/ν α6Xνας, vτ�ι �π/ τ�' 1300 π.X. περ#π�υ
µ��ρι τ�' 403 π.X., qν!µα:�ν δ� τ/ πανελλ)νι�ν τ�'τ� �λφ�5ητ�ν “K
δµ�υ γραµµατι-
κ5ν”».

�Eκτ�ς 2µως )π� Kαδµ>ια [#�µε κα0 ∆ωρικ� γρ�µµατα πρ� τ*ν Tρωικ*ν, τ� �π�Pα
#ρησιµ�π�ιεP � "π�π�ι�ς K�ρινν�ς )π� τ� pIλι�ν, µ' "φευρ,την τ�ν Παλαµ>δη, � �π�P�ς
συµπληρLνει, Wς φα$νεται, µ' τ� jπ�λ�ιπα γρ�µµατα τ(ν τ�G K�δµ�υ «γραµµατικ(ν»
κα0 θ,τει τ�!ς ν�µ�υς τ�G )λφα1>τ�υ. T�σην δ' "ντ:πωσιν [καµε τ�Gτ� εKς τ�!ς DEλλη-
νας, ~στε [#�µεν δι’ εKδωλ$ων τ@ς "π�#@ς "κε$νης τ(ν παρ�στασιν τ*ν γραµµ�των ΦεP
κα0 ΨεP. EKς τ�ς Mυκ>νας εjρ,θησαν τρ$α π>λινα εKδLλια, δ:� τ�G τ:π�υ Ψ κα0 εKς τ�
µ,σ�ν ?να εKδLλι�ν τ�G τ:π�υ Φ (1λ,πε εKκ�να), τ�G 13�υ αK*ν�ς π.X., "κτεθειµ,να εKς
τ� �Eθνικ�ν �Aρ#αι�λ�γικ�ν M�υσεP�ν �Aθην*ν ("κ τ�G 1ι1λ$�υ τ�G Γ. Mυλων� «Π�λ:-
#ρυσ�ι Mυκ@ναι», 1978). EKς τ(ν �EλευσPνα "π$σης [#�µε δ:� εKδLλια σ#>µατ�ς Φ και
Ψ "ν µ,σ�ω )γγε$ων, 2πως "κτ$θενται  εKς τ� �Aρ#αι�λ�γικ�ν M�υσεP�ν �EλευσPν�ς.

T� Λε<ικ�ν Σ�υyδα )ναφ,ρει "π0 τ�:τ�υ: «K!ρινν�ς AIλιε;ς Sπ�π�ι/ς τXν πρ/ _Oµ)-
ρ�υ, xς τισιν +δ�0εν κα( πρXτ�ς γρ�ψας τ2ν AIλι�δα, +τι τXν TρωικXν συνισταµ�νων.
yHν δ� Παλαµ)δ�υς µαθητ)ς, κα( +γραψε τ��ς Vπ/ Παλαµ)δ�υς εVρεθε�σι ∆ωρικ�,ς
γρ
µµασιν». �Eπ$σης εKς τ� λ@µµα «Παλαµ>δης» )ναφ,ρει:  «Παλαµ)δης Nαυπλ#�υ κα(
Kλυµ�νης, AAργε��ς Sπ�π�ι!ς. yHν δ� �zτ�ς �νεψι/ς τ�' 5ασιλ�ως AAγαµ�µν�ν�ς πρ/ς
µητρ!ς. \Eσ�ε δ� ε�φυXς πρ!ς τε φιλ�σ�φ#αν κα( π�ιητικ)ν, κα( εVρετ2ς γ�γ�νε τ�' :
στ�ι�ε#�υ κα( τ�' θ κα( τ�' φ κα( τ�' �, ψ)φων τε κα( πεσσXν κα( κ45ων κα( µ�τρων κα(
σταθµXν». Θ� "παν,λθωµεν εKς τ(ν µεγ�λην µ�ρφ(ν τ�G Παλαµ>δ�υς, )φ�G τ�ν$σωµεν,
2τι τLρα πλ,�ν πρ,πει ν� [#\η συµπληρωθ@ τ� )λφ�1ητ�ν µ' 2λα τ� γρ�µµατα, ν� [#\η
δ' τεθ@ 3 σειρ� κα0 3 }ν�µασ$α τ*ν γραµµ�των 1�σει µαθηµατικ*ν κα0 "νν�ι�λ�γικ*ν
�ρισµ*ν – 2πως παρακ�τω θ� )νι#νε:σωµεν – jπ� τ*ν εKδικ*ν γραµµατ�λ�γων τ@ς
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T� σ7µ&�λα τ<ς ΓΓA. Στ  &ι&λ�� τ�� κ. Tσικριτσ<, π�Y θ� κυκλ�φ�ρ5ση σ7ντ�µα,
περιλαµ&
ν�νται �Z ε[ρεθε,σες �π  α8τ ν φωνητικ�ς �M�ες τNν συµ&3λων.
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δεπ$γραφα κα0 )π�φα$νεται π�σ�στια$ως γι� τ(ν γνησι�τητ� τ�υς.
T(ν tδια µ,θ�δ� λ�ιπ�ν π�! "φ�ρµ�σα στ� #ριστιανικ� κε$µενα, #ρη-
σιµ�π�$ησα κα0 στ(ν σ:γκριση τ@ς ΓΓB µ' τ(ν ΓΓA, σ' )ντιπρ�σω-
πευτικ� δε$γµατα συµ1�λων κα0 φωνητικ*ν )<ι*ν τ*ν δ:� γραφ*ν.
T� )π�τ,λεσµα �ταν "νθαρρυντικ�: �5 δ:� γραφ'ς µπ�ρ�Gσαν ν� συ-
σ#ετισθ�Gν, �ν Uλλα+ε φωνητικ( )<$α τ� 20% τ*ν συµ1�λων τ@ς ΓΓA.
T� δε:τερ� µ,ρ�ς τ@ς [ρευν�ς µ�υ �ταν, ν� ταυτ$σω φωνητικ� τ� σ:µ-
1�λα τ*ν δ:� γραφ*ν µ' κριτ>ρια τ(ν συ#ν�τητα τ*ν συλλα1*ν κα0
τ(ν �µ�ι�τητα τ*ν συµ1�λων. M' τ�ν τρ�π� α�τ� κατ,λη<α στ(ν )π�-
δ�ση συγκεκριµ,νης φωνητικ@ς )<$ας σ' κ�θε σ:µ1�λ� τ@ς ΓΓA.

ΣYNT.: Πρ�φανXς µ#α τ�τ�ια µ�θ�δ�ς ε=ναι 6δια#τερα �σφαλ)ς.
T�ρα µπ�ρε�τε ν� δια5�:ετε Sπιγραφ�ς τ8ς ΓΓA;

M. T.: Bε1α$ως. pAλλωστε α�τ� �ταν τ� +ητ�:µεν� τ@ς [ρευνας.
ΣYNT.: T# θεµατικ/ περιε�!µεν� παρ�υσι�:�υν �& διασωθε�σες

"π�#@ς "κε$νης.
Πρ�ς "πι1ε1α$ωσιν jπ�ρ#ει τ� 4<@ς κε$µεν�ν τ�G Λ�υκιαν�G εKς τ� [ργ�ν τ�υ «∆$κη

Φωνη,ντων» (παρ. 5): «Kα( { γε πρXτ�ς 1µ�ν τ�;ς ν3µ�υς τ�4τ�υς διατυπ�σας ε^τε K�δ-
µ�ς J Nησι�της ε^τε Παλαµ)δης J Nαυπλ#�υ – κα( Σιµων#δ,η δ� +νι�ι πρ�σ�πτ�υσιν τ2ν
πρ�µ)θειαν τα4την – �� τ,8 τ
Mει µ!ν�ν, καθ’ }ν α& πρ�εδρ#αι 5ε5αι�'νται, δι�ρισαν, τ#
πρXτ�ν +σται M δε4τερ�ν, �λλ� κα( π�ι3τητας, ~ς rκαστ�ν (γρ�µµα) +�ει, κα( δυν
µεις
συνε�δ�ν».

Θ� )π�δε$<ωµεν, 2τι δι� τ(ν τ�0ιν τ*ν γραµµ�των (τ$ πρ*τ�ν [σται | δε:τερ�ν) 1�-
σις �τ� � µαθηµατικ�ς πυθµ2ν τ�G λε<αρ$θµ�υ τ�G }ν�µατ�ς 4κ�στ�υ γρ�µµατ�ς. T�Gτ�
1ε1α$ως σηµα$νει, 2τι συγ#ρ�νως "δ�θη )ριθµητικ( )<$α εKς ?καστ�ν γρ�µµα (δυν�µεις
συνε�δ�ν), "ν συνδυασµ�* 2µως µ' τ�ς π�ι!τητας, xγ�υν τ�ν φθ�γγ�ν κα0 τ� �ν�µα, 2περ
?καστ�ν γρ�µµα θ� [φερε πλ,�ν. Πρ�κειται δι’ ε�φυ,στατ�ν λ�γισµ�ν, τ�ν �π�P�ν 1ε-
1α$ως µ�ν�ν [µπ�ρ�ι – κατ� πLς λ,γ�υν �5 )ν�ητ�ι – δ'ν �δ:ναντ� ν� διαν�ηθ�Gν παρ�
πεπρ�ικισµ,να Uτ�µα (5στ�ρικ� κα0 "πLνυµα πρ�σωπα). ∆ι�τι, καθsς λ,γει � Πλ�των
(«Kρατ:λ�ς» 389α), «��κ `ρα παντ/ς �νδρ/ς �ν�µα θ�σθαι �λλ� τιν�ς aν�µατ�υργ�'·
�zτ�ς δ’ Sστ(ν eς +�ικεν J ν�µ�θ�της, {ς δ2 τXν δηµι�υργXν σπανι�τατ�ς Sν �νθρ�π�ις
γ#γνεται»

EKς τ(ν «AIστ�ρ$αν τ�G AEλληνικ�G pEθν�υς» (AEκδ�τικ( �Aθην*ν, τ�µ. A´,κεφ. «AEλλη-
νικ( Γραφ>», σελ. 197) λ,γεται "π$σης: «Π�λιτιστικ� �γαθ�, %πως 1 γραφ), δ�ν �π�τε-
λ�'ν τυ�α�α δηµι�υργ)µατα κ�ινXν �νθρ�πων γι� τ2ν S0υπηρ�τηση πρ��ε#ρων πρα-
κτικXν µικρ�αναγκXν, �λλ� µιgς πρ�σωπικ!τητ�ς µ� µ�ναδικ2 6δι�φυ�α κα( +µπνευ-
ση». pE#�µε δ' τ��λ�#ιστ�ν ?να τ,τ�ι�ν Uνδρα, τ�ν Παλαµ>δη, �ν [θαψεν 3 λ>θη δι� τ(ν
µ@νιν τ�G �Oδυσσ,ως µ' θ�νατ�ν δι� λιθ�1�λισµ�G jπ� τ*ν συστρατιωτ*ν τ�υ "ν τ�*
Tρωικ�* πεδ$�ω. DOπως εKς π,ντε σελ$δας περιγρ�φει � A. Σταγειρ$της εKς τ� [ργ�ν τ�υ
«�Ωγυγ$α» (τ�µ�ς ∆´, σελ. 456, 1818) τ(ν 5στ�ρ$αν τ�G )νδρ�ς α�τ�G, � Παλαµ>δης "συ-
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Sπιγραφ�ς τ8ς ΓΓA;
M. T.: T� θ,µατα ε�ναι συν>θως λατρευτικ� | λ�γιστικ�. �Aπ� α�τ�

συµπερα$ν�υµε, 2τι 3 ΓΓA ε�#ε γενικευµ,νη #ρ>ση )π’ τ�!ς Mινω$τες
DEλληνες κα0 δ'ν �ταν κτ@µα µι�ς συγκεκριµ,νης �µ�δας.

ΣYNT.: Π!σα εVρ)µατα ΓΓA +��υµε σ)µερα;
M. T.: AYπ�ρ#�υν 1.421 εjρ>µατα. pA<ια µελ,της ε�ναι τ� 150, καθsς

περι,#�υν κα0 �λ�κληρες λ,<εις. �Eγs δ�:λεψα π�νω στ� 70 )π� α�τ�
τ� 150.

ΣYNT.: Kα( τ� Kρητικ� &ερ�γλυφικ�;
M. T.: A�τ� µελετ* τLρα. Kα0 α�τ� φα$νεται 2τι )π�δ$δ�υν 4λληνικ(

γλ*σσα. A�τ( 3 µελ,τη µ�υ θ� συµπεριληφθ\@ Wς [νθετ� στ� 1ι1λ$�
µ�υ, π�!  θ� κυκλ�φ�ρ>σ\η σ' ?να µ@να περ$π�υ µ' τ$τλ� «Γραµµικ2
A - _Eλληνικ2 Γραφ)».

ΣYNT.: _O ∆#σκ�ς τ8ς Φαιστ�' κρατg κι α�τ/ς συνε�Xς τ/ Sνδια-

κ�φαντ>θη δ�λ$ως jπ� τ�G �Oδυσσ,ως µ' πλαστ(ν "πιστ�λ(ν τ�G Πρι�µ�υ, 3 �π�$α τ�ν
[φερεν Wς πρ�δ�την. Kατεδικ�σθη κα0 "λιθ�1�λ>θη µ�ν�ν )π� τ� στρ�τευµα τ�G �Oδυσ-
σ,ως κα0 τ�G �Aγαµ,µν�ν�ς. AO δ' Παλαµ>δης ��τε δειλ$αν [δει<ε ��τε λ:πην ��τε πα-
ρεκ�λεσεν, )λλ� λιθα+�µεν�ς [λεγε· «�α�ρε �λ)θεια, πρ/ Sµ�' γ�ρ τ�θνηκας». AO "πι-
στ>θι�ς φ$λ�ς τ�υ �A#ιλλε!ς, � �π�P�ς [λειπεν τ�τε εKς µ�#ας, τ�σ�ν �ργ$σθη, kστε "γκα-
τ,λειψε τ�ν κ�ιν�ν )γ*να – κα0 �#ι δι� τ(ν Bρησιyδα. AO DOµηρ�ς δ'ν )ναφ,ρει λ�γ�ν
περ0 α�τ�G.

Γρ�φει )κ�µη � A. Σταγειρ$της, κλε$νων τ(ν 5στ�ρ$αν τ�G Παλαµ>δ�υς: «Sπαιδε4θη
δ� κα( �zτ�ς Vπ/ τ�' Xε#ρων�ς, κα( Sγ�νετ� Sπ�π�ι/ς `ριστ�ς, κα( φιλ!σ�φ�ς ε�φυ�-
στατ�ς· Sπεν!ησε κα( π�λλ� τXν γραµµ�των· τ� π, φ, � M τ� α, 5, γ, δ, ε, ι, κ, λ., µ, ν, �, π,
ρ, σ, τ, υ. [Oθεν +λεγεν J AOδυσσε4ς �λευαστικXς πρ/ς α�τ/ν ν� µ2 καυ�gται κα( Sπα#-
ρεται, Sπειδ2 η�ρε τ/ Y, δι!τι σ�ηµατ#:�υσιν α�τ/ κα( �& γ�ραν�ι &πτ�µεν�ι· %θεν qν!-
µα:�ν τ�;ς γερ�ν�υς �ρνεα τ�' Παλαµ)δ�υς. \Eτι δ� Sπεν!ησε κα( τ�;ς �ριθµ�4ς [...].
\Eτι δ� Sγ#νωσκε κα( τ2ν 6ατρικ2ν κα( �στρ�ν�µ#αν. ∆ι� τ�'τ� ε=�ε τ�ια4την Vπ!ληψιν
κα( δ!0αν µετα0; τXν _Eλλ)νων (π�νσ�φ�ς aν�µα:!µεν�ς), �τις κατ�τρωγεν τ2ν καρδ#αν
τ�' AOδυσσ�ως. O& A6σ�4λ�ς, Σ�φ�κλ8ς κα( E�ριπ#δης +γραψαν τραγtωδ#ας περ( α�τ�',
πλ2ν δ�ν σt�:�νται. _O δ� E�ριπ#δης +λεγε κα( τ�'τ�· “AEκ�νετ’, Sκ�νετε τ/ν π�νσ�φ�ν,
� ∆ανα�#, τ�ν ��δ�ν �λγ4ν�υσαν �ηδ!να µ�'σαν” (δι� τ�ν Παλαµ>δη � λ�γ�ς) �λλ�
,fν#ττετ� τ/ν Σωκρ�τη, Yστε Sδ�κρυσε τ/ θ�ατρ�ν �παν». pAλλη µ$α θυσ$α )ρ$στ�υ
)νδρ�ς...

EKς τ(ν πρ�σπ�θειαν ν� εKσ,λθωµεν εKς τ(ν σκ,ψιν τ*ν }ν�µατ�θετ*ν τ�G AEλληνικ�G
(κα0 παγκ�σµ$�υ) �Aλφα1>τ�υ )παιτεPται 3 γν*σις τ*ν καν�νων τ*ν Γραµµικ*ν συλ-
λα1ικ*ν Γραφ*ν, δι�τι [#�µεν µετ�1ασιν )π� τ(ν συλλα1ικ(ν 4λληνικ(ν γραφ(ν εKς τ�

B. EΛΛHNIKA AΛΦABHTA: ΠPOEYKΛEI∆EIA - METEYKΛEI∆EION
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φ�ρ�ν τXν SρευνητXν. Π�ι� ε=ναι 1 γν�µη σας γι’ α�τ!ν;
M.T.: AO ∆$σκ�ς τ@ς Φαιστ�G ε�ναι κ�ντ� στ� Kρητικ� 5ερ�γλυφικ�.

�Eπειδ( 2µως ε�ναι ?να κα0 µ�ναδικ� εnρηµα α�τ�G τ�G τ:π�υ, ε�ναι
δ:σκ�λ� ν� σ#ετισθ\@, κα0 πρ�ς τ� παρ�ν τ�υλ�#ιστ�ν δ'ν µπ�ρ�Gµε ν�
π�Gµε τ$π�τε Uλλ�.

ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, µ� τ2ν Sπιστηµ�νικ2 πλ��ν Sπι5ε5α#ω-
ση τ8ς 9λληνικ!τητας τ8ς ΓΓA �ν�#γει J δρ!µ�ς γι� τ2ν �να-
τρ�π2 κατεστηµ�νων &στ�ρικXν �π!ψεων, %πως τ� περ( Sγκατ�-
στασης τXν _Eλλ)νων στ/ν _Eλλαδικ/ �Xρ� στ(ς �ρ��ς τ8ς 2ης �ι-
λιετ#ας, περ( τ8ς σηµιτικ8ς πρ��λευσης τXν πρ�αλφα5ητικXν κα(
�λφα5ητικXν 9λληνικXν γραφXν M τ� περ( τ8ς καθ!δ�υ τXν ∆ω-
ρι�ων κα( τ� συναφ8, π�; ε=ναι σ’ %λ�υς γνωστ�. T# φρ�νε�τε Sπ’
α�τ�';

M.T.: A�τ( τ(ν στιγµ> τ� µ�ν� π�! [#ω ν� π* ε�ναι, 2τι µ' µ$α
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α�στηρ*ς "πιστηµ�νικ( µ,θ�δ� jπ�δεικν:ω 2τι 3 ΓΓA – 2πως Uλλω-
στε κα0 3 ΓΓB – ε�ναι µ$α 4λληνικ( γραφ>. �Aς )ναµ,ν�υµε τ(ν )ντι-
µετLπιση π�! θ� [#\η 3 "ργασ$α α�τ( σ' διεθν'ς "π$πεδ�. T� jπ�λ�ι-
πα ε�ναι δ�υλει� κυρ$ως τ*ν 5στ�ρικ*ν, π�! δ$νω στ� #,ρια τ�υς ?να
)κ�µη στ�ι#εP�. Σ#ετικ*ς µ' τ(ν «κ�θ�δ�» τ*ν ∆ωρι,ων [#ω ν� π*,
2τι µ' 1�ση συγκεκριµ,να φωνητικ� γνωρ$σµατα καταφα$νεται 2τι �5
∆ωριεPς jπ@ρ#αν xδη κατ� τ(ν "π�#( τ�G Mυκηναϊκ�G π�λιτισµ�G
Wς κ�ινωνικ( τ�<η. A�τ� )σφαλ*ς λ,ει π�λλ�.

ΣYNT.: K4ριε Tσικριτσ8, σgς ε���µαι τ/ +ργ� σας ν� τ4�,η τα-
�ε#ας �ναγν�ρισης, καθ3ς πρ�γµατι τ/ �0#:ει. Kα( θ� vθελα Sν
καιρtX ν� τ� 0αναπ�'µε.

M.T.: �Aς )ναµ,ν�υµε τ0ς "<ελ$<εις πρ�ς τ� παρ�ν κα0 κατ�πιν ν�
σ�ς µιλ>σω ε�ρ:τερα.

Π. Λ. K�υ&αλ
κης

φθ�γγικ�ν σ:στηµα. Γνωρ$+�µεν "π$σης τ� σηµεριν� }ν�µατα τ*ν γραµµ�των καθsς
κα0 τ� κλασσικ�· δ'ν γνωρ$+�µεν 2µως τ� )ρ#ικ� }ν�µατα τ@ς #ιλιετ$ας πρ� τ*ν κλασ-
σικ*ν #ρ�νων. T� "νδι�µεσ�ν στ�δι�ν, τ� �π�P�ν µ�ς παραδ$δει � �Aθ>ναι�ς ("ν «∆ει-
πν�σ�φισταPς», 1ι1λ. I § 453 c-e), πιστ�π�ιεP, 2τι "λ�#ιστα [#�υν )λλ�<ει )π� τ� 400 π.X.
?ως σ>µερ�ν α5 }ν�µασ$αι τ*ν γραµµ�των. Mεταφ,ρ�µεν, 2πως διατυπLνεται jπ� τ�G
καθηγητ�G �Aρ1ανιτ�π�:λ�υ εKς τ(ν «�Eπιγραφικ>ν» τ�υ: «Γρ�φ�ντες σ)µερ�ν _Eλλη-
νιστ#, µετα�ειρι:!µεθα τ� Sκ µακρα#ων�ς παραδ!σεως 24 γρ�µµατα τ�' _Eλληνικ�'
AAλφα5)τ�υ, �τινα �& �ρ�α��ι [Eλληνες qν!µα:�ν eς 908ς: `λφα, 58τα, γ�µµα, δ�λτα,
ε=, :8τα, �τα, θ8τα, 6Xτα, κ�ππα, λ�5δα, µ', ν', 0ε�, ��, πε�, �X, σ#γµα, τα', �, φε�, �ε�,
ψε�, �. T�ς aν�µασ#ας τα4τας παρ��ει J AAθ)ναι�ς, λα53ν α�τ�ς Sκ τ�' “Περ( γρ#φων”
συγγρ�µµατ�ς Kλε�ρ��υ τ�' Σ�λ�ως· �zτ�ς ε=�ε παραλ�5ει α�τ�ς Sκ τ8ς “Γραµµατικ8ς
Θεωρ#ας” Kαλλ#�υ τ�' AAθηνα#�υ,�κµ�σαντ�ς Sν τ��ς περ( τ/ 400 π.X. �ρ!ν�ις. T�σσα-
ρα τXν γραµµ�των τ�4των µετων�µ�σθησαν µετ�πειτα πρ/ς τ/ σαφ�στατ�ν Vπ’ �ρ�α#-
ων γραµµατικXν: � ψιλ/ν τ/ ε=, � µικρ/ν τ/ ��, � ψιλ/ν τ/ �, � µ�γα τ/ �».

A5 }ν�µασ$αι α�ται εjρ$σκ�νται xδη "ν τ�Pς Σ#�λ$�ις εKς τ(ν ∆ι�νυσ$�υ τ�G Θρlακ�ς
«Γραµµατικ(ν T,#νην» κα0 �ν τισι τ*ν κωδ$κων α�τ�G, διετηρ>θησαν δ' α�ται µ,#ρι σ>-
µερ�ν, κα0 ε�ναι µ�ναι "ν #ρ>σει παρ’ 3µPν, "ν �� τ� τ*ν λ�ιπ*ν εtκ�σι γραµµ�των }ν�-
µατα παρ,µειναν )µετ�1λητα③. TαGτα τ� }ν�µασθ,ντα )νωτ,ρω 24 γρ�µµατα καθωρ$-
σθησαν µ�νιµα κα0 σταθερ� µ' πρ�τασιν τ�G ρ>τ�ρ�ς, συγγραφ,ως κα0 στρατηγ�G �Aρ#$-
ν�υ "π0 Uρ#�ντ�ς τ*ν �Aθηνα$ων E�κλε$δ�υ κατ� τ� 2�ν [τ�ς τ@ς 94ης �Oλυµπι�δ�ς,
xτ�ι τ� 403 π.X. T(ν πληρ�φ�ρ$αν α�τ(ν παρ,#�υν )ρ#αP�ι συγγραφεPς, Wς κα0 � ΦL-
τι�ς: «...τ�;ς δ� AAθηνα#�υς +πεισε �ρ8σθαι τ��ς τXν AI�νων γρ�µµασιν AAρ��ν�ς J AAθη-
να��ς Sπ( `ρ��ντ�ς E�κλε#δ�υ... περ( δ� τ�' πε#σαντ�ς &στ�ρε� Θε!π�µπ�ς».

DEνεκα τ@ς γεν�µ,νης jπ� �Aρ#$ν�υ µεταρρυθµ$σεως τ�G �Aττικ�G �Aλφα1>τ�υ, 2περ
"ντ�ς }λ$γων δεκαετι*ν "γ,νετ� )π�δεκτ�ν jπ� τ*ν Uλλων AEλλ>νων κα0 �nτω κατ,στη
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πανελλ>νι�ν, �5 E�ρωπαP�ι "πιστ>µ�νες δι\>ρεσαν τ�ς 4λληνικ�ς "πιγραφ�ς εKς «πρ�-
ευκλειδε$�υς» xτ�ι πρ�γενεστ,ρας τ�G 403 π.X. κα0 εKς «µετευκλειδε$�υς», µεταγενεστ,-
ρας α�τ�G. O5 δ' Kirchoff κα0 Larfeld καθLρισαν τ,σσαρας µεγ�λας �µ�δας πρ�ευκλει-
δε$ων "πιγραφ*ν, �ς κα0 δι,κριναν εKς Kσ�ριθµα τ�πικ� )λφ�1ητα: α) �Aττικ�ν, 1) �Iω-
νικ�ν, γ) K�ρινθιακ�ν, δ) Xαλκιδικ�ν. Σηµειωτ,�ν, 2τι τ(ν α�τ(ν περ$π�υ καταν�µ(ν
τ*ν πρ�ευκλειδε$ων γραµµ�των ε�#�ν "κτελ,σει xδη )ρ#αP�ι DEλληνες συγγραφεPς.

EKς τ�ν Π$νακα 1 δεικν:�νται τ� κυριLτερα )λφ�1ητα, �τινα � �Aρ1ανιτ�π�υλ�ς πα-
ραθ,τει:

– T� 24 γρ�µµατα τ�G )λφα1>τ�υ τ�G �Aρ#$ν�υ.
– T� 24 "π$σης τ�G �Iωνικ�G )λφα1>τ�υ.
– T� 21 τ�G Περικλ,�υς (450 ?ως 404 π.X.)
– T� 22 τ�G Σ�λωνε$�υ (600 ?ως 450 π.X.)
– T� 23 τ�G Πρ�σ�λωνε$�υ (850 ?ως 600 π.X.).
– T� 25 τ�G K�ρινθιακ�G.
– T� 25 τ�G Xαλκιδικ�G.
EKς τ� τρ$α τελευταPα )λφ�1ητα [#�µεν "π0 πλ,�ν Wς γρ�µµατα τ� F 1αG | δ$γαµµα

κα0 τ� Q κ�ππα.
(�Aπ� Σ�λων�ς καταργεPται τ� Q κα0 )π� Περικλ,�υς τ� F εKς τ� �Aττικ�ν). T� γρ�µ-

µα E (ε�) συµ1�λ$+ει τ� 1ρα#! [, τ� µακρ�ν � καθsς κα0 τ�ν δ$φθ�γγ�ν ε�, "ν* εKς τ� µε-
τευκλε$δι�ν τ� � µακρ�ν συµ1�λ$+εται µ' τ� Ω (�). T� δ' δασ! πνεGµα εKς τ� πρ�ευ-
κλε$δεια )λφ�1ητα "δηλLνετ� µ' τ� γρ�µµα H (�τα), "ν* xδη εKς τ� �Iωνικ�ν τ� H "δ>-
λωνε τ� � µακρ�ν, κα0 τ� Ω τ� � µακρ�ν.

Kατ�πιν α�τ*ν καταλ>γ�µεν εKς τ� συµπ,ρασµα, 2τι πρ� τ�G 403 π.X. εKς τ� πρ�ευ-
κλε$δια )λφ�1ητα τ� }ν�µατα τ*ν γραµµ�των πρ,πει ν� "γρ�φ�ντ� Wς 4<@ς: AΛΦA,

BETA, ΓAMMA, ∆EΛTA, E, ZETA, HETA, ΘETA, δι� ν� )ρκεσθ*µεν εKς τ� πρ*τα "νν,α }ν�-
µατα· µ' "ρωτηµατικ�ν δι� τ� δ$γαµµα, τ� �π�P�ν πρ,πει λ�γικ*ς ν� ε�#εν �ς πρ*τ�ν
γρ�µµα τ�G }ν�µατ�ς τ�υ τ�ν 4αυτ�ν τ�υ: FAF(F) = 1αG | φ��υ, 2πως θ� δε$<ωµεν πα-
ρακ�τω:

T� "π�µεν�ν �λµα ε�ναι κα0 τ� +ητ�:µεν�ν, δι�τι µ�ς µεταθ,τει εKς τ(ν "π�#(ν πρ�
τ*ν Tρωικ*ν τ�G K�δµ�υ – Παλαµ>δ�υς, 2τε jπ@ρ#εν 3 )π� αKLνων συλλα1ικ( γραφ(
κα0 "γ,νετ� 3 πρ�σπ�θεια µετα1�σεως εKς τ(ν φθ�γγικ(ν τ�ια:την.

DEνα "πι1�ηθητικ�ν στ�ι#εP�ν ε�ναι 3 ()ρ#αι�τ�τη) ∆ωρικ( δι�λεκτ�ς, 3 �π�$α )να-
γνωρ$+εται "µφαν*ς εKς τ�ν Mυκηναϊκ�ν κ�σµ�ν µετ� τ(ν )π�κρυπτ�γρ�φησιν τ@ς ΓΓB
τ� 1953. �Aναφ,ρεται #αρακτηριστικ*ς jπ� τ�G µεταφραστ�G εKς τ� 1ι1λ$�ν τ�G Hooker
«EKσαγωγ( στ( Γραµµικ( B» (σελ0ς 300 § 167, MIET 1994), 2τι «J Chadwick διατ4πωσε
τ/ 1976 τ2ν ρη0ικ�λευθη θεωρ#α, π�; πρ�κ�λεσε α^σθηση, περ( παρ�υσ#ας ∆ωρι�ων µ�-
σα στ/ν Mυκηναϊκ/ κ!σµ�». EKς τ(ν ∆ωρικ(ν δι�λεκτ�ν τ� µακρ�ν ε τ$θεται Wς A ("ν�*
εKς τ(ν �Iωνικ(ν τ$θεται τ� µακρ�ν ε Wς H). T� παραδε$γµατα "κ τ�G Hooker: oreta =
OPEΣTAΣ = �Oρ,στης, damo = ∆AMOΣ = ∆@µ�ς, kirita = KPIΘAN = κριθ>ν. EKς τ�ν 4τερ�-
στ�µ�ν )µφ�ρ,α τ@ς �EλευσPν�ς "µφαν$+εται "π$σης ∆ωρικ( δι�λεκτ�ς: da = ∆A (ΓA) =
Γ@, zowa = ZO\A(N) = +ω�ν = +ω(ν (1λ,πε πρ�ηγ�υµ,νην µελ,την τ�G γρ�φ�ντ�ς τ@ς )π�-
κρυπτ�γραφ>σεως τ�G "ν λ�γ�ω )µφ�ρ,ως, δηµ�σιευθεPσαν εKς τ(ν «AEλληνικ(ν �Aγω-
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γ>ν», τεG#�ς Mαρτ$�υ1998). ∆ι’ α�τ�ν τ�ν λ�γ�ν σ,1�νται τ�σ�ν κα0 #ρησιµ�π�ι�Gν εKς
τ� [ργα των �5 µεταγεν,στερ�ι κλασσικ�0 συγγραφεPς τ(ν ∆ωρικ(ν Γραµµατικ(ν, �τις
"#αρακτ>ρι+ε τ(ν AHρωικ(ν �Eπ�#>ν. AH σηµεριν( λ,<ις π.#. �Aθην� πρ�εφ,ρετ� �Aθεε-
να̂ α κα0 "γρ�φετ�:

– , µ' τ� µετευκλε$δει�ν )λφ�1ητ�ν τ�G �Aρ#$ν�υ.

– , µ' τ� πρ�ευκλε$δι�ν νησιωτικ�ν )λφ�1ητ�ν.

– , µ' τ� πρ�σ�λLνει�ν �Aττικ�ν )λφ�1ητ�ν.

– , µ' τ� �Iωνικ�ν )λφ�1ητ�ν, κατ� τ� �π�P�ν τ� εε (µακρ�ν) κα0 τ� αα (µα-
κρ�ν) "γρ�φ�ντ� H.

– , µ' Kαδµ>ι�ν - ∆ωρικ(ν «γραµµατικ(ν» τ�G 13�υ αK π.X., τ(ν �π�$αν θε-
ωρ�Gµεν Wς µετ�1ασιν "κ τ@ς ΓΓB.

– (a-ta-na), µ' ΓΓB τ�G 14�υ αK. π.X. (Hooker: σελ. 246, a-ta-na, po-ti-ni-ja =
�Aθαν� π�τνια).

Πρ�κ:πτει 2θεν, 2τι τ� µακρ�ν ε, τ� �π�P�ν "γρ�φετ� εKς τ(ν Γραµµικ(ν Γραφ(ν
B, κατ� τ(ν µετ�1ασιν [λα1ε τ� σ#@µα A (κα0 τ(ν }ν�µασ$αν Uλφα) µ' )<$αν α κα0 ε µα-
κρ�G. �Eν�* τ� 1ρα#! ε καθsς κα0 τ� ει κατ� τ(ν µετ�1ασιν "δηλLθη µ' τ� E④. EKς τ(ν
ΓΓB π.#. γρ�φεται po-se-da-o = ΠOΣE∆AON = Π�σειδ*ν (ν�θ�ς δ$φθ�γγ�ς ει). Kατ�πιν
α�τ@ς τ@ς "πισηµ�νσεως δι� τ� A κα0 τ� E )κρι1*ς εKς τ(ν )ρ#ικ(ν µετ�1ασιν "κ τ@ς
Γραµµικ@ς συλλα1ικ@ς Γραφ@ς εKς τ� Kαδµ>ι�ν - ∆ωρικ�ν )λφ�1ητ�ν τ�G Παλαµ>δ�υς,
πρ,πει ν� µετ,λθωµεν τ�G τρ�π�υ κατ� τ�ν �π�P�ν �5 σ�φ�0 "κεPν�ι πρ�γ�ν�ι – γραµ-
µατικ�$ – }ν�µατ�θ,ται µετ,γραφ�ν τ�ς λ,<εις )π� τ� ?να σ:στηµα εKς τ� Uλλ�. Πρ�-
τ�σσ�µεν πρ�ς διευκ�λυνσιν τ*ν )ναγνωστ*ν τ�G «∆αυλ�G» τ�!ς καν�νας τ@ς ΓΓB µ'
παραδε$γµατα µεταγραφ*ν (παραλε$πεται τ� συλλα1ικ�ν σ:µ1�λ�ν, τ� �π�P�ν )π�δ$-
δεται µ' λατινικ�!ς #αρακτ@ρας):

1) T� τελικ�ν σ:µφων�ν παραλε$πεται (v, s, p):
si-to = σPτ�ς, ma-te = µ�τερ = µ>τηρ.
2) T� φων>εντα γρ�φ�νται µ' tδι�ν σ:µ1�λ�ν Wς φθ�γγ�ι κα0 θεωρ�Gνται εtτε Wς µα-

κρ� εtτε �ς 1ρα#,α.
3) T� W Kσ�δυναµεP µ' Φ, B, κα0 µεταγρ�φεται µ' F, τ� �π�P�ν )ργ�τερ�ν )πηλε$φθη,

παραµ,ν�ν Wς )ριθµητικ�ν µ�ν�ν.
4) Πρ� τ�G W, �ν jπ�ρ#\η σ:µφων�ν, συν>θως παραλε$πεται:
ko-wo = κ�ρFos = κ�Gρ�ς.
5) T� R τ$θεται κα0 )ντ0 τ�G L:
ra-to = ΛατL.
6) T� P τ$θεται )ντ0 τ�G π, 1, φ.
T� T τ$θεται )ντ0 τ*ν τ, θ (τ� δ ε�#ε tδι�ν σ:µ1�λ�ν D), κα0 τ� K τ$θεται )ντ0 τ*ν κ, γ,

#:
pa-i-to = Φαιστ�ς, te-o-jo = θε�P� (γενικ( πτ*σις), ai-ke-u = AKγε:ς.
7) T� )ρ#ικ�ν δασ! πνεGµα (H) συν>θως δ'ν γρ�φεται:
a-mo = �ρµ� (�ρµα).
8) DEνα φων@εν δ:ναται ν� )γν�ηθ\@, 2ταν δ:� σ:µ1�λα γρ�φωνται δι� ν� παραστ>-

A
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σ�υν µ$αν συλλα1(ν (ti-ri = τρι), δηλαδ( �ν jπ�ρ#\η διπλ�Gν σ:µφων�ν, "παναλαµ1�νε-
ται τ� tδι� φων@εν: ka-ra-na = κρ�να = κρ>νη, ku-ru-so = #ρυσ�ς, ku-su-ro = κσ:λ�ν = <:-
λ�ν⑤.

Etµεθα πλ,�ν ?τ�ιµ�ι ν� γρ�ψωµεν τ(ν }ν�µατ�θεσ$αν τ*ν γραµµ�των τ�G )λφα1>-
τ�υ εKς τ(ν Γραµµικ(ν συλλα1ικ(ν Γραφ(ν κα0 ν� µεταγρ�ψωµεν κατ�πιν τ� }ν�µατα
α�τ� εKς τ� )λφα1ητικ�ν σ:στηµα τ@ς Kαδµη$�υ - ∆ωρικ@ς «γραµµατικ@ς».

Πρ�κ:πτ�υν "κπληκτικ� συµπερ�σµατα:
α) �Aσφαλ*ς πρ�κειται δι� ν,α }ν�µατα, τ� �π�Pα δ'ν ταυτ$+�νται "ν π�λλ�Pς µ' καµ-

µ$αν Uλλην πρ�τ,ραν λ,<ιν, "ν�* συγ#ρ�νως α5 ρ$+αι τ*ν }ν�µ�των τ*ν γραµµ�των ε�ναι
σαφ*ς 4λληνικα$, Wς ε�ναι λ�γικ�ν, µ' πρ�σθεσιν µι�ς Wς "π0 τ� πλεPστ�ν παραγωγικ@ς
��δετ,ρας καταλ><εως -τα (2πως λ,γ�µεν γρ�µµα, γρ�µµα-τα).

1) AH µ�υσικ( (µακρ� - 1ρα#εPα δι�ρκεια φωνη,ντων, τ�ν�ς - nψ�ς φων@ς) 2πως κα0
τ� µαθηµατικ� συνυπ�ρ#�υν εKς τ(ν 4λληνικ(ν γλ*σσαν (τ� τρισυπ�στατ�ν τ�G )λφα-
1>τ�υ). DOταν, Wς πρ�ε$π�µεν, � Παλαµ>δης "πεν�ησε κα0 τ�!ς )ριθµ�:ς, )σφαλ*ς
"τα:τισε τ�:τ�υς µ' τ� γρ�µµατα (µ,#ρι τ�τε �τ� 3 µ�ν�ς I, 3 δεκ�ς –, κα0 3 "κατ�ντ�ς
0, "κ τ*ν }π�$ων πρ�,κυπτε 2λη 3 )ρ$θµησις ?ως τ� 999). Kαθsς δ' τ� γρ�µµατα )ντι-
πρ�σωπε:�υν κα0 )ριθµ�:ς, δεικν:�µεν, 2τι � πυθµ>ν τ�G λε<αρ$θµ�υ τ�G }ν�µατ�ς 4κ�-
στ�υ γρ�µµατ�ς "παληθε:ει τ(ν θ,σιν τ�υ κα0 3 }ν�µασ$α τ�υ συνδυ�+εται 1�σει µη-
#ανισµ�G συσ#ετ$σεως, τ�G �π�$�υ τ� )π�τ,λεσµα )νι#νε:�µεν ε�θ!ς )µ,σως:

ΘVσις 1η: (A) a-ra-pa = AΛΦA, "κ τ�G a-re-pe = )λφεPν, )παρ,µφατ�ν )�ρ$στ�υ 1´ τ�G
ρ>µατ�ς )λφ�-νω = παρ�γω, )π�κτ*. Λ,γ�µεν σ>µερ�ν: τ� τιµ-αλφ@ (τιµ( + )λφεPν)
κ�σµ>µατα. Παρ,µεινεν )µετ�1λητ�ν, #αρακτηρ$+�ν τ(ν "<ε:ρεσιν τ�G )λφα1>τ�υ. �A<$α
α (1ρα#! κα0 µακρ�ν) κα0 εε (ε µακρ�ν). Πιθαν( "π$σης παραγωγ> τ�υ "κ τ�G e-re-pe =
"ρ,φειν, )παρεµφ�τ�υ τ�G ρ>µατ�ς "ρ,φω = στεγ�+ω. Σ>µερ�ν λ,γ�µεν: �ρ�φ�ς, }ρ�-
φ>. EKς τ�Gτ� συντε$νει 3 "<,λι<ις τ�G συµ1�λ�υ τ�G ∆$σκ�υ τ@ς Φαιστ�G κα0 τ@ς 5ερ�-
γλυφικ@ς  τ@ς Kρ>της, π�! δε$#ν�υν κατ�ικ$α , τ� �π�P�ν εKς τ(ν ΓΓA γ$νεται 
κα0 εKς τ(ν ΓΓB γ$νεται .

Πυθµ(ν = 1 Wς 4<@ς: A+Λ+Φ+A = (I + Y + + I) = 1 + 30 + 500 + 1 = 532 ε�ναι � λε-
<�ριθµ�ς τ�G }ν�µατ�ς. AΩς πυθµ>ν ν�εPται τ� jπ�λ�ιπ�ν )π�µ,ν�ν  "κ τ*ν )φαιρ�υµ,-
νων "ννε�δων, δηλαδ>: (I + Y + ) + (I) → (I) | τ� )π�τ,λεσµα τ@ς πρ�σθ,σεως τ*ν ψη-
φ$ων τ�G λε<αρ$θµ�υ, ?ως 2τ�υ πρ�κ:ψ\η µ�ν�ψ>φι�ς )ριθµ�ς: 5 + 3 + 2 = 10 → 1 + 0 = 1.

ΘVσις 2α: (B) we-ta = BETA. T� σ:µ1�λ�ν τ@ς ΓΓB δι� τ(ν γυναPκα ε�ναι wo = 
3
. A5

λ,<εις 1αν�, femme, καθsς κα0 γ�ν>, γυν>, woman )ναφ,ρ�νται εKς τ(ν

γυναPκα. T� B "π$σης γρ�φεται )π� τ� = we.

Πυθµ(ν = 2 Wς "<@ς: B+E+T+A = (II + + + I) = 2 +5 + 300 + 1 = 308, � λε<�ριθµ�ς

τ�G }ν�µατ�ς. AOπ�τε � πυθµ>ν: (II) + ( + + I) → (II) | 3 + 0 + 8 = 11 → 1 + 1 = 2.
ΘVσις 3η: (Γ) ka-ma-ta = ΓAMTA, "κ τ�G ka-me-e = γαµ,ειν, γαµεPν. �E< )φ�µ�ιLσεως

τ�G T εKς M "<ηγεPται τ� δε:τερ�ν M τ�G ΓAMMA, 2πως κατ,λη<εν εKς τ� κλασσικ�ν )λφ�-
1ητ�ν. EKς τ(ν )ρ#α$αν �Iνδικ(ν (Σανσκριτικ(ν) jπ�ρ#ει 3 λ,<ις kama = "πιθυµ$α, σαρ-
κικ( ?νωσις (kama loka, kama sutra).

A
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Πυθµ(ν = 3 Wς 4<@ς: Γ+A+M+T+A = (III + I + == + + I) = 3 + 1 + 40 + 300 +1 = 345 �
λε<�ριθµ�ς τ�G }ν�µατ�ς.

AO πυθµ(ν: (III) + (I + == + + 1) → (III) | 345 = 3 + 4 + 5 = 12 → 1 + 2 =3.

ΘVσις 4η: (∆) de-wa-ta = ∆EΛFTA. �E< )παλ�ιφ@ς τ�G F κατ,λη<ε ∆EΛTA εKς τ� κλασ-
σικ�ν )λφ�1ητ�ν.

Kαθ’ AHσ:#ι�ν δ,λτα = αKδ�P�ν γυναικεP�ν. T� σ#@µα τ@ς �1ης τ�G σLµατ�ς τ@ς γυ-
ναικ�ς ε�ναι )νεστραµµ,ν�ν δ,λτα ▼. �Eµφαν$+εται Wς σ:µ1�λ�ν εKς τ�ν δ$σκ�ν τ�G Φαι-
στ�G καθsς κα0 εKς τ�ν )µφ�ρ,α τ�G �Oρ#�µεν�G. AH µ>τρα τ@ς γυναικ�ς "π$σης [#ει
2µ�ια σ#@µα κα0 }ν�µασ$αν: ∆EΛΦYΣ. EKς τ(ν )ρ#α$αν �Iνδικ(ν deva = θεP�ν �ν. O5 ∆ελ-
φ�0 δ' Wς }µφαλ�ς τ@ς Γ@ς ε�ναι 3 µ>τρα τ*ν θε$ων �ντων. AYπενθυµ$+εται, 2τι εKς τ(ν
ΓΓB παραλε$πεται τ� σ:µφων�ν πρ� τ�G w: ko-wo = κ�ρF�ς (κ�Gρ�ς µεταγεν,στερ�ν).

Πυθµ(ν = 4 Wς "<@ς: ∆+E+Λ+F+T+A = 4 + 5 + 30 + 6+ 300 + 1 = 346 → 3 + 4 6 = 13 → 1 +
3 = 4.

* Πιθαν*ς "π$σης 3 σειρ� τ*ν B,Γ,∆ ν� πρ�@λθεν "κ τ�G #ειλικ�ϋπερωικ�G q (�#ηρ� Wς δασ,α):

qa=BA, ΓA, qe = BE, ∆E.

ΘVσις 5η: (E) e = E, Wς φων@εν )ρ#ικ�ν γρ�µµα τ@ς λ,<εως [-µµεναι = ε�-ναι, )πα-
ρεµφ�τ�υ τ�G ρ>µατ�ς εKµ0 = ε�µαι, jπ�ρ#ω. �Eδ>λωνε, Wς πρ�ε$π�µεν, εKς τ(ν Kαδµ>-
ι�ν - ∆ωρικ(ν «γραµµατικ(ν» τ� ε 1ρα#! κα0 τ�ν δ$φθ�γγ�ν ει. EKς τ� κλασσικ�ν )λφ�-
1ητ�ν [#ει τ(ν }ν�µασ$αν ε�. �Eκ�σµει τ(ν πρ�µετωπ$δα τ�G να�G τ�G �Aπ�λλων�ς "ν
∆ελφ�Pς.

pEλα1ε τ(ν π,µπτην θ,σιν "ν τ�* )λφα1>τω κα0 τ(ν )ριθµητικ(ν )<$αν E = (IIY) →
(IIIII) = 5.

ΘVσις 6η: (F) wa-wo-ta = FAFOTA "κ τ@ς λ,<εως wa-wo = FaFos = )sς (�sς - ?ως) = φ*ς
πρωιν�ν. Kατ�πιν �πλ�π�ι>σεως [λα1ε τ(ν }ν�µασ$αν FAF =1αG, κα$, )π�1ληθ,ντ�ς τ�G
F "κ τ�G )λφα1>τ�υ, παρ,µεινε Wς )ριθµητικ�ν µ' τ(ν }ν�µασ$αν δ$γαµµα �µ�ι�+�ν µ'
διπλ�Gν Γ, )λλ� κα0 δι�τι 2 x Γ = 2 x 3 = 6 = F. Συναφ'ς: FαF,λι�ς = ),λι�ς = �λι�ς.

Πυθµ(ν = 6 Wς 4<@ς: F+A+F+O+T+A = 6 + 1+ 6 + 70 + 300 + 1 = 384 � λε<�ριθµ�ς τ�G }ν�-
µατ�ς, κα0 � πυθµ(ν τ�G 384 = 3+8+4 = 15 → 1 + 5 = 6.

ΘVσις 7η: (Z) ze-ta = ZETA, "κ τ�G za-we = +�ειν = +\@ν (ZEN). EKς τ�ν )µφ�ρ,α τ@ς
�EλευσPν�ς "µφαν$+εται 3 λ,<ις zo-wa = +ω� = +ω>.

Πυθµ(ν = 7 Wς "<@ς: Z+E+T+A = 7 + 5 + 300 + 1 = 313 → 3 + 1 + 3 = 7.
ΘVσις 8η: (H) he-ta = HETA, "κ τ�G he-ro = �ρως, [ρως κατ� Πλ�τωνα («Kρατ:λ�ς»).
Πυθµ(ν = 8 Wς 4<@ς: H+E+T+A = 8+5+300+1=314 → 3 + 1 + 4 = 8.
T� γρ�µµα τ@ς ΓΓB Wς � µακρ�ν "γ,ννησε τ� A, Wς � 1ρα#! "γ,ννησε τ� E κα0 Wς

� δασ! "γ,ννησε τ� H (1λ,πε π$νακα 2). EKς τ(ν �Iωνικ>ν, 2π�υ δ'ν "γρ�φετ� δασ! πνεGµα,
µ' H )πεδ�θη τ� )ν�ικτ�ν α, δηλαδ( τ� µακρ�ν � (κα0 τ� µακρ�ν ε), καθsς µ' Ω )πε-
δ�θη τ� )ν�ικτ�ν �, δηλαδ( τ� µακρ�ν �.

ΘVσις 9η: te-ta = ΘETA, "κ τ�G te-e = θ,ειν, )παρεµφ�τ�υ τ�G ρ>µατ�ς θ,ω = τρ,-
#ω µ' τ� σ#@µα τ�G τρ�#�G κα0 τ(ν συναφ@ [νν�ιαν τ�G θε�G κατ� Πλ�τωνα. T(ν λ,<ιν
θε/ς δ' � AHρ�δ�τ�ς "τυµ�λ�γεP "κ τ�G θ,τω. �Aλλ’ εKς τ�ν )µφ�ρ,α τ@ς �EλευσPν�ς jπ�ρ-
#ει τ� ρ@µα ti-to = τ$θω = θ,τω, �µ�$ας ρ$+ης µ' τ� �ν�µα τ�G "ν�τ�υ γρ�µµατ�ς τ�G
)λφα1>τ�υ.

Πυθµ(ν = 9 Wς 4<@ς: Θ+E+T+A = 9 + 5 + 300 + 1 = 315 → 3 + 1 + 5 = 9.
�Aν α�ται ε�ναι α5 }ν�µασ$αι παραγωγ@ς τ*ν γραµµ�των, τ�τε καταφα$νεται "κ τ@ς

A
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πρLτης "ννε�δ�ς τ*ν γραµµ�των τ�G )λφα1>τ�υ � jψηλ�ς ν�ηµατικ�ς στ�#�ς τ*ν ν�-
µ�θετ*ν: �AλφεPν Bαν� ΓαµεPν ∆ελφ!ν E�ναι �Asς Z�ειν H"ρως Θ,ειν. AO κ*δι< τ@ς
+ω@ς τ�G )νθρLπ�υ "π0 Γ@ς κατ� τ(ν AEλληνικ(ν K�σµ�θ,ασιν, Wς ε�ναι διατυπωµ,νη
εKς τ� "νν,α πρ*τα γρ�µµατα τ�G AEλληνικ�G )λφα1>τ�υ: «N� �π�κτ5σeης γυνα,κα, ν�
Pνωθe<ς δι� γ
µ�υ, ε6ς µ5τρα ν� φVρeης fπαρMιν, φNς πρωιν3ν, ν� 25σeη 2ω�ν gς hρως µ�
:ρωτα πρ ς θVωσιν».

M' τ� Mαθηµατικ� Wς )ληθ@ ν�µ�ν, )ναλλ�$ωτ�ν, αKLνι�ν καν�να "νθ,σεως τ@ς ν�η-
τικ@ς συλλ>ψεως εKς τ� �ρατ�ν πεδ$�ν �5 DEλληνες "νεφ�νισαν τ� �ργαν�ν τ�G π�λιτι-
σµ�G, τ(ν Γραφ(ν δι� τ�G �Aλφα1>τ�υ, Wς σ:+ευ<ιν O�ραν�G κα0 Γ@ς, �Aνδρ�ς κα0 Γυ-
ναικ�ς, Σκ,ψεως κα0 Πρ�<εως.

∆'ν ε�ναι τυ#αP�ν, 2τι �5 π�λ,µι�ι τ�G π�λιτισµ�G τ*ν AEλλ>νων διεστρ,1λωσαν κα0 δι,-
φθειραν τ� ν�ηµα 2λων α�τ*ν τ*ν λ,<εων - "νν�ι*ν. M$α δρ�< "κµαυλιστ*ν τ@ς )νθρω-
π�τητ�ς τ�τε κα0 τLρα παρασ:ρ�υν τ�!ς )δαεPς εKς τ(ν )π�δ�µησιν τ�G να�G τ�G Λ�γ�υ.
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ΣHMEIΩΣEIΣ

① Συσ#ετ$+�ντες παραλλ>λ�υς γενεαλ�γ$ας κα0 γεγ�ν�τα τ@ς AHρωικ@ς �Eπ�#@ς, 2πως καταγρ�-
φ�νται jπ� τ*ν )ρ#α$ων AEλλ>νων συγγραφ,ων, "κ τ*ν �π�$ων )ναφ,ρ�µεν:

α) 2τι � �Aγ>νωρ, πατ(ρ τ�G K�δµ�υ, ε�#εν )δελφ�ν τ�ν B@λ�ν, "κ τ�G �π�$�υ κατ�γ�νται � Περ-
σε:ς, � �Hλκετρ:ων, 3 �Aλκµ>νη, � AHρακλ@ς, �K �π�P�ι +�Gν παραλλ>λως σ#εδ�ν µ' τ�!ς )π�γ�ν�υς
τ�G �Aγ>ν�ρ�ς Λ�ι�ν, OKδ$π�δα κα0 Kρ,�ντα, )δελφ�ν τ@ς �I�κ�στης, συ+:γ�υ τ�G Λαy�υ·

1) 2τι � Λ�1δακ�ς, "γγ�ν�ς τ�G K�δµ�υ κα0 πατ(ρ τ�G Λαy�υ, �λθεν εKς π�λεµ�ν µ' τ�ν Πανδ$�-
να A´, 1ασιλ,α τ*ν �Aθην*ν·

γ) 2τι πρ�γ�ν�ς τ�G �I�σ�ν�ς, συγ#ρ�ν�υ τ�G AHρακλ,�υς, �τ� � ∆ευκαλ$ων, εKς "π�#(ν παρ�λ-
ληλ�ν µ' τ�!ς �Aγ>ν�ρα κα0 B@λ�ν, ?πεται, 2τι � K�δµ�ς +\@ )µ,σως µετ� τ�ν κατακλυσµ�ν τ�G ∆ευ-
καλ$ων�ς. Kατ� τ(ν συµ1ατικ(ν #ρ�ν�λ�γησιν ταυτ$+�νται α5 "π�#α0 τ@ς καταστρ�φ@ς "κ τ@ς "κρ>-
<εως τ�G 3φαιστε$�υ τ@ς Θ>ρας κα0 "κ τ�G κατακλυσµ�G (1600 ?ως 1550 π.X.). pAλλαι "ργασ$αι "π0
)στρ�ν�µικ*ν δεδ�µ,νων καθsς κα0 3 #ρ�ν�λ�γησις τ@ς πυραµ$δ�ς τ�G pAργ�υς τ@ς "π�#@ς τ�G
�Aκρισ$�υ, τ�G π�ππ�υ τ�G Περσ,ως, µεταθ,τ�υν κατ� 1500 [τη Wς )ρ#αι�τ,ρας 2λας τ�ς #ρ�ν�λ�-
γ>σεις τ@ς AHρωικ@ς �Eπ�#@ς.

② AO �Aγαµ,µνων κα0 � Mεν,λα�ς �σαν υ5�0 τ@ς �Aερ�πης. AH �Aερ�πη κα0 3 Kλυµ,νη �σαν )µφ�-
τεραι θυγατ,ρες τ�G Kατρ,ως, υ5�G τ�G M$νω�ς B´, α5 �π�Pαι jπανδρε:θησαν τ�ν �Aτρ,α κα0 τ�ν Nα:-
πλι�ν )ντιστ�$#ως. DOθεν �Aγαµ,µνων κα0 Παλαµ>δης �σαν πρ*τ�ι "<�δελφ�ι κα0 δισ,γγ�ν�ι τ�G
M$νω�ς "κ µητ,ρων.

③ O5 3µ,τερ�ι «γλωσσ�δι�ρθωτα0» τ�G Παιδαγωγικ�G Institutum θεωρ�Gν σωστ�τερ�ν ν� γρ�-
φ�υν τ� Γ�µµα µ' �να µ, τ� K�ππα µ' �να π, τ� λ�1δα Wς λ�µντα κ.τλ. AH παρ�Gσα µελ,τη δεικν:ει
τ(ν τεραστ$αν σηµασ$αν τ@ς }ρθ@ς )ναγραφ@ς των. ∆'ν ε�ναι �πλ*ς λ�γ�ι 5στ�ρικ�$, παραδ�σεως
κα0 συνε#ε$ας, δι� τ�!ς �π�$�υς πρ,πει ν� "µµ,νωµεν, )λλ’ 2στις παραλλ�σσει τ(ν AEλληνικ(ν
Γλ*σσαν, στερεP )π� τ�ν "αυτ�ν τ�υ κα0 τ�!ς συν,λληνας τ� φ*ς τ�G λ�γ�υ, τ(ν δια:γειαν τ@ς ν�>-
σεως.

④ EKς τ� )λφ�1ητ�ν τ@ς )κρως συντηρητικ@ς �Aγγλικ@ς γλLσσης παρ,µεινε τ� A Wς �ι κα0 τ� E
�ς ε�, τ$ς ��δε )π� π�τε κα0 jπ� π�$ων AEλλ>νων �Kκιστ*ν τ@ς �Aλ1ι�ν�ς κα0 τ@ς pIριδ�ς, κα0 π�$αν
παρ�δ�σιν φερ�ντων.

⑤ Kατ� τ(ν )ν�γνωσιν τ@ς λ,<εως ku-su-ro τ@ς ΓΓB �5 µ( γνωρ$+�ντες τ�!ς καν�νας, δηλαδ( �5
3µιµαθεPς, πρ�,φερ�ν )ντ0 τ�G }ρθ�G «<:λ�ν» τ� λανθασµ,ν�ν «κ�:σ�υρ�», 2περ παραµ,νει Wς σ>-
µερ�ν: κ�:τσ�υρ� - κ�υσ�:ρι. Onτως 3 «δηµ�τικ(» γλ*σσα, δηλαδ( 3 Uνευ καν�νων, Wς [τυ#εν, µ(
λ�γ$α )π�δ�σις τ@ς 4λληνικ@ς γλLσσης, [#ει 5στ�ρ$αν )ρ#αι�τ�την, 3 �π�$α 1ε1α$ως δ'ν "δ$#α+ε τ�!ς
)νθρLπ�υς· �πλ*ς jφ$στατ� Wς δι�λεκτ�ς. T$ σ#,σιν 2µως [#ει 3 πρ��δ�ς µ' τ(ν "πι1�λ>ν της (1977);
∆ι�τι "νεταφ$ασαν τ(ν καθαρε:�υσαν, δηλαδ(  τ�ν συνδετικ�ν κρ$κ�ν τ@ς καθ�µιλ�υµ,νης µετ� τ@ς
κλασσικ@ς τ*ν )ρ#α$ων πνευµατικ*ν µας στηριγµ�των. M�ν�ν "#θρ�0 µισ�Gντες τ(ν 4λληνικ(ν
γλ*σσ�ν τε κα0 τ� 4λληνικ�ν [θν�ς �δ:νατ� ν� διαπρ�<�υν τ�ι�Gτ�ν [γκληµα.



�Aρρεν�θ	λεια (�ληθιν�) �στ�ρι��λα

T� διακεκριµ�ν µ�λς τ�ς �Eταιρε�ας Xριστιανικ�ν Γραµµ�των, τ�ς
�Eθνικ�ς �Eταιρ�ας �Eλλ�νων Λγτε!ν�ν κα" τ# Φιλλγικ# Συλλ'γυ
«Παρνασσ'ς», +νας ,-α�ρετς ν�ς µ. κ�πια µικρ0 θητε�α κα" ε2ς τ� 3Aγιν
5Oρς, κεκσµηµ�νς 7π� πλ�θυς !αρ�των, ε8ναι +να λαµπρ�ν παρ�δειγµα
πρ�ς µ�µησιν. Kανε"ς δ.ν τ�ν ;κυσε πτ. ν< συκφαντ>� ? ν< κατηγρ>� τ@ς
λγτε!νικAς τυ συναδ�λφυς. TBρα τ< Cσα λ�γνται, Cτι π�ρε σD�ρνα τ<
περιδικ< κα" κατηγρ#σε κα" κ�πιυς φ�λυς τυ, π@ τ�ν Eν�δει-αν,
,λ�γ!νται Fς EνακριD� κα" Eν�-ια διαψεAσεως, Eφ#, Fς γνωστ'ν, Eπ�δει
ε2ς διανAµενν H συκφαντ�α. Γεµ�τς καλσAνην κα" πρα'τητα Eγων�Iε-
ται π�ντα γι< τ� καλ� τ�ν φ�λων τυ, Cπως λ.!. δι< τ0ν δεσπιν�δα ε2ς τ0ν
Kπ�αν ,πεφAλα-ε τ0ν εL!�ριστν Mκπλη-ιν ν< Eπστε�λ>η ε2ς τ�ν διευθυντ0ν
της ,πιστλ�ν τινα, δι< τ�ς Kπ�ας τ# γνωστπι#σε Cτι τ�ν 7Dρ�Iει. 3Oµως
κι αLτ0 Nταν µι< πρO-ις Eγ�πης πρ�ς τ�ν συν�νθρωπν. �Aπ� δ. τ�ν πλ�ν
Pγν�ν πρθ�σεων KρµBµενς ,πε!ε�ρησε ν< διαδBσ>η +να σωρ' «κρ�σεις» γι<
EνθρBπυς τ�ν γραµµ�των µας, π@, Qν τ"ς γρ�ψωµε, ,δ� φD#µαι Cτι θ<
κκκιν�σ>η ,- α2δηµσAνης τ� !αρτ�. 3Oλα δ. αLτ< µ�σα στ� !ριστιανικ�
πνε#µα.

TA!>η δ. Eγαθ>� K Iηλωτ0ς αLτ�ς Eν�Dλεψεν ,κ τ�ς σε-υαλικ�ς σκτ�ας,
ε2ς ?ν ε8!ε περιπ�σει. 5Eτσι Rτε K DυIαντιν�ς γ�µς π@ Mκανε, Rτε H θρη-
σκε�α µπ'ρεσαν ν< τ�ν Eπτρ�ψυν ν< Dρ>� τ�ν δρ'µν τυ, π@ K Παν�γα-
θς τ# ε8!ε τ�-ει. 5Eτσι λιπ�ν K µεγ�λς Sτς λ'γις Eν0ρ µιTO τ�ν Hµερ�ν
;ρ!ισε ν< IητTO Eπ� τ@ς φ�λυς τυ ν< -ε!�συν τ� Σ... κα" ν< τ�ν Eπκαλ#ν
�Aµ�ντα! Kα" ν< H Eπτρ�!ωσις, τ< κυλτ�κια, τ< ψηλτ�κυνα κα" τ< τα-
γερ�κια. 3Oσ γι< τ0ν ψυ!λγ�α τυ, κα" µ'νη H Mκφρασ�ς τυ «V�ρεις τ� σκA-
λα ε8µαι ,γB;» τ< λ�ει Cλα. «Σ<ν Mτιµη λιπ'ν Eπ� καιρ'» H �Aµ�ντα µας
Dγ�κε στ� κυρµπ�τι. Στ0ν Eρ!0 D�Dαια δειλ< κα" διστακτικ�, δι'τι Nτ κα"
σεµν� φAσις..

�H Eλ�θεια ε8ναι, Cτι δ.ν Mγινεν Eπδεκτ�ς Eπ� τ� λγτε!νικ� 2κσAστη-
µα κα" Y γνωστ� τυ ;ρ!ισαν ν< EπµακρAνωνται Eπ’ αLτ�ν µ. !αµηλ� πη-
δηµατ�κια. �Eν[� +νας ,κδ'της, Eπ� τ�ν Kπ\ν I�τησε ψυ!λγικ0 συνδρ-
µ�, τ# διεµ�νυσε Cτι «Qν κ'ψ>η τ�  πυλ� τυ, ν< π�>η ν< κ'ψ>η κα" τ�ν λαιµ'
τυ». �Eµε\ς DεDα�ως καταν#µε τ"ς Fρα\ες τυ πρ�-εις, γιατ" Eπ� π.... ;νθρω-
π τ� περιµ�νεις; ∆.ν µ�νει παρ< ν< τ"ς καταλ�D>η κα" H �Eθνικ0 �Eταιρ�α
�Eλλ�νων Λγτε!ν�ν παρασηµφρBντας τ0ν �Aµ�ντα κα" ,κλ�γντ�ς την
στ� ∆ιικητικ� ΣυµDAλι γι< πρ�-εις π@ τιµ#ν Kλ'κληρν τ0ν Λγτε-
!ν�αν.

Kα" τ"ς εL!�ς µας γι< τ�ν Φιλλγικ�ν ΣAλλγν π@ πρωθε\ µ. τ"ς µπ�-
ντες τ0ν �Aµ�ντα: N< τ0ν !α�ρεται.

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



«Mαν��σεια» (1848): %H 'π(θεση τ�ν σκ�ταδιστ�ν
Πρ�ς τ� τ�λ	ς 
Iαν	υαρ�	υ τ	� 1848 �γ�ρθη στ� πανεπιστ�µι	 
Aθην�ν

µ�γα θ�µα γι  τ!ς παραδ#σεις τ	� καθηγητ	� τ%ς Γενικ%ς 'Iστ	ρ�ας Θε-
#δωρ	υ Mαν	,ση. .Eγιναν µ0λιστα τ�ν Φε2ρ	υ0ρι	 τ	� 3δ�	υ 4τ	υς τα-
ρα5�ς, π	7 8ν	µ0σθησαν «Mαν	,σεια». Στ<ν «Mεγ0λη 'Eλληνικ< 
Eγκυ-
κλ	πα�δεια» τ	� «Πυρσ	�» στ� σ5ετικ� λ%µµα γρ0φεται: «�Ωνµ�σθησαν
aτως αY ταρα!α�, αbτινες MλαDν !Bραν κατ< ΦεDρυ�ριν τ# 1848 µε-
τα-@ τ�ν φιτητων τ�ς Θελγικ�ς  κα" Φιλσφικ�ς Σ!λ�ς τ# πανε-
πιστηµ�υ �Aθην�ν ,- Eφρµ�ς διατριD�ς, δηµσιευθε�σης ,ν τ[� “A2�νι”
κα" καθαπτµ�νης τ# ,ν τ[� πανεπιστηµ�[ω καθηγητ# τ�ς γενικ�ς Yστ-
ρ�ας ΘεδBρυ MανAση, Fς ,κφρασθ�ντς ,ν τα\ς παραδ'σεσ� τυ Eνευ-
λαD�ς περ" τ�ς θρησκε�ας κα" τ# κλ�ρυ». 
Aπ� τ<ν σ5ετικ<ν ?ρθρ	-
γραφ�αν στ<ν @φηµερ�δα «A3Aν» τ	� ΦαναριBτη Φιλ�µ	να – @φηµερ�δα
α35µ< κατ  τ	� Mαν	,ση – δDν συν0γεται Eτι κατεφ�ρθη κατ  τ	� κλ�-
ρ	υ. OG δD κατηγ	ρ�ες γι  πρ	σ2	λ�ν τ%ς θρησκε�ας Hστι0I	νται σD π�-
ντε σηµεJα:

α) LOτι παρ�δωσε 5ωρ!ς @π�κρισιν τ<ν ?π0ντησιν τ	� Λ	,θηρ	υ στ�ν
2ασιλ�α τ%ς 
Aγγλ�ας, π	7 τ�ν @5αρακτ�ρισε σ’ αOτ<ν κακ	�θη κα! Eτι
«πρσετρ�Dει µ. τ�ν σκατ'ν τυ τ�ν στ�φανν τ# Xριστ#» [κατ  λ�Qιν
στ  πρακτικ  τ%ς ?νακρ�σεως τ	� Gερ�ως ΠαRσι	υ 
Iωανν�τη (@Q 
Iωανν�-
νων), π	7 πρ�τ	ς @δηµ	σ�ευσε στ�ν «A3�να», τ. 843, 28/1/1848, λ�2ελλ	ν
κατ  τ	� Mαν	,ση, ?π� τ<ν 'Iερ ν Σ,ν	δ	ν, στ!ς 4 Φε2ρ	υαρ�	υ].

2) LOτι @Q�γησε δι  φυσικ�ν α3τ�ων τ<ν θε	φ0νειαν στ� Eρ	ς ΣινX, Eταν
Y Mωυσ%ς παρ�λα2ε τ!ς δ�κα @ντ	λ�ς.

γ) LOτι Z δι0ν	ιQις τ%ς 
EρυθρXς Θ0λασσας κατ  τ<ν .EQ	δ	 τ�ν 'E2ρα�-
ων 8φε�λετ	 στ<ν παλ�ρρ	ια.

δ) LOτι τ<ν περιτ	µ<ν παρ�λα2αν 	G 'E2ραJ	ι ?π� τ	7ς A3γυπτ�	υς.
ε) LOτι στ<ν Π. ∆ιαθ�κη δDν γ�νεται λ#γ	ς γι  τ<ν ?θανασ�αν τ%ς ψυ5%ς.
.Iσως σ�µερα µ�α τ�τ	ια δι�νεQις ν  πρ	καλ]% γ�λωτα. LOµως τ� 1848 τ�

θ�µα ^ταν µεγ0λ	. E_ναι δD τ� γεγ	ν�ς @νδεικτικ� τ%ς φ	ρXς τ�ν πραγ-
µ0των κατ  τ� δε,τερ	 µισ� τ	� 19	υ α3�ν	ς. Kατ’ ?ρ5 ς 45	υµε τ<ν δι�-
νεQιν @πιστ�µης κα! θρησκε�ας, π	7 bπλBθηκε σ’ Eλην τ<ν EOρBπη τ�ν
19	ν α3�να κα! @κ	ρυφBθηκε στ� τ�λ	ς τ	� α3�ν	ς µD τ<ν διατ,πωσιν
?π� τ�ν ∆αρ2Jν	 τ%ς θεωρ�ας περ! @Qελ�Qεως τ�ν ε3δ�ν. 'O Θ. Mαν	,σης
µD σπ	υδDς στ� @Qωτερικ� (στ<ν Γερµαν�α), Eπως cλλως τε Z συντριπτικ<
πλει	ψηφ�α τ�ν τ#τε καθηγητ�ν, µετ�φερε τ� πνε�µα αOτ� στ!ς παραδ#-
σεις τ	υ. AOτ� �νB5λησε d5ι τ	7ς φ	ιτητDς τ%ς Φιλ	σ	φικ%ς, Eπ	υ @δ�-
δασκε, ?λλ  11 τελικ  GερεJς - φ	ιτητDς τ%ς Θε	λ	γ�ας. 
Aπ	τ�λεσµα ̂ ταν
	G φ	ιτητDς τ%ς Φιλ	σ	φικ%ς ν  @κδηλBσ	υν τ<ν συµπαρ0στασ�ν τ	υς
πρ�ς τ�ν καθηγητ�ν τ	υς κα! δι  πρ	πηλακισµ�ν (?κ#µα κα! δι0 ρ	π0-
λων κατ  τ�ν «A3�να») ν’ ?παγ	ρε,σ	υν στ	7ς συναδ�λφ	υς τ	υς τ%ς
Θε	λ	γικ%ς ν  παρακ	λ	υθ	�ν τ!ς παραδ#σεις τ	� Mαν	,ση. Kα! 2ε-



2α�ως eπ0ρ5ει µ�σα στ!ς κατηγ	ρ�ες κα! µ�α cλλη παρ0µετρ	ς, εOρωπαϊκ<
κι αOτ<, µD cµεσ	 Eµως ?ντ�κτυπ	 στ<ν Hλληνικ< Gστ	ρ�α. 'H παρ0δ	σις
τ	� Mαν	,ση, Eτι τ<ν περιτ	µ<ν 	G 'E2ραJ	ι τ<ν παρ�λα2αν ?π� τ	7ς
A3γυπτ�	υς, ^λθε σ’ εOθεJα σ,γκρ	υσιν µD τ� 3δε	λ#γηµα «@Q 
Aνατ	λ�ν
τ� φ�ς» (κα! ?ρ5< τ%ς Gστ	ρ�ας Z Π. ∆ιαθ�κη). 
Iδε	λ#γηµα 3σ5υρ� στ<ν
EOρBπη. Θ  πρ�πει δD ν  λ02	υµε eπ’ dψιν µας, Eτι ?κ#µα κα! τ�ν 19	ν
α3�να ^ταν σD 5ρ%σιν Z 5ρ	ν	λ#γησις «?π� κτ�σεως κ#σµ	υ» µD 20σιν
τ<ν γενεαλ	γ�αν τ%ς Π. ∆ιαθ�κης. Συνεπικ	υρ	,µεν	 δD τ� 3δε	λ#γηµα
αOτ� ?π� τ<ν τ0σιν τ�ν Γερµαν�ν ν’ ?ναIητ	�ν ?ρ5αJες εOρωπαϊκDς ρ�-
Iες µD τ<ν διατ,πωσιν τ%ς θεωρ�ας περ! 3νδ	-γερµανικ�ν φ,λων (.Aρι	ι)
καθυπ�ταQε τ<ν ?ληθιν< 5ρ	ν	λ#γησιν τ%ς Gστ	ρ�ας π	7 πρ	�2αλε κατ 
κ#ρ	ν τ<ν κλασσικ<ν 'Eλλ0δα.

LOµως τ  «Mαν	,σεια» ε_ναι @νδεικτικ  τ�ν τεκταιν	µ�νων στ� @σωτε-
ρικ#. ∆Dν ε_ναι hλ�γες 	G φ	ρDς π	7 στ�ν «∆αυλ�» 45ει γραφ%, Eτι τ� 1850
σηµατ	δ	τεJ τ<ν @πι2	λ<ν τ	� 2υIαντινισµ	� στ<ν 'Eλλ0δα. 'H @πιIη-
τ	,µενη δ�ωQις τ	� Mαν	,ση ?π� τ!ς στ%λες τ	� «A3�ν	ς» δDν πρ�πει ν 
?π	συνδεθ]% ?π� τ!ς διBQεις @ναντ�	ν τ	� KαRρη κα! τ	� διαµαρτυρ#µε-
ν	υ Gερ�ως .Iων	ς K�νγκ. ∆Dν ε_ναι cσ5ετα ?π� τ<ν ?ρθρ	γραφ�α τ	�
«A3�ν	ς» στ� τ�λ	ς τ	� 1847, hλ�γ	υς µ%νες πρ!ν δηλαδ�, π	7 µD αOτ<ν
?π	πειρXται Z τα,τισις τ%ς «Mεγ0λης 
Iδ�ας» µD τ<ν BυIαντιν< AOτ	-
κρατ	ρ�α στ<ν ?κµ� της. ∆Dν ε_ναι cσ5ετα µD τ<ν εOρωπαGκ< π	λιτικ�, π	7
@πιθυµεJ µ�α 3σ5υρ< αOτ	κρατ	ρ�α, π	7 θ  @µπ	δ�σ]η τ<ν @πεκτατικ< π	-
λιτικ< τ%ς Pωσσ�ας. AOτ� �ν0γκασε τ�ν ΦαναριBτη κα! ?γγλ#φιλ	 Nικ.
∆ραγ	,µη ν  γρ0ψ]η στ� περι	δικ# τ	υ, τ<ν «ΠανδBρα»: «�Aν�γκη H
ELρBπη, Qν δ.ν ,πιθυµ>� ν< EπD>� γελ�α, ν< παAσ>η φαντασικπ#σα
τ0ν Eν'ρθωσιν µεγ�λυ Eνατλικ# κρ�τυς, M!ντς πρωτεAυσαν τ�
BυI�ντιν» (1/12/1852, σελ. 398).


Aλλ  ?ν#ρθωσις τ	� BυIαντ�	υ 5ωρ!ς ?ν#ρθωσιν τ	� πατρι0ρ5	υ δDν
γ�νεται. 'H αOτ	κ�φαλ	ς Hλληνικ< @κκλησ�α @πιIητεJ τ<ν oδια @π	5< τ<ν
?ναγνBρισ�ν της ?π� τ� πατριαρ5εJ	 κα! eπ	20λλει αoτησιν. Γι  τ�ν λ#-
γ	 αOτ� κα! Y Θ. Φαρµακ�δης λ02ρ	ς @πιτ�θεται κατ  τ	� πρωτεργ0τ	υ
τ�ν @πεισ	δ�ων Gερ�ως Παϊσ�	υ κα! τ�ν ?π	καλεJ «-�νν» κα! «κατ�σκ-
πν». ∆ι#τι Y ΠαRσι	ς ε_ναι Gερε7ς στ  (τ	υρκ	κρατ	,µενα τ#τε) 
Iω0ν-
νινα· cρα 45ει cµεση @Q0ρτησιν ?π� τ� πατριαρ5εJ	. Kι 4τσι δ�νεται κα!
µ�α cλλη δι0στασις στ�ν 5αρακτηρισµ� τ	� -�νυ, δηλ. τ	� 45	ντ	ς cµε-
ση σ5�σιν µD τ� Πατριαρ5εJ	. T#τε @γενν�θη κα! τ� 3δε	λ#γηµα τ	�
«'Eλλην	5ριστιανικ	� Π	λιτισµ	�». Kα! Eλα αOτ  τ<ν @π	5<ν τ	� Pωσ-
σ	τ	υρκικ	� π	λ�µ	υ κα! τ�ν «Παρκερικ�ν» (δDς κα! «∆αυλ#ν», τ. 168,
∆εκ�µ2ρι	ς 1995, σελ. 10097). 
Aπ� τ#τε δD 5ρ	ν	λ	γεJται κα! Z 4ναρQις
τ�ν πρ	σπαθει�ν τ%ς 
Aγγλ�ας ν  @κθρ	ν�σ]η τ�ν .Oθωνα µD τ<ν ?σαφ%
eπ#σ5εσιν, Eτι LEλληνες θ  δι	ικ�σ	υν τ� ν�	 BυI0ντι	.

�Aκεσ+ς
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Mαγι,πριλα 1998
�Ωρα\ς µ�νας K �Aπρ�λις. T< πετειν< τιτιD�Iυν, τ< ;νθη Eνθ�Iυν, Y πε-

ρ�πατι στ0ν ,-!0 πληθα�νυν, τ� σAνηθες µα#ρ !�λι µας -εθωρι�Iει δ�-
δντ�ς µας τ0ν δυνατ'τητα ν< Eνανεωθ#µε ψυ!σωµατικ�.

Kι K M�ις δ.ν π�ει π�σω. 3Eνα D�µα πρ"ν Eπ� τ� καλκα�ρι κι Cλι κατα-
στρBνυµε τ< µεγαλεπ�Dλα σ!�δι� µας γι< τ< «µπ�νια τ# λα#», τ< Dρ�-
δυα στ< µπαρ�κια, τ"ς διακπ.ς στ� Eπ�ραντ γαλ�Iι κα" Cλα Cσα Eπαιτε\
H ,π!�.

T� µετα�!µι π�ντως τ�ν δA αLτ�ν µην�ν !αρακτηρ�Iεται Eπ� τ"ς Eλλε-
π�λληλες kρτ.ς κα" Eργ�ες π@ µOς EπτραD#ν Eπ� τ0ν καθηµεριν'τητα.
BεDα�ως, Cταν µιλOµε γι< kρτ�ς, µ0ν π�>η τ� µυαλ' σας σ. �Aνθεστ�ρια, Kαλ-
λυντ�ρια, Πλυντ�ρια, Bενδ�δεια κα" ;λλα τ�τια «παγανιστικ�». Φτ# κακ�!
ALτ< τ< τελ#σαν κ�πιι «µιαρ" ε2δωλλ�τρες» στ0ν Eρ!αι'τητα, π@ δ.ν
ε8!αν Eκ'µη πρευθ� τ0ν lδ�ν τ�ς Eληθε�ας κα" τ# φωτ'ς. Γι’ αLτ� κα" K
Για!D. τ@ς Mδωσε κα" κατ�λαDαν θ�τντ�ς τυς δι< τ�ν ,κλεκτ�ν τυ στ�
«!ρνντAλαπ τ�ς Yστρ�ας» κατ< τ0ν π�λαι πτ. πρσφιλ� Mκφραση.

T� π'σ µOς ,κφρ�Iυν Fς λα� αLτ.ς Y kρτ.ς δ.ν 7π�ρ!υν λ'για γι< ν<
τ� περιγρ�ψυν. �Eπ" τ�λυς Dρ�καµε τ�ν πρρισµ' µας, λAσαµε τ< πρ-
Dλ�µατ� µας κα" εmµαστε nλι σ<ν τ0ν καλ0 !αρ�.5Eστωσαν Fς παραδε�γµα-
τα µερικ.ς Pπλ.ς περιπτBσεις τ�ν Hµερ�ν, π@ λ�γ-πλ@ Cλι DιBσαµε.

Περ�πτωσις πρBτη. Mεγ�λη �EDδµ�ς. Nηστε�α κα" συνωστισµ�ς στ@ς να-
Aς µας, γι< ν’ EκAσυµε µετα-@ ;λλων aDρεις κα" Eναθεµατισµ@ς στ@ς
Eρ!α�υς 3Eλληνες, π@ κ�πτε I#σαν κα" δηµιυργ#σαν σ’ αLτ0 τ0 !Bρα,
!ωρ"ς ν< 7πψι�Iωνται π# θ< κατ�ληγαν Y Eπ'γν� τυς α2�νες Eργ'τε-
ρα. Kι Cπως γυρνOς στ� σπ�τι µετ< τ"ς Eκλυθ�ες κυρασµ�νς κα" µπαφια-
σµ�νς, κ�θεσαι Eναπαυτικ< κα" πατTOς τ< κυµπι� τ# τηλε!ειριστηρ�υ τ�ς
τηλερ�σεως, µ�!ρι ν< Dρ>�ς κ�τι τ�ς Eρεσκε�ας συ κα" – p τ# θαAµατς! –
παρελαAνυν µπρστ< Eπ� τ< µ�τια συ τ< qγια πρ'σωπα π@ ;λλα-αν τ0ν
Yστρ�α: �ADρα�µ, �Iσα�κ, �IακBD, Mωυσ�ς κ..κ. 3Eνα παν'ραµα µαστρω-
πε�ας, πρνε�ας, ρατσισµ#, σκταδισµ# κα" Eπ�της, Eπευθυν'µεν σ. µι-
κρ@ς κα" µεγ�λυς, πρφαν�ς µ. σκπ� n!ι µ'ν ν< πληρφρ�σ>η γι< τ� Dι-
Dλικ� µεγαλε\ Eλλ< κα" ν< ,κλγικεAσ>η δι< τ�ς θεπνευστ�ας τ"ς σκτειν.ς
πλευρ.ς τ�ν kαυτ�ν µας. 3Oσ γι< τ�ν ,π�καιρ �Iησ# Eπ� τ0 NαIαρ�τ, πα-
ραµ�νει καθηλωµ�νς στ0 IBνη !αµηλ�ς θεαµατικ'τητας κ�πιυ 2διωτικ#
καναλι#.

Περ�πτωσις δευτ�ρα. �H γενικBτερη EναIωγ'νηση τ�ς φAσεως πρδιαθ�-
τει κα" τ< ν�α Iευγ�ρια ν< -εκιν�συν τ0 Iω� τυς αLτ0ν τ0ν ,π!�. 5Eτσι
λιπ�ν γ�µς ,γ�νετ τ[� καιρ[� ,κε�ν[ω ,ν �Aµφι�λ>η τ�ς Nικα�ας, κι ,γs κυ-
µπ�ρς. Kα" πρ"ν K �Hσαtας !ρεAσ>η τρ�ς, uκAσθη K Yερε@ς λ�γων: «ELλ'-
γησν αLτAς, δ�σπτα, Fς εLλ'γησας τ�ν �ADρα<µ κα" τ0ν Σ�ραν, τ�ν �Iσα<κ

XPONIKA



κα" τ0ν PεDD�καν» κ.τ.τ. 5Aντε, ν< µOς I�συν! (Π�λι καλ< π@ δ.ν µOς MDα-
λε ν< ψ�λλυµε κα" τ� «xAσµα �Aσµ�των»).

Περ�πτωσις τρ�τη. Πρωτµαγι�. M�α κυριλεκτικ< τρι!τµηµ�νη kρτ0
γι< ,ργαI'µενυς, τεµπ�ληδες κα" φιλανθε\ς. OY πρ�τι µαIεAνται στ"ς κε-
ντρικ.ς πλατε\ες κρατBντας σκ�πτρα κα" κ'κκινα λ�Dαρα σ@ν γυναι-" κα"
τ�κνις, κα" διεκδικ#ν µ. παλµ� τ< δικαιBµατ� τυς – τ< Kπ\α συν�θως
Lδ�πτε EπλαµD�νυν – !ειρκρτBντας τ@ς πεµπτφαλαγγ�τες τ�ς ,-υ-
σ�ας (κατ< κ'σµν: συνδικαλιστ�ς), Y ,πιφαν�στερι τ�ν Kπ�ων συν�θως, ,<ν
,κλεγ#ν σ. Dυλευτικ.ς ,κλγ.ς ? ,<ν Eκ'µη 7πυργπιηθ#ν, παθα�νυν
+να ε8δς Eµνησ�ας, π@ H 2ατρικ0 ,πιστ�µη Eδυνατε\ ν< ,-ηγ�σ>η. 3Oσ γι<
τ@ς τεµπ�ληδες κα" τ@ς φιλανθε\ς πρτιµ#ν ν< ,παυ-�νυν τ�ν τI�ρ τ�ν
Eνθπωλ�ν, µερικ" Eπ� τ@ς Kπ�υς, εLτυ!�ς ,λ�!ιστι κα" µ0 7πλγ�σι-
µι, M!υν θεαθ� κατ’ ,παν�ληψη ν< κ�νυν «γιυρAσι» στ< Eνθδ!ε\α
τ�ν νεκρταφε�ων κατ< τ0 δι�ρκεια τ�ς πρηγAµενης νυκτ'ς. Πρ'κειται
γι< τ< σAγ!ρνα �Aνθεστ�ρια...

Περ�πτωσις τετ�ρτη. Γιρτ0 τ�ς µητ�ρας. Xρ'νια πλλ�, κυρ�ες µυ. TBρα
D�Dαια θ< uµπρ#σ� τις ν< Eντιτ�->η, Cτι τ< γηρκµε\α ε8ναι γεµ�τα Eπ�
γηραι.ς πρBην νικκυρ.ς πληγωµ�νες Eπ� τ0ν E!αριστ�α, Cτι Y ,κτρBσεις
κα" Y Dρεφκτν�ες πληθα�νυν κι Cτι Y τρ'φιµι τ�ν lρφαντρφε�ων αL-�-
ννται – Eλλ< δ. Dαρυ�σαι... M. Eριθµ@ς θ< Eσ!λAµεθα;

Περ�πτωσις π�µπτη. Γιρτ0 (? «φεστιD�λ», Qν πρτιµOτε) BιDλ�υ. �Eδ�
Eρ!�Iυν τ< ,νδιαφ�ρντα. Xιλι�δες τ�τλι π�νω στ@ς π�γκυς στ0 δι�θε-
ση τ# Eναγνωστικ# κιν#. OY πρσερ!'µενι στ"ς ,κθ�σεις !ωρ�Iνται
FσαAτως σ. τρε\ς κατηγρ�ες. �H πρBτη ε8ναι αLτ0 τ�ν (7π'πτων) «πρσπε-
κτσυλλεκτ�ν», H δεAτερη EφρTO τ@ς διερ!'µενυς «θεωρ�ης +νεκεν», ,ν�
H τρ�τη τ@ς πραγµατικ< ,νδιαφερµ�νυς. �Yφ�στανται D�Dαια κα" 2δι�Iυ-
σες περιπτBσεις, κατ< τ"ς Kπ\ες πρ'σωπα µ. Eλλ'κτες Eντιλ�ψεις κντ-
στ�κνται σ. συγκεκριµ�να περ�πτερα, µετα-@ τ�ν Kπ�ων κα" τ� Hµ�τερν,
κα" δ�νυν ρεσιτ<λ Lφλγ�ας, σειριλγ�ας, ,λλην!ριστιανισµ# κα" πα-
ραµυθλγ�ας. Συν�Dη δ. κ�πια kσπ�ρα ν< περ�σ>η +νας κακντυµ�νς νε-
αρ'ς, ν< σταθ>� γι< λ�γ κα" ν< µ# µιλ�σ>η γι< τ� πνε#µα κα" τ0 λγτε!ν�α
µ. τ�τια λγικ0 ,πι!ειρηµατλγ�α, µ. τ�τι πλ#τ 2δε�ν, τ�τι εYρµ�
σκ�ψεων κα" τ�τια λεκτικ0 πληρ'τητα, π@ µ. Mκαναν ν< τ�ν EκAω µ. εL!α-
ρ�στηση Eλλ< κα" Eπρ�α. �H περι�ργει� µυ Cµως µετετρ�πη σ. κατ�πλη-η,
Cταν, λ�γ πρ"ν Eπ!ωρ�σ>η, µ# ,κµυστηρεAτηκε Dιαστικ<  Cτι Mπρεπε ν< ,πι-
στρ�ψ>η στ� mδρυµα π@ τ�ν φιλ-εν#σε, πρ"ν λ�->η H ;δει� τυ. Nσηλευ'-
ταν στ� ∆αφν" – κι Cπις θ�λει, τ� πιστεAει.

�O µ�νας π�ρασε, Y γιρτ.ς τελε�ωσαν. K�πιες ;λλες Cµως, π@ λ�γαµε
πρηγυµ�νως, M!υν τελειBσει πρ� πλλ@ µαI" µ’ +ναν Cλ'κληρ κ'σµ,
π@ Mφυγε. Θ< -αν�ρθ>η {ραγε;

M,ρι�ς Mαµαν/ας
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EIΣAΓΩΓH. Στ�ν πρ�τ	 τ#µ	 τ	� περι	δικ	� «'Yπερε�α», π	7 περι�5ει τ  πρα-
κτικ  τ	� πρBτ	υ συνεδρ�	υ «Φ�ρραι-BελεστJν	-P�γας», Y Γ. Λε	ντσ�νης στ<ν
Yµιλ�α τ	υ µD τ�τλ	«'H ε3σαγωγ< τ	� π	λιτειακ	� στ	5ασµ	� στ�ν Hλληνικ� 5�ρ	
κα! Y P�γας» ε_πε µεταQ7 cλλων: «�H πλιτικ0 2δελγ�α τ# P�γα συναρτOται
µ. +ναν ,παναστατικ� τρ'π σκ�ψης, π@ ,πηρε�Iεται Eπ� τ0 σAγ!ρνη ,πανα-
στατικ0 εLρωπαϊκ0 2δελγ�α κα" πρσεγγ�Iει τ"ς θ�σεις τ# γαλλικ# διαφωτι-
σµ#» (σελ. 523). 'O Yµιλητ<ς δDν ε_ναι Y µ#ν	ς π	7 δια2λ�πει γαλλικDς @πιρρ	Dς
στ�ν P�γα. T� σ,ν	λ	 τ�ν Gστ	ρικ�ν τ� δ�5εται· κα! αOτ� ε_ναι τ� συµπ�ρασµα
τ�ν AOστριακ�ν ?νακριτ�ν τ	υ, π	7 ?ναφερ#µεν	ι στ<ν @παν0στασιν π	7 Hτ	�-
µαIε Y P�γας κατ�ληQαν, Eτι Zτ	ιµ0Iετ	 ν  @Qεγε�ρ]η Eλ	υς τ	7ς LEλληνες «... δι<
γενικ�ς Eπστασ�ας κα" ν< ε2σαγ�γ>η Pπαντα!# τ� γαλλικ�ν πλ�τευµα...». T�
?π#σπασµα αOτ� τ� περιλαµ20νει Y Λ. Bραν	,σης στ<ν ε3σαγωγ< τ	� τ#µ	υ «P.
ΦερραJ	ς» τ%ς «Bασικ%ς Bι2λι	θ�κης», σελ. 105. T� Eτι Y P�γας 45ει @πηρεασθ%
?π� τ� γαλλικ� πνε�µα ε_ναι π�ραν π0σης ?µφι2	λ�ας. LOµως d5ι τ#σ	ν ?π� τ<ν
@παν0στασιν τ	� 1789, Eσ	ν ?π� τ� πνε�µα π	7 wδ�γησε στ<ν @παν0στασιν. 
EQ
cλλ	υ κα! τ� γαλλικ� σ,νταγµα τ	� 1795 ε_ναι xνα γενικ#λ	γ	 κε�µεν	, π	7 πε-
ρισσ#τερ	ν ?πη5εJ τ!ς 3δ�ες τ	� ∆ιαφωτισµ	�, παρ  xνας λεπτ	µερ<ς καταστα-
τικ#ς 50ρτης. Γι  τ�ν λ#γ	 αOτ�ν Y P�γας δDν στ�κεται σ’ αOτ� τ� κε�µεν	. Nα!
µDν τ� περιλαµ20νει στ� 4ργ	 τ	υ «T< δ�καια τ# EνθρBπυ» κα! µ0λιστα συ-
µπληρωµ�ν	 µD cρθρ	 σ5ετικ� µD τ<ν παιδε�α, Eµως γι  τ<ν διακυ2�ρνησιν τ%ς
π	λιτε�ας, π	7 θ  πρ	κ,ψ]η ?π� τ<ν @παν0στασιν, πρ	5ωρεJ στ<ν σ,νταQιν συ-
ντ0γµατ	ς, π	7 ?π	τελεJται ?π� 124 cρθρα κα! παρ0ρτηµα 5 cρθρων. Πρακτικ�ς
ν	�ς δDν @πεθυµ	�σε ν’ ?φ�σ]η κα! τ<ν παραµικρ< λεπτ	µ�ρεια στ<ν τ,5η. yH
µXλλ	ν 45	ντας διδα5θ% ?π� τ	7ς κλυδωνισµ	7ς π	7 @π�ρασε Z Γαλλ�α µετ  τ<ν
@παν0στασιν, πρ	σεπ0θησε ν  τ	7ς ?π	φ,γ]η. 'H µ#νη παρατ�ρησις π	7 δ,να-
ται ν  γ�ν]η, ε_ναι Z @Q�τασις zν Z @πιρρ	< τ	� P�γα hφε�λεται στ� γαλλικ� πνε�µα
{ Z @πιρρ	� τ	υ ε_ναι πι� 2αθει  κα! hφε�λεται στ� ?ρ5αJ	 'Eλληνικ#.

PHΓAΣ KAI EΛΛHNIΣMOΣ. 'H @πιρρ	� τ	� ?ρ5α�	υ 'Eλληνικ	� Π	λιτισµ	�
στ�ν EOρωπαϊκ� ∆ιαφωτισµ� ε_ναι κ,ρια κ	ινωνικ< κα! π	λιτικ�. Γι  τ�ν λ#γ	
αOτ� 45	υµε στ�ν 18	ν α3�να µ�α 4κρηQιν τ%ς Gστ	ρι	γραφ�ας. .Eτσι 	G EOρω-
παJ	ι κα! 	G LEλληνες δDν γνωρ�I	υν µ#ν	 τ�ν π	λιτικ	κ	ινωνικ� π	λιτισµ� τ�ν
?ρ5α�ων (Z πρ	ηγηθεJσα 
Aναγ�ννησις τ	7ς 45ει φ�ρει σ’ @παφ< µD τ!ς τ�5νες κα!
τ!ς @πιστ%µες), ?λλ  ταυτ#5ρ	να Yρ�Iεται κα! Y γεωγραφικ�ς 5�ρ	ς, στ�ν Yπ	J	ν
4Iησαν. ΓνBστης αOτ�ν Y P�γας ?ρ5�Iει τ<ν «N�α Π	λιτικ< ∆ι	�κησιν» wς HQ%ς:
«O ΛAOΣ, AΠOΓONOΣ TΩN EΛΛHNΩN, Kπ@ κατικε\ τ0ν PAµελην, τ0ν Mικρ<ν
�Aσ�αν, τ<ς Mεσγε�υς ν�συς, τ0ν Bλα!µπγδαν�αν...» (Eλα τ’ ?π	σπ0σµατα
?π� τ  4ργα τ	� P�γα 45	υν ληφθ% ?π� τ<ν 4κδ	σιν τ%ς 
Eπιστηµ	νικ%ς 'Eται-
ρε�ας Mελ�της «Φερρ�ν-Bελεστ�ν	υ-P�γα», «T  
Eπαναστατικ0», 
Aθ�να 1994).

ΦIΛEPEYNOΣ

�Aπ0 τ0ν ∆��να2η στ0ν E4φρ,τη
OI ΠOΛITIKEΣ I∆EEΣ TOY P. ΦEPPAIOY



Kα! πρ	5ωρεJ πι� κ0τω Y P�γας: «3Oθεν, δι< ν< uµπρ#ν Kµθυµαδ�ν Cλι Y
κ�τικι ν< συγκρ�νωσι π�νττε µ. ;γρυπνν nµµα τ< κιν�µατα τ�ς διικ�σεως
µ. τ�ν σκπ�ν τ�ς κινωνικ�ς αLτ�ν νµθεσ�ας, ,κτιν�Iντες Eνδρικ�ς τ�ν Lτι-
δαν�ν Iυγ�ν τ# δεσπτισµ# κα" ,ναγκαλιI'µενι τ0ν πλAτιµν ,λευθερ�αν
τ�ν ,νδ'-ων πρπατ'ρων των...».

T  Eρια τ	� ν�	υ κρ0τ	υς Y P�γας τ  Yρ�Iει Eπως κα! τ� δηµ	τικ� τραγ	,δι:
«Tρε\ς Eδερφ�δες εmµαστε, κι Y τρε\ς κακγραµµ�νες.

�H µι�’!τισε τ� ∆AναDη, κι H ;λλη τ�ν �Aφρ�τη,
κι ,γs H πλι� στερν'τερη τ�ς 5Aρτας τ� ΓιφAρι».

'H ?ν0µνησις τ	� 'Eλληνισµ	� στ<ν δηµ	τικ< π	�ησιν 45ει κρατ�σει τ<ν Hν#-
τητα τ	� Gστ	ρικ	� 5Bρ	υ. K0π	ι	ι @φρ#ντισαν γι’ αOτ#, cγνωστ	ι λ#γι	ι π	7
4πλασαν τ<ν νεBτερη µυθ	λ	γ�α. Kα�, παρ’ Eλ	 π	7 Z «Φυλλ0δα τ	� Mεγαλ�Qα-
ντρ	υ» ^ταν τ� λαϊκ� ?ν0γνωσµα τ�ν σκ	τειν�ν 5ρ#νων, @ν τ	,τ	ις τ  γεωγρα-
φικ  Eρια τ	� 'Eλληνισµ	� δDν @Qετε�ν	ντ	 στ  Eρια τ�ν κτ�σεων τ	� µεγ0λ	υ
στρατηλ0τη. O|τε κα! @Qετε�ν	ντ	 στ  Eρια τ%ς κλασσικ%ς 'Eλλ0δ	ς, π	7 τ#σ	
π	λ7 @µελετXτ	 τ�ν IH´ α3�να. E_ναι ?Qι	περ�εργ	 τ� Eτι Y λα�ς διεφ,λαQε στ<ν
µν�µη τ	υ τ!ς κ	ιτ�δες τ	� 'Eλληνισµ	�. Kι Y P�γας αOτ  τ  Eρια 45ει eπ’ dψιν
τ	υ. M#ν	 π	7 πρ�πει ν  @ρευν�σ	υµε σD Eλα τ  4ργα τ	υ, γι  ν  τ’ ?νακαλ,-
ψ	υµε. LEνα πρ�τ	 στ	ι5εJ	 45	υµε στ�ν «LYµν	ν Πατριωτικ#ν». 'H @π�κλησις τ�ν
π	λεµαρ5�ν ZρBων µXς δ�νει τ<ν πρBτη ε3κ#να. Πι� καθαρ  Eµως µXς τ<ν δ�νει
στ�ν «Θ	,ρι	ν». 
EκεJ ?ναφ�ρεται κα! στ	7ς ΛαI	7ς, στ	7ς Mαυρ	θαλασσ�τες,
τ	7ς Mακεδ#νες κα! λ	ιπ	,ς. Kα! µ0λιστα τ	7ς eπενθυµ�Iει: «ΣOς κρ�Iει H �Eλλ�-
δα, σOς θ�λει, σOς πνε\, IητTO τ0ν συνδρµ�ν σας µ. µητρικ0ν φων�» (στ�5	ι 85,
86). Kα! θ�λει Z @παν0στασις ν  @κταθ]%: «N’ Eν�ψωµεν µι< φλ'γα σ. Cλην τ0ν
Tυρκι�, ν< τρ�-’ Eπ� τ0ν Mπ'σνα κα" }ς τ0ν �Aραπι�» (στ�5	ι 107-108). 
EQαι-
ρεJ Eµως κ0π	ι	υς ?π� τ<ν µελλ	ντικ< 'Eλληνικ< ∆ηµ	κρατ�α: «Kα" σA, π@ στ�
Xαλ�πι ,λεAθερα φρνε\ς, πασιO, καιρ�ν µ0 !�ν>ης, στ�ν κ�µπ ν< φαν>�ς· µ. τ<
στρατεAµατ� συ εLθ@ς ν< σηκωθ>�ς, στ�ς Π'λης τ< φερµ�νια πτ. ν< µ< δθ>�ς.
T# Mισιρι# Eσλ�νια, γι< πρBτη σας δυλει� δικ'ν σας +να µπ�η κ�µετε Dασι-
λιO» (στ�5	ι 97-102).

LOσ	 γι  τ�ν δια5ωρισµ� π	7 κ0νει Y P�γας µεταQ7 Xριστιαν�ν κα� T	,ρκων,
αOτ�ς ?νταπ	κρ�νεται στ�ν θρησκευτικ� κα! d5ι στ�ν φυλετικ#· xνα δια5ωρισµ�
π	7 ε_5ε @πι2ληθ% ?π� τ<ν @κκλησ�α κα! π	7 ?κ#µη κα! σ�µερα ταλαν�Iει τ�ν
5�ρ	 τ�ν Bαλκαν�ων. .Aλλωστε γι  τ	7ς T	,ρκ	υς τ<ν καταγωγ<ν ε_5αν δ,	
hν	µασ�ες, 5ωρ!ς κα! αOτDς ν  καθ	ρ�I	υν @πακρι2�ς τ<ν φυλετικ< καταγωγ�:
«Xαλδ	,πηδες» κα! «K	νι0ρ	ι».


Aντ�θετα Y P�γας πρ	σεπ0θησε ν  ?π	καταστ�σ]η τ<ν φυλετικ< Hν#τητα τ	�
'Eλληνισµ	� ?π� τ�ν Kα,κασ	 xως τ<ν .Hπειρ	 κι ?π� τ�ν ∆	,να2ιν xως τ�ν
EOφρ0τη µD τ<ν παιδε�α. Στ� 22	ν cρθρ	 τ�ν «∆ικα�ων τ	� 
AνθρBπ	υ» γρ0φει:
«3Oλι !ωρ"ς ,-α�ρεσιν M!υν !ρ�ς ν< u-εAρυν γρ�µµατα. �H Πατρ"ς M!ει ν< κα-
ταστ�σ>η σ!λε\α ε2ς Cλα τ< !ωρ�α δι< τ< Eρσενικ< κα" θηλυκ< παιδ�α. �Eκ τ�ν
γραµµ�των γεννOται H πρκπ�, µ. τ0ν Kπ�αν λ�µπυν τ< ,λεAθερα Mθνη. N<
,-ηγ#νται Y παλαι" Yστρικ" συγγραφε\ς· ε2ς δ. τ<ς µεγ�λας π'λεις ν< πα-
ραδ�δεται H γαλλικ0 κα" H 2ταλικ0 γλ�σσα· H δ. kλληνικ0 (σ.σ. Z ?ρ5α�α) ν< ε8ναι
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Eπαρα�τητς». MD τ	7ς ?ρ5α�	υς Gστ	ρικ	7ς κα! τ<ν ?ρ5α�α γλ�σσα @π�στευε
(κα! 4τσι ^ταν) Y P�γας, Eτι 	G κ0τ	ικ	ι τ%ς 'Eλληνικ%ς ∆ηµ	κρατ�ας θ  @πα-
νε,ρ	υν τ<ν @θνικ�ν τ	υς συνε�δησιν. LOσ	 γι  τ<ν φυλετικ<ν καταγωγ<ν τ	� λα-
	�, π	7 κατελ0µ2ανε τ<ν @πικρ0τειαν σ5εδ�ν Eλη, 170 5ρ#νια µετ  θ  τ<ν @πι2ε-
2αιBσ]η Y .Aρης Π	υλιαν�ς µD τ!ς ?νθρωπ	µετρικ�ς τ	υ µετρ�σεις.

PHΓAΣ KAI OMOΣΠON∆IA. yAν γι  τ!ς @πιρρ	Dς τ	� P�γα ?π� τ�ν Γαλλικ�
∆ιαφωτισµ� τ  πρ0γµατα ε_ναι ?π	σαφηνισµ�να, τ  περ! @πιθυµ�ας τ	υ γι  τ<ν
δηµι	υργ�α 'Oµ	σπ	νδ�ας στ  Bαλκ0νια ε_ναι π�ρα γι  π�ρα @κτ�ς πρ	θ�σεων
τ	� P�γα. N  π	ι# ε_ναι τ� πρ�τ	 cρθρ	 τ	� «Συντ0γµατ#ς» τ	υ: «H EΛΛHNIKH

∆HMOKPATIA ε8ναι µ�α, µ. Cλν Kπ@ συµπεριλαµD�νει ε2ς τ�ν κ'λπν της δι�φρα
γ�νη κα" θρησκε�ας· δ.ν θεωρε\ τ<ς διαφρ<ς τ�ν λατρει�ν µ. ,!θρικ�ν µ�τι·
ε8ναι Eδια�ρετς (σ.σ. eπ	γρ0µµισις τ	� κειµ�ν	υ), µ’ Cλν Kπ@ πταµ" κα" πε-
λ�γη δια!ωρ�Iυν τ.ς ,παρ!�ες της, αY Kπ\αι Cλαι ε8ναι +να συνεσφιγµ�νν Eδι�-
λυτν σ�µα».

T  Eρια τ%ς 'Eλληνικ%ς ∆ηµ	κρατ�ας τ  Yρ�Iει σαφ�ς Y P�γας στ<ν «X0ρταν
τ%ς 'Eλλ0δ	ς». KαλεJ 2ε2α�ως Eλ	υς τ	7ς λα	7ς σ’ @παν0στασιν, ?λλ  τ	7ς δια-
5ωρ�Iει ?π� τ	7ς κατ	�κ	υς της, Eπως εoδαµε κα! στ�ν «Θ	,ρι	ν». Στ<ν δD «X0ρ-
ταν» 	G HλληνικDς τ	π	θεσ�ες Yρ�I	νται ?π� τ  ?ρ5αι	λ	γικ  µ�5ρι τ#τε εeρ�-
µατα. 
Aπ� τ<ν «X0ρταν» µ#ν	ν Z K,πρ	ς ?π	υσι0Iει, ?λλ  Z �παρQις τ	� K,-
πρι	υ 
Iω0ννη KαρατIX µεταQ7 τ�ν στεν�ν συνεργατ�ν τ	υ κα! αOτ�ν π	7 @µαρ-
τ,ρησαν µαI, τ	υ συµπληρBνει τ� κεν#ν. ΣD καν�να σηµεJ	 τ�ν 4ργων τ	υ δDν
κ0νει κzν ν,Qιν περ! 'Oµ	σπ	νδ�ας. 
Aντ�θετα στ� cρθρ	 8 θ�λει Eλ	υς τ	7ς κα-
τ	�κ	υς ν’ ?π	τελ	�ν xνα 4θν	ς. Γρ0φει συγκεκριµ�να: «ALτ�ς K λα�ς µ'νς τυ
lνµατ�Iει τ@ς Eπεσταλµ�νυς τυ πρ�ς τ� κιν�ν συµDAλιν τ# Mθνυς». ∆Dν
eπ0ρ5ει ?κ#µα 	|τε Z παραµικρ< διφ	ρ	,µενη 4κφρασις, π	7 ν  eπ	ν	]% xνα κα-
θεστAς 4στω 5αλαρ%ς αOτ	δι	ικ�σεως σD γεωγραφικ  διαµερ�σµατα, Eπως συµ-
2α�νει µD τ!ς H.Π.A. 'H ν	µ	θετικ�, Z @κτελεστικ< κα! Z δικαστικ< @Q	υσ�α ε_ναι
HνιαJες κα! ?δια�ρετες. Γι  δD τ!ς σ5�σεις τ%ς 'Eλληνικ%ς ∆ηµ	κρατ�ας µD τ  Q�-
να κρ0τη eπ0ρ5	υν στ� Σ,νταγµα τ  cρθρα 118, 119, 120 κα! 121, π	7 τ!ς καθ	-
ρ�I	υν. 
Iδια�τερα µD τ� τελευταJ	 cρθρ	 δ�νεται στ�ν P�γα Z δυνατ#τητα ν 
πρ	σδι	ρ�σ]η τ�ν Hλληνικ� 5αρακτ%ρα τ%ς δηµ	κρατ�ας, ?φ	� σ’ αOτ� Yρ�Iεται Eτι:
«∆.ν κ�νυν πτ. ε2ρ�νην µ. +να ,!θρ'ν, Kπ@ κατακρατε\ τ�ν kλληνικ�ν τ'πν».


EκεJ Eµως π	7 Y P�γας δDν ?φ�νει καµµ�α ?µφι2	λ�α, ε_ναι τ� τ�ταρτ	 cρθρ	
τ	� Συντ0γµατ	ς, Eπ	υ Yρ�I	νται 	G πρ	ϋπ	θ�σεις ?π	κτ�σεως τ%ς 3δι#τητ	ς
τ	� π	λ�τη. Σ’ αOτ� δDν ?ναφ�ρεται πλ�	ν στ� π	λ�τευµα τ%ς 5Bρας, ?λλ  πρ	σ-
δι	ρ�Iει τ� dν	µ0 της. Στ<ν τ�ταρτη παρ0γραφ	 γρ0φει: «�Eκε\νς (σ.σ. πρ	-
φαν�ς: Q�ν	ς) Kπ@ νυµφεAεται µ�αν �Eλλην�δα ε8ναι πλ�της». Kα! κατ’ @π�κτα-
σιν 	G κ0τ	ικ	ι τ%ς 5Bρας hν	µ0I	νται LEλληνες κα! 'Eλλην�δες. T<ν 4νατη πα-
ρ0γραφ	 τ<ν ?ρ5�Iει: «3Eνας -�νς φιλ'σφς ? τε!ν�της ELρωπα\ς, Kπ@ Eφ�σ>η
τ0ν πατρ�δα τυ κα" Mλθ>η ν< κατικ�σ>η ε2ς τ0ν �Eλλ�δα...». 'H x2δ	µη παρ0-
γραφ	ς ?ναφ�ρει: «�Eκε\νς Kπ@ ε8ναι !ριστιαν�ς (σ.σ. κα! Q�ν	ς) κα" δ.ν Kµιλε\
τ0ν Pπλ�ν ? τ0ν kλληνικ0ν δι�λεκτν, Eλλ< µ'νν Dηθε\ τ0ν �Eλλ�δα, ε8ναι π-
λ�της». Γι  τ<ν 'Eλλ0δα YµιλεJ σαφ�ς Y P�γας κι d5ι γι  κ0π	ια σ,µπραQιν
κρατ�ν. 
Aλλ  @φρ#ντισε ν  ?π	καταστ�σ]η κα! τ<ν παγκ#σµια Hν#τητα τ	�
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'Eλληνισµ	�. Στ<ν xκτη παρ0γραφ	 γρ0φει: «�Eκε\νς Kπ@ Kµιλε\ τ0ν Pπλ�ν ?
τ0ν kλληνικ0ν (σ.σ. τ<ν ?ρ5α�α) γλ�σσαν κα" Dηθε\ τ0ν �Eλλ�δα, Qς διατρ�D>η κα"
ε2ς τ@ς Eντ�πδας (,πειδ0 τ� kλληνικ�ν πρIAµι ,-απλBθη κα" ε2ς τ< δA Hµι-
σφα�ρια), ε8ναι 3Eλλην κα" πλ�της». Στ<ν παρ0γραφ	 αOτ< 2λ�π	υµε, Eτι Y P�-
γας στερεBνει τ<ν Hν#τητα τ�ν bπαντα5	� εeρισκ	µ�νων 'Eλλ�νων µD τ� ν  τ	7ς
πρ	ικ	δ	τ]% µD τ<ν 3δι#τητα τ	� π	λ�τη. ΠιθανBτατα δ�, zν Y P�γας @I	�σε, ν 
ε�ρισκε τ�ν τρ#π	, �στε αOτ	! ν  ?σκ	�ν τ  3σ#τιµα δικαιBµατ0 τ	υς κα! ν 
?νταπ	κρ�νωνται στ!ς eπ	5ρεBσεις τ	υς. LOµως στ<ν oδια παρ0γραφ	 ?π	καθι-
στ�X κα! τ<ν π	λιτιστικ< Hν#τητα τ	� 'Eλληνισµ	�. K,ρι	 µ�σ	ν @θεBρει τ<ν
γλ�σσα. Γι  τ�ν λ#γ	 αOτ� Eλ	ι 	G cλλ	ι δ,νανται ν  γ�ν	υν π	λ�τες τ%ς 'Eλλη-
νικ%ς ∆ηµ	κρατ�ας, ?λλ  hν	µατ�I	νται LEλληνες µ#ν	ν Eσ	ι Yµιλ	�ν τ<ν 'Eλλη-
νικ�. .Eτσι Y P�γας διευρ,νει π	λιτιστικ  τ<ν hν	µασ�α κα! ?π	καθιστ�X τ<ν
πνευµατικ< συν�5εια τ	� 'Eλληνισµ	�. Kα! µD αOτ< τ<ν πρ	ϋπ#θεσιν @Qετ0I	υ-
µε hρθ  τ!ς ?ναφ	ρ�ς τ	υ στ�ν 'Eλληνικ� Λα� (cρθρα 61 κα! 118) { στ	7ς LEλλη-
νες (cρθρ	 119).

TO ΠOΛITEYMA TOY PHΓA. Στ<ν πρBτη παρ0γραφ	 τ	� τ�ταρτ	υ cρθρ	υ
Y P�γας γρ0φει: «K�θε ;νθρωπς γεννηµ�νς κα" κατικ�ν ε2ς αLτ� τ� Dασ�λει-
ν, ε2κσιεν�ς !ρ'νυ Hλικ�ας, ε8ναι πλ�της». T<ν λ�Qιν Dασ�λειν Y @πιµελητ<ς
τ%ς @κδ#σεως 
Aπ. Kαραµπερ#π	υλ	ς τ<ν Hρµηνε,ει: «κρ0τ	ς», «@πικρ0τεια»
(σελ. 36). T<ν λ�Qιν αOτ<ν τ<ν ?ναφ�ρει Y P�γας ?ρκετDς φ	ρ�ς· Eπως κα! π	λλDς
φ	ρDς ?κ#µη 5ρησιµ	π	ιεJ τ<ν λ�Qιν ∆ηµκρατ�α, π	7 σηµα�νει τ� oδι	, { hν	-
µατ�Iει τ<ν @πικρ0τεια µD τ� dν	µα �Eλλ<ς { τ�λ	ς κ0νει 5ρ%σιν τ�ν λ�Qεων πα-
τρ�ς, Mθνς. 
Aκ#µη στ<ν x2δ	µη παρ0γραφ	 τ	� 55 cρθρ	υ (περ! πρ0Qεων τ	�
N	µ	δ	τικ	� ΣBµατ	ς) γρ0φει: «(σ.σ. καν	ν�Iει) T< Eκαν'νιστα M-δα, Kπ@ γ�-
ννται ε2ς τ<ς δηµσ�υς 7πθ�σεις...». 
Aλλ  κα! στ<ν τρ�τη παρ0γραφ	 τ	�
cρθρ	υ 54 τ� N	µ	δ	τικ� Σ�µα εOθ,νεται γι0: «T< 7πστατικ< Kπ@ ,-υσι�Iει
Cλ τ� 5Eθνς, λεγ'µενα Dασιλικ�». 
Aλλ0, zν Y P�γας eπεν#ει µD τ<ν λ�Qιν Dα-
σ�λειν τ<ν @πικρ0τεια µ#ν	ν, δDν θ  4γραφε στ<ν δε,τερη παρ0γραφ	 τ	�
cρθρ	υ 55, Eτι τ� N	µ	δ	τικ� Σ�µα καν	ν�Iει: «T0ν ;δειαν ? τ� ,µπ'διν τ# ν<
περ�συν -�να στρατεAµατα ,π�νω ε2ς τ�ν τ'πν τ# Dασιλε�υ τAτυ»· 	|τε
στ� π�µπτ	 cρθρ	 τ	� παραρτ�µατ	ς: «K�θε 3Eλλην κα" �Eλλην�ς, Kµ�ως κα"
κ�θε κ�τικς τ�ς ∆ηµκρατ�ας ταAτης...». 'O P�γας στ  4ργα τ	υ δDν κ0νει λε-
κτικ  παι5ν�δια. .Aρα 45ει λ#γ	υς ν  κ0ν]η 5ρ%σιν τ%ς λ�Qεως Dασ�λειν.

T<ν ?π0ντησιν σD κ0θε µας @ρBτηµα γι  τ<ν σκ�ψιν τ	� P�γα πρ�πει ν  τ<ν
?ναIητ	�µε σD Eλα τ	υ τ  4ργα· 3δια�τερα στ  «
Eπαναστατικ0», π	7 ε_ναι γραµ-
µ�να τ<ν oδια @π	5�. .Eτσι δια20I	υµε στ	7ς στ�5	υς 25, 26, 27 τ	� «Θ	υρ�	υ»:
«Y N'µι ν{ν’ K πρ�τς κα" µ'νς Kδηγ'ς, κα" τ�ς Πατρ�δς +νας ν< γ�ν>η Eρ!η-
γ'ς· γιατ" κ’ H Eναρ!�α Kµι�Iει τ0ν σκλαDι�...». .Aλλως τε κα! στ	7ς στ�5	υς
101, 102 παρακινεJ κα! τ	7ς A3γυπτ�	υς ν’ ?νακηρ,Q	υν xναν µπ�η δικ#ν τ	υς
2ασιλ�α. E_ναι λ	ιπ�ν Y P�γας 2ασιλ#φρων; Kα! zν να�, γιατ! YµιλεJ συν�5εια
γι  δηµ	κρατ�α;

Γι  ν  πρ	σεγγ�σ	υµε τ<ν ?π0ντησιν στ  @ρωτ�µατα αOτ0, πρ�πει ν  γνωρ�-
σ	υµε τ<ν α3τ�α, π	7 τ�ν wδ�γησε στ<ν @πιλ	γ�ν τ	υ. OG µν%µες ?π� τ!ς περιπ�-
τειες τ�ν διεθν�ν @Qελ�Qεων ^ταν πρ#σφατες, Eταν Y P�γας 4γραφε τ  4ργα τ	υ.
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'H ?ναρ5�α κα! Z δικτατ	ρ�α τ	� P	2εσπι�ρ	υ µD τ	7ς 5ιλι0δες νεκρ	7ς κα! τ<ν
γενικ< ?νασφ0λεια ^ταν xνα παρ0δειγµα πρ�ς ?π	φυγ�ν. 'H Γαλλ�α ε3σ%λθε
στ<ν Yµαλ#τητα µ#ν	ν, Eταν Y Nαπ	λ�ων @σφετερ�σθη τ<ν @Q	υσ�α. 'H @σωτερικ<
Zσυ5�α παρ  τ	7ς @Qωτερικ	7ς κινδ,ν	υς 4δωσε στ<ν 5Bρα τ<ν δυνατ#τητα ν’
?ναδι	ργανBσ]η τ<ν δηµ#σια δι	�κησιν κα! τ�ν στρατ� κα! ?π� τ� 5εJλ	ς τ	�
γκρεµ	� ν  τ<ν φ�ρ]η στ!ς λαµπρDς ν�κες. T  δD eπ#λ	ιπα εOρωπαϊκ  2ασ�λεια µD
τ<ν συγκεντρωτικ� τ	υς @Q	υσ�α δDν ?ντιµετBπιIαν ?ναρ5ικDς @κδηλBσεις. Φυ-
σικ  γι  δηµ	κρατ�α στ<ν Γαλλ�α τ	� Nαπ	λ�	ντ	ς { στ  cλλα 2ασ�λεια δDν ̂ ταν
δυνατ�ν ν  γ�ν]η λ#γ	ς.

'H ?νυπαρQ�α πρ!ν ?π� τ<ν @παν0στασιν Hν�ς καταστατικ	� 50ρτη, π	7 θ  κα-
θBριIε αOστηρ  τ� ν�	 καθεστBς, wδ�γησε τ<ν Γαλλ�α στ<ν ?ναρ5�α. 'H γενικ#-
λ	γη διακ�ρυQις τ�ν δικαιωµ0των τ	� ?νθρBπ	υ 4δινε τ<ν δυνατ#τητα τ�ν πι�
?ντιφατικ�ν Hρµηνει�ν. 
Aπ� τ<ν cλλη Z ?νυπαρQ�α τ	� καταστατικ	� 50ρτη
στ!ς @λ��ω θε	� 2ασιλεJες wδηγ	�σε στ!ς πι� αOθα�ρετες καταπατ�σεις τ�ν δι-
καιωµ0των τ	� λα	�. 'O P�γας ε_ναι σ�γ	υρ	 Eτι δDν @πεθυµ	�σε τ<ν ?ναρ5�α {
τ<ν αOθα�ρετη 2ασιλικ< @Q	υσ�α. O|τε Eµως @π�στευε στ<ν συνταγµατικ< 2ασι-
λε�α. ∆Dν @π�στευε γενικ  στ<ν κληρ	ν	µικ< 2ασιλε�α. 
Eφρ#ντισε µ0λιστα ?π�
τ<ν ?ρ5< ν  ?π	σαφην�σ]η τ� π�ς �νν#ει τ�ν 2ασιλ�α. Στ<ν πρBτη παρ0γραφ	
στ  «∆�καια τ	� 
AνθρBπ	υ» YµιλεJ γι  τ<ν φυσικ< @Q�λιQιν ?π� τ  δ0ση στ<ν
συγκ�ντρωσιν τ�ν ?νθρBπων στ!ς π#λεις. Kα! συνε5�Iει στ<ν δε,τερη: «T'τε Mκα-
µαν Dασιλ�α δι< ν< Eγρυπν>� ε2ς τ< συµφ�ρντ� των, δι< ν< ε8ναι D�Dαιι ε2ς τ0ν
Eπ'λαυσιν τ�ν φυσικ�ν δικα�ων, τ< Kπ\α δ.ν M!ει τ0ν ;δειαν ν< τ@ς τ< Eφαι-
ρ�σ>η καν�νας ,π" τ�ς γ�ς». .Eτσι ?ντιλαµ20νεται Y P�γας τ�ν 2ασιλ�α, µD τ<ν
?ρ5α�α Hλληνικ< 4νν	ια τ	� cρ5	ντ	ς κα! d5ι τ	� @Q	υσιαστ%. Γι  τ� λ#γ	 αOτ�
κα! Yρ�Iει µD τ� Mκαµαν τ<ν αGρετ#τητα τ	� 2ασιλ�ως. LOπως κα! στ� «Σ,νταγ-
µ0» τ	υ κ,ρια ?ρ5< ε_ναι Z αbρεσις (@κλ	γ�). Θ�λει ν  ε_ναι αGρετ	! ?κ#µη κα!
	G @πιφ	ρτισµ�ν	ι µD τ<ν διατ�ρησιν τ%ς τ0Qεως στ!ς δηµ#σιες συναθρ	�σεις. Kι
@ν�� Eλα τ  ?QιBµατα ε_ναι αGρετ  εoτε ?π’ εOθε�ας ?π� λαϊκDς συνελε,σεις εoτε
?π� σ�µα @κλεκτ#ρων, Z θητε�α τ�ν @κλεγ	µ�νων ε_ναι ?νακλητ�. Γι  τ�ν λ#γ	
αOτ� πρ	2λ�πει κ0θε 5ρ#ν	 ν  γ�νωνται @κλ	γ�ς, π	7 θ  @πικυρBν	υν τ<ν πρ	η-
γ	,µενη @πιλ	γ< { θ  πρ	5ωρ	�ν σD ?ντικατ0στασιν τ	� @κλε5θ�ντ	ς.

K,τταρ	 τ%ς ∆ηµ	κρατ�ας Y P�γας θ�λει τ<ν κ	ιν#τητα. Γι  τ�ν λ#γ	 αOτ#,
@ν�� Yρ�Iει αOστηρ  τ<ν δι0κρισιν τ�ν @Q	υσι�ν (ν	µ	θετικ�, δικαστικ�, @κτελε-
στικ�), δDν κ0νει καµµ�α 3δια�τερη ?ναφ	ρ  στ<ν τ	πικ< αOτ	δι	�κησιν, Eπως σ�-
µερα Yρ�Iεται, ?λλ  τ<ν θεωρεJ hργανικ  @νσωµατωµ�νη στ<ν κεντρικ<ν δι	�κη-
σιν. AOτ� ε_ναι κ0τι π	7 δDν πρ	2λ�πεται ?π� τ� γαλλικ�  σ,νταγµα, Eπως κα!
τ#σα cλλα, Eπως Z eπ	5ρεωτικ< παιδε�α γι  Eλ	υς ?νεQαιρ�τως. .Aρα Z eπ	-
στηριI#µενη γαλλικ< @πιρρ	< (?κ#µα κι ?π� τ	7ς ?νακριτ�ς τ	υ) µ�νει µετ�ωρη.
yAν µ0λιστα µελετ�σ	υµε µD πρ	σ	5< τ  @παναστατικ  κε�µεν0 τ	υ, τ� π	λ�τευ-
µα π	7 εOαγγελ�Iεται Y P�γας πρ	σεγγ�Iει περισσ#τερ	ν τ� ?µερικανικ#. 
Aλλ 
µ�α πι� 2αθει  µελ�τη τ	� 4ργ	υ τ	υ µXς YδηγεJ σD ?ρ5αι	ελληνικ  πρ#τυπα. Θ�-
λει τ<ν ?ν0δειQιν τ%ς ?τ	µικ%ς @κφρ0σεως κα! εOθ,νης κα! γι’ αOτ� τ� λ#γ	 δDν
κ0νει κzν ν,Qιν γι  π	λιτικ	7ς hργανισµ	7ς (κ#µµατα), Eπως κ0νει τ� γαλλικ�
σ,νταγµα. ΣD καµµ�α περ�πτωσιν Y P�γας δDν θ�λει ν  Yµιλ	�ν cλλ	ι γι  λ	γα-

∆ΑΥΛuΣ/198, 
I	,νι	ς 1998 12387



ριασµ� τ	� Eπ	ι	υ π	λ�τη, ?λλ  Y oδι	ς ?περ�φραστα κα! cµεσα ν  @κφρ0I]η τ<ν
γνBµην τ	υ. T#τε, γιατ! Eλ	ι ?π�διδαν στ�ν P�γα γαλλικ< @πιρρ	�, τ<ν στιγµ<
µ0λιστα π	7 τ� 4ργ	 τ	� P�γα ?ν�τρεπε κα! αOτ� τ� γαλλικ� π	λ�τευµα; 'H α3τ�α
ε_ναι µ�α κα! µ	ναδικ�. 'H π	λιτε�α π	7 ε_5ε Yραµατισθ% Y P�γας, δDν ?ν�τρεπε
µ#ν	ν τ  καθεστ�τα, ?λλ  Eλ	 τ� 	3κ	δ#µηµα τ	� @Q	υσιασµ	�. .Eπρεπε λ	ιπ�ν
ν  µισηθ]%. Γι  τ�ν λ#γ	ν αOτ� τ�ν περι�πλεQαν µD τ� µισητ#τερ	 πρXγµα τ%ς
@π	5%ς, τ<ν Γαλλ�α τ	� Nαπ	λ�	ντ	ς.

PHΓAΣ KAI EKKΛHΣIA. Στ�ν πρ#λ	γ	 τ%ς «Φυσικ%ς» τ	υ Y P�γας γρ0φει:
«3Oπις ,λεAθερα συλλγOται, συλλγOται καλ�». Kα! α3τι	λ	γεJ τ<ν 4κδ	σιν
τ	� 2ι2λ�	υ τ	υ σ ν τ� µ�σ	ν, π	7 θ  πα,σ]η τ<ν δεισιδαιµ	ν�αν. 'H µεγ0λη π0-
λη µεταQ7 θρησκε�ας κα! @πιστ�µης ε_5ε ?ρ5�σει. Γι  τ�ν λ#γ	 αOτ� κα! Y Γρη-
γ#ρι	ς E´ 4λεγε, Eτι 	G ν�	ι 4πρεπε ν  µαθα�ν	υν µ#ν	 γραφ< κα! ?ν0γνωσιν ?π�
τ� 
Oκτα�5ι, τ  δD φυσικ  κα! µαθηµατικ  (δηλαδ< 	G @πιστ%µες) ε_ναι τ�ν ?θ�-
ων Γ0λλων. Π	λλ�� δD µXλλ	ν cθε	ι ^σαν Eσ	ι ?ν�τρε5αν στ�ν ?ρ5αJ	 'Eλληνικ�
Π	λιτισµ#. Kα! Z 
Eκκλησ�α (τ� Πατριαρ5εJ	) δDν 4κρυψε τ<ν 5αρ0ν της ?π� τ<ν
σ,λληψιν κα! @κτ�λεσιν τ	� P�γα. 'O ?νθ�λληνας κα! φανατικ�ς µισ0νθρωπ	ς

Aθ. Π0ρι	ς 4γραφε: «H θε�α Πρ'νια uλ�ησε τ� γ�νς τ�ν !ριστιαν�ν κα�, πρ-
τ# ν< διαδθ#ν ε2ς τ�ν κ'σµν ,κε\να τ< κακ�µφατα ρ'παλα (τ� ρ#παλ	 τ	�
'Hρακλ�	υς ^ταν τ� πρ	τειν#µεν	 @θν#σηµ	 ?π� τ�ν P�γα κα! @κ#σµει τ<ν πρ	-
µετωπ�δα τ�ν @παναστατικ�ν @κδ#σεων τ	υ), Mκαµε κα" ,φανερBθη H Eντ�θετς
αaτη σκευωρ�α, κα" παρεδ'θησαν ε2ς τ� π#ρ· κα" H κατ< τ�ν 2δ�ων δεσπτ�ν τ0ν
κιν0ν κα" καιν0ν εLτρεπ�σαντες µ�!αιραν, µ�!αιραν ε�ρν µισθ�ν τ# παραλ'-
γυ I�λυ αLτ�ν». 
Aλλ  πρακτικ� πνε�µα Y Γρηγ#ρι	ς E´ δDν ?ν�θετε τ<ν @Q�-
λιQιν µ#ν	ν στ< θε�α πρ#ν	ια. 
EQ�δωσε αOστηρDς @γκυκλ�	υς πρ�ς τ	7ς Gερ0ρ-
5ες ν  καταστρ�ψ	υν κ0θε ?ντ�γραφ	 τ�ν 4ργων τ	� P�γα, π	7 eπ%ρ5ε στ!ς πε-
ρι	5Dς τ�ν µητρ	π#λεBν τ	υς. Kα! δρ0ττ	ντας τ<ν εOκαιρ�α @πεQ�τεινε τ�ν σκ	-
ταδισµ#ν τ	υ µD cλλη @γκ,κλι	ν, π	7 4γραφε µεταQ7 cλλων: «...�Eπµ�νως δ�ν
ν< Iητ�σωµεν παρ’ kν�ς kκ�στυ DιDλιπBλυ καθαρ<ν καταγραφ0ν τ�ν Cσων
DιDλ�ων M!ει, ,κκλησιαστικ�ν κα" ρωµαϊκ�ν, κα" τ< Kπ\α M!ει τ# κ�θε εmδυς
κα" τ0ν ,πωνυµ�αν τ�ν συγγραφ�ων αLτ�ν κα" !ωρ"ς ν< ,λλε�π>η Lδ. +ν...». 
Aλλ’
@πειδ< δDν ^ταν στατιστικ	λ#γ	ς { 2ι2λι		ικ	ν#µ	ς, Y Γρηγ#ρι	ς @Q�δωσε τ<ν
@γκ,κλι#ν τ	υ, δι#τι: «3Oσα δ. Mστιν EντιDα�νντα ε2ς τ< τ�ν Eµωµ�των uµ�ν
δγµ�των κατ< τ�ς ,πικρατAσης κραταιOς Dασιλε�ας, ν< Eπδκιµασθ�σι κα"
ν< σηµανθ�σιν ,ν καιρ[� ,ν καταστ�![ω, Kπ'σα κα" Kπ\α ε8ναι» (2λ. 
Aθ. Mαρρ�,
«T	υρκ	κρατ�α στ�ν 'Eλλαδικ� 5�ρ	», σελ. 279).

Kα! γι  τ�ν P�γα τ� Πατριαρ5εJ	 ε_5ε δ�και	 ν’ ?ναστατωθ]%. 'O P�γας ^λθε
σD εOθεJα ?ντ�θεσιν µD τ  «?µBµητα δ#γµατα». Στ<ν πι� Gερ< στιγµ< τ%ς πρ	-
σ5ωρ�σεως στ<ν @παν0τασιν, στ�ν LOρκ	, 	G @παναστ0τες Yρκ�I	νται: «xΩ Bα-
σιλε# τ# κ'σµυ, Kρκ�Iµαι σ. Σ�, στ0ν γνBµην τ�ν τυρ�ννων ν< µ0ν ,λθ� π-
τ�!» («Θ	,ρι	ς», στ�5	ι 31, 32). E_ναι φανερ� στ	7ς στ�5	υς αOτ	,ς, Eτι Z ?ντ�ληψις
περ! θε	� στ�ν P�γα ε_ναι Eλως δι0φ	ρ	ς τ%ς 
I	υδαϊκ%ς (κα! @Q αOτ%ς τ	� Xρι-
στιανισµ	� κα! 
Iσλαµισµ	�). ∆Dν @πικαλεJται τ�ν θε�ν – δηµι	υργ� τ%ς ΠαλαιXς
∆ιαθ�κης, ?λλ  τ�ν @νυπ0ρ5	ντα στ�ν κ#σµ	 θε#, π	7 µ0λιστα cρ5ει (ε_ναι 2α-
σιλε7ς) κα! σ ν cρ5ων (εoδαµε κα! τ<ν π	λιτικ<ν 4νν	ια τ	� 2ασιλ�ως στ�ν P�-
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γα) φρ	ντ�Iει γι  τ<ν ε|ρυθµ	ν λειτ	υργ�αν τ	� σ,µπαντ	ς. 
Aνταπ	κρ�νεται µD
cλλα λ#για στ<ν περ� θε	� ?ντ�ληψιν τ�ν ?ρ5α�ων 'Eλλ�νων· εoτε αOτ	! τ�ν 8ν#-
µαIαν Λ'γν εoτε Παγκ'σµιν N'µν εoτε ?λλι�ς πως. Θ  �δ,νατ	 κ0π	ι	ς ν 
?ντε�π]η, Eτι oσως Y P�γας ε_5ε @πηρεασθ% ?π� τ	7ς Γ0λλ	υς φιλ	σ#φ	υς τ	�
18	υ α3�ν	ς. LOµως στ	7ς στ�5	υς 59 κα! 60 τ	� «Θ	υρ�	υ» γρ0φει: «Kα" Cσι πρ-
σκυν�συν (σ.σ. δε5θ	�ν τ� @παναστατικ� κ0λεσµα), δ.ν ε8ναι πλι� M!θρ�· – Eδ�λ-
φια µας θ< γ�νυν, Qς ε8ναι κ’ 'θνικ�@» (eπ	γρ0µµισις δικ� µ	υ). T	λµ�X Y P�γας
αOτ� π	7 κανε!ς δDν @τ#λµησε µ�5ρι τ#τε @π! 1500 5ρ#νια· ν  θεωρ�σ]η τ	7ς πι�
µισητ	7ς @5θρ	7ς σ ν ?δελφ	,ς. Kα! zς µ< ?ναIητ	�µε cλλη Hρµηνε�α γι  τ�
@π�θετ	 ,θνικ'ς· ?ναφ�ρεται µ#ν	ν σD Eσ	υς ε_5αν τ!ς ?ρ5αι	ελληνικDς ?ντιλ�ψεις
περ! θε	�. Πρ	φαν�ς Y P�γας δDν ?ναφ�ρεται στ	7ς πιστ	7ς τ	� ∆ωδεκαθ�	υ (τ�-
τ	ι	ι cλλως τε δDν eπ%ρ5αν) ?λλ  στ<ν 2αθ,τερη περ! τ	� θε�	υ ?ντ�ληψιν, Eπως
ε_5ε αOτ< διαµ	ρφωθ% ?π� τ	7ς ?ρ5α�	υς LEλληνες φιλ	σ#φ	υς, π	7 µD τ< σει-
ρ0 τ	υς ε_5αν @πηρε0σει τ	7ς σ,γ5ρ	ν	υς EOρωπα�	υς. LEνα πρXγµα µ�νει ?δι-
ευκρ�νιστ	 στ<ν σκ�ψιν τ	� P�γα· τ� zν ε_5ε σαφ% γν�σιν τ�ν ?ντιθ�σεων 
I	υ-
δαϊσµ	� (κα! κατ’ @π�κτασιν Xριστιανισµ	� κα! 
Iσλαµισµ	�) κα! 'Eλληνικ	�
Πνε,µατ	ς, δι#τι παρ  τ!ς hν	µαστικDς ?ναφ	ρ�ς τ	υ σD λα	7ς κα! σD θρησκεJες,
δDν ?ναφ�ρει δι#λ	υ τ	7ς 'E2ρα�	υς.

EΠIΛOΓOΣ. MD τ<ν κ�νησ�ν τ	υ κα! τ� πνευµατικ#ν τ	υ 4ργ	 Y P�γας 42αλε
τ!ς 20σεις ?νατρ	π%ς τ	� @Q	υσιασµ	�, π	7 µD τ!ς π	λιτικ�ς τ	υ @παναστ0σεις κα!
τ<ν ?π	ικι	κρατ�α @20διIε πρ�ς τ<ν παγκ#σµια κυριαρ5�α. Γι  τ�ν λ#γ	ν αOτ�
Y oδι	ς @µαρτ,ρησε µαI7 µD τ	7ς συντρ#φ	υς τ	υ. �Hταν 	G YραµατιστDς ?να-
2ιBσεως τ	� 'Eλληνισµ	� κα! 	G συνε5ιστDς τ	� @κπ	λιτιστικ	� ρ#λ	υ τ�ν 'Eλλ�-
νων. Kα! αOτ< ε_ναι Z α3τ�α π	7 @τ,πωσε τ<ν ε3κ#να τ	� Mεγ0λ	υ 
AλεQ0νδρ	υ·
δι#τι στ� πρ#σωπ	 τ	� µεγ0λ	υ @κε�ν	υ 2ασιλ�ως 42λεπε τ�ν cνδρα, π	7 συν�-
νωσε τ	7ς LEλληνες κα! τ	7ς wδ�γησε στ  πεπρωµ�να τ	υς, Eπως ?κρι2�ς 4κα-
ναν 	G ?ρ5αJ	ι θε	�. T� κ�ρυγµ0 τ	υ ε_5ε 2αθει  ?π�5ησιν στ	7ς λα	7ς, π	7 συ-
µπεριελαµ20ν	ντ	 στ<ν «X0ρταν» τ	υ. 'O Πασ20ν	γλ	υ, πασσXς τ	� Bιδιν�	υ,
^ταν xτ	ιµ	ς ν  @παναστατ�σ]η γι  τ< δηµι	υργ�α τ%ς 'Eλληνικ%ς ∆ηµ	κρατ�ας·
Y 
Aλ% ΠασσXς �θελε ν  τ�ν hν	µ0I	υν Π,ρρ	· Y Σ�ρ2	ς ZγεµAν M�λ	ς πρ	σ�-
φερε xνα σε2αστ� π	σ�ν γι  τ<ν @π	5�ν τ	υ γι  τ<ν ?ν�γερσιν τ	� ?θηναϊκ	� πα-
νεπιστηµ�	υ, δι#τι, Eπως 4λεγε, θ  ^ταν Y φ0ρ	ς τ%ς 
Aνατ	λ%ς. 'H @κπα�δευσις
γι  π0ρα π	λλ  5ρ#νια ̂ ταν Hλληνικ�. M#ν	ν Z π	λιτικ< τ	� Πατριαρ5ε�	υ @στ0-
θη Z α3τ�α δηµι	υργ�ας 2	υλγαρικ�ν κα! σερ2ικ�ν σ5	λε�ων µετ  περ�π	υ 4ναν
α3�να. 'H ?ντ�ληψις τ%ς κ	ιν%ς καταγωγ%ς (Hλληνικ%ς) τ�ν 2αλκανικ�ν λα�ν
@κρ0τησε γι  π	λλ  5ρ#νια κα! ̂ ταν κ	ιν#τατη Z ?ναφ	ρ  στ	7ς ?λλ#γλωσσ	υς
?δελφ	,ς. T<ν θρησκευτικ<ν π�στιν τ<ν cφηνε στ<ν ?τ	µικ< ?ντ�ληψιν τ	� κα-
θεν�ς κα! τ%ς ?φ]�ρεσε τ<ν κ	σµικ< της @Q	υσ�α. AOτ� 4κανε τ�ν 
Aνδρ�α Kαρ-
κα2�τσα ν  γρ0ψ]η τ� 1881 µετ  ?π� @π�σκεψιν στ� πατρικ� σπ�τι τ	� P�γα, Eτι
πρ� τ%ς σωτηρ�ας τ%ς ψυ5%ς τ	υ @πεθυµ	�σε τ<ν σωτηρ�αν τ%ς πατρ�δ	ς τ	υ.
AOτ�ν τ�ν P�γα τιµ	�µε κα! @µεJς 200 5ρ#νια µετ  τ�ν θ0νατ#ν τ	υ, π	7 Z πατρ!ς
«εOγνωµ	ν	�σα» @φρ#ντισε ν  Qε5ασθ]% τ� 	Oσιαστικ� 4ργ	 τ	υ κα! τ	� ?ν�γει-
ρε ?νδρι0ντα µ#λις τ� 1871, 4τ	ς µετακ	µιδ%ς τ�ν Yστ�ν τ	� διBκτη τ	υ Γρηγ	-
ρ�	υ E´ ?π� τ<ν 
Oδησσ#.
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∆ι�νυσιακ
  λατρε�α στ� κ�ντρ� τ�ς Σ�φιας (�φηµ. «24 �Ωρες» τ�ς
Σ�φιας, 2-3 Mαρτ��υ 1998, πρωτ�σ�λιδη).



Λ�γες µ�ν
ν ��δ
µ�δες µετ� τ�ν παρ
υσ�αση τ�ς µελ�της µ
υ περ� τ�ς �λληνικ�τητ
ς τ�ς
B
υλγαρικ�ς παραδ�σεως κα� µυθ
λ
γ�ας («∆αυλ$ς», τε'(
ς 191, N
�µ�ρι
ς 1997) . /δι
ς
. τ0π
ς τ�ς γειτ
νικ�ς (1ρας µ2ς «3παναφ�ρει» 3π� τ
' θ�µατ
ς, 3πικυρ1ν
ντας κατ� τρ�-
π
ν 3ντυπωσιακ$ τ�ν 6ς 7νω πραγµατικ�τητα. Συγκεκριµ�να κα� µ: ;φ
ρµ� τ$ν «<E
ρτα-
σµ$ τ
' O/ν
υ» (1 κα� 14 Φε�ρ
υαρ�
υ), �
ρτασµ$ π
A ;π
τελεB παν�ρ(αι
 �λληνικ$ Cθιµ
,
3νδιαφ�ρ
ντα 7ρθρα δηµ
σιε0θηκαν σ: δ0
 �
υλγαρικ:ς 3φηµερ�δες Dψηλ
τ�της κυκλ
-
φ
ρ�ας.

FEτσι στ�ς 1 Φε�ρ
υαρ�
υ 1998 H πρ1τη σ: κυκλ
φ
ρ�α 3φηµερ�δα τ�ς B
υλγαρ�ας «Tρ
0-
ντ» δηµ
σ�ευσε ;ναφ
ρ� µ: θ�µα τ�ν �
ρτ� τ
' κρασι
' µ: σαφ� ;ρ(αι
ελληνικ$ δι
νυ-
σιακ$ (αρακτ�ρα σ: (ωρι$ τ�ς B
υλγαρικ�ς 3παρ(�ας. ∆0
 ��δ
µ�δες ;ργ�τερα, δηλ. στ�ς
14 κα� στ�ς 15 Φε�ρ
υαρ�
υ 1998, H 3φηµερ�δα «Σταντ�ρτ» (τρ�τη σ: κυκλ
φ
ριακ� Kσ(A) δη-
µ
σ�ευσε δ0
 κε�µενα µ: περιε(�µεν
 τ$ν �
ρτασµ$ τ
' Lγ�
υ Tρ0φων
ς κα� τ�ς �
ρτ:ς πρ$ς
τιµ�ν τ
' 
/ν
υ σ: δι�φ
ρες περι
(:ς τ�ς (1ρας. N� σηµειωθM� µ�λιστα, πNς H «Tρ
0ντ»
εO(ε στ�ν πρ1τη σελ�δα τ
' φ0λλ
υ της 3κε�ν
υ µεγ�λη φωτ
γραφ�α ;π$ τ$ν νε1τερ
 δι
-
νυσιακ$ �
ρτασµ�, H .π
�α κα� περ�τρανα ;π
δεικν0ει τ�ν ;τ�φυα δι�σωση τPν ;ρ(αι
ελ-
ληνικPν τελετ
υργιPν σ: σ0γ(ρ
νες παραδ�σεις κρατικPν Qντ
τRτων π�ραν τ
' �λλαδικ
'
κρ�τ
υς.

Mεταφ�ρω (αρακτηριστικ� ;π
σπ�σµατα 3κ τPν δηµ
σιευµ�των αTτPν:
1. T�τλ
ς 7ρθρ
υ: «Bασιλι� τ
� κρασι
� ���λε�αν στ� �ωρι� �Iλ�ντεντσι µ� �φ
ρµ� τ�ν

�µ�ρα τ
� �γ�
υ Tρ#φων
ς τ
� Kλαδευτ'». Συγγραφε0ς: VI��νκα Λ�λε�α. VEφηµερ�δα
«Tρ
0ντ», Kυριακ� 1 Φε�ρ
υαρ�
υ 1998:

«Γι+ ,κτ
 συνε�-µεν
 .τ
ς 
/ τιµ0ντες τ�ν 1γι
 Tρ#φωνα τ�ν Kλαδευτ� (Tρ�φ
ν ZαρεZ�ν)
κα2 τ
3ς θε
3ς τ
� κρασι
� (��ν
) ∆ι-νυσ
 (Nτι
ν�ς) κα2 B6κ�
 (Mπ�κ(
υς) συγκεντρ7-
θηκαν �θ�ς στ� �ωρι� �Iλ�ντεντσι τ'ς κ
ιν-τητ
ς Στρ
#µιανι. Περ�π
υ 50 παραγωγ
2 τ
�
θεϊκ
�  @γρ
� διαγων�σθηκαν στ� πανηγ#ρι τ
� κρασι
�. Στ� µ�σ
ν τ'ς πλατε�ας στρ7θη-
κε τραπ�Aι µ� τ+ µπ
υκ6λια τ
� διαγωνισµ
�. T+ µ�λη τ'ς �πιτρ
π'ς, �νδεδυµ�να µ� παγα-
νιστικ+ κ
στ
#µια, δ
κ�µασαν µαA2 µ� τ
3ς θεατ�ς τ+ λευκ+ κα2 �ρυθρ+ π
τ6. “Στ� κρασ2
Dρ�σκεται � �λEθεια, σ’ αGτ� κρ#Dεται � λησµ
νι+ τ
� π-ν
υ κα2 τ� D6λσαµ
 τ'ς ψυ�'ς”,
Jταν τ� κεντρικ� σ#νθηµα τ'ς φετειν'ς συγκεντρ7σεως... �EνL0 
/ �ωρικ
2 δ
κ�µαAαν τ+ θε-
ϊκ+ �λι�Eρια, εGλ
γ
�σαν τ� κρασ�, µ� τ� Mπ
N
 Dγ6A
υν τ� ψωµ� τ
υς... “OO Θε�ς �πιτρ�πει
τ�ν εRσ
δ
 στ�ν παρ6δεισ
 µ-ν
 σ’ �κε�ν
υς, 
/ Mπ
N
ι γε#θηκαν τ�ν 
Sν
 τ
� �Iλ�ντεντσι”,
�ν�φεραν στ�ν �π
στ
λE µας 
/ �ωρικ
2 κατ+ τ�ν �να�7ρηση».

2. T�τλ
ς 7ρθρ
υ: «ΣEµερα εSναι � �
ρτ� τ
� �γ�
υ Tρ#φων
ς τ
� Kλαδευτ', αTρι
 εSναι

/ Λ#κειες V
ρτ�ς». Συγγραφε0ς: Σ�λ�ια Nικ�λ
�α. VEφηµερ�δα «Σταντ�ρτ», Σ���ατ
 14
Φε�ρ
υαρ�
υ 1998:

«T�ν �µ�ρα τ
� V
ρτασµ
� τ'ς Λ#κειας Θε
τ-κ
υ (B
#λτσα Mπ
γκ
ρ-ντιτσα) M λα�ς τι-
µ6ει τ�ν 1γι
 Tρ#φωνα τ�ν KλαδευτE, πρ
στ6τη τ0ν �µπελ
υργ0ν, τ0ν 
Zν
π
ι0ν, τ0ν τα-
Dερνι6ρηδων κα2 τ0ν κηπ
υρ0ν. OH V
ρτ� παρατηρεNται στ� �7ρα µας �µ�σως µετ+ τ�ν
�κσυγ�ρ
νισµ� τ
� λα
� µας κατ+ τ�ν 9
 αZ0να �π2 τσ6ρ
υ Mπ
ρ2ς τ
� A´. OIστ
ρικ
2 θεω-

HΣAΪAΣ KΩNΣTANTINI∆HΣ

-Eπι/�ωση παναρ0α�ων δι�νυσιακ1ν
�θ�µων στ
ν σηµεριν
 B�υλγαρ�α
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ρ
�ν, π_ς στ�ν V
ρτ� .�ει �πιDι7σει � �ν6µνηση τ0ν παν6ρ�αιων δι
νυσιακ0ν �
ρτασµ0ν
τ
� 
Rν
υ κα2 τ'ς �γ6πης. T� κλ6δεµα τ
� �µπελι
� κα2 τ+ ̀ φθ
να κερ6σµατα κατ+ τ2ς �µ�-
ρες τ0ν V
ρτ0ν �πικυρ7ν
υν τ�ν @π-θεσE τ
υς. Mετ+ τ�ν �µερ
λ
γιακ� µεταρρ#θµιση στ�
�7ρα µας M 1γι
ς Tρ#φων M Kλαδευτ�ς V
ρτ6Aεται δ#
 φ
ρ�ς: στ2ς 1 κα2 στ2ς 14 ΦεDρ
υα-
ρ�
υ. Nωρ2ς τ� πρω2 M παπ�ς τελεN τ�ν V
ρταστικ� θε�α λειτ
υργ�α πρ�ς τιµ�ν τ
� �γ�
υ µ6ρ-
τυρ
ς Tρ#φων
ς. Kατ+ παλαι� λαϊκ� .θιµ
 M /ερ�ας τ�θεται �πικεφαλ'ς π
µπ'ς κρατ0ντας
σταυρ� κα2 �
ρ
στατεN π
ρευ-µεν
ς πρ�ς τ+ �µπ�λια, γι+ ν+ τ+ ραντ�σfη µ� /ερ� νερ� 
gτως,
hστε ν+ τ#�
υν εGφ
ρ�ας. O/ �ωρικ
2 φ�ρ
υν φρ�σκες ψηµ�νες π�ττες, Dραστ�ς κ-τες, ψητ+
καλαµπ-κια κα2 µπ
#κλ
υς µ� κρασ�. K6θε Zδι
κτEτης κλαδε#ει τ� �µπ�λι τ
υ. �Aπ� τ2ς
πρ0τες κλαδεµ�νες κληµατ-Dεργες πλ�κει στεφ6νι κα2 τ� θ�τει στ� καλπ6κι τ
υ πρ�ς �π
-
φυγEν µατι6σµατ
ς κα2 κακ
τυ��ας. iYστερα π
τ�Aει τ+ κλαδεµ�να σηµεNα κα2 τ2ς ρ�Aες µ�
κρασ�, γι+ ν+ .�fη  πλ
#σι
 τρ#γ
. Στ� τ�λ
ς kλ
 τ� �ωρι� κ6θεται σ� κ
ιν� τραπ�Aι κα2 �κλ�-
γει τ�ν πι� �λικιωµ�ν
 κα2 καλ� �γρ-τη lς Dασιλι� τ0ν �µπελ
υργ0ν γι+ kλ
 τ� .τ
ς. OH
V
ρτ� τελει7νει τ� �π-Dραδ
 µ� �
ρ� στ�ν πλατεNα».

3. T�τλ
ς 7ρθρ
υ: «13 τ-ν
υς δωρε+ν κρασ2 nπιαν στ� Λι6σκ
Dετς κα2 τ� Γι6µπ
λ». Συ-
ντ�κτης: VAπ
στ
λ� τ�ς «Σταντ�ρτ». VEφηµερ�δα «Σταντ�ρτ», Kυριακ� 15 Φε�ρ
υαρ�
υ
1998:

«13 τ-ν
ι δωρε+ν κρασ�... �π
�ηρ6θηκαν στ�ν V
ρτ� τ
� �γ�
υ Tρ#φων
ς τ
� Kλαδευτ'
στ� Λι6σκ
Dετς κα2 τ� Γι6µπ
λ. T� �λι�Eρι
 �#θηκε κατ+ D
#ληση, M λα�ς γι-ρτασε ,ως τ�
πρωo. “�Aπ� τ� π
λ3 κρασ2 τ� κεφ6λι δ�ν π
ν6ει”. M� αGτ+ τ+ λ-για κατ+ ν
� �εκ�νησε M
V
ρτασµ�ς τ
� �γ�
υ Tρ#φων
ς στ� Σιλκ�στρα nδη �π� τ� πρω2 �θ�ς... �Aπ’ τ�ν `λλη π
λυ-
πληθ�ς π
µπE, pργανωµ�νη �π� τ� �ργ
στ6σι
 παραγωγ'ς 
Rν
υ, π�ρασε �π’ τ� Λι6σκ
-
Dετς. O/ τιµ0ντες τ�ν 1γι
 Tρ#φωνα π'γαν στ� τ
πικ� µ
υσεN
 κηπ
υρικ'ς κι gστερα φι-
λε#τηκαν µ� κρασ�. T� Dαρ�λι στ� κ�ντρ
 τ'ς π-λεως κατ�ρριψε τ� ρεκ�ρ κερ6σµατ
ς στ�ν
V
ρτE...».

Π�ραν τPν fς 7νω δηµ
σιευµ�των, στ$ πρωτ
σ�λιδ
 τ�ς 3φηµερ�δ
ς«24 FΩρες» (∆ευτ�-
ρα - Tρ�τη, 2-3 Mαρτ�
υ ’98), H .π
�α εOναι H δε0τερη σ: κυκλ
φ
ριακ� δ0ναµη �
υλγαρικ�
3φηµερ�δα, δηµ
σιε0θηκε φωτ
γραφ�α ;π$ τ�ν �
ρτ� τ
' καρνα�αλι
' (K
#κερι), π
A στ�
B
υλγαρ�α κατ�(ει κυρ�αρ(η θ�ση στ$ 3τRσι
 �
ρτ
λ�γι
 κα� H .π
�α πρ
�ρ(εται ;π’ εTθε�-
ας ;π$ τ�ν VOρφικ� κα� ∆ι
νυσιακ� λατρε�α τPν ;ρ(α�ων ΘρiακPν. <H λεZ�ντα κ�τω ;π’ τ�ν
φωτ
γραφ�α ;ναφ�ρει: «M� �
ρ
3ς κα2 @περπEδηση τ'ς φωτι�ς καρναD6λια �π� τ� Π�ρ-
νικ κα2 τ� Mπρ�Aνικ τ�µησαν τ2ς �Aπ
κρι�ς τ'ς Tυρ
φ6γ
υ (Σ�ρνυ Z�γκ
�εZνι) �θ�ς στ�ν
κ'π
 τ
� �Eθνικ
� Mεγ6ρ
υ Π
λιτισµ
�» (σηµ.: στ$ κ�ντρ
 τ�ς Σ�φιας). EOναι jντως 3ντυ-
πωσιακ�: στ� πρ�θυρα τ
' 21
υ αKPν
ς κα� στ�ν «καρδι�» τ�ς πρωτε0
υσας �ν$ς k�ν
υ
κρ�τ
υς ν� ;να�ι1ν
υν κατ� τρ�π
 µεγαλει1δη 
l παν�ρ(αι
ι �λληνικ
� �
ρτασµ
� πρ$ς
τιµ�ν τ
' θε
' ∆ι
ν0σ
υ. ΘαρρεBς κα� kεπηδ
'ν ;π’ τ� ��θη τ�ς ;(αν
'ς lστ
ρ�ας 
l ;θ�-
νατ
ι κα� πανανθρ1πιν
ι θρ0λ
ι τ�ς �λληνικ�ς κ
σµ
θεωρ�ας.

VAπ$ τ�ς ;ναφ
ρ:ς αTτ:ς τPν τριPν µεγαλυτ�ρων �
υλγαρικPν καθηµερινPν 3ντ0πων πρ
-
κ0πτει σαφPς H 3πι�ε�α�ωση τ
' συµπερ�σµατ
ς, πNς H σ0γ(ρ
νη παρ�δ
ση τ
' �
υλγα-
ρικ
' λα
' ;π
τελεB (π
λλ:ς φ
ρ:ς κεκαλυµµ�νη µ: Qρθ�δ
k
 (ριστιανικ$ σκ�πασµα) πιστ�
κα� ;κρι�� συν�(εια τPν mθPν, 3θ�µων κα� τελετPν τ�ς παναρ(α�ας �λληνικ�ς Kδε
λ
γ�ας
(θρησκε�ας, λατρε�ας κα� π
λιτισµ
'), H .π
�α µ: τ$ν Cνα n τ$ν 7λλ
 τρ�π
 δι�σπαρτη 3ντ
-
π�Zεται σ: .λ�κληρ
 τ$ν πλανRτη, 3πιτελPντας τ$ν γ
νιµ
π
ι$ γι� τ$ ;νθρ1πιν
 πνε'µα
σκ
π� της.



Φραγκ6σκ�ς Mαυρ�λυκ�ς
OO ΦραγκNσκ
ς Mαυρ-λυκ
ς γεννEθηκε στ�ν MεσσEνη τ'ς Σικελ�ας τ�ν

16 ΣεπτεµDρ�
υ τ
� 1494 �π� iEλληνες γ
νεNς. ΘεωρεNται �π� π
λλ
3ς µα-
θηµατικ
3ς κα2 /στ
ρικ
3ς lς M σπ
υδαι-τερ
ς µαθηµατικ�ς τ
� δεκ6τ
υ
,κτ
υ αZ0να. O/ καταπληκτικ�ς γν7σεις τ
υ �κ6λυπταν π
λλ
3ς τ
µεNς: µη-
�ανικE, �στρ
ν
µ�α, rπτικE, /στ
ρι
γραφ�α κα2 γεωγραφ�α. OO πατ�ρας τ
υ
�Aντ7νι
ς Mαρ
#λης, γιατρ�ς �π� τ�ν Kωνσταντιν
#π
λη, �π�φυγε τ2ς
σφαγ�ς τ0ν T
#ρκων µεταναστε#
ντας στ� Σικελ�α. OO A. Mαρ
#λης �γκα-
ταστ6θηκε στ� MεσσEνη. �EκεN διδ6�θηκε µαθηµατικ+ κα2 �στρ
ν
µ�α �π�
τ�ν συµπατρι7τη τ
υ KωνσταντNν
 Λ6σκαρη, µαθEµατα τ+ Mπ
Nα δ�δα�ε κα2
στ�ν γι- τ
υ ΦραγκNσκ
.

OO ΦραγκNσκ
ς Mαρ
#λης �νατρ6φηκε σ� µ�α �π
��, kπ
υ �πικρατ
�σε
θε
φ
D�α κα2 µυστικισµ-ς. OH Dασικ� kµως παιδε�α τ
� Φραγκ�σκ
υ εSναι
VλληνικE· µελ�τησε συγγρ6µµατα τ
� ∆ι
γ�νη Λα�ρτι
υ, τ
� ∆ι-δωρ
υ Σι-

�Oρφν� (= µα0ρη ν0κτα, σκ�τ
ς) καλ0πτει τ�ν Zω� κα� τ$ Cργ
 τ
' µεγ�-
λ
υ µ0στ
υ κα� µ
υσικ
' VOρφ�ως, τ
' 3κ Λει�Rθρων τ�ς τ�τε θρiακικ�ς Πιε-
ρ�ας (δι�τι ;ναφ�ρ
νται pkι τ
Tλ�(ιστ
ν qρωες κα� σ
φ
� µ: αTτ$ τ$ jν
µα).
<Yπ�ρkεν υl$ς τ
' OK�γρ
υ – π
A κατRγετ
 3κ τ
' γ�ν
υς τ
' FAτλαντ
ς –
κα� τ�ς M
0σης Kαλλι�πης, πρ2γµα π
A σηµα�νει, tτι ;νRκει στ$ν π
λιτι-
σµ$ τPν πρ
-κατακλυσµια�ων <EλλRνων, τ
' ∆ι$ς δηλαδ� κα� τPν θεPν - �α-
σιλ�ων.

<O φιλ�λ
γ
ς Π. Λ. Φραγκ�λλης, . συγγραφεAς τ
' παρ
υσιαZ�µεν
υ �ι-
�λ�
υ, µ2ς πληρ
φ
ρεB, tτι στ�ν FAντισσα τ�ς Λ�σ�
υ Dπ�ρ(ει µι� περι
(R,
π
A  λ�γεται VAρφ�κια – VOρφ�κια, tπ
υ κατ� τ�ν παρ�δ
σιν (�λ�πετε VIω.
∆. Πασσ2, «T+ �Oρφικ6», σελ. 47) «�νταφι6σθηκε � κεφαλ� τ
� διαµελισθ�-
ντ
ς �π’ τ2ς Mαιν6δες tρω
ς, � Mπ
�α �κDρ6σθηκε στ� σηµεN
 �κεNν
» (σελ.
187).

«�Aρ�� σ
φ�ας rν
µ6των �π�σκεψις», λ�γει . VAριστ
τ�λης, π
A π�ει ν�
πM� tτι τ� Qν�µατα διηγ
'νται τ�ν ;λRθεια. Π
ι� εOναι tµως H ;λRθεια; Σ0µ-
φωνα µ: τ�ν παρ�δ
ση . VOρφεAς Dπ�ρkε µ�γας διδ�σκαλ
ς τ
' VAπ
λλω-
ν�
υ Πνε0µατ
ς· µ: τ�ν λ0ρα κα� τ� i7σµατ� τ
υ 3πετ0γ(ανε ν� 3κπ
λιτ�ZMη
κα� ν’ ;νακαλM� στ�ν τ�kι κα� τ
Aς �αρ��ρ
υς, τ� κατ� τ$ν µ0θ
 ZwPα κα� τ�-

Π. ΦPAΓKEΛΛHΣ, �Oρφε#ς: OO Mεγ6λ
ς M#στης κα2 M
υσικ�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



κελι7τη, τ
� Kικ�ρων
ς κα2 διαφ-ρων �κκλησιαστικ0ν πατ�ρων. OΩς πρ-τυ-
πα στ� µαθηµατικ� �πιστEµη .�ει τ
3ς µαθηµατικ
3ς EGκλε�δη, �Aρ�ιµEδη
κα2 �Aπ
λλ7νι
. OH Vλληνικ� καταγωγ� κα2 παιδε�α τ
� Φ.M. τ
� παρεN�αν
τ2ς κατ6λληλες γλωσσικ�ς κα2 τε�νικ�ς γν7σεις, hστε ν+ συµD6λfη σηµαντικ+
στ� σωστ� �ναγ�ννηση τ0ν Vλληνικ0ν µαθηµατικ0ν. ∆υστυ�0ς τ+ περισσ--
τερα συγγρ6µµατα τ
� Φ.M. �κδ-θηκαν π
λλ+ �ρ-νια µετ+ τ�ν θ6νατ- τ
υ,
µ� �π
τ�λεσµα ν+ µ� ληφθ
�ν lς πρωτ-τυπα λ-γLω τ0ν �ργασι0ν `λλων �πι-
στηµ-νων, π
3 «�πανανακ6λυψαν» τ2ς θεωρ�ες τ
υ.

OO Φ. Mαυρ-λυκ
ς lς �πιστEµων εS�ε σ+ν κ#ρι
 σκ
π� τ'ς Aω'ς τ
υ τ�ν
σωστ� µετ6φραση (στ+ Λατινικ+) τ0ν µαθηµατικ0ν συγγραµµ6των τ0ν
�ρ�α�ων OEλλEνων, κυρ�ως τ0ν EGκλε�δη, �Aρ�ιµEδη κα2 �Aπ
λλων�
υ. Συγ-
�ρ-νως �πιθυµ
�σε τ�ν �παναφ
ρ+ τ0ν Vλληνικ0ν µαθηµατικ0ν στ+ σ�
λεNα
κα2 πανεπιστEµια. Θεωρ
�σε τ+ µαθηµατικ+ lς τ� µ-νη µ6θηση π
3 θ+ πα-
ρεN�ε τ� σωστ� γν7ση τ
� γ�γνεσθαι. T+ µαθηµατικ6 τ
υ συγγρ6µµατα θε-

ρατα. T�σ
 µεγ�λη δ0ναµιν εO(ε, zστε κα� τ�ς π
λεµ
(αρεBς VAµαZ�νες σα-
γRνευσε, κα� τ�ς Σειρ�νες δελ�ασε, κα� τ�ς Συµπληγ�δες ;κινητ
π
�ησε, κα�
τ$ν ∆ρ�κ
ντα – φ0λακα τ
' Xρυσ�µαλλ
υ ∆�ρατ
ς – 3ν�ρκωσε. |Oµως «δ�ν
εS�ε τ�π
τα κι �π� τ�ν �Aφρ
δ�τη», καθNς θ� Cλεγε . VAριστ
φ�νης. EO(ε
σκ
τ1σει µ�σα τ
υ – tπως κα� . ΠενθεAς τPν «Bακ�0ν» – κ�θε τι π
A σ(ε-
τ�Zεται µ: τ� Cνστικτα κα� τ$ν B�κ(
, τ�ν VAφρ
δ�τη κα� τ�ς Mαιν�δες. |Oταν
. VOρφεAς 3νν�ησε τ$ Cγκληµ� τ
υ, }ταν ~δη ;ργ�· H «ETρυδ�κη» τ
υ – τ$
γενετRσι� τ
υ στ
ι(εB
 – }ταν ;δ0νατ
 πλ�
ν ν’ ;ναστηθM�, γι’ αTτ$ κα� ;πελ-
πισµ�ν
ς 3ρρ�φθη στ�ν θ�λασσα!..

∆:ν εOναι τυ(αB
, tτι H ;ρ(α�α FAντισσα τ�ς Λ�σ�
υ 3τ�µησε τ$ν 7νδρα,
«�νταφι6A
ντας τ�ν κεφαλE τ
υ στ� Bακ�εN
 τ'ς περι
�'ς, τ� Mπ
N
 .κτ
τε
π'ρε τ�ν rν
µασ�α �Aρφ�κια – �Oρφ�κια, κα2 w�ι σ� κ6π
ι
 /ερ� τ
� �Aπ-λ-
λων
ς x τ
� OEρµ
�, π
3 @π'ρ�αν στ�ν περι
�� �κε�νη... T�ν λ#ρα τ
� �Oρφ�-
ως 
/ �AντισσαN
ι πρ
σ�φεραν στ�ν µ
υσικ� κα2 π
ιητE τ
υς T�ρπανδρ
, �
Mπ
�α τ�ν δ-�ασε, kπως κι �κεNν
ς δ-�ασε τ�ν λ#ρα, �φ
� �νεδε��θη Zσ6-
�ι
ς τ
� µυθικ
� �Aρ�ων
ς» (σελ. 186 κ.�.).

<O VOρφεAς κατ� τ�ν παρ�δ
σι Cγραψε π
λλ� Cργα, µεταkA τPν .π
�ων
;ναφ�ρ
νται κα� τ� �k�ς: Tριαγµ
�, OIερ
2 Λ-γ
ι, Xρησµ
�, Tελετα�, Λιθικ6,
ΣωτEρια, Kρατ'ρες, Θρ
νισµ
�, Bακ�ικ6, EZς iLAδ
υ Kατ6Dασις, Π�πλ
ς,
∆�κτυ
ν, Θε
γ
ν�α, �Aστρ
ν
µ�α, iYµν
ι, Φυσικ+ κ.7. |Oλα fστ�σ
 τ� Cργα
αTτ� ;π
δ�δ
νται σ: νε1τερ
υς συγγγραφεBς, VOρφικ
Aς n Πυθαγ
ρικ
Aς
(Diels - Kranz, «Die Fragmente Der Vorsokratiker» A1).

<O VOρφισµ$ς fς θρησκε�α n α�ρεσις λειτ
υργ
'σε στ�ν <Eλλ�δα παρ�λ-
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ωρ
�νται �ριστ
υργEµατα µαθηµατικ'ς �κθ�σεως µ� λεπτ
µ�ρεια, �κρ�Dεια
κα2 συν
πτικ-τητα.

T� πρ0τ
 σ#γγραµµα τ
� Φ.M. εSναι τ� «Photismi de lumine et umbra». Συ-
ντ6�θηκε τ� 1521, �λλ+ �κδ-θηκε τ� 1611. T� σ#γγραµµα τ
�τ
 περιγρ6φει
τ�ν γεωµετρικ� �ν6λυση φωτειν0ν �κτ�νων τ0ν διερ�
µ�νων δι+ φακ0ν κα2
�ντανακλωµ�νων δι+ κατ-πτρων. Γι+ παρ6δειγµα πρ0τ
ς µελ�τησε τ�ν γε-
ωµετρ�α φωτειν0ν �κτ�νων δι+ µ�σ
υ µ� σφαιρικ0ν φακ0ν, �ρησιµ
π
ι7-
ντας τ+ �π
τελ�σµατα γι+ τ� σ#νθεση µαθηµατικ
� πρ
τ#π
υ λειτ
υργ�ας τ
�
rφθαλµ
�. Πρ0τ
ς �π�σης M Mαυρ-λυκ
ς �νεκ6λυψε τ� λειτ
υργ�α τ
� σκ
-
τειν
� θαλ6µ
υ, ��ηγ7ντας τ�ν συγκ�ντρωση τ0ν �κτ�νων τ
� εZδ7λ
υ �π2
τ'ς rθ-νης. O/ µελ�τες τ
υ εSναι πρωτ
π
ριακ�ς κα2 πρ
δρ
µ
λ
γ
�ν τ2ς µε-
λ�τες τ
� K�πλερ τ� 1604. Στ� σ#γγραµµα τ
�τ
 M Mαυρ-λυκ
ς περιγρ6φει
τ�ν σηµειακ� πρ
�λευση τ0ν φωτειν0ν �κτ�νων �π� ,να σ0µα κα2 τ�ν λEψη
τ
υς κατ’ �ντιστ
ι��αν �π� τ+ σηµεNα Vν�ς rπτικ
� συστEµατ
ς (π.�. rφθαλ-

ληλα µ: τ$ ∆ωδεκ�θε
ν, ;π
τελ
'σε δ: τ$ συµπλRρωµα τ
' ∆ι
νυσιασµ
',
;φ
' κατ� τ$ν ∆ι�δωρ
 τ$ν Σικελι1τη «π
λλ�ς τρ
π
π
ιEσεις .κανε στ2ς
δι
νυσιακ�ς τελετ�ς» κα� fς «δεσπ-A
υσα Zδ�α τ'ς rρφικ'ς π�στεως κα2
σκ
π�ς τ'ς rρφικ'ς τελετ'ς Jτ
 � Mσι-της κα2 � τ�λεια �γν-της, � �π
ρρ�-

υσα �π� τ�ν θε-τητα» (σελ. 39-44). VEkαιρετικ� σηµασ�α C(ει H K
σµ
γ
-
ν�α τ
' VOρφισµ
', π
A 3λ�(ιστα διαφ�ρει 3κε�νης τ
' <Hσι�δ
υ, κα� H δια-
τ0πωσις τ
' Παγκ
σµ�
υ N�µ
υ, «τ
� N-µ
υ π
3 κυDερν{� π6ντα δι+ π6-
ντων» σ0µφωνα µ: τ$ν <Hρ�κλειτ
. MελετPντας τ
Aς iYµν
υς, κα� µ�λιστα
3κε�ν
υς π
A ;ναφ�ρ
νται εKς τ�ν ;στρ
ν
µ�α, . K. Xασ�πης τ
π
θετεB τ�
VOρφικ� κε�µενα στ� 2η (ιλιετ�α π.X. <O /δι
ς 7λλως τε . Dµνwωδ$ς ;π
καλεB
τ$ν ν�µ
ν «�Ωγ#γι
ν», πρ2γµα π
A κατ� τ$ν VIω. Πασσ2 3πι�ε�αι1νει τ�ν πα-
λαι�τητα τPν VOρφικPν.

Σαρ<ντ�ς Π>ν

T$ 3ν λ�γwω σ0γγραµµα φ�ρει 3π�σης τ$ν κατατ
πιστικ$ Dπ�τιτλ
 «OH λαϊκ�
λ
γ
τε�ν�α τ0ν OEλλEνων τ'ς B
ρε�
υ �Hπε�ρ
υ». ATτ$ 7λλως τε ;π
τελεB
κα� τ$ θ�µα π
A πραγµατε0εται, καθNς . 3k VAργυρ
κ�στρ
υ καταγ�µεν
ς
συγγραφ�ας τ
υ, . .π
B
ς 3π�σης τυγ(�νει φιλ�λ
γ
ς κα� µεταφραστ�ς �λλη-
νικPν λ
γ
τε(νικPν Cργων στ�ν VAλ�ανικ� γλPσσα, 3πι(ειρεB τ� δι�σωση δι�
τ�ς καταγραφ�ς κα� παρ
υσι�σεως µι2ς παραδ�σεως, π
A �αθµιαBα (�νε-
ται. EKδικ1τερα fς πρ$ς τ$ περιε(�µεν
 τ$ �ι�λ�
 περιλαµ��νει pνα 3κτεν:ς
δ
κ�µι
 περ� τ
' δηµ
τικ
' τραγ
υδι
', τριακ�σια ε/κ
σι QκτN δηµ
τικ�

ΣTAYPOΣ NTAΓIOΣ, �Aπ
κληρωµ�ν
 .θν
ς
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µ
�). T�ν `π
ψη τ
#τη εS�ε κα2 M |AραDας �πιστEµων �Aλ�αA�ν περ�π
υ τ�ν
δ�κατ
 αZ0να, �λλ+ M Mαυρ-λυκ
ς πρ0τ
ς τ� θεµελ�ωσε µαθηµατικ0ς. �Eπ�-
σης M Φ.M. ��Eγησε µαθηµατικ0ς µ� µεγ6λη �κρ�Dεια τ�ν σ�ηµατισµ� τ
�

Gραν�
υ τ-�
υ.

T+ περισσ-τερα µαθηµατικ+ συγγρ6µµατα τ
� Φ.M. συµπεριλαµD6ν
νται
στ+ .ργα τ
υ «Opuscula Mathematica» κα2 «Arithmeticorum Libri Duo», �κδ
-
θ�ντα τ� 1575. Στ+ συγγρ6µµατα τ
�τα M Φ.M. ε@ρ�σκει τ� κ�ντρ
 D6ρ
υς
διαφ-ρων τρισδιαστ6των σωµ6των. �Aπ
δεικν#ει µ� �κπληκτικ� εGφυoα κα2
δι
ρατικ-τητα π
λλ
3ς τ#π
υς συνδ�
ντες τ2ς πλευρ�ς, �κµ�ς κα2 γων�ες π
-
λυεδρικ0ν σωµ6των. T� γιγαντιαN
 kµως �π�τευγµ6 τ
υ στ+ µαθηµατικ+ εSναι
� �νακ6λυψη τ'ς Mαθηµατικ'ς �Eπαγωγ'ς, Vν�ς �π� τ+ σπ
υδαι-τερα τε-
�ν6σµατα τ'ς µαθηµατικ'ς �π
δε��εως. Mερικ
2 /στ
ρικ
2 τ0ν µαθηµατικ0ν
Zσ�υρ�A
νται, kτι M Levi ben Gerson περ�π
υ τ� 1320 πρ0τ
ς �νεκ6λυψε τ
#-
τη τ� µαθηµατικ� µ�θ
δ
 �π
δε��εως, �λλ+ M ben Gerson �πλ0ς �ρησιµ
-

τραγ
0δια καθNς 3π�σης κα� �ι�λι
γραφικ� στ
ι(εBα κα� εDρετRρια.
T$ δ
κ�µι
 µ: τ$ .π
B
 kεκινi2 τ$ Cργ
, φ�ρει τ$ν τ�τλ
 «OH πρ
σDεDληµ�-

νη διαθEκη». VAπ$ τ�ν ;ναγνωσR τ
υ πρ
κ0πτει, tτι, tπως κα� . συγγραφ�ας
3πισηµα�νει, H κ�θε µ
ρφ�ς 3k
υσ�α 3πιδι1κει µετ� πε�σµατ
ς τ�ν κατ�ρ-
γηση αTτ
' τ
' λαϊκ
' µ�σ
υ 3κφρ�σεως, ;φ
' H πρ
σπ�θει� της ν� Dπ
-
δ
υλ1σMη τ$ φρ�νηµα τ
' ;νθρ1π
υ πρ
��λλ
ντας δι�φ
ρες κεν:ς λ�γ
υ
θεωρ�ες n καταφε0γ
ντας στ� ��α τραυµατ�Zεται θαν�σιµα ;π$ τ�ν 3µψυ-
(ωτικ� φ0ση τPν τραγ
υδιPν αTτPν. |Oµως . συγγραφ�ας �ρ�σκει παρ�λ-
ληλα κα� τ�ν εTκαιρ�α ν� κατηγ
ρι
π
ιRσMη τ�ς 3µπνε0σεις τ�ς λαϊκ�ς µ
0-
σας µ: τρ�π
, zστε ν� γ�ν
υν πι$ ε�ληπτες ;π$ τ$ν ;ναγν1στη. VEπ�σης ;να-
λ0ει κα� τ� λ
γ
τε(νικ� στ
ι(εBα τPν i;σµ�των tπως H δ
κιµR, H σ0σταση κα�
τ$ µ�τρ
.

<H παρ�θεση τPν i;σµ�των ;ρ(�Zει µ: τ�ς παραλ
γ�ς, µεταkA τPν .π
�ων
περιλαµ��ν
νται τ� γνωστ� δηµ
τικ� «M�να µ: τ
Aς 3ννι� σ
υ γι
0ς» κα�
«T�ς FAρτας τ$ γι
φ0ρι». Kατ�πιν εOναι τ� 3πικ�, tπ
υ γ�νεται λ�γ
ς γι� κα-
τ
ρθ1µατα Hρ1ων π
A 7φησαν 3π
(R. FEστω fς 3λ�(ιστ
 παρ�δειγµα τ$
κ�τωθι: «T� �κ
#ει � µα#ρη γ'ς / τρεNς �ρ-ν
υς δ� �
ρτι6Aει, / τ’ �κ
�ν κα2
τ+ D
υν+ / κι �κεNνα ραϊστ'καν, / τ� �κ
#ει κι M 
Gραν�ς / τρεNς �ρ-ν
υς δ�
σταλ6Aει. / OO M�ρκ
ς �σκ
τ7θηκε / κα2 σκ-τωσε κα2 ��λι
υς». VAκ
λ
υθ
'ν
τραγ
0δια τ�ς kενιτι2ς, π
A (αρακτηρ�Z
υν ;π�λυτα τ$ν �
ρει
ηπειρωτικ$
λα�, κατ�πιν τ� λυρικ�, π
A συµ�ατικ� διαιρ
'νται στ� 3ρωτικ� κα� τ� νυ-
φι�τικα, κα� τ�λ
ς δι�φ
ρα 7λλα τραγ
0δια tπως κ
ινωνικ�, κ�λλαντα, γνω-
µικ�, παιδικ�, περιγελαστικ� κ.
.κ.
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π
�ησε µ�α �πλ
π
ιηµ�νη µ
ρφ� τ'ς µεθ-δ
υ στ� λ#ση Vν�ς µ-ν
 πρ
DλE-
µατ
ς, �ωρ2ς ν+ τ�ν µελετEσfη γενικ0ς κα2 ν+ τ�ν καταστEσfη µαθηµατικ� µ�-
θ
δ
 �π
δε��εως. |Aλλ
ι Zσ�υρ�A
νται, kτι M µεγ6λ
ς µαθηµατικ�ς Πασκ+λ
πρ0τ
ς �ρησιµ
π
�ησε τ� µ�θ
δ
 τ'ς µαθηµατικ'ς �παγωγ'ς στ� σ#γγραµ-
µ6 τ
υ «Triangle Arithmetique». Kα2 τ
�τ
 δ�ν �ληθε#ει, δι-τι M Πασκ+λ σ� µ�α
�πιστ
λE τ
υ πρ�ς τ�ν µαθηµατικ� Kαρκ6Dι περιγρ6φει τ�ν �π-δει�η Vν�ς
θεωρEµατ
ς λ�γ
ντας: «Cela est aise par Maurolic», δηλ. «AGτ� εSναι εTκ
λ

µ� τ�ν (µ�θ
δ
) τ
� Mαυρ-λυκ
υ». OH �πιρρ
� τ0ν συγγραµµ6των τ
� Φ.M.
�π2 `λλων µαθηµατικ0ν τ
� δεκ6τ
υ VDδ-µ
υ αZ0να, kπως τ
� Πασκ+λ, τ
�
Mπασσ� κα2 τ
� Φερµ6, εSναι τερ6στια.

OO Mαυρ-λυκ
ς στ+ συγγρ6µµατ6 τ
υ συνε�0ς πρ
6γει τ�ν ���α τ'ς λ
-
γικ'ς κα2 τ0ν Vλληνικ0ν µαθηµατικ0ν. �Aν κα2 @π
στηρ�Afη τ�ν καθ
λικ�
�κκλησ�α, �ν τ
#τ
ις νι7θει kτι κα2 αGτ� εSναι �ν6ντια στ� λ
γικ� κα2 στ+
µαθηµατικ6. Συνε�0ς καταπ
λεµεN τ�ν �στρ
λ
γ�α, πρ
π6ντων τ2ς Zδ�ες τ
�

Στ$ σ0ν
λ� τ
υ τ$ �ι�λ�
 εOναι pνα Cργ
 µ: ;ρ(ειακ� κα� π
λιτισµικ� ;k�α,
καθNς ;π
θησαυρ�Zει τ$ν πλ
'τ
 τ�ς λαlκ�ς παραδ�σεως, π
A κινδυνε0ει
µ: 3kαφ�νιση. T$ Zητ
0µεν
 3ν π�σMη περιπτ1σει εOναι τ$ πPς θ� kαναγ�-
ν
υν τ� τραγ
0δια αTτ� ��ωµα µ�σα σ’ pναν κ�σµ
 π
A συνε(Pς ;λλ
τρι1-
νεται.

M<ρι�ς Mαµαν�ας

Γι� τ$ Cπ
ς τ
' ’40 C(
υν γραφ� π
λλ�. |Oµως kε(ωριστ� σηµασ�α C(
υν

l ;ναµνRσεις (π
λA περισσ�τερ
ν pνα Hµερ
λ�γι
ν) tσων Cλα�αν µ�ρ
ς.
VIδια�τερα τPν LπλPν στρατιωτPν. M�σα ;π$ τ�ς γραµµ�ς τ
υς διαπιστ1-
ν
υµε τ�ν θαυµ�σια ψυ(
λ
γ�α τPν µα(ητPν ;λλ� κα� τ$ µ�γεθ
ς τ�ς ;k�ας
τ�ς ν�κης µας Cναντ�
ν τPν VIταλPν, 3k αKτ�ας τPν συνθηκPν π
A 3πετε0(θη.
T�ν ;k�α αTτ� τ�ν ;ναγνωρ�Zεις κα� στ$ Hµερ
λ�γι
 τ
' Στ. TZιρ
π
0λ
υ,
π
A καλ0πτει τ$ δι�στηµα ;π$ 14 N
εµ�ρ�
υ µ�(ρι τ�ν κατ�ρρευσιν τ
' µε-
τ1π
υ στ�ς 25 VAπριλ�
υ 1941. �ε(ωριστ� ;k�α C(
υν στ$ �ι�λ�
 αTτ$ τ� σ(�-
λια τ�ς κ�ρης τ
υ κ. FAννας TZιρ
π
0λ
υ - ETσταθ�
υ, π
A παραθ�τ
ντας
;π
σπ�σµατα ;π$ τ�ν κ�θ
δ
 τPν µυρ�ων τ
' �εν
φPντ
ς, συνδ�ει τ�ν
;ρ(α�α µ: τ�ν σ0γ(ρ
νη lστ
ρ�α, καταδεικν0
ντας τ� συν�(εια τ�ς π
λε-
µικ�ς ;ρετ�ς τPν <EλλRνων. VAκ�µη H παρ�θεσις τPν ;νακ
ινωθ�ντων τ
'
ΓEΣ τ
π
θετεB τ� tσα συµ�α�ν
υν σ’ pνα σηµεB
 τ
' µετ1π
υ στ�ν γενικ� 3k�-
λιkιν τPν 3πι(ειρRσεων.

-Aθ. K�υκ�/�στας

ΣT. TZIPOΠOYΛOΣ, OHµερ
λ-γι
ν �π� τ�ν π-λεµ
 τ
� 1940
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�Eρ6σµ
υ κα2 τ
� N
στραδ6µ
υ, τ
3ς Mπ
�
υς �π
καλεN �παγγελµατ�ες τ'ς
��απατEσεως. Πρ
σπ6θησε καθ’ kλη τ� δι6ρκεια τ'ς Aω'ς τ
υ ν+ �παναφ�ρfη
τ+ Vλληνικ+ µαθηµατικ+ κα2 τ�ν Vλληνικ� τρ-π
 σκ�ψεως στ�ν καθηµεριν--
τητα τ
� �πλ
� �νθρ7π
υ.

OO Φ. Mαυρ-λυκ
ς π�θανε στ� MεσσEνη στ2ς 22 �
υλ�
υ τ
� 1575. |Eτσι
.κλεισε �κ-µη µ2α Vν-τητα τ'ς �νυπ
λ-γιστης Vλληνικ'ς πρ
σφ
ρ�ς στ� µα-
θηµατικ� �πιστEµη.

Π. Περγ<µαλης
Mαθηµατικ-ς, Morley, AGστραλ�α
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Πρ�κειται γι� µι� σειρ� δ
κιµ�ων, µ: τ� .π
Bα . συγγραφεAς ;π
δ�δει
Lπλ2 κα� σφαιρικ� τ�ν πνευµατικ� κατ�σταση τ�σ
 τ
' σ0γ(ρ
ν
υ �λληνι-
σµ
' tσ
 κα� τ�ς ;νθρωπ�τητας στ$ σ0ν
λ� της. VIδια�τερη ;ναφ
ρ� κ�νει
στ�ν δρ�ση τPν καταστρ
φ�ων τ�ς �λληνικ�ς γλ1σσας, π
A δ
λ�ως 3πι(ει-
ρ
'ν ν� πλRk
υν αTτ$ τ$ κ0ρι
 πνευµατικ$ µ�γεθ
ς τ�ς �λληνικ�τητας. Kα-
ταγρ�φει τ�ν ;θρ�α εKσ�
λ� στ�ν <Eλλ�δα �ν$ς µεγ�λ
υ ;ριθµ
' k�νων θρη-
σκευτικPν δ
γµ�των, π
A 3πιφ�ρ
υν τ�ν Kδε
λ
γικ� σ0γ(υση κα� τ�ν 3kα-
σθ�νηση τ
' κ
ιν
' 3θνικ
' συναισθRµατ
ς τPν <EλλRνων.

∆:ν ;π
φε0γει 3π�σης ν� ;ναφερθM� κα� στ$ν «π
λιτιστικ$ Kµπεριαλισµ$»
π
A Dφ�σταται σ: παγκ�σµι
 3π�πεδ
 κα� 3πιδι1κει ν� περ�σMη τ$ν ;µερικα-
νικ$ τρ�π
 Zω�ς στ�ς συνRθειες κα� στ$ν τρ�π
 σκ�ψης tλων τPν λαPν τ�ς
Γ�ς. Στ�(
ς H 
Kκ
ν
µικ� παντ
δυναµ�α τPν Kσ(υρPν κα� H Cλλειψη 
Tσια-
στικ�ς ;ντ�δρασης στ�ν παγκ�σµια 3k
υσ�α, π
A δηµι
υργεBται κα� 3µπε-
δ1νεται µ: τα(εBς ρυθµ
0ς. T�λ
ς . συγγραφ�ας κρ�νει ;ναγκα�α τ�ν γ�ννηση
�ν$ς ν�
υ .ρ�µατ
ς γι� τ�ν ;νθρωπ�τητα, τ�τ
ι
υ zστε ν� DπηρετM� τ�ς
;νθρ1πινες ;k�ες κα� τ�ν 3λε0θερη συν0παρkη τPν λαPν. T� 3ν λ�γwω δ
κ�-
µια τ
' E. P�Z
υ θ� µπ
ρ
'σαν ν� θεωρηθ
'ν fς �
ηθRµατα, κυρ�ως γι�
τ
Aς ν�
υς, καθNς δ�ν
υν µ�α εKκ�να τ
' σηµεριν
' ;νθρ1π
υ κα� πρ
εικ�-
Z
υν µ: Kδια�τερ
 τρ�π
 τ�ν π
ρε�α τ
υ πρ$ς τ$ µ�λλ
ν.

Π. K�υ/αλ<κης

EYAΓΓEΛOΣ POZOΣ, Πρ
σεγγ�σεις κα2 �Aπ-ψεις
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