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�Oταν �πικηρσσεται � γν�ση �ς «�πειλ�»...

T� κυρ�ως θ�µα τ�� πρ�ηγ�υµ�ν�υ 198�υ τε���υς τ�� «∆αυλ��»

(«�O “Θε�ς” γ νεται �!ισ�σεις;») ε!ναι # «φυσι�λ�γικ&» κατ'λη(η κ'-

θε *λε�θερης *ρευνητικ+ς σκ�ψεως κα- τ� τελικ� .ητ��µεν� τ+ς πρ�-

σεγγ�σεως τ+ς πραγµατικ/τητας µ�σω τ+ς 0δ�� τ+ς *πιστ2µης, µ’ 5λλα

λ/για µ�σ6ω τ+ς 7Eλληνικ/τητ�ς. Πρ'γµατι σ2µερα, π�; µ< τ&ν =π�-

θ�ωση τ+ς *πιστ2µης τ> «φετ-�» κα- τ> «ταµπ��» καταρρ��υν κα- δια-

λ��νται σ>ν καπν/ς, δ<ν µπ�ρ��ν ν> ?π'ρ��υν 5@ατα στ�ν ν�� κα-

στ�ν λ/γ� κα- =παγ�ρευµ�νες στ&ν γνAση .Bνες. Π�λ; περισσ/τερ�

σ< µ�α *π��& παραδ��+ς τ�� διαφ�ρετικ��, =νεκτικ/τητας κα- =νε(ι-

θρησκε�ας τυ��ν καταστ'σεις φανατισµ��, @αρ@αρ/τητας κα- θε�-

κρατ�ας ε!ναι *κτ�ς πραγµατικ/τητ�ς.

***

DOλ�ι �F λα�- G��υν τ� αHτ�ν/ητ�, αHτ�δ�και� κα- αHταπ/δεικτ� –

κα- 0πωσδ2π�τε =ναφα�ρετ� – δικα�ωµα ν> *ρευν��ν τ�ν π�λιτισµ/

τ�υς, π�; δ<ν ε!ναι τ�π�τε 5λλ� =π� τ&ν διαν/ηση κα- τ> Gργα τBν πα-

ρελθ�υσBν γενεBν. Π�λ; περισσ/τερ� 0 σηµεριν�ς Jλληνικ�ς λα�ς G�ει

K�ι µ/ν� τ� δικα�ωµα =λλ> κα- τ� @αρ; καθ+κ�ν ν> *ρευνLM κα�, γιατ�

K�ι, ν> µιµ+ται τ�ν τρ/π� σκ�πτεσθαι κα- πρ'ττειν τBν πρ�γ/νων τ�υ,

Nνα τρ/π� π�; K�ι OπλBς =π�τελεP πρ/τυπ� παγκ/σµι�, =λλ', Qπως κα-

τ' κ/ρ�ν G��µε πεP κα- =π�δε�(ει στ�ν «∆αυλ/», συνιστLM τ&ν Rδια τ&ν

�Hσ�α κα- τ&ν πραγµατικ/τητα τ�� σηµεριν�� Παγκ/σµι�υ Π�λιτι-

σµ��. Tυ��ν =µφισ@2τηση τ�� δικαιAµατ�ς αHτ�� ε!ναι =διαν/ητη.

Kα- συνεπBς αHτ�- π�; =νησυ���ν δ+θεν, δι/τι # Gρευνα κα- συνει-

δητ�π��ηση τ�� 7Eλληνικ�� παρελθ/ντ�ς =π� τ�;ς κατ��κ�υς τ�� τ/-

π�υ αHτ�� =π�τελεP κ�νδυν� γι> τ� κρατ��ν πνευµατικ� καθεστAς,

συκ�φαντ��ν τ&ν γνAση κα- τ&ν *πικηρ�σσ�υν Tς «=πειλ2». Kα- Gρ��-

νται σ< µετωπικ& σ�γκρ�υση µ< 0λ/κληρ� τ� πνε�µα τ+ς *π��+ς µας,



Uπισθ�δρ�µ��ν σ< µεσαιωνικ<ς µεθ/δ�υς πρ�παγ'νδας κα- πρακτικ+ς

κα-, τ� σπ�υδαι/τερ�, µετ> @�ας =π�κρ�πτ�υν =πAτερες σκ�πε�σεις

τ�υς, π�; δ<ν ε!ναι 5λλες =π� τ�ν δι�ασµ/, τ&ν δηµεγερσ�α κα- τ&ν Fε-

ρ�ε(εταστικ& δυναµικ& καταστ�λ2. VEν π'σWη περιπτAσει # Fστ�ρ�α

*π- τ�� σηµε��υ αHτ�� ε!ναι κατηγ�ρηµατικ2: OF DEλληνες �Hδ�π�τε

Gσφα(αν Y Gκαψαν Y κατ�στρεψαν τ�;ς 5λλα φρ�ν��ντες κα- τ> Gργα

τ�υς. T� =ντ�θετ� συν�@η. 7Eπ�µ�νως τ� ψευτ�δ�ληµµα τ�� κινδ�ν�υ

G�ει πρ�φαν+ πατρ/τητα κα- ε!ναι δ/λι�, Gν��� κα- 0ρατ� κα- δι> γυ-

µν�� Uφθαλµ�� «εZρηµα» τ+ς πλευρMς *κε�νης π�; τ� =π�δ��εται Tς

=ληθ�ς δ�ληµµα.

***

7H 7Eλληνικ/τητα στ&ν αHθεντικ& πρ�@ληµατικ2 της «�O “Θε�ς” γ -

νεται �!ισ�σεις;» K�ι µ/ν� =π�τελεP τ&ν τελευτα�α λ�(η τ+ς παγκ/-

σµιας =να.ητ2σεως τ�� καιρ�� µας, =λλ> =νακ�υφ�.ει τ�ν 5νθρωπ�

=π� τ&ν ν�σηρ& ψυ�ικ& φ/ρτιση τBν �Fωνδ2π�τε *πι@ιων/ντων ?π�

τ�π�ν \δε�λ�γικBν =π�λιθωµ'των «φετ-�» κα- «ταµπ��», τ> 0π�Pα

?π+ρ(αν τ� πρ/σ�ηµα =νυπ�λ�γ�στων καταστρ�φBν κα- τ� 5λλ�θι

γι> τ� ��σιµ� π�ταµBν α]µατ�ς δι> µ�σ�υ τBν α\Aνων. ∆<ν τ�θεται

=π� τ�ν «∆αυλ�» θ�µα «πιστε�ω» Y «µ& πιστε�ω». ∆<ν τ�θεται θ�µα

∆ι/ς, Για�@�, VAλλ'�, T'� κ.λπ., κ.λπ. DOλα αHτ> =φ�ρ��ν στ�ν ?π�-

κειµενικ� κ/σµ� τ�� καθεν/ς, π�; ε!ναι Fερ�ς κα- =παρα@�αστ�ς. T�-

θεται Qµως θ�µα =ντικειµενικ+ς πρακτικ+ς κα- γνAσεως, Qπως κα- θ�-

µα *λευθερ�ας µ�σα στ� πλα�σι� τBν 0µ'δων, τBν κ�ινωνιBν κα- τ+ς

=νθρωπ/τητ�ς. Kα- τ� «δ��ν» στ�;ς τ�µεPς αHτ�;ς @�LM κα- ε!ναι πα-

σ�δηλ�. E!ναι # #ρεµ�α, # ψυ�ραιµ�α, # =ταρα(�α κα- # *λευθερ�τυπ�α.

M�σα στ&ν σηµεριν& παγκ�σµι/τητα τ�� 7Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� αHτ�-

π�; *πιθυµ��ν τ�ν δι�ασµ� κα- τ� µPσ�ς ε!ναι µ/ν� �F *�θρ�� τ�υ – κα-

σ< καµµ�α περ�πτωση �F φ�ρεPς τ�υ.

∆.I.Λ.
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K�ριε διευθυντ�,  Aν "καν�% &νθρωπ�ι, )πως �" συνεργ�τες

K�ριε διευθυντ�,
E-στ�.η ε0ναι 1 2ι2λι�κρισ3α τ�4 συνερ-

γ�τη σας κ. M�ρι�υ Mαµαν9α γι: τ; µυθι-
στ<ρηµα «aEγληµα στ&ν =ρ�α�α =γ�ρ>» τ=ς
Claude Mossé (2λ. τε4.�ς 196, «AH K3νησις
τCν �IδεCν», σελ. 12236). Πρ�γµατι πρ<κειται
γι: Hνα συναρπαστικ; Iστυν�µικ; λ�γ�τ9-
.νηµα κα% µ3α IJι<λ�γη "στ�ρικK Iναπαρ�-
σταση Lπ�.=ς. �Eπ3σης &Jια µνε3ας ε0ναι 1 µε-
τ�φραση τ=ς ENδ�J3ας ∆ελλ=.

AΩστ<σ�, Pφε3λω ν: Lπισηµ�νω πQς στ; Rδι�
2ι2λ3� Iναφ9ρεται τ; SJ=ς: «VAπ� αHτ& τ&ν
5π�ψη �F Σπαρτι'τες, π�; τ/σ� *σεPς (δηλ. �"
�AθηναU�ι) ?π�τιµMτε κα- τ�;ς 0π���υς *µεPς
(δηλ. �" AE2ραU�ι) θεωρ��µε (αδ�λφια µας,
γιατ- λ�νε Qτι κατ'γ�νται κι αHτ�- =π� τ�ν
VA@ρα'µ, ε!ναι πι� φιλελε�θερ�ι =π� *σMς»
(σελ. 150 Sλληνικ=ς Lκδ<σεως). Παραπ�νω
λ�ιπ<ν µW τ; «λ�νε» πιθανCς Lνν�εUται τ; «λ9-
γεται». AH θ9ση )µως π�X Iκ�λ�υθεU, ε0ναι
Iνιστ<ρητη κα% IνεδαφικY, δι<τι Lπιστηµ�-
νικCς π�υθεν: δWν ε0ναι Iνι.νε�σιµη.

E0ναι γεγ�ν;ς πQς Iπ�τελεU κ�ιν;ν τ<π�
τ<σ� γι: τKν συµ2ατικK πρ�σπ�θεια LJιστ�-

ρYσεως, )σ� κα% γι: τKν µK-συµ2ατικK AIστ�-
ρ3α, )τι γεωγραφικCς κιν�4νται στ: εNρω-
παϊκ: α[γαιακ: πλα3σια κα% .ρ�ν�λ�γικCς
πρ�ϋπ�ρ.�υν τ=ς Lµφαν3σεως τ�4 S2ραϊκ�4
]θν�υς κα% �" ∆ωριεUς κα% 2ε2α3ως Iν�µεσ�
τ�υς �" Λακεδαιµ<νι�ι κα% �" Σπαρτι�τες. Kα-
τ�πληJη πρ�καλεU 1 µK-Lπιστηµ�νικK Iνα-
φ�ρ: τ=ς συγγραφ9ως στ; συγκεκριµ9ν�  ση-
µεU�. ENκτ9� 2ε2α3ως, ν: ε0ναι &δ�λα τ: κ3-
νητρα τ�4 σφ�λµατ�ς. ∆ι<τι 1 Claude Mossé
δWν ε0ναι τυ.α3α· πρ<κειται γι: καθηγYτρια
τ=ς Iρ.α3ας AEλληνικ=ς AIστ�ρ3ας στ; Πανε-
πιστYµι� H´ τCν Παρισ3ων.

XρYσιµ� θ: aταν ν: bπ�ρJcη σ.ετικK διευ-
κρ3νιση Iπ; τ;ν bπε�θυν� Lκδ<σεως τ�4 Lν
λ<γdω µυθιστ�ρYµατ�ς.

EN.αριστC

'Aλ)!ανδρ+ς X. M�τσι+υ
AΩραι<καστρ� Θεσσαλ�ν3κης

Y.Γ. MYπως πρ<κειται IπλCς γι: φλην�φηµα Sλλη-

ν�µαθCν AE2ρα3ων τ=ς �AλεJανδρε3ας;  Aς διευκρι-

νισθc= πρ;ς Iπ�φυγKν παρεJηγYσεων κα% παρερµη-

νε�σεων.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

�Eνα 7στ+ρικ� ψε9δ+ς σ: µυθιστ=ρηµα περ> �Eλλ?δ+ς

Σηµε ωση τ+9 M.M.:
7H Uρθ/τητα τ+ς παρατηρ2σεως τ�� A. M2τσι�υ ε!ναι =ναµφισ@2τητη. T> *π�µα�α λ/-
για π'ντως πρ�ερ�/µενα =π� Nνα πρ/σωπ� \�υδαϊκ+ς καταγωγ+ς – τ�ν «VIων'θαν» –
π�; συµµετ��ει στ&ν ?π/θεση τ�� µυθιστ�ρ2µατ�ς, =πη���ν πρ�φανBς τ� ψε�δ�ς περ-
σ��σεων µετα(; 7E@ρα�ων κα- Λακεδαιµ�ν�ων τ� 0π�P� =ναπαρ'γει # συγγραφ�ας τ��
Gργ�υ. T� *>ν # «5�ρ�η» αHτ& =ναφ�ρ> ?π�κρ�πτει δ/λ� Y ε!ναι OπλM =τυ�&ς, =π�τε-
λεP *ρAτηµα στ� 0π�P� µ/ν� # C. Mossé δ�ναται ν’ =παντ2σWη. VE>ν δ< συλλ�γισθ��µε
τ� @'θ�ς κα- τ� εfρ�ς τ+ς συγκεκριµ�νης πρ�παγ'νδας, π�; φθ'νει µ��ρι τ> Jλληνικ>
σ��λικ> @ι@λ�α, κ'θε *ρµηνε�α ε!ναι δυνατ2.

Πρ=ταση γιB τCν συγγραφC 7στ+ρικEν µυθιστ+ρηµ?των
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�H παν?ρFαια λ)!η �ταλ�ς κα> G 'Aπτ?λικ+ς F+ρ�ς

�AγαπητW κ. Λ�µπρ�υ,
Στ; Lµ2ριθWς &ρθρ� τ�4 κ. Γ. Λ. Παπακων-

σταντ3ν�υ, π�X Lδηµ�σιε�θη στ; bπ’ Iριθ. 197
τε4.�ς τ�4 «∆αυλ�4» (M�ι�ς 1998) µW τ;ν τ3τ-
λ� «Zεϊµπ�κικ�ς ��ρ/ς», �kτ�ς Iπ9δωσε π�λX
PρθCς τKν ]νν�ια τ=ς Iρ.αι�τ�της Sλληνικ=ς
λ9Jεως =ταλ�ς (Pρθ<τερ�ν: 5ταλ�ς), lς ση-
µαιν��σης: «νεανικ;ς» κα% m.ι κατ’ Lσφαλµ9-
ν�ν τρ<π� «Lλαφρ;ς» n «oπαλ<ς». pAφησε
)µως Iν�ικτ; τ; θ9µα qς πρ;ς τKν ]νν�ια τ=ς
λ9Jεως, παρ’ )λ�ν )τι bπ=ρJε λ3αν ε-στ�.�ς.

AO K. K�ντ<π�υλ�ς σ’ Hνα περισπ��δαστ�
σ�γγραµµ� τ�υ (Iν9κδ�τ�ν), µ9ρ�ς τ�4 sπ�3-
�υ LJεδ<θη στKν �AθYνα τ; 1884 µW τ3τλ�ν:
«7H =θανασ�α τ+ς Jλληνικ+ς γλAσσης Y =νε�-
ρεσις τ+ς 0µηρικ+ς γλAσσης *ν ταPς δηµAδε-

σι διαλ�κτ�ις τ+ς συγ�ρ/ν�υ Jλληνικ+ς», Iνα-
φ9ρει γι: τKν λ9Jη Iταλ;ς (&ταλ�ς) )τι ση-
µα3νει: «νηπιακ<ς», «παιδικ<ς», «νεανικ;ς»
κα% )τι τ; ρ=µα =τ'λλω, π�X παρ�γεται Iπ;
τKν λ9Jη Iταλ;ς (κα% m.ι Iντιστρ<φως), ση-
µα3νει «νηπι�tω», «νηπια.ε�ω», u Lστι «παι-
διαρ3tω», Sπ�µ9νως κα% «πηδC», «.�ρ�πηδC»
lς τ: µικρ: παιδ3α, «σκιρτC».

ANτ: σW ),τι Iφ�ρv στKν ]νν�ια τ=ς λ9Jε-
ως &ταλ�ς· παρεµπιπτ<ντως δ9 σηµειwνω )τι
1 LπιγραφK τ�4 περ3φηµ�υ Iγγε3�υ τ�4 ∆ι-
π�λ�υ (9�ς α[wν π.X.)· «hOς ν�ν Uρ�ηστBν
π'ντων =ταλAτατα πα�.ει τ�� τ/(δ)ε» µπ�-
ρεU ν: Iπ�δ�θc= στKν σ�γ.ρ�νη SλληνικK
γλCσσα qς SJ=ς: «xOπ�ι�ς LJ )λων τCν πα-
ρ<ντων(ν4ν) .�ρευτCν νεανικAτατα .�ρε�ει

σας, ]γραφαν κ�π�ια µυθιστ�ρYµατα, στηρι-
t<µεν�ι στKν "στ�ρικK IλYθεια, θ: ε0.ε µετα-
δ�θ= Lµµ9σως κα% &νευ Iντιστ�σεως 1 Sλλη-
νικK πραγµατικK "στ�ρ3α κα% s «∆αυλ;ς» θ:
διω.9τευε τ; πνε4µα τ�υ.

�EγQ µW τ%ς φτω.Wς δυν�µεις µ�υ yδη Lπι-
.ειρC τKν συγγραφK δ�� µυθιστ�ρηµ�των
κα% δ�� παραµυθιCν, τ: sπ�Uα LπεJεργ�t�-
µαι Iκ<µη, µW Lπι.ειρYµατα Iπ; τ: παρατι-
θ9µενα στ: τε�.η τ�4 «∆αυλ�4», µW µακρ�-
σκελεUς παρεµ2�λWς "στ�ρικ9ς, π�X τ%ς διη-
γ�4νται τ: πρ<σωπα τCν π�νηµ�των µ�υ.
Σκ�π<ς µ�υ ε0ναι ν: µεταδwσω µην�µατα
πραγµατικ=ς Sλληνικ=ς "στ�ρ3ας, )πως γι:
τ�Xς M�γιας (xEλληνες), γι: τ�Xς «�Aιν�4»,
δηλαδK τ�Xς xEλληνες π�X µετ9δωσαν π�λι-
τισµ; στ�Xς λα�Xς τ=ς pAπω �Aνατ�λ=ς, γι:
τ�Xς B9δες κ.λπ. �Eπ3σης γι: τ;ν M3νωα, τ;ν
T�λω, τ�Xς �Aερ3�υς n pAρι�υς Iπ; τKν
ν=σ�ν ∆�λι.K n �Aερ3α, δηλ. τKν KρYτη.

AO συγγραφεXς τ�4 «AE2δ<µ�υ Παπ�ρ�υ»
δ3νει α[.µK γι: τ;ν T�ιτα, π�X aταν π�λυ-
σ�νθετ� ταλ9ντ� γνwσεων, )τι δWν aταν A[γ�-
πτι�ς. xOµως δWν Jεκαθαρ3tει |ν aταν xEλλη-
νας, αNτ;ς κα% s T�ν�υς. Kατ’ LµW aταν xEλλη-

νες κα% �" δ��.
�Eν π�σcη περιπτwσει .ρει�tεται Iγwνας

κα3, γιατ3 m.ι, κα% µυθιστ�ρYµατα, )ταν ].�υν
κατακλ�σει τKν Iγ�ρ� µυθιστ�ρYµατα J9νων
συγγραφ9ων µW Iνιστ<ρητες Iπ<ψεις. �Aκ<-
µη κα% στ;ν Tαρt:ν π�X ]δει.νε 1 τηλε<ραση,
Iναφ9ρεται µ3α «µπη.τY», )τι 1 µητ9ρα τCν
γλωσσCν ε0ναι 1 ΛατινικY.

�EµεUς δWν .ρει�tεται ν: π�4µε ψ9µατα,
�-τε ν: παραπληρ�φ�ρYσ�υµε. pE.�υµε "στ�-
ρ3α .ιλιετιCν π�λλCν. M<ν� π�X πρ9πει ν:
µεταδ�θc= µW γλαφυρ; τρ<π�.

O" AE2ραU�ι δWν ε0.αν π�λιτισµ; κα% ]γιναν
στKν Φ�ιν3κη «καλφ�δια» τCν AEλλYνων κα%
µvς Iντ9γραψαν σW π�λλ:. xOµως δWν θ:
ε0ναι π�τW xEλληνες, )πως s Bιργ3λι�ς κα% s
Σα3Jπηρ δWν ]φθασαν π�τW τ;ν xOµηρ�,
oπλCς τ;ν Iντ9γραψαν. K�π�ια στιγµK θ:
λ�µψcη 1 "στ�ρικK IλYθεια.

E-.�µαι s «∆αυλ;ς» ν: πετ�.cη τ�Xς στ<-
.�υς τ�υ γι: τ; καλ; τ=ς Iληθιν=ς "στ�ρ3ας.

Mετ� τιµKς
N. Zωγραφ?κης

Γ�θει�
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Παρ=µ+ι+ µ: «µπαI+κας» τ� Jπλ+ τEν γλυπτEν τKς Περγ?µ+υ

�AJι<τιµε κ. διευθυντ�,
�Aγ�ρ�t�ντας τ; τε4.�ς τ�4 «∆αυλ�4» τ�4

µην;ς �Aπριλ3�υ 1998, ]µεινα &ναυδ�ς Iντι-
κρ�t�ντας στ; LJwφυλλ� τKν AEκ�τη ν: κρα-
τ�cη Hνα σ�γ.ρ�ν� «µπαt��κας»! Πρ�γµατι,
τ; )πλ� π�X κρατ�4σε lµ�3αtε καταπλη-
κτικCς µW Hνα µπαt��κας – Iκ<µη κα% s τρ<-
π�ς µW τ;ν sπ�U� τ; κρατ�4σε γι: ν: 2�λλcη,
sµ�ι�tει Iκρι2Cς µW τ;ν τρ<π� π�X τ; κρατv
s σηµεριν;ς στρατιwτης.

∆ια2�t�ντας τ; σ.ετικ; &ρθρ� κα% τ:ς πε-
ριγραφ:ς 2ε2αιwθηκα )τι πρ<κειται γι: κ�-
π�ι� )πλ� παρ<µ�ι� µW τ; σηµεριν; µπαt��-
κας. «T3 .ρε3αν πλ9�ν ].�µεν µαρτ�ρων» πQς
s AEλληνισµ;ς δWν bπ=ρJε (κα% δWν θ: bπ�ρ-
Jcη π�τW) )πως κ�π�ι�ι θ9λ�υν ν: τ;ν παρ�υ-
σι�t�υν;

pAναυδ�ς ]µεινα κα% Iπ; τKν περιγραφK
τ=ς µ�.ης (στ; Rδι� &ρθρ�) µεταJX τCν "ερ9-
ων τ�4 Mαντε3�υ τCν ∆ελφCν κα% τCν 2αρ-
2�ρων ε[σ2�λ9ων: ε0ναι φανερ< )τι τ: )πλα
π�X .ρησιµ�π�3ησαν �" "ερεUς �σαν κ�τι σ:ν
τ�Xς )λµ�υς n µικρ�% π�ραυλ�ι! Παρ<µ�ια
)πλα περιγρ�φ�νται κα% Iµ9σως παρακ�τω,
)π�υ s ∆ηµ�ρατ�ς κα% s ∆ικαU�ς παρατYρη-
σαν «κ�νι�ρτ�ν σ>ν ν> *@'δι.αν 30.000
5νθρωπ�ι» κα% «φων& σ>ν τ�� µυστικ�� VI'κ-
��υ». Πρ�γµατα π�X ταιρι�t�υν στ;ν a.� κα%
τ;ν καπν; π�X σηκwνεται, )ταν 2�λλcη κ�π�ι�
)πλ� σ:ν αNτ: π�X Iν9φερα.

Mετ: τιµ=ς
K.K.

Στρατιωτικ<ς, Σ�µ�ς

�H διαFρ+νικ=τητα τ+9 �Eλληνικ+9 λαϊκ+9 π+λιτισµ+9

�AJι<τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
MW τKν παρ��σα θ: yθελα ν: συγ.αρC τ<-

σ�ν τ; περι�δικ< σας )σ�ν κα% τ�Xς συνερ-
γ�τες τ�υ γι: τKν µακρ: κα% Lµπεριστατωµ9-
νη Iρθρ�γραφ3α τ�υς Iναφ�ρικ: µW τ%ς ρ3tες
κα% τKν δια.ρ�νικ<τητα τ=ς AEλληνικ=ς µ�υ-
σικ=ς, [δια3τερα δW γι: τKν εNαισθησ3α π�X
].�υν Lπιδε3Jει στ; ν: ριφθc= φCς σW ]νν�ιες
κα% καταστ�σεις «παρεJηγηµ9νες», )πως
ε0ναι τ; ρεµπ9τικ�, s tεϊµπ9κικ�ς .�ρ;ς κα% τ;
τρ3.�ρδ� µπ�υt��κι (Iπ<γ�ν�ς τ=ς Iρ.α3ας
Sλληνικ=ς πανδ�υρ3δ�ς κα% τ�4 νε�ελληνικ�4
ταµπ�υρv).

E[δικwτερα )µως θ: yθελα ν: IναφερθC
στKν &ψ�γη παρ�υσ3αση τCν Iρ.α3ων AEλλY-
νων µ�υσικCν, π�X ]κανε s κ. Nικ. �Aσπιw-
της στ; σ.ετικ; τ�υ 2ι2λ3� (Lκδ<σεως «∆αυ-
λ�4») καθQς κα% στKν σ�ντ�µη µ9ν, Iλλ:

«LJαντλητικK» Iν�λυση κα% παρ�υσ3αση π�X
]κανε στ; τε4.�ς 197 (Mα��υ 1998) s κ. Γ. Λ.
Παπακωνσταντ3ν�υ, Iναφερ<µεν�ς στ;ν Zεϊ-
µπ9κικ� .�ρ<. E[λικρινCς τ; τελευταU� αNτ;
&ρθρ� π�X Iπετ9λεσε κα% τKν πρ�µετωπ3δα
τ�4 τελευτα3�υ «∆αυλ�4», µW Lνθ�υσ3ασε γι:
τKν Lπιστηµ�νικY τ�υ τεκµηρ3ωση κα% κ�λυ-
ψη )λων τCν θ9σεων κα% Iπ<ψεων π�X �πτ�-
νται τ=ς καταγωγ=ς τ�4 .�ρ�4 αNτ�4, µW ]κα-
νε δW ν: πιστε�ω πQς τελικCς )σ�ι πιστε��υ-
µε στKν δια.ρ�νικ<τητα τ�4 λαϊκ�4 µας π�-
λιτισµ�4 δWν εRµαστε λ3γ�ι.

EN.αριστC γι: τKν φιλ�Jεν3α
∆ηµ�τρι+ς 'Oδ. Σταθακ=π+υλ+ς

∆ικηγ<ρ�ς
�EρευνητKς bπ�ψ. ∆ρ. K�ινωνι�λ�γ3ας τ=ς

AEλληνικ=ς M�υσικ=ς Παντε3�υ Πανεπιστηµ3�υ

(πα3tει) (ε[ς αNτ;ν ν’ IνYκcη) αNτ; (τ; κ�-
πελλ�ν)».

Mετ: τιµ=ς
∆ηµ. K. Mαργ)της

�Aντιπτ9ραρ.�ς L.I.
Λ�ρισα



K�ριε διευθυντ�,
[...]  Aς Iναλ�γισθc= τις, L:ν «s θε;ς τ=ς

AEλλ�δ�ς» δWν  Iνατρ9ψcη &ρδην τKν 2α3ν�υ-
σαν πρ;ς παγ3ωσιν κατ�στασιν, sπ�3α θ:
ε0ναι α�τη ε[ς τ; &µεσ�ν µ9λλ�ν τ=ς Sπ�µ9νης
ε[κ�σαετ3ας n τριακ�νταετ3ας, µετ: τKν
ε[σ2�λKν τCν 2.000.000 Iλλ�δαπCν: E[ς τ;ν
π�λ�παθ�ν τ<π�ν µας 1 µει�ν<της τCν π9ντε
Sκατ�µµυρ3ων AEλλYνων θ: Lργαtwµεθα
σκληρCς (L:ν κα% Lφ’ )σ�ν καταφ9ρωµε ν:
LJασφαλ3tωµε τKν περ3φηµ�ν &δειαν Lργα-
σ3ας, �ν σηµει�λ�γικCς καλ�4ν σYµερ�ν
«πρασ3νην κ�ρταν»), δι: ν: πληρwνcη τ; κρ�-
τ�ς τ: π�σης φ�σεως Lπιδ<µατα (π�λυτε-
κν3ας, LJωγαµ3ας, Lκλ�γικ=ς συνεπε3ας, π�-
λιτισµικ=ς πρ�σαρµ�γ=ς κα3 λ�ιπ: συναφ=)
τCν σηµερινCν �Aλ2ανCν, P�υµ�νων, Γι�υ-
γκ�σλ�2ων, B�υλγ�ρων, T��ρκων, K��ρδων,
�IνδCν, ΠακιστανCν, �IρακινCν, A[γυπτ3ων,
MπαγκλαντεtιανCν, Σ�υα.ιλιανCν, Pw-
σων,�AφρικανCν κα% λ�ιπCν λαθρ�µετανα-
στCν κα% τ<τε «AEλλYνων π�λιτCν».

ΣYµερ�ν �" &νθρωπ�ι αNτ�3, ν9�ι κα% "κα-
ν�% ν: Lπι2ιwσ�υν κλ9πτ�ντες, oρπ�t�ντες,
π�ρνευ<µεν�ι κα% π�ρν�2�σκ�4ντες, λαθρε-
µπ�ρευ<µεν�ι Iλλ: κα% Lµπ�ρευ<µεν�ι κα%
σπαν3ως Lργαt<µεν�ι, µετ: ε[κ�σαετ3αν θ:
].�υν Iν�γκας - δικαιwµατα συντ�Jεων, [α-
τρ�φαρµακευτικ=ς περιθ�λψεως, σ.�λε3ων
δι: τ: τ9κνα των ε[ς )λας τ:ς γλwσσας τCν
Iναφερθ9ντων LθνCν. Bε2α3ως θ: ε0ναι κα%
�" καλ�τερ�ι πελ�ται-ψηφ�φ<ρ�ι τCν Lθν�-
πατ9ρων  µας. AO θε;ς σwt�ι τKν AEλλ�δα...

�Aλλ: 1 IλλαγK τ�4 πρ�γρ�µµατ�ς ε0ναι

πρ�σωρινY: pE.ει, φα3νεται, Lκτιµηθ= )τι 1
δι�.υσις τ=ς τρ�µ�κρατ3ας, �ν πρ�καλεU 1
πρ�2�λK τCν ε[δYσεων περ% τCν σφαγCν, λcη-
στειCν, 2ιασµCν, κλ�πCν Lντ;ς τCν �[κιCν
µας ε[ς τ;ν µ9σ�ν π�λ3την, πρ�ωθεU τ:ς Lπι-
διwJεις τCν διεθνCν LJ�υσιαστCν κα% τCν
Sλλην�επων�µων bπαλλYλων των. �Aπ; τ=ς
Sπ�µ9νης S2δ�µ�δ�ς, Iφ�4 1 κυρ3αρ.�ς τCν
π<λεwν µας τρ�µ�κρατ3α θ: µvς ].cη περι�-
ρ3σει ]τι περισσ<τερ�ν Lντ;ς τCν �[κιCν µας,
Iλλ�ιwν�υσα περαιτ9ρω τKν τ�σιν τ�4
xEλλην�ς δι� τρ<π�ν tω=ς κ�ινωνικ=ς,δε-
σµ3�υς bπ�τακτικ�Xς τ=ς «�[κ�γενειακ=ς
Sστ3ας» - τηλ�ψ3ας, θ: Lπιδρ�µ�υν δι’ αNτ=ς
κα3 π�λιν �" στατιστικ�λ<γ�ι ε[δYµ�νες κα%
λ�ιπ�% Iναλυτα3, δι: ν: µvς πε3σ�υν )τι: 1
καθυστ9ρησις πληρωµ=ς ε[ς �ν τCν Iσφαλι-
στικCν ταµε3ων Sν;ς µ9σ�υ π�σ�4 bπ; Sν;ς
δυστυ.�4ς Iνδραπ<δ�υ-Lργ�δ<τ�υ, Iφ�4
Iναλ�εται κα% Iν�γεται 2�σει τ=ς ν�µ�θεσ3ας
µας ε[ς µ3αν ε[κ�σ�δα περ3π�υ π�ινικCν κα-
ταδικCν τ�υ, LJισ�ρρ�πεUται LγκληµατικCς –
στατιστικCς πρ;ς εRκ�σιν λcηστε3ας, φ<ν�υς,
oρπαγ�ς, κλ�π:ς Iλλ�δαπCν κα% π�λλαπλα-
σ3ας τ�ια�τας, α" sπ�Uαι δWν LJι.νι�σθησαν...,
δι’ u κα% δWν  Iπ�δ3δ�νται ε[ς αNτ��ς. «AYπ�ρ-
.�υν τ: ψ9µατα, τ: µεγ�λα ψ9µατα, κα% α"
στατιστικα3», κα% αNτ; τ; γνωρ3t�υν καλCς
�" Lργ�λ�2�ι τ=ς πειθ�4ς «Lν�ντια στ;ν ρα-
τσισµ; κα% τKν Jεν�φ�23α.

Mετ: τιµ=ς
Bασ λει+ς KαρO+υνι?ρης

∆ικηγ<ρ�ς παρ �Aρε3dω Π�γdω

�Aθ=ναι
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M: τ  �σF+λεPται τ� ΣυµO+λι+ 'Aπ+δ�µ+υ �Eλληνισµ+9

Mακρ+πρ=θεσµες συν)πειες τKς «εQσO+λKς» �λλ+δαπEν

K�ριε διευθυντ�,
[...] T; π�λX ΣAE (= Συµ2��λι�ν �Aπ�δY-

µ�υ AEλληνισµ�4) LδC, στ: κεντρικ: γραφεUα
τ�υ στ; Σικ�γ�, LJ9δωσε Iνακ�ινwσεις γι:
τ%ς πρ�σπ�θειες κα% Lν9ργειες π�X θ� γ3ν�υν.
Kα% Iναφ9ρει )τι θ: γ3ν�υν τ�Jεις, σ.�λ9ς,
στ%ς sπ�Uες µεταJX τCν &λλων θ: δ3δωνται...
Courses µαγειρικ=ς. ∆ηλαδK .ρηµα-

τ�δ�τεUται τ; ΣAE Iπ; τ; Pωµα3ικ�, γι: ν:
µvς δwσcη Courses µαγειρικ=ς... Π�λX µεγα-
λεπY2�λα σ.9δια ].�υν αNτ�% �" bπε�θυν�ι
κα% .ρηµατ�δ�τ��µεν�ι γι: τ: Sλληνικ: πρ�-
2λYµατα, π�X �-τε τKν λ9Jη «Courses» µπ�-
ρ�4ν ν: γρ�ψ�υν Sλληνικ�. [...]

MW Sλληνικ�Xς .αιρετισµ�Xς
∆ηµ. Xαλ)ας

Σικ�γ�
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Λεηλασ α κα> καταστρ+φC �ρFαι+τ�των στCν �Aλ=ννησ+

Περισσ=τερη �Eλλ?δα Rπ?ρFει στ� �!ωτερικ�

�AγαπητW «∆αυλ9»,
ΣτKν περι�.K τCν

2�ρε3ων Σπ�ρ�δων
κα% συγκεκριµ9να
στKν ν=σ� AAλ<ννησ�
2ρ3σκ�νται (κα% λεη-
λατ�4νται) π�λλ�%
Iρ.αι�λ�γικ�% θη-
σαυρ�%. T: κτ3σµατα
π�X Iνευρ3σκ�νται
παραµελ�4νται, µW
κ3νδυν� ν: καταστρα-
φ�4ν δι: παντ<ς.

AH ν=σ�ς ].ει τερ�-
στι� Iρ.αι�λ�γικ;
Lνδιαφ9ρ�ν, Lφ’ )σ�ν
Iπ�καλ�φθηκε )τι
κατ�ικεUται .ιλι�δες
.ρ<νια πρ; Xριστ�4.
�EµφανKς Iπ<δειJη
ε0ναι s µινωϊκ;ς τ�-
φ�ς π�X 2ρ9θηκε στKν
περι�.K xAγ. Kων-
σταντUν�ς AAλ�ννYσ�υ, π�X .ρ�ν�λ�γYθηκε
Iπ; PCσ� Iρ.αι�λ<γ� τ; 3000 πρ; Xριστ�4.
Γι: τ�4 λ<γ�υ τ; IληθWς σvς στ9λνω τKν φω-
τ�γραφ3α τ�υ, π�X τρ�2ηJα s Rδι�ς πρ%ν Iκ<-
µη καταπλακωθc= Iπ; τ; .Cµα. T: εbρYµατα
LJηφαν3σθησαν, )ταν Iνακαλ�φθηκε s τ�φ�ς
Iπ; τσ�π�νηδες τ=ς περι�.=ς. �Aργ<τερα

)µως ]µαθα )τι φυ-
λ�σσ�νται Iπ; δια-
φ<ρ�υς ντ<πι�υς Hνα
IγγεU�, τ; bπ<λ�ιπ�
µινωϊκ�4 Lγ.ειριδ3�υ
κα% 1 µισ�κατεστραµ-
µ9νη κ�ρα τ�4 νε-
κρ�4.

ΣτK συγκεκριµ9νη
περι�.K τ�4 AAγ.
Kωνσταντ3ν�υ λ9γ�υν
)τι µπ�ρεU ν: bπ=ρ.ε
π<λη n Lµπ�ρικ;ς
σταθµ;ς π�X δWν ].ει
Iκ<µη Iνασκαφ=.
pIδια κα% .ειρ<τερη
ε0ναι 1 περ3πτωση
τCν µυκηναϊκCν τ�-
φων π�X 2ρ9θηκαν
στ�Xς πρ<π�δες τ�4
παλαι�4 .ωρι�4
AAλ�ννYσ�υ. AH Iσυ-
δ�σ3α κα% 1 Iµ9λεια

τCν ντ<πιων κατ�3κων Lγκρ9µισε κα% Lσκ9-
πασε τ: ταφικ: µνηµεUα, Iνεγε3ρ�ντας π�νω
σ’ αNτ: σπ3τια κα% 23λλες γι: Γερµαν�Xς π�X
µ9ν�υν στ; νησ3.

Mετ: τιµ=ς
'Iω?ννης Bαφ νης

Θεσσαλ�ν3κη

�AγαπητW κ. Λ�µπρ�υ,
EN.αριστC γι: τKν π�ι<τητα τ�4 περι�δι-

κ�4«∆αυλ<ς».
AH AEλλ�δα δWν τρwει τ: παιδι� της.  Aν

τ&τρωγε, θ: θ9ριευε. T: διw.νει. pEτσι κι LγQ
Iπ; τ; 1979 2ρ3σκ�µαι Lκτ;ς τCν γεωγρα-
φικCν sρ3ων τ=ς σηµεριν=ς θεωρ��µενης
AEλλ�δ�ς. �EδC, στ: «J9να», 2ρ3σκω )λ� κα%
περισσ<τερη AEλλ�δα Iπ; ),τι µ�-.αν µιλYσει
δ�σκαλ�ι κα% 2ι2λ3α. pE.�υµε τ; µ<ν� κρ�-
τ�ς π�X κ�νει πρ�παγ�νδα Lν�ντια στ;ν Rδι�

τ�υ τ;ν λα<, "στ�ρ3α, π�λιτισµ< κ.λπ. O"
«L.θρ�%» Lπι2�ηθ�4νται Iπ; τKν µνYµη τ�4
xEλληνα, π�X Jε.νv τ%ς ρ3tες τ�υ σW µι: -τρεUς
γενι9ς. xOταν µετ: Iπ; .ρ<νια τ%ς θυµηθc=,
καιρ�φυλα.τεU 1 Lπ% τ=ς AEλλ�δ�ς LJ�υσ3α,
π�X δ3δει µ<ν� .αριστικWς 2�λWς.

Bρ=κα στ%ς HΠA �Iνδι�ν�υς, Lµ3λησα µW
Hνα Iπ; αNτ��ς, καθηγητK στ; ΠανεπιστY-
µι� π�X Lδ3δασκα, π�X bπ�στηρ3t�υν )τι
xEλληνες πρ%ν περ3π�υ τ9σσερεις .ιλι�δες
.ρ<νια Lγκαταστ�θηκαν στ: µ9ρη τ�4 σηµε-



ριν�4 Iνατ�λικ�4 Kαναδv. pE.�υν κα% περ%
τ%ς 4000 SλληνικWς λ9Jεις στ; λεJιλ<γι< τ�υς.
Π�ι<ς θ: LρευνYσcη τKν περ3πτωση;

ANτ;ς π�X Iν9ρ.εται ε0ναι αNτ;ς π�X Iγω-
ν3tεται γι: τKν Iν�ταση κα% πρ<�δ< τ�υ.

Mετ: τιµ=ς
ESστρ?τι+ς Σ+υµπασ?κης

∆ρ. Mη.ανικ;ς

Περιφερειακ; K9ντρ� �Eν9ργειας

Λ<2ετς, B�υλγαρ3α
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T� «Rγρ�ν π9ρ» παν?ρFαια TλληνικC �φερεση

'AρFαι+ελληνικKς τεFν+τρ+π ας περικεφαλα α τEν XαOαν)Iων

�AγαπητW κ. Λ�µπρ�υ,
Στ; bπ’ Iρ. 196 τε4.�ς τ�4 «∆αυλ�4», στ;

π�λX Lνδιαφ9ρ�ν κε3µεν< τ�υ γι: τKν Iρ.αι-
�ελληνικK π�λεµικK τε.ν�λ�γ3α, s κ. N.
�Aσπιwτης γρ�φει µεταJX &λλων: «M2πως 0
DEλλην =ρ�ιτ�κτων κα- �ηµικ�ς µη�ανικ�ς
Kαλλ�νικ�ς (Z´ α\Aν µ.X., γεννηθε-ς *ν 7Hλι-
�υπ/λει τ+ς A\γ�πτ�υ) δ<ν *φε�ρεν τ� ?γρ�ν
Y Jλληνικ�ν π�ρ, =λλ> OπλBς τ� *πανε-
φε�ρε;».

Πρ�γµατι ]τσι ε0ναι. T; bγρ;ν π4ρ ε0ναι
παναρ.α3α SλληνικK Lφε�ρεση. Στ;ν Lπιτ�-
φι� να; τ�υ (PαµεσεU�ν) s φαραQ Pαµσ=ς Γ´
LJιστ�ρεU µW τ�ι.�γραφ3ες κα% LπιγραφWς τ;ν
π<λεµ< τ�υ κατ: τCν «λαCν τCν νYσων» κα%
τCν «λαCν τ=ς θαλ�σσης», π�X aσαν ∆ανα�3,
Πελασγ�3, Tε4κρ�ι, �AσεUς, ΣαρδεUς, T�4ρσ�ι,
Λ�κι�ι, �A.αι�3 – δηλ. φ4λα AEλληνικ�. AO
Pαµσ=ς Γ´ Iναφ9ρει λ�ιπ<ν, )τι αNτ�% ε[σ9-
2αλαν µW τ�Xς στ<λ�υς των στ; ∆9λτα, «µ< τ�
πρ�ετ�ιµασµ�ν� π�ρ Gµπρ�σθ�ν τ�υς». Kα% σW
&λλ� σηµεU�: «AHτ�- π�; nλθαν =π� τ&ν θ'-
λασσα στ> στ/µια τ�� Nε�λ�υ ε!�αν µπρ�στ>

τ�υς µεγ'λες φλ/γες».
�EJ &λλ�υ s xOµηρ�ς (VIλ. γ) περιγρ�φει

πCς στKν δι�ρκεια µ�.ης στ;ν Σκ�µανδρ� �"
�A.αι�%, Iπειλ��µεν�ι, σwθηκαν, Iφ�4 «]2α-
λαν φωτι: στ: νερ: τ�4 π�ταµ�4».

�Aναφ�ρWς γι: τKν .ρYση τ�4 πυρ;ς σW µ�-
.ες κ�νει κα% s Θ�υκυδ3δης (VII 53 κα% IV
100) κα% s A[νε3ας s Tακτικ;ς (δ´-γ´ π.X.),
«Περ- στρατηγικBν ?π�µν2µατα», Lκδ.
Teubner 1911).

Kα% µ3α δι<ρθωση: s Kαλλ3νικ�ς aταν
xEλλην γεννηθεUς στKν AHλι��π�λη m.ι τ=ς
A[γ�πτ�υ Iλλ: τ=ς Συρ3ας, δηλ. στ; Mπ�αλ-
µπεκ. Πρ�φανCς στ; LκεU "ερ; διεσdwt�ντ� τ:
µυστικ: τ�4 bγρ�4 πυρ;ς κα% s Kαλλ3νικ�ς
τ: πρ�σ9φερε στ;ν Kωνσταντ3ν� ∆´ τ;ν Πω-
γωνvτ�ν, s sπ�U�ς µW τ; bγρ;ν π4ρ κατ9καψε
τ;ν στ<λ�ν τCν �Aρ�2ων π�λι�ρκητCν τ=ς
Kωνσταντιν�υπ<λεως τ; 673 µ.X.

Φιλικ:
Γε�ργι+ς K. ΓεωργαλUς

Πεντ9λη

�AγαπητW κ. Λ�µπρ�υ,
�Eσωκλε3ω φωτ�τυπ3α

Iπ; τ;ν Kατ�λ�γ� τ=ς
Lκθ9σεως «TERRA AUSTRA-

LIS», στKν ΓκαλλερX T9.νης
τ=ς N9ας N�τ3�υ ONαλλ3ας
τ=ς ANστραλ3ας. ΣτK φω-
τ�γραφ3α ]κθεµα π�X LλY-
φθη Iπ; τ; M�υσεU�
Λαϊκ=ς T9.νης τ=ς Bι9ν-
νης. xOπως µvς πληρ�φ�-
ρεU s Kατ�λ�γ�ς, πρ<κειται

γι: περικεφαλα3α τCν κα-
τ�3κων τ=ς Xα2�ης, τ�4 τ9-
λ�υς τ�4 ιη´ α[., π�X Iπεκ<-
µισε s K�Xκ στ; τρ3τ� ταJ3-
δι τ�υ.

∆ιερωτvται κανε%ς, Iπ;
π�4 Iντ9γραψαν τKν περι-
κεφαλα3α αNτKν �" κ�τ�ι-
κ�ι τ=ς Xα2�ης.

MW Lκτ3µηση
A. MιFαηλ δης

Mπ<�υραλ, ANστραλ3α



Γλυπτ� 500.000 �τ�ν

M� π�ς τ�	 
πιτρπ�υν ν� �π�ρ��η; Γιατ� τ�	 �δωσαν δηµ�σια θση, �στω κα�
συµ"�#λ�υ στ% �π�υργε(� Π�λιτισµ�	; *O κ#ρι�ς Nτασσ-ν .ρωτ/θη γι’ α1τ�;
E3�αν δ-ν ε3�αν, κ�υρλι µ�	 �καναν π�λι τ� νε	ρα. ∆-ν τ�6ς �φθασαν, φα8νε-
ται, τ� πρ�"λ/µατα π�6 µ�	 
δηµι�#ργησε : πατ;ρ Π�υλιαν%ς µ- τ% σπ/λαι�
τ�ν Πετραλ<νων Xαλκιδικ>ς κα� τ;ν ?π�λιθωµνη ?νθρ<πινη κν/µη τ>ς Tρι-
γλ8ας. AEτσι �δωσαν τ;ν ε1καιρ8α κα� στ%ν υB%ν Π�υλιαν% ν� ?νακ�ιν<σ�η Cτι
?νευρθη γλυπτ% κα� µ�λιστα τ% πι% ?ρ�α(� στ%ν κ�σµ�. T% 
�ρ�ν�λ�γησε α1τ�ς,
: Π�υλιαν%ς : νε<τερ�ς, 500.000 �ρ�νων κα� �κανε µ�λιστα κα� τ;ν ?ντιδια-
στ�λ;, Cτι τ� µ�ρι τ<ρα ε�ρ/µατα καλλιτε�νηµ�των δ-ν Fεπερν�	ν τ� 40.000
�ρ�νια. Kαι 
γI Fρω µ- τ8 τρ�π�υς κα� τ8 κ�π�υς 
τρα"�λ�γησα τ�ς Jµερ�µη-
ν8ες, γι� ν� φθ�σ�υν 
κε(. Kα� τ<ρα τ8 θ� γ8ν�υν �B θεωρ8ες µ�υ γι� τ%ν KAφρ�-
κεντρισµ�; Xαρτ�π�λεµ� τ;ν �κανε : κ#ρι�ς Π�υλιαν%ς τ;ν θεωρ8α τ�ν KIνδ�-
ευρωπα8ων. Kαµαρ�στε ?π�τλεσµα· �B καλ�� µ�υ Mπερν�λ, Mπαµπινι<της κα�
Oτερ�ι, Pν : ?ριθµ%ς δ-ν ��ει τλ�ς, ν� �π�λε8πωνται τ>ς δυναστε8ας τ�ν Π�υ-
λιαν�ν. Kα� π�	; Στ;ν *Eλλ�δα! SAµ! καλ� τ% �λεγα 
γ<· J *Eλλ�δα κα� �B TEλλη-
νες πρπει ν� 
Fαφανισθ�	ν. T8π�τε δ-ν πρπει ν� µε8ν�η στ� �ρια τ�υς.

Kι Cλα α1τ� ?π% Oναν �π�λληλ� τ>ς ∆EH, κρατικ>ς Vλληνικ>ς 
πι�ειρ/σεως.
∆-ν πρπει ν� �π�ρ��υν Vλληνικ-ς �πηρεσ8ες. N�, �π�ρ�ει α1τ% τ% KAΣ (Kε-
ντρικ% KAρ�αι�λ�γικ% Συµ"�#λι�), π�6 Cσ� κα� στρα"� ν� λειτ�υργ�>, �ρ�εται
κα� "�Yει φραγµ�6ς στ;ν Zδιωτικ; πρωτ�"�υλ8α. KEFεφ<νισε τ;ν κατασκευ;
τ�ν ?ερ�δρ�µ8ων στ;ν *Aλικαρνασσ% Kρ/της κα� στ� Σπ�τα, γιατ� θ� κατε-
στρφ�ντ� πρ�ϊστ�ρικ�� �Zκισµ��· 
"ρ�δυνε τ� �ργα τ�	 «µετρ%» γι� τ;ν πρ�-
στασ8α τ�ν ?ρ�α8ων. AAσε π�6 �πε�ρωσε τ;ν 
ταιρε8α ν� παρακ�µψ�η τ%ν Kε-
ραµεικ�. Kι �ρ�εται τ<ρα α1τ%ς : µη�ανικ%ς τ>ς ∆EH στ;ν Πτ�λεµα_δα κα�
"ρ8σκει α1τ% τ% παν�ρ�αι� ̀ γαλµα. Kα� σaς ρωτ�, bν J ∆EH cταν Zδιωτικ/, θ�

νδιεφρετ� κανε�ς ν� τ% παραδ<σ�η; T% π�λ6 π�λ6 µετ� ?π% µερικ� �ρ�νια ν�

πωλε(τ� σ- καµµ8α δηµ�πρασ8α στ;ν N. *Y�ρκη e τ% Λ�νδ(ν�. Kι α1τ% κακ�,
γιατ� π�λι θ� 
γ8νετ� γνωστ�, ?λλ�, τλ�ς π�ντων, : σαµατaς θ� 
κρατ�	σε λ8-
γ�. KAλλ� κι α1τ%ς : µη�ανικ%ς στ%ν Π�υλιαν� ε�ρ>κε ν� τ% παραδ<σ�η; X�θηκε
: 
κλεκτ%ς κ#ρι�ς Nτ�#µας; Kα� τ8 θ� γρ�ψ�η τ<ρα : υB%ς KAπ�στ�λ8δης στ;ν
«KEλευθερ�τυπ8α»; AAλλ� ν� �π�στηρ8Y�η Cτι  J πυραµ8δα τ�	 *Eλληνικ�	 ε3ναι
τ>ς Vλληνιστικ>ς 
π��>ς κα� `λλ� ν� γρ�ψ�η γι� τ;ν Jλικ8α α1τ�	 τ�	 ?γαλµα-
τιδ8�υ. Π�σ� ν� τ;ν κατε"�σ�η; Kα� στ�ς 100.000 �ρ�νια ν� τ;ν π��η, π�λι J Yη-
µι� ��ει γ8νει. Kα� ?π�ρ� µ- τ%ν ?ρ�ιεπ8σκ�π�, π�6 τ� "�Yει µ- τ�6ς "�υλευτ-ς
κα� τ%ν Πρ�εδρ� τ>ς ∆ηµ�κρατ8ας. T% µεγ�λ� κακ% δ-ν ε3ναι ν� �ωριστ�> J

κκλησ8α ?π% τ% κρ�τ�ς e ν� γ8νωνται δεκτ�� στ% πρ�εδρικ% µγαρ� �B παλαι-
�ηµερ�λ�γ8τες. T% µεγ�λ� κακ% ε3ναι α1τ-ς �B ?νακ�ιν<σεις τ�ν Π�υλιαν�ν.
A1τ-ς ?νατρπ�υν τ� π�ντα. Γι’ α1τ% ?νασκ�υµπωθ>τε Cλ�ι· παραµερ8στε τ�ς
µικρ�διαφ�ρς σας. Γιατ�, bν δ-ν "�λετε µυαλ�, διακρ8σεις δ-ν γ8ν�νται κα� θ�
µaς π�ρ�η Cλ�υς µαY8 τ%

Σ�ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



E�ς τ� δ�πεδ�ν τς Θ�λ�υ τς �Eπιδα�ρ�υ (�λ. κα� «∆αυλ�ν», τε� η 179,
185, 187, 191 κα� 194) συντ�ν*+�νται �, τ-σσερεις κ�κλ�ι τ�.  ρ�ν�υ, π�/
0φ�ρ�.ν ε�ς τ�ν πλαν2την Γ, 4ς 0ν-πτυ5εν 6 Πλ�των ε�ς τ�ν περ� φ�σεως
δι�λ�γ�ν «T8µαι�ν», π�/ 0φ�ρ: ε�ς τ;ν δηµι�υργ*αν τ�. σ�µπαντ�ς. T� πα-
ρατιθ-µεν�ν σ -δι�ν τς Θ�λ�υ @π�δεικν�ει Aτι τ� σ�ν�λ�ν τBν στ�ι ε*ων,
καθCς κα� τD κενD π�/ ε@ρ*σκ�νται µετα5/ αEτBν, δ*δ�υν 4ς Fθρ�ισµα τ�ν
0ριθµ�ν 360+1 (Σ .1).

LO 0ριθµ�ς αEτ�ς, συντ�ν*+ων ε�ς τ;ν Θ�λ�ν τ� σ�ν�λ�ν τ�. δαπ-δ�υ,
Nκπρ�σωπεO διD τς µ�ν�δ�ς τ�ν PHλι�ν/�Aπ�λλωνα. LH µ�νDς NδB εTναι U
λευκ; π-τρα ε�ς τ� κ-ντρ�ν τ�. LHλιακ�. συστ2µατ�ς, δι�τι

EN ∆E AΠOΛΛΩN
Yλεγ�ν �, Πυθαγ�ρει�ι (Πλ�υτ., Περ� AIσιδ�ς κα� KOσ8ριδ�ς, 381).
E�ς τ� δ�πεδ�ν τς Θ�λ�υ @π�ρ �υν �, 4 κ�κλ�ι τ�.  ρ�ν�υ: 6 Uµερ�ν�-

κτι�ς, 6 µηνιαO�ς, 6 Nτ2σι�ς κα� 6 κ�κλ�ς τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�.. O, κ�κλ�ι
αEτ�� θD 0ναπτυ θ�.ν παραστατικBς κα� θD 0ναλυθ�.ν Nν συνε ε*\α ε�ς 0ντι-
παρα��λ;ν µ] 0ντιστ�* �υς περικ�πDς ΠλατωνικBν κειµ-νων.

O, 4 κ�κλ�ι, �, 6π�O�ι µ�ν�ν τ^ρα συνεπληρ^θησαν µ] τ;ν συν�λικ;ν 0ρ*θ-
µησιν τ�. δαπ-δ�υ µ-σ_ω τ�. 0ριθµ�. 360+1, Nκπρ�σωπ�.ντες τ�ν Nτ2σι�ν κ�-
κλ�ν τBν UµερBν τ�. LHλ*�υ τBν 0ρ α*ων λαBν, Y �υν 4ς `5ς:

1. α. T� Uµερ�ν�κτι�ν Nναλλ�σσει τ�/ς γραµµωτ�/ς ρ�µ��υς (ν�κτα) µ]
τ�/ς λευκ�/ς (Uµ-ρα) (Σ . 2).

�. LH 0ντ*θεσις τς λευκς π-τρας, 4ς κ-ντρ�υ τ�. Πλανητικ�. Συστ2-
µατ�ς, τ�. LHλ*�υ, µ] τ;ν σκ�τειν� ρωµ�ν περιφ-ρειαν, τ;ν Σελ2νην,
εTναι U 0ντ*θεσις Uµ-ρας - νυκτ�ς (Σ . 2).

2. LO µ;ν εTναι 6 σκ�τειν� ρωµ�ς δακτ�λι�ς, 6 Nκπρ�σωπBν τ;ν ν�κτα, 6
συµπεριλαµ��νων τ�.ς 14 κ�ρινθιακ�/ς κ*�νας + τD 14 διαστ2µατα µε-
τα5/ τBν κι�νων = 28 Uµ-ραι τ�. Σεληνιακ�. κ�κλ�υ (Σ . 2).

3. T� LHλιακ�ν cEτ�ς τBν 360+1 UµερBν τBν 0ρ α*ων λαBν, 4ς κατεµετρ2-
θη µ] Aλα τD διαστ2µατα NσωτερικBς κα� N5ωτερικBς τς σ εδιαστικς
0ναπαραστ�σεως τ�. δαπ-δ�υ, δι�τι 6 PHλι�ς 4λ�κλ2ρωνε Nντ�ς 360
UµερBν dνα πλ2ρη Nτ2σι�ν κ�κλ�ν τ�υ. O, 0ρ αO�ι λα��, µ] διαφ�ρετικ�/ς
τρ�π�υς 6 καθε�ς, συνεπλ2ρωναν τDς 365 Uµ-ρας τ�. Yτ�υς (Σ .  1).

AΛTANH

LH θεωρ*α τ�. Πλ�των�ς περ�  ρ�ν�υ
0ναπαριστ�νεται στ; Θ�λ� �Eπιδα�ρ�υ

O «MEΓAΣ ENIAYTOΣ» TΩN 25.796 ETΩN
KAI H ANTIΣTOIXIA ME THN ENNOIA XΩPOΣ



Σ'(µα 1. Kαταµ,τρησις τ�ν στ�ι'ε2ων τ�3 πλανητικ�3 συστ5µατ�ς �π6 τ�3 δα-
π,δ�υ τ(ς Θ:λ�υ τ(ς ;Eπιδα<ρ�υ.
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�Aφρ�δ*τη

PHλι�ς
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Σελ2νη
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K,ντρ�ν πλανητικ�3 συστ5µατ�ς, λευκ; π-τρα - PHλι�ς.

Πλανητικα6 τρ�'ια2:
1η τρ� ιD �Eρµ�. 14 λευκ�� + 14 γραµµ. ρ�µ��ι = 28
2η τρ� ιD �Aφρ�δ*της 14 λευκ�� + 14 γραµµ. ρ�µ��ι = 28
3η τρ� ιD Γς 28 λευκ�� + 28 γραµµ. ρ�µ��ι = 56
4η τρ� ιD cAρεως 28 λευκ�� + 28 γραµµ. ρ�µ��ι = 56
5η τρ� ιD ∆ι�ς 28 λευκ�� + 28 γραµµ. ρ�µ��ι = 56
6η τρ� ιD Kρ�ν�υ 28 λευκ�� + 28 γραµµ. ρ�µ��ι = 56

Tρ�'ι@ Σελ5νης 14 κ*�νες + 14 διαστ2µατα = 28
308

M,γας ;Eνιαυτ�ς 26 κ*�νες + 26 διαστ2µατα = 52
360 + 360

361



4. LO M-γας �Eνιαυτ�ς Nκπρ�σωπ��µεν�ς @π� τBν 26 ∆ωρικBν κι�νων,
ε@ρισκ�µεν�ς ε�ς 0π�λυτ�ν λ�γικ;ν τ�5ιν, Nκτ�ς τ�. τ�* �υ τ�. σηκ�..
�Eντ�ς τ�. τ�* �υ τ�. σηκ�. διεδραµατ*+�ντ� α, τελετα� τBν ��σεων κα�
Fλλων ,ερ�υργιBν, α, 6π�Oαι περιωρ*+�ντ� Nντ�ς τ�.  ρ�ν�υ τς γη*νης
Nνσαρκ^σεως.

BO Cριθµ�ς 360+1 Cφ�ρGH εIς τ�ν 'ρ:ν�ν κα6 εJρ2σκεται εIς τ� δ�πεδ�ν. BO
Cριθµ�ς 360 Cφ�ρH εIς τ�ν '�ρ�ν κα6 εJρ2σκεται εIς τKν Lρ�φ5ν.

LH σ�φ*α τ�. σ εδ*�υ τ�. δαπ-δ�υ τς Θ�λ�υ τς �Eπιδα�ρ�υ, 4ς τ�.τ�
0νευρ-θη @π� τ�. PEλλην�ς 0ρ αι�λ�γ�υ Παν. Kα��αδ*α (1907), 6µιλεO σ2-
µερ�ν Nκ ν-�υ, διD νD Nπι�ε�αι^σkη τ�ν +ωδιακ�ν κ�κλ�ν τBν 360° κα� Nπι-
κυρ^σkη τ� εlρηµα τBν 360 σταυρBν, �, 6π�O�ι διακ�σµ�.ν τD φατν*α Nντ�ς
κα� Nκτ�ς τς mρ�φς τς Θ�λ�υ («∆αυλ�ς», 0ρ. 194, Φε�ρ. 1998).

M] π�O�ν τρ�π�ν 0π-κρυψαν κα� π�λιν τ�ν 0ριθµ�ν τ�. κ�κλ�υ �, πανε-
πιστ2µ�νες 0ρ ιερεOς, γνBσται τ�. LHλι�κεντρικ�. Συστ2µατ�ς; LO 0ριθµ�ς
360 διD τ�/ς 0ρ α*�υς λα�/ς εT ε Uλιακ;ν @π�στασιν, δι�τι N5επρ�σ^πει τ�ν
0ριθµ�ν τBν UµερBν τ�. Uλιακ�. Yτ�υς. �EDν δ]ν εT ε πιστ�π�ιηθk ε�ς τ�/ς
N�µ�υς τ�. Πλ�των�ς («∆αυλ�ς», 0ρ. 191, N�-µ. 1997), U  ρσις τBν 360° διD
τ;ν πλ2ρη Nφαρµ�γ;ν Aλων τBν Nπ� µ-ρ�υς ε�δικBν 0ριθµBν π�/ πρ�σδι�-
ρ*+�υν τ;ν mργ�νωσιν τ�. �Eραν*�υ κ�κλ�υ, δηλαδ; τBν τεταρτηµ�ρ*ων,
τBν δωδεκατηµ�ρ*ων κα� τBν δεκανBν ε�ς τ;ν «καθ’ 6µ�*ωσιν» τ�. �Eραν*-
�υ θ�λ�υ mργ�νωσιν τς �δανικς π�λεως, τ�τε κα� π�λιν θD παρ-µενε τ�
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PHλι�ς, λευκ; π-τρα,
κ-ντρ�ν δαπ--
δ�υ, Uµ-ρα

Σελ2νη, σκ�τειν�ς δα-
κτ�λι�ς, περι-
φ-ρεια, ν�κτα

Γραµµωτ�ς ρ�µ��ς, ν�κτα

Λευκ�ς ρ�µ��ς, Uµ-ρα

Σ'(µα 2. (Bλ,πε στ� κε2µεν�).

[T� σ -δι�ν εTναι τ�. 0ρ αι�λ�γ�υ Παν. Kα��αδ*α (1907) κα� ε@ρ*-
σκεται 0νηρτηµ-ν�ν ε�ς τ� M�υσεO�ν τς �Eπιδα�ρ�υ.]



Nρ^τηµα, NDν 6 0ριθµ�ς 360 δ]ν 0νεφ-ρετ� µ�ν�ν ε�ς τ�ν  ρ�ν�ν τBν 360
UλιακBν UµερBν τ�. Yτ�υς κα� t ι ε�ς τ�ν  Bρ�ν τBν 360° τ�. κ�κλ�υ. O, 360
σταυρ��, �, 6π�O�ι κατεµετρ2θησαν ε�ς τ;ν mρ�φ;ν NσωτερικBς κα� N5ωτε-
ρικBς τ�. LHλιακ�. στεφ�ν�υ τ�. τρ� �. τ�. LHλ*�υ («∆αυλ�ς», 0ρ. 187 κα�
194), διακ�σµ�.ν τ�ν �Eρ�νι�ν θ�λ�ν Aντες ε�ς τ;ν mρ�φ;ν κα� 6µιλ�.ν περ�
τ�. �Eραν*�υ  ^ρ�υ τBν 360° τ�. κ�κλ�υ, τ�ν 6π�O�ν 6ρ*+ει µ] π�ιητικ�ν
τρ�π�ν 6 τρ� �ς τ�. LHλ*�υ, καλ�πτων διD τ�. συν�λ�υ τBν σταυρBν Nσω-
τερικBς κα� N5ωτερικBς τ;ν mρ�φ;ν. LH Nπαν�ληψις τ�. 0ριθµ�. 360+1 ε�ς
τ� δ�πεδ�ν 0ναφ-ρεται ε�ς τ�ν  ρ�ν�ν κα� γνωστ�π�ιεO τD `5ς:

LO συντ�νισµ�ς τ�. 0ριθµ�. 360 τς mρ�φς περιγρ�φ�ντ�ς τ�ν '�ρ�ν µετD
τ�. 0ριθµ�. 361 u 360+1 περιγρ�φ�ντ�ς τ�ν 'ρ:ν�ν, µ] Nνν�*ας α, 6π�Oαι
0λληλ�συµπληρ�.νται, εTναι πρ�γµατι Nκπληκτικ�ς. O, 360 σταυρ�� π�/ 6ρ*-
+�υν τDς 360° ε�ς τ�ν  Bρ�ν εTναι U µ�Oρα τ�. «Zωδιακ�. �Aγρ�.» u ∆ι�ν�-
σ�υ Zαγρ-ως. T� σ�µ��λ�ν τ�. σταυρ�. διD τBν 4 �ρα ι�νων @π�δεικν�ει
µ] τ�ν �σηµεριν�ν κα� τ�ν κ�θετ�ν Nπ’ αEτ�. µεσηµ�ριν�ν τ;ν 0κρι� θ-σιν,
ε�ς τ;ν 6π�*αν πραγµατ�π�ι�.νται α, πρ�5εις τς @π�ρ5εως, δι�τι κατD τ;ν
lπαρ5ιν πραγµατ�π�ι�.νται α, πρ�5εις ε�ς τ�ν  Bρ�ν κα� εTναι πρ�5εις κατ’
Nπιλ�γ;ν κα� Nλευθ-ραν ���λησιν. T� φωνεν Y, τ� 0ρκτικ�ν τς λ-5εως
PYπαρ5ις, εTναι τ� Πυθαγ�ρει�ν σ�µ��λ�ν, τ� 6π�O�ν διD τBν δ�� �ρα ι�νων
0φ2νει τ;ν Nπιλ�γ;ν τς δε5ι:ς u τς 0ριστερ:ς 6δ�. ε�ς τ�ν θνητ�ν, Aπως
Nπιλ-5kη κατD τ;ν Nλευθ-ραν ���λησ*ν τ�υ, δι�τι, 4ς λ-γει 6 Πλ�των ε�ς τ;ν
Π�λιτε8αν (618E), «KAρετ; δ- ?δσπ�τ�ν, eν τιµ�ν κα� ?τιµ�Yων πλ�ν κα�
�λαττ�ν, α1τ>ς �καστ�ς OFει. AZτ8α Vλ�µν�υ· θε%ς ?να8τι�ς».

[LH 0ρετ; εTναι κτµα 0δ-σπ�τ�ν· 0ν�λ�γα πρ�ς τ;ν Nκτ*µηση u τ;ν περι-
φρ�νηση π�/ θD τς δε*5kη 6 καθ-νας σας, θD π�ρkη κα� µεγαλ�τερ� u µικρ�-
τερ� µερ*δι�. LH ευθ�νη 0ν2κει σ’ αEτ�ν π�/ Nκλ-γει· 6 θε�ς εTναι 0να*τι�ς.]

LO 0ριθµ�ς 361, 6 Nµφανι+�µεν�ς ε�ς τ;ν σ εδιαστικ;ν 0ναπαρ�στασιν τ�.
δαπ-δ�υ, πρ�σδι�ρ*+ει Aτι 6 PHλι�ς κ�θε 360 Uµ-ρας 6λ�κληρ^νει dνα Nτ2-
σι�ν κ�κλ�ν κα� 0φ�. 6λ�κληρ^σkη αEτ�ν διD τς µ�ν�δ�ς, πρ� ωρεO ε�ς τ�ν
ν-�ν Uλιακ�ν Nτ2σι�ν κ�κλ�ν τ�υ. LH +ω; συνε *+εται µ] τ;ν µ�ν�δα κα� σ ε-
τ*+εται συνεπBς µ] τ�ν  ρ�ν�ν, Nφ’ Aσ�ν ε�ς τ;ν mρ�φ;ν 6  Bρ�ς εTναι π�ντ�τε
6 xδι�ς κα� U ταυτ�της τ�. κ�κλ�υ �Eδ-π�τε 0λλ�+ει.

LO LHρ�δ�τ�ς ε�ς τ;ν *Iστ�ρ8αν (A, «KλειC, 32) 6ρ*+ει τ;ν 0νθρωπ*νην +ω;ν
µ] ��σιν τ� Yτ�ς τBν 360 UµερBν πρ�σθ-των Nν συνε ε*\α τ�ν Nµ��λιµ�ν µνα.

LO Πλ��ταρ �ς ε�ς τ� Περ� AIσιδ�ς κα� KOσ8ριδ�ς (355, 12) διατυπ^νει τD

3. Tεκµηρ
ωσις τ�� �ριθµ�� 360 ε�ς τ� �ρ�α�α κε
µενα

2. �O �ρ�ν�ς: α! 360+1 $µ%ραι τ�� δαπ%δ�υ

1. �O �)ρ�ς: σ*νδεσις δαπ%δ�υ κα+ ,ρ�φ.ς
O! 360 σταυρ�+ τ.ς ,ρ�φ.ς
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`5ς: «Λγ�υν Cτι, Cταν κ�π�τε J Pα συν�υσι�σθη κρυφ8ως µετ� τ�	Kρ�-
ν�υ, ?ντιληφθε�ς (αEτ;ν) : THλι�ς, τ;ν κατηρ�σθη ν� µ; γενν/σ�η µ/τε εZς
Oνα µ>να µ/τε εZς Oνα �τ�ς· Cτι δ- : *Eρµ>ς, τρφων �ρωτα πρ%ς τ;ν (�δ*αν)
τα#την θε�ν, συν�υσι�σθη (µετ’ αEτς), 
πειτα δ- ?φ�	 �παιFε µικρ�πεντ<-
"�λα (Nν 0νταγωνισµ_B) µ- τ;ν Σελ/νην κα� ?φ�	 (κερδ*σας ε�ς τ� παιγν*δι�ν)
τς ?φ�/ρεσε τ% Oνα V"δ�µηκ�στ%ν ?π% Vκ�στην 
κ τ�ν φωτειν�ν της 
µφα

ν8σεων ( = τ� �
7

1

0
� τς καθηµερινς, Fρα κα� τς συν�λικς φωτειν�τητ�ς

αEτς), συναπετλεσεν ?π% Cλα α1τ� 
ν συν�λiω πντε Jµρας κα� τ�ς πρ�-
σθεσεν (παρεν-�αλεν) �πειτα εZς τ�ς (γνωστDς) τριακ�σ8ας VF>ντα (Uµ-ρας
τ�. Yτ�υς), τ�ς :π�8ας τ<ρα �B AZγ#πτι�ι 
π�ν�µ�Y�υν «πρ�σθτ�υς» (Nµ��-
λ*µ�υς: «Nπαγ�µ-νας») κα� V�ρτ�Y�υν α1τ�ς jς 
πετε8�υς τ>ς γενν/σεως τ�ν
θε�ν».

�A5ι�παρατ2ρητ�ν εTναι Aτι �P BEλλ5νων θε�ν, τ�. Kρ�ν�υ, τς P-ας, τ�.
LEρµ�., τ�. LHλ*�υ κα� τς Σελ2νης, Nγενν2θησαν �, A�γ�πτι�ι θε�*, 4ς 0να-
πτ�σσει Nν συνε ε*\α 6 Πλ��ταρ �ς. T�.τ� Nνισ �ει περαιτ-ρω τ;ν Fπ�ψιν τ�.
,ερ-ως τς Σαzδ�ς, ε�ς τ;ν 6π�*αν 0ναφ-ρεται 6 Πλ�των ε�ς τ�ν T8µαι�ν (22A,
B, C), κατD τ;ν 6π�*αν, N5ηγBν τ�ν µ.θ�ν τ�. Φα-θ�ντ�ς µ] ��σιν τD φυσικD
φαιν�µενα, λ-γει Aτι: «*H πραγµατικ�της ε3ναι J “παρ�λλαFις” τ�ν περ� τ;ν
Γ>ν περιφερ�µνων �1ραν8ων σωµ�των κα� J καταστρ�φ; ?π% τ% `φθ�ν�ν
π	ρ κατ� µακρ��ρ�νια διαστ/µατα τ�ν 
π� τ>ς Γ>ς ε�ρισκ�µνων mντων».

Συν-πεια τBν φυσικBν καταστρ�φBν |τ�, �, PEλληνες «ν� 
νθυµ�	νται
Oνα µ�ν�ν κατακλυσµ%ν τ>ς γ>ς, µ�λ�ν�τι πρ�ηγ�υµνως ���υν γ8νει π�λλ�8».
�Aπ�τ-λεσµα, νD µ;ν Nνθυµ�.νται πλ-�ν �}τε τ;ν παλαι�ν των ,στ�ρ*αν κα�
τ� Nνδ�5�τατ�ν παρελθ�ν, �}τε «Cτι τ% Bερατικ%ν γν�ς ε3ναι τελε8ως Fε�ω-
ριστ%ν ?π% Cλα τ� `λλα». O, ,ερεOς τς 0ρ αι�τητ�ς |σαν �, σ�φ�� Nπιστ2-
µ�νες, �, κατ- �ντες τ;ν σφαιρικ;ν γνBσιν τBν µαθηµατικBν, τς γεωµε-
τρ*ας, τς στερε�µετρ*ας, τς 0στρ�ν�µ*ας κα� τς κ�σµ�λ�γ*ας. POλαι α�
0νωτ-ρω Nπιστµαι Nτ*θεντ� ε�ς τ;ν δι�θεσιν τς φιλ�σ�φ*ας, πρ�κειµ-ν�υ
νD γ*νkη 6 καρπ�ς τς γν^σεως αEτς t ι ~φελιµιστικ; τ�σις πρ�ς Nκµετ�λ-
λευσιν, 0λλD �ελτ*ωσις τς ψυ ικς @π�στ�σεως τ�. tντ�ς. LH γνBσις τ�.
�Eραν*�υ στερε^µατ�ς |τ� 0π� τDς κυριωτ-ρας Nνασ �λ2σεις τBν ,ερ-ων,
δι�τι αEτ�� καθ^ρι+αν τ� Uµερ�λ�γι�ν κα� συνεπBς Yπρεπε νD καθ�δηγ2σ�υν
τ�ν λα�ν ε�ς τDς Nργασ*ας τDς γεωργικ�ς, τDς κτην�τρ�φικ�ς, τ;ν ναυσι-
πλ�zαν κ.λπ. κα� τDς Nν γ-νει µετακιν2σεις. ∆ιD τ�. @π�λ�γισµ�. τBν θ-σε-
ων τBν Fστρων κα� τBν πλανητBν καθ^ρι+αν τDς ̀ �ρτDς κα� τDς ,ερ�πρα5*ας
φ-ρ�ντες ε�ς Nπαφ;ν τ�ν Fνθρωπ�ν µετD τ�. θε*�υ, 0λλD κα� τ�ν Fνθρωπ�ν
µετD τ�. συνανθρ^π�υ, 0ναπτ�σσ�ντες κατD τ�ν τρ�π�ν αEτ�ν τ;ν κ�ινω-
νικ�τητα κα� τ;ν φιλ*αν µετα5/ τBν π�λιτBν.

LH γνBσις τς 0στρ�ν�µ*ας δ]ν πρ�λθεν 0π� τ�/ς A�γυπτ*�υς, 4ς συνη-
θ*+εται νD λ-γεται, 0λλ�, 4ς 0ναφ-ρει κα� 6 �Aθ. Σταγειρ*της ε�ς τ;ν KΩγυ-
γ8αν (τ�µ�ς A, σελ. 247) περ� τBν υ,Bν τ�. LHλ*�υ, τBν LHλιαδBν, «: KAκτ�ς
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πρασεν εZς τ;ν Aoγυπτ�ν, �νθα �κτισε τ;ν *Hλι�#π�λιν 
π’ pν�µατι τ�	 πα-
τρ%ς α1τ�	, 
δ8δαFε κα� τ�6ς AZγυπτ8�υς τ;ν ?στρ�λ�γ8αν· κα� 
πειδ; συν"η
qστερ�ν κατακλυσµ%ς εZς τ;ν *Eλλ�δα κα� 
��θησαν κα� �B `νθρωπ�ι �B πε-
ρισσ�τερ�ι κα� τ� συγγρ�µµατα κα� J Bστ�ρ8α α1τ�ν, κα� J ?στρ�λ�γ8α ε�ρ-
θη µ�ν�ν εZς τ;ν Aoγυπτ�ν qστερ�ν, �B AZγ#πτι�ι ε�ρ�ντες τα#την τ;ν rρµ�-
δ8αν περ8στασιν, �Zκει�π�ι/θησαν α1τ;ν καυ�<µεν�ι κα� 
παιρ�µεν�ι jς
ε�ρετα� α1τ>ς· 
πειδ; �B TEλληνες δ-ν ε3��ν ?π�δειFιν... Tα	τα µ-ν φα8ν�νται
?π8θανα, Cµως δ-ν πρπει ν� τ� παρατηρ�µεν περιργως· 
πειδ; ���µεν κα�
ε�ρ8σκ�µεν Bκαν�ς ?π�δε8Fεις, Cτι ε�ρθησαν εZς τ;ν Aoγυπτ�ν π�λεις ?ρ�αι-
�ταται *Eλληνιστ� pν�µαY�µεναι».

TD 0νωτ-ρω συνδυα+�µενα µετD τBν λεγ�µ-νων τ�. ,ερ-ως τς Σαzδ�ς ε�ς
τ�ν T8µαι�ν τ�. Πλ�των�ς περ� `ν�ς σπ�υδαι�τ�τ�υ π�λιτισµ�. τBν LEλλ2-
νων ε�ς πρ�-κατακλυσµια*αν Nπ� 2ν, 6 6π�O�ς N �θη, 0π�τελ�.ν τεκµ2ρι�ν
γν^σεων, α, 6π�Oαι 0νκαν κατD τ;ν παναρ α*αν Nπ� 2ν, NDν t ι ε�ς τ�ν λα-
�ν, 6πωσδ2π�τε Aµως ε�ς τ�/ς Nπιστ2µ�νας τς Nπ� ς, π�/ |σαν �, ,ερεOς
κα� γνBσται Aλων τBν τ�τε NπιστηµBν. A� γν^σεις αEτα� τBν LEλλ2νων διε-
σ^θησαν ε�ς τ;ν Axγυπτ�ν, U 6π�*α δ]ν Nπλ2γη 0π� τ�/ς καταστρ�φικ�/ς
κατακλυσµ�/ς κα� διετ2ρησε τ;ν γνBσιν αEτ;ν, τ;ν 6π�*αν Nν συνε ε*\α κα�
��κει�π�ι2θησαν �, A�γ�πτι�ι, 4ς λ-ει 6 Σταγειρ*της, Nφ’ Aσ�ν �, xδι�ι �,
PEλληνες δ]ν εT αν πλ-�ν µαρτυρ*ας τ�. �δικ�. των π�λιτισµ�. λ�γ_ω τBν
π�λλαπλBν καταστρ�φBν κα� καταπ�ντισµBν τ�.  ^ρ�υ των.

LO Πλ�των, Fκρως εEαισθητ�π�ιηµ-ν�ς ε�ς A,τι 0φ�ρ: ε�ς τ;ν 0στρ�ν�-
µικ;ν σ�φ*αν κα� παρ’ Aλην τ;ν 0παγ�ρευσιν κ�ιν�π�ι2σεως 0στρ�ν�µικBν
γν^σεων, Nν τ��τ�ις µ-σ_ω µ�θων κα� 0λληγ�ριBν ε�ς 0ν�π�πτ�ν σηµεO�ν τBν
διαλ�γων τ�υ παρεισ�γει τ;ν γνBσιν αEτ;ν π�ικιλ�τρ�πως. E�ς τ�ν µ.θ�ν
τ�. LHρ�ς (617-618) τς Π�λιτε8ας περιγρ�φει µ] τ;ν 0λληγ�ρ*αν τ�. «0δρα-
 τι�.» τ� Πλανητικ�ν Σ�στηµα, τ� 6π�O�ν Nν συνε ε*\α πλ2ρως 0ναπτ�σσει
ε�ς τ�ν T8µαι�ν µ] Aλας τDς λεπτ�µερε*ας τBν δ�� κ�κλων τ�. «τα1τ�	» κα�
τ�. «θ?τρ�υ» τBν 0πλανBν κα� τBν πλανητBν.

LYπ�ρ ει Aµως καταγεγραµµ-νη U γνBσις τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�. 4ς
0στρ�ν�µικ; περιγραφ; κα� 4ς  ρ�νικ�ν δι�στηµα τ�. σ ετικ�. κ�κλ�υ,
Yστω κα� 0λληγ�ρικBς u κατ’ Fλλ�ν τρ�π�ν; ETναι δυνατ�ν 6 Πλ�των, κατ--
 ων τD κε*µενα τ�. Πυθαγ�ρε*�υ 0στρ�ν�µ�υ Φιλ�λ��υ, τD 6π�Oα εT ε 0γ�-
ρ�σει κατD τ� τα5*δι�ν τ�υ ε�ς τ;ν K. �Iταλ*αν, νD µ;ν 0νε.ρε τ;ν σ ετικ;ν
γνBσιν,τ;ν 0φ�ρBσαν ε�ς τ�ν 4�ν κ�κλ�ν, τ�ν κ�κλ�ν τς µεταπτ^σεως τBν
Z_ωδ*ων;

LO Πλ�των t ι µ�ν�ν γνωρ*+ει Nπακρι�Bς τ�ν κ�κλ�ν τ�. Mεγ�λ�υ �Eνι-
αυτ�., 0λλD καθ�ρ*+ει συγκεκριµ-νως τ�/ς κυριωτ-ρ�υς κ�κλ�υς, π�/ 0φ�-
ρ�.ν ε�ς τ�ν πλαν2την Γ. LH γνBσις, τ;ν 6π�*αν 0ναπτ�σσει, εTναι γνBσις
0ρ αι�τ�τη, πρ�ερ �µ-νη Nν µ-ρει Nκ τBν 0νωτ-ρω συγγραµµ�των. LO T*-

4. �O «T�µαι�ς» τ�� Πλ2των�ς κα+ �! 4 κ*κλ�ι τ�� �ρ�ν�υ
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µαι�ς φα*νεται Aτι @πρ5ε γνωστ�ς φιλ�σ�φ�ς κα� 0στρ�ν�µ�ς· κα� ε�ς αEτ�ν
0ναθ-τει 6 Πλ�των τ;ν 0φ2γησιν τς δηµι�υργ*ας τ�. Σ�µπαντ�ς, δι�τι π--
ραν τBν 0στρ�ν�µικBν γν^σεων τDς 6π�*ας κατ- ει, κατ- ει τ;ν φιλ�σ�-
φικ;ν ̀ ρµηνε*αν τς 0στρ�ν�µ*ας. AEτ; Fλλωστε εTναι κα� U κατ’ N5� ;ν θε-
ωρ*α π�/ Nνδιαφ-ρει τ�ν Πλ�τωνα, θεµελιωτ;ν τς «καθ’ 6µ�*ωσιν τ�. �Eρα-
ν*�υ Θ�λ�υ» θε�λ�γ*ας. Σ ετικBς µ] τ�/ς κ�κλ�υς τ�. OEραν�., τ�/ς
0φ�ρBντας ε�ς τ�ν πλαν2την Γ, αEτ�� καθ�ρ*+�νται @π� τς Nνν�*ας τ�.
 ρ�ν�υ. LO Πλ�των ε�ς τ�ν δι�λ�γ�ν περ� τς δηµι�υργ*ας τ�. Σ�µπαντ�ς
“T8µαι�ς» (u περ� φ#σεως, φυσικ�ς, 39 C, D) 0ναφ-ρει τD N5ς: «AEτσι λ�ιπ%ν
κα� δι’ α1τ�6ς τ�6ς λ�γ�υς �γινεν J ν6F κα� Jµρα, π�6 ε3ναι . περιφ�ρ� τ>ς
µιaς κα� φρ�νιµωτ�της κυκλικ>ς κιν/σεως· : µ;ν γ8νεται, Cταν J σελ/νη :λ�-
κληρ<σ�η τ;ν κυκλικ;ν περιφ�ρ�ν της κα� φθ�σ�η τ%ν sλι�ν, κα� �τ�ς γ8νε-
ται, Cταν : sλι�ς pλ�κληρ<σ�η τ;ν Zδικ/ν τ�υ κυκλικ;ν περιφ�ρ�ν. T�ς πε-
ριφ�ρ�ς τ�ν `λλων `στρων, 
πειδ; δ-ν ���υν ?πασ��ληθ> µ- α1τ�ς �B
`νθρωπ�ι, 
κτ%ς pλ8γων, �tτε τ�ς κατ�ν�µ�Y�υν �tτε τ�ς συγκρ8ν�υν µετα-
F# των µ- "�σιν τ�6ς ?ριθµ�6ς, uστε δ-ν γνωρ8Y�υν σ�εδ%ν Cτι κα� τ�ν
`στρων α1τ�ν αB περιφ�ρα� ε3ναι �ρ�ν�ς, µ�λ�ν�τι α1τα� ε3ναι ?πειρ�ριθ-
µ�ι κατ� τ% πλ>θ�ς κα� κατ� τρ�π�ν θαυµαστ%ν τακτ�π�ιηµναι. KEν τ�#τ�ις
Cµως ε3ναι δυνατ%ν ν� καταν�/σωµεν Cτι : τλει�ς ?ριθµ%ς τ�	 �ρ�ν�υ, τ�-
τε συµπληρ<νει τλει�ν �τ�ς, Cταν τ� κιν�#µενα ̀ στρα, ?φ�	 συµπληρ<σ�υν
τ�ς pκτ< περιστρ�φ�ς κα� 
Fισ<σ�υν τ�ς µεταF6 των τα�#τητας, φθ�σ�υν π�-
λιν εZς τ% σηµε(�ν τ>ς 
κκιν/σεως κα� π�ρ�υν π�λιν jς µτρ�ν τ%ν κ#κλ�ν
τ�	 τα1τ�	 κα� :µ�8ως π�ντ�τε κιν�υµν�υ. Σ#µφωνα πρ%ς α1τ� λ�ιπ%ν κα�
Oνεκα α1τ�ν τ�ν λ�γων 
γενν/θησαν τ� ̀ στρα π�6 διασ�8Y�υν τ%ν �1ραν%ν
κα� παρ�υσι�Y�υν µετα"�λ�ς, δι� ν� γ8ν�η : κ�σµ�ς α1τ%ς Cσ�ν τ% δυνατ%ν
:µ�ι�τερ�ς πρ%ς τ% τλει�ν κα� ν�ητ%ν Yi��ν, 
ν σ�σει πρ%ς τ;ν ?π�µ8µησιν
τ>ς αZων8ας φ#σεως».

LH περιγραφ; `ν�ς `κ�στ�υ τBν 4  ρ�νικBν κ�κλων εTναι U `5ς:
α. T� Uµερ�ν�κτι�ν τ*θεται ~ς µ�νDς µετρ2σεως, δι�τι λ-γει Aτι αEτ; εTναι

U «περιφ�ρ� τ>ς µιaς κα� φρ�νιµωτ�της κυκλικ>ς κιν/σεως». �Aπ� αEτ;ν
δηλαδ; 0ρ *+ει U 0ρ*θµησις διD τ�ν πλαν2την Γ, δι�τι «: �ρ�ν�ς 
γενν/θη
µαY� µ- τ%ν �1ραν�ν» (T8µ. 38, 11).

�. LO µ;ν εTναι U δευτ-ρα κατD σειρDν 0ρ ; µετρ2σεως, κα� αEτ; 6λ�κλη-
ρ^νεται, Aταν U Σελ2νη (=M2νη, U �Oρφικ; της mν�µασ*α) πραγµατ�π�ι-
2σkη κ�κλ�ν µ] 0ρ ;ν κα� τ-λ�ς τς κυκλικς της περιφ�ρ:ς περ� τ�ν PHλι�ν.

γ. LH τρ*τη κατD σειρDν µ-τρησις 0φ�ρ\: ε�ς τ�ν xδι�ν τ�ν PHλι�ν, «Cταν
α1τ%ς :λ�κληρ<σ�η τ;ν Zδικ/ν τ�υ κυκλικ;ν περιφ�ρ�ν». LO Πλ�των 6µιλεO
περ� τς φαιν�µενικς π�ρε*ας τ�. LHλ*�υ. ETναι πρ�φαν]ς Aτι δ]ν εTναι Nπι-
τρεπτ�ν νD 6µιλ2σkη περ� τς Uλι�κεντρικς θ-σεως κα� τς περιφ�ρ:ς τς Γς
περ� τ�ν PHλι�ν, δι�τι αEτ� 0ντιτ*θεται ε�ς τ;ν κ�ιν�π�*ησιν 0στρ�ν�µικBν
γν^σεων (δ-σµευσιν τ;ν 6π�*αν Nπ-�αλλεν τ� ,ερατεO�ν Aλων τBν Nπ� Bν).
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δ. LO τ-ταρτ�ς κ�κλ�ς 0φ�ρ\: ε�ς τ� «τλει�ν �τ�ς», π�/ κατD τ�ν Πλ�τωνα
εTναι κα� «τλει�ς» 0ριθµ�ς. AEτ� τ�.τ� θD Yπρεπε νD θεωρηθk U πλ-�ν 0ρι-
στ�τε νικ; συγκ�λυψις µι:ς 0στρ�ν�µικς 0ληθε*ας, U 6π�*α, N5 Aσων γνω-
ρ*+�µεν, Yµεινε 0νερµ2νευτ�ς Nπ� 24 α�Bνας!

LO τ-λει�ς 0ριθµ�ς Nκπρ�σωπεO τ� τ-λει�ν Yτ�ς, τ� 6π�O�ν πραγµατ�π�ι-
εOται, «Cταν τ� κιν�#µενα `στρα, ?φ�	 συµπληρ<σ�υν κα� τ�ς pκτI περι-
στρ�φ�ς κα� 
Fισ<σ�υν τ�ς µεταF6 τ�ν τα�#τητας, φθ�σ�υν π�λιν εZς τ% ση-
µε(�ν 
κκιν/σε<ς των κα� π�ρ�υν π�λιν jς µτρ�ν τ% σηµε(�ν τ�	 τα1τ�	
κα� :µ�8ως π�ντ�τε κιν�υµν�υ». LO κ�κλ�ς τ�. ταEτ�. εTναι �, 0στ-ρες, π�/
φα*ν�νται 0κ*νητ�ι λ�γ_ω τς τεραστ*ας των 0π�στ�σεως 0π� τ�ν πλαν2την
Γ. «Kιν��µενα Fστρα» εTναι, 4ς πρ�ς τDς γν^σεις τς Nπ� ς τ�. Πλ�τω-
ν�ς, τDς 6π�*ας καταγρ�φει ε�ς τ;ν KEπιν�µ8δα (987B), τD 0ντ*στ�ι α 8 �Eρ�-
νια σ^µατα LEρµς, �Aφρ�δ*τη, cAρης, Zε�ς, Kρ�ν�ς, PHλι�ς, Γ, Σελ2νη, δη-
λαδ; �, πλανται. LH περιγραφ; τς κιν2σε^ς των εTναι U 0κρι�;ς περι-
γραφ; τ�. κ�κλ�υ τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�.. ∆]ν σταµατ: Aµως NδB, δι�τι 6
Πλ�των παρ�µ�ι�+ει τ� τ-λει�ν Yτ�ς «πρ%ς τ% τλει�ν κα� ν�ητ%ν Yi��ν, 
ν σ�-
σει πρ%ς τ;ν ?π�µ8µησιν τ>ς αZων8ας φ#σεως». ∆ι�τι τ�τε µ�ν�ν 6 κ�σµ�ς
αEτ�ς θD γ*νkη Aσ�ν τ� δυνατ�ν 6µ�ι�τερ�ς µ] τ� θεO�ν πρ�τυπ�ν. �Aπ�δ*δει
δηλαδ; ε�ς τ�ν κ�κλ�ν αEτ�ν τ;ν δυνατ�τητα τς πρ�σεγγ*σεως @π� τς
ψυ ς (δι�τι ψυ ; εTναι 6 κ�σµ�ς, τ�σ�ν U 0τ�µικ; Aσ�ν κα� U κ�σµικ; ψυ ;)
τς τελει�τητ�ς τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�. u τ�. τελε*�υ Yτ�υς.

LH διατ�πωσις τς περικ�πς αEτς δ]ν 0φ2νει καµµ*αν 0µφι��λ*αν Aτι 6
Πλ�των 6µιλBν περ� τBν  ρ�νικBν κ�κλων γνωρ*+ει Fριστα κα6 τ;ν τετ�ρ-
την κυκλικ;ν περιστρ�φ;ν τς Γς: U περιστρ�φ; αEτ; 0φ�ρ: ε�ς τ;ν περι-
φ�ρDν τ�. π�λ�υ µ] Nκκ*νησιν συγκεκριµ-ν�ν 0πλαν 0στ-ρα τ�. �Eραν*�υ
θ�λ�υ κα� Nπιστρ�φ;ν τ�. π�λ�υ ε�ς τ� xδι�ν σηµεO�ν Nντ�ς τακτ�.  ρ�νικ�.
διαστ2µατ�ς, τ� 6π�O�ν Aµως δ]ν κατ�ν�µ�+ει. ETναι δυνατ�ν 6 Πλ�των νD
περιγρ�φkη µ] 0κρ*�ειαν φαιν�µεν�ν �Eρ�νι�ν κυκλικς περιφ�ρ:ς, τ�. 6π�*-
�υ νD µ;ν γνωρ*+kη τ�  ρ�νικ�ν δι�στηµα Nντ�ς τ�. 6π�*�υ πραγµατ�π�ι-
εOται U περιφ�ρD αEτ2; LO Πλ�των t ι µ�ν�ν γνωρ*+ει τ�ν 4�ν  ρ�νικ�ν κ�-
κλ�ν, τ�ν κ�κλ�ν τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�., 0λλD κα� τ�ν 0π�καλεO «τλει�ν
�τ�ς»: LYπ�ρ ει, Yστω κα� κεκαλυµµ-νη, U δι�ρκεια τ�. «τελε*�υ Yτ�υς»;

LO  ρ�ν�ς τς µεγ*στης αEτς περιφ�ρ:ς εTναι καταγεγραµµ-ν�ς ε�ς τ� H´
Bι�λ*�ν τς Π�λιτε8ας (545-548). TD σ �λια τBν A. Παπαθε�δ^ρ�υ κα� Φ.
Παππ: (Nκδ. «Παπ�ρ�υ», σελ. 468-473) `ρµηνε��υν µ] λεπτ�µερε*ας τ� δυσ-
ν�ητ�ν µαθηµατικ�ν σ µα τ�. Πλ�των�ς· κα� N5 αEτ�. πρ�κ�πτει U Nµφ�-
νισις τ�. Nυµφα*�υ �Aριθµ�. u τ�. �Aριθµ�. τς EEγ�ν*ας 1.296. LO 0ριθ-
µ�ς αEτ�ς εTναι U ��σις τς 0π�κωδικ�π�ι2σεως τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�..

LH Π�λιτε8α πρ�ηγεOται  ρ�ν�λ�γικBς τ�. Tιµα8�υ, φα*νεται Aµως Aτι 6
Πλ�των εT ε N5ετ�σει λεπτ�µερBς τ;ν Πυθαγ�ρει�ν φιλ�σ�φικ;ν ̀ ρµηνε*αν
τBν µαθηµατικBν κα� �δ*ως τ;ν φ�σιν κα� 0ρ ;ν τ�. «Yiω�γ�νικ�	 τριγ<-
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ν�υ» (δηλαδ; τ;ν �Eσ*αν τ�. θεωρ2µατ�ς τ�. τετραγ^ν�υ τς @π�τειν��σης
mρθ�γων*�υ τριγ^ν�υ, Aτι �σ�.ται µ] τ� Fθρ�ισµα τBν τετραγ^νων τBν δ��
καθ-των πλευρBν), τ;ν 6π�*αν εT ε µ]ν 0νακαλ�ψει 6 Πυθαγ�ρας, διετ�πω-
σε δ] 6 Θαλς 6 Mιλ2σι�ς. LO Πλ�των διD στ�µατ�ς Tιµα*�υ ε�ς τ�ν δι�λ�-
γ�ν T8µαι�ς 0π�καλεO τλει�ν 0ριθµ�ν τ� τ-λει�ν Yτ�ς, δι�τι γνωρ*+ει Aτι Y ει
τ;ν ��σιν τ�υ ε�ς τ;ν θεωρ*αν τς τελει�τητ�ς τ�. ψυ �γ�νικ�. κ���υ (0ριθ-
µ�ς 216) πρ�ερ �µ-ν�υ Nκ τ�. 0ριθµ�. 6, τ�. τελε*�υ 0ριθµ�. µετα5/ τBν µ�-
ν�ψηφ*ων 0ριθµBν (63 = 216).

M] 0ρ ;ν τ� «+_ω�γ�νικ�ν τρ*γων�ν» τ�. Πυθαγ�ρ�υ µ] πλευρDς 3, 4 κα�
5, τ�. 6π�*�υ τ� Nµ�αδ�ν εTναι 6 τ-λει�ς 0ριθµ�ς 6, κα� κατ�λη5ιν τBν δ��
�ρµ�νικBν καταστ�σεων, τς πρ^της κα� τς δευτ-ρας �ρµ�ν*ας, παρατη-
ρεOται Aτι κα� α, δ�� καταλ2γ�υν ε�ς τ�ν 0ριθµ�ν 12.960.000. �Eφ’ Aσ�ν δια-
πλασι�σθk, καθ�ρ*+εται U διττ; περι�δικ; κ*νησις, τ;ν 6π�*αν 0ναπτ�σσει
6 Πλ�των t ι µ�ν�ν ε�ς τ;ν Π�λιτε8αν (546∆) 0λλD κα� ε�ς τ�ν Π�λιτικ%ν
(272A). E�ς τ�ν Π�λιτικ%ν 0ναφ-ρεται Aτι κατD τ;ν πρ^την �ασιλε*αν τ�.
Kρ�ν�υ �, Fνθρωπ�ι εEτυ �.ν,  Nν_B κατD τ;ν δευτ-ραν �ασιλε*αν τ�. ∆ι�ς
Aλα τD γεγ�ν�τα τ�. κ�σµ�υ γ*ν�νται κατD τ;ν 0ντ*θετ�ν φ�ρDν. ΣυνεπBς
U πρ^τη περ*�δ�ς 0φ�ρ: ε�ς τD πρBτα 12.960.000 κα� U δευτ-ρα ε�ς τD `π�-
µενα 12.960.000 (σ�ν�λ�ν = 25.920.000). LO 0ριθµ�ς αEτ�ς εTναι 6 πλησι-στε-
ρ�ς δυνατ�ν ε�ς τ�ν πραγµατικ�ν 0ριθµ�ν τBν 25.796 NτBν τ�. Mεγ�λ�υ �Eνι-
αυτ�. (u 26.000 x 1.000) τ�. τετ�ρτ�υ  ρ�νικ�. κ�κλ�υ, τ�. 0φ�ρBντ�ς ε�ς
τ�ν πλαν2την Γ. [∆ιD τ;ν πλ2ρη καταν�ησιν τς `ρµηνε*ας τ�. «τελε*�υ»
0ριθµ�. τ�. 0ναφερ�µ-ν�υ ε�ς τ�ν T8µαι�ν εTναι 0ν�γκη 6 0ναγν^στης νD
0νατρ-5kη ε�ς τD σ �λια τBν A. Παπαθε�δ^ρ�υ κα� Φ. Παππ: (Nκδ. «Παπ�-
ρ�υ», σελ. 468-473)]

LO Πλ�των, 4ς εxπ�µεν, mν�µ�+ει τ�ν M-γαν �Eνιαυτ�ν T-λει�ν cEτ�ς
(12.960.000 x 2 = 25.920.000) πρ�ερ �µεν�ν Nκ τ�. Tελε*�υ �Aριθµ�. (63 = 216
x 6 = 1.296 x 2 x 1.000 = 25.960.000 � 26.000.000) κα� συνδυ�+ει αEτ�ν µ] τ�ν
0ριθµ�ν τς EE-γ�ν*ας. LH καταν�ησις δηλαδ; ε�ς τ� φιλ�σ�φικ�ν Nπ*πεδ�ν
τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�. φ-ρει τ�ν xδι�ν τ�ν ν�.ν ε�ς κατ�στασιν εEγ�ν*ας,
κατ�στασιν πρ�ερ �µ-νην Nκ τς καταν�2σεως τ�. Mεγ�λ�υ cEτ�υς, t ι
πλ-�ν τ�. πλανητικ�. φαιν�µ-ν�υ, 0λλD τς διευρ�νσεως τς ψυ ικς συ-
νειδητ�τητ�ς τ�. 0νθρωπ*ν�υ tντ�ς, ε�ς τ;ν 6π�*αν θD φθ�σkη, Aταν πλη-
σι�σkη τ;ν τελε*ωσιν αEτ�., 0φ�. �ε�α*ως θD Y kη καταν�2σει πλ2ρως τ�.ς
τρεOς πρ�ηγηθ-ντας κ�κλ�υς, δηλαδ;

α) τ�. Uµερ�νυκτ*�υ κ�κλ�υ τς Nπι�ι^σεως ε�ς πρωτ�γ�ν�ν κατ�στασιν,
�) τ�. σεληνιακ�. κ�κλ�υ τς 0πλς 0ναπαραγωγικς δραστηρι�τητ�ς,
γ) τ�. Nτησ*�υ κ�κλ�υ τς αEτ�γνωσ*ας τ�. Uλιακ�. τ�υ πρ��ρισµ�. κα�
δ) τ�. Mεγ�λ�υ �Eνιαυτ�. u τ�. Mεγ�λ�υ cEτ�υς u τ�. Tελε*�υ cEτ�υς,

τ�. πρ�ερ �µ-ν�υ Nκ τ�. «+_ω�γ�νικ�. τριγ^ν�υ» τς Nσωτερικς τελει^σε-
ως µ-σ_ω τς φιλ�σ�φ*ας τBν µαθηµατικBν.
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LH 0παγ�ρευσις τς  ρ2σεως τBν µαθηµατικBν (σ.σ. 0π� τ�ν Xριστιανι-
σµ�ν) εT εν 4ς α�τ*αν t ι τ;ν ~φ-λειαν τBν µαθηµατικBν 0π� τDς µαθηµα-
τικDς µετρ2σεις ε�ς τ� καθηµεριν�ν Nπ*πεδ�ν, 0λλD κυρ*ως τ;ν 0ναγωγ;ν
αEτBν ε�ς τ;ν ψυ ικ;ν τελε*ωσιν τ�. tντ�ς. LO συσ ετισµ�ς κα� U 0π�λυτ�ς
0ν�γκη τς  ρ2σεως τBν µαθηµατικBν ε�ς τ;ν 0στρ�ν�µ*αν, α, 6π�Oαι 0π�
κ�ιν�. πλ-�ν δ*δ�υν διD τς «6µ�ι^σεως» τ;ν δυνατ�τητα τς καταν�2σε-
ως `ν�ς κ�σµ�υ @περτ-ρ�υ τς καθηµεριν�τητ�ς, `ν�ς κ�σµ�υ 6 6π�O�ς δια-
�ι�O ε�ς τ�ν @περ�υρ�νι�ν τ�π�ν τ�. Φα8δρ�υ, |τ� λ*αν Nπικ*νδυν�ς διD τ;ν
Nπ� 2ν, 0π� τ;ν 6π�*αν U 0νθρωπ�της τ^ρα µ�λις N5-ρ εται. T� σκ�τ�ς τς
Nπ� ς αEτς φθ�νει τ^ρα ε�ς τ� τ-λ�ς.

�Aπ� 0ν-καθεν τD ,ερατεOα πρ�σεπ�θησαν νD 0π�κρ�ψ�υν t ι τ;ν φυσικ;ν
γνBσιν κα� Nπιστηµ�νικ;ν Yρευναν τ�. �Eραν*�υ στερε^µατ�ς, 0λλD τ;ν 0να-
γωγ;ν τς σκ-ψεως κα� τ;ν δυνατ�τητα 0νελ*5εως τ�. ν�. ε�ς τ;ν καθ’ 6µ�*-
ωσιν τBν Nµψ� ων �Eραν*ων tντων θ-ασιν, τ;ν 6π�*αν 6 Πλ�των κατ-στη-
σε εEκρινεστ�την ε�ς τ�/ς N�µ�υς κα� τ;ν Nν συνε ε*\α KEπιν�µ8δα µ] πρ�-
π�µπ�/ς τ;ν Π�λιτε8αν κα� τ�ν T8µαι�ν.

T� δ�πεδ�ν τς Θ�λ�υ δ]ν παραλε*πει καν-να Nκ τBν στ�ι ε*ων τ�. Πλ�-
των�ς, τ�. 6π�*�υ τ� Yργ�ν πρ�ηγεOται mλ*γ�ν τς κατασκευς τς Θ�λ�υ.
LH γνBσις 4ς θεωρ*α @π� τ�. Πλ�των�ς κα� Nν συνε ε*\α U 0πεικ�νισις ε�ς dνα
@π�τιθ-µεν�ν διακ�σµητικ�ν σ -δι�ν δ]ν 0φ2νει καµµ*αν 0µφι��λ*αν περ�
τς λειτ�υργικς πλ-�ν 05*ας τ�. δαπ-δ�υ 4ς  ^ρ�υ µ; 0στρ�ν�µικ�., 0λλD
 ^ρ�υ κατ’ N5� ;ν θεραπευτικ�.. LH 0π�κ�λυψις τς ταEτ�τητ�ς τ�. µνη-
µε*�υ πρ-πει νD στρ-ψkη τ;ν Yρευναν τς �ατρικς ε�ς ν-ας πηγ�ς, διD νD φω-
τ*σkη κα� π�λιν τ� 0νθρ^πιν�ν πνε.µα µ] τ;ν 0ρ α*αν σ�φ*αν τ�. LEλληνι-
κ�. πνε�µατ�ς.

***

LH συναρµ�λ�γησις περικ�πBν διαφ�ρετικBν κειµ-νων, τD 6π�Oα ε@ρ*-
σκ�νται ε�ς 0λληλ�υ *αν µετα5/ των κα� δ]ν παρεµ��λλ�υν στ�ι εO�ν Fσ ε-
τ�ν, Nπιτρ-πει ε�ς τ�ν Nρευνητ;ν νD συλλ��kη Nνν�*ας Nκ πρ^της tψεως µ;
NµφανεOς. T� νµα τς σκ-ψεως u 6 µ*τ�ς τς �Aρι�δνης, 0κ�λ�υθBν τ�/ς λα-
�υρινθ^δεις δαιδ�λ�υς τς 0π�κρ�ψεως τς γν^σεως, λ�γ_ω 0παγ�ρε�σεως
τ�. ,ερατε*�υ, �δ*ως ε�ς A,τι 0φε^ρα ε�ς τ;ν 0στρ�ν�µικ;ν 0λ2θειαν, φ-ρει
ε�ς τ� φBς τ;ν κεκρυµµ-νην γνBσιν. LH 0π�κ�λυψις τς γν^σεως αEτς, U
6π�*α σ2µερ�ν �Eδ]ν τ� µυστηριBδες παρ�υσι�+ει, δ]ν Y ει σκ�π�ν νD 0π�-
δε*5kη  �ριν τς δ�5ης τBν 0ρ α*ων LEλλ2νων µ*αν µ�υσειακ;ν γνBσιν. cO ι,
σκ�π�ν Y ει νD φ-ρkη ε�ς τ� φBς αEτ�, τBν 6π�*ων Y ει 0π�λυτ�ν 0ν�γκην 6
σ�γ ρ�ν�ς Fνθρωπ�ς. LO M-γας �Eνιαυτ�ς Y ει Nντ�ς τ�. τεραστ*�υ µεγ--
θ�υς τ�υ τ;ν ν-αν φιλ�σ�φικ;ν δι�στασιν, τς 6π�*ας τ;ν Yνν�ιαν Nλπ*+ει νD
0π�καλ�ψkη U 6λ�κλ2ρωσις τς Nρε�νης τς Θ�λ�υ, π�/ σκ�π�ν Y ει τ;ν σ�ν-
δεσιν τς 0στρ�ν�µ*ας µετD τς �ατρικς u Fλλως τ;ν «τριπλν xασιν» τ�.
0νθρωπ*ν�υ tντ�ς διD τς Nναρµ�ν*σε^ς τ�υ µ] τ�ν παγκ�σµι�ν ρυθµ�ν.
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«Στ��ς ρυθµ��ς τ�υ ρ�σκ�νται τ� Tσ�µικ� κα� τ� Zεϊ-
µπ�κικ� . �H µελ�π��ηση τ#ν στ�$ων τ#ν µεγ�λων π�ι-
ητ#ν µας. O( δηµι�υργ�� τ�υ δ*ν +πεδ�ω,αν τ� κ�ρδ�ς
�-τε τ.ν πρ��λ/ τ�υς 0λλ1 τ.ν 0,ι�πρ�πεια κα� τ.ν π�ι-
2τητα. O( παρ�ικ�3ντες τ45 �Iερ�υσαλ.µ τ#ν διευθυντη-
ρ�ων τ5ς κ�υλτ��ρας κα� �( «λε�ντ�ειδε7ς» π�� καθ�δη-
γ�3ν τ� �Eλληνικ� Tραγ��δι. �H πνευµατικ. 0ναγ�ννηση
τ�3 �Eλληνικ�3 Tραγ�υδι�3 σταµ�τησε σ* µι1 µ�:ερη πα-
τρ�δα, <π�υ συµµ�ρ�ες λυµα�ν�νται 0π� παντ�3 τ.ν κ�υλ-

τ��ρα της».

TO «NEO KYMA»: TO TPAΓOY∆I
ΠOY «GEΠETAXTHKE»

AΠO TIΣ MOYΣIKEΣ PIZEΣ MAΣ

�Oµιλ�3ν �( M. Bι�λ�ρης - ∆. �Iατρ�π�υλ�ς
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ΣYNT.: K�ριε Bι�λ�ρη, V δικ/ σας
γενι1 τ5ς δεκαετ�ας τ�3 ’60 0ν�δει,ε
Yνα καιν��ργι� εZδ�ς τραγ�υδι�3,
α[τ� π�� \ν�µ�στηκε «]Eντε$ν�
Λαϊκ� Tραγ��δι», τ� ^π�7� _κτ�τε
0π�κτησε δια$ρ�νικ2τητα. Mιλ/στε
µας γι1 τ��ς πρ`τ�υς διδ�,αντες
α[τ�3 τ�3 ν��υ καλλιτε$νικ�3 ρε�-
µατ�ς;

M. BIOΛAPHΣ: Πρ�γµατι V δεκα-
ετ�α τ�3 ’60 σηµατ�δ�τε7 τ.ν +π�$.
τ�3 καλ�3 bλληνικ�3 τραγ�υδι�3.
K�τω 0π� τ.ν cµπρ�λλα τ�3 <ρ�υ
«N�� K3µα» φ�τρωσε Yνα ν�� εZδ�ς
τραγ�υδι�3, π�� πρ#τ�ι διδ�,αντες
eταν ^ M�ν�ς Xατ:ηδ�κις κα� ^ M�-
κης Θε�δωρ�κης. Π�νω στ1 $ν�ρια
τ#ν δηµι�υργ#ν α[τ#ν κα� µ* σεα-
σµ� ν��ι καλλιτ�$νες τ��ς 0κ�λ��θη-
σαν.

ΣYNT.: ...τραγ�υδ/θηκαν τ2τε �(
µεγ�λ�ι νε`τερ�ι gEλληνες π�ιητ�ς...

M.B.: ...τραγ�υδ/θηκε ^ PEλ�της, ^
Σεφ�ρης, ^ Γκ�τσ�ς, ^ P�τσ�ς. T.ν
hδια π�ρε�α τ#ν πρ`των δηµι�υργ#ν
κα� τ�3 Στα�ρ�υ Gαρ$�κ�υ συν�$ι-
σαν 0ργ2τερα ^ Γι�ννης Σπαν2ς, µε-
λ�π�ι`ντας δ�κ�µ�υς π�ιητ�ς, ^ Λ�-
ν�ς K2κ�τ�ς µελ�π�ι`ντας PEλ�τη,
τ�3 ^π���υ εZ$α κα� +γi τ.ν ε[και-
ρ�α ν1 τραγ�υδ/σω «T� ρ� τ�	

Eρωτα», τ� «Θαλασσιν� Tριφ�λλι».
�O ∆5µ�ς M��τσης, ν��ς τ2τε κα�
πρ�ικισµ�ν�ς µ�υσικ�, +µελ�π��ησε
jπειρα τραγ��δια τ�3 N�κ�υ Γκ�-
τσ�υ.

ΣYNT.: Π�ι� eταν V ιδιαιτερ2τητα
τ#ν τραγ�υδι#ν α[τ#ν σ* σ$�ση µ*
τ.ν kς τ2τε µ�υσικ. παρ�δ�ση;

M.B.: Πιστε�ω <τι τ� εlδ�π�ι� στ�ι-
$ε7� eταν ^ στ�$�ς, eταν Yνας 0λη-
θιν�ς π�ιητικ�ς στ�$�ς $ωρ�ς καµµι1

ΣYNT.: K�ριε �Iατρ�π�υλε, πρ ν
!π� τρι�ντα π"ντε περ#π�υ $ρ�νια %ε-
κ#νησε τ� «N"� K	µα», τ� ν"� α+τ�
ε,δ�ς /λληνικ�	 τραγ�υδι�	, τ�
1π�2� διακρ#θηκε γι4 τ5ν π�ι�τητα
τ�	 στ#$�υ τ�υ κα  τ6ς µ�υσικ6ς τ�υ
7π"νδυσης. T4 τραγ��δια τ�	 N"�υ
K�µατ�ς 7%ακ�λ�υθ�	ν µ"$ρι σ8µε-
ρα ν4 !κ��γωνται κα  !κ�µη ν4 θαυ-
µ�9ωνται. Π�ς γενν8θηκε κα  τ# 7%"-
φρασε τ�τε, !λλ4 κα  τ# 7κφρ�9ει σ8-
µερα;

∆. IATPOΠOYΛOΣ: T� N"� K	µα
7κφρ�9ει µ#α µεγ�λη ε+αισθησ#α, <να
τ�λµηρ� =ν�ιγµα στ�ν στ#$� κα 
!κ��σµατα στηριγµ"να στ5ν /λλη-
νικ5 µ�υσικ5 παρ�δ�ση, µ> και-
ν��ργι�υς ρυθµ�?ς κα  µ> µ#α λεπτ�-
τητα ν4 κυριαρ$@6 παντ�	. T�τε µε-
γαλ�π�ι�	νται �A µεγ�λ�ι BEλληνες
π�ιητ>ς, Cπως 1 �Oδυσσ"ας �Eλ�της,
1 Γ. Σεφ"ρης. Mα9  µ’ α+τ�?ς τ�?ς
Iδη κατα%ιωµ"ν�υς, π�? µελ�π�ι-
�	σαν 1 Xατ9ηδ�κις κα  1 Θε�δω-
ρ�κης, τ� N"� K	µα δηµι��ργησε
τ�?ς δικ��ς τ�υ π�ιητ"ς.

ΣYNT.: Λ"γεται Cτι α+τ� τ� ε,δ�ς
τραγ�υδι�	 µLς Mρθε !π� τ5ν ∆�ση
κα  κυρ#ως !π’ τ5ν Γαλλ#α...

∆.I.: T� 7%ωτερικ� κα  «λ�γ�τυπι-
κ�» µ"ρ�ς τ6ς 7µφ�νισης τ�	 N"�υ
K�µατ�ς µLς Mρθε !π’ τ5ν Γαλλ#α.
M"σα στ5ν γενικ5 τ�τε !νακατ�τα-
%η 1 γαλλικ�ς κινηµατ�γρ�φ�ς !να-
πτ�σσεται σ’ <να Oδαφ�ς Pδια#τερα
πρωτ�π�ριακ� κα  µ> στυλ�Q�τη τ�
περι�δικ� «Tετρ�δια τ�	 Kινηµατ�-
γρ�φ�υ» στηρ#9ει τ ς δηµι�υργ#ες
τ�ν Γ�λλων κινηµατ�γραφιστ�ν. T�
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φτεια,ι�, π�� ν1 δ�ν4η τ� _ναυσµα γι1
Yνα +π�καιρ� σ�υ,�. ∆*ν mπ5ρ$ε καµ-
µι1 πρ2θεση ν1 +µπ�ρευµατ�π�ιηθ45
^ στ�$�ς. ∆ε�τερ�ν, <ταν καθ2ταν ^
συνθ�της ν1 µελ�π�ι/σ4η Yνα π�ιη-
τικ� στ�$�, δ*ν +πεδ�ωκε ν1 κ�ν4η Yνα
σ�υ,�, γι1 ν1 γ�λ4η $ρ/µατα κα� ν1
γ�ν4η φ�ρµα. ]O$ι! PEντελ#ς jδ�λα, oν
εZ$ε µ�α _µπνευση 0π� Yνα στ�$�, V
^π��α τ�ν γ�µι:ε, τ�ν συν�ρπα:ε, τ�ν
+π�νδυε µ* µ�υσικ/, τ�ν _κανε τρα-
γ��δι.

ΣYNT.: PAκ��γεται συ$ν�, <τι τ�
N�� K3µα eρθε 0π’ τ.ν ∆�ση κα� δ*ν
0π�τελε7 συν�$εια τ5ς bλληνικ5ς
µ�υσικ5ς παρ�δ�σης. Π�ι� εZναι V
γν`µη σας γι’ α[τ2;

M.B.: �Aπλ#ς ^ <ρ�ς, κα� µ2ν�ν
α[τ2ς, πρ��ρ$εται 0π� τ.ν Γαλλ�α.
T� «N�υ*λ B�γκ» (ν�� κ3µα) τ#ν
Γ�λλων +,�φρασε τ.ν +π�$. τ�3 κα-
λ�3 γαλλικ�3 κινηµατ�γρ�φ�υ, τ�3
καλ�3 θε�τρ�υ, τ�3 καλ�3 τραγ�υ-
δι�3. Σ* µετ�φραση _ρ$εται +δ# κα�
καθιερ`νεται ̂  <ρ�ς «N�� K3µα». �H
µ�υσικ. τ�3 bλληνικ�3 N��υ K�µα-
τ�ς εZναι ασισµ�νη στ.ν δικ/ µας
παρ�δ�ση. Γι1 παρ�δειγµα, σ* π�λ-
λ��ς ρυθµ��ς τ�3 Λ. K2κ�τ�υ θ1
ρ5τε τ� Tσ�µικ�, τ� παραδ�σιακ�
bλληνικ� Zεϊµπ�κικ�, π�� κα� τ1 δ��
Yλκ�υν τ�ς ρ�:ες τ�υς 0π� τ1 π�λ� πα-
λι1 $ρ2νια τ�3 ∆ηµ�τικ�3 τραγ�υ-
δι�3.

ΣYNT.: Bλ�π�υµε µ�σα στ� N��
K3µα µ�α τ�ση mπερρεαλισµ�3 <πως,
γι1 παρ�δειγµα, µ�3 eρθε τ`ρα στ�
ν�3, τ� «∆ελφιν�κ�ριτσ�», π�� +σε7ς
τραγ�υδ/σατε. Kα� α[τ�ς ^ mπερρε-
αλισµ�ς κυρι�λεκτικ1 ρ�υφ/$θηκε
0π’ τ�ν κ2σµ�, τ�ν εZ$ε 0ν�γκη, τ�ν
περ�µενε. M/πως eταν µ�α τ�ση 0π2-

κ#νηµ� τ�υς Rν�µ�9εται «N"� K	µα».
BOµως τ� περιε$�µεν� τ�	 /λληνι-

κ�	 N"�υ K�µατ�ς Sπ6ρ%ε
!κραιφν�ς νε�ελληνικ� κα  Pδια#τε-
ρ�. �Aπελευθ"ρωσε τ�ν ψυ$ισµ� τ�ν
ν"ων κα  τ�?ς Vδ8γησε ν4 τραγ�υ-
δ8σ�υν ε+α#σθητα κα  λειτ�υργικ4,
µ"σα στ� γενικWτερ� π�λιτικ�κ�ινω-
νικ� κλ2µα τ6ς 7π�$6ς. T� 7πικ� στ�ι-
$ε2� /νWθηκε µ> τ� λυρικ� σ> µ#α
σπ�νια γι4 τ4 καλλιτε$νικ4 δεδ�µ"-
να 7πιτα�τιση, τ"τ�ια π�? Xσως δ>ν
θ4 %αναγνωρ#σ�υµε π�τ> στ5ν YEλλ�-
δα.

ΣYNT.: ∆ισκ�γραφικ�ς π�ς %εκ#-
νησε α+τ5 Z πρ�σπ�θεια;

∆.I.: YO �Aλ"%ανδρ�ς ΠατσιφLς δη-
µι�υργε2 τ5ν δισκ�γραφικ5 /ταιρε#α
«Λ�ρα», µ#α κυτταρικ4 καιν��ργια
/ταιρε#α ν"ων δηµι�υργ�ν. 
Hδη
Cµως O$�υν κ�νει τ5ν καταλυτικ5
7µφ�νισ8 τ�υς �A Aστ�ρικ�  δι�σκ�υ-
ρ�ι τ�	 
Eντε$ν�υ Tραγ�υδι�	, 1
M�ν�ς Xατ9ηδ�κις κα  1 M#κης Θε-
�δωρ�κης. M> σιρµαγι4 τ�ν γαλλ�-
φερµ"ν� Σπαν� 1 ΠατσιφLς Rν�µ�-
9ει «N"� K	µα» τ5ν 1µ�δα τ�ν δηµι-
�υργ�ν τ�υ, κα  τ� πρLγµα πα#ρνει
µπρ�στ�.

ΣYNT.: �Eσε2ς πρ�σωπικ� \$ι µ�-
ν� Vς π�ιητ5ς κα  στι$�υργ�ς
π�λλ�ν τραγ�υδι�ν τ�	 N"�υ K�µα-
τ�ς, !λλ4 µ"$ρι σ8µερα µ> τ5ν δηµ�-
σι�γραφικ5 σας π"ννα !ναδεικν�ετε
τ� π�ι�τικ� α+τ� φαιν�µεν�. Π�ς
συνδεθ8κατε µ> τ� συγκεκριµ"ν�
καλλιτε$νικ� ρε	µα;

∆.I.: ∆#$ως καµµι4 ναρκισσιστικ5
πρ�"κταση, θ4 α+τ�τ�π�θετηθ� κα#,
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δρασης 0π� τ.ν µαται2τητα τ5ς κα-
θηµεριν5ς ι�π�λης, τ5ς µεταν�-
στευσης π�� τ2τε jνθι:ε, τ5ς ι�µη-
$ανικ5ς κ�ινων�ας κα� τ�3 0π�νθρω-
π�υ �lκ�ν�µιστικ�3 πνε�µατ�ς π��
_φτασε τ2τε στ.ν �Eλλ�δα;

M.B.: T� θ�τετε π�λ� σωστ1 κα�
συµφων# µα:� σας. gOπως _γραψε
πρ�ν 0π� λ�γες µ�ρες στ� «]Eθν�ς» ^
∆. PIατρ2π�υλ�ς, Yνας 0π� τ��ς πρω-
τεργ�τες τ�3 N��υ K�µατ�ς, τ� «∆ελ-
φιν�κ�ριτσ�» eταν Yνα παι$ν�δισµα
τ�3 PEλ�τη µ* λ�,εις κα� εlκ2νες, π��
ταιρι�:�υν 0π2λυτα µ* τ�ν bλληνικ�
ψυ$ισµ� π�� 0π�ρρ�ει 0π� τ.ν cµ�ρ-
φι1 τ5ς bλληνικ5ς φ�σης, µ* τ�ν sλι�
κα� τ.ν θ�λασσα τ5ς �Eλλ�δας.

ΣYNT.: ∆ιαπν�εται <µως κα� 0π�
+ρωτικ� στ�ι$ε7�.

M.B.: Nα�, δ�νει Yνα φευγαλ�� +ρω-
τισµ2. �O PEλ�της, oν κα� γλωσσ�-
πλ�στης, κατεα�νει στ.ν tπλ5
γλ#σσα τ�3 λα�3 κα� µ’ α[τ*ς τ�ς
εlκ2νες τ�ν συγκινε7, τ�ν γεµ�:ει συ-
ναισθηµατικ�. A[τ� jλλωστε eταν τ�
uψ�ς κα� τ� µ�γεθ�ς bν�ς µεγ�λ�υ
π�ιητ5. �O Λ. K2κ�τ�ς, γρ�φ�ντας
τ.ν µ�υσικ., δ�νει τ�τ�ια µεγαλ�-
πρ�πεια, kστε ̂  στ�$�ς κα� V µ�υσικ.
ν1 bνωθ�3ν αθι1 µετα,� τ�υς, $ωρ�ς
παρ�λληλα ν1 $�σ�υν τ.ν tπλ2τητ�
τ�υς. Kα�, <πως παρατηρε7 ^ ∆. PIα-
τρ2π�υλ�ς, στ� «∆ελφιν�κ�ριτσ�» ^
στ�$�ς κα� V µ�υσικ. εZναι σ1ν ν1 συ-
νυπ5ρ$αν 0π� πρ�ν.

ΣYNT.: PEσε7ς, �( +ρµηνευτ*ς, π#ς
σταθ/κατε 0π�ναντι σ’ α[τ*ς τ�ς µε-
γ�λες καλλιτε$νικ*ς δηµι�υργ�ες;

M.B.: M* Yνα µεγ�λ� σεασµ� 0π�-
ναντι σ’ α[τ��ς τ��ς 0νθρ`π�υς, π��
π�ρα τ5ς mψηλ5ς π�ι2τητας δ*ν +πε-
δ�ω,αν �-τε τ.ν +µπ�ρικ2τητα κα� τ1

γι4 ν4 µ5ν %ε$νιWµαστε κα  γι4 ν4
µ5ν τρ�φ�δ�τ8σ�υµε τ� µικρ�αστικ�
θηρ#� τ6ς ψευδ�ταπειν�φρ�σ�νης µ>
τ�ν !γ�να /ν�ς συγκεκριµ"ν�υ
!νθρWπ�υ, π�? Oπαι%ε καθ�ριστικ�
ρ�λ� στ4 πρ�γµατα, Cσ� κι ]ν Oντε-
$να !π�πειρ�νται $ρ�νια τWρα �A
παρ�ικ�	ντες τ@6 YIερ�υσαλ5µ τ�ν δι-
ευθυντηρ#ων τ6ς κ�υλτ��ρας, ν4 τ�ν
πν#%�υν...

T� N"� K	µα κα  �A µπ�υ4τ µ>
!ντ�µωσαν πρ�σωπικ4 σ’ <να 1ριακ�
σηµε2� γι4 τ5ν νε�ελληνικ5 π�#ηση.
M> !π�κ�ρ�φωµα τ5ν Oκδ�ση τ6ς
κλασσικ6ς πι4 «Π�ιητικ6ς �Aντι-
�Aνθ�λ�γ#ας» κα  παρ�υσι�9�ντας
74 ν"�υς π�ιητ"ς, α+τ�?ς π�? σ8µε-
ρα !π�τελ�	ν τ�ν κ�ρµ� τ6ς νεWτε-
ρης /λληνικ8ς π�#ησης, OQαλα µπρ�-
στ� µ�υ τ5ν !µφισQ8τηση, Z 1π�#α
καθιερWθηκε Vς συγκεκριµ"ν� καλ-
λιτε$νικ� κ#νηµα στ4 $ρ�νια τ6ς X��-
ντας !π� τ�ν µακαρ#τη B�σ� Bαρ#-
κα µ> τ5ν Aστ�ρικ8 τ�υ τ�π�θ"τηση
!π� τ� «B6µα» τ6ς 15ης Mαc�υ 1971.

Παρ�λληλα κ�π�ι�ι στ#$�ι µ�υ Q"-
Qαια γ#νανε τραγ��δια· φυσικ� Iτα-
νε, µ"σα στ� γενικ� κλ2µα ν4 9ητ8-
σ�υν �A συνθ6κες κι !π� µ"να τ5ν
συµµετ�$8 µ�υ. 
Eγραψα !ρκετ4 µ>
π�λλ��ς, π�λλ4 !π’ α+τ4 π"ρασαν
πι4 στ5ν Aστ�ρ#α τ�	 
Eντε$ν�υ Tρα-
γ�υδι�	, Z QιQλι�γραφικ8 µ�υ δι-
σκ�γραφ#α τ4 περι"$ει Cλα, ]ς µ5ν
!ρ$#σ�υµε τWρα ν4 λ"µε τ#τλ�υς...

ΣYNT.: Γιατ  σταµ�τησε α+τ5 Z
!ναγ"ννηση τ�	 /λληνικ�	 τραγ�υ-
δι�	;

∆.I.: H πνευµατικ5 !ναγ"ννηση τ�	
/λληνικ�	 τραγ�υδι�	 σταµ�τησε
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$ρ/µατα �-τε τ.ν διασηµ2τητα. �O
σεασµ�ς µ�σα στ� µ�ν�π�τι τ5ς
0,ι�πρ�πειας εZναι α[τ� π�� tρµ2:ει
στ� _ργ� τ#ν µεγ�λων �Eλλ/νων π�ι-
ητ#ν <πως κα� τ#ν νεωτ�ρων, τ�3
∆ηµ/τρη PIατρ2π�υλ�υ, τ�3 Λευτ�ρη
Παπαδ2π�υλ�υ, τ5ς Σ�φ�ας Tσι`-
τ�υ, τ�3 ]Aκ�υ ∆ασκαλ2π�υλ�υ, τ�3
Γι�ννη Kακ�υλ�δη κα� π�λλ#ν
jλλων.

ΣYNT.: Σ/µερα V γενι1 τ�3 N��υ
K�µατ�ς µ/πως 0ρ$�:ει σταδιακ1 ν1
0π�µ�ν`νεται;

M.B.: A[τ� εZναι λ�θ�ς, µwλλ�ν τ�
0ντ�θετ� συµα�νει, 0νε,�ρτητα 0π�
τ.ν εlκ2να π�� δ�ν�υν τ1 M�σα Mα-
:ικ5ς PEνηµ�ρωσης. T1 τελευτα7α δ�-
κα $ρ2νια µα:ευτ/καµε κα� κ�ναµε
Yνα πυρ5να 0νθρ`πων π�� 0γαπw τ�
bλληνικ� τραγ��δι. T1 καλ�κα�ρια
περι�δε��υµε σ’ <λη τ.ν bλληνικ.
+πικρ�τεια <πως κα� στ��ς ̂ µ�γενε7ς
µας στ� +,ωτερικ� κα� λ�π�υµε <τι V
0νταπ2κριση τ�3 κ2σµ�υ εZναι µεγ�-
λη, σ* αθµ� π�� δ*ν µπ�ρ��σαµε ν1
φαντασθ�3µε κα� lδια�τερα 0π’ τ��ς
ν��υς. O( συναυλ�ες µας κατακλ�:�-
νται 0π� $ιλι�δες ν��υς. Γενικ`τερα
δ*ν εZναι V εlκ2να τ5ς νε�λα�ας µας
α[τ. π�� παρ�υσι�:ει V τηλε2ραση
µ* τ1 ρ�ι π�ρτυ κα� µ* µ�υσικ1 πα-
ραληρ/µατα, π�� στ�$ε��υν στ1 κα-
τ`τερα _νστικτα. T� µεγαλ�τερ� µ�-
ρ�ς τ#ν σηµεριν#ν ν�ων εZναι mγι#ς
σκεπτ2µεν�ι κα� _$�υν στ2$�υς κα�
^ρ�µατα, 0να:ητ�3ν τ.ν π�ι2τητα
παντ�3.

ΣYNT.: T� σηµεριν� bλληνικ� τρα-
γ��δι π#ς τ� κρ�νετε;

M.B.: Σ/µερα, �( περισσ2τερες δι-
σκ�γραφικ*ς bταιρε7ες εZναι π�λυε-
θνικ*ς κα� +πιδι`κ�υν τ.ν +µπ�ρικ2-

!π’ τ�ν καιρ� π�? κ�π�ι�ι µεγαλ�-
στ4ρ τραγ�υδιστ"ς, 7κµεταλλευ�µε-
ν�ι τ� =ν�ιγµα δηµ�σι�τητας π�?
τ�?ς πρ�σ"φεραν �A Xατ9ηδ�κις -
Θε�δωρ�κης, καθfς κα  �A δι�δ�$�ι
κα  �A 7π#γ�ν�# τ�υς, π6ραν 7π�νω
τ�υς τ5ν παραγωγ5 τ�	 τραγ�υδι�	,
1δηγWντας τ� σ> καθαρ4 πρ�$ειρες
7µπ�ρικ>ς παραγωγ>ς τ�ν «σ�υ%>»
τ�	 /%αµ8ν�υ. Παρ�λληλα �A τρα-
γ�υδιστ>ς α+τ�  δ>ν µπ�ρ�	σαν ν4
συλλειτ�υργ8σ�υν µ> τ�?ς δηµι�υρ-
γ�?ς π�? ε,$αν =π�ψη κα  1ραµατικ�
στ�$�. gHρθε µετ4 κα  Z  7π"λαση τ�	
λαϊκισµ�	 στ�ν κ�ινωνικ� Aστ� τ6ς
κ�υλτ��ρας µας κα  Vλ�κληρWθηκε
τ� κακ�. A+τ4 Cλα συν"Qησαν στ5ν
!π�φρ�δα δεκαετ#α τ�	 ’80.

ΣYNT.: Γενικ�ς σ8µερα π�ς !%ι�-
λ�γε2τε τ� /λληνικ� τραγ��δι;

∆.I.: TWρα πι4 7κτ�ς !π� κ�π�ιες
µ�να$ικ>ς φων"ς, π�? µιµ�	νται
kπλ�ς τ5ν δικι� µας γενι4 συ$ν4 µ>
7πιτυ$#α, Cλα τ4 Sπ�λ�ιπα ε,ναι κα-
κ�φτειαγµ"να. YO στ#$�ς παραδ"ρνει
σ> µι4 !ν�ητα#ν�υσα ψευτ�πρωτ�-
τυπ#α, τ� κυν8γι τ�	 σ�υ%> µ> τ5ν
7παν�ληψη κ�υτ�ν λ"%εων π�ει κι
Oρ$εται, Z γραµµατικ5 κα  τ� συντα-
κτικ� Sπ�φ"ρ�υν, Z γλ�σσα $τυπι"-
ται στ ς ρ#9ες της, Z «Oµπνευση» συ-
$ν� τρ�φ�δ�τε2ται !π’ τ4 κ�λπ�κια
τ�ν κ�µπι�	τερ γι4 τ ς !ντιγραφ"ς,
!κ�	µε τραγ��δια π�? θυµ#9�υν
=λλα π"ντε µα9  πρ�ηγ��µενα.

ΣYNT.: A+τ5 Z κατ�πτωση µ8πως
7πιδιWκεται κα  συνειδητ4 !π� κ�-
π�ι�υς;

∆.I.: T� τραγ��δι καθ�δηγε2ται φυ-
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τητα, τ� κ�ρδ�ς. T1 τραγ��δια π��
παρ�γ�νται εZναι σλ2γκαν µ* ε-κ�λη
µ�υσικ. κα� ρη$� στ�$�,κα� δ*ν 0ντ�-
$�υν π�ρα τ#ν Y,ι µην#ν. A[τ�� π��
τ1 λ�νε, τ.ν bπ2µενη $ρ�νι1 ντρ�π�-
νται ν1 τ1 ,αναπ�3ν, γιατ� δ*ν _$�υν
ν1 π�3ν τ�π�τα. ∆ιατ�θενται γι1 τ.ν
πρ��λ. τ�τ�ιων τραγ�υδι#ν, γι1 ν1
γ�ν�υν +π�καιρη µ2δα κα� ν1 0γ�ρα-
στ�3ν. O( +κτελεστ*ς πρ�πει ν1 ρ�-
σκωνται συνε$#ς στ.ν τηλε2ραση κα�
0παραιτ/τως ν1 δηµι�υργ�3ν «σκ�ν-
δαλα» στ.ν πρ�σωπικ/ τ�υς :ω/,
kστε ν1 ρ�σκωνται συνε$#ς στ.ν δη-
µ�σι2τητα. T1 πρ�γµατα δηλαδ.
_$�υν π�ρει τ�ν κατ/φ�ρ� τ�3 +,ευ-
τελισµ�3. gOµως δ*ν πρ�πει ν1 πα-
ραλ�ψ4η κανε�ς κα� πρ�σπ�θειες ν�-
ων καλλιτε$ν#ν <πως ^ Γι�ννης K2-
τσιας, ^ Mαν`λης Λυδ�κης, ^ PAλκ�-
ν��ς PIωανν�δης, π�� 0κ�λ�υθ�3ν τ�
δ�σκ�λ� µ�ν�π�τι τ5ς π�ι2τητας. Kι
oς µ.ν παραλ�ψ�υµε τ� γεγ�ν�ς <τι
τ1 λεγ2µενα «σκυλ�δικα» κλε�ν�υν
τ� Yνα µετ1 τ� jλλ� κα� παντ�3 0ν��-
γ�υν µ�υσικ*ς σκην�ς.

ΣYNT.: PEσε7ς µπ/κατε στ� τρα-
γ��δι π�λ� ν��ς, κα� π�ρα 0π’ τ1 τρα-
γ��δια τ�3 N��υ K�µατ�ς τραγ�υ-
δ/σατε κα� κυπριακ�. Bρ5καν 0π/-
$ηση α[τ1 στ.ν �Eλλ�δα;

M.B.: Gεκ�νησα ν1 γρ�φω δικ� µ�υ
τραγ��δια στ.ν Kυπριακ. δι�λεκτ�
µ* δικ/ µ�υ µ�υσικ. τ� 1965. Θ1
θυµwστε τ�ν δ�σκ� «Olλα $αλ�λι
σ�υ». yHθελα ν1 δ`σω τ� +ρ�θισµα
στ.ν �Eλλ�δα ν1 γνωρ�σ4η τ.ν κυ-
πριακ/ µας κληρ�ν�µι�, π�� εZναι
0ναπ2σπαστ� µ�ρ�ς τ5ς bλληνικ5ς.
Kα� πρ�γµατι εZ$αν +πιτυ$�α.

ΣYNT.: Σwς ε[$αριστ# π�λ�.

σικ4 !π� κ�π�ι�υς λε�ντιδε2ς· κ�-
π�ι�ι τραγ�υδιστ>ς κρατLνε τ5ν πι�-
τσα κι Cταν 7µφανισθ@6 καν"νας και-
ν��ργι�ς µ> ταλ"ντ�, τ�ν πν#γ�υµε
στ� φτερ�, 7πιτρ"π�ντας ν4 7πιτυγ-
$�ν�υνε �A µ"τρι�ι, π�? σ> λ#γ� καιρ�
!π�$ωρ�	ν κι Oτσι συνε$#9εται τ� Qι�-
λ#, π�? δ>ν Qγ�9ει φυσικ4 π�υθεν�.

ΣYNT.: E,ναι δυνατ5 µι4 ν"α καλ-
λιτε$νικ5 !ναγ"ννηση στ�ν $�ρ� τ�	
/λληνικ�	 τραγ�υδι�	;

∆.I.: Mι4 µ#9ερη πατρ#δα, 7κ$ωρη-
µ"νη στ5ν N"α T�%η πραγµ�των κα 
στ�ν λαϊκισµ� τ�ν πανσπερµικ�ν µε-
τ�ικεσι�ν τ6ς κεντρικ6ς E+ρWπης,
Q�υλιαγµ"νη στ5 θεαµατ�λαγνε#α
τ6ς λαϊκιστικ6ς τηλε�ρασης κα  τ�ν
συµµ�ρι�ν π�? λυµα#ν�νται !π� πα-
ντ�	 τ5ν κ�υλτ��ρα της, δ>ν O$ει πι4
τραγ�υδιστικ5 πρ�ταση.

BOµως σ7 λ#γ� καιρ�, Cταν θ4
φθ�σ@η τ� πρLγµα στ�ν π�τ� τ�υ κα 
π#σω !π’ τ5ν τηλε�πτικ5 φρεν#τιδα
τ6ς διαφ8µισης κα  τ6ς στηµ"νης
πρ�Q�λ8ς Qαρεθ@6 1 Nε�"λληνας, m
7µφανισθ�	ν =νθρωπ�ι στ�ν π�λιτι-
κ�κ�ινωνικ� $�ρ� µ> πρ�σωπικ�τη-
τα κα  1ρ�µατα, Xσως ν4 Sπ�ρ%@η κ�-
π�ια !ν�καµψη. B"Qαια, γι4 ν4 συµ-
Q@6 κ�τι τ"τ�ι�, πρ"πει 7µε2ς ν4 7%α-
κ�λ�υθ8σ�υµε ν4 παλε��υµε κα  ν4
καταγγ"λλ�υµε, nστε ν4 κρατLµε
!ν�ι$τ5 µι4 7λ�$ιστη Oστω $αραµ�δα
π�ι�τητας κα  7λπ#δας.

A+τ� αPσθ�ν�µαι Cτι Oκανα κα  σ8-
µερα 7δ�, στ� !φι"ρωµ� σας. ΣLς
ε+$αριστ� γι4 τ�ν $�ρ� π�? µ�	 δια-
θ"σατε.

Παν. Λ. K�υ"αλ�κης



YH Pδε�λ�γικ5 σ�γ$υση κα  Z oθικ5 παρακµ5 τ6ς σ�γ$ρ�νης κ�ινων#ας !π�τυπW-
θηκαν κα  φ"τ�ς στ4 δ�� παγκ�σµια «φεστιQ4λ» κινηµατ�γρ�φ�υ τ�σ� στ5ν �Aµε-
ρικ5 (X�λυγ�υντ) Cσ� κα  στ5ν E+ρWπη (K�ννες). T4 σεν�ρια τ�	 συν�λ�υ σ$εδ�ν
τ�ν ταινι�ν π�? πρ�Qλ8θηκαν, περιστρ�φηκαν γ�ρω !π� τ5ν σε%�υαλικ5 διαστρ�-
φ8, τ4 ναρκωτικ� κα  τ� παθιασµ"ν� κυν8γι τ�	 $ρ8µατ�ς. OA rρωες τ�ν ταινι�ν (]ν
µπ�ρ�	ν ν4 $αρακτηρισθ�	ν «rρωες») 7µφαν#9�υν <να κατεστραµµ"ν� ψυ$ισµ� µιLς
µ�να$ικ6ς 9ω6ς, 9ητWντας νωθρ4 τ5ν !π�λαυση µιLς !ρρωστηµ"νης Zδ�ν6ς. OA πρ�-
Q�λλ�υσες �Pκ�γ"νειες διαλυµ"νες, τ4 Oνστικτα τ6ς µητρ�τητας κα  τ6ς πατρ�τητας
!κρωτηριασµ"να, �A !νθρWπινες σ$"σεις !να#σθητες. Στ� πρ�σφατ� 51� «φεστιQ4λ»
τ�ν Kανν�ν Z δυσωδ#α τ6ς σ8ψης Mταν Pδια#τερα αPσθητ8. Kα  !ναρωτι"ται κανε#ς:
A+τ� ε,ναι καταληκτικ4 τ� περιε$�µεν� τ6ς 9ω6ς τ�	 σηµεριν�	 !νθρWπ�υ; ∆>ν Sπ�ρ-
$�υν Sγιε2ς, δηµι�υργικ>ς \ψεις; Kα  ]ν να#, γιατ  δ>ν πρ�Q�λλ�νται; Kα  τελικ�, ]ν
Z T"$νη !νακυκλWν@η κα  πρ�τε#ν@η Vς Sπ�δειγµα τ5ν κ�ινωνικ5 παθ�γ"νεια, $ωρ ς ν4
!νακαλ�πτ@η ν"�υς δρ�µ�υς !ναγ"ννησης κα  πνευµατικ6ς !ν�πλασης, π�ι�ς 1 λ�γ�ς
ν4 Sπ�ρ$@η, ν4 $ρηµατ�δ�τ6ται κα  ν4 QραQε�εται;

Π.Λ.K.

BOταν 1 M4ρ% τ4 «OQα9ε» µ> τ�ν καπιταλισµ� m πρ�"Qλεπε τ ς !δυναµ#ες τ�υ, µ5 ν�-
µ#9�υµε Cτι Oκανε κριτικ5 m !νακαλ�ψεις. 
O$ι, µ"σα !π� τ� Xδι� σ�στηµα Mταν σ> σκη-
ν�θετηµ"νη !ντ#θεση, Z 1π�#α Oθρεψε τ�ν καπιταλισµ�· κα  !π� 7κε2 π�? παρ#στανε
τ�ν 7παναστ�τη, !π�δε#$θηκε στ ς µ"ρες µας Cτι Sπηρ"τησε θαυµαστ4 τ� !δερφ�κι τ�υ
α+τ�. 
Eτσι τ� παιγν#δι καπιταλισµ�ς - µαρ%ισµ�ς Mταν δικ� «τ�υς». T� «homo
economicus» ε,ναι Z µεγαλ�τερη tQρις γι4 τ5ν !νθρWπινη Sπ�σταση.

TWρα σπε�δ�υν µερικ�  σ> δι�φ�ρα Oντυπα, κα  7ν� κλε#νει µ#α δεκαετ#α !π� τ5ν
7µφαν6 κατ�ρρευση τ�	 Mαρ%ισµ�	, κα  !νακυκλWν�υν τ�ν M�ρ%. «YO YEQρα2�ς σ4ν
φτω$�ν@η τ4 παλι4 τεφτ"ρια !ν�#γει»

Π.Γ.

T� µ�υσε2� Kι�τ�υ, Cπ�υ φιλ�%εν�	νται τ4 7κθ"µατα !π� τ5ν ε+ρ�τερη περι�$5
τ6ς !ρ$α#ας Σικυ�ν�ς, παραµ"νει κλειστ� !π� τ� 1984. YO συναγερµ�ς 7ν λειτ�υργ#uα,
τ� δ�πεδ� Vλ�κληρωµ"ν�, Cπως κα  Z στ"γη παρ4 τ ς !τ"λειες κατασκευ6ς της, αPτ#α
κινδ�ν�υ γι4 π�λλ4 !π� τ4 7κθ"µατα, �A Sπ�λληλ�ι, Rκτf τ�ν !ριθµ�, παρ�ντες στ ς
θ"σεις τ�υς. T# !π�µ"νει vραγε γι4 ν4 7παναλειτ�υργ8σ@η τ� µ�υσε2�; YO !ρ$αι�λ�γικ�ς
$�ρ�ς σ> �Pκτρ5 κατ�σταση, $�ρταριασµ"ν�ς, Z π�ρτα Rρθ�ν�ι$τη κα  σκ�υριασµ"-
νη, κα  7κε2 !ν�µεσα στ ς !γρι�δες, !ν�µεσα στ4 =λλα !ρ$ιτεκτ�ν8µατα %επρ�Q�λλει
<να καταπληκτικ� γυµναστ8ρι� σ> δ�� 7π#πεδα, µεγ�λης 7κτ�σεως κα  κ�λλ�υς, µ> µ#α
παν"µ�ρφη κρ8νη στ� µ"σ�ν τ6ς παλα#στρας. Λ#γ� πι� 7κε2 <να 7πιQλητικ� θ"ατρ�,
παρατηµ"ν� στ5ν τ�$η τ�υ κι α+τ�, δ#πλα στ� !ρ$α2� στ�δι�, π�? µ�λις διακρ#νεται
!π� τ4 Oµπειρα µ�ν� µ�τια. Πινακ#δες, 7νδε#%εις γι4 τ�?ς $Wρ�υς; �Aπ�λ�τως τ#π�τα.

Kλειστ' �π' τ' 1984

,H «.νακ/κλωση» τ�2 M3ρ4

T' .δι64�δ� τ7ς T68νης

AIΣIMA KAI A∆HPITA



Λ>ς κα  δ>ν Sπ6ρ%ε π�τ> Σικυfν γι4 τ�?ς σ�γ$ρ�ν�υς Πρ�κρ�	στες τ6ς Aστ�ρικ6ς
µας µν8µης. Θ"λετε κα  �Oλυµπι�δες!

E. Γ. M.

Θ"ρ�ς 1974, τ�υρκικ5 εPσQ�λ5 στ5ν K�πρ�. �Aπαρ�µιλλ�ι Zρωισµ�  κα  π�λεµικ5
!ρετ5 YEλλ8νων =γνωστη. YO !ντιπλ�#αρ$�ς κυQερν8της τ�	 !ρµαταγωγ�	 «Λ"σQ�ς»
�Eλευθ"ρι�ς Xανδριν�ς (θυσι�σας τ5ν 9ω8 τ�υ), δι4 τ6ς π�λεµικ6ς τ�υ !ρετ6ς κα 
τ�	 Pσ$ν�	 πυρ�Q�λικ�	 τ�υ 7π"τυ$ε ν4 7%�υδετερWσ@η !δραν�π�ι8σας 7πικ#νδυν�
τ�υρκικ� πρ�γεφ�ρωµα - θ�λακ� «M��τταλ�υ» Π�φ�υ. Παρ�λληλα, 7λισσ�µεν�ς 7π"-
φερε σ�γ$υση στ� ναυτικ� κα  τ5ν !ερ�π�ρ#α τ�ν T��ρκων, nστε ν4 α+τ�Qυθ#σ�υν
τ� !ντιτ�ρπιλλικ� «K�τ9ιατεπ>» κα  ν4 πλ8%�υν κα#ρια =λλ� !ντιτ�ρπιλλικ� τ�υς, τ�
«�Aντατεπ"», πλ8%ας κα#ρια κα  τ� γ�ητρ� τ�ν T��ρκων διεθν�ς.

T5ν 11.1.1998 �A K�πρι�ι δι4 τ�	 πρ�"δρ�υ Kληρ#δη, µν8µ�νες, !πεκ�λυψαν, µ>
κ�λυψη Cλων τ�ν µ"σων 7νηµερWσεWς των, µνηµε2� µ> !ναµνηστικ5 πλ�κα στ5ν Π�-
φ� τ�	 πεσ�ντ�ς rρω�ς Xανδριν�	 κα  τ�ν µα$ητ�ν τ6ς EΛ∆YK. �Aντ#θετα τ4 MME
τ6ς κυρ#ως YEλλ�δ�ς, τ� 7θνικ� κ"ντρ�, κυQ"ρνηση, κ�µµατα, πνευµατικ4 Aδρ�µατα,
�Aκαδηµ#α, AEI κ.λπ., !ντιπαρ6λθαν 7σκεµµ"να κα  !δι�φ�ρα τ� γεγ�ν�ς. Kαθ6κ�ν
τ�ν YEλλ8νων ε,ναι ν4 !νατρ"ψ�υν τ"τ�ιες !θλι�τητες κα  ν4 συµQ�λ�υν στ5ν =νδρω-
ση /ν�ς ν"�υ !ληθ�	ς YEλληνικ�	 Kρ�τ�υς !%ι�ν, τιµ6ς κα  µν8µης.

K.Γ.Γ.

YH «�Eπιτρ�π5 Πρωτ�Q�υλ#ας δι4 τ5ν �AναγνWρισιν τ6ς YEλληνικ6ς Θρησκε#ας»
µLς !π"στειλε Oντυπ� 7νηµερωτικ� κα  συν�δευτικ� Oγγραφ�, Cπ�υ πρ�Q�λλει τ� αXτη-
µ� της γι4 ν�µικ5 !ναγνWριση τ6ς θρησκε#ας τ�	 ∆ωδεκαθ"�υ κα  δηλWνει Cτι O$ει
Iδη καταθ"σει κα  τ ς πρ�τες σ$ετικ>ς αPτ8σεις πρ�ς τ� kρµ�δι� Sπ�υργε2�.

YO «∆αυλ�ς» διευκριν#9ει γι4 π�λλ�στ5 φ�ρ4, Cτι ε,ναι σεQαστ>ς �A θρησκευτικ>ς
πεπ�ιθ8σεις κα  �A θε�λ�γικ>ς !ντιλ8ψεις �A�υδ8π�τε !νθρWπ�υ, !λλ4 δ>ν τ�ν !φ�-
ρ�	ν, δι�τι τ� !ντικε#µεν� τ6ς Oρευν�ς τ�υ στ4 9ητ8µατα α+τ4 7ντ�π#9εται !π�κλει-
στικ4 στ5ν Aστ�ρικ5 πλευρ4 $ωρ ς θε�λ�γικ>ς πρ�εκτ�σεις. �Eπειδ5 Vστ�σ� Z 7λευ-
θερ#α τ�ν θρησκευτικ�ν κα  κ�σµ�αντιληπτικ�ν θ"σεων !π�τελε2 σηµαντικ� στ�ι-
$ε2� τ�	 /λληνικ�	 τρ�π�υ σκ"πτεσθαι κα  96ν, θεωρ�	µε Cτι Rφε#λει Z Π�λιτε#α ν4
κ�ν@η δεκτ� τ� αXτηµα α+τ�.

M. M.

Kατ4 τ5ν 7π#σκεψ8 τ�υ στ5ν �Aθ8να 1 πρWην πρ�εδρ�ς τ6ς YOµ�σπ�νδιακ6ς ∆η-
µ�κρατ#ας τ6ς Γερµαν#ας κ.P#$αρντ φ�ν Bαϊτσ"κερ µετα%? =λλων δηλWσεWν τ�υ κατ4
τ5ν πρ�ς τιµ8ν τ�υ 7κδ8λωση στ ς 4 �I�υν#�υ Vµ#λησε µ> Oµφαση γι4 τ5ν «7πικαιρ�-
τητα τ�	 YEλληνικ�	 Π�λιτισµ�	 στ5ν σ�γ$ρ�νη 7π�$8».

T4 λ�για α+τ�, π�? θ4 Oπρεπε ν4 !π�τελ�	ν κ�ιν� τ�π� στ5ν YEλλ�δα, φ�νηκαν
σ$εδ�ν σ4ν πρωτ�κ�υστα, ]ν δ>ν αPφνιδ#ασαν δυσ�ρεστα µερικ��ς...

M.M.

Πρωτ�κ�υστ�

,H :λληνικ�τητα τ7ς .νε4ιθρησκε<ας

,Yπν=ττ�ν >θνικ' κ6ντρ�
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,O �Aφρ�κεντρισµ'ς στ3 :λληνικ3 σ8�λεAα
K�θε $ρ2ν� στ.ν �Eλλ�δα 3.500 περ�π�υ µαθητ*ς δ�ν�υν +,ετ�σεις, γι1

ν1  0π�κτ/σ�υν τ� δ�πλωµα Sorbonne II τ�3 Γαλλικ�3 Πανεπιστηµ��υ
τ5ς Σ�ρ2ννης, 0ντ�στ�ι$� τ�3 Proficiency τ#ν PAγγλικ#ν, γι1 ν1 λ��υν
τ.ν +π�ρκεια κα� ν1 γ�ν�υν κα� �( hδι�ι καθηγητ*ς Γαλλικ#ν. Θ1 πρ�πει
λ�ιπ�ν ν1 _$�υν µελετ/σει κα� 0ναλ�σει διε,�δικ#ς τ�σσερα λ�γ�τε$νικ1
_ργα, π�νω στ1 ^π�7α θ1 +ρωτηθ�3ν �uτως kστε ν1 µπ�ρ�σ�υν ν1 0πα-
ντ/σ�υν +πιτυ$#ς. T� πρ2γραµµα περιλαµ�νει τ��ς κυριωτ�ρ�υς κα�
διασηµ�τ�ρ�υς +κπρ�σ`π�υς τ5ς Γαλλικ5ς λ�γ�τε$ν�ας 0π� τ�ν 17� αl#να
{ς τ�ν 202, <πως M�λλι�ρ�, B�λτα7ρ�, P�υσσi κ.j. K�θε δ�� $ρ2νια τ�
πρ2γραµµα 0λλ�:ει, γι1 ν1 διδ�σκωνται κα� jλλ�ι συγγραφε7ς, Yνας γι1
κ�θε αl#να συν/θως.

Παρα,ενε�τηκα λ�ιπ2ν, <ταν εZδα πiς στ� φετειν� πρ2γραµµα mπ5ρ$ε
κ�π�ι�ς κ�ρι�ς Le Clézio, τ� ιλ�� τ�3 ̂ π���υ δηµ�σιε�τηκε τ� 1991 (τ2-
σ� πρ2σφατα), +ν|# π�λλ�� δι�σηµ�ι κα� ραευµ�ν�ι νε`τερ�ι Γ�λλ�ι
συγγραφε7ς π�τ* δ*ν συµπεριελ/φθησαν στ.ν διδακτ�α uλη. PE, jλλ�υ γι1
φ�τ�ς mπ5ρ$ε «YO %"ν�ς» τ�3 Camus, +π�,ι�υ +κπρ2σωπ�υ τ�3 20�3 αl#να,
ραευµ�ν�υ µ* N2µπελ. yHταν λ�ιπ�ν τ� ν�� µυθιστ2ρηµα τ2σ� 0,ι2λ�-
γ�, kστε ν1 mπ�σκελ�σ4η τ2σ�υς συγγραφε7ς κα� ν1 ρεθ45 στ.ν  πρ`τη
γραµµ. σπ�υδαι2τητ�ς; ∆*ν jργησα <µως ν1 καταλ�ω τ�ν λ2γ� πρ�τι-
µ/σε`ς τ�υ.

T� ιλ��, π�� _$ει τ�τλ� «Onitsha», περιγρ�φει τ.ν (στ�ρ�α bν�ς 0γ�-
ρι�3 π�� πηγα�νει στ.ν PAφρικ. µα:� µ* τ.ν µητ�ρα τ�υ, PIταλ�δα, γι1 ν1
συναντ/σ�υν τ�ν πατ�ρα τ�3 πρωταγωνιστ5, Geoffroy, ̂  ̂ π�7�ς τ��ς +γκα-
τ�λειψε, δι2τι _$ει κυριευθ5 0π� τ.ν µαγε�α τ5ς PAφρικ5ς, :45 σ1ν σ* }νει-
ρ�, _$ει κυρι�λεκτικ#ς π�θει ψ�$ωση µ* τ��ς µ�θ�υς π�� κυκλ�φ�ρ�3ν·
διαρκ#ς α[τ��ς 0ναπ�λε7 κα� πρ�σπαθε7 ν1 τ��ς µεταφ�ρ4η στ�ν γυι2 τ�υ
κα� κατ’ +π�κτασιν στ�ν hδι� τ�ν 0ναγν`στη.

�O µ�θ�ς, π�� διηγε7ται στ�ν Geoffroy Yνας γ�ρ�ς cν2µατι Mωυσ5ς, µι-
λ�ει γι1 τ.ν ασ�λισσα Amanirenas, τ.ν τελευτα�α 0π2γ�ν� τ#ν Φαρα`,
V ^π��α δι�σ$ισε τ.ν _ρηµ� µα:� µ* τ�ν λα2 της πρ�ς 0να:/τηση bν�ς
jλλ�υ Nε�λ�υ, µιwς «ν�ας Γ5ς τ5ς PEπαγγελ�ας», <πως τ.ν εZ$ε καθ�δη-
γ/σει στ� }νειρ2 της ̂  θε�ς Ra. PEκε7 σ�µφωνα µ* τ�ν µ3θ� V κ2ρη τ5ς µα�-
ρης ασ�λισσας PAρσιν2η θ1 (δρ�σ4η τ.ν καιν��ργια π2λη γ�ρω στ� 350
µ.X. «στ�ν π�ταµ� Cπ�υ κυλ�ει Z πι� παλι4 !ν�µνηση κα  γνWση τ�	 κ�-
σµ�υ».

�Aν α[τ�� �( φαντασι2πληκτ�ι µ3θ�ι 0π�τελ�3ν γι1 τ�ν Geoffroy κα� τ�ν
Le Ciézio τ.ν πι� παλι1 0ν�µνηση τ�3 κ2σµ�υ, τ.ν µ�ναδικ. γν`ση κα�
δυνατ2τητα σ�νδεσης µ* τ� 0π`τερ� παρελθ�ν (<πως 0ναφ�ρεται στ� ι-
λ��), hσως ν1 _πειθαν κ�π�ι�ν 0ν�δε� � 0νιστ2ρητ� π�� δ*ν ,�ρει πiς V



πραγµατικ. �Iστ�ρ�α δ*ν 0ρ$�:ει µ2λις τ� 350 µ.X. Kα� εα�ως V PAρσι-
ν2η δ*ν εZναι 0π2γ�ν�ς µιwς «µα�ρης» ασ�λισσας! T� 0ντ�θετ� µ�λιστα.

Π�υθεν1 φυσικ1 δ*ν 0ναφ�ρεται VPAρσιν2η B´, περ�φηµη ασ�λισσα
τ5ς Alγ�πτ�υ (316-270 π.X.), V ^π��α, +,ωρισµ�νη 0π� τ.ν Θρ�κη, δρα-
π�τευσε στ.ν Ahγυπτ�, <π�υ _γινε σ�:υγ�ς τ�3 Πτ�λεµα��υ B´ τ�3 Φιλα-
δ�λφ�υ (Mακεδ2να ασιλιw τ5ς Alγ�πτ�υ µετ1 τ�ς κατακτ/σεις τ�3 M.
PAλε,�νδρ�υ). PEκ2πησαν µ�λιστα ν�µ�σµατα µ* τ.ν πρ�τ�µ/ της κα� τ�
}ν�µ� της +δ2θη σ* π�λλ*ς π2λεις. O-τε εα�ως 0ναφ�ρεται V PAρσιν2η
(41 π.X.), κ2ρη τ�3 Πτ�λεµα��υ IA´ τ�3 A[λητ�3 κα� 0δελφ. τ5ς θρυ-
λικ5ς Kλε�π�τρας Z´, τ5ς τελευτα�ας ασ�λισσας τ5ς Alγ�πτ�υ 0π� τ.ν
Mακεδ�νικ. δυναστε�α τ#ν Λαγιδ#ν.

T� Πανεπιστ/µι� τ5ς Σ�ρ2ννης µ�λιστα συνιστw �ς �/θηµα τ#ν µα-
θητ#ν Yνα jλλ� ιλ��, π�� πραγµατε�εται κα� 0ναλ�ει τ� +ν λ2γ|ω µυθι-
στ2ρηµα. Γρ�φει λ�ιπ�ν V συγγραφε�ς Madeleine Borgomano, πiς α[τ�ς
^ µ3θ�ς δ*ν εZναι +πιν2ηση τ�3 Le Clézio, 0λλ1 _$ει διαδ�θ5 0π� τ� 1954,
τ2τε π�� ^ Σενεγαλ�:�ς Cheikh Anta Diop _γραψε τ� ιλ�� «Nations
Nègres et Culture», σ�µφωνα µ* τ� ̂ π�7� �( Alγ�πτι�ι Φαρα` eταν µα3ρ�ι.
A[τ. V jπ�ψη, +1ν δ*ν +,ετασθ45 µ* +πιστηµ�νικ1 κριτ/ρια δ*ν ε[σταθε7,
<µως ^ Diop 0παντw πiς V jρνηση τ#ν E[ρωπα�ων +πιστηµ2νων ν1 τ.ν
δε$θ�3ν cφε�λεται στ.ν 0λα:�νε�α κα� περιφρ2νησ/ τ�υς πρ�ς τ��ς µα�-
ρ�υς.

Bεα�ως α[τ� δ*ν τ� θεωρε7 κανε�ς σ�αρ� +πι$ε�ρηµα. �O µαθητ.ς <µως
uπ��λλεται σ* Yνα εZδ�ς πλ�σεως +γκεφ�λ�υ, 0φ�3 καταγρ�φ�νται +ν συ-
νε$ε��α <λα <σα τρ�η,αν �( PAφρικαν�� 0π� τ��ς καταπατητ*ς κα� +κµε-
ταλλευτ*ς 0π�ικι�κρ�τες, 0ρ$ικ#ς µ* τ� δ�υλεµπ2ρι�, µετ1 λ2γ|ω mπ�ρ-
,εως πετρελα��υ, τ�λ�ς καταστρ�φ. τ5ς Onitsha, π2λεµ�ς τ5ς Mπιά(ρας
λιµ�ς, γεν�κτ�ν�α. PEπανειληµµ�νως +µφαν�:εται V PAγγλικ. κ�ιν2τητα ν1
0γν�45 κα� ν1 περιφρ�ν45 τ��ς PAφρικαν��ς, ν1 τ��ς φ�ρεται σ1ν ν1 εZναι
mπηρ�τες κα� σκλ��ι, πρ�καλ`ντας δικαι�λ�γηµ�να τ.ν 0γαν�κτηση
τ�3 πρωταγωνιστ. κα� εα�ως τ�3 0ναγν`στη.

PAπ�δ�κιµ�:�υµε µετ1 δελυγµ�ας κα� κατακρ�ν�υµε τ.ν +κµετ�λλευ-
ση τ#ν PAφρικαν#ν 0π� τ��ς ]Aγγλ�υς κα� Γ�λλ�υς γι1 τ.ν 0π2κτηση
$ρ/µατ�ς κα� +,�υσ�ας κα� ν�ι`θ�υµε συµπ�θεια γι1 τ�ν ταλα�πωρ�
PAφρικανικ� λα2. �H συναισθηµατικ. µας φ2ρτιση <µως δ*ν πρ�πει ν1
µwς ^δηγ/σ4η σ* (στ�ρικ*ς πλ�νες. Kα� α[τ� φα�νεται ν1 θ�λ4η ν1 +πιτ�$4η
κα� V συγγραφε�ς Madeleine Borgomano, λ�γ�ντας π`ς �( ]Aγγλ�ι σ’
α[τ� τ� µυθιστ2ρηµα καλλιεργ�3ν τ.ν «=γν�ια σ> Cλ�υς τ�?ς τ�µε2ς».
PAναφ�ρεται πiς ^ Diop δε�$νει στ� ιλ�� τ�υ πiς �( Alγ�πτι�ι Φαραi
εZ$αν ν�γρικα $αρακτηριστικ1 κα� eταν µα3ρ�ι. Σ’ α[τ.ν τ.ν 0ν�λυση �(
µαθητ*ς δια�:�υν +π�σης πiς ̂  M�ρτιν Mπ�ρναλ, στ� ιλ�� τ�υ «Mα�-
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ρη �AθηνL» λ�ει πiς πρ�πει «ν4 µειWσ�υµε τ5ν π�λιτιστικ5 !λα9�νε#α
τ�ν λευκ�ν». PEπειδ. λ�ιπ�ν ν�ι`θ�υµε λ�πη, �Zκτ�, τ�ψεις �ς ∆υτικ��
γι1 τ��ς καηµ�ν�υς PAφρικαν��ς, πρ�πει ν1 παρα$αρ�,�υµε τ.ν �Iστ�ρ�α,
«γι1 ν1 :/σ�υµε +µε7ς καλ1 κα� α[τ�� καλ�τερα».

Στ.ν 0ν�λυση +π�σης 0ναφ�ρ�νται τακτικ1 cν2µατα �Eλλ/νων συγγρα-
φ�ων κα� (στ�ρικ#ν (Στρ�ων�ς, Παρµεν�δη, �Hρακλε�τ�υ, Πλ�των�ς),
$ωρ�ς <µως α[τ1 ν1 _$�υν σ$�ση µ* τ�ν µ3θ�, µ* σκ�π� ν1 πρ�σδ`σ�υν στ�
κε�µεν� µεγαλ�τερ� κ3ρ�ς, 0,ι�πιστ�α κα� «+πιστηµ�νικ.» +γκυρ2τητα.
�O Geoffroy µ�λιστα φτ�νει στ� σηµε7� ν1 π45:  «1 Πτ�λεµα2�ς τ4 7%ηγε2
Cλα...» (gEλληνας 0στρ�ν2µ�ς, µαθηµατικ�ς κα� γεωγρ�φ�ς, ̂  ̂ π�7�ς <µως
_:ησε δ�� αl#νες πρ�ν διαδραµατισθ45 V mπ�τιθ�µενη (στ�ρ�α!).

EZναι πλ��ν πασιφαν�ς, πiς τ� ιλ�� τ�3 Le Clézio, καθiς κα� τ� ι-
λ�� 0ναλ�σεως, +πελ�γησαν, γιατ� πρ��λλ�υν κα� διαδ�δ�υν τ�ς lδ�ες τ�3
PAφρ�κεντρισµ�3. �Yπ�ρ$ει τ�ς τελευτα7ες δεκαετ�ες µ�α ^λ2κληρη φιλ�-
λ�γ�α π�� 0ρνε7ται π`ς �( 0ρ$α7�ι gEλληνες +πιν2ησαν τ.ν δηµ�κρατ�α,
τ.ν φιλ�σ�φ�α κα� τ.ν +πιστ/µη. Bιλ�α lσ$υρ�:�νται πiς ̂  Σωκρ�της κα�
V Kλε�π�τρα eταν 0φρικανικ5ς καταγωγ5ς κα� πiς V �Eλληνικ. φιλ�-
σ�φ�α εZναι κλεµµ�νη 0π� τ.ν Ahγυπτ�. �O Σενεγαλ�:�ς +πιστ/µ�νας κα�
0νθρωπιστ.ς Cheikh Anta Diop, στ� ιλ�� τ�υ «Π�λιτισµ�ς m BαρQαρ�-
τητα», γρ�φει πiς {ς κα� V PAθ/να (δρ�θηκε 0π� µ�α ^µ�δα µα�ρων
Alγυπτ�ων 0π��κων! gOτι ^ Πλ�των, ^ PAρ$ιµ/δης κα� �( περισσ2τερ�ι
gEλληνες φιλ2σ�φ�ι _κλεψαν Alγυπτιακ*ς lδ�ες και θεωρ�ες.

gOπως ̂  Diop, _τσι κα� ̂  M�ρτιν Mπ�ρναλ στ� π�λ�τ�µ� ιλ�� τ�3 «Mα�-
ρη �AθηνL» mπ�στηρ�:ει πiς τ�ν αlγυπτιακ� π�λιτισµ� κα� τ.ν γλ#σσα τ1
_φερε στ.ν �Eλλ�δα ̂  σηµιτικ�ς λα�ς τ#ν �Y,iς τ�ν IZ´ κα� IΣT´ αl#να π.X.,
παρ’ <τι πρ2σφατες  0ρ$αι�λ�γικ*ς  _ρευνες δε�$ν�υν τ� 0ντ�στρ�φ�. �Yπ�-
στηρ�:ει πiς ̂  sρωας �Hρακλ5ς eταν αlγυπτιακ5ς καταγωγ5ς κα� 0π� τ��ς
δ�� γ�νε7ς τ�υ, πiς ^ Σωκρ�της eταν µα3ρ�ς, µα�ρη κα� V �Eλλην�δα Mα-
κεδ2νισσα Kλε�π�τρα.

Στ� µυθιστ2ρηµα τ�3 Le Clézio «Onitsha» 0ναφ�ρεται συ$ν1 τ� «Bιλ��
τ#ν Nεκρ#ν», στ.ν σκ�ψη κα� µ2ν� τ�3 ^π���υ ^ πρωταγωνιστ.ς ν�ι`-
θει µι1 :�λη, γιατ� µ’ α[τ� «V 0λ/θεια κα�ει, λ�µπει». Kα� ^ µαθητ.ς +ν
τ�λει συγκρατε7 πiς τ� «Bιλ�� τ#ν Nεκρ#ν» 0π�δεικν�ει τ.ν κρυµµ�νη
0λ/θεια. �O Mπερν1λ στ.ν «Mα�ρη �AθηνL», συνε$�:�ντας τ.ν +π�θεσ/
τ�υ πρ�ς τ��ς gEλληνες, γρ�φει πiς κ�π�ιες 0π� τ�ς µεταφρ�σεις τ�3
gEλληνα φιλ�σ2φ�υ E[δ2,�υ θ1 µπ�ρ�3σαν κ�λλιστα ν1 πρ��ρ$ωνται
0π� τ.ν «B�λ� τ#ν Nεκρ#ν», πρwγµα <µως 0δ�νατ�, γιατ� δ*ν θ1 +νδι�-
φερε κα� π�λ� Yναν gEλληνα φιλ2σ�φ� µ�α Alγυπτιακ. συλλ�γ. 0π� ,2ρ-
κια γι1 τ� τα,�δι τ5ς ψυ$5ς µ�σα 0π� ]Aδη πρ�ς µ�α µεταθαν�τια :ω. µα-
καρι2τητ�ς στ.ν κ�ιλ�δα µ* τ1 καλ�µια. Γι1 τ� hδι� πρwγµα κατηγ�ρε7
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κα� ^ T:`ρτ: T:. M. T:�ιµς τ�ν PAριστ�τ�λη στ� ιλ�� τ�3 «Kλεµµ"νη
Kληρ�ν�µι�». �Yπ�στηρ�:ει, µ�λιστα, <τι τ� πνευµατικ� κλ7µα στ.ν �Eλλ�-
δα eταν +$θρικ� πρ�ς τ.ν φιλ�σ�φ�α κα� �( gEλληνες eταν 0ν�καν�ι 0π�
τ.ν φ�ση τ�υς ν1 τ.ν 0ναπτ�,�υν! PIσ$υρ�:εται πiς ^ PAριστ�τ�λης λεη-
λ�τησε τ.ν Bιλι�θ/κη τ5ς PAλε,ανδρε�ας. �O PAριστ�τ�λης <µως π�θα-
νε τ� 322 π.X. �H Bιλι�θ/κη (δρ�θηκε 25 $ρ2νια 0ργ2τερα, τ� 297 π.X.
Στ� ιλ�� α[τ� ̂  T:�ιµς ,αν�γραψε τ.ν (στ�ρ�α µ* τ2σ� δραστικ*ς 0λλα-
γ�ς π�� κατ�λη,ε ν1 γ�ν4η διαφ�ρετικ. κα� 0ντ�θετη 0π� α[τ� π�� eταν
πρ�ηγ�υµ�νως. �O ]Oργ�υελ στ� _ργ� τ�3 «1984» περιγρ�φει Yνα +φιαλ-
τικ� κ2σµ�, <π�υ «Cλη Z Aστ�ρ#α Mταν !π� δε�τερ� $"ρι σQησµ"νη κα  %α-
ναγραµµ"νη τ�σες φ�ρ"ς, Cσες κριν�ταν !παρα#τητ�». K�τι τ�τ�ι� +πι-
δι`κ�υν κα� �( PAφρ�κεντριστ�ς.

Στ� κ�νηµα τ�3 PAφρ�κεντρισµ�3 0παντw ε-στ�$α V διαπρεπ.ς �Eλλη-
ν�στρια Mα�ρη Λ�φκ�ιτς, καθηγ/τρια Kλασσικ#ν Σπ�υδ#ν στ� Wellesly
College. Στ� ιλ�� της «YH Mα�ρη �AθηνL-M	θ�ι κα  Πραγµατικ�τητα»
(«Not out of Africa»), µ* +πιστηµ�νικ1 κα� 0δι�σειστα +πι$ειρ/µατα, κα-
ταρρ�πτει Yνα πρ�ς Yνα τ��ς lσ$υρισµ��ς τ#ν PAφρ�κεντριστ#ν, δι2τι,
<πως γρ�φει, σκ�π2ς της εZναι «ν4 δια$ωρ#σ@η τ5ν Aστ�ρ#α !π� τ�ν µ	θ�
κα  τ� παραµ�θι». «M> τ� ν4 διδ�σκ�υµε τ� παραµ�θι τ6ς κλεµµ"νης κλη-
ρ�ν�µιLς σ4ν ν4 Mταν πραγµατικ5 Aστ�ρ#α, κλ"Q�υµε 7µε2ς !π� τ�?ς !ρ$α#-
�υς BEλληνες κα  τ�?ς σ�γ$ρ�ν�υς !π�γ�ν�υς τ�υς µι4 κληρ�ν�µι�, π�?
δικαιωµατικ4 τ�?ς !ν8κει. Kα  !φ�	 µιλLµε γι4 διακρ#σεις, γιατ  ν4 κ�-
ν�υµε διακρ#σεις 7ναντ#�ν τ�υς; M> \λες α+τ>ς τ ς !νακρ#Qειες 1 !φρ�κε-
ντρισµ�ς \$ι µ�ν� διδ�σκει !ναληθ6 πρ�γµατα, !λλ4 κα  7νθαρρ�νει τ�?ς
σπ�υδαστ>ς ν4 !γν��	ν τ ς καθιερωµ"νες $ρ�ν�λ�γ#ες... �Eφ’ Cσ�ν 1 πραγ-
µατικ�ς σκ�π�ς τ�ν Πανεπιστηµ#ων ε,ναι κα  Rφε#λει ν4 παραµ"ν@η Z δι�-
δ�ση τ6ς γνWσεως, θ4 πρ"πει ν4 µLς !πασ$�λ@6 Z π�ι�τητα τ6ς “γνWσε-
ως” π�? παρ"$�υµε... Mαθ8µατα π�? O$�υν σκ�π� ν4 !π�κρ�ψ�υν ση-
µαντικ>ς µαρτυρ#ες m ν4 7µφυσ8σ�υν στ�?ς σπ�υδαστ>ς κα$υπ�ψ#α κα 
O$θρα, !ντ  ν4 7νθαρρ�ν�υν τ�ν !ν�ι$τ� δι�λ�γ�, δ>ν O$�υν θ"ση στ� πρ�-
γραµµα σπ�υδ�ν».

PAναρωτι�µαι, π�ι1 θ1 eταν V γν`µη τ5ς κυρ�ας Λ�φκ�ιτς, oν µ�θαι-
νε πiς α[τ*ς �( θεωρ�ες πρ�παγανδ�:�νται κα� διδ�σκ�νται πλ��ν }$ι µ2-
ν� στ.ν PAµερικ. 0λλ1 κα� στ��ς hδι�υς τ��ς gEλληνες σπ�υδαστ*ς. O( µα-
θητ*ς µ�σα στ.ν jγν�ι� τ�υς γ�ν�νται θ�µατα πρ�παγανδιστικ5ς κατη-
$/σεως µιwς µισθωµ�νης λ�γ�τε$ν�ας, δ�$ως δυστυ$#ς ν1 πρ�καλ�3ν τ.ν
παραµικρ. 0ντ�δραση +κ µ�ρ�υς τ#ν διδασκ2ντων κα� τ�3 πνευµατικ�3
κ2σµ�υ +ν γ�νει. Kλασσικ�ς bλληνικ�ς «\$αδελφισµ�ς»...

XρυσηCς - ∆Dµητρα Tα"�υλ�ρη - Παπαδηµητρ<�υ
Kαθηγ/τρια Γαλλικ`ν - Φρ�ντιστηρι�3$�ς
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�H θεωρ�α τ�ς Mεγ�λης �Eκρη�ης τ�� �Aνα�αγ�ρα
K�ριε διευθυντ�,

Θ� �θελα ν� �πισηµ�νω �τι � σ�µερ�ν �π�δεκτ� θεωρ α περ! τ"ς δη-

µι�υργ ας τ�& Σ�µπαντ�ς µετ� �π( µ α )κρη*η ε+ναι πνευµατικ� σ�λ-

ληψη τ�& -Aνα*αγ/ρα. Γ νεται δεκτ( κα! �πι2ε2αι3θηκε �π( τ( τη-

λεσκ/πι� Hubble, �τι τ( Σ�µπαν διαρκ4ς διαστ5λλεται, δι/τι � 6λη

π�7 τ( �παρτ 8ει )9ει τ�ν :θηση π�7 πρ�"λθε �π( µ α �ρ9ικ� )κρη-

*η (Big Bang). =Oµως ε+ναι �νδιαφ5ρ�ν �τι πιστε�εται �τι � �ρ9ικ�

6λη πρ!ν τ�ν )κρη*η @τ� �πε ρ�υ πυκν/τητ�ς, �πως στ!ς «µα&ρες τρ�-

πες», �π�υ δCν Dπ�ρ9�υν �E ν/µ�ι τ"ς φυσικ"ς �πως τ�7ς *5ρ�υµε. ∆Cν

Dπ"ρ9ε τ/τε �Gτε 9ρ/ν�ς, δι/τι πρ�ϋπ/θεση τ"ς 6παρ*ης τ�& 9ρ/ν�υ

ε+ναι � 6παρ*η κ νησης, �πως �ναφ5ρει I Πλ�των. -Aπ( αKτ�ν τ�ν

�πε ρ�υ πυκν/τητ�ς �διαφ�ρ�π� ητη 6λη πρ�"λθε � διαφ�ρ�π�ιη-

�H �λ�κληρωµ�νη Φυσικ# τ$ν Πρ�σωκρατικ$ν
�H K�αντικ� Θεωρ�α (�Hρ�κλειτ�ς: «τ� π�ντα ρεL»), �πως �λ�κλη-

ρ�θηκε στ� δεκαετ�α τ�" Tρι�ντα, $%ει δηµι�υργ)σει τ*ν πυρηνικ+

,-ελιγµ.ν� /νθρωπ�, 0ναν /νθρωπ� π�1 $%ει διεισδ2σει µ3 πρακτικ3ς

,φαρµ�γ.ς, π�1 ε5ναι 6 σ2γ%ρ�νη τε%ν�λ�γ�α, στ*ν K7σµ� τ8ς �Eλλη-

νικ8ς Σκ.ψης. B.�αια > ,π�νυµ�ς /νθρωπ�ς κατ+ καν7να ε5ναι

«σ�φ*ς @ παντ�γν�στης Aλ�θι�ς». CEτσι �λα τ+ συγγρ�µµατα τDν

συγ%ρ7νων ,πιστηµ7νων π�1 συν)ντησα, µ3 ,-α�ρεση τDν Schrödinger
καE OGκ�ν7µ�υ, Hρν�"νται τ�ν πατρ7τητα τ8ς σ2γ%ρ�νης IAτ�µικ8ς

Θεωρ�ας στ�1ς Λε2κιππ� καE ∆ηµ7κριτ�. IAρκετ�E Hπ* αMτ�1ς εGρω-

νε2�νται τ� λ.-η Mτ�µ�, Hφ�" $%�υν �ρεθ8 Nκατ�ντ�δες Oπ�ατ�µικ+

σωµατ�δια κι Nπ�µ.νως δ3ν µπ�ρεP ν+ θεωρηθQ8 τ* /τ�µ� �ς 6 µικρ7-

τερη µ�ν�δα τ8ς Rλης. �O Charles Sherrington παραπ.µπει στ*ν κα-

θαρ+ π�ι�τικ* %αρακτ8ρα τ8ς Hρ%α�ας συλλ�γιστικ8ς, περE τ�" Hτ7-

µ�υ, καθSς καE στ* γεγ�ν*ς �τι 6 �ασικ� Gδ.α τ8ς συλλ�γιστικ8ς αMτ8ς

περι.%εται στ�ν λ.-η Mτ�µ� («/τµητ�» @ «Hδια�ρετ�»), 0να %αρακτη-

ρισµ* π�1 σ)µερα θεωρεPται πλ.�ν ,σφαλµ.ν�ς. «�O σ�φ*ς @ παντ�-

γν�στης Aλ�θι�ς» /νθρωπ�ς.

T* /τ�µ�, �πως τ* καθ�ρισε > ∆ηµ7κριτ�ς, ε5ναι 6 �ασικ� µ�ν�δα



µ5νη 6λη, �πως τ�ν γνωρ 8�υµε.

=Oµως τ� Nδια λ5ει I -Aνα*αγ/ρας: «Π�ντα 'ρ(µατα )ν *µ��, ε,τα
N��ς .λθ/ν ... διεκ�σµησεν». Σ�µφωνα µC τ�ν �γκυκλ�παιδε α

«=Hλι�ς», µC τ( διεκ�σµησεν, I -Aνα*αγ/ρας �νν�εL «�διαφ�ρ�π� η-

σε», «�δηµι��ργησε» διαφ/ρων ε δ4ν σωµατ δια. ∆ηλαδ� λ5ει I -Aνα-

*αγ/ρας τ� Nδια µC τ�ν θεωρ α τ"ς Mεγ�λης REκρη*ης. -Aπ( τ�ν

�ρ9ικ� Iµ�ι�γεν" µT8α I N�&ς )πλασε τ(ν κ/σµ�.

VAς σηµειωθW" �τι τ( Mρθρ� στ�ν �γκυκλ�παιδε α «=Hλι�ς» ε+9ε γρα-

φτ" πρ!ν διατυπωθW" κα! �πι2ε2αιωθW" � θεωρ α Big Bang, γι� ν� µ� ν�-

µισθW" �τι Xρµηνε�θηκαν τ� λ/για τ�& -Aνα*αγ/ρα Dπ( τ�ν �π�ρεια τ4ν

νεωτ5ρων �νακαλ�ψεων κα! �π�δ�94ν.

EK9αριστ4

Xρ. Παπαδηµητρ��υ
K5ρκυρα

δ�µ8ς τ8ς Rλης. TOπως > �Gκ�δ7µ�ς %ρει�Uεται τ�"�λα γι+ ν+ κτ�σQη 0να

σπ�τι, $τσι κι ,µεPς %ρειαU7µαστε /τ�µα γι+ ν+ $%�υµε 0να γαλα-�α @

0να ��υ��λι. KαE τ* τ�"�λ� καE τ* /τ�µ� µπ�ρ�"ν ν+ γ�ν�υν π�λλ+

κ�µµ�τια, Hλλ+, �πως µ3 τ+ θρ2ψαλα τ�" τ�2�λ�υ δ3ν µπ�ρ�"µε ν+

κτ�σ�υµε 0να σπ�τι, $τσι καE µ3 τ+ Oπ�ατ�µικ+ σωµατ�δια δ3ν µπ�ρ�"µε

ν+ $%�υµε 0να γαλα-�α @ 0να ��υ��λι. TO,τι �µως συντ�θεται Hπ* /τ�-

µα, µι+ σ2νθετη Nν7τητα, ε5ναι κι αMτ* 0να /τ�µ� π�1 διακρ�νεται Hπ*

�ρισµ.νες %αρακτηριστικ3ς Gδι7τητες. �O φ�λ�ς µ�υ A Hπ�τελεPται Hπ*

0να /πειρ� σ2ν�λ� Hτ7µων, �µως καE > Vδι�ς ε5ναι 0να /τ�µ�. Mπ�-

ρ�"µε ν+ κ7ψ�υµε στ�ν µ.ση τ*ν A, Xν �µως αMτ* συµ�Q8, πα2ει ν+

Oπ�ρ%Qη τ* /τ�µ� A. T* /τ�µ� ε5ναι 6 �ασικ� µ�ν�δα δ�µ8ς τ8ς Rλης,

Hλλ+ καE �,τι συντ�θεται Hπ* /τ�µα ε5ναι καE αMτ* �,τι τ* δ�µικ* Oλικ*

τ�υ: 0να /τ�µ� γι+ τ*ν ∆ηµ7κριτ�. Φθ�ν�υµε $τσι σ3 >λ7κληρ� τ* Σ2-

µπαν, π�1 καE αMτ* ε5ναι 0να /τ�µ�. �H Σ2µπαντικ� �Eν7τητα. �Hρ�-

κλειτ�ς: «OKκ �µε& �λλ� τ�& λ/γ�υ �κ��σαντ�ς Iµ�λ�γ5ειν σ�φ(ν �στι,

Yν π�ντα ε+ναι» καE «-Aπ( τ� π�ντα τ( Zνα, �π( τ( Zνα τ� π�ντα». �O

Σιµπλ�κι�ς π�1 µελ.τησε µ3 ,πιµ.λεια τ*ν ∆ηµ7κριτ�, γρ�φει µ3 $κπλη-

-η: «Γι+ τ*ν ∆ηµ7κριτ� τ+ φυσικDς Hδια�ρετα /τ�µ� τ�υ [σαν Oπ*

µαθηµατικ�ν $νν�ια Hπε�ρως διαιρετ�».
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�H ,-.λι-η τ�" Hνθρ�π�υ καE τ�" Hνθρωπ�ν�υ πνε2µατ�ς ε5ναι µι+

µακρα�ωνη καE ,π�π�νη gστ�ρ�α. CO%ι µ7ν� γι+ τ�1ς σηµεριν�1ς

TEλληνες Hλλ+ γι+ τ*ν κ�θε /νθρωπ� 6 Hν�γκη τ8ς �αθειhς µελ.της

τ�" κ7σµ�υ, τ8ς �Eλληνικ8ς Σκ.ψης, ε5ναι 6 Hπ�λ2τως Hπαρα�τητη

πρ�ϋπ7θεση γι+ ν+ �Gκ�δ�µηθQ8 δηµι�υργικ+ τ* παρ*ν καE τ* µ.λ-

λ�ν, �πως > ∆.I.Λ. ,πισηµα�νει («∆αυλ7ς», τ. 197).

�O Erwin Schrödinger (θεµελιωτ�ς τ8ς Kυµατ�µη%ανικ8ς, N7µπελ

Φυσικ8ς 1933) λ.ει: «[H K2αντικ� Θεωρ α �πε*5τεινε τ(ν -Aτ�µισµ(

σ9εδ(ν στ( )πακρ�, �ν\4 παρ�λληλα τ(ν )ρρι*ε σC µ α κρ ση, � Iπ� α

ε+ναι σ�2αρ/τερη �π’ �,τι θ5λ�υµε ν� παραδε9θ�&µε �E περισσ/τερ�ι

�π( µTς. Συν�λικ� � κρ ση π�7 µαστ 8ει τ!ς 2ασικCς σηµερινCς �πι-

στ"µες Dπ�δεικν�ει τ�ν �ναγκαι/τητα µιTς �σ� τ( δυνατ(ν 2αθ�τε-

ρης �ναθε3ρησης τ4ν θεµελ ων τ�υς. [Eπ�µ5νως, αKτ( �π�τελεL µ α

�κ/µη παρ/τρυνση ν� �σ9�ληθ�&µε )νθερµα µC τ� µελ5τη τ�& κ/σµ�υ

τ"ς [Eλληνικ"ς Σκ5ψης. =O9ι µ/ν� µπ�ρ�&µε ν� �λπ 8�υµε, �πως πρ�-

αναφ5ραµε, �τι θ� φ5ρ�υµε στ�ν �πιφ�νεια *ε9ασµ5νες σ�φ ες, �λλ�

κα! π^ς θ� �νακαλ�ψ�υµε σφ�λµατα ρι8ωµ5να στ�ν πηγ�, �π�υ �

�ναγν3ρισ� τ�υς ε+ναι εKκ�λ3τερη».

�H γ7νιµη κ�ιλ�δα Hν�πτυ-ης τ�" Hνθρωπ�ν�υ πνε2µατ�ς Oπ8ρ-ε

καE ε5ναι Hπ�κλειστικ+ καE µ7ν�ν > Nλλαδικ*ς %Dρ�ς. T+ παρ�λια Hν�-

µεσα στ�ν Mικρ+ IAσ�α καE τEς Hνατ�λικ3ς Hκτ3ς τ8ς IIταλ�ας καE τ�ν

Σικελ�α. CO%ι �.�αια πSς > /νθρωπ�ς π�1 γεννι.ται καE Oπ�ρ%ει στ*ν

�Eλλαδικ* %Dρ� διακρ�νεται Hπ* κ�π�ια �ι�λ�γικ� Hνωτερ7τητα συ-

γκριτικ+ µ3 0ναν /λλ� /νθρωπ�. IAπ* καθαρ+ �ι�λ�γικ� /π�ψη 0νας

CIνδ*ς σ)µερα ε5ναι πιθαν* ν+ $%Qη µεγαλ2τερη συγγ.νεια µ3 τ�1ς CIω-

νες Hπ’ �,τι 0νας IAθηναP�ς. �Aπλh, Xν «φυτ.ψ�υµε» 0να K�γκ�λ.U�

στ� Λ8µν�, �g Hπ7γ�ν�� τ�υ µ3 τ*ν καιρ* θ+ ,µφαν�σ�υν κ�π�ιαν Gδι-

α�τερη εMφυmα συγκριτικ+ µ3 /λλ�υς Hνθρ�π�υς. Πρ�φανDς τ* κλPµα

καE 6 6λι�φ�νεια π�1 ,πικρατ�"ν στ* %Dρ� αMτ*ν εMν��"ν τ�ν ,-.λι-

-η τ�" Hνθρωπ�ν�υ πνε2µατ�ς, �ταν �.�αια �g θρησκευτ�π�λιτικ3ς

συνθ8κες τ* ,πιτρ.π�υν. (Og «20 αa4νες τ4ν Xλληνικ4ν παθ4ν» τ�"

A. K�υκ���στα: «∆αυλ7ς», τ. 197).

TOταν στ*ν �Eλλαδικ* %Dρ� > /νθρωπ�ς $κτιUε ΠαρθενDνες, σµ�λευε

K�2ρ�υς, $γραφε τ*ν �ρκ� τ�" IIππ�κρ�τη, Hν.πτυσσε µι+ν Hπερι7ρι-

στη γλDσσα ,πικ�ινων�ας, στ�1ς /λλ�υς �ι7τ�π�υς > /νθρωπ�ς πε-
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ριωριU7ταν στEς σπηλι3ς καE στ+ τ�τ.µ. K�π�ια ,-α�ρεση 6 IAσ�α, καE

> λ7γ�ς ,πειδ� �g «TEλληνες Hγαπ�"σαν ν+ τα-ιδε2�υν Hνατ�λικ�.

T*ν Θαλ8 τ*ν Mιλ)σι� («εVτε UQ8ς, εVτε δ3ν UQ8ς ε5ναι τ* Vδι�) Hντ.γρα-

φε > Σιντ�ρτα Γκ�τ�µα (B�2δδας), γι+ ν+ διδ�-Qη τ* «oν καE µ�-oν» καE

τ�ν νιρ��να, τ�ν πλ)ρη Hνε-αρτητ�π��ηση Hπ’ τEς αGσθ)σεις καE τEς

Hνθρ�πινες Hδυναµ�ες. Πεθα�ν�ντας �µως θυµ)θηκε τ*ν �Hρ�κλειτ�

(«Π�ντα κατ’ )ριν γ γνεσθαι») καE 6 τελευτα�α  τ�υ φρ�ση [ταν «�ργ�-

8εσθε �πιµελ4ς», µ�α καθ�λικ� Hντ�φαση µ3 τ�ν �λη τ�υ διδασκαλ�α.

Γρ�φει > ∆.I.Λ.: «T/ 9�σµα µετα*7 τ�& Σ�µερα  κα! τ�& Xθ5ς, dν

δCν γεφυρωθW", καθιστT �π�λ�τως �ν5φικτη Iπ�ιαδ�π�τε πρωτ�π�-

ριακ� δηµι�υργ α τ�& [Eλληνισµ�& κα! �ντελ4ς 9ιµαιρικ� �Eαδ�π�τε

�πελευθ5ρωση τ"ς �π�νεκρωµ5νης e �νενεργ�& 8ωτικ"ς δυν�µεως

τ�& =Eλλην�ς» («∆αυλ/ς», τ. 197). ∆3ν περι�ρ�U�µαι στ*ν TEλληνα.

IEπεκτε�ν�µαι στ*ν /νθρωπ�. Στ*ν κ�θε /νθρωπ�. M�α ν�ικ�κυρ+

σ)µερα στ�ν AMστραλ�α π�1 $%ει στ* σπ�τι της κεντρικ� θ.ρµανση, ψυ-

γεP�, τηλε7ραση, Aλεκτρικ� κ�υU�να, ε5ναι στ�ν πραγµατικ7τητα «�g�-

νεE �Eλλην�δα», ,πειδ� ,νσυνε�δητα ε5ναι �Gκε�α µ3 τ+ /τ�µα τ�" ∆η-

µ�κρ�τ�υ, ,πειδ� UQ8 καE Hνασα�νει παρ.α µ3 0να µεγ�λ� κ�µµ�τι Hπ*

τ*ν κ7σµ� τ8ς �Eλληνικ8ς Σκ.ψης.

TOταν αMτ*ς > κ7σµ�ς γ�νQη �λ�κληρωµ.να καταν�ητ7ς (καE o%ι πλη-

σι�Uει, σ)µερα), ε5ναι «� Στιγµ� καθ’ iν � κατασκευ� τ�& �λλε π�ντ�ς

Zως τ3ρα Eστ�ρικ�& �φαλτηρ �υ, τ( Iπ�L� θ� 9ρησιµε�σWη jς �φετη-

ρ α γι� τ�ν ν5α πρωτ�π�ριακ� δηµι�υργικ� δρ�ση κα! �*/ρµηση τ�&

�νθρ3π�υ» («∆αυλ7ς», τ. 197), �π�υ > /νθρωπ�ς θ+ µεταλλα%θQ8 Hπ*

τ*ν homo sapiens στ*ν συµπαντικ* /νθρωπ�, µ3 Hπερι7ριστη συµµε-

τ�%) µ.σα στ* Σ2µπαν καE τ�ν AGωνι7τητα, καE θ+ ,ργ�Uεται �πως �g

�Hρ�κλειτ�ς καE ∆ηµ7κριτ�ς �ραµατ�σθηκαν. �Hρ�κλειτ�ς: «Kα! σ�-

φ η �ληθ5α λ5γειν κα! π�ιεLν κατ� φ�σιν �παk�ντας»), > /νθρωπ�ς θ+

ε5ναι σ�φ7ς, Hφ�" θ/%Qη φθ�σει στ�ν Hλ)θεια καE θ+ ,ργ�Uεται πλ.-

�ν Oπακ�2�ντας στ�ν φων� τ8ς Φ2σης. (∆ηµ7κριτ�ς: «Φθ�ν�ντας I

Mνθρωπ�ς στ�ν �λ�θεια θ� �ργ�8εται m9ι �π( φ/2�ν e�π�2λ5πων σC

�µ�ι2�, �λλ� �π( �νιδι�τελ" πρ�α ρεση»).

Γρηγ�ρι�ς Mπ�στας
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ι6. �Aριστ�φ�νης
[O -Aριστ�φ�νης *επ5ρασε τ!ς δι�φ�ρες µ�ρφCς τελετ�υργικ4ν δραµ�των, π�7 �λ�µ2α-

ναν 93ρα σC δι�φ�ρα µ5ρη τ"ς [Eλλ�δ�ς (M5γαρα - Θρn�κη) κα! παρ5καµψε τ!ς «γελωτ�-
π�ιkες» τ�& Kρατ ν�υ, τ� µασκαρ5µατα τ�& M�γνητ�ς, τ!ς oνειρ�φαντασ ες τ�& Kρ�τητ�ς,
τ� 9ωρατ� τ�& EKπ/λιδ�ς· φιλ/δ�*�ς κα! Dπερ�φαν�ς π�ιητ�ς, κατ5στη δηµι�υργ(ς τ"ς
κωµ-\ωδ ας, π�7 �π�τελεL �φ�µιλλ�ν λ�γ�τε9νικ(ν ε+δ�ς τ"ς τραγ-\ωδ ας.

OE κωµ\ωδ ες τ�& -Aριστ�φ�ν�υς )9�υν Dπερ9ωρ�9ρ�νικ( 9αρακτ"ρα κα! ν/ηµα· �π�-
τελ�&ν συνδυασµ( δριµ�τατης σ�τιρας κα! λεπτ/τατης π�ι�σεως, παρ� τ( �τι τ� λυρικ� τ�υ
κ�µµ�τια 2ρ σκ�νται διεσπαρµ5να �δ4 κα! �κεL κα! �ν �τε �λ�*ευτα. RE9�υν σταθερ� δ�µ�
µC aσ�ρρ�πηµ5νη συµµετρ α (�γωνιστικ� στ�ι9εLα – παρ�2ασις – �πεισ�διακ� στ�ι9εLα)
κα! πλαισι3ν�νται �π( aδ5ες. OE 9αρακτ"ρες, π�7 �π�τελ�&ν τ�ν 2�ση τ4ν τραγ\ωδι4ν,
ε+ναι καθ�λικ�! κα! αa3νι�ι, γι’ αKτ( κα! �πετ5λεσαν τ�ν µ�τρα, �π’ �π�υ γενν�θηκε � 9α-
ρακτηρ�λ�γ α.

=Oπως στ!ς τραγ\ωδ ες, )τσι κα! στ!ς κωµ\ωδ ες «9αιρ/µαστε τ� δ�κρυ� µας» [= γελ�&µε
µ59ρι δακρ�ων: Πλ�των] κα! τ�ι�υτ�τρ/πως Iδηγ��µαστε εaς «τ�ν τ4ν τ�ι��των παθη-
µ�των κ�θαρσιν», δι/τι �E γελ�L�ι δCν ε+ναι λιγ3τερ�ν κακ�δα µ�νες τ4ν τραγικ4ν. [O
Nδι�ς I π�ιητ�ς γρ�φει: «Kαθαρ 8ω τ�ν 93ρα κα! τ�ν πρ�στατε�ω �π’ τ( κακ/» («Σφ"κες»).

[O -Aριστ�φ�νης Dπ"ρ*ε γεννηµ5ν�ς κωµικ/ς. uε9ειλ 8ει �π( σπινθηρ�2/λ� πνε&µα,
τ�λµηρ� φαντασ α κι �πιθετικ� δι�θεση. T� Dπ5ρ�9α κα! θ�ρυ23δη µαστιγ3µατ� τ�υ κατ�
τ4ν aσ9υρ4ν – γιατ! µ/ν� αKτ�7ς θεωρ�&σε  M*ι�υς διακωµ\ωδ�σεως – κυκλ�φ�ρ�&σαν σ’
�λη τ�ν [Eλλ�δα, παρ59�ντας στ�7ς =Eλληνες Mφθ�νες δυνατ/τητες 8ω"ς, π�7 τ/σ� )λει-
παν τ�ν �π�9� �κε νη.

[O -Aριστ�φ�νης �ντλεL τ�7ς vρω5ς τ�υ �π’ τ( περι2�λλ�ν τ�υ κα! τ�ν �π�9� τ�υ· σπα-
ν ως �νατρ59ει στ�ν µυθ�λ�γ α («Nεφ5λες», «Λυσιστρ�τη», «Πλ�&τ�ς»), παρ� τ( �τι δια-
τηρεL Iλ�83ντανη τ�ν αNσθηση τ�& παρελθ/ντ�ς κα! τ"ς παραδ/σεως. -Eκµεταλλε�εται
κατ� κ/ρ�ν τ�ν κωµικ/τητα τ"ς καθηµεριν"ς 8ω"ς κα! aδια τερα τ!ς π�λιτικ�-κ�ινωνικCς
καταστ�σεις. Στ�ν σ�τιρ� τ�υ 2ρ σκει 2�ηθ( τ�ν Nδια τ�ν Xλληνικ� γλ4σσα, π�7 τ�& �πι-
τρ5πει ν� πλ5κWη µεγαλ�φυ" κα! �ν�9λητικ� λ�γ�πα γνια. -Aντιστρ5φει λ�ιπ(ν τ!ς σηµασ ες
τ4ν λ5*εων, διαστρ5φει κα! παρερµηνε�ει τ� oν/µατα, πα 8ει µC τ� x9ητικ� παρ3νυµα,
δηµι�υργεL σ�νθετες λ5*εις π�7 στ( «πνLγ�ς» τ4ν παρα2�σεων κα! στ� �γωνιστικ� µ5ρη
καταντ�&ν �π θανα λε*ιλ�γικ� τερατ�υργ�µατα. Παρ� τα&τα δCν 9�νει τ�ν -Aττικ� κ�µ-
ψ/τητα κα! λεπτ/τητ� τ�υ, µC �π�τ5λεσµα �E φιλ/-γλωσσ�ι κα! φιλ-�ρ9αι�ι -Aλε*ανδριν�!
ν� τ(ν µελετ�&ν �σ� κα! τ(ν =Oµηρ�.

[O κωµ\ωδι�γρ�φ�ς δCν �ν"κε σC καµµι� π�λιτικ� παρ�τα*η κα! σC καν5να κ�ινωνικ(
ρε&µα: �Gτε δηµ�κρατικ(ς @ταν �Gτε �ριστ�κρατικ(ς· �Gτε πρ��δευτικ(ς �Gτε συντηρητι-
κ/ς. Kι dν �µµ5νWη στ�ν παρ�δ�ση, κι dν στρ5φεται κατ� τ4ν σ�φιστ4ν κα! τ"ς ν5ας παι-
δε ας, δCν ε+ναι �πειδ� λατρε�ει τ�ν παρ�δ�ση κα! τ�7ς παλαι��ς, �λλ� δι/τι �E σ�φιστ5ς,
I Σωκρ�της κι I EKριπ δης, mντας Eκαν3τατ�ι κα! διασηµ/τατ�ι, Mφηναν �κ�λυπτα τ�
ν4τα τ�υς µπρ�στ� σ’ αKτ(ν τ(ν �νι9νευτ� τ�& γ5λι�υ. Στ�ν πραγµατικ/τητα �Kδε!ς τ�7ς
�9ρει�8ετ� περισσ/τερ�ν αKτ�& κα! �Kδε!ς τ�7ς �κτιµ�&σε περισσ/τερ�ν. RAλλωστε κα! I
Nδι�ς @ταν Zνας τ5λει�ς σ�φιστ�ς, µC σ�γ9ρ�νη παιδε α κα! συν�θειες: yHταν κ�µψ/ς,
εKφυ�ς, δ�σπιστ�ς, �δ5σµευτ� πνε&µα, σκεπτικιστ�ς· τ�& Mρεσαν τ� συµπ/σια, �E κ�ινω-
νικCς �κδηλ3σεις κα! �E X�ρτ5ς· τ(ν εK9αριστ�&σε ν� τ(ν Dπ�λ�γ 8�υν, ν� τ(ν συµ2�υλε�-
ωνται κα! – γιατ  m9ι – ν� τ(ν φ�2�&νται...

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



[O -Aριστ�φ�νης, κα! � κωµ\ωδ α γενικ�, δCν )9ει �πιφυλ�*εις κα! �ναστ�λ5ς· δCν κ�νει
λεπτεπ λεπτες διακρ σεις κα! δCν πν γεται στ( σ9�λαστικισµ/. Mεγαλ�π�ιεL �* �ν�γκης τ�
πρ�γµατα, πρ�κειµ5ν�υ ν� πρ�καλ5σWη τ(ν γ5λωτα κα! τ�ν δυσπιστ α στ( κ�ιν/. ∆Cν ε+ναι
�Gτε Eστ�ρ α �Gτε δικαστ�ρι�· δCν παρ59ει IριστικCς κρ σεις, �λλ’ �πισηµα νει τ( oρθ( κα!
zφ5λιµ� µC τ�ν µ�ρφ� τ�& σατιρικ�& παιγν �υ. RE9ει �ν�γκη κατηγ�ρι4ν κα! τ!ς �φευρ -
σκει, �διαφ�ρ3ντας dν αKτCς ε+ναι �π/λυτα δ καιες· �ρκεL ν� )9�υν ν�&ν �ληθε ας, π�7 ν�
τ�7ς παρ59Wη µεγαλεL� κα! δ�ναµη κα! πρ( π�ντων ν� ε+ναι δραµατικ5ς. REτσι, κατηγ�ρ�&σε
τ(ν Περικλ" �τι Dπ�δ�υλ3θηκε στ�ν γυναLκα τ�υ, κα! �ν5πλε*ε τ�ν -Aθ�να σ’ Zνα τρ�µερ(
π/λεµ� γι� πρ�σωπικ� συµφ5ρ�ντα· e τ(ν Kλ5ωνα, �τι �*απατ�&σε τ(ν λα( µC ταπεινCς κ�-
λακεLες κα! γελ�Lα ψε�δη, µC σκ�π( ν� σφετερ 8εται τ!ς �πιτυ9 ες τ4ν Mλλων κα! ν� aδι�-
π�ι"ται τ( δηµ/σι� 9ρ"µα. ∆Cν διστ�8ει 2ε2α ως ν� διακωµωδW" κα! τ�7ς θεσµ��ς: γελ�ι�-
π�ιεL τ�ν B�υλ�, τ�ν -Eκκλησ α τ�& ∆�µ�υ, τ�7ς Mρ9�ντες, τ� δικαστ�ρια, τ(ν λα/ τ(ν Nδι�,
δε 9ν�ντ�ς µας τ�ν λαϊκ� µωρ�πιστ α κα! Mγν�ια, τ�ν �πιπ�λαι/τητα κα! �στ�θεια.

OE «[Iππ"ς» �π�τελ�&ν τ�ν τ�λµηρ/τερη κα! καυστικ3τερη σ�τιρα �ναντ �ν τ�& Kλ5ω-
ν�ς (Παφλαγ/ν�ς), π�7 �ττTται Dπ( τ�& ~λλαντ�π3λ�υ στ�ν ψευδ�λ�γ α, τ�ν �πι�ρκ α,
τ�ν �να δεια κα! τ�ν κλ�π�. OE «Nεφ5λαι» διασ�ρ�υν τ�ν N5α Παιδε α κα! τ�7ς σ�φιστ5ς.
[O δι�λ�γ�ς µετα*7 ∆ικα �υ κα! -Aδ κ�υ Λ/γ�υ καταλ�γει στ( συµπ5ρασµα �τι ε+ναι oρθ(
τ( ν� δ5ρν�υν τ� παιδι� τ�7ς γ�νεLς τ�υς· τελει3νει δC µC τ�ν πυρπ/ληση τ"ς σ9�λ"ς τ�&
Σωκρ�τ�υς.

OE «Σφ"κες»καυτηρι�8�υν τ�ν µαν α τ4ν -Aθηνα ων τ"ς �π�9"ς �κε νης ν� δικ�8�υν µC
σκ�π( τ�ν Eκαν�π� ηση τ"ς περι5ργει�ς τ�υς κα! τ�ν �πι2ε2α ωση τ"ς δυν�µε3ς τ�υς.

OE «ROρνιθες» �π�τελ�&ν τ( πι( 9αριτωµ5ν� παραµυθ/δραµα κα! τ( Dψηλ/τερ� δηµι-
��ργηµα τ�& π�ιητ�&. Kεντρικ� τ�υ aδ5α �π�τελεL I κ�ιν(ς π/θ�ς διαφυγ"ς �π’ τ� 2�σα-
να τ"ς πραγµατικ/τητας κα! � �γκατ�στασ� µας σC κ�π�ι�ν τ/π� �ντελ4ς �ντ θετ�ν �τ��-
τ�υ. Στ( Nδι� πνε&µα κινεLται κα! I «Πλ�&τ�ς».

[H «Λυσιστρ�τη» �π�τελεL κ�ρυγµα KπCρ τ"ς εaρ�νης κα! τ"ς 9ειραφεσ ας τ4ν γυναικ4ν.
Στ( Nδι� µ"κ�ς κ�µατ�ς κιν�&νται κα! �E «-Eκκλησι�8�υσαι», �π�υ I π�ιητ�ς, Dπερακ�-
ντ 8�ντας τ(ν Πλ�τωνα π�7 κηρ�ττει τ�ν aσ/τητα τ4ν δ�� φ�λων, καταργεL τ� π�λιτικ�
δικαι3µατα τ4ν �νδρ4ν.

OE «B�τρα9�ι» jς θ5µα τ�υς )9�υν τ(ν �γ4να µετα*7 παλαιTς παιδε ας, τ�ν Iπ� α �κπρ�-
σωπεL I Aaσ9�λ�ς κα! τ"ς ν5ας, π�7 �κπρ�σωπεL I EKριπ δης. [O �γ^ν ε+ναι δ�σκ�λ�ς κα!
καταλ�γει σC aσ�παλ α, �φ�& «I µCν σ�φ4ς ε+πεν, I δ’ Zτερ�ς σαφ4ς».

OE «Θεσµ�φ�ρι�8�υσαι» �π�τελ�&ν πραγµατικ( λ 2ελλ� κατ� τ�& «µισ�γ�νη» EKριπ -
δη, τ(ν Iπ�L� �E γυναLκες συσκ5πτ�νται ν� τιµωρ�σ�υν, δι/τι τ!ς παρ5στησεν �λεεινCς �π!
τ"ς σκην"ς...

[O -Aριστ�φ�νης ε+ναι �δ στακτ�ς κωµικ/ς· γρ�φει µC πλησµ�ν�ν εKθυµ ας, µC εKφυkα
κα! εKστ�9 α, γνωρ 8�ντας �τι �πευθ�νεται σ’ Zνα π�λιτισµ5ν� κ�ιν/. OGτε �E Eππ"ς �*ωρ-
γ σθηκαν γι� τ� �σα τ�7ς πρ�σ"ψε �Gτε κι I EKριπ δης θ� τ(ν µαστ γωνε, dν �E «σφ"κες»
τ�& τ(ν παρ5διδαν γι’ αKτ/...

Π5ρασαν δυ/µισυ 9ιλιετ ες κα! �E κωµ\ωδ ες τ�& Πανδι�ν5ως διδ�σκ�υν κα! σκ�ρπ 8�υν
τ( γ5λι� µα8! µ’ Mφθ�νες δυνατ/τητες 8ω"ς, πρ(ς δικα ωσιν τ�& Πλ�των�ς (;), I Iπ�L�ς κατ�
πTσαν πιθαν/τητα )γραψε τ( �π γραµµα: «Aa 9�ριτες τ5µεν/ς τι λα2εLν, �περ �K9  πε-
σεLται//δι8/µεναι, ψυ9�ν ε�ρ�ν -Aριστ�φ�ν�υς».

Σαρ�ντ�ς Π9ν
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O� �Oρφικ	
 �γν�ρι�αν τ�
ψυ�	φ�ρµακ	 λ�θι	

�Aναµφισ��τητες "π	δε�%εις περ
 &π�ρ%εως "κµα�ων �πιστηµ	-
νικ)ν γν�σεων στ*ν +Eλλ�δα κατ-  τ� "π�τερ	 παρελθ�ν, ε/ναι καθ’
1µ2ς τ- περισωθ3ντα στ	ι�ε4α παναρ�α�ας πρ	ηγµ3νης νευρ	λ	γ�ας
κα
 ψυ�ιατρικ5ς, π	6 �µπερι3�	νται σ7 �Oρφικ	6ς στ��	υς. Συγκε-
κριµ3νως, : �Oρφε;ς, : :π	4	ς "ν�κει στ*ν γενε- π	6 πρ	ηγ�θηκε
τ	< τρωικ	< π	λ3µ	υ, =πως συν�γεται �% =σων : >δι	ς λ3γει στ-
«�Aργ�ναυτικ�» (στ��. 131-132 κα
 378-400), "ναφ3ρει στ� «Περ� λ�-
θων» Hργ	 τ	υ ψυ�	φ�ρµακα, θεραπευτικ7ς ψυ�ιατρικ7ς �λ3ψεις �π

διαταρα�)ν τ5ς σκ3ψεως («ν��υ»), π	6 "ντιστ	ι�	<ν σ7 θεραπευτι-
κ	6ς στI�	υς τ5ς σ;γ�ρ	νης ψυ�ιατρικ5ς (στ��. 190-197), θεραπε�α

Mελετ�ντας τ
 συγγρ�µµατα τ�ς �πιστ�µης τ�ς �Aνατ�µικ�ς κα� δια����ντας
τ
 �ν µατα τ!ν �ργ�νων τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς, µ�# ε()ε γεννηθ�, $π* φ�ι-
τητ-ς $κ µη, . $π�ρ&α γιατ� /ν�µ�σθηκαν 0τσι. �Aπ�ντηση δ2ν 3π�ρ)ε. 4Oµως,
6ν κ�π�ι�ς πρ�σπαθ�σ7η ν
 �µ�αθ8ν7η, ν
 9ρµηνε8σ7η κα� ν
 �τυµ�λ�γ�σ7η, δια-
πιστ�νει 0κπληκτ�ς :τι τ
 )ρησιµ�π�ι�8µενα �ν µατα τ!ν �ργ�νων $π�δ&δ�υν
κατ
 τρ π� θαυµαστ* :λα �κε;να τ
 στ�ι)ε;α, π�< . σ8γ)ρ�νη =ατρικ- $π�δ>-
)εται. Πρ�φαν>στατα �@ $ρ)α;�ι 4Eλληνες πρ!τ�ι $π’ :λ�υς ε()αν «=δε;» τ
 Eργα-
να τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς, τ
 ε()αν µελετ�σει, ε()αν $ντιληφθ� τ-ν λειτ�υρ-
γικ τητ� τ�υς κα� ε()αν κωδικ�π�ι�σει :λες αFτ2ς τ�ς γν�σεις τ�υς στ*ν τρ π�
�ν�µασ&ας τ�υς.

T* ν�ηµατικ* περιε) µεν� τ!ν $ρ)α&ων �ν�µασι!ν 0παψε σταδιακ
 ν
 γ&νε-
ται $ντιληπτ*, λ γω τ�ς π�λιτιστικ�ς �κπτ�σεως π�< µεσ�λ��ησε στ* π>ρασµα
τ!ν α=�νων. IEτσι �@ $ρ)α;ες �ν�µασ&ες $πωστε�θηκαν κα� υ@�θετ�θηκαν «�J
Kρισµ�#» $π* τ�<ς �Aναγεννησιακ�<ς $νατ µ�υς µ>)ρι τ!ν .µερ!ν µας. �Aπε-
τ>λεσαν, θ
 0λεγε κανε&ς, $Jιωµατικ�# )αρακτ�ρ�ς 0νν�ιες, µ- 3φιστ�µενες =δι-
α&τερ� 0λεγ)� κα� �µ��θυνση. ∆2ν µ�# ε(ναι γνωστ , 6ν κ�π�ι�ς φ�ιτητ-ς =α-

KΩNΣTANTINOΣ  ΣTPATHΣ*

�H �τυµ�λ�γ�α παν�ρ�αιων  ν�µασι"ν 
τ"ν  ργ�νων τ�# $νθρωπ�ν�υ σ%µατ�ς
AΠO∆EIKNYETAI BAΘEIA ΓNΩΣH THΣ ANATOMIAΣ

* UO κ. K. Στρ. ε(ναι =ατρ*ς )ειρ�υργ ς.



τ5ς �πιληψ�ας (στ��. 51-52 κα
 472) κα
 περιγρ�φει τ*ν �ρ�ση Lρυ-
κτ)ν φαρµ�κων παρασκευα�	µ3νων δι- κ	νι	π	ι�σεως λ�θων κα

λαµ�αν	µ3νων "π� τ	< στIµατ	ς (στ��. 339-340). MEνας "π� τ	6ς λ�-
θ	υς αNτ	;ς, : «λεπιδωτ6ς $π�στ�λ7ων», τ�ν :π	4	 : �Oρφε6ς συνι-
στO2 �π
 παθ�σεων τ	< νευρικ	< συστ�µατ	ς (στ��. 284/287), διεπι-
στ�σαµε πρ� Lλ�γων �τ)ν, =τι &π�ρ�ει κα
 σ�µερα κα
 =τι περι3�ει
τ� �ηµικ� στ	ι�ε4	 λ�θι	, διIτι τ- �Oρφικ- �αρακτηριστικ- τ	< «λε-
πιδωτ	< "π	στ�λ�	ντ	ς» παρετηρ�σαµε =τι ταNτ��	νται µ7 τ- µα-
κρ	σκ	πικ- �αρακτηριστικ- τ	< γνωστ	< σ�µερα στ*ν Lρυκτ	λ	-
γ�α «λιθι	µιγ	<ς µαρµαρυγ�	υ» S «λεπιδ	λ�θ	υ», π	6 H�ει στ*ν �η-
µικ* σ;νθεση τ	< κρυστ�λλ	υ τ	υ δ;	 Tτ	µα λιθ�	υ. (�Aνεκ	ιν�θη
στ� 21	 Πανελλ�νι	 �Iατρικ� Συν3δρι	/1995, «Περιλ8ψεις», "ριθ. πε-
ριλ. 273, σελ. 71, κα
 συµπεριελ�φθη στ� «�Iατρικ� ΠερισκIπι	»/1995,
σελ. 37-42). E/ναι "%ι	σηµε�ωτ	, �ν πρ	κειµ3νWω, =τι τ� λ�θι	 �ρησι-

τρικ�ς V κατ�πιν*ς =ατρ*ς πρ��ληµατ&σθηκε =δια&τερα, V τ�υλ�)ιστ�ν �
ν �J�-
γησε, γιατ� τ* «Xπαρ» V K «νεφρ�ς» �ν�µ���νται 0τσι. UH γν�ση π�< Wδ�γησε
στ-ν υ@�θ>τηση κα� )ρ�ση τ!ν �ν�µασι!ν αFτ!ν, )�θηκε στ* π>ρασµα τ�# )ρ -
ν�υ. O@ �ν�µασ&ες γ&ν�νται $π’ :λ�υς µας $Jιωµατικ
 $π�δεκτ>ς. B>�αια, δια-
φε8γει τ�# συγ)ρ ν�υ 4Eλληνα τ* γεγ�ν*ς :τι στ-ν παν�ρ)αια γλ!σσα τ�υ δ2ν
3π�ρ)�υν $Jι�µατα. T&π�τα δ2ν /ν�µ�σθηκε «0τσι», τ&π�τε δ2ν 0)ει $π�δ�θ� τυ-
)α;α. O@ $πωστεωµ>ν�ι :ρ�ι, $ναλυ µεν�ι, �τυµ�λ�γ�8µεν�ι κα� $π�δικωδικ�-
π�ι�8µεν�ι, $ναδ&δ�υν ��θ�ς γν�σεων, κα� 0τσι γ&ν�νται $ψευδε;ς µ�ρτυρες τ�#
:τι �@ «ν�ν�&» τ�υς YJεραν π�λλ�.

O@ γν�σεις λ�ιπ*ν τ!ν UEλλ�νων =ατρ!ν τ�ς $ρ)αι τητας Zταν �κε;νες π�<
τ�<ς Wδ�γησαν στ* ν
 υ@�θετ�σ�υν τ�ς συγκεκριµ>νες �ν�µασ&ες κα� E)ι κ�π�ι-
ες [λλες. O@ �πιλεγε;σες �ν�µασ&ες $π�δ&δ�υν =δι τητες, περιγρ�φ�υν τ-ν λει-
τ�υργ&α V τ>λ�ς τ-ν θ>ση τ�# �ν�µα��µ>ν�υ �ργ�ν�υ. Kα� τ&θεται αFτ µατα τ*
�ρ�τηµα: π!ς ε(ναι δυνατ ν; ∆ι τι, γι
 ν
 συµ�7� κ�τι τ>τ�ι�, θ
 πρ>πει ν
 ε()ε
δ�µηθ� σ2 παν�ρ)αι�υς )ρ ν�υς µι
 µεγ�λης �κτ�σεως �πιστ�µη, ν
 0)�υν γ&-
νει µελ>τες π�νω στ* $νθρ�πιν� σ!µα κα�, τ* κυρι�τερ�, ν
 0)�υν γ&νει νεκρ�-
τ�µ>ς, $φ�# �@ ^πλ2ς περιπτ�σεις �παφ�ς κα� παρατηρ�σεως τ�# �σωτερικ�#
τ�# σ�µατ�ς µετ
 $π* π�λεµικ
 τρα8µατα σ&γ�υρα δ2ν $ρκ�#ν. K�τι τ>τ�ι� �>-
�αια στ�ς παγιωµ>νες $π ψεις τ�# σ8γ)ρ�ν�υ 4Eλληνα φα&νεται τελε&ως J>ν�, φα-
ντ��ει Wς $π�λ8τως �Jωπραγµατικ . IAλλωστε 3π�ρ)ει κα� . «γν�ση» τ�ς $πα-
γ�ρε8σεως τ!ν νεκρ�τ�µ!ν κατ
 τ-ν $ρ)αι τητα. Στ* �Eγκυκλ�παιδικ* ΛεJικ*
τ�# «UHλ&�υ» δια���ει κανε�ς τ
 9J�ς: «1 "νατ	µ* τ)ν "νθρωπ�νων σωµ�των
�θεωρε4τ	 �ερ	συλ�α». B>�αια στ* `δι� λεJικ* κα� στ*ν :ρ� «κρανι	αν�τρησις»
πληρ�φ�ρε;ται K $ναγν�στης :τι «εYς "ρ�α4	ν Περσικ�ν Hγγραφ	ν περιγρ�φε-
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µ	π	ιε4ται στ*ν σ;γ�ρ	νη ψυ�ιατρικ* µIλις "πI τινων δεκαετι)ν
κα
 =τι 1 θεραπευτικ* YδιIτης τ)ν Zλ�των τ	;τ	υ �π
 [ρισµ3νων σ	-
�αρ)ν ψυ�ικ)ν ν	σηµ�των θεωρε4ται διεθν)ς [ς σηµαντικ* "να-
κ�λυψη τ	< αY)ν	ς µας (Cade, J.F.J, Lithium salts in the treatment of
psychotic excitement, «Med. J. Aust» 2: 349-352, 1949).

T- "νωτ3ρω φα�νεται =τι �παληθε;	υν, τ	Nλ��ιστ	ν �ν µ3ρει, =σα
ε/πε : γηραι�ς �ερε6ς Σ)γ�ις : Σα^της στ�ν ΣIλωνα, γι- τ�ν &ψηλ�
π	λιτισµ� κα
 τ� Tριστ	 γ3ν	ς τ)ν "νθρ�πων τ5ς παναρ�α�ας +Eλλ�-
δ	ς π	6 "πωλ3σθησαν _νεκα µεγ�λων γεωφυσικ)ν καταστρ	φ)ν,
γεγ	νIτα π	6 "γν		<σαν 	� µετ3πειτα γενε7ς 	� πρ	ελθ	<σες �κ τ)ν
Lλ�γων �πι�ησ�ντων +Eλλ�νων, διIτι µα�6 µ7 τ�ν π	λιτισµ� ε/�ε �αθ5
κα
 : γραπτ�ς λIγ	ς: «:τι δ; τ6 κ�λλιστ�ν κα� <ριστ�ν γ=ν�ς �π’
$νθρ%π�υς �ν τ?@ �%ρAα τ?@ παρ’ BµCν �Dκ Eστε γεγ�ν�ς, �G Hν σI τε κα�
πJσα K π�λις :στι τ� ν#ν Bµ"ν, περιλειφθ=ντ�ς π�τ; σπ=ρµατ�ς 7ρα-

Παρ�σταση $ρ�α�ας κλινικ@ς σ; �ρυθρ�µ�ρφ� $γγεC�. �O �ειρ�#ργ�ς µ; τ6 νυ-
στ=ρι Oτ�ιµ�Pεται ν� κ�ψ?η τQν φλ=7α τ�# �ειρ�υργ�Iµεν�υ, R Rπ�C�ς κ�νει µ�α
κ�νηση πρ6ς τ� π�σω. Mπρ�στ� στ� π�δια τ�# $σθεν�#ς Bπ�ρ�ει µ�α λεκ�νη,

γι� τ6 αSµα π�T θ� τρ=G?η. (Παρ�σι, M�υσεC� Λ�I7ρ�υ).
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�=�ς, $λλ’ BµJς λ=ληθε δι� τ6 τ�Tς περιγεν�µ=ν�υς �π� π�λλ�ς γενε�ς
γρ�µµασι τελευτJν $φ%ν�υς». (Πλ�των	ς, T�µαι�ς 23 B, C, 21B-26E·
κα
 Kριτ�ας 108E-109E· ∆ι	δ�ρ	υ, ���λ	ς π3µπτη 57, 2-5· Πλ	υτ�ρ-
�	υ, Σ�λων XXVI 29).

�E% Tλλ	υ : +Hσ�	δ	ς σκιαγραφε4 τ	6ς π	λιτισµ	6ς κα
 τ
ς µα�ικ7ς
καταστρ	φ3ς π	6 συν3�ησαν στ�ν κυρ�ως eλληνικ� �)ρ	 κατ- τ�
"π�τερ	 παρελθIν, πρ	φαν)ς =πως ε/�αν περισωθ5 µεταφερIµενες
"π� γενε- σ7 γενε- µ7 τ�ν πρ	φ	ρικ� λIγ	 («µ;θ	ν»), διανθι�Iµεν	ν
µ7 "λληγ	ρ�ες κα
 συµ�	λισµ	;ς, π	6 "νεφ;	ντ	 δι- µ3σ	υ τ)ν �ι-
λιετι)ν, στ
ς µακρα�ωνες περιIδ	υς π	6 δ7ν ε/�ε "κIµη �πιν	ηθ5 1
γραφ�, S µ2λλ	ν δ7ν ε/�ε "ναδηµι	υργηθ5 1 "π	λεσθε4σα (Θε�γ�-
ν�α 686-705, XEργα κα� �Hµ=ραι 109-160).

∆.Γ. Kαλαµπαλ�κης

ται περ�πτωσις �Iνδ	< Yατρ	< LνIµατι Sarbat S Sarnab, µαθητ	< τ	< �Aριστ	τ3-
λ	υς, : :π	4	ς �πε�ε�ρησε κρανι	αν�τρησιν &π� γενικ*ν ν�ρκωσιν δι- φαρµ�-
κ	υ δ	θ3ντ	ς &π� τ	< �Aριστ	τ3λ	υς, πρ�ς "φα�ρεσιν “τρι�Iς”, 1 :π	�α ε/�εν
εYσ3λθει δι- τ	< hτ�ς κα
 καθηλωθ5 εYς τ�ν �γκ3φαλ	ν (�γκεφαλικ�ν "πIστηµα
hτικ5ς πρ	ελε;σεως;)». 4Ωστε �γ&ν�ντ� κρανι�ανατρ�σεις κατ
 τ-ν $ρ)αι τητα.
Συνεπ!ς κ�π�υ 3π�ρ)ει $ντ&φαση. ∆2ν µπ�ρε; ν
 $ν�&γ7ης κραν&� δ&κην νευρ�-
)ειρ�υργ�# τ�# 20�# α=!ν�ς, κα� $ν�&γ�ντας τ* κραν&� ν
 µ-ν 0)7ης Jαναδε; τ&
περι>)ει. B>�αια �@ 4Eλληνες YJεραν τ& περι>)ει τ* κραν&� κα� /ν µασαν µ�λι-
στα τ* περιε) µεν� αFτ* «�γκ3φαλ	ν» («�ντ*ς τ�ς κεφαλ�ς»). Kα� κ�τι [λλ�:
Πρ�σ>Jατε τ*ν τρ π� ναρκ�σεως; τ& 0)�υν ν
 π�#ν �@ συν�δελφ�ι $ναισθησι�-
λ γ�ι, π�< �ασαν&��νται κα� «�ασαν&��υν» µ2 τ-ν διασωλ�νωση; K�π�υ λ�ιπ*ν
:λα αFτ� δ2ν «δ>ν�υν» µεταJ8 τ�υς. ∆2ν µπ�ρε; ν
 �ρ&σκεται σ2 $ρ)α;α κε&µενα
τ>λεια περιγραφ- τ�ς 3φ�ς τ�# σπλην*ς κα� τ!ν πνευµ νων, :πως θ
 $ναφερ-
θ7� κατωτ>ρω, $π* $νθρ�π�υς π�8, 3π�τ&θεται, δ2ν 0)�υν 0λθει π�τ2 σ2 �παφ-
µ2 τ
 Eργανα αFτ�. Πρ�φαν!ς 9π�µ>νως 3π�ρ)ει σ8γ)υση. Πρ�φαν!ς δ2ν 0)�-
µε $ντιληφθ� ($κ�8σια V 9κ�8σια), τ& $κρι�!ς συν>�αινε $π* �πιστηµ�νικ�ς
$π ψεως στ�ς παν�ρ)αιες �π�)>ς. IIσως µ&α α=τ&α περ� αFτ�# ν
 $π�τελ7� τ* γε-
γ�ν*ς τ�ς «θε�σεως» τ�ς κλασσικ�ς �π�)�ς. IIσως στ�ς πρ�κλασσικ2ς �π�)2ς τ

πρ�γµατα ν
 Zσαν διαφ�ρετικ
 $π’ :,τι τ
 φαντα� µαστε. Θυµoµαι, Wς µαθητ-ς
τ�# Λυκε&�υ ε()α �ρωτ�σει τ*ν φιλ λ�γ  µ�υ περ� τ�# π!ς ε(ναι δυνατ*ν τ

UOµηρικ
 0πη, Wς σαφ!ς $ρ)αι τερα τ!ν µεταγενεστ>ρων π�ιηµ�των τ�ς κλασ-
σικ�ς περι δ�υ, ν
 ε(ναι $πε&ρως λεκτικ
 πλ�υσι�τερα κα� τε)νικ
 π�λυπλ�-
κ�τερα, $φ�# µ2 ��ση τ-ν �J>λιJη τ!ν πραγµ�των θ
 0πρεπε τ
 9π µενα ν

ε(ναι $ρτι�τερα τ!ν πρ�ηγηθ>ντων. B>�αια $κ µη περιµ>νω $π�ντηση. Φα&-



νεται λ�ιπ ν :τι κα� στ*ν τ�µ>α τ�ς �Iατρικ�ς �πιστ�µης τ
 πρ�γµατα ε(ναι πι*
σ8νθετα $π’ :,τι πιστε8�µε. Σ2 :,τι δ2 0)ει σ)>ση µ2 τ�ς νεκρ�τ�µ>ς, πιθαν*ν γι

λ γ�υς µ- καταν�ητ�<ς σ2 �µoς Eντως ν
 $παγ�ρε8θησαν σ2 κ�π�ια περ&�δ� τ�ς
$ρ)αι τητ�ς, . Kπ�&α :µως δ2ν �κφρ��ει τ-ν τερ�στια $ρ)α&α @στ�ρικ- δια-
δρ�µ- τ!ν π�λλ!ν )ιλι�δων �τ!ν. Στ* µεταJ< :µως ε()αν $π�κ�µισθ� γν�σεις
κα� ε()ε δ�µηθ� �πιστ�µη. ∆ιαφ�ρετικ
 δ2ν �Jηγ�#νται τ
 δεδ�µ>να. Π!ς ν
 �Jη-
γ�σ7η φερ’ ε=πε;ν κανε�ς τ* γεγ�ν ς :τι $π* τ
 UOµηρικ
 κε&µενα διαφα&νεται
:τι 3π�ρ)ε . γν�ση τ!ν περισσ�τ>ρων �ργ�νων τ�# σ�µατ�ς κα� µ�λιστα E)ι µ -
ν� �Jωτερικ!ν (Kρατ!ν), π�< . δυνατ τητα �παφ�ς ε(ναι εqκ�λη, $λλ
 κα� �σω-
τερικ!ν �ργ�νων; UO κ. K.B. K�υτρ�υ�>λης ε()ε τ-ν καλωσ8νη ν
 παρ�υσι�σ7η
στ* τε#)�ς 175 τ�# «∆αυλ�#» τ* [ρθρ� τ�υ «+Oµηρικ* Yατρικ* :ρ	λ	γ�α», :π�υ
κατ
 τρ π� �ντυπωσιακ* �µφαν&�εται τ* $ναλλ�&ωτ� τ�ς =ατρικ�ς Kρ�λ�γ&ας
στ* π>ρασµα )ιλι�δων )ρ νων (µ3τωπ	ν, κρIταφ	ς, �γκ3φαλ	ς, LφθαλµIς, δ�-
κρυ, πρIσωπ	ν, LδIντες, φ�ρυγ%, τ3ν	ντες, στ3ρν	ν, jµ	ς, �ρα��ων, "γκ�ν,
π5�υς, hλ3νη, καρπIς, παλ�µη, �ε�ρ, γλ	υτIς, �	υ��ν, µηρIς, γIνυ, �πιγ	νατ�ς,
π	<ς, σφυρ�, πυρετIς, �δρ�ς, αkµα, �	λ�, Hµετ	ς, κ;στις κ.λπ.).

Πρ θεσ� µας στ* παρ*ν [ρθρ� ε(ναι ν
 J8σωµε τ* «�πικ�ν&αµα» τ�# )ρ ν�υ
κα� τ�ς λ�θης. N
 �ρ�#µε κα� ν
 δ�#µε τ& κρ8�εται π&σω $π* τ-ν �ν�µατ�λ�γ&α.
Kυρ&ως �νδιαφ>ρ�υν τ
 �σωτερικ
 Eργανα, Wς πρ*ς τ
 Kπ�;α κ�θε πρ σ�αση µε-
λ>της δι
 τ�ς �πιφανε&ας τ�# σ�µατ�ς ε(ναι $δ8νατη. �Aπ* τ-ν πρ�σιτ- �ι�λι�-
γραφ&α φιλ�λ�γικ�# )αρακτ�ρ�ς δ2ν $ντλ�θηκε σπ�υδα&α ���θεια. UH =ατρικ-
γν�ση ε(ναι �κε&νη π�< κυρ&ως ���θησε στ-ν �τυµ�λ�γ&α κα� τ-ν 9ρµηνε&α. O@
4Eλληνες =ατρ�� τ�# παρελθ ντ�ς �κωδικ�π�&ησαν τ�ς γν�σεις τ�υς στ-ν UEλλη-
νικ- γλ!σσα κα� αFτ- µ2 τ- σειρ� της µ>σα $π* τ-ν καταλυτικ� της δ8ναµη τ�ς
δι>σωσε Wς κι�ωτ*ς $ν
 τ�<ς α=!νες, δε&)ν�ντας στ�<ς παραλ�πτες τ�# µ>λλ�-
ντ�ς τ* φ>γγ�ς τ�# παρελθ ντ�ς. Π σ� καταν�ητ* γ&νεται τ* γιατ� τ σ� λυσσα-
σµ>να π�λεµ�#ν κ�π�ι�ι τ-ν UEλληνικ- γλ!σσα...

�Aνατ�µ	α (�ρθ. �Aνατ�µικ�). Bι�λ�γικ- �πιστ�µη $σ)�λ�υµ>νη µ2 τ-ν µελ>τη
τ�ς κατασκευ�ς τ!ν ��ντων �ργανισµ!ν. AFτ*ς καθ’ 9αυτ*ς K :ρ�ς παραπ>µπει
στ�ς �ρευνητικ2ς διαδικασ&ες π�< $κ�λ�8θησαν �@ 4Eλληνες, πρ�κειµ>ν�υ ν
 Jε-
διαλ8ν�υν τ* µυστ�ρι� τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς (ρ�µα "νατ3µνω: σ)&�ω κα�
$ν�&γω τ* σ!µα· παρ�γωγ�, "νατ	µικ�)2.

Aµα. T* αuµα ε(ναι 3γρ*ς @στ ς, περι>)εται δ2 κα� κυκλ�φ�ρε;ται συνε)!ς
�ντ*ς συστ�µατ�ς $γγε&ων–κυκλ�φ�ρικ* σ8στηµα. M&α �κ τ!ν λειτ�υργι!ν τ�#
αwµατ�ς ε(ναι . µεταφ�ρ
 κα� καταν�µ- τ�ς θερµ τητ�ς κατ
 τρ π�ν, xστε ν

διατηρ�ται σταθερ
 . θερµ�κρασ&α τ�# σ�µατ�ς–λειτ�υργ&α θερµ�ρρυθµ&σε-
ως3. N
 λ�ιπ ν, π�< $νακαλ8ψαµε �κ ν>�υ :σα �@ πρ γ�ν�& µας YJεραν κα� $π>-
δωσαν µ2 τ*ν :ρ� «αkµα». UH λ>Jη παρ�γεται �κ τ�# UEλληνικ�# ρ�µατ�ς «α>θω»,
τ* Kπ�;� σηµα&νει πυρ�νω, θερµα&νω. �Aκρι�>στερα πρ�>ρ)εται $π* τ*ν παθη-
τικ* παρακε&µεν� τ�# α>θω («Xσµαι», �J �y κα� «αkσµα» V «αkµα», τ
 Kπ�;α ση-
µα&ν�υν κατ
 γρ�µµα τ* πυρωµ>ν� V τ* θερµ , �νν�ε;ται 3γρ* τ�# σ�µατ�ς4).

Kατ
 τ*ν Γαλην* «αkµ� �στι θερµ�ν κα
 &γρ�ν �ν τα4ς "ρτηρ�αις Lλιγ�τερ	ν,
�% 	l τ� �W)	ν τρ3φεται». UO �Aριστ�τ>λης δ2 $ναφ>ρει :τι «τ� αkµα φασ�ν τινες
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ε/ναι τ*ν ψυ��ν», δηλαδ�, :πως λ>γ�υν µερικ�&, τ* αuµα ε(ναι . `δια . �ω�. UO
Πλ�των �γν�ρι�ε :τι τ* αuµα κυκλ�φ�ρε; $διακ πως �ντ*ς τ!ν α@µ�φ ρων $γγε&-
ων κα� �παν>ρ)εται �κ περιτρ�π�ς στ* σηµε;� τ�ς $φετηρ&ας τ�υ. Kατ
 τ
 [λλα
. $νθρωπ της �φε&λει τ-ν $νακ�λυψη τ�ς κυκλ�φ�ρ&ας τ�< αwµατ�ς στ*ν Bρε-
τανν* =ατρ* William Harvay κατ
 τ*ν 17� α=!να. UO Γερµαν*ς Φρ
ντ� Σ�8�εµιλ
(1892) $π>δειJε :τι �@ 4Eλληνες =ατρ�� UHρ φιλ�ς �κ Xαλκηδ ν�ς κα� �Eρασ&-
στρατ�ς �J �I�υλ&δ�ς τ�ς ν�σ�υ K>ω κατε;)�ν τ�ς ��σεις τ!ν γν�σεων περ� τ�ς
κυκλ�φ�ρ&ας τ�# αwµατ�ς4.

�Aγγε�α. Σωλην�ειδ� Eργανα δι’ |ν �πιτελε;ται . κυκλ�φ�ρ&α τ�# αwµατ�ς.1

Πρ�γµατι, :πως κα� $νωτ>ρω $νεφ>ρθη, τ* αuµα κυκλ�φ�ρε; �ντ*ς 9ν*ς συστ�-
µατ�ς $γωγ!ν σωλην�ειδ�#ς σ)�µατ�ς. O@ 4Eλληνες =ατρ�&, γνωρ&��ντες τ
 περ�
τ�ς κυκλ�φ�ρ&ας τ�# αwµατ�ς, /ν µασαν τ�<ς �ν λ γ}ω $γωγ�<ς Wς �κ τ�# πε-
ριε)�µ>ν�υ των $γγε;α. «�Aγγε4	ν» ε(ναι τ* σκε#�ς 3γρ!ν.1 Πρ�γµατι �@ σωλη-
ν�ειδε;ς $γωγ�� ε(ναι σκε8η 3γρ�# (τ�# αwµατ�ς), [ρα εqστ�)α /ν�µ�σθησαν
«"γγε4α».

�A�ρτ�. Πρ κειται γι
 τ* µεγαλ8τερ� ε=ς ε~ρ�ς $ρτηριακ* στ>λε)�ς, �κ τ�#
Kπ�&�υ )�ρηγ�#νται �@ $ρτηρ&ες τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς. �Eκφ8εται $π* τ-ν
καρδι
 ($ριστερ
 κ�ιλ&α). EFθ<ς µετ
 τ-ν 0κφυσ� της στρ>φεται πρ*ς τ
 [νω κα�
δεJι
 κα� κατ� τι πρ*ς τ
 �µπρ ς, σ)ηµατ&��ντας τ-ν λεγ�µ>νη $νι�#σα $�ρτ�.
Mετ
 $π* π�ρε&α µ�κ�υς 5 9κ. κ�µπτεται πρ*ς τ
 $ριστερ
 κα� �π&σω, δηµι-
�υργ�ντας �να τ�J�ειδ� σ)ηµατισµ , τ* $�ρτικ* τ J�. �Aκ�λ�8θως κατ>ρ)εται,
σ)ηµατ&��ντας τ-ν λεγ�µ>νη κατι�#σα $�ρτ�5. ∆&δεται 9π�µ>νως . �ντ8πωση
σ2 κ�π�ι�ν π�< πρωτ�παρατηρε; τ* $γγε;�, :τι σηκ�νεται πρ*ς τ
 �π�νω (α>ρε-
ται), κ�µπτεται κα� �ν συνε)ε&�α $κ�λ�υθε; κατι�#σα π�ρε&α, �J �y κα� . �ν�µα-
σ&α «"	ρτ*» (ρ�µα α>ρω: σηκ�νω, 3ψ�νω)2. Γενικ!ς τ* $γγε;� αFτ* λ γω τ�ς
π�ρε&ας τ�υ θυµ&�ει 0ντ�να $�ρτ�ρα. «�A	ρτ*ρ» ε(ναι �να δερµ�τιν� λ�υρ& π�<
)ρησιµ�π�ι�#ν �@ στρατι!τες, �@ κυνηγ�&, �@ �κδρ�µε;ς κ.λπ., γι
 τ-ν �κ τ�# �µ�υ
$ν�ρτηση διαφ ρων $ντικειµ>νων, Wς τ�# γυλι�#, τ�# �κδρ�µικ�# σ�κκ�υ, τ�#
τυφεκ&�υ κ.λπ.4 (ρ�µα α>ρω: σηκ�νω, 3ψ�νω· παρ�γωγ� "	ρτ�ρ)2.

�Aρτηρ	αι. E(ναι τ
 $γγε;α τ
 µεταφ>ρ�ντα τ* αuµα �κ τ�ς καρδ&ας πρ*ς τ

Eργανα τ�# σ�µατ�ς1. T
 πρ!τα κα� κ8ρια $ρτηριακ
 στελ>)η $π�τελ�#ν $νι�#σες
διακλαδ�σεις τ�ς $�ρτ�ς.5 UO $ρ)α;�ς µελετητ-ς σαφ!ς παρατηρε; κα� καταγρ�-
φει τ-ν $νι�#σα αFτ- π�ρε&α τ�υς, �J �y κα� . �ν�µασ&α τ�υς «"ρτηρ�αι»2.

�Aναφ�ρικ
 µ2 τ*ν :ρ� «"ρτηρ�α» 3π�ρ)ει κα� 9τ>ρα �κδ�)- Wς πρ*ς τ-ν πρ�-
>λευσ� τ�υ, . Kπ�&α :µως κα� αFτ- παραπ>µπει σ2 UEλληνικ2ς $π ψεις κα� πα-
ρατηρ�σεις. UO :ρ�ς πρ�>ρ)εται �κ τ!ν «"*ρ» κα� «τηρε4ν», δι τι παρετηρ�θη
:τι µετ
 τ*ν θ�νατ� �@ $ρτηρ&ες, =δ&ως �@ εFρ8τερες, παρ�υσι���νται κεν2ς αwµα-
τ�ς κα� πλ�ρεις $>ρ�ς.4

Kαρωτ	ς. E(ναι . $ρτηρ&α . Kπ�&α φ>ρει αuµα στ* κεφ�λι5. K�ρα ε(ναι . κε-
φαλ�.1 O@ 4Eλληνες =ατρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς, γν!στες Eντες E)ι µ ν� τ�ς 3π�ρ-
Jεως $λλ
 τ�ς π�ρε&ας κα� τ�ς λειτ�υργικ�ς $π�στ�λ�ς τ�# �ν λ γ}ω $ρτηριακ�#
στελ>)�υς, εqστ�)α κα� µετ
 λ γ�υ γν�σεως τ�# $π>δωσαν τ-ν �ν�µασ&α «κα-
ρωτ�ς».
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Φλ��ες. E(ναι τ
 $γγε;α, δι
 τ!ν Kπ�&ων �παναφ>ρεται τ* αuµα �κ τ!ν �ργ�-
νων πρ*ς τ-ν καρδ&αν.1 Πρ�γµατι 0τσι ε(ναι, :µως 6ς π�ρωµε τ
 πρ�γµατα µ2
τ-ν σειρ�. T& ε(ναι �κε;ν� π�< δ&νει �ω- στ* σ!µα µας, π�< καλ8πτει τ�ς �νερ-
γειακ2ς $ν�γκες τ!ν 100 περ&π�υ τρισεκατ�µµυρ&ων κυττ�ρων τ�υ: UH $νταλ-
λαγ-  τ�ς �λης, K κατα��λισµ*ς (κα8σεις) τ!ν πρ�ϊ ντων π�< παρελ�φθησαν $π*
τ-ν τρ�φ�. AFτ*ς δ&νει �ν>ργεια, αFτ*ς θερµα&νει (φλ3γει). UH διαδικασ&α αFτ-
λαµ��νει )�ρα στ
 κ8τταρα τ!ν @στ!ν τ�# σ�µατ�ς. 4Oταν �πιτελ�#νται )ηµικ2ς
$ντιδρ�σεις π>ραν τ!ν κυρ&ων πρ�ϊ ντων, πρ�κ8πτ�υν κα� παραπρ�ϊ ντα. T

παραπρ�ϊ ντα τ�# µετα��λισµ�# πρ>πει µ>σ}ω 9ν*ς συστ�µατ�ς $γωγ!ν ν
 µε-
ταφερθ�#ν σ2 καθωρισµ>να σηµε;α πρ*ς $π���λ-ν (πνε8µ�νες: $π���λ- δι
 τ�ς
�κπν��ς παρα)θ>ντ�ς δι�Jειδ&�υ τ�# [νθρακ�ς· νεφρ�&: $π���λ- δι
 τ!ν �qρων
διαλυτ!ν παραπρ�ϊ ντων). O@ $γωγ�� αFτ�� ($γγε;α), π�< ε(ναι �πιφ�ρτισµ>ν�ι
µ2 τ-ν µεταφ�ρ
 τ!ν παραπρ�ϊ ντων τ!ν �κ τ�ς φλ�γ*ς τ�# σ�µατ�ς (µετα��-
λισµ�#), π�ρα π�λ< εqστ�)α κα� µ2 $π λυτη γν�ση τ!ν λεπτ�µερει!ν /ν�µ�-
σθησαν $π* τ�<ς $ρ)α&�υς =ατρ�<ς «φλ3�ες».

Σκελετ�ς. T
 �στo τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς, συνδε µενα µεταJ8 των δι’
$ρθρ�σεων, $παρτ&��υν τ*ν σκελετ* τ�# $νθρ�π�υ.5 O@ 4Eλληνες, �@ Kπ�;�ι πρω-
τ�µελ>τησαν τ* $νθρ�πιν� σ!µα, παρετ�ρησαν :τι π>ραν τ!ν µαλακ!ν τ�υ τµη-
µ�των (σαρκ!ν) 3π�ρ)ει κα� �να τµ�µα σκληρ . T* τµ�µα αFτ* τ* /ν µασαν
«σκελετ�ν» �κ τ�# ρ�µατ�ς σκ3λλω.2 �Aπ* �νν�ι�λ�γικ�ς $π ψεως K τρ π�ς $π�-
δ σεως κα� Kρισµ�# τ!ν $ρ)α&ων =ατρ!ν ε(ναι πληρ>στερ�ς, $φ�# περιγρ�φει
=δι τητα κα� δ2ν κ�νει, :πως γ&νεται στ*ν σ8γ)ρ�ν� «Kρισµ », ̂ πλ� καταγραφ-
9ν*ς $θρ�&σµατ�ς.

Σπ�νδυλ�ς. O@ $ρ)αι�ελληνικ�� κ&�νες $πετελ�#ντ� $π* �ρα)>�ς �ψ�υς κα�
κυλινδρικ�# σ)�µατ�ς τµ�µατα, τ
 Kπ�;α /ν�µ���ντ� «σπIνδυλ	ι». T
 τµ�µα-
τα αFτ
 συνεν�8µενα δι
 καταλλ�λ�υ τε)νικ�ς συν>θεταν τ*ν κ&�να.1 Παρ µ�ια
διαδικασ&α $κ�λ�υθε; κα� . φ8ση κατ
 τ-ν δ µηση τ�ς σπ�νδυλικ�ς στ�λης, .
Kπ�&α $π�τελε; τ*ν κ8ρι� στηρικτικ* [J�να τ�# σ�µατ�ς. �Aπ�τελε;ται �κ 33-34
�ρα)>ων �στ!ν κυλινδρικ�# σ)�µατ�ς5. O@ 4Eλληνες µελετ�ντας τ-ν �στ>ινη
στ�λη τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς, καθ�ς κα� τ
 $π�τελ�#ντα αFτ-ν �στ�ρια,
�πειδ- 0ντ�να τ�<ς �νεθ8µι�αν τ�<ς σπ�νδ8λ�υς τ!ν κι νων τ�υς, /ν µασαν τ

�στ�ρια τ�ς στ�λης «σπ	νδ;λ	υς».

Mερικ�� θεωρ�#ν :τι $κ�λ�υθ�θηκε . $ντ&στρ�φη διαδικασ&α. 4Oτι δηλαδ-
�κ τ!ν σπ�νδ8λων τ�ς σπ�νδυλικ�ς στ�λης /ν�µ�σθησαν τ
 τµ�µατα τ!ν κι -
νων «σπIνδυλ	ι». Kαν>να πρ �ληµα. �Aκ µη κα� 0τσι $π�δεικν8εται :τι �@ 4Eλλη-
νες τ�ς $ρ)αι τητ�ς Zσαν γν!στες τ�ς δ�µ�ς τ�ς σπ�νδυλικ�ς στ�λης τ�# $νθρω-
π&ν�υ σ�µατ�ς.

K�ταγµα. E(ναι . κ�κωση τ�# �στ�#, κατ
 τ-ν Kπ�&α πρ�καλε;ται διακ�π-
τ�ς συνε)ε&ας τ�υ.6 O@ 4Eλληνες =ατρ�� πρ�φαν!ς ε()αν µελετ�σει κα� Zσαν
γν!στες τ�# $π�τελ>σµατ�ς τ�ς κακ�σεως, δι
 τ�#τ� κα� τ* /ν µασαν «κ�ταγ-
µα» (ρ�µα κατ-�γνυµι: θρα8ω, συντρ&�ω· παρ�γωγ� κ�ταγµα2).

 Aρθρωσις. IAρθρωση ε(ναι . σ8νδεση δ8� V περισσ�τ>ρων �στ!ν µεταJ8
των. UH σ8νδεση αFτ- δ2ν ε(ναι µ&α ^πλ� �στικ- συν>νωση, $λλ
 παρεµ��λλε-
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ται =δια&τερ�ς @στ*ς µεταJ< τ!ν �στικ!ν �πιφανει!ν κα� $ναπτ8σσεται µ&α =δι-
α&τερη δ�µικ- µ�ν�δα. IEτσι �Jασφαλ&�εται σταθερ της κα� :ταν $παιτ�ται κι-
νητικ της µεταJ< τ!ν �στ!ν.5 O@ 4Eλληνες =ατρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς, 0)�ντας πρ�-
φαν!ς παρατηρ�σει $νθρ�πιν� σκελετ , διεπ&στωσαν τ-ν �παρJη τ!ν δ�µ!ν
αFτ!ν, τ�ς Kπ�;ες /ν µασαν «"ρθρ�σεις». «nAρθρ	ν» σηµα&νει σ8νδεσµ�ς1, �κ
τ�# ρ�µατ�ς "ρθρIω-) (στερε�νω δι’ ^ρµ�#, πρ�σαρµ �ω2).

T�ν�ντες. O@ µ8ες κατ’ $µφ τερα τ
 [κρα των µετα�α&ν�υν συν�θως ε=ς τ�<ς
τ>ν�ντες, δι
 τ!ν Kπ�&ων πρ�σφ8�νται στ
 �στo. E(ναι δ�µ2ς παρ�υσι���υσες
$νθεκτικ τητα στ�ς �λJεις, στερ�#νται :µως 9λαστικ τητ�ς. M>σ}ω αFτ!ν . µυ-
ϊκ- σ8σπαση µεταδ&δεται 3π* µ�ρφ-ν �λJεων στ
 �στo5. Στ* �ρ�τηµα, 6ν �@
$ρ)α;�ι 4Eλληνες ε()αν γν�ση τ�# τρ π�υ �πιτελ>σεως τ!ν κιν�σεων, . $π�-
ντηση 0ρ)εται $π* τ*ν 4Oµηρ� κα� ε(ναι $π�στ�µωτικ�: «τ� Lστ	<ν τ	< µηρ	<
εYσ3ρ�εται στ*ν κ	τ;λη κα
 κινε4ται µ7 τ	6ς τ3ν	ντες·» (�Iλι
ς E 307)· κα� «1 κ�-
νηση τ	< λαιµ	< Lφε�λεται στ	6ς δ;	 τ3ν	ντες» (�Iλι
ς K 456). O@ 4Eλληνες =α-
τρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς Zσαν γν!στες τ�ς 3π�ρJεως τ!ν �ν λ γ}ω δ�µ!ν, Zσαν
γν!στες τ�ς λειτ�υργικ�ς τ�υς $π�στ�λ�ς κα� εqστ�)α τ�ς $πεκ�λεσαν τ3ν	ντες.
UO :ρ�ς «τ3νων» πρ�>ρ)εται $π* τ* ρ�µα τε�νω (τεντ�νω, �κτε&νω, ^πλ�νω· πα-
ρ�γωγ� «τ3νων»2).

Λ�ρυγ%. E(ναι τ* κ8ρι� Eργαν� τ�ς φων�σεως κα� συν�µα . στεν- δ&�δ�ς τ�#
$>ρ�ς κατ
 τ-ν $ναπν�-.4 UO λ�ρυγJ )ρησιµε8ει Wς $εραγωγ*ς κα� Wς φωνητικ*
Eργαν�. UH φων- παρ�γεται δι
 δ8� πτυ)!ν τ�# λ�ρυγγ�ς – φωνητικ2ς )�ρδ>ς
– �@ Kπ�;ες κραδα&ν�νται δι
 τ�# �κπνε�µ>ν�υ $>ρ�ς.5 Πρ�φαν>στατα, :λα τ

$νωτ>ρω Zσαν γνωστ
 στ�<ς 4Eλληνες, :ταν 0καναν )ρ�ση τ�# :ρ�υ «λ�ρυγ%»,
γι
 ν
 �ν�µ�σ�υν τ* �ν λ γ}ω Eργαν�. UH λ>Jη ε(ναι σ8νθετη µ2 πρ!τ� συνθετι-
κ  της τ* θ>µα λαλ- (ρ�µα λαλ3ω: λ>γω, Kµιλ!, διηγ�#µαι)2 κα� δε8τερ� συνθε-
τικ  της τ* θ>µα ρυ- (ρ�µα ρ3ω: )8ν�µαι, κυλ!)2. E(ναι ��τως ε=πε;ν K λ�ρυγJ τ*
Eργαν� �κε;ν�, �ντ*ς τ�# Kπ�&�υ �πιτυγ)�νεται . παραγωγ- τ�# λ γ�υ δι
 τ-ς
πραγµατ�π�ι�υµ>νης ρ��ς $>ρ�ς.

Φ�ρυγ%. �Aπ�τελε; =ν�µυ�δη )�νην, $π�πεπλατυσµ>νη �κ τ!ν πρ σω πρ*ς τ

�π&σω. �EJυπηρετε; συγ)ρ νως τ* πεπτικ* κα� τ* $ναπνευστικ* σ8στηµα5. E(ναι
. πρ*ς τ
 κ�τω συν>)εια τ�# στ µατ�ς. ∆>)εται τ�ς πρ�σλαµ�αν µενες τρ�φ>ς,
�@ Kπ�;ες �ν συνε)ε&�α πρ�ωθ�#νται στ*ν �=σ�φ�γ�. Tαυτ )ρ�να :µως $π�τελε;
κα� $εραγωγ , $φ�# δ>)εται τ*ν $>ρα �κ τ!ν ρινικ!ν κ�ιλ�τ�των κα� τ�# στ -
µατ�ς, K Kπ�;�ς $κ�λ�8θως πρ�ωθε;ται πρ*ς τ*ν λ�ρυγγα – «φ�ρυγγα». UO :ρ�ς
ε(ναι σ8νθετ�ς µ2 πρ!τ� συνθετικ  τ�υ τ* θ>µα φα- (ρ�µα �σθ�ω: τρ�γω)2 κα� δε8-
τερ� συνθετικ  τ�υ τ  θ>µα ρυ- (ρ�µα ρ3ω: )8ν�µαι, κυλ!)2. E(ναι, ��τως ε=πε;ν,
K φ�ρυγJ τ* Eργαν� �κε;ν�, �ντ*ς τ�# Kπ�&�υ καταφθ�νει τ* φαγητ , $λλ
 πραγ-
µατ�π�ιε;ται �π&σης κα� ρ�- $>ρ�ς.

O'σ�φ�γ�ς. Πρ κειται περ� µυ�δ�υς σωλ�ν�ς, K Kπ�;�ς )ρησιµε8ει γι
 τ-ν
µεταφ�ρ
 τ!ν σιτ&ων $π* τ�# φ�ρυγγ�ς στ*ν στ µα)�.5 O@ 4Eλληνες Wς γν!στες
τ!ν $νωτ>ρω /ν µασαν τ* Eργαν� «	Yσ	φ�γ	». UH λ>Jη ε(ναι σ8νθετη �κ τ�#
«	>σω» (µ>λλων τ�# «φ3ρω»)2  κα� �κ τ�# :ρ�υ «φ�γ	ς» (�κ τ�# ρ�µατ�ς «�σθ�ω»)2.

�Aναφ�ρικ
 µ2 τ*ν :ρ� «	Yσ	φ�γ	ς» 3π�ρ)ει κα� 9τ>ρα �κδ�)- Wς πρ*ς τ-ν
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πρ�>λευσ� τ�υ, . Kπ�&α κα� αFτ- παραπ>µπει σ2 UEλληνικ2ς παρατηρ�σεις κα�
µελ>τες. UO �=σ�φ�γ�ς 0)ει µ�κ�ς 25 9κ. κα�, :πως πρ�αναφ>ρθηκε, $π�τελε; �να
µυ�δη σωλ�να. Συνεπ!ς θυµ&�ει �να )�νδρ* σ)�ιν&. UYπ�στηρ&�εται :τι . �ν�-
µασ&α $πεδ θη �κ τ�# :ρ�υ «	/σ	ν», π�< σηµα&νει σ)�ιν&8, κα� �κ τ�# :ρ�υ «φ�-
γ	ς»2. E(ναι ��τως ε=πε;ν K �=σ�φ�γ�ς τ* Eργαν� π�< Kµ�ι��ει µ2 σ)�ιν� κα� σ)ε-
τ&�εται µ2 τ-ν µεταφ�ρ
 τ�ς τρ�φ�ς.

Πνε*µων. �Aπ�τελε; τ* κ8ρι� Eργαν� τ�ς $ναπν��ς. E(ναι δ8� τ*ν $ριθµ .
Πρ κειται γι
 λ&αν �λαστικ
 κα� σπ�γγ�δ�υς 3φ�ς Eργανα, τ
 Kπ�;α ε3ρ&σκ�-
νται �ντ*ς τ�ς θωρακικ�ς κ�ιλ τητ�ς, καταλαµ��ν�ντα τ* µεγαλ8τερ� τµ�µα
της.3 O@ =ατρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς Zσαν γν!στες τ�ς 3π�ρJεως τ�# �ργ�ν�υ αFτ�#
$λλ
 κα� τ!ν $φ�ρ�ντων στ-ν λειτ�υργικ� τ�υ $π�στ�λ�. �Eγν�ρι�αν, :τι τ*
Eργαν� αFτ* σ)ετ&�εται µ2 τ-ν πρ σληψη κα� $π���λ- τ�# $>ρ�ς (πνε<µα), δη-
λαδ- τ-ν ε=σπν�- κα� �κπν�- ($ναπν��), δι
 τ�#τ� κα� τ* /ν µασαν «πνε;µων»
(ρ�µα πν3ω: φυσ! $>ρα· παρ�γωγ� πνε<µα)2. Π�λ< εqστ�)α 9π�µ>νως πνε;µων
ε(ναι τ* Eργαν� �ντ*ς τ�# Kπ�&�υ πραγµατ�π�ιε;ται . διακ&νηση τ�# $>ρα, ε(ναι
τ* Eργαν� τ�ς ($να)πν	5ς. Kα� �>�αια µ- θεωρηθ7� :τι �@ γν�σεις τ�υς περ� τ�#
�ργ�ν�υ τελε&ωναν �δ!. «Σπ�γγ�δ�υς 3φ�ς Eργαν�» τ* )αρακτηρ&�ει εqστ�)α
κα� �πακρι�!ς . σ8γ)ρ�νη =ατρικ�, )ωρ�ς :µως ν
 πρωτ�τυπ7�: «τ- δ7 σπ	γγ	-
ειδ3α κα
 "ραι�, 	/	ν σπλ*ν κα
 πνε;µων·» (@ππ., �Aρ�. �Iητρ. 22).

Kαρδ	α. UH καρδ&α ε(ναι κ�;λ� µυ!δες Eργαν� σ)�µατ�ς $νεστραµµ>ν�υ κ�-
ν�υ κα� µεγ>θ�υς περ&π�υ τ�ς πυγµ�ς τ�# $τ µ�υ στ* Kπ�;� $ν�κει, Eπισθεν τ�#
σ�µατ�ς τ�# στ>ρν�υ, καταλαµ��ν�υσα τ* κ�τω µ>ρ�ς τ�# πρ�σθ&�υ µεσ�πνευ-
µ�ν&�υ )�ρ�υ, φερ�µ>νη λ�J!ς �κ τ!ν δεJι!ν πρ*ς τ
 $ριστερ�.5 UH κ&νηση τ�#
αwµατ�ς �ντ*ς τ!ν $γγε&ων πραγµατ�π�ιε;ται )�ρη στ-ν λειτ�υργ&α τ�ς καρ-
δ&ας, . Kπ�&α δρ�o Wς καταθλιπτικ- κα� $ναρρ�φητικ- ταυτ�)ρ νως $ντλ&α. Kατ

τ-ν λειτ�υργ&α της . καρδ&α π�λλεται. Kαρδιακ*ς παλµ*ς καλε;ται . περι�δικ!ς
�παναλαµ�αν�µ>νη λειτ�υργ&α τ�ς καρδ&ας, . Kπ�&α συν&σταται στ-ν συστ�λ-
κα� διαστ�λ- τµηµ�των της κα� τ-ν $κ�λ�υθ�#σα καρδιακ- πα#λα. �Eπ� $τ µ�υ
ε3ρισκ�µ>ν�υ �ν �ρεµ&�α, K καρδιακ*ς παλµ*ς �παναλαµ��νεται 70 φ�ρ2ς $ν

πρ!τ� λεπτ .3 �E
ν κ�π�ι�ς θ>σ7η τ-ν παλ�µη τ�υ σ2 συγκεκριµ>ν� σηµε;� τ�#
τ�ι)�µατ�ς τ�# θ�ρακ�ς, θ
 $ρ)&σ7η ν
 σ)ηµατ&�7η µ&α =δ>α γι
 τ-ν λειτ�υργ&α
τ�ς καρδ&ας. Θ
 $ντιληφθ7� τ-ν �παρJη µιoς ρυθµικ-ς �σεως (µιoς πρ�ωθ�σε-
ως, �ν*ς κραδασµ�#), . Kπ�&α πρ�>ρ)εται $π* τ* �σωτερικ  τ�υ κα� . Kπ�&α
�φε&λεται $κρι�!ς στ-ν λειτ�υργ&α τ�ς 3π�κειµ>νης καρδ&ας. AFτ- . �ση (K
κτ8π�ς τ�ς καρδιoς) ε()ε γ&νει $ντιληπτ�, Zταν γνωστ* π�# �φειλ ταν, κα� ε()ε
�π&σης παρατηρηθ� :τι . 0ντασ� της κα� . συ)ν τητ� της �πηρε���νται $π*
τ-ν συναισθηµατικ- κατ�σταση. AFτ2ς $κρι�!ς �@ παρατηρ�σεις-διαπιστ�σεις
περιγρ�φ�νται στ*ν 4Oµηρ�: «�ν δ7 τε 	Y κραδ�η µεγ�λα στ3ρν	ισι πατ�σσει·»
(�Iλ. N. 282: κα� µ>σα στ
 στ�θη τ�υ δυνατ
 κτυπo . καρδι� τ�υ). O@ 4Eλληνες
λ�ιπ ν, γν!στες Eντες τ�ς ε=κ νας λειτ�υργ&ας τ�# �ργ�ν�υ, τ* /ν µασαν κρα-
δ�α (�Iων. κραδ�η) �κ τ�# ρ�µατ�ς κραδ�ω-) (σε&ω π�λλω)7. �Aκρι�!ς . κραδ&α
(µεταγεν>στερα καρδ�α) ε(ναι τ* Eργαν� π�< π�λλεται κατ
 τ-ν λειτ�υργ&α τ�υ.

Θ,ρα%. K�ιλ της �στε�νων τ�ι)ωµ�των, περι>)�υσα τ�<ς πνε8µ�νες κα� τ-ν
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καρδ&α κ.λπ.1. T
 �στ>ινα τ�ι)�µατα, πρ�φυλ�σσ�υν τ
 3π�κε&µενα εFα&σθητα
κα� σπ�υδαι τατα σπλ�γ)να. O@ $ρ)αι�>λληνες =ατρ��, κα� γν!στες Zσαν τ�ς
$νατ�µ&ας τ�ς περι�)�ς $λλ
 κα� YJεραν τ-ν λειτ�υργικ- $π�στ�λ- τ!ν �στε�νων
τ�ι)ωµ�των, δι
 τ�#τ� 0καναν )ρ�ση τ�# :ρ�υ «θ)ρα%». Θ!ραJ ε(ναι περ&�λη-
µα �κ δ>ρµατ�ς V µετ�λλ�υ, πρ�φυλ�σσ�ν τ�<ς π�λεµιστ>ς.1

∆ι�φραγµα. T* κ�τω στ µι� τ�# σκελετ�# τ�# θ�ρακ�ς· φρ�σσεται δι’ 9ν*ς
πλατ>�ς θ�λωτ�# µυ�τεν�ντ�δ�υς πετ�λ�υ, τ�# διαφρ�γµατ�ς, δια)ωρι��µ>ν�υ
��τω τ�# κ8τ�υς τ�# θ�ρακ�ς $π* τ�# κ8τ�υς τ�ς κ�ιλ&ας5. Kατ
 τρ π� $π λυ-
τα �πιτυ)� �@ 4Eλληνες =ατρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς, γν!στες τ�ς 3π�ρJεως κα� τ�ς
$π�στ�λ�ς τ�# µυ�τεν�ντ�δ�υς αFτ�# πετ�λ�υ, εqστ�)α τ* /ν µασαν «δι�-
φραγµα» �κ τ�# ρ�µατ�ς διαφρ�σσω ()ωρ&�ω δι
 φραγµ�#, $π�κλε&ω).2 Πρ�γ-
µατι, αFτ* $κρι�!ς ε(ναι τ* δι�φραγµα, τ* )�ρισµα, K φραγµ*ς µεταJ< θ�ρα-
κ�ς κα� κ�ιλ&ας.

K�ιλ	α. UH τ
 σπλ�γ)να περικλε&�υσα σωµατικ- κ�ιλ της.1 Bε�α&ως τ
 σπλ�γ-
)να 3π�ρ)�υν, 0)�υν διαστ�σεις, Eγκ�, καταλαµ��ν�υν )!ρ�, )ρει���νται πρ�-
στασ&α, κα� $παιτε;ται Wς �κ τ�8τ�υ . �παρJη κ�π�ιας κ�ιλ τητ�ς, γι
 ν
 τ
 συ-
µπεριλ��7η. O@ $ρ)αι�>λληνες =ατρ�& παρατηρ�ντας τ-ν περι�)� �ντ*ς τ�ς Kπ�&-
ας ε3ρ&σκ�ντ� τ
 σπλ�γ)να, τ-ν /ν µασαν «κ	ιλ�α» �κ τ�# :ρ�υ «κ	4λ	ς», π�<
σηµα&νει K 0)ων κ�ιλ τητα2.

 Eντερ�ν. T* $π* τ�# στ�µ�)�υ µ>)ρι τ�# πρωκτ�# σωλην�ειδ2ς σπλ�γ)ν�, κε&-
µεν� �ντ*ς τ�# κ8τ�υς τ�ς κ�ιλ&ας κα� διαιρ�8µεν� $ναλ γως τ�ς διαµ>τρ�υ τ�υ
ε=ς δ8� µ>ρη: τ* λεπτ* 0ντερ� µ�κ�υς 6-8 µ>τρων κα� τ* πα)< µ�κ�υς 1,40-1,70 µ>-
τρων, τ* Kπ�;� �πεται τ�# λεπτ�#.1 Πρ�γµατι, :ταν σ2 κ�π�ια )ειρ�υργικ- �π>µ-
�αση διαν�ιγ7� τ* τ�&)ωµα τ�ς κ�ιλ&ας (λαπαρατ	µ�α), τ* µεγαλ8τερ� τµ�µα τ�#
$νακ8πτ�ντ�ς πεδ&�υ καταλαµ��νεται $π* τ* �πιµηκ>στατ�, :πως $νεφ>ρθη
0ντερ�, δ&ν�ντας τ-ν �ντ8πωση :τι ε(ναι τ* κ8ρι� περιε) µεν� τ�# �σωτερικ�#
τ�ς κ�ιλ&ας. AFτ* $κρι�!ς πρ�σπαθε; ν
 $π�δ�σ7η K :ρ�ς «Hντερ	ν» π�< )ρη-
σιµ�π�ι�θηκε $π* τ�<ς $ρ)α&�υς 4Eλληνες. UO :ρ�ς $πεδ θη $π* τ- λ>Jη
«�ντIς». IEτσι δι
 τ�ς 9ρµηνε&ας αFτ�ς «Hντερ	ν» ε(ναι τ* �ντ*ς (�σωτερικ
)
ε3ρισκ µεν� Eργαν�. 4Oµως γεννoται τ* �ρ�τηµα: $φ�# δ2ν ε(ναι τ* µ�ναδικ*
σπλ�γ)ν� τ�ς κ�ιλ&ας, γιατ� αFτ* µ ν� ν
 )αρακτηρ&�εται «0ντερ�ν»; ∆ι τι, :πως
πρ�ανεφ>ρθη, :ταν διαν�&γεται . κ�ιλ&α, δ&δεται . �ντ8πωση :τι τ* Eργαν� αFτ*
$π�τελε; τ* κ8ρι� περιε) µεν  της.

Θ
 µπ�ρ�8σαµε ν
 =σ)υρισθ�#µε, τρ�π�π�ι�ντας �λαφρ!ς τ-ν $νωτ>ρω �τυ-
µ�λ�γικ- 9ρµηνε&α, :τι K :ρ�ς πρ�>ρ)εται $π* τ* «�νδIτερ	ν», :π�υ δι’ $πα-
λε&ψεως τ�ς συλλα��ς -δ	- πρ�κ8πτει K :ρ�ς «Hντερ	ν».

M&α [λλη �τυµ�λ�γικ- 9ρµηνε&α π�< θ
 µπ�ρ�#σε ν
 δ�θ� ε(ναι . $κ λ�υ-
θ�ς. UO :ρ�ς πρ�>ρ)εται $π* τ* πρ θεµα «�ν-» κα� τ-ν λ>Jη «τ3ρας». UH λ>Jη ε()ε
τελε&ως διαφ�ρετικ- σηµασ&α κατ
 τ-ν $ρ)αι τητα, �σ�µαινε τ* σπ�νι� ($σ8-
νηθες) σηµε;� (φυσικ* φαιν µεν�), τ* θα#µα (µ>)ρι τ�ς µ>ρες µας 0)ει διασωθ�
. φρ�ση «σηµε4α κα
 τ3ρατα»). UO $νθρ�πιν�ς �ργανισµ ς, . �ω- γενικ�τερα,
συ)ν
 )αρακτηρ&�εται κα� µ�λιστα δικα&ως, Wς �να θα#µα. Συνεπ!ς 0ντερ�ν
ε(ναι τ* �ν τ}! τ>ρατι (θα#µα τ�# σ�µατ�ς) ε3ρισκ µεν� Eργαν�.
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4Oπ�ια �κ τ!ν 9ρµηνει!ν αFτ!ν κα� 6ν κ�ν7η κανε�ς $π�δεκτ�, δ2ν $λλ��ει σ2
τ&π�τε τ-ν $ναδυ�µ>νη $π* τ*ν :ρ� γν�ση τ!ν $ρ)α&ων UEλλ�νων, τ σ� Wς πρ*ς
τ* µ>γεθ�ς :σ� κα� Wς πρ*ς τ-ν θ>ση τ�# �ργ�ν�υ.

∆ωδεκαδ�κτυλ�ν. �Aπ�τελε; τ-ν πρ�τη $κ&νητη σ)ετικ!ς �λικα τ�# λεπτ�#
�ντ>ρ�υ µ�κ�υς 25-30 9κ. UO UHρ φιλ�ς, µετρ�σας τ�#τ�, πρ�σδι�ρισε τ* µ�κ�ς
τ�υ Wς =σ�8µεν� µ2 τ* µ�κ�ς 12 δακτ8λων.5 UO UHρ φιλ�ς λ�ιπ*ν Wς γν�σι�ς �πι-
στ�µων δ2ν �ρκ>σθη ν
 περιγρ�ψ7η, $λλ
 α=σθ�νθηκε τ-ν $ν�γκη κα� ν
 µε-
τρ�σ7η. Πρ�γµατι µ>τρησε :σ� πι* ̂ πλo $λλ
 κα� καταν�ητ
 µπ�ρ�#σε, δ&ν�ντας
τ* �Jαγ�γιµ� Wς Eν�µα στ* Eργαν�.

/Hπαρ. E(ναι �να $π* τ
 σπ�υδαι τερα Eργανα τ�# σ�µατ�ς. T* Zπαρ, µ�ν�-
φυ-ς $δ-ν κα� µεγαλ8τερ�ς τ!ν $δ>νων τ�# πεπτικ�# συστ�µατ�ς, παριστ�o 0να
τ!ν σπ�υδαι�τ>ρων �ργ�νων τ�# σ�µατ�ς, �πιτελε; π�λλαπλ2ς λειτ�υργ&ες, δι’
� κα� �ν�µ��εται «�ηµικ�ν �ργαστ�ρι	ν» τ�# �ργανισµ�#.5 Kα� τ& γ&νεται στ

�ργαστ�ρια, θ
 ρωτ�#σε κ�π�ι�ς; �Eπισκευ>ς, �πιδι�ρθ�σεις κα� «συναφε;ς»
�ργασ&ες. AFτ
 $κρι�!ς ε()αν στ* µυαλ  τ�υς �@ 4Eλληνες =ατρ�� πρ* )ιλι�δων
�τ!ν, $κρι�!ς τ
 ̀ δια µ2 :σα «J>ρ�µε» κα� �µε;ς σ�µερα, xστε /ν µασαν τ* Eργα-
ν� «Xπαρ». UO :ρ�ς πρ�κ8πτει $π* τ* ρ�µα «oπ�	µαι» (�πιδι�ρθ�νω, �πισκευ-
��ω, µπαλ�νω).9

Σπλ�ν. �Aγγει�δης $δ-ν τ�# $νθρ�π�υ κα� διαφ ρων ��ων, κε&µεν�ς 3π* τ*
δι�φραγµα κα� [νωθεν τ�# $ριστερ�# νεφρ�#. UO σπλ-ν κατασκην�νει στ-ν [νω
κ�ιλ&α κα� δ- στ* ��θ�ς τ�# $ριστερ�# 3π�)�νδρ&�υ. UH )ρ�ι
 τ�# σπλην*ς ε(ναι
κασταν>ρυθρ�ς, . σ8στασ� τ�υ µαλθακ- κα� εqθριπτ�ς, �@ δ2 διαστ�σεις π�ι-
κ&λλ�υν $π* $τ µ�υ ε=ς [τ�µ�ν, $λλ
 κα� �π� τ�# αFτ�# $τ µ�υ µετα��λλ�νται
α=σθητ!ς, $ναλ γως τ!ν λειτ�υργι!ν τ�υ κα� =δ&ως τ�ς περιεκτικ τητ ς τ�υ σ2
αuµα.5 ∆2ν ε(ναι . =ατρικ- τ�# 20�# α=!ν�ς π�< διατηρε; τ* µ�ν�π�λι� αFτ!ν τ!ν
γν�σεων. UH 3φ- (τρ π�ς δ�µ�σεως) τ�# σπλην*ς Zταν γνωστ- στ�<ς =ατρ�<ς
τ�ς $ρ)αι τητ�ς: «τ- δ7 σπ	γγ	ειδ3α κα
 "ραι�, 	k	ν σπλ*ν κα
 πνε;µων» (�Iππ.,
�Aρ�. �Iητρ. 22). �Aκρι�!ς ε(ναι 0τσι. �Aλλ
 K σπλ-ν ε(ναι Eργαν� τ�# ��θ�υς
τ�# κ8τ�υς τ�ς κ�ιλ&ας. E(ναι Eργαν� π�< πρ>πει ν
 τ* ψ�J7η κανε&ς, γι
 ν
 τ*
�ρ7� κα� ν
 τ* µελετ�σ7η, xστε ν
 διαπιστ�σ7η κα� ν
 $νακ�ιν�σ7η :τι ε(ναι «σπ	γ-
γ	ειδ7ς κα
 "ραιIν». Kα� ν
 διαπιστ�σ7η �π&σης �να [λλ� )αρακτηριστικ* τ�#
�ργ�ν�υ, :τι τ* µ>γεθ ς τ�υ αFJ�νει (διαστ>λλεται) $ναλ γως τ�ς περιεκτικ -
τητ ς τ�υ σ2 αuµα. AFτ�ς $κρι�!ς τ�ς παρατηρ�σεως (γν�σεως) 0καναν )ρ�ση
�@ 4Eλληνες =ατρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς, :ταν $πεκ�λ�υν τ* Eργαν� «σπλ�ν». UO
:ρ�ς παρ�γεται $π* τ* ρ�µα σπληνI	µαι-	<µαι (διαστ>λλ�µαι, �J�γκ�#µαι). T*
Wς [νω ρ�µα 0)ει �π&σης τ-ν 0νν�ια περι��λλ�µαι, φασκι�ν�µαι, �J �y κα� K
:ρ�ς «σπλην�	ν». Σπλην&�ν ε(ναι �π&δεσµ�ς διαπ�τισµ>ν�ς µ2 φ�ρµακα.1 Συ)ν

�@ )ειρ�υργ�� �ητ�#ν $π* τ-ν �ργαλει�δ τρια ν
 τ�<ς )�ρηγηθ7� «σπλην&� γ�-
�ας». B>�αια π�λ< πρ�ν $π’ αFτ�<ς �@ $ρ)α;�ι συν�δελφ�& τ�υς 0καναν $κρι�!ς
τ* ̀ δι� πρoγµα: «πυρι2ν δε4 τ� τρα<µα S καταντλε4ν, pµα τq5 τ)ν φαρµ�κων �ρ�-
σει διατ	µ	υµ3ν	υ κα
 σπλην	µ3ν	υ κα
 �πιδε	µ3ν	υ» (UHλι�δ�ρ�υ, «T- �ει-
ρ	υργ	;µενα» 46, 9, 3).

Nεφρ�ς. E(ναι Eργαν�, τ* Kπ�;� $π���λλει �κ τ�# �ργανισµ�# τ
 παραγ µε-
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να �κ τ�ς $νταλλαγ�ς τ�ς �λης (µετα��λισµ�#) [)ρηστα κα� �πι�λα�� πρ�ϊ -
ντα. T
 πρ�ϊ ντα αFτ
 µεταφ>ρ�νται στ*ν νεφρ , παραλαµ�αν µενα 3π* τ�#
αwµατ�ς.5 X�ρη στ- νεφρικ- λειτ�υργ&α K �ργανισµ*ς $νανε�νεται, $π���λλει
τ
 �πι�λα�� παρ�γωγα κα� διατηρε; σταθερ
 τ-ν σ8στασ� τ�υ (:µ	ι	στασ�α).
Πρ�γµατι κατ πιν $φαιρ>σεως τ!ν νεφρ!ν �π� πειραµατ���ων, ε`τε �π� δια-
κ�π�ς τ�ς λειτ�υργ&ας τ!ν �ν λ γω �ργ�νων �π� $νθρ�π�υ, �π>ρ)εται θ�νατ�ς.3

Πρ�φαν!ς, :λα τ
 $νωτ>ρω Zσαν $π�λ8τως γνωστ
 στ�<ς 4Eλληνες =ατρ�8ς, �@
Kπ�;�ι, [γνωστ� π σες )ιλιετ&ες πρ&ν, /ν µασαν τ* Eργαν� «νεφρ�», κωδικ�-
π�ι�ντας στ* Eν�µ� τ�υ τ�ς γν�σεις τ�υς. UO :ρ�ς πρ�>ρ)εται $π* τ* ρ�µα «νε)»,
π�# σηµα&νει $νανε�νω, $νακαιν&�ω, µετα��λλω,2 κα� $π* τ* ρ�µα φρ3ω-), π�<
σηµα&νει ε=σ�γω, $φ�νω κ�τι ν
 ε=σ>λθ7η.2 AFτ* $κρι�!ς κ�νει K νεφρ ς, γι’ αFτ*
κα� �@ 4Eλληνες τ*ν /ν µασαν 0τσι. �Aνανε�νει τ* αuµα ($π* τ
 �πι�λα�� πρ�ϊ-
 ντα τ�# µετα��λισµ�#), καθ�ς αFτ* ε=σ>ρ)εται �ντ ς τ�υ.

M�τρα. K�;λ�ν µυ!δες Eργαν�ν µετ
 πα)>ων τ�ι)ωµ�των, 3π�δ>)εται τ* γ�-
νιµ�π�ιηθ2ν /�ρι�ν, πρ�ασπ&�ει κα� τρ>φει τ* κ8ηµα µ>)ρι τ�ς πλ�ρ�υς αFτ�#
$ναπτ8Jεως, Kπ τε δι’ �Jωθ�σεων πρ�καλε; τ-ν $π ταJ� τ�υ.5 O@ 4Eλληνες =α-
τρ�� τ�ς $ρ)αι τητ�ς, πρ�φαν>στατα ε()αν γν�ση τ�ς 3π�ρJεως τ�# �ργ�ν�υ κα�
τ�ς $π�στ�λ�ς τ�υ κα� γι
 τ�#τ� τ* /ν µασαν «µ�τρα», �κ τ�# «µ�τηρ», $φ�#
δι
 τ�# �ργ�ν�υ αFτ�# . γυνα;κα καθ&σταται µητ>ρα. (�Aρ)αι τερ�ς τ8π�ς ε(ναι
K :ρ�ς «δελφ;ς», �J �y κα� . λ>Jη «"δελφ�ς» �κ τ�# α- $θρ�ιστ.+δελφ;ς= K �κ
τ�ς αFτ�ς µ�τρας πρ�ερ) µεν�ς).1

Nε3ρ�ν. UEκ�στη τ!ν κυλινδρικ!ν )�ρδ!ν, λαµ�αν�µ>νη Wς τµ�µα τ�# νευ-
ρικ�# συστ�µατ�ς, �κπ�ρευ�µ>νη δ2 $π* τ*ν �γκ>φαλ� Wς α=σθητ�ρι�ς V κινη-
τ�ρι�ς $γωγ ς.4 T
 νε#ρα �π�µ>νως πρ�σ�µ�ι���υν µ2 )�ρδ2ς κα� 0)�υν µ�να-
δικ- λειτ�υργικ τητα κα� $π�στ�λ�. O@ $ρ)α;�ι =ατρ�&, πρ�φαν>στατα γν!στες
τ!ν $νωτ>ρω, δ2ν 0καναν, τυ)α;α, )ρ�ση τ�# :ρ�υ «νε<ρ	». UO :ρ�ς παρ�γεται
$π* τ-ν λ>Jη «νευρ�», π�< σηµα&νει )�ρδ- µ�υσικ�# �ργ�ν�υ, )�ρδ- τ J�υ.4

M2 :σα �Jετ>θησαν $νωτ>ρω σαφ!ς διαφα&νεται :τι . �πιλ�γ- τ!ν �ν�µ�των
τ!ν �ργ�νων τ�# $νθρωπ&ν�υ σ�µατ�ς κα� τυ)α;α δ2ν 0γινε κα� �αθει
 γν�ση
=ατρικ�ς ($νατ�µ&ας-φυσι�λ�γ&ας) $παιτ�#σε.
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�O �Aλ� Πασσ�ς κα� � «�λλη �ψη»

K�ριε διευθυντ�,
�Aφ�ρµ� τ�ς παρ��σης διατρι��ς κατ�στη µ�α «�λλη !ψις» τ�$ �Aλ�-πασσ&, 'πως

τ�ν )π�δ�δει * )ρθρ�γρ�φ�ς σας κ. �Aθ. K�υκ���στας µετα-. τ/ν σελ�δων 12121 2ως
12127 τ�$ «∆αυλ�$».

E6σ�ρ7�µαι ε6ς τ�ν )ν�πτυ-ιν τ/ν 8νστ�σε9ν µ�υ.
(1) Θεωρε= * κ. K�υκ���στας 'τι * �Aλ�-πασσ&ς 8πρ�στ�τευσε τ�.ς )δυν�τ�υς 6δι�-

κτ>τας κα? 'τι κατ�στη )γαπητ@ς ε6ς τ@ν λαAν.
T�$τ� 8ν πρ9τ�ις )ντιφ�σκει πρ@ς τ�ν 8κ�ιαστικ�ν µ�θ�δ�ν Cφαρπαγ�ς τ/ν πε-
ρι�υσι/ν, γνωστ�ν Dς «πρ�ν��ασµα», E *π��α )ντιστ�ι7ε= πρ@ς τ�ν σηµεριν�ν
«πρ�στασ�αν». Π/ς εGναι δυνατ@ν )κAµη κα? * µικρAτερ�ς 6δι�κτ>της νH θεωρI�
Jαυτ@ν πρ�στατευAµεν�ν κα? νH )γαπK& τ@ν δυν�στην, 'ταν )ναµ�νIη τ�ν )π@ Lρας
ε6ς Lραν Mρπαγ�ν κα? τ�ς 6δικ�ς τ�υ περι�υσ�ας;
OEγγραφ�ν τ�ς 16/04/1792 τ�$ γενικ�$ Bενετ�$ πρ��λεπτ�$ OEµ� πρ@ς τ@ν δAγην

ΠPOΛOΓOΣ. T� 1998 �ρ	σθη �ς �τ�ς �πισ�µ�υ ��ρτασµ�� δ�� µεγ�λων �πετε	ων·
τ#ν 200 &ρ'νων (π� τ�ν µαρτυρικ� θ�νατ� τ�� P�γα Bελεστινλ, κα- τ#ν συντρ'φων τ�υ
κα- τ#ν 200 &ρ'νων (π� τ/ν γ0ννηση τ�� π�ιητ�� τ�� 1Eθνικ�� 3Yµν�υ ∆ι�νυσ	�υ Σ�-
λωµ��. 3Oµως µ	α :λλη µεγ�λη �π0τει�ς θ; παρ0λθ<η, >πως φα	νεται, &ωρ-ς �π	σηµ� ��ρ-
τασµ'. 1Eφ0τ�ς συµπληρ��νται 250 &ρ'νια (π� τ/ν γ0ννηση τ�� 1Aδαµαντ	�υ K�ρα,. BO
Cδι�ς γρ�φει στ/ν αDτ�Eι�γραφ	α τ�υ: «�Eγενν>θην πρωτAτ�κ�ς τ�ν 27 �Aπριλ��υ τ�$
1748 Wτ�υς ε6ς τ�ν Σµ�ρνην...». ∆Gν εHναι EεEα	ως I πρJτη φ�ρ� π�K I µεγ�λη αDτ/ µ�ρ-
φ/ τ�� ν0�υ �λληνισµ�� παραδ	δεται στ/ν λ�θη. BH µν�µη τ�υ �λ�&ιστα �&ει τιµηθ,. BH
(νακ�µιδ/ τ#ν λειψ�νων τ�υ κα- I µεταφ�ρ� τ�υς στ/ν 1Aθ�να (π� τ� Παρ	σι Oπ,ρPε
(π�τ0λεσµα Qδιωτικ,ς πρωτ�E�υλ	ας (1877). T; (π�καλυπτ�ρια �Pω (π� τ� πανεπι-
στ�µι� τ,ς 1Aθ�νας τ� 1875 Qδι#τες τ; Uργ�νωσαν. T; �P�δα γι; τ/ν φιλ�τ0&νηση τ��
(νδρι�ντ�ς τ�υ (π� τ�ν ΓεJργι� Bρ��τ� συνεκεντρJθησαν δι’ �ρ�ν�υ. T� 1933 >µως I
1Aκαδηµ	α (πεφ�σισε ν; τιµ�σ<η τ; 100 &ρ'νια (π� τ�ν θ�νατ'ν τ�υ. YEγιναν κ�π�ιες
Zµιλ	ες. 3Oµως I 1Aκαδηµ	α �λησµ'νησε τ�ν πρ�κηρυ&θ0ντα τ'τε διαγωνισµ� γι; τ�
�ργ� τ�υ. T; συγκεντρωθ0ντα (π� Qδι#τες &ρ�µατα γι; τ; EραEε[α τ�� διαγωνισµ��
�λ	µνασαν γι; &ρ'νια π�λλ; στ; ταµε[α τ,ς 1Aκαδηµ	ας, (φ�� I (π�ν�µ� τ�υς εH&ε (ναγ-
γελθ, >τι θ; �γ	νετ� τ� 1970· 33 &ρ'νια µετ; τ/ν πρ�κ�ρυPη τ�� διαγωνισµ��. 3Oσ� γι;
τ� \δρυµα K�ρα, στ/ν X	�, �&ρει�σθη ν; παρ0λθ�υν περ	π�υ 150 &ρ'νια (π� τ�ν θ�νατ'ν
τ�υ, γι; ν; π�ρ<η Oπ'σταση. YEκτ�τε δG Oπ�λειτ�υργε[ κα- εHναι (µφ	E�λ�, ̂ ν κα- τ� Cδι�

AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ

1Aδ. K�ρα,ς κα- ∆ι�ν. Σ�λωµ'ς:
Ob «αbρετικ�-» τ,ς Pωµι�σ�νης



)ναφ�ρει: «�O �Aλ�ς κιν��µεν�ς  π! φιλ�δ�$�αν κα� %να  π�φ�γ'η τ( κτυπ*µατα,
τ( ,π�-α πρ�.λ/πει κα� φ�.ε-ται ε0ς .1ρ�ς τ�υ, 2�νει  γρ�ως τ! α4µα 5κε�νων �6
,π�-�ι  ντιτ�θενται ε0ς τ( συµφ/ρ�ντ1 τ�υ κα� διασπε�ρει δι28ν�ιαν µετα$9 τ:ν
 ρµατωλ:ν, συγκεντρ;νει �νδρας κα� <πλα κα� παντα2�= πρ�καλε-  πελπισ�αν,
τρ8µ�ν κα� φρ�κην». (Πηγ>: �Eκδ�τικ> �Aθην/ν, τAµ�ς IA´, σελ?ς 96).
«O>δεµ�α ?π! τ:ν ?πηκ8ων τ�υ @δ�νατ� ν( γ�ν'η γαι:ν π;λησις, 5(ν δAν κατε-
.1λλετ� α>τC: τ! δ/κατ�ν τ�= τιµ*µατ�ς·  νηγ8ρευεν Eαυτ!ν γενικ!ν κληρ�ν8µ�ν
π1ντων <σ�ι  π/θν'ησκ�ν �νευ  ρρ/νων  π�γ8νων· @ν1γκαFε τ�9ς ?πηκ8�υς ν(
λαµ.1νωσιν 5κ τ:ν  π�θηκ:ν α?τ�= τ!ν παλαι!ν σ-τ�ν φ/ρ�ντες  ντ’ α>τ�= ν/�ν·
ε0σ/πραττε, πλHν τ�ς ε0ς τ!ν σ�υλτ�ν�ν Iφειλ�µ/νης δεκ1της, δευτ/ραν ?πAρ Eαυ-
τ�= κα� τ�σ�=τ�ν 5.ασ1νιFε τ�9ς 0δι�κτ*τας Jστε �Kτ�ι ε>2αρ�στως 5π� τ/λ�υς
L.λεπ�ν τ(  γρ�τικ( α?τ:ν κτ*µατα µετα.αλλ8µενα ε0ς τσιφλ�κια, Mτ�ι κτ*µατα
τ�= δηµ�σ��υ. OEτι  π! τ�= 1804 α6 5τ*σι�ι πρ8σ�δ�ι α>τ�= συνεπ�σ�=ντ� ε0ς 10-
12 Eκατ�µµ�ρια φρ1γκων». (Πηγ>: «K. Παπαρρηγ�π��λ�υ \Iστ�ρ�α», τAµ�ς 5�,
σελ?ς 225).
«VEνας λ8γ�ς διαλ�σεως τ�= περιφ*µ�υ συνεταιρισµ�= τ:ν �Aµπελακ�ων Wτ� κα�
� 5κ.ιαστικH εXσπρα$ις ?π! τ�= �Aλ� 60.000 πι1στρων 5τησ�ως». (Πηγ>: �Eκδ�-

θ; τιµ�σ<η τ/ν �φετειν/ �π0τει�.
BH µ'νη �Dσιαστικ/ τιµ/ π�K �γινε (π� τ� κρ�τ�ς πρ�ς τ�ν K�ρα, eταν τ� ψ�φισµα

τ,ς Γ´ 1Eθνικ,ς Συνελε�σεως π�K συν,λθε τ� 1827 στ/ν Tρ�ιg,να. ΣG αDτ� τ� ψ�φισµα
τ� �θν�ς �P0φραgε τ-ς εD&αριστ	ες τ�υ γι; τ�ν (γ#να τ�� K�ρα, γι; τ�ν φωτισµ' τ�υ,
κα- τ/ν εDγνωµ�σ�νη τ�υ πρ�ς τ�ν µεγ�λ� :νδρα. Πρ'κειται γι; τ/ν Cδια συν0λευση,
>π�υ (πεφασ	σθη I �κλ�γ/ τ�� I. Kαπ�δ	στρια �ς πρJτ�υ κυEερν�τ�υ τ,ς BEλλ�δ�ς. Kα-
αDτ/ Oπ,ρPε I πρJτη �π	σηµη πρ�σπ�θεια συνδ0σεως τ�� πρ�επαναστατικ�� �λληνι-
σµ�� µG τ� ν0� κρ�τ�ς, π�K �γκατελε	φθη µετ; τ/ν δ�λ�φ�ν	αν τ�� Kαπ�δ	στρια. 3Oπως
�γκατελε	φθη κα- I δε�τερη, τ� �Dσιαστικ� αDτ�κ0φαλ� τ,ς �λληνικ,ς �κκλησ	ας, (φ��
µετ; τ� 1850 I (νεPαρτησ	α τ,ς �κκλησ	ας τελε[ Oπ� τ/ν �γκριση τ�� πατριαρ&ε	�υ.

Περιγρ�φει Z ∆.I.Λ. στ� :ρθρ� τ�υ «170 &ρ'νια iρφ�νιας» τ/ν �πελθ��σα µεταE�λ�.
Λ0ει γι; τ� �λληνικ� κρατ	δι�: «Γ�ννηµα τ�$ E_ρωπαϊκ�$ �Aστισµ�$, τ@ κρ�τ�ς α_τ@ συ-
γκρAτησε 2να 6δε�λ�γικ@ πρAσωπ�-γελ�ι�γραφ�α τ�$ γενν>τ�ρAς τ�υ· κα? καθ’ *δ@ν E
γελ�ι�γραφ�α α_τ� Wγινε πι@ κωµικ�τραγικ>, 'ταν συµπληρ9θηκε µc τ@ “κ�λλHe” τ�$
�υeαντινισµ�$» («∆αυλ'ς», τ. 195, M�ρτι�ς 1998). Kι αDτ� τ� κωµικ�τραγικ� “κ�λλ�g”
κατ0ληPε στ/ν τραγmωδ	α τ�� 1922 κα- στ/ν παρ�δ�ση τ#ν µητρ�π'λεων τ#ν ν0ων &ωρ#ν
(τ#ν (πελευθερωθεισ#ν µετ; τ� 1913) στ/ν δικαι�δ�σ	α τ�� Φαναρ	�υ· πρoγµα γι; τ�
Zπ�[� Z ν0�ς πατρι�ρ&ης Bαρθ�λ�µα[�ς �γε	ρει (PιJσεις κα- δηµι�υργε[ µε[g�ν π�λιτικ�
θ0µα, (φ�� τ� πατριαρ&ε[� (ν�κει δι�ικητικ; στ/ν N�µαρ&	α Kωνσταντιν�υπ'λεως.

H «∆O�A» TOY ΣOΛΩMOY KAI H AΦANEIA TOY KOPAH. BO K. Θ. ∆ηµαρoς στ�
κεφ�λαι� «BO K�ρα,ς κα- I �π�&� τ�υ» γρ�φει: «OEτσι στH µισH τ�$ α6/να τ�π�τε )π@
',τι )πετ�λεσε τ@ν 8-α�σι� ρεαλισµ@ τ�$ K�ρα� δcν κατ�ρθ9νει νH 8πικρατ>σIη µ�σα στ@
Jλληνικ@ Kρ�τ�ς. \H στρ�φ� συντελε=ται µεθ�δικH κα? )δι�κ�πα µ�σα στH εhκ�σι 7ρA-
νια π�. )κ�λ�υθ�$ν τ@ν θ�νατAν τ�υ...». («Nε�ελληνικ�ς ∆ιαφωτισµ'ς», �κδ. «BEρµ,ς»,
σελ. 388). Στ� Cδι� δι�στηµα, στ-ς 19 ΦεEρ�υαρ	�υ 1849, Z Σ�λωµ�ς θ; λ�E<η τ� παρ�-
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τικ� �Aθην/ν, τAµ�ς IA´, σελ?ς 204).
(2) �Iσ7υρ�eεται * κ. K�υκ���στας, 'τι * �Aλ�ς δcν iτ� jλιγ9τερ�ν k περισσAτερ�ν

αlµατ��αµµ�ν�ς )π@ συγ7ρAν�υς τ�υ EγεµAνας k )-ιωµατ��7�υς των. Θεωρε= 8π�-
σης Dς 8- hσ�υ )π�τρ�πα��υς πρ�-εις τ�ν σφαγ�ν τ/ν T��ρκων µετH τ�ν κατ�λη-
ψιν τ�ς TριπAλεως κα? τ�ν σ�να-ιν τ/ν T�υρκικ/ν κεφαλ/ν 8ν εhδει πυραµ�δ�ς
µετH τ�ν µ�7ην τ�ς �Aρα79�ης. \H σφαγ� τ/ν T��ρκων µετH τ�ν κατ�ληψιν τ�ς
TριπAλεως «Wτ� � τραγικH 5$8φλησις παλαι:ν λ�γαριασµ:ν. ZHτ� � IργH λα�= κα-
τατυρανν�υµ/ν�υ 5π� σειρ(ν α0;νων, 5$αφθε-σα  π! τ! πρ8σφατ�ν κατ( τ�= Πα-
τρι1ρ2�υ Γρηγ�ρ��υ Lγκληµα,  π! τ(ς σφαγ(ς τ�ς Σµ�ρνης, τ�= �Aϊ.αλ�, τ�ς K�-
πρ�υ κα�  π! τHν φ�νικHν συµπεριφ�ρ(ν τ:ν T��ρκων τ�ς Tριπ�λιτσ�ς Lναντι
τ:ν 5κε- φυλακισθ/ντων πρ�κρ�των κα�  ρ2ιερ/ων». (Πηγ>: ∆. K�κκ�ν�υ «\Eλλη-
νικ� �Eπαν�στασις», τAµ�ς Γ, σελ?ς 326).
\H πυραµιδ�ειδ�ς συσσ9ρευσις τ/ν T�υρκικ/ν κεφαλ/ν µετH τ�ν µ�7ην τ�ς �Aρα-
79�ης iτ� )φ’ Jν@ς )πAρρ�ια τ�ς σκληρ&ς πρ�ηγηθε�σης µ�7ης κα? πρ�σπ�θεια
8µφυσ>σεως τρAµ�υ ε6ς τ@ν 87θρ@ν κα? )φ’ Jτ�ρ�υ 8νισ7�σεως τ�$ \Eλληνικ�$ nθι-
κ�$.
�Aπ’ 8ναντ�ας πλευρ&ς π�=α 8γκλ>µατα τ�$ �Aλ� δ�νανται νH W7�υν δικαι�λ�γ�ας

σηµ� «Xρυσ��ς Σταυρ�ς Σωτ,ρ�ς» (π� τ�ν YOθωνα. Θ; �λεγε κ�π�ι�ς >τι Z Σ�λωµ�ς
(πελ�µEανε δ'Pες π�λλGς κατ; τ� Cδι� δι�στηµα. 3Oµως �Pετ�g�ντας πι� πρ�σεκτικ; τ;
πρ�γµατα, θ; διαπιστJσ�υµε >τι Z Σ�λωµ�ς παρ; τ/ν παρασηµ�φ'ρησ� τ�υ �λ�&ιστα
�τιµoτ�. M�λιστα µετ; τ� 1860, παρ’ >λ�ν π�K (π� τ� 1865 �b πρ#τες τ0σσερεις στρ�φGς
σG µελ�π�	ηση τ�� N. M�ντgαρ�υ καθιερJθησαν �ς Z 1Eθνικ�ς 3Yµν�ς τ,ς &Jρας, πε-
ρι0πεσε στ/ν σιωπ/ γι; 20 &ρ'νια. M'ν�ν µετ; τ� 1880 �παν0ρ&εται στ� πρ�σκ�νι� τ�
�ργ� τ�υ. BH µελ�π�	ηση τ�� π�ι�µατ�ς «vανθ��λα» (π� τ�ν Σπ. v�νδα στ/ν µ�ρφ/ τ,ς
καντ�δας γνωρ	gει µεγ�λη δηµ�τικ'τητα. EHναι I �π�&/ π�K I N0α 1Aθηναϊκ/ Σ&�λ/
στ/ν λ�γ�τε&ν	α κα- I 1Aθηναϊκ/ Kαντ�δα δηµι�υργ��ν τ/ν πρJτη κ�ιν/ �θνικ/ αQσθη-
τικ/ (ντ	ληψη. YEκτ�τε κα- π�λιν σιωπ�. 3Oπως λ0ει Z X. vανθ�υδ�κης, συνθ0της κα-
καθηγητ/ς τ�� 1I�ν	�υ Πανεπιστηµ	�υ, στ� (φι0ρωµα τ,ς «Kαθηµεριν,ς», στ-ς 24 Mαx�υ
1998, I µ'νη κα- πρJτη �γγραφ/ τ�� 3Yµν�υ σG �λ�κληρωµ0νη µ�ρφ/ �γινε τ� 1988. 1Eνm#
στ/ν πληρ0στερη κα- (ρτιJτερη µ�ρφ� τ�υ τ� �ργ� θ; �κτελεσθ<, γι; πρJτη φ�ρ; τ�ν
πρ�σε&, Σεπτ0µEρι�. Kα- εHναι :Pι�ν παρατηρ�σεως >τι Oπ�ρ&ει �Pαρση µελ�π�ι�σεως
τ,ς σ�λωµικ,ς π�ι�σεως µετ; τ/ν µεταπ�λ	τευση τ�� 1974· παρ�λληλα µG τ/ν στρ�φ/
τ/ν �κδ�τικ/ πρ�ς τ; �ργα τ�� Nε�ελληνικ�� ∆ιαφωτισµ��.

M	α :λλη παρ�λληλη �πανεµφ�νιση τ�� σ�λωµικ�� �ργ�υ συµπ	πτει µG τ/ν (ν�συρ-
ση (π� τ/ν σιωπ/ τ�� K�ρα, στ� τ0λ�ς τ�� περασµ0ν�υ αQ#ν�ς, >ταν Z ∆. Θερειαν�ς �P0-
δωσε τ� τρ	τ�µ� �ργ� τ�υ γι; τ�ν K�ρα,. Kα- >µως θ; �λεγε κ�π�ι�ς >τι �b αQτ	ες π�K
�ρριPαν στ/ν σιωπ/ τ�ν K�ρα,, θ; �πρεπε ν; διατηρ��ν στ� πρ�σκ�νι� τ�ν Σ�λωµ'. Σ&η-
µατικ; τ-ς (ντιθ0σεις τ�� �π	σηµ�υ κρ�τ�υς πρ�ς τ�ν K�ρα, δυν�µεθα ν; τ-ς κατατ�-
P�υµε στ-ς �P,ς αQτ	ες:

1) Στ-ς π�λιτικGς παραιν0σεις τ�� K�ρα,, π�K �b (γ#νες τ�υ γι; τ/ν καθι0ρωση τ,ς
συνταγµατικ,ς διακυEερν�σεως yρ&�ντ� σG εDθε[α (ντ	θεση µG τ� (π�λυταρ&ικ� 1Oθω-
νικ� καθεστJς.
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πλ�ν τ�ς πρ�σωπικ�ς )κ�ρ�στ�υ φιλ�δ�-�ας, φιλαργυρ�ας κα? αlµ�διψ�ας; \H κυρH
Φρ�σ�νη iτ� 8ρωµ�νη τ�$ υl�$ τ�υ M�υ7τ�ρ. qOταν * M�υ7τHρ 8-εστρ�τευσε
κατH τ�ς �Aδριαν�υπAλεως, * �Aλ�ς πρ�σεπ�θησε νH καταστ>σIη 8ρωµ�νην τ�υ
τ�ν Φρ�σ�νην �νευ 8πιτυ7�ας. KατAπιν τ��τ�υ δι�τα-ε τ@ν πνιγµAν της ε6ς τ�ν λ�-
µνην *µ�$ µετH 17 )κAµη παρθ�νων. (Πηγ>: �Eγκυκλ�πα�δεια \Hλ��υ, τAµ�ς B,
σελ?ς 594). MετH τ�ν κατ�ληψιν τ�ς Πρε��eης (1799) )π�στειλε 4 σακκιH κ�µµ�νας
ΓαλλικHς κεφαλHς ε6ς τ�ν ΠAλιν πρ@ς Wνδει-ιν )φ�σι9σε9ς τ�υ ε6ς τ@ν σ�υλτ&ν�ν.
(Πηγ>: �Eκδ�τικ� �Aθην/ν, τAµ�ς IA´, σελ?ς 406). T�λ�ς πασ�γνωστ�ι εGναι αl 8πι�ρ-
κ�αι τ�υ κατH τ/ν Σ�υλιωτ/ν κα? E )νηλε�ς 8-�λAθρευσις !7ι µAν�ν 8νAπλων )λλH
κα? τ/ν )µ�7ων γυναικ�πα�δων µετH τ�ν συµφων�αν παραδAσεως τ/ν Σ�υλιωτ/ν.
\H 8πιµ�ν� λ�ιπ@ν τ�$ )ρθρ�γρ�φ�υ νH κρ�νIη τ@ν �Aλ� µc τH «τAτε µ�τρα» εGναι
µ&λλ�ν περ�εργ�ς.

(3) �Eνs/ * �Aλ�ς πρ�πει κατH τ@ν κ. K�υκ���σταν νH κριθI� µc τH «τAτε µ�τρα», 8ν τ��-
τ�ις �l Σ�υλι/ται κρ�ν�νται µc �λλα µ�τρα. Θεωρ�$νται λIηστα? κα? 7αρακτηρ�e�-
νται «��ρ�αρ�ι, καταστρ�φε=ς κα? συµµ�ρ�α» ��σει )ναφ�ρ/ν τ/ν 8ντιµωτ�των
κυρ�ων Holland κα? Pouqueville. �Eν/ * ∆. KAκκιν�ς W7ει 7αρακτηρ�σει τ@ν
Pouqueville Dς «8ρασιτ�7νην lστ�ρικAν», 8δ/ �l δ�� 8κτ@ς Jλληνικ/ν µ�τρων κα?

2) Στ/ν κριτικ/ π�K yσκησε στ�Kς πρωταγωνιστGς τ�� 1Aγ#ν�ς π�K εOρ	σκ�ντ� στ;
πρ�γµατα, κα- eταν κριτικ/ αDστηρ�τ�τη. EHναι γνωστ' >τι Z «γ�ρων τ/ν Παρισ�ων»
δGν �&αρ	σθη σG καν0να. 1Iδια	τερα �ναντ	�ν τ#ν Φαναριωτ#ν �στ�θη iP�ς. M�λιστα Z
Π�λυgω	δης (φ<�ρει (π� τ�Kς (ντικαπ�διστριακ�Kς διαλ'γ�υς >λες τ-ς αQ&µGς �ναντ	�ν
τ#ν Φαναριωτ#ν.

3) Στ/ν δηµ�κρατικ'τητ� τ�υ, π�K δGν �δ0&ετ� τ	τλ�υς εDγενε	ας· (κ'µη δG πρ�0τρε-
πε ν; µ/ καθιερωθ��ν �zτε παρ�σηµα πρ�ς (π�ν�µ�ν, �ς �πιφ0ρ�ντα διακρ	σεις µε-
ταPK τ#ν π�λιτ#ν. M�λιστα γι; τ�Kς Φαναρι#τες κα- BEπτανησ	�υς π�K �φεραν τ	τλ�υς
εDγενε	ας, �λεγε >τι I BEλλ;ς �π0ρασε «)π@ τ�ν Jπτανησ��ενετικ�ν ψ9ραν ε6ς τ�ν φα-
ναριωτικ�ν λ�πραν».

4) Στ-ς πρ�τ�σεις τ�υ γι; τ/ν �κλ�γ/ν τ#ν bεραρ&#ν ν; ψηφ	g�υν κα- λαϊκ�- γι; τ/ν
(ν�δειP� τ�υς, καθ{ς κα- στ/ν π�λεµικ� τ�υ �ναντ	�ν τ#ν πατριαρ&#ν, Qδ	ως �ναντ	�ν
τ�� Γρηγ�ρ	�υ E´, π�K τ�ν (πεκ�λει «πλακ�υντ�π9λην». Kα-

5) Στ-ς γλωσσικ0ς τ�υ θ0σεις, >σ� και ^ν αDτ� φα	νεται περ	εργ�. BH στρ�φ/ τ�� ∆ια-
φωτισµ�� πρ�ς τ/ν (ρ&α	α BEλλ�δα �φερε |να µεγ�λ� κακ', ^ν }&ι σG >λ�υς, στ�Kς πε-
ρισσ�τ0ρ�υς: T/ν στε[ρα µ	µηση στ�ι&ε	ων τ�� (ρ&α	�υ �λληνικ�� π�λιτισµ��, τ,ς γλJσ-
σας κα- τ,ς (ρ&ιτεκτ�νικ,ς. Παρατηρε[ται δηλαδ/ I �µφ�νιση τ�� κεν�� περιε&�µ0ν�υ
νε�κλασσικισµ��, π�K θ; γνωρ	σ<η �Pαρση κυρ	ως µετ; τ� 1850. 1Aλλ; πρ�ς τ/ν π�ρε	-
αν αDτ/ν Uθ��ν κα- �Pωτερικ�- παρ�γ�ντες. BH θεωρ	α τ�� Φαλµερ�υερ τ�Kς (ναγκ�-
gει ν; λ�E�υν (κρα[ες θ0σεις. Kα- θεωρ��ν >τι µG τ� ν; κτ	σ�υν �Qκ�µατα (ρ&αι�ελλη-
νικ,ς �πιρρ�,ς ~ ν; Zµιλ�σ�υν τ/ν γλ#σσα τ#ν πρ�γ'νων τ�υς eταν (ρκετ', γι; ν;
(νατρ0ψ�υν τ-ς >π�ιες (νθελληνικGς θεωρ	ες. T� 1853 �γραφε Z Π. Σ��τσ�ς γι; τ/ν
γλωσσικ/ θεωρ	α τ�� K�ρα,: «Σκαπανε=ς Eµε=ς α_θ�δεις, καταρρ�πτ�µεν σ>µερ�ν τ@
φρ�γκικ�ν τ�$τ� κα? πτω7@ν �6κ�δAµηµα κα? )νεγε�ρ�µεν )π@ τ�$ µν>µατ�ς τ�ν Jλλη-
νικ�ν γλ/σσαν τ/ν πρ�γAνων».
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σταθµ/ν κ�ρι�ι θεωρ�$νται Dς lστ�ρικα? α_θεντ�αι. qOσ�ν )φ�ρ& ε6ς τ@ «ληστα�»,
8ναρµ�ν�eεται µc τ@ γενικ@ν κλ=µα τ�ς 8π�7�ς 8κε�νης. TH λ�ιπH εGναι 8πιδερµικα?
κατηγ�ρα�αι 7ωρ?ς �αθυτ�ραν )ν�λυσιν. OAλλως τε )π@ «�αρ��ρ�υς», καταστρ�-
φε=ς κα? συµµ�ρ�αν» θH iτ� )δ�νατ�ν νH πρ��λθ�υν 8πικ�? 7�ριν τ�ς 8λευθερ�ας
)γ/νες.

(4) «∆Aν Lπαυσαν <µως  κµ1F�ντα τ( 6δρ�µατα τ�ς  ρ2ικ�ς τ�= µεγ1λ�υ τ��τ�υ συ-
στ*µατ�ς Eστ�ας, δηλαδH τ:ν �Iωανν�νων, δι8τι cτερα τ�ς π8λεως τα�της φιλ�γεν�
τ/κνα 5ν Pωσσ�eα παρ�ικ�=ντα κα� πλ�υτ*σαντα, 0δ�ως �6 Zωσιµ1δαι κα� �6 Kα-
πλ1ναι, ηg$ησαν τ!ν  ριθµ!ν τ:ν α>τ8θι σ2�λε�ων h 5$ησφ1λισαν τHν iπαρ$ιν
τ:ν πρ�ϋπαρ28ντων δι( ν/ων δαψιλ:ν δωρε:ν περ� τ( τ/λη τ�ς Iκτωκαιδεκ1της
κα�  ρ2(ς τ�ς παρ��σης Eκατ�νταετηρ�δ�ς». (Πηγ>: «\Iστ�ρ�α» K. Παπαρρηγ�-
π��λ�υ, τAµ�ς E´, µ�ρ�ς �´, σελ?ς 166).
OAρα δcν «πρ�σφ�ρει» Jλληνικ�ν παιδε�αν * �Aλ�ς ε6ς τ�.ς CπηκA�υς τ�υ, Mπλ/ς
)ν�7εται τ�ν Jλληνικ�ν παιδε�αν.

(5) \Oλ�κληρ9νω Cπενθυµ�eων 'τι πρ�γµατι * �Aλ�-πασσ&ς πρ�σ�φερε )κ�υσ�ως κα?
Cπηρεσ�ας ε6ς τ@ν 8πακ�λ�υθ>σαντα Jλληνικ@ν )γ/να. T�ν πρ9την, διAτι ε6ς τ�ν
α_λ>ν τ�υ 8-επαιδε�θησαν σκληρ/ς µεταγεν�στερ�ι µεγ�λ�ι �νδρες τ�$ )γ/ν�ς,

1Eφ’ >σ�ν Z K�ρα,ς κα- π�λK περισσ'τερ�ν Z Σ�λωµ�ς δGν �γραψαν στ/ν πρ�γ�νικ/
γλ#σσα, eταν �π'µεν� ν; περιπ0σ�υν σG (φ�νεια. Kα- τ'τε (ναφ�εται |να κα	ρι� �ρJ-
τηµα: Γιατ	 δGν (ν0τρεPαν στ/ν π�	ηση τ�� K�λE�υ, π�K κα- στ/ν (ρ&α	α γλ#σσα εH&ε
γραφ, κα- τ�Kς (ρ&α	�υς πρ�γ'ν�υς �ψαλλε; M�πως (λλ�� πρ0πει ν’ (ναgητηθ<, I αQτ	α;
BH γλ#σσα eταν τ� πρ'σ&ηµα. T/ν Cδια &ρ�νι; π�K �γραφε τ; παραπ�νω Z Π. Σ��τσ�ς,
(π0θανε στ/ν φυλακ/ Z Θε'φιλ�ς Kαxρης. 13 &ρ'νια (ργ'τερα στ/ν Σ�ρ� τ�λµ��ν ν;
�κδJσ�υν, κα- π�λι µετ; 60 &ρ'νια, τ� πλ0�ν µισελληνικ� κα- σκ�ταδιστικ� EιEλ	� π�K
�Pεπ�ρε�θη (π� τ� πατριαρ&ε[�ν, τ/ν «1AντιφJνησιν πρ�ς τ�ν παρ�λ�γ�ν g,λ�ν τ#ν (π�
τ,ς EDρJπης �ρ&�µ0νων φιλ�σ'φων κα- �π- (φιλ�σ�φ	�α τ� Iµ0τερ�ν γ0ν�ς (ν��τως
�Qκτειρ'ντων» τ�� 1Aθ. Π�ρι�υ. Kα- π0ντε &ρ'νια (ργ'τερα, τ� 1871, �π- τ0λ�υς �γινε I
(νακ�µιδ/ τ#ν λειψ�νων τ�� Γρηγ�ρ	�υ E´ (π� τ/ν 1Oδησσ� κα- I µεταφ�ρ� τ�υς στ/ν
1Aθ�να. Kα- αDτ/ Oπ,ρPε I πρJτη �π	σηµη τιµ/ στ/ν µν�µην τ�υ, παρ’ >λην τ/ν συ&ν/
(ναφ�ρ; >λων στ�ν µαρτυρικ�ν θ�νατ'ν τ�υ. T0λ�ς δGν πρ0πει ν; λησµ�ν��µε τ� πρ�-
αναφερθ0ν, >τι (π� τ� 1850 τ� αDτ�κ0φαλ�ν τ,ς �λληνικ,ς �κκλησ	ας τελε[ Oπ� τ/ν �γκρι-
ση (κα- �π�µ0νως Oπ� τ/ν α\ρεση) τ�� πατριαρ&ε	�υ· κα- >τι τ� 1852 �µφαν	gεται Z ψευ-
δεπ	γραφ�ς >ρ�ς «�λλην�&ριστιανικ�ς» π�λιτισµ'ς. T'σ�ν δG εH&ε αDPηθ, I �πιρρ�/ τ��
πατριαρ&ε	�υ στ� ν0� κρ�τ�ς, �στε Z µητρ�π�λ	της Kεφαλλην	ας, >ταν τ� 1864 �νεσω-
µατJθη I BEπτ�νησ�ς, �ρν�θη ν; Oπα&θ<, στ/ν αDτ�κ0φαλη �λληνικ/ �κκλησ	α κα- �g�-
τησε ν; Oπα&θ<, (π’ εDθε	ας στ� πατριαρ&ε[�. Tελικ; I Oπαγωγ/ τ,ς µητρ�π'λεως τ,ς
Kεφαλλην	ας στ/ν �λληνικ/ �κκλησ	α �γινε τ� 1866.

3Oµως, >σα eταν τ; (ρνητικ; (�κτ�ς (π� τ/ν γλ#σσα) γι; τ�ν K�ρα,, eταν θετικ; γι;
τ�ν Σ�λωµ'. Kατ’ (ρ&/ν Z Σ�λωµ�ς eταν εDγεν�ς· αDτ�ς κα- Z (δελφ'ς τ�υ ∆ηµ�τρι�ς
�φεραν τ�ν τ	τλ�ν τ�� κ'µητ�ς κα- µ�λιστα µG (π'φαση τ,ς B�υλ,ς. BO Cδι�ς δGν �σ&�-
λ�θη µG τ/ν π�λιτικ�ν, (λλ; Z ∆ηµ�τρι�ς εH&ε δι�ρισθ, (π� τ�ν Bρετανν� �ρµ�στ/ τ�
1850 πρ'εδρ�ς τ/ς 1I�ν	�υ Γερ�υσ	ας κα- τ�ν �π'µεν� &ρ'ν� παρεσηµ�φ�ρ�θηκε µG τ�ν
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'πως * �Oδυσσε.ς �Aνδρ�$τσ�ς κα? * Kαραϊσκ�κης. T�ν δευτ�ραν, διAτι κατH τ�ν
κρ�σιµ�ν στιγµ�ν τ�ς 8ν�ρ-εως τ�$ �Aγ/ν�ς )πησ7Aλει µ�7ρι τ�$ �Iαν�υαρ��υ 1822,
'τε 8π�λθε τ@ τ�λ�ς τ�υ, 6σ7υρHς τ�υρκικHς δυν�µεις.

Γε;ργι�ς ∆ηµητρι1δης
�A7αρνα?

K�ριε A. K�υκ���στα,
qΩστε µ�γας Eγεµuν * �Aλ�ς κα? λIηστα? κα? )π�λ�τιστ�ι �l Σ�υλι/ται; OO7ι ���αια

'λ�ι... \Yπ�ρ7αν κα? «W-υπν�ι», καλ�? κα? π�λιτισµ�ν�ι Σ�υλι/ται. Π�ι��; A_τ�? π�. π�-
λεµ�$σαν στ@ πλευρ@ τ�$ �Aλ� )κAµα κα? κατH τ/ν Σ�υλιωτ/ν – Wτσι µ&ς λ�τε. ∆ηλαδ�
* Γ��σης iταν W-υπν�ς κα? π�λιτισµ�ν�ς, κατH σ&ς, )φ�$ πρAδωσε τ�.ς «λIηστ�ς».

∆ιH νH τεκµηρι9σετε τ��τη τ�ν «Jλληνικ9τατη» δικ> σας �π�ψη, µ&ς )ναφ�ρετε τ�
εGπαν OAγγλ�ι κα? Γ�λλ�ι δηλωµ�ν�ι φ�λ�ι τ�$ �Aλ�. Π�ιAς ρωτ& τ� γν9µη εG7αν �l
σκλα�ωµ�ν�ι qEλληνες γιH τ�.ς Σ�υλι9τες; Φτ�νει τ� λ�γ�υν �l Γ�λλ�ι.

OOντως * �Aλ�ς εG7ε λ�γ� πι@ φιλελε�θερη π�λιτικ� )π@ τ�.ς T��ρκ�υς. T�$τ� 'µως

Mεγαλ'σταυρ� τ�� T�γµατ�ς τ#ν BAγ	ων Mι&α/λ κα- Γεωργ	�υ. BO Σ�λωµ�ς �Dδ0π�τε
κατεφ0ρθη κατ; τ�� πατριαρ&ε	�υ �zτε κατ; τ�� Bυgαντ	�υ κα- τ#ν Φαναριωτ#ν, >πως
�κανε Z K�ρα,ς. 1Aντ	θετα, >πως εHπε Z K. Παλαµoς στ/ν δι�λεP� τ�υ γι; τ�ν K�λE� στ�ν
«Παρνασσ�» τ� 1888: «T�_ναντ��ν 8ν τs/ Σ�λωµs/ 8κφα�νεται eωηρ�τ�ρα  E 8π�δρασις τ�ς
Bυeαντιν�ς παραδAσεως». 1Aλλ; (ργ'τερα Z Παλαµoς �λεγε >τι, ^ν κ�π�ι�ς �P<,ρε δ��
στρ�φGς τ�� «3Yµν�υ» ~ µερικ; π�ι�µατα π�K εH&αν γ	νει τραγ��δια, �λ�&ιστα eταν
γνωστ� τ� σ�λωµικ� �ργ�. BO Bαγγ0λης XατgηEασιλε	�υ στ� :ρθρ� τ�υ «BO Σ�λωµ�ς �ς
λ�γ�τε&νικ�ς καν'νας: BH παλαµικ� τ�υ (κτιν�γραφ	α» δ	νει µ	αν �P�γηση, συµπερα	-
ν�ντας >τι στ/ν σ�λωµικ/ π�	ηση «E συναναστρ�φ� µc τ�.ς )ρ7α��υς λ�ιπ@ν γ�νεται δυ-
ναµικH κα? 7ωρ?ς τ?ς πρ�καταλ>ψεις τ�ς �Aθηναϊκ�ς Σ7�λ�ς: µc τ�ν Cπ�ταγ� στ@ ��ρ�ς
τ�$ παρελθAντ�ς, )λλH κα? µc τ�ν 8λευθερ�α τ�ς διαλεκτικ�ς )ναγωγ�ς τ�υ στ@ σ�γ-
7ρ�ν�, eωνταν@ παρAν» (περ. «I Λ0Pη», τ. 142, N�0µEρι�ς-∆εκ0µEρι�ς 1997, σελ. 798).

3Oµως, >σ� κα- ν; �π0δρασε I Eυgαντιν/ παρ�δ�ση στ�ν Σ�λωµ', Z (δια	ρετ�ς �λλη-
νισµ�ς (π� τ/ν (ρ&αι'τητα |ως τ-ς Iµ0ρες τ�υ τ�ν (πησ&'λει. BO K.Θ. ∆ηµαρoς γρ�φει
γι; τ�ν Σ�λωµ� µετ; τ/ν �πιστρ�φ� τ�υ στ/ν Z�κυνθ� (π� τ/ν 1Iταλ	α: «\H κατ�κτηση
τ�ς 6δ�ας τ�$ Jλληνισµ�$ θ’ )π�τελ�σIη )π@ δ/ κι 8µπρ@ς τ�ν Jνωτικ� γραµµ� τ�ς eω�ς
τ�υ» («BIστ�ρ	α τ,ς Nε�ελληνικ,ς Λ�γ�τε&ν	ας», σελ. 229). T/ν (ρ&α	α BEλλ�δα Z Σ�-
λωµ�ς τ/ν �&ει γνωρ	σει µαg- µG τ�ν EDρωπαϊκ� ∆ιαφωτισµ� στ/ν 1Iταλ	α, >π�υ �σπ��-
δασε. BO δ�σκαλ'ς τ�υ στ; (ρ&α[α �λληνικ�, >σ� κα- ν; τ�� eταν (πε&θ�ς, τ�ν �φερε σ’
�παφ/ µG τ/ν γλ#σσα τ#ν πρ�γ'νων τ�υ. BO Cδι�ς Z π�ιητ/ς �γραφε, >τι eταν Z δ�σκα-
λ'ς τ�υ στ; «BEλληνικ�», γιατ- τ/ν �π�&/ �κε	νη �b λ0Pεις «qEλλην», «\EλληνικAς»,
«\EλλHς» (φεJρων στ/ν πρ�&ριστιανικ/ (ρ&αι'τητα. YEτσι �&ει εQδικ� E�ρ�ς I �P�µ�-
λ'γηση τ�� Σ�λωµ��: «Kλε=σε µ�σα στ�ν ψυ7> σ�υ τ�ν \Eλλ�δα, κα? θH α6σθανθI�ς κ�-
θε εGδ�ς µεγαλε��υ». Kι αDτ� τ� µεγαλε[� διαπερν�o τ/ν ψυ&/ τ�� Σ�λωµ��· κα- γρ�φει
στ/ν 2η στρ�φ/ τ�� «3Yµν�υ»:
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jφε�λεται στ@ 'τι δcν θH εG7ε τ�.ς σκλ���υς τ�υ µc τ@ µ�ρ�ς τ�υ, 8Hν iταν hδια E π�-
λιτικ> τ�υ µc 8κε�νη τ/ν T��ρκων. OAρα δcν θH εG7ε * hδι�ς τ�ν Eγεµ�ν�α. Ol σκλ�-
��ι τ@ν πρ�τιµ�$σαν )ντ? τ/ν T��ρκων, διAτι πρ�τιµ�$σαν λιγ9τερη σκλα�ι�, )λλH
'µως �l Σ�υλι/τες, 'πως κα? �l Mανι�τες, δcν xθελαν λιγ9τερη σκλα�ι�, xθελαν Jλλη-
νικ�ν 8λευθερ�αν κα? τ�ν εyρισκαν π�λεµ9ντας Dς )ρµατωλ�? k κλ�φτες κα? �_7? Dς
ληστα�, 'πως συκ�φαντικH )ναφ�ρετε – )λλH * καθε?ς τ@ν 87θρAν τ�υ τ@ν )π�καλε=
κατH τ@ συµφ�ρ�ν τ�υ.

Παρακαλ/ σας 'µως, 8παν�ρθ9σατε τ�_λ�7ιστ�ν τ�ν �λασφηµ�αν 'τι * �Aλ�ς µc
τ?ς σκληρcς δ�λ�φ�ν�ες 'π�ιων τ�λµ�$σαν νH eητ>σ�υν τ@ Cπ�ρτατ� )γαθ@ τ�$ qEλλη-
να, τ�ν 8λευθερ�α, π.7. Kατσαντ9νης, κυρH Φρ�σ�νη κ.λπ. – εGναι * Π�ρρ�ς * B´. T@
Wλεγε * hδι�ς, µH 8σε=ς 8µµ�σως µ&ς λ�τε νH τ@ δε7θ�$µε κι 8µε=ς. OO7ι, )γαπητ� µ�υ,
E �αρ�αρAτης τ�$ �Aλ�, 'σ� κι zν τ�ν δικαι�λ�γ�τε µc τ@ «τ!  παιτ�=σε � 5π�2*»,
δcν συγκρ�νεται σc τ�π�τε µc τ�ν µεγαλ�πρεπ� 8κπ�λιτιστικ� π�ρε�α τ�$ Π�ρρ�υ.
�AλλH κα? τ@ «µ�γας» π�. τ�$ )π�δ�δετε, γιH 'σ�υς γνωρ�e�υν lστ�ρ�α τ�.ς φα�νεται
πuς )κ�$νε �λασφηµ�α.

OAγγελ�ς Mπελιτσ1κ�ς
X�λαργAς

«�Aπ’ τH κAκκαλα �γαλµ�νη
T/ν \Eλλ>νων τH lερ�,

Kα? σHν πρ/τα )νδρειωµ�νη,
Xα=ρε, | 7α=ρε, �Eλευθερι�!»

Kα- εHναι I µ'νη στρ�φ� π�K Z π�ιητ/ς τ/ν �παναλαµE�νει τρε[ς φ�ρGς (κ'µη.
EΠIΛOΓOΣ. BO K�ρα,ς εH&ε γρ�ψει >τι �;ν (π�τ�&<η I πρ'τασ� τ�υ γι; τ/ν «µ0ση Zδ�»

στ/ν γλ#σσα, τ'τε εHναι πρ�τιµJτερ� ν; γ	ν<η &ρ�ση τ,ς δηµJδ�υς κα- }&ι τ,ς (ρ&α	ας
~ ν; «σιαστI� ν�α». EH&αν >µως κα- :λλα κ�ιν; Z K�ρα,ς κα- Z Σ�λωµ'ς. Kα- τ�Kς δ��
κατε[&ε Z π'θ�ς συνδ0σεως τ�� ν0�υ �λληνισµ�� µG τ�ν (ρ&α[� }&ι µG τ/ν κρατικιστικ/
�νν�ια (λλ; π�λιτιστικ�. Kα- γι; τ�Kς δ�� τ� ν0� κρ�τ�ς θ; eταν �φαλτ�ρι� �κτιν�Pε-
ως τ�� �λληνισµ��. ADτ� >µως συνεκρ��ετ� µG τ/ν π�λιτικ/ πραγµατικ'τητα. Στ� �σω-
τερικ� �b (ντιµα&'µενες µερ	δες δGν (νεγνJρισαν στ� πρ'σωπ' τ�υς τ�ν iπαδ' π�K τ�
�ργ� τ�υ θ; τ�Kς �E��θει στ/ν κατ�ληψη τ,ς �P�υσ	ας. Στ� �Pωτερικ� I �λευθερ	α τ#ν
BEλλ�νων �σ�µαινε δι�λυση τ,ς 1Oθωµανικ,ς αDτ�κρατ�ρ	ας, πρoγµα (σ�µφ�ρ�ν (�κτ�ς
Pωσσ	ας) γι; τ-ς Oπ'λ�ιπες δυν�µεις. 1Aλλ; τ� π�λιτιστικ' τ�υς >ραµα �ρ&εται σG (ντι-
παρ�θεση µG τ� πατριαρ&ε[�· κι αDτ� δGν �&ει σ&0ση µG τ/ν θρησκευτικ� τ�υς π	στη.
ADτ/ δG I π�λιτικ/ κα- π�λιτιστικ/ (�ριστ	α �γ0ννησε τ/ν «Mεγ�λη 1Iδ0α» µG �P Cσ�υ
(σαφGς περιε&'µεν�. BO I. Kωλ0της τ/ν �P0φρασε π�λιτικ; κατ; τ-ς �πιταγGς τ,ς EDρω-
παϊκ,ς (πλ/ν Pωσσ	ας) π�λιτικ,ς· µ	α µεγ�λη αDτ�κρατ�ρ	α ((δι�φ�ρ� γι; τ�Kς EDρω-
πα	�υς ^ν eταν �λληνικ/ ~ iθωµανικ/) eταν �µπ'δι� γι; τ-ς �πεκτατικGς Eλ0ψεις τ,ς
Pωσσ	ας. BH δG Pωσσ	α, αDτ'κλητ�ς πρ�στ�τις τ#ν iρθ�δ'Pων &ριστιαν#ν τ,ς 1Oθω-
µανικ,ς ADτ�κρατ�ρ	ας, πρ�ετ	µα θρησκευτικ� περιε&'µεν�, π�K θ; (π0κλειε στ�Kς
Oπ�λ�	π�υς αbρετικ�Kς EDρωπα	�υς ν; �&�υν τ/ν παραµικρ/ �πιρρ��.

BH Mεγ�λη 1Iδ0α >µως, π�K σ;ν >ραµα συνεκ	νει τ�ν λα�ν στ� τ0λ�ς τ�� περασµ0ν�υ
αQ#ν�ς, (π0τυ&ε. BH 1Aνατ�λικ/ Pωµυλ	α περι,λθε στ/ν B�υλγαρ	α, �νm# µεγ�λη Oπ,ρPε
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Σηµε�ωση τ�= κ. �Aθ. K�υκ�.�στα
Ol δ�� )ναγν/στες εG7αν τ�ν καλ�σ�νη νH στε�λ�υν 8πιστ�λcς κα? νH διαφων>σ�υν

µc τH 'σα γρ�φ�νται στ@ �ρθρ� «�Aλ� πασσ&ς: \H �λλη !ψη» («∆αυλAς», τ. 195 M�ρ-
τι�ς 1998,).

�Eκφρ�e�υν στH 8πι7ειρ>µατ� τ�υς τ�ν 8πικρατ�$σα �π�ψη περ? τ�$ �Aλ�. Στ@
�ρθρ� α_τ@ πρ�σεπ�θησα !7ι νH γ�νω )π�λ�γητ�ς τ�ς π�λιτικ�ς τ�$ �Aλ�, )λλH νH
καταδε�-ω 'τι Cπ�ρ7ει κα? �λλη πλευρ�. ~Aν δc �l 8πιστ�λ�γρ�φ�ι δια��σ�υν 8κ ν�-
�υ τ@ �ρθρ�, θH διαπιστ9σ�υν 'τι δcν παραλε�πεται E )ρνητικ> τ�υ πλευρ�. qOσ� γιH
τ�.ς W7�ντες θετικ� γν9µη γιH τ@ν �Aλ�, α_τ�? δcν iταν µAν�ν �l -�ν�ι. Π�λλ�? 8πι-
φανε=ς qEλληνες (µετα-. τ/ν *π��ων κα? * Xρ. Περραι�@ς) εCρ�σκ�νται µετα-. α_τ/ν.

ΓιH δc τ@ zν nνε�7ετ� k 8��>θει * �Aλ�ς τ�ν Jλληνικ� παιδε�α, παραθ�τω 2να )πA-
σπασµα )π@ τ@ κεφ�λαι� «Kλ�πται κα? �Aρµατωλ�?» τ/ν )π�µνηµ�νευµ�των τ�$ Φω-
τ�κ�υ: «Kατ8πιν δA τ��των µετ( τ! 1806, <τε πλ/�ν �6 κλεφτ�καπετανα-�ι κατεστρ1-
φησαν, Wλθεν ε0ς τHν Πελ�π8ννησ�ν , Bελ� πασσ�ς, υ6!ς τ�= �Aλ� πασσ� τ�ς �Hπε�-
ρ�υ mς κυρ�αρ2�ς α>τ�ς... Iλ�γ�ν κατ’ Iλ�γ�ν �6 Πελ�π�νν*σι�ι Lλα.�ν θ1ρρ�ς κα�
5λευθερ�αν, δι8τι τ�9ς 5δ8θη κα� �δεια ν( κτ�F�υν 5κκλησ�ας, κα� ν( συστ*σ�υν κα�
σ2�λε-α �Eλληνικ( παντ�= ε0ς <λας τ(ς π8λεις κα� τ(ς κωµ�π8λεις».

A.K.

I σλαEικ/ π�λιτιστικ/ διε	σδυση. Στ-ς 7 ΦεEρ�υαρ	�υ 1891 �γραφε µεταPK :λλων Z
3Eλλην πρ'Pεν�ς στ� M�ναστ�ρι (BιτJλια) γι; τ/ν αQτ	α τ,ς π�λιτιστικ,ς διεισδ�σεως:
«\H Wλλειψις τ�ς δε��σης µερ�µνης κα? πρ�σ�7�ς 8κ µ�ρ�υς τ/ν Πατριαρ7ε�ων περ? τ�ν
8κλ�γ�ν καταλλ>λων Mητρ�π�λιτ/ν 8ν Mακεδ�ν�α. ∆υστυ7/ς )π�στ�λλ�νται ε6ς τ�ν
πνευµατικ�ν ∆ι��κησιν τ�ς 8παρ7�ας τα�της �νθρωπ�ι k 'λως 8στερηµ�ν�ι lκανAτητ�ς
k τ�ι�$τ�ι, παρ’ ��ς π&σα ε_γεν�ς *ρµ� κα? π&σα 8θνικ� 6δ�α συµπν�γεται κα? )π�ρ-
ρ�φ&ται Cπ@ τ�$ πρ@ς 7ρηµατισµ@ν πAθ�υ». 1Aλλ; κα- |νας �πλ�ς π�λ	της �στειλε Oπ'-
µνηµα πρ�ς τ�ν BYπ�υργ� τ#ν 1EPωτερικ#ν τ/ν Cδια �π�&/ κα- �γραφε µεταPK :λλων κα-
αDτ'ς: «Ol B��λγαρ�ι 8-ακ�λ�υθ�$σι τ@ Wργ�ν των Cπ�στηριeAµεν�ι 8π�σης Cπ@ τ/ν
OAγγλων κα? A_στριακ/ν, �l δc Σ�ρ��ι 8σ7�τως 8-�πνησαν κα? α_τ�? κα? µ� W7�ντες Wδα-
φ�ς, Wστρεψαν τH �λ�µµατ� των πρ@ς τ�.ς �Aρ7ιερε=ς µας, ��ς κατ�στησαν xδη Cπ�7ει-
ρ��υς. TH µ�σα εGναι π�ντ�τε πρA7ειρα, 'ταν Cπ�ρ7Iη τ@ 7ρ�µα». (Kα- τ; δ�� (π�σπ�-
σµατα (π� τ� EιEλ	� τ,ς Σ. B��ρη «ΠηγGς γι; τ/ν bστ�ρ	α τ,ς Mακεδ�ν	ας».) Kα- αDτGς
�b (ναφ�ρGς δGν θ; εH&αν καν0να ν'ηµα, ̂ ν τ� πατριαρ&ε[� κα- �b bερ�ρ&ες τ�υ δGν eταν
Oπε�θυν�ι γι; τ/ν παιδε	αν τ#ν περι�&#ν αDτ#ν κα- &ρηµατ�δ�τ��µεν�ι (π� τ� �λλη-
νικ� κρ�τ�ς.

Γι; τ�ν λ'γ�ν αDτ'ν, τ/ν (π�τυ&	α τ,ς Mεγ�λης 1Iδ0ας, �b τ'τε 3Eλληνες (ν0συραν τ�ν
∆. Σ�λωµ', τ�ν 1Aδ. K�ρα, κα- τ�ν K�λE�. Πρ'θυµα τ'τε �b �θνικ�- εDεργ0τες πρ�σ0-
φεραν γι; τ/ν λαµπρ/ τ0λεση τ#ν πρJτων συγ&ρ'νων 1Oλυµπιακ#ν 1AγJνων. Π�λι δG
σ�µερα π�K Z �λληνισµ�ς (γων	gεται ν; κρατηθ<, }ρθι�ς �µπρ�ς στ�ν �περ&'µεν� ν0� Mε-
σα	ωνα, �&�υν πληθ�νει �b �κδ'σεις �ργων τ�� ∆ιαφωτισµ��, µελ�π�ιε[ται κα- π�λιν τ�
�ργ� τ�� Σ�λωµ�� κα- γ	νεται µG πανελλ�νια συγκ	νηση δεκτ/ I (ν�ληψη τ#ν 1Oλυ-
µπιακ#ν 1AγJνων τ�� 2004. Kα- στ� κλ[µα αDτ� στ0κεται π�λι (ντ	θετ�ς Z «Eρυκ�λα-
κιασµ0ν�ς» ρωµι�συνισµ'ς.
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Παναθηναϊκ	
N� λ�ιπ�ν π�
 «�σφι�αν �� ��στες» κα� τ� πλε�στ�ν τ�� �λε�θερ�υ !ρ"ν�υ

µας $ναλ%σκεται στ�ς παραλ%ες, 'π�υ σπε�δ�υµε )µ�θυµαδ"ν, *δια%τερα κατ�
τ�ς µεταµεσηµ,ριν-ς .ρες. 0Aν�καθεν ε2!α µι� $π�ρ%α. Γιατ� 4ραγε �µε�ς ��
λευκ�%, π�
 ε6µαστε «µι� !αρ�» φυλ7 –τ�υλ9!ιστ�ν �τσι ν�µ%�ω–, ;πλ<ν�υ-
µε τ� σ<µατ9 µας στ� φ>ς τ�� καλ�καιριν�� ?λ%�υ, γι� ν� µαυρ%σ�υν; ∆-ν
$ντιλ�γω 'τι, τηρ�υµ�ν�υ τ�� µ�τρ�υ π9ντ�τε, ? ?λι�θεραπε%α κ9νει καλ".
BOσ�ι κα� 'σες 'µως $π��ητ��ν τ� περι<νυµ� «τρ�πικ� µα�ρισµα» θ� �!�υν
σ%γ�υρα κα� Dλλ�υς λ"γ�υς, λ"γ�υς α*σθητικ��ς, π�
 �εκιν��ν $π� τEν ;πλF
$ντ%ληψ7 τ�υς περ� Hρα%�υ κα� φθ9ν�υν µ�!ρι τEν ναρκισσιστικE Hραι�π9-
θεια. Π�ρα $π� τ� συν7θη κα� Jδυνηρ� �γκα�µατα Kπ9ρ!�υν κα� σ�,αρ"τε-
ρ�ι κ%νδυν�ι. Π9ντως δ-ν πτ���µεθα. LAλλωστε, κακ� τ� ψ�µατα, ε6µαστε
λα�ς φιγ�υρατ�7δων.

AMτ-ς τ�ς σκ�ψεις συ�ητ��σα κα� µ- τ�ν $νηψι" µ�υ τ�ς πρ�9λλες, π�
 Nµα-
σταν �απλωµ�ν�ι στEν $µµ�υδι� κι $π�λαµ,9ναµε τ�ν µεσηµεριαν� Oλι�,
$φ�� πρ�ηγ�υµ�νως ε6!αµε �πιδ�θF σ- µερικ-ς «,�υτι�ς». 0Eκε�ν�ς µ- Dκ�υ-
γε µ- περ%σκεψη, πασαλε%,�ντας ταυτ"!ρ�να τ� σ>µα τ�υ µ- καρ�τ%νη.

— M� ε2ναι τ"σ� ;πλ"! µ�� ε2πε �αφνικ9. «0E�ν Kπ�θ�σ�υµε 'τι ? θεωρ%α
περ� πρ�ελε�σεως τ�� $νθρ<π�υ $π� τEν 0AφρικE ε2ναι σωστE κα� 'τι πρ�ϊ-
"ντ�ς τ�� !ρ"ν�υ «$σπρ%σαµε», τ"τε λ�γικ� ε2ναι ν� �ητ��µε $πεγνωσµ�να
«�πιστρ�φE στ�ς ρ%�ες».

Tελει<ν�ντας τEν φρ9ση τ�υ λ�θηκε στ� γ�λια.
— Θ�µισ� µ�υ ν� σ- πρ�τε%νω στ�ν Π�υλιαν� γι� µ�λ�ς τFς 0Aνθρωπ�λ�-

γικFς WEταιρε%ας, ε2πα �γX µισ�γελ<ντας. WH *δ�α σ�υ δ-ν πρ�πει ν� π9Zη !α-
µ�νη. Στ�ι!ηµατ%�ω 'τι, ��ν σ- Dκ�υγε ) Mπερν9λ, ) συγγραφ�ας τFς «Mα�-
ρης 0Aθην\ς», θ� π9θαινε $κρ9τεια $π� τE !αρ9 τ�υ.

Mετ� $π� ]να σ�ντ�µ� δι9λειµµα σιωπFς �πανFλθε κα� µ- ρ<τησε:
— _�ρεις τ% ?µερ�µην%α �!�υµε σ7µερα;
— Πρ<τη 0I�υλ%�υ, $π7ντησα $δι9φ�ρα.
— LO!ι $κρι,>ς, µ�� $νταπ7ντησε. LE!�υµε ε*κ�στE ]κτη τ�� WEκατ�µ-

,αι>ν�ς, σ�µφωνα µ- τ� $ττικ� ?µερ�λ"γι�.
— Mπρ9,�, ε2πα �γX �κπληκτ�ς. M� καλ� π>ς τ� θυµ7θηκες;
— Πρ�ν $π� λ%γ� µ�� µ%λησες γι� τEν 0Aθην\ �στω κα�... µα�ρη. LEτσι aρθαν

στ� µυαλ" µ�υ τ� Mεγ9λα Παναθ7ναια, π�
 �εκιν��σαν κ9π�τε αMτ-ς τ�ς
?µ�ρες.

AMτ� τ� λ"για �καναν τ� µυαλ" µ�υ ν� �εφ�γZη γι� λ%γ� $π� τ�
ς περι-
σπασµ�
ς τ�� περι,9λλ�ντ�ς κα� ν� τα�ιδ�ψZη σ- Dλλ�υς !ρ"ν�υς, π�
 κα-
νε%ς µας δ-ν ��ησε, $λλ� π�
 'λ�ι πρ�σπαθ��µε ν� φανταστ��µε, ,λ�π�ντας
τ� κ�µµ9τια τ�� σπασµ�ν�υ �στ�ρικ�� καθρ�πτη κα� πρ�σθ�τ�ντας σ’ αMτ�
τEν δικ7 µας πρ�σωπικE $ντ%ληψη γι� τ� µεγαλει>δες παρελθ"ν. Πρ"σωπα
κα� ε*κ"νες τ�� !αµ�ν�υ καιρ�� �ρ!�νταν στEν σκ�ψη µ�υ. Πρ�σπαθ��σα ν�
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τ�ς συλλ9,ω στEν )λ"τητ9 τ�υς, $λλ� aταν δ�σκ�λ�. Ocτε ) τ"π�ς �cτε ?
!ρ�νικ7 στιγµE aταν κατ9λληλα.

— Πεντακ"σια, πετ9!τηκε ) µικρ�ς ,λ�π�ντ9ς µε σκεπτικ".
— T% πρ\γµα; ε2πα.
— T� µισ� τFς !ιλι9δας... πεντακ"σια, �αναε�πε ε*ρωνευ"µεν�ς τEν περι-

συλλ�γ7 µ�υ.
— WHρακλF, Dσε τ�ς ��υπν\δες, τ�� ε2πα ,αριεστηµ�να, κα� ,9λε µ- ρ�γ�υ-

λα τEν καρ�τ%νη, µEν τEν µυριστ��ν τ%π�τα τρωκτικ� κα� σ- µε�εδι9σ�υν.
MEν �ε!ν\ς 'τι ,ρισκ"µαστε στ� Λαγ�ν7σι, συν�!ισα $νταπ�δ%δ�ντας τ� πει-
ρ9γµατ9 τ�υ.

T� $π"γευµα µ\ς ,ρFκε στ� αMτ�κ%νητ� ν� $κ�λ�υθ��µε τEν ,ραδυκ%νη-
τη π�µπE –e!ι ,�,αια τ>ν Παναθηνα%ων, $λλ� τ>ν ;πλ>ν 0Aθηνα%ων κα�
τ>ν περ� τ� «κλειν�ν Dστυ» κατ�%κων, π�
 �γκλω,ισµ�ν�ι στ� τετρ9τρ�!9
τ�υς ε2!αν π9ρει τ�ν δρ"µ� τFς �πιστρ�φFς. Φθ9ν�ντας στ� σπ%τι µ�υ, µετ�
$π� µι� σ�ντ�µη $ν9παυλα κα� µE �!�ντας τ%π�τα *δια%τερ� ν� κ9ν�υµε, $π�-
φασ%σαµε ν� τελει<σ�υµε τEν ?µ�ρα µας στEν «παλι�» 0Aθ7να. BOσ� ν4ναι
]νας περ%πατ�ς στ�ν Kεραµεικ", στ� Θησε��, στ� M�ναστηρ9κι κα� στEν Πλ9-
κα δ-ν $φ7νει καν�ναν $συγκ%νητ�.

BOταν φθ9σαµε, διεπ%στωσα γι� π�λλ�στE φ�ρ� 'τι αMτE ? συγκ%νηση δ-ν
aταν $"ριστη $λλ� $π"λυτα !ειρ�πιαστ7. T� µελ� !ρ>µα π�
 �παιρναν τ�
µ9ρµαρα, καθXς τ� �λ�υ�ε τ� κ"κκιν� φ>ς τ�� ?λ%�υ κατ� τ� σ��ρ�υπ�,
πραγµατικ� ��σταινε τ� ,λ�µµα. Πρ�!ωρ<ντας παρατηρ7σαµε 'τι, !ωρ�ς ν�
�!�υµε �πιδι<�ει, $κ�λ�υθ��σαµε τ�ν 6δι� δρ"µ� µ’ �κε�ν�ν, π�
 πρ�ν $π�
δεκ9δες α*>νες �παιρναν �� πρ"γ�ν�% µας π�
 συµµετε�!αν στEν π�µπE τ>ν
Παναθηνα%ων. Πρ�σπαθ��σα κα� π9λι ν� γυρ%σω ν�ερ� στEν �π�!E �κε%νη
κα� ν� $νασυνθ�σω τEν ε*κ"να της. O� θ�ρυ,<δεις περισπασµ�� τ�� περι-
,9λλ�ντ�ς 'µως... Dσκ�πα κ�ρναρ%σµατα, ,"µ,�ς µ�τ�συκλεττ>ν, καυσα�-
ρι�, κακ"γ�υστα κτ%σµατα κα� σ�κκ9κια κα� τ� παντα!�� παρ�ν τσιµ�ντ� συ-
ν�θεσαν τ� γνωστ� µ%�ερ� πρ"σωπ� τFς 0Aθ7νας τ>ν νεωτ�ρων !ρ"νων, π�

µ"ν� $ηδ%α πρ�καλε�. WO $νηψι"ς µ�υ δ-ν µιλ��σε. Πρ�τιµ��σε ;πλ\ ν� κυτ-
τ9�Zη µ- ρ�µαντικE µελαγ!�λ%α κ9π�ια �ρειπωµ�να µνηµε�α π�
 πρ�σπερ-
ν��σαµε. WO κ"σµ�ς γ�ρω µας, ντ"πι�ι κα� ��ν�ι, περπατ��σε !ωρ�ς ν� συµ-
µερ%�εται τ�
ς στ�!ασµ��ς µας. K9τι τ�τ�ιες στιγµ-ς καταλα,α%νω τ� σκε-
πτικ� �κε%ν�υ τ�� καθηγητF $π� τEν Σπ9ρτη, π�
 ]να µFνα πρ�ν ε2!ε $π�-
φασ%σει ν� τερµατ%σZη τEν �γκ"σµια π�ρε%α τ�υ, ��αφανι�"µεν�ς στ�ν Tαhγε-
τ�.

BOταν ε6!αµε φθ9σει πι� στ�
ς πλακ"στρωτ�υς δρ"µ�υς τFς Πλ9κας κι �νi>
τ� µυαλ" µ�υ �τρε!ε σ- παννυ!%δες, λαµπαδηδρ�µ%ες τ>ν �φ7,ων, �ππικ�
ς
κα� γυµνικ�
ς $γ>νες κα� Dλλα τ�τ�ια �θιµα, π�
 κατ7ργησε e!ι τ"σ� ) !ρ"-
ν�ς 'σ� ? σ9πια σκ�ταδιστικE σκ�πιµ"τητα, ]νας εMγενEς σερ,ιτ"ρ�ς $π�
παρακε%µεν� τα,ερνε�� µ\ς πλησ%ασε !αρι�στατα µ- τE φρ9ση: «Have a seat
please». «Σ�τ στ� µ��τρα µας», ε2πα $φZηρηµ�να κα� συν�!ισα ν� περπατ>.

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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T� «σ�νδρ�µ� τ�ς πατρ�κτ�ν�ας»

LEγινε λ"γ�ς σ- πρ�ηγ��µενα τε�!η τ�� «∆αυλ��» γι� τ� «σ�νδρ�µ� τFς
πατρ�κτ�ν%ας» π�
 ,ασαν%�ει π�λλ�
ς σηµεριν�
ς BEλληνες, γι� τ� π�λ
 δια-
δεδ�µ�ν� δηλαδE φαιν"µεν�, ν� µισ��µε κα� ν� $π�ρρ%πτ�υµε ε6τε Hς Dτ�µα
ε6τε Hς π�λιτικ�ς, θρησκευτικ-ς κ.λπ. )µ9δες τ�
ς $ρ!α%�υς BEλληνες κα� τ�
µεγαλε�� κα� τEν α6γλη τ�� $ρ!αι�ελληνικ�� π�λιτισµ��, φθ9ν�ντας σ- ση-
µε�� ν� τ�
ς µηδεν%��υµε Hς ε*δωλ�λ9τρες, πρωτ"γ�ν�υς, $ν7θικ�υς κ.λπ.
0Aνε�αρτ7τως 'τι τ� µ�σ�ς κα� ? «µηδ�νιση» τ�� π�λιτισµ�� µας �!�υν Hς
πηγE τ�
ς ��ν�υς, �!θρικ� διακε%µεν�υς πρ�ς τ�ν WEλληνισµ", τ� γεγ�ν�ς 'τι
�µε�ς γιν"µαστε φ�ρε�ς αMτ�� τ�� µ%σ�υς $π�κτ\ ]να µεγ9λ� �νδιαφ�ρ�ν $π�
καθαρ� ψυ!�λ�γικE πλευρ9. jAς δ��µε λ�ιπ�ν τ� «σ�νδρ�µ� τFς πατρ�κτ�-
ν%ας» �ρευνητικ9.

E2ναι γνωστ� κα� εMρ�ως διαδεδ�µ�ν� τ� $ν�κδ�τ�, κατ� τ� )π��� ) µικρ�ς
πατρ�κτ"ν�ς π�
 σκ"τωσε τ�ν πατ�ρα τ�υ, γι� ν� µπ�ρZF ν� συµµετ9σ!Zη σ-
�κδρ�µE τ�� Jρφαν�τρ�φε%�υ, $ναφωνε� κατ"πιν στ� δικαστ7ρι�, 'π�υ δι-
κ9�εται γι� τEν πρ9�η τ�υ: «ΛυπηθFτε µε, ε2µαι Jρφαν"»! Πρ9γµατι πρ"-
κειται γι� ]να εMφυ�στατ� δε�γµα «µα�ρ�υ !ι��µ�ρ», τ� )π��� Hστ"σ� $να-
γ"µεν� στEν ψυ!�λ�γικE πραγµατικ"τητα kν�ς συνηθισµ�ν�υ $νθρ<π�υ, !9-
νει τ�ν κωµικ" τ�υ !αρακτFρα κα� $π�κτl\ µ%α δι9σταση e!ι τ"σ� εMδι9κρι-
τη $λλ� ��αιρετικ� σ�,αρ7.

Mεταφ�ρ�ντας τ� παραπ9νω $ν�κδ�τ� στEν γλ>σσα τ>ν συµ,"λων κα�
$ναλ��ντας τ� στ�ι!ε�α π�
 τ� συνθ�τ�υν, σ- συνδυασµ� µ- τEν ψυ!�πνευ-
µατικ7 µας Kπ"σταση, δ-ν θ� ε2ναι δι"λ�υ δ�σκ�λ� ν� διακρι,<σ�υµε τ% συµ-
,α%νει. jAς Kπ�θ�σ�υµε, 'τι ) «πατρ�κτ"ν�ς» ε2ναι ) καθε�ς $π� �µ\ς, 'τι )
«πατ�ρας» π�
 στε%λαµε στ�ν τ9φ� (τ�ν $π�ρρ%ψαµε ψυ!ικ�) ε2ναι e!ι $πα-
ρα%τητα ) φυσικ"ς µας γενν7τωρ, $λλ� )π�ι�σδ7π�τε κα� )τιδ7π�τε �!�υµε
θ�σει Hς πρ�µετωπ%δα στE �ω7 µας, 'τι τ� «Jρφαν�τρ�φε��» ε2ναι ) κ"σµ�ς
γ�ρω µας π�
 «ψ9!νει κα� ψ9!νεται», 'τι τ� «δικαστ7ρι�» ε2ναι ? συνε%δη-
σ7 µας –o τ� $π�µειν9ρια της– κα� τ�λ�ς 'τι ? «�κδρ�µE» δ-ν $ντιπρ�σω-
πε�ει τ%π�τε Dλλ� παρ� τEν $φ�ρµE κα� ταυτ"!ρ�να τ�ν σκ�π� τFς φ�νικFς
πρ9�εως.

WH $λληλ�υ!%α τ>ν γεγ�ν"των ε2ναι Dρρηκτα συνδεδεµ�νη µ- τEν �ωE κα�
τEν δραστηρι"τητα τ�� $νθρ<π�υ µ�σα στ�ν κ"σµ�. T� µ"να π�
 $λλ9��υν
κατ� περ%πτωση ε2ναι τ� κ%νητρα π�
 δηµι�υργ��ν τ� γεγ�ν"τα, pθ<ντας τ�
Dτ�µ� στEν $π�ρριπτικE-«φ�νικE» τακτικ7. WYπ9ρ!�υν πλε�στες κλασσικ-ς πε-
ριπτ<σεις «πατρ�κτ�ν%ας» π�
 πλ9θ�υν !αρακτFρες, 'πως λ.!. ) $ναρ!ικ�ς
π�
 –κατ� τEν πρ�σφιλF τ�υ �κφραση– «φτ�νει» τEν κ�ινων%α µ�σα στEν
)π�%α µεγ9λωσε κα� $νδρ<θηκε, κα� $γων%�εται πλ��ν γι� τEν κατ9ργηση τ>ν
κατεστηµ�νων δ�µ>ν της, ) Dθε�ς ) )π���ς $ρνε�ται τ� θρησκευτικ� περι-
,9λλ�ν τ�υ κα� στρ�φεται σ- Dλλ�υς δρ"µ�υς $να�ητ7σεως, ) µετανεν�ηµ�-



ν�ς «$µαρτωλ�ς» π�
 καταργ<ντας π�λλ-ς πλευρ-ς τ�� kαυτ�� τ�υ, µετ�ρ-
!εται διαφ"ρ�υς τρ"π�υς γι� ν� «λυτρωθZF», ) KλιστEς π�
 kστι9�ει τ� �νδια-
φ�ρ�ν τFς �ωFς τ�υ στ�ν )ρατ� κα� ;πτ� κ"σµ� o ) διαν�ητEς π�
 συµπερι-
φ�ρεται $ντιστρ"φως κ.�.κ.

Παρατηρ��µε εcλ�γα, 'τι ? δρ9ση τ>ν παραπ9νω !αρακτ7ρων π�ρα $π�
τEν κ�ινE πατρ�κτ�νικE δι9θεση κα� πρ9�η $ναγνωρ%�εται και $π� ]ναν
Dλλ� κ�ιν� παρ�ν�µαστ7: τEν $να�7τηση kν�ς ν��υ «µπαµπ\» µετ� τ�ν θ9-
νατ� τ�� πρ�ηγ�υµ�ν�υ. BΩς «πατ�ρας» ,�,αια στE συλλ�γιστικE αMτE �νν�-
ε�ται e!ι $π�κλειστικ� κα� µ"ν� κ9π�ι�ς π�
 �!ει πρ�σωπικE Kπ"σταση, $λλ�
συν9µα ]να δ"γµα, µι� *δε�λ�γ%α, ]να συµπεριφ�ρικ� πρ"τυπ�, µ%α στ9ση
�ωFς κ.τ.τ. 0EπειδE δ- στEν ���λι�η τFς πρ�σωπικ"τητ�ς τ�� $νθρ<π�υ κυ-
ριαρ!ε� τ� s�ϊκ� στ�ι!ε�� π�
 σφραγ%�ει τEν κ9θε µ%α $π� τ�ς �πιλ�γ-ς-σταθ-
µ�
ς τFς �ωFς τ�υ, ε2ναι σ�νηθες ? $π�δ�!E kν�ς «πατρ�ς» ν� $π�τελZF πρ�-
σωρινE θ�ση, καθXς ? $µφ%δρ�µη σ!�ση πατρ�ς-τ�κν�υ δ�ναται ν� πρ��εν7σZη
τρι,�ς, π�
 θ� )δηγ7σ�υν στEν ρ7�η. jAς µE λησµ�ν��µε 'τι ) φερ"µεν�ς Hς
«πατEρ» ε2ναι κα� ) 6δι�ς «τ�κν�» κ9π�ι�υ Dλλ�υ κα� τ� «τ�κν�» µ- τEν σει-
ρ9 τ�υ �πιδι<κει τEν «πατρ"τητα», �!�ντας ��ασφαλισµ�νη τEν «υ�"τητα».

WH κ�ινE µ7τρα 'λων τ>ν στ�ι!ε%ων αMτ�� τ�� συµπλ�γµατ�ς $π�καλ�πτε-
ται $ναγωγικ� κα� δ-ν ε2ναι Dλλη $π� τ�ν ���υσιασµ� π�
 καραδ�κε�, γι� ν�
πρ�σφ�ρZη στ� θ�µα τ�υ ]να ν�� «πατ�ρα», µετ� τE δ�λ�φ�ν%α τ�� πρ�τ�ρ�υ.
∆-ν $π�κλε%εται, ? διαδικασ%α αMτE ν� �παναλαµ,9νεται στ� διηνεκ�ς, $φ��
) ���υσιασµ�ς διαθ�τει πλFθ�ς «πατ�ρων» �ν τ��ς �Mραν��ς κα� �ν τZF γZF, τ�
ς
)π�%�υς «πλασσ9ρει» ;πλ"!ερα, $ν9λ�γα µ- τ�ς συνθFκες π�
 αMτ�� $π��η-
τ��νται.

BEνας φα�λ�ς κ�κλ�ς $τυ!>ν �πιλ�γ>ν, ψευδ�διληµµ9των κα� $νωµαλι>ν
τFς συµπεριφ�ρ\ς διαφα%νεται µ�σα $π’ 'λες αMτ-ς τ�ς καταστ9σεις. Bε,α%-
ως ? φ�ση τ�� $νθρ<π�υ τ�ν πρ�διαθ�τει ν� πραγµατ<σZη τ�ς �µφυτες $ν9-
γκες τ�υ γι� γν<ση, πνευµατικE πλ7ρωση κα� δηµι�υργ%α. WH τελευτα%α �!ει
*δι9��υσα σηµασ%α, καθXς δ-ν ε2ναι τ%π�τε Dλλ� $π� παραγωγικE $ν9πλα-
ση τFς πραγµατικ"τητ�ς, συνδυα��µ�νη δ- κα� συνυφασµ�νη µ- τ� «γν>θι
σαMτ�ν» γ%νεται τ� κλειδ� π�
 $πελευθερ<νει τ� πρ"σωπ� $π� τ� δεσµευτ7-
ρι� τ>ν «πατρ�κτ�νι>ν» κα� τ� )δηγε� στ�ς $τραπ�
ς τFς �λε�θερης κα� $δ�-
σµευτης πνευµατικFς π�ρε%ας. Λαµπρ� παρ9δειγµα τFς π�ρε%ας αMτFς πα-
ραµ�νει στ�
ς α*>νες ) $ρ!α��ς WEλληνικ�ς Λ"γ�ς, τ�� )π�%�υ ? διδασκαλ%α
κα� πρ��πτικE �,γαλε τ�ν Dνθρωπ� $π� τ� τ�λµα τFς δ�κησισ�φ%ας, τ�� σκ�-
ταδισµ�� κα� τ�� *δε�λ�γικ�� $π�πρ�σανατ�λισµ��. 0Aντιθ�τως ? διαστρ�-
φικE �ναλλαγE «πατ�ρων» καταδεικν�ει τ� σ�νηθες Dλλ�θι τFς �σωτερικFς
κεν"τητ�ς, τFς ν�σηρFς $νασφαλε%ας κα� κυρ%ως τFς $π�υσ%ας αMτ�γνωσ%ας
π�
 !αρακτηρ%��υν $π"λυτα τ� �π%δ��α τ�κνα.

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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[∆ηµ�σιε�ω ε*ς τ�ν «∆αυλ�ν» συν�πτικEν γεωµετρικEν $π"δει�ιν τFς $συµµετρ%ας
τFς διαγων%�υ τ�� τετραγ<ν�υ πρ�ς τEν πλευρ�ν αMτ��. Θεωρ> ταπειν>ς 'τι ? γεω-
µετρικE $π"δει�ις ε2ναι σαφEς κα� �µεσ�ς κα� 'τι, �� 'σων γνωρ%�ω, παρ�υσι9�εται
δι� πρ<την φ�ρ�ν ε*ς τEν διεθνF ,ι,λι�γραφ%αν. WH �ν λ"γiω γεωµετρικE $π"δει�ις
στηρ%�εται $π�λ�τως ε*ς τEν Πρ"τασιν 2 τ�� 10�υ ,ι,λ%�υ τ>ν «Στ�ι ε�ων» τ�� EMκλε%-
δ�υ, �ν> Dλλ�ι $λλ�εθνε�ς συγγραφε�ς πρ�,α%ν�υν �µµ�σως ε*ς τEν γεωµετρικEν $π"-
δει�ιν τFς �ν λ"γω $συµµετρ%ας, στηρι�"µεν�ι ε*ς τEν Πρ"τασιν 3 τ�� *δ%�υ ,ι,λ%�υ τ>ν
«Στ�ι ε�ων» τ�� EMκλε%δ�υ (,λ�πετε Th. Heath, «"Iστ�ρ�α τ$ν "Eλληνικ$ν Mαθηµα-
τικ$ν», σελ. 206-209).

WH $συµµετρ%α τFς διαγων%�υ τ�� τετραγ<ν�υ πρ�ς τEν πλευρ�ν αMτ�� ε2!εν $π�-
δει!θF $π� τEν �π�!Eν τ�� Πυθαγ"ρα κα� �!ει περιληφθF µ%α «$ριθµ�θεωρητικE»
$π"δει�ις ε*ς τ� «Στ�ι!ε�α» τ�� EMκλε%δ�υ. Θεωρ> λ�ιπ�ν 'τι ? γεωµετρικE $π"δει-
�%ς µ�υ �!ει �στ�ρικEν $�%αν. – ∆.K.M.]

Πρ�ς �π�δει!ιν (γεωµετρικ)ν) θ, στηρι/θ0µεν �π�λ�τως ε1ς τ)ν Πρ�τασιν 2 τ�3
10�υ 5ι5λ6�υ τ0ν Στ�ι!ε%ων τ�3 E8κλε6δ�υ, 9 :π�6α λ;γει τ, <!=ς: «0E�ν δ�θ>σι δ��
Dνισα µεγ�θη κα� $νθυφαιρFται π9ντ�τε τ� µικρ"τερ�ν $π� τ�� µεγαλυτ�ρ�υ, τ�
kκ9στ�τε δ- Kπ"λ�ιπ�ν �Mδ�π�τε καταµετρZF τ� πρ� kαυτ��, τ� µεγ�θη θ� ε2ναι $σ�µ-
µετρα». (E8κλε6δ�υ, «Στ�ι!ε�α», τ�µ�ς 3�ς, @κδ�σις Aπ� E8αγ. Σ. ΣταµCτη, �Aθ=ναι
1956).

KATAΣKEYH. KατασκευCF�µεν τετρCγων�ν ABΓ∆ πλευρIς AB=1 καK φ;ρ�µεν
τ)ν διαγMνι�ν α8τ�3 AΓ=�2�. MO κ;ντρ�ν τ� Γ καK �κτPνα τ)ν πλευρ,ν Γ∆ τ�3 τε-
τραγMν�υ φ;ρ�µεν περιφ;ρειαν κ�κλ�υ (Γ, Γ∆) 9 :π�6α τ;µνει τ)ν διαγMνι�ν AΓ ε1ς
τ� σηµεP�ν E, Rπ�υ @/�µεν τ� τµ=µα AE, π�S εTναι τ� πρ$τ�ν -π.λ�ιπ�ν �π� τ)ν κα-
ταµ;τρησιν τ=ς διαγων6�υ AΓ Aπ� τ=ς πλευρIς Γ∆. E1ς τ� σηµεP�ν E φ;ρ�µεν Uφα-
πτ�µ;νην V AψMν�µεν κCθετ�ν, 9 :π�6α τ;µνει τ)ν πλευρ,ν A∆ ε1ς τ� σηµεP�ν K. MO
κ;ντρ�ν τ� K καK �κτPνα K∆ φ;ρ�µεν περιφ;ρειαν κ�κλ�υ (K, K∆), 9 :π�6α τ;µνει
τ)ν πλευρ,ν A∆ ε1ς τ� σηµεP�ν Z, Rπ�υ τ� τµ=µα AZ εTναι τ� δε�τερ�ν -π.λ�ιπ�ν
�π� τ)ν καταµ;τρησιν τ=ς πλευρIς A∆ Aπ� τ�3 AE= πρMτ�υ Aπ�λ�6π�υ.

E1ς τ� σηµεP�ν Z φ;ρ�µεν Uφαπτ�µ;νην τ�3 κ�κλ�υ (K, K∆) V AψMν�µεν κCθετ�ν,
9 :π�6α τ;µνει τ)ν διαγMνι�ν AΓ ε1ς τ� σηµεP�ν Λ. MO κ;ντρ�ν τ� σηµεP�ν Λ καK
�κτPνα ΛE φ;ρ�µεν περιφ;ρειαν κ�κλ�υ, 9 :π�6α τ;µνει τ)ν διαγMνι�ν AΓ ε1ς τ� ση-
µεP�ν Θ, Rπ�υ τ� τµ=µα AΘ εTναι τ� τρ�τ�ν -π.λ�ιπ�ν �π� τ)ν καταµ;τρησιν τ�3 AE=
πρ0τ�ν Aπ�λ�ιπ�ν, Aπ� τ�3 AZ= δε�τερ�ν Aπ�λ�ιπ�ν. KαK πCλιν ε1ς τ� σηµεP�ν Θ
φ;ρ�µεν Uφαπτ�µ;νην τ�3 κ�κλ�υ (Λ, ΛE), 9 :π�6α τ;µνει τ)ν A∆ ε1ς τ� σηµεP�ν M.
MO κ;ντρ�ν τ� σηµεP�ν M καK �κτPνα MZ φ;ρ�µεν περιφ;ρειαν κ�κλ�υ (M, MZ), 9
:π�6α τ;µνει τ)ν πλευρ,ν A∆ ε1ς τ� σηµεP�ν H, Rπ�υ τ� AH εTναι τ� τ�ταρτ�ν -π.-
λ�ιπ�ν �π� τ)ν καταµ;τρησιν τ�3 τµ[µατ�ς AZ= δευτ;ρ�υ Aπ�λ�6π�υ, Aπ� τ�3 τµ[-
µατ�ς AΘ=τρ6τ�υ Aπ�λ�6π�υ. ∆ι’ α8τ�3 τ�3 τρ�π�υ σ/εδιCF�ντες δυνCµεθα ν, λαµ-

∆HM. K. MAPΓETHΣ

M6α _µεσ�ς γεωµετρικ) �π�δει!ις
στηριF�µ;νη ε1ς τ, Στ�ι!ε�α τ�υ E8κλε6δη

H AΣYMMETPIA ∆IAΓΩNIOY KAI ΠΛEYPAΣ TETPAΓΩNOY



5Cν�µεν συνε/0ς
διαδ�/ικ, καK
�πειρ�ν πλ�θ�ς
-π�λ��πων, τ,
:π�Pα πρ�κ�-
πτ�υν, Rταν τ�
«kκ9στ�τε Kπ"λ�ι-
π�ν καταµετρZF τ�
πρ� kαυτ�� Kπ"-
λ�ιπ�ν» καK �φ[-
νει πCντ�τε ν;�ν
Aπ�λ�ιπ�ν.

Φ;ρ�µεν τMρα
τKς ε8θεPες ∆E, EZ,
ZΘ, ΘH... Rπ�υ
σ/ηµατ6F�νται τ,
�µ5λυγMνια τρ6-
γωνα: ∆EA, EZA,
ZΘA, ΘHA..., ε1ς
τ, :π�Pα παρατη-
ρ�3µεν: 

— bOτι εTναι
Rµ�ια καK συνε/0ς

σµικρυν�µενα.
— bOτι 9 µικρ) πλευρ, καK 9 µεγCλη πλευρ, <κCστ�υ τριγMν�υ �ντιστ�ι/�3ν ε1ς

δ�� διαδ�/ικ, Aπ�λ�ιπα.
— bOτι 9 µικρ) πλευρ, τ�3 <ν�ς τριγMν�υ καθ6σταται µεγCλη πλευρ, τ�3 �µ;σως

<π�µ;ν�υ τριγMν�υ.
— bOτι τα σ/ηµατιF�µενα �µ5λυγMνια τρ6γωνα εTναι _πειρα, dς Rµ�ια, Rτε καK τ,

Aπ�λ�ιπα εTναι _πειρα καK συνεπ0ς �6δ�π�τε τ� <κCστ�τε Aπ�λ�ιπ�ν καταµετρe= τ�
πρ� <αυτ�3 Aπ�λ�ιπ�ν, _ρα σ�µφωνα µO τ)ν Uν �ρ/e= �ναφερθεPσαν πρ�τασιν 2 τ�3
E8κλε6δ�υ τ, _νισα µεγ;θη AΓ= διαγMνι�ς τετραγMν�υ = �2� καK AB= πλευρ, τε-
τραγMν�υ = 1 εTναι �σ�µµετρα, fτ�ι:

�
A
A

B
Γ
� = �

�
1
2�
� = �σ�µµετρα καK  �2�= �σ�µµετρ�ς �ριθµ�ς.

Παρ�µ�ια σαφ)ς καK _µεσ�ς γεωµετρικ) �π�δει!ις δOν AπCρ/ει ε1ς τ)ν διεθν= 5ι-
5λι�γραφ6αν τ=ς gIστ�ρ6ας τ0ν Mαθηµατικ0ν, U! Rσων γνωρ6Fω, δι’ h καK θεωρ0 Rτι
δι, πρMτην φ�ρ,ν παρ�υσιCFεται διεθν0ς.
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T� θα�µα τ	ν θαυµ�των
Bρισκ�µ	υν στν «K	ιλ�δα τ�ν Bασιλ�ων» τ�ν α�γυπτιακ�ν Θη��ν, �ταν

ρ τησα τ!ν "εναγ� µας, τ% �ρ%σκεται π%σω &π! τν 'αµηλ λ	φ	σειρ) π	* +ψω-
ν�ταν καθ�τως &π! /π�νω µας.

— T! Nτ�ιρ /λ Mπα'�ρι, µ	5 &π�ντησε. 6Aπ�ρησα! A9τ� στ) α�γυπτιακ� ση-
µα%νει «Nα!ς τ�ν Nαυτικ�ν». T% γ:ρευε στν ;ρηµ	;

— =Yπ�ρ'ει /κε? «ντ�ιρ» (µ	ναστAρι, να�ς); τ!ν ρ τησα.
— Bε�α%ως, «T! θα5µα τ�ν θαυµ�των»!
— ΠDµε.
KαE πAγαµε. Σκαρφαλ σαµε στν λ	φ	σειρ) &π! Gνα δ:σκ	λ	 µ	ν	π�τι καE

&π! τν κ	ρυφA της &ντικρ:σαµε τ!ν να! τHς �ασ%λισσας Xατσεψ	:τ, π	* Jρθ -
νεται /κε? Kλ	µ�να'	ς, /ντελ�ς ' ρια &π! τ	*ς να	*ς τ�ν Lλλων �ασιλ�ων τHς
17ης δυναστε%ας καE Kλ�τελα διαφ	ρετικ!ς σO &ρ'ιτεκτ	νικA, ρυθµ�, τ�'νη.

ΣτEς τ	ι'	γραφ%ες τ	5 να	5 τHς Xατσεψ	*τ &πεικ	ν%P	νται τ) σπ	υδαι�τερα
γεγ	ν�τα τHς �ασιλε%ας της (1520-1484 π.X.). 6Aν�µεσ� τ	υς σ’ Gνα Kλ�κληρ	
τ	?'	 /"ιστ	ρε?ται τ! τα"%δι µιDς α�γυπτιακHς &π	στ	λHς π	* W Xδια ;στειλε στν
«θεϊκ γH τHς Π	:ντ». Kατ) τ!ν Breasted πρ�κειται «γι� τ�ς πι
 �νδιαφ�ρ�υσες
τ�ι��γραφ�ες στ�ν A�γυπτ�». («Records», II, 246), γι) τEς Kπ	?ες K δι�σηµ	ς
α�γυπτι	λ�γ	ς Ed Naville ;γραψε Kλ�κληρ	 �ι�λ%	. («The Temple of Deir el
Bahari»).

�Eρωτ�µατα
Π	ι� ε\ναι α9τ W ' ρα; Π	5 �ρισκ�ταν; Π	ι	% P	5σαν /κε?; Σ’ α9τ) τ) /ρω-

τAµατα δOν /δ�θη µ�'ρι σAµερα &π�ντηση. Γι’ α9τ! καE W «Π	*ντ» 'αρακτηρ%-
Pεται «µυθικA». ^Oµως π�ς «µυθικA», &φ	5 W α�γυπτιακ &π	στ	λ ;φθασε σ’
α9τν καE ;φερε &π! /κε? πλHθ	ς πρ	ϊ�ντων; `Aλλωστε W «µυστηρι δης» ' ρα
&ναφ�ρεται καE σO µ%α πρ	σευ' πρ!ς τ!ν `Aµµωνα &π! τν /π	' τ	5 6Aµεν-
'	τOπ Γ´ (1408-1372 π.X.), δηλαδ µεταγεν�στερη τHς Xατσεψ	:τ, /νc� Gνας &"ιω-
µατ	5'	ς τHς 6ης δυναστε%ας, δηλαδ α��νες πρ	γεν�στερ	ς τHς Xατσεψ	:τ,
&ναφ�ρει �τι /πισκ�φθηκε τν Π	*ντ π	λλOς φ	ρOς (Breasted l II, 892). =H Π	*ντ
+πHρ"ε. 6Aλλ) π	5; N	µ%Pω �τι �ρHκα τν &π�ντηση.

Of A�γ:πτι	ι ;φθασαν στν Π	*ντ µO πλ	?α π	* τ) &πεικ	ν%P	υν στEς τ	ι'	-
γραφ%ες. Σ’ α9τOς �λ�π	υµε καE τ	*ς κατ	%κ	υς α9τHς τHς ' ρας. E\ναι λευκ	%,
κ	µψ	%, &ριστ	κρατικ	%, +περAφαν	ι. =Yπ�ρ'	υν καE µα5ρ	ι, νεγρ	ειδε?ς, 	f
Kπ	?	ι καταφαν�ς ;'	υν κατ τερ	υς ρ�λ	υς, +πηρετ�ν, &'θ	φ�ρων, συν	δ�ν.
T! τ	π%	 ;'ει λ�φ	υς καE λει��δια. «T� ��α στ�ς τ�ι��γραφ�ες ε�ναι  π�κλει-
στικ�ς  φρικανικ�» (Ed. Naville), π%θηκ	ι καE Gνας π�νθηρας. T) φυτ) �µως
&νAκ	υν στ) �θαγενH τ�ν παραλ%ων τHς ν	τ%	υ 6Aρα�%ας (A. Lucas, «Ancient
Egyptian Materials and Industries». Λ	νδ?ν	 1934 · W.H. Schoff «The Periplus of the
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Erythraean Sea» N.Y. 1912). Στν /πιγραφ δια��P	υµε: «τ�τ�ια δ�νδρα δ$ν ε��α-
µε δε&  π
 τ'τε π�( )ρ�ισε * κ'σµ�ς». =H α�γυπτιακ &π	στ	λ ;φερε δ�νδρα &π!
τν Π	*ντ καθmς καE /λεφαντ�δ	ντ	, ;�εν	, &ρ µατα, 'ρυσ�, Lργυρ	 καE π	-
λ:τιµ	υς λ%θ	υς. T) δ�νδρα ε\ναι κυρ%ως λι�αν�δενδρα. A9τ) φ:	νται στEς &κτOς
τHς Σ	µαλ%ας καE τHς N.∆. 6Aρα�%ας, &λλ) διαφ�ρ	υν µετα": των καE κατ) τ!ν
A. Lucas τ) ε�κ	νιP�µενα &νAκ	υν στν &ρα�ικ π	ικιλ%α, W Kπ	%α &π	δ%δει πε-
ρισσ�τερ	 λι��νι.

E\ναι λ	ιπ!ν πρ	φαν�ς, �τι W ' ρα Π	*ντ oπλων�ταν στ) παρ�λια τHς Σ	µαλ%ας
καE στ) &π�ναντι τHς N.∆. 6Aρα�%ας, στEς δ:	 πλευρOς τ	5 π	ρθµ	5 τ	5 ̀ Aντεν. =O
Ed. Naville γρ�φει: «+O στ'λ�ς τ-ς Xατσεψ�(τ ε�ναι 0�0αι�ν, 2τι 3πλευσε γι� τ�ς
 φρικανικ$ς  κτ�ς,  λλ� 4 �5ρα π�( περιγρ6φ�υν τ� α7γυπτιακ� κε�µενα 8πλ5-
νεται κα� στ�ς δ9� παραλ�ες τ�: ν�τ��υ )κρ�υ τ-ς ;Eρυθρ>ς». A9τ! pρµηνε:ει τν
συν:παρ"η &φρικανικHς παν%δ	ς καE ν	τι	αρα�ικHς 'λωρ%δ	ς. Of νεγρ	ειδε?ς ε\ναι
�θαγενε?ς τHς Σ	µαλ%ας. Of λευκ	E �µως π�ς �ρ�θηκαν /κε?; 6Aσφαλ�ς qσαν ;π	ι-
κ	ι π	* ε\'αν /γκατασταθH στν περι	'A, π	λλ	*ς α��νες πρEν +π	δε'θ	5ν τν
&π	στ	λ τHς Xατσεψ	:τ. =Ως /κε? καλ�. 6Aλλ� π	ι	% λευκ	%;

Π��ντ=Π�ντ�ς
=H &π�ντηση κατ) τν γν µη µ	υ �ρ%σκεται στν Jν	µασ%α τHς ' ρας, W Kπ	%α

δια��στηκε /σφαλµ�νως. ^Oπως ε\ναι γνωστ�, W α�γυπτιακ γραφ (�πως καE
	f σηµιτικOς) δOν ;'ει φωνAεντα, τ) Kπ	?α πρ	στ%θενται κατ) συνAθεια r κρ%ση.
T! sν	µα τHς ' ρας γρ�φεται Πντ. KαE τ! δι��ασαν Π	*ντ (µερικ	E Π	ν�τ).
tAν �µως δια�ασθuH Π�ντ	ς, τ! µυστAρι	 λ:νεται. ∆ι�τι W λ�"η ε\ναι pλληνικ
καE συνεπ�ς 	f λευκ	E κ�τ	ικ	ι τHς ' ρας ε\ναι ̂ Eλληνες. A9τ! ταιρι�Pει καE µO
τ! &ναµφισ�Aτητ	 γεγ	ν�ς, �τι στν /π	' στν Kπ	%α &ναφερ�µαστε, 	f µ�ν	ι
Lνθρωπ	ι 	f Kπ	?	ι π	ντ	π	ρ	5σαν καE vδρυαν &π	ικ%ες qσαν 	f ^Eλληνες. 6E"
Lλλ	υ, τ) παρ�λια καE στEς δ:	 πλευρOς τHς 6EρυθρDς ε\ναι γεµ�τα pλληνικ τατα
τ	πων:µια. =H 6Eρυθρ) wν	µ�σθηκε ;τσι &π! τ	*ς ̂ Eλληνες. T) Σαxδ καE Σ	υOP
δια�αP�µενα &ντιστρ�φως ε\ναι ∆%ας καE Zε*ς – πρ	φαν�ς 	f Jν	µασ%ες /δ�-
θησαν &π! ^Eλληνες, &λλ) 	f �θαγενε?ς τEς &ν�γνωσαν µO τ!ν δικ� τ	υς τρ�π	,
δηλαδ &π! τ) δε"ι�. =O κ�λπ	ς τ	5 Σ	υOP (∆ι!ς) λεγ�ταν =Hρω	π	λ%της. Στ!
��θ	ς τ	5 A�λαν%τ	υ κ�λπ	υ (τHς `Aκαµπα) +πHρ'ε W pλληνικ π�λη AXλανα
(σAµερα 6Eιλ�τ). ^Oσ	 γι) τ! `Aντεν ε\ναι παραφθ	ρ) τ	5 6AθHναι – `Aθεν –
`Aντεν. 6Aπ! /κε? /π�ρασαν 	f ^Eλληνες, γι) ν) /π	ικ%σ	υν µι)ν Lλλη «µυθικ»
' ρα, τν νHσ	 Παγ'α%α, στ!ν 6Iνδικ! 6Ωκεαν�, π	* �µως δOν ε\ναι δι�λ	υ «µυ-
θικA», &φ	5 τν /πεσκ�φθησαν K M. 6Aλ�"ανδρ	ς µO τ!ν N�αρ'	 καE &ργ�τερα
K E9Aµερ	ς K MεσσAνι	ς.

Of ̂ Eλληνες ε\'αν /πE 'ιλιετ%ες φιλικOς σ'�σεις µO τ	*ς A�γυπτ%	υς, πρDγµα π	*
/"ηγε? καE τ!ν ε�ρηνικ! 'αρακτHρα τHς α�γυπτιακHς &π	στ	λHς στν Π	*ντ (δη-
λαδ στ!ν Π�ντ	) καE τν φιλικ +π	δ	'A της &π! τ	*ς λευκ	*ς κατ	%κ	υς της,
W Kπ	%α &παθανατ%σθη στEς τ	ι'	γραφ%ες. A�γ:πτι	ι καE ̂ Eλληνες ;τρεφαν &µ	ι-
�α%α /κτ%µηση. Of πρ�τ	ι δOν θ) &π	καλ	5σαν τν «Π	*ντ» «θεϊκ» r «γH τ	5
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Θε	5» (Π-ρ-', π	* δια��στηκε Περε'	* r Παρ	υ�'), �ν 	f κ�τ	ικ	% της δOν
&νHκαν στ! « ρ�αι'τερ� κα� ε?γεν�στερ� µετα@( τ�ν  νθρ5πων γ�ν�ς» (λ�γ	ι
τ	5 A�γυπτ%	υ fερ�ως στ!ν Σ�λωνα γι) τ	*ς ^Eλληνες – Πλ�των, «Kριτ�ας»).

Of A�γ:πτι	ι, �ταν Pωγραφ%P	υν Σηµ%τες, τ	*ς παρ	υσι�P	υν Lσ'ηµ	υς καE
ταπειν	:ς. Of λευκ	E τHς Π	*ντ �µως &πεικ	ν%P	νται �ρα?	ι, κ	µψ	%, +περA-
φαν	ι, γεµ�τ	ι ε9γ�νεια καE '�ρη –�δι�τητες π	* 	f A�γ:πτι	ι /πεφ:λασσαν µ�-
ν	ν γι) τ	*ς pαυτ	:ς των καE τ	*ς ^Eλληνες.

�Eλληνικ�ς να�ς
=Yπ�ρ'ει µ%α τελευτα%α &π�δει"η γι) τν pλληνικ�τητα τHς Π	:ντ. =O να!ς

τ	5 Nτ�ιρ-/λ-Mπα'�ρι κτ%σθηκε µετ) τν /π�ν	δ	 τHς α�γυπτιακHς &π	στ	λHς
καE διαφ�ρει πλAρως &ρ'ιτεκτ	νικ�ς &π! �λα τ) Lλλα κτAρια τHς &ρ'α%ας A�γ:-
πτ	υ. =O δι�σηµ	ς α�γυπτι	λ�γ	ς A. Mariette διεπ%στωσε α9τ! τ! γεγ	ν!ς καE
συνεπ�ρανε �τι /κτ%σθηκε κατ) τ! πρ�τυπ	 	�κ	δ	µηµ�των π	* µ�λη τHς α�γυ-
πτιακHς &π	στ	λHς ε\'αν δε? καE θαυµ�σει στν «Π	υαν%τ», �πως δι��αPε K
Xδι	ς τ! Πντ («Deir el Bahari», Λειψ%α, 1877). `Aλλωστε W Xδια W Xατσεψ	*τ σO
/πιγραφ δηλ νει �τι «3κτισα µ�α Π�9ντ». Πρ�γµατι γ:ρω &π! τ!ν να! ε\'αν
διαµ	ρφωθH κλιµακωτ	E κHπ	ι, �π	υ φυτε:θηκαν δ�νδρα &π! τν Π	:ντ. Of
α�γυπτι	λ�γ	ι A. Mariette, Ed. Naville, G. Masnero («The Struggle of Nations»),
H.E. Winlock («Excavations at Deir el Bahari, 1911-1931», N.Y. 1942) καE Davis
συµφων	5ν �τι K να!ς ε\ναι «τ
 Dραι'τερ� κτ&σµα π�( µ>ς )φησε 4  ρ�α�α A�γυ-
πτ�ς» (Davis, «The Tomb of Hastshopsitu») καE �τι « π�τελε& �@α�ρεση στ
ν  ρ�ι-
τεκτ�νικ
 0�� τ-ς A7γ9πτ�υ» (Ed. Naville, «The temple of Deir el Bahari»). =O
να!ς διακρ%νεται γι) τν ε9γ�νεια καE τν oπλ�τητ� τ	υ. Σ’ α9τ!ν δOν +π�ρ'	υν
K γιγαντισµ!ς καE W �αρει) διακ�σµηση τ�ν Lλλων α�γυπτιακ�ν µνηµε%ων. ΣO
&ντ%θεση πρ!ς α9τ) K να!ς τHς Xατσεψ	*τ ε\ναι λιτ�ς, κ	µψ�ς, /λαφρ:ς, &ν�ε-
ρ	ς, µO &νθρ πινα µ�τρα. MO Lλλα λ�για... pλληνικ�ς! =O Breasted («Records»)
/πισηµα%νει /π%σης τ! γεγ	ν�ς �τι K να!ς τHς Xατσεψ	*τ qταν K µ�ν	ς στν
AXγυπτ	 µO δ δεκα fερε?ς, &λλ) παραλε%πει τν σ:νδεση µO τ! =Eλληνικ! ∆ω-
δεκ�θε	. ^Oλα τ) στ	ι'ε?α τ	5 να	5 ε\ναι pλληνικ�: στHλες, πρ�να	ς-να!ς-fερ�.
Kατ) τ!ν Breasted πρ�κειται γι) µεταρρ:θµιση στν α�γυπτιακ λατρε%α.

Συµπ�ρασµα
=H ' ρα «Πντ» πρ�πει ν) δια�αστuH «Π�ντ	ς» (*3). �Hταν παν�ρ'αιη /γκατ�-

σταση =EλλAνων στEς &φρικανικOς καE &ρα�ικOς &κτOς τHς 6EρυθρDς.

Σηµει�σεις
(*1) Bλ�πε Γ.K. ΓεωργαλD, «+H Πρ�ϊστ�ρικ� ;E@6πλωση τ�ν A7γα�ων», κεφ. «Of ^Eλληνες στ!ν

6Iνδικ!», ;κδ. «T�τε». 1996 καE 1997.
(*2) Bλ�πε Γ.K. ΓεωργαλD: «Π�ι�� Hσαν;», κεφ. «Of O+γκαρ%τι	ι» καE «Of Φιλιστα?	ι», ;κδ. «T�τε»,

1997.
(*3) =O Π�ντ	ς qταν πρ	σωπ	π	%ηση τHς µεγ�λης θ�λασσας, υf!ς τHς Γα%ας καE τ	5 A�θ�ρ	ς, πατρ

τ	5 Π	σειδ�ν	ς. 6E'ρησ%µευε �ς πρ	σηγ	ρικ! τ�ν &ν	ικτ�ν θαλασσ�ν. ∆Oν &π	κλε%εται W λ�-
"η «π	ντ%φη"» (;τσι πρ	σαγ	ρε:εται K Π�πας) ν) πρ	Hλθε &π! τ!ν τ%τλ	 τ	5 &ρ'ιερ�ως τHς
«Π	:ντ», π	* ;κτισε W Xατσεψ	:τ.
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H τα�τιση θε�� - �νθρ�π�υ

�Oλ	ι &ναγνωρ%P	υν τη δισυπ�στατη φ:ση τ	5 &νθρ π	υ. Πρ	φαν�ς W +λικ
;'ει &ναµφισ�Aτητα παρ	υσ%α µO &π�λυτη α9τ	τ�λεια, &ντιθ�τως α9τ! π	* καλ	5µε
γενικ) ψυ'ισµ! καE ε�δικ) λ�γ	, πνε5µα, σκ�ψη, ν�ηση κ.τλ. συνυπ�ρ'ει π�ντ	τε µO
τν +λικ λειτ	υργ%α καE π	τO α9τ	τελ�ς. Παρ’ �λ	ν �τι τ! +λικ! ε\ναι φ	ρ�ας τ	5
διακεκριµ�ν	υ πνευµατικ	5, δOν µπ	ρ	5µε ν) στ	'ασθ	5µε µι) δ	µ τ	5 κ�σµ	υ &π!
σταθερ καE νεκρ �λη. 6Aντιθ�τως φα%νεται πmς K κ�σµ	ς συνε'�ς συντ%θεται &π!
συµ��ντα, π	* συνειδητ	π	ι	5νται µO τν �	Aθεια πιθαν	θεωρητικ�ν σ'ηµ�των.
Συγκεκριµ�να W ;νν	ια τ	5 +λικ	5, /νc� "εκ%νησε �ς σ:ν	λ	 φαιν	µ�νων σταθερ�ν
�δι	τAτων, διαφ�ρων τ�ν πνευµατικ�ν, κατ�λη"ε σO σ:µπλεγµα πιθαν�ν συµ��-
ντων.

∆Oν ε\ναι α9θα%ρετ	 ν) +π	θ�σ	υµε, πmς W Pω ε\ναι τ! &π	τ�λεσµα µιDς τυ'α%-
ας συµπλ	κHς συµ��ντων, τ! Kπ	?	 'αρακτηρ%Pεται &π! �δια%τερη Jργ�νωση καE µ	-
ναδικ &ναπαραγωγικ κ%νηση. =H Pω γεννAθηκε &π! µι) /παν�σταση 'ωρEς τε-
λε	λ	γικ συν�πεια. =H /µφ�νιση τHς PωHς δOν ν	µιµ	π	ιε? σκ	πιµ�τητα, γιατE δOν
/"ασφαλ%Pει καµµι) µ	ρφ �θικHς, W &τ�λεια καE W &ντ%θεση κυριαρ'	5ν στ! δι�-
στηµα τHς �παρ"Aς της.

=H P�σα �λη ;'ει �δι�τητες π	* τν διαφ	ρ	π	ι	5ν, W &ναπαραγωγ καE W µνA-
µη ε\ναι 	f �ασικOς �δι�τητες π	* συνθ�τ	υν τν ε�δ	π	ι! διαφ	ρ� της. =H πρ τη
�ασικ �δι�τητα, π	* /κλαµ��νεται �ς πνευµατικ, ε\ναι W µνAµη, W Kπ	%α /κδη-
λ νεται µO τν διαµ�ρφωση συνηθει�ν: π.'. τ) &ντανακλαστικ) τ	5 Παυλ φ, στ)
Kπ	?α στηρ%Pεται W /κπα%δευση τ�ν P ων. =H /"�λι"η, W Kπ	%α, �ς γνωστ�ν, λει-
τ	υργε? µO τν τυ'α%α µετα�	λ καE τν πρ	σαρµ	γA, ε\ναι W µ	ναδικ /πιστηµ	-
νικ θεωρ%α τHς γ�ννησης τ	5 /λλ�γ	υ sντ	ς, τ! Kπ	?	ν παρ’ �λη τν α9τ	συνε%δησA
τ	υ καE τν /π%γνωση τHς +π�ρ"ε ς τ	υ σ’ Gνα τετραδι�στατ	 'ωρ�'ρ	ν	, δOν µπ	-
ρε? ν) α9τ	πρ	σδι	ρισθuH. 6EρωτAµατα �πως: τ% γνωρ%Pω; τ% Jφε%λω ν) πρ�ττω; π	5
Kδηγ	5µαι µετ) τ! φωτειν! δι�στηµα τHς +π�ρ"ε ς µ	υ; κ.τλ. καE τ�λ	ς W διαπ%-
στωση τHς &τ�λειας καE τHς 'ρ	νικ) πεπερασµ�νης δυνατ�τητας /πι��λλ	υν τν πα-
ραδ	' τHς &τ	µικHς συντρι�Hς. T) παρAγ	ρα φαντ�σµατα π	* πρ	σφ�ρ	υν 	f
θαυµατ	π	ι	%, ε\ναι τ�σ	 &ντιφατικ�, �στε στ!ν /'�φρ	να Lνθρωπ	 µ�ν	ν 	\κτ	
πρ	"εν	5ν. =H γν ση, W Kπ	%α συµφωνε? µO τ) φαιν�µενα καE /"ασφαλ%Pει πρ��λε-
ψη, ε\ναι τ! µ�ν	 στAριγµα.

Of &π%στευτες /πιτυ'%ες τHς �ι	λ	γ%ας καE �δια%τερα τHς γενετικHς µDς /πιτρ�π	υν
ν) &ναθεωρAσ	υµε τν �δ�α τHς /"ελ%"εως, W Kπ	%α πραγµατ	π	ιε?ται &νε"�ρτητα
&π! τν &νθρ πινη �	:ληση. =O Lνθρωπ	ς ε\ναι παρατηρητς τ	5 φαιν	µ�ν	υ τHς
/"ελ%"εως καE δOν µπ	ρε? ν) /φαρµ�σuη µεθ�δ	υς στν &ναπαραγωγ καE ν) συν-
δυ�σuη τ) �δη +π�ρ'	ντα γ	ν%δια σ:µφωνα µO τν �	:λησA τ	υ· δOν µπ	ρε? �µως
&κ�µη ν) /πιτ:'uη /πιθυµητ µετ�λλα"η, πρDγµα π	* φα%νεται �τι θ) /πιτευ'θuH συ-
ντ�µως. ^Eνα �µως ε\ναι ���αι	ν, πmς W /πιστAµη πλησι�Pει τν παρ�µ�αση στν
/"�λι"η. ̂ Oταν W &νθρ πινη �	:ληση καταστuH συντελεστς τHς /"ελ%"εως, τ�τε W �δ�α
τ	5 θε	5 καE W &νθρ πινη �παρ"η θ) τα9τισθ	5ν. T! τυ'α?	 δηµι	:ργηµα θ) γ%νuη



δηµι	υργ�ς. Θ) &π	δει'θuH W παντ	δυναµ%α τHς /νσυνε%δητης φ:σης. T! συνα%-
σθηµα τHς πρ	πατ	ρικHς /ν	'Hς καE τ! µεταφυσικ! δ�	ς θ) γ%ν	υν "ε'ασµ�ν	 πα-
ρελθ�ν. =O '�ρ	ς τ	5 φυσικ	5 θ) καλ:ψuη τ!ν µεταφυσικ� καE W π	ρε%α τ	5 κ�σµ	υ
θ) πρ	'ωρuH πρ!ς τν τελει�τητα – r πρ!ς τν α9τ	καταστρ	φA.


H &νθρ πινη �	:ληση �ς συντελεστς τHς φυσικHς /"�λι"ης /λευθερ νει τν
φαντασ%α καE δ%δει &περι�ριστη δυνατ�τητα δηµι	υργ%ας. Θ) qταν ν	σηρ! παρα-
λAρηµα, �ν δOν περι	ρ%σ	υµε τ! θυµικ! καE &φεθ	5µε σ’ Gνα "�φρεν	 /νθ	υσιασµ!
µιDς Kσ	νδAπ	τε µεγ�λης /πιτυ'%ας. =H ;λλ	γη παρ�µ�αση τ	5 &νθρ π	υ στ φυ-
σικ /"�λι"η δOν &παντ�D στ! πρ��ληµα τHς &ρ'Hς καE λειτ	υργ%ας τ	5 κ�σµ	υ. T!
«πρ�τ�ν κιν�:ν  κ�νητ�ν» τ	5 6Aριστ	τ�λη ε\ναι &"%ωµα καE s'ι παραγωγικ! r
/παγωγικ! &π	τ�λεσµα.

Θ) µπ	ρ	5σε �µως ν) τεθuH τ! /ρ τηµα: T! πρ��ληµα τHς &ρ'Hς τ	5 κ�σµ	υ ε\ναι
πραγµατικ! r &δυναµ%α τ	5 &νθρ πιν	υ λ�γ	υ; EXµαστε +π	'ρεωµ�ν	ι ν) δε'θ	5µε,
�τι τ) &ντικειµενικ) πρ	�λAµατα π	* θ�τει W ν�ηση, δOν πρ	�ρ'	νται &π! κ�π	ι	
µεταφυσικ! '�ρ	, &λλ) δηµι	υργ	5νται &π! τ!ν κ�σµ	 τ�ν φαιν	µ�νων π	* &ντα-
νακλ	5ν τν φ:ση καE τν λειτ	υργ%α της. =H πεπερασµ�νη παρ	υσ%α τ	5 &νθρ π	υ
διαµ	ρφ νει τ�σ	 τν ν�ησA τ	υ �σ	 καE τ! κ	σµ	ε%δωλ	 π	* συνειδητ	π	ιε?. T)
γεγ	ν�τα στ συν�'εια τ	5 'ρ�ν	υ συνειδητ	π	ι	5νται µO µι) διαδ	'A, πρDγµα τ!
Kπ	?	ν /πι��λλει τEς ;νν	ιες τHς &ρ'Hς, τ	5 τ�λ	υς καE τHς α�τι�τητας. E\ναι λ	ιπ!ν
φυσικ! ν) &ναPητHται π�ντ	τε &ρ' καE δηµι	υργ	5σα α�τ%α γι) τ! σ:µπαν καE
τν λειτ	υργ%α τ	υ. Συνεπ�ς µ�ν	ν K τρ�π	ς παρατAρησης, K Kπ	?	ς κυριαρ'ε?ται
&π! τν α�τι�τητα, καE τ! πεπερασµ�ν	, τ! Kπ	?	 πληρ	? τEς �δι�τητες τHς &ρ'Hς καE
τ	5 τ�λ	υς, /πικυρ ν	υν τ! πρ��ληµα τHς &ρ'Hς καE λειτ	υργ%ας τ	5 κ�σµ	υ. =O πα-
ρατηρητς Lνθρωπ	ς ε\ναι δυστυ'�ς &νεπαρκAς, γιατE καταγρ�φει τ! πεπερασµ�-
ν	. 6E" Lλλ	υ τ! Lπειρ	 K ν	5ς τ! Kρ%Pει µO �δι�τητες, π	* δOν πληρ	5νται στ! πε-
περασµ�ν	, τEς Kπ	?ες συναντ�D µ�ν	 σO ' ρ	υς τHς ν�ησης καE π	τO στ!ν '�ρ	 τ	5
α�σθητ	5.

Of πρ	ηγ	:µενες σκ�ψεις κλ	ν%P	υν τν πεπ	%θηση +π�ρ"εως πρ	�λAµατ	ς &ρ'Hς
τ	5 κ�σµ	υ, γιατE δηµι	υργε?ται &π! τ!ν τρ�π	 παρατηρAσεως καE s'ι &π! Lµεση
θε ρηση τ	5 σ:µπαντ	ς. Mπ	ρε? κανεEς ν) &µφι��λλuη γι) τν 	9σ%α καE τ! κ5ρ	ς
τ	5 συµπαντικ	5 πρ	�λAµατ	ς. 6Eκτ!ς τ�ν &ντικειµενικ�ν πρ	�ληµ�των, τ) Kπ	?α
δ�'	νται λ:σεις π	* κατ	'υρ ν	νται &π! &π	δε%"εις, +π�ρ'	υν καE /ρωτAµατα π	*
	f &παντAσεις τ	υς pδρ�P	νται σO πεπ	ιθAσεις λ	γικ�ς συµ�ατ�ς. =H λ	γικ συµ-
�ατ�τητα /"ασφαλ%Pει τ! κ5ρ	ς τ�ν &"ιωµ�των. T! &"%ωµα «τ! σ:µπαν +π�ρ'ει,
+πHρ'ε καE θ) +π�ρ'uη» ε\ναι συµ�ατ�, γιατE δOν Kδηγε? σO &ντ%φαση.

T! πρ	ηγ	:µεν	 &"%ωµα ε\ναι τHς α9τHς τ�"εως /γκυρ�τητ	ς µO τ! &"%ωµα τ	5
6Aριστ	τ�λη.


O Lνθρωπ	ς ε+ρ%σκεται π	λ* µακρυ) &π! τν στιγµA π	* θ) µπ	ρuH ν) /λ�γ-
'uuη τ!ν κ�σµ	 �ς πραγµατικ!ς Kδηγ!ς τHς π	ρε%ας τ	υ. Of γν σεις µας ε\ναι /λ�'ι-
στες σO σ'�ση µO τ! σ:ν	λ	 τ�ν συµ��ντων. =O κ�σµ	ς µO τν τυ'α%α δηµι	υργ%α τHς
PωHς καE τν Lσκ	πη &λλ) πρ	σαρµ	στικA της /"�λι"η φθ�νει στν /µφ�νιση τ	5
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/νσυνειδAτ	υ sντ	ς, τ! Kπ	?	ν /πικυρ νει τν �παρ"η τ	5 κ�σµ	υ καE δ%δει συ-
γκεκριµ�ν	 ν�ηµα στν /ν δυν�µει �παρ"η. Πρ�γµατι K κ�σµ	ς 'ωρEς τ! /νσυνε%δητ	
�ν δOν ε\ναι /κδAλως +παρκτ�ς, &λλ) ;'ει τν δυνατ�τητα µO τν γ�ννηση τHς συ-
νε%δησης ν) καταστuH +παρκτ�ς. Πρ	φαν�ς W παντελς Lγν	ια τα9τ%Pεται στιγµια%ως
µO τν &νυπαρ"%α, s'ι �µως καE στν δι�σταση τ	5 'ρ�ν	υ. 6Eπειδ K Lνθρωπ	ς
ε\ναι W πηγ τHς πνευµατικHς /κδAλωσης τ	5 κ�σµ	υ καE παρεµ�α%νει στν /"�λι-
"η τ�ν sντων καE /λ�γ'ει τ) δρ µενα, τ! σ:µπαν δOν ε\ναι &δι�φ	ρ	 γι) τ) συµ��-
ντα, &π	κτ�D συγκεκριµ�νη τελε	λ	γ%α. =H συνε'�ς α9"αν	µ�νη παρ�µ�αση τHς /νσυ-
νε%δητης φ:σης στEς /"ελικτικOς µετα�	λ�ς της θεµελι νει τν &ρ'A: «T! σ:µπαν
(δι) τ	5 &νθρ π	υ) παρεµ�α%νει ;λλ	γα στν /"ελικτικ π	ρε%α τ	υ, δOν ε\ναι &δι�-
φ	ρ	, καE κατ) τν δι�σταση τ	5 'ρ�ν	υ &ναπτ:σσει �	:ληση, W Kπ	%α µπ	ρε? ν)
τ	5 /"ασφαλ%σuη τν µ	ναδικ τελει�τητα».

=H pδρα%ωση καE /π�κταση τHς πρ	ηγ	υµ�νης &ρ'Hς στ! σ:ν	λ	 τ�ν φυσικ�ν γε-
γ	ν�των &παλλ�σσ	υν τ!ν κ�σµ	 &π! τ! µει	ν�κτηµα τ	5 δηµι	υργAµατ	ς καE τ!ν
καθιστ	5ν α9τ	δηµι	υργ�. =H γν ση α9"�νεται µO /κπληκτικ τα':τητα, +π	λ	γ%-
Pεται �τι διπλασι�Pεται &ν) 5 'ρ�νια· α9τ! σηµα%νει �τι W παρ�µ�αση στν /"�λι"η
θ) ε\ναι π	λ* γρAγ	ρα σηµαντικA, δυστυ'�ς �µως α9τ! δOν γ%νεται 'ωρEς θαν�σι-
µ	υς κινδ:ν	υς.


H γ�νεση τHς �θικHς ;'ει σκ	π! ν) πρ	στατε:σuη τ!ν κ�σµ	, δυστυ'�ς �µως
K Lνθρωπ	ς δOν &ντιλαµ��νεται π�ντ	τε /παρκ�ς τ!ν Jρθ! τρ�π	 πρ	στασ%ας. T!
&τ	µικ! r ε9καιριακ! sφελ	ς /µπ	δ%Pει τν λAψη µ�τρων, π	* /"ασφαλ%P	υν τ!
+π�ρτερ	 συµφ�ρ	ν τ	5 κ	ινωνικ	5 συν�λ	υ r τ	5 φυσικ	5 περι��λλ	ντ	ς. =O /γω-
κεντρισµ!ς καE τ! Lµεσ	ν &π	τ�λεσµα /µπ	δ%P	υν τν θε ρηση τ	5 καθ	λικ	5 &ν -
τερ	υ συµφ�ρ	ντ	ς. =O Lνθρωπ	ς, �πως /"ελ%'θηκε µO τEς κ	ινωνικOς δ	µOς π	* /πε-
ν�ησε, παραµ�νει /λαττωµατικ!ς καE δOν /γγυDται τν Kµαλ /"�λι"η σO &ν τερες
µ	ρφOς PωHς, στEς Kπ	?ες τ!  6Eγm καE τ! 6Eσ* τα9τ%P	νται σO µ%α τ�"η, W Kπ	%α σ�-
�εται &περι�ριστα τ!ν κ�σµ	. Παρ’ �λ	ν �τι W Pω /κ τHς φ:σε ς της ε\ναι &τ	µι-
κA, W ν�ησA της /πι��λλει µ%α ε9ρ:τερη δι�σταση µO τ!ν σ'ηµατισµ! τ�ν κ	ινω-
νι�ν. =H πνευµατικ µ	ν�δα, �ν καE ;'uη α9τ	τ�λεια, &ναπτ:σσεται καE Kλ	κληρ -
νεται µ�ν	 µ�σα στ! κ	ινωνικ! σ:ν	λ	. ΣAµερα W /πιστAµη /πι��λλει τν διε:ρυν-
ση τ�ν &ν	ικτ�ν κ	ινωνι�ν, καE W πνευµατικ µ	ν�δα, 'ωρEς ν) '�νuη τ!ν φυσικ�
της 'αρακτHρα, &φ	µ	ι νεται σO µ%α πανανθρ πινη πνευµατικ παρ	υσ%α τHς PωHς.

Mπ	ρ	5µε ν) δε'θ	5µε πmς µO τν &ν�πτυ"η τ	5 π	λιτισµ	5 διαµ	ρφ νεται µ%α
pνια%α διαν�ηση τ	5 π	λιτισµ�ν	υ κ�σµ	υ. E\ναι �δη φανερ�, πmς W παγκ�σµια
διαν�ηση Kµ	ι	γεν	π	ιε?ται καE &ντιδρ�D στ) &νθρωπιστικ) καE κ	ινωνικ) γεγ	-
ν�τα κατ) τ!ν Xδι	 περ%π	υ τρ�π	. =H παγκ�σµια διαν�ηση, �ν διευρυνθuH καE /νερ-
γ	π	ιηθuH, µπ	ρε? ν) συνθ�σuη τν ν�ηση τ	5 κ�σµ	υ, π	* θ) παρ�µ�uη µO λ	γικ
συν�πεια στν φυσικ /"�λι"A τ	υ. ∆υστυ'�ς �µως W fστ	ρ%α δOν κινε?ται &π! δυ-
ν�µεις τ	5 λ�γ	υ &λλ) συνAθως &π! α9τOς τ	5 θυµικ	5, τ! Kπ	?	 δOν /λ�γ'εται 	�τε
κατευθ:νεται &π! µ%α καθ	λικ �	:ληση· καE 	f συγκρ	:σεις ε\ναι &ναπ�φευκτες.
T! θυµικ! (&τ	µικ! καE Kµαδικ!) κατ�'εται συνAθως &π! τ! συνα%σθηµα τHς /πι-
�	λHς, γιατE W κ	ινωνικ /"�λι"η δOν ;φθασε σO µ	ρφOς π	λιτισµ	5 π	* ν) &π	-
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κλε%	υν κ�θε ε\δ	ς καταναγκασµ	5. =O Lνθρωπ	ς τ	5 τ�λ	υς τ	5 20	5 α��να ε\ναι
/λ�'ιστα καE /πιφανειακ) π	λιτισµ�ν	ς παρ’ �λη τν πνευµατικA τ	υ &ν�πτυ"η. =H
καλλι�ργει� τ	υ ;'ει µεγ�λ	 ;λλειµµα σO σ'�ση µO τEς κατακτAσεις καE τEς δυνατ�-
τητ�ς τ	υ, γι’ α9τ! ε\ναι /πικ%νδυν	ς τ�σ	 γι) τ!ν pαυτ� τ	υ �σ	 καE γι) τ! φυσικ!
περι��λλ	ν.

E\ναι ���αι	, πmς µO &παγ	ρευτικ	*ς καE κατασταλτικ	*ς ν�µ	υς W /πιστηµ	-
νικ ;ρευνα δOν /µπ	δ%Pεται, γιατE W φυσικ ρ	π τ	5 &νθρ π	υ πρ!ς τν γν ση
ε\ναι &καταµ�'ητη. Of σκ�ψεις ν) &παγ	ρευθ	5ν τ) &κρα?α �ι	λ	γικ) πειρ�µατα,
π	* &π	τελ	5ν ��ριν,ε\ναι τελε%ως &ναπ	τελεσµατικ�ς. Π.'. W κλων	π	%ηση στ!ν
Lνθρωπ	 δOν /µπ	δ%Pεται, γρAγ	ρα θ) πραγµατ	π	ιηθuH, /φ’ �σ	ν ε\ναι δυνατ r
�ταν καταστuH δυνατA. =H fστ	ρ%α τ	5 µαθητευ	µ�ν	υ µ�γ	υ σAµερα ;παψε ν) ε\ναι
µ:θ	ς, κατ�στη πραγµατικ�τητα σO �λα τ) /ργαστAρια π	* πειραµατ%P	νται µO τ)
;σ'ατα µυστικ) τHς φ:σης. =O κ%νδυν	ς δOν περι	ρ%Pεται στEς �θικOς /κτρ	π�ς, 	f
Kπ	?ες µπ	ρ	5ν ν) κλ	ν%σ	υν τEς �σ	ρρ	π%ες τHς κ	ινωνικHς τ�"ης, πρDγµα τ! Kπ	?	
δOν Kδηγε? στν καταστρ	φA, γιατE W �θικ µετα��λλεται καE &νασυν%σταται µO τν
π�ρ	δ	 τ	5 'ρ�ν	υ. T! �θικ! σ:στηµα &πεδε%'θη fστ	ρικ�, �τι δOν ε\ναι &µετ�-
�λητ	 καE σταθερ�, /"αρτDται &π! τ! /π%πεδ	 π	λιτισµ	5 τ�ν κ	ινωνι�ν. =O τρ	-
µερ!ς κ%νδυν	ς ε\ναι W Lγν	ια τ�ν &π	τελεσµ�των, γι’ α9τ! 	f πιθαν�τητες πρ�-
�λεψης πρ�πει ν) πλησι�P	υν τ! �ρι	 τHς �ε�αι�τητας, π	* /πιτυγ'�νεται µO τν
�αθει) γν ση τ�ν πραγµ�των καE τ!ν ;λεγ'	 τHς παρ�ρµησης γι) /πιτυ'%α. =H /πι-
στηµ	νικ κ	ιν�τητα πρ�πει ν) ε+ρ%σκεται σO τ�σ	 πρ	'ωρηµ�νη µ	ρφ π	λιτι-
σµ	5, �στε τ) µ�λη της ν) κατ�'ωνται &π! &π�λυτ	 σε�ασµ! στν φ:ση καE τ!ν
Lνθρωπ	· τ! συνα%σθηµα τHς ε9θ:νης ν) /κµηδεν%Puη τν /πιθυµ%α γι) κ�θε µ	ρφ
πρ	�	λHς. A9τ! τ! ε\δ	ς /πιστηµ	νικHς κ	ιν�τητας µπ	ρε? ν) /γγυηθuH τν &σφαλH
καE &ν δυνη κατ�κτηση τ�ν µυστικ�ν τHς φ:σης. =H /"ελικτικ διαδρ	µ τ	5 κ�-
σµ	υ θ) ε\ναι ε9εργετικ µ�ν	ν, �ν W /πιστηµ	νικ κ	ιν�τητα διακρ%νεται γι) τν
σ:νεση καE s'ι γι) τ!ν φ��	 τ	5 κ	ντ�φθαλµ	υ ν	µ	θ�τη.


O Lνθρωπ	ς τHς κατ) &γαθν �	:λησιν, /"ελ%"εως θ) &π	κτAσuη �δι�τητες,
π	* τ	π	θετ	5σε στν κατηγ	ρ%α τ�ν θαυµ�των καE θ) λ:σuη πρ	�λAµατα, τ) Kπ	?α
φαντ�P	υν �ς µεταφυσικ�. =H µεταφυσικ ε\ναι K '�ρ	ς τHς Lγν	ιας, τ!ν Kπ	?	 τ!
;λλ	γ	 �ν ν	µιµ	π	ιε?ται ν) συρρικν σuη πρ!ς sφελ	ς τ	5 /πιστητ	5. =O θε!ς qταν
καE ε\ναι W α�σι	δ	"%α καE W /λπ%δα τHς &νθρ πινης δυστυ'%ας, τ! πλασµατικ! συ-
µπλAρωµα τHς πεπερασµ�νης ν�ησης. 6Aντιθ�τως W /πιστAµη ε\ναι W µ�νη πραγµα-
τικ +π�σ'εση γι) Kλ	κλAρωση τHς +π�ρ"εως. tAν τ) φαντ�σµατα τ�ν σκ	τειν�ν
'ρ�νων τHς πρ ιµης ν�ησης σταθ	5ν τερατ�µ	ρφα /µπ�δια στ!ν θρ%αµ�	 τHς λυ-
τρωτικHς /πιστAµης, θ) παραταθuH τ! µαρτ:ρι	 τ	5 Πρ	µηθ�α ∆εσµ τη, 'ωρEς ν)
µπ	ρ�σ	υν π	τO ν) µαται σ	υν τν γ�ννηση τ	5 Φ	%�	υ 6Aπ�λλωνα στν ∆Hλ	,
τν ΓH τ	5 Φωτ!ς. T! φ�ς τ	5 Wλ%	υ τHς /πιστAµης θ) καταυγ�σuη τ!ν κ�σµ	, καE
θ) ;λθuη W στιγµ τ	5 &νθρ π	υ – θε	5.

Λ�µπρ�ς Nτ�κας
Kαθηγητς MαθηµατικHς 6Aναλ:σεως

τ	5 Πανεπιστηµ%	υ Πατρ�ν
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�H �Eλληνικ
 µαγειρικ
 τ��νη ��νεται στ� ��θη τ�ς �π�τερης �στ�ρ�ας. !Hδη
�π# τ
ν παλαι�λιθικ
 περ��δ� ε$ρ�θησαν στ#ν %πειρωτικ# κα' A)γαιακ# �*ρ�
�πανθρακωµ�ν�ι σπ+ρ�ι κα' π�ικ�λα λ�θινα κα' ,στ�ινα -ργαλε.α γι� τ
ν πα-
ρασκευ
 τρ�φ*ν. �H �Eλληνικ
 «µυθ�λ�γ�α» �ναφ�ρει τ#ν Πρ�µηθ�α 5ς -πι-
ν�ητ
 τ�6 πυρ#ς κα' 7λλων �ρ8σιµων πραγµ�των. 9Aπ# τ
ν �ρ�αι�λ�γικ
 σκα-
π�νη τ� �ρ�αι+τερα :�νη φωτι;ς (1 >κατ�µµ. -τ*ν) στ
 γ� @ρθαν στ# φ*ς στ#
σπ8λαι� τ*ν Πετραλ�νων �π# τ#ν �νθρωπ�λ+γ� !Aρη Π�υλιαν# (�λ�πε A. Π�υ-
λιαν�6, «T� Σπ�λαι� τ� �Aρ�ανθρ�π�υ τ�ν Πετραλ�νων»).

Στ
ν Nε�λιθικ
 περ��δ� µD τ
ν �ν�πτυEη τ�ς γεωργ�ας, τ�ς κτην�τρ�φ�ας,
τ�ς Fλιε�ας κα' τ�6 κυνηγι�6 $π�ρ�ει πλ�Gσια τρ�φ8, Hπως µαρτυρ�6ν τ� δι�-
φ�ρα �γγει�πλαστικ� ε$ρ8µατα π�I -�ρησιµ�π�ι�6ντ� πρ#ς �π�θ8κευση σι-
ταρι�6, κριθαρι�6, �αλανιδι*ν, φυστικι*ν, �µυγδ�λων, -λαι�λ�δ�υ κ.7. (Bλ�πε
«Nε�λιθικ�ς Π�λιτισµ�ς στ ν !Eλλ#δα», KIδρυµα Γ�υλανδρ�· κα' ∆ηµ. Θε���-
ρη, «Nε�λιθικ !Eλλ#ς»). Γνωρ�Q�υµε Hτι R -λι� κα' τ# κλ�µα καλλιεργ8θηκαν
τ
ν -π��
 τ�6 πρ�ιµ�υ �αλκ�6 (5.300 π.X.). �O ∆ι+νυσ�ς θεωρε.ται 5ς ε$ρ�της
τ�ς �µπ�λ�υ. �H -λι� @ταν δ*ρ� τ�ς θε;ς 9Aθην;ς στ
ν �νθρωπ+τητα. MD τ
ν
συµπ�εση δερµ�τιν�υ σ�κκ�υ κα' µD τ
ν ��8θεια λ�στ�6 γιν+ταν R Yκθλιψη -λαι-
�λ�δ�υ. Σ’ α\τ#ν τ#ν πλ�6τ� τ�ς διατρ�φ�ς συνετ�λεσε R πλ�Gσια παν�δα κα'
�λωρ�δα τ�6 �Eλλαδικ�6 ��ρ�υ.

�H τ��νη τ�ς µαγειρικ�ς ε]ναι γνωστ
 στ#ν KOµηρ�. Γν�ριQε τ
ν µπGρα (�%ν�ν
κρ&θιν�ν), τ
ν π�ικιλ�α τ*ν φαγητ*ν κα' τ
ν π�λυτ�λεια τ*ν δε�πνων. �O KOµη-
ρ�ς π�στευε στ
ν Fπλ� κα' α\τ�ρκη Qω
 γι� τ�Iς ν��υς, πρ+τεινε -γκρ�τεια κα'
σωφρ�σGνη, λ�γ�ντας Hτι �� -πιθυµ�ες κα' �� Rδ�νDς γ�ν�νται )σ�υρDς µD τ
ν π�-
λυφαγ�α. Στ#ν �ρυσ# α)*να τ�6 Περικλ��υς R γαστρ�ν�µ�α Yφθασε στ# �π�κ�-
ρGφωµ� της κα' τ
ν συν��ισαν �� δι�δ���ι τ�6 M. 9AλεE�νδρ�υ. ^ακ�υστ�' µ�-
γειρ�ι τ�ς -π���ς -κε�νης, Hπως �ναφ�ρει _ γραµµατικ#ς 9Aθ8ναι�ς _ Nαυκρα-
τ�της, @σαν �� περ�φηµ�ι `Aγις (9Aργε.�ς π�ιητ
ς π�I Yγραψε κα' �ι�λ�� γι�
τ
ν µαγειρικ
 τ��νη µD τ�τλ� «�Oψαρτικ#»), Xαρι�δης, Θ�µ�ρων, NηρεGς, Σω-
τηρ�δης κ.7.

�O 9Aθ8ναι�ς Y�ει κωδικ�π�ι8σει, �ρησιµ�π�ι�ντας 5ς πηγDς >κατ�ντ�δες
συγγραµµ�των στ
ν �ι�λι�θ8κη τ�ς 9AλεEανδρε�ας, τ'ς γαστρ�ν�µικDς συν8-
θειες τ*ν 9Aρ�α�ων �Eλλ8νων. T# Yργ� τ�υ «∆ειπν�σ�φιστα,» @ταν τρι�ντα �ι-
�λ�α. Σ�Q�νται σ8µερα 15 �ι�λ�α µD π�λλ� ��σµατα. E]ναι bνα �Eι�θαGµαστ�
Yργ� µD π�λλDς πληρ�φ�ρ�ες γι� τ
ν µαγειρικ
 κα' διατρ�φ
 τ*ν �Eλλ8νων. ∆ια-
��Q�ντ�ς τ�, διαπιστ�νει κανε�ς Hτι τ� µαγειρικ� παρασκευ�σµατα Hλων τ*ν
λα*ν φ�ρ�υν τ
ν σφραγ�δα τ�ς �Eλληνικ�ς µαγειρικ�ς τ��νης. 9Aκ+µα κα' R -τυ-
µ�λ�γ�α τ�ς λ�Eεως «δ&αιτα» (diet στ� 9Aγγλικ�) πρ��ρ�εται �π# τ# δα&ς, δα-
τε/σθαι, δηλ. «µ�ιρ�Qειν». ∆α/τ�ς (µερ�δα) λεγ+ταν R τρ�φ
 τ�6 �νθρ�π�υ, δι+-

ANTΩNHΣ KATANOΣ

�O πλ��τ�ς τ
ς �ραι�ελληνικ
ς µαγειρικ
ς



τι µ+ν� _ 7νθρωπ�ς ε]ναι σD θ�ση ν� �ωρ�Qeη σD µερ�δες τ
ν τρ�φ8 τ�υ, -ν �ντι-
θ�σει µD τ� Q*α κα' τ� fρνεα. T
ν -π��
 π�I �� KEλληνες Yτρωγαν YE��α -δ�-
σµατα, _ περισσ+τερ�ς κ+σµ�ς -στερε.τ� π�σης α)σθητικ�ς στ# θ�µα τ�ς µαγει-
ρικ�ς. 9Aπ# τ
ν �Eλλ�δα κα' τ
ν >λληνικ
 Σικελ�α µ�γειρ�ι µαQI µD ρ8τ�ρες κα'
φιλ�σ+φ�υς π8γαιναν στ
ν P�µη, γι� ν� διδ�E�υν τ'ς τ��νες των. T� hθη τ*ν
Pωµα�ων -Eευγεν�Q�ντ�, κα' Yµαθαν τ'ς ν�στιµιDς τ*ν συµπ�σ�ων. KOµως R τ�-
�νη κα' R φιλ�σ�φ�α τ*ν συµπ�σ�ων διεφθ�ρη �π# τ�Iς Pωµα��υς. T� συµπ+-
σια στ
ν P�µη µετετρ�πησαν σD ,ργιαστικ� γεGµατα. O� 9Aθηνα.�ι Yτρωγαν φι-
λ�σ�φ�ντας στ� συµπ+σια, Eαπλωµ�ν�ι π�νω σD �ν�κλιντρα, τ� _π�.α κατε-
σκευ�Q�ντ� µD π�λλ
 -πιµ�λεια. K�π�τε _ �ριθµ#ς τ*ν -δεσµ�των Yφθανε τ� 20
γι� κ�θε γε6µα. T# πρωϊν# λεγ+ταν «0ριστ�ν», τ# µεσηµ�ριν# «γεµα» κα' τ#
�ραδυν# «δε/πν�ς». �O �]ν�ς στ� συµπ+σια πρ�σφερ+ταν �ν�µεικτ�ς µD kδωρ.
Στ
ν �ρ�
 τ�6 συµπ�σ��υ Yψελναν τ#ν παι;να πρ#ς τιµ
 τ�6 9Aπ+λλων�ς(*). O�
9Aθηνα.�ι �+ρευαν -π�σης στ� συµπ+σι� τ�υς, Hταν ε]�αν πιε. λ�γ� κρασ�. T#
τσ�π�υρ� @ταν -π�σης γνωστ# στ
ν �ρ�αι+τητα.

�O Πλ�των στ
ν «Π�λιτε&α» παρ�τρGνει τ�Iς ν��υς σD µ�α λιτ
 δ�αιτα �π# ψω-
µ�, -λι�ς, τυρ�, ��λ��Iς κα' λ��ανα. Στ
ν Λακων�α �� δε.πν�ι @σαν λιτ�' κα' στ�
συσσ�τια πρ�σ�φεραν ψωµ�, κρ�ας, τυρ' κα' 5ς -πιδ+ρπια Eερ� σGκα, κ�υκκι� κα'
�λωρ� φασ+λια. T� Qυµαρικ� @σαν �π# κριθ�λευρ� Qυµωµ�ν� µD λ�δι. Kατ� τ
ν
δι�ρκεια τ�6 δε�πν�υ δDν πρ�σ�φεραν σD καν�να περισσ+τερα �π# δG� π�τ8ρια
κρασ�. Στ
ν Kρ8τη στ� συσσ�τια $π�ρ�αν κα' καθ�σµατα γι� τ�Iς E�ν�υς �φιε-
ρωµ�να στ#ν ^�νι� ∆�α· $π�ρ�αν κα' -κε.ν�ι π�I �πε.�αν �π# τ# κρ�ας. O� Πυ-
θαγ+ρει�ι @σαν ��ρτ�φ�γ�ι κα' R �ασικ8 τ�υς τρ�φ
 @ταν τ# ψωµ' κα' τ# µ�λι.
�O �στ�ρικ#ς συγγραφεIς Θε+π�µπ�ς _ X.�ς )σ�υρ�Qεται Hτι R π�λυφαγ�α κα' R
κρε�φαγ�α στ�µ�ν�υν τ
ν δGναµη τ�ς λ�γικ�ς κα' καθιστ�6ν νωθρ+τερες τ'ς
ψυ��ς κα' �π# τ
ν 7λλη γεµ�Q�υν τ
ν καρδι� τ�6 �νθρ�π�υ µD ,ργ8, σκληρ+-
τητα κα' σκαι+τητα. �O YE���ς �στ�ρικ+ς, φιλ+σ�φ�ς κα' στρατηγ#ς ^εν�φ*ν
λ�ει Hτι ε]ναι ε\��ριστ� ν� τρ*µε κριθαρ+ψωµ� µD κ�ρδαµ� κα' ν� π�ν�υµε νε-
ρ+. �O Σωκρ�της Yλεγε πnς διαφ�ρει �π# τ�Iς 7λλ�υς �νθρ�π�υς, δι+τι �� 7λλ�ι
Q�6ν γι� ν� τρ*νε, -ν* -κε.ν�ς Yτρωγε γι� ν� Qe�.

Στ#ν Mεσα�ωνα, µD τ
ν ε)σ��λ
 τ*ν �αρ��ρων τ�6 ��ρρ; κα' τ�ς �νατ�λ�ς,
κατεστρ�φη R πρ+�δ�ς τ�ς µαγειρικ�ς, Hπως κα' τ*ν -πιστηµ*ν. BυQαντιν�'
µ�γειρ�ι 5ς κληρ�ν+µ�ι τ�ς >λληνικ�ς µαγειρικ�ς κα' τ�6 π�λιτισµ�6 κατ�φυ-
γαν στ
ν δGση, θ�τ�ντας τ'ς ��σεις τ�ς δυτικ�ς µαγειρικ�ς. E]ναι R -π��
 τ�ς
�Eλληνικ�ς 9Aναγενν8σεως. �H φηµισµ�νη )ταλικ
 κα' γαλλικ
 κ�υQ�να Y��υν
>λληνικ
 πρ��λευση, Hπως �π�δεικνGεται στ� συγγρ�µµατα τ�6 9Aθ8ναι�υ.
9Eπ�σης πρ�πει ν� τ�νισθe� Hτι R «περι�+ητη» �νατ�λ�τικη µαγειρικ
 ε]ναι πρ�ϊ#ν
τ�ς �Eλληνικ�ς κα' BυQαντιν�ς µαγειρικ�ς τ��νης, π.�. �� κεφτ�δες ε]ναι ��
�ρ�α.�ι «κ�πτ�&»· -δ�σµατα Hπως �� «ντ�λµ�δες» �π# �µπελ+φυλλα κα' λ��αν�
Y��υν �ρ�α�α >λληνικ
 πρ��λευση κα' πρ�πει ν� -πανακτ8σ�υν τ
ν �ρ�ικ8 τ�υς
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(*) Περισσ+τερες πληρ�φ�ρ�ες περ' τ�ς φιλ�σ�φ�ας τ*ν συµπ�σ�ων �λ�πε στ� «Συµπ2σια» τ�6 Πλ�-
των�ς, τ�6 ^εν�φ*ντ�ς, τ�6 Πλ�Gταρ��υ κα' τ�6 Λ�υκιαν�6.



,ν�µασ�α. O� T�6ρκ�ι, 5ς ν�µ�δες π�I @σαν, Q�6σαν σD ��ρ�αρη κατ�σταση
κα' τρ�φ8 τ�υς @ταν �π�κλειστικ� τ# κρ�ας. O� «ντ�λµ�δες» �παιτ�6ν �συν8-
θη $λικ� κα' γν�σεις, δηλ. ε]ναι πρ�ϊ#ν π�λιτισµ�6. Πιθαν�λ�γε.ται Hτι κα' R κι-
ν�Qικη µαγειρικ
 Y�ει -ν µ�ρει -πηρεασθ� �π# τ
ν �Eλληνικ8: R �ρ8ση τ�ς γλυ-
κ+Eυνης σ�λτσας συναντ;ται κα' στ�Iς δG� λα�Gς, τ# γνωστ# «,E+µελι» τ*ν
�Eλλ8νων. Kατ� τ
ν Kιν�Qικη παρ�δ�ση �� �\ρ�νι�ι �ασιλε.ς κα' �ασ�λισσες
@ρθαν �π# τ
ν ∆Gση πλησ��ν τ�6 fρ�υς K�υDν-Π�Iν (!Oλυµπ�ς) στ
ν K�να,
γι� ν� διδ�E�υν τ
ν γεωργ�α κα' 7λλες -πιστ�µες. (Γι� περισσ+τερες πληρ�φ�-
ρ�ες �λ. «∆αυλ+ν», τεG�η 170, 151).

O� �ρ�α.�ι KEλληνες ε]�αν συνδυ�σει τ
ν διατρ�φ
 µD τ
ν $γε�α κα' $π�ρEαν
θεµελιωτDς τ�ς $γιειν�ς διατρ�φ�ς, διαιτ�λ�γ�ας, ��ταν�θεραπε�ας κα' 7λλων
-πιστηµ*ν, π�I σ8µερα �νακαλGπτ�µε τ
ν -γκυρ+τητα, �π�τελεσµατικ+τητα
κα' δια�ρ�νικ+τητ� τ�υς. �O �Iππ�κρ�της, θεµελιωτ
ς τ�ς )ατρικ�ς -πιστ8µης,
Yγραψε Yργ�ν «Περ, δια&της». �O Θε+φραστ�ς στ# Yργ� τ�υ «!Iστ�ρ&αι φυτ�ν»
�ναφ�ρει π�λλ� περ' δια�της. �O περιπατητικ#ς φιλ+σ�φ�ς Φαν�ας στ# Yργ� τ�υ
«Περ, φυτ�ν» µ;ς πληρ�φ�ρε. π�λλ� περ' διαιτ�λ�γ�ας. �O 9Aθηνα.�ς )ατρ#ς
Mνησ�θε�ς Yγραψε bνα Yργ� περ' -δεσµ�των. �O )ατρ#ς ∆ι�κλ�ς _ KαρGστι�ς
Yγραψε τ� «!Yγιειν#». �O δειπν�λ+γ�ς 9Aρ��στρατ�ς _ Γελ*�ς Yγραψε τ
ν «Γα-
στρ�λ�γ&αν». �O 9Aρ��στρατ�ς µ�λιστα $π�ρEε δεEι�τ��νης τ�ς κ�υQ�νας κα' κα-
θ�δηγητ
ς τ�6 φιλ�σ+φ�υ 9Eπικ�Gρ�υ στ
ν τ��νη τ*ν τερπν*ν �π�λαGσεων.

Στ�Iς «∆ειπν�σ�φιστ7ς» τ�6 9Aθ8ναι�υ �ναφ�ρ�νται περ�π�υ >�δ�µ8ντα ε:δη
7ρτ�υ. �H παρ�δ�ση φ�ρει τ
ν ∆8µητρα ν� Y�ει -πιν�8σει τ#ν 7ρτ�, -E �y κα'
�π�καλε.ται Σιτn κα' Σιµαλ�ς. Mερικ� ε:δη 7ρτ�υ π�I �ναφ�ρει _ 9Aθ8ναι�ς,
ε]ναι τ� >E�ς: σεµιδαλ&της (σιµιγδαλ�νι� ψωµ�), σταιτ&της (σταρ�νι�), 8υµ&της
(�νε�ατ+), 08υµ�ς (λειψ+), ��νδρ&της (�π# ��ντρ# �λεGρι), συγκ�µιστ�ς (�ν�-
µεικτ�), κρι9αν&της (τηγανητ� ψωµ�κια µD µ�λι κα' σ�υσ�µι), :γκρ,ς (τηγαν�τα
µD µ�λι κα' λ�δι), ;λειφατ&της (µD λιπαρ
 �\σ�α), <µι#ρτι�ν (µισ# καρ��λι), τυ-
ρ�νδα (τυρ+πιττα), δ#ρατ�ν (7Qυµ� ψωµ�), =2ρινδ�ν (ριQ+ψωµ�), κ2λλα9�ς (τε-
τρ�γωνα ψωµι�), µακων&δες (�νακατεµ�ν� µD µ8κωνα), 9#κ�υλ�ς (ε]δ�ς στα-
�τ�κ�υλ�Gρας), κ�λλ&κι�ν (ε]δ�ς φραντQ+λας), στρεπτ&κι�ς 0ρτ�ς (Qυµ�νεται µD
γ�λα, πιπ�ρι κα' λ�δι), ;ρτ�λ#γαν�ν (τσ�υρ�κι µD πρ�σθ8κη κρασι�6, πιπερι�6,
γ�λακτ�ς κα' λαδι�6), κ>9�ς (ψωµι� τετρ�γωνα καρυκευµ�να µD 7νηθ�, τυρ'
κα' λ�δι), πυραµ�ς 0ρτ�ς (ε]δ�ς τηγαν�τας µD µ�λι), α?τ2πυρ�ς 0ρτ�ς (µD ��-
ντρ�λευρ�), πυρν�ς (7ρτ�ς π�I περι��ει Hλα τ� συστατικ� τ�6 σιταρι�6), 9ρατ-
τ&µης (πιτυρ�6�� ψωµ�), :γκρυφ&α (στα�τ+πιττα), δ&πυρ�ς (παEιµ�δι), λαγ#να
:πανθρακ,ς (ψωµ' ψηµ�ν� στ� κ�ρ��υνα).

�O Θ�Gρι�ς π�ιητ
ς !AλεEις τ# �καθ�ριστ� ψωµ' τ# zν+µασε µ@λαν. �O )ατρ#ς
∆�φιλ�ς _ Σ�φνι�ς στ
ν πραγµατε�α τ�υ «Περ, τ�ν πρ�σφερ�µ@νων τ�/ς ν�σ�σι
κα, τ�/ς Aγι@σι» λ�ει Hτι τ� ψωµι� π�I γ�ν�νται �π# κριθ�λευρ� ε]ναι θρεπτι-
κ�τερα, πι# ε\κ�λ���νευτα κα' γενικ� καλGτερα �π# Hλα. !Eπειτα Yρ��νται τ�
σιµιγδαλ�νια κα' κατ+πιν τ� σταρ�νια, -ν συνε�ε�{α τ� «συγκ�µιστ#», Hσα δη-
λαδ
 γ�ν�νται �π# δι�φ�ρα 7λευρα κα' µ�λιστα �κ�σκ�νιστα, θεωρ�6νται θρε-
πτικ�τερα. T# φ�υρνιστ# ψωµ' ε]ναι καλGτερ� �π’ Hλα, γιατ' ε]ναι ε\κ�λ���-
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νευτ�, ε\στ+µα�� κα' κ+�εται ε|κ�λα, δDν -πι�αρGνει τ# στ�µ��ι, �|τε τ# φ�υ-
σκ�νει. ∆Gσπεπτα, �αρι� κα' λιγ�τερ� θρεπτικ� ε]ναι τ� ψωµι� π�I φτι��ν�-
νται �π# �λεGρι 7�νη κα' 7σπρ� σιτ�ρι. O� �ρ�α.�ι -γν�ριQαν -π�σης τ'ς π�-
στες κα' τ� γλυκ�σµατα.

T� Fλ�παστα τ�6 BυQαντ��υ φηµιQ+ταν. T+νν�ι, σκ�υµ�ρι�, λακ�ρδα (κυ9&α),
κ�λι��, σαρδ�λλες, παλαµ�δες κα' µελ�νδρεις. T� παστ� κ�µµ�τια, �φ�6 -πλG-
ν�ντ� καλ�, πασπαλ�Q�νταν µD καρυκεGµατα, µD 7σπρ� κρασ' κα' µD Qωµ# σιλ-
φ��υ. T# �α�ι�ρι τ�6 ,EυρρGγ��υ @ταν γνωστ# στ
ν �ρ�αι+τητα. O� Σπαρτι;τες
hEεραν Hτι τ# �ην8σι� συκ�τι («πατD») ε]ναι ν�στιµ�τερ�, Hταν R �8να Y�ει ταϊ-
στ� µD σ6κα. Γι� µ�α «µερακλ�δικη» σ�λτσα Y�αQαν σ’ bνα δ��ε.� σD :σα µ�ρη
7σπρ� $π+γλυκ� κρασ' κα' EGδι, Yρρι�ναν σταφ�δες τριµµ�νες κα' σπ+ρ�υς σι-
ναπι�6 κα' τ� 7φηναν ν� στυφ�σ�υν �ρκετ�, σκεπασµ�να µD Fλ�τι.

Στ� συµπ+σια κα' γαµ8λια δε.πνα �� KEλληνες πρ�σ�φεραν στ�Iς καλεσµ�-
ν�υς τερ�στια π�ικιλ�α -δεσµ�των. Πλ�θ�ς ψαρι*ν, ψητ*ν στ
ν θρ�κα, �ρα-
στ*ν µD µ�λ+�α, λ�πατ�, σ�λιν� κα' δυ+σµ�. 9Eπ�σης τηγανητ� ψ�ρια µD �λεG-
ρι (κ�υρκ�Gτι δηλ.), ,στρακ+δερµα, σ�υπι�ς, καλαµ�ρια, γαρ�δες διαφ+ρων µε-
γεθ*ν. Γι� τ�Iς καλ�φαγ�δες περιQ8τητ�ι @σαν �� �στακ�' κα' �� καρα��δες.
Kρ�ατα �ναφ�ρ�νται Hλα τ� ε:δη: κ�κκινιστ�, νερ+�ραστα, ψητ� κεφαλ�κια,
π�δαρ�κια, «πατσ;ς» ��δι�6, γαρδ�6µπες, λ�υκ�νικα, ��ιρ�µ�ρι καπνιστ+, µπρι-
Q+λες, συκωτ�κια τηγανητ� τυλιγµ�να στ
ν µπ+λια τ�6 �ρνι�6 (:π&πλ�υν). �H
9AλεE�νδρεια φηµιQ+ταν γι� τ'ς ψησταριDς της (:φθ�πωλε/α). !Eτρωγαν -π�σης
πλ�θ�ς ε)δ*ν πτην*ν κα' κυνηγι�6. T�λ�ς µετ� τ� -δ�σµατα �κ�λ�υθ�6σαν τ�
-πιδ+ρπια (τυρ�, γλυκ�σµατα, φρ�6τα).

KOσ� γι� τ�Iς �:ν�υς, _ 9Aθ8ναι�ς µ;ς �ναφ�ρει Hτι �ωρ�Q�νταν σD τρ�α ε:δη:
στ#ν 7σπρ�, τ#ν $π+Eανθ� κα' τ#ν µα6ρ�. �H )διαιτερ+τητα τ�6 κ�θε ε:δ�υς @ταν
γνωστ8. T# µα6ρ� κρασ' π�I δDν ε]ναι γλυκ+, ε]ναι θρεπτικ�τατ� κα' στυπτικ+.
T# Rµ�γλυκ� ε]ναι θρεπτικ�τερ� �π# τ# λευκ# κα' τ# $π+Eανθ�, -πειδ
 ε]ναι µα-
λακ+, α\E�νει τ� $γρ� τ�6 σ�µατ�ς κα' πρ�σ��λλει π�λI λ�γ� τ# κεφ�λι. Πρ�γ-
µατι τ# γλυκ# κρασ' �π# τ
ν :δια τ
ν φGση τ�υ παραµ�νει περισσ+τερ� �ρ+ν�
στ# $π��+νδρι� κα' πρ�καλε. τ
ν Yκκριση σι�λ�υ. T# λευκ# κρασ' ε]ναι δι�υ-
ρητικ�τατ� κα' -λαφρ+. T# δD κ�τριν� Eανθ# Eηρ# συντελε. στ
ν π�ψη τ*ν
τρ�φ*ν. Περ�φηµα κρασι� @σαν τ�ς Λ�σ��υ, τ�ς N�E�υ κα' τ�ς X��υ.

T
ν περ��δ� π�I �� KEλληνες δειπν�6σαν φιλ�σ�φ�ντας, �� K�λτες, Hπως µαρ-
τυρε. _ �στ�ρικ#ς Π�σειδ�νι�ς, Yτρωγαν λ�γ� ψωµ' κα' π�λλ� �ραστ� κα' ψητ�
κρ�ατα. T� Yπιαναν µD τ� δυ+ τ�υς ��ρια κα' τ� δ�γκωναν σ�ν λι�ντ�ρια. O� Γερ-
µαν�' στ� πρ�γεGµατ� τ�υς παρ�θεταν κ�µµ�τια κρ�ατα ψητ� κα' Yπιναν κρασ'
�ν�ρωτ� κα' γ�λα. O� K�λτες µ�ν�µα��6σαν µ��ρι θαν�τ�υ, Hταν κ�π�ι�ς δια-
φιλ�νεικ�6σε τ
ν µερ�δα κ�π�ι�υ 7λλ�υ.

9Eµε.ς �� KEλληνες Y��υµε �ρ��ς ν� �νακαλGψ�υµε τ
ν -θνικ8 µας γαστρ�ν�-
µ�α σ’ Hλ� τ# µεγαλε.� της κα' ν� �παλλαγ�6µε �π# τ'ς ε\τελε.ς τρ�φDς τGπ�υ
fast food κα' τ� π�τ� τGπ�υ coca-cola. Στ
ν 9Aθ8να λειτ�υργε. hδη bνα >στιατ+-
ρι� σGµφωνα µD τ� �ρ�α.α >λληνικ� γαστρ�ν�µικ� δεδ�µ�να. E:θε κα' 7λλ�ι ν�
�κ�λ�υθ8σ�υν τ# παρ�δειγµ� τ�υ.
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O� Kαλ�ς �α�ν�υν πρ#ς -Eαφ�νιση
Στ'ς �π+κρηµνες πλαγιDς τ�6 9Iνδικ�6 Kαυκ�σ�υ, στ# B�ρει�δυτικ# Πακιστ�ν, Qe�

R φυλ
 τ*ν Kαλ�ς, π�I R παρ�δ�ση – τ+σ� R δικ8 τ�υς Hσ� κα' τ*ν γGρω φυλ*ν –
τ�Iς θ�λει �π�γ+ν�υς τ*ν στρατιωτ*ν τ�6 Mεγ�λ�υ 9AλεE�νδρ�υ. T� µεσ�γειακ�
τ�υς �νθρωπ�λ�γικ� γνωρ�σµατα, R πληθIς >λληνικ*ν λ�Eεων π�I παρ�υσι�Qεται
στ
ν γλ*σσα τ�υς, �λλ� κα' R διατ8ρηση �φθ+νων στ�ι�ε�ων τ�ς �ρ�αι�ελληνικ�ς
θρησκε�ας στ
 λατρε�α τ�υς δικαι�λ�γ�6ν τ
ν πρ�αναφερθε.σα παρ�δ�ση. Στ'ς π�-
λυθεϊστικDς θρησκευτικ�ς τ�υς δ�Eασ�ες -E���υσα θ�ση κατ��ει _ Nτ' Z��υ (∆�ας -
ZεIς) 5ς _ πατ�ρας θε*ν κα' �νθρ�πων, Hπως κα' R θε� Tσ�σταη (�Eστ�α), πρ�στ�-
τιδα τ�6 σπιτι�6 κα' τ�ς �)κ�γ�νειας. O� Kαλ�ς λ+γ�ω α\τ*ν τ*ν )δια�τερων �νθρω-
π�λ�γικ*ν κα' π�λιτιστικ*ν τ�υς στ�ι�ε�ων Yγιναν �ντικε�µεν� -πιτ+πιας -πιστη-
µ�νικ�ς µελ�της -θν�λ+γων, γλωσσ�λ+γων κα' θρησκει�λ+γων, µD �π�τ�λεσµα τ
ν
σGνταEη µι;ς πλ�Gσιας σ�ετικ�ς �ι�λι�γραφ�ας.

�Ωστ+σ� �� παρ�6σες συνθ�κες Qω�ς τ�υς δDν φα�νεται ν� -γγυ*νται τ
ν µελλ�-
ντικ8 τ�υς -πι��ωση. T# φτω�# κα' παγωµ�ν� γεωγραφικ# τ�π�� (�� �)κισµ�� τ�υς
κατ� µ�σ�ν Hρ� �ρ�σκ�νται σD $ψ+µετρ� π�νω �π# 2000 µ�τρα) @ταν -κε.ν� π�I τ�Iς
πρ�στ�τεψε γι� α)*νες �π# τ#ν ��αι� -Eισλαµισµ+, ταυτ+�ρ�να Hµως περι�ρ�Qει τ'ς
�γρ�κτην�τρ�φικ�ς τ�υς δραστηρι+τητες, µD �π�τ�λεσµα τ#ν συ�ν# $π�σιτισµ+ τ�υς.
9Eπ�σης �� λ�ιµ�δεις �σθ�νειες δDν ε]ναι σπ�νιες λ+γ�ω τ�ς παντελ�6ς -λλε�ψεως φαρ-
µ�κων κα' στ�ι�ει�δ�υς $γει�ν�µικ�ς περ�θαλψης.

�H _µ�δα «Φ�λ�ι τ*ν Kαλ�ς», �π�τελ�Gµενη κυρ�ως �π# KEλληνες -κπαιδευτικ�Iς
– µD πρωτεργ�τη τ#ν κ. 9Aθαν�σι� Λερ�Gνη –, -δ* κα' τ�σσερα �ρ+νια συµπαρ�στα-
ται -µπρ�κτως στ� πρ��λ8µατα τ�ς φυλ�ς κα' συµ��λλει καθ�ριστικ� στ
ν -πι��ω-
σ8 τ�υς κα' στ
ν π�λιτιστικ8 τ�υς δι�σωση. !Hδη �π# π�ρυσι 5λ�κλ8ρωσε τ
ν �ν�-
γερση σ��λε��υ στ# �ωρι# Kρακ�λ κα' παρ��ει δωρε�ν φ�ρµακα (πρ�σφ�ρ� τ*ν
�Eλλ8νων φαρµακ�π�ι*ν) κα' συσσ�τι� γι� τ� παιδι�. �H πρ+σφατη -π�σκεψη στ
ν
�Eλλ�δα µι;ς _µ�δας παιδι*ν τ*ν Kαλ�ς Yλα�ε δηµ�σι+τητα, R δD κ�ιν
 γν�µη Yδει-
Eε δι�θεση ν� ��ηθ8σeη στ
ν δι�σωση τ�ς φυλ�ς.

�O κ. A. Λερ�Gνης, µιλ�ντας στ#ν «∆αυλ+», διευκρ�νησε τ� -E�ς: «∆7ν :πιδι�-
κ�υµε νB µεταφ@ρ�υµε τ�Cς KαλBς στ ν !Eλλ#δα, �Eτε νB τ�Cς µεταδ�σ�υµε δικ@ς
µας ;ντιλ�ψεις. �Eµε/ς Gπλ�ς θB συνεισφ@ρ�υµε στ ν :πι9&ωσ� τ�υς δι# τHς :κπαι-
δε>σεως κα, τHς IλληνικHς παιδε&ας π�C θB τ�Cς παρ@��υµε, γιB νB µπ�ρ@σ�υν νB
σταθ�ν δηµι�υργικ�τερ�ι στ�ν τ2π� τ�υς κα, νB διατηρ�σ�υν τ ν δικ� τ�υς πα-
ρ#δ�ση. �AνεJαρτ�τως τHς καταγωγHς τ�υς �K KαλBς ε%ναι Lνας λα�ς π�C κινδυνε>-
ει νB ;φανισθMH, Nπως τ2σ�ι 0λλ�ι σ�µερα, κα, :µε/ς α?τ� π�C πρωτ&στως :πιδι�-
κ�υµε ε%ναι νB 9�ηθ�σ�υµε Lναν τ2σ� ;Jι2λ�γ� λα� π�C κινδυνε>ει».

�H _µ�δα «Φ�λ�ι τ*ν Kαλ�ς» ε\�αριστε. τ�Iς δ8µ�υς, συλλ+γ�υς, φ�ρε.ς �λλ� κα'
τ�Iς �νωνGµ�υς KEλληνες π�I $π�στ8ριEαν τ# Yργ� τ�υς κα' δ�νει τ#ν �ριθµ# τ�6 λ�-
γαριασµ�6 π�I Y�ει �ν�ι�θ� ε)δικ� γι� τ�Iς Kαλ�ς στ# fν�µα τ�ς Γ´ EΛME ∆υτικ�ς
9Aττικ�ς, στ
ν 9Aγρ�τικ� Tρ�πεQα: 4180100655769.

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης

Παιδι� τ�ν Kαλ�ς µ  σαφ#στατα µακεδ�νικ� αρακτηριστικ� – τελε%ως διαφ�ρετικ� �π'
τ�(ς µελαµψ�(ς γε%τ�ν#ς τ�υς Πακισταν�(ς – στ' σ�λε*� τ�υς, π�( ,κτισε - .µ�δα «Φ%-
λ�ι τ�ν Kαλ�ς». 3Aριστερ� στ'ν τ�*� - ε5κ6να τ�� Mεγ�λ�υ 3Aλε8�νδρ�υ.
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«∆υτικ� µ
ντ�λ
 �ν�πτυ�ης»

Στ�ν �Aρ	αι�τητα µ� τ�ν Πρ�µηθ�α, π�� κατ��ασε τ� φ�ς τ�ς γν!σης
στ��ς "νθρ!π�υς µ�σα �π� τ�ν Φ�ση, ε$	αµε τ�ν "νεπαν%ληπτη λει-
τ�υργ(α τ�) "νθρωπ(ν�υ +γκεφ%λ�υ ,τσι, π�� - .παρ/ιακ0 µας .π�στα-
ση ν1 φθ%σ2η στ�ν Φιλ�σ�φ(α-�Eπιστ0µη-T�	νη, π�� 6ταν συνδεδεµ�νες.
Πνευµατικ1 "γαθ1 πρωτ(στως. �Aν!τατη κα9 "/επ�ραστη :ς τ�ν ;ρα
"νθρ!πινη στ%θµη. <Aλλωστε = Πρ�µηθ�ας �>τε να��ς ε?	ε, �>τε καντ0-
λια τ�) "ν%�ανε... �>τε "πειλ�)σε @,τι �π�ρ�ει, �>τε δυν%στευε. AH στ%θ-
µη αCτ� σ0µαινε @τι δ�ν +κφυλιD�ταν σ� θε�λ�γ(α κα9 µεταφυσικ� - Φι-
λ�σ�φ(α· �>τε - �Eπιστ0µη σ� τε	ν�λ�γ(α· καθFς κα9 - T�	νη σ� παρGω-
δ(α. (T� κλειδ9 γι1 τ�ν σηµεριν� µ�λυνση). <Aρα σ0µερα �ρισκ�µαστε µε-
ταφυσικ1 σ� µι1 τε	ν�λ�γ(α π�� - ,κφραση τ�ς T�	νης ("κρ�γωνιαJ�ς λ(-
θ�ς τ�ς +σωτερικ�τητ%ς µας) δε(	νει τ�ν τραγικ� "π�πρ�σανατ�λισµ�

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
XAPHΣ MΠAΛOΓΛOY, AOµ0ρ�υ LYµν�ι

�O συγγραφ�ας, τ�κν� τ�� α�γυπτιακ�� �Eλληνισµ�� µ# ε%ρ& 'ρ()�ντα *να)ητ+σεων κα-
λ�γ�τε.νικ/ν κα- µ�υσικ/ν 0νδιαφερ2ντων, παρ�υσι3)ει 0δ/ σ# 4µµετρη µετ3φραση τ�&ς
'µηρικ�&ς 5µν�υς «εOς ∆0µητρα», «εOς �Aπ�λλωνα ∆0λι�ν» κα- «εOς �Aπ�λλωνα ΠRθι�ν».

�H 0ν τ(τλ7ω 0ργασ(α τ�υ 8εκ(νησε πρ-ν *π9 δεκαενν�α .ρ2νια κα- 08εδ2θη πρ2σφατα.
�H πρ�σ�.; τ�� κ. X. Mπαλ2γλ�υ <στι3σθηκε τ2σ� στ;ν *κρ(=εια τ>ς µεταφρ3σεως ?σ�
κα- στ;ν τ+ρηση τ�� µ�τρ�υ κα- τ>ς *ρ.αι�πρεπε(ας τ�� 5φ�υς, στ�ι.ε@α π�& *π�τελ��ν
=ασικ�&ς συντελεστ#ς γιA τ;ν Bλ�κληρωµ�νη παρ�υσ(αση στ9ν σηµεριν9 *ναγνCστη
<ν9ς �σ�ρρ�πηµ�ν�υ κα- πλ+ρ�υς κλασσικ�� 4ργ�υ. Π�ρα ?µως *π’ α%τA �δια(τερ� =3ρ�ς
δ(δεται στ9 =αθ& ν2ηµα τ/ν EYµνων κα- στ;ν *να)+τηση τ/ν *λληγ�ρι/ν στ�&ς στ(.�υς
π�F, καθGς φα(νεται, *π�τελ��ν κα- τ9 «κλειδ-» στ;ν <ρµηνε(α τ>ς φFσεως J.ι µ2ν� τ/ν
�Oµηρικ/ν KEπ/ν *λλA κα- τ�� *ρ.α(�υ �Eλληνικ�� Λ2γ�υ γενικCτερα. Στ;ν συν3φεια
α%τ; �δι3)�υσα σηµασ(α 4.ει L 0πισ+µανση τ�� συγγραφ�α γιA τ;ν πρ�σπ3θεια ταυτ(-
σεως τ�� µεταφραστ>-<ρµηνευτ> µ# τ9ν *ρ.α@� Nµν�γρ3φ�, �Oτως Pστε νA καταν�+σQη κα-
λFτερα τ;ν σκ�ψη τ�υ κα- νA συµµετ3σ.Qη στ;ν δυναµικ; τ�� πνεFµατ2ς τ�υ.

KEν 'λ(γ�ις τ9 =ι=λ(� *π�τελε@ µ(α 0νδιαφ�ρ�υσα 4κδ�ση, π�& στ�.εFει στ;ν γνωριµ(α
τ�� συγ.ρ2ν�υ *ναγνωστικ�� κ�ιν�� µ# τ;ν µεγ3λη παν3ρ.αια π�ιητικ+ µας παρ3δ�ση.
EOπως *ναφ�ρεται κα- στ;ν ε�σαγωγ; τ�� συγγρ3µµατ�ς, τ;ν 4µµετρη µετ3φραση θA
*κ�λ�υθ+σQη 0ν ε%θ�τ7ω .ρ2ν7ω L κυκλ�φ�ρ(α <ν9ς Sλλ�υ =ι=λ(�υ, τ9 'π�@� θA περιλαµ=3νQη
κα- σ.2λια π3νω στ�&ς EYµν�υς τ�� �Oµ+ρ�υ.

M�ρι
ς Mαµαν�ας



τ�) ε?ναι µας: K�υλτ�υρι%ρηδες. Φυσικ1 στ� παγκ�σµι� σRστηµα τ�)
+/�υσιασµ�) �>τε λ�γ�ς γι1 �Aρ	αι�τητα. �Eδ� πUνε τ1 σ)κα κα9 +δ� π%-
ει κα9 - σκ%φη (µ0πως /επλRνωµε τ1 Vπλυτα... π�� ε?ναι - ρ(Dα τ�ς µ�-
λυνσης).

M%λιστα παρ�υσι%Dεται Xνα κ�υτ�π�νηρ� φαιν�µεν� στ�ν "ναπτυσ-
σ�µενη τε	ν�λ�γ(α (π�� δ�ν .πακ�Rει πλ��ν στ9ς +πικ�ινων�)σες κ%π�-
τε Φιλ�σ�φ(α-�Eπιστ0µη-T�	νη): πρ�σπαθ�)ν ν1 τ�ς +πικ�λλ0σ�υν δι%-
φ�ρα θε�κρατικ1-µεταφυσικ1 κ.λπ., γι1 ν1 φτι%/�υν «κ�σµ�θεωρ(α». YAς
µ�ν αCταπατ!µεθα: AE�ραι�	ριστιανισµ�ς, καπιταλισµ�ς, µαρ/ισµ�ς, σ�-
σιαλισµ�ς «6ταν @λα τ�υς παιδι% µ�υ»: Homo economicus... Στ1 µ�σα +νη-
µ�ρωσης, στ1 Πανεπιστ0µια κ.λπ. ε?ναι +/απλωµ�νη αCτ� - ν��τρ�π(α· κα9
@π�ι�ς δ�ν τ� /�ρει, «δ�ν /�ρει π�) πατU κα9 π�) δια�α(νει», π�� λ�ει =
∆ι�νRσης Σα���π�υλ�ς.

�E1ν µι1 φωτισµ�νη παγκ�σµια -γεσ(α ε?	ε /εφRγει "π� αCτ�ν τ�ν πα-

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN, �Eν �Aθ0ναις τ2� 3/5/1837
YEφθασε στ9ν «∆αυλ9» µ(α 48�.η 4κδ�ση τ�� KEθνικ�� κα- Kαπ�διστριακ�� Πανεπι-

στηµ(�υ KAθην/ν, π�& περι�.ει τ�&ς λ2γ�υς π�& 08εφων+θησαν στA 0γκα(νι3 τ�υ, στ-ς 3
Mα]�υ 1837. Π�ρα *π9 τ;ν µεγ3λη aστ�ρικ; *8(α α%τ/ν καθ’ <αυτ�&ς τ/ν λ2γων γιA τ;ν
διερεFνηση τ>ς �δε�λ�γικ>ς π�ρε(ας τ�� �Eλληνικ�� Kρ3τ�υς, ' 0πιµελητ;ς τ>ς 0κδ2σε-
ως ' K.Θ. ∆ηµαρbς µ# τ-ς *ναµφισ=+τητες γνCσεις τ�υ γιA τ9ν ν�� <λληνικ9 π�λιτισµ9
δ(νει J.ι µ2ν� τ;ν 8ερ; *π�κατ3σταση τ/ν κειµ�νων, *λλA µ# τA σ.2λι3 τ�υ κα- τ9 κε-
φ3λαι� «Mεθε2ρτια» τA 0π(µετρα κα- τ�&ς π(νακες *ν3γλυφα τ;ν π�ρε(α τ�� Πανεπι-
στηµ(�υ στA πρ/τα τ�υ =+µατα. Πρ2κειται µ# Sλλα λ2για γιA τ;ν 4κδ�ση <ν9ς =ι=λ(�υ
*ντα8(�υ τ/ν 0ργασι/ν <ν9ς πανεπιστηµιακ�� aδρFµατ�ς, π�& θ�λει νA σ�=εται τ;ν aστ�-
ρ(α τ�υ κα- τ9ν πρ��ρισµ2ν τ�υ.

(Aθ. K
υκ
,-στας

EMMANOYHΛ Γ. KAPAMANΩΛHΣ, B�υκεφ%λας
MετA τ-ς Sκρως 0νδιαφ�ρ�υσες «Nε�λιθικ�ς �AναDητ0σεις» ' κ. E. KαραµανCλης 0πα-

ν�ρ.εται µ’ cνα ν�� =ι=λ(�, τ�� 'π�(�υ L πρωτ�τυπ(α 4γκειται στ9 γεγ�ν9ς ?τι *π�τελε@
τ;ν µ2νη µ�ν�γραφ(α π�& *φ�ρdb τ9 θρυλικ9 Sλ�γ� τ�� M. KAλε83νδρ�υ. MετA *π9 µ(α
σFντ�µη ε�σαγωγ; γFρω *π9 τ; σ.�ση *νθρCπ�υ κα- *λ2γ�υ στ;ν Mυθ�λ�γ(α, τ;ν �Iστ�-
ρ(α κα- τ;ν π�(ηση ' συγγραφ�ας ε�σ�ρ.εται στ9 κυρ(ως θ�µα, ?π�υ περιγρ3φει τ;ν *π2-
κτηση τ�� eππ�υ *π9 τ9ν Φ(λιππ� στA Φ3ρσαλα τ>ς Θεσσαλ(ας, δ(δει στ�ι.ε@α γιA τ;ν
*ναµφισ=+τητη Nπερ�.; τ/ν *ρ.α(ων Φαρσαλιν/ν στ;ν 0κτρ�φ; κα- 0µπ�ρ(α gππων
.ωρ-ς τ�πικιστικ#ς Nπερ=�λ#ς κα- πληρ�φ�ρε@ περ- τ>ς πρ�ελεFσεως τ�� hν2µατ�ς «B�υ-
κεφ%λας», L 0τυµ�λ�γ(α τ�� 'π�(�υ *π�δ(δεται σ# µιA *νατ�µικ; �δι�µ�ρφ(α τ�� κραν(-
�υ τ�� *λ2γ�υ.

∆ΑΥΛkΣ/199, KI�Fλι�ς 1998 12477



ντ�δRναµ� κα9 θαν%σιµ� κλ�ι�, θ1 ε$	αµε λRσει π�λλ1 πρ��λ0µατα· b	ι
@τι τ1 πρ��λ0µατα θ1 τελε(ωναν: θ1 6ταν εOλικριν�στερη - "νθρωπ�τη-
τα.

YAν µ(α γενικ� µ�ρφωση +λεRθερη, µ� πρ�σαρµ�γ� τ�ς �Oκ�ν�µ(ας κα9
,λεγ	� γενν0σεων +πικρατ�)σε, θ1 µUς Vντε	ε - Γ�. �Eπικ�ινων(α. Γιατ9
δηλαδ� µ� τ� παραµικρ�, @π�υ τ!ρα τ��ς συµφ�ρ2η, τρ�	�υν τ’ "ερ�πλα-
ν�φ�ρα; �Eδ� δ�ν θ1 µπ�ρ�)σαν ν1 ,ρθ�υν; N1 �γ�)ν τ�τε στ��ς δρ�-
µ�υς �f καλ�9 (π�� σ0µερα ε?ναι ντρ�π� ν1 τ� λ�ς) κα9 µ�σα στ�ν 	αρ1 ν1
πετ%/�υν τ�ν σκ�Rφια τ�υς στ’ "ερ�πλ%να, κι αCτ1 ν1 ταλαντεRσ�υν 	αι-
ρετ!ντας τ1 φτερ% τ�υς κα9 ν1 +πιστρ�ψ�υν πι1 b	ι στ1 "ερ�πλαν�φ�ρα,
"λλ1 στ1 "ερ�δρ�µια, γι1 τ�ν τελευτα(α τ�υς, 	αρ�Rµενη πρ�σγε(ωση...

Kα9 π�ι�ς "π’ @σ�υς τ� ,Dησαν, δ�ν θυµUται µι1 hµυδρ� κα9 φευγαλ�α
τ�τ�ια 	αραµ%δα φωτ�ς µ� τ��ς µακαρ(τες K�ννεντυ, @σ� µακρυ1 κι iν
6ταν... ∆�ν �αρυ�σαι, �Cτ�π(ες!

Παντελ/ς Γλ�ρ
ς

�H παρ�υσ(αση 0µπλ�υτ()εται µ# *πευθε(ας παραθ�σεις aστ�ρικ/ν κειµ�νων, π�& κ3-
ν�υν λ2γ� γιA τ;ν σκην; τ>ς τιθασεFσεως τ�� B�υκεφ3λα *π9 τ9ν KAλ�8ανδρ�, ?πως
*π9 τ�&ς «B(�υς Παραλλ0λ�υς» τ�� Πλ�υτ3ρ.�υ, τ;ν µεσαιωνικ; «Φυλλ%δα τ�) M. �Aλε-
/%νδρ�υ», *π9 cνα διαλ�γικ9 κε(µεν� τ�� N. Kα)αντ)3κη, καθGς κα- *π9 δι3φ�ρες λαϊκ#ς
*φηγ+σεις. T9 4ργ� τελειCνει µ# τ;ν τελευτα(α *ναφ�ρA στA περ- τ�� θαν3τ�υ τ�� δια-
σ+µ�υ gππ�υ στ;ν KAσ(α τ9 324, cνα .ρ2ν� πρ-ν πεθ3νQη κι ' Lρωικ9ς *να=3της τ�υ.

Erναι συν+θως συγκινητικ; L 'π�ιαδ+π�τε µυθιστ�ρηµατικ; s aστ�ρικ; *ναφ�ρA στ;
σ.�ση *νθρCπ�υ κα- )7C�υ. �H περ(πτωση ?µως τ�� KAλε83νδρ�υ κα- τ�� «φιλτ3τ�υ gππ�υ»
τ�υ Nπερ=α(νει κ3θε πρ�ηγ�Fµεν�, gσως κα- <π2µεν� στ;ν aστ�ρ(α. EOπως κα- ' συγ-
γραφ�ας .αρακτηριστικA γρ3φει στ9ν 0π(λ�γ2 τ�υ, «µαD9 µπ�καν στ�ν fστ�ρ(α κα9 µαD9
τ�ν συνε	(D�υν».
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O «∆AYΛOΣ» ΘA KYKΛOΦOPH TAYTOXPONA
ΣTHN AΘHNA KAI ΣTHN  EΠAPXIA

Γνωστ
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8µε στ
9ς �ναγν;στες <τι:
1) @Oπως κ�θε �ρAν
, τ� BπAµεν
 200� τε8�
ς AEγ
�στ
υ θF

κυκλ
φ
ρHσIη συσσωµατωµ�ν
 στ� µεθεπAµεν
 201
 Σεπτεµ,ρ--

υ, στKς 8 Σεπτεµ,ρ-
υ 1998.

2) (Aπ� τ� BπAµεν
 τε8�
ς AEγ
�στ
υ - Σεπτεµ,ρ-
υ N
«∆αυλ�ς» θF κυκλ
φ
ρI/ ταυτA�ρ
να στ�ν (AθHνα καK στKς Oπαρ-
�-ες στKς 10 κ�θε µηνAς.




