




�H �Eκκλησ
α στ σταυρ�δρ�µι τ�ς �Iστ�ρ
ας
�O �ριστιανισµ�ς ε�ναι �αρι� �ν���ς �ναντι τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��:

T�ν κατ�στρεψε µ� �γρια �!α κα" τ�ν #$αφ&νισε µ� 'σιατικ( �αρ�αρ)τη-
τα γι� 1000 τ�-λ&�ιστ�ν �ρ)νια 'π� πρ�σ/π�υ γ1ς (Mεσα!ων)· κα" «τεκ-
µηρι/ν�υν δικαστικ�» κα" σ:µερα τ(ν ;π)θεση τ1ς #ν��1ς α-τ1ς τ� ψαλ-
λ)µενα κα" τ/ρα στ�=ς >λληνικ�=ς να�=ς 'νθελληνικ� κε!µενα,'λλ� κα"
@ρισµ�ν�ι #κπρ)σωπ�! τ�υ, εAτε συκ�φαντ/ντας 'ν�ι�τ� τ(ν 'ρ�α!α �Eλλ&-
δα, εAτε πλαστ�γραφ/ντας την, εAτε κα" «ντ�υµπλ&ρ�ντ&ς» την («>λλην�-
�ριστιανικ�ς π�λιτισµ)ς»). Γι� Dλα α-τ� ����ν κα" E �Iστ�ρ!α Gλ)κληρη κα"
πληθ/ρα σηµερινHν φαιν�µ�νων τ)σ�, Iστε Dπ�ι�ς τ� 'µφισ�ητJ1 #ν DλKω
L #ν µ�ρει ε�ναι @ς ν� Gµ�λ�γJ1 Dτι ε�ναι 'νιστ)ρητ�ς L κακ)πιστ�ς.

***

NAπ� τ(ν 'π�δεδειγµ�νη α-τ( #ν��( τ�-λ&�ιστ�ν E Pρθ)δ�$η NEκκλησ!α
τ1ς �Eλλ&δ�ς ε�ναι πι� Qωτικ( 'ν&γκη γι’ α-τ(ν ν� 'παλλαγJ1 – κα" τ��τ�
µπ�ρεT ν� #πιτευ�θJ1 µ)ν� µ� θαρραλ�ες 'π�φ&σεις, τ�λµηρ�ς πρ&$εις κα"
εUλικρινεTς συµπεριφ�ρ�ς, τ�τ�ιες π�= ν� σταµατ��ν GριστικHς τ(ν συν��ι-
ση τ1ς Vµαρτωλ1ς παραδ)σεως τ1ς #κ µ�ρ�υς της 'µφισ�ητ:σεως καθ’ W$ιν
τ�� µεγαλε!�υ κα" τ1ς αAγλης τ�� πρ��ριστιανικ�� �Eλληνισµ��. �H #π!ση-
µη #πωνυµ!α της «NEκκλησ!α τ1ς �Eλλ&δ�ς» τ(ν θ�τει πρ� >ν�ς 'νυπερ-
�λ:τ�υ διλ:µµατ�ς: L ν� δ/σJη τ(ν πλ:ρη, �µπρακτη κα" 'µ�ριστη #πιδ�-
κιµασ!α της κα" Yστ�ρικ( δικα!ωση στ(ν λαµπρ)τερη περ!�δ� τ1ς �Iστ�-
ρ!ας τ1ς �Eλλ&δ�ς (τ(ν πρ��ριστιανικ() L ν� 'λλ&$Jη τ(ν #πωνυµ!α της
α-τ:.

T��τ� καθ!σταται σ:µερα 'κ)µη πι� 'δ:ριτ� κα" #πιτακτικ), Dταν Gλ)-
κληρ� τ� �ριστεπ/νυµ� πλ:ρωµ& της 'π�τελ1ται 'π�κλειστικ� 'π� ZEλλη-
νες. T� τελευταT� τ��τ� #π!σης σηµα!νει Dτι 'λλ�τιν�ς πρακτικ�ς, #φαρµ�-
σθεTσες 'π� τ� Πατριαρ�εT�, ε�ναι στ( σηµεριν( �Eλλ&δα #κτ�ς πραγµατι-
κ)τητ�ς: T� Πατριαρ�εT� [ταν π�λυεθνικ( #κκλησ!α. Kα" #π" τJ1 ε-καιρ!]α
πρ�πει ν� σηµει/σ�υµε Dτι κ&π�ι�ι «>λιγµ�"» L «τε�ν&σµατα» #µπνε)µενα
'π� @ρισµ�ν�υς �σκεπτ�υς κα" 'λαQ)νες κληρικ�^ς, Dπως π.�. Dτι δ�ν ;π&ρ-
��υν πι� ZEλληνες 'λλ� Pωµι�!, ̀ �ι µ)ν� δ�ν καταργ��ν τ� πρ�αναφερθ�ν
Yστ�ρικ� δ!ληµµα, #ν/πι�ν τ�� Gπ�!�υ @δηγ:θη τ/ρα E NEκκλησ!α µας,
κ&τω 'π� τ(ν ν�µ�τελειακ( π!εση τHν πρ�κυψασHν σηµερινHν Yστ�ρικHν
συνθηκHν, 'λλ� γ!ν�νται αUτ!α γελ�ι�π�ι:σεως τHν #µπνευστHν τ�υς κα"
�ε�α!ως #πιτα�^ν�υν τ(ν ραγδα!α aδη φθ�ρ� τ�� θρησκευτικ�� αUσθ:µα-
τ�ς στ�ν τ)π�ν α-τ)ν.

***

NE$ Aσ�υ κωµικ� κα" 'νεδαφικ� ε�ναι κα" τ� «π�λιτικ�» #πι�ε!ρηµα κ&-
π�ιων #πισ:µων λαϊκ�κληρικHν κ^κλων, π�= ;π�στηρ!Q�υν Dτι E NOρθ�-



δ�$!α 'π�τελεT τ� σπ�υδαι)τερ� Uδε�λ�γικ� κα" π�λιτικ� «Dπλ�» γι� τ(ν
>ν)τητα τ�� σηµεριν�� �Eλληνισµ��, 'λλ� κα" γι� ν� #πιδρ&σJη E �Eλλ&δα
µ� α-τ� κα" ν� 'π�κ�µ!σJη #θνικ� κ�ρδη, cν τ(ν �ρησιµ�π�ι:σJη στ�=ς
�λλ�υς λα�^ς: ∆ι)τι E NOρθ�δ�$!α δ�ν ε�ναι «'π�κλειστικ)της» τHν �Eλλ:-
νων, 'λλ� ε�ναι κα" θρ:σκευµα τHν P/σων, τHν Σκ�πιανHν, τHν Σ�ρ�ων,
τHν B�υλγ&ρων κ.λπ. T(ν NOρθ�δ�$!α #$ �λλ�υ δ�ν θ� 'νε�θJ1 �gτε G µ�υ-
σ�υλµhν�ς �gτε G ��υδιστ(ς κ.λπ., 'λλ� �gτε κ�ν G καθ�λικ�ς L G διαµαρ-
τυρ)µεν�ς κ.λπ. T��τ� ε�ναι α-τ�ν)ητ�. NAντ!θετα τ(ν #πιστ:µη, τ(ν δη-
µ�κρατ!α, τ(ν #λευθερ!α τ1ς σκ�ψεως, τ�ν στ��ασµ� κα" τ(ν φιλ�σ�φ!α,
τ(ν �ρευνα, τ� θ�ατρ�, τ�ν 'θλητισµ)... – µ’ �λλα λ)για τ(ν >λληνικ)τητα
– τ� 'π�δ���νται, cν δ�ν τ� ���υν aδη πρ� π�λλ�� υY�θετ:σει @ς 'ναπ)-
σπαστ� µ�ρ�ς τ1ς Qω1ς τ�υς, Dλ�ι �Y �νθρωπ�ι Dλων τHν θρησκευµ&των,
#θνικ�τ:των, Uδε�λ�γιHν, κρατHν, φυλHν κ.λπ. iAς 'φ:σ�υν λ�ιπ)ν �Y
«Pρθ�δ�$�κεντρικ�"» τ� #πι�ε!ρηµα α-τ), δι)τι πρ�δ:λως 'π�καλ^πτ�υν
'νυπαρ$!α π�λιτικ1ς σκ�ψεως, cν δ�ν συγκαλ^πτ�υν ;στερ���υλ!ες κα"
ε-τελεTς σκ�πιµ)τητες.

***

T�σσερεις κα" πλ��ν µ1νες µετ� τ(ν 'λλαγ( Eγεσ!ας στ(ν NEκκλησ!α τ1ς
�Eλλ&δ�ς κα" µ� 'σφαλ1 κριτ:ρια: α) τ(ν Yστ�ρικ( γν/ση τ1ς µ��ρι τ/ρα
'ρνητικ1ς (>�ραι�πρεπ��ς) συµπεριφ�ρhς της �ναντι τ�� 'ρ�α!�υ �Eλλη-
νικ�� Π�λιτισµ�� (π�= δ�ν ε�ναι VπλHς Wνα Yστ�ρικ� µ�γεθ�ς, 'λλ� E Gλ�-
Q/ντανη �&ση τ�� σηµεριν�� Παγκ�σµ!�υ Π�λιτισµ��) κα" �) τ(ν σηµεριν(
σ^νθεση τHν πιστHν της 'π� �π�ψη #θνικ)τητας, γ!νεται Gλ�φ&νερ� Dτι,
cν �Y ταγ�! της #πιµε!ν�υν στ(ν παλαι� 'ντ!ληψη τ1ς πραγµατικ)τητας, θ�
πλ��υν σ� καθ’ Gλ�κληρ!αν #πικ!νδυνα νερ&, στ� Gπ�Tα G πλ��ς θ� ��Jη @ς
'ναγκαστικ) τ�υ τ�ρµα τ�ν δι�ασµ� L κα" τ(ν καταπ)ντιση τ�� σκ&φ�υς
τ�υς. Kα" πρ�πει #δH ν� ;π�γραµµισθJ1 Dτι E �π�ψη, Dτι G «κ�ινωνικ�ς ρ)-
λ�ς» τ1ς NEκκλησ!ας 'ρκεT γι� ν� τ(ν δικαι/σJη @ς Pργανισµ), στερεTται �&-
σεως: �H κ�ινωνικ( π�λιτικ( 'σκεTται πλ��ν 'π� τ� κρ&τη. �Eπ�µ�νως G
«Uδε�λ�γικ�ς ρ)λ�ς» της, π�= ε�ναι κα" G πραγµατικ�ς ρ)λ�ς κ&θε θρη-
σκε!ας, παραµ�νει E µ�ναδικ: της 'π�στ�λ:.

OY ZEλληνες δ�ν ���υν καµµ!α δυσκ�λ!α ν� �ειρ�κρ�τ:σ�υν σωστ�ς κι-
ν:σεις τ�� ν��υ πρ�καθηµ�ν�υ της. NAλλ� δ�ν πρ�πει ν� ���υν κα" καν�να
λ)γ� ν� #πιδ�κιµ&σ�υν τ� λ&θη, τ"ς #κτρ�π�ς κα" τ(ν παρ&ταση τHν πρ�-
µνησθεισHν Yστ�ρικHν - Uδε�λ�γικHν #κκρεµ�τ:των, π�= Dσ� παραµ�ν�υν,
#πιτε!ν�υν τ(ν κακ�δαιµ�ν!α τ�� �Eλληνισµ��, #πιδειν/ν�υν τ(ν Yστ�ρικ:
τ�υ «#θνικ( σ�ιQ�φρ�νεια» κα" καθιστ��ν πρ��ληµατικ( τ(ν #θνικ: τ�υ
α-τ�γνωσ!α – µ�ναδικ( πρ�ϋπ)θεση γι� ν� $εφ^γJη G ZEλλην 'π� τ(ν π�-
λιτιστικ( στειρ)τητα αU/νων κα" ν� περ&σJη #πιτ�λ�υς κα" π&λι σ� φ&ση
ν�ας Yστ�ρικ1ς δηµι�υργ!ας.

∆.I.Λ.
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�Aγαπητ� κ. Λ�µπρ υ,
O# $Eλληνες π λ)τες τ*ς �Aµερικ*ς ,η-

τ -ν .π/ τ0ς HΠA «>λλην�π�!ηση τ��
'νθελληνικ�� Pωµα!ικ�υ κρ&τ�υς»,
στ4λν ντας διακ )νωση πρ/ς τ/ν πρ7ε-
δρ  τ8ν HΠA O9)λλιαµ T,4φερσ ν Kλ)-
ντ ν, πρ/ς τ/ K γκρ4σσ , τ=ν Γερ υσ)α
κα0 τ? @π υργεAα Παιδε)ας κα0 �EBωτε-
ρικ8ν («∆αυλ7ς», τ. 197).

T/ δι�Hηµα τ8ν Iµ γεν8ν ν µ),ω Jτι
.π τελεA σ Hαρ/ λ�θ ς, .φ - L πρ7-
σκληση πρ/ς τρ)τ υς γι? Mπ4µHαση σ�
Mθνικ? - @παρBιακ� µας ,ητNµατα ν µι-
µ π ιεA τ Oς τελευτα) υς γι? Iπ ιεσδN-
π τε Mν4ργειες κρ)ν υν α9τ 0 Jτι πρ4πει
ν? πρ H -ν. PH περ)πτωση θυµ),ει Qντ -
να τ0ς πρ σκλNσεις τ8ν PEλλNνων Mκε)-

νων π O πρ σ4φευγαν στ=ν α9λ= τ -
Mεγ�λ υ Bασιλ4ως, γι? να MπιλTσ υν τ0ς
µεταBT των διαφ ρ�ς µ� τ0ς γνωστ�ς γι?
τ=ν PEλλ�δα καταστρ φικ�ς συν4πειες.
�Aκ7µη θυµ),ει τ0ς πρ σκλNσεις τ8ν
Uλληνικ8ν κρατ8ν κατ? τ Oς Vρ7ν υς
τ*ς παρακµ*ς πρ/ς τ Oς Pωµα) υς, µ�
τ0ς Iπ Aες ν µιµ π )ησαν τ/ δικα)ωµα
MπεµH�σεως τ8ν τελευτα)ων κα0  #
Iπ A ι, σπεTδ ντες πρ θTµως, @π4ταBαν
πρ  δευτικ? τ? Uλληνικ? κρ�τη. [...].

PH MθνικN µας κ�θαρση κα0 L «.να-
πτ4ρωση τ - PEλληνισµ -» εZναι πρ σω-
πικN µας, τ8ν PEλλNνων, @π7θεση, Jπως
.κριH8ς [ταν κα0 τ/ ’21. ∆�ν εZναι Qργ 
τρ)των. �EµεAς πρ4πει ν? γ)ν υµε πρωτ)-
στως «π λ)τες», δηλαδ= @πεTθυνα ]τ -

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

�O #$ελληνισµς τ�ς Pωµι�σ)νης κα* �+ �Eλλην�αµερικαν�*

M
α -λλ�κ�τη παρ/σταση τ�ς «M1δειας» στ Σ)δνεϋ

NAγαπητ� «∆αυλ�»,
Στ� «Kρατικ� Θ�ατρ�» τ�� Σ^δνεϋ #π1γα στ"ς 5 NI�υν!�υ 1998 #νθ�υσιασµ�ν�ς, #λπ!-

Q�ντας ν� UδH µ!α σ^γ�ρ�νη πρωτ�π�ριακ( >λληνικ( #κτ�λεση τ1ς «M:δειας» τ��
E-ριπ!δη 'π� θ!ασ� τ�� NEθνικ�� Θε&τρ�υ NAθηνHν. Πρ�σδ�κ��σα Wνα τρ)π� �κφρα-
σης, π�= θ� [ταν µ!α καιν�τ�µ!α, Wνα παρ&δειγµα πρ�ς µ!µηση. ZOµως ε�δα τετριµ-
µ�ν�υς τρ)π�υς #κτ�λεσης, π�= 'π� τ(ν µ!α #ντυπωσ!αQαν �υδαTα κα" 'π� τ(ν �λλη
'π�µ)νωναν τ� κ�ιν� 'π� τ�ν 'ρ�αT� τραγικ). NEπιτρ�ψετ� µ�υ ν� #$ηγηθH.

A-τ� π�= µ� #$�νισε 'π� τ(ν 'ρ�( [ταν G τρ)π�ς σκην�θεσ!ας. Σ� Dλη τ(ν παρ�υ-
σ!αση τ�� �ργ�υ E πρ���λ( µιhς πρωταγων!στριας φ&νηκε @ς τ� µ�ναδικ� καθ1κ�ν
Dλων τHν µελHν τ�� θι&σ�υ. Γι� ν� #πιτευ�θJ1 α-τ), Dλα τ� �λλα µ�λη περιωρ!σθηκαν
στ�ν ρ)λ� ;π�στ:ρι$ης >ν�ς «'στερι��»! ZOλ�ς G θ!ασ�ς #δ�^λευε γι’ α-τ�ν τ�ν σκ�-
π), µ� 'π�τ�λεσµα ν� �αθJ1 E >λληνικ( συµµετρ!α κα" E Uσ�ρρ�π!α στ(ν 'π)δ�ση �α-
ρακτ:ρων. pEτσι 'π� τ(ν µ!α �διναν τ(ν #ντ^πωση πqς #παρ�υσ!αQαν Wνα «'στ�ρι»
τ�� X)λυγ�υντ κα" 'π� τ(ν �λλη �Y �αρακτ1ρες π�= ;π�δ^�νταν ;π��αθµ!σθηκαν.



T� δ� «'στ�ρι», φ�ρ/ντας π�ρφ^ρα π�= #θ^µιQε κιµ�ν� µ� �-ρ� π�= #κ&λυπτε τ(ν µισ(
σκην:, αUφνιδ!αQε κα" #$�νιQε µ� 'λλ)κ�τες κιν:σεις κα" στ&σεις. pEτσι µ� $�να µιµη-
τικ� τε�ν&σµατα @δηγ��σε τ�ν θεατ( #κτ�ς τ)π�υ κα" �ρ)ν�υ, 'π�σπ/ντας τ(ν πρ�-
σ��: τ�υ 'π� τ� �ργ�, 'ντ" ν� τ�ν ��ηθ&Jη ν� τ� καταλ&�Jη.

�O γυναικεT�ς ��ρ�ς #κινεTτ� µ� 'σιατικ� τελετ�υργικ� τρ)π� κα" �κανε δι&φ�ρ�υς
γεωµετρικ�=ς σ�ηµατισµ�^ς, π�= Aσως [ταν καταν�ητ�" στ�=ς NI&πωνες, 'λλ� γι� τ�ν
;π)λ�ιπ� κ)σµ� ε��αν κυρ!ως διακ�σµητικ� ρ)λ�. OY γυναTκες ε��αν τ� πρ)σωπ& τ�υς
�αµµ�να �σπρα κα" τ� µ&τια µαυρισµ�να, σ�ν ν� φ�ρ��σαν καλ^πτρες. �Ωµ�!αQαν µ�
λωπ�δ^τες µεταµφιεσµ�ν�υς σ� γκ�ισσες. �H Dλη τ�υς δρ&ση #θ^µιQε tργανωµ�νες
µαQικ�ς 'σιατικ�ς #κδηλ/σεις, Dπ�υ τ� �τ�µ� ;π�τ&σσεται σ� κ&π�ια 'ρ�(, $ε�ν/ντας
τ(ν πρ�σωπικ)τητ& τ�υ κα" τ(ν ε-θ^νη τHν πρ&$ε/ν τ�υ. pEτσι τ� µ�λη τ�� ��ρ��
'π�ρριπταν τ(ν µ�ναδικ)τητ& τ�υς @ς �τ�µα, 'λλ� ταυτ)�ρ�να κα" π&νω 'π� Dλα τ(ν
µ�ναδικ)τητα τHν �αρακτ:ρων π�= ;π�δ^�νταν. M� α-τ�ν τ�ν τρ)π� Dµως, Dσ�ν
'φ�ρ]h στ� κλασσικ� θ�ατρ�, G διακ�σµητικ�ς ρ)λ�ς τ�� ��ρ�� πρ�καλ��σε τ(ν Aδια
#ντ^πωση π�= πρ�καλεT κ&π�ι�ς π�= Qωγραφ!Qει µ� γραφ!τη τ� �µ�ληµα τ1ς «T�-
γι)τα» #π&νω σ� Wνα α-τ�κ!νητ� τ1ς «P)λλς - P)υς».
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T «-λληλ�)ια» ε4ναι 5 6λληνικ7 λ8$η «-λληλ�υ9
α»;

�Aγαπητ� κ. Λ�µπρ υ,
M� _δια)τερη #καν π )ηση δι�Hασα

στ/ τ. 197 τ - «∆αυλ -» τ/ MπακριH�ς
]ρθρ  τ - Iµ γεν -ς µας (MελH Tρνη)
Θωµa Γ. PHλι7π υλ υ µ� τ)τλ  «∆�ν µπ�-
ρεT ν� ;π&ρ$Jη Xριστιανικ( Θε�λ�γ!α
�ωρ"ς τ(ν �Eλληνικ( γλHσσα». bEVει
.π7λυτ  δ)κι . $Oπως σωστ? παρατηρεA,
L Uλληνικ= Iρ λ γ)α εZναι τ7σ  πληθω-
ρικ= στ? ε9ρωπαϊκ? συγγρ�µµατα θε -

λ γ)ας (.λλ? κα0 σ� συγγρ�µµατα Jλων
τ8ν Mπιστηµ8ν, Jλως δ� _διαιτ4ρως σ� _α-
τρικ? τ ια-τα), π O .ναρωτι4ται κανε0ς
dν διαH�,eη B4να f Uλληνικ? συγγρ�µ-
µατα.

bEVω Jµως µ)α MπιφTλαBη. Kλε)ν ντας
τ/ ]ρθρ  τ υ I κ. Θ. PHλι7π υλ ς .να-
φ4ρεται στ= λ4Bη 'λληλ�^ια, τ=ν Iπ )α
θεωρεA Uλληνικ= gς πρ ερV µ4νη .π/
τ=ν λ4Bη 'λληλ�υ�!α. EZVα διαH�σει πα-

µα στ=ν Vhρα µας, µ� τ=ν πλNρη γνhση
κα0 ε9θTνη π O Vαρακτηρ), υν τ/ν Jρ 
α9τ7. �EµεAς θ? πρ4πει ν? MBελλην)σ υ-
µε πρωτ)στως τ/ν Uαυτ7 µας κα0 ταυτ -
Vρ7νως τ/ κρ�τ ς µας (.φ -  iτως f
]λλως σ� κ�π ι  κρ�τ ς θ? , -µε). A9τ/
θ? πρ4πει ν? εZναι τ/ ,ητ Tµεν  κα0 πρ/ς
α9τ=ν τ=ν κατεTθυνση πρ4πει ν? Mνερ-
γ -µε, δι7τι PEλληνισµ/ς κατ’ .π ν µ=ν
δ�ν γ)νεται, δι7τι τ -τ  .π τελεA κατ�-
σταση .ντιφατικN.

PH .φTπνιση .π/ τ/ν π λυα)ωνα λN-
θαργ  θ? .παιτNσeη Vρ7ν , @π µ ν= κα0
µ4θ δ . O# σταγ7νες Uλληνικ7τητ ς π O
QV υν jδη γ)νει ρυ�κια (Jρα «∆αυλ/»)
σTντ µα θ? δηµι υργNσ υν ρεTµατα
Iρµητικ? κα0 π ταµ Oς π O δ�ν γυρ)-
, υν π)σω. bAλλ υς µεσσ)ες δ�ν θ4λ υµε.

M� Mκτ)µηση
Γε;ργι�ς B. Φ/κ�ς

N. ΨυVικ/



NAρκετ� 'π� τ� µ�λη τ�� ��ρ�� ε��αν πρ)�ληµα Pρθ�φων!ας. �Yπ1ρ�ε πρ)�ληµα
σωστ1ς �ρθρωσης τHν λ�$εων κα" πρ)�ληµα καθαρ)τητας φων1ς. M� δυσκ�λ!α 'κ�^-
γ�νταν �Y λ�$εις· κα" E >λληνικ( γλHσσα ��ασε Wνα µεγ&λ� µ�ρ�ς 'π� τ(ν µ�υσικ)τητ&
της. NEδH πρ�τιµH ν� µ(ν σ��λι&σω τ�=ς 'λαλαγµ�=ς π�= �καναν κ&θε τ)σ�, �Y Gπ�T�ι
#θ^µιQαν Uνδι&ν�υς σ� κα�υµπ)υκα φ!λµς. pEτσι τ� κ�ιν� σ�ν σ^ν�λ� 'δυνατ��σε ν�
συνδεθJ1 µ� τ�ν ��ρ� κα" παρ�µενε 'π�$ενωµ�ν�, δι)τι ε��ε τ(ν πρ�σ��: τ�υ #στραµ-
µ�νη σ� σκην�θετικ�ς 'π�µιµ:σεις $�νων πρ�τ^πων θε&τρ�υ.

Στ(ν σκην:, 'ντ" γι� παιδι&, παρ�υσι&σθηκαν δ^� κ��κλες �ωρ"ς πρ)σωπα. K&-
π�ι�ς τ"ς περι�φερε κα" τ"ς στριφ�γ^ριQε, γι� ν� συµ��λ!σJη τ� παιδι� τ�� NI&σων�ς.
ZOµως #θ^µιQαν περισσ)τερ� σκι&�τρα παρ� παιδι&. Π&λι E 'π�$�νωση ;πεισ1λθε κι
α-τ( τ(ν φ�ρ� µετα$= θεατ�� κα" παιδικHν �αρακτ:ρων. Στ� τ�λ�ς, Dταν G πατ�ρας
τ�υς #Q:τησε ν� 'ν�!$�υν �Y π)ρτες τ�� παλατι��, γι� ν� UδJ1 κα" ν� κλ&ψJη τ� σκ�-
τωµ�να παιδι& τ�υ (κ&τι π�= #συνηθ!Qετ� στ� 'ρ�αTα θ�ατρα), α-τ�ς δ�ν �ν�ι$αν.
pE�γαινε λ�ιπ�ν τ� συµπ�ρασµα πqς τ� πρ�σωπικ� τ�� παλατι�� δ�ν ;π&κ�υε πι� στ�ν
�ρ��ντα κα" δ�ν ε��ε καµµι� συµπ&θεια στ�ν πατρικ� π)ν� τ�υ. pEτσι E M:δεια πα-
ρ�υσι&Qεται πqς δ�ν �σφα$ε τ� παιδι& της. A-τ� τ� σκην�θετικ� εvρηµα �διδε 'πα-
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KTριε Λ�µπρ υ,
�Eπειδ= π�ντ τε Mπ)στευα κα0 συνεV)-

,ω ν? πιστεTω Jτι I σπ υδαι7τερ ς
σκ π/ς τ - PEλληνισµ - [τ , εZναι κα0
θ? e[ναι L .να,Nτησις τ*ς .ληθε)ας ε_ς
τ? πλα)σια τ - Mπιστηµ νικ - λ7γ υ, θε-
ωρ8 .ναγκαA ν ν? σV λι�σω συντ7µως
τ? .Bι7λ γα ]ρθρα τ - κ. ΠασV�λη Kα-
ρακατσ�νη, Jσ ν .φ ρma ε_ς τ=ν µηVα-
νικ=ν κ)νησιν τ8ν κ υπι8ν τ8ν πλ )ων
Mκ τ8ν τ ιV γραφι8ν τ - �Aκρωτηρ) υ

ΘNρας («∆αυλ7ς», τεTVη 173/M�ι ς
1996, 178/�OκτhHρι ς 1996 κ...): α) T?
κ υπι? δ�ν εZναι σπαστ? κα0 δ�ν .π τε-
λ -νται .π/ κ�θετ ν κα0 Iρι,7ντι ν µ4-
ρ ς· H) I qρµ/ς τ - ]νω µ4ρ υς των δ�ν
εZναι διπλ/ς κα0 δ�ν @π�ρVει «ντ),α»· γ)
τ? πλ Aα δ�ν QV υν #στ)α κα0 πανι�, δι7-
τι QV υν κωπηλ�τας.

T? παραπ�νω γ)ν νται .µ4σως ε9κ -
λ ν7ητα κα0 καταν ητ�, M?ν µελετNσωµε
κα0 παρατηρNσωµε τ?ς τ ιV γραφ)ας τ*ς

�H κ
νηση τ?ν πλ�
ων τ�ς τ�ι9�γραφ
ας τ�ς Θ1ρας

λαι7τερα Jτι τ/ «.λληλ Tια» εZναι σTν-
θετη UHραϊκ= λ4Bη, .π τελ υµ4νη .π/
τ=ν πρ στακτικ= «.λλελ T» (= α_νεAτε)
κα0 τ=ν κατ�ληBη «Γι?V» (συντετµηµ4-
ν ς τTπ ς τ - ΓιαVH4). T/ λεBικ/ «Π�-
πυρ ς - Λαρ Oς» π O συµH υλεTτηκα,
δ4Vεται τ=ν πι/ π�νω ]π ψη. �Eπ)σης I
Γ. Zηκ)δης λ4γει στ/ λεBικ7 τ υ κατ? λ4-
Bη: «NAλληλ�^ια (λ�$ις >�ραϊκ:), α�ν�ς
τKH `ντι ΘεKH, αUνεTτε τ�ν NIα/».

O# ε_δικ 0 στ? θ4µατα α9τ? συνεργ�τες

σας θ? µπ ρ -σαν uσως ν? διευκριν)σ υν
τ/ θ4µα σ� µ)α πρ σεV* Qκδ ση τ -
«∆αυλ -». bOVι Jτι θ? ]λλα,ε κ�τι στ?
τ7σα @π4ρ Vα π O παρατηρεA I .ρθρ -
γρ�φ ς σας, .λλ? καλ/ν εZναι ν? µ= µ4-
ν υν .µφιH λ)ες.

E9Vαριστ8
Bασ
λης Mπανιωτ�π�υλ�ς

Xειρ υργ/ς γυναικ λ7γ ς

Θεσσαλ ν)κη



τηλ( #λπ!δα πqς �γινε µ!α ψευτ�σφαγ:, Dπως α-τ( τ1ς NIφιγ�νειας στ(ν A-λ!δα. �Ως
#κ τ�^τ�υ µ� σκην�θετικ�ς παραπ�ι:σεις G θεατ(ς 'π�$εν/νεται τελε!ως 'π� τ� παι-
δι� κα" τ�ν πατ�ρα τ�υς κα" E συµπ&θει& τ�υ πρ�ς τ(ν M:δεια παραµ�νει 'µε!ωτη,
'κ)µη κα" µετ� τ� φρικαλ�� �γκληµ& της.

�H 'π�$�νωση τ�� θεατ�� Dµως δ�ν περιωρ!σθηκε µ)ν� σ� σκην�θετικ� τε�ν&σµα-
τα. NEπεκτ&θηκε κα" σ� σκην�γραφικ&· π.�. τ� παλ&τι #συµ��λ!Qετ� µ� κ&τι τερ&στιες
λαστι��νιες κ�ρδ�λλες, π�= κ�λλ��σαν στ� σ/µατα κα" στ� ��ρια τHν µελHν τ�� θι&-
σ�υ. A-τ�" 'γων!Q�νταν περισσ)τερ� ν� $εκ�λλ:σ�υν 'π� τ"ς κ�ρδ�λλες, παρ� ν�
#κφρ&σ�υν τ�=ς �αρακτ1ρες π�= ;πεδ^�ντ�. pEτσι πρ�καλ��σαν κρυφ� γ�λια 'π�
τ� κ�ιν� στ"ς πλ��ν τραγικ�ς στιγµ�ς τ�� �ργ�υ. T� Dλ� σκηνικ� #θ^µιQε περισσ)τερ�
#ργ�στ&σι� παραγωγ1ς µαστ!�ης παρ� 'ρ�αT� παλ&τι. Kι α-τ� συντελ��σε στ(ν 'π�-
$�νωση π�λλHν κρισ!µων 'νθρωπιστικHν µηνυµ&των τ�� E-ριπ!δη 'π� τ� κ�ιν).

OY ;π)τιτλ�ι στ(ν 'γγλικ( µετ&φραση [ταν γεµ&τ�ι 'νακρ!�ειες, περισσ)τερ� δ�
στ� σηµεTα Dπ�υ G NI&σων 'π�διδε κ�σµητικ� #π!θετα στ(ν M:δεια. M� �λλα λ)για
#γ!ναµε µ&ρτυρες λ�γ�κρισ!ας τ�� E-ριπ!δη. T�τ�ια µετ&φραση πρHτ�ν 'π�$�νωνε
τ�ν 'γγλ)φων� θεατ( 'π� π�λλ� µην^µατα τ�� τραγKωδ�� κα" δε^τερ�ν t�ρι��σε
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O+ Bρα9�γραφ
ες τ�C Παγγα
�υ ε4ναι σ)στηµα γραφ�ς;

�Aγαπητ4 κ. διευθυντ�,
M� .φ ρµ= παλαι7τερ  ]ρθρ  τ -

«∆αυλ -» περ0 τ*ς γραφ*ς bOγκαµ κα0
σ� συνδυασµ/ µ� xνα .π7σπασµα τ - Hι-
Hλ) υ τ*ς E.Π. MπλαH�τσκυ «Mυστικ(
∆�$ασ!α» (τ/ Iπ A  κα0 παραθ4τω) gδη-
γNθηκα στ=ν @π7θεση, Jτι  # Uκατ ντ�-
δες yπ�ς π O παρατηρ -νται στ0ς Hρα-
V γραφ)ες τ - Παγγα) υ δ�ν εZναι –

τ 9λ�Vιστ ν {Vι µ7ν  – .στρικ 0 V�ρτες
.λλ? παν�ρVαι  κωδικ π ιηµ4ν  σT-
στηµα γραφ*ς. ΠιστεTω Jτι θ? ]Bι,ε ν?
Mρευνηθe*.

�Iδ O τ/ Mν λ7γ}ω .π7σπασµα II, σ. 346,
@π σηµ.: «T� σηµ&δια σ� σ�1µα κ�^πας
π�= παρατ:ρησε G σ�ρ TQ. Σ!µπσ�ν κα"
�Y “τρ^πες �Y 'νασκαµµ�νες στ(ν #πιφ&-
νεια” τHν �ρ&�ων κα" τHν µνηµε!ων, π�=

ΘNρας .π/ µικρ?ν .π7στασιν· f M?ν µε-
γεθTνωµεν qπλ8ς µ� µεγεθυντικ/ν
φακ/ν f καλTτερ ν µ� ~λεκτρ νικ/ν
@π λ γιστ=ν τ?ς φωτ γραφ)ας τ8ν πλ )-
ων. T? κ υπι�, τ? Iπ Aα φα)ν νται Mκ
πρhτης {ψεως διπλa ε_ς τ/ ]νω µ4ρ ς,
δ�ν εZναι διπλa, δι7τι δ�ν εZναι κdν κ υ-
πι�· εZναι κωπηλ�ται. PO διπλ -ς qρµ/ς
εZναι  # κ ρµ 0 τ8ν κωπηλατ8ν,  #
Iπ A ι κωπηλατ -ν σκυφτ ). Πρ/ς κα-
λυτ4ραν διαµ7ρφωσιν γνhµης παραθ4τω
φωτ γραφ)ας µ� µεγ4θυνσιν τ8ν κ υ-

πι8ν κα0 τ8ν κωπηλατ8ν.
T? παραπ�νω φυσικ? δ�ν σηµα)ν υν

Jτι L θεωρ)α τ - κ. Kαρακατσ�νη περ0
συστNµατ ς µηVανισµ - τ8ν �κεαν π7-
ρων πλ )ων εZναι ]στ Vη. EZναι π λO πι-
θαν/ν ν? @π*ρVε xνα τ4τ ι  f Qστω κ�-
π ι  παρ7µ ι ν σTστηµα δι? τ?ς µα-
κριν?ς .π στ�σεις.

M� φιλικ Oς Vαιρετισµ Oς
Nικ�λα�ς Σταµ. �Aσπι;της

M υσικ/ς

B7λφσµπ υργκ, Γερµαν)α



µπρ�στ� στ"ς τ)σες π�λλ�ς µεταφρ&σεις π�= ���υν γ!νει 'π� σ��αρ�=ς µελετητ�ς.
ZOπως θ� παρατηρJ1 G 'ναγν/στης, #πισηµ&νθηκαν 'ρκετ�ς σ��αρ/τατες 'δυνα-

µ!ες στ(ν #κτ�λεση τ�� �ργ�υ. �Yπ1ρ�αν κι �λλες, 'λλ� ;π�θ�τω πqς �Y παραπ&νω ε�ναι
'ρκετ�ς, γι� ν� σ�ηµατ!σ�υµε συµπερ&σµατα �ωρ"ς π�λλ( σπατ&λη µελ&νης κα" �αρ-
τι��. NEν κατακλεTδι: Θ� [ταν ;π�ρ τ�� κ^ρ�υς τ1ς 'ρ�α!ας �Eλληνικ1ς TραγKωδ!ας,
cν δ�ν #δ!δετ� π�τ� E 'λλ)κ�τη α-τ( παρ&σταση.

E�ναι πι� καιρ�ς ν� µ�ρφωθ��µε >λληνικ&. N� γ!νJη π&λι E �Eλλ&δα G φ&ρ�ς τ1ς
'νθρωπ)τητας, E Gπ�!α 'πεγνωσµ�να Qητh κ&π�ι� φωτειν) σηµεT� 'ναφ�ρhς µ�σα
στ�ν πνευµατικ� Q)φ� κα" τ� π�λιτιστικ� �&�ς τ1ς #π��1ς µας. iAς µ(ν κ�ρ�ϊδευ/-
µαστε �λλ� πι&. T/ρα κα" π�λλ�=ς αUHνες E 'νθρωπ)τητα περιµ�νει #µhς ν� $υπν:-
σωµε, γι� ν� σταθJ1 π&λι Pρθ:. NAντικειµενικ� #µεTς κα" µ)ν�ν #µεTς – σ�ν πνευµατι-
κ�" φαρ�φ^λακες τ1ς 'νθρωπ)τητ�ς – εAµαστε ;πε^θυν�ι γι� D,τι γ!νεται στ�ν vπν�
µας κα" στ�ν $^πνι� µας (φυσικ� ���µε µεγαλ^τερη ε-θ^νη, Dταν κ�ιµ/µαστε!). iAς
'ναγνωρ!σ�υµε λ�ιπ�ν τ"ς ε-θ^νες µας, γι� ν� πρ��ωρ:σ�υµε.

M� τιµ(
Π�λ)δωρ�ς Π�λυδωρ�π�υλ�ς

pAσφηλντ, N.N. O-αλλ!α, A-στραλ!α
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�ρ�θηκαν 'π� τ�ν Pι��τ - Kαρν&κ, “µ�
διαφ�ρετικ� µ�γεθ�ς π�= π�ικ!λλει σ�
δι&µετρ� 'π� δεκαπ�ντε µ��ρι τ�σσερα
>κατ�στ� κα" µ� �&θ�ς 'π� δυ)µισι µ��ρι
τ�σσερα >κατ�στ&... τ�π�θετηµ�νες γε-
νικ� σ� κ&θετες γραµµ�ς, #µφαν!Q�ντας
π�λλ�ς µεταθ�σεις στ�ν 'ριθµ), τ� µ�γε-
θ�ς κα" τ( διευθ�τηση τHν σ�ηµ&των µ�
τ( µ�ρφ( κυπ�λλ�υ” – ε�ναι VπλHς γρα-
πτ� 'ρ�εTα τHν παν&ρ�αιων φυλHν. iAν
κανε"ς #$ετ&σJη µ� πρ�σ��( τ� σ��δια
α-τHν τHν �αραγµ&των π�= �ρ!σκ�νται
στ"ς 'ρ�αι�λ�γικ�ς “Σηµει/σεις τ1ς
NAρ�α!ας Γλυπτικ1ς” π&νω στ�=ς �ρ&-
��υς τ�� K�υµα�ν τ1ς NIνδ!ας κ.τ.λ., θ�
διακρ!νJη Wνα π�λ= πρωτ)γ�ν� τρ)π� ση-
µε!ωσης L καταγραφ1ς· κ&τι π�= µ�ι&-
Qει µ� τ�ν τρ)π� π�= υY�θ�τησαν �Y NAµε-
ρικαν�" #πιν�ητ�ς τ1ς τηλεγραφικ1ς
γραφ1ς M)ρς, π�= µhς θυµ!Qει τ( γραφ(
pOγκαµ, Wνα συνδυασµ� µεγ&λων κα" συ-
ντ)µων γραµµHν, Dπως τ� περιγρ&φει G
Pι��τ - Kαρν&κ, “�αραγµ�νων σ� 'µµ)-
λιθ�”. �H Σ�υηδ!α, E N�ρ�ηγ!α κα" E
Σκανδινα�!α ε�ναι γεµ&τες 'π� τ�τ�ια

γραπτ� 'ρ�εTα, κα" �Y P�υνικ�" �αρα-
κτ1ρες 'κ�λ�^θησαν τ� κυπελλ�ειδ1
σ�:µατα κα" τ"ς µακρυ�ς κα" κ�ντ�ς
γραµµ�ς. Στ� “�ειρ)γραφ�” τ�� Γι��&-
νες M&γκν�υς �λ�πει κανε"ς τ(ν 'ναπα-
ρ&σταση τ�� Eµ!θε�υ, τ�� γ!γαντα Σταρ-
κ&θερ�υς (Starkad L Hrosshros - grani, G
M&γ�ς), G Gπ�T�ς κρατ&ει σ� κ&θε τ�υ
��ρι Wνα τερ&στι� λ!θ� σκεπασµ�ν� µ�
P�υνικ�=ς �αρακτ1ρες. Kα" G Στ&ρκαντ,
σ^µφωνα µ� τ�ν σκανδινα�ικ� µ^θ�,
π1γε στ(ν NIρλανδ!α κα" #κτ�λεσε θαυ-
µαστ�ς πρ&$εις στ� B�ρρh κα" στ� N)τ�,
στ(ν NAνατ�λ( κα" στ( ∆^ση (�λ. “�O
pAσγκαρντ κα" �Y Θε�!”, σ. 219 κ. >.)». 

Kα0 στ=ν πρ ηγ Tµενη σελ)δα διαH�-
, υµε Jτι I κTκλωπας Παλα)µων «[ταν G
κατασκευαστ(ς τHν YερHν στηλHν τ��
Γαδ!ρ, �Y Gπ�Tες καλ^πτ�νταν µ� µυστη-
ρι/δεις �αρακτ1ρες, τ� κλειδ" τHν Gπ�!-
ων κατεT�ε #κε!νη τ(ν >π��( µ)ν�ν G
NAπ�λλ/νι�ς G Tυανε=ς κα" µ� εUκ)νες,
�Y Gπ�Tες ;π&ρ��υν 'κ)µα στ�=ς τ�!��υς
τ1ς NEλλ)ρα [NIνδ!α], τ� γιγαντιαTα #ρε!-
πια τ�� να�� τ�� Bισ�ακ&ρµαν, “τ�� δ�-
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�H «#π�97 τ?ν Φ�ιν
κων» κα* 5... «φ�ινικικ7 λ8$η» Πα$�
...

�Aγαπητ� «∆αυλ4»,
bEπεσε στ? V4ρια µ υ πρ7σφατα L

.γγλ7φωνη Qκδ ση Uν/ς τ υριστικ -
Iδηγ - σVετικ - µ� τ=ν K4ρκυρα κα0
τ Oς ΠαB Tς. �εκινhντας τ=ν .ναφ ρ?
στ Oς ΠαB Oς γρ�φει: «T� νησ" ε�ναι
γνωστ� 'π� τ(ν #π��( τHν Φ�ιν!κων. T�
`ν�µ& τ�υ πρ��ρ�εται 'π� τ(ν φ�ινικικ(
λ�$η pax, π�= σηµα!νει πλ&κα (slab)».

M� τ=ν λ)γη #στ ρ)α π O QVω διαH�σει
B4ρω Jτι τ/ τ πωνTµι  πρ 4ρVεται .π/

τ=ν παν�ρVαια Uλληνικ= λ4Bη «π&$», π O
σηµα)νει «φθ�νει». T=ν Vρησιµ π ι-
 -σαν  # πρ8τ ι ναυτικ 0 σ?ν Mπιφhνη-
µα Vαρaς, γι? ν? δηλhσ υν Jτι Mπιτ4λ υς
Qφθασαν στ/ νησ). �Aλλ? κα0 L ρ),α παγ-
πηγ - (ρ. π:γνυµι) uσως Mδ8 ν? κρTHεται
π)σω .π/ τ/ {ν µα τ8ν {µ ρφων α9τ8ν
Uλληνικ8ν νησι8ν.

E9Vαριστ8 γι? τ= φιλ Bεν)α
Λ
τσα Zαφειρ�π�)λ�υ

K4ρκυρα

∆8σµευση γιE... 6λλην
F�ντα λατινικE στ σ�µα τ�C Mετρ�;

KTριε διευθυντ�,
Π*ρα τ/ θ�ρρ ς ν? σaς γρ�ψω µ�

.φ ρµ= κ�π ι ν διαγωνισµ/ π O γ)νε-
ται, γι? ν? δ θe* σ*µα κα0 {ν µα στ/ν ν4 
@π7γει  σιδηρ7δρ µ  τ8ν �Aθην8ν. ∆�ν
QVω τ/ν φ�κελλ  συµµετ V*ς, γι? ν? σaς
τ/ν στε)λω, .λλ? σaς .ναφ4ρω Jτι µ4σα
στ Oς Jρ υς τ - διαγωνισµ - @π�ρVει
xνας π O .παγ ρεTει ν? Vρησιµ π ιηθe*
στ/ σV4δι  Iπ ιαδNπ τε Mπιγραφ= µ�
γρ�µµατα π O @π�ρV υν µ7ν  στ/ Uλλη-
νικ/ .λφ�Hητ  κα0 {Vι στ/ λατινικ7.
�Aπαγ ρεTεται.

�AπευθTν µαι λ ιπ/ν σ� σaς, µNπως
µπ ρ*τε ν? µaς πληρ φ ρNσετε π ι )
ε9θTν νται γι’ α9τ�ς τ0ς .π φ�σεις. Π ι-
 ) εZναι α9τ ), π O τ7σ  Bεδι�ντρ πα
.παιτ -ν ν? παραµερισθe* τ/ Uλληνικ/
.λφ�Hητ  gς .κατ�λληλ  γι? xνα συ-
γκ ινωνιακ/ µ4σ ν π O θ? κιν*ται µ4σα
στ=ν PEλλ�δα, θ? µεταφ4ρeη $Eλληνες κα0
θ? διαH�, υν τ0ς Mπιγραφ4ς τ υ $Eλλη-

νες; Π ι ) εZναι α9τ 0 π O πρ σπαθ -ν
ν? περ�σ υν τ/ λατινικ/ .λφ�Hητ  µ4-
σα στ=ν PEλλ�δα, .ντ0 ν? φρ ντ)σ υν ν?
MπιH�λ υν τ0ς Uλληνικ�ς Mπιγραφ4ς, γι?
ν? π�ψeη ν? @π�ρVeη α9τ/ τ/ α_σVρ/ συ-
ν νθTλευµα .π/ κ�θε λ γ*ς B4να στ ι-
VεAα;

EZναι L δηµ τικ= .ρV= π O µ� τ7σ 
στ7µφ  κ7πτεται γι? τ=ν PEλλ�δα στ? λ7-
για, .λλ�, dν δ�ν θ? @π*ρVε L �Aκρ7π -
λις, δ�ν θ? π)στευε κανε0ς Jτι L �AθNνα
εZναι µ)α Uλληνικ= π7λις; EZναι τ? @π υρ-
γεAα κα0 L κυH4ρνησις, π O  # Mπ0 κε-
φαλ*ς τ υς, φ ιτhντας στ? B4να κ λλ4-
για, Qµαθαν ν? ντρ4πωνται κα0 ν?
MVθρεTωνται κ�θε τ0 τ/ Uλληνικ7; Π ι )
κρTH νται π)σω .π/ α9τ Oς τ Oς .πα-
ρ�δεκτ υς Jρ υς τ - συγκεκριµ4ν υ δια-
γωνισµ -;

Mετ? τιµ*ς
Ω.

�AθNνα

µητ1 κα" τε�ν!τη τHν θεHν”».

M� Mκτ)µηση
Φ;της �Aναγνωστ�π�υλ�ς

K8ς
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�Aν/γλυφα, H9ι #σ;γλυφα τE σ)µB�λα τ�C ∆
σκ�υ τ�ς Φαιστ�C

KTριε Λ�µπρ υ,
Θ? fθελα ν? σaς @π H�λω µ)α παρα-

τNρηση π O QVω κ�νει σVετικ? µ� τ/ν ∆)-
σκ  τ*ς Φαιστ -: Bλ4π ντας τ/ν ∆)σκ 
στ=ν πρ θNκη τ - �AρVαι λ γικ - M υ-
σε) υ τ - PHρακλε) υ παρατNρησα Jτι
τ? σTµH λα π�νω στ/ν πηλ/ εZναι .ν�-
γλυφα. T -τ  φα)νεται καθαρ? κα0 στ/ν
κατ�λ γ  τ8ν Mκθεµ�των τ - µ υσε) υ.
M - δηµι υργεAται λ ιπ/ν L UB*ς .π -
ρ)α: �Aν @π*ρVαν σφραγ)δες µ� τ? σTµ-
H λα κα0 I γραφ4ας π)ε,ε κ�θε σφραγ)-
δα στ/ν µαλακ/ πηλ7, θ? .π τTπωνε xνα
Mσhγλυφ  σTµH λ  π�νω σ� α9τ7ν. Πα-
ρατNρησα Jµως Jτι τ? σTµH λα εZναι
.ν�γλυφα.

Σ� α9τ/ τ/ σηµεA  κ�νω τ=ν σκ4ψη Jτι
I συγκεκριµ4ν ς δ)σκ ς πρ4πει ν? εZναι
.π/ τ? .ντ)γραφα π O κατασκευ�σθη-
καν µ� τ/ν τρ7π  π O θ? σaς περιγρ�ψω
παρακ�τω. O γραφ4ας QφτειαBε πρ�γ-
µατι µ� τ0ς σφραγ)δες τ υ xναν δ)σκ ,
π O π�νω τ υ εZVε .π τυπωµ4να Mσh-

γλυφα σTµH λα. Στερε π )ησε στ=ν συ-
ν4Vεια α9τ/ν τ/ν πNλιν  δ)σκ  κα0 τ/ν
Vρησιµ π )ησε γι? ν? κατασκευ�σeη
.ντ)γραφ� τ υ.

Σaς παραθ4τω σVηµατικ? τ=ν διαδι-
κασ)α κατασκευ*ς τ - ∆)σκ υ τ*ς Φαι-
στ -:

Σφραγ)δα ∆)σκ ς µNτρα ∆)σκ ς εiρηµα
→ →

�Aν�γλυφ  σTµH λ �Eσhγλυφ  σTµH λ �Aν�γλυφ  σTµH λ 

Συν ψ), ντας λ ιπ/ν καταλNγω στ/
UB*ς: EZVε κατασκευασθ* xνας δ)σκ ς
µNτρα – Jπως κατασκευ�, υν  # τυπ -
γρ�φ ι µ� τ? σTµH λ� τ υς µι? τυπ -
γραφικ= πλ�κα – κα0 Qτσι @π*ρVε L δυ-
νατ7τητα µ� ε9κ λ)α κα0 ταVTτητα ν? πα-
ρ�γ υν .ντ)γραφα α9τ - τ - δ)σκ υ.

Θ? jθελα κα0 τ=ν γνhµη τ8ν ε_δικ8ν,
π O κατ? καιρ Oς QV υν δηµ σιεTσει τ0ς
Mργασ)ες τ υς γι? τ/ν ∆)σκ  τ*ς Φαιστ -
στ0ς σελ)δες τ - περι δικ - σας.

M� Mκτ)µηση
∆ι�ν)σι�ς Kρι/ρης
Mαθηµατικ7ς, Πειραιaς

Σηµε
ωση τ�C κ. B. Kατσιαδρ/µη
E�ναι γενικHς 'π�δεκτ� κα" παρατηρηµ�ν� Dτι τ� γραφ:µατα #π" τ�� ∆!σκ�υ τ1ς Φαιστ�� ε�ναι
«#σ/γλυφα», δηλαδ( ���υν πρ�κ^ψει 'π� τ(ν π!εση 'νε$αρτ:των σφραγ!δων #π" τ�� µαλακ�� πη-
λ�� τ�� ∆.Φ. �H παρατ:ρηση τ�� #πιστ�λ�γρ&φ�υ, Dτι τ� γραφ:µατα ε�ναι 'ν&γλυφα, ε�ναι πρω-
τ�φαν(ς κα", cν [τ� σωστ:, θ� 'ν�τρεπε σ��αρ� µ�ρ�ς τ1ς περ" τ�ν ∆.Φ. διεθν��ς φιλ�λ�γ!ας.
pAλλωστε φωτ�γραφ!ες τHν γραφηµ&των, �Y Gπ�Tες #λ:φθησαν 'π� δι&φ�ρ�υς µελετητ�ς, παρ�υ-
σι&Q�υν σκ!αση πρ�ς τ(ν πηγ( φωτισµ��, πρhγµα τ� Gπ�T�ν 'π�δεικν^ει Dτι τ� σφραγ!σµατα ε�ναι
#σ/γλυφα, #νKH, cν [σαν 'ν&γλυφα, E σκι� θ� [τ� 'ντ!θετη:

ΠιθανHς E δι)γκωση τ�� πηλ�� λ)γω πλευρικ1ς διαφυγ1ς τ�� ;λικ�� κ&τω 'π� τ(ν σφραγ!δα κα"
G φωτισµ�ς ν� #δηµι�^ργησαν τ(ν λανθασµ�νη #ντ^πωση Dτι τ� σφραγ!σµατα ε�ναι 'ν&γλυφα κα"
`�ι #σ/γλυφα.

B.K.

Πηγ= φωτ/ς

Mσhγλυφ  
(σωστ/)

●
.ν�γλυφ  

(λ�θ ς)

●



Στ/ν κTκλ  τ8ν συγVρ7νων Mρευνητ8ν κα0 σV λιαστ8ν τ8ν κ σµ λ γικ8ν δ -
Bασι8ν τ8ν .ρVα)ων PEλλNνων φιλ σ7φων παρ υσι�,εται xνα παρ�δ B , τ/
Iπ A  µ�λιστα δ�ν διστ�, υν ν? τ/ MBωτερικεT υν στ? σV7λι� των (1): O# δι�φ -
ρες περ)εργες κα0 Mν π λλ Aς .καταν7ητες yν µασ)ες, π O δ)δ υν  # µεγ�λ ι
.ρVαA ι $Eλληνες φιλ7σ φ ι, καθ’ xνας Vωριστ�, στ=ν πρhτη .ρV= τ - ΣTµπα-
ντ ς (vδωρ, ':ρ, πν�:, π�ρ, λ)γ�ς, �πειρ�ν κ.λπ.). EZναι δυνατ7ν, λ4γ υν,  #
.νωτ4ρω yν µασ)ες ν? τTV υν φιλ σ φικ*ς - yντ λ γικ*ς Uρµηνε)ας κα0 Mνν ι-
 λ γικ - Iρισµ -; $Oµως L φιλ σ φικ= δια)σθησις τ - Mπιστηµ νικ - κ7σµ υ
Mθεhρησε .ναγκα)α κα0 Mνδιαφ4ρ υσα τ=ν φιλ σ φικ=ν Qρευνα α9τ8ν κα0 .B)αν
#στ ρικ*ς µελ4της. �Aλλ?  # δι�φ ρες UρµηνεAες, π O Mδ7θησαν στ0ς yν µασ)ες
α9τ4ς, δ�ν εZναι .ρκετ? τεκµηριωµ4νες  �τε .π7λυτα #καν π ιητικ�ς .π/ ]π -
ψι H4Hαια φιλ σ φικ= – yντ λ γικ= κα0 Qτσι τ/ πρ7Hληµα κα0 L .µφισHNτησις
MBακ λ υθ -ν ν? παραµ4ν υν.

bEV υν f {Vι φιλ σ φικ= σηµασ)α  # ]νω yν µασ)ες; Στ/ Mρhτηµα α9τ/ σNµερα,
iστερα .π/ τ=ν .νακ�λυψι τ - µυστικ - κhδικα τ - Πυθαγ7ρ υ(2) κα0 τ=ν  εiρε-
σι τ - τρ7π υ κα0 τ*ς µεθ7δ υ τ - συµH λ),ειν κα0 .π συµH λ),ειν(2), π O MφNρ-
µ ,αν  # Πυθαγ7ρει ι, @π�ρVει .π�ντησις .π7λυτα τεκµηριωµ4νη: $Oλες  # yν -
µασ)ες τ*ς πρhτης .ρV*ς τ*ς δηµι υργ)ας, π O Mδ7θησαν .π/ τ Oς µεγαλTτερ υς
.ρVα) υς $Eλληνες φιλ σ7φ υς, .π δεικνTεται Jτι σOν τ Aς ]λλ ις εZναι yν µα-
σ)ες συµB�λικJς κα0 {Vι µ7ν ν, .λλ�, κα0 τ/ σπ υδαι7τερ ν, .π συµH λι,7µενες
µ� τ=ν Πυθαγ7ρεια µ4θ δ  τ - συµH λ),ειν κα0 .π συµH λ),ειν, Jπως θ4λει κα-
τωτ4ρω .π δειVθ*, .π δ)δ υν Jλες τ=ν α9τ=ν π�ντ τε κρυµµ4νην κ σµ λ γικ=ν
Qνν ιαν.

T/ γεγ ν/ς τ*ς ταυτ)σεως τ*ς _δ)ας π�ντ τε κρυµµ4νης .ληθε)ας µ4σα στ0ς
διαφ ρετικ�ς συµH λικ�ς yν µασ)ες τ*ς πρhτης .ρV*ς τ*ς δηµι υργ)ας σ’ xνα µε-
γ�λ  πλ*θ ς κ σµ λ γικ8ν δ Bασι8ν .ρVα)ων PEλλNνων φιλ σ7φων, Jπως τ8ν
�AναBιµ�νδρ υ, �AναBιµ4ν υς, Πυθαγ7ρ υ, PHρακλε)τ υ, �AναBαγ7ρ υ, �Eµπε-
δ κλ4 υς, Παρµεν)δ υ κ.λπ., .π δεικνTει .φ’ Uν/ς µ�ν τ/ µ= τυVαA ν f συµπτω-
µατικ/ν α9τ - κα0 .φ’ Uτ4ρ υ τ=ν .λNθεια τ - .π συµH λισµ -· κα0 Mπιπλ4 ν
MπιHεHαιhνεται Jτι L Vρησιµ π ιηθεAσα µ4θ δ ς τ - Πυθαγ ρε) υ συµH λισµ -
κα0 .π συµH λισµ - [τ  γνωστ= σ’ Jλ υς τ Oς µεγ�λ υς $Eλληνες φιλ σ7φ υς
κα0 πρ0ν κα0 µετ? .π’ α9τ/ν κα0 Mφηρµ7,ετ  .π’ α9τ Tς.

PH πλNρης MπιHεHα)ωσις τ8ν ]νω κα0 L εiρεσις τ*ς κ ιν*ς κα0 π�ντ τε Iµ )-
ας κρυµµ4νης .ληθε)ας µ4σα στ0ς δι�φ ρες συµH λικ�ς yν µασ)ες παρ υσι�, -

IΠΠOKPATHΣ ∆AKOΓΛOY

T «ENA» κ�ιν7 -ρ97 τ�C Σ)µπαντ�ς
στ�Kς µεγ/λ�υς LEλληνες φιλ�σ�φ�υς
H ΛEMAPIΘMIKH ENIΣH THΣ OPOΛOΓIAΣ TOYΣ:
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νται ε9θOς κατωτ4ρω, Jπ υ Mρευν8νται  # κ σµ λ γικ�ς δ Bασ)ες Uν/ς Uκ�στ υ
τ8ν .ρVα)ων PEλλNνων φιλ σ7φων, κυρ)ως .π/ τ/ν 6 ν π.X. α_. µ4Vρι κα0 τ/ν 4 ν,
.ρV*ς γενησ µ4νης .π/ τ0ς δ Bασ)ες τ - �AναBιµ�νδρ υ.

PO �AναB)µανδρ ς γι? τ=ν yν µασ)α κα0 τ/ν Vαρακτηρισµ/ τ*ς πρhτης .ρV*ς
τ*ς δηµι υργ)ας Mπ4λεBε µ)αν ε_δικ=ν λ4Bιν, τ ιαTτην �στε δι’ α9τ*ς ν? φανερhνeη
τ=ν .περαντ σTνη τ*ς πρhτης .ρV*ς κα0 τ/ .σTλληπτ7ν της @π/ τ*ς .νθρωπ)-
νης διαν )ας κα0 .φ’ Uτ4ρ υ ν? συµH λ),eη γι? τ Oς µεµυηµ4ν υς τ=ν κρυµµ4νη
.λNθεια π O κατ� H�θ ς Mπ)στευε. PH ε_δικ= α9τ= συµH λικ= λ4Bις, π O Mπ4λεBε
γι? ν? καλ4σeη τ=ν πρhτη .ρV= τ*ς δηµι υργ)ας, εZναι L λ4Bις AΠEIPON (4).

PH συµH λικ= α9τ= λ4Bις .π συµH λ),εται µ� τ=ν µ4θ δ  π O µaς .πεκ�λυψε
I Πυθαγ7ρας gς UB*ς:

PH λ4Bις «AΠEIPON», παρ�λληλα µ� τ=ν Mτυµ λ γ)αν της, .π τελ -σε κατ? τ=ν
Uλληνικ=ν .ρVαι7τητα κα0 xνα συγκεκριµ4ν  .ριθµ7. ΣTµφωνα µ� τ Oς _σVT ντας
τ=ν Mπ V= Mκε)νη .ριθµητικ Oς καν7νες L παρ�θεσις τ8ν γραµµ�των, π O πα-
ρ)σταναν κα0 σTµH λα τ8ν .ριθµ8ν, φαν4ρωνε µ)αν ]θρ ισι δ)Vως τ=ν παρεµH λ=
κανεν/ς ε_δικ - σNµατ ς π O ν? δηλhνeη ]θρ ισι. bEτσι L .ριθµ7λεBις «AΠEIPON»

παριστ�νει τ/ν .ριθµ7: AΠEIPON = A + Π + E + I + P + O + N = 1+80+5+10+100+70+50
= 316.

�EπειδN, Jπως µaς .π καλTπτει I Πυθαγ7ρας,  # Hασικ 0 .ριθµ 0 εZναι µ7ν ν
Mνν4α (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, = A, B, Γ, ∆, E, ς, Z, H, Θ), I δ� δ4κατ ς (10=I) .π -
τελεA τ/ Jρι ν .π/ Jπ υ .νακυλ) νται συνεV8ς  # uδι ι .ριθµ 0 (πυθµενικ�!),
xπεται Jτι I ε@ρεθε0ς λεB�ριθµ ς 316 καταλNγει στ/ν πυθµενικ/ Hασικ/ .ριθµ/
316 → 3+1+6 = 10 →1=A.

Σ’ α9τ/ν τ/ν πυθµενικ/ν .ριθµ/ν 1 (A) καταλNγ υν Mπ)σης  # λεB�ριθµ ι τ8ν
λ4Bεων AΛΦA = 532 → 1, EN = 55 → I, κα0 L λ4Bις MONAΣ = 361 → 1, L Iπ )α µ�-
λιστα QVει διπλ* ταTτισι, .φ’ Uν/ς λεBαρ)θµ υ κα0 .φ’ Uτ4ρ υ πυθµενικ - .ριθ-
µ - µ� τ=ν λ4Bη «AΠEIPON».

�Aλλ? κα0 I λεB�ριθµ ς τ*ς .ρVαϊκ*ς λ4Bεως «ΘIOΣ», π O σηµα)νει «θε)ς», QVει
ΘIOΣ = Θ + I + O + Σ = 9+10+70+200=289 → 19 → 10 → 1. bEτσι πρ κTπτει Jτι I πυθ-
µενικ/ς .ριθµ/ς τ*ς .ριθµ λ4Bεως «AΠEIPON» ταυτ),εται µ� τ/ν πυθµενικ/ν .ριθ-
µ/ν τ8ν .ριθµ λ4Bεων «AΛΦA», «EN», «MONAΣ» κα0 «ΘIOΣ» κα0 ε@ρ)σκεται σ� α_τιh-
δη σV4σι µ� τ=ν .ριθµητικ=ν ε_κ7να 1 (A).

�Aπ/ δ� τ=ν ]π ψη τ*ς @λικ*ς συµπεριφ ρaς τ*ς δηµι υργ)ας, I �AναB)µαν-
δρ ς συνεπλNρωσε τ0ς δ Bασ)ες τ υ γι? τ=ν MB4λιBι τ*ς φTσεως µ� τ=ν παρα-
δ V=ν Jτι Mκ τ - «AΠEIPON» xνα π λO µικρ/ τµ*µα α9τ - εZναι MκεAν  π O µε-
ταλλ�σσεται στ? 4 στ ιVεAα κα0 καταστ�σεις τ*ς φTσεως (@γρ�ν, .ερ)αν, στερε-
�ν κα0 MνεργειακNν), α9τ/ δ� τ/ Mλ�Vιστ  τµ*µα τ - «AΠEIPON» τ/ �ν7µασε
«ΠPΩTEA».

PO �AναBιµ4νης, Jπως κα0 I δ�σκαλ7ς τ υ Θαλ*ς, Mπ)στευεν ε_ς τ=ν iπαρBι τ*ς
πρhτης .ρV*ς τ*ς δηµι υργ)ας, γι? τ=ν Iπ )αν Mπ4λεBε τ=ν ε_δικ= συµH λικ=

2. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ANAIMENOYΣ(5) (585-525 π.X.): «AHP», «ΠNOH»

1. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ANAIMAN∆POY (611-546 π.X.): «AΠEIPON»(3)
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yν µασ)α «AHP»6 f «ΠNOH».

O# συµH λικ�ς α9τ�ς yν µασ)ες, .π συµH λι,7µενες µ� τ=ν _δ)αν π�ντ τε Πυ-
θαγ7ρει  µ4θ δ , .π καλTπτ υν J,τι .κριH8ς .πεκ�λυψε κα0 L .π κρυπτ -
γρ�φησις τ - yν7µατ ς «AΠEIPON». ∆ι7τι εZναι: Πυθµενικ/ς .ριθµ/ς τ*ς .ριθ-
µ λ4Bεως «AHP» = A+H+P = 1+8+100 = 109 =  1+9 → = 10 → 1.

T -τ’ α9τ/ συµHα)νει κα0 µ� τ=ν συµH λικ= λ4Bι «ΠNOH». ∆ι7τι: πυθµενικ/ς
.ριθµ/ς «ΠNOH» = Π + N + O + H = 80+50+70+8 = 208 → 10 → 1.

ΣVετικ? µ� τ=ν φυσικ=ν Uρµηνε)αν τ*ς λ4Bεως «AHP» QVει διασωθ* .π/ τ/ Hι-
Hλ)  τ - φυσικ - κα0 συγγραφ4ως ∆ι γ4ν υς τ - �Aπ λλωνι�τ υ(7) (5 ς α_. π.X.)
Περ" φ^σεως, I Iπ A ς µ�λιστα, λ4γεται, [τ  µαθητ=ς τ - �AναBιµ4ν υς, µι? πε-
ρικ π= π O α_τι λ γεA .π/ φυσικ*ς .π7ψεως τ=ν δ Bασ)αν τ - �AναBιµ4ν υς
περ0 τ - «AHP» κα0 µ�λιστα λ4γει Jτι I «AHP» «θε�ς δ�κεT ε�ναι».

PO Πυθαγ7ρας, I Iπ A ς Mπ)στευε ε_ς τ=ν φιλ σ φ)αν κα0 τ=ν µεγ�λην δTνα-
µιν κα0 Mπιρρ =ν τ8ν .ριθµ8ν, Mπ4λεBε γι? τ=ν yν µασ)αν τ*ς πρhτης .ρV*ς τ*ς
δηµι υργ)ας τ=ν συµH λικ=ν λ4Bιν «EN», µ4σα στ=ν Iπ )αν Qκρυψε τ=ν uδια
.κριH8ς .λNθεια π O εZVαν jδη κρTψει κα0  # φιλ7σ φ ι �AναB)µανδρ ς µ� τ=ν
συµH λικ= yν µασ)α «AΠEIPON» κα0 �AναBιµ4νης µ� τ=ν συµH λικ= λ4Bι «AHP».

Πρ�γµατι I .π συµH λισµ/ς τ*ς λ4Bεως «EN» µ� τ/ν uδι ν .κριH8ς τρ7π  π O jδη
Vρησιµ π ιNθηκε στ Oς ]νω .π δ)δει τ=ν α9τ=ν .κριH8ς κρυµµ4νην .λNθειαν.
∆ι7τι εZναι:

Bασικ/ς πυθµενικ/ς .ριθµ/ς τ*ς .ριθµ λ4Bεως «EN» = E + N = 5 + 50 = 55 → 5
+5 = 10 → 1.

PH µεγ�λη {µως συνεισφ ρ? τ - Πυθαγ7ρα στ0ς κ σµ λ γικ�ς δ Bασ)ες δ�ν
Qγκειται µ7ν ν στ=ν .νωτ4ρω παραδ V=ν .λλ? κα0 σ� µι? ]λλη σειρ? δ Bασι8ν,
_δι τNτων τ*ς πρhτης .ρV*ς, µαθηµατικ? κα0 .ριθµητικ? κα0 γεωµετρικ? πα-
ρ υσια, µ4νων, µετ? τ=ν εiρεσι τ - µυστικ - τ υ κhδικα,  # Iπ Aες [σαν τε-
λε)ως ]γνωστες µ4Vρι πρ7 τιν ς.

Kατ’ .ρV?ς τ=ν Qνν ιαν τ*ς πρhτης .ρV*ς τ=ν Mνσωµ�τωσε µ4σα σ� µι? .λγε-
Hρικ= @περHατικ= MB)σωσι:

0 + ∞ =1= ΘEOΣ

MH∆EN ΣYN AΠEIPON IΣON EN (9)

M)α µ ρφ= MπαληθεTσεως τ*ς ]νω @περHατικ*ς MBισhσεως QVει jδη παρ υ-
σιασθ* τ7σ  στ/ HιHλ)  µ υ «�O µυστικ�ς κ/δικας τ�� Πυθαγ)ρα» Jσ  κα0 στ/
περι δικ/ «∆αυλ7ς». $Oµως, iστερα .π/ τ=ν εiρεσι τ*ς κρυµµ4νης .ληθε)ας τ*ς
συµH λικ*ς λ4Bεως «AΠEIPON», παρ υσι�,εται µι? π λO qπλ* λTσις:

Στ=ν .ριθµητικ= @π�ρVει xνας π λO qπλ -ς καν7νας, στ/ν Iπ A ν στηρ),εται
L Mπ)λυσις τ*ς MBισhσεως: �E?ν σ’ xνα  # νδNπ τε .ριθµ/ πρ σθ4σ υµε τ/ µηδ4ν,
δηλαδ= τ/ τ)π τα, I .ριθµ/ς δ�ν µεταH�λλεται· συνεπ8ς M?ν πρ σθ4σ υµε τ/
µηδ�ν στ/ν .ριθµ/ «AΠEIPON», τ/ .π τ4λεσµα θ? εZναι π�λιν «AΠEIPON», jτ ι:

0 + ∞ = ∞ f
MH∆EN + AΠEIPON = AΠEIPON.

3. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ΠYΘAΓOPOY(8) (6%ς α(. π.X.): TO «EN»
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�Eπειδ= Jµως I Hασικ/ς .ριθµ/ς τ*ς .ριθµ λ4Bεως AΠEIPON εZναι I .ριθµ/ς
1, xπεται Jτι:

MH∆EN + AΠEIPON = EN = (ταυτ/ν) ΘIOΣ (θε/ς) J.Q.δ.

T? .π σπ�σµατα 1, 2, 30, 50 (11) .π/ τ/ σTγγραµµα τ - PHρακλε)τ υ MπιHεHαι-
hν υν .π7λυτα κα0 µ� π λO παραστατικ/ τρ7π  τ=ν iπαρBι συµH λικ8ν λ4Bεων
κα0 φρ�σεων, κυρ)ως δ� τ*ς λ4Bεως «ΛOΓOΣ», µ� τ=ν Iπ )αν, gς Hασικ/ στ ιVεA ν,
κατ ν µ�,ει τ=ν πρhτη .ρV= τ*ς δηµι υργ)ας κα0 {Vι µ7ν ν, .λλ? δι’ α9τ8ν µaς
καθ δηγεA κα0 δ)δει λεπτ µ4ρειες π O H ηθ -ν στ/ν .π συµH λισµ7.

T/ .π7σπασµα (I) λ4γει:
«NEνH G ΛOΓOΣ ε�ναι α-τ1ς τ1ς ;φ1ς (δηλαδ= συµH λικ*ς), �Y �νθρωπ�ι 'π�-

δεικν^�νται 'ν!καν�ι ν� τ�ν 'ντιληφθ��ν, δι)τι δ�ν ���υν πεTρα 'π�συµ��λισµ��
κα" µ)ν�ν Dταν τ(ν 'π�κτ:σ�υν, τ)τε θ� καταλ&��υν #κεTνα π�= #γq #κθ�τω».

Στ/ .π7σπασµα (2):
�Oν µ�,εται L πρhτη .ρV= τ*ς δηµι υργ)ας µ� τ=ν συµH λικ= λ4Bι «ΛOΓOΣ»,

.φ - πρ ηγ υµ4νως συνδυασθe* µ� τ=ν λ4Bι «�YNOΣ»· κα0 ]ρα L δ θεAσα @π/
τ - PHρακλε)τ υ συµH λικ= Qκφρασις τ*ς πρhτης .ρV*ς «�YNOΣ ΛOΓOΣ».

Στ/ .π7σπασµα (30):
PH λ4Bι «ΛOΓOΣ» ταυτ),εται µ� τ/ «ΠYP» καθ�ς κα0 µ� τ=ν λ4Bι «AEIZ}ΩON».

Στ/ .π7σπασµα (50) λ4γει Jτι: 
PO «�YNOΣ ΛOΓOΣ» εZναι κα0 ταυτ),εται µ� τ/ «EN».

PH yν µασ)α τ*ς πρhτης .ρV*ς .π/ τ/ν PHρ�κλειτ  µ� τ=ν φρ�σι «�YNOΣ

ΛOΓOΣ» παρ4Vει .ριθµητικ/ν λεB�ριθµ , τ - Iπ ) υ I πυθµενικ/ς f Hασικ/ς
.ριθµ/ς εZναι I .ριθµ/ς 1 jτ ι:

�YNOΣ ΛOΓOΣ = � + Y + N + O + Σ + Λ + O + Γ+ O + Σ = 780 + 373 = 1153 → 1+1+5+3
= 10 → 1, ταυτ/ν «EN», ταυτ/ν «AHP», ταυτ/ν «AΠEIPON».

�Aλλ? κα0 L λ4Bι «ΛOΓOΣ» .π δεικνTεται Jτι εZναι συµH λικ= κα0 συµH λ),ει J,τι
.κριH8ς HεHαιhνει I PHρ�κλειτ ς, δηλαδ= τ/ «ΠYP» καθ�ς κα0 τ/ «AEIZ}ΩON» κα0
.π τελεA τ/ @λικ/ µ4ρ ς τ*ς Mφαρµ γ*ς τ*ς πρhτης .ρV*ς, δηλαδ= µaς φανε-
ρhν υν τ0ς τ4σσαρες καταστ�σεις τ*ς φTσεως.∆ι7τι εZναι:

«ΛOΓOΣ» = Λ + O + Γ + O + Σ = 30+70+3+70+200 = 373 → 3+7+3 = 13 → 4 ταυτ/ν
ΠYP = 80+400+100 = 580 → 13 → 4 κα0 AEIZ}ΩON = 1+5+10+7+800+10+70+50 = 953
→ 8 � ΛOΓOΣ + ΠYP = 4+4 = 8.

PO Παρµεν)δης γι? τ/ν Vαρακτηρισµ/ τ*ς πρhτης .ρV*ς MVρησιµ π )ησε τ0ς
κ�τωθι συµH λικ�ς φρ�σεις:

«ΠYP KAI ΓH» («...δ^� π�ιHν τ�ς 'ρ��ς π�ρ κα" γ1ν, τ� µ�ν @ς vλην τ� δ� @ς
αAτι�ν κα" π�ι��ν»).

«ON TO MH ON» f «EON MH EON».

Πυθµενικ/ς f Hασικ/ς .ριθµ/ς τ - συνθ4τ υ λεBαρ)θµ υ «ΠYP KAI ΓH» εZναι

5. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ΠAPMENI∆OY(12) (540-480 π.X.): «ΠYP»,
«ΓH», «ON», «MH ON»

4. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY HPAKΛEITOY(10) (544-483 π.X): O «YNOΣ
ΛOΓOΣ»
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(Π+Y+P) + (K+A+I) + (Γ+H) = 580 + 31 + 11 = 622 → 6+2+2 = 10 → 1.
POµ )ως εZναι:
«ON TO MH ON» = (O+N) + (T+O) + (M+H) + (O+N) = 120+370+48+120 = 658 → 6+5+8

= 19 → 1+9 = 10 → 1.
�Eπ)σης εZναι:
EON MH EON = (E + O + N) + (M+H) + (E+O+N) = 125 + 48 + 125 = 298 → 2+9+8 = 19

→ 1+9 = 10 → 1.

PH Hατ= θεhρησις, καθ�ς Mπ)σης κα0 L @περHατικ= τ ιαTτη, τ - �AναBαγ7ρ υ
περ0 τ*ς δηµι υργ)ας τ - σTµπαντ ς κα0 τ*ς πρhτης .ρV*ς α9τ*ς .π δ)δ νται
.π/ τ0ς κ�τωθι λ4Bεις: «NOYΣ», «MEI�IΣ», «ΣΠEPMATA», «XPHMATA», «KINHΣIΣ»,

«ΠEPIXΩPHΣIΣ» f «AΠOKPIΣIΣ»

PH κ σµ λ γικ= δ Bασ)α τ - �AναBαγ7ρ υ πρεσHεTει Jτι: T/ σTµπαν δηµι-
 υργNθηκε .π/ κ�π ι  Vυλ/ .π/ µεABι «ΣΠEPMATΩN» κα0 «XPHMATΩN» (. ρ)-
στως διαφ7ρων στ ιVε)ων), τ/ν Iπ A ν κ�π ια δTναµις MBαναγκ�,ει σ� περι-
στρ φικ= κ)νησι, µ� .π τ4λεσµα L δ)νη π O δηµι υργεAται ν? διαVωρ),eη (περι-
�/ρησις) τ? HαρTτερα .π/ τ? Mλαφρ7τερα στ ιVεAα κα0 ν? τ? συµπυκνhνeη.

bEτσι .π/ τ=ν συν�θρ ισι τ8ν .ριθµ λ4Bεων «NOYΣ» κα0 «MEI�IΣ» f «ΠANΣOΦOΣ

NOYΣ» .π καλTπτεται Jτι L κιν -σα .ρVικ= δTναµις, π O .ναγκ�,ει τ/ µAγµα ν?
περιστρ4φεται, εZναι L _δ)α .κριH8ς π O QV υν .π καλTψει jδη Jλ ι  # .νωτ4-
ρω πρ ηγηθ4ντες .ρVαA ι $Eλληνες φιλ7σ φ ι. Kαθ7τι εZναι:

«NOYΣ» + «MEI�IΣ» = 720+325 = 1045 → 1+4+5 = 10 → 1.
T`/ uδι  .κριH8ς MπιHεHαι -ται κα0 µ� τ=ν φρ�σι «ΠANΣOΦOΣ NOYΣ». ∆ι7τι εZναι

«ΠANΣOΦOΣ NOYΣ» = (1171) + (720) = 1891 → 1+8+9+1 = 19 → 1+9 = 10 → 1.
�Aλλ? κα0 τ/ πραγµατικ/ εZδ ς τ*ς περιστρ φικ*ς κινNσεως τ - µ)γµατ ς τ/

.π καλTπτει .π/ τ/ν .π συµH λισµ7, π O πρ 4ρVεται .π/ τ=ν συν�θρ ισι Jλων
τ8ν Mπ0 µ4ρ υς συµH λικ8ν λ4Bεων «NOYΣ», «MEI�IΣ», «ΣΠEPMATA», «XPHMATA»,

«KINHΣIΣ» κα0 «ΠEPIXΩPHΣIΣ», L Iπ )α συν�θρ ισις φανερhνει Jτι L περιστρ φικ=
κ)νησις εZναι µ ρφ*ς σπειρ ειδ -ς xλικ ς. ∆ι7τι εZναι:

NOYΣ = 720

MEI�IΣ = 325

ΣΠEPMATA = 727

XPHMATA = 1050

KINHΣIΣ = 498

ΠEPIXΩPHΣIΣ = 2113

bAθρ ισµα = 5433 → 5+4+3+3 = 15 → 1+5 = 6 = ς = xκτ ν γρ�µµα τ -
.ρVα) υ Uλληνικ - .λφαHNτ υ, τ - Iπ ) υ I φιλ σ φικ/ς .π συµH λισµ/ς φα-
νερhνει τ=ν ΣΠEIPOEI∆H EΛIKA, τ7σ ν κατ’ ε_κ7να Jσ ν κα0 .ριθµ λεκτικ? (Hλ4-
πε «∆αυλ/ν», τε-V. 99/90). ∆ι7τι εZναι: ΣΠEIPOEI∆HΣ EΛI� = (396) + (105) = 501
→ 5+1 = 6 = ς. Kατ’ ε_κ7να δ4, δι7τι τ/ σTµH λ ν τ - xκτ υ γρ�µµατ ς τ - Uλλη-
νικ - .λφαHNτ υ (ς) QVει µ ρφ=ν π O συµH λ),ει γεωµετρικ? xνα τµ*µα σπει-
ρ ειδ -ς xλικ ς.

6. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ANAAΓOPOY(13) (500-425 π.X.): «NOYΣ» κ.λπ.
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PO �Eµπεδ κλ*ς .ναγνωρ),ει τ=ν iπαρBιν τ*ς πρhτης .ρV*ς τ*ς δηµι υργ)ας
τ - σTµπαντ ς κ7σµ υ, τ=ν Iπ )αν συσVετ),ει µ� τ/ «EN» τ - Πυθαγ7ρ υ κα0
τ=ν yν µ�,ει µ� τ=ν συµH λικ= λ4Bι «ΣΦAIPOΣ»(15).

PO πυθµενικ/ς .ριθµ/ς τ*ς .ριθµ λ4Bεως «ΣΦAIPOΣ» _σ -ται µ�
200+500+1+10+100+70+200 = 1081 → 1+8+1 = 10 → 1.

�Aλλ? κα0 .λλαV - στ/ Qπ ς τ υ I �Eµπεδ κλ*ς Vρησιµ π ιεA τ/ν συµH λισµ7,
κυρ)ως Jταν .ναφ4ρεται σ� Mσωτερικ�ς λεπτ µ4ρειες τ*ς Mνν )ας τ - «ΣΦAIPOΣ»,

πρ φαν8ς @πακ Tων σ� κ�π ι ν #ερ/ ν7µ  f @π Vρ4ωσι τ*ς µ= .π καλTψεως
α9τ8ν.

bEτσι I �Eµπεδ κλ*ς Vρησιµ π ιεA τ0ς συµH λικ�ς λ4Bεις «ΦIΛOTHΣ», «NEIKOΣ»,

«ΣTPOΦAΛIΓΓI  ΓIΓNEΣΘAI», γι? ν? φανερhσeη τ=ν iπαρBι µ4σα στ/ν «ΣφαTρ�ν»
δT  .ντιθετικ8ν δυν�µεων, τ8ν «ΦIΛOTHΣ» κα0 «NEIKOΣ»,  # Iπ Aες, Jταν Mνερ-
γ π ι -νται, πρ καλ -ν δT  κινNσεις, µ)αν ε9θTγραµµ ν κα0 µ)αν περιστρ φι-
κNν, λ7γ}ω τ*ς διαφ ρaς δυναµικ - α9τ8ν (Hλ4πε δεTτερ ν τ7µ ν τ - HιHλ) υ µ υ
«�O Mυστικ�ς K/δικας τ�� Πυθαγ)ρα», σελ. 73-83), κα0 .φ’ Uτ4ρ υ µ� τ=ν φρ�-
σιν «ΣTPOΦAΛIΓΓI  ΓIΓNEΣΘAI», γι? ν? .π καλTψeη τ=ν τελικ= κα0 πραγµατικ=
µ ρφ= τ*ς κινNσεως, L Iπ )α .π δεικνTεται Jτι εZναι µ ρφ*ς σπειρ ειδ -ς xλι-
κ ς.

PH .νωτ4ρω περιγραφ= .π καλTπτεται .π/ τ/ν .π συµH λισµ/ τ8ν ]νω συµ-
H λικ8ν λ4Bεων. ∆ι7τι εZναι:

�Aριθµητικ= τιµ= τ*ς δυν�µεως «NEIKOΣ» = 355 → 3+5+5 = 13 → 4.
�Aριθµητικ= τιµ= τ*ς δυν�µεως «ΦIΛOTHΣ» = 1118 → 1+1+1+8 = 11 → 2.
Kιν -σα ε9θυγρ�µµως δTναµις = διαφ ρ? δυναµικ - = 4-2 = 2 µ ν.
Περιστρ4φ υσα ρ π= = Mκ ,εTγ υς ΦIΛOTHΣ κα0 NEIKOΣ 2 µ ν.
ΣTνθεσις κινNσεως = «ΦIΛOTHΣ» + «NEIKOΣ» = 6 = (ς) � ταυτ/ν µ� «ΣTPOΦAΛIΓΓI

ΓIΓNEΣΘAI» = (1227) + (291) =1518 → 6 (ς), � (ταυτ/ν) µ� «ΣΠEIPOEI∆HΣ EΛI�» =
(396) + (105) = 501 → 6.

T/ δυναµικ/ν µ4ρ ς τ - «ΣΦAIPOΣ» δTναται H�σει τ8ν .νωτ4ρω ν? συσVετισθe*
µ� τ=ν δυναµικ=ν συµπεριφ ρ?ν τ*ς Πυθαγ ρε) υ «τετρακτT ς» µ4σα στ/ µεγ�λ 
σV4δι  τ*ς «PAρµ ν)ας τ8ν Σφαιρ8ν», καθ7τι εZναι Mπ)σης «TETPAKTYΣ» = 1626
→ 1+6+2+6 = 15 → 6.

Στ/ κεφ�λαι ν E τ - Tιµα!�υ περ0 κ σµ γ ν)ας I Πλ�των Mπ4λεBε γι? τ=ν
yν µασ)αν τ*ς πρhτης .ρV*ς τ*ς δηµι υργ)ας τ=ν συµH λικ= φρ�σι «AEI ON»

Qτσι, �στε L Qνν ι� της ν? ταυτ),εται µ� τ=ν ε_κ7να π O θ4λει ν? δηλhσeη κα0
συγVρ7νως ν? σVετ),εται κα0 ν? ε@ρ)σκεται σ� πλNρη ταTτισι µ� τ0ς .ντ)στ ιVες
συµH λικ�ς λ4Bεις τ8ν πρ ηγηθ4ντων φιλ σ7φων. Πρ�γµατι εZναι:

«AEI ON» = (1+5+10) + (70+50) = 16 + 120 = 136 → 10 → 1 jτ ι πλNρης συνω-
νυµικ= ταTτισις.

�Eπ)σης .λλαV - I Πλ�των, .ναφερ7µεν ς στ? τ4σσαρα στ ιVεAα τ*ς φTσεως

8. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ΠΛATΩNOΣ (427-347 π.X.): «AEI ON»

7. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY EMΠE∆OKΛEOYΣ (14) (495-435 π.X):
«ΣΦAIPOΣ» κ.λπ.
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«ΠYP», «AHP», «Y∆ΩP» κα0 «ΓH», λ4γει Jτι τα-τα πληρ -ν .ναλ γικ=ν _σ7τητα, δη-
λαδ= Jτι τ/ «ΠYP» gς πρ/ς τ/ «AHP» _σ -ται µ� τ/ «Y∆ΩP» gς πρ/ς τ/ «ΓH» jτ ι:

�
A

Π

H

YP

P
� = �

Y∆

ΓH

ΩP
�

PH .ναφ ρ? α9τ= τ - Πλ�των ς Mδηµι Tργησε στ Oς φυσικ Tς, Vηµικ Tς κα0
Mν γ4νει στ Oς διαφ7ρ υς σV λιαστ?ς µεγ�λ ν «π ν κ4φαλ », κα0 τ -τ  δι7τι
 9δε0ς Mσκ4φθη τ=ν συµH λικ7τητα τ*ς σV4σεως. �Aπ/ συµH λικ*ς .π7ψεως L
]νω σV4σις εZναι .π7λυτα .ληθNς. ∆ι7τι εZναι:

Πυθµενικ 0 .ριθµ 0 τ8ν (�
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P
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1
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ΩP
� = �

4

1
� . J.Q.δ.

�Eπ)σης I Πλ�των λ4γει Jτι I «ΘEOΣ» κα0 «NOHTOΣ» εZναι «EN». Πρ�γµατι L
σTνθεσις τ8ν ]νω συµH λικ8ν λ4Bεων θεωρ υµ4νων gς Πυθαγ ρε)ων λεBαρ)θ-
µων MπαληθεTει τ -τ . ∆ι7τι:

(ΘEOΣ) + (NOHTOΣ) = (284) + (698) → 5+5 = 10 → 1.

PO �Aριστ τ4λης γι? τ=ν πρhτην .ρV=ν τ*ς δηµι υργ)ας τ - κ7σµ υ Mπ4λεBε
τ=ν συµH λικ= φρ�σι «EN ∆YNAMEI ON».

Πρ�γµατι I .π συµH λισµ/ς τ*ς ]νω συµH λικ*ς φρ�σεως, µ� τ=ν α9τ=ν
.κριH8ς µ4θ δ ν π O jδη QVει Vρησιµ π ιηθ* .νωτ4ρω, MπιHεHαι A τ -τ . Kα-
θ7τι:

PO πυθµενικ/ς .ριθµ/ς τ*ς φρ�σεως «EN ∆YNAMEI ON» _σ -ται µ�
(55) + (510) + (120) = 685 → 6+8+5 = 19 → 10 → 1.

PO �Aριστ τ4λης .ναφ4ρει γι? τ/ν Θαλ* Jτι: «...τ� ε�δ�ς τ1ς τ�ια^της 'ρ�1ς
Θαλ1ς µ�ν, G τ1ς τ�ια^της 'ρ�ηγ�ς φιλ�σ�φ!ας, vδωρ φησ"ν ε�ναι» («Mετ? τ?
Φυσικ?» A983), δ)δ ντας συγVρ7νως τ=ν MπεBNγησιν, Jτι L λ4Bις Y∆ΩP QVει τ=ν
Qνν ιαν τ - @γρ - στ ιVε) υ. PO �Aριστ τ4λης .λλαV - .ναφ4ρει γι? τ/ν Θαλ*
Jτι: «T�ν λ!θ�ν �φη ψυ�(ν ��ειν, Dτι τ�ν σ!δηρ�ν κινεT» κα0 Jτι «π&ντα πλ:ρη
θεHν ε�ναι».

�Eπ)σης I ∆ι γ4νης I Λα4ρτι ς .ναφ4ρει Jτι I Θαλ*ς Qλεγε:
«T�ν κ)σµ�ν �µψυ��ν κα" δαιµ)νων πλ:ρη ε�ναι», καθ�ς Mπ)σης «Θαλ1ς κα"

Πλ&των τ� φυτ� �µψυ�α QKHα».
T4λ ς I �A4τι ς λ4γει: «�Aµαρτ&νει ��ν Θαλ1ς στ�ι�ε!ων κα" 'ρ�1ς λ�γων τ�

vδωρ».
O# .νωτ4ρω .ντιτιθ4µενες .π7ψεις µaς MBαναγκ�, υν ν? δεVθ8µεν Jτι L φρ�-

σις «Y∆ΩP EΣTI» εZναι συµH λικ= κα0 δ�ν QVει σV4σι µ� .ληθ φαν* φυσικ=ν Uρµη-

10. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY ΘAΛOY (640-545 π.X.): «Y∆ΩP»

9. KOΣMOΛOΓIKEΣ ∆OAΣIEΣ TOY APIΣTOTEΛOYΣ (384-322 π.X.): «EN
∆YNAMEI ON»
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νε)αν. PH φρ�σις α9τ= «Y∆ΩP EΣTI» .π συµH λι, µ4νη µ� τ=ν _δ)αν .κριH8ς µ4-
θ δ ν .π συµH λισµ - π O Mφηρµ7σθη .νωτ4ρω, .π καλTπτει τ=ν κρυµµ4νην
.λNθειαν γι? τ=ν πρhτην .ρV=ν τ*ς δηµι υργ)ας τ - κ7σµ υ, L Iπ )α ταυτ),ε-
ται .π7λυτα µ� τ=ν _δ)αν κρυµµ4νην .λNθειαν Jλων .νεBαιρ4τως τ8ν πρ ηγ υ-
µ4νων συµH λικ8ν κ σµ λ γικ8ν yν µασι8ν τ8ν .ρVα)ων PEλλNνων φιλ σ7-
φων, gς .π δεικνTεται κατωτ4ρω:

PO πυθµενικ/ς .ριθµ/ς τ*ς .ριθµ φρ�σεως: «Y∆ΩP EΣTI» εZναι:
(400 + 4 + 800 + 100) + (5 + 200 + 300 + 10) = 1304 + 515 = 1819 → 19 → 1+9 =

10 → 1.

***

PH παρ -σα µελ4τη δTναται ν? θεωρηθe* Jτι .π τελεA µ)α .κλ7νητη κα0 .δια-
φιλ ν)κητη .π7δειBι τ - γεγ ν7τ ς Jτι  # µεγ�λ ι $Eλληνες φιλ7σ φ ι Qθεταν
gς .ρV= τ8ν {ντων µ)α κα0 µ ναδικ= .ρV= (�Eν) .π διδ7µενη µ�λιστα κα0 µ� τ=ν
παν�ρVαια λ4Bι «θι�ς».

�Eπ)σης .π/ τ=ν .νωτ4ρω .π δεικτικ= διαδικασ)α MB�γεται xνα σπ υδαι7τα-
τ  πρ τρεπτικ/ µNνυµα, Jτι δηλαδ= yφε)λ υν τ - λ ιπ -  # δι�φ ρ ι Mρευνητα),
 # QV ντες .ντιρρNσεις Mπ0 τ*ς Mφαρµ γ*ς λεBαρ)θµων, καθ�ς κα0  # πανεπι-
στηµιακ 0 δ�σκαλ ι ν? .π δεVθ -ν πλ4 ν τ=ν .λNθειαν τ*ς @π�ρBεως τ*ς .ρVα)-
ας Uλληνικ*ς .ριθµ λεB)ας gς µεθ7δ υ, σOν τ Aς ]λλ ις κα0 µεθ7δ υ τ - .π -
συµH λισµ - συµH λικ8ν .ρVα)ων Uλληνικ8ν λ4Bεων f φρ�σεων κα0 ν?  συµπε-
ριλ�H υν στ0ς διδασκαλ)ες των τ/ µ ναδικ/ν τ -τ  κεφ�λαι ν τ*ς .ρVα)ας Uλλη-
νικ*ς σκ4ψεως.
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ν�νται #κ τHν 'π�γ)νων τ�^των».

(7) «...κα! µ�ι δ�κεT τ� τ(ν ν)ησιν ���ν ε�ναι G '(ρ καλ�^µεν�ς ;π� τHν 'νθρ/πων κα" ;π� τ�^-
τ�υ π&ντας κα" κυ�ερνhσθαι κα" π&ντων κρατεTν, α-τ� γ&ρ µ�ι τ��τ� θε�ς δ�κεT ε�ναι κα" #π" πhν
'φT�θαι κα" π&ντα διατιθ�ναι κα" #ν παντ" #νεTναι. Kα" �στιν �-δ� �ν D,τι µ( µετ��ει τ�^τ�υ».

(8) �O µυστικ�ς κ/δικας τ�� Πυθαγ)ρα, @π/ PIππ. ∆�κ γλ υ· O" πρ�σωκρατικ�" φιλ)σ�φ�ι, Qκδ.
�Eθνικ*ς Tραπ4,ης PEλλ�δ ς· «�Iωνικ= Φιλ σ φ)α», Qκδ. ∆ιεθν. PEταιρε)ας $Eλλην. Φιλ σ.· �O Πυ-
θαγ)ρας, @π/ E. Σταµ�τη.

(9) �O µυστικ�ς κ/δικας τ�� Πυθ., @π/ PIππ. ∆�κ γλ υ.
(10) «∆αυλ7ς», 186/1997 – «�Iωνικ= Φιλ σ φ)α» (∆.E.E.Φ.).
(11) «�Iωνικ= Φιλ σ φ)α» (∆.E.E.Φ.) σελ. 22-24, 101-126.
(12) «∆αυλ7ς», 187/1997.
(13) «�Iωνικ= Φιλ σ φ)α» (∆.E.E.Φ.), σελ. 62-70.
(14) «∆αυλ7ς», 190/97.
(15) «�O Mυστικ�ς K/δικας τ�� Πυθαγ)ρ�υ», @π/ PI. ∆�κ γλ υ, τ7µ ς 2 ς.
(16) «∆αυλ7ς», 182/1997· «�Iωνικ= Φιλ σ φ)α» (∆.E.E.Φ.).
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ιη. M�νανδρ�ς
�O M�νανδρ
ς �π
τελε� τ�κν
ν τ
� τ�λ
υς τ
� 4
υ π.X. α��ν
ς, τ�ν ε�κ�να τ
�

�π
�
υ �ωγραφ��ει στ% &ργα τ
υ µ( �π�λυτη �κρ�*εια, &τσι +στε � ,Aριστ
φ.νης
Bυ�.ντι
ς ν’ �π
ρ12, «4ν � π
ιητ�ς 5µιµ6θη τ�ν �ω�ν 8 9 �ω� 5κε�ν
ν». Θεωρε�ται
δηµι
υργ<ς τ2ς «N�ας Kωµ?ωδ�ας», 9 �π
�α δι% τ
� T�τ
υ M.κκι
υ ΠλαBτ
υ καC
τ
� Π�πλι
υ Tερ�ντι
υ 5π�ρασε στ�ν ∆Bσι καC στ<ν M
λλι�ρ
 κι 5κε�θεν σ’ Eλ
 τ<ν
κ�σµ
.

�H N�α Kωµ?ωδ�α �π
τελε� συν�Gειαν τ2ς M�σης καC &κγ
ν
ν τ2ς ,AρGα�ας· δια-
φ�ρει Jστ�σ
 α�σθητ% καC �π< τCς δB
, τ�σ
 �π< Kπ
ψιν µ
ρφ2ς Eσ
 καC περιε-
G
µ�ν
υ. ∆(ν &Gει G
ρ�ν, µ( τ�ν µ
ρφ� τ
Mλ.Gιστ
ν π
N τ<ν γνωρ�σαµε στCς δB

πρ
ηγ
Bµενες. �O G
ρ<ς δ(ν πα��ει καν�να ρ�λ
 στ�ν 5O�λιOι τ
� &ργ
υ καC δ(ν δια-
κωµ?ωδε� τ
Nς π
λιτικ
Nς 
Pτε κακ
λ
γε� τ<ν δ2µ
. �O κ
ρυφα�
ς, π
N στ�ν πα-
ρ.*ασι, Jς γνωστ�ν, �π6γγελλε τCς 5ν
Gλητικ(ς �π�ψεις καC τ% µηνBµατα τ
� π
ι-
ητ
�, εQGε σιγ6σει �π< τ< 411 π.X., Eταν � G
ρ
κτ�ν
ς Kινησ�ας ε�σηγ6θηκε στ<ν
ΛBσανδρ
 τ�ν φ�µωσ�ν τ
υ. �O πρ�τ
ς π
N συµµ
ρφTθηκε µ( τ�ν �παγ�ρευσιν
Uταν κατ% τ<ν ,Aριστ
τ�λη � ,Aγ.θων καC τελευτα�
ς � ,Aριστ
φ.νης στCς «,Eκκλη-
σι.�
υσες» καC τ<ν «Πλ
�τ
». TTρα πι% � G
ρ<ς τραγ
υδW KσGετα πρ<ς τ�ν Xπ�-
θεσι τ
� &ργ
υ Kσµατα, µ( σκ
π< ν% καλBψ1η τ% µεταON τ�ν – π�ντε κατ% καν�να
– σκην�ν κεν.. �Yπ
κατ.στατ
 τ
� κ
ρυφα�
υ κατ% κ.π
ι
ν τρ�π
 �π
τελ
�ν
καC τ% θεϊκ% \ντα (Π.ν, TBGη), π
N 5µφαν��
νται στ�ν σκην� µ( σκ
π< τ�ν 5νη-
µ�ρωσι τ
� κ
ιν
� σGετικ% µ( τ�ν Xπ�θεσι καC τ�ν &κ*ασ� της, 9 �π
�α εQναι π.-
ντα α_σια G.ρις στCς �φανε�ς παρεµ*.σεις τ
υς.

Πρωταγωνιστ(ς τ2ς N�ας Kωµ?ωδ�ας δ(ν εQναι θε
C καC `ρωες 
Pτε καC σηµα-
ντικ(ς µ
ρφ(ς τ
� δηµ
σ�
υ *�
υ. T% µεγ.λα γεγ
ν�τα Kλλωστε κι 
a σ
*αρ(ς π
-
λιτικ
-κ
ινωνικ(ς µετα*
λ(ς �γν

�νται �π< τ<ν π
ιητ� 5O �ν.γκης. Oa `ρωες
πι% εQναι κ
ιν
C θνητ
C καC 
a Xπ
θ�σεις σGετ��
νται µ( τ% µικρ
πρ
*λ6µατα, π
N
�πασG
λ
�ν τ
Nς Gωρικ
Nς καC τ
Nς κατ
�κ
υς τ
� Kστεως: Γκρινι.ρηδες καC
σπαγγ
ραµµ�ν
ι γ�ρ
ι, π
N �ρν
�νται ν% πρ
ικ�σ
υν τ�ν ψυG
κ�ρη τ
υς· Kµυα-
λ
ι καC �νεBθυν
ι νεαρ
�, π
N �π
πλαν
�ν �πρ
στ.τευτα 8 �ωηρ% κ
ρ�τσια·
ψε�τες, κ
υτ
π�νηρ
ι καC ταπειν
C δ
�λ
ι 8 παρ.σιτ
ι, π
N �πρ�σκλητ
ι 5µφα-
ν��
νται στ% συµπ�σια· σωµατ�µπ
ρ
ι, dτα�ρες, 5πηρµ�ν
ι καC καυGησι.ρηδες
στρατιωτικ
�... EQναι γνωστ
C καC συνηθισµ�ν
ι τBπ
ι τ
� καθηµεριν
� *�
υ, π
N
5OιδανικεB
νται καC �π
κτ
�ν 5νδιαφ�ρ
ν G.ρις στ<ν π
ιητ6, � �π
�
ς γνωρ��ει
ν% τ
Nς ψυG
λ
γ12 σ( *.θ
ς καC ν% τ
Nς διαφ
ρ
π
ι12 �π’ τ
Nς �µ
�
υς τ
υς, δη-
µι
υργTντας &τσι µι%ν �λ�κληρη πινακ
θ6κη τBπων, πρWγµα π
N µαρτυρε� τ�ν
5πιρρ
� π
N δ�Gθηκε �π< τ<ν «Περ�πατ
ν» καC συγκεκριµ�να �π’ τ<ν συµµαθητ6
τ
υ Θε�φραστ
.

�O M�νανδρ
ς διετ6ρησε τ% πρ
σωπε�α, τ% �π
�α ηPOησε µ.λιστα τ�σ
, +στε �
θεατ6ς, κρ�ν
ντας �π’ αMτ% καC τCς στ
λ(ς τ�ν eθ
π
ι�ν, ν% µαντεB1η µ’ εMκ
λ�α
περC τ�ν
ς πρ�κειται. Στ�ν διεργασ�α αMτ� µεγ.λ
 ρ�λ
 &παι�ε καC τ< \ν
µα τ
�
`ρω
ς, π
N εQναι συµ*ατικ< καC δηλωτικ< 5O.παντ
ς τ2ς �δι�τητ�ς τ
υ. gEτσι 
a
δ
�λ
ι λ�γ
νται ∆.
ς 8 ,Oν6σιµ
ς 8 Παρµ�νων... Oa ν�
ι M
σG�ων 8 Γ
ργ�ας 8

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



Φειδ�ας... Oa 9λικιωµ�ν
ι ∆ηµ�ας, Λ.Gης, Kλεα�νετ
ς... Oa ν
ικ
κυρ(ς Mυρρ�νη
8 Φ�λιννα... Oa ν�ες Γλυκ�ρα καC ΠλαγγTν, 
a δ( στρατιωτικ
C Θρασων�δης, Π
-
λ�µων καC B�ας...

Oa `ρωες δ(ν εQναι 5λεειν
C καC καταφρ
νεµ�ν
ι, Eπως στ�ν Παλαι% Kωµ?ωδ�α.
EQναι ντυµ�ν
ι καν
νικ% – πλ�ν τ
� πρ
σωπε�
υ – κιν
�νται δ( καC �µιλ
�ν σε-
µν% καC κ�σµια. Oa Oυλ
δαρµ
�, 
a KOεστες φρ.σεις, 
a Kσεµνες κιν6σεις Xπ
Gω-
ρ
�ν καC 5Oαφαν��
νται. Oa `ρωες Kλλωστε – 5Oαιρ
υµ�νων τ�ν σωµατεµπ�ρων
καC dταιρ�ν – εQναι σωστ
C Kνθρωπ
ι, π
N Eµως &G
υν κ.π
ι
 5λ.ττωµα, 4ν καC
π
λλ(ς φ
ρ(ς αMτ< �ντισταθµ��εται �π< Kλλες �ρετ�ς. Π
λλ
C διαπρ.ττ
υν λ.θη
8 5γκλ6µατα 5O α�τ�ας τ2ς «κακιWς +ρας» καC µεταν
ιTν
υν γι’ αMτ.· µ�σα τ
υς
OυπνiW 9 συνε�δησις, π
N τ
Nς 5λ�γGει καC τ
Nς *ασαν��ει. ,Aκ�µη καC 
a dτα�ρες
�ητ
�ν τ�ν συµπ.θει. µας, �φ
� δ(ν εQναι πωρωµ�νες καC �συνε�δητες, �λλ% θB-
µατα τ�ν περιστ.σεων (jρπαγµ�νες, π
υληµ�νες, δ
�λες). �O π
ιητ�ς δ(ν µισε�
τ<ν κ�σµ
· �πεναντ�ας τ<ν καταν
ε�, γι’ αMτ< καC µWς �ητε� ν% τ<ν καταν
6σ
υµε
καC ν% τ<ν κρ�ν
υµε 5πιεικ�ς.

�O M�νανδρ
ς εQναι kνας διαν

Bµεν
ς τ2ς 5π
G2ς τ
υ, µιWς 5π
G2ς π
N µ
ι.-
�ει καταπληκτικ% µ( τ�ν δικ6 µας, µιWς 5π
G2ς �
ριστ�ας καC ρευστ�τητ
ς, Eπ
υ
9 τBGη �π
τελ
�σε ρυθµιστικ<ν παρ.γ
ντα τ2ς �ω2ς. M�σα σ( µι% νBκτα «πλ
B-
σι
ι 5πτTGευ
ν» καC π�νητες 5πλ
Bτι�
ν· γι’ αMτ< καC � π
ιητ�ς �µιλε� περC τ
� «λ
-
γικ
� τ2ς τBGης», πρ.γµατ
ς �ντιφατικ
� Eπως κι 9 5π
G6 τ
υ. EQGε λ�γ
υς φ�λ
υς,
µ( τ
Nς �π
�
υς �ντ6λλασσε τCς �π�ψεις τ
υ (Θε�φραστ
ς, ∆ηµ6τρι
ς ΦαληρεBς)·
πρ
τιµ
�σε Jστ�σ
 ν% µελετiW καC ν% κ.ν1η περιπ.τ
υς στ�ν ΦρεαττBδα µ( τ�ν
�γαπηµ�νη τ
υ Γλυκ�ρα. EQναι �νεκτικ<ς στ
Nς �νθρTπ
υς καC δ(ν τ
Nς διαφ
-
ρ��ει �ν.λ
γα µ( τ�ν καταγωγ6 τ
υς – «
MδεCς &στι µ
ι �λλ�τρι
ς, 4ν 1U Gρηστ�ς».
ΠιστεBει �κρ.δαντα στCς &µφυτες δυνατ�τητες τ�ν �νθρTπων ν% γ�ν
υν 5ν.ρετ
ι,
4ν καC γνωρ��1η καλ% τ<ν ρ�λ
 τ
� γ
ν
τBπ
υ.

T< lφ
ς τ
� Mεν.νδρ
υ, π
N σηµει
δ
τε� τ< Uθ
ς τ
υ, εQναι �νθρTπιν
 καC πρ
-
παντ<ς dλληνικ�, κ.τι π
N �π
τελε� τ< τελει�τερ
 *λ.στηµα τ2ς �νθρωπ�νης φB-
σεως. EQναι 5ναγTνι
 καC Xπ
κριτικ< σ%ν τ
� EMριπ�δ
υ, �λλ% καC κ
µψ� καC σε-
µν�, GωρCς ρητ
ρικ
Nς στ�µφ
υς κι �ριστ
φανικ(ς �κρ
*ασ�ες. KαC 9 γλ�σσα τ
υ
Eµως εQναι καθ.ρια καC �µαλ�, µ( Gαριτωµ�ν
υς �ττικισµ
Bς, κ.τι π
N κατ% τ<ν
ΦρBνιG
 5σπ
Bδασε µ( τ�ν συναναστρ
φ� τ�ν dταιρ�ν. Mατα�ως � ΦρBνιG
ς �π
-
ρ
�σε, *λ�π
ντας «τ% Kκρα τ�ν �Eλλ6νων µανικ�ς περC τ<ν κωµ?ωδι
π
ι<ν τ
�τ
ν
σπ
υδ.�
ντας»· 9 φ6µη τ
� Mεν.νδρ
υ µεγ.λωνε Eλ
 καC περισσ�τερ
 – δικα�-
ως.

T% γνωµικ% τ
� Mεν.νδρ
υ εQναι πασ�γνωστα καC π
λN δηµ
φιλ2, Kρα �O��ει
ν% κλε�σ
υµε µ( κ.π
ια 5O αMτ�ν:

«mOν 
a θε
C φιλ
�σιν �π
θν16σκει ν�
ς».
«,Aνδρ<ς Gαρακτ�ρ 5κ λ�γ
υ γνωρ��εται».
«Mισ� π
νηρ�ν, Gρηστ<ν Eταν ε_π1η λ�γ
ν».
«�O µηδ(ν �δικ�ν 
Mδεν<ς δε�ται ν�µ
υ».
«Φθε�ρ
υσιν nθη Gρησθ’ �µιλ�αι κακα�».
«�Ως G.ριεν &στ’ Kνθρωπ
ς, 4ν Kνθρωπ
ς 1U».

Σαρ�ντ�ς Π�ν
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T�ν ∆ευτ�ρα 15/6/98  σ" κατ$µεστη α'θ)υσα τ)* +θηναϊκ)* -εν)δ)/ε0)υ «2Iντερκ)ντιν�-
νταλ» 7δ8θη 9 δι$λε-η µ" θ�µα: «Oa �παρG(ς τ
� ,AρGα�
υ �Eλληνικ
� Π
λιτισµ
�. – �H
,Aφρ
κεντρικ� Θεωρ�α» τ;ς καθηγ=τριας τ)* O?�λσλεϋ K8λλετB τ;ς Mασσα/)υσσ�της τDν
HΠA κ. Mα0ρης P8Bενταλ - Λ�φκ)Iιτς. JH κ. Λ�φκ)Iιτς πρ)σ;λθε µετK τ)* συBLγ)υ της σ"ρ
Xι)N Λ8υδ TB8)υνς, καθηγητ)* τ;ς +ρ/α0ας JEλληνικ;ς Φιλ)λ)γ0ας στQ Πανεπιστ=µι) τ;ς
2O-φ8ρδης, κατ8πιν πρ)σκλ=σεως τ)* K)ινωφελ)*ς JIδρLµατ)ς «2Aλ�-ανδρ)ς A. 2Ων$σης».
(JYπενθυµ0B)υµε Vτι 9 7ν λ8γWω δι$λε-η εX/ε +ρ/ικK πρ)γραµµατισθ; γιK τ�ν 27η MαZ)υ σ"
συνεργασ0α τ)* 2IδρLµατ)ς 2Ων$ση µ" τQ Πανεπιστ=µι) 2AθηνDν κα[ τ�ν JEλληνικ� 2Aνθρω-
πιστικ� JEταιρε0α, 7µαται\θη Vµως µ" +φ)ρµ� τ�ν +περγ0α τDν ]παλλ=λων τ)* Πανεπι-
στηµ0)υ 2AθηνDν).

T�ν _µιλ0α πρ)λ8γισαν _ πρ8εδρ)ς τ)* JIδρLµατ)ς 2Ων$ση κ. ΣτυλιανQς Παπαδηµητρ0)υ
κα[ _ καθηγητ�ς τ)* Πανεπιστηµ0)υ 2AθηνDν κα[ γενικQς γραµµατ�ας τ;ς 2Aνθρωπιστικ;ς
JEταιρε0ας κ. ΓιDργ)ς Mπαµπινι\της. Στ�ν συν�/εια τQν λ8γ) aλαIε 9 Iασικ� _µιλ=τρια, 9

M0α JEIρα0α bλλην0στρια +νατρ�πει
τQ δ8γµα τ)* «2Aφρ)κεντρισµ)*»

H KPITIKH THΣ «MAYPHΣ AΘHNAΣ» AΠO THN κ. M. ΛEΦKOBITΣ

#H καθηγ&τρια τ'ς #Eλληνικ'ς Kλασσικ'ς Φιλ�λ�γ*ας κ. Mα*ρη P+-
-ενταλ-Λ�φκ�0ιτς, 2ν34 5µιλε7 στ8ς 15/6/98 στ?ν @Aθ&να. (Φωτ�γραφ*α

M�ρι�υ Mαµαν�α).



_π)0α, +ναπτLσσ)ντας τQ θ�µα της, -εκ0νησε µ" µ0α cστ)ρικ� +ναδρ)µ� τ;ς διαδ8σεως τ;ς
2Aφρ)κεντρικ;ς Θεωρ0ας κα[ συν�/ισε µ" +-ι)λ)γικ"ς κρ0σεις γLρω +π’ α?τ�ν κα[ τ[ς σ/�-
σεις της µ" τQν +ρ/αf) JEλληνικQ Π)λιτισµ8. Παραθ�τ)υµε τK κLρια σηµεfα τ;ς _µιλ0ας τ;ς
κ. Λ�φκ)Iιτς.

«�H Kπ
ψη πpς τ% 5πιτεBγµατα τ�ν �ρGα�ων �Eλλ6νων qφε�λ
νται σ( δ.νει
 �π< τ�ν
,Aφρικ6, πρ
�ρGεται �π< µελετητ(ς O�ν
υς πρ<ς τ
Nς τ
µε�ς αMτ
Nς, �π< δB
 διαφ
ρετι-
κ
Nς �λλ% στεν% συνδε
µ�ν
υς µεταOB τ
υς GTρ
υς. �H �ρGικ� &µπνευση �ν6κει σ( µ�α �µ.-
δα συγγραφ�ων �φρικανικ2ς καταγωγ2ς, 
a �π
�
ι δ(ν �σGυρ��
νται Eτι εQναι ε�δικ
�, �λλ%
µWλλ
ν 5πιθυµ
�ν ν% δε�O
υν Eτι τ% 5πιτεBγµατα τ�ν �φρικανικ�ν π
λιτισµ�ν, καC �δ�ως
τ2ς �ρGα�ας A�γBπτ
υ, &G
υν �γν
ηθ2 8 �Oι
λ
γηθ2 λανθασµ�να �π< τ
Nς 5ρευνητ(ς εMρω-
παϊκ2ς καταγωγ2ς. Γι% π
λλ% Gρ�νια αMτ(ς 
a �π�ψεις δ(ν Uταν γνωστ(ς 5κτ<ς τ2ς �φρ
-
αµερικανικ2ς κ
ιν�τητας. Mετ% τ< 1987 Eµως �πετ�λεσαν �ντικε�µεν
 κλιµακ
υµ�ν
υ 5νδια-
φ�ρ
ντ
ς στ
Nς πανεπιστηµιακ
Nς κBκλ
υς, lστερα �π< τ�ν &κδ
ση τ
� πρTτ
υ τ�µ
υ τ
�
5ρευνητικ
� συγγρ.µµατ
ς τ
� MαρτCν Mπερν.λ “MαBρη ,AθηνW. – Oa ,Aφρ
ασιατικ(ς
P��ες τ
� Kλασσικ
� Π
λιτισµ
�», τ< �π
�
 εQGε σGεδιασθ2 Jς π
λBτ
µ
 &ργ
. Στ<ν πρ�τ

τ�µ
 “The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985” � Mπερν.λ, σιν
λ�γ
ς, καθηγητ�ς Π
-
λιτικ�ν ,Eπιστηµ�ν στ< Πανεπιστ6µι
 K�ρνελ, 5πεGε�ρησε ν% δε�O1η Eτι 
a �ρGαι
γνωστικ(ς
5πιστ2µες Xπετ�µησαν σκ�πιµα τ�ν qφειλ� τ2ς �Eλλ.δ
ς στ�ν A_γυπτ
 καC τ�ν ,EγγNς ,Aνα-
τ
λ� λ�γ?ω φυλετικ�ν πρ
καταλ6ψεων καC �ντισηµιτισµ
� [...] gEτσι 
a θεωρ�ες αMτ(ς &G
υν
ε�σGωρ6σει στ% πρ
γρ.µµατα τ�ν πανεπιστηµ�ων καC τ�ν σG
λε�ων σ( Eλες τCς π
λιτε�ες
τ�ν HΠA. Oa ν�
ι σ6µερα διδ.σκ
νται Eτι τ< \ν
µα ,AθηνW πρ
2λθε �π< τ�ν α�γυπτιακ�
θε% NηCθ καC Eτι yEλληνες φιλ�σ
φ
ι, Eπως � Πυθαγ�ρας, � Σωκρ.της καC � Πλ.των, δι-
δ.Gθηκαν φιλ
σ
φ�α σ( σG
λ(ς τ2ς A�γBπτ
υ, π
N �π
τελ
�σαν παραφυ.δες dν<ς “A�γυ-
πτιακ
� Mυστηριακ
� Συστ6µατ
ς”. Π
λλ
C 5π�σης µαθα�ν
υν Eτι � ,Aριστ
τ�λης &κλεψε
α�γυπτιακ% *ι*λ�α �π< τ� Bι*λι
θ6κη τ2ς ,AλεOανδρε�ας, τ< περιεG�µεν
 τ�ν �π
�ων 
�κει-

π
ι6θηκε Eταν 5π�στρεψε στ�ν ,Aθ6να».

Kατ8πιν 9 _µιλ=τρια π�ρασε στ�ν I;µα πρQς I;µα +να0ρεση τDν iσ/υρισµDν τ)* 2Aφρ)-
κεντρισµ)*:

«yOπως 5πεGε�ρησα ν% δε�Oω στ< *ι*λ�
 µ
υ “Not out of Africa», Xπ.ρG
υν στ�ν πραγµα-
τικ�τητα 5λ.Gιστα στ
ιGε�α π
N Xπ
στηρ��
υν αMτ
Nς τ
Nς διαρκ�ς 5παναλαµ*αν�µεν
υς
�σGυρισµ
Bς. T< \ν
µα ,AθηνW δ(ν πρ
�ρGεται �π< τ� Nη�θ. �O M.ρτιν Mπερν%λ δ(ν &Gει
5ντ
π�σει “dκατ
ντ.δες” *.σιµες α�γυπτιακ(ς 5τυµ
λ
γ�ες �ρGαι
ελληνικ�ν λ�Oεων· πα-
ρ�µ
ια δ.νεια &G
υν διαπιστωθ2 5δ� καC καιρ< καC εQναι εM.ριθµα· σGεδ<ν Eλα εQναι σGε-
τικ% µεταγεν�στερα. T< A�γυπτιακ< Mυστηριακ< ΣBστηµα, τ< �π
�
 κ.π
ι
ι �φρ
κεντρι-
στ(ς πιστεB
υν Eτι Xπ2ρOε � πρ�δρ
µ
ς τ2ς �Eλληνικ2ς Φιλ
σ
φ�ας, εQναι στ�ν πραγµατι-
κ�τητα µι% καθαρ% εMρωπαϊκ� κατασκευ6, π
N δηµι
υργ6θηκε �π< kναν Γ.λλ
 aερ�α τ
�
18
υ α��να, � �π
�
ς 5µπνεBσθηκε �π< dλληνικ(ς καC ρωµαϊκ(ς πηγ(ς (δ(ν εQGε φυσικ% Kλλες
5πιλ
γ�ς, 5φ’ Eσ
ν κανεCς δ(ν 5γνTρι�ε γι% τ�ν πραγµατικ� πνευµατικ� �ω� τ2ς A�γBπτ
υ
kως τ<ν 19
 α��να, Eταν �π
κρυπτ
γραφ6θηκαν τ% aερ
γλυφικ% καC κατ�στη δυνατ<ν ν%
δια*ασθ
�ν 
a α�γυπτιακ(ς 5πιγραφ(ς καC 
a π.πυρ
ι). �O ,Aριστ
τ�λης δ(ν θ% µπ
ρ
�σε
ν% εQGε κλ�ψει *ι*λ�α �π< τ� Bι*λι
θ6κη τ2ς ,AλεOανδρε�ας, δι�τι αMτ� aδρBθηκε µετ% τ<ν
θ.νατ� τ
υ».

«[...] �O �φρ
κεντρικ<ς µ�θ
ς παρ
υσι.�ει κι kνα πρ�σθετ
 σ
*αρ< µει
ν�κτηµα, τ< γε-
γ
ν<ς δηλαδ� Eτι περι�Gει kνα καθαρ% �ρνητικ< µ6νυµα. M
ι.�ει σ%ν � µ�θ
ς ν% 5πιν
6-

�Aντ�στρ	φ	ς ρατσισµ�ς κα� �ντιευρωπαϊσµ�ς

O� �πιστηµ	νικ�ς τα�υδακτυλ	υργ�ες τ	! Mπερν#λ
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θηκε, γι% ν% 5πι*.λ1η kναν �ντ�στρ
φ
 ρατσισµ�, ν% καταρρ�ψ1η τCς εMρωπαϊκ(ς �O�ες π
N
τ�σ
 π
λN &G
υν *λ.ψει τ
Nς �φρικανικ2ς καταγωγ2ς λα
Bς. Στ�ν πι< ρι�
σπαστικ6 τ
υ
µ
ρφ� � µ�θ
ς αMτ<ς &Gει σκ
π< ν% παρ
υσι.σ1η τ<ν �ρGα�
 dλληνικ< π
λιτισµ< Jς �σ6µα-
ντ
 καC π
λιτισµικ% κατTτερ
 σ( σBγκριση µ( τ
Nς Kλλ
υς �ρGα�
υς π
λιτισµ
Nς». 

2Eπιµ�ν)ντας στ�ν 7-αντλητικ� +ν$λυση τ)* iσ/υρισµ)* τDν +φρ)κεντριστDν περ[ πνευ-
µατικ;ς +νωτερ8τητ)ς τ;ς +ρ/α0ας AiγLπτ)υ aναντι τ;ς +ρ/α0ας JEλλ$δ)ς, 9 καθηγ=τρια
Λ�φκ)Iιτς 7τ8νισε:

«[...]∆(ν Xπ.ρGει τ�π
τα στ�ν σ?ω��µενη α�γυπτιακ� λ
γ
τεGν�α, π
N ν% µ
ι.�1η µ( τCς δια-
λεκτικ(ς καC �π
δεικτικ(ς µεθ�δ
υς π
N 5πεν�ησαν 
a yEλληνες φιλ�σ
φ
ι. ∆(ν 5νν
� Eτι

a A�γBπτι
ι δ(ν δι�θεταν *αθυστ�Gαστη θε
λ
γ�α καC τ�ν &νν
ια τ2ς δικαι
σBνης 8 &στω
Eτι αMτ� 9 θε
λ
γ�α καC Kλλ
υ ε_δ
υς σ
φ�α δ(ν παραδ�δεται στ�ν σ?ω��µενη α�γυπτιακ�
λ
γ
τεGν�α. ,Aπλ�ς 9 γνωµ
λ
γικ� α�γυπτιακ� 8 d*ραϊκ� λ
γ
τεGν�α διαφ�ρ
υν 
Mσια-
στικ% στ� φBση καC τ<ν τρ�π
 &κφρασης �π< τ% φιλ
σ
φικ% &ργα τ
� Πλ.τωνα καC τ
�
,Aριστ
τ�λη, π
N εQναι µ� δ
γµατικ% καC qρθ
λ
γικ% στ<ν Gαρακτ2ρα τ
υς. [...] Oa λ�γ
ι
γι% τ
Nς �π
�
υς 
a yEλληνες στ
Gαστ(ς π2γαν στ�ν A_γυπτ
, 5πιν
6θηκαν �π< τ
Nς aστ
-
ρικ
Nς καC τ
Nς *ι
γρ.φ
υς σ( π
λN µεταγεν�στερη 5π
G6. Oa συγγραφε�ς αMτ
C φα�νεται
Eτι φαντ.στηκαν πpς 
a yEλληνες φιλ�σ
φ
ι π2γαν στ�ν A_γυπτ
 καC τ�ν ,EγγNς ,Aνατ
λ�
\Gι “G.ριν θεωρ�ας” 8 γι% τ�ν �π�κτηση πλ
Bτ
υ, �λλ% γι% ν% διδαGθ
�ν τ�ν “�νατ
λικ�
σ
φ�α”.

Kλε0ν)ντας τ�ν δι$λε-= της 9 κ. Lefkowitz ε?/=θηκε κα[ συν$µα 7τ8νισε τ�ν +ν$γκη νK
7κλε0ψkη 9 πρ)κλητικ� δυσπιστ0α τDν +φρ)κεντριστDν κα[ νK συBητηθk; µ" σ)Iαρ8τητα, µε-
τρι)π$θεια κα[ 7πιστηµ)νικ� τεκµηρ0ωση 9 σ/�ση τDν +ρ/α0ων π)λιτισµDν τ;ς JEλλ$δ)ς
κα[ τ;ς AiγLπτ)υ.

2EKν 7πι/ειρ)Lσαµε lστ8σ) νK 7πισηµ$ν)υµε +ρνητικK στ)ι/εfα στ�ν _µιλ0α τ;ς καθη-
γ=τριας,ε�κ)λα θK 7ντ)π0Bαµε στQν πρ8λ)γ8 της κ$π)ιες +τυ/εfς +ναφ)ρ"ς σ" «πρ
ελληνικ%
φBλα» τ)* bλλαδικ)* /\ρ)υ καθmς κα[ στ�ν «�νδ
ευρωπαϊκ� φυλ6», κλ$δ) τ;ς _π)0ας
δ;θεν +π)τελ)*ν κα[ )c nEλληνες. Oc θ�σεις π$ντως α?τ"ς δ"ν +π)τελ)*ν ρητ� πεπ)0θηση
τ;ς Λ�φκ)Iιτς, καθmς τ[ς +ν�φερε oπλDς +ναπαρ$γ)ντας τ[ς κρατ)*σες +π8ψεις.

Σ" 7ρ\τησ= µας περ[ τ)* πDς +ντιµετωπ0Bεται στ[ς HΠA 9 +ντ0δρασ= της στ)Nς +φρ)-
κεντρικ)Nς iσ/υρισµ)Lς, 9 κ. Λ�φκ)Iιτς 7δ=λωσε: «,Eµ�να πρ
σωπικ% µ( &G
υν �π
καλ�σει
µεταON Kλλων τυπικ� �E*ρα�α ταραG
π
ι�, qπαδ< τ2ς �ρε�ας φυλ2ς, συντηρητικ� π
N συ-
νωµ
τε� µ( µ�λη τ2ς δεOιWς παρατ.Oεως, Λ
υδδ�τισσα �π
φασισµ�νη ν% µ�ν �µφισ*ητ6σ1η
τ�ν “qρθ�δ
Oη γνTµη”, ρατσ�στρια καC συγγραφ�α dν<ς ρατσιστικ
� &ργ
υ».

***
2Eµεfς σηµει\ν)υµε oπλDς Vτι 9 κ. M. Λ�φκ)Iιτς Iρ0σκεται στ�ν πρωτ)π)ρ0α τ;ς µ$/ης,

γιK νK διατηρηθk; 9 cστ)ρ0α µ�σα στQ /Dρ) τ;ς 7πιστ=µης κα[ νK περι/αρακωθk; aναντι 7κε0-
νων π)N θ�λ)υν νK τ�ν µετατρ�ψ)υν σ" ]πηρ�τρια π)λιτικDν κα[ 7-)υσιαστικDν σκ)πιµ)-
τ=των. JH δ" bIραϊκ� καταγωγ� τ;ς κ. Λ�φκ)Iιτς +π)τελεf µ0α +κ8µη 7πιIεIα0ωση τ)* γε-
γ)ν8τ)ς Vτι p 7θνικ� q φυλετικ� πρ)�λευση δ"ν πα0Bει καν�να ρ8λ), σ’ V,τι +φ)ρrs στ�ν +π)-
δ)/� τ;ς +λ=θειας γLρω +πQ τQν bλληνικQ π)λιτισµ8, δεδ)µ�ν)υ Vτι 9 JEλληνικ8τητα εXναι
κληρ)δ)σ0α τDν JEλλ=νων σ’ _λ8κληρη τ�ν +νθρωπ8τητα. [2A-0Bει, 7- +ντιθ�τ)υ, στQ σηµεf)
α?τQ νK σηµειωθk; _ τρισ$θλι)ς ρ8λ)ς π)N πα0B)υν στQ θ�µα α?τQ π)λλ)[ bλληνικ;ς 7θνι-
κ8τητας κα[ καταγωγ;ς.]

M�ρι�ς Mαµαν�ας

Kαταιγισµ�ς %&ρεων �ναντ�	ν της

'H )&ραι	αιγυπτιακ* γνωµ	λ	γ�α δ�ν ε+ναι φιλ	σ	φ�α
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N4ε 2ναντ*�ν ∆ι�νFσ�υ
K�λπ
ς θ% µ
� &ρθ1η µ’ αMτ% π
N δια*.�ω. Θ% κλατ.ρω! ,Aπ< τ
� Gρ�ν
υ θ’

�ρG�σ
υν τ% &ργα γι% τ�ν κατασκευ� τ
� �ρGαι
λ
γικ
� π.ρκ
υ στ�ν ,Aθ6να.
KαC ν% τ% δηµ
σιεBµατα γι% τ< µεγ.λ
 &ργ
· καC ν% 
a δηµ
σιεBσεις µ( τCς µα-
κ�ττες. ,AφιερTµατα στCς 5φηµερ�δες γι% τ< µεγ.λ
 &ργ
, τ< Xπ�ρ
G
 &ργ
. KαC
τ< πι< µεγ.λ
 �φι�ρωµα ν% τ< &G1η κ.νει 9 «Kαθηµεριν6». M�α d*δ
µ.δα συνεG�ς
5δηµ
σ�ευε κ.θε µ�ρα καC µ�α περι
G6, γι% τ< π�ς θ% γ�ν1η. OPτε καC τ< περ�µε-
να �π< τ�ν καλ6 µ
υ 5φηµερ�δα, π
N τ�σα �φιερTµατα &κανε µ( τ<ν aστ
ρικ� της
Kτλαντα. M( τ< πρ�σφατ
 δηµ
σ�ευµα δ( &Gρισε τ<ν N�ε πρ�τ
 �µπελ
υργ<
(«Kαθηµεριν� τ2ς Kυριακ2ς», 14 ,I
υν�
υ, 1998). Kαλ6 µ
υ κυρ�α K
υρ.κ
υ, 5σN
καλ% τ% λ(ς καC �π
κρBπτεις µ( 5πιµ�λεια τ�ν 5ντ
λ� τ
� ΓιαG*( πρ<ς τ<ν N�ε:
«KαC πWν dρπετ�ν, � 5στι ��ν, Xµ�ν &σται πρ<ς *ρ�σιν...» («Γ�νεσις», Θ, 3). ΓιατC
5δ� π
N τ% λ�µε Kνθρωπ
ι π
N &τρωγαν φ�δια καC σα�ρες, τ� π
λιτισµ< θ% &κα-
ναν; Π�ς θ% 5γ�ν
ντ
 γεωργ
C καC πρ�τ
ι �µπελ
υργ
�;

KαC εMτυG�ς π
N Uρθε αMτ< τ< δηµ
σ�ευµα ν% �νυψTσ1η λ�γ
 τ< eθικ� µ
υ, γιατC
Eλη τ�ν Kλλη d*δ
µ.δα δ.κρυα π�κρας &Gυνα µ’ αMτ<ν τ<ν Bασ�λη ,Aγγελικ�-
π
υλ
. T� τ
� Uρθε ν% κ.ν1η «ρεπ
ρτ%�» τ�ν �ρGαι
λ
γικ�ν GTρων; Θ’ �ναστηθ12,
γρ.φει, 9 παραϊλ�σσια περι
G� καC θ% Oανα�ωνταν�ψ1η � ,Iλισσ�ς. KαC καλ% αMτ<
εQναι λιγ.κι δBσκ
λ
, &τσι π
N τ<ν &G
υν κ.νει Gα*
B�α. yOµως στ< π.ρκ
 π
N θ%
δηµι
υργηθ12, θ% κ.ν
υν τ<ν περ�πατ� τ
υς 
a ,Aθηνα�
ι. ∆ηλαδ� θ% περιδια-
*α�ν
υν �πρ�σκ
πτα Z.ππει
, Στ.δι
 καC ΣτBλ
υς ,Oλυµπ�
υ ∆ι�ς. Kι 5κε� στ�ν
9συG�α τ
υς θ% κ
υ*εντι.�
υν καC θ% µιλ
�ν γι% τ�ν �ρGα�α ,Aθ6να, γι% τ
Nς
�γ�νες, γι% τ�ν �ρGα�α θρησκε�α. Θ% λ�νε γι% τ
Nς �ρGα�
υς να
Bς, π
N � �2λ
ς
τ�ν καλ�ν µ
υ Gριστιαν�ν τ
Nς �σ
π�δωσε. Θ% �ναθυµηθ
�ν τ
Nς περιπ.τ
υς
τ
� Σωκρ.τη καC θ% µ
� φιλ
σ
φ
�ν Oαν.. KαC δ(ν  φτ.νει αMτ�. XωρCς 5µπ�δι

θ% φτ.ν
υν *αδ��
ντας καC κ
υ*εντι.�
ντας στ< �ρGα�
 θ�ατρ
 τ
� ∆ι
νBσ
υ.
gAντε καC π.λι κ
υ*�ντες γι% τ< �ρGα�
 θ�ατρ
 καC γι% τ<ν ∆ι�νυσ
 καC π
ι�ς
Uταν. Π.ει καC � πρ�τ
ς �µπελ
υργ<ς � N�ε· κ.π
υ µεταON θυµ�λης καC κερκ�-
δων θ% 5Oαφανισθ12.

KαC µετ% �π< Eλ’ αMτ% θ’ �νε*α�ν
υν στ�ν ,Aκρ�π
λι. M( τ�σες συ�ητ6σεις γι%
τ
Nς �ρGα�
υς, µ( Kλλ
 πνε�µα θ% τ�ν δ
�ν. ∆ιαφ
ρετικ% 9 ταραγµ�νη ψυG6
τ
υς, καθαρµ�νη, θ% ν
ιTσ1η τ< �ρGα�
 κ.λλ
ς. gAσε π
N θ% κατ�*
υν µετ% στ�ν
ΠνBκα καC θ’ �ρG�σ
υν τCς συ�ητ6σεις γι% τ�ν∆ηµ
κρατ�α. yOλ
 µ
υ τ< π
λιτικ<

�κ
δ�µηµα, π
N Gρ�νια Gρει.στηκε ν% τ< κατασκευ.σω, σ%ν G.ρτιν
ς πBργ
ς θ%
καταρρεBσ1η. Kι �π< κ
ντ% θ% φτ.ν
υν καC στ�ν �ρGα�α ,Aγ
ρ% καC θ% θυµη-
θ
�ν καC τ�ν 5λεBθερη διατBπωσιν �δε�ν – συµφ
ρ. µας! M% καλ., θ% 5πιτρ�ψ1η
� κBρι
ς Xπ
υργ�ς, θ% συναιν�σ1η � κBρι
ς Nτασσ(ν ν% κατασκευασθ12 kνα τ�τ
ι

�ν
σι
Bργηµα; ,Eδ� καC µ( τ�σες �παγ
ρεBσεις, µ( τ�σες πρ
σπ.θειες τ�ν �γα-
πητ�ν πανεπιστηµιακ�ν π.λι Xπ.ρG
υν αMτ
C τ
� «∆αυλ
�» ν% �να�ητ
�ν τ�ν
µισητ� �Eλλ.δα. Σκεφθ2τε τ
 Oαν.. M( τ< &ργ
 π
N πWτε ν% κ.νετε, τ
Nς *.�ετε
στ< G�ρι τ<

Σ�ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



gIνκα, K�τσ
υα, ,AταG
υ.λπα, λ�-εις π)N µ)ι$B)υν 7-ωτικ"ς, µυστικ)πα-
θεfς, tπιαστες, π)N δ"ν +π)καλLπτ)υν +µ�σως στQν nEλληνα µελετητ� τ;ς
cστ)ρ0ας κα[ τ;ς δρ$σεως τDν iθαγενDν κατ)0κων τDν N)τι)αµερικανικDν
/ωρDν κα[ iδιαιτ�ρως τ)* Περ)*, Vπ)υ +ναπτL/θηκε 9 α?τ)κρατ)ρ0α τDν
vIνκα, τDν YcDν τ)* JHλ0)υ, τ)* O?ραν)*, τ)* ΣLµπαντ)ς.

Στ�ν γλDσσα τDν iθαγενDν τ)* Περ)* 9 λ�-η gIνκα σηµα0νει: tρ/)ντας,
δεσπ8της κα[ γενικ\τερα ε?γεν�ς γ8ν)ς 7πιφαν)*ς )iκ)γενε0ας, τ;ς 7πι-
κρατ)Lσης φυλ;ς q φατρ0ας. Oc µ)ν$ρ/ες τDν vIνκα wσαν +π8λυτ)ι κLρι)ι
τ;ς γ;ς, πνευµατικ)0, θρησκευτικ)0 κα[ φυσικ)[ ταγ)0, 7κπρ8σωπ)ι τ)* Θε-
)* - JHλ0)υ, τ)* vIντι, π$νω στ� Γ;.

vE/)υν διαπιστωθ; «µυστηρι\δεις» +ναλ)γ0ες στ�ν +ρ/ιτεκτ)νικ� κα[
τ)Nς µLθ)υς τ;ς +ρ/α0ας 2Aµερικ;ς µ" τ[ς κατασκευ"ς κα[ τ)Nς µLθ)υς τDν
JEλλ=νων, τDν bλληνικ;ς καταγωγ;ς 2Eτρ)Lσκων, τDν ΠελασγDν. Oc θαυ-
µαστ"ς α?τ"ς _µ)ι8τητες 7νισ/L)νται +πQ τ�ν γλωσσ)λ)γικ� +ν$λυση τDν
iδιωµ$των τDν δL) περι)/Dν, π)N +π)καλLπτει συγγ�νειες κα[ συν$φειες,
π)N π�ραν τ)* φιλ)λ)γικ)* 7νδιαφ�ρ)ντ)ς κεντρ0B)υν τ�ν γ8νιµη περι�ρ-
γεια γιK cστ)ρικ"ς παρ$λληλες καταI)λ�ς. JH γλDσσα εXναι α?ταπ8δεικτ)
7πι/ε0ρηµα γιK τ�ν συγγ�νεια π)λιτισµDν, δε-ι)τ=των κα[ π)λιτικDν, πνευ-
µατικDν κα[ π)λιτιστικDν µ)ρφωµ$των. xAν )c λα)[ 7κφρ$Bωνται µ" παρ8-
µ)ι) τρ8π), +ντιλαµI$ν)νται κα[ τQν κ8σµ), +λλK κα[ τQν +πεικ)ν0B)υν
στ�ν τ�/νη, τ�ν φιλ)σ)φ0α, τ�ν 7πιστ=µη, µ" +ν$λ)γ) τρ8π), λιγ\τερ) q πε-
ρισσ8τερ) παραστατικ$, µ" µεγαλLτερη q µικρ8τερη +κρ0Iεια, µεγαλ)πρ�-
πεια q λεπτ8τητα.

Oc λ�-εις +π)καλLπτ)υν τ�ν θρησκε0α, τQν 7-)πλισµ8, τK 7ργαλεfα, τ[ς τε-
/ν)λ)γικ"ς δηµι)υργ0ες τDν λαDν. T�ν σ/�ση µ" τ�ν θ$λασσα, τ�ν γ;, τ[ς
]περκ8σµιες δυν$µεις. TK +ρ/ιτεκτ)ν=µατα q τK 'δια τK δι)ικητικK µ)ρ-
φ\µατα ]λ)π)ι)*ν τ[ς +ντιλ=ψεις τ)* λα)* γιK τQν κ8σµ), τ)Nς tρ/)ντες,
τ)Nς θε)Lς. Λ�-εις κα[ κ)ινωνικ� κα[ π)λιτικ� δ)µ� κα[ τK µ�σα 7πιI)λ;ς
q +σκ=σε\ς τ)υς +λληλ)ε-αρτDνται. ΓλDσσα, φLση κα[ δ)µ� στK δηµι)υρ-
γ=µατα τ)* +νθρ\π)υ συνυπ$ρ/)υν. Oc λ�-εις κα[ 9 +π)κρυπτ)γρ$φησ=
τ)υς περιγρ$φ)υν τK γεγ)ν8τα κα[ τ�ν cστ)ρ0α. JH δια/ρ)νικ� κα[ συγκρι-
τικ� µελ�τη τDν γλωσσDν θεµελι\νει σ/�σεις κα[ συγγ�νειες π)λιτισµDν.

TQ τα-0δι π)N 7πι/ειρ)*µε στ[ς «7-ωτικ"ς» λ�-εις τDν vIνκα +π)δεικνLε-
ται µαγευτικ8. JH +ν$λυσ= τ)υς +ντικατ)πτρ0Bει µ�σα τ)υς π)λN γν\ριµες,
π)λN )iκεfες γιK µsς, +µιγDς bλληνικ"ς yν)µασ0ες. vEτσι _ µακρυνQς π)λι-
τισµQς τDν YcDν τ)* JHλ0)υ +π)κτrs ν�) περιε/8µεν)· κα[ a/)υµε νK µ$θω-

ΣT. ∆ΩPIKOΣ - K. XATZHΓIANNAKHΣ

«GIνκα» – «K�τσ�υα» – «@AταI�υ�λπα»
TρεIς EλληνικEς λ�Kεις τ·ν Iνκα(*)

(*) 2AπQ τQ ]πQ aκδ)σιν IιIλ0) τDν I. ∆ωρικ)* - K. XατBηγιανν$κη «Oa gIνκα µιλ
�σαν dλληνικ.. -
Kετσ
Bα, 9 γλ�σσα τ�ν κατ
�κων τ
� Περ
�, dλληνικ� πρ
σ�γγιση»



µε π)λλK γιK µsς µελετ\ντας τ)ν. Oc κ8σµ)ι τ)* πλαν=τη µας 'σως εXναι
π)λN πιQ κ)ντιν)0, πιQ συνδεδεµ�ν)ι. TQ +π\τερ) παρελθ8ν µας 'σως νK
wταν π)λN περισσ8τερ) _µ)ι)γεν�ς, )c tνθρωπ)ι, )c λαλι�ς τ)υς κα[ )c π)-
λιτισµ)[ π)λN περισσ8τερ) _µ)ι8µ)ρφ)ι.

«IN-KA»
gIν-κα = _ γυιQς τ)* 9λ0)υ, τ)* )?ραν)*, τ)* σLµπαντ)ς, _ Xνις τ)* /$)υς.

TQ πρDτ) συνθετικQ _δηγεf στ�ν bλληνικ� λ�-η Qνις τ)* E?ριπ0δ)υ, π)N
εXναι 9 θυγατ�ρα. JO Qνις τ)* Aiσ/Lλ)υ εXναι _ υcQς, _ σκLµν)ς στ)Nς +ρ/α0-
)υς συγγραφεfς, θυµ0Bει τQ +ρ/αf) σκανδιναIικQ su-einn, τQ λατινικQ juvenis
= _ ν�)ς. JH _ννη στQν JHσL/ι) δηλ\νει τ�ν µικρ� κ8ρη Vπως κα[ τ�ν «κ8-
ρη» τ)* yφθαλµ)*. JH 2Iνm εXναι 9 θυγατ�ρα τ)* K$δµ)υ, 9 θεK τ;ς θ$λασ-
σας, 9 Λευκ)θ�α. JO γ�νν
ς q γ�ν
ς εXναι _ +τελ�ς 9µ0)ν)ς, _ µικρQς 9µ0)-
ν)ς κα[ µsς παραπ�µπει στQ λατινικQ hinnus = γ8ν)ς ~ππ)υ κα[ θηλε0ας �ν)υ.
TQ δεLτερ) συνθετικQ +π)τελεf τ�ν bλληνικ� λ�-η G.-
ς µ" ρ0Bα /α-, 7- )�
τK ρ=µατα G.-σκω κα[ Gα�νω (G.ν-j-ω). TQ G.
ς σηµα0νει τ�ν πρ\τη κατ$-
σταση τ)* κ8σµ)υ («Θε)γ)ν0α»), τQ tπειρ) δι$στηµα, τ�ν tπειρη aκταση,
τQ tπειρ)ν (M0λτων), τ�ν tµ)ρφη �λη +πQ τ�ν _π)0α δηµι)υργ=θηκε τQ σL-
µπαν, στ)Nς Στωικ)Nς τQ �δωρ, τQν tπειρ) /ρ8ν), τ�ν ]π)/θ8νια tIυσσ),
τQ tπειρ) σκ8τ)ς π)N συν$πτεται µ" τQ aρεI)ς, π)N 7ντ)π0Bεται στK aγκα-
τα τ;ς γ;ς, πsν µ�γα κα[ +/αν"ς /$σµα. Συγγεν�ς aνν)ια πρQς τQ /$-)ς εXναι
τQ /$-σµα = /α0ν)υσα yπ� γ;ς, τQ ρ;γµα γ;ς, τQ I$ραθρ), τQ +/αν"ς κα[ 7κτε-
ταµ�ν) δι$στηµα π)N +ναφ�ρεται στQν )?ρανQ κα[ τ�ν θ$λασσα. TQ vEρε-
I)ς, π)N γενν=θηκε κατK τ�ν «Θε)γ)ν0α» 7κ τ)* X$)υς lς µ�λαινα NL-,
σηµα0νει τWD �ντι τQν τ8π) τ)* σκ8τ)υς µετα-N Γ;ς κα[ nWAδη, τQν τ8π) δι$-
Iασης τDν νεκρDν, τQν τ8π) µετ$Iασης κα[ �/ι διαµ)ν;ς τDν νεκρDν, τQ
σκ8τ)ς τ;ς +ILσσ)υ q τ;ς θ$λασσας.

JH bλληνικ� ρ0Bα Gα- δ0δει κα[ τ[ς λ�-εις Gωρ�ς, G2ρ
ς, GTρα, Gωρ��ω, G�ρ
ς
κα[ τK λατινικK ρ=µατα ce-dere = /ωρD, πρ)-/ωρD, ]π)-/ωρD, παρα/ωρD
κα[ ca-dere. JH /\ρα εXναι _ /Dρ)ς q _ τ8π)ς Vπ)υ ]π$ρ/ει κ$τι,7κτεν�στε-
ρη τ)* τ8π)ς, 9 κατ$σταση τ)* +νθρ\π)υ στ� Bω=, τQ 7κτεταµ�ν) µ�ρ)ς τ;ς
γ;ς, /\ρα, περι)υσ0α, ]π)στατικ8, κτ;µα, )c +γρ)0, 9 7πιφ$νεια (Gωρ�
ν).
Παρεµφερ�ς εXναι κα[ 9 σηµασ0α τ)* GTρ
υ: κε/ωρισµ�ν) µ�ρ)ς, 9 /\ρα, 9
γ;, 9 κτηµατικ� περι)υσ0α, )c +γρ)0. Συγγεν�ς λ�-η Kρ
υρα = λατινικK rus
σ" +ντ0θεση πρQς τQ orbis = π8λη. TQ ρ;µα Gωρ��ω δ0νει τ�ν aνν)ια τ)* δια-
κεκριµ�ν)υ, τ)* /ωριστ)*, τ)* 7πιφαν)*ς, τ)* -ε/ωριστ)*, τ)* ε?γεν)*ς,
τ)* π)ι)τικ)* (π)N 7νυπ$ρ/ει κα[ στQ 7π0ρρηµα GωρCς), π)N τ)* πρ)σδ0δει
κα[ τ�ν aνν)ια τ)* +π8µακρ)υ, τ)* διαφ)ρετικ)*, τ)* µ� συν=θ)υς.

JH σηµασ0α π)N aδιναν )c Στωικ)[ στ�ν aνν)ια τ)* ρ=µατ)ς G�ω (ρ0Bα Gυ-
), π)N  παραπ�µπει σ" ρευστ� 7γ/Lσιµη �λη, ρ)=, ρ0ψη, συσσ\ρευση, ]π)-
ν)εf κα[ τ�ν σκ)τειν� +/λN π)N 7πισκ)τ0Bει τ�ν �ψη Vταν /Lνεται π$νω στK
πρ$γµατα, _π8τε κα[ a/ει συναφ; µ" τ�ν τ;ς ρ0Bας Gα- σηµασ0α.

Πρ$γµατι 9 λ�-η G
�ς = γ; σ/ηµατ0Bεται +πQ τ�ν συν\νυµ8 της GTρα =
γ;, +λλK κα[ +πQ τ�ν ρ0Bα τDν ΣτωικDν Gυ- (ρ=µατα G�ω, GBνω, G�ω = ρ0-
πτω κα[ συσσωρεLω, τ=κω//ωνεLω µ�ταλλ) κα[ GTννυµι = +ναρρ0πτω /Dµα
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κα[ σ/ηµατ0Bω λ8φ) q σωρ8) µ" γ)τθικQ +ν$λ)γ) guitan κα[ γερµανικQ
giessen (7π�κταση τ;ς ρ0Bας Gυ- σ" Gευ- q Gεf-. vAρα _ /)*ς δηλ)f κα[ τQ /Dµα,
τ�ν (σ)κ8νη q τQν κ)νι)ρτQ π)N συσσωρεLεται στ� γ;, τQ /Dµα +π8φρα-ης,
πλ=ρωσης q 7πι/ωµ$τωσης/7κ/�ρσωσης, τQ «παρ$/ωµα». JH +ναφ)ρK στ�ν
λ�-η κα[ γιK ]γρ$, π./. πρ8-G
υς (+γγεf)). TQ συν\νυµ) 7- tλλ)υ τ;ς γ;ς
G�µα κα[ τK ρ=µατα G�ω/GTννυµι ]π)δηλ)*ν π�ραν τ;ς γ;ς τ;ς +π)ρρι-
πτ)µ�νης κα[ τ;ς συσσωρευ)µ�νης στK τε0/η π8λεως µ" σκ)πQ τ�ν �λωσ=
της, τQ πρ8/ωµα π)N 7γε0ρεται στ�ν �/θη π)ταµ)*, φραγµ8, πρ)κυµα0α q
+π)I$θρα, τQν µDλ), τQ +κρωτ=ρι), τ�ν +µµ\δη γλDσσα, τQν τLµI) (τ)L-
µπα), τQ �ψωµα 7κ /\µατ)ς, τ�ν +νασκαφεfσα γ;.

T�λ)ς τQ συν\νυµ) Gθpν = 9 γ;, τQ aδαφ)ς, τQ /θαµαλQ//αµηλQ µ�ρ)ς τ;ς
7πιφανε0ας τ;ς γ;ς, πρ)�ρ/εται +πQ τ�ν ρ0Bα Gαµ-, 7- )� τQ 7π0θετ) Gαµηλ<ς
κα[ Gθαµαλ<ς, τQ 7π0ρρηµα GαµαC κα[ τQ λατ. humus = /αµα0, /θ\ν, γ;, nWAδης
(λ0θ)υαν. zeme = γ;, σλαIικQ zemia = γ;, BενδικQ zam = γ;). Eiδικ\τερα σ"
+ντιδιαστ)λ� µ" τQ G
�ς (7κ τ)* G�ω) τK κ)fλα τ;ς γ;ς πρ)κLπτ)υν +πQ τ�ν
ρ0Bα κυ- τ)* ρ=µατ)ς κBω, 7- )� κα[ τQ 7π0θετ) κ
�λ
ς. Oc GBτριν
ι = lσαL-
τως τK κ)fλα τ;ς γ;ς 7κ τ)* G�ω (_µ8ρριB) σ" παραλλαγ� τ)* κBω) [)?ρα-
νικK κ, /], 7- )� κα[ 9 GBτρα/κBθρα, GBτρ
ς/κBθρ
ς/κBτρ
ς.

2AπQ τK ρ=µατα κBω/G�ω/GB(ν)ω διακρ0ν)υµε τ$:
G�
ς = +νδρικQ ]π8δηµα (]π)δ)/�/κ$λυµµα τ)* π)δ8ς), 7- )� κα[ 9 ν;σ)ς

X�
ς (λ8γω τ)* σ/=µατ8ς της).
G�ω = πληρ)*µαι µ" /Dµα, γεµ0B)µαι, +π)/ερσ)*µαι, +π)φρ$ττω/καλL-

πτω µ" /Dµα (πλ=ρωση κ)ιλ\µατ)ς ]π)δ)/;ς).
JH aνν)ια τ)* /\µατ)ς lς τLµI)υ/τ)Lµπας δ0δει τQ λατ. tumulus = �ψωµα

7κ /\µατ)ς 7κ τ)* Tα�ς: Tα�γετ
ς (Tα�ς + γ2).
JH aνν)ια τ;ς κ)ιλ8τητας τ;ς γ;ς +π)δ0δεται +πQ τK παρ$γωγα τ)* ρ=-

µατ)ς κBω: κB*
ς = κ)0λωµα, κB*η = κεφαλ� (περ0Iληµα, κραν0)), τK κBλα
= κ)ιλ\µατα, κBλινδρ
ς, κBλιO = π)τ=ρι)ν, κBµ*η = κ)fλ)ν +γγεf)ν.

JH aνν)ια τ)* ρ=µατ)ς κBω lς κ)ιλ8τητ)ς _δηγεf στQν θ8λ) κα[ τQν θ$-
λαµ) = δωµ$τι)ν, κ)ιτ\ν, +π)θ=κη (γ)τθ. dal, γερµ. tal = κ)ιλ$δα) κα[ τ�ν
θαλ$µη = κ)ιλ0α, θ$λαµ)ς καρδ0ας, κ)0τη, φωλε$, τρLπα, κ)τLλη oρµ)*,
ρ\θων, κ)0λωµα ριν8ς (+γγλ. dale = στεν� κ)ιλ$ς).

vEτσι συγκερ$ννυνται περαιτ�ρω )c aνν)ιες τ)* κ)ιλ\µατ)ς, τ)* θ8λ)υ, τ)*
)?ραν)* κα[ τDν 7γκ$των τ;ς γ;ς +λλK κα[ τ;ς 7π[ τ;ς γ;ς κυριαρ/0ας, π)N
συνδυ$B)νται, lς πρ)κLπτει κα[ +πQ τ�ν γλωσσ)λ)γικ� +ν$λυση, εiς 7π0ρ-
ρωσιν τDν cστ)ρικDν κα[ λα)γραφικDν µαρτυριDν γιK τ[ς iδι8τητες τ)* +νω-
τ$τ)υ tρ/)ντα τDν vIνκα, τ)* α?τ)κρ$τ)ρα, τ)* κυρι$ρ/)υ σ" Vλα τK στ)ι-
/εfα τ;ς φLσης, µ" )?ρ$νια κα[ θεϊκ� καταγωγ=, τ)* λαµπρ)*, τ)* 7πιφα-
ν)*ς, τ)* δ)-ασµ�ν)υ, τ)* διακεκριµ�ν)υ µετα-N τDν ]πηκ8ων τ)υ.

«KETΣOYA»
Σ" +ν$λ)γα συµπερ$σµατα κα[ διαIεIαι\σεις _δηγ)Lµεθα κα[ +πQ τ�ν

+ν$λυση κα[ σLγκριση µ" τK bλληνικ$ τ)υς +ντ0στ)ι/α τDν στ)ι/ε0ων κα[
συνθηκDν τ;ς κυρ0ως φυλ;ς κα[ γλ\σσας τDν κατ)0κων τ;ς Περ)υI0ας, π)N
)c JIσπαν)[ κατακτητ"ς �ν8µασαν µ" τ[ς φωνητικ�ς τ)υς πρ)σαρµ)γ"ς Ketsua
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(Gke+hes+hua). K�τσ)υα: σLνθετη λ�-η +πQ τρ0α συνθετικK, +πQ τ[ς bλληνικ"ς
ρ0Bες ge- = Γ;, hes- q his- = τQ ρ;µα εiµ[ κα[ hua- = ]Nς/]ιQς/]ι�ς/]ι[ς, υXς,
υ�ς/γυι8ς.

ΣτQ πρDτ) συνθετικQ gke τQ +ρ/ικ) gk παριστrs τQ δωρικQ κ, τQ µ�σ)ν γ
τ)* ψιλ)* κ κα[ τ)* δασ�)ς γ (tφων) )?ρανισκ8φων)), τQ λατινικQ κα[ σαν-
σκριτικQ g, τQ γ)τθικ8, παλαι)σκανδιναIικQ κα[ +γγλ)σα-ωνικQ k (c), τQ πα-
λαι)γερµανικQ κα[ γερµανικQ ch q k. JH πλ=ρης φωνητικ� +ν$λυση πρ�πει
νK λ$Ikη ]π’ �ψιν κα[ τ�ν µεταI)λ�ν γ → κ µ�σα στ�ν 'δια γλDσσα, Vπως στ�ν
bλληνικ� γλDσσα τ[ς µ)ρφ"ς γBω = κBω, τ�ν aκπτωση τ)* γ Vταν πρ)τ$σ-
σεται, γα�α = _µηρικQ αQα. JH διαλεκτικ� 7ναλλαγ� γ → δ, γ → I δ0δει τK
ρ=µατα:

*Bω = στ)υπ\νω, I)υλλ\νω, κλε0ω, φρ$ττω, γεµ0Bω,
γBω = κLω,
δBω = Iυθ0Bω, I)υτD, Iυθ0B)µαι, δLω, IασιλεLω,
γ.ω = /ωρD, περι�/ω, δ�/)µαι·
καθmς κα[ τ[ς λ�-εις:
γαεpν = γαιmν = σωρQς /\µατ)ς, λ)φ0σκ)ς lς Vρι)ν,
γα�α = /\ρα, τ8π)ς, πατρ0ς, γ;,
Γα�α = 9 Γ;, σLBυγ)ς τ)* O?ραν)*, µ=τηρ τDν Tιτ$νων, Kυκλ\πων κα[

tλλων,
αQα = 9 _µηρικ� γαfα, /$ριν τ)* µ�τρ)υ,
AQα = τQ +ρ/αf) �ν)µα τ;ς K)λ/0δ)ς, καθmς κα[ µ�ρ)ς τ;ς Θεσσαλ0ας,
δα�ω = διαν�µω γ;ν q /\ραν,
γ.ι
ς = γ=ι)ς = /θ8νι)ς, γ=ιν)ς,
γ�γει
ς = γεf)ς, γηγεν=ς, α?τ8/θων.
TQ δεLτερ) συνθετικQ εXναι τQ ρ;µα ε�µC (hes q his: 5στC = εQς), π)N δηλ\νει

κατ$σταση, �παρ-η, ]π8σταση, παρ)υσ0α, κτ=ση, +σ/)λ0α, /αρακτ;ρα, δι$-
θεση, 7ντ�λεια πρ$-εως, παραγωγ=, τK ]παρκτK πρ$γµατα, τK δηµι)υργ=µα-
τα, τK σLµπαντα, τK ]π$ρ/)ντα, τ�ν περι)υσ0α. TQ τρ0τ) συνθετικQ δηλ\νει τQν
υc8ν, τQν γ8ν), τQν +π8γ)ν), τQ φυ8µεν)ν, τQ δηµι)Lργηµα, τQ γ�ννηµα:

�ω = συγγ. τ)* [G�ω]/GBνω, Iρ�/ω/ρ0πτω,
φBω = κ$µνω τι νK φυτρ\σkη, γεννD, δηµι)υργD, φυτρ\νω, φL)µαι,

γεννDµαι, εXµαι 7κ φLσεως, ]π$ρ/ω, 7µφL)µαι, πρ)σκ)λλDµαι,
φBσις = γ�ννηση, +ρ/=, )?σ0α, /αρακτ=ρ, µ)ρφ=, σ/ηµατισµ8ς, wθ)ς, δι$-

θεση, φ*λ)ν, φυσικQν iδ0ωµα, 7µφυ�ς iδι8τητα, γ�ν)ς, γενε$, καταγωγ=.
JH yν)µασ0α τDν γηγενDν Περ)υIιανDν, τDν vIνκα, lς YcDν τ)* X$)υς,

τ)* O?ραν)*, τ;ς Γ;ς q τ;ς Θ$λασσας, 7φ’ Vσ)ν τQ X$)ς 7µπερι�/ει κα[ τ[ς
τρεfς aνν)ιες, παραπ�µπει στ�ν +ρ/α0α JEλληνικ� Mυθ)λ)γ0α κα[ συγκε-
κριµ�να στ�ν:

Γα7α - Γ', θυγατ�ρα τ)* X.
υς κα[ µητ�ρα τ)* OMραν
�, µητ�ρα τDν Γι-
γ$ντων, τDν Tιτ$νων κ.λπ., 9 _π)0α 7λατρεLετ) +πQ τ)Nς +ρ/α0)υς nEλλη-
νες lς Mεγ$λη Mητ�ρα, Γ; Mητ�ρα, lς ∆s-M$τηρ.

JH ∆αµ$τηρ - ∆ηµ=τηρ - ∆=µητρα, 9 θεK τ;ς γεωργ0ας, τDν καρπDν τ;ς
γ;ς, iδ0ως τ)* σ0τ)υ κα[ τDν γεννηµ$των, θυγ$τηρ τ)* Kρ8ν)υ κα[ τ;ς P�-
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ας, γ�ννησε +πQ τQν∆0α τ�ν Περσεφ8νη.
Oc Γ*γαντες, )c γηγενεfς, υc)[ τ)* O?ραν)* κα[ τ;ς Γ;ς, �ντα 7-αισ0ας

+νδρε0ας, 7π)λ�µησαν κατK τDν θεDν κα[ +φ)* 7νικ=θησαν, 7κρηµν0σθη-
σαν στQν T$ρταρ)ν.

Oc TιτZνες, �-ι τQν +ριθµ8ν: 2Ωκεαν8ς, K)f)ς, Kρεf)ς, JYπερ0ων, 2IαπετQς
κα[ Kρ8ν)ς, υc)[ τ)* O?ραν)* κα[ τ;ς Γ;ς, )c O?ραν0ωνες, 7-εγερθ�ντες
κατK τ)* πατρ8ς των 7ρρ0φθησαν στQν T$ρταρ)ν.

Tιταν*δες: +δελφ"ς τDν Tιτ$νων, �-ι τQν +ριθµ8ν: Θε0α, P�α, Θ�µις, Mνη-
µ)σLνη, Φ)0Iη κα[ TηθLς.

KFκλωπες: γ0γαντες +νθρωπ)φ$γ)ι, υc)[ τ)* O?ραν)* κα[ τ;ς Γ;ς .
P�α: θυγ$τηρ τ)* O?ραν)* κα[ τ;ς Γ;ς,σLBυγ)ς τ)* Kρ8ν)υ, µητ�ρα τ)*

Πλ)Lτων)ς, τ)* Π)σειδDν)ς κα[ τ)* ∆ι8ς, Mεγ$λη Mητ�ρα ταυτιB)µ�νη µ"
τ�ν 7ν Φρυγ0rα KυI�λη, παρισταν)µ�νη συν=θως 7φ’ oµ$-ης συρ)µ�νης ]πQ
λε8ντων κα[ στεφανωµ�νη µ" 7π$λ-εις πLργων.

OUραν*ων = +π8γ)ν)ς τ)* O?ραν)*, )c Tιτsνες, )c 2OλLµπι)ι q O?ρ$νι-
)ι θε)[.

OUρανPς = υcQς τ)* 2Eρ�I)υς κα[ τ;ς Γ;ς, 7κ τ;ς _π)0ας 7γ�ννησε τ)Nς
Tιτsνες, τ[ς Tιταν0δες, τ)Nς Γ0γαντες κα[ τ)Nς KLκλωπες.

Π�σειδ4ν = υcQς τ)* Kρ8ν)υ κα[ τ;ς P�ας, +δελφQς τ)* ∆ιQς κα[ τ)* Πλ)L-
των)ς, IασιλεNς τ;ς θ$λασσας, 2Eν)σ0/θων, Σεισ0/θων, 2Eν)σ0γαι)ς, Γαι=-
)/)ς. Γυναfκα τ)υ εXναι 9 2Aµφιτρ0τη, +πQ τ�ν _π)0α 7γ�ννησε τQν Tρ0τω-
να κα[ τ�ν P8δην.

Πλ�Fτων = υcQς τ)* Kρ8ν)υ κα[ τ;ς P�ας, θεQς τ)* nWAδ)υ κα[ τDν ]π)-
/θ)ν0ων. Γυναfκα τ)υ 9 Περσεφ8νη, θυγατ�ρα τ;ς ∆=µητρ)ς, κριτ�ς τDν νε-
κρDν.

Zε]ς = _ ]π�ρτατ)ς θε8ς, παριστ$νων τ�ν iδ�α τ;ς συντηρητικ;ς δυν$µε-
ως κα[ τ;ς Bω;ς Vλων τDν �ντων.

yHλι
ς/σ�λας (σ), λατ. sol, γαλλ. soleil, +γγλ. sun, bλλ. σε�ρι
ς (ρ +πQ λ),
σ�λας = λαµπρ8της, λ$µψη, φDς, +στραπ=, πυρσ8ς, λ$µπ)ς,
σελ6νη (σ) → �λ�α = 9λιακ� θερµ8τητα (α +ντ[ η),
ε�λη = θερµ8της τ)* 9λ0)υ, 9λιακQν φDς, θ$λπη τ)* 9λ0)υ,
dλ.νη = λαµπ$ς, �Eλ�νη = θεK τ)* φωτQς (+πQ τQ Fελ�νη) (γερµ. schwelen

= δι)γκ)*σθαι, φ)υσκ\νειν, διαστ�λλεσθαι +πQ τ�ν θερµ8τητα, tγγλ)σα-.
swelan = Iραδ�ως κα0ειν, ]π)κα0ειν,

`λι
ς (+ττ.), e�λι
ς (_µηρ.), ��λι
ς, Wλι
ς (δωρ.), sol (λατ.), sunno (γ)τθ.),
sonne (γερµ.),

σε�ρι
ς = κατακα0ων, καυστικ8ς, θερµ8ς· σειρ�ω = +π)-ηρα0νω, στεγν\-
νω, σε0ω = σπινθηρ0Bω, λ$µπω.

«ATAXOYAΛΠA»
2AναλLεται 9 λ�-η Atahualpa = ata + hua + al (l) + pa lς b-;ς:
Kτη: αi)λ. αM.τα = σLγ/υση φρενDν, ταραγµ�νη κατ$σταση ψυ/;ς κα[

+περ0σκεπτ)ς _ρµ� πρ)ερ/)µ�νη 7κ πλ$νης, +π)στελλ)µ�νη +πQ τ)Nς θε)Lς,
lς 7π[ τQ πλεfστ)ν πρQς τιµωρ0αν 7ν8/)υ θρασLτητ)ς. JH vAτη εXναι 9 θεK
τ;ς Iλ$Iης, 9 πρ\τη αiτ0α +περ0σκεπτης πρ$-ης, κ8ρη τ)* ∆ι8ς, +σκεf δL-
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ναµιν κα[ 7π[ τ)* ∆ι8ς. Oc Λιτ"ς θεραπεL)υν τQ κακQν π)N διαπρ$ττει 9
vAτη. 2Eπ0σης µ" τQν Vρ)ν α?τQν +π)δ0δ)νται τK +π)τελ�σµατα τDν +τυ/η-
µ$των, 9 καταστρ)φ=, _ �λεθρ)ς.

F-atum → fatum terrible = τρ)µερ� µ)fρα τDν 2Eτρ)Lσκων κα[ τDν Pωµα0-
ων,

atau, fortuna guerrera = π)λεµικ� θLελλα, καταιγ0δα,
�τταγWς = 9 cερ� µ)ρφ� τ)* πετειν)*, εXδ)ς µελεαγρ0δ)ς (εXδ)ς π�ρδικας).
Kτης, Kτερ = 7πιIλαI=ς, IλαIερ8ς, yλ�θρι)ς, καταστρεπτικ8ς,
�τ6σιµ
ς = εiς καταστρ)φ�ν �θ)Lµεν)ς,
�τηρ�α = 9 Iλ$Iη, τQ κακ8ν· 7π[ πρ)σ\πων: yλ�θρι)ς tνθρωπ)ς, κατα-

στρεπτικ8ς, καταστρ)φεLς, +φανιστ=ς.
,AθηνW - ,Aθ6νη = 9 θεK τ;ς διαν)ητικ;ς δυν$µεως κα[ τ;ς σ)φ0ας, τ;ς π)-

λεµικ;ς iσ/L)ς κα[ τ;ς ε?φυZας 7ν ταfς τ�/ναις τ)* I0)υ. P0Bα αθ - : �θ�ρ =
αi/µ� Vπλ)υ, +κ[ς τ)* στ$/υ)ς, �θ.ρη, �θαρ�ς = tφθ)ρ)ς, στερε8ς, Kνθ
ς, TQ
Kνθ
ς q 9 +κµ� τ;ς 9λικ0ας, νεανικ� +νθηρ8τητα, +κ8µη τQ �ψιστ)ν παντQς
πρ$γµατ)ς καλ)* q κακ)*, λαµπρ8τητα q στιλπν8τητα Vπως τ)* /ρυσ)*.

TQ δεLτερ) συνθετικQ hua +νελLθη στ�ν λ�-η K�τσ
υα κα[ σηµα0νει τQν
υc8ν.

πWς = Vλ)ς, σLµπας, �καστ)ς, _ καθ�νας, τQ σLν)λ), τQ Vλ)ν, τQ πλ;θ)ς, τQ
κ)ιν8ν· γ0ν)µαι τK π$ντα, λαµI$νω κ$θε µ)ρφ=, π$ντες = _µ)*, ]π"ρ πsν
tλλ)/+π)λLτως  +ναγκαf)ς/εiς πsσαν ]περI)λ=ν,

Kλλ
ς = (λατ. alias), ρ0Bα αλλ- (γ)τθ. alis, γερµ. all, +γγλ. else, bλλ. &νι
ι),
Kλλ
ς,  7κτQς τ)* µνηµ)νευθ�ντ)ς, _ ]π8λ)ιπ)ς, 7-α0ρει τ�ν διαφ)ρ$ν, τQ πλε-
8νασµα, τ�ν ]περ)/=ν, tλλ)υ ε'δ)υς, δι$φ)ρ)ς, ε�ς, µ8ν)ς, µ)ναδικ8ς, πα-
ρ$δ)-)ς, -�ν)ς, tδικ)ς, κακ8ς, µ� συν=θης, +νε-ι/ν0αστ)ς, +πατηλ8ς, µ�
+ληθ=ς, tλλης µ)ρφ;ς, σ" tλλ) τ8π), _ +ν=κων +λλ)*, _ µ� )iκεf)ς, θαυ-
µ$σι)ς, +ν)0κει)ς, +λλ8τρι)ς, +π)-ενωµ�ν)ς, θεϊκ8ς, µ� γ=ιν)ς, +λλ8τρ)-
π)ς, +λλ8φρων, a/ων tλλην γν\µην, δυσν8ητ)ς.

JH γλωσσ)λ)γικ� +ν$λυση τ8σ) τ)* yν8µατ)ς τ;ς φυλ;ς K�τσ)υα, Vσ)
κα[ τ)* yν8µατ)ς τ)* α?τ)κρ$τ)ρα 2Aτα/)υ$λπα, δηλ\ν)υν tµεση συγγ�-
νεια µ" τ�ν bλληνικ� - 7τρ)υσκικ� κα[ ρωµαϊκ� κ)σµ)γ)ν0α – κα[ IασικK
λ)ιπQν µ" τ�ν πρωτ)γεν; κα[ γεν�τειρα bλληνικ� θρησκει)λ)γ0α, πνευµα-
τικ� δηµι)υργ0α, φιλ)σ)φ0α κα[ σκ�ψη.

JO Iασιλιsς Atahualpa, π)N φα0νεται νK 7κπρ)σωπk; γενικDς τ)Nς α?τ)-
κρ$τ)ρες – M0νωες – µ" κ)ινQ �ν)µα, εXναι _ 7κπρ8σωπ)ς τ)* ]περτ$τ)υ
θε)*, ε'τε α?τQς εXναι _ O?ραν8ς, 9 Γ; ε'τε _ ∆0ας, εXναι tρ/)ντας τDν 7πι-
γε0ων µ" θρησκευτικ"ς iδι8τητες, τDν ]π)/θ)ν0ων κα[ ]περ)υραν0ων θεDν,
κ$τ)/)ς τ;ς γ;ς κα[ τDν τε/νDν, κ$τ)/)ς τ;ς +νθρ\πινης σ)φ0ας κα[ 7πι-
ν)ητικ8τητ)ς κα[ τ;ς πνευµατικ;ς δηµι)υργ0ας. EXναι _ καθ)ρ0Bων τ�ν
µ)fρα τDν ]πηκ8ων, καλ�  q κακ=, _ 7-)λ)θρευτ=ς, _ τρ)µερQς, _ +φανιστ�ς
τDν 7/θρDν, _ λαµπρ8ς, _ 7πιφαν=ς, _ δ)-ασµ�ν)ς στ[ς µ$/ες, _ κατακτητ=ς,
_ 7πικυρ0αρ/)ς τDν θαλασσDν, τ;ς γ;ς κα[ τ)* +ν�µ)υ, α?τQς π)N φωτ0Bει
τ�ν π)ρε0α τ;ς α?τ)κρατ)ρ0ας, _ τ)π)τηρητ�ς τ)* θε)* JHλ0)υ, 9 α?γ� κα[
9 ε?τυ/0α τ)* κρ$τ)υς, _ +π8γ)ν)ς τ)* JHλ0)υ, _ ρυθµιστ�ς τ;ς Bω;ς, _ τρ)-
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φ)δ8της κα[ 9 +ναBω)γ8νηση τ)* λα)*, τQ πεπρωµ�ν) τ)* κ8σµ)υ, _ tρ/)-
ντας 7κδικητ=ς, _ ρυθµιστ=ς, _ νικητ=ς, _ +γωνιστ=ς, _ τιµητ=ς. EXναι 9 συ-
ν)λικ=, _λικ� 7-)υσ0α, τK σLµI)λ$ τ)υ εXναι σLµI)λα π)λ�µ)υ, σ)φ0ας, θρη-
σκευτικ)* +ρ/ηγ)*, a/ει στ)ι/εfα ν�µεσης, δικαστικ;ς κρ0σης, τιµωρ0ας.
vE/ει δυν$µεις καταστρ)φ;ς, εXναι 7-)λ)θρευτ�ς κα[ yλετ=ρας. xAν /ρεια-
σθk;, εXναι +φανιστ�ς κα[ καταστρ)φ�ας, φ)ν�ας κα[ tγγελ)ς τ)* κακ)*. Γ0-
νεται τK π$ντα κα[ εXναι τK π$ντα. EXναι +καταν8ητ)ς, +σLλληπτ)ς, +νε-ι-
/ν0αστ)ς, διαφ)ρετικ8ς. JYπερ�/ει σ" +κµ=, δι$ρκεια, +ντ)/=, +φθαρσ0α,
δLναµη, π)λεµικ� iσ/L, ε?φυZα κα[ δε-ι8τητα. EXναι πρDτ)ς µετα-N µ� 'σων,
a/ει cκαν8τητες 7πικ)ινων0ας µ" τQ θεf)ν, µ" τ[ς δυν$µεις τ)* καλ)* κα[ τ)*
κακ)*, πρ)σδι)ρ0Bει κα[ πρ)σανατ)λ0Bει τ�ν εcµαρµ�νη κα[ στK /�ρια τ)υ
κρατ$ει τ[ς τL/ες τ)* κ8σµ)υ.

***
Oc t-εστ)ι κατακτητ"ς JIσπαν)[ κα[ )c «π)λιτισµ�ν)ι» σLγ/ρ)ν)ι yλετ;ρες

τDν +π)γ8νων τDν vIνκα κατ�στρεψαν �να π)λιτισµQ συνε/ε0ας π)L, �ν µε-
λετηθk; στK κειµ=λια q στK Bωνταν$ τ)υ λιγ)στK µ�λη, lς aθιµα q lς 7νθυ-
µ=µατα κα[ lς γλDσσα, π)λλK a/ει +κ8µη νK µsς +π)καλLψkη γιK τQ µεγα-
λεf) τDν +ρ/α0ων π)λιτισµDν κα[ τDν +ρ/Dν τ;ς cστ)ρικ;ς παρ)υσ0ας τDν
+νθρ\πων στQν πλαν=τη µας, π)N φανερ\νει συνε/Dς τK θαυµαστ$ τ)υ
aργα κα[ τK µυστ=ρι$ τ)υ.
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2E-ηγ=στε στQν σκεπτ8µεν) γνωστ8 σας, τ0 ε'δ)υς περι)δικQ
εXναι _ «∆αυλ8ς». JYπ$ρ/)υν στQ περιI$λλ)ν σας (λ0γ)ι) tνθρω-

π)ι π)N µπ�ρ�Rν νK διαI$B)υν �να aντυπ) σKν τQν «∆αυλ8».



O XAMENOΣ ∆IONYΣOΣ
�O διωγµ�ς τ�� ∆ι�νυσιακ�� Πνε�µατ�ς
κα�   σηµεριν�ς «$ν%ραστ�ς &νθρωπ�ς»

«�O *αµ%ν�ς ∆ι+νυσ�ς»: -Eλαι�γραφ0α 0,45x0,34 µ. T8ν 9φιλ�τ%*νησε ε:δικ; γι;
τ� $φι%ρωµα α<τ� τ�� «∆αυλ��»   κ. Παναγι=της I. Σαρ>ντ�ς.
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Σ�γκρ�υση ?π�κειµ%ν�υ - $ντικειµ%ν�υ
�Eνας ��	ντωτικ�ς π�λεµ	ς τ	� �ντικειµ�ν	υ �ναντ�	ν τ	� �π	κειµ�ν	υ διε��-

γεται �θ�ρυ α κα! "π	υλα, µ$ στ�&	 τ�ν 'νθρωπ	 (ς φυσικ� *ν �δ+ κα! π	λλ	,ς
α-+νες. /H �ντικειµενικ1 πραγµατικ�τητα (κ	ινων�α, 	-κ	ν	µ�α, θρησκε4ες, 5θι-
κ6, π	λιτισµ�ς, ν	µικ	� καν�νες, συρµ	! π	, ��	υσι�7	υν κα! τ!ς πι� πρ	σωπικ$ς
πτυ&$ς τ8ς �τ	µικ8ς 7ω8ς) :&ει σ&εδ�ν �κµηδεν�σει, καθ;ς γιγαντ<νεται, τ1ν
γν6σια �νθρ<πινη φ=ση (�πιθυµ�ες, συναισθ6µατα, :νστικτα), τ1ν �π	ν�κρωσε
κατ> τ� µ�γιστ	 µ�ρ	ς της ?, τ� &ειρ�τερ	, τ1ν δι�στρεψε κα! τ1ν �στρ� λωσε σ$
 αθµ� τ�τ	ι	, Aστε εBτε ν> τ1ν φυλακ�σCη στ1ν σκ	τειν1 εDρκτ1 τ	� �π	συνειδ6-
τ	υ εBτε ν> τ1ν µετα �λCη σ’ Fνα τραγελαφικ� φ�ντασµ� της, Gπ	υ H ψυ&ικ�ς -
�ρωτικ�ς κ�σµ	ς τ	� �τ�µ	υ παρ	υσι�7εται δειλ> - κα! - π�τε µ$ δι�φ	ρα πρ�-
σωπα - γελ	ι	γραφ�ες τ+ν αIθεντικ+ν. JEτσι  ασικ<τατες �πιθυµ�ες εKναι ��ε-
δι�λυτα �νακατεµ�νες µ$ τ1ν 	-κ	ν	µικ1 L κ	ινωνικ1 σκ	πιµ�τητα, τ> συναι-
σθ6µατα �φ�στανται  αθει> παραµ�ρφωση �π� τ	,ς 5θικ	,ς L θρησκευτικ	,ς
καν�νες, τ> :νστικτα �τρ	φ	�ν κ�τω �π� τ1ν συµπ�εση Mν�ς 'νωθεν δ	τ	� «π	-
λιτισµ	�» κα! 	D (κατ> φ=σιν �τ	µικ$ς) συµπεριφ	ρ$ς τρ	&	πεδ	�νται µ�&ρι κα-
ταργ6σε<ς τ	υς �π� τ1ν τυρανν�α τ+ν ρευµ�των τ8ς µ�δας. PAπ	τ�λεσµα τ	�
�κρωτηριασµ	� αIτ	� τ	� �νθρ<π	υ (ς Gλ	υ εKναι R δηµι	υργ�α µιSς στρατιSς
Rττηµ�νων, µ	να&ικ+ν, δυστυ&ισµ�νων κα! �ν τ�λει �ν�ραστων �τ�µων – κυρ�αρ-
&	υ ψυ&	λ	γικ	� τ=π	υ τ8ς �π	&8ς µας –, τ> Hπ	4α περιφ�ρ	υν τ1ν θλι ερ1 "παρ-
�6 τ	υς µ�σα σ’ Fνα �ντικειµενικ� κ�σµ	 π	, U&ι µ�ν	 δ$ν  ι<ν	υν, �λλ> τ�ν µι-
σ	�ν κα! τ�ν µ�&	νται (ς �&θρ�, Gπως κα! πρ�γµατι εKναι.

Στ� �φι�ρωµα π	, �κ	λ	υθε4, γ�νεται µ�α πρ<τη πρ	σπ�θεια ν> διαγνωσθC8 R
�πικ�νδυνη αIτ1 παθ	γ�νεια τ8ς �π	&8ς µας, ν> �πισηµανθ	�ν 	D Dστ	ρικ$ς κα!
ψυ&	λ	γικ$ς α-τ�ες της, ν> Mρµηνευθ	�ν κ�π	ια συµπτ<µατ� της κα! ν> �να7η-
τηθ	�ν κ	ινωνικ$ς θεραπευτικ$ς µ�θ	δ	ι. /H &ωρ!ς πρ	καταλ6ψεις θ�αση τ8ς
�ληθιν8ς Dστ	ρ�ας εKναι κα! �δ+ H �σφαλ�στερ	ς Hδηγ�ς γι> τ1ν �µ �θυνση στ�
πρ� ληµα κα! τ1ν �π	φυγ1 αIταπατ+ν κα! ψευδαισθ6σεων.

Kα!, Gπως θ> -δC8 H �ναγν<στης, R �λε=θερη αIτ1 θ�αση κα! παρ�&ει τ1ν δι�-
γνωση κα! �π	δεικν=ει τ1ν Hδ� τ8ς καθ�ρσεως: PAναλ=	ντας τ1ν συγκλ	νιστικ1
:νν	ια «∆ι�νυσ	ς», – αIτ�ν τ�ν «δ=	 φ	ρ$ς» πρ	σφιλ�στατ	 γυι� τ	� ∆ι�ς, H
Hπ	4	ς µετ> τ�ν θ�νατ	 τ8ς �γκυµ	ν	=σης Σεµ�λης «:ρραψε» τ� :µ ρυ	 στ� σ+µα
τ	υ κα! τ� «�κυ	φ�ρησε» κα! H Bδι	ς µ�&ρι ν> συµπληρ<σCη τ� �ννε�µην	 – Gπως
τ1ν κατ�κτησαν κα! τ1ν �φ6ρµ	σαν στ1ν πρ��η 	D �ρ&α4	ι �Eλληνες,  γα�ν	υµε
αIτ�µατα �π� τ�ν φα�λ	 κ=κλ	 τ8ς σηµεριν8ς πανανθρ<πινης Dστ	ρικ8ς δυ-
στυ&�ας κα! �αν	ιγ�µαστε στ	,ς �ν	ι&τ	,ς Hρ�7	ντες τ8ς Dστ	ρικ8ς �γε�ας. /H
&αρ�, 	D �πιθυµ�ες, τ> συναισθ6µατα �αναπα�ρν	υν τ1ν δικα�ωσ6 τ	υς κα! τ1ν
πρ	σ6κ	υσα (&αµ�νη τ<ρα) θ�ση τ	υς στ1 7ω1 κα! �πελευθερ<ν	νται �π� τ�ν
�φι�λτη τ	� ρασι	ναλισµ	� κα! τ	� 	-κ	ν	µισµ	�, τ+ν πραγµατικ+ν αIτ+ν δ	-
λ	φ�νων τ	� �νθρ<π	υ (ς «ψυ&ικ	� Zργανισµ	�».

PEνν	ε4ται, Gτι τ� µ�γα αIτ� πρ� ληµα δ$ν ��αντλε4ται �δ+. Θ> �πανερ&<µεθα
συνεπ+ς συ&ν> σ’ αIτ� στ> Mπ�µενα τε=&η τ	� «∆».

∆.I.Λ.



�H �π�νθρωπη µνµ�ρεια τ�ς ratio

�O Γερµαν�ς φιλ�σφς �Eγελς (1770-1831) στ� &ργ τυ «Φιλ	σ	φ�α
τ8ς /Iστ	ρ�ας» (πστ)ρι*ε +τι ,ωρ-ς τ.ν �πειλ. τ/ πλ�µυ κα- τ.ν ψυ,-
λγ2α τ�ς πρετιµασ2ας κα- τ�ς πρσµν�ς π3 α4τ. συνεπ�γεται, 6 7νθρω-
πι θ8 &,αναν τ.ν δυναµικ�τητ� τυς, θ8 γ2ννταν νωθρ2, µαλθακ- κα-
7κρως :γωκεντρικ2. �H κινων2α θ8 :κυριαρ,ε<τ �π’ τ�ν �τµικισµ� κα-
τ.ν >δνθηρ2α, θ8 ?δηγε<τ στ�ν :κφυλισµ� κα- θ8 διελ@ετ. �O Bτερς µε-
γ�λς Γερµαν�ς φιλ�σφς N2τσε (1844-1900) (πεστ)ριFε κι α4τ�ς +τι > νε-
Gτερη «φιλελε@θερη δηµκρατ2α» δηµιυργε< �νθρGπυς ,ωρ-ς ψυ,ικ� σθ�-
νς, Jυθισµ�νυς µ�σα στ.ν &γνια τυς ν8 6κανπι)συν τ-ς πι� ε4τελε<ς :πι-
θυµ2ες τυς, �ν)µπρυς ν8 αKσθανθ/ν κ�τι τ� �νGτερ κα- ν8 (πηρετ)-
συν µL θυσ2ες τ-ς �*2ες κα- τ8 Kδανικ�.

Σ)µερα, παρατηρGντας τ�ν J2 κα- τ.ν πλιτε2α τ/ συγ,ρ�νυ δυτικ/
τ@πυ �νθρGπυ, :κτιµN κανε-ς +τι κα- 6 δ@ φιλ�σφι δLν &σφαλαν στ-ς
πρJλ�ψεις τυς. �Oµως > ν�α στ�ση Fω�ς τ�ς ∆@σης &,ει γενεσιυργ8 αPτια
τ.ν &λλειψη τ/ πλ�µυ (�Eγελς) Q τ.ν :γκαθ2δρυση τ�ς �στικ�ς δηµ-
κρατ2ας (N2τσε) Q κ�τι 7λλ �κ�µη Jαθ@τερ;

�H 6στρ2α τSν δ@-τριSν τελευτα2ων αKGνων �ν�δει*ε δ@ κυρ2αρ,α
στι,ε<α, π3 :πηρε�Fυν πλ�ν καταλυτικ8 τ.ν �νθρGπινη σκ�ψη: τ.ν πα-
γκσµιπ2ηση κα- τ�ν Uρθλγισµ� (µL τ.ν &ννια τ/ ε4ρωπαϊκ/ ρασι-
ναλισµ/, π3 δLν ταυτ2Fεται µL τ.ν &ννια τ/ �Eλληνικ/ Λ�γυ). T8 δ@
α4τ8 στι,ε<α γενν)θηκαν µαF- κα- συνεπρε@θηκαν στ.ν :*�λι*η τ/ ε4ρω-
παϊκ/ πνε@µατς. �H παγκσµιπ2ηση ?ς συλλγικ. συνε2δηση :µφαν2Fε-
ται Yδη �π� τ�ν 15 αKSνα, τ.ν :π,. τSν �IσπανSν κα- Πρτγ�λων θα-
λασσπ�ρων, π3 �φ)νυν τ.ν E4ρGπη γι8 ν8 �νταµGσυν :ντελSς πρωτ�-
γνωρυς �νθρGπυς κα- λα3ς µL Yθη κα- συν)θειες διαφρετικLς �π’ τ-ς δι-
κ�ς τυς. T.ν Pδια :π,. ] Kπ�ρνικς :παναφ�ρει στ.ν :πιφ�νεια τ.ν �να-
κ�λυψη τ/ _Aριστ�ρ,υ τ/ Σαµ2υ γι8 τ� >λικεντρικ� σ@στηµα κα- τ.ν
κυκλικ�τητα κα- τ� πεπερασµ�ν µ�γεθς τ�ς Γ�ς, πρNγµα π3 :πιJεJαιGνυν
κα- τ8 τα*2δια τSν µεγ�λων θαλασσπ�ρων. �H Γ� πα@ει πλ�ν ν8 εaναι τ� κ�-
ντρ τ/ Σ@µπαντς κα- καθ2σταται Bνας µικρ�ς σ,ετικ8 πλαν)της, δ2νντας
παρ�λληλα τ.ν δυνατ�τητα στ�ν 7νθρωπ ν8 τ�ν περιηγηθb� κα- ν8 τ�ν γνω-
ρ2σbη µL κ�θε λεπτµ�ρεια.

Πρ�κειται λιπ�ν γι8 µι8 µεγ�λη διανητικ. :παν�σταση, τ.ν ]π2α &ρ,ε-
ται ν8 καταστ)σbη ,ειρπιαστ. γνGση > λγικ. σκ�ψη, κλν2Fντας ταυτ�-
,ρνα τ8 θεκρατικ8 δ�γµατα κα- τ.ν θελγικ. γνGση περ- κ�σµυ τ/ Mε-
σα2ωνς: _Aνακαλ@πτεται > �ρ,α2α �Eλλ�δα κα- �ναγεννNται (_Aναγ�ννηση)
> �ρ,αιελληνικ. θ�αση τ/ κ�σµυ. ML µι8 +µως 4σιαστικ. διαφρ�, π3
σ)µερα εaναι δραµατικSς :µφαν)ς: υ6θετε<ται µνµερSς  > Tυπικ. Λγικ.



+πως α4τ. εa,ε Uργανωθ� κα- κωδικπιηθ� �π� τ�ν _Aρισττ�λη, 6καν.
πρ�γµατι (+πως 7λλωστε �πεδε2,θη) ν8 τιν�*bη στ8 dψη τ-ς :πιστ�µες κα- τ-ς
:φαρµγ�ς τυς (τε,νλγ2α)· :γκαταλε2πεται +µως > 7λλη fψη τ�ς �Eλλ�δς,
τ� ∆ινυσιακ� στι,ε<, π3 εaναι ταυτ�,ρνα κα- > 7λλη, > ,αρ@µενη κα-
αKσι�δ*η fψη τ�ς �νθρGπινης φ@σης. O6 :πιθυµ2ες, τ8 συναισθ)µατα, ] ψυ-
,ισµ�ς, µL µι8 λ�*η > (πκειµενικ. πραγµατικ�τητα κα- > τερ�στια δυνα-
µικ. π3 κρ@Jει µ�σα της κα- δLν παραλε2πει ν8 τ.ν φανερGνbη, παραγνωρ2-
σθηκε, (πτιµ)θηκε κα- τ�θηκε τελικSς στ� περιθGρι. Π�νω σ’ α4τ.ν τ.ν
δι�κριση κα- �π�ρριψη στηρ2,θηκε κα- θ�ριεψε > ε4ρωπαϊκ. ρ�τσι συνε-
,2Fντας µ�,ρι σ)µερα τ.ν θριαµJευτικ) της πρε2α στ�ν κ�σµ. T8 π�ντα
πλ�ν :κλγικε@νται, γ2ννται :πιστ)µη, τε,νλγ2α κα- στ.ν συν�,εια ,ρη-
σιµπι/νται γι8 τ.ν κ�λυψη κ�πιας �ν�γκης.

�H :παφ. τ�ς ∆@σης µL τ�ν (π�λιπ κ�σµ, µL Bνα πλ�θς λαSν κα- τρ�-
πων Fω�ς κα- > περι�ργει� της ν8 τ3ς γνωρ2σbη καλ@τερα &δωσαν Kσ,υρ.
gθηση πρ�ς τ.ν �ν�πτυ*η τSν κινωνικSν :πιστηµSν (:θνλγ2α, �νθρω-
πλγ2α, κινωνιλγ2α κ.7.). �H γνGση π3 6 :πιστ�µες α4τLς πρσ�φεραν,
εa,ε Bνα σηµαντικ� �πτ�λεσµα: ν8 σ,ετικπιηθ/ν κα- φυσικ8 ν8 �πδυ-
ναµωθ/ν 6 δικ�ς τυ παραδσιακLς �*2ες, π3 µ�,ρι τ.ν στιγµ. α4τ. :θε-
ωρ/ντ θε�δτες Q φυσικ�ς. T� �πτ�λεσµα τSν :ν λ�γhω :πιστηµSν �ν�λα-
Jαν τελευτα2ως ν8 µεταφ�ρυν τ8 MME σL παγκ�σµι :π2πεδ. ΠλλLς
πλευρLς τ/ :*ωτικ/ α4τ/ τρ�πυ Fω�ς, π3 εa,αν σ,�ση µL τ.ν Uργ�νω-
ση τ�ς Kκγ�νειας, τ� µεγ�λωµα τSν παιδιSν, τ.ν :ργασ2α, τ� µ2ρασµα τ�ς
τρφ�ς, τ.ν :*υσ2α, φ�νηκαν περισσ�τερ πρσιτLς κα- �νθρGπινες κα- :ν
π�σbη περιπτGσει &διναν Bνα :ναλλακτικ� πρ�τυπ �νθρGπινης συµJ2ωσης.

T� δε@τερ πλ�γµα τ�ς παγκσµιπ2ησης στ-ς �*2ες τ�ς ∆υτικ�ς κινω-
ν2ας :π�λθε �π’ τ� κυρ2αρ, πνε/µα τ/ Kκνµισµ/, καθiς κυριλεκτικSς
jλωσε τ.ν �νθρGπινη :πιθυµ2α κα- �π�δει*ε �ναπτελεσµατικ3ς κα- �να-
,ρνιστικ3ς Jασικ3ς θεσµ3ς κα- �*2ες. _Eπ- παραδε2γµατι > πρλε,θε<σα
jλωση εaναι Kδια2τερα :µφαν.ς στ-ς �νθρGπινες σ,�σεις: �H Kκγ�νεια, ?ς θε-
σµ�ς �ναπαραγωγ�ς Q γαµ)λις Bνωση, τε2νει ν8 λ�Jbη τ� περιε,�µεν κα- τ.ν
σκπιµ�τητα τ/ συνεταιρισµ/ κα- f,ι σπαν2ως �µφισJητε<ται > ,ρησιµ�-
τητ� της. �H Kκνµικ. �πληστ2α κα- �συδσ2α νµιµπι/νται ?ς «:πι-
,ειρηµατικ� πνε/µα». �O κατ�λγς τ�ς µεταλλαγ�ς τSν �*ιSν εaναι JεJα2-
ως µακρ3ς κα- καλ@πτει κ�θε πτυ,. τ�ς �νθρGπινης δρ�σης.

COλες α4τLς 6 :πιπτGσεις τ�ς παγκσµιπ2ησης κα- τ/ ρασιναλι-
σµ/ θεωρ/νται συν)θως �ναµεν�µενες κα- µ�λιστα �ναγκα<ες µεταJλLς
µ�σα σL Bνα κ�σµ π3 �λλ�Fει. �Oµως τ� F)τηµα δLν σταµατN :δS, �λλ8 :δS,
µNλλν :δS, Jρ2σκεται > �φετηρ2α τυ. �H διαρκ.ς :κλγ2κευση τ�ς �νθρG-
πινης J@λησης &ρ,εται ν8 σ,ετικπι)σbη κα- ν8 �νατρ�ψbη σ)µερα �κ�µη κα-
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θεµελιGδεις �ρ,Lς τ/ παγκσµ2υ Kκνµικ/ κα- πλιτικ/ κατεστηµ�-
νυ. _Aρ,2Fει ν8 γ2νεται αKσθητ. πλ�ν σL ε4ρε<ες µ�Fες τ/ ∆υτικ/ πληθυ-
σµ/ (α4τ� εaναι Kδιαιτ�ρως :µφανLς στ�ν �µερικανικ� κινηµατγρ�φ) >
�µφισJ)τηση τ�ς qφελιµ�τητς κα- τ�ς �*2ας τ/ Kκνµικ/ πνε@µατς, τ/
καταναλωτισµ/, τ�ς :ργασ2ας, τ�ς τε,νλγ2ας �κ�µη κα- τ�ς Pδιας τ�ς :πι-
στ)µης κα- τ�ς ]µαδικ�ς συµJ2ωσης. �H κυρ2αρ,η 7πψη γι8 τ.ν Fω. στ8
πλα2σια α4τ�ς τ�ς �µφισJ)τησης εaναι +τι τ2πτε πραγµατικ8 δLν �*2Fει τ�ν
κ�π, γι8 τ2πτε πραγµατικ8 δLν �*2Fει ν8 �γων2Fεται κανε2ς, �φ/ τ� �ντι-
κε2µεν τ�ς πρσπαθε2ας κα- τ/ �γSνς εaναι µερικ� κα- σ,ετικ� κα- (π�ρ-
,υν ,2λιι δυ� λ�γι ν8 τ� :γκαταλε2ψbη. Πρ�κειται :δS γι8 µι8 κατ�σταση
Uρθλγικ�ς ?ριµ�τητας, γι8 µι8 κατ�σταση πραγµατικ�ς �ναρ,2ας Q γι8 Bνα
καθαρ� :κφυλισµ�, +πως τ�ν πρ�Jλεψαν 6 δ@ Γερµαν- φιλ�σφι π3
�ρ,ικSς �ναφ�ραµε; M)πως τελικSς ] ρασιναλισµ�ς δLν µπρε< σL κινω-
νικ� τ4λ�,ιστν :π2πεδ ν8 ]δηγ)σbη πυθεν8 �λλ/ παρ8 µ�ν σ’ α4τ� τ�
]ριακ� σηµε< τ/ µηδενισµ/ κα- τ�ς ]λικ�ς �ρν)σεως; Kα- rν (π�ρ,bη λ-
γικ� σφ�λµα σ’ +λη α4τ. τ.ν πρε2α, σL τ2 �κριJSς συν2σταται; Kα- τ� τελικ�
Uρθλγικ� :ρGτηµα: �Yπ�ρ,ει κ�πις πρρισµ�ς τ�ς �νθρωπ2νης (π�ρ-
*εως; κι rν να2, πι�ς µπρε< ν8 εaναι; rν f,ι;... Kα- τ� :ρGτηµα α4τ� �παιτε<
Uρθλγικ. �π�ντηση.

T�σ ] N2τσε, γυι�ς tν�ς τυραννικ/ π�στρα, π3 4δ�πτε, παρ8 τ.ν
�νταρσ2α τυ, κατGρθωσε ν8 �παλλαγb� στ8 J�θη τ�ς ψυ,�ς τυ �π� τ.ν Kυ-
δαι,ριστιανικ. θ�αση τ�ς Fω�ς, +σ κα- ] �Eγελς, ] φιλ�σφς π3 :νµι-
µπ2ησε φιλσφικ8 τ� τριαδικ� σ,�µα, πρεκτε2νντ�ς τ �π� τ. θελ-
γ2α στ.ν 6στρ2α, εaδαν τ.ν λ@τρωση τ/ �νθρGπυ στ.ν 7κριτη (πηρεσ2α
tν�ς σκπ/ (> συνε,.ς �ναF)τηση τ�ς πλιτικ�ς δυν�µεως γι8 τ�ν πρSτ
κα- ] π�λεµς γι8 τ�ν δε@τερ), π3 +σ 7λγς κι rν εaναι α4τ�ς ] σκπ�ς
(7λγς τ4λ�,ιστν στ8 µ�τρα τ/ ρασιναλισµ/), εaναι > µ)τρα τ/ ψυ-
,ρ/ :*υσιασµ/ - Kκνµισµ/.

�Ωστ�σ > (π�λιπη �νθρωπ�τητα, µ8 κα- Bνα µεγ�λ µ�ρς τ/ ∆υτικ/
κ�σµυ, :*ακλυθ/ν ν8 F/ν µL Bνα κα- µναδικ� σκπ�: τ.ν �παλλαγ)
τυς �π� τ.ν πε<να, τ.ν :πιJ2ωσ) τυς. _Aκ�µη κα- ] ∆υτικ�ς, fντας θεατ.ς
–?ς παγκσµ2ως δικτυωµ�νς–, παρακλυθε< τ�ν «6ερ�» α4τ�ν σκπ� τSν
7λλων κα- Jρ2σκεται σL συνε,Lς :νδιαφ�ρν. BεJα2ως πλλ- πρJλ�πυν +τι
τελικSς > �νθρωπ�τητα στ� σ@νλ� της θ8 κατρθGσbη ν8 *επερ�σbη τ� πρ�-
Jληµα τ�ς :πιJ2ωσ)ς της, Pσως κα- τ-ς µεγ�λες �σθ�νειες. T�τε > �Iστρ2α θ8
κλε2σbη τ�ν κ@κλ της γι8 τ�ν Φ. Φυκυγι�µα µ�σα σL µι8 παγκ�σµια ε4η-
µερ2α. yIσως τ�τε τ8 µ�τια +λων ν8 Jρ2σκωνται στραµµ�να στ.ν :πιστ)µη, µL
τ.ν :λπ2δα +τι α4τ. θ8 τ3ς δGσbη ν�α εKρηνικ8 :νδιαφ�ρντα, ν�υς εKρηνι-
κ3ς κ�σµυς· Pσως τ�τε κα- ν8 *αναJρ/ν τ. ,αρ8 κα- τ.ν ε4δαιµν2α, τ�ν
διωγµ�ν ∆ι�νυσ. _Aλ2µν rν κα- 6 δ@ τ3ς πρδGσυν...

Παν. Λ. K�υEαλ>κης
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PIδ	, H νυµφ�	ς
Φ	υσκ<νει �π�ψε R ψυ&6. �Eτ	ιµ	 Rφα�στει	 ν> �κραγC8 εKναι. PAπ� τ!ς

πλαγι$ς τ	� PEλικ+να κατε α�νει H δαιµ	νικ�ς &	ρ�ς τ+ν Mαιν�δων. Στεφα-
νωµ�νες µ$ κισσ	,ς δι<&ν	υν φ	 ερ�7	ντας µ$ τ	,ς θ=ρσ	υς τ	,ς ν�µ	υς.
PAπ�ψε π	λιτε�α δ$ν �π�ρ&ει. Στ�ν «	Kκ	 τ+ν ν�µων», τ� θεσµ	θ�σι	, κρασ!
θ> πι	�µε Gλ	ι µα7! µικρ	!, µεγ�λ	ι, δ	�λ	ι κι �λε=θερ	ι. PEµπρ�ς! PAν	�&τε
τ> καιν	=ργια  αρ�λια. Σηκ+στε ψηλ> τ> κρ	ντ6ρια! Kαθαρ�στε καλ> τ�
 	υκ�λι	. JEρ&εται H Dερ�ς νυµφ�	ς ν> νυµφευθC8 τ1ν π�λιν. OD γ�µ	ι τρε4ς
Rµ�ρες θ> κρατ6σ	υν. PAνε 8τε στ’ aµ��ια κι �φ8στε τ1ν γλ+σσα �λε=θερη
ν> πC8 G,τι θ�λCη. Kλ�ψτε τ> π�θη τ	� θε	�. Kι bς �λευθερ<σCη τ� κλ�µα τ1ν
ψυ&6ν σας. Γελ�στε µ$ τ> κατ	ρθ<µατα τ	� θε	�. PAπ� &ιλι�δες περιπ�τειες
π�ρασε, µ�&ρι ν> φθ�σCη. PAκ	=στε τ�ν Dερ�α τ	υ τ>  π�θη τ	υ ν> ψ�λλCη. PAνα-
στεν��τε µ$ �νακ	=φισι. K�θε �µπ�δι	 H θε�ς τ� �επερνdS. Πλησι�7ει· δ$ν τ�
ν	ι<θετε; K�θε δ�κρυ, κ�θε γ�λι	, κ�θε σταγ�να κρασι	� τ�ν φ�ρνει πι� κ	-
ντ�. /H θε	φ�νεια εKναι δ�πλα µας· εKναι �ντ�ς µας. T	,ς δρ�µ	υς τ8ς ψυ&8ς
καθαρ�στε. JEρ&εται π�νω στ� iρµα π	, σ�ρνει H λ	υλ	υδ	στεφανωµ�ν	ς
'σπρ	ς τα�ρ	ς· δ=ναµις τ8ς ψυ&8ς αIτ�ς. Γεµ�στε τ> π	τ6ρια. EI	�! EI�ν!!!
Σ�ρτε τ� &	ρ�· γυρ�στε στ1ν γλ+σσα τ� θριαµ ικ� τραγ	=δι.

PAπ�ψε �γκαλι> µ$ τ� γυµν� σ+µα τ8ς �γαπηµ�νης µ	υ γυνα�κας θ> πετ��ω
µακρυ�. PAπ� τ1ν ψυ&6 µ	υ θ’ �π	 �λω κ�θε Fρµα, κι �ν�λαφρη θ> διατρ��Cη
τ� σ=µπαν. Θ> 76σω &ωρ!ς περι	ρισµ	=ς. Θ> κλαδ�ψω Gλα τ> στρε λ>  κλα-
ρι�, π	, δ$ν �φ6ν	υν τ� δ�νδρ	 τ	� ν	� ν>  λαστ6σCη. Θ> καθαρ�σω τ� &+µα
�π� τ> 7ι7�νια· θ> τ� σκαλ�σω ν> π�ρ	υν ��ρα 	D ρ�7ες. Θ> γ�νω δυνατ�ς. Θ>
7ωγραφ�σω τ� 'πιαστ	· θ> τραγ	υδ6σω τ1ν κρυφ1 aρµ	ν�α· θ> &	ρ�ψω τ1ν
κ�νησι τ+ν πλανητ+ν. Mι> µικρ1 κ	υκκ�δα εKµαι µ�σα στ� σ=µπαν, µ> κα! τ�
σ=µπαν Hλ�κληρ	. ∆ηµι	υργ�ς κα! δηµι	υργ	=µεν	ς εKµαι. Π�ψτε πι> ν> µ$
µετρSτε. ∆$ν εKµαι µ�ν	 γεωµετρητ�ς· εKµαι κα! �γεωµ�τρητ	ς. ∆$ν εKµαι µ�-
ν	ν Hρατ�ς· εKµαι κα! ��ρατ	ς. PEγεµ�σατε τ1ν 7ω6ν µ	υ µ$ «δ$ν» κα! «πρ�-
πει». PAπ�ψε �π�κτησα τ1ν δ=ναµι ν> σπ�σω τ> δεσµ� µ	υ κα! µ’ �λε=θερα
τ> &�ρια ν’ �γγ��ω τ1ν 'κρη �π� τ� Dµ�τι	 τ	� θε	�. PAπ�ψε R καρδι� µ	υ
�λ�φρωσε µ$ τ�ν :ρωτα. PAπ�ψε τ� µυαλ� µ	υ �λαµπ�ρισε �π� τ� θ	λ� �γρ�
τ	� γλυκ	� σταφυλι	�. PAπ�ψε �γκρ�µισα κ�στρα. Kαν�να �µπ�δι	 δ$ν µ	�
φρ�7ει τ� δρ�µ	 πρ�ς τ1ν Zνειρικ1 π	λιτε�α. PAπ�ψε Zνειρε=	µαι �υπνητ�ς.
Kι αIτ� &�ρι σ$ σ�να, π	, περιµ�νω ν> µπC8ς  θριαµ ευτ1ς στ1ν π�λιν, θριαµ-
 ευτ1ς στ> κατ� αθα τ	� µυαλ	� µ	υ. JEλα! Kαθαρ�ς κα! κισσ	στεφανωµ�-
ν	ς σ$ καρτερ+. T> π�δια µ	υ :συραν τ�ν  αρ, �νδρικ� &	ρ�. T� σ<µα µ	υ
�λικν�στηκε στ�ν �ν�λαφρ	 �ρωτικ� &	ρ�. T� στ�µα µ	υ :ψαλε Gλ	υς τ	,ς δι-
θυρ�µ 	υς. PEπι�στηκα �π� τ1ν 'κρη τ	� θ=ρσ	υ. Φανερ<σ	υ στ	,ς πιστ	,ς
σ	υ, ∆ι�νυσε. PEλελε�! PEλελε�!!!

Θ. Nακ+π�υλ�ς



�O dπατς θε�ς τSν �Eλλ)νων Zε3ς :γ�ννησε τ�ν _Aπ�λλωνα κα- τ�ν ∆ι�-νυσ. Tαυ-
τ�,ρνα +µως :π�τυ,ε τ.ν «Fε/*ι» (Zε,ς) τSν δ@ τ�κνων τυ, Yτι τ/ _Aπλλωνε2υ
κα- τ/ ∆ινυσιακ/ πνε@µατς. Eaναι 6στρικ�ν ψε/δς > (πστηριFµ�νη �π� µερι-
κ3ς 7πψι, +τι 6 δ@ α4τ- θε- {σαν �ντ2παλι. T4ναντ2ν ] _Aπ�λλων κα- ] ∆ι�-
νυσς συγκατικ/σαν στ3ς ∆ελφ3ς κα- πτL δLν �ντιδ2κησαν. Στ8 �ετGµατα τ/
∆ελφικ/ να/ τ/ _Aπ�λλωνς στ.ν µι8 πλευρ8 �πεικν2Fεται ] _Aπ�λλων µL τ.ν Λη-
τG, τ.ν yAρτεµι κα- τ-ς M/σες, :νhS στ.ν 7λλη πλευρ8 ] ∆ι�νυσς κα- 6 Θυϊ�δες. Xα-
ρακτηριστικ� εaναι, +τι στ� 7δυτ τSν ∆ελφSν (π�ρ,ε ] τ�φς τ/ ∆ιν@συ. Kι +ταν
] _Aπ�λλων µετ�Jαινε κ�θε &τς στ3ς �YπερJρε2υς γι8 τρε<ς µ�νες, ] ∆ι�νυσς &µε-
νε µ�νς τυ στ3ς ∆ελφ@ς. A4τ� +µως δLν συν�Jαινε µ�ν στ3ς ∆ελφ@ς. Στ� 6ερ�
τ/ _Aπ�λλωνς στ-ς _Aµ@κλες τ�ς Λακωνικ�ς (π�ρ,ε ] τ�φς τ/ �Yακ2νθυ, θε�τη-
τς π3 ταυτ2Fεται µL τ�ν ∆ι�νυσ. Γι’ α4τ� κα- στ.ν tρτ. στ-ς _Aµ@κλες πρ�ς τιµ.ν
τ/ _Aπ�λλωνς 6 tρτ�Fντες {σαν στεφανωµ�νι µL κισσ�, ] ]π<ς εaναι 6ερ� φυτ�
τ/ ∆ιν@συ. Xαρακτηριστικ� εaναι τ� �π�σπασµα �π� τ.ν τραγhωδ2α τ/ Σφκλ�
«_Aντιγ�νη» (στ. 1120), +πυ φα2νεται καθαρ8 > παρυσ2α τ/ ∆ινυσιασµ/ στ�ν
«AπλλGνει» Παρνασ�: «Π�νω στ!ς δ=	 ψηλ$ς κ	ρφ$ς τ	� Παρνασ	�, Gπ	υ &	ρε=	υν
στ1ν σειρ> 	D Bακ&�δες, 	D Kηρ=κειες ν=µφες, σ$  λ�π	υν, ∆ι�νυσε, συ&ν> 	D καπν	!
�π� τ!ς δSδες κα! τ> "δατα τ8ς Kασταλ�ας».

�H Fε/*ι τ/ _Aπλλωνε2υ κα- τ/ ∆ινυσιακ/ πνε@µατς διαφα2νεται κυρ2ως στ�ν
_Oρφισµ�. �O _Oρφε3ς µL τ.ν λ@ρα τυ, π3 :κφρ�Fει τ� _AπλλGνει πνε/µα, κατε-
Jα2νει στ�ν �hAδη, γι8 ν8 �ναFητ)σbη τ.ν E4ρυδ2κη, τ� Bτερν τµ�µα τ/ tαυτ/ τυ, τ�
∆ινυσιακ� πνε/µα, τ.ν ψυ,), ~στε ν8 ]λκληρωθb� ?ς πρσωπικ�τητα. �O _Oρφε3ς

I. EIΣAΓΩΓH

MAPIOΣ ∆HMOΠOYΛOΣ - AΠOΛΛΩNIOΣ

�H Kδελγικ. δλφν2α τ/ ∆ιν@συ
O AΓPIOΣ ∆IΩΓMOΣ TΩN ΣYNAIΣΘHMATΩN

KAI TΩN EΠIΘYMIΩN AΠO TON ΦANATIΣMO

/O ∆�µων H τε&ν�της ('λλ	ν πι� Dκαν� στ1ν Πελ	π�ννησ	 δ$ν :&ει)
ε-ς παριαν� µ�ρµαρ	 �πε�εργ�7εται τ1ν συν	δε�α τ	� ∆ι	ν=σ	υ.
/O θε�ς µ$ θεσπεσ�α δ��αν �µπρ�ς,
µ$ δ=ναµη στ�  �δισµ� τ	υ. /O JAκρατ	ς π�σω.
Στ� πλ�γι τ	� PAκρ�τ	υ
R M�θη &=νει στ	,ς  Σατ=ρ	υς τ� κρασ!
�π� �µφ	ρ�α π	, τ�ν στ�φ	υνε κισσ	�.
K	ντ� των H /Hδ=	ιν	ς H µαλθακ�ς,
τ> µ�τια τ	υ µισ	κλειστ�, �πνωτικ�ς.
Kα! παρακ�τω :ρ&	ντ’ 	D τραγ	υδιστα!
M�λπ	ς κ’ /Hδυµελ6ς, κι H K+µ	ς π	, π	τ$
ν> σ 6σCη δ$ν �φ�νει τ8ς π	ρε�ας τ1ν σεπτ1
λαµπ�δα π	,  αστS· κα!, σεµν	τ�τη, R Tελετ6.

( K. KαJ�φης, «�H Συνδε2α τ/ ∆ιν@συ»)



λιπ�ν συµJλ2Fει τ.ν Kσρρπ2α �ν�µεσα στ� ∆ινυσιακ� κα- _AπλλGνει πνε/µα. Kα-
] :πηρεασµ�νς �π’ τ�ν _Oρφισµ� Πυθαγ�ρας, τ/ ]π2υ «ε4ν@µενς» θε�ς {τ ]
_Aπ�λλων, ] θε�ς τ�ς �ρµν2ας, πηγα2νει στ.ν _Aθ)να κα- γνωρ2Fει τ.ν λατρε2α τ/ ∆ι-
ν@συ, τ/ θε/ τ�ς «&κστασης» κα- τ�ς ψυ,�ς. _Aκ�µα κα- στ� �ρ,α< θ�ατρ, καθαρ8
γ�ννηµα τ/ ∆ινυσιακ/ Πνε@µατς, �φ/ α4τ� ψυ,-αγωγε<, ] ∆ι�νυσς γεωµετρε< κα-
] _Aπ�λλων :κστασι�Fεται.

�H Fε/*ι α4τ. τ/ _Aπλλωνε2υ κα- ∆ινυσιακ/ πνε@µατς (π�ρ*ε σηµαντικωτ�-
τη γι8 τ�ν �νθρGπιν πλιτισµ�, �φ/ :γ�ννησε τ�ν Λ�γ, τ�ν �Eλληνικ� Λ�γ. Kι +ταν
6 ∆υτικ- πρσπ�θησαν ν’ �ναγενν)συν τ�ν �ρ,α< �Eλληνικ� Πλιτισµ�, πλλ3ς
αKSνες µετ8 �π� τ.ν συντριJ) τυ, τ.ν ]π2α πρκ�λεσε > πλιτικθρησκευτικ. :*υ-
σ2α τ/ BυFαντ2υ, �ναJ2ωσαν δυστυ,Sς µ�ν Bνα παραπιηµ�ν _AπλλGνει πνε/µα,
�πµακρυν�µενι �κυσ2ως �π’ τ8 διδ�γµατα τ/ �ρ,α2υ �Eλληνικ/ Πλιτισµ/, δη-
µιυργGντας ?σα@τως Bνα στυγν� Uρθλγισµ�, τ.ν Ratio, π3 δLν εa,ε +µως καµµ2α
σ,�σι µL τ�ν �Eλληνικ� Λ�γ, �φ/  &λειπε �π� α4τ.ν ] ∆ι�νυσς, τ� ∆ινυσιακ� πνε/µα.

T�ν �Eλληνικ� Λ�γ, τ� µεγαλ@τερ :π2τευγµα τ/ πανανθρGπινυ πλιτισµ/, :πε-
,ε2ρησε κα- :ν τ�λει κατ�φερε ν8 καταστρ�ψbη ] Kυδαι,ριστιανισµ�ς. O6 φανατικ- δLν
:*ωλ�θρευσαν µ�ν τ� _AπλλGνει πνε/µα. Eaναι γνωστ�, +τι (π�ρ*αν �δυσGπητι
πλ�µιι τ�ς φιλσφ2ας κα- τ�ς :πιστ)µης, :δ2ω*αν κι :σκ�τωσαν φιλσ�φυς, πυρ-
π�λησαν JιJλιθ�κες. Kυν)γησαν κα- :*ωλ�θρευσαν δηλαδ. τ� «πνε/µα». _Eστρ�φη-
σαν +µως κα- κατ8 τ/ ∆ινυσιακ/ πνε@µατς.

Πι� {σαν +µως τ8 δινυσιακ8 στι,ε<α τ/ �Eλληνικ/ Πλιτισµ/; �Hσαν ] &ρως,
> ,αρ�, τ� γ�λι, > διασκ�δασι, ] ,ρ�ς, τ� τραγ@δι, τ� θ�ατρ κ.τ.λ. �O ,ριστιανισµ�ς
συνεπSς πρσεπ�θησε ν8 καταργ)σbη τ�ν ∆ι�νυσ, κα- γι’ α4τ� :στρ�φηκε κατ8 τ�ς
�Eλληνικ�ς ψυ,�ς. Eaναι γνωστ� δL :κ τ�ς 6στρ2ας, +τι +λα τ8 µαFικ8 κιν)µατα, γι8
ν8 :πιτ@,υν τ.ν µεταρρ@θµιση π3 :πιδιGκυν, δLν στρ�φνται µ�ν κατ8 τ/ πνε@-
µατς (_Aπ�λλωνς) �λλ8 κα- κατ8 τ�ς ψυ,�ς (∆ιν@συ). Xαρακτηριστικ8 παρα-
δε2γµατα πλ.ν τ/ Kυδαι,ριστιανισµ/, ] κµµυνισµ�ς κα- ] σ@γ,ρνς διεθν.ς
:*υσιασµ�ς.

ΠSς +µως 6 πρSτι ,ριστιαν- θ8 :*λ�θρευαν τ�ν ∆ι�νυσ, τ.ν ψυ,. τ/ �Eλλη-
να; �O ,ριστιανισµ�ς πρσπ�θησε ν8 :νσταλλ�*bη στ-ς tλληνικLς ψυ,Lς τ�ν φ�J εPτε τ�ς
αKGνιας τιµωρ2ας («K�λασης») εPτε τ/ Θε/. N8 περ�σbη δηλαδ. τ8 JιJλικ�: «PAρ&1
σ	φ�ας φ� 	ς Θε	�» κα- «δ	υλε=σατε τl+ Kυρ�lω �ν φ� lω κα! �γαλλιSσθε αIτl+ �ν
τρ�µlω». N8 δηµιυργ)σbη πιστ@ς, +πως συµJ@λευε ] I. Xρυσ�στµς, µL ταπεινωµ�-
ν φρ�νηµα, φJισµ�να πλ�σµατα π3 θ8 σκ@Jυν :νGπιν τ/ δυν�στη _Iε,ωJN, π3
δLν θ8 τ3ς νι�Fbη τ� :δS �λλ8 τ� αpρι. A4τ� φα2νεται σ’ +λα τ8 κε2µενα τSν Πατ�-
ρων τ�ς _Eκκλησ2ας κα- τSν λιπSν ,ριστιανSν συγγραφ�ων. _Eπ- παραδε2γµατι ] I.
Xρυσ�στµς πρ�τρεπε τ3ς πιστ@ς:

«N> πραγµατ	π	ι	�µε κ�θε �ντ	λ1 µ$ φ� 	 κα! µ$ συστ	λ6... AIτ1 τ1ν στ�σι λ	ιπ�ν
πρ�πει κι �µε4ς ν> :&ωµε, Gταν δ	�	λ	γ	�µε τ�ν Θε�, φ	 ισµ�ν	ι κα! τρ�µ	ντας» («EKς
τ� “εaδν τ�ν K@ριν”», A´), :νhS :φ�JιFε τ�ν κ�σµ µL τ-ς µεταθαν�τιες τιµωρ2ες: «N>
σκεφθ	�µε τ1ν Rµ�ρα �κε�νη τ1ν φ	 ερ6, Gταν θ� ’ρθCη U&ι µι> κρ�σιµη στιγµ6, �λλ’ �τ�-
λειωτ	ι α-+νες κα! π=ριν	ι π	ταµ	! κα! θυµ	! γεµ�τ	ι �πειλ1 κα! δυν�µεις π	, θ> τρα-
 	�ν στ1ν κρ�σι κα!  8µα φ	 ερ� κα! δικαστ6ρι	 �δ�καστ	» («EKς πτω,�ν Λ�Fαρν»,

II. ΦOBOΣ KYPIOY ANTI THΣ XAPAΣ

∆ΑΥΛmΣ/200-201, Apγ. - Σεπτ. 199812518



παρ. α´). Σκπ�ς τ/ ,ριστιανισµ/ {τ, +πως λ�γει ] I. Xρυσ�στµς, ν8 πρκληθb�
στ3ς πιστ3ς «] φ�Jς τ�ς συνειδ)σεως» («EKς τ� “Eaδν τ�ν K@ριν...”», A´, παρ. δ´).
T2 µεγ�λη διαφρ8 µL τ�ν �Eλληνικ� πλιτισµ� κα- τ.ν �Eλληνικ. θρησκε2α, π3 δLν :πι-
J�λλει στ3ς �νθρGπυς τ�ν φ�J, �λλ8 παρ�,ει τ.ν :σωτερικ. :λευθερ2α; ∆ι�τι, +πως
λ�γει ] ΛιJ�νις, «π	ι�ς δ$ν �παλλ�&θηκε στ� να� τ	� PAπ�λλωνα �π’ τ�ν φ� 	 τ	υ;»
(�π’ τ� &ργ τ/ I. Xρυσστ�µυ «EKς τ�ν �Aγιν BαJ@λαν», Λ�γς B´, παρ. ιθ´).

ΣυνεπSς ] Kυδαι,ριστιανισµ�ς δι8 τ/ µεταφυσικ/ φ�Jυ πρσεπ�θησε ν8 κα-
ταργ)σbη τ�ν «∆ι�νυσ», ν8 κ�νbη τ3ς �νθρGπυς ν8 µ. διασκεδ�Fυν, ν8 µ. ,α2ρω-
νται· κι +λα α4τ�, γιατ2, rν κ�νυν κ�τι τ�τι, θ8 τιµωρηθ/ν µετ8 θ�νατν! Xαρα-
κτηριστικ. εaναι > φρ�σι τ/ _Iω�ννη ∆αµασκην/: «T!ς Kυριακ$ς κα! τ!ς γι	ρτ$ς 	nτε
ν> πα�7Cης 	nτε ν> &	ρε=Cης, γιατ! τ> παι&ν�δια κα! 	D &	ρ	! :ργα δια �λ	υ εKναι. OD
�Eλληνες 	D 'θε	ι κα! 	D πεπλανηµ�ν	ι... �κε4ν	ι τ> :καναν αIτ> κα! �&�ρευαν κι :πι-
ναν κι �&α�ρ	ντ	 µ$ τ> παι&ν�δια. �Oµως �µε4ς 	D &ριστιαν	! δ$ν εKναι σωστ� ν> τ> κ�-
ν	υµε στ!ς γι	ρτ�ς µας, �λλ> ν> θυµSσαι σ$ τ! :φται�ες τ	� Θε	�, ν> θυµSσαι τ�ν θ�-
νατ	 κα! Gτι πρ�κειται ν> τιµωρηθC8ς». O6 ,ριστιαν- ,α2ρυν µ�ν γι8 γεγν�τα, τ8
]π<α δLν ε(ρ2σκνται :ντ�ς τ/ κ@κλυ τ�ς παρ@σης Fω�ς. Γι’ α4τ� κα- ] Pωµαν�ς ]
Mελhωδ�ς &γραφε τ�ν 6ν αKSνα: «Z+ν �ν γC8 παντελ+ς µ1 φρ	ντ�σητε... /O καιρ�ς τ8ς
&αρSς �µ+ν :φθασεν· H γ>ρ K=ρι	ς (=θ�νατς) τ�&ι	ν :ρ&εται...».

O6 πρSτι ,ριστιαν- συνεπSς στρ�φνται κατ8 τ�ς διασκ�δασης, τ/ ,ρ/, τSν
γιρτSν κα- τSν τραγυδιSν, κατηγρGντας +λες α4τLς τ-ς :κδηλGσεις ?ς σατανικ�ς.
Xαρακτηριστικ8 ] _Eφρα-µ ] Σ@ρς παρGτρυνε: «M�σησε φ	ρ�µατα µαλακ�, µ�σησε
 αψ�µατα Uµ	ρφα, µ�σησε Zµ	ρφι> κα! τ> συν	δε=	ντα αIτ> δαιµ	νικ> d'σµατα, κιθ�-
ρες κα! αIλ	=ς, τ	,ς κρ�τ	υς τ+ν &	ρ+ν κα! τ!ς 'τακτες φων�ς. ∆$ν γνωρ�7εις, 'θλιε,
π;ς Gλα τ	�τα σπ	ρ> τ	� δια �λ	υ εKναι;... Π	ι� γραφ1 �παινε4 τ	,ς αIλ�7	ντες, τ	,ς
κιθαρ�7	ντες, τ	,ς γελ+ντες, τ	,ς &	ρε=	ντες κα! τ	,ς �γαπ+ντες τ�ν κ�σµ	 κι Gλα τ>
τ	� κ�σµ	υ... oAς τιµ6σωµε τ!ς M	ρτ$ς τ	� Kυρ�	υ U&ι µ$ αIλ	,ς κα! µ$ κιθ�ρες, (ς &ρι-
στιαν	! κα! U&ι (ς �Eλληνες µ$ δ�φνες κα! 'νθη L µ$ κ�τι 'λλ	 π	, θ> πρ	δ�δCη Mλλη-
νικ�», :νS ] I. Xρυσ�στµς &λεγε: «PAφ	� λ	ιπ�ν Gλ	ι &	ρε=	υν �π’ τ1ν &αρ� τ	υς, θ�-
λω ν> &	ρ	πηδ6σω κι �γ<, θ�λω ν> π�ρω µ�ρ	ς στ1ν γι	ρτ6. Kα! &	ρε=ω, &ωρ!ς ν> πα�-
7ω κιθ�ρα, &ωρ!ς ν> κιν+ στ�ν ��ρα φ=λλα κισσ	� (σ.σ. σ@µJλ ∆ιν@συ), &ωρ!ς ν>
κρατ+ στ> &�ρια µ	υ αIλ�, &ωρ!ς ν> κρατ+ �ναµµ�νη λαµπ�δα, µ> :&ω µα7= µ	υ �ντ!
γι> µ	υσικ> Uργανα τ!ς φασκι$ς π	, τυλ�&θηκε H Xριστ�ς». («EKς τ� Γεν�θλιν τ/
Σωτ�ρς >µSν _Iησ/ Xριστ/», Λ�γς). �O Xρυσ�στµς καταδικ�Fει τ-ς ,αρLς κα- τ-ς
διασκεδ�σεις, Jρ2σκντας σ’ α4τLς «	I&! τ�ρψιν �λλ> θ�νατ	ν» («Πρ�ς τ3ς &,ντας συ-
νεισ�κτας»).

�Aς δ/µε +µως τ2 �ναφ�ρει ] I. Xρυσ�στµς γι8 τ-ς �ρ,αιελληνικLς tρτ�ς:
«AIτ� γ�νεται R α-τ�α γι> �κ	λασ�ες κα! γλ�ντια π	, κρατ	�ν Gλη µ�ρα, Gλη τ1ν ν=-

&τα, γι> αIλ	,ς κα! τ=µπανα, γι> Gλα τ> τελε�ως �δι�ντρ	πα, π	, εKναι α-σ&ρ> ν> τ>
πC8 κανε!ς κα! α-σ&ρ�τερα ν> τ> πρ��Cη. T� ν> σκ�7	υν �π� τ1ν π	λυφαγ�α κα! ν> φθ�-
ν	υν στ1ν �ναισθησ�α �π� τ� µεθ=σι κα! ν> �επ�φτ	υν στ1ν α-σ&ρ�τερη µαν�α, αIτ$ς
	D ντρ	πιασµ�νες σπατ�λες κρατ	�ν �κ�µη κα! συντηρ	�ν τ1ν πλ�νη π	, Gλ	 κα! σκ	ρ-
π�7ει... PEνl+ �µε4ς µισ	�µε µι> γι> π�ντα τ1ν δικ6 τ	υς �ν	ησ�α κα! παραν	µ�α... ∆ι<-
�αµε µακρυ> �εφαντ<µατα κι Gλη τ1ν 'λλη µαν�α κι α-σ&ρ�τητα» («EKς τ�ν µακ�ριν
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BαJ@λαν», Λ�γς 2ς· κα- «Kατ8 _Iυλιαν/» κα- «Πρ�ς �Eλληνας», παρ. η´). ΣL 7λλ
τυ δL &ργ γρ�φει: «∆$ν �πιτρεπ�ταν κανε!ς ν> 7C8 �νε��λεγκτα, Gπως συν� αινε µ$
τ	,ς �Eλληνες σ$ α-σ&ρ�τητα κα! µ�θη κι �δηφαγ�α κι �π	λα=σεις κα! π	λυτ�λεια»
(«Περ- τ�ς �ναστ�σεως τSν νεκρSν»). Λ�γει :π2σης γι8 τ-ς �ρ,αιελληνικLς τελετLς γ�-
µυ: «oAς µ1ν τ�ν �τιµ�7	υµε λ	ιπ�ν µ$ τ!ς δια 	λικ$ς π	µπ�ς... oAν λ	ιπ�ν τ�ν δι� 	λ	
�π	δι<�Cης, bν τ> �ν6θικα τραγ	=δια κα! τ!ς λιγωµ�νες µελlωδ�ες κα! τ	,ς �ετσ�πωτ	υς
&	ρ	,ς κα! τ�ν θ�ρυ 	 κα! τ> �κρ�τητα γ�λια κα! τ1ν �π�λ	ιπη �π	δι<�Cης �σ&ηµ	σ=νη,
µπ�σCης δ$ τ	,ς aγ�	υς τ	� Xριστ	� δ	=λ	υς, Hπωσδ6π	τε κι H Xριστ�ς µα7= τ	υς θ>
π	ρευθC8... ∆ι�τι R γραφ6, �νl+ θυµ�7ει τ	,ς γ�µ	υς τ	υς κα! λ�γει π;ς στ> σπ�τια τ+ν
γαµπρ+ν (δηγ6θηκαν �κε4νες 	D ν=φες, δ$ν µνηµ	νε=ει τ�π	τε παρ�µ	ι	. Συµπ�σι	  �-
 αια κα! τραπ�7ι :καναν πι� &αρ	=µεν	 �π� τ� συνηθισµ�ν	 κα! τ	,ς συγγενε4ς �κα-
λ	�σαν στ	,ς γ�µ	υς. �Oµως φλ	γ�ρες κα! σ	υρα=λια κα! κ=µ αλα κα! τ> &	ρ	πηδ6-
µατα τ	� µεθυσι	� κι R �π�λ	ιπη τωριν1 �σ&ηµ	σ=νη Gλη εK&ε π�ει κατ� µ�ρ	ς. PEνl+
στ1ν �π	&6 µας κι "µν	υς στ1ν PAφρ	δ�τη ψ�λν	υν &	ρε=	ντας κα! µ	ι&ε4ες π	λλ$ς κα!
γ�µων παρα ιασµ	,ς κι :ρωτες παραν�µ	υς κα! σµι��µατα �νεπ�τρεπτα κα! π	λλ> 'λλα
γεµSτα µ$ �σ� εια κα! ντρ	π1 τραγ	=δια �κε�νη τ1ν Rµ�ρα τραγ	υδ	�ν κι "στερα �π�
µεθ=σι µ$ τ�ση �σ&ηµ	σ=νη µ$ α-σ&ρ	λ	γ�ες µπρ	στ> σ$ Gλ	 τ�ν κ�σµ	 τ1ν ν=φη π	-
µπε=	υν».

�Oπως διαπιστGνυµε, ] I. Xρυσ�στµς, +πως κα- +λι 6 πατ�ρες τ/ ,ριστιανι-
σµ/, ,αρακτηρ2Fυν τ-ς tλληνικLς tρτLς �ν)θικες, :νhS (πστηρ2Fυν +τι 6 �Eλληνες
{σαν µ�θυσι. �O _Aρισττ�λης +µως στ� «Συµπ�σιν Q περ- µ�θης» τ�ν διαψε@δει:
«Γνωρ�7	ντας – γρ�φει – 	D πρ�γ	ν	� µας, Gτι R �π�λαυσι κα! R &ρ8σι τ	� κρασι	� &ρει-
�7εται π	λλ1 �πιµ�λεια δ$ν πρ	σ�φεραν τ� κρασ! �ν�ρωτ	 σ$ π	σ�τητες 	nτε σ$ Gλες
τ!ς περιστ�σεις �λλ> Gπως κα! Gταν :πρεπε. Πρ!ν πρ	σ�λθ	υν στ> συµπ�σια, πρ	σε=-
&	νταν κα! πρ	σ�φεραν θυσ�ες ��ευµεν�7	ντας τ	,ς θε	,ς κα! "στερα ��αγν�7	ντας τ>
σ<µατα κα! τ!ς ψυ&�ς τ	υς, τ� σ+µα µ$ λ	υτρ> κα! τ1ν ψυ&1 µ$ ν�µ	υς κα! σωστ1 παι-
δε�α, &αρ	=µεν	ι κα! γι	ρταστικ	! στρ�φ	νταν στ!ς �π	λα=σεις δ�&ως π	λλ$ς φ	ρ$ς ν>
γυρν	�ν στ> σπ�τια τ	υς, �λλ> παραµ�ν	ντας στ	,ς τ�π	υς π	, θυσ�α7αν, Aστε µ$ τ�
ν> θυµ	�νται τ!ς θυσ�ες κα! ν> σ� ωνται τ�ν τ�π	, πι� ταιριαστ1 στ1ν Dερ�τητα τ	� &<-
ρ	υ ν> εKναι R εIτυ&�α τ	υς κα! 	D Bδι	ι ν> µ1 σφ�λλ	υν µ$ λ�γ	 L πρ��η. PAπ’ αIτ>
λ	ιπ�ν λ�νε π;ς π8ρε τ1ν Zν	µασ�α τ	υ τ� “µεθ=ειν”, γιατ! µετ> τ� “θ=ειν” (τ-ς θυσ2ες
δηλ.) συν6θι7αν 	D παλαι	! ν> π�ν	υν κρασ�. /Ωρισµ�ν	ι πιστε=	υν π;ς δ$ν Zν	µ�7εται
:τσι �πειδ1 �κ	λ	υθε4 τ!ς θυσ�ες (µετ8 τ� θ@ειν), �λλ> δι�τι γ�νεται α-τ�α “µεθ�σεως”
(&αλαρ<σεως) τ8ς ψυ&8ς. T+ν 'µυαλων λ	ιπ�ν H λ	γισµ�ς παραδ�νεται στ1ν δ�νη
π	λλ+ν �περ 	λ+ν, �νl+ τ+ν µυαλωµ�νων παραδ�νεται στ1ν �π�λαυσι τ8ς 'νεσης, τ8ς
�πιθυµ�ας κα! τ8ς Dλαρ�τητας». �O Πλ�των στ� α´ JιJλ2 τSν «N�µων» �ναφερ�µενς
σL *�να φ/λα λ�γει: «JEθνη αIτ	� τ	� εBδ	υς :&	υν συν6θεια τ1ν µ�θη», πρNγµα π3
σηµα2νει +τι 6 �E´λληνες δLν τ.ν &,υν. A4τ� τ� :πιJεJαιGνει κα- ] Xαµαιλ�ων ] �Hρα-
κλειGτης στ.ν «Περ- µ�θης» πραγµατε2α τυ: «OD  �ρ αρ	ι – γρ�φει – Uντες παντελ+ς
�στερηµ�ν	ι π	λιτισµ	� σπε=δ	υν πρ	θ=µως ν> κ�ν	υν κατ�&ρησι τ	� 	Bν	υ κα! πα-
ρ�&	υν στ	,ς Mαυτ	=ς τ	υς κ�θε εBδ	υς περιττ> �δ�σµατα» ∆ηλαδ. ] I. Xρυσ�στµς
θεωρε< +τι 6 �Eλληνες {σαν «παντελSς :στερηµ�νι πλιτισµ/».

O6 πρSτι ,ριστιαν- +µως στρ�φνται κα- κατ8 τSν δινυσιακSν τελετSν, τSν Kα-
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λενδSν κα- τSν µεταµφι�σεων, τ-ς ]π<ες θεωρ/ν σατανικLς τελετ�ς. �O Tερτυλλιαν�ς
τ�σσεται κατ8 τ�ς tρτ�ς τ�ς πρωτ,ρνιNς, τSν KαλενδSν, γρ�φντας: «PAλλ> εKναι
µ�α �κδ6λωσι τιµ8ς πρ�ς τ�ν Θε�, θ> µ	� π8ς, τ� ν’ �ν� Cης φαν�ρια :�ω �π’ τ� σπ�τι
σ	υ κα! ν> στ	λ�7Cης τ1ν π�ρτα σ	υ µ$ στεφ�νια κα! δ�φνες. oAν Gµως �ρν6θηκες τ�ν
τ�π	 τ8ς π	ρνε�ας, µ1 δ�δCης στ� σπ�τι σ	υ τ1ν Uψι Mν�ς &<ρ	υ �κπ	ρνε=σεως». Kατ8
τ3ς ,ριστιαν3ς λιπ�ν > �ρ,αιελληνικ. α4τ. τελετ. ταυτ2Fεται µL τ.ν πρνε2α. Xα-
ρακτηριστικ8 εaναι τ8 λ�για τ/ I. Xρυσστ�µυ: «M> H λ�γ	ς :&ει στραφ8 σ$ Gσα R π	-
λιτε�α aµ�ρτησε σ6µερα... M$ θ�ρρ	ς λ	ιπ�ν bς  αδ�σωµε στ1ν µ�&η. Kα! µ�λιστα γι>
µSς H π�λεµ	ς 'ρ&ισε τ<ρα, U&ι γιατ! �πετ�θηκαν PAµαληκ�τες Gπως τ�τε (:νν. :π- Mω-
υσ�) 	nτε γιατ� κ�π	ι	ι  �ρ αρ	ι &τ=πησαν µ$ µαν�α, �λλ> �πειδ1 δα�µ	νες :καµαν
παρ�λασι στ1ν �γ	ρ�. ∆ι�τι τ> δια 	λικ> Hλ	ν=κτια γλ�ντια π	, γ�ν	νται σ6µερα κα!
τ> πειρ�γµατα κα! 	D κ	ρ	ϊδ�ες κα! 	D νυ&τεριν	! &	ρ	! κα! R καταγ�λαστη αIτ1 κωµlω-
δ�α α-&µαλ<τισαν τ1ν π�λι µας &ειρ�τερα �π� κ�θε �&θρ�, κα! πρ�πει γι’ αIτ> ν> ντρ�-
πωνται, ν> πενθ	�ν, ν> κρυφτ	�ν». («Λ�γς ε2ς τ8ς Kαλ�νδας», παρ. α´). ΣυνεπSς κατ8
τ�ν Xρυσ�στµ > tρτ. τSν KαλενδSν εaναι µ2α καταγ�λαστη κωµhωδ2α, στ.ν ]π2α
πρωταγωνιστ/ν δα2µνες!

_Aλλ8 µ. νµ2σbη κανε2ς, +τι α4τ8 :γρ�φντ µ�ν στ8 πρωτ,ριστιανικ8 ,ρ�νια. �H
:ν Tρ@λλhω OKκυµενικ. Σ@νδς τ�ν 7ν αKSνα �παγρε@ει µL �πειλ. �φρισµ/ τ-ς
Kαλ�νδες, τ.ν tρτ. τSν Bρυγαλ2ων πρ�ς τιµ.ν τ/ ∆ιν@συ, τ�ν tρτασµ� τSν
BτSν πρ�ς τιµ.ν τ/ Παν�ς, τ8 Pυσ�λια, τ-ς tρτLς τ�ς yAνι*ης, π3 �ργ�τερα �ντι-
κατεστ�θησαν �π� τ� ,ριστιανικ� Π�σ,α. Συγκεκριµ�να στ�ν 62 καν�να ]ρ2Fνται τ8
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t*�ς: «T>ς 	"τω λεγ	µ�νας Kαλ�νδας, κα! τ> λεγ�µενα B	τ�, κα! τ> καλ	=µενα Bρ	υ-
µ�λια, κα! τ1ν �ν τC8 πρ<τCη Mαρτ�	υ µην�ς Rµ�ρdα �πιτελ	υµ�νην παν6γυριν, καθ�πα�
�κ τ8ς τ+ν πιστ+ν π	λιτε�ας περιαιρεθ8ναι  	υλ�µεθα».

_Eκτ�ς τSν 7λλων κατεπλεµ)θησαν 6 �πκριLς κα- 6 µεταµφι�σεις, καθαρ8 δινυ-
σιακ8 &θιµα. �O Xριστ�φρς Mυτιληνα<ς εa,ε ψ�*ει τ3ς γνε<ς, δι�τι :π�τρεπαν τ.ν
µεταµφ2εσι στ8 παιδι� τυς. �O πατρι�ρ,ης ΛυκNς XρυσJ�ργης δι�τα*ε τ.ν κατ�ρ-
γησι τSν µαθητικSν µεταµφι�σεων, 6 ]π<ες :πραγµατπι/ντ τ.ν 25η _OκτωJρ2υ,
>µ�ρα κατ8 τ.ν ]π2α tωρτ�Fετ > µν)µη τSν �Aγ2ων Nταρ2ων, πρστατSν τ�ς µα-
θητιGσης νελα2ας. Συγκεκριµ�να στ�ν καν�να 62 τ�ς :ν Tρ@λλhω OKκυµενικ�ς Συ-
ν�δυ ]ρ2Fεται: «τ> µ�ν τ	ι π	τ$ γιν�µενα �πρεπ8 παρ> τ+ν ν	ταρ�ων παιδ	διδασκ�-
λων κατ> τ1ν M	ρτ1ν τ+ν aγ�ων N	ταρ�ων, µετ> πρ	σωπε�ων σκηνικ+ν διερ&	µ�νων τ1ν
�γ	ρ�ν, πρ� &ρ�νων τιν+ν κατηργ6θησαν, καθ’ Hρισµ�ν τ	� aγιωτ�τ	υ �κε�ν	υ πα-
τρι�ρ&	υ κυρ	� Λ	υκS». M. λησµν/µε +τι µ�,ρι κα- σ)µερα > _Eκκλησ2α καταδικ�-
Fει ?ς εKδωλλατρικLς α4τLς τ-ς τελετLς κα- πρσπαθε< ν8 τ-ς καταργ)σbη. Παρ8 τ.ν
�ντ2δρασι κα- τ�ν π�λεµ τ�ς _Eκκλησ2ας κατ8 τSν τελετSν α4τSν, πλλLς �π’ α4τLς διε-
τηρ)θησαν &στω κα- (π� ,ριστιανικ� &νδυµα. Xαρακτηριστικ8 εaναι τ8 +σα γρ�φει ]
µνα,�ς _Iωσ.φ Bρυ�ννις τ�ν 15ν αKSνα στ� κε2µεν� τυ «T2νες αKτ2αι τSν καθ’ >µNς
λυπηρSν»: «�Oτι πνικτ> κα! θνησιµα4α κα! θηρι�λωτα κα! αvµατα 7l<ων �περισκ�πτως
(ς �θνικ	! 	D Zρθ�δ	�	ι κατεσθ�	υσιν. �Oτι γυµν	�, (ς �γενν6θησαν 	I µ�ν	ν 'νδρες,
�λλ> κα! τ� γυναικ+ν φ�λ	ν, καθε=δειν 	Iκ α-σ&=ν	νται... �Oτι τ>ς Dερ>ς τ+ν
M	ρτ+ν,αIλ	4ς κα! &	ρ	4ς κα! σατανικ	4ς πSσι d'σµασιν, κ<µ	ις τε κα! µ�θαις, κα!
α-σ&ρ	4ς 'λλ	ις :θεσιν �πιτελε4ν w καταισ&υν�µεθα. �Oτι Kαλ�νδας τελ	�µεν, κα! Mαρ-
τ�	υ περι�µµατα φ�ρ	µεν, κα! τ�ν M�ι	ν στεφαν	=µεθα κα! κληδ+νας π	ι	�µεν κα!
�περαλλ�µεθα τ+ν πυρκαϊ+ν...». �Oλ’ α4τ8 τ8 θεωρε< (πε@θυνα γι8 τ.ν :κ τ/ Θε/ τι-
µωρ2α τSν ,ριστιανSν.

�Oπως παρατηρ/µε, τ-ς tρτLς α4τLς καθiς κα- κ�θε κσµικ. :κδ)λωσι τ-ς πλε-
µ/σε θαν�σιµα > _Eκκλησ2α. T/τ :πιJεJαιGνεται κα- �π’ τ�ν λαγρ�φ ∆ηµ.
ΛυκNτ: «EKναι γνωστ� – γρ�φει – π;ς παρ’ Gλην τ1ν πλατει� δ	υλε�α, Gπ	υ :ρρι�ε
τ�ν �Eλληνισµ� H Mω�µεθ, τ	� :δωσε κα! κ�π	ια πρ	ν�µια, κ	ιν	τικ> κι �κκλησιαστι-
κ�, εIεργετικ<τατα  � αια γι> τ1ν �πι �ωση τ	� :θν	υς. PAν�µεσα στ> πρ	ν�µια αIτ>
xσαν κι R �λε=θερη σ&ετικ> �κτ�λεση τ8ς Zρθ�δ	�ης λατρε�ας τ+ν τελετ+ν -δια�τερα κα!
τ+ν πανηγυρι+ν της. PEκε4 µ�σα λ	ιπ�ν  ρ8καν 	D �Eλληνες τ1ν εIκαιρ�α ν> συνε&�σ	υν
κα! τ1ν �θνικ1 κ	σµικ1 7ω6 τ	υς. N> κ�τι π	, ��ηγε4 κα! τ1ν �ν	&1 τ8ς PEκκλησ�ας,
�νl+ πρ!ν �π� τ1ν �Aλωση σ’ Gλ	υς τ	,ς α-+νες τ8ς Bυ7αντιν8ς 7ω8ς αIτ1 εK&ε κηρ=-
�ει αIστηρ� π�λεµ	 στ	,ς &	ρ	=ς, στ1ν Uρ&ηση κα! σ$ κ�θε κ	σµικ1 διασκ�δαση. M$
τ�ν Bδι	 λ�γ	 Gµως ��ηγε4ται κι R κ	σµικ�τητα π	, �π�κτησαν 	D Mλληνικ	! &	ρ	�, R σε-
µν6 τ	υς �κτ�λεση κι R �λε=θερη συµµετ	&1 τ+ν γυναικ+ν κ�θε Rλικ�ας σ’αIτ	=ς, φθ�-
νει ν> xταν &αµηλ	 λεπ	�σες κα! µ$  αρ, ντ=σιµ	 παραδ	σιακ�» («Πασ,αλιν8 κα- τ�ς
yAνι*ης», σελ. 123). �H πλεµικ. +µως τ�ς _Eκκλησ2ας :συνε,2Fετ κα- :π- τυρκ-
κρατ2ας, παρ8 τ8 +σα λ�γει ] ΛυκNτς. T� 1800 στ� «Πηδ�λιν», κ�τι σ8ν Σ@νταγµα
τ�ς _Oρθδ�*υ _Eκκλησ2ας, �ναγρ�φεται: «�Eως τ8ς σ6µερ	ν �νεργε4ται R /Eλληνικ1
α"τη συν6θεια τ+ν Kληδ�νων ε-ς π	λλ	,ς  τ=π	υς... �πιλ�γ	ντες ε-ς καθ�να εnγαλµα Fνα
δια 	λικ�ν τραγ	=δι... Hµ	�ως κα! 	D M�ι	ι, ?τ	ι τ> δι�φ	ρα 'νθη κα! λ	υλ	=δια, π	,
 �ν	υσι τιν$ς ε-ς τ>ς θ=ρας των τC8 α´ Mαz	υ, �πειδ1 κα! αIτ1 εKναι συν6θεια /Eλληνικ1
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κα! �θνικ6 κα! �λλ�τρια �π� τ	,ς &ριστιαν	=ς, καθ;ς κα! H �	�διµ	ς �κε4ν	ς Πατρι�ρ&ης
Mι&α6λ, H τ+ν φιλ	σ�φων "πατ	ς, :λα ε µεγ�λην �πιµ�λειαν κα! κατ6ργησε π�ντα τ>
τ	ια�τα σατανικ> κα! Mλληνικ> �πιτηδε=µατα».

O6 πρSτι ,ριστιαν2, +πως διαφα2νεται κα- :κ τSν �νωτ�ρω �πσπασµ�των, στρ�-
φνται πλ.ν τSν tρτSν κα- τSν ,ρSν κα- κατ8 τ/ τραγυδι/. �O Θεφ�νης ] M-
να,�ς πρ�τρεπε: «N’ �κ	�µε λ�γ	υς καλ	,ς κι U&ι τραγ	=δια, γιατ! στ1ν Aρα τ	� θα-
ν�τ	υ µας αIτ> θ� ’ναι �µπ�δι	 στ1ν σωτηρ�α µας». �O I. Xρυσ�στµς Fητ/σε �π’
τ3ς ,ριστιαν3ς ν8 *εγρ�ψυν κ�θε λαϊκ� τραγ@δι. O6 �γωγι�τες δLν θ8 &πρεπε ν8
τραγυδ/ν π�νω στ� κ�ρρ τυς, pτε 6 κπ�λλες στ�ν �ργαλει� τυς, pτε 6 µαν�-
δες ν8 νανυρ2Fυν τ8 παιδι� τυς µL �ρ,αιελληνικ8 �7σµατα, �λλ8 µ�ν µL... ψαλµ3ς
τ/ ∆αJ2δ. Xαρακτηριστικ� εaναι, +τι τ�ν 10ν αKSνα ] :π2σκπς Kαισαρε2ας _Aρ�θας
�γανακτε< γι8 τ8 τραγ@δια (πρερ,�µενα �π� �πσπ�σµατα �ρ,α2ων τραγhωδιSν),
π3 �κ@γντ στ8 µναστ)ρια �ς τ�τε, +πως πιστπιε<ται �π’ τ8 πρακτικ8 τ�ς Z´
OKκυµενικ�ς Συν�δυ. M�λις δL τ�ν 12ν αK. &παυσαν 6 τραγυδιστLς ν8 θεωρ/νται
αKσ,ρ8 πρ�σωπα, κι α4τ� qφε2λετ στ.ν :πιµν. τ/ λα/ ν8 τραγυδ�N. _A*2Fει ν8 ση-
µειωθb� +τι κα- κατ8 τ.ν JυFαντιν. περ2δ, :κτ�ς τ�ς �ρ,α2ας, (π�ρ,αν �ιδ- πλη-
ρωµ�νι, γι8 ν8 ψ�λνυν µιρλ�για. �O Xρυσ�στµς �πειλ/σε +τι, :8ν συν�Jαινε θ�-
νατς, «κα� τινες τ>ς θρην	=σας τα=τας µισθ<σαιντ	» (µιρλγ2στρες), :π- πλ3 ,ρ�-
ν θ8 τ3ς �πεµ�κρυνε τ�ς :κκλησ2ας (“τ8ς �κκλησ�ας �πε�ρ�ω (ς τ�ν ε-δωλ	λ�τρην»).

_Aκ�µη κα- τ� γ�λι �πηγρε@ετ, θεωρ@µεν σατανικ�, εKδωλλατρικ� κα- πρN*ι
�κλασ2ας! _Aντ- ν8 γελ/ν, 6 πιστ- &πρεπε ν8 θρην/ν. Γρ�φει ] I. Xρυσ�στµς: «Σ,
δ$ γελSς; Mωρ	λ	γ�α τ� �στ�; Π�νθ	υς H παρ;ν καιρ�ς κα! θλ�ψεως, �πωπιασµ	� κα!
δ	υλαγωγ�ας, �γ<νων κα! Dδρ<των· σ, δ$ γελSς... 	Iκ �κ	=εις τ	� Xριστ	� λ�γ	ντ	ς,
“	Iα! 	D γελ+ντες, Gτι κλα=σ	νται”.. Mετ> δακρ=ων δ	=λευε τl+ Θεl+. Πενθ6σωµεν τ	�-
νυν, �γαπητ	�, πενθ6σωµεν, vνα Uντως γελ�σωµεν, vνα Uντως 5σθ+µεν �ν τl+ καιρl+ τ8ς
&αρSς τ8ς ε-λικριν	�ς. O"τω γ>ρ δυνησ�µεθα κα! τ8ς  ασιλε�ας τ+ν 	Iραν+ν �πιτυ&ε4ν»
(«Πρ�ς �EJρα2υς», IE´). �O Γρηγ�ρις ] Θελ�γς θεωρ/σε τ� γ�λι �µ�ρτηµα, γι’
α4τ� κα- κατεδ2καFε τ3ς πιστ@ς τυ λ�γντας: «γελSς;» (Migne, PG 37, 662). Kατ8
τ3ς ,ριστιαν3ς «π�νθ	ς γ�λωτ	ς λυσιτελ�στερ	ν (=qφελιµGτερ)» (I. Xρυσστ�µυ,
«EKς τ3ς _Aνδρι�ντας» IZ´), �φ/ 6 πιστ- πρ�πει ν8 πενθ/ν στ.ν :δS Fω). �O _Eφρα-µ
] Σ@ρς &λεγε +τι «	I δε4 γελSν... �λλ> µSλλ	ν κλα�ειν κα! πενθε4ν». T� γ�λι εaναι (π-
κιν@µεν (π� τ/ διαJ�λυ: «�Oταν κωµlωδ	�ντα BδCης, �νν�ησ	ν Gτι H δι� 	λ�ς �στιν
αIτ�ν H κιν+ν. OI γ>ρ &ριστιαν+ν τ> σκ<µµατα. /O γ>ρ κελευσθε!ς πενθε4ν κα! �κ	=-
ων “OIα! 	D γελ+ντες”»... (I. Xρυσστ�µυ, «�Oτι 6 �Eλληνες τ3ς ,ριστιαν3ς (πε-
ρακντ2Fυσι»). �Oπως σηµειGνει ] καθηγητ.ς JυFαντινλγ2ας στ� πανεπιστ)µι
_AθηνSν _Aθ. Kµ2νης: «/O M�γας Bασ�λει	ς... δ$ν θ�λει τ1ν Hλ	κληρωτικ1ν �φ	µ	�ω-
σ�ν τ	υ (:νν. τ/ tλληνικ/ πνε@µατς), 7ητε4 µ�ν	ν G,τι �γαθ�ν, π�ντα δ$ τ> 'λλα τ>
�π	κλε�ει, �νl+ H Bδι	ς 	Iδ�π	τε γελdS» («EKσαγωγικ8 Mαθ)µατα εKς τ.ν BυFαντιν.ν
Φιλλγ2αν», σελ. 18). Πλλ3ς αKSνες �ργ�τερα στ.ν «_Aλε*ι�δα» τ�ς yAννας K-
µνην�ς Jλ�πµε +τι τ� γ�λι θεωρε<ται �κλασ2α κα- Pδιν τSν JαρJ�ρων. Γρ�φει >
yAννα Kµνην. γι8 τ�ν �ρ,ηγ� τSν NρµανδSν, τ�ν Bαϊµ/νδ, τ�ν ]π< θεωρε< J�ρ-
Jαρ κα- JαρJαρικ. τ.ν συµπεριφρ8 τ/ γ�λιυ, +τι «H γ�λως αIτ	� τ	4ς 'λλ	ις �µ ρ�-
θηµα (= �κλασ2α) xν» («_Aλε*ι8ς» XIII, 5). BεJα2ως σ’ 7λλ σηµε< τ/ &ργυ της γρ�-
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φει: «Tα�τα �νθυµ	υµ�νCη µ	ι µειδιSν �π�ρ&εται κα! γ�λως �πιτρ�&ει τ	4ς &ε�λεσι πρ�ς
λ=&ν	ν �πισυρ	=σCη τ�ν κ�λαµ	ν» («_Aλε*ι�ς», I, XV, 6). _Aλλ8 :δS δLν :ννε< τ� δυνατ�
γ�λι, �λλ8 τ� µειδ2αµα τSν ,ειλιSν κα- α4τ� µ�ν στ�ν κιτSνα της Q στ�ν πριγκηπικ�
γυναικων2τη! _E* 7λλυ στ.ν «_Aλε*ι�δα» ] πατ�ρας της _Aλ�*ις πτL δLν γελ�N, �λλ8
+λ διακρ@Fει, �π�δει*ι καλ/ ,ριστιαν/. Σ@µφωνα µL τ�ν 51 καν�να τ�ς ΣT´ OKκυ-
µενικ�ς Συν�δυ, εaναι Pδιν τ/ α4τκρ�τρα «µ1 δι�&υσιν κα! γ�λωτα 'σεµν	ν �µπ	ι-
	�ντα τ	4ς  λ�π	υσιν», :νhS ] Λ�ων ] ∆ι�κνς &γραψε παραινετικ� λ�γ πρ�ς τ�ν α4τ-
κρ�τρα Pωµαν� τ�ν B´, µL τ�ν ]π<ν τ�ν Yλεγ,ε, δι�τι α4τ�ς {τ «�πτ	ηµ�ν	ς νεωτε-
ρικα4ς Rδυπαθε�αις κα! παιδια4ς» (Λ�ντς ∆ιακ�νυ, «�Iστρ2α» I, 2).

O6 πρSτι ,ριστιαν2, πλ.ν τSν +σων �ναφ�ραµε, στρ�φνται κατ8 τ/ &ρωτα κα-
τ�ς UµρφιNς. �Ως γνωστ�ν, στ�ν �Eλληνικ� Πλιτισµ� µεγ�λη θ�σι &,ει τ� :ρωτικ� στι-
,ε<, ] yEρως, �λλ8 κα- τ� K�λλς, τ�σ σL γ)ιν +σ κα- σL κσµικ� :π2πεδ. Γι’ α4τ�
κα- > tλληνικ. (_Oρφικ.) κσµλγ2α *εκιν�N µL τ�ν φτερωτ� yEρωτα. �O yEρως, > πα-
γκ�σµια Bλ*η εaναι > δηµιυργικ. δ@ναµι τ/ σ@µπαντς. �O Zε@ς καταπ2νει τ�ν yEρω-
τα, δηλαδ. µετατρ�πεται σL &ρωτα (=συνε,.ς 4σ2α, Yτι παγκ�σµια �κτινJλ2α) κα-
«συ7υγε4 τC8 �Hρdα», δηλαδ. µL τ.ν dλη (µεριστ. 4σ2α, dλη µL τ.ν πρδι�θεσι δηµι-
υργ2ας). T�ν «yEρωτα» λιπ�ν πλεµ/ν 6 ,ριστιαν2. �O Kλ)µης _Aλε*ανδρε3ς κα-
ταδικ�Fει τ8 &ργα τ�,νης κα- �γ�λµατα κα- κατακρ2νει τ.ν τ�,νη π3 �πεικν2Fει τ�ν
:ρωτικ� J2. O θε�ς Π�ν, σ@µJλ :ρωτισµ/, γ2νεται �π’ τ3ς ,ριστιαν3ς ΣατανNς.
T� γυµν� θεωρε<ται �µαρτ2α, γι’ α4τ� κα- :π- BυFαντ2υ καταργε<ται > τ�,νη τ�ς γλυ-
πτικ�ς κα- > �γαλµατπι2α. �H _Aφρδ2τη κα- ] ∆ι�νυσς εaναι κατ8 τ3ς ,ριστιαν3ς
�να2σ,υντι: «T� µ	ι λ	ιπ�ν καταλ�γειν τ> περ! ∆ι	ν=σ	υ... κα! PAφρ	δ�της τ8ς �ναι-
σ&=ντ	υ;» (Θε�φιλς _Aντι,ε2ας, «Πρ�ς AKτ�λυκν», JιJλ. Γ, παρ. 3). Λ�γει ] I. Xρυ-
σ�στµς: «∆$ν 'κ	υσες τ�ν Xριστ� π	, λ�ει: “AIτ�ς π	,  λ�πει γυνα4κα µ’ �πιθυµ�α
γι’ αIτ6ν, τ1ν �µ	�&εψε πι�”» («�Oµιλ2α πρ�ς τ3ς καταλε2ψαντας τ.ν :κκλησ2αν κα-
α4τµλ)σαντας πρ�ς τ8ς 6ππδρµ2ας κα- τ8 θ�ατρα», παρ. J´). Σ’ 7λλ &ργ τυ �να-
φ�ρει: «�Oταν δC8ς Uµ	ρφη γυνα4κα κα! τ1ν λα&ταρ6σCης, τ�τε π�ραυτα �κε�νη τ1ν στιγ-
µ1 ν>  �λCης στ� µυαλ� σ	υ, π;ς τ	=τη R γυνα4κα δ$ν εKναι τ�π	τε 'λλ	 παρ> στ�&τη,
κι �µ�σως θ> σ	� φ=γCη R �πιθυµ�α. oH ν> τ1ν φαντασθC8ς γρι>  µ$  αθ	υλωµ�να µ�τια,
µ$ 7αρωµ�να µ�γ	υλα κι (ς 'νθ	ς µαραµ�ν	 τ1ν Zµ	ρφι� της. N> σκεφθC8ς π;ς πηλ�
κα! στ�&τη θαυµ�7εις κι Gτι τ�φ	ς �σ εστωµ�ν	ς εKν’ R Zµ	ρφι> τ	� κ	ρµι	� της. Kι bν
ν	ερ> ε-σ&ωρ6σCης �κ�µα πι� µ�σα της, θ> δC8ς τ> �ντ�σθι� της γεµSτα �καθαρσ�ες,
�ν�λ	γα δηλαδ1 µ$ τ1ν συµ 	υλ1 τ	� PEφρα!µ τ	� Σ=ρ	υ: “M�σησε τ1ν Zµ	ρφι�».

�Oπως διαπιστGνυµε, 6 ,ριστιαν- :στρ�φντ πρ�ς κ�θε τι π3 πρκαλ/σε ,αρ�,
διασκ�δασι, �π�λαυσι. �Aς θυµηθ/µε τ�ν _Iω�ννη τ�ν Nηστευτ), ] ]π<ς κατεδ2κα-
Fε τ.ν �π�λαυσι κα- &κραFε �διακ�πως: «Mακ�ρι	ι 	D πειν+ντες, µακ�ρι	ι 	D κλα�	ντες,
µακ�ρι	ι 	D µισ	=µεν	ι �π� τ+ν �νθρ<πων». _Eλ�,ιστι {σαν α4τ- π3 δLν �π�ρριπταν
τ-ς �πλα@σεις. �O JυFαντινλ�γς _Aθ. Kµ2νης �ναφ�ρει: «T� παρ�δειγµα τ+ν µεγ�-
λων Πατ�ρων τ8ς PEκκλησ�ας 5κ	λ	=θησαν κα! 	D µετ�πειτα Dερ�ρ&αι, τ1ν αIστηρ�τη-
τα κα! τ1ν κατ� Xριστ�ν 7ω1ν στ�ργ	ντες, τ�ν δ$ κατ> κ�σµ	ν  �	ν �π	π	ι	=µεν	ι.
PAντιπρ	σωπευτικ<τερ	ς π�ντων �π8ρ�εν H Dερ�ς Φ<τι	ς... T� γεγ	ν�ς Gτι �ντ�ς αIτ	�
H &ριστιανισµ�ς �περ�σ&υσε τ	� /Eλληνισµ	�, �κρ�τησε τ�ν Φ<τι	ν ε-ς τ> πλα�σια µιSς
7ω8ς συµφ<ν	υ πρ�ς τ>ς �παιτ6σεις τ8ς παραδ�σεως κα! τ8ς PEκκλησ�ας, 7ω8ς
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αIστηρSς κα! µετρηµ�νης» («Mαθ)µατα εKς τ.ν BυFαντιν.ν Φιλλγ2αν», σελ. 20).
_E*α2ρεσι �πτελε< µετα*3 7λλων ] Συν�σις ] Kυρηνα<ς, ] ]π<ς εa,ε �σπασθ� τ�ν
,ριστιανισµ� �λλ�, +πως δ�,νται 6 JυFαντινλ�γι, {ταν περισσ�τερ �Eλλην, ,ωρ-ς
+µως ν8 πα@bη ν8 εaναι ,ριστιαν�ς. Kατηγρ)θηκε �π’ τ3ς 7λλυς ,ριστιαν3ς γι8 τ.ν
tλληνπρεπ� διαγωγ) τυ κα- γι8 τ.ν &λλειψι �σκητισµ/ στ�ν τρ�π Fω�ς τυ. �H
διαγωγ) τυ α4τ. qφε2λετ στ� +τι εa,ε :πηρεασθ� �π’ τ�ν νεπλατωνισµ� κα- τ�ν
�ρ,α< τρ�π τ/ F�ν. Γι8 τ-ς κατηγρ2ες α4τLς �ναγκ�σθηκε ν’ �πλγηθb�, συγγρ�-
φντας πραγµατε2α :πιγραφµ�νη: «∆2ων Q περ- τ�ς καθ’ tαυτ�ν διαγωγ�ς». Στ.ν
πραγµατε2α τυ α4τ. (πστηρ2Fει, +τι ] 7νθρωπς δLν πρ�πει ν8 εaναι �γρ<κς �λλ’
�ληθιν�ς �Eλλην, +τι δLν εaναι θε�ς, ~στε ν8 µ.ν τ�ν συγκιν/ν 6 >δν�ς, pτε θηρ2ν,
~στε ] µ�νς σκπ�ς τ�ς Fω�ς τυ και > µ�νη �π�λαυσ2 τυ ν8 εaναι >δν. (δLς Συν�-
σιν Kυρηνε2ας, «Opuscula Romae» 1944, σ.σ. 233-278).

�H σπυδαιτ�ρα +µως δινυσιακ. :κδ)λωσι τ/ �ρ,αιελληνικ/ πλιτισµ/ εaναι
τ� θ�ατρ, τ� ]π< 6 �Eλληνες �πλ�,ερα :,�ρισαν στ.ν Kκυµ�νη. T� θ�ατρ δηµι-
υργ/σε, +πως &λεγε ] _Aρισττ�λης, στ3ς θεατ�ς τυ τ.ν ψυ,ικ. κ�θαρσι, �φ/ α4τ�
ψυ,-αγωγε<. ∆Lν εaναι τυ,α< λιπ�ν τ� θαν�σιµ µ<σς τSν πρGτων ,ριστιανSν κατ8
τ/ θε�τρυ κα- > πρσπ�θεια ν8 τ� :*αλε2ψυν, κ�τι π3 :π- BυFαντ2υ τ� κατ�φε-
ραν, rν :*αιρ�συµε τ3ς µ2µυς, 6 ]π<ι κι α4τ- :διGκντ. Xαρακτηριστικ8 ] δια-
πρεπ.ς καθηγητ.ς της BυFαντιν�ς Φιλλγ2ας στ� Πανεπιστ)µι _AθηνSν Nικ. Tω-
µαδ�κης τν2Fει +τι: «T� θ�ατρ	ν εKναι ε-ς τ1ν πραγµατικ�τητα �νυπ�στατ	ν ε-ς τ1ν �να-
τ	λικ1ν αIτ	κρατ	ρ�αν κα! R �ν�µνησις τ+ν τρι+ν τραγικ+ν, τ	,ς Hπ	�	υς �µελ�των
κα! �ντ�γραφ	ν 	D Bυ7αντιν	�, µSς πι�7ει κατ> τρ�π	ν �π	καρδιωτικ�ν» («EKσαγωγ.
εKς τ.ν BυFαντιν.ν Φιλλγ2αν», &κδ. 1965, τ�µ. A´, σελ. 5). «Περ! θε�τρ	υ – γρ�φει ]
_Aθ. Kµ2νης – δ$ν δ=ναται ν> γ�νCη λ�γ	ς. T	�τ	 �ντικαθ�στων µ4µ	ι κα! Zρ&ηστρ�δες
�πην+ς διωκ�µεν	ι �π� τε τ8ς PEκκλησ�ας κα! τ8ς Π	λιτε�ας» («Mαθ)µατα εKς τ.ν Bυ-
Fαντιν.ν Φιλλγ2αν», σελ. 43).

�Aς δ/µε +µως πι� {ταν > γνGµη τSν Πατ�ρων τ�ς _Eκκλησ2ας γι8 τ� θ�ατρ. �O Tερ-
τυλλιαν�ς γρ�φει ,αρακτηριστικ�: «oAν H κ�σµ	ς εKναι τ	� Θε	�, τ> :ργα τ	� κ�σµ	υ
εKναι τ	� δα�µ	να. MSς :&ει ρητ+ς διδα&θ8 ν> µισ	�µε κ�θε �κ	λασ�α. AIτ1 R �ντ	λ1
κλε�νει γι> µSς τ� θ�ατρ	, -δια�τερα κ�ντρ	 �κ	λασ�ας, Gπ	υ δ$ν �πιδ	κιµ�7εται, παρ>
G,τι �π	δ	κιµ�7εται παντ	�... AIτ1 R �ντ	λ1 µSς �παγ	ρε=ει τ1ν σκην1 τ8ς τραγlωδ�ας
κα! τ1ν σκην1 τ8ς κωµlωδ�ας. /H τραγlωδ�α κα! R κωµlωδ�α εKναι σ&	λε4	 �γκληµ�των κα!
�κ	λασ�ας, αvµατ	ς κα! διαφθ	ρSς, �σ� ειας κα!  λασφηµ�ας, R �π�δει�ι  ια�ων L �π	-
νειδ�στων πρ��εων π	, �κπ	ρνε=	υν α-σθ6σεις κα! σ<µατα». �Aς δ/µε +µως τ2 λ�γει
γι8 τ3ς �θπι@ς: «Mπρ	στ> στ� δικαστ6ρι	 τ	� PIησ	�... 	D τραγικ	! 5θ	π	ι	! θ>
 γ�λ	υν τ!ς πι� γ	ερ$ς κα! σπαρακτικ$ς κραυγ$ς µ�σα στ1ν �περαντ	σ=νη τ8ς πρ	σω-
πικ8ς τ	υς τραγlωδ�ας. T�τε 	D γελωτ	π	ι	! θ> �ε&ωρ�7	υν �κ�µη περισσ�τερ	 &�ρι στ1ν
καιν	=ργια εIαισθησ�α π	, θ’ �π	κτ6σ	υν µ�σα στ!ς φλ�γες». T� θαν�σιµ µ<σς τ/
,ριστιανισµ/ κατ8 τ/ θε�τρυ �πεικν2Fεται στ8 λ�για τ/ I. Xρυσστ�µυ: «PEρρ�-
τω R σκην6. Mακ�ρι	ι 	D �γν		�ντες τ� θ�ατρ	ν  �ρ αρ	ι». ∆ηλαδ. :παινε< τ3ς Jαρ-
J�ρυς, 6 ]π<ι δLν :πεν�ησαν τ�... «�ν)θικ» θ�ατρ. Στ�ν λ�γ τυ «Πρ�ς τ3ς κα-
ταλε2ψαντας τ.ν :κκλησ2αν κα- α4τµλ)σαντας πρ�ς τ8ς 6ππδρµ2ας κα- τ8 θ�ατρα»
�ναφ�ρει: «Kα! δ$ν :φθανε τ1ν πρ<τη µ�ρα �λλ> κα! τ1ν δε=τερη, Gταν :πρεπε ν’ �να-
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παυθC8ς λ�γ	 �π� τ1ν aµαρτ�α, στ> θ�ατρα πηγα�νεις π�λι, τρ�&εις �π’ τ�ν καπν� στ1ν
φωτι> κα! ρ�&νεις τ�ν Mαυτ� σ	υ σ’ 'λλ	  �ραθρ	 &ειρ�τερ	... Kα! γι’ αIτ� λ�γω �π�
πρ!ν κα! φων�7ω µ$ δυνατ1 φων6 Gτι, bν κανε!ς "στερ’ �π� αIτ1 τ1ν συµ 	υλ1 κα! τ1ν
διδασκαλ�α τρ��Cη π�λι στ1ν παρ�ν	µη  ρωµι> τ+ν θε�τρων, δ$ν θ> τ�ν δε&θ+ µ�σα σ’
αIτ$ς τ!ς αIλ�ς, δ$ν θ> τ	� µεταδ<σω τ> µυστ6ρια, δ$ν θ> τ�ν �φ6σω ν> πλησι�σCη τ1ν
aγ�α τρ�πε7α... Θ> πετ��ωµε :�ω �π’ τ� Dερ� αIτ� περι �λι αIτ�ν π	, :&ει λ�πρα στ1ν
ψυ&6 τ	υ». �O Xρυσ�στµς καταδικ�Fει τ-ς γυνα<κες θεατρ<νες, τ-ς µιµ�δες, τ-ς ]π<ες
:τα@τιFε µL τ-ς π�ρνες, +πως +λι 6 6ερωµ�νι. Γρ�φει σ,ετικ�: «Kι �σ=, καθισµ�ν	ς στ�
θ�ατρ	, �κε4 Gπ	υ Gλα σ$ σπρ<&ν	υν πρ�ς τ� κακ�,  λ�πεις γυνα4κα π�ρνη µ$ τ� κεφ�-
λι �εσκ�παστ	 ν> µπα�νCη µ$ π	λλ1 �διαντρ	πι�, ν> εKναι ντυµ�νη µ$ φ	ρ�µατα &ρυσS,
ν> λικν�7εται, ν> τσακ�7εται, ν> τραγ	υδdS τραγ	=δια π	ρνικ�, παθιασµ�ν	υς σκ	π	=ς,
ν> σκ	ρπdS λ�για α-σ&ρ>» (&νθ. �νωτ.).

T� π2µνι +µως τSν ,ριστιανSν :γκατ�λειπε τ-ς :κκλησ2ες κα- π)γαινε ν8 παρακ-
λυθ)σbη θ�ατρ. A4τ� :*GργιFε τ3ς Πατ�ρες τ�ς _Eκκλησ2ας: «Kα! �πειδ1  λ�π	ντας
τ> µ�λη τ+ν συν��εων ν> �λαττ<νωνται, τ	,ς πρ	φ8τες ν> πρ	σ �λλωνται, τ	,ς �π	-
στ�λ	υς ν> καταφρ	ν	�νται θ�λω ν> κατηγ	ρ6σω, �λλ’ �κε�ν	υς π	,  Zφε�λ	υν ν’ �κ	=-
σ	υν τ1ν κατηγ	ρ�α αIτ6, δ$ν τ	,ς  λ�πω παρ�ντες... Mι> φ	ρ> τ1ν M δ	µ�δα µα7ευ-
�µαστε �δ+ κι 	nτε αIτ1 τ1ν Rµ�ρα δ$ν δ�&	νται ν> παραµερ�σ	υν τ!ς  ι	τικ$ς φρ	ντ�-
δες» (I. Xρυσστ�µυ, «Περ- τ�ς yAννας», ]µιλ2α 4). Σ’ 7λλη ]µιλ2α τυ ] Xρυσ�στµς
λ�ει: «Π	λλ$ς φ	ρ$ς σSς ν	υθ�τησα ν> µ1ν πηγα�νετε στ> θ�ατρα, µ> δ$ν µ$ �κ	=σατε,
κα! �ν+ �π’ αIτ> δ$ν φε=γει κανε�ς, bν δ$ν τελει<σCη R παρ�στασι, �π’ τ1ν PEκκλησ�α
φε=γετε, πρ!ν τελει<σCη R λειτ	υργ�α» _Eπειδ. +µως µ�,ρι κα- τ�ν 7 αKSνα πλ3ς κ�-
σµς π)γαινε στ8 θ�ατρα, �ναγκ�Fεται > :ν Tρ@λλhω OKκυµενικ. Σ@νδς ν’ �φ-
ρ2σbη +συς πηγα2νυν σ’ α4τ�. Στ�ν 71 καν�να τ�ς Συν�δυ ]ρ2Fεται: «...τ	,ς διδα-
σκ	µ�ν	υς τ	,ς π	λιτικ	,ς ν�µ	υς µ1 δ�	ν τ	4ς Mλληνικ	4ς :θεσι κε&ρ8σθαι, µ6τε µ1ν
�π! θε�τρων �ν�γεσθαι. E- δ� τις �π� τ	� ν�ν πρS�αι τ	λµ6σ	ι, �φ	ρι7�σθω». Γι8 ν’ �ντι-
ληφθ/µε τ� µ<σς π3 πρκ�λεσε ] ,ριστιανισµ�ς κατ8 τ/ θε�τρυ, �ρκε< ν’ �ναφ�-
ρωµε τ� t*�ς: �O �θπι�ς �πηγρε@ετ ν8 ]ρκισθb� :π- τ/ E4αγγελ2υ στ8 δικαστ)-
ρια Q ν8 µεταλ�Jbη στ.ν _Eκκλησ2α. �Eνα παρ�δειγµα �π’ τ.ν καθηµεριν. Fω) �ρκε< γι8
ν8 µNς πε2σbη γι8 τ.ν θ�σι τ/ �θπι/ στ.ν ,ριστιανικ. κινων2α: Στ� τ�λς τ/ 19υ
αKSνα µι8 _Aθηνα2α νικκυρ8 κ�λεσε 6ερ�α γι8 ε4,�λαι, µ�λις :πληρφρ)θη +τι ]
:νικιαστ)ς της {ταν �θπι�ς (δLς _Aθ. KυκJ2στα, «T� θ�ατρ στ�ν ∆ιαφωτισµ�
τ/ ’21», «∆αυλ�ς», τ. 135).

�O ,ριστιανισµ�ς :π- τ�συς αKSνες :πε,ε2ρησε ν8 :*αλε2ψbη τ.ν ψυ,. τ/ �Eλληνα
κα- κατ8 Bνα µ�ρς τ� π�τυ,ε, f,ι +µως κα- ]λκληρωτικ�. ∆Lν &,ει 7δικ ] λαγρ�φς
Mανι�της, +ταν λ�γbη – &στω κα- µL κ�πια δ�σι (περJλ�ς – +τι «H Θε�ς τ+ν /Eλλ6νων
εKναι H ∆ι�νυσ	ς». _Eµε<ς θ8 λ�γαµε +τι ] ∆ι�νυσς ε(ρ2σκεται Jαθι� στ� �συνε2δητ
κ�θε �νθρGπυ, κ�θε �Eλληνα. Eaναι �ναγκα2α σ)µερα > �ναJ2ωσι τ/ �Eλληνικ/ Π-
λιτισµ/, > :παναφρ8 τ/ �Eλληνικ/ Λ�γυ, τ�ς �ρµν2ας α4τ�ς Λ�γυ - Ψυ,�ς, π3
δLν &,ει καµµ2α σ,�ση µL τ�ν µετα,ριστιανικ� ε4ρωπαϊκ� ρασιναλισµ�, τ/ _Aπλλω-
νε2υ κα- ∆ινυσιακ/ Πνε@µατς. yEτσι µ�ν θ8 µπρ�συµε ν8 *αναγ2νυµε ε4δα2-
µνες 7νθρωπι, ?λκληρωµ�νι κι f,ι �κρωτηριασµ�νι κατ8 τ� �µισυ (στ-ς :πιθυµ2ες
κα- τ8 συναισθ)µατα), τ8 ]π<α συκφ�ντησε κα- �φGρισε ] δγµατισµ�ς.
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∆ι�ν�σ�υ πλ��ς
– Περ�στε, κυρ�ες κα� κ�ρι�ι. �Eλ�τε γι� µι� ��λτα µ� τ� �µα �κι.
!H φων& τ�' (περε ηκ�νταετ�'ς �µα � +κ�υγ�ταν διαυγ&ς κα� -σ.υρ& +π�

µακρυ�, καθ0ς 1µε2ς πρ�σδ3ναµε τ� κ�ττερ� στ&ν +π���θρα. T� 5ν�µα α6τ�'
«∆ι�νυσ�ς» – σπ�υδα2� πλε��µεν�. T� ε:.αµε µισθ;σει «ρεφεν�» µι� παρ3α
τρι<ν =ευγαρι<ν γι� >να ?λιγ�@µερ� φωτ�γραφικ� τα �δι στ� A-γα2�.
Πρ<τ�ς µας σταθµ�ς B A:γινα, Cπ�υ κα� µ�λις ε:.αµε φθ�σει. Περπατ;ντας
λ�γ� +ργ�τερα στ�ν παραλιακ� δρ�µ� πλησι�σαµε τ� περι��ητ� �µα �κι,
πρ<τ� στ& σειρ� µπρ�στ� +π� µερικ� Dλλα, µ’ >να ψωραλ3� Gππ� =εµ3ν�, π�-
νω στ& ρ�.η τ�' Iπ���υ �J µυ2γες Kκαναν συµπ�σι�. Πλησ�ασα τ�ν �µα � µ�
πειρακτικ& δι�θεση.

– Π�λL συµπαθητικ� τ� Dτι σας. Π<ς τ� λ3νε; τ�ν ρ;τησα.
– B�υκεφ�λα, +π@ντησε 1κε2ν�ς (περ@φανα. OAντε τ;ρα ν� καταλ��Pης π�ι-

�ς κ�ρ�ιδευε π�ι�ν. OJ Dλλ�ι µισ�γελ�'σαν. �Eγ0 σκεπτ�µ�υν Cτι στ&ν Dγρια
+µερικανικ& δ�ση κ�τι τ3τ�ια Dλ�γα κατ3ληγαν στ&ν .�τρα γι� ψαρ�κ�λλα.
�E�ν δ� κα� I θρυλικ�ς B�υκεφ�λας Rταν σ’ α6τ&ν τ&ν κατ�σταση, I �Aλ3-
 ανδρ�ς θ� πρ�τιµ�'σε ν� µετα�PS στ&ν �Aσ�α πε=�ς. T� ν� κ�ν�υµε Cµως; !O
καθ3νας διαφηµ�=ει α6τ� π�L διαθ3τει, δυσφηµ�=�ντας 1ν��τε κα� τ�ν τ�υρι-
σµ�.

OJ +ρ.αι�τητες τ�' νησι�' δ�ν πρ�σ3φεραν κα� π�λL «τρ�φ@» γι� τ�Lς φω-
τ�γραφικ�Lς φακ��ς µας. �Aπ� τ�ν π�λαι π�τ� περικαλλS να� τ�' �Aπ�λλω-
ν�ς µι� κ�λ;να Kµεινε Cλη κι Cλη µ� πλSθ�ς 1ρειπ�ων +τ�κτως 1ρριµµ3νων γ�-
ρω της. T� παρακε�µεν� µ�υσε2� σ.εδ�ν Dδει� +π� 1πισκ3πτες, κα� τ� 1κθ3-
µατα σιωπηλ� +λλ� γεµ�τα µεγαλε2� κα� +ρ.αι�λ�γικ� µυστικ�, τ� Iπ�2α �J
λιγ�στ�� +λλ�δαπ�� 1νδιαφερ�µεν�ι K�λεπαν µ� δ3�ς, πρ�σπαθ;ντας ν� τ�
Tρµηνε�σ�υν. UOσ� γι� τ�Lς Pωµι��ς µας, α6τ�� συν3ρρεαν  «µπ�υλ�υκηδ�ν»
στ& M�ν@, λ�γα .ιλι�µετρα παραπ3ρα.

�Aπ�πλε�σαµε νωρ�ς τ� +π�γευµα, καθ0ς I Tπ�µεν�ς πρ��ρισµ�ς µας, B
Σ�φν�ς, Kπεφτε λ�γ� µακρυ� Iµ�λ�γ�υµ3νως. T� Iλ�ν�κτι� τα �δι µ�ς πρ�-
�ληµ�τι=ε, +λλ� κα� µ�ς γ�@τευε. !O καπετ�νι�ς µας π�ντως γν;ρι=ε καλ� τ&
δ�υλει� τ�υ. OEτσι φθ�σαµε κατ� τ�  ηµ3ρωµα τSς Tπ�µ3νης κα� «πι�σαµε»
στ� Φ�ρ�. Περ�σαµε τ� µεγαλ�τερ� µ3ρ�ς τSς Bµ3ρας στ� K�στρ�, Cπ�υ µ�
γ�ητε�α +λλ� κα� πικρ�α παρατηρ��σαµε τ� πρ�ϊστ�ρικ� κα� µυκηναϊκ� (π�-
λε�µµατα κτισµ�των παρατηµ3να στ� Kλε�ς τ�' πανδαµ�τ�ρ�ς .ρ�ν�υ. �Aλλ�
κα� στ�ν ΠλατL Γιαλ� I ?ν�µαστ�ς +ρ.α2�ς τ�µ��ς δ�ν ε].ε καλ�τερη τ�.η.
Xωρ�ς ν� παραθεωρ�'µε τ�ν _λι� κα� τ&ν θ�λασσα τ<ν νησι<ν µας, τ&ν Iπ��α
τιµ@σαµε δε�ντως, +π�λαµ��ν�ντας ταυτ�.ρ�να τ& δρ�σι� – +λλ� κα� τ� ψ�-
ρια της –, συλλ�γι=�µασταν περ� τSς �6σ�ας α6τ�' τ�' τα ιδι�'. Mετ� τ& δια-
σκ3δαση 1ρ.�ταν στ� µυαλ� µας I πρ��ληµατισµ�ς. T� νησι� µας, γνωστ� >ως
τ� π3ρατα τ�' κ�σµ�υ γι� τ� µαγευτικ� τ�υς θ3λγητρα, ε].αν στερε�σει π�-
λιτιστικ�; M�ν� «µπ�νι�», «�`=�», «τ=ατ=�κι», «καρα��δες στ� κ�ρ��υνα»,
«µ�υσακ�» κα� «συρτ�κι» ε].αν πλ3�ν ν� παρ�υσι�σ�υν;

XPONIKA



T&ν +νησυ.�α α6τ& συµµερι=�ταν κα� I καπετ�νι�ς, Cταν τ� :δι� �ρ�δυ τ�
λ3γαµε στ&ν τιµ�νι3ρα, 1νa< I «∆ι�νυσ�ς» Kπλεε bρεµα γι� τ�ν Tπ�µεν� σταθ-
µ� µας, τ&ν OI�. Kαθ0ς B ν�.τα πρ�.ωρ�'σε κα� δ�ν µ� Kπαιρνε I dπν�ς, �γSκα
κα� κ�θισα στ&ν πλ;ρη. T� �αθυγ�λαν� π3λαγ�ς λ�υσµ3ν� στ� φεγγαρ�φως
Kδινε µι� φαντασµαγ�ρικ& 1ντ�πωση. Γι� .ιλιετ�ες α6τ& B θ�λασσα eργω-
ν�ταν +π� πλ�2α, π�L +π� τ&ν +π;τερη 1µφ�νισ@ τ�υς πλ�ηγ�'ντ� +π� θαρ-
ραλ3�υς θαλασσ�π�ρ�υς, π�L µ�να τ�υς Cπλα Rταν B τ�λµη κα� τ� πε2σµα
κα� Iδηγ�� τ�υς I _λι�ς κα� �J +στ3ρες. K�πως Kτσι  εκ�νησε B Jστ�ρ�α στ�
A-γα2�, κα� συνε.�στηκε Dλλ�τε γαλ@νια σ�ν µπ�υν�τσα κι Dλλ�τε µ� Kντα-
ση σ�ν φ�υρτ��να. !H π3τρα, τ� .<µα, I Dνθρωπ�ς κα� B θ�λασσα ε].αν πλ3-
�ν =υµωθS µετα � τ�υς σ� µι� +λληλ�ε �ρτηση, π�L τ� Kκανε +.;ριστα.

OJ πρ<τες +κτ2νες τ�' πρωιν�' Bλ��υ φ;τι=αν τ� σκ�φ�ς µας, 1νa< πλη-
σ�α=ε +ναπηδ;ντας 1λαφρ� στ&ν OI�. !H δρ�σερ& πρωιν& αfρα µ�ς Kκανε πι�
1νεργητικ�Lς δι;.ν�ντας τ& νωθρ�τητα, π�L συν@θως +κ�λ�υθε2 τ&ν +φ�-
πνιση. Kατε�α�ν�ντας στ� λιµ�νι κατευθυνθ@καµε +µ3σως στ�' Σκ�ρκ�υ,
Cπ�υ τ� λε�ψανα τ�' πρ�ϊστ�ρικ�' �-κισµ�' παραµ3ν�υν +κ�µη +να ι�π��-
ητα. Συνε.�=�ντας τ&ν ��λτα µας στ&ν .;ρα παρατηρ��σαµε Cτι 1πικρατ�'σε
µι� περ�εργη κινητικ�τητα. Pωτ@σαµε >να ντ�πι� στ� καφενε2�, 1�ν 1π3κει-
τ� κ�π�ια παν@γυρις κι 1κε2ν�ς µας +π@ντησε θετικ�. Πρ�γµατι τ� �ρ�δυ
στ&ν Ψ�θη, στ&ν Dλλη µερι� τ�' νησι�', 1πρ�κειτ� ν� T�ρτασθPS B µν@µη τ�'
�Iω�νν�υ τ�' Bαπτιστ�'. M& K.�ντας τ�π�τε καλ�τερ� στ� πρ�γραµµ� µας
+π�φασ�σαµε ν� π�µε κι 1µε2ς.

Mετ� τ� π3ρας τSς λειτ�υργ�ας τ� γλ3ντι Cσ� π@γαινε κα� «φ��ντωνε». M�ς
Kκανε 1ντ�πωση I µεγ�λ�ς +ριθµ�ς =ωνταν<ν +ρνι<ν κα� κατσικι<ν, π�L µε-
τ3φεραν �J νησι<τες. P;τησα κ�π�ι�ν +π� �πλS περι3ργεια:

– M� καλ�... π�' τ� πηγα�ν�υν τ� =ωνταν�;
– ∆�ν θ� ε]ναι γι� π�λL +κ�µη =ωνταν�! +π@ντησε 1κε2ν�ς.
– ∆ηλαδ@;
– ∆ηλαδ@ θ� πρ�σφερθ�'ν jς τ�µατα στ�ν UAγι�, θ� σφα.τ�'ν, θ� ψη-

θ�'ν κα� θ� τ� φ�µε, π�ν�ντας µπ�λικ� κρασ�κι, µ�' +π@ντησε.
«�Aπ�στευτ�», σκ3φθηκα. «K�υρµπ�νια». !Iερε2α! kHταν 5ντως Kτσι. !H πα-

ναρ.α�α συν@θεια =ωντ�νευε µ3σα σ� +λλ�τρι� «σκηνικ�». Σηµασ�α Cµως ε].ε
Cτι =ωντ�νευε. Π�' ’σαι, παπ� Kαντι;τη, ν� δPSς τ�Lς «ε-δωλ�λ�τρες». �Iδ�L
B 1κδ�κηση τSς .αµ3νης TλληνικSς παραδ�σεως. UOσ� γι� τ� κ�ψ�δια Rταν
πενταν�στιµα κα� τ� κρασ�κι σωστ�ς «κ�υτελ�της».

Mε�ναµε στ� .ωρι� >ως +ργ� τ&ν ν�.τα κι 1πιστρ3ψαµε στ� κ�ττερ� (π� τ�
κρ�τ�ς µι�ς 1λαφρ�ς +λλ� Iπωσδ@π�τε ε6.�ριστης �ακ.ε�ας. !O +παρα�τη-
τ�ς γι� µ�ς dπν�ς Rρθε λ�γη lρα +ργ�τερα. OEπρεπε τ� Dλλ� πρω� ν� +π�-
πλε�σ�υµε. !O «∆ι�νυσ�ς» θ� συν3.ι=ε τ� τα �δι τ�υ στ� καταγ�λανα νερ�,
Cπως Dλλωστε κα� I Iµ;νυµ�ς θε�ς τ� συνε.�=ει κρυφ� .ιλιετ�ες τ;ρα, περι-
πλαν;µεν�ς στ�ν .<ρ� κα� τ�ν .ρ�ν�, (π� τ&ν 1πιτ@ρηση Cµως τ<ν +ν3ρα-
στων διωκτ<ν τ�υ.

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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�H �Eλληνικ  Mυθ$λ$γ%α 'φε%λει τ)ν πλ$*τ$ κα+ τ ν π$λλαπλ,τητα τ-ν
διηγ/σε1ν της στ) γεγ$ν,ς, 3τι 4 µ6θ$ς 7π8ρ:ε π;ντ$τε γι< τ$=ς πρ$γ,ν$υς
µας >νας κ1δικας ?στ$ρικ8ς @ναφ$ρAς, π$= παρ$υσ%αBε τ,σ$ κ$σµ$λ$γικ<
κα+ φυσικ< γεγ$ν,τα 3σ$ κα+ @νθρ1πινες πρ;:εις. �H διαπ%στωση δD 3τι $?
@ρEαF$ι GEλληνες $HδIπ$τε Jγραψαν L Mδ%δα:αν «Mπ%σηµη» L «κατεστηµIνη»
?στ$ρ%α MνισE6ει τ ν 7ψηλ  σηµασ%α τ$* µ6θ$υ, π$= διακρατ/θηκε σταθερ 
µIσα @π) τ) πIρασµα τ$* Eρ,ν$υ, καθPς 7π8ρEε γι< ν< M:υπηρετQ8 πληρ$-
φ$ριακ$=ς κα+ διδακτικ$=ς σκ$π$6ς.

�O µ6θ$ς 3µως JEει κα+ µ%α Sλλη δι;σταση. ETναι Sρρηκτα συνδεδεµIν$ς
µD τ  φ6ση κα+ τ)ν ψυEισµ) τ$* φυσι$λ$γικ$* @νθρ1π$υ, στ)ν 4π$F$ κα+
@πευθ6νεται. MD αHτ)ν τ)ν τρ,π$ αUτι$λ$γεFται V παρ$E  7ψ%στης τιµ8ς @π)
τ$=ς πρ$γ,ν$υς µας σD πρ,σωπα π$= Mνεσ;ρκωναν τ+ς 7ψηλ,τερες @:%ες, κα+
V λατρε%α τ-ν @:ι-ν αHτ-ν δ%κην θε-ν. O? «θε$+» – στ) Xαθµ) π$= δυν;µε-
θα ν< γνωρ%Bωµε γι’ αHτ$=ς @π) τ+ς παραδ,σεις κα+ τ+ς 3π$ιες Sλλες πηγIς
– JE$υν διττ  φ6ση. ETναι µDν 4 καθIνας τ$υς >να µIγεθ$ς, π$= @φ$ρZA στ)ν
κ,σµ$ τ-ν Uδε-ν, εTναι 3µως κα+ ?στ$ρικ$+ Sνθρωπ$ι. �O ∆ι,δωρ$ς 4 Σικε-
λι1της τ$=ς θεωρεF: «(π�ρ αντας θνητ��ς» κα+ 3τι «δι� τ&ν σ�νεσιν κα� ε6ερ-
γεσ�αν Kτυ.�ν +θαν�τ�υ µν@µης». O? @ναφ$ρDς στ  «σ�νεσιν» κα� τ&ν «ε6ερ-
γεσ�αν» τ-ν «θε-ν» πρ$δ%δ$υν 3τι $? τελευταF$ι 7π8ρ:αν γενν/τ$ρες π$λι-
τιστικ-ν @γαθ-ν κα+ Eαρακτηρ%B$νται @π) κ;π$ιες Uδι,τητες, @π) τ+ς 4π$Fες
Jγιναν 'ν$µαστ$%.

Xωρ+ς κανIνα @π) τ< µIλη τ$* @ρEαι$ελληνικ$* πανθI$υ ν< 7π$λε%πεται
σD @:%α @π) τ) Sλλ$, 7π;ρE$υν Mν τ$6τ$ις δ6$ πρ,σωπα τ< 4π$Fα σEετ%B$-
νται Sµεσα µD τ/ν, ]ς σ6ν$λ$ θεωρ$6µενη, πνευµατ$ψυE$σωµατικ  'ντ,τη-
τα τ$* @νθρ1π$υ: 4 ^Aπ,λλων κα+ 4 ∆ι,νυσ$ς. �O πρ-τ$ς @ντιπρ$σωπε6ει
τ)ν λ,γ$, τ  γν1ση, τ ν _ρµ$ν%α, τ ν τIEνη, τ ν Mπιστ/µη, τ)ν π$λιτισµ,.
Στ$=ς @ντ%π$δIς τ$υ 4 ∆ι,νυσ$ς εTναι 4 θε)ς τ8ς 7π$κειµενικ8ς @ναγενν/-
σεως, τ-ν συναισθηµ;των, τ-ν Mπιθυµι-ν κα+ τ$* Mνθ$υσιασµ$*. O? παρα-
δ,σεις περ+ τ8ς Bω8ς κα+ τ8ς δρ;σεως @µφ$τIρων εTναι σEετικ< γνωστIς. Kα+
$? δ6$ JE$υν τ+ς @κ$λ$υθ%ες τ$υς. �O µDν ̂ Aπ,λλων ]ς «M$υσαγIτης» VγεFται
τ-ν M$υσ-ν, V κ;θε µ%α @π) τ+ς 4π$Fες εTναι πρ$στ;τιδα µιAς :εEωριστ8ς
τIEνης L Mπιστ/µης, 4 δD ∆ι,νυσ$ς @κ$λ$υθεFται @π) τ) θ%ασ, τ$υ, τ+ς B;κ-
Eες, τ$=ς Σειλην$=ς, τ$=ς Σατ6ρ$υς  κα+ τ+ς Mαιν;δες, πρ,σωπα τ< 4π$Fα
Mνσαρκ1ν$υν τ ν 7π$κειµενικ,τητα, τ+ς φυσικDς 4ρµIς, τ+ς Mπιθυµ%ες κα+ τ<
συναισθ/µατα. GOλα αHτ< JE$υν κεφαλαι1δη σηµασ%α, καθPς 4 Zε=ς ]ς
κ$ιν)ς πατ ρ τ$* ^Aπ,λλων$ς κα+ τ$* ∆ι$ν6σ$υ στ  γλ-σσα τ8ς @π$µυ-
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θε6σεως (3π$υ ]ς «ZεLς» «Bευγν6ει» - «Bευγαρ1νει», @λλ< κα+ ]ς «∆�ας» –
καταEρηστικ< σD 'ν$µαστικ  πτ1ση – «διαιρεF» - «διαEωρ%Bει») iν$π$ιεF δ6$
@ντ%θετα µετα:6 τ$υς στ$ιEεFα, π$= Eαρακτηρ%B$υν τ  φ6ση jEι µ,ν$ν τ$*
@νθρ1π$υ @λλ< κα+ τ$* κ,σµ$υ 4λ,κληρ$υ.

^Eδ- Eρει;Bεται µεγ;λη πρ$σ$E  στ ν καταν,ηση τ$* πρ$Xλ/µατ$ς, καθPς
εTναι @λ/θεια, 3τι V συν/θης παιδε%α π$= λαµX;ν$υµε, µD δεδ$µIνη τ  ν$$-
τρ$π%α ν’ @ντιµετωπ%Bωµε τ) @ρEαF$ iλληνικ) γ%γνεσθαι ]ς παρkωEηµIνη
7π,θεση κα+ µ$υσειακ) εTδ$ς, µAς πρ$καλεF >να αlσθηµα :ενισµ$* @πIναντι
στ ν κ$σµ$αντ%ληψη τ-ν πρ$γ,νων µας. �O Zε=ς δDν εTναι >νας XιXλικ)ς
M:ωσυµπαντικ)ς δηµι$υργ)ς @κατ;ληπτ$ς @π) τ)ν Sνθρωπ$, 4 4π$F$ς φI-
ρει στ ν mπαρ:η >ναν κ,σµ$ «λ�αν καλ�ν», τ)ν 4π$F$ JρEεται κατ,πιν ν<
_λ1σQη 4 ∆ι;X$λ$ς. �O Zε=ς Mνεργ1ντας µIσα στ)ν κ,σµ$ θεσπ%Bει κα+ τ  θI-
ση κα+ τ ν @ντ%θεση, κα+ τ) λ$γικ) κα+ τ) M:ωλ$γικ,, κα+ τ) 7π$κειµενικ) κα+
τ) @ντικειµενικ,, κρατ1ντας Jτσι τ< πρ;γµατα σD Uσ$ρρ$π%α. Θ< oταν @δ6-
νατ$ ν< 4ρι$θετ/σωµε κα+ ν< µιλ/σωµε γι< τ) ̂ Aπ$λλ1νει$ Πνε*µα, M<ν δDν
εlEαµε τ ν Mµπειρ%α τ$* ∆ι$νυσιακ$* Πνε6µατ$ς. ^Aντιστρ,φως δD θ< oταν
@δ6νατ$ ν< καταν$/σωµε τ) ∆ι$νυσιακ) Eωρ+ς τ ν mπαρ:η τ$* ^Aπ$λλω-
νε%$υ.

ETναι πρ$φανDς 3τι V @π;ντηση στ) Mρ1τηµα, γιατ% $? πρ,γ$ν$% µας δη-
µι$6ργησαν >ναν @παρ;µιλλ$ π$λιτισµ,, εTναι 3τι αHτ) συνIXη, Mπειδ  $?
lδι$ι $HδIπ$τε Jτρεφαν αHταπ;τες γι< τ)ν κ,σµ$ µIσα στ)ν 4π$F$ B$*σαν,
$�τε δηµι$6ργησαν π$τD ψε6τικα κα+ µ  @νταπ$κριν,µενα στ ν πραγµατι-
κ,τητα διEαστικ< κ$σµ$ε%δωλα. Z$*σαν  π;ντ$τε σ6µφωνα µD τ+ς MπιταγDς
τ8ς φ6σεως, @π$δ%δ$ντας στ ν τελευτα%α ?ερ  σηµασ%α, κα+ µD @π,λυτ$ σε-
Xασµ) στ$=ς καν,νες π$= διIπ$υν τ) σ6µπαν 4λ,κληρ$. Σ’ αHτ) τ) σκεπτικ)
Mντ;σσεται τ) δ%πτυE$ ^Aπ,λλων - ∆ι,νυσ$ς. �O µDν πρ-τ$ς @ντιπρ$σωπε6-
ει τ) λ$γικ) στ$ιEεF$ κα+ τ ν Mπαφ  µD τ ν @ντικειµενικ  πραγµατικ,τητα,
4 δD δε6τερ$ς τ) ψυEικ) στ$ιEεF$ κα+ τ ν Mπαφ  µD τ ν 7π$κειµενικ  πραγ-
µατικ,τητα. AHτ< τ< δ6$ δDν εTναι τ%π$τε Sλλ$ παρ< 4 διττ)ς Eαρακτ ρ τ8ς
ψυE$πνευµατικ8ς 7π$στ;σεως τ$* @νθρ1π$υ, πρAγµα π$= σηµα%νει 3τι µε-
ταφ$ρικ< 3λ$ι JE$υµε µIσα µας >ναν ̂ Aπ,λλωνα π$= @ντιπρ$σωπε6ει τ) συ-
νειδητ) κα+ λ$γικ) µIρ$ς µας κα+ µAς διατηρεF στ  θIση π$= µAς MπιτρIπει
ν< @ντιλαµXαν1µαστε τ)ν κ,σµ$ γ6ρω µας, 3πως αHτ)ς πραγµατικ< 7φ%-
σταται· JE$υµε 3µως κι >ναν ∆ι,νυσ$, 4 4π$F$ς λαµX;νει τ$=ς Mρεθισµ$=ς
π$= δεE,µαστε @π) τ$=ς παρ;γ$ντες τ$* περιX;λλ$ντ$ς κα+ τ$=ς µετατρIπει
σD αUσθ/µατα, συναισθ/µατα κα+ Mπιθυµ%ες. AHτ) µAς qθεF ν< θIτωµε στ ν
Mµπειρ%α τ8ς Bω8ς µας κα+ τ ν σφραγFδα τ$* «Mγ1».

�O _ρµ$νικ)ς συνδυασµ)ς λ$ιπ)ν τ$* @ντικειµενικ$* µD τ) 7π$κειµενικ)
@π$τελεF τ)ν «Eρυσ) καν,να» γι< Uσ$ρρ$πηµIνη Bω/. �Oπ$ιαδ/π$τε 7πIρ-
Xαση κα+ 7περτ$νισµ)ς τ$* iν)ς εUς X;ρ$ς τ$* Sλλ$υ εTναι MνδεE,µεν$ ν<
4δηγ/σQη τ)ν @νθρ1πιν$ Eαρακτ8ρα σD @στ;θεια κα+ @ν1µαλη λειτ$υργ%α µD
δυσ;ρεστα L @κ,µη κα+ 'λIθρια @π$τελIσµατα. �O µ6θ$ς τ$* _ρµατηλ;τη
στ)ν «ΦαFδρ$» τ$* Πλ;των$ς εTναι σαφIστατ$ς. O? τραγkωδ%ες τ-ν @ρEα%ων
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δηµι$υργ-ν παρ$υσι;B$υν π$λλ< τIτ$ια παραδε%γµατα Vρ1ων, L τ ν «Dτην»
π$= φθ;ν$υν στ ν «d�ριν» κα+ τιµωρ$*νται 7π$κε%µεν$ι στ ν «κ;θαρσιν».
Γι’ αHτ) κα+ $? πρ,γ$ν$% µας συν/θως πρ$τιµ$*σαν ν< πρ$λαµX;ν$υν παρ<
ν< θεραπε6$υν, διδ;σκ$ντες iαυτ$=ς κα+ @λλ/λ$υς πρωτ%στως τ ν γν1ση
τ$* 7π$κειµIν$υ τ$υς κα+ τ ν @ληθιν  σEIση µD τ)ν @ντικειµενικ) κ,σµ$.
∆Dν εTναι καθ,λ$υ τυEαF$ τ) γεγ$ν)ς 3τι στ ν εlσ$δ$ τ$* Mαντε%$υ τ-ν
∆ελφ-ν, ?ερωτ;τ$υ E1ρ$υ γι< τ$=ς ΠανIλληνες, 3π$υ λατρευ,ταν  τ,σ$ 4
^Aπ,λλων 3σ$ κα+ 4 ∆ι,νυσ$ς , 7π8ρEε V Mπιγραφ  «γν<θι σα6τ�ν», V 4π$%α
παρακιν$*σε τ)ν MπισκIπτη ν< @ναλ$γισθQ8 τ) M<ν κα+ κατ< π,σ$ν JEQη συ-
να%σθηση τ$* τ% εTναι κα+ π$ι,ς εTναι 4 lδι$ς.

GOλες $? παραπ;νω @ναφ$ρDς συνδI$νται @π$κλειστικ< µD τ)ν Sνθρωπ$
Eωρ+ς τ ν @ν;µει:η $?$υδ/π$τε M:ωκ$σµ%$υ στ$ιEε%$υ. �H @ντ%ληψη τ8ς Uσ$ρ-
ρ$π%ας ∆ι$νυσιακ$* κα+ ̂ Aπ$λλωνε%$υ Πνε6µατ$ς 7π8ρ:ε αHτ$6σια κα+ @ν,-
θευτη µIEρι τ+ς @παρEDς τ8ς Eριστιανικ8ς Mπ$E8ς. Mι< Mπιτ$µικ  θε1ρηση
τ8ς ?στ$ρ%ας τ-ν �Eλλ/νων τ-ν τρι-ν - τεσσ;ρων πρ1των Eριστιανικ-ν αU1-
νων καθιστZA 4λ$φ;νερ$, 3τι V MπιX$λ  τ8ς νIας θρησκε%ας κυρ%ως µD π$λι-
τικ< @λλ< κα+ ψυE$λ$γικ< µIσα MπηρIασε κατ< πρ-τ$ν µDν τ ν iρµηνε%α
τ-ν φαιν$µIνων τ$* @νθρωπ%ν$υ ψυEισµ$* κα+ XαθµιαFα τ)ν ψυEισµ) καθ’
iαυτ,ν. T) κ/ρυγµα τ8ς Eριστιανικ8ς θρησκε%ας εUσ/γαγε στ$ιEεFα τελε%ως
:Iνα µD τ+ς περ+ κ,σµ$υ, ψυE8ς κα+ 7π;ρ:εως UδIες, π$= $? GEλληνες εTEαν
'ρθ$τ$µ/σει κα+ @φ$ρ$*σαν σ’ 3λ$υς τ$=ς @νθρ1π$υς. �H πρ1τη κα+ V ση-
µαντικ1τερη @ρνητικ  καιν$τ$µ%α τ$* Eριστιανισµ$* oταν V περ+ Θε$* UδIα
π$= παρ$υσ%αBε κα+ 3λες 3σες @π$ρρI$υν @π) αHτ ν ]ς πρωταρEικ/. �H @ντ%-
ληψη περ+ M:ωσυµπαντικ$* Θε$* - M:$υσιαστ8, V 4π$%α :εκ%νησε @π) τ$=ς
κ,λπ$υς τ$* U$υδαϊσµ$* κα+ διεδ,θη δι< τ$* Eριστιανισµ$*, oταν τελε%ως
Sγνωστη στ$=ς @ρEα%$υς πρ$γ,ν$υς µας @λλ< κα+ τελε%ως @λλ,τρια µD τ+ς
@ναBητ/σεις κ;θε MλευθIρ$υ @νθρ1π$υ. T) U$υδαϊκ) ?ερατεF$ τ8ς ΠαλαιAς
∆ιαθ/κης εTEε πλ;σει >ναν @,ρατ$ Θε) «κατ’ εUκ,να κα+ 4µ$%ωσ%ν» τ$υ, ρα-
τσιστ/, µερ$ληπτικ,, τ6ρανν$, @ν/θικ$ κα+ α?µ$σταγ8, πρ$ϊ)ν τ8ς φαντασ%ας
τ8ς Mρ/µ$υ κα+ τ-ν φ$ρIων της, Mπιδ,:ων κατακτητ-ν 3λ$υ τ$* κ,σµ$υ. �H
MπιX$λ  αHτ8ς τ8ς περ+ Θε$* εUκ,ν$ς στ< Mλε6θερα @νθρ1πινα jντα oταν τ)
πλI$ν δ,κιµ$ µIσ$ν γι< τ ν µετατρ$π/ τ$υς σD @νδρ;π$δα iν)ς M:ωσυµπα-
ντικ$* jντ$ς, π$= θ< @πεφ;σιBε κα+ θ< διIτασσε µIσkω φυσικ< τ$* «Xασιλε%-
$υ ?ερατε6µατ,ς» τ$υ. ^Eπειδ  3µως V «E1νευση» µιAς τIτ$ιας UδIας δDν θ<
oταν ε�κ$λη, καθPς θ< τ ν @π$στρεφ,ταν 3λ$ς 4 Mλε6θερ$ς κ,σµ$ς, $? «Uθ6-
ν$ντες» φρ,ντισαν ν< τ ν «στ$λ%σ$υν» µD δι;φ$ρα Mπ%πλαστα στ$ιEεFα κα+
Sλ$γες Jνν$ιες. AHτ  3µως V τακτικ  @π$τελ$*σε εHθεFα Mπ%θεση κα+ wλω-
ση τ8ς φυσικ8ς Uδι$συστασ%ας τ8ς ψυE8ς τ$* @νθρ1π$υ. Πρ-τ$ µIληµα τ-ν
M: ^Aνατ$λ-ν θε$κρατ-ν oταν ν< @πευθυνθ$*ν στ)ν Mσωτερικ) κ,σµ$ τ$*
@νθρ1π$υ Eτυπ1ντας µεθ$δευµIνα τ ν δι$νυσιακ  - συναισθηµατικ  κα+
Mπιθυµητικ  πλευρ; τ$υ. xEτσι Mµφαν%σθηκαν νIες Jνν$ιες 3πως: «φ,X$ς Θε-
$*», «πρ$πατ$ρικ) _µ;ρτηµα», «σωτηρ%α ψυE8ς», @λλ< κα+ πρ$ϋπ;ρ:ασες
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Jνν$ιες π$= JλαXαν νI$ διαστρεXλωµIν$ περιεE,µεν$ 3πως: «π%στις», «Mλπ%ς»,
«@γ;πη», «θεF$ς Jρως» κ.$.κ. GOλες αHτDς $? Jνν$ιες JλαXαν >να ν,ηµα κα-
θαρ< θε$κεντρικ), @π$X;λλ$ντας τ ν @νθρωπ$κεντρικ  δι;σταση π$= εTEαν,
πρ+ν εUσαEθ$*ν στ) θρησκευτικ) λε:ιλ,γι$. T,ση oταν V Jκπτωσ/ τ$υς @π)
τ ν πρ,τερη σηµασ%α τ$υς, zστε ν< µ  σηµα%ν$υν πλI$ν τ%π$τα Sνευ @να-
φ$ρAς στ)ν Θε,.

Mι< _πλ8 περαιτIρω @ν;λυση @ρκεF, γι< ν< XεXαι1σQη τ$* λ,γ$υ τ) @σφα-
λIς. ̂ Aκ$λ$υθ1ντας τ ν συστηµατικ  ψυE$λ$γ%α, M<ν διαιρIσωµε τ< @νθρ1-
πινα συναισθ/µατα σD πνευµατικ< κα+ κ$ινωνικ;, θ< διαπιστ1σωµε, 3τι ]ς
πρ)ς τ< κ$ινωνικ< @φ’ iν)ς 4 τρ,π$ς @:ι$λ$γ/σεως τ$* @νθρ1π$υ Sλλα:ε
Sρδην. ^Eνk- στ ν @ρEαι,τητα $? πρ$ϋπ$θIσεις τ8ς @κεραι,τητας τ$* Eαρα-
κτ8ρ$ς κα+ τ8ς τιµ8ς, π$= @πελ;µXανε µIσα στ)ν κ$ινωνικ) ?στ) τ) κ;θε
πρ,σωπ$, Mτηρ$*ντ$ @παρIγκλιτα, κατ,πιν V τακτικ  τ8ς @:ι$λ$γ/σεως
Sλλα:ε κα+ @π$κλειστικ) κριτ/ρι$ κατIστη V «Mν Θεk-» @δελφ$σ6νη – πρAγµα
π$= σηµα%νει, 3τι κ;π$ι$ς γ%νεται @π$δεκτ,ς, M<ν κα+ Mφ’ 3σ$ν εUσIλθQη στ)
θε$κρατικ) σ6ν$λ$ κα+ «@π$τ;:εται» τ)ν ΣατανA, τ)ν 4π$F$ν $? θε$κρ;τες
ταυτ%B$υν µD τ)ν ∆ι,νυσ$ κα+ τ< Mγκ,σµια στ$ιEεFα π$= σEετ%B$νται µ’
MκεFν$ν.

^E<ν Mν συνεEε%Zα διαιρεθ$*ν τ< πνευµατικ< συναισθ/µατα, π$= εTναι κα+
τ< κρισιµ1τερα, σD {θικ;, καλαισθητικ; κα+ διαν$ητικ;, ε�κ$λα θ< γ%νQη
@ντιληπτ,, 3τι V διαστρIXλωση εTναι @κ,µη µεγαλ6τερη. Kατ< πρ-τ$ν ]ς
πρ)ς τ< {θικ< συναισθ/µατα εTναι γεγ$ν,ς, 3τι τ) oθ$ς κα+ V π$λυδι;στα-
τη @ρετ/, γι< τ ν 4π$%α 4 GEλλην @νIκαθεν φηµιB,ταν, 7π$καταστ;θηκε στ 
νε1τερη Mπ$E  @π) µ%α {θικ$λ$γ%α π$= περιIEει διατ;:εις, @παγ$ρε6σεις
κα+ @:ι1µατα :Iνα L κα+ συγκρ$υ,µενα µετωπικ< πρ)ς τ  φ6ση τ$* @νθρ1-
π$υ. Kατ,πιν JE$υµε τ< @π) τ) Sγνωστ$ γενν1µενα συναισθ/µατα, π$= γι<
τ$=ς πρ$γ,ν$υς µας oταν τελε%ως διαφ$ρετικ;, @φ$* θεωρ$*σαν τ) τIλ$ς
τ8ς Bω8ς _πλ) κα+ @ναµεν,µεν$ φυσικ) γεγ$ν,ς Eωρ+ς τ ν mπαρ:η κατ,πιν
αHτ$* Παραδε%σ$υ, γι< ν< τ$=ς θIλγQη, L K$λ;σεως, γι< ν< τ$=ς φ$X%BQη. �O
φ,X$ς µD @ναφ$ρ< κα+ π;λι στ)ν Θε) εTναι >να στ$ιEεF$ π$= περιIπλε:ε κα+
Mπεδε%νωσε τ) µεταθαν;τι$ πρ,Xληµα, στ) 4π$F$ V νIα θρησκε%α 7π$τ%θεται,
3τι εTEε @παντ/σει. T) µ,ν$ 3µως π$= πIτυEε oταν V δι< τ$* µεταφυσικ$* φ,-
X$υ 7π$δ$6λωση τ$* @νθρ1π$υ στ)ν θε$κρατικ) αHταρEισµ,, M:ευτελ%B$ντας
τ ν @:ι$πρIπει; τ$υ @κ,µη κα+ στ ν πι) στ$ιEει1δη µ$ρφ/ της. T< καλαι-
σθητικ< Mπ%σης συναισθ/µατα Uσ$πεδ1θηκαν καθ1ς, πρ$ϊ,ντ$ς τ$* Eρ,ν$υ,
V π$λιτικ  τ-ν θρησκευτικ-ν ταγ-ν MπIXαλε τ ν Mγκατ;λειψη τ8ς π$ικι-
λ%ας κα+ τ8ς π$λυµ$ρφ%ας στ ν TIEνη Uδ%ως, Eαρακτηρ%B$ντας _µαρτωλ) κα+
συκ$φαντ1ντας 3,τι εTEε σEIση µD τ ν Mλε6θερη αUσθητικ  δηµι$υργ%α. TI-
λ$ς ]ς πρ)ς τ< διαν$ητικ< συναισθ/µατα, τ< 4π$Fα JE$υν κα+ @µεσ1τερη
σEIση µD τ) @νθρ1πιν$ πνε*µα, Jγινε  πρ$σπ;θεια ν< MγκλωXισθ$*ν µIσα στ<
πλα%σια π$= $? θρησκευτικ$+ Uθ6ν$ντες εTEαν θIσει, M:$ρκ%B$ντας κ;θε δια-
φ$ρετικ) πρ)ς τ< 7π’ αHτ-ν θεσπισµIνα ]ς _µαρτωλ,, α?ρετικ,, διαX$λικ,
κ.λπ.
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^Eκτ)ς 3µως @π) τ) συνα%σθηµα V >τερη παρ;µετρ$ς τ$* δι$νυσιακ$* δυ-
ναµικ$* τ$* @νθρ1π$υ εTναι V X$6ληση - Mπιθυµ%α, τ ν 4π$%α $? θρησκευτι-
κ$+ ταγ$+ φρ,ντισαν ν< θIσ$υν 7π) @παγ,ρευση, πρ$X;λλ$ντας π;λι τ)ν
φ,X$ τ8ς 7περκ,σµιας τιµωρ%ας. �H X$6ληση, π$= εTναι V κινητ/ρι$ς δ6να-
µη τ$* @νθρ1π$υ, κυρι$λεκτικ< π$ινικ$π$ι/θηκε τ,σ$ στ ν MκφραB$µIνη
3σ$, 3περ κα+ M:ωφρενικ1τερ$ν, κα+ στ ν Mνδι;θετη µ$ρφ/ της, πρAγµα π$=
σηµα%νει 3τι κατ< τ ν διδασκαλ%α αHτ  $? Sνθρωπ$ι θ< πρIπει ν< αUσθ;νω-
νται Jν$E$ι @κ,µη κα+ γι< τ+ς πι) Mνδ,µυEες σκIψεις τ$υς.

ΠIρα 3µως @π) τ  δι$νυσιακ  7π,σταση τ$* @νθρ1π$υ τ ν lδια MEθρικ 
µεταEε%ριση εTEε κα+ V @π$λλ1νεια, π$= @ντιπρ$σ1πευε τ  συνε%δηση, τ ν
Mπιστ/µη, τ)ν π$λιτισµ) κα+ τ  γν1ση. ^Eφ’ 3σ$ν V περ+ Θε$* UδIα π$= πρ$-
IXαλλαν $? θρησκευτικ$+ VγIτες Xρισκ,ταν πIρα @π) τ)ν λ$γικ< λειτ$υρ-
γ$*ντα κ,σµ$, θ< Jπρεπε κατ’ αHτ$=ς ν< καταργηθQ8 κα+ V λ$γικ/. xEτσι :ε-
κ%νησε 4 @πην ς διωγµ)ς κατ< τ$* κατ’ M:$E ν Mκφραστ8 της, τ$* �Eλληνι-
κ$* Π$λιτισµ$*. T) κλε%σιµ$ τ-ν φιλ$σ$φικ-ν σE$λ-ν, V κατ;ργηση τ$*
θε;τρ$υ, V @παγ,ρευση τ8ς Mπιστ/µης, V δι;λυση τ-ν ?ερ-ν τεµεν-ν τ-ν
µυστηρ%ων κα+ V X%αιη µIEρι τελικ8ς M:$ντ1σεως @ντιµετ1πιση κ;θε MνIρ-
γειας π$= @πIXλεπε στ ν πα%δευση oταν πρ;:εις στρεφ,µενες κατ< τ8ς λ$-
γικ8ς. ̂ Aφ$* πIτυEαν $? θε$κρ;τες ν< @κρωτηρι;σ$υν τ ν Mπαφ  τ$* @νθρ1-
π$υ µD τ) @ντικειµενικ) µIρ$ς τ8ς πραγµατικ,τητας, πρ$E1ρησαν κα+ στ)
7π$κειµενικ,, διαστρIφ$ντας τ)ν ψυEισµ) κα+ @πανθρωπ$π$ι1ντας τ$=ς
@νθρ1π$υς. T) κλFµα π$= διεµ$ρφ1θηκε ]δ/γησε στ)ν σκ$τειν) εHρωπαϊκ)
Mεσα%ωνα µD 3λα τ$υ τ< γνωστ< παρεπ,µενα.

O? ?στ$ρικDς συγκυρ%ες τ8ς ^Aναγενν/σεως κα+ µεταγενIστερα τ$* ∆ια-
φωτισµ$* διIλυσαν >ως >να Xαθµ) τ  B$φερ  4µ%Eλη, π$= Mδ- κα+ δ6$ Eι-
λι;δες Eρ,νια πρ$σπαθ$*ν $? M:$υσιαστDς ν< πυκν1σ$υν, γι< ν< @π$πρ$-
σανατ$λ%σ$υν ψυEικ< κα+ πνευµατικ< τ ν @νθρωπ,τητα. T) πρ,Xληµα 3µως
παραµIνει, καθPς τ) δι;στρ$φ$ κα+ τ) παρ;λ$γ$ µD πλεFστες µ$ρφDς δηµι-
$υργ$*ν @ντιπερισπασµ$6ς συνεEεFς κα+ @πειλ$*ν Mκ νI$υ τ)ν σ6γEρ$ν$ κ,-
σµ$. Παρ< τ+ς @ναλαµπDς τ$* ^Aπ$λλωνε%$υ, τ) ∆ι$νυσιακ) στ$ιEεF$ M:α-
κ$λ$υθεF ν< καταπιIBεται, ν< στρεXλ1νεται L ν< MκτρIπεται, καθPς 4 σηµε-
ριν)ς Sνθρωπ$ς π;σEει @π) µ%α Uδι,τυπη κα+ λανθ;ν$υσα σEιB$φρIνεια, γε-
ν,µεν$ς ψυE$σωµατικ) ρ;κ$ς στ ν πρ$σπ;θει; τ$υ ν< σπ;σQη τ< δεσµ< τ8ς
καταπ%εσης τ$* πνε6µατ$ς κα+ τ8ς ψυE8ς τ$υ. ΣD παγκ,σµι$ Mπ%πεδ$ $?
Sνθρωπ$ι Eαρακτηρ%B$νται @π) τ ν στ;ση @πIναντι στ) πρ,Xληµα: �Yπ;ρ-
E$υν MκεFν$ι π$= αHτ$καταργ$*νται 7π$κε%µεν$ι πλ/ρως στ< δ,γµατα κα+
ν$µ%B$υν αHταπατ1µεν$ι 3τι Jλυσαν τ< πρ$Xλ/µατ; τ$υς. �Yπ;ρE$υν κι
MκεFν$ι π$= @νακαλ6πτ$υν µIσα τ$υς τ)ν ∆ι,νυσ$ κα+ πρ$σπαθ$*ν ν< τ)ν
φIρ$υν στ ν Mπιφ;νεια τ8ς Bω8ς τ$υς. �Yπ;ρE$υν τIλ$ς κι MκεFν$ι π$= δDν
δ6νανται ν< γνωρ%σ$υν, π-ς ν< Uσ$σταθµ%σ$υν ̂ Aπ,λλωνα κα+ ∆ι,νυσ$, γι<
ν< JE$υν Uσ$ρρ$πηµIνη στ;ση Bω8ς. GO,τι 3µως κι @π’ τ< τρ%α }ν συµXα%νQη,
τ) πρ,Xληµα παραµIνει JE$ντας πανανθρ1πιν$ @ντ%κρυσµα.

EN KATAKΛEI∆I
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�O ^Oρφε=ς στ< «^Aργ$ναυτικ<» σEετικ-ς µD τ ν Mµφ;νιση τ$* xEρωτ$ς @ναφIρει:
«...Kατ’ +ρ.&ν τ�' +ρ.α��υ X��υς τ&ν +πρ�σδι�ριστη δ�ναµη, κα� τ�ν Kρ�ν�, π�L 1πα-
γ�δεψε στ�Lς +π3ραντ�υς κ�λπ�υς τ�ν α-θ3ρα κα� τ�ν δ�µ�ρφ� τ�ν 1µπρηστ@, τ�ν ε6γενS
OEρωτα, τSς +ειγ3ννητης N�κτας τ�ν Kνδ� � γυι�· τ�ν Iπ�2�ν �J νε;τερ�ι θνητ�� τ�ν ?ν�-
µ�=�υν Φ�νητα· γιατ� πρ<τ�ς παρ�υσι�στηκε» (στ%E$ι 9-15). Kα+ παρακ;τω (στ%E$ι 424-
427): «Γι� τ& γ3ννηση τSς ε6ρε�ας ΓSς, κα� τ�Lς πυθµ3νες τSς θαλ�σσης· κα� γι� τ�ν µε-
γαλ�τερ� κι α6τ�ν�µ� π�λυµ@.αν�ν OEρωτα, κα� Cλα Cσα δηµι��ργησε κα� τ�  ε.;ρισε
τ� >να +π� τ� Dλλ�». ^Eπ%σης στ)ν «GYµν$ τ$* xEρωτα» 4 ^Oρφε=ς πρ$σθIτει: «1πικα-
λ�'µαι τ�ν µεγ�λ�, �γν�, π�θητ� κα� γλυκ�ν OEρωτα, τ�ν τ� �τη, πτερωτ�, πυρ�κρ�τη-
τ@, καλ�τα.�δρ�µ�, τ�ν συµπα�=�ντα µ� τ�Lς θε�Lς κα� +νθρ;π�υς: 1φευρ3τη, διφυS (µD
δ6$ φ6σεις), τ� κλειδι� Cλων K.�ντα, τ�' �6ραν��υ α-θ3ρ�ς, τSς θαλ�σσης, τSς  ηρ�ς κι
Cσ�υς στ� θνητ� πνε�µατα B γενν@τρα τ<ν π�ντων θε� (V φ6ση) καρπ�Lς (γν1σεις) δια-
τηρε2, κι Cσα K.ει I ε6ρLς T�ρταρ�ς (4 GkAδης) κα� I γδ�'π�ς τSς θαλ�σσης. Γιατ� µ�ν�ς
σ�υ τ� πηδ�λι� (τ ν M:Iλι:η) Cλων τ��των κρατ�ς».

�H περιγραφ  τ8ς Mµφ;νισης τ$* xEρωτ$ς @π) τ)ν ^OρφIα φα%νεται ν< @ντιστ$ιEQ8 µD
τ ν @ρEικ  «µεγ;λη Jκρη:η» στ) Σ6µπαν, π$= 7π$στηρ%B$υν $? σ6γEρ$νες Mπιστ8µες τ8ς
κ$σµ$λ$γ%ας κα+ τ8ς @στρ$φυσικ8ς. GOµως 4 ̂ Oρφε=ς δDν συλλαµX;νει τ)ν xEρωτα ]ς µι<
@πρ,σωπη φυσικ  δ6ναµη, @λλ< ]ς µ%α παγκ,σµια συνε%δηση δι;Eυτη παντ$*, π$= «συ-
µπα�=ει µ� θε�Lς κα� +νθρ;π�υς» κατIE$ντας τ< «κλειδι� Cλων», δηλαδ  τ ν @π;ντηση
σD κ;θε @π$ρ%α π$= µπ$ρεF ν< διατυπ1σQη 4 Sνθρωπ$ς.

Στ ν «Θε$γ$ν%α» (στ%E$ι 116-122) περιγρ;φεται V Mµφ;νιση τ$* xEρωτ$ς, κατ,πιν τ$*
X;$υς κα+ τ8ς Γ8ς ]ς iν)ς Mκ τ-ν @θαν;των, τ$* 'µ$ρφ,τερ$υ 3λων: «Πρ<τα +π’ Cλα
λ�ιπ�ν Kγινε τ� X��ς κι dστερα B πλατ�στηθη ΓS, τ� α-;νι� στ3ρε� ��θρ� Cλων (τ-ν
@θαν;των π$= κατIE$υν τ$* Eι$ν$σκIπαστ$υ ^Oλ6µπ$υ τ ν @κρ$κ$ρφ  κα+ τ< B$φερ<
τ< T;ρταρα µIσα στ8ς µεγαλ,δρ$µης τ8ς γ8ς τ< X;θη) κα� I OEρως· κι’ ε]ναι α6τ�ς µ3σ’
στ�Lς +θαν�τ�υς θε�Lς I πλ3�ν jρα2�ς, τ� µ3λη κ��ει, κι Cλων τ<ν θε<ν κα� τ<ν +νθρ;-
πων Cλων α6τ�ς δαµ�=ει στ� στ@θη τ&ν ψυ.& κα� τ&ν συνετ& γν;µη». �O xEρως Mδ- πα-
ρ$υσι;Bεται ]ς «δαµαστ ς» τ,σ$ τ8ς ψυE8ς (Mπιθυµ%α κα+ συνα%σθηµα) 3σ$ κα+ τ8ς λ$-
γικ8ς, �στε ν< @π$φε6γεται V 7περX$λ  L V µ$ν$µIρεια. Πρ,κειται δηλαδ  γι< τ ν πρ1-
τη @ναφ$ρ< στ ν Bε6:η («ZεLς») τ-ν µετIπειτα 'ν$µαB$µIνων δι$νυσιακ$* κα+ @π$λ-
λωνε%$υ στ$ιEε%ων τ8ς @νθρ1πινης 7π,στασης. (∆Dν εTναι τυEαF$ 3τι 4 ∆ι,νυσ$ς κα+ 4
^Aπ,λλων εTναι πρ$σφιλεFς υ?$+ τ$* ∆ι,ς).

�O �Hρ;κλειτ$ς κα+ 4 ^Eµπεδ$κλ8ς θε1ρησαν κι αHτ$+ τ)ν xEρωτα ]ς µ%α φυσικ  δ6-
ναµη δι;Eυτη στ) Σ6µπαν. �H δυσαρµ$ν%α, V @καταστασ%α τ$* Σ6µπαντ$ς µετατρIπεται
σD εHτα:%α µIσα @π) τ)ν @γ-να τ$* xEρωτ$ς Mναντ%$ν τ$* M%σ$υς, τ8ς >τερης φυσικ8ς
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δ6ναµης, π$= κι αHτ  Xρ%σκεται δι;Eυτη στ)ν K,σµ$. O? δυν;µεις αHτDς 7π;ρE$υν κα+
µIσα στ ν κ$ινων%α τ-ν @νθρ1πων @λλ< κα+ µIσα στ)ν κ;θε Sνθρωπ$· 4 µετα:6 τ$υς π,-
λεµ$ς (πατ&ρ π�ντων) 4δηγεF στ ν εHδαιµ$ν%α.

^EκεFν$ς 3µως π$= @ν6ψωσε τ)ν xEρωτα στ) mψιστ$ γνωσι$λ$γικ) κα+ φιλ$σ$φικ) X;-
θρ$ oταν 4 Πλ;των. Xωρ+ς ν< @ρν8ται L ν< παραγνωρ%BQη τ) πρ$ηγ$6µεν$ @π) αHτ)ν θε-
ωρητικ) πλα%σι$, V @ναφ$ρ; τ$υ στ)ν xEρωτα, 3πως αHτ  :εδιπλ1νεται στ$=ς διαλ,γ$υς
τ$υ (Uδια%τερα στ)ν «ΦαFδρ$ν», στ) «Συµπ,σι$ν» κα+ στ)ν «Θεα%τητ$ν») εTναι µνηµει1-
δης, @καταµ;Eητη κα+ γι’ αHτ) @:επIραστη στ$=ς αU-νες. �H αUσθηση τ$* «]ρα%$υ» κα+
τ$* «@γαθ$*», π$= :εκινA @π) τ ν θIαση τ8ς 'µ$ρφιAς iν)ς @νθρ1πιν$υ σ1µατ$ς, µιAς
@νθρ1πινης πρ;:ης L iν)ς φυσικ$* @ντικειµIν$υ, δι< τ8ς ν,ησης «@π$γει1νεται», «φτε-
ρ$υγ%Bει» πρ)ς τ) Uδε-δες κ;λλ$ς, π$= V µ$ρφ/ τ$υ εTναι δι;Eυτη κα+ αU1νια. �O xEρως
γι< τ)ν Πλ;τωνα εTναι V δυνατ,τητα τ8ς ΨυE8ς ν< @ναµιµν/σκεται τ) ^Aπ,λυτ$ ^Aγα-
θ,, τ ν ^Aλ/θεια: πα%ρν$ντας τ) πρ-τ$ Jναυσµα @π) τ+ς 'µ$ρφιDς τ$* αUσθητ$* κ,σµ$υ
L @π) τ ν λ$γικ  παρατ/ρηση τ8ς φ6σης, 4δηγεFται στ ν ν$ητ  θIασ/ τ$υ, π$= εTναι κα+
V �ψιστη γν1ση. �O xEρως @πελευθερ1νει τ)ν Sνθρωπ$ @π’ τ)ν αUσθητ) κ,σµ$ @λλ< κα+
@π’ τ ν @τ$µικ,τητ; τ$υ κα+ τ)ν 4δηγεF στ ν ν,ηση τ8ς αUωνι,τητας κα+ τ8ς iν,τητας
τ-ν π;ντων. ETναι τ) Jνστικτ$ τ8ς @θανασ%ας, V Bεστασι< τ8ς αUων%$υ Bω8ς, 4 συνδε-
τικ)ς κρ%κ$ς π$= iν1νει τ) @νθρ1πιν$ πνε*µα µD τ) παγκ,σµι$, µIρ$ς τ$* 4π$%$υ εTναι
V @νθρ1πινη mπαρ:η.

�H ^Aφρ$δ%τη συµX$λ%Bει τ ν Mπ%δραση τ$* xEρωτα π;νω στ< γ/ινα στ$ιEεFα. �H θε<
^Aφρ$δ%τη πρ$σωπ$π$ιεF δηλαδ  τ ν Mπιρρ$  τ$* xEρωτ$ς στ)ν αUσθητ) κ,σµ$, τ) πρ-τ$
στ;δι$ τ8ς πλατωνικ8ς θIασης τ$* «]ρα%$υ» κα+ τ$* «@γαθ$*». AHτ) M:;γεται @π) τ+ς
@ντιλ/ψεις κα+ τ)ν τρ,π$ λατρε%ας τ8ς θεAς @π) τ$=ς GEλληνες κατ< τ$=ς ?στ$ρικ$=ς πλI-
$ν Eρ,ν$υς. O? @ντιλ/ψεις αHτDς φα%ν$νται ν< εTναι MπηρεασµIνες @π) τ)ν τρ,π$ π$= πε-
ριγρ;φεται V γIννηση τ8ς θεAς στ ν «Θε$γ$ν%α». �O Kρ,ν$ς Jκ$ψε τ< γεννητικ< µ,ρια
τ$* πατIρα τ$υ OHραν$* κα+ καθPς αHτ< Jπεσαν στ ν θ;λασσα, MσEηµατ%σθη @φρ)ς
(«Θε$γ$ν%α», στ. 190-205): «...λευκ�ς +φρ�ς +π’ τ� κ�µµ�τι α6τ� τSς σ�ρκας τSς +θ�να-
της +ν3�αινε· κι +π’ τ�ν +φρ� γενν@θηκε µ�α κ�ρη. K�ντ�=�γωσε στ’ rγια πρ<τα K�θη-
ρα, κι dστερα δι��ηκε +π� ’κε2 στ& θαλασσ�=ωστη τ&ν K�πρ�. Kα� �γSκε B σε��σµια, B
jρα�α θε�, κα� γ�ρω-γ�ρω .λ�η κ�τω +π’ τ� λυγερ� τ� π�δια της  εφ�τρωνε· κα� τ��τη
�Aφρ�δ�τη λ3ν’ �J Dνθρωπ�ι (κα� �J θε�� τ& λ3νε κι +φρ�γ3ννητη θε� κι ?µ�ρφ�στ3φανη
Kυθ3ρεια), γιατ� γενν@θηκε +π� τ�ν +φρ�· Kυθ3ρεια, γιατ� στ� K�θηρα πλησ�ασε· (κα�
Kυπρ�γ3ννητη, γιατ� γενν@θηκε στ& θαλασσ�=ωσµ3νη K�πρ�· τ& λ3νε +κ�µη κα� φιλ�-
µηδS, τ� φανερ;θηκε +π’ τ’ +µελ3τητα). Kα� τ& συντρ�φεψ’ I OEρως κι I UIµερ�ς I jρα2�ς
τ&ν +κ�λ��θησε, µ�λις α6τ& γενν@θηκε κα� στ<ν θε<ν +ν3�αινε τ� γ3ν�ς. Kα� τ��τη +π’
τ&ν +ρ.& τ&ν τιµ& πSρε κα� τ�ν κλSρ�ν Kλα.ε, νD.Pη µ3σ’ στ�Lς +θαν�τ�υς θε�Lς κα� τ�Lς
+νθρ;π�υς τ� .�δια τ� παρθενικ� κα� τ� γλυκ�.αµ�γελα κα� τ�ς +π�τες κα� τ&ν γλυκει�
τ&ν Bδ�ν@, τ� σµ� ιµ� τ� 1ρωτικ� κα� τ� γλυκ� καµ;µατα Cλα» (µετ;φρ. Σπ. Φ%λιππα).

�H ^Aφρ$δ%τη θεωρ/θηκε θε< τ8ς γ$νιµ,τητας κα+ τ8ς Xλ;στησης, @φ$* «γ�ρω-γ�ρω
.λ�η κ�τω +π’ τ� λυγερ� της π�δια  εφ�τρωνε». O? ̂ AθηναF$ι τ ν λ;τρευαν στ) ?ερ) τ8ς
«^Aφρ$δ%της Mν K/π$ις» ]ς πρ$στ;τιδα τ-ν καρπ-ν κα+ τ-ν λ$υλ$υδι-ν. ^Eπ%σης σD
π$λλ< @γ;λµατ; της παριστ;νεται ν< κρατA µ8λ$ (σ6µX$λ$ τ8ς γ$νιµ,τητας). Kατ< τ ν
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παρ;δ$ση, κατ,πιν τ8ς @ναδ6σε1ς της στ ν K6πρ$ τ ν παραλαµX;ν$υν $? �Ωρες (θε,-
τητες π$= Mλατρε6$ντ$ ]ς πρ$σωπ$π$%ηση τ-ν φυσικ-ν φαιν$µIνων κα+ τ-ν Mπ$E-ν τ$*
Jτ$υς).

�H Sλλη φ6ση της, V Mρωτικ/, κα+ V @ναγν1ρισ/ της ]ς θεAς - καλλ$ν8ς, πIρα @π’ τ ν
«Θε$γ$ν%α» φα%νεται ν< πρ$IρEεται @π) τ)ν GOµηρ$ (^Iλ. X, 4): «Xα2ρε Tλικ��λ3φαρε,
γλυκυµε�λι.ε, .α2ρε θε� Σαλαµ2ν�ς 1ϋκτιµ3νης µεδ3�υσα κα� π�σης K�πρ�υ, δ�ς δ’ Jµε-
ρ�εσσαν +�ιδ@ν». [XαFρε σ= µD τ< εHκ%νητα XλIφαρα, γλυκει< κα+ Eαδι;ρα, EαFρε πρ$-
στ;τιδα τ8ς Σαλαµ%νας κι 3λης τ8ς K6πρ$υ κα+ X$/θα ν< τραγ$υδ/σω µD τρ,π$ π$= ν<
γεννA τ)ν π,θ$]. ^Aπ) τ)ν mµν$ αHτ) τ$* �Oµ/ρ$υ πρ)ς τ ν ^Aφρ$δ%τη Mµπνε6σθηκαν $?
µεγ;λ$ι κλασσικ$+ δηµι$υργ$+ θIτ$ντας ]ς @κ,λ$υθ$ τ8ς ^Aφρ$δ%της τ)ν GIµερ$ν (πρ$-
σωπ$π$%ηση τ$* π,θ$υ, π$= γεννA τ) σωµατικ) κ;λλ$ς) κα+ τ ν Πειθ1 (σ6µX$λ$ τ$*
πειστικ$* λ,γ$υ), π$= φα%νεται ν< BητA @π’ τ ν θε< 4 GOµηρ$ς γι< τ ν συγγραφ  τ-ν
Mπ-ν τ$υ.  �H ̂ Aφρ$δ%τη oταν Sλλωστε V αUτ%α τ$* Tρωικ$* Π$λIµ$υ. MD τ) πIρασµα τ$*
Eρ,ν$υ V θε< E;νει τ+ς E;ρες τ8ς γ$νιµ,τητας, τ8ς πειστικ,τητας @λλ< κα+ τ ν E;ρη αHτ$*
τ$* _γν$* – µ  σαρκικ$* – Jρωτ$ς.

Στ< Jργα τ-ν τραγικ-ν V ^Aφρ$δ%τη συµX$λ%Bει πλI$ν τ) κ;λλ$ς τ$* γυναικε%$υ σ1-
µατ$ς κα+ τ)ν π,θ$ τ$* σαρκικ$* Jρωτα, τ+ς MρωτικDς @ντιBηλ%ες κα+ τ ν γυναικε%α δ$-
λ$πλ$κ%α. �O Σωκρ;της µπρ$στ< σ’ αHτ  τ ν φ$ρ< τ-ν πραγµ;των @ναγκ;Bεται ν< δια-
Eωρ%σQη τ ν OHρ;νια ^Aφρ$δ%τη (σ6µX$λ$ τ$* _γν$* - ψυEικ$* Jρωτ$ς) @π) τ ν Π;νδη-
µ$ (τ-ν σαρκικ-ν Vδ$ν-ν). Φα%νεται λ$ιπ,ν, 3τι V ^Aφρ$δ%τη oταν V θε< τ8ς Zω8ς, π$=
:εκινA @π’ τ ν γ$νιµ$π$ι) δ6ναµη τ$* OHραν$*· τ8ς Bω8ς π$= εTναι δι;σπαρτη στ  φ6-
ση κα+ γεννA κα+ τ)ν lδι$ τ)ν Sνθρωπ$, καλ1ντας τ$ν ταυτ,Eρ$να ν< ν$ι1σQη τ+ς 'µ$ρ-
φιIς της σD κ;θε Uκµ;δα τ$* σ1µατ$ς κα+ τ$* ν$* τ$υ. �H πρ$ϋπ,θεση, 3τι µ,ν$ µD τ ν
«γε6ση» τ8ς ^Aφρ$δ%της @ν$%γει 4 δρ,µ$ς πρ)ς τ ν ν,ηση @ν1τερων πνευµατικ-ν
@γαθ-ν, εTναι δι;Eυτη σ’4λ,κληρ$ τ)ν �Eλληνικ) Λ,γ$.

�O µικρ)ς φτερωτ)ς θε)ς µD τ< σγ$υρ< µαλλι< κα+ τ) @θ-$, Eαρµ,συν$ XλIµµα, π$= Xα-
στ;ει τ,:$ κα+ iτ$ιµ;Bει τ+ς σα�τες τ$υ, εTναι 4 πρ$σφιλ ς γι)ς κα+ @E1ριστ$ς συν$δ)ς τ8ς
^Aφρ$δ%της σ’ 4λ,κληρη τ ν iλληνιστικ  περ%$δ$ στ< γλυπτ< κα+ τ< Bωγραφικ< καλλι-
τεEν/µατα. ETναι καταν$ητ,, 3τι δDν πρ,κειται γι< τ)ν συµπαντικ) xEρωτα τ$* ^OρφI-
ως, τ8ς «Θε$γ$ν%ας» L τ$* Πλ;των$ς, @λλ< γι< µι< µικρ  Jκφραση αHτ$*. ETναι 4 γνω-
στ)ς «π;νδηµ$ς» Mρωτικ)ς π,θ$ς, π$= γεννιIται στ)ν Sνθρωπ$ @π’ τ) πρ-τ$ σκ%ρτηµα
τ8ς καρδιAς µD @ντικε%µεν$ τ) @ντ%θετ$ φ*λ$. O? πληγωµIν$ι @π) τ+ς σαϊτιDς τ$* µικρ$*
φτερωτ$* θε$* E;ν$υν τ< λ$γικ; τ$υς κα+ 4 π,θ$ς γι< τ) «Jτερ$ν �µισυ» γ%νεται Jµµ$νη
UδIα, π$6, }ν δDν πληρωθQ8, φIρνει τ)ν π,ν$ κα+ jEι σπ;νια τ) µ%σ$ς. ^Aλλ;, κα+ }ν πλη-
ρωθQ8, µD τ$ν καιρ, 4 φτερωτ)ς θε)ς @π$µακρ6νεται κα+ τ ν θIση τ$υ πα%ρν$υν κατ< τ)ν
^Aριστ$τIλη $? σEIσεις @µ$ιXα%ας Mκτ%µησης, στ$ργ8ς κα+ τρυφερ,τητας, V εHτυEIστερη
lσως κατ;λη:η.

�O τ$:$X,λ$ς θε)ς θ< διωEθQ8 @π) τ)ν Eριστιανισµ,, θ< συκ$φαντηθQ8, σEεδ)ν  θ< @πα-
γ$ρευθQ8 κα+ θ< MκτραπQ8 σD «@παγ$ρευµIν$ καρπ,», θ<... @φ$πλισθQ8, Mνk- τ) @νθρ1πιν$
σ-µα θ< διασυρθQ8 ]ς >δρα τ8ς _µαρτ%ας, τ8ς @πωλε%ας κα+ τ8ς φθ$ρAς!..

�O xEρως στ)ν @ρEαι$ελληνικ) στ$Eασµ) εTναι V Bω$π$ι)ς δ6ναµη τ$* K,σµ$υ, π$=
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Mνυπ;ρEει κα+ µIσα στ ν @νθρ1πινη ψυE  ]ς τ;ση πρ)ς τ) ]ραF$ κα+ @γαθ,. ^Aπ$καλ6-
πτεται µIσα στ)ν 4ρατ) κ,σµ$, @ρκεF ν< 7π;ρEQη V ν,ηση, 4 Mλε6θερ$ς ν$*ς, π$= θ< 4δη-
γ/σQη πρ)ς τ) @ληθιν). �H @νθρ1πινη δηµι$υργικ,τητα (Mπιστ/µη κα+ τIEνη) γεννAται @π’
τ)ν xEρωτα κα+ κατευθ6νεται πρ)ς τ ν πνευµατικ  @ν;ταση κα+ τ ν {θικ  τελε%ωση. Kα+
εTναι αHτ  V µεγ;λη @:επIραστη παρακαταθ/κη τ-ν �Eλλ/νων πρ)ς τ ν @νθρωπ,τητα.
T< µεταγενIστερα θρησκευτικ< δ,γµατα, κ$σµ$θεωρ%ες κα+ Uδε$λ$γικ< ρε6µατα π$= @κ$-
λ$6θησαν jEι µ,ν$ δDν Sγγι:αν αHτ  τ ν παρακαταθ/κη, @λλ< @π$µ;κρυναν τ)ν Sνθρω-
π$ @π’ τ ν φ6ση τ$υ, @κρωτηρ%ασαν τ)ν ψυEισµ, τ$υ κα+ τ)ν ]δ/γησαν στ ν πνευµατι-
κ/ τ$υ @λλ$τρ%ωση. �O σηµεριν)ς Sνθρωπ$ς, συγκριν,µεν$ς µD τ)ν @ρEαF$ν GEλληνα, εTναι
Xαθ6τατα @νIραστ$ς κα+ κακ$δα%µων Sνθρωπ$ς. Παρ< τ ν πραγµατικ  αHτ  Uδε$λ$γικ 
«συµφ$ρ<» 3µως $�τε V ^Aφρ$δ%τη JEασε τ ν αU1νια παντ$δυναµ%α της, $�τε 4 xEρως
MγκατIλειψε τ ν γ8 κα+ τ)ν Sνθρωπ$.
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Bι�γραφ�α τ�' OEρωτα
Στ& Mυκηναϊκ& 1π�.@,
Cταν bµ�υν I µ�ν�ς α6τ�κρ�τωρ τ<ν α-σθ@σεων,
σ� κυ�ερν�'σα!
E].α στ�λ�σει τ� στ3µµα µ� τ� µ�τια σ�υ
κα� γυ�λι=α περ@φαν�ς +π� τ&ν Πελ�π�ννησ�
:σαµ’ τ&ν Kαρ.ηδ�να.

kHρθαν µετ� �J .ριστιαν��
κα� µ� π�λλ& +να�δεια
ε]παν τ�ν ?ργασµ� γι� Σ3να �µαρτ�α.
Tρε2ς καφετι�ς σταγ�νες µ�να ι�ς
ρ� αν στ� �λ3µµα τ�τε �J MυκSνες.
!H +ν�γκη µ’ Kκανε µπ�γι� γι� τ&ν E-κ�να σ�υ
κα� µ�ς δε.τSκαν Kτσι τελικ� �J E-κ�ν�λ�τρες!

Kαµµι� φ�ρ�
τυ.α�νει ν�  ε.νι3µαι µ� τ�ς tρες
στ�ς φλ3�ες (δραργ�ρ�υ, π�L διατηρ�'ν +κ�µα τ� κ�ρµ� σ�υ.
«Bι�σ�υ», µ�' λ3νε Cλ�ι.
«T� κ�θε δευτερ�λεπτ� µετρ� στ&ν 1π�.@ µας».
E]ναι σ� ν� µ�' λ3νε,
π0ς ε]µαι θνητ�ς. Π0ς θ� πεθ�νω.

uH µ@πως ν� 1νν��'νε τ&ν E6ρ;πη, 
π�L σ�ν γρι� +ρ�.νη µ�ς κρατ�;

Σ�' στ3λνω µι� κ�ρτ π�στ�λ +π’ τ�ς MυκSνες –
«�Eνθ�µι�ν τSς 1ρωτικSς µας νει�της».

HAντ/νης Παπαδ�π�υλ�ς



ANAΓKH KAI KANONEΣ: �H µεγ;λη καµπ  στ ν @νθρ1πινη ?στ$ρ%α συνετελI-
σθη, 3ταν $? Sνθρωπ$ι @πεφ;σισαν ν< Mγκατασταθ$*ν µ,νιµα σ’ >ναν τ,π$ κα+ ν<
διευρ6ν$υν τ ν 4µ;δα τ$υς. �H �Eστ%α, 3π$υ διετηρεFτ$ V φωτι;, συνεκIντρωσε πλI-
$ν Mκτ)ς @π) τ ν $Uκ$γIνεια Sλλες συγγενικDς µαB6, τ) γ3ν�ς. AHτ) Mσ/µανε 3τι 4
Sνθρωπ$ς Jπρεπε ν< @παρνηθQ8 τ ν @π,λυτη Mλευθερ%α, π$= @πελ;µXανε µIEρι τ,-
τε. �O ν$µ<ς τρ$φ$συλλIκτης L κυνηγ)ς µD τ ν @π,λυτη Mλευθερ%α ν$µ8ς 3λης τ8ς
Mκτ;σεως (3π$υ {δ6νατ$ ν< φθ;σQη) 7πεEρε1θη ν< περι$ρισθQ8 Mντ)ς συγκεκριµI-
ν$υ E1ρ$υ, π$= jEι µ,ν$ν Jπρεπε ν< τ)ν 7περασπισθQ8 @π) τ+ς Sλλες 4µ;δες, @λλ<
κα+ ν< τ)ν MκµεταλλευθQ8, zστε ν< τρIφQη τ ν 4µ;δα 3λ$ν τ)ν Eρ,ν$. xEτσι πρ$Iκυ-
ψε νIα @ν;γκη· σD περι,δ$υς πλ$6σιες σD καρπ$=ς L κυν/γι Jπρεπε ν< συναEθQ8
πλε,νασµα, ν< φυλαEθQ8 κα+ ν< διανεµηθQ8 σD περι,δ$υς σιτ$δε%ας. AHτ) Mδηµι$6ρ-
γησε τ) πρ-τ$ δ%και$ κα+ τ ν πρ1τη @π$ν$µ  @:ιωµ;των. T) @τ$µικ) Jνστικτ$ τ8ς
αHτ$συντηρ/σεως 7πετ;Eθη στ) 4µαδικ,. T) Sτ$µ$ Jπρεπε πλI$ν ν< @γων%Bεται
γι< τ) κ$ιν)ν συµφIρ$ν, τ ν σωτηρ%α τ8ς 4µ;δ$ς, π$= µD τ ν σειρ;ν της τ$* παρεFEε
πρ$στασ%αν. xEτσι πιεB,µεν$ M: @ν;γκης τ) Sτ$µ$ 7πεEρε1θη ν< περι$ρ%σQη τ ν µI-
Eρι τ,τε Mλευθερ%α τ$υ· Mλευθερ%α ν< κιν8ται στ)ν @πIραντ$ E-ρ$· ν< τρ1γQη qµDς
τ+ς τρ$φIς τ$υ· ν< MπιλIγQη Mλε6θερα τ)ν Mρωτικ, τ$υ σ6ντρ$φ$· ν< τρ1γQη 3σ$ θIλει
κα+ ν< καταστρIφQη 3σες τρ$φDς Mπλε,ναBαν. A=τ)ς π$= µIEρι τ,τε Hπ/κ$υε στ+ς
@ν;γκες κα+ Mπιθυµ%ες τ$υ, oταν 7π$EρεωµIν$ς πλI$ν ν< 7πακ$6Qη σD καν,νες συ-
µπεριφ$ρAς 7π$Eρεωτικ$=ς γι< 3λα τ< µIλη τ8ς 4µ;δ$ς. K;π$ι$ι Mπεφ$ρτ%σθησαν
γι< τ ν τ/ρησιν τ-ν καν,νων αHτ-ν. Kα+ 4 παραX;της MτιµωρεFτ$. �H µIEρι τ,τε
Sγνωστη Jνν$ια τ8ς τιµωρ%ας Jγινε µIρ$ς τ8ς Bω8ς τ$υ. �H @ν;µνησις τ$* EαµIν$υ
παραδε%σ$υ MEαρ;Eθη στ ν µν/µη τ$* @νθρ1π$υ.

EPΩΣ: T) µεγ;λ$ Bευγ;ρι τ-ν θε-ν OHραν)ς - ΓαFα, π$= µIEρι τ,τε Mκυρι;ρEει
στ ν Bω  τ$* µ$ναEικ$* @νθρ1π$υ, JEασε τ ν δ6ναµ%ν τ$υ. Στ  νIα παγιωµIνη κα-
τ;στασιν νI$ι θε$+ @ντικατIστησαν τ$=ς παλαι$=ς θε$6ς· θε$+ π$= Mπρ$στ;τευαν
κα+ MπIXαλλαν τ$=ς καν,νες συµπεριφ$ρAς. �O xEρως, ]ς θε)ς τ$* MλευθIρ$υ Jρω-
τ$ς, δDν εTEε θIσιν στ ν qργανωµIνη κ$ινων%α τ-ν @νθρ1πων. MIEρι τ,τε π$λ=
_πλA τ) Sρρεν @κ$λ$υθ1ντας τ) Jνστικτ, τ$υ πρ$σεπ;θει ν< κατακτ/σQη τ) θ8λυ κα+
κατ,πιν @ντεµ;Eετ$ τ)ν @νταγωνιστ/ τ$υ (3ταν 7π8ρEε), εlτε τ) wρπαBε Mλε6θερα.
^Eλε6θερα δD τ) MγκατIλειπε γι< >να Sλλ$ θ8λυ L γιατ+ δDν τ) Mπεθ6µει πλI$ν. AHτ)
3µως oταν @παρ;δεκτ$ γι< τ ν κ$ινων%α. �H 4µ<ς π$= Mπρ$στ;τευε M: lσ$υ 3λα τ<
µIλη της, δDν oταν δυνατ)ν ν< MπιτρIψQη τ ν _ρπαγ  θηλυκ$*, π$= @ν8κε σD Sλλ$
@ρσενικ,, L τ ν Mγκατ;λειψ%ν τ$υ. T) θηλυκ) oταν πλI$ν >να παραγωγικ) @γαθ)
(τεκν$π$ι%α γι< τ ν διαι1νισιν τ8ς 4µ;δ$ς) πρ)ς διαν$µ ν 3πως τ< 7π,λ$ιπα @γα-
θ;. Kαν,νας, π$= κα+ σ/µερα, παρ< τ+ς Eιλι;δες Eρ,νια π$= JE$υν περ;σει, JEει
UσE=ν. ^Aλλ< κα+ σ/µερα @κ,µη τ) Jνστικτ$ τ8ς Mλε6θερης Mπιλ$γ8ς Mρωτικ$* συ-
ντρ,φ$υ δDν JEει 7π$ταEθ8. ∆Dν εTναι λ%γες $? περιπτ1σεις τ$* @στυν$µικ$* δελτ%-
$υ, 3π$υ @ναφIρ$νται σD µ;Eη δ6$ @νδρ-ν γι< µ%α γυναFκα. Π$λ= δD περισσ,τερες
εTναι $? περιπτ1σεις π$= δDν @ναγρ;φ$νται σD @στυν$µικ) δελτ%$, γιατ+ V διεκδ%-
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κησις τ$* θηλυκ$* δDν καταλ/γει σD τραγικ) @π$τIλεσµα. GOσ$ γι< τ+ς περιπτ1σεις
Mγκαταλε%ψεως τ8ς συBυγικ8ς iστ%ας εTναι ε�γλωττ$ς 4 @ριθµ)ς τ-ν διαBυγ%ων.

T)ν xEρωτα λ$ιπ)ν στ+ς πρ-τες @νθρ1πινες κ$ινων%ες Jπρεπε ν< @ντικαταστ/σQη
νI$ς θε,ς. �H Mλε6θερη σEIσις µετα:= @νδρ)ς κα+ γυναικ)ς Jγινε δεσµευτικ  κα+ µD
τ)ν γ;µ$ Mπ%σηµη. MD Sλλα λ,για 4 γ;µ$ς δDν oταν τ%π$τε Sλλ$ @π) τ ν δηµ,σια
@ναγγελ%α µιAς σEIσεως, π$= τ< 7π,λ$ιπα µIλη τ8ς 4µ;δ$ς Jπρεπε ν< σεXασθ$*ν.
Kα+ αHτ)ν τ)ν σεXασµ) τ)ν M:Iφρασε V νIα θε;, V GHρα. GOµως 3λη V διεργασ%α γι<
τ) πλησ%ασµα κα+ τ ν @π,κτησιν τ$* Mρωτικ$* συντρ,φ$υ φ$ρτ%Bει συναισθηµατικ<
τ) Sτ$µ$. �H Mπιθυµ%α γι< τ)ν Mρωτικ) σ6ντρ$φ$ φIρει Eαρ< L λ6πη· @ναγκ;Bει τ)
Sτ$µ$ ν< θIλQη ν< :εEωρ%σQη @π) τ< 7π,λ$ιπα, zστε ν< συγκιν/σQη τ) Mρωτικ, τ$υ
@ντικε%µεν$. �H Mπ%δει:ις τ8ς σωµατικ8ς ρ1µης, τ< jµ$ρφα λ,για, >να τραγ$6δι,
>νας E$ρ)ς εTναι µερικ< @π) τ< µIσα πρ$σελκ6σεως τ$* Mρωτικ$* συντρ,φ$υ· µIσα
π$= UσE6$υν κα+ στ ν qργανωµIνη κ$ινων%α. M,ν$ν π$= πλI$ν 7π,κεινται σD πε-
ρι$ρισµ,· 4 Mρωτικ)ς σ6ντρ$φ$ς πρIπει ν< εTναι Mλε6θερ$ς κα+ V σEIση ν< κατα-
λ/γQη στ)ν γ;µ$. �O xEρως Jπρεπε ν< 7π$ταEθQ8 στ)ν νI$ θε) L θε;, τ ν ^Aφρ$δ%τη.
Kα+ γι< ν< 7π$ταEθQ8 4 xEρως στ)ν σκ$π)ν κα+ τ$=ς καν,νες τ8ς κ$ινων%ας @π)
αHτ,ν$µ$ς θε)ς 7πεXιX;σθη σD υ?)ν τ8ς ̂ Aφρ$δ%της. GOπ$υ δD τ< καθωρισµIνα 3ρια
διερρ;γησαν, Mπηκ$λ$6θησε V τιµωρ%α. GOπως Jγινε στ ν _ρπαγ  τ8ς �EλIνης @π)
τ)ν Π;ριν L V τιµωρ%α τ-ν µνηστ/ρων τ8ς Πηνελ,πης. B$ηθ)ς δD στ ν τιµωρ%α τ-ν
παραXατ-ν Mστ;θη V ^AθηνA, V θε< τ8ς 'ρθ8ς φρ$ν/σεως. Γιατ+ 'ρθ  φρ,νησις
εTναι V 7π$ταγ  στ$=ς καν,νες κ$ινωνικ8ς συµπεριφ$ρAς. GOπως X$ηθ)ς τ-ν �Eλλ/-
νων Mστ;θη κα+ V GHρα, πρ$στ;τις τ$* γ;µ$υ.

ΘANATOΣ. �H µ,νιµη Mγκατ;στασις 3µως MπIφερε τ ν παρατ/ρησιν τ$* περι-
X;λλ$ντ$ς E1ρ$υ. �H παρατ/ρησις τ-ν περι,δων καρπ$φ$ρ%ας π$= Mνηλλ;σσ$ντ$
µD περι,δ$υς :ηρασ%ας· $? σταθερDς θIσεις τ-ν @στIρων κατ< τ+ς δι;φ$ρες Mπ$EIς·
V Mναλλαγ  Vλ%$υ κα+ σελ/νης, κα+ 3λα αHτ< σD συνδυασµ) µD τ+ς µεταX$λDς τ$*
@νθρωπ%ν$υ σ1µατ$ς, καθ1ρισαν τ ν Jνν$ια τ$* Eρ,ν$υ σD πρ$σµετρ$6µεν$ π$-
σ,ν. T1ρα γνωρ%B$υν πλI$ν, 3τι 3,τι γεννAται θ< µεγαλ1σQη, θ< γερ;σQη κα+ θ< πε-
θ;νQη µIσα σD Eρ,ν$ πρ$XλIψιµ$. �O θ;νατ$ς πλI$ν λαµX;νει τ ν θIσιν iν)ς φαιν$-
µIν$υ φυσικ$* κα+ @ναπ,φευκτ$υ, 3πως V λ$γικ  Mπιτ;σσει. AHτ) 3µως δDν @να-
στIλλει τ ν Mκδ/λωσιν τ$* συναισθ/µατ$ς τ8ς λ6πης  γι< τ)ν Eαµ) τ$* πρ$σφιλ$*ς
πρ$σ1π$υ. Γι< τ)ν γηρασµIν$ Sνθρωπ$, π$= Mλ;Eιστα δ6ναται ν< πρ$σφIρQη κα+ π$=
τ) τIλ$ς τ$υ εTναι @ναµεν,µεν$, Mκδηλ1ν$υµε τ ν λ6πη µας, 3ταν αHτ) φθ;σQη. �H
λ$γικ  τ$* Jτσι πρIπει ν< γ%νQη δDν 7περισE6ει τ$* συναισθ/µατ$ς. M;λιστα 3λη V
τελετ/, π$= @κ$λ$υθεF τ)ν θ;νατ$ >ως τ ν ταφ/ν, σκ$π) JEει ν’ @πελευθερ1σQη τ+ς
Mκδηλ1σεις συναισθ/µατ$ς· δ8λ$ν παρ;δειγµα $? «µ$ιρ$λ$γ%στρες», π$= συν/θως
Mλ;Eιστην συγγIνεια JE$υν µD τ)ν νεκρ,. xEτσι V ψυE  @π$φ$ρτ%Bεται, @π$καθα%-
ρεται κα+ καθαρ  πλI$ν MπιτρIπει στ) λ$γικ) ν< καταλ/:Qη στ) συµπIρασµα: κα+ V
Bω  συνεE%Bεται. Kα+ πρIπει ν< συνεEισθQ8, 3πως εTναι φυσικ,.

�H µ,νιµη Mγκατ;στασις εTEε >να @κ,µη @π$τIλεσµα. MIEρι τ,τε 3π$ι$ν πIθαινε
L τ)ν JθαXαν κα+ δDν JXλεπαν :αν< τ)ν τ;φ$ν τ$υ L τ)ν MγκατIλειπαν Sταφ$, @φ/-
ν$ντας τ< Bk-α ν< καθαρ%σ$υν τ)ν τ,π$. T1ρα 3µως 4 τ;φ$ς τ$* νεκρ$* ε7ρ%σκεται
Mντ)ς τ-ν 4ρ%ων Mγκαταστ;σεως. O? κ;τ$ικ$ι τ8ς κ$ιν,τητ$ς JE$υν πλI$ν συνεE8
Mπαφ  µD τ)ν E-ρ$ ταφ8ς. T) συνα%σθηµα 7περισE6ει τ8ς λ$γικ8ς. �H Bω  συνεE%-
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Bεται κα+ µετ< θ;νατ$ν. xOEι 3µως στ)ν ^Eπ;νω K,σµ$, @λλ< συνεE%Bεται στ)ν K;-
τω. GOπως δD 7π;ρE$υν θε$+ π$= καθ$ρ%B$υν κα+ πρ$στατε6$υν τ ν Bω  στ)ν ̂ Eπ;-
νω K,σµ$, Jτσι 7π;ρE$υν κα+ γι< τ)ν K;τω K,σµ$. ∆6$ λ$ιπ)ν 4µ;δες θε-ν δηµι-
$υργ$*νται, $? Eθ,νι$ι κα+ $? 7πIργει$ι. O? 7πIργει$ι εTναι αHτ$+ π$= καθ$ρ%B$υν
κα+ πρ$στατε6$υν τ$=ς καν,νες κ$ινωνικ8ς συµπεριφ$ρAς, τ$=ς ν,µ$υς. ^Eνk- $?
Eθ,νι$ι πρ$στατε6$υν τ< Sδηλα, τ)ν ψυEικ) κ,σµ$ τ-ν @νθρ1πων, τ ν Xλ;στησιν,
τ)ν σεισµ) κ.λπ., π$= σ<ν Sδηλα $? τελετIς τ$υς λαµX;ν$υν τ)ν Eαρακτ8ρα µυστη-
ρ%$υ. GOλ$ι 3µως $? θε$+ κατ$ικ$*ν µαB= στ)ν xOλυµπ$ 7π) τ)ν ∆%α σD Bε*:ιν. O?
θε$+ πλασµIν$ι κατ’ εUκ,να τ$* @νθρ1π$υ στ) σ6ν$λ, τ$υς @π$τελ$*ν >να ]λ$-
κληρωµIν$ Sτ$µ$ µD ψυE  κα+ σ-µα· V δD _ρµ$νικ  Bε*:ις τ-ν θε-ν κα+ τ-ν @νθρω-
π%νων λειτ$υργι-ν M:ασφαλ%Bει τ ν π$λυπ,θητη φυσικ  Uσ$ρρ$π%α.

O OY∆ETEPOΣ ZEYΣ. M%α φυσικ  Uσ$ρρ$π%α, π$= 3µως @νατρIπεται συνεE-ς.
AHτ) περιγρ;φεται γλαφυρ< στ ν �Iλι�δα κα+ τ ν �Oδ�σσεια. �H Jκφρασις τ$* Mλε6-
θερ$υ Jρωτα, V _ρπαγ  τ8ς �EλIνης @π) τ)ν Π;ριν, @νIτρεψε τ$=ς καν,νες τ8ς κ$ι-
νωνικ8ς συµπεριφ$ρAς. T,τε 3λ$ι $? GEλληνες M:εστρ;τευσαν Mναντ%$ν τ8ς Tρ$%ας,
γι< ν< MπιX;λ$υν τ ν διασαλευθεFσα τ;:ιν. Στ)ν π,λεµ$ αHτ) συµµετεFEαν κα+ $? θε-
$+ π$λεµ-ντας στ) πλευρ) τ-ν �Eλλ/νων L τ-ν Tρ1ων. ETναι @:ι$πρ,σεκτ$ 3τι τ)
µIρ$ς τ-ν Tρ1ων Mπ8ραν $? θε$+ π$= Mκπρ$σωπ$*ν τ)ν Mλε6θερ$ τρ,π$ Bω8ς· κα+
τ-ν �Eλλ/νων τ8ς qργανωµIνης κ$ινων%ας. �H ^Aφρ$δ%τη, 4 xAρης (V διαρκ ς π;-
λη τ$* @τ,µ$υ γι< τ ν MπιX%ωσιν), V xAρτεµις, π$= Jµεινε παρθIν$ς, γιατ+ δDν συµ-
XιX;σθηκε µD τ)ν νI$ τρ,π$ Bω8ς (γι’ αHτ) κα+ δDν oλθε σD γ;µ$υ κ$ινων%α), 4 Eθ,-
νι$ς Π$σειδ-ν. Συµπαραστ;τες στ$=ς GEλληνες Mστ;θησαν κυρ%ως V GHρα κα+ V
^AθηνA. ∆ηλαδ  V 7ψ%στη κ$ινωνικ  σ6µXασις, 4 γ;µ$ς κα+ V 'ρθ  φρ,νησις π$=
MπIXαλε τ ν συνIνωσιν τ-ν @νθρ1πων σD κ$ινων%α. MαB= δD µD τ+ς δ6$ θεDς @ρωγ)ς
τ-ν �Eλλ/νων Mστ;θη κα+ 4 GHφαιστ$ς, 4 θε)ς τ8ς 4µαδικ8ς τεEνικ8ς δηµι$υργ%ας.
�O δD Zε=ς Jµεινε αHστηρ< $HδIτερ$ς. GOσ$ γι< τ)ν ̂ Aπ,λλωνα, π$= MX$/θησε τ$=ς
Tρ-ες, δDν Mκπρ$σωπεF τ%π$τε Sλλ$ @π) τ ν @τ$µικ  λ$γικ  κα+ τ ν @τ$µικ  δηµι-
$υργ%α. GOπως κα+ 4 υ?,ς τ$υ ^Aσκληπι)ς τ) Sτ$µ$ θεραπε6ει.

�H ν%κη δD τ-ν �Eλλ/νων MπIφερε τ ν MπιX$λ  τ8ς τ;:εως, τ8ς qργανωµIνης κ$ι-
νων%ας. GOµως V ψυE  δDν MEει παραδ$θ8 τελε%ως. �O σε%στης Π$σειδ-ν παιδε6ει
τ)ν ^OδυσσIα, παρ< τ ν @ντ%θεσιν τ8ς ^AθηνAς. GOµως στ ν περιπIτεια τ)ν ^Oδυσ-
σIα τ)ν qθεF V lδια V ψυE/ τ$υ. MIEρι ν< φθ;σQη στ ν ^Iθ;κη κα+ ν< MπιX;λQη τ ν
τ;:ιν, iν1νεται Mρωτικ< Mλε6θερα µD τ ν K%ρκη κα+ τ ν NαυσικA· τρ1γει @π) τ<
?ερ< X,δια· δ%νει τ)ν 7πIρτατ$ @γ-να MπιXι1σεως. Kα+ 4 Π$σειδ-ν, πρ)ς τ)ν 4π$F$ν
@ντιµ;Eεται, εTναι V lδια V ψυE/ τ$υ. ETναι MκεFνες $? λειτ$υργ%ες της π$= ε7ρ%σκ$-
νται J:ω @π) τ ν λ$γικ/· εTναι τ< συναισθ/µατα, $? Mπιθυµ%ες, τ< Jνστικτα. Π$λ=
σωστ< παρατηρεF 4 π$ιητ/ς:

«T�Lς Λαιστρυγ�νας κα� τ�Lς K�κλωπας,
τ�ν Dγρι� Π�σειδ<να δ�ν θ� συναντ@σPης,
wν δ�ν τ�Lς κ�υ�ανPSς µ�ς στ&ν ψυ.@ σ�υ,

wν B ψυ.@ σ�υ δ�ν τ�Lς στ@νPη 1µπρ�ς σ�υ».
(K. KαX;φης, «^Iθ;κη»).

Γι’ αHτ) κα+ 4 ^OδυσσIας φθ;νει στ ν ^Iθ;κη µ,ν$, @φ$* νεκρ$*νται $? λειτ$υρ-
γ%ες τ$υ, κ$ιµισµIν$ς.
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H E�OPIA TOY ∆IONYΣOY. T< π;θη τ$* ^OδυσσIως τελει1ν$υν· V κ$ινωνικ 
τ;:ις @πεκατεστ;θη. ^AρE%B$υν 3µως τ< π;θη τ$* ∆ι$ν6σ$υ, τ$* θε$* π$= Mκφρ;-
Bει τ+ς ψυEικDς λειτ$υργ%ες, π$= συνεν1νει στ ν µ$ρφ/ τ$υ τ)ν EαµIν$ παρ;δεισ$.
�O ∆ι,νυσ$ς M:$ρ%Bεται @π) τ+ς π,λεις. �O Sγρι$ς θε)ς τ8ς 7πα%θρ$υ δDν JEει θIσιν
στ) Sστυ. �O GOµηρ$ς τ)ν @γν$εF. O? µεγ;λ$ι ν$µ$θIτες iδραι1ν$υν τ$=ς καν,νες
κ$ινωνικ8ς συµπεριφ$ρAς. O? 3ρ$ι συνευρIσεως µD τ)ν Mρωτικ) σ6ντρ$φ$ καθ$ρ%-
B$νται πλI$ν @π) τ) $Uκ$γενειακ) δ%και$. �O @πIραντ$ς E-ρ$ς τρ$φ$συλλ$γ8ς, π$=
Mσµικρ6νθη στ)ν E-ρ$ τ8ς 4µ;δ$ς, περι$ρ%Bεται @κ,µη περισσ,τερ$, γ%νεται Uδι$-
κτησ%α. �O κ$ιν)ς E-ρ$ς τIµνεται κα+ διαµ$ιρ;Bεται στ< µIλη τ8ς 4µ;δ$ς. NI$ι κα-
ν,νες καθ$ρ%B$υν τ+ς διαπρ$σωπικDς σEIσεις. ∆Dν Jφθαναν 3µως $? Sλλ$ι περι$ρι-
σµ$%, $? ν$µικ$%, θεσπ%B$νται νI$ι καν,νες συµπεριφ$ρAς, $? {θικ$%. �H _ρπαγ  iν)ς
φρ$6τ$υ @π) τ) κτ8µα τ$* γε%τ$ν$ς δDν τ$* στερεF τ ν διατρ$φ/, δDν τιµωρεFται.
GOµως V παρ;Xασις αHτ  δηµι$υργεF τ6ψεις συνειδ/σεως, Mν$EIς. �H Jκφρασις τ-ν
Mρωτικ-ν αUσθηµ;των δDν @π$τελεF @δ%κηµα. GOµως εTναι παρ;Xασις τ-ν {θικ-ν
καν,νων. GOπως κα+ σ/µερα, µετ<  τ ν @π$π$ινικ$π$%ησ%ν της, V µ$ιEε%α δDν εTναι
@δ%κηµα· εTναι 3µως _µ;ρτηµα. xEτσι V πιεσµIνη ψυE/, πρ$κειµIν$υ ν< µετIEQη στ ν
κ$ινων%α, πιIBεται @κ,µη περισσ,τερ$.

H ANAΣTAΣH TOY. Παρ;λληλα 3µως µD τ ν ψυE/ν τ$υ τ) Sτ$µ$ πιIBεται κα+
@π) τ ν αHθαιρεσ%α τ-ν @ρE,ντων. �O @γ1ν τ$υ γι< τ ν @να%ρεσιν τ-ν αHθαιρε-
σι-ν µεταλλ;σσει τ< π$λιτικ< συστ/µατα. ETναι δD @:ι$πρ,σεκτ$ 3τι, 3σ$ περι$ρ%-
Bεται V αHθαιρεσ%α, τ,σ$ περισσ,τερ$ πιIBεται V ψυE/. �H φυσικ  Uσ$ρρ$π%α JEει
@νατραπ8. �O SρEων Zε=ς δDν oταν δυνατ) ν< MπιτρIψQη τ ν Mνδυν;µωσιν τ-ν 7πIρ-
γειων θε-ν σD X;ρ$ς τ-ν Eθ$ν%ων. ̂ Eγν1ριBε π$λ= καλ;, 3τι V π;λη τ$υς θ< MπIφερε
τ ν δι;λυσιν τ$* ^Oλ6µπ$υ, }ν δDν M:ησφ;λιBε τ ν Uσ$ρρ$π%α δυν;µεων κα+ τ ν
εUρηνικ  συµX%ωσιν. K;τι Jλειπε, γι< ν< MπIλθQη V γαλ/νη. Kα+ τ,τε @νεθυµ/θη τ)ν
∆ι,νυσ$. ^Aπ) τ+ς στ;κτες τ8ς µητIρας τ$υ ΣεµIλης Mπ8ρε τ) JµXρυ$, τ) Jρραψε
στ)ν µηρ, τ$υ κα+ Jτσι Mγενν/θηκε Mκ νI$υ 4 ∆ι,νυσ$ς. AHτ)ς 4 θε,ς, π$= εTEε M:$-
ρισθ8, π$= εTEε γ%νει κ$µµ;τια, MπανασυνετIθη κα+ Mνεφαν%σθη Mκ νI$υ. ETναι 3µως
νI$ς πλI$ν θε,ς· δDν JEει σEIσιν µD τ)ν παλαι,. ∆Dν µ;Eεται τ ν qργανωµIνη κ$ι-
νων%α αHτ  τ ν φ$ρ;. Στ ν κυρι1τερη i$ρτ/ τ$υ, τ< ̂ Aνθεστ/ρια, 4 ∆ι,νυσ$ς εUσ;-
γεται στ) Sστυ κα+ µD τ)ν γ;µ$ τ$υ τ) γ$νιµ$π$ιεF. ^Aπ) τ)ν παλαι) ∆ι,νυσ$ µIνει
στ+ς τελετDς V @γρι,τητα τ-ν Mκφρ;σε1ν τ$υ, 3πως Sγρια oταν V πρωτ,γ$νη Bω/.
T< καταπιεσµIνα κα+ @νIραστα Sτ$µα στ+ς γι$ρτDς τ$* ∆ι$ν6σ$υ Mλευθερ1ν$υν τ ν
Sγρια φ6σιν τ$υς κα+ νυµφε6$νται τ ν π,λιν, τ ν qργανωµIνη κ$ινων%α. �H ψυE/
τ$υς @π$φ$ρτισµIνη (καθαρ/) @π) τ+ς @νε:Iλεγκτες λειτ$υργ%ες παραEωρεF E-ρ$
στ ν λ$γικ/. Kα+ :αν;, 3ταν φ$ρτ%Bεται, V νIα i$ρτ  τ$* ∆ι$ν6σ$υ τ8ς παρIEει τ ν
νIα κ;θαρσιν· κα+ 4 κ6κλ$ς MπαναλαµX;νεται. �O ∆ι,νυσ$ς θριαµXε6ει γι< δε6τε-
ρη φ$ρ;. Γι’ αHτ) κα+ qν$µ;σθη «∆ιθ�ραµ��ς»· δηλαδ  αHτ)ς π$= θριαµXε6ει δ6$
φ$ρIς. xEτσι MπIρEεται πλI$ν V π$λυπ,θητη Uσ$ρρ$π%α. Γι’ αHτ) κα+ 4 �Hρ;κλειτ$ς
Jλεγε 3τι, 3π$ι$ς διαX;Bει GOµηρ$, τ)ν 7µνητ  τ8ς ν%κης τ-ν κ$ινωνικ-ν καν,νων
σD X;ρ$ς τ8ς ψυE8ς, πρIπει ν< ραXδ%Bεται. ∆ι,τι: «E- µ& γ�ρ ∆ι�ν�σaω π�µπ&ν 1π�ι-
�'ντ� κα� dµναι�ν xyσµα α-δ���ισιν, +ναιδ3στατα ε:ργαστ’ Dν». ∆ηλαδ  3σ$ι δDν
κ;ν$υν τ+ς π$µπDς τ$* ∆ι$ν6σ$υ κα+ δDν 7µν$*ν µD τ) τραγ$6δι τ< γεννητικ< µ,-
ρια, εTναι ?καν$+ ν< πρ;:$υν τ< Eε%ριστα.
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E�ς τ� τε�	
ς 197, Mα�
υ 1998 τ
� «∆αυλ
�» � κ. Στα�ρ
ς Bασδ κης συνε	#$ει τ&ς πα-
ραν
)σεις (πρ
ϊ�ν ,αθε#ας πρ
καταλ)ψεως) κα1 τ& 2τ
π)µατα (πρ
ϊ�ν ,αθε#ας 2γν
#-
ας). E�ς 5να κε#µεν
ν - παραλ)ρηµα, 	ωρ1ς συγκεκριµ ν
ν θ µα, πετ6γεται 2π� τ7ν
2ρ	α#αν Σπ6ρτην ε�ς τ
8ς M6
υ-M6
υ τ9ς :Aφρικ9ς, ε�ς τ7ν ρυθµικ)ν, ε�ς τ7ν πυρ
-
,ασ#αν, ε�ς τ� Bυ$6ντι
ν, ε�ς τ7ν µετρικ7ν κα#, τ� 	ειρ=τερ
ν, ε�ς τ7ν κριτικ7ν τ>ν ?γκ@-
ρων ,ι,λι
γραφικ>ν µ
υ πηγ>ν, ?πιστηµ
νικ>ν, A	ι ?µπειρικ>ν, τ&ς �π
#ας 2γν
εB! MD
παντελ9 Eλλειψιν συλλ
γισµ>ν Fγεται κα1 π6λιν 2π� τ� τυ	αB
ν G ?µπειρικ�ν ε�ς τ7ν
γνHµην τ
υ, θεωρHντας την ?πιστ)µη. :AIι
σηµε#ωτ
ς κα1 J ?µπ6θει6 τ
υ ?ναντ#
ν τ9ς
Bυ$αντιν9ς M
υσικ9ς. X6ριν κα1 µ=ν
ν τ>ν 2ναγνωστ>ν τ
� «∆αυλ
�» Lς τ@	Mη 2πα-
ντ)σεων.

�Aτ�πηµα 1�ν: «�H Bυ�αντιν� µ�υσικ� ε�ναι �ρρυθµ�ς». Kαταρρ#πτεται εOκ=λως µ σPω
Qπλ
� συλλ
γισµ
�: SH Bυ$αντιν7 µ
υσικ7 δDν E	ει ρυθµ=ν (Fρρυθµ
ς). UAρα δDν εVναι
µ
υσικ). Συµπ ρασµα: OX Bυ$αντιν
1 δDν εV	
ν µ
υσικ)ν. :EκεB �δηγεB λ
γικ>ς τ� π=-
ρισµ6 τ
υ.

Γραφικ=ν. T� διατ1 [µως \κατ
ντ6δες συγγραφεBς Eγραψαν δι& τ7ν ,υ$αντιν7ν µ
υ-
σικ7ν δDν µ]ς τ� λ γει... :Hσ	
λ)θησαν µD κ6τι 2ν@παρκτ
ν. T� διατ1 Fλλ
ι Eγραψαν
ε�δικ& ,ι,λ#α, Fρθρα κα1 κεφ6λαια µ�ν�ν δι� τ�ν ρυθµ�ν ε�ς τ�ν Bυ�αντιν�ν µ�υσικ�ν,
π6λι δDν τ� λ γει. Kα1 αOτ
1 φα#νεται [τι ?µαται
π=νησαν.

E�ς [λα τ& ,ι,λ#α παρασηµαντικ9ς ̂ π6ρ	
υν ε�δικ& σηµεBα 2φ
ρ>ντα ε�ς τ�ν 	ρ=ν
ν.
EVναι περισσ=τερ
ι 2π� 20 
X 	ρ=ν
ι (�ργ�ν, δ�γ�ργ�ν, πα σις, σταυρ�ς, τρ�αργ�ν κ.λπ.).
SO Xρ@σανθ
ς � ?κ Mαδ@τ
υ ε�ς τ� Eργ
ν τ
υ «Θεωρητικ$ν M&γα τ'ς M�υσικ'ς» 2να-
φ ρεται ε�ς τ7ν παρ. 354 ε�ς τ� dθ
ς τ
� e	
υ πλαγ#
υ α´, λ γων [τι ε�ς τ& εXρµ
λ
γικ&
?κφρ6$ει «τ$ διεγερτικ$ν κα( )�ρευτικ�ν», [ταν E	Mη τα	εBαν 2γωγ)ν. SO d	
ς (	
ρευ-
τικ�ς) αOτ�ς τ>ν Bυ$αντιν>ν 2ντιστ
ι	
�σε µD τ�ν SYπ
δHρι
ν «τρ=π
ν» τ>ν :Aρ	α#-
ων, [πως ?πισηµα#ν
υν 
X περισσ=τερ
ι ?ρευνητα#.

�Aτ�πηµα 2�ν: «O+δ,ν �ν&φερα περ( .ι.λι�γραφ�ας».
Πρ>τ
ν σεBς, κ@ριε Bασδ κη, ε�πεBτε µας π
ι=ς συγγραφε@ς ε�δικ�ς ε�ς τ7ν Bυ$αντιν7ν

µ
υσικ7ν ^π
στηρ#$ει [τι εVναι Fρρυθµ
ς; Περιµ ν
µεν 2π6ντησιν... ∆ι=τι [σ
υς γνω-
ρ#$ω ?γj (π6νω 2π� 30), ̂ π
στηρ#$
υν [τι E	ει 	ρ=ν
υς, µ τρα κα1 ρυθµ
@ς. Kα1 σ]ς πα-
ραπ µπω ε�ς τ& Eργα:

1) Egon Wellesz, History of Byzantine Music and Hymnography (Oxford University
Press).

1α) Egon Wellesz, Die rhythmik der Byzantinischen Hymnen, ZMW, vol. II («SH Pυθµικ7
:Aγωγ7 τ>ν Bυ$αντιν>ν lYµνων»).

2) Aubry, Le rhythme tonique dans la poésie liturgique et dans les chants de l’ Eglise
Grecque, Paris, 1903.

3) Ψ6	
ς K.A., �H παρασηµαντικ� τ'ς Bυ�αντιν'ς M�υσικ'ς.
4) Tiby O., La Musica Byzantina, Milan 1938.
5) Tillyard H., Byzantine Music and Hymnograph, London 1923.

O ∆IAΛOΓOΣ ΓIA TO ZEΪMΠEKIKO

�Aπ ντησις τ�! κ. K. Σκα% ντ��υ ε�ς τ�ν κ. Στ. Bασδ&κην



* Rhythm in Byzantine Music.
6) Kωνσταντινίδ2υ, Λε1ικ$ γι2 τ�ν Θεωρ�α τ'ς Bυ�αντιν'ς M�υσικ'ς.
7) Dimitri Gianellos (δ=κτωρ ?θν
µ
υσικ
λ=γ
ς κα1 ?ρευνητ)ς), La musique Byzantine.

(E�ς τ� ?ν λ=γPω Eργ
ν ^π6ρ	
υν ε�δικ& κεφ6λαια γι& τ�ν ρυθµ=,
τ
8ς 	ρ=ν
υς, τ& µ τρα).

rAς 2ναφ ρωµεν 2κ=µη τ&ς π
λυτ#µ
υς ?ργασ#ας τ
� H. Rieman, τ
� J.B. Thibaut, τ
�
Tom Reinach, τ
� Παναγιωτ
π
@λ
υ, τ
� N. Παππ], τ
� Kαµαρ6δ
υ, τ
� Π. N. Tρε-
µπ λα, τ
� Γεωργακ
π
@λ
υ...

Bλ πετε, κ@ριε Bασδ κη, [λ
ι αOτ
1 ?I)τασαν ε�ς ε�δικ& κεφ6λαια G κα1 ,ι,λ#α τ� θ -
µα τ�! µ&τρ�υ κα' τ�! ρυθµ�! τ9ς Bυ$αντιν9ς µ
υσικ9ς, κα1 �(τε )νας δDν  2πεφ6νθη
[τι εVναι *ρρυθµ�ς. EVσθε � πρ>τ
ς π
8 τ� λ γει παγκ
σµ#ως κα#, τ� 	ειρ=τερ
ν, π
8 δDν
τ� στηρ#$ει π
υθεν6. :E&ν δυσκ
λευθ9τε ν& εtρετε τ& Eργα π
8 2ν φερα, 2ν
#Iατε τ7ν
?γκυκλ
πα#δειαν τ
� «SHλ#
υ» (τ=µ
ς «SEλλ&ς»): «T$ 4δια�τερ�ν )αρακτηριστικ$ν τ'ς Bυ-
�αντιν'ς µ�υσικ'ς ε�ναι 6 ρυθµικ�ς πλ�!τ�ς τ7ν µελ7ν της, 6 8ν�µα��µεν�ς “τ�νικ�ς
ρυθµ�ς”...».

T� Fρθρ
ν αOτ� εVναι τ
� καθηγητ
� Γεωργακ
π
@λ
υ. UE	ει κα1 παρ6δειγµα Bυ$α-

ντιν
� tµν
υ µD τ�ν ρυθµ�ν 
3

2
 + 

4

2
 + 

2

2
 +

3

2
 + 

4

2
 (	ωρ1ς κ
ρHνα τ
� ψ6λτ
υ).

Θ& ε�π9τε, αOτ
1 εVναι π
λλ
1 ρυθµ
#. Nα1, εVναι π
λυρρυθµικ=ν, A	ι [µως Fρρυθµ
ν
(µ7 τ& µπερδ ψετε π6λι!). :E&ν τ� σ@µφυρµα αOτ� ?παναληφθM9, [πως κα1 γ#νεται, τ=τε
E	
µεν 5να σ@νθετ
ν ρυθµ=ν. EVναι 
X λεγ=µεν
ι συµπεπλεγµ&ν�ι ρυθµ
1 τ>ν 2ρ	α#ων,

X 2π
τελ
�ντες \ν=τητα περι 	
υσαν π
λλ& µ τρα... Mπ9τε ε�ς τ�ν κ=π
ν ν& 2κ
@σετε
κατα.ασ�ας τ9ς ?κκλησ#ας. Θ& �δ9τε [τι E	
υν ρυθµ
8ς τ=σ
ν καθαρ
@ς, π
8 θ& wµπ
-
ρ
�σε κ6π
ι
ς ν& 	
ρ
γραφ)σMη ?π6νω ?κεB! :Eπειδ7 [µως τ� αOτ# σας ?συν)θισε τ& 3/4
κα1 τ& 4/4, ν
µ#$ετε [τι εVναι Fρρυθµ
ι. :Aκ=µη κα1 
X κ
ρ>νες τ
� ψ6λτ
υ εVναι µετρη-
µ ναι µD ε�δικ& σ@µ,
λα τ9ς παρασηµαντικ9ς.

�Aτ�πηµα 3�ν: «Pυθµικ:: �H <πιστ:µη τ�  ρυθµ� . Mετρικ:: �H <πιστ:µη τ�  µ&τρ�υ»!
Π
λ8 yραB
ι 
X �ρισµ
# σας: EVναι yσ&ν ν& ε�πM9 κ6π
ι
ς «:Iατρικ7 εVναι J ?πιστ)µη

τ9ς �6σεως». zε	ν]τε [τι, [ταν δ#δωµεν �ρισµ=ν, δDν πρ πει ?ντ=ς τ
υ ν& ^π6ρ	Mη J ^π�
�ρισµ�ν Eνν
ια G παρ6γωγ=ν της! :E&ν κ6π
ι
ς ε�ς τ7ν :Aκαδηµ#αν τ
� Πλ6των
ς Eδι-
δε �ρισµ�ν τ
� ε{δ
υς «Mετρικ7 εVναι J ?πιστ)µη τ
� µ τρ
υ», τ=τε [λ
ι θ& ?κυλ#
ντ

κ6τω 2π� τ�ν γ λωτα. Θ& dτ
 τ� 2ν κδ
τ
ν τ
� µην=ς: ∆ια,6στε τ� Fρθρ
ν µ
υ καλ&
(τε�	
ς 185 τ
� «∆αυλ
�»), δι& ν& �δ9τε [τι κ6νω 2ντιδιαστ
λ7ν τ>ν [ρων... M 	ρι ν&
τ� δια,6σετε [µως, 2παντ)σατ  µ
υ ?δ>: AX Eνν
ιαι «ρυθµ�ς» κα1 «µ τρ
ν» εVναι ταυ-
τ=σηµ
ι; G τελε#ως I ναι; G E	
υν  κ
ιν
8ς τ=π
υς; T# 2π� τ& τρ#α; Σ]ς ?πρ
,ληµ6τισα
Eτσι; Θ& σ]ς ,
ηθ)σω |λ#γ
ν: UE	
υν κ
ιν
8ς τ=π
υς, κ@ριε Bασδ κη. ∆ι=τι ρυθµ�ς
/ωρ'ς µ&τρ�ν δ1ν 2π ρ/ει· e, Lς τ� ε�π> 2λλι>ς, 2Iιωµατικ6: Π]ς ρυθµ�ς πρ
ϋπ
θ τει
τ7ν tπαρIιν µ τρ
υ.

:Aφ)σατε λ
ιπ�ν ν& σ]ς ,
ηθ)σω κα1 ε�ς τ
8ς �ρισµ
@ς. Kατ’ 2ρ	6ς, ?πειδ7 σ]ς 2ρ -
σει τ=σ
ν τ� Lidell - Scott, 2ν
#Iατ  τ
 ε�ς τ� λ9µµα ρυθµ�ς· θ& �δ9τε: µ#α 2π� τ&ς ?νν
#-
ας τ
� ρυθµ
� εVναι ταυτ=σηµ
ς τ
� «µ τρ
υ»: «ρυθµ$ς = µ&τρ�ν, συµµετρ�α κ.λπ.». Kα1
τHρα 
X �ρισµ
1 π
8 σ]ς ^πεσ	 θην:

Pυθµικ�: SH τ 	νη κα1 γν>σις (?πιστ)µη) τ>ν καν=νων, κατ& τ
8ς �π
#
υς παρ6γεται
	ρ
νικ) τ6Iις (Qπλ9 G σ@νθετ
ς, αOστηρ& G ?λευθ ρα) ε�ς τ7ν π
#ησιν G τ�ν
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πε$�ν λ=γ
ν G ε�ς τ7ν µ
υσικ7ν G γενικHτερ
ν ε�ς τ7ν T 	νην. Παρ’ :Aρ	α#
ις dτ
 θεω-
ρητικ�ν µ ρ
ς τ9ς µ
υσικ9ς µελετ>ν τ& στ
ι	εBα τ>ν ρυθµ>ν. (:Aφ
ρ�] κυρ#ως ε�ς |ργα-
νικ7ν µ
υσικ)ν).

Mετρικ�: SH ?πιστ)µη J µελετ>σα τ
8ς ν=µ
υς, ,6σει τ>ν �π
#ων παρ6γεται ρυθµ�ς
?ν τM9 π
ι)σει κα1 τP> λ=γPω. T& ?π# µ ρ
υς στ
ι	εBα αOτ9ς εVναι �δ#ως � τ
νι-
σµ�ς τ>ν λ Iεων κα1 τ� ,ρα	8 - µακρ�ν τ>ν συλλα,>ν. (:Aφ
ρ�] κυρ#ως ε�ς
µ
υσικ7ν λ=γ
υ yς J π
#ησις).

Σ	=λι
ν: Bρα	8 κα1 µακρ=ν, [πως κα1 τ
νισµ�ν [µως, δDν E	
υν µ=ν
ν αX λ Iεις 2λλ&
κα1 
X d	
ι τ>ν |ργ6νων. :Eπειδ7 τ� πρ>τ
ν µ
υσικ�ν Aργαν
ν dτ
 J φων), κα1 τ� µ -
τρ
ν σ	ετ#$εται µD τ7ν φων7ν κα1 τ7ν λ Iιν.

�Aτ�πηµα 4�ν: «�O κ?ρι�ς Σκα.Aντ��ς λ&γει: 6 ρυθµ$ς υ-́ ε�ναι �ρ)αC�ς (Eαµ.�ς �π$
�ρσεως). T� µGς λ&νε τ2 λε1ικA; IIαµ.�ς (στι)�υργικ:): µετρικ� µ�νAδα κ.λπ.)».

Λ6θ
ς E	ετε κ@ριε κα1 λ6θ
ς E	
υν τ& λεIικ& π
8 τ� λ γ
υν αOτ=! SO {αµ,
ς δDν 2φ
ρ�]
µ=ν
ν ε�ς τ7ν µετρικ7ν κα1 στι	
υργικ)ν. T& {δια τ& 2ρ	αBα κε#µενα σ]ς διαψε@δ
υν. Σ]ς
παραθ τω 2π=σπασµα τ
� Bακ	ε#
υ τ
� Γ ρ
ντ
ς (θεωρητικ�ς τ9ς µ
υσικ9ς τ
� 2
υ µ.X.
α�>ν
ς): «Π�σ�ι �Lν ε4σ(ν ρυθµ��; ∆&κα. T�νες �Nτ�ι; OγεµPν, Eαµ.�ς, )�ρεC�ς, �νAπαι-
στ�ς, Qρθι�ς, σπ�νδεC�ς, παιAν» κ.λπ.

∆Dν 	ρει6$εται µετ6φρασιν. T�ν 2
 α�>να µ.X. λ
ιπ�ν � {αµ,
ς 2ντιµετωπ#$ετ
 2π�
τ
8ς θεωρητικ
8ς yς ρυθµ�ς κα1 yς µ τρ
ν συγ	ρ=νως (
X κ
ιν
1 τ=π
ι π
8 ?λ γαµε).
UEτσι δDν τ� λ γω ?γH, κ@ριε Bασδ κη, [τι � {αµ,
ς εVναι ρυθµ=ς. T� λ γει � 2ρ	αB
ς αOτ�ς
θεωρητικ�ς τ9ς µ
υσικ9ς. Θ& τ�ν 2µφισ,ητ)σετε κα1 αOτ=ν; SH σ@γ	υσ#ς σας, κ@ριε Bασ-
δ κη, πρ
 ρ	εται 2π� Fγν
ιαν λ
ιπ=ν. :Eγj π6ντως πα#ρνω ε�ς τ& σ
,αρ& τ� ?δ6φι
ν
αOτ� κα1 ?κλαµ,6νω τ�ν {αµ,
ν:

1
ν: yς Qπλ
�ν ρυθµ=ν, [πως λ γει � Bακ	εB
ς·
2
ν: yς µ τρ
ν τ9ς στι	
υργικ9ς ([ταν 2φ
ρ�] ε�ς λ Iεις).
UAρα ,λ πετε [τι [,τι Eγραψα δι& τ�ν ρυθµ�ν τ
� Zεϊµπ κικ
υ εVναι 2ληθDς κα1 στ -

κει, δι=τι � ρυθµ�ς αOτ�ς (τ� ρυθµικ�ν σ@µπλεγµα) 2π
τελεBται 2π� Fλλ
υς ρυθµ
8ς yς
� {αµ,
ς, � σπ
νδεB
ς κα1 � ,ακ	εB
ς, πρ]γµα π
8 2π
δεικν@ει τ7ν Xερ&ν καταγωγ)ν κα1
τ�ν Bακ	ικ�ν 	αρακτ9ρα τ
� 	
ρ
� (σπ
νδεB
ς + ,ακ	εB
ς π
�ς). Σ]ς λ@ω λ
ιπ�ν τ� πρ=-
,ληµα: UIαµ,
ν wµπ
ρεB ν& 2π
δHσMη τ=σ
ν τ� Aργαν
ν (κρ
υστ=ν), κα1 τ=τε εVναι |ρθ�ν
ν& ε�π
�µε τ�ν {αµ,
ν ρυθµ=ν, [σ
ν κα1 � λ=γ
ς, yς ?π1 παραδε#γµατι J λ Iις θε7ν = υ-
´, �π=τε εVναι |ρθ=τερ
ν ν& τ�ν ε�π
�µε µ&τρ�ν. T� µ τρ
ν [µως εVναι συγ	ρ=νως κα1
ρυθµ=ς. SAπλ>ς 2λλ6$ει J �ρ
λ
γ#α. E�ς τ7ν περ#πτωσιν τ�! 7ργ ν�υ 9 :αµ%�ς λ&γεται
ρυθµ�ς, ;ν<= τ�! λ�γ�υ (λ&?ις) λ&γεται µ&τρ�ν.

THρα Lς µ7 τσακωνHµαστε δι& τ& λ
ιπ6, κ@ριε Bασδ κη. EO	αρ#στως θ& eθελα ν& σ]ς γνωρ#-
σω πρ
σωπικ>ς, ?&ν Eλθετε ε�ς :Aθ)νας. ΣεBς ?πιµ νετε ν& µετρ9τε τ�ν Zεϊµπ κικ
ν µD 9/8 – δικα#-
ωµ6 σας. :EµD 2φ)σατ  µε ν& τ�ν µετρ>, ?πειδ7 µ
� φα#νεται 2ρ	αB
ς ρυθµ=ς, µD τ
8ς ρυθµ
8ς τ>ν
SEλλ)νων (τ
8ς 10, π
8 2ναφ ρει � Bακ	εB
ς). Π
B
ς τρ=π
ς εVναι |ρθ=τερ
ς 2π� τ
8ς δ@
; T# ν&
ε�π>; :E&ν � Zεϊµπ κικ
ς εV	ε παι	θ9 yς ρυθµ�ς δι& πρHτην φ
ρ&ν 2π� τ�ν M=τσαρτ ε�ς τ7ν Bι ν-
νην, θ& Eπρεπε ν& τ�ν µετρ)σωµε µD κλ6σµατα, [πως 9/8. :E&ν [µως E	Mη 2ρ	α#αν SEλληνικ7ν κα-
ταγωγ)ν, [πως πρ>τ
ς ?γj 2π δειIα µ σPω ?ρε@νης, τ� |ρθ=τερ
ν θ& dτ
 ν& τ�ν µετρ)σωµε µD τ�ν
2ρ	αB
ν τρ=π
ν...

:Eδ> 	ρει6$εται J κ
ιν7 λ
γικ), π
8 τ=σ
ν τ7ν περιφρ
νεBτε...

K�σµAς Σκα% ντ��ς
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BIπτ µεν�ι δDσκ�ι
REπειδη λ�γTω <παγγ&λµατ�ς U)ω πετA1ει �ρκετ,ς )ιλιAδες Vρες µ, π�λεµικ2 κα(

<µπ�ρικ2 �ερ�σκAφη, κα( �κ�?γ�ντας π�λλ,ς φ�ρ,ς γι2 τ2 διAφ�ρα WπτAµενα �ντι-
κε�µενα «�γνPστ�υ ταυτ�τητ�ς» («OLφ�») µ�  <ρ)�ταν µ&)ρις <δ7, Xπως λ&νε, ν2
σκAσω �π$ τ�ν �σ)ετ�σ?νη κα( µισαλλ�δ�1�α τ�  κ�σµ�υ, π�Y σπε?δει ν2 τσιµπ:σZη
σ, X,τι τ�  πετGνε, Xπως �W κ�τες τ$ καλαµπ�κι... Uτσι λ�ιπ$ν [ς µ�  κAνετε τ� )Aρη
ν2 τ2 π7 �π’ τ�ν καλ:, γιατ( πAντ�τε U.λεπα Xτι 6 καθ&νας π�Y <µπλεκ�ταν µ, τ$ θ&-
µα, τ$ �ντιµετPπι�ε �π’ τ�ν σκ�πιA τ�υ, O 6π��α Xµως πAντα δ,ν τ$ν κAλυπτε πλ:ρως,
γιατ( τ$ θ&µα ε�ναι σ?νθετ� κα( θ&λει ταυτ�)ρ�νη �ντιµετPπιση τ7ν παραγ�ντων π�Y
τ$ �παρτ���υν. T$ θ&µα ε�ναι φιλ�σ�φικ$ κα( καλλιτε)νικ�... M� σGς 1εν��Zη κα( �κ�-
λ�υθ:στε µε. Πρ�σδεθ'τε.

IOταν λ�ιπ$ν �W γ�γαντες <κεCν�ι σ�φ�( τ'ς RAρ)αι�τητας ε�)αν συλλA.ει τ�ν δ�µ�
τ'ς ^λης )ωρ(ς �τ�µικ,ς .�µ.ες, τ�ν �πειρ�τητα τ�  Σ?µπαντ�ς )ωρ(ς τηλεσκ�πια
(σ:µερα _να τ&τ�ι� σ, τρ�)ι2 γ?ρω �π$ τ�ν Γ', τ$ Hubble, <παληθε?ει τ(ς σκ&ψεις
τ�υς), Xταν ε�)αν πραγµατ�π�ι:σει τ�ν ∆ηµ�κρατ�α κα( Xταν O T&)νη ε�)ε φθAσει σ,
κ�ρυφαCες µ�ρφ,ς γ?ρω �π$ τ�ν Uκφραση τ'ς �νθρPπινης bπ�στασης µ, �λλ�υς �ντ�-
στ�ι)�υς γ�γαντες καλλιτ&)νες, U! τPρα τ� ν2 π� µε γι2 τ$ κατιναρι$ π�Y τ�ν σ:µερ�ν
Oµ&ρα µGς τριγυρ��ει;

T�τε O REπιστ:µη κα( O T&)νη )&ρι-)&ρι ψηλAφι�αν σωστ2 τ$ µυστ:ρι� τ'ς φ?σης,
γιατ( dταν πAντα σ, <παφ� µα�? της – γι’ α+τ$ δ,ν θ2 πεθAν�υν π�τ&. T�τε �κ�µη O
θε�λ�γ�α δ,ν τ�λµ� σε ν2 πZ' κ�υ.&ντα γι2 τ�Yς σ�φ�Yς κα( καλλιτ&)νες, γιατ( α+τ�(
dταν κα( θ2 ε�ναι �W µ�ν�ι κα( �ληθιν�( <κφραστ,ς κα( fρµηνευτ,ς τ�  Σ?µπαντ�ς. T2
bπ�λ�ιπα ε�ναι καθαρ� π�λιτικ:, Xπ�υ δι2 τ'ς «�π�καλ?ψεως» κα( τ�  δ�γµατ�ς 6 )ρι-
στιανισµ$ς <1Aλειψε .�αια α+τ� τ�ν µεγαλωσ?νη. gO,τι bπAρ)Zη σ:µερα πρ�&ρ)εται
�π$ τ$ν π�λιτισµ$ τ7ν �Eλλ:νων, π�Y �ναρ)α Xµως µ, τ�ν �4κ�ν�µικ�π��ηση U)ει �να-
πτυ)θ'. IEτσι O REπιστ:µη Uγινε �τ�µικ� .�µ.α, O δ, T&)νη πιτσιλισµ&ν� πε��δρ�µι�.

T$ λ�ιπ�ν, π�Y λ&γαµε, πετAγ�νται κAτι γραφικ�( τ?π�ι �+φ�λ�γων κα( λ&νε κAτι
πρAγµατα, π�Y ε�ναι ν2 τρα.hGς τ2 µαλλιA σ�υ· δ,ν πα�ρν�υν µυρωδι2 �π$ φυσικ�Yς
ν�µ�υς, π�Y Xσ� νA ’ναι, �ρκετ2 δισεκατ�µµ?ρια Uτη φωτ$ς .λ&π�µε γ?ρω-γ?ρω· κα(
κAτι δισεκατ�µµ?ρια πAλι 8ργανικ7ν fνPσεων <ντ�π���νται, δηλαδ� bπAρ)ει γ?ρω
µας κAπ�ι�ς σε.ασµ$ς τ�+λA)ιστ�ν πρ$ς τ�ν φ?ση. Kι Xµως α+τ�( j τ2 «ε�δαν» j τ�Yς
ε�παν πkς τ2 «ε�δαν», )ωρ(ς ν2 κAν�υν τ$ν κ�π� ν2 �1ι�λ�γ:σ�υν α+τ$ τ$ «ε�δαν» µ,
τ$ν γ?ρω µας γνωστ$ κ�σµ�.

T$ Eδι� ε�)ε συµ.' κα( στ$ν Mεσα�ωνα, Xταν �W �παγ�ρε?σεις ε�)αν κAνει τ�ν γε-
νετ:σια πεCνα ν2 σκαρPνZη «<ρωτPδη µετ&ωρα» (�ντ( τ�  bδατPδη)! KAπ�υ πι$ πA-
νω ε�)α πεC Xτι lµ�υν �ερ�π�ρ�ς· φ�.Gµαι, Xτι πι2 δ,ν )ρεια��σαστε τ�ν µαρτυρ�α µ�υ,
µετ2 τ2 Xσα εEπαµε.

RAγαπητ�( <πι.Aτες, ε+)αριστ� µε π�Y µGς πρ�τιµ:σατε, �λλ2 O fταιρε�α µας, πι-
στε?�ντας Xτι <σεCς πετGτε τPρα πι2 µ�ν�ι σας κα( γι2 τ� τ� δ,ν )ρειA�εστε �ερ�-
πλAν�, µατα�ωσε τ�ν πτ:ση! 

Kαλ� σας τα1�δι...
ΠαντελFς Γλ ρ�ς
Tα1�αρ)�ς Π.A. <.�. (Wπτ.)



Πνευµατικ�� καθ�δηγητ�ς
O�ων�σκ	π�ι, ναρκ�µανε�ς �π�θεραπευµ�ν�ι � �ν �νεργε��α, �Aγι�ρε�τες �π	�λητ�ι,

�"φ�λ	γ�ι, �ν$πηρ�ι διαν�ητικ&ς � σωµατικ&ς, παιδ�κτ	ν�ι, �γαπητικ��, «ε�δικ�(»
«�πιστ*µ�νες» τ+ς πεντ$ρας, π	ρνες δηλωµ�νες στ, Tµ+µα .Hθ&ν � κρυφ�ς, �δε�λη-
πτικ�( � µανιακ��, «συγγραφε�ς» κα( «π�ιητ1ς» τ+ς πλ$κας � τ+ς συµφ�ρ2ς, νυκτ	�ι-
�ι, κ�ναιδ�ι �γ3ειρισµ�ν�ι κα( µ*, �π�φυλακισµ�ν�ι, �ν�ραστ�ι, παλι�ηµερ�λ�γ�τες,
�γ4ρτες, µικρ�απατε&νες, κ�σµ�καλ	γερ�ι, ψ6νια κ$θε κατηγ�ρ�ας, µεσσ�ες, θε�λη-
πτικ�ς, �π, τ7 µ�α· κα( �π, τ7ν 9λλη ψυ3ρ�( �:�υσιαστ1ς � «�ντιρατσιστ1ς» «διαν��4-
µεν�ι» κα( «καλλιτ�3νες», �ετ�ν43ηδες, καταφερτ;+δες. σκιτ;+δες, �εριτ;+δες τ+ς πι$-
τσας –>,τι πι, �ντιπνευµατικ, κα( �ντικαλλιτε3νικ, ?π$ρ3ει στ7ν κ�ινων�α– πρ,ς 9γραν
π�λιτικ+ς � �µπ�ρικ+ς � «πνευµατικ+ς» κα( «φιλ	τε3νης» πελατε�ας.

T� ε@ναι α"τ��; MC �κε�ν�ι π�D �πιλ�γ�νται, �E Fδι�ι π$ντ�τε, �π, τC καν$λια Gς «πρ�-
σκεκληµ�ν�ι» τ&ν διαφ	ρων τηλε�πτικ&ν «συ;ητ*σεων», κα( διαφωτ�;�υν κα( �:υψ6-
ν�υν πνευµατικC τ�Dς περι�4σι�υς ?πηκ	�υς τ�H Pωµα�ικ�υ, καλ�! Φρ�κη.

Ω.
�H �ρµ�ν�α

�H ψυ3�κ�ινωνικ7 ?π	σταση τ�H �νθρ6π�υ µεταλλ$σσεται τC τελευτα�α 3ρ	νια µ1
τα34τατ�υς ρυθµ�4ς, 3ωρ(ς >µως τ�Hτ� νC γ�νεται �ντιληπτ	. K4ρι� γν6ρισµα α"τ+ς
τ+ς «µετ$λλα:ης» M Nλ�κληρωτικ* τ�υ �:$ρτηση �π’ τ7ν �ι�3ηµε�α κα( τ7ν τηλετε3ν�-
λ�γ�α. �O «Pρωτας» 3ρει$;εται «viagra», M διασκ�δαση «σν�φα», N �θλητισµ,ς «ντ	πα»,
M :εκ�4ραση κα( N Qπν�ς «tavor», �E κ�ινωνικ1ς σ3�σεις τηλε	ραση, τηλ�φων� κα( «090».
Π�ι$ M �ναλλακτικ7 Nδ,ς στ7ν δυστυ3�α τ+ς �:$ρτησης; �O Uλληνικ,ς τρ	π�ς σκ�πτε-
σθαι κα( ;+ν. �H �π�λλ6νεια κα( δι�νυσιακ7 Vρµ�ν�α. WOσ�ι τ7ν �ρ*καµε Xς τ7ν δια-
φυλ$:�υµε Gς «κ	ρην Yφθαλµ�H»· κα( N σZ6;ων Uαυτ	ν σωθ*τω!

Π.Λ.K.
Πετρ-αλων���ντες  π�υργ��

E@ναι �καταν	ητ�ς α"τ7 M �µµαν7ς πρ�σπ$θεια τ&ν ?π�υργε�ων Π�λιτισµ�H κα(
.Aναπτ4:εως, δι�ικ�υµ�νων παρC τ�H κ. E". Bενι;�λ�υ κα( τ+ς κ. B. Παπανδρ��υ �ντι-
στ��3ως, διC τ7ν �φα�ρεσιν τ+ς δια3ειρ�σεως τ�H παγκ�σµ�ως πλ��ν γνωστ�H σπηλα�-
�υ Πετραλ6νων Xαλκιδικ+ς �π, τ,ν καθηγητ7ν-�ρευνητ7ν, �νθρωπ�λ	γ�ν-παλαι�-
ντ�λ	γ�ν κ. ^Aρην Π�υλιαν,ν κα( τ7ν �κ36ρησιν α"τ+ς ε�ς, τ�ς �@δεν, π���ν _τερ�ν φ�-
ρ�α, πρ�φαν&ς �νθρωπ�λ�γικ+ς (� a3ι;) δραστηρι	τητ�ς. �O Eδρυτ7ς τ+ς �Eλληνικ+ς
.Aνθρωπ�λ�γικ+ς �Eταιρε�ας κατ�στησε τ, σπ*λαι�ν τ&ν Πετραλ6νων, διC τ+ς �νευ-
ρ�σεως �κε� τ�H σκελετ�H πρωτ��λλην�ς-�ρ3ανθρ6π�υ, 3&ρ�ν παγκ�σµ��υ �νθρωπ�-
λ�γικ�H �νδιαφ�ρ�ντ�ς. .E: �δ�ων π	ρων πρ���η ε�ς �γκατ$στασιν µ�υσε��υ κα( λ�ιπ&ν
3ρειωδ&ν διC τ, Pργ�ν τ�υ 36ρων, 9νευ � µετC �λα3�στης συνδρ�µ+ς τ+ς Uλληνικ+ς δι-
�ικ*σεως (θετικ&ς ε@3εν �νταπ�κριθ+ ε�ς τ, �ρευνητικ	ν τ�υ Pργ�ν M κυ��ρνησις, Gς
γνωρ�;�µεν, µ	ν�ν τ�H Γεωργ��υ Παπανδρ��υ). TC διεπιστ6σαµεν �δ��ις aµµασιν τ,
1982 τC τ+ς φιλ�π�ν�ας τ�υ Pργα.

T, Pργ�ν τ�H κ. ^Aρεως Π�υλιαν�H P3ει πρωτ�στως τ7ν �ναγν6ρισιν τ+ς �Eλληνικ+ς
κ�ιν+ς γν6µης. Kα( α"τ7ν Yφε�λ�υν ?π1ρ π2ν 9λλ� νC τ7ν σε�ασθ�Hν �E Gς 9νω �ντε-
νεργ�Hντες ?π�υργ��. ∆ι	τι ε@ναι «?π�υργ��», hτ�ι ?πηρ�ται τ+ς Uλληνικ+ς π�λιτε�ας.
^Aλλως θC πρ�πει ν’ �ντιµετωπ�σ�υν Gς παρα�$ται καθ*κ�ντ�ς τ7ν ∆ικαι�σ4νην.
.Eκτ	ς �Cν N κ. πρωθυπ�υργ	ς, �γν�&ν µ�3ρι τ�H νHν τCς τ�ια4τας �παραδ�κτ�υς �νερ-

AIΣIMA KAI A∆HPITA



γε�ας των, τ�Dς ?π�δε�:iη τ, κατ. α"τ�Dς καθ+κ�ν, hτ�ι τ,ν �κσυγ3ρ�νισµ,ν �ν πρ�κει-
µ�νZω τ+ς συµπεριφ�ρ2ς α"τ&ν τ&ν... πετρ-αλωνι;	ντων ε�ς τC ?π�υργε�α των ?π�υργ&ν
διC τ+ς πρ�σαρµ�γ+ς α"τ+ς πρ,ς τCς �ρ3Cς τ�H �θνικ�H συµφ�ρ�ντ�ς.

B.Π.-Γ.
$Aφρ�κεντρισµ(ς κα� �Eλληνικ(ς *µφ+λι�ς

.Eνδιαφ�ρ�υσα M συν�ντευ:η >σ� κα( �π�καλυπτικ7 τ�H κυρ��υ M$ρτιν MπερνCλ
στ,ν Θαν$ση Λ$λα (�φηµερ�ς «T, B+µα», 21-6-1998), N Nπ���ς µ2ς λ�ει �mτε λ�γ� - �mτε
π�λD >τι N πατ�ρας τ�υ, Xν κα( καθ�λικ	ς, µεγ$λωσε σ1 µιC ��κ�γ�νεια U�ραϊκ+ς κατα-
γωγ+ς, �νZ& N Fδι�ς πρ�σεπ$θησε νC �ρi+ τ7ν �ληθιν* τ�υ τα"τ	τητα κατC τ7ν δι$ρκεια
τ�H Uλληνικ�H �µφυλ��υ (1944-49). Φα�νεται δ1 πpς τ7ν παρα�ρ+κε, γι’ α"τ, κα( συν�-
γραψε τ, �ι�λ�� «�H Mα4ρη .Aθην2». T, ’κανες π�D τ, ’κανες τ, καλ	, µεγ$λε, γιατ(
δ1ν Pγραφες >τι M .Aθην2 qταν �E�ρα�α, 9ντε κα( φ�ινικικ+ς καταγωγ+ς, νC τελει6ν�υµε,
µ	ν�ν P�αλες µερικC Uκατ�µµ4ρια µα4ρ�υς νC ψ$3ν�υν τ(ς �ν4παρκτες π�λιτιστικ�ς
τ�υς ρ�;ες 3ωρ(ς λ	γ� κι �φ�ρµ*;

Γ.Π.
�O Bωµ(ς τ-ς Περγ.µ�υ κα� �/ T�1ρκ�ι

�O τωριν,ς δ*µαρ3�ς τ+ς Περγ$µ�υ κ. Σεφ2 Tασκ(ν P3ει κ$νει σκ�π, τ+ς ;ω+ς τ�υ
τ7ν �πιστρ�φ7 τ�H Bωµ�H τ�H ∆ι,ς στ,ν φυσικ	 τ�υ 3&ρ�. �Ως γνωστ	ν, N �ωµ,ς α"τ,ς
ε@ναι Pργ� τ�H 2�υ π.X. α�&ν�ς κα( �π�τελε� _να �π, τC λαµπρ	τερα δε�γµατα Uλληνι-
στικ+ς τ�3νης. KατC τC τ�λη τ�H περασµ�ν�υ α�&ν�ς N Γερµαν,ς µη3ανικ,ς K$ριν
X�Hµαν τ,ν �νεκ$λυψε στ7ν Π�ργαµ� κα(, κατ	πιν �δε�ας τ&ν Yθωµανικ&ν �ρ3&ν, τ,ν
µετ�φερε στ7ν Γερµαν�α, >π�υ _ως σ*µερα �κτ�θεται στ, «M�υσε��ν τ+ς Περγ$µ�υ»
στ, Bερ�λ�ν�.

.A:ι�σηµε�ωτ� ε@ναι >τι εFκ�σι Uκατ�µµ4ρια T�Hρκ�ι π�λ�τες P3�υν συνυπ�γρ$ψει τ,
αFτηµα τ+ς �πιστρ�φ+ς. T, θ�µα θC πρ�πει νC µ2ς πρ��ληµατ�σiη �δια�τερα, καθpς δ1ν
γνωρ�;�υµε τ,ν σκ�π, α"τ+ς τ+ς πρ�σπ$θειας. Γεγ�ν,ς π$ντως ε@ναι >τι Gς αFτηµα M
�πιστρ�φ7 �ρ3αι�τ*των στ,ν 3&ρ� π�D �ρ�θηκαν κα( µ	ν�ν ε@ναι σωστ7 κα( δ�καιη.

M.M.
Kερδ�φ3ρ�ς ν�µιµ3της

WOταν πρ, µην&ν στ7Λ�σ�� _να 123ρ�ν� κ�ρ�τσι κ$θισε στ, Uδ6λι� τ�H κατηγ�ρ�υ-
µ�ν�υ, �πειδ7 Gδηγ�Hσε π�δ*λατ� δ�3ως νC P3iη 9δεια κυκλ�φ�ρ�ας, τ, πανελλ*νι� συ-
γκλ�ν�σθηκε – �λλC γιατ� tραγε; ∆1ν καταλα�α�νει >τι τ�τ�ια φαιν	µενα �π�τελ�Hν γεν-
ν*µατα τ+ς δικ+ς τ�υ �ν�3+ς; T7 στιγµ7 π�D τ, κ�ντραµπ$ντ� στ, .Aνατ�λικ, A�γα��
µ1 ναρκωτεµπ	ρ�υς κα( δ�υλεµπ	ρ�υς «καλC κρατε�», τ7 στιγµ7 π�D M «Vγ�α µητ�ρα»
κ. E"γεν�α Kλειδαρ2, Mγ�υµ�νη τ+ς µ�ν+ς �Aγ��υ Pαφα7λ στ7 Λ�σ��, ρ*µα:ε σπ$νι�
µετεωριτικ, ?λικ, τ�H λεσ�ιακ�H περι�$λλ�ντ�ς, γιC νC κατασκευ$σiη Vψ�δες στ, να	
της, 3ειρ�κρ�τ�4µενη �π, �νστ	λ�υς κα( �στ	λ�υς παρ$γ�ντες, τ7 στιγµ7 π�D ��υ-
λευτ7ς πρ�καλε� θανατηφ	ρ� τρ�3α�� δυστ43ηµα κα( ψευδ�λ�γ6ντας κρ4�εται π�σω
�π, τ7ν �συλ�α τ�υ, κα( γ�νεται «9φεσις Vµαρτι&ν» σ1 τ	σες 9λλες περιπτ6σεις ντρ�π+ς,
N ν	µ�ς κα( M �φαρµ�γ* τ�υ π$νω σ1 τ� θC �:αντληθ�Hν, Xν a3ι π$νω σ1 µ�α δωδεκ$-
3ρ�νη παιδ�σκη; WOσ� γιC τC ψυ3�λ�γικC πρ��λ*µατα τ+ς µικρ+ς ?π	δικης π�λD π�D
τ�Dς Pν�ια:ε! �H εFσπρα:η τ&ν «δικαστικ&ν �:	δων» �δ& πρ��3ει, γιC νC �νισ34εται
κα( µ’ α"τC N κρατικ,ς «κ�ρ�αν2ς», �π, τ,ν Nπ��� σιτ�;εται σ3εδ,ν N µισ,ς πληθυσµ,ς
τ+ς �Eλλ$δ�ς.

M.M.
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1. TO IΣTOPIKO
�Aπ� τ� θραν α τ!" ∆ηµ!τικ!" µαθα ν!υµε, (τι τ� κατ’ *+!,-ν .λυτ! πρ01ληµα ε2ναι 3 τετρα-

γωνισµ�ς τ!" κ7κλ!υ. Kα9 στ� Γυµν;σι! φρ;σεις (πως «ε2ναι τρελλ0ς, τετραγ>νισε τ�ν κ7κλ!» µ@ς
AπBτρεπαν Aπ� τ� ν� καταπιαστ!"µε µC τ- λ7ση τ!υ. BB1αια 3 .νθρωπ!ς δCν τ� «1;Fει κ;τω», κι
Gτσι ,ιλι;δες κ!φτερ� µυαλ� πρ!σπ;θησαν κα9 Hσως µερικ!9 κατ>ρθωσαν ν� τ� *πιλ7σ!υν. T� πρ0-
1ληµα ε2,ε τεθJ στ-ν Aρ,αι0τητα περ π!υ Kς L+Jς: N� κατασκευασθOJ µC τ�ν καν0να κα9 τ�ν δια-
1Pτη τετρ;γων! (R Sρθ!γ>νι!) Uσ!δ7ναµ! (Hσ!υ *µ1αδ!") µC κ7κλ! Aκτ νας R. VH Gκφραση «µC
τ�ν καν0να κα9 τ�ν δια1Pτη» Xταν συνPθης στ!Yς ZEλληνες µαθηµατικ!Yς σC π!λλ� πρ!1λPµα-
τα. Φα νεται, Xταν ] ^πλ!7στερη Aλλ� κα9 *+υπν0τερη λ7ση, διαφ!ρετικ- κα9 *γκυρ0τερη Aπ�
π!λυπλ!κ>τερες .λλες (π.,. AριθµητικBς).

O` µαθηµατικ!9 στ-ν Aρ,αι0τητα ε2,αν τ-ν συνPθεια ν� στBλν!υν σC φ λ!υς κα9 συναδBλφ!υς
πρ!1λPµατα πρ�ς *π λυση, π!7, *νab ε2,αν ^πλJ διατ7πωση, *φα ν!νταν .λυτα. Φυσικ� 3 συνθB-
της c+ερε τ-ν λ7ση! Γνωστ�ς µαθηµατικ�ς Gστειλε τ� .λυτ! πρ01ληµα µC τ9ς «�Aγελ;δες τ!" VHλ -
!υ». �Aκ0µα κα9 τ� Mαντεf! τbν ∆ελφbν ,ρησµ!δ!τεf µC τ� περ φηµ! «∆Pλι!ν Πρ01ληµα».

2. TO AINIΓMA
O` Aνακαλ7ψεις πραγµατ!π!ι!"νται i,ι µ0ν! Aπ� τ-ν *π π!νη Gρευνα, Aλλ� κυρ ως Aπ� τ-ν

φαειν- UδBα: VO Nε7των µC τ� µJλ! τ!υ, 3 ΦλBµιγκ µC τ-ν πενικιλλ νη, 3 Watson µC τ-ν διπλJ jλι-
κα τ!" DNA (ε2ναι τ� κηρ4κει�ν τ!" πρ>τ!υ γιατρ!", τ!" VEρµJ;). MPπως λ!ιπ�ν !` Aρ,αf!ι Gκρυ-
1αν σC κ!ιν� σ7µ1!λα 1αθειCς γν>σεις τJς Φ7σης; MPπως ,ρησιµ!π!ι!"σαν κα9 φρ;σεις κ!ιν0-
τυπες, π!Y Gκρυ1αν µεγ;λα µυστικ;;

T� Gναυσµα γι� τ-ν Gρευνα αlτ- Xταν ] φρ;ση «στ, π� κα( φ�»=γρPγ!ρα. Ψ;,ν!ντας τ-ν πρ!-
BλευσP της, Aνακ;λυψα (τι Xταν Aπ;ντηση µαθητJ σC σ,ετικ- (µC τ�ν τετραγωνισµ� τ!" κ7κλ!υ)
*ρ>τηση διδασκ;λ!υ: «.Eς π� τε κα( φ�». M� τ  σηµα νει ] παρ;δ!+η φρ;ση; MPπως τ� π κα9 φ
ε2ναι Aριθµ! : BB1αια δCν πρBπει ν� +ε,ν@µε, (τι 3 VEλληνικ�ς π!λιτισµ�ς ε2ναι 3 µ0ν!ς π!Y ,ρη-
σιµ!π! ησε τ� γρ;µµατα σC τρεfς 1ασικ!Yς τ!µεfς τJς ν0ησης: γι� γραφP, Aρ θµηση κα9 µ!υσικ-
(ν0τες).

3. H EΠIΛYΣH
α. �O �ριθµ�ς π: T� παγκ0σµι! αlτ� σ7µ1!λ! Uσ!"ται µC τ�ν .ρρητ! Aριθµ� (π!Y τ� δεκαδι-

κ; τ!υ ψηφ α δCν *παναλαµ1;ν!νται) 3, 141593... O` Aρ,αf!ι ZEλληνες 1B1αια c+εραν ν� σ,εδι;-
F!υν .ρρητ!υς Aριθµ!Yς (ρ Fες, κλ;σµατα κ.λπ.) κα9 τ-ν Aκρι1J τιµ- τ!" π, τ-ν 3π! αν *,ρησι-
µ!π!ι!"σαν στ-ν Aρ,ιτεκτ!νικP, τ-ν γλυπτικ- κ.λπ.

 . �O �ριθµ�ς φ: VO περ φηµ!ς «,ρυσ!"ς» Aριθµ0ς φ ε2ναι Aνακ;λυψη τbν Aρ,α ων VEλλPνων
κα9 ε2ναι ] λ7ση τ!" L+Jς πρ!1λPµατ!ς: ΣC µ α δεδ!µBνη εlθεfα AB ν� 1ρεθOJ σηµεf! M (µC τ�ν
καν0να κα9 τ�ν δια1Pτη), pστε

�
A
M

M
B
� = �

M
AB

B
� • • •

A M B

qAν λ7σ!υµε τ-ν *+ σωση µC AM= 1, τ0τε MB= 1,618034... VO ,ρυσ!"ς Aριθµ0ς! Γιατ  «,ρυσ!"ς»;
Πρbτ!ν, γιατ9 G,ει περ εργες Uδι0τητες. VO Aντ στρ!φ0ς τ!υ G,ει τ� 4δια δεκαδικ� ψηφ α (1/φ=
0,6180...), Kς *π σης κα9 τ� τετρ;γων0 τ!υ (φ2= 1+φ= 2,6180...)!

∆ε7τερ!ν µC πλευρCς α κα9 α+φ κατασκε7αFαν «,ρυσ@» Sρθ!γ>νια µC ̂ ρµ!νικCς Aναλ!γ ες. T�
,ρησιµ!π!ι!"σαν σC 3π!ιαδPπ!τε αUσθητικ- µ!ρφP, κατ0ψεις κα9 πρ!σ0ψεις ναbν, δ;πεδα κα9
λ!ιπ� καλλιτε,νPµατα. MBσα στ9ς π!λλCς σειρCς Aριθµbν π!Y γν>ριFαν !` ZEλληνες, Xταν κα9 !`

O  TETPAΓΩNIΣMOΣ TOY KYKΛOY
O` Aρ,αf!ι ZEλληνες c+εραν τ- λ7ση τ!υ;



L+Jς: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... ((π!υ κ;θε (ρ!ς τJς σειρ@ς ε2ναι τ� .θρ!ισµα τbν δ7! πρ!ηγ!υµBνων),
] λεγ0µενη «6ρυσ- σειρ.», γιατ9 3 λ0γ!ς δ7! συνε,!µBνων (ρων ε2ναι περ π!υ φ (π.,. 55:34=
1,617647...). yEτσι µC τ!Yς γνωστ!Yς Aκερα !υς τJς σειρ@ς κατασκε7αFαν «,ρυσ@ Sρθ!γ>νια» γρP-
γ!ρα κα9 µC Aρκετ- Aκρ 1εια.

γ. �H σ$%ση π κα( φ: M� γιατ9 τ!Yς G1αFαν δ πλα-δ πλα στ-ν φρ;ση «�ς π� τε κα( φ�»; MPπως
γι� ν� δε +!υν (τι γν>ριFαν τ- σ,Bση µετα+7 τ!υς; (τι δηλαδ-

�
6x

5

φ2

� = π R �
6
5
� (φ+1) = π. Πρ;γµατι �

6x2,
5
6180
� = 3,14160 � 3,141583...= π,

δηλαδ- διαφ!ρ� Aπ� τ- σηµεριν- τιµ- τ!" π µ0ν! 3 Lκατ!µµυρι!στ;! ∆ηλαδ- σC 3 ,ιλι0µετρα δι;-
µετρ! λ;θ!ς (;) 3 ,ιλι!στ� τ!" µBτρ!υ!

4. H KATAΣKEYH
MC κBντρ! A κα9 Aκτfνα AB= R µ!ν;δες κατασκευ;Fω κ7κλ! (1λBπε σ,Jµα). ΦBρω AΓ κα9 AB

καθBτ!υς µετα+7 τ!υς. Bρ σκω τ� µBσ! E τJς AΓ κα9 µC κBντρ! αlτ� κα9 Aκτfνα E∆ φBρω τ0+! ∆Z
π!Y τBµνει τ� AΓ στ� Z. [T0τε AZ=ΦxR κα9 HZ=(Φ+1)xR]. ΦBρνω τυ,!"σα εlθεfα ε Aπ� τ� 4 κα9
περνb τυ,�ν µJκ!ς TH, κα9 τ� µετρb 5 φ!ρCς µB,ρι τ� Θ. MC κBντρ! τ� T κα9 Aκτfνα ΘZ γρ;φω τ0-
+!. MC κBντρ! τ� Z κα9 Aκτfνα ΘT γρ;φω τ0+!. T� δ7! τ0+α τBµν!νται στ� K κα9 φBρω τ-ν KTΛ.

[T� ΛH = �
1
5
� HZ. VEπ!µBνως ΛZ = �

6
5
� x (Φ+1)xR = πR = ] µισ- περ µετρ!ς τ!" κ7κλ!υ κα9 

(ΛZ)x(MN) = πR·R = πR2 = τ� *µ1αδ�ν τ!" κ7κλ!υ. BB1αια ε�κ!λα 1ρ σκ!υµε τετρ;γων! Uσ!δ7-
ναµ! µC τ� Sρθ!γ>νι! ΛZMN].
ZOπερ Gδει δεf+αι. Στ� «πf κα9 φf» κατασκευ;σαµε «µC καν0να κα9 δια1Pτη» τ-ν περιφBρεια κα9
τ� *µ1αδ�ν τ!" κ7κλ!υ, τ�ν «τετραγωνισµ� τ!" κ7κλ!υ». K;π!ι!ι πρ0γ!ν!  µας, κ;π!υ στ� ,bρ!-
,ρ0ν!, θ� ,αµ!γελ@νε κ;τω Aπ� τ� γBνεια τ!υς, π!Y τ!Yς ν!ι>σαµε κα9 Hσως µ@ς κλε ν!υν π!-
νηρ� τ� µ;τι!

Kων. Kαρµιρ.ντ��ς
�Aρ,ιτBκτων
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EIΣAΓΩΓH. T� �εστ� πρωιν� τ�ς 8ης �I�υν��υ 1870 πλ�θ�ς κ�σµ�υ ε� ε συρρε!σει
στ� Πεδ��ν τ�$ %Aρεως στ'ν �Aθ(να, γι, ν, παρακ�λ�υθ(σ-η τ'ν δηµ�σια .κτ/λεσιν
στ'ν λαιµητ�µ� τ0ν λ-ηστ0ν K. M�να �$, �Aλ/3η X�ρµ�5�τη, N7σι�υ Kατσ8νη,
9δελφ0ν Kαλ�µ��ρη κα; Φ8τι�υ O>κ�ν�µ�υ. ?Oλ�ι τ�υς @ταν µ/λη τ�ς περι5�ητης
συµµ�ρ�ας τ0ν 9δελφ0ν Xρ(στ�υ κα; T7κ�υ �Aρ5ανιτ7κη. E� αν δB καταδικασθ� σB
θ7νατ� γι, τ'ν λεγ�µενη «σφαγ' τ0ν λ�ρδων» στ� γνωστ�  ωρι� τ�ς �Aττικ�ς ∆(λε-
σι. Θ!µατ7 τ�υς @ταν H %Aγγλ�ς εIγεν'ς Φρ. B7ινερ, H γ´ γραµµατεLς τ�ς 9γγλικ�ς πρε-
σ5ε�ας �Eντ. X/ρµπερτ, H %Aγγλ�ς δικηγ�ρ�ς Λ�υντ, π�L N�η στ'ν �Aθ(να, κα; H γραµ-
µατεLς τ�ς >ταλικ�ς πρεσ5ε�ας κ�µης ντB Mπ�υλ. OH 9γρι�τητα τ�$ .γκλ(µατ�ς κα; �Q
>δι�τητες τ0ν θυµ7των @ταν α>τ�α ν, .γερθ-� διεθν'ς σ7λ�ς κα; ν, ληφθ�$ν µ/τρα γι,
τ'ν καταστ�λ' τ�ς λ-ηστε�ας. Xωρ;ς Nκτ�τε ν, .3αλειφθ-� .ντελ0ς, τ� .πεισ�δι� «τ�ς
σφαγ�ς τ0ν λ�ρδων» @ταν τ� κ!κνει� RSσµα τ�ς λ-ηστε�ας. Γι, τ'ν OEλλ7δα U λ-ηστε�α
@ταν Vνα φαιν�µεν�, π�L ε� ε κληρ�ν�µ(σει 9π� τ'ν τ�υρκικ' κατ� (· Xν κα; Yνθει σB
Zλη τ'ν EIρ8πη. OH καθυστ/ρησις τ�ς .3αλε�ψε8ς της, σB σ /σιν µB τ'ν EIρ8πη, στ'ν
�Oθωµανικ' AIτ�κρατ�ρ�α κα; τ'ν OEλλ7δα N ει α>τ�α µ\λλ�ν τ;ς 9ργBς 9λλαγBς στ;ς
κ�ινωνικBς δ�µ/ς. Bε5α�ως U λ-ηστε�α, Zπως κα; τ� Nγκληµα γενικ8τερα, ε�ναι .νδη-
µικ� φαιν�µεν� 9κ�µα κα; σ(µερα. Φυσικ, N ει 9λλ73ει µ�ρφ(. Kα; .,ν θελ(σ�υµε ν,
9κρι5�λ�γ�$µε, πρ/πει ν,  αρακτηρ�σ�υµε τ'ν «σφαγ' στ� ∆(λεσι» σ,ν τ'ν τελευ-
τα�α µB αIτ' τ'ν παλαι, µ�ρφ(.

OO Γι7ννης Bλα �γι7ννης γρ7φει γι, τ;ς α>τ�ες π�L .γ/ννησαν τ'ν λ-ηστε�α: «M�σα
στ�ς 
�ρες � φτ�
εια γενν���λ�ει τ� �γκληµα· στ�ν � �
� κ�νει ν! φυτρ�σ#η πρ�τα �
%&ω�κλ�π(, *στερα � φυγ�δικ,α, κα� τ�λ�ς � λ#ηστε,α ν! θερι�ψ#η. 0O κλ�φτης πρ�τα
κα� κ2ρια 3τανε λ#ηστ(ς, κι � λ#ηστε,α τ� �π�γγελµ� τ�υ· 4ν τ�ρα 5µ�ρφα,ν�υµε τ�ς
πρ� εις τ�υ, ε6ναι γιατ� � δηµ7σια 8ρ
� π�9 τ�ν κατ�τρε
ε :ταν  ενικ� κι 8λλ7πιστη».
(«?Aπαντα τ0ν νε�ελλ(νων κλασσικ0ν», τ�µ�ς ∆´, σελ. 139). E�ναι 9λ(θεια Zτι H Bλα-
 �γι7ννης 5λ/πει τ, πρ7γµατα σ!µφωνα µB τ'ν ρωµαντικ' 9ντ�ληψιν τ�ς .π� �ς τ�υ.
Στ� πρ�σωπ� τ�$ κ7θε κλ/φτη 5λ/πει Vνα Γι7ννη �Aγι7ννη τ0ν «�Aθλ�ων» τ�$ Ocγκ8.
OH 9λ(θεια Zµως ε�ναι διαφ�ρετικ(. OO κλ/πτης @ταν .π7γγελµα, κα; δBν . ρει7�ετ� ν,
παραν�µ(σ-η κ7π�ι�ς, γι, ν, «π7ρ-η τ, 5�υν7». OH µ�νη περ�πτωσις, Zπ�υ κ7π�ι�ς κα-
τ/φευγε στ, 5�υν, κα; .γ�νετ� λ-ηστ'ς d ι .3 .πιλ�γ�ς τ�υ, @ταν U πρ�σ5�λ' τ�ς τιµ�ς
τ�υ. �Aλλ, δBν @ταν H 3/ν�ς κα; 9λλ�πιστ�ς δυν7στης, π�L τ�ν κατ/τρε ε. ?Oπως N �υ-
µε δεe («∆αυλ�ς», τ. 196, M7ρτι�ς 1998), δBν @ταν µ�ν�ν �Q T�$ρκ�ι, π�L .πε�(τ�υν
τ'ν καταστρ�φ' τ0ν κλεπτ0ν. Kα; �Q ?Eλληνες gρ �ντες διεµαρτ!ρ�ντ� στ�ν σ�υλ-
τ\ν� γι, τ'ν δρ\σι τ0ν κλεπτ0ν· H δB πατρι7ρ ης τ� 1805 τ�Lς 9φ8ρισε. ?Eλληνες .3ε-
θε�α�αν µB .πιστ�λ(ν τ�υς στ'ν «�Eφηµερ�δα» τ0ν 9δελφ0ν Π�!λιων στ'ν Bι/ννη τ�ν
�Aλ� πασσ\ τ0ν �Iωανν�νων γι, τ'ν καταστ�λ' τ�ς λ-ηστε�ας. �E3 gλλ�υ H K�λ�κ�-
τρ8νης διετ/λεσε «κ7π�ς» (9ρ ηγ�ς Nν�πλης Hµ7δ�ς, π�L .πρ�στ7τευε τ'ν περι�υσ�αν

AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ

Λ�ηστε�α κα� πλιτικ� στ� N�α �Eλλ�δα

H «ΣΦAΓH TOY ∆HΛEΣI» KAI TO «ANATOΛIKO ZHTHMA»



τ�$ .ργ�δ�τη τ�υ) τ0ν ∆εληγιαννα�ων. %Aλλωστε U λ-ηστε�α δBν @ταν «πρ�ν�µι�» µ�-
ν�ν τ0ν OEλλ(νων. OYπ�ρ αν 9κ�µη κα; συµµ�ρ�ες µικτ/ς, Zπως αIτ' τ0ν πατ/ρων τ�$
�Aλ� κα; τ�$ �Aνδρ�!τσ�υ, π�L µ7λιστα @ταν κα; πειρατ/ς. E� αν δB �Q δι7φ�ρ�ι λ-η-
στBς π7ντα τ'ν κ7λυψιν >σ υρ�$ τ�πικ�$ gρ �ντ�ς κα; αIτ�; µB τ'ν σειρ7ν τ�$ πα-
ρεe αν 9σφ7λεια 9π� τ;ς .πιθ/σεις gλλων συµµ�ρι0ν.

EΛEYΘEPO KPATOΣ KAI ΛHιΣTEIA. MB τ'ν 9ν7ληψιν τ�ς κυ5ερν(σεως τ�ς  8-
ρας H Kαπ�δ�στριας Nθεσε σκ�π� ν, .3αφαν�σ-η τ'ν λ-ηστε�α κα; τ'ν πειρατε�α. Kα; τ,
κατ7φερε. Kυρ�ως κατεδ�ω3ε τ'ν πειρατε�α κα; κατ/στησε τ� A>γαe� θ7λασσα 9σφα-
λ�$ς πλε!σεως. �Aλλ, τ� φαιν�µεν� τ�ς λ-ηστε�ας @ταν .γγενBς κα; σ,ν τ/τ�ι� διετηρ(θη
κα; στ� .λε!θερ� κρ7τ�ς. K!ριες α>τ�ες τ�ς διατηρ(σεως τ�ς λ-ηστε�ας @ταν τ� jρειν�
kλληνικ� τ�π��, U 9νυπαρ3�α δρ�µων, U 9νυπαρ3�α lργανωµ/νων Hµ7δων καταδι83εως
κα; U συµπ7θεια, π�L 9πελ7µ5αναν �Q λ-ηστBς 9π� τ�ν mπλ� λα�. Kα; αIτ� ε�ναι λ�γι-
κ�, 9φ�$ 9π� τ�Lς πτω �Lς  ωρι7τες δBν cπ�ρ ε κ7τι ν7 λ-ηστε!σ�υν· 9ντ�θετα .3η-
γ�ρα�αν τ'ν σιωπ( τ�υς µB δ0ρα, Nτσι π�L γι, τ�ν πτω � κ�σµ� H λ-ηστ'ς @ταν κα; πρ�-
στ7της τ�υ. �Aλλ, π/ρα 9π� αIτBς cπ�ρ αν κα; π�λιτικBς α>τ�ες. OQ λ-ηστBς .κτ�ς 9π�
τ�ν πλ�υτισµ� .3ησφ7λι�αν µB τ'ν λ-ηστε�α κα; δι7φ�ρα gλλα πρ�ν�µια. nAς µ' λη-
σµ�ν�$µε, Zτι H >σ υρ�τατ�ς �Aλ�ς @ταν Vνας σκληρ�ς λ-ηστ(ς. Στ'ν 9κµ( τ�υ δB Nγινε
P�!µελη-5αλεσ� (ν�µ7ρ ης) κα; U .πικρ7τει7 τ�υ .3ετε�νετ� σ εδ�ν 9π� τ�ν ∆�!να-
5ιν Vως τ� Tα�ναρ�ν. Xαρακτηριστικ' δB ε�ναι U 9φ(γησις τ�$ Γ7λλ�υ E. �Aµπ�$, Zπως
τ'ν µεταφ/ρει H Σπ. Mαρκε��νης στ'ν «Π�λιτικ' OIστ�ρ�α τ�ς Nεωτ/ρας OEλλ7δ�ς».
Σ!φωνα µ’ αIτ' Vνας  ωρ�φ!λα3 .λιπ�τ7κτησε κι Nγινε λ-ηστ(ς. �Eπειδ' �Q δυν7µεις
τ�ς τ73εως δBν .στ7θη δυνατ�ν ν, τ�ν κατα57λ�υν, τ�$ .�(τησαν ν, 9φ(σ-η τ'ν πα-
ραν�µ�α, ν, .παν/λθ-η στ� Σ0µα µB τ�ν 5αθµ� δεκαν/ως κα; τ�$ Nτα3αν Zτι σB Vνα  ρ�-
ν� θ, τ�$ 9π�νε�µ�υν τ�ν 5αθµ� τ�$ λ� ��υ. �Aλλ, U πρ�αγωγ( τ�υ καθυστ/ρησε κι
Nτσι H δεκανεLς πλ/�ν κατ/φυγε κα; π7λι στ� 5�υν�. %Eτσι U πρ�αγωγ( τ�υ δBν .5ρ7-
δυνε, κα; µ7λιστα Nγινε κα; 93ιωµατικ�ς. ?Oσ� κα; Xν τ� γεγ�ν�ς αIτ� δBν 9νταπεκρ�-
νετ� στ'ν πραγµατικ�τητα, .ν τ�!τ�ις ε�ναι .νδεικτικ� τ�$ πνε!µατ�ς π�L .πεκρ7τει.

%E ει γραφ� κι gλλες φ�ρBς Zτι παρ, τ'ν 9νδρε�α τ�υς �Q 9γωνιστBς τ�$ ’21 ε� αν 9τ�-
µικ'ν 9ντ�ληψιν γι, τ'ν .λευθερ�α, π�L @ταν συνυφασµ/νη µB τ� συµφ/ρ�ν τ�υς. AIτ�
ε� ε 9ναγκ7σει τ�ν K�ρα� ν, τ�Lς γρ7ψ-η Zτι δBν .κιν(θησαν 9π� Nρωτα πρ�ς τ'ν πα-
τρ�δα, 9λλ, 9π� >δι�τελ� συµφ/ρ�ντα (.πιστ�λ( τ�υ πρ�ς τ�ν Γ. K�υντ�υρι8τη στ;ς
2/9/1825). Kι Zταν κ7π�ι�ς Nκρινε Zτι τ� κρ7τ�ς δBν τ�$ Qκαν�π��ει αIτ, τ, συµφ/ρ�-
ντα, .στασ�α�ε. Kα; ε�ναι γνωστ' U N θρα τ0ν Mαυρ�µι αλα�ων κα; τ0ν καρα5�κ!-
ρηδων πρ�ς τ�ν Kαπ�δ�στρια, γιατ; δBν Qκαν�π�ι�$σε τ;ς 9παιτ(σεις τ�υς, µB τ, γνω-
στ, 9π�τελ/σµατα· τ�ν .µπρησµ� τ0ν πλ��ων τ�$ στ�λ�υ στ�ν Π�ρ� κα; τ'ν δ�λ�φ�-
ν�α τ�$ Kυ5ερν(τ�υ. T;ς 9ντιθ/σεις τ�υς αIτBς .φρ�ντι�αν ν, τ;ς .πικαλ!πτ�υν µB π�-
λιτικ, α>τ(µατα, κυρ�ως µB τ'ν ψ(φισιν Συντ7γµατ�ς. Π/ρα 9π� τ;ς .3ωφρενικBς kρµη-
νεeες περ; Συντ7γµατ�ς (N �υν διασωθ� π�λλ, 9ν/κδ�τα περ; τ�$ τ� sνν��υν �Q ?Eλλη-
νες Zτι ε�ναι τ� Σ!νταγµα) τ� αtτηµα γι, τ'ν καθι/ρωσ�ν τ�υ @ταν πρ�σ ηµα, κα; αIτ�
φα�νεται 9π� τ'ν συµπεριφ�ρ, τ0ν στασιαστ0ν µετ/πειτα. OO 9ρ ηγ�ς τ�ς 9ντικαπ�-
διστριακ�ς στ7σεως �Aλ. Mαυρ�κ�ρδ\τ�ς, Zταν 9ν/λα5ε 5ασιλικ�ς πρωθυπ�υργ�ς τ�
1839, .θε8ρησε τ�ν λα� 9ν8ριµ� ν, τ�$ παρα ωρηθ-� Σ!νταγµα· κα; αIτ� .3(γειρε
9κ�µα κα; τ�ν Σπ. Tρικ�!πη. Π�λλ�; δB gλλ�ι, Zπως H Θ. Γρ�5ας, .στασ�ασαν γι, τ;ς
9δικ�ες τ�ς µ�ναρ �ας· µ�ν� π�L Zταν τ�Lς 9πεδ�δ�ντ� παρ7σηµα κα; δηµ�σιες θ/σεις,
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Λιθγραφ�α *γν,στυ καλλιτ�.νη, π0 1κυκλφ2ρησε µετ4 τ�ν λ�η-
στε�α τ6 ∆7λεσι. Παρυσι�:ει τ;ν λ�7σταρ. T�κ <Aρ=ανιτ�κη,

> >π?ς εA.ε 1BαφανισθC κα� Dδ�πτε συνελ7φθη.



.λησµ�ν�υν τ, π�λιτικ, α>τ(µατ7 τ�υς. OO δB υQ�ς τ�$ Θ. K�λ�κ�τρ8νη Γενναe�ς d ι
µ�ν�ν Nγινε cπασπιστ'ς τ�$ %Oθων�ς, 9λλ, κα; µετ, τ'ν �Eπαν7στασιν τ�ς Γ´ Σεπτεµ-
5ρ��υ 1843 πρ�σεπ7θησε ν, jργαν8σ-η 9ντεπαν7στασιν κα; ν, κινδυνε!σ-η U �ω( τ�υ
9π� τ� µαιν�µεν� πλ�θ�ς.

AIτ' U κατ7στασις φυσικ, δBν σηµα�νει Zτι δBν cπ�ρ αν gτ�µα π�L δBν @ταν mγν�;
συνταγµατικ��· z Zτι µερικ�; δBν .3εµεταλλε!θησαν τ'ν 9ν8µαλη περ��δ� πρ�ς tδι�ν
dφελ�ς. Oxτε Zτι δBν cπ�ρ αν gτ�µα .3αθλιωµ/να, π�L κατ/φυγαν στ'ν λ-ηστε�α  ωρ;ς
ν, πρ�57λ�υν καν/να π�λιτικ� αtτηµα. Kα; αIτ�; �Q λ-ηστBς δBν @ταν gλλ�ι 9π� τ�Lς
9γωνιστBς τ�$ ’21 z 9π�γ�ν�� τ�υς. ?Oµως µετ, τ'ν ψ(φισιν τ�$ Συντ7γµατ�ς .δηµι-
�υργ(θηκε ν/α κατ7στασις. OH δ!ναµις τ�ς .3�υσ�ας περι�λθε (θεωρητικ, Nστω) στ'ν
B�υλ(. T�τε H κ7θε 9ρ ηγ�ς κ�µµατ�ς .πεθ!µει ν, συγκεντρ8σ-η Zση δ!ναµη (κα; δ'
Nν�πλη) sµπ�ρ�$σε γ!ρω τ�υ. OQ cπ7ρ �υσες σ /σεις µετα3L παλαι0ν συναγωνιστ0ν,
π�L κ7π�ι�ι .3 αIτ0ν @σαν πλ/�ν λ-ηστ/ς, cπ�ρ αν. N/ες Yρ ισαν µετα3L τ0ν λ-ηστ0ν
κα; τ0ν π�λιτικ0ν µB 9µ�ι5α�αν 9ντιπαρ� 'ν τ'ν πρ�σφ�ρ, δυν7µεως κα; τ'ν κ7λυ-
ψιν τ0ν παραν�µι0ν. OO Σπ. Mαρκε��νης σηµει8νει γι’ αIτBς τ;ς σ /σεις π�ινικ0ν
.γκληµατι0ν κα; π�λιτικ0ν Zτι: «M�
ρις 8κ7µη κα� τ<ς πρ�της δεκαετηρ,δ�ς τ�= 20�=
α@�ν�ς ε@ς τ�ν Λει�αδι!ν λ.
. κ2ρι�ς �κλ�γικ�ς παρ�γων :σαν �B λ#ηστα,». ?Oµως �Q λ-η-
στBς τ0ν 9ρ 0ν τ�$ 20�$ α>0ν�ς δBν ε� αν σ /σιν µB τ'ν 9συδ�σ�α τ0ν λ-ηστ0ν µ/ ρι
τ� 1870. �Aπ�κ�ρ!φωµα τ�ς 9συδ�σ�ας τ0ν λ-ηστ0ν @ταν U συµµετ� ' τ�$ λ-ηστ7ρ �υ
Kυρι7κ�υ στ, γεγ�ν�τα τ�$ �I�υν��υ 1863 στ� πλευρ� τ�$ ∆ηµ. B�!λγαρη. (∆Bς κα; σ ε-
τικ� Qστ�ρικ� σηµε�ωµα τ�$ �Aκεσ\, «∆αυλ�ς», τ. 186, �I�!νι�ς 1997). K!ρια κ7λυψις
τ0ν π�λιτικ0ν πρ�ς τ�Lς λ-ηστBς @ταν, Zταν 9νελ7µ5αναν κυ5ερνητικ' θ/σιν, ν, 9µνη-
στε!σ�υν τ, κακ�υργ(µατ7 τ�υς. �Eπειδ' U κατ7στασις Nγινε 9νε3/λεγκτη, .ψηφ�σθη
δι7τα3ις στ� Σ!νταγµα τ�$ 1864, π�L 9πηγ�ρευσε τ'ν παρ� ' 9µνηστ�ας στ�Lς λ-ηστBς
(gρθρ� 39). AIτ� Zµως δBν sµπ�δισε τ�ν πρωθυπ�υργ� �Aλ. K�υµ�υνδ�$ρ� ν,  ρησι-
µ�π�ι(σ-η τ;ς λ-ηστ�συµµ�ρ�ες τ� 1869 {ς 9ντιπερισπασµ� .ναντ��ν τ�ς T�υρκ�ας .3
α>τ�ας τ�ς Kρητικ�ς �Eπαναστ7σεως. ?Eνας δB 9π� τ�Lς λ-ηστBς αIτ�Lς @ταν H T7κ�ς
�Aρ5ανιτ7κης, H πρωταγωνιστ'ς τ�ς «σφαγ�ς στ� ∆(λεσι» κα; �Iδ/π�τε συλληφθε�ς.

H ΣΦAΓH ΣTO ∆HΛEΣI. Στ� 3εν�δ� εe� τ'ς «Mεγ7λης Bρετανν�ας» ε� αν καταλ!-
σει H λ�ρδ�ς M�υνκ7στερ µB τ'ν σ!�υγ�ν τ�υ K�νστ,νς κα; τ�ν φ�λ�ν τ�υς Φρ. B7ι-
νερ, µ/λη τ�ς cψηλ�ς 5ρεταννικ�ς κ�ινων�ας. MB τ�Lς φ�λ�υς, π�L ε� αν 9π�κτ(σει
στ'ν �Aθ(να, 9πεφ7σισαν ν, .πισκεφθ�$ν τ'ν Nνδ�3�ν περι� ' τ�$ Mαραθ0ν�ς. %Eτσι
στ;ς 30 Mαρτ��υ (παλαι� Uµερ�λ�γι�) δ!� |µα3ες 9νε 8ρησαν 9π� τ� 3εν�δ� εe�.
�Eκτ�ς τ0ν cψηλ0ν 3/νων στ'ν .κδρ�µ' συµµετεe αν H γ´ γραµµατεLς τ�ς 9γγλικ�ς
πρεσ5ε�ας %Eντ. X/ρµπερτ, H γραµµατεLς τ�ς >ταλικ�ς πρεσ5ε�ας κ�µης ντB Mπ�υλ,
Vνας �Iταλ�ς cπηρ/της κα; H %Aγγλ�ς δικηγ�ρ�ς τ�$ Σερπι/ρη Λ�υδ µB τ'ν σ!�υγ�ν τ�υ
κα; τ'ν 6 .τ0ν κ�ρην τ�υς. Παρ’ Zλες τ;ς δια5ε5αι8σεις τ�$ πρωθυπ�υργ�$ Θρ. Zα~µη,
Zτι U λ-ηστε�α ε� ε κατασταλ�, τ�Lς .δ�θη συν�δε�α τεσσ7ρων .φ�ππων  ωρ�φυλ7κων,
.ν�0 ε� ε διατα θ� µεικτ� στρατιωτικ� 9π�σπασµα ν, περιπ�λ-� στ'ν Hδ�ν Mαραθ0ν�ς-
�Aθ(νας, �στε ν, N �υν 9σφαλ� µετ75ασιν κα; .π7ν�δ�ν �Q cψηλ�; 3/ν�ι. ?Oµως, .ν�0
.π/στρεφαν, στ'ν θ/σιν Πικ/ρµι µετ, 9π� jλιγ�λεπτη µ7 η -s µαλωτ�σθησαν 9π� τ'ν
συµµ�ρ�α τ�$ T7κ�υ �Aρ5ανιτ7κη. T� δB στρατιωτικ� 9π�σπασµα, 9π� τ� Hπ�e� ε� ε
9π� ωρ(σει µυστηριωδ0ς τ� Nφιππ� τµ�µα, Nφθασε στ�ν τ�π� τ�ς συµπλ�κ�ς 9ργ7.
?Oταν πρ�σεπ7θησε ν, κινηθ-� .ναντ��ν τ�υς, �Q λ-ηστBς 9πε�λησαν ν, σφ73�υν τ�Lς
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α> µαλ8τ�υς. Στ� πεδ�� τ�ς µ7 ης ε� αν µε�νει δ!� τραυµατισµ/ν�ι  ωρ�φ!λακες, �Q
δ!� mµα3ηλ7τες κα; H �Iταλ�ς cπηρ/της, 9π� τ�ν Hπ�e�ν φυσικ, δBν πρ�σεδ�κων λ!-
τρα.

Π�λλ, µυστ(ρια N �υν πρ�κ!ψει 9π� τ'ν 9ναδ�φησιν τ�$ .πεισ�δ��υ αIτ�$· τ�σ�ν
γι, τ� π0ς U συµµ�ρ�α τ�$ �Aρ5ανιτ7κη .πληρ�φ�ρ(θη τ'ν .κδρ�µ' τ0ν %Aγγλων
στ�ν Mαραθ0να, Zσ� κα; γι, τ'ν 9π� 8ρησιν τ�$ Nφιππ�υ στρατιωτικ�$ τµ(µατ�ς
κα; γι, τ'ν .µµ�ν' τ0ν λ-ηστ0ν στ'ν 9µν(στευσ�ν τ�υς. T� µυστ(ρι� γ�νεται 9κ�µα πι�
πυκν� 9π� τ� γεγ�ν�ς Zτι .νωρ�τερα ε� ε δι/λθει 9π� τ� tδι� σηµεe� µ�α συντρ�φι,
�Aµερικαν0ν .κδρ�µ/ων,  ωρ;ς µ7λιστα συν�δε�α, κα; �Q λ-ηστBς δBν .κιν(θησαν .να-
ντ��ν τ�υς. Φα�νεται, Zτι σκ�π�ς τ�υς δBν @ταν U 9παγωγ' εIπ�ρων 9τ�µων κα; U κα-
τα5�λ' λ!τρων. T'ν α>τ�αν τ'ν 9π�καλ!πτει H Oυ~λλιαµ M�λλερ στ� Nργ� τ�υ «OH T�υρ-
κ�α Kαταρρ/�υσα». Γρ7φει σ ετικ7: «OB δ2� λ#(σταρ
�ι, C T�κ�ς (∆ηµ(τρι�ς) HAρ�α-
νιτ�κης κα� C 8δελφ�ς αKτ�= Xρ<στ�ς, �B διε �γ�ντες Mπ�σας τ!ς διαπραγµατε2σεις
�κ µ�ρ�υς τ<ς συµµ�ρ,ας, 8π�διδ�ν µεγαλειτ�ραν σηµασ,αν ε@ς τ�ν 8µνηστ,αν N ε@ς τ!
λ2τρα, �πειδ� C T�κ�ς :τ� εOπ�ρ�ς, φυγ�δικ�ν δ’ 8π� τ�= 1857 �πεθ2µει ν! �πιστρ�ψ#η
ε@ς τ�ν κ�ινων,αν» (σελ. 432, στ'ν 9νατ!πωσιν τ0ν .κδ�σεων «∆ωδ8νη»). Λ�γικ�
λ�ιπ�ν @ταν �Q λ-ηστBς ν, µ'ν .γγ�3�υν τ�Lς �Aµερικαν�Lς .κδρ�µεeς, π�L @σαν µBν
πλ�!σι�ι 9λλ,  ωρ;ς π�λιτικ'ν δ!ναµιν, �στε ν, τ�Lς .3ασφαλ�σ�υν τ'ν παρ� 'ν 9µνη-
στ�ας.

�Eρωτηµατικ, 5ε5α�ως γενν\ τ� π0ς H �Aρ5ανιτ7κης .πληρ�φ�ρ(θη τ'ν gφι3ι τ0ν
%Aγγλων εIγεν0ν κα; τ'ν .κδρ�µ(ν τ�υς στ�ν Mαραθ0να. ?Oµως U µετ/πειτα .3/λι3ις
τ�$ .πεισ�δ��υ δBν 9φ(νει καµµ�α 9µφι5�λ�α· H λ-ηστ'ς ε� ε µ7τια κα; αIτι, παντ�$.
�Eπληρ�φ�ρεeτ� 9κ�µα κα; τ, συ�ητ�!µενα στ� cπ�υργικ� συµ5�!λι�. nAν 9ναλ�γι-
σθ�$µε Zτι κυ5/ρνησις κα; 9ντιπ�λ�τευσις .3απ/λυσαν κατ’ 9λλ(λων κατηγ�ρ�ες γι,
cπ�θαλψιν τ�ς λ-ηστε�ας κα; καθ�δ(γησιν τ�$ �Aρ5ανιτ7κη, καταν��$µε π�λL καλ,
τ�Lς δια!λ�υς .πικ�ινων�ας τ�$ λ-ηστ7ρ �υ. %Aλλωστε δ!� gλλ�ι 9δελφ�� τ�υ @ταν
στ'ν cπηρεσ�α τ�$ %Aγγλ�υ κτηµατ�α τ�ς Ex5�ιας Φρ7νσις N�ελ, π�L @ταν κα; κ�υ-
µπ7ρ�ς τ�υς. ∆Bν ε�ναι g3ι�ν 9π�ρ�ας λ�ιπ�ν τ� π0ς .πληρ�φ�ρ(θη H �Aρ5ανιτ7κης
τ, σ ετικ, µB τ�Lς 3/ν�υς περιηγητ/ς. %E3ω Zµως 9π� κ7θε λ�γικ' @ταν τ� τ� .πηκ�-
λ�!θησε κα; H κατε3ευτελισµ�ς τ�$ kλληνικ�$ κρ7τ�υς. OO %Aγγλ�ς πρ/σ5υς %Eρσκιν
παρ/καµψε τ'ν κυ5/ρνησιν κα; διε3�γε 9π’ εIθε�ας διαπραγµατε!σεις µB τ�Lς λ-ηστ/ς.
MB τ�ν �Iταλ� πρ/σ5υ 9π-(τησαν κα; .π/τυ αν ν, παρ�στανται στ, cπ�υργικ, συµ-
5�!λια. �Eπ�ε�αν τ'ν κυ5/ρνησιν ν, παρα ωρ(σ-η 9µνηστ�αν κατ, παρ75ασιν τ�$ Συ-
ντ7γµατ�ς. OO λ�ρδ�ς Kλ7ρεντων, cπ�υργ�ς �E3ωτερικ0ν τ�ς M. Bρετανν�ας, ε�πε 9ναι-
δ/στατα στ�ν ?Eλληνα πρ/σ5υ στ� Λ�νδeν�, Zτι τ� .πι ε�ρηµα περ; τ�ς παρα5ι7σεως
τ�$ Συντ7γµατ�ς @τ� Vωλ�ν, 9φ�$ �Q κυ5ερν(σεις στ'ν OEλλ7δα τ� παρα5ι7��υν συ-
νε 0ς. T�ση δB @ταν U π�εσις τ0ν 3/νων δυν7µεων, �στε H 5ασιλεLς Γε8ργι�ς A´ 9πε�-
λησε, Zτι θ, καταθ/σ-η τ� στ/µµα κα; θ, φ!γ-η 9π� τ'ν OEλλ7δα.

T�ν µεγαλ!τερ� Zµως .3ευτελισµ�ν U κυ5/ρνησις cπ/στη 9π� τ�ν λ-(σταρ �. ΣB µ�α
σειρ, gρθρων τ�υ στ'ν «Kαθηµεριν' τ�ς Kυριακ�ς» (9π� τ;ς 8 Σεπτεµ5ρ��υ Vως 20
�Oκτω5ρ��υ 1996) H Γ. Λε�νταρ�της µεταφ/ρει µερικ�Lς σπαρταριστ�Lς διαλ�γ�υς µε-
τα3L τ�$ κυ5ερνητικ�$ 9πεσταλµ/ν�υ συνταγµατ7ρ η Θεαγ/νη κα; τ�$ λ-ηστ7ρ �υ.
Σ!µφωνα µB τ, δηµ�σιε!µατα H �Aρ5ανιτ7κης 9π-(τησε τ'ν ψ(φισιν ν/�υ Συντ7γµα-
τ�ς, π�L ν, πρ�5λ/π-η τ'ν 9µν(στευσ�ν τ�υ z ν, .παν/λθ-η στ�ν θρ�ν� H %Oθων, π�L .π/-
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τρεπε τ'ν παρ� 'ν 9µνηστ�ας στ�Lς λ-ηστ/ς. �Aπ/ρριψε µB θρασ!τητα τ'ν 9γγλικ'ν
πρ�τασιν, π�L υQ�θ/τησε κα; U κυ5/ρνησις, ν, µεταφερθ-� µB 9γγλικ� π�λεµικ� πλ�e�
στ'ν M7λτα, ν, τ�$ κατα5ληθ�$ν τ, λ!τρα κα; .λε!θερ�ς πλ/�ν ν, µετα5-� Zπ�υ θ/-
λει. ?Oταν δB τ�$ 9νεκ��νωσαν, Zτι U µ�νη περ�πτωσις, γι, ν, 9φεθ-� .λε!θερ�ς στ'ν
OEλλ7δα, @ταν ν, τ�$ δ�θ-� 5ασιλικ'  7ρις, 9φ�$ πρ0τα .δικ7�ετ�, 9π-(τησε ν, µετα-
5�$ν �Q δικαστικ�; στ�ν �Ωρωπ� κα; ν, τ�ν δικ7σ�υν στ� ληµ/ρι τ�υ.

OQ διαπραγµατε!σεις .κρ7τησαν Vως τ;ς 15 �Aπριλ��υ, Zταν .δ�θη στ� .πεισ�δι� τ�
τραγικ� τ/λ�ς. A>τ�α .στ7θη µ�α gστ� �ς .ν/ργεια τ�ς κυ5ερν(σεως, ν, διατ73-η τ'ν
κ!κλωσιν τ�$  ωρι�$ ∆(λεσι, Zπ�υ εcρ�σκ�ντ� �Q λ-ηστ/ς, γι, ν, µ' διαφ!γ�υν πρ�ς
τ, %Aγραφα. AIτ� πρ�εκ7λεσε τ'ν σ!γκρ�υσιν λ-ηστ0ν κα; στρατιωτ0ν, στ'ν δι7ρ-
κεια τ�ς Hπ��ας �Q λ-ηστBς .3ετ/λεσαν µB 57ρ5αρ� τρ�π� τ�ν %Eντ. X/ρµπερτ κα; τ�ν Λ�υ-
ντ (τ�Lς κατ/σφα3αν µB τ, γιαταγ7νια κα; τ�Lς .πυρ�5�λησαν στ' συν/ εια). Λιγ8-
τερ� 57ρ5αρ� τ/λ�ς εcρ�καν H Φρ. B7ινερ κα; H κ�µης ντB Mπ�υλ (.πυρ�5�λ(θησαν
µ�ν�ν). OQ cπ�λ�ιπ�ι 9πα θ/ντες (H λ�ρδ�ς M�υνκ7στερ, U σ!�υγ�ς τ�υ, U σ!�υγ�ς τ�$
Λ�υντ κα; U κ�ρη της κα; �Q δ!�  ωρ�φ!λακες τ�ς συν�δε�ας) ε� αν 9φεθ� .λε!θερ�ι
9π� τ�Lς λ-ηστ/ς, .ν�0 H ?Eλλην Hδηγ�ς �Aνεµ�γι7ννης ε� ε διαφ!γει. OO σ7λ�ς, π�L
sκ�λ�!θησε τ� τραγικ� τ/λ�ς τ0ν cψηλ0ν 3/νων, @ταν µεγ7λ�ς. OH κυ5/ρνησις cπ� τ�
57ρ�ς τ�ς κατακραυγ�ς παρ-ητ(θη. OO Παν. K�ρωναe�ς, H συνταγµατ7ρ ης π�L 9ντι-
µετ8πισε τ�ν λ-(σταρ � Kυρι7κ� στ, γεγ�ν�τα τ�$ 1863, κατηγ�ρησε εIθ/ως τ�ν στρα-
τηγ� Σκαρλ\τ� Σ�$τσ�, cπ�υργ� τ0ν Στρατιωτικ0ν, Zτι cπ/θαλπε τ'ν λ-ηστε�α. OO
cπ�υργ�ς θιγε;ς .κ7λεσε σB µ�ν�µα �α τ�ν K�ρωναe� κα; τ�ν .τραυµ7τισε σ�5αρ7.

EΠIΛOΓOΣ. Στ� .σωτερικ� �Q .πιπτ8σεις 9π� τ'ν «σφαγ' στ� ∆(λεσι» ε� αν Vνα
θετικ� 9π�τ/λεσµα· ν�µ�ι σκληρ�; κα; .ν/ργειες τ0ν κατασταλτικ0ν δυν7µεων περι8-
ρισαν στ� .λ7 ιστ� τ'ν λ-ηστε�α. %Aλλωστε U 9ν7πτυ3ις τ�$ .µπ�ρ��υ κα; τ�ς 5ι�µη-
 αν�ας {δ(γησαν στ'ν δηµι�υργ�α 9στικ0ν κ/ντρων, Zπ�υ Nδρασαν �Q «κ�υτσα57κη-
δες», περιθωριακ��, π�L σB τ�π�τε δBν .θ!µι�αν τ�Lς gγρι�υς λ-ηστ/ς. ?Oµως στ� .3ω-
τερικ� �Q .πιπτ8σεις @ταν 9ρνητικ/ς. OO M�λλερ στ� πρ�αναφερθBν 5ι5λ�� τ�υ γρ7φει:
«T� δ’ Uγγελµα τ<ς σφαγ<ς τ�ν α@
µαλ�των �νεπ�,ησε µεγ,στην αVσθησιν �ν HAγγλ,Wα.
HEν 8µφ�τ�ραις ταYς B�υλαYς διε (
θησαν συ%ητ(σεις, αB �φηµερ,δες �δηµ�σ,ευσαν
Uρθρα 8πιστε2τως σφ�δρ�, κα, τινες τ�ν Cρµητικωτ�των �πικριτ�ν 8π#(τ�υν πρ�ς Bκα-
ν�π�,ησιν �Kδ[ν \ττ�ν N αKτ�ν τ�ν � �λ7θρευσιν τ<ς 0Eλλ�δ�ς». T� φιλελληνικ� κλeµα,
π�L ε� ε διαµ�ρφωθ� κα; π7λι στ'ν EIρ8πη .3 α>τ�ας τ�ς ν/ας στρ�φ�ς πρ�ς τ�ν
9ρ αe� kλληνικ� κ�σµ� µB τ�ν νε�κλασσικισµ�, 9νετρ7πη. ?Oσ� κα; Xν τ� ν/� πλησ�α-
σµα τ�$ kλληνικ�$ π�λιτισµ�$ @ταν .πιφανειακ�, .ν τ�!τ�ις U εIρωπαϊκ' κ�ιν' γν8-
µη N5λεπε µB συµπ7θεια τ'ν Qκαν�π��ησιν τ0ν kλληνικ0ν α>τηµ7των, π�L @ταν συνυ-
φασµ/να µB τ'ν λ!σιν τ�$ �Aνατ�λικ�$ Zητ(µατ�ς κα; τ'ν 9πελευθ/ρωσι τ0ν διεκδι-
κ�υµ/νων .δαφ0ν. AIτ� 5ε5α�ως @ταν 9ντ�θετ� πρ�ς τ, 9γγλικ, συµφ/ρ�ντα, π�L
ηIν��υν τ'ν 9κεραι�τητα τ�ς T�υρκ�ας, �στε ν, .µπ�δισθ-� U ρωσσικ' .π/κτασις στ�ν
N�τ�. %Hδη U Pωσσ�α µB τ'ν �δρυσιν ν/�υ πρ�3ενε��υ στ, Bιτ8λια (M�ναστ(ρι) τ�
1869 πρ�8θει τ'ν πανσλα5ικ' πρ�παγ7νδα. %Eτσι τ� τυ αe� αIτ� γεγ�ν�ς Nδωσε τ'ν
εIκαιρ�α στ'ν �Aγγλ�α ν, .πι57λ-η τ'ν π�λιτικ(ν της κα; ν, ε>σ ωρ(σ-η 9κ�µα περισ-
σ�τερ� στ'ν .σωτερικ' π�λιτικ' σκην(. OQ δB 9πειλBς τ�ς Pωσσ�ας περ; .πεµ57σεως
.,ν .θ�γ�ντ� H θρ�ν�ς κα; τ� Σ!νταγµα τ�ς OEλλ7δ�ς, s �$ν κ�!φια, 9φ�$ µB τ'ν σει-
ρ7 της κα; αIτ' ηIν�ει τ'ν περιστ�λ' τ0ν kλληνικ0ν α>τηµ7των µB τ�ν πανσλα5ισµ�.
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Στ'ν πρ�θ(κη 87 τ�$ M�υσε��υ OHρακλε��υ µB 9ριθ. 530 5ρ�σκεται  ρυσ� .νε-
π�γραφ� δακτυλ�δι. T� δακτυλ�δι πρ�/ρ εται 9π� παλαιBς 9νασκαφBς τ�ς
�Aγγλικ�ς �Aρ αι�λ�γικ�ς Σ �λ�ς στ�Lς Mινωικ�Lς τ7φ�υς τ�$ Mα!ρ�υ Σπ(-
λι�υ Kνωσ�$ κα; συγκεκριµ/να 9π� τ�ν τ7φ� IX, π�L 9ν�κε σB .πιφαν� �>κ�-
γ/νεια, Zπως δε� ν�υν κα; gλλα π�λ!τιµα εcρ(µατα κα; κυρ�ως µ�α .νεπ�γραφη
περ�νη, µB τ'ν Hπ��α θ, 9σ �ληθ�$µε πρ�σε 0ς. OQ 9νασκαφBς Nγιναν τ� 1926-
1927, κα�, Zπως µ�$ ε�πε τ� M7ι� 1996 H συντα3ι�$ �ς .ργ7της 9νασκαφ0ν Γε-
8ργ. �Aντ. Bασιλ7κης, .τ0ν 88, H Hπ�e�ς δ�!λεψε σ’ αIτ/ς, θυµ\ται Zτι U 9να-
σκαφ' τ�$ συγκεκριµ/ν�υ τ7φ�υ Nγινε cπ� τ'ν .π�5λεψη τ�$ 9ρ αι�λ�γ�υ
Mackenzie, H Hπ�e�ς @ταν 5�ηθ�ς τ�$ Evans κα; Zτι στ� 57θ�ς τ�$ διαδρ�µ�υ (τ�$
τ7φ�υ) 5ρ/θηκε 9π� τ�ν 9ρ ιεργ7τη �Iω7ννη Mιλιαρ\ τ� µ�ναδικ� .νεπ�γραφ�
 ρυσ� δακτυλ�δι. OO �>κ�γενειακ�ς αIτ�ς τ7φ�ς δBν cπ7ρ ει πι7, δι�τι, .πειδ'
τ� Nδαφ�ς δBν @ταν 5ρα 0δες, κατ/ρρευσε U jρ�φ( τ�υ. OQ %Aγγλ�ι ε� αν 9ρ �-
σει στ� µ/ρ�ς αIτ� τ;ς 9νασκαφBς µετ, τ'ν πληρ�φ�ρ�α π�L τ�Lς Nδωσε H �Eµµ.
�Aκ�υµιαν7κης, Zτι στ�ν 9γρ� τ�υ, στ;ς πλαγιBς τ�$ OAιλι\, gρκαλ�ι (9σ5�;)
ε� αν 5γ7λει dστρακα σκ75�ντας.

OH µ�ναδικ�τητα τ�$ δακτυλιδι�$ jφε�λεται στ� Zτι στ'ν σφενδ�νη τ�υ @ταν
γραµµ/νη σπειρ�ειδ'ς .πιγραφ' καλλιγραφικ�ς Γραµµικ�ς A. T, γρ7µµατα
ε�ναι Zµ�ια µB αIτ, τ�ς .πιγραφ�ς τ�$ Kυπ/λλ�υ τ�$ �Aτρ/α 9π� τ'ν Kνωσ�, π�L
5ρ/θηκε µα�; µB Vνα gλλ� στ'ν �>κ�α τ0ν µ�ν�λιθικ0ν στ!λων – πιθαν�ν πεσµ/-
να κα; τ, δ!� 9π� cπ7ρ �ντα dρ�φ�–, πρ�/κταση τ�$ Qερ�$ π�L 5ρισκ�ταν ν�-

’Aριστερ�: Φωτγραφ�α τ6 1νεπ�γραφυ .ρυσ6 δακτυλιδι6 τ6 MαHρυ
Σπ7λιυ Kνωσ6 (Mυσε?ν �Hρακλε�υ). ∆εBι�: Kαθαργραφ� τCς 1πιγραφCς

*π; τ�ν *ρ.αιλ2γ �HρK <Aθανασι�δυ.

Γαµ7λι γλ�ντι µL κρασ� κα� ταµπυρ�δες 
στ�ν Kνωσ; πρ�ν *π; .ιλι�δες .ρ2νια



τια τ0ν διαµερισµ7των τ�ς 5ασ�λισσας. («K!πελλ� τ�$ �Aτρ/α» jν�µ7�ω µ�α
9π� τ;ς δ!� κ�$πες π�L 5ρ/θηκαν στ'ν Kνωσ� µB .πιγραφBς µ�ναδικ�ς καλλι-
γραφικ�ς Γραµµικ�ς, γραµµ/νες στ� .σωτερικ� τ�υς µB µελ7νι σ�υπι\ς, γι, τ;ς
Hπ�eες N �υν .κφρ7σει π�λλ�; αIθα�ρετα τ'ν γν8µη Zτι ε�ναι µαγικBς ρ(σεις. T'ν
jν�µασ�α δ�νω, .πειδ' U .πιγραφ' γρ7φει: «HAπ� τ�ν HAτρ�α στ�ν ∆ι7νυσ� τ�ν
γι� τ�= ∆,α...»).

OH .πιγραφ' τ�$ δακτυλιδι�$ δια57�εται 9π� µ/σα πρ�ς τ, N3ω, Zπως στ�ν ∆�-
σκ� τ�ς Φαιστ�$, τ�$ Hπ���υ τ� κε�µεν� OEλληνικ�ς Kρητικ�ς διαλ/κτ�υ κα; τ�ς
δι, τε ν7σµατ�ς 9π�τυπωµ/νης OEλληνικ�ς Kρητικ�ς γραφ�ς τ!π�υ κωδ�κων
Γ�ρτυν�ς δι75ασα πρ;ν τ/σσερα  ρ�νια. T'ν φ�ρ, 9ν7γνωσης τ�$ κειµ/ν�υ στ�
∆�σκ� µ\ς πληρ�φ�ρεe κα; U πινακ�δα Γραµµικ�ς A, π�L 5ρ/θηκε µα�; µ’ αIτ�ν.
Θ, .παναλ75ω .δ0 Zτι U Γραµµικ' A δηµι�υργ(θηκε 9π� τ'ν OEλληνικ' Kρη-
τικ' δι7λεκτ� κα; . ρησιµ�π�ιεeτ� µα�; µB τ, «Qερ�γλυφικ,» τ�ς Kρητικ�ς OEλλη-
νικ�ς διαλ/κτ�υ µ/ ρι κα; τ�Lς OEλληνιστικ�Lς  ρ�ν�υς, γι, ν, 9π�τυπ8ν�υν
αIτ, π�L Yθελαν ν, γρ7ψ�υν �Q σB παγκ�σµι� .π�πεδ� µ�ναδικ�; λε3ιπλ7στες
Kρητικ�; ?Eλληνες.

T� κε�µεν� τ�ς Γραµµικ�ς A τ�$ δακτυλιδι�$ ε�ναι αIτ� π�L 9κ�λ�υθεe:

ku  o-a-ra  re-te-i  me-ta-ja  pa-du-pi  ti-na  ne-jo-re-a
<Aπ2δση: «Mεγ�λ�ς γ�µ�ς µ[ τ� τα,ρι µ�υ, µ[ π�νδ�υρ�υς κα� τ� κρασ���-

ρελ� γεµ]τ� κρασ� π�9 �ρρεε».

%E �µε, 9π’ Z,τι 5λ/π�υµε .δ0, 9ναµνηστικ� δακτυλ�δι γι, γ7µ� σB σπ�τι πλ�!-
σιας �>κ�γ/νειας µB gφθ�ν� κρασ; κα; δι�νυσιακ� γλ/ντι µετ, µ�υσικ�ς. OO πα-
ν7ρ αι�ς αIτ�ς γαµ(λι�ς δι�νυσιασµ�ς .πι5ι8νει αIθεντικ, στ' σηµεριν' Kρ(-
τη, Zπως κα; σ’ Zλη σ εδ�ν τ'ν OEλλ7δα.

Λ�Bεις
1. π�υ κα; >ων. κ�υ κα; α>�λ. π�ι (.π�ρρ.) = σB κ7π�ι� 5αθµ�· (συ ν, πρ�στ�θε-

ται σB πρ�εισαγωγικ, µ�ρια z .πιτ7σσεται σB λ/3εις, πρ�κειµ/ν�υ ν, περι�-
ρ�σ-η z ν, τρ�π�π�ι(σ-η κ7π�ια Nκφραση) κατ, κ7π�ι�ν τρ�π�, πιθαν0ς, tσως,
κ7π�υ, σB κ7π�ι�ν τ�π�.

2. ^αρ, ^αρ�ς, � = U γυναeκα {ς σ!ντρ�φ�ς, U σ!�υγ�ς· (κατ, τ�ν OHσ! .) «^α-
ρας, γ�µ�υς, �B δ[ γυναYκας».

3. ρ�θ�ς, τ� = τ� πρ�σωπ�· τ� σ0µα.
4. µετα_%ω = κ7θ�µαι µα�; µB κ7π�ι�ν z κ�ντ, σB κ7π�ι�ν.
5. π�νδ�υρ�ς = 9ρ αι�τατ� λαϊκ� νυσσ�µεν� Nγ �ρδ� µ�υσικ� dργαν�, 9π�τε-

λ�!µεν� 9π� τρεeς  �ρδBς z 9π� τρ�α �ε!γη  �ρδ0ν, ε�δ�ς λα�!τ�υ µB µακρL
5ρα ��να, gλλως τρ� �ρδ� z µπαντ�!ρα κα; πανδ�!ρα z ταµπ�υρ\ς.

6. τ,να, � = 5υτ�� �tν�υ.
7. ν�ω (.δ0 µτ . παθ. παρακµ.) = H cπερ5�λικ, γεµ7τ�ς, H παραγεµισµ/ν�ς.
8. ρ�ω = 9να5λ!�ω, 3ε !ν�µαι· (γι, στ/γη z 9γγεe�) στ7�ω, τρ/ ω.

<Aντ,νης Θ. Bασιλ�κης
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Στ� τε���ς 197 τ�� «∆αυλ��» δηµ�σιε�θηκαν δ�� κε�µενα, �να τ�� κ. K.B. K�υ-
τρ�υ$%λη κα& �να τ�� 'E�ετλα��υ, )ναφερ+µενα στ,ν �ρ�ν�λ+γησι τ.ν κατα-
κλυσµ.ν, /π�υ γ�νεται λ+γ�ς κα& γι1 τ&ς )π+ψεις π�3 ε4�α διατυπ5σει σ�ετικ.ς
στ� τε���ς 195 τ�� «∆αυλ��». 'Eπ’ α8τ.ν θ1 9θελα ν1 :κφ%ρω τ&ς παρατηρ<σεις
µ�υ, τ&ς =π�>ες �ωρ�?ω σ@ δ�� µ%ρη. Στ� α´ )ναφ%ρ�µαι στ� γενικ� θ%µα τBς �ρ�-
ν�λ�γ<σεως γεγ�ν+των τBς Πρ�ϊστ�ρ�ας κα& στ� $´ τBς �ρ�ν�λ�γ<σεως τ.ν Kα-
τακλυσµ.ν.

EE�ω τ,ν γν5µην, /τι τ1 τ�π�γραφικ1 κα& )στρ�ν�µικ1 στ�ι�ε>α ε4ναι )νε-
παρκB )π� µ+να τ�υς γι1 τ,ν Fρθ, �ρ�ν�λ+γησι. ∆ι+τι α8τ1 δ@ν λειτ�υργ��ν Gς
«σταθερ%ς», )φ�� :Hαρτ.νται )π� πλBθ�ς µετα$λητ.ν παραγ+ντων. Π.�. στ1
)στρ�ν�µικ1 φαιν+µενα IπJρ�ει K περι�δικ, :πανJληψις, :νL. γι1 τ&ς πρ�σ�5-
σεις δ@ν IπJρ��υν σταθερ1 µ%τρα, δ�θ%ντ�ς /τι :πηρεJ?�νται )π� τ� Mψ�ς τ.ν
$ρ���πτ5σεων κα& τ.ν �ι�ν�πτ5σεων, τ,ν πρ�ϊ��σαν )π�γ�µνωσιν τ�� :δJ-
φ�υς, τ,ν =ρµ,ν τBς ρ�Bς, τ� $Jθ�ς κα& τ1 ρε�µατα τ.ν θαλασσ.ν, τ� διευρυν+-
µεν� πλJτ�ς τ�� π�ταµ��υ δ%λτα, )νθρ5πινα Nργα, µ@ )π�τ%λεσµα ν1 π�ικ�λλ�υν.
EAν σ<µερα �νας π�ταµ�ς πρ�σ�5νPη τ,ν θJλασσα α µ%τρα κατ’ Nτ�ς, δ@ν σηµα�-
νει /τι τ� Qδι� Qσ�υε κα& πρ� δ%κα �ιλιJδων :τ.ν R θ1 Sσ��Pη µετ1 )π� ��λια Nτη
(= Iδατ�φρJκτης τ�� 'Aσσ�υ1ν λ.�. µετ%$αλε :ντελ.ς τ,ν κατJστασι). VH Sδ�α
παρατ<ρησις )ναφ%ρεται κα& σ@ Xλλα )µ%σως R :µµ%σως τ�π�γραφικ1 στ�ι�ε>α
/πως �Y διανυ+µενες )π�στJσεις, K MπαρHις R )νυπαρH�α ν<σων κ.�.κ.

Πρ�ς :π�ρρωσιν τ.ν )νωτ%ρω: Kατ1 τ�ν [Oµηρ�ν K νησ&ς ΦJρ�ς )πε>�ε )π�
τ&ς :κ$�λ@ς τ�� Nε�λ�υ /ση ε4ναι K )π+στασις π�3 διαν�ει σ@ µι1ν Kµ%ραν �να
καλ� καρJ$ι, «�πιπνε�	ησιν �πισθεν» (µ@ �_ρι�ν Xνεµ�ν) ('Oδ�σ. δ354-359). T�θεται
σειρ1 :ρωτηµJτων:

α) T� σηµα�νει τ� «πανηµερ�η»; [Eνα 24ωρ�; T� διJστηµα )π� τ,ν )νατ�λ,ν
eς τ,ν δ�σιν τ�� Kλ��υ; Kα& π+σ� fταν α8τ+, )φ�� �Y �ρ+ν�ι )νατ�λBς-δ�σεως
π�ικ�λλ�υν κα& = π�ιητ,ς δ@ν )ναφ%ρει Kµερ�µην�αν;

$) Π�ιJ K Sσ�3ς τ�� �8ρ��υ )ν%µ�υ; M@ 3 µπωφ+ρ θ1 N��υµε τα��τητα τ�� πλ��-
�υ 5,5-7,5 �λµ. Gρια�ως, :ν. µ@ 6 µπωφ�ρ Xνω τ.ν 15 �λµ. (X. Περ�γιαννJκης,
«Nαυτικ� Mετεωρ�λ�γ�α», Nκδ. VIδρ. E8γεν�δ�υ, 1974).

γ) Π�ιJ K τα��της τ�� πλ���υ, :φ’ /σ�ν α8τ, :Hαρτkται κα& )π� Xλλ�υς πα-
ρJγ�ντες πλ,ν τ�� )ν%µ�υ; T%τ�ι�ι ε4ναι: �Y φερτ@ς Mλες π�� ρ��νει = π�ταµ�ς στ,ν
θJλασσα, τ1 ρε�µατα, K κατJστασις τ�� $υθ�� (H%ρες, Mφαλ�ι) (A2).

Παραγνωρ�?�ντας α8τ@ς τ&ς «µετα$λητ%ς» Iπ%θεσαν /τι: 1) «πανηµερ�η» = 12
mρες (µ%σ�ς /ρ�ς), 2) τα��της πλ���υ = 7 �λµ. Gρια�ως (γιατ�;), 3) φερτ@ς Mλες =
95 nκ. µ3 :τησ�ως. (A8τ� Qσ�υε τ� 1986, )λλ1 Qσ�υε κα& πρ&ν )π� τρε>ς-τ%σσερις
�ιλιετ�ες;). Kα& κατ%ληHαν /τι �Y :κ$�λ@ς τ�� Nε�λ�υ εIρ�σκ�ντ� κατ1 τ,ν Xφι-

TA AΣTPONOMIKA KAI TOΠOΓPAΦIKA ΣTOIXEIA

ΓEΩPΓIOΣ K. ΓEΩPΓAΛAΣ
Πρ�ϊστ�ρ�ας �ρ�ν�λ+γησις (A1)



Hιν τ�� MενελJ�υ 85 �λµ. ν�τ�ως τBς θ%σεως /π�υ )ργ+τερ�ν Yδρ�θη K 'AλεHJν-
δρεια (A2). VYπελ+γισαν :ν συνε�ε�uα /τι, γι1 ν1 καλυφθ��ν 85 �λµ. µ@ πρ�σ�5σεις
(µ@ τ,ν Iπ+θεσιν /τι = ρυθµ�ς fτ� σταθερ+ς), )πPητ<θησαν 5812 Nτη. VOπ+τε =
Tρωικ�ς Nγινε 5812-1986 (Nτ�ς τ.ν Iπ�λ�γισµ.ν) = τ� 3826 π.X. (K.B. K�υτρ�υ-
$%λης, ∆ελτ��ν τBς ΓΓΣ, )ρ. 131, 1987). VO Qδι�ς /µως )ργ+τερα τ�ν τ�π�θ%τησε
στ� 3087-3078 π.X. («∆αυλ+ς», τ. 180). [Oπως κα& ν1 ε4ναι, ν�µ�?ω /τι δ@ν :πι-
τρ%πεται ν1 =δηγ��µεθα µ+ν�ν )π� τ&ς /π�ιες :κτιµ<σεις µας, )γν�5ντας τ1 κε�-
µενα τ.ν 'Aρ�α�ων.

VΩς πρ�ς τ1 Tρωικ1 λ.�. = ∆ι+δωρ�ς γρJφει: «��ρι πρ�ς τ�ν �νιαυτ�ν τ�ν πρ�
τ!ς "Aγαθ�κλ$�υς τυρανν�δ�ς, ε&ς 'ν (π� Tρ��ας *λ+σεως ,τη συν-γεται .κτα-
κ0σια 123κ�ντα 42» (XIX, 1.10). VH τυρJννευσις τ�� 'Aγαθ�κλ%�υς Xρ�ισε τ� 317
π.X. EAρα 316+866=1.182 π.X. 'Eκτιµ. /τι δ@ν :πιτρ%πεται ν1 πρ�σπερν��µε µ@
τ+σην ε8κ�λ�αν τ&ς πληρ�φ�ρ�ες π�3 µkς κληρ�δ+τησαν �Y 'Aρ�α>�ι, δι+τι α8τ��:

α) xHσαν πι� κ�ντ1 στ1 γεγ�ν+τα πρ�ηγ��µεν�ι Kµ.ν κατ1 2500 Nτη.
$) E4�αν στ,ν διJθεσ� τ�υς πηγ@ς π�3 δ@ν Nφθασαν eς :µkς.
γ) ∆ιαθ%τ�υν )διαµφισ$<τητ� κ�ρ�ς, λ.�. π.ς θ1 )γν�<σ�υµε τ� $Jρ�ς nν�ς

ΠλJτων�ς, π�3 �ρ�ν�λ�γε> τ�ν Kατακλυσµ+ν, = =π�>�ς µεταH3 Xλλων )φJνισε τ,ν
'Aτλαντ�δα, κα& µJλιστα /ταν = Qδι�ς µkς $ε$αι5νPη γι1 τ� «(ληθ$στατ�ν» τ�� λ+-
γ�υ τ�υ, µkς παραπ%µπPη στ�ν Σ+λωνα κα& :πικαλBται τ1 µ<-διαθ%σιµα γι1 :µkς
)ρ�ε>α τ.ν ASγυπτ�ων; Θ%λω ν1 π., z�ι ν1 δε�5µεθα �ωρ&ς Nρευνα τ1 /σα µkς
λ%γ�υν, )λλ1 ν1 µ,ν τ1 )γν���µε.

'Eκτιµ. /τι α8τ@ς �Y �ρ�ν�λ�γ<σεις στηρ�?�νται :π& σειρkς Iπ�θ%σεων, :νL.
)ντιφJσκ�υν πρ�ς διαφ�ρετικBς πρ�ελε�σεως στ�ι�ε>α:

α) VO ASσ��λ�ς («Πρ�µηθε6ς ∆εσµ+της») )ναφερ+µεν�ς στ,ν παλαι�τJτην
Yστ�ρ�αν τ.ν )νθρ5πων, πρ�λ%γει /τι K 'I{ θ1 φθJσPη «τ�ν τρ�γων�ν ε&ς �θ0να
Nειλ8τιν, �9 δ� τ�ν µακρ:ν (π�ικ�αν, "I��, π$πρωτα� σ�� τε κα< τ$κν�ις κτ�σαι».
∆ηλαδ, τ� δ%λτα IπBρ�ε πρ&ν )π� τ,ν XφιHιν τBς 'I��ς στ,ν AQγυπτ�.

$) VO πλ�ηγ�ς τ�� MενελJ�υ KJνωπ�ς )π%θανε κα& :τJφη :κε> /π�υ )γκυρ�-
$+λησαν �Y [Eλληνες. VO τ+π�ς Nλα$ε τ� zν�µJ τ�υ. VOπ+τε K KJνωπ�ς θ1 Nπρε-
πε ν1 $ρ�σκεται περ�π�υ στ� KJιρ�. VO 'Aλ%Hανδρ�ς /µως |δρυσε τ,ν π+λιν τ�υ
πλησ��ν τBς Kαν5π�υ (25 �λµ. $�ρει�ανατ�λικ.ς της – z�ι 85 �λµ.)

γ) Σ@ �ναν )στερισµ�ν :δ+θη τ� zν�µα KJνωπ�ς. A8τ�ς ε4ναι =ρατ�ς µ+ν�ν
γι1 Gρισµ%νη �ρ�νικ, περ��δ� κα& µ+ν�ν )π� τ,ν 'AλεHJνδρειαν �ως ν�τ�ως τBς
Kρ<της. EAν = KJνωπ�ς π%θαινε 85 �λµ. ν�τι5τερα, �Y σ�ντρ�φ�� τ�υ δ@ν θ1 N$λε-
παν τ�ν )στερισµ+ν, γι1 ν1 τ�� δ5σ�υν τ� zν�µJ τ�υ.

δ) VO δυτικ�ς $ρα��ων τ�� Nε�λ�υ :λ%γετ� Kανωπικ+ς. EAρα, /ταν Nφθασε = Mε-
ν%λα�ς, IπBρ�αν κα& δ%λτα κα& $ρα��ων. (Kατ1 τ�ν κ. K. K�υτρ�υ$%λην τ� δ%λ-
τα Xρ�ισε ν1 δηµι�υργBται τ� 3934 π.X.: «∆αυλ+ς», τ. Mα~�υ 1991, σ. 6511).

ε) OY πυραµ�δες κτ�σθηκαν σ@ Nδαφ�ς π�3 µ+λις ε4�ε δηµι�υργηθB )π� πρ�-
σ�5σεις;

ΣYNEKTIMHΣEIΣ - ∆IAΣTAYPΩΣIΣ
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VΩς πρ�ς τ1 TρωικJ, π�3 = κ. K�υτρ�υ$%λης τ�π�θετε> µεταH3 3087-3078 π.X.
(«∆αυλ+ς», τ. 180) κα& = κ. ∆. Γ. Kαλαµπαλ�κης κατ1 τ,ν 18ην �ιλιετ�αν («∆αυ-
λ+ς», τ. 186). /ταν γ�νωνται, IπJρ�ει K Συµπ�λιτε�α τ.ν 'A�αι.ν µ@ �δρα τ&ς
MυκBνες. A8τ1 τ1 τ�π�θετε> στ,ν $´ π.X. �ιλιετ�α κα& µJλιστα µεταH3 1600-1200
π.X.

$) VH Kρ<τη δ@ν ε4ναι πλ%�ν θαλασσ�κρJτειρα )λλ1 µ%λ�ς τBς MυκηναϊκBς
Συµπ�λιτε�ας. Συνεπ.ς $ρισκ+µαστε µετ1 τ� 1650 π.X., /ταν µ@ τ,ν NκρηHιν τBς
Θ<ρας K Kρ<τη N�ασε τ1 πρωτε>α της.

γ) VH :H+ρµησις τ.ν «Λα.ν τBς ΘJλασσας» γ�νεται :Hακρι$ωµ%νως (:πιγραφ@ς
PαµσB B´) τ� 1180 π.X., κα& ε4ναι λ�γικ� ν1 τ,ν θεωρ<σωµε συν%�εια –$´ φJσιν–
τBς :ναντ��ν τBς Tρ��ας :κστρατε�ας.

δ) T1 Tρωικ1 IπBρHαν = πρ+λ�γ�ς τBς καταρρε�σεως τBς A8τ�κρατ�ρ�ας τ.ν
'A�αι.ν. A8τ, /µως :πBλθε γ�ρω στ� 1125 π.X.

ε) VO Σ�γκελλ�ς ()π. 55) ταυτ�?ει τ�ν Π+λυ$�ν, π�3 :φιλ�H%νησε τ�ν Mεν%λα-
�ν στ&ς αSγυπτιακ@ς ΘB$ες, µ@ τ�ν φαρα{ Θ��ωριν. VO τελευτα>�ς π%θανε γ�ρω
στ� 1200 π.X.

στ) Kατ1 τ� ΛεHικ�ν Σ��δα = 'Oρφε3ς N?ησε 11 γενε@ς πρ&ν )π� τ1 TρωικJ. EAν
δε�θ��µε τ,ν �ρ�ν�λ+γησιν τ�� K. XασJπη γι1 τ�ν 'Oρφ%α (1650 π.X.), τ+τε φθJ-
ν�υµε /τι τ1 Tρωικ1 συν%$ησαν γ�ρω στ� 1200 R 1300 π.X.

?) VO Θ�υκυδ�δης (>Iστ. A 12) γρJφει: «"Iλ��υ ?λωσιν... ∆ωρι!ς τε .γδ�ηκ�στ@8
,τει 26ν >Hρακλε�δαις Πελ�π0ννησ�ν ,σ��ν». EAρα K «κJθ�δ�ς» (=:πJν�δ�ς)
τ.ν VHρακλειδ.ν Nγινε 80 Nτη µετ1 τ,ν �λωσιν τ�� 'Iλ��υ, δηλ. γ�ρω στ� 1110
π.X., �ρ�ν�λ�γ�α K =π��α µπ�ρε> ν1 θεωρηθPB Gς )σφαλ<ς. 'E1ν δε�θ��µε τ,ν �ρ�-
ν�λ+γησιν τ�� κ. K., K «κJθ�δ�ς» θ1 πρ%πει ν1 Nγινε τ� 3.000 π.X., πρkγµα π�3
θ1 Gδηγ��σε σ@ λ�γικ1 κα& Yστ�ρικ1 )δι%H�δα, )φ�� λ.�. K πρ�δωρικ, Συµπ�-
λιτε�α τ.ν 'A�αι.ν )κµJ?ει )π� τ� 1600 �ς τ� 1200 π.X. (�εττιτικ@ς πινακ�δες).
T1 )στρ�ν�µικ1 στ�ι�ε>α ε4ναι �να δεδ�µ%ν�, π�3 πρ%πει ν1 διασταυρ5νεται )π�
Xλλα κα& ν1 συνεκτιµkται µ@ α8τJ.

η) 'Aκ+µη: M@ =δηγ�ν )στρ�ν�µικ1 κα& τ�π�γραφικ1 στ�ι�ε>α = κ. K. B. K�υ-
τρ�υ$%λης Iπ�στηρ�?ει /τι τ� EIλι�ν Yδρ�θη τ� 3.198 π.X. κα& = Tρωικ�ς Xρ�ισε
τ� 3.087 π.X. T� 3.078 π.X. κατεστρJφη K π+λις, τ,ν =π��αν τ�π�θετε> 15 �λµ.
)νατ�λικ.ς τ�� Xισσαρλ�κ, /π�υ τ,ν «$ρBκε» = ΣλBµαν. («∆αυλ+ς», MJρτ. 1994).
[Oµως )π� τ� 3198, Nτ�ς Yδρ�σεως τ�� 'Iλ��υ, �ως τ� 3087, Nτ�ς :νJρHεως τBς π�-
λι�ρκ�ας τ�υ, µεσ�λα$��ν µ+λις 111 Nτη. E4ναι α8τ�ς = �ρ+ν�ς :παρκ,ς γι1 τ,ν
)νJπτυHιν Sσ�υρkς α8τ�κρατ�ρ�ας, /πως πρ%πει ν1 fταν K Tρ��α;

VH Σα~ς Yδρ�θηκε περ& τ� 8.600 π.X. κατ1 τ�ν ΠλJτωνα («T�µαι�ς»). Bρισκ+ταν
λ�γ� $�ρει+τερα τBς B�υσ�ριδ�ς, τBς =π��ας K θ%σις fταν στ� κ%ντρ�ν τ�� δ%λτα
– τ� =π�>�ν /µως κατ1 τ�ν κ. K. Xρ�ισε ν1 σ�ηµατ�?εται µ+λις τ� 3.934 π.X. EEτσι
κατ1 τ�ν κ. K. K Σα~ς Yδρ�θη τ� 1237 π.X. T��τ� /µως θ1 :σ<µαινε /τι ε4ναι π�λ3
µεταγεν%στερη τ.ν Tρωικ.ν, :νL. κατ1 τ�ν ΠλJτωνα ε4ναι πανJρ�αιη κα&
)σφαλ.ς δ@ν µπ�ρ��µε ν1 θεωρ��µε πανJρ�αι� κJτι π�3 )π%�ει 800 Nτη )π� τ,ν
:π��<ν µας (A4). (Kατ1 τ,ν γν5µην µ�υ τ� Fρθ+τερ�ν ε4ναι ΣαEδ, δηλ. ∆�ας )ντι-
στρ+φως).
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VO Mεν@ς �νωσε τ,ν EAνω κα& KJτω AQγυπτ�ν σ@ nνια>� κρJτ�ς. Π.ς IπBρ�ε
KJτω �ωρ&ς δ%λτα; VO κ. K. τ�ν µεταθ%τει στ� 2800 π.X., )λλ1 κα& πJλιν )φ<νει
µικρ� �ρ�νικ� περιθ5ρι�, γι1 ν1 σ�ηµατισθPB KJτω AQγυπτ�ς κα& µJλιστα Gς
�ωριστ�ν κρJτ�ς. EAν = Mεν@ς $ασ�λευε τ� 2800 π.X., ε4ναι µεταγεν%στερ�ς τ.ν
Tρωικ.ν κα& τBς µετα$Jσεως τ�� MενελJ�υ στ,ν AQγυπτ�, K =π��α /µως fταν
9δη nνια>� κρJτ�ς.

Xαρακτηριστικ� παρJδειγµα γι1 τ,ν )νεπJρκεια τ.ν )στρ�ν�µικ.ν στ�ι�ε�-
ων K πρ�σπJθεια τ�� )στρ�ν+µ�υ K. XασJπη ν1 :ντ�π�σPη �ρ�νικ.ς τ�3ς 'Oρφι-
κ�3ς µ@ =δηγ� τ1 )στρ�ν�µικ1 στ�ι�ε>α π�3 �Y Qδι�ι )ναφ%ρ�υν. Στ�ν «FYµν�ν
ε&ς "Aπ0λλωνα» γ�νεται λ+γ�ς γι1 τ,ν Sσ+τητα �ειµ.ν�ς-θ%ρ�υς. Kατ1 τ�ν K. Xα-
σJπη α8τ� παρατηρ<θηκε τ� 11.835 κα& τ� 1.366 π.X. 'Aναφ%ρεται :π�σης /τι
κατ1 τ,ν :π��,ν τBς συνθ%σεως τ.ν 'Oρφικ.ν κειµ%νων K :αριν, Sσηµερ�α $ρι-
σκ+ταν στ�ν Tα�ρ�, πρkγµα π�3 Qσ�υε )π� τ� 3.629 �ως τ� 1.841 π.X. EAρα τ1 :ν
λ+γLω κε�µενα :γρJφησαν τ� 11.835 R τ� 1.366 π.X., )λλ1 κα& µεταH3 3.629 κα&
1.841 π.X.

VO K. XασJπης κατ%ληHε σ@ συµ$ι$ασµ+: 'Aπ%κλεισε τ� 11.835 π.X., z�ι :πειδ,
τ�� :φJνη π�λ3 µακρυν� παρελθ+ν, /πως :ν�µ�σθη )π� Gρισµ%ν�υς, )λλ1 :πει-
δ< K :αριν, Sσηµερ�α δ@ν $ρισκ+ταν τ+τε στ�ν Tα�ρ�. Σ’ α8τ�ν $ρ%θηκε )π� τ�
3629 �ως τ� 1841 π.X. ∆%�θηκε λ�ιπ�ν /τι = 'Oρφε3ς Nδρασε µεταH3 1841 π.X.
(:αριν, Sσηµερ�α στ�ν Tα�ρ�) κα& 1366 π.X. (Sσ+της θ%ρ�υς – �ειµ.ν�ς) κα& πρ+-
τεινε τ� 1600 π.X., �ωρ&ς ν1 )π�κλε�εται ν1 ε4ναι κα& κατ1 δ�� �ως τ%σσερις αS.νες
παλαι+τερ�ς. ∆@ν συµφων. λ�ιπ�ν µ@ τ�ν 'E�ετλα>�ν, = =π�>�ς θεωρε> /τι «τ:
(στρ�ν�µικ: µαθηµατικ: στ�ι�εHα εIναι (λ-νθαστα κα< δJν �πιδ$��νται κριτικ�»
(«∆αυλ+ς», τ. 197). T�π�τε )π� µ+ν� τ�υ δ@ν ε4ναι )λJνθαστ�ν κα& τ1 πJντα :πι-
δ%��νται κριτικ<ν.

VO [Oµηρ�ς ("Iλ. X25-31) παρ�µ�ιJ?ει τ�ν 'A�ιλλ%α µ@ τ�ν K�να τ�� 'Ωρ�ων�ς
(Σε�ρι�ς), = =π�>�ς πρ�$Jλλει λαµπερ�ς τ� φθιν+πωρ� («'ς K- τ’ .π+ρης εIσιν»).
T� Xστρ� α8τ� :πανατ%λλει στ,ν :π��< µας µετ1 τ,ν τρ�µηνη )π�υσ�α τ�υ )π�
τ�ν nλληνικ� �8ραν� στ1 µ%σα A8γ��στ�υ: Λαµ$Jν�ντας Iπ’ zψιν τ,ν µετJ-
πτωσιν τ.ν :π��.ν (πλ<ρης κ�κλ�ς µεταπτ5σεως 25.725 Nτη) συµπερα�ν�υν /τι
= Tρωικ�ς πρ%πει ν1 Nγινε τ,ν 18±3 �ιλιετ�α π.X.

M@ )στρ�ν�µικJ-τ�π�γραφικ1 στ�ι�ε>α = H.Λ. Tσατσ+µ�ιρ�ς τ�π�θετε> τ1
Tρωικ1 στ� 3826 π.X. M@ Xλλα )στρ�ν�µικ1 στ�ι�ε>α = κ. ∆. Kαλαµπαλ�κης, στ�
18.000 π.X. Kα& = κ. K. στ� 3087 π.X. ΠJντως = δε�τερ�ς :θε5ρησεν /τι = Σε�ρι�ς
πρωτ�-εµφαν�?εται τ� φθιν+πωρ�ν, :ν. = [Oµηρ�ς δ@ν λ%γει παρ1 µ+ν�ν /τι τ+-
τε ε4ναι λαµπρ+ς.

VO H.Λ. Tσατσ+µ�ιρ�ς («>H �ρ�ν�λ0γησι τ!ς 1λληνικ!ς πρ�ϊστ�ρ�ας µJ N-σι τ<ς
(στρ�ν�µικJς πληρ�φ�ρ�ες», περι�δ. «∆αυλ+ς», 'Aπρ. 1991, σ. 6467) γρJφει: «"Eν
(δυναµ�Qα ν: Rρ�σ�υµε τ<ς (κριNεHς θ$σεις τ8ν περιγραφ�µ$νων Sπ� τ�T >Hσι0-
δ�υ κα< τ�T >Oµ3ρ�υ (στερισµ8ν τ8ν Πλει-δων κα< >Y-δων �π< τ�T OVραν��υ
�+ρ�υ, δε�θ3καµε 'τι W (ναφ�ρ: δυνατ�ν ν: διετυπ+θη (π� τ� ,τ�ς 4045 π.X.
4ως τ� ,τ�ς 2680 π.X.», δηλ. µ@ �να ε�ρ�ς 1400 :τ.ν. [Oπως 9δη )ν%φερα, τ� «µ�-
2ις �εµ8ν�ς θ$ρε�ς τ’ _σ�ν (µφ�τ$ρ�ισιν» Qσ�υε τ� 11.835 π.X. κα& τ� 1.366 π.X.
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Π�ι+ ν1 διαλ%H�υµε;

T� συµπ%ρασµJ µ�υ δ@ν ε4ναι K )π+ρριψις τ.ν τ�π�γραφικ.ν κα& )στρ�ν�µικ.ν
στ�ι�ε�ων. E4ναι K συνεκτ�µησ�ς των µ@ Xλλα. VO «µ�νισµ�ς» ε4ναι Xκρως :πικ�ν-
δυνη µ%θ�δ�ς z�ι µ+ν�ν στ,ν Φιλ�σ�φ�α )λλ1 κα& στ,ν VIστ�ρ�α. ∆@ν IπJρ�ει �να
κλειδ�, π�3 ν1 µkς :πιτρ%πPη ν’ )ν��γ�υµε /λες τ&ς π�λες της.

VH Fρθ, κατ’ :µ% µ%θ�δ�ς ε4ναι K συνεκτ�µησις /λων τ.ν δυνατ.ν στ�ι�ε�ων, K
διαστα�ρωσις /λων τ.ν πρ�σιτ.ν πηγ.ν κα& = Nλεγ��ς τ.ν συµπερασµJτων µας
δι1 τBς λ�γικBς. Kε�µενα, µ�θ�ι, παραδ+σεις, �ρ�νικ.ς :ντ�πισµ%να Yστ�ρικ1
κα& φυσικ1 γεγ�ν+τα, )στρ�ν�µικJ, τ�π�γραφικJ, τε�νικ1 δεδ�µ%να, /λα �ωρ&ς
καµµ�α παρJλειψι πρ%πει ν1 λαµ$Jνωνται Iπ’ zψιν.

Y.Γ.: M�α παρατ�ρησις
'Eπειδ, �Y �ρ�ν�λ�γ<σεις τ�υ δ@ν συµπ�πτ�υν µ@ :κε>νες τBς συµ$ατικBς Yστ�ρ�ας (πρkγµα π�3

)σφαλ.ς δ@ν ε4ναι )παρα�τητ�ν), = κ. K.B. K�υτρ�υ$%λης :πικαλε>ται τ�ν 'Iµ. Bελικ+φσκυ,, = =π�>�ς
:π�σης τ&ς )π�ρρ�πτει. Παραθ%τει µJλιστα )π�σπJσµατα )π� τ� $ι$λ��ν τ�υ «T� X-�ς τ!ς >Iστ�-
ρ�ας». N�µ�?ω /µως /τι )παιτε>ται πρ�σ��<. KJθε διαφων�α πρ�ς τ,ν συµ$ατικ,ν Yστ�ρ�αν δ@ν ε4ναι
κα& Fρθ, R )νυστερ+$�υλη. Στ,ν συγκεκριµ%νην περ�πτωσιν = VE$ραι�-ρωσ�-αµερικαν�ς I.B. :πι�ειρε>
ν1 )νατρ%ψPη τ&ς κρατ��σες �ρ�ν�λ�γ<σεις µ@ �να :κ τ.ν πρ�τ%ρων τεθ%ντα κα& =µ�λ�γ��µεν�ν )π�
τ�ν Qδι�ν σκ�π+: «ν: πρ�σθ$σ�υµε στ� BιNλικ� aστ�ρ�α µερικ�6ς �αµ$ν�υς α&8νες». Θ%λει µ@ κJθε
τρ+π� ν1 :πιµηκ�νPη τ,ν Yστ�ρ�α τ.ν VE$ρα�ων κατ1 )ρκετ�3ς αS.νες κα& ν1 περικ+ψPη )ντιστ���ως
:κε�νην τ.ν Xλλων λα.ν, Sδιαιτ%ρως τ,ν τ.ν VEλλ<νων, K =π��α κατ1 τ�3ς Sσ�υρισµ��ς τ�υ ε4ναι µε-
τατ�πισµ%νη πρ�ς τ1 π�σω!

EEτσι µ@ διJφ�ρ�υς )κρ�$ατισµ�3ς �ρ�ν�λ�γε> τ�ν 'A$ρα1µ στ� 2232 π.X., τ,ν XφιHιν στ,ν AQγυ-
πτ�ν στ� 2087 π.X., τ,ν EEH�δ�ν στ� 1602 π.X. κα& τ�ν να�ν τ�� Σ�λ�µ.ντ�ς στ� 1065 π.X., :ν. τ1 γε-
γ�ν+τα τBς VEλληνικBς VIστ�ρ�ας τ1 θεωρε> νε5τερα )π� τ&ς γνωστ@ς �ρ�ν�λ�γ<σεις των κατ1 �Hι-nπτ1
αS.νες. Γι1 παρJδειγµα δ%�εται /τι �Y «Λα�& τBς ΘJλασσας» fσαν [Eλληνες, )λλ1 µεταθ%τει τ,ν
:H+ρµησ�ν τ�υς )π� τ� 1180 π.X. στ�ν... ε´ αS.να, περικ+πτ�ντας nπτ1 αS.νες )π� τ,ν VIστ�ρ�α µας.

ΣYMΠEPAΣMA
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(A1) Γι1 τ&ς δυσκ�λ�ες π�3 παρ�υσιJ?ει K τ�π�θ%τησις τ.ν γεγ�ν+των τBς Πρ�ϊστ�ρ�ας στ�ν �.ρ� κα&
στ�ν �ρ+ν� $λ%πε κε�µεν+ µ�υ µ@ τ�ν τ�τλ� «Π0τε ,γινε W "Aργ�ναυτικ� �κστρατε�α» στ� Iπ. )ρ. 181 ('Iαν.
1997) τε���ς τ�� «∆αυλ��».

(A2) VO [Oµηρ�ς περιγρJφει τ,ν µεταH3 ΦJρ�υ-ASγ�πτ�υ θJλασσαν Gς «bερ�ειδ$α π0ντ�ν» κα& Gς
πρ�ς τ�ν πλ��ν εSς α8τ,ν «(ργαλ$ην». ∆ηλ. K θJλασσα fταν σκ�τειν+�ρωµη κα& διεπλ%ετ� δυσ�ερ.ς. A8τ1
πρ�φαν.ς «λ0γ@ω τ8ν φερτ8ν Sλ8ν τ�T π�ταµ�T κα< τ8ν (π�θ$σεων π�6 πρ�καλ�Tσαν (νωµαλ�ες στ: cψη
τ�T Nυθ�T» ('Hλ. Tσατσ+µ�ιρ�ς, «∆αυλ+ς», 'Aπρ. 1991).

Π�λ3 Fρθ@ς θεωρ. κα& τ&ς παρατηρ<σεις τ�� κ. Z. Πετρ�δη («∆αυλ+ς», 'Aπρ. 1991, σ. 6437) γι1 τ� :πι-
σφαλ@ς τ.ν �ρ�ν�λ�γ<σεων µ@ τ�π�γραφικ1 κα& )στρ�ν�µικ1 στ�ι�ε>α κα& εSδικ.ς τ,ν )ναφ�ρJν τ�υ /τι
«W τα�eτης τ�T πλ�T ε&ς τ:ς �κN�λ:ς π�ταµ�T δJν δeναται ν: �2ισωθ	! πρ�ς τ�ν τ�ιαeτην ε&ς τ�ν (ν�ικτ�ν
θ-λασσαν, 'π�υ τ� (ντ�θετ�ν ρεTµα τ�T π�ταµ�T δeναται ν: τ�ν �κµηδεν�σ	η f κα< ν: τ�ν καταστ3σ	η (ρνη-
τικ3ν».

(A3) Στ,ν )ντ�θετη Xκρη = Poulsen («Der Orient und die frühgriechische Kunst») διατε�νεται /τι �Y [Eλλη-
νες τBς :π��Bς τ.ν Tρωικ.ν... )γν���σαν τ,ν )νατ�λικ, Mεσ+γει�! Πρ�ς )π+δειHιν φ%ρει τ,ν )ναφ�ρ1ν
τ�� VOµ<ρ�υ /τι K νBσ�ς ΦJρ�ς )π%�ει µιkς Kµ%ρας ταH�δι )π� τ&ς :κ$�λ@ς τ�� Nε�λ�υ, πρkγµα π�3 δ@ν
ε8σταθε>. [Oµως, Xν λJ$�υµε Iπ’ zψιν /τι �Y :κ$�λ@ς α8τ@ς =πωσδ<π�τε fσαν τ+τε ν�τι5τερα (Xν κα& z�ι
κατ1 85 �λµ.), /τι = «µιkς Kµ%ρας πλ��ς» ε4ναι NνδειHις π�λ3 σ�ετικ, κα& /τι τ� ταH�δι fταν δ�σκ�λ� λ+γLω
)νωµαλι.ν τ�� $υθ�� (H%ρες), τ+τε τ� :πι�ε�ρηµα τ�� Poulsen δ@ν ε8σταθε>.

(A4) VO κ. K. Nφθασε σ’ α8τ� τ� συµπ%ρασµα Iπ�θ%τ�ντας /τι τ1 �τη π�3 )ναφ%ρει = ΠλJτων ε4ναι σε-
ληνιακ1 κα& Xρα πρ%πει ν1 διαιρεθ��ν δι1 τ�� 13. EAν /µως :πρ+κειτ� γι1 σεληνιακ1 Nτη, = ΠλJτων θ1 τ�
διευκρ�νι?ε, γι1 ν1 µ, σπε�ρPη τ+σην σ�γ�υσιν στ�3ς )ναγν.στες τ�υ. EAλλωστε K :φαρµ�γ, τ�� συστ<µατ�ς
τ�� κ. K. θ1 Gδηγ��σε σ@ παρJλ�γα συµπερJσµατα Gς πρ�ς τ,ν �ρ�ν�λ+γησιν z�ι µ+ν�ν τ.ν Kατακλυσµ.ν
)λλ1 κα& τBς ASγυπτιακBς κα& κατ’ :π%κτασιν τBς Παγκ�σµ��υ VIστ�ρ�ας. Θ1 :�ρ�ν�λ�γε>τ� λ.�. = π+λεµ�ς
'Aτλαντ�ων-VEλλ<νων στ� 1300 π.X.!



gE�ει-δJν ,�ει W καλ� �φηµερ�δα «"Eλευθερ�τυπ�α», στ� ,νθετ� περι�δικ0 της
«E» πρ�σπαθεH µJ κ-θε (ντικειµενικ0τητα ν: πληρ�φ�ρ3σ	η τ� (ναγνωστικ0 της
κ�ιν� γι: τ�ν πρ�$λευση τ�T (νθρ+π�υ. Mhς γρ-φει τ0σα γι: τ�ν iρα�α κα< κε-
κ�σµηµ$νη δι: τ0σων �αρ�των Λ�eσυ, 4να συµπαθ$στατ� κατ: τ’ �λλα (νθρω-
π�ειδ$ς, π�6 ,kησε πρ<ν (π� τρ�α 1κατ�µµeρια �ρ0νια στ�ν "Aφρικ3. ∆ηλαδ�
�σεHς π�T ν�µ�kετε 'τι �µφαν�στηκε R �νθρωπ�ς; Στ�ν >Eλλ-δα; "Aµ δ$! Στ�ν
"Aφρικ� κα< µ0ν�ν στ�ν "Aφρικ� κατ: τ�ν κυρ�αν K. Bασιλ�π�eλ�υ. >H καλ�
αVτ� συντ-κτις τ�T περισπ�eδαστ�υ κα< γεµ-τ�υ σ�φ�α αVτ�T �ρθρ�υ, (φ�T κ--
θισε κα< µελ$τησε 'λη τ�ν Sπ-ρ��υσα �πιστηµ�νικ� NιNλι�γραφ�α �µNριθ8ς, κα-
τ$λη2ε στ� περισπ�eδαστ�ν συµπ$ρασµα 'τι µητ$ρα πατρ�δα τ�T (νθρ+π�υ
(Homo Erectus, Homo Neantertalensis κα< Homo Sapiens) εIναι W "Aφρικ3. Bε-
Nα�ως τ� γεγ�ν�ς 'τι τ� σκελετικ� Sλικ� τ8ν δe� πρ+των �µφαν�kεται δι-σπαρ-
τ� σJ 'λ�ν σ�εδ�ν τ�ν κ0σµ�, �ν@8 R Homo Sapiens (παντh µ0ν�ν στ�ν EVρ+πη,
αVτ� εIναι µι: (σ3µαντη λεπτ�µ$ρεια γι: τ�ν κυρ�α K. Bασιλ�π�eλ�υ, π�6 τ�ν
(φ3νει παγερ: (δι-φ�ρη. "Aφ�T �a "Aφρ�αµερικανιστJς γ�υστ-ρ�υν "Aφρικ3,
,! W "Aφρικ� εIναι W µητ$ρα πατρ�δα τ�T (νθρ+π�υ. gAλλως τε �a �νθρωπ�ι ,��υν
2αναδ+σει δεHγµα πλ�υραλιστικ!ς γραφ!ς κα< κατ: τ� παρελθ0ν.

>Eπ�µ$νως τ� κ-θεται κα< σκ-Nει Rλ0κληρη τ�ν Mακεδ�ν�α R ,ρµ�ς R gAρης
Π�υλιαν0ς, (φ�T W κυρ�α K. Bασιλ�π�eλ�υ (πεφ-νθη; Kα< ν: π	!ς 'τι R Π�υ-
λιαν�ς Nρ!κε κα< τ�π�τε; "AστεHα πρ-γµατα! Mι: (νθρ+πινη παλι�κν3µη τ�T
Homo Erectus Trigliensis Wλικ�ας 4νδεκα 1κατ�µµυρ�ων �τ8ν (κατ: τ�ν �ρ�ν�λ0-
γησιν τ�T πανεπιστηµ��υ τ!ς N�τ��υ Kαρ�λ�νας), κ-τι (σ3µαντα τε�ν�κατα-
σκευ-σµατα τ�T &δ��υ Homo Wλικ�ας 42 4ως �ννι: 1κατ�µµυρ�ων �τ8ν στ�ν Tρ�-
γλια τ!ς Xαλκιδικ!ς, �ντε κα< 4να διαµελισµ$ν� (π� κυνηγ�6ς �λ$φαντα τρι8ν
1κατ�µµυρ�ων �τ8ν στ�ν Πτ�λεµαEδα, µJ τ: µα�α�ρια τ�T διαµελισµ�T τ�υ (π�
�αλαk�α δ�πλα τ�υ. Kα< σhς �ρωτ8: EIναι αVτJς (π�δε�2εις 'τι Sπ!ρ�ε kω� στ�ν
>Eλλ-δα πρ<ν (π� τ�ν �µφ-νιση τ!ς περιφ3µ�υ Λ�eσυ. Opτε ν: τ� συkητhτε,
(φ�T, iς γνωστ0ν, τ: τρ�α 1κατ�µµeρια �ρ0νια εIναι περισσ0τερα τ8ν 4νδεκα
1κατ�µµυρ�ων �τ8ν. T� δι-N�λ�, *πλ! (ριθµητικ� δJν γνωρ�k�υµε �πιτ$λ�υς;

Φυσικ: �a εVτυ�εHς (ναγν8στες τ8ν "Aµερικαν�αφριστ8ν, τ+ρα π�6 Nρ!καν τ<ς
ρ�kες τ�υς, δJν θ: �ρειασθ	! ν: πρ�στρ$2�υν στ� «Φ8ς στ� τ�Tννελ», (φ�T W κυ-
ρ�α K. Bασιλ�π�eλ�υ 2επ$ρασε κι αVτ�ν τ�ν "Aγγελικ� Nικ�λ�eλη. T+ρα π8ς στ�
καλ� W συγγραφε6ς τ�T (π� π-σης (π0ψεως τεκµηριωµ$ν�υ αVτ�T �ρθρ�υ (γν�-
εH τ. (νασκαπτικ� κα< �ρευνητικ� ,ργ� τ�T gAρη Π�υλιαν�T, ,! αVτ� εIναι τε-
λε�ως συµπτωµατικ0. "AντιλαµN-νεσθε 'τι δJν µπ�ρ�Tµε ν: τ!ς καταλ�γ�σ�υµε
δ0λ�. gAπαπα! Kαθ0σ�ν π�T ν: τ�ν 2$ρ	η τ�ν �νθρωπ� κα< π�T ν: µεταφρ-k	η
(π� τ:... >Eλληνικ: τ� ,ργ� τ�υ; Γι’ αVτ� κα< σJ καµµι: περ�πτωση δJν διατειν0-
µεθα 'τι τ� παρ�ν δηµ�σ�ευµα εIναι 4να (Nανταδ0ρικ� γι: τ�6ς "Aφρ�κεντριστJς
κα< λ�ιπ�6ς (νθ$λληνες πρ�παγανδιστικ0, (λλ: κα< συν-µα διαστρεNλωτικ� τ!ς
(λ3θειας, π0νηµα. "Aντιθ$τως µ-λιστα τ�ν εV�αριστ�Tµε, π�6 �ν�ι2ε τ: µ-τια σJ
'σ�υς (π� τ�6ς (ναγν8στες τ!ς �φηµερ�δ�ς µπ�ρ�Tν (κ0µη ν: σκ$πτωνται. T+-
ρα σhς (φ3νω, γιατ< sλθε W tρα ν: �τυπ3σω τ� τ-µ-τ-µ µ�υ.

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ

T�µ-τ�µ �πιστ�µη



«∆ια ειρ�σιµη δ�µ" σκ$ψεως»

VY
πJρ��υν δ�� µ+ν� $ασικ�& δρ+µ�ι πρ�σ%γγισης τ�� ρυθµ�� τBς ?ωBς.
VO παραδ�σιακ�ς )φ’ nν�ς κα& )φ’ nτ%ρ�υ �Y τρ+π�ι π�3 πρ�σφ%ρ�νται
)π� τ1 διJφ�ρα α8θα�ρετα :H�υσιαστικ1 Sδε�λ�γ<µατα, τ�3ς διJφ�-

ρ�υς -ισµ��ς. VO παραδ�σιακ�ς :ναρµ�ν�?εται µ@ πανJρ�αιες δ�Hασ�ες, �Y =π�>ες
:ν τ%λει καθ�στανται K µ�ναδικ, πηγ, τBς γν5σης, δι+τι πρ�σεγγ�?�υν τ�3ς )ναλ-
λ��ωτ�υς κα& Iπ%ρτατ�υς Φυσικ�3ς N+µ�υς κα& α8τ�3ς τηρ��ν µ@ σε$ασµ+.

VO Xλλ�ς τρ+π�ς, µ@ ε8κ�λ�α θ1 Nλεγα = ∆ρ+µ�ς τBς Kακ�ας, κατ’ :H��,ν κ�-
σµ�π�λ�τικη )ντ�ληψη τ.ν µεγαλ�υπ+λεων, περιπλ%κεται πJντ�τε κα& κατα-
σκευJ?ει Iπ�κειµενικ1 Sδε�λ�γικ1 συστ<µατα. A8τ1 :ν��τε λαµ$Jν�υν µεγJλες
κ�ινωνικ@ς διαστJσεις κα& λειτ�υργ��ν /σ� διαρκε> K πλJνη τ�� συναισθηµατι-
κ�� φ�ρτ��υ π�3 µεταφ%ρει = nκJστ�τε -ισµ+ς, π.�. = Σ�σιαλισµ+ς, = K�µµ�υνι-
σµ+ς, = Xριστιανισµ�ς κ.λπ.

Kατ1 καν+να /λ�ι �Y -ισµ�& )π�τελ��ν«παρJσιτα» τBς παραδ+σεως, δι+τι )φ’
nαυτ.ν καθ�στανται )ν�καν�ι γι1 πραγµατικ<, )ληθιν, π�λιτισµικ, δηµι�υρ-
γ�α, :φ’ /σ�ν )π�µακρ�ν�νται κα& µισ��ν, �ως κα& θανJσιµα, τ�ν φυσικ� ρυθµ�
τBς ?ωBς: VH :H�υσ�α θεωρε> τ�3ς φυσικ�3ς ν+µ�υς :ν γ%νει Gς δεσµευτικ�3ς κα&
:µπα�?ει µ’ α8τ��ς, )ρ%σκεται στ,ν Iπ%ρ$ασ< τ�υς (συνε�.ς ν%α /ρια τε�ν�λ�-
γ�ας, Iπ%ρµετρη �ως Xµετρη :φαρµ�γ< της κ.λπ.). M, N��ντας Xλλη πλ%�ν :πιλ�γ,
πνευµατικ.ς �Y Xνθρωπ�ι συµπεριφ%ρ�νται Gς Kµιµαθε>ς.

VYπJρ��υν :π�σης δ�� $ασικ�& τρ+π�ι, µ@ π�λλ@ς παραλλαγ%ς, δι1 τ.ν =π��ων
δυνJµεθα ν1 :λ%γ��υµε τ,ν συµπεριφ�ρ1 τ.ν )νθρ5πων. VO πρ.τ�ς )φ�ρuk στ,ν
σωµατικ, κα& ψυ�ικ, δ%σµευση, δηλαδ, α8τ�ς π�3 �ρησιµ�π�ιε> $�α, /πλα, :HJρ-
τηση, πJθη, )δυναµ�ες, καταναλωτισµ� κ.λπ. Gς µ%σα Xσκησης τBς :H�υσ�ας :ν
γ%νει. VO δε�τερ�ς τρ+π�ς ε4ναι µυστηρι5δης, δυσν+ητ�ς, γ�ητευτικ+ς, π�λ�-
πλ�κ�ς )λλ1 :H+�ως )π�τελεσµατικ+ς. E4ναι K :λεγ�+µενη πνευµατικ, κατε�-
θυνση. 'E1ν K ν+ηση διαµ�ρφωθPB $Jσει nν�ς συγκεκριµ%ν�υ Sδε�λ�γικ�� R φι-
λ�σ�φικ�� πλαισ��υ, τ+τε µπ�ρ��µε ν1 :λ%γ��υµε τ,ν συµπεριφ�ρ1 τ�� )τ+µ�υ,
δι+τι �πλk κατασκευJ?εται δια ειρ�σιµη δ�µ" σκ$ψεως. 'Aναλ+γως τ�� φιλ�-
σ�φικ�� R τ�� πνευµατικ�� συστ<µατ�ς π�3 θ1 �ρησιµ�π�ιηθPB, τ�� τ�π�υ τ.ν
παραδεδ�µ%νων «µυστηρ�ων», καθ{ς κα& τBς πρ�%λευσ<ς τ�υ, πρ�κ�πτ�υν κα&
�Y διJφ�ρ�ι γνωστ�& «πιστ��», �Y =π�>�ι πρ+σκεινται Xλλ�ι :δ. κι Xλλ�ι :κε>,
:κτ�ς )π� τ,ν δικ< τ�υς πατρL5α παρJδ�ση, διαιρεµ%ν�ι πJντ�τε (τ� «δια�ρει
κα& $ασ�λευε» τBς :H�υσ�ας).

�A
ς δ��µε /µως, π.ς λειτ�υργε> α8τ�ς = :H�υσιαστικ�ς «πνευµατικ�ς»
µη�ανισµ�ς στ,ν :π��< µας. VH κατJληHη -ισµ�ς µεταφ%ρει τ� συναι-
σθηµατικ� φ�ρτ�� τ�� Iπ�κειµ%ν�υ, κα& συ�ν1 :κφρJ?ει κJτι τ� =π�>�

ε4ναι Xσ�ετ� µ@ τ� Qδι� τ� )ντικε�µεν�, στ� =π�>� )ναφ%ρεται. Kλασσικ� παρJ-
δειγµα τ� �J�ς µεταH3 τBς �ριστιανικBς �θικBς κα& τBς �ριστιανικBς :κκλησ�ας.
VH :H%λιHη τ.ν κ�σµ�π�λ�τικων )ντιλ<ψεων πJντ�τε φ%ρει δυστυ��α, δι+τι κJθε
)ντι$α�ν�υσα θεωρ�α πρ�ς τ,ν φ�ση α8τ�-τιµωρε>ται κα& :παναφ%ρεται K κατJ-



σταση )ν1 µεγJλα )λλ1 τακτ1 �ρ�νικ1 διαστ<µατα στ1 θεµελι5δη κα& παραδ�-
σιακ1 δεδ�µ%να. M�α κατJσταση )ναστρ%φεται µ+ν�ν /ταν φθαρPB, /περ συνε-
πJγεται µεγJλες καταστρ�φ%ς, π�λ%µ�υς κ.λπ. Γι1 τ��τ� K παρ%κκλιση α8τ, τ��
)νθρ5π�υ :κ τ�� ∆ρ+µ�υ τBς 'AρετBς ε4ναι συνηθισµ%ν� )ντικε�µεν� - περιε�+-
µεν� τ.ν τραγLωδι.ν. Πρ�ς )π�φυγ,ν πJσης παρεHηγ<σεως σπε�δω ν1 διευ-
κριν�σω, /τι Gς σε$ασµ�ς στ�ν )ν5τερ� Φυσικ� N+µ� δ@ν λ�γ�?εται K δ�υλ�-
πρ%πεια τBς :π��Bς µας Gς παθητικ, κατJσταση· )λλ1 )ντιθ%τως = σε$ασµ�ς
α8τ�ς πρ�τρ%πει σ@ :νεργ� συµµετ��, τ�� )νθρ5π�υ στ,ν κ�ινωνικ< τ�υ ?ω<.
EAλλως τε στ�3ς παραδ�σιακ�3ς τ�π�υς τ.ν θρησκει.ν διαπλ%κεται K ?ω, τ��
)νθρ5π�υ µ@ :κε�νη τ.ν θε.ν, :φ’ /σ�ν α8τ�& :κφρJ?�νται κα& στ,ν ψυ��σ�ν-
θεση τ�� )νθρ5π�υ, = =π�>�ς πρ�καλε>ται ν1 µιµηθPB τ�3ς �ρω%ς τ�υ, διδJσκε-
ται )π� τ,ν συµπεριφ�ρJ τ�υς R τ1 λJθη τ�υς κα& Nτσι καθ�σταται θεωµ%ν�ς, δυ-
ναµικ+ς, δ�και�ς κ.λπ. VH Yστ�ρ�α τ�� π�λιτισµ�� τ+τε καταγρJφει λιγ5τερ�υς π�-
λ%µ�υς )λλ1 κυρ�ως περισσ+τερα πνευµατικ1 κα& καλλιτε�νικ1 δηµι�υργ<µατα.

T� Sδιαιτ%ρως κρ�σιµ� σηµε>� στ1 τ.ν -ισµ.ν :ν γ%νει εIρ�σκεται στ� /τι �Y λα-
�& καλ��νται ν1 )παρνηθ��ν τ&ς γν5σεις κα& τ&ς τ%�νες –µ%�ρι κα& τ1 µαθηµατικ1
καταργ<θηκαν κατ1 τ�ν Mεσα�ωνα–, µ@ σκ�π� ν1 Iπ�$ι$ασθPB K ν�ηµ�σ�νη,
eστε ν1 )π�δε�θ��ν ε8κ+λως, Gς )µ+ρφωτ�ι πλ%�ν, �Y Xνθρωπ�ι κJπ�ια ��ν-
δρ�ειδ.ς �αλκευµ%νη «Sδε�λ�γ�α». [Oταν δ@ συµ$PB α8τ+, λ�αν δυσκ+λως )πα-
γκιστρ5ν�νται. EEκτ�τε N��υν παραδ�θB τ1 Kν�α στ,ν :H�υσ�α, = λα�ς γ�νεται
Iπ��ε�ρι�ς κα& π�λ3 δ�σκ�λα )λλJ?�υν �Y καταστJσεις, δι+τι :λ%γ�εται πλ%�ν
τ� τ� πρ%πει ν1 γνωρ�?�υν �Y Xνθρωπ�ι κα& τ� z�ι. 'Eλ%γ�εται κJθε δυναµικ+, τ�
=π�>� θ1 µπ�ρ��σε ν1 )νατρ%ψPη τ�ν θρ+ν� τBς :H�υσ�ας· κα�, τ� σπ�υδαι+τερ�,
K κρατ��σα τJHη Sδε.ν δ�ναται ν1 )ναπαρJγεται µ@ :λεγ�+µεν� τρ+π� �ρησι-
µ�π�ι5ντας τ&ς παραδ�σιακ@ς πJντ�τε γν5σεις.

Στ1 κ�σµ�π�λ�τικα πνευµατικ1 συστ<µατα δ@ν )ναγνωρ�?�νται πλ%�ν �Y φυ-
σικ@ς διαφ�ρ@ς τ.ν λα.ν. T1 φυσικ1 /ρια καταπατ��νται µ@ τ,ν διεστραµµ%νη
διεθνιστικ, )ντ�ληψη. 'E�θρ+ς σ�υ δ@ν ε4ναι /π�ι�ς εSσ$Jλλει )νεH%λεγκτα Gς
∆��ρει�ς [Iππ�ς στ,ν �5ρα σ�υ, �_τε /π�ι�ς µ�ιρJ?ει µBλα τBς EEριδ�ς, �_τε
/π�ι�ς παρεµπ�δ�?ει τ,ν )νJπτυHη τBς γλ5σσας σ�υ, τ.ν τε�ν.ν κα& τ�� π�λι-
τισµ�� σ�υ, )λλ1 )κρι$.ς )ντιθ%τως: κJθε τι τ� =π�>� παρεµπ�δ�?ει τ� διεθν@ς
:µπ+ρι�, κJθε µ, συµµ�ρφ��µενη πνευµατικ, Iπ+σταση θεωρ��νται :�θρικJ.

Kαλ�ς π�λ�της ε4σαι τ5ρα πλ%�ν, /ταν ε4σαι ταπειν+ς, φ�$ισµ%ν�ς, Nν���ς,
�ωρ&ς λ+γ�, :λεειν�ς δ��λ�ς κJπ�ι�υ θε��· ε4σαι καλ�ς π�λ�της, /ταν δ@ν
:κφρJ?Pης )π+ψεις κα& γν.µες διαφ�ρετικ%ς, )λλ1 µ+ν� :πευφηµ�ες γι1 τ,ν :H�υ-
σ�α. 'E�θρ+ς σ�υ δ@ν ε4ναι πλ%�ν, παρ1 µ+ν�ν α8τ�ς π�3 θ1 σ�� Iπ�δε�HPη τ�ν
πραγµατικ� Xθλι� ρ+λ� τ�� :H�υσιασµ��. ∆@ν IπJρ��υν διαφ�ρ@ς )νJµεσα στ�3ς
λα��ς, παρ1 µ+ν�ν /ταν σ�� τ&ς Iπ�δε�H�υν. 'Aκ+µη κα& τ1 )δ%λφια σ�υ πρ%πει
ν1 σκ�τ5σPης σ@ κJπ�ι� τJ�α :µφ�λι� π+λεµ�, /ταν σ�� τ� Iπ�δε�HPη K :H�υσ�α·
κα& πρJττεις /,τι Xλλ� Yκαν�π�ιε> τ,ν πJντ�τε )νασφαλB διJθεσ< της. VO :H�υ-
σιασµ�ς παραµ�νε�ει :ντ%�νως zπισθεν τ.ν καταστJσεων γι1 �να κα& µ+ν� λ+-
γ�. KJπ�τε κατJλα$ε, Gς φα�νεται, /τι K )µεσ+τητα φθε�ρει τ�ν θρ+ν� τ�υ /π�-
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τε �Y Xνθρωπ�ι :Hεγε�ρ�νται. EEκτ�τε �Y :H�υσιαστ@ς φ�ρ��ν πρ�σωπε>α, τ1 =π�>α
�Y Xνθρωπ�ι κJπ�τε τ1 φτ�ν�υν, τ1 µισ��ν κα& τ1 τσακ�?�υν. [Oµως π�σω )π�
τ� πρ�σωπε>� τ�� «καλ��» :λJ�ιστ�ι µπ�ρ��ν ν1 Sδ��ν π�ι+ς πραγµατικ1 κρ�-
πτεται. T� πρ�σωπε>� α8τ� κα& Xλλα )κ+µη (π.�. τ�� σ�φ�� R παντ�γν5στη) τ1
κρατ��ν πJντ�τε γι1 τ�ν nαυτ+ τ�υς, κρ�$�ντας τ,ν )σ�<µια τ�υς.

VH Xλλ�τε δ�Hασµ%νη α8τ+�θων Fν�µασ�α σ�υ κατ<ντησε M$ρις στ� στ+µα σ�υ,
γιατ& τ� Xλλ� πρ�σωπε>�, τ�� «κακ��», K :H�υσ�α τ� φ�ρJει πJντ�τε σ@ σ%να, �
[Eλληνα, σ@ σ%να κα& σ@ /π�ι�ν τ�λµ<σPη ν1 )π�καλ�ψPη τ� πρ+σωπ+ της. T+τε K
)ν�ησ�α σ�υ δ@ν θ1 N�Pη /ρια, δι+τι :σ3 = Qδι�ς θ1 σκ�τ5σPης τ,ν παρJδ�σ< σ�υ,
τ�ν πραγµατικ+ σ�υ MεγJλ� ∆ιδJσκαλ�, κJτω )π� τ&ς Iπ�δε�Hεις :κε�νης π�3 κι-
νε> τ1 ν<µατα τ.ν -ισµ.ν π�3 nκJστ�τε πιστε�εις, τ.ν -ισµ.ν τBς )δυσ5πητης
κα& αSσ�ρBς κα& µαυρ�φ�ρεµ%νης, Qδιας πJντ�τε, :H�υσ�ας.

Σ
υν<θως K :H�υσ�α παραµ�νε�ει ντυµ%νη στ1 µα�ρα στ,ν Xκρη τ�� Yστ��,
γιατ& γνωρ�?ει /τι τ1 θ�µατJ της τρ�µ�κρατ��νται κα& )π�µακρ�ν�νται,
/ταν τ,ν $λ%π�υν κατ1 πρ+σωπ�. E4ναι �τ�ιµη πJντ�τε ν1 κατασπαρJHPη κι

α8τ�ν )κ+µη τ�ν :ρωτικ+ της σ�ντρ�φ�, /πως K )ρJ�νη. ∆�σκ�λα τ,ν Iπ�ψιJ?ε-
σαι, γιατ& κινε> τ1 ν<µατα τ.ν Yστ.ν R -ισµ.ν κρυµµ%νη zπισθεν τBς σκηνBς.
'Eµπρ�ς κιν��νται τ1 πρ�σωπε>α, �Y �θ�π�ι�& π�3 πα�?�υν τ�3ς ρ+λ�υς τ�υς. OY
θεατ@ς τBς ?ωBς δ@ν Iπ�ψιJ?�νται τ�π�τε. Π+τε �ειρ�κρ�τ��ν, π+τε κλα>νε κι Xλλ�-
τε γελ��ν, γενικ5τερα πρJττ�υν /,τι :ντ%�νως τ�3ς Iπ�δε�H�υν. 'Aκ+µη κα& τ� π+-
τε θ1 :H�ργισθ��ν κα& π+σ�, καθ�ρ�?εται )π� τ,ν Qδια τ,ν :H�υσ�α, Nτσι γι1 Xλλ�-
θι, /τι IπJρ�ει κα& διαµαρτυρ�α, δηλαδ, π{ς κJτι συν%$η, )λλ1 κα& πJλι :γ{ ε4µαι
K δικαιωµ%νη. Bε$α�ως �Y )ν�π�πτ�ι Hε�ν��ν )µ%σως τ,ν Fργ< τ�υς, /ταν )λλJHPη
K πρJHη στ,ν θεατρικ, σκην, (/ταν K :H�υσ�α )λλJHPη τ�ν πρωταγωνιστ<).

Kι �ν πJλι ε4σαι )ν<συ�� πνε�µα, κι �ν σ@ )πασ��λPB τ� παρελθ+ν σ�υ, K κα-
ταγωγ< σ�υ, K γλ.σσα σ�υ, K παρJδ�σ< σ�υ κα& /,τι Xλλ� ε4ναι δυνατ�ν ν1 σ@
:λευθερ5σPη, τ+τε κι Xλλα ν<µατα -ισµ.ν θ1 κιν<σ�υν, γι1 ν1 σ@ )π�τρ%ψ�υν. Kι
�ν )κ+µη :σ3 )γ%ρω�α ν�ι5θPης κα& θεωρPBς τ�ν nαυτ+ σ�υ )π+γ�ν� :κε�νων π�3
)ψ<φησαν τ�ν θJνατ� γι1 τ,ν :λευθερ�α, τ+τε πJλι θ1 σ@ παραµ�νε�Pη κJπ�ι�ς
-ισµ+ς, γι1 ν1 σ�� )π�κ+ψPη τ�ν FµφJλι� λ.ρ�, γι1 ν1 σκεπJσPη τ,ν παρJδ�σ<
σ�υ, /π�ι�ς κι �ν ε4σαι, )ρκε> τ,ν θηλει1 κJπ�ι�υ -ισµ�� ν1 φ�ρ%σPης στ� λαιµ+
σ�υ (IπJρ��υν π�λλ@ς )π��ρ5σεις κα& µπ�ρε>ς ν1 διαλ%HPης).

Θ
1 γ�ν�υν γκρ�?α τ1 µαλλιJ σ�υ, κι :σ� )κ+µη θ1 :ρευνukς, δ��ως ν1 κατα-
λJ$Pης /τι τ� π%ρασµα τ�� �ρ+ν�υ fταν = στ+��ς :κε�νης. T� πραγµατικ�
πρ+σωπ+ της Qσως ν1 µ,ν τ� SδPBς π�τ%· :λJ�ιστ�ι �πλ.ς τ� Iπ�ψιJ?�νται.

T5ρα πι1 Qσως δ@ν γνωρ�?ει �_τε K Qδια K :H�υσ�α τ�ν ρ+λ� της, ν�µ�?ει /τι φρ�-
ντ�?ει γι1 τ� καλ� τ�� κ+σµ�υ. EIσως ν1 φωλιJ?Pη στ,ν ψυ�< σ�υ, �ωρ&ς ν1 τ�
γνωρ�?Pης, Qσως ν1 τ,ν IπηρετPBς πιστε��ντας κι :σ3 στ� πρ�σωπε>� τ�� «καλ��»
κα& z�ι στ,ν παρJδ�σ< σ�υ, στ,ν πρωτ�καθεδρ�α τ�� Φυσικ�� N+µ�υ, γεν�τσα-
ρε )κ+µη, δυστυ�ισµ%νε [Eλληνα.

Mαν)λης Kων. Tσ�µης
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ΣJ µ�α πρ0σφατη δι-λε2η π�6 ,δωσα –στ: πλα�σια τ8ν φετειν8ν
∆ηµητρ�ων– µJ θ$µα: «>Eλληνικ� γλ8σσα κα< γραφ3», στ� συk3τη-
ση π�6 (κ�λ�eθησε πρ�τ-θηκε ν: γ�ν�υν N3µατα (π� �µhς, γι: ν:
πληρ�φ�ρηθ�Tν �a (γγλ0φων�ι τ�ν 1λληνικ� �πιρρ�� στ�ν (γγλικ�
γλ8σσα. EIναι γεγ�ν0ς, πvς R µ$σ�ς (γγλ0φων�ς δJν ,�ει &δ$α, 'τι
�ρησιµ�π�ιεH δεκ-δες �ιλι-δες 1λληνικJς λ$2εις στ�ν καθηµεριν3
τ�υ Rµιλ�α. Π0σ� 'µως �µεHς, π�6 σ3µερα µιλhµε (γγλικ-, γνωρ�-
k�υµε f πρ�σπαθ�Tµε ν: δ�Tµε µ$σα στ�ν (γγλικ� τ�ν «σκεπασµ$-
νη» γλ8σσα µας;

ΣJ συν-δελφ� καθηγητ3, µJ τ�ν Rπ�H� συνε2ετ-kαµε πρ0σφατα

«Medical Centre» κα+ «Criminal Code»

VH κυρ�α 'IωJννα K+κλα µ%σα )π� τ� $ι$λ�� της «"Eλευσ�ς-Θρι-σι�ν» :πι�ει-
ρε> µ�αν :τυµ�λ�γικ,ν πρ�σ%γγισιν τBς Fν�µατ�λ�γ�ας τ.ν )νωτ%ρω περι��.ν.
Στηριγµ%νη σ@ µι1 )ρκ��ντως πλ��σια $ι$λι�γραφ�α κατ�ρθ5νει ν1 µkς δ5σPη
µι1ν :µπεριστατωµ%νη κα& )π+λυτα τεκµηριωµ%νη µελ%τη γι1 τ� θ%µα µ@ τ�
=π�>� )σ��λε>ται. VΩστ+σ�ν K σηµαντικ5τερη πρ�σφ�ρJ της Nγκειται εSς τ,ν
)π+δειHιν τBς πρ�ϊστ�ρικBς IπJρHεως τBς π+λεως τBς 'Eλευσ>ν�ς εQτε µ%σα )π�
τ,ν Mυθ�λ�γ�αν, K =π��α δ@ν ε4ναι Xλλ� τι παρ1 Yστ�ρ�α :ν παρα$�λα>ς, εQτε µ%-
σα )π� τ1 κε�µενα τ.ν )ρ�α�ων συγγραφ%ων /πως �Y VHσ��δ�ς, [Oµηρ�ς, VHρ+-
δ�τ�ς, ΣτρJ$ων, Παυσαν�ας κ.X. Kα& ν�µ�?ω /τι µ@ τ� Nργ� της α8τ� πε�θει κα&
τ�ν πι� δ�σπιστ� )ναγν5στη γι1 τ�� λ+γ�υ της τ� )ληθ%ς, καθ{ς τ1 )π�δεικτικJ
της στ�ι�ε>α κα& π�λλ1 ε4ναι κα& )µJ�ητα. ΠρJγµατι µι1 τερJστια συσσ5ρευ-
σις )ρ�αι�γνωστικ.ν πληρ�φ�ρι.ν µkς Iπ��ρε5νει ν1 παραδε�θ��µε )σµ%νως
τ1 γραφ+µενJ της. Σηµαντικ, ε4ναι λ�ιπ�ν K πρ�σφ�ρ1 τBς συγγραφ%ως εSς τ,ν
Nρευναν nν�ς τ+σ�ν παρθ%ν�υ θ%µατ�ς, τF =π�>�ν �πτεται z�ι µ+ν�ν τBς Yστ�ρ�ας
τ�� συγκεκριµ%ν�υ �5ρ�υ )λλ1 κα& =λ�κλ<ρ�υ σ�εδ�ν τ�� «πρ�ϊστ�ρικ��»
VEλληνισµ��. T� )ν1 �ε>ρας π+νηµα ε4ναι γραµµ%ν� µ@ )ληθιν� µερJκι )π� �να
φιλ%ρευν� πνε�µα, τ� =π�>� ?ητk z�ι µ+ν�ν ν1 πρ�σφ%ρPη κJτι )κ+µη εSς τ,ν

IΩANNA KOKΛA, "Eλευσ�ς-Θρι-σι�ν
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τ�6ς σπ�υδαστJς τ!ς 12ης �ρ�νιhς, στ� τ$λ�ς τ!ς πρ�φ�ρικ!ς �2$-
τασης 1ν�ς µαθητ! τ�T πρ0τεινα ν: πατ3σ	η τ� κ�υµπ< τ!ς παeσης
τ�T µαγνητ�φ+ν�υ, στ� Rπ�H� (παθανατ�kεται W �2$ταση γι: λ0-
γ�υς �πανε2$τασης τ8ν Nαθµ8ν. yαφνι-στηκε SπερN�λικ-, 'ταν π--
τησε τ� PAUSE κα< συνειδητ�π��ησε ταυτ0�ρ�να, πvς W (γγλικ� λ$-
2η pause εIναι W 1λληνικ� λ$2η παeση. "E2 �λλ�υ γρ-φεται (κριN8ς
τ� _δι�. Π�ι0ς µπ�ρεH ν: π	!, 'τι δJν εIναι 1λληνικ3; EVτυ�8ς στ:
(γγλικ: κρατ3θηκε W αVστηρ� 1λληνικ� .ρθ�γραφ�α, κα< εIναι Rλ�-
φ-νερες �a 1λληνικJς λ$2εις κα< τ� (λφαNητ0 µας µιλ-ει (π� µ0ν�
τ�υ. Παρεµπιπτ0ντως στ�ν iς �νω δι-λε2η π�6 (ν$φερα, (ναπτe-
�θηκε διε2�δικ: W θ$ση, πvς �a ΛατHν�ι κα< �a "Eτρ�Tσκ�ι τ� (λφ--
Nητ0 τ�υς π-ντ�τε τ� (π�καλ�Tσαν 1λληνικ0, �ρα γι: αVτ�6ς δJν
Sπ!ρ�ε λατινικ� (λφ-Nητ� (λλ: µ0ν� 1λληνικ0. "Aκ0µη µ$�ρι σ3-
µερα �a Γ-λλ�ι στ� (λφ-Nητ0 τ�υς .ν�µ-k�υν τ: γρ-µµατα 1λληνι-

IπJρ��υσαν Sσ�ν,ν $ι$λι�γραφ�αν :π& τ�� θ%µατ�ς, )λλ1 κα& ν1 παρωθ<σPη κα&
Xλλ�υς σκεπτ�µ%ν�υς )νθρ5π�υς εSς )νJλ�γα :σθλ1 :γ�ειρ<µατα. EAλλως τε
fτ� καιρ�ς K 'Eλευσ&ς )λλ1 κα& γενικ5τερ�ν τ� ΘριJσι�ν πεδ��ν, περι��@ς Iπ�-
$αθµισµ%νες π�λιτιστικJ, ν1 )π�κτ<σ�υν συνε�δησιν τBς Yστ�ρικBς αQγλης των
κα& π�λιτισµικBς των τα8τ+τητ�ς, πρkγµα τ� =π�>�ν :πιτυγ�Jνεται µ%σα )π� τ&ς
σελ�δες τ�� παρ+ντ�ς. ∆ι’ / κα& Xγ�µεν �Jριτας εSς τ,ν κυρ�αν 'IωJννα K+κλα,
K =π��α πρ�σπαθε> ν1 )φυπν�σPη τ�ν λα�ν τBς 'Eλευσ>ν�ς σ�ετικ.ς πρ�ς τ,ν
σπ�υδαι+τητα τBς π+λε5ς τ�υ κα& τ�ν δια�ρ�νικ+ν της ρ+λ�ν εSς τ�ν παγκ+-
σµι�ν π�λιτισµ+ν.

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

VO συγγραφε�ς, Yστ�ρικ�ς κα& Iπ�στρJτηγ�ς XJρης Tσιρκιν�δης, N�ων τ,ν
δυνατ+τητα τBς πρ�σ$Jσεως εSς τ1 γαλλικ1 διπλωµατικ1 κα& στρατιωτικ1
)ρ�ε>α, )λλ1 κα& µελετ<σας ε8ρε�αν )ναφερ�µ%νην εSς τ� µακεδ�νικ�ν ?<τηµα
H%νην κα& nλληνικ,ν $ι$λι�γραφ�αν, µkς δ�δει δι1 τ�� Gς Xνω π�ν<µατ+ς τ�υ
µ�αν /σ�ν Nνεστι πληρεστ%ραν καταγραφ<ν τ.ν θ%σεων τ�� γαλλικ�� κυρ�ως
π�λιτικ�� κα& δηµ�σι�γραφικ�� παρJγ�ντ�ς εSς τ� ?ωτικ+ν µας :θνικ�ν θ%µα
τBς Mακεδ�ν�ας.

OY ΓJλλ�ι διπλωµJται κα& δηµ�σι�γρJφ�ι παρακ�λ�υθ��ν τ1 :θνικJ µας

XAPHΣ TΣIPKINI∆HΣ, Σeννεφα στ�ν Mακεδ�ν�α
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κ-. Π.�. τ� Y λ$γεται «ι-γκρ$κ», δηλαδ� 1λληνικ0. T+ρα γιατ< �µεHς
τ: X, Y δJν τ: λ$µε XH, FYψιλ�ν, (λλ: τ: πιπιλ�k�υµε iς «,2», «�υ-
-ι» εIναι µ�α �λλη aστ�ρ�α.

Γι: ν: Nρ	! κανε<ς τ�ν ρ�kα τ8ν λ$2εων, �ρει-kεται µ�α κ-π�ια δι--
θεση �2ερεeνησης. Γιατ� 'µως; ∆ι0τι R >Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς περ-
ν-ει µ$σα (π� τ<ς λ$2εις, κα< αVτJς εIναι W δeναµ3 τ�υ. M0ν�ν ,τσι
4νας (γγλ0φων�ς (λλ: κα< 1λλην0φων�ς µπ�ρεH ν: �πανεκτιµ3σ	η
τ�ν γλ8σσα µας, π�6 εIναι τ� Nασικ+τερ� στ�ι�εH� τ�T παγκ0σµι�υ
f κα< �&κ�υµενικ�T π�λιτισµ�T, π�6 λ$µε σ3µερα.

gEτσι �ρ�0µαστε στ�ν παρ-2εν� τ�τλ� τ!ς σηµεριν!ς µ�υ �πιφυλ-
λ�δας µJ σκ0ρπιες λ$2εις σ:ν (ρ�αHα µ-ρµαρα πεταµ$να (π� 4να
γλωσσικ� Παρθεν8να, π�6 λ-µπει µ$�ρι σ3µερα. MJ «γυµν� .φθαλ-
µ�» µ0ν� W λ$2η «centre» φα�νεται ν: εIναι 1λληνικ3, φυσικ: (π�

πρJγµατα κα& καταγρJφ�υν εSς τ1ς )ναφ�ρ1ς κα& τ1ς )νταπ�κρ�σεις των τ1
συµ$α�ν�ντα εSς τ,ν �5ραν τ�� 'AλεHJνδρ�υ, δ�δ�ντες Sδιαιτ%ραν σηµασ�αν εSς
θ%µατα, τ1 =π�>α �αρακτηρ�?�υν τ1ς σ�%σεις τ.ν VEλλ<νων µ@ τ�3ς δυνJστας των
Gς κα& τ�3ς λ�ιπ�3ς λα�3ς τBς Xερσ�ν<σ�υ τ�� A|µ�υ. 'Iδιαιτ%ρως αY σ�%σεις
VEλλ<νων κα& B�υλγJρων γ�ν�νται )ντικε�µεν�ν ε8ρ%�ς σ��λιασµ�� )π� τ�3ς
ΓJλλ�υς διπλωµJτας τBς Kωνσταντιν�υπ+λεως. «>H N�υλγαρικ� (ναταρα��
στ�ν Mακεδ�ν�αν πρ�εκ-λεσε µεγ-λες (νησυ��ες µετα26 τ8ν (ντιπρ�σ+πων
τ!ς 1λληνικ!ς &δ$ας...», γρJφει = ΓJλλ�ς στρατιωτικ�ς )κ+λ�υθ�ς εSς τ�ν Iπ�υρ-
γ+ν τ�υ τ,ν 9ην N�εµ$ρ��υ 1878, µετ1 τ,ν συν�µ�λ+γησιν τBς Συνθ<κης τ��
VAγ��υ ΣτεφJν�υ.

'Eπ�σης :HετJ?εται K δηµ�γραφ�α τBς περι��Bς κα& = συσ�ετισµ�ς τ.ν πλη-
θυσµιακ.ν =µJδων. 'Aναφ%ρεται K –παραπ�ιηµ%νη– πληθυσµιακ, συγκρ+τησις
τ.ν κατ��κων τBς Θεσσαλ�ν�κης )π� τ�ν ΓJλλ�ν α8τBς πρ+Hεν�ν KJρ�λ�ν Γκ�,
παρατεθε>σα κα& εSς τ� Nργ�ν α8τ�� «>Oδηγ�ς τ!ς Mακεδ�ν�ας», Παρ�σι�ι 1857.
Παραλε�πεται :ν α8τL. �Yαδ<π�τε )ναφ�ρ1 εSς 'Aρ$αν�τας κα& BλJ��υς [Eλλη-
νας. O�τ�ι fσαν /µως K πλει�ψηφ�α τ�� πληθυσµ�� της. Kα& �8�& �Y 40.000
VE$ρα>�ι, �Y :H VIσπαν�ας :π<λυδες.

VO Mακεδ�νικ�ς 'Aγ{ν )ναδεικν�ει µ@ Nντασιν τ� Xλυτ�ν 'Aνατ�λικ�ν κα-
λ��µεν�ν Z<τηµα. Kα& :νL. �Y [Eλληνες )γων�?�νται τ�ν )γ.να τBς IπJρHεως,
καθ’ � )ναγρJφει = ΓJλλ�ς :ν VEλλJδι :πιτετραµµ%ν�ς, τ,ν 15 'Iαν�υαρ��υ 1904
= (:ν 'Aθ<ναις) 'Iταλ�ς πρ%σ$υς Σιλ$εστρ%λλι :πι�ειρε> ν1 δ5ση εSς τ,ν nλλη-
νικ,ν πρωτε��υσαν µαθ<µατα... )νθρωπ�λ�γ�ας κα& :θν�λ�γ�ας: EEγραψε εSς τ�ν
Iπ�υργ+ν τ�υ /τι: «R 1λληνικ�ς πληθυσµ�ς Sπ$στη π�λλJς �πιµει2�ες... κα< δe-
σκ�λ� εIναι ν: θεωρ3σωµε τ�6ς συγ�ρ0ν�υς FEλληνες γνησ��υς (π�γ0ν�υς τ8ν
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τ�ν λ$2η «κ$ντρ�». Oa "Aµερικαν�< τ�ν στραπατσ-ρισαν στ�ν .ρθ�-
γραφ�α, (φ�T τ�ν .ρθ�γραφ�Tν iς center. Oa gAγγλ�ι 'µως �πιµ$-
ν�υν κα< τ�ν .ρθ�γραφ�Tν iς centre· κα< τ� λ$νε 'λα τ: λε2ικ- τ�υς,
'τι πρ�$ρ�εται (π� τ� 1λληνικ� «κ$ντρ�»· κα< τ� τ�ν�k�υν, 'τι τ� r
,ρ�εται µετ: τ� t κα< ��ι er iς κατ-λη2η. Φυσικ: στ�ν (γγλικ�
γλ8σσα δJν ,��υµε µ0ν� τ� centre. AVτ� αVγ-τισε τ0σα πλ�eτη κα<
,κανε τ0σες �λλες λ$2εις, π�6 ,��υν 2εφeγει (π� τ� κ$ντρ� κα< γ�-
νιµ�π��ησαν τ�ν (γγλικ� σJ �ν�ιγµα 360°. gE��υµε λ�ιπ�ν ,τσι τ<ς
λ$2εις: centre, centring, central, centrifugal, centrifuge (λλ: κα< τ<ς σeν-
θετες epicentre, crypocentre, eccentric, eccentricity, eccentrically κα<
π�λλJς �λλες, γι: ν: 2εφeγ�υµε (π� τ� κ$ντρ�.

Γιατ< τ� medical εIναι 1λληνικ0; gE��υµε τ� 1λληνικ� ρ!µα µ$δ�-
µαι, π�6 σηµα�νει ,�ω κατ: ν�Tν, σκ$φτ�µαι, φρ�ντ�kω, µελετ8, κ--
νω κ-τι �πιδ$2ια. "Aπ� �δ8 πρ�$ρ�εται κα< τ� µ!δ�ς= W φρ�ντ�δα,

κατ��κων τ!ς "Aρ�α�ας >Eλλ-δ�ς...». Πλ,ν )ναγνωρ�?ει /τι K γλ.σσα µας (K δη-
µ�σ�α γλ.σσα πρ�φαν.ς) «... εIναι τ� (ρ�αH� 1λληνικ� &δ�ωµα». VO π�λυπρJγ-
µων Σιλ$εστρ%λλι )γν���σε τ,ν φυλετικ,ν καταγωγ,ν BλJ�ων κα& 'Aρ$ανιτ.ν
κα& δ, τ.ν 'Aρ$ανιτ�$λJ�ων τBς Mακεδ�ν�ας, Gς παναρ�α�ας $Jσεως τBς φυλBς
µας.

VO συγγραφε3ς µ@ περισσ,ν Iπ�µ�ν,ν κα& :ναργB µελ%την καταγρJφει /λα τ1
�8σι5δη δι1 τ1 :θνικJ µας θ%µατα εSς τ1ς κα& µ%�ρι τ� 1950 διακυµJνσεις τBς
:Hελ�Hεως τ.ν $αλκανικ.ν σ�%σεων ()π� τBς )πελευθερ5σεως τBς Mακεδ�ν�ας
µ%�ρι τBς λ<Hεως τBς τελευτα�ας :µφυλ��υ π�λεµικBς διαµJ�ης) – γεγ�ν+τα,
=ρ5µενα δι1 µ%σ�υ τ.ν ... «κατ+πτρων» τ.ν ΓJλλων διπλωµατικ.ν. Kα& Nτσι
µkς δ�δει �να κε�µεν�ν-=δηγ�ν δι1 τ,ν :µ$Jθυνσιν εSς τ,ν Yστ�ρ�αν τ�� Mακε-
δ�νικ�� VEλληνισµ��, �να )Hι+λ�γ�ν Yστ�ρικ�ν π+νηµα, )π�τ%λεσµα φιλεργ�ας
κα& πνευµατικBς κα& :θνικBς :γρηγ+ρσεως.

Bασ�λει�ς Πελασγ�ς-Γ�3σι�ς

E4ναι ε8�Jριστ� HJφνιασµα ν1 πα�ρνPης στ� �%ρι σ�υ τ� $ι$λ�� nν�ς π�λιτι-
κ��, π�3 πρ��ωρε> κα& =µιλε> π%ρα )π� τ�ν H�λιν� λ+γ� τ.ν συναδ%λφων τ�υ.
Kατ’ )νJγκην = )ναγν5στης τ�� $ι$λ��υ τ�� B�ρων�ς Π�λ�δωρα δ@ν πρ%πει ν1

B. ΠOΛY∆ΩPAΣ, Mετ: παρρησ�ας· κα& T�ν παραµ�ν� τ!ς
>Aγ�ας >Aγν!ς
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τ� �πιν0ηµα. Oa ΛατHν�ι τ� ,καναν medear= φρ�ντ�kω γι: κ-τι, θε-
ραπεeω, γιατρεeω. gEτσι R �νθρωπ�ς π�6 φρ�ντ�kει, γιατρεeει, R
γιατρ�ς στ: γαλλικ: ,γινε médecin κα< στ: (γγλικ: medic, (π� 'π�υ
Nγ!καν κα< τ: medicin κα< medical κα< medication, π�6 'λ�ι µας Nλ$-
π�υµε αVτJς τ<ς λ$2εις στ: φαρµακεHα µας, π�6 π�λ6 σπαν�ως 2ε-
σκ�ν�k�υµε τ� µ-ρµαρ�, γι: ν: δ�Tµε, 'τι πρ�!λθε (π� τ�ν Πεντ$-
λη. "E2 �λλ�υ, 'ταν κανε<ς π-ει στ� Chemist – π�T ν: τ� 2εσκ�ν�σ	ης
κα< αVτ� τ� ρηµ-δι, µJ τ0σ�υς π�ν�κεφ-λ�υς– π�6 πρ�$ρ�εται (π�
τ� (ραNικ� alchemy, (λλ: κα< αVτ� (π� τ�ν (ν�ρθ0γραφη Xηµε�α,
π�6 πρ�$ρ�εται (π� τ�  υµε�α, (π� τ� ρ!µα �$ω, π�6 σ3µερα �µεHς
τ� πρ�τιµ�Tµε �eνω. OVδJν καιν�ν Sπ� τ�ν }λι�ν. Π0σα πρ-γµατα
δJν �eν�νται µ$σα σ’ 'λα τ: φ-ρµακα –medicine– π�6 π�ν�υµε σ3-
µερα. "Aλλ: ,τσι φρ�ντ�k�υµε τ�ν 1αυτ0 µας. Kαθ0λ�υ δJν �-θηκε
W (ρ�ικ� σηµασ�α τ�T µ$δ�µαι. "Aκ0µη κα< W κ-ρτα Medicare, π�6

συµφωνPB µα?� τ�υ. Στ� «Mετ: παρρησ�ας» = συγγραφ%ας-$�υλευτ,ς κJνει πρ�-
σπJθεια ν1 Hεφ�γPη )π� τ� τ%λµα τBς π�λιτικBς ?ωBς. �Aν κα& δ@ν κατ�ρθ5νPη
ν1 Hεφ�γPη )π� τ� γενικ5τερ� πλα�σι� (µ, ?ητ��µε )π’ /λ�υς τ,ν τ+λµη ν1 πραγ-
µατ�π�ι��ν ρ<Hεις), :ν τ��τ�ις ε4ναι µ�α παρ<γ�ρη :λπ�δα, /τι κJτι µπ�ρε> ν’
)λλJHPη. E4ναι πρ+�δ�ς ν’ )µφισ$ητPB κα& ν1 πρ�σπαθPB ν1 $ελτι5σPη Nστω κα& µ%-
ρ�ς, τ�� τρ%��ντ�ς π�λιτικ�� $��υ.

[Oσ� γι1 τ,ν µετJφρασ�ν τ�υ στ� Nργ� τ�� T?{ν K,τς «T�ν παραµ�ν� τ!ς
>Aγ�ας >Aγν!ς», K NκπληHις ε4ναι z�ι µ+ν�ν ε8�Jριστη, )λλ1 κα& �να φωτειν� πα-
ρJδειγµα συνυπJρHεως φιλ�τε�ν�ας κα& π�λιτικBς. Π�λ3 περισσ+τερ�, π�3 τ�
π��ηµα τ�� T?{ν K,τς περιγρJφει τ�ν Nρωτα. T�ν Nρωτα, π�3 σ1ν Mψιστη ψυ-
�ικ, λειτ�υργ�α θυµ�?ει /τι π%ρα )π� τ� πλ%γµα τ.ν Hηρ.ν π�λιτειακ.ν καν+-
νων IπJρ��υν κα& τ1 δικαι5µατα τBς ψυ�ικBς )νατJσεως. Kα& τ� Iπ%ρ��� π��-
ηµα τ�� K,τς N�ει α8τ, τ,ν δ�ναµιν, κα& �ς τ,ν περι�ρ�?Pη στ�ν πρ+λγ+ τ�υ =
:παγγελµατ�ας (δυστυ�.ς) π�λιτικ�ς Π�λ�δωρας.

4Aθ. K�υκ�7�στας

OY γνωστ@ς «'Aσιατικ@ς Π�λεµικ@ς T%�νες» �λκ�υν τ,ν καταγωγ< τ�υς )π�
τ� )ρ�αι�ελληνικ� παγκρJτι�, τ� =π�>� Nφτασε στ�3ς λα�3ς τBς EAπω 'Aνα-
τ�λBς δι1 τBς παγκ�σµ��υ :Hαπλ5σεως τ�� VEλληνικ�� Π�λιτισµ�� κατ1 τ�
)π5τατ� παρελθ+ν, πρ�σαρµ�?+µεν� στ&ς Sδια�τερες )ντιλ<ψεις κα& συν<θειες
τ.ν λα.ν α8τ.ν. VO E. Xριστ+π�υλ�ς δ�ναται ν1 �αρακτηρισθPB Gς = πρωτερ-

E. XPIΣTOΠOYΛOΣ, T� >Eλληνικ� Παγκρ-τι� ($´ Nκδ�ση) 
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,�ετε στ� π�ρτ�φ0λι σας, ,�ει κα< αVτ� 1λληνικ� πνευµατικ� Sλικ0.

"E:ν λ$µε �δ8 ψ$µατα, (ντιNα�ν�υµε 4ναν �γκληµατ�λ�γικ� κ+δι-
κα, π�6 στ: (γγλικ: θ: τ� π�Tµε Criminal Code. K-θε �λλ� 'µως.
Kα< R Criminal Code εIναι �κρως 1λληνικ0ς. "Aπ� τ� δικ3 µας λ$2η
τ� κρHµα= τ� (π�τ$λεσµα τ!ς κρ�σης, W (π0φαση τ�T κριτ! κα< ,τσι
W τιµωρ�α, W καταδ�κη, ,γινε τ� (γγλικ� crime= ,γκληµα, κακ�eρ-
γηµα κα< (π� �δ8 Nγ!κε τ� criminal = �γκληµατικ�ς (λλ: κα<
criminate κα< τ: recriminate, criminous (λλ: κα< µ�α �πιστ3µη
criminology= �γκληµατ�λ�γ�α.

gEτσι φθ-ν�υµε στ�ν κ+δικα κα< (γγλιστ< code. T� κ+δι�ν εIναι
λ$2η γνωστ� (π� τ�ν FOµηρ�. T� κ+δι�ν sταν W πρ�Nι-, δ$ρµα πρ�-
N-τ�υ, π�6 εIναι κατ-λληλ� γι: γραφ3. T� κ+δι�ν �a ΛατHν�ι τ�
,καναν codex. Oa Γερµαν�< τ� ,γραψαν kodex κα< �a Γ-λλ�ι κα< �a

γJτης τBς πρ�σπJθειας Yστ�ρικBς καταν�<σεως κα& )ναδε�Hεως τ�� παγκρατ�-
�υ )θλ<µατ�ς καθ{ς κα& τBς :πανακαθιερ5σε5ς τ�υ Gς µεγ�στ�υ 'Oλυµπιακ��
)γων�σµατ�ς. M@ Hε�ωριστ� ?Bλ� κα& :πιµ%λεια )νατρ%�ει στ,ν )ρ�αι�ελληνικ,
γραµµατε�α κα& συλλ%γει µ�α πρ�ς µ�α /λες τ&ς πληρ�φ�ρ�ες π�3 )φ�ρ��ν στ�ν
τρ+π� διεHαγωγBς τ�� παγκρατ��υ, τ&ς τε�νικ%ς τ�υ, τ�3ς καν+νες τ�υ, τ,ν πρ�-
ετ�ιµασ�α τ.ν )θλητ.ν. [Oµως δ@ν παραλε�πει ν1 :κφρJσPη κα& τ&ς :πιφυλJHεις
τ�υ Gς πρ�ς τ,ν )Hι�πιστ�α τBς διδασκαλ�ας τ�� παγκρατ��υ )π� τ,ν VEλληνικ,
VOµ�σπ�νδ�α Παγκρατ��υ 'Aθλ<µατ�ς (E.O.Π.A.) π�3 Yδρ�θηκε τ� 1995: «�πι-
N-λλεται τ� συντ�µ+τερ� δυνατ0ν, W Γενικ� Γραµµατε�α "Aθλητισµ�T, W Rπ��α
,�ει (ναγνωρ�σει τ�ν E.O.Π.A., ν: �π$µN	η Rπωσδ3π�τε κα< µJ ε&δικ�6ς �πι-
στ3µ�νες κα< aστ�ρικ�6ς ν: �λ$γ2	η κα< ν: περιφρ�υρ3σ	η τ� �θνικ0 µας αVτ�
(γ+νισµα, γιατ< Sπ-ρ��υν φ0N�ι 'τι κακ�π�ιεHται (π� �γν�ια κα< ��ι (π� πρ0-
θεση, (π� �κε�ν�υς π�6 σ3µερα τ� διδ-σκ�υν».

Π. K�υ7αλ�κης

T� $ι$λ�� δ@ν )π�τελε> τ� µ�ναδικ� Nντυπ� µ%σ�ν µεταδ+σεως γν5σεων κα&
Sδε.ν. VO σκ�π�ς α8τ�ς µπ�ρε> ν1 :πιτευ�θPB κα& µ@ τ,ν Nκδ�ση :ν��τε µιkς )φ�σ-
σας, K =π��α )ναρτ5µενη στ�ν κατJλληλ� �.ρ� γ�νεται )ντικε�µεν� θεJσεως
)κ+µα κι )π� µ, :νδιαφερ�µ%ν�υς. VO A. Γρ�ντBς κα& K N. Tελ5νη σ�εδ�ασαν
κα& δηµι��ργησαν �να �πλ� µ@ν )λλ1 πλBρες �8σ�ας κα& καλλιτε�νικBς καλαι-

A. ΓPONTHΣ-NIKOΛIA TEΛΩNH, "Aρ�α�ων >Eλλ3νων P3σεις
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gAγγλ�ι (φα�ρεσαν τ� 2=x κα< ,µεινε code κα< µJ αVτ� ,γιναν τ:
Criminal Code, Practice Code, Professional Code κ.�.

FEνας �λλ�ς γλωσσικ�ς κ+δικας λ$ει, π+ς, �:ν δJν ,��υµε µ�α λ$-
2η γι: κ-τι, αVτ� τ� κ-τι εIναι (νeπαρκτ�. M0ν� W λ$2η τ� κ-νει
Sπαρκτ� γι: µhς τ�6ς θνητ�eς. Γι: τ�ν λ0γ� αVτ� R Λαυρ$ντι�ς Γκε-
µερ$υ στ� NιNλ�� τ�υ «>H δeση τ!ς ∆eσης» �πιγραµµατικ: �πιση-
µα�νει: «θ$ατρ�, δρ9µα, τραγ:ωδ�α, κωµ:ωδ�α, π��ηση, λυρικ�, λ�γι-
κ�, ;θικ�, φιλ�σ�φ�α, π�λιτικ�, δηµ�κρατ�α, µ�υσε=�, γυµν�σι�...
δ>ν ? �υν στ+ς ε@ρωπαϊκ>ς γλ�σσες Bντ�στ�ι ες, π�C σηµα�νει, Dτι
α@τ>ς �E ?νν�ιες δ>ν FπGρ αν στ" συνε�δηση τ�ν λα�ν... Παντ�H
εIναι παρ�ντες �E JEλληνες...». Kα< W B�κυ ZαγκαNι$ρ�υ-B�υρN�e-
λη σηµει+νει: «>H γλ8σσα sταν τ� µυστικ� τ!ς 1λληνικ!ς πνευµα-
τικ!ς κυριαρ��ας».

Θωµ9ς 4Hλι�π�υλ�ς
∆ιευθυντ�ς K�λλεγ��υ «Παιδε�α» MελN�eρνης

σθησ�ας Nργ�. Πρ+κειται γι1 µ�α ε8µεγ%θη Nγ�ρωµη )φ�σσα, σ@ διJφ�ρα ση-
µε>α τBς =π��ας )ναγρJφ�νται :ντ�ς µικρ.ν πλαισ�ων, π�3 N��υν σ�Bµα εSλη-
ταρ��υ, µ@ µεγαλ�γρJµµατη )ρ�α�α γραφ, διJφ�ρα γνωµικ1 κα& ρ<σεις )ρ�α�-
ων VEλλ<νων πνευµατικ.ν δηµι�υργ.ν µα?3 µ@ τ,ν νε�ελληνικ< τ�υς )π+δ�ση.
K�ρι� φωτ�γραφικ� θ%µα τBς )φ�σσας ε4ναι = Παρθεν5ν, π�3 τ�θεται Gς γε-
νικ� «πλα�σι�». 'Aπ� τ1 σαρJντα γνωµικ1 π�3 περιλαµ$Jν�νται Iπ� τ�ν τ�τλ�ν
«'Aρ�α�ων VEλλ<νων P<σεις» Hε�ωρ�?�υµε παραδειγµατικ1 τ� «Γν8θι σαVτ0ν»,
τ� «Π0λεµ�ς π-ντων πατ�ρ» τ�� VHρακλε�τ�υ, τ� «OVδJν (νδρε�ας �ρ3k�µεν, �:ν
π-ντες �µεν δ�και�ι» τ��  'AγησιλJ�υ, τ� «gAγει δJ πρ�ς φ8ς τ�ν (λ3θειαν
�ρ0ν�ς» τ�� MενJνδρ�υ κ.X.

T� µεγJλ� πλε�ν%κτηµα τ�� )π�τελ%σµατ�ς µιkς τ%τ�ιας :ργασ�ας ε4ναι K )µε-
σ+τητα στ,ν µετJδ�ση πληρ�φ�ρι.ν. VH δ@ ψυ��λ�γικ, διJστασ< της Iπ�$�η-
θε>ται κα& )π� τ,ν παρ�υσ�α µιkς εSκ+ν�ς �Sκε�ας πρ�ς τ�ν θεατ<. Kατ1 συν%-
πειαν K γενικ, :ντ�πωση ε4ναι σαφ.ς καλλ�στη κα& )H�?ει κJθε θετικ� σ�+λι�.

M�ρι�ς Mαµαν$ας
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HMAPTHMENA: • Στ� τε���ς 198 κα& στ,ν Nρευνα τ�� κ. A. ΣτJµ�υ µ@ τ�τλ� «>Eλληνικ:
κα<... σ$2υ τ: .ν0µατα τ8ν γραµµ-των τ�T "AλφαN3τ�υ» στ, σελ�δα 12364, 1η σειρJ, πρ�σθε-
τ%�ν µετ1 τ,ν λ%Hη «τρ�π�υς» τ� παραλειφθ@ν :κ τυπ�γραφικBς )$λεψ�ας: «R "Aµφιτρeων µJ
(φι$ρωσεν iς λ-φυρ�ν (π� τ�6ς TηλεN�εHς». Στ,ν Qδια Nρευνα, σελ. 12373, 19η σειρJ, µετ1
τ,ν λ%Hη «ε4» πρ�σθετ%�ν τ� παραλειφθ@ν :π�σης: «�ν@8 ε&ς τ� µετευκλε�δει�ν τ� � µακρ�ν συµ-
N�λ�kεται µJ τ� H (sτα). T� γρ-µµα O (��) συµN�λ�kει τ� Nρα�e �, τ� µακρ�ν � καθvς κα< τ�ν
δ�φθ�γγ�ν ��».
• Στ� τε���ς 199 κα& στ, σελ�δα 12420, 2η στ<λη, στ���ς 19�ς, K φρJση «µεγαλ�π�ι�Tνται �a
µεγ-λ�ι FEλληνες π�ιητJς» ν1 δι�ρθωθPB «µελ�π�ι��νται...». 'Eπ�σης στ, σελ�δα 12424, 1η
στ<λη, στ���ς 19�ς, τ� zν�µα τ�� καλλιτ%�νη «K0τσιας» ν1 δι�ρθωθPB «K+τσιρας».




