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AΘAN. KOYKOBIΣTAΣ
ΣEΛIΣ 12623:

�H IρµηνεCα τJν KνεCρων στ-ν )Oµηρ�:
Πρ�σ6γγιση στ�ν Ψυ3�λ�γCα τ�� BNθ�υς

AΛTANH
ΣEΛIΣ 12635:

Πρ�σωπικ� µαρτυρCα τ�� σµηνNρ3�υ
Π. ΓλNρ�υ γι: τ�ν Kυπριακ� TραγOωδCα

Π.Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 12649:

Ametanohti erastes tou Latinikou Alfavhtoy
M. MAMANEAΣ

ΣEΛIΣ 12650:
=Aγαλµα κα/ statue

ΘΩMAΣ HΛIOΠOYΛOΣ

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ σελ. 12602 • AIΣIMA KAI A∆HPITA:
σελ. 12613 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 12622 •
XPONIKA: σελ. 12645 •OI ΓENNHTOPEΣ TOY
ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ. 12647 • H KINHΣIΣ

TΩN I∆EΩN: σελ. 12650.

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια�  Περι δικ%
Kυδαθηνα(ων 29, Πλ-κα

105 58 2Aθ3να.
Tηλ4φωνα: 3223957, 9841655.

Tηλε µ ι<τυπ ς: 3314997.

•
T@ Γραφε�α τ A «∆» λειτ υργ Aν

πρωινEς Fρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν- (καH Σ-IIατ ).

•
KIδρυτLς-2Iδι κτ3της-
2Eκδ<της-∆ιευθυντ3ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
2AMιλλ4ως - M υσOν 51

Παλαι% Φ-ληρ .
•

Φωτ στ ιMει θεσ(α - 2Aτελι4:
PRESS LINE

M-γερ 11, 2Aθ3να, τηλ.: 5221792.
2EκτυπQσεις:

Π. KOKKAΛHΣ
BιIλι δεσ(α:

K. KONTOΓIΩPΓOΣ
•

• Tιµ3 RντιτSπ υ: 1.500 δρM.
• ∆ωδεκ-µηνη συνδρ µ3: 14.000 δρM.
• 2OργανισµOν κ.λπ.: 20.000 δρM.

• Φ ιτητOν: 10.000 δρM.
• 2ETωτερικ A: 65 δ λλ. HΠA.
• KH συνδρ µL καταI-λλεται

κατ@ τLν Uγγραφ3.
• KH συνδρ µL RνανεQνεται

αVτ µ-τως µετ@ τLν λ3Tη τ A
12µ3ν υ. ∆ιακ πL τWς συνδρ µWς

γ(νεται µ<ν ν κατ<πιν
τηλεφων3µατ ς τ A Uνδιαφερ µ4ν υ.

•
∆IAΦHMIΣEIΣ

∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•

T@ Mειρ<γραφα δEν Uπιστρ4φ νται.
•

XOλες  Y συνεργασ(ες καH τ@
ταMυδρ µικ@ UµI-σµατα στL διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, M υσOν 51

175 62, Π. Φ-ληρ , 2Aθ3να.
•

Παρακαλ Aνται  Y συνδρ µητEς
π Z Rλλ-[ υν διεSθυνση, ν@ τ%
γνωστ π ι Aν στ% περι δικ<.

•
2Eπιτρ4πεται \ Rναδηµ σ(ευση
κειµ4νων τ A «∆», µE τLν  πρ ϋ-

π<θεση ^τι θ@ Rναφ4ρεται ρητOς
\ πηγ3 τ υς.

∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

&Hλεκτρ*νικ- &Aλληλ*γραφ2α:
davlos@otenet.gr
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‘H δε�τερη 
πιστρ�φ� τ�� ∆ι�ν�σ�υ

�O «Xαµ�ν
ς ∆ι�νυσ
ς» λ
ιπ�ν (�λ. τ� �µ�νυµ
 �φι�ρωµα τ
�

πρ
ηγ
υµ�ν
υ τε#$
υς τ
� «∆αυλ
�»), ' πλ(ρης κα* �π+ν-

θρωπη �π
ρρ�φηση κα* �φα.µα/η τ
� πρ
σ�π
υ �π� τ� �πρ�-

σωπ
, τ
� 0π
κειµ�ν
υ �π� τ� �ντικε.µεν
, τ1ς �τ
µικ1ς ψυ$1ς

�π� τ3ν 4ψυ$η ε5ρωπαϊκ3 ratio, τ3ν ψυ$ρ3 α5τ3 δ1θεν σκ�ψη,

π
8 µ�ν
ν 9ν πρ
σφ�ρ:η κ�ρδη, γ.νεται �π
δεκτ3 στ3 ;ω3 –

�λλι=ς >/
�ελ.;εται ?ς �ν�ητη �π�λεια $ρ�ν
υ... @Eτσι µα;*

µB τ�ν πρ
σφιλ1 γυι� τ
� ∆ι�ς κα* τ1ς Σεµ�λης >ν Dν�µατι τ1ς

«λ
γικ1ς» παραµ
ρφ�θηκε πρ=τα κα* >ρρ.φθη στ� π�ρ τ� >/�-

τερ
 Eστερα κα* � 4λλ
ς π
λυαγαπηµ�ν
ς �λαστ�ς τ
� Nεφε-

ληγερ�τ
υ κα* τ1ς Λητ
�ς, � HAπ�λλων – Λ�γ
ς, ' 4σκ
πη κα*

δηµι
υργικ3 Jρευνα κα* γν�ση, �φ
� δBν Kταν Lφελιµιστικ3 –

κι 9ς Jδωσε, α5τ3 κα. µ�ν
ν α5τ(, τ3ν >πιστ(µη, τ3ν θεωρ.α, τ3ν

�λυσιτελ1 σκ�ψη, π
8 σ(µερα σκυλε#ει κα* >κµεταλλε#εται  τε-

$ν
λ
γικM κα* >µπ
ρικM � στεNρ
ς ρασι
ναλισµ�ς. Kα* >ν τ�λει

στ� �ωµ� τ1ς ρασι
ναλιστικ1ς «λ
γικ1ς» θυσι+σθηκε �νελ�η-

τα � �Eλληνικ�ς Λ�γ
ς.

HOρφαν�ς λ
ιπ�ν � �Eλληνισµ�ς �π� τ
8ς δ#
 κρυφ
8ς πρ
-

στ+τες - �γγ�λ
υς τ
υ, τ�ν HAπ�λλωνα κα* τ�ν ∆ι�νυσ
, µετM

τ3ν Pδε
λ
γικ3 δ
λ
φ
ν.α τ
υς �π� τ�ν δ
γµατισµ� κα* τ�ν φα-

νατισµ� >δ= κα* 17 αP=νες· Dρφαν�ς κα* � παγκ�σµι
ς π
λιτι-

σµ�ς �π� τ3 γενεσι
υργ� διπλ
πηγ( τ
υ – 4ρα �φ’ Uν�ς τ�λεια

π
λιτιστικ3 στειρ�τητα τ=ν �Eλλ(νων κα* >π.σης τ�λεια �φ’ Uτ�-

ρ
υ >κ�αρ�+ριση κα* >/
υσιαστικ
π
.ηση τ
� λεγ�µεν
υ π
-

λιτισµ
� τ1ς σηµεριν1ς �νθρωπ�τητας.

OV στρατιBς τ=ν µ
να$ικ=ν, 'ττηµ�νων, δυστυ$ισµ�νων κα*

>ν τ�λει �ν�ραστων �τ�µων – κυρ.αρ$
υ ψυ$
λ
γικ
� τ#π
υ

τ1ς >π
$1ς τ1ς 
Pκ
ν
µιστικ1ς - >/
υσιαστικ1ς µ
να/ιWς –, τM

�π
Nα περιφ�ρ
υν τ3ν θλι�ερ3 Eπαρ/( τ
υς µ�σα σ’ Xνα �ντι-

κειµενικ� κ�σµ
 π
8 Y$ι µ�ν
 δBν �ι�ν
υν, �λλ+ τ�ν µισ
�ν κα*

τ�ν µ+$
νται ?ς >$θρ�, Zπως κα* πρ+γµατι ε[ναι, δBν ε[ναι εEρη-

µα \ φαντασ.ωση �λλM µ.α �νε.πωτη τραγικ3 πραγµατικ�τητα



�νεπτυγµ�νη σB παγκ�σµια κλ.µακα. Π
λ8 πρ�σφατα ' ^Eνω-

ση Ψυ$
λ�γων τ=ν HΠA >πι�ε�α.ωσε Zτι περισσ�τερ
ι τ
�

50% τ=ν ν�ων κα* τ=ν δ#
 φ#λων τ1ς HAµερικ1ς �π� τ3ν >φη-

�ε.α Xως κα* τ3ν 'λικ.α τ=ν 30 >τ=ν ε[ναι �ν�ραστ
ι \ «δυσ�-

ραστ
ι» \ >ρωτικ=ς �ν�µαλ
ι. �O @Eρως, 4λλ
ς µ�γας θε�ς τ=ν

�Eλλ(νων, πηγ3 π+σης δηµι
υργ.ας µB τερ+στια ε5ρ#τητα δυ-

ν+µεων κα* >πιρρ
=ν στ3ν Zλη �νθρ�πινη ;ω(, π�ρα τ
� στενM

>ρωτικ
� ρ�λ
υ τ
υ, ε[ναι κα* α5τ�ς σ(µερα 'µιθαν(ς, κακ
-

π
ιηµ�ν
ς, �γν�ριστ
ς. @Eτσι ' �αρ#τατη α5τ3 ψυ$ικ3 κ+κω-

ση τ1ς µισ1ς τ
υλ+$ιστ
ν �νθρωπ�τητας ε[ναι Xνα Eπ
υλ
, >πι-

κ.νδυν
 κα* τρ
µ
κρατικ� γεγ
ν�ς, π
8 δυστυ$=ς παραµ�νει

�δι+γνωστ
, �νεπ.γνωστ
, �νε/�λεγκτ
 κα* �ν
µ
λ�γητ
 γιM

τ3ν >π.σηµη τ+/η Pδε=ν, >πιστ(µης κα* πραγµ+των π
8 Pσ$#ει

σ(µερα στ�ν κ�σµ
 µας.

�O Zε8ς �ν�στησε κ+π
τε τ�ν ∆ι�νυσ
 (Zπως σηµει�σαµε στ�

πρ
ηγ
#µεν
 τε�$
ς) κα* τ�ν Jφερε �π� τ
8ς �γρ
8ς στ3ν π
-

λιτε.α (�π� τ�ν φυσικ� 4νθρωπ
 - 0π
κε.µεν
 στ3ν π
λιτικ3)

?ς Mεγ+λα κα* MικρM ∆ι
ν#σια, ?ς γι
ρτ�ς, ?ς τραγgωδ.α, ?ς

κωµgωδ.α..., δι�τι κατ+λα�ε Zτι τ� �ντικε.µεν
 (' π
λιτε.α) δBν

µπ
ρεN νM 0π+ρ/:η $ωρ*ς τ� 0π
κε.µεν
 (τ3 $αρ+, τM συναισθ(-

µατα, τ*ς >πιθυµ.ες, τ�ν «Jρωτα» τ
� �τ�µ
υ).

T� iδι
 αiτηµα πρ
κ#πτει κα* σ(µερα ?ς �δυσ�πητη κα* �δ(-

ριτη �ν+γκη, π
8 γ.νεται Zλ
 κα* περισσ�τερ
 καταν
ητ(, Zσ


α5/+νει ' δυστυ$.α κα* ' µ
να/ιM τ
� �δι
νυσ.αστ
υ µ
να$ι-

κ
� κα* ψυ$ικM �κρωτηριασµ�ν
υ �νθρ�π
υ τ
� 
Pκ
ν
µισµ
�.

�Eπ
µ�νως 
V δ#
 κρυφ
* �λλM αP�νι
ι θε
* τ1ς �Eλλ+δ
ς πρ
-

ετ
ιµ+;
νται jδη >ν Yψει τ1ς θριαµ�ευτικ1ς >παν�δ
υ τ
υς σ’

Xναν $ρεωκ
πηµ�ν
 κα* >κφυλισµ�ν
 ψυ$ικ+, ν
ητικM κα* kθικM

κ�σµ
, ?ς µ�ν
ι Vκαν
* νM τ�ν �νασ#ρ
υν �π� τ�ν �αθ# φα�λ


κ#κλ
, µ�σα στ�ν �π
N
 �
#λια/ε κα* περιδινεNται – κα* τ
�τ
,

εiτε συµφωνεN εiτε Y$ι ' >λεγ$�µενη πνευµατικ3 κα* >πιστηµ
-

νικ3 κατ+σταση τ
� καιρ
� µας.

∆.I.Λ.

∆ΑΥΛ�Σ/202, �Oκτ��ρι�ς 1998 12577



EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

!H πρ�"�λ� διασ%µων Nε�ελλ%νων διαν��υµ(νων

�Aγαπητ  κ. Λ"µπρ�υ,
∆ια�"%ω τ'ν «∆αυλ'» περ-π�υ δ/� 0ρ1νια κα2

3µ�λ�γ4 5τι τ6 θ8µατα π�9 :ναλ/ει δ ν ε;ναι µ1-
ν� =νδιαφ8ρ�ντα, :?ι1λ�γα κα2 µ�ναδικ", :λλ"
@ρισµ8να θ6 πρ8πει ν" συµπεριληφθ�Bν στC δι-
δασκ1µενη Dλη τ4ν σ0�λικ4ν πρ�γραµµ"των. Θ6
Fθελα 5µως ν6 πρ�τε-νω κ"τι π�/, ν�µ-%ω, λε-πει
γενικ6 :π' τC σηµερινC GλληνικC παιδε-α: τCν πα-
ρ�υσ-αση τ4ν νεωτ8ρων GλλIνων =πιστηµ1νων/λ�-
γ�τε0ν4ν/=φευρετ4ν.

Στ' σ0�λεJ� π�9 διδ"σκω µαθηµατικ", =πειδC
γνωρ-%�υν 5τι ε;µαι KEλληνας, συ0ν6 µ  =ρωτ�Bν
µαθητ ς κα2 καθηγητ ς AMστραλ�-: «Π�ι�- ε;ναι
�O σηµεριν�2 δι"σηµ�ι KEλληνες; Π�ι'ς ε;ναι 3 ση-
µεριν'ς Πυθαγ1ρας;», κα2 Qλλες παρ1µ�ιες =ρω-
τIσεις. Π1σ�ι AMστραλ�2 µ�ρφωµ8ν�ι R0�υν :κ�/-
σει γι6 τ'ν µαθηµατικ1 K. Kαραθε�δωρT, :π' τ�9ς
σπ�υδαι1τερ�υς τ�B αU4να, γι6 τ'ν Uατρ1-φυσι�-
λ1γ� Γ. Παπανικ�λ"�υ, =φευρ8τη τ�B «Π"π-τ8στ»

γι6 τCν Rγκαιρη δι"γνωση τ�B καρκ-ν�υ τTς µI-
τρας, γι6 τ'ν µ�υσικ1 Γ. Wεν"κη, :π' τ�9ς πρωτ�-
π1ρ�υς π�9 συνδ/ασαν τC µ�υσικC µ  τ6 µαθηµα-
τικ", γι6 τ'ν µ�υσ�υργ' ∆. Mητρ1π�υλ�, γι6 τ'ν
σ0εδιαστC τ�B αMτ�κινIτ�υ «M-νι M1ρρις» µη0α-
ν�λ1γ� A. �Hσιγ1νη, γι6 τ'ν διευθυντC Zρ0ηστρ4ν
φ1ν K"ραγιαν, :π' τ�9ς πι' :?ι1λ�γ�υς τ�B αU4να
(3 πατ8ρας τ�υ λεγ1ταν Kαραγι"ννης), γι6 τ'ν δι"-
σηµ� σκην�θ8τη ταινι4ν Γ. M-λλερ (3 πατ8ρας τ�υ,
Zν1µατι Mιλι�της, ]ταν µεταν"στης στCν AMστρα-
λ-α), γι6 τ'ν διασηµ1τερ� ̂ σως σκην�θ8τη τ�B X1-
λυγ�υντ H. Kα%"ν (Kα%αντ%1γλ�υ);

Πιστε/ω, 5τι, γι6 ν6 =νηµερωθ�Bν παγκ�σµ-ως
�O ?8ν�ι γι6 τ6 =πιτε/γµατα νεωτ8ρων GλλIνων =πι-
στηµ1νων, θ" πρ8πει ν" γ-ν̀η σωστI παιδαγ�γηση
στ" σ0�λεJα τTς πατρ-δας. T' bπλ�/στερ� ^σως
ε;ναι ν" :ναφ8ρ�υν τCν �ι�γραφ-α τ4ν πι' :?ι�-
λ�γων GλλIνων =πιστηµ1νων, καλλιτε0ν4ν κα2 λ�-
γ�τε0ν4ν τTς νεωτ8ρας =π�0Tς παραλλIλως µ 

«!Iστ�ρικ+» -ργ� θ(λει τ+ν 0Aλ(1ανδρ� πιστ+ τ�� Για2"(: Π4ς
6ναπαρ7γ�νται σ%µερα παραµ�θια !E"ρα8ων τ9ς 0Aλε1ανδρε8ας

K#ριε διευθυντ+,
ΣηµεN
 τ=ν καιρ=ν µας – Zσ
ν �φ
ρW στM UλληνικM πρ+γµατα – �π
τελεN τ�

Jντ
ν
 >νδιαφ�ρ
ν γιM τ3ν �Iστ
ρ.α τ
� �Eλληνικ
� @Eθν
υς κα* γενικ�τερα '
στρ
φ3 πρ�ς τ3 µελ�τη τ1ς �Iστ
ρ.ας τ
� Π
λιτισµ
� τ=ν �Eλλ(νων. HAπ� τ3ν 4λλη
πλευρM τ� >νδιαφ�ρ
ν α5τ� – δυστυ$=ς – �π
τελεN �ντικε.µεν
 >κµετ+λλευσης µB
σκ
π� 4λλ
τε τ� κ�ρδ
ς µ�σω τ1ς διαφ(µισης κα* >ν.
τε τ3ν πρ
παγ+νδα µ�σω τ1ς
Pδε
ληψ.ας. T3ν κατα$ρηστικ3 α5τ3 Lφ�λεια σB �+ρ
ς τ
� Uλληνικ
� Jθν
υς µε-
θ
δε#
υν µετα/8 4λλων κα* δι+φ
ρ
ι >παγγελµατ.ες π
λιτευτ�ς, π
8 $αρακτηρ.-
;
νται τ�σ
 �π� τ3ν �νυπαρ/.α mγν=ν >θνικ=ν - Uλληνικ=ν Pδανικ=ν, Zσ
 κι �π�
τ3ν Jλλειψη δε
ντ
λ
γ.ας κα* >παρκ
�ς >πιστηµ
νικ1ς κατ+ρτισης.

HEνδεικτικM ?ς πρ�ς α5τ� παραθ�τω �ναφ
ρBς �π� τ� �ι�λ.
 τ
� τ. 0π
υργ
�
κα* π
λιτευτ
� Nικ
λ+
υ K. M+ρτη «!H πλαστ�γρ7φηση τ9ς !Iστ�ρ8ας τ9ς Mα-
κεδ�ν8ας», HAθ(να 1983. �O κ. M+ρτης λ
ιπ�ν γρ+φει στ� κεφ. 5, «M(γας 0Aλ(-

▲



«∆ικαστικ=ς» 
1�ντ>σεις ?ν+ς @στ�ρικ�� 
ρευνητ9 καA ?ν+ς 
κδBτη
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1ανδρ�ς, 2: Θρησκευτικ=ς πηγ=ς γιE τ+ν 0Aλ(1ανδρ�», σελ. 51:
«!H πρ�"�λ� τ�� -ργ�υ τ�� Mεγ7λ�υ 0Aλε17νδρ�υ τ�ν 
π�2� 
κε8νη, δηλαδ� 150

περ8π�υ 2ρBνια µετE τ+ θ7νατB τ�υ καA Iδια8τερα στ+ "ι"λ8� “Mακκα"α8ων A´” -2ει
µεγ7λη σηµασ8α». Συνε$.;ει µB τ3ν πρ
φητε.α ∆ανι(λ: «!O πρ�φ%της ∆ανι%λ, π�M
π(θανε στ� Bα"υλ4να τ+ 535 π.X., εQδε 6π�καλυπτικ+ Rραµα γιE τ�ν Sπερ8σ2υση
τ9ς ?λληνικ9ς "ασιλε8ας π7νω στ� µηδ�περσικ%» (σ. 51).

«0EγT U ∆ανι%λ, Rταν εQδα τ+ Rραµα, σκεπτBµ�υν καA πρ�σπαθ��σα νE κατα-
ν�%σω τ� σηµασ8α τ�υ. 0Iδ�M στ7θηκε κ�ντ7 µ�υ κ7π�ι�ς καA Vκ�υσα 6νδρικ�
φων� 
ρ2Bµενη 6π+ τ+ν (π�ταµB) OY"7λ... καA εQπε: Γα"ρι%λ, 
1%γησ( µ�υ τ+ Rρα-
µα. KαA 
γT θE σ�� καταστ%σω γνωστE αYτE π�M θE σ�� συµ"��ν...» (σ. 52-53).

HE/ακ
λ
υθεN: «KατE τ+ν ?"ρα[� @στ�ρικ+ 0I>σηπ� (1
ς αP. µ.X.) U 6ρ2ιερ(ας τ4ν
0I�υδα8ων δι7"ασε τ+ κε8µεν� τ9ς πρ�φητε8ας στ+ M(γα 0Aλ(1ανδρ�, Rταν U τε-
λευτα[�ς 
πισκ(φτηκε τE !Iερ�σBλυµα. Συγκεκριµ(να U 0I>σηπ�ς (“0I�υδαϊκ�
0Aρ2αι�λ�γ8α”, IA, 329) 6ναφ(ρει Rτι µετ7 τ�ν κατ7κτηση τ9ς T�ρ�υ καA τ�ν π�-
λι�ρκ8α τ9ς Γ7^ας U M(γας 0Aλ(1ανδρ�ς π9γε στE !Iερ�σBλυµα, Rπ�υ πρ+ τ9ς πB-
λεως τ+ν πρ�ϋπ7ντησαν U Mεγ7λ�ς 0Aρ2ιερ(ας τ4ν 0I�υδα8ων µα^A µ= τ�Mς @ερε[ς

K/ριε Λ"µπρ�υ,
Πρ' µην4ν cνα :σIµαντ� περιστατικ' στ"θηκε

d :φ�ρµC, eστε µ  =πιστ�λI µ�υ, π�9 φιλ�?ενI-
θηκε στ2ς σελ-δες τ�B «∆αυλ�B» (τεB0�ς 188-189),
ν6 σfς µεταφ8ρω τ'ν πρ��ληµατισµ1 µ�υ γι6 τ2ς
πιθαν ς κα2 µελλ�ντικ ς συν8πειες τ�B :ντιρατσι-
στικ�B ν1µ�υ, 3 3π�J�ς Uσ0/ει µ ν κα2 =φαρµ1%εται
στCν gEλ�ετ-α, :λ-µ�ν1 µας 5µως =6ν π"ρ`η σ"ρκα
κα2 Zστf στCν gEλλ"δα µ  τCν ψTφ� τ4ν λαϊκ4ν
:ντιπρ�σ�πων µας κα2 Dστερα :π' µ-α ψηφ�φ�-
ρ-α, π�9 πιθαν4ς ν6 πρ�ετ�ιµασθ`T στ6 παρασκI-
νια τ4ν ��λεµ8νων κα2 στCν καµαρ-λα τ�B Pωµα--
ικ�υ ν6 καθ-σ`η στ' σ�8ρκ� µας.

�EπειδC θεωρ4 5τι παρ1µ�ια ν�µ�θετIµατα
kπ�δαυλ-%�υν κα2 :να%ωπυρ�ν�υν τ'ν λαϊκ'
=µπαιγµ1, :π�τελ�Bν D�ρι στCν :νθρ�πινη :?ι�-
πρ8πεια, συµ�"λλ�υν στCν κατ"λυσι τTς =λευθε-
ρ-ας π�9 µfς :π8µεινε κα2 συνιστ�Bν τ' =?�υσια-
στικ' µ8σ�ν γι6 τCν διαστρ8�λωσι τTς Oστ�ρικTς
:λIθειας, =παν8ρ0�µαι στ' lδι� θ8µα, πρ2ν :κ1µη
περ"σ`η cνα =?"µην� :π' τ' πρ4τ� συµ�"ν, δι1τι
τ' δε/τερ�, π�9 θ6 σfς =?ιστ�ρIσω, :π�δεικν/ει

5τι d Uδε�λ�γ-α κα2 τ6 συµφ8ρ�ντα π�9 κρ/��νται
π-σω :π' τ'ν συγκεκριµ8ν� ν1µ� R0�υν περ"σει τ'
κατ�φλι τ�B πρ��ιµ-�υ κα2 πατ�Bν πλ8�ν σταθερ"
στ6 :ρ0ικ6 σκαλ�π"τια τ�B Mεσα-ων�ς.

M  Rντ�ν�υς πρωτ�σ8λιδ�υς τ-τλ�υς (γι6 ν6 µC
περ"σ`η :παρατIρητη d πρ�ειδ�π�-ησις κα2 δι-
δα0C τTς =?�υσ-ας, :φ�B «3 φ1��ς φυλ"ει τ6 Rρη-
µα» κατ6 τCν πρ�σφιλT µας Rκφρασι) σ  π�λλ ς
γερµαν1φωνες =φηµερ-δες τTς gEλ�ετ-ας κα2 µ  Uδι-
α-τερη =πισIµανσι στ' δελτ-� εUδIσεων τTς κρα-
τικTς τηλε�ρ"σεως πληρ�φ�ρηθIκαµε τCν παρα-
κ"τω δικαστικC :π1φασι κα2 τ" παραλειπ1µεν"
της:

Στ2ς 21-7-1998 τ' δικαστIρι� τ�B Mπ"ντεν τTς
gEλ�ετ-ας κατεδ-κασε τ'ν πρ�ην καθηγητC µ8σης
=κπαιδε/σεως κα2 διακεκριµ8ν� γλωσσ�λ1γ�
Γκρ"φ, καθmς κα2 τ'ν =�δ�µηντα�κτ"0ρ�ν� =κδ1-
τη Φ1ρστερ σ8 6µετ7τρεπτη, δηλαδC µC =?αγ�ρ"-
σιµη, π�ινC φυλακ-σεως 18 κα2 17 µην4ν τ'ν κ"θε
cνα :ντιστ�-0ως κα2 σ  0ρηµατικ' πρ1στιµ� 64.000
(!!!) φρ"γκων, δι1τι 3 πρ4τ�ς Rγραψε κα2 3 δε/τε-
ρ�ς =?8δωσε τ' �ι�λ-� µ  τ-τλ� «�H �π+τη τ
� �λ
-

▲

τ�9ς :ρ0α-�υς, eστε ν6 kπ"ρ?`η µ-α συν80εια, κ"-
τι π�9 δ/ναται ν" πρ"?`η 3 «∆αυλ1ς».

M  =κτ-µηση
Παναγι>της Περγ7µαλης

Mαθηµατικ'ς
Morley, AMστραλ-α



καA τ+ πλ9θ�ς τ�� λα��. T+ πλ9θ�ς φ�ρ��σε λευκ=ς ?�θ9τες, �@ @ερε[ς "υσσινι=ς καA
U Mεγ7λ�ς 0Aρ2ιερ(ας δι72ρυση στ�λ%. !O M(γας 0Aλ(1ανδρ�ς -σπευσε καA Sπ�-
κλ8θηκε στ+ν 0Aρ2ιερ(α καA 
κε[ν�ς τ+ν 6σπ7σθηκε..

»TBτε U Παρµεν8ων πλησ8ασε τ+ν 0Aλ(1ανδρ� καA τ�� εQπε Rτι Rλ�ι δυσαρεστ%-
θηκαν π�M -σπευσε καA 2αιρ(τισε τ+ν 0Aρ2ιερ(α. 0Eκε[ν�ς Rµως 6π7ντησε Rτι δ=ν
2αιρ(τισε τ+ν 0Aρ2ιερ(α, 6λλE τ+ Θε+ π�M αYτ+ς 
κπρ�σωπε[. Στ� συν(2εια πλη-
ρ�φBρησε τ+ν Παρµεν8ωνα Rτι, Rταν `ταν στ+ ∆[�ν τ9ς Mακεδ�ν8ας, aνειρε�τη-
κε Vνθρωπ� π�M -φερε τ+ bδι� σ29µα µ= τ+ν 0Aρ2ιερ(α. KαA U Uπ�[�ς, Rπως εQπε U
M. 0Aλ(1ανδρ�ς, Rταν διερωτ>µ�υν cν θE γ8νω κ�ρι�ς τ9ς 0Aσ8ας, µ= πρ�(τρεψε
νE µ� διστ7σω καA νE πρ�2ωρ%σω µ= 
µπιστ�σ�νη. 0Eπειδ� δ=ν εQδα καν(ναν Vλλ�ν
µ(2ρι σ%µερα µ= τ�ν 
νδυµασ8α αYτ%, θυµeµαι τ+ Rραµα καA πιστε�ω Rτι f θε8α πρB-
ν�ια µ= Uδηγε[ στ�ν καταστρ�φ� τ�� ∆αρε8�υ καA τ4ν Περσ4ν.

»Mετ7, κατE τ�ν SπBδει1η τ�� 0Aρ2ιερ(α, U 0Aλ(ανδρ�ς θυσ8ασε στ+ "ωµ+ τ��
Nα�� τ4ν 0I�υδα8ων καA 
π(τρεψε στ�Mς 0I�υδα8�υς τ4ν !Iερ�σ�λ�µων καA τ4ν
Vλλων 
παρ2ι4ν νE κ7ν�υν 2ρ%ση τ4ν πατρg>ων νBµων καA τ9ς θρησκε8ας» (σ. 53-
54).

καυτ�µατ
ς» κα2 kπ1τιτλ� «�H παραπ
.ησις τ=ν
γεγ
ν�των τ
� αP=ν
ς». T' δικαστIρι� =π8�αλε
=π-σης @ς συµπληρωµατικC π�ινC τCν :ναγκα-
στικC κατ"σ0εσι 5λων τ4ν :ντιτ/πων τ�B �ι�λ-�υ.
KOπως τ1νισε d =φηµερ-δα «Tages Anzeiger», �O
π�ιν ς π�9 =πι�λIθηκαν ε;ναι �O αMστηρ1τερες :π'
τCν Uσ09 τ�9 :ντιρατσιστικ�B ν1µ�υ (�Iαν�υ"ρι�ς
1995), =νs4 δ ν παρ8λειψε ν6 διευκριν-σ`η 5τι 3 σα-
ραντεπτ"0ρ�ν�ς γλωσσ�λ1γ�ς τυγ0"νει διεθν�Bς
φIµης κα2 :ναγνωρ-σεως @ς =ρευνητCς τ�B «3λ�-
καυτ�µατ�ς».

gH δ-ω?ις αMτC δ ν ]ταν d πρ�τη γι6 τ'ν Graf.
gO ^δι�ς τ' Rτ�ς 1992 =κδι�0θηκε :π' τC θ8σι π�9
κατεJ0ε @ς καθηγητCς µ8σης =κπαιδε/σεως, δι1τι
συν8γραψε κα2 πρ��θησε πρ'ς Rκδ�σι τ' πρ4τ�
�ι�λ-� τ�υ µ  τ-τλ� «T� 0π� >/�τασιν �λ
κα#τω-
µα».

gH δικαστικC :π1φασις θεµελι�θηκε δικανικ6
στ' σκεπτικ' 5τι �O κατηγ�ρ�/µεν�ι =νIργησαν
=γκληµατικ", :φ�B µ  εMτελT =πι0ειρIµατα κα2 µ 
cνα �ι�λ-� λ-�ελ� κατ6 τ4ν gE�ρα-ων πρ�σπ"θη-
σαν ν6 =νσπε-ρ�υν µJσ�ς =ναντ-�ν τ�υς :π�σκ�-
π�ντας ταυτ10ρ�να µ  τCν =ν8ργει" τ�υς αMτC ν6
=?ωραtσ�υν κα2 =πικ-νδυνες Uδε�λ�γ-ες.

Στ' σηµεJ� αMτ' πρ8πει ν6 τ�νισθ̀T, 5τι µετ6 τCν
Rκδ�σι τTς :π�φ"σεως 3 πρ�ην 3µ�σπ�νδιακ'ς
κ�ιν���υλευτικ'ς δηµ�σι�γρ"φ�ς A. Huber =κφρ"-
%�ντας τCν γν�µη τ�υ γι6 τCν δικαστικC :ντιµε-
τ�πισι τTς kπ�θ8σεως δIλωσε, 5τι τ' δικαστIρι�
=πι0ειρηµατ�λ1γησε @ς �Iσραηλιν' στρατ�δικεJ�
(!!), =µεJς δ  θ6 συµπληρ�ναµε, 5τι αMτ' π�9 θ6
µπ�ρ�Bσε ν6 σηµει�σ`η στCν συγκεκριµ8νη περ--
πτωσι κ"θε :ντικειµενικ'ς κα2 πνευµατικ6 =λε/θε-
ρ�ς :ναγν�στης τ�B �ι�λ-�υ ε;ναι: 3 καταδικασθε2ς
συγγραφε9ς :π�δεικν/ει τεκµηριωµ(να, 5πως κα2
3 Γ"λλ�ς φιλ1σ�φ�ς P�%8 Γκαρωντ/, 5τι 3 :ριθµ'ς
τ4ν θυµ"των τTς να%ιστικTς θηριωδ-ας ε;ναι π�λ9
Zλιγ�τερ�ς τ�B Gν'ς Gκατ�µµυρ-�υ.

�Eν κατακλεJδι: T' µIνυµα τTς =?�υσ-ας. T' ̂ δι�
π�9 Rγραφα κα2 στCν πρ�ηγ�/µενη =πιστ�λI µ�υ:
uAς πρ�σ8?�υν 5σ�ι γρ"φ�υν v :ρθρ�γραφ�Bν,
5σ�ι =κδ-δ�υν v µεταδ-δ�υν τCν ε^δησι, γιατ2 τ�9ς
περιµ8νει d :ν�ι0τ�µ"τα d ∆ικαι�σ/νη.

EM0αριστ4 γι6 τCν φιλ�?εν-α
Γ. B�υρν(λης
Zürich, gEλ�ετ-α

▲
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0Aπαισι�δ�18α γιE τ+ν «Θησαυρ+ τ9ς !Eλληνικ9ς Γλ>σσας»
�Aγαπητ  κ. Λ"µπρ�υ,
Στ2ς 28/4/1998, σ  =κδIλωση τ�B OΛEΓ �Aθην4ν

µ  θ8µα «�O θησαυρ�ς τ1ς �Eλληνικ1ς Γλ�σσας κα*
' δια$ρ
νικ3 Jρευνα», π�9 =λα�ε 0�ρα στ' :µφι-



�Iστ
ρικM συµπερ+σµατα ε[ναι τM U/1ς: T� �ι�λ.
 «∆ανι(λ» τ1ς ΠαλαιWς ∆ια-
θ(κης γρ+φτηκε µετM τ3ν >πικρ+τηση τ=ν ∆ιαδ�$ων τ
� M. HAλε/+νδρ
υ, >νg= τ�
Jργ
 τ
� HI�σηπ
υ �παιτεN µεγ+λη πρ
σ
$3 στ3ν �/ι
π
.ησ( τ
υ, >πειδ( µB τ3ν
Vστ
ρι
γραφ.α τ
υ πρ
ωθεN τ*ς π
λιτικBς κα* Pδε
λ
γικBς �λ�ψεις τ1ς U�ραϊκ1ς
K
ιν�τητας τ1ς HAλε/+νδρειας. Στ� συγκεκριµ�ν
 σηµεN
 
V �ναφ
ρ�ς τ
υ δBν >πι-
�ε�αι�ν
νται �π� καµµ.α 4λλη πηγ(.

Στ� κε.µεν
 τ
� N. M+ρτη παρατηρεNται ' πρ
�
λ3 τ1ς $ριστιανικ1ς κα* P
υ-
δαϊκ1ς Pδε
λ
γ.ας στ3ν �Eλληνικ3 �Iστ
ρ.α, $ωρ*ς νM 0π+ρ$
υν 
V �παρα.τητες
διευκριν.σεις. T� στ
ι$εN
 α5τ� δε.$νει Jλλειψη >πιστηµ
νικ�τητας.

�H «Πλαστ�γρ7φηση» Jκανε π
λλ�ς >κδ�σεις, µεταφρ+στηκε σB /�νες γλ=σσες
κα* Jλα�ε διακρ.σεις κα* >πιδ
τ(σεις, παρ’ Zλ
 π
8 0π+ρ$
υν >γκυρ�τερα Jργα
mρµ
δ.ων >πιστηµ�νων κα* >ρευνητ=ν, γιM νM µWς διαφωτ.σ
υν >π* τ
� θ�µατ
ς.

MετM τιµ1ς
EIρ%νη X. M%τσι�υ
�Ωραι�καστρ
 Θεσσαλ
ν.κης

▲
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EQναι δυνατ+ν U Xριστιανισµ+ς νE 6παλλαγh9 6π+ τ+ν !E"ραϊσµB;

K/ριε διευθυντ",
Πρ'ς 0"ριν τTς :λIθειας, π�9 5λ�ι κ�πτ1µεθα

πmς τCν kπηρετ�Bµε, wς µ�B =πιτραπ̀T (wν �8�αια
τ' περι�δικ1 σας δ80εται κα2 τ'ν :ντ-λ�γ�) ν6 θε-
ωρ4 τραγελαφικC :φ8λεια ν6 πιστε/�υµε 5τι 3 Xρι-
στιανισµ'ς, d�Oρθ�δ�?-α κα2 d «KαινC ∆ιαθIκη»
ε;ναι δυνατ'ν ν6 ?εκ�λλIσ�υν :π' τ�9ς πρ' Xρι-
στ�B G�ρα-�υς πρ�φTτες κα2 OερατεJα τTς «Παλαιfς

∆ιαθIκης», τCν Γ8νεση, τCν «Oστ�ρικC» R?�δ� τ4ν
gIσραηλιτ4ν kπ' τCν καθ�δη´γηση κα2 πρ�στασ-α
τ�B Για0�8, π�9 5λα µα%9 ε;ναι d bλυσ-δα τTς
G�ραϊκTς θε�κρατικTς Oστ�ρ-ας – κα2 δ ν µπ�ρεJ ν6
σταθ̀T τ' cνα 0ωρ2ς τ' Qλλ�. Λ/ση λ�ιπ'ν γι6 τ'ν
:γαπητ' συνεργ"τη σας µ  τ' ψευδ�νυµ� �Aλ8-
?ανδρ�ς («∆», τ. 197), σ’ 5,τι :φ�ρf στ'ν Xριστια-
νισµ' κα2 τCν �Oρθ�δ�?-α, δ ν kπ"ρ0ει, δι1τι αMτC

θ8ατρ� τTς �IατρικTς Σ0�λTς τ�B Πανεπιστηµ-�υ
�Aθην4ν, µ  Rκπλη?η στ' πρ1σωπ� τ�B 3µιλητT
:νεγν�ρισα τ'ν Qνθρωπ� π�9 αMτ�παρ�υσι"στη-
κε σ6ν =µπνευστCς κα2 δηµι�υργ'ς τ�B «Θησαυ-
ρ
� τ1ς �Eλληνικ1ς Γλ�σσας» κα2 kπε/θυν�ς τ�B
σ0ετικ�B γραφε-�υ �Aθην4ν κ. Γ. Mπαµπινι�τη:
ΣτC δ-ωρη εUσIγησI τ�υ δ ν :ναφ8ρθηκε �{τε µ-α
φ�ρ6 στ' |ν�µα κα2 τ' Rργ� τTς µεγ"λης gEλλην--
στριας καθηγIτριας κ. M"κ Nτ1ναλντ, δηµι�υρ-
γ�B τ�B «Θησαυρ�B».

M  τCν =πιστ�λC αMτC θ8λω, κ. Λ"µπρ�υ, ν6 κα-
ταγγε-λω τCν :πρ8πεια τ�B καθηγητT Γλωσσ�λ�-
γ-ας δια�ε�αι�ν�ντας συγ0ρ1νως τ' :ναγνωστι-
κ1 σας κ�ιν' 5τι 3 θησαυρ'ς τTς gEλληνικTς Γλ�σ-
σας, τ4ν 8000 Rργων, τ4ν 4.000 gEλλIνων συγγρα-
φ8ων, τ4ν 70.000.000 λεκτικ4ν τ/πων ε;ναι κατα-

δικασµ8ν�ς ν6 :κ�λ�υθIσ̀η τελικ6 τCν π�ρε-α π�9
καθ�ρισαν γι6 τ6 ?ε0ωριστ6 Rργα τ4ν gEλλIνων τ6
διατ"γµατα τ4ν �I�υστιανιαν�B κα2 Θε�δ�σ-�υ κα2
kλ�π�ι�Bν δια0ρ�νικ6 �O Gκ"στ�τε τ�π�τηρητ ς
=κµεταλλευ1µεν�ι τ2ς Gκ"στ�τε περιστ"σεις, Qλλ�-
τε στ' |ν�µα τTς ν8ας π-στης φ�ρ�ντας τCν ρ1µπα
τ�B καλ1γερ�υ, Qλλ�τε στ' |ν�µα τTς =πιστηµ�-
νικTς θ8σης, φ�ρ�ντας τIν τI�ενν�. Σταθερ", συ-
νειδητ", µ  σ/στηµα, =µπ"θεια, µικρ1τητα κα2 φθ1-
ν� :σελγ�Bν κατ6 συρρ�C κα2 καθ’ R?ιν εUς �"ρ�ς
τ4ν σκεπτ�µ8νων, τιµ�µεν�ι γι6 τ' «θε"ρεστ�»
Rργ� τ�υς :π' τ' σ/γ0ρ�ν� κρ"τ�ς τTς =παιτε-ας.

M  τιµC
Γ. Σωτηρ8�υ - ∆ιαγBρας

Πρ1εδρ�ς τTς ∆ιεθν�Bς KEνωσης
γι6 τC ∆ι"δ�ση τ4ν �Aρ0α-ων gEλληνικ4ν �Oν�µ"των



Σηµε8ωση «∆αυλ��»:

∆υστυ$=ς ' Vστ
ρικ3 α5τ3 φαντασ.ωση τ=ν �E�ρα.ων τ1ς HAλε/ανδρε.ας σB
συνεργασ.α µB τ3 $ριστιανικ3 µυθ
πλασ.α, Zπως λ�γει � διαπρεπ3ς Vστ
ρικ�ς
Θ. Mπ.ρτ, π�ρασαν κα* στM σ$
λικM �ι�λ.α π
8 διδ+σκ
νται σ(µερα στ3ν Kρα-
τικ3 Παιδε.α τ
� Pωµα.ικ
υ. Στ� >π.σηµ
 �ι�λ.
 τ1ς Γ´ Γυµνασ.
υ «�O ∆ρ�µ
ς
τ
� Θε
�» τ
� OE∆B Y$ι µ�ν
 διδ+σκεται ' δ1θεν >π.σκεψη στ3ν �Iερ
υσαλ3µ
κα* ' πρ
σκ#νηση τ
� HI
υδα.
υ �ρ$ιερ�ως �π� τ�ν M. HAλ�/ανδρ
, �λλ+ δη-
µ
σιε#εται κα* ;ωγραφικ�ς π.νακας, π
8 εPκ
ν.;ει τ� Vστ
ρικ� α5τ� ψε�δ
ς.
HEπανειληµµ�νες καταγγελ.ες �ναγνωστ=ν τ
� «∆αυλ
�» (�λ. τ�µ
υς 1990,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 κα* 1997) µB αPτηµα νM �παλειφθ:1 ' διαστρ�-
�λωση α5τ3 τ1ς Vστ
ρικ1ς �λ(θειας �π� τ3ν Uλληνικ3 >κπα.δευση δBν Jτυ$αν
καµµιWς �π
λ#τως �παντ(σεως �π� τ
8ς >/
υσι+;
ντες τ� 0π
υργεN
 Παιδε.-
ας.

d ^δια d θρησκε-α π�9 µfς =πι�"λλεται πρα?ικ�-
πηµατικ6 µ  τ'ν νηπι��απτισµ1, θ8λει τ�9ς KEλλη-
νες συντετριµµ8ν�υς, ταπειν�9ς, ZλιγαρκεJς κα2 φ�-
�ισµ8ν�υς (δ�/λ�υς σ  cναν Θε' π�9 :π��λ8πει
ρητ4ς στCν =?αφ"νιση τTς φυλTς µας). – T- λυπη-

ρ1, Dστερα :π' 20 αU4νες ν6 µCν ~µπ�ρ�Bµε ν6 κα-
ταν�Iσ�υµε τCν τερ"στια αMτC =?απ"τηση;

EM0αριστ4 γι6 τCν φιλ�?εν-α
∆ηµBκριτ�ς Θρακι>της

∆ιδυµ1τει0�
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T+ Πανεπιστ%µι� Θρjj7κης καταγγ(λλει τ�ν καθηγ%τρια κ. Φραγκ�υδ7κη

�A?ι1τιµε κ. διευθυντ",
T1σ�ν d :ναγν�στρι" σας κ. Mαρ-α Kασ-µη

(«∆αυλ1ς», τεB0�ς 182, σ. 11112) 5σ�ν κα2 3 «Θρα-
κ�µακεδmν» («∆αυλ1ς», τεB0�ς 193, σ. 11926) :σ0�-
λIθηκαν µ  τ2ς :π1ψεις τTς καθηγIτριας Πανεπι-
στηµ-�υ κ. Φραγκ�υδ"κη, :π1ψεις π�9 �{τε κα2 3
πλ8�ν εMφ"νταστ�ς :νθ8λλην τ�λµf ν6 διατυπ�σ̀η.

Λ�ιπ'ν d =ν λ1γsω κυρ-α «=ρευνf» τ6 τTς µ�υ-
σ�υλµανικTς µει�ν1τητ�ς στCν Θρ�"κη µας (Q0,
αMτ6 τ6 kπ8ρ�0α =ρευνητικ6 πρ�γρ"µµατα...) µ 
τ' :%ηµ-ωτ� �8�αια. Π4ς τTς :νετ8θη τ8τ�ια εMα--
σθητη =θνικ6 Rρευνα; �Aπ1 π�ι�/ς; T- =πιστηµ�-
νικ ς δηµ�σιε/σεις R0ει d κ. �Aννα Φραγκ�υδ"κη
γ/ρω :π' τCν Θρ�"κη κα2 τCν µ�υσ�υλµανικC µει-
�ν1τητα; E;ναι �ραγε d πλ8�ν κατ"λληλη γι6 τ'
θ8µα αMτ1;

T' πρfγµα R0ει φθ"σει στ' :πρ�0�ρητ�. KEτσι
d Σ/γκλητ�ς τ�B ∆ηµ�κριτε-�υ Πανεπιστηµ-�υ
Θρ�"κης στC µ  :ριθµ. 537/25 �I�υν-�υ 1998 συνε-
δρ-ασI της =?8φρασε τCν «Pδια.τερα Jντ
νη δυσα-

ρ�σκει+ της γιM τ�ν τρ�π
 π
8 �ντιµετωπ.;ει ' Π
-
λιτε.α κα* τM θεσµικ+ της Yργανα τ� ∆ηµ
κρ.τει

Πανεπιστ(µι
 �λλM κα* τ3ν Θρz+κη γενικ�τερα».
Στ' ^δι� Rγγραφ� (µ  :ριθµ. πρωτ. A 6627/2-7-98,
τ' 3π�J� :πευθ/νεται στ'ν kπ�υργ' �EθνικTς Παι-
δε-ας κα2 Θρησκευµ"των κα2 κ�ιν�π�ιεJται σ  5λα
τ6 AEI, τ'ν πανελλIνι� κα2 τ�πικ1 T/π�, τ�9ς µη-
τρ�π�λ-τες Θρ�"κης κα2 τ�9ς δηµ"ρ0�υς κα2 ν�-
µ"ρ0ες Θρ"κης) µετα?9 Qλλων τ�ν-%εται 5τι «...τ�-
τ
ιες Jρευνες �παιτ
�ν Pδια.τερη ε5αισθησ.α �λλM
κα* γν�ση τ
� $�ρ
υ τ1ς Θρz+κης. Kυρ.ως Zµως '
�ν+θεση τ1ς Jρευνας α5τ1ς �π’ ε5θε.ας στ3ν κ.
Φραγκ
υδ+κη �π
καλ#πτει τ3ν 0π
κριτικ3 στ+-
ση Zλων Zσων >κδηλ�ν
υν >νδιαφ�ρ
ν γιM τ3ν
Θρz+κη κα* τ� Πανεπιστ(µι� µας».

Πρ"γµατι δ ν ε;ναι καταν�ητ1, γιατ- :γν�Iθη-
κε τ' ∆ηµ�κρ-τει� ΠανεπιστIµι�, τ' 3π�J� διαθ8-
τει :?-�υς =πιστIµ�νες µ  δηµ�σιευµ8ν� Rργ� στ'
=π-µα0� θ8µα. Πρ'ς τ- d πρ�τ-µηση κ"π�ιων στ'
πρ1σωπ� τTς κ. Φραγκ�υδ"κη; M  δεδ�µ8νες τ2ς

▲



Dπ�πτες θ8σεις τTς καθηγIτριας αMτTς δ ν φ�-
��Bνται 5τι κ"π�ι�ι Qσπ�νδ�ι φ-λ�ι µας µπ�ρ�Bν
ν6 =κµεταλλευθ�Bν «τM π
ρ.σµατα τ=ν >ρευν=ν
της»;

uAς µC τ�λµIσ`η κανε2ς ν6 π`T, 5τι µ  αMτ6 π�9
γρ"φω στρ8φ�µαι κατ6 τTς =λε/θερης Rρευνας,
κατ6 τTς :πρ1σκ�πτης διακ-νησης τ4ν =πιστηµ�-
νικ4ν :π1ψεων κ.λπ.

ΣτCν gEλλ"δα τ�B σIµερα, σ’ αMτC τCν 0�ρα τ4ν
κυριακ"τικων U4ν κα2 τ�B :ντεθνικ�B παραληρI-
µατ1ς των, στC 0�ρα τ4ν :νελλην-στων δηµ�σι�-
γραφ-σκων κα2 τ4ν λ�γTς-λ�γTς πανεπιστηµιακ4ν,
kπ"ρ0ει σ-γ�υρα µι6 3ρατC - :1ρατη :στυν�µ-α

τTς σκ8ψεως, π�9 δ ν :φIνει κα2 π�λλ6 περιθ�ρια
γι6 γ1νιµ� δι"λ�γ� κα2 γι6 πραγµατικC πρ�"σπι-
ση τ4ν =θνικ4ν µας kπ�θ8σεων. ΣτCν gEλλ"δα τTς
EMρωπαϊκTς gEν�σεως ε;ναι κ"π�ι�ι, π�9 αUσθ"-
ν�νται στ' πετσ- τ�υς τ-ς «θωπεJες» τTς πρ�ανα-
φερθε-σης :στυν�µ-ας. Kα2 kπ"ρ0�υν κ"π�ι�ι
Qλλ�ι, π�9 :π�λαµ�"ν�υν τ'ν πακτωλ1 κ"π�ιων
=ρευνητικ4ν πρ�γραµµ"των...

Mετ6 τιµTς
Mι2α�λ Γ. ∆αν8κας

�Aν. KαθηγητCς ∆ηµ�κριτε-�υ
Πανεπιστηµ-�υ Θρ"κης

TµTµα H/M κα2 M/Y
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O@ ταγ�A τ9ς 0Aρ2αι�λ�γ8ας µας 6γν���ν τAς 2ρ�ν�λ�γ%σεις
K/ριε Λ"µπρ�υ,
�Eπιθυµ4 ν6 κ"νω συντ1µως δ/� διευκριν-σεις:
A) �Eγρ"φη 5τι αO :ρ0αι1τεραι γ8φυραι τTς

EMρ�πης ε;ναι =ν Λακων-�α (περ2 τ' 150 π.X.,
τεB0�ς 194) κα2 =ν gP1δsω (περ2 τ' 408 π.X., τεB0�ς
198). �Eπιγραµµατικ4ς :ναφ8ρω: α) Γ8φυρα Kνω-
σ�B - πεδι6ς Mεσσαρfς, µTκ�ς: 22 µ., πλ"τ�ς 10,50
µ., Dψ�ς 8,00 µ., 0ρ�ν�λ�γ-α 2000-1450 π.X. �) Γ8-
φυρα Mυκην4ν - 0ε-µαρρ�ς X"��ς, περ2 τ' 1500
π.X. γ) Γ8φυρα Nαυπλ-�υ - �Aργ�υς (περι�0C Mε-
τ10ι - Kα%"ρµα), µ. 12,00 µ., πλ. 5,00 µ., Dψ. 7,00 µ.,
περ2 τ' 1200 π.X. ε) Kυκλ�πει�ι γ8φυραι: MυκTναι
- 0ε-µαρρ�ς Πλακ8ας, 0ε-µαρρ�ς �Aγρι�συκι", 0ε--
µαρρ�ς �Aσπρ�ρρ"0η, 0ε-µαρρ�ς Σπηλιfς, 0ε--
µαρρ�ς Πλ8σιας, 0ε-µαρρ�ς Kατσικ1ρεµα, 0ε-µαρ-
ρ�ς gAλων"κι, 0ε-µαρρ�ς Xων-κα, 0ε-µαρρ�ς gP8µα
τ�B K"στρ�υ, 1600-1200 π.X. ς) Θρι"σι�ν Πεδ-�ν -
�Eλευθερα2 - ΘT�αι, περ2 τ' 1200 π.X. %) Bραυρ�ν,
µ. 9,20 µ., πλ. 9,10 µ., 5�ς αUmν π.X. η) �AθTναι -
gIερ6 Π/λη, 4�ς αUmν π.X. θ) �Eλευσ2ς - gPεJτ�ς, περ2
τ' 421 π.X. ι) �Eρ8τρια, περ2 τ' 580 π.X. ια) Kν--
δ�ς, µ. 15,00 µ., πλ. 8,00 µ., 4�ς αUων π.X. ι�) �Aσσ�ς,
4�ς αUmν π.X. ιγ) Mεσσην-α - OU0αλ-α, 4�ς αUmν
π.X. κ.Q. ∆ι6 περισσ�τ8ρας πληρ�φ�ρ-ας:
«HAρ$αN
ι ^Eλληνες Θετικ
* >πιστ(µ
νες», K. Γε-
ωργακ1π�υλ�ς - �AθTναι 1995· «Die

Ingenieurtechnik im Altertum», Merckel, C.-Berlin
1899, «The Palace of Minos at Knossos», Arthur
Evans - London 1921-35.

B) «∆αυλ1ς», τεB0�ς 198, σελ2ς 12377: Rκρη?ις
dφαιστε-�υ ΘIρας (1600-1550 π.X.). gH 0ρ�ν�λ�-
γ-α ε;ναι λ"θ�ς. gH Rκρη?ις R0ει πλ8�ν 0ρ�ν�λ�-
γηθ`T =πιστηµ�νικ4ς µ  τ�9ς :σφαλεστ8ρ�υς τρ1-
π�υς· τ�π�θετεJται εUς τ' 1644 π.X. ∆ι6 περισσ�-
τ8ρας πληρ�φ�ρ-ας �λ8πε τεB0�ς «∆αυλ�B» 161 -
M"ι�ς 1995, σελ2ς 9571.

�EκεJν� 5µως π�9 =ν�0λεJ ε;ναι, 5τι =πιστIµ�νες
5πως 3 κ. Xρ. Nτ�/µας («Σαντ
ρ.νη» - :ρ0αι�λ�-
γικ'ς 3δηγ1ς, :0ρ�ν�λ1γητ�ν, πωλεJται =ν τs4
�Eθνικs4 M�υσε-sω �Aθην4ν, σελ. 7, 10, 19, 23) κα2
d :?ι1λ�γ�ς :ρ0αι�λ1γ�ς N. Mαριν"τ�υ (Kunst
und Religion im Alten Thera, :0ρ�ν�λ1γητ�ν - 1987;
- δ ν kπ"ρ0ει εUς τCν gEλληνικIν, σελ. 7, 11, 29, 30)
:γν��Bν τCν νεωτ8ραν 0ρ�ν�λ1γησιν (1994)· κα2
wν δ ν τCν :γν��Bν, =πειδC αO =κδ1σεις τ4ν :νω-
τ8ρω �ι�λ-ων ε;ναι παλαι1τεραι τTς 0ρ�ν�λ�γIσε-
ως κα2 συνε0-%�νται ν6 πωλ�Bνται :π' τ6 M�υ-
σεJα, διατ2 δ ν δι�ρθ�ν�νται;

M  Gλληνικ�9ς 0αιρετισµ�9ς
NικBλα�ς Σταµ. 0Aσπι>της

M�υσικ'ς
B1λφσµπ�υργκ, Γερµαν-α

T+ τραγικ+ γλωσσικ+ 6δι(1�δ� τ4ν σηµεριν4ν ν(ων

K/ριε Λ"µπρ�υ,
E;µαι cνας φ�ιτητCς κα2 κατ6 διαστIµατα :να-

γν�στης τ�B περι�δικ�B σας. Γι6 ν6 πετ/0ετε ν6
διεισδ/σετε στCν κ�ιν1τητα τ4ν ν8ων, θ6 πρ8πει
ν6 0ρησιµ�π�ιIσετε τ�9ς «κωδικ�/ς» τ�υς, δια-

φυλ"σσ�ντας �8�αια παρ"λληλα τCν :ρ0α-α Gλλη-
νικC γλ4σσα κα2 τ6 πρ�τυπα κε-µενα. OO «κωδι-
κ�-» αMτ�2 δ ν ε;ναι Qλλ�ι :π' τCν νε�ελληνικC
γλ4σσα (δ ν R0ει ν" κ"ν`η µ  τ' π�λυτ�νικ1 σ/-
στηµα π�9 0ρησιµ�π�ιεJτε). T' εMγενικ' α^τηµα
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!E"ραϊκ� πρ�παγ7νδα, 6λλE µ= ?λληνικ=ς λ(1εις...

�Aγαπητ  κ. διευθυντ",
Σfς :π�στ8λλω φωτ�αντ-γραφ� :π' τCν =φη-

µερ-δα «Miami Herald».
E;ναι πι6 καιρ1ς, =µεJς �O KEλληνες ν6 καταλ"-

��υµε =π2 τ8λ�υς 5τι, 5πως µfς =?ηγεJ κα2 3 αUδε-
σιµ�τατ�ς πατCρ Thomas Cahill, 5τι, wν δ ν
kπTρ0αν �O gE�ραJ�ι, δ ν θ6 µαθα-ναµε �{τε γι6
=λευθερ-α �{τε γι6 δικαι�σ/νη �{τε γι6 3τιδIπ�-
τε Qλλ� π�9 R0ει ν6 κ"ν`η µ  τ'ν π�λιτισµ1 µας.
KOλα αMτ6 π�9 γρ"φετε =σεJς τ�B «∆αυλ�B» κα2
π�9 =µεJς δια�"%�υµε ε;ναι κ�υραφ8?αλα. T' γε-
γ�ν'ς φυσικ6 5τι �O λ8?εις π�9 0ρησιµ�π�ι�Bνται
στ' Qρθρ� τ�B αUδεσιµ�τατ�υ ε;ναι gEλληνικ ς
(democracy, ideas, history, program κ.λπ.) ε;ναι µι-

κρ�λεπτ�µ8ρεια. gO π"νσ�φ�ς Oερ8ας µfς :π�δει-
κν/ει µ  :τρ"ντα0τα στ�ι0εJα κα2 στ' νε�εκδ�θ ν
�ι�λ-� τ�υ µ  τ'ν 3µ�νυµ� τ-τλ�, 5τι 5λα ε;ναι
δ4ρα τ4ν gE�ρα-ων.

�Aπ�λα/στε λ�ιπ'ν τCν διαφIµιση π�9 σfς :π�-
στ8λλω κα2 π"ρτε τ� :π1φαση πι": Xωρ2ς τCν τε-
ρ"στια πρ�σφ�ρ6 τ4ν gE�ρα-ων θ6 Fµασταν 5λ�ι
τ�υλ"0ιστ�ν πιθηκ"νθρωπ�ι. TONTA PAMΠA

λ�ιπ'ν – κα2 =λπ-%ω 5λα αMτ6 ν6 τ6 �ρTτε Qκρως
εM0"ριστα.

Στ(λι�ς Σερδεν(ς
Ft. Lauderdale, Florida

H.Π.A.

lOργι� φ�ινικισµ�� στE σ2�λε[α τ4ν Kυκλ7δων

K/ριε διευθυντ",
Πρ1σφατα :γ1ρασα τ' �ι�λ-� «Kυκλ+δες: Π+-

ρ
ς - HAντ.παρ
ς» τ�B κ. X. Γεωργ�/ση. KOπως µfς
πληρ�φ�ρεJ 3 συγγραφ8ας στC σελ. 11: «ΣτM $ρ�-
νια π
8 κ#λισαν Kρθαν ν�
ι µαθητBς στM Γυµν+-
σια κα* 0π+ρ$ει �ν+γκη νM J$
υν Xνα �ι�λ.
 -
�δηγ� στM $�ρια τ
υς γιM τ3ν τ
πικ3 Vστ
ρ.α...».
OO µαθητ ς λ�ιπ'ν αMτ�2 δια�"%�ντας θ" µ"θ�υν: 

Σελ. 31: «OV πρ=τες >πιγραφBς στ�ν κ�σµ
 Jρ$
-
νται �π� τ3ν Mεσ
π
ταµ.α τ� 3.200 π.X. σB σφη-
ν
ειδ1 γραφ(». (OO Gλληνικ ς =πιγραφ ς τTς Kα-
στ�ριfς τ�B 5250 π.X. κα2 τTς gAλ�ννIσ�υ τ�B 6.000
π.X. ε;ναι :ν/παρκτες).

Σελ. 38: «HAπ� τ� τ�λ
ς τ1ς τρ.της $ιλιετ.ας π.X.
κατε�α.ν
υν πρ�ς τ3 ν�τια 'πειρωτικ3 �Eλλ+δα 
V
πρ=τ
ι �Eλληνικ
* πληθυσµ
.».

Σελ. 44-45: «KWρες, Λ�λεγες κα* Φ
.νικες ε[ναι
µετM τ
8ς Πελασγ
8ς 
V πρ=τ
ι κ+τ
ικ
ι τ=ν Kυ-
κλ+δων...». «OV Φ
.νικες �ν�πτυ/αν τ3 ναυτιλ.α, τ�
>µπ�ρι
, τ3 µεταλλ
υργ.α κα* τ3 �ι
µη$αν.α τ1ς
>π
$1ς. HAπ� τM παρ+λια τ1ς πατρ.δας τ
υς /ε$#-
θηκαν �κ+θεκτ
ι στ� APγαN
 κατακτ=ντας σMν πει-
ρατ�ς, �λλM κα* διαδ.δ
ντας τ� µεγ+λ
 π
λιτισµ�
τ
υς». «Στ3 M1λ
 κα* τ3ν HAµ
ργ� }δρυσαν �α-
φεNα κα* 0φαντ(ρια. �H @I
ς µετα/8 τ=ν 4λλων Dν
-
µ+των διατ(ρησε τ� Yν
µα Φ
ιν.κη κα* ' M1λ
ς

π�9 R0ω ν6 :πευθ/νω σ  =σfς κα2 στ�9ς συνεργ"-
τες σας π�9 :ρθρ�γραφ�Bν, ε;ναι d παρ"θεση µε-
τ"φρασης (Rστω σ  παρ8νθεση), 5π�υ 0ρησιµ�-
π�ι�Bνται :ρ0αJες Gλληνικ ς πρ�τ"σεις - φρ"σεις.
AMτ' θ6 πρ8πει ν" γ-ν`η µι6 πιεστικC :ναγκαι1τη-
τα γι6 τ' περι�δικ1 σας, wν :ναλ�γισθTτε πmς συ-
νIθως µεγ"λα ν�Iµατα Qρθρων σας καθmς κα2 d
συν80ει" τ�υς 0"ν�νται στC σκ8ψη 5λων µας π�9
δ ν γνωρ-%�υµε :ρ0αJα Gλληνικ6 λ1γω τTς :δυνα-
µ-ας καταν1ησης µιfς =?αιρετικTς σηµασ-ας φρ"-
σης. T' α^τηµα αMτ' δ ν ε;ναι πρ�ϊ1ν τTς Zκνηρ-ας
µας ν6 γνωρ-σ�υµε τ6 :ρ0αJα Gλληνικ", :λλ6 τTς
:δυναµ-ας µας, :φ�B, 5πως π�λ9 καλ6 γνωρ-%ετε,
αMτ�B τ�B ε^δ�υς d γν�ση δ ν παρ80εται π�υθεν"
=κτ'ς :π1 συγκεκριµ8να πανεπιστηµιακ6 Oδρ/µα-
τα. Πρωταρ0ικTς σηµασ-ας στ10�ς γι6 σfς, Rτσι

5πως τ' :ντιλαµ�"ν�µαι, θ6 πρ8πει ν6 ε;ναι d
«µ/ηση» τ4ν :ναγνωστ4ν στCν :ρ0α-α GλληνικC
σκ8ψη, κα2 µ1ν� κατ6 δε/τερ� λ1γ� d γνωριµ-α µ 
τCν :ρ0α-α GλληνικC γλ4σσα. E;ναι kψ-στης ση-
µασ-ας ν6 :πευθυνθTτε σ  cνα εMρ/τερ� :ναγνω-
στικ1 κ�ιν' κα2 |0ι µ1ν� σ  µ2α «=λ-τ», π�9 τυ0αJα
v µC γνωρ-%ει :ρ0αJα Gλληνικ". Θ8λω ν6 =λπ-%ω
5τι θ" λ"�ετε σ��αρ" kπ’ |ψη σας τ' α^τηµα αMτ1,
πρ�κειµ8ν�υ ν6 µfς �γ"λετε :π' τ' :δι8?�δ� τTς
:π�λειας γν�σης, 5λων µας π�9 θ8λ�υµε, :λλ6
0ωρ2ς δικI µας εMθ/νη δ ν µπ�ρ�Bµε.

M  τιµC
Bασ8λει�ς Mαγκλ7ρας

Φ�ιτητIς
N8� Ψυ0ικ1, �AθIνα
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!O ∆α"8δ µετα1M τ4ν !Eλλ%νων "ασιλ(ων στ� Bεργ8να!

�Aγαπητ  κ. Λ"µπρ�υ,
�Aπ8ναντι :κρι�4ς :π1 τCν ε^σ�δ� τ�B :ρ0αι�-

λ�γικ�B 0�ρ�υ τ4ν τ"φων στCν Bεργ-να kπ"ρ0�υν
κ"π�ια καταστIµατα πωλIσεως :ναµνηστικ4ν
εUδ4ν. Σ  κ"π�ι� ρ"φι Gν'ς :π’ αMτ6 =?ετ-θεντ� µι-
κρ ς πρ�τ�µ8ς :ρ0α-ων gEλλIνων. Στ' κ"τω µ8ρ�ς
τTς κ"θε πρ�τ�µTς =νεγρ"φετ� µ  Λατινικ�9ς
(Xαλκιδικ�9ς) 0αρακτTρες τ' :ντ-στ�ι0� |ν�µα
(π.0. Philip, Alexander κ.τλ.).

M  µεγ"λη µ�υ Rκπλη?η δι"�ασα σ8 µ-α =κ τ4ν
πρ�τ�µ4ν τ' Zν�µα David. T' πρ1σωπ� ]ταν
µfλλ�ν :πρ�σδι1ριστης µ�ρφTς, δ ν Rµ�ια%ε, ν�-
µ-%ω, µ  κ"π�ι�ν γνωστ1ν, :λλ6 θ6 µπ�ρ�Bσα ν6
π4 5τι θ/µι%ε κ"τι µετα?9 :ρ0α-ας GλληνικTς µ�ρ-
φTς κα2 λ1ρδ�υ B/ρωνα. N6 λ�ιπ'ν π�9 µfς πρ�-
8κυψε 3 ∆α�-δ στCν Bεργ-να, :ν"µεσα στ�9ς Mα-
κεδ1νες �ασιλεJς. T1σ�ι Oστ�ρικ�2 :µφισ�ητ�Bν
:κ1µη κα2 τCν Oστ�ρικ1τητ" τ�υ. �Aλλ6 :κ1µη κι
Qν δ ν τ�9ς λ"��υµε καθ1λ�υ kπ’ |ψη µας, =?α-
ντλIσ�υµε 5λη τCν εMπιστ-α µας κα2 δε0θ�Bµε 5τι
3 ∆α�-δ ]ταν Oστ�ρικ' πρ1σωπ�, π4ς µπ�ρ�Bµε
ν" ?8ρ�υµε τCν µ�ρφI τ�υ; �Eνs4 γι6 τ�9ς Mακε-
δ1νες �ασιλεJς R0�υν διασωθT πλεJστες 5σες περι-
γραφ8ς, πρ�τ�µ8ς, :γ"λµατα, ν�µ-σµατα κ.τ.λ., γι6
τ'ν ∆α�-δ δ ν R0ει �ρεθT π�τ  τ-π�τε π�9 ν6 µfς
=πιτρ8π`η ν6 παραστIσ�υµε τ' πρ1σωπ1 τ�υ.

Π4ς τ' παρ8στησαν λ�ιπ1ν; Γιατ- µ�ι"%ει µ 
:ρ0αJ�ν KEλληνα, :λλ" κυρ-ως γιατ- =πωλεJτ� στCν
Bεργ-να; T- σ08ση ε;0ε 3 ∆α�-δ µ  τCν Mακεδ�ν-α;
∆8ν πρ1κειται µ1ν�ν γι6 πρ�σ��λI τTς ν�ηµ�σ/-
νης µας, :λλ6 :π�τελεJ κυρ-ως �ε�Iλωση τ�B 0�-
ρ�υ. KY�ριν. gIερ�συλ-α. Πρ�σ��λC τTς µνIµης τ4ν
�ασιλ8ων αMτ4ν, τTς Mακεδ�ν-ας, :λλ6 κα2 τ�B
gEλληνικ�B π�λιτισµ�B γενικ�τερα.

∆ ν γνωρ-%ω, π�ι1ς φ�ρ8ας ε;ναι bρµ1δι�ς (=6ν
kπ"ρ0`η) γι6 τ'ν Rλεγ0� τ4ν καταστηµ"των :να-
µνηστικ4ν εUδ4ν πλησ-�ν τ4ν :ρ0αι�λ�γικ4ν 0�-
ρων, eστε ν6 :πευθυνθ4. �Eλπ-%ω, µ8σω τ�B πε-
ρι�δικ�B σας ν6 εMαισθητ�π�ιηθ`T κ"π�ι�ς bρµ1-
δι�ς κα2 ν" λ"�`η σ/ντ�µα τ" δ8�ντα µ8τρα.

Φ���Bµαι, πmς, wν δ ν :ντιµετωπισθ̀T Qµεσα τ'
φαιν1µεν� κα2 δεδ�µ8νης τTς :ν"γκης στηρ-?εως
τ4ν διαφ1ρων ψευδ�θεωρι4ν (π.0. περ2 «Mα/ρης
�Aθηνfς» κ.τ.λ.), θ6 3δηγηθ�Bµε σ/ντ�µα στ' ν"
�λ8π�υµε στ�9ς :ρ0αι�λ�γικ�/ς µας 0�ρ�υς ν6 πω-
λ�Bνται κα2 :γγεJα µ  :ν"λ�γες παραστ"σεις κα2
ν�µ-σµατα κα2 3τιδIπ�τε Qλλ� κρ-ν�υν σκ1πιµ�.

Σfς εM0αριστ4 γι6 τCν φιλ�?εν-α
0Iω7ννης Λ7^αρης
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Jλα�ε τ� Yν
µα Bι�λ*ς �π� τ3ν B.�λ
 τ1ς Φ
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µ+στηκε HOφι
�σα �π� τ� φ
ινικικ�
Tannoth, π
8 σηµα.νει φ.δι(!!!) Πρ=τ
ι κ+τ
ικ
ι
τ1ς Σ#ρ
υ Kταν 
V Φ
.νικες, π
8 >γκαταστ+θηκαν
σMν πειρατBς στ3 θ�ση τ
� σηµεριν
� $ωρι
� Φ
.-
νικα. �O Θ(ρας, π
8 Jδωσε τ� Dν
µ+ τ
υ στ3 Σα-
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ρ.νη, Kταν �π�γ
ν
ς Φ
ιν.κων. T� φ
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µα HΩλ.αρ
ς φανερ�νει τ� π�ρασµα τ=ν Φ
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.νικες µετ�δωσαν

στM νησι+ τ� �λφ+�ητ� τ
υς, σταθµM κα* εiδη ν
-
µισµ+των...».

Σελ. 43: «OV Φ
.νικες δ.δα/αν τ� φ
ινικικ�
�λφ+�ητ
 στ
8ς ^Eλληνες, π
8 τ� πρ
σ+ρµ
σαν
στ3 γλ=σσα τ
υς �π� τ�ν 8
 αP=να π.X.».

Xωρ2ς σ01λια.
Π.Π.

Περιστ8ρι

O@ Γραικ�8 – καA π�ι�8 συκ�φαντ��ν τ+ oν�µα

K/ριε διευθυντ",
«K
#ρη δ’ >ν µεγ+ρ
ισιν �γαυ
� ∆ευκαλ.ων
ς

Πανδ�ρη ∆ι. πατρ* θε=ν σηµ+ντ
ρι π+ντων
µι$θεNσ’ >ν φιλ�τητι τ�κε Γραικ�ν µενε$+ρµην».

[«gH κ1ρη δ  στ6 µ8γαρα (στ�9ς �^κ�υς) τ�B
εMγεν�Bς ∆ευκαλ-ων�ς, 

d Πανδ�ρα GνωθεJσα (µι$θεNσα) µ  τ'ν ∆-α τ'ν
πατ8ρα τ4ν θε4ν, τ'ν 3δηγ1 5λων,

µ  :γ"πη (στCν :γ"πη) γ8ννησε τ'ν Γραικ' τ'ν

0αιρ�µα0ητI»].
�Aπ' τ'ν πατ8ρα ∆-α κα2 τCν Πανδ�ρα (τCν

πρ�τη θνητC γυναJκα) γεννIθηκε κατ6 τCν Gλλη-
νικC θε�γ�ν-α 3 πρ4τ�ς θνητ'ς Qνδρας στ'ν κ1-
σµ�, 3 3π�J�ς �ν�µ"σθηκε Γραικ'ς (5πως µfς :να-
φ8ρει τ' :ρ0αJ� Gλληνικ' κε-µεν�). N6 γιατ- µfς
λ8νε Γραικ
#ς. OO «?8ν�ι» γνωρ-%�υν, γιατ- πρ8πει
ν6 Zν�µα%�µεθα Γραικ�-. �EπειδC αMτ' =ν�0λεJ,
Rδωσαν σκ1πιµα στC λ8?η Γραικ�ς τC σηµασ-α τ�B
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!H πρ�"ληµατικ� «!O “Θε+ς” γ8νεται 
1ισ>σεις;»

K/ριε διευθυντ",
Σ0ετικ6 µ  τCν =πιστηµ�νικC Rρευνα kπ' τ'ν τ-τ-

λ� «�O “Θε�ς” γ.νεται >/ισ�σεις;» τ�B κ. Παν.
�AναλυτT, π�9 δηµ�σιε/θηκε στ' τεB0�ς 198 τ�B
«∆» κα2 τ' σ0ετικ' δικ1 σας Qρθρ� µ  τ-τλ� «^Oταν
>πικηρ#σσεται ' γν�ση ?ς “�πειλ(”» τ�B τε/0�υς
199 θ6 Fθελα ν6 =πισηµ"νω τCν πληρ�φ�ρ-α π�9
δηµ�σιε/ει τ' περι�δικ' «T"ιµ», τ. 10ης AMγ�/-
στ�υ 1998, σελ2ς 16, σ/µφωνα µ  τCν 3π�-α: «T�
72.2% τ=ν >πιστηµ
νικ=ν µελ=ν τ=ν HEθνικ=ν

HAκαδηµι=ν HEπιστηµ=ν τ
� K�σµ
υ δBν πιστε#-

υν στ�ν Θε�». T' περι�δικ' πρ�σθ8τει 5τι «τ�
1914 τ� π
σ
στ� Kταν 52.7%».

N�µ-%ω 5τι d πραγµατικ1τητα αMτC αUτι�λ�γεJ
τCν �ασιµ1τητα τTς πρ��ληµατικTς τ�B «∆αυλ�B»
κα2 ταυτ10ρ�να θ8τει =κτ'ς =π�0Tς τ�9ς =πικριτ8ς
τ�υ.

Mετ6 τιµTς
K.M. - Λ.

�AθIνα

!O περ8εργ�ς θ7νατ�ς τ�� ?λληνιστ9 M8λµαν Π7ρρυ

�Aγαπητ�2 φ-λ�ι τ�B περι�δικ�B «∆αυλ1ς»,
Π�λλ ς φ�ρ ς στ' περι�δικ1 σας δι"�ασα γι6

τ'ν �-αι� θ"νατ� (τ1ν σκ1τωσε cνα φ�ρτηγ1) τ�B
Mι0αCλ B8ντρις, τ�B νεαρ�B �Aγγλ�υ :ρ0ιτ8κτ�-
ν�ς, π�9 :π�κρυπτ�γρ"φησε τCν ΓραµµικC ΓραφC
B κα2 :π8δει?ε 5τι ]ταν gEλληνικC γραφC π�9 :π8-
διδε τCν παν"ρ0αια gEλληνικC Γλ4σσα τTς Mινω-
ϊκTς KρTτης, 5ταν 3λ1κληρ� τ' γλωσσ�λ�γικ1 κα-
τεστηµ8ν� :π8κλειε αMτC τCν =κδ�0I. KOµως π�τ 
δ ν =δι"�ασα κ"τι γι6 τCν «αMτ�κτ�ν-α» (;) Gν'ς
Qλλ�υ σπ�υδα-�υ =ρευνητ�B, τ�B Milman Parry.

gO Milman Parry Qρ0ισε τ2ς σπ�υδ8ς τ�υ στ2ς
HΠA κα2 τελε-ωσε τCν διδακτ�ρικC διατρι�I τ�υ
στCν Γαλλ-α. ∆ιωρ-σθηκε καθηγητCς στ' X"ρ-
�αρντ, 5π�υ Qρ0ισε τ2ς ρι%�σπαστικ ς =ργασ-ες τ�υ
γι6 τCν κλασσικCν gEλλ"δα, :λλ6 µ-αν dµ8ρα �ρ8-
θηκε σκ�τωµ8ν�ς σ  cνα «µ�τ λ» µ  cνα περ-στρ�-
φ� δ-πλα τ�υ, σ  dλικ-α 33 =τ4ν, 5σ� :κρι�4ς κα2
�O B8ντρις. Kα2 τ' κατεστηµ8ν� :πεφ"νθη 5τι
αMτ�κτ1νησε, «γιατ* δBν Kταν σ.γ
υρ
ς γιM τ� µ�λ-
λ
ν τ1ς θ�σε�ς τ
υ»!! gH πρ�φαν4ς Qτιµη κα2 :να-
?ι1πιστη αMτC «Gρµηνε-α» τ4ν αUτι4ν τ�B θαν"τ�υ
τ�B Π"ρρυ, 5σ� κα2 ν6 πρ�σπαθ`T 3 =?�υσιασµ1ς,

δ ν πε-θει. �Aλλ6 π"ντ�τε θ6 kπ"ρ0�υν Qνθρωπ�ι,
π�9 δ ν θ6 δειλι"%�υν, 5πως d Edith Hamilton, 3
H. Loyd Jones, 3 A. Andrews, 3 A.H. Armstrong, 3
E. Badian, 3 K. J. Dover, 3 G. Huxley, 3 A. H. M.
Jones, 3 G.S. Kirk, 3 D. Page, 3 M. Robertson, 3
Schliemann, π�9 θ6 συνε0-%�υν τ' Rργ� τ4ν Parry
κα2 Ventris, 5πως κα2 τ�ρα συνε0-%�υν τελευταJα �O
Victor Davis Hanson κα2 John Heath µ  τ' περ-φη-
µ� �ι�λ-� των «Π
ι�ς >φ�νευσε τ�ν ^Oµηρ
ν;» v
τ' Qλλ�, «The other Greeks» κ.λπ. T' �ι�λ-� δ  αMτ'
πρ8πει ν6 µεταφρασθ`T στCν GλληνικC κα2 ν6 γ-ν`η
κτTµα 5λων 5σ�ι =νδιαφ8ρ�νται γι6 τCν =λευθερ-α
τTς =πιστηµ�νικTς Rρευνας κα2 γι6 τ' µεγαλεJ� κα2
τCν πρ�σφ�ρ6 τ�B Gλληνισµ�B στCν :νθρωπ1τη-
τα.

Y.Γ. ∆ ν παραλε-πω ν6 %ητIσω συγγν�µη, π�9
παρ8λειψα κα2 Qλλ�υς συγ0ρ1ν�υς (Jefferson, M.
Λ8φκ��ιτς κ.λπ.).

∆ιατελ4 kµ8τερ�ς
∆. I. Xαλ(ας

Σ/µ��υλ�ς �Aσφαλει4ν
Σικfγ�, HΠA

«Γραικ/λ�υ». ∆ ν «µπ�ρ�Bν ν6 δε0τ�Bν» τ' 5τι 3
πρ4τ�ς Qνδρας π"νω στC ΓT ]ταν 3 Γραικ1ς. ∆ ν
θ8λ�υν ν6 πιστ8ψ�υν 5τι :π' αMτ'ν «κατ"γ�νται».
�Aπ' τ'ν Γραικ' πρ�8ρ0�νται τ6 «Grecia»,
«Greece»... κα2 =κτ'ς τ�B 5τι ε;ναι :ρ0αι1τερ� τ�B
Zν1µατ�ς «KEλλην» ε;ναι κα2 σπ�υδαι1τερη d ση-
µασ-α τ�υ.

uAς σκεφτ�Bµε λ-γ� στ' πι' κ"τω:
∆-ας→Πανδ�ρα→Γραικ'ς (GλληνικC θε�γ�ν-α).

Θε'ς → �Aδ6µ → E{α (G�ραϊκC θε�γ�ν-α).

E;ναι ε{κ�λ� ν6 καταλ"��υµε :π' τ' πι' π"νω,
γιατ- «δι�κεται» 3 Γραικ1ς. Kαθmς κα2 π�ι�- κρ/-
��νται π-σω :π' τCν =κστρατε-α συκ�φ"ντησIς τ�υ.

Mετ6 τιµTς
NικBλα�ς Γ. Tσ8τσ�ς

Nαυπηγ1ς, Mη0αν�λ1γ�ς EMΠ
KαθηγητIς �Aκαδηµ-ας �Eµπ�ρικ�B

Nαυτικ�B �Aσπρ�π/ργ�υ
�EλευσJνα



OO H.Π.A., d EMρωπαϊκC KEνωση
3 �Aφρ�ϊσµ'ς κα2 d gEλληνικ1τητα
OO H.Π.A. ε;ναι κρ"τ�ς π�λυφυλετικ' µ  GνιαJ� π�λιτιστικ' πρ1τυπ�, Rστω κα2 wν

αMτ' σ0εδ1ν σηµα-ν̀η Rλλειψιν πνευµατικ�B π�λιτισµ�B. AMτ' δ  τ' π�λιτιστικ' πρ1-
τυπ� δ ν ε;ναι :π�τ8λεσµα κ"π�ι�υ συγκρητισµ�B τ4ν διαφ1ρων =θνικ4ν π�λιτι-
στικ4ν στ�ι0ε-ων π�9 εUσI0θησαν στC 0�ρα. gH πρ�σπ"θεια ν6 συγκερ"σ`η τ2ς δι"-
φ�ρες θρησκεJες µ  τCν =µφ"νισιν διαφ1ρων µεσσι4ν :π8τυ0ε. Στ2ς καλ ς τ80νες συ-
νε0-%ει ν6 ε;ναι =ν π�λλ�Jς :ντιγραφε9ς τTς EMρ�πης. KOπως κα2 στCν φιλ�σ�φ-α,
π�9 =κτ'ς τTς πρακτικTς τ�ια/της, τCν R0ει σ0εδ'ν :π�τ"?ει :π' τ' π�λιτιστικ1 τ�υ
πρ1τυπ�.

Σ  αMτC τCν �ι�θεωρ-α d EMρ�πη φα-νεται ν6 θ8λ̀η ν6 :ντισταθ̀̀T. Kα2 :ναφ/�νται
δ/� =ρωτIµατα: α) Γιατ- d EMρ�πη; Kα-: �) Π�ι" EMρ�πη; OO λ1γ�ι π�9 συνηγ�ρ�Bν
γι6 τCν EMρ�πη ε;ναι π�λλ�-. Kατ’ :ρ06ς σ  04ρ� 5π�υ :νεφ"νη d �Aναγ8ννησις,
ε;ναι πι' πρ1σφ�ρη d =πανεµφ"νισ-ς της· κα2 αMτ1, γιατ- d EMρ�πη Oστ�ρικ6 - π�-
λιτιστικ6 κατ"γεται :π' τCν gEλλ"δα. T' :λφ"�ητ� τ4ν εMρωπαϊκ4ν 0ωρ4ν ε;ναι
Gλληνικ1, παρ6 τ6 δι"φ�ρα σηµεJα στ-?εως κα2 τCν διαφ�ρετικC πρ�φ�ρ6 γραµµ"-
των. �Eκτ'ς 5µως :π' τCν γλ4σσα 3 Gλληνικ'ς π�λιτισµ'ς ε;0ε bπλωθT σ  5λη σ0εδ'ν
τCν Fπειρ� :π' τ2ς Gλληνικ ς :π�ικ-ες. OO :ντιστ�ι0-ες :ν"µεσα στ�9ς πρ�0ριστια-
νικ�9ς θε�9ς τ4ν διαφ1ρων λα4ν µ  τ�9ς Gλληνικ�9ς αMτ' :π�δεικν/ει. Kα2 τ8λ�ς διε-
δ1θη (δ ν =πε�λIθη) περαιτ8ρω γεωγραφικ6 :π' τ�9ς Pωµα-�υς κατακτητ8ς. �Aκ1-
µα κα2 µC εMρωπαϊκ�2 λα�-, π�9 κατ8κτησαν εMρωπαϊκ ς 04ρες, =δ80θησαν τCν =π--
δρασιν τ�B Gλληνικ�B π�λιτισµ�B κα2 kπερηµ/νθησαν τTς π�λιτιστικTς κληρ�ν�µιfς
τ�B τ1π�υ. K"τι :ντ-στ�ι0� συµ�α-νει κα2 σIµερα µ  τ�9ς δι"φ�ρ�υς �Uκ�ν�µικ�9ς
µεταν"στες. �Aφ�B περ"σ̀η d πρ�τη γενε" κα2 :π�τινα0θ̀T d kλικC =?αθλ-ωσις, d δε/-
τερη γενε6 θ" θελIσ`η ν6 :π�τιν"?`η κα2 τCν πνευµατικI, γιατ2 Fδη d σ/γκρισις τ�B
εMρωπαϊκ�B π�λιτισµ�B µ  τ2ς δικ8ς τ�υς π�λιτιστικ ς κατα��λ ς τ�9ς R0ει δ�σει τ'
=ρ8θισµα. gH τρ-τη γενε6 θ" %υµωθ̀T :κ1µα περισσ1τερ� µ  τ'ν εMρωπαϊκ' π�λιτισµ'
κα2 θ6 θελIσ`η ν" µ"θ`η τCν Oστ�ρ-α τ�υ. T8λ�ς d τ8ταρτη γενε6 θ" kπερασπισθ`T τCν
κληρ�ν�µι6 τ�B τ1π�υ, 5π�υ %`T κα- µ"λιστα σ6ν νε�πρ�σIλυτη φανατικ�τερα.

KOµως �O κ"τ�ικ�ι τ4ν HΠA δ ν ε;ναι δυνατ1ν ν6 θεωρηθ�Bν :κρι�4ς κληρ�ν1-
µ�ι τ�B εMρωπαϊκ�B π�λιτισµ�B παρ6 τCν καταγωγIν τ�υς (�O περισσ1τερ�ι πρ�8ρ-
0�νται :π' τCν EMρ�πη) κα2 τCν 0ρTσιν τTς :γγλικTς γλ�σσης. gO λ1γ�ς ε;ναι cνας
κα2 µ�ναδικ1ς, κα2 =? αMτ�B :π�ρρ8�υν 5λ�ι �O Qλλ�ι. gH :π�-κισις τTς �AµερικTς δια-
φ8ρει καθ’ 3λ�κληρ-αν τTς :π�ικ-σεως τ4ν :ρ0α-ων gEλλIνων, π�9 µετs�κι%ε cνα
τµTµα τ�B πληθυσµ�B µιfς π1λεως µεταφ8ρ�ν στ2ς :π�σκευ8ς τ�υ αMτ�/σι� κα2 τ'ν
π�λιτισµ' τTς µητρ�π1λεως. gH �AµερικC =0ρησιµ�π�ιIθη κυρ-ως :ρ0ικ6 @ς τ1π�ς
=?�ρ-ας ε^τε αOρετικ4ν ε^τε π�ινικ4ν καταδ-κων. gO δ  πληθυσµ'ς της συνεπληρ�θη
:π' µ-α πανσπερµ-α :πελπισµ8νων, π�9 σκ�π' ε;0αν τ'ν πλ�υτισµ' 0ωρ2ς καµµ-α π�-
λιτιστικC Rγν�ια. gO γρIγ�ρ�ς πλ�υτισµ'ς κα2 3 µ/θ�ς τ4ν ̂ σων εMκαιρι4ν ε;ναι Rκτ�-
τε d κυρ-αρ0η τ"σις στTν %ωI τ4ν HΠA. E;ναι d τ"σις π�9 =?8θρεψε τ' «:µερικα-
νικ' |νειρ�». OO τ80νες, �O =πιστTµες, κ"θε Rκφρασις τTς καθηµεριν1τητας σ  αMτ'
:π�σκ�π�Bν, τ' κ8ρδ�ς.

AMτ' τ' σ/στηµα µ  τ' καθαρ4ς �Uκ�ν�µιστικ' περιε01µεν� R0ει στηθT π"νω σ  κα-



θαρ6 θε�κρατικ ς �"σεις. T'ν θρησκευτικ' παρ"δεισ� R0ει kπ�καταστIσει 3 παρ"-
δεισ�ς τ�B «:µερικανικ�B Zνε-ρ�υ», π�/, γι6 ν6 τ'ν κερδ-σ̀η κ"π�ι�ς, πρ8πει ν6 kπα-
κ�/̀η τυφλ6 στ' εMαγγ8λι� τTς :γ�ρfς, 5πως κ"π�τε στ' θρησκευτικ1. Πρ�φTτες τ�B
ν8�υ θε�B - κ8ρδ�υς ε;ναι �O καλ�ντυµ8ν�ι =πι0ειρηµατ-ες, τραπε%-τες κα2 µεγαλ�µ8-
τ�0�ι Gταιρει4ν. KOσ� γι6 τ' OερατεJ�, π�9 θ6 διαδ�σ̀η κα2 θ6 κρατIσ̀η κυρ-αρ0η τCν
ν8α θρησκε-α, τ' :π�τελ�Bν �O κ"θε λ�γTς «γι"πυς», στελ80η τ4ν =ταιρει4ν. Π�λ9 σω-
στ6 d �AγγελικC Λ"ι�υ, καθηγIτρια στ' πανεπιστIµι� τ�B X"ρ�αρντ κα2 τακτικ' µ8-
λ�ς τTς �Aκαδηµ-ας �Aθην4ν σ’ cνα της Qρθρ� στCν «KαθηµερινC» τTς KυριακTς 6
�I�υλ-�υ 1998 =πισηµα-νει τCν 3µ�ι1τητα τ4ν κ�ινωνι4ν τ�B Bυ%αντ-�υ κα2 τ4ν
H.Π.A. κα2 τCν θεωρεJ @ς αUτ-α τTς =πιτυ0-ας τTς =κθ8σεως «gH δ1?α τ�B Bυ%αντ--
�υ» στC N8α gY1ρκη. Παραλε-πει 5µως ν6 τ�ν-σ̀η κα2 τCν Rλλειψιν π�λιτισµ�B κα2 στ2ς
δ/� κ�ινων-ες. gH δ8 Rλλειψις π�λιτισµ�B φα-νεται στCν γλ4σσα, π�9 κα2 �O δ/� κ�ι-
νων-ες δι8στρεψαν (τCν GλληνικC κα2 τCν :γγλικC), γιατ- δ ν Rκαναν π�λιτιστικCν
0ρTσιν, :λλ6 τCν =0ρησιµ�π�-ησαν µ1ν�ν @ς µ8σ�ν =πικ�ινων-ας. E;ναι γνωστC d
ρTσις, 5τι «�Aγγλ�ι κα2 �Aµερικαν�2 ε;ναι 3 ^δι�ς λα'ς π�9 τ�9ς 0ωρ-%ει d κ�ινC
γλ4σσα».

gH µ1νη φυλετικC 3µ"δα π�9 Rφερε στCν �AµερικC τ'ν 5π�ι�ν π�λιτισµ1 της, ε;ναι
�O µαBρ�ι τTς �AφρικTς. Γι6 τ'ν λ1γ� αMτ' ε;ναι d µ1νη 3µ"ς, π�9 τραγ�/δησε τ�9ς
καηµ�9ς τ4ν µελ4ν της κα2 :νε%Iτησε τ6 |νειρ" της. E;ναι d µ1νη 3µ"ς, π�9 κατ�ρ-
θωσε ν6 παραγ"γ̀η καλλιτε0νικ' Rργ�, τCν τ%"%. gH πρ���λC τTς µ�υσικTς τ%"% κα2 d
παγκ1σµια :π�δ�0I της ^σως ν6 ε;ναι κα2 d αUτ-α τTς =µφαν-σεως τ�B «:φρ�κεντρι-
σµ�B» v «:φρ�ϊσµ�B» στ2ς H.Π.A. gO Mαρτ2ν Mπερν6λ ε;0ε σ-γ�υρα εMIκ�α �τα, 5ταν
διετ/πωσε τCν θεωρ-α τ�υ. ∆ ν ε;ναι δ8 τυ0α-α d =πιλ�γI τ�υ, :φ�B στ�9ς δι"φ�ρ�υς
=πιστIµ�νες, π�9 δι8λυσαν τCν πρ"γµατι γελ�-α θεωρ-α τ�υ, d :π"ντησις τ�B Uδ-�υ
κα2 τ4ν Zπαδ4ν τ�υ ε;ναι D�ρεις κα2 κυρ-ως 3 0αρακτηρισµ1ς τ�υς @ς ρατσιστ4ν. Kα2
wς ε;ναι d «µ  τ' Rτσι θ8λω» =πι��λC τTς :ντιεπιστηµ�νικTς θεωρ-ας τ�υ 0ειρ1τερη µ�ρ-
φC ρατσισµ�B. Kα2 θ/µα τ�B ρατσισµ�B τ�υ ε;ναι 3 Gλληνικ'ς κα2 κατ’ =π8κτασιν 3
εMρωπαϊκ'ς π�λιτισµ1ς. gH δ8 καλ/τερη :π"ντησις στ2ς καιν�φανεJς αMτ ς θεωρ-ες
ε;ναι d Rρευνα κα2 :π�κ"λυψις τ�B :π�τατ�υ Gλληνικ�B παρελθ1ντ�ς.

Π�λ9 σωστ6 3 φιλ1λ�γ�ς XρJστ�ς ∆"λκ�ς τελει�νει cνα Qρθρ� τ�υ, π�9 :ναιρεJ τ2ς
γλωσσ�λ�γικ ς θεωρ-ες τ�υ M. Mπερν"λ, γρ"φ�ντας 5τι: «@E$ω τ3ν >ντ#πωση, Zτι
Zλα α5τM δBν ε[ναι mπλM παι$ν.δια τ
� µυαλ
�, �λλM Zτι �ντ.θετα ' (=νδ�συγκρι-
τικC) συσ$�τιση �ρ$αι
ελληνικ=ν κα* “νε
”ελληνικ=ν (στ3ν 
5σ.α πρωτ
ελληνικ=ν)
στ
ι$ε.ων ε[ναι � µ�ν
ς τρ�π
ς γιM νM πετ#$
υµε µιM θεαµατικ3 α�/ηση τ=ν γν�σε-
�ν µας γιM τ3ν πρωτ
ελληνικ(, �ασισµ�νων σB 0παρκτM, α5τ�$θ
να στ
ι$εNα κα* συ-
σ$ετ.σεις κα* Y$ι στ� $ιµαιρικ� κυν(γι σηµιτικ=ν >τυµ
λ
γ(σεων τρα�ηγµ�νων �π�
τM µαλλι+. �Aν �ναλ
γισθ
�µε Zτι τ� ;(τηµα τ1ς �π�τατης καταγωγ1ς τ
� Uλληνι-
κ
� π
λιτισµ
� ε[ναι 4µεσα συνδεδεµ�ν
 µB α5τ� τ1ς καταγωγ1ς τ
� ε5ρωπαϊκ
�
π
λιτισµ
� κα* τ1ς ε5ρωπαϊκ1ς α5τ
γνωσ.ας γενικ+, καταλα�α.ν
υµε π
ι�ς θM µπ
-
ρ
�σε κα* θ+ ’πρεπε νM ε[ναι � ρ�λ
ς µας κα* ' συµ�
λ( µας στ� θ�µα, τ�σ
 Lς �Eλλ(-
νων Zσ
 κα* ?ς E5ρωπα.ων». («KαθηµερινI», 20 �I�υλ-�υ 1998).

Kα2 αMτ' ε;ναι µ-α πρ1κλησις γι6 τCν EMρ�πη κα2 cνας κ1λαφ�ς γι6 τ�9ς διαφ1-
ρ�υς :λλ�δαπ�9ς κα2 dµεδαπ�9ς σηµιτ�λ"γν�υς.

0Aθαν7σι�ς K�υκ�"8στας
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T� �νθρωπ
λ
γικ� κα� παλαι
ντ
λ
γικ� ε�ρ�µατα, π
� τ� τελευτα�α �ρ�νια �ρ�
-
νται στ� φ!ς στ#ν ε$ρ%τερη περι
�# τ'ς Mακεδ
ν*ας, �ναδεικν%
νται σ+ �ψ*στης
-στ
ρικ'ς σπ
υδαι�τητας τεκµ�ρια, π
� �φ’ /ν�ς φωτ*0
υν τ#ν �ρ�1γ
νη �π2τατη π
-
ρε*α τ
3 �νθρ2π
υ κα� �φ’ /τ1ρ
υ καταρρ*πτ
υν τ� γνωστ� δ�γµατα περ� πρ
ελε%-
σεως τ
3 �νθρ2π
υ �π� τ#ν 4Aφρικ# κα� τ'ς µεταγεν1στερης µετ67ασ�ς τ
υ στ#ν
E$ρ2πη (7λ. «∆αυλ�ν», τ�µ
ι 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 κα� 1997).
IO λ�γ
ς α$τ# τ# φ
ρ� γι� τ� «Πρωτ�γλυπτ� τς Mακεδ�ν�ας» (�τσι Kν
µ6σθηκε �π�
τ�ν �νθρωπ
λ�γ
 κ. N. Π
υλιαν�), µ*α �νθρωπ�µ
ρφη γλυπτικ# �ναπαρ6σταση Nλι-
κ*ας 500-800 �ιλι6δων Oτ!ν. T� «Πρωτ�γλυπτ
» 7ρ1θηκε τυ�α*ως στ#ν λιγνιτικ# πε-
ρι
�# τ'ς Πτ
λεµαPδ
ς �π� τ�ν τε�νικ� τ'ς ∆EH κ. K. Παπακωνσταντ*ν
υ, S Sπ
�
ς
τ� παρ1δωσε στ� M
υσε�
 τ
3 δ�µ
υ Πτ
λεµαPδ
ς, κα� �π� Oκε� Oπεδ�θη στ�ν πα-
λαι
ανθρωπ
λ�γ
 κ. N. Π
υλιαν�, πρ�εδρ
 τ'ς 4Aνθρωπ
λ
γικ'ς IEταιρε*ας τ'ς IEλλ6-
δ
ς, S Sπ
�
ς τ� µελ1τησε κα� τ� OTετ*µησε.

T� �ρ�αι	τερ� δε�γµα T��νης
τ�� �νθρωπ�ν�υ ε�δ�υς

�ρ�θηκε στ�ν Kαρδι! Πτ�λεµα$δας

MIΛOYN ΣTON «∆» OI ΓNΩΣTEΣ TOY HΛIKIAΣ
500 XIΛIA∆ΩN XPONΩN «ΠPΩTOΓΛYΠTOY»

�Aν� �ε�ρας τ" #νθρωπ'µ)ρφ) «Πρωτ'γλυπτ)». /Yπ)λ)γ0-
2εται 4τι γι� τ5ν δηµι)υργ0α 8ν"ς λιγνιτικ): στρ<µατ)ς
#παιτ):νται 500-800 �ιλι>δες ?τη· αAτ5 καB C Dλ>�ιστη Cλι-

κ0α π)E µπ)ρε� ν� δ)θFG στ" Dντυπωσιακ" εHρηµα.

▲



Σ�	λια γι! τ� ν�� ν�µ�σ��δι�
περ& π�λιτιστικ'ς κληρ�ν�µι(ς

Π�λλ! )��υν ε*πωθ' γι! τ�ν περ�φηµ� ν�� �ρ�αι�λ�γικ� ν	µ�. -Aς �ρ��σ�υµε
/µως µ0 τ! στ�ι�ε�α π�� µ(ς παραθ�τει 1 2φηµερ&ς «4Eπενδυτ�ς» στ� φ7λλ� τ'ς 28
Φε�ρ�υαρ��υ 1998, π�> )�ει θ�µα ?�ι τ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ν	µ�, �λλ! τ! �δια τ!
�ρ�α�α κα& συγκεκριµ�να τ! µ�υσε�α κα& τ�>ς �ρ�αι�λ�γικ�>ς �@ρ�υς. ΓρBφει
λ�ιπ�ν 1 συντBκτρια τ�� Cρθρ�υ: «T� 1995 �πισκφθηκαν τ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�
τ�ς �Oλ�νθ�υ στ!ν Xαλκιδικ! µ%λις 22 'τ�µα. T� 1994 τ� µ�υσε+� Πατρ�ν πρ�-
σλκυσε 112 �πισκπτες κα. τ!ν /π�µνη �ρ�νι0 κανναν. �Aκ%µη πι� περ2εργ�
ε3ναι 4τι, �ν� τ� 1994 τ� µ�υσε+� τ�ς Θ0σ�υ 7γινε π%λ�ς 7λ8ης γι9 10.300 �πισκ-
πτες µ< 7σ�δα 4 �κατ�µµυρ2ων δρα�µ�ν, τ!ν /π�µνη �ρ�νι9 τ� �πισκφθηκαν µ%-
ν� 7 κα. ε?σπρ0�θηκαν �κρι@�ς 3000 δρ�. �Aκ%µη �ειρ%τερα Aταν τ9 πρ0γµατα
γι9 τ� µ�υσε+� τ�ς X2�υ, τ� Bπ�+� κα. τ.ς δ�� �ρ�νι<ς ε3�ε µηδενικ� �ριθµ� �πι-
σκεπτ�ν».

B��αια Fνα κρBτ�ς κα& Fνα Gπ�υργε�� π�λιτισµ�� π�> σ���νται 2µπρBκτως τ�ν

▲
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TO HΛIKIAΣ 500.000 ETΩN «ΠPΩTOΓΛYΠTO»
Συν�ντευQη τ�� N0κ)υ A. Π)υλιαν):

/O παλαι)ανθρωπ)λ'γ)ς κ. N. Π)υλιαν"ς (δεJι�) DJηγε� στ"ν συνεργ>τη
τ): «∆.» κ. M. MαµανLα τ� σ�ετικ� µM τ" «Πρωτ'γλυπτ) τGς

Πτ)λεµαNδας».

IO «∆» Oκτιµ2ντας τ#ν τερ6στια σηµασ*α τ
3 ε�ρ�µατ
ς �πευθ%νθηκε
στ�ν Uρµ
δι2τερ
 γι� τ#ν �πε%θυνη Oνηµ1ρωση τ!ν �ναγνωστ!ν µας,
τ�ν κ. N. Π
υλιαν�, S Sπ
�
ς µVς παρε�2ρησε τ#ν �κ�λ
υθη
συν1ντευTη:

▲



M>ρι)ς MαµανLας: Πρ.ν �π� λ2γ� καιρ%, κ. Π�υλιαν, εD�ατε �νακ�ινEσει τ!ν
εFρεση /ν�ς παναρ�α2�υ γλυπτ�G, /ν�ς «Πρωτ�γλ�πτ�υ», 4πως τ� Hν�µ0σατε.
Περ. τ2ν�ς �κρι@�ς πρ%κειται;

N0κ)ς Π)υλιαν'ς: 4Aνεκ��νωσα πρBγµατι στ� δελτ�� ε*δRσεων τ�� «ANTENNA»

στ&ς 3 4I�υν��υ τ�ν VπαρQη, τ�ν �νε7ρεση, Wν�ς �ρ�εγ	ν�υ πρωτ�γλ7πτ�υ κα-
τασκευBσµατ�ς, Wν�ς πετρ@µατ�ς π�> εY�ε Zδη µ�α σ�ηµατ�π�ιηµ�νη µ�ρφR,
π�> – κατ! παρ�µ��ωση – µ�ιB\ει κBπως µ0 «�ι�νBνθρωπ�», κα& στ� ]π��� )��υν
γ�νει παρεµ�Bσεις �π� τ�ν πρ�ϊστ�ρικ� Cνθρωπ� πBνω στ! διBφ�ρα µ�ρη τ'ς
π�τρας. Συγκεκριµ�να �_ παρεµ�Bσεις α`τ0ς εYναι ] σ�ηµατισµ�ς δ7� µατιaν,
δ7� ρ�υθ�υνιaν, Wν�ς λαιµ��, ] ]π���ς bστ	σ� πρ�ϋπ'ρ�ε σ0 Gπ�τυπaδες σ�'µα
κα& λειBνθηκε 2πιπλ��ν, Wν�ς φαλλ�� κα& µι(ς διατρRσεως �π� dµ� σ0 dµ� 2νε-
νRντα �ιλι�στaν τελε�ως κα& �ναµφισ�ητRτως τε�νητ'ς. A`τ� εYναι µ�α πρω-
ταρ�ικ� �νακ��νωση. M0 �Bση τ! στρωµατ�γραφικ! δεδ�µ�να, π�> �κ	µα 2πε-
Qεργα\	µαστε, δε��νει τ� γλυπτ� ν! εYναι 500.000 2τaν τ�υλB�ιστ�ν. fIσως /µως
ν! φθBνgη h κα& ν! Qεπερνi( τ�ν 1λικ�α τ�� 4Aρ�Bνθρωπ�υ τaν Πετραλ@νων
(750.000 )τη). Σ0 κBθε περ�πτωση πBντως µιλ(µε γι! 1λικ�α Cνω τ�� µισ�� Wκα-
τ�µµυρ��υ 2τaν. EYναι πρBγµατι µ�α συνταρακτικ� �νακBλυψη, καθnς τ� �ρ�αι-
	τερ� δε�γµα τ��νης π�> ε��αµε Fως τ@ρα στ�ν κ	σµ� δ0ν Qεπερν( τ&ς 40-50.000
�ρ	νια.

M)ι>2ει µM σPγ�ρ)νη #φηρηµLνη TL�νη!
M.M.: T� «Πρωτ%γλυπτ�» παρ�υσι0Jει Bµ�ι%τητες µ< τ9 'λλα δε2γµατα τ-

�νης τ�G πρ�ϊστ�ρικ�G �νθρEπ�υ;
N.Π.: ΘB ’λεγα /τι δ0ν παρ�υσιB\ει καµµ�α ]µ�ι	τητα, δι	τι, /πως τ� �λ�π�υµε

π�λιτιστικR µας κληρ�ν�µιB, τ� πρaτ� π�> θ! rφειλαν ν! κBν�υν, θ! sτ� 1 πρ�-
��λ� κα& 1 σωστ� �Qι�π��ησις τaν �ρ�αι�λ�γικaν �@ρων κα& µ�υσε�ων, κα& bς
τελευτα�� σ�γ�υρα µ�ληµα θ! εY�αν τ�ν �λλαγ� τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� ν	µ�υ. 4Aλλα-
γR, γι! π�ι	ν λ	γ�; ∆0ν εYναι ] παλαι�ς ν	µ�ς ] Gπα�τι�ς τ�� α�σ��υς π�> 2πι-
κρατε� στ�ν Wλλαδικ� �aρ� �ναφ�ρικ! µ0 τ�ν πρ�στασ�α τaν �ρ�αι�λ�γικaν µας
µνηµε�ων, �λλ! 1 ν��τρ�π�α τaν uρµ�δ�ων, π�7 �ρ	νια τ@ρα δ0ν 2νν���ν ν! �ντι-
ληφθ��ν, /τι κρατ(µε Fναν θησαυρ� στ! ��ρια µας κα& δ0ν Q�ρ�υµε ν! τ�ν 2κµε-
ταλλευθ��µε σωστB. M�ιB\ει, σ!ν νB )��υµε Fνα �ωρBφι µ0 �γρι	��ρτα, κα& τ� µ	-
ν� µ�ληµB µας εYναι πaς θ! τ� καθαρ�σ�υµε κα& ?�ι πaς θ! τ� �Qι�π�ιRσ�υµε, πaς
θ! τ� καλλιεργRσ�υµε. KBπως )τσι )�ει 1 κατBστασις· κα& εYναι γνωστ� δυστυ�aς:
εYναι πασ�δηλ�ν πaς λειτ�υργε� α`τ� τ� κρBτ�ς.

Kα& φυσικ! Fνας �π� τ�>ς τ�µε�ς /π�υ α`τ� �σκε� τ�ν )λεγ�� κα& )�ει τ�ν πρω-
τ�καθεδρ�α εYναι, κα& πBλι δυστυ�aς γι! µ(ς, κα& 1 Gπ	θεσις π�λιτισµ	ς. wYπ	θε-
σις τ�� κρBτ�υς κα& ?�ι τaν wEλλRνων. Kα& yν ε��αµε ν! κBν�υµε µ0 κρBτ�ς Wλλη-
νικaν �Qιaν, α`τ� θ! sτ� ε`τ7�ηµα· στ&ς µ�ρες µας /µως λ	γzω τ'ς �π�υσ�ας µι(ς
τ�τ�ιας κρατικ'ς Wλληνικ'ς {ντ	τητας, εYναι δυστ7�ηµα. Kα& �π� 2κε� θ! QεκινR-
σ�υµε.

▲
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T� Cρθρ� 28 λ�ιπ�ν ρητaς �ναφ�ρει: «LH �8αγωγ! µνηµε2ων �παγ�ρε�εται, �κτ�ς
Nν 7�Oη δ�θ� πρ�ηγ�υµνως 'δεια, P Bπ�2α µπ�ρε+ ν9 ��ρηγηθO� µ%ν�ν 'ν τ9 µνη-
µε+α δ<ν 7��υν ?δια2τερη σηµασ2α γι9 τ!ν π�λιτιστικ! κληρ�ν�µι9 τ�ς �Eρας κα.
δ2δεται µ< �π%φαση τ�G Qπ�υργ�G Fστερα �π% γνEµη τ�G Συµ@�υλ2�υ». Kα& 2δa
τ�θεται τ� 2ρ@τηµα: Π�ι	ς µπ�ρε� ν! καθ�ρ�σgη, π�ιB 1 «*διαιτ�ρα σηµασ�α» Wν�ς
µνηµε��υ κα& µ0 π�ιB κριτRρια; Γιατ& δ0ν �ναφ�ρ�νται στ� ν�� σ��δι� ν	µ�υ τ!
κριτRρια α`τB; Kα& πaς Fνας Gπ�υργ�ς Π�λιτισµ�� �ναδεικν7εται bς Gπεραρ�αι-
�λ	γ�ς, )��ντας τ�ν τελευτα�� λ	γ�, �ωρ&ς ν! εYναι �|τε κ!ν πτυ�ι����ς �ρ�αι�-
λ�γ�ας; Kα& τ� συµ�α�νει, /ταν, /πως καταγγ�λλεται στ�ν 2φηµερ�δα «Kαθηµε-
ριν�» τ'ς Kυριακ'ς 28 4I�υν��υ 1998 (/πως τ�ν�στηκε στ�ν 1µερ�δα τ�� συλλ	γ�υ
τaν �ρ�αι�λ	γων), «στ!ν �πιστρ�φ! σ�ντα8ης τ�G ν�µ�σ�εδ2�υ 7λειπαν �S �ρ�αι-
�λ%γ�ι».

Στ� Cρθρ� 31 δια�B\�υµε τ! WQ'ς 2κπληκτικB: «T!ν διε�θυνση �νασκαφ�ς σ<
�ρ�ιτεκτ�νικ9 σ�ν�λα κα. σ< νεEτερα µνηµε+α µπ�ρε+ ν9 �ναλαµ@0νOη κα. �ρ�ιτ-
κτ�νας µ< 5 7τη τ�υλ0�ιστ�ν �νασκαφικ! �µπειρ2α κα. τ�υλ0�ιστ�ν δ�� �πιστη-
µ�νικ<ς δηµ�σιε�σεις �νασκαφ�ν T �νασκαφικ�ν εQρηµ0των». -Aν δ0ν )γινε �ντι-
ληπτ	, µιλ(µε γι! διε7θυνση �νασκαφ'ς, �ρ�αι�λ�γικ'ς �νασκαφ'ς, τ�ν ]π��α θ!

σ0 ?ρθια στBση κα& µ0 φαλλ	, σ’ 2µ�να τ�υλB�ιστ�ν δ�νει τ�ν 2ντ7πωση τ��
�νθρωπ�µ	ρφ�υ, �ωρ&ς ���αια ν! �π�κλε�εται κα& τ� \ω	µ�ρφ�ν. M�ιB\ει δη-
λαδ� κατB κBπ�ι� τρ	π� µ0 σ7γ�ρ�νη �φηρηµ�νη τ��νη. N�µ�\ω, /τι εYναι µ�α
πρ�σπBθεια τ�� �ρ�ανθρ@π�υ ν! QεπερBσgη τ�ν Wαυτ	 τ�υ, /πως �κρι�aς κι Fνα
παιδ�, π�> πρ�σπαθε� ν! δηµι�υργRσgη κBτι.

M.M.: ∆υν0µεθα λ�ιπ�ν ν9 Qπ�θσ�υµε 4τι B �ρ�0νθρωπ�ς �σ��λε+ται µ’ αWτ!ν
τ!ν 7στω Qπ�τυπEδη µ�ρφ! τ�νης, �φ�G πρ�ηγ�υµνως 7�ει λ�σει τ9 πρ�@λX-
µατα �πι@ιEσεEς τ�υ;

N.Π.: wOπωσδRπ�τε, )στω κι yν �σ��λRθηκε 2λB�ιστα. T� πιθαν@τερ� εYναι
(τ� εVρηµα) ν! �νRκgη σ0 µ�α µεσ�παγετ@δη περ��δ�, ]π	τε GπBρ�ει κα& �φθ�-
ν@τερ� κυνRγι κα& �φθ�ν@τερη φυτικ� τρ�φ� γ7ρω τ�υ, 2νa, yν συ\ητ�7σαµε
γι! παγετ@δη περ��δ�, δ0ν θ! εY�ε �|τε τ� διBθεση νB κBνgη τ�τ�ια πρ�σπBθεια.
Γεγ�ν	ς πBντως εYναι /τι �κ	µη �ρισκ	µαστε σ0 π�λ> πρ�καταρκτικ� στBδι�. wO
τ�τλ�ς π�> )δωσα στ�ν �νακ��νωσR µ�υ εYναι «OS Mεσ�πλειστ�καινικ<ς ρ2Jες τ�ς
T�νης» κα& τ� ?ν�µα, /πως δικαι��ται κBθε 2ρευνητRς ν! δ@σgη στ�ν �νακBλυψR
τ�υ, εYναι «Πρωτ%γλυπτ� τ�ς Mακεδ�ν2ας».

REνα Pωµα0ικ) κρ>τ)ς τLλειας #διαφ)ρ0ας
M.M.: Π�G �κρι@�ς �νευρθη τ� «Πρωτ%γλυπτ�»;
N.Π.: Στ! {ρυ�ε�α Kαρδι(ς τ'ς Πτ�λεµα$δας, /π�υ κα& π�λλ! Cλλα εGρRµατα

)ρ��νται στ� φaς. }Oµως, /πως γνωρ�\ετε, ε�µαστε κρBτ�ς �ν�ργBνωτ�, λει-
τ�υργ��µε µ0 παρω�ηµ�νες δ�µ�ς, 2νa θ! sταν πανε7κ�λ�, /πως )�ω κατ’ 2πα-
νBληψη πρ�τε�νει κα& στ� wYπ�υργε�� 4AνBπτυQης κα& στ� ∆EH, ν! �ναπτ7Q�υν
τ� πρ	γραµµα π�> πρ��λ�πει τ� διBσωση τ�τ�ιων εGρηµBτων κα& �ρηµατ�δ�-
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τε�ται �π� τ�ν E`ρωπαϊκ� }Eνωση, �λλ! 2λλε�ψει φαντασ�ας h γι! /π�ι�ν Cλλ�
λ	γ� δ0ν τ� 2κµεταλλευ	µαστε. Φ����νται, µRπως σταµατRσgη τ� )ργ� παρα-
γωγ'ς λιγν�τη, 2φ’ /σ�ν �ρεθg' κBτι, /µως 1 4Aνθρωπ�λ�γικ� wEταιρε�α, π�>
πρ�σπαθε� 2δa κα& τριBντα �ρ	νια περ�π�υ, θ! µπ�ρ��σε µ0 Fνα µικρ� συνερ-
γε�� κα& µ0 τ�ν κατBλληλ� 2Q�πλισµ� ν! µελετRσgη, ν! �Qι�λ�γRσgη τ� �aρ� κα&
ν! �π�µακρ7νgη τ� εVρηµα µ�σα σ� δ7� 1µ�ρες.

M.M.: �Aντιλαµ@0ν�µαι 4τι P ε?κ%να π�Z 7�ετε �π�κ�µ2σει �π� τ!ν τακτικ!
κα. τ! συµπεριφ�ρ9 τ�G κρ0τ�υς �ναφ�ρικ9 µ< τ� JXτηµα αWτ%, ε3ναι µ[λλ�ν
�ρνητικX.

N.Π.: ΘB ’λεγα ?�ι uπλ( �ρνητικ� �λλ! σ�εδ�ν �ν7παρκτη. wH Cρνηση �π�-
τελε� µι! θ�ση, εYναι κBτι. 4Eδa )��υµε ν! κBν�υµε µ0 πλRρη �διαφ�ρ�α. E*λι-
κριν! δ0ν µπ�ρa ν! καταλB�ω, πaς σκ�πτ�νται α`τ�& �_ Cνθρωπ�ι. fE�ει τ7�ει
ν! �κ�7σω κα& γι! τ�ν περ�πτωση Wν�ς ρωµαϊκ�� νεκρ�ταφε��υ, τ� ]π��� 2Qα-
φαν�στηκε µ�σα σ� µ�α ν7�τα, σ7µφωνα µ0 τ! λεγ	µενα τ�� 2ργBτη π�> µ�� τ�
2κµυστηρε7τηκε. ∆ιευκριν�\ω, /τι δ0ν πρ	κειται γι! τ�ν �δι� π�> �ρ'κε τ� «Πρω-
τ	γλυπτ�». wH µ� διBσωση τaν εGρηµBτων 2πιµ�νω /τι {φε�λεται σ0 )λλειψη φα-
ντασ�ας τaν Gπευθ7νων κα& ?�ι σ0 )λλειψη µ�σων.

Πρ)σπ>θειες γι� τ5ν #Jι)π)0ηση τ): εSρTµατ)ς
M.M.: Kατ%πιν αWτ�ν π�ς σκπτεσθε ν9 �8ι�π�ιXσετε αWτ� τ� εFρηµα στ�ν �πι-

στηµ�νικ� ��ρ�;
N.Π.: 4Aρ�ικ! �ναµ�νω τ&ς �ντιδρBσεις τ�� YΠ.ΠO. σ0 µ�α θετικR, 2λπ�\ω, κα-

τε7θυνση µα\& µ0 τ� wYπ�υργε�� 4AνBπτυQης κα& θ! τ� πρ�ωθRσω σ’ Fνα διεθν0ς
συν�δρι� στ� P@µη, /π�υ θ! γ�νgη συ\Rτηση µεταQ> 2πιστηµ	νων κα& θ! �γ��ν

διεQBγgη �ρ�ιτ�κτ�νας, π�> λ	γzω �νασκαφικ�� Fργ�υ θ! )�gη τ� δυνατ	τητα ν!
2κτελg' καθRκ�ντα �ρ�αι�λ	γ�υ. ΠρBγµατα παρBδ�Qα, �π� τ�ν στιγµ� π�> δια-
θ�τ�υµε σωρε�α πτυ�ι�7�ων �ν�ργων �ρ�αι�λ	γων.

T� Cρθρ� 27 �ναφ�ρει /τι τ� δικα�ωµα τ'ς κυρι	τητας 2π& ε*σα�θ�ντων �ρ�α�-
ων διατηρε�ται, 2φ’ /σ�ν α`τ! δ0ν εY�αν 2Qα�θ' �π� τ�ν Wλληνικ� 2πικρBτεια κατ!
τ�ν τελευτα�α πεντηκ�νταετ�α. wO 2νδιαφερ	µεν�ς πBντως {φε�λει ν! πρ�σκ�µ�σgη
�π�δεικτικ! στ�ι�ε�α κτRσης h ε*σαγωγ'ς, 2π�σης ν! �π�δε�Qgη τ�ν πρ��λευσR
τ�υς. 4Eδa κι yν δ0ν θριαµ�ε7gη τ�υλB�ιστ�ν τ� παρBλ�γ�!.. 4Aρ�αι�καπηλ�α εYναι
γνωστ� /τι διεQBγεται 2δa κα& α*aνες στ�ν ν�ν Wλληνικ� 2πικρBτεια. ΠBντα α`τ!
τ! �@µατα κα& �_ θBλασσες γν@ρι\αν κατακτητ0ς κα& «φιλBρ�αι�υς» ε`ρωπα��υς,
π�> �π�ψ�λωναν ] καθ�νας µ0 τ�ν τρ	π� τ�υ τ�ν �@ρα µας �π� τ! µνηµε�α τ�� π�-
λιτισµ�� της.

M0 τ� συγκεκριµ�ν� λ�ιπ�ν Cρθρ� τ�� Σ.N. στ�ν �`σ�α �παλλBσσ�νται τaν
ε`θυνaν τ�υς /λ�ι �_ �π� πενRντα 2τaν �ρ�αι�κBπηλ�ι, κα& τ! )ργα τ��νης π�>
2κλBπησαν �π� τ�ν �@ρα µας εYναι τ@ρα κα& 2π�σηµα ν	µιµα, στ�ν κυρι	τητα τ��
κBθε πλα�σι�υ ε`ρωπα��υ h µR, π�> δι�θεσε τ� κBπ�ι� π�σ�ν γι! ν! τ! �γ�ρBσgη.
4Aπ�π�ιν�ικ�π�ι��νται συνεπaς �_ �Qι	π�ινες πρBQεις τ'ς �ρ�αι�καπηλ�ας κα& τ'ς
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κλεπταπ�δ��'ς. T� δ0 �στε�� τ'ς Gπ�θ�σεως εYναι /τι, �φ�� µ0ν ρητaς �ναφ�ρει
τ� Cρθρ� /τι τ! πρ� πενRντα 2τaν �ρ�α�α µπ�ρ��ν ν! )��υν ν	µιµ� κBτ��� κα& \ητ(
�π�δεικτικ! κτRσης h ε*σαγωγ'ς, πρ�σθ�τει στ� τ�λ�ς κα& τ� ε`τρBπελ�: «�π2σης
ν9 �π�δε28Oη τ!ν πρ�λευσX τ�υς». 4Aφ�� εYναι «ν	µιµ�ς» Zδη µ0 τ! �π�δεικτικ!
κτRσης h ε*σαγωγ'ς, τ� τ� �B\ει τ� τελευτα��; Γι! ν! µ(ς δ@σgη µαθRµατα πα-
τριωτισµ�� κα& ε`θ7νης;

Kα& τ� Cρθρ� 8: «LH δXλωση κα. P Qπ%δει8η �κινXτων �ρ�α2ων ε3ναι Qπ��ρεω-
τικ�, �ν� �µ�ι@! δυνατ%ν ν9 Qπ0ρ8Oη Fστερα �π� �π%φαση τ�G Qπ�υργ�G». ∆ηλαδ�
µ0 α`τ� τ� Cρθρ� λειτ�υργε� ] Gπ�υργ�ς bς κυνηγ�ς 2πικηρυγµ�νων, πρ�κειµ�ν�υ
ν! πληρωθg' µετ! τ�ν κατBδ�σR τ�υς �π� τ�ν �δι�; ∆0ν ε`αισθητ�π�ιε�ται λ�ιπ�ν
] π�λ�της �π�ναντι στ�ν �θικR τ�υ Gπ��ρ�ωση )ναντι τ�� π�λιτιστικ�� µας πα-
ρελθ	ντ�ς, �λλ! �νBµεσα στ�ν π�λ�τη κα& τ�ν κρατικ� �ρ�� παρεµ�Bλλεται 1
)νν�ια κ�ρδ�ς - �ρ'µα· κα& τ! /π�ια �ρ�α�α εGρRµατα �π�τελ��ν uπλ( κα& µ	ν�
τ� µ�σ�ν πλ�υτισµ�� κα& ?�ι τ� µ�σ�ν π�λιτισµ��.

Στ� Cρθρ� 20 ]ρ�\ει γι! τ! κινητ! �ρ�α�α: «LH δXλωση κινητ�ν �ρ�α2ων ε3ναι
Qπ��ρεωτικ! κα. πρπει ν9 γ2νεται 'µεσα στ!ν πλησιστερη �ρ�αι�λ�γικX, �στυ-
ν�µικ! T λιµενικ! �ρ�X. ]Aν τ� �ρ�α+� περιλθOη στ� κρ0τ�ς, ��ρηγε+ται �µ�ι@X.

συµπερBσµατα �π� ε*δικ�7ς, µ�λ�ν	τι bστ	σ� γι! τ� συγκεκριµ�ν� θ�µα δ0ν
GπBρ��υν �`σιαστικ! ε*δικ��, �φ�� τ� �ντικε�µεν� εYναι πρωτ�φαν0ς κα& πρω-
τ	γνωρ�.

M.M.: Πρα �π� τ!ν �π�υσ2α Bµ�ι�τXτων µ< τ9 ̂ δη Qπ0ρ��ντα στ�ι�ε+α πρ�ϊ-
στ�ρικ�ς τ�νης τ2 'λλ� πρ�σδ2δει ?δια2τερη σηµασ2α στ� εFρηµα;

N.Π.: Kατ’ �ρ�Bς τ� /τι �ρ�θηκε σ0 �Bθ�ς 10 µ�τρων, /π�υ θ! sταν �π�θαν�
ν! τ� θBψgη κανε�ς. EYναι λαQευµ�ν� σ0 λεπτ	κ�κκ� ψαµµ�τη λ�θ� λευκ�κιτρ�ν�υ
�ρ@µατ�ς µ0 διαστBσεις 23 Wκ. Vψ�υς κα& 15 Wκ. πλBτ�υς. Πιστε7ω, �Q�\ει ν! τ�-
νισθg' /τι 1 πρ���λR τ�υ )γινε µ0 2ν�ργειες τ�� *διωτικ�� µ� κερδ�σκ�πικ�� φ�-
ρ�α, τ�υτ�στιν τ'ς 4Aνθρωπ�λ�γικ'ς wEταιρε�ας wEλλBδ�ς, �ωρ&ς τ�ν παραµικρ�
συµ��λ� τ'ς Π�λιτε�ας, π�> ��ρηγε� �φειδaς δισεκατ�µµ7ρια δρα�µ0ς σ0 Cλλες
«Wταιρε�ες» κα& {ργανισµ�7ς. 4Eµε�ς πBντως, �νεQBρτητα �π� τ� 2!ν τ7��υµε
κρατικ'ς ��ηθε�ας h ?�ι, θ! πρ��ωρRσ�υµε µ0 τ! πενι�ρB µ0ν �λλ! �π�τελε-
σµατικ! µ�σα µας. 4Eπιτρ�ψτε µ�υ 2δa ν! �πευθ7νω µι! )κκληση γι! ��Rθεια
στ�>ς �ναγνaστες τ�υ «∆αυλ��», ��Rθεια π�> �φ�ρ( στ�ν πρ���λ� στ�
«Internet» κα& τ�ν ν�µικ� συµπαρBσταση. (Σηµ. «∆»: wO «∆» θ! δηµ�σιε7σgη τ�ν
παρ��σα )ρευνα στ� παγκ	σµι� ∆ιαδ�κτυ�, τ�π�θεσ�α _στ�� www.davlos.gr).

M.M.: T! στιγµ! λ�ιπ�ν π�Z P Qπ%θεση τ�G Σπηλα2�υ ΠετραλEνων @ρ2σκεται
σ< διαρκ� �8λι8η, �ν�2γετε _να µτωπ� µ< τ� «Πρωτ%γλυπτ�».

N.Π.: Nα�, γι! π�λλ�στ� φ�ρB. ∆0ν γ�νεται �λλιaς. wO fAρης Π�υλιαν	ς, /ταν
πρ� π�λλaν 2τaν διε�δε τ� 2νδιαφ�ρ�ν π�> παρ�υσιB\ει �π� �νθρωπ�λ�γικ'ς
πλευρ(ς 1 B. wEλλBδα, �ργBνωσε 2κστρατε�α 2νηµερ@σεως τaν 2ργατaν στ&ς
�νασκαφ�ς, στ! {ρυ�ε�α, �λλ! κα& τaν Cλλων π�λιτaν, ]π	ταν παρ�υσια\	ταν
Fνα ν�� εVρηµα, ν! ε*δ�π�ιRσ�υν τ&ς 4Aρ�0ς. Kι yν τυ��ν �_ 4Aρ�0ς �διαφ�-
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ρ��σαν, ν! ε*δ�π�ιRσ�υν 2µ(ς. fEτσι φθBσαµε στ�ν �νακBλυψη τaν /σων )��υ-
µε �νακ�ιν@σει. Συγκεκριµ�να τ�ν 2λ�φαντα τ�� Περδ�κκα τ�ν �ρ'κε ] �δι�ς ]
A. Π�υλιαν�ς, 2νza τ� «Πρωτ	γλυπτ�» �νευρ�θη �π� τ�ν 2ργα\	µεν� κ. K@στα
Παπακωνσταντ�ν�υ. M�σα λ�ιπ�ν �π� τ� διαδικασ�α τaν «�νι�νε7σεων» )��υ-
µε σ��αρ! �π�τελ�σµατα. ∆0ν �π�κλε�εται, στ� �aρ� π�> �ρ�θηκε τ� «Πρωτ	-
γλυπτ�» ν! �ρa κατ	πιν κι 2γ@ κBτι.

M.M.: �E9ν κατα�ρηστικ9 κ0ναµε µι9 �νισ%�ρ�νη σ�γκριση τ�G «Πρωτ�γλ�-
πτ�υ» µ< τ9 πρ�ϊστ�ρικ9 κα. Sστ�ρικ9 γλυπτ9 τ�G LEλλαδικ�G �Eρ�υ, τ2 σ�%λια
θ9 µπ�ρ�Gσαν ν9 γ2ν�υν;

A.Π.: 4Eφ’ /σ�ν )��υµε �νθρωπ�λ�γικ� παρ�υσ�α Wκατ�ντBδων �ιλιετιaν στ�ν
wEλλBδα, τ� «Πρωτ	γλυπτ�» εYναι Fνα σηµε�� στ�ν πρ��πτικ� τ'ς 2κδηλ@σεως
T��νης. EYναι Fνα µ�ρ�ς τ'ς παρBδ�σης, π�> Qεκ�νησε σ0 Fνα περι�Bλλ�ν πρBγ-
µατι ε`ν�ηµ�ν� �π� τ&ς συνθ'κες, στ�ν εGρ7τερ� �aρ� τ�� A*γα��υ, π�> ��Rθησε
τ�ν Cνθρωπ� ν! 2Qανθρωπισθg' πι� ε`κ�λα. EYναι ���αια κα& µεγBλη 1 �ρ�νικ�
�π	σταση π�> �ωρ�\ει τ� «Πρωτ	γλυπτ�» �π� τ! Cλλα εGρRµατα, τ! �ρ�αι	τε-
ρα τaν ]π��ων εYναι 1λικ�ας 15-20.000 2τaν. 4E!ν πBντως ληφθg' Gπ’ /ψιν ]
�νθρωπ�λ�γικ�ς παρBγ�ντας τ'ς παρ�υσ�ας κα& συνε�ε�ας, πλησιB\�υµε σ’ α`τ�
π�> µ0 ρωτ(τε.

M.M.: Σ[ς εW�αριστ�.

M>ρι)ς MαµανLας

ΠUς V τε�νικ"ς τGς ∆EH #νLσυρε τ" εHρηµα
wH 2ντυπωσιακ� �νακBλυψη τ�� «Πρωτ�γλ7πτ�υ» sλθε στ� φaς τ'ς δηµ�-

σι	τητας �π� τ�ν δηµ�σι�γρBφ� τ�� ANTENNA κ. N. Mπ�σκα στ&ς 3/5/98 κα& µ0

LH �µ�ι@! ��ρηγε+ται κα. 4ταν �νακληθO� P 'δεια κατ���ς, �πειδ! κρ2νεται µετα-
γενστερα 4τι τ� �ρ�α+� παρ�υσι0Jει ?δια2τερη σηµασ2α. �Aµ�ι@! δ2νεται κα. σ<
4π�ι�ν Qπ�δεικν�ει 'γνωστα κινητ9 �ρ�α+α T τ�ν τ%π� στ�ν Bπ�+� @ρ2σκ�νται T
συντελε+ µ< 4π�ι� τρ%π� στ!ν εFρεσX τ�υς». 4Eδa Gπ�κρ7πτ�νται τ! WQ'ς: Συνε��-
\εται 1 τακτικ� τ'ς 2πικRρυQης τaν �ρ�α�ων, µ0 τρ	π� µBλιστα π�> θυµ�\ει 2πι-
κRρυQη τρ�µ�κρατικ'ς {ργBνωσης («T συντελε+ µ< 4π�ι�ν τρ%π� στ!ν εFρεσX
τ�υς»), καθnς κα& παρατηρε�ται τ� παρBλ�γ�, κBπ�ι�ς ν! δηλ@νgη κινητ! �ρ�α�α
στ�ν �ρ�αι�λ�γικ� Gπηρεσ�α, τ�ν �στυν�µ�α h τ� λιµενικ� κα& ν! πα�ρνgη τ�ν
�µ�ι�� µ	ν� /ταν α`τ! περι�λθ�υν στ� κρBτ�ς. M! 2φ’ /σ�ν /λα τ! κινητ! κα&
�κ�νητα �ρ�α�α εYναι *δι�κτησ�α τ�� κρBτ�υς, /ταν �νευρ�σκωνται h δηλ@νωνται
σ0 κρατικ�>ς φ�ρε�ς, εYναι δυνατ	 ν! µ�ν �νRκ�υν στ� κρBτ�ς; wYπBρ�ει περ�-
πτωση ν! �νRκ�υν �λλ�� κα& π��; T�λ�ς τ� καταπληκτικ� εYναι, /τι µπ�ρε� ν!
�ρθg' 1 Cδεια κατ��'ς, /ταν µεταγεν�στερα κριθg' /τι τ� �ρ�α�� παρ�υσιB\ει *δι-
α�τερη σηµασ�α. 4Eρ@τηµα: }Oταν 2µε�ς �_ �δι�ι )��υµε 2πιτρ�ψgη τ�ν 2Qαγωγ� κα&
κατ��� τ�� /π�ι�υ �ρ�αι�λ�γικ�� �ντικειµ�ν�υ π�> δ0ν ε��αµε κρ�νει σηµαντικ�
(*δ0 �νωτ�ρω) �π� τ�ν /π�ι� Q�ν� συλλ�κτη, π�� κα& πaς θ! τ�ν �ρ��µε γι! ν! τ�
πBρ�υµε π�σω, /ταν �π�δει�θg' µεταγεν�στερα /τι sταν σηµαντικ	; Kα& ���αια θ!
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)�gη �Bλει τ�ν Gπ�γραφR τ�υ ] Gπ�υργ	ς π�λιτισµ�� κα& τ� 4Aρ�αι�λ�γικ� Συµ-
��7λι�, /πως τ� Σ.N. σαφaς {ρ�\ει. 4Aπ� π�ι�7ς θ! \ητηθ��ν ε`θ7νες;

Θ! µπ�ρ�7σαµε ν! γρBψ�υµε π�λλ! �κ	µη γι’ α`τ� τ� ν�� σ��δι� ν	µ�υ σ�ετικ!
µ0 τ�ν �ρ�αι�λ�γικ� π�λιτιστικR µας κληρ�ν�µιB. }Oµως τελικ! θ! 2πιστρ�φαµε
κα& πBλι στ� �ρ�ικ� πρ	�ληµα: Π�� εYναι τ� \Rτηµα; ∆0ν φτα�νε �_ ν	µ�ι, �λλ! �_
Cνθρωπ�ι π�> καλ7πτ�νται π�σω �π’ α`τ�7ς. Kα& �σως τ� µ	ν� παρRγ�ρ� εYναι τ�
Cρθρ� 52: «M< φυλ0κιση δ�� �τ�ν τιµωρε+ται 4π�ι�ς Qπ�@αθµ2Jει µ< 4π�ι�ν τρ%-
π� _να µνηµε+�». -Aν 1 π�ιν� δ0 µετρ��σε �θρ�ιστικ! γι! τ�ν πρ�σ��λ� τaν µνη-
µε�ων τ�� Wλληνικ�� π�λιτισµ��, τ	τε θ! ε��αµε σ��αρ0ς 2λπ�δες, 2παφι�µεν�ι στ�ν
Wλληνικ� δικαι�σ7νη, ν! δ��µε bρισµ�ν�υς �π� τ�>ς uρµ	δι�υς Gψηλ! _σταµ�-
ν�υς γι! π�λλ!-π�λλ! �ρ	νια π�σω �π� τ! κBγκελλα τ'ς φυλακ'ς... M	ν� κα& µ	-
ν� λ�ιπ�ν γι’ α`τ� τ� Cρθρ� θ! πρ�πει τ� ν�� σ��δι� ν	µ�υ ν! περBσgη. Γιατ�, π�ι�ς
Q�ρει, �σως τ! πρBγµατα κBπ�τε ν’ �λλBQ�υν. fIσως τ� Cρθρ� 52 �ρειασθg' π�λ>
σ7ντ�µα ν! 2νεργ�π�ιηθg'. Γι! ν! τελει@ν�υµε µ0 τ�>ς δικτBτ�ρες τ�� κα�ρι�υ τ�-
µ�α τ'ς πρ�στασ�ας κα& �νBδειQης τ'ς π�λιτιστικ'ς µας κληρ�ν�µι(ς, καθnς κα&
κBπ�ι�υς Cλλ�υς: τ�>ς α`τ	κλητ�υς «ν�ν�>ς» τ�� Wλληνικ�� π�λιτισµ��.

EA>γγελ)ς MπεJGς
4Aρ�αι�λ	γ�ς

συνδρ�µ� τ'ς *δ�ας ] «∆αυλ�ς» \Rτησε λεπτ�µερ' 2νηµ�ρωση γι! τ� τεραστ�ας
�ρ�αι�λ�γικ'ς σηµασ�ας εVρηµα. wO κ. K. Παπακωνσταντ�ν�υ, ] τε�νικ�ς τ'ς
∆EH π�> 2ντ	πισε κα& συν�λεQε τ� «Πρωτ	γλυπτ�», µ(ς εYπε τ! 2Q'ς:

ΣYNTAKTHΣ: Π%τε @ρXκατε αWτ� τ� ε?δEλι�;
K. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY: T� 1993.
ΣYNT.: Π%σ� τ� κρατXσατε;
K.Π.: T� )δωσα κατ’ ε`θε�αν στ�ν κ. Γκ�κα, Gπε7θυνη τ�� µ�υσε��υ τ�� δRµ�υ.

Kα& α`τ� τ� )δωσε στ�ν κ. Π�υλιαν	.
ΣYNT.: Π�G �κρι@�ς τ� @ρXκατε;
K.Π.: Στ�ν �	ρει� τ�µ�α τ�� λιγνιτωρυ�ε��υ Πτ�λεµα$δας. ∆�7λευα στ�ν

µπ�υλντ	\α κα& τ� εYδα στ�ν Cκρη τ'ς «κ�υτBλας». M�� φBνηκε παρBQεν�, κα&
κατ��ηκα κα& τ� π'ρα.

ΣYNT.: ∆ηλαδ! �ντελ�ς τυ�α+α Qππεσε στ!ν �ντ2ληψX σας;
K.Π.: Nα�, τυ�α�α 2ντελaς.
ΣYNT.: E3ναι /π�µνως δυνατ�ν ν9 �8ρ�ωνται �ντικε2µενα κατ9 τ! διαδικα-

σ2α τ�ς �8%ρυ8ης τ�G λιγν2τη κα. ν9 µ!ν γ2νωνται �ντιληπτ0;
K.Π.: Bε�α�ως. ΠBνω στ� δ�υλει! εYναι δ7σκ�λ� ν! πρ�σ��gης τ�τ�ια πρBγµα-

τα. M	ν� κατB σ7µπτωση.
ΣYNT.: dE�ετε �κ��σει γι9 τ! σηµασ2α τ�G γλυπτ�G π�Z @ρXκατε;
K.Π.: Nα�, λ�νε /τι εYναι τ� πρaτ� γλυπτ� στ�ν κ	σµ�, κα& γι’ α`τ� )�ει τερB-

στια �Q�α.
ΣYNT.: Σ[ς εW�αριστ� π�λ�.

Π. Λ. K)υWαλ>κης
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wO τ	τε δRµαρ��ς Πτ�λεµα$δ�ς κ. K. Mαυρ�µBτης, π�> �Bρις στ� δικ	 τ�υ
2νδιαφ�ρ�ν διασ@θηκαν, συντηρRθηκαν κα& �Qι�λ�γRθηκαν τ! εGρRµατα
τ'ς ε`ρ7τερης λιγνιτ�φ	ρ�υ περι��'ς, µ(ς δRλωσε τ! WQ'ς:

K. Mαυρ)µ>της: Στ� δ'µ� Πτ�λεµα$δας GπBρ��υν /λα τ! {ρυ�ε�α τ'ς
∆EH: T! πεδ�α Kαρδι(ς, K�µBν�υ, Πτ�λεµα$δας κα& 4Aµυντα��υ. ΠBνω
�π� τριακ	σιες �ιλιBδες στρ�µµατα )��υν �νασκαφτg' γι! τ�ν 2Q	ρυQη τ��
λιγν�τη. Kα& µ�σα σ’ α`τ� τ�ν περι��� εY�αν �ρεθ' παλαι�ντ�λ�γικ! εGρR-
µατα, /πως �π�λιθωµ�ν�ι σκελετ�& \@ων τεραστ�ων διαστBσεων (2λ�φα-
ντες, _ππ�π	ταµ�ι κ.λπ.). Θ! σ(ς πa µ	ν� /τι κBπ�ι�ι �αυλι	δ�ντες �π�-
λιθωµ�ν�ι )��υν µ'κ�ς FQι µ�τρα.

ΣYNT.: AWτ9 τ9 εQρXµατα ε3ναι σ< κ0π�ι� µ�υσε+�;
K.M.: }Eνας σκελετ�ς 2λ�φαντα, ] ]π���ς σκ�τ@θηκε �π� �νθρ@π�υς,

�φ�� κ�ντB τ�υ �ρ�θηκαν τ! /πλα π�> τ	τε �_ Cνθρωπ�ι �ρησιµ�π�ι��σαν,
κα& sταν 2πεQεργασµ�να {στ( \@ων, �ρ�σκεται ]λ	κληρ�ς κα& εYναι πρ�-
στατευµ�ν�ς στ�ν περι��R µας. fEγινε Fνα σκ�παστρ� κα& πρ�στατε7εται.
EYναι 1λικ�ας τριaν Wκατ�µµυρ�ων 2τaν.

ΣYNT.: LΩς δXµαρ��ς, @λπ�ντας τ!ν παλαι�ντ�λ�γικ! κα. �νθρωπ�λ�-
γικ! �82α τ�ν εQρηµ0των, �πευθυνθXκατε στ� LYπ�υργε+� Π�λιτισµ�G γι9
τ!ν συστηµατικEτερη �8ι�π�2ησX τ�υς;

K.M.: Nα�, �πευθ7νθηκα. Θ! σ(ς πa /µως τ�ν Cπ�ψR µ�υ – κα& τ�ν πι-
κρ�α µ�υ, yν θ�λετε. ∆0ν �ρ'κα καµµ�α καταν	ηση �π� τ� Gπ�υργε�� Π�-
λιτισµ��, π�λλ�& µBλιστα µ0 �πε�λησαν /τι θ! «�ρa τ�ν µπελλ( µ�υ» µ’
α`τ! τ! πρBγµατα.

ΣYNT.: ∆<ν �νδιαφρθηκαν δηλαδ! γι9 τ!ν �82α τ�ν εQρηµ0των, �λλ9
�πι�ε2ρησαν ν9 σ[ς �κφ�@2σ�υν;

K.M.: 4Aκρι�aς. Kα& µ0 συµ��7λεψαν ν! µ�ν �σ��λ��µαι π�λ> µ’ α`τ!
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OX DνLργειες

τ): τ'τε

δηµ>ρ�)υ

Πτ)λεµαNδας

‘O πρEην δXµαρ��ς Πτ�λεµαhδ�ς κ.
K. Mαυρ�µ0της, �π. τ�ς δηµαρ�2ας
τ�G Bπ�2�υ 7γιναν �S πρ�σπ0θειες
�πιστηµ�νικ�ς �κτιµXσεως κα. �ρ�-
ν�λ�γXσεως τ�G «Πρωτ�γλ�πτ�υ».



τ! πρBγµατα.
ΣYNT.: Σ< π�ι% τµ�µα τ�G Qπ�υργε2�υ �πευθυνθXκατε;
K.M.: Στ� Tµ'µα Σπηλαι�λ�γ�ας - Παλαι�ντ�λ�γ�ας.
ΣYNT.: Kα. τ%τε Sδρ�σατε παρ0ρτηµα τ�ς �Aνθρωπ�λ�γικ�ς LEταιρε2ας,

γι9 ν9 εDσαστε ν�µικ�ς καλυµµν�ι;
K.M.: MBλιστα. wIδρ7σαµε bς δ'µ�ς τ� παρBρτηµα. ��ρετε, τ! εGρRµα-

τα α`τB, /ταν )ρ�ωνται σ0 2παφ� µ0 τ�ν �τµ	σφαιρα, �λευρ�π�ι��νται
κα& yν δ0ν GπBρ��υν �_ κατBλληλ�ι συντηρητ�ς, καταστρ�φ�νται. M�σzω
τaν κ�ιν�τικaν πρ�γραµµBτων λ�ιπ�ν πρ�σλB�αµε γ7ρω στ�>ς 30 ν��υς
�π’ τ�ν περι��R µας κα& µ0 τ�ν συµ��λ� τ�� κ. Π�υλιαν�� τ�>ς µBθαµε ν!
συντηρ��ν α`τ! τ! εGρRµατα. ΠαρBλληλα QεκινRσαµε µ�α πρ�σπBθεια
2νηµ�ρωσης κα& ε`αισθητ�π��ησης τaν κατ��κων τ'ς περι��'ς, *διαιτ�-
ρως τaν 2ργα\�µ�νων στ! λιγνιτωρυ�ε�α τ'ς ∆EH, �στε ν! µ�ν πετ��ν
κα& ν! µ�ν καταστρ�φ�υν /,τι «παρBQεν�» �ρ�σκ�υν, �λλ! ν! τ� παραδ�-
δ�υν στ�>ς uρµ	δι�υς GπαλλRλ�υς τ�� δRµ�υ. Σ’ α`τ� τ� σηµε�� πρ�πει ν!
Gπ�γραµµ�σω τ�ν µεγBλη συνεισφ�ρ! τ�� τ	τε γενικ�� διευθυντ' τ'ς
∆EH, τ�� κ. �ανθ	π�υλ�υ.

M’ α`τ�ν τ�ν τρ	π� συγκεντρ@σαµε π�λλ! �π’ α`τ! τ! εGρRµατα, µε-
ταQ> α`τaν κα& τ� γλυπτ�, στ� ]π��� �ναφ�ρεστε. M(ς τ� )φερε ] �ειρι-
στ�ς κ. Παπακωνσταντ�ν�υ �π� τ�ν ΓαλBτεια, τ�� φBνηκε «περ�εργ�» κα&
µ(ς ρ@τησε: «Σ(ς 2νδιαφ�ρει h ν! τ� πετBQω;». T� καθαρ�σαµε κα& τ� συ-
ντηρRσαµε /σ� µπ�ρ�7σαµε κα& στ� συν��εια τ� δ@σαµε στ�ν κ. Π�υλια-
ν	.

ΣYNT.: ∆<ν πρ�σανατ�λιστXκατε στ!ν iδρυση /ν�ς παλαι�ντ�λ�γικ�G
µ�υσε2�υ στ!ν π%λη σας;

K.M.: A`τ�ς sταν κα& εYναι ] πBγι�ς στ	��ς µας. T� 1991, /ταν ] τ	τε πρω-
θυπ�υργ	ς Mητσ�τBκης sρθε στ�ν Πτ�λεµα$δα, γι! ν! τ�ν ε`αισθητ�-
π�ιRσω, τ�� )δωσα Fνα κ�µµBτι �αυλι	δ�ντα, π�> διBσπαρτα τ�τ�ια GπBρ-
��υν στ�ν περι��R µας. ∆@σαµε )τσι τ�ν �φ�ρµ� νB γ�νgη 1 )γκριση δηµι-
�υργ�ας τ�� παλαι�ντ�λ�γικ�� µ�υσε��υ στ�ν Πτ�λεµα$δα, yν κα& κατη-
γ�ρRθηκα /τι π�υλBω �ρ�αι�λ�γικ! εGρRµατα στ�ν κ. Mητσ�τBκη. ∆υ-
στυ�aς 1 δηµι�υργ�α α`τ�� τ�� µ�υσε��υ �κ	µη καθυστερε�.

Π.Λ. K)υWαλ>κης

T0 λLγει τ" /Yπ)υργε�) Π)λιτισµ):
wO «∆αυλ�ς» 2πικ�ιν@νησε τηλεφωνικ! κα& µ0 τ�ν κ. E`Bγγελ� Kα-

µπ�7ρ�γλ�υ, γεωλ	γ�, τ'ς 4Eφ�ρε�ας Παλαι�ανθρωπ�λ�γ�ας - Σπηλαι�-
λ�γ�ας τ�� Gπ�υργε��υ Π�λιτισµ��, ] ]π���ς 2Q�τασε τ� εVρηµα στ� µι-
κρ�σκ	πι�:

ΣYNT.: K�ριε Kαµπ��ρ�γλ�υ, εDδατε τ� «Πρωτ%γλυπτ�», π�ι0 γνEµη
σ�ηµατ2σατε περ. αWτ�G;

E.K.: Θ! πρ�πει κατ’ �ρ�!ς ν! σ(ς πa, /τι τ� συγκεκριµ�ν� εVρηµα )µει-
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νε στ! ��ρια µ�υ µ	ν� π�ντε λεπτB, µ�� τ� )δωσε γι! λ�γ� ν! τ� δa ] κ. Π�υ-
λιαν	ς. 4Eκε�ν� π�> µ0 2ντυπωσ�ασε sταν 1 φ��ερ� συµµετρ�α τaν δια-
τρRσεων, π�> εYναι σ�γ�υρα τε�νητR, δηλ. )γινε �π� �νθρ@πιν� ��ρι. EYναι
2ντελaς λε�ες, σ!ν ν! )γιναν �π� σ7γ�ρ�ν� �λεκτρικ� τρυπBνι.

ΣYNT.: �Aπ� τ!ν διαπ2στωση αWτ! σ< π�ι� συµπρασµα Bδηγ��µαστε;
E.K.: A`τ� π�> πρ�πει ν! γ�νgη, εYναι ν! µελετηθg' τ� εVρηµα διεQ�δικB.

Πρ�πει ν! δ��µε τ�ν παλαι	τητα τaν διατρRσεων, γιατ& 1 τελει	τητB τ�υς
εYναι 2ντελaς πρωτ	γνωρη. Γνωρ�\�υµε διατρRσεις σ0 2ργαλε�α τ'ς νε�-
λιθικ'ς 2π��'ς, τ�τ�ια συµµετρ�α δ0ν )��υµε Qαναδε�.

ΣYNT.: Π�ς 7γιναν �S διατρXσεις αWτς;
E.K.: EYναι δ7σκ�λ� ν! τ� µBθ�υµε.
ΣYNT.: LO κ. Π�υλιαν�ς τ2 Qπ�στηρ2Jει;
E.K.: wYπ�στηρ�\ει /τι )γιναν �π� Q7λ�. EYναι µ(λλ�ν �δ7νατ� α`τ� 1 τε-

λει	τητα ν! 2πιτευ�θg' µ0 Q7λιν� 2ργαλε�� διBτρησης.
ΣYNT.: Συµφωνε+τε µ< τ!ν Pλικ2α τ�G εQρXµατ�ς π�Z 7δωσε B κ. Π�υ-

λιαν%ς;
E.K.: ∆0ν µπ�ρa �|τε ν! �π�κλε�σω �|τε ν! δε�θa µ0 σιγ�υρι! τ�π�τα

α`τ� τ�ν στιγµ�. 4Eκε�ν� π�> πρ�πει ν! γ�νgη εYναι ν! 2QετBσ�υµε τ�ν 1λι-
κ�α τaν διατρRσεων, ν! �π�φανθ��µε yν τ� εVρηµα εYναι τε�νητ� κα& ?�ι
φυσικ� κα& ν! �ρ��µε τ�ν 1λικ�α τ�υ.

ΣYNT.: LYπ0ρ�ει περ2πτωση δηλαδ! τ� εFρηµα ν9 ε3ναι φυσικ%, ν9 µ!ν
κατασκευ0στηκε �π� 'νθρωπ�;

E.K.: KυττBQτε, παρ	µ�ια �νθρωπ	µ�ρφα σ�Rµατα κα& �κ	µη πι� 2ντυ-
πωσιακ'ς πρ�ελε7σεως )ρ��νται συ�ν! στ� φaς. 4Eδa /µως GπBρ�ει σ�-
γ�υρα 1 �νθρ@πινη παρ�µ�αση. Kι yν δ0ν )�gη 2Q �ρ�'ς κατασκευασθ', σ�-
γ�υρα, /πως πρ�ε�πα, �_ διατρRσεις εYναι τε�νητ�ς.

ΣYNT.: LYπ0ρ�ει P δυνατ%τητα, αWτ<ς �S µελτες ν9 γ2ν�υν �δ�;
E.K.: Bε�α�ως. 4Eγn πρ	τεινα στ�ν κ. Π�υλιαν� ν! πρ��ωρRσ�υµε σ0

διεQ�δικ� µελ�τη τ�� εGρRµατ�ς. MBλιστα κατ�θεσα Gπηρεσιακaς γραπτ�
ε*σRγηση γι! τ� εYδ�ς τ'ς µελ�της π�> πρ�πει ν! �κ�λ�υθηθg'.

ΣYNT.: LO κ. Π�υλιαν�ς τ2 θση 7λα@ε π0νω σ’ αWτ%;
E.K.: ΦBνηκε διστακτικ	ς. ΠBντως δ0ν µπ�ρ��µε ν! �π�κλε�σ�υµε τ�-

π�τα. Kα& yν ?ντως τ� εVρηµα εYναι τε�νητ� κα& �_ διατρRσεις εYναι τ	σ�
παλι�ς, τ	τε τ� εVρηµα �π�κτ( παγκ	σµι� 2νδιαφ�ρ�ν, γιατ& θ! πρ�πει ν!
�ναθεωρRσ�υµε τ&ς �π	ψεις µας γι! τ� ν�ητικ� 2Q�λιQη τ�� �νθρ@π�υ.
-Aν πρ&ν �π� πεντακ	σιες �ιλιBδες �ρ	νια ] �νθρωπ�ς εY�ε πρBγµατι τ�ν
δυνατ	τητα ν! �ειρ�\εται 2ργαλε�α κα& �ντικε�µενα µ0 τ�τ�ια λεπτ	τητα,
τ	τε �ρισκ	µαστε 2ν@πι�ν Wν�ς µ�ναδικ�� εGρRµατ�ς.

ΣYNT.: �Aπ� τ2 Qλικ� 7�ει δηµι�υργηθ� τ� εFρηµα;
E.K.: Πρ	κειται γι! ψαµµ�τη. EYναι κ	κκ�ι Cµµ�υ συγκ�λληµ�ν�ι. EYναι

Fνα πBρα π�λ> σκληρ� Gλικ	.
Π.Λ. K)υWαλ>κης
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K7ριε διευθυντB,
4EQαιρετικ� 2νδιαφ�ρ�ν, _στ�ρικ� κα& �ρ�αι�λ�γικ	, παρ�υσιB\ει 1 περι��� τ'ς {ρειν'ς Περ-

ραι��ας (2παρ��α 4Eλασσ	νας), περι��� Qε�ασµ�νη �π� φ�ρε�ς κα& Gπε7θυν�υς, µ! τ	σ� π�λ7τιµη
γι! µ(ς, �φ�� 2κε� �π� τ� 1995 µ��ρι κα& σRµερα 1 �ρ�αι�λ�γικ� σκαπBνη φ�ρνει στ� φaς Fναν �νε-
πανBληπτ� π�λιτισµ	.

}Oπως εYναι γνωστ	, 1 περι��� γειτνιB\ει µ0 τ�ν κBµπ� τ'ς ΛBρισας κα& µ0 τ�ν K�\Bνη (µ0 τ�>ς
κατ��κ�υς τ'ς ]π��ας – wEλιµιaτες – �_ Θεσσαλ�& εY�αν διεν�Qεις στ! Pωµαϊκ! �ρ	νια, /πως συνB-
γεται �π� �ντ�στ�ι�α εGρRµατα). Σ’ α`τ� λ�ιπ�ν τ�ν {ρειν� \@νη τ'ς Θεσσαλ�ας κBπ�τε �ναπτ7-
�θηκε 1 πρ@τη µ�ρφ� �µφικτυ�ν�ας: 1 «περραι@ικ! τριπ�λ+τις». M�α ]µ�σπ�νδ�α τριaν π	λεων µ0
κ�ιν� ν	µισµα, _ερατε�� κα& δι��κηση κα& µ0 Fνα �Qι	λ�γ� γι! τ�ν 2π��� π�λιτισµ	, /πως φανερ@-
ν�υν �ιλιBδες εGρRµατα: 2πιτ7µ�ιες στ'λες, ν�µ�σµατα, τBφ�ι, να��, κτερ�σµατα, �γBλµατα κ.C.

wH περι��� /µως α`τ� 2καυ�(τ� κα& γι! κBτι Cλλ� π�λ> πρ&ν τ! κλασσικ! �ρ	νια: Γι! τ� συµµε-
τ��R της στ�ν Tρωικ	 Π	λεµ� µ0 ε�κ�σι δ7� πλ��α, �φ�� ] }Oµηρ�ς στ�ν ραψωδ�α B 748 κ.W. τ'ς
4IλιBδ�ς φ�ρει τ�>ς «µενεπτ�λµ�υς Περραι@��ς», π�> κατ�ικ��σαν τ�ν θεσσαλικ� ∆ωδ@νη κα&
«�νµ�ντ�» τ! νερ! τ�� Tιταρησ��υ, Wν�ς π�ταµ�� π�> µ	ν� στ�ν περι��� α`τ� GπBρ�ει µ’ α`τ� τ�ν
{ν�µασ�α, ν! Qεκιν��ν �π� τ�ν K7φ� (= περι��� στ� ∆'µ� Σαρανταπ	ρ�υ) γι! τ� µεγBλη 2κστρα-
τε�α. 4Iδια�τερης �Q�ας δ0 εYναι κα& 1 στRλη µ0 τ! {ν	µατα τaν π�λεµιστaν π�> )λα�αν µ�ρ�ς στ�ν
2κστρατε�α, π�> �ρ�θηκε 2δa κα& δεκαετ�ες στ�ν τ�π�θεσ�α Π7θι�.

4Eπ�σης 1 _στ�ρ�α τ'ς περι��'ς )�ει ν! 2πιδε�Qgη κBτι µ�ναδικ�: }Oπως ] παρακε�µεν�ς fOλυ-
µπ�ς φιλ�Q�νησε κα� δ	Qασε τ� ∆ωδεκBθε�, )τσι κα& 1 ΠελασγικR, Θεσσαλικ� ∆ωδ@νη, περι���
τ'ς {ρειν'ς Περραι��ας µ0 �π�δεικτικ! στ�ι�ε�α γι! τ�ν _στ�ρ�α της �ς κα& �π� τ�ν }Oµηρ� �κ	-
µη (4Oδ7σσεια Q 325-330, 4IλιBδα B 748 κ.W., Π 230-235 κ.W.) 2πιν	ησε κα& λBτρεψε πρ&ν �π� τ� γ�ν-
νηση τ�� ∆ωδεκαθ��υ τ�ν MBνα Γ', τ� θε! Φ7ση, π�> τ�ν Gπηρετ��σαν �_ �νιπτ%π�δες (= Qυπ	-
λυτ�ι) Σελλ�� (4IλιBδα Π 231-236). Σ’ α`τ� λ�ιπ�ν τ�ν περι��� µ0 τ� συγκλ�νιστικ� _στ�ρ�α πρ�-
καλ��ν σBλ� στ! GπBρ��ντα δεδ�µ�να γι! τ�ν �ρ�α�α 2π��� τ! �αρακτηριστικ! τaν κατ��κων της
Zθη: πaς 2QελBµ�αναν τ� θε�� πρ&ν τ� ∆ωδεκBθε�, πaς )θα�αν τ�>ς νεκρ�7ς τ�υς, µαντε�α κα& _ε-
ρB κ.τ.λ.

Bε�α�ως 1 �ρτηρι�σκλRρωση τ'ς κρατικ'ς µη�αν'ς, τ! γρανB\ια τ'ς γραφει�κρατ�ας κα& �_
�ραδε�ς ρυθµ�& τ'ς 4Aρ�αι�λ�γικ'ς wYπηρεσ�ας κBν�υν τ&ς πρ�σπBθει�ς µας γι! )ρευνα ν! µ�ιB-
\�υν /τι �αδ�\�υν µ0 �Rµατα �ελ@νας. wYπηρετ@ντας �π� τ� θ�ση τ�� �ντιδηµBρ��υ τ�ν τ�µ�α τ��
Π�λιτισµ�� θ�λω ν! πιστε7ω /τι )�αλα τ� δικ	 µ�υ λιθαρBκι, γι! ν! γ�νgη γνωστ�ς ] τ	π�ς µ�υ κα&
ν’ �ρ��\gη δειλB-δειλB ν’ �π�καλ7πτεται Fνας µ�ναδικ�ς π�λιτισµ	ς, π�> /σ� κι yν τ� wEλληνικ�
κρBτ�ς (σ’ /λες τ�υ τ&ς δ�µ�ς: π�λιτικR, �*κ�ν�µ�α κ.τ.λ.) πρ�σπαθε� ν! Gπ�σκελ�σgη, θ! GπBρQ�υν
�_ �γωνιστικ0ς δυνBµεις, π�> θ! �π�καλ7πτ�υν κα& θ! φωτ�\�υν τ&ς µν'µες �λλ! κα& τ&ς σκι0ς τ��
παρελθ	ντ�ς.

Γι’ /λ�υς α`τ�>ς τ�>ς λ	γ�υς καλa /λ�υς τ�>ς φ�ρε�ς �λλ! κι /λες τ&ς 2λε7θερες φων0ς κα& τ&ς
Cγρυπνες συνειδRσεις ν! µεταφ�ρ�υν τ� 2νδιαφ�ρ�ν τ�υς σ0 περι��0ς σ!ν τ� δικR µας, γι! ν! πBψgη
2πιτ�λ�υς ν! ε*σπρBττεται µ�ν�πωλιακ! 1 δ	Qα τ'ς wIστ�ρ�ας �π� µεµ�νωµ�να γεωγραφικ! δια-
µερ�σµατα κα& πρ� πBντων ν! µ�ν «παρα�@νεται» κα& ν! µ�ν παρα�αρBσσεται 1 �δια 1 �λRθεια.

Φιλικ!
�Aθαν>σι)ς ∆αρδ)Pµπας

Πρ	εδρ�ς T�υριστικaν Γραφε�ων
4Eλασσ	να Θεσσαλ�ας

}Eνας Cγνωστ�ς σπ�υδα��ς π�λιτισµ�ς
�νακαλ7πτεται στ�ν περι��� 4Eλασσ	ν�ς
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TµGµα Kυκλ<πει)υ τε0�)υς στ5ν #κρ'π)λη τGς �A2<ρ)υ (=#ρ�α0α π'λη τGς ΠερραιW0ας,
C σηµεριν5 [A2ωρ)ς Dπ0σης).



K)ρακ)µα�0α
∆<ν γνωρ2Jω π%σ�ι �8 Qµ�ν �πXλαυσαν τ%ν, �π� τ.ς σελ2δες µι[ς �φηµερ2δ�ς, �πι-

στηµ�νικ�ν δι0λ�γ�ν τ�ν κυρ2ων Mαρων2τη κα. MπαµπινιEτη µ< �φ�ρµ! τ!ν 7κδ�-
σιν τ�G Λε8ικ�G τ�ς Nε�ελληνικ�ς γλEσσης τ�G τελευτα2�υ. Για�@ µ�υ! T2 �πι�ειX-
µατα Qψηλ�ς γνEσεως κα. α?σθητικ�ς καλλιργειας �ντηλλ0γησαν /κατρωθεν! OS
πανεπιστηµιακ�2 µας διδ0σκαλ�ι στ!ν καλ�τερX τ�υς nρα ε?ς _να λ%γ� nριµ� κα. µε-
στ%, B Bπ�+�ς �ναJητ�Gσε τ!ν �λXθειαν κα. µ%ν�ν τ!ν �λXθειαν γυµν!ν oς λ0γν�ς
�ρρεν%θηλυς δι�νυσιαJ%µεν�ς. Kι αWτ! P �λXθεια 7λαµψεν oς δι9 µαγε2ας ε?ς τ�Zς
7κπληκτ�υς pφθαλµ�Zς τ�ν εWφυ�ν �ναγνωστ�ν. qρετε, �κε2νων, π�Z συνXθως δια-
@0J�υν κε2µενα γι9 τ!ν Mα�ρη �Aθην[, γι9 τ9 µνηµε+α τ�ν (καϋµνων) τ�ν LE@ρα2-
ων �ν �AθXναις κα. Θεσσαλ�ν2κOη κα. 'λλα π0ντιµα κα. '�ραντα θµατα γενικ�ς.

�Aλλ’ Nς πρ�σεγγ2σ�υµε τ!ν �Wσ2αν τ�G �πιστηµ�νικ�G αWτ�G διαλ%γ�υ, 4τε σZν
Για�@< �κυκλ�φ%ρησε τ� περ2φηµ�ν λε8ικ%ν. T%τε Aτ� π�Z B κ. Mαρων2της «�γε2ρε-
ται µ2αν αWγ!ν ψυ�ρ9ν 4πως P λXθη» κα. �π�στλλει «τ�ν κεραυν%ν ε?ς φ0κελλ�ν»,
4πως θ9 7γραφεν B �A�ιλλεZς Παρ0σ��ς, τs� κ. MπαµπινιEτOη. Mετα8Z τ�ν 'λλων τ�ν
κατηγ�ρε+ δι’ �νεπ0ρκειαν oς πρ�ς τ!ν σ�ντα8ιν τ�ι��τ�υ εDδ�υς π�νXµατ�ς κα. �tτε
λ2γ� - �tτε π�λZ τ�G πρ�σ0πτει τ�ν �αρακτηρισµ�ν τ�ς �κπαιδευτικ�ς �νεµ�δ��ρας.
�Aφ�G, oς γνωστ%ν, B γλωσσ�λ%γ�ς µας ε3ναι π0ντ�τε µ< τ� �κπαιδευτικ�ν σ�στηµα
τ�ν /κ0στ�τε κρατ��ντων. B@αια κα. τ� λε8ικ% τ�υ δ<ν θ9 7γραφα 4τι ε3ναι κα. τ�
�γλ0ισµα τ�ν λε8ικ�ν, κα. τ�Gτ� v�ι δι%τι ^δη τ�ν �µXνυσαν �S ΠAOKτJ�δες κα. P
πρεσ@ε2α τ�ν Φιλιππ2νων. xOµως κι B κ. MπαµπινιEτης δ<ν 7µεινε µ< σταυρωµνα �-
ρια. �Eππεσεν, τρ%π�ς τ�G λγειν, λαGρ�ς κατ9 τ�G κ. Mαρων2τ�υ, πρ�κειµν�υ ν9
QπερασπιθO� τ� πνευµατικ%ν τ�υ τκν�ν. Kα. δι9 τ�G Bλ�σλιδ�υ (!) 'ρθρ�υ τ�υ κα-
τηγ�ρε+ τ�ν κλασσικ�ν φιλ%λ�γ�ν δι’ 7λλειψιν �πιστηµ�νικ�G 7ργ�υ κα. oς τρωκτικ�ν
τ�G δηµ�σ2�υ �ρXµατ�ς, �φ�G κατ9 τ9 γραφ%µεν0 τ�υ �ρηµατ�δ�τε+ται �π� καιρ� γι9
τ!ν συγγραφ! λε8ικ�G π�Z δ<ν 'ρ�ισεν �κ%µη ν9 γρ0φεται.

xOµως B κ. MπαµπινιEτης συνε�2Jων κ0νει λ%γ�, 4τι B κ. Mαρων2της δ<ν µπ�ρε+ ν9
�πικαλ�ται τ!ν yθικXν. LH τ�ια�τη «µπη�τ!» µ< πρ�@ληµ0τισε τ9 µ0λα, 4πως @ε@α2-
ως κα. τ!ν κ. dAννα Φραγκ�υδ0κη, καθηγXτρια τ�G Πανεπιστηµ2�υ �Aθην�ν, (να2!
�κε2νη π�Z �π� «T� B�µα» Jητ�Gσε ν9 καταν�Xσωµεν τ� µεγαλε+�ν τ�G π�λιτισµ�G τ�ν
LE@ρα2ων), zτις κα. 7ρ�εται oς αWτ%κλητ�ς (;) µ0ρτυς τ�ς yθικ�ς Qπ�στ0σεως τ�G κ.
Mαρων2τη. Kα. κ0θ�µαι τEρα κα. σκπτ�µαι, τ2 ν9 �νν��Gσε B µγας τ�ς γλωσσ�λ�-
γ2ας µας �στ!ρ δι’ αWτ�ς τ�ς �µµσ�υ πλ!ν σαφεστ0της κατηγ�ρ2ας. MXπως 4τι �ντ-
γραψε τ� διδακτ�ρικ% τ�υ; dO�ι @@αια, γιατ. αWτ� τ� φρ�Gτ�ν εWδ�κιµε+ σ< συλλ%γ�υς
�iτινες φρ�υν pν�µασ2ες pρων. Kλφτης, δ�λ�φ%ν�ς, �πατεEν κα. κατα�ραστ!ς δ<ν
ε3ναι. Φ�ινικιστ!ς ε3ναι B 'νθρωπ�ς κα. 4,τι θλει γρ0φει κα. γι’ αWτ� Qπ%κειται ε?ς
δηµ�σ2αν κριτικ!ν. T%τε περ. π�2ας «yθικ�ς» πρ%κειται; MXπως... Kαλ< 'ει στ� καλ�
π�Z µ< κ�λ0Jετε ττ�ιαν nρα! LO κ. Mαρων2της ε3ναι �δ0µας �νδρισµ�G κα. µ0λιστα
σ< vγκ� κ�τρEνας, 4πως φυσικ9 κα. πλε+στ�ι 'λλ�ι τ�G περιγ�ρ�υ, περ. τ�ν Bπ�2ων
�Wδ<ν 7�ει �κ�υσθ� µ�ρι τEρα. Π0ντως τEρα �νατρπεται τ� παλαι%ν λαϊκ�ν λ%γι�ν:
∆ι%τι τ9 κ�ρ0κια @γ0J�υν τ9 µ0τια τ�υς µετα8� των πλ�ν. �Eκρηκτικ! τs� vντι µετε-
8λι8ις.

ΓιUργ)ς Πετρ'π)υλ)ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ
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Στ+ν δεκαετ α τ
# E-κ
σι, 2πως ε-παµε, 
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ρ< στ+ν REλλ&δα κα" στ< πλα σια τCς ∆ιεθν
#ς )Eκθ�σεως

I. EIΣAΓΩΓH

T� ���ρευτ�ν τν τραγ�υδιν τ�� «N��υ K�µατ�ς»
M" #φ�ρµ% τ&ς συνεντε()εις τ�ν κ.κ. Mι�. Bι�λ�ρη κα& ∆ηµ. -Iατρ/π�υ-

λ�υ στ� 199� τε2��ς τ�2 «∆αυλ�2» θ4 5πι�ειρ�σω ν4 ρ6)ω λ6γ� φ�ς σ" µ6α
πλευρ4 τ�2 θ�µατ�ς, 9 :π�6α δ"ν θ6�θηκε στ&ς 5ν λ/γω συνεντε()εις. Πρ/-
κειται γι4 τ&ς σ��σεις τ�ν τραγ�υδι�ν τ�2 «N��υ K(µατ�ς» µ" τ�ν ��ρ/.
�H #λ�θεια ε@ναι, Aτι �B σ��σεις αCτ"ς τε6ν�υν πρ�ς τ� µηδ�ν. M� λ6γα λ/-
για τ� «N�� K2µα» περιφρ/νησε τ�ν ��ρ/.

�Eπ�µ�νως τ4 τραγ�(δια τ�υ δ"ν ε@ναι τραγ�(δια σ(µφωνα µ" τ4 Dλλη-
νικ4 µ�τρα κα& σταθµ�, #φ�2 Bστ�ρικ�ς ε@ναι #π�δεδειγµ�ν� Aτι τραγ�(-
δι θ4 πEF στ6��ς, µελGωδ6α κα& ��ρ/ς ταυτ��ρ/νως. Σ" καµµι4 περ6πτωσι �ε-
�α6ως A,τι ��ρε(εται δ"ν #π�τελεI Dλληνικ� τραγ�(δι. JO,τι Aµως δ"ν ε@ναι
τραγ�(δι δ"ν µπ�ρεI ν4 φωλι�σEη στ%ν ψυ�% τ�2 Nε��λληνα, : :π�I�ς, Lν
κα& M�ασε π�µπ�λλα στ�ι�εIα #π� τ%ν Dλληνικ/τητ� τ�υ, Nστ/σ� διετ�-
ρησε σ�εδ/ν #κ�ραιη τ%ν πρ�τ6µησ6 τ�υ πρ�ς τ� τραγ�(δι µ" τ%ν πρ�ανα-
φερθεIσα Mνν�ια.

▲
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T� «N�� K2µα» πρ�τ6µησε ν4 τε6νEη πρ�ς τ� Pφ�ς τ�2 -Oρφ�ως. JOµως :
κρυφ/ς θε�ς τFς �Eλλ�δ�ς ε@ναι : ∆ι/νυσ�ς. Kι Aπ�ι�ς περιφρ�νεI τQρα τ�ν
θε�ν αCτ�ν (ΠενθεSς) π�φτει θ(µα τ�ν Mαιν�δων. T� «N�� K2µα», εTπα-
µε, περιφρ/νησε τ�ν ��ρ/: ∆ηλαδ% τ%ν συµµετ��% τ�2 σQµατ�ς στ%ν ψυ-
�αγωγ6α. M’ Wλλα λ/για τ% δυνατ/τητα τ�2 σQµατ�ς ν4 µ�ρφ�π�ι�σEη τ&ς
Wτακτες κατ4 τ4 λ�ιπ4 κιν�σεις τ�υ: τ%ν τ�σι τ�υ ν4 µ�ρφQνεται. ∆"ν µπ�-
ρεI λ�ιπ�ν ν4 #ληθε(Eη 9 Wπ�ψι Aτι τ� «N�� K2µα» ε@ναι τ� τραγ�(δι τ�ν
ριX�ν µας. ∆ι/τι �B ρ6Xες Nς πρ�ς τ�ν ��ρ� Mφθασαν µ��ρι κα& τ%ν D)Fς
Yπερ��λ�, τ�υλ��ιστ�ν γι4 τ4 σηµεριν4 µ�τρα (Πλ�των): «O'κ��ν ) µ*ν
�πα,δευτ�ς ���ρευτ�ς -σται, τ�ν δ* πεπαιδευµ�ν�ν κε��ρευκ�τα θετ��ν;»
[N4 δε�τ�2µε, π[ς : #πα6δευτ�ς Wνθρωπ�ς ε@ναι �ωρ&ς 5)�σκησι στ� ��ρ�
κα& : µ�ρφωµ�ν�ς µ" 5)�σκησι;]. �O Λ�υκιαν�ς δ" στ� Περ3 4ρ�5σεως �ι-
�λ6� τ�υ λ�ει: «7Eν9 δ* τ: ;λλα -ργα, τ: µ*ν τ=ς ψυ�=ς, τ: δ* τ�� σ?µα-
τ�ς, εAς τBν Cρ�ησιν τ� ψυ�ικ�ν κα3 τ� σωµατικ�ν στ�ι�εE�ν �ναµε,γνυ-
νται».

Γιατ6 Aµως �B ρ6Xες τ�ν τραγ�υδι�ν τ�ν �Eλλ�νων δ"ν µπ�ρ�2ν ν4 #τρ�-
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II. OI ETAIPEIEΣ ΠAIPNOYN TON EΛEΓXO TOY TPAΓOY∆IOY

φ�σ�υν µ" καν�ναν θε/, #κ/µη κα& #�/ρευτ�ν; Π�ς ν4 )εριXQσEη κανε&ς
αCτ%ν τ%ν ρ6Xα π�S #ναφ�ρει : Πλ�των στ�Sς «N�µ�υς» B´, 665A: «Θε�Hς
δ�, -φαµεν, Jλε��ντας KµLς συγ��ρευτMς τε κα3 ��ρηγ�Hς KµEν δεδωκ�ναι
τ�ν τε 7Aπ�λλωνα κα3 M��σας κα3 δB κα3 τρ,τ�ν, -φαµεν, εA µεµν5µεθα, ∆ι�-
νυσ�ν». [JOπως εTπαµε, �B θε�& #π� εCσπλα�ν6α µdς ��ρισαν συγ��ρευτ�ς
κα& #ρ�ηγ�Sς ��ρ�2 τ�ν -Aπ/λλωνα κα& τ&ς M�2σες κα&, Aπως εTπαµε, eναν
τρ6τ�, Lν θυµ�(µαστε, τ�ν ∆ι/νυσ�]. JOταν τ� σ�µα περιφρ�νFται, τ/τε 9
5κδ6κησ6 τ�υ ε@ναι #ναπ/φευκτη κα& πρ�παντ�ς Aταν αCτ� συµ�α6νEη σ"
Dλληνικ"ς ψυ��ς. Θ4 gταν περιττ� ν4 #ναφερθEF κανε&ς στ�ν Mρωτα τ�ν
�Eλλ�νων γι4 τ� σ�µα. -AρκεI ν4 θυµηθEF κανε&ς τ4 #ρ�αIα #γ�λµατα.

JOµως #λ6µ�ν�. OB πατ�ρες τQρα τ�ν Nε�ελλ�νων ε@ναι : -A�ρα�µ, :
-Iσα�κ... κα& : ∆αυ6δ κι h�ι : ∆ι/νυσ�ς (;) κα& : Πλ�των. JOταν : �ασιλ�-
ας ∆αυ6δ τ/λµησε ν4 λατρε(σEη µ�υσικ���ρευτικ�ς τ�ν θε/ τ�υ, κινδ(-
νευσε ν4 κρεµαστEF #π� τ�Sς συµπατρι�τες τ�υ. �Oρ6στε τ6 πρ�στ�Xει :
θε�ς τ�ν -I�υδα6ων κα& Dπ�µ�νως κα& τ�ν �ριστιαν�ν: « OOτι �' δεE �ρι-
στιαν�Hς εAς γMµ�υς �περ��µ�ν�υς Pαλλ,Qειν R 4ρ�εEσθαι, �λλ: σεµνς▲
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δειπνεEν R �ριστLν, Sς πρ�πει �ριστιαν�Eς» (Kαν[ν 53�ς τFς 5ν Λα�δικε6jα
�Iερdς Συν/δ�υ 5ν Mτει 364).

Στ&ς «µπ�υ�τ», τ�Sς �Qρ�υς Aπ�υ Wνθισε τ� «N�� K2µα», �B ν��ι κ�θ�-
νταν κ�τω #κ6νητ�ι, σ4ν σ" 5κκλησ6α, τ� Mλεγαν µ�λιστα, #π�λαµ��ν�ντας
τ%ν Yπερευαισθησ6α τ�ν #σµ�των τ�υ. Σεµν�ς, Nς πρ�πει· σεµνQτατα µ�-
λιστα. �O ��ρ�ς 5θεωρεIτ� �ε��λωσι κα& #σ��εια· #γ�νεια, �ωριατισµ�ς κα&
#γρ�ικ6α. OB Θε�δωρ�κις, XατXηδ�κις κα& τ� «N�� K2µα» Wδειασαν τ&ς π6-
στες τ�2 ��ρ�2. -Eπειδ% Aµως δ6�ως ��ρ� δ"ν γ6νεται, �B π6στες αCτ"ς κα-
τελ�φθησαν #π/ )�ν�υς ��ρ�(ς, ∆υτικ�Sς κα& -Aνατ�λικ�(ς. Kα& «Tταν
σ�� πα,ρν�υν τBν π,στα, τ�τε σ�� πα,ρν�υν τBν π,στι», Aπως nσ�υρ6Xεται
: Bδρυτ%ς τ�2 «EYρετηρ6�υ» Γ. Mανι�της. T6 �/ρευαν �B νεαρ�& τ�2 «N�-
�υ K(µατ�ς»; o�ν�υς ��ρ�(ς. M�πως ��ρε(�νται τ4 τραγ�(δια τ�2 K. Xα-
τXF, τFς -Aρλ�ττας, τ�2 Σα��/π�υλ�υ κα& τ�ν λ�ιπ�ν συναδ�λφων τ�υς,
πλ%ν σπανιωτ�των περιπτQσεων;

�H P�ρις λ�ιπ�ν αCτ% τ�2 #��ρε(τ�υ τ�ν τραγ�υδι�ν Nδ�γησε στ%ν
#κρ/τητα τFς συρτ�τσιφτετελ�µαν6ας, 9 :π�6α µαστ6Xει τ%ν �Qρα #π’

αBτ'ς µ' συµ.λαια. RH $ταιρε α /ναλαµ.&νει ν< .ρ?C «στ
�ντι
», γ νεται O
t!
ληψ α κα" /π� >κε4 κα" µετ< 2λα τ< στ&δια παραγωγCς $ν�ς δ σκ
υ τ<
/ναλαµ.&ν
υν 
9 δισκ
κ
πτικ'ς, π
3 ε@ναι 
9 δ�
 π
3 /ν�φερα µ' τ+ διαδι-
κασ α τ
# «φασν».

ABτ< συµ.α ν
υν µ�!ρι τ� 1960 στ� !�ρ
 τCς .ι
µη!ανικCς παραγωγCς
τραγ
υδι�ν. T  συµ.α νει 2µως στ
3ς !Qρ
υς δηµι
υργ ας τ
υ; Mν
 µ α
λ�5η τCς $λληνικCς «/ργκ�» θ< µπ
ρ
#σε ν< τ� περιγρ&ψ?η: «κ�υλ�υ���α-
τα». (Θ< !ρησιµ
π
ι
#σα µι< 6λλη, /λλ< δ'ν µπ
ρ� ν< τ+ µεταφ�ρω στ�
!αρτ ). RH µεταπ
λεµικ+ REλλ&δα ε@ναι µι< !Qρα π
3 περν&ει /π� τ�ν /γγλικ�
στ�ν /µερικανικ� >ναγκαλισµ, µ' 2,τι αBτ� συνεπ&γεται (τυφλ+ µ µηση τ
#
τρπ
υ �ωCς τ�ν ν�ων /φεντικ�ν, 6κρατ
ς καπιταλισµ�ς κ.λπ.). Στ�ν τρ-
π
 �ωCς τ
# IEλληνα O «pρπα�τ�» γ νεται σιγ&-σιγ& δευτ�ρα φ�ση, µ' 2λες
τ"ς συν�πειες π
3 αBτ� πρ
καλε4 στ+ν π
ιτητα τCς �ωCς. T� πρ.ληµα ε@ναι
µεγ&λ
, /λλ&, >πειδ+ L!ω σ<ν θ�µα τ� $λληνικ� τραγ
�δι, θ< περι
ριστ� σ’
αBτ.

REταιρε4ες κα" τραγ
υδιστ'ς - τραγ
υδ
π
ι
" πι��
νται /µφ δρ
µα γι< τ+ν
παραγωγ+ καιν
�ργιων «>πιτυ!ι�ν», µ' µν
 σκ
π� ν< γεµ σ
υν τ"ς τσ�πες
τ
υς. IOµως τ� τραγ
�δι π
3 γ νεται >πιτυ! α L!ει σ<ν .ασικ+ πρ
ϋπθεση
τ+ν Lµπνευση τ
# δηµι
υργ
# τ
υ· κα , 2πως καταλα.α νει κανε ς, Lµπνευ-
ση µ' µ
ναδικ� κ νητρ
 τ� κ�ρδ
ς κα" oπ� !ρ
νικ+ π εση δ'ν συµ.ι.&�
-
νται. RH π
ιτητα λ
ιπ�ν τ
# $λληνικ
# τραγ
υδι
# π�φτει δραµατικ&.
EBτυ!�ς τ+ν τελευτα α στιγµ+ θ< σωθ?C /π� τ"ς µ
υσικ'ς µεγαλ
φυxες τ�ν
Θε
δωρ&κι - Xατ�ιδ&κι, π
3 µαθα ν
υν – >πιτ�λ
υς – τ�ν κσµ
 ν< /κ
�?η

III. H AMEPIKANOΠOIHΣH THΣ ∆EKAETIAΣ TOY ’60

▲
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σωστ� $λληνικ� τραγ
�δι. T� 6σ!ηµ
 στ+ν περ πτωση αBτ+ ε@ναι 2τι O µ
υ-
σικ� τ
υς κ
µµατικ
π
ι�θηκε, /φ�ν
ντας >λε�θερ
 τ� πεδ 
 στ+ν /µερικα-
νφερτη µ
υσικ+ ν< µπ&σ?η ν�α {θη στ+ν νε
λα α µας (π
ις δ'ν θυµKται τ
3ς
πρQτ
υς «ρ
κKδες», π
3 ττε |ν
µ&�
νταν «τ�ντυ-µπ/υς»;). RH π
λιτε α .�-
.αια ττε τ
3ς τσ&κισε, κα" π
λ3 σωστ< µ&λιστα, µ' κ
�ρεµα κα" διαπ-
µπευση. T� κακ� 2µως, π
3 ε@!ε /ρ! σει µ' τ+ν >π�λαση τ
# /µερικανικ
#
τρπ
υ �ωCς, Aταν /ργ< ν< σταµατ�σ?η, /φ
# Lµµισθ
ι πρ&κτ
ρ�ς τ
υ Aσαν
σ' 2λα τ< πστα τCς δηµσιας �ωCς µ' Lµφαση στ< M.M.E. B�.αια, γι< ν< λ�-
µε κα" «τ
# στρα.
# τ� δ κι
», τ+ν >π θεση τCς /µερικανικCς oπ
κ
υλτ
�-
ρας δ'ν τ+ν δ�!εται µν
 O REλλ&δα /λλ< κα" Uλκληρη O EBρQπη µ' τελευ-
τα α γραµµ+ /µ�νης τ� fταλικ� κα" τ� γαλλικ� τραγ
�δι, π
3 τελικ< 2µως
L!ασαν κα" αBτ< τ+ν µ&!η.

Στ+ν δεκαετ α τ
# ’60-’70 µι< ν�α /πρσµενη }θηση θ< δ
θ?C στ� $λληνικ�
τραγ
�δι µ' τ+ν >µφ&νιση στ< µ
υσικ< πρ&γµατα τ
# λεγ
µ�ν
υ «N�
υ K�-
µατ
ς». RH νε
λα α ττε L!
ντας /γκαλι&σει τ"ς µ
υσικ'ς τ�ν Θε
δωρ&κι -
Xατ�ιδ&κι Lµαθε ν< /κ
�?η π
ι
τικ� τραγ
�δι. sEτσι πρ
�κυψε O πρ
σπ&θεια
µερικ�ν ν�ων tθ
π
ι�ν κυρ ως, π
3 γωρ �
ντας καλ< �ρθ
φων α κα" µ
υ-
σικ+ Lδωσαν στ� $λληνικ� τραγ
�δι ν�
 !ρ�µα, Mφ
ς κα" Aθ
ς. RO στ !
ς (τ"ς
περισστερες φ
ρ'ς µεγ&λων π
ιητ�ν µας) /παιτε4 /πλυτη Oσυ! α κα" 
9
µεγ&λ
ι ττε /π
ρ
#ν γι< τ� π�ς Lνα τραγ
�δι µπ
ρε4 ν< κρατK τσ
 �ρε-
µη τ+ν /τµσφαιρα τ�ν «µπ
υ&τ», 2π
υ gκ
υγταν µν
 O φων+ τ
# τρα-
γ
υδιστC. T�ν καιρ� >κε4ν
 >µφαν �εται κα" µ α ν�α $ταιρε α, O «Λ�ρα», O
«µνη $λληνικ+ $ταιρε α», 2πως αBτ
διαφηµ �εται, κα" /ναλαµ.&νει τ+ν
Lκδ
ση τ�ν τραγ
υδι�ν τ
# «N�
υ K�µατ
ς» σ' δ σκ
υς. )Aπ� τ
3ς ν�
υς

Wκρ�υ εnς Wκρ�ν. Kι Aλα αCτ�, ε@µαι ���αι�ς, Wνευ δ/λ�υ. JOλα αCτ4 λ/-
γω τFς �ριστιανικFς παιδε6ας, τ%ν :π�6α M��υν Yπ�στF qπαντες κα& 9 :π�6α
καθ�ρ6Xει #κ/µη κι αCτ�Sς �B :π�I�ι #ρ�σκ�νται ν4 δηλQν�υν Wθε�ι, #ρι-
στερ�6, Dλλην6X�ντες κα& :τιδ�π�τε Wλλ�.

TελειQν�ντας τ&ς γενικ/τητες, στ� σηµεI� αCτ� θ4 rθελα στ� συγκεκρι-
µ�ν� θ�µα τ�ν 5ν λ/γω συνεντε()εων ν4 πρ��� σ" µ6α παρατ�ρησι τ�ν λε-
γ�µ�νων τ�ν κ.κ. M. Bι�λ�ρη κα& ∆. -Iατρ/π�υλ�υ. Kατ4 τ%ν γνQµη τ�υς
λ�ιπ�ν «�U παρ�ικ��ντες τV= WIερ�υσαλBµ τν διευθυντηρ,ων τ=ς κ�υλτ��-
ρας κα3 �U “λε�ντ�ειδεEς” π�H καθ�δηγ��ν τ� WEλληνικ� τραγ��δι» εCθ(-
ν�νται γι4 τ�ν παραµερισµ� τ�2 «N��υ K(µατ�ς». �Ωστ/σ� 9 πραγµατικ/-
τητα µdς δε6�νει 5ντελ�ς τ� #ντ6θετ�. ∆ι/τι Aλ�ι 5µεIς, �B :π�I�ι παρακ�-
λ�υθ�2µε µ" πρ�σ��% τ4 µ�υσικ4 πρ�γµατα τFς �Qρας, διαπιστQσαµε Aτι
τ4 τελευταIα εTκ�σι περ6π�υ �ρ/νια «�B παρ�ικ�2ντες τEF �Iερ�υσαλ%µ» µ"
nδια6τερη 5πιµ�ν% πρ�σεπ�θησαν ν4 #να�ιQσ�υν τ� «N�� K2µα» µ" #ν�-
λ�γες 5κπ�µπ"ς σ" ραδι/φωνα κα& σ" τηλε�πτικ�Sς σταθµ�(ς. T� Xητ�(µε-
ν� �ε�α6ως gταν ν4 )αναπ�υλ�σ�υν τ� ε@δ�ς αCτ/, Aπως Mπρα)αν κα& µ" τ�▲
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ρεµπ�τικ� λ6γ� πρ6ν. Kα& 5νG� µ" τ� ρεµπ�τικ� π�λλ4 5π�τυ�αν, #ντιθ�τως
µ" τ� «N�� K2µα» #π�τυ�αν. T� ρεµπ�τικ� 5πανασυντ/νισε στ�Sς τ/ν�υς τ�υ
Nς λαϊκ% δηµι�υργ6α τ&ς �αθ(τερες ��ρδ"ς τ�2 Nε��λληνα, 5νG� τ� «N��
K2µα» Nς µικρ�αστικ� κα& #�/ρευτ� δ"ν 5π�τυ�ε τ� 5πιθυµητ/ #π�τ�λε-
σµα. �H Mπαρσι τ�2 µικρ�αστ�2, 5ντελ�ς #δικαι�λ/γητη, Mφθασε ν4 �αρα-
κτηρ6σEη τ4 εTδη τFς µ�υσικFς τ�υ Nς Mντε�να. �Eπ�µ�νως τ4 λ�ιπ4 ε@ναι
Wτε�να. K�τι π�S δ"ν #ληθε(ει γι4 Aσ�υς γνωρ6X�υν τ%ν µεγαλειQδη τ��νη
τ�2 ∆ηµ�τικ�2 κα& τ�2 -Aστικ�2 λαϊκ�2 τραγ�υδι�2.

TελειQν�ντας θεωρ� Yπ��ρ�ωσ6 µ�υ ν4 τ�ν6σω, Aτι τ� «N�� K2µα» παρ’
Aλα αCτ4 σ" #ρκετ"ς περιπτQσεις πρ�σπ�θησε ν4 σ�ετισθEF µ" τ�Sς Dλληνι-
κ�Sς µ�υσικ�Sς τρ/π�υς, Aπως στ%ν περ6πτωσι τ�2 κ. M. Bι�λ�ρη. T�λ�ς
��ριν τ�2 διαλ/γ�υ θ4 τ� θεωρ�2σα π�λS θετικ/, 54ν �B κ. M. Bι�λ�ρης
κα& κ. ∆. -Iατρ/π�υλ�ς εnσ�λθ�υν στ%ν π6στα τ�2 πρ�τειν/µεν�υ τQρα 5δ�
διαλ�γικ�2 ��ρ�2 Nς συγ��ρευτ�ς.

Στα�ρ�ς Bασδ�κης

συνθ�τες τCς δεκαετ ας αBτCς 5ε!ωρ �
υν 
9 Mαρκπ
υλ
ς, Σα..π
υλ
ς,
Σπανς κα" �αρ!&κ
ς.

Στ�ν τ
µ�α τCς /ναπαραγωγCς {!
υ δ�
 ν�ες >φευρ�σεις δ ν
υν στ+ .ι
-
µη!αν α τ
υ µεγαλ�τερα κ�ρδη. ABτ'ς ε@ναι O στερε
φων α κα" O κασσ�ττα.
RH κασσ�ττα (>φε�ρεση τCς Philips) Lµελλε ν< ε@ναι καταλυτικ+ γι< τ< πα-
γκσµια δεδ
µ�να στ� τραγ
�δι, /φ
# >µφαν �εται µα�� της κα" µι< ν�α κ&-
στα /νθρQπων, 
9 «κασσεττ
πειρατ�ς». IOσ
 κα" ν< φα νεται παρ&5εν
 (π�-
ρα /π� τ+ ν
µικ+ πλευρ< τ
# θ�µατ
ς), 
9 κασσεττ
πειρατ'ς Lδωσαν λ�ση
στ+ν t!ητικ+ σα..
�ρα, π
3 Aταν oπ
!ρεωµ�ν
ς ν< /γ
ρ&�?η U /κρ
ατ+ς τ
#
δ σκ
υ µα�3 µ' τ� :να, 6ντε δ�
 τραγ
�δια π
3 τ
# 6ρεσαν. Xτ�πησαν κα -
ρια ταυτ!ρ
να $ταιρε4ες κα" τραγ
υδιστ�ς, στερQντας τ
υς µεγ&λα κ�ρδη.
B�.αια αBτ� ε@ναι «κλ
π+ πνευµατικCς fδι
κτησ ας», /λλ< µ�πως κλ
π+
πνευµατικCς fδι
κτησ ας δ'ν ε@ναι τ� ν< στ�ν?ης στ+ν στ�γη τ
# σπιτι
# σ
υ
εfδικ'ς κερα4ες .ρα!�ων κα" ν< λεηλατ?Cς µ' τ<  $ρτ�ιαν< τ+ν )Aρα. α κα" τ"ς
)Iνδ ες; Kλ
π+ πνευµατικCς fδι
κτησ ας δ'ν ε@ναι τ� ν< /κ
#ς :να τραγ
�δι
τ
# Z<κ Mπρ'λ π.!. κα" ν< ν
µ �?ης 2τι ε@ναι $λληνικ, µν
 κα" µν
 διτι U
IEλληνας διασκευαστ+ς «5�!ασε» ν< .&λ?η δ πλα /π� τ�ν τ τλ
 στ< $λληνικ<
τ
# τραγ
υδι
# κα" τ� cν
µα τ
# πραγµατικ
# δηµι
υργ
#; Kλ
π+ π&λι δ'ν
ε@ναι, 2ταν >σ3 U δι&σηµ
ς συνθ�της - στι!
υργ�ς σφετερ �εσαι τ+ν δ
υλει<
$ν�ς ταλαντ
�!
υ πλ+ν 2µως 6σηµ
υ συνθ�τη - στι!
υργ
#; – ABτ< τ< �ρα4α,
2σ
ν /φ
ρK στ+ν κλ
π+ πνευµατικCς fδι
κτησ ας /π� τ+ν πλευρ< τ�ν καλ-
λιτε!ν�ν, π
3 ε@ναι κα" O πι� σ
.αρ�, /φ
# µ' τ�ν πι� >λεειν� τρπ
 περνJK
στ� $λληνικ� τραγ
�δι 5�να πρ�ς αBτ� στ
ι!ε4α.

IV. H KAΣΣETTA KATAΛYEI TA ΠAΛAIA ∆E∆OMENA
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O9 $ταιρε4ες L!
υν πι� «σ�φιστικ"» τρπ
υς, γι< ν< λ?ηστ�ψ
υν τ� κρ&τ
ς
κα" τ
3ς τραγ
υδιστ�ς τ
υς. O9 τρπ
ι αBτ
" oφα ν
νται στ< 6ρτια |ργα-
νωµ�να λ
γιστ�ρι& τ
υς. N< :να παρ&δειγµα: )Aπ� τ+ν α >µπ
ρικ+ $ταιρε α
γ νεται µι< εfκ
νικ+ >πιστρ
φ+ 1000 δ σκων στ+ν . δισκ
κ
πτικ+ σ<ν κα-
κ�κτυπων. )Aπ� τ+ν διαδικασ α αBτ+ κερδ �
υν τσ
 O δισκ
κ
πτικ+, π
3
περνK τ+ν «>πιστρ
φ+» στ� παθητικ της, 2σ
 κα" O >µπ
ρικ�, π
3 ρ !νει στ�
>µπρι
 ! λι
υς δ σκ
υς /π� τ� π
υθεν&. M' τ+ διαδικασ α αBτ+ τ� κρ&τ
ς
!&νει δ�
 φ
ρ'ς τ
3ς φρ
υς π
3 Lπρεπε ν< π&ρ?η κα" 
9 καλλιτ�!νες τ< πνευ-
µατικ& τ
υς δικαιQµατα.

RH δεκαετ α τ
# ’70 ε@ναι O µετατρ
π+ τCς µ
υσικCς REλλ&δας σ' Stereo
κα" σηµαδε�εται µ' τ+ν >µφ&νιση, κ&π
υ στ� 1976, τCς ν�ας δισκ
κ
πτικCς
$ταιρε ας Faberlsound, π
3 ε@ναι O µνη π
3 παρ�µεινε µ�!ρι σ�µερα /π
-
κλειστικ< δισκ
κ
πτικ�, -σως γιατ" δ'ν {θελε ν< /νταγωνισθ?C τ�ν .ασικ� πε-
λ&τη της, π
3 Aταν O $ταιρε α «Minos». T+ν δεκαετ α αBτ+ τ+ν !αρακτηρ -
�ει κα" O Lκδ
ση �ωνταν< συναυλι�ν σ' δ σκ
υς. RH τελει
π
 ηση τ�ν t!
-
ληπτικ�ν µ�σων κα" µι< σειρ< /π� ν�
υς σπ
υδασµ�ν
υς t!
λCπτες >πιτρ�-
π
υν κ&τι τ�τ
ι
. Kα" /π� συναυλ ες αBτ+ τ+ν δεκαετ α 6λλ
 τ π
τα! Γ ν
-
νται συναυλ ες γι< τ< πι� /π θανα πρ&γµατα µ' τσ
υ!τερ π
λλ'ς φ
ρ'ς
εfσιτ�ρι
. )Eν π&σ?η περιπτQσει 2µως O π
ιτητα τ�ν τραγ
υδι�ν π
3 /κ
�-
ει σ’ αBτ'ς U κσµ
ς ε@ναι π
λ3 πι� /νε.ασµ�νη /π� τ+ν !υδαιτητα τ�ν
>µπ
ρικ�ν «>πιτυ!ι�ν».

RH δεκαετ α τ
# ’80 ε@ναι O αBτ
κρατ
ρ α τCς κασσ�ττας, κα" U λας µας πα-
ρ
υσι&�ει :να π&ρα π
λ3 σ
.αρ� σ�µπτωµα, π
�, 2σ
 περν
#ν τ< !ρνια, >πι-
δεινQνεται: ΣταµατK σιγ< - σιγ< ν< τραγ
υδK. Λ γ
ι τ� /ντιλαµ.&ν
νται
αBτ� κα" /κµη λιγQτερ
ι ε@ναι >κε4ν
ι π
3 /νησυ!
#ν. ∆'ν ε@µαι εfδικ�ς
(
�τε θ< {θελα ν< ε@µαι), πιστε�ω 2µως 2τι U λας µας περνK µι< 6νευ πρ
η-
γ
υµ�ν
υ κρ ση ταυττητας, π
3 τ
# >πε.λ�θη /π� τ< M.M.E. µ' πρ
ε5&ρ-
!
υσα τ+ν τηλεραση κα" τ"ς $ταιρε4ες π
3 δια!ειρ �
νται τ� τραγ
�δι.

O9 ν�ες µ
υσικ'ς φρµες π
3 JπιPMλλ�νται ε@ναι σκληρ�ς, µ
ντ
νες, διε-
στραµµ�νες, τελε ως L5ω /π� τ+ν ψυ!+ $ν�ς εBα σθητ
υ λα
#, 2πως U δικς
µας. Πρκειται γι< µα�ικ+ >π θεση τCς oπ
κ
υλτ
�ρας >ναντ 
ν c!ι µν

τ
# δικ
# µας /λλ< κα" 2λων τ�ν λα�ν τCς ΓCς π
3 L!
υν κ&π
ια fδιαιτε-
ρτητα. Θυµ&στε παλι&, π
�, 2ταν /κ
�γατε :να ν
τι
αµερικανικ� τραγ
�-
δι κα" γνωρ �ατε /µ�σως /π� τ< t!
!ρQµατα 2τι Aταν τ�τ
ι
; – Γι< ν< >πι-
!ειρ�σετε ν< /κ
�σετε σ�γ!ρ
ν
 /µερικανικ τραγ
�δι!..

Στ< πλα σια τCς παγκ
σµι
π
 ησης τ
# 2π
ι
υ π
λιτισµ
#, τ�ν Uπ
4
 πρ
-
σπαθ
#ν ν< >πι.&λ
υν 
9 >λεγ!µεν
ι /π� τ
3ς σιωνιστ'ς )Aγγλ
σ&5ωνες,
Uδηγ
#ν τ+ν «π�λ(µ�ρφ�ν pρµ�ν6ην» στ� τ�λ
ς της. IOµως U π
λιτισµ�ς
π
τ' δ'ν κινδ�νεψε /π� τ+ν π
λυφων α. T
Bναντ 
ν µ&λιστα πρ
!ωρ
#σε,
γιατ" O π
λυφων α Lδινε κα" τ� µ�τρ
 σ�γκρισης. T� πε ραµα π
3 >πι!ειρε4
U ∆ιεθν+ς )E5
υσιασµ�ς δ'ν ε@ναι τ� πρ�τ
. T� 5ανα�κανε κατ< τ+ν πτQση
τCς PωµαϊκCς αBτ
κρατ
ρ ας, µ' /π
τ�λεσµα τ�ν Mεσα ωνα. Kα" ττε µ'ν O
/νθρωπτητα 5ανασηκQθηκε στ< πδια της !ρησιµ
π
ιQντας τ< διασωθ�-

V. TO 1980 O ΛAOΣ ΣTAMATA NA TPAΓOY∆A
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ντα /π
θ�µατα τCς $λληνικCς γνQσης. T� σηµεριν� πε ραµα 2µως ε@ναι π
λ3
πι� πρ
σεγµ�ν
 κα" µ' π
λ3 πι� µεγαλ�τερες πιθαντητες >πιτυ! ας, /φ
#
στ� «τ4 π�ντα #παγ�ρε(�νται» τ
# πρ
ηγ
�µεν
υ Mεσα ωνα L!
υν .&λει τ�
«τ4 π�ντα 5πιτρ�π�νται» σ' συνδυασµ� µ' µ α 6νευ πρ
ηγ
υµ�ν
υ κακ
-
π
 ηση - γελ
ι
π
 ηση κ&θε τι τ
# $λληνικ
#.

Π
λυφων α λ
ιπν, π
3 φ�ρνει τ+ν µ
ν
τ
ν α. RYπερπρ
σφ
ρ&, µ' σκ
π�
τ+ν µ+ >µπ�δωση κα" τ�ν /π
πρ
σανατ
λισµ. ABτ< ε@ναι τ< 2πλα τ�ν κα-
τε!ντων τ< M.M.E. >5
υσιαστ�ν. Σκ
πς τ
υς O >πι.
λ+ $ν�ς ν�
υ Mεσα ω-
να µ' /πQτερ
 σκ
π� τ+ δηµι
υργ α φθην�ν /ντιγρ&φων, π
3 ε-τε αBτ< θ<
λ�γωνται τραγ
�δια, τ�!νη, κλ�ν
ι, b δ'ν 5�ρω τ  6λλ
. Σκ
π� θ< L!
υν ν<
πρ
σφ�ρ
υν !ρCµα – 6ρα δ�ναµη – στ
3ς π&τρων�ς τ
υς. IOσ
 γι< µ�να,
/λλ< κα" γι< σKς oπ
θ�τω, 2πως λ�ει κα" U π
ιητ�ς, «θ4 µατQν�υν τ%ν ψυ-
�� µ�υ µ�σα σ" µ6α θλι�ερ% µ�ν�τ�ν6α».

T< τ�λη τCς δεκαετ ας τ
# ’70 κα" 
9 /ρ!'ς τ
# ’80 σηµαδε�
νται /π� τ+ν
εfσ.
λ+ 5�νων π
λυεθνικ�ν τραγ
υδι�ν, π
3 µ�!ρι ττε >πρακτ
ρε�
ντ
.
ΠρQτη $ταιρε α π
3 /νε5αρτητ
π
ιε4ται ε@ναι O C.B.S. µ' πρ�τ
 διευθυντ+ τ�ν
/µερικαν
ε.ρα4
 S. Rabinovich. RH $ταιρε α αBτ+ >φαρµ�
ντας τ� σ�στη-
µα «Mother» (mother = µεταλλικ�ς θετικ�ς δ σκ
ς, /π� τ�ν Uπ
4
 .γα νει O
/ρνητικ+ µ�τρα παραγωγCς), .γ&�ει στ+ν REλλ&δα δ σκ
υς, π
3 στ+ν >µφ&-
νιση τ
υλ&!ιστ
ν ε@ναι σ<ν ν< L!
υν παρα!θC στ+ν )Aµερικ�, /φ
# 
�τε στ+
µ�τρα 
�τε στ"ς >τικ�ττες φα νεται O $λληνικ+ $ταιρε α π
3 τ
3ς παρ�γαγε.
RH >µφ&νιση σ<ν /νε5αρτ�των τ�ν µ�!ρι !θ'ς πρακτ
ρευ
µ�νων $ταιρει�ν
oπ
δηλQνει κα" τ+ν 6λωση µεγ&λ
υ τµ�µατ
ς τCς νε
λα ας µας /π� τ"ς 5ε-
νφερτες µ
υσικ�ς. M�!ρι !θ'ς Aταν, π
3 O νε
λα α µας Aταν !ωρισµ�νη σ'
«µπ
υ�
υκ.ι
υς» κα" «/µερικαν&κηδες». T�ρα ε@ναι !ωρισµ�νη σ' «τσι-
ν�ρια» (ρ
κKδες) κα" σ' «καρ�κλες» (ντισκ.ι
υς). RH διαφ
ρ< τ
# !θ'ς µ'
τ� σ�µερα ε@ναι >µφαν�ς, ν
µ �ω.

RH δεκαετ α τ
# ’80 ε@ναι O δεκαετ α π
3 παρατηρε4ται κα" O µε ωση τ�ν
Lµµισθων πρακτρων τ�ν )Aµερικαν�ν στ+ν EBρQπη κα" στ+ν REλλ&δα, γιατ"
τ+ν δ
υλει& τ
υς τ+ν L!
υν /ναλ&.ει τQρα 
9 /µερικαν
π
ιηµ�ν
ι, 2σ
ν
/φ
ρJK στ�ν τρπ
 �ωCς, EBρωπα4
ι. RH /λ�θεια ε@ναι 2τι 
9 /ντιστ&σεις π
3
πρ
.&λλει U λας µας, 2πως κα" κατ< τ�ν πρ�τ
 Mεσα ωνα, Lτσι κα" τQρα,
ε@ναι π
λ3 µεγαλ�τερες /π� τ"ς /ντιστ&σεις 6λλων λα�ν, κα" π
λ3 φ
.Kµαι
2τι αBτ� θ< τ� πληρQσωµε π
λ3 /κρι.&... Φα νεται 2τι µ
4ρα αBτ
# τ
# λα-

# ε@ναι ν< /ντιστ�κεται, 2ταν 
9 6λλ
ι L!
υν {δη σκ�ψει τ� κεφ&λι.

RH δεκαετ α τ
# ’90 ε@ναι O δεκαετ α τ�ν µεγ&λων /λλαγ�ν στ+ν «$λλη-
νικ+» δισκ
γραφ α λγω τCς >µφ&νισης τ
# ψηφιακ
# {!
υ. ΠρQτη $ταιρε α
στ�ν τ
µ�α αBτ� ε@ναι O Digital Records, π
3 τελικ< /γρασε κα" τ� >µπ
ρικ�
τµCµα τCς Philips, κα" /κ
λ
υθε4 O Fabelsound, π
3 παραµ�νει καθαρ< δι-
σκ
κ
πτικ+ $ταιρε α. RH δισκ
κ
πτικ+ EMIAΛ L!ει κλε σει, >ν� τ� >µπ
ρικ�
τµCµα της L!ει συγ!ωνευθC µ' τ+ν «Minos». ∆ιευθυντ+ς τ
# δισκ
γραφικ
#

VII. O ΨHΦIAKOΣ HXOΣ KAI H AΓPIA EKMETAΛΛEYΣH

VI. H AΛΩΣH THΣ NEOΛAIAΣ AΠO TIΣ ΠOΛYEΘNIKEΣ

∆ΑΥΛjΣ/202, )OκτQ.ρι
ς 199812610



αBτ
# κ
λ
σσ
# Aταν U κ. )A.ρα<µ (M&κης) M&τσας. T+ν µετατρ
π+ τCς
/ναλ
γικCς δισκ
γραφ ας σ' ψηφιακ+ /ν�λα.ε ν< στηρ 5?η U τ�π
ς, τ< πε-
ρι
δικ< κα" τ<... «/ρν&κια τ
# Π&σ!α», πρ
σφ�ρ
ντας στ� κ
ιν� δωρε<ν b
σ' !αµηλ�, oπ
τ θεται, τιµ+ !αµηλCς π
ιτητας CDs /π� παλαι'ς /ναλ
γικ'ς
>γγραφ�ς, b π
3 τ< κ
µµ&τια τ
υς δ'ν ε@!αν πνευµατικ< δικαιQµατα (κλασ-
σικ&, δηµ
τικ< κ.λπ.). T< πραγµατικ< ψηφιακ< CDs πωλ
#νται στ+ν /γ
ρ<
στ+ν τιµ+ τ�ν 5.000, 6.000, 7.000 δρα!µ�ν. Kα" >δ� ε@ναι, π
3 πρ�πει ν< /π
ρ?C
κανε ς: IEνα CD µα�  µ' τ< πνευµατικ< δικαιQµατα στ+ν !ειρτερη περ -
πτωση δ'ν 5επερνJK τ"ς πεντακσιες (500) δρα!µ'ς (>ργ
στασιακ+ τιµ�). TQ-
ρα τ� π�ς φθ&νει ν< πωλCται στ+ν τιµ+ τ�ν 7.000 !ιλι&δων /π� τ"ς $ταιρε4ες
ν
µ �ω 2τι ε@ναι 65ι
 περαιτ�ρω διερευν�σεως.

Στ�ν καθαρ< δηµι
υργικ� τ
µ�α τ< πρ&γµατα ε@ναι κα" καλ�τερα /λλ<
ταυτ!ρ
να κα" !ειρτερα /π� τ+ν πρ
ηγ
�µενη δεκαετ α. T< καλ�τερα
ε@ναι µ α µικρ+ σειρ< /π� ν�
υς /5ιλ
γ
υς συνθ�τες, π
3 /ηδιασµ�ν
ι /π�
τ+ν γενικ+ κατ&πτωση κ&ν
υν γεννα4ες πρ
σπ&θειες, γι< ν< δQσ
υν κ&π
ια
π
ιτητα στ� τραγ
�δι. T< !ειρτερα ε@ναι 2τι µα�3 µ' τ< παρακµιακ& Rave,
Rok, Rap πλακQσανε κα" 
9 σατανιστ�ς. M&λιστα, eν δ'ν τ� 5�ρετε, σKς πλη-
ρ
φ
ρ� 2τι στ+ν REλλ&δα γ ν
νται παραγωγ'ς σατανιστικ�ν δ σκων. Kα"
καλ&, 
9 δισκ
κ
πτικ'ς $ταιρε4ες .λ�π
υν µν
 τ� κ�ρδ
ς (>νa�, eν {θελαν,
θ< µπ
ρ
#σαν ν< /ρνηθ
#ν τ+ν παραγωγ�). T+ν 6δεια 2µως, γι< ν< γ ν?η O
παραγωγ�, π
ι& δηµσια oπηρεσ α τ+ν δ νει; (Γιατ  ε@ναι γνωστ, 2τι, γι<
ν< γ ν?η Uπ
ιαδ�π
τε παραγωγ� δ σκ
υ, !ρει&�εται 6δεια /π� τ+ν AEΠI κα"
τ� gρµδι
 oπ
υργε4
. ...Kα" µετ< /π
ρ
#µε γι< τ�ν >κφυλισµ� τCς νε
λα -
ας µας, τ< >γκλ�µατα στ� cν
µα τ
# ΣατανK κα" τ+ν πτQση τ
# π
λιτιστι-
κ
# µας >πιπ�δ
υ, 2ταν κ&π
ι
ι στ� cν
µα τCς 2π
ιας >λευθερ ας >πιτρ�-
π
υν ν< ρι�Qσ?η τ� κακ� στ+ν !Qρα, π
3 γ�ννησε τ� καλ. ABτ
" 
9 κ�ρι
ι,
eν δ'ν ε@ναι 6σ!ετ
ι, ε@ναι τ
υλ&!ιστ
ν πρ
δτες.

Θ< τελειQσω µ' µι< ντα αfσι
δ
5 ας· 6λλωστε τ� α�ρι
 ε@ναι κ&τι π
3 δ'ν
L!ει /κµη διαµ
ρφωθC – κα" µ
# τ+ν >πιτρ�πει.

Π
τ' δ'ν φαντ&στηκαν 
9 >5
υσιαστ�ς, 2τι O ψηφιακ+ τε!ν
λ
γ α π
3 πρ
-
Qθησαν µ' /πQτερ
 σκ
π� τ�ν Lλεγ!
 τ�ν µα��ν, θ< γινταν «µπ
�µπε-
ρανγκ» γι< τ< σ!�δι& τ
υς. Στ+ν πρ
σπ&θει& τ
υς ν< .ελτιQσ
υν τ
3ς oπ
-
λ
γιστ'ς π
3 ε@!αν /ν&γκη, γι< ν< φακελλQν
υν π
ικιλ
τρπως τ�ν π
λ τη,
.ρ�θηκαν στ+ν /ν&γκη ν< ρ 5
υν µ�ρ
ς τCς ν�ας τε!ν
λ
γ ας στ"ς µ&�ες,
πρ
κειµ�ν
υ ν< >5
ικ
ν
µ�σ
υν κεφ&λαια. ABτ� 2µως ε@!ε σ<ν /π
τ�λεσµα
ν< 5εφ�γ?η /π� τ< !�ρια τ
υς U /πλυτ
ς Lλεγ!
ς τCς πληρ
φρησης, /φ
#
µι< σειρ< /π� µικρ
-εφευρ�σεις (modem), στ+ν /ρ!+ Internet, µετ< Lφεραν
τ< π&νω κ&τω στ�ν τ
µ�α τCς πληρ
φρησης. Περι
ρι�µεν
ς στ� θ�µα µας
θ< σKς /ναφ�ρω µι< σειρ< /π� (eς µ
# >πιτραπ?C O φρ&ση) /π θανες πιθα-
ντητες.

...Πρ� καιρ
# :νας )I&πωνας tλεκτρ
νικ�ς µη!ανικ�ς Lκανε τ+ν $5Cς σκ�-
ψη: «)Aφ
# :νας /γγει
πλ&στης, πρ
κειµ�ν
υ ν< φτει&5?η :να /γγε4
, !ρη-
σιµ
π
ιε4 κ νηση (τρ
!�) κα" µ' τ� !�ρι τ
# “σηκQνει” τ� /γγε4
, δ'ν θ<

VIII. EΛΠI∆EΣ KAI ΠPOOΠTIKEΣ ΓIA TO AYPIO
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µπ
ρ
#σε, eν >κε νη τ+ν στιγµ+ Lλεγε κ&τι, ν< L!?η gµυδρ< Lστω µ�σω τ
# !ε-
ρι
# τ
υ, π
3 στ+ν πρ
κειµ�νη περ πτωση θ< λειτ
υργ
#σε σ<ν .ρα! 
νας
γραµµ
φQν
υ, ν< L!?η /π
τυπωθC στ< τ
ι!Qµατα τ
# /γγε 
υ; κα" eν να , µ'
τ+ν σηµεριν+ ψηφιακ+ τε!ν
λ
γ α >ν σ!υσης >πιθυµητ�ν κα" /πσ.εσης
/νεπιθυµ�των {!ων θ< µπ
ρ
�σαµε ν< /κ
�σωµε τ  ε@πε U κατασκευαστ+ς
τ
# /γγε 
υ;» – T� πε ραµα Lγινε κα" /κ
�στηκε O φων� τ
# /γγει
πλ&στη,
500 !ρνια πρ ν, π
3 �ητ
#σε (/π� τ�ν .
ηθ τ
υ;) ν< τ
# φ�ρ?η νερ! Σκε-
φθCτε πσα πρ
.λ�µατα π&νω σ' θ�µατα πρ
φ
ρKς τCς /ρ!α ας $λληνικCς
γλQσσας κα" -σως τCς µ
υσικCς θ< λ�ν
νταν, eν O µ�θ
δ
ς αBτ+ >φαρµ
�-
ταν στ< !ιλι&δες /ρ!αι
ελληνικ< /γγε4α.

Πιστε�ω, 2τι τ� τραγ
�δι θ< 5εφ�γ?η /π� τ< ν�!ια τ�ν $ταιρει�ν κα" θ< 5α-
ναγυρ σ?η σ’ αBτ�ν π
3 /π
φασ �ει eν πρ�πει ν< τραγ
υδηθ?C b c!ι, τ�ν λα.
T� λαϊκ� ταγ
�δι θ< 5αναπ&ρ?η τ+ν µεγαλ
φυC gπλτητα π
3 �φε λει ν<
L!?η, �στε ν< ε@ναι ε�κ
λ
 στ�ν Uπ
ι
νδ�π
τε ν< τ� τραγ
υδ�σ?η, γιατ  µι<
ν�α γενι< µ
υσικ�ν θ< τ� >πε5εργ&�εται γι< τ� σκ
π αBτ� στ
3ς oπ
λ
γι-
στ�ς της. RH ν�α αBτ+ γενι< θ< µπ
ρ?C µ�σα σ' >λ&!ιστ
 !ρν
 ν< >πικ
ινων?C
µ' τ
3ς καλ�τερ
υς �ργαν
πα4κτες, τ
3ς καλ�τερ
υς στι!
υργ
�ς, µ' >λ&!ι-
στα !ρ�µατα κα" !ωρ"ς L5
δα µετακ νησης. IOλ
ι αBτ
" θ< κ&θωνται κα" θ<
φτει&!ν
υν τραγ
�δια γι< τ� κ�φι τ
υς κα" c!ι γι< τ"ς >πιταγ'ς τCς $ταιρε -
ας. Kα" eν τ� τραγ
�δι τ
υς L!?η τ+ν τ�!η ν< /ρ�σ?η στ�ν κσµ
, τσ
 τ� κα-
λ�τερ
, /φ
# >πιτ�λ
υς τ< τραγ
�δια θ< >κπληρ
#ν τ�ν σκ
π� γι< τ�ν Uπ
4

oπ&ρ!
υν: ν< τραγ
υδι
#νται.

M�σα στ< θα�µατα τCς ψηφιακCς τε!ν
λ
γ ας θ< ε@ναι κα" O δυναττητα
π
3 θ< L!?η U συνθ�της ν< !ρησιµ
π
ι?C 2π
ι
 µ
υσικ� cργαν
 θ�λει. sEτσι
δ'ν θ< ε@ναι oπ
!ρεωµ�ν
ς ν< τρ�!?η ν< .ρ?C γι< τ"ς /ν&γκες τ
# τραγ
υδι
#
τ
υ µ α .&ρ.ιτ
 π.!. O9 δυναττητες ε@ναι π�ραν κα" τCς τ
λµηρCς φαντασ ας.
Kα" θ�λω ν< πιστε�ω, 2τι, 2σ
ν /φ
ρK στ"ς >πεµ.&σεις τ�ν κερδ
σκπων
τ
# !Qρ
υ, ε@ναι µ
νδρ
µ
ς εfς .&ρ
ς τ
υς. T
Bλ&!ιστ
ν µ�!ρι τQρα 2λα
αBτ� δε !ν
υν. Kα" τ� Lντε!ν
 τραγ
�δι – αBτ� π
3 Aταν π&ντα, ν
µ �ω: µι<
πι� Lντε!νη µ
ρφ+ τ
# λαϊκ
# γι< τ"ς πι� «σ"κ» τ&5εις τ
# κ
ινωνικ
# συ-
νλ
υ.

Kα" τ� >π σηµ
 κρ&τ
ς τ  κ&νει, γι< ν< .
ηθ�σ?η τ
3ς πρωτ
πρ
υς τ
#
ε-δ
υς; M< 2,τι Lκανε π&ντα: T π
τα. )Eδ� δ'ν Lκανε :να /ντ γραφ
 τ
# πα-
ν&ρ!αι
υ (5.000 >τ�ν) αBλ
# – /λ�θεια πσ
 θ< κστι�ε µι< τ�τ
ια κατα-
σκευ�, �στε ν< /κ
�σωµε τ  {!
υς 6κ
υγαν 
9 παν&ρ!αι
ι πργ
ν
  µας; –
κα" θ< /σ!
ληθ?C µ' πρ&γµατα π
3 στ
ι! �
υν κ&π
ια !ρ�µατα; (Xρ�µατα γι<
γλε ψιµ
 2µως τ�ν διεθν�ν >5
υσιαστ�ν .ρ σκ
νται κα" µ&λιστα 6φθ
να.)

ZAς τ� π&ρ
υµε /πφαση: O πατρ δα µας κυ.ερνKται /π� ψ
φ
δεε4ς b 5ε-
νδ
υλ
υς. Στ� !�ρι µας ε@ναι µ�σα /π� συλλ
γικ'ς διεργασ ες κα" µ' τ< µ�-
σα π
3 µKς δ νει O σ�γ!ρ
νη τε!ν
λ
γ α ν< π&ρωµε τ"ς τ�!ες της >π&νω µας,
γιατ" Lτσι π
3 πKµε σ' λ γα !ρνια U $λληνισµ�ς θ< ε@ναι παρελθ�ν κα" O
$λληνικ+ γλ�σσα θ< /ν�κ?η στ"ς Uριστικ< νεκρ�ς.

7Aντ?νης Πετρ�υτQMκ�ς
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JOταν δ"ν Yπ�ρ�Eη uρθ/δ�)η λειτ�υργ6α, εC��, Pµν�ς, Gvδ�, #κ�λ�υθ6α γ�µ�υ, �απτ6-
σµατ�ς, θαν�τ�υ κ.λπ., Aπ�υ ν4 µ%ν πρ���λλεται 9 �E�ραϊκ% Mυθ�λ�γ6α («Παλαι4 ∆ια-
θ�κη») κα& ν4 µ%ν Yµν�λ�γ�2νται τ4 πρ/σωπα τFς T�ρ4 κα& τ�2 Tαλµ�Sδ Nς «qγι�ι πρ�-
π�τ�ρες 9µ�ν» (τ�ν �Eλλ�νων), τ� 5π6σηµ� hργαν� τ�2 Kεντρικ�2 -Iσραηλιτικ�2 Συµ-
��υλ6�υ τFς �Eλλ�δ�ς, τ4 «Xρ�νικ�», XητεI ν4 #π��ληθ�2ν #π� τ4 5κκλησιαστικ4 �ι�λ6α
τFς -Eκκλησ6ας µας τ4 «#ντιε�ραϊκ�» κε6µενα. ∆"ν )�ρ�υµε, Lν τG� hντι αCτ4 τ4 κε6µενα
ε@ναι τ/σ� #ντιε�ραϊκ4, Aσ� ε@ναι #νθελληνικ4 τ4 Wλλα. Kα& Lν ε@ναι, δ"ν M��υµε καµµι4
#ντ6ρρηση ν4 #π��ληθ�2ν· παρατηρ�2µε Aµως Aτι στ� δηµ�σ6ευµα τ�ν «Xρ�νικ�ν» δ"ν
Yπ�ρ�ει καµµ6α #ναφ�ρ4 γι4 τ�ν #νθελληνικ� u�ετ� (Aπ�υ : Dλληνισµ�ς ταυτ6Xεται µ" τ�ν
«Σατανd»), π�S κα& σ�µερα ψ�λλεται στ&ς 5κκλησ6ες τFς �Eλλ�δ�ς – κα& 9 παρ�λειψη
αCτ% πρ�γµατι λ�ει π�λλ�, Aταν �B 5ν -Eλλ�δι �E�ραI�ι σ�6X�υν τ4 Bµ�τι� τ�υς δηλQν�-
ντας Aτι ε@ναι «JEλληνες»... ∆"ν θ4 gταν Wτ�π� 5π& τ�2 πρ�κειµ�ν�υ, σ�ετικ4 µ" τ� αTτη-
µα τ�2 Kεντρικ�2 -Iσραηλιτικ�2 Συµ��υλ6�υ ν4 γ6νEη : εxλ�γ�ς συνειρµ�ς µ" τ%ν λαϊκ%
παρ�ιµ6α «�O �E�ραI�ς Mδερνε κ�π�ι�ν κα& φQναXε ���θεια».

Ω.

Σ(µφωνα µ" 5π6σηµ� Mγγραφ� τFς ∆ιευθ(νσεως Παιδε6ας τFς π/λεως Πετρ�Xα�/ντσκ
τFς ∆ηµ�κρατ6ας τFς Kαρελ6ας (9 :π�6α #ν�κει πλ��ν στ% Pωσσικ% �Oµ�σπ�νδ6α) στ� Λ(-
κει� #ρ. 13 τFς π/λεως 9 διδασκαλ6α τFς DλληνικFς γλQσσας ε@ναι Yπ��ρεωτικ% σ" Aλες
τ&ς τ�)εις #π� τ� σ��λικ� Mτ�ς 1997-1998. T� µ�θηµα διδ�σκει : καθηγητ%ς τFς DλληνικFς
φιλ�λ�γ6ας κ. ∆ι�ν(σι�ς Kαρ��λας.

T%ν |ρα π�S τ� ρωµα6ικ� κρ�τ�ς µ" δι�φ�ρες πρ�φ�σεις κλε6νει Dλληνικ4 σ��λεIα στ�
5)ωτερικ�, : XFλ�ς κα& : #γQνας Dν�ς κα& µ/ν�υ WνθρQπ�υ σ’ eναν )�ν� κα& #π/µακρ� τ/-
π� πρ�πει ν4 τ(�Eη 5πα6ν�υ κα&  συµπαραστ�σεως. Γι4 π�λλ�στ% φ�ρ4 #π�δεικν(εται Aτι
�Bαδ�π�τε Dλληνικ% πρωτ���υλ6α 5ντ�ς } 5κτ�ς συν/ρων #λλ4 µακρυ4 #π� τ�ν κρατικ�
παρεµ�ατισµ� M�ει θετικ4 #π�τελ�σµατα.

M.M.

∆"ν ε@�ε περ�σει �xτε D�δ�µ�δα, #φ’ Aτ�υ : «∆» (τ. -I�υλ6�υ) σηµε6ωνε Aτι «αCτ�& π�S
#νησυ��2ν δFθεν, δι/τι 9 Mρευνα κα& συνειδητ�π�6ηση τ�2 Dλληνικ�2 παρελθ/ντ�ς #π�
τ�Sς κατ�6κ�υς τ�2 τ/π�υ αCτ�2 #π�τελεI κ6νδυν� γι4 τ� κρατ�2ν πνευµατικ� καθεστQς,
[...] µετ4 �6ας #π�κρ(πτ�υν #πQτερες σκ�πε(σεις τ�υς, π�S δ"ν ε@ναι Wλλες #π� τ�ν δι-
�ασµ/, τ%ν δηµεγερσ6α κα& τ%ν Bερ�ε)εταστικ% δυναµικ% καταστ�λ�» κα& : ν��ς πρ�κα-
θ�µεν�ς τFς -Eκκλησ6ας τFς �Eλλ�δ�ς κηρ(ττ�ντας σ" συν�ικιακ� να� τFς -Aθ�νας πρ�-
ειδ�π�6ησε 5π& λ�)ει Aτι, «Aπ�υ δ"ν π6πτει λ/γ�ς, π6πτει ρ��δ�ς», 5)ηγQντας Aτι 9 5πι-
σκ�πικ% ρ��δ�ς θ4 π�σEη στ&ς πλ�τες «τ�ν αnρετικ�ν,τ�ν σ�ισµατικ�ν κα& τ�ν #θ�ων».
∆"ν )�ρ�υµε σ" π�ι� #π� τ&ς τρεIς αCτ"ς κατηγ�ρ6ες τ�ν Yπ�ψηφ6ων θυµ�των τ�υ κατα-
τ�σσει : ν��ς #ρ�ιεπ6σκ�π�ς τ�Sς 5ρευν�ντες τ�ν #ρ�αI� �Eλληνικ� Π�λιτισµ/, )�ρ�µε
Aµως Aτι π�λλ�& #π� τ�Sς Xηλωτ"ς Yφισταµ�ν�υς τ�υ – πρ�φαν�ς #π�κτ�ντας hψιµη
αTσθηση τ�2 γελ�6�υ – Mπαψαν ν4 �αρακτηρ6X�υν πι4 τ�ν «∆» µ" τ�ν παλαι�λιθικ� �α-
ρακτηρισµ� τ�2 «εnδωλ�λατρικ�2 περι�δικ�2» κα& µdς συκ�φαντ�2ν τQρα Nς «#θ��υς».

PαPδ����ς

WEλληνικ: στBν Kαρελ,α

«B�5θεια!»

AIΣIMA KAI A∆HPITA



(Bε�α6ως �xτε 5δ� πρωτ�τ(πησαν, δι/τι 9 τα(τιση τFς 5πιστηµ�νικFς Mρευνας µ" τ%ν
«#θε~α» ε@ναι κι αCτ% π�λS �ρησιµ�π�ιηµ�νη κατ4 τ�ν Mεσα6ωνα πρακτικ�...). Φρ�ν�2µε
Aµως, Aτι : κ. Xριστ/δ�υλ�ς ε@ναι #ρκετ4 εCφυ�ς, γι4 ν4 καταλα�α6νEη Aτι π�ρασαν πι4 #νε-
πιστρεπτ& τ4 �ρ/νια τFς «ρ��δ�υ» (κα& τFς πυρdς κα& τ�ν Indices Librorum Prohibitorum...)
– κα& συνεπ�ς τ� «κ�ρυγµα τFς ρ��δ�υ» µdλλ�ν gταν eνα pπλ� λ�γ�πα6γνι�.

Ω.

T%ν #φρικανικ% καταγωγ% τ�ν εCρωπαϊκ�ν λα�ν πρ�παγανδ6Xει 9 κρατικ% τηλε/ρα-
ση µ" σ�ετικ� ντ�κυµαντα&ρ, τ� :π�I� 5παναπρ���λλεται συνε��ς τ�ν τελευταI� καιρ/. �H
5πιµ�ν% αCτ% #π�καλ(πτει µdλλ�ν δ/λ� παρ4 Wγν�ια (δ/λ�ς κα& Wγν�ια: �B κυρ6αρ�ες
αnτ6ες τ�2 ρωµα6ικ�υ παραλ�γισµ�2). Kα& φυσικ4 καµµ6α #π�λ(τως #ναφ�ρ4 στ4 παλαι-
�ντ�λ�γικ4 - #νθρωπ�λ�γικ4 εYρ�µατα τ�2 Dλλαδικ�2 �Qρ�υ, π�(, Nς γνωστ�ν, #νατρ�-
π�υν συλλ��δην τ&ς #φρ�κεντρικ"ς 5)�υσιαστικ"ς σκ�πιµ/τητες. Kα& κ�ντ4 σ’ αCτ4 : πε-
ρ6φηµ�ς M�ρτιν Mπερν�λ, πρ�φαν�ς 5πιδιQκ�ντας ν4 #π�φ(γEη τ%ν :λ�κληρωτικ� τ�υ γε-
λ�ι�π�6ηση, δηλQνει «µετανιωµ�ν�ς» γι4 τ�ν τ6τλ� «Mα(ρη -Aθηνd» π�S �ρησιµ�π�6ησε
γι4 τ� :µQνυµ� Bστ�ρικ� πλαστ�γρ�φηµ� τ�υ. �H 5πιλ�γ�, ε@πε, Mγινε γι4 καθαρ�... 5µπ�-
ρικ�Sς λ/γ�υς!

Π.Λ.K.

T� hν�µα τ�2 Γ. Σεφ�ρη 5δ/θη σ" κεντρικ% :δ� τFς Σκ�λας B�υρλ�ν, τ�2 παραθαλ�σ-
σι�υ πρ�αστ6�υ τFς Σµ(ρνης, Aπ�υ : µεγ�λ�ς µας π�ιητ%ς π�ρασε τ4 παιδικ� τ�υ �ρ/νια.
Στ% σ�ετικ% τελετ% π�S Mγινε τ� παρελθ/ν θ�ρ�ς : δ�µαρ��ς τ�ν B�υρλ�ν M�υσταφd
KαπκF σηµε6ωσε Aτι 9 συµ��λικ% αCτ% πρ�)η «δ"ν τιµd pπλ�ς τ%ν µν�µη τ�2 µεγ�λ�υ π�ι-
ητF, #λλ4 γ6νεται στ� πνε2µα τFς συνενν/ησης κα& τ�2 #λληλ�σε�ασµ�2 τ�ν δ(� γειτ�νικ�ν
λα�ν» (5φηµ. AYΓH, 9/7/98). Στ%ν 5ν λ/γGω τελετ% gταν 5ντυπωσιακ% 9 παρ�υσ6α πλ�θ�υς
κ/σµ�υ, #λλ4 κα& π�λλ�ν T�(ρκων διαν��υµ�νων, π�S σ" πεIσµα τ�ν καιρ�ν δ�λωσαν
Aτι σ���νται τ%ν Bστ�ρικ% παρ�υσ6α τ�ν �Eλλ�νων στ%ν Mικρασ6α.

Π.Λ.K.

Συν��η κα& τ�2τ� τ� κωµικ�τραγικ/: Στ%ν �Oνδ�(ρα τ� περασµ�ν� καλ�κα6ρι Mγινε 9...
δ6κη τ�2 Xριστ/φ�ρ�υ K�λ/µ��υ! Πεντακ/σι�ι nνδι�ν�ι - 5κπρ/σωπ�ι τ�ν #π�γ/νων τ�ν
M�γιας συνFλθαν κα& κατεδ6κασαν συµ��λικ4 τ�ν µεγ�λ� 5)ερευνητ% γι4 τ4 5γκλ�µατα
π�S δι�πρα)ε, αCτ�ς κα& �B 5π/µεν�ι κατακτητ�ς, σ" ��ρ�ς τ�ν πρ�γ/νων τ�υς κα& στ% συ-
ν��εια διαλ(θηκαν Nς θριαµ�ευτ�ς. Kα& τ� Aλ� X�τηµα Mλα�ε παγκ/σµια δηµ�σι/τητα.

�Aραγε Mφται)ε : K�λ/µ��ς, π�S �B θε�σε��(µεν�ι �ριστιαν�& ECρωπαI�ι #φ�νισαν τ�ν
nνδι�νικ� πληθυσµ� :λ/κληρης τFς -AµερικFς; Kα& #νε)αρτ�τως τ�(τ�υ �B Tδι�ι αCτ�& �B
«δικαστ"ς» τFς κωµικ�τραγικFς δ6κης δ"ν θ4 Mπρεπε πρ�τα ν4 καταδικ�σ�υν τ�ν Tδι� τ�υς
τ�ν Dαυτ/, #φ�2 #π�δε�/µεν�ι σ�µερα τ�Sς καρπ�Sς αCτ�2 τ�2 5γκλ�µατ�ς (5κ�ριστιανι-
σµ�ς - δυτικ�π�6ηση) #ρν�2νται τ&ς παραδ/σεις κα& τ4 rθη τ�υς; T�υλ��ιστ�ν �B πρ/γ�-
ν�6 τ�υς Mπεσαν π�λεµQντας – δ"ν κρ�µασαν σταυρ�Sς (σ(µ��λ� τFς κατ�κτησης) στ�Sς
λαιµ�Sς τ�υς.

Π.Λ.K.

M* σταυρ�Hς στ�Hς λαιµ��ς...

WH Mικρ: 7Aσ,α τ�� Σεφ�ρη

7Eπιστηµ�νικ� Jµπ�ρι�
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�Oταν τ� 324 � Kωνσταντ�ν�ς �γινε µ�ν�κρ�τωρ, �γν�ρι�ε π�λ  καλ�,
!τι " α#τ�κρατ�ρ$α τ�υ δ'ν (ταν συµπαγ)ς. +Eγν�ρι�ε, !τι στ-ν πρ�τη
κατ�λληλη περ$στασιν " α#τ�κρατ�ρ$α θ0 διελ1ετ�. O2τε � συγκρητισµ�ς
τ3ν θρησκει3ν �2τε " κ�ιν- 4δι5τητα τ�6 π�λ$τ�υ, π�  7πενεµ)θη 7π�
τ�ν Kαρακ�λα, "ν�π�$ησαν τ-ν α#τ�κρατ�ρ$α. 8H θε�π�$ηση τ�6 Kων-
σταντ$ν�υ κα; " 7ν�ληψις τ�6 7=ι�µατ�ς τ�6 7ρ>ιερ?ως τ�6 M$θρα δ'ν
7πετ?λεσαν τ�ν συνεκτικ� κρ$κ� τAς α#τ�κρατ�ρ$ας. Kα; (ταν φυσικ� ν0

H AΛHΘINH I∆EOΛOΓIA TOY BYZANTIOY
(κα; �D νε�τερες σκ5πιµες στρεEλ�σεις)

�Aρ�αι�ελληνικ� πρ�τ�µ�
τ�ς �Aφρ�δ#της, π�% &π'κει-
ται στ* �Eθνικ* �Aρ�αι�λ�-
γικ* M�υσε/� �Aθην0ν. M2
σφυρ3 κα3 σµ#λη 4 κ�π#δι
5��υν �αρα�θ� σταυρ*ς στ*
µ6τωπ� κα3 8λλα 9ανδαλι-
στικ: σηµ;δια στ: µ;τια, τ�
µ<τη κ.λπ., π�% κατ6στρεψαν
&νεπαν'ρθωτα τ* &νεπαν;-
ληπτ� λιτ* κ;λλ�ς τ�> &ρι-
στ�υργ?µατ�ς α@τ�>. �Eκτ*ς
τ�ς &ρ�αι�ελληνικ�ς T6-
�νης, π�% Aθεωρε/τ� στ* Bυ-
B;ντι� «δαιµ�νικ�» &π* τ�%ς
Πατ6ρες τ�ς �Eκκλησ#ας,
Fλ'κληρ�ς F GEλληνικ*ς Π�-
λιτισµ*ς κα3 HGEλληνικ�
Σκ6ψη Jταν &παρ;δεκτα κα3
κατεδιK�θησαν &νηλε0ς Aπ3
αL0νες µ6�ρι τ�ς πλ?ρ�υς

καταστρ�φ�ς των.



συµEα$νGη α#τ5, 7φ�6 καν?να 7π� α#τ0 τ0 στ�ι>ε�α δ'ν 7ναιρ�6σε τ�ν
Hλληνικ� π�λιτισµ5, π�  7φ’ Hν�ς µ'ν δ'ν η#ν5ει τ-ν 7π5λυτη �=�υσ$α,
7φ’ Hτ?ρ�υ δ' η#ν5ει τ�ν κατακερµατισµ5.

Γι0 ν0 �πιτευ>θGA " π�λυπ5θητ�ς Hν5της τAς α#τ�κρατ�ρ$ας (4δια$τε-
ρα τ�6 7νατ�λικ�6 κα; δυτικ�6 µ?ρ�υς, π�  τ0 �>�ρι�ε κα; " γλ3σσα),
�>ρει��ετ� κ�τι ν?�· κ�τι π�  ν0 LπερEα$νGη τ� �θν�ς κα; τ�ν Hλληνικ� π�-
λιτισµ5. Kα; α#τ� τ� κ�τι τ� �πρ?σEευαν �D >ριστιαν�$, !π�υ µετα=1 τ�υς:
«...��κ �νι 
Eλλην κα� �I�υδα��ς, περιτ�µ� κα� �κρ��υστ α, �!ρ�αρ�ς,
Σκ#θης, δ�%λ�ς, &λε#θερ�ς, �λλ' τ' π!ντα κα� &ν π(σι Xριστ*ς» (Πα6λ�ς,
πρ,ς K�λασσαε�ς, Γ´, 18). 8H 7π5φασις τ�6 Kωνσταντ$ν�υ ν0 στηρ$=Gη κα;
ν0 �πιE�λGη τ�ν >ριστιανισµ� (ταν καθαρ0 π�λιτικ). �Oπως ε2στ�>α πα-
ρατηρε� � +E. ΣE0ρτς στ� EιEλ$� τ�υ «.O A�τ�κρ!τ�ρας Kωνσταντ�ν�ς κα�
2 Xριστιανικ� �Eκκλησ α», � Kωνσταντ�ν�ς: «�3�ντας τ� δια��λικ� 45υ-
δ7ρκεια 8ν,ς Kυρ αρ3�υ τ�% K*σµ�υ, κατ!λα�ε τ� σηµασ α τ�ν 9π� α θ'
ε:3ε 2 συµµα3 α µ; τ�ν &κκλησ α γι' µι' Παγκ*σµια M�ναρ3 α, τ�ν 9π� α
α�τ,ς σ3εδ α?ε ν' δηµι�υργ@σAη· κα� ε:3ε τ, θ!ρρ�ς κα� τ�ν &νεργητι-
κ*τητα ν' πραγµατ�π�ι@σAη α�τ�ν τ�ν Cνωση, �γν�Dντας Eλες τ�ς πα-
ραδ*σεις τ�% Kαισαρισµ�%» (A. A. Bασ$λιεφ, «.Iστ�ρ α τFς Bυ?αντινFς
A�τ�κρατ�ρ ας», �κδ�σις «Παπ1ρ�υ», τ5µ�ς A´, σελ. 72).

Kα; α#τ- " «διαE�λικ- X=υδ?ρκει�» τ�υ τ�ν Yδ)γησε στ-ν συµµα>$α
τ�υ µ' τ- µικρ- µει�ψηφ$α τ3ν >ριστιαν3ν, π�  !µως τ�6 �=ησφ�λι�αν
τ� 4δε�λ�γικ� Lπ5Eαθρ� γι0 τ-ν Hδρα$ωσιν τAς α#τ�κρατ�ρ$ας τ�υ. �Oσ�
κα; Zν κ�π�ι�ι διατε$νωνται !τι � >ριστιανισµ�ς διεδ$δετ� τα>1τατα,
!µως τρε�ς κα; πλ?�ν α43νες µετ0 τ-ν �µφ�νισ$ν τ�υ �D >ριστιαν�; δ'ν Lπε-
ρ?Eαιναν τ� 10% τ�6 πληθυσµ�6 (Bασ$λιεφ) ] τ� 5-8% (_Aντ. X�ρνακ).
M�λιστα εaναι πλ?�ν �=ηκριEωµ?ν� Dστ�ρικ�, !τι τ-ν πλει�ψηφ$α τ3ν
Xλιγ�ριθµων Xπαδ3ν τ�υ � >ριστιανισµ�ς 7π?κτησε στ-ν +Aρµεν$α, Συ-
ρ$α, Παλαιστ$νη, Abγυπτ�, Kιλικ$α κα; B5ρεια +Aφρικ). Kα; εaναι 7κ5-
µη EεEαι5τερ�ν !τι " συντριπτικ) τ�υς πλει�ψηφ$α πρ�)ρ>ετ� 7π� τ� ς
�= 8EEρα$ων πρ�σηλυτισθ?ντες. M�λιστα (ταν τ5ση " σ1γ>υσις µετα= 
8EEρα$ων κα; >ριστιαν3ν, cστε �D !π�ι�ι διωγµ�$ τ�υς 7π� τ� ς α#τ�-
κρ�τ�ρες εa>αν >αρακτAρα 7ντιεEραϊκ� (δ'ς κα; ΛιλAς Zωγρ�φ�υ,
«�AντιγνHση», σελ. 235).

Π�λ  µελ�νι �>ει >υθA �κ τ3ν Lστ?ρων, γι0 ν0 συσ>ετ$σ�υν τ-ν �πι-
E�λ- τ�6 >ριστιανισµ�6 µ' τ-ν π$στη τ�6 Kωνσταντ$ν�υ κα; g>ι µ' τ-ν
ψυ>ρ- π�λιτικ- λ�γικ) τ�υ. �Oµως παρ0 τ-ν E$αιη �πιE�λ- τ�6 >ρι-
στιανισµ�6 κα; τ0 µ?τρα �ναντ$�ν τAς παλαιhς θρησκε$ας � Kωνστα-
ντ�ν�ς µ?>ρι τ�ν θ�νατ5 τ�υ δ'ν 7πεπ�ι)θη τ-ν 4δι5τητ� τ�υ Yς 7ρ>ιε-
ρ?ως τ�6 M$θρα κα; �D 7ρ>'ς δ'ν �παυσαν ν� κα$�υν θυµ$αµα στ-ν θει-
5τητ� τ�υ κα; ν0 τAς στ)ν�υν 7γ�λµατα. +Aκ5µη κα; µετ0 7π� τ-ν �#σια-
στικ- συµµετ�>) τ�υ στ-ν �4κ�υµενικ- σ1ν�δ� τAς N$καιας (325), π�  θε-
ωρε�ται Eασικ- γι0 τ-ν Hδρα$ωσιν τ�6 >ριστιανισµ�6, �στησε στ-ν >ρι-
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στιανικ- πρωτε1�υσ�ν τ�υ τ� qγαλµα τ�6 +Aπ5λλων�ς rς 4δικ5ν τ�υ Yς
7νικ)τ�υ Eασιλ?ως 8Hλ$�υ (τ$τλ�ς καθαρ0 θρησκευτικ5ς). 8H δ' qπ�ψις
!τι � Kωνσταντ�ν�ς �Eαπτ$σθη >ριστιαν�ς στ;ς παραµ�ν'ς τ�6 θαν�τ�υ
τ�υ, µhλλ�ν στ-ν σφα�ρα τ�6 µ1θ�υ 7ν)κει. 8O Bασ$λιεφ µεταφ?ρ�ντας
τ-ν γν�µη τ�υ Γι�κ�µπ Mπ�6κ>αρτ γι0 τ-ν θρησκευτικ- συνε$δησιν τ�6
Kωνσταντ$ν�υ, γρ�φει σ>ετικ�: «Συ3ν' γ ν�νται πρ�σπ!θειες ν' διεισ-
δ#σ�υµε στ�ν θρησκευτικ� συνε δηση τ�% Kωνσταντ ν�υ, πρ�κειµ7ν�υ
ν' περιγρ!ψ�υµε τ�ς �λλαγ;ς π�J πιθαν*ν συντελ7στηκαν στ�ς θρη-
σκευτικ7ς τ�υ πεπ�ιθ@σεις. 
Oλα α�τ' Eµως γ ν�νται Kσκ�πα. Γιατ� Cναν
τ7τ�ι�ν µεγαλ�φυF Kνθρωπ�, τ�% 9π� �υ �N φιλ�δ�5 ες κα� 2 δ ψα γι'
&5�υσ α Oταν καθηµεριν@ τ�υ �σ3�λ α, δ;ν τ, �πασ3�λ�%σε 9 Xριστια-
νισµ,ς P 2 εQδωλ�λατρ α �Rτε 2 συνειδητ� θρησκευτικ*τητα P µ� θρη-
σκευτικ*τητα. 
Eνας τ7τ�ι�ς Kνθρωπ�ς ε:ναι �ναγκαστικ' Kθρησκ�ς»
(�νθ’ qνωτ., τ5µ�ς A´, σελ. 69). Kα; sνας qθρησκ�ς >ρAσιν µhλλ�ν κ�νει
τAς θρησκε$ας, παρ0 πιστε1ει σ' α#τ)ν.

+E= qλλ�υ � >ριστιανισµ�ς �κτ�ς 7π� τ-ν 7να$ρεσιν τAς �θνικAς συνει-
δ)σεως �δ$δασκε κα; τ-ν πλ)ρη Lπ�ταγ- στ-ν κ�σµικ- �=�υσ$α, πρhγµα
7παρα$τητ� γι0 τ-ν στερ?ωσιν τAς 7π�λυταρ>$ας τ�υ. 8O Πα6λ�ς �γρα-
φε στ� ς Pωµα$�υς (IΓ´ 1-2): «Π(σα ψυ3� &5�υσ αις Sπερε3�#σαις Sπ�-
τασσ7σθω. O� γ'ρ �στιν &5�υσ α εQ µ� Sπ, Θε�%· αN δ; �Uσαι &5�υσ αι Sπ,
τ�% Θε�% τεταγµ7ναι εQσ ν. 
Ωστε 9 �ντιτασσ*µεν�ς τAF &5�υσ Wα τ�% Θε-
�% διαταγAF �νθ7στηκεν· �N δ; �νθεστηκ*τες 8αυτ��ς κρ�µα λ@ψ�νται».
Kα; κατ0 τ-ν µετ�φρασιν τAς BιEλικAς 8Eταιρε$ας, �γκεκριµ?νης 7π�
τ-ν Σ1ν�δ�ν τAς 8EλληνικAς +Eκκλησ$ας κα; 7π� τ� ς πατρι�ρ>ες +Aλε-
=ανδρε$ας κα; 8Iερ�σ�λ1µων κα; 7π� τ�ν O4κ�υµενικ5: «K!θε Kνθρωπ�ς
4φε λει ν' Sπ�τ!σσεται στ�ς �νHτερες &5�υσ ες, γιατ� δ;ν Sπ!ρ3�υν &5�υ-
σ ες παρ' �π, τ, Θε*· κι α�τ;ς �N &5�υσ ες π�J Sπ!ρ3�υν �3�υν τεθF
�π, τ, Θε*. XEτσι λ�ιπ,ν Eπ�ι�ς �ντιτ!σσεται στ�ν &5�υσ α �ντιστ7κε-
ται στ�ν τ!5η π�J ��αλε 9 Θε,ς, κι Eσ�ι �ντιστ7κ�νται ε:ναι �N Yδι�ι Sπε#-
θυν�ι γι' τ�ν τιµωρ α τ�υς». M5ν�ν π�  �D µεταφραστ?ς, �D καθηγητ'ς
τAς BιEλικAς Θε�λ�γ$ας στ0 πανεπιστ)µια τAς +Aθ)νας κα; τAς Θεσσα-
λ�ν$κης Γ. Γαλ$της, +I. KαραEιδ5π�υλ�ς κα; Π. Bασιλει�δης, 7µEλ1ν�υν
µ' τ-ν µετ�φρασ$ν τ�υς τ-ν wEριν (κατ0 τ-ν 7ρ>αι�ελληνικ- σηµασ$α τAς
λ?=εως) τ�6 7π�στ5λ�υ τAς >ριστιαν�σ1νης. 8O Πα6λ�ς, κα; µ?σxω α#τ�6
� Θε5ς, 7παιτε� ν0 Lπ�δ�υλωθGA !,τι πι� �λε1θερ� Lπ�ρ>ει στ�ν qνθρω-
π�, " «ψυ3@» τ�υ. +Aπαιτε� µ' τ-ν 7πειλ) τAς τιµωρ$ας ν0 Lπ�τ�=Gη τ0 συ-
ναισθ)µατα, τ� φρ5νηµα, τ-ν γν3σιν. +Aλλ0 � Πα6λ�ς δ'ν περιωρ$σθη
ν0 τ� �παναλαµE�νGη. _Eγραφε στ-ν πρ�την τ�υ �πιστ�λ- πρ�ς τ�ν Tι-
µ5θε�: «
Oσ�ι εQσ�ν Sπ, ?υγ,ν δ�%λ�ι, τ�Jς Qδ �υς δεσπ*τας π!σης τιµFς
�5 �υς 2γε σθωσαν,Zνα µ� τ, [ν�µα τ�% Θε�% κα� 2 διδασκαλ α �λα-
σφηµFται» (ΣT ´, 1). Kα; τ?λ�ς, γι0 ν0 µ- λησµ�ν�6νται �D παραιν?σεις
τ�υ, γρ�φει πρ�ς τ�ν T$τ�: «.Yπ�µ µνησκε α�τ��ς �ρ3α�ς κα� &5�υσ αις
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Sπ�τ!σσεσθαι, πειθαρ3ε�ν...» (Γ´, 1). Λ�ιπ�ν sνα τ?τ�ι� 4δε�λ�γικ� Lπ5-
Eαθρ�, π�  �στεκε Lπερ�νω τ3ν �θν3ν κα; διεκ)ρυττε, !τι " Lπ�ταγ-
(ταν ε#λ�γηµ?νη 7π� τ�ν Θε5, (ταν 7ναγκα$α στ�ν Kωνσταντ�ν�, γι0 ν0
�πιE�λGη τ-ν 7π5λυτη �=�υσ$α τ�υ. Γι0 τ�ν λ5γ� α#τ� g>ι µ5ν�ν συνεµ�-
>ησε µ' τ� ς >ριστιαν�1ς, 7λλ0 τ� ς �φερε στ� πλευρ5 τ�υ, στ-ν κεντρι-
κ) �=�υσ$α.

M5ν� π�  7νεφ1η sνα µεγ�λ� πρ�Eληµα: π�$α θ0 (ταν " sδρα τAς ρω-
µαι�>ριστιανικAς �=�υσ$ας; 8H P�µη, φυσικ- sδρα τAς α#τ�κρατ�ρ$ας,
(ταν ταυτ5>ρ�να κα; θρησκευτικ� κ?ντρ� τAς α#τ�κρατ�ρ$ας. 8O µικρ�ς
7ριθµ�ς τ3ν >ριστιαν3ν 7π?κλεισε τ-ν �πιλ�γ-ν τAς Nαϊσσ�6 (σηµερινAς
N$ς), γεν?τειρας τ�6 Kωνσταντ$ν�υ, τAς Θεσσαλ�ν$κης κα; τAς Tρ�$ας.
Στ- ν?α πρωτε1�υσα τ�6 κρ�τ�υς �D συγκυEερνAτες >ριστιαν�; �πρεπε
ν0 (ταν " πλει�ψηφ$α. T-ν λ1σιν �δωσε " �ρηµωθε�σα περι�>- 7π� τ�ν
Σεπτ$µι� ΣεEAρ� τAς 7ρ>α$ας 7π�ικ$ας τ3ν Mεγαρ?ων. +Eκτ�ς 7π� τ-ν
στρατηγικ-ν θ?σιν της " ν?α sδρα, π�  ταυτ5>ρ�να {λεγ>ε τ-ν 7σια-
τικ-ν κα; ε#ρωπαϊκ-ν �πικρ�τει� της, �=αιτ$ας τAς �ρηµ�σε�ς της δ'ν
�θ1µι�ε σ' τ$π�τε τ�ν 7ρ>α�� κ5σµ�. _Eτσι δ1� >ρ5νια µετ0 τ-ν µ�ν�-
κρατ�ρ$α τ�6 Kωνσταντ$ν�υ κα; sνα >ρ�ν� µετ0 τ-ν Σ1ν�δ� τAς Nικα$-
ας �τ?θη � θεµ?λι�ς λ$θ�ς τAς ν?ας π5λεως, τ� 326. Γι0 τ-ν 7ν?γερσιν τAς
π5λεως ε4ργ�σθησαν 40.000 Γ5τθ�ι στρατι3τες, π�  εa>αν 7σπασθA τ�ν
>ριστιανισµ5, 7κ�λ�υθ3ντας µ�λιστα τ-ν α|ρεσιν τ�6 +Aρε$�υ. Γι0 τ-ν
διακ5µησ$ν της �συλ)θησαν !λα σ>εδ�ν τ’ 7ρ>α�α Dερ�. M?>ρι κα; � Dερ�ς
τρ$π�υς τ3ν ∆ελφ3ν µετεφ?ρθη στ-ν π5λιν, π�  rν�µ�σθη N?α P�µη (�=
�} κα; � sως σ)µερα τ$τλ�ς τ�6 �4κ�υµενικ�6 πατρι�ρ>�υ: «+Aρ>ιεπ$-
σκ�π�ς N?ας P�µης»). Στ-ν 7ρ>- εa>ε πρ�ταθA ν0 τ-ν Xν�µ�σ�υν «N?α
Σι�ν», 7λλ0 τελικ0 τ-ν rν5µασαν Kωνσταντιν�1π�λιν. T0 �γκα$νι� της
�γιναν µ' λαµπρ'ς H�ρτ?ς, π�  �κρ�τησαν 40 "µ?ρες, τ� 330. Kα; " "µε-
ρ�µην$α α#τ- σηµατ�δ�τε� τ-ν �ναρ=ιν τAς φθ$ν�υσας π�ρε$ας τ�6 π�-
λιτισµ�6 πρ�ς τ�ν σκ�τειν� Mεσα$ωνα.

T� π�λυφυλετικ� µωσαϊκ� τ3ν >ριστιαν3ν π�  µεταφ?ρθηκαν στ-ν
Kωνσταντιν�1π�λιν, �δωσε κα; τ� 4δε�λ�γικ� στ�γµα τAς α#τ�κρατ�ρ$ας.
Nα; µ'ν � α#τ�κρ�τωρ δι�ικε�, 7λλ0 τ0 !ρια τAς δι�ικ)σε�ς τ�υ τ0 κα-
θ�ρ$�ει " �κκλησ$α. 8O α#τ�κρ�τωρ µ' qλλα λ5για δι�ικε� Lπ� τ0ς Lπ�-
δε$=εις τAς �κκλησ$ας. 10 α43νες 7ργ5τερα � Θωµhς +Aκιν�της περι-
γρ�φει �πακριE3ς τ-ν �πελθ�6σα µεταE�λ). _Eγραφε πρ�ς τ�ν Eασιλ?α
τAς K1πρ�υ: «T!σις τFς &θνικFς �ρ3αι*τητ�ς Oτ� 2 πρ,ς τ' �νθρHπινα
κα� τ�ν καθ�λικ�ν ε�µ!ρειαν λατρε α· &ντε%θεν �N Nερε�ς Oσαν Sπ�δε7-
στερ�ι τDν �ασιλ7ων. �Aλλ’ &ν τ_D ν7_ω ν*µ_ω τυγ3!νει Sπ7ρτερ�ν τ, Nερα-
τε��ν, τ, 9π���ν κ7κτηται τ�ν πρωτ���υλ αν, καθ’ Eσ�ν �φ�ρW( εQς τ'
��ρ!νια πρ!γµατα, συνεπDς &ν τ_D 3ριστιανικ_D κ*σµ_ω �N �ασιλε�ς 4φε -
λ�υσι ν' ε:ναι Sπ@κ��ι τDν Nερ7ων». (+Aπ� τ� qρθρ� τ�6 Nε�κλ?�υς Kα-
���η, «Σκ7ψεις περ� τ�% 2γεµ*ν�ς τ�% Mακια�7λλι», περι�δικ� «Παρ-
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νασσ5ς», τ. Γ´, M�ρτι�ς 1879, σελ. 174). A#τ- " Lπακ�- τ3ν Eασιλ?ων
πρ�ς τ� ς Dερε�ς σηµα$νει, !τι �D λα�; �πρεπε ν0 7παρνηθ�6ν κ�θε �θνι-
κ5 τ�υς γν�ρισµα, 7φ�6 συνεκτικ�ς κρ$κ�ς τ3ν κρατ3ν δ'ν (ταν πλ?�ν
� Eασιλε ς 7λλ0 �D Dερε�ς.

�Oµως α#τ� δ'ν τ� �πεδ$ω=ε �2τε � Xριστ5ς. ∆'ν τ�ν �νδι?φεραν �D
qλλ�ι λα�$, 7φ�6 �λεγε πρ�ς τ� ς µαθητ?ς τ�υ: «EQς 9δ,ν &θνDν µ� �π7λ-
θητε κα� εQς π*λιν ΣαµαρειτDν µ� εQσ7λθητε· π�ρε#εσθε δ; µ(λλ�ν πρ,ς
τ' πρ*�ατα τ' �π�λωλ*τα �Yκ�υ �Iσρα�λ» (Kατ0 Mατθα��ν, I´, 5-6). 8O
bδι�ς Yς +Iσραηλ$της, π�  (λθε ν0 συµπληρ�σGη τ;ς Γραφ?ς, !πως �δ$δα-
σκε, λ�γικ� (ταν ν0 7πευθ1νεται πρ�ς τ� ς συµπατρι3τες τ�υ µ5ν�.
_Aλλωστε, !σ� κα; ν0 7να�ητ)σ�υµε �δ�φι�ν τAς Π. ∆ιαθ)κης, π�  ν0
πρ�τρ?πGη τ�ν �=εEραϊσµ� qλλων λα3ν, δ'ν θ0 τ� εwρ�υµε. T0 EιEλ$α τAς
Π.∆. γρ�φ�υν γι0 Lπ�δ�1λωσιν τ3ν qλλων λα3ν, γι0 γεν�κτ�ν$ας 7λλ�-
φ1λων, γι0 καταστρ�φ'ς τ3ν Dερ3ν· !µως π�υθεν0 δ'ν πρ�τρ?π�υν τ�ν
πρ�σηλυτισµ� τ3ν �θν3ν. +Aκ5µη κα; στ-ν «�Aπ�κ!λυψιν», Dερ� EιEλ$�
τ3ν >ριστιαν3ν, � +Iω�ννης εaναι σαφ?στατ�ς: «Kα� µετ' τ�%τ� ε:δ�ν τ7σ-
σαρας �γγ7λ�υς 8στDτας &π� τ'ς τ7σσαρας γων ας τFς γFς, κρατ�%ντας
τ�Jς τ7σσαρας �ν7µ�υς τFς γFς, Zνα µ� πν7Aη Kνεµ�ς &π� τFς γFς µ@τε &π�
τFς θαλ!σσης µ@τε &π� π(ν δ7νδρ�ν. Kα� ε:δ�ν Kλλ�ν Kγγελ�ν �να�α -
ν�ντα �π, �νατ�λFς 2λ �υ, �3�ντα σφραγ�δα Θε�% ?Dντ�ς, κα� �κρα5ε
φωνAF µεγ!λAη τ��ς τ7σσαρσιν �γγ7λ�ις, �`ς &δ*θη α�τ��ς �δικFσαι τ�ν γFν
κα� τ�ν θ!λασσαν, λ7γων µ� �δικ@σετε τ�ν γFν µ@τε τ�ν θ!λασσαν µ@-
τε τ! δ7νδρα, K3ρις �a σφραγ σωµεν τ�Jς δ�#λ�υς τ�% Θε�% 2µDν &π� τDν
µετHπων α�τDν. Kα� bκ�υσα τ,ν �ριθµ,ν τDν &σφραγισµ7νων 8κατ,ν
τεσσαρ!κ�ντα τ7σσαρες 3ιλι!δες &σφραγισµ7ν�ι &κ π!σης φυλFς υNDν
�Iσρα@λ». Kα; γι0 ν0 µ- δηµι�υργηθGA σ1γ>υσις, � +Iω�ννης 7ναφ?ρει
µ$α sκαστη τ3ν φυλ3ν τ�6 +Iσρα)λ (Z´ 1-7).

A#τ0 φυσικ0 �ρ>�νται σ' 7ντ$θεσιν µ' τ0 !σα γρ�φει � Mατθα��ς στ�
τ?λ�ς τ�6 ε#αγγελ$�υ τ�υ. Tελει�νει � Mατθα��ς: «Kα� πρ�σελθcν 9 �Iη-
σ�Jς (µετ0 τ-ν 7ν�στασ$ν τ�υ) &λ!λησεν α�τ��ς λ7γων· &δ*θη µ�ι π(σα
&5�υσ α &ν ��ραν_D κα� &π� γFς. Π�ρευθ7ντες µαθητε#σατε π!ντα τ' �θνη,
�απτ ?�ντες α�τ�Jς εQς τ, [ν�µα τ�% Πατρ,ς κα� τ�% YN�% κα� τ�% .Aγ -
�υ Πνε#µατ�ς, διδ!σκ�ντες α�τ�Jς τηρε�ν π!ντα Eσα &νετειλ!µην Sµ�ν·
κα� Qδ�J &γc µεθ’ SµDν εQµι π!σας τ'ς 2µ7ρας Cως τFς συντελε ας τ�%
αQDν�ς. �Aµ�ν» (KH´, 18 sως τ?λ�ς). +Aλλ0 σ’ α#τ� τ� 7π5σπασµα Lπ�ρ-
>ει µ$α µεγ�λη 7ντ$φασις µ' τ0 !σα �λεγε � Xριστ5ς, !ταν �δικ��ετ�.
�Oταν τ�ν ~ρ�τησε � Πιλhτ�ς, �0ν εaναι Eασιλε ς τ3ν +I�υδα$ων, � Xρι-
στ�ς 7πεκρ$θη: «2 �ασιλε α 2 &µ� ��κ �στιν &κ τ�% κ*σµ�υ τ�#τ�υ· εQ &κ
τ�% κ*σµ�υ τ�#τ�υ Oν 2 �ασιλε α 2 &µ@, �N Sπηρ7ται dν �N &µ�� eγων -
?�ντ�, Zνα µ� παραδ�θD τ��ς �I�υδα �ις· ν%ν δ; 2 �ασιλε α 2 &µ� ��κ
�στιν &ντε%θεν» (Kατ0 +Iω�ννην, IH´, 36). Kα; εaναι q=ι�ν παρατηρ)σε-
ως, !τι � +Iω�ννης δ'ν 7ναφ?ρεται καθ5λ�υ στ-ν διδασκαλ$α τ3ν �θν3ν
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κα; τ-ν �=�υσ$α �π; τAς γAς, π�  �2τε �D qλλ�ι δ1� ε#αγγελιστ?ς, �
Mhρκ�ς κα; � Λ�υκhς, τ-ν 7ναφ?ρ�υν. �Aν στ;ς 7ντιθ?σεις α#τ?ς, π�  δ'ν
εaναι �4 µ5νες, πρ�σθ?σ�υµε κα; τ;ς λανθασµ?νες πληρ�φ�ρ$ες γ1ρω 7π�
τ-ν γ?ννησιν τ�6 Xριστ�6 κα; τ;ς δι�φ�ρες Hρµηνε�ες τ�6 �πιθ?τ�υ Nα-
�ωρα��ς, π�  �>�υν θ?σει 7κ5µη κα; σ' 7µφισE)τησιν τ-ν Dστ�ρικ5τητα
τ�6 +Iησ�6, καταλ)γ�υµε σ’ sνα µεγ�λ� �ρωτηµατικ5: +Aφ�6 τ0 !σα συ-
ν?Eησαν σ' >ρ5ν�υς, π�  (ταν δυνατ�ν ν0 �>�υµε σ$γ�υρες πληρ�φ�-
ρ$ες, γιατ$ παρ�υσι���νται �D 7ντιφ�σεις κα; �D λανθασµ?νες Dστ�ρικ'ς
πληρ�φ�ρ$ες;

Mελετ3ντας πρ�σεκτικ0 τ0 Lπ5λ�ιπα κε$µενα τAς KαινAς ∆ιαθ)κης
κα; τ0 πατερικ0 κε$µενα, π�  συµπληρ�ν�υν κα; Hρµηνε1�υν τ0 ε#αγ-
γ?λια, θ0 διαπιστ�σ�υµε, !τι α#τ0 �δηγ�6ν στ-ν σ1στασιν τAς �κκλησ$ας
Yς π�λιτικ�6 Xργανισµ�6. A#τ� σηµα$νει: ] !τι " συγγραφ- τ3ν ε#αγ-
γελ$ων �γινε 7ρκετ� >ρ�νικ� δι�στηµα µετ0 τ0 γεγ�ν5τα, �π5τε " µν)-
µη εa>ε 7δυνατ$σει· ] κατ0 τ;ς συνε>ε�ς 7ντιγραφ'ς (τ� πι� παλαι� >ει-
ρ5γραφ� εaναι τ�6 γ´ α43ν�ς) πρ�σ?θεταν >ωρ$α, π�  ν0 δικαι�λ�γ�6ν
τ;ς π�λιτικ'ς θ?σεις τAς �κκλησ$ας, 7διαφ�ρ3ντας γι0 τ;ς 7ντιφ�σεις π� 
πρ�?κυπταν. _Aλλωστε, γι0 ν0 εaναι �D Eασιλε�ς Lπ)κ��ι τ3ν Dερ?ων,
!πως �γραφε � Θωµhς � +Aκιν�της, �πρεπε �D τελευτα��ι ν0 διαθ?τ�υν
κα; π�λιτικ-ν �=�υσ$α· κα; δι?θεταν, !πως θ0 δ�6µε. M�λιστα, γι0 ν0
περι�ρ$σ�υν τ-ν π�λιτικ- �=�υσ$α τ3ν πατριαρ>3ν, !σ�ι �κ τ3ν α#τ�-
κρατ5ρων εa>αν τ-ν δ1ναµιν, 7νηγ5ρευαν πατρι�ρ>η κ�π�ι�ν 7π� τ� ς
�4κε$�υς τ�υς· !πως �κανε � Pωµαν�ς A´, π�  7νηγ5ρευσε πατρι�ρ>η τ�ν
δεκαε=αετA υD5ν τ�υ, X �π���ς �πατρι�ρ>ευσε µ' τ-ν πρ�σωνυµ$α Θε�-
φ1λακτ�ς 7π� τ� 931 sως τ� 956. Στ-ν ∆1σιν δ' τ� πρ5Eληµα εa>ε λυθA
7π� τ� ς φε�υδ�ρ>ες, π�  στ�ν µ'ν πρωτ5τ�κ� υD�ν �κληρ�δ5τ�υν τ�ν
τ$τλ� κα; τ� φ?�υδ�, τ�ν δ' δευτερ5τ�κ� �στρεφαν στ� Dερατικ� στ�δι�
κα; τ�ν �καναν �π$σκ�π� στ-ν περι�>- τ�6 φ?�υδ�υ.

Στ� Bυ��ντι� µ5ν�ν κρατικ- συνε$δησιν εaναι δυνατ�ν ν0 7να�ητ)-
σ�υµε κα; µ�λιστα >ριστιανικ- κα; 7ντ$θετη �λ5τελα πρ�ς τ-ν Hλληνικ)ν.
_Hδη τ-ν 7ρ>- τ-ν εa>ε κ�νει � +Iω�ννης � Xρυσ5στ�µ�ς, π�  �λεγε «γι'
τ,ν δικ*ν τ�υς (= τ3ν 8Eλλ)νων) Πρωταγ*ρα κα� τ,ν δικ* µας MωϋσF».
T� τ?λ�ς �σφρ�γισε µ' τ0 λ5για τ�υ � πρ3τ�ς πατρι�ρ>ης �π; τ�υρκ�-
κρατ$ας, � Γ. Γενν�δι�ς - Σ>�λ�ρι�ς, π�  �λεγε, !τι �µιλε� Hλληνικ�, 7λλ0
π�τ' δ'ν θ0 (ταν �Eλλην, γιατ; δ'ν �φρ5νει !σα �φρ5ν�υν κ�π�τε �D
�Eλληνες. Kα; Zν κ�π�ι�ς τ�ν ~ρ�τα τ$ (τ�, θ0 7πεκρ$νετ� >ριστιαν5ς.
(«
Eλλην hν τ�ν φων�ν, ��κ dν π�τ; φα ην 
Eλλην ε:ναι, δι' τ, µ� φρ�-
νε�ν iς &φρ*ν�υν π�τ; �N 
Eλληνες. Kα� εj τις �ρ�ιτ* µε τ ς εQµι, �π�κρι-
ν�%µαι: Xριστιαν*ς»).

8H qρνησις τAς HλληνικAς συνειδ)σεως κ�τω 7π� τ-ν �π$δρασιν τ�6
>ριστιανισµ�6 στ� Bυ��ντι� LπAρ=ε 7π5λυτη κα; διετηρ)θη 7π� τ-ν
|δρυσιν sως τ� τ?λ�ς τAς α#τ�κρατ�ρ$ας. +Aκ5µα κα; � τελευτα��ς α#τ�-
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κρ�τωρ Kωνσταντ�ν�ς Παλαι�λ5γ�ς, π�  7πεκ�λεσε (;) τ-ν Kωνσταντι-
ν�1π�λιν «3αρ'ν τDν .Eλλ@νων», Lπ?γραφε τ0 >ρυσ5E�υλλ� τ�υ Yς
«α�τ�κρ!τωρ Pωµα ων».

Kα; τ-ν qρνησιν τAς HλληνικAς συνειδ)σεως 7π� τ� ς Bυ�αντιν� ς δ'ν
τ-ν 7ρν�6νται �2τε �D �νθερµ�ι Lπ�στηρικτ'ς τ�6 «Hλλην�>ριστιανικ�6
π�λιτισµ�6». 8O +Aδ. +Aδαµαντ$�υ, καθηγητ-ς τAς 8Iστ�ρ$ας τAς Bυ�α-
ντινAς T?>νης στ� πανεπιστ)µι� τAς +Aθ)νας, �γραφε στ-ν �γκυκλ�πα$-
δεια τ�6 «Πυρσ�6» γι0 τ-ν 7νθελληνικ- συνε$δησιν τ3ν Bυ�αντιν3ν:
«T, [ν�µα δ; Pωµα��ι, τ, 9π���ν διετ@ρησε κα� Cως σ@µερ�ν 9 λα,ς 2µDν
(δι*τι 
Eλληνες λ7γ�νται π�λλα3�% �N �νδρειωµ7ν�ι), δεικν#ει π*σην δ#-
ναµιν ε:3εν 2 Bυ?αντιν� α�τ�κρατ�ρ α. T*σ�ν δ; Qσ3υρ' κα� κ�ιν� Oτ�
2 συν@θεια, nστε �N 
Eλληνες τFς κυρ ως .Eλλ!δ�ς, τFς &ντε%θεν τ�%
�Oλ#µπ�υ, oν�µ!σθησαν [3ι 
Eλληνες, �λλ! .Eλλαδικ� . ∆2ν Jτ� λ�ιπ*ν
δυνατ*ν ν: δ�θM� εLς τ* �ριστιανικ*ν κρ;τ�ς τ* GEλληνικ*ν Nν�µα» (Lπ�-
γρ�µµισις δικ) µ�υ). T� 7νωτ?ρω 7π5σπασµα Lπ�ρ>ει στ�ν Z´ τ5µ�, σελ.
832, �κδ5σεως 1929. Kατ0 τ- συν)θεια τ3ν Lπ�στηρικτ3ν τ�6 «Hλλην�-
>ριστιανικ�6 π�λιτισµ�6» � καθηγητ-ς �γραψε τ-ν µισ- 7λ)θεια. Π�λ-
λα>�6 εa>αν �D �Eλληνες τ-ν σηµασ$α τ3ν 7νδρε$ων· �κε� π�  � λα�ς διε-
τ)ρησε στ-ν µν)µη τ�υ κα; �τραγ�1δησε τ0 λαµπρ0 κατ�ρθ�µατα τ3ν
7ρ>α$ων πρ�γ5νων τ�υ.

Γι0 τ� �π$σηµ� κρ�τ�ς " Xν�µασ$α �Eλλην (ταν !λως διαφ�ρετικ). 8O
καθηγητ-ς K. _Aµαντ�ς, Lπ?ρµα>�ς κα; α#τ�ς τ�6 «Hλλην�>ριστιανικ�6
π�λιτισµ�6», �γραφε στ-ν «EQσαγωγ�ν εQς τ�ν Bυ?αντιν�ν .Iστ�ρ αν»:
«T, κρ!τ�ς λ7γεται κα� ε:ναι Pωµαϊκ,ν κατ’ �ρ3'ς (Bυ?αντιν,ν oν�µ!-
σθη εQς τ�Jς νεHτερ�υς 3ρ*ν�υς), �N δ; 
Eλληνες τFς �Aνατ�λFς iς Xρι-
στιαν�� µ; Sπερηφ!νειαν 4ν�µ!?�νται Pωµα��ι (Pωµι� ), �φ�% �πρεπε
ν' διακρ νωνται �π, τ�Jς “&θνικ�Jς” 9µ�εθνε�ς τ�υς. T, [ν�µα δηλαδ�

Eλληνες κατ@ντησε θρησκευτικ,ν κα� &λ7γετ� περ� µ� XριστιανDν, κα�
dν �κ*µη �aτ�ι Oσαν Σαρακην��» («+Eπ$µετρ�ν», σελ. 180).

Kανε;ς E?Eαια 7π� τ� ς πανεπιστηµιακ� ς διδ�σκαλ�υς δ'ν �λαEε τ�ν
κ5π� ν0 µhς �=ηγ)σGη 7κ5µη, π5σην σ>?σιν �>ει µ' τ�ν Hλληνισµ� κα; τ$
εbδ�υς εaναι α#τ- " «Lπερηφ�νεια» ν0 λαµE�νGης τ-ν Xν�µασ$α τ3ν κα-
τακτητ3ν σ�υ! O2τε κα; κανε;ς µhς �>ει �=ηγ)σει, γιατ$, 7φ�6 7π� τ-ν
Eασιλε$α τ�6 8Hρακλε$�υ (610-641) " α#τ�κρατ�ρ$α �=ελλην$�ετ�, g>ι µ5-
ν�ν δ'ν �λαEε Xν�µασ$α Hλληνικ), 7λλ0 �#δ?π�τε κα; 7π?Eαλε τ-ν 7νθελ-
ληνικ- συνε$δησ$ν της. 8H α#τ�κρατ�ρ$α κατ0 τ�ν Kωνσταντ�ν� Z´ τ�ν
Π�ρφυρ�γ?ννητ� �λ?γετ� Pωµαν α ] κατ0 τ;ς �πευφηµ$ες τ�6 πλ)θ�υς:
«Kρ!τ�ς», «Bασιλε α τDν Pωµα ων», «Xριστιανικ,ν Kρ!τ�ς», «�Oρθ*-
δ�5�ν Bασ λει�ν» (7π� τ�ν bδι� τ5µ� τAς �γκυκλ�πα$δειας τ�6 «Πυρ-
σ�6», σελ. 874).

�Aθαν;σι�ς K�υκ�9#στας
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POταν F «θε*ς» κλε#νMη τ3ς π<λες τ�ς «K�λ;σεως»
XA3! τ  ε:ναι α�τ, π�J �παθα! Π�ι! �!σκαν�ς µ� ρα µ; �3ει καταραστF; Tρ7µ�υν

τ' π*δια µ�υ· τρ7µ�υν τ' 37ρια µ�υ· τρ7µ�υν τ' φυλλ�κ!ρδια µ�υ. Σκ�τ�δ νη µ;
�3ει πι!σει. �Aκ�%ς &κε�, ν' π(νε ν' µ�% φ7ρ�υν α�τ,ν τ,ν �πα σι� τ,ν XHκινγκ.
Kα� καλ' τ,ν �φεραν α�τ,ν (κα� τ, [ν�µ! τ�υ ν' λ7ω, ?!λη µ; πι!νει), Oταν �ν!-
γκη ν' τ,ν πρ��!λ�υν κα� �π, τηλε�ρ!σεως; uHταν �ν!γκη ν' γρ!ψ�υν �N &φη-
µερ δες τ, τ  πιστε#ει; N' λ7γανε, Eτι Oρθε α�τ,ς (9 �κατ�ν*µαστ�ς) ν' λ!�Aη µ7-
ρ�ς σ’ Cνα συν7δρι�. XEτσι 5ερ!. ∆;ν Oταν �ν!γκη ν' τ,ν Sµν�%ν κα� �π, π!νω...
.O ν7�ς �Aινστ!ιν, 9 σ�φ*ς, 9 π� 5ας, 9 δε 5ας... Kα� ν' γι' τ�ν 8ν�π� ησι τDν θε-
ωριDν, κα� ν' γι' τ�ν δηµι�υργ α τ�% κ*σµ�υ, κα� ν' γι' τ,ν κακ* µ�υ τ,ν καιρ*·
κα� ν' �N π�ν�κ7φαλ�ι, κα� ν' �N ?αλ!δες... XE3ασα τ,ν κ*σµ� �π, τ' µ!τια µ�υ.
XE, δ;ν ε:ναι κα� µικρ, πρ(γµα ν' σ�% �ν� γ�υν τ�ν π*ρτα γι' τ' T!ρταρα κα� ν'
σ�% λ7ν, πρ�3Hρα! T  ν' σ�% κ!νAη 9 Mπερν!λ, τ  ν' σ�% κ!νAη 9 MπαµπινιHτης
(Kσε π�J �N �µφισ�ητ@σεις γι' τ, λε5ικ* τ�υ δ;ν ε:ναι λ γες), τ  ν' σ�% κ!νAη 9
Nτ�#µας... �EδD πρ*κειται γι' τ�ν Yδια τ�ν Sπ*στασ  µ�υ. M; καταργ�%νε. XA3!
τy5ερα πcς α�τ;ς �N &πιστFµες θ' µ�% φ(ν τ, κεφ!λι. �Aπ, ταλ!ντωσι τDν Sπ�-
σωµατιδ ων θ' π!ω. T' κ�υ!ρτ? θ' µ�% καταφ!γ�υν σ'ν τ' σκ�υλ@κια τ, κ�ρµ 
µ�υ.

XAκ�υ ν' λ7νε κα� ν' τ, �π�δεικν#�υν, Eτι δ;ν SπFρ5ε �π*λυτ� µηδ7ν... N' λ7-
νε Eτι �π, α�τ, τ, Cνα, τ, &λ!3ιστ�, �π, µ α τυ3α α ταλ!ντωσι 9 κ*σµ�ς διε3#θη,
τ, σ#µπαν φ�υσκHνει σ'ν µπαλλ*νι. ∆;ν �φθανε π�J &παναλαµ�!ν�υν τ' λ*για τ�%
.Hρ!κλειτ�υ γι' τ, «zν τ, π(ν» κα� τ, «�ε ?ω�ν π%ρ», &θυµ@θηκαν Eτι ε:πε πHς,
Eταν 9 κ*σµ�ς &δηµι�υργε�τ�, 9 θε,ς �παι?ε ?!ρια. XA3! κα� συνεπλ@ρωσε 9 �κα-
τ�ν*µαστ�ς, πcς τ�% �φευγαν κι*λας �π, τ' 37ρια. Kα� π�ι*ς τ, �πεκ!λυψε α�τ*;
.O Kλλ�ς 9 �κατ�ν*µαστ�ς, 9 Nαν*π�υλ�ς, π�J &πFρε κα� τ' µ�%τρα τ�υ ν' γ νAη
καθηγητ�ς στ, πανεπιστ@µι� �AθηνDν. N' γκρεµ σAη δηλαδ@ Eσα &π� 3ρ*νια 3τ -
?ω µ; µι' ψηφ�φ�ρ α... ∆;ν εYµαστε καλ!. �Aλλ' κα� πDς ν' εYµαστε, �φ�% κα�
α�τ,ν τ,ν πρ�7�αλε 2 τηλε*ρασις; N' λ7Aη κα� α�τ,ς τ' Yδια. N' �κ�%ς κα� τ�Jς δ#�
τ�Jς �κατ�ν*µαστ�υς κα� ν' µ�ν 5ε3ωρ ?Aης π�ι*ς ε:ναι 9 
Eλληνας. Kα� ν' τ, Cνα
δηµι�υργ,ς τ�% παντ*ς· κα� ν' τ, Cνα Yσ�ν µ; τ, Kπειρ�· κα� ν' τ, Cνα Yσ�ν µ; τ,
Θε*· κα� ν' 9 Θε,ς &5 σωσις, µαθηµατικ� σ37σις. XAντε µετ' ν' φ��(σαι Θε, κα�
ν' τρ7µAης τιµωρ ες, �φ�% �N &5ισHσεις �Rτε πρ�καλ�%ν φ*��, �Rτε τιµωρ ες &πι-
�!λλ�υν. Σ'ν 3!ρτιν�ς π#ργ�ς καταρρ7ει 2 &5�υσ α µ�υ.

Kι �3ω κι &σ7να, µακαριHτατε Xριστ*δ�υλε, ν' φαντ!?εσαι �να�ιHσεις �υ?α-
ντιν�% µεγαλε �υ µ; λαµπρ;ς &νθρ�ν σεις κα� π!νδηµες Sπ�δ�37ς. N' φαντ!?εσαι
κα ρια κτυπ@µατα µ; τ�ν {γιαστ�#ρα &π� τDν ρ!3εων τDν διαφων�#ντων. N' φα-
ντ!?εσαι τ�ν 3!ρα5ιν &5ωτερικFς π�λιτικFς, Eπως �καναν �N �υ?αντιν�� πατρι!ρ-
3ες. ∆;ν &πFρες εYδησιν, Eτι �N καιρ�� �3�υν �λλ!5ει· δ;ν &πFρες εYδησιν, Eτι α�τ��
�N �νεπ δεκτ�ι Sπ�ταγFς τ�% «∆αυλ�%» �καναν �φι7ρωµα στ,ν ∆ι*νυσ�. |7ρεις, µα-
καριHτατε Xριστ*δ�υλε, π�ι*ς ε:ναι 9 ∆ι*νυσ�ς; A�τ,ς π�J κρατ!ει τ,

Σ;ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN































Mεγ�λη �Eλλ�δα. Mι��ει κα� σ�µερα σ�ν ν� µ�ν �σ�ησε πτ�, σ�ν ν�
�µεινε γι� π�ντα �ν�σπερ τ  φ"ς της. Mεγ�λη �Eλλ�δα. ∆%σκλα κανε�ς
µπρε& ν� περιγρ�ψ(η, )ν δ*ν νι+σ(η πρ"τα. Γιατ� -κε& τ  συνα/σθηµα
κα� 1 γν"σις ε2ναι α3τ� π4 διαδραµατ/�υν τ ν πρωτε%ντα ρ6λ. 7ερ*ς
περιγραφ*ς δ*ν ταιρι��υν στ� 8ερ� 9+µατα τ"ν πργ6νων µας. Kι )ς
;λλα<αν 8 9�ρτες, πλλ*ς φρ*ς κα� τ� =ν6µατα, 1 λαλι� <ενικ� κι )ς
φα/νεται, >µως ε2ναι �κ6µα 1 Mεγ�λη �Eλλ�δα. Πλλ*ς φρ*ς τ� ��µατ�
µυ µ’ �9υν φ�ρει σ’ -κε&να τ� µ�ρη, κα� π�ντα 1 Aδια �γων/α, 1 Aδια φ6ρ-
τισις γι� κ�τι τ  καιν%ργι, �λλ� συν�µα κα� τ  παλι  π4 <�ρεις Cτι θ�
σD θυµ/σ(η κα� θ� σ* γυρ/σ(η -κε& π/σω στ  παρελθ ν τD τ6πυ, στ  τ6-
τε, τ ν καιρ  τ"ν �Eλλ�νων.

�Oδιπρικ  στ�ν Mεγ�λη �Eλλ�δα – κα� τ/ ν� πρωτθυµηθ(Gς, τ/ ν�
πρωτπεριγρ�ψ(ης. Σ* πι� σειρ� ν� ��λ(ης τ� γεγν6τα. ∆%σκλς ρ6λς,
�λ�θεια, ;9αρς πλλ*ς φρ�ς, ν� κλε/σ(ης τ� συναισθ�µατα κα� τ�ν 9αρ�
τGς παρυσ/ας, τ�ν αAσθηση τGς Iπ�ρ<εως κα� τGς γν+σεως, �ν�µεσα σ*
γρ�µµατα, λ�<εις κα� -κφρ�σεις. Γιατ� 1 �Eλλ�δα ε2ναι �ω�, φ"ς κα� κ/-
νηση· κα� )ν α3τ� δ*ν τ� νι+σ(ης, τ6τε δ*ν µπρε&ς ν� φτ�σ(ης Kτε στ�ν
λγικ�, τ�ν -πιστ�µη κα� τ�ν φιλσφ/α. LA9ρηστες γν+σεις, περιττ�ς,
9ωρ�ς τ�ν αAσθηση κα� τ�ν 9αρ� τ�ς �ωGς κα� τGς δηµιυργ/ας. Σκ�ψεις
κα� π�λι σκ�ψεις.

NAτ�λειωτες σειρ*ς �π  γρ�γρυς συνειρµ%ς, >πως στ�ν �ρ9α/α LEγε-
στα, -κε& π4 8 NAθηνα&ι �πεσαν θ%µατα τGς πνηριOς τ"ν NEγεστα/ων,
π4 δανε/�νταν 9ρυσO κα� �ργυρO σκε%η �π  τ4ς γ%ρω τυς κα� Iπ-
σ96µενι ;λλα τ6σα στ4ς NAθηνα/υς, )ν τ4ς �ηθDσαν -ναντ/ν τ"ν
Συρακυσ/ων. NAπληστ/α, φιλαργυρ/α· κα� �κ6µα �κDς στ� λατµε&α
τ"ν Συρακυσ"ν, )ν καθ/σ(ης κντ� στ  «α3τ� τD ∆ινυσ/υ», τ�ς κραυγ*ς
κα� τ� �αρυγκµητ� τ"ν NAθηνα/ων αR9µαλ+των, π4 µ�σα -κε& κατ�λα-
�αν τ/ 1 πλενε</α σηµα/νει. LO9ι >µως >λι, γιατ� κ�πιι σ+θηκαν, >πως
µOς διασS+�ει 1 παρ�δσις, >σι γν+ρι�αν ν� �παγγε/λυν �π  µν�µης Σ-
φκλG κα� ARσ9%λ.

Kα� τ  θ�ατρ τ"ν Συρακυσ"ν. K�θεσαι στ�ς κερκ/δες κα� σιωπηλ�
σκ�φτεσαι, φαντ��εσαι, �κDς. Kα� ε2ναι θαTUε&ς τ  472 π.X., >ταν γι�
πρ+τη φρ� -δ" παρυσι�στηκαν 8 Π�ρσες τD ARσ9%λυ, =κτZ µ6λις
9ρ6νια µετ� τ�ν ναυµα9/α τGς Σαλαµ&νς. ARσ9%λς – κα� σκ�φτεσαι τ  -π/-

�Aλφει�ς κα� �Aρ�θ�υσα: �H �γ�πη κα� τ� µ�σ�ς

�H �Eλλ�δα τGς Σικελ/ας
H AΛΛOTEINH AΛΛA KAI TΩPINH ΠAPOYΣIA THΣ



γραµµα στ ν τ�φ τυ: «	Eδ� κε�ται � A�σ��λ�ς, � γυι�ς τ�� E�φ�ρ ων�ς,
τ�� �π� �υ τ$ν δ�ναη τ$ν γν&ρισε καλ' � µακρυµ)λλης M+δ�ς στ�ν Mα-
ραθ�να». Kι )ν δ*ν <�ραµε τ�ς τραγSωδ/ες π4 �γραψε, κα� �ρ/σκαµε µ6-
ν τ�ν πλ�κα, τ6τε πD θ� <�ραµε πι6ς ]ταν πραγµατικ� ^ ARσ9%λς;
K�πως �τσι θ� σκεφτ6µασταν σ�µερα· α3τ ς >µως ̀ <ερε πραγµατικ� πι-
6ς ]ταν κα� 8 συµπλ/τες τυ τ  Aδι. LAλλωστε γι’ α3τ  α3τ  �γραφε κα�
στ�ν ταφικ� τυ πλ�κα.

Kα� φε%γει ^ νDς συ π�λι, >ταν -κε&, στ�ν NOρτυγ/α, τ  µικρ  νησ�κι,
π�νω στ  ^π& γι� πρ+τη φρ� ;ρ9ι�αν ν� κτ/�υν 8 Σπαρτι�τες ;πι-
κι τ�ν π6λη τ"ν Συρακυσ"ν κ�πυ στ�ς �ρ9*ς τD 8υ αR"να, �λ�πεις
δ/πλα στ�ν θ�λασσα µ/α πηγ� γλυκD νερD µ* π�πιες κα� 9Gνες, π4 πλ�-
ν νω9ελικ� στ�ν -πιφ�νει� της, �ν�µεσα σ* παπ%ρυς (φυτ�). E2ναι 1
πηγ� τGς ν%µφης NAρ�θυσας. T�ν -ρωτε%τηκε ̂  πταµ ς NAλφει ς κα� τ�ν
κυν�γησε µ�σα στ�ν θ�λασσα, >ταν α3τ� τρµαγµ�νη πρσπ�θησε ν� <ε-
φ%γ(η, κλυµπ+ντας πρ ς τ  νησ� τGς NOρτυγ/ας. NEκε& eν+θηκε 1 θ�λασ-
σα µ* τ ν πταµ6, 1 NAρ�θυσα µ* τ ν NAλφει6, στ�ν πηγ� τGς NAρ�θυ-
σας. Σ�µερα, >9ι µακρυ� �π  τ�ν πηγ�, στ�ν τπθεσ/α LOκι ντ�λλα
Tσ/λικα, �ρ/σκεται µι� ;λλη µικρ� πηγ� µ* γλυκ  νερ6, κα� 8 ντ6πιι λ�-
νε πZς α3τ ς ε2ναι ^ NAλφει6ς σ�µερα, �τσι µικρ ς κα� �ν/σ9υρς, >πως
τ ν κατ�ντησαν, �φD τ ν �πµ6νωσαν �π’ τ�ν �γαπηµ�νη τυ ν%µφη.

Kα� π�λι �υθ/�εσαι σ* σκ�ψεις, Aσως ν� σκ�φτεσαι πZς κ�πως �τσι εAµα-
στε κα� µε&ς σ�µερα, µακρυ� �π’ >,τι �γαπOµε, -πειδ� ;λλι ̂ ρ/�υν τ/ πρ�-
πει ν� �γαπ�συµε. �Eλλ�δα κα� fEλληνες. Σ9�σεις �γ�πης κα� µ/συς.
Γιατ� -µε&ς δ*ν πρ�πει ν� αRσθαν+µαστε, ν� σκεφτ+µαστε κα� ν� φερ+-
µαστε σ�ν fEλληνες. ∆*ν πρ�πει ν� �γαπ�συµε τ�ν �Eλλ�δα. A3τ� θ�
ε2ναι π�ντα 1 NAρ�θυσα, �λλ� -µε&ς µπρε& ν� µ�ν εAµαστε τελικ� ^ δι-
κ6ς τυς NAλφει6ς...

T  τα</δι µ* τ  νD µι��ει ν� µ�ν �9(η τ�λς κα� >ρια. NEνS" �ρ/σκεσαι
στ�ς ΣυρακDσες, 8 συνειρµ� σ* ̂ δηγDν στ ν Mαραθ"να, µετ� τ�ν NAθ�-
να κα� µετ� >πυ 1 σκ�ψις σ* ^δηγε&. ∆ρµλ6γι 9ωρ�ς πρ6γραµµα,
-πειδ� �φ�νεσαι ν� σ* παρασ%ρυν τ� ρε%µατα τD -γκεφ�λυ, π4 ^ρ/-
�υν τ�ς διαδρµ�ς συ.

Kα� τ6τε µπα/νεις στ ν να  τGς fHρας στ ν NAκρ�γαντα. KυττgOς �π’ �<ω
τ ν �ωµ  κα� �ναρρωτι�σαι, π6σες ν%µφες hραγε ν� ]ρθαν -δ", γι� ν�
γιρτ�συν τ�ν στιγµ� π4 θ� iρι�ε �κττε τ�ν συν�9εια τGς �ωGς τυς.
Kα� �λ�πεις τ� λευκ� π�πλα ν� �νεµ/�υν -κε& ψηλ� στ�ν �κρ6πλη τGς
π6λεως, µπρστ� στ ν �ωµ  τGς fHρας κα� τ  9αµ6γελ τ"ν νεν%µφων
ν� µι��(η ν/κη πανττειν�, )ν κα� στιγµια/α �π�ναντι σ’ α3τ4ς π4 θ�-
λησαν ν� κ6ψυν τ�ν 9αρ� τGς �ωGς, ν� �κρωτηρι�συν τ ν γελαστ 

O� νε!νυµφ�ι στ� να� τ"ς #Hρας στ�ν �Aκρ�γαντα
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�H �πιγραφ� π�� µ�ς καλωσ�ρ"#ει (γραµµ&νη πρ)τα στ+ ,ρ-α.α �Eλληνικ/),
µπα"ν�ντας στ2ν Σελιν�3ντα.
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;νθρωπ. T  νι+θεις, >ταν 8 κ�τικι τD τ6πυ σ�µερα, εAτε παντρε%-
νται θρησκευτικ� εAτε πλιτικ�, -κε& �ρ9ωνται, στ ν να  τGς fHρας, γι�
ν� θυµ/συν κα� ν� θυµηθDν, ν� νι+συν κα� ν� τν/συν �τσι �συνε/-
δητα τ�ς πι  πλλ*ς φρ*ς >τι 1 συν�9εια ε2ναι tπλO -παν�ληψη τD Aδι-
υ γεγν6τς, >τι 1 συν�9εια �9ει �ρ9� κα� �9ει ρ/�ες κ�τω �π’ τ� θεµ�λια
τD ναD τGς fHρας, κι �κ6µη πι  �αθι�, µ�σα στ�ν γG τD NAκρ�γαντς,
µ�σα στ�ν γG τGς Tρινακρ/ας, µ�σα στ�ν γG τGς Mεγ�λης �Eλλ�δς, µ�σα
στ  Aδι τ  µυαλ6 µας.

Kα� ;λλα�αν δακτυλ/δια τ6τε 8 νε6νυµφι στ  Aδι δ�κτυλ, >πως κα�
τ+ρα, γιατ� µ/α φλ��α, >πως �λεγαν, uνωνε τ�ν καρδι� µ* τ  9�ρι κα� vστε-
ρα µ* τ  δ�κτυλ π4 φ6ραγαν τ  δακτυλ/δι. E2ναι α3τ*ς 8 µικρ*ς λε-
πτµε´ρειες π4 σ* καθηλ+νυν, π4 σ* κ�νυν ν� �πρ(Gς γι� τ  π"ς 8
πρ6γν/ µας �διναν στ�ν κ�θε στιγµ� τ�ν Rδια/τερη �</α π4 τGς ται-
ρι��ει, π"ς στ�ν κ�θε τυς πρ�<η IπGρ9ε µι� �αθι� φιλσφηµ�νη σκ�-
ψη π4 τ�ν δηµιυργDσε.

Περπατ"ντας στ�ν �π�ραντη κιλ�δα τ"ν να"ν, περν"ντας �π’ τ ν να 
τGς �Oµν/ας π4 στ�κει -ντυπωσιακ ς µπρστ� µας, κατηφρ/�υµε
πρ ς τ ν να  τD ∆ι6ς. NEκε& κντ�, θυµOµαι, ]ταν 1 πρ+τη φρ� π4
ε29α συναντ�σει τ6ν, φ/λ µυ µετ�, T�ι�κµ. 7εναγ ς στ ν NAκρ�γα-
ντα τ�ν πρ+τη φρ� π4 τ ν ε2δα, >ταν <εναγDσα µι� ̂ µ�δα φ/λων, στ�-
θηκε δ/πλα µας, µOς 9αιρ�τισε �Eλληνικ�. Kα� vστερα στ4ς NIταλ%ς, π4
α3τ ς <εναγDσε, γ%ρισε κα� τ4ς ε2πε: «E0ναι 1Eλληνες, ε0ναι α�τ�2 π�3
µ4ς 5δωσαν τ�ν π�λιτισµ6». T  �λεγε, κα� uνα 9αµ6γελ φ+τι�ε >λ τυ
τ  πρ6σωπ. Θ� µπρDσα εRλικριν� ν� γρ�ψω uνα κα� δ% ;ρθρα γι� τ ν
φ/λ µυ τ ν T�ι�κµ. Γι� τ  π"ς τ  -παν�λα�ε α3τ  π4 µD ε29ε πε& τ�ν
πρ+τη φρ� στ4ς NIταλ%ς, τ+ρα σ* µι� ̂ µ�δα Γ�λλων τα<ιδιωτ"ν z γι�
τ  π"ς uνα �ρ�δυ, >ταν καθ6µασταν στ�ν πισ/να τD <ενδ9ε/υ στ ν
NAκρ�γαντα κα� συ�ητ%σαµε �πλαµ��νντας τ�ν >µρφη καλκαιριν�
�ραδυ�, µD ε2πε: «Bαγγ�λη, πρ�πει ν' 8λλην�π�ι9σ�υµε τ$ν Σικελ α».
Kα� σ’ α3τ  τ  «πρ�πει» �νιωσα �αθει� τ�ν αAσθηση τD {θικD 9ρ�υς,
>πως >ταν τ�ν τελευτα/α κα� π�λι φρ�, καθZς µιλDσε γι� τ�ν �Eλλ�δα
κα� τ ν πλιτισµ6 µας, ε2δα τ� µ�τια τυ ν� �υρκ+νυν �π  συγκ/νηση,
γιατ� �νιωθε fEλληνας· κα� α3τ� τ� -ρε/πια, >πυ καθηµεριν� �ν�µεσ�
τυς τριγυρνDσε, τ� �νιωθε δικ� τυ, κληρνµι� τ"ν Rδ/ων κιν"ν πρ-
γ6νων.

Θ� µπρDσα λιπ ν ν� γρ�ψω πλλ� �κ6µη γι� τ ν φ/λ µυ τ ν T�ι�-
κµ, �λλ� τ/ �</α θ� ε29αν µπρστ� σ’ -κε&ν τ  �υρκωµ�ν �λ�µµα τGς
συνειδητπιηµ�νης πνευµατικGς =ρφ�νιας;

N� ε2σαι καλ�, �δελφ�.

�O T%ι�κ�µ� µ& τ�ν κλαυσ'γελω τ"ς )λληνικ!τητ�ς
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Kα� µ�πως στ ν ΣελινDντα δ*ν εA9αµε τ� Aδια; Mι� τερ�στια ταµπ�λλα
µπα/νντας στ�ν π6λη θυµ/�ει τ  παρελθ ν: «ΣEΛINOYΣ», µ* µεγ�λα κεφα-
λα&α γρ�µµατα στ� �Eλληνικ� πρ"τα κα� µετ� στ� NIταλικ�. Kα� ̂  Πι�τρ,
^ φ/λς µυ ^ τα�ερνι�ρης, π4 κ�θε φρ�, >ταν πOµε στ�ν Σικελ/α, µOς
καλδ�9εται, κι α3τ� τ�ν φρ� µOς περ/µενε µ* 9αρ�. ΘυµOµαι κι -δ" τ�ν
πρ+τη φρ� π4 εA9αµε καθ/σει στ�ν τα��ρνα τυ, >ταν µ* περηφ�νεια
µD �δει<ε τ  �ι�λ/ π4 ε29ε στ  τραπ��ι >πυ συν�θως κ�θεται: «Mεγ�λη
�Eλλ�δα». «;H =στ�ρ α µας», µD ε2πε, «γιατ2 >µε�ς ε?µαστε 1Eλληνες κα2
ε?µαστε συγγενε�ς µα@  σας». Kα� στ4ς να4ς τD ΣελινDντς κα� π�λι
µOς �γκ�λια�αν µ* �γ�πη κα� -µπιστσ%νη. «Kα2 >µε�ς 1Eλληνες ε?µα-
στε», µOς �λεγαν, κα� µOς λ�νε. Kα� θυµOµαι τ4ς να4ς στ� σειρ�, µ* πι 
9αρακτηριστικ  θ�αµα τ ν τερ�στι κα� π�λι να  τD ∆ι6ς, >λν -ρε/πια.
Kα� καθZς περιπλανι�σαι -κε& �ν�µεσα στ�ς π�τρες κα� τ�ς σπασµ�νες
κλ"νες κα� τ� κιν6κρανα, θυµOσαι τ  «>ς 5δαφ�ς φ�ρειν» κα� �λ�πεις

«Σελιν�,ς» κα� «T�ρας» στ. �Eλληνικ.
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T2 AµBληµα τ�3 ∆>µ�υ T/ραντ�ς µ? τ2ν Π�σειδ)να κα6 τ2 δελφ"νι, συ-
ν�δευEµεν� ,π2 τ� λ&Fη «TAPAΣ» (γραµµ&νη στ2 8λληνικ2 ,λφ/Bητ�).
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�O Nα2ς τ�3 ∆ι2ς στ2ν Σελιν�3ντα.
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µπρστ� συ τ� πειστ�ρια τD -γκλ�µατς.
T/ γ/νεται >µως, >ταν τ  �δαφς γ/νεται uνα µ* τ�ς καρδι�ς µας; A3τ  δ*ν

τ  σκ�φτηκαν... P�γιν, Mεσσ�νη, Mεταπ6ντιν, T�ρας, >πυ τ  σ%µ�-
λ τGς π6λεως ε2ναι µ�9ρι σ�µερα ^ Πσειδ"ν π�νω σ* δελφ/νι κα� �π 
π�νω τ  Cνµα τGς π6λεως γραµµ�ν σ* �Eλληνικ�: «TAPAΣ», Tαυρµ�νιν,
µ* τ  φηµισµ�ν θ�ατρ.

Παλ�ρµ (Π�νρµς): uνας �κ6µα �π  τ4ς τ6πυς π4 -πισκεφθ�κα-
µε. fOµως α3τ  π4 θ� µε/ν(η �<�9αστ σ* >λυς -µOς, π4 �ρεθ�καµε σ’
α3τ�ν τ�ν -κδρµ�, ε2ναι, πιστε%ω, τ  συµ��ν π4 εA9αµε στ  θ�ατρ τGς
LEγεστας. fEνα θ�ατρ µναδικ6, τ  =µρφ6τερ C9ι µ6ν τGς Tρινακρ/ας,
τGς σηµερινGς Σικελ/ας, �λλ� κα� κατ� τ�ν πρσωπικ� µυ ;πψη ^λ6-
κληρης τGς Mεγ�λης �Eλλ�δς. NEκε&, στ  θ�ατρ, στ�ν πλαγι� τD �υ-
νD B�ρ�αρς (σ�ν ν;θελε 1 =νµασ/α ν� συµ�λ/σ(η τ�ν 9αµ�νη κυ-
ριαρ9/α τD πνε%µατς π�νω στ�ν vλη) στεκ6µασταν κα� µε&ς, 9ωρ�ς ν�
µιλOµε, θαυµ��ντας τ�ν καταπληκτικ� θ�α κα� �κ%γντας τ  τραγ%-
δι τD ��ρα, π4 �γλειφε τ�ς π�τρες κα� τ� πρ6τυπ� µας. 7αφνικ� µ/α ̂ µ�-
δα π�ντε NIταλ"ν, π4 καθ6ντυσαν π/σω µας, ;ρ9ισαν ν� συ�ητDν γι�
τ�ν �ρ9α/α �Eλλ�δα, 9ωρ�ς ν� γνωρ/�υν τ�ν -θνικ6τητ� µας.

Kα� τ6τε ^ uνας NIταλ ς ε2πε στ4ς φ/λυς τυ: «Πρ)γµατι Bναρρωτι�-
µαι, π�ς Cνας λα6ς, π�3 γ�ννησε Cναν τ�τ�ι� π�λιτισµ6, 5�ει σ9µερα πα-
ρακµ)σει τ6σ� π�λ�». T6τε συστ�θηκα κα� �φD πGρα τ ν λ6γ, πρ-
σπ�θησα -ν συντµ/gα ν� τ4ς �ναλ%σω π"ς πρ�γµατι καταντ�σαµε �τσι.
Tαυτ69ρνα τ4ς µ/λησα γι� τ�ν κ�πια �λλαγ� π4 τ+ρα συντελε&ται
στ�ν �Eλλ�δα, τ4ς ε2πα >τι κ�τι -δ" κα� καιρ  �9ει <υπν�σει µ�σα µας.
M* παρακλυθDσαν σ9εδ ν �µ�9ανι κα� ρυφDσαν κυριλεκτικ� τ�
8στρικ� στι9ε&α, π4 �πεδε/κνυαν τ�ν πλιτισµικ� κα� Iλικ� γενκτ-
ν/α τ"ν �Eλλ�νων, 9ωρ�ς �ν�σα. T�λς, >ταν ^ 9ρ6νς π4 µOς π/ε�ε µOς
�ν�γκασε ν� �π9ωρ�συµε, µ/α γυνα&κα �π  τ�ν παρ�α µD ε2πε µ* uνα
vφς π4 δ*ν πρ6κειται πτ* ν� <ε9�σω: «	Eµε�ς δDν µπ�ρ��µε ν' πιστ�-
ψ�υµε Fτι τελει&σατε. 	Eλπ @�υµε σD σ4ς κα2 π)λι, γι' ν' δ&σετε τ�ν π�-
λιτισµ� στ$ν Bνθρωπ6τητα, π�3 σ9µερα τ6σ� τ+ς λε πει». K%ττα<α τ 
�υν , µετ� τ  θ�ατρ, κα� δ*ν µ/λησα. LAλλωστε τ/ θ� µπρDσα -γZ πε-
ρισσ6τερ ν� π"; LEνιωσα >µως τ� �υν� τGς Tρινακρ/ας, τ� -ρε/πια
τD ΣελινDντς κα� τ4ς να4ς τD NAκρ�γαντς ν� τ  φων��υν· κα�
-µε&ς �πλO -κε& -κστατικ� ν� �κDµε:

«�H Mεγ�λη �Eλλ�δα �(G»· π"ς θ� µπρ%σαµε ;λλωστε -µε&ς ν� τ�ν
�κDµε, )ν δ*ν IπGρ9ε; LO9ι, δ*ν ]ταν 1 19Z τD παρελθ6ντς, ]ταν 1
φων� τGς γGς κα� τGς ψυ9Gς, π4 µ�σα της tπλO πρσµ�νει.

EI/γγελ�ς MπεFKς

«Π1ς 23ετε παρακµ�σει τ!σ� π�λ4;»



Σ�ν �γ��ς στ�ν πηγαιµ� γι�... Σαλαµ�να
28 Σεπτεµ	ρ��υ 480 π.X. �O E�ρυ	ι�δης κα� � Θεµιστ�κλ"ς σφ�γγ�υν τ& '(ρια,

καθ+ς 'αρ�,ει - α�γ. π�νω 0π1 τ& καταγ�λανα νερ& τ�2 Σαρωνικ�2. �H 4ρα τ"ς
µεγ�λης 0ναµετρ5σεως πλησι�,ει. O6 τρι5ραρ'�ι λαµ	�ν�υν τ�ς τελευτα7ες �δηγ�ες
κα� 8πιστρ(φ�υν στ�ς θ(σεις τ�υς. �H σ9γκρ�υση θ& ε:ναι 0π�φασιστικ. κα� 0νελ(-
ητη. <E&ν -ττηθ�2µε, θ& 'αθ�2ν =λα, >σως γι& π�ντα. �O κ?σµ�ς θ& γυρ�σ@η στ& σπ5-
λαια τ�2 σκ�ταδισµ�2. �H στιγµ. ε:ναι κρ�σιµη. O6 σ�λπιγγες δAν 0ργ�2ν ν& σηµ�-
ν�υν. �O 	�ρ	αρ�ς µ�ν�ρ'ης θρ�νιασµ(ν�ς στ1 ACγ�λεω καµαρDνει τ�ς 0ριθµητικ&
Eπ(ρτερες δυν�µεις τ�υ µεθυσµ(ν�ς 0π1 Fπαρση κα� 8G�υσι�µαν�α. �H 0λα,�νε�α
τ�υ =µως σ9ντ�µα θ& µετα	ληθ@" σA 0πελπισ�α, =ταν θ& δ@" τ1 στ?λ� τ�υ ν& κατα-
στρ(φεται 8µ	�λι,?µεν�ς κεραυνηδ1ν 0π1 τ�Hς Eπ�τιµηµ(ν�υς Eπ’ α�τ�2 0ντιπ�-
λ�υς. �H N�κη ε:ναι �λ�κληρωτικ. κα� µA τ& λευκ& φτερ� της σκεπ�,ει τ�Hς 0νδρε�-
�υ EπερασπιστAς τ�2 �Eλληνικ�2 κ?σµ�υ. �O 0σιατικ1ς κ�νδυν�ς 0π�σ�	5θηκε γι&
µι& 0κ?µη φ�ρ�, - �Eλλ�δα σDθηκε, µα,� κα� - E�ρDπη. O6 -ττηθ(ντες 	�ρ	αρ�ι
Eπ�'ωρ�2ν, 8νKL �6 νικητAς θ�πτ�υν τ�Hς νεκρ�9ς τ�υς µA τιµAς στ.ν Kυν?σ�υρα
κα� N�ρτ�,�υν τ& <Eπιν�κεια.

28 Σεπτεµ	ρ��υ 1988, δ(κα 'ρ?νια πρ�ν. QEνας νε�καταταγε�ς στρατε9σιµ�ς τ�2
Nαυτικ�2, πρ�ν καλ& καλ& 'αρ�G@η - -µ(ρα, 8πιστρ(φει 0π1 τ.ν «FG�δ?» τ�υ στ.ν
Eπηρεσ�α τ�υ. Bλ(π�ντας =τι F'ει 0ρκετ. 4ρα διαθ(σιµη 0π�φασ�,ει Uναν πρωιν?
περ�πατ� µ('ρι τ.ν Kυν?σ�υρα. Φθ�ν�ντας 8κε7 περιπλανWται γι& λ�γ� ψ�'ν�ντας
γι& τ1ν T9µ	� τLν πεσ?ντων 8κε�νη τ.ν 6στ�ρικ. -µ(ρα. Στ. θ(ση α�τ�2 0ντικρ9-
,ει Uναν 0ηδιαστικ1 σωρ1 0π1 0π�ρρ�µµατα κα� 8φθαρµ(να 8Gαρτ5µατα πλ��ων.
Παραδ�πλα - σκ�υριασµ(νη κα� πεσµ(νη στ1 Fδαφ�ς 8πιγραφ. «T9µ	�ς Σαλαµι-
ν�µ�'ων» σφραγ�,ει τ1 0π�τ(λεσµα τ"ς νε�	αρ	αρικ"ς συµπεριφ�ρWς. Λ�γ� 0ργ?-
τερα � ναυτ�δ��π�ς 8πιστρ(φει στ1 πλ�7�, =π�υ κα� σηµα�νει - κλ5ση γι& πρωιν.
8πιθεDρηση. �O >δι�ς µετ& τ.ν «0ναφ�ρ&» περιµ(νει ν’ 0κ�9σ@η Fστω δ9� λ(Gεις τιµ"ς
γι& τ. µεγ�λη 8π(τει�. <Aντ’ α�τLν =µως 0κ�9ει τ1ν σηµατωρ1 ν& 0ναπ(µπ@η τ.ν
πρωιν. πρ�σευ'. στ1ν «Πατ(ρα -µLν» Για'	(.

28 Σεπτεµ	ρ��υ 1993, π(ντε 'ρ?νια πρ�ν. Στ1ν θ�λαµ� µαγνητ�σκ�π5σεων Nν1ς µι-
κρ�2, µ. Eπ�ρ'�ντ�ς πλ(�ν, τηλε�πτικ�2 σταθµ�2, � παρ�υσιαστ.ς φιλ�Gενε7 τ1ν
πρ?εδρ� κα� δ9� 0π1 τ& µ(λη τ�2 8κπ�λιτιστικ�2 συλλ?γ�υ «ACαντ�ς» τ"ς Σαλαµ7ν�ς.
Mετ& τ�ς πρLτες 0ναφ�ρAς τLν πρ�σκεκληµ(νων στ1 6στ�ρικ1 µ(ρ�ς τ"ς 8πετε��υ -
συ,5τηση στρ(φεται στ1 θ(µα τ�2 T9µ	�υ τLν Σαλαµιν�µ�'ων. O6 καταγγελ�ες γι&
πρ?σωπα κα� πρ�γµατα π(φτ�υν σ&ν τ1 'αλ�,ι. Παρ�υσι�,�νται φωτ�γραφ�ες π�H
0πεικ�ν�,�υν τ1ν >δι� σκ�υπιδ?τ�π�, π�H ε:'ε 0ντικρ9σει � να9της π(ντε 'ρ?νια
πρ�ν. T& λ?για Nν1ς 0π1 τ�Hς παρισταµ(ν�υς Σαλαµιν��υς πρ�καλ�2ν 0νατρι'�λα σA
=λ�υς: «O6 τ�φ�ι, =σ�ι δAν F'�υν σπ�σει 0π1 τ1 	�ρ�ς τ"ς σα		�9ρας π�H Fπεσε π�-
νω τ�υς, F'�υν συληθ". O6 0δ(σπ�τ�ι σκ9λ�ι F'�υν `ρπ�Gει τ& aστW τLν π�λεµι-
στLν. Obτε σκλ5θρα τLν κ�κκ�λων τLν �Eλλ5νων τLν 6ερLν δAν F'ει µε�νει πι�».

A�τ. - φρ�ση cταν κα� - θρυαλλ�δα γι& τ.ν FκρηGη τ"ς 0γανακτ5σεως π�λλLν
τηλεθεατLν, �6 �π�7�ι τηλεφων�2σαν σA FGαλλη κατ�σταση, πρ�κειµ(ν�υ ν& δια-
µαρτυρηθ�2ν: «E:ναι 0παρ�δεκτ�», φDνα,αν, «α:σ'�ς», «πρ(πει �πωσδ5π�τε ν&
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κ�ν�υµε κ�τι».
Σ5µερα, π�H γρ�φεται τ1 παρ?ν, ε:ναι Kυριακ. πρω�, παραµ�ν. τ"ς 28ης Σε-

πτεµ	ρ��υ. <Aπ’ =σ� γνωρ�,ω �6 µ?ν�ι π�H 0σ'�λ�2νται µA τ.ν 8π(τει� ε:ναι �6 περ�
τ1ν σ9λλ�γ�ν «ACαντ�ς», �6 �π�7�ι κ�θε 'ρ?ν� τελ�2ν 8κδ5λωση µνηµ�σ9νης.

«Λ�ιπ?ν, θ& πWµε;». PDτησε Gαφνικ& � 0νηψι?ς µ�υ, διακ?πτ�ντας τ�ς σκ(ψεις µ�υ.
«fO'ι»! <Aπ5ντησα.
«Γιατ�; T1 	ρ�σκεις σωστ1 ν& τ�Hς περιφρ�ν5σ�υµε, τ. στιγµ. π�H κ�ν�υν τ(τ�ι-

�ν 0γLνα;».
«K�νεις λ�θ�ς», ε:πα, «δAν περιφρ�νL τ1ν σ9λλ�γ� καθ?λ�υ. �AπλW - δι�θεσ5 µ�υ

δAν τ1 8πιτρ(πει. Π�λH φ�	Wµαι δA =τι, 8&ν 0ντικρ9σω Gαν& τ1ν T9µ	� στ.ν >δια κα-
τ�σταση, δAν τ. γλυτDνω τ. µαλαφρ�ντ,α. fAσε π�H λ?γKω τLν 8πικειµ(νων 8κλ�γLν
θ& µα,ευτ�2ν 8κε7 δι�φ�ρ�ι “ψιλικατ,"δες” πρ1ς jγραν ψ5φων. k(ρεις καλ�, =τι κ�-
τι τ(τ�ι�ι π�H µ�ιρ�,�υν `πλ?'ερα κ�9φιες Eπ�σ'(σεις κα� τυπ�π�ιηµ(νες δ?σεις
8µπαιγµ�2 µA 0π9θµενη θρασ9τητα, µ�2 κ�ν�υν τ1 στ�µ�'ι 'ειρ?τερ� 0π’ =,τι ε:ναι
συν5θως».

«fA! lAν Fγινες νευρωτικ?ς, δAν σ�2 φτα7νε �6 jλλ�ι, µ?ν�ς σ�υ τ& κατ�φερες. T(-
λ�ς π�ντων, 8γ+ λ(ω ν& π�ω µA κ�τι φ�λ�υς», ε:πε κα� σηκDθηκε ν& φ9γ@η γι& ν&
Nτ�ιµασθ@". «Γει& 'αρ�, θ& τ& π�2µε αbρι� 	ρ�δυ».

fEµεινα µ?ν�ς καθισµ(ν�ς στ1ν 8GDστη τ�2 σπιτι�2 µ�υ, ν& σκ(πτωµαι. Πρ�σπα-
θ�2σα ν& 	ρL µι& δικαι�λ�γ�α γι& τ1 νε�ελληνικ1 '�λι. <E&ν - κατ�ληGη τLν 6ερLν
πρ�γ�νικLν aστLν τLν Σαλαµιν�µ�'ων cταν ν& γ�ν�υν «σν&κ» γι& 0δ(σπ�τα σκυ-
λι�, mς φαντασθ@" κανε�ς π�ι� θ& ε:ναι - µ��ρα  τLν δικLν µας, mν κ�π�ια µ(ρα F'�υ-
µε τ.ν τιµ. ν& π(σ�υµε µα'?µεν�ι µA Cσ'9�υσες τ�ς σηµερινAς συνθ"κες. Π�ι�� κα� π?-
σ�ι θ& 0σελγ5σ�υν π�νω στ�Hς τ�φ�υς µας. T� σκ�υπ�δι F'ει ν& µWς πλακDσ@η. QOσ�
δA γι& τ.ν 6στ�ρικ. µν5µη, «κλ�φ’ τα, Xαρ�λαµπε»! �Ωστ?σ� Eπ�ρ'ει µ�α `πλ" 8G5-
γηση, ψυ'�λ�γικ"ς φ9σεως, γι& τ.ν περιφρ?νηση π�H δε�'νει τ1 8π�σηµ� κρ�τ�ς
γι& τ�Hς νεκρ�Hς oρωες. O6 Nκ�στ�τε Cθ9ν�ντες τ�2 Pωµα�ικ�υ Eπ�φ(ρ�υν 0π1 Uνα
ε�εG5γητ� σ9νδρ�µ� µει�νεG�ας 0π(ναντι σ’ 8κε�ν�υς τ�Hς jνδρες, καθ+ς δAν F'�υν
τ& στ�ι'ειDδη πρ�σ?ντα γι& ν& τ�Hς µ�ι�σ�υν. Παραδ�µ(ν�ι στ.ν σ�πια σκ�πιµ?-
τητα κα� στ�ς Nκ�στ�τε aρ(Gεις τLν διεθνLν 0φεντικLν. <E&ν σ5µερα - κατ�σταση
pδηγ�2σε σA µι& ν(α Σαλαµ7να, �6 «πατ(ρες τ�2 fEθν�υς» µας κα� �6 τ�2 συναφι�2
τ�υς µ(σα 0π1 «διεθνε7ς µεσ�λα	5σεις», «συναινετικAς διαδικασ�ες», «8κ τ�2 σ9ν-
νεγγυς συν�µιλ�ες», «γ9ρ�υς δια	�υλε9σεων» κα� jλλα παρ?µ�ια θ& κατ(	α,αν ε�'α-
ρ�στως τ& παντελ?νια τ�υς, πρ�κειµ(ν�υ µA �6�δ5π�τε κ?στ�ς, ν& παραµε�ν�υν ε�δα�-
µ�νες. Mπ�ρε7 �6 oρωες τ"ς 28ης Σεπτεµ	ρ��υ τ�2 480 π.X. ν& µ. φ�ρ�2σαν παντε-
λ?νια. E:'αν =µως 0νδρισµ?.

T1 	ρ�δυ τ"ς Nπ�µ(νης � 0νηψι?ς µ�υ, συνεπ.ς στ.ν Eπ?σ'εσ5 τ�υ, µ�2 τηλεφD-
νησε, γι& ν& 8κφρ�σ@η τ�ς 8ντυπDσεις τ�υ. �H φων5 τ�υ 0κ�υγ?ταν 0συν5θιστα 0δ9-
ναµη. QOταν τ1ν ρDτησα τ� τ�2 συν(	αινε, µ�2 0π5ντησε =τι µετ& τ.ν 8π�σκεψη στ1ν
T9µ	� κα� τ.ν 8κδ5λωση π�H 0κ�λ�9θησε jρ'ισε ν& νιDθ@η 8ν�'λ5σεις στ1 στ�µ�'ι.

«lA, µπ�!» ε:πα, «µ.ν 0νησυ'ε7ς. Kαµµι& νε9ρωση θ� ’ναι. Περαστικ�»!

M�ρι�ς Mαµαν ας
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ιθ´. Πρωταγ%ρας
�O <A	δηρ�της α�τ1ς δ�σκαλ�ς ε:'ε 0π�κτ5σει µεγ�λην φ5µη pς π�λιτικ1ς κα�

qθικ1ς στ�'αστ5ς, παρ& τ1 =τι ��δ(π�τε 0νεµε�'θη στ.ν 8νεργ1 π�λιτικ.ν κα� τ& κ?µ-
µατα. ∆ι(θετε Eψηλ1 κριτ5ρι� qθικLν αCσθηµ�των κα�, σ9µφωνα µA τ1ν Πλ�τωνα,
� qθικ1ς κDδικ�ς τ�υ δAν Eστερ�2σε τ�2 Σωκρ�τ�υς. Γι’ α�τ1 κα� � Περικλ"ς τ�2
0ν(θεσε τ.ν σ9νταGιν τLν ν?µων γι& τ.ν 0π�ικ�α τLν Θ�υρ�ων (444 π.X.), παρ& τ1
=τι δAν cταν <Aθηνα7�ς π�λ�της. fOντας 0δι�φθ�ρ�ς κα� ε�υπ?ληπτ�ς, δAν δ�στα,ε
ν& διαλαλ@" =τι «σ�φιστ.ς ε:ναι», παρ& τ1 =τι - λ(Gεις ε:'ε '�σει τ1 παλι1 ν?ηµ� της
(= σ�φ?ς) κι Fφθασε ν& σηµα�ν@η τ1ν 0πατεLνα (<Aριστ�φ�νης, «Nεφ(λαι»).

�O Πρωταγ?ρας δAν δ�δασκε 0φ@ηρηµ(νες Fνν�ιες κα� φιλ�σ�φ5µατα 0λλ& τ.ν π�-
λιτικ.ν 0ρετ. κα� τ.ν ε�	�υλ�αν, τ.ν 6καν?τητα δηλαδ. ν& φ(ρ@η κανε�ς εCς π(ρας
τ�ς πρ�σωπικAς κα� �Cκ�γενειακAς Eπ�θ(σεις τ�υ κα� ν& κερδ�,@η τ�Hς π�λιτικ�Hς κα�
δικαστικ�Hς 0γLνες, κ�τι π�H 8πετ9γ'ανε µA πρ�φ�ρικAς διδασκαλ�ες κα� δηµ?σιες
διαλ(Gεις, πρ�ετ�ιµασµ(νες µA σ'�λαστικ.ν 8πιµ(λεια. ∆�δασκε γραµµατικ. κα� λ�-
γικ5, 0ν�λυσιν κα� κριτικ. τ"ς π�ι5σεως κα� πρ�π�ντων τ.ν vητ�ρικ5ν, τ.ν τ('νη
δηλαδ. τ"ς πειθ�2ς, π�H τ?σ� 8κτιµ�2σαν �6 π�λιτισµ(ν�ι QEλληνες 0π’ τ& παµπ�-
λαια Fτη, mν κρ�ν�υµε 0π’ τ1ν Φ��νικα, � �π�7�ς, pς γνωστ?ν, δ�δασκε τ1ν <A'ιλλ(α
«vητ"ρα τ’ 8π(ων, πρηκτ"ρα τ’ Fργων Fµµεναι».

E:ναι διδακτ. - <Aρετ5; T1 σωκρατικ1 8τ�2τ� 8ρDτηµα δAν 0πασ'�λ�2σε τ1ν
Πρωταγ?ρα, � �π�7�ς, =πως ε>παµε, δAν δ�δασκε γενικAς κα� 0φ@ηρηµ(νες Fνν�ιες,
0λλ& τ�ς δι�φ�ρες 8π� µ(ρ�υς µ�ρφ(ς τ�υς, π�H wντως ε:ναι διδακτ(ς. Σ9µφωνα µA
τ1ν µ9θ� τ�2 Πλ�των�ς («Πρωταγ?ρας» 320c κ.N.) =λ�ι �6 jνθρωπ�ι πλ.ν 8ν�ων
8Gαιρ(σεων F'�υν Fµφυτα τ& αCσθ5µατα τ"ς δικαι�σ9νης κα� τ"ς αCδ�2ς (= qθικ"ς),
τ& �π�7α 'ρ5,�υν 0σκ5σεως, πρ�κειµ(ν�υ ν& καρπ�φ�ρ5σ�υν. QOσ�ν 0φ�ρxW στ�ς
8λ�'ιστες 8Gαιρ(σεις τLν 0νεπιδ(κτων µαθ5σεως, Eπ�ρ'�υν �6 τιµωρ�ες, π�H κατ&
τ1ν δ�σκαλ� δAν πρ(πει ν� ’'�υν 8κδικητικ1ν 'αρακτ"ρα 0λλ& σωφρ�νιστικ1ν κα�
πρ�ληπτικ?ν. Γι& πρDτη φ�ρ& � θεσµ1ς τ"ς τιµωρ�ας τ�π�θετε7ται στ.ν aρθ. 	�-
σιν, πρWγµα π�H µαρτυρε7 =τι � σ�φιστ.ς ε:'ε πρ�'ωρηµ(νες 0ντιλ5ψεις. <O >δι�ς
µ2θ�ς, π�H 0ντιτ�θεται στ1ν «Περ� τLν γενLν» κα� τ"ς πρ�ϊ�9σης παρακµ"ς µ2θ�
τ�2 �Hσι?δ�υ, κ�µ�,ει τ1 αCσι?δ�G� µ5νυµα τ"ς πρ�?δ�υ κα� τ"ς συνε'�2ς 	ελτιD-
σεως τLν συνθηκLν δια	�ωσης τLν 0νθρDπων.

�O Πρωταγ?ρας Eπ"ρGε ε�θHς κα� εCλικριν5ς· δAν 0νεγνDρι,ε καµµ�αν 0ντικειµε-
νικ. πραγµατικ?τητα, 0λλ& σε	?ταν =λες τ�ς Eπ�κειµενικAς τ�ια2τες, παρ& τ1 =τι
cταν τ(κν� τ�2 Cωνικ�2 διαφωτισµ�2. A�τ1 π�H ε:πε � Παρµεν�δης, =τι δηλαδ. «τ1
γ&ρ α�τ1 ν�ε7ν 8στ�ν τε κα� ε:ναι», � σ�φιστ.ς θ& τ1 διατυπDσ@η µA τ1ν καλ9τερ�ν
δυνατ1ν τρ?π� Fτσι, 4στε ν& µ.ν 8πιδ('εται παρερµηνε7ες κα� παραν?ησιν: «Π�-
ντων 'ρηµ�των µ(τρ�ν 8στ�ν [Uκαστ�ς] jνθρωπ�ς· τLν µAν wντων pς Fστιν, τLν δA ��κ
wντων pς ��κ Fστιν». �O 0νθρωπισµ?ς, - 8λευθερι?της κα� - δηµ�κρατικ?της τ�2
0νδρ?ς µαρτυρ�2νται 0π1 τ1 0π?σπασµα α�τ1 κα� µ?ν�ν. <Aφ�2 - πραγµατικ?τη-
τα, τ1 «<E1ν», ταυτ�,εται µA τ1 «N�ε7ν» κι 0φ�2 τ1 «ν�ε7ν» Nκ�στ�υ 0νθρDπ�υ ε:ναι
Gε'ωριστ1 κα� Cδια�τερ�, jρα κα� - πραγµατικ?της ε:ναι τ(τ�ια, =πως δηλαδ. τ.ν
0ντιλαµ	�νεται � κ�θε jνθρωπ�ς... <Aρκε7 α�τ. ν& µ.ν ε:ναι δ�γµατικ5 α�θα�ρετη
κα� 0ν(λεγκτη, 0λλ& ν& στηρ�,εται σA λ�γικ& 8πι'ειρ5µατα κα� ν’ 0ντ('@η στ1ν Fλεγ-

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



'�, τ1ν «0δ5ριτ�ν Fλεγ'�ν», =πως λ(γει � Παρµεν�δης.
�O ρ?λ�ς τ�2 Πρωταγ?ρα pς δασκ�λ�υ τ"ς π�λιτικ"ς 0ρετ"ς κα� τ"ς ε�	�υλ�ας

Nστια,?ταν σ’ α�τ1 0κρι	Lς τ1 σηµε7�: στ1 ν& καταστ5σ@η δηλαδ. 6καν�Hς τ�Hς µα-
θητ(ς τ�υ ν& Eπερασπ�,ωνται µA τ1ν λ?γ� τ.ν πραγµατικ?τητ� τ�υς, τ& δικαιDµατ�
τ�υς, τ1ν κ?σµ� τ�υς. Γι& =λα τ& πρ�γµατα, Fλεγε, µπ�ρε7 ν& 8πι'ειρηµατ�λ�γ@" κα-
νε�ς 8G�σ�υ κα� πρ1ς τ�ς δ9� κατευθ9νσεις: «∆9� λ?γ�υς ε:ναι περ� παντ1ς πρ�γµα-
τ�ς 0ντικειµ(ν�υς 0λλ5λ�ις». <Aν�γκη ν& µπ�ρ"τε «τ1ν oττω λ?γ�ν κρε�ττω π�ιε7ν»,
ν& µπ�ρ"τε δηλαδ. ν& κ�νετε τ1 0σθεν(στερ� 8πι'ε�ρηµα Cσ'υρ?τερ�. <EGυπακ�9ε-
ται, =τι π�λλ�� δυσανασ'ετ�2σαν, =πως µWς πληρ�φ�ρε7 � <Aριστ�τ(λης κα� τ1ν κα-
τηγ�ρ�2σαν pς «διαφθ�ρ(α τLν ν(ων», Nρµηνε9�ντας τ1ν «oττω λ?γ�ν» pς jδικ�ν
κα� τ1ν «κρε�ττω» pς δ�και�ν («Nεφ(λαι»), πρWγµα π�H δAν φα�νεται 0κρι	(ς, 0φ�2
µπ�ρε7 κ�λλιστα � δ�και�ς λ?γ�ς, τ& aρθ& κα� δ�καια 8πι'ειρ5µατα, ν& φα�νωνται
0σθεν(στερα...

∆ιασαλε9�υν �6 παραπ�νω θ(σεις τα θεµ(λια τ�2 κ�ινωνικ�2 6στ�2; Mπ�ρε7 ν& 'α-
ρακτηρισθ@" � σ�φιστ.ς 'αλαστ.ς τ�2 �Eλληνικ�2 Π�λιτισµ�2 κα� διαφθ�ρεHς τLν ν(-
ων; �O Πρωταγ?ρας, π�H 0π1 τ1ν Πλ�τωνα 'αρακτηρ�,εται «σε	�σµι�ς γ(ρων»,
Eπ"ρGε γν5σι� τ(κν� τ�2 Cωνικ�2 πνε9µατ�ς κα� 	�ρδ�ς τ"ς qθικ"ς. T1 �Eλληνικ1ν
Πνε2µα δAν κινδ9νευε 0π’ τ1ν Πρωταγ?ρα κα� τ1ν Σωκρ�τη, 0λλ’ 0π’ τ�Hς 0ντιδρα-
στικ�Hς θε�κρ�τες κα� τ�Hς ν�σταλγ�Hς τ"ς 8π�'"ς τLν σπηλα�ων, π�H τ.ν 8π�'. 8κε�-
νη 0φθ�ν�2σαν στ.ν <Aθ5να. fEναντι α�τLν }ψωσαν στεντ?ρεια τ. φων5 τ�υς κα�
�6 δυ1 δ�σκαλ�ι, π�H καταδικ�στηκαν 8ν τ(λει εCς τ.ν Fσ'ατη τLν π�ινLν. T?σ� �
Πρωταγ?ρας =σ� κα� � Σωκρ�της – � καθε�ς µA τ1ν τρ?π� τ�υ – Eπ"ρGαν δ�σκαλ�ι
τ"ς 0ρετ"ς κα� µεταλαµπαδευτAς τ�2 �Eλληνικ�2 Πνε9µατ�ς. Obτε � Uνας �bτε �
jλλ�ς Eπ"ρGαν «διαφθ�ρε7ς τLν ν(ων» κα� jθε�ι. T& «καιν& δαιµ?νια» τ�2 Σωκρ�-
τ�υς κα� � 8λεγ'?µεν�ς 0γνωστικισµ1ς τ�2 σ�φιστ�2 ��δ?λως καταφ�σκ�υν στ1ν
0θεϊσµ?: «Γι& τ�Hς θε�Hς δAν µπ�ρL ν& πL 0π�λ9τως τ�π�τε, �bτε π+ς Eπ�ρ'�υν
�bτε π+ς δAν Eπ�ρ'�υν, �bτε π�ι� µ�ρφ. F'�υν, mν Eπ�ρ'�υν. Π�λλ& ε:ναι α�τ& π�H
µWς 8µπ�δ�,�υν ν& τ�Hς γνωρ�σ�υµε: - 0δηλ?της τ�2 ,ητ5µατ�ς π.'. κα� - 	ρα'9της
τ�2 	��υ µας».

T1 παραπ�νω 0π?σπασµα, π�H Fγινε αCτ�α τ"ς εCς θ�νατ�ν καταδ�κης τ�υ, κ�θε
jλλ� παρ& 0θεϊσµ1ν µαρτυρε7. �O Πρωταγ?ρας pστ?σ� κ�νει λ?γ�ν κα� περ� συγγε-
νε�ας τLν 0νθρDπων µA τ.ν θει?τητα. <Aρνε7ται pστ?σ� �6ανδ5π�τε π�στιν στ& «θ(-
σφατα» τ�2 6ερατε��υ, τLν �Cων�σκ?πων, τLν µ�ντεων κα� τLν µ�γων. ∆Aν Eπ�ρ'�υν
δι?δ�τ�ι ν?µ�ι κα� θ(σφατ�ι. O6 ν?µ�ι 0π�τελ�2ν µ(σ�ν, γι& ν& διατηρηθ@" τ1 0νθρD-
πιν� ε:δ�ς. T& Fθιµα κα� �6 jγραφ�ι ν?µ�ι, 8φ’ =σ�ν συν�δ�υν µA τ1 πνε2µα τ"ς 8π�'"ς,
µπ�ρ�2ν ν& 8νσωµατDνωνται στ. γραπτ. ν�µ�θεσ�α, π�H 	ασ�,εται στ�ς δηµ�κρα-
τικAς διαδικασ�ες κα� τ.ν πειθD· σA καµµι& pστ?σ� περ�πτωσι δAν 8πιτρ(πεται ν& 'ρη-
σιµ�π�ι�2νται jγραφ�ι ν?µ�ι κατ& τ1 δ�κ�2ν τLν δικαστLν � τLν 0ρ'?ντων.

�O Πρωταγ?ρας, π�H τ1ν 0π�καλ�2σαν «Σ�φ�αν» κα� «Λ?γ�ν», συν(γραψε π�λλ�
Fργα, τ& �π�7α F'�υν 8Gαφανισθ" γι& δι�φ�ρ�υς λ?γ�υς. Σ9µφωνα µA τ1ν ∆ι�γ(νη
τ1ν Λα(ρτι� � σ�φιστ.ς συν(γραψε τ& NG"ς: «T('νη περ� 8ριστικLν», «Περ� π�λης»,
«Περ� µαθηµ�των», «Περ� π�λιτε�ας», «Περ� τ"ς 8ν 0ρ'" καταστ�σεως», «Περ� τLν
8ν QAιδ@η», «Περ� τLν ��κ aρθLς τ�7ς 0νθρDπ�ις πρασσ�µ(νων», «Πρ�στακτικ1ς»,
«∆�κη EπAρ µισθ�2» κα� τ(λ�ς «<Aντιλ�γιLν» α´ κα� 	´ 	ι	λ�α.

Σαρ�ντ�ς Π�ν
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Amet - anoiti erastes tou Latinikou Alfavhtou
Sta prohgoumena teuxh 190 kai 198 tou «Daulou» eixame parousiasei dyo

aparadekta fainomena xrhsews latinikwn grammatwn sth stoixeiothesia keimenwn,
pou apeuthynontan se ellinikes yphresies. Fainetai omws oti den htan kai ta
monadika. Prosfatws elavame allo ena thletypiko shma, pou diaiwnizei aythn thn
athliothta. Prokeitai gia to ypo ton titlo «Prelimary Program - 1995 Xanthi Chaos
and Complexity Conference» programma ths Panepisthmiakhs Epitrophs,
apospasma tou opoiou kai dhmosieuoume sthn parakato phototypia.

Mas kinei thn periergia to gegonos oti toso to prohgoumeno oso kai to paron
keimeno aforousan topika thn neuralgikh perioxh ths Thrakhs. Einai tyxaio auto,
h mhpws ypokryptei skopimothtes? As apanthsoun epitelous oi ypeuthynoi, tous
opoious entoutois plhroforoume oti edw ston «Daulo» skeptomaste na kanoume
erano, gia na tous agorasoume mia ellhnikh grammatoseira kai na tous thn
prosferoume na thn kanoyn «install» stis syskeues tous.

En katakleidi zhtoume syggnomi apo tous anagnostes mas gia thn talaipwria na
diavasoun authn thn selida. Twra elpizoume autoi oi kyrioi na mas katalavoun
kalytera.

Marios Mamaneas



O� �ρ�α��ι  Eλληνες &ς λα'ς π�) δε�+ταν τ,ς παρ�ρµ.σεις τ0ς 1ω0ς µ3 4λευθερ7α
κα, �γαθ9 πρ�α7ρεση θ: ;ταν �δ<νατ�ν ν: µ9ν καλλιεργ.σ�υν =τιδ.π�τε τ�)ς δη-
µι�υργ�?σε ε@�Aριστη διAθεση. T' γDλι� εEναι µ7α θεµελι�δης Fκφραση, π�) �ντα-
νακλH τ9ν Iσ�ρρ�πηµDνη ψυ��σ<νθεση �λλ: κα, τ'ν α@θ�ρµητισµ' τ�?  Eλληνα.

KO κ. K. Πλε<ρης στ9ν 4ν τ7τλNω �στ�ρικ9 µελDτη περ, τ�? γDλωτ�ς κα, κατ’ 4πD-
κτασιν τ�? «�ι�?µ�ρ» στ9ν �ρ�α7α KEλλAδα πρ��α7νει σ3 4Rαντλητικ9 �νAλυση τ�?
ψυ��σωµατικ�? α@τ�? φαιν�µDν�υ τ+σ� στ9 θεωρητικ9 Sσ� κα, στ9ν πρακτικ9
µ�ρφ. τ�υ. ∆3ν θ: ;ταν Tσως Uπερ��λ9 ν: λε�θV0, Sτι τ' γDλι� στ9ν �ρ�αι+τητα
�π�τελ�?σε Wνα εEδ�ς 4πιστ.µης κα, τD�νης ταυτ+�ρ�να, καθXς 4µπεριε��ε στ�ι�ε�α
ψυ��λ�γ7ας, π�λιτισµ�?, κ�ινωνι�λ�γ7ας, �στ�ρ7ας κα, Yθικ0ς. KO π�λιτισµ'ς τZν
πρ�γ+νων µας κατD�ει Wνα �νεπανAληπτ� πρωτε�� στ9ν 4µφAνιση, τ9ν �νAπτυRη κα,
τ9ν διαι�νιση τ�? �ι�?µ�ρ κα, τ�? γDλωτ�ς. O� �στ�ρικ3ς µαρτυρ7ες εEναι γεµHτες
�π' σκ�µµατα, λ�γ�πα7γνια, ε@φυ�λ�γ.µατα, σ�φ7σµατα, µ<θ�υς, φλ<ακες κα,
�νDκδ�τα τZν �ρ�α7ων KEλλ.νων, πρAγµατα π�) 4λA�ιστα [ καθ+λ�υ 4µφαν71�-
νται στ,ς παραδ+σεις \λλων λαZν.

KH δ�µ9 τZν περιε��µDνων τ�? �ι�λ7�υ εEναι τετραµερ.ς. Στ'ν σ<ντ�µ� πρ+λ�γ�
= συγγραφDας πρ�σεγγ71ει τ' περιε�+µεν� τ�? γDλωτ�ς κατ: τ9ν �ρ�αι�ελληνικ9
�ντ7ληψη, καυτηριA1�ντας παρAλληλα τ9ν �π�υσ7α πανεπιστηµιακZν 4ργασιZν
κα, διατρι�Zν 4π, τ�? εIδικ�? θDµατ�ς τ�? γDλωτ�ς. Kατ+πιν στ9ν εIσαγωγ9 κAνει

KΩNΣTANTINOΣ ΠΛEYPHΣ, �O γ(λως στ.ν 0ρ'α�αν �Eλλ�δα
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.Aγαλµα κα0 statue
«Γιατ2 τ� σπ�σαµε τ’ 5γ�λµατ� των, 
γιατ0 τ�7ς δι9:αµε 5π’ τ�7ς να�;ς των;
∆ι%λ�υ δ>ν π θαναν γι’ α?τ� �@ θε�2.
AΩ γ� τ�ς AIων2ας, σ να 5γαπ�Bν 5κ%µη,
σ να �@ ψυD ς των Eνθ�υµ�Bνται 5κ%µη.»

[Kωνσταντ7ν�ς Kα	�φης]

T� θ& π@" Gγαλµα; �Yπ"ρ'ε καιρ1ς π�H 0γ�λµατα δAν Eπ"ρ'αν,

=πως δAν Eπ"ρ'ε κα� - λ(Gη Gγαλµα. K�ναµε pς Uλληνες πρLτα τ.

λ(Gη. E>'αµε τ. λ(Gη στ1 λεκτικ? µας �πλ�στ�σι�, κα� =ταν �

πρLτ�ς jνθρωπ�ς Fκανε τ1 πρLτ� θαυµαστ1 jγαλµα, τ1 �ν�µ�-

σαµε jγαλµα. T� θ& π@" λ�ιπ1ν jγαλµα; E>'αµε πρLτα τ. λ(Gη

5γαλλ2αση, π�H σηµα�νει µεγ�λη 'αρ�, ε�φρ�σ9νη. Φυσικ& F'�υ-

▲



λ+γ� γι: τ9 �ρησιµ+τητα τ�? γDλωτ�ς κα, τ,ς διαστAσεις π�) λαµ�Aνει µDσα �π' τ,ς
διAφ�ρες µ�ρφDς τ�υ. �AνDκδ�τα κα, ε@φυ�λ�γ.µατα καταλαµ�Aν�υν τ' τρ7τ� µD-
ρ�ς τ�? συγγρAµµατ�ς, τιτλ�φ�ρ�<µενα µ3 �λφα�ητικ9 σειρ: µ3 τ: dν+µατα τZν
πρ�σ�πων π�) [ πρωταγωνιστ�?ν σ’ α@τ: [ συλλαµ�Aν�υν κα, διατυπ�ν�υν πα-
ρεµπιπτ+ντως στ: Fργα τ�υς Wναν πρωτ+τυπ� �στεϊσµ+. Xαρακτηριστικ9 εEναι g πε-
ρ7πτωση τ�? Φιλ�RDν�υ, = =π���ς κατDληRε κατAδικ�ς στ: λατ�µε�α, 4πειδ9 κατη-
γ�ρ�?σε τ: π�ι.µατα τ�? τυρAνν�υ ∆ι�νυσ7�υ. iOταν µετ: �π' καιρ' = τελευτα��ς
4κAλεσε 4κ νD�υ τ'ν Φιλ+Rεν� ν: κρ7νVη τ: π�ι.µατA τ�υ, = Φιλ+Rεν�ς, 4νNZ �κ+µη
τ: �π.γγελλαν, σηκ�θηκε κα, �Aδισε πρ'ς τ9ν FR�δ� τ�? �νακτ+ρ�υ. KO τ<ρανν�ς
πρ�σ�ληθε,ς τ'ν 4ρ�τησε π�? 4π.γαινε κι = Φιλ+Rεν�ς �π.ντησε jπλH: «Στ& λα-
τ�µε7α»! �Aργ+τερα δD, Sταν = ∆ι�ν<σι�ς 41.τησε πAλι �π' τ'ν Φιλ+Rεν� νA κρ7νVη
Wνα δραµατικ' Fργ� τ�υ, = δε<τερ�ς Fδωσε τ9 µ�ν�λεκτικ9 κα, δισ.µαντη �πAντη-
ση: «�Cκτρ?ν», γι: ν: �π�φ<γVη τ9 µ.νη τ�? ∆ι�νυσ7�υ. KO �αρακτηρισµ'ς «�Iκτρ'ν»
4δ<νατ� ν: σηµα7νVη �π' «πρAγµατι δραµατικ'» Wως κα, «�πα7σι�» κατ’ 4πDκτασιν.

Στ'ν 4π7λ�γ� = συγγραφDας �π�φα7νεται συµπερασµατικA, Sτι τ' Fντε�ν� �ι�?µ�ρ
εEναι πρAγµατι mλληνικ9 4πιν+ηση, π�) �ρ0κε π�λλ�)ς κα, �R7�υς µιµητ3ς στ' νε-
�τερ� ε@ρωπαϊκ' κυρ7ως συγγραφικ' κα, θεατρικ' στερDωµα. Kαταλ.γει δ3 µ3 τ9ν
4πισ.µανση, Sτι = γDλως �π�τελε� στ�ι�ε�� π�λιτισµ�?, Sπως πρAγµατι συµ�α7νει,
[ µHλλ�ν συνD�αινε, καθXς g �στ�ρικ9 δ�λ�φ�νικ9 τρ�ση τ�? mλληνικ�? π�λιτισµ�?
�π' τ�)ς «�γDλαστ�υς» κα, σκυθρωπ�)ς �νατ�λιστ3ς 4πDφερε �αρ<τατα πλ.γµα-
τα στ9ν ψυ��σ<νθεσ. µας κα, µHς στDρησε τ9 διAθεση γι: τ9 �αρ: κα, τ: �στε�α.
nAν =π�ισδ.π�τε εIσDλθVη σ’ Wναν να' κα, ρ7RVη µι: µατι: στ,ς jγι�γραφ7ες, θ: κα-
ταλA�Vη τ' γιατ7.

M�ρι�ς Mαµαν ας

µε κα� τ1 ρ"µα 5γ�λλω, π�H σηµα�νει λαµπρ9νω, κ�σµL. Στ. µ(-

ση φων. τ1 ρ"µα γ�νεται 5γ�λλ�µαι, π�H σηµα�νει καµαρDνω, Eπε-

ρηφανε9�µαι, τ(ρπ�µαι, ε�φρα�ν�µαι.

QOταν λ�ιπ1ν �6 0ρ'α7�ι µας πρ?γ�ν�ι Fκαναν, δηµι�9ργησαν

Uνα κ?σµηµα, τ1 �π�7�, =ταν τ1 	λ(π@η κανε�ς 0γ�λλεται, 'α�ρεται

κα� ε�φρα�νεται, τ?τε δAν τ1 aν�µ�,�υµε τ�π�τα jλλ� παρ& jγαλ-

µα, Uνα 8γκαλλDπισµα. �H γλυπτικ. τ('νη 8δL συµ	�δισε µA τ.ν

jλλη τ('νη, τ"ς γλDσσας, κα� - µ�α συµπλ5ρωσε τ.ν jλλη· κα� τ1

Nλληνικ1 µ�ρµαρ� 0παθαν�τισε κα� τ�ς δ9�.

�H Nλληνικ. γλLσσα Fφθασε µ('ρι σA µWς ,ωνταν. µ(σα 0π1 'ι-

λι�δες 'ρ?νια γραµµ(νη 8π�νω στ1 µ�ρµαρ�. Γι’ α�τ1 κα� τ& µαρ-

▲
▲
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µ�ρινα 0γ�λµατα ε:ναι ,εστ& 0κ?µη 0π1 τ1 '(ρι τ�2 0γαλµατ�-

π�ι�2. MιλWνε µA 0γαλλ�αση κα� θαυµ�,�νται σ’ =λα τ& µ�υσε7α

τ�2 κ?σµ�υ, τ& �π�7α πρ�σφ(ρ�υν 0γαλλ�αση κα� 'αρ& aφθαλµLν

κα� σκ(ψεων. N& λ�ιπ1ν γιατ� κ�θε γενε& τ�2 κ?σµ�υ θ& 0νακα-

λ9πτ@η τ.ν 0ρ'α�α µας �Eλλ�δα.

Π�ρτε τDρα κα� συγκρ�νετε τ1 jγαλµα µA τ1 «statue». T� θ&  π@"

statue; Θ& π@" α�τ1 π�H στ(κεται wρθι�. Kα� α�τ1 0π1 Nλληνικ. ρ�-

,α 	γ"κε, 0λλ& ε:ναι 0σ9γκριτ� µA τ1 jγαλµα, π�H F'ει α�τ�µ�τως

µ(σα τ�υ κα� τ. 'αρ& κα� τ.ν τ(ρψη.

T1 statue στ& 0γγλικ& Fγινε µ(σω τ"ς λατινικ"ς κα� τ"ς γαλλικ"ς

γλDσσας 0π1 τ1 Nλληνικ1 ρ"µα Hστηµι, π�H Fγινε Iστω στ1ν 0?ρι-

KO συγγραφDας Rετυλ7γει \γνωστες πτυ�3ς τZν π�λεµικZν 4πι�ειρ.σεων τ0ς Kυ-
πριακ0ς τραγNωδ7ας τ�? ’74, mστιA1�ντας τ9ν FρευνA τ�υ στ9ν mλληνικ9 Π�λεµικ9
�Aερ�π�ρ7α κα, στ'ν ρ+λ� π�) τ' Sπλ� α@τ' 4κλ.θη ν: διαδραµατ7σVη. Παρ�υσιA-
1ει στιγµ9 πρ'ς στιγµ9 τ9ν δραµατικ9 4RDλιRη τ0ς 4πι�ε7ρησης «N7κη», µ3 τ9ν =π�7α
g Π�λεµικ9 �Aερ�π�ρ7α �νDλα�ε τ9ν µεταφ�ρ: στ' �ερ�δρ+µι� τ0ς Λευκωσ7ας
KEλλ.νων καταδρ�µDων µ3 τ: µεταγωγικ: �ερ�σκAφη τ<π�υ «NOPATΛAΣ» τ9ν ν<-
�τα τ0ς 21ης �I�υλ7�υ 1974. T: γεγ�ν+τα, Sπως = Tδι�ς = συγγραφDας =µ�λ�γε�,
«0γγ�,�υν � κα� Gεπερν�2ν τ& =ρια τ"ς πρ�δ�σ�ας». T: 15 «NOPATΛAΣ», καθXς πρ�-
σDγγισαν διαδ��ικ: τ' �ερ�δρ+µι� τ0ς Λευκωσ7ας, 4�λ.θησαν �π' τ: πυρ: τZν
Tδιων τZν κυπριακZν δυνAµεων, µ3 �π�τDλεσµα Wνα 4R α@τZν ν: καταρριφθV0 («N7-
κη 4») σκ�ρπ�ντας τ'ν θAνατ� σ3 πλ.ρωµα κα, καταδρ�µε�ς (31 συν�λικA). ∆<�
�κ+µη καταδρ�µε�ς (τ0ς «N7κης 7») θ: �Aσ�υν τ9ν 1ω. τ�υς στ'ν �Dρα. O� mλλη-
νικ3ς δυνAµεις παρ: τ9ν �ναπAντε�η τραγNωδ7α �ναπτ<�θηκαν στ9ν περι��9 τ�? �ε-
ρ�δρ�µ7�υ κα, µ3 µ�ναδικ' ψυ�ικ' σθDν�ς κατατρ+πωσαν τ,ς τ�υρκικ3ς δυνAµεις
π�) 4πι�ε7ρησαν ν: τ' καταλA��υν. ΠρAγµατι τ' �ερ�δρ+µι� δ3ν κατελ.φθη π�τD.

�EπιπλD�ν = συγγραφDας �π�δ7δει µ3 γλαφυρ+τητα τ9ν �νθρ�πινη tψη τZν γε-
γ�ν+των κα, σκιαγραφε� µ3 1ωντAνια α@τ' τ' µεγAλ�, �πDριττ� ;θ�ς τZν �ερ�π+-
ρων µας, π�) συγκινε� �αθDως τ'ν �ναγν�στη. A@τ'ς = gρωισµ'ς τZν KEλλ.νων
µα�ητZν πAντ�τε κατ�ρθ�νει ν: Uπ�σκελ71Vη τ9ν �ν7κανη συ�ν: gγεσ7α κα, ν: δια-
λDγεται µ3 τ' πεπρωµDν� τ�? Fθν�υς, π�) δ3ν εEναι \λλ� �π' τ' αTτηµα γι: 4λευθε-
ρ7α.

ΠDρασαν 24 �ρ+νια �π' τ+τε κα, g 4π7σηµη Π�λιτε7α µ+λις τ�ρα �π�φAσισε ν:
�π�δ�σVη τ' dφειλ+µεν� �ρD�ς στ�)ς 1ωνταν�)ς uρωες 4κε7νων τZν gµερZν. Kα, σ7-

IΩANNHΣ KAKOΛYPHΣ, O6 Π�λεµιστAς τ�2 O�ραν�2

▲
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γ�υρα g Fκδ�ση τ�? 4ν λ+γNω �ι�λ7�υ Fδωσε µ7α Iσ�υρ9 vθηση γι: τ9ν λ.ψη α@τ0ς
τ0ς �π+φασης.

Π.Λ. K�υ�αλ�κης

 Oπως �ναφDρει δηµ�σ7ευµα τ0ς µεγAλης �µερικανικ0ς 4φηµερ7δας (π�) �να-
δηµ�σ7ευσε = gµDτερ�ς «�Eλε<θερ�ς T<π�ς» τ0ς 6 �I�υν7�υ 1998), τ' νετρ�νι�ν
(neutrino) εEναι γνωστ' 4δZ κα, 45 �ρ+νια περ7π�υ. KH θεωρητικ. τ�υ �νακAλυψη
Fγινε �π' τ'ν διAσηµ� φυσικ' E. ΦDρµι (1934) σ:ν συνD�εια τ0ς �νακαλ<ψεως τ�?
νετρ�ν7�υ – κα, \λλης σ�ετικ0ς θεωρ7ας τ�? W. Pauli –, γι: ν: αIτι�λ�γ.σVη τ9ν µε-
τατρ�π9/διAσπαση τ�? σωµατιδ7�υ νετρ�ν7�υ σ3 Wνα πρωτ+νι� κα, Wνα Yλεκτρ+νι�
&ς κα, «4λλε7π�ντα» �ριθµ' Iδι�στρ�φ�ρµ0ς («σπ�ν») κ.λπ. θDµατα, Sπως �ναφD-
ρ�νται στ' \ρθρ�. (�EδZ �R71ει ν: σηµειωθV0 Sτι τ' 4πιστηµ�νικ+ περι�δικ' «Nature»
τ�? Λ�νδ7ν�υ 4πDστρεψε στ'ν E. ΦDρµι σ�ετικ9 �ρ�ικ9 �νακ�7νωσ. τ�υ γι: τ' νε-
τρ7νι�, θεωρ�ντας την σ:ν µι: jπλ0 «εIκασ7α»).

 Oπως 4π7σης �ναφDρεται, = �ρ�ικ'ς πειραµατικ'ς 4ντ�πισµ'ς Fγινε στ' Los
Alamos National Laboratory τZν HΠA τ' 1956 �π' τ�)ς δρες F. Reines κα, C. Cowan
µ3 Wνα �νι�νευτ0ρα-δεRαµεν9 UγρZν, Wναν πρωτ�π+ρ� πειραµατικ' σ�εδιασµ+, π�)
�ρησιµ�π�ι.θηκε κα, �π' \λλ�υς 4πιστ.µ�νες σ3 \λλα µDρη γι: µετρ.σεις νετρι-
ν7ων παραγ�µDνων συν.θως σ3 µεγAλ�υς 4πιτα�υντ0ρες κα, τελευτα7ως στ' �Aθ�ς
τ�? dρυ�ε7�υ τ�? tρ�υς �IκDνα τ0ς �Iαπων7ας µ3 νετρ7νια κ�σµικ0ς �κτιν���λ7ας. KO
 Hλι�ς µ3 τ,ς πυρηνικ3ς �ντιδρAσεις τ�υ �π�τελε� τ9ν κυρι�τερη πηγ9 νετριν7ων,
π�) φθAν�υν στ9 Γ0 σ:ν Wνας συνε�9ς �λλ: µ9 �ντιληπτ'ς κ�σµικ'ς «\νεµ�ς».
�Eπ7σης κα, \λλες κ�σµικ3ς �κτ�νες ��µ�αρδ71�ντας τ9ν \νω �τµ+σφαιρα τ0ς Γ0ς
παρAγ�υν συνε�Zς νετρ7νια, τ: =π��α Sµως στ9ν διαδρ�µ. των δ3ν �λληλεπιδρ�?ν

«N.Y. TIMEΣ» κ.λπ., <Aλλ�,ει - θεωρ�α τ�2 Σ9µπαντ�ς

στ� κα� 0π1 8δL 	γ"κε τ1 statue. E:ναι α�τ1 π�H κ�θεται, �σταται,

στ(κεται 8κε7 µA κ�π�ια Eπερηφ�νεια 0λλ& γλωσσικ& j'αρ� κα�

j'ρωµ�, γιατ� τ1 jγαλµα F'ει 8π�νω τ�υ ε�γ(νεια, ε:ναι jGι� λ?-

γ�υ κα� 0G�,ει τ1ν κ?π� ν& τ1 λAς Fτσι, 8νKL τ1 statue ,@" pς Uνα γλωσ-

σικ1 παρ�σιτ�.

<E&ν θ& µπ�ρ(σ�υµε ν& κ�ν�υµε τ1 statue ν& πλησι�σ@η τ1 jγαλµα,

τ?τε µ?ν� κα� �6 <Oλυµπιακ�� <AγLνες (w'ι τ& παι'ν�δια/games) τ�2

2004 θ& πλησι�σ�υν τ.ν α>γλη τLν πρDτων, π�H κα� α�τ�� Gεκ�νη-

σαν 0π1 τ.ν �Eλλ�δα 8δL κα� 'ιλι�δες 'ρ?νια. M�α Cδ(α, µ�α λ(Gη

κα� Uνα jγαλµα �δηγ�2ν τ.ν �Eλλ�δα στ.ν αCωνι?τητα.

ΘωµKς Γ. AHλι%π�υλ�ς
∆ιευθυντ.ς K�λλεγ��υ «Παιδε�α» Mελ	�9ρνης
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µ3 \λλες µ�ρφ3ς zλης. (Σ<µφωνα µ3 στ�ι�ε�α π�) δ7δ�νται σ3 σ�ετικ' διAγραµµα
τ0ς �µερικανικ0ς 4φηµερ7δας, Sλα τ: νετρ7νια διαπερν�?ν τελε7ως τ9ν Γ0 κα, µ+-
ν�ν Wνα νετρ7νι� κAθε 90 λεπτ: «συλλαµ�Aνεται» �π' τ'ν τερAστι� Uπ+γει� �νι-
�νευτ9 τ�? tρ�υς �IκDνα). �Eν πAσVη περιπτ�σει �π' π�λλZν 4τZν F�ει �νι�νευθ0,
4ντ�πισθ0 κα, µετρηθ0 σ3 πειρAµατα Wνας π�λ) µικρ'ς �ριθµ'ς νετριν7ων. KYπAρ-
��υν τρ7α εTδη νετριν7ων κα, �ντινετριν7ων (electron, muon, tau neutrinos κα, anti-
neutrinos µ3 διαφ�ρετικ9 �ναµεν�µDνη 4λα�ιστ�τAτη µA1α/4νDργεια τ' καθDνα: 4νNZ
�ρ�ικZς 4θεωρ�?ντ� µηδενικ0ς µA1ας, �π' �ρκετZν 4τZν �� 4πιστ.µ�νες F��υν
πρ�σδι�ρ7σει κα, Uπ�λ�γ7σει κAπ�ια 4λα�ιστ�τAτη µA1α/4νDργεια γι’ α@τA). KEπ�-
µDνως τ' µ+ν� σηµαντικ' νD� π�) πρ�σφDρει = Iαπωνικ'ς �νι�νευτ9ς εEναι = πι'
�κρι�9ς πρ�σδι�ρισµ'ς τ0ς µA1ας των κα, τZν Iδι�τ.των των, π�), &ς �ναφDρεται,
�λλA1�υν καθXς κιν�?νται – µ3 δαπAνη \νω τZν 100 mκατ�µ. δ�λλαρ7ων. Πιστε<ε-
ται Sτι α@τ: τ: νDα στ�ι�ε�α µπ�ρ�?ν ν: ��ηθ.σ�υν στ9ν «mν�π�7ηση» Sλων τZν
γνωστZν δυνAµεων τ�? σ<µπαντ�ς, µ3 4πι�ε�α7ωση τ0ς θεωρ7ας τ0ς «MεγAλης
KEν�π�7ησης» κα, �ναθε�ρηση τ�? UπAρ��ντ�ς «τυπικ�? Uπ�δε7γµατ�ς» τZν �λλη-
λεπιδρAσεων κα, τZν κ�σµ�λ�γικZν µ�ντDλλων. �E:ν g 4λA�ιστη µA1α των εEναι
�ρκετ., τ' σ<ν�λ� τZν νετριν7ων µπ�ρε� ν: α@R.σVη τ9ν συν�λικ9 µA1α τ�? σ<-
µπαντ�ς, 4πηρεA1�ντας τ,ς θεωρ7ες γι: τ9ν δηµι�υργ7α κα, διαστ�λ9 τZν γαλα-
RιZν, τ9 διαστ�λ. τ�? σ<µπαντ�ς κα, mπ�µDνως τ,ς UπAρ��υσες θεωρ7ες γι: τ' «µπ7-
γκ-µπAνγκ», τ9 δηµι�υργ7α τ�? σ<µπαντ�ς κ.λπ.

T: �νωτDρω κα, Sλα τ: \λλα π�) �ναφDρ�υν κα, �� «New York Times» κα, g mλλη-
νικ9 4φηµερ7δα F��υν �D�αια \µεση σ�Dση µ3 τ: νετρ7νια, �λλA εEναι {δη γνωστ3ς
&ς κ<ριες [ 4ναλλακτικ3ς θεωρ7ες �π' �ρκετZν 4τZν κα, g πρ+σφατη δηµ�σι+τη-
τα µπ�ρε� ν: τ�π�θετηθV0 µDσα στ,ς κAπως �γωνι�δεις πειραµατικ3ς πρ�σπAθειες
τZν τελευτα7ων 4τZν γι: �νε<ρεση, [ µHλλ�ν 4πι�ε�α7ωση, κAπ�ιας {δη πρ�τα-
θε7σης θεωρ7ας [ κα, τ0ς λεγ+µενης Γενικ0ς Θεωρ7ας τZν ΠAντων. Θ: πρDπει λ�ιπ'ν
ν: περιµDν�υµε τ'ν �κρι�0 πλD�ν πρ�σδι�ρισµ' τ0ς µA1ας τZν νετριν7ων κα, τZν
Iδι�τ.των των, κAτι π�) δ3ν F�ει γ7νει �κ+µη γνωστ+, παρ’ Sλ�ν Sτι τ: σ�ετικ: εUρ.-
µατα εEναι 4ντυπωσιακA. Πρ'ς τ' παρ+ν καµµι: �π' τ,ς {δη UπAρ��υσες θεωρ7ες,
πρ�τAσεις κα, εIκασ7ες σ�ετικ: µ3 τ' σ<µπαν («µπ7γκ - µπAνγκ», διαστελλ+µεν� [
σταθερ' σ<µπαν, E@κλε7δει�ς [ καµπ<λ�ς �Zρ�ς, µα?ρες τρ<πες κα, ψυ�ρ9 - θερ-
µ9 µα<ρη zλη, �ναπαραγ�µDνη 4νDργεια, κ�αντικ3ς παλµ�σεις κ.λπ., κ.λπ.) δ3ν
�λλA1ει, �λλ: πιθαν�λ�γ�?νται µ3 κAπως µεγαλ<τερη Fνταση �� πρ�αναφερθε�σες
�λλαγDς. (KO �κρι�9ς πAντως �ριθµητικ'ς πρ�σδι�ρισµ'ς τ0ς µA1ας τZν νετριν7ων,
Sπως κα, Sλων τZν σωµατιδ7ων zλης, F�ει Iδια7τερη σηµασ7α σ�ετικ: µ3 τ'ν 4ντ�-
πισµ' τZν «λ�γικZν µεθ+δων τ0ς Φ<σεως», κAτι µ3 τ' =π��� g σηµεριν9 4πιστ.µη
δ3ν �σ��λε�ται σ�εδ+ν καθ+λ�υ: �λ. «∆αυλ+ν», τ. 198).

Παν. AAναλυτLς
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HMAPTHMENO:
Στ' τε?��ς 199 κα, στ' \ρθρ� τ�? καθηγητ�? τ0ς Mαθηµατικ0ς �Aναλ<σεως στ' Πανεπιστ.µι�

ΠατρZν κ. ΛAµπρ�υ Nτ+κα µ3 τ7τλ� «�H τα9τιση θε�2 - 0νθρDπ�υ», σελ. 12466, στ7�� 6� �π' κAτω
ν: �παλειφθV0 g λDRη «δ(ν».
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