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•
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π!Y Qλλ,Z!υν διεRθυνση, ν? τ$
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∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

&Hλεκτρ*νικ- &Aλληλ*γραφ2α:
davlos@otenet.gr
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Pax Romana κα� Pax Americana
«�H �στ�ρ
α �παναλαµ��νεται», �µως π�τ� δ�ν ε�ναι � �δια.

 Aλλ" κα$ τ% γεγ�ν'ς, µ�λ�ν'τι ()ει τ*ν σαφ, ταυτ'τητα τ�/ τε-

τελεσµ1ν�υ, ε�ναι δηλαδ* µ�ναδικ', 2να, �µως, �σ�ν 3φ�ρ45 στ%

ν'ηµ� τ�υ, πα
ρνει 6πειρες κα$ διαφ1ρ�υσες µ�ρφ1ς 7σ�ριθµες

κα$ 3ντ
στ�ι)ες µ� �σ�υς κα$ �π�ι�υς τ% ν��/ν, 3λλ" κα$ µ� �σες

κα$ �π�ιες ε�ναι �� στιγµ1ς, κατ" τ$ς 9π�:ες 9 καθ1νας, 9 �δι�ς,

τ% ν�ε:.

Συνεπ<ς �κε:ν�ι π�= θεωρ�/ν �τι � σ>γ)ρ�νη Pax Americana

ε�ναι ? πρ1πει ν" ε�ναι ? µπ�ρε: ν" ε�ναι α@θεντικ* �παν�λη-

ψη, νεκραν�σταση τ,ς Pax Romana πλαν<νται. Kα$ �σ�ι �πι-

)ειρ�/ν ν" «φωτ�τυπCσ�υν» σCµερα τ*ν δε>τερη, γι" ν" πα-

ρ�υσι�σ�υν τ% «φωτ�αντ
γραφ'» τ�υς Dς τ*ν πρEτη, F)ι µ'ν�

δ�ν τ% κατ�ρθEν�υν, 3λλ" κα$ διαπρ�ττ�υν π�λιτικ�ϊστ�ρικ%

λ�θ�ς µ� 3π�φασιστικ�ς συν1πειες.

�H PEµη «συν1ρραψε» τ% «µ�ντ1λλ�» της «φωτ�τυπ<ντας»

(µ�ταια κα$ φαντασιακ�) τ% µ�ντ1λλ� τ<ν παλαι�τ1ρων 3σια-

τικ<ν α@τ�κρατ�ρι<ν, µ� 3π�τ1λεσµα ν" πρ�κ>ψKη «στ*ν π�-

ρε
α» κ�τι τελε
ως διαφ�ρετικ', π�= κατ1ληLε σ’ 2να π�λιτικ%

πνευµατικ% κρ5µα τ,ς ρωµαϊκ,ς δι�ικητικ,ς σκ1ψεως κα$ τ,ς

3σιατικ,ς θε�κρατ
ας – κρ5µα π�= 3πετ1λεσε τ% «πρ'σωπ�»

τ,ς µεσαιωνικ,ς �στ�ρ
ας τ,ς 3νθρωπ'τητ�ς. Π�ι� Pταν � ρω-

µαϊκ* �στ�ρικ* µαται'τητα κα$ φαντασ
ωση; ROτι δ�ν ε�δε τ%ν

κυρ
αρ)� �στ�ρικ% παρ�γ�ντα τ,ς �π�),ς της, τ%ν �Eλληνικ'

Π�λιτισµ'. Kα$ 3κρι�<ς γι’ α@τ% 9 «3'ρατ�ς» ? «3πωθηµ1ν�ς»

3π% τ%ν Uωµαϊκ% σ)εδιασµ' παρ�γων κατ1στρεψε τ% µ�ντ1λλ�

( Aναγ1ννηση = τ�/ �Eλληνικ�/ Π�λιτισµ�/ �ε�α
ως). A@τ* �

κατ�ρρευση τ,ς µεσαιωνικ,ς τ�Lεως πραγµ�των 3π�τελε: τ*ν

3π�φασιστικ* συν1πεια τ�/ λ�θ�υς.



Σ� τ
 πλαν<νται Dρισµ1ν�ι παρ�γ�ντες τ,ς σηµεριν,ς «πλα-

νηταρ)
ας», σ’ �,τι 3φ�ρ45 στ%ν σ)εδιασµ' τ,ς Pax Americana;

Σ’ �,τι 3κρι�<ς πλανCθηκαν κα$ �� Pωµα:�ι σ)εδιαστ1ς: «Συρ-

ρ�πτ�υν» στ*ν πλανηταρ)
α τ�υς 2να U�κ�ς τ,ς Pax Romana (?

2να �Lελιγµ1ν� 3λλ" 6µεσ� «πρ�ηγ�>µεν'» τ�υς, �κε:ν� τ,ς

 Aγγλικ,ς α@τ�κρατ�ρ
ας) µ� 2να U�κ�ς τ,ς σ>γ)ρ�νης 3σια-

τ�γεν�/ς δαιµ�ν�λ�γ
ας· κα$ 3γν��/ν κα$ π�λι τ%ν παντα)�/

παρ'ντα κα$ σCµερα �Eλληνικ% Π�λιτισµ% – ? γι" τ*ν 3κρ
�εια

τ%ν Yλληνικ% τρ'π� σκ1πτεσθαι, τ*ν σ>γ)ρ�νη παγκ'σµια πα-

ν
σ)υρη Yλληνικ'τητα. (Φυσικ" �� 3π�φασιστικ�ς συν1πειες

α@τ,ς τ,ς «6γν�ιας» ? «3πωθCσεως», �πως συµ�α
νει σ� κ�θε

�παναλαµ�αν'µενη πλ�νη, δ�ν θ" �π1λθ�υν [στερα 3π% α7<νες

3λλ" γεωµετρικ<ς �νωρ
τερα).

***

Στ*ν �Eλλ�δα κ�π�τε (�π�ια κι ]ν Pταν α@τ* 3π% γεωγρα-

φικ* ? )ρ�ν�λ�γικ* 6π�ψη) συν1�η κ�τι, π�= δ�ν ̂ π'κειται σ�

�στ�ρικ�ς συγκρ
σεις, �στ�ρικ" «πρ�ηγ�>µενα» ? 9µ�ι'τητες:

�O 6νθρωπ�ς ^περ1�η τ" δεδ�µ1να τ<ν α7σθCσεων κα$ µπ,κε

στ%ν )<ρ� τ�/ Λ'γ�υ. �O (Yλληνικ%ς) α@τ%ς Λ'γ�ς – ? τρ'π�ς

σκ1πτεσθαι κα$ πρ�ττειν – ε�ναι � σταθερ" π�= κατCργησε 3νε-

πιστρεπτ$ κ�θε �µπειρικ* ? α7σθησιακ* µετα�λητC, δηλαδ* κ�-

θε πρωτ'γ�νη 3ντ
ληψη τ,ς πραγµατικ'τητας – Yπ�µ1νως κα$

τ*ν 2ως τ'τε π�λιτικ* ? �στ�ρικ* 3ντ
ληψη. RO,τι �πε�
ωσε κα$

�πι�ιEνει 3π’ τ$ς 3ντιλCψεις α@τ�ς �πι)ωρι�`ει Dς νεκρ% 3π�-

λ
θωµα µ'ν� στ�=ς �γκεφ�λ�υς �κε
νων π�= δ�ν �λ1π�υν τ%ν

Λ'γ�, δηλαδ* �κε
νων π�= φαντ�`�νται �τι µπ�ρ�/ν ν" 3να-

τυπEν�υν �µπειρικ" «µ�ντ1λλα».

∆.I.Λ.
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�Aγαπητ" κ. Λ%µπρ�υ,
Λ'γω )παγγελµατικ,ν .π�/ρε0σεων )τα-

34δευσα στ6 µακρυν6 Tρ�ντ/%ιµ τ8ς N�ρ�η-
γ4ας, 9π�υ στ6ν )λ%/ιστ� )λε:θερ� /ρ'ν� µ�υ
διεπ4στωσα τ< =κ'λ�υθα:

T6 µεγαλ:τερ� =3ι�θ�ατ� τ8ς π'λεως ε?ναι
@ καθεδρικ6ς να6ς Nidarosdomen. Γι< τ6 δε:-
τερ� συνθετικ' τ8ς λ�3εως δ"ν .π%ρ/ει =µφι-
��λ4α 9τι πρ��ρ/εται =π6 τ6 Cλληνικ6 «δ'-
µ�ς» D «δ<µα». T6 πρ,τ� συνθετικ' Nidaros
Eταν τ6 παλαι6 Fν�µα τ8ς π'λεως, γι< τ6
@π�G�, )πειδH µ�I φ%νηκε περ4εργ� γι< ν�ρ-
�ηγικ', )ρ0τησα κι Jµαθα 9τι τ6 J/ει λ%�ει

=π6 τ6ν παρακε4µεν� π�ταµ', @π'τε µKς πα-
ραπ�µπει µKλλ�ν στ6 «[δωρ».

�Aλλ< αLτ6 ε?ναι τ6 λιγ0τερ�. MO να6ς µ�σα
ε?ναι γεµKτ�ς =ρ/αGα Cλληνικ< σ:µ��λα καO
παραστ%σεις. MYπ%ρ/�υν κι�ν'κρανα κ�ριν-
θιακ�I κυρ4ως Qυθµ�I κι Rλλα διακ�σµηµ�-
να µ" δι%φ�ρα σ/�δια, π�S δ"ν J/�υν σ/�ση
µ" τ6ν ��ρρK =λλ< µ" τHν MEλλ%δα. MYπ%ρ/�υν
π./. σταφ:λια, Rµπελ�ι, κεφαλ"ς =ρ/α4ας
Cλληνικ8ς τε/ν�τρ�π4ας κ.τ.λ. �Aκ'µη .π%ρ-
/�υν Uωγραφισµ�ν�ι στ6 π%τωµα κ�νταυρ�ι,
γρIπες κ.τ.λ. B��αια =π6 σ/ετικ"ς )ρωτWσεις
µ�υ πρ��κυψε 9τι Y 3εναγ6ς =γν��Iσε τHν
πραγµατικH καταγωγH αLτ,ν τ,ν συµ�'λων
κι .π�στWριUε 9τι πρ�Wρ/�ντ� =π6 τHν µε-
σαιωνικH ��ρει�ευρωπαϊκH [στ�ρ4α.

Στ6 π�λεµικ6 µ�υσεG�, π�S ε.ρ4σκεται πλη-
σ4�ν τ�I να�I, .π%ρ/�υν λ%�αρα =π6 δι%φ�-
ρες [στ�ρικ"ς µ�ν%δες τ,ν ν�ρ�ηγικ,ν )ν'-
πλων δυν%µεων, στ< @π�Gα κυριαρ/�Iν =ν%-
λ�γες παραστ%σεις µ" δηµ�φιλ�στερες τ�I

MHρακλ��υς, ε]τε µ'ν�υ τ�υ µ" τ6 Q'παλ� καO
τHν λε�ντ8 ε]τε )κτελ�Iντ�ς κ%π�ι�ν =π6 τ�Sς
Rθλ�υς τ�υ.

MP4/ν�ντας µ4α µατι< στ< καρ%�ια τ,ν B4-
κινγκς µπ�ρ�Iµε ν< δ�Iµε )κπληκτικ"ς @µ�ι-
'τητες µ" τ< =ρ/αι�ελληνικ< (π�S `ν καO
aπωνται κατ< 1500 τ�Lλ%/ιστ�ν Jτη, δ"ν J/�υν
�ελτι0σεις, τ6 =ντ4θετ� µ%λιστα). ∆"ν πρ�πει
)π4σης ν< 3ε/νKµε 9τι �[ B4κινγκς Jφεραν καO
τ6 ��:κραν�.

MH Jκπλη3W µ�υ π%ντως cλ�κληρ0θηκε,
9ταν διεπ4στωσα 9τι τ6 Jµ�ληµα τ�I σ:γ/ρ�-
ν�υ ν�ρ�ηγικ�I στρατ�I ε?ναι @ διπλ�Iς π�-

λεκυς! ΣKς )σωκλε4ω σ/ετικH φωτ�τυπ4α.
B��αια τOς παν%ρ/αιες Cλληνικ"ς )πιδρ%-

σεις στ6ν εLρωπαϊκ6 ��ρρK τOς J/ετε κατ’ )πα-
ν%ληψη )πισηµ%νει στ6 περι�δικ' σας.
Mπ�ρ, 9µως ν< σKς δια�ε�αι0σω 9τι τ�Lλ%-
/ιστ�ν γι< τHν N�ρ�ηγ4α τ6 )πι�ε�α4ωσα @
]δι�ς )πO τ'π�υ.

T0ρα, στ6 κατ0φλι τ8ς ν�ας /ιλιετ4ας, ε?ναι
καιρ6ς F/ι µ'ν�ν �[ εLρωπαϊκ�O λα�4 =λλ<
@λ'κληρη Y =νθρωπ'τητα ν< µ%θgη τHν =λη-
θινH [στ�ρ4α της, Y @π�4α πρ�πει να 3ανα-
γραφg8 µ" )λε:θερη σκ�ψη, �ασισµ�νη στHν
)πιστηµ�νικH Jρευνα, /ωρOς π�λιτικ"ς σκ�πι-
µ'τητες. O[ hνδ�ευρωπαG�ι, Y Mα:ρη �Aθην<
καO �[ Rλλες ψευδ�θεωρ4ες =νWκ�υν στ6 σκ�-
τειν6 παρελθ'ν. iEφτασε )πιτ�λ�υς Y jρα,
γι< ν< =τεν4σ�υµε π%λι τ6 µ�λλ�ν, φωτισµ�ν�
στ6 γνWσι� κι Rπλετ� �Aπ�λλ0νι�ν φ,ς.

ΣKς εL/αριστ,
I. Λ	
αρης

�Aθ8ναι

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

Πληθ�ρα �ρ�αι�ελληνικ!ν "�ν!ν στ%ν N�ρ&ηγ(α
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«K+κκιν� �αλ(», &αµµ/ν� µ0 1λληνικ2 α3µα, γι4 λαθρ�µεταν	στες

K:ριε διευθυντ%,
Πρ�σφ%τως τ< MME «)π�:λησαν», µ"

τHν ε]δησι 9τι aνας στρατι0της J/ασε τHν
UωW τ�υ, δ:� δ" συν%δελφ�4 τ�υ )τραυµατ4-
σθησαν σ��αρ,ς κατ< τH δι%ρκειαν )ργα-
σι,ν )κκαθαρ4σεως ναρκ�πεδ4�υ εhς τ< �'-
ρεια σ:ν�ρ% µας. THν Cπ�µ�νη Yµ�ρα Y κυ-
�ερνητικH δWλωσις µKς «καθησ:/ασε», δι-
ευκριν4U�υσα 9τι: 1) Y )κκαθ%ρισις τ,ν ναρ-
κ�πεδ4ων πραγµατ�π�ιεGται γι< καθαρ<
=νθρωπιστικ�Sς λ'γ�υς καO συγκεκριµ�νως
γι< ν’ =π�φευ/θ�Iν τυ/αG�ι θ%νατ�ι D
=κρωτηριασµ�O «3νυπ�ψι�στων λαθρ�µε-
ταναστ<ν» καO 2) �[ στρατι,τες, �[ @π�G�ι
)κτελ�Iν τOς συγκεκριµ�νες =π�στ�λ�ς,
«πρ�σφ1ρ�νται �θελ�ντικ<ς».

Λ'γω γν0σεως τ�I θ�µατ�ς Y κυ�ερνη-
τικH δWλωσις µ�I πρ�καλεG κ%π�ιες =π�ρ4ες
9πως:

1. ΣτOς περιµ�τρ�υς τ,ν ναρκ�πεδ4ων
.π%ρ/�υν πρ�ειδ�π�ιητικ"ς πινακ4δες, ]σως
γι’ αLτ6ν τ6ν λ'γ� τ< θ:µατα τ,ν ναρκ,ν
)κ τ,ν λ%θρα εhσερ/�µ�νων =τ'µων δ"ν
.περ�α4ν�υν τ< 1 D 2 (τ�Lλ%/ιστ�ν σ:µφω-
να µ" 9σες πληρ�φ�ρ4ες J/ω). O[ λαθρα4ως

λ�ιπ6ν εhσερ/'µεν�ι, )νo, γνωρ4U�υν π�λS
καλ,ς 9τι ε?ναι παρ%ν�µ�ι, παρ’ 9λ’ αLτ<
διακινδυνε:�υν· =φ’ Cτ�ρ�υ π�G�ς )γγυKται
9τι 9λ�ι ε?ναι «=θ,�ι»; �Eκ τ,ν γεγ�ν'των
µ%λιστα =π�δεικν:εται 9τι π%ρα π�λλ�O )3
αLτ,ν δ"ν ε?ναι καθ'λ�υ, µ< καθ'λ�υ
=θ,�ι.

2. «�Eθελ�ντικ,ς» D µW Y UωH καO Y σω-
µατικH =κεραι'της τ,ν MEλλWνων στρα-
τιωτ,ν J/�υν λιγ0τερη =34α =π6 τOς =ντ4-
στ�ι/ες τ,ν λαθρ�µεταναστ,ν;

3. MO σκ�π6ς δι< τ6ν @π�G�ν )δηµι�υργW-
θησαν τ< ναρκ�π�δια, ε?ναι Y φ:λα3ις τ,ν
συν'ρων µας. K%τω =π6 τOς σηµεριν"ς συν-
θ8κες Y Yγεσ4α µας θεωρεG 9τι πρ�πει ν’
=ν�43ωµε τ< σ:ν�ρ% µας;

T< =νωτ�ρω )γε4ρ�υν σ��αρ0τατα )ρω-
τηµατικ< γι< τ�Sς σ/εδιασµ�Sς τ,ν
«ταγ,ν» µας, τOς =παντWσεις τ,ν @π�4ων
=φWνω στ�Sς «παραν'µως» σκεπτ�µ�ν�υς
=ναγν,στ�ς σας, ν< τOς δ0σ�υν @ καθεOς γι<
τ6ν Cαυτ'ν τ�υ.

Mετ< τιµ8ς
5Iων Π4ν

iAνω Γλυφ%δα

O7 1λληνικ0ς λ/8εις στ% γλ!σσα τ!ν Π�λυνησ(ων

K:ριε διευθυντ%,
THν περασµ�νη C�δ�µ%δα, παρ’ 9λ� π�S

δ"ν ε?/α σκ�π6 ν< δ, τηλε'ραση (δ"ν π�-
λυ�λ�πω), τHν Rν�ι3α τελικ%, γι< ν< «/αU�-
ψω» λ4γ�. Kατ< σ:µπτωσιν τHν jρα )κε4νη
)πρ��%λλετ� στHν ET-2 aνα ντ�κυµανταOρ
γαλλικ8ς παραγωγ8ς µ" θ�µα τHν γαλλικH
Π�λυνησ4α (νησι< TαϊτW, Mπ'ρα-Mπ'ρα
κ.λπ.). T6 ντ�κυµανταOρ αLτ6 ε?/ε σ<ν θ�µα
F/ι µ'ν� τHν πρ���λH τ8ς φυσικ8ς rµ�ρφιKς
τ�I συµπλ�γµατ�ς τ,ν νWσων αLτ,ν =λλ<
καO στ�ι/εGα τ8ς Uω8ς τ,ν κατ�4κων τ�υς
καO τ�I π�λιτισµ�I τ�υς. MH θρησκε4α τ,ν
κατ�4κων τ8ς Π�λυνησ4ας ε?ναι @ καθ�λι-
κισµ6ς καO @ πρ�τεσταντισµ'ς, δι'τι τ6ν πε-
ρασµ�ν� αh,να εLρωπαG�ι [εραπ'στ�λ�ι
τ�Sς πρ�σηλ:τισαν. K%π�ι�ς hθαγενHς µι-
λ�Iσε γι< τHν θρησκε4α τ,ν πρ�γ'νων τ�υ

καO =ν�φερε 9τι @ θε6ς τ�I π�λ�µ�υ λ�γεται
aOρ�. MO θε6ς aAρης τ,ν MEλλWνων στHν
γλ,σσα τ,ν κατ�4κων τ8ς Π�λυνησ4ας λ�-
γεται aOρ�: sαφνι%στηκα ���αια =π6 αLτ',
=λλ< τ6 3%φνιασµ% µ�υ Eταν µικρ8ς Jντα-
σης, δεδ�µ�ν�υ 9τι γνωρ4Uω γι< τHν παγκ'-
σµια )3%πλωση τ�I Cλληνικ�I π�λιτισµ�I
σ" πρ�ϊστ�ρικ�Sς /ρ'ν�υς. ΘυµKµαι δ" 9τι
@ «∆αυλ6ς» σ" κ%π�ι� πρ�ηγ�:µεν� τεI/�ς
τ�υ ε?/ε γρ%ψει γι< τOς Cλληνικ"ς λ�3εις καO
Q4Uες στHν γλ,σσα τ,ν κατ�4κων τ,ν νη-
σι,ν τ�I Π%σ/α καO τ8ς Π�λυνησ4ας.

Στ6 ]δι� ντ�κυµαντα4ρ @ ]δι�ς hθαγενHς
=ν�φερε =ρκετ< καO τHν λ�3η τ
κι, =λλ< δ"ν
συγκρ%τησα τ6 ν'ηµ% της. Π%ντως στHν
γλ,σσα τ,ν Mα�ρO τ8ς N. Zηλανδ4ας ση-
µα4νει 9,τι καO στH δικW µας, δηλ. τ>)η. T�-
λ�ς θ�λω ν< =ναφ�ρω 9τι δι�κρινα στ�Sς
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:H ;ν�µασ(α τ�< =π+γει�υ σιδηρ+δρ�µ�υ @Aθην!ν
K:ριε διευθυντ%,
�Eπιτρ�ψτε µ�υ ν< =πασ/�λWσω τ6 περι�-

δικ6 =λλ< καO τ�Sς =ναγν,στ�ς σας µ" aνα
θ�µα π�S θεωρ, π�λS σηµαντικ' – αLτ6 τ8ς
rν�µασ4ας τ�I .π�γε4�υ σιδηρ�δρ'µ�υ
�Aθην,ν.

MH µ�/ρι στιγµ8ς /ρησιµ�π�ι�:µενη rν�-
µασ4α Mετρ% πρ��ρ/εται µ"ν =π6 τ< Cλλη-
νικ< (µητρ�π�λιτικ'ς), =λλ< ε?ναι =ντιδ%-
νει� καO /ρησιµ�π�ιεGται µ'ν� στH Γαλλ4α.
K%θε /0ρα π�S J/ει .π'γει� σιδηρ'δρ�µ�
/ρησιµ�π�ιεG δικ' της 9ρ�. Γι< π�ι' λ'γ�
)µεGς θ< πρ�πει ν< /ρησιµ�π�ιWσ�υµε αLτ6
τ6ν 9ρ� π�S πKνε ν< µKς )πι�%λ�υν, =φW-
ν�ντας τ< πρ%γµατα ν< κυλ�Iν Jτσι µ" τH
γνωστH νε�ελληνικH =διαφ�ρ4α µας; Y δικW
µ�υ Rπ�ψη ε?ναι 9τι θ< µπ�ρ�:σαµε ν< πι�-

σ�υµε πρ6ς τHν κατε:θυνση τ8ς /ρWσεως
τ�I 9ρ�υ �Yπ'γει�ς, π�S J/ει τ6 πλε�ν�κτη-
µα ν< ε?ναι καO εwη/�ς καO σ:ντ�µ�ς, =λλ<
καO =π�δ4δει τHν πραγµατικH Jνν�ια τ8ς λ�-
3εως.

xAν κ%π�ι�ι =π6 τ�Sς =ναγν,στ�ς σας πι-
στε:�υν 9τι θ< Jπρεπε ν< UητWσ�υν ν< γ4νgη
αLτH Y =λλαγH D )ν π%σgη περιπτ0σει ν< µHν
/ρησιµ�π�ιηθg8 @ 9ρ�ς «Mετρ6» =λλ< κ%-
π�ι�ς Rλλ�ς καθαρ< Cλληνικ'ς, ̀ ς γρ%ψ�υν
σ/ετικ< στ6 yρµ'δι� .π�υργεG� Συγκ�ινω-
νι,ν. MWπως 9µως καO @ «∆αυλ6ς» θ< Jπρε-
πε ν< =ναλ%�gη κ%π�ια πρ�σπ%θεια πρ6ς τHν
κατε:θυνση αLτW, 9σ� =κ'µη ε?ναι καιρ'ς;

EL/αριστ, γι< τHν φιλ�3εν4α
@Aλ/8ανδρ�ς ∆. Kαρ&/λας

Π:ργ�ς

O7 πρ�σπ	θειες τAς T�υρκ(ας ν4 γ(νBη πυρηνικ% δCναµη

K:ριε διευθυντ%,
MH ΣυνθWκη µH-διαδ'σεως τ,ν Πυρη-

νικ,ν zOπλων, γνωστH σ<ν NPT, λειτ�:ρ-
γησε F/ι σ<ν )φαλτWρι� γι< τHν σταδιακH
κατ%ργησW των, =λλ< γι< τHν διαι0νιση τ�I
µ�ν�πωλ4�υ τ,ν πυρηνικ,ν δυν%µεων.
iEτσι δ"ν πρ�ε�λ�φθη µη/ανισµ6ς )λ�γ/�υ
διαδ'σεως τ,ν πυρηνικ,ν 9πλων καO /ρ�-
ν�δι%γραµµα γι< τHν =παγ'ρευση τ8ς /ρW-
σεως, δ�κιµ,ν, =ναπτ:3εως, παραγωγ8ς,
κατ�/8ς καO )γκαταστ%σεως τ,ν 9πλων τ�:-
των στ6 Jδαφ�ς τ,ν πυρηνικ,ν δυν%µεων D
σ" 3�νες /,ρες. �Aπ�τ�λεσµα @ σηµεριν6ς µ�-
γας κ4νδυν�ς π�S µKς =πειλεG. Ehδικ0τερα
γι< τHν /0ρα µας Y πρ'θεση τ8ς T�υρκ4ας
ν< =π�κτWσgη πυρηνικ< 9πλα πρ�πει ν< µKς

εLαισθητ�π�ιWσgη 9λ�υς. T6 πυρηνικ6 )ργ�-
στ%σι�, π�S θ< κατασκευασθg8 )ν συνεργα-
σ4{α µ" τ6 Πακιστ<ν καO τ6ν KαναδK στ6
�Aκ�υγι�I, =π�ναντι =π6 τHν P'δ� καO θ<
λειτ�υργWσgη τ6 2006, δ4δει τH δυνατ'τητα
στHν γειτ�νικH /0ρα )κτ6ς =π6 )ν�ργεια ν<
=π�κτWσgη καO σ/%σιµ� πυρηνικ6 .λικ'.
iEτσι Y iAγκυρα θ< =λλ%3gη QιUικ< τ6 στ%-
τ�υς κ�6 στ6 AhγαG� καO τHν K:πρ�, =φ�I
διατηρεG συνεργασ4α µ" τ6 Πακιστ<ν στ6ν
τ�µ�α τ8ς πυρηνικ8ς τε/ν�λ�γ4ας. T6
YEΘA π,ς σκ�πε:ει ν’ =ντιµετωπ4σgη τHν
σ��αρH αLτH =πειλW;

Mετ< τιµ8ς
K. X. Kωνσταντιν(δης

MYπ�στρ%τηγ�ς ).=., �AθWνα

hθαγενεGς κατ�4κ�υς τ8ς Π�λυνησ4ας (σ" λ4-
γ�υς) καO µεσ�γειακ< /αρακτηριστικ%.

Kατ< τHν γν0µη µ�υ θ< Jπρεπε ν< συ-
γκρ�τηθg8 =π6 φ�ρεGς τ8ς πατρ4δ�ς µας µ4α
)πιστηµ�νικH @µ%δα, πρ�κειµ�ν�υ ν< =π�-
σταλg8 στHν Π�λυνησ4α, γι< ν< µελετWσgη τHν
παρ%δ�ση τ,ν κατ�4κων της.

s�/ασα ν< =ναφ�ρω, 9τι τελευταGα .π%ρ-
/ει Y τ%ση µετα3S τ,ν Π�λυνησ4ων ν< )πι-
στρ�ψ�υν στOς Q4Uες τ�υς, δηλ. στHν =ρ/α4α
τ�υς θρησκε4α καO παρ%δ�ση.

EL/αριστ,
K(µων @AθηναE�ς

�AθWνα



�H παρ��σα 
ργασ�α διερευν�� τ� πρ��ληµα τ�ς καταγωγ�ς τ�ν συµ��λων τ�ν
συγ ρ�νων !ριθµ�ν, τ�ν καλ�υµ$νων «�Aρα�ικ
ν», ταυτ� ρ�νως δ% κα& τ�� συ-
στ(µατ�ς !ριθµ(σεως τ� )π�*�ν !ντιπρ�σωπε+�υν (θεσιακ� σ�στηµα). T- !ναφε-
ρ�µενα 
πι ειρ(µατα 
στα υ�λ�γ(θησαν !π� /ρθρα κα& 
πιστ�λ$ς, δηµ�σιευθε*σες
0π� τ�� γρ1φ�ντ�ς στ- τε+ η 93, 95, 106 κα& 110 τ�� «∆αυλ��», κα& 
δ� παρ�υσι1-
;�νται !ναλυτικ�ς κα& 0π� συγκρ�τηµ$νη µ�ρφ(. X1ριν πληρ�τητ�ς κα& µετ- !π�
/δεια τ�� συνεργ1τη τ�� «∆αυλ��» 
ρευνητ�� κ. Σαρ1ντ�υ Παν�ς συµπεριελ(φθη
κα& 
@αιρετικ�ς σπ�υδαι�τητ�ς πληρ�φ�ρ�α σ ετικ�ς µ% τAν  ρ�σι τ�� θεσιακ�� συ-
στ(µατ�ς !ριθµ(σεως Bδη στAν !ρ α�α �Eλλ1δα, δηµ�σιευθε*σα στ�ν «∆αυλ�»,
τε� �ς 162, στAν 
ργασ�α τ�� κ. Σαρ1ντ�υ Παν�ς «�Iστ�ρ�α τ
ν �Eλληνικ
ν Mαθη-
µατικ
ν» [1].

ΣτAν !κ�λ�υθ��σα !ν1πτυ@ι 
πι ειρε*ται ν- !π�δει θG� Hτι:
1. T� σ+γ ρ�ν� !ριθµητικ� σ+στηµα, δηλαδA τ� θεσιακ� σ�στηµα !ριθµ"σεως, Jς

Kν�µ1;εται στAν µαθηµατικAν )ρ�λ�γ�αν, !π�τελε* φυσι�λ�γικA 
@$λι@ι κα& τελικA
κατ1λη@ι τ�� LAρ αι�ελληνικ�� !λφα�ητικ�� 27γρ1µµ�υ συστ(µατ�ς !ριθµ(σεως.

2. �H κατ1λη@ι αOτA Jδ(γησε στAν παρ1στασι τ�ν !ριθµ�ν µ% τAν  ρ�σι µ�ν�
τ�ν 
νν$α πρPτων 
κ τ�ν 27 !ριθµ�γραµµ1των, δηλαδA τ�ν γραµµ1των A Qως Θ.

3. T- πρ�τα 
νν$α γρ1µµατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ πρ1γµατι !πετ$λεσαν
τAν �1σι τ�ς µ�ρφ�ς τ�ν σ+γ ρ�νων !ριθµ�ν.

4. T� σ+γ ρ�ν� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως εT εν Bδη 
πιν�ηθ� 0π� τ�ν !ρ α�-
ων �Eλλ(νων (Πυθαγ�ρε�ων) [1].

5. OX LIνδ�& (τ� θεσιακ� !ριθµητικ� σ+στηµα 0π�τ�θεται κατ- τAν κατεστηµ$νη
/π�ψι, Hτι εTναι LIνδικ�ς καταγωγ�ς) δυσκ�λως θ- εT αν !νακαλ+ψει τ� σ+στηµα
αOτ� κα& πιθανPτατα [πλ�ς τ� διετ(ρησαν, !φ�� τ� παρ$λα�αν !π� τ�\ς ]Eλλη-
νες.

6. OX ^Aρα�ες δι- τ�� 
µπ�ρ��υ µετ- !π� π�λλ�\ς α_�νες µετ$φεραν,  ωρ&ς ν- τ�
γνωρ�;�υν, τ� θεσιακ� σ+στηµα π�σω στAν !ρ ικ( τ�υ κ�ιτ�δα, τAν �Eλλ1δα.

]Oσ�ν !φ�ρ�� στAν καταγωγA τ�ν συµ��λων τ�ν καλ�υµ$νων «�Aρα�ικ
ν
�Aριθµ
ν», καθ`ς κα& τ�� συστ(µατ�ς !ριθµ(σεως στ� )π�*�  ρησιµ�π�ι��νται,
a ει 
πικρατ(σει b /π�ψις Hτι εTναι δηµι�υργ(µατα τ�ν LIνδ�ν. OX ^Aρα�ες Hµως,
παρ- τ� γεγ�ν�ς Hτι �X EOρωπα*�ι Kν�µ1;�υν τ�\ς !ριθµ�\ς αOτ�+ς «�Aρα�ικ��ς»,
!π�π�ι��νται τAν δηµι�υργ�α τ�ν συµ��λων τ�ν !ριθµ�ν, Kν�µ1;�ντ1ς τ�υς «%Iντι»,
δηλαδA LIνδικ�\ς !ριθµ�+ς[2].

2. TA IΣTOPIKA ΣTOIXEIA

1. ΠPOΛOΓOΣ

BAΣIΛHΣ KATΣIA∆PAMHΣ

OX «LAρα�ικ�& LAριθµ�&» πρ��λθαν
!π� τ� �Eλληνικ�ν LAλφ1�ητ�ν

EINAI TA 9 ΠPΩTA ΓPAMMATA A EΩΣ Θ



Γι- τ� π�σ� πρ�κατειληµµ$να !ντιµετωπ�σθηκε στ&ς bµ$ρες µας τ� θ$µα τ�ς κα-
ταγωγ�ς τ�ν «�Aρα�ικ
ν �Aριθµ
ν», !λλ- κα& τ�ς σ $σεPς των µ% τ�ν �Eλληνικ�
π�λιτισµ�,  αρακτηριστικ- εTναι τ- Hσα γρ1φει ) ΓεPργι�ς ^Iφρα  (George Ifrah)
στ� �ι�λ�� τ�υ «Παγκ(σµια �Iστ�ρ�α τ
ν �Aριθµ
ν», 
κδ�σεις Σµυρνιωτ1κης, σελ&ς
243 [2]. Γρ1φει λ�ιπ�ν ) Γ.I. γι- τAν καταγωγA τ�� σ+γ ρ�ν�υ συστ(µατ�ς !ριθ-
µ(σεως κα& τ�ν συµ��λων τ�υ: «...�Ωρισµ*ν�ι +στ�ρικ�� στ,ν !ρ-, τ�. α/0να �ε-
�α�ωναν 1τι τ,ν 2φε�λ�υµε στ�5ς µαθηµατικ�5ς τ6ς !ρ-α�ας �Eλλ7δας... Γ�ητευ-
τικ, :;"γησι, < =π��α 1µως δ?ν στηρ�@εται σ? καµµ�α +στ�ρικ, !π(δει;ι, δεδ�µ*ν�υ
1τι καν*να A-ν�ς -ρησιµ�π��ησης Bν�ς τ*τ�ι�υ συστ"µατ�ς !π� τ�5ς !ρ-α��υς δ?ν
!νακαλ�φθηκε µ*-ρι σ"µερα. ACτ, < θεωρ�α δ?ν στηρ�-τηκε στ,ν πραγµατικ(τη-
τα παρD µ(ν� σ? δια�ε�αι0σεις -ωρEς !π�δε�;εις καE -ωρEς µαρτυρ�ες. Στ(-ευε πρEν
!π’ 1λα νD :;7ρHη τ� περ�φηµ� “�Eλληνικ� θα.µα”». (T- ε_σαγωγικ- εTναι τ��
^Iφρα ). EOτυ �ς γι- τAν !λ(θεια κα& παρ- τAν !ντ�θετη /π�ψι τ�� Γ.I. �X !π�-
δε�@εις γι- τAν 
πιν�ησι κα&  ρ�σι τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς στAν !ρ α�α �Eλλ1δα
0π1ρ �υν κα& παρ�υσι1;�νται στ� κεφ1λαι� 6 τ�� παρ�ντ�ς. Kα& µ1λιστα εTναι τ�-
σ�ν _σ υρ%ς κα& !διαµφισ�(τητες ε_δικ�ς γι- Qναν µαθηµατικ� (Jς ) Γ.I.), iστε δη-
µι�υργ��ν πλ(ρη �ε�αι�τητα περ& τ�ς  ρ(σεως τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς στAν
!ρ α�α �Eλλ1δα στ�ν �X�νδ(π�τε, π�\ a ει στ�ι ειPδη γν�σι τ�ν !ριθµητικ�ν συ-
στηµ1των.

[]Eνα µικρ� σ �λι�: �H µA γν�σις Hλων τ�ν δεδ�µ$νων jν�ς πρ��λ(µατ�ς !π�
�X�νδ(π�τε 
ρευνητA εTναι δυνατ�ν ν- συµ�G� κα& ν- δικαι�λ�γηθG�. M1λιστα δ% b
aλλειψις αOτA kσως δηµι�υργG� λανθασµ$νες !π�ψεις, �X )π�*ες εTναι δυνατ�ν ν-
διατυπωθ��ν κατ- τρ�π�ν !π�λυτ�ν («...καν*να A-ν�ς...»), !λλ- κα& αOτ� δικαι�-
λ�γε*ται. T- ε_σαγωγικ- Hµως τ�� Γ.I. γι- τ� «...“�Eλληνικ� θα.µα”»; T$λ�ς σ �λ�-
�υ].

LEπανερ �µεν�ι στAν σ+ντ�µη παρ1θεσι τ�ν Xστ�ρικ�ν στ�ι ε�ων ε0ρ�σκ�υµε Hτι
κατ- τ�ν 13� α_�να 0π� τ�� ]Eλλην�ς µ�να �� κα& λ�γ��υ Mα@�µ�υ Πλαν�+δη, µε-
λετητ�� τ�� Πτ�λεµα��υ, τ� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως, τ� λανθασµ$νως Kν�-
µα;�µεν� !π� 
µ�ς «�Aρα�ικ�E �Aριθµ��», aγινε γνωστ� στAν Kωνσταντιν�+π�λι
δι- τ�� συγγρ1µµατ�ς τ�υ «Ψηφ�φ�ρ�α κατ’ �Iνδ�5ς < λεγ�µ*νη µεγ7λη» [3], τ�τ-
λ�ς ) )π�*�ς !π�κλε�ει τ�\ς ^Aρα�ες, 0π�δεικν+ει τ�\ς LIνδ�\ς κα& παραπ$µπει
στAν «Mαθηµατικ,ν Σ�ντα;ιν» τ�� Πτ�λεµα��υ. ]Oµως παρ- τ� σηµαντικ� σ+γ-
γραµµα τ�� Mα@�µ�υ, δι- τ�� )π���υ aγινε γνωστ� στ�\ς 
πιστ(µ�νες τ�ς Kων-
σταντιν�υπ�λεως τ� κακ�ς, 
παναλαµ�1νω, Kν�µα;�µεν� «LAρα�ικ� Σ+στηµα», �X
]Eλληνες δ%ν τ� υX�θ$τησαν κα& 
@ακ�λ�+θησαν ν-  ρησιµ�π�ι��ν τ� πατρm�� !ρ αι-
�ελληνικ� σ+στηµα τ�ν 27 !ριθµ�γραµµ1των.

ΣτAν ∆+σι τ- ν$α !ριθµητικ- σ+µ��λα, δηλαδA �X «LAρα�ικ�& LAριθµ�&» κα& τ�
σ+στηµα !ριθµ(σεως τ� )π�*� !ντιπρ�σωπε+�υν, aγιναν γνωστ- 0π� τ�� Γ1λλ�υ
Zερµπ%ρ (µετ$πειτα π1πα Σιλ�$στρ�υ τ�� II) περ& τ� 1000 µ.X. [4]. ∆%ν υX�θετ(θη-
σαν Hµως �X !ριθµ�& κα& κατ’ 
π$κτασιν κα& τ� σ+στηµα τ� )π�*�ν !ντιπρ�σωπε+-
�υν, κα& 
@ακ�λ�+θησαν �X ∆υτικ�& ν-  ρησιµ�π�ι��ν τAν PωµαϊκA !ρ�θµησι µ%
τ�\ς γνωστ�\ς σ% Hλ�υς µας Pωµαϊκ�\ς !ριθµ�\ς (I, II, III, IV, V κ.λπ.).

∆ιακ�σια  ρ�νια !ργ�τερα ) 
κ Π�;ης τ�ς LIταλ�ας Φιµπ�ν1τσι δι- τ�� συγ-
γρ1µµατ�ς τ�υ «Il Liber Abbaci di Leonardo Pissano», Tipografia delle Scienze
Matematiche e Fisiche, via Latanum 211, Roma, MDCCCLVII [5] 
παν$φερε τ� θ$µα
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τ�ν «LAρα�ικ�ν LAριθµ�ν», δηλαδA τ- σ+µ��λα κα& τ� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(-
σεως, )π�τε τ� ν$� σ+στηµα κα& τ- σ+µ��λ1 τ�υ aγιναν εOρ+τερα γνωστ- κα& 
ν τ$-
λει (µετ- !π� περιπ$τειες) [2] !π�δεκτ- 0π� τ�ν ∆υτικ�ν λ�γmω τ�ς [πλ�τητ�ς των,
συγκριν�µενα µ% τAν 
ν  ρ(σει 0π’ αOτ�ν PωµαϊκA !ρ�θµησι. Π1ραυτα, 
πειδA τ�
σ+στηµα κα& τ- σ+µ��λ1 τ�υ παρελ(φθησαν !π� τ�\ς ^Aρα�ες, xν�µ1σθησαν
«�Aρα�ικ�E �Aριθµ��».

T� σ+γ ρ�ν� δεκαδικ� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως  ρησιµ�π�ιε* µ�ν� δ$κα (10)
σ+µ��λα, δηλαδA τ�\ς 
νν$α γνωστ�\ς !ριθµ�\ς !π� τ� 1 Qως κα& τ� 9, καθ`ς κα&
τ� σ+µ��λ� O γι- τ� µηδ$ν. ∆ι- τ�ν !ριθµητικ�ν αOτ�ν συµ��λων τ�ν τυ �ντα
!ριθµ� 
νν���µε y ι µ�ν�ν 
κ τ�ς !ριθµητικ�ς !@�ας τ�� κ1θε συµ��λ�υ, τ� )π�*�
δ%ν 0περ�α�νει τ� 9, !λλ- κα& 
κ τ�ς θ$σεως τAν )π��α κατ$ ει στAν Kργ1νωσι τ��
!ριθµ��.

LEπ& παραδε�γµατι τ�ν !ριθµ� Kκτακ�σια τρι1ντα jπτ- µ�ν� µ% τAν δι1τα@ι 8/3/7
µπ�ρ��µε ν- τ�ν παραστ(σ�υµε θεσιακ�ς, δηλαδA Jς 837. K1θε /λλη δι1τα@ι, π. .

3. H ΛEITOYPΓIA TΩN ΘEΣIAKΩN ΣYΣTHMATΩN
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�Aριστερ�: O� 10
«�Aρα�ικ�  !ριθµ�$»,
'πως γρ�φ�νται σ.-
µερα. Στ1 κ2ντρ�: 3H
παλαι6τερη γραφ8
τ�υς. (3H γραφ8 τ�;
3 πρ�=λθε !π1 τ1 2
µ? τ8ν πρ�σθ.κη
µι@ς γραµµ=ς στ8
��ση). ∆εCι�: TD
γρ�µµατα τ�; 3Eλλη-
νικ�; �Aλφα�.τ�υ
(µ�ρφ2ς τ�υς σ? δι�-
φ�ρες !ρFαGες περι6-
δ�υς τ=ς �στ�ρ$ας τ=ς
3Eλληνικ=ς Γραφ=ς),
π�H !ντιστ�ιF�;ν
στ ς µ�ρφ?ς γραφ=ς 

τIν 10 !ριθµIν.



7/3/8 δ�δει τAν παρ1στασι τ�� !ριθµ�� (jπτακ�σια τρι1ντα Kκτ`) 738, δηλαδA jν�ς
τελε�ως διαφ�ρετικ�� !ριθµ��. Παρατηρ��µε δηλαδA Hτι, 
νm� στ�ν !ριθµ� 837 τ�
!ριθµητικ� σ+µ��λ� 8 παριστ� τ� Kκτακ�σια, στ�ν !ριθµ� 738 παριστ� τ� KκτP. T�
kδι� σ+µ��λ� λ�ιπ�ν, δηλαδA τ� 8, !π�δ�δει τ� 800 z τ� 8 !ν1λ�γως τ�ς θ$σεPς τ�υ.
T��τ� συµ�α�νει, 
πειδA 
κ τ�ν πρ�τ$ρων a ει συµφωνηθ� κατ- τ� δεκαδικ� θε-
σιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως, π`ς σ% κ1θε !ριθµ� π�\ θ$λ�υµε ν- παραστ(σ�υµε κα&
ν- 
νν�(σ�υµε, τ� κ1θε σ+µ��λ� !π� τ� 1 Qως τ� 9 π�\  ρησιµ�π�ι��µε θ- παριστ�
τAν !ριθµητικA !@�α τ�ς κατεF�µ2νης θ2σεως. ∆ηλαδA 
κ δε@ι�ν πρ�ς τ- !ριστερ1,
κα& κατ- σειρ1ν, κ1θε σ+µ��λ� !ριθµ�� !π� τ� 1 Qως τ� 9, π�\  ρησιµ�π�ιε*ται σ%
κ1θε θ$σι, 0π�δεικν+ει τ�ν !ριθµ� τ�ν µ�ν1δων, δεκ1δων, jκατ�ντ1δων,  ιλι1δων,
δεκ1δων  ιλι1δων κ.�.κ. !ντ�στ�ι α πρ�ς τA θ$σι αOτ(. Γενικ�ς κα& γι- κ1θε θε-
σιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως τυ α�ας �1σεως B (στ� δεκαδικ� �1σις B εTναι τ� 10),
γι- κ1θε ρ1, Hπ�υ 1<=ρ1<=B-1, κ1θε !ριθµ�ς !ναλ+εται κα& καταν�ε*ται Jς Bn-

1ρ1+...B3ρ1+...B2ρ1+...B1ρ1+...B0ρ1, γρ1φεται δ% Jς ρ1/....ρ1/ρ1/ρ1/ρ1.
LEκ τ�ς παραστ1σεως κ1θε θεσιακ�� !ριθµ�� �Xασδ(π�τε �1σεως καθ�σταται 
πι-

τακτικA b !ν1γκη συµ��λισµ�� τ�� µηδεν�ς, δι�τι πρ$πει ν- δηλωθG�, 
φ’ Hσ�ν !παι-
τε*ται, ~ν σ% µ�α συγκεκριµ$νη θ$σι !π�υσι1;�υν �X !ριθµ�& τ�ς θ$σεως αOτ�ς, π. .
ρ1/....ρ1/0/ρ1/ρ1 !λλι�ς �X µετ- τ� µηδ%ν !ριθµ�& θ- !λλ1@�υν τ1@ι, µετακιν�+µεν�ι
πρ�ς τ- δε@ι- κα& b παρ1στασι τ�� !ριθµ�� δ%ν θ- εTναι !κρι�(ς, π. . ) !ριθµ�ς
10702  ωρ&ς τAν  ρ�σι τ�� µηδεν�ς παρ�σταται Jς 172, δηλαδA Jς τελε�ως διαφ�-
ρετικ�ς !ριθµ�ς. ^Hτ�ι τ� )π�ι�δ(π�τε θεσιακ� σ+στηµα εTναι !τελ%ς  ωρ&ς τAν
 ρ�σι τ�� µηδεν�ς, !λλ- κα& !ντιθ$τως, !ριθµητικ� σ+στηµα τ� )π�*�  ρησιµ�π�ι-
ε* τ� µηδ%ν στAν παρ1στασι τ�ν !ριθµ�ν, εTναι )πωσδ(π�τε θεσιακ�.

LEπ& παραδε�γµατι κα& Hσ�ν !φ�ρ�� στ- σ+µ��λα 1/0 µ% τ�ν !ριθµ� 10, Bτ�ι
«µ�ν-ς/µηδ%ν» παρ�σταται b �1σις B κ1θε θεσιακ�� συστ(µατ�ς, !φ�� κατ- τAν
λειτ�υργ�α τ�ν θεσιακ�ν συστηµ1των _σ +ει 10 = µηδ%ν µ�ν1δες + (Qν) x Bn-1=0 +
(Qν) x Bn-1 = 0 + 1 x Bn-1 = Bn-1· κα& 
πειδA n=2, τ�τε 
Bn-1 = B2-1 = B1 =B, δηλαδA b �1σις B τ�� συστ(µατ�ς. ^Hτ�ι µ% τ� σ+µ��λ� 10 κατα-
ν�ε*ται τ� «δ$κα» στ� δεκαδικ� σ+στηµα, Hπ�υ B = «δ$κα», τ� «δεκα$@ι» στ� δεκα-
ε@αδικ�, Hπ�υ B=«δεκα$@ι», τ� «Kκτ`» στ� Kκταδικ�, Hπ�υ B = «Kκτ`» κ.�.κ. Qως τ�
«δ+�» στ� [πλ�+στερ� δυαδικ�, Hπ�υ B = «δ+�».

LAναγκα�α λ�ιπ�ν πρ�ϋπ�θεσι λειτ�υργ�ας τ�ν θεσιακ�ν συστηµ1των !π�τελε*
b !π�δ� A τρι�ν καν�νων:

1�ν: �O συµ�ατικ�ς καθ�ρισµ�ς τ�ς �1σεως B τ�� συστ(µατ�ς. �Aν δηλαδA εTναι
δεκαδικ�, δεκαε@αδικ�, Kκταδικ�, δυαδικ� κ.�.κ., δηλαδA ~ν B=10, 16, 8, 2... κ.�.κ.
!ντιστ�� ως.

2�ν: �H πρ�συνενν�ησις (συµφων�α) Hτι σ% κ1θε θ$σι η τ�� παρισταµ$ν�υ !ριθµ��,
µετρ�υµ$νη 
κ δε@ι�ν πρ�ς τ- !ριστερ1, ) κ1θε µετ$ ων !ριθµ�ς ρ1, Hπ�υ 1<=ρ1<=B-
1, 0π�δεικν+ει τ�ν !ριθµ� ρ1 τ�ν δυν1µεων Bn-1.

3�ν: �O !παρα�τητ�ς συµ��λισµ�ς γι- τ� µηδ%ν κα& b  ρ�σις τ�υ, iστε ν- δη-
λ��νται �X !π�υσ�ες τ�ν Bn-1.

T� LAρ αι�ελληνικ� 27γρ1µµατ� σ+στηµα !ριθµ(σεως παρ�υσι1;εται στ�ν κα-

4. ΠΩΣ TO ΣYΓXPONO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA APIΘMHΣEΩΣ ΠPOEKY-
ΨE EK TOY EΛΛHNIKOY AΛΦABHTOY
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τωτ$ρω π�νακα 1. LAπ�τελε*ται 0π� τ�ν γνωστ�ν 24 γραµµ1των τ�� �Eλληνικ��
!λφα�(τ�υ, στ- )π�*α πρ$πει ν- πρ�στεθ��ν τρ�α !κ�µη, δηλαδA τ� Q = 90 (κ�π-
πα), τ� ς = 6 (στ�γµα) κα& τ� = 900 (σαµπ�).

T� 27γρ1µµατ� λ�ιπ�ν σ+στηµα !π�τελε*ται !π� 
νν$α (9) στ�λες κα& τρε*ς (3) σει-
ρ$ς, δηλαδA 3x9=27 !ριθµ�γρ1µµατα, δι- τ�ς  ρ(σεως τ�ν )π��ων µπ�ρ��µε µ% µι-
κρ�συµπληρPσεις (τ�ν�υς, 0π�γεγραµµ$να z 0περγεγραµµ$να σ+µ��λα) ν- παρα-
στ(σ�υµε κ1θε !ριθµ�. Παραδε�γµατ�ς  1ριν ) σ+γ ρ�ν�ς !ριθµ�ς 837 παρ�σταται
Jς ΩΛZ, !φ�� Ω = 800, Λ = 30, Z =7. ̂ E �ντες κατ- ν��ν τAν πρ�ηγ�+µενη !ν1πτυ@ι
περ& τ�ν θεσιακ�ν συστηµ1των κα& τ�ν π�νακα 1, ~ς παρακ�λ�υθ(σ�υµε τPρα, π�ς

κ τ�� !ρ αι�ελληνικ�� 27γραµµ1τ�υ συστ(µατ�ς πρ�κ+πτει τ� σ+γ ρ�ν� θεσιακ�
(«LAρα�ικ�»).

Γι- τ�ν !ριθµ� ΩΛZ _σ +ει: ΩΛZ = Ω + Λ + Z = 800 + 30 +7 = 8x100 + 3x10 +7.
LEπειδA 8 = H, 3 = Γ, 7 = Z, !ντικαθισταµ$νων τ�ν 8/3/7 !π� τ�ν !ντ�στ�ι α H/Γ/Z,
γρ1φεται Jς H�100+Γ�10+Z. ∆ηλαδA ΩΛZ= H�100+Γ�10+Z. ∆ηλαδA ) !ριθµ�ς 
γρ1-
φη µ% τAν  ρησιµ�π��ησι µ�ν� τ�ν γραµµ1των H, Γ, Z τ�ς πρPτης σειρ�ς τ�� π�-
νακ�ς 1 κα& τ�ν συµ��λων 10 κα& 100. AOτ� συµ�α�νει, δι�τι τ- !ριθµ�γρ1µµατα Ω
κα& Λ 
τ�π�θετ(θησαν στ&ς στ�λες τ�ν H κα& Γ, 
πειδA εTναι τ- !κ$ραια π�λλα-
πλ1σια τ�ν H κα& Γ. LEπαναλαµ�1ν�µε λ�ιπ�ν  1ριν 
π�πτε�ας: ΩΛZ =
H�100+Γ�10+Z.

]Oµως, 
πειδA συµφων(σαµε ν- !ριθµ��µε 
κ δε@ι�ν πρ�ς τ- !ριστερ- (Hπως τP-
ρα παρ�στανται �X !ριθµ��) κα& Hτι στAν πρPτη θ$σι θ- παριστ�νται �X µ�ν1δες, στAν
δευτ$ρα �X δεκ1δες, στAν τρ�τη �X jκατ�ντ1δες, µετ- �X  ιλι1δες κ.�.κ., γι’ αOτ� )
!ριθµ�ς ΩΛZ = H�100+Γ�10+Z µπ�ρε* ν- γραφG� Jς HΓZ, µA γραφ�µ$νων τ�ν 100
κα& 10, τ- )π�*α πρ�φαν�ς 
νν���νται. Tελικ�ς τ�ν τυ α*� !ριθµ� ΩΛZ παραστ(-
σαµε Jς HΓZ, δηλαδA µ�ν� µ% γρ1µµατα !π� τ- 
νν$α τ�ς πρPτης σειρ�ς.

∆ηλαδA 
κ ν$�υ 0π�γραµµ�;�µεν, Hτι ) κ1θε !ριθµ�ς µπ�ρε* ν- γραφG� κα& ν- κα-
ταν�ηθG� µ�ν� µ% τAν  ρ�σι τ�ν 
νν$α πρPτων γραµµ1των τ�� �Eλληνικ�� !λφα-
�(τ�υ. Kα& τ��τ� συµ�α�νει, δι�τι τ- 0π�λ�ιπα γρ1µµατα πρ��1λλ�νται 
π& τ�ν
πρPτων 
νν$α τ�ι�+των, 
φ’ Hσ�ν !π�τελ��ν τ- !κ$ραια π�λλαπλ1σια 
π& δ$κα κα&
jκατ� αOτ�ν. ^Eτσι γι- τAν παρ1στασι τ�� τυ �ντ�ς !ριθµ�� 
παρκ��ν τ- πρ�τα

νν$α !ριθµ�γρ1µµατα !π� τ� A Qως τ� Θ, !ριθµητικ�ν !@ι�ν 1 Qως 9, !ντιστ�� ως,
τ�ν 0π�λ��πων !ριθµ�γραµµ1των !π�ρριπτ�µ$νων.

Παρατηρ��µε λ�ιπ�ν Hτι τ� 27γρ1µµατ� �Eλληνικ� σ+στηµα !ριθµ(σεως κατα-
λ(γει !µ$σως κα& φυσι�λ�γικ�ς στ� σ+γ ρ�ν� θεσιακ� κα& !π�τελε* τAν πρ�τελευ-
τα�α �αθµ�δα 
@ελ�@εPς τ�υ z µ% /λλη διατ+πωσι !π�τελε* τ� !παρα�τητ� στ1δι� γι-

ΠINAJ 1
27γρ�µµατ� !ρFαι�ελληνικ1 !ριθµητικ1 σLστηµα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣLγFρ�ν�ι !ριθµ� 
A B Γ ∆ E Z M�ν�δες
I K Λ M N J O Π Q ∆εκ�δες
P Σ T Y Φ X Ψ Ω 3Eκατ�ντ�δες



τAν ν�ητικA σ+λληψι κα& 0λ�π��ησι τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς !ριθµ(σεως.
Συµπ2ρασµα:
α. T� 27γρ1µµατ� !ρ αι�ελληνικ� σ+στηµα !ριθµ(σεως �ταν αOτ�δυν1µως 
@ε-

λ�@ιµ� πρ�ς τ� σ+γ ρ�ν� θεσιακ� κα& !π�τελε* τAν �1σι τ�ς ν�ητικ�ς συλλ(ψεPς τ�υ.
�. Λ�γω τ�ς 
@ελ�@εως αOτ�ς γι- τAν παρ1στασι κ1θε !ριθµ�� !παιτ��νται µ6ν�

τ- 
νν$α πρ�τα γρ1µµατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ, τ- )π�*α, Jς κατωτ$ρω 
@η-
γε*ται, !πετ$λεσαν τAν �1σι τ�ς µ�ρφ�ς τ�ν συγ ρ�νων !ριθµ�ν.

�Aν λ�ιπ�ν aτσι aγινε, δηλαδA κ1π�ι�ς παρετ(ρησε Hτι �X !ριθµ�& µπ�ρ��ν ν-
παρασταθ��ν δι- τ�ς  ρησιµ�π�ι(σεως µ�ν� τ�ν 
νν$α πρPτων γραµµ1των 
κ τ�ν
27, κα& ~ν πρ1γµατι τ- πρ�τα 
νν$α γρ1µµατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ 
 ρη-
σιµ�π�ι(θησαν γι- τAν παρ1στασι τ�ν !ριθµ�ν, τ�τε πιθαν�ς �X σ+γ ρ�ν�ι !ριθ-
µ�& ν- θυµ�;�υν αOτ- τ- πρ�τα 
νν$α γρ1µµατα τ�� !λφα�(τ�υ. T��τ� y ι µ�ν� συµ-
�α�νει, !λλ- µερικ�& σ+γ ρ�ν�ι !ριθµ�& εTναι τ- γρ1µµατα καθ’ jαυτ1. LAκ�µη δ$,
Jς κατωτ$ρω !ναφ$ρεται, b )µ�ι�της εTναι _σ υρ�τερη στ&ς !ρ αι�τερ$ς των µ�ρ-
φ$ς.

Στ�ν !κ�λ�υθ��ντα π�νακα 2 
µφαν�;�νται κατ- σειρ-ν �X σ+γ ρ�ν�ι !ριθµ��, τ-

νν$α πρ�τα γρ1µµατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ, �X µ�ρφ%ς τ�ν !ρ α�ων LIνδικ�ν
!ριθµ�ν γι- τ&ς µ�ν1δες [2] κα& �X !ρ α*ες µ�ρφ%ς τ�ν θεσιακ�ν !ριθµ�ν (τ�ν κακ�ς
Kν�µα;�µ$νων LAρα�ικ�ν) τ�ν  αλ�φηδων τ�ς Bαγδ1της τ�� 4�υ α_�ν�ς µ.X. [2],
Hπ�υ φα�νεται κα& !π�δεικν+εται Hτι �X !ρ α*�ι LIνδικ�& κα& θεσιακ�& !ριθµ�& πρ�-
$ρ �νται !π’ εOθε�ας 
κ τ�ν πρPτων 
νν$α γραµµ1των τ�� �Eλληνικ�� !λφα�(τ�υ.

LEπε@(γησις τ�ν σ $σεων µ�ρφ�ς τ�ν γραµµ1των τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ µ%
τ&ς !ρ αι�τερες _νδικ%ς, τ�ν  αλ�φηδων κα& τ&ς σ+γ ρ�νες µ�ρφ%ς τ�ν θεσιακ�ν
!ριθµ�ν:

5.1: T� (παριστ� τ� 1) πρ�$ρ εται, Jς φα�νεται, 
κ τ�� A. Σ% κ1θε 
π� A κα& σ%
κ1θε λα� b µ�ν1δα παρ�σταται µ% τ� [πλ�+στερ� σ+µ��λ�, δηλαδA τAν κ1θετη z )ρι-
;�ντια γραµµA z τAν τελε�α z τ�ν µικρ� κ+κλ�. LEδ�  ρησιµ�π�ιε*ται µ�α κεκλιµ$νη
γραµµA µ% καµπ+λ� /γκιστρ� στ� /νω /κρ� !ντ& µι�ς [πλ�ς γραµµ�ς. ETναι 
µφαν%ς
Hτι b παρ1στασι αOτA !π�τελε* τ� κατ1λ�ιπ� τ�� A Jς !κ�λ�+θως: � .

5.2: T� (παριστ� τ� 2) πρ�$ρ εται πρ�φαν�ς !π� τ� B, τ� )π�*� στ� �Eλληνικ�
σ+στηµα !ριθµ(σεως a ει !ριθµητικA !@�α δ+�, 
κ τ�� )π���υ a ει καταργηθ� b
κ1θετη γραµµ(. ^Eτσι [πλ�π�ιε*ται τ� !ριθµητικ� B κα& 
πιπλ$�ν )πτικ�ς δεικν+-
ει τ�ν !ριθµ� δ+�, Jς !π�τελ�+µεν� 
κ δ+� 
παλλ(λων καµπυλ�ν. T� σ+γ ρ�ν� 2

5. H OMOIOTHΣ TΩN ENNEA ΠPΩTΩN ΓPAMMATΩN TOY
EΛΛHNIKOY AΛΦABHTOY ME TA ΣYMBOΛA TΩN ΣYΓXPONΩN
APIΘMΩN, TA APXAIA IN∆IKA APIΘMHTIKA ΣYMBOΛA TΩN
MONA∆ΩN KAI TIΣ ΠPΩTEΣ MOPΦEΣ TΩN ΘEΣIAKΩN APIΘMΩN
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ΠINAJ 2

Σ+γ ρ�ν�ι !ριθµ��: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
�Eλληνικ- !ριθµ�γρ1µµατα: B Γ E Z
LAρ α*�ι LIνδικ�& !ριθµ��:
LAριθµ�& Xαλ�φηδων 4�υ α_.:
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Hµως µπ�ρε* ν- α_τι�λ�γηθG� κα& διαφ�ρετικ1, δηλαδA κατ- τρ�π�ν !κρ�φωνικ�,

κ τ�� γρ1µµατ�ς Z, Jς !ρ ικ�� τ�ς λ$@εως Z-ε�γ�ς. ^Iσως, ~ν τ� Z 
πελ$γη Jς
!κρ�φωνικ� τ�ς λ. Z-ε.γ�ς γι- τAν παρ1στασι τ�� 2, ν- πρ�κ1λεσε τAν !π���λA τ�ς
�1σεως !π� τ� γρ1µµα Z, τ� )π�*� παρ�στανε τ� jπτ1, κα& µ% τ�ν τρ�π� αOτ� πρ�-
$κυψε τ� σ+γ ρ�ν�, iστε ν- µAν δηµι�υργ�ται σ+γ υσις: � z � .

5.3: T� (παριστ� τ� 3) a ει στ� κ1τω µ$ρ�ς µ�α πρ�σθετη τρ�τη καµπ+λη κα&
περι$ ει Kπτικ�ς κα& αOτ� τAν aνν�ια τ�� !ριθµητικ�� τρ�α. �H µ�ρφA τ�� !ριθµη-
τικ�+ δεικν+ει Hτι Jς _δ$α πρ�$ρ εται 
κ τ�� «δ+�» ( ), τ� )π�*� πρ�$ρ εται

κ τ�� γρ1µατ�ς B: � � .

5.4: T� (παριστ� τ� 4) εTναι b καλλιτε νικA παρ1στασι τ�� γρ1µµατ�ς ∆ , τ�
)π�*�ν a ει κα& αOτ� !ριθµητικA !@�α 4. LAλλ- κα& τ� σ+γ ρ�ν� 4 εTναι αOτ� τ��τ�
τ� ∆, ~ν πρ�εκταθ��ν 
λαφρ�ς �X πλευρ$ς τ�υ κατ- τAν δε@ι- κ�ρυφA τ�ς �1σεPς
τ�υ:
∆ � � z ∆ � .

5.5: T- , παριστ��ν τ� 5. M% τAν συµπλ(ρωσι τ�ς γραµµ�ς �1σεως τ� µε-
τατρ$πεται σ% E, τ� δ% µ% τAν !π���λA τ�ς καθ$τ�υ µεταπ�πτει κα& αOτ� στ�
jλληνικ� γρ1µµα E, τ� )π�*�ν a ει !ριθµητικA !@�α 5. LEπ& πλ$�ν τ� σ+γ ρ�ν� 5
εTναι αOτ� τ��τ� τ� γρ1µµα E, Hπ�υ b πρPτη κ1θετ�ς γραµµA (µετα@\ τ�ν δ+� )ρι-
;�ντ�ων) a ει µετατεθ� !κρι��ς !π$ναντι: � . ^A@ι�ν παρατηρ(σεως εTναι
Hτι τ� !ριθµητικ� 5 κα& τ� γρ1µµα E !π�τελ��νται !π� π$ντε µικρ%ς γραµµ$ς, τρε*ς
)ρι;�ντιες κα& δ+� κατακ�ρυφες. LEµπερι$ ει δηλαδA τ� γρ1µµα E, κα& τ� σ+γ ρ�-
ν� !ριθµητικ� στ- µ$ρη τ�υ, τAν aνν�ια τ�� !ριθµ�� π$ντε. LEπ& πλ$�ν τ� σ+γ ρ�-
ν� !ριθµητικ� 5 (κα& τ��τ� σηµειPνεται, γι- ν- τ�νισθG�, Hτι �X !ρ α*ες κα& ν$ες µ�ρ-
φ%ς πρ�$ρ �νται !λλ- κα& 
ντ1σσ�νται στ� kδι� α_σθητικ� περι�1λλ�ν) !π�τελε* τ�
κατ�πτρικ� τ�� στ�γµα � , τ� )π�*�ν 
 ρησιµ�π�ιε*τ� πρ�ς παρ1στασιν τ��
Q@ι. LIσ +ει λ�ιπ�ν γι- τ� π$ντε � � , � , � �
(στίγµα) � .

5.6: T� (παριστ� τ� 6) πρ�$ρ εται πρ�φαν�ς !π� τ� στ�γµα, , τ� )π�*� 
δ(-
λωνε στ� jλληνικ� σ+στηµα !ριθµ(σεως τ� 6. ETναι 
µφαν%ς Hτι τ� LIνδικ� !ριθµητικ�
πρ�$ρ εται !π� τ� �Eλληνικ� γρ1µµα , Hταν τ��τ� γραφG� [πλ�π�ιητικ�ς µ% µα-
λακA γραφ�δα, Jς !κ�λ�+θως: � � . LEδ� σηµειPνεται Hτι τ- jλληνικ-
γρ1µµατα, Hπως τ- γνωρ�;�υµε �X περισσ�τερ�ι, a �υν διασωθ�  αραγµ$να στAν π$-
τρα µ% τAν ��(θεια µεταλλικ�� 
ργαλε��υ κα& φυσι�λ�γικ- !π�κτ��ν γωνιPδη µ�ρ-
φ(, 
ν !ντιθ$σει µ% τAν στρ�γγ+λη µ�ρφA τAν )π��αν !π�κτ��ν, Hταν γραφ��ν µ% µα-
λακA γραφ�δα, π. . µ% πιν$λλ� κα& µελ1νι σ�υπι�ς. Συνε �;�ντες τAν α_τι�λ�γηση
τ�ς µ�ρφ�ς τ�� «LIνδικ��» !ριθµητικ�� , παρατηρ��µε Hτι ) µικρ�ς 
σωτερικ�ς
κ+κλ�ς δηµι�υργε*ται φυσι�λ�γικ�ς !π� τAν κ�νησι τ�ς γραφ�δ�ς (πιν$λλ�). LAκ�-
λ�+θως b !π�ρριψη τ�ς πλαγ�ας κα& πρ�ς τ- κ1τω διευθυν�µ$νης !ριστερ�ς κερα�-
ας Jδ(γησε στAν σ+γ ρ�νη παρ1στασι τ�� !ριθµητικ�� 6, µ% τ�ν διευρυµ$ν� 
σω-
τερικ� κ+κλ� κα& τAν πρ�ς τ- /νω διευθυν�µ$νη κερα�α: � � � .

5.7: T� (παριστ� τ� 7) πρ�$ρ εται !π’ εOθε�ας !π� τ� γρ1µµα Z, τ� )π�*� στ�
�Eλληνικ� σ+στηµα !ριθµ(σεως παριστ� τ� 7 κα& !π� τ� )π�*� a ει !φαιρεθ� b µι-
κρA )ρι;�ντια γραµµA τ�ς �1σεPς τ�υ. �H διαφ�ρ- τ�ς σ+γ ρ�νης µ�ρφ�ς τ�� 7
κα& τ�� �Eλληνικ�� γρ1µµατ�ς Z !π� τAν !ρ α�α LIνδικA παρ1στασι 
ντ�π�;εται
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κυρ�ως στAν καµπ+λωσι τ�ς γων�ας τ�� /νω δε@ι�� /κρ�υ τ�ς LIνδικ�ς µ�ρφ�ς,
Kφειλ�µ$νη στAν  ρ�σι 0π� τ�ν LIνδ�ν z  αλ�φηδων µαλακ�ς γραφ�δ�ς γι- τAν
γραφA τ�� !ριθµητικ��. ETναι 
µφαν%ς Hτι _σ +ει � � z .

5.8: T� (παριστ� τ� 8), Hπως µπ�ρε* ν- παρατηρηθG�, εTναι τ� µισ� τ�� σ+γ ρ�-
ν�υ 8, � . T� σ+γ ρ�ν� Hµως 8 πρ�$ρ εται !π� τ� γρ1µµα �τα, τ� )π�*� εT ε
!ριθµητικA !@�α 8. T� �τα ( ) δ%ν 
γρ1φετ� µ�ν� Hπως τ� γνωρ�;�υµε 
µε*ς, δη-
λαδA Jς H, !λλ- κα& Jς . Πρ�φαν�ς τ� σ+γ ρ�ν�ν 8  πρ�$ρ εται !π� τ� !ρ α*�

, τ� )π�*�ν !π�κτ��σε τAν γωνιPδη αOτA µ�ρφ(, Hταν 
γρ1φετ� στAν π$τρα,
Hπ�υ τ- γρ1µµατα γρ1φ�νται εOκ�λPτερα µ% γων�ες. T� σ+γ ρ�ν�ν 8 εTναι αOτ�
τ��τ� τ� !ρ α*� , τ� )π�*�ν a ει !ριθµητικA !@�α KκτP, Hταν τ� τελευτα*� γραφG�
συνε �ς (µ�ν�κ�νδυλι1) µ% µαλακA γραφ�δα: � . LA@�;ει ν- !ναφερθG� Hτι
τ� σ+γ ρ�ν� 8 !π�τελε*ται 
κ δ+� 
παλλ(λων �/yµικρ�ν. T� !ριθµητικ�ν KκτP, γρα-
φ�µεν� σωστ�τερα Jς Kκτ��, !φ�� τ� ω 
γρ1φετ� µ% δ+� yµικρ�ν [��], περι$ ει σ-ν
φων�εν µ�ν� τ� γρ1µµα �. �H παρ1στασι λ�ιπ�ν τ�� 8 µ% δ+� 
π1λληλα � ταυτ�;ε-
ται πλ(ρως µ% τAν φωνητικ( τ�υ κα& τAν Kρθ�γραφ�α τ�υ.

ΣηµειPνεται, Hτι κατ- τAν γωνιPδη παρ1στασι τ�� γρ1µµατ�ς �τα, , τ� γρ1µ-
µα παρ�σταται !π� δ+� 
π1λληλα τετρ1γωνα, τ- )π�*α !ριθµ��ν Kκτ` πλευρ$ς:

� . Θ- �τ� δ% παρ1λειψις ν- µAν !ναφερθG�, Hτι τ� σ+γ ρ�ν�ν !ριθµητικ� 8
z τ� γρ1µµα , ~ν 
γρ1φετ� µ% µαλακA γραφ�δα Jς 8, κατ- τ� σ �µα ταυτ�;εται
πλ(ρως µ% τ� συλλα��γραµµα 8 τ�ς LAρκαδ�κυπριακ�ς συλλα�ικ�ς γραφ�ς, φω-
νητικ�ς !@�ας e [9]. T��τ� !ναφ$ρεται, γι- ν- τ�νισθG� π1λι τ� γεγ�ν�ς Hτι τ- σ+γ-
 ρ�να !ριθµητικ- 
ντ1σσ�νται πλ(ρως στ� �Eλληνικ� δια ρ�νικ� α_σθητικ� περι-
�1λλ�ν. ETναι 
ντυπωσιακA b σ $σις λ�ιπ�ν τ�� !ριθµητικ�� 8 µ% τ� γρ1µµα ,
Hσ�ν !φ�ρ� στ� σ �µα, στAν φωνητικA !@�α κα& στ�ν !ριθµ� τ�ν Kκτ` περιε �µ$-
νων µερ�ν. ETναι πασιφαν%ς Hτι _σ +ει: � � z � .

5.9: T� (παριστ� τ� 9) πρ�$ρ εται !π� τ� Θ, τ� )π�*� παρ�στανε τ� 9. Πρ�φαν�ς
τ� 9 εTναι aνα !ν�ικτ� Θ, Jς !κ�λ�+θως: Θ � ΣηµειPνεται, Hτι b µικρ�γρ1µµατη
παρ1στασι τ�� Θ εTναι !κρι��ς τ� 
νν$α, ~ν !π�κ�πG� τ� κ1τω !ριστερ� «καλ-
λιτε νικ�» /γκιστρ�. �H καταγωγA τ�� «9» 
@ jν�ς !ν�ικτ�� εTναι πρ�φαν(ς.
Συν�ψ�;�µεν: � � z � .

5.10: Γι- τ� τελευτα*� σ+µ��λ�, δηλαδA τ� µηδ%ν {0}, εTναι γνωστ� κα& Xστ�ρικ�ς
�ε�αιωµ$ν� Hτι καθιερPθη µ% τAν µ�ρφA αOτA κα& 
 ρησιµ�π�ι(θη 0π� τ�� ]Eλλη-
ν�ς !στρ�ν�µ�υ κα& µαθηµατικ�� Kλαυδ��υ Πτ�λεµα��υ (100-178 µ.X.), ) )π�*�ς στ�
aργ� τ�υ «Mαθηµατικ, Σ�ντα;ις» [6] γι- τAν παρ1στασι τ�� µηδεν�ς z �Oδεν�ς

 ρησιµ�π��ησε !κρ�φωνικ�ς τ� γρ1µµα O (yµικρ�ν), !ρ ικ� γρ1µµα τ�ς λ$@εως
O-Oδ%ν.

Συµπ2ρασµα παραγρ�φ�υ 5:
�H !ν1λυσις τ�ν µ�ρφ�ν τ�ν !ριθµητικ�ν, !φ’ jν�ς µ%ν τ�ν παλαι�ν, !φ jτ$ρ�υ

δ% τ�ν συγ ρ�νων κα& b /µεση τα+τισ�ς των µ% τ- 
νν$α πρ�τα γρ1µµατα τ�� �Eλλη-
νικ�� !λφα�(τ�υ κατ’ !π�λυτ�ν !ντιστ�ι �αν, τ�σ�ν Hσ�ν !φ�ρ� στAν θ$σιν των στ�
!λφ1�ητ�ν Hσ�ν κα& κατ- τAν !ριθµητικ(ν των !@�αν, µειPνει στ� 
λ1 ιστ�ν δυνατ�ν
τAν πιθαν�τητα b !νωτ$ρω )µ�ι�της ν- εTναι τυ α�α κα& �Oσιαστικ�ς !π�δεικν+ει
Hτι τ- σ+µ��λα τ�ν σ+γ ρ�νων !ριθµ�ν εTναι 
ν π�λλ�*ς αOτ- τα�τα τ- 
νν$α πρ�τα
γρ1µµατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ.
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ΣτAν πρ�ηγ�+µενη παρ1γραφ� 4 
παρκ�ς 
δε� θη, Hτι τ� θεσιακ� σ+στηµα !ριθ-
µ(σεως πρ�κ+πτει φυσι�λ�γικ�ς !π� τ� 27γρ1µµατ�. T� αOθ�ρµητ� 
ρPτηµα εTναι
τ� j@�ς: �Hτ� δυνατ�ν κ1π�ι�ς  ρ(στης τ�� 27γραµµ1τ�υ δεκαδικ�� συστ(µατ�ς
ν- καταλ(@Gη τελικ�ς στ� δεκαδικ� θεσιακ� Bδη !π� τAν !ρ α�α 
π� (; �Aν δ% ση-
µειωθG� 
δ� Hτι b Kν�µασ�α στAν �EλληνικA γλ�σσα τ�ν !ριθµητικ�ν δ�δεται 0π�
θεσιακA µ�ρφ(ν, Jς a ει Bδη παρατηρηθ� («...�+ MEλληνες µ? τD γρ7µµατα τ�. !λφα-
�"τ�υ Nγραφ�ν Oδη π�λ5 παλαιD κατD τ� !ριθµητικ�ν σ�στηµα θ*σεως, 1πως γρ7-
φ�νται Oδη �+ !ριθµ��. �O !ριθµ�ς 124 π.-. γρ7φεται Tπ� τ
ν �Eλλ"νων ρκδ´: G.R.
Kaye, “Indian Mathematics”, Calcutta and Simla· καE “Influece Grecque dans le
developement des Mathematiques Hindoues”, Schientia 25, Bologna 1919, No 81,1)»:
!π�σπασµα !π� τ� �ι�λ�� «�Iστ�ρ�α τ
ν �Eλληνικ
ν Mαθηµατικ
ν» τ�� EOαγγ$λ�υ
Σταµ1τη, σελ&ς 55) [7], τ- πρ1γµατα γι- τAν «!νακ1λυψι» τ�� θεσιακ�� συστ(µα-
τ�ς εTναι περισσ�τερ� ε�κ�λα.

�H !π1ντησις στ� !νPτερω 
ρPτηµα εTναι καταφατικ(. Nα�. T� θεσιακ� σ+στηµα
�τ� Bδη γνωστ� !π� τAν !ρ αι�τητα. Πιστ�π�ιε* λ�ιπ�ν ) EO1γγελ�ς Σταµ1της
στ� !νωτ$ρω �ι�λ�� τ�υ, σελ&ς 97, Hτι κατ- τ�ν LI1µ�λι � �X Πυθαγ�ρει�ι τAν δεκ1-
δα, jκατ�ντ1δα,  ιλι1δα κ.�.κ. xν�µα;αν κατ’ !ντιστ�ι �αν «µ�ν7δα διWωδ�υµ*νην»,
«τριWωδ�υµ*νην», «τετρWωδ�υµ*νην» κ.�.κ., δηλαδA µ�ν1δα !κ�λ�υθ�υµ$νη !π� Qνα,
δ+�, τρ�α µηδενικ- κ.�.κ.

OX !νωτ$ρω Kν�µασ�ες τ�ς δεκ1δ�ς, jκατ�ντ1δ�ς,  ιλι1δ�ς κ.�.κ. µ% τAν  ρ�σι µ�-
ν� τ�ς µ�ν1δ�ς κα& τ�� µηδεν�ς εTναι δυνατ�ν ν- 0π1ρ@�υν µ6ν�ν, 
φ’ Hσ�ν 0π1ρ-
 ει 
ν  ρ(σει θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως κα& σ% καµµ$α /λλη περ�πτωσι. LE@ !ντι-
θ$τ�υ �X Kν�µασ�ες αOτ%ς µ% τAν  ρ�σι τ�� µηδεν�ς !π�δεικν+�υν πλ(ρως κα& κα-
θιστ��ν �$�αι� π$ρα π1σης !µφι��λ�ας, Hτι �τ� 
ν  ρ(σει Bδη 0π� τ�ν Πυθαγ�ρε�ων
τ� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως κα& µ1λιστα µ% �1σι τ� δ$κα. E_ρ(σθω δ% 
ν πα-
ρ�δmω τ� !ναφερ�µεν�ν ε_ς τ�\ς Πυθαγ�ρε��υς: «Π7ντα µ?ν τ�ν !ριθµ�ν �+ Πυθα-
γ�ρικ�E ε/ς δεκ7δα !ν"γαγ�ν, :πειδ, Tπ?ρ δεκ7δα �CδεEς Nστιν !ριθµ�ς, :ν τH6 αC;"-
σει π7λιν <µ
ν Tπ�στρεφ(ντων :πE µ�ν7δα καE δυ7δα καE τ�5ς B;6ς». ∆υστυ �ς )
E. Σταµ1της δ%ν συν$δεσε τ&ς !νωτ$ρω Kν�µασ�ες τ�ς µ�ν1δ�ς µ% τAν  ρ�σι τ�� θε-
σιακ�� συστ(µατ�ς !ριθµ(σεως Bδη !π� τAν !ρ αι�τητα, πρ�γµα τ� )π�*�ν 
πραγ-
µατ�π��ησε ) κ. Σαρ1ντ�ς Π-ν στAν aρευν1 τ�υ «�Iστ�ρ�α τ
ν �Eλληνικ
ν Mαθη-
µατικ
ν», «∆αυλ�ς», τε� �ς 162 [1].

LEδ� δηµι�υργε*ται τ� !κ�λ�υθ� 
ρPτηµα. �Hτ� µ%ν 
ν  ρ(σει 0π� τ�ν Πυθαγ�-
ρε�ων τ� θεσιακ� σ+στηµα, !λλ- !π� π�� !π�δεικν+εται Hτι �τ� �ασισµ$ν� στ�
�Eλληνικ� LAλφ1�ητ�; T� 
ρPτηµα αOτ� δ%ν a ει /µεση !π1ντησι. �Aν Hµως λη-
φθ��ν 0π’ yψιν !φ’ jν�ς µ%ν b  ρ�σις τ�ν γραµµ1των τ�� !λφα�(τ�υ κατ- τA δη-
µι�υργ�α τ�ν λε@αρ�θµων 0π� τ�ν Πυθαγ�ρε�ων, !φ’ jτ$ρ�υ δ% τ� γεγ�ν�ς Hτι τ�
θεσιακ� σ+στηµα !π�τελε* τAν τελικA κα& φυσι�λ�γικA κατ1λη@ι !λλ- κα& 
@$λι@ι
τ�� 27γραµµ1τ�υ !ρ αι�ελληνικ�� συστ(µατ�ς !ριθµ(σεως, τ�τε εTναι µ�λλ�ν �$-
�αι�ν Hτι τ� θεσιακ� σ+στηµα τ�ν Πυθαγ�ρε�ων Qλκει τAν καταγωγA 
κ τ�� �Eλλη-
νικ�� LAλφα�(τ�υ.

Συµπ2ρασµα:
α. �H Kν�µασ�α 0π� τ�ν Πυθαγ�ρε�ων τ�ς δεκ1δ�ς Jς «µ�ν7δ�ς διWωδ�υµ*νης», δη-

6. HTO ΓNΩΣTO TO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA ΣTHN APXAIA EΛΛA∆A;



∆ΑΥΛtΣ/203, N�$µ�ρι�ς 199812670

λαδA µ�ν1δ�ς !κ�λ�υθ�υµ$νης 0π� jν�ς µηδενικ��, τ�ς jκατ�ντ1δ�ς Jς «µ�ν7δ�ς
τριWωδ�υµ*νης», δηλαδA µ�ν1δ�ς !κ�λ�υθ�υµ$νης 0π� δ+� µηδενικ�ν κ.�.κ., !π�-
δεικν+ει µ% τ�ν καλ+τερ� τρ�π� Hτι τ1 θεσιακ1 σLστηµα !ριθµ.σεως Yτ� Zδη γνωστ1
κα  [ν Fρ.σει στ8ν !ρFα$α 3Eλλ�δα !π1 τ=ς [π�F=ς τIν Πυθαγ�ρε$ων.

�. T� µηδ%ν 
 ρησιµ�π�ιε*τ� !π� τ�τε γι- τAν παρ1στασι τ�ν !ριθµ�ν.
γ. �H λε@αριθµικA  ρ�σι τ�� !λφα�(τ�υ 0π� τ�ν Πυθαγ�ρε�ων Xσ υρ�π�ιε* τAν

/π�ψι Hτι τ� Πυθαγ�ρικ� θεσιακ� σ+στηµα �τ� �ασισµ$ν� στ� �Eλληνικ� LAλφ1-
�ητ�.

Mετ- τAν !νωτ$ρω !ν1πτυ@ι δηµι�υργε*ται Qνα µικρ� 
ρPτηµα. Γιατ� !ριθµ�& κα&
τ� θεσιακ� σ+στηµα !νευρ�σκ�νται στAν LIνδ�α; �H !π1ντησις 0π1ρ ει κα& !ναφ$-
ρεται κατωτ$ρω.

�O ∆ηµ(τρης K. Bελισσαρ�π�υλ�ς στ� �ι�λ�� τ�υ «�Iστ�ρ�α τ6ς �Iνδικ6ς Φιλ�σ�-
φ�ας» !ναφ$ρει σ ετικ�ς: «�EπE -�λια -ρ(νια – !π� τ�ν 6�ν α/
να π.X. \ς τ�ν 5�ν
α/
να µ.X. – Tπ6ρ-αν MEλληνες στ,ν �Iνδ�α... = κατ7λ�γ�ς τ
ν �Eλλ"νων �ασιλ*ων
καE �ασιλισσ
ν, π�5 �ασ�λεψαν στ,ν �Iνδ�α καE τD σ�ν�ρ7 της, ε_ναι τ(σ� µακρ�ς,
1σ�ν :κε`ν�ς 1λων τ
ν �ασιλ*ων καE �ασιλισσ
ν π�5 κυ�*ρνησαν τ,ν �Aγγλ�α !π�
τ,ν N�ρµανδικ, κατ7κτηση καE π*ρα... M*-ρις 1τ�υ φθ7σ�υν �+ Bρετανν��, καµµ�α
cλλη εCρωπαϊκ, φυλ, δ?ν περι0δευσε καE :;ερε�νησε τ(σ� =λ�κληρωτικD τ,ν
�Iνδ�α...» κ.λπ. [8]. �O τελευτα*�ς ]Eλλην �ασιλε\ς τ�ς B.A. LIνδ�ας �τ� ) �Eρµα*�ς
(21-50 µ.X.), 
νm� ) ∆ηµ(τρι�ς (197-165 π.X.) !ναφ$ρεται σ% LIνδικ%ς πηγ%ς Jς
Datamitra κα& ) M$νανδρ�ς (115-90 π.X.) εTναι γνωστ�ς !π� τ�\ς διαλ�γ�υς τ�υ µ%
τ�ν ��υδδιστA µ�να � Nagasena [8].

LEπ& πλ$�ν εTναι διαπιστωµ$ν� Hτι �X LIνδ�& µετα@\ τ�� 200 κα& τ�� 600 µ.X.,  ρ�-
νικ� δι1στηµα κατ- τ� )π�*�ν 0π�τ�θεται Hτι στAν LIνδ�αν 
πεν�(θη τ� θεσιακ� σ+-
στηµα, 
σπ�+δα;αν 
ντατικ- τAν �EλληνικA !στρ�ν�µ�α καθ`ς κα& τ- aργα τ��
LAρ ιµ(δ�υς. LAπαντ�νται !ρκετ%ς �Eλληνικ%ς λ$@εις στ- aργα των (τ�ν LIνδ�ν), b
δ% παρ1στασις τ�ν κλασµ1των 0π’ αOτ�ν εTναι b αOτA µ% τ�\ς ]Eλληνες [7]. LAλλ-
κα& µετ- τ� 600 µ.X. b 
π�δρασις τ�� �Eλληνικ�� Πνε+µατ�ς 0π�ρ@ε συνε (ς, iστε
!φ’ jν�ς µ%ν ]Eλληνες σ�φ�& ν- 
γκαθ�στανται κα& ν- διδ1σκ�υν στAν Περσ�α κα&
τAν LAρα��α, �X δ%  αλ�φες ν- ;ητ��ν γι- τAν σ+ναψιν ε_ρ(νης µ% τ�\ς Bυ;αντιν�\ς
κα& τAν !π�δ�σι τ�ν α_ µαλPτων τAν παρ1δ�σι 0π� τ�ν �Eλλ(νων σ’ αOτ�\ς  ει-
ρ�γρ1φων z !ντιγρ1φων 
πιστηµ�νικ�ν aργων [7]. LE@ /λλ�υ εTναι δεδ�µ$ν�ν Hτι
b µελ$τη τ�ν �Eλληνικ�ν 
πιστηµ�νικ�ν aργων πρ�ϋπ�θ$τει τAν υX�θ$τησι κα& 
κµ1-
θησι κα& τ�� �Eλληνικ�� τρ�π�υ !ριθµ(σεως. LE-ν λ�ιπ�ν τ� θεσιακ� σ+στηµα �τ�

ν  ρ(σει 0π� τ�ν Πυθαγ�ρε�ων, εTναι πιθαν�ν τ�σ�ν Hτι τ� 
γνPρι;ε ) Πτ�λεµα*�ς
(�λ$πε !νωτ$ρω περ& τ�� µηδεν�ς), Hσ�ν Hτι τ� θεσιακ� σ+στηµα εT ε µ$σω τ�ν
�Eλληνικ�ν 
πιστηµ�νικ�ν aργων κα& τ�ν �Eλλ(νων φθ1σει κα& στAν LIνδ�α.

ΣτAν πρ�ηγ�+µενη παρ1γραφ� 5/E, Hπ�υ !νελ+θησαν �X µ�ρφ%ς τ�ν !ρ α�ων
LIνδικ�ν !ριθµ�ν, !πεδε� θη 
παρκ�ς Hτι κατ1γ�νται !π� τ� �Eλληνικ� LAλφ1�η-
τ�, πρ�γµα τ� )π�*�ν 
πι�ε�αιPνει τ- πρ�αναφερθ$ντα περ& τ�ς µελ$της τ�ν �Eλλη-
νικ�ν 
πιστηµ�νικ�ν aργων 0π� τ�ν LIνδ�ν. �Eπ�µ$νως εTναι λ�γικ� ν- !νευρ$θη-
σαν στ�\ς LIνδ�+ς, z σωστ�τερα ν- διετηρ(θησαν !π� 
κε�ν�υς, τ- σ+µ��λα τ�ν

7. ΓIATI TA ΣYMBOΛA TΩN ΣYΓXPONΩN APIΘMΩN KAI TO ΘEΣIAKO ΣYΣTHMA
APIΘMHΣEΩΣ ANEYPIΣKONTAI ΣTHN IN∆IA;



συγ ρ�νων !ριθµ�ν κα& τ� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως.
Γι- τ� π�σ� πιθαν�ν εTναι b 
πιν�ησις τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς κα& τ- σ+µ��λ1

τ�υ ν- Kφε�λωνται στ�\ς LIνδ�\ς µεταφ$ρ�µε 
δ� τAν σ ετικA γνPµη τ�� E. Σταµ1τη
!π� τ� πρ�αναφερθ$ν �ι�λ�� τ�υ [7], σελ&ς 55: «...1τι < :πιν(ησις τ
ν !ριθµητικ
ν
συµ�(λων 2φε�λεται ε/ς τ�5ς �Iνδ��ς... τ� @"τηµα... παραµ*νει σκ�τειν(ν. �O C. R.
Kaye !π�κλε�ει 1τι < :πιν(ησις τ
ν !ριθµητικ
ν συµ�(λων 2φε�λεται ε/ς τ�5ς �Iνδ�5ς
διD τ�5ς :;6ς λ(γ�υς:...». ^Aλλωστε !ναφ$ρεται Hτι �X LIνδ�& 
 ρησιµ�π�ι��σαν κα-
τ1 τρ�π�ν [πλ�ϊκ� τελε*ες z πα�λες γι- τAν παρ1στασι τ�ν πρPτων 
νν$α !ριθµη-
τικ�ν, π. . 
νν$α τελε*ες γι- τ� !ριθµητικ� 
νν$α κ.�.κ. κα& µετ- !π�τ�µως 
 ρησι-
µ�π��ησαν τ�\ς πρ�αναφερθ$ντες !ρ α��υς «LIνδικ�\ς» !ριθµ�+ς [2].

M% τAν συνεκτ�µησι Hλων τ�ν πρ�ηγ�+µενων !π�δεικν+εται π$ρα π1σης !µφι-
��λ�ας Hτι �X !νωτ$ρω !ναφερθ$ντες !ρ α*�ι LIνδικ�& !ριθµ��, !µ$σως πρ�ερ �µε-
ν�ι 
κ τ�ν 
νν$α πρPτων γραµµ1των τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ, 
µφανι;�µεν�ι
!π�τ�µως,  ωρ&ς διαγιγνωσκ�µενα 
@ελικτικ- �(µατα, εTναι 
µ��λιµ�ι στAν LIνδικA
!ριθµητικA γραµµατε�α.

]Oσ�ν !φ�ρ� στAν 
πι��ωσι στAν LIνδ�α τ�� µεταφερθ$ντ�ς 
κε* θεσιακ�� Πυθα-
γ�ρικ�� συστ(µατ�ς, b µ�νη δυνατA !ντ�ρρησις 
δ� εTναι b j@�ς: LAφ�� �X LIνδ�&

µελετ��σαν 
ντατικ�ς τAν !ρ α�α �EλληνικA Γραµµατε�α κα& LEπιστ(µη, θ- 
δι-
δ1 θησαν κα& τ�\ς δ+� τρ�π�υς !ριθµ(σεως, δηλαδA κα& τ�ν 27γρ1µµατ� !λφα-
�ητικ�, Jς a ει !π�δει θ�, !λλ- πιθαν�ς κα& τ�ν θεσιακ�. Γιατ� λ�ιπ�ν δ%ν 
συν$-
 ισαν τAν παρ1δ�σι τ�ς 27γραµµ1τ�υ !ριθµ(σεως, 0π� τAν )π��α εTναι γνωστA
τ�Oλ1 ιστ�ν σ’ 
µ�ς b !ρ α�α �EλληνικA MαθηµατικA Γραµµατε�α, !λλ- 
πρ�τ�µη-
σαν τAν θεσιακ(; �H !π1ντησις δ%ν εTναι δ+σκ�λη: δι�τι Jς νε�φPτιστ�ι δ%ν 
δε-
σµε+�ντ� ν-  ρησιµ�π�ι(σ�υν τ�ν θεσιακ�, τ�ν )π�*� τελικ�ς 
πρ�τ�µησαν ε_ς �1-
ρ�ς τ�� 27γραµµ1τ�υ. ∆ιδακτικA 
ν πρ�κειµ$νmω εTναι b συµπεριφ�ρ- τ�ν «Bυ;α-
ντιν�ν» λ�γ�ων, �X )π�*�ι γι- λ�γ�υς παραδ�σεως συµπεριφ$ρθησαν Hλως !ντιθ$-
τως, Hταν µαθα�ν�ντας !π� τ�ν Πλαν�+δη περ& τ�� «LIνδικ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς»
τ� !π$ρριψαν κα& 0π� τ� �1ρ�ς τ�ς π�λ+ ρ�νης παραδ�σεως τ�ς 27γραµµ1τ�υ
!λφα�ητικ�ς !ριθµ(σεως δ%ν τ� 
δ$ θησαν, !λλ1 
@ακ�λ�+θησαν ν-  ρησιµ�π�ι-
��ν τ� πατρm��ν 27γρ1µµατ�.

3Eπ�µ2νως:
�H σηµαντικA �EλληνικA παρ�υσ�α στAν περι� A τ�ς LIνδ�ας, b µελ$τη τ�ν �Eλλη-

νικ�ν 
πιστηµ�νικ�ν aργων κα& b συνε Aς 
πιρρ�A τ�ς !ρ α�ας �Eλληνικ�ς LEπι-
στ(µης 
π& τ�ν LIνδ�ν !π�τελ��ν τAν καλ+τερη 
@(γησι τ�ς 
πι�ιPσεως τ�� Πυ-
θαγ�ρικ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς στAν LIνδ�α. LAκ�µη δ% κα& στAν περ�πτωσι, κατ-
τAν )π��αν �X δηµι�υργ�& τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς �σαν LIνδ��, τ��τ� aγινεν 0π�
τAν �ε�α�αν 
π�δρασιν τ�� �Eλληνικ�� Πνε+µατ�ς κα�, Jς !π�δεικν+ει b µ�ρφA τ�ν
πρPτων θεσιακ�ν συµ��λων, b �1σις �τ� τ� �Eλληνικ�ν LAλφ1�ητ�.

ΣτAν !νωτ$ρω !ν1πτυ@ι aγιναν φανερ- τ- j@�ς:
1. T� θεσιακ� σ+στηµα !ριθµ(σεως πρ�κ+πτει !π’ εOθε�ας !π� τ� 27γρ1µµατ�

�Eλληνικ� δι’ 
πιλ�γ�ς τ�ν 
νν$α πρPτων γραµµ1των τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ,
τ�ν 0π�λ��πων !π��αλλ�µ$νων Jς ! ρ(στων.

8. TEΛIKA ΣYMΠEPAΣMATA
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2. �H !νωτ$ρω 
@$λι@ις κα&  ρ�σις µ�ν� τ�ν 
νν$α πρPτων γραµµ1των γι- τAν πα-
ρ1στασι τ�ν !ριθµ�ν !παιτε* τAν  ρ�σι τ�� µηδεν�ς, τAν σηµερινA µ�ρφA τ�� )π��-
�υ aδωσε ) ]Eλλην µαθηµατικ�ς κα& !στρ�ν�µ�ς Kλα+δι�ς Πτ�λεµα*�ς τ�ν 2� α_�να
µ.X.

3. �H !ναφ�ρ- Hτι �X Πυθαγ�ρει�ι παρ�σταναν τAν δεκ1δα, τAν jκατ�ντ1δα κ.λπ.
 ρησιµ�π�ι��ντες τAν µ�ν1δα κα& τ� µηδ%ν !π�δεικν+ει Hτι τ� θεσιακ� σ+στηµα
�τ� γνωστ� στAν LAρ α�α �Eλλ1δα !π� τAν 
π� A τ�ν Πυθαγ�ρε�ων [1], εTναι δ% πι-
θανPτατ�ν Hτι τ� σ+στηµα αOτ� �τ� �ασισµ$ν� στ� �Eλληνικ� LAλφ1�ητ�.

4. �H πασιφανAς )µ�ι�της τ�ς µ�ρφ�ς κα& b !ντιστ�ι �α τ�ς !ριθµητικ�ς !@�ας τ�ν
συµ��λων τ�ν 
νν$α συγ ρ�νων !ριθµ�ν, καθ`ς κα& τ�ν πρPτων µ�ρφ�ν των, µ%
τ- 
νν$α πρ�τα γρ1µµατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ µεγιστ�π�ιε* τAν �ε�αι�τη-
τα κα& !π�δεικν+ει Hτι τ- 9 σ+γ ρ�να !ριθµητικ- σ+µ��λα !π�τελ��ν 
@$λι@ι τ�ν

νν$α πρPτων γραµµ1των τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ.

5. �H 
π$κτασις τ�� �Eλληνισµ�� Qως τAν περι� A τ�ς LIνδ�ας κα& b συνε Aς πνευ-
µατικA αXµ�ληψ�α τ�ς τελευτα�ας !π� τ� �Eλληνικ� Πνε�µα παραλλ(λως µ% τAν κα-
τ1ρρευσι τ�� !ρ α��υ κ�σµ�υ στAν περι� A τ�ς Mεσ�γε��υ α_τι�λ�γε* τAν 
πι��ω-
σι τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς στAν περι� A τ�ς LIνδ�ας.

6. LAκ�µη κα& ~ν 0π�τεθG� Hτι b ν�ητικA σ+λληψις τ�� θεσιακ�� συστ(µατ�ς Kφε�-
λεται στ�\ς LIνδ�+ς, εTναι �$�αι�ν Hτι 
�ασ�σθη 
π& κα& 
πραγµατ�π�ι(θη µ$σmω τ��
27γραµµ1τ�υ �Eλληνικ�� !λφα�ητικ�� συστ(µατ�ς.

3Eπ�µ2νως:
α. ETναι σ εδ�ν �$�αι�ν, Hτι �X «LAρα�ικ�& LAριθµ�&» κα& τ� σ+στηµα τ� )π�*�ν

!ντιπρ�σωπε+�υν κατ1γ�νται 
κ τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ, τ�� )π���υ κα& !π�-
τελ��ν 
@$λι@ι.

�. T� θεσιακ� σ+στηµα 
 ρησιµ�π�ιε*τ� στAν !ρ α�α �Eλλ1δα 0π� τ�ν Πυθαγ�-
ρε�ων [1].

γ. T-  ρησιµ�π�ι�+µενα δ$κα σ+µ��λα τ�ν !ριθµ�ν εTναι τ- πρ�τα 
νν$α γρ1µ-
µατα τ�� �Eλληνικ�� LAλφα�(τ�υ µετ- τ�� γρ1µµατ�ς O (yµικρ�ν) γι- τ� µηδ$ν.
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Meς @αλ�σανε αCτ�E �+ Bλληνιστ?ς µ? τ� παλ�µψηστ� τ�. �Aρ-ιµ"δ�υς, π�5 :δηµ�-
πρατ"θη στ� τ*λ�ς �Oκτω�ρ��υ. �Eπειδ, κ7π�ι�ς καλ(γερ�ς Nσ�ησε τEς :πιστηµ�-
νικ?ς παρατηρ"σεις καE συν*γραψε εC-�λ(για. Συν"θης < πρακτικ" µας αCτ". %Eτσι
κ7ναµε π7ντα. MOσ� γιD τ� 1τι :π�υλ"θηκε τ� -ειρ(γραφ� σ? Γ7λλ� συλλ*κτη τ,ν
δεκατ�α τ�. ’20, �CδεEς ψ(γ�ς. T� σηµασ�α N-ει, 1τι hταν 10ετ�α αiµατ�ς γιD τ�ν Bλλη-
νισµ(; �Eµε`ς τD δικ7 µας συµφ*ρ�ντα Tπηρετ�.µε. ΓιατE καE !π� kνα cθλι� Bλληνικ�
:πιστηµ�νικ� σ�γγραµµα !πηλλ7γηµεν καE κ7π�ι�ς !π� τ�ν αCλ(γυρ� τ�. Φαναρ�-
�υ τD �/κ�ν(µησε.

A.K.

Z�.ν κ7τι cνθρωπ�ι π�5 ε_ναι παιδιD τ6ς Tρ-ελλ7δας. Λ�γ�ι. %Aλλ�ι φα�ν�νται κι
cλλ�ι m-ι. %Aλλ�ι τρελλ�E κι cλλ�ι !π�τρελλαµ*ν�ι. Mερικ�E πρ�σπαθ�.ν νD κ(ψ�υν
κι cλλα κλαδιD γ�ρω !π� τEς παλι?ς τρ�πες τ�. !ρ-α��υ δ*νδρ�υ, γιD νD µπH6 περισ-
σ(τερ� φ
ς. %Aλλ�ι ;ερρι@0ν�υν τEς n�@ες τ�. δ*νδρ�υ. Kι �pτε < τρ�πα µεγαλ0νει
�pτε τ� δ*νδρ� µαρα�νεται. KαE µερικ?ς φ�ρ?ς !π� τD κ�µµ*να κλαδιD ;εφυτρ0ν�υν
ν*α �λαστ7ρια, 1πως στ� κλ7δεµα· καE µερικ?ς φ�ρ?ς !π� τ� σκ7ψιµ� γιD τ� κ(ψιµ�
τ
ν nι@
ν δυναµ0ν�υν κ7π�ιες n�@ες 1πως στ� mργωµα. Kι 1µως αCτ�E συνε-�@�υν νD
κ(��υν κλαδι7· συνε-�@�υν νD κ(��υν n�@ες. Kι < τρ-ελλ7δα τ�υς δ?ν N-ει τελειωµ�.

Kι 1ταν �+ cλλ�ι cνθρωπ�ι τ�5ς ρ0τησαν γιατE π�λεµ�.ν !ν*λπιδα, γιατE µ�-θ�.ν
cκαρπα, γιατ� τραν0ν�υν τ,ν τρ-ελλ7δα τ�υς, τ(τε αCτ�E τ�5ς !π7ντησαν: ΓιD νD µ,
-7σ�υµε τ�ν Nρωτα τ
ν M�υσ
ν. ΓιατE cν -7σ�υν �+ M�.σες καE µeς, τ(τε θD µε�ν�υν
!ν*ραστες. ΓιατE < µεγαλ�τερη rµαρτ�α τ
ν !νθρ0πων στ�ν κ(σµ� ε_ναι νD µε�ν�υν
!ν*ραστες �+ M�.σες.

Σ.B.

E_ναι µεγ7λη < �Aρ-αι(της, γιD νD τ,ν !φ"νωµε στ�5ς παλα���ς. Σ"µερα, π�5 �+
σ-*σεις τ
ν !νθρ0πων N-�υν παραγκωνισθ6 !π� τ,ν �/κ�ν�µ�α καE π�5 !ντ�στρ�φα
< �/κ�ν�µ�α τ�5ς δ�νει τ, δυνατ(τητα νD «!γ�ρ7@�υν», N-ει -αθ6 :κε`ν� τ� κ�ινωνικ�
φ�λτρ� τ6ς «κα@��ρας» γιD αCτ�5ς π�5 «N-�υν πρ(�ληµα» καE τ� συγκαλ�πτ�υν s τ�
«!φ"ν�υν !µ�λητ(». ΠαλιD !π� τ� παιδικ� παι-ν�δι µ*-ρι τ,ν παρ*α, τ(τε π�5 λει-
τ�υργ�.σε < !γ�ρD καE τ� -ωρατ(, καθ7ρι@ε τ� στ7ρι !π’ τ� κριθ7ρι. Λ�γ� σκληρ(,
µD µ"πως δ?ν ε_ναι σκληρ(τερ� �+ cνθρωπ�ι αCτ��, !σ�δ�τ�ι, νD rλων�@�υν;

TD δι7φ�ρα λ�ιπ�ν «ψ0νια» π�5 κυκλ�φ�ρ�.ν !ν7µεσα στ� κ�ιν(, N-�υν :κδηλ0-
σει τελευτα`α :νδιαφ*ρ�ν γιD τ,ν... �Aρ-αι(τητα. %Aλλ�ς λ*ει, 1τι �+ �Aρ-α`�ι MEλλη-
νες hρθαν !π� τ�... δι7στηµα, cλλ�ς τ�5ς µπερδε�ει µ? τD UFO (παρ7;ενα �Cρ7νια
!ντικε�µενα τ6ς φαντασ�ας). �Aστρ�λ(γ�ι, παραθρησκευτικ��, µανιακ��, /δε�ληπτι-
κ�E καE 1λ� τ� φαιδρ� σ? εCρ�τητα σκ*ψης κ�ιν� µη-αν�ρραφ�.ν π7νω στ, γιγα-
ντωσ�νη τ6ς �Aρ-αι(τητας, πρ�κειµ*ν�υ νD τ,ν µετατρ*ψ�υν στ� δικ( τ�υς φρι-τ� κα-
λ��πι καE νD... «συν*λθ�υν».

Tρ-ελλ�δα (II)

Tρ-ελλ�δα (I)

�AρFιµ.δης παλ$µψηστ�ς

AIΣIMA KAI A∆HPITA



�Aπ� κ7τι τ*τ�ια γ*µισε = τ(π�ς !π� παραθρησκευτικ?ς 2ργαν0σεις s καE φανατικ�5ς
πιστ��ς.

Π.Γ.

�H :φηµερ�δα «�E;�υσ�α» στ� φ�λλ� τ6ς 16/7/1998 µ? πρωτ�σ*λιδ� δηµ�σ�ευµα καE
=λ�σ*λιδ� ρεπ�ρτD@ στ� :σωτερικ( της !ναφερ(ταν στEς πυραµ�δες τ6ς �Aργ�λ�δ�ς
µ? σ��αρD καE :µπεριστατωµ*να +στ�ρικD καE -ρ�ν�λ�γικD στ�ι-ε`α, :νW
 = συντ7κτης
τ�. cρθρ�υ κ. Γ. Kεραµιτ@(γλ�υ Nκανε :;αντλητικ, !ναφ�ρD καE στ, µ*θ�δ� τ6ς
=πτικ6ς θερµ�φωτα�γειας. �O γενικ�ς τ�τλ�ς τ�. δηµ�σιε�µατ�ς ε_ναι «Πι1 παλι?ς
!π1 τ=ς A]γLπτ�υ �� πυραµ$δες τ=ς �Aργ�λ$δας».

�Yπενθυµ�@�υµε πρ�ς 1λ�υς τ�5ς «µετD Xριστ�ν πρ�φ"τας» 1τι = «∆αυλ�ς» !π� τ�ν
�Aπρ�λι� τ�. 1994 ε_-ε :;αντλ"σει τ� συγκεκριµ*ν� θ*µα (λ�ιδ�ρ��µεν�ς �*�αια, σαρ-
κα@(µεν�ς καE T�ρι@(µεν�ς !π� τ� κατεστηµ*ν� τ�. Pωµα�ικ�υ κρατιδ��υ). �Aπ�κ�-
ρ�φωµα δ? τ6ς !νικαν(τητας καE πρ�δ�τικ(τητ�ς τ�. :πισ"µ�υ κρ7τ�υς hταν < Tπ�υρ-
γικ, !π(φασις γιD !παγ(ρευσι -ρ�ν�λ�γ"σεως τ
ν πρ�ϊστ�ρικ
ν µνηµε�ων. E_ναι
!σφαλ
ς θετικ� τ� 1τι τ� θ*µα τ
ν �Eλληνικ
ν Πυραµ�δων :παν*ρ-εται κατD καιρ�5ς
στ� πρ�σκ"νι�, !λλD |ς !π�φε�γωνται τ�Cλ7-ιστ�ν τD «µνηµ(συνα µ? ;*να κ(λλυ�α».

M.M. 

T�ν περασµ*ν� �I��λι� καE συγκεκριµ*να στEς 10 τ�. µην�ς :;ερρ7γη }π�πτη πυρ-
καϊD στ�ν πευκ(φυτ� -
ρ� τ6ς !ρ-α�ας �Aγ�ρeς πλησ��ν τ6ς �Aκρ�π(λεως τ
ν
�Aθην
ν. �H παρακ7τω σκην, ε_ναι πρ�ϊ�ν αCτηκ�~ας καE αCτ�ψ�ας. �EνW
 :µα�νετ� <
φωτι7, Bρετανν��, Γ7λλ�ι,  καE �Iταλ�E τ�υρ�στες Nσπευδαν σ? ��"θεια τ
ν πυρ�σ�ε-
στ
ν µα@5 µ? λ�γ�υς κατ��κ�υς τ6ς περι�-6ς. T,ν Aδια στιγµ, !ρκετ�E νε�*λληνες Nπι-
ναν τ�ν «φραππ*» τ�υς καθ"µεν�ι στD παρακε�µενα καφενε`α, κ7ν�ντας δι7φ�ρα ε/ρω-
νικD σ-(λια γιD τ� συµ�7ν, :νW
 !π� κ7π�ι� παρ7θυρ� !κ�υγ(ταν στ, διαπασ
ν τ�
τραγ��δι τ�. γνωστ�. ρ�κ συγκρ�τ"µατ�ς «Tρ.πες» «MEλληνα, MEλληνα ε_σαι σκ�υ-
λ"κι, < �Aκρ(π�λη δ?ν σ�. !ν"κει». KαE �+ συµπτ0σεις καµµιD φ�ρD :κδικ�.νται.

M.M.

�AµDν πατ��σα, π�5 :π7τησε τ� κεφ7λι τ�. κ. Nτ��µα· πατ��σα 46.000 :τ
ν, π�5
εTρ*θηκε σ? σπηλιD στ� �ρ7-� τ6ς Θε(πετρας στD Mετ*ωρα. �Eγν0ρι@αν π�λ5 καλD
�+ -ριστιαν��, π�. νD κτ�σ�υν. �AλλD |ς τD �7λ�υµε στ,ν σειρ7: Σπ"λαι� Πετραλ0νων,
Σπ"λαι� Θε(πετρας, Σπ"λαι� Φρ7-θι, Σπ"λαι� Kλεισ��ρας, περι�-, Πηνει�., ∆ι-
σπηλι� – καE π(σα θD �ρεθ�.ν !κ(µη. Πατ�.σες π�5 λυ0ν�υν 1σ�υς πιστε��υν, 1τι �+
MEλληνες δ?ν ε_ναι γηγενε`ς καE hρθαν εAτε !π� τ�ν B�ρρe εAτε !π� τ,ν �Aνατ�λ".
�Eδ
 Tπ7ρ-ει συν*-εια @ω6ς καE π�λιτισµ�.. �Aπ�καλ�ψεις... ECτυ-
ς π�5 µ? τ,ν !πα-
γ(ρευσιν 1λων τ
ν !ρ-αι�λ�γικ
ν !νασκαφ
ν !π� τ�ν κ�ρι� Bενι@*λ� �+ !π�καλ�-
ψεις !νεστ7λησαν. E_δες = homo sapiens!

A.K.

O� πατ�;σες κα  ^ Homo Sapiens

3H [κδ$κηση τIν συµπτ_σεων

Kαληµ2ρα σας!
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�O δι�λ�γ�ς γι� τ Zεϊµπ�κικ�
ANTAΠANTHΣH TOY κ. ΣT. BAΣ∆EKH ΣTON κ. K. ΣKABANTZO

�O δι�λ�γ�ς π�� διε��γεται κατ� τ� τελευτα�α τρ�α �ρ�νια µ�σ ω

τ�" «∆αυλ�"» γι� τ&ν 'υ(αντιν& µ�υσικ& κα) τν Zεϊµπ�κικ� *υθµ

κατ� τ&ν γν,µη µ�υ .π/ρ�ε �ρ0σιµ�ς κα) παρ0γαγε τ�1λ��ιστ�ν 2ναν

3�α�σι� καρπ�: τ 5ρθρ�-µελ�τη τ�" κ. Γ. Παπακωνσταντ�ν�υ γι� τν

Zεϊµπ�κικ� ��ρ (τε"��ς Mα<�υ 1998), στν Bπ��� Cπαντ0θηκαν 'α-

σικ� 3ρωτ0µατα κα) παρ�υσι�στηκαν πρωτ�κ�υστα δεδ�µ�να 3π) τ�"

θ�µατ�ς.

Γι� τ� .π�λ�ιπα, Cκ�µη κι Dν δEν �εκαθαρ�στηκαν Fρισµ�να (ητ0-

µατα, θεωρG Hτι Cναφ�ρθηκαν Cρκετ� στ�ι�ε�α �ρ0σιµα γι� τ��ς 3να-

σ��λ�Jµεν�υς µE τ� µ�υσικ�. Kα) µLλλ�ν γι� τ µ& �εκαθ�ρισµα α1τ

▲

22 APXAIA ΛAΪKA OPΓANA
∆I∆AΣKONTAI ΣHMEPA ΣE NEOYΣ
T� Λαϊκ� Σ	
λε
 Παραδ
σιακ�ς M
υσικ�ς

α�τ
συντηρεται, κα� περιφρ
νεται �π� τ� κρ τ
ς

ΣYNENTEY�H

TOY I∆PYTH TOY

∆E�IOTEXNH

OPΓANOΠAIKTH

APIΣTEI∆H

MOΣXOY

!E	
υµε π
λλ$ς φ
ρ$ς %πισηµ νει µ&σα �π� τ�ς στ�λες α�τ
' τ
'

περι
δικ
', (τι κ θε *γι,ς πνευµατικ-, %πιστηµ
νικ, . καλλιτε	νικ,



ε1θJνεται M 3µπ�θει� µ�υ πρς τ&ν 'υ(αντιν& µ�υσικ0, Hπως NρθGς

παρετ0ρησε B κ. Σκα'�ντ(�ς («∆αυλ�ς», τε"��ς 200-1, ASγ. - Σεπτ.

1998).

�H 3µπ�θεια µπ�ρε� ν� διακατ��Uη 5τ�µα, Hπως στ&ν περ�πτωσ� µ�υ,

Cλλ� κα) σJν�λα Cνθρ,πων, Hπως στ&ν περ�πτωσι τ�" .παρκτ�" �ρι-

στιανισµ�", τ�1λ��ιστ�ν σ’ H,τι Cφ�ρWL στ� µ�υσικ� πρ�γµατα τGν

�Eλλ0νων. �H µEν πρ,τη περ�πτωσις 3λ��ιστ� 3νδιαφ�ρ�ν παρ�υσι�-

(ει, 3ν G M δεJτερη πασιφανGς τερ�στι�. YAρκ�"ντα κα) Cδι�ψευστα

στ�ι�ε�α Cναφ�ρθηκαν µ�σω τ�" διαλ�γ�υ α1τ�" Cλλ� κα) σ’ 5λλα

σ�ετικ� 5ρθρα τ�" «∆αυλ�"» γι� τν Cνηλε/ διωγµ�, τν Bπ��� .π�-

στη M µ�υσικ& τGν �Eλλ0νων Cπ τ&ν πλευρ� τGν [εραρ�Gν τ/ς �ρι-

στιανικ/ς YEκκλησ�ας µ��ρι κα) µE Cπ�φ�σεις �\κ�υµενικGν συν�δων,

�[ Bπ��ες Cφ,ρι(αν τν ��ρ κα) τ τραγ�Jδι. O1δ�π�τε 'ε'α�ως M

▲
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πρ
σπ θεια στ,ν σηµεριν, =Eλλ δα >	ι µ?ν
 δ$ν %νθαρρ@νεται �π’ τ�

=Eλλαδικ� κρατBδι
, �λλC D	ει νC �ντιµετωπBσFη συ	νC τ,ν *π
ν?µευ-

ση. T,ν Iδια �ντιµετJπιση φαBνεται νC D	Fη κα� τ� Λαϊκ� Σ	
λε
 Πα-

ραδ
σιακ�ς M
υσικ�ς, π
K Iδρυσε L δεMι
τ&	νης κα� δ σκαλ
ς τ
'

σαντ
υρι
' NAριστεBδης M?σ	
ς µ$ τ�ς δικ&ς τ
υ 
Pκ
ν
µBες κα� τ�

�νεM ντλητ
 µερ κι τ
υ πρ�ν �π� δεκατρBα 	ρ?νια. T� %ν λ?γQω σ	
-

λε
 λειτ
υργε σ$ Rνα �π� τC Sραι?τερα νε
κλασσικC 
Pκ-µατα τ�ς

NAθ-νας, πρ
σφ&ρ
ντας µ
υσικ, παιδεBα κα� τε	νικ, κατ ρτιση γιC

εPκ
σιδ@
 παραδ
σιακC µ
υσικC >ργανα (τC πλεστα Rλκ
υν τ,ν κα-

ταγωγ- τ
υς �π� τ,ν �ρ	αBα =Eλλ δα) κα� π
λλC �π’ α�τC κινδυ-

νε@
υν πλ&
ν νC %Mαφανισθ
'ν.

NEπισκεφθ-καµε τ� Λαϊκ� Σ	
λε
 Παραδ
σιακ�ς M
υσικ�ς. EIδα-

µε �π� κ
ντC τ� Dργ
 π
K %πιτελεται κα� συVητ-σαµε µ$ τ�ν κ. A.

M?σ	
 τC πρ
8λ-µατα π
K �ντιµετωπBVει.

ΣYNT.: KJριε M�σ��, ε]ναι γνωστ Hτι στ� δεκατρ�α �ρ�νια λει-

τ�υργ�ας τ�" M�υσικ�" Σ��λε��υ δEν π0ρατε καµµ�α �\κ�ν�µικ& 3ν�-

σ�υση Cπ τ .π�υργε�� Π�λιτισµ�", τ&ν στιγµ& µ�λιστα π�� 3πι��-
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'υ(αντιν& µ�υσικ& ̂ τυ�ε Cν�λ�γης µετα�ειρ�σεως. �O �Eλληνισµς 3ν

γ�νει τυγ��νει .π διωγµ�ν. �O «∆αυλς» τ Cπ�δει�ε µE τ παραπ�-

νω. �O π�λεµ$ς ε]ναι M πρ�στασ�α τ/ς π�λεως τGν �Eλλ0νων 3ν πρ�-

κειµ�ν ω. �O διωγµς συνε��(εται, δι�τι �[ π�λεµιστEς ε]ναι 3λ��ιστ�ι

κα) '�λλ�νται µE τ� _π�υλα Hπλα τ/ς Cδιαφ�ρ�ας κα) τ�" �λευασµ�".

�H Cδικαι�λ�γητη ̂ παρσις τGν διωκτGν διατε�νεται: «YEσ� Cκ�µη 3κε�

^µεινες;» YEν��τε δE '�λλ�υν κα) δι� φαρµακερGν 'ελGν. �Yπ�ρ��υν

Hµως κα) �[ «Nαι-µεν-αλλ�-δες»· �[ Nαιαλλα&λληνες κατ� τν P�ν�

YAπ�στ�λ�δη. Nα) µEν M Bυ(αντιν& µ�υσικ& .'ρ�(ει τν �Eλληνισµ�,

Cλλ� ε]ναι fλληνικ& µ�υσικ&!! YEσε�ς Cπ π�ι� πλευρ� ε]στε, κJριε;

M� κι Cπ τ)ς δJ� 'ε'α�ως. ∆ηλαδ0;  ∆ι�τι M �,ρα δEν σηκ,νει 5λλ�υς

δι�ασµ�Jς. YEδG Hµως ε1θ�ως Bµ�λ�γε�ται, Hτι M �,ρα α1τ& π�σ�ει

Cπ δι�ασµ�. T� πρ�πει λ�ιπν ν� πρ���υµε, γι� ν� τν �επερ�σ�υ-

ρηγ�"νται µE δεκ�δες fκατ�µµJρια 5λλα [δρJµατα Cµφι'�λ�υ π�λι-

τιστικ/ς C��ας.

A.M.: !Eτσι �κρι8Wς εXναι. Kα� α�τ, τ,ν στιγµ, 8ρισκ?µαστε στ,ν

«τελευταBα στρ
φ-». NEνν
W (τι, \ν δ$ν %νισ	υθF� 
Pκ
ν
µικC τ� Σ	
-

λε
, θC �ναγκασθF� νC κλεBσFη.

ΣYNT.: Π�σ�υς µαθητEς ^�ει σE 3τ0σια '�ση τ Σ��λε��;

A.M.: ΓιC φ&τ
ς µ&	ρι τ,ν στιγµ, α�τ, D	
υν %γγραφ� 70 µαθητ&ς.

TC λειτ
υργικ  µας DM
δα µαV� µ$ τ� %ν
Bκι
 τ
' 
Pκ-µατ
ς πλησι -

V
υν τ� _ν µισυ _κατ
µµ@ρι
 µηνιαBως.

ΣYNT.: ∆Eν (ητ0σατε 3ν�σ�υση Cπ τ iρµ�δι� .π�υργε��;

A.M.: Π
λλ$ς φ
ρ$ς µ&	ρι τJρα, �λλC καν&νας δ$ν %νδιαφ&ρεται νC

8
ηθ-σFη. Kα� νC M&ρετε (τι (λ
ι 
` π
λιτικ
� D	
υν περ σει �π� δW.

aOλ
ι τ
υς δ-λωσαν %νθ
υσιασµ&ν
ι κα� *π
σ	&θηκαν τC δ&
ντα.

ΣYNT.: Φα�νεται Hτι κ�τι τ��ς σταµατWL.

A.M.: TB νC σcς πW; =H Mερκ
@ρη fταν gκτh 	ρ?νια *π
υργ�ς Π
-

λιτισµ
'. T�ς εX	α κ νει κα� τ�ν πρWτ
 της δBσκ
 µ$ τ�ν Στα'ρ
 iαρ-

M. Mερκ$)ρη: «X... τ6ν 78ω τ6ν παρ9δ$ση»...

▲
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µε; «Nα) µEν Cλλ�» M Cπ�ντησις. kO,τι δηλαδ& π�τ�(ει κα) λιπα�νει

τν δι�ασµ�. Γι� Hπ�ι�ν τ λησµ�νησε, B δι�ασµς α1τς λ�γεται

�Eλλην��ριστιανισµ�ς.

Στ σηµε�� α1τ ��ριν τ�" θ�µατ�ς θ� Cπ�τ�λµ0σω ν� CναφερθG

στ&ν περ�πτωσ� µ�υ τ/ς διδασκαλ�ας τ/ς παραδ�σιακ/ς µας µ�υσικ/ς

κα) στ)ς 3πιπτ,σεις 3π’ α1τ/ς τ�" �Eλλην��ριστιανικ�" δι�ασµ�".

YEδG κα) µι� δεκαπενταετ�α διδ�σκω σE παιδι� κυρ�ως τ� περισσ�-

τερα lργανα τ/ς παραδ�σιακ/ς µ�υσικ/ς µ�σα σE .π�γεια, �ωρ)ς ν�

^�ω τJ�ει στ&ν .π�θεσι α1τ& �1δεµιLς συµπαραστ�σεως Bπ�ι�υδ0-

π�τε εmδ�υς. �Eκατ�ντ�δες ε]ναι α1τ�) �[ Bπ���ι ̂ ��υν 5µεση γνGσι τ�"

θ�µατ�ς. O[ µ�υσικ�) �[ Bπ���ι 3φ��τησαν κα) φ�ιτ�"ν στ� κρυφ�

α1τ� σ��λε�α ε]ναι τ/ς τ��εως τGν fκατ�ντ�δων. Kα) δ��ως ν� θ�λω

ν� γενικεJσω, µετα�� τGν 5λλων ^παθα κα) τ f�/ς: σE �ωρι τ�" ν�-

	 κ
. Πρ�ν γBνFη *π
υργ?ς, µ
' Vητ
'σε νC gργανJνω µ
υσικ$ς 8ρα-

δι&ς, γιC νC µιλ Fη Dπειτα στ�ν κ?σµ
 π
K συγκεντρων?ταν. Kα� (ταν

Dκανα τ� Σ	
λε
, δ$ν fρθε κ\ν νC τ� δF�. M λιστα, (ταν L κ. Kατσα-

ν&8ας τ�ς εXπε νC %πι	
ρηγ-σ
υµε τ�ν κ. M?σ	
, γιατ� �ναδεικν@ει τ,ν

µ
υσικ, παρ δ
ση – fταν *π
υργ�ς πι  –, εXπε: «�... τ&ν ^�ω τ&ν πα-

ρ�δ�ση»! =O πρ?εδρ
ς τ�ς B
υλ�ς κ. Kακλαµ νης %πισκ&φθηκε τ�

Σ	
λε
 κα� %νθ
υσιασµ&ν
ς �π’ τ,ν δ
υλειC π
K γBνεται µ
' εXπε:

«YAναλαµ'�νω, κ. M�σ��, τ&ν στ0ρι�η τ�" Σ��λε��υ»· �λλC nς %κε.

ΣYNT.: ME τ&ν 3µπειρ�α σας κα) τ&ν ε1στρ�φ�α π�� σLς διακρ�νει,

π�ι� πιστεJετε Hτι ε]ναι 'αθJτερη α\τ�α τ/ς Cρν0σεως α1τ/ς;

A.M.: ∆$ν θ&λω νC µιλ-σω �κ?µη, D	ω (µως νC πW π
λλ .

ΣYNT.: Mπ�ρε�τε ν� µιλ0σετε 3λεJθερα.

A.M.: T� µ?ν
 π
K θC σcς πW α�τ, τ, στιγµ, εXναι, (τι κ θε %πι	
-

ρ-γηση συν
δε@εται µ$ τ,ν �ν λ
γη «µBVα». aEνα µ&ρ
ς τ
' π
σ
'

λαµ8 νει g %πι	
ρηγ
@µεν
ς κα� τ� *π?λ
ιπ
 τ� τρWνε. NEγh �ρν--

θηκα νC µπW σ’ α�τC τC κυκλJµατα κα� πληρJνω τ� τBµηµα. !Eπειτα

oνθρωπ
ι π
K Dρ	
νται κ
ντC στ, µ
υσικ- µας παρ δ
ση, γνωρBV
υν

▲
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καλ@τερα τ�ν τ?π
 τ
υς, τ,ν `στ
ρBα τ
υς, τ�ς �MBες. =H σωστ, µ
υ-

σικ, παιδεBα πλ θει σωστ� fθ
ς. Kα� α�τ� κανε�ς δ$ν τ� θ&λει. T
Kς

«U2» κα� τ
Kς «Rolling Stones» τ
Kς στηρBV
υν, γιατ� πρ
8 λλ
υν τ-ν

«πρ&Vα» κα� τ,ν 8αρ8αρ?τητα Sς πρ?τυπα γιC τ
Kς ν&
υς.

ΣYNT.: Π�σα ^τη διαρκε� M φ��τηση;

A.M.: =H φ
Bτηση εXναι τετραετ-ς. B&8αια τ� π?τε θ’ �ρ	BσFης νC

παBVFης σωστC Rνα παραδ
σιακ� µ
υσικ� >ργαν
 %Mαρτcται κα� �π’ τ�

ταλ&ντ
 τ
' καθεν?ς. ΣτC τ&σσερα 	ρ?νια δBνεται µBα καλ, µ
υσικ,

8 ση. =H µ
υσικ, (µως δ$ν D	ει (ρια, δ$ν σταµατc π
υθεν . =O Πα-

γκανBνι, L µεγαλ@τερ
ς 8ι
λιστ-ς, (ταν π&θαινε, εXπε: «Θε� µ�υ, πε-

θα�νω τ,ρα π�� 5ρ�ισα ν� µαθα�νω λ�γ� 'ι�λ�».

ΣYNT.: Στ σαντ�Jρι θ� σLς διαδε�θ�"ν κ�π�ι�ι;

A.M.: Γ@ρω στ� 1980 .µ
υν L µ?ν
ς σαντ
υριτV�ς, τJρα µετC �π�

µ&να τ,ν σκυτ λη θC τ,ν π ρ
υν τρες κ
π&λλες, π
K παBV
υν π ρα

π
λK καλ� σαντ
@ρι.

ΣYNT.: KJριε M�σ��, 3πιτρ�ψτε µ�υ ν� σLς πG Hτι θ� πρ�πει ν�

νι,θετε .περ0φαν�ς Cπ τ γεγ�νς Hτι �ωρ)ς τ& στ0ρι�η κανενς

µ�" ΣερρGν 3π) διετ�αν 3δ�δα�α σE 40-50 µαθητ�ς, τ&ν τρ�τη �ρ�νι�

^µεινα µE 10 5τ�µα. T&ν �ρ�νι� α1τ& 3µφαν�στηκε στ �ωρι κατη-

�0τρια, M Bπ��α 3�0γησε στ� παιδι� Hτι M µ�υσικ0, B ��ρς κα) M (ω-

γραφικ& – Cκρι'Gς α1τEς rταν κα) �[ κJριες δραστηρι�τητες τ�" συλ-

λ�γ�υ Hπ�υ 3δ�δασκα – ε]ναι κακ� πρ�γµατα. A1τ 'ε'α�ως δEν ^�ει

3κ πρ,της lψεως σ��σι µE τ� (ητ0µατα τ�" 3�ν M 'υ(αντιν& µ�υσικ&

^�Uη *υθµ�, s Dν B (εϊµπ�κικ�ς ρυθµς ε]ναι 9/8. T '�'αι� Hµως ε]ναι

Hτι B *υθµς τ/ς ψυ�/ς τ/ς 3ν λ�γω κατη�0τριας τυγ��νει fλληνικGς

5ρρυθµ�ς. �H λ��ις 3µπ�θεια 3δG δEν Cρκε�, γι� ν� 3κφρ�σUη τ π�ιν

τ/ς συµπεριφ�ρLς α1τ/ς.

T πρ�'ληµα πηγ�(ει Cπ τ&ν ν��τρ�π�α π�� λ�ει Hτι: κ�θε τι τ

Bπ��� δEν 3λ�γ�εται Cπ τ&ν YEκκλησ�α ε]ναι 3πικ�νδυν� κα) _π�πτ�.

YAλλ� κι Hταν Cκ�µη �[ 3κκλησιαστικ�) κJκλ�ι 3νδιαφ�ρωνται γι� τ

▲
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δηµ�τικ τραγ�Jδι, τ κ�ν�υν γι� ν� τ 3κφυλ�σ�υν πρς τ 'υ(αντιν

_φ�ς, διατειν�µεν�ι Hτι Hπ�ι�ς Cγν�ε� τ&ν 'υ(αντιν& µ�υσικ& δEν

µπ�ρε� ν� τ τραγ�υδ0σUη. K�τι π�� δEν CληθεJει καθ�λ�υ, Cφ�" �ι-

λι�δες τραγ�υδιστEς κα) Nργαν�πα��τες τ�" εmδ�υς α1τ�" Cγν��"ν

παντελGς τ� τ/ς 'υ(αντιν/ς µ�υσικ/ς. �H τελευτα�α α1τ& δ�λια τα-

κτικ& uδη ̂ �ει Cπ�δ,σει τ��ς πρ,τ�υς καρπ�Jς της, κι Dν συνε�ιστU/,

θ� 3πιφ�ρUη τ σηµαντικ,τερ� πλ/γµα στ& µ�υσικ& α1τ0, M Bπ��α µLς

συνδ�ει Cµεσ,τατα µE τν fλληνικ �αρακτ/ρα. ΠGς Hµως ν� τ� '�λUη

κανε)ς εSκ�λα µE τ&ν YEκκλησ�α, Hταν α1τ& µισαλλ�δ��U/; ∆ηµ�σ�ως

στν Mµερ0σι� τJπ� τGν ΣερρGν Cπεκ�λεσα CσJστ�λα ψεJδη τ� λε-

γ�µενα τ�" µητρ�π�λ�τη ΣερρGν M��ιµ�υ γι� τ� YAναστεν�ρια, τ�

Bπ��α τελ�"νται σE δJ� �ωρι� τ�" ν�µ�" α1τ�". ∆Eν καταδ��θηκε ν�

Cπαντ0σUη. Στ� YAναστεν�ρια Hµως πα�(�υν lργανα κα) ��ρεJ�υν.

τρ�τ�υ, µE τ)ς δικ�ς σας δυν�µεις, 3πιτελε�τε 2να τ�σ� σπ�υδα�� ^ργ�

δ�δ�ντας µ�υσικ& 3κπα�δευση στ)ς ν�ες γενι�ς, π�� τ�σ� Cν�γκη τ&ν

^��υν.

A.M.: NEγh θC συνε	Bσω νC �γωνBVωµαι µ$ (λες µ
υ τ�ς δυν µεις. B&-

8αια δ$ν θC π
υλ-σω κα� τ� σπιτ κι µ
υ, π
K τ� �π&κτησα µετC �π�

_M�ντα 	ρ?νια στ� %π γγελµα. Kα� �π’ τ
Kς κυρB
υς α�τ
Kς δ$ν Vη-

τ ω τBπ
τα γιC τ�ν _αυτ? µ
υ. ZητW νC µ,ν κλεBσFη α�τ� τ� qδρυµα,

π
K fταν τ� >νειρ
 µιcς Vω�ς, νC µ,ν %Mαφανιστ
'ν α�τC τC εPκ
σι-

δ@
 >ργανα. NC µεBνFη κ τι _λληνικ?, νC θυµJµαστε κα� τ,ν =Eλλ δα.

Π
λλ$ς φ
ρ$ς κ θ
µαι κα� �κ
@ω τC παιδιC π
K µαθαBν
υν νC παB-

V
υν κα� δ$ν µπ
ρW νC πιστ&ψω πhς τ  ’κανα %γh α�τ . =H µελQωδBα

τ
υς µ$ π ει στ
Kς καµηλι&ρηδες τ
' NAλ&Mανδρ
υ.

Kα� γBνεσαι κακ?ς, \ν τC πF�ς α�τ , \ν µιλscς γιC τ,ν =Eλλ δα.

ΣYNT.: ΣLς ε1�αριστG π�λJ.

Kατ?πιν τ�ς συVητ-σεJς µας µ$ τ�ν κ. M?σ	
 Vητ-σαµε �π’ τ
Kς

µαθητ$ς νC µcς µιλ-σ
υν γιC τ�ν λ?γ
 π
K �π
φ σισαν νC µαθητε@-

O? ν&$ι µιλ$=ν γι@ Aρ8α0α µ$υσικ@ Bργανα

▲
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σ
υν στ� Λαϊκ� Σ	
λε
 Παραδ
σιακ�ς M
υσικ�ς, σ$ µBα %π
	, π
K

u µ
ντ&ρνα-Mεν?φερτη µ
υσικ, D	ει κυρι
λεκτικC vλJσει τ�ν 	Wρ


τ�ς νε
λαBας.

=H δωδεκ 	ρ
νη KατερBνα NAρ8ανBτη, π
K µαθαBνει σαντ
@ρι, µcς

εXπε: «Συν�δεψα τ&ν µητ�ρα µ�υ, π�� rρθε 3δG γι� ν� µ�θUη τ�υµπε-

λ�κι. T�τε ε]δα γι� πρ,τη φ�ρ� τ σαντ�Jρι. M�" φ�νηκε παρ��εν�

lργαν� κα) B r��ς τ�υ µ�" 5ρεσε π�ρα π�λJ. vEτσι �εκ�νησα, κα) τ,-

ρα ε]µαι στ δεJτερ� �ρ�ν�. YAκ�Jω κα) ��νη ρκ µ�υσικ0, Cλλ� τ σα-

ντ�Jρι µE µαγεJει».

=O τριανταπεντ 	ρ
ν
ς ΓιWργ
ς Bασιλ κης, π
K µαθαBνει 
wτι, µcς

εXπε: «Πα�(ω κιθ�ρα κα) iρµ�νι� κα) πι�ν�. kOµως τ �Sτι ε]ναι π�λ�

πι 3κφραστικ�, ^�ει περισσ�τερες δυνατ�τητες ^κφρασης, Hπως κα)

τ 'ι�λ�. ∆Eν ε]ναι δηλαδ& τ� παραδ�σιακ� lργανα ε]δ�ς µ�υσειακ�,

Cλλ� Cπ 5π�ψη π�ι�τητας u��υ ε]ναι καλJτερα Cπ’ τ� σJγ�ρ�να

wλεκτρ�νικ�». MαθαBνετε 
wτι γιC λ?γ
υς %παγγελµατικ
@ς; T�ν ρω-

τ-σαµε. «Mαθα�νω, γιατ� µ�" Cρ�σει κα) l�ι ^��ντας κ�π�ι� 3παγ-

γελµατικ στ���».
Παν. K$υ1αλ9κης

Kα) γι� ν� µ&ν παρασυρθG κα) �αναπG π�λι τ� mδια, θ� παρακα-

λ�"σα τ��ς µετ���ντες τ�" διαλ�γ�υ, Cλλ� κα) τ��ς Bπ�ι�υσδ0π�τε

5λλ�υς, ν� µLς Cναφ�ρ�υν τ)ς Cπ�ψεις τ�υς στ� f�/ς 3ρωτ0µατα:

– �H 'υ(αντιν& µ�υσικ& Fς σJν�λ� τ� τ fλληνικ διαθ�τει;

– ME τ&ν πρ�ϋπ�θεσι Hτι M κ�θε µ�υσικ& παρ�γει �αρακτ/ρα, rθ�ς

κα) συµπεριφ�ρ�, M 'υ(αντιν& πλ&ν τ�" φ�'�υ Θε�" κα) τ�" Cφ�ρι-

σµ�" τ/ς fλληνικ/ς ψυ�/ς τ� rθ�ς κα) �αρακτ/ρα παρ�γει κα) πρ�-

�γει;

– T θ�µα τ/ς µ�υσικ/ς παραδ�σεως �ρ0(ει «�ε'�ταν�σµατ�ς» u

l�ι;

– T�λ�ς κα) πρ παντς γιατ� M συντριπτικ& πλει�ψηφ�α τGν .π�-

στηρικτGν τ/ς fλληνικ/ς παραδ�σιακ/ς µ�υσικ/ς Cπ���υν Cπ τ&ν

^µπρακτη .π�στ0ρι�� της κα) Cρκ�"νται στ� πα�ι� λ�για;

Στα=ρ$ς Bασδ&κης
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CO Φ$υκ$γι9µα τEς CEλλ9δας

YAρσ�νης σηµα�νει \σ�υρ& δ�σις Cρσενικ�" γι� Hλ�υς τ��ς κ�υφι�κεφαλ�κηδες,
π�� θ�λ�υν ν� µ�θ�υν κα) τ π�ι�� rταν, π�ι� ε]ναι M [στ�ρ�α τ�υς. Φ�υκ�υγι�µα
κα) �ερ ψωµ�. T τ�λ�ς τ/ς [στ�ρ�ας ^φτασε. vEτσι τ θ�λησα. YAρσ�νης τ �ρυσ�
µ�υ ν�µισµα µE τ)ς δJ� lψεις: κα) kYµµια κα) Παιδε�α. vO�ι, θ� µ�" γλJτωναν 3µ�-
να. Φτ�ν�υν πι� τ� πειρ�µατα! T&ν ^παθα µι� φ�ρ� µE 3κε�ν�ν τν Cπ�θαν� Tρ�-
τση, π�� uθελε ν� �αναφ�ρUη τ&ν διδασκαλ�α τGν YAρ�α�ων. K�ντεψε ν� µ�" τιν��Uη
στν C�ρα τ δηµι�Jργηµα τ�" λα'�ντ�ς κα) τ&ν ε1λ�γ�α τ�" M��ν Γ. P�λλη. vAσε
π�� π/γε ν� '�λUη ��ρι κα) στ&ν περι�υσ�α τGν 3κλεκτGν  µ�υ [εραρ�Gν. YEδG �[
mδι�ι δEν µπ�ρ�"ν ν� 'ρ�"ν 5κρη κα) 3��ρ��νται µE τ� µισ� γ�νια κα) σκισµ�να ρ�-
σα (π�� λ�ει B λ�γ�ς) Cπ κ�θε συνεδρ�ασιν µE θ�µα τ&ν 3κκλησιαστικ& περι�υ-
σ�α. vA! Hλα κι Hλα... �O YAρσ�νης µ�υ σ’ α1τ� ε]ναι διακριτικ,τατ�ς. A1τς µ�-
ν�ν µE τ&ν Παιδε�α Cσ��λε�ται. Kα) Cγαπ�ει τ� παιδι�. A1τ δε��νει M κατ�ργη-
σις τ/ς [στ�ρ�ας Cπ τ&ν Tε�νικ& YEπαγγελµατικ& YEκπα�δευσι. Γιατ� ν� κ�υρ�-
(ωνται τ� καηµ�να τ� παιδι� µE 5�ρηστες γν,σεις; �Yδραυλικ�) κα) τε�νικ�) α1τ�-
κιν0των θ� γ�ν�υν. T��νη µαθα�ν�υν τ� παιδι�. vA�ρηστα γρ�µµατα θ� µαθα�-
ν�υν; ∆Eν �ρει�(εται ν� ��ρ�υν τ� σηµα�νει Cρωγ& κα) ε1δ�κ�µησις. vA�ρηστες
^νν�ιες θ� ε]ναι, Hταν «3πιστηµ�νικ�» θ� σφ�γγ�υν τ πα�ιµ�δι µE τ γερµανικ
κλειδ�. vAλλωστε δEν 3δ0λωσα π�τ�, Hτι 3νδιαφ�ρ�µαι ν� δηµι�υργ0σω Cνθρ,-
π�υς. A1τ π�� µ’ 3νδιαφ�ρει ε]ναι ν� δηµι�υργ0σω σκλ�'�υς ε\δικευµ�ν�υς τε-
�ν�τες. A1τ ̂ λειψε, ν� τ��ς µαθα�νω [στ�ρ�α. N� µαθα�ν�υν γι� δηµ�κρατ�ες, γι�
3πιστ/µες, γι� Cνθρωπισµ�Jς. YAπετα��µην τ/ς Παιδε�ας· Cπετα��µην τGν τ/ς
Mµετ�ρας (α) παιδε�ας µετε��ντων. Γι’ α1τ κι B καλ�ς µ�υ YAρσ�νης σιγ� σιγ� κα-
ταργε� κα) τ� 3λ��ιστα κλασσικ� ΛJκεια. Kι Dς Bλ�φJρεται B Στ�θης. kEνας iπλς
γελ�ι�γρ�φ�ς ε]ναι κι Dς δ�υλεJUη στ Cγαπηµ�ν� µ�υ 3κδ�τικ συγκρ�τηµα.

Π�ι�ς τν πα�ρνει στ� σ�'αρ�; T π�λJ π�λJ 3κε�ν�ι �[ Cνεπ�δεκτ�ι 3κπαιδεJ-
σεως τ�" «∆αυλ�"». YAλλ� α1τ�) δEν ε]ναι 3κσυγ�ρ�νιστ�ς. A1τ�) 3πιµ�ν�υν ν�
µ�ν�υν πρ�σκ�λληµ�ν�ι στ� παλι�. zAς π�ρ�υν κα) τν Στ�θη µα(J τ�υς κα) Dς δια-
'�(�υν Hση θ�λ�υν [στ�ρ�α. ∆Eν θ� σταθ�"ν α1τ�) 3µπ�δι� στ&ν πρ��δ�. �O κ�-
σµ�ς πρ��ωρWL. Z0τω B 3κσυγ�ρ�νισµ�ς. Kατ�ργηση τGν κλασσικGν σπ�υδGν. Kα-
τ�ργηση τGν fλληνικGν σ��λε�ων γι� τ� παιδι� τGν µεταναστGν. T� κρ�µα, ν� µ�"
^��υν πρ�γκ0�Uη τν καλ�ν µ�υ P�(ενστ�ιν κα) ν� µ&ν µπ�ρG ν� τν τ�π�θετ0σω
.φυπ�υργ παρ� τ G YAρσ�νUη, τ,ρα π�� τν ̂ �ει Cν�γκη. Kα) Hπως ̂ λεγε κα) α1τ
τ καταργηµ�ν� κε�µεν�, «B φ�λ�ς τν φ�λ�ν 3ν κινδJν�ις κα) π�ν�ις �1 λε�πει». Kα)
γι� ν� µ&ν �ε�αστ�"µε... KJριε Στ�θη, α1τν τν συνδικαλιστ0, π�� σLς Cπ�ντη-
σε στ τηλ�φων�, Hτι M [στ�ρ�α ε]ναι 5�ρηστ� µ�θηµα γι� τ� 3παγγελµατικ� ΛJ-
κεια, τν �ρει�(�µαι. N� µ�" δ,σετε τ’ lν�µ� τ�υ. ∆Eν ε]ναι δυνατν ν� .π�ρ�Uη
τ�τ�ι� 5τ�µ� στ&ν OΛME �ωρ)ς Cνταµ�ι'0. M��ρι πρ�εδρ� τ/ς 3πιτρ�π/ς θ� τν
κ�νω. Γιατ) τ�τ�ια στελ��η µ�" �ρει�(�νται, γι� ν� µ& µLς π�ρUη Hλ�υς µα(� τ

Σ9ρωθρ$ν
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«�Eδ�, στ
 Πρπ�λαια τ�ς �Aκρπ�λεως, � ν�ς τ� τα�ιδι�τη  πλαµ"#νει µ$α µνα-
δικ& ε'(αρ$στηση... Φα$νεται +τι , Π�λη διασ�θηκε, γι
 ν
 στ/λν0η µ1 τ&ν φαντασ$α µας
+λες τ3ς δ��ες τ�ς  ρ(α$ας �Aθ4νας ν
 παρελα�νυν µ/σα  π6 α'τ&ν τ&ν 7Aψ9δα Θρι#µ-
"υ. ;Aς  φ4συµε τ6 µυαλ� µας ν
 δηµιυργ4σ0η κα3 π#λι µ$α  ναπαρ#σταση τ� <κ-
δµ4µατς, +πως τ6 περιγρ#φυν τ
 σ=ω>�µενα ?ρε$πια... ;Aς τ6 φαντασθ�µε  ναστη-
λωµ/ν στ&ν πρωτ�γνη @µρφι# τυ... ;Aς τ6 δ�µε ν
 Aψ�νεται γι
 µ$α  κ�µη φρ

στ&ν πλ4ρη ?πι"λητικ�τητα τ�ς νεανικ�ς τυ φ�σης... ;Aς φαντασθ�µε τ6ν  ρ(ιτε-
κτνικ6 δι#κσµ� τυ >ωηρ�(ρωµ κα3 τ/λει... τ6 φ#τνωµα τ�ς Bψιδωτ�ς ε<σ�δυ τυ
στλισµ/ν µ1  στ/ρια κα3 τ3ς µαρµ#ρινες παραστ#δες πλαισιωµ/νες µ1 φ�λλα κισσ�...
κα3 µ1 τ
 µ#τια τ�ς φαντασ$ας Cς  ν$�υµε τ3ς π/ντε θ�ρες τ�ν Πρπυλα$ων, γι
 ν

 πλα�συµε τ6 µεγαλε9 τ� ?σωτερικ� τ�ς �Aκρπ�λεως...».
[Christopher Wordsworth, «O� �ρ	αι�τητες τ�ς �Aθ�νας κα� �λλα µνηµε�α τ�ς �Eλλ�δ!ς»,
1841.]

�O σηµεριν)ς *πισκ,πτης τ�ς �Aκρ!π�λεως δ.ν µπ!ρε� ν/ συλλ�12η τ)ν συµ-
1!λισµ) τ4ν �ριστ!υργηµατικ4ν µνηµε6ων της κα� ν/ �νασυνθ,σ22η µ. τ7ν φα-
ντασ6α τ!υ τ7ν 9ψη τ!υς κατ/ τ!;ς 	ρ�ν!υς τ�ς �ρ	αι�τητας. �H �νθρ=πινη
παρ,µ1αση (π�λεµ!ι, λεηλασ6ες, *λλιπ7ς συντ�ρηση, µ�λυνση τ!? περι1�λλ!-
ντ!ς) �λλ/ κα� A φυσικ7 ραγδα6α φθ!ρ/ πρ!κ�λεσαν Bηµι.ς σ’ Dλα τ/ µνηµε�α
τ!? �Iερ!? Bρ�	!υ. Tµ�µατα τ!? γλυπτ!? διακ�σµ!υ κα� �γ�λµατα H	!υν µε-
ταφερθ� σ. µ!υσε�α τ�ς �Eλλ�δας κα� τ!? *Iωτερικ!?.

AJτ) Dµως π!; δ.ν µπ!ρε� ν/ συλλ�12η A φαντασ6α τ!? σKγ	ρ!ν!υ *πισκ,-
πτη τ!? �Iερ!? Bρ�	!υ τ) «�παθανατ6Bει» A τρισδι�στατη ψηφιακ7 τε	ν!λ!-
γ6α µ. τ�ς �κρι1ε�ς �ναπαραστ�σεις τ4ν µνηµε6ων τ�ς �Aκρ!π�λεως. T) φιλ�-
δ!I! αJτ) *γ	ε6ρηµα Iεκ6νησε µ. *πιτυ	6α τ) «M!υσε�! �Aναπαραστ�σεων»
τ�ς N,ας �Y�ρκης. �O «∆αυλ)ς» *πικ!ιν=νησε µ. τ)ν διευθυντ7 τ!? πρωτ!π!-
ριακ!? αJτ!? M!υσε6!υ, τ)ν κ. David Johnson, *Iασφ�λισε τ�ς πρ4τες ψηφιακ.ς
�πεικ!ν6σεις τ4ν Πρ!πυλα6ων κα� συγκ,ντρωσε πληρ!φ!ρ6ες γι/ τ7ν �ναπα-
ρ�σταση τ4ν µνηµε6ων τ�ς �Aκρ!π�λεως. �Iδ!; τ6 µQς εRπε S κ. TB�νσ!ν:

– T� ε�ναι τ� Mυσε� τ�ν �Aναπαραστ�σεων κα� πι� � στ��ι τυ;
– Πρ�κειται γι/ Vνα Wλεκτρ!νικ) µ!υσε�!, π!; «*κθ,τει» �κρι1ε�ς πρ!σ!-

µ!ι=σεις �στ!ρικ4ν κα� �ρ	αι!λ!γικ4ν 	=ρων. O� *κθ,σεις αJτ.ς *πιλK!υν ση-
µαντικ/ πρ!1λ�µατα, π!; �φ!ρ!?ν στ7ν µελ,τη τ�ς �στ!ρ6ας, τ�ς �στ!ρ6ας τ�ς
τ,	νης κα� τ�ς �ρ	αι!λ!γ6ας. O� πληρ!φ!ρ6ες γι/ τ/ εXρ�µατα π!; φ,ρνει στ)
φ4ς A �ρ	αι!λ!γικ7 σκαπ�νη, συ	ν/ δ.ν εRναι πρ!σιτ.ς στ) εJρ; κ!ιν�. Π!-
λKτιµα γλυπτ/ κα� �λλα �ντικε6µενα συλλ,γ!νται �π) µ!υσε�α, τ/ Sπ!�α δ.ν
H	!υν τ7 δυνατ�τητα ν/ τ/ *κθ,σ!υν. �O *πισκ,πτης Yν)ς �ρ	αι!λ!γικ!? 	=-
ρ!υ H	ει στ7 δι�θεσ� τ!υ *λ�	ιστες πληρ!φ!ρ6ες. �H καταν�ηση τ!? γενικ!?
�στ!ρικ!? πλαισ6!υ τ�ς τ!π!θεσ6ας εRναι καθ!ριστικ�ς σηµασ6ας γι/ τ7ν Yρµη-
νε6α τ4ν µνηµε6ων κα� τ4ν εXρηµ�των. T) M!υσε�� µας �ντιµετωπ6Bει αJτ)

H AKPOΠOΛH OΠΩΣ HTAN
Πιστ.ς Wλεκτρ!νικ.ς �ναπαραστ�σεις

�π) Vνα M!υσε�! τ�ς N,ας �Y�ρκης



�κρι14ς τ) πρ�1ληµα: !� �ναπαραστ�σεις περιλαµ1�ν!υν τρισδι�στατες �πει-
κ!ν6σεις Dλων τ4ν εXρηµ�των κα� τ4ν µνηµε6ων Yν)ς �ρ	αι!λ!γικ!? 	=ρ!υ
κα� συν!δεK!νται �π) τ�ς σ	ετικ.ς µελ,τες κα� πληρ!φ!ρ6ες π!; H	!υν δηµ!-
σιευθ�.

– Γιατ� (εκιν)σατε µ+ τ,ν -ναπαρ�σταση τ�ν µνηµε�ων τ/ς �Aκρπ�λεως;
– �H �Aκρ�π!λις εRναι Vνα �π) τ/ σπ!υδαι�τερα Hργα �ρ	ιτεκτ!νικ�ς κα�

γλυπτικ�ς στ)ν κ�σµ!. �Eκατ!µµKρια �νθρωπ!ι �π) Dλ!ν τ)ν κ�σµ! τ7ν *πι-
σκ,πτ!νται κ�θε 	ρ�ν!. ∆υστυ	4ς A καταν�ηση τ�ς �I6ας τ4ν µνηµε6ων της
δ.ν εRναι δυνατ7 µ. τ7ν Zπλ� *νατ,νιση τ4ν σ[ωB�µενων *ρειπ6ων. T) Hργ! µας
µ. τ6τλ! «T/µενς: Ψηφιακ& �Aναπαρ#σταση τ�ς �Aθηναϊκ�ς �Aκρ�πλεως»
πρ!σφ,ρει Yκατ!ντ�δες �κρι1ε�ς φωτ!ρεαλιστικ.ς �πεικ!ν6σεις, π!; δε6	ν!υν
κ�θε τµ�µα τ�ς �Aκρ!π�λεως σ. δι�φ!ρες �στ!ρικ.ς περι�δ!υς. O� �πεικ!ν6-
σεις αJτ.ς συν!δεK!νται �π) Dλα τ/ διαθ,σιµα στ!ι	ε�α, θεωρ6ες κα� �νεπ6λυ-
τα �ρ	αι!λ!γικ/ πρ!1λ�µατα. �Eπ� πλ,!ν παρ,	!νται πληρ!φ!ρ6ες γι/ τ�ς µε-
θ�δ!υς κατασκευ�ς, γι/ τ/ *ργαλε�α κα� τ�ς τε	νικ.ς σ	εδ6!υ π!; 	ρησιµ!-
π!ι�θηκαν στ7ν �Aκρ�π!λη κα� στ/ λατ!µε�α µαρµ�ρ!υ στ) Πεντελικ)ν 9ρ!ς.

– Πι� ε�ναι 2 µεθδλγ�α π6 -κλυθε�τε κατ7 τ,ν -ναπαρ�σταση τ�ν
µνηµε�ων τ/ς �Aκρπ�λεως;

– BασιB�µεν!ι σ. πρ�τυπα (models) Wλεκτρ!νικ!? Xπ!λ!γιστ� κα� στ) ε\δικ)
πρ�γραµµα «rendering», π!; πρ!σδ6δει φωτ!ρεαλισµ) στ7ν �ναπαραγ�µενη
ψηφιακ7 ε\κ�να, �ν!ικ!δ!µ!?µε τ7ν �Aκρ�π!λη. T) ε\δικευµ,ν! πρ!σωπικ)
τ!? µ!υσε6!υ, !� «πρ!σ!µ!ιωτ.ς» («simulists»), 1ασιB�µεν!ι σ. �ρ	ιτεκτ!νικ/
σ	,δια µ. λεπτ!µερε�ς διαστ�σεις, 	ρησιµ!π!ι!?ν Yκατ!µµKρια τρισδι�στατες
συντεταγµ,νες γι/ τ7 δηµι!υργ6α �κρι14ν πρ!τKπων τ4ν κτηρ6ων, γλυπτ4ν κα�
εXρηµ�των. AJτ/ τ/ πρ�τυπα τ4ν Wλεκτρ!νικ4ν Xπ!λ!γιστ4ν περιλαµ1�ν!υν
�πεικ!ν6σεις Dλων τ4ν στ!ι	ε6ων τ4ν !\κ!δ!µηµ�των: ZπλQ δ!µικ/ στ!ι	ε�α,
σKνθετα καλ!Kπια κα� γλυπτ�. T) λ!γισµικ) τ4ν Wλεκτρ!νικ4ν Xπ!λ!γιστ4ν
1ασ6Bεται στ�ς θεµελι=δεις γεωµετρικ.ς �ρ	.ς κα� λειτ!υργ6ες τ4ν �ρ	α6ων
�Eλλ�νων µαθηµατικ4ν. ]Eνας «πρ!σ!µ!ιωτ�ς» γι/ ν/ δηµι!υργ�σ2η τ/ πρ�-
τυπα τ!? Wλεκτρ!νικ!? Xπ!λ!γιστ�, 	ρησιµ!π!ιε� τ�ς ^διες γεωµετρικ.ς τε-
	νικ.ς π!; 	ρησιµ!π!ι!?σαν !� λιθ!I�!ι, γι/ ν/ λαIεKσ!υν µ. �κρ61εια τ/
�ρ	ιτεκτ!νικ/ στ!ι	ε�α. �H �Aκρ�π!λις τ4ν �Aθην4ν _ταν A πι) καλα6σθητη κα�
συγκεκριµ,νη Hκφραση τ�ς �Eλληνικ�ς µαθηµατικ�ς σκ,ψης. M�ν!ν A Wλε-
κτρ!νικ7 *φαρµ!γ7 αJτ�ς τ�ς σκ,ψης δKναται ν/ 	ρησιµ!π!ιηθ2� γι/ τ7ν συµ-
1!λικ7 �ναστ�λωση τ4ν *ρειπ6ων.

– Π�σ -κρι8,ς ε�ναι 2 -ναπαρ�σταση;
– Xρησιµ!π!ι�σαµε π!λλ/ σ	,δια τ!? 19!υ α\4να, τ/ Sπ!�α δ.ν συµφων!?ν

π�ντ!τε µ. τ/ σηµεριν/ δεδ!µ,να. Γι/ π!λλ.ς περι!	.ς τ!? �ρ	αι!λ!γικ!? 	=-
ρ!υ τ�ς �Aκρ!π�λεως !� �κρι1ε�ς διαστ�σεις τ4ν !\κ!δ!µηµ�των δ.ν εRναι
γνωστ,ς. Σ�µερα Dµως διεI�γ!νται ν,ες Hρευνες �π) �ρ	αι!λ�γ!υς κα� �ρ	ι-
τ,κτ!νες. �Aνεκτ6µητη εRναι A συνδρ!µ7 τ4ν �ρ	αι!λ�γων τ!? Πανεπιστηµ6!υ
Princeton �λλ/ κα� τ4ν �ρ	ιτεκτ�νων M. K!ρρ. κα� T. Tαν!Kλα, XπευθKνων γι/
τ�ς �ναστηλ=σεις τ4ν µνηµε6ων τ!? Παρθεν=να κα� τ4ν Πρ!πυλα6ων. T/ Wλε-
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�Hλεκτρνικ, -ναπαρ�σταση τ�ν Πρπυλα�ων -π� τ� «Mυσε� �Aναπαρα-
στ�σεων» τ/ς NIας JY�ρκης. LAπψη -π� δυσµ�ς.
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�Hλεκτρνικ, -ναπαρ�σταση τµ)µατς τ@ Nσωτερικ@ τ�ν Πρπυλα�ων -π� τ�
Mυσε� �Aναπαραστ�σεων.



κτρ!νικ/ πρ�τυπ� µας τρ!φ!δ!τ!?νται διαρκ4ς µ. ν,ες πληρ!φ!ρ6ες κα� στ!ι-
	ε�α. O� �νακρ61ει,ς τ!υς εRναι σ	ετικ/ µικρ.ς (µικρ�τερες τ!? Yν)ς Yκατ!στ!?)
κα� δ.ν *πηρε�B!υν τ7ν oπτικ7 �κρ61εια τ4ν �ναπαραστ�σεων.

– ΣI τ� στ�δι 8ρ�σκνται � Nργασ�ες σας;
– Bρισκ�µαστε στ) στ�δι! τ�ς Sλ!κλ�ρωσης τ4ν �ναπαραστ�σεων τ4ν Πρ!-

πυλα6ων τ!? Mνησικλ�, γι/ τ�ς Sπ!�ες �παιτ�θηκε *π6π!νη *ργασ6α δK! 	ρ�-
νων. Σ’ αJτ) τ) στ�δι! θ/ περιληφθ2� κα� A �ναπαρ�σταση τ!? να!? τ�ς
�AθηνQς N6κης. Θ/ �κ!λ!υθ�σ!υν �ναπαραστ�σεις τ!? �Eκατ!µπ,δ!υ κα� τ!?
�Eρε	θε6!υ. Σταδιακ/ !� �ναπαραστ�σεις αJτ.ς θ/ *κτεθ!?ν σ. *λεKθερ! «web
site» τ!? M!υσε6!υ στ) διαδ6κτυ! (Internet), τ) Sπ!�! θ/ περιλαµ1�ν2η ε\κ�νες
σ. κ6νηση. Στ7 συν,	εια θ/ *κδ!θ!?ν σ. µ!ρφ7 «CDrom», τ/ Sπ!�α πιστεK!υ-
µε Dτι θ/ εRναι 	ρ�σιµα γι/ φ!ιτητ.ς κα� *ρευνητ,ς. ]Eνα �π) τ/ µελλ!ντικ� µας
σ	,δια �π!τελε� A σ. πραγµατικ) 	ρ�ν! πρ!σ!µ!6ωση (real-time simulation)
τ4ν πρ!τKπων τ�ς �Aκρ!π�λεως, π!; θ/ δ6ν!υν τ7ν *ντKπωση στ)ν *πισκ,πτη
Dτι περπατqQ �ν�µεσα στ/ µνηµε�α της.

***
�O �ρ	ιτ,κτ!νας Mαν=λης K!ρρ.ς κα� S J. J. Coulton, συγγραφ,ας τ!? 1ι-

1λ6!υ «�Aρ(α9ι IEλληνες �Aρ(ιτ/κτνες ?π3 τ=� Jργ=ω», συµφων!?ν Dτι «K  να-
παραστ#σεις εLναι τ/λειες κα3 +τι  πτελ�ν τ
 καλ�τερα σ(/δια πM Jγιναν
πτ1 γι
 τ&ν �Aκρ�πλη τ�ς �Aθ4νας». �O Richard Anderson, �ρ	ιτ,κτ!νας στ�ς
�νασκαφ.ς τ�ς �Aρ	α6ας �Aγ!ρQς, Xπ!στηρ6Bει Dτι A «πι�τητα κα3 , (ρησι-
µ�τητα α'τ�ν τ�ν  ναπαραστ#σεων εLναι  νεκτ$µητες» κα� *κφρ�B!ντας τ7ν
�καν!π!6ησ� τ!υ *πισηµα6νει 	αρακτηριστικ/ Dτι «δ1ν εNµαστε συνηθισµ/νι
ν
 "ρ$σκυµε τ
 µ/σα πM κ#νυν τ
 Oνειρ# µας πραγµατικ�τητα».

Πραγµατικ/ σ�µερα µ�ν! *λ�	ιστ!ι ε\δικ!� εRναι �καν!� ν/ H	!υν sλ!κλη-
ρωµ,νη ε\κ�να γι/ τ/ µνηµε�α τ�ς �Aκρ!π�λεως. �H ψηφιακ7 τρισδι�στατη
�ναπαρ�στασ� τ!υς, �Iι!π!ι4ντας Dλες τ�ς δυνατ.ς γν=σεις γι/ τ)ν σπ!υδα�!
αJτ)ν �ρ	αι!λ!γικ) 	4ρ!, πρ!σφ,ρει µ6α π!λKτιµη *κπαιδευτικ7 Xπηρεσ6α.
Xρησιµ!π!ι4ντας τ/ πρ�τυπα τ!? Wλεκτρ!νικ!? Xπ!λ!γιστ�, µπ!ρ!?µε ν/ πα-
ραγ�γ!υµε �περι�ριστ! �ριθµ� �πεικ!ν6σεων �ναδε6	ν!ντας τ/ !\κ!δ!µ�µα-
τα τ�ς �Aκρ!π�λεως �π) Sπ!ιαδ�π!τε oπτικ� τ!υς γων6α σ. Sπ!ιαδ�π!τε πε-
ρ6!δ! τ�ς �στ!ρ6ας µας.

Γι/ Dσ!υς �π) *µQς δ.ν πρ!λ�1!υν ν/ δ!?ν τ) �π!τ,λεσµα τ4ν Hργων �π!-
καταστ�σεως τ4ν µνηµε6ων τ�ς �Aκρ!π�λεως κα� τ/ �ρ	ιτεκτ!ν�µατ� της
�παλλαγµ,να �π) τ�ς σκαλωσι.ς κα� γι/ Dσ!υς δ.ν H	!υν τ7 δυνατ�τητα ν/
*πισκεφθ!?ν τ/ I,να µ!υσε�α π!; φιλ!Iεν!?ν τµ�µατα �π) τ)ν πλ!Kσι! δι�-
κ!σµ� της, A τε	ν!λ!γ6α πρ!σφ,ρει µ6α δι,I!δ! στ) µεγαλε�! τ�ς 	ρυσ�ς *π!	�ς
τ!? Περικλ,!υς.

T) M!υσε�! �Aναπαραστ�σεων εRναι µ7 κερδ!σκ!πικ)ς oργανισµ�ς, π!; στηρ6Bεται στ�ς συν-
δρ!µ.ς τ4ν µελ4ν τ!υ κα� τ7ν Xπ!στ�ριIη �δρυµ�των. �H διεKθυνσ� τ!υ εRναι:

Museum of Reconstructions, Inc.
331 W. 57th St., Suite 172, NY, NY 10019
E-mail: davidj@web.escape.com

N�νσυ Mπ�σκα
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�H �Eθνικ7 Πινακ!θ�κη τ�ς Bικτ=ριας (Mελ1!Kρνης) *µπλ!υτ6σθηκε µ. Vνα
�ρ	α�! Yλληνικ) �γαλµα, π!; S αJστραλιαν)ς τKπ!ς 	αρακτ�ρισε sς «(αµ/ν
 ριστ�ργηµα» (φωτ!γραφ6α). T) �π!κεφαλισµ,ν! �λλ/ σ. π!λ; καλ7 κατ�-
σταση �γαλµα �πεικ!ν6Bει Vναν �θλητ7 κα� θεωρε�ται Hργ! τ!? γλKπτη Π!λK-
κλειτ!υ. ΣKµφωνα µ. τ)ν γενικ) διευθυντ7 τ�ς Πινακ!θ�κης δρ T6µ!θυ Π)τς
�γ!ρ�σθηκε �π) Vναν συλλ,κτη στ) Λ!νδ�ν! κα� εRναι ^σως «τ6 καλ�τερ πα-
ρ#δειγµα τ�ς τ/(νης τ�ς ?π(�ς». �O δρ Π)τς �ν,φερε 9τι τ) �γαλµα τ!? δισκ!-
φ�ρ!υ εRναι Hργ! π!; δηµι!υργ�θηκε πρ)ς τ) τ,λ!ς τ�ς Yλληνιστικ�ς περι�δ!υ,
κα� A Aυστραλ6α σ�µερα H	ει τ) πι) λαµπρ) δε�γµα τ,	νης τ�ς συγκεκριµ,νης
*π!	�ς �π) τ7ν �ρ	α6α �Eλλ�δα. �O ̂ δι!ς �ν,φερε Dτι S Π!λKκλειτ!ς _ταν S δεK-
τερ!ς πι) σηµαντικ)ς γλKπτης τ�ς �ρ	α6ας �Eλλ�δ!ς µετ/ τ)ν Φειδ6α, π!; φι-
λ!τ,	νησε τ/ Hργα τ�ς �Aκρ�π!λης τ4ν �Aθην4ν. �O δρ Π)τς δ.ν �ν,φερε π�σ!
κ�στισε A �γ!ρ/ τ!? Yλληνικ!? �ριστ!υργ�µατ!ς, !uτε π4ς 1ρ,θηκε στ7ν κατ!	7
τ!? συλλ,κτη στ) Λ!νδ�ν!. �H �γ!ρ� τ!υ π�ντως Hγινε σηµαντικ7 ε^δηση στ)ν
αJστραλιαν) τKπ!, π!; *δηµ!σ6ευσε φωτ!γραφ6ες τ!? �γ�λµατ!ς καθvς κα�
σ	ετικ) ρεπ!ρτ�B.

∆. Θεδωρ�δης
Mελ1!Kρνη

«XAMENO» EΛΛHNIKO APIΣTOYPΓHMA ΣTHN AYΣTPAΛIA



Περ� «\σ�τητ!ς»: �EI �φ!ρµ�ς µιQς *πετε6!υ
T)ν N!,µ1ρι! τ!? 1917, µ. τ)ν ν,! Aµερ!λ�γι!ν, *Iερρ�γη κα� *π,τυ	ε A

κ!µµ!υνιστικ7 *παν�στασις στ7ν Pωσσ6α, π!; *σφρ�γισε τ�ς *Iελ6Iεις στ)ν
20)ν α\4να· �κ�µα κα� µ. τ7ν πτ4σιν τ4ν κ!µµ!υνιστικ4ν καθεστ=των, π!;
*σηµατ!δ�τησε τ7ν HναρIιν τ�ς πλανηταρ	6ας τ4ν HΠA. Σ. �ντ6θεσιν µ.
τ7ν πρ!ηγηθε�σα �στικ7 *παν�στασιν στ7ν Γαλλ6α, π!; σαφ4ς εR	ε λαϊκ) 	α-
ρακτ�ρα, A κ!µµ!υνιστικ7 _ταν µ6α καλ!σ	εδιασµ,νη κατ�ληψις τ�ς *I!υ-
σ6ας �π) µ6α καλ/ zργανωµ,νη µει!ψηφ6α. Γι/ τ)ν λ�γ!ν αJτ)ν στ7ν γαλ-
λικ7ν *παν�στασιν Xπ�ρIε �π!τ,λεσµα τ4ν *Iελ6Iεων A δικτατ!ρ6α, *ν[4 στ7ν
ρωσικ7 A «δικτατ!ρ6α τ!? πρ!λεταρι�τ!υ» _ταν S κινητ�ρι!ς µ!	λ�ς. ]Oµως
A 1ασικ7 διαφ!ρ/ τ4ν δK! *παναστ�σεων εRναι A �ντιµετ=πισις τ!? α\τ�-
µατ!ς τ�ς \σ�τητ!ς. ERναι δ. τ) κυρ6αρ	! α^τηµα π!; πρ!1�λλεται κατ/ κ�-
ρ!ν �π) τ!;ς *I!υσιαστ.ς γι/ τ7ν \σ	υρ!π!6ησιν τ�ς *I!υσ6ας τ!υς.

T) κ61δηλ! α^τηµα τ�ς \σ�τητ!ς, π!; πρ!1�λλεται σ/ν παν�κεια σ. κ�θε
π!λιτικ) κα� π!λιτειακ) πρ�1ληµα, εRναι I,ν! πρ)ς τ7ν φKσιν κα� κατ’ *π,-
κτασιν πρ)ς τ) Yλληνικ)ν πνε?µα. �O ∆ηµ. I. Λ�µπρ!υ στ) δ!κ6µι� τ!υ τ�ς
Yλληνικ�ς \δε!λ!γ6ας «�AναB�τηση» γρ�φει: «7H Jννια τ�ς <σ�τητς εLναι
δηµι�ργηµα τ� 7E"ραϊκ� Πνε�µατς. �Eµφαν$>εται στ&ν Παλαι
 ∆ιαθ4-
κη, τελειπιε9ται στ&ν Kαιν& ∆ιαθ4κη – στ&ν �π$α ?κτ6ς τ�ς <σ�τητς ?ν�-
πιν τ� Θε� ε<σ#γεται κα3  ναπτ�σσεται , Jννια τ�ς κινωνικ�ς κα3 <κ-
νµικ�ς <σ�τητς – κα3 γενικε�εται σ’ �λ�κληρη τ&ν  νθρωπ�τητα κατ
 τ&
νε�τερη ?π(4, �π�τε � σιωνισµ6ς µ/σ=ω τ�ν  στκαπιταλιστικ�ν (égalité)
κα3 τ�ν µαρ�ιστικ�ν δγµ#των τυ τ&ν ?π/"αλε σ
ν <δελγικ6 θεµ/λι τ�
?πικρατ�ντς σ4µερα  ν
 τ6ν K�σµ λγκρατικ� τρ�πυ πλιτικ�ς κα3
<κνµικ�ς >ω�ς» (κεφ. δ. – «�O Πρ!κρ!Kστης κα� A θε/ ∆6κη», σελ. 32,
Xπ!σ.).

{Aν γι/ τ7ν ρωσσικ7 *παν�στασιν A σ	,σις σιωνισµ!? - κ!µµ!υνισµ!? εRναι
λ6γ! π!λ; αJτ!π�δεικτη (υ�)ς ρα116ν!υ S M/ρI, �E1ρα�!ι A πλει!ν�τητα τ�ς
Kεντρικ�ς �Eπιτρ!π�ς τ!? KKΣE κα� σ. Aγετικ.ς θ,σεις !� πρωτεργ�τες της),
γι/ τ7ν �στικ7 τ/ πρ�γµατα εRναι θ!λ�. Bε1α6ως !� \δε!λ!γικ.ς πρ!σεγγ6-
σεις της εRναι 1ι1λικ,ς. �Eκτ)ς �π) τ7ν Hνν!ια τ�ς \σ�τητ!ς τ) δεKτερ! α^τη-
µα τ�ς *παναστ�σεως εRναι A «�δελφ�της»· Dλ!ι ε^µαστε �δελφ!6, τ,κνα τ!?
αJτ!? πατρ�ς: τ!? Θε!?, Dµως δ.ν Xπ�ρ	ει µ�ν!ν \δε!λ!γικ7 συγγ,νεια,
Xπ�ρ	ει κα� π!λιτικ�. �O Γι�ννης K!ρδQτ!ς στ) 1ι1λ6! «�Iστ!ρ6α τ!? �Aγρ!-
τικ!? Kιν�µατ!ς στ7ν �Eλλ�δα» γρ�φει στ7ν σελ6δα 90: «Kι +µως στ
 (ρ�-
νια πM K Γ#λλι καταλ#"ανε τ
 7Eφτ#νησα, K (ριστιανικ1ς λαϊκ1ς µX>ες
(µεσαστ3 κα3  γρ�τες) συµφιλι�θηκαν µ1 τMς 7E"ρα$υς κα3 µα>3 πανη-
γ�ρι>αν τ6 �εσκλ#"ωµ# τυς». Kα� παραθ,τει στ7ν συν,	εια Vνα τραγ!Kδι
τ�ς *π!	�ς, �π) τ) Sπ!�! µεταφ,ρ!υµε oκτv 	αρακτηριστικ!;ς στ6	!υς.

«OK κακ�µιρι K 7O"ρα9ι
εNµεθα σ
ν Xριστιαν$,

εNµεθα κα3 τσιταδ9νι (= π!λ�τες)



τ�ς Φραντ>$ας K πλει6 πιστ$.
N
 µXς >4σ0η � Bναπ#ρτες
πM τMς 7O"ρα$υς  γαπ]X

κα3 δ1ν θ/λυν ν
 µXς "ρ$>υν,
ν
 µXς κρ#>υνε σκυλι#».

]Oµως A λαϊκ7 *παν�στασις τ!? 1789 δ.ν _ταν δυνατ) ν/ Xπ!τα	θ2�. �O
M/ρI *Iετ�B!ντας τ�ς α\τ6ες «�π!τυ	6ας» κατ,ληIε τελικ/ στ7ν διατKπωσιν
τ�ς θεωρ6ας τ!υ πρ!σεγγ6B!ντας περισσ�τερ! τ/ κελεKσµατα τ�ς Π. ∆ιαθ�-
κης. ∆ιεπ6στωσε, Dτι _ταν λ�θ!ς A �µεσ!ς παραδ!	7 τ�ς \σ�τητ!ς, τ�ς �δελ-
φ�τητ!ς,τ�ς *λευθερ6ας. ∆ιεπ6στωσε �κ�µη, Dτι στ)ν α\4να τ�ς *πιστηµ!-
νικ�ς *κρ�Iεως κα� τ!? oρθ!? λ�γ!υ κ�θε θε!κρατικ7 �ντ6ληψις _ταν κα-
ταδικασµ,νη. Γι/ τ)ν λ�γ! αJτ) κατ,1ασε τ)ν Θε) στ7ν γ� κα� �ντικατ,-
στησε τ7ν π6στιν πρ)ς αJτ)ν µ. τ7ν π6στιν πρ)ς τ) σKστηµα, κα� τ)ν !Jρ�-
νι! παρ�δεισ! µ. τ)ν παρ�δεισ! τ�ς �ταIικ�ς κ!ινων6ας, Dπ!υ !� πιστ!� θ/
ε}ρισκαν δικα6ωσιν. �H \σ�της �π,ναντι στ)ν Θε) παρ,δωσε τ7ν θ,σιν της
στ7ν \σ�τητα *ντ)ς τ!? συστ�µατ!ς· *ν[4 A �δελφ�της �ντικατεστ�θηκε µ. τ7ν
συντρ!φικ�τητα. �Aπεκατ,στησε τ) �ερατε�! µ. τ/ µ,λη τ!? κ�µµατ!ς κα�
τ7ν µ!ναδικ�τητ� τ!υς ν/ δ6ν!υν αJθεντικ.ς Yρµηνε�ες στ/ θ!λ/ µαρIιστικ/
κε6µενα. �O δ. 1ασιλε;ς - γενικ)ς γραµµατε;ς _ταν S «(ριστ6ς» (κε	ρισµ,ν!ς)
τ!? �ερατε6!υ τ�ς κεντρικ�ς *πιτρ!π�ς τ!? κ�µµατ!ς. Σ. τ!?τ! δι,φερε �κ�-
µη �π) τ7ν �στικ7 κ!ινων6α A σ!σιαλιστικ7: δ.ν Xπ�ρ	ε µεσα6α τ�Iις.
�Yπ�ρ	αν µ�ν!ν δK!· A oλιγ!µελ7ς Aγετικ7 Sµ�δα (!Jδ,π!τε τ/ µ,λη Xπε-
ρ,1ησαν τ) 10% τ!? πληθυσµ!? κατ/ τ�ς δικ,ς τ!υς Sµ!λ!γ6ες) κα� A \σ!πε-
δωµ,νη κα� *κδ!υλωµ,νη µQBα.

�Aλλ/ τ�σ! �π) τ/ �στικ/ καθεστ4τα Dσ! κα� �π) τ/ σ!σιαλιστικ/ λ�µπει
δι/ τ�ς �π!υσ6ας της A Hνν!ια τ�ς δικαι!σKνης. ERναι �δKνατ!ν ν/ συνυ-
π�ρI2η *I!υσ6α κα� δικαι!σKνη. ∆ι�τι A µ.ν *I!υσ6α δι/ τ�ς \σ�τητ!ς γεννqQ
Xπηκ�!υς, A δ. δικαι!σKνη π!λ�τες. �O ∆ηµ. I. Λ�µπρ!υ καταλ�γει στ7ν πρ!-
αναφερθε�σα Xπ!σηµε6ωσιν τ!? 1ι1λ6!υ τ!υ: «Θεµελι�δης κα3 κυρ$αρ(η <δ/α
τ�ς ̂ λληνικ�ς πλιτικ�ς σκ/ψεως κα3 πρ#�εως εLναι , <δ/α τ�ς δικαισ�νης,
τ&ν �π$α K IEλληνες εL(αν θεπι4σει  π6 τ
 (ρ�νια τ�ς  π�τερης  ρ(αι-
�τητας (θε
 ∆$κη)». T�σ! δ. �ν�γεται στ) �π=τατ! παρελθ�ν A �π�κρ!υ-
σις τ!? κ61δηλ!υ α\τ�µατ!ς τ�ς \σ�τητ!ς, π!; 	�νεται στ/ 	ρ�νια τ!? Θη-
σ,ως, Dταν *φ�νευσε τ)ν ληστ7 Πρ!κρ!Kστη κα� δι,λυσε τ) κρε11�τι τ!υ –
µ,τρ!. ∆ι�τι A �νισ�της τ!? µ,τρ!υ µ. τ)ν �νθρωπ! κα� A πρ!σπ�θεια *I!-
µ!ι=σε=ς τ!υ �π!φ,ρει �ν�πηρες συνειδ�σεις. ]O,τι �κρι14ς �π,φεραν τ/
σ!σιαλιστικ/ καθεστ4τα �π,φεραν κα� �π!φ,ρ!υν τ/ �στικ!-καπιταλιστι-
κ�. �O φασισµ)ς κα� S �ατσισµ)ς δικ� τ!υς δηµι!υργ�µατα εRναι. Kα� γι/ ν/
τελει=ν!υµε µ. τ7ν «µεγ�λη» σ!σιαλιστικ7 *παν�στασιν, θ/ Xπενθυµ6σ!υµε,
Dτι Dλες !� νε!ναBιστικ.ς 1αρ1αρ�τητες συν,1ησαν σ. π�λεις τ�ς πρ=ην �Aνα-
τ!λικ�ς Γερµαν6ας.

�AκεσTς
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κ. Πρ�δικς
7O Πρ�δικς Aπ�ρ�εν J�(ς φυσικ6ς φιλ�σφς κα3 σφιστ&ς (Συ`δας), +πως κα3

σπυδα9ς µετεωρσφιστ&ς (�Aριστφ#νης). «Πρδ$κυ δ1 τaνµα τσ�τν ?π3 σ-
φ$αν ?γ/νετ, bστε π#ντας "�λεσθαι  κρXσθαι α'τ�» (Φιλ�στρατς). IOλα µαρτυ-
ρ�ν, +τι � Πρ�δικς – +πως κι +λι σ(εδ6ν K IEλληνες φιλ�σφι – εL(ε γενικ&ν µ�ρ-
φωσιν· dταν παν-επιστ4µων: «Π#σσφς γ#ρ µι δκε9  ν&ρ εLναι κα3 θε9ς» (Πλ#των).
∆$δασκε  διακρ$τως τ�σ πρ6ς  ρ(αρ$υς ε<ς τ&ν φιλσφ$αν +σ κα3 πρ6ς ?πιστ4µ-
νες, λαµ"#νντας eς δ$δακτρα  π6 µ1ν τMς πρ�τυς µ$αν δρα(µ4,  π6 δ1 τMς δε�τε-
ρυς πεντ4κντα. Mαθητ/ς τυ Aπ�ρ�αν πλε9στι �Aθηνα9ι, µετα�M τ�ν �π$ων � Σω-
κρ#της, � �Iσκρ#της, � Θηραµ/νης, � Kαλλ$ας... 7O πρ�τς µ#λιστα,  δυνατ�ντας ν

κατα"#λ0η τ6 πεντηκντ#δρα(µν, παρηκλ�θει συ(ν
 τ
 µαθ4µατα τ�ς µιXς δρα(µ�ς
(«Kρατ�λς»), στ
 �π9α � σφιστ&ς παρεν/"αλλε κα3 κ#τι  π6 τ
  ν�τερα µαθ4µατα,
�σ#κις  ντελαµ"#νετ +τι K  κρατ/ς τυ Jτειναν ν
 πλ4�υν h ν
 νυστ#�υν.

7O Πρ�δικς dταν µ�στης τ�ς ,ρακλειτικ�ς, τ�ς �ενφ#νειας κα3 τ�ς παρµεν$δειας
φιλσφ$ας. �Aπ6 τ6ν πρ�τ δανε$στηκε τ6 «διαιρε9ν», στ6 �π9 πρσ/δωσε ?ντελ�ς �ε-
(ωριστ&ν σηµασ$α, Jτσι bστε � Σωκρ#της ν
 τ6 θεωρ0� «θε$αν δ�σιν, iτις ?ρρ$φθη ?κ
θε�ν ε<ς  νθρ�πυς δι# τινς Πρµηθ/ως jµα φαντ#τ=ω τιν3 πυρ$» («Φ$λη"ς»). T6
«διαιρε9ν kκαστν κατ
 φ�σιν κα3 φρ
>ειν +κως J(ει» τ� �Eφεσ$υ "ρ$σκει πλ4ρη ?φαρ-
µγ&ν στ&ν γλωσσλγ$α· κα3 � Πρ�δικς «δκε9 τ�ν σφιστ�ν κ#λλιστα τ
 τια�τα
@ν�µατα διαιρε9ν» (“Λ#(ης”). OK  κρι"λγικ1ς διακρ$σεις τ�ν συνων�µων κα3 συγγε-
νικ�ν λ/�εων dσαν ?�$συ  �ιθα�µαστες µ1 τ
 παρισωτικ
 σ(4µατα κα3 τ6  ντιθετικ6
λε�ιλ�γι τ� Γργ$α.

7H @ρθ�της τ�ν @νµ#των κα3 K λεπτ1ς νηµατικ1ς διακρ$σεις µετα�M τ�ν συγγενικ�ν
λ/�εων κα3 ?ννι�ν δ1ν J(υν µ�ν γλωσσλγικ&ν σηµασ$α  λλ
 κα3 µαθηµατικ4ν, κα3
φυσικ4ν,  φ� �δηγ�ν τMς ?ρευνητ1ς στ&ν  νακ#λυψιν τ�ς πρ�της  ρ(�ς h στ&ν <δ/-
αν τ� Oντως oOντς. 7H µ/θδς πM  κλυθε9 � Kε9ς σφ6ς διαφ/ρει ?κε$νης τ�
Πρωταγ�ρα, πM ?πεδ$ωκε τ&ν @ρθ/πειαν. 7O Πρ�δικς δ1ν θ/λει ν
 διρθ�σ0η τ3ς λ/-
�εις κα3 τ
 @ν�µατα, παρ
 τ6 +τι φρνε9 πpς , γλ�σσα δ1ν  πτελε9 δ�ρηµα τ�ν θε�ν
 λλ’  νθρ�πινη δηµιυργ$α. IO,τι τ6ν ?νδιαφ/ρει εLναι τ6 «µαθε9ν περ3 @νµ#των @ρθ�-
τητς», , @ρθ& (ρ�σις δηλαδ& τ�ν λ/�εων, +πως κα3 , (ρησιµπ$ησις «O(ι µακρσκελ�ν
h "ρα(ει�ν πρτ#σεων  λλ
 µετρ$ων». 7O Πρ�δικς δ1ν καταφε�γει στ&ν π$ησιν, +πως
K σφ3 τ�ν �A"δ4ρων, κα3  πφε�γει τ3ς �ριστικ1ς πρτ#σεις. Λαµ"#νει τ
 παρα-
δε$γµατ# τυ  π’ τ6ν καθηµεριν6ν "$ κα3 ?ρωτ]X τMς µαθητ/ς τυ περ3 τ�ς διαφρXς
τ�ς qλφα λ/�εως  π6 τ&ν "�τα, Aπ"ηθ�ντ#ς τυς ν
 ?�ε�ρυν τ&ν  κρι"� σ(/σιν µε-
τα�M σηµα$νντς @ν�µατς κα3 σηµαινµ/νυ πρ#γµατς. 7O Σωκρ#της θ
 υKθετ4σ0η
τ&ν τ/(νην α'τ& τ� Πρδ$κυ κα3 θ
 ?ρωτ]X, eς γνωστ�ν, τMς δικ�ς τυ µαθητ1ς ?π$-
µνα: «T$ ?στιν  νδρε$α, τ$  ρετ4, τ$ σωφρσ�νη, τ$ ?γκρ#τεια...».

�E�αιρετικ
 ?νδιαφ/ρυσα εLναι κα3 , θεωρ$α τ� σφιστ� γι
 τ&ν γ/νεσιν τ�ς θρη-
σκε$ας. OK <δ/ες τυ µπρε9 ν
  ν#γωνται στ6ν rενφ#νη κα3 τ6ν 7Hρ#κλειτ, δ$δνται
+µως µ’ kναν ?ντελ�ς �ε(ωριστ6 τρ�π. 7O E'4µερς, � Περσα9ς, � ∆ιαγ�ρας κα3 � Θε-
�δωρς, K γνωστ3 qθει +πως  ναφ/ρνται, δ1ν κ#νυν κ#τι περισσ�τερ  π6 τ6 ν
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?παναλαµ"#νυν τ6ν Πρ�δικ, σ�µφωνα µ1 τ6ν �π9 «K παλαι$ ?ν�µισαν θεMς iλιν,
κα3 σελ4νην, κα3 κρ4νας, κα3 πταµ�ς, κα3 π#ντα τ
 sφελ�ντα τ6ν "$ν ,µ�ν δι
 τ&ν
 π’ α'τ�ν sφ/λειαν... Mετ
 τα�τα θεMς ?ν�µισαν τMς εAρ�ντας h τρφ
ς h σκ/πας h
τ
ς qλλας τ/(νας eς ∆4µητρα, ∆ι�νυσν κα3 ∆ισκ�ρυς...».

OK  ντιλ4ψεις τ� Kε$υ σ(ετικ
 µ1 τ&ν γ/νεσι τ�ς θρησκε$ας µεταπηδ�ν  π’ τ
 φυ-
σικ
 Oντα κα3 τ3ς δυν#µεις τ�ς φ�σεως, πM ?νσωµατ�νυν τ6 θε9ν, στMς  νθρωπ�-
µρφυς θεMς τ�ν 7Eλλ4νων, πM Aπ�ρ�αν µεγ#λι σφ3 (δα4µνες) κα3 πλυτδ�τες
(δα9τες). oEτσι � ∆ι�νυσς,  φ� «"�τρυς Aγρ6ν π�µα ηtρε κε<σην/γκατ θνητ9ς»,
«σπ/νδεται θε9σι θε6ς γεγ�ς».7O Πρ�δικς θεωρε9 τ6ν πλιτισµ6 O(ι eς κ#τι τ6 θε�δ-
τν κα3 συντελεσµ/νν,  λλ’ eς µ$αν πρδευτικ&ν κα3 κπιαστικ&ν πρε$α τ�ς  νθρω-
π�τητς. Θε3 κα3 πλιτισµ6ς σ(ετ$>νται κα3 συµ"αδ$>υν,  φ� K πρ�τι ?νσαρκ�νυν
τMς στ�(υς κα3 τ
 �ρ#µατα τ�ν  νθρ�πων. OK γεωργ3 εLν’ K πρ�τι Jνθει κι K
πρ�τι σκαπανε9ς τ� πλιτισµ�,  φ� α'τ3 Jθεσαν τ
 πρ�τα +ρια στ&ν γ� κα3 θ/-
σπισαν τMς πρ�τυς ν�µυς. OK θρησκευτικ1ς παραστ#σεις, K τελετυργ$ες  ναδ�θη-
καν  π’ τ3ς ?λπ$δες, τ3ς  γων$ες κα3 τ&ν ε'γνωµσ�νη τ�ν γεωργ�ν γι
 τ&ν ε'�δωσιν
τ�ν κ�πων τυς.

7O «"/λτιστς Πρ�δικς», +πως τ6ν  πκαλε9 � Πλ#των, Jγινε πασ$γνωστς  π’ τ6ν
?�α$ρετ µ�θ τυ τ�ς �Aρετ�ς κα3 τ�ς Kακ$ας h «τ6 περ3 7Hρακλ/υς σ�γγραµµα», +πως
µXς τ6 παραδ$δει � rενφ�ν στ
 «�Aπµνηµνε�µατ#» τυ (B, 1, 21 κ.^.). 7O 7Hρακλ�ς,
, ?νσ#ρκωσις +λων τ�ν πρ"ληµατισµ/νων κα3 qπρων ν/ων, παριστ#νεται  π6 τ6ν σ-
φιστ& ν
 µ/ν0η  ναπφ#σιστς µπρστ
 στ6 σταυρδρ�µι τ�ς �Aρετ�ς κα3 τ�ς Kακ$ας.
O'δε3ς   µφι"#λλει, +τι στ�(ς κα3 ?πιδ$ω�ις τ� δασκ#λυ εLναι, ν
 ̂ λκ�σ0η τ&ν πρσ(&ν
τ�ν ν/ων, ν
 ?�#ψ0η τ&ν φαντασ$αν κα3 τ&ν φιλτιµ$αν τυς γι
 µι
 Jντιµη κα3 κπιαστικ&ν
>ω4, πM ν’  πσκπ0� στ
 µεγ#λα, eρα9α κα3  ληθιν
 <δανικ#, γι
 µι
 >ω& ?ναντ$ν τ�ς
τρυφηλ�τητς, τ� ε'δαιµνισµ�, τ�ς  πκτ4νωσης. OK Aπσ(/σεις τ�ς θεXς Kακ$ας
«περ3 τ�ς ,δ$στης τε κα3 w]#στης �δ�», περ3 τ�ν ?κλεκτ�ν κα3  φθ�νων τρφ�ν κα3
πτ�ν, περ3 τ� ε'δαιµνισµ� κ..κ. δ1ν πε$θυν τ6ν Jφη", � �π9ς  κ�ει µ1 πρσ(&ν
τ&ν φυσικ4, Bπλ� κα3 (αριτωµ/νη �Aρετ& ν
 τ� λ/γ0η τ6 «'κ ?�απατ4σω σε πριµ$ις
,δν�ς  λλ’ 0xπερ K θε3 δι/θεσαν τ
 Oντα διηγ4σµαι µετ’  ληθε$ας».

7O παραπ#νω µ�θς  πτελε9 µ/ρς τ� συγγρ#µµατς τ� Πρδ$κυ «yΩραι», πM
κατ
 πXσαν πιθαν�τητα  ναφερ�ταν στ
 ?�ελικτικ
 στ#δια τ�  νθρ�πυ, στ3ς δι#φ-
ρες φ#σεις τ�ς >ω�ς µας. 7O σφιστ&ς eστ�σ συν/γραψε κα3 qλλα Jργα φυσικ�ς φιλ-
σφ$ας κα3  νθρωπλγ$ας. OK Kππκρατικ3 θ
 λ#"υν σ"αρ
 Aπ’ Oψιν τ3ς  ντιρρ4σεις
τ� Kε$υ σ(ετικ
 µ1 τ&ν συνωνυµικ&ν (ρ�σι τ�ν +ρων «φλ/γµα» κα3 «"λ/ννα» κα3 θ’
 πδε(θ�ν τ&ν σηµασ$α τ� φλ/γµατς (?κ τ� φλ/γω) eς (υµ� «συγκεκαυµ/νυ τε
κα3 {ν Aπερωπτηµ/νυ»· K γλωσσλ�γι π#λι τ�ς ?π(�ς θ
 λ#"υν  φρµ1ς  π’ τ3ς
παρατηρ4σεις τ� Πρδ$κυ κα3 θ
 πρ(ωρ4συν σ1 πρωτ�γνωρες  να>ητ4σεις κα3
Jρευνες.

|Hταν qθες � Πρ�δικς; Kανε3ς δ1ν µπρε9 ν’  παντ4σ0η σ’ kνα τ/τι ?ρ�τηµα. 7O σ-
φιστ&ς δ1ν ?κθ/τει πυθεν
 τ3ς  π�ψεις τυ σ(ετικ
 µ1 τ&ν ~παρ�ιν h µ& θε�ν. T
 Jργα
τ� Πρδ$κυ  ναφ/ρνται στ&ν γ/νεσι τ�ς θρησκε$ας κα3 σ1 τ$πτε περισσ�τερ.

Σαρ�ντς Π7ν
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T� τελευτα	α 
ρ�νια γ�νεται – �ασικ� �π� τ�ν πλευρ� τ�� «∆αυλ��» – µ�α πρ�-
σπ θεια γι� τ�ν σωστ� συσ
ετισµ� τ#ς %Eλληνικ#ς γλ(σσας µ) τ*ς +,νες κα* τ�ν
σωστ� κατ τα+- της στ�ν ���λ� γεν,σεως τ.ν γλωσσ.ν. T� θεωρητικ� κατα-
σκε0ασµα τ#ς 1Iνδ�ευρωπαϊκ#ς 5
ει 6δη δε
θ# κα�ρια πλ-γµατα �κ�µη κα* �π�
�+ι�λ�γ�υς +,ν�υς µελετητ,ς, �8 9π�	�ι :µως παρ� τ�ν καλ- τ�υς θ,ληση δ)ν
µπ�ρ��ν κατ� τεκµ-ρι� ν� γνωρ�;�υν σ) :λη τ�ν 5κτασ- τ�υς τ�<ς µη
ανισµ�<ς
κα* τ� περιε
�µεν� τ#ς %Eλληνικ#ς γλ(σσας, =στε ν� τ�ν >κτιµ-σ�υν κα* ν� τ�ν
κατατ +�υν µ) �κρ��εια.

M�α �π� τ*ς µεθ�δ�υς συσ
ετισµ�� συν�σταται στ�ν >ντ�πισµ� τ.ν κ�ιν.ν λ,-
+εων π�< >µφαν�;�νται στ*ς δι φ�ρες γλ.σσες, γι� ν� µετρηθA# 9 �αθµ�ς >πιρ-
ρ�#ς καθBς κα* C κατε0θυνσ- της. 1Aπ� αEτ� τ�ν Fπ�ψη Hπ ρ
ει κατ’ �ρ
�ν
Jνας τερ στι�ς �ριθµ�ς Kλληνικ.ν λ,+εων, π�< µ) >λ 
ιστες διαφ�ρ�π�ι-σεις,
:πως π.
. �π�κ�π� καταλ-+εων, 
ρησιµ�π�ι��νται σ
εδ�ν αEτ�0σιες στ� +,να
λε+ιλ�για. AEτ)ς εLναι λ�γ� π�λ< γνωστ)ς �8 περισσ�τερες κα* >ντ�π�;�νται
εMκ�λα �π�τελ.ντας περ�π�υ τ� εNκ�σιπ,ντε τ�	ς Kκατ� τ�� περιε
�µ,ν�υ τ.ν
+,νων λε+ικ.ν. T,τ�ιες εLναι π.
.: democracy, gynecology, pediatric, charisma,
polypus, esophagus, xenophobia, patriotic, enigma, aegis, polyandry, despot,
symbolic, arhythmia, apocalyps, idiosyncratic, eon, autopsy, chronic, neurotic,
symptom, empirical, harmonize, ectomy, apathy, pahyderm κα* πλ#θ�ς Fλλες. POλες
αEτ)ς καλ0πτ�υν Jνα τ�σ� εEρ< φ σµα, =στε ν� µπ�ρA# Fνετα κανε*ς ν� �πευ-
θυνθA# π.
. σ) �γγλ�φων� �κρ�ατ-ρι� µ) Kλληνικ)ς λ,+εις �φωµ�ιωµ,νες �π� τ�ν
1Aγγλικ-, :πως 5κανε δ0� τ�Eλ 
ιστ�ν φ�ρ)ς 9 Rεν�φ.ν Z�λ(τας σ) παγκ�σµια
συν,δρια γι� τ�ν πληθωρισµ� κα* τ�ν διεθν# ν�µισµατικ� π�λιτικ� (�λ. «∆αυ-
λ�ς», τ. MαU�υ 1984 κα* 1I�υν��υ 1989). Γι� τ*ς λ,+εις αEτ)ς δ)ν τ�θεται θ,µα δι-
ευκριν�σεως τ#ς πατρ�τητ�ς. 1Aν-κ�υν σ) π�λ< πρ�
ωρηµ,ν� στ δι� π�λιτι-
στικ#ς >+ελ�+εως κα* >µφαν�;�νται στ� Kλληνικ� κε�µενα π�λ< πρ�τ�� >µφανι-
στ��ν, 5στω κα* >λαφρ� παραπ�ιηµ,νες �λλ� �+ι�σηµε�ωτα :µ�ιες, στ� +,να. Γε-
νικ� 9 δανεισµ�ς τ�υς καλ0πτεται �π� 8στ�ρικ� πιστ�π�ιητικ . Γι� :σ�υς :µως
τυ
�ν �γν���ν \θεληµ,να τ�ν 8στ�ρ�α κα* �µφι� λλ�υν, �ρκε	 κα* µ�ν� C λ�-
γικ� συγκρ�τησ- τ�υς, γι� ν� FρAη 9π�ιαδ-π�τε δι θεση �µφισ�ητ-σεως. Συ-
γκεκριµ,να, >ν^. στ� Kλληνικ� κ θε µ�α �π� αEτ)ς δ)ν _ν�µ ;ει `πλ.ς �λλ�
ταυτ�
ρ�να 9ρ�;ει κι�λας τ�ν 5νν�ια στ�ν 9π��α �ναφ,ρεται, στ� +,να �ντ�θε-
τα �8 aδιες _ν�µασ�ες δ)ν 5
�υν καµµ�α αNτι(δη σ
,ση µ) τ� _ν�µα;�µεν�, �λλ�
εLναι `πλb πρ�ϊ�ντα συµ� σεως κα* συνεπ.ς c
ι δικ  τ�υς δηµι�υργ-µατα
�λλ� δ�τ� πρ�ϊ�ντα. Στ� Kλληνικ� π.
. C λ,+η «δηµ�κρατ�α» δ)ν _ν�µ ;ει ̀ πλb

α. E�σαγωγικ�ς παρατηρ�σεις

%H σ
,ση πατρ�τητας τ#ς %Eλληνικ#ς Γλ(σσας
µ) τ*ς EEρωπαϊκ,ς. - «Kρυπτ�ελληνικ)ς» λ,+εις

H ΣYΓXPONH APABIKH KAI O ΦOINIKIΣMOΣ



�λλ� δι� τ�� περιε
�µ,ν�υ της περιγρ φει ταυτ�
ρ�να τ� π�λιτικ� σ0στηµα, στ�
9π�	� τ�ν Nσ
< τ�ν «κρατε�» 9 «δ�µ�ς». 1Aντ�θετα σ) καµµ�α �π� τ*ς +,νες
γλ.σσες π�< τ�ν µετα
ειρ�;�νται, γι� ν� _ν�µ σ�υν τ�ν aδια 5νν�ια, δ)ν λ,ει
τ�π�τε, παρ� �π�τελε	 µ�α `πλ# σ0µ�αση· κα* Kπ�µ,νως καµµ�α �π� αEτ)ς δ)ν
µπ�ρε	 �Mτε κατ� τ� >λ 
ιστ� ν� διαν�ηθA# ν� θ,σAη θ,µα πατρ�τητ�ς.

M�α Fλλη κατηγ�ρ�α λ,+εων Kλληνικ#ς καταγωγ#ς π�< 
ρησιµ�π�ι��νται
διεθν.ς, εLναι >κε	νες π�< 5
�υν τ�σ� �λλ�ιωθ#, =στε ν� µ�ν εLναι 9ρατ� µ)
τ�ν πρ(τη µατι� C ταυτ�τητ  τ�υς. T,τ�ιες εLναι π.
. C pause π�< σηµα�νει πα�-
ση, τ� cinema π�< 5
ει µ�α �ρκετ� >µφαν# πρ�,λευση �π� τ� κ�νηµα, τ� cemetery
π�< σηµα�νει κ�ιµητ�ρι g νεκρ�ταφε	�, τ� πρ�θεµα tele (...vision, ...metric, ...phon
κ.λπ.) π�< πρ�,ρ
εται �π� τ� Kλληνικ� τηλε... (Tηλ�µα
�ς, τηλε�ραση κ.λπ.), τ�
govern π�< θυµ�;ει τ� Kλληνικ� κυ�ερν� (%Oµ-ρ�υ γ 283, Πλ των�ς Π�λιτικ�ς
488, EEριπ�δη  Iκ�τιδες 880 κ.λπ.), τ� zoo (9 ;ω�λ�γικ�ς κ#π�ς δηλαδ�) π�< θυ-
µ�;ει τ� Kλληνικ� "#�� κα* π�λλ)ς Fλλες. O8 λ,+εις αEτ)ς δ�ν συν�δε0�νται �π�
>+ aσ�υ µ) τ*ς πρ�ηγ�0µενες 5γκυρα 8στ�ρικ� πιστ�π�ιητικ , �λλ� εLναι τ�σ�
5κδηλη C 9µ�ι�τητ  τ�υς µ) �ντ�στ�ι
ες Kλληνικ,ς, :ταν παρα�ληθ��ν, =στε
πρ,πει ν� θεωρ#ται µ ταιη κ θε πρ�σπ θεια �µφισ�ητ-σε(ς της. %H 9µ�ι�τη-
τα αEτ� +εκαθαρ�;ει ταυτ�
ρ�να κα* τ� θ,µα τ#ς πατρ�τητας µ) τ�ν aδια, :πως
κα* πρ�ηγ�υµ,νως, συλλ�γιστικ� τ#ς αNτι(δ�υς συγκρ�τ-σε(ς τ�υς στ�ν %Eλλη-
νικ� κα* τ#ς συµ�ατικ�τητας στ*ς +,νες. ∆)ν µπ�ρε	 C Kλληνικ� λ,+η κ�ιµητ�-
ρι κα* C �γγλ�ντυµ,νη �δελφ- της cemetery ν� µ� 5
�υν Kλληνικ� πρ�,λευση,
:ταν C πρ(τη περ�πτωση πρ�σδι�ρ�;ει τ�ν 5νν�ια π�< καθ�ρ�;�υν, >ν^. C
�γγλικ� µ�ρφ- της µ�ν� κατ�πιν συµ� σεως λ,ει τ� aδι� πρbγµα. ELναι �δ0-
νατ�ν π λι ν� lρθε C πα�ση �π� τ�ν συµ�ατικ� �γγλικ� _ν�µασ�α pause κα*
>δ. ν� �ρ,θηκε >ντελ.ς συµπτωµατικ� ν� ταιρι ;Aη µ) τ� ρ#µα πα�ω, π�< _ν�-
µατ�;ει τ�ν >ν,ργεια τ#ς πα0σης, g τ,λ�ς ν� π#ραν �8 Jλληνες τ�ν �γγλικ� λ,-
+η cinema κα* ν� τα�ρια+ε �κρι�.ς µ) τ�ν κινηµατ�γρ φ�, π�< τ�σ� τ,λεια πε-
ριγρ φει τ� φαιν�µεν�. T� κ�νηµα �ντιστ�ι
ε	 στ� �γγλικ� movie, mν µεταφρα-
σθA#, �λλ� τ� cinema εLναι `πλ# �ντιγραφ� µ) λατινικ�<ς 
αρακτ#ρες. N�µ�;ω,
:τι κα* γι’ αEτ� τ�ν κατηγ�ρ�α τ.ν λ,+εων δ)ν µ,νει καµµ�α �µφι��λ�α γι� τ�ν
πατρ�τητ  τ�υς.

%Yπ ρ
ει τ,λ�ς µ�α τρ�τη κατηγ�ρ�α λ,+εων Kλληνικ#ς πρ�ελε0σεως, π�< >µφα-
ν�;�νται σ) +,νες γλ.σσες σ-µερα, �λλ� εLναι δ0σκ�λ� ν� >ντ�πισθ��ν στ� Kλλη-
νικ , γιατ* 5
�υν π ψει ν� 
ρησιµ�π�ι��νται �π� τ�<ς PEλληνες. %H 
ρ-ση τ�υς
�π� τ�<ς τελευτα��υς �ν γεται στ�ν �ρ
αι�τητα κα* µ λιστα στ*ς παρυφ)ς τ#ς
8στ�ρ�ας γι� τ*ς πι� π�λλ)ς �π� αEτ,ς. Mιλbµε γι� λ,+εις π�< �ρ�σκ�νται στ�ν
POµηρ� κυρ�ως κα* µερικ)ς φ�ρ)ς στ�<ς κλασσικ�0ς, κα* γι’ αEτ� ν�µ�;ω, :τι 9
p�λ�ς τ�υς εLναι περισσ�τερ� �π�φασιστικ�ς στ�ν διευκρ�νιση τ�� θ,µατ�ς,
π�< >ρευν��µε. Mερικ)ς µπ�ρ��ν �κ�µη κα* σ-µερα ν� �νι
νευθ��ν σ�ν συν-
θετικ� λ,+εων g µ,σ^ω παραγ(γων τ�υς. Στ�ν >ντ�πισµ� κα* τ�ν �+ι�λ�γηση
µερικ.ν τ,τ�ιων λ,+εων �π�σκ�πε	 ν� συµ� λAη αEτ� C µελ,τη σ�ν συνεισφ�ρ�

�. O� «κρυπτ�ελληνικ�ς» λ��εις τ�ς �Aγγλικ�ς
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στ�ν :λη πρ�σπ θεια �π�καλ0ψεως τ#ς �λ-θειας γ0ρω �π� τ� θαυµ σι� αEτ�
>πικ�ινωνιακ� κα* ν�ητικ� κατασκε0ασµα, π�< λ,γεται %Eλληνικ� γλ.σσα κα*
τ�� 9π���υ τ�ν θ,ση �γν���ν π�λλ�* κα* Hπ�σκ πτ�υν περισσ�τερ�ι, mν κα*
π�λλ�* �π� αEτ�<ς �ν-κ�υν δυστυ
.ς σ’ >κε�ν�υς π�< Hπ�τ�θεται, :τι τ 
θη-
καν γι� ν� τ�ν Hπηρετ-σ�υν.

T�ν Hπ�ψ�α γι� τ�ν wπαρ+η παρ�µ��ων λ,+εων τ�ν π#ρα γι� πρ(τη φ�ρ�
�π� κ π�ιες δηµ�σιε0σεις τ�� περι�δικ�� «∆αυλ�ς», :π�υ π.
. στ� τε�
�ς 91,
σελ�δα 5209, 9 κ. K. Γεωργανbς παρατηρ��σε, :τι τ� �γγλικ� tree, π�< σηµα�νει
δ,νδρ�, πρ�,ρ
εται �π� τ� Kλληνικ� «δρ%ς», τ� 9π�	� 
ρησιµ�π�ι��σε 9 POµη-
ρ�ς, γι� ν� _ν�µ σAη :λα τ� δ,νδρα. %O aδι�ς στ� τε�
�ς 99 τ�� aδι�υ περι�δι-
κ�� παρατηρ��σε >π�σης, :τι τ� �γγλικ� land, π�< σηµα�νει γ#, 
ωρ*ς ν� δε�-

νAη καµµ�α 9µ�ι�τητα µ) τ�ν Kλληνικ# _ν�µασ�α της, πρ�,ρ
εται παρ� τα�τα
�π� τ�ν �ρ
α�α Kλληνικ� λ,+η λ&ς (λ(ντης), >+ �y κα* 1Aταλ(ντη π�< εLναι C
µακρυν� γ#, 1Aτλαντικ�ς 1Ωκεαν�ς π�< εLναι 9 1Ωκεαν�ς τ#ς µακρυν#ς γ#ς κ.λπ.
%O aδι�ς συσ
,τι;ε κα* π�λλ� σ0νθετα �γγλικ� τ�πων0µια :πως Greenland,
Scotland, Ireland µ) τ� Kλληνικ�  Yγρ, X.ρα γι� τ� πρ.τ�, Γ� τ�ς Σκ�τ�ας γι�
τ� δε0τερ� g Γ� τ�ς 1Iριδας γι� τ� τρ�τ� κ.λπ. Mετ� �π� αEτ� εLδα µ) πι� πρ�-
σεκτικ� κα* Hπ�ψιασµ,ν� µ τι τ� �ρ
α	α κε�µενα κα* µ�� δ�θηκε C εEκαιρ�α ν�
>ντ�π�σω �ρκετ)ς τ,τ�ιες λ,+εις, στ�ν 1Aγγλικ� τ�Eλ 
ιστ�ν, π�< γι� λ�γ�υς
>παγγελµατικ�<ς 
ρησιµ�π�ι. κα* π�< 9λ�φ νερα σ
ετ�;�νται µ) τ�ν �ρ
α�α
Kλληνικ� γραµµατε�α, >ν^. >κ πρ(της cψεως φα�ν�νται τελε�ως +,νες πρ�ς τ*ς
�ντ�στ�ι
ες Kλληνικ,ς.

M�α τ,τ�ια λ,+η εLναι >κε�νη π�< σηµα�νει τ�ν 9µ�ι�τητα g «Nσ�τιµ�α». 1Eµε	ς
λ,µε, :τι 9 τ δε εLναι «2σ(3ι�ς» τ�� τ δε, >ν. �8 {Aγγλ�ι λ,νε equal (6κ�υαλ).
POταν :µως �νατρ,+�υµε στ�ν POµηρ�, �λ,π�υµε ν� λ,Aη γι� τ�ν Bριση�δα: «Bρι-
ση5ς δ’ 7ρ’ 8πειτ’ �κελ�ς 9ρυσ�:η ;Aφρ�δ�τ:η» (1Iλι δα Y 282), π�< σηµα�νει :τι C
Bριση�δα εLναι Nσ +ια µ) τ�ν 
ρυσ# 1Aφρ�δ�τη. 1Aλλ�� 9 aδι�ς λ,ει γι� τ�ν
1A
ιλλ,α «µν�σαι’ πατρ�ς σ��� θε��ς ?πιε�κελ’  ;A9ιλλε%» (1Iλ. Ω 480), δηλαδ�
θυµ-σ�υ τ�ν πατ,ρα σ�υ 1A
ιλλ,α, π�< εLσαι Nσ +ι�ς µ) τ�<ς θε�0ς. OEδεµ�α
Hπ ρ
ει, φαντ ;�µαι, �µφι��λ�α, :τι C �γγλικ� λ,+η equal ταυτ�;εται µ) τ�ν
Kλληνικ� ε @κελ�ς κα* δεδ�µ,ν�υ :τι µ,
ρι τ�ν >π�
� τ�� %Oµ-ρ�υ δ)ν Hπ#ρ
αν
�8 πρ�ϋπ�θ,σεις δανεισµ�� τ#ς %Eλληνικ#ς �π� τ�ν 1Aγγλικ-, θ� πρ,πει µ) κ -
θε �ε�αι�τητα ν� θεωρ-σ�υµε, :τι C �γγλικ� λ,+η 5
ει �κ�λ�υθ-σει τ�ν Kλλη-
νικ� εaτε �π’ εEθε�ας εaτε µ,σ^ω τ#ς Λατινικ#ς.

1Eµε	ς λ,µε «φιλ.» κα* �8 {Aγγλ�ι λ,νε kiss. Πλ-ρης C διαφ�ρ�π��ηση >κ πρ(-
της cψεως. POταν :µως �νατρ,+�υµε κα* π λι στ�ν POµηρ�, θ� τ�ν δ��µε ν� λ,Aη
στ�ν 1Iλι δα ∆ 474: «?πε� κ%σε π%λε τA 9ερσ5ν» :π�υ κ�σε σηµα�νει «φ�λησε».
Στ� «1Oρφικ�» >π�σης (5κδ. %Hλ��υ, 447-448) λ,ει «8κυσεν κεφαλ�ν», δηλαδ�
τ�� φ�λησε τ� κεφ λι. OEδεµ�α λ�ιπ�ν �µφι��λ�α, :τι τ� ρ#µα φιλ. στ�ν
1Aγγλικ� πρ�,ρ
εται �π� τ� Kλληνικ� λε+ιλ�γι� κα* µ λιστα τ� π,ραν τ#ς 
ι-
λιετ�ας πρ� Xριστ��.

%Eλληνικ� λ,µε «κ�0κλα» κα* �8 {Aγγλ�ι λ,νε idol. 1Eδ. δ)ν εLναι καθ�λ�υ
δ0σκ�λ� ν� παρατηρ-σ�υµε τ�ν 9µ�ι�τητα τ#ς �γγλικ#ς λ,+ης µ) τ�ν �ρ
α�α
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ε@δωλ�ν, π�< δ)ν µbς εLναι κα* τ�σ� +,νη σ-µερα. Kα* αEτ� C 9µ�ι�τητα εL
ε κ -
π�τε >πισηµανθ# σ) κ π�ια συνεργασ�α τ�� «∆αυλ��».

Λ,µε «>νεργ.» g «δρ.» κα* �8 {Aγγλ�ι 
ρησιµ�π�ι��ν µ�αν >κ πρ(της cψε-
ως τελε�ως διαφ�ρετικ� λ,+η, τ� act. Π�ι  :µως 5κπλη+η, :ταν δια� ;�ντας τ*ς
«EEµεν�δες» τ�� ANσ
0λ�υ �λ,π�υµε (στ. 36) ν� λ,Aη «Cκτα�νειν στ(σιν», δη-
λαδ� «ν  κ ν�υµε στ ση»; g στ� «%Eλληνικ�» τ�� Rεν�φ.ντ�ς (6.4.5.), :π�υ λ,-
ει «ε2ρ�νη Cκτ��ν», «πρ,πει ν� κ ν�υµε εNρ-νη»; �Aν µ λιστα ψ +�υµε κα* σ)
νε(τερες >κδ�
,ς, θ� δ��µε τ� ρ#µα Cκτα�νω ν� κρ0�εται µ,σα στ�ν λ,+η

ειρ�να3 αEτ�ς δηλαδ� π�< >νεργε	 µ) τ� 
,ρια, C 
ειρωνακτικ� >ργασ�α, αEτ�
π�< γ�νεται µ) τ�ν >ν,ργεια τ.ν 
ερι.ν κα* Fλλες.

%H Σελ-νη λ,γεται �γγλικ� moon, �λλ� στ�ν �ρ
α�α Kλληνικ� µ�νη, >+ �y κα*
9 «µ�ν» (π�< εL
ε δι ρκεια µιbς σελ-νης περ�π�υ), 9 «µην�σκ�ς», τ� «µην�ειδ)ς»
σ
#µα (>κε	ν� π�< µ�ι ;ει µ) τ�ν Cµισ,λην�) κα* Fλλες (τ�ν >πισ-µανση αEτ�
εL
ε κ νει στ�ν «∆αυλ�», τ. 116, σελ. 6737, 9 κ. K. Ψυ
�γι�ς).

T� �γγλικ� cure κα* τ� συγγεν,ς τ�υ care, π�< σηµα�ν�υν θεραπε0ω κα* φρ�-
ντ�;ω, 5
�υν πρ�φαν# σ
,ση µ) τ� �ρ
α	� Kλληνικ� κ�ρ�ω (Π. ∆�µπασ κη,
«;Eπ�τ�µ� Λε3ικ� τ�ς ;Aρ9α�ας  Eλληνικ�ς», σελ. 457). 1Aπ� τ�ν aδια p�;α γι�
Fρση κ θε παρε+ηγ-σεως πρ�,ρ
εται κα* τ� νεωκFρ�ς, δηλαδ� αEτ�ς π�< φρ�-
ντ�;ει τ�ν να�.

%O «_φθαλµ�ατρ�ς» λ,γεται �γγλικ� oculist κα* 9 _φθαλµικ�ς ocular, π�< δ)ν
µπ�ρ��µε ν� �ρνηθ��µε, :τι εLναι τελε�ως διαφ�ρετικ� >κ πρ(της cψεως. ∆υ-
στυ
.ς :µως γι� τ�<ς π�λ,µι�υς τ#ς %Eλληνικ#ς C �ρ
α�α ∆ωρικ� _ν�µασ�α
τ�� _φθαλµ�� lταν �Gκ�ς, 9π�τε διαψε0δ�νται κα* π λι.

R,ρ�υµε, :τι τ� Kλληνικ� «_ρυ
ε	�» λ,γεται �γγλικ� mine, �λλ� κα* >δ. 5ρ
ε-
ται C �ρ
α�α Kλληνικ� µυθ�λ�γ�α, π�< δ�νει τ� cν�µα M�νως στ�ν �ασιλ,α τ#ς
Kρ-της, π�< lταν γνωστ� γι� τ� _ρυ
ε	α µεταλλευµ των �λλ� κα* τ�ν λα�0-
ρινθ�, :π�υ �ρισκ�ταν 9 γνωστ�ς µιν.ταυρ�ς κα* π�< σαφ,στατα >πρ�κειτ�
γι� εLδ�ς Hπ�γε��υ στ�bς _ρυ
ε��υ, :π�υ στ,λλ�νταν τ� παιδι� τ.ν Cττηµ,νων
1Aθηνα�ων κα* 
 ναν τ�ν ;ω- τ�υς �π� τ*ς σκληρ)ς συνθ#κες δια��ωσης κα*
>µφανι;�ταν :τι τ�<ς 5τρωγε 9 Mιν(ταυρ�ς. T�ν σ
,ση αEτ� >πισηµα�νει κα*
πρ�σπαθε	 ν� Kδραι(σAη κα* π λι 9 κ. K. Γεωργανbς στ� aδι� τε�
�ς 99 τ�� «∆αυ-
λ��», στ� σελ�δα 5691. %Yπ ρ
�υν κα* �8 µιν�αι, λιµ νια :π�υ �8 Mινω�τες φ�ρ-
τωναν µεταλλε0µατα.

POσ�ι �σ
�λ��νται µ) τ�ν µελ,τη τ�� φωτισµ�� γνωρ�;�υν τ�ν διεθν# :ρ�
lux, π�< δ)ν φα�νεται >κ πρ(της cψεως ν� 5
Aη καµµ�α σ
,ση µ) κ θε Kλληνικ�
λ,+η >π* τ�� �ντικειµ,ν�υ, �φ�� :λες 5
�υν σ
,ση µ) τ�ν λ,+η «φ.ς». Π λι C
πρ�σεκτικ(τερη �να;-τηση θ� µbς 9δηγ-σAη στ�ν �ρ
α�α p�;α λυκ-, π�< σ--
µαινε φ.ς. 1Aπ� αEτ�ν πρ�,ρ
�νται �8 λ,+εις λυκFφως κα* λυκαυγ,ς, π�< δ)ν
5
�υν σ
,ση µ) τ�ν >µφ νιση τ.ν λ0κων, :πως �ναφ,ρεται σ) κ π�ια λε+ικ ,
�λλ� µ) τ�ν αEγ� τ�� φωτ�ς. «Λυκηγεν-ς» εLναι >π�σης 9 «φωτ�γεν�ς» (1Eγκυ-
κλ�πα�δεια Παπ0ρ�υ, τ�µ�ς 9, σελ�δα 5501). Στ�ν aδια >γκυκλ�πα�δεια �ναφ,-
ρεται C λ,+η λ�κη, π�< σηµα�νει «φ.ς» (τ�µ�ς 9, σελ. 5471). T,λ�ς 9 θε�ς τ�� φω-
τ�ς, 9 1Aπ�λλων, �ν�µα;�ταν Λ�κει�ς.
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T� «Kλκ0ω» λ,γεται �γγλικ� pool, π�< δ)ν µ�ι ;�υν �λλ , mν θυµηθ��µε :τι
C λ,+η πFλ�ς σηµα�νει Jνα σηµε	� Jλ+ης, τ�τε θ� συνειδητ�π�ι-σ�υµε, :τι κα*
>δ. Hπ ρ
ει µ�α πρ�φαν�ς συγγ,νεια.

%O κ�κλ�ς λ,γεται �γγλικ  circ-le, �λλ� 9 POµηρ�ς σ) δ0� τ�Eλ 
ιστ�ν περι-
πτ(σεις (1Oδ0σσεια ν 87 κα* 1Iλι δα X 139) δ�νει µ) τ� ρ#µα κιρκFω τ�ν 5νν�ια
τ�� δ,νω κυκλικ . %O 1H. Tσατσ�µ�ιρ�ς >π�σης στ�ν >ργασ�α τ�υ γι� τ�ν Γ,νε-
ση τ#ς %Eλληνικ#ς Γλ(σσας (5κδ. «∆αυλ�ς», 1991) παραθ,τει τ�ν Fπ�ψη περ*
τ#ς _ν�µασ�ας τ�� π�υλι�� κιρκιν,;ι (%Oµηρικ� κ�ρκ�ς), τ� 9π�	� γυρ�;ει γ0-
ρω-γ0ρω διαγρ φ�ντας κ0κλ�υς, �π’ :π�υ C p�;α κ�ρκ-.

{E
�υµε >π�σης τ�ν �ρ
α�α Kλληνικ� λ,+η µ�στωρ, π�< σηµα�νει >π�πτης,
σ0µ��υλ�ς, πρ�ν�ητ�ς (∆�µπασ κη, 525), �π� τ�ν 9π��α φα�νεται ν� πρ�,ρ-

εται C �γγλικ� mister, π�< σηµα�νει 9 κ0ρι�ς 6 9 >πικεφαλ#ς.

∆)ν θ� πρ,πει ν� µbς διαφ0γAη C σ
,ση τ�� after, π�< δ)ν φα�νεται ν� σ
ετ�-
;εται µ) τ�ν �ντ�στ�ι
η Kλληνικ� «µετ », �λλ� αEτ� δ)ν εLναι �λ-θεια, Fν θυ-
µηθ��µε τ� %Oµηρικ� «α�τ�ρ J τ��σιν Cφε�λετ� νFστιµ�ν Kµαρ», π�< σηµα�νει,
:πως µ θαµε στ� σ
�λε	�, «>+ αNτ�ας αEτ�� >κε	ν�ς τ�<ς στ,ρησε τ�ν Cµ,ρα τ��
>παναπατρισµ��», τ� >+ αNτ�ας κ π�ι�υ γεγ�ν�τ�ς :µως σηµα�νει, :τι αEτ� �κ�-
λ�0θησε τ� αaτι�, Fρα 5ρ
εται µετ� �π� >κε	ν� κα* συνεπ.ς Hπ ρ
ει σ
,ση �κ�-
λ�υθ�ας, π�< δηλ(νεται µ) τ� αLτ(ρ. Παρ�µ�ια Fπ�ψη εL
ε διατυπ(σει κα* 9
1Hλ. Tσατσ�µ�ιρ�ς στ� τε�
�ς 85 τ�� «∆αυλ��» (σελ�δα 4832), παραθ,τ�ντας
�π�σπασµα �π� τ�ν «Θε�γ�ν�α» (στ. 22), :π�υ �ναφ,ρεται στ� «πρ.τ� συµ-
��ν» της κ�σµ�γ�ν�ας κα* «�µ,σως µετ�» (6 «αLτ(ρ» στ�ν �ρ
α�α) >µφαν�στη-
κε C Γα	α κ.λπ.

%O Kλληνικ�ς «φ��ρν�ς» _ν�µ ;εται �γγλικ� µ) µ�α φαιν�µενικ� Fσ
ετη λ,-
+η, τ�ν oven. {Aν :µως θυµηθ��µε, :τι 9 ψηµ,ν�ς λ,γεται στ�ν �ρ
α�α Kλλη-
νικ� MπτFς, �π’ :π�υ κα* 9 MπτFπλινθ�ς (τ� τ���λ� g ψηµ,ν�ς πλ�νθ�ς), τ�τε θ�
�ντιληφθ��µε, :τι σ�γ�υρα τ� oven 5
ει σ
,ση µ) τ�ν Kλληνικ� λ,+η γι� τ�ν aδια
5νν�ια.

%H Kλληνικ� λ,+η µυρωδιA �ντιστ�ι
ε	 στ�ν �γγλικ� odor. Π λι µ�α πρ�φαν�ς
5λλειψη 9µ�ι�τητας g σ
,σης. AEτ� :µως µ�ν� φαιν�µενικ . Στ�ν πραγµατι-
κ�τητα C µυρωδι� λ,γεται στ�ν �ρ
α�α Mδωδ�. «Πτ�µα τυµπανια��ν κα5 Mδω-
δFς», εL
ε 
αρακτηρ�σει PEλληνας π�λιτικ�ς κ π�ι� παλαι�τερ� κ�µµα,
>νν�.ντας :τι �π,θανε κα* �ναδ�δει κακ�σµ�α. ;Oδωδ�ς λ�ιπ�ν lταν κ τι π�<
µ0ρι;ε στ�ν πρ�κειµ,νη περ�πτωση Fσ
ηµα. 1Aπ� τ�ν aδια p�;α εLναι κα* τ� O"ω
g δωριστ* Oσδω, �π� τ� 9π�	α κα* C Mσµ�. ELναι πιστε0ω �ρκετ� γνωστ� C λ,-
+ι «O"ει» γι� κ τι π�< µυρ�;ει Fσ
ηµα. 1Aκ�µη κα* C µυρωδι� πρ�,ρ
εται �π�
τ� µ0ρων-(_δ)ωδ�. {Aρα Fλλη µ�α >κ πρ(της cψεως Fσ
ετη λ,+η, π�< :µως
�π�δεικν0εται τελικ� Kλληνικ#ς πρ�ελε0σεως.

Xωρ*ς ν� µπ��µε σ) π�λλ)ς λεπτ�µ,ρειες, θ� θυµ-σω τ�ν Kλληνικ� «φακ�», π�<
�γγλικ� λ,γεται lens, �λλ� �νι
νε0εται σ
,ση κα* µ) τ�ν λ,+η focus, π�< ση-
µα�νει Kστι ;ω, κα* C Kστ�αση �σφαλ.ς σ
ετ�;εται µ) τ�ν φακF. ELναι >π�σης C
acute, π�< σ�γ�υρα σ
ετ�;εται µ) τ�ν Kλληνικ- Cκ�δα· τ� ?µπεδ.νω, π�< σηµα�-
νει στερε(νω µ,σα στ� γ#, C 9π��α λεγ�ταν π�δ�ν, Fρα >µ-πεδ.νω σηµα�νει
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κατ� λ,+η «µ,σα στ� γ#». Σ’ αEτ� τ�ν περ�πτωση εLναι πρ�φαν�ς C σ
,ση µ) τ�
embed, π�< σηµα�νει >νσωµατ(νω >νδε
�µ,νως c
ι �π�κλειστικ� στ� γ#, π ντως
>κφρ ;ει µ�α π�λ< σ
ετικ� 5νν�ια.

Πρ�φαν�ς εLναι �κ�µη C σ
,ση τ�� �ρ
α��υ καρκα�ρω, π�< σηµα�νει σε��µαι
(%Oµ-ρ�υ 1Iλι δα Y 157 κα* ∆�µπασ κη 415), µ) τ� �γγλικ� quake, π�< σηµα�-
νει >π�σης τρ,µω κα* σε��µαι κα* �π� τ� 9π�	� πρ�,ρ
εται τ� earthquake, π�<
σηµα�νει τ�ν σεισµ�, :π�υ σε�εται C γ#, C earth.

Φα�νεται �κ�µη ν� διαφ,ρAη τ� Kλληνικ� �ν κτ�ρ� �π� τ� λατιν�γεν)ς pallace,
mν :µως ψ +�υµε στ�ν 8στ�ρ�α, θ� δ��µε, :τι κα* αEτ� (τ� pallace) γενν-θηκε
�π� τ�ν Kλληνικ-, συγκεκριµ,να �π� τ� cν�µα τ�� 1Aρκ δα �ρωα κα* 8δρυτ#
τ#ς P(µης, π�< �ν�µα;�ταν Π(λλας (γενικ� Π(λλαντ�ς). Πρ�ς τιµ-ν τ�υ �ν�-
µ στηκε Παλλ(ντι�ς 9 µεσα	�ς λ�φ�ς τ#ς P(µης, :π�υ 5κτισε κα* τ� �ν κτ�ρ�
τ�υ, π�< �ν�µ στηκε Pallazzo Q Pallaccio, >+ �y κα* τ� Pallace.

1A+�;ει aσως ν� σηµει(σ�υµε τ�ν «wπ�πτη» 9µ�ι�τητα τ�� 9αµα�, π�< σηµα�-
νει κ τω, κατ� γ#ς, µ) τ� home, π�< εLναι C πατρ̂(α γ#. {A+ια διερευν-σεως >π�-
σης εLναι C σ
,ση τ#ς �γγλικ#ς λ,+ης war, π�< σηµα�νει π�λεµ�ς, µ) τ� �ρ
α	α
Kλληνικ . {E
�υµε δ# π�λλ)ς φ�ρ)ς ν� �ναφ,ρεται 9 π�λεµ�ς σ�ν 1Aρης, �κ�-
µη κα* τ� 5ργ� «%Eπτ� >π* Θ-�ας» 
αρακτηρ�;εται σ�ν «1Aρεως µεστFν», 5ργ�
δηλαδ� γεµbτ� π�λεµ�. Στ�ν «ONδ�π�δα >π* K�λων^.» γ�νεται �ναφ�ρ� στ�ν
«9αλκ��Fαν 1Aρη» (στ. 1046), δηλαδ� τ�ν 
αλκ�φων� π�λεµ�, >νν�.ντας τ�<ς
6
�υς π�< πρ�ερ
�ταν �π� τ*ς συγκρ�0σεις τ.ν 
αλκ�νων :πλων. %O θε�ς τ��
π�λ,µ�υ πα�ρνει τ� cν�µ  τ�υ �π� τ�ν κατ σταση τ�ν 9π��α πρ�σωπ�π�ιε	.
{Aν :µως +ε
ωρ�σ�υµε �π� τ�ν λ,+η τ�ν κατ λη+- της, τ�τε C p�;α της Cρ- δ)ν
µπ�ρε	 κανε*ς ν� �ρνηθA# πBς µ�ι ;ει µ) τ� war.

1A+�;ει ν� δ��µε τ�ν p�;α Cργ-. Στ� Kλληνικ� σηµα�νει στιλπν�ς. Π�λλ� λε-
+ικ� τ*ς δ�ν�υν τ�ν Kρµηνε�α «λευκ�ς», π�< φα�νεται ν� ταιρι ;Aη σ) π�λλ)ς πε-
ριπτ(σεις. ∆)ν εLναι :µως �κρι�.ς τ� λευκ� �λλ� τ� στιλπν� τ� �κρι�)ς ν�ηµ 
της. 1Aπ� αEτ�ν παρ γεται C _ν�µασ�α «7ργιλ�ς», π�< δ)ν εLναι λευκ� Nλ0ς g
λευκ� 
.µα �λλ� στ�λ��υσα Nλ<ς g γυαλιστερ� 
.µα. «;AργιFδ�υς» (1Oδ0σ. κ
264) εLναι 9 λευκ�δ�ντης g µbλλ�ν αEτ�ς µ) τ� στ�λ��ντα δ�ντια. T�ν Fργιλ� �8
1Eγγλ,;�ι τ�ν _ν�µ ;�υν Fλλ�τε clay κα* Fλλ�τε, �λλ� τ� πι� π�λ0, argile. %Yπ ρ-

�υν π�λλ)ς Kλληνικ)ς λ,+εις µ) τ�ν aδια p�;α, π�< :λες 5
�υν τ�ν 5νν�ια τ#ς λευ-
κ�τητ�ς g στιλπν�τητ�ς. %H ;Aργ., τ� πλ�	� τ�� 1I σ�να, �ν�µα;�ταν 5τσι, για-
τ� lταν λευκ� κα* c
ι γιατ* lταν γρ-γ�ρ�, :πως λ,νε π�λλ� λε+ικ� �λλ� κα* τ�
σ
�λικ� �ι�λ�α, ν�µ�;ω. T� λ,ει κα* τ� γνωστ� π��ηµα γι� τ�ν «;Aργ., τ� λευκ�
καρ(�ι». %H aδια p�;α arg- 5
ει κα* στ� �γγλικ� τ�ν aδια 5νν�ια, µ�λ�ν�τι αEτ�
δ)ν 
ρησιµ�π�ιε	ται πλ,�ν σ-µερα στ� Kλληνικ�. Argent σηµα�νει �σηµ�, λευκ�
κα* στιλπν� (Webbster Dictionary, σελ. 49). 1Aπ� >κε	 πρ�ερ
�ταν κα* C _ν�µα-
σ�α «argenta» τ.ν λαµπτ-ρων, π�< lταν �αµµ,ν�ι Fσπρ�ι >+ωτερικ .

Mετ� �π� τ� παραπ νω µπ�ρ��µε ν� πρ�
ωρ-σ�υµε στ�ν διερε0νηση τ#ς
_ν�µασ�ας κ π�ιων µετ λλων. T� �γγλικ� iron π.
. �ντιστ�ι
ε	 στ� Kλληνικ�
σ�δηρ�ς. T� εLναι :µως C λ,+η σ�δηρ�ς παρ� C σ0νθεση τ.ν λ,+εων σιδ- κα*
Kρ�ς, π�< σηµα�νει τ� µ,ταλλ� µ) τ� 
ρ.µα τ#ς «σ�δης», π�< εLναι C γνωστ-
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µας ρ�δι ; ELναι δηλαδ� «Kρ�ς» µ) τ� 
ρ.µα τ#ς σ�δης. {Aρα «Kρ�ς» σηµα�νει
µ,ταλλ� κα* συµπ�πτει αNσθητ� µ) τ� �γγλικ� iron. Σηµειωτ,�ν, :τι «Rρ�ς» στ�ν
�ρ
α�α σ-µαινε Nσ
υρ�ς. 1Eδ. εLναι �+ι�σηµε�ωτ�, :τι κα* στ� �ρα�ικ� C _ν�-
µασ�α τ�� σιδ-ρ�υ κα* τ�� Nσ
υρ�� 5
�υν τ�ν aδια _ν�µασ�α: metin. PEνα Fλλ�
µ,ταλλ�, π�< C _ν�µασ�α τ�υ >πι�ε�αι(νει τ�ν παραπ νω θεωρ�α, εLναι 9 7ργυ-
ρ�ς. Σ0µφωνα µ) τ� παραπ νω 9 7ργ-υρ�ς θ� πρ,πει ν� σ-µαινε τ� στ�λ��ν µ,-
ταλλ�, :π�υ «7ργ-» σηµα�νει τ� στιλπν� κα* «Sρ�ς» τ� µ,ταλλ�. ELναι δηλαδ�
τ� λευκ� g στιλπν� µ,ταλλ�, κα* αEτ� εLναι C πραγµατικ�τητα, Fρα C Kρµηνε�α
πρ,πει ν� εLναι σωστ-.

{Aν �να;ητ-σ�υµε τ�ν σ
,ση τ#ς �γγλικ#ς _ν�µασ�ας mort, π�< �ντιστ�ι
ε	
στ�ν Kλληνικ- «θ νατ�ς», θ� δ��µε :τι στ�ν π�λ< �ρ
α�α µFρ�ς lταν τ� πε-
πρωµ,ν�, κα* τ� τελικ� πεπρωµ,ν� :λων τ.ν �νθρ(πων εLναι, �ς γνωστ�ν, 9 θ -
νατ�ς.

1Aκ�µη C Kλληνικ� λ,+η κ�λ.να δ)ν πρ�,ρ
εται, :πως π�λλ�* διατε�ν�νται,
�π� τ� �γγλικ� columm, �λλ� �ντιθ,τως τ� �γγλικ� πρ�,ρ
εται �π� τ� Kλλη-
νικ� «κ�λ.νη», π�< σ-µαινε wψωµα, λ�φ�ς, τ0µ��ς (POµ. B 811) κα* �π’ :π�υ
πρ�#λθε C _ν�µασ�α τ�� πρ�αστε��υ τ#ς 1Aθ-νας K�λων�%.

{E
�υµε �κ�µη τ�ν Kλληνικ� �Rν�, π�< >λ 
ιστα διαφ,ρει �π� τ� >κ πρ(της
cψεως Fσ
ετ� wine, π�< :µως, mν κυττα
τA# πρ�σεκτικ�, τ�τε θ� διαπιστ(σ�υ-
µε :τι διαφ,ρ�υν µ�ν� στ� πρ.τ� γρ µµα π�< >ν π σAη περιπτ(σει δ)ν εLναι
Fσ
ετ� µ) τ� O. %H Kλληνικ� λ,+η �Lν�ς φα�νεται ν� πρ�,ρ
εται �π� τ� (F) ��ν�ς
(µ, δ�γαµµα), :π�υ τ� (F)( 5γινε στ� 1Aγγλικ W. ∆)ν εLναι Fµ�ιρ� Fλλωστε τ�
:τι C B�νιανη στ�ν περι�
- τ#ς 1Aµφ�σσης λεγ�ταν 5τσι, γιατ* lταν κρασ�τ�-
π�ς (δ)ς A. ∆ενι�;�ς, «∆αυλ�ς», τ. 111, σελ. 6412).

O8 ταυτ�σεις g �8 9µ�ι�τητες αEτ)ς δε�
ν�υν 
ωρ*ς �µφι��λ�α µ�α σ
,ση τ.ν
γλωσσ.ν �π� π�λ< παλι� 
ρ�νια, :ταν �8 µ�ρφ)ς αEτ)ς τ.ν λ,+εων lταν �κ�-
µη σ) 
ρ-ση κα* �π� τ�<ς PEλληνες. T� ;ητ�0µεν� εLναι :µως: �π� π�ι  γλ.σσα
µετακιν-θηκαν πρ�ς π�ι ν. N�µ�;ω, πBς τ� >π�πεδ� τ#ς %Eλληνικ#ς γραµµατε�ας
κατ� τ�ν περ��δ� κατ� τ�ν 9π��α �νι
νε0�νται �8 λ,+εις αEτ,ς, δηλαδ� τ�ν
>π�
� τ�� %Oµ-ρ�υ κα* τ�ν πρ*ν �κ�µη �π� αEτ�ν, συγκριν�µεν� µ) >κε	ν� τ.ν
Fλλων λα.ν, στ*ς γλ.σσες τ.ν 9π��ων συναντ��µε τ*ς κ�ιν)ς λ,+εις, δ)ν �φ--
νει περιθ(ρια �µφι��λι.ν. %H περ�πτωση τ#ς �ντλ-σεως σ) �µφ�τερες τ*ς πε-
ριπτ(σεις �π� µ�α τρ�τη δε+αµεν� δ)ν �λ,πω ν� µπ�ρA# ν� σταθA# σ��αρ , για-
τ� πρ.τ�ν δ)ν 5
ει π�υθεν� �ρεθ# κ π�ι� a
ν�ς τ�� λα�� π�< 
ρησιµ�π�ι��σε
αEτ� τ�ν κ�ιν� µητ,ρα γλ.σσα. %Eπ�µ,νως C Fπ�ψη αEτ� Hστερε	 σ) �+ι�πιστ�α,
�φ�� παραµ,νει σ�ν Jνα θεωρητικ� κατασκε0ασµα κα* δ)ν µπ�ρε	 ν� παρ�υ-
σι σAη �π�δε�+εις. Σ�γ�υρ� εLναι, :τι θ� πρ,πει ν� Hπ#ρ+ε µ�α κ�ιν� µητ,ρα
:λων τ.ν γλωσσ.ν τ�� εEρ0τερ�υ 
(ρ�υ µας τ�Eλ 
ιστ�ν, �λλ� C �ν�
νευση κα*
9 >ντ�πισµ�ς της δ)ν µπ�ρε	 ν� 8καν�π�ιηθA# µ) τ�ν >πιν�ηση Kν�ς Hπ�θετικ��
κατασκευ σµατ�ς, π�< δ)ν >πι�ε�αι(νεται �π� τ� πρ γµατα. �Aν :µως �8 +,-
ν�ι δικαι�λ�γ��νται κ πως, :πως >λ,
θη κα* στ�ν �ρ
-, γιατ* δ)ν κατ,
�υν τ�-

γ. !H !Eλληνικ# µητ�ρα γλ%σσα τ%ν γλωσσ%ν



σ� καλ� τ� µυστικ� τ#ς Kλληνικ#ς γλ(σσας, γι� ν� καταλ ��υν :τι αEτ� εLναι
9 µεσσ�ας π�< �να;ητ��ν, �8 δικ�� µας ταγ�* δ)ν δικαι�λ�γ��νται ν� µ� τ� κα-
ταλα�α�ν�υν κα* ν� µ� ��ηθ��ν τ�<ς +,ν�υς ν� τ� �ντιληφθ��ν. Φα�νεται, πBς
µ,
ρι τ(ρα �8 Hπ�στηρικτ)ς τ.ν φαντασµ των, αNσθαν�µεν�ι τ�ν �δυναµ�α τ�υς
ν� παρ�υσι σ�υν σ�ν τεκµ-ρι� τ� – νεκρ� 5στω – σ.µα τ�� Hπ�τιθ,µεν�υ πρ�-
π τ�ρα τ.ν γλωσσ.ν τ�υς, πρ�σπαθ��σαν ν� �πωθ-σ�υν τ� κ�ιν� γλωσσικ�
στ δι� σ) περι�δ�υς πρ�γλωσσικ,ς, τ�τε π�< �8 5νν�ιες >κφρ ;�νταν µ) µ�ν�-
σ0λλα�α g >ν π σAη περιπτ(σει µ) `πλb \
ητικ� κατασκευ σµατα. M) τ�ν τρ�-
π� αEτ� �ν γ�νταν σ) παρω
ηµ,να πρ�ϊστ�ρικ� στ δια �ναπτ0+εως, =στε ν�
δικαι�λ�γ#ται C �δυναµ�α �νι
νε0σεως γραπτ.ν g >ν π σAη περιπτ(σει 9π�ι-
�υδ-π�τε εaδ�υς Hλικ.ν µνηµε�ων, π�< ν� >πι�ε�αι(ν�υν τ�ν wπαρ+- τ�υς.

%H �π�κ λυψη :µως τ�� γεγ�ν�τ�ς :τι �8 +,νες γλ.σσες 
ρησιµ�π�ι��σαν
γι� τ� κτ�σιµ� τ�υς Hλικ  τ�� πρ�
ωρηµ,ν�υ σταδ��υ τ#ς %Eλληνικ#ς, >πι�ε-
�αι(νει τ�ν θεωρ�α g τ�ν Fπ�ψη τ�� :τι αEτ)ς �8 Fλλες φτει 
τηκαν µ) Hλικ�
τ#ς %Eλληνικ#ς, C 9π��α �π�κτ�b 5τσι σηµαντικ� «�τ��» στ� ν� κερδ�σAη τ�ν τ�τ-
λ� τ#ς µητ,ρας τ.ν γλωσσ.ν. O8 5νν�ιες τ#ς «Nσ�τιµ�ας» π�< >κφρ ;εται µ) τ�
ε@κελ�ς, τ#ς «�κ�λ�υθ�ας» π�< >κφρ ;εται µ) τ� αLτ(ρ, C 5νν�ια τ�� «π�λ,-
µ�υ», τ#ς «_σµ#ς» κ.λπ. εLναι �φAηρηµ,νες 5νν�ιες κα* συνεπ.ς γενν-θηκαν σ)
Jνα πρ�
ωρηµ,ν� ν�ητικ� κα* π�λιτιστικ� >π�πεδ�. {Aν πρ�,ρ
�νταν �π� µ�α
+,νη, Fγνωστη µητ,ρα γλ.σσα, τ�τε θ� σ-µαινε αEτ�µατα, :τι C γλ.σσα αEτ�
κα* 9 πληθυσµ�ς π�< τ�ν µιλ��σε θ� πρ,πει ν� διατηρ-θηκαν ;ωνταν , Kνια	α
κα* δραστ-ρια µ,
ρι αEτ� τ�ν πρ�
ωρηµ,νη �π� �π�ψεως �ναπτ0+εως >π�
-,
9π�τε δ)ν δικαι�λ�γε	ται ν� µ�ν Fφησαν a
νη στ�ν 8στ�ρ�α. 1Aντ�θετα C 
ρ-ση
πρ�
ωρηµ,νων Kλληνικ.ν λ,+εων �π� τ*ς Fλλες γλ.σσες µαρτυρε	, :τι �8 PEλλη-
νες πρ�
(ρησαν σ) π�λιτισµ� κα* σ) >κφραστικ� µ,σα πρ*ν �π� τ�<ς λα�<ς π�<
δανε�στηκαν τ� λε+ιλ�γι� τ�υς κα* :τι αEτ� τ� τελευτα	� εLναι C � ση τ.ν
γλωσσ.ν.

M�α �κ�µη �π�δει+η τ#ς �λ-θειας τ�� παραπ νω εLναι, :τι C συντριπτικ�
πλει�ψηφ�α τ.ν Kλληνικ.ν λ,+εων 5
ει µ�α, µbλλ�ν µ�ναδικ- λ�γικ� συγκρ�-
τηση τ,τ�ια, π�< C �ν γνωση τ�� _ν�µατ�ς µιbς >νν��ας περι,
ει κα* τ�ν 9ρι-
σµ� της. POπως �ναφ,ρθηκε κα* πι� π νω, :ταν λ,µε στ� Kλληνικ� «δηµ�κρα-
τ�α», >νν���µε τ� π�λ�τευµα, κατ� τ� 9π�	� «κρατε� U δ�µ�ς», :ταν :µως 9 +,-
ν�ς λ,ει democracy, τ�τε γι’ αEτ�ν C _ν�µασ�α εLναι συµ�ατικ-. ∆)ν µπ�ρε	 τ�-
τε κανε�ς, :σ� >µπαθ�ς κα* ν� εLναι, ν� Nσ
υρισθA#, πBς �8 PEλληνες π#ραν τ�ν
_ν�µασ�α �π� τ*ς +,νες. POταν λ,µε παιδ�ατρ�ς, >νν���µε τ�ν «γιατρ� τ�ν παι-
δι�ν», :ταν :µως λ,ει 9 +,ν�ς pediatric, τ�τε δ)ν Hπ ρ
ει Kρµηνε�α, κα* δ)ν �σ
�-
λε	ται µ) τ�ν �νε0ρεσ- της, γιατ* δ)ν κ�π�ασε, γι� ν� τ�ν γενν-σAη τ�ν λ,+η.
AEτ�ς �ρκε	ται στ�ν συµ�ατικ� _ν�µασ�α, π�< τ�� Hπαγ�ρευσαν. T� aδι� µ) τ�
polyp, anarchy, hierarchy, agoraphobia, symmetrically, asymmetry, static, authentic,
electric κα* τ�σα Fλλα. Στ� τελευτα	� θ� F+ι;ε ν� �ναφερθA#, :τι �8 {Aρα�ες _ν�-
µ ;�υν τ�ν \λεκτρισµ� «κ(9ραµπα» �π� τ� κε9ριµπ(ρι κα* εLναι C µ�νη >κτ�ς
τ#ς %Eλληνικ#ς γλ.σσα, π�< δ�νει στ� φαιν�µεν� τ�ν _ν�µασ�α τ�� _ρυκτ��
(κε
ριµπ ρι g 6λεκτρ�), >π νω στ� 9π�	� παρατηρ-θηκε πρ(τη φ�ρ� αEτ�.
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POλες �8 Fλλες δανε�;�νται τ�ν Kλληνικ� _ν�µασ�α.
T� :τι πιθαν.ς 
ρει ;εται >+-γηση τ� γεγ�ν�ς :τι +,νες γλ.σσες 
ρησιµ�-

π�ι��ν �κ�µη µ�ρφ)ς Kλληνικ.ν λ,+εων, π�< �8 PEλληνες 5παψαν 6δη ν� 
ρη-
σιµ�π�ι��ν, αEτ� δ)ν εLναι σ) θ,ση �Mτε ν� �µφισ�ητ-σAη τ�ν 9µ�ι�τητ  τ�υς,
π�< εLναι δεδ�µ,νη κα* αEταπ�δεικτη, �Mτε ν� �ντιστρ,ψAη τ�ν φ�ρ� κιν-σε(ς
τ�υς. M�α πιθαν� >+-γηση θ� µπ�ρ��σε ν� δ�θA# �π� τ� γεγ�ν�ς τ#ς >π�ικ�σε-
ως τ.ν 
ωρ.ν αEτ.ν �π� PEλληνες, π�< µετ,φεραν κα* τ�ν γλ.σσα τ�υς µα;0.
%H γλ.σσα αEτ� �φωµ�ι(θηκε κατ� Jνα µ,ρ�ς �π� τ�<ς γηγενε	ς κα* µετ� δ)ν
παρακ�λ�0θησε τ*ς >+ελ�+εις στ�ν µητρ�π�λη, 9π�τε διετ-ρησε τ�ν �ρ
ικ- της
µ�ρφ-. T� γεγ�ν�ς αEτ� >παληθε0εται �π� τ*ς πληρ�φ�ρ�ες, :τι π.
. τ�ν 1Iρλαν-
δ�α τ�ν >π��κισαν PEλληνες �π� τ�ν 15� αN.να π.X. µ) >πικεφαλ#ς τ�ν Παρθ�-
λ ν� κα* µ) τ� πλ�	� «�Iρις», �π� τ� 9π�	� π#ρε τ� cν�µα της C «Γ# τ#ς {Iρι-
δ�ς» (Ireland), :τι τ� Παρ�σι τ� 5
τισε 9 %Hρακλ#ς _ν�µ ;�ντ ς τ� 1Aλησ�α, >+
�y κα* τ� γαλλικ� cν�µα τ#ς π�λης Champs Élysée (δ)ς «∆αυλ�ν», τ. 96, σελ. 5487:
K. Γεωργανbς), :τι �8 Γαλ τες πρ�,ρ
�νται �π� 
αµ,ν�υς 1A
αι�<ς g Tρ.ες, π�<
5φθασαν >κε	 µετ� τ�ν Tρωικ� π�λεµ� κ.λπ.

%H ��-θεια �,�αια τ#ς %Eλληνικ#ς πρ�ς τ*ς Fλλες γλ.σσες δ)ν σταµατ ει στ�ν
πρ�σφ�ρ� λε+ικ�γραφικ�� Hλικ��, �λλ� >πεκτε�νεται κα* σ) π�λλ�<ς Fλλ�υς
τ�µε	ς π�< σ
ετ�;�νται µ) τ�ν καθηµεριν� 
ρ-ση τ#ς γλ(σσας. PEνας Γιαπω-
ν,;�ς καθηγητ�ς Πανεπιστηµ��υ µ�� 5λεγε στ�ν T;,ντα τ#ς Σα�υδικ#ς 1Aρα-
��ας πρ*ν �π� µερικ� 
ρ�νια :τι κα* µ�ν�ν C πρ�σφ�ρ� τ#ς κατ λη+ης -ισµ�ς
g -ism �π� τ�ν Kλληνικ� γλ.σσα στ�ν >πιστ-µη, γι� ν� µπ�ρA# πρ�στιθ,µενη στ�
_ν�µατα τ.ν >νν�ι.ν ν� πρ�σδι�ρ�;Aη τ�ν >ν,ργεια Hλ�π�ι-σε(ς τ�υς, �λλ� κα*
κ θε τι π�< �ναφ,ρεται σ’ αEτ,ς, εLναι �νεκτ�µητη. Kα* αEτ� C κατ λη+η �ν -
γεται, �π’ :,τι +,ρω, σ) πρ(ιµα στ δια τ#ς Kλληνικ#ς γλ(σσας, =στε δ)ν εLναι
εMκ�λ� ν� �µφι� λλAη κανε*ς γι� τ�ν πρ�,λευσ- της. OMτε 5
�υµε καµµ�α 5νδει-
+η �Mτε κα* διαν�-θηκε ν� Nσ
υρισθA# κανε�ς, :τι τ�ν κατ λη+η αEτ� τ�ν >πι-
ν�ησαν �8 «1Iνδ�ευρωπα	�ι». T� aδι� 5γινε κα* µ) τ�σες Fλλες καταλ-+εις, π�<
5
�υν πλ�υτ�σει τ*ς δυτικ)ς τ�Eλ 
ιστ�ν γλ.σσες, :πως τ� -ic �π� τ� -ικ�ς κα*
π�λλ)ς Fλλες, :πως κα* πλ#θ�ς �π� πρ�θ,µατα.

M�α τελευτα�α παρατ-ρηση. Π�λλ)ς φ�ρ)ς 5
�υµε �ντιµετωπ�σει τ�ν Nσ
υρι-
σµ�, :τι C _ν�µασ�α «�λφ �ητ�» τ#ς Kλληνικ#ς σειρbς τ.ν γραµµ των �λλ�
κα* τ.ν Fλλων δυτικ.ν γλωσσ.ν πρ�,ρ
εται �π� τ� πρ.τα δ0� γρ µµατα τ#ς
σηµιτικ#ς γραµµατ�σειρbς. T� θ,µα �φ�ρ�b στ�ν πραγµατικ�τητα στ�ν %Eλλη-
νικ� γλ.σσα, γιατ* στ*ς Fλλες γλ.σσες C _ν�µασ�α εLναι συµ�ατικ� κα* Fσ
ετη
µ) κ θε 5νν�ια συνδυασµ�� τ.ν _ν�µασι.ν τ.ν πρ(των γραµµ των. Στ�ν
1Aγγλικ� π.
. τ� πρ.τα γρ µµατα πρ�φ,ρ�νται «5η», «µπ*» κα* «σ�», στ�ν Γαλ-
λικ� «F», «µπ)» κα* «σ)» κ.�.κ. 
ωρ*ς καµµ�α φωνητικ� 9µ�ι�τητα µ) τ� «�λφα-
µπ,τ», �λλ� µ) σαφ# περι�ρισµ� στ�ν >παν ληψη τ.ν δ0� πρ(των γραµµ των
µ�ν�. Στ� %Eλληνικ� :µως C Cλφα��τα εLναι �κρι��ς >παν ληψη τ.ν δ0� πρ(-

δ. T( περ) Φ�ινικικ�+ ,λφα��τ�υ κα) .ν�µασι%ν τ%ν
γραµµ/των
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των γραµµ των, τ�� «7λφα» κα* τ�� «��τα».
T� συµ�α�νει τ(ρα µ) τ�ν 1Aρα�ικ-, π�< εLναι >πι��ωση τ#ς Σηµιτικ#ς στ*ς µ,-

ρες µας; 1Eδ. τ� δ0� πρ.τα γρ µµατα εLναι τ� «Fλεφ» κα* τ� «µπ ». ∆)ν Hπ ρ-

ει καν,να «µπ,τ», γι� ν� δ(σAη τ� «�λφαµπ)τ» g τ� «�λφα�-τα». Γι� ν� περι-
λ �Aη κ π�ι� τα� µ,σα, θ� πρ,πει ν� >πεκτε�νAη τ�ν >κφ(νηση, γι� ν� περιλ �Aη
κα* τ� τρ�τ� γρ µµα, π�< εLναι τ� «τ ». Παρατηρ��µε �κ�µη, :τι µ�ν� στ� δ0�
πρ.τα γρ µµατα C 1Aρα�ικ� ταιρι ;ει \
ητικ� µ) τ*ς Hπ�λ�ιπες γλ.σσες, µετ�
�κ�λ�υθε	 τελε�ως διαφ�ρετικ� >+,λι+η. Tρ�τ� γρ µµα, :πως εaπαµε, εLναι τ�
«τ », µετ� 5ρ
εται τ� «θ�» κ.�.κ., 
ωρ*ς π�υθεν� ν� +αναπι νAη >παφ� µ) τ*ς
Fλλες. 1Aντ�θετα εLναι �+ι�θα0µαστη C 9µ�ι�τητα τ.ν δυτικ.ν γραµµατ�σειρ.ν
µ) τ�ν Kλληνικ� �λφα�-τα, µ) τ�ν 9π��α �κ�λ�υθ��ν τ�ν aδια π�ρε�α �π� τ�ν
�ρ
� µ,
ρι τ� τ,λ�ς. Π.ς λ�ιπ�ν µ�α γλ.σσα π�< συµπλ,ει µ) τ*ς Fλλες µ�ν� στ�
δ0� πρ.τα στ�ι
ε	α τ#ς σειρbς της, θ� 5δινε στ*ς Fλλες τ� cν�µα τ.ν τρι.ν πρ(-
των γραµµ των της κα* δ)ν θ� τ� 5δινε C %Eλληνικ-, τ#ς 9π��ας τ� δ0� πρ.τα
µ,ρη δ�ν�υν µ) µεγ λη �κρ��εια τ�ν _ν�µασ�α τ�� συν�λ�υ; T� δε0τερ� αEτ�
γρ µµα τ�� �ρα�ικ�� �λφα�-τ�υ, µ�λ�ν�τι _ν�µ ;εται «µπ », �ντιστ�ι
ε	 στ�
Kλληνικ� �λλ� κα* στ� δυτικ� «π	». T� γρ µµα >π�σης αEτ� �π�τελε	 πρ γµατι
τ� �ρ
ικ� τ#ς _ν�µασ�ας τ�� σπιτι�� στ�ν 1Aρα�ικ-, π�< εLναι «µπ�τ», �λλ�
δ)ν �λ,πω καµµ�α σ
,ση τ#ς µ�ρφ#ς τ�υ µ) τ� %Eλληνικ� «π	», π�< π�λλ�� +ε-
ν�µανε	ς �λ,π�υν ν� θυµ�;Aη σπ�τι κα* ν� πα�ρνAη τ� cν�µ  τ�υ �π� τ� σηµιτικ�
«µπ,τ», :ταν τ� �ρα�ικ� «µπ�» γρ φεται , π�< δ)ν 5
ει καµµ�α σ
,ση �Mτε
µ) παρ σταση σπιτι�� �Mτε µ) Kλληνικ� γρ µµα, στ� 9π�	� �π�δ�δεται C σηµι-
τικ� πρ�,λευση. 1Eν π σAη περιπτ(σει κα* mν πρ γµατι C _ν�µασ�α πρ�ερ
�ταν
�π� τ� σηµιτ�αρα�ικ , θ� λεγ�ταν «alefba» κα* c
ι «alfabet», π�< ταιρι ;ει
«κ�υτ*» µ) τ� Kλληνικ� «�λφα�-τα». T(ρα π.ς συν,πεσε στ*ς δ0� µεγ λες γλωσ-
σικ)ς 9µ δες ν� συµπ�πτ�υν τ� δ0� πρ.τα γρ µµατα; N�µ�;ω, :τι µ�α >+-γηση
π�< θ� µπ�ρ��σε ν� µελετηθA# εLναι :τι �8 δ0� αEτ�* φθ�γγ�ι, τ� «α» κα* τ�
«µπ », εLναι �8 πρ.τ�ι φθ�γγ�ι π�< πρ�φ,ρ�υν τ� ν-πια, :ταν κ ν�υν τ*ς
πρ.τες πρ�σπ θειες >πικ�ινων�ας. {Iσως εLναι �8 πι� εMκ�λ�ι φθ�γγ�ι π�< µπ�-
ρε	 ν� πρ�φ,ρAη τ� �νθρ(πιν� �ν λ�γ^ω κατασκευ#ς τ�� φωνητικ�� τ�υ συστ--
µατ�ς.

N�µ�;ω, :τι εLναι σαφ�ς C πατρ�τητα τ#ς %Eλληνικ#ς γλ(σσας �π,ναντι στ*ς
δυτικ,ς, θ� τ*ς 5λεγα, γλ.σσες, �λλ� κα* C �νε+αρτησ�α της �π,ναντι στ� Hπ�-
θετικ� κατασκευ σµατα τ#ς 1Iνδ�ευρωπαϊκ#ς, :πως κα* τ� Hπαρκτ� µ)ν �λλ�
Fσ
ετα γλωσσικ� σ0ν�λα τ#ς Σηµιτικ#ς g τ#ς θυγατρικ#ς της 1Aρα�ικ#ς.

Στ�ν >ργασ�α αEτ� 5γινε `πλ.ς 
ρ-ση τ#ς λ�γικ#ς, γιατ* �σφαλ.ς λε�πει C
>+ειδ�κευση. %H παρ�υσ�ασ- της µετ� �π� αEτ� lταν Jνα τ�λµηµα, π�< παρα-
κιν-θηκε �π� τ�ν �γ πη πρ�ς τ� �ντικε�µεν� κα* τ�ν >λπ�δα, :τι �8 >παU�ντες
θ� καταν�-σ�υν τ*ς �δυναµ�ες τ�� µ� εNδικ��. {Iσως �π�τελ��σε µ�α �φ�ρµ�
γι� >κε�ν�υς, ν� τ� >ρευν-σ�υν καλ0τερα µ) τ� δικ  τ�υς µ,σα.

Mπ�µπης Στ. #Hσα%ας
Π�λιτικ�ς Mη
ανικ�ς

∆ΑΥΛtΣ/203, N�,µ�ρι�ς 199812718



�H πρ�σφατη �πσκεψη τ�� καθηγητ� τ�ς K�σµ�λ�γας ν�µπελστα τ�ς Φυ-
σικ�ς Στ� εν X"κιν στ#ν �Eλλ%δα, γι( ν( συµµετ%σ)*η στ+ συν,δρι� κ�σµ�λ�-
γας στ+ Πυθαγ�ρει� τ�ς Σ%µ�υ, κατ,στησε γνωστ+ στ+ ε/ρ0 κ�ιν+ τ+ µ�ναδικ+
στ#ν )1ρα µας K,ντρ� K�σµ�λ�γας τ�� Πανεπιστηµ�υ A3γα�υ.

�O «∆αυλ+ς» �πικ�ιν1νησε µ9 τ+ν �πκ�υρ� καθηγητ# Mαθηµατικ"ν τ�� Πα-
νεπιστηµ�υ A3γα�υ κ. Σπ;ρ� Kωτσ%κη, µ,λ�ς τ�ς <ργανωτικ�ς �πιτρ�π�ς τ��
συνεδρ�υ =λλ( κα> πρ�σωπικ+ φλ� κα> µαθητ# τ�� Στ� εν X"κιν. �O κ. Kω-
τσ%κης στ#ν συν,ντευ?η π�0 =κ�λ�υθε@ A)νει φ"ς στ+ν κ�σµ� τ�� σ;µπαντ�ς,
�?ηγε@ τ>ς 3δ,ες τ�� Στ� εν X"κιν, µιλBC γι( τ#ν �πιστDµη τ�ς κ�σµ�λ�γας κα>
=ναφ,ρεται στ#ν σηµαντικ# συµ �λ# τ�ς =ρ)αας Eλληνικ�ς σκ,ψης στ#ν σ;γ-
)ρ�νη �πιστDµη. FAκ�λ�υθε@ τ+ κεµεν� τ�ς συνεντε;?εως.
– T� ε�ναι κ�σµ�λ�γ�α, κ. Kωτσ�κη;

– K�σµ�λ�γα εHναι I �πιστDµη π�0 =σ)�λε@ται µ9 τ# δ�µ# κα> �?,λι?η τ�� σ;-
µπαντ�ς. Θ( τ�λµ��σα ν( π", Kτι εHναι I Lσ)ατη µ�ρφ# =ναMDτησης τ�ς =λDθειας
κα> τ�ς γν1σεως. MCς �νδιαφ,ρ�υν τ+ σ;µπαν στ#ν Nλ�τητ% τ�υ, τ+ µ,γεθ�ς, I
Iλικα κα> τ+ σ)�µα τ�υ κα> τ( θεµελι1δη �ρωτDµατα «π"ς δηµι�υργDθηκε τ+
σ;µπαν» κα> «π�ι� εHναι τ+ µ,λλ�ν τ�υ». EHναι κλ%δ�ς τ"ν φυσικ"ν �πιστηµ"ν
µ9 Oρισµ,να µ�ναδικ( )αρακτηριστικ%: στ#ν κ�σµ�λ�γα δ9ν µπ�ρ��µε ν( κ%-
ν�υµε πειρ%µατα µ9 τ+ σ;µπαν, �Q παρατηρDσεις τ�υ εHναι δ;σκ�λ� ν( γν�υν κα>
ν( Eρµηνευθ��ν. FAπ+ τ#ν Rλλη µερι(  ασιM�µαστε σ9 µα �?αιρετικ( τ,λεια θε-
ωρα, τ#ν γενικ# θεωρα τ�ς σ)ετικ�τητας. Στ>ς Rλλες θετικ9ς �πιστ�µες I θεω-
ρα )τMεται =π+ τ+ περαµα. FAφετηρα τ�ς κ�σµ�λ�γας εHναι τ( µαθηµατικ%.

�O δι�σηµ
ς κ
σµ
-
λ�γ
ς X�κιν µ� τ�ν
µαθητ� κα� φ�λ
 τ
υ
καθηγητ� Πανεπι-
στηµ�
υ A"γα�
υ κ.

Σπ. Kωτσ�κη.

Συν,ντευ?η τ�� µαθητ� κα> φλ�υ τ�υ
καθηγητ� Σπ. Kωτσ�κη στ#ν N. Mπ�σκα

OI I∆EEΣ TOY NOMΠEΛIΣTA XΩKIN
ΓIA TH ΓENNHΣH TOY ΣYMΠANTOΣ



SEνας κ�σµ�λ�γ�ς εHναι κατ’ =ρ)(ς µαθηµατικ+ς κα> L)ει π�λ0 3σ)υρ+ �νδιαφ,-
ρ�ν γι( τ#ν µελ,τη τ�� σ;µπαντ�ς στ#ν Nλ�τητ% τ�υ. Πρ,πει ν( εHναι α/τ+ π�0
λ,µε «=ν�ι)τ+ µυαλ�». T+ν κ�σµ�λ�γ� δ9ν τ+ν =πασ)�λ��ν τ( τ�πικ( πρ� λD-
µατα, γι( παρ%δειγµα «π"ς δηµι�υργDθηκε Vνα =στ,ρι». T+ν =πασ)�λ��ν �Q ν�-
µ�ι π�0 Wπ�θ,τ�υµε Kτι δι,π�υν τ+ σ;µπαν στ#ν Nλ�τητ% τ�υ.
– (Yπ�ρ*�υν ν,µ�ι καθ�λικ.ς 0σ*1�ς γι2 τ3 σ1µπαν;

– �Yπ%ρ)�υν κ�σµ�λ�γικ�> ν�µ�ι, �Q Nπ�@�ι �φαρµ�M�νται στ+ σ;µπαν στ#ν
Nλ�τητ% τ�υ =λλ( Y)ι σ9 µικρ�τερες κλµακες. T+ σηµαντικ1τερ� παρ%δειγµα τ,-
τ�ι�υ ν�µ�υ εHναι τ+ γεγ�ν+ς Kτι τ+ σ;µπαν διαστ,λλεται. �Ωστ�σ� L)ει �φαρ-
µ�γ# στ>ς π�λ0 µεγ%λες κλµακες, τ>ς κ�σµ�λ�γικ,ς. ∆9ν �φαρµ�Mεται στ+ �π-
πεδ� τ"ν πλανητ"ν [ τ"ν =στ,ρων. �H Γ� δ9ν διαστ,λλεται.
– Π�ι�� 4ταν �5 πρ6τ�ι κ�σµ�λ,γ�ι;

– �H κ�σµ�λ�γα L)ει π�λ0 µεγ%λη Qστ�ρα. EHναι, θ( Lλεγα, N =ρ)αι�τερ�ς
κλ%δ�ς τ�ς �πιστDµης. OQ σηµαντικ1τερ�ι �πιστDµ�νες =ν( τ�0ς α3"νες π�0
=σ)�λDθηκαν µ9 α/τ( τ( MητDµατα, ]ταν �πιστDµ�νες τ"ν µαθηµατικ"ν κα> τ�ς
λεγ�µενης φυσικ�ς φιλ�σ�φας. �O FAρ)ιµDδης ]ταν ^σως N µεγαλ;τερ�ς �πι-
στDµ�νας Kλων τ"ν �π�)"ν· N Πυθαγ�ρας, N E`δ�?�ς Lθεσαν τ>ς  %σεις τ"ν σ;γ-
)ρ�νων µαθηµατικ"ν. ∆9ν ν�µMω Kτι ?αφνικ( τ+ 1660 =νακαλ;φθηκαν τ( µα-
θηµατικ( �π> Nε;των�ς. Kαθ�ριστικ+ A�λ� Lπαι?ε κα> N FAρσταρ)�ς, Vνας µε-
γ%λ�ς =στρ�ν�µ�ς, N Nπ�@�ς υQ�θ,τησε τ+ Iλι�κεντρικ+ σ;στηµα τ�� κ�σµ�υ. T+
«=νακ%λυψε» �κ τ"ν Wστ,ρων N K�π,ρνικ�ς κα> σDµερα –λανθασµ,να– <ν�µ%-
Mεται «K�περνκεια θεωρα». Kακ"ς Wπ� αθµMεται τ+ Lργ� τ"ν =ρ)αων �EλλD-
νων. Π,ρασαν 2.500 )ρ�νια =π+ τ#ν �π�)# τ�� Πυθαγ�ρα, κα> =κ�µη α3σθαν�-
µαστε δ,�ς µπρ�στ% τ�υ.
– Π,τε 7 κ�σµ�λ�γ�α γ�νεται κλ�δ�ς τ.ς 9πιστ:µης;

– �H κ�σµ�λ�γα µ�λις πρ�σφατα Lγινε κλ%δ�ς τ�ς �πιστDµης. ∆ιαν;�υµε µα
σηµαντικ# περ�δ� γι( τ#ν �πιστDµη κα> τ#ν κ�σµ�λ�γα: µ9 �πιστηµ�νικ�0ς
τρ�π�υς δυν%µεθα ν( =παντDσ�υµε [ ν( πρ�σεγγσ�υµε τ( θεµελι1δη MητDµα-
τα τ�� κλ%δ�υ. T+ πι+ θεµελι"δες �ρ1τηµα =φ�ρC στ#ν δηµι�υργα τ�� σ;µπα-
ντ�ς, κα> πρ+ς α/τ#ν τ#ν κατε;θυνση L)�υµε κ%νει σηµαντικ9ς πρ��δ�υς. MCς
�νδιαφ,ρει –Kπως σCς εHπα– I δ�µ# τ�� σ;µπαντ�ς κα> I �?,λι?D τ�υ. �Aπλ+ ν(
τ+ λ,ς. FAπ+ τ#ν στιγµ# π�0 υQ�θετ��µε τ#ν Rπ�ψη Kτι µπ�ρε@ τ( µαθηµατικ( ν(
δρ%σ�υν Oς φ�ρ,ας γι( τ#ν =νακ%λυψη κα> τ#ν περιγραφ# α/τ"ν τ"ν ν�µων,
τ�τε Nδηγ�;µαστε σ9 µα π�λ0 σηµαντικ# στιγµ# στ#ν Qστ�ρα τ�ς �πιστDµης: M9
τ( µαθηµατικ( µπ�ρ��µε ν( καταν�Dσ�υµε τ+ν φυσικ+ κ�σµ�. EHναι I  ασικ#
=ρ)# π�0 µCς δδα?αν �Q =ρ)α@�ι gEλληνες. Πρ�σωπικ( =σ)�λ��µαι µ9 τ#ν δη-
µι�υργα τ�� σ;µπαντ�ς· Vνα θ,µα τ+ Nπ�@� =παιτε@ γι( τ#ν πρ�σ,γγισD τ�υ π�λ-
λ( =π+ τ( σ;γ)ρ�να µαθηµατικ( κα> τ#ν φυσικD. Bρισκ�µαστε �/σιαστικ( σ9
Vναν π�λ0 �νδιαφ,ρ�ντα λα ;ρινθ� µαθηµατικ"ν 3δε"ν, µ,σiω τ�� Nπ��υ πρ�-
σπαθ��µε ν(  γ��µε στ+ φ"ς. A/τ# I διαδικασα εHναι 3διατερα �ππ�νη. EHµαι
α3σι�δ�?�ς –jν κα> ρεαλιστDς. Πιστε;ω Kµως, Kτι σ;ντ�µα θ( L)�υµε π�λ0 ση-
µαντικ( =π�τελ,σµατα ν( =νακ�ιν1σ�υµε.
– T� συµπερ�σµατα πρ�;κυψαν στ3 κ�σµ�λ�γικ3 συν;δρι� τ.ς Σ�µ�υ;

– Στ+ συν,δρι� συµµετε@)αν �Q σηµαντικ1τερ�ι �πιστDµ�νες τ�� κλ%δ�υ. T( συ-
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µπερ%σµατα ]ταν σηµαντικ%. FAλλ( θ( Lλεγα Kτι  ασικ# διαπστωσD µας εHναι,
Kτι Wπ%ρ)�υν �νδιαφ,ρ�ντα =ν�ι)τ( πρ� λDµατα. �H tπαρ?D τ�υς =π�τελε@  α-
σικ# πρ�ϋπ�θεση, γι( ν( σηµει1σ�υµε πρ��δ� στ#ν κ�σµ�λ�γα. T( πρ� λD-
µατα α/τ( δρ��ν Oς µ,τρα τ�ς =?ας τ"ν θεωρι"ν µας. OQ Nµιλες �πικεντρ1θη-
καν σ9 3διατερα δ;σκ�λα πρ� λDµατα τ"ν µαθηµατικ"ν, πρ� λDµατα π�0 L)�υν
ν( κ%ν�υν µ9 τ#ν γεωµετρα τ�ς γενικ�ς θεωρας τ�ς σ)ετικ�τητας, στ#ν �πλυ-
ση τ"ν δυσν�ητων διαφ�ρικ"ν �?ισ1σεων κα> στ+ MDτηµα τ�ς δηµι�υργας τ��
σ;µπαντ�ς. �O TMvν Mπ%�υερ =ν,πτυ?ε τ#ν θεωρα, σ;µφωνα µ9 τ#ν Nπ�α Wπ%ρ-
)ει πιθαν�τητα �Q φυσικ9ς σταθερ9ς (: σταθερ( τ�ς  αρ;τητας, I µCMα τ�� xλε-
κτρ�ν�υ) ν( µετα %λλωνται σ9 κ�σµ�λ�γικ+ �ππεδ� µ9 τ#ν �?,λι?η τ�� σ;-
µπαντ�ς. A/τ+ εHναι µα σηµαντικ# 3δ,α. OQ θεµελι1δεις �?ισ1σεις τ�ς θεωρας
µας, π�0 εHναι �Q �?ισ1σεις FAινστ%ιν, µCς δν�υν Y)ι Vνα µ�ναδικ+ σ;µπαν, τ+
Nπ�@� ?,ρ�υµε Kτι Wπ%ρ)ει κα> παρατηρ��µε, =λλ( πρ� λ,π�υν µα =πειρα συ-
µπ%ντων. FAπ+ τ#ν Rλλη γνωρM�υµε, Kτι τ+ σ;µπαν εHναι µ�ναδικ�. Φανεται σ(ν
µα ταυτ�λ�γα, =λλ( �µε@ς πρ,πει ν( �πιλ,?�υµε.

Σ’ α/τ+ τ+ πρ� ληµα L)ει δ�υλ,ψει N Στ� εν X"κιν: M,)ρι τ1ρα µ9 τ+ πρ�-
 ληµα τ"ν =ρ)ικ"ν συνθηκ"ν, δηλαδ# τ�� π"ς δηµι�υργDθηκε τ+ σ;µπαν, =σ)�-
λDθηκε µ�ν� I θρησκεα. OQ �πιστDµ�νες =σ)�λDθηκαν µ9 τ+ πρ� ληµα τ�� π"ς
=λλ%Mει I κατ%σταση τ�� σ;µπαντ�ς, π"ς δηλαδ# =π+ µα παρελθ��σα κατ%-
σταση τ+ σ;µπαν Lγινε σDµερα Kπως εHναι, =λλ( κα> µ9 τ+ π"ς θ( �?ελι)θ*� στ+
µ,λλ�ν. �O Στ� εν X"κιν πιστε;ει, Kτι I �πιστDµη εHναι σ9 θ,ση ν( =σ)�ληθ*� µ9
τ+ πρ� ληµα τ"ν =ρ)ικ"ν συνθηκ"ν. A/τ+ εHναι τρ�µερ( σηµαντικ�. �O Στ� εν
L)ει πε@, Kτι Wπ%ρ)�υν πιθαν�> ν�µ�ι π�0 δι,π�υν Y)ι τ#ν �?,λι?η =λλ( τ#ν δη-
µι�υργα τ�� σ;µπαντ�ς, δηλαδ# π"ς ?εκνησε, π�ι� ]ταν �Q ν�µ�ι π�0 καθ1-
ρισαν τ+ π"ς θ( δηµι�υργηθ*� τ+ σ;µπαν. SEνα �ρ1τηµα π�0 εH)ε =πασ)�λDσει
Lντ�να τ+ν FAινστ%ιν εHναι τ+ �(ν «( θε�ς ε)*ε +λλη ,πιλ
γ-, /ταν δηµι
0ργησε
τ� σ0µπαν». FE(ν δηλαδ# εH)ε τ#ν δυνατ�τητα ν( δηµι�υργDσ*η Vνα σ;µπαν δια-
φ�ρετικ+ =π+ α/τ+ π�0 παρατηρ��µε σDµερα. �H πιθαν�τητα α/τ# =πασ)�λε@
τ+ν κ�σµ�λ�γ�. FE(ν κατ�ρθ1σ�υµε ν( =παντDσ�υµε σ’ α/τ+ τ+ �ρ1τηµα, θ(
καταν�Dσ�υµε π�λλ( MητDµατα π�0 =φ�ρ��ν στ+ σ;µπαν. �Ωστ�σ� κα> π%λι τ+
�ρ1τηµα «γιατ> δηµι�υργDθηκε τ+ σ;µπαν» θ( Lµενε –κατ( τ#ν πρ�σωπικD µ�υ
γν1µη– =ναπ%ντητ�. �H θεωρα τ�� Big Bang =ναφ,ρεται στ#ν �?,λι?η τ�� σ;-
µπαντ�ς µετ( =π+ τ#ν στιγµ# τ�ς δηµι�υργας, τ#ν Nπ�α τ�π�θετε@ )ρ�νικ( 15
δισεκατ�µµ;ρια )ρ�νια πρν.
– T� πρεσ=ε1ει 7 περ�φηµη θεωρ�α τ�? X��υς;

– M,)ρι τ1ρα στ#ν �πιστDµη δε)�µαστε τ+ α^τι� κα> τ+ =π�τ,λεσµα. Στ#ν κ�-
σµ�λ�γα πιστε;�υµε – =νε?%ρτητα =π+ τ+ π"ς ?εκνησε τ+ σ;µπαν, =νε?%ρτη-
τα =π+ τ>ς συνθ�κες π�0 �πικρατ��σαν κατ( τ#ν δηµι�υργα τ�υ – Kτι α/τ+ �?ε-
λ)θηκε. �H θεωρα τ�� X%�υς Wπ�στηρMει, Kτι τ( φαιν�µενα �?ελσσ�νται µ9 τ,-
τ�ι� τρ�π�, zστε ν( Wπ%ρ)*η µα ε/ασθητη �?%ρτηση =π+ τ>ς =ρ)ικ9ς συνθ�κες.
gAν µα =ρ)ικ# συνθDκη Nδηγ*� τ+ σ;στηµα σ9 µα κατ%σταση κα> τ+ σ;στηµα
εHναι )α�τικ�, τ�τε µα συνθDκη π�λ0 κ�ντ( στ#ν πρ1τη µπ�ρε@ ν( NδηγDσ*η σ9
µα τελεως διαφ�ρετικ# κατ%σταση. T( συστDµατα λ�ιπ+ν π�0 παρ�υσι%M�υν
α/τ# τ#ν =πρ� λεπτη συµπεριφ�ρ( τ( <ν�µ%M�υµε *α
τικ�. Π�λ0 πρ�σφατα
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µCς =πασ)�λησε τ+ θ,µα τ�ς «)α�τικ�ς κ�σµ�λ�γας», κατ( π�σ�ν δηλαδ# I θε-
ωρα τ�� X%�υς µπ�ρε@ ν( συνδεθ*� µ9 τ#ν θεωρα τ�ς κ�σµ�λ�γας. T( =π�τε-
λ,σµατα εHναι �ντυπωσιακ%. �Yπ%ρ)�υν δ;� διιστ%µενες =π�ψεις. FAπ+ τ# µα,
I Rπ�ψη π�0 Wπ�στηρMει Kτι Wπ%ρ)ει κ%π�ια µ�ρφ# )%�υς στ>ς =ρ)ικ9ς συν-
θ�κες δηµι�υργας τ�� σ;µπαντ�ς κα> =π+ τ#ν Rλλη I Rπ�ψη π�0 υQ�θετε@ N
Στ.=εν X6κιν κα> Wπ�στηρMει Kτι στ>ς =ρ)ικ9ς συνθ�κες δ9ν Wπ�ρ?ε καν,να )%-
�ς, =λλ% δι,π�νταν =π+ κ%π�ι� ν�µ�: τ+ν ν�µ� τ"ν =ρ)ικ"ν συνθηκ"ν, π�0 συ-
ν, αλε στ# δηµι�υργα τ�� σ;µπαντ�ς, π�0 σDµερα παρατηρ��µε. Kατ( συν,-
πεια I θεωρα τ�� X%�υς εHναι π�λ0 �νδιαφ,ρ�υσα κα> =ναµ,νεται Kτι τ( πρ�-
σε)� )ρ�νια θ( �κτιµηθ*� I =?α της.
– K1ριε Kωτσ�κη, µιλ:στε µας γι2 τ3ν κ. X6κιν κα@ τAν σ*;ση π�B σCς συνδ;ει.

– �O Στ� εν X"κιν εHναι Vνας λαµπρ+ς �πιστDµ�νας, Vνας διαπρεπ#ς �ρευνη-
τDς. �H συνεισφ�ρ% τ�υ στ#ν σ;γ)ρ�νη κ�σµ�λ�γα κα> γενικ1τερα στ#ν �πι-
στηµ�νικ# σκ,ψη εHναι σηµαντικ1τατη. EHναι πρ�σωπικ�ς µ�υ φλ�ς κα> δ%-
σκαλ�ς µ�υ. T+ν γν1ρισα στ+ πλασι� τ"ν µεταπτυ)ιακ"ν µ�υ σπ�υδ"ν στ#ν
Bρεταννα, στ+ ΠανεπιστDµι� τ�� Kα@µπριτM. FAπ+ τ+ 1965 I συνεισφ�ρ( τ��
X"κιν στ#ν �πιστDµη εHναι θεµελι1δης κα> πιστε;ω πvς I πρ�σφατη �πσκεψD
τ�υ στ#ν �Eλλ%δα Lπαι?ε σηµαντικ+ ρ�λ� γι( τ#ν �?,λι?η κα> τ#ν =ν%πτυ?η τ�ς
κ�σµ�λ�γας στ#ν �Eλλ%δα. FEµε@ς  , αια δ�υλε;�υµε στ+ν κλ%δ� α/τ+ �δ" κα>
π�λλ( )ρ�νια. E^µαστε µα µικρ# Nµ%δα �πιστηµ�νων κα> πρ�σφατα Qδρ;σαµε
τ+ FEργαστDρι� Γεωµετρας ∆υναµικ"ν Συστηµ%των κα> K�σµ�λ�γας µ9 σκ�π+
τ#ν =ν%πτυ?η τ�ς Lρευνας σ9 κ�σµ�λ�γικ( �ππεδα στ# )1ρα µας. gE)�υµε
=ρκετ9ς �λλεψεις σ9 Wλικ�τε)νικ# Wπ�δ�µD, πιστε;ω Kµως Kτι σ;ντ�µα θ( τ��
δ1σ�υµε τ#ν =κτιν� �λα π�0 τ�� =?Mει, γι( ν( =π�τελ,σ*η π�λ� Vλ?ης κα> πρ�-
σ,λκυσης µαθητ"ν =λλ( κα> �πιστηµ�νων =π+ Kλ� τ+ν κ�σµ�.
– Kα@ 7 Σ�µ�ς, πατρ�δα τ�? Πυθαγ,ρα, ε�ναι Dνας θαυµ�σι�ς τ,π�ς γι2 τ3ν
σκ�π3 αEτ,.

– Πραγµατικ%. gHδη συMητ��µε µα 3δ,α π�0 θ( πρ�σ,φερε π�λλ( Y)ι µ�ν�
στ+ν κλ%δ� µας =λλ( κα> στ# )1ρα µας: τ#ν 3δ,α τ�ς δηµι�υργας Eν+ς παγκ�-
σµι�υ µ�υσε�υ µαθηµατικ"ν στ#ν Σ%µ�. Φαντασθ�τε Vνα µ�υσε@�, στ+ Nπ�@� µ9
τ#ν  �Dθεια τ�ς τε)ν�λ�γας =λλ( κα> µ9 {πλ9ς κατασκευ9ς θ( �κτθεντ� �Q µα-
θηµατικ9ς 3δ,ες τ�� Πυθαγ�ρα, τ( Πλατωνικ( στερε%, τ+ πρ� ληµα π�0 Lλυσε
N FAρσταρ)�ς τ�� Wπ�λ�γισµ�� τ�ς =π�στ%σεως ΣελDνης-Γ�ς, ν( )τσ�υµε τ+
E/παλνει�ν Yρυγµα. Φαντασθ�τε, ν( δ1σ�υµε µ,σα =π+ τ#ν ε3κ�νικ# πραγµα-
τικ�τητα τ�0ς πλαν�τες κα> τ>ς µελαν9ς <π,ς. B, αια πρ�κειται γι( Vνα �?αιρε-
τικ( φιλ�δ�?� σ),δι�. FEλπM�υµε Kµως ν(  ρ��µε Wπ�στDρι?η, γι( ν( πραγµα-
τ�π�ιDσ�υµε τ+ Kραµ% µας.
– FE*ετε Gναφ;ρει τAν 0δ;α σας στ3ν κ. Στ.=εν X6κιν;

– �O Στ� εν X"κιν �νθ�υσι%στηκε µ9 τ#ν 3δ,α κα> εHναι πρ�θυµ�ς ν( µCς Wπ�-
στηρ?*η. EHναι δ9 �πτιµ� µ,λ�ς τ�� �ργαστηρ�υ µας.

T+ e-mail τ�� κ. Kωτσ%κη εHναι: skot@aegean.gr. κα> I διε;θυνσD τ�υ στ+ ∆ιαδκτυ�:

www.math.aegean.gr.

N�νσυ Mπ�σκα
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FAγαπητ9 κ. Λ%µπρ�υ,
Στ+ τε�)�ς 200-201 τ�� «∆αυλ��» δηµ�σιε;τηκαν µερικ9ς παρατηρDσεις τ�� κ. Γ. Γε-

ωργαλC, =ναφερ�µενες στ+ �πµα)� θ,µα τ�ς )ρ�ν�λ�γησης τ�ς πρ�ϊστ�ρας. FEπ’ α/τ"ν
)ρει%Mεται µα =π%ντηση, κα> παρακαλ" ν( δηµ�σιε;σετε τ#ν παρ��σα σ9 πρ�σε)9ς
τε�)�ς τ�� Περι�δικ��, κυρως γι( τ#ν �νηµ,ρωση τ"ν =ναγνωστ"ν σας.

❶. Σ)ετικ( µ9 τ#ν περι�δικ�τητα τ"ν =στρ�ν�µικ"ν φαιν�µενων. �H περι�δικ�της τ�;-
των εHναι σταθερ( τ�σ� σ9 µ,γεθ�ς Kσ� κα> σ9 )ρ�ν�λ�γικ# �παν%ληψη. SEνα παρ%δειγ-
µα τ�;τ�υ =π�τελ��ν τ( δεδ�µ,να τ�� �OµDρ�υ τ( σ)ετικ( µ9 τ+ν Σερι�, Kπ�υ: «σ3ν τ�
λαµπερ� +στρ
ν τ
4 φθιν
π5ρ
υ, τ� (π
6
ν φα�νεται σ� /λ
υς» (FIλι%δα E 5-6), κα> «τ�ν
K0να τ
4 7Ωρ�ων
ς... π
9 φ:ρνει τ�ν πυρετ�», τ+ν σηµεριν+ κα;σωνα (FIλι%δα X 25-32).
�O SOµηρ�ς =ναφ,ρεται στ( δ;� =στρ�ν�µικ( φαιν�µενα π�0 L)�υν Rµεση σ),ση µ9 τ>ς
δ;� δια %σεις τ�� �Hλ�υ κα> τ�ς Γ�ς δι( τ�� µεσηµ ριν�� τ�� Σειρ�υ. T+ Vνα �λ%µ α-
νε )1ραν κατ( τ+ Φθιν�πωρ� κα> φαιν�ταν =π+ τ# Γ�, �ν" σDµερα φανεται =π+ τ# Γ�
κατ( τ+ν Xειµ"να κα> µεσ�υρανε@ τ#ν 1ην FIαν�υαρ�υ Eκ%στ�υ Lτ�υς. T+ δε;τερ� Lφερ-
νε στ+ν κ�σµ� τ+ν πυρετ�, τ+ν σηµεριν+ κα;σωνα, π�0 σDµερα παρ�υσι%Mεται τ#ν θε-
ριν# περ�δ� κα> µεσ�υρανε@ τ#ν 1ην FI�υλ�υ Eκ%στ�υ Lτ�υς. FAπ+ τ+ Vνα φαιν�µεν� µ,-
)ρι τ+ Rλλ� σDµερα µεσ�λα ε@ Vνα σταθερ+ )ρ�νικ+ δι%στηµα 6 µην"ν, π�0 πρ,πει ν( µε-
σ�λα ��σε κα> τ�τε, γι( ν( κ%ν*η ?ε)ωριστ+ λ�γ� N SOµηρ�ς.

❷. T+ θ,µα τ"ν πρ�σ)1σεων εHναι Vνα φαιν�µεν� τ�ς φ;σεως, τ+ Nπ�@�ν =ν%γεται σ9
Oρισµ,νες σταθερ9ς π�0 µετρ��νται, Kπως =ναπτ;σσ�νται =ναλυτικ( στ#ν =ναφερ�µε-
νη µελ,τη µ�υ µ9 ττλ� «�H *ρ
ν
λ�γηση τ<ς �Eλληνικ<ς Πρ
ϊστ
ρ�ας ?π� τ
π
γραφι-
κ�, ?στρ
ν
µικ3 κα� @στ
ρικ3 στ
ι*ε6α», π�0 δηµ�σιε;τηκε στ+ τε�)�ς 131/1987 τ�� «∆ελ-
τ�υ τ�ς Γεωγραφικ�ς �Yπηρεσας Στρατ��». FAπ+ α/τ9ς πρ�κ;πτ�υν Rλλ�ι παρ%γ�ντες,
συγκεκριµ,να γεωµετρικ( σ)Dµατα κα> µαθηµατικ�> τ;π�ι γι( τ�0ς =ν%λ�γ�υς Wπ�λ�-
γισµ�;ς, =λλ( =γν�Dθηκαν κα> δ9ν �λDφθησαν Wπ’ Yψιν.

❸. �H =ναφερ�µ,νη )ρ�ν�λ�γα τ�� 3.826 π.X. δ9ν L)ει σ),ση µ9 τ+ν Tρωικ+ π�λεµ� =λλ(
µ9 τ#ν Lναρ?η τ"ν �µφαν"ν πρ�σ)1σεων τ�� π�ταµ�� Nελ�υ, I Nπ�α µ9 νε1τερ� κα>
=κρι ,στερ� Wπ�λ�γισµ+ διωρθ1θη στ+ Lτ�ς 3.934 π.X. FAπ+ τ+ =πρ�σδι�ριστ� παρελθ+ν
µ,)ρι τ+ Lτ�ς 3.934 π.X. N π�ταµ+ς AAγυπτ
ς τ�� �OµDρ�υ ([ Nε6λ
ς) =π�θετε τ( πρ�-
σκ�µιM�µενα φερτ( στερε( Wλικ( στ+ )"ρ� τ�ς θ%λασσας, π�0 περιελαµ %νετ� µετα?0 τ��
σηµεριν�� Kα�ρ�υ κα> τ�ς σηµεριν�ς FAλε?%νδρειας ([ νDσ�υ Φ%ρ�υ τ�� �OµDρ�υ). FAπ+
τ+ Lτ�ς 3.934 π.X. κα> µετ( Rρ)ισε ν( παρ�υσι%Mεται I πρ1τη Wπ9ρ τ#ν στ%θµη τ�ς θ%-
λασσας στερι(  �ρεως τ�� σηµεριν�� Kα�ρ�υ, �πεκτειν�µ,νη )ρ�ν� µ9 )ρ�ν� πρ+ς  �ρ-
ρCν. T( κ;µατα τ�ς θ%λασσας, µηδενM�ντας τ#ν τα);τητα A��ς τ"ν Wδ%των τ�� π�τα-
µ��, =ναλ%µ αναν τ#ν Wπ�)ρ,ωση τ�ς καταλλDλ�υ διευθετDσεως τ�� πρ�σ)ων�µεν�υ
πυθµ,ν�ς κα> τ�ς =ντστ�ι)ης κατ( περι�δ�υς =κτ�ς. Στ+ν )%ρτη τ�� σ)Dµατ�ς 26 τ�ς πα-
ραπ%νω µελ,της µ�υ διακρνεται καθαρ%, π�� Lφθανε I =κτ# τ�ς στεριCς τ�ς K%τω A3γ;-
πτ�υ περ> τ+ Lτ�ς 3.000 π.X., τ#ν Nπ�α φ,ρεται πvς Vνωσε N  ασιλε0ς MDνης µ9 τ#ν gAνω
A^γυπτ�. T+ π�τε Kµως LMησε κι’ � ασλεψε N MDνης εHναι Vνας γρφ�ς, γιατ στ# σελ. 99
τ�ς παραπ%νω µελ,της µ�υ κατα)ωρ��νται Eπτ( )ρ�ν�λ�γες, π�0 =ναφ,ρ�νται σ9 3σ%-
ριθµα  ι λα �πιφαν"ν συγγραφ,ων κα> =ρ)M�υν =π+ τ+ Lτ�ς 5.619 π.X. µ,)ρι τ+ 3.175
π.X.· κα> κατ( τ+ν C. W. Ceram («Θε
�-T�φ
ι κα� Σ
φ
�», σελ. 124-125) «E Fασιλε�α τ
4

ΠEPI XPONOΛOΓHΣEΩΣ THΣ ΠPOΪΣTOPIAΣ
(FEπιστ�λ# δευτ,ρα τ�� κ. Kωνσταντ�ν�υ K�υτρ�υ=;λη)



M-νη τ
π
θετε6ται στ� Hτ
ς 2.900 π.X.». T+ Lτ�ς 2.800 π.X. I =κτ# τ�ς K%τω A3γ;πτ�υ
 ρισκ�τανε  �ρει�τερα τ�ς =κτ�ς τ�� 3.000 π.X. (σ)�µα 1, σελ. 6.517, τε;)�υς 113 τ��
«∆αυλ��») κα> τ�τε Wπ�ρ)ε µεγαλ;τερη Lκταση στ#ν K%τω A^γυπτ�. SOσ�ν =φ�ρBC στ>ς
πυραµδες, δ9ν Wπ%ρ)ει λ�γ�ς =νησυ)ας, γιατ> κτστηκαν µετ( τ( Tρωικ( σ9 στ,ρε� π,-
τριν� Lδαφ�ς tψ�υς 60 µ,τρων κα> Y)ι στ+ Lδαφ�ς τ"ν πρ�σ)1σεων.

❹. �H Lνν�ια τ�ς λ,?εως «πανηµερ�η» δ9ν µπ�ρε@ ν( συγ),εται µ9 τ+ 24ωρ�, γιατ> καθ’
Kλ�υς τ�0ς Eρµηνευτ9ς =ναφ,ρεται στ+ δι%στηµα µιCς Iµ,ρας, =π+ τ+ πρω> µ,)ρι τ+  ρ%-
δυ. gAλλωστε N SOµηρ�ς στ#ν FIλι%δα (I 360-363) πρ�σδι�ρMει Kτι N FA)ιλλε0ς «Lεκιν�ντας
?π� π
λ9 πρω� ?π� τ� στρατ�πεδ
 τ�ν 7A*αι�ν στ� τρ�τ
 πρωιν� θ3 ε)*ε φθ�σει στ�
Φθ�α», δηλαδD σ’ Vνα δι%στηµα 48 Oρ"ν, πλ,�ντας συν,)εια �π> δ;� 24ωρα. FEπσης N
SOµηρ�ς κα> σ9 π�λλ( σηµε@α τ"ν �π"ν τ�υ δδει στ�ι)ε@α )ρ�ν�υ γι( τ+ν Wπ�λ�γισµ+
διαφ�ρων =π�στ%σεων µ9 τ#ν )ρDση Eν+ς σηµεριν�� )%ρτ�υ.

❺. �H �ρ1τηση τ�� κ. ΓεωργαλC, �(ν τ( 111 )ρ�νια τ�ς Mω�ς τ�ς π�λεως τ�� FIλ�υ
=ρκ��σαν γι( τ#ν =ν%πτυ?η τ�ς Tρ�ας σ9 µι( 3σ)υρ# α/τ�κρατ�ρα, πρ�?ενε@ κατ%-
πλη?η. Kατ( τ( λεγ�µενα τ�� �OµDρ�υ µα «µεγ�λη π�λη» �δρυσαν �Q Rνθρωπ�ι µ9 πλα-
τε@ς δρ�µ�υς κα> τπ�τ’ Rλλ�. gAλλωστε κατ( τ+ν �Hρ�δ�τ�, Kταν N �,ρ?ης π,ρασε τ#ν κ�-
ρυφ�γραµµ# τ�ς gIδης, «µπ<κε στ�ν 7Iλι�δα *5ραν». M,)ρι �κε@ Lφθανε I �πικρ%τεια
τ�� FIλ�υ. �H π�λη α/τ# κατ( τ�0ς Wπ�λ�γισµ�;ς µ�υ στ# µελ,τη µ�υ «T� �Oµηρικ�ν
OIλι
ν τ<ς Tρ
�ας» (Lκδ. «∆ελτ�υ Γ.Y.Σ.», τε�)�ς 134/1988) τ+ν καιρ+ τ�� Tρωικ�� π�-
λ,µ�υ εH)ε 33.000 κατ�κ�υς. A/τ�> εH)αν τ#ν δυνατ�τητα ν( δηµι�υργDσ�υν µαν α/τ�-
κρατ�ρα, )ωρ>ς ν( τ#ν =ντιληφθ��ν �Q =ρ)α@�ι συγγραφε@ς;

❻. T( )ρ�ν�λ�γικ( δεδ�µ,να τ�� Πλ%των�ς εHναι �κτ+ς πραγµατικ�τητ�ς, κα> �Q λ�-
γ�ι �?ηγDθηκαν στ+ τε�)�ς 197 τ�� «∆αυλ��». FAπ�τελ��ν A3γυπτιακ( =θεµελωτα στ�ι-
)ε@α κα> δ9ν L)�υν �πιστηµ�νικ# σηµασα, Kπως �?ηγε@ται κα> πι+ κ%τω. EHναι γνωστ(
Kσα γρ%φει N Πλ�;ταρ)�ς (στ+ν «B�
ν τ
4 N
υµQ») κα> N ∆ι�δωρ�ς (στ#ν «�Iστ
ρικ�ν
BιFλι
θ-κην») γι( τ>ς )ρησιµ�π�ι�;µενες µ�ν%δες µετρDσεως τ�� )ρ�ν�υ Wπ+ τ"ν A3γυ-
πτων. Kατ( τ+ν E. M,γιερ, Kπως γρ%φει N A. Pochan στ+  ι λ� τ�υ «T3 µυστ-ρια τ�ν
Mεγ�λων Πυραµ�δων» (σελ. 348), «
@ µ<νες (τ"ν A3γυπτων) δ�ν ε)ναι µ<νες, 
@ ,π
*�ς
δ�ν ε)ναι ,π
*�ς κα� τ� Hτ
ς δ�ν ε)ναι Hτ
ς»· κα> στ# σελδα 411 συµπληρ1νει τ#ν ε3κ�να
λ,γ�ντας: «τ3 *ρ�νια τ<ς *ρ
ν
λ�γησης τ
4 OAθωθι καλ0πτ
υν δ0
 συνε*�µενα Hτη στ�
7I
υλιαν� Eµερ
λ�γι
». FE(ν τ( 5.619 FAθωθικ( )ρ�νια τ�� Mαν,θωνα, π�0 Rρ)ισε I  α-
σιλεα τ�� MDνη, διαιρεθ��ν δι( τ�� δ;�, π�0 λ,γει N M,γερ, τ�τε I  ασιλεα τ�υ Rρ)ι-
σε περ> τ+ Lτ�ς 2.810 π.X. �H π�λη Σα�ς Qδρ;θη περ> τ+ Lτ�ς 1.215 π.X., γιατ> τ�τε Wπ�ρ)ε
πρ�σ)ωσιγεν9ς Lδαφ�ς γι( ν( Qδρυθ*�, κα> δ9ν εH)ε καµµα σ),ση µ9 τ+ν Tρωικ+ π�λεµ�,
γιατ> τ+τε I τ�π�θεσα Qδρ;σε1ς της �καλ;πτετ� =π+ τ#ν θ%λασσα τ�ς Mεσ�γε�υ. T(
8.000 )ρ�νια, π�0 εHπαν �Q A3γ;πτι�ι στ+ν Πλ%τωνα, ]σαν 8.000 µ�νες κα> =ντιστ�ι)��σαν
σ9 615 τρ�πικ( )ρ�νια, Kπως =νεφ,ρθη κα> στ+ τε�)�ς 197 τ�� «∆αυλ��». M9 π�@α πρ�-
τυπα δεδ�µ,νων κα> µ, π�@ες =στρ�ν�µικ9ς [ Rλλες γν1σεις θ( µπ�ρ��σε N Πλ%των ν(
συγκρν*η κα> ν( διευκρινσ*η α/τ( π�0 τ�� Lλεγαν �Q Qερε@ς, zστε ν( µ#ν σπερ*η τ�ση
σ;γ)υση στ�0ς =ναγν"στ,ς τ�υ; EH)ε �ραγε κα> =ναγν"στες N Πλ%των [ µ�ν�ν µαθητ,ς;

❼. T( µαθηµατικ( δ9ν εHναι =κρ� ατισµ�, κα> I )ρ�ν�λ�γηση τ�ς Mω�ς τ�� FA ρα(µ
κ.λπ. πρ�σ1πων τ�ς ΠαλαιCς ∆ιαθDκης δ9ν εHναι α/τ# π�0 =ναφ,ρει, δι�τι Vνα τυπ�-
γραφικ+ λ%θ�ς στ+ τε�)�ς 113 τ�� «∆αυλ��» διωρθ1θη στ+ Eπ�µεν� τε�)�ς 114, περι�-
ρM�ντας =κ�µη περισσ�τερ� στ#ν �E ραϊκ# Qστ�ρα. ΓνωρMει Kµως, Kτι I �ν λ�γiω )ρ�-
ν�λ�γηση � ασσθη σ9 µαθηµατικ# µετατρ�π# τ"ν �E ραϊκ"ν �τ"ν τ�ς B�Fλ
υ σ9 τρ�-
πικ%, κα> τ( �?αγ�µενα τ"ν Wπ�λ�γισµ"ν µ�υ θεµελι1θηκαν στ#ν συγκεκριµ,νη κα> =ναµ-
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φισ Dτητη )ρ�ν�λ�γαν =ν�δ�υ στ+ θρ�ν� τ�ς Περσας τ�� K;ρ�υ. gEτσι τ( γεγ�ν�τα
τ�ς ΠαλαιCς ∆ιαθDκης τ�π�θετDθηκαν στ# σωστD τ�υς Iλικα �κπεφρασµ,νη σ9 τρ�-
πικ( )ρ�νια. K%θε �ρευνητικ# µελ,τη, =ναφερ�µ,νη στ#ν πρ�ϊστ�ρα, πρωτ�δηµ�σιευ-
�µ,νη, )αρακτηρMεται Oς δ�κµ�. gE)ει λ�ιπ+ν δικαωµα δι�ρθ1σεως λαθ"ν, = λεψι"ν
[ κα �? =ν%γκης π�λλ9ς φ�ρ9ς λ�γω =νευρ,σεως ν,ων στ�ι)εων. OQ τελικ9ς θ,σεις κα>
=π�ψεις Eν+ς �ρευνητ�� διατυπ1ν�νται σ9  ι λ�, π�0 �κδδεται �ν καιρi".

❽. T+ �Eλληνικ+ν �νδιαφ,ρ�ν στ( γραπτ( τ�� FIµ. Bελικ�φσκυ δ9ν σ)ετMεται µ9 τ#ν κα-
ταγωγD τ�υ =λλ( µ9 τ>ς π�λ0 σηµαντικ9ς διαπιστ1σεις τ�υ, π�0 εHναι:

α. «�H �Eλληνικ� @στ
ρ�α τ<ς Mυκηναϊκ<ς περι�δ
υ ε)ναι µετατ
πισµ:νη ()ρ�ν�λ�γι-
κ%)» («T� X�
ς τ<ς �Iστ
ρ�ας», ε3σαγωγD, µετ. Nτ. Γαρ�υφαλιC, Lκδ. K%κτ�ς 1980).

 . «T� Σωθικ�ν Hτ
ς (περ> τ�� Nπ��υ Lγινε λ�γ�ς κα> πι+ π%νω) τ<ς ?ρ*α�ας *ρ
ν
-
λ�γησης Fασ�Rεται σ� πλ�νες. �O κατ�λ
γ
ς τ�ν δυναστει�ν τ
4 Mαν:θωνα ε)ναι µ�α
µπερδεµ:νη µQRα. Kα� /µως ,π’ αTτ<ς τ<ς ?ναLι�πιστης *ρ
ν
λ�γησης τ<ς @στ
ρ�ας τ<ς
A"γ0πτ
υ Fασ�στηκε E *ρ
ν
λ�γηση τ<ς @στ
ρ�ας τ
4 κ�σµ
υ [...]. Παρ�λληλα παρατη-
ρ-σαµε πUς 
@ @στ
ρ�ες τ�ν +λλων ?ρ*α�ων *ωρ�ν κα� λα�ν συµφων
4ν εAτε µ� τ�ν
7Iσραηλιτικ� εAτε µ� τ�ν A"γυπτιακ� *ρ
ν
λ
γ�α» («OQ gAνθρωπ�ι τ�ς Θ%λασσας», µετ.
∆. Mαυρ�γ,νη, Lκδ. K%κτ�ς 1980, σελ. 288 κα> 423). FEπ’ α/τ�� συµφωνε@ =π�λ;τως κα>
N F. Tomlin στ+  ι λ� τ�υ («O@ Mεγ�λ
ι Φιλ�σ
φ
ι τ<ς 7Aνατ
λ<ς», µετ. A. BαγενC, Lκδ.
FAναγνωστδη, σελ. 24). FAλλ( κα> N D. L. Page στ+  ι λ� τ�υ («7Iλι3ς κα� �Iστ
ρ�α», µετ.
Kρ. Πανηγ;ρη, Lκδ., ΠαπαδDµα 1986, σελ. 159) λ,γει: «O@ παραδ
σιακ�ς *ρ
ν
λ
γ-σεις
ε)ναι καθαρ3 θεωρητικ�ς ε"κασ�ες, π
9 Fασ�στηκαν σ� ,πιπ�λαιες κα� ?µφιλεγ�µενες γε-
νεαλ
γικ�ς παραδ�σεις κα� κυρ�ως στ
9ς Σπαρτιατικ
9ς καταλ�γ
υς τ�ν Fασιλ:ων. [...].
�H ?π�λυτη *ρ
ν
λ
γ�α π
9 πρ
τε�νει ( ?ρ*αι
λ�γ
ς ε)ναι Aσως κ�πως ?F:Fαιη, /µως
αTτ� π
9 δ�νει ( 7Eρατ
σθ:νης δ�ν ε)ναι παρ3 µ�α ε"κασ�α Fασισµ:νη σ� *αλαρ�ς Vπ
-
θ:σεις, π
9 δ�ν µπ
ρ
4σαν ν3 τ�ν (δηγ-σ
υν µ� ?σφ�λεια σ� Wνα ,πιστηµ
νικ� συµπ:-
ρασµα».

Σ’ α/τ( τ( =λλ�πρ�σαλλα )%λια � ασσθη I )ρ�ν�λ�γηση τ�ς πρ�ϊστ�ρας τ"ν =ρ)α-
ων )ωρ"ν κα> λα"ν, τ�ς A3γ;πτ�υ κα> κατ’ επ,κταση Kλη I Qστ�ρα τ�� K�σµ�υ. ∆υ-
στυ)"ς π%νω σ9 α/τ( στηρ)θηκαν Kλα τ( )ρ�νικ( διαστDµατα κα> �Q )ρ�ν�λ�γες π�0
γνωρM�υµε σDµερα. �H πρ�τασD µ�υ γι( τ#ν )ρ�ν�λ�γηση διε?αγωγ�ς τ�� Tρωικ�� π�-
λ,µ�υ στ#ν περ�δ� τ"ν �τ"ν 3087-3078 π.X., π�0 θεµελι1νεται �π> τ"ν Rστρων τ"ν �Y%-
δων, τ�� Zωδιακ�� =στερισµ�� τ�� Tα;ρ�υ, π�0 =ναφ,ρει N SOµηρ�ς, σ9 σ),ση µ9 τ(
=στρ�ν�µικ( δεδ�µ,να τ�� σDµερα, εHναι καιν�;ργια κα> παρ,)ει Vνα =ναµφισ Dτητ�
)ρ�ν�λ�γικ+ Kρι� �?αρτDσεως τ�ς πρ�ϊστ�ρας τ�� =ρ)α�υ κ�σµ�υ, τ+ Nπ�@� σ)εδ+ν
�πι ε αι1νεται κα> =π+ Rλλα =στρ�ν�µικ( κα> τ�π�γραφικ( στ�ι)ε@α τ�� �OµDρ�υ, τ(
Nπ�@α συµπερασµατικ"ς δ9ν =π�ρρπτ�νται =π+ τ+ν κ. ΓεωργαλC. ∆9ν L)ει Kµως καν,να
κ�ιν+ν τ�π� συσ)ετσεως κα> συνεκτιµDσεως µ9 τ( παραπ%νω )ρ�ν�λ�γικ( )%λια. �H
�φαρµ�γD της δ9ν µπ�ρε@ ν( NδηγDσ*η σ9 παρ%λ�γα συµπερ%σµατα, γιατ> α/τ( L)�υν �δη
διατυπωθ� �δ" κα> α3"νες. �AπλC, �(ν π�τ, υQ�θετηθ*� κα> �φαρµ�σθ*� στ+ µ,λλ�ν, θ( �πι-
φ,ρ*η µα πρ�σωριν# =ναστ%τωση στ( )ρ�ν�λ�γικ( κατεστηµ,να, δδ�ντας Vνα ν,� σταθ-
µ+ =ναγωγ�ς τ"ν Wπαρ)�ντων �δη συµπερασµ%των.

�O δι%λ�γ�ς σ’ Vνα τ,τ�ι� MDτηµα L)ει π%ντα θετικ( =π�τελ,σµατα, =λλ( σε �µεν�ς τ+
)"ρ� τ�� περι�δικ�� δ9ν θ( �πεκταθ" περισσ�τερ�. T+ =π�τ,λεσµα τ"ν �ρευν"ν µ�υ θ(
τ+ δε?*η τ+ µ,λλ�ν. �Aς περιµ,ν�υµε.

∆ιατελ" µετ( πλεστης τιµ�ς

Kων. B. K�υτρ�υ=;λης
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140 )%ρτες τ�� A3γα�υ κα> τ"ν νησι"ν τ�υ κα> τ�ς K;πρ�υ τ�ς περι�δ�υ 1485-1800 πα-
ρ�υσι%M�νται σ9 ε3δικ# καλασθητη Lκδ�ση τ�� Wπ�υργε�υ A3γα�υ µ9 τ+ν =νωτ,ρω ττ-
λ�. OQ )%ρτες α/τ�> παρ�υσι%σθηκαν πρ�σφατα σ9 Lκθεση στ+ Z%ππει� M,γαρ� µ9 πρω-
τ� �υλα τ�� Wπ�υργε�υ A3γα�υ. OQ )%ρτες =νDκ�υν στ>ς 3διωτικ9ς συλλ�γ9ς τ"ν συλλε-
κτ"ν M. Σαµ�;ρκα κα> X. Zα)αρ%κη.

OQ )%ρτες α/τ�> δ9ν =π�τυπ1ν�υν µ�ν� τ#ν )ωρ�γραφα τ�� A3γα�υ =λλ( κα> τ# δια-
µ�ρφωµ,νη τ( )ρ�νια �κε@να π�λιτικ# πραγµατικ�τητα, �πεσDµανε στ+ν )αιρετισµ� της I
Wπ�υργ+ς A3γα�υ κ. FEλισ% ετ ΠαπαM1η. Σ9 µα �π�)# π�0 I ε/ρ;τερη περι�)# �κυ-
ριαρ)ε@τ� =π+ τ�0ς FOθωµαν�0ς κα> τ�0ς Bενετ�;ς, �Q E/ρωπα@�ι )αρτ�γρ%φ�ι δ9ν πα;-
�υν ν( =π�καλ��ν τ+ A3γα@� �Eλληνικ+ [ A3γα@� FAρ)ιπ,λαγ�ς. Στ+ π,ρασµα τ"ν α31νων
τ+ A3γα@� δ9ν L)ασε π�τ9 τ#ν Eλληνικ�τητ% τ�υ. T+ )αρτ�γραφικ+ Wλικ+ συνιστC µα =δι%-
ψευστη µαρτυρα γι( τ#ν Qστ�ρικ# δρ%ση τ"ν λα"ν, τ#ν δια)ρ�νικ# π�ρεα τ�� π�λιτι-
σµ��, τ>ς περιπ,τειες π�0 �Q κ�ινωνες κ%θε τ�π�υ γν1ρισαν. �H µελ,τη α/τ�ς τ�ς περι�-
δ�υ =ναµφισ Dτητα συµ %λλει στ#ν �θνικD µας α/τ�γνωσα.

«XAν γι3 κ�π
ι
υς τ� ν�µιµ
 τ�ν διεκδικ-σε5ν τ
υς στηρ�Rεται στ�ν στρατιωτικ- τ
υς
"σ*0, γι3 µQς στηρ�Rεται στ�ν ?δι�λειπτη @στ
ρικ- µας παρ
υσ�α», µCς εHπε I Wπ�υργ+ς
A3γα�υ. «7Aπαντ
4µε στ�ς ?νιστ�ρητες πρ
κλ-σεις τ<ς +λλης πλευρQς µ� τ�ν @στ
ρ�α µας».

(Σ.σ. EHναι παρDγ�ρ� π�0 Vνα τµ�µα τ�� Kρ%τ�υς, Kπως τ+ Wπ�υργε@� A3γα�υ, =σ)�-
λε@ται �π> τ,λ�υς µ9 τ#ν πρ� �λ# τ�ς �Eλληνικ�ς �Iστ�ρας – κα> τ��τ�, Kταν Rλλα τµDµα-
τ% τ�υ, Kπως τ+ {ρµ�δι� Wπ�υργε@� Παιδεας, καταργ��ν τ#ν �Eλληνικ# �Iστ�ρα. Γι( τ+ν
λ�γ� α/τ+ I κρατικ# α/τ# πρωτ� �υλα γι( τ#ν Lκθεση τ�� Zαππε�υ εHναι R?ια �παν�υ.)

N�νσυ Mπ�σκα

A0γαK� LAρ*ιπ;λαγ�ς κα@ K1πρ�ς

X�ρτης τ�? A0γα��υ (Gπ3 τ3ν Bενεντ;ττ� Mπ�ρντ,νε, 1528).



1. Πρ�σεγγιστικ κα� ��ι γεωµετρικ � λ�ση
�A�ι�τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Λ�γω ε!δικ�τητ�ς δι�$ασα µ% µεγ�λη πρ�σ�� τ& 'ρθρ� τ�) συναδ+λφ�υ -ρ�ιτ+κτ�ν�ς

κ. Kωνσταντ�ν�υ Kαρµιρ�ντ/�υ. «�O τετραγωνισµ�ς τ�� κ�κλ�υ» («∆αυλ�ς», τε)��ς 200-
201), τ& 8π�9� :θεσε ;π’ �ψιν τ�) γραφε��υ µας πρ>ν λ�γες µ+ρες 8 φ�λ�ς κα> συνεργ�της κ.
Γε@ργι�ς Kυρια/Aς, Bπ�σης -ρ�ιτ+κτων. Στ& π�λD Bνδιαφ+ρ�ν αEτ& 'ρθρ� Fς µ�) Bπιτρα-
π�)ν τρε9ς παρατηρGσεις:

A. IH Kρµηνε�α τAς Bκφρ�σεως «µ� τ�ν καν�να κα� τ�ν δια��τη», π�D δ�δεται στν -ρ�
τ�) 'ρθρ�υ, δ%ν εLναι MρθG. IH λ�ση τNν πρ�$ληµ�των µ% τ&ν καν�να κα> τ&ν δια$Gτη Bπε-
κρ�τησε -π& τν -ρ�αι�τητα γιO τ&ν K�Aς λ�γ�: M% Bκπρ�σ@π�υς τ&ν Πυθαγ�ρα κα> π�-
νω -π’ Qλ�υς τ&ν Πλ�τωνα � γεωµετρ�α BλGφθη Rς µ+σ�ν πρ�σεγγ�σεως τAς Bνν��ας τ�)
�ντ�ς, δηλ. τ�) θε�). IO Πλ�των πιστε�ει, Qτι � :νν�ια τ�) �ντ�ς, γιO νO γ�νTη καταν�ητG,
�ρει�/εται τν :νν�ια τ�) µ �ντ�ς· κα> Rς τ+τ�ι� θεωρε9 τ&ν �Nρ�, µ+σα στ&ν 8π�9� Bµφα-
ν�/εται τ& «γ�γνεσθαι» κα> τ& «φθε�ρεσθαι». IO VHρων 8 �Aλε�ανδρεDς µWς πληρ�φ�ρε9 γιO
τ>ς -κ�λ�υθες -π�ψεις τ�) Πλ�των�ς: IH εEθε9α γραµµG, Bπειδ Bκτε�νεται στ& 'πειρ� κα>
�ωρ�/εται σ% 8σαδGπ�τε εEθ�γραµµα τµGµατα, συµ$�λ�/ει τν α!@νια γ+νεσι κα> φθ�ρO
τ�) κ�σµ�υ. IH περιφ+ρεια, Bπειδ δ%ν :�ει -ρ� κα> τ+λ�ς, συµ$�λ�/ει τ& «πνε)µα», τ& θε�.
IH τ�µ τAς εEθε�ας κα> τAς περιφ+ρειας συµ$�λ�/ει τν ψυ� τ�) -νθρ@π�υ, γιατ> � ψυ�
µετ+�ει µα/D µ% τ& σNµα στ γ+νεσι κα> τ φθ�ρO κα> µ% τν -θανασ�α της στ& θε9�.

B. IH κατασκευ π�D πρ�τε�νεται στ& 'ρθρ� $ασ�/εται στν παραδ�� Qτι τ& π !σ�)ται
(-κρι$Nς) µ% 6 (1+φ)/5 ] (!σ�δυν�µως) στν παραδ�� Qτι τ& π !σ�)ται (-κρι$Nς) µ%
3(3+�5�)/5 [δι�τι φ= (1+�5�)2, Qπως πρ�κ�πτει -π& τν -κρι$A Bπ�λυση τAς B�ισ@σεως
π�D ;παιν�σσεται � παρ�γραφ�ς 3.$ τ�) 'ρθρ�υ]. IH παραδ�� Qµως αEτ -π�ρρ�πτεται
(πλGρως) στν θεωρητικ γεωµετρ�α, γιO τν 8π��α � τιµ 3(3+�5�)/5 -π�τελε9 π�ντ�τε
πρ�σ+γγισι τ�) π (-νε�αρτGτως τ�) π�σ� «καλ» εLναι γιO τ>ς πρακτικ%ς Bφαρµ�γ+ς) κα>
��ι τ& bδι� τ& π (στν θεωρητικ γεωµετρ�α δ%ν ;π�ρ��υν δ�� π). cEτσι τ& εEθ�γραµµ�
τµAµα ΛZ τAς κατασκευAς τ�) 'ρθρ�υ εLναι κατO τν θεωρητικ γεωµετρ�α περ�π�υ πR
κα> συνεπNς τ& Mρθ�γ@νι� ΛZMN :�ει Bµ$αδ&ν περ�π�υ πR2.

Γ. ΓιO νO δε��ω τ& κατ’ �Eσ�αν «τρDκ» στν Bπ�λυση τ�) πρ�$λGµατ�ς «τετραγωνισµ&ς
τ�) κ�κλ�υ» µ+σω τAς (λανθασµ+νης γιO τν θεωρητικ γεωµετρ�α) B�ισ@σεως
π=3(3+�5�)/5, παραθ+τω τν -κ�λ�υθη κατασκευG, πιστε�ω gπλ��στερη αEτAς τ�) 'ρθρ�υ
($λ. σ�+δι� µεθεπ�µενης σελ�δας).

∆�θ+ντ�ς κ�κλ�υ (O, R) ($λ. σ�Aµα), κατασκευ�/ω Mρθ�γ@νι� τρ�γων� OKN (Mρθ γω-
ν�α στ& O) µ% (OK) = R κα> (ON)=2R. Στν πρ�+κτασι τAς ;π�τειν��σης KN  λαµ$�νω
εEθ�γραµµ� τµAµα (NZ)= 3R κα> διαιρN τ& τµAµα ZK σ% π+ντε bσα τµGµατα (µ+σω τAς $�η-
θητικAς �µιευθε�ας ZX). T& σηµε9� Λ Bπ> τ�) τµGµατ�ς ZK, τ& 8π�9� -π+�ει -π& τO Z τO
3/5 τ�) ZK, εLναι τ+τ�ι�, jστε (ZΛ)= πR. Πρ�γµατι:

(KN)= R�5� (-π& τ& Πυθαγ�ρει� θε@ρηµα στ& τρ�γων� OKN)
(KZ)= (KN)+(NZ)= R�5�+3R= R(3+�5�)
(ΛX)= 3(3+�5�)R/5= πR.

O TETPAΓΩNIΣMOΣ TOY KYKΛOY

Tρε�ς ε�δικ�� σ��λι���υν τ�ν λ�ση
τ�� κ. K. Kαρµιρ�ντ��υ («∆αυλ ς», τ. 200-1)



cEτσι, τ& Kµ$αδ&ν τ�) Mρθ�γων��υ ΛZMN, µ% (ZM)=(ΛN)=R εLναι: πR.R=πR2 κα> 8 κ�-
κλ�ς «Bτετραγων�σθη»! IH εEκ�λ�α πραγµατ�π�ιGσεως τ�) Rς 'νω «τετραγωνισµ�)» συ-
νιστWται στ& γεγ�ν&ς Qτι εEθ�γραµµ� τµAµα x τAς µ�ρφAς x=ρα, Qπ�υ α δ�θ%ν εEθ�γραµ-
µ� τµAµα κα> ρ -σ�µµετρ�ς ('ρρητ�ς) -ριθµ&ς τAς µ�ρφAς ρ=�v�, Qπ�υ v θετικ&ς -κ+-
ραι�ς, κατασκευ�/εται (µ% καν�να κα> δια$Gτη), BνpN τ& τµAµα y=πα δ%ν κατασκευ�/εται.

M% $�σι τO B κα> Γ -νωτ+ρω θO συµφωνGσω µ% τ&ν κ. Kαρµιρ�ντ/� στ& Qτι «κ�π�ι�ι
πρ�γ�ν�! µας... θ$ %αµ�γελ&νε... κα� 'σως µ&ς κλε!ν�υν π�νηρ$ τ� µ�τι», -λλO µWλλ�ν γιO
τ& Qτι τ& πρ�$ληµα τ�) τετραγωνισµ�) θO παραµ+νTη Bσαε> -π�ρθητ� -π& τ&ν καν�να κα>
τ&ν δια$Gτη.

M% Bκτ�µηση
I. Kαντερ�κης

∆ιπλ. Π�λιτικ�ς Mη�ανικ�ς EMΠ
Eur Ing, MIStructE (UK)

Φιλ�θ+η, �AθGνα

2. IH συσ�+τισις τ�) φ κα> τ�) π µ% τ& πρ�$ληµα
�Aγαπητ+ κ. διευθυντ�,
Σ�ετικNς µ% τν δηµ�σ�ευσιν τ�) κ. Kων. Kαρµιρ�ντ/�υ («∆αυλ�ς», τ. 200-201, Arγ.-Σε-

πτ. 1998, σ. 12549-12550) :�ω νO παρατηρGσω τO κ�τωθι:
❶. IH Bφαρµ�γ τ�) «�ρυσ�)», Mρθ�γων��υ ε!ς κ�θε εbδ�υς κατασκευ�ς, κυρ�ως κτη-

ρ�ων, Qπ�υ $ασικ&ν -ναλλ��ωτ�ν στ�ι�ε9�ν vτ� 8 -ριθµ&ς φ= 1.618034, µ�) γεννwW τν σκ+-
ψιν Qτι �x �Aρ�α9�ι VEλληνες BφGρµ�/�ν BµπειρικNς τO «fractal», µ% τO 8π�9α σGµερ�ν Bπι-
δι@κ�µε νO περιγρ�ψωµε τν φ�σιν (τO δ+νδρα, τOς -κτ�ς, τO κ�µατα, τO κ�τταρα, τO δι�-
φ�ρα φυσικO φαιν�µενα κ.λπ.). (Πρ�τε�νω Rς IEλληνικ&ν Qρ�ν τ�) «fractal» τ& «κλασµα-
τ!δι�ν»).

❷. Ox �Aρ�α9�ι VEλληνες εL��ν Bπισταµ+νως -σ��ληθA µ% τ&ν τετραγωνισµ&ν τ�) κ�κλ�υ
Bπ> τ�Eλ��ιστ�ν 600 :τη! Eyρ�ν Qτι 8 τετραγωνισµ&ς τ�) κ�κλ�υ διO τ�) καν�ν�ς κα> τ�)
δια$Gτ�υ vτ� -δ�νατ�ς, Qπως Bπ�σης � τρι��τ�µησις τAς γων�ας κ.λπ. Ax λ�σεις αx 8π�9αι
Bδ�θησαν, vσαν λ�σεις γεωµετρικα> κα> πρ�σεγγιστικα�. IO πρNτ�ς VEλλην π�D :δωσε λ�-
σιν ε!ς τ& πρ�$ληµα αEτ& vτ� 8 IIππ�ας 8 B� IHλε�ας (425 π.X.). Tν λ�σιν B$ελτ�ωσεν 8 ∆ει-
ν�στρατ�ς Rς τ& Qρι�ν δ�� π�λυγ@νων, Kν&ς Bγγεγραµµ+ν�υ κα> Kν&ς περιγεγραµµ+ν�υ ε!ς
κ�κλ�ν. IO �Aρ�ιµGδης :δωσεν -κρι$εστ+ραν τιµν τ�) π=3,141593 µ% µερικO δεκαδικO ψη-
φ�α· κα> µ% τ&ν τετραγωνισµ&ν τ�) κ�κλ�υ :θεσε τOς $�σεις τ�) �Aπειρ�στικ�) Λ�γισµ�).
IO τελευτα9�ς -ρ�α9�ς VEλλην π�D zσ��λGθη µ% τ& πρ�$ληµα αEτ& vτ� 8 Π�ππ�ς (300 µ.X.)
(M. A. Mπρ�κας, T$ περ!φηµα ,λυτα γεωµετρικ$ πρ��λ�µατα τ-ς .ρ%αι�τητ�ς, �AθAναι
1970, T.L. Heath, A manual of Greek Mathematics, Dover N. York 1963).

IH λ�σις � 8π��α δ�δεται -π& τ&ν κ. K. Kαρµιρ�ντ/�ν εLναι MρθG, -λλO εLναι κα> αEτ πρ�-
σεγγιστικG. M�α gπλ�υστ+ρα λ�σις τ�) τετραγωνισµ�) τ�) κ�κλ�υ, � 8π��α :�ει κ�π�ιαν
κ�ινν λ�γικν µ% αEτν τ�) κ. K. Kαρµιρ�ντ/�υ, -ναφ+ρεται ε!ς τ& :ργ�ν τ�) R. Beurrier,
Geometrie Appliquée, Dunod, Paris 1964.

(IH συσ�+τισις τNν φ κα> π διO τ&ν τετραγωνισµ&ν τ�) κ�κλ�υ ;π& τ�) κ. K. Kαρµιρ�-
ντ/�υ εLναι Bνδιαφ+ρ�υσα κα> θO |θελα νO τ&ν συγ�αρN διO τν δ�θε9σαν λ�σιν.)

MετO τιµAς
∆ρ. )Aργ�ρι�ς Σπυρ.δων�ς

�AθAναι
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)Aπρ�σεγγιστικ0ς τετραγωνισµ0ς τ�� κ�κλ�υ (0,2).
(I. Kαντερ�κης, Σεπτ4µ�ρι�ς 1998.)



3. IH �ρ�νικ συγκυρ�α µιWς -ριθµητικAς συµπτ@σεως
�Aγαπητ% κ. διευθυντ�,
Σ�ετικO µ% τ& πρ�σφατ� 'ρθρ� «�O Tετραγωνισµ�ς τ�� K�κλ�υ...» κ.λπ. τ�) -ρ�ιτ+κτ�-

ν�ς κ. K. Kαρµιρ�ντ/�υ (σελ. 12549-50, τε���υς 200-1 τ�) «∆αυλ�)», Arγ. Σεπτ. 1998) πα-
ρακαλN νO µ�) BπιτραπTA �να σ�ντ�µ� σ��λι�: VOπως θO παρετGρησαν πιθανNς κα> 'λλ�ι
-ναγνNστ+ς σας, � πρ�τειν�µενη λ�σις δ+ν εLναι «µαθηµατικ-γεωµετρικG», -λλO «πρ�-
σεγγ�/�υσα -ριθµητικ-γεωµετρικG», Qπως σαφNς -ναφ+ρει κα> 8 bδι�ς 8 -ρθρ�γρ�φ�ς.
Παρ�µ�ιες πρ�σεγγ�/�υσες Bπιλ�σεις τετραγωνισµ�) τ�) κ�κλ�υ :��υν πρ�ταθA -π& π�λ-
λ��ς Bρευνητ%ς -π& -ρ�αι�τ�των �ρ�νων. ELναι π�ντως γεγ�ν&ς Qτι � πρ�τειν�µενη Bπ�-
λυσι τ�) «π9 κα> φ9» :�ει µ�α Bλα��στη διαφ�ρO µ�ν�ν -π& τν παραδεδεγµ+νη σGµερα τιµ
τ�) π κα> Qτι � γεωµετρικ κατασκευ εLναι -ρκετO gπλA κα> γιO πρακτικ�Dς λ�γ�υς κα>
πρακτικ%ς Bφαρµ�γ%ς σ�εδ&ν τ+λεια. ∆εδ�µ+ν�υ τ�) σηµαντικ�) Bνδιαφ+ρ�ντ�ς τNν πρ�-
γ�νων µας κα> !δ�ως τNν Πυθαγ�ρε�ων τ�σ� στ&ν �ρυσ& -ριθµ& φ Qσ� κα> στ&ν -ριθµ& π,
εLναι π�λD πιθαν&ν Qτι � κατασκευ αEτ τ�Dς vτ� |δη γνωστG. MWς δ�δεται π�ντως �
εEκαιρ�α νO παρατηρGσ�υµε, Qτι � πρ�τειν�µενη Bπ�λυσι $ασ�/εται σ% �ναν -π& τ�Dς π�-
ρα π�λλ�Dς «.ριθµ�συνδ4σµ�υς» –στ δεδ�µ+νη περ�πτωσι µετα�D τNν $ασικNν «-ριθµNν
τAς Φ�σεως» π κα> φ –, π�D -ν+φερα στ& 'ρθρ� τ�) τε���υς τ�) �I�υν��υ τ�) «∆αυλ�)» «�H
Φιλ�σ�φ!α τ-ς Φ�σεως κα� �: .ριθµ�!», (σελ. 12331-12341), π�D εLναι 8 -κ�λ�υθ�ς:

6φ2�5π (|τ�ι: 6x2.618034�5x3.14159...)

IH «B��σωσις» εLναι µ�α σ�εδ&ν τ+λεια -ριθµητικ σ�µπτωσις (15.708204�15,707963). Ση-
µειωτ+�ν Qτι 8 'νω -ριθµ�σ�νδεσµ�ς 8δηγε9 στν κατωτ+ρω «φιλ�σ�φικ B��σωσι τAς Φ�-
σεως» (τν 11η κατO τν ε;ρηµατικ τα�ιν�µηση τ�) ;π�γρ�φ�ντ�ς):

216xφ2�360xπ (|τ�ι: 1130.99068�1130.97336),

π�D -ριθµητικO εLναι -κρι$%ς π�λλαπλ�σι� τAς πρ�ηγ�υµ+νης, -λλO περιλαµ$�νει τ@ρα
τ�Dς κυρ��υς «-ριθµ�Dς τAς Φ�σεως», |τ�ι τ&ν «-ριθµ& τ�) Πλ�των�ς», τ&ν 216=63 κ.λπ.,
τ&ν 2φ2, π�D εLναι τ& κ�ρι� «πυθαγ�ρει�ν µ+τρ�ν», Rς κα> τ&ν -ριθµ& 360 τNν µ�ιρNν κ�-
κλ�υ κ.λπ.

M% τν bδια λ�γικ $�σι κα> τ&ν πρ�σεγγ�/�ντα -ριθµ�σ�νδεσµ�: 2e�π.�3�
(5,4366�5,4414) 8 κ. IIπ. ∆�κ�γλ�υ -ναφ+ρει (στ& $ι$λ�� τ�υ «�O Mυστικ�ς K<δικας τ��
Πυθαγ�ρα», τ�µ�ς 4�ς, σελ. 218-9) γεωµετρικ%ς κατασκευ%ς τ�) νεπερ��υ -ριθµ�) e
(=2.71828...), Qπως τ&ν Bντ�πισε κα> κατασκε�ασε 8 -στρ�ν�µ�ς K. Xασ�πης, Rς κα> 'λλες
Bνδιαφ+ρ�υσες παρατηρGσεις.

�Eφ’ Qσ�ν λ�ιπ&ν διακεκριµ+ν�ι BπιστGµ�νες θεωρ�)ν -π�δεκτ%ς κα> παραδεκτ%ς «Bν τTA
πρ��ει» τ>ς 'νω πρ�σεγγ�/�υσες Bπιλ�σεις κα> γεωµετρικ%ς κατασκευ%ς –µ% �ρAσι τNν -π�-
καλ�υµ+νων ;π& τ�) ;π�γρ�φ�ντ�ς «-ριθµ�συνδ+σµων»–, µπ�ρ�)µε νO εbµαστε $+$αι�ι Qτι
� παντ�γνNστις Φ�σις-Λ�γ�ς µ% τ>ς -π+ραντες δυνατ�τητ+ς της -σφαλNς θO κ�νTη �ρAσι
κα> Bφαρµ�γ τNν πρ�σεγγι/�ντων -ριθµ�συνδ+σµων στ>ς π�µπ�λλες δηµι�υργικ%ς κα-
τασκευ+ς της. �Aπ& τ�Dς gπλ�)ς δ% -ριθµ�συνδ+σµ�υς 8δηγ��µεθα κα> στ>ς πρ�τειν�µενες
«φιλ�σ�φικ%ς B�ισ@σεις τAς Φ�σεως».

MετO τιµAς
Π. Γ. )Aναλυτ3ς

Mαθηµατικ&ς
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Λι��νι�ς, �Yπ�ρ τ�ν 
λληνικ�ν να�ν

O Λι��νι�ς, �λ��ιστα γνωστ�ς στ� ε�ρ� κ�ιν�, �π�ρ�ε �νας  π� τ��ς τελευτα"�υς �θνι-

κ��ς λ�γ"�υς κα% συγγραφε'ς. )E+ησε τ�ν τ-ταρτ� µ.X. α01να, 2ταν στ�ν �υ+αντιν� κ�-
σµ� 3  νθελληνισµ�ς κα% 3 σκ�ταδισµ�ς τ�5 ν-�υ θρησκευτικ�π�λιτικ�5 καθεστ1τ�ς
�κδηλ6νεται µ7 διωγµ�8ς, �ασανιστ9ρια, καταστρ�φ-ς, λεηλασ"ες, :ερ�συλ"ες κα% θανα-
τικ7ς καταδ"κες τ1ν 
Eλλ9νων π�� ;µεναν πρ�σηλωµ-ν�ι στ< πατρ=1α >θη. ?Eπιφανε'ς
µαθητ-ς τ�υ �π�ρ�αν 3 M. Bασ"λει�ς κα% 3 ?Iω�ννης 3 Xρυσ�στ�µ�ς, τ1ν 3π�"ων τ%ς εCκ�-
λες ε0ρωνε'ες  ντιµετ6πι+ε π�ντ�τε µ7  νωτερ�τητα κα% φρ�νηση.

T� �ν λ�γ=ω π�νηµα �ντ�σσεται στ9 σειρ< «O: τελευτα'�ι FEλληνες ?Eθνικ�%» κα% H γε-
νικI �πιµ-λει� τ�υ  ν9κει στ�ν κ. Γι�ννη ?A�ραµ"δη. Περιλαµ��νει τρε'ς �κτενε'ς λ�γ�υς
τ�5 Λι�αν"�υ µ7 τI µετ�φρασ9 τ�υς στIν καθ�µιλ�υµ-νη Mστερα  π� µι< κατατ�πιστικI
ε0σαγωγ9. 
O πρ1τ�ς �� α�τ1ν �πιγρ�φεται «Θρ�ν�ς γι� τ�ν �I�υλιαν�» κα%  ντανακλNO
τ< συναισθ9µατα τ�5 Λι��νι�υ γι< τIν δ�λ�φ�ν"α τ�5 µεγ�λ�υ α�τ�κρ�τ�ρ�ς. 
O δε8-
τερ�ς φ-ρει τ�ν τ"τλ� «�Yπ�ρ τ�ν �Iερ�ν», 2π�υ 3 P9τωρ  πευθυν�µεν�ς στIν κρατικI
κυρ"ως ���υσ"α µ7 σαφ� κα% δυνατ< �πι�ειρ9µατα καταδεικν8ει �ντελ1ς  δικαι�λ�γητη
�ως κα% �γκληµατικI τIν τακτικI τ1ν 0θυν�ντων τ�ς �ριστιανικ�ς θρησκε"ας ν< κατα-
στρ-φ�υν τ��ς να�8ς, τ��ς �ωµ��ς κα% �ν γ-νει τ��ς :ερ��ς �6ρ�υς τ1ν 
Eλλ9νων. 
O τρ"-
τ�ς λ�γ�ς π�� τιτλ�φ�ρε'ται «Πρ�ς α�τ� ς π�  τ�ν ε!παν κ�υραστικ�», εQναι µ"α  π�-
ντηση- νασκευI πρ�ς τ��ς κατηγ�ρ�υς τ�υ µ7  π�λ8τως λ�γικI ��ση κα% δ�µ9.

T� ;ργ�  λλ< κυρ"ως H πρ�σωπικ�τητα τ�5 Λι�αν"�υ εQναι  π� τ%ς τελευτα'ες  ναλα-
µπ7ς µιOς �π���ς, π�� ;δυε �αρακτηρι+�µενη  π� τ�ν Rλεθρ� π�� �π�δαυλ"σθηκε  π� τ��ς
Hγ-τες τ�5 Xριστιανικ�5 κρ�τ�υς (Bυ+αντ"�υ) κα% τ� περι��λλ�ν τ�υς. T< κε"µεν� τ�υ

HH     KK II NN HH ΣΣ II ΣΣ     TT ΩΩ NN     II ∆∆ EE ΩΩ NN

«�Iδ�α» κα� «wit»
Π�ς πλ$στηκε % λ&'η �δ�α κα( στ� )γγλικ� *γινε idea; �E�ν )κ�λ�υθ-σ�υµε

τ/ν 
ρµηνε0α τ�ς λ&'ης κατ� γρ$µµα, δηλ. 3τυµ�λ�γικ$, θ� δ�4µε 5τι % λ&'η 6δ&α
πρ�&ρ7εται )π� τ� ρ�µα «ε�δω» –π�  σ-µερα δ�ν τ� 7ρησιµ�π�ι�4µε– κα( α�τ�
πρ�&ρ7εται )π� 9να :λλ� ρ�µα, τ� «��δα», π�  σηµα0νει γνωρ0<ω. �Aπ� 3δ� *7�υ-
µε κα( τ� ��σιαστικ� ?/% �στωρ, π�  σηµα0νει ? ε6δ-µων, ? γνAστης, ? *µπειρ�ς.
�Aπ� 3δ� πρ�&ρ7εται κα( % παγκ�σµια πλ&�ν λ&'η �στ�ρ�α-historia-history, π� 
σηµα0νει γνAση, πληρ�φ�ρ0α. T� γλωσσικ� τ�4τ� πηγ$δι ε!ναι )νε'$ντλητ� κα(
µελλ�ντικ� θ� )ναDλE<Fη λ&'εις → 6δ&ες → π�λιτισµ� → )θανασ0α.

T� )γγλικ� wit *γινε )π� τ� Gδι� α�τ� ρ�µα εGδω, �!δα = I wot = I know = γνω-
ρ0<ω· κα( σ-µερα τ� wit σηµα0νει ν�4ς, πνε4µα, ε�φυJα κα( π�λλ�ς παραπλ-σιες
:λλες ν&ες 3κφρ$σεις. T� πι� *γκυρα )γγλικ� λε'ικ� παραδ&7�νται α�τ/ τ/ν
3τυµ�λ�γ0α.

�Aπ� τ� Gδι� ρ�µα «�!δα» Dγ�κε κα( % λ&'η µας ε�δ�ς κα( )π� α�τ� % λ&'η ε�δω-
λ�ν (κ$τι π�  τ� γνωρ0<�υµε) κα( στ� )γγλικ� idol )π� τ� λατινικ� idolum. ON
ΛατPν�ι *Dα<αν µ0α δικ- τ�υς κατ$λη'η κα( α�τ�µ$τως �6κει�π�ι�4σαν 5λες τ(ς

▲




λληνικ�ς λ&'εις. T0 σηµα0νει σ-µερα εGδωλ�; E!ναι τ� ?µ�0ωµα, τ� φ$ντασµα, τ�
πλ$σµα τ�ς φαντασ0ας. T� λε'ικ� τ�4 Oxford τ� 
ρµηνεEει: idol= image of deity
used as object of worship, false god. M� α�τ�ς τ(ς 
ρµηνεPες ε6δικ� 3µεPς �N σηµε-
ριν�( TEλληνες, π�  λατρεE�υµε τ(ς ε6κ�νες, τ(ς πρ�σκυν�4µε, τ(ς φιλUµε, τ� ς
)φιερAν�υµε δι$φ�ρα )ναθ-µατα, τ(ς θυµιατ0<�υµε, τ(ς κ�υDαλUµε 3δ� κα( 3κεP,
τ(ς περιφ&ρ�υµε, τ� ς )π�δ0δ�υµε 5τι *7�υν θαυµατ�υργικ�ς δυν$µεις, 3µεPς
λ�ιπ�ν δ�ν εGµαστε παρ� 9να ε!δ�ς ε6δωλ�λατρ�ν µ� DαθEτατη π0στη στ/ν ε6δω-
λ�λατρ0α, π�  3σκεµµ&να τ� ς δAσαµε α�τ/ τ/ σηµασ0α, κα( :ς λ&µε 5τι πιστεE-
�υµε στ�ν «)ληθιν� θε�». Σ� καµµ0α 5µως περ0πτωση δ�ν θ� *λεγα 5τι ? σηµε-
ριν�ς TEλληνας ε!ναι ε6δωλ�λ$τρης, γιατ( 5λα τ� παραπ$νω γ0ν�νται µ� Dαθει�
ε�σ&Dεια κα( % ε�σ&Dει$ µας α�τ/ 3κδηλAνεται µπρ�στ� στ(ς ε6κ�νες κα( σ’ 5λα
π�  )ναφ&ρθηκαν παραπ$νω. M&σα σ’ α�τ�ς σ-µερα τ(ς :ψυ7ες ε6κ�νες 3µεPς
Dλ&π�υµε τ/ν 6δ&α, τ/ν 6δ&α κα( τ� πνε4µα τ�4 θε�4, τ�ν δικ� µας πρ�σωπικ� θε�.

E!ναι σ-µερα 3' Gσ�υ παρ$λ�γ� τ/ν 3π�7/ τ�4 Περικλ�, π�  5λ�ς ? κ�σµ�ς τ/ν
Yν�µ$<ει «7ρυσ� 3π�7/» Z «7ρυσ�4ν 5�ν α6�να», 3µεPς ν� τ/ν στιγµατ0<�υµε \ς
ε6δωλ�λατρικ/ κα( 5λ�υς τ� ς πι� γνωστ� ς )νθρAπ�υς τ�ς )νθρωπ�τητας, π� 
µUς *δωσαν τ(ς «6δ&ες» τ�ς δηµ�κρατ0ας, τ�ς φιλ�σ�φ0ας, τ�4 θε$τρ�υ κα( δε-

δι-π�νται  π�  γων"α γι< τIν τ8�η τ�5 π�λιτισµ�5. FOπως κα% �: �πιµελητ7ς τ�ς �κδ�-
σεως �πισηµα"ν�υν, «% 3π0σηµη φιλ�λ�γ0α τ�ν )γν�εP σκανδαλωδ�ς». UAς �πιτραπV� ν<
διαφων9σ�υµε, καθWς Xσως ν< µIν τ�ν  γν�V�,  λλ< ν< τ�ν γνωρ"+Vη καλ�, Yστε ν<  π�-
φε8γVη τIν παρ�υσ"ασ9 τ�υ.

M$ρι�ς Mαµαν�ας

PETRA EISELE, BαDυλAνα
Πρ�σφατα δι��ασα τ� �ι�λ"� «BαDυλAνα» τ�ς Petra Eisele, τ� 3π�'� µ�5 φ�νηκε  ρκετ<

Mπ�πτ�. ?Eκε'ν� π�� µ�5 ;κανε �ντ8πωση εQναι, 2τι κ�θε φ�ρ� π�� H συγγραφ-ας  να-
φ-ρεται στIν 
Eλλ�δα, «θ��ει» τ�ν 
Eλληνικ� π�λιτισµ�, �ν1  ντ"θετα ��υψ6νει τ��ς Ση-
µ"τες κα% ε0δικ< τ��ς 
E�ρα"�υς. Γι< παρ�δειγµα: α) ?Eν=1 τ�σες  µφισ�ητ9σεις �π�ρ-
��υν σ9µερα γι< τIν �φε8ρεση τ�5  λφα�9τ�υ, H Eisele �ωρ%ς καµµ"α �πιφ8λα�η τIν
 π�δ"δει στ��ς Σηµ"τες (σελ. 353, σηµ. 16). �) ∆ικαι6νει πανηγυρικ< τIν «B"�λ�» γι< τIν
:στ�ρικI  �ι�πιστ"α της (σελ. 35). γ) Θεωρε'  �ι�πιστ� τ�ν 
E�ρα'� :στ�ρι�γρ�φ� Φλ�-
�ι� ?I6σηπ� (σελ. 28).

?Aντ"θετα: α) Bγ�+ει  να�ι�πιστ� τ�ν Kτησ"α (σελ. 28). �) Bγ�+ει  να�ι�πιστ� τ�ν

Hρ�δ�τ� (σελ. 28). γ) hανα�γ�+ει  να�ι�πιστ� τ�ν 
Hρ�δ�τ� (σελ. 146-7). δ) TIν πλη-
ρ�φ�ρ"α τ�5 
Hρ�δ�τ�υ 2τι �: Bα�υλ6νι�ι δ7ν εQ�αν γιατρ��ς τIν �αρακτηρ"+ει kς  να-
κρι�� (σελ. 272). ε) MOς πληρ�φ�ρε' 2τι τ� φ"δι, τ� σ8µ��λ� τ1ν γιατρ1ν (κηρ8κει�ν τ1ν
0ατρ1ν), δ7ν ;�ει τ%ς P"+ες τ�υ στ�ν ?Aσκληπι�,  λλ< lταν σ8µ��λ� τ�5 Σ�υµερικ�5 θε�5
τ�ς ?Iατρικ�ς N%ν-Γκισκιδ�). 
Yπ�τιµNO γενικ< τIν 
EλληνικI �πιστ9µη. ?Eκε' 2µως π�� δ"-
νει τ< «ρ-στα» της, εQναι στI σελ. 279, 2π�υ 0σ�υρ"+εται 2τι H  στρ�ν�µ"α ε0σ9�θη στIν
AXγυπτ�  π� τ��ς Xαλδα"�υς κα% λ"γ� µετ< τ� θ�νατ� τ�5 M. ?Aλε��νδρ�υ �: Bα�υλω-
νιακ7ς θεωρ"ες �ρ�καν τ� δρ�µ� τ�υς γι< τIν 
Eλλ�δα.

?Aλλ�: α) 
O ?Aνα�"µανδρ�ς (610-547 π.X.) πρ1τ�ς θε6ρησε τI Γ� µετ-ωρη στ� δι�-
στηµα. �) 
O Πυθαγ�ρας (στ´ α0. π.X.)  νακ�λυψε κα% 3 Παρµεν"δης δηµ�σ"ευσε 2τι H Γ�
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εQναι σφαιρικ9. γ) 
O Φιλ�λα�ς (τ-λη ε´ α0. π.X.) πρ1τ�ς �π�στ9ρι�ε 2τι H Γ� δ7ν εQναι
 κ"νητη,  λλ< κινε'ται. Γι< πρ6τη φ�ρ< 3 Φιλ�λα�ς κατ-τα�ε τI Γ�, τ�ν FHλι�, τI Σε-
λ9νη κα% τ��ς π-ντε 3ρατ��ς µ7 γυµν� µ�τι πλαν�τες στ��ς  στ-ρες. δ) O: Πυθαγ�ρει�ι

Iκ-τας κα% )Eκφαντ�ς θεωρ�5σαν τI Γ� στρεφ�µ-νη �κ ∆. πρ�ς A., παρ�γ�υσα ;τσι τIν
Hµ-ρα κα% τI ν8�τα κα% γενικ< τ< φαιν�µενα τ�ς Hµερ9σιας κ"νησης τ�5 ��ραν�5. ε) O:
Πλ�των, ECδ���ς, ?Aριστ�τ-λης εQ�αν τIν vπ�ψη 2τι �: πλαν�τες κιν�5νται �π% κυκλικ�ς
τρ��ιOς, 0δ-α H 3π�"α �π-+ησε µ-�ρι τ�ν K-πλερ. ς) 
O 
Hρακλε"δης 3 Π�ντικ�ς, µαθητIς
τ�5 Πλ�των�ς κα% τ�5 ?Aριστ�τ-λη (∆´ α0. π.X.) κα% µετ<  π� α�τ�ν 3 ?Aρ"σταρ��ς 3 Σ�-
µι�ς ε0σ9γαγαν τ� 
Hλι�κεντρικ� σ8στηµα, γεν�µεν�ι ;τσι �: πρ�δρ�µ�ι κα% �: �µπνευστ7ς
τ�5 K�π-ρνικ�υ. 
O ?Aρ"σταρ��ς θεωρ�5σε τ�ν FHλι� kς τ� κ-ντρ� τ�5 κ�σµ�υ,  κ"νητ�,
γ8ρω  π� τ�ν 3π�'� περιστρεφ�ταν H Γ�, �ν1 συγ�ρ�νως περιστρεφ�ταν κα% γ8ρω  π�
v��να. 
H µεγ�λη α�τI  λ9θεια µετ< τ�ν ?Aρ"σταρ�� κα% τ�ν Σ-λευκ� �ε��στηκε �π% 14
α01νες, µ-�ρι τ�ν K�π-ρνικ�.

FOλα α�τ< δ7ν εQναι παρ< �λ��ιστα δε"γµατα τ�ς 
Eλληνικ�ς �πιστ9µης. 
H καλI συγ-
γραφ-ας δ7ν vκ�υσε π�τ7 τ"π�τε γι< τ< ;���α α�τ< (κα% π�λλ< vλλα) 
Eλληνικ< πνε8µα-
τα; ∆7ν vκ�υσε, 2τι H  στρ�ν�µ"α εQναι µ"α καθαρ< 
EλληνικI �πιστ9µη; ∆7ν vκ�υσε 2τι
�: FEλληνες δ"δα�αν  στρ�λ�γ"α στ��ς A0γυπτ"�υς; FOτι 3 γι�ς τ�5 
Hλ"�υ κα% τ�ς P�-
ρ�υ, 3 ?Aκτ"ς, π-ρασε στIν AXγυπτ�, 2π�υ ;κτισε τIν 
Hλι�8π�λη στ� Rν�µα τ�5 πατ-ρα
τ�υ κα% δ"δα�ε στ��ς A0γυπτ"�υς  στρ�λ�γ"α; (?Aθ. Σταγειρ"της, «�Ωγυγ0α», τ�µ. A´,  σ.
247· κα% ∆ι�δ. Σικελ. ∆´, 57). ∆7ν vκ�υσε 2τι στIν ?Oλυµπ"α �: Bασ"λαι (:ερατικ�ς σ8λλ�-
γ�ς) πρ�σ-φεραν �π�νω στ� Kρ�νι� θυσ"α πρ�ς τιµIν τ�5 Kρ�ν�υ κατ< τIν �αρινI 0ση-
µερ"α, H 3π�"α µπ�ρε' ν< καθ�ρισθV� µ�ν� µ7 π�λ� πρ��ωρηµ-νες  στρ�ν�µικ7ς παρατη-
ρ9σεις κα% γν6σεις; (M. Nilson, «�Iστ�ρ0α τ�ς )ρ7α0ας �Eλληνικ�ς θρησκε0ας»· kς κα%
«Π�πυρ�ς Λαρ��ς» στ� λ�µµα «Bασ0λαι»). ∆7ν vκ�υσε �πιτ-λ�υς 2τι H µ�5σα O�ραν"α
lταν πρ�στ�τις τ�ς ?Aστρ�ν�µ"ας; N< γιατ" δ9λωσα  π� τIν  ρ�I 2τι H Petra Eisele δ7ν
µ�5 �µπν-ει �µπιστ�σ8νη κα% τ� ;ργ� της «BαDυλAνα» µ�5 φα"νεται Mπ�πτ�. Σφ�λλω;

Bασ�λης Mπανιωτ*π�υλ�ς

κ$δων :λλων 3πιστηµ�ν, )λλ� κα( τ(ς *νν�ιες π$νω στ(ς ?π�Pες στηρ0<�νται 5λα
τ� δηµι�υργ-µατα τ�4 σEγ7ρ�ν�υ π�λιτισµ�4, ν� τ� ς 7αρακτηρ0<�υµε ε6δωλ�-
λ$τρες. E!ναι δυνατ�ν τ� ς 6δε�λ$τρες πρ�γ�ν�υς µας ν� τ� ς Yν�µ$<�υµε ε6δω-
λ�λ$τρες;

Π�ς λ�ιπ�ν ε!ναι δυνατ�ν 3µεPς �N νεAτερ�ι TEλληνες ν� _07ν�υµε τ&τ�ια Dρω-
µερ/ λ$σπη κα( _ετσινι� στ� ς πρ�γ�ν�υς µας, τ�ν ?π�0ων �N να�( τ�ν θε�ν
τ�υς θαυµ$<�νται )π� 5λη τ/ν )νθρωπ�τητα \ς πρ�τυπα 5π�υ λατρευ�ταν %
6δ&α τ�4 θε�4 κα( πρ�ς α�τ� κυττ$<ει % )νθρωπ�τητα σ-µερα )σταµ$τητα κα(
µ� 3κθαµDωτικ� θαυµασµ� )π� τ/ν 3π�7/ τ�ς �Aναγ&ννησης; �O Παρθεν�νας
σ-µερα δ�ν ε!ναι µ�ν� 
λληνικ�ς, )λλ� ε!ναι 9να πανανθρAπιν� καE7ηµα. Π�ς
θ&λ�υµε ν� µUς 3κτιµ�4ν 3µUς τ� ς σηµεριν� ς TEλληνες �N λα�( τ�4 κ�σµ�υ κα(
ν� µαθα0ν�υν τ/ν γλ�σσα µας, 5ταν 3µεPς στ� ς )ρ7α0�υς πρ�γ�ν�υς µας πε-
τ�4µε τ/ _ετσινι� τ�ς ε6δωλ�λατρ0ας κα( δ�ν *7�υµε ν� κ$ν�υµε τ0π�τε µ� α�τ�Eς,
γιατ0 `ταν... ε6δωλ�λ$τρες; Θ� µUς :ρεσε 3µUς ν� µUς λ&νε σ-µερα ε6δωλ�λ$-
τρες, 5πως )π�δε07τηκε παραπ$νω;

�H λ&'η ε�δωλ�λ$τρης ε!ναι :κρως πλαστ/ κα( τ/ν *πλασαν µερικ�0, π�  τ� ς
D�λευε *τσι, ν� λασπ�λ�γ�4ν µ� α�θ$δεια. ∆�ν µπ�ρ�4µε, κα( δ�ν *7�υµε τ� δι-
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κα0ωµα, ν� DεDηλAν�υµε γλωσσικ� 5λη τ/ν )ρ7α0α θρησκευτικ/ παρ$δ�ση τ�4
�Eλληνισµ�4, γιατ( κα( 3µεPς τ&κνα τ�4 �Eλληνισµ�4 εGµαστε. ∆�ν µπ�ρ�4µε τ�-
σ� cπλU ν� λ&µε 5τι α�τ�( `ταν �N κακ�( κα( 3µεPς �N... καλ�0!

∆�ν πε0θ�υµε καν&να µ� α�τ- µας τ/ν τακτικ-. Oeτε α�τ�( `ταν ε6δωλ�λ$τρες
τ�τε, �eτε εGµαστε 3µεPς ε6δωλ�λ$τρες σ-µερα. �O κ�σµ�ς πιστεEει στ(ς _0<ες τ�4
δ&ντρ�υ τ�4 �Eλληνισµ�4 κα( π$νω σ’ α�τ�ν 3µD�λ0ασε τ� σEγ7ρ�ν� π�λιτισµ�
µας. �O Gδι�ς θε�ς δηµι�Eργησε τ�ν κ�σµ� κα( γι� α�τ� ς κα( γι� µUς. Σ-µερα
τ� πι� λ�γικ� πρUγµα π�  µπ�ρ�4µε ν� κ$ν�υµε \ς TEλληνες –κα( fν *7�υµε λ0-
γ� wit )π� τ�ν π�λιτισµικ� µας )γγλισµ�– ε!ναι τ/ δηµι�υργηµ&νη µ� µPσ�ς λ&-
'η ε�δωλ�λατρ�α ν� τ/ν πετ$'�υµε )νεπιστρεπτ( 3κεP π�  τ�ς ταιρι$<ει, στ�ν κ$-
λαθ� τ�ν )7ρ-στων.

Θωµ-ς Γ. �Hλι*π�υλ�ς
∆ιευθυντ/ς K�λλεγ0�υ «Παιδε0α» MελD�Eρνης

ΣAΠΦΩ, T� π�ι-µατα
Πρ�κειται γι< µ"α vκρως �πιτυ�ηµ-νη  π�δ�ση στIν N-α 
EλληνικI τ1ν διασωθ-ντων

π�ιηµ�των τ�ς θρυλικ�ς π�ι9τριας τ�ς  ρ�αι�τητας Σαπφ�5ς. 
H µετ�φραση ;γινε  π�
τ�ν Γι�ννη Kαρ�-λα, 3 3π�'�ς στ� ε0σαγωγικ� τ�υ σηµε"ωµα γρ�φει: «Kαν&νας :λλ�ς
π�ιητ/ς h π�ι-τρια δ�ν µπ�ρεσε ν� δηµι�υργ-σFη τ�ση �6κει�τητα )ν$µεσα στ� *ργ� κα(
τ�ν )ναγνAστη τ�υ 5σ� % ΣαπφA. Kαν&νας :λλ�ς π�ιητ/ς δ�ν κατAρθωσε ν� 
νAσFη τ�σ�
cρµ�νικ� τ� περιε7�µεν� κα( τ/ν µ�ρφ/ τ�ς *κφρασ-ς τ�υ. ∆ιαD$στε 5π�ι� π�0ηµ$ της
θ&λετε κα( θ� δ�τε π�σ� γρ-γ�ρα )π�µακρEνεστε κι )π�γειAνεστε )π� τ�ν :σ7ηµ�, πα-
ρ$λ�γ� κα( συγ7υσµ&ν� τ�4τ�ν κ�σµ� τ�4 τιπ�τ&νι�υ συµφ&ρ�ντ�ς, τ�ς )ρ7�µαν0ας κα(
τ�ς D0ας. Θ� δ�τε π�σ� θριαµDευτικ� µπα0νετε σ’ 9ναν :λλ�ν κ�σµ�, πι� πραγµατικ�,
iµ�ρφ�, 7αρ�Eµεν� κα( τρυφερ�».

T� �ν λ�γ=ω π�νηµα πρ�λ�γ"+ει H γνωστI καλλιτ-�νις Mαρ"+α KW�  ναφ-ρ�ντας κα% τ<
{��ς: «TOπ�ια κι fν ε!ναι % α6τ0α τ�ς 7αρUς µ�υ, 3γj δ&7�µαι α�τ� π�  µ�4 7αρ0<εται µ&-
σα )π� τ�Eτη τ/ν *κδ�ση, π�  νιAθω ν� *γινε γι� µ&να, στ� µ&τρα τ�ς δικ�ς µ�υ )ντ0λη-
ψης, στ� µ&τρα τ�ν )νθρAπων π�  )ντιλαµD$ν�νται τ/ν <ω/ µ&σα )π� τ� τραγ�Eδι. Kα(
�N :νθρωπ�ι α�τ�( κατ�ικ�4ν π$νω στ/ν Gδια γ� π�  περπ$τησε % ΣαπφA, τα'ιδεE�υν
στ/ν Gδια θ$λασσα, πετ�4ν στ�ν Gδι� ��ραν�, λαDAν�νται )π� τ(ς Gδιες σαJτες τ�4 *ρωτα».

T8�η  γαθI γ-ννησε κα% µ-να στ�ν Xδι� τ�π� π�� πρ%ν ε0κ�σιεπτ< α01νες γ-ννησε τI
Σαπφ6, ε��αριστ1ντ�ς τ�ν κα% �µν1ντ�ς τ�ν µ7 τ�ν  σ8λληπτ� λυρισµ� της. T%ς Xδιες
γν6ριµες πλαγι7ς τ1ν ��υν1ν, π�� 3 �ειµωνι�τικ�ς ν�τιOς ��υ"+ει µ-ρες κα% ν8�τες  στα-
µ�τητα  ν�µεσα στ%ς κατ�σπαρτες �ελανιδι-ς, περπ�τησα |ρες  τ-λειωτες  κ�8γ�ντας
τIν φ8ση ν< µ�5 ψιθυρ"+Vη τ< µυστικ� της, τ< µυστικ< τ�ς +ω�ς κα% τ�5 ;ρωτ�ς, α�τ< π��
α01νες πρ%ν �ν-πνευσαν τIν Σαπφ6:

«�O *ρωτας τ�ν ν�4 µ�υ τ0να'ε,
5πως 5ταν ? :νεµ�ς )κρ$τητ�ς

)π’ τ� D�υν� στ(ς Dελανιδι�ς ?ρµ$ει.»

Π. Λ. K�υ2αλ$κης
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HMAPTHMENO: Σ�ετικ< µ7 τIν �πιστ�λI µ7 τ"τλ� «�Aπαισι�δ�'0α γι� τ�ν “Θησαυρ� τ�ς �Eλληνικ�ς
ΓλAσσας”» τ�5 κ. Γ. Σωτηρ"�υ-∆ιαγ�ρα, π�� δηµ�σιε8θηκε στ� τ. 202, σ. 12580-12581, διευκριν"+εται 2τι
διευθυντIς τ�5 Γραφε"�υ ?Aθην1ν γι< τ�ν «Θησαυρ� τ�ς 
Eλληνικ�ς Γλ6σσας» δ7ν εQναι 3 καθηγητIς
κ. Γ. Mπαµπινι6της, 2πως �κ λ�θ�υς  νεγρ�φη,  λλ< 3 κ. Aθ. ?Aναγνωστ�π�υλ�ς, 3 3π�'�ς lτ� κα% 3 3µι-
λητIς στIν �κδ9λωση, στIν 3π�"α  ναφ-ρεται H �πιστ�λ9.
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