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• JH συνδρ�µK QνανεPνεται

αUτ�µ,τως µετ? τKν λ2Sη τ�@
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∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•
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•

Παρακαλ�@νται �X συνδρ�µητDς
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•
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π;θεση ]τι θ? Qναφ3ρεται ρητNς
[ πηγ2 τ�υς.

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

)Hλεκτρ-νικ0 )Aλληλ-γραφ5α:
davlos@otenet.gr
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�O �Aνατ	λ�της π	� πρι	ν��ει τ� δ�νδρ	

T� Σ�µπαν α
τ�δηµι�υργε�ται π�ντ�τε, �διαλε�πτως κα� α
τ�ε-

�ελ�σσεται; " #νας «δηµι�υργ�ς» &κτ�ς Σ�µπαντ�ς πρ�ϋπ(ρ�ε α
τ�)

κα� τ� «*πλασε» &φ’ -πα� &κ τ�) µηδεν.ς; /Aπ� τ1ν �π�ντηση στ�

&ρ2τηµα α
τ., π�3 �πασ4�λ�)σε τ�ν 5νθρωπ� �π� τ7 παν�ρ4αια

4ρ.νια, ε8τε λ�γικ7 (:Eλληνικ1 κ�σµ�λ�γ�α τ(ς πρ�κατακλυσµια�ας

«Θε�γ�ν�ας» – > :Hσ��δ�ς δ@ν εAναι > συγγραφBας της �λλ7 Cπλ�ς

&κδ.της της – " τDν µετBπειτα συστηµατικDν :EλλEνων φιλ�σ.φων)

ε8τε �π�καλυπτικ� (/Aνατ�λικ7 θε�λ�γικ7 συστEµατα GασιH.µενα

στ1ν π�στη) κα� συνε4�Hει ν7 �πασ4�λI( τ1 σ�γ4ρ�νη &πιστEµη τ(ς

κ�σµ�λ�γ�ας (Gλ. 5ρθρ� «OL MδBες τ�) XDκιν γι7 τ1 γBννηση τ�) Σ�-

µπαντ�ς», «∆αυλ.ς», τ. 203, σ. 12719) &�αρτDνται πλε�στες Vσες κα-

ταστ�σεις στ1ν �τ�µικ1 Hω1 κα� τ1ν Lστ�ρ�α τ�) �νθρ2π�υ, π�3 κα-

λ�πτ�υν Vλ�υς τ�3ς τ�µε�ς τ�υς, �π� τ1ν ψυ4�λ�γ�α τ�υ κα� τ1 συ-

µπεριφ�ρ� τ�υ µB4ρι τ�ν π�λιτισµ� κα� τ1ν π�λιτικE. ∆@ν µπ�ρ�)µε

ν7 &πεκταθ�)µε µ’ #να µικρ� σ4.λι�, Vπως εAναι τ� παρ.ν, σ@ �ν�-

λυση τ�) σηµε��υ α
τ�), θ7 σηµει2σ�υµε CπλDς τ1ν α
ταπ.δεικτη

παρατEρηση Vτι > 5νθρωπ�ς π�3 πε�θεται Vτι εAναι δηµι��ργηµα-

γBννηµα κ�π�ι�υ &�ωσυµπαντικ�) δηµι�υργ�) (Πατ1ρ → YL�ς) λει-

τ�υργε� τελε�ως διαφ�ρετικ7 Zς ψυ4�πνευµατικ� [ν �π� τ�ν 5νθρω-

π� π�3 θεωρε� Vτι εAναι λειτ�υργικ1 συνBπεια \ν�ς α
τ�δηµι�υρ-

γ��µεν�υ κα� συνε4Dς α
τ�ε�ελισσ.µεν�υ Σ�µπαντ�ς.

/Aλλ7 στ� παρ�ν �ρθρ�δι� ] πρ�GληµατικE µας δ@ν εAναι κ�σµ�-

λ�γικE. EAναι π�λιτισµικ1 – π�λιτικE: Π�ι.ν τ�π�ν �νθρ2π�υ �π�

τ�3ς δ�� πρ�αναφερθBντες «πρ�τιµ�)µε» κα� «&γκρ�ν�υµε». N�ε�ται

µBσα στ1ν π�ρε�α τ�) Lστ�ρικ�) γ�γνεσθαι ] συν�παρ�η κα� συ-

µπ.ρευση κα� τDν δ��; " ] `παρ�η τ�) \ν�ς �π�κλε�ει τ1ν `παρ�η

τ�) 5λλ�υ; Πι� Cπλa: :H τ�ση τ(ς λ�γικ(ς –&πιστηµ�νικ(ς *ρευνας

κα� πρ�σεγγ�σεως τ(ς πραγµατικ.τητας, �π�λ�τως φυσι�λ�γικ1

στ�ν 5νθρωπ� («5νθρωπ�ς φ�σει bρBγεται τ�) εMδBναι»: /Aριστ�τB-

λης), κα� ] τ�ση τ(ς π�στεως " �π�καλ�ψεως δ@ν µπ�ρε� παρ7 ν7 δια-

τηρ�)ν µετα�� τ�υς κατ�σταση &µπ.λεµη κα� �λληλ�ε��ντωτικE; "

εAναι δυνατ1 ] παρ�λληλη εMρηνικE τ�υς π�ρε�α;

∆υστυ4Dς ] :Iστ�ρ�α διδ�σκει, Vτι &π� µακρ7ν σειρ7ν αM2νων ]



δε�τερη τ�ση, τ(ς π�στεως κα� τ(ς �π�καλ�ψεως, συµπεριφBρθηκε

&��ντωτικ7 κα� 4ωρ�ς καµµ�α διαλλακτικ.τητα *ναντι τ(ς πρ2της,

τ(ς λ�γικ(ς - �π�δεικτικ(ς  πρ�σεγγ�σεως τ(ς πραγµατικ.τητας,

&νdD ] δε�τερη π�υθεν7 δ@ν µαρτυρε�ται Vτι �νBπτυ�ε συγκεκριµBνη

&πιθετικE - π�λεµικ1 συµπεριφ�ρ7 *ναντι τ(ς πρ2της. T� γεγ�ν�ς

α
τ., µ�λ�ν.τι εAναι µ�α «σταθερ�» τ(ς :Iστ�ρ�ας κα� G�σει α
τ�)

\ρµηνε��νται σ@ G�θ�ς πλε�στες, eν [4ι Vλες �L &κφ�νσεις τ�) γνω-

στ�) σ’ &µaς Lστ�ρικ�) γ�γνεσθαι, δ@ν *4ει δυστυ4Dς �ναδει4θ( κα�

συνειδητ�π�ιηθ( &παρκDς �π� τ1ν ∆αν.ηση �λλ7 κα� τ1ν Φιλ�σ�-

φ�α τ(ς :Iστ�ρ�ας κα� τ�) Π�λιτισµ�). gEτσι περι�ριH.µαστε CπλDς

ν7 GλBπ�υµε κ�π�ια δBνδρα (φανατισµ.ς, &��υσιασµ.ς, θε�κρατ�α,

µαHισµ.ς, σκ�ταδισµ.ς, µεσαιωνισµ�ς κ.λπ.), �λλ7 τ� τερ�στι� δ�-

σ�ς, π�3 εAναι ] /A-λ�γ�α (Zς µE-Λ.γ�ς), παραµBνει �.ρατ� " �νε�-

πωτ�.

∆@ν πρ.κειται &δD ν7 διατυπ2σ�υµε «πρ�τ�µηση» " «*γκριση» τ(ς

µιaς &κ τDν δ�� α
τDν Gασικωτ�των �ντιλEψεων τ(ς Hω(ς �λλ7 κα�

iευµ�των τ(ς :Iστ�ρ�ας. ∆ι.τι µι7 τBτ�ια διατ�πωση θ7 µaς Zδη-

γ�)σε α
τ�µ�τως στ1ν 5ρνηση α
τ�) �κριGDς π�3 jπ�κρ�πτεται

Zς κεντρικ1 MδBα τ(ς συλλ�γιστικ(ς π�3 �ναπτ�σσεται στ� �ρθρ�δι�

α
τ.: Vτι ] «φ�σει [ρε�ις» �L�υδEπ�τε �ντικειµBν�υ (τ�) εMδBναι "

τ�) πιστε�ειν) εAναι Zς φαιν.µεν� Lερ1 κα� �παραG�αστη jπ�κειµε-

νικ1 κατ�σταση \ν�ς \κ�στ�υ �νθρ2π�υ. :H εMς θ�νατ�ν καταδ�κη

κα� ] Mδε�λ�γικ1 δ�λ�φ�ν�α τ�) \ν�ς &κ τDν δ�� Mσ�δυναµε� µ@

«`Gριν», δηλ. µ@ Gιασµ� τ(ς �νθρ2πινης φ�σεως. Θ7 τελει2σ�υµε

Vµως µ@ τ1ν jπ�γρ�µµιση τ�) γεγ�ν.τ�ς Vτι > πρ�αι2νι�ς διωγµ�ς

τ�) Λ.γ�υ �π� τ� gA-λ�γ� εAναι γι7 τ�3ς *4�ντες �π�µυHEσει τ� µE-

νυµα τ(ς :Iστ�ρ�ας (µ@ πι� συγκεκριµBνη διατ�πωση: > συνε4ιH.µε-

ν�ς #ως σEµερα κατατρεγµ�ς τ(ς διεθν�)ς \λληνικ.τητας �π� τ�ν

&��υσιασµ.) κ�τι �ν�λ�γ� µ@ τ1ν πρ��η π�3 περιγρ�φεται στ1ν

λαϊκ1 θυµ�σ�φ�α τ�) «N7σρ-&λ-Nτ�ν X.τHα», Vπ�υ > /Aνατ�λ�τικ�ς

α
τ�ς τ�π�ς πρι�ν�Hει τ� δBνδρ�, π�νω στ� >π��� *4ει �νεG(. ∆ι.τι,

5ν �επBρασε τ� στ�δι� τ�) κτEν�υς κα� 5ν &�ακ�λ�υθI( #ως σEµερα

] �νθρωπ.τητα ν7 στBκIη �στ	ρικ� κα� π	λιτιστικ� [ρθια, α
τ� τ�

bφε�λει στ�ν Λ.γ� – κα� µ.ν� σ’ α
τ.ν.

∆.I.Λ.
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K�ριε Λ�µπρ�υ,
Στ! τε"#�ς 202 τ�" «∆αυλ�"» ( κ. Σταµ.

*Aσπι-της σ#�λι�/�ντας σ1 2πιστ�λ3 τ�υ τ4ν
µελ�τη τ�υ π�5 6φ�ρ89 στ: πλ�;α π�5 6πεικ�ν<-
/�νται στ4ν τ�ι#�γραφ<α τ�" *Aκρωτηρ<�υ τ@ς
Θ3ρας («∆αυλCς», τ. 173) 6ναφ�ρει: «α) T7 κ�υ-
πι7 δ@ν εAναι σπαστ7 κα� δ@ν �π�τελ�)νται �π�
κ�θετ� κα� >ριH.ντι� µBρ�ς. G) :O Cρµ�ς τ�) 5νω
µBρ�υς δ@ν εAναι διπλ�ς κα� στερε�ται “ντ�Hας”.
γ) T7 πλ��α δ@ν *4�υν Lστ�α κα� πανι�, δι.τι
*4�υν κωπηλ�τες».

EGµαι σ<γ�υρ�ς πHς ( κ. *Aσπι-της �Iτε εGδε
�Iτε µελ�τησε τ! σ�ν�λ� τKν πλ�<ων τ@ς τ�ι#�-
γραφ<ας. Γιατ<, 2:ν πρ�γµατι τ! εG#ε κ�νει, θ:
εG#ε διαπιστ-σει τ: NO@ς: Στ4ν τ�ι#�γραφ<α
εGναι /ωγραφισµ�να 2νν�α σκ�φη. *Aπ! αPτ:
δ�� εGναι κωπ3λατα. T! Rνα διαθ�τει δ�� κω-
πηλ�τες καS τ! Tλλ� π�ντε· τ!ν πηδαλι�"#� καS

τ!ν κυ�ερν3τη. VYπ�ρ#ει Rνα Xστι�φCρ� µ1 6νηρ-
τηµ�να Xστ<α, π�5 δ1ν διαθ�τει κ�υπι: καS π�-
λεµικ! Yµ��λ�, µ1 /ωγραφισµ�να ZκτH περιστ�-
ρια στ4ν καρ<να τ�υ. T: [πCλ�ιπα ROι πλ�;α
«πρ���λλ�υν» αPτ: τ: «παρ�Oενα σπαστ: κ�υ-
πι�».

Στ4ν �Pσ<α \ τ�ι#�γραφ<α παρ�υσι�/ει τρε;ς
διαφ�ρετικ�5ς τ�π�υς σκαφKν· κωπηλ�των,
Xστι�φCρων καS «µη#αν�κιν3των» (]σ� καS Tν
αPτ! µ9ς σ�κ�ρ̂η!). VH πρ�ϊστ�ρικ4 «αPτ�µατ�-
π�ιητικ4» εGναι λ�γικ! ν: µ9ς 2Oαφν</̂η, ]ταν
«6δικαι�λ�γ3τως πρ���λλει 2µπρCς µας πρ!
bHρων�ς», τρ�π�ντας τ: «\ρωνικ:» σ1 εcρωνικ:
σ#Cλια. Kαταν�K 6π�λ�τως τ! «σ!κ» τKν «µε-
τα�ι�µη#ανικ@ς καS πρ�τεσταντικ@ς 6ντιλ3ψε-
ως» τε#ν�γνωστKν, µ1 τ4ν 2µφ�νιση Zδ�ντωτKν
τρ�#Kν σ1 ν�µ<σµατα τKν ΣελευκιδKν e στ!ν
«6στρ�λ��� τKν *Aντικυθ3ρων» e στ4ν 6ν<-

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

�H τε)ν	λ	γ�α τ+ν παναρ)α�ων κυκλαδικ+ν πλ	�ων

.Yπ	υλη πρ	παγ0νδα σ1 2θ+α 4ντυπα
K�ριε διευθυντ�,
Στ� τε)4�ς ΣεπτεµGρ��υ 1998 \ν�ς α
τ�κινητιστικ�) περι�δικ�) δηµ�σιε�τηκε 5ρθρ� τ�) L.

J. K. Setright, στ� >π��� jπ(ρ�αν τ7 \�(ς &κπληκτικ7 σηµε�α:
1. MιλDντας γι7 τ� σ(µα τ(ς «Mπρ�στ�λ», τ� φτερωτ� 5λ�γ�, > L.S. *κανε �ναφ�ρ7 στ�ν «ΠE-

γασ�» κα� τ�ν σ4ετικ� :Eλληνικ� µ)θ�. M.ν� π�3 ] λB�η «Π6γασ	ς» κατ7 τ�ν L.S. πρ�Bρ4ε-
ται �π� τ7 \Gραϊκ7 pega+sus, Vπ�υ τ� πρ.σφυµα «pega» δηλ�� �ναφυ.µεν� πρ�ϊ�ν µιaς G�αι-
ης σ�γκρ�υσης κα� τ� «sus» 5λ�γ�.

2. MιλDντας γι7 τ� σ(µα τ(ς «gAλφα - P�µB�» �νBφερε Vτι τ� κ�υλ�υριασµBν� φ�δι (µBρ�ς
τ�) σEµατ�ς τ(ς \ταιρε�ας α
τ(ς) π�3 συν�δε�ει τ�ν /Aσκληπι� σ@ �πεικ�ν�σεις, εAναι κι α
τ�
\Gραϊκ� ε8δωλ�, π�3 &νθ�ρρυνε τ�3ς :EGρα��υς ν7 �σ4�ληθ�)ν µ@ τ�ν Παρ�δεισ�.

∆@ν γνωρ�Hω τ1ν �κριG( Mδι.τητα κα� καταγωγ1 τ�) L.S: Vσα &πικαλε�ται rραγε στηρ�H�-
νται σ@ διασταυρωµBνα &πιστηµ�νικ7 π�ρ�σµατα, �π�δεκτ7 παγκ�σµ�ως " �π�τελ�)ν πρ�σω-
πικ@ς εMκασ�ες τ�υ; gAς G�λ�υµε µ�α τ��η στ7 πρ�γµατα:

1. Kατ7 τ�ν µ)θ� > ΠερσBας σκ�τ2νει τ1 MBδ�υσα. /Aπ� τ� αsµα της �επετ�γεται #να 5λ�-
γ�. /Eπειδ1 τ� συµG7ν λαµG�νει 42ρα κ�ντ7 στ�ς πηγ@ς (�π� τ� ρ(µα π6γνυµι = µπEγω, καρ-
φ2νω, στερε2νω, πρ�σηλ2νω) τ�) /Ωκεαν�), τ� 5λ�γ� bν�µ�Hεται Π6γασ	ς. MεταγενBστερα

▲



#νευση τ�" µη#ανισµ�" τ@ς «περιστερ9ς» τ�"
*Aρ#�τα, δυCµιση #ιλι�δες Yτη πρSν τ!ν σ#εδια-
σµ! 6ερι�στρ��<λων... Θ: σ9ς παρακαλ�σω π�-
ντως πρ!ς #�ριν τ�" σκεπτ�µ�ν�υ 6ναγνωστι-
κ�" σας κ�ιν�" ν: δηµ�σιε�σετε τ�5ς τρε;ς τ�-
π�υς πλ�<ων τ@ς θηραϊκ@ς τ�ι#�γραφ<ας. (Σ.σ.:
VH τ�ι#�γραφ<α Y#ει δηµ�σιευθ@ στ4ν Yρευνα
τ�" κ. Π. K., «∆αυλCς», τ. 173).

M1 τ4ν εPκαιρ<α αPτ4 θ: eθελα ν: 2νηµερ--
σω τ�5ς 6ναγνKστες τ�" «∆αυλ�"» πHς \ τ�ι-
#�γραφ<α τ@ς Θ3ρας 6ναπαριστ89 «νεκρικ4 τε-
λετ4 µεταφ�ρ9ς �ασιλικ@ς σ�ρ�"» γι: 2νταφια-
σµ! (στ4ν ν@σ� Kερε<α - K�ρ�, 6νατ�λικ: τ@ς
N�O�υ: τ! νησS αPτ! 6π�τελ�"σε κεν�τ�φι� τKν
iπαντα#�" �ασιλ�ων τ�" τCτε γνωστ�" καS π�-
λιτισµ�ν�υ κCσµ�υ).

N�Oι�ι jσαν �X κατασκευαστ1ς τKν πυραµ<-
δων τ@ς Γκ</α e Γ@ς Z9 (Γ@ τ�" Z9). KαS \ µυ-
στικ4 αPτ4 Zν�µασ<α πρ�σεπισηµα<νει τ! lρ�ς
καS τ! σπ��ς τ�" Z9 (∆ιCς κατ: τ!ν Σ�ρι� Φε-
ρεκ�δη, διδ�σκαλ� τ�" ΠυθαγCρ�υ) στ4ν N�O�.
N�Oι�ς jταν καS ( 2π-νυµ�ς 6ρ#ιτ�κτων \γεµHν
τ@ς Mεγ�λης Πυραµ<δας XB�ψ («APτ!ς π�5 εGδε
τ! #��ς») n K��φ�υ (πρ�σδι�ριστικ! τ@ς κατα-
γωγ@ς τ�υ 6π! τ!ν Kωφ!ν λιµ�να τ@ς N�O�υ).
KαS φυσικ: �X πυραµ<δες τ@ς Γκ</α �cκ�δ�µ3-
θηκαν τ4ν πρωτ�δυναστειακ4 περ<�δ�, περS τ!

2700 καS 2500, 2πS δυναστε<ας p�ϊτKν (e Nα-
O�ϊτKν = λιθ�OCων).

T: µη#αν�κ<νητα πλ�;α 2κε<νης τ@ς 2π�#@ς
κατασκευ�/�νταν στ! «Nα.ρει�ν» τ@ς Σ�ρ�υ,
λιµ�να τ�" Π�σειδKν�ς. *Oν�µ�/�νταν «π�λλα-
ντες» καS πρ�σ�ν�µ�/�νταν «γ�ργ.νες» (γ�ρ-
γ�κ<νητα) e «σειρ@νες»· [π�δηλ-ν�ντας ]τι
jσαν «σειριακ:» σκ�φη, Yργα δηλαδ4 Συρ<ων
ναυπηγKν.

Γν3σι�ι 6πCγ�ν�ι τKν «Συρ<ων» 2θεωρ�"ντ�
�X �ασιλε;ς τKν MακεδCνων. M1 2µ�λ3µατα τ�5ς
Zκτ�κτιν�υς, δωδεκ�κτιν�υς καS δεκαεO�κτι-
ν�υς sλι�υς. Σ�µ��λα π�5 φ�ρ�υν καS τ: µη#α-
ν�κ<νητα πλ�;α τ@ς θηραϊκ@ς τ�ι#�γραφ<ας,
[π�δηλ-ν�ντας «πυO;δες» (lργανα πλ�ηγ3σε-
ως). Γι: τ�"τ� µυθ�λ�γε;ται ( M�γας *Aλ�Oαν-
δρ�ς 6δελφ!ς τ@ς «σειρ@ν�ς».

Γι: ν: γ<ν^η 6ντιληπτ4 \ τρ�π4 τ@ς γραφ@ς
(Συρ�η – Σ�ρ�ς – Σ�ρ-ρ-�ς – Σε�ρ-ι-�ς καS Σει-
ρEν), πρ�πει ν: καταν�ηθ^@ \ φωνητικ4 6πCδ�-
ση τKν cδε�γραµµ�των n Xερ�γραµµ�των (κω-
δικ�π�ιηµ�ν�υ λCγ�υ) σ1 σ#�ση µ1 τ: Xστ�ρικ:
καS 6ρ#αι�γνωστικ: στ�ι#ε;α.

*Aπ! τ�5ς 2µ�αθ�ν�ντες µελετητ1ς 6O</ει ν:
πρ�σε#θ�"ν �X Yνν�ιες: :Hσ��δ�ς – EMσ��δ�ς –
AMσ��δ�ς, `ψ�ς - 8ψ�ς, ��φ�ς - �)φ�ς, v�)θ�ς -
v�νθ�ς κ.λπ. στ! «M�γα ΛεOικ!ν τ@ς VEλλη-

> wππ�ς α
τ�ς παρ�υσι�Hεται Zς φτερωτ�ς κα� Lππε��ντας α
τ�ν τ�ν φτερωτ� wππ� > Bελλε-
ρεφ.ντης φ�νε�ει τ1ν X�µαιρα, �π� τ1ν >πλ( τ�υ δ@ �νBGλυσε τ� `δωρ τ(ς :Iππ�κρEνης στ�ν
:EλικDνα. :O ΠEγασ�ς δηλαδ1 εAναι �π.λυτα κι �ναπ.σπαστα &νταγµBν�ς σ@ µ�αν >λ.κληρη
µυθ�λ�γικ1 πλ�κE, σ@ µ�αν πρ�ϊστ�ρικ1 µαρτυρ�α συνB4ειας. :Yπ�ρ4ει πλEρης &τυµ�λ�γικ1
ε
κρ�νεια κα� �κ�λ�υθ�α µυθικ(ς πλ�κ(ς. Στ1ν \Gραϊκ1 δ��ασ�α δ@ν Lκαν�π�ιε�ται καµµι7
�ντ�στ�ι4η συνθEκη: π�ι� yταν ] G�αιη σ�γκρ�υση; τ� στ�ι4ε�α διασd2H�νται γι’ α
τ� τ� 5λ�-
γ�; *τσι �εκ�ρφωτα γ�νεται λ.γ�ς γι7 #να τBτ�ι� 5λ�γ� 4ωρ�ς τ7 πDς, π.τε, γιατ�, π�) κα� τ�
�κ�λ��θησε;

/E� 5λλ�υ τ� 5λ�γ� καταλαµG�νει &�B4�υσα θBση στ�ν :Eλληνικ� µ)θ� κα� :Iστ�ρ�α: N7 θυ-
µηθ�)µε τ�ν ∆��ρει� zIππ�, τ�3ς :Iππ�κBνταυρ�υς, τ�ν v�νθ� τ�) /A4ιλλBα µ@ τ�ς µαντικ@ς
Lκαν.τητες, τ�3ς :Iππ�κανθ�ρ�υς τDν κωµικDν π�ιητDν, τ�ν B�υκεφ�λα τ�) /AλB�ανδρ�υ, τ1
διακ.σµηση �ετωµ�των, �γγε�ων κ.λπ. T� �ντ�στ�ι4� jπ�ρ4ει στ1ν \Gραϊκ1 µυθ�λ�γ�α κα�
Lστ�ρ�α; EAναι δυνατ�ν µι7 �εκρBµαστη, �.ριστη, τυ4�ρπαστη \Gραϊκ1 &τυµ�λ.γηση ν7 �ντι-
παρατα4θI( κα� ν7 &πικρατEσIη �πBναντι σ’ #να δυσαρ�θµητ� σ�ν�λ� &παρκDς συνυφασµBνων
κα� µ@ Lστ�ρικ� πυρ(να \λληνικDν µ�θων, π�3 τεκµηριωµBνα jπακ���υν στ�ς *λλ�γες δια-
πλ�κ@ς τ(ς γλ2σσας κα� καταδεικν��υν στ1ν �λληγ�ρ�α τ�υς µην�µατα κα� MδBες; EAναι δυνατ.ν
ν7 θεωρEσ�υµε jπ�λειπ.µενη τ1ν \λληνικ1 Lστ�ρ�α κα� τB4νη, πλEρη �π� �ναφ�ρ@ς κι �φιε-
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K�ριε διευθυντ�,
Mετ: τ! π�ρας µι9ς διαλ�Oε-ς τ�υ εcς τ!

VEλληνικ! K�λλ�γι�ν τ�" Λ�νδ<ν�υ ( καθη-
γητ4ς κ. Γ. Mπαµπινι-της 2δ�#θη σειρ:ν 2ρω-
τ3σεων 6π! Rνα 6κρ�ατ3ρι� τ! (π�;�ν ναS µ1ν
γν-µην εG#ε, 6λλ’ \ πρ�σωπικCτης τ�" καθηγη-
τ�" δ1ν 2π�τρεψε εcς Xκαν!ν 6ριθµ!ν 6κρ�ατKν
ν: δε<O�υν τ! 6παιτ��µεν� σθ�ν�ς.

ΠρKτ�ν, εcς 2ρ-τησιν καS παρατ3ρησιν περS
πρ�ελε�σεως τ�" ZνCµατ�ς τ�" Λ�νδ<ν�υ ( κ. Γ.
Mπ. «κατακρε��ργησε» τ! κ"ρ�ς τ�" λεOικ�-
γρ�φ�υ Στεφ�ν�υ, µ1 τ4ν 6π�ντησιν ]τι «δ1ν
εGναι 6OιCπιστ�ς πηγ3»! Ψυ#�λ�γικ: ε[ρ�θη
(λ�φ�νερα πρ! διλ3µµατ�ς,  6λλ: ( τρCπ�ς
6παντ3σεως jταν τ�τ�ι�ς π�5 δ1ν «Yπαιρνε συ-
/3τησιν».

∆ε�τερ�ν, εcς παρατ3ρησιν δι: τ4ν π�λλα-
πλ@ν #ρ@σιν τ@ς λ�Oεως «λBγω» καS τ’ αPτ@ς πα-

ρ�γωγα καS τ4ν 6κ��σιαν φθ�ρ:ν π�5 2πιφ�-
ρει, λCγvω τ@ς 6ντικαταστ�σεως τKν 6ντιπαρα-
τιθεµ�νων λ�Oεων, [πεστ3ριOε ]τι αPτ! δε<#νει
«πλ�"τ�ν καS l#ι πτ-#ευσιν τ@ς γλ-σσας»! T!
εIλ�γ�ν 2ρ-τηµα εGναι, µετ’ 6π! πCσ�ν #ρ�νικ!ν
δι�στηµα \ καιν��ργια Nλληνικ4 θ: Yλθ^η, µ1
6π�κλεισµ! τKν λ�Oεων π�5 Y#�υν 6ντικατα-
σταθ@ 6π! τSς παραφθ�ρ1ς τKν 2νν�ιKν τ�" «λ�-
γω», «λ�γεις», «λ�γει» κ.τλ. ∆1ν εGναι καθCλ�υ
6π<θαν�ν τ: γλαφυρ: διηγ3µατα τ�" 6O�#αστ�υ
N<κ�υ TσιφCρ�υ «T7 Παιδι7 τ(ς Πι�τσας» ν:
γ<ν�υν τ! 2γκCλπι�ν τ�" κ. Mπαµπινι-τη δι:
τ4ν καιν��ργια παραφθ�ρ: τ@ς 6λCγιστης ∆η-
µ�τικ@ς.

Tρ<τ�ν, εcς παρατ3ρησιν περS τ�" π�λυτ�νι-
κ�", ]τι ( «#ρωµατισµCς» τ@ς πρ�σvωδ<ας τ@ς
VEλληνικ@ς γλ-σσης διεσ-θη καS 2Oακ�λ�υθε;
ν: [π�ρ#^η µ�σα εcς τ3ν [µνvωδ<αν τ@ς *Eκκλη-

ρ2σεις στ1 µ�ρφ1 τ�) wππ�υ κα� τ1 συν�παρ�E τ�υ µ@ τ�ν 5νθρωπ�, µιaς µετBωρης, �νεδαφικ(ς
\Gραϊκ(ς &τυµ�λ.γησης;

Πρ�σB�τε κα� κ�τι 5λλ�: jπ�ρ4ει κα� ] λB�η �ππ	σ9ας (;ππ	ς+σ9ας) κα� �ππ	σ9	ς (;ππ	ς+σ9-
	ς), π�3 σηµα�νει > >δηγDν, > διεγε�ρων wππ�υς. T� δε�τερ� συνθετικ� παρ�γεται �π� τ� i(µα
σε�ω (=&λα�νω, κυνηγD, &�ακ�ντ�Hω, γ�ν�µαι αMτ�α ν7 �ναπηδEσIη κ�τι, &κτιν�σσ�µαι), &κ τ�)
>π���υ &κτ�ς τDν παραπ�νω «σ.ας» κα� «σ.�ς» #λκεται κα� τ� σ	@ς π�3 σηµα�νει >ρµE, σφ�-
δρ.της. {Aν "θελε ν7 πα��Iη κανε�ς, θ7 µπ�ρ�)σε ν7 πI( στ�ν L.S. Vτι τ� \Gραϊκ. τ�υ «sus» δ@ν
εAναι παρ7 τ� \λληνικ. «σ�)ς», µ@ τ� >π��� jπ�ρ4ει κα� &νν�ι�λ�γικ1 συν�φεια. /Aλλ7 5ς πα-
ραµε�ν�υµε σ�Gαρ��.

2. :O /Aσκληπι�ς yταν γυι�ς τ�) /Aπ.λλωνα κα� τ(ς K�ρων�δας. :H K�ρων�δα, 5ν κα� *γκυ�ς
�π� τ�ν θε., π(γε ν7 παντρευτI( τ�ν gIσ4υ. zEνας κ.ρακας µεταφBρει τ� νB� στ�ν /Aπ.λλωνα·
θυµωµBν�ς α
τ.ς, καταριBται τ�ν κ.ρακα, µι7 κα� τ�) µα�ρισε τ1ν καρδι�, ν7 µαυρ�σIη κι α
τ�ς
γι7 π�ντα, σκ�τ2νει τ�ν gIσ4υ κα� G�Hει τ1ν /AρτBµιδα ν7 τ��BψIη τ1ν K�ρων�δα, λ�γ� πρ�ν καI(
Vµως στ1ν πυρ7 τ� 5ψυ4� κ�ρµ� τ(ς K�ρων�δας, > /Aπ.λλωνας µετανι2νει κα� Cρπ�Hει τ�
�γBννητ� �π� τ7 σπλ�γ4να της κα� τ� παραδ�δει στ�ν σ�φ� KBνταυρ� Xε�ρωνα, στ� ΠEλι�. :O
/Aσκληπι�ς µαθα�νει �π� τ�ν Xε�ρωνα τ1ν θεραπε�α �σθενειDν κα� πληγDν, τ7 �.ρκια, τ7 G.-
τανα, τ�ς 4ειρ�υργικ@ς &πεµG�σεις.
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O� «εAδικ	B» καB τ� πρ9Cληµα DπιCιEσεως τFς �EλληνικFς

νικ@ς» τKν Λ<ντελλ - ΣκCττ. bOπως 2π<σης ( συ-
γκρητισµ!ς τKν 2νν�ιKν σ1 εPρωπαϊκ1ς καS 6να-
τ�λικ1ς γλKσσες. KαS cδια<τερα Nλληνικ: - σαν-
σκριτικ: (Σε<ρι�ς - Σ�ρι�ς - Σ��ριας: bHλι�ς).

Γι: ]λα αPτ: καS π�λλ: Tλλα �X 2νδιαφερC-
µεν�ι σ�ντ�µα θ: µπ�ρ�"ν ν: πληρ�φ�ρηθ�"ν

6π! τ! �ι�λ<� µ�υ, π�5 πρCκειται ν: κυκλ�φ�-
ρ3σ^η, µ1 τ<τλ� «Πρ�ϊστ�ρικ1 Nαυπηγικ1 Tε-
4ν�λ�γ�α τDν KυκλαδιτDν».

∆ιατελK φιλικ:
µ1 σε�ασµ! καS τιµ4

Πασ)0λης Kαρακατσ0νης



:O µ)θ�ς εAναι &κπληκτικ.ς. Kρ�Gει τερ�στια σπ�υδαι.τητα γι7 τ�ς παν�ρ4αιες γν2σεις τ�)
λα�) µας κα� γι7 τ� &π�πεδ. τ�υ, 4ιλιετ�ες πρ�ν φαν�)ν στ� Lστ�ρικ� πρ�σκEνι� δι�φ�ρα 5λλα
φ�λα. T.σ� π�λ3 &�ελ�4θηκε > /Aσκληπι�ς Zς γιατρ.ς, π�3 πρ�σBγγισε κι α
τ1ν τ1ν �ν�στα-
ση τDν νεκρDν. Θ�ρυGηµBν�ς �π� τ1ν `Gριν > ∆�ας i�4νει νεκρ� µ@ �στρ�πελBκι τ�ν /Aσκλη-
πι.. /Aπ� π�κρα κι �γαν�κτηση > /Aπ.λλων σκ�τ2νει τ�3ς τρε�ς K�κλωπες, γυι�3ς τ�) ∆�α.

A
τ1 εAναι ] σηµαντικ2τερη παραλλαγ1 σ4ετικ7 µ@ τ�ν /Aσκληπι.. Στ1ν �
σ�α > /Aσκλη-
πι�ς εAναι ] Mατρικ1 δι�σταση τ�) /Aπ.λλωνα. :Ως κ.ρες τ�) /Aσκληπι�) �ναφBρ�νται ] :Yγι-
ε�α, ] /Iασ2, ] /Aκεσ} κα� ] Παν�κεια, γυνα�κα τ�υ ] /Hπι.νη (=�νακ��φιση). OL γυι�� τ�υ
Mα4�ων κα� Π�δαλε�ρι�ς jπ(ρ�αν γιατρ�� στ�ν Tρωικ� π.λεµ�.

∆@ν µπ�ρ�)µε &δD ν7 πρ�4ωρEσ�υµε στ1ν �ν�λυση τ�) µ�θ�υ. Παρατηρ�)µε µ.ν� τ� τε-
ρ�στι� G�θ�ς τ�υ, τ1ν δι�4υσE τ�υ σ@ 5πειρ�υς τ�µε�ς κα� πτυ4Bς, τ1 σ�νδεσE τ�υ µ@ πραγµα-
τικ� γεγ�ν.τα. OL µ)θ�ι εAναι σπBρµατα �π�δυναµωµBνης Lστ�ρ�ας. :O Tρωικ�ς π.λεµ�ς κατ7
τ7 συµGατικ7 τ�π�θετε�ται στ7 1300-1200 π.X., µ@ τ�ς νε2τερες κι �κριGε�ς θετικ@ς πρ�σεγγ�-
σεις πρ�ν τ� 3000 π.X. :O /Aσκληπι�ς σ7ν MδBα κα� σ�µG�λ� 4�νεται στ7 G�θη τDν αM2νων. :H
δ�λ�φ�ν�α τ�υ �π� τ�ν ∆�α jπ�κρ�πτει &νδε4�µBνως τ1ν �νθρ2πινη δι�σταση τ�) /Aσκληπι�),
π�3 σ3ν τdD 4ρ.νdω θε�π�ιEθηκε γι7 τ1ν τερ�στια συµG�λE τ�υ στ1ν �νθρ2πινη ε
ηµερ�α.
Mιλaµε δηλαδ1 γι7 #ναν (δ@ν θrταν GBGαια #νας, θ7 jπ(ρ4αν κι 5λλ�ι, ~σσ�νες 8σως α
τ�))
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�H πρ	τ	µH τ	@ ∆αυBδ σ1 κατ0στηµα τFς Bεργ�νας

*Aγαπητ� «∆αυλ�», Θ�λω ν: 6παντ3σω στ!ν 6ναγν-στη σας κ.

σ<ας (αPτ! εGναι 6ληθ�ς) ( καθηγητ4ς wς
«εcδικ!ς» 6π�κλεισε µ1 6διαλλαO<αν 2νδε#Cµε-
ν�ν αPτ@ς τ@ς 6ληθε<ας. Bλ�πετε, 2:ν αPτ! τ!
λ��ωµεν wς ��σιν καS 2Oετ�σωµε τ! «#ρωµα-
τικ!ν» µ�ρ�ς τ@ς πρ�σvωδ<ας τ@ς γλ-σσης, τCτε
τ! σφ�λµα τ@ς 6π���λ@ς τ�" τ�νισµ�" θ:
2κ��λ̂η κραυγ4ν µεγ�λην, Xκαν4ν ν: καταπν<Ôη
τ4ν 2πιπ�λαιCτητα τ�" κ. Mπαµπινι-τη. (VΩς
Tνθρωπ�ς δ1ν εGναι δυνατ!ν ν: 6ντ�O^η δι�λ�-
γ�ν, διCτι µCν�ν µ1 µ�νCλ�γ�ν δ�ναται ν: 2πι-
�ληθ^@).

∆ιαν��µε µ<αν 2π�#4ν κατ: τ4ν (π�<αν \ *Iα-
πων<α 2πανδρ-νει τ! δυναµικCν της µ1 κλασσι-
κ�5ς φιλCλ�γ�υς 6π! ]λ�ν τ!ν κCσµ�ν, l#ι διC-
τι Y#ει 6γ�πην πρ!ς τ: Nλληνικ: γρ�µµατα,
6λλ: διCτι 6νε�ρεν ]τι \ VOµηρικ4 δι�λεκτ�ς
εGναι \ καλλ<στη γλKσσα δι: τ!ν πρ�γραµµατι-
σµ!ν τKν {λεκτρ�νικKν [π�λ�γιστKν τ�" µ�λ-
λ�ντ�ς. M’ αPτ4ν τ4ν παρατ3ρησιν ν�µ</ω, ]τι
\ /3τησις καθηγητKν δι: τ4ν διδα#4ν τKν
6ρ#α<ων κατ: τ: NπCµενα #ρCνια εGναι δυνατ!ν
ν: πρ��λεφθ̂@ ]τι θ: [περκαλυφθ̂@ 6π! τ! 6νερ-

#Cµεν� δυναµικ!ν τ@ς |Aπω *Aνατ�λ@ς.
ΛCγvω µακρ9ς 6π�υσ<ας µ�υ εcς τ! 2Oωτερικ!ν

αX 6λλαγαS εcς τ! γλωσσικ!ν 2π�φεραν µεγαλ�-
τερ�ν πCν�ν καS δ��ς εcς 2µ1 πρ�σωπικ�, ]ταν
2συνειδητ�π�<ησα 6ργ: τ! µ�γεθ�ς τ@ς δ�λι�-
φθ�ρ9ς. bOλ�ι �X εcδικ�S Y#�υν Tγν�ιαν τ@ς
πραγµατικCτητ�ς τ@ς παρ��σης VEλληνικ@ς καS
κατ’ 2π�κτασιν τ@ς 6ρ#α<ας. APτ�S �X λ<γ�ι εcδι-
κ�S εGναι \ δυναµ;τις εcς τ: θεµ�λια τ�" VEλλη-
νισµ�". *Eµε;ς θ: jτ� εIλ�γ�ν ν: συσπειρω-
θ�"µε 2ναντ<�ν τ�" [π�ρ#�ντ�ς καS 2πεκτειν�-
µ�ν�υ κινδ�ν�υ. VΩς πραγµατικ�S bEλληνες
�Pδεµ<αν #ρε<αν Y#�µεν 6π! τ�τ�ι�υς «εcδικ��ς».
VΩς bEλληνες Y#�µε τ! πρ�τ�ρηµα ν: συσπειρω-
ν-µεθα 2ν }ρ8α κινδ�ν�υ δι: τ4ν πρ��σπισιν τ�"
µεγ<στ�υ 6γαθ�", τ@ς VEλλ�δ�ς µας, π�5 θ:
[π�ρ#^η, 2φ’ ]σ�ν \ γλKσσ� της θ: διαιων</^η
τ4ν Xστ�ρ<αν της.

Mετ: τιµ@ς
EJ0γγελ	ς �Aρκ�ς

Ph. D., Λ�νδ;ν�ν, VHνωµ�ν�ν Bασ<λει�ν



&κπληκτικ� σ�φ., &πιστEµ�να, π�3 δρ�a κ�π�υ πρ�ν τ� 3000 π.X. T7 /Aσκληπιε�α κατακλ�H�υν
τ�ν :Eλλαδικ� 4Dρ�. A
τ� τ(ς /Eπιδα�ρ�υ καθ�σταται λαµπρ.τατ�, &�α�ρετ�, δηµ�φιλBστατ�.
/Aπ� τ� 291 π.X. ] λατρε�α τ�υ µεταφBρεται κα� στ1 P2µη Zς Aesculapius. :H κλασσικ1 τB4νη
φθ�νει ν7 τ�ν παρ�µ�ι�σIη µ@ τ�ν ∆�α. T.σ� &��σταται τ� γ.ητρ� κα� ] φEµη τ�) /Aσκληπι�),
π�3 – πρ�σB�τε – παρ�σταται µ@ Gακτηρ�α, &π� τ(ς >π��ας \λ�σσεται > Lερ�ς [φις.

Στ1ν jπBρ�4η, �νθρωπ�κεντρικE, &πιστηµ�νικ1 \λληνικ1 κ�σµ�αντ�ληψη δεσπ.Hει ] Φ�ση
µ@ τ�ς δυν�µεις κα� τ�ς Mδι.τητBς της. T� σ�µG�λ� τ�) [φεως εAναι Lερ., &�B4�ν, jπBρτατ� (5ς
µ1ν πρ�4ωρEσ�υµε Vµως σ@ παραπBρα �ν�λυση, γιατ� δ@ν &νδε�κνυται &δD κα� τ2ρα) κι α
τ�
τ� ]γεµ�νικ., δυναµικ� σ�µG�λ� πρ�σδ�δεται στ�ν /Aσκληπι..

/AπBναντι σ’ α
τ�ν τ�ν [γκ� γν2σης, σ�φ�ας, µνEµης, παν�ρ4αιας i�Hας κα� �στε�ρευτης
�γ�πης πρ�ς τ�ν 5νθρωπ� *ρ4εται > �δαEς L.S. ν7 µaς µιλEσIη γι7 #να ε8δωλ� τ(ς &ρEµ�υ!
Kαλ7 π�3 δ@ν �ναφBρθηκε στ� γνωστ� κακ� φιδ�κι τ(ς \Gραϊκ(ς «Παλαιaς ∆ιαθEκης», π�3
παραπλ�νησε τ1 4αH�4αρ��µενη E�α!

3. Θ7 µπ�ρ�)σε > L.S. ν7 παραθBσIη τ�ς �π.ψεις τ�υ Zς µι7ν 5λλη &κδ�4E. /Iσ4υρ�Hεται Vµως
Vτι > \λληνικ�ς µ)θ�ς εAναι στ1ν �
σ�α �κ.λ�υθ�ς κα� δ�νει�ς \GραϊκDν σηµε�ων. :H θBση τ�υ
εAναι µ�ν�µερEς, �νυπ.στατη, �στEρικτη. EAναι Vµως κα� κ�τι 5λλ�, 4ειρ.τερ�. gAκρατ�ς *4ει
&�απλωθ( τελευτα�α #νας �ν.σι�ς, Gρ2µικ�ς π.λεµ�ς &ν�ντια σ@ κ�θε τι \λληνικ.. :H jπ�ν.-

▲
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*Iω�ννη Λ�/αρη, ( (π�;�ς 6ν�φερε σ1 2πιστ�λ3
τ�υ δηµ�σιευθε;σα στC (τε"#�ς 202 τ�" «∆αυ-
λ�"»), πHς εGδε µ�σα σ1 κατ�στηµα 6ναµνη-
στικKν εcδKν YOω 6π! τ!ν 6ρ#αι�λ�γικ! #Kρ�
τ@ς Bεργ<νας, ν: πωλ@ται µεταO5 τKν πρ�τ�µKν
τKν VEλλ3νων �ασιλ�ων µι: πρ�τ�µ4 τ�" ∆α-
�<δ. Φα<νεται πHς ( κ�ρι�ς αPτ!ς δ1ν Y#ει 6σ#�-
ληθ@ καθCλ�υ µ1 τSς εcκαστικ1ς τ�#νες, διαφ�-
ρετικ: θ: γν-ρι/ε τ! πασ<γνωστ� γλυπτ! τ�"
Mι#α4λ *Aγγ�λ�υ «∆α�<δ», τ�" (π�<�υ κακCτε-
#να 6ντ<γραφα πωλ�"νται σ1 π�λλ: καταστ3-
µατα τ�υριστικKν εcδKν 6ν: τ4ν VEλλ�δα. Kι
2πειδ3, γι: ν: κρ<ν�υµε, πρ�πει πρKτα ν: δια-
κρ<ν�υµε, θ: πK λ<γα λCγια γι: τ4ν τ�#νη τ@ς
*Aναγ�ννησης. VH 2π�#4 τ@ς *Aναγ�ννησης στ4ν
*Iταλ<α – τ�λη τ�" 14�υ Rως 16�υ αc. µ.X. – #α-
ρακτηρ</εται 6π! τ4ν τ�ση 6να�<ωσης τ�"
6ρ#α<�υ Nλληνικ�" π�λιτισµ�" στSς τ�#νες, στ:
γρ�µµατα καS στSς 2πιστ@µες, Y#�ντας ]µως 6φ�-
µ�ι-σει τ4ν #ριστιανικ4 π<στη. OX 6ναγεννη-
σιακ�S εcκαστικ�S καλλιτ�#νες, 2µπ�τισµ�ν�ι 6π!
�αθει: πνευµατικCτητα, 6ντλ�"σαν τ: θ�µατ�
τ�υς 6π! τ4ν µυθ�λ�γικ4 καS κλασσικ4 VEλλ�-
δα, 6π! τ3ν «Παλαι: ∆ιαθ3κη» καS 6π! τ4ν /ω4
τ�" Xριστ�" καS τKν 6π�στCλων. VΩς πρ!ς τ4ν
6πCδ�ση τKν Yργων τ�υς εG#αν υX�θετ3σει τ4ν
νε�πλατωνικ4 αcσθητικ3, τ! κλασσικ! Nλληνικ!

�φ�ς τ@ς 2Oιδαν<κευσης καθHς καS τSς τε#νικ1ς
γν-σεις τKν 6ρ#α<ων VEλλ3νων δηµι�υργKν. T!
Yργ� λ�ιπ!ν τ�" Mι#α4λ *Aγγ�λ�υ, /ωγραφικC,
γλυπτικ! καS 6ρ#ιτεκτ�νικC, [φ�λ�γικ: 6ναφ�-
ρεται στ4ν 6ρ#α<α VEλλ�δα. Θ: παρατηρ3σ�υ-
µε στ! �δι� τε"#�ς τ�" «∆αυλ�"» πHς στ! 2O--
φυλλ� εGναι τυπωµ�ν�ς 2π<σης Rνας π<νακας τ@ς
*Iταλικ@ς *Aναγ�ννησης.

Λ�ιπ!ν µπ�ρε; ( ∆α�Sδ ν: µ4ν Y#^η σ#�ση µ1
τ4ν Bεργ<να, τ: τ�υριστικ: ]µως καταστ3µατα
6ν: τ4ν VEλλ�δα πωλ�"ν 2κτ!ς 6π! κακ: 6ντ<-
γραφα τKν 6ριστ�υργηµατικKν 6ρ#α<ων VEλλη-
νικKν 6γαλµ�των καS κακ: 6ντ<γραφα τ�" 6ρι-
στ�υργηµατικ�" «∆α�Sδ» τ�" Mι#α4λ *Aγγ�-
λ�υ. Kατ: τ4 γν-µη µ�υ ( πρ��ληµατισµ!ς στ!ν
(π�;�ν θ: Yπρεπε ν: Nστιαστ�"µε δ1ν εGναι τ<
πωλ�"ν τ: τ�υριστικ: καταστ3µατα, 6λλ: π�ι�
εGναι \ τ�#νη π�5 πρ�ωθε;ται 2π<σηµα 6π! τSς
Nλληνικ1ς 6ρ#�ς στ4ν σηµεριν4 VEλλ�δα. Παρα-
τηρ3στε τ: γλυπτ: στSς πλατε;ες, παρατηρ3στε
καS τ: σ�γ#ρ�να κτ3ρια. Θ: καταλ��ετε τCτε
π�ι�ι καS πKς �ε�ηλ-ν�υν τ4ν Xερ4 γ@ τ@ς
VEλλ�δ�ς καS π�ι�< καS πKς πρ�σ��λλ�υν καS
[π��αθµ</�υν τ4ν ν�ηµ�σ�νη τKν VEλλ3νων.

M1 φιλικ�5ς #αιρετισµ�5ς
�Aλθα�α ΓεωργιλK

*AπCφ�ιτ�ς *Aνωτ�της Σ#�λ@ς KαλKν Tε#νKν



µευση τ�) \λληνικ�) π�λιτισµ�) &πι4ειρε�ται µ@ λυσσαλB� �λλ7 κα� δ.λι� τρ.π�. Στ.4�ς δ@ν
εAναι µ.ν� τ� :Eλληνικ� Kρ�τ�ς, �λλ7 κα� > :Eλληνισµ�ς γενικ2τερα κα� κυρ�ως ] Mδε�λ�γ�α
τ�) :Eλληνικ�) Π�λιτισµ�).

:H \λληνικ1 σκBψη, > π�λιτισµ�ς π�3 �νBδει�αν τ�)τ�ι �L τ.π�ι, &µπ�δ�Hει τ1ν &πBλαση τ(ς
GαρGαρ.τητας. :H \λληνικ1 �νθρωπ�κεντρικ1 κ�σµ�αντ�ληψη συντρ�Gει τ7 &��υσιαστικ7 �Mκ�-
ν�µ�κεντρικ7 σ�γ4ρ�να µ�ντBλλα. :H τB4νη, τ� µBτρ� Hω(ς, ] φων1 τ�) π�λ�τη �πα�ι2ν�νται
στ7 νε�φε�υδαλιστικ7 &πελα�ν�ντα σ4Bδια. M@ µι7 κ�υGBντα τ� πρ.ταγµα, τ� Mδανικ� τ�)
:Eλληνισµ�), ] &λευθερ�α σκBψης κα� δρ�σης, &µπ�δ�Hει τ� νε�GαρGαρισµ� τDν σηµερινDν Lε-
ρ�ε�εταστDν, π�3 θBλ�υν ν7 jπαγ�γ�υν τ7 π�ντα στ1 σκ�ταδιστικE τ�υς �φασ�α. :H jπ�δ��-
λωση τ�) �τ.µ�υ κα� τDν µαHDν, ] �π�νε�ρωσE τ�υς θ7 &πιτρBψIη κα� &πιφBρIη τ1ν &πικρ�τη-
ση τDν κυνηγDν τ�) �4αλ�νωτ�υ κBρδ�υς σ@ G�ρ�ς κ�θε bµ�ρφιaς τ(ς καθηµεριν.τητας κα�
τ�) bνε�ρ�υ; E
θBως GBGαια πDς ν7 �ντιµετωπ�σ�υν τ1ν &πιστηµ�νικ1 θε2ρηση, τ�ν κριτικ�
*λεγ4�, τ1ν φιλ�σ�φικ1 �γων�α κα� &νατBνιση, τ1ν π�λιτικ1 �πελευθBρωση, τ�ν καλλιτε4νικ�
παλµ., τ1ν �θλητικ1 -µιλλα κα� V,τι 5λλ� συνB4ει τ1ν \λληνικ1 κ�σµ�θεωρ�α κα� πρακτικ1 στ�-
ση Hω(ς; ΠDς ν7 σταθI( δ�πλα στ1ν *κρη�η, τ� �ε4ε�λισµα τ(ς bµ�ρφιaς, τ(ς νι.της κα� τ(ς πρ�-
σπ�θειας ] Mσ�πBδωση, > µεσα�ωνας; T� ν7 �ντιπαρατ��Iη �πBναντι στ� Λ.γ�, τ1ν π��ηση, τ�ν
�γDνα ] �ναλγησ�α;

▲
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�O 2π	πρ	σανατ	λισµ�ς στHν Lπ9θεση τ	@ παλιµψ6στ	υ

Σηµε�ωση «∆»:
∆ηµ�σιε��υµε τ1ν &πιστ�λ1 τ(ς κ. A.Γ., δι.τι πρ�γµατι τ� φαιν.µεν� τ(ς �καλαισθησ�ας [4ι µ.ν� στ�ν τ�υριστικ� τ�µBα,
�λλ7 κα� γενικ2τερα εAναι &κτεταµBν� στ� Pωµα�ικ�. /Aλλ7 �L σωστ@ς αMσθητικ@ς παρατηρEσεις της δ@ν µει2ν�υν �
δ’ &π’
&λ�4ιστ�ν τ1ν π�λιτικ1 κα� Lστ�ρικ1 σηµασ�α τDν jπ�ψιDν π�3 εA4ε διατυπ2σει G�σιµα > κ. Λ�Hαρης στ1ν &πιστ�λE τ�υ.

K�ριε διευθυντ�,
bOταν Oεκ<νησε πρCσφατα ( θCρυ��ς γι: τ!

σπ�νι� κ�µµ�τι τ@ς π�λιτιστικ@ς µας κληρ�ν�-
µι9ς, δηλαδ4 γι: τ! παλ<µψηστ� #ειρCγραφ� µ1
Yργα τ�" µεγ�λ�υ *Aρ#ιµ3δ�υς, πρ���λεψα π�ι�
θ: jταν \ κατ�ληOη καS δυστυ#Kς 2πι�ε�αι--
θηκα.

*Aντιπαρ�ρ#�µαι τ! γεγ�ν!ς ]τι Rνα κρ�τ�ς
µ1 σ#ετικ: [π�φερτ4 �cκ�ν�µ<α δ1ν µπCρεσε ν:
�ρ̂@ τ! 6παιτ��µεν� π�σ! γι: τ4ν 6πCκτηση τ�"
#ειρ�γρ�φ�υ (π�σ! π�5 δι�θεσε τελικ� Rνας
cδι-της) καS 2πικεντρ-νω τ! παρ�π�νC µ�υ στ!
]τι δ1ν Yγιναν �X πρ�π�ντες #ειρισµ�<. Γι: µι:
6κCµη φ�ρ: τCσ� \ π�λιτικ4 ]σ� καS \ πνευµα-
τικ4 \γεσ<α τ�" τCπ�υ 6γνCησαν τ! φιλCτιµ� καS
τ4ν εPαισθησ<α τ�" Nλληνικ�" λα�". |Aν Rνας
[π�υργCς, Rνας 6καδηµαϊκ!ς e Rνας πρ�τανις
Πανεπιστηµ<�υ Yκανε Yκκληση στ! λαC µας γι:
Rναν µικρ! Yραν�, εGναι µαθηµατικKς ���αι� ]τι
τ�Pλ�#ιστ�ν 800.000 bEλληνες θ: δι�θεταν 6π!
Rνα #ιλι�ρικ�, }στε ν: συγκεντρωθ^@ τ! 6παι-

τ��µεν� π�σ! καS µ�λιστα σ1 «στιγµια;�» #ρCν�.
*Aπ�τελε; λ�θ�ς #ειρισµ! κατ: τ4 γν-µη µ�υ

καS τ! ]τι τSς τελευτα;ες \µ�ρες πρSν τ4 δηµ�-
πρασ<α Nστι�στηκε τ! 2νδιαφ�ρ�ν τ@ς κ�ιν@ς
γν-µης καS τ! 2νεργητικ! τ�" VYπ�υργε<�υ Π�-
λιτισµ�" στ! γεγ�ν!ς ]τι τ! #ειρCγραφ� εGναι
κλεµµ�ν�. APτ! εG#ε wς 6π�τ�λεσµα ν: γ<ν̂η Rνας
6π�πρ�σανατ�λισµ!ς 6π! τ! �ασικ! /ητ��µε-
ν�, δηλαδ4 τ4ν 6πCκτηση τ�" #ειρ�γρ�φ�υ. VH
καταγγελ<α µι9ς κλ�π@ς, π�5 Yγινε πρSν 6π! 75
#ρCνια, δ1ν Y#ει νCηµα, �Iτε (δηγε; σ1 Tµεσ�
6π�τ�λεσµα. ∆1ν πρ�πει Tλλωστε ν: Oε#ν�"µε,
]τι ]λα τ: µ�υσε;α τ�" κCσµ�υ καS Nκατ�ντ�δες
cδιωτικ1ς συλλ�γ1ς τ�" 2Oωτερικ�" κ�σµ�"νται
6π! κλεµµ�ν�υς 6ρ#αι�ελληνικ�5ς θησαυρ��ς,
π�5 6π�κλε<εται ν:  2παναπατρισθ�"ν, 2φ’ ]σ�ν
τ! 6δ<κηµα τ@ς κλ�π@ς τ�υς Y#ει παραγραφ@.

M1 τ4ν εPκαιρ<α θ�λω ν: κ�νω µ<α συµπλ3-
ρωση σ1 δι�φ�ρα σ#ετικ: Tρθρα π�5 γρ�φτη-
καν αPτ!ν τ!ν καιρC. Στ! #ειρCγραφ� περι�#�-
νται 15 θεωρ3µατα τ@ς πραγµατε<ας «Περ� µη-



∆ι�λε�αν λ�ιπ�ν τ�3ς τρ.π�υς π�3 γνωρ�H�υν καλ�. A
τ�3ς π�3 τ�3ς πηγα�ν�υν κα� τ�3ς
&κφρ�H�υν τ� δ.λ�, τ1 συκ�φ�ντηση, τ1ν jπ�ν.µευση, τ1 λ�ιδωρ�α, τ1ν καπEλευση, τ1 στρB-
Gλωση, τ1ν jπ�G�θµιση, τ1ν �µα�ρωση. zOπ�υ κα� Vπως µπ�ρ�)ν. E8τε µ@ jπ�τιθBµενες &πι-
στηµ�νικ@ς �νακ�ιν2σεις �ργυρ2νητων jπαλλEλων Πανεπιστηµ�ων, ε8τε µ@ Lστ�ρικ@ς παρα-
π�ιEσεις, π�3 &λπ�H�υν στ1 µBσα �π� τ�ν 4ρ.ν� παγ�ωσE τ�υς, ε8τε µ@ «σφ(νες» κα� γκρ�Hες,
µα)ρες παρεµG�σεις σ@ &ντελDς 5σ4ετα κα� �ν�π�πτα σηµε�α, Vπως, 5ς π�)µε, #να 5ρθρ� γι7
τ7 σEµατα τDν α
τ�κινEτων σ’ #να α
τ�κινητιστικ� περι�δικ.!

∆@ν �Bρω τ� π�ι�ν κα� τ�ς πρ�θBσεις τ�) L.S.. ∆@ν καταλ�γ�Hω �συHητητ� ̀ π�υλες πρ�θBσεις
στ� 5ρθρ. τ�υ. Mπ�ρε� ν7 πρ.κειται γι7 σ�γ4υση, 5γν�ια, ]µιµ�θεια, Cπλa #να λ�θ�ς 4ωρ�ς
jστερ�G�υλ�α. Mπ�ρε� κα� [4ι. T� φαιν.µεν� Vµως τ(ς &πι4ε�ρησης δι�Gρωσης κ�θε τι τ�)
:Eλληνικ�), �κ.µα κα� σ@ &ντελDς 5σ4ετα µ@ τ1ν :Iστ�ρ�α κα� τ1ν TB4νη κε�µενα, HητEµατα, θB-
µατα π�λλαπλασι�Hεται κα� µaς καθιστa τ�
λ�4ιστ�ν &πιφυλακτικ�3ς Zς πρ�ς τ�ς πρ�θBσεις
ZρισµBνων κα� jπ�4ρεωµBν�υς ν7 �εσκεπ�H�υµε τ7 ψε�δη τ�υς κα� ν7 κρ�ν�υµε τ1ν Mδε�λ�-
γ�α τ�υς. A
τ� τ�ν σκ�π� εA4ε κα� τ��τη ] &πιστ�λE.

M@ τιµ1
Γι0ννης B. Π�ππας

Φιλ.λ�γ�ς,
Bαρν�Gας /Aττικ(ς
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K�ριε διευθυντ�,
Πρ�#θ1ς δι��ασα στSς 2φηµερ<δες ]τι τρι�-

ντα N�ρα;�ι, π�5 δ��λεψαν τ! 1944-45 στ! 2ργ�-
στ�σι� «Φ�λO��γκεν» τ@ς Γερµαν<ας τ�" X<τ-
λερ, διεκδικ�"ν 6π�/ηµι-σεις, διCτι δ��λεψαν
6ναγκαστικ: #ωρSς πληρωµ3. Σ3µερα, εGδα στSς
εcδ3σεις τKν 9 µ.µ. ν: δε<#ν�υν κ�π�ι�ν N�ρα;�
N�δ�µηνταεννι�#ρ�ν� ν: λ�^η ]τι διεδικε; δε-
δ�υλευµ�να· ν: π�ρ^η καS 6δ��λευτα. Mακ�ρι.
K�ριε, εGµαι σ<γ�υρ�ς πHς �X τρι�ντα αPτ�S θ:
πληρωθ�"ν στ! 6κ�ραι� (]πως �X Tλλ�ι 6π! τ4ν
VEλ�ετ<α µ1 τ! #ρυσC) καS µ1 τ: καθυστερ��µε-
να σ5ν τCκ�υς. T! πιστε�ω, γιατS αPτ�S εGναι
N�ρα;�ι. �Aν jταν Tλλης 2θνικCτητας, θ’ 6µφ�-
�αλλα.

Πρ!ς τ< \ 6γαν�κτησ3 µ�υ; 6ναφ�ρ�µαι στ!ν
γραικυλισµC τKν VEλλ3νων π�λιτικKν, στ4ν [π�-
τ�λεια καS στ!ν 6νθελληνισµC τ�υς. *EOηγ�"µαι:
\ #-ρα µας 6π! στ�ι#ε;α π�5 [π�ρ#�υν δικαι-

�"ται τρισεκατ�µµ�ρια 6π! τ4ν Γερµαν<α (6π�-
/ηµι-σεις) καS κανεSς 6π’ αPτ�5ς δ1ν 6ναφ�ρει
τ<π�τα, κανεSς δ1ν ν�ι�/εται, τ4ν στιγµ4 µ�λιστα
π�5 \ #-ρα #ρωστ�ει NO@ντα τCσα τρισεκατ�µ-
µ�ρια. Γιατ<;

Σ9ς δια��/ω, σ9ς πιστε�ω καS �λ�π�ντας τ!
2νδιαφ�ρ�ν σας, τ!ν πCν� σας καS τ4ν 6γ�πη
σας γι: τ4ν πατρ<δα µας καS 2πειδ4 νι-θω κι
2γH τ! �δι�, γι’ αPτ! 6πευθ�ν�µαι σ1 σ9ς.

Γνωρ</�ντας ]τι ( #ρCν�ς σας εGναι π�λ�τι-
µ�ς δ1ν θ: σ9ς κ�υρ�σω Tλλ�. Πρ�σπ�θει� µ�υ
εGναι \ 6φ�πνιση τ�" Nλληνικ�" στ�ι#ε<�υ 2δK.
Π�ν�ω γι: τ4ν πατρ<δα µ�υ, π�5 στερ3θηκα γι:
τριαντα�να (λCκληρα #ρCνια καS τ4ν #α<ρ�νται
Tλλ�ι.

Mετ’ 2κτιµ3σεως
M0ν	ς �Aν0σης

Mελ���ρνη, Bικτ., APστραλ<α

�H 2διαφ	ρ�α τ+ν Aθυν9ντων γι� τBς γερµανικ1ς 2π	�ηµιEσεις

4ανικDν θεωρηµ�των πρ�ς /Eρατ�σθBνη *φ�-
δ�ς», 6ρκετ! µ�ρ�ς τ@ς πραγµατε<ας «Περ� \λ�-
κων» καS µ�ρη τKν πραγµατειKν «Περ� σφα�ρας
κα� κυλ�νδρ�υ», «K�κλ�υ µBτρησις», «/O4�υµB-
νων», «/EπιπBδων Mσ�ρρ�πιDν» καS «Στ�µ�4ι�ν».
bOλα τ: παραπ�νω εGναι Yργα τ�" µεγ�λ�υ

*Aρ#ιµ3δ�υς.
Φιλικ:

Bαγγ�λης Σπανδ0γ	ς
Mαθηµατικ!ς - συγγραφ�ας

*Aθ3να



VH π�λιτιστικ4 στε<ρωση τ@ς EPρ-πης
bOλ�ι (µιλ�"ν σ3µερα γι: γ<γαντες-Nταιρε;ες καS ν�ν�υς-κρ�τη. bOµως τ:

δι�φ�ρα κ�ινωνικ: πρ��λ3µατα π�5 Y#�υν 6ναφαν@ 2O αcτ<ας τ@ς παγκ�-
σµι�π�ι3σεως τ@ς �cκ�ν�µ<ας (6νεργ<α, π�ρνε<α, παιδικ4 2ργασ<α, κ�ινω-
νικ1ς παρ�#1ς κ.λπ.) Y#�υν α�τι� µ9λλ�ν τ! π�λιτιστικ! Yλλειµµα, παρ: τ4ν
�cκ�ν�µικ4 δυσπραγ<α. VH δ1 θεραπε<α τ�υς #ρει�/εται µ1ν π�λιτικ4 ���-
λησι, π�5 ]µως θ: τ4ν καθ�ρ<σ̂η ( �αθµ!ς π�λιτισµ�" τ�" κ�θε κρ�τ�υς. KαS
αPτ! συµ�α<νει, γιατS �X 6ν�γκες τ�" κ�θε 6τCµ�υ δ1ν εGναι µCν�ν �cκ�ν�-
µικ�ς. M<α Nταιρε<α λ�νει (σ1 ]π�ι� �αθµ!) τ! πρC�ληµα τ@ς δια�ι-σεως l#ι
]µως καS τ4ν π�ιCτητ� της. |Aρα τ! µεγ�λ� α�τηµα τKν \µερKν µας εGναι \
π�ιCτητα /ω@ς.

***

Παρ’ ]λ’ αPτ: �X 6π�φ�σεις τKν Zργ�νων τ@ς EPρωπαϊκ@ς VEν-σεως Y#�υν
2πικεντρ-σει τ! 2νδιαφ�ρ�ν τ�υς στ4ν ν�µισµατικ4 Rνωσιν. bOσ� γι: τ! ν��
πρCγραµµα π�λιτιστικ@ς 6ναπτ�Oεως, π�5 θ: cσ#�σ̂η γι: τ4ν πενταετ<α 2000-
2005, 2πρ�ικ�δ�τ3θη µ1 τ! 6σ3µαντ� π�σ!ν τKν 167 Nκατ�µµυρ<ων ECU (µ1
σηµεριν1ς cσ�τιµ<ες γ�ρω στ: 60 δισεκατ�µµ�ρια δρα#µ1ς) καS γι: τ: 15 κρ�-
τη µ�λη. KαS εGναι 6κατανCητ� ν: πρ�παγανδ</εται \ EPρ-πη τKν π�λιτKν,
]ταν παραγνωρ</εται ( �δι�ς ( π�λ<της. VO π�λ<της δ1ν εGναι ( σκ�λ�ς τ�"
Παυλ-φ, γι: ν: κ�υν89 τ4ν �Pρ� τ�υ στ!ν j#� τ@ς [π�σ#�σεως τ@ς [λικ@ς πα-
ρ�#@ς. VO 6θλητισµCς, �X καλ1ς τ�#νες, \ παιδε<α 6π�τελ�"ν �Pσιαστικ! τµ@µα
τ@ς 6νθρ-πινης /ω@ς, π�5 καµµ<α 6ν-νυµη π�δ�σφαιρικ4 Nταιρε<α, καµµ<α
σ#�λ4 καλKν τε#νKν e καν�να σ#�λε;� δ1ν εGναι δυνατ!ν ν: λ�σ�υν, Tν δ1ν
6πευθ�νωνται στ4ν ψυ#3 τ�υ καS l#ι στ! �αλ�ντιCν τ�υ. ∆1ν εGναι δυνατ!ν
ν: 6π�κλε<ωνται π�λ;τες 6π! τ4ν σωµατικ4 Tσκησι (�ε�α<ως ( 6θλητισµ!ς
δ1ν εGναι µCν�ν σωµατικ4 Tσκησις), 6π! τ4ν καλλιτε#νικ4 δηµι�υργ<α καS
6πCλαυσιν καS 6π! τ4ν µCρφωσιν. ∆1ν εGναι δυνατ!ν ν: πρ�σµετρKνται µ1
λ�γιστικ4 λ�γικ4 �X παρ�#1ς τKν 6γαθKν αPτKν.

***

Σ’ Rνα Tρθρ� τ@ς Γι-τας Συκκ9 στ4ν «Kαθηµεριν4» τ@ς 2ας *I�υν<�υ 1998
σηµει-νεται: «:O ε
ρωπαϊκ�ς κινηµατ�γρ�φ�ς κα� ] τηλε.ραση εAναι σ@
δειν1 θBση, [4ι λ.γdω παραγωγ(ς �λλ7 &� αMτ�ας τ(ς µ1 καταν�λωσης»
(«ΠρKτα Σ�γκλιση, µετ: Π�λιτισµCς», σελ. 15). VH φρ�σις αPτ4 6π�καλ�-
πτει τ4ν φρικτ4 6λ3θεια· l#ι µCν�ν στ!ν κινηµατ�γρ�φ� καS τ4ν τηλεCρα-
ση, 6λλ: στ! σ�ν�λ� τKν τε#νKν \ EPρ-πη δ1ν καταναλ-νει τ: π�λιτιστικ�
της πρ�ϊCντα. ∆�� εGναι �X αcτ<ες τ�" φαιν�µ�ν�υ αPτ�". VYπ�ρ#�υν τηλε�-
πτικ: πρ�γρ�µµατα καS κινηµατ�γραφικ: Yργα εPρωπαϊκ�, π�5 6π�τελ�"ν
µ<µησι τKν 6µερικανικKν. M1 δεδ�µ�νη τ4ν [λικ�τε#νικ4 [περ�#4 τKν HΠA
τ: εPρωπαϊκ: πρ�ϊCντα φαντ�/�υν πτω#�S συγγενε;ς καS δ1ν πρ�σελκ��υν
καταναλωτικ! 2νδιαφ�ρ�ν. VH «Γι��ρ�λαντ» δ1ν πρCκειται π�τ1 ν: φθ�σ̂η τ4ν



δCOα τ@ς «Nτισν�υλαντ» �Iτε καS θ: πρ�σελκ�σ^η τCσ� µεγ�λ� πλ@θ�ς 2πι-
σκεπτKν. Kαµµ<α τηλε�πτικ4 σειρ: εPρωπαϊκ4 δ1ν θ: φθ�σ^η τSς δαπ�νες
τ@ς 6µερικανικ@ς σειρ9ς «TCλµη καS Γ�ητε<α» καS συνεπKς θ: πρ�σελκ�σ^η
µικρCτερ� π�σ�στC τηλεθε�σεως· µ1 συν�πεια τ4ν πρ�σ�λκυσιν µικρ�τ�ρ�υ
6ριθµ�" διαφηµιστικKν µηνυµ�των, 6ναγκα<ων γι: τ4ν συντ3ρησιν τKν
cδιωτικKν τηλε�πτικKν σταθµKν. VH παραγωγ4 καS πρ���λ4 εPρωπαϊκKν
πρ�γραµµ�των 6π! τ�5ς κρατικ�5ς τηλε�πτικ�5ς σταθµ�5ς δ1ν λ�νει τ! πρC-
�ληµα, 6φ�" αPτ�S καταλαµ��ν�υν µικρ! µερ<δι� στ4ν τηλε�πτικ4 6γ�ρ:
µ1 6π�γ�ητευτικ: π�σ�στ: τηλεθε�σεως. KαS φυσικ: στC#�ς τ@ς π�λιτι-
στικ@ς παραγωγ@ς δ1ν πρ�πει ν: εGναι µCν�ν \ παραγωγ4 πρ�ϊCντων, 6λλ:
καS \ καταν�λωσ<ς τ�υς.

***

*Eγγ</�υµε Yτσι τ4ν δε�τερη αcτ<α. VO EPρωπα;�ς π�λ<της Y#ει 6φ�µ�ιωθ@
6π! τ!ν 6µερικανικ! τρCπ� /ω@ς. APτ! φα<νεται κυρ<ως στ4ν λ�γ�τε#ν<α. T!
θαυµ�σι� εPρωπαϊκ! µυθιστCρηµα Y#ει παραµερισθ@ 6π! τ: δι�φ�ρα
«|Aρλεκιν», 2νvK \ π�<ησις καταλαµ��νει ]λ� καS φθ<ν�υσα θ�σιν. VH διε<σ-
δυσις τKν µεγ�λων π�λυεθνικKν NταιρειKν Yφερε στ: σπλ�γ#να της τ!ν cσ�-
πεδωτικ! 6µερικανικ! τρCπ� /ω@ς. |Aρα τ! εPρωπαϊκ! καταναλωτικ! κ�ιν!
τKν π�λιτιστικKν πρ�ϊCντων 6µερικαν�π�ιε;ται µ1 καταστρεπτικ: 6π�τελ�-
σµατα γι: τ4ν εPρωπαϊκ4 παραγωγ3. OX κυ�ερν3σεις τKν κρατKν µελKν τ@ς
EPρωπαϊκ@ς VEν-σεως δ1ν δ�νανται ν: στρ�υθ�καµηλ</�υν Tλλ�. ∆1ν 6π�-
τελε; Tλλ�θι γι’ αPτ1ς \ #ρηµατ�δCτησις κ�π�ιων π�λιτιστικKν πρ�ϊCντων,
6φ�" δ1ν Y#ει 2Oασφαλισθ@ \ καταν�λωσ<ς τ�υς. APτ! �ε�α<ως δ1ν εGναι δυ-
νατ!ν ν: γ<ν^η µ1 τ4ν �<α. ΠρSν \ EPρ-πη Nνωθ^@ π�λιτικ: καS �cκ�ν�µικ�,
jταν περισσCτερ� Nνωµ�νη π�λιτιστικ: 6π! σ3µερα. T! γαλλικ! καS cταλικ!
τραγ��δι κατε;#αν τ! µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς, ]πως συν��αινε µ1 τ! Nλληνικ! τρα-
γ��δι e τ! �ρεταννικ! καS γαλλικ! θ�ατρ� e τ4ν γερµανικ4 /ωγραφικ4 καS
τ4ν Nλληνικ4 γλυπτικ3. APτ! σηµα<νει ]τι, 6ντS ν: 6να/ητ@ται Rνα Nνια;� π�-
λιτιστικ! «µ�ντ�λλ�», πρ�πει ν: 2νδυναµωθ^@ \ 2θνικ4 παραγωγ4 π�λιτι-
σµ�". EGναι τρελλ! ν: παρ�γωνται διαφ�ρετικ: «µ�ντ�λλα» αPτ�κιν3των
καS ν: 2πιδι-κεται Nνια;� π�λιτιστικC. |Aν \ 6ρ#αSα VEλλ:ς 2µεγαλ��ργησε
π�λιτιστικ�, τ! κατ-ρθωσε, γιατS δ1ν κατ�πνιOε τSς τ�πικ1ς 2κφρ�σεις π�λι-
τισµ�". ∆<πλα στ!ν cωνικ! �υθµ! [π@ρ#ε ( δωρικ!ς καS ( κ�ρινθιακ!ς· δ<-
πλα στ!ν Θη�α;� Π<νδαρ� [π@ρ#ε ( Λ�σ�ι�ς *Aλκα;�ς· δ<πλα στ!ν Σταγει-
ρ<τη *Aριστ�τ�λη [π@ρ#ε ( *Aθηνα;�ς Πλ�των. |Aς 6φ3σ^η \ EPρωπαϊκ4
bEνωσις τ! Rωλ�ν 2πι#ε<ρηµα, ]τι \ �cκ�ν�µικ4 2νδυν�µωσις θ’ 6παγγκι-
στρ-σ^η τ4ν EPρ-πη 6π! τ4ν 6µερικανικ4 κηδεµ�ν<α, 6φ�" 2:ν δ1ν δηµι-
�υργ3σ^η τ! κατ�λληλ� π�λιτιστικ! [πC�αθρ�, \ 6παγκ<στρωσις αPτ4 δ1ν
θ: 2πιτευ#θ^@ π�τ�.

�Aθαν0σι	ς K	υκ	C�στας
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T�ν �παρ	η �ρ�αι�τ�της γραφ�ς στ�ν ε�ρ�τερ� �Eλλαδικ� ��ρ�  πι!ε!αι"-
νει τ$ τελευτα&α �ρ'νια ( �ρ�αι�λ�γικ� σκαπ�νη. �H  νεπ+γραφη 	�λινη πινα-
κ+δα τ�, ∆ισπηλι�, (5250 π.X.) (σ.σ.: !λ. «∆», τ. 147, Mαρτ+�υ 1994), τ� περ+φη-
µ� >στρακ� γραπτ�, �γγε+�υ στ$ Γι�,ρα (6000 π.X.) (σ.σ.: !λ. «∆», τ. 185, MαB�υ
1997), τ$  γ��ρακτα σ�µ!�λα τ�, ∆ιµην+�υ καθDς καE τ$ σ�γ�ρ�να �ν�λ�γα
εFρGµατα στ�ν P�υµαν+α καE στ�ν B�υλγαρ+α πιστ�π�ι�,ν τ�ν �παρ	η µιJς πα-
λαι�τ�της γραφ�ς, πρ�γενKστερης τ�ς Γραµµικ�ς A καE B (σ.σ.: !λ. «∆», τ. 190,
MOκτω!ρ+�υ 1997) καE �νατρKπ�υν συλλG!δην τEς µK�ρι τ"ρα �π'ψεις γι$ τ�ν
 µφ�νιση τ�, γραπτ�, λ'γ�υ. Στ� τKλ�ς τ�, µGνα µ�λιστα �ναµKνεται σ�ετικ�
δηµ�σ+ευση �π� τ�ν �ρ�αι�λ'γ� Γ. X�υρµ�υRι�δη γι$ τ$ εFρGµατα τ�ς Kαστ�-
ριJς. MAλλ$ τ� πι�  ντυπωσιακ� γεγ�ν�ς εTναι ( �νακ�λυψη στ� M�λ� �γγε+ων
τ�ς 3ης �ιλιετ+ας π.X., π�V Wφεραν γρ�µµατα τ�, �Eλληνικ�, MAλφα!Gτ�υ.

�O «∆αυλ�ς»  πικ�ιν"νησε µX τ�ν MAδαµ�ντι� Σ�µψων, τ�ν �ρ�αι�λ'γ� π�V
Wφερε στ� φ�ς τ� γραπτ� >στρακ� στ� ΣπGλαι� τ�, K�κλωπα στ�ν  ρηµ�νησ+-
δα Γι�,ρα τ�ν Σπ�ρ�δων καE συRGτησε µαR� τ�υ. �O κ. Σ�µψων �ναφKρεται µε-
τα	V Yλλων στ�  νδε�'µεν� �παρ	ης µιJς παλαι'τερης «πρωτ�ελλαδικ�ς» Z
«πρωτ�!αλκανικ�ς» γραφ�ς στ�ν ε�ρ�τερ� Bαλκανικ� ��ρ� καE  κφρ�Rει τ�ν
Yπ�ψη πDς τ$ λεγ'µενα «σ�µ��λα κεραµων» πρKπει ν$  πανα	ετασθ�,ν Fπ� τ�
φ�ς τ�ν νKων εFρηµ�των, καθDς δXν �π�κλε+εται κι α�τ$ ν$ �π�τελ�,ν γρ�µ-
µατα.

– K�ριε Σ�µψων, �ταν �ργα��σαστε στ�ν �Eφ�ρε"α Σπηλαι�λ�γ"ας τ& 1992,
*εκιν+σατε ,νασκαφ-ς στ& σπ+λαι� τ�. K�κλωπα στ/ Γι�.ρα τ1ς 2Aλ�νν+σ�υ.
T" πρ�κυψε ,π& τ�ν µελτη τ7ν ε8ρηµ�των τ�υ;

– Πρ'κειται γι$ ]να π�λV  ντυπωσιακ� σπGλαι� µX ^ρα&� δι�κ�σµ�, τ� _π�&�
 πιφανειακ$ παρ�υσ+αRε νε�λιθικ$ κυρ+ως εFρGµατα �π� τ� τKλ�ς τ�ς 7ης �ι-
λιετ+ας καE κ�π�ια νε"τερα τ�ς ̀ ωµαϊκ�ς περι'δ�υ. Στ�ν συνK�εια ( �νασκαφ�
Wδει	ε bτι στ�ν περι��� εc�αµε κατ�+κηση �π� τ� µεσ�λιθικ�  π��� π�V �ρ�ν�-
λ�γε&ται �π� τ�ν 9η �ιλιετ+α, συγκεκριµKνα �π� 8500-6700 π.X.

Od �νασκαφXς στ$ Γι�,ρα ̂ λ�κληρ"θηκαν  δ� καE τρ+α �ρ'νια, �λλ$ τ� Fλικ�
µελετJται �κ'µη �π� µKνα καE περ+π�υ 20 εeδικ�Vς  πιστGµ�νες. T$ συµπερ�-
σµατ� µας πρ'κειται ν$ δηµ�σιευθ�,ν τ$ fπ'µενα δ�� �ρ'νια σX ]ναν g δ�� τ'-

�Aπ�κλε	σθηκε τ� �νδε��µεν� τ� σ�µ��λα τ�� �Oστρ�κ�υ τ�ν Γι��ρων
ν� µ"ν ε#ναι γραφ"

T� �Eλληνικ� �Aλφ��ητ� �ταν
�ν �ρ�σει στ� M�λ� τ� 2500 π.X.

ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA EΛΛHNIKA NAYAΓIA
KAI NEKPOTAΦEIA ΣTON AMAZONIO

Συν%ντευ&η τ�' �φ(ρ�υ )ρ�αι�τ�των κ. A. Σ�µψων



µ�υς. Σηµαντικ� ε�ρηµα εTναι τ� κεραµικ� >στρακ�, ]να κ�µµ�τι �γγε+�υ τ�ς
 π���ς τ�, 5000 π.X. περ+π�υ, τ� _π�&� W�ει  π�νω  γ��ρακτα σ�µ!�λα. MAπ�-
κλε+σαµε τ�  νδε�'µεν� ν$ εTναι διακ�σµητικ$ στ�ι�ε&α, δι'τι _ τρ'π�ς π�V γ+-
νεται ( διακ'σµηση εTναι γνωστ'ς. T�ν περ+�δ� α�τ� ( διακ'σµηση εTναι γεω-
µετρικ� καE W�ει καν�νικ'τητα. Bε!α+ως στ�ν παρ�,σα φ�ση πρKπει ν$ εcµαστε
 πιφυλακτικ�+,  φ’ bσ�ν τ� ε�ρηµα τελε& �κ'µη Fπ� µελKτη. Π�ντως τ$  γ��ρα-
κτα σ�µ!�λα π�V φKρει θυµ+R�υν α�τ$ τ�ς 	�λινης πινακ+δας π�V !ρKθηκε στ�ν
περι��� τ�ς Kαστ�ριJς (5260 π.X.). M�λιστα πρ'σφατα στ�ν cδια περι��� !ρK-
θηκε καE ]να  γ��ρακτ� >στρακ�, τ� _π�&� φKρει τ$ cδια σ�µ!�λα. Γνωρ+R�υµε
 π+σης, bτι στ�ν cδια περ+�δ� �νGκ�υν καE ̂ ρισµKνα  γ��ρακτα σ�µ!�λα-γρ�µ-
µατα π�νω σX πηλ� �π� τ�ν B�υλγαρ+α καE τ�ν P�υµαν+α. T$ εFρGµατα τ�ς
B�υλγαρ+ας συγκεκριµKνα, τ$ _π�&α εTναι καιν��ργια, δXν W��υν δηµ�σιευθ�
�κ'µη. Θ$ pταν καλ� ν$ γ+νqη µ+α παρ�υσ+αση καE σ�γκριση bλων α�τ�ν τ�ν
εFρηµ�των, γιατE εTναι πιθαν�ν ν$ πρ�κ�πτqη µ+α «πρωτ�ελληνικ�» g «πρωτ�-
!αλκανικ�» γραφG. �O συν�δελφ�ς Γ. X�υρµ�υRι�δης – bπως _ cδι�ς µ�, W�ει πε&
πρ'σφατα – µελετrJ τ$ εFρGµατα τ�ς Kαστ�ριJς καE σ�ντ�µα θ$ πρ�!q� σX σ�ε-
τικ� δηµ�σ+ευση. Στ� τKλ�ς τ�, µGνα µ�λιστα θ$ W�ω τ�ν ε�καιρ+α ν$ δ� τ$
�ντικε+µενα π�V !ρKθηκαν στ�ν Kαστ�ρι�, καθDς θ$ συµµετ�σ�ω στ� συνKδρι�
πρ�ς τιµ�ν τ�, ∆. Θε���ρη, π�V γ+νεται στ�ν cδια π'λη καθDς καE στ� Θεσσα-
λ�ν+κη. Θ$ Zθελα  π+σης ν$ δ� καE τ$ εFρGµατα τ�ς B�υλγαρ+ας, τ$ _π�&α πρ�ς
τ� παρ'ν εTναι �πρ'σιτα λ'γsω τ�ς Yσ�ηµης κατ�στασης π�V  πικρατε& στ� γει-
τ�νικ� �"ρα, καθDς (  πικ�ινων+α µας µX τ�Vς  κε& �ρ�αι�λ'γ�υς δXν εTναι εtκ�-
λη. �Ωστ'σ�  παναλαµ!�νω bτι τ+π�τα δXν µπ�ρε& ν$ εeπωθq� µX �σφ�λεια, �φ�,
τ$ �ντικε+µενα εTναι Fπ� µελKτη.

– :Oταν λτε �τι 8π�ρ<ει πιθαν�τητα ,π& τ�ν µελτη τ7ν ε8ρηµ�των ν/ πρ�-
κ�ψ?η @ Aπαρ*η µιBς «πρωτ�ελληνικ1ς» C «πρωτ��αλκανικ1ς γραφ1ς», τ" �νν�-
εDτε;

– Στ�ν Fπ�  	Kταση  π��� !ρ+σκ�υµε παρ'µ�ια  γ��ρακτα σ�µ!�λα-γρ�µµα-
τα στ�ν Mακεδ�ν+α, στ� Aeγα&�, στ� B�υλγαρ+α, στ� P�υµαν+α καE πιθαν�ν καE
σX Yλλ�υς �"ρ�υς στ$ Bαλκ�νια. Στ�Vς µεταγενKστερ�υς �ρ'ν�υς �d γραφXς τ�ς
Γραµµικ�ς A g B W��υν  ντ�πισθ� σX περιωρισµKν�υς �"ρ�υς. T�ν Γραµµικ� B
τ�ν συναντJµε κυρ+ως στ�ν Mυκηναϊκ� κ'σµ� καE τ�ν Γραµµικ� A στ�ν KρG-
τη. MEπE πλK�ν πρKπει ν$ σJς π�, bτι σX πρ�ϊστ�ρικXς �νασκαφXς µK�ρι τ"ρα !ρ+-
σκαµε νε�λιθικ$ >στρακα �γγε+ων µX  γ��ρακτα σ�µ!�λα, π�V µπ�ρε& ν$ W��υν
σ�Kση µX τ�ν πρ�αναφερθε&σα γραφG. MK�ρι πρ'σφατα τ$ vν�µ�Rαµε «σ�µ��-
λα κεραµων». ΠρKπει bµως ν$ τ$  	ετ�σ�υµε π�λι Fπ� τ� φ�ς τ�ν νKων εFρη-
µ�των. MAπ� τ� 5000 π.X., π�V !ρ+σκ�υµε >στρακα µX σ�µ!�λα, µK�ρι τ�ν Γραµ-
µικ� Γραφ� A καE B – δηλαδ� γ�ρω στ� 1500 π.X. – µεσ�λα!ε& ]να µεγ�λ� κεν�
γ�ρω στ$ 3500 �ρ'νια. Στ�ν πραγµατικ'τητα δXν πρKπει ν$ εTναι τ'σ� µεγ�λ�
τ� κεν', δι'τι W��υµε  π+σης «σ�µ!�λα κεραµKων» στ�ν Πρωτ�ελλαδικ�  π���

T� γρ�µµατα τ�� 'Eλληνικ�� �Aλφα�)τ�υ M, N, K, X, /, Π, O, E σ1 2γγε3α
τ4ς M)λ�υ τ4ς 3ης �ιλιετ	ας π.X.
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(3η �ιλιετ+α) καE στ�ν Mεσ�ελλαδικ� (2η �ιλιετ+α). Π�λV πρ'σφατα µ�λιστα !ρK-
θηκε στ� M�λ� ]να τερ�στι� σ�ν�λ� �γγε+ων �π� τ�φ� τ�ς πρωτ�κυκλαδικ�ς
περι'δ�υ (3η �ιλιετ+α), τ� _π�&� θ$ δηµ�σιε�σω σ�ντ�µα. Π�λλ$ �π’ α�τ$ εT�αν
 π�νω σ�µ!�λα - γρ�µµατα π�V µ�ι�R�υν καταπληκτικ$ µX fλληνικ$ γρ�µµα-
τα: «M», «N», «X», «K», «{», «Π», «O», «E». Π�ντως, Yς µ�ν πιστε��υµε, bτι (
γραφ� στ�Vς πρ�ϊστ�ρικ�Vς �ρ'ν�υς pταν κτ�µα bλων τ�ν �νθρ"πων. |Oπως
W�ει διαπιστωθ�, στ�ν µυκηναϊκ� περ+�δ� ( Γραµµικ� B �π�τελ�,σε µ+α λ�γι-
στικ� γραφ� τ�ν �νακτ'ρων.

– �E/ν @ 8π�θεση αEτ� �πι�ε�αιωθ?1 �πιστηµ�νικ�, τ�τε �νισ<�εται @ Fπ�ψη
�τι �G :Eλληνες Hταν αEτ�<θ�νες καI δ-ν πρ�1λθαν ,π& φ�λα π�K Hρθαν ,π& τ&
B�ρρB M τ�ν �Aνατ�λ+.

– MAσ��λ��µεν�ι µX τ�ν πρ�ϊστ�ρικ� Wρευνα τ$ τελευτα&α �ρ'νια καταλGγ�υ-
µε στ� bτι �d |Eλληνες pταν α�τ'�θ�νες. �O πρ�ϊστ�ρι�λ'γ�ς ∆ηµGτρης Θε���-
ρης εT�ε Fπ�στηρ+	ει κι α�τ�ς τ�ν α�τ'�θ�νη  	Kλι	η. �Yπ�ρ��υν !ε!α+ως θεω-
ρ+ες π�V Fπ�στηρ+R�υν, bτι στ�Vς �π"τατ�υς πρ�ϊστ�ρικ�Vς �ρ'ν�υς Fπ�ρ	αν

'H α9τ��θ�ν	α τ�ν 'Eλλ)νων κα: ; π�λιτισµ�ς σ1 νησι� τ�� A<γα	�υ 2π�
τ"ν Mεσ�λιθικ" �π��"
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Σ-µ��λα-γρ�µµατα )π( Πρωτ�κυκλαδικ2 )γγε3α τ�ς M�λ�υ (µ%σα 3ης �ι-
λιετ7ας π.X.). ∆ιακρ7ν�νται )ριστερ2 τ� X κα: δε&ι2 τ� N, παν�µ�ι(τυπα

γραµµ%να =πως τ2 γρ�µµατα τ�' �Eλληνικ�' �Aλφα��τ�υ.



µετακινGσεις φυλ�ν �π� τ�ν MAφρικ� Z τ�ν MAσ+α πρ�ς τ�ν E�ρ"πη, α�τ� bµως
δXν �π�κλε+ει τ�ν πιθαν'τητα ν$ Fπ�ρ�ε α�τ'�θων πληθυσµ�ς �π� τ�ν Kατ"-
τερη Παλαι�λιθικG, καθDς Fπ�ρ�ει στ�ν �Eλλ�δα πλ�θ�ς παλαι�ντ�λ�γικ�ν
εFρηµ�των. MAκ'µη bµως κι }ν pρθαν κ�π�ι�ι εcτε �π� τ�ν B�ρρJ εcτε �π� τ�ν
MAνατ�λG, θα pταν  λ��ιστ�ι καE δXν θ$  πηρKασαν τ�ν α�τ'�θ�να πληθυσµ'.
~Iσως τ$ νKα  πιτε�γµατα τ�ς νε�λιθικ�ς περι'δ�υ, bπως γι$ παρ�δειγµα (  	η-
µKρωση τ�ν R"ων Z �d καλλιKργειες τ�ν φυτ�ν ν$ pρθαν �π� τ�ν MAνατ�λ� µX
 παφXς g ν$ πρ��λθαν �π� παρ�λληλη  	Kλι	η.

– TI Fλλα ε8ρ+µατα Nφερε @ ,ρ<αι�λ�γικ� σκαπ�νη στ/ Γι�.ρα;
– T� Fλικ� εTναι πλ��σι�, σπ�υδα&� καE πρωτ'τυπ�. Στ$ Γι�,ρα  µφαν+Rεται

]νας καιν��ργι�ς π�λιτισµ�ς �π� τ� 9000 π.X., _ �ρ�αι'τερ�ς στ� Aeγα&� σ�µ-
φωνα µX τEς Wρευνες π�V W��υν γ+νει µK�ρι σGµερα. �H �ρ�ν�λ'γηση τ�ν εFρη-
µ�των Wδει	ε, bτι W��υµε µ+α συνε�� κατ�+κηση 5.000 �ρ'νων, �π� τ� 9000 ]ως
τ� 4000 π.X. ∆ιαπιστ"ν�υµε, bτι �π� τ�ν µεσ�λιθικ� Zδη περ+�δ� στ� Aeγα&� κα-
τ�ικ�,ν Yνθρωπ�ι, π�V �σ��λ�,νται µ�λιστα eδια+τερα µX τ�ν θ�λασσα. ETναι
µ+α φ�ση, κατ$ τ�ν _π�+α _ Yνθρωπ�ς  κτ�ς �π� κυνηγ�ς εTναι καE ψαρJς. ~E��υ-
µε !ρε& τερ�στι�υς >γκ�υς ψαρι�ν µKσα στ� σπGλαι� καE περ+π�υ 60 �γκ+στρια,
εFρGµατα σπ�νια, καθDς µK�ρι σGµερα στ�ν �Eλλαδικ� ��ρ� W��υν !ρεθ�  λ�-
�ιστα καE π�λV νε"τερης  π���ς. ~Hδη, δηλαδ� �π� τ�ν 9η �ιλιετ+α, _ Yνθρω-
π�ς εTναι ]νας « παγγελµατ+ας» ψαρJς καE !ασ+Rει τ�ν διατρ�φG τ�υ κατ$ µε-
γ�λ� µKρ�ς στ� θ�λασσα. MAν�λ�γα τKτ�ια εFρGµατα δXν Fπ�ρ��υν π�υθεν� µK-
�ρι σGµερα στ� Mεσ'γει�.

MEνδεικτικ� τ�ς �ν�πτυ	ης τ�, �νθρ"π�υ τ�ς  π���ς  κε+νης εTναι καE τ� γε-
γ�ν�ς bτι !ρGκαµε σπ'νδυλ�υς ψαρι�ν, π�V Fπ�λ�γ+Rεται bτι R�γιRαν 100 µX
200 κιλ�. T'σ� µεγ�λα ψ�ρια δXν �λιε��νται εtκ�λα �π� τ�ν �κτG. ΠρKπει λ�ιπ�ν
�d Yνθρωπ�ι τ�ς  π���ς ν$ διKθεταν �	ι'λ�γα σκ�φη καE ν$ pταν Wµπειρ�ι ναυ-
τικ�+, �φ�,, ^ς γνωστ'ν, τ� Aeγα&� εTναι δ�σκ�λη θ�λασσα καE �παιτε&  πιδε-
	ι'τητα. MEπιπλK�ν _ �ψιαν�ς τ�ς MGλ�υ, π�V !ρ+σκεται στ$ Γι�,ρα, δε+�νει τ�ν
�παρ	η ναυσιπλ�Bας στ� Aeγα&�.

MEκτ�ς �π� τ$ µεσ�λιθικ�, τ$ _π�&α πηγα+ν�υν τ�ν πρ�ϊστ�ρ+α τ�, Aeγα+�υ
3.000 �ρ'νια π+σω, �φ�, εTναι τ$ πι� παλι$ π�V W��υν !ρεθ� µK�ρι σGµερα στ�ν
��ρ� α�τ', !ρKθηκαν λε+ψανα κατ�+κησης τ�ς νε�λιθικ�ς περι'δ�υ �π� τ� 6500
µK�ρι τ� 4500 π.X..

Σηµαντικ$ εTναι τ$ εFρGµατα τ�ς MKσης Nε�λιθικ�ς (5800 ]ως 5300 π.X.). Σ’
α�τ� τ�ν φ�ση W��υµε  κπληκτικ$ �γγε&α µX διακ'σµηση, ( _π�+α µιµε&ται σ�K-
δια τ�ς Fφαντικ�ς g τ�ς κεντητικ�ς τK�νης  κε+νης τ�ς  π���ς καE θεωρε&ται µ�-
ναδικ� µK�ρι σGµερα. ∆Xν W��υν !ρεθ� π�υθεν� �λλ�,  κτ�ς �π� τ$ Γι�,ρα καE
]να νησ�κι δ+πλα, τ�ν Kυρ$ Παναγι�.

– Mπ�ρ�.µε ν/ π�.µε λ�ιπ�ν, πPς �G ,νασκαφ-ς αEτ-ς φωτ"��υν τ�ν µεσ�λι-
θικ� περ"�δ� στ�ν 2Eλλ�δα;

– �H µεσ�λιθικ� περ+�δ�ς στ�ν �Eλλαδικ� ��ρ� εTναι π�λV καιν��ργια. MEνs�
µK�ρι πρ'σφατα γνωρ+Rαµε µ+α-δ�� θKσεις τ�ς  π���ς α�τ�ς, τ$ τελευτα&α �ρ'-
νια πληθα+ν�υν συνε��ς. Πραγµατικ$ ( µεσ�λιθικ�  π��� �ρ�+Rει ν$ φωτ+Rεται
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καE δε+�νει, παρ’ bτι εTναι τ'σ� πρ"ιµη, ν$ εTναι π�λ� �νεπτυγµKνη π�λιτιστικ�.
A�τ� φα+νεται �π� τ$ Γι�,ρα �λλ$ καE µ+α πρ'σφατη Wρευνα στ�ν K�θν�, bπ�υ
�νακαλ�ψαµε Fπα+θρι� ��ρ� κατ�+κησης καE ]να νεκρ�ταφε&� τ�ς µεσ�λιθικ�ς
περι'δ�υ. Od Yνθρωπ�ι δε+�ν�υν ν$ W��υν καθωρισµKν�υς τρ'π�υς ταφ�ς καE  πι-
δεικν��υν σε!ασµ� στ�Vς νεκρ��ς. Φα+νεται, bτι  πρ'κειτ� γι$ vργανωµKνη κ�ι-
νων+α µX κ�π�ιες �ρ�Kς. MK�ρι πρ'σφατα Fπ�ρ�ε µ+α θεωρ+α, bτι µετ$ τ�ν πα-
λαι�λιθικ�  π��� ( �Eλλ�δα pταν Wρηµη καE τ�ν κατ�+κησαν Yνθρωπ�ι π�V
pρθαν δι$ θαλ�σσης �π� τ�ν MKση MAνατ�λG. A�τ� εTναι παρ$ π�λV �κρα&� καE
παρ'µ�ιες θεωρ+ες εTναι  πικ+νδυνες, γιατE µπ�ρε& ν$ Fπ�κρ�πτ�υν καE π�λι-
τικXς σκ�πιµ'τητες. Od �νασκαφXς π�V γ+ν�νται τελευτα&α, δε+�ν�υν bτι µετ$ τ�
τKλ�ς τ�ς Παλαι�λιθικ�ς �κ�λ�υθε& Yµεση  	Kλι	η πρ�ς τ�ν Mεσ�λιθικG.

– K�ριε Σ�µψων, τ/ τελευταDα <ρ�νια π�λλ�I *ν�ι ,λλ/ κυρ"ως :Eλληνες ν-
�ι πρ�ϊστ�ρι�λ�γ�ι ,σ<�λ�.νται µ- τ�ν Nρευνα τ1ς πρ�ϊστ�ρ"ας. Σ- τ" στ�δι�
�ρισκ�µαστε;

– Mπ�ρ� ν$ π� bτι �κ'µη εcµαστε στ�ν �ρ�G. �O fλληνικ�ς ��ρ�ς, eδ+ως �d πρ"-
ιµες  π��Kς, ( παλαι�λιθικ� καE µεσ�λιθικ� περ+�δ�ι εTναι σ�εδ�ν Yγνωστες.
Xρει�R�νται π�λλXς Wρευνες καE κυρ+ως σX σπGλαια. Στ�ν �Eλλ�δα Fπ�ρ��υν �ι-
λι�δες σπGλαια, π�λλ$ �π� τ$ _π�&α W��υν κατ�ικηθ� κατ$ τEς πρ�αναφερθε&σες
περι'δ�υς.

'H 2ρ�αι�λ�γικ" =ρευνα τ�ν σπηλα	ων τ4ς 'Eλλ�δ�ς
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�Oστ%ινα µεσ�λιθικ2 )γκ7στρια )π� τ� σπ�λαι� τ@ν Γι�-ρων (6000 π.X.), =π�υ
σC γραπτ2 )γγε3α �ρ%θηκαν σ-µ��λα π�D µ�ι�E�υν καταπληκτικ2 µC γρ�µµα-

τα τ�' �Eλληνικ�' �Aλφα��τ�υ.



– RE<ετε �µως ,νασκαφικ& Nργ� καI σ- Fλλα σπ+λαια.
– T$ τελευτα&α 25 �ρ'νια W��υµε κ�νει π�λλKς  πιφανειακXς Wρευνες σX σπGλαια

καE  ντ�π+σαµε ]να πλ�θ�ς πρ�ϊστ�ρικ�ν θKσεων. Στ�ν Et!�ια µKσα σX 6 �ρ'-
νια   ντ�π+σαµε 130 σπGλαια µX ]να φ+λ� γιατρ� καE σπηλαι�λ'γ�, τ�ν Θ'δωρ�
Σκ��ρα. Σ’ ]να �π’ α�τ�, στ� σπGλαι� Σκ�τειν� στ� �ωρι� Θαρρ��νια κ�ντ$ στ�
MAλι!Kρι, κ�ναµε µ+α σηµαντικ� �νασκαφG, π�V διGρκεσε 6 �ρ'νια. Πρ'κειται
γι$ ]να �ρειν� σπGλαι�, στ� _π�&� !ρKθηκαν π�λλ$ εFρGµατα τ�ς Nε"τερης Nε-
�λιθικ�ς �π� τ� 5300 µK�ρι τ� 330 π.X. M�λιστα κ�ντ$ στ� σπGλαι� �νασκ�ψα-
µε κι ]ναν �eκισµ� καE ]να µικρ� νεκρ�ταφε&�. Od �νασκαφXς τ�, σπηλα+�υ α�τ�,
W��υν δηµ�σιευθ� σX ]ναν τ'µ� τ� 1993. Στ�ν P'δ� σX 4 �ρ'νια  ντ�π+σαµε 40 θK-
σεις καE στ$ ∆ωδεκ�νησα περ+π�υ 70. MAπ� τEς θKσεις α�τXς �νασκ�ψαµε δ��
σπGλαια καE τKσσερεις Fπα+θριες θKσεις, π�V φ"τισαν τ�ν πρ�ϊστ�ρ+α τ�, N�-
τι�ανατ�λικ�, Aeγα+�υ.

MAπ� τ� 1991, π�V 	εκ+νησα τ�ν Fπηρεσ+α µ�υ στ�ν MEφ�ρε+α Σπηλαι�λ�γ+ας,
πρ�γραµµ�τισα µ+α σειρ$ �π� Wρευνες σX σπGλαια. ~Eτσι Yρ�ισε ( �νασκαφ�
στ$ Γι�,ρα, στ� σπGλαι� Λιµν�ν στ$ Kαλ�!ρυτα καE ( �νακ�λυψη πρ�ϊστ�-
ρικ�ν σπηλα+ων στ� M�νη.

Στ$ Kαστρι$ τ�ν Kαλα!ρ�των διενεργGσαµε Wρευνες στ� γνωστ� σπGλαι� τ�ν
Λιµν�ν. ETναι ]να σπGλαι� �	ι�π�ιηµKν� �π� τ�ν EOT. Σ’ α�τ� δ�υλKψαµε τρε&ς
�νασκαφικXς περι'δ�υς καE !ρGκαµε κατ�+κηση τ�ς νε"τερης νε�λιθικ�ς  π���ς
περ+π�υ �π� τ� 6500-4000 π.X. ETναι µ+α �ρειν� θKση, στ�ν _π�+α φα+νεται bτι
κατ�ικ�,σαν κτην�τρ'φ�ι τ�ς  π���ς. T$ εFρGµατα δXν pταν π�λλ�, �λλ$ εT�ε
 νδιαφKρ�υσα στρωµατ�γραφ+α. �H �νασκαφ� α�τ� δηµ�σιε�θηκε πρ'σφατα
σX ]ναν τ'µ�.

T$ τελευτα&α 3 �ρ'νια διενεργ�,µε µ+α �νασκαφ� στ� σπGλαι� Σαρακην�,
τ�, MAκραιφν+�υ B�ιωτ+ας. Πρ'κειται γι$ τ� µεγαλ�τερ� σπGλαι� στ�ν πεδι�-
δα τ�ς KωπαBδας. Σ’ α�τ�  ντ�π+σαµε εFρGµατα π�V 	εκιν�,ν �π� τ�ν MAν"τε-
ρη Παλαι�λιθικ� καE φθ�ν�υν µK�ρι τ�ν µKση Xαλκ�κρατ+α, δηλαδ� µK�ρι τ�
1600 π.X., τ�ν  π��� π�V Fπ�λ�γ+Rεται bτι �π�	ηρ�νθηκε ( λ+µνη KωπαBδα. �H
στρωµατ�γραφικ� �κ�λ�υθ+α εTναι π�λV �ρGσιµη, γιατE θ$ �αρακτηρ+Rqη καE
bλη τ�ν Fπ'λ�ιπη περι��� τ�ς Kεντρικ�ς �Eλλ�δ�ς, �λλ$ καE τ�ς Et!�ιας, π�V
�π�τελε& πρ�Kκταση τ�ς ΣτερεJς στ� Aeγα&�. BK!αια ( Wρευνα θ$ συνε�ισθq� γι$
�ρκετ$ �ρ'νια �κ'µη, µK�ρι ν$ φθ�σ�υµε στ� φυσικ� δ�πεδ� τ�, σπηλα+�υ.
MEκτ�ς �π� τ�ν �νασκαφ� κ�ν�υµε καE µ+α  πιφανειακ� Wρευνα στ�ν περι��G,
 νs� καταγρ�φ�υµε καE  ρευν�,µε bλα τ$ σπGλαια γ�ρω �π� τ� σηµεριν� πε-
δι�δα, π�V εTναι τ'σα π�λλ�.

– ΓιατI δ"νεται τ�ση Nµφαση στIς ,νασκαφ-ς τ7ν σπηλα"ων σ- σ<ση µ- τIς
8πα"θριες θσεις;

– �Oπ�ιαδGπ�τε δραστηρι'τητα µKσα στ$ σπGλαια W�ει διατηρηθ� στ�ν θKση
της, γιατE συνGθως δXν Fπ�ρ�ει δι�!ρωση. Γι’ α�τ� πρ�τιµ�,µε τ�ν �νασκαφ�
τ�ν σπηλα+ων,  νs� σX Fπα+θριες θKσεις ( περι��� π�V W�ει κατ�ικηθ�, συ�ν$
εTναι δια!ρωµKνη καE W��υν �π�µε+νει  λ��ιστα >στρακα στ�ν  πιφ�νεια. Στ�
σπGλαι� b,τι �π�τ+θεται παραµKνει  κε&. MEπE πλK�ν συνGθως W��υµε καλ� στρω-
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µατ�γραφ+α, καθαρ$ στρ"µατα καE π�λλ$ µKτρα  πι�"σεων. ∆ηλαδ� στ$ Θαρ-
ρ��νια τ�ς Et!�ιας εc�αµε 5 µKτρα  π+�ωσης, στ$ Γι�,ρα 4,5 µKτρα, στ� σπG-
λαι� τ�, Σαρακην�, 5 µKτρα. T� µKλλ�ν τ�ς πρ�ϊστ�ρ+ας φα+νεται bτι εTναι στ$
σπGλαια. ΠρKπει δηλαδ� ν$  ντ�π+σ�υµε σπGλαια, τ$ _π�&α  µφαν+R�υν µεγ�-
λες  πι�"σεις. �Yπ�ρ��υν bµως καE σπGλαια, τ$ _π�&α λειτ��ργησαν τ�ν πρ�ϊ-
στ�ρικ� περ+�δ�, �λλ$ Wκλεισαν κ�π�ια στιγµ� καE σGµερα εTναι �πρ'σιτα στ�ν
Wρευνα. ~Aλλα W��υν κατακρηµνισθ�. �H �Eλλ�δα εTναι σεισµ�γεν�ς �"ρα καE
W��υµε µεγ�λες �νακατατ�	εις στ$ σπGλαια. �ΩρισµKνες φ�ρXς δXν !ρ+σκ�υµε
παλαι�λιθικ$ εFρGµατα σX σπGλαια, γιατE  κεEνη τ�ν  π��� pταν κλειστ�. |Oπως
στ$ Γι�,ρα, στ�ν ��ρ� γ�ρω �π� τ� σπGλαι� τ�, K�κλωπα W��υµε !ρε& εFρGµατα
�π� τ�ν MKση Παλαι�λιθικ� (100.000 µX 40.000 π.X.),  νs� στ� σπGλαι� !ρGκα-
µε κατ�+κηση �π� τ�ν Mεσ�λιθικ� καE µετ�. Παρ’ bλα α�τ$ στ� σπGλαι� τ�ν
Πετραλ"νων Fπ�ρ�ει κατ�+κηση �π� τ�ν Kατ"τερη Παλαι�λιθικG. ETναι σ+-
γ�υρ�, bτι τ� κραν+� π�V !ρKθηκε εTναι παλαι'τερ� τ�ν 250.000 �ρ'νων. MEπ+σης
σX ]να σπGλαι� - !ρα��σκεπXς τ�ς M�νης !ρKθηκαν �νθρ"πινα κραν+α, τ$ _π�&α
�ρ�ν�λ�γ�,νται περ+π�υ στ�ν cδια  π��G. ~E��υν  π+σης �νασκαφ� σπGλαια
στ�ν ~Hπειρ�, τ$ _π�&α W��υν δε+	ει κατ�+κηση �π� τ�ν MKση Παλαι�λιθικG, τ�
100.000 µX 40.000 π.X..

– AEτ� τ�ν �π�<� µ- τ" ,σ<�λεDστε;
– A�τ� τ�ν  π��� πρ��ωρ� τ�ν µελKτη τ�, σπηλα+�υ τ�ν Γι��ρων, π�V θ$

εTναι µ+α π�ρα π�λV σηµαντικ� δηµ�σ+ευση καE  ργ�R�µαι στ� σπGλαι� τ�, Σα-
ρακην�,. Παρ�λληλα τ$ τελευτα&α �ρ'νια  ντ�π+σαµε µ+α π�λV σηµαντικ� θK-
ση στ� M�κ�ν�. Mιλ�ω σX πληθυντικ', γιατE πρKπει ν$ γνωρ+Rετε bτι ( Wρευνα
γ+νεται συλλ�γικ$ µX συνεργασ+α π�λλ�ν  πιστηµ'νων, π�V µελετ�,ν τ$ �στJ R"-
ων, τ�Vς �πανθρακωµKν�υς σπ'ρ�υς καE γενικ$ τ� παλαι�περι!�λλ�ν. Στ� M�-
κ�ν�, ]να γυµν� νησ+ bπως 	Kρετε, µK�ρι σGµερα δXν εT�ε !ρεθ� τ+π�τα παλαι'-
τερ� τ�ς κλασσικ�ς περι'δ�υ. MAνασκ�ψαµε ]ναν µικρ� λ'φ� δ+πλα στ� θ�λασ-
σα, στ�ν _π�&� Fπ�ρ�ε ]νας �eκισµ�ς π�V �νGκει στ�ν νε�λιθικ� περ+�δ� καE
φα+νεται bτι κατ�ικε&τ� �π� τ� 5000 π.X. περ+π�υ καE γι$ δι�στηµα 1.000  τ�ν.
Πρ'κειται γι$ τ�ν δε�τερ� νε�λιθικ� �eκισµ� π�V �νασκ�πτεται στEς Kυκλ�δες.
�O Yλλ�ς pταν στ� Σ�λιαγκ� MAντιπ�ρ�υ καE εT�ε �νασκαφ� �π� ~Aγγλ�υς �ρ�αι-
�λ'γ�υς πρEν �π� π�λλ� �ρ'νια. �O �eκισµ�ς τ�ς ΦτελιJς Mυκ'ν�υ W�ει π�λV µε-
γ�λη σηµασ+α, δι'τι �π�καλ�πτ�νται τρε&ς �eκ�δ�µικXς φ�σεις, µεγ�λα κτGρια
π�V W��υν π�λV πα�ε&ς τ�+��υς καE µ+α µεγ�λη  π+�ωση 2 µKτρων. T$ εFρGµατα
εTναι π�λV σηµαντικ�, δι'τι δε+�ν�υν �λιευτικXς δραστηρι'τητες καE κυνGγι.
BρKθηκαν fκατ�ντ�δες αe�µKς �π� !Kλη g καµ�κια. ΣτEς Kυκλ�δες δXν εT�ε γ+-
νει Wρευνα σ’ α�τ� τ�ν περ+�δ� µK�ρι σGµερα, γιατE �d �ρ�αι�λ'γ�ι �σ��λ�,νταν
µX Yλλες νε"τερες  π��Kς. MAπ�δεικν�εται bµως, µX  πιφανειακXς Wρευνες π�V
W��υµε κ�νει, bτι W��υν κατ�ικηθq� πυκν'τατα �π� τ�ν νε�λιθικ�  π��G. Mετ$
τ$ εFρGµατα τ�ς K�θν�υ, π�V εTναι µεσ�λιθικ�, εTµαι πεπεισµKν�ς bτι ( Mεσ�-
λιθικ� Fπ�ρ�ει καE στEς Kυκλ�δες καE σ’ bλ� τ� Aeγα&�, �ρκε& ν$ τ�ν �ναRητG-
σ�υµε. BK!αια θ$ �ρειασθq� καE τ��η, δι'τι ( θ�λασσα W�ει �νK!η �π� τ'τε π�-
ρα π�λV – W��υµε µ+α Yν�δ� 50-60 µKτρων – �π� τ�ν Mεσ�λιθικ�  π��� µK�ρι σG-
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µερα. KαE fπ�µKνως κ�π�ιες θKσεις π�V pταν παραθαλ�σσιες, τ"ρα !ρ+σκ�νται
στ�ν !υθ'.

MEπ+σης  δ� καE π�λλ$ �ρ'νια διενεργ�,µε µ+α Wρευνα στ�ν ��ρ� τ�ς ∆ωδε-
κανGσ�υ. �Yπ�ρ�ει ]να νησ�κι, τ� Γυαλ+, κ�ντ$ στ� N+συρ�, πυκν'τατα κατ�ι-
κηµKν� κατ$ τ� νε�λιθικ� περ+�δ�. MEδ� �νασκ�ψαµε νε�λιθικ$ κτGρια καE ]να
µεγ�λ� νεκρ�ταφε&�. �Yπ�ρ�ει  κτεταµKνη κατ�+κηση, µJλλ�ν  π��ικG, ( _π�+α
fρµηνε�εται �π� τ� γεγ�ν�ς bτι τ� νησ�κι διKθετε Yφθ�νες διατρ�φικXς πηγKς.
M+α  θν�αρ�αι�λ�γικ� Wρευνα π�V διενεργGσαµε στ� ΓυαλE τ$ τελευτα&α �ρ'-
νια, !�Gθησε στ� ν$ δηµι�υργηθ�,ν �ναλ�γ+ες, �στε ν$ καταν�Gσ�υµε τ� εTδ�ς
τ�ς νε�λιθικ�ς κατ�+κησης στ� νησ+.

– K�ριε Σ�µψων, ,ν+κετε στ�Kς «τυ<ερ��ς» ,ρ<αι�λ�γ�υς, π�K εS<αν τ�ν εEκαι-
ρ"α ν/ συµµετ�σ<�υν σ- Nρευνες �κτ&ς 2Eλλ�δ�ς.

– ΠρEν �π� δKκα �ρ'νια µ�, δ'θηκε ( ε�καιρ+α ν$ συµµετ�σ�ω σX µ+α πρ�ϊ-
στ�ρικ� �νασκαφ� στ�ν MI�ρδαν+α, στ� πλα+σι� µ�ρφωτικ�ν �νταλλαγ�ν µε-
τα	V τ�ν δ�� �ωρ�ν. MEπ+σης W�ω συµµετ�σ�ει σX  πιφανειακXς Wρευνες στ�ν
MAγγλ+α καE τ�ν MIρλανδ+α. Στ�ν MI�ρδαν+α �σ��λGθηκα κυρ+ως µX νε�λιθικXς
καE παλαι�λιθικXς Wρευνες στ�ν περι��� τ�ς ΠKτρας στ�ν Wρηµ�, bπ�υ Fπ�ρ�ει
πλ�θ�ς �π� πρ�ϊστ�ρικ$ εFρGµατα. T�ν  π���  κε+νη τ� κλ&µα pταν διαφ�ρε-
τικ� �π� b,τι σGµερα.

Πρ'σφατα συµµετε&�α στ�ν �νασκαφ� παλαι�λιθικ�, σπηλα+�υ στ� B'ρει�
MIσραGλ. �Ως γνωστ'ν, στ� MKση MAνατ�λ� Fπ�ρ�ει ]νας πλ��σι�ς καE  	ελιγµK-
ν�ς πρ"ιµ�ς π�λιτισµ'ς �π� τ� MKση Παλαι�λιθικG, π�V  κε& �ρ�+Rει τ��λ��ι-
στ�ν �π� τ� 200.000 πρEν �π� σGµερα.

�O Nατ��φι�ς π�λιτισµ�ς �ντιστ�ι�ε& στ� δικG µας µεσ�λιθικ� περ+�δ�.
�Yπ�ρ��υν π�λλ$ κ�ιν$ bπως ( ταφ� νεκρ�ν, ( λιθ�τε�ν+α καE Yλλα, καE δXν

εTναι �π+θαν� Zδη �π�  κε+ν�υς τ�Vς �ρ'ν�υς ν$ Fπ�ρ�qη µ+α  πικ�ινων+α. �H ναυ-
σιπλ�Bα στ� Aeγα&� εTναι !ε!αιωµKνη, �φ�, στ$ Γι�,ρα W��υµε �ψιαν� bπως
καE στ�ν K�θν� καE στ�ν Φρ��θι ]να σπGλαι� τ�ς �Eρµι'νης. T�ν cδια  π���
W��υµε σ�Kσεις µX τ�ν MAττ�λεια τ�ς M. MAσ+ας. �H κατασκευ� τ�ν  ργαλε+ων σX
σπGλαια τ�ς MAττ�λειας εTναι cδια µX α�τ� τ�ν Γι��ρων. MKσsω λ�ιπ�ν τ�ς Mι-
κρJς MAσ+ας µπ�ρε& ν$ Fπ�ρ�ε  πικ�ινων+α καE µX τ� MKση MAνατ�λG.

– :Oµως �ρεθ+κατε καI στ& Περ�.;
– Πρ� διετ+ας µX πρωτ�!�υλ+α τ�, Π�λυτε�νε+�υ vργαν"θηκε µ+α _µ�δα Wρευ-

νας, κ�ναµε ]να διερευνητικ� τα	+δι στ�ν Λατινικ� MAµερικ� καE κυρ+ως στ�
Περ�, µαRE µX τ�ν καθηγητ� MEνρ+κ� Mατ+ε!ιτς, π�V µJς FπKδει	ε θKσεις στEς
_π�&ες π+στευε bτι Fπ�ρ��υν c�νη fλληνικ�ς παρ�υσ+ας. ΠεριηγηθGκαµε γι$ ]να
_λ'κληρ� µ�να τ� �"ρα καE φθ�σαµε �κ'µα καE σX περι��Xς µX Fψ'µετρ� 5.000
µ. |Eνας ��ρ�ς π�V µJς Wκανε  ντ�πωση pταν τ� Tσα!+ν, π�V !ρ+σκεται στ�ν
�νατ�λικ� πλευρ$ τ�ν ~Aνδεων. ETναι _ µ'ν�ς π�λιτισµ�ς π�V W�ει κ�π�ιες γλυ-

'Eλληνικ� ναυ�για κα: νεκρ�ταφε3α στ� ��θη τ�� �Aµα>�ν	�υ;

O@ =ρευνες σ1 µεσ�γειακ1ς ��ρες κα: τ" M. �Aνατ�λ"
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πτXς �πεικ�ν+σεις, �d _π�&ες �ρ�ν�λ�γ�,νται κατ’ Yλλ�υς στ� 1200 καE κατ’ Yλλ�υς
στ� 700 π.X.,  νs� δXν W�ει σ�Kση µX τ�ν π�λιτισµ� τ�ν ~Iνκας, π�V εTναι π�λV νε-
"τερ�ς. Στ� σηµε&� α�τ� θ$ Wπρεπε ν$ κ�ν�υµε �κ'µη µ+α Wρευνα, ν$ π�ρ�υµε
δε+γµατα, ν$ τ$ �ναλ�σ�υµε καE ν$  µ!αθ�ν�υµε �κ'µη στ�ν µελKτη τ�, συ-
γκεκριµKν�υ π�λιτισµ�, καE τ�ς συγκεκριµKνης θKσης. Παρ�λληλα W��υµε πλη-
ρ�φ�ρ+ες κι  νδε+	εις bτι Fπ�ρ��υν fλληνικ$ εFρGµατα σ’ Yλλες ��ρες. MEκε& π�V
fστι�Rεται περισσ'τερ� ( πρ�σ��G µας εTναι στ�ν BραRιλ+α, τ�ν MAµαR'νι�, bπ�υ
Fπ�ρ��υν  πιγραφXς καE !ρα��γραφ+ες.

|Oπως 	Kρ�υµε �d π�λιτισµ�E στ� N. MAµερικ� δXν εT�αν γραφG, �tτε �d ~Iνκας
�tτε �E πρ�γενKστερ�ι π�λιτισµ�+. �H γραφ� λ�ιπ�ν α�τ� εTναι 	Kνη. ΠρKπει ν$
 ντ�π+σ�υµε τ�Vς �"ρ�υς, στ�Vς _π�+�υς W��υν !ρεθ� �d !ρα��γραφ+ες. MEπ+σης
W��υµε πληρ�φ�ρ+ες γι$ καθαρ$ fλληνικ$ εFρGµατα, bπως ναυ�για, νεκρ�ταφε&α
�λλ$ καE γι$ µ+α _λ'κληρη π'λη στ� Mαν��υ, !αθι$ στ�ν MAµαR'νι�, στ�Vς πρ'-
π�δες τ�ν ~Aνδεων. A�τ� τ� στιγµ� κ�ν�υµε µ+α σ�!αρ� πρ�σπ�θεια συγκK-
ντρωσης, �	ι�λ'γησης καE µελKτης bλων α�τ�ν τ�ν πηγ�ν µαRV µX �ρκετ�Vς
Yλλ�υς συνεργ�τες καE στ� συνK�εια πρ'κειται ν$  πι�ειρGσ�υµε ]να δε�τερ�
καE τρ+τ� τα	+δι.

ETναι γνωστ', bτι στ� µεγαλ�τερ� µKρ�ς τ�, �ρ�α+�υ κ'σµ�υ Fπ�ρ�ει !ε!αι-
ωµKνη fλληνικ� παρ�υσ+α. Στ� Σικελ+α, στ� N'τι� MIταλ+α, στ� MKση MAνατ�λ�
καE στ� B. MAφρικG. ∆υστυ��ς εcµαστε ( µ'νη �"ρα, π�V  νs� W��υµε δικ' µας
�ρ�αι�λ�γικ� Fλικ�  κτ�ς �Eλλ�δ�ς, δXν W��υµε dδρ�σει µ+α �ρ�αι�λ�γικ� σ��-
λG, γι$ ν$ κ�ν�υµε Wρευνα. Π�λλXς ε�ρωπαϊκXς ��ρες, �κ'µη καE �d Π�λων�E
καE �d �Iσπαν�+, W��υν δηµι�υργGσει �ρ�αι�λ�γικXς σ��λXς καE �νασκ�πτ�υν στ�
MKση MAνατ�λG. MEµε&ς �π�υσι�R�υµε. MEκτ�ς �π� µεµ�νωµKνες περιπτ"σεις,
εcµαστε �ν�παρκτ�ι.

– K�ριε Σ�µψων, 8π�κ�πτω στ&ν πειρασµ& ν/ σBς ρωτ+σω π�ι� εSναι @ πρ�-
λευση τ�. �πων�µ�υ σας;

– T� >ν�µα Σ�µψων πρ�Kρ�εται �π� ]να παρατσ��κλι τ�, πρ�π�ππ�υ µ�υ, _
_π�&�ς λεγ'ταν Kυριακ+δης καE εT�ε γεννηθ� στ� Σκ'πελ�. Λ'γsω τ�ς Fπερ!�-
λικ�ς σωµατικ�ς `"µης τ�υ τ�ν φ"ναRαν «Σαµψ"ν». |Oταν µεταν�στευσε στ�ν
MAµερικ� Yλλα	ε τ� Kυριακ+δης σX «Σ�µψων». |Oσ�ι «Σ�µψων» Fπ�ρ��υν στ�
�Eλλ�δα εcµαστε κ�ντιν�E g µακρυν�E συγγενε&ς.

Bι�γραφικ2 στ�ι�ε3α

�O MAδαµ�ντι�ς Σ�µψων W�ει εeδικευθ� στ� Nε�λιθικ� καE Πρ"ιµη Xαλκ�κρατ+α τ�ς N'τιας �Eλλ�-
δ�ς καE τ�ν νGσων τ�, Aeγα+�υ, στ�ν Wρευνα τ�ν Σπηλα+ων καE στ�ν MEθν�αρ�αι�λ�γ+α. MEργ�-
στηκε ̂ ς  πιµελητ�ς �ρ�αι�τGτων στ�ν IA´ MEφ�ρε+α MAρ�αι�τGτων Et!�ιας, στEς MEφ�ρε&ες MAρ�αι-
�τGτων ∆ωδεκανGσ�υ, Θη!�ν καE ^ς Wφ�ρ�ς �ρ�αι�τGτων στ�ν IA´ MEφ�ρε+α MAρ�αι�τGτων Xαλ-
κ+δ�ς, στ�ν MEφ�ρε+α Παλαι�ανθρωπ�λ�γ+ας καE Σπηλαι�λ�γ+ας καE στ�ν KA´ MEφ�ρε+α MAρ�αι�-
τGτων Kυκλ�δων.

~E�ει συγγρ�ψει 30 !ι!λ+α καE δ�� περ+π�υ fκατ�ντ�δες Yρθρων καE µελετ�ν. T$ δ�� τελευτα&α
!ι!λ+α τ�υ εTναι: «2H �θν�αρ<αι�λ�γ"α τ�. Γυαλι�. τ1ς Nισ�ρ�υ», Wκδ. ΣτKγης Γραµµ�των καE Tε-
�ν�ν ∆ωδεκανGσ�υ, MAθ�ναι 1997 καE «T& σπ+λαι� τ7ν Λιµν7ν στ/ Kαστρι/ Kαλα�ρ�των», Wκδ.
�Eταιρε+ας Πελ�π�ννησιακ�ν Σπ�υδ�ν, MAθGνα.

N�νσυ Mπ7σκα
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T� καταραµ%ν� παλ7µψηστ�
RA<! homo sapiens, δ-ν τ/ κατ�φερες καλ/ αEτ� τ� φ�ρ�. T& καλ�κα"ρι καλ/ Nκα-

νες καI τσ"ρι*ες, γιατI �τ�λµησαν ν/ δYσ�υν Fδεια ν/ γ"ν?η �π"δει*η µ�δας στ/ πρ�-
π�λαια τ�. πανεπιστηµ"�υ· �ν[7 <ωρIς καννα �νδ�ιασµ& �πτρεψες κ�τι ττ�ι� ν/ γ"ν?η
στ& 2HρYδει�. Π�λK σωστ/ Nπρα*ες, γιατI τ& 2HρYδει� ε\κ�λα παραπµπει στ&ν τρι-
σκατ�ρατ� ,ρ<αD� ]λληνικ& π�λιτισµ�, π�K τ�σ� π�λK µ- �κνευρ"�ει καI µ- κ�νει ν/
τ/ <�νω· �ν[7 κανεIς δ-ν N<ει τ& παραµικρ& δικα"ωµα ν/ �ε�ηλYν?η τ&ν Gερ&ν τ�π�ν,
�π�υ θ�λλει ^ παπB-Pωµι�ς· �π�υ λ�µπ�υν �G φωστ1ρες π�K ,πρριψαν τ�ν καθηγε-
σ"α αEτ�. τ�. ,νεπ"τρεπτ�υ Nαν�π�υλ�υ, π�K, ε`ρ+σθω �ν παρ�δ[ω, εSναι τ& aδι� �κνευ-
ριστικ&ς µ- τ�Kς ,ρ<α"�υς. RO<ι καI τ/ bγια τ�Dς κυσ".

�Aλλ�, πιστ µ�υ homo sapiens, γι/ τ& παλ"µψηστ� τ�. �Aρ<ιµ+δ�υς τ/ Nκανες θ�-
λασσα. Kαταν�7, �τι �G µπελλBδες π�K θ/ εS<ες, cν ,π�κτ�.σες τ& <ειρ�γραφ�, θ/
Hταν µεγ�λ�ι. :Oλ�ι θ/ σ- ��λι�αν, καI πρ7τ�ι αEτ�I �G ,κατ�ν�µαστ�ι τ�. «∆αυ-
λ�.», µ- τ& π�τε θ/ τ& δYσ?ης στ�Kς �πιστ+µ�νες ν/ τ& δια��σ�υν. Γι’ αEτ/ τ/ δ�σκ�-
λα �µως σ- θλω. Σκπτεσαι �µως τYρα τ" θ/ γ"ν?η µ- τ& <ειρ�γραφ�; fAν πσ?η στ/ <-
ρια κανεν&ς παρ�*εν�υ συλλκτη καI τ& δYσ?η στ�Kς �πιστ+µ�νες ν/ τ& δια��σ�υν,
κα+καµε. Eaπαµε, δ-ν 8π�ρ<ει <ειρ�τερ� γι/ µBς ,π& τ�ν ,ν�δει*ιν τ�. ,ρ<α"�υ ]λλη-
νικ�. π�λιτισµ�.. Γι’ αEτ& Nπρεπε ν/ κτυπ+σ?ης στ&ν πλειστηριασµ& καI ν/ π�ρ?ης τ&
<ειρ�γραφ�. Θ/ κατληγε τ�τε στ/ 8π�γεια τ1ς �Eθνικ1ς Bι�λι�θ+κης µα�I µ- τ’ Fλλα
σαπ"��ντα <ειρ�γραφα καI θ/ παρεδ"δετ� στ�ν α`Yνια λ+θη. ESδες καννα <ειρ�γρα-
φ� ν/ ,*ι�π�ι1ται στ�ν 2Eλλ�δα;

M�. εSναι λ�ιπ&ν ,καταν�ητη @ συµπεριφ�ρ� σ�υ. hAραγε Hταν δικ+ σ�υ πρωτ�-
��υλ"α C �ρYτησες καI τ&ν κ�ρι� Nτασσ-ν γι’ αEτ�; �Eκτ&ς κι Fν λ�γ[ω τ1ς ,µερικανικ1ς
καταγωγ1ς τ�. κυρ"�υ Nτασσ-ν γνωρ"�ετε �τι τ& <ειρ�γραφ� Nπεσε σ- καλ/ <ρια καI
θ/ τ& φ�?η τ& µα.ρ� σκ�τ�δι. N/ τ& π1τε καI σ- µνα, εEλ�γηµν�ι, ν/ π�ψ?η ν/ µ-
τρY?η @ ,γων"α. RAν �µως δ-ν συµ�α"ν?η κ�τι ττ�ι�, θ/ τρµ?η τ& φυλλ�κ�ρδι µ�υ, µ+-
πως δια�αστ?1 καI δηµ�σιευτ?1 τ& καταραµν� <ειρ�γραφ�. Π�ντως, ν/ τ& *ρ?ης, µ- N<εις
δυσαρεστ+σει µ- τ� συµπεριφ�ρ� σ�υ. T" π�ει ν/ π?1, �τι στηρ"�εις τ�ν κ"νησι τ�. πα-
τρι�ρ<η 2Iερ�σ�λ�µων ν/ ,*ιYσ?η τ�ν �πιστρ�φ� τ�. <ειρ�γρ�φ�υ σ/ν κλεµµν�υ; Pε-
�"λι θ/ γ"ν�υµε π�λι, ,φ�. εSναι γνωστ�, �τι τ& σπ&ρ τ7ν πωλ+σεων τ7ν ,ρ<α"ων <ει-
ρ�γρ�φων Hταν π�λK διαδεδ�µν� µετα*K τ7ν ,νθρYπων τ1ς �Eκκλησ"ας. �Eκτ&ς κι
Fν σ’ Nπιασε καµµι/ ]�ραϊκ� τσιγγ�υνι�. RH π�λι Fν σκφθηκες, �τι εSναι πρ�τιµ�τε-
ρ� ν/ *�δε�σ?ης αEτ/ τ/ λεφτ/ γι/ τ�ν ,ναστ+λωσι κανεν&ς τ�υρκικ�. <αρεµ"�υ M
λ�υτρ�. (<αµ�µ). RAν �µως γι/ ^π�ι�νδ+π�τε λ�γ� δ-ν Mθελες ν/ *�δευτ?1ς γι/ τ�ν
,γ�ρ/ τ�. <ειρ�γρ�φ�υ, Nπρεπε ν/ συνενν�ηθ?1ς µετ/ τ�. µακαριωτ�τ�υ ,ρ<ιεπι-
σκ�π�υ. ∆-ν ,ρκεD ,π& τ�. Fµ�ων�ς ν/ διακηρ�ττ?η �τι λ"κν� τ�. ]λληνισµ�. εSναι τ&
Bυ��ντι� καI πρ&ς αEτ& �πιστρφει, πρπει ν/ παρ�υσι��?η καI Nργα. Bυ��ντι� (δ-ν
θ/ σBς τ& π7 �γY, τ& γνωρ"�ετε καλ�τερα) σηµα"νει θ�ψιµ� τ�. ]λληνικ�. π�λιτισµ�..
Γι’ αEτ& Nπρεπε ν/ πληρYσετε, ν/ π�ρετε τ& <ειρ�γραφ� καI ν/ τ& l"*ετε στ& π.ρ τ&
�*Yτερ�ν. Γι/ ��λετε µυαλ& �κεD κ�τω καI π�ψετε ν/ συµπεριφρεστε ,στ�<αστα. OG
καιρ�I εSναι δ�σκ�λ�ι. ∆-ν N<ετε π�ρει εaδησιν, πPς στ&ν ^ρ"��ντα �νεφαν"σθη τ&

Σ�ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



























�Oπως �ναγρ�φεται σ� �λλες σελ�δες τ�� παρ�ντ�ς τε���υς τ�� «∆» στ 
M"λ� #ρ$θηκαν �γγε(α τ"ς 3ης �ιλιετ�ας π.X. µ� γρ�µµατα τ�� -Eλληνικ��
/Aλφα#1τ�υ (µετα34 τ5ν 6π��ων κα7 τ8 9, π�4 ;ς «διπλ�» <θεωρε(τ� «νε=-
τερ�» τ5ν ?π�λ��πων). T ν �νακ��νωση κ�νει 6 Bρµ�δι=τερ�ς Cλων, 6 �να-
σκαφ$ας πρ�ϊστ�ρι�λ�γ�ς κα7 Eφ�ρ�ς �ρ�αι�τ1των κ. /Aδαµ�ντι�ς Σ�µψων.
-H �νακ�λυψη αIτ  πρ�δ1λως συντρ�#ει κα7 �π�ρρ�πτει 6ριστικJ στ8ν σκ�υ-
πιδ�τενεκ� τ"ς <πιστ1µης τ ν �π�τη τ�� «Φ�ινικικ��» L «Σηµιτικ�� /Aλφα-
#1τ�υ», �M δρ�στες τ"ς 6π��ας �ν"γαν τ ν �νακ�λυψ1 τ�υ �π8 τ�4ς Σηµ�-
τες τ8 π�λ4 τ8ν 13� αO. π.X. (�κ�µη κα7 ;ρισµ$ν�ι µανιακ�7 Για�#ιστ$ς, π�4
δια#ε#α�ωναν Cτι ε?ρ$της τ�� /Aλφα#1τ�υ Qταν 6... Mωυσ"ς, δ�ν 3επερ-
ν��σαν τ ν �ρ�ν�λ�γ�α τ�� 1235 π.X., 6π�τε κατ’ αIτ�4ς 6 Uγ$της αIτ8ς τ5ν
-E#ρα�ων τ�4ς ;δ1γησε στ ν E3�δ� τ�υς �π8 τ ν AVγυπτ�).

/AλλJ τ8 σ��λι� αIτ8 E�ει �λλ� σκ�π�: NJ ?πενθυµ�σYη Cτι Zνας �νθρωπ�ς,
6 κ. Kων. Πλε�ρης, κατJ τJ τελευτα(α 15 �ρ�νια περ�π�υ �γων�σθηκε σκληρJ
νJ �νατρ$ψYη τ ν φ�ινικικ  �π�τη, <πιµ$ν�ντας στ ν ]λληνικ�τητα τ��
/Aλφα#1τ�υ, <ν̂5 ?#ρ�_ετ� κα7 διεσ�ρετ� �π8 τ7ς «αIθεντ�ες» τ"ς <πιστ1µης,
τ"ς γλωσσ�λ�γ�ας, τ"ς διαν�1σεως κα7 τ"ς δηµ�σι�γραφ�ας. -H ?πενθ�µιση
δ� αIτ  δ�ν γ�νεται γιJ νJ �π�δ�θY" U πρ�σ1κ�υσα τιµ  στ8ν `δη δικαιω-
θ$ντα κ. K.Π. – 6 6π�(�ς δ�ν E�ει �ρε�αν <πα�νων –, �λλJ γιJ νJ ?π�γραµµι-
σθY" τ8 θλι#ερ8 <πιστηµ�νικ8 κα7 bθικ8 <π�πεδ�, στ8 6π�(� #ρ�σκεται U Oθ�-
ν�υσα πνευµατικ  τ�3η τ�� �τυ��υ αIτ�� τ�π�υ, �λλJ κα7 τ8 �ν�λ�γ� <π�-
πεδ� τ�� λα�� (τ5ν Pωµι5ν), π�4 τ ν στηρ�_ει κα7 τ ν �π�δ$�εται – κι �ς µ ν
τ8 κρ�#�υµε αIτ�, �dτε νJ τ8 3ε�νeµε π�τ$...

Ω.

Mπ�ρε(ς παρ’ Cλες τ7ς «Bµαρτ�ες» σ�υ, <Jν κατ�ρθ=σYης νJ συγκιν1σYης τ8ν
fγι� µ� τJ �τελε�ωτα παρακαλητ�, νJ τ ν «πηδ13Yης» �π8 τ8 «π�ρ τ8 <3=-
τερ�ν». -O Θε8ς λ�ιπ8ν αIτ8ς π�4 λατρε��υµε h�ι µ�ν�ν δ$�εται τ8 «µ$σ�ν»
(<νδι�µεσ�ν), �λλJ <π7 πλ$�ν κα7 τ8 καλλιεργε(. /Aκ�µα κα7 κ�ιν�4ς �νθρ=-
π�υς µπ�ρε( νJ #�λYη γιJ «µ$σ�ν» κανε�ς. Eiναι γνωστ  U Eκφρασι «κ�νε µιJ
πρ�σευ�1 κα7 γιJ µ$να», µ�λιστα εiναι Oδιαιτ$ρως �Oκε�α στ�4ς /Aµερικα-
ν��ς. �Oταν λ�ιπ8ν µπ�ρYY"ς νJ #�_Yης µ$σ�ν γιJ τ ν σωτηρ�α τ"ς ψυ�"ς σ�υ,
τ�τε γιατ7 νJ µ ν µπ�ρY"ς νJ τ8 κ�νYης κα7 γιJ τJ <παγγελµατικ� σ�υ, τJ �Oκ�-
ν�µικ� σ�υ, τJ <ρωτικ� σ�υ, τ7ς φιλ�δ�3�ες σ�υ κα7 τ7ς κακ�ες σ�υ; �Oταν 6
Vδι�ς 6 Θε8ς µπ�ρY" νJ «ψηθY"» µ� µπ�λικ� παρακαλητ�, λ�γ� λαδ�κι κα7 κα-
ν$να κερ�κι («�ναψε Zνα κερ�κι κα7 γιJ µ$να»), τ�τε γιατ7 νJ µ ν «ψ1σ�υ-
µε» κα7 τ8ν #�υλευτ1, τ8ν διευθυντ  κ.λπ.; Π�τε U ?π�σ�εσι τ"ς ψ1φ�υ, π�-
τε τ8 «φακελλ�κι» κα7 π�� κα7 π�� �ναλ�γως τ"ς <3υπηρετ1σεως ` τ"ς �ν�-

T� θε�	ν µ�σ	ν

T� �Eλληνικ� �Aλφ��ητ	 κα� 	� «α�θεντ�ες» τ	" Pωµα�ικ	υ
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γκης κα7 καν$να σ�#αρ8 π�σ�...
Σ.B.

Παρ�υσι�_�νται µερικ�7 κα7 δηλ=ν�υν λ�τρεις τ"ς /Aρ�αι�τητας, �ωρ7ς νJ
E��υν <γκαταλε�ψει τ ν �Oκ�ν�µιστικ  ` µεσαιωνικ1 τ�υς ν��τρ�π�α µ� Cλα
τJ συνακ�λ�υθα τ"ς <µπ�ρευµατ�π��ησης τ"ς -Eλλ�δ�ς κα7 τ"ς µεταφυσικ"ς
φαντασ�ωσ1ς τ�υς κ.λπ..

/Eκτ8ς τ5ν �λλων λ$νε Cτι �M /Aρ�α(�ι �Eλληνες... Qρθαν �π8 τJ �στρα, κα7
µ�λιστα τ8 <ντ�π�_�υν κι Cλας... -H κληρ�ν�µικ  �νωτ$ρα ψυ�ικ  τ�3ικ�της
εiναι µεσαιωνικ8 γν=ρισµα, h�ι δηµ�κρατικ8 φυσικ�. /Eκε(ν� π�4 θJ �αρα-
κτ1ρι_ε περισσ�τερ� κ�λακευτικJ τ�4ς /Aρ�α��υς εiναι τ8 νJ κατ�γωνται �π8
τ  Γ" κα7 νJ E��υν φθ�σει <κε( π�4 Eφθασαν. kAλλωστε τJ �ριστ�υργ1µατα
τ"ς /Aρ�α�ας T$�νης εiναι σαφ5ς γ1ινα, �λλJ κα7 µπ�ρ��ν νJ σταθ��ν στ8 Σ�-
µπαν σJν �ν=τατη <κπρ�σ=πηση τ�� Πλαν1τη. T8 �π�τ$λεσµα µετρ�ει...

T�Iλ��ιστ�ν �M �ρ�α(�ι Qταν �3ι�κρατικJ «lατσιστ$ς», �ωρ7ς 6λ�κληρω-
τισµ�, �λλJ µ� δηµ�κρατ�α. �Oµως κατ�πιν 6 <3�υσιασµ8ς �ν$πτυ3ε Cλα τJ
εVδη τ�� lατσισµ��, π�4 γιJ δ�� �ιλι�δες �ρ�νια, τ=ρα ταλαν�_�υν τ ν
�νθρωπ�τητα. AIτJ γιατ7 U 3$νη mργανωµ$νη <3αγ�ρJ συνειδ1σεων κα7 U
πρ�παγ�νδα µeς E��υν π�ρει φαλ�γγι κα7 3ε��σαµε νJ �µυν=µαστε.

Π.Γ.

/Aπ8 τ8 δικαστ1ρι� τ"ς -I. Συν�δ�υ τ"ς /Eκκλησ�ας τ"ς -Eλλ�δ�ς θJ πε-
ρ�σYη τελικJ 6 Mητρ�π�λ�της Zακ�νθ�υ κ. Xρυσ�στ�µ�ς, <πειδ  <3$φρασε
δηµ�σια τ7ς �π�ψεις τ�υ περ7 τ5ν πρ�γαµια�ων σ�$σεων τ5ν ν$ων, τ7ς 6π�(ες
κα7 ?πεστ1ρι3ε ?π8 πρ�ϋπ�θ$σεις. Bε#α�ως 6 σκ�π8ς τ5ν συγκεκριµ$νων δη-
λ=σεων Qταν πρ�φαν1ς, λαµ#αν�µ$νης ?π’ hψιν κα7 τ"ς �ρ�νικ"ς στιγµ"ς
κατJ τ ν 6π��α αIτ�ς Eγιναν. -Ωστ�σ� σ� κ�θε Oσ�ρρ�πηµ$ν� κα7 <λε�θερ�
�νθρωπ� θJ πρ�καλY", �ν h�ι �γαν�κτηση, τ�Iλ��ιστ�ν �ρνητικ  <ντ�πωση,
6 τρ�π�ς µ� τ8ν 6π�(� ;ρισµ$ν�ι �ν=τερ�ι κυρ�ως κληρικ�7 �ντιµετωπ�_�υν
C,τι πι8 τρυφερ8 κα7 φυσι�λ�γικ8 ?π�ρ�ει στ7ς σ�$σεις τ5ν δ�� φ�λων. OM
ψευδ�ηθικ�λ�γ�ες κα7 �M �να�ρ�νιστικ�ς Oδ$ες δ�ν εiναι κα7 �M καλ�τερες συµ-
#�υλ�ς γιJ τ ν 6µαλ  πρ�σωπικ  κα7 κ�ινωνικ  _ω1, καθ’ Cσ�ν µ�λιστα �ντι-
#α�ν�υν πρ8ς τ ν Vδια τ ν φ�ση. /Aναµφισ#1τητα U στ�ση _ω"ς τ�� καθεν8ς
�π�τελε( σε#αστ  �τ�µικ1 τ�υ ?π�θεση, Cµως U πρ�σπ�θεια <πι#�λ"ς µ� ψυ-
��λ�γικJ µ$σα πρ�τ�πων 3$νων πρ8ς τ ν ψυ��σωµατικ  λειτ�υργ�α τ��
�νθρ=π�υ, π�4 6δηγε( σ� ψευδ�διλ1µµατα κα7 ψευδ�εν��$ς, εiναι µ�α τα-
κτικ1, <πιεικ5ς �παρ�δεκτη. -H διαπρα�θε(σα �π8 τ�4ς (φανατικ�4ς) �ρι-
στιαν�4ς Oδε�λ�γικ  δ�λ�φ�ν�α τ�� ∆ι�ν�σ�υ (#λ. �φι$ρωµα τ�� τε���υς
200-201 τ�� «∆») ε?ρ�σκει κα7 σ1µερα, µετJ 1600 �ρ�νια, µιµητ�ς τ"ς Vδιας
�κρι#5ς ν��τρ�π�ας...

M.M.

�H ν�α /δε	λ	γικ2 δ	λ	φ	ν�α τ	" ∆ι	ν3σ	υ

Γραφικ2 (6λλ7 κα� κερδ	φ8ρα) µεταφυσικ2
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«uAν 3αναγιν�µ�υν εVκ�σι �ρ�νων, θJ 3εκιν��σα �π8 τ7ς κ�ρυφ�ς τ5ν #�υν5ν,
�ντ�ρτης, λYηστ1ς, πειρατ1ς, ν’ �ν��3ω τJ µ�τια <κε�νων π�4 δ$��νται �διαµαρτ�-
ρητα τ ν µ�(ρ� τ�υς, Cσ� κι <κε�νων π�4 <θελ�τυφλ��ν. kO�ι, U <παν�στασ1 µ�υ
δ�ν θJ στρεφ�ταν κατJ τ�� κατεστηµ$ν�υ κα7 τ�� συστ1µατ�ς τ�υ, �λλJ <ναντ��ν
<κε�νων π�4 τ8 �ν$��νται. ΘJ σκ�τωνα, θJ τσ�κι_α τ ν κακ�µ�ιρι�, τ ν ?π�ταγ1,
τ ν ταπειν�φρ�σ�νη». T� λ�για α τ� "ν$κ�υν στ'ν γνωστ' συγγραφ�α Λιλ' Zω-
γρ,φ�υ ("π�σπασµα "π’ τ0 «2Eπ,γγελµα Π�ρνη», 1978), π�8 9φυγε "π’ τ' :ω'
στ;ς "ρ<=ς τ�> παρελθ�ντ�ς 2Oκτω�ρA�υ. CH νεανικ�τητα κα; E Fρµητικ�τητα π�8
<αρακτ$ρι:αν τ'ν πρ�σωπικ�τητ, της – κατ’ HI�<'ν στ�ι<εJα τKς Lλληνικ�τητας
– τ'ν Mδ$γησαν "π0 νωρ;ς στ0 δρ�µ� τKς δυναµικKς "µφισ�$τησης τKς πνευµα-
τικKς κατ,στασης – α τKς π�8 κα; σ$µερα :�>µε – καθOς 9νιωθε ν� τ'ν περι:Pνει
"σφυκτικ,.

2Eλ,<ιστες περιπτPσεις CEλλ$νων "π’ τ� <ρ�νια τ�> Πλ$θων�ς – HIαιρ�σεις φω-
τειν=ς τ�> καν�να – τ�λµησαν ν� δ�>ν τ'ν µ�Jρα τ�> CEλληνισµ�> κατ,µατα, ν�
"ντικρQσ�υν τ'ν Hλεειν�τητα κα; τ0 ψε>δ�ς στ� Fπ�Jα 9<ει περι�λθει· ν� δPσ�υν
µ= τ'ν στ,ση τ�υς κα; τ0 9ργ� τ�υς µι� Tσ<υρ' Uθηση πρ0ς τ'ν κατ,κτηση τKς
Vστ�ρικKς α τ�γνωσAας. CH Λιλ' Zωγρ,φ�υ Wταν µAα "π’ α τ=ς τ;ς Hλ,<ιστες HIαι-
ρ�σεις. Στ0 π�λυπληθ=ς συγγραφικ� της 9ργ� δQ� π�ν$µατα Iε<ωρA:�υν, E «2Aντι-
γνPση» (1974) κα; F «Kα:αντ:,κης - Zνας τραγικ�ς» (1959). Kα; τ� δQ� 9<�υν Zναν
κ�ιν0 παραν�µαστ$: KαταδεικνQ�υν σ= �,θ�ς τ'ν εTσ��λ' κα; Hπικρ,τηση τ�> T�υ-
δαϊσµ�> στ'ν "νθρPπινη ν�ηση σ= �,ρ�ς τ�> Lλληνικ�> τρ�π�υ σκ�πτεσθαι κα; :Kν.
T0 πρ�τυπ� τ�> φ��ισµ�ν�υ κα; ^π�ταγµ�ν�υ στ' µ�Jρ, τ�υ "νθρPπ�υ (<ριστια-
νισµ0ς) _πως κα; HκεJν� τ�> Eττηµ�ν�υ κα; ψυ<ικ� "ρρPστ�υ (φρ�ϋδισµ�ς) 9<�υν
"κρωτηρι,σει τ;ς :ω�γ�νες κα; δηµι�υργικ�ς τ�υ δυν,µεις, π�8 εaναι σQµφυτες µ=

ANTI MNHMOΣYNOY THΣ ΛIΛHΣ ZΩΓPAΦOY

Σκληρ' µ,<η

γι� τ'ν "ν,κτηση

τKς <αµ�νης

CEλληνικKς

α τ�γνωσAας



τ'ν HλευθερAα κα; τ'ν α τ�γνωσAα. CH Λιλ' Zωγρ,φ�υ HI�ργA:εται "π’ τ0ν σηµε-
ριν0 bEλληνα, π�8 "δυνατεJ ν� καταν�$σcη α τ0ν τ0ν Vστ�ρικ0 κα; Tδε�λ�γικ0 �ια-
σµ0 π�8 9<ει ^π�στK, καθOς "διαφ�ρεJ γι� τ'ν αTτAα τKς κακ�δαιµ�νAας τ�υ.

Στ'ν «2AντιγνPση» σ= µAα πραγµατικ� Hπικ' HI�ρµησ$ της πρ0ς τ'ν πλ$ρη κα-
ταν�ηση τKς CIστ�ρAας θ� καταγρ,ψcη "λ$θειες eγνωστες, "νεAπωτες Zως α τ' τ'
στιγµ$: «-O Xριστιανισµ8ς Eπαι3ε τ8 l�λ� τ�� <κτελεστικ�� �π�σπ�σµατ�ς, π�4 κ�-
νι�ρτ�π��ησε τ8ν ]λληνικ8 π�λιτισµ8 κα7 τ8ν �νθρ=πιν� στ��ασµ�... /Eδ5 σταµατe
U -Iστ�ρ�α κα7 �ρ��_ει 6 <κ#αρ#αρισµ8ς τ"ς �νθρωπ�τητας. -Oλ�τα�5ς hπισθεν»
(2η 9κδ�ση, σελ. 191).

Γι� τ'ν «Mετ�φραση τhν CE�δ�µ$κ�ντα»: «Mπρ�στJ στ ν �πειλ  τ"ς �λλ�-
τρ�ωσης τ�� O�υδαϊσµ�� U Uγεσ�α τ�υ #ρ�σκεται, Cπως `δη εVπαµε, ��πλη. ΓιJ τ8ν
Bπλ��στατ� λ�γ� πvς U γλ5σσα, γραπτ  ` πρ�φ�ρικ1, τ8 µ�ναδικ8 π�ντως hργα-
ν� πρ�παγ�νδας στJ �ρ�νια <κε(να, �ν1κει στ8ν �ντ�παλ�. T�τε θJ ληφθY" µιJ �π�-
φαση π�4 θJ σφραγ�σYη �νε3�τηλα τ ν �νθρωπ�τητα: /Aπ�φασ�_εται U µετ�φρα-
ση τ"ς Παλαιeς ∆ιαθ1κης στ ν ]λληνικ  γλ5σσα. [...] Πρ�κειται �ναµφισ#1τητα
γιJ τ ν πι8 δαιµ�νια �νθρ=πινη σ�λληψη. /Eν^5 σJν πρ�3η �ντιφ�σκει τελε�ως µ�
τ8ν O�υδαϊκ8 �π�µ�νωτισµ�, π�4 φτ�νει στ8 µισανθρωπισµ�. /Eκτ8ς �π8 τ8 φανα-
τικ8 µ(σ�ς τ�� O�υδαϊσµ�� πρ8ς κ�θε τ� ]λληνικ�» (σελ. 51). Kα; παρακ,τω: «-H τε-
ρ�στια <3�πλωση τ"ς ]λληνικ"ς γλ=σσας θJ γ�νYη τ8 Cπλ�, π�4 θJ <3�ντ=σYη τ8ν
π�λιτισµ� της».

Γι� τ0ν <ριστιανισµ0 κα; π,λι: «M�ιρα�α, #�ση κα7 πρ�ϋπ�θεση τ"ς <πικρ�τη-
σης τ"ς �νεπαν�στασης π�4 �π8 ’δ5 κα7 π$ρα θ’ �π�καλ��µε κα7 µε(ς “�ριστιανι-
σµ�», εiναι τ8 3ερρ�_ωµα τ�� ]λληνικ�� πνε�µατ�ς, U �π�δι�ργ�νωσ1 τ�υ κα7 U <πι-
#�λ  κα7 6 θρ�αµ#�ς τ�� σκ�ταδισµ��. ΓιJ π�λλ�4ς αO5νες µετJ τ8ν Πα�λ�, τ8ν
πρ5τ� µεγ�λ� θεωρητικ8 τ"ς /Aντιγν=σης, �M πατ$ρες τ�� �ριστιανισµ�� θJ θεω-
ρ��ν τ  µ�θηση - γν=ση σJν τ ν πι8 <πικ�νδυνη αzρεση» (σελ. 250). 2EπAσης: «kAς
τ8 π�ρ�υµε �π�φαση. -O -Eλληνικ8ς Π�λιτισµ8ς E�ει Zναν πρ�αι=νι� <�θρ�, π�4
γ$ννησε U <θνικ  ]#ραϊκ  συνε�δηση 2300 �ρ�νια πρ�ν. Θ’ �λλ�3Yη �ναρ�θµητα πρ�-
σωπε(α, γιJ νJ σταθερ�π�ιηθY" 6ριστικJ στ8 πρ�σωπ� τ�� �ριστιανισµ��. AIτ8 �M
Bυ_αντιν�7 τ8 γν=ρι_αν κα7 τ8 π�στευαν �π�λυτα. Kα7 Qταν φυσικ�, µιJ κα7 Qταν
�µεσ� #�ωµ� τ�υς» (σελ. 346).

Γι� τ'ν Λιλ' Zωγρ,φ�υ, F kατσισµ0ς «εiναι ]#ραϊκ8 πρ�ϊ�ν. T�σ� 6 µισελληνι-
σµ8ς Cσ� κα7 6 �ντισηµιτισµ�ς». CΩστ�σ� πρ0ς "π�φυγ' παρεIηγ$σεως IεκαθαρA-
:ει (<ρησιµ�π�ιhντας µι� φρ,ση τ�> Θ. TσελAνσκι): «�Oταν �ντιθ$τωµε στ  θρη-
σκε�α τ"ς �ρ�α�ας -Eλλ�δας τ8ν O�υδαϊσµ8 ;ς θρησκε�α τ�� φ�#�υ, αIτ8 δ�ν γ�-
νεται γιJ νJ τ8ν κατηγ�ρ1σωµε. T$τ�ι�ς π�4 εiναι 6 �νθρωπ�ς `, γιJ νJ εVµαστε
�κρι#$στερ�ι, τ$τ�ι�ι π�4 εiναι µερικ�7 �νθρωπ�ι, 6 φ�#�ς τ�� Θε�� δ�ν πα�ει νJ
εiναι µιJ <3αιρετικJ σωτ1ρια παιδαγωγ��σα δ�ναµη» (σελ. 302).

nEτσι στ,θηκε "π�ναντι στ'ν πνευµατικ' κατ,σταση τ�> καιρ�> της E Λιλ' Zω-
γρ,φ�υ. 2Aµφισ�$τησε δυναµικ� πρ�τυπα, εoδωλα κα; "π�ψεις τ�> κατεστηµ�ν�υ.
Kα; πρ���αλε, _σ� µπ�ρ�>σε, τ'ν πνευµατικ' π�ι�τητα τ�> HλεQθερ�υ "νθρPπ�υ,
τKς HλεQθερης γυναAκας, π�8 Mς α τ�τελ'ς eνθρωπ�ς πατpq στ� δικ, της π�δια.
bOπως κα; E oδια eλλωστε Wταν.

Παν. Λ. K	υ�αλ�κης
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CO Γι,ννης ΣκαρAµπας στ0 �ι�λA� τ�υ «T8 ’21 κα7 U �λ1θεια» 9γραψε _τι «U Mστ�ρ�α
δ�ν εiναι κρ�µ-καραµελλ$, γιJ νJ τ ν τρ^5ς στ8 µπαλκ�νι µ� τ8 κ�υταλ�κι». Mι� καλ�-
σερ�ιρισµ�νη Vστ�ρικ$ «κρεµ-καραµελλ=» Hπι<ειρ�>ν ν� πρ�σφ�ρ�υν _σ�ι διατεAν�νται,
_τι "π0 τ0 τ�λ�ς τ�> Θ´ αThν�ς ̂ πKρIε "ναγ�ννησις τhν Lλληνικhν γραµµ,των στ0 Bυ-
:,ντι�, π�8 διεκ�πη µ= τ'ν λατιν�κρατAα. T�τε E 2EκκλησAα, HIελθ�>σα τhν κλυδωνι-
σµhν τKς εTκ�ν�µα<Aας, HπεδAωIε τ'ν HνAσ<υσιν τ�> δ�γµατ�ς κα; Hσκλ$ρυνε τ'ν στ,-
σιν της "π�ναντι στ0ν Lλληνισµ�· t<ι �ε�αAως πλ��ν µ= θανατPσεις (<ωρ;ς ν� λεAψ�υν
Hντελhς τ�τ�ιες περιπτPσεις), "λλ� κυνηγhντας τ;ς τελευταJες σκι=ς τ�> Lλληνικ�> π�-
λιτισµ�>. Kα; α τ0 συν��η. M,λιστα, eν θελ$σ�υµε ν� "π�δPσ�υµε τ'ν πραγµατικ' δι,-
στασιν τhν γεγ�ν�των, E λατιν�κρατAα µqλλ�ν δι�κ�ψε τ0ν Hπιθαν,τι� k�γ<� τ�> Lλλη-
νισµ�> παρ� τ'ν "ναγ�ννησAν τ�υ. ∆=ν εaναι eµ�ιρ� α τ�>, _τι στ0ν Lλλαδικ0 <hρ� µ�-
ν�ν σ= περι�<=ς λατιν�κρατ�Qµενες ^πKρIε � σιαστικ' "ναγ�ννησις τhν Lλληνικhν
γραµµ,των (π.<. στ'ν Lνετ�κρατ�Qµενη Kρ$τη "νεγενν$θη τ0 Lλληνικ0 θ�ατρ�). Kα;
_µως στ0 Bυ:,ντι� Wταν εuκ�λ� ν� "ναγεννηθcK F Lλληνισµ�ς, "λλ� δ=ν ^πKρIε π�λι-
τικ' ��Qλησις γι’ α τ�.

bOπως γAνεται φανερ0 "π0 τ�8ς δι,φ�ρ�υς καν�νες τhν �Tκ�υµενικhν συν�δων κα;
"π0 τ�8ς "φ�ρισµ�8ς τ�> «Συν�δικ�>», παρ� τ�8ς "πηνεJς κα; π�ικιλ�τρ�π�υς διωγ-
µ�8ς F Lλληνισµ0ς διετηρεJτ� :ωνταν0ς µεταI8 τhν CEλλ$νων. nO<ι "σφαλhς σ= πανε-
θνικ' �,σιν, "λλ� ^πKρ<αν Fµ,δες κα; eτ�µα, π�8 Hπεκαλ�>ντ� τ0ν ∆ι�νυσ� κατ� τ0ν
τρQγ� v MρκA:�ντ� στ0ν ∆Aα κα; πρ�εκ,λεσαν γι� τ�>τ� εTδικ�8ς καν�νες στ'ν Hν
Tρ�Qλλwω Πενθ�κτην ΣQν�δ�ν τ0 691. nEπρεπε λ�ιπ0ν ν� ^πKρ<αν eτ�µα, π�8 δ=ν Hµε-
λ�των µ�ν� γι� τ'ν γλhσσα τ� "ρ<αJα κεAµενα, "λλ� δι�διδαν κα; τ;ς Tδ�ες τhν συγ-
γραφ�ων· ^πKρ<αν eτ�µα π�8 9ψαλλ�ν <�ρικ� "ρ<αAων τραγwωδιhν x eτ�µα π�8 HσQ-
<να:αν στ;ς κυλ�στρες (σκ,µµατα "µµPδη, _π�υ Hτελ�>ντ� παλαιστικ�; "γhνες). M� π,-
νω "π’ _λα ̂ πKρ<αν eτ�µα π�8 δ=ν εa<αν "παρνηθK τ'ν Lλληνικ' θρησκεAα. Στ0 �ι�λA�
τ�υ «Περ; Θεµ,των» F KωνσταντJν�ς Z´ F Π�ρφυρ�γ�ννητ�ς "ναφ�ρει, _τι: «OM τ�� κ�-
στρ�υ Mα{νης �Iκ εOσ7 �π8 τ"ς γενεeς τ5ν Σλ�#ων, �λλ’ <κ τ5ν παλαι�τ$ρων Pωµα�-
ων, �M κα7 µ$�ρι τ�� ν�ν παρJ τ5ν <ντ�π�ων �Eλληνες πρ�σαγ�ρε��νται διJ τ8 <ν τ�(ς
πρ�παλαι�(ς �ρ�ν�ις εOδωλ�λ�τρας εiναι κα7 πρ�σκυνητJς τ5ν εOδ=λων κατJ τ�4ς πα-
λαι�4ς �Eλληνας, �zτινες <π7 τ"ς #ασιλε��υ τ�� ��ιδ�µ�υ Bασιλε��υ Xριστιαν�7 γεγ�-
νασι». CO BασAλει�ς, στ0ν Fπ�J� "ναφ�ρεται F Π�ρφυρ�γ�ννητ�ς, εaναι F BασAλει�ς A´
F MακεδOν (2Aρµ�νι�ς Hγκατασταθε;ς στ'ν Mακεδ�νAα), π�8 H�ασAλευσε "π0 τ0 867
Zως τ0 886. 2Aλλ� κα; α τ0 τ0 «µ$�ρι τ�� ν�ν» τ�> Π�ρφυρ�γ�ννητ�υ σηµαAνει, _τι "κ�-
µη κα; Hπ; τhν Eµερhν τ�υ (H�ασAλευσε "π0 τ0 913-919 κα; "π0 τ0 944-959) 9θυαν �V κ,-
τ�ικ�ι τKς M,νης στ0 δωδεκ,θε�. ΓνωρA:�υµε δ= _τι E φυσι�λ�γAα τKς LλλαδικKς Hπι-
κρ,τειας ε ν�εJ τ'ν "π�µ�νωσιν περι�<hν (περισσ�τερ� "π0 τ' M,νη), _π�υ yδQνα-
τ� ν� θ,λλcη E "ρ<αAα θρησκεAα. T'ν eπ�ψιν α τ' Hνισ<Qει κα; τ0 γεγ�ν0ς τKς µετα-
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τρ�πKς τKς Π,τµ�υ σ= κ�ντρ� µ�να<ισµ�>. T0 1088 F 2Aλ�Iι�ς A´ K�µνην0ς 9δωσε σ<ε-
τικ' HI�υσι�δ�τησι στ0ν µ�να<0 Xριστ�δ�υλ�. 2Eφωδιασµ�ν�ς λ�ιπ0ν F Xριστ�δ�υλ�ς
µ= τ0 α τ�κρατ�ρικ0 <ρυσ���υλλ� 9φθασε στ0 νησA, Hγκρ�µισε τ0ν να0ν τKς 2Aρτ�µι-
δ�ς π�8 "κ�µα διεσwP:ετ� κα; Hπ; τhν HρειπAων "ν$γειρε τ'ν µ�ν' τ�> 2Iω,νν�υ Θε�-
λ�γ�υ.

T'ν oδια Hπ�<' τ0 bAγι�ν bOρ�ς 9λα�ε τ'ν σηµεριν$ τ�υ µ�ρφ' σ�ν κ�ντρ� µ�να<ι-
σµ�>. T'ν oδια Hπ�<' κ,νει HντQπωσιν σ= π�λλ�8ς Hρευνητ=ς E φανατικ' πρ�σπ,θεια
τ�> 2Aλ�Iι�υ A´ K�µνην�> (1081-1118) ν� καθαρAσcη κα; ν� Hνισ<Qσcη τ0 δ�γµα. M=
"ρκετ' {µ�τητα E κ�ρη τ�υ nAννα περιγρ,φει στ0 �ι�λA� της «/Aλε3ι�ς» τ� µαρτQρια
τ�> "ρ<ηγ�> τhν B�γ�µAλων BασιλεA�υ κα; τ'ν δηµ�σια Hκτ�λεσAν τ�υ στ'ν πυρ,. M=
τ0ν oδι� φανατισµ0 HπεδAωIε F 2Aλ�Iι�ς τ'ν καταδAκη τ�> 2Iω,νν�υ 2Iταλ�> x CYπ,τ�υ,
δι�τι yθ�λησε ν� δια<ωρAσcη τ'ν φιλ�σ�φAα "π0 τ'ν θε�λ�γAα· ̂ πKρIε δ= µελετητ'ς τ�>
πλατωνισµ�> (κυρAως τhν νε�πλατωνικhν φιλ�σ�φων). 2Eµεθ�δευσε δ= F α τ�κρ,τωρ
ν� τιµωρηθcK F 2Iω,ννης 2Iταλ0ς "ν$µερα τKς L�ρτKς τKς 2Oρθ�δ�IAας στ;ς 13 MαρτA�υ
1082· δηλαδ' Zνα <ρ�ν� περAπ�υ µετ� τ'ν στ�ψιν τ�υ. CO 2Iταλ0ς HνPπι�ν τ�> α τ�-
κρ,τ�ρ�ς, τ�> πατρι,ρ<�υ κα; τhν συν�δικhν yναγκ,σθη ν’ "π�κηρQIcη τ;ς Tδ�ες τ�υ
κα; Hτιµωρ$θη µ= Hγκλεισµ0 σ= µ�ναστ$ρι. Συµπεριελ$φθη δ= TδιαAτερ�ς "ναθεµατι-
σµ0ς κατ� τ�> 2Iω,νν�υ 2Iταλ�> στ0 «Συν�δικ8ν». CO µαθητ'ς τ�υ E στρ,τι�ς, µητρ�-
π�λAτης NικαAας, καθcηρ�θη, δι�τι ̂ πεστ$ριIε _τι F Xριστ0ς Hσκ�πτετ� µ= τ0ν τρ�π� τ�>
2Aριστ�τ�λ�υς. ~Hταν δ= τ�σ�ς F φανατισµ0ς τ�> 2AλεIA�υ στ;ς διPIεις HναντA�ν τhν µα-
θητhν τ�> 2Iταλ�>, �στε πρ�εκ,λεσε µ�<ρι κα; τ'ν "ντAδρασιν τKς 2EκκλησAας γι� τ;ς
^περ��λ�ς τ�υ. CO oδι�ς Hπc$ρετ�, _τι HIεκαθ,ρισε τ'ν α τ�κρατ�ρAα "π0 τ� µι,σµατα
τhν αVρ�σεων κα; τKς "θε�ας κα; "ν�θεσε στ0ν E θQµι� Zιγα�ην0 ν� γρ,ψcη 9ργ� («Πα-
ν�πλ�α δ�γµατικ ») κατ� τKς LλληνικKς π�λυθε�ας κα; εTδωλ�λατρAας. Γι� τ'ν ^π�-
στ$ριIAν τ�υ πρ0ς τ'ν 2EκκλησAα E κ�ρη τ�υ nAννα τ0ν πρ�σ�ν�µ,:ει IΓ ´ "π�στ�λ�.

CO 2Iταλ0ς δ=ν Wταν F µ�ν�ς λ�γι�ς, π�8 HδιP<θη γι� τ'ν Hνασ<�λησAν τ�υ µ= τ� "ρ<αJα
κεAµενα. 300 <ρ�νια HνωρAτερα, στ;ς "ρ<=ς τ�> Θ´ αThν�ς, F Mι<α'λ Ψελλ0ς "π0 τ'ν
nAνδρ� κατηγ�ρ$θη γι� αVρετικ�ς, Hπειδ' Hµελ�τα τ0ν Πλ,τωνα, κα; "π0 τ� 9ργα τ�υ
δ=ν HσPθη καν�να. A τ0ς F Mι<α'λ Ψελλ0ς Wταν µαθητ'ς τ�> πατρι,ρ<�υ ΦωτA�υ, κα;
τ0ν HIην,γκασαν κα; α τ0ν ν� ^περασπισθcK τ'ν �ρθ�δ�IAα κα; τ'ν πAστι τ�υ σ= α τ$.
CO HπAσκ�π�ς KαισαρεAας 2Aρ�θας �ν�µ,:ει τ�8ς τραγ�υδ�π�ι�8ς τKς Hπ�<Kς τ�υ �γ�ρ-
τας Παφλαγ�νας. 2Eνwh δQ� αThνες "ργ�τερα F Nικ$τας Στηθqτ�ς 9γραφε: «�M τιθ��-
µεν�ι <π7 κ�κκ�ν^ω σ�φ�ας -Eλλ1νων κ�πρ�αν �γνωσ�ας περιε#�λλ�ντ�». ∆ηλαδ' _σ�ι
Hφ�ρ�υν τ0ν κ�κκιν� µανδQα τhν φιλ�σ�φων περιε�,λλ�ντ� "π0 τ'ν κ�πρι�ν τKς "γνω-
σAας τKς σ�φAας τhν CEλλ$νων. 2Aφ�> λ�ιπ0ν E σ�φAα τhν CEλλ$νων Wταν κ�πρι,, 9πρε-
πε ν� καθαρισθcK F τ�π�ς. nEτσι στ0 τ�λ�ς τ�> I´ αThν�ς Hστ,λη στ'ν Λακωνικ' F περι-
��ητ�ς NAκων F «Mεταν�εJτε», γι� ν� HIαλεAψcη κα; τ� τελευταJα o<νη τKς "ρ<αAας θρη-
σκεAας. Kατ’ "ρ<�ς Hστ,λη στ'ν Kρ$τη, µετ� "π0 τ'ν "νακατ,ληψAν της "π0 τ�8ς Σα-
ρακην�8ς "π0 τ0ν Nικηφ�ρ� Φωκq (960 µ.X.), γι� ν� Hπαναφ�ρcη στ0ν <ριστιανισµ0 τ�8ς
HIισλαµισθ�ντες κατ�Aκ�υς της. Kατ�πιν περιKλθε τ0 CEλλαδικ0 Θ�µα, γι� ν� τ�νPσcη
τ0 θρησκευτικ0 αoσθηµα, κα; κατ�ληIε στ'ν Λακωνικ$. CYπKρIε �Aαι�ς κα; µ= τ� oδια
τ�υ τ� <�ρια 9πνιIε τ0ν 2AντA�<�, 9φ�ρ� τhν Hθνικhν γαιhν, δι�τι Hστ,θη "νεκτικ0ς
πρ0ς τ�8ς πιστ�8ς τKς "ρ<αAας θρησκεAας. Kα; "φ�> HI$λειψε κα; τ� τελευταJα o<νη,
9κτισε Hπ; τhν HρειπAων τ�> να�> τKς Xαλκι�Aκ�υ 2Aθηνqς τ'ν HκκλησAα τ�> ΣωτKρ�ς
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Xριστ�>.

T0ν I´ αThνα 9κανε τ'ν Hµφ,νισAν της E φανατικPτερη πλευρ� τ�> <ριστιανισµ�>, F
µυστικισµ�ς, µ= τ0ν ΣυµεOν τ0ν ν�� Θε�λ�γ� (949-1022). Παρ,λληλα, _πως γρ,φει F
Bλ,σης Pασσιqς, τ'ν oδια Hπ�<' 9<�υµε 9Iαρσιν τhν τελετhν µαγεAας, στ;ς Fπ�Jες συµ-
µετεJ<αν "κ�µη κα; α τ�κρ,τ�ρες: 2Aλ�Iανδρ�ς (912-913), Mαν�υ'λ A´ (1143-1180).
bOλα α τ� �ε�αAως δ=ν �ε�αιPν�υν "ναγ�ννησιν· τ0 "ντAθετ� µ,λιστα. Kα; _µως ̂ πKρIε
κ,π�ια "κτAδα "ναγενν$σεως HκεJνα τ� <ρ�νια, τ0 θρησκευτικ0 δρqµα. CH σ<�σις
2EκκλησAας κα; θεατρικKς Hκφρ,σεως Wταν παλαι,. T0 τυπικ0 τKς λειτ�υργAας κα; F να0ς
φ�ρ�υν 9ντ�νες τ;ς Hπιρρ�=ς τKς τραγwωδAας. T0 τ�µπλ� παραπ�µπει στ0 σκηνικ0 τ�>
"ρ<αA�υ θε,τρ�υ. CH «MραAα πQλη» τ'ν εoσ�δ� τhν πρωταγωνιστhν· E δεIι� κα; E "ρι-
στερ� θQρα τ;ς εTσ�δ�υς "π0 τ'ν π�λιν v τ�8ς "γρ�Qς· τ0 πλατQσκαλ�, _π�υ στ�κ�νται
�V VερεJς κα; ψ,λλ�υν· F σ�λ�ας τ'ν �ρ<$στρα κα; �V δεIι�; κα; "ριστερ�; ψ,λτες τ�
δQ� Eµι<�ρια· �V θεατ=ς (Hκκλησια:�µεν�ι) στ�κ�νται Eµικυκλικhς γQρω "π0 τ'ν �ρ<$-
στρα· κα; τ�λ�ς <�ρικ� κα; στ,σιµα Hναλλ,σσ�νται µ= <ρ�νικ0 kυθµ�. M�ν� µAα διαφ�ρ�
^π,ρ<ει· στ0 "ρ<αJ� θ�ατρ� F �ωµ0ς τ�> ∆ι�νQσ�υ ε^ρAσκεται στ0 κ�ντρ� τKς �ρ<$-
στρας, στ0 φhς, Hνwh στ'ν HκκλησAα τ0 θυσιαστ$ρι� ε^ρAσκεται "θ�ατ� Hντ0ς τ�> Vερ�>.
bOσ� δ= τ� θεατρικ� δρPµενα παρ�µεναν Hντ0ς τKς HκκλησAας, Wταν "π�δεκτ,. Στ0 τ�λ-
µηµα ν� µεταφερθ�>ν Hκτ0ς HκκλησAας oσ<υσε F γενικ0ς "φ�ρισµ�ς, _π�υ δ=ν γAνεται
καµµAα δι,κρισις µεταI8 θρησκευτικ�> κα; κ�σµικ�> θε,τρ�υ. Γι� τ0ν λ�γ�ν α τ0 πα-
ραστ,σεις θρησκευτικ�> δρ,µατ�ς δ=ν πρ�πει ν� 9γιναν (δ=ν ^π,ρ<ει πληρ�φ�ρAα)
�uτε HγλQτωσαν τ'ν καταστρ�φ' τ� πλεJστα τhν Hνν�α δραµ,των, π�8 "ναφ�ρ�νται σ=
κPδικα τ�> Bατικαν�> τ�> IΓ ´ αThν�ς. bOσ� γι� τ� δι,φ�ρα δρPµενα Hντ0ς τKς Hκκλη-
σAας (E "ναπαρ,στασις "π0 µιµ,δα τKς γενν$σεως τ�> Xριστ�>) x στ0 παλ,τι (τ� δι,-
φ�ρα µιµικ� παι<νAδια τ�> Mι<α'λ Γ´ τ�> M�θυσ�υ), α τ� δεικνQ�υν τ'ν "ν,γκη ν�
HκφρασθcK θεατρικ� F �υ:αντιν0ς eνθρωπ�ς κα; ν� HκδηλPσcη τ� συναισθ$µατ, τ�υ,
"λλ� δ=ν εaναι θ�ατρ�. O δ�π�τε δ= 9λα�αν µ�ρφ' δηµ�σA�υ θε,µατ�ς, _πως στ'ν ∆Q-
σιν.

KQρι� Hπι<εAρηµα τhν �παδhν τ�> Lλλην�<ριστιανισµ�> παραµ�νει E Lκατ�ρωθεν
Hκτ�Iευσις κατηγ�ριhν «<π7 ]λληνισµ^5». A τ0 "π�δεικνQει µqλλ�ν, _τι E κατηγ�ρAα
α τ' Wταν E �αρQτερη κα; H<ρησιµ�π�ι$θη κατ� κ�ρ�ν γι� τ'ν "σφαλK HI�ντωσι τ�>
"ντιπ,λ�υ. M= τ'ν κατηγ�ρAα, _τι συµµετεJ<ε σ= ν�α HλευσAνια µυστ$ρια F Mι<α'λ Ψελ-
λ0ς «9�γαλε "π0 τ'ν µ�ση» τ0ν πατρι,ρ<η M. Kηρ�υλ,ρι� ("π�θανε "π0 τ'ν στενα<Pρια
τ�υ �λAγες Eµ�ρες πρ;ν "π0 τ'ν "π�λ�γAαν τ�υ στ'ν ΣQν�δ�). CO oδι�ς F Ψελλ0ς κατη-
γ�ρ$θη γι� Lλληνισµ0 κα; yθωPθη, "φ�> "πηρν$θη τ'ν "ρ<αAα σ�φAα. nEγραφε δ=
στ0ν συσπ�υδαστ$ τ�υ κα; πατρι,ρ<η 2Iω,ννη �ιφιλJν�, _τι F Πλ,των δ=ν Wταν δικ�ς
τ�υ κα; πρ�ετAµησε τ0ν <ριστιανισµ�, "φ�> εa<ε γAνει µ�να<�ς. 2EπAστευε δ�, _τι �V δαA-
µ�νες Wταν "�ρατα tντα, π�8 "π�µακρQν�νται µ= εTδικ�8ς HI�ρκισµ�Qς. bOλ�ς δ= F
Lλληνισµ0ς τ�> Ψελλ�> περιωρAσθη στ0 ν� καταδεAIcη, _τι �V bEλληνες σ�φ�; Wταν �V
«πρ�φKτες» τ�> <ριστιανισµ�>. A τ' E τ,σις, ν� θεωρ�>νται �V bEλληνες φιλ�σ�φ�ι πρ�-
,γγελ�ι τ�> <ριστιανισµ�>, Wταν παλαι,, π�8 µ�σα στ;ς "π,νθρωπες διPIεις εa<ε Hγκα-
ταλειφθK. 2Eπαν�ρ<εται δ�, _ταν E kωµαι�<ριστιανικ' HI�υσAα στερε�>ται. Eaναι τ�
<ρ�νια π�8 τ0 δ�γµα λαµ�,νει τ'ν Fριστικ' µ�ρφ$ τ�υ µετ� τ� γεγ�ν�τα τKς εTκ�ν�-
µα<Aας κα; τ;ς τελευταJες διPIεις τhν αVρετικhν. nEκτ�τε E �ρθ�δ�Iη 2EκκλησAα δ=ν
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"ντιµετPπισε δ�γµατικ�8ς κλυδωνισµ�8ς µ�<ρι τ0ν 19�ν αThνα, eν δε<θ�>µε Mς α�ρε-
σιν τ'ν «Θε�σ$#ειαν» τ�> Θε�φιλ�υ Kα�ρη.

CH στερ�ωσις τ�> δ�γµατ�ς 9δωσε τ'ν ε καιρAα στ'ν 2EκκλησAα ν� "π�ρρAψcη τ0 θρη-
σκευτικ� της πρ�σωπεJ� κα; ν� HµφανAσcη τ0 HI�υσιαστικ� της πρ�σωπ�. Σ= α τ'ν τ'ν
περA�δ� �V "ρ<ιερεJς λαµ�,ν�υν (eν δ=ν τ�8ς καθ�δηγ�>ν) µ�ρ�ς στ;ς α λικ=ς συν�-
µωσAες "πρ�κ,λυπτα. TPρα τ� δι,φ�ρα 9θιµα, π�8 κρατ�>ν "π0 τ�8ς "ρ<αA�υς <ρ�ν�υς,
δ=ν τ'ν Hν�<λ�>ν. bO,τι κ,π�τε Hπ�συρε τ'ν θανατικ' καταδAκη, τPρα εaναι Hπιτρεπτ�.
CO ΣτAλπων KυριακAδης στ0ν πρυτανικ� τ�υ λ�γ� τ0 1934, µ= θ�µα τ;ς Vστ�ρικ=ς "ρ<=ς
τKς δηµPδ�υς LλληνικKς π�ι$σεως, εaπε µεταI8 eλλων: «/AλλJ κα7 Eτι #ραδ�τερ�ν, κατJ
τ8ν IB´ αO5να, ;ς <3�γεται <κ τ5ν ]ρµηνει5ν τ�� Bαλσ�µων�ς κα7 τ�� Zωναρe εOς τ�4ς
<κκλησιαστικ�4ς καν�νας, δ�ν Qσαν �γνωστ�ι αM <π7 σκην"ς µιµικα7 }ρ�1σεις. kA3ι�ν
Cµως παρατηρ1σεως εiναι Cτι, <ν̂5 �M }ρ�ηστα7 καταδικ�_�νται, U µ�υσικ  κα7 τJ ~�σµα-
τ� των, τJ 6π�(α τ�σ�ν σφ�δρ5ς <πετ�µα κα7 �π$κρ�υεν �λλ�τε 6 Xρυσ�στ�µ�ς, �να-
γνωρ�_�νται πλ$�ν ;ς στ�ι�ε(�ν τ�� γ�µ�υ �παρα�τητ�ν, �M δ� µετJ µ�υσικ5ν }ργ�νων
~~�δ�ντες αIτJ θυµελικ�7 �παλλ�σσ�νται τ"ς �τιµ�ας, �τις περι$#αλλεν Cλ�υς τ�4ς <κ
τ�� θε�τρ�υ κα7 τ"ς µ�υσικ"ς �π�_5ντας κα7 �π�καθ�στανται εOς <ντ�µ�υς». A τ' E Hπι-
λεκτικ' "π�δ�<' "ρ<αAων συνηθειhν, _πως τ� τραγ�Qδια τ�> γ,µ�υ, δ=ν σηµατ�δ�τεJ
καµµAα Hπιρρ�' τ�> "ρ<αA�υ Lλληνισµ�> στ0ν �υ:αντιν0 �A�. Kατ’ "ρ<�ς E Hπιλ�γ' ση-
µαAνει _τι Hπελ�γησαν HκεJνες �V συν$θειες, π�8 δ=ν 9θεταν σ= κAνδυν� τ0 δ�γµα.

2Aπ�τελεJ δ= "π�δειIιν, _τι �V θυµελικ�; δ=ν 9παψαν ν� θεωρ�>νται αTσ<ρ� πρ�σω-
πα κα; ν� περι�,λλωνται µ= "τιµAα. nAλλωστε τ0 πνε>µα π�8 διεπ�ρνα τ� "ρ<αJα 9θι-
µα εa<ε Iεθωρι,σει "ρκετ,. Kα; α τ' Wταν E πι0 �π�υλη HπAθεσις κατ� τ�> Lλληνισµ�>,
"φ�> δι�κ�πτε κα; τ0ν πλ��ν <αλαρ0 δεσµ0 µ= τ0ν "ρ<αJ� κ�σµ�. Kα; πρ0ς α τ' τ'ν κα-
τεQθυνσιν Hστρ,φη E "π�δ�σις Tδι�τ$των τhν "ρ<αAων θεhν σ= <ριστιαν�8ς �γA�υς.

2Aλλ� δ=ν 9φθαναν α τ,. OV σπ�υδ=ς τhν πλατωνικhν κειµ�νων (κυρAως _µως τhν νε-
�πλατωνικhν) Hσκ�π�υν στ0 ν� "π�δεAI�υν τ'ν "λ$θεια τ�> δ�γµατ�ς. Bε�αAως α τ0
Wταν "δQνατ�. Γι� τ0ν λ�γ�ν α τ0 πρ���ησαν σ= ν�θεQσεις τhν 9ργων. ∆=ν ^π,ρ<ει
�uτε σελAδα στερε�τυπης Hκδ�σεως, π�8 ν� µ'ν "ναφ�ρεται στ'ν <ρKσιν διαφ�ρων λ�-
Iεων στ� σwω:�µενα <ειρ�γραφα, π�8 κ,θε µAα τ�8ς δAδει διαφ�ρετικ0 ν�ηµα στ0 κεA-
µεν�. bOµως �uτε τ� σQγ<ρ�να 9ργα εa<αν γλυτPσει "π0 τ'ν ν�θεAα. CO oδι�ς F Ψελλ0ς
Mµ�λ�γει, _τι Hκυκλ�φ�ρ�υν "ντAγραφα τhν "π�µνηµ�νευµ,των τ�υ ν�θευµ�να. CH
nAννα ∆ηµητρA�υ, π�8 κα; α τ' Tσ<υρA:εται _τι ^πKρIε κ,π�ι�ς HIελληνισµ0ς τ�> Bυ-
:αντA�υ, γρ,φει: «/Eπ7 K�µνην5ν U /Eκκλησ�α �ν$λα#ε πλ$�ν <π�σηµα τ ν <π�πτε�α
τ"ς �ρ�ν�γραφ�ας, συν$τασσε δηλαδ  U Vδια µ� διαφ�ρ�υς “?π�µνηµατ�γρ�φ�υς” τJ
δι�φ�ρα γεγ�ν�τα κα7 τJ παρ$διδε σ� λ�γ��υς <π7 µισθ^5, γιJ νJ τJ �ναπτ�3�υν. Ei�ε
δηλαδ  στ  δι�θεσ1 της πληρωµ$ν�υς συγγραφε(ς, π�4 �π�τελ��σαν τ�4ς <π�σηµ�υς
Mστ�ρι�γρ�φ�υς. T$τ�ι�ς συγγραφ$ας Qταν κα7 6 Nικ1τας Xωνι�της. B$#αια π�λλ�7
πνευµατικ�7 �νθρωπ�ι �ρν��νταν νJ γρ�ψ�υν κατJ παραγγελ�α, �λλ�ι φυγ�δευαν τJ
�ειρ�γραφ� τ�υς στ ∆�ση. ∆�ν δ�στασε <π�σης U /Eκκλησ�α νJ l�3Yη στ8 π�ρ τ8 <3=-
τερ� C,τι γραφ�ταν <ναντ��ν της, Oδια�τερα C,τι Qταν “]λληνικ�”, γεγ�ν8ς π�4 �π�δει-
κν�ει τ ν 6λ�κληρωτικ1 της ν��τρ�π�α κα7 τακτικ1». («CO Lλληνισµ0ς ^π0 I�νη κυ-
ριαρ<Aα», σελ. 109-110).

CΩς φαAνεται, F HIελληνισµ0ς τ�> Bυ:αντA�υ HπετεQ<θη µ= τ'ν ν�θευσιν τhν κειµ�-

H NOΘEYΣIΣ KAI KATAΣTPOΦH TΩN XEIPOΓPAΦΩN
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νων, τ' διαστρ�φ' τhν γεγ�ν�των "π0 πληρωµ�ν�υς κ�νδυλ�φ�ρ�υς κα; καταστρ�φ'
_π�ι�υ Wταν Lλληνικ�. nEτσι ε^ρAσκ�νται <ιλι,δες παλAµψηστα, _π�υ τ� "ρ<αJα <ειρ�-
γραφα HIQσθησαν, γι� ν� γραφ�>ν Hπ’ α τhν ε <�λ�για. T�τ�ι� εaναι κα; τ0 πρ�σφα-
τα Hκπλειστηριασθ=ν <ειρ�γραφ� τ�> 2Aρ<ιµ$δ�υς, π�8 E καταστρ�φ$ τ�υ τ�π�θετεJται
τ0ν I´ αThνα.

A τ0 _µως 9ρ<εται σ= "ντAθεσι µ= τ0ν πρ��αλλ�µεν� Tσ<υρισµ�, _τι στ0 Bυ:,ντι�
HσPθησαν τ� "ρ<αJα <ειρ�γραφα. Bε�αAως τ0 πhς κα; σ= π�ι, κατ,στασιν HσPθησαν
τ0 εoδαµε. Kανε;ς _µως "π0 τ�8ς Tσ<υρι:�µεν�υς α τ0 δ=ν µqς 9<ει HIηγ$σει "π0 π�ι0ν
HκινδQνευαν τ� <ειρ�γραφα κα; τ� δι�σωσαν �V Bυ:αντιν�A· µ= δεδ�µ�ν� _τι E 2Aνατ�-
λικ' Pωµαϊκ' α τ�κρατ�ρAα δ=ν HγνPρισε I�νη κατ,κτησιν, �στε ν’ "νατραπcK E Hσω-
τερικ' τ,Iις. Π,ντως δ=ν HκινδQνευαν "π0 τ�8ς nAρα�ες, �V Fπ�J�ι τ� Hµελ�των µ= ε λ,-
�εια �uτε "π0 τ�8ς Π�ρσες, �V Fπ�J�ι ^πεστ$ρι:αν τ�8ς διωκ�µεν�υς Lλληνιστ�ς "π0
τ�8ς Bυ:αντιν�Qς. Π�λ8ς δ= λ�γ�ς γAνεται γι� τ0ν πατρι,ρ<η ΦPτι�, _τι <,ρι στ0 9ργ�
τ�υ «Mυρι�#ι#λ�ς» x «Bι#λι�θ1κη» διεσPθησαν σ= περιλ$ψεις 9στω <αµ�να σ$µερα
"ρ<αJα κεAµενα. 2Aλλ,, γι� ν� γρ,ψcη τ;ς περιλ$ψεις τ�υς F ΦPτι�ς, σηµαAνει _τι τ�
9ργα α τ� διεσP:�ντ� στ'ν Hπ�<$ τ�υ. nAρα κα; τ� πλ$ρη <ειρ�γραφα, π�8 διεσwP:�-
ντ� µ�<ρι τ0ν Θ´ αThνα, E �υ:αντιν' «"ναγ�ννησις» τ� HIηφ,νισε. bOλ�ς δ= F Lλληνι-
σµ0ς τ�> ΦPτι�υ HIηντλ$θη t<ι στ'ν � σιαστικ' σπ�υδ' τhν "ρ<αAων κειµ�νων, "λλ�
κατ� τ;ς Hκκλησιαστικ=ς Hπιταγ=ς στ'ν σπ�υδ' τ�> γλωσσικ�> �φ�υς. CO oδι�ς τ0 δια-
�ε�αιPνει στ0ν µητρ�π�λAτη Kυ:Aκ�υ 2Aµφιλ�<ι� µ= γρ,µµα τ�υ, _π�υ παρατηρεJ _τι
"κ�µη κα; στ0 �φ�ς τ� "ρ<αJα κεAµενα ^π�λεAπ�νται τ�> �φ�υς τ�> ΠαQλ�υ, «κ�µµω-
τικ�(ς φαρµ�κ�ις κα7 �νθεσι τ8 Eµφυτ�ν κ�λλ�ς τ�� λ�γ�υ ν�θε��υσαν (τ'ν γλhσσα)».
nEτσι εaναι τ� "ρ<αJα κεAµενα: ν�θεQ�υν τ'ν γλhσσα µ= «φτιασAδια κα; φι�ριτ�>ρες»
(τ� καλ�λ�γικ� στ�ι<εJα), Hνwh κατ� τ0ν ΦPτι� "ν�θευτη τ'ν διετ$ρησαν τ� Zλκ�ντα
τ'ν καταγωγ'ν "π0 τ'ν Hκκλησιαστικ' γλhσσα π�ι$µατα, _πως:

«E�ρηκε τ ν δαµαλ�δα Bπαλ ν κα7 τρυφερJν
κα7 ;ς τ8 καιν8ν �λ$κτ�ριν τα�την <πεπ1δηκεν
κα7 <π��ησεν παιδ�α ;ς τJ 3υλ�κ��κ�υδα,
κα7 �Iδε7ς τ�λµ~e λαλ"σαι, �λλ’ Cλ�υς <φ�µωσεν.
�Aγιε µ�υ, fγιε, φ�#ερ� κα7 δυνατ$,
δ8ς αIτ^5 κατJ κραν��υ zνα µ  ?περα�ρηται
κ�γ= σ�ι τ8ν #��ν τ8ν µ$γα πρ�σαγ�γω εOς εI�1ν».

(bOπ�ι�ς θ�λει ν� δcK τ'ν π�ι�τητα τhν �υ:αντινhν Lλληνικhν, �ς δια�,σcη τ� π�ι$-
µατα τ�> Πτω<�πρ�δρ�µ�υ x τ0 9π�ς τ�> ∆ιγενK 2AκρAτα). T�λ�ς _λη α τ' E Lλληνικ'
"ναγ�ννησις HIεφρ,σθη Tδανικ� "π0 τ0ν πατρι,ρ<η 2Iω,ννη Kαµατερ�, _ταν, µετ� τ'ν
�λωσιν "π0 τ�8ς σταυρ�φ�ρ�υς τ0 1204 τKς Kωνσταντιν�υπ�λεως, κατ�στρεφε τ0 σwω-
:�µεν� µ�<ρι τ�τε eγαλµα τKς θεqς 2Aθηνqς Hπ; κεφαλKς φανατισµ�ν�υ πλ$θ�υς κραυ-
γ,:�ντας: «AIτ  U σκ�λλα µeς Eφαγε».

�Aθαν�σι	ς K	υκ	��στας
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2EIηγ$στε στ0ν σκεπτ�µεν� γνωστ� σας, τA εoδ�υς περι�δικ0
εaναι F «∆αυλ�ς». CYπ,ρ<�υν στ0 περι�,λλ�ν σας (λAγ�ι) eνθρω-
π�ι π�8 µπ	ρ	"ν ν� δια�,:�υν Zνα 9ντυπ� σ�ν τ0ν «∆αυλ�».



T� �λ�µµα τ
ς �γελ�δας
Πρ�πει κανε�ς ν �µ�λ�γ�σ�η �τι τ� ν�� �κπαιδευτικ� πρ�γραµµα τ�� κ.

 Aρσ�νη ε"ναι #ντως �κπληκτικ� �σ� κα� πρωτ�τυπ�. Kα� ν µ�� τ� θυ-
µηθ(τε, �τι θ *γ+λ�η πραγµατικ µεγ+λ�υς �πιστ�µ�νες. Kα� π,ς -λλι,ς
θ µπ�ρ��σε ν γ.ν�η, �ταν µεσ��ντ�ς τ�� /τ�υς 0π+ρ1�υν σ1�λε2α π�3 �4
µαθητ�ς τ�υς δ5ν /1�υν διδα1θ�( �6τε µι 7ρα 4στ�ρ.ας, �ν8, �σ�ι /1�υν �πι-
λ�9ει τ� µ+θηµα τ(ς πληρ�φ�ρικ(ς ε;τε κυττ+<�υν �µ*ριθ,ς τ� τα*+νι ε;τε
=.1ν�υν καν�να 0πν+κ�, -φ�� δ5ν 0π+ρ1�υν �4 >λεκτρ�νικ�� 0π�λ�γιστ�ς.

?Ωστ�σ� �κε2 π�3 γ�νε2ς κα� µαθητα� πηδAνε -π� τBν 1αρ+ τ�υς, ε"ναι στ�
µ+θηµα τ,ν -ρ1α.ων Cλληνικ,ν.  Aντιλαµ*+νεσθε �λ�ι, �τι τ παιδι µ5
τBν µεγ+λη 0π�δ�µB π�3 /1�υν -π� τ� δηµ�τικ� κα� τ� γυµν+σι�, τ θεω-
ρ��ν πι παι1ν.δι. Kα� ε"ναι -π�ρ.ας D9ι�ν, γιατ� µερικ�� γ�νε2ς <ητ��ν
φρ�ντιστ5ς κα� παρ+λληλα τρα*��ν τ µαλλι+ τ�υς. ?Ωρισµ�ν�ι µ+λιστα -ν�-
συραν -π� τBν λ�θη τ(ς νε�τητ�ς των τBν γραµµατικB κα� τ� συντακτικ�ν
τ��  A1ιλλ�ως T<αρτ<+ν�υ, µ�πως κα� µπ�ρ�σ�υν ν �9ηγ�σ�υν τ.π�τε στ
«*λαστ+ρια» τ�υς.

 Aλλ κα� κε2να µ5 τ� σπινθηρ�*�λ� *λ�µµα τ(ς -γελ+δας στ µ+τια τ�υς
παρακ�λ�υθ��ν τ� σ1�λικ�ν Hρ�λ�γι� πρ�γραµµα, π�3 ε"ναι τ.γκα στ
-ρ1α2α ?Eλληνικ+.  Aφ�� τ� µ+θηµα θεωρε2ται �9αιρετικ(ς *αρJτητ�ς,
καθKς δι’ αMτ�� πρ�σεγγ.<�υν �4 αMριαν�� π�λ2τες τBν -ρ1α.α τ�υς πνευ-
µατικB κληρ�ν�µι+. NEτσι τ�� παρε1ωρ�θησαν δυ� �λ�κληρες Oρες. POσ�
δηλαδB στ θρησκευτικ+, τ καλλιτε1νικ κα� τBν γυµναστικ�. Mετ λ�ιπ�ν
-π’ �λα αMτ ε"ναι δυνατ�ν τ παιδι τ,ν Λυκε.ων ν µB µ+θ�υν -ρ1α2α;
U�ρετε, τ. πρ�σ�γγιση τ,ν κειµ�νων µπ�ρε2 ν γ.ν�η µ�σα σ’ αMτ� τ� δ.ωρ�
τ(ς διδασκαλ.ας C*δ�µαδια.ως. UεπετVAς π+νω στ�ν 1ρ�ν� �λ�υς τ�3ς -ττι-
κ�3ς κα� #1ι συγγραφε2ς, 1Wρια π�3 γ.νεσαι σαXνι, µ�1ρι κα� ν διδ+9�ης
µπ�ρε2ς, στBν γραµµατικB, στ� συντακτικ� κα� στBν αYσθητικB τ,ν κειµ�νων.

Πρ�ς Θε��! M5 �λα αMτ τ πρ�ηγ�Jµενα δ5ν �νν���µε �τι γ.νεται συ-
στηµατικB 0π�*+θµισις τ�� �ν λ�γ8ω µαθ�µατ�ς κα� �τι κ+π�ι�ι /1�υν κ+θε
λ�γ� ν τ� καταργ�σ�υν.  Aλ.µ�ν� τWρα! NIσα-;σα π�3 �πικεντρWν�υν σ’
αMτ� �λ� τ�υς τ� �νδιαφ�ρ�ν, 7στε τ ?Eλλην�π�υλα ν -π�κτ�σ�υν µι
σφαιρικ συγκε1υµ�νη -ντ.ληψη τ�� γνωστικ�� αMτ�� -ντικειµ�ν�υ. E"ναι
δ5 τ�τ�ια ^ λατρε.α τ,ν µαθητ,ν πρ�ς τ -ρ1α2α, π�3 τ�3ς �µφυτ��ν �4 δι-
δ+σκ�ντες, π�3 �ταν ρWτησα τ�κν� φ.λης �Yκ�γενε.ας π,ς τ π+ει µ’ αMτ+,
/λα*α τBν Dκρως �νθαρρυντικB -π+ντηση: «KαλJτερα ν µAς µ+θαιναν κι-
ν�<ικα».

Θαυµ+στε λ�ιπ�ν �λ�ι τBν φρ�ντ.δα τ�� κρ+τ�υς µας γι τBν κλασσικB
παιδε.α τ,ν ?Eλλην�πα.δων, τBν �π�.α εYσηγε2ται, 0λ�π�ιε2 κα� 0περασπ.-
<εται � κJρι�ς Γερ+σιµ�ς  Aρσ�νης. EMτυ1,ς �µως π�3 /τσι *ελτιWθηκε τ�
�π.πεδ� τ,ν σπ�υδ,ν κα� πατ+1θηκε ̂  παραπαιδε.α. ∆ιαφ�ρετικ+ τBν ε;1α-
µε *+ψει.

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



∆εκ�δες µελετητ�ς στ�ν �Eλλ�δα κα� περισσ�τερ�ι �σως στ� ��ωτερικ�
�σ��λ� νται µ� τ�ν �π�δει�η τ!ς "λληνικ�τητας τ!ς �τυµ�λ�γ%ας τ&ν λ'-
�εων τ&ν )ασικ&ν ∆υτικ�ευρωπαϊκ&ν γλωσσ&ν +ς κα� τ!ς Λατινικ!ς.

Στ�ς �ργασ%ες α/τ�ς ε0ρισκα τ�ν ε/�αρ%στηση ν1 παρακ�λ�υθ& τ�ν
συλλ�γισµ� τ�  συγγραφ'α µ'�ρι τ�ν ε0ρεση τ!ς �ρ�!ς µι4ς λ'�εως. Mε-
ρικ�ς 6σαν �π�σπασµατικ'ς, 8λλες πι� συστηµατικ�ς (λε�ικ�), κα� µ'σ;ω
α/τ&ν µ� τ�ν �ρ�ν� )ελτιων�ταν < =δ'α τ!ς "λληνικ�τητας τ&ν γλωσσ&ν.

�H �µφι��λ!α: Π%σω ?µως �π� τ�ν πρ�φαν! ε/φ�ρ%α @µεναν �ρωτηµα-
τικ�. MAπως εBναι µ�ν� �C πρ�φανεDς λ'�εις (history<Fιστ�ρ.α); MAπως
ε=δικευµ'νες (Eρ�λ�γ%α, π.�. =ατρικA) F �πιλεγµ'νες λ�γ;ω τ!ς ε/κ�λ%ας
τ�υς; T% γ%νεται µ� τ�ς «δJσκ�λες» λ'�εις; ?πως tabula = τρ�πεMα < ∆ωρ.
ταλ.α<τηλ.α = σαν%ς.

OEτσι σκ'φθηκα, ?τι µ%α �νεπηρ'αστη συλλ�γ� λ'�εων κα� < �τυµ�λ�-
γησA τ�υς θ1 6ταν µ%α Cκαν�π�ιητικ� �π�δει�η. PEπ'λε�α µ� α/στηρ1
κριτAρια τ�ς λ'�εις 1.000 �νν�ι&ν στ1 Λατινικ�, Sστε Eπ�ι�σδAπ�τε στ�
�&ρ�-�ρ�ν� ν1 µπ�ρT! ν1 �κφρ�σTη τ�ς )ασικ'ς τ�υ �πικ�ινωνιακ�ς �ν�-
γκες. T�π�θ'τησα σ� στ!λες τ�ς �ντ%στ�ι�ες λ'�εις τ&ν π'ντε )ασικ&ν
ε/ρωπαϊκ&ν γλωσσ&ν κα� τ�ς �τυµ�λ�γησα �π� τ�ν �ρ�α%α "λληνικA. T�
�γ�ε%ρηµα �στ'φθη �π� �πιτυ�%α, �φ�  σ� 30 λατινικ�ς λ'�εις δ�ν εVρ'-
θησαν �ντ%στ�ι�α "λληνικ�ς W%Mες (3%). (�H �ργασ%α εBναι �δηµ�σ%ευτη).

T! µιλ#νε; &Aγγλικ( ) �Eλληνικ�;
 Aφ�ρµB γι τ� περιε1�µεν� τ�� παρ�ντ�ς /δωσε µ.α σJντ�µη ε;δηση στ�

µελ*�υρνιWτικ� «N�� K�σµ�» στ�ς 24.8.98 (σ. 8), �π�υ -ναφ�ρεται �τι κ+-
π�ι�ς �ργ+της στBν περι�1B τ(ς Λ+ρισας καλλιεργε2 στ� κτ(µα τ�υ µ.α κ�-
λ�κJθα-γ.γαντα, π�3 <υγ.<ει π+νω -π� 300 κιλ+. ?H ε;δηση συν�δεJεται κα�
µ5 φωτ�γραφ.α, κα� ̂  κ�λ�κJθα παρ�υσι+στηκε στBν /κθεση Agrotica (πρ�-
σ�9τε τ� αMτ�) τ(ς Θεσσαλ�ν.κης (δηλ. #1ι &Aγρ�τικ, /κθεση).

 Aµ�σως µ�� lρθε στ� ν�� mνας µ�θ�ς π�3 ε"1α -κ�Jσει, πKς κ+π�ι�ς
PEλληνας γεωργ�ς 1+ρισε µερικ σπ�ρια κ�λ�κJθας σ5 κ+π�ι� 0περπ�ντι�
φ.λ� τ�υ. T� Cπ�µεν� καλ�κα.ρι � φ.λ�ς αMτ�ς τ�� /γραψε πKς �4 κ�λ�κJ-
θες τ�υ /γιναν διπλ+σιες κα� τριπλ+σιες σ5 µ�γεθ�ς, 1ρησιµ�π�ι,ντας τ�
σπ�ρ� τ�υ. ?O PEλληνας γεωργ�ς δ5ν µπ�ρ��σε ν τ� πιστ�ψ�η κα� /στειλε
τ�ν γυι� τ�υ στBν 9ενιτει ν δ�( µ5 τ µ+τια τ�υ τ� µ�γεθ�ς τ�� σπ�ρ�υ τ�υ.
 Eν τ8, µετα93 � πατ�ρας, π�3 *ρισκ�ταν σ5 πρ�1ωρηµ�νη ^λικ.α, µ�1ρι ν
�πιστρ�ψ�η � γυι�ς τ�υ, π�θανε κα� δ5ν Dκ�υσε �τι πρ+γµατι � σπ�ρ�ς τ�υ

▲

&Aπ� παν�ρ-αιες ∆ωρικ0ς λ�1εις πρ�
λθαν
3λες �4 5!6ες τ
ς &Aγγλικ
ς γλ7σσας



αMγ+τισε κα� �4 κ�λ�κJθες σ5 9�ν� /δαφ�ς ε"1αν τρε2ς φ�ρ5ς κα� παραπ+-
νω τ� µ�γεθ�ς π�3 ε"1αν στBν ?Eλλ+δα.

M�� lρθε αMτ�ς � µ�θ�ς στ� ν��, γιατ� στBν ?Eλλ+δα -µφισ*ητε2ται ̂  �π.-
δραση π�3 /1ει -σκ�σει ̂  ?EλληνικB γλ,σσα στ� εMρωπαϊκ� λε9ιλ�γι� κα�
Yδιαιτ�ρως στBν  Aγγλικ�, κα� �µε2ς π�3 <��µε σ�µερα σ’ mνα Dκρως -γγλ�-
φων� περι*+λλ�ν, ε;µαστε σν τ� γυι� τ�� παραπ+νω γεωργ��, κα� �µε2ς
µ5 τ µ+τια µας *λ�π�υµε τ� µ�γεθ�ς τ�� Cλληνικ�� γλωσσικ�� σπ�ρ�υ
στBν  Aγγλικ�. Φυσικ �ν γνωρ.<�ης �τι � σπ�ρ�ς αMτ�ς lταν τ�� πατ�ρα
σ�υ, τ�τε τ� �νδιαφ�ρ�ν ε"ναι µεγαλJτερ� κα� ψ+1νεις ν *ρ�(ς κα� τ�3ς
Dλλ�υς κ�π�υς π�3 γ�µισαν �4 κ�λ�κυθι�ς σ�υ κα� δ5ν πιστεJεις τ�3ς συ-
ντ�π.τες σ�υ, �τι τ� σπ�ρ� µας �µε2ς τ�ν π�ραµε -π� τ�3ς τ�Jρκ�υς, φρ+-
γκ�υς p C*ρα.�υς. O4 �πανωτ5ς σκλα*ι�ς µας µAς -π�µ+κρυναν -π� τBν
4στ�ρ.α κα� τ�ς παραδ�σεις µας.  Aπ�µ�νει σ5 µAς ν γυρ.σ�υµε στBν πα-
τρ.δα ν π��µε τ ν�α γι τ� µ�γεθ�ς τ(ς κ�λ�κJθας.

E"ναι γεγ�ν�ς πKς µ�1ρι σ�µερα δ5ν /1�υµε µ.α συστηµατικ καταγραµ-
µ�νη κα� /γκυρα τεκµηριωµ�νη µελ�τη γι τBν �π.δραση τ(ς ?Eλληνικ(ς

PEντυπωσι�σθηκα ?µως �π� τ� µεγ�λ� π�σ�στ� (70%) τ&ν γερµανικ&ν
λ'�εων, π�[ δ�ν πρ�'ρ��νταν �π� τ�ν ΛατινικA, µ� �π�τ'λεσµα < �τυ-
µ�λ�γησA τ�υς ν1 φα%νεται σ�εδ�ν �δJνατη. \Oσ�ν �φ�ρ^4 στ�ν PAγγλι-
κA, τ1 π�σ�στ1 6σαν 78% λατινικ!ς πρ�ελεJσεως, 17% γερµανικ!ς κα�
5% κελτικ!ς. OEτσι < �π�δεικτικ�τητα τ!ς µεθ�δ�υ τ&ν 1.000 λ'�εων @�α-
σε =σ�[ γι1 τ�ς δJ� παραπ�νω γλ&σσες.

Γι1 ν1 µ� πελαγ�δρ�µ& µ� π�λJγλωσσες �τυµ�λ�γ%ες, �π�φ�σισα ν1
�σ��ληθ& µ� µ%α µ�ν� γλ&σσα, �λλ1 �πισταµ'νως.

Γιατ! 9 &Aγγλικ:; PEκ πρcτης dψεως < Γερµανικ� θ1 6ταν < γλ&σσα
�κλ�γ!ς, +ς διαθ'τ�υσα µεγ�λ� π�σ�στ� µ� λατιν�γεν&ν λ'�εων. \Oµως
@�ει fνα )ασικ� µει�ν'κτηµα· εBναι γλ&σσα σJνθετη, µ� µεγ�λ� π�σ�στ�
λ'�εων ν1 παρ�γωνται �π� 2-3 λ'�εις i µ� πρ�θ'µατα-�πιθ'µατα. PAντ%-
θετα < PAγγλικ� �ωρ�ς τ� παραπ�νω µει�ν'κτηµα εBναι συγ�ρ�νως κα�
π�λυπ�λιτισµικ� γλ&σσα. T'σσερεις π�λιτισµ�� - γλ&σσες τ�ν �µπλ�Jτι-
σαν, µ� �π�τ'λεσµα τ�ν µεγ�λη π�ικιλ�τητ� της (τ&ν γηγεν&ν Bρε-
τανν&ν, τ&ν Pωµα%ων, τ&ν PAγγλ�σα��νων κα� τ&ν Γ�λλων). PEκτ�ς ?µως
�π� τ1 καθαρ&ς �πιστηµ�νικ1 πρ�σ�ντα της fλκει τ�ν πρ�σ��� λ�γ;ω
τ!ς παγκ�σµι�τητ�ς της +ς γλcσσας τ�  ν ν (τε�ν�λ�γικ� ) imperium.

Π&ς @γινε ?µως < µε%�η τ�σων π�λιτισµ&ν στ�ν PAγγλικ� γλ&σσα;
Kα< =λ!γη 4στ�ρ!α: Περ� τ� 2500 π.X. ()λ. Colin Renfrew) κελτικ1 φJλα

περν� ν τ� M�γ�η κα� �γκαθ%στανται στ1 )ρεταννικ1 νησι1
[Brito(nes)<*ριτ�ς/*ριθ3ς = στι)αρ�ς]. T�ν 1� π.X. α=&να κατακτ&νται
�π� τ�[ς Pωµα%�υς, µετ1 τ�ν �να�cρησA τ�υς τ�ν 5� α=&να µ.X. �C
Σκ&τ�ι �πιτ%θενται στ�[ς Bρετανν�Jς, �ναγκ�M�ντ�ς τ�υς ν1 MητAσ�υν

▲
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)�Aθεια �π� τευτ�νικ1 φJλα (PAγγλ�-Σ���νες). A/τ�� καταλαµ)�ν�υν
τ�ν �cρα �κδιcκ�ντας τ�[ς κατ�%κ�υς πρ�ς O/αλλ%α, PIρλανδ%α κα� γαλ-
λικ� Bρετ�ννη. T�ν 11� α=&να N�ρµανδ�� �γκαθ%στανται στ�ν περι��A.
PAπ� τ�ν 14� α=. �C σ�'σεις @�θρας - φιλ%ας µ� τ�ν Γαλλ%α �πηρε�M�υν τ�ν
γλ&σσα (κυρ%ως στ�ν A/λA).

Π&ς ?µως < π�λJµ�ρφη α/τ� γλ&σσα θ1 �π�δει�θT! κ�ρη τ!ς �Eλλη-
νικ!ς;

�H «τελικ:» λ@σις: �H τJ�η )�ηθ�ει τ�[ς �ρευνητ'ς! Στ1 )ι)λι�πωλεDα
�µφαν%σθηκε τ� «English Etymology», @κδ. Oxford 1996 (Λε�ικ�). �H �γκυ-
ρ�τερη κα� πλ'�ν σJγ�ρ�νη �τυµ�λ�γηση τ!ς PAγγλικ!ς �π� τ�[ς σ�-
φ�[ς τ!ς PO�φ�ρδης. Mετ1 �π� µελ'τη παρατAρησα τ1 "�!ς:

1. Σ� κ�θε λ!µµα π�[ δ�ν πρ�'ρ�εται �π� λατινικA, "λληνικA, γαλλικ�
W%Mα, παραθ'τει )�ρει�-κεντρικ�ς γλ&σσες, �ωρ�ς ν1 πρ�τε%νTη κ�π�ιαν
=διαιτ'ρως. B')αια σ�εδ�ν π�ντ�τε καταλAγει στ� «Gmc» (Germanic),
µ%α Vπ�θετικA, �µαρτJρητη γλ&σσα (?πως τ� �δι� τ� λε�ικ� παραδ'�ε-
ται θ'τ�ντας �στερ%σκ� *: π.�. bury<Gmc*burzjan).

2. �Eλληνικ�ς W%Mες �π�δ'�εται µ�ν� τ�ς α/τ�ν�ητες, γρ�φ�ντ�ς τες µ�-
λιστα µ� λατινικ1 γρ�µµατα (haimorrhagia, kh�rtès = ��ρτης).

3. Λ'�εις π�[ πρ�'ρ��νται �π� λατινικ�ς (π.�. canine < canis = dog) δ�ν
τ�ς θεωρεD "λληνικ�ς (δηλ. ... � * cu(r)on-<κύων).

4. M� µεγ�λη (ε/�αρ%στηση) @κπλη�η διεπ%στωσα, ?τι σ� �λ��ιστες λ'-
�εις �ναγκ�Mεται ν1 πρ�τε%νTη W%Mα =νδ�ευρωπαϊκ� («I.E.»), πρ�σθ'τ�-
ντας )ε)α%ως κα� τ�ν +ς 8νω �στερ%σκ� (*). EBναι δ� τ�σ� ?µ�ια µ� τ�ν
�EλληνικA, Sστε µ� )�Aθησαν ν1 )ρ& τ� �ντ%στ�ι�� @τυµ� (π.�.

γλWσσας στBν  Aγγλικ�. ?H µ�νη �ργασ.α π�3 γνωρ.<ω �τι ταιρι+<ει στ�
πεδ.� τ��τ� ε"ναι αMτB τ��  Aριστε.δη E. Kωνσταντιν.δη «O4 Cλληνικ5ς λ�-
9εις στBν  AγγλικB γλ,σσα», /κδ�ση τ�� συγγραφ�α, Θεσσαλ�ν.κη 1991.
?O ;δι�ς συγγραφ�ας �µ*αθJνει στ� θ�µα τ�υ στ�ς ν�ες τ�υ �κδ�σεις τ��
1997 -π�δεικνJ�ντας µ5 1ειρ�πιαστ παραδε.γµατα κα� -ριθµ�3ς �τι 9
&Aγγλικ, γλ7σσα δ0ν εFναι �Gραν�κατ��ατ� δηµι�@ργηµα. �O κ
π�ς τ�ν
�Eλλ:νων τρ�φει τ<ς 5!6ες της πλ�υσι�π�ρ�-α.

M5 *+ση τBν /κδ�ση αMτB τ�� A.E. Kωνσταντιν.δη θ pθελα ν σηµειW-
σω µερικ5ς καταπληκτικ5ς πληρ�φ�ρ.ες, π�3 -π�δεικνJ�υν πανηγυρικ
τBν /κταση τ(ς �π.δρασης τ(ς ?Eλληνικ(ς στBν  AγγλικB γλ,σσα. T�
«Webster», τ� πληρ�στερ� -µερικανικ� λε9ικ�, /1ει σJν�λ� λ�9εων 166.724.
 Aπ� αMτ5ς �4 -µιγε2ς Cλληνικ5ς λ�9εις ε"ναι 41.614 pτ�ι π�σ�στ� 25%. NAρα
^ µ.α στ�ς τ�σσερεις λ�9εις ε"ναι καθαρ Cλληνικ�. ΣτBν YατρικB �ρ�λ�γ.α
µ5 *+ση τ� λε9ικ� «Dorland» σ5 σJν�λ� 46.251 �Y Cλληνικ5ς λ�9εις ε"ναι
24.762 pτ�ι π�σ�στ� 54%. ΣτBν xν�µατ�λ�γ.α τ,ν <8Wων �λων τ,ν κλ+δων
�λα τ γ�νη µ�1ρι τ� 1975 lταν 298.000. ?H CλληνικB συµµετ�1B ε"ναι 181.102▲

∆ΑΥΛqΣ/204, ∆εκ'µ)ρι�ς 1998 12781



pτ�ι π�σ�στ� 61% µ5 Dκρως -µιγε2ς Cλληνικ5ς λ�9εις.  Eν πρ�σθ�σ�υµε κα�
αMτ5ς π�3 κατ τ� yµισυ ε"ναι Cλληνικ�ς, τ�τε τ� π�σ�στ� γ.νεται 75% pτ�ι
�4 3 στ�ς 4 λ�9εις ε"ναι Cλληνικ�ς. Πρ�σ�9τε κα� τ��τ�: T ;δια λε9ικ λ�νε,
πKς στBν  AγγλικB 0π+ρ1�υν 57 τ�Jρκικες λ�9εις κα� 34 σλα*ικ�ς! Ezγε
µας!

 Eδ, �µως /ρ1εται στ� ν�� κα� τ� Dλλ� ε6λ�γ� �ρWτηµα: �ν8, /1�υµε πα-
νελλαδικ5ς p παγκ�σµιες �κθ�σεις γι ν �κθ�τ�υµε τ� µ�γεθ�ς τ,ν κ�λ�-
κυθι,ν µας – /στω κα� µ5 τ� #ν�µα Agrotica: κα� αυτ� Cλληνικ� ε"ναι –, π�υ-
θεν δ5ν /1ει πραγµατ�π�ιηθ( µ.α παγκ�σµια /κθεση – /στω κα� µ5 τ� #ν�-
µα Glossica –, γι ν -π�δει1θ�( περ.τρανα �τι � κ�σµ�ς σ�µερα µ5 τ
-γγλικ �µιλε2 πρ+γµατι Cλληνικ+. NEτσι µ�ν� τ� γ�ητρ� τ(ς ?Eλληνικ(ς
θ -νε*�( πρ,τα σ5 µAς γι ν τBν σε*αστ��µε, κα� στ� -γγλ�φων� κ�ιν�
γι ν τBν �κτιµ�σ�η, γιατ� ̂  /κταση τ(ς �π.δρασ�ς της, �ν8, ε"ναι τερ+στια,
ε"ναι �µως Dγνωστη σ5 �λ�υς.

Θωµ#ς &Hλι�π�υλ�ς
Φιλ�λ�γ�ς, διευθυντBς K�λλεγ.�υ «Παιδε.α» Mελ*�Jρνης

breath<IE*bhretos = κα%ω � φρυκτ�ς < φρJττω).
Πρ�σπαθ&ντας ν1 συµπληρcσω τ� λε�ικ� µ� "λληνικ�ς W%Mες, σκ'φθη-

κα ?τι, zν )ρ& σ� 3λα �νε�αιρ'τως τ1 λAµµατα (entry) "λληνικ� @τυµ�, τ�-
τε �ναµφισ)Aτητα �π�δεικνJεται < "λληνικ� πρ�'λευση τ!ς PAγγλικ!ς
γλcσσας. �H �ργασ%α ?µως �πεδε%�θη κ�λ�σσια%α, �φ�  �π� τ1 20.000
λAµµατα (552 σελ.) �τελε%ωσα µ�ν� τ1 A, B κα� F � 3.000 λAµµατα σ� 4
µ!νες Fτ�ι τ� 15% (γι1 τ�ν Eλ�κλAρωση τ�  @ργ�υ θ1 �παιτ� ντ� �κ�-
µα 30 µ!νες!). PAπ�τ'λεσµα;

PAφαιρ�υµ'νων τ&ν λ'�εων π�[ πρ�'ρ��νται �π� κJρια {ν�µατα κα%
�π� µ� ε/ρωπαϊκ�ς  γλ&σσες (π.�. PAρα)ικA), �π'µειναν �νετυµ�λ�γη-
τες µ�ν� 5 (λατιν�γενεDς) �π� τ� A, 11 �π� τ� B κα� 5 �π� τ� F Fτ�ι 0,5%.

Στατιστικ1 λ�ιπ�ν �π�δεικνJεται < καταγωγ� τ!ς PAγγλικ!ς γλcσσας
�π� τ�ν πρcιµη �ρ�α%α �EλληνικA, καθ’ ?σ�ν διεπ%στωσα, ∆ωρικ� µ�ρ-
φ� τ&ν λ'�εων (παλαι�τερη τ!ς PIωνικ!ς) +ς κα� W%Mες �π� τ�ν Γραµµικ�
Γραφ� B (π.�. fan = flannel � ∆ωρ. πAν�ς = PIων. π(ν�ς i farm < ∆ωρ.
π+γµα = PIων. π(γµα).

EBµαι σ%γ�υρ�ς, ?τι τ� �λ��ιστ� π�σ�στ� 0,5% �π�τυ�%ας θ1 εVρεθT!
γι1 ?λ� τ� λε�ικ� κα� δ�ν θ1 �παιτηθT! < τερ�στια πνευµατικ� πρ�σπ�-
θεια τ!ς �τυµ�λ�γησης.

∆ι1 τ�  λ�γ�υ τ� �ληθ�ς παραθ'τω στ�ν "π�µενη σελ%δα fνα τυ�αD�
<µισ'λιδ� τ�  «English Etymology» +ς δεDγµα τ�  τρ�π�υ �ργασ%ας. (Σηµ.:
�Oπ�ιαδAπ�τε λ'�η F <µισ'λιδ� τ&ν A, B κα� F εBναι στ� δι�θεση κ�θε
�νδιαφερ�µ'ν�υ).

∆ΑΥΛqΣ/204, ∆εκ'µ)ρι�ς 199812782
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• burst: = OE berstan < OS-OHG brestan
ON. bresta < Gmc.* brestan IE bhrest- OIr
brissim Gael. bris = break.
• burthen: var. of BURDEN.
• burton (naut) = tackle block used to tighten
riggind. Brytton takles < Breton  - brittany.
• bury: OE byrgan < Gmc* burjan (cf.
BURIAL) < burz < OE beorgan = protect..
• bus: short of OMNIBUS.
• busby: †large bushy wig. - (unkn orig). (cf.
buzz = hairy objects).
• bush1 = shrub < boisshe < OE. bysc < ON
buski... bossche < OF. bosc = var. of bois =
wood.
• bush2 = metal lining of a hole. MDu busse
= bush of a weel (see Box).
• bushel = dry measure of capacity < OF.
boissel (perh. of Gaul. orig.).
• business = †solicitude. OE †industry,
occupation < OE. bisignis (BUSY +- NESS).
• buskin = half-boot... <OF. bouzequin corr.
to Cat. Sp. borcegui ...It. borzacchino (of
unkn.orig).
• buss (arch) = kiss (urcert.orig). cf. eartier
†bass.
• bust1 = sculpure of head... and breast.
female bosom < F.buste<It. busto (unkn.).
• bust2 = vulgar pronunc. of BURST.
• bustard = bird of genus Otis perh <AN.
* bustarde of bistarde +oustarde < avis
tarda? = slow bird (??) [may be a perversion
of a foreign word].
• bustle1: bestir busily, perh < †buskle < busk
= hurry < ON. bruask - le.
• bustle2: pad thrusting out a skirt behind (of
unkn.orig).
• busy = constantly occupied <OE. bisig -
MLG. besich (of unkn orig).
• but = †outside - uhless  < OE beutan <
OHG biuzan = Bit*utana = without.
• butcher < ME. bocher < OF bochier <OF.
Pr. boc = he-goat < O.Celt *bukkos.

• burst: = @κ-ρη�ις → (�ρ�ικA @νν�ια) =
σπ�Mω = ρηγνJω: <bristan � FρA�ιν =
ρ!�ις (ρηγνJω).
• burthen = φ�ρτ%α < burden �φ�ρτ�ν-ς.
• burton = στ� παλ�γκ� (=νεκρ�ς) → πα-
λ�γκ� < Britton takles = )ρεταννικ1 παλ�-
γκα � L. Britto < (Kελτ.) Brittos � Bριτ�ς
= στι)αρ�ς.
• bury = θ�)ω/κρJ)ω → πρ�στατεJω: <
burgjan � πυργ�ω = †πρ�στατεJω.
• bus < omnibus = omhis � Jµ�ι�ς = κ�ιν�ς:
• busby1 = δασεDα περ�Jκα < bus.bix; �
buska.bix � δασυ.θρι1.
• bush2 = θ�µν�ς  πυκν� )λ�στησις: < buski
� δασικ�ς = δ�σ�ς < δασMς N πυκν�ς.
• bush = �ν%σ�υσις 8��ν�ς: < bucse � πυ1�ς
= σκληρ� �Jλ�.
• bushel = κ�λαθ�ς µετρAσεως σιτηρ&ν: <
boisse � φ�ρµ�ς; = κ�φιν�ς µ. σιτηρ&ν.
• business = Mωηρ�της < busy-ness (assis) �
)ι�Jς ()ι�ω) +-�της � )ιωσικ�ς = Mωηρ�ς.
• buskin = δερµ�τιν� µπ�τ�κι:<borsa-
(chiino)��@ρσιν�ν=δερµ�τιν�ν (π'διλ�ν).
• buss = φ%ληµα: <kiss < kussas � κJσσα =
(��ρ.) κυν'ω = φιλ&.
• bust1 = µπ� στ�/κ�ρφ�ς � �@στρα <�@ω
= �γκλε%ω.
• bust2 < burst � FρA�ις
• bustard = γ�λλ�ς (πτην�ν) � Oτιδ<ς <
~τ%ς.

• bustle1 = φασαρ%α � �ρυ�σ jω = �ρ@ω =
�ε�ειλ%Mω (�π� �ν'ργεια)/ταρα�A.
• bustle2 = µα�ιλαρ�κι π�[ φ�υσκcνει τ�
φ�Jστα < �ρυ�σ jω = �ρ@ω=φ�υσκcνω.
• busy = �πασ��ληµ'ν�ς→δραστAρι�ς:
<busig � �ιωσικ�ς < �ι�Pς  �ι�ω = Mωηρ�ς.
• but = �λλ� → �κτ�ς < by+utana<bi-uter �
αµ(φι)-Tστερ�ν = �ωρ%ς.
• butcher = �ασ�πης→κ�)ω (λαιµ�) <
bok(kos) � L. pecua � π�κ�ς/π'κω = κ�)ω.

T� π&ς κα� π�τε �C γηγενεDς πληθυσµ�� ?λης τ!ς E/ρcπης �πεδ'�θησαν τ�ν �Eλληνικ� γλ&σσα F τ� 8ν �C
πληθυσµ�� α/τ�� 6σαν Πρωτ�'λληνες, εBναι πρ�ς @ρευνα, κ�π�τε δ� τ� πρ�)ληµα θ1 �πιλυθTT! τεκµηριωµ'ν�.

Kων. Kαρµιρ�ντ6�ς



Σταυρ�σ-ηµ� εUδ7λι� τ
ς πρ�ϊστ�ρικ
ς περι�δ�υ (M�ση Xαλκ�κρατ!α) µ0 �ν�γλυφα
-αρακτηριστικ( τ�M πρ�σ7π�υ, µακρP λαιµ� κα< περιδ�ραι� µ0 σταυρ�σ-ηµ� Zπ!σης

�ν�ρτηµα �νθρ7πιν�υ εUδωλ!�υ. [Yψ�ς: 15,3 _κ. Kυπριακ� M�υσε`�, Λευκωσ!α.

�O σταυρ�ς aταν παν�ρ-αι� σ@µ��λ�
στ�ν πρ�-ριστιανικ� �Eλληνικ� κ�σµ�



OE�ει �πικρατAσει κα� καθιερωθ! < πεπ�%θηση ?τι E σταυρ�ς �π�-
τελεD σJµ)�λ� �ναπ�σπαστ� �π� τ�ν �ριστιανικ� θρησκε%α, σ� τ'τ�ι�
)αθµ� µ�λιστα Sστε α/τ� τ� �δι� τ� σJµ)�λ� τ�  σταυρ�  ν1 ταυτ%-
Mεται σ�εδ�ν �π�λυτα µ� τ�ν Xριστιανισµ�. PAγν�εDται @τσι < πρ�-
γεν'στερη παρ�υσ%α κα� �ρAση τ�  συµ)�λ�υ α/τ�  �ιλιετ%ες Eλ�-
κληρες πρ�ν τ�ν �µφ�νιση τ!ς Xριστιανικ!ς θρησκε%ας, κα� µ�λιστα
π�λι µ� Cερ� �αρακτ!ρα, ?πως θ1 δ� µε στ� συν'�εια. �O σταυρ�ς
εBναι fνα σJµ)�λ� π�[ < �µφ�νισA τ�υ ��νεται στ1 )�θη τ!ς πρ�ϊ-
στ�ρ%ας, στ�ς �παρ��ς τ�  �νθρcπιν�υ ε�δ�υς· κα� µπ�ρ� µε ν1
π� µε ?τι ταυτ%Mεται �π�λυτα µ� τ�ν �δι� τ�ν 8νθρωπ� +ς {ντ�τη-
τα, τ�ν%M�ντας τ�ν συνε�! δηµι�υργικA τ�υ παρ�υσ%α π�νω στ� γ!.
Στ1 σ�ετικ1 �πε�ηγηµατικ1 ?µως στ�ι�εDα κα� τ�ν �π�συµ)�λισµ�
τ�  σταυρ�  θ1 περ�σ�υµε �ργ�τερα.

�Aς δ� µε τcρα τ1 �ρ�αι�λ�γικ1 στ�ι�εDα π�[ �φ�ρ� ν στ�ν 0παρ-
�η τ�  σταυρ�  �π� τ1 παλαι�λιθικ1 �κ�µη �ρ�νια, Eπ�τε κα� �νι-
�νεJ�υµε τ�ν πρcτη �µφ�νιση, fως σAµερα, τ�  συµ)�λ�υ α/τ� .

A/τ� συµ)α%νει d�ι µ�ν� µ� τ1 σταυρ�σ1ηµα �νθρcπινα ε=δcλια,
π�[ {ν�µ�M�νται @τσι λ�γ;ω τ�  σ�Aµατ�ς τ�υς, �λλ1 κα� µ� τ�[ς Mω-
γραφισµ'ν�υς παλαι�λιθικ�[ς σταυρ�[ς π�νω σ� �αλ%κια τ!ς Mα-
γδαληνα%ας �π��!ς (17000-9000 π.X.) �π� τ� Mas d’ Azil. T� �ρωτA-
µα π�[ �δ& δηµι�υργεDται εBναι: π&ς πρωτ�απεικ�νισε E 8νθρωπ�ς
τ�ν σταυρ� +ς σJµ)�λ� π�νω σ� δι�φ�ρα Vλικ�, �αρ�M�ντ�ς τ�ν F
Mωγραφ%M�ντ�ς τ�ν F κατασκευ�M�ντ�ς τ�ν σ1ν �νθρωπ�µ�ρφ�
σταυρ�σ�ηµ� ε=δcλι�; PEπειδ� εBναι π�λ[ νωρ�ς �κ�µη γι1 ν1 �πα-
ντAσ�υµε �δ& �λλε%ψει περισσ�τ'ρων στ�ι�ε%ων, θ1 τ� κ�ν�υµε α/τ�
στ� συν'�εια τ�  8ρθρ�υ, �φ�  θ1 @��υµε καταδε%�ει συν�λικ1 τ�ν
δια�ρ�νικ� παρ�υσ%α τ�  συµ)�λ�υ.

�H νε�λιθικ� �π��� (7000-2800 π.X.) @�ει κα� α/τ� ν1 �πιδε%�Tη π�λ-
λ�ς περιπτcσεις �µφαν%σεως τ�  σταυρικ�  συµ)�λ�υ. PEνδεικτικ1
µ�ν� µπ�ρ� µε ν1 �ναφ'ρ�υµε τ�ν σφραγ%δα-σταυρ� �π� τ�ν TM�-
νη Mαγ�Jλα στ�ν Θεσσαλ%α, καθ�ς κα� τ� σταυρ�σ�ηµ� µαρµ�ρι-
ν� ε=δcλι� �π� τ�ν Θεσσαλ%α κα� π�λι. Kα� τ1 δJ� )ρ%σκ�νται σA-
µερα στ� M�υσεD� B�λ�υ. Στ�ν Kυκλαδικ� �π��� (2800-1600 π.X.)
@��υµε σωρε%α Kυκλαδικ&ν σταυρ�σ�ηµων ε=δωλ%ων. PEνδεικτικ1
κα� π�λι θ1 �ναφ'ρ�υµε �κεDνα τ�  Γερ�καµπ�υ Λε)!ν�ς στ�ν KρA-
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τη καθ�ς κα� τ�ς �πεικ�ν%σεις σ�Aµατ�ς σταυρ�  κυρ%ως π�νω σ�
�γγεDα. M%α σειρ1 ?µως σταυρ�σ�ηµων ε=δωλ%ων �π� τ�ν KJπρ�
κα� �π� τ�ν �δια περ%π�υ �ρ�νικ� περ%�δ� (3000 π.X.) εBναι =δια%τε-
ρα σηµαντικA, καθ�ς σ� α/τ�ν �νAκει τ� �π�καλυπτικcτατ� γι1 τ�ν
"ρµηνε%α τ�  συµ)�λ�υ ε=δcλι�, π�[ παριστ�νει �νδρικ� µ�ρφ� σ�
σταυρικ� στ�ση ν1 φ�ρ̂4 στ�ν λαιµ� fνα 8λλ� σταυρ�σ�ηµ� ε=δcλι�.
PIδιαιτ'ρως �π�καλυπτικ� εBναι κα� τ� περιδ'ραι� �π� δεντ�λλια
κα� �ναρτAµατα �π� γκριM�πρ�σιν� στεατ%τη, "πτ1 σ� σ�!µα σταυ-
ρ�σ�ηµων �νθρωπ%νων ε=δωλ%ων κα� fνα Mω�µ�ρφ�, π�[ )ρ'θηκε
στ�ν Σ�υσκι� , στ�ν �παρ�%α Π�φ�υ. Θ1 πρ'πει �κ�µη ν1 µε%ν�υ-
µε κα� στ� 0ψ�υς 7,5 "κατ�στ&ν διπλ� σταυρ�σ�ηµ� ε=δcλι� �π�
γκριM�πρ�σιν� στεατ%τη κα� π�λι, π�[ �πεικ�ν%Mει δJ� σταυρ�σ�η-
µες µ�ρφ'ς, τ�ν µ%α µ� τ1 π�δια στ� κεφ�λι τ!ς 8λλης.

Φτ�ν�ντας τcρα στ�ν Mινωικ� �π��� (2800-1450 π.X.) @��υµε ν1
παρατηρAσ�υµε ?τι E σταυρ�ς �π�τελεD κα� �δ& �ναπ�σπαστ� σJµ-
)�λ� �π� τ�ν Mινωικ� π�λιτισµ� καθ’ ?λη τ�ν Cστ�ρικA τ�υ π�ρε%α
κα� σ� ?λες τ�ς φ�σεις τ�υ. Mπ�ρ� µε ν1 σταθ� µε στ1 διακ�σµηµ'να
µ� σταυρ�[ς Kαµαραϊκ1 �γγεDα �π� τ�ν Φαιστ� �λλ1 κα� στ�[ς µε-
γαλ�πρεπεDς µαρµ�ριν�υς =σ�σκελεDς σταυρ�[ς τ!ς Mινωικ!ς
�π��!ς, π�[ Vπ�δ'��νται µ'�ρι σAµερα τ�[ς �πισκ'πτες τ�  PAρ�αι-
�λ�γικ�  M�υσε%�υ PHρακλε%�υ. Kα� 8ν θ'λ�υµε ν1 πρ��ωρAσ�υµε
�κ�µη περισσ�τερ�, θ1 )ρ� µε �µφαν! στ�ς τ�ι��γραφ%ες τ!ς Mι-
νωϊκ!ς ΘAρας τ1 σJµ)�λα τ�  σταυρ�  τ�σ� στ1 W� �α τ!ς �πει-
κ�νιM�µενης C'ρειας ?σ� κα� στ1 σκ�υλαρ%κια π�[ φ�ρ^4.

PAλλ1 κα� στ�ν Mυκηναϊκ� �π��� (1580-1100 π.X.) �µφαν! εBναι τ1
��νη τ�  σταυρ� . Mπ�ρ� µε ν1 �ναφ'ρ�υµε �δ& τ�ν πλει�δα τ&ν
�γγε%ων π�[ κ�σµ� νται �π� τ� σταυρικ� σJµ)�λ�, �λλ1 κα� τ�ν
�ρυσ� σταυρ� �π� τ�ς �νασκαφ�ς τ&ν Mυκην&ν π�[ )ρ%σκεται σA-
µερα στ� PEθνικ� PAρ�αι�λ�γικ� M�υσεD� PAθην&ν.

Περν&ντας στ�ν Γεωµετρικ� �π��� (1100-725 π.X.) θ1 6ταν παρ�-
λειψις ν1 µ�ν �ναφ'ρ�υµε τ� �κπληκτικ� κ�σµηµα τ�  σταυρ�  µ'-
σα σ� <µισ'λην�, π�[ �π�λAγει σ� �νθρcπινα κεφ�λια. T� ε0ρηµα
α/τ� �π�κειται σAµερα στ� M�υσεD� �Hρακλε%�υ.

Παρ�λειψις θ1 6τ� �κ�µη ν1 µ�ν �ναφ'ρ�υµε τ�[ς "κατ�ντ�δες �ι-
λι�δων σταυρ�[ς π�[ κ�σµ� ν τ1 γνωστ1 γεωµετρικ1 �γγεDα σ� ?λη
τ�ν @κταση τ�  "λληνικ�  γεωµετρικ�  κ�σµ�υ τ!ς �ρ�αι�τητ�ς.
PAπ� τ�ν �ρ�αϊκ� περ%�δ� (725-510 π.X.) �αρακτηριστικ� εBναι τ� πA-
λιν� κεφ�λι �π� τ�ν A=αν� K�M�νης µ� τ1 σταυρικ1 σJµ)�λα στ�ν
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∆@� σταυρ�σ-ηµα εUδ7λια τ�M 3000 π.X. �π� �ν�ι-τ�πρ�σιν� στεατ!τη, π�P �ρ�θηκαν 
στ,ν Σ�υσκι�M τ
ς Π�φ�υ (Συλλ�γ, Xατ6ηπρ�δρ�µ�υ, &Aµµ�-ωστ�ς).

λαιµ� τ�υ, καθ�ς κα� π�λι )')αια < σωρε%α τ&ν σταυρ&ν π�νω στ1
�γγεDα. T� �δι� συµ)α%νει κα� τ�ν κλασσικ� περ%�δ�, �λλ1 �δ& τ� ν'�
στ�ι�εD� εBναι ?τι E σταυρ�ς τcρα �πεικ�ν%Mεται π�νω σ� α/τ1 τ1
�δια τ1 ν�µ%σµατα τ&ν π�λεων, στ� θ'ση π�λλ�ς φ�ρ�ς π�[ κατε-
λ�µ)ανε < κεφαλ� τ!ς θε�τητ�ς. Θ1 �ναφ'ρ�υµε �νδεικτικ1 µ�ν�
�π� τ�ν πληθcρα α/τ&ν τ&ν ν�µισµ�των µερικ1 µ�ν�, π�[ �µφαν%-
Mεται π�νω τ�υς τ� σJµ)�λ� τ�  σταυρ�  �π� τ�ν κλασσικ� fως κα�
τ�ν ρωµαϊκ� �π��A.

1. PAσηµ'νι� τετρ�δρα�µ� τ�  PAλε��νδρ�υ τ�  A´ (Mακεδ�ν%α,
495 - 452 π.X.).

2. PAσηµ'νι� τ&ν Συρακ�υσ&ν (500 π.X.) µ� κεφαλ� θε4ς στ� κ'-
ντρ� τ�  σταυρ� .

3. PAσηµ'νι� τ&ν POρρεσκ%ων (Mακεδ�ν%α, 480 π.X.).
4. PAσηµ'νι� A=γ&ν (Mακεδ�ν%α, 480 π.X.).
5. PAσηµ'νι� PAκ�νθ�υ (Mακεδ�ν%α, 480 π.X.).

▲
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�I�ρεια µ0 σταυρ�Pς στ,ν 4ερατικ,
στ�λ, κα< στ( σκ�υλαρ:κια �π�
τ, Θ:ρα. �H τ�ι-�γραφ!α �ν:κει
στ� 1650 π.X. (&Eθνικ� &Aρ-αι�λ�-

γικ� M�υσε`�&Aθην�ν).
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Nε�λιθικ, σφραγ!δα  �π� τ,ν
T6�νη Mαγ�@λα Θεσσαλ!ας.

(M�υσε`� B�λ�υ).

Π:λιν� εUδ7λι� γυναικε!ας
µ�ρφ
ς µ0 τρ!α σ@µ��λα σταυ-
ρ�M περιφερειακ( στ�ν λαιµ�
�π� τ,ν AUαν, τ
ς ∆υτ. Mακε-
δ�ν!ας. &Aν:κει στ( µ�σα τ�M

6�υ αU�ν�ς π.X..



6. PAσηµ'νι� PA)δAρων (Θρ^�κη, 500-450 π.X.).
7. PAσηµ'νι� Θη)&ν µ� σταυρ� µ'σα σ� κJκλ� κα� µ� τ�ν σηµασ%α

τ�     , �ρ�ικ�  τ!ς λ'�ης Θ-!)αι. ΓJρω �π� τ�ν σταυρ� +ς πρ�-
'κτασ%ς τ�υ σ�ηµατ%Mεται τ� "��κτιν� �στ'ρι (B�ιωτ%α, 500-480
π.X.).

8. PAσηµ'νι� ∆ελφ&ν µ� σταυρ� στ�ν µ%α πλευρ1 κ�θετ� κα�
σταυρ� �ιαστ� στ�ν 8λλη (Φωκ%ς, 421 π.X.).

9. PAσηµ'νι� Kνωσσ�  µ� σταυρ� π�[ �π�τελεD τ�ν κ�ρυφ� τ� 
�πεικ�νιM�µεν�υ λα)υρ%νθ�υ (KρAτη, 116-67 π.X.).

10. PAναφ'ρ�µε τ'λ�ς, τ�[ς 360 σταυρ�[ς τ!ς Θ�λ�υ τ!ς PEπιδαJ-
ρ�υ, �C Eπ�D�ι �ντιστ�ι�� ν πρ�ς τ�ς 360° µ�Dρες τ!ς �/ρ�νιας
κα� τ!ς γAινης σφα%ρας ()λ. «∆», τ. 199).

Kατ�πιν τ&ν �νωτ'ρω µπ�ρ� µε ν1 καταλA��υµε σ� πρcτη φ�ση
σ� µερικ1 συµπερ�σµατα:

1. �O σταυρ�ς εBναι παν�ρ�αι� σJµ)�λ� συνδε�µεν� µ� τ�ν "λληνικ�
π�λιτισµ�. (�Ως �ριστιανικ� σJµ)�λ� κ�νει τ�ν πρcτη τ�υ �µφ�-
νιση στ�ν PAνατ�λ� d�ι �νωρ%τερα �π� τ� τ'λ�ς τ�  2�υ α=&ν�ς
µ.X. κα� στ�ν ∆Jση τ� δεJτερ� �µισυ τ�  4�υ α=&ν�ς µ.X.: �Iε-
ρcνυµ�υ I. K�τσcνη, «T 1ρ�ν�λ�γικ <ητ�µατα τ�� σταυρ��»,
PAθ!ναι 1939).

2. �O πρ��ριστιανικ�ς σταυρ�ς �π� �ιλιετ%ες λειτ�υργ� σε +ς πε-
ρ%απτ�ν, δηλαδ� φυλα�τ�, µ� σκ�π� ν1 πρ�στατ'ψTη α/τ�ν π�[
τ�ν φ�ρ� σε (περ%πτωσις ε=δωλ%�υ KJπρ�υ τ�  3000 π.X., π�J
φ�ρ^4 σταυρ� στ�ν λαιµ�· κα� π�λι �π� τ�ν KJπρ� περιδ'ραι�
µ� σταυρ�Jς).

3. �H δια�ρ�νικ� παρ�υσ%α τ�  συµ)�λ�υ σ� ?λες τ�ς µ�ρφ�ς τ'�νης
κα� τ�ν καθηµεριν� Mω� �π� τ�ν Παλαι�λιθικ� �π��� fως κα�
τ1 Pωµαϊκ1 �ρ�νια δηλcνει τ�ν π�λιτισµικ� κα� �θν�λ�γικ� συ-
ν'�εια τ�  �Eλληνικ�  λα�  κα� π�λιτισµ� , λα�  π�[ ��ακ�-
λ�υθ� σε �ωρ�ς διακ�π� ν1 εBναι E �ρAστης τ�  σταυρικ�  συµ-
)�λ�υ.

4. T� �Eλληνικ� PAλφ�)ητ� εBναι α/τ� π�[ �ν'τα�ε +ς fνα �κ τ&ν
24 (27 �ρ�ικ&ς) συµ)�λων τ�υ τ�ν σταυρ� µ� τ�ν µ�ρφ� τ� 
γρ�µµατ�ς    , �ν�τ�υ γρ�µµατ�ς κατ1 σειρ1ν στ� �λφ�)ητ�.

Mετ1 �π� α/τ1 τ1 πρ&τα συµπερ�σµατα µπ�ρ� µε ν1 πρ��ωρA-
σ�υµε �κ�µη περισσ�τερ� κα� ν1 �νι�νεJσ�υµε τ�ν 0παρ�η τ!ς Cε-

III. H IEPOTHTA TOY ΣTAYPOY ΩΣ ΠPOXPIΣTIANIKOY ΣYMBOΛOY
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ρ�τητας, π�[ φα%νεται ν1 συνδ'εται µ� τ� σJµ)�λ� τ�  σταυρ� . Kα�
�δ& �C �π�δε%�εις εBναι συντριπτικ�ς +ς πρ�ς τ�ν πρ��ριστιανικ�
Cερ1 σηµασ%α τ�  σταυρικ�  συµ)�λ�υ. Πρ&τα �π’ ?λα < 0παρ�ις
=σ�σκελ&ν σταυρ&ν σ� �cρ�υς π�[ θεωρ� νται �ρ�αι�λ�γικ1 µι-
νωικ1 Cερ1 F Cερ�ς θ'σεις, θ1 �ρκ� σε γι1 ν1 καταδε%�Tη τ�ν Cερ1 ση-
µασ%α τ�  συµ)�λ�υ κατ1 τ�ν Mινωικ� �π��A. OE��υµε �κ�µη κα�
τ�ν παρ�σταση τ!ς Mινω%τισας C'ρειας, π�[ @�ει �ν�ψει θυµ%αµα,
@�ει �ρωµατιστ! µ� λευκ� �ρ&µα, �νδεικτικ� τ!ς Cερατικ!ς της =δι�-
τητ�ς, κα%, ?πως ε�παµε κα� πρ�ηγ�υµ'νως, φ'ρει σταυρ�[ς στ1
ρ� �α π�[ φ�ρ�ει κα� στ1 σκ�υλαρ%κια της. T� παρ�δειγµα τ&ν ν�-
µισµ�των, µ� �αρακτηριστικcτερ� �κεDν� ?π�υ φα%νεται < κεφαλ�
τ!ς θε�τητ�ς +ς κ'ντρ� τ�  σταυρ� , θ1 µπ�ρ� σε ν1 �εκαθαρ%σTη τ1
πρ�γµατα κα� γι1 τ�ν κλασσικ� �π��A. T1 νε�λιθικ1 φυλα�τ�, π�[
�ναφ'ραµε κα� π�λι πρ%ν, π�[ φ�ρι� νται ?πως κα� E σJγ�ρ�ν�ς
σταυρ�ς στ�ν λαιµ�, θ1 µπ�ρ� σαν �π%σης ν1 µ4ς δcσ�υν µι1 πι� κα-
θαρ� @νδει�η γι1 τ�ν Cερ�τητα τ�  συµ)�λ�υ στ�ν νε�λιθικ� �π��A.

\Oµως �1ν δ�ν �πιστρ'ψ�υµε στ�ν πρωταρ�ικ� �µφ�νιση τ&ν σταυ-
ρ�σ�Aµων ε=δωλ%ων τ!ς παλαι�λιθικ!ς κα� νε�λιθικ!ς �π��!ς κα�
δ�ν ��ηγAσ�υµε τ�ν σηµασ%α τ�υς, �C �µφι)�λ%ες θ1 ��ακ�λ�υθ� ν
ν1 Vπ�ρ��υν. EBναι γεγ�ν�ς λ�ιπ�ν �ναµφισ)Aτητ� ?τι α/τ� π�[
{ν�µ�M�υµε θρησκε%α στ1 πρ&τα �κεDνα �ρ�νια εB�ε �ντελ&ς διαφ�-
ρετικ� σηµασ%α �π� τ�ν σηµερινA. �O σε)ασµ�ς πρ�ς τ�ν φJση �π�-
τελ� σε τ� �/σιαστικcτερ� γνcρισµ� της. �O 8νθρωπ�ς λειτ�υρ-
γ� σε σ� �ρµ�ν%α µ� α/τAν, +ς τµ!µ� της. T1 Mωcδη @νστικτα 6ταν
�κεDνα ?µως π�[ λ�γικ1 σ� πρcτη φ�ση �πικρατ� σαν. \Eως κα� �C
πρ&τες �πεικ�ν%σεις στ�ς σπηλι�ς 6ταν Mω�µ�ρφες F, �1ν �µφαν%M�-
ντ� 8νθρωπ�ι, π�λ[ κακ�τε�νες. �H ε=δωλ�πλαστικ� γνcριMε τ�ν τJ-
π� τ!ς �γκυµ�ν�Jσης γυναικ�ς κυρ%ως F τ�  µ�ν�κ�µµατ�υ �νδρι-
κ�  κ�ρµ� . �H στιγµ� �κε%νη, Eπ�τε στ1 �νδρικ1 κα� γυναικεDα ε=δc-
λια @��υµε τ� 8ν�ιγµα τ&ν �ερι&ν, σηµατ�δ�τεD κα� τ�ν �παρ�� τ!ς
�πελευθ'ρωσης τ�  �νθρcπ�υ �π� τ� �ντικτ&δες κα� τ�ν π�ρε%α τ�υ
πρ�ς τ�ν λ�γικ� δηµι�υργ%α, �ωρ�ς ν1 ��νTη τ�ν �ρµ�ν%α τ�υ µ� τ�
φυσικ� περι)�λλ�ν. �H γ'νεση συνεπ&ς τ�  σταυρικ�  συµ)�λ�υ
συνδ'εται �π�λυτα µ� τ�ν συνειδητ�π�%ηση τ&ν �νθρωπ%νων δυνα-
τ�τAτων. Kα� µ�ν� µ� )�ση α/τ� τ� γεγ�ν�ς µπ�ρ� µε πλ'�ν ν1 Eµι-
λ� µε γι1 Cερ� σJµ)�λ�.

�H α�σθηση ?τι �C δυν�µεις τ�  �νθρcπ�υ εBναι �νε��ντλητες κα�
�C γενι�ς τ&ν �νθρcπων π�[ @��υν συνειδητ�π�ιAσει τ� γεγ�ν�ς κα�
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τ� �φαρµ�M�υν πιστ1 �π� γε-
νι1 σ� γενι�, )ελτιcν�ντας τ�ς
π�λιτισµικ�ς συνθ!κες, δηµι-
�υργ� ν α/τ� π�[ {ν�µ�M�υµε
πρ�γ�ν�λατρ%α στ�ν <ρωικA
της µ�ρφA. ΣJµ)�λ� της εBναι
E �λεJθερ�ς, E σταυρ�σ�ηµ�ς
8νθρωπ�ς, π�[ @�ει πλ'�ν �εδι-
πλωθ! �π� τ� συστ�λ� τ&ν πα-
λαι�τ'ρων �ρ�νων. Συνεπ&ς,
γι1 ν1 �παν'λθ�υµε στ� �ρ�ικ�
�ρcτηµα, �1ν πρ�ηγ!ται τ�
γραµµικ� σ�!µα τ�  �νθρωπ%-
ν�υ ε=δωλ%�υ, εBναι σαφ�ς ?τι
πρ�ηγεDται τ� �νθρωπ�µ�ρφ�
ε=δcλι�, π�[ �ν συνε�ε%̂α γ%νε-
ται γραµµικ� σJµ)�λ�. Kα� πη-
γα%ν�ντας �κ�µη πι� µακρυ1

θ1 µπ�ρ�Jσαµε ν1 π� µε ?τι α/τ� τ� ν'� γεγ�ν�ς τ!ς �νθρcπινης
�πελευθ'ρωσης κα� τ�  @ντ�ν�υ �νθρωπ�µ�ρφισµ�  σηµατ�δ�τεD
ταυτ��ρ�να κα� τ�ν �ρ�� τ�  �Eλληνικ�  Π�λιτισµ� , µ� κυρ%αρ��
σ�'δι� τ�υ τ�ν σταυρ�. ∆�ν εBναι τυ�αD� 8λλωστε ��τε τ� γεγ�ν�ς ?τι
τ� γρ�µµα     εBναι κα� τ� �ρκτικ� τ!ς λ'�εως θεD�ν, ?πως Fδη �π� τ1
Eµηρικ1 @πη γνωρ%M�υµε. O�τε ?τι τ� W!µα    -'ω (=τρ'�ω) δ�ν εBναι
8σ�ετ� µ� τ�ν τρ���, π�[ π�λι @�ει τ� σ�!µα τ�  σταυρ�  κα� σηµα%-
νει κ%νηση, ��'λι�η κα� στ�ς δJ� τ&ν περιπτcσεων.

�H υC�θ'τηση τ�  σταυρικ�  συµ)�λ�υ +ς �ριστιανικ�  συµ)�λ�υ
δ�ν εBναι 8σ�ετη µ� τ�ν πρ�γεν'στερη παρ�δ�ση, π�[ Fθελε τ�ν
8νθρωπ�-θε� σ� στ�ση σταυρικ� εVρισκ�µεν�. OAλλωστε κα� E PIη-
σ� ς +ς Θε�νθρωπ�ς δ�ν �σταυρcθη;

Tελικ� συµπ'ρασµα λ�ιπ�ν εBναι, ?τι < =δ'α τ�  θε%�υ εBναι )αθJ-
τατα "λληνικ� κα� �νθρcπινη, �ναδεικνJ�ντας @τσι τ�ν 8νθρωπ�
δηµι�υργ� τ&ν θε&ν τ�υ, τ!ς  κ�ινων%ας τ�υ, ?πως συµ)α%νει µ� τ�ν
πρcτη �νθρωπ�µ�ρφικ� θρησκε%α στ�ν κ�σµ�, τ�ν "λληνικ� κα� d�ι
��αρτcµεν� �π� τ�ς )�υλAσεις τ�  ?π�ι�υ ��ωανθρωπ%ν�υ κ'ντρ�υ.
Kα� τ� σJµ)�λ� τ�  σταυρ�π�ιηµ'ν�υ �νθρcπ�υ δ�ν θ1 6ταν παρ1
< καλJτερη �πεικ�νιση α/τ!ς τ!ς φιλ�σ�φ%ας.

EG�γγελ�ς Mπε1
ς
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Mαρµ�ρινα σταυρ�σ-ηµα �γγε`α �π� τ�υς
τ�φ�υς τ�M Γερ�σκ:π�υ (M�υσε`� �Hρα-

κλε!�υ.)



�H γενι� τ
ν σαραντ�ρηδων
�Eκε�ν�ι π�� �εγ�ρθηκαν τ� ’73 στ� Π�λυτε�νε�� λ�νε �τι ε��αν τ�ν ε σε!"

π#θ� ν$ %νακ#ψ�υν τ'ν καταστρ�φικ' π�ρε)α τ"ς �+ρας. ∆ι�θεταν .δ�ες κα0
1ρ2µατα, �ν5+ τ� σθ�ν�ς κα0 1 �νθ�υσιασµ#ς τ�υς τ��ς �νεψ6�ωναν ν$ συ-
νε�)σ�υν ν’ %γων)9ωνται γι$ τ�ν καλ6τερ� κ#σµ� π�� – τ#σ� α τ�0 �σ� κα0
π�λλ�0 ;λλ�ι πρ0ν κα0 µετ$ %π’ α τ��ς – ε αγγελ)9�νταν.

A τ' τ' συ9=τηση ε>�αµε εκιν=σει µ? τ�ν φ)λ� µ�υ τ�ν Kρ0ς �κε�ν� τ�
πρωιν� τ"ς �πετε)�υ, π)ν�ντας καφ? σ? κεντρικ� 9α�αρ�πλαστε�� τ"ς �Aθ=-
νας. AOπως µ�C ε��ε πρ�αναγγε)λει τηλεφωνικ+ς, �ταν καν�ν)9αµε τ$ τ"ς
συναντ=σεDς µας, µ�C �πεφ6λασσε µ)α Eκπληη γι$ %ργ#τερα. FO Kρ)ς, Gνας
;νδρας γερ�δεµ�ν�ς, δεκαπ�ντε περ)π�υ �ρ#νια µεγαλ6τερ#ς µ�υ, 1δηγ�ς
τα0 στ� �π2γγελµα σ=µερα, σπ�6δα9ε τ#τε στ' Σ��λ' Kαλ+ν Tε�ν+ν. M�C
;ρεσε ν$ συναναστρ�φωµαι µα96 τ�υ, καθKς �L �ν π�λλ��ς .δι#ρρυθµες %π#-
ψεις τ�υ γι$ πρ#σωπα κα0 πρ2γµατα µ�C πρ�εν�Cσαν �νδιαφ�ρ�ν.

– Tελικ2, %νε2ρτητα %π� π�λιτικ?ς πρ�τιµ=σεις κα0 φρ�ν=µατα, �σε�ς �L
σαραντ2ρηδες κα0 κ2τι Mπ=ρατε .δια)τερα µα�ητικ' γενι2, τ�C ε�πα.

– �Aκρι!+ς, �πως τ� ε�πες. «FYπ=ραµε», ε�πε κυττ29�ντας µ? %πλαν?ς
!λ�µµα στ� δρ#µ�.

– TDρα δ?ν α.σθ2νεσαι Mπαρκτ#ς; τ�ν ρDτησα.
– �Aντ0 ν$ σ�C %παντ=σω �γD, Eλα ν$ πετα�τ�Cµε µ��ρι τ� Π�λυτε�νε�� ν$

λ2!Rης τ'ν %π2ντηση π�� θ�λεις, ε�πε κα0 �αµ�γ�λασε.
Kατηφ�ρ=σαµε περπατ+ντας µ��ρι τ� AIδρυµα, π�� ε��ε τ'ν τιµητικ= τ�υ.

T� σκηνικ� γ6ρω µας >δι� �πως κ2θε �ρ#ν�. K#σµ�ς συγκεντρωµ�ν�ς µ?
κ#κκινα γαρ6φαλλα στ$ π�τα, σκ#ρπια φυλλ2δια, %ναρτηµ�να %ερ�πανK
στ0ς κ�λ+νες, κα0 T µ�υσικ' τ�C M)κη συν�δευ#µενη %π’ τ0ς φων?ς τ�C Mπι-
θικDτση κα0 τ"ς Φαραντ�6ρη ν$ καλ6πτ�υν !ελ�6δινα τ'ν V�λαγωγ)α. FH
τερ2στια γλυπτ' κεφ2λα (τ�C Σ!�ρDν�υ, π�� π�τ? δ?ν κατ2λα!α γιατ0 ε��ε
τ�π�θετηθ" �κε�) Zταν «πνιγµ�νη» στ$ γαρ6φαλλα κα0 τ$ στεφ2νια φ�ι-
τητ+ν, µαθητ+ν, %ντιστασιακ+ν κα0 λ�ιπ+ν παρευρισκ�µ�νων. Γι$ µι$ στιγ-
µ' θυµ=θηκα τ$ δικ2 µ�υ µαθητικ$ �ρ#νια, �ταν ηµ�ρωνε T 17η N�εµ!ρ)-
�υ κα0 λ#γ5ω %ργ)ας περιµ�ναµε ν$ εσκ2σ�υµε λ)γ�, �ρ�#ταν 1 «σπασ)κλας»
τ"ς τ2ης µ? τ� %π�υσι�λ#γι� στ� ��ρι κα0 τ�ν Mπε6θυν� καθηγητ=, δ)κην
ταγµατασφαλ)τη %π� π2νω τ�υ, ν$ «π2ρRη» παρ�υσ)ες. O α0 τ��ς %π�υσι2-
σασι!

KαθKς _µ�υν %φRηρηµ�ν�ς γι$ λ)γ�, 1 Kρ0ς µ? τρ2!ηε %π� τ� µαν)κι.
– ∆+σε πρ�σ��' τDρα, µ�C ε�πε.
�Aπ� τ$ µεγ2φωνα %κ�υγ#ταν τ� «πρ�σκλητ=ρι� νεκρ+ν». M�C φ2νηκε

περ)εργ�, %λλ$ ε��α τ'ν �ντ6πωση �τι τ$ Vν#µατα κα0 1 %ριθµ#ς τ�υς στ�ν
κατ2λ�γ� τ+ν πεσ#ντων δ?ν Zταν τ$ >δια µ’ α τ$ π�� ε��αν %κ�υσθ" ;λλες
φ�ρ�ς. T�λ�ς π2ντων, >σως ν$ Eκανα κα0 λ2θ�ς. Σ)γ�υρα �µως δ?ν Eσφαλα,

EΘNIKA



�ταν T διαυγ�στατη φων' %π� τ� ̀ �ε�� π�� Zταν πλησ)�ν µας %κ�6στηκε ν$
λ�Rη τ� aν�µα π�� δ?ν περ)µενα π�τ? ν’ %κ�6σω.

– Xρ"στ�ς (τ2δε).
– M2... α τ�ς ε�ναι... �σ6! ε�πα γυρ)9�ντας �µ!ρ#ντητ�ς πρ�ς τ�ν Kρ)ς.
– FOλ#κληρ�ς, ε�πε κα0 µ? �τ6πησε φιλικ$ στ�ν cµ�. dEλα ;ς πηγα)ν�υµε

σιγ$-σιγ2. FH Eκπληη π�� σ�C Eλεγα συντελ�στηκε.
Bαδ)9�ντας πρ�ς τ'ν %φετηρ)α τ�C λεωφ�ρε)�υ τ�υ, τ�C 9ητ�Cσα �ηγ=-

σεις γι’ α τ� τ� περ)εργ� περιστατικ#.
– T$ πρ2γµατα ε�ναι fπλg, ε�πε. �Eκε�ν� τ� !ρ2δυ, π�� κατεστ2λη T ��-

γερση, Eφυγα κυνηγηµ�ν�ς κα0 9=τησα καταφ6γι� σ’ Gνα φιλικ# µας σπ)τι
στ'ν �παρ�)α. AOταν µετ$ %π� καιρ� �π�στρεψα κα0 τ$ πρ2γµατα ε��αν ̀ ρε-
µ=σει, αν2!αλα τ' 9ω= µ�υ σ’ Gνα δρ#µ�. K2π�ια µ�ρα �ντελ+ς συµπτωµα-
τικ$ Eµαθα �τι _µ�υν στ' λ)στα µ? τ��ς νεκρ�6ς, γι$ τ��ς 1π�)�υς �πικρατε�
%κ#µη µεγ2λη σ6γ�υση κα0 δι��γνωµ)α γι$ τ� π�ι�) κα0 π#σ�ι Zταν. dEκτ�-
τε, �ωρ0ς ν$ �ν��λ+ καν�ναν, διασκεδ29ω µ? τ� γεγ�ν�ς �τι µ? π�θαναν κα0
µ? Eκαναν hρωα �ωρ0ς �γK ν$ E�ω τ'ν παραµικρ' πρ#θεση ν$ δρ�ψω δ2φ-
νες.

– Mακ2!ρια T διασκ�δασ= σ�υ, ε�πα �γD. A τ� �νν��Cσες, �ταν σ? ρDτη-
σα τ� πρω0 �$ν α.σθ2νεσαι «%ν6παρκτ�ς»;

– dO�ι φ)λε, ε�πε πα)ρν�ντας τ� σ�!αρ� iφ�ς τ�υ, fπλg κ�υρ2στηκα µ? �λη
α τ' τ' φιλ�λ�γ)α τ+ν τελευτα)ων �ρ#νων γι$ τ'ν περι!#ητη γενι$ τ+ν σα-
ραντ2ρηδων. dAν θ?ς ν$ �ρRης, α τ' τ' γενι$ τ'ν σκ#τωσαν T .δι�τ�λεια, τ�
!#λεµα κα0 1 j�αδερφισµ#ς. FH π�ρε)α της εκ)νησε µ? τ0ς καλ6τερες πρ��-
πτικ?ς κα0 κατ�ληε σ? ��ντρ�κ�µµ�ν� φι2σκ�. �Eλ2�ιστ�ι κα0 %ι�παιν�ι
ε�ναι α τ�0 π�� E��υν %κ#µη .δ�ες κα0 Mγιε�ς πεπ�ιθ=σεις. OL περισσ#τερ�ι
συµ!ι!2στηκαν, Mπ�τ2�θηκαν κι Eγιναν φερ�φωνα α τ+ν π�� Mπ�τ)θεται �τι
%ντιστρατε6�νταν. �Aν2µεσα σ’ α τ��ς π�� ε�δες �κε� κ2τω %νεγνDρισα π�λ-
λ��ς πρDην συναγωνιστ�ς µ�υ, π�� κ2π�τε φDνα9αν «Ψωµ), Παιδε)α, �Eλευ-
θερ)α» κα0 «�Aµερικ2ν�ι, φ�νιgδες τ+ν λα+ν», �ν5+ τDρα µ? τ� κινητ� τηλ�-
φων� στ� Gνα ��ρι κα0 τ' �ρυσ" fλυσιδ)τσα στ� ;λλ� δ)ν�υν ραντε!�C στ�
µπ2ρ, γι$ ν$ πι�Cν τεκ)λα κι %π� ’κε� στ2 «φ$στ φ�6ντ», γι$ ν$ περι�δρ�-
µι2σ�υν �2µπ�υργκερς. dAσ’ τα ν$ πgνε, σ�C λ�ω. Παλι�κατ2σταση...

Στ� µετα� τ� λεωφ�ρε�� τ�C Kρ0ς %να�ωρ�Cσε. M? �αιρ�τισε !ιαστικ$ κα0
�2θηκε µ�σα στ� �πι!ι!α9#µεν� πλ"θ�ς. Συν��ισα ν$ περπατ+ µ#ν�ς κα0 ν$
συλλ�γ)9ωµαι, π#σ� τραγικ� ε�ναι ν$ 9R" κανε0ς µ�σ’ στ'ν %π2τη. N$ πατ2Rη
π2νω στ$ συντρ)µµια τ+ν Vνε)ρων τ�υ θεωρ+ντας τ�ν lαυτ# τ�υ �πιτυ�ηµ�-
ν�. N$ θεωρR" κατ#ρθωµα κα0 κατ2κτηση τ'ν κ#λαση π�� Eπλασε µ? τ'ν
%ν��' κα0 τ0ς �πιλ�γ�ς τ�υ, ν$ κ�ιµgται τ�ν !αρ�6�ει�ν E��ντας τ'ν ψευ-
δα)σθηση �τι Eπραε τ� �ρ��ς τ�υ. Πρ2γµατι... παλι�κατ2σταση...

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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Στ� �ρθρα τ	
 «∆αυλ	
», τε��η 196 κα� 199, µ� τ�τλ	υς «�O M�γας 
Eνιαυτ�ς
τ�ν 25796 �τ�ν» κα� «
Eκπληκτικα� �στρ!ν!µικα� γν#σεις ε%ς �ρ&α'!ν µωσαϊκ�ν
τ!* ∆ι!ν,σ!υ» δ�ν πρ	�!ρησα στ#ν $ρµηνε�α τ	
 Πυθαγ	ρε�	υ Θεωρ)µατ	ς *
«Zω!γ!νικ!* Tριγ#ν!υ», +π� τ	
 ,π	�	υ $δρ-.εται 0λη 1 φιλ	σ	φ�α τ3ς +νν	�-
ας τ	
 Mεγ-λ	υ 6Eνιαυτ	
. Γι� ν� γ�ν:η καταν	ητ;ς , «Nυµφα=	ς 6Aριθµ;ς» τ	

Πλ-των	ς («Π	λιτε�α» H, 546-547, σ�Dλια A. Παπαθε	δ!ρ	υ - Φ. ΠαππF, «Π--
πυρ	ς»), πρHπει , �νθρωπ	ς ν� I�:η εJσ�ωρ)σει στ#ν +σωτερικ# δι-στασι κα�
κυρ�ως +φαρµ	γ# τ	
 «Zω	γ	νικ	
 Tριγ!ν	υ». EMναι συνεπNς Oναγκα=	, +φ’
0σ	ν Iγινε Oναφ	ρ� κα� +π’ αQτ	
 +στηρ��θησαν τ� πρ	ηγ	�µενα �ρθρα, ν�
δ	θ:3 στ; παρ;ν µ�α κατ� τ; δυνατ;ν πληρHστερη $ρµηνε�α τ	
 Zω	γ	νικ	

Tριγ!ν	υ, γι� ν� συνδεθ:3 κα� π-λι τ; 0λ	 θHµα µ� τ;ν «Mεγ-λ	ν 6Eνιαυτ;ν» τ	

Rερ	
 µνηµε�	υ τ3ς ΘDλ	υ τ3ς 6Eπιδα�ρ	υ.

Στ; παρ;ν �ρθρ	 0µως θ� πρ	σεγγισθ:3 µDν	ν τ; Zω	γ	νικ;ν Tρ�γων	ν µ� 0σ	
τ; δυνατ;ν περισσDτερες λεπτ	µHρειες, γι� ν� $δραιωθ:3 +ν συνε�ε�Sα +π’ αQτ	

κα� 1 περαιτHρω π	ρε�α τ3ς ψυ�3ς, 0πως τ#ν παραλαµU-νει , θε;ς 6AσκληπιDς,
, «%ητ/ρ π0ντων, δεσπ3της Παι0ν» (6Oρφικ;ς WYµν	ς 6Aσκληπι	
), , Jατρ;ς
0λων τNν Oνθρ!πων κα� ν� τ#ν παραδ!σ:η θεραπευµHνη στ;ν πατHρα τ	υ 6AπDλ-
λωνα, Oπ	καθαρµHνη κα� Oπαστρ-πτ	υσα, Yτ	ιµη ν� δε�θ:3 κα� ν� καταν	)σ:η
τ#ν +ντ	λ# τ	
 6AπDλλων	ς, τ#ν +ντ	λ) «Γν�θι σα7τ�ν» τ	
 Mαντε�	υ τNν
∆ελφNν.

«8Eλεγ3ν τε κα� !9 :λλ!ι Πυθαγ3ρει!ι µ/ ε;ναι πρ�ς π0ντας π0-
ντα ρητ0».
[Kα� 	R �λλ	ι ΠυθαγDρει	ι Iλεγαν 0τι δ�ν πρ		ρ�.	νταν γι� 0λ	υς
0λες 	R διδασκαλ�ες]: (∆ι	γHνης ΛαHρτι	ς, «B�	ι Φιλ	σDφων. –
ΠυθαγDρας», 16).

Mεγ-λ	 µHρ	ς τ3ς ΠυθαγDρειας διδασκαλ�ας aτ	 OφιερωµHν	 στ� «σ,µ>!-
λα», τ� ,π	=α 	R µαθητ�ς δεσµευDµεν	ι Oπ; τ#ν +ντ	λ# τ3ς «�&εµυθ?ας» δ�ν Oπε-
κ-λυπταν στ	bς Oµυ)τ	υς, Oλλ� Iκαναν �ρ3σ� των µDν	ν µεταc� των καλ�πτ	-
ντας τ�ς µεταc� των διαλHcεις κα� συγγραφ�ς µ� αQτ;ν τ;ν µυστικ; τρDπ	. Γρ--
φει , 6I-µUλι�	ς στ;ν «Πυθαγ	ρικ;ν B�	ν» (105): «Kα� :ν κανε�ς δAν θB τB �Cη-
γ!*σε (καταν		
σε) µA σ!>αρ3τητα, θB φα?ν!νταν στ!Eς συν!µιλητ�ς τ!υ γεµFτα
φλυαρ?α κα� �π0τη. GOταν Hµως Iρµηνευτ!*ν κατB τ�ν τρ3π! τ�ν συµ>3λων, θB
γ?ν!υν γιB τ!Eς π!λλ!Eς φανερB �ντ� γιB σκ!τειν0. E;ναι δA Hµ!ια µA πρ!φη-

II. Συν�µιλια µε τα πυθαγ�ρεια «συµ��λα»

I. Πρ�λ�γ�ς

fH �γνωστη τH�νη τ3ς .ω3ς
κατ� Πλ-τωνα κα� ΠυθαγDρα

TO «ZΩOΓONIKO TPIΓΩNO» KAI H MOIPA



τε'ες κα� µερικ!Eς &ρησµ!Eς τ!* Πυθ?!υ 
Aπ3λλων!ς κα� φανερ#ν!υν θαυµα-
στ/ δι0ν!ια· κα� δαιµ3νια Lµπνευση πρ!καλ!*ν στ!Eς ν!Mµ!νες �π� τ!Eς λ0τρεις
τNς φιλ!σ!φικNς συOMτησης».

fH φιλ	σ	φικ# $ρµηνε�α τNν γεωµετρικNν σ�ηµ-των µα.b µ� τ#ν +σωτερικ#
$ρµηνε�α τNν Oντιστ	ι�ιNν τNν OριθµNν aταν µHρ	ς τ3ς διδασκαλ�ας τNν «συµ-
UDλων». fH θεµατ	λ	γ�α τ	
 παρDντ	ς �ρθρ	υ εMναι 1 $ρµηνε�α τ	
 Πυθαγ	ρε�	υ
Θεωρ)µατ	ς τ	
 Oπ	καλ	υµHν	υ «Zω	γ	νικ	
 Tριγ!ν	υ». T; τρ�γων	 εMναι 1
ν	ητικ# παρ-στασις τ	
 Oριθµ	
 τρ�α, διDτι gπ-ρ�ει «κ0τι στ/ φ,σι τ�ν πραγ-
µ0των π!E L&ει �ρ&M, µ�ση κα� τ�λ!ς». fH δ� φ�σις τNν πραγµ-των περικλε�εται
κα� ,ρι	θετε=ται Oπ; τ; γεωµετρικ; σ�3µα τ	
 τριγ!ν	υ.

fO ΠρDκλ	ς (Π	λ. II 48,2,4) δ�δει µ�α παραστατικ# OπεικDνισι τ3ς φ�σεως τNν
τριγ!νων, τ� ,π	=α περιγρ-φ	υν τ#ν .ω	γDν	 πηγ# τ3ς ψυ�3ς, λHγων συν	-
πτικNς: «Kα� διB τ!*τ! τ� τρ?γων!ν Pρµ3Oει πρ�ς τ/ν Oω!γ3ν!ν πηγMν, α%τ?αν
π0σης OωNς, Hπως κα� Q κ,κλ!ς, Rς λ�γ!υν, Pρµ3Oει πρ�ς τ�ν �γκυλ!µMτην θε�ν
(Kρ3ν!ν)». (πρU. ΠρDκλ. +ν Tιµ. I 96, 14). «
Eπειδ/ τ#ρα τB τρ?γωνα ε;ναι τρι�ν
ε%δ�ν, τ� µAν %σ3πλευρ!ν, Hπως Lλεγε κα� Q Uεν!κρ0της, ε;ναι �φιερωµ�ν!ν
(“Oνε=ται”) ε%ς Hλας τBς θε?ας ψυ&0ς, δεδ!µ�ν!υ Hτι αWται �C!υσι0O!νται �π�
τ/ν M!ν0δα (“lς τmN $ν� κεκρατηµHνας”)· δι3τι %σ3της ε;ναι Iν3της· διB τ!*τ!
κα� καλ!*νται “θε=αι”· δι3τι τ� Xν ε;ναι Yδι!ν τNς θε3τητ!ς... (σ.σ. Uλ. Σ�3µα 1).
T� δA Jσ	σκελ�ς εMναι OφιερωµHν	ν µετ� τ�ς θε�ας ψυ�-ς, εJς τ�ς δαιµ	ν�ας. E%ς
τBς �ν λ3γZω ψυ&0ς, α9 Qπ!'αι ε;ναι µ�σαι, [φ?σταται %σ3της κα� �νισ3της, Iν3-
της κα� π!ικιλ?α δυν0µεων, δι3τι α9 >0σεις ε;ναι �ν3µ!ι!ι πρ�ς τBς �κ τNς κ!-
ρυφNς �γ!µ�νας πλευρ0ς» (Uλ. Σ�. 2). [Kατ� τ;ν fHσ�	δ	 («oEργα κα� fHµHραι»
123) «!9 δα?µ!νες ε;ναι τ� γ�ν!ς π!E �π� καιρ� τ� σκ�πασε πιB \ γN, τ!*τ!ι ε;ναι
µA τ/ θ�λησιν τ!* µεγ0λ!υ ∆ι�ς τB καλB πνε,µατα π!E γυρ?O!υν στ�ν κ3σµ! κι
ε;ναι φ,λακες τ�ν �νθρ#πων».]

«T� δA τρ?τ!ν, τ� σκαληνDν, π!E L&ει κα� τBς τρε'ς πλευρBς �ν!µ!?!υς, ε;ναι \
ε%κ^ν τ�ν ψυ&�ν π!E �ν�ρ&!νται κα� κατ�ρ&!νται. Πρ0γµατι κατB τBς κινMσεις
των _πτ!νται π3τε `λ?γ!ν, π3τε π!λE τ�ν �νωτ�ρων aντων (Uλ. Σ�. 3). ΠαρB
τα*τα τ� σκαλην�ν δAν ε;ναι \ ε%κ^ν τ�ν τ!ι!,των ψυ&�ν, παρB µ3ν!ν κατB γε-
νικ�ν καν3να. 
Eκε'ναι π!E κατ�ρ&!νται ε%ς τ/ν γ�νεσιν κα� Lρ&!νται �π� τNς γε-
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[T� 3 �κ τ�ν 4 τριγ�νων
π�  περιγρ"φ�υν τ%ν ψυ'%
κατ� τ)ν Πρ+κλ�ν.]
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E%κ^ν
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ν�σεως, ε%κ3να L&!υν τ� `ρθ!γ#-
νι!ν σκαλην3ν, π!E L&ει περ� µAν
τ/ν `ρθ/ν γων?αν τ/ν >0σιν κατB
τ/ν σ&�σιν �πιτρ?τ!υ (4:3) κα� �ν
σ&�σει πρ�ς τ/ν [π!τε?ν!υσαν τ�ν
�ριθµ�ν τNς πεντ0δ!ς» (Uλ. Σ�. 4).

EMναι πρ	φαν�ς 0τι στ; uρθ	γ!-
νι	 σκαλην; τρ�γων	 , ΠρDκλ	ς
Oπ	δ�δει τ�ς ψυ��ς τNν +λλDγων
vντων, διDτι 1 uρθ# γων�α π	b σ�η-
µατ�.εται στ#ν U-σι τ	
 τριγ!ν	υ
Oφ	ρSF στ;ν uρθ; λDγ	 * uρθ	λ	-
γισµD.

fH γων�α τNν 90° π	b σ�ηµατ�.εται Oπ; τ�ς δ�	 πλευρHς, τ#ν κ-θετ	 +π� τ3ς
,ρι.	ντ�	υ, π	τ� δ�ν θ’ Oλλ-cη τ;ν Oριθµ; τNν µ	ιρNν της. AQτ;ς εMναι δεδ	-
µHν	ς. fH uρθ# γων�α I�ει «+ν δυν-µει» τ#ν γνNσιν τ	b uρθ	
 λDγ	υ, µ� τ#ν
,π	�α κ	ινωνε= , �νθρωπ	ς κα� πρHπει ν� τ#ν καλλιεργ)σ:η δι� τ3ς θελ)σε!ς
τ	υ lς Iνσαρκ	ς, πρ	κειµHν	υ ν� καταν	)σ:η τ#ν πρ3ν!ιαν, τ;ν συν	λικ; Φυ-
σικ; NDµ	. «ΠρDν	ια» εMναι 1 πρ� τ	
 ν!* κατ-στασις, +κε�νη π	b πρ!-ν!ε',
εMναι 1 Φ�σις, 1 ,π	�α φρ	ντ�.ει γι� 0λα της τ� µ	ρφικ� δηµι	υργ)µατα +c
wσ	υ. 6Oρθ;ς λDγ	ς εMναι 1 uρθ# γων�α, στ#ν ,π	�α , �νθρωπ	ς I�ει συµµετ	-
�), �λλως θ� aτ	 �δικ	 Oπ; τ#ν πρDν	ια ν� τ	
 .ητ)σ:η uρθ	λ	γισµD, +�ν δ�ν
gπ3ρ�ε +c Oρ�3ς «+ν δυν-µει» µHσα τ	υ. 6Oρθ# γων�α (90°), uρθ;ς λDγ	ς κα�
Oρετ# συνS-δ	υν, διDτι , ,ρισµ;ς τ3ς 6Aρετ3ς εMναι «\ µεσ3της µεταCE τ�ν δ,!
[περ>!λ�ν».

fO Oριθµ;ς τNν 90° εMναι τD «µHσ	ν» µεταc� τ	
 0° κα� τ	
 180° καθxς κα� µε-
ταcb 180° κα� 360° τ	
 Zωδιακ	

K�κλ	υ, τ	
 K�κλ	υ τ3ς Zω3ς.
∆ιDτι, λHγει , µHγας µαθηµατικ;ς
WHρων , 6Aλεcανδρε�ς («περ� Γε-
ωµετρικNν», τ. 4, 148), 0σ	ν Oφ	ρSF
στ;ν συµU	λισµ; τ3ς uρθ3ς γω-
ν�ας: «�H `ρθ/ γων?α συµ>!λ?Oει
τ/ν �ρετM, �ν� \ �µ>λε'α κα� \
`Cε'α τ/ν �!ριστ?α, τMν κακ?α, τ/ν
Lνδεια κα� τ/ν �µετρ?α».

Mεταcb τNν 180 +πιλ	γNν *
«µ!ιρ�ν» µDν	 µ�α εMναι 1 Oρ�στη· κα�
αQτ# εMναι 1 µεσ3της, δηλαδ# 1 +πι-
λ	γ# π	b Oνταπ	κρ�νεται στ�ς 90°. ORαδ)π	τε �λλη +πιλ	γ) (* «µ	=ρα») θ� εMναι *

III. ερµηνεια τησ γωνιασ των 90° και η σ�εσισ τησ µε την αρετη
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2Aπεικ+νισις 8ρετ9ς
(«µεσ+τητ�ς µετα<  δ>� ?περ@�λ�ν»).
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Iνδεια * gπερU	λ# (Σ�. 5).

fH ΠυθαγDρεια Oριθµ	σ	φ�α παρH�ει τ#ν δυνατDτητα στ	bς Oριθµ	bς 3, 4 κα�
5 τNν τριNν πλευρNν τ	
 uρθ	γων�	υ τριγ!ν	υ ν� δ!σ	υν δι� τ3ς +σωτερικ3ς
των π	ιDτητ	ς τ#ν Oντ�στ	ι�η θεωρητικ# $ρµηνε�α σ� κ-θε µ�α πλευρ� τ	
 τρι-
γ!ν	υ.

fH κ-θετ	ς πλευρ� π	b I�ει µ3κ	ς 3 εMναι 1 πλευρ� τ3ς πρ!ν!?ας, τ	
 συν	λι-
κ	
 Φυσικ	
 NDµ	υ. T; µ3κDς της συνεπNς εMναι σταθερD, δ�ν αQc	µει!νεται. T;
wδι	 συµUα�νει κα� στ#ν uρθ) γων�α, τ#ν ,π	�α σ�ηµατ�.ει µ� τ#ν ,ρι.Dντια. fH
γων�α τ3ς κ	ρυφ3ς τ	
 τριγ!ν	υ µπ	ρε= ν� αQc	µει!νεται �ωρ�ς +πιπτ!σεις στ�ς
$πDµενες +κδηλ	�µενες Iνν	ιες (Σ�. 6). fH ,ρι.Dντι	ς πλευρ� µ� µ3κ	ς 4 +κπρ	-
σωπε= τ#ν θHλησι τ	
 Oνθρωπ�ν	υ vντ	ς, διDτι , Oριθµ;ς 4 OναφHρεται στ#ν γ)ι-
νη Iνσαρκη κατ-στασι. fH Oνθρ!πινη θHλησις µπ	ρε= ν� +νδυναµ!νεται * ν� +cα-
σθεν:3 σ�µφωνα µ� τ;ν ν	
 τ	
 Oνθρ!π	υ. T; µ3κ	ς συνεπNς τ3ς πλευρFς 4 µπ	-
ρε= ν� µει!νεται * ν� αQc-νεται. fH γων�α τ3ς καθHτ	υ πλευρFς 0µως, π	b zπτε-
ται τ3ς πλευρFς τ3ς «πρ	ν	�ας», παραµHνει σταθερ) (Σ�. 6).

fH gπ	τε�ν	υσα µ� µ3κ	ς 5 OναφHρεται στ;ν «NDµ	 τ3ς ERµαρµHνης» * τ	

«6Aντιπεπ	νθDτ	ς» (µτ�. παρακ. τ	
 {)µατ	ς π0σ&ω). M3κ	ς κα� γων�ες τ3ς
gπ	τειν	�σης αQc	µει!ν	νται Oν-λ	γα µ� τ�ς πρ-cεις τ	
 Oνθρωπ�ν	υ vντ	ς. fO
Oριθµ;ς πHντε εMναι 1 «πεµπτ!υσ?α» τNν OριθµNν κα� , Oριθµ;ς τ3ς δικαι	σ�-
νης κατ� τ	bς Πυθαγ	ρε�	υς, 1 δ� gπ	τε�ν	υσα τ	
 uρθ	γων�	υ τριγ!ν	υ εMναι
+κε�νη, π	b θ� Oπ	δ!σ:η στ;ν �νθρωπ	 τ; µερ�δι	 π	b τ	
 Oναλ	γε= σ�µφωνα
µ� τ� πεπραγµHνα τ	υ. «E9µαρµ�νη»-M!'ρα» (εMναι 1 µτ�. παρακειµHν	υ τ	
 {)-
µατ	ς µε?ρ!µ!ι = µ	ιρ-.ω). ΣυνεπNς 1 πλευρ� 5 πρHπει ν� I�:η κ-θε δυνατDτη-

IV. �ι αριθµ�ι 3, 4 και 5 στ� πυθαγ�ρει� θεωρηµα
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τα αQc	µει!σεως τDσ	ν lς πρ;ς τ; µ3κDς της 0σ	 κα� lς πρ;ς τ;ν Oριθµ; τNν
µ	ιρNν τNν γωνιNν της (Σ�. 6).

Γρ-φει δ� , Π	ρφ�ρι	ς στ;ν «B�	ν τ	
 ΠυθαγDρ	υ»: «Kα� κ0π!τε θυσ?ασε,
Hπως διηγ!*νται !9 9στ!ρικ!?, >3δι �π� O,µη, Hταν �νεκ0λυψε Hτι \ [π!τε?-
ν!υσα τ!* `ρθ!γων?!υ τριγ#ν!υ L&ει τ/ν %δ?α δ,ναµι µA τ�ς πλευρAς π!E τ� πε-
ρι�&!υν. A7τB >�>αια συOητ!*σε µA Hσ!υς πρ!σ�ρ&!νταν σ’ α7τ�ν κα� τB παρ�-
διδε µA λεπτ!µ�ρεια d συµ>!λικ�ς, �πειδ/ Q τρ3π!ς τNς διδασκαλ?ας τ!υ eταν
δ,! ε%δ�ν» (36).

fH διατ�πωσις τ	
 Πυθαγ	ρε�	υ Θεωρ)µατ	ς, 1 ,π	�α Iγινε Oπ; τ;ν Θαλ3
(«E%ς πFν ̀ ρθ!γ#νι!ν τρ?γων!ν, τ� τετρ0γων!ν τNς [π!τειν!,σης %σ!*ται πρ�ς
τ� :θρ!ισµα τ�ν τετραγ#νων, τ�ν δ,! :λλων πλευρ�ν») εMναι 1 π	ρε�α τ3ς
ψυ�3ς, 0πως τ#ν Oπ	δ�δει Oλληγ	ρικNς , Πλ-των στ#ν «Π	λιτε�α» (617C): T`;
«6Aδρ-�τι τ3ς 6Aν-γκης» εMναι , συν	λικ;ς �ρDν	ς. fOρ�.εται Oπ; τ;ν MHγα
NDµ	 τ3ς 6Aν-γκης, µητHρας τNν τριNν µ	ιρNν, 	R ,π	=ες +κπρ	σωπ	
ν τ;ν �ρD-
ν	, καθxς gφα�ν	υν τ; ~φασµα τ3ς .ω3ς * τD «Zω	γ	νικ;ν Tρ�γων	ν». fH Λ--
�εσις +κπρ	σωπε= τ; παρελθDν, 1 oAτρ	π	ς τ; µHλλ	ν κα� 1 Kλωθx τ; παρDν.
fH τριπλ3 αQτ# Oλληγ	ρ�α συσ�ετ�.εται µ� τ; Zω	γ	νικ;ν Tρ�γων	ν lς πρ;ς τ�ς
3 πλευρHς, +�ν σ� κ-θε µ�α Oπ; τ�ς πλευρ�ς τ	π	θετηθ	
ν 	R Iνν	ιες πρDν	ια, θH-
λησις κα� εRµαρµHνη, σ�µφωνα µ� τ#ν λ	γικ# δι-ταcι τNν Jδ�ων τNν OριθµNν, π	b
+κπρ	σωπ	
νται δι� τNν 3, 4 κα� 5, κα� +ν συνε�ε�Sα +�ν gψωθ	
ν εJς τ; τετρ--
γων	, δηλαδ# 32 + 42 = 52. fH Oριθµ	σ	φικ# δι-στασ�ς των συµφωνε= $ρµηνευ-
τικNς.

fH δι-ταcις εMναι:
fH πλευρ� 3 π	b Oν)κει στ#ν πρDν	ια, λDγmω τ3ς θειDτητ	ς τ	
 Oριθµ	
 τρ�α

+κπρ	σωπε= τ; σ�ν	λ	ν τ	
 Φυσικ	
 NDµ	υ τ	
 +κδηλωµHν	υ σ�µπαντ	ς (32 =
9) κα� Oφ	ρSF στ; µHλλ	ν, τ; ,π	=	ν +µφαν�.εται lς :τρ!π!ν. ∆�ν Oλλ-.ει τ#ν
gφ) τ	υ κα� εMναι τ; wδι	 γι� 0λα τ� vντα τ3ς δηµι	υργηµHνης φ�σεως. ΠρDν	ια,
8Aτρ!π!ς, MHλλ	ν εMναι 1 Oε� gπ-ρ�	υσα κατ-στασις τ3ς +ν συνDλmω φ�σεως
στ; µ	ρφ	π	ιηµHν	 σ�µπαν.

EMναι , NDµ	ς, , ,π	=	ς πρ!ν!ε' (πρ	UλHπει τ; µHλλ	ν) κα� εMναι σταθερDς, δ�-
και	ς κα� O�δι	ς. fH M	=ρα oAτρ	π	ς
στHκει κ-θετη OδHκαστη +π� τ3ς ,ρι-
.	ντ�ας, δ�ν κλ�νει πρ;ς καµµ�αν κα-
τε�θυνσι (Σ�. 7).

fO 8ριθµ)ς 4 Oν)κει στ� τHσσερα
στ	ι�ε=α τ3ς φ�σεως, π	b +κπρ	σω-
π	
ν τ; Oνθρ!πιν	 vν. EMναι τ� 4 «{ι-
.!µατα» τ	
 vρκ	υ τNν Πυθαγ	ρε�-
ων, τ� ,π	=α δι� τ	
 πυρ3ς, τ	
 ��-

V. O MYΘOΣ TOY HPOΣ ΣTHN «ΠOΛITEIA» TOY ΠΛAT·NOΣ (BIBΛ. I, 617)
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ρ!ς, τ	
 fδατ!ς κα� τ3ς γNς συγκρ	τ	
ν τ; ψυ�	ν	ητικ; κα� τ; σωµατικ; µHρ	ς
τ	
 vντ	ς. Mετ	υσι	�µενα στ#ν Oντιστ	ι��α τ3ς +σωτερικ3ς τ	υς δ	µ3ς τ� 4
στ	ι�ε=α Oναλ�	νται σ� +νθ	υσιασµ; (π*ρ), ν	ητικ# κατ-στασι τNν JδεNν κα�
λ	γικNν σκHψεων (�Mρ), συναισθηµατικ; gπDUαθρ	 (fδωρ) κα� σωµατικ�ς Oν--
γκες κα� Oπαιτ)σεις καθηµερινDτητ	ς (γN). 6Aνυψ	�µεν	 τ; 4 στ; τετρ-γων	 42

= 16 Jσ�υρ	π	ιε= στ; µHγιστ	 τ� 4 στ	ι�ε=α Oπ	δ�δ	ντ-ς τ	υς τ#ν δυνατDτητα
δρ-σεως δι� τ3ς θελ)σεως στ; φυσικ; πεδ�	, π	b εMναι 1 Iνσαρκη κατ-στασι
στ;ν �ωρ	�ρDν	 (4 τ	
 σταυρ	
 τ3ς ~λης). T; παρ;ν «κλ#θεται» Oπ; τ;ν wδι	
τ;ν �νθρωπ	, +φ’ 0σ	ν Oντιληφθ:3 τ#ν δυνατDτητα αQτ). Θ�λησις, Kλωθ^ κα�
Παρ�ν Oπ	τελ	
ν τ#ν U-σι τ	
 τριγ!ν	υ (Σ�. 7).

fO 8ριθµ)ς 5 τ	
 5	υ στ	ι�ε�	υ τ	
 αJθHρ	ς συµπεριλαµU-νει κα� συναρµD.ει
0λα τ� πεπραγµHνα τ	
 παρελθDντ	ς τ	
 Oνθρ!π	υ, τ#ν εRµαρµHνη (µε�ρ	µαι ση-
µα�νει κα� λαµU-νω δι� κλ)ρ	υ, διαιρN, +κτ;ς τ	
 µ	ιρ-.ω). fH Λ0&εσις µ	ιρ-.ει
τ	bς κλ)ρ	υς γι� τ#ν σειρ� πρ	τεραιDτητ	ς κα� , �νθρωπ	ς διαλHγει τρDπ	
.ω3ς π	b +πιθυµε= ν� .)σ:η, σ�µφωνα µ� τ;ν µ
θ	 τ	
 fHρ;ς τ3ς «Π	λιτε�ας».
T; παρελθ;ν εMναι τ; σ�ν	λ	 τNν πρ-cε!ν τ	υ π	b τ;ν Oκ	λ	υθε=. AQτ�ς +πραγ-
µατ	π	ι)θησαν µ� τ#ν OντιληπτικDτητα τNν 5 αJσθ)σε!ν τ	υ. fO Oριθµ;ς 5 Oνυ-
ψ	�µεν	ς στ; τετρ-γων	 (52=25) µετατρHπει στ;ν φλ	ιD τ	
 +γκεφ-λ	υ τ�ς αJσθ)-
σεις σ� αJσθ)µατα κα� δι� τNν εJδικNν συν-ψεων σ� συναισθ)µατα, σκHψεις,
JδHες. fH εRµαρµHνη –Λ-�εσις– παρελθ;ν θ� τ;ν Oκ	λ	υθ:3 π-ντ	τε, διDτι µDν	ς
τ	υ δι-λεcε τ;ν τρDπ	 τ3ς .ω3ς τ#ν ,π	�α θ� .)σ:η (Σ�. 7).

fO Πλ-των («Π	λιτε�α», 618C) λHγει: «...γι’ α7τ� �κρι>�ς πρ�πει Q καθ�νας
�π� µFς, �φMν!ντας κ0θε :λλ! µ0θηµα, νB φρ!ντ?σiη νB µ0θiη σBν καλ�ς µα-
θητ/ς κα� �ρευνητ/ς �κε'ν! µ!ν0&α τ� µ0θηµα, π!E θB τ�ν κ0νiη 9καν� νB µ0θiη
�π� Qπ!υδMπ!τε, π!ι3ς θB τ�ν κ0νiη δυνατ� κα� θB τ!* δ#σiη τ�ς �παιτ!,µενες
γν#σεις, νB Cε&ωρ?Oiη τ�ν καλ� �π� τ�ν κακ� τρ3π! OωNς, κα� �π� Hλ!υς τ!Eς
δυνατ!Eς τρ3π!υς νB διαλ�γiη π0ντ!τε τ�ν καλ,τερ!, �φ!* θ:&iη [π’ aψι τ!υ
π�ς συντελ!*ν στ�ν �ν0ρετ! >?! Hλα Hσα µ�&ρι τ#ρα εYπαµε, εYτε Hλα µαOE εYτε
κα� &ωριστB τ� καθ�να».

EMναι σαφHς, 0τι +δN , Πλ-των µιλSF γι� µετεµψ��ωσι, +φ’ 0σ	ν 	R ψυ��ς στ#ν
τρH�	υσα .ω# I�	υν *δη +πιλHcει δι� κλ)ρ	υ τ;ν τρDπ	 .ω3ς κα� πρ	κειµHν	υ
ν� +cασφαλ�σ	υν τ#ν π	ι	τικ# Oν�ψωσι τ3ς ψυ�3ς, γι� ν� κ-ν	υν µ�α καλ#
+κλ	γ# στ#ν $π	µHνη τ	υς .ω), πρHπει ν� συµU	υλευθ	
ν κ-π	ι	ν φιλDσ	φ	, ,
,π	=	ς ν� τ�ς +κπαιδε�σ:η. MDν	ν αQτ;ς εMναι Rκαν;ς ν� τ	bς δ!σ:η ,δηγ�ες γι�
τ#ν Jδιωτικ) τ	υς .ω# κα� γι� τ#ν δηµDσια.

fO Oριθµ;ς 5, 1 gπ	τε�ν	υσα τ	
 τριγ!ν	υ, 1 εRµαρµHνη εMναι , κατ’ +c	�#ν
Oριθµ;ς π	b +κπρ	σωπε= συµU	λικNς τ;ν �νθρωπ	 σ�µφωνα µ� τ#ν ΠυθαγDρεια
διδασκαλ�α, διDτι , πεντ-κτιν	ς OστHρας * τ; πεντ-γραµµ	ν τ	π	θετε= τ#ν κε-
φαλ# τ	
 Oνθρ!π	υ στ; �νω τρ�γων	 κα� τ� 4 µHλη τ	υ στ� 4 σ�ηµατι.Dµενα
�λλα τρ�γωνα, δ�δ	ντας στ;ν πεντ-κτιν	 * πεντ-λφα τ� γρ-µµατα τ3ς fYγιε�-
ας, �αρακτηριστικ; σ�µU	λ	 Oναγνωρ�σεως τNν Πυθαγ	ρε�ων µεταc� των. T;
Iθεταν στ�ς +πιστ	λHς τ	υς Oλλ� κα� τ; Iφεραν στ� +νδ�µατ- τ	υς (Σ�. 8. BλHπε
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κα� �ρθρ	 τ	
 κ. Λα.. E. Bλαδ�µηρ	υ µ� τ�τλ	 «�H
πεντ0λφα κα� τ� :στρ! τ!* ∆α>?δ παν0ρ&αια σ,µ-
>!λα τ!* �Eλληνισµ!*», «∆αυλDς, τ.192). fO wδι	ς
, �νθρωπ	ς δι� τNν 5 αJσθ)σε!ν τ	υ, π	b µετα-
φHρ	υν τ� +cωτερικ� +ρεθ�σµατα στ;ν +γκHφαλD
τ	υ, εMναι +κε=ν	ς π	b $ρµηνε�	ντας τ� +ρεθ�-
σµατα αQτ� θ� τ� µετατρHψ:η σ� πρ-cεις διαµ	ρ-
φ!ν	ντας κατ� τ#ν π	ρε�α τ	υ στ;ν �ρDν	 τ; πα-
ρελθDν τ	υ.

T�θενται 0µως τ� ε�λ	γα +ρωτ)µατα: Π	

gπεισHρ�εται 1 +λευθHρα U	�λησις τ	

Oνθρ!π	υ; κα� +�ν gπ-ρ�:η µ� π	ιDν τρDπ	 θ� µπ	ρHσ:η ν� τ#ν Oσκ)σ:η;
π	ι- εMναι 1 δι-στασις τ3ς +λευθHρας U	υλ)σεως κα� πNς µπ	ρε= ν� κ-ν:η
�ρ3σιν αQτ3ς , �νθρωπ	ς σ)µερα; π	ι- εMναι 1 �ρησιµDτης τ	
 Πυθαγ	-
ρε�	υ φιλ	σ	φικ	
 στ	�ασµ	
 γι� τ;ν �νθρωπ	 τ	
 21	υ αJNν	ς σ� σ�H-
σι µ� τ; Zω	γ	νικ;ν Tρ�γων	ν;

fO �νθρωπ	ς +πιλHγει τ#ν ,δ; π	b θHλει ν� Oκ	λ	υθ)σ:η. fH θHλησις εMναι 1
U-σις τ	
 «Zω	γ	νικ	
 Tριγ!ν	υ». fO �νθρωπ	ς OντιλαµU-νεται, 0τι δι� τ3ς
+νδυναµ!σεως τ3ς θελ)σε!ς τ	υ Oπ	κτSF τ#ν +λευθερ�α τ	υ. fH θHλησις τ3ς U--
σεως τ	
 Tριγ!ν	υ µπ	ρε= συνεπNς ν� +πιµηκυνθ:3 � ν� µειωθ:3, διDτι µDν	ν

µHσmω αQτ3ς gφ�σταται δυ-
νατDτης Oλλαγ3ς τ3ς π	-
ρε�ας τ	υ. T!ρα συνειδη-
τ	π	ιε= τ#ν +λευθερ�α τ3ς
U	υλ)σεως. 6E-ν, +νδυνα-
µ!ν	ντας τ#ν θHλησ� τ	υ,
+πιθυµ:3 τ#ν Rκαν	π	�ησι
τNν +γωιστικNν τ	υ τ-σε-
ων, δηλαδ# τ#ν OπDκτησι
gπHρµετρων OγαθNν, τ#ν

φιλ	δ	c�α, τ; π-θ	ς τNν 1δ	νNν κ.λπ., 1 U-σις τ	
 τριγ!ν	υ +πιµηκ�νεται. fH
πλευρ� τ3ς εRµαρµHνης Oκ	λ	υθε= (Σ�. 9).

fH κ-θετ	ς πλευρ� τ3ς πρ	ν	�ας, π	b +κπρ	σωπε= τ#ν συν	λικ# µελλ	ντικ#
+cHλιcι τNν vντων, I�ει π-ντ	τε τ; wδι	 µ3κ	ς, διDτι δ�ν εMναι δυνατ;ν τ; κ-θε
Iλλ	γ	 �ν ν� µπ	ρ:3 ν� µεταU-λλ:η κατ� τ#ν θHλησ� τ	υ τ#ν συν	λικ# π	ρε�α
τ3ς φ�σεως. fYπ-ρ�	υν συνεπNς δ�	 λ�σεις:

α. fIκαν	π	ιNντας τ�ς φιλ	δ	c�ες, τ�ς +γωιστικ�ς τ-σεις κα� τ�ς πρ	σωπικHς
τ	υ Oπαιτ)σεις ν� +πιµηκ�ν:η τ#ν πλευρ� τ3ς θελ)σεως Oπ	µακρυνDµεν	ς Oπ;
τ#ν πλευρ� τ3ς πρ	ν	�ας.

U. MελετNντας κα� καταν	Nντας τ�ς +πιταγ�ς τ	
 νDµ	υ τ3ς πρ	ν	�ας ν� πα-

VI. Z·OΓONIKON TPIΓ·NON KAI EΛEYΘEPA BOYΛHΣIΣ
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ραιτηθ:3 +νσυνειδ)τως
Oπ; κ-θε πρ	σωπικ#
�φHλεια εJς U-ρ	ς �λλων
vντων, ν� Oκ	λ	υθ)σ:η
τ#ν �ρµ	νικ# φ	ρ� τNν
θε�ων +πιταγNν µει!ν	-
ντας τ; µ3κ	ς τ3ς πλευρFς
τ3ς θελ)σε!ς τ	υ κα� ν�
πλησι-σ:η τ#ν πλευρ� τ3ς
πρ	ν	�ας.

Στ#ν περ7πτωσι α τ;
µ3κ	ς τ3ς πλευρFς τ3ς
εRµαρµHνης, π	b εMναι τ;
σ�ν	λ	 τNν πρ-cεων τ	


παρελθDντ	ς, +πειδ# +cαρτFται Oπ; τ�ς wδιες τ	υ τ�ς πρ-cεις, +πιµηκ�νεται 0λ	
κα� περισσDτερ	 µ� Oπ	τHλεσµα τ#ν OτHρµ	να +παν-ληψη τNν +νσαρκ!σεων,
διDτι συσσωρευDµενες 	R κακ�ς +πιλ	γ�ς τNν πρ-cεων τ	
 παρελθDντ	ς τ	υ κρα-
τ	
ν +γκλωUισµHνη τ#ν ψυ�# στ;ν +παναγεννητικ; κ�κλ	 τNν +νσαρκ!σεων. fH
+πιµ)κυνσις τ3ς πλευρFς τ3ς εRµαρµHνης εMναι τ; Oπ	τHλεσµα τNν πρ-cεων τ3ς
+λευθHρας τ	υ U	υλ)σεως (Σ�. 9). 6Aντ� 32+42=52 � 9+16=25 µετατρHπεται σ� π.�.
32+202=20,222 6� 9+400=409.

fH συνε�#ς πλευρ� I�ει µ3κ	ς σταθερD. OR διακεκ	µµHνες πλευρ�ς I�	υν δυ-
νατDτητα αQc	µει!σεως. T; παρ;ν (πλευρ� 4) συνδιαλHγεται µ� τ; παρελθ;ν
(πλευρ� 5) κα� Oδιαφ	ρε= γι� τ; µHλλ	ν (πλευρ� 3), Oπ	µακρυνDµεν	 Oπ’ αQτD,
Oπ	ρρ	φηµHν	 Oπ; τ#ν OτHρµ	νη Uι	επαν-ληψι τNν OπατηλNν κα� uδυνηρNν
+παναγενν)σεων.

T; σ�µα γ�νεται τ; σNµα (τ-φ	ς) τ3ς ψυ�3ς, λHγει , Σωκρ-της («Kρατ�λ	ς»,
400C): «T� aν!µα α7τ3 (τ; “σNµα”) µ!* φα?νεται περ?πλ!κ!, κα� περισσ3τερ!
:ν λιγ0κι τ� παραλλ0Ciη κανε?ς. Γιατ? µερικ!� λ�νε π^ς α7τ� ε;ναι Q τ0φ!ς
(“σ3µα”) τNς ψυ&Nς, \ Qπ!?α >ρ?σκεται θαµµ�νη στ/ν παρ!*σα OωM. 
EC’ :λλ!υ
π0λι �πειδ/ \ ψυ&/ µA α7τ� �κφρ0Oει (“σηµα�νει”) τ�ς �κδηλ#σεις της, κα� γι’
α7τ� �κ3µη σωστB ̀ ν!µ0Oεται “σNµα”. GOµως µ!* φα?νεται Hτι !9 
Oρφικ!� κυ-
ρ?ως Lδωσαν α7τ� τ� aν!µα, µA τ/ν %δ�α τ0&α Hτι \ ψυ&/ �Cαγν?Oει τB σφ0λµα-
τα γιB τB Qπ!'α ε;ναι τιµωρηµ�νη κα� Hτι L&ει α7τ� τ� σ�µα γιB περ?>ληµα, γιB
νB σZ#Oεται, σBν ε;δ!ς φυλακNς. Λ!ιπ�ν γιB τ/ν ψυ&M, Rσ3τ!υ πληρ#σiη τ/ν π!ι-
νM της, α7τ� ε;ναι H,τι `ν!µ0O!µε �κρι>�ς, δηλαδ/ τ� “σ�µα”· κα� δAν &ρει0-
Oεται νB τρ!π!π!ιMσωµε !lτε Xνα γρ0µµα τ!υ».

Στ#ν περ7πτωσι @ 1 +νσυνε�δητη �σκησις τ3ς +λευθHρας U	υλ)σε!ς τ	υ, γι�
ν� +ναρµ	νισθ:3 µ� τ;ν Φυσικ; NDµ	 τ3ς πρ	ν	�ας, συνε�Nς µει!νει τ#ν πλευρ�
τ3ς εRµαρµHνης κα� τ3ς θελ)σε!ς τ	υ, 1 ,π	�α πλησι-.ει 0λ	 κα� περισσDτερ	
πρ;ς τ#ν πρDν	ια. OR πρ-cεις τ	
 παρελθDντ	ς τ	υ (εRµαρµHνης - µ	ιρα�	υ) Oφ	-
µ	ι	�µενες µ� +κε=νες τ	
 παρDντ	ς θ� τ	
 διαγρ-ψ	υν τ; µHλλ	ν, τ; ,π	=	 κ--
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π	ια στιγµ# θ� συµπHσ:η µ� +κε=ν	 τ3ς σταθερFς κα� OµεταUλ)τ	υ πρ	ν	�ας (Σ�.
10) κα� θ� τ;ν Oπαλλ-c	υν Oπ; τ;ν νDµ	 τNν +πανενσαρκ!σεων * τ3ς εRµαρµH-
νης-µ	�ρας, Oπ	τHλεσµα τ3ς Jδ�ας τ	υ τ3ς θελ)σεως.

fO ΠυθαγDρας δH�εται δ�	 αwτια στ�ς Oνθρ!πινες πρ-cεις: τ#ν +λευθερ�α τ3ς
U	υλ)σεως, π	b πρ	κ�πτει Oπ; τ#ν +νδυν-µωσι τ3ς θελ)σεως κα� τ#ν Oνα-
γκαιDτητα τ3ς εRµαρµHνης. Kα� 	R δ�	 Uρ�σκ	νται κ-τω Oπ; τ#ν +c	υσ�α τ3ς
πρDν	ιας. T; πρNτ	 αwτι	 +cαρτFται Oπ; τ; αQτεc	�σι	 τ	
 Oνθρ!π	υ. T; δε�-
τερ	 εMναι Oπ	τHλεσµα τ	
 πρ!τ	υ, µ� συνHπεια , �νθρωπ	ς ν� κιν3ται µεταcb
δ�	 δυν-µεων καθ	ρι.	µHνων gπ; τ	
 NDµ	υ τ3ς 6EναντιDτητ	ς κα� v�ι τ3ς Συ-
γκλ�σεως:

2E<ωτερικ�ς +πιθυµε= τ#ν Rκαν	π	�ησι τNν gλικNν Oπ	λα�σεων τ3ς .ω3ς σ)-
µερα. 6Eπιµηκ�ν	νται συνεπNς 1 θHλησις κα� 1 εRµαρµHνη κα� Oπ	µακρ�ν	νται
Oπ; τ#ν πρDν	ια (Σ�. 9).

2Eσωτερικ�ς αJσθ-νεται τ#ν Oν-γκη πνευµατικ	
 πρ		ρισµ	
, π	b διαν	�γει
τ	bς µελλ	ντικ	�ς τ	υ ,ραµατισµ	bς π	b Oφ	ρ	
ν στ#ν Oθανασ�α τ3ς ψυ�3ς κα�
τDτε πλησι-.ει τ#ν πρDν	ια (Σ�. 10).

Στ;ν µ
θ	 τ	
 fHρ;ς («Π	λ.» 617E) , Πλ-των λHγει: «
Aρετ/ δA �δ�σπ!τ!ν,
mν τιµ�ν κα� �τιµ0Oων πλ�!ν κα� Lλαττ!ν α7τNς Xκαστ!ς XCει. A%τ?α Iλ!µ�ν!υ·
θε�ς �να?τι!ς». T; Jσ	.�γισµα τNν 2 αJτιNν, τ3ς +νδυναµ!σεως τ3ς θελ)σεως κα�
τ3ς OναγκαιDτητας τ3ς εRµαρµHνης, +cαρτFται Oπ; τ#ν �ρ3σι π	b θ� κ-ν:η τ3ς
+λευθερ�ας τ3ς U	υλ)σεως, +�ν αQτ; θ� Oπ	U:3 πρ;ς vφελ	ς * καταστρ	φ), διD-
τι «α%τ?α Iλ!µ�ν!υ, θε�ς �να?τι!ς» (Σ�. 11).

fH ψυ�), 1 κ-θε Iλλ	γη ψυ�# (γων�α 90°), +ρ�Dµενη πρ;ς +νσ-ρκωσι I�ει θε-
ωρητικNς τ#ν εJκDνα τ	
 «Zω	γ	νικ	
 Tριγ!ν	υ» 32+42=52 � 9+16=25.

fH +λευθερ�α τ3ς U	υλ)σεως Oφ	ρSF στ�ς πρ-cεις π	b πραγµατ	π	ι	
νται στ;
παρDν· 1 εRµαρµHνη * 1 OναγκαιD-
τητα τ	
 πεπρωµHν	υ * , «N3µ!ς
τ!* 
Aντιπεπ!νθ3ντ!ς» Oφ	ρSF στ�
πεπραγµHνα τ	
 παρελθDντ	ς· 1
πρ!τη τρ	φ	δ	τε= συνε�Nς τ#ν δε�-
τερη µ� τ� gλικ� π	b Oνταλλ-σσ	υν
µεταc� των. Σ�µφωνα µ� αQτ#ν τ#ν
θεωρ�α 1 +λευθερ�α τ3ς U	υλ)σεως,
π	b πρ	Hκυψε Oπ; τ#ν +νδυν-µωσι
τ3ς θελ)σεως, Oσκε=ται στ; παρDν, 1
εRµαρµHνη στ; παρελθ;ν κα� 1 πρD-
ν	ια στ; µHλλ	ν.

fH +πιµ)κυνσις τ3ς ,ρι.	ντ�	υ ση-
µα�νει ψυ�ικ# ταλαιπωρ�α, +νmN 1
τα�τισ�ς της µ� τ#ν κ-θετη ψυ�ικ#
εQδαιµ	ν�α, διDτι 1 ,ρι.Dντια στ;ν
συµU	λισµ; σηµα�νει θ-νατ	 (δη-
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λαδ# +παναφ	ρ� τ3ς ψυ�3ς στ; σNµα = σ3µα = τ-φ	), +νmN 1 κ-θετη τ#ν Oθα-
νασ�α (Ic	δ	 Oπ; τ;ν κ�κλ	 τNν +πανενσαρκ!σεων). Kαθxς Uι!νει στ;ν �ρDν	
τ#ν π	ρε�α π	b , wδι	ς δι� τNν πρ-cε!ν τ	υ �αρ-σσει, δρHπει τ	bς καρπ	bς τNν
+µπειριNν τ	υ. AQτ�ς θ� Oπ	τελHσ	υν τ#ν Oφετηρ�α τ3ς µελλ	ντικ3ς τ	υ π	-
ρε�ας –  κα� αQτ;ς εMναι , �θικ;ς νDµ	ς τ3ς δικαι	σ�νης, π	b ,ρ�.ει τ#ν π	ιD-
τητα τ3ς µελλ	ντικ3ς τ	υ +νσαρκ!σεως. fH �ρ	νικ# δι-ρκεια τ3ς κ-θε +νσαρ-
κ!σεως +κφρ-.ει τ#ν OναγκαιDτητα τ3ς �θικ3ς τ-cεως.

fH ΠυθαγDρεια διδασκαλ�α Oργ� κα� σταδιακNς διαπαιδαγωγε= τ;ν Oφυπνι-
.Dµεν	 µαθητ), γι� ν� καταν	)σ:η τ;ν NDµ	 τ3ς Φ�σεως κα� τ;ν καταστ)σ:η
Rκαν; ν� διακρ�ν:η 0τι 1 σ�µπλευσις µ� τ#ν πρDν	ια εMναι 1 µ	ναδικ# ,δ;ς π	b
�γει στ#ν Oθανασ�α. fH +λευθερ�α τ3ς U	υλ)σεως εMναι τ; δNρ	 τ3ς πρ	ν	�ας
στ;ν �νθρωπ	, πρ	κειµHν	υ ν� +πιλHc:η +λε�θερα τ#ν π	ρε�α τ	υ στ# .ω). T�
vντα π	b συνειδητ	π	ι	
ν τ;ν πρ		ρισµD τ	υς δι� τ	
 +λHγ�	υ τ3ς συνειδ)σε-
ως, lς +πρDτεινε , ΠυθαγDρας: [«ΠiN παρ�>ην; τ? δ’ LρεCα; τ? µ!ι δ�!ν !7κ �τε-
λ�σθη» («XρυσF oEπη» 42) = T� σφ-λµα Iκαµα σ)µερα; τ� καλ; Iπραcα; τ� Iπρε-
πε ν� πρ-cω κα� δ�ν τ; Iπραcα;»] π	ρε�	νται πρ;ς τ#ν πρDν	ια (32=9) µ� 0,τι
συνεπ-γεται αQτ).

fH +νσυνε�δητη +φαρµ	γ# τ	
 Πυθαγ	ρε�	υ θεωρ)µατ	ς δι� τ3ς Oσκ)σεως τ3ς
+λευθHρας U	υλ)σεως εMναι τ; µεγαλ�τερ	 �θικ; δ�δαγµα π	b +κληρ	δDτησε ,
ΠυθαγDρας στ�ς +περ�Dµενες γενεHς. KαθιστF τ;ν �νθρωπ	 Oπ; ταλα�πωρ	 +πι-
U-τη τ	
 πλαν)τη Γ3 Oπρ	σδιDριστ	υ Oριθµ	
 διαδρ	µNν κ-τ	ικ	 τ	
 Σ�-
µπαντ	ς, π	b κατακτSF +παc�ως τ; Iπαθλ	ν τ3ς Oθανασ�ας τ3ς ψυ�3ς, I�	ντας
cεκιν)σει κ-π	τε µ� Oρ�# τ; Zω	γ	νικ;ν Tρ�γων	ν κα� κατ-ληcι τ#ν συνειδη-
τ	π	�ησι τ	
 K�κλ	υ τ	
 Mεγ-λ	υ 6Eνιαυτ	
 lς Nυµφα�	υ 6Aριθµ	
 τ	
 Πλ--
των	ς κα� τNν 26 κιDνων τ3ς ΘDλ	υ τ3ς 6Eπιδα�ρ	υ (Uλ. «∆αυλDν», τ. 172, 185,
187, 191, 194, 199).
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«T� �ρ�α	
 �Eλληνικ� ∆ρ�µα
�ν�κει στ�ν �νθρωπ�τητα»

«Mετ  τ�ν !κφυλισµ� τ$ς δηµ
κρατ'ας ( �Eλληνικ�
Tραγ*ωδ'α ε+ναι σ�µερα τελειωµ,νη. Στ�ν /Iταλ'α λει-
τ
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τ�ν γνωρ'σFης, γνωρ'Cεις ταυτ��ρ
να τ�ν Gαυτ� σ
υ».
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TO KEIMENO THΣ ΣYNENTEY�EΩΣ

ΣYNT.: �Yπηρετ	σατε τ� Aρ�α�� �Eλληνικ� ∆ρ�µα σ’ �λη σας σ�εδ�ν τ� �ω	, ε"στε
στεν# δεµ$νη µα�% τ�υ. Mπ�ρε�τε ν# µ�ς δ)σετε µ*α γενικ� ,π�τ*µηση τ-ς ,.*ας τ�υ;
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Eστε, τ� /Aρ�α	
 �Eλληνικ� ∆ρ�µα ε+ναι µ'α �π’
τ:ς <ασικ=τερες κληρ
ν
µιBς κα: δBν �ν�κει µ�ν
 σ’ !µ�ς, !πειδ� C
2µε στ�ν τ�π
 αHτ�
π
I 6Cησαν 
A δηµι
υργ
' τ
υ, �λλ  σ’ 9λ
ν τ�ν κ�σµ
. E+ναι Jνα δηµι
Eργηµα τ$ς �ρυσ$ς
!π
�$ς τ
2 5
υ αL=να, γενν�θηκε κα: π,θανε τ�τε. ∆Bν !παναλ�φθηκε, δBν µπ�ρεσε ν 
λειτ
υργ�σFη 6τσι σB Mλλη !π
��, δι�τι Nταν Jνας θεσµ�ς κ
ινωνικ�ς, δBν Nταν Jνας θ'α-
σ
ς π
I 6κανε παραστ4σεις.

ΣYNT.: Kα1 τ* 2πηρετ�3σε τ4τε;
A.Π.: OHταν µ'α !τ�σια γι
ρτ�, π
I γιν�ταν τ�ν Mν
ι?η· Nταν µ,σα στ�ν λειτ
υργ'α τ$ς

�θηναϊκ$ς δηµ
κρατ'ας κα: σEµφωνη µB τ�ν πνευµατικ� στ4θµη τ
2 �θηνα'
υ π
λ'τη.
OA µεγ4λ
ι αHτ
: π
ιητBς συλλ4<ανε κα: τ�ν !π
�� τ
υς κα: τ
Iς �νθρ=π
υς. T� /Aρ�α	




�Eλληνικ� ∆ρ�µα ε+ναι Jνα Sριµ
 πνευµατικ� πρ
ϊ�ν Gν�ς Sριµ
υ πνευµατικ
2 π
λιτι-
σµ
2. TEκανε κα: αHτ� τ�ν κEκλ
 τ
υ κα: τελε'ωσε µB τ�ν !κφυλισµ� τ$ς π�λης-κρ4τ
υς
κα: τ$ς δηµ
κρατ'ας. DOταν 
A EHρωπα	
ι στ  νε=τερα �ρ�νια �νακ4λυψαν αHτ  τ  κε'-
µενα, Mρ�ισε ( παρ4σταση τ7ν 6ργων �π� τ�ν EHρ=πη κα: !?απλ=θηκε παντ
2. T�
/Aρ�α	
 �Eλληνικ� ∆ρ�µα Mρ�ισε τ�τε ν  Vπ4ρ�Fη µ,σα στ� Wεπερτ�ρι
, Mς π
2µε, τ
2
σEγ�ρ
ν
υ θε4τρ
υ.

ΣYNT.: T�ν 6µπειρ*α κα1 τ�ν γν)ση, π�7 ,π�κτ	σατε µ8 τ�ν π�λ%�ρ�νη τρι9	 σας π:-
νω στ� Aρ�α�� ∆ρ�µα, 6πι�ειρ	σατε ν# τ�ν δ)σετε στ1ς ν$ες γενι$ς;

A.Π.: Γι  Jνα ε+δ
ς θε4τρ
υ τ�σ
 π
λEπλ
κ
υ, τ�σ
 συνθετικ
2, �ρειαC�ταν ν  Vπ4ρ-
�Fη Jνας φ
ρ,ας, Jνα /Iνστιτ
2τ
 /Aρ�α'
υ �Eλληνικ
2 ∆ρ4µατ
ς, π
I ν  µελετ�σFη κα:
θεωρητικ  πρ
<λ�µατα κα: πρακτικ4, σκηνικ$ς παρ
υσ'ασης. N  συγκεντρ=νFη Vλικ� Z�ι
µ�ν
 γι  τ� τ' γ'νεται στ�ν �Eλλ4δα �λλ  σB 9λ
 τ�ν κ�σµ
. Στ�ν /Iταλ'α, στ:ς Συρα-
κ
2σες, λειτ
υργε	 τ� ∆ιεθνBς /Iνστιτ
2τ
 /Aρ�α'
υ �Eλληνικ
2 ∆ρ4µατ
ς �π� τ� 1994.
/Eδ7 �ρ�νια τ=ρα καν,νας δBν !νδιαφ,ρθηκε ν  λειτ
υργ�σFη Jνα τ,τ
ι
 κ,ντρ
, κανε:ς
δBν συγκινε	ται. T,τ
ιες �π�πειρες ε+�ε κ4νει στ� παρελθ�ν ^ δ4σκαλ�ς µ
υ ^ P
ντ�ρης·
κανε:ς δBν τ�ν <
�θησε.

ΣYNT.: T� κρ:τ�ς σκ�π*µως ,διαφ�ρε�;
A.Π.: T'π
τα δBν γ'νεται τυ�α	α, �λλ  αHτ� ε+ναι δικ� τ
υς θ,µα, Z�ι δικ� µ
υ. Πη-

γα'ναµε σB διεθν$ συν,δρια κα: µ�ς ρωτ
2σαν: «>E�ετε κ:π�ι�ν φ�ρ$α γι’ α?τ:;», κα:
ντρεπ�µασταν π
I �παντ
Eσαµε «A�ι». Kα: 6τσι π�ραµε τ�ν πρωτ
<
υλ'α ^ Γεωργ
υ-
σ�π
υλ
ς κα: !γc κα: φτι4?αµε τ� 1991 τ� K,ντρ
 /Aρ�α'
υ �Eλληνικ
2 ∆ρ4µατ
ς.

ΣYNT.: T� K$ντρ� α?τ� τ* 6πιδι)κει;
A.Π.: /Eπιδι=κει τ�ν 6ρευνα 9λων τ7ν θεµ4των π
I σ�ετ'C
νται µB τ� θ,ατρ
 κα: ν  µε-

τεκπαιδεEσFη dθ
π
ι
Iς π4νω στ� /Aρ�α	
 ∆ρ�µα. Kα: δBν ε+ναι εeκ
λα πρ4γµατα 9λα
αHτ4. Φ,ρνει τ�ν Aστ
ρ'α στ� παρ�ν, τ:ς κ
ινωνικBς �νακατατ4?εις, τ:ς �νησυ�'ες θρη-
σκευτικ
2, π
λιτικ
2 περιε�
µ,ν
υ, π
I ε+ναι π4ντ
τε !π'καιρες· κα: �π� τ�ν Mλλη πλευρ 
τ� /Aρ�α	
 ∆ρ�µα ε+ναι µ'α !µπειρ'α τ$ς �νθρ=πινης >παρ?ης.

ΣYNT.: Πρ1ν ,π� δ%� �ρ4νια διωργαν)σατε κα1 µ*α διεθν- συν:ντηση 6δD στ�ν Aθ	-
να.

A.Π.: Nα', Nρθαν Mνθρωπ
ι �π� 35 �7ρες, �π� τ�ν /Aλ4σκα µ,�ρι τ�ν K'να κα: hργα-
ν=σαµε τ�ν µετ4φραση τ
2 /Aρ�α'
υ ∆ρ4µατ
ς σ’ 9λες τ:ς γλ7σσες τ
2 κ�σµ
υ.

ΣYNT.: A?τ� 6πιτε%�θη σ	µερα;
A.Π.: Nα: 6�ει µεταφρασθ$ σ�εδ�ν σ’ 9λες τ:ς γλ7σσες τ
2 κ�σµ
υ.
ΣYNT.: Mπ�ρε� δηλαδ� πλ$�ν E σ%γ�ρ�ν�ς Fνθρωπ�ς, σ’ �λες τ1ς φυλετικ8ς G θρη-

σκευτικ8ς 6κδ��$ς τ�υ ν# κ�ινων	σHη τ�3 Iλληνικ�3 θε:τρ�υ κα1 δι’ α?τ�3 τ-ς Iλληνικ4-
τητας;

A.Π.: ∆Bν ?,ρω τ' �κρι<7ς δ'νει σB κ4θε Mνθρωπ
 ?ε�ωριστ4. Kρ'ν
ντας �π’ τ�ν Gαυ-
τ� µ
υ <λ,πω, 9τι !κε	 ε+ναι τ� καταφEγι� µ
υ, δι�τι !κτ�ς �π� τ�ν γ
ητε'α τ$ς π
'ησης
ε+ναι κα: τ  στ
ι�ε	α τ$ς αHτ
γνωσ'ας. �Yπ
δυ�µενη Jνα πρ�σωπ
 τ$ς τραγ*ωδ'ας, �π
-
καλEπτω µ,σα τ
υ τ� πρ�σωπ� µ
υ, �νακEπτ
υν τ  πρ
<λ�µατα τ$ς �νθρ=πινης >παρ-
?ης, τ7ν �ναπ�φευκτων συγκρ
Eσεων.

ΣYNT.: �O κ4σµ�ς, τ� κ�ιν� π�7 παρακ�λ�υθε� µ*α παρ:σταση, καταν�ε� τ# ν�	µατα
τ-ς τραγKωδ*ας;

A.Π.: Kυττ4?τε, µετ  τ�ν µεταπ
λ'τευση 6κανα Jναν θ'ασ
 π
λυτε�νικ� κα: περι=δευ-
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σα σB 9λη τ�ν �Eλλ4δα, �νε<4σαµε παραστ4σεις σB σταEλ
υς, σB �λ4νες, σB �ωρ4φια. Στ�
τ,λ
ς τ$ς παρ4στασης, θυµ�µαι, 6ρ�
νταν γυναικ
2λες κα: µ
2 6λεγαν: «A?τ# π�7 σκε-
φτ4µασταν, τ# ,κ�%σαµε π:νω στ� σκην	». r,ρετε, τ  πρ�σωπα µι�ς τραγ*ωδ'ας περι,-
�
υν πλευρBς κα: πρ
<λ�µατα τ$ς �νθρ=πινης >παρ?ης, π
I σB κ4θε !π
�� !µφαν'C
νται
διαφ
ρετικ4, �λλ  ( 
Hσ'α τ
υς παραµ,νει ( sδια.

ΣYNT.: T# τελευτα�α �ρ4νια 9λ$π�υµε, �τι �λ� κα1 περισσ4τερ�ι θ*ασ�ι, Lδ*ως τ� κα-
λ�κα*ρι, ,νε9:��υν ,ρ�α�ες τραγKωδ*ες. Πιστε%ετε �τι α?τ� ε"ναι δε�γµα πνευµατικ-ς ,ν:-
καµψης;

A.Π.: AHτ� γ'νεται �π� !µπ
ρικ
Iς καθαρ  λ�γ
υς. Π
λλ
: θ'ασ
ι, θ,ατρα, γι  ν  συ-
µπληρ=σ
υν τ  !µπ
ρικ4 τ
υς tφ,λη, θ,λ
υν τ� καλ
κα'ρι ν  �νε<4σ
υν Jνα /Aρ�α	

�Eλληνικ� ∆ρ�µα, ε+ναι µ�δα αHτ� κα: δBν ^δηγε	 π
υθεν4. ∆ι�τι αHτBς 
A παραστ4σεις
δBν �νταπ
κρ'ν
νται –
eτε κvν �γγ'C
υν– τ  �σEλληπτα µεγ,θη τ
2 ∆ρ4µατ
ς. �Yπ4ρ-
�ει µ'α πρ
�ειρ�τητα, µ'α Lσ
π,δωση τ$ς Gρµηνε'ας. Π4νω �π’ τ
Iς µισ
Iς dθ
π
ι
Iς
6�
υν περ4σει �π’ τ� /Aρ�α	
 ∆ρ�µα �νε?αρτ�τως τ7ν Aκαν
τ�των τ
υς.

ΣYNT.: Kατε9:��υν δηλαδ� τ� Aρ�α�� ∆ρ�µα στ� 6π*πεδ� τ�3 κ�ιν�3 θε:τρ�υ;
A.Π.: TEτσι �κρι<7ς. Πρ�κειται γι  «�στικ  δραµατ4κια» κα: Z�ι γι  τραγ*ωδ'ες, π,-

ρα �π� wρισµ,νες Vγιε	ς περιπτ=σεις. �H τραγ*ωδ'α σκ4<ει <αθι  στ�ν �νθρ=πινη ψυ��,
κα: αHτ  δBν µπ
ρ
2ν ν  τ  �π
δ=σ
υν ^π
ι
ιδ�π
τε.

ΣYNT.: �O σ%γ�ρ�ν�ς NEλλην O�ει σ	µερα τ�ν δυνατ4τητα κα1 τ�ν 9�%ληση ν# πρ�-
�ωρ	σHη πνευµατικ:;

A.Π.: /Aπ� 
Lκ
ν
µικ$ς κα: π
λιτικ$ς �π�ψεως τ  �ρ�νια ε+ναι κατ4λληλα γι  κ4τι τ,-
τ
ι
. DOµως 
A συν�θει,ς µας δBν <
ηθ
2ν. �O καταναλωτισµ�ς κα: ( !πιδει?ι
µαν'α 6�
υν
µπ$ µ,σα µας. /Iδιαιτ,ρως ( σηµεριν� γυνα	κα 6�ει π4ρει τ�ν κατ�φ
ρ
. r,�ασε τ
Iς
�γ7νες γι  τ�ν �ειραφ,τησ� της κα: Mρ�ισε ν  µιµ$ται τ�ν Mνδρα, ν  πα'ρνFη �νδρικ
Iς
W�λ
υς. /Aκ�µη κα: τ:ς λ,?εις π
I �ρησιµ
π
ιε	, τ:ς πα'ρνει �π’ τ� λε?ιλ�γι
 τ7ν �νδρ7ν.
Σ ν γυνα	κα ν
ι=θω θλ'ψη κα: γι  τ� «?ε<ρ4κωµ4» της· γι  τ�ν πρ
<
λ� της παρα�ω-
ρε	 τ�ν �?ι
πρ,πει4 της.

ΣYNT.: Π�ι4ς τραγικ�ς P4λ�ς σ�ς συναρπ:�ει περισσ4τερ�;
A.Π.: Περισσ�τερ
 6�ω πα'?ει τ�ν M�δεια κα: τ�ν /Hλ,κτρα. N
µ'Cω, 9τι µB συναρπ4-

Cει περισσ�τερ
 ( M�δεια, !κε	 �ντιµετ=πισα κα: τ:ς περισσ�τερες δυσκ
λ'ες, κα: αHτ�
ε+ναι γ
ητευτικ� γι  τ�ν dθ
π
ι�. T� πρ�σωπ
 τ$ς M�δειας δBν σ’ �φ�νει π
τB ν  (συ-
�4σFης. r,ρετε, τ  τελευτα	α δE
 �ρ�νια δBν πα'Cω πλ,
ν, �λλ  ?αναδια<4Cω, ν
µ'Cω, µB
Mλλη µατι  τ� /Aρ�α	
 ∆ρ�µα κα: �νακαλEπτω πρ4γµατα π
I π
τB µ,�ρι τ=ρα δBν τ  ε+�α
�ντιληφθ$. E+ναι Jνας �π,ραντ
ς θησαυρ�ς, π
I �?'Cει ν  τ�ν γνωρ'σFη κανε:ς γνωρ'C
-
ντας ταυτ��ρ
να κα: τ�ν Gαυτ� τ
υ.

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης
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ΓIA TOYΣ ΣYN∆POMHTEΣ E�ΩTEPIKOY

Λ�γ*ω αLφν'διας Vπερ<
λικ$ς αH?�σεως τ7ν τα�υδρ
µικ7ν τελ7ν στ:ς �π
-
στ
λBς !ντEπων !?ωτερικ
2 ^ «∆» Vπ
�ρε=νεται ν  �ναπρ
σαρµ�σFη �π�
τ�ν /Iαν
υ4ρι
 1999 τ�ν τιµ� τ$ς συνδρ
µ$ς !?ωτερικ
2 �π� 65 σB 80 δ
λ-
λ4ρια H.Π.A. (z τ� Lσ�π
σ� τ
υς σB δρα�µ,ς).

(OA συνδρ
µBς κα: ( τιµ� �ντιτEπ
υ !σωτερικ
2 παραµ,ν
υν wς ε+�αν).
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