




Γι� π�ι�ν «
Eλλην��ριστιανισµ�» µιλ�µε;
Γιατ� πρ	σπαθ	�ν ν� «�ε��	υν» τ�ν Xριστιανισµ� µ� τ�ν �Eλλη-

νισµ�; Mπ	ρ	�ν ν� καταν	#σ	υν σ� $%θ	ς τ' περιε(�µεν	 )δε	λ	-

γικ� ,(ει κ%θε µ'α -π� τ�ς δ�	 α.τ�ς πραγµατικ�τητες; Mπ	ρ	�ν

ν� καταλ%$	υν, 0τι 	1 δ�	 α.τ	� κ�σµ	ι δ�ν ,(	υν µετα�� τ	υς

πνευµατικ�ς -ντιστ	ι('ες, 0τι – σ� µ'α 3πλ4 διατ�πωση – 6 7νας

-ναιρε8 πνευµατικ� τ�ν 9λλ	 α.τ	µ%τως;

Kα� ;�ν δ�ν µπ	ρ	�ν ν� κρ'ν	υν ,τσι, «-π� µ<σα», κα� ν� -π	-

δε(θ	�ν τ� -ν<φικτ	 τ4ς γεφυρ>σεως, δ�ν γνωρ'�	υν στ	ι(ει>δη

1στ	ρ'α, ? 6π	'α $	@A 0τι 6 Xριστιανισµ�ς κα� 6 �Eλληνισµ�ς 	.δ<-

π	τε συνυπ4ρ�αν, 0τι 6 �Eλληνισµ�ς Bπ4ρ(ε Cς Πνε�µα κα� δηµι-

	υργ	�σε Cς µ	ναδικE µ#τρα παραγωγ4ς �λ�κληρ�υ τ�� Παγκ�-
σµι�υ Π�λιτισµ�� (GEπιστ#µης, Φιλ	σ	φ'ας, MαθηµατικIν - Tε-

(ν	λ	γ'ας, ∆ιαλ�γ	υ, GEλ<γ(	υ, GAπ	δεικτικ�τητας, Θεωρ'ας, Θε-

%τρ	υ, GAθλητισµ	�, Γλ>σσας, �Yψηλ4ς T<(νης κ.λπ., κ.λπ.) µ�ν	

µ<(ρι τ4ς ;κ(ριστιαν'σε>ς τ	υ; κα� 0τι καν να !π�λ"τως στ�ι�ε%�
τ�� Παγκ�σµι�υ Π�λιτισµ�� δ�ν παρ#γαγε -π� τE στιγµE α.τE

7ως σ#µερα; Kα� γι� π	ι�ν «Xριστιανικ� Π	λιτισµ�» µιλAνε, 0ταν

α.τ�ς δ�ν Bπ4ρ�ε π	τ� κατ� τEν -π�λυτη κυριαρ('α τ	� δ�γµατ	ς

(Mεσα'ων) – -λλ� µ�ν	 µετ� τEν GAναγ<ννηση (= τ4ς Sλληνικ�τη-

τας) 9ρ(ισε κα� π%λι κ%π	ι	ς π	λιτιστικ�ς 9νεµ	ς ν� δρ	σ'�Tη τEν

-νθρωπ�τητα, 0µως 9νεµ	ς π	U ;µπ	δ'�ετ	 ν� πνε�σTη -π� τ� δ�γ-

µα κα� µ%λιστα µ� 9γρι	υς 7ως φ	νικ	Uς τρ�π	υς; Γι� π	ι�ν

«�Eλλην	(ριστιανισµ�» V «�Eλλην	(ριστιανικ� Π	λιτισµ�» µιλAνε,

0ταν α.τ�ς -π	τελT4 φ%ντασµα κα� δ�ν µπ	ρT4 -π� τ� 1845 (0ταν ?

κ	�φια α.τE λ<�η πρωτ	εµφαν'σθηκε – κα� ;�ελ'(θηκε ,κτ	τε σ�

λ<�η - παγ'δα στEν ;π'σηµη )δε	λ	γ'α τ	� θλι$ερ	� Pωµα'ικ	υ

Kρατιδ'	υ) ν� σταθT4 -λλιIς, παρ� µ�ν	 Cς 1στ	ρικE α.ταπ%τη, Cς

«τ%πα» ;ν τ<λει π	U δι(%�ει κα� ;�	υδετερ>νει 0σ	 µπ	ρε8  κα�

0πως µπ	ρε8 τEν -πελευθ<ρωση τIν δηµι	υργικIν κα� �ωτικIν

δυν%µεων τ	� \Eλληνα;

∆�ν ,(ει λ	ιπ�ν καµµ'α $%ση V πρ		πτικE ? -ν<φικτη «σ��ευ�η»

�Eλληνισµ	� κα� Xριστιανισµ	�. Πνευµατικ%, )δε	λ	γικ� τ� µε-



τα�� τ	υς (%σµα ε]ναι -γεφ�ρωτ	. ΣυνεπIς 0σ	ι ;πιµ<ν	υν στE

«σ��ευ�η» δ�ν µπ	ρ	�ν ν� -ναµ<ν	υν -π’ α.τEν παρ� µ�ν	 «B$ρ'-

δι	», 0,τι δηλαδE γεννι<ται π.(. -π� τEν σ��ευ�η `ππ	υ κα� aν	υ,

7να µ	υλ%ρι. (T� «µ	υλ%ρι» α.τ� ,(ει bδη γεννηθT4 στEν σηµερινE

�Eλλ%δα, ε]ναι ? Pωµι	σ�νη).

cAς γ'ν	υµε σ� τελικE κατ%λη�η ε)λικρινε8ς. cAν θ<λ	υµε τ�ν

�Eλληνισµ� µ� τ� περιε(�µεν	 τ4ς λ<�εως, σ�ν dντ�τητα, µ� δηµι-

	υργικE δ�ναµη, eς τ�ν -φ#σ	υµε fσυ(	, δ�ν (ρει%�εται ν� �ευ-

(θT4 µ� καν<να, ,(ει καλIς. GAρκετ� πλ#ρωσε – σ(εδ�ν µ� τEν πλ#-

ρη κατ%ρρευση τ	� µεγαλε'	υ τ	υ – τEν $'αιη α.τE «7νωσ#» τ	υ.

Kι eν µAς ;νδιαφ<ρTη ? -ν%κτηση κα� -ναδ�µηση τ	� 	gκ	υ τ	υ,

eς τ�ν σε$ασθ	�µε περισσ�τερ	.

GEν π%σTη περιπτ>σει ? «;ργ	λα$'α» τ4ς «Sλλην	(ριστιανικ4ς»

Sν>σεως V Sν�τητ	ς δ�	 -π	τελ<σµατα ;� -ντικειµ<ν	υ ε]ναι δυ-

νατ�ν ν� ;πιφ<ρTη:

• TEν διαι>νιση µιAς -ν-ελλ#νιστης, --π	λ'τιστης κα� πνευµατικ�

στε'ρας Pωµι	σ�νης, α.τ4ς π	U Bπ%ρ(ει κα� -σε$Iς α.τ	ανακη-

ρ�σσεται σ� «�Eλληνισµ�», τEν στιγµE µ%λιστα κατ� τEν 6π	'α γι�

πρ>τη φ	ρ% µετ� -π� 17 α)Iνες κ%π	ιες πρωτ�φαντες -κτ8νες θα-

µπ	(αρ%�	υν στ�ν 6ρ'�	ντα τ	� τ�π	υ α.τ	�.

• jIσα - gσα τEν -µα�ρωση τIν -κτ'νων α.τIν, τEν ,κλειψ# τ	υς,

τEν παραπλ%νηση τ4ς -να�ητ#σεως, τEν διακ	πE τ4ς dδυνηρ4ς

π	ρε'ας τ	� σηµεριν	� Pωµι	�, τ	� 1στ	ρικ%, ;θνικ% κα� π	λιτι-

στικ� -γρ'ως κακ	π	ιηθ<ντ	ς α.τ	� πλ%σµατ	ς, πρ�ς τEν 1στ	ρι-

κ# τ	υ α.τ	γνωσ'α κα� π	λιτιστικ# τ	υ α.τ	συνειδησ'α, π	U δ�ν

6δηγ	�ν παρ� µ�ν	 στEν �Eλλ%δα – (ωρ�ς -φ�σικες «συ�ε��εις»

της.

cAν -γαπAµε τEν �Eλλ%δα, eς µE µιλAµε γι� «�Eλλην	(ριστιανι-

σµ�». cAς -φ#σ	υµε τ�ν �Eλληνισµ� κα� τ�ν Xριστιανισµ� ,τσι

0πως ε]ναι, ν� Bπ%ρ(	υν διαφ	ρετικ	� κα� -πλησ'αστ	ι, 0πως

Bπ4ρ�αν π%ντ	τε δι% µ<σ	υ τIν α)>νων. A.τE ? παραδ	(E ε]ναι

? πι� συµφ<ρ	υσα $%ση ;κκιν#σεως γι� τ� µ<λλ	ν τ4ς �Eλλ%δ	ς.

�O,τιδ#π	τε 9λλ	 ε]ναι ;πικ'νδυν	.

∆.I.Λ.
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Π*ς διδ,σκεται - .λληνικ/ γλ*σσα στ/ν M�λδα12α
K�ριε διευθυντ%,
T� Kρατικ�ν Πανεπιστ#µι	 τ4ς M	λδα$'ας, π	U Sδρε�ει στ� Kισ'νιε$ (Kισ-

ν�$ι	ν), τEν πρωτε�	υσαν τ	� νε	συστ%τ	υ τ	�τ	υ κρ%τ	υς, ε)σ#γαγε τEν
σπ	υδEν τ4ς �Eλληνικ4ς Γλ>σσης. GAπ� τ	� παρ�ντ	ς -καδηµαϊκ	� ,τ	υς
1998-1999 6 Bπ	φαιν�µεν	ς Bπ<γραψα συµ$�λαι	ν κα� bρ(ισα τ� µαθ#µατα
διδ%σκων στ� ,τη (µ�να Bπ%ρ(	ντα) 1	ν, 2	ν κα� 4	ν τ	� τµ#µατ	ς P	υµα-
ν	λατιν	ελληνικ4ς φιλ	λ	γ'ας N<α κα� GAρ(α8α �Eλληνικ� µ� τEν µE ;ρα-
σµιακEν πρ	φ	ρ%ν. �O µισθ�ς µ	υ ε]ναι τ4ς τ%�εως τIν 5.000 δρ(. µE ;παρκIν
$ε$α'ως 	.δ� π�ρρωθεν δι� µ'αν -�ι	πρεπ4 �ω#ν. \Oθεν ;πιδι>κεται ? -να-
�#τησις Sν�ς (	ρηγ	� V ? σ�ναψις συµ$%σεως ,ργ	υ µ� τ� �Eλληνικ�ν ∆η-
µ�σι	ν, ? 6π	'α 0µως σ�µ$ασις δ�ν πρ�κειται ν� πραγµατ	π	ιηθT4 πρ� τ4ς
παρελε�σεως δ�	 ;τIν.

T� ,ργ	ν µ	υ $	ηθε8ται -π� µ'αν καθηγ#τριαν M	λδα$#ν, ? 6π	'α ε](εν
rν ,τ	ς σπ	υδIν στEν �Eλλ%δα. O1 τελευτα8ες πληρ	φ	ρ'ες -ναφ<ρ	υν, 0τι▲

Aγαπητ  κ. Λ�µπρ�υ,
$Yπ�ρ&ει (νας )ρ&α*�ς να+ς στ- Λ σ.�, π�/ συνδ ει

τ-ν παλαι2τερη µ3 τ-ν νε4τερη 5στ�ρ6α τ�7 τ2π�υ µας.
Bρ6σκεται στ-ν περι�&- τ9ς Bρ6σας Λ σ.�υ δ6πλα στ+
:ωκκλ<σι τ�7 $Aγ. Φωκ>.

$H περι�&- τ9ς Bρ6σας π9ρε τ+ @ν�µ� της σAµφωνα µ3
τ-ν παρ�δ�ση )π+ τ-ν Bριση6δα, Cρωµ νη τ�7 A&ιλλ α.
T-ν παραπ�νω παρ�δ�ση Cπι.ε.αι4ν�υν π�λλ�E µελε-
τητ3ς µ3 πλ9θ�ς Hρθρων καE µελετIν, καθJς καE )ναφ�ρ3ς
σ3 λ<µµατα Kγκυρων Cγκυκλ�παιδιIν (Escher Briseis, R.E.
vol III1 (1897) col. 856-857 Pauly-Wissowa). $H ΣαπφJ σ’
(να )π’ τM π�ι<µατ� της, π�/ )ρ&6Nει Oς P:9ς «Πλ%σι	ν δE
µ[	ι]... π�τνια uHρα», )ναφ ρεται στ-ν παρ�δ�ση (π�/
.ασ6Nεται στ�/ς στ6&�υς 168-172 τ9ς γ´ ραψUωδ6ας τ9ς
OδAσσειας), Xτι �5 YEλληνες σταµ�τησαν κατM τ-ν Cπι-
στρ�φ< τ�υς )π’ τ-ν Tρ�6α σ3 µιMν )κρ�γιαλιM τ9ς Λ -
σ.�υ καE πρ�σευ&<θηκαν στ-ν Tρι�δα τIν ΘεIν YHρας,

∆6α καE ∆ι�νAσ�υ στ+ τ µεν�ς τ9ς περι�&9ς (∆ι�νAσ�υ Bρησαγ<ν	υς) γιM τ-ν )πρ2σκ�πτη συ-
ν &ιση τ�7 τα:ιδι�7 τ�υς. O5 A&αι�E σAµφωνα µ3 τ�/ς παραπ�νω στ6&�υς τ�7 $Oµ<ρ�υ N<τησαν

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

«:Aν,π�δη» !ναστ;λωση !π� τ/ν :Aρ�αι�λ�γικ/ 
Yπηρεσ2α...



&ρησµ+ )π+ τ+ τ µεν�ς, \ν Kπρεπε νM πλεAσ�υν
.2ρεια τIν ΨαρIν ^ )νατ�λικM τ9ς X6�υ.

Aναφ�ρM στ+ν YAγι� Φωκ> K&�υµε καE
στ+ν Oδυσσ α EλAτη («Eν ΛευκUI» π�6ηµα
«YEνα εbκ�σιτετρ�ωρ� γιM π�ντα»: «ΣτEν ;πι-
στρ	φE θ�ς ν� περ%σTης κι -π’ τ�ν \Aγι	
ΦωκA». $H λ :η «Cπιστρ�φ-» µ>ς dδηγε* στ-ν
Cπιστρ�φ- τIν A&αιIν )π+ τ-ν Tρ�6α καE d
τ6τλ�ς «YEνα εbκ�σιτετρ�ωρ� γιM π�ντα» στM
24 γρ�µµατα τ�7 GAλφα$ητ%ρι	υ π�ι<µατ�ς
τ9ς συλλ�γ9ς τ�7 EλAτη: «$Hµερ�λ2γι� Pν+ς
Aθ ατ�υ Aπριλ6�υ», Xπ�υ κ�ν�ντας )να-
δρ�µ- τ9ς πρ�σωπικ9ς 5στ�ρ6ας τ�υ )λλM καE
τ9ς 5στ�ρ6ας τ�7 τ2π�υ, d Λ σ.ι�ς ν�µπελ6-
στας στ+ γρ�µµα B τ�π�θετε* τ- Bριση6δα,
στ+ O τ+ν YOµηρ� καE στ+ Ψ τM Ψαρ�· Στ+ν
«Mικρ+ Nαυτ6λ�» Cπ6σης, YOµηρ�ς, ΨαρM καE
Cµµ σως i Bριση6δα συνυπ�ρ&�υν:

«Στ#ν ψ%θα – 0πως γενν#θηκα – µ� λ'γες πιτσιλ%δες
\Hλι	υ στ� µ<τωπ	 κα� τEν -ρ(α'α καρδι�
Π	U �<ρει 0λ	ν τ�ν =Oµηρ� γι’ α.τ� κι -ντ<(ει -κ�µη
GE�	υθενωτικ� (τυπ>ντας µ�ς στE µα�ρη π<τρα
TIν Ψαρ*ν 7να φIς λατρε'α γεµAτ	
Φ<ρνω στE (	�φτα µ	υ γι� σAς µ<λλ	υσες µαργαρ'τες
Γραικι�ς π	U ;$%λατε κ	υφ<τ	 τ	� \Aδη.
...Γεια σας – κι ? 1ρ"ση µ	υ -ν	ι(τE στ%λα τE στ%λα
�αν% γεµ'�ει τ�ν γαλ%�ι	 (ρ�ν	».

jE&�υµε λ�ιπ+ν τ+ν YOµηρ�, τ- Σαπφ4, τ+ν
A&ιλλ α, τ- Bριση6δα, τM ΨαρM καE τ+ν EλA-
τη µ3 τ- .ρAση τ�υ )ν�ι&τ<, στ�λα τ- στ�λα
νM γεµ6Nkη τ+ν γαλ�Nι� &ρ2ν�. $H $Eλλ�δα τIν
αb4νων σ’ Xλ� της τ+ µεγαλε*�: ∆ι2νυσ�ς Bρη-
σαγ νης καE YAγι�ς Φωκ>ς.

ΠρEν τρ6α &ρ2νια δ6πλα στ+ :ωκκλ<σι τ�7
$Aγ6�υ Φωκ> mπ9ρ&ε µ6α )ρ&α6α κ�λ4να καE
µερικM σκ2ρπια κεραµ6δια, νM µαρτυρ�7ν τ+
)ρ&α*�ν κ�λλ�ς. jEτσι σκ2ρπια κι )φAλακτα.
Kαλ�κα6ρι τ�7 ’98 d &Iρ�ς oταν περιφραγµ -
ν�ς. M>λλ�ν πρ πει νM K&�υν γ6νει )νασκαφ3ς
)π+ τ-ν Aρ&αι�λ�γικ- $Yπηρεσ6α.

M3 πρ4τη µατιM Xλα καλM κι pγια. qAν
δ4σkης Xµως λ6γη πρ�σ�&<, παρατηρε*ς µιM
στρ�γγυλ- κ�λ4να µ3 παρ�:ενα γρ�µµατα.
N�µ6Nεις Xτι )νακ�λυψες κ�π�ια παλι� Cπι-
γραφ<, παρ2µ�ια µ3 τ-ν Cπιγραφ- τIν Kα-
µιν6ων τ9ς Λ<µν�υ. Kυττ�N�ντας πρ�σε&τικM
.λ πεις Xτι τ�π�θ τησαν !ν,π�δα τ+ 5ερ2ν
Xρηστ<ρι�ν.

M3 Cκτ6µηση
Στρατ?ς Γιανν%κ�ς

Kερατσ6νι
Y.Γ. $H φωτ�γραφ6α, Xπ�υ i .�ση τ�7 κ6�ν�ς... Kγινε

κι�ν2κραν�, δυστυ&Iς δ3ν δε6&νει εsκρινIς τ-ν Cπιγρα-
φ<. Σ>ς τ-ν στ λνω Xµως Oς πειστ<ρι� σ3 τυ&+ν )π6στ�υς.

7νας θε	λ�γ	ς, δηµ�σι	ς λειτ	υργ�ς θ� -π	σπασθT4 δι� τ� τρ<(	ν -καδη-
µαϊκ�ν ,τ	ς. GEπ'σης 6 ;π'τιµ	ς πρ�εδρ	ς τ4ς �Eλληνικ4ς K	ιν�τητ	ς κ. Πε-
ρικλ4ς Zα$ιτσι%ν	ς διδ%σκει Sλληνικ� Cρισµ<νες yρες τEν S$δ	µ%δα.

�H αgθ	υσα τIν SλληνικIν, τEν 6π	'αν $ε$α'ως (ρησιµ	π	ι	�ν κα� 9λλα
τµ#µατα τ	� Πανεπιστηµ'	υ, διεµ	ρφ>θη, ;καλλωπ'σθη κα� ;πεσκευ%σθη
,πειτα -π� (	ρηγ'αν τ4ς Sταιρε'ας «Kων. Kαρδασιλ%ρη κα� Yι	'». jAλλη
Sταιρε'α, ? «GAλτ<κ» παρε(>ρησε 5 ηλεκτρ	νικ	Uς Bπ	λ	γιστ�ς καθzς κα�
9λλ	ι ;$	#θησαν, γι� ν� γ'νTη πραγµατικ�της ? `δρυσις τ4ς 7δρας τIν Sλλη-
νικIν στEν M	λδα$'αν. �H )διωτικE πρωτ	$	υλ'α στ� µεγαλε8	ν της. Π	8	ς
ε]πε 0τι ;�<λιπ	ν 	1 ε.εργ<τες τ	� Sλληνικ	� ,θν	υς στ�ς ?µ<ρες µας; �H Cς
9νω Sταιρε'α στηρ'�ει κα� 2 Bπ	τρ	φ'ες φ	ιτητIν στEν �Eλλ%δα.

�O Bπ	γραφ�µεν	ς θ<λει ;κτ�ς τ4ς 	)κ	ν	µικ4ς τ	υ ;νισ(�σεως ν� φιλ	-
�ενηθ	�ν 	1 φ	ιτητ<ς µ	υ δι� 7να δι%στηµα τριIν S$δ	µ%δων τ� καλ	κα'ρι
στEν �Eλλ%δα πρ�ς ;�%σκησ'ν των στEν �EλληνικEν γλIσσαν, -λλ� κα� ν�
γευθ	�ν τ�ν Sλληνικ�ν π	λιτισµ�ν Bφ’ 0λας τ	υ τ�ς µ	ρφ%ς.

▲
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\Eνα πρ�$ληµα ε]ναι δ�σκ	λ	ν: ΠIς θ� πεισθ	�ν 	1 διδ%σκ	ντες στ� κλασ-
σικ� τµ#µατα τIν πανεπιστηµ'ων 0λ	υ τ	� κ�σµ	υ ν� µE διδ%σκεται ?
GAρ(α'α �EλληνικE µ� τEν ;ρασµικEν πρ	φ	ρ%ν, κα� δι�τι δ�ν ε]ναι dρθ#,
κα� δι�τι γελ	ι	π	ιε8 τEν γλIσσα µας, -λλ� κα� δι�τι 	1 σπ	υδ%�	ντες Sλλη-
νικE κλασσικEν φιλ	λ	γ'αν θ� µπ	ρ	�σαν ν� 6µιλ	�ν τ� Sλληνικ� ε.(ερ<-
στερ	ν, δεδ	µ<ν	υ 0τι ε]ναι bδη γνIστες π	λλIν -ρ(α'ων λ<�εων κα� φρ%-
σεων.

�H -π%ντησις τIν «;ρασµιακIν» ε]ναι: ? παρ%δ	σις. Π	'α παρ%δ	σις; TIν
350 περ'π	υ ;τIν; Kα� eν α.τE ? παρ%δ	σις ε]ναι τελε'ως ;σφαλµ<νη; GEκτ�ς
τIν 9λλων ? δ'φθ	γγ	ς �υ ;µφαν'�εται -π� τ�ν 6	ν π.X. α)Iνα κ.9. O1 Bυ-
�αντιν	', -π� τ	Uς 6π	'	υς 	1 PIσσ	ι ;π4ραν τEν ;κκλησιαστικEν γλIσσαν,
πρ	<φερ	ν «K	�ριε ;λεε<ησ	ν»;

N	<µ$ρι	ς 1998
∆ι�ν"σι�ς A. Kαρ1 λας

KαθηγητEς - διευθυντEς
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OA Mακεδ�νες καB �A =Eλληνες µεταCD τ*ν «περαστικ*ν» τ?ς Θεσσαλ�ν2κης!

KAριε Λ�µπρ�υ,
ZητI συγν4µη γιM τ+ θ�ρρ�ς νM σ>ς Cν�-

&λ<σω )λλM CδI καE καιρ+ (να Cρ4τηµα µ3
)πασ&�λε* στ+ dπ�*� dµ�λ�γ�υµ νως δ3ν
µπ�ρI νM δ4σω )σφαλ9 )π�ντηση: Aνα-
λA�ντας τM κAρια uν2µατα τIν )ρ&α6ων
$Eλλ<νων κατM Cτυµ�λ�γ6αν )ρ&ικIς καE
Cνν�ι�λ�γικM Cν συνε&ε6vα Oς πρ+ς τ+ Cπ�γ-
γελµα σπ�υδα6ων )ρ&α6ων πρ�γ2νων µας,
διαπιστ4νω Xτι κατM περ6εργη συγκυρ6α φω-
τ�γρ�φιNαν τ+ν .6� καE τ-ν π�λιτε6α τ�υς.

Λ γ�ντας φ ρ’ εbπε*ν N<αρ(	ς καE Cνν�4-
ντας τ+ν να�αρ(	ν τ�7 M. Aλε:�νδρ�υ, σκ -
πτ�µαι, πIς εwναι δυνατ+ν νM Cγν4ριNαν �5
γ�νε*ς, Xταν τ�7 Kδιδαν τ+ @ν�µα Xτι θM γ6νkη
ναAαρ&�ς )ργ2τερα (να7ς, γεν. νε>ς = τ+
πλ�*�) καE θM )νακαλAψkη τ-ν θαλ�σσια dδ2ν,
)π+ τ-ν Eρυθρα6α τ9ς Aνατ. Aφρικ9ς µ &ρι
τ-ν Cκ.�λ- τ�7 Iνδ�7 π�ταµ�7 καE Cπ κεινα.
$O Πρωταγ2ρας, d σ�φιστ-ς, φιλ2σ�φ�ς, ν�-
µ�µαθ-ς φ6λ�ς καE συνεργ�της τ�7 Περικλ -

�υς (καE yσως συγγραφε/ς τ�7 «GEπιταφ'	υ»),
K&ει @ν�µα Oς «d πρIτ�ς σ3 ):6α )γ�ρητ<ς»,
δηλ. ρ<τωρ - δικηγ2ρ�ς C: A.δ<ρων dρµ4-
µεν�ς. Π�7 Cγν4ριNαν �5 γ�νε*ς τ�υ τ-ν C: -
λι:< τ�υ, zστε νM τ�7 δ�θk9 τ+ @ν�µα π�/
π9ρε; $O GAριστ	τ<λης d Σταγειρ6της, d Hρι-
στ�ς καE τ λει�ς Cπιστ<µων, Cγενν<θη καE
|ν�µ�σθη πρ�φητικIς Kτσι; $O Σωκρ%της, d
GIσ	κρ%της, d }εν	φ%ων («φηµE») - }εν	φIν,
d Πεισ'στρατ	ς (d τ+ν στρατ+ν πε6θων), d
�Hρακλ4ς («τ� τ4ς \Hρας κλ<	ς») πIς |ν�-
µ�σθηκαν Kτσι; $O GAλ<�ανδρ	ς ()λ :ω τ+ν
Hνδρα), d Φ'λιππ	ς, d ∆ηµ	σθ<νης («σθ ν�ς
εbς τ+ν λα2ν»), d GOν	µ%κριτ	ς (Cκδ2της καE
Cπιµελητ-ς τIν $OµηρικIν CπIν).

ΓιM νM µ-ν Cπεκτε6νω τ+ κε6µεν�: AsτM τM
uν2µατα Cδ2θησαν mπ+ τρ6των ^ mπ+ τ9ς π�-
λιτε6ας )σφαλIς µετM θ�νατ�ν ^ Oς Cπικρα-
τ<σαντα πρ�σωνAµια Cν Nωk9 («παρατσ�A-
κλια»);.

∆ρ. :Eµµ. K. Λ�υδ,ρ�ς
KηφισιM

A:ι2τιµε κ. διευθυντ�, Ewναι ν’ )γανακτk9 καE ν’ )ηδι�Nkη κανεEς

T� !ρ�α%α κ"ρια Gν�µατα Hκφρ,J�υν τBς Kδι�τητες τ*ν πρ�σLπων
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O ∆ι�νυσ�ς καB � Στ,φυλ�ς στ/ ν?σ� Σκ�πελ�

A:ι2τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
E:αιρετικ+ εwναι τ+ )φι ρωµ� σας στ+ν

«Xαµ ν� ∆ι2νυσ�», τε7&�ς 201-202. ΘM }θε-
λα νM πρ�σθ σω τM P:9ς:

$H καταπρ�σινη Σκ2πελ�ς (τIν B. Σπ�ρ�-
δων µετα:/ Σκι�θ�υ κι $Aλ�νν<σ�υ) εwναι i
)ρ&α6α Πεπ�ρηθ�ς. KατM τ+ν µ7θ� d Πεπ�-
ρηθ�ς, γι+ς τ9ς Aρι�δνης καE τ�7 ∆ι2νυσ�υ
κι Cγγ�ν+ς τ�7 .ασιλι> M6νωα τ9ς Kρ<της,
Kδωσε τ’ @ν�µ� τ�υ στ+ νησ6. $O )δελφ+ς τ�υ
Στ�φυλ�ς πρIτ�ς τ+ κατ�6κησε στM &ρ2νια
τ9ς µινωϊκ9ς θαλασσ�κρατ6ας. T2τε κυριαρ-
&�7σε d ∆ι2νυσ�ς στ+ν π�λιτισµ+ καE στ-
ν9σ� τ�7 Πεπ�ρηθ�υ, κι )π�µειν�ρι τ9ς

Cπ�&9ς Cκε6νης, εwναι i δ�:ασ6α π�/ mπ�ρ&ει
�ς σ<µερα, Xτι γιM τ-ν �bκ�δ2µηση τIν σπι-
τιIν καE τIν CκκλησιIν &ρησιµ�π�ι�7σαν
κρασ6.

$Yπ�ρ&ει καE τ+ τ�πωνAµι� Στ%φυλ	ς στ+
νησ6. YOµως Cκτ+ς κι )π+ τ+ κρασ6, \ς µ-ν :ε-
&ν>µε Xτι: σταφAλι καE ψωµE εwναι καλ�και-
ριν+ φαγητ+ σ3 π�λλ� &ωρι�. YOπως .λ πετε,
d ∆ι2νυσ�ς .ρ6σκει π�λλ�/ς τρ2π�υς νM Cπι-
.ι4νkη...

M3 Cκτ6µηση
Mπ σ�υ Παντ2ν�υ
Συγγραφ ας, Γλυφ�δα

µ3 µερικ3ς Cκπ�µπ3ς τ9ς κρατικ9ς µας τηλ�-
ψ6ας. Συγκεκριµ να τ-ν Kυριακ- τIν Cπα-
ναληπτικIν δηµ�τικIν Cκλ�γIν, στEς 18
Oκτω.ρ6�υ 1998, d δ6αυλ�ς NET (N α $Eλλη-
νικ- Tηλε2ραση) πρ2.αλλε (να )φι ρωµα
(CδI &ρει�N�νται π�λλM εbσαγωγικ�!) γιM τ-ν
Θεσσαλ�ν6κη. Bε.α6ως, καE γιM νM εwναι κ�-
π�ι�ι «politically correct», i Kµφαση Cδ2θη
στ+ν «π�λυπ�λιτισµικ+» &αρακτ9ρα τ9ς Θεσ-
σαλ�νικ9ς. Ewναι τ2σ� .�λικ+ στ�/ς καιρ�Aς
µας νM παρ�υσι�Nωνται τM π�ντα Oς... &��-
νες. jEµεινα δ3 Hναυδ�ς, Xταν Cλ &θη καE τ+
P:9ς κατ�πτυστ�: Xτι δηλαδ<, )π+ τ- Θεσ-
σαλ�ν6κη Cπ ρασαν π�λλ�6, Xπως, «...	1 Mα-
κεδ�νες τ	� GAλ<�ανδρ	υ... 	1 \Eλληνες τ	�
GAριστ	τ<λη...» (!!).

∆ιερωτIµαι κατ2πιν αsτ�7: π�ι2ν πρ πει
νM φ�.�Aµεθα περισσ2τερ�ν, τ+ )κρα*�
VMRO τIν Σκ�πιανIν, κ2µµα π�/ δ3ν κρA-
.ει Xτι θ λει ν’ «)πελευθερ4σkη» τ-ν Mακε-
δ�ν6α µας )π+ τ+ν «Pλληνικ+ Nυγ2» ^ τ-ν
Pλληνικ< (;) τηλ�ψ6α; O5 Σκ�πιαν�E δ3ν θM
µπ�ρ�7σαν νM ε�ρ�υν καλAτερ�υς συµµ�-
&�υς.

∆3ν γνωρ6Nω τ6 νM mπ�θ σω. YOτι στ-ν συ-
γκεκριµ νη περ6πτωση oτ� caso accidente;

(γιM νM θυµηθ�7µε καE τ-ν «Bα.υλων6α» τ�7
∆. BυNαντ6�υ) ̂  µ<πως caso pensato; N�µ6Nω
π�ντα Xτι καE στEς δA� περιπτ4σεις πρ2κει-
ται περE πρωτ�φαν�7ς διαστρε.λ4σεως τ9ς
5στ�ρ6ας µας. qAν δ3 Cµε*ς �5 yδι�ι δ6δ�υµε
Xπλα στ�/ς λ�γ9ς - λ�γ9ς C&θρ�Aς µας, πρ+ς
τ6 νM διαµαρτυρ4µεθα σ&ετικIς µ3 τEς 5στ�-
ρικ3ς )νακρ6.ειες σ3 Kργα : νων πανεπιστη-
µιακIν;

Ewναι )διαµφισ.<τητ� τ+ Xτι i NET Cγκλη-
µ�τισε εbς .�ρ�ς τ9ς $Eλληνικ9ς 5στ�ρ6ας
Cκε*ν� τ+ πρωϊν+ τ9ς 18/10/1998. EsθAνες .ε-
.α6ως δ3ν θM καταλ�γισθ�7ν σ3 καν να, δε-
δ�µ ν�υ Xτι i δAσµ�ιρη πατρ6ς µας Nk9 CδI
καE π�λλ�-π�µπ�λλα &ρ2νια σ3 (να γενικ4-
τερ� κλ*µα )φασ6ας καE ταsτ�&ρ2νως κακ�-
µ�ιρι>ς. ∆ιερωτIµαι Xµως, π�ι2 εwναι τ+ µ λ-
λ�ν µας Oς $Eλλ<νων, Xταν τ+ yδι� τ+ κρ�τ�ς
mπ�ν�µεAkη, µ3 τ τ�ι� τρ2π� τ-ν 5στ�ρ6α µας;
Π�ι2 εwναι τ+ µ λλ�ν µας Oς Kθν�υς, Xταν τ+
yδι� τ+ Pλληνικ+ κρ�τ�ς διακυ.εAkη τ+ )δια-
κA.ευτ�;

MετM τιµ9ς
Mι�α/λ Γ. ∆αν2κας

Aναπλ. Kαθηγητ-ς ∆ηµ�κριτε6�υ

Πανεπιστηµ6�υ Θρ�κης, ��νθη

Πλ;ρης Hγκατ,λειψη τ�� τ,φ�υ τ�� Σταφ"λ�υ
Aγαπητ3 «∆αυλ », $H φωτ�γραφ6α π�/ σ�7 παραδ6δω εwναι i



συν &εια τ9ς καταγγελ6ας µ�υ, π�/ )φ�ρvv>
στEς B. Σπ�ρ�δες. $O παραµεληµ ν�ς τ�φ�ς
π�/ .λ πετε, εwναι τ�7 Bασιλ ως ΣταφAλ�υ
καE .ρ6σκεται στ-ν dµ4νυµη παραλ6α τ9ς
Σκ�π λ�υ «Στ�φυλ�ς». Ewναι )νεπ6τρεπτ� νM
γνωρ6N�υµε τ-ν )ληθιν- 5στ�ρικ- �παρ:η
τ�7 τ�φ�υ, καE i Cφ�ρ6α )ρ&αι�τ<των B2λ�υ,
)φ�7 καρπ4θηκε τM εmρ<µατα, νM )διαφ�ρ9
παντελIς γιM τ-ν συντ<ρηση τ�7 �bκ�δ�µ<-
µατ�ς. TEς yδιες )κρι.Iς εsθAνες καE )κ2µη

περισσ2τερες καταλ�γ6Nω στ�/ς Σκ�πελ6τες.
$H )νεAρεση τ�7 τ�φ�υ Pν�ς iµ6-θε�υ, Xπως
oταν d Στ�φυλ�ς – )φ�7 oταν γι+ς τ�7 ∆ι�-
νAσ�υ καE τ9ς κ2ρης τ�7 M6νω�ς Aρι�δνης
– σ3 µιM : νη &4ρα θM γιν2τανε τ+ θ µα τ9ς
&ρ�νι>ς – νM µ- σ>ς πI Xτι θM τ+ κ�νανε καE
ταιν6α...

MετM τιµ9ς
:Iω,ννης Γ. Bαφ2νης

Φ�ιτητ-ς, Aθ<να
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T� σ"µ1�λ� τ�� σταυρ�� στ/ν «πρ�ϊστ�ρικ/» B�ιωτ2α

Aγαπητ3 κ. Λ�µπρ�υ,
Στ+ τε7&�ς 194 τ�7 «∆αυλ�7» τ+ Hρθρ� τ9ς

κ. Aλτ�νης «O1 Σταυρ	� κα� -κ%νθιν	ι στ<-
φαν	ι στ�ν σηκ� τ4ς Θ�λ	υ τ4ς GEπιδα�ρ	υ»
µ3 Cντυπωσ6ασε. M3 τ-ν παρ�7σα )ναφ ρ�-
µαι στEς )νασκαφ3ς π�/ Kγιναν στ-ν «Πρ�ϊ-
στ�ρικ-» E�τρηση τ9ς B�ιωτ6ας (1923-1927),
Xπ�υ σ3 (να )π�θ τη .ρ θηκαν θραAσµατα
λεπτIν X�λκινων φAλλων διακ�σµηµ νων µ3
)ν�γλυφα, τM dπ�*α ):6N�υν bδιαιτ ρας πα-
ρατηρ<σεως. KλιµακωτM διακ�σµητικM σ& -
δια, π�/ δηµι�υργ�7ν τετρ�γωνα, σταυρ�Aς,
δ6σκ�υς, ταιν6ες, γιρλ�ντες, συνδυασµ�/ς )π+

Hνθη λωτ�7 σ3 π�ικ6λα σ& δια C:ελ6:εως. Στ-
«Z4νη 4» .λ π�υµε Hνθ�ς λωτ�7 µ3 τρ6α π -
ταλα σ3 πλ<ρη Hνθηση, Xπως καE στ- «Z4νη
2», Xπ�υ )ντιπρ�σωπεAεται τ+ Hνθ�ς τ σσερις
φ�ρ ς σ’ (να συµπλεκ2µεν� σ& δι�. Σ3 πρω-
τ�κ�ρινθιακM )γγε*α .ρ θηκαν γωνι4δη .α-
σικ� &αρακτηριστικM τ�7 λωτ�7, )λλM καE σ3
ρ�διακM καE &αλκιδικM )γγε*α. Στ- «Z4νη 3»
τ+ κ ντρ� εwναι γεµ>τ� )π+ σειρ3ς dµ2κε-
ντρων κAκλων µ3 κλειστM µπ�υµπ�Aκια λω-
τ�7, )κτινωτ�· στEς γων6ες τ�7 τετραγ4ν�υ d
Cσωτερικ+ς κAκλ�ς εwναι δι�τρητ�ς. Στ-ν πε-
ριφ ρεια τ�7 C:ωτερικ�7 κAκλ�υ (να συνε&3ς



σ& δι� φυλλωµ�των, π�/ µπ�ρε* νM θεωρηθk9
Oς C: λι:η τ�7 )νθεµ6�υ. Στ- «Z4νη 1» Cπα-
ναλαµ.�ν�νται τM )κτινωτM µπ�υµπ�Aκια
καE µ3 κ�π�ιες διαφ�ρ3ς καE dµ�ι2τητες µ3 τ-
«Z4νη 3».

Aφ�7 τM µ�τ6.α τ�7 &αλκ�7 Cµφαν6N�νται
στM κ�ρινθιακM )γγε*α Kστω καE σ3 κ�πως
διαφ�ρετικ�/ς συνδυασµ�/ς καE )φ�7 d τA-
π�ς τ�7 τριπ ταλ�υ λωτ�7 («Z4νη 4») εwναι
&αρακτηριστικ+ς εbδικM γιM τ-ν περι�&-
αsτ-, δ3ν &ρει�Nεται νM )ναNητ<σ�υµε Hλλες
)π�δε6:εις γιM τ-ν Hµεση καλλιτε&νικ- σ& ση
τ�7 &αλκ�7 µας.

Ewναι γεγ�ν2ς Xτι mπ ρ�&ες παρ�λληλες
γιM τM σ& δια .ρ θηκαν καE σ3 ��διακM
)γγε*α, )λλM εwναι π�λ/ πιθαν2ν τM ��διακM
σ& δια νM εw&αν Cπηρεασθk9 )π+ τM �πειρω-

τικM )γγε*α. Asτ- εwναι i Hπ�ψη τ�7
Johanson, π�/ mπ�στηρ6Nει: «�H ;�<ταση τIν
-νθIν τ	ν'�ει τEν κ�ρια διαφ	ρ� µετα�U τ4ς
Sλληνικ4ς τ<(νης τ4ς GAνατ	λικ4ς περι	(4ς
κα� τ4ς ∆υτικ4ς. M�ν	 σ� µ'α µεταγεν<στερη
περ'	δ	 -ρ('�	υν ν� ;�αφαν'�ωνται 	1 δια-
φ	ρ�ς. E]ναι ;νδιαφ<ρ	ν ν� σηµειωθT4, 0τι
α.τ� dφε'λεται κυρ'ως στEν ;πιρρ	E τ4ς
GHπειρωτικ4ς �Eλλ%δ	ς στEν τ<(νη τ4ς GAνα-
τ	λικ4ς περι	(4ς παρ� σ� µ'α ;πιρρ	E τ4ς
-ντ'θετης κατε�θυνσης. GEδI ? κατασκευα-
στικE ;ργασ'α τ	� (αλκ	� διακατ<(εται -π�
µεγ%λη -κρ'$εια κα� λεπτ�τητα».

M3 τιµ-
N. N�κας

$Yπ�πτ ραρ&�ς C.)., Aθ<να
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O δι,λ�γ�ς γι� τ/ν �ρ�ν�λ�γηση τ?ς Πρ�ϊστ�ρ2ας
Aγαπητ3 κ. Λ�µπρ�υ,
jE&ω τ-ν γν4µην Xτι i Cπιστ�λ- τ�7 κ.

K�υτρ�υ. λη (τ. 203) �sδ3ν πρ�σθ τει, )φ�7
δυστυ&Iς Cπαναλαµ.�νει τEς }δη γνωστ3ς
)π2ψεις τ�υ, τEς dπ�*ες ��τε )µελητ ες, )λλ’
��τε θ σφατα θεωρI. Aρκ�7µαι λ�ιπ+ν εbς
τρε*ς µ2ν�ν Cπισηµ�νσεις.

α) E�ν, Oς mπ�στηρ6Nει, i Tρ�6α oτ� µ6α
µετρ6α π2λις-κρ�τ�ς 33.000 κατ�6κων, εwναι
)π�ρ6ας H:ι�ν γιατE C&ρει�σθη πανελλ<νι�ς
Cκστρατε6α µ3 πανστρατιMν 110.000 )νδρIν
καE δεκαετ-ς π2λεµ�ς.  jAπ�ψις µ�υ εwναι
Mυκ9ναι - Tρ�6α oσαν κ ντρα δA� $Eλλη-
νικIν K�ιν�π�λιτειIν, µι>ς A&αϊκ9ς καE µ>ς
Πελασγικ9ς (.λ πε στ+ .ι.λ6� µ�υ «Π�ι�6
oσαν» τM κεφ. «O5 A&αι�E» καE «O5 TρIες».

.) M3 Cκπλ<σσει i δ<λωσ6ς τ�υ Xτι «τM &ρ�-
ν�λ�γικM δεδ�µ να τ�7 Πλ�των�ς εwναι Cκτ+ς

πραγµατικ2τητ�ς» Oς CMν d Πλ�των oτ�
)νεAθυν�ς. Π ραν τ�Aτ�υ, τM «δεδ�µ να»τ�υ,
Cπι.ε.αι4ν�νται )π+ πλ9θ�ς π�ικ6λης φAσε-
ως στ�ι&ε6ων (.λ πε στ+ .ι.λ6� µ�υ «T+ X�λ-
κε�ν Γ ν�ς».

γ) $H καταγωγ- τ�7 Bελικ2φσκι δ3ν )πα-
σ&�λε* Cµ>ς, )λλM τ+ν yδι�ν, )φ�7 καθ�ρ6Nει
τ�/ς σκ�π�/ς τIν CρευνIν τ�υ· δραστικ- πε-
ρικ�π- τ9ς $Eλληνικ9ς $Iστ�ρ6ας καE )ντ6-
στ�ι&�ς Cπιµ<κυνσις τ9ς $E.ραϊκ9ς. YOταν
δηλ4νkη Xτι «i $Eλληνικ- $Iστ�ρ6α τ9ς Mυκη-
ναϊκ9ς περι2δ�υ εwναι µετατ�πισµ νη &ρ�ν�-
λ�γικIς», Cνν�ε* )κρι.Iς τ+ )ντ6θετ�ν τ�7
mπ�στηριN�µ ν�υ )π+ τ+ν κ. K. – Xτι πρ πει
νM τ-ς )φαιρ σωµεν )ρκετ�/ς αbIνες καE νM
τ-ν µετατ�π6σωµεν εbς τ-ν α´ π.X. &ιλιετ6αν.

ΦιλικIς
ΓεLργι�ς K. Γεωργαλ�ς

Πεντ λη



«Mea culpa» καB 
Eλληνισµ�ς
KAριε διευθυντ�,
Συγγν4µη N<τησε i Kαθ�λικ- Eκκλησ6α γιM τ+ µ γα Kγκληµα τ9ς $Iερ>ς E: τασης. jEτσι

ν�µ6Nει Xτι θM «καθαρ6σkη» µ3 τ-ν 5στ�ρ6α d Π�πας Iω�ννης Πα7λ�ς B´. YOµως δ3ν εwπε Xλη
τ-ν )λ<θεια, Xπως )π�φεAγει νM µιλ<σkη σ&ετικM καE i iγεσ6α τ9ς Oρθ�δ�:6ας. ΓιατE d Mε-
σα6ων εwναι )π�τ λεσµα τ�7 φρικτ2τατ�υ Cγκλ<µατ�ς π�/ πρ�ηγ<θηκε, δηλαδ- τ9ς κατα-
στρ�φ9ς τ�7 $Eλληνισµ�7. $O αsτ�κρ�τωρ τ9ς N ας P4µης M. Kωνσταντ*ν�ς, :ε&ν4ντας τ+ ∆ι�-
ταγµα τIν Mεδι�λ�νων τ�7 313 µ.X. (περE )νε:ιθρησκε6ας), )σπ�σθηκε τ+ν Xριστιανισµ+ καE
)πεδε6&θη d νεκρ�θ�φτης τ�7 )ρ&αι�ελληνικ�7 π�λιτισµ�7. ∆ι2τι Hν�ι:ε τ+ν δρ2µ� γιM τ+ν
)πην9 διωγµ+ τIν «CθνικIν» ($Eλλ<νων). T+ Kργ� τ�7τ� )ν λα.ε d υ5+ς τ�υ Kωνστ�ντι�ς B´
(337-361 µ.X.), d dπ�*�ς πρ� .η σ3 )π6στευτ�υς .ανδαλισµ�/ς µ3 τ-ν mπ�κ6νηση τ�7 &ριστια-
νικ�7 5ερατε6�υ. TM φανατισµ να πλ<θη καταστρ φ�υν 5ερ�, να�Aς, θ ατρα, γυµναστ<ρια καE
πρ+ παντ+ς τM )γ�λµατα καE τM πνευµατικM Kργα τIν $Eλλ<νων «M<σα σ’ α.τ� κατ	ικ	�ν δαι-
µ�νια», Kλεγαν. T+ 341 )παγ�ρεAει τEς θρησκευτικ3ς καE πνευµατικ3ς Cλευθερ6ες τ�7 $Eλληνι-
σµ�7. $H φρικιαστικ4τερη Xµως γεν�κτ�ν6α συνετελ σθη CπE M. Θε�δ�σ6�υ (379-395) καE τIν
διαδ2&ων τ�υ µ3 τ-ν καταστρ�φ- καE λεηλασ6α τIν µνηµε6ων τ &νης καE π�λιτισµ�7. Asτ+ς
)να6ρεσε τ+ ∆ι�ταγµα )νε:ιθρησκε6ας καE καθι ρωσε mπ�&ρεωτικM τ+ν Xριστιανισµ2. T2τε
Kγιναν δ�λ�φ�ν6ες φιλ�σ2φων κ.H. T+ 396-399 συµ.α6ν�υν �5 &ειρ2τερ�ι .ανδαλισµ�E καE d
)φανισµ+ς καE Cρ<µωση τ9ς $Eλλ�δ�ς )π+ τEς «&ριστεπ4νυµες» uρδ3ς τ�7 Aλαρ6&�υ, mπ�κι-
ν�Aµενες )π+ τ-ν Kωνσταντιν�Aπ�λη. ΓιM νM γλυτ4σ�υν τ+ν διωγµ+ν �5 YEλληνες γ6ν�νται
«Pωµι�6». T+ 401 d πατρι�ρ&ης Kωνσταντιν�υπ2λεως δι τα:ε τ-ν καταστρ�φ- τ�7 να�7 τ9ς
Aρτ µιδ�ς στ-ν jEφεσ�, d δ3 πατρι�ρ&ης Aλε:ανδρε6ας Θε2φιλ�ς τ+ 391 τ-ν καταστρ�φ- τ9ς
Bι.λι�θ<κης Aλε:ανδρε6ας. T+ 415 d πατρι�ρ&ης Aλε:ανδρε6ας KAριλλ�ς mπ�κινε* τ+ν φα-
νατισµ ν� &ριστιανικ+ @&λ�, d dπ�*�ς κατακρε�υργε* �bκτρIς τ-ν φιλ2σ�φ� $Yπατ6α. T+ 394
d M. Θε�δ2σι�ς καταργε* τ�/ς Oλυµπιακ�/ς AγIνες καE κηρAσσει Cκτ+ς ν2µ�υ τ-ν $Eλληνικ-
Φιλ�σ�φ6α. T+ 529 d I�υστινιαν+ς καταπ�λεµv> τ+ν Nε�πλατωνισµ+ καE κλε6νει τ-ν Φιλ�σ�-
φικ- Σ&�λ- τIν AθηνIν σφ�N�ντας τ�/ς καθηγητ3ς της ^ )ναγκ�N�ντ�ς τ�υς νM διαφAγ�υν,
γιM νM σωθ�7ν, στ+ν... Π ρση αsτ�κρ�τ�ρα. jEτσι στ+ P:9ς d $Eλληνικ+ς Oρθ+ς Λ2γ�ς θM )ντι-
κατασταθk9 )π+ τ+ν I�υδαι�&ριστιανικ+ δυϊσµ+ τIν Για&. -Σαταν>. jEκτ�τε d π�λιτισµ+ς uπι-
σθ�δρ�µε* στ+ν Mεσα6ωνα καE d κ2σµ�ς .υθ6Nεται στ-ν .αρ.αρ2τητα. $O $Eλληνισµ+ς )ναµ -
νει )π+ τ+ν Π�πα καE τ�/ς 4 uρθ2δ�:�υς πατρι�ρ&ες, )λλM καE )π+ τ-ν Asτ�κ φαλη Eκκλη-
σ6α τ9ς $Eλλ�δ�ς συγγν4µη. $H 5στ�ρ6α δ3ν :ε&ν>.

K.X. Kωνσταντιν2δης
$Yπ�στρ�τηγ�ς C.).

Aγαπητ3 κ. Λ�µπρ�υ,
[...]T+ Πατριαρ&ε*�ν Aλε:ανδρε6ας CN<τησε πρ�σφ�τως συγγν4µη )π+ τ+ν pγι�ν Nεκτ�ρι�ν,

τ+ν dπ�*�ν, C: Xσων )ντελ<φθην, εw&ε mπ�.�λει εbς κ�π�ια ταλαιπωρ6αν. jE&ω τ-ν γν4µη Xτι
τ+ Cν λ2γUω Πατριαρ&ε*�ν θM Kπρεπε π�λ/ περισσ2τερ�ν νM Nητ<σkη συγγν4µη γιM τ-ν κατα-
κρε�Aργησιν τ9ς $Yπατ6ας )π+ φανατικ�/ς καλ�γ<ρ�υς τ�7 τ�γµατ�ς τ�7 $Aγ6�υ Π τρ�υ τ+
415 µ.X. CπE πατρι�ρ&�υ Kυρ6λλ�υ. Abτ6α: «δι� τEν Bπερ$%λλ	υσαν σ	φ'αν κα� µ%λιστα ε)ς τ�
περ� -στρ	ν	µ'ας» ($HσA&ι�ς). $O &ριστιαν+ς Σωκρ�της d Σ&�λαστικ+ς (ε´ µ.X) &αρακτηρ6Nει
τ-ν κατακρε�Aργησ6ν της «aνειδ	ς µ<γα δι� τEν GEκκλησ'αν τ4ς GAλε�ανδρε'ας». [...].

ΦιλικM
ΓεLργι�ς K. Γεωργαλ�ς

Πεντ λη



«Kαθ νας K&ει τ+ δικα6ωµα...
νM Cπικρατk9 µ6α διεθν-ς τ�:η»!

ΣτEς 10 ∆εκεµ.ρ6�υ 1948 i Γενικ- Συν λευσις τ�7 OHE Cψ<φισε τ-ν ∆ια-
κ<ρυ:ιν τIν Aνθρωπ6νων ∆ικαιωµ�των. Θλ*ψιν .ε.α6ως πρ�καλε* i )να-
γκαι2της διακηρA:εως τIν αsτ�ν�<των δικαιωµ�των τ�7 )νθρ4π�υ. Mεγα-
λAτερη θλ*ψιν Xµως πρ�καλε*, µ3 )φ�ρµ- τM mψηλM bδανικM, νM θεσµ�θετ9ται
αsτ+ π�/ σ<µερα )π�καλε*ται παγκ�σµι�π�6ησις καE ν α τ�:ις πραγµ�των.
ΓιατE αsτ+ )κρι.Iς συµ.α6νει. O5 Cµπνευστ3ς τ9ς διακηρA:εως Cφρ2ντισαν
)π+ τ+ πρIτ� Hρθρ� νM τ-ν καταστ<σ�υν mπ�&ρεωτικ- γιM Xλα τM µ λη τ�7
uργανισµ�7, π�/ σ<µερα εwναι Xλα τM κρ�τη τ�7 πλαν<τη. Aναφ ρεται σ3
αsτ2: «\Oλ	ι 	1 9νθρωπ	ι γεννι	�νται ;λε�θερ	ι κα� gσ	ι στEν -�ι	πρ<πεια
κα� στ� δικαι>µατα. E]ναι πρ	ικισµ<ν	ι µ� λ	γικE κα� συνε'δηση κα� dφε'-
λ	υν ν� συµπεριφ<ρωνται µετα�� τ	υς µ� πνε�µα -δελφ	σ�νης».

Asτ+ τ+ «dφε'λ	υν» εwναι π�/ καθιστ> τ-ν διακ<ρυ:ιν mπ�&ρεωτικ<· @&ι
µ2ν�ν γιM τM µ λη π�/ τ-ν mπ γραψαν τ2τε, )λλM καE γιM Xλα τM µετ πειτα
κρ�τη, π�/ Kγιναν µ λη τ�7 uργανισµ�7. Aπ�τελε* δ3 i διακ<ρυ:ις αb&µ-
τ9ς π�λιτικ9ς τ�7 OHE, Xπως πρ�.�λλ�υν. YOµως i πρ�*κα τ�7 )νθρ4π�υ
σ3 λ�γικ- καE συνε6δησιν δ3ν εwναι i yδια σ3 κ�θε Hτ�µ� ��τε )νεπτυγµ νη
στ+ν αsτ+ .αθµ2. jAρα τ+ Nητ�Aµεν� πνε7µα )δελφ�σAνης δ3ν εwναι δυνατ+ν
νM K&kη τ+ yδι� περιε&2µεν� γιM τ+ν καθ να (Hτ�µ� ^ λα2). M3 Hλλα λ2για �5
Hνθρωπ�ι Xλης τ9ς γ9ς uφε6λ�υν νM συµπεριφ ρωνται, Xπως �5 Cµπνευστ3ς τ9ς
διακηρA:εως Cθ σπισαν, καE περιγρ�φεται αsτ- i συµπεριφ�ρM )π+ τ+ 2�
Hρθρ� (ως καE τ+ 30� (τελευτα*�). KαE εwναι φανερ2, Xτι δ3ν K&�υν ληφθk9 mπ’
@ψιν �5 bδιαιτερ2τητες τ�7 κ�θε κρ�τ�υς-µ λ�υς, π�/ Pδρ�N�νται στ-ν 5στ�-
ρικ< τ�υ παρ�δ�σιν, τ-ν θρησκε6α κ.λπ.

AλλM i �παρ:ις διαφ�ρIν εwναι γιM τ�/ς C:�υσιαστ3ς µ6α )σ<µαντη λε-
πτ�µ ρεια, π�/ πρ πει νM παρακαµθk9. Aρκε* Xλ�ι νM µετρηθ�7ν στ-ν πρ�-
κρ�Aστεια κλ6νη τ9ς ∆ιακηρA:εως τIν Aνθρωπ6νων ∆ικαιωµ�των. KαE \ς
)κρωτηρι�N�υν τ�7ς λα�Aς· καE \ς εwναι &ειρ2τερη µ�ρφ- φασισµ�7 )π+
αsτ+ν π�/ θ λ�υν νM C:�ρκ6σ�υν. ΓιατE Hλλ� εwναι d )λληλ�σε.ασµ+ς µετα:/
τIν λαIν καE i Cπιθυµ6α τ�υς νM N<σ�υν εbρηνικM καE Hλλ� νM Cπι.�λλεται
Pνια*�ς τρ2π�ς συµπεριφ�ρ>ς. T+ 5� Hρθρ� διακηρAττει, Xτι: «Kανε�ς δ�ν ;πι-
τρ<πεται ν� Bπ	$%λλεται σ� $ασανιστ#ρια, 	�τε σ� π	ινE V µετα(ε'ριση σκλη-
ρ#, -π%νθρωπη V ταπεινωτικ#». YOµως στM bσλαµικM κρ�τη i )π�κ�π- τ�7
&ερι�7 Pν+ς κλ πτη δ3ν θεωρε*ται ��τε )π�νθρωπη ��τε ταπεινωτικ<, )φ�7
Pδρ�Nεται στ+ 5ερ+ .ι.λ6�, τ+ K�ρ�νι. AλλM γιM τ-ν δυτικ- θε4ρησιν µ6α τ -
τ�ια π�ιν- θεωρε*ται καE )π�νθρωπη καE ταπεινωτικ<, καE γι’ αsτ+ δ3ν mπ�ρ-
&ει στ- ν�µ�θεσ6α τIν δυτικIν κρατIν. ΣαφIς mπ�ρ&ει διαφ�ρM π�λιτιστικ9ς
)ντιλ<ψεως κα6, \ν τ+ θ λ�υµε, d )κρωτηριασµ+ς σMν π�ιν- εwναι .αρ.αρ2-
της. Ewναι .αρ.αρ2της, γιατE δ3ν σ .εται τ+ 5ερ+ )νθρ4πιν� σIµα. MM µ σα
στ-ν yδια τ-ν δυτικ- )ντ6ληψιν τ+ σIµα mπ�.�λλεται σ3 µαρτAρια, Kστω καE
\ν δ3ν )κρωτηρι�Nεται. O5 δι�φ�ρ�ι µ�να&�E ̂  µ�να&3ς .ασαν6N�υν τ+ σIµα



τ�υς καE τ-ν ψυ&< τ�υς µ3 τ-ν )π�&- )π+ τ+ν Kρωτα. KανεEςXµως δ3ν διαν�-
ε*ται ν’ )π�καλ σkη τ�/ς µ�να&�/ς .αρ.�ρ�υς, ^ τ�/ς )ρ&ιερε*ς π�/ καE γι’
αsτ�/ς bσ&Aει i )γαµ6α. Aντ6θετα, i φυσικ- λειτ�υργ6α τ�7 σ4µατ�ς θεω-
ρε*ται �µ�ρτηµα καE καταδικ�Nεται.

Xειρ2τερη Xµως .αρ.αρ2τητα εwναι i Cπι.�λ- Pν+ς π�λιτιστικ�7 πρ�τA-
π�υ. Π�λ/ περισσ2τερ� εwναι .αρ.αρ2της νM σ�7 παρ�υσι�N�υν τ-ν Cπι.�λ-
σMν bδικ2 σ�υ αyτηµα καE δικα6ωµα, Xπως κ�νει τ+ Hρθρ� 5, π�/ λ ει Xτι: «Kα-
θ<νας ,(ει τ� δικα'ωµα ν� ;πικρατT4 µι� κ	ινωνικE κα� διεθνEς τ%�η, µ<σα στEν
6π	'α τ� δικαι>µατα κα� 	1 ;λευθερ'ες π	U πρ	κηρ�σσει ? παρ	�σα ∆ιακ#-
ρυ�η ν� µπ	ρ	�ν ν� πραγµατ>νωνται σ� 0λη τ	υς τEν ,κταση».

ΠερισσεAει i mπ�κρισ6α, )φ�7 Pκ2ντες Hκ�ντες («Kαθ νας K&ει τ+ δικα6ω-
µα νM Cπικρατk9... µ6α κ�ινωνικ- καE διεθν-ς τ�:η») κ�π�ι�ι Cπι&ειρ�7ν νM µ>ς
καταστ<σ�υν «π�λιτισµ ν�υς» &ωρEς τ-ν θ λησ6ν µας. $H .6α δ3 εwναι τ+ µ -
σ�ν Cπι.�λ9ς αsτ9ς τ9ς παγκ2σµιας τ�:εως, π�/ θM µ>ς C:ασφαλ6σkη τ-ν
πραγµ�τωσιν τIν «δικαιωµ�των» µας. YOπως κ�π�τε �5 λα�E Cγεν�κτ�ν<θη-
σαν, γιM νM εbσ λθ�υν στ+ν παρ�δεισ� (YEλληνες, Iνδι�ν�ι κ.λπ.). ∆3ν K&�υ-
µε παρM µ6α παραλλαγ- τ9ς εsαγγελικ9ς ρ<σεως: «�O µE �ν µετ’ ;µ	� κατ’
;µ	� ;στι, 6 µE συν%γων µετ’ ;µ	� σκ	ρπ'�ει» (Λ�υκ>ς, IA´, 23). KαE σκ�ρπ6-
Nει εyτε µ3 τM Xπλα εyτε �bκ�ν�µικ�. ∆3ν εwναι Hµ�ιρ� τ9ς τακτικ9ς αsτ9ς, Xτι
µετM τEς )κρ�.ασ6ες στ+ &ρηµατιστ<ρι� τ�7 TN4ρτN Σ2ρ�ς, π�/ εw&ε )π�τ -
λεσµα τ-ν κατ�ρρευσιν τIν �bκ�ν�µιIν τ9ς N.A. Aσ6ας, �κ�λ�Aθησαν κυ-
.ερνητικ3ς καE θρησκευτικ3ς συγκρ�Aσεις. $O δ3 λα+ς τ�7 IρMκ «λυ4νει» κ�-
τω )π+ τEς Cκρ<:εις τIν πυραAλων, γιατE i &4ρα τ�υ διαταρ�σσει τ-ν πα-
γκ2σµια τ�:ιν.

$Yπ�ρ&ει Xµως µ6α )ναπ2τρεπτη )λ<θεια. O5 λα�E τ�7 πλαν<τη στ+ν 20+ν
αbIνα K&�υν πλησι�σει d (νας τ+ν Hλλ�ν. YEνα τα:6δι στ-ν Hλλη πλευρM τ9ς
Γ9ς εwναι σAντ�µ� πλ �ν καE Cφικτ+. K�τι π�/ συµ.α6νει Cκε* τ+ πληρ�φ�-
ρ�Aµεθα CδI ταυτ2&ρ�να ^ σ3 Cλ�&ιστ� &ρ�νικ+ δι�στηµα. $H α�:ησις τ�7
πληθυσµ�7 mπ�&ρε4νει τ�/ς λα�/ς σ3 συνεργασ6α γιM τ-ν )ντιµετ4πισιν τ9ς
πε6νας. M6α θεατρικ- παρ�στασις, µ6α Cκδ<λωσις µ�υσικ9ς ^ µ6α Kκθεσις
εbκαστικIν Kργων, Xπ�υ καE νM συµ.α6νkη εwναι δυνατ+ν νM γ6νkη παγκ2σµι�
γεγ�ν2ς. $H )ν�γκη κ�ιν9ς Cκφρ�σεως εwναι πλ �ν )δ<ριτη. $H σωστ< κα-
τεAθυνσις γιM τ-ν Cπιτυ&6α τ�7 σκ�π�7 mπ�ρ&ει. $O π�λιτισµ+ς π�/ )π�θε4-
νει τEς )νθρ4πινες δυνατ2τητες mπ�ρ&ει. T+ µ2ν� π�/ µ νει νM γ6νkη εwναι νM
mπερ.�7µε τM &ρ�νικM Xρια τ�7 παρελθ2ντ�ς καE νM διερευν<σ�υµε τEς αbτ6ες
π�/ παρ9γαν τ+ν Pλληνικ+ π�λιτισµ2. $O dρισµ+ς «π>ς µ- YEλλην .�ρ.αρ�ς»
λαµ.�νει τ-ν πραγµατικ<ν τ�υ δι�στασιν, )φ�7 d Pλληνικ+ς π�λιτισµ+ς )π�-
τελε* )ναντ6ρρητα τ-ν .�σιν dλ2κληρ�υ τ�7 σAγ&ρ�ν�υ καE i bσ�κρ�τει�ς
«iµετ ρα παιδε6α», )φ�ρ> σ3 Xλ�υς τ�/ς λα�/ς καE εwναι Cφικτ- )π+ Xλ�υς.
jEτσι θM παραµερισθ�7ν �5 παραµ�ρφωτικ�E φακ�E τ�7 C:�υσιασµ�7 καE τM
)νθρ4πινα δικαι4µατα θM γ6ν�υν σε.αστM )π+ Xλ�υς @&ι σMν πρ�ϊ+ν .6ας,
)λλM σMν παγκ2σµια )π�δ�&- CλεAθερης .�υλ<σεως τ�7 κ�θε )τ2µ�υ.

:Aθαν,σι�ς K�υκ�12στας
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�H πρ�τη 	π
πειρα �νασ�
λησης µ� τ�ν µελ�τη τ�ς γλ�σσας τ�ν Θε�ν τ�� �Hλ��υ, τ�ν
!Iνκα(1), π�' π�στευαν κα( περ�µεναν τ�'ς λευκ�'ς θε�'ς τ�υς, π�' παρασ*ρθηκαν ν+ δε-
�θ��ν τ�'ς καταστρ�φικ�'ς κα( 	π�λ�τιστ�υς «�κπ�λιτιστ�ς» τ�υς, τ�'ς �Iσπαν�'ς τ�� Πι-
23ρ�, 4ς �πιστρ�φ�ντες πρ�γ
ν�υς κα( πρ�π3τ�ρες κα( θε�*ς, µ5ς 	πεκ3λυψε 7λληνικ�ς
ρ�2ες κα( δ�µ�ς στ�ν 8Aµερικανικ� !Hπειρ� 	π: τ�ν παν3ρ�αια �π��; µ� διαλεκτικ+ δω-
ρικ+ κα( α=�λικ+ στ�ι�ε>α τ�ς γλ�σσας τ�υς*.

8Aλλ+ κα( A πρ�σ�γγιση τ�ς γλ�σσας τ�ν 8Aρα�υκαν�ν 7ν:ς Bλλ�υ λα�� τ�ς N. 8Aµε-
ρικ�ς, 	π�καλ*πτει µ�α Bλλη, π�λλαπλ5 δηµι�υργικ� 7λληνικ� 7στ�α στ�ν N
τι� 8Aµε-
ρικ;, σ� ��ρα 	ντ�παλ� π
λ� τ�ς αDτ�κρατ�ρ�ας τ�ν !Iνκα, π�' π�λ�µησε τ�'ς �Iσπαν�'ς
ε=σE�λε>ς κα( θαυµ3στηκε(2) 	π’ αDτ�*ς, 	π�δεικν*�ντας τ�ν Σπαρτιατικ� καταγωγ; της.
Kα( �Jυµν;θηκε στ: σ�ετικ: Kπ�ς «Araucania» 	π: τ�'ς �Iσπαν�'ς π�ιητ�ς.

8Aρα�υκαν��, Mαπ��τσε, Bελ�τσε. Λ�Jεις π�' µ�ι32�υν �Jωτικ�ς, π�' σ� πρ�τη θ�αση
δ�ν µ5ς Jεδιπλ�ν�υν τ: θαυµαστ: περιε�
µεν
 τ�υς, ε=δικ+ σ� µ5ς τ�'ς OEλληνες. Kα(
Qµως, Rν �ντρυφ;σ�υµε στ+ λεJικ+ κα( στ(ς συν;θειες τ�ν λα�ν αDτ�ν, Kρ��νται στ: φ�ς
π�λλ+ στ�ι�ε>α, π�' παραπ�µπ�υν σ� π�λ' �=κε>ες κα( γνωστ�ς µας ε=κ
νες, Kθιµα κα(
στ�ι�ε>α. Kα( π3νω 	π’ Qλα, πρ�καλε> τ:ν µελετητ� A Sµ�ι
τητα τ�ν τ�πωνυµ�ων, τ�ν
Tν�µ3των, τ�ν γλωσσ�ν γενικ�τερα. T: δωρικ: =δ�ωµα, π�' �ντ�π�2εται στ� E3ση τ�ν
ρι2�ν τ�ν λ�Jεων �πιEεEαι�νει τ(ς Vστ�ρικ�ς µαρτυρ�ες, κα( µ3λιστα Qσες πρ��ρ��νται 	π:
�π�σηµα µ�λη τ�ν φυλ�ν αDτ�ν.(3)

OV µ� γλωσσικ�ς 	π�δε�Jεις �πικεντρ�ν�νται στ�ν φυσι�λ�γ�α κα( τ+ σωµατικ+ �α-
ρακτηριστικ+ τ�ν µελ�ν τ�ς φυλ�ς, στ(ς συν;θειες, στ(ς θρησκευτικ�ς δ�Jασ�ες, στ(ς Vστ�-
ρικ�ς 	ναλ�γ�ες κα( µαρτυρ�ες γι+ την Sδ: π�' διαν*θηκε µ��ρι τ�ν BφιJη τ�ν πρ�των
�π��κων 8Aρα�υκαν�ν στ� Xιλ;, π�' K�ει κα( αDτ� ν+ 	π�καλ*ψZη π�λλ3, γι+ πιθαν�ς
�νδι3µεσες 	π�ικ�ες τ�ν �Eλλ;νων στ:ν E=ρηνικ: 8Ωκεαν: \ 7λληνικ�ς 7στ�ες π�' �ρει3-
2εται ν+ �ρευνηθ��ν**. Kα( ]σως µ5ς 	π�καλυφθ��ν 7ρµηνε>ες συµπεριφ�ρ�ν \ �θ�µων
τ�ν γενικ�ς κα( 	διακρ�τως σ;µερα 	π�καλ�υµ�νων =θαγεν�ν µ� 7λλην�κεντρικ� θε�-
ρηση. Σ� κ3θε περ�πτωση 	φετηρ�α αDτ�ς τ�ς περιπλ3νησης, τ
σ� γ�ητευτικ�ς κα�, �λπ�-
2�υµε, πλ�*σιας σ� �νδε�Jεις κα( σκ�ψεις, µπ�ρε> ν+ 	π�τελ�σ�υν τ+ καθαρ+ 7λληνικ+ \
7λλην
µ�ρφα τ�πων*µια \ Tν�µασ�ες περι���ν, Qπως A π
λη O^ε (Hue = Gue < Γα�α)
τ�� Λ3�ς κα( A Tν�µασ�α τ�ν νησι�ν Γαλα-π
γ�ς (Λευκ:ς Bρ3��ς). 8Eν πρ�κειµ�νaω �V
περιγραφ�ς τ�ν 	ρ�α�ων, 4ς τ�� Στρ3Eων�ς κα( τ�� Πτ�λεµα��υ, εbναι π�λ*τιµη πηγ�
πληρ�φ�ρι�ν γι+ τ+ ταJ�δια τ�ν 8Aρ�α�ων �Eλλ;νων στ(ς περι���ς αDτ�ς, π�' 	φ’ 7αυτ�ν

T+ 	ρ�α>α �Eλληνικ+ κ*ρια Tν
µατα
τ�ς φυλ�ς τ�ν 8Aρα�υκαν�ν τ�ς Xιλ�ς

EΛΛHNEΣ EΠOIKIΣAN TH N. AMEPIKH
∆IAΠΛEONTAΣ TON EIPHNIKO ΩKEANO;

* Bλ. Bρθρ� µ� τ�τλ� «�Iνκα», «K�τσ�υα», «�Aτα��υ
λπα», «τρε�ς �λληνικ ς λ�!εις τ"ν �Iνκα» τ�ν
Σ. ∆ωρικ�� - K. Xατ2ηγιανν3κη, στ:ν «∆αυλ
», τ. 201.

** Bλ�πε τ�ν Kρευνα τ�� Nors Josephson τ�� Πανεπιστηµ��υ τ�ς XαϊδελE�ργης, µ� τ�τλ� «O$ κ
τ�ικ�ι
τ"ν νησι"ν τ�% E'ρηνικ�% µιλ�%ν )Eλληνικ*» π�' δηµ�σιε*θηκε στ:ν «∆αυλ
», τε*�η 169, 170.



	π�δεικν*�υν Qτι τ�'ς iσαν γνωστ�ς κα( �πιEεEαι�ν�υν κι αDτ�ς τ: δι3Eα τ�ν �Eλλ;-
νων, π�' π�λ' πιθαν:ν κατ�ληJε 	π: τ�ν θαλ3σσια αDτ� Sδ: στ�ν Xιλ;, Qπ�υ �γκατε-
στ3θηκαν κα( 	ναπτ*�θηκαν �V 8Aρα�υκαν�( κα( π�' σ;µερα Sµ�λ�γ��ν κα( µελετ��ν τ�ν
καταγωγ; τ�υς κα( πρ�E3λλ�υν κα( 	ναπτ*σσ�υν τ�ν γλ�σσα τ�υς κα( σ� πανεπιστηµιακ+
Vδρ*µατα.

Xωρ(ς �δ� ν+ πρ�E��µε σ� γλωσσικ� κα( �τυµ�λ�γικ� 	ν3λυση σ� E3θ�ς,δ�ν�υµε πρ�τα
	ντιπρ�σωπευτικ+ δε�γµατα τ�ν 	π�τελεσµ3των τ�� «ταJιδι��» µας, π�' συναντ5 κ3θε
OEλληνας ταJιδι�της στ�ν π�ρε�α τ�υ στ�ν περι��� κα( τ�ν Vστ�ρ�α τ�ς παρ�υσ�ας τ�ν
8Aρα�υκαν�ν Sµ�φ*λων µας. Στ�ν 4λ�κληρωµ�νη της µ�ρφ;, A µελ�τη µας φιλ�δ�Jε> ν+
καλ*ψZη τ: σ*ν�λ� τ�ν 7λληνικ�ν ρι2�ν π�' Eρ�σκ�νται στ�ν E3ση τ�ν τ*πων π�' �πι-
Eι�ν�υν κα( σ;µερα στ�ν γλ�σσα τ�ν 8Aρα�υκαν�ν(4). �H 	ναδ�φηση �κτε�νεται σ� Qλες
τ(ς διαθ�σιµες πηγ�ς, µ� πρ
θεση ν+ 	π�µ�νωθ��ν κα( 	µφισEητηθ��ν �V τυ�:ν υV�θε-
τηθε>σες �σφαλµ�νες 7ρµηνε>ες, π�' δ�ν εbναι σκ�π:ς ν+ 	π�δει�θ��ν 7λληνικ�ς, 	λλ+ ν+
µ�ν Sδηγ��ν σ� λανθασµ�να συµπερ3σµατα, δι
τι Kτσι κ3ν�υν περισσ
τερ� κακ: 	π: τ:
ν+ παραµ�ν�υν 	νερµ;νευτες.

8Eνδεικτικ+ λ�ιπ:ν 	ναφ�ρ�υµε 4ς παρ3δειγµα τ�ς γλωσσικ�ς 	ναλ*σεως τ+ 7λληνικ+
	ν3λ�γα κα( ρ�2ες, π�' 	ντιπρ�σωπε*�υν κα( 7ρµηνε*�υν τ(ς 	ντ�στ�ι�ες λ�Jεις τ�ν 8Aρα-
�υκαν�ν. Vana-lebu εbναι S µεγ3λ�ς (	π: τ: ρ�µα +,ω) π�ταµ:ς (	π: τ�ν ρ�2α λει+- τ��
ρ;µατ�ς λε.+ω). �Oµ��ως κα( Viti-lebu = µεγ3λ�ς π�ταµ
ς. Aldo = π�λ*, µεγ3λη π�σ
τη-
τα 	π: τ: 	ρ�α>� ρ�µα 1λδα.νω.

Chile = A Xιλ� \ Φυλ4 (	π: τ+ ρ;µατα τ�ς 	ρ�α�ας 7λληνικ�ς, φ,ω, γ,ω \ 6ω, F,ω.
Domo = A γυνα�κα, A σ*2υγ�ς κα( κατ’ �π�κτασιν A �=κ�α, τ: σπ�τι, 	π: τ�ν 7λληνικ� δ3-
µαρ (πρEλ. δ7µ�ς). Fila = A 	γ3πη, 	π: τ: 7λληνικ: ρ�µα φιλ" (φιλ.α, φ.λ�ς).

Epeu εbναι τ: 9π�ς, S λ
γ�ς, A �π�π�ι�α.
Gle = J*λ� \ δ�νδρ� 	π: τ�ν 6λη (A δασε>α παρ�µεινε στ�ν δι3λεκτ� τ�ν 8Aρα�υκαν�ν

4ς πρ�φερ
µεν� g 	π: τ: 7λληνικ: F).
Id = τρ�γω, �σθ�ω 	π’ εDθε�ας 	π: τ+ 7λληνικ+ 9δ�µαι, :δ;διµ�ς.
T: F Eρ�σκεται 4ς v στ�ν λ�Jη liv τ�ν 8Aρα�υκαν�ν, π�' σηµα�νει λ�,ω (	ρ�. 7λλ. λ�Fε-

τρ<ν = λ�υτρ7ν).
T: pelo = δ�νη παραπ�µπει στ+ 	ρ�α>α 7λληνικ+ ρ;µατα π
λλ�µαι, π�λ�µαι, µ� 	ντ�-

στ�ι�η πρωτ�γεν� σηµασ�α.
Πλ;ρως 7λληνικ�ς καταγωγ�ς 	π�δεικν*�νται κα( �V λ�Jεις reu \ reuma = ρε�µα κα(

tei = �κε>ν�ς π�' παραπ�µπ�υν 	π’ εDθε�ας στ(ς ρ�2ες τ�ν ρ�ω κα( τ>?-δε.
T+ ρ;µατα tupum = µαστιγ�νω, tan = π�φτω, no = κ�λυµE�, petum = �πιδι�κω, 2ητ�

κα( katum = τεµα��2ω, παραπ�µπτ�υν 	π’ εDθε�ας στ+ 	ρ�αι�ελληνικ+ 	ν3λ�γα τ,πτω,
ταν,ω, ν
ω/νA�ω, π.πτω κα( κ7πτω.

8Aπ: τ(ς συγκρ�σεις σ� δια�ρ�νικ� E3ση τ�ν σηµασι�ν τ�ν 7λληνικ�ν 	ναλ
γων κα(
=δ�kα τ�ν διαφ
ρων ε=δικ�ν κα( διαλεκτικ�ν �ρ;σεων 	π�καλ*πτ�νται �ρ;σεις τ�ν 7λλη-
νικ�ν ρι2�ν π�' 	νεπτ*�θησαν κα( παρ�µειναν κα( λ
γaω τ�ς διαλεκτικ�ς τ�υς πρ�ελε*-
σεως σ� µακρυν�'ς 	π: τ�ν µητρ
π�λη ��ρ�υς, Qπ�υ E�Eαια Eρ�καν �φαρµ�γ� στ(ς συ-
γκεκριµ�νες συνθ�κες κα( περιE3λλ�ν 2ω�ς τ�ν 	νθρ�πων, π�' εbναι κα( A θεµελι�δης
	ρ�� τ�ς �ρ;σης τ�ς λ�Jεως.

�Eλλην�γεν
 τ�πων�µια κα� �λλες λ��εις τ�ν �Aρα�υκαν�ν
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�Aνω: �Aρ�αι�ελληνικ< 1ν
γλυφ� τ�% 6�υ π.X. α'"ν�ς. �Aπεικ�ν.Dει σκην4 1θλA-
µατ�ς π�F µ�ι
Dει π�λF µ  τ< σηµεριν< «�7κεϋ». K�τω: Xαρακτικ< 1π< τ4ν :π��4
τ?ς κατ
κτησης τ?ς N. �Aµερικ?ς 1π< τ�Fς )Iσπαν�Fς (1500-1600 µ.X.). KαL :δ"
1πεικ�ν.Dεται M Nδια σκην4 τ�% 'δ.�υ 1θλAµατ�ς, π�F παιD7ταν 1π< τ�Fς �Aρα-
�υκαν�Fς τ?ς Xιλ?ς. (Bλ. Lonko Kilapán, «)H �λληνικ4 καταγωγ4 τ"ν �Aρα�υ-

καν"ν τ?ς Xιλ?ς», ‘Eλλ. )Hλι�δρ7µι�, �AθAνα).
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8Aδι3ψευστ� Qµως στ�ι�ε>� 7λληνικ�ς πρ�ελε*σεως \ καταγωγ�ς 	π�τελε>  κα( τ:
πλ�θ�ς τ�ν 7λλην�γεν�ν τ�πωνυµ�ων τ�ς ]διας τ�ς Xιλ�ς. 8Aναφερ
µαστε στ: Alico, τ:
π�ρασµα τ�ς Tρ�σειρ5ς τ�ν !Aνδεων (= Bλικ�ς κ
κκιν�ς), στ: νησ( Analapo (1ναλ
µπω),
στ+ �ωρι+ Kara-hue, Kara-mpangue Qπ�υ 	παντ5ται τ: 7λληνικ: κ
ρα = κεφαλ� π�' δη-
λ�ν�υν τ: κεφαλ���ρι, τ�ν ��ρα τ�ν 7λληνικ�ν νησι�ν (hue = γ�, ��ρα [��%ς], mpangue,
pa- = πεδι3δα), Quetos (= κ,τ�ς, κ��λωµα), Tν�µασ�α λ�µνης. T+ τ�πων*µια 	π�καλ*-
πτ�υν σ��ση µ� τ�ν 	ρ�α�α 7λληνικ� γεωγραφ�α κα( τ�ν γεωγραφ�α τ�ν γ*ρω 	π: τ�ν
�Eλλ3δα περι���ν Qπ�υ �Jαπλ�θηκαν �V OEλληνες, Qπως τ: �ωρι: Libun (= ΛιE*η),
Corinto (= K
ρινθ�ς), Maco (= µακρ*) 	π: τ: δωρικ: µTκ�ς = µ�κ�ς κα( τ�ν 7λληνικ� Mα-
κεδ�ν�α κα( Mακεδrν (µακεδν:ς = sψηλ:ς κα( µακρ*ς), Corico = τ�π�θεσ�α τ�ς Xιλ�ς
στ: Valaci τ�ς Conception συγγεν�ς µ� τ: K;ρυκ�ς = 	κρωτ;ρι� τ�ς Kιλικ�ας.

8Aλλ+ 4ς τ+ πλ��ν σηµαντικ+ Qµως 	ντικε�µενα τ�ς Kρευνας 	π�δεικν*�νται τ+ Tν
µατα
τ�ν 8Aρα�υκαν�ν. Kα( αDτ+ εbναι 	µιγ�ς 7λληνικ3. �O κατ3λ�γ�ς Tν�µ3των, π�' 	κ�-
λ�υθε>, 	ντιστ�ι��2ει τ+ 8Aρα�υκανικ+ Tν
µατα µ� τ+ 	ρ�αι�ελληνικ+ τ�υς 	ρ��τυπα κα(
	π�τελε>ται 	π: Tν
µατα πρ�σωπικ�τ;των.

�Aµιγ�ς �Eλληνικ� κ�ρια �ν�µατα �Aρα�υκαν�ν
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Alla = 8Aλλ+ς
Anileo = 8Aνηλε�ς
Alkaman = 8Aλκµ+ν \ 8Aλκαµ�νης 	π: τ: 1λκ4
Fresia = φρεσ�α (	π: τ: φρ4ν)
Glauka = Γλα*κη (	π: τ: γλαυκ<ς)
Ile = OYλας, vν�µα τ�� γνωστ�� 8Aργ�να*τη
Inai = !Iνας, 	π: τ: wς = ρ�µη, =σ�*ς, δ*ναµις
kanio = Xαρ>ν�ς* (Xαριν�=Xαϊν�=X3νι�)
kare = X3ρις
kirio= K*ρι�ς
Tome = T�µε'ς (	π: τ: τ�µ4)
Teko = T;κων \ T*�ων
Krea = Kρ��υσα*

Krino = Kρ�ν�ς \ Kρ�νων
Mariman = Mαριµ�νης (	π: τ: µ
ρη = ��ρι)
Napo = N3π�ς (	π: τ: ν
πη = δ3ση, κ�ιλ3-

δα, πρEλ. Nαπ�λ�ων, �Aγ�α N3πα στ�ν K*πρ�)
Pono = Π
ν�ς (	π: τ< π7ν�ς = κ
π�ς, κ�*-

ραση Kργ�ν, 	γ�ν, µ3�η)
Puren = Π*ρρων
Tropa = Tρ
φ�ς (	π: τ: τρ�φ<ς)
Karelao = Xαρ�λα�ς, S γνωστ:ς Eασιλι+ς τ�ς

Σπ3ρτης �π( �π���ς Λυκ�*ργ�υ.
Antihuenu = 8Aντ�γ�ν�ς (vν�µα 7ν:ς toki =

ταγ<ς)
Antivilu = 8Aντ�φιλ�ς (παρατηρ��µε τ�ν τρ�π�

τ�� φ σ� E, Qπως στ�ν µακεδ�νικ� δι3λεκτ�).
Antipulli = 8Aντ�πυλ�ς

Antimanki = 8Aντ�µα��ς (K��υµε 	ν3πτυJη v)
Antigaki = 8Aντ����ς
Antigay = 8Aντ�γαι�ς
Antriti = 8Aνδρ�τη (δηλαδ� 	µα2
να, 	νδρ�-

γυνα�κα, 	π: τ: 1ν4ρ)
Antilaf = 8Aντ�λ���ς (τρ�π� �Dρανικ�' σ� �ει-

λικ
, π�' εbναι συ�ν� στ�ν 7λληνικ� γλ�σσα,
πρEλ. γλ,να → +λ�ννα)

Antipan = 8Aντιφ3νης
Epinapi = 8Eπ�νεφ�ς, \ 8Eπ�ναπ�ς (ν
πη =

κ�ιλ3δα, δ3σ�ς)
Janequeo = 8Iνα�r
Kallopillan = Kαλλιφ�λων
Kallopin = Kαλλιγ�νης (�Dρανικ: → �ειλικ:)
Kallopan = Kαλλιφ3νης
Kallotane = Kαλλιθ3νης
Kallomalin = Kαλλ�µελ�ς
Kallolanke = Kαλλιλ3µπης (π → κ)
Kallopai = Kαλ
παις. OOµως A κατ3ληJη -pai

εbναι πιθαν�τερ� ν+ εbναι παραφθ�ρ+ τ�� -ιπ-
π�ς, Sπ
τε Kallopai = K3λλιππ�ς

Kallolalangue = Kαλλ�λ�γγ�ς
Karenaipai = Xαρ�νιππ�ς
Karellanga = Xαρ�λαµπ�ς
Kedoman = Kηδ�µ�νης (κ?δ�ς = µ�ριµνα,

φρ�ντ(ς)
Kalemante= Kαλλιµ3ντης
Kelentaro = Kαλλ�δωρ�ς

* Στ�ν γλ�σσα τ�ν 8Aρα�υκαν�ν εbναι συ�ν� A 	π�κ�π� Sλ�κλ;ρων συλλαE�ν �3ριν συντ�µ�ας.
T: φαιν
µεν� αDτ: θ+ τ: συναντ;σ�υµε κα( σ� Bλλα Tν
µατα.



Huenchulao = (A)huenchulao = 8Aγησ�λα�ς
Lientur = Λε
ντωρ, Λ�ανδρ�ς
Lemo-Lemo = Πτ
λεµ�ς \ Πτ�λεµα>�ς (πρEλ.

Nε�πτ7λεµ�ς). �O διπλασιασµ:ς δηλ�νει τ�ν πε-
ριγραφ�µ�νη =δι
τητα σ� sπερθετικ: Eαθµ
. �O
Lemo-Lemo sπ�ρJε Qπως κα( S Lautaro �πι-
φαν�ς 	ρ�ηγ:ς κα( xρωας τ�ν 8Aρα�υκαν�ν.

Lautaro = Λα
δωρ�ς
Lonko = Λ
γγ�ς (Qπως τ: vν�µα τ�� 	ρ�α�-

�υ OEλληνα συγγραφ�α τ�� «∆
φνις καL Xλ7η»:
	π: τ: λ7�µη).

Nekuleo = Nικ
λα�ς (vν�µα σπαρτιατικ
ν, S
Nικ
λα�ς iταν πατ�ρας τ�� B�*λι�ς).

Maniqueo = Mεν�ικε'ς
Mauropande = Mαυρ�π�νθης
Melikande = Mελικ3νθης

Melikatun = Mελικρ3της
Melitaun = Mελιτα>�ς
Melivilu = Mελ�φιλ�ς
Millopillan = Mηλ�φ�λων
Lonkonao = Λ�γγ�να>�ς
Antupillan = 8Aνθ�φ�λων
Poepan = Π��φ3νης
Aliman = 8Aλιµ�νης
Elikura = 8Eλ�κωρ�ς
Leokano = Λεωγ�νης
Leokato = Λεωκρ3της
Leochengo = Λεωσθ�νης
Nakto = Nυκτr
Leukoton = Λευκ�θ
ων
Gualema = Γαι�(πτ
)λεµ�ς (K��υµε 	π�E�λ�

τ�� πτ�- κατ+ τ�ν 	ρα�υκανικ� πρακτικ�)
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Kατ+ τ�ν Kρευνα τ�ν Tν�µ3των K��υν �πισηµανθ� �V 7J�ς καταλ;Jεις σ� 	ντιστ�ι��α:

�H σηµασ�α τ�ν Tν�µ3των στ�ν Kρευνα τ�ς συγγενε�ας τ�ν γλωσσ�ν εbναι καθ�ριστι-
κ;. ∆�ν δ�νεις zνα vν�µα στ: παιδ( \ στ�'ς 	ρ�ηγ�*ς σ�υ, �+ν δ�ν λ�Zη π�λλ+ γι+ σ�να,
δ�ν 	ντιπρ�σωπε*Zη Vστ�ρικ�ς µν�µες \ σηµαντικ+ πρ
σωπα \ γεγ�ν
τα τ�ς 2ω�ς \ τ�ς
φυλ�ς σ�υ.

�H συλλ�γ� τ�� sλικ�� τ�ς µελ�της iταν �κ τ�ν πραγµ3των 	π�σπασµατικ;. T+ γρα-
πτ+ κε�µενα τ�ς γλ�σσας τ�ν 8Aρα�υκαν�ν εbναι κατεσπαρµ�να κα( �V σ*γ�ρ�νες πηγ�ς
τ�υς δ�ν K��υν Vστ�ρικ+ 	ν3λ�γα, �φ’ Qσ�ν A παρ3δ�ση τ�ς φυλ�ς, Qπως κα( τ�ν πρ�γ
-
νων τ�υς Σπαρτιατ�ν, iταν κυρ�ως πρ�φ�ρικ;. �H σ*γ�ρ�νη Qµως γλ�σσα, Qπως κα( τ�ν
!Iνκα, µπ�ρε> σ� πρ�σεκτικ� 	ν3λυση κα( µελ�τη ν+ 	π�καλ*ψZη τ�ν κληρ�ν�µι3 της, π�'
γι+ µ5ς τ�'ς OEλληνες εbναι π�λλαπλ5 π�λ*τιµη. 8Aκ
µη κα( γι+ ν+ �µπλ�υτ�σZη τ(ς δικ�ς
µας �ρ;σεις τ�ν λ�Jεων µ� σηµασ�ες π�' µ5ς φθ3ν�υν µετ+ 	π
 «	νακλ3σεις» \ κα( «δια-
θλ3σεις» µ�σα 	π: µακρυν�ς Vστ�ρικ�ς κα( γλωσσικ�ς διαδρ�µ�ς τ�ς µητ�ρας γλ�σσας.
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», �κδ
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σεις �Hλι�δρ
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Σ. ∆ωρικ$ς (Dr Ing.) - K. Xατ(ηγιανν�κης (Dr Mη/.) 

- kan = - γ�νης
- man = - µ�νης
- vilu = - φ�λ�ς
- katum = - κρ3της
- pan = - φ3νης
- an = - ανης
- huenu = - γ
ν�ς
- puli = - πυλ�ς
- gay = - γαι�ς

- gaki = - ���ς
- manki = - µα��ς
- laf = - λ���ς
- queo = - κε'ς
- ande= - 3νθης, - �νθης
- taro = - δωρ�ς
- ante = - αντης
- pai = - ιππ�ς, -παις
- polikan = - π�λυγ�νης



«T$ν +γκαλι�(ω – γι- ν- τ$ν πν"/ω»
M* τ. θ�λ�υν καL φων
D�υν αXτ�L �$ YEλληνες; T. \π�κρισ.α ε]ναι αXτA; �Eπειρ
�θηκαν,

λ�ει, γιατL τ< π�λυαγαπηµ�ν� µ�υ X7λυγ�υντ θ* γυρ.σ>η δ,� ταιν.ες µ  θ�µα τ4ν Dω4 τ�% �Aλ�-
!ανδρ�υ (αXτ< µTς 9λειπε, ν* περιµ�νετε 1π< :µ�να ν* τ<ν 1π�καλ�σω µεγ
λ�· δ ν ε]ναι δ*
κι _ Mπερν
λ). Φων
D�υν, γιατ. στ4ν µ.α ταιν.α _ π�λυαγαπηµ�ν�ς µ�υ σκην�θ�της �Oλι-
+ερ Στ7�υν θ�λει ν* τ<ν παρ�υσι
σ>η σ*ν aνα +.αι� π�λεµιστA, σφαγ�α φ.λων καL :�θρ"ν. M*
_ �Oλι+�ρ µ�υ δ ν λ�ει τ.π�τε παραπ
νω 1π< bσα ε]�ε πε� τ< cλλ� µ�υ καλ< παιδ., αXτ<ς _
M.�ας. �AµνAµ�νες ε]ναι �$ YEλληνες (καL εXτυ�"ς π�F ε]ναι). �Aλλ* τ< πι< 1καταν7ητ� ε]ναι,
bτι !ε�ν�%ν τ* τ7σα 9ργα, π�F 9��υν κ
νει 1γν;ριστη τ4ν �λληνικ4 $στ�ρ.α. KαL τ. 9γινε, π�F
:φ;ναDαν γι* τ< σAριαλ µ  τ<ν )Hρακλ?; )Eλληνικ< καν
λι τ< πρ��+αλε :πL �ρ7νια. dAν eθε-
λαν, fς µ4 τ< πρ��+αλαν... dAς τ< π
ρ�υν 1π7φασιν· τ* θε
µατα µ�% 1νAκ�υν καL b,τι θ�λω,
αXτ< πρ�+
λλεται. dAν +ρ�%ν 9στω καL µ.α �ταιρε.α κινηµατ�γραφικA, π�F ν* µ4ν µ�% 1νAκ>η,
ν* µ�% τρυπAσ�υν τ4ν µ,τη. M��ρι µ  κακ�π�ι�Fς (γκ
νγκστερς) συνεργ
στηκα, γι* ν* :πι-
τ,�ω· µ��ρι π�F 9+αλα τ<ν cλλ� 1γαπηµ�ν� µ�υ T7µας �Eντισσ�ν ν* κλ�ψ>η τ4ν :φε,ρεσι
1π<  τ�Fς EXρωπα.�υς. �Aµ�σως κατεν7ησα τ4ν 1!.α τ�% κινηµατ�γρ
φ�υ, bπως καL τ�% τ,-
π�υ, καL γι’ αXτ< κυριαρ�". dAς µ4ν 1π�ρ�%ν λ�ιπ7ν, γιατL :π�λε!α τ<ν �Oλι+ερ Στ7�υν ν*
σκην�θετAσ>η τ4ν ταιν.α, τ<ν +ρα+ευµ�ν� µ  iσκαρ σεναρ.�υ Kρ.στ�φερ M*κ K�υ�ιρι ν*
γρ
ψ>η τ< σεν
ρι�. ∆ικ7 µ�υ τ< µα�α.ρι, δικ7 µ�υ καL τ< πεπ7νι. YOλα τ* σφ
Dω, bλα τ* µα-
�αιρ;νω· καL +
Dω καL τ<ν κ,ρι� BενιD�λ� ν* σπρ;�ν>η τ< καρ7τσι. Γι’ αXτ< καL π?γε καL τ<ν
ε]δε _ �Oλι+ερ Στ7�υν (π
λι εXγενικ7ς, π�F δ ν τ<ν \πε�ρ�ωσε ν* π
>η στ< X7λυγ�υντ). Λ�-
τε ν* τ�% 1ρνηθ>? _ κ,ρι�ς \π�υργ<ς τ4ν +�Aθεια π�F τ�% DAτησε; �Oψ7µεθα.

KαL τ<ν 9�ω µ.α µαν.α αXτ<ν τ<ν �Aλ�!ανδρ�... Mπ
�αλ� παρ* λ.γ� ν* µ�% κ
ν>η τ< µα-
γαD.. �Hθελε ν* φ�ρ>η τ<ν �λληνικ< π�λιτισµ< στ4ν �Aσ.α. K�,νια π�F τ<ν κ�,ναγε! AXτ<
9λειπε, ν* κ
νω ταιν.α καL ν* δε.�νω τ<ν κ7σµ� ν* τ<ν \π�δ��εται σ*ν :λευθερωτA. Σφα-
γ�ας καL +.αι�ς lταν. ∆ ν τρελλ
θηκα, ν* µεταφ�ρω στ4ν ταιν.α καL τ< πλ?θ�ς τ"ν :πι-
στηµ7νων, π�F τ<ν συν;δευσαν στ4ν :κστρατε.α, γι* ν* µελετAσ�υν τ4ν φ,σιν καL τ<ν π�-
λιτισµ< τ"ν �ωρ"ν π�F κατελ
µ+ανε. Στρατ�κρ
της σκ�τ�ς lταν. T,ρανν�ς στυγν7ς. AXτ<
9λειψε, τ< ν* 1π�καλ,πτω :γm τ< π�λιτιστικ< 9ργ� τ�υ. M�% φτ
νει, π�F παρ* κ
τι ν
 µ�%
�αλ
σ>η 1κ7µη καL τ�Fς )E+ρα.�υς µ�υ. ∆ ν 1ν�.γετε καL καν�να +ι+λ.� τ"ν Mακκα+α.ων,
ν* δ?τε πmς �$ )E+ρα��ι µ�υ ε]�αν παρα+? τLς :ντ�λ�ς µ�υ καL 9τρε�αν στ* γυµναστAρια;
Θ* τ<ν :κδικηθ" αXτ<ν τ<ν �Aλ�!ανδρ�, π�F 9κανε �Aσι
τες (εXτυ�"ς i�ι bλ�υς) ν* σκ�-
πτωνται �λληνικ
. YOλα :δ" πληρ;ν�νται. KαL ν* µ4ν !ε�
σω ν* παραγγε.λω στ<ν καλ7
µ�υ Στ7�υν ν* +
λ>η τ<ν �Aλ�!ανδρ� ν* πρ�σκυνoT τ<ν ρα++�ν�. T. στ< καλ7; �Eδ" 1κ7µα
καL �$ YEλληνες 9��υν +
λει τ4ν ε'κ7να στ* σ��λικ
 τ�υς +ι+λ.α, στ4ν ταιν.α θ* παραλε.-
ψ�υν αXτ4 τ4ν \π�ρ��η σκηνA; �O�ι, +�+αια. M.α Dω4 στ4ν παραπ�.ησιν τ?ς $στ�ρ.ας 9�ω
τ
!ει τ<ν �αυτ7 µ�υ· δ ν θ* 1λλ
!ω τ;ρα. KαL fς µ4ν 1νησυ��%ν �$ δικ�. µ�υ,bτι δ ν θ* ε\ρε-
θ�%ν αNθ�υσες πρ�+�λ?ς 1κ7µη καL στ4ν )Eλλ
δα. )Yπ
ρ�ει ταιν.α, π�F διαστρ�φει τ4ν
�λληνικ4 $στ�ρ.α καL δ ν :πα.�θηκε στ4ν )Eλλ
δα; dAν ε]ναι δυνατ< ν* συµ+>? κ
τι τ�τ�ι�;
dAν τ�λµ�%ν, fς τ< 1ρνηθ�%ν. YOσ� γι* τ4ν cλλη ταιν.α, π�F δε.�νει τ<ν �Aλ�!ανδρ� 1µφ.-
φυλ�, κακ"ς διαµαρτ,ρ�νται. �Eδ" �$ µισ�L \π�υργ�L τ?ς π
λαι π�τ  κραταιTς �Aγγλ.ας
9��υν δηλ;σει _µ�φιλ7φυλ�ι... �Eτσι ε]ναι τ* πρ
γµατα. Kι fν δ ν \π?ρ�αν αXτ�L �$ \π�-
ρ���ι ��λυγ�υντιαν�L καL �$ �Eγγλ�D�ι θ* µ  ε]�ε π
ρει 1π< καιρ< τ<

Σ�ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



)Eτ�ιµ
D�νται eδη στ< X7λυγ�υντ δ,� ταιν.ες µ  θ�µα τ4 Dω4 τ�% Mεγ
λ�υ �Aλε-
!
νδρ�υ. Στ4ν πρ;τη, π�F σκην�θετε� _ �Oλι+ερ Στ7�υν, _ M�γας �Aλ�!ανδρ�ς πα-
ρ�υσι
Dεται qς aνας α$µ�σταγ4ς καL π�λεµ��αρ4ς Mγεµ;ν, aνα ε]δ�ς TD�νγκις X
ν τ?ς
1ρ�αι7τητας, π�F τελικ* δ�λ�φ�νε�ται 1π7 συνωµ7τες στρατηγ�,ς τ�υ. Στ4 δε,τερη
_ M�γας �Aλ�!ανδρ�ς παρ�υσι
Dεται qς aνας µ�θυσ�ς, π�F τελικ* αXτ�κτ�νε�. �Aλλ*
+�+αια 1π< τ4 στιγµ4 π�F Pωµι�L παρ�υσι
D�υν τ<ν M�γα �Aλ�!ανδρ� qς «σφαγ�α
λα"ν» (M.�ας, ∆Aµ�υ κ.τλ.), τ. 1παιτAσεις ν* 9��υµε 1π< τ�Fς !�ν�υς; Mετ* 1π< τ<ν...
καρατερ.στα «)Hρακλ?», τ4ν µα,ρη «Kαλυψm» (+λ�πε τ4ν πρ7σφατη σειρ* «)OµAρ�υ
�Oδ,σσεια»), τ4ν µα,ρη «)Eλ�νη» καL τ<ν µα%ρ� «K�κρ�πα» (+λ�πε σειρ ς «)Hρακλ?ς»,
«Z.να»), τ<ν... +ρυκ7λακα (!!!), «∆ι7νυσ�» (σειρ* «Z.να»), τ�Fς «µ��θηρ�Fς θε�Fς τ"ν
1ρ�α.ων )EλλAνων» (+λ�πε σειρ* «)Hρακλ?ς») καL π�λλ* cλλα 1π.στευτα πρ
γµατα,
lρθε M tρα ν* παρ�υσιασθ>? καL _ «σφαγ�ας �Aλ�!ανδρ�ς». (�Eλπ.D�υµε τ�υλ
�ιστ�ν
i�ι καL «κ.ναιδ�ς», bπως ν�µ.Dει _ π�δ�σφαιριστ4ς Γι"ργ�ς Σκαρτ
δ�ς καL 1ρκετ�L
cλλ�ι «YEλληνες»).

Y.Γ.: E]ναι π
ντως :νθαρρυντικ< τ< γεγ�ν<ς bτι τ4ν πρ;τη πρ�+�λ4 τ?ς «µ.νι»
σειρTς «)OµAρ�υ �Oδ,σσεια» στLς HΠA σ  :θνικ< δ.κτυ� παρακ�λ�,θησαν 50.000.000
τηλεθεατ�ς!

Π.Λ.

�E�ει εXστ7�ως παρατηρηθ? :πανειληµµ�να στ<ν «∆» bτι M 1ρ�α.α �λληνικ4 θρη-
σκε.α δ ν lταν δ7γµα �vτε δι�θετε «$ερ< +ι+λ.�» (EXαγγ�λι�, T�ρ
, B�δδες, K�ρ
νι
κ.�κ.). �Eκε�ν� bµως π�F δ ν 9�ει :παρκ"ς συνειδητ�π�ιηθ? 1π< τ<ν σηµεριν< Pωµι<
ε]ναι, bτι M �λληνικ4 θρησκε.α δ ν lταν κfν wργ
νωση. Πραγµατικ* δ ν \π?ρ�ε $ε-
ραρ�ηµ�ν�ς �vτε :παγγελµατικ<ς  (1µει+7µεν�ς) κλ?ρ�ς, 1λλ* τ* $ερατικ* καθAκ�ντα
(τελετ�ς,θυσ.ες κ.λπ.) στ�Fς διαφ7ρ�υς να�Fς, $ερ* καL +ωµ�Fς :κτελ�%σαν 1µισθL καL
1φιλ�κερδ"ς 'δι"τες, �$ _π���ι κατ* καν7να 1ν?καν σ  1ριστ�κρατικ* γ�νη καL ε]�αν
κληρ�ν�µικ< τ< δικα.ωµα τ�% $ερ�υργ�%, qς τιµητικ< καL µ7ν� 1!.ωµα. O$ :!αιρ�σεις
τ�% καν7ν�ς αXτ�% lταν σπανι;τατες καL :λα�ιστ7τατες (µαντε�α). ∆7γµα, $ερ* +ι-
+λ.α, $εραρ�.α, :παγγελµατικ<ς κλ?ρ�ς, wργ
νωση ε]ναι λ�ιπ<ν πρ
γµατα π�F :µφα-
ν.σθηκαν στ4ν )Eλλ
δα µετ* τ4ν :πικρ
τηση τ�% Xριστιανισµ�% («:ν τx" ναx" δ�υλε,-
σετε, :ν τx" ναx" τραφAσεσθε»). )Eπ�µ�νως M σAµερα διαφηµιD7µενη 'δ�α τ?ς wργαν;-
σεως καL $εραρ�Aσεως �λληνικ?ς θρησκε.ας ε]ναι µ4 �λληνικ4 καL 9�ει 1σιατικ4 κα-
ταγωγA.

Ω.

T* \παρ!ιακ* µας :ρωτηµατικ* ε]ναι π�λF µικρ
, γι* ν* καλ,ψ�υν τ<ν 1τ�λειωτ�
�"ρ� τ�% �Aπε.ρ�υ. )H +ι�λ�γικ4 - wντ�λ�γικA µας \π7σταση 1π�τελε�ται 1π< τ< Σ,-
µπαν, 1λλ* δ ν ε]ναι τ< Σ,µπαν. )OπωσδAπ�τε M κατασκευ4 αXτ4 9�ει bρια.

M7ν� M µεγ
λη T��νη καL µ
λιστα τ?ς �Aρ�αι7τητας 1ντανακλT :!ανθρωπισµ�να
1σ,λληπτες καταστ
σεις τ�% Σ,µπαντ�ς. Γι’ αXτ< M �ν�π�ιηµ�νη θεωρ.α �EπιστAµης

3Aρ4αι5της κα6 τ74νη

8H 9λληνικ: +ντ"ληψη περ6 θρησκε"ας

T$ X5λυγ�υντ κα6 ? 8Eλλ�δα

AIΣIMA KAI A∆HPITA



- T��νης µπ�ρε� φιλ�σ�φικ* ν* φθ
σ>η στ< 1π;τερ� :πιτρεπτ< bρι� γι* :µTς, τ< �Aπει-
ρ�. �Eτσι µ�ναδικ* M �Aρ�αι7της ε]�ε συνδ�σει τ4ν T��νη καL τ4ν �EπιστAµη. )H κατα-
πληκτικ4 T��νη της, εκφρ
D�ντας τ7σ� \ψηλ* ν�Aµατα, µ�σα 1π< τ4ν πραγµατικ7τη-
τα τ?ς Φ,σης καL τ?ς δ�µ?ς µας φθ
νει στ< 1π;τατ� µ  µ�ναδικ< ε'σιτAρι7 της τ4ν
\π�ρτατη τε�νικA. �Aπ< :κε� καL π�ρα δ ν \π
ρ��υν :ρωτηµατικ
, \π
ρ�ει τ< 1σ,λ-
ληπτ�. T* :ρωτηµατικ* 1π�τελ�%ν 1νθρωπ�κεντρικ4 �αµηλ4 1ντ.ληψη τ�% Σ,µπα-
ντ�ς. Ovτε _ Φειδ.ας �vτε _ Mπετ7+εν διερωτAθηκαν. ∆�νAθηκαν! AXτ< τ< «γιατ.», π�F
πυκν;νει στ4ν \παρ!A µας bσ� πι< π�λF �αµηλ* +ρισκ7µαστε, µπ�ρε� γι* τ< �Aπειρ�
ν* 1ραι;ν>η στ< τ.π�τε.

Π.Γ.

T< +ι+λ.� �ν<ς :γκατεστηµ�ν�υ στ4ν AXστραλ.α πανεπιστηµιακ�% YEλληνα τιµAθη-
κε πρ7σφατα σ  διαγωνισµ< τ�% συλλ7γ�υ �Aµερι-
κ
νων :κδ�τ"ν (Association of American Publishers).
Πρ7κειται γι* τ< +ι+λ.� «�Aτλας τ�% 1νθρωπ.ν�υ
:γκεφ
λ�υ», π�F 9γραψε _ καθηγητ4ς ψυ��λ�γ.ας
τ�% πανεπιστηµ.�υ τ?ς N�ας N7τιας OXαλλ.ας (Σ.δ-
νεϋ) Γε;ργι�ς Πα!ιν<ς καL τ< _π��� τιµAθηκε µ  τ<
περ.φηµ� +ρα+ε�� «1997 Medical Science Award».
Στ4ν Nδια κατηγ�ρ.α ε]�αν λ
+ει µ�ρ�ς στ<ν διαγω-
νισµ< �ιλι
δες :κδ7σεις. )O _µ�γεν4ς καθηγητ4ς 9�ει
:κδ;σει 18 +ι+λ.α σ�ετικ* µ  τ<ν :γκ�φαλ� διαφ7ρων
θηλαστικ"ν. T< πρ"τ� τ�υ +ι+λ.� γι* τ<ν :γκ�φαλ�
τ"ν π�ντικ"ν παραµ�νει τ< δε,τερ� σ  DAτηση σ  bλες
τLς σ�ετικ ς :πιστ?µες. T< ν�� τ�υ +ι+λ.�, π�F +ρα-
+ε,θηκε στLς HΠA, τ< «�Aτλας τ�% 1νθρωπ.ν�υ :γκε-
φ
λ�υ», 1πευθ,νεται, κυρ.ως, σ  :πιστηµ�νικ�Fς

:ρευνητ ς καL κυκλ�φ�ρε� καL σ  CD.

D. Th.

T< περι�δικ< τ?ς Θεσσαλ�ν.κης «�Aνι�νε,σεις» στ< τε%��ς τ�% διµAν�υ N�εµ+ρ.�υ -
∆εκεµ+ρ.�υ 1998 δηµ�σ.ευσε aνα :κτεν ς cρθρ� µ  θ�µα τLς Πυραµ.δες τ�% �λλαδικ�%
�;ρ�υ. )O \π�γρ
φων τ4ν 9ρευνα κ. Nικ7λας �Oρφαν�υδ
κης παρ�υσι
Dει µ.α 1κρι+?
καL qλ�κληρωµ�νη ε'κ7να τ�% θ�µατ�ς, σηµει;ν�ντας bτι τLς πυραµ.δες τ�% Λυγ�υρι�%
καL τ�% )Eλληνικ�% 9�ει µελετAσει _ στατικ<ς - µη�ανικ<ς Bασ.λει�ς Kατσιαδρ
µης.

�Eκε�ν� bµως π�F παραλε.πει στ< γραπτ7 τ�υ _ κ. �Oρφαν�υδ
κης ε]ναι M 1ναφ�ρ*
bτι 1κρι+"ς τ4ν πρ;τη εXρε�α καL πλAρη παρ�υσ.αση καL �ρ�ν�λ7γηση τ"ν πυραµ.-
δων 9κανε _ «∆αυλ<ς» :δ" καL a!ι �ρ7νια, :!αντλ;ντας τ< θ�µα µ  σειρ* :ρευν"ν,
cρθρων καL µελετ"ν. KαL +ε+α.ως bτι _ στατικ<ς - µη�ανικ<ς κ. B. Kατσιαδρ
µης ε]ναι
_ :κ τ"ν στενωτ�ρων συνεργατ"ν τ�% «∆», _ _π���ς :δηµ�σ.ευσε τ* περL �λληνικ"ν πυ-
ραµ.δων πρ
γµατι ριD�σπαστικ* cρθρα τ�υ στ* τε,�η .....

M.M.

∆ε�ντ�λ�γ"α δηµ�σι�γρ�φ�υ

8H 9λληνικ: CπιστDµη στ:ν C/�ρ"α
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�H συνεργ
τις τ�� «∆» κ. N
νσυ Mπ�σκα συν
ντησε τ�ν πρ�ην �Aρ�ιε-
π�σκ�π� B�ρε��υ κα" N�τ��υ �Aµερικ$ς, κ. �I
κω(� στ)ν �*κ�α τ�υ +,ω
-π� τ) N.α �Y0ρκη. �H 1π�δ��) τ$ς κ. N. Mπ. 3ταν π�λ5 θερµ7. Στ) συ-
ν.ντευ,η π�5 τ$ς παρε��ρησε 9 πρ�ην �Aρ�ιεπ�σκ�π�ς µιλ: γι; τ)ν *δ.α

AΠOKAΛYΠTIKH KAI AΠOΛOΓHTIKH
ΣYNENTEY�H TOY IAKΩBOY ΣTON «∆»
«Στ�ν �λικ�α π�� ε�µαι, πρ�τιµ� ν� ε�µαι πιστ�ς»

�O πρ�ην �ρ ιεπ�σκ�π�ς B�ρε��υ κα# N�τ��υ %Aµερικ'ς %I)κω+�ς φωτ�γρα-
φ�/µεν�ς 0ν1� παρα ωρε2 τ�ν συν3ντευ4η π�� �κ�λ�υθε2 στ�ν συνεργ)τιδα τ�7

«∆αυλ�7» κ. N)νσυ Mπ�σκα, στ� σπ�τι τ�υ, ;4ω �π� τ� N3α �Y=ρκη.

«O� �Eλληνες �π� τ ν !π"#  τ"$ ∆ευκαλ(ων"ς ε*µαστε λ(θ"ι
/0ντες. – Γιατ( ν3 �ρνηθ"$µε τ ν �στ"ρ(α µας; – ∆6ν µπ"ρε7 κανε8ς
ν3 !κφρ:σ;η τ�ν #ριστιανισµ� #ωρ8ς τ ν <λληνικ  γλ0σσα. – ∆6ν
>π:ρ#ει λ?γ"ς ν3 >@ρ(/εται A <λληνικ  σκBψη κα8 κυρ(ως D Πλ:-
των �π� τ ν FYµν"γραφ(α, τ ν καθαρ0ς �νθελληνικH. Θ3 σκεφθ0
λ(γ" περισσ?τερ", πρ8ν �φHσω τ� #Bρι µ"υ ν3 γρ:ψ;η κα8 τ� στ?µα
µ"υ ν3 λαλHσ;η. – T3 πιστεJω µας δ6ν θ3 µπ"ρ"$σαν ν3 εLναι αMτ3
π"N εLναι #ωρ8ς τ ν <λληνικ  γλ0σσα κα8 τ ν <λληνικ  σκBψη».



τ�� �Eλληνισµ��, τ)ν =λληνικ) γλ>σσα κα" τ� =λληνικ� +θν�ς. �O λ0γ�ς
τ�υ, -π�καλυπτικ�ς @σ� κα" -π�λ�γητικ�ς, παρ�υσι
Aεται στ�ν «∆αυλ�»
�ωρ"ς δηµ�σι�γραφικCς παρεµ(
σεις. Mετ; τ� κε�µεν� τ$ς συνεντεD,ε-
ως -κ�λ�υθεE Fνα -ναπ0φευκτ� σ�0λι� τ�� «∆».

«FH πρ"Bλευσις τ0ν FEλλHνων, Oπως τ ν διετJπωσε A – π"λN Pµ"ρφη κα8 µ"ναδικ 
στ� εLδ"ς κα8 στ� Qπ"ς – <λληνικ  µυθ"λ"γ(α, µ’ �ρBσει π"λJ. M’ �ρBσει Oτι D πρ"π:-
τ"ρ:ς µας D ∆ευκαλ(ων Qρρι#νε πBτρες κα8 γιν?µασταν !µε7ς. K:νει κ:π"ια �ναφ"ρ3
κι D Xριστ�ς σ’ αMτ?, Oταν λBγ;η: «�Aφ7στε τ; παιδι; ν; φων
,�υν Gσανν; H ν; ψ
λ-
λ�υν Jµν�υς, �K λ�θ�ι κεκρ
,�νται», "� πBτρες θ3 φων:V"υν. Kι !νν""$σε, "� µ  τWς
αMλWς, "� QVω �π� τ ν αMλH, !νν""$σε τ"Nς �Eλληνες.

»�Oπως τ� εLπε κι Oταν τ"$ /Hτησαν "� µαθητ6ς τ"υ ν3 δ;W µερικ"Nς �Eλληνες π"N Qµε-
ναν στ3 FIερ"σ?λυµα γι3 ν3 γι"ρτ:σ"υν τ� Π:σ#α – πρ"φαν0ς Xταν YI"υδα7"ι <λλην(-
/"ντες. �Oταν τ"Nς εLδε, εLπε: «�Eλ7λυθεν L Mρα, Nνα δ�,ασθO$ 9 YK�ς τ�� -νθρ�π�υ».
FO δ6 �π?στ"λ"ς ΠBτρ"ς Dµιλε7 γι3 τ"Nς �νθρZπ"υς σ3ν λ(θ"υς /0ντας. FEπ"µBνως A
καταγωγH µας  �π� πBτρες, θε?πλαστες πBτρες, ριγµBνες �π� τ3 #Bρια τ"$ Θε"$ π:νω
στ ν γW, εLναι σωστH. Kα8 µ"$ �ρBσει αMτ  A καταγωγH µ"υ. Πρ"τιµ0 ν3 εLµαι �π� πB-
τρα, παρ3 �π� τ ν λ:σπη κα8 τ3 σκ"υλHκια π"N @γα(ν"υν, γι3 ν3 γ(ν"υν [νθρωπ"ι –
Oπως λBει A ∆αρ@(νει"ς θεωρ(α. ∆6ν VBρω καµµ(α [λλη µυθ"λ"γ(α, π"N ν3 θBλ;η τ"Nς
�νθρZπ"υς καµωµBν"υς �π� πBτρα. AMτ� µ\ς Qκανε ν3 �ντBV"υµε τ?σα #ρ?νια στ ν
µακρα(ωνη �στ"ρ(α µας. E*µαστε Λ(θ"ι Z0ντες. ELναι πρ"ν?µι"ι κα8 καJ#ηµα».

«Mιλ\µε σHµερα γι3 τ ν παρ"υσ(α τWς FEλλην""ρθ?δ"Vης YEκκλησ(ας στ ν EMρω-
παϊκ  �Eνωση. FO ν"$ς µ"υ π:ει �λλ"$. Π0ς θ3 παρ"υσιασθ;W A _ρθ?δ"Vη παρ:δ"ση
στ ν E.E. ` στ  σJγ#ρ"νη κ"ινωνικH, πνευµατικ  θεµελ(ωση γι3 τ� αaρι". T( µπ"-
ρ"$µε ν3 πρ"σφBρ"υµε; Mπ"ρ"$µε ν3 γ(ν"υµε Λ(θ"ι Z0ντες,γι3 ν3 κτισθ;W αMτ  A πα-
ρ:δ"ση; Γ(νεται τ?σ"ς θ?ρυ@"ς γι3 τ� !3ν µπ"ρ;W ̀  πρBπει A <λληνικ  !κκλησ(α ν3 Q#η
παρ"υσ(α στ ν EMρωπαϊκ  �Eνωση. Γιατ( τ� ρωτ"$µε αMτ?; Γιατ( !σε7ς δ6ν ρωτHσαµε
τZρα π"N bρθατε !δ0 “τ( θ3 π0”, “τ( θ3 σκεφθ0”, “τ( θ3 ρωτHσω”; �Oταν συναντ0νται
δJ" ρεJµατα πνευµατικ:, κ:τι Q#"υν ν3 π"$ν. Kι αMτ� τ� «κ:τι» Q#ει σηµασ(α. EMρω-
παϊκ  �Eνωση δ6ν µπ"ρε7 ν3 >π:ρV;η µ"ν:#α γJρω �π� τ� «EMρ?», γJρω �π� δανει"-
δ"τHσεις κα8 �π� τ� ∆ιεθν6ς N"µισµατικ? Tαµε7" ` τ8ς δι:φ"ρες παρ"#6ς ` #"ρηγ(ες
π"N δ(νει γι3 τ ν πρ"αγωγ  τWς µι\ς #Zρας ` τWς [λλης στ ν παραγωγ  ` τ ν γεωρ-
γ(α.

»FH Qνν"ια τWς EMρωπαϊκWς �Eνωσης Q#ει συλληφθW π"λN >λικ:. K:τι τ� >λικ� εLναι
φυσικ?, γι3 ν3 µ ν π0 !νδε#?µεν", ν3 �τ"ν(σ;η κα8 ν3 διαλυθ;W. FH πνευµατικ  πα-
ρ"υσ(α τWς FEλλ:δ"ς µ6 δικ? της φιλ"σ"φικ� κα8 κ"ινωνικ� σJστηµα σHµερα µπ"ρε7
ν3 πρ"σφBρ;η π"λλ:. FH FEλλ:δα Q#ει /Hσει π"λλ"Nς π"λBµ"υς κα8 συµφ"ρ6ς – κι <π"-
µBνως πρBπει ν3 Q#η �π"κρυσταλλZσει δικι: της κ"ινωνικ  κα8 "eκ"ν"µικ  φιλ"σ"-
φ(α κα8 σκBψη. M"ν:#α πα(ρν"υµε “εeσπρ:ττ"υµε”. Mα/( σας διερωτ0µαι κι !γZ.
YAκ"Jω Oτι "� !κκλησ(ες τ0ν #ωρ0ν π"N �νHκ"υν στ ν E.E. πα(ρν"υν κι αMτ6ς κ:τι γι3

«Γιατ� ν	 
ρνηθ��µε τ�ν �στ�ρ�α µας;»

«O� �Eλληνες ε�µαστε Λ�θ�ι Z�ντες...»
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τ8ς "eκ"ν"µικBς τ"υς �ν:γκες κι �κ?µη γι3 τ ν θεµελ(ωση <ν�ς >γιBστερ"υ κ"ινωνικ"$
συστHµατ"ς. ΠιστεJω Oτι �ληθεJει. YAλλ3 θ3 bθελα ν3 �ληθεJ;η κα8 κ:τι [λλ". T( πρ"-
σφBρ"υµε !µε7ς, γι3 ν3 πα(ρν"υµε; ∆6ν !νν"0 πι3 τ( πρ"σφBρ"υµε σ’ rνα πανευρω-
παϊκ� ταµε7". T( πρ"σφBρ"υµε; Oaτε κ3ν τ ν µυθ"λ"γ(α µας. E*#αµε κα8 ’µε7ς N"µι-
σµατικ� Tαµε7" στ"Nς ∆ελφ"Jς. Kα(, λ(γ" παρακ:τω, ε*#αµε τ"Nς YOλυµπιακ"Nς
YAγ0νες, π"N καλ"$σαν Oλ"υς τ"Nς λα"Nς σ6 �γ0νες, P#ι µ"ν:#α σωµατικWς ρZµης
�λλ3 κα8 διαν"ητικWς ρZµης. sHταν A !π"#  π"N πρ"σφBραµε π"λλ:, τ� π\ν θ3 Qλε-
γα, Oταν "� [λλ"ι λα"8 δ6ν εL#αν τ(π"τα. Γιατ( ν3 �ρνηθ"$µε τ ν �στ"ρ(α µας; Kα8 τZ-
ρα µπ"ρ"$µε ν3 πρ"σφBρ"υµε πνευµατικ6ς κα8 tθικ6ς �V(ες. Θuταν εM#Wς Qργ"ν».

«Π"τ6 δ6ν θ3 �ντ:λλασσα τ ν λειτ"υργικ  γλ0σσα, τ ν <λληνικH, παρ3 µ?ν" γι3
πρακτικ"Nς λ?γ"υς. ∆6ν µπ"ρε7 κανε8ς ν3 !κφρ:σ;η τ ν θε"λ"γ(α τWς θρησκε(ας µας,
τ ν π(στη, τ ν πρακτικ  #ωρ8ς µ(α γλ0σσα τ?σ" διαλεγµBνη, τ?σ" κρυστ:λλινη, τ?σ"
Pµ"ρφη, Oσ" A <λληνικH. ∆6ν γ(νεται. �Oπως κι vν τ ν π;Wς τ ν λειτ"υργ(α – �γγλικ:,
ρωσσικ:, �ρα@ικ:, – δ6ν Q#ει τ� κ:λλ"ς κα8 τ ν δJναµη ν3 !VυψZν;η ` ν3 διεισδJ;η πι�
@αθι3 �π� O,τι A <λληνικ  γλ0σσα. Π6ς τ� “Lord Have Mercy”, εLναι π"λN “κρJα”. ∆6ν
µπ"ρε7ς ν3 π;Wς “KJριε, δ0σε µ"υ τ� Qλε?ς σ"υ”. T� “KJριε !λBησ"ν” εLναι δJ" λBVεις
– κα8 µ"υσικ3 ν3 τ8ς π:ρ;ης, εLναι "� πι� Pµ"ρφες. wEπειτα γ(νεται #ρHση κα8 κατ:-
#ρηση τWς <λληνικWς γλZσσας �π� Oλες τ8ς γλ0σσες, πρ� παντ�ς �π� τ8ς σJγ#ρ"νες,
�π� τ8ς tλεκτρ"νικ6ς κα8 τ8ς >περηλεκτρ"νικBς. T ν γλ0σσα µας αMτ  δ6ν τ ν σε@?-
µαστε "� *δι"ι. ∆6ν τ ν #ρησιµ"π"ι"$µε σωστ:».

»O� FEλλην"αµερικαν"8 Qπεσαν θJµατα τWς παλι\ς �ντ(ληψης Oτι A γλ0σσα εLναι A
γλ0σσα ν3 συν"µιλ;Wς, ν3 συννεν"Wσαι κα8 ν3 συναλλ:σσεσαι. ∆6ν µπ"ρε7ς, κJριε
�Eλληνα τWς YAµερικWς, γι3 ν3 π;Wς “θ3 κινηθ0”, ν3 #ρησιµ"π"ιHσ;ης τ ν λBVη “µ�υ-
(
ρω” (�π� τ ν �γγλικ  λBVη move κα8 τ ν <λληνικ  κατ:ληVη -αρω). ∆6ν µπ"ρε7ς ν3
π;Wς τ� “Qλα κ"ντ: µ"υ” “come closer to me”. Φυσικ3, δ6ν γεννHθηκα στ ν YAµερικ ,
γι3 ν3 ν"ιZθω τ ν Oπ"ια /εστασι3 τWς YAµερικανικWς γλZσσας. YAλλ3 αMτ6ς "� {πλ6ς
λBVεις γι3 τ� παιδ(, τ� �µερικαν"γεννηµBν", τ� “Qλα κ"ντ: µ"υ” ̀  “Qλα !δ0” Q#"υν µ(α
/εστασι3 eδια(τερη. �Oταν λBω στ"Nς Mαρ"κιν"Jς “rλα !δ0”, Qρ#"νται �µBσως, σ3ν ν3
καταλα@α(ν"υν τ( θ3 π;W A φρ:ση. ∆6ν εLναι {πλ0ς τ� ν3 Qρθ;ης �π’ !κε7 !δ0, “rλα !δ0
κ"ντ: µ"υ”. wE#ει µ(α eδι"τυπ(α A <λληνικ  γλ0σσα, π"N δ6ν τ ν Q#ει καµµ(α [λλη. YAπ�
µ(α λBVη µπ"ρ"$µε ν3 σ#ηµατ(σ"υµε τ� λιγZτερ" 20 λBVεις. AMτ ν τ ν γ"νιµ?τητα –
τρ?π"ν τιν:– τWς <λληνικWς γλZσσας δ6ν τ ν Q#ει καµµ(α [λλη γλ0σσα.

»MιλZντας πρ"ηγ"υµBνως γι3 τ ν <λληνικ  γλ0σσα, θυµHθηκα Oτι κ:π"ι"ι τ ν �π"-
κ:λεσαν “@:ρ@αρη”. O� δ6 FE@δ"µHκ"ντα µεταφραστ6ς τWς Παλαι\ς ∆ιαθHκης τ ν
«@:ρ@αρη» τ ν Qκαναν “(ατ�λ�γ�α”. “M)ν (ατ�λ�γ$τε στ)ν πρ�σευ�7 σας, µ)ν �ρη-
σιµ�π�ι$τε πρ0�ειρες, Rτακτες κα" (
ρ(αρες λ.,εις” κα8 µ\ς ρ(#ν"υν τ ν κατηγ"ρ(α
Oτι “δ�κ��σιν @τι (ατ�λ�γ��ντες θ; πε�σ�υν περισσ0τερ�ν τ�ν Θε� ν; τ"ς πρ�σ.,Oη...”.
∆6ν κ:νω τ�ν !θνικιστH, δι?τι Qγω Q#ω [λλη Qνν"ια περ8 Qθν"υς. T� Qθν"ς Q#ει κα8
TθνεEα, VBνα, στ"ι#ε7α. FH παλαι3 FEλλ3ς Xταν Qθν"ς. FH σηµεριν  δ6ν εLναι. FH σηµε-
ριν  FEλλ:δα εLναι κρ:τ"ς. Kρ:τ"ς π"N θ3 π;W rνας περιωρισµBν"ς #0ρ"ς ̀  Qκτασις δυ-
ν:µεως κα8 κυριαρ#(ας. Mερικ"8 �π� τ"Nς διπλωµ:τες µας !δ0 Xταν π"λN !κλεκτικ"8
στ ν #ρHση τWς γλZσσας. �Eνας �π� αMτ"Nς Xταν D µακαρ(της D YAλBVανδρ"ς M:τσας.

«∆"ν #π%ρ&ε λ'γ�ς ν	 #)ρ�*εται + ,Eλληνικ� σκ.ψη»
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�Eνας [λλ"ς σJγ#ρ"ν"ς �Eλληνας, γι3 τ�ν Dπ"7" εLµαι >περHφαν"ς κα8 D Dπ"7"ς #ρη-
σιµ"π"ιε7 τ ν <λληνικ  γλ0σσα σ6 Dπ"ι"δHπ"τε κε(µεν", !ν}0 θ3 µπ"ρ"$σε κ:λλιστα
λ?γω γνZσεως τWς YAγγλικWς, ν3 τ ν #ρησιµ"π"ι;W, εLναι D �εν"φ0ν Z"λZτας. Γηραι�ς
σHµερα, �λλ3 [ριστ"ς #ειριστ ς κα8 γνZστης τWς <λληνικWς γλZσσας.

»FH σηµεριν  FEλλ:δα κα8 A σηµεριν  νε"λα(α θ3 Qπρεπε ν3 θεωρ"$ν ~ς µ(α �V(α
τ ν γλ0σσα κα8 τ�ν τρ?π" τWς !κφρ:σεως κα8 τWς διατυπZσεως µι\ς σκBψεως. O� νB-
"ι !ν _ν?µατι τWς νBας !π"#Wς φα(νεται Oτι κ:ν"υν �πρ?σεκτη #ρHση τWς <λληνικWς
γλZσσας. FH γλ0σσα θ3 Qµενε π"λN πι� /ωντανH, vν Oλ"ι µας τ ν Dµιλ"Jσαµε στ�
�ρ#ικ� της �φ"ς κα8 Xθ"ς, #ωρ8ς ν3 τ ν κ:ν"υµε γεωργικH, !µπ"ρικ , σταφιδ"παρα-
γωγικ  ` γλ0σσα τ"$ καπν"$ ` γλ0σσα τWς !λι\ς ` γλ0σσα τ"$ π"ιµν("υ ` τ0ν /}Z-
ων. Kαλ� @ε@α(ως εLναι ν3 τ ν κατε@:/"υµε στ� !π(πεδ" τ"$ λα"$, �λλ3 P#ι Oµως �π�
τ�ν ρυθµ� κα8 τ ν _µ"ρφι: της. N3 τ ν #ρησιµ"π"ι"$µε περιπτωσι"λ"γικ3 κα8 ν3 τ ν
σε@Zµαστε π:ντ"τε.

»FH <λληνικ  γλ0σσα <ρµηνεJει κα8 διατυπZνει στ ν καθαρZτερη µ"ρφ  της τ ν φι-
λ"σ"φικ  σκBψη. M(α φ"ρ3 κι rναν καιρ� !θεωρε7τ" κα8 σ3ν �φ"ρµ  συ/ητHσεως θε-
"λ"γικ0ν, κ"ινωνικ0ν κα8 φιλ"σ"φικ0ν θεµ:των. O� δι:λ"γ"ι τ"$ Πλ:των"ς δ6ν µπ"-
ρ"$ν ν3 �ντιγραφ"$ν σ6 καµµ(α γλ0σσα, "aτε στ  σJγ#ρ"νη <λληνικ  "aτε σ6 [λλες
γλ0σσες. sHταν A !π"# , µπ"ρ0 ν3 π0, A #ρυσW !π"#  τ"$ σωστ"$ #ειρισµ"$ τWς <λλη-
νικWς γλZσσας. FH γλ0σσα P#ι µ"ν:#α µεταδ(δει �λλ3 κα8 διεισδJει στ ν ψυ#  τ"$
�νθρZπ"υ τ� ν?ηµα π"N θBλει ν3 !κφρ:σ;η.

»ELναι γνωστ� αMτ� π"N λBει D Σ"φ"κλWς στ ν “YAντιγ?νη”. “Oaτ"ι συνB#θην �λλ:
συµφιλε7ν Qφυν”, γεννHθηκα P#ι γι3 ν3 µισ0, �λλ3 γι3 ν3 �γαπ0. Kα8 A “YAντιγ?νη”
τ"$ Σ"φ"κλB"υς ν"µ(/ω Oτι εLναι rνα �ριστ"Jργηµα, P#ι µ?ν" ν"ηµ:των, συλλ"γισµ0ν
κα8 �Vι0ν, �λλ3 κα8 rνα �ριστ"Jργηµα γλωσσικ?.

»Mετα#ειριστHκαµε τ ν γλ0σσα κα8 γι3 @:ναυσες !κφρ:σεις. O� πι� @:ναυσες µπ"-
ρ"$ν ν3 θεωρηθ"$ν !κε7νες π"N >π:ρ#"υν στ�ν λεγ?µεν" YEπιτ:φι" ΘρWν", !κε7 π"N
O,τι µπ"ρ"$σε ν3 φBρ;η στ3 #ε(λη τ� µ7σ"ς γι3 τ"Nς FE@ρα("υς, τ� Qφερε. Kι Qγινε µ(α
γλ0σσα �ν:Vια ν3 #ρησιµ"π"ιWται �π� τ ν YEκκλησ(α κα8 ν3 ψ:λλεται. N"µ(/"υµε
Oτι A γλ0σσα A !κκλησιαστικH, π"N καθιερZθηκε στ� Bυ/:ντι" �π� τ�ν 4" αe0να κα8
�στερα, Xταν A πι� σωστ  γλ0σσα. sHταν σωστH. YAλλ3 δ6ν >πWρ#ε λ?γ"ς ν3 >@ρ(/ε-
ται A <λληνικ  σκBψη κα8 κυρ(ως τ"$ Πλ:των"ς �π� τ ν >µν"γραφ(α τ ν καθαρ0ς
�νθελληνικH, π"N συναντ"Jµε στ ν �κ"λ"υθ(α τ"$ �ερ"µ:ρτυρ"ς Πλ:των"ς. YEπειδ 
D >µν"γρ:φ"ς τWς !π"#Wς !κε(νης @ρWκε τ ν �φ"ρµ  ν3 #ρησιµ"π"ιHσ;η λBVεις �τα(-
ριαστες σ6 κ:θε [νθρωπ" θρησκευτικ3 πιστ?. Mπ"ρε7 ν3 Qφταιγε τ� µ7σ"ς τ0ν @υ/α-
ντιν0ν κατ3 τ"$ YI"υλιαν"$.

»wE#ει µ(α µ"ναδικ?τητα A <λληνικ  γλ0σσα, κα8 θ3 Qπρεπε ν3 τ ν θεωρ"$µε πρ"-
ν?µι", Oτι εLναι δικH µας κα8 Oτι #ρησιµ"π"ιε7ται γι3 ν3 !κφραστ"$ν Qνν"ιες, ν"Hµα-
τα κα8 Oρ"ι π"N δ6ν µπ"ρ"$ν ν3 !κφραστ"$ν σ6 µ(α γλ0σσα π"N εLναι δυνατ�ν ν3 θε-
ωρηθ;W παγκ?σµια.

»AMτ3 γι3 τ ν γλ0σσα, δ6ν θ3 π0 τ(π"τε [λλ" παρ3 π?σ" µ"$ εLναι !µBνα πρ"σφιλ ς
γλ0σσα κα8 π?σ" !παναπαJ"µαι πνευµατικ3 µ6 τ ν #ρHση της κα8 τ ν Dµιλ(α της. Bε-
@α(ως >π:ρ#"υν κι !κε7ν"ι "� Dπ"7"ι δ6ν συµφων"$ν µ6 αMτ3 π"N εLπα. Mπ"ρε7 ν3 θε-
ωρ"$ν αMτ3 π"N εLπα Oτι εLναι συναισθηµατικ3 – #ωρ8ς [λλη Qνν"ια».
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«N"µ(/ω Oτι γ(νεται µ(α �δικ(α, Oσ"ν �φ"ρ�\ στ ν Qνν"ια τWς λBVεως Tρθ�δ�,�α.
YOρθ"δ"V(α δ6ν εLναι {πλ0ς φιλ"σ"φικ  µ"ρφ  ` Qκφραση µι\ς θρησκευτικWς π(στε-
ως. ELναι κ:τι π"λN παραπ:νω. ELναι Dδηγ�ς στ ν /ωH. FH λBVις _ρθ"δ"V(α - _ρθ"-
πραV(α θ3 Xταν εM#Wς Qργ"ν ν3 συνB@αινε στ ν πραγµατικ?τητα. FH _ρθ"δ"V(α #ωρ8ς
πρ:Vη, #ωρ8ς !νεργ"π"(ηση τ0ν ν"ηµ:των κα8 τ0ν διδασκαλι0ν της δ6ν θ3 εL#ε καµ-
µ(α �V(α. Θ3 Xταν µ(α �π� τ8ς φλJαρες φιλ"σ"φ"$σες θρησκει"λ"γικ6ς παραδ?σεις
λα0ν κα8 τ(π"τα περισσ?τερ". FH YOρθ"δ"V(α Q#ει αMτ  τ ν µ"ναδικ?τητα, κα8 στ ν
καρδι3 ν3 διεισδJη κα8 στ� ν"$, κα8 ν3 �π"κρυσταλλZνεται P#ι σ3ν δ?γµα ̀  σ3ν �µν"ς
�λλ3 κα8 σ3ν πρ:Vη. Kα8 αMτ� δ6ν τ� !κτ(µησαν �ρκετ3 "� σJγ#ρ"ν"ι �Eλληνες. FH
YOρθ"δ"V(α δ6ν εLναι γι3 τ�ν λα?, εLναι γι3 Oλ"υς. ∆6ν εLναι µ"ν:#α γι3 !κε(ν"υς "�
Dπ"7"ι δ6ν µπ"ρ"$ν ν3 σκεφθ"$ν >ψηλ?τερα, �λλ3 κα8 γι’ αMτ"Nς "� Dπ"7"ι µπ"ρ"$ν
ν3 �νB@"υν σ6 !π(πεδα πνευµατικ3 �νZτερα �π� τ"Nς [λλ"υς. YE3ν "� διαν""Jµεν"ι τWς
!π"#Wς µας πραγµατικ0ς Xσαν διαν""Jµεν"ι, θ3 Qδιναν στ�ν <αυτ? τ"υς κα8 τ�ν καιρ�
κα8 τ� πρ"ν?µι" �κ?µη ν3 �ναδε(V"υν γι3 τ"Nς *δι"υςπρ0τα κα8 �στερα γι3 µ(α !π"# 
1.000 !τ0ν κα8 γι3 µ(α Qκταση #Zρ"υ Oπως Oλη A �νατ"λικ  EMρZπη τ�ν eδια(τερ" π"-
λιτισµ?, τ ν τB#νη κα8 τ ν φιλ"σ"φ(α τ"υς.

»FH YOρθ"δ"V(α Q#ει �ν:γκη �π� �νθρZπ"υς π"N θBλ"υν ν3 πιστεJ"υν κα8 ν3 /"$ν
σJµφωνα µ6 τ ν π(στη τ"υς, κα8 τBτ"ι"ι δυστυ#0ς σπαν(/"υν. YAλλ3 !λπ(/ω Oτι δ6ν
µπ"ρ"$µε ν3 π\µε πι� πBρα �π� O,τι πHγαµε. N3 φθ:σ"υµε στ� σηµε7" ν3 µ ν πι-
στεJ"υµε σ6 τ(π"τα π"N εLναι µεταφυσικ?, �νZτερ" κα8 πBρα �π� τ8ς >λικ6ς δυν:µεις
κα8 γνZσεις τ"$ �νθρZπ"υ. FH YOρθ"δ"V(α δ6ν δηµι"Jργησε {πλ0ς τε#νικ  καιν"Jρ-
για στ ν "eκ"δ?µηση τ"$ Bυ/αντ("υ ̀  τ0ν #ωρ0ν π"N !Vηρτ0ντ" �π� τ� Bυ/:ντι" τ?-
τε ` σ6 τ?π"υς λατρε(ας.

»FH YOρθ"δ"V(α Xταν µ(α !παν:σταση στ ν τε#νικ  τWς !π"#Wς !κε(νης. sHταν µ(α
σκ:λα γι3 τ� �νB@ασµα πι� ψηλ3 �π� τ� !π(πεδ" στ� Dπ"7" συνHθως σκBφτεται. Γι’ αMτ�
κα8 σ\ς συγ#α(ρω σ3ν σκεπτ?µενη γυνα7κα, συγ#α(ρω κα8 τ� περι"δικ? σας. E*µαστε
Oλ"ι πλ:σµατα τ"$ Θε"$, P#ι µ(α !VBλιVη τWς θεωρ(ας τ"υ ∆αρ@(ν"υ. Mπ"ρε7 ν3 µ ν
�ρBσ;η στ"Nς !πιστHµ"νες, "� Dπ"7"ι �σ#"λ"$νται µ6 τ� δι:στηµα, αMτ  t �ντ(ληψη τ"$
�νθρZπ"υ γι3 τ� δι:στηµα. YAλλ3 γι3 µ\ς κ:θε τι πBρα �π� τ  γW δ6ν εLναιγHιν".

»Πρ"τιµ0 στ ν Aλικ(α π"N εLµαι κα8 µετ3 �π� Oσα Q#ω δια@:σει γι3 τ ν π(στη µ"υ
ν3 εLµαι πιστ�ς στ ν γνωστ  κα8 παραδ"σιακ  µ"υ θρησκε(α. ΠιστεJω Oτι D [νθρω-
π"ς εLναι θε?πλαστ"ς κα8 Oτι τ"$ �νHκει ν3 εLναι κα8 θε"λ?γ"ς κα8 θε"γνZστης».

«TZρα µελετ0 κα8 γρ:φω. YAπ"µνηµ"νεJµατα, P#ι. wO#ι, γιατ( δ6ν θBλω ν3 κ:νω rνα
!κκλησιαστικ� µυθιστ?ρηµα. ∆6ν εLµαι µυθιστ"ρηµατ"γρ:φ"ς. ∆6ν εLναι "� πλB"ν κα-
τ:λληλες συνθWκες. O� [νθρωπ"ι δ6ν δια@:/"υν µ6 τ3 *δια µ:τια "aτε �ντιλαµ@:ν"νται
µ6 τ3 *δια κριτHρια. T ν µεγ:λη πρ"σωπικ  µ"υ �στ"ρ(α θ3 τ ν �γγ(V;η κ:θε τι τ�
�νθρZπιν". YAφ’ Oτ"υ γεννHθηκα – δι?τι γι3 µBνα D Θε�ς τ� bθελε Qτσι P#ι Oτι πιστεJω
στ ν θεωρ(α περ8 �π"λJτ"υ πρ""ρισµ"$ – �λλ3 γι3 µBνα τ� κ:θε τι τPγραψε D Θε?ς, τ�
#:ραVε D Θε�ς κα8 τ� �κ"λ"Jθησα. Π"λλ6ς φ"ρ6ς #ωρ8ς !µπ?δια, τ8ς πι� π"λλ6ς φ"ρ6ς
µ6 !µπ?δια, τ3 Dπ"7α δ6ν �νBκ"ψαν τ�ν δρ?µ" µ"υ, �λλ3 µ6 σταµατ"$σαν !δ0 π(σω.

«Θ	 σκεφθ� περισσ'τερ� πρ�τ�� ν	 µιλ2σω κα4 ν	 γρ5ψω»

«Στ�ν +λικ�α π�7 ε8µαι πρ�τιµ� ν	 ε8µαι 9ρθ'δ�;�ς...»
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»FH /ω  <ν�ς κληρικ"$ εLναι καθαρ0ς πνευµατικH, δυστυ#0ς κ:π"τε γ(νεται κα8 δι-
"ικητικ  ̀  π"ιµαντικH. Σ’ αMτ�ν τ�ν τ"µBα δ6ν µπ"ρ0 ν3 !κφραστ0, #ωρ8ς ν3 κ:νω κρ(-
σεις. Kα8 δ6ν ν"µ(/ω Oτι εLναι καιρ�ς γι3 κρ(σεις. FO �π?στ"λ"ς Πα$λ"ς γρ:φει στ"Nς
K"ρινθ("υς. “�O καιρ�ς δCν εUναι γι; κρ�σεις, εUναι γι; -νακρ�σεις τ�� =αυτ�� µας”.
YAνακρ(σεις τ"$ ν"ητικ"$ �νθρZπ"υ, π"N πρBπει ν3 ε*µαστε D καθBνας µας. Kα8 τZρα
διερωτ0µαι, αMτ  A �ν:κριση θ3 �φελHσ;η ` θ3 θεωρηθ;W α�ρετικH;

»Θ3 σκεφθ0 λ(γ" περισσ?τερ" πρ8ν �φHσω τ� #Bρι µ"υ ν3 γρ:ψ;η κα8 τ� στ?µα µ"υ
ν3 λαλHσ;η. ELναι π:ρα π"λN δJσκ"λη στιγµ  γι3 µBνα.

»ΛBει κ:π"υ D YAπ?στ"λ"ς Πα$λ"ς: «T� κ
νω τ�ρα, �*κ�δ�µ> ,αν; αWτ; π�5 κατ.-
λυσα 9 Xδι�ς;”, “�Wκ 3λθ�ν καταργ$σαι τ;ς γραφ;ς -λλ; πληρ>σαι”... Θ3 µπ"ρBσω
ν3 τ� κ:νω αMτ?; sHταν !πιτυ#(α τ� Qργ" µ"υ σ3ν κληρικ"$ 64 #ρ?νια κα8 σ3ν �ρ#ιε-
πισκ?π"υ 37; Θ3 τ� π"$ν [λλ"ι, P#ι !γZ».

«FO Xριστιανισµ�ς κι D FEλληνισµ�ς εLναι δJ" συστHµατα φιλ"σ"φικ3, κ"ινωνικ3
κα8 tθικ:. KινHµατα, π"N εLναι π:ντ"τε !ν κινHσει. ∆6ν σταµ:τησαν. �Aν σταµατ"$σαν,
θ3 Xσαν �ρ#α7α �γ:λµατα. FO Xριστιανισµ�ς κι D FEλληνισµ�ς εLναι �ε(ρρ""ι π"ταµ"(,
π"N τρB#"υν διαρκ0ς. ∆6ν θ3 στεγνZσ"υν. M ν σ\ς πειρ:/"υν "� καταρρ:κτες ̀  "� #ε(-
µαρρ"ι. T3 VεραµBνα π"τ:µια εLναι π:ντα !κε7 κα8 περιµBν"υν τ3 ρεJµατα αMτ0ν τ0ν
�ε(ρρ"ων π"ταµ0ν.

»FO Xριστιανισµ?ς, vν θBλετε, µι\ς π"N εLναι A θρησκε(α τWς �γ:πης, !κφρ:/ει τ ν
καρδι3 πι� π"λN κα8 D FEλληνισµ�ς !κφρ:/ει τ ν διαν?ηση. T� πιστεJω µας κα8 A θε-
"λ"γ(α τ0ν ΠατBρων τWς YEκκλησ(ας δ6ν θ3 µπ"ρ"$σαν ν3 εLναι αMτ3 π"N εLναι #ωρ8ς
τ ν <λληνικ  γλ0σσα κα8 τ ν <λληνικ  σκBψη».

N)νσυ Mπ�σκα
%Aναπ=φευκτ� σ =λι� τ�7 «∆»:
ZAν «+)ναυσες 0κφρ)σεις» 1π
ρ��υν στ�ν «�Eπιτ
φι� Θρ$ν�», π�5 πρ�καλ��ν
τ� µEσ�ς κατ; τ>ν �E(ρα�ων, εUναι αWταπ0δεικτ� @τι τ��τ� δCν καθιστ: τ)ν
=λληνικ) γλ>σσα «µ�α γλ�σσα �ν)4ια ν�  ρησιµ�π�ι'ται �π� τ�ν %Eκκλησ�α
κα# ν� ψ)λλεται», @πως [π" λ.,ει – κα" π�λ5 -π�καλυπτικ
 – λ.γει 9 κ. �I
κω(�ς
(πρ:γµα π�5 +πρα,ε Rλλωστε στ)ν περι��7 τ$ς δικαι�δ�σ�ας τ�υ καταργ�ντας
^ς -ρ�ιεπ�σκ�π�ς τ)ν �Eλληνικ) στ"ς λειτ�υργ�ες κα" γενικ; τ"ς Kερ�πρα,�ες
τ>ν [κκλησι>ν B�ρε��υ κα" N�τ��υ �Aµερικ$ς).
�Eν τ�ιαDτOη περιπτ�σει 9 κ. �I
κω(�ς θ; +πρεπε ν; Aητ: τ� Xδι� κα" γι; «τ�ν
�Yµν�γραφ�α τ�ν καθαρ�ς �νθελληνικA», @πως 9 Xδι�ς [π" λ.,ει λ.γει, κα" `�ι
ν; δηλ�νOη aπλ>ς @τι «δBν Cπ' ε λ=γ�ς ν� C+ρ�Dεται � Eλληνικ� σκ3ψη κα#
κυρ�ως τ�7 Πλ)τωνα», @ταν αWτ� µ
λιστα γ�νεται ε*ς (
ρ�ς τ>ν �Eλλ7νων µC
π�λ5 πι� (
ναυσ� τρ0π�, τ.τ�ι� π�5 δηµι�υργεE καταστρεπτικ0, @πως L Kστ�ρ�α
-π�δεικνDει, µEσ�ς κατ; τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. Πρ.πει ν; µε�ν�υν τ;
-νθελληνικ; -π�σπ
σµατα στ; λειτ�υργικ; (ι(λ�α τ$ς �Oρθ�δ�,�ας; ZH πρ.πει
ν; -π�(ληθ��ν; �Eν π
σOη περιπτ�σει L =λληνικ) γλ>σσα δCν φτα�ει σC τ�π�τε,
φταEνε αWτ�" π�5 τ)ν �ρησιµ�π�ι��ν. Kα" @σ�ν -φ�ρd: στ"ς δD�  περιπτ�σεις
π�5 θ�γει [δ> 9 κ. �I
κω(�ς, �K φταE�τες εUναι �K Xδι�ι.

∆.I.Λ.

T= πιστε>ω τ�υ κα4 + @λληνικ'τητα
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ΣJµφωνα µ6 τ3 Oσα �ναφBρει στ� Qργ" τ"υ «Statistik des neutestamenlichen Wortschatzes»
Zürich 1958, D Robert Morgenthaler περ8 στατιστικ0ν στ"ι#ε(ων �ναφ"ρικ3 µ6 τ  γλ0σσα τWς
KαινWς ∆ιαθHκης, A τελευτα(α �ριθµε7 5.436 λBVεις,  �π� τ8ς Dπ"7ες "� 3.000 πρ"Bρ#"νται �π�
τ� λεVιλ?γι" τWς �ρ#α(ας <λληνικWς. YAπ� τ8ς >π?λ"ιπες "� 1.900 διατυπZθηκαν γι3 πρZτη
φ"ρ3 �π� τ"Nς συγγραφε7ς τWς K.∆., "� 491 εLναι δηµι"υργHµατα τWς µετακλασσικWς γραµ-
µατε(ας, !ν0 "� 45 εLναι VBνες. FH κατηγ"ρι"π"(ηση αMτ  @B@αια εLναι !ντελ0ς συµ@ατικH,
�φ"$ µ(α εeς @:θ"ς γλωσσ"λ"γικ  !VBταση δJναται ν’ �π"δε(V;η Oτι A συντριπτικ  πλει"ψη-
φ(α τ0ν λBVεων (τ?σ" τWς K.∆. Oσ" κα8 τWς µεταγενBστερης YEκκλησιαστικWς κα8 ΠατερικWς
γραµµατε(ας) – Oπως �ναφBρει κα8 D διδ:κτωρ τWς Θε"λ"γικWς Σ#"λWς τ"$ Πανεπιστηµ("υ
YAθην0ν Λ"υκ\ς X. Φ(λης στ� @ι@λ(" τ"υ «�H γλ>σσα τ$ς K.∆.», YAθHνα 1984 – «πρ�.ρ�εται
γλωσσικ; κα" [νν�ι�λ�γικ; -π� τ� �>ρ� τ$ς =λληνικ$ς σκ.ψεως κα" διαν�7σεως κα" συντ�θε-
ται, γι; ν; -π�τελ.σOη ^λ�κληρωµ.νη +νν�ια, µC τ�ν καθαρ; =λληνικ� τρ0π� διατυπ�σεως».

FΩστ?σ" τ� θρησκευτικ� πνε$µα τWς #ριστιανικWς γραµµατε(ας σ6 συνδυασµ� µ6 τ ν �ναµ-
φισ@Hτητη !πιρρ"  τWς γλZσσας στ�ν ψυ#ισµ� τ"$ �νθρZπ"υ Dδηγε7 στ ν �λλ"(ωση ̀  !ν π"λ-
λ"7ς Dλ"κληρωτικ  διαστρB@λωση τ"$ !νν"ι"λ"γικ"$ τ"υς περιε#"µBν"υ, καθ�ς [νευ �να-
φ"ρ\ς στ� Θε?, καταντ"$ν κεν6ς ν"Hµατ"ς στ  συνHθη #ρHση τ"υς rως σHµερα.

wEστωσαν ~ς παραδε(γµατα ~ρισµBνα �π� τ8ς λBVεις αMτBς µ6 �ντιπαρα@"λ  τWς πρ"τBρας
κα8 νεZτερης (#ριστιανικWς) σηµασ(ας τ"υς.

HAγγελ�ς: YAρ#α(α FEλληνικ3 αMτ�ς π"N κ"µ(/ει µHνυµα, D �γγελιαφ?ρ"ς. Στ� #ριστιανι-
σµ� (�λλ3 κα8 στ�ν YI"υδαϊσµ� κυρ(ως κα8 στ� YIσλ3µ) "� [γγελ"ι εLναι >περκ?σµια Pντα, µBσ}ω
τ0ν Dπ"(ων D Για#@6 κ:νει γνωστ  τ  @"υλ  τ"υ στ"Nς θνητ"Nς.

%Aγ)πη: YAρ#. <λλ. τ"$ «[γαµαι» κα8 τ"$ π"ιητικ"$ τJπ"υ τ"υ «�γ:/"µαι» (= θαυµ:/ω, πα-
ραVενεJ"µαι). Στ  #ριστιανικ  γραµµατε(α Qλα@ε τ ν Qνν"ια P#ι µ?ν"ν τWς �ντιθBσεως πρ�ς
τ� µ7σ"ς, �λλ3 κα8 τWς φιλ?τητ"ς, Oµως >π� τ ν σκBπην τ"$ Θε"$ (A´ YIωαν. 2.5, 3.17, 5.3, B´ YIω-
:ν. 6, YEφεσ. 2.4, K"λ. 1,13) κατ3 τ"Nς @ι@λικ"Nς συγγραφε7ς.

�Aγι=της: (= {γν?της): YAρ#. <λ.: !ν("τε Oµως !σHµαινε κα8 τ  µιαρ?τητα. ΠεραιτBρω Qλα@ε
τ  σηµασ(α τWς �φιερZσεως στ�ν Θε�.

%Aδελ�φ�σ/νη: YA. <. παρ:γεται !κ τ"$ �δελφ�ς (= D πρ"ερ#?µεν"ς �π� τ ν *δια µHτρα: δελ-
φNς = µHτρα). wEφθασε ν3 σηµα(ν;η τ ν «!ν ΠνεJµατι FAγ(}ω» �π"κλειστικ3 �δελφικ  σ#Bση
Oλων τ0ν θνητ0ν !#?ντων ~ς πατBρα τ�ν Θε?.

AIωνι=της: YA. <. A λBVη Xταν δηλωτικ  τ"$ µεγ:λ"υ #ρ"νικ"$ διαστHµατ"ς, τWς !π"#Wς `
τWς Aλικ(ας, �ν:λ"γα µ6 τ ν περ(πτωση #ρHσεZς της. FH σηµασ(α της στ� #ριστιανικ� λεVιλ?-
γι" εLναι αMτ  τWς �τελεJτητης /ωWς στ ν >περκ?σµια δι:σταση τ"$ Για#@B.

%AλAθεια: YA. <. τ� µ  �π"κεκρυµµBν", A πραγµατικ?της. Kα8 µ?ν" A θε"λ"γικ  �ναφ"ρ3 στ�ν
Θε� ~ς �π?λυτη YAλHθεια >στερε7 ~ς πρ�ς τ ν �π"δεικτικ  πλευρ:, καθ�ς A >φ  τWς Qνν"ι-
ας �λHθεια (α-λ7θω- λανθ:νω) πρ"ϋπ"θBτει τ  σαφW κα8 �ντικειµενικ  �π?δειVη.

�Aµαρτ�α: YA.<. �π"τυ#(α, �στ"#(α. FO Oρ"ς σηµα(νει πλB"ν τ ν κακ"πραV(α π"N �ντι@α(νει
στ  θε(α @"Jληση.

%AρετA: YA. <. A παλικαρι3, A γενναι?της. FH #ριστιανικ  της Qνν"ια εLναι A συµµ?ρφωση µ6
Oσα !ντBλλεται D Θε?ς.

∆α�µων: YA. <. A θε?τητα. FH �ρνητικ  σηµασ(α τWς λBVεως σHµερα συν(σταται στ ν ταJτι-

�H διαστρ3+λωση �ρ α�ων Eλληνικ�ν
0νν�ι�ν στ�  ριστιανικ� λε4ιλ=γι�



σH της µ6 τ� κακ� πνε$µα. ∆α(µ"νες !π(σης _ν"µ:/"νταν κα8 "� ψυ#6ς τ0ν �νθρZπων, π"N
�π"τελ"$σαν τ� συνδετικ� κρ(κ" µεταVN θε0ν κα8 θνητ0ν.

∆ι)+�λ�ς: YA. <. = D συκ"φαντ0ν, D ψευδ0ς κατηγ"ρ0ν. FH πρ"σωπ"π"(ησH τ"υ κα8 A ση-
µασ(α π"N Qλα@ε Qκτ"τε δ6ν #ρH/"υν σ#"λιασµ"$.

∆=γµα: YA. <. = A γνZµη, A �π?φαση, τ� ψHφισµα. Στ� #ριστιανικ� λεVιλ?γι" A λBVη σηµα(-
νει τ ν µ  !πιδε#?µενη �µφισ@Hτηση τWς αMθεντικWς θεωρ(ας περ8 Θε"$.

%Eκκλησ�α: YA. <. = A συνBλευση τ"$ δHµ"υ: wE#ει πλB"ν τ ν Qνν"ια τ"$ συν?λ"υ τ0ν πιστ0ν
στ�ν Θε?.

%Eλπ�ς: YA. <. = A πρ"σδ"κ(α, A �ναµ"νH. FH �ναφ"ρ3 τWς !λπ(δ"ς στ�ν Θε� τ ν κατατ:σσει
µεταVN τ0ν τρι0ν @ασικ0ν #ριστιανικ0ν �ρετ0ν (π(στη, !λπ(ς, �γ:πη).

EKλ�γ�α: YA. <. = D Qπαιν"ς, τ� !γκZµι".
%Eωσφ=ρ�ς: YA.<. = D φωτ"δ?της, D φBρων τ ν αMγ  τWς AµBρας. sHταν πρ"σωνJµι" τ"$

YAπ?λλων"ς. T� µ7σ"ς κατ3 τ"$ <λληνισµ"$ >πWρVε A αeτ(α ταυτ(σεZς τ"υ µ6 τ�ν Σαταν\.
Θε=ς: YA. <. !κ τ"$ ρ. «θ.ω» (= δρ:µω, σπεJδω, τρB#ω). FH !τυµ"λ"γ(α τWς λBVεως φανερZνει

τ ν �νθρωπ"µ"ρφικ  περ8 θε0ν �ντ(ληψη τ0ν �ρ#α(ων FEλλHνων. Kατ?πιν «Θε�ς» !κλHθη τ�
!Vωσυµπαντικ� - >περκ?σµι" Pν, π"N κατ3 τ  σηµιτικH �ντ(ληψη !V"υσι:/ει τ�ν κ?σµ".

K�ινων�α: YA. <. A συναναστρ"φH, A !πικ"ινων(α. O� συγγραφε7ς τWς YEκκλησ(ας περι"ρ(/"υν
τ ν �ρ#ικH εMρJτητα αMτWς τWς Qνν"ιας στ  σ#Bση µεταVN πιστ"$ - Θε"$ κα8 πιστ0ν µεταVJ τ"υς.

K=λασις: YA. <. τιµωρ(α. FO �ρ#α7"ς αMτ�ς δικανικ�ς Oρ"ς Qφθασε ν3 σηµα(ν;η τ�ν τ?π" ` τ 
µBθ"δ" τιµωρ(ας τ0ν µ  >π:κ"υων στ� Για#@6 µετ3 τ� θ:νατ? τ"υς.

Λ=γ�ς: FH λBVη Xταν π"λυσHµαντη. FH κJρια Qνν"ι: της ~στ?σ" εLναι αMτ  τ"$ ν?µ"υ λει-
τ"υργ(ας τ"$ σJµπαντ"ς. Στ  Xριστιανικ  Θε"λ"γ(α σηµα(νει �φ’ <ν�ς τ�ν ν?µ" δηµι"υργ(ας
τ"$ σJµπαντ"ς, τ�ν Λ?γ" τ"$ Θε"$, ~ς !νσ:κρωση τ"$ Dπ"("υ φBρεται D YIησ"$ς (~ς !νδι:θε-
τ"ς Λ?γ"ς) κα8 �φ’ <τBρ"υ τ�ν πρ"φ"ρικ� ` γραπτ� λ?γ" τ0ν @ι@λικ0ν πρ"σZπων κα8 συγ-
γραµµ:των.

Π�στις: YA. <. A �Vι"πιστ(α, A !µπιστ"σJνη. Στ  θρησκευτικH της #ρHση A Qνν"ια !πιτε(νεται
µ6 τ ν �π"δ"#  τ"$ Θε"$ ~ς �π"λJτ"υ κυρ("υ κα8 τ ν >π"ταγ  σ’ αMτ?ν.

Πνε7µα: YA.<. τ� φJσηµα, A πν"H, A �ναπν"H. Στ  φιλ"σ"φ(α !φBρετ" !ν("τε κα8 ~ς τ� �νZ-
τερ" µBρ"ς τWς ψυ#Wς ` κ:τι κε#ωρισµBν" �π’ αMτHν. Στ ν Xριστιανικ  θρησκε(α σηµα(νει τ�
τρ(τ" πρ?σωπ" τWς FAγ. Tρι:δ"ς ~ς Dµ""Jσι" µ6 τ3 δJ" [λλα κα8 "Mσιαστικ3 τ ν ψυ#  τ"$ κ:-
θε �νθρZπ"υ.

Σωτηρ�α: YA. <. A δι:σωση �π� κ(νδυν". Στ� #ριστιανικ� λεVιλ?γι" σηµα(νει τ  λJτρωση �π�
τ3 δια@"λικ3 δεσµ3 τ"$ κ?σµ"υ κα8 τ ν δι3 τWς >πακ"Wς στ�ν Θε�, �π"φυγ  τWς K"λ:σεως (!).

X)ρις: YA. <. A εaν"ια, A γ"ητε(α, τ� θBλγητρ", A α*γλη. Στ� #ριστιανικ� λεVιλ?γι" ~ς γνZ-
ρισµα τ"$ Θε"$ κα8 τ0ν FAγ(ων �παντ\ µ6 τ ν πρZτη σηµασ(α, καθ�ς "� >π?λ"ιπες... �παγ"-
ρεJ"νται.

O� �λλαγ6ς τ0ν ν"ηµ:των στ3 παραπ:νω λHµµατα εLναι Qκδηλες κα8 �ναµφισ@Hτητες. FH @α-
σικZτερη συνBπεια αMτ0ν δ6ν εLναι µ?ν" "� παραν"Hσεις στ  #ρHση λBVεων σ3ν αMτ6ς, �λλ3
κυρ(ως A �π"κ"π  τ0ν #ρηστ0ν τWς <λληνικWς γλZσσας �π� τ8ς γενετικ6ς �παρ#Bς της. Συνεπ0ς
τ� !πι#ε(ρηµα Oτι A συγγραφ  τWς B(@λ"υ κα8 τWς ΠατερικWς Γραµµατε(ας στ3 <λληνικ3 Qσω-
σε κα8 τ  γλ0σσα µας �π� �φανισµ� εLναι µ\λλ"ν �δ?κιµ". YAκρι@Bστερ" θ3 Xταν, !3ν !λBγε-
τ" Oτι D Xριστιανισµ�ς τWς YAνατ"λWς Qσωσε rνα <λληνικ� λεVιλ?γι", �λλ3 παρHλλαVε ` διε-
στρB@λωσε !σκεµµBνα τ� ν?ηµα τ0ν λBVεων, δ(δ"ντας σ’ αMτ6ς [λλ" περιε#?µεν", αMτ� π"N συ-
νBφερε στ� δ?γµα.

M)ρι�ς Mαµαν3ας
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OI KΛEMMENOI ΘHΣAYPOI TOY BOPEIOY TMHMATOΣ

�Eνα �π� τ� �κθ�µατα τ�� «M�υσε$�υ τ%ς K'πρ�υ» τ%ς *Aρι,-νας: «/H 0µα1α
µ2 τ� τρ$α 3λ�γα κα6 τ�7ς δ'� �πι9:τες», <να σπ:νι� δε=γµα τ%ς κεραµικ%ς τ��
7�υ π.X. (;) αDEν�ς �π� τFν B. K'πρ�, �π-κτηµα τ�� κ. T:κη Kρ$στ, H Hπ�=�ς

τ� δι�σωσε �γ�ρ:,�ντ:ς τ� �π� τ�7ς �ρJαι�κ:πηλ�υς.



DA�ρα0µ DOρτ λι
ς), �υ�αντινQς ε<κ�νες κα( λατρευτικ0 4ντικε�µενα, παραδ
σιακ0
8ειρ�γραφα, >γγραφα τ)ς Kυπριακ)ς κυ�ερν'σεως, 4ρ8αι
λ
γικQς >ρευνες, µελ τες κα(
4ρ8ε2α στ� Kυπριακ� πρ��ληµα, µαγνητ
σκ
πηµ ν
 9λικ�, φωτ
γραφ�ες κα( ντ
-
κ
υµ ντα 4π� τ(ς διαµαρτυρ�ες τ=ν γυναικ=ν στ�ν Πρ�σινη Γραµµ'.

Mετ0 τ�ν T
υρκικ� ε<σ�
λ� στ�ν K,πρ
 τ� 1974 π
λλQς 4π� τ(ς 4ρ8αι�τητες τ
+
νησι
+ �µφαν�σθηκαν στ�ν µα,ρη 4γ
ρ0 τ=ν HΠA. O* HEλλην
αµερικαν
�, 
* �π
2
ι
πρ
σπ�θησαν ν0 τ(ς 4γ
ρ�σ
υν, συν�ντησαν �µπ�δια. O* πωλητQς πρ
τιµ
+σαν ν0 τ(ς
σπ�σ
υν µπρ
στ� τ
υς, παρ0 ν0 τ(ς 4φ'σ
υν ν0 περ�σ
υν στ0 8 ρια HEλλ'νων T Kυ-
πρ�ων. Στ� τ λ
ς τ)ς δεκαετ�ας τ
+ ’80 τ� M
υσε2
 τ)ς K,πρ
υ δηµι
,ργησε Wνα 4νG-
νυµ
 δ�κτυ
 4γ
ρ"ς 4ρ8αι
τ'των, 8ωρ(ς ν0 φα�νεται X �θνικ�τητα τ=ν 4γ
ραστ=ν.

NEνα κτ'ρι
 2500 τετραγωνικ=ν π
δ=ν 8τ�σθηκε τ� καλ
κα�ρι τ
+ 1988, γι0 ν0 στε-
γ�ση τ(ς KυπριακQς 4ρ8αι�τητες, πηγQς 9λικ
+ γι0 τ�ν σ,γ8ρ
νη K,πρ
 4λλ0 κα( µ�α
4π� τ(ς καλ,τερες συλλ
γQς �ι�λ�ων κα( περι
δικ=ν στ�ν B�ρει
 DAµερικ'. HO δηµ
-
σι
γρ�φ
ς κα( συγγραφ ας τ
+ �ι�λ�
υ «Who killed John Polk» ... κατ�φερε ν0 συ-
γκεντρGσZη κα( παρ δωσε στ� M
υσε2
 [λη τ�ν 4λληλ
γραφ�α µετα\: τ=ν κυ�ερν'-
σεων HEλλ�δ
ς, K,πρ
υ, Bρετανν�ας κα( T
υρκ�ας 4π� τ� 1940 Wως τ� 1960. T0 >γγρα-
φα α]τ0 µ 8ρι τ�τε 8αρακτηρισµ να ;ς 4π�ρρητα 4π� τ� Στ ητ Nτηπ�ρτµεντ δQν >8
υν
µελετηθ). «E�µαστε πρ�θυµ�ι ν� �ναλ���υµε τ�ν �ρηµατ�δ�τηση �π�ι�υδ�π�τε
�Eλληνα � K πρι�υ φ�ιτητ"» � $στ�ρικ�&, πρ�κειµ(ν�υ ν� µελετ�σ)η κα* ν� δηµ�σι-
ε σ)η τ� ντ�κ�υµ(ντα α,τ�», µ"ς δια�ε�α�ωσε � T�κης Kρ�στ. HO T�κης Kρ�στ, K,-
πρι
ς, γι�ς µεταν�στη, γενν'θηκε κα( µεγ�λωσε στ�ν B�ρει
 Kαρ
λ�να. Σ'µερα, πε-
τυ8ηµ ν
ς γυναικ
λ�γ
ς, >8ει δηµι
υργ'σει τ�ν δικ' τ
υ κλινικ� κα( <ατρικ� κ ντρ

κα( δραστηρι
π
ιε2ται >ντ
να στ(ς HEλλην
αµερικανικQς 9π
θ σεις.

Mι� συ��τηση µ� τ δηµι�υργ τ�� M�υσε��υ
– ∆ρ. Kρ0στ, π1ς 3εκ0νησε 4 5δ(α δηµι�υργ0ας τ�& M�υσε0�υ;
– Tα\ιδε,
ντας στ(ς HΠA κα( κυρ�ως στ�ν N α HY�ρκη, κυττ��
ντας σQ �ιτρ�νες �ντ�-

πισα κατ’ �παν�ληψη 4ρ8α2α 4ντικε�µενα, τ0 �π
2α καταλ��αινα [τι πρ
 ρ8
νται 4π�
τ�ν K,πρ
. ΓνGρι�α [µως [τι X ν
µ
θεσ�α τ)ς K,πρ
υ 4παγ�ρευε τ�ν �\αγωγ' τ
υς
4π� τ�ν 8Gρα. T� γεγ
ν�ς µ
+ κ�νησε τ�ν περι ργεια κα( bρ8ισα ν0 δια���ω γι0 τ0
µωσαϊκ0 στ0 Kανακ�ρια, τ0 �π
2α �κλ�πησαν, 4λλ0 κα( γι0 τ�ν λεηλασ�α �κκλησι=ν
στ� B�ρει
 µ ρ
ς τ
+ νησι
+. Συ�'τησα τ� θ µα στ
:ς dλλην
αµερικανικ
:ς ?ργανι-
σµ
:ς π
: 4ν)κα, κα( σκεφθ'καµε ν0 συγκεντρGσ
υµε τ
:ς κλεµµ ν
υς θησαυρ
,ς,
γι0 ν0 διατηρ'σ
υµε τ�ν π
λιτιστικ' µας κληρ
ν
µι�. eEτσι γενν'θηκε X <δ α τ)ς δη-
µι
υργ�ας τ
+ M
υσε�
υ τ)ς K,πρ
υ.

– Π1ς �λ(πετε τ: µ(λλ�ν τ�& M�υσε0�υ;
– T� M
υσε2
 πρ πει ν0 µεταφερθZ) σQ Wνα µ ρ
ς, π
: ν0 εfναι πρ
σιτ� στ�ν π
λ: κ�-

σµ
. E<δικ
( π
: >8
υν δε2 τ�ν συλλ
γ' τ
υ, �κτ�µησαν πgς >8ει µεγ�λη 4\�α. T0 �κθ -
µατα εfναι σQ καλ� κατ�σταση κα( 
* πληρ
φ
ρ�ες π
: τ0 συν
δε,
υν εfναι 4κρι�ε2ς.
DEλπ��
υµε ν0 �ρ
+µε ν α στ γη T σQ κ�π
ι
 µεγ�λ
 πανεπιστ'µι
 τ)ς DAµερικ)ς T στ�
N α HY�ρκη. DEπιθυµ
+µε ν0 γ�ν
υν πρ
σιτ0 κυρ�ως στ�ν νε
λα�α, γι0 ν0 µελετηθ
+ν
τ0 4ντικε�µενα 4λλ0 κα( τ0 4ρ8ε2α π
: φυλ�σσ
νται στ� M
υσε2
.

– ∆ραστηρι�π�ιε;στε <ντ�να σ= >λλην�κυπριακ=ς ?ργαν@σεις;
– Efµαι µ λ
ς της ΠΣEKA, τ=ν AXEΠA κα( τ=ν Παγκυπρ�ων κα( bλλων ?ργανGσεων.

∆ΑΥΛkΣ/205, DIαν
υ�ρι
ς 199912844



Συνεργ��
µαι µQ τ�ν πρ�εδρ
 τ)ς HEλλην
αµερικανικ)ς Συµµα8�ας E]γ νι
 Pωσσ�δη.
Kατα��λαµε µεγ�λη πρ
σπ�θεια µετ0 τ�ν τ
υρκικ� ε<σ�
λ� ν0 εoµαστε σQ �παφ� µQ
τ
:ς Kυπρ�
υς πρ
 δρ
υς κα( ταυτ
8ρ�νως διατηρ
+µε �παφQς κα( µQ τ�ν DAµερικα-
νικ� κυ� ρνηση. B
ηθ'σαµε τ
:ς Kυπρ�
υς τ=ν πρ
σφυγικ=ν καταυλισµ=ν µQ 4νθρω-
πιστικ� �
'θεια κα( κυρ�ως φ�ρµακα.

– Γεννηθ�κατε κα* µεγαλ@σατε στ*ς HΠA, π�τε 3εκ0νησε τ: Dνδιαφ(ρ�ν σας γι� τ�ν
K πρ�;

– Π)γα στ�ν K,πρ
 γι0 πρGτη φ
ρ0 τ� 1947. HH 4λ'θεια [µως εfναι [τι τ� �νδια-
φ ρ
ν µ
υ γι0 τ�ν K,πρ
 \εκ�νησε µετ0 τ�ν τ
υρκικ� ε<σ�
λ', [ταν �πισκεπτ�µεν
ς
τ
:ς πρ
σφυγικ
:ς καταυλισµ
:ς �ρ)κα τ
:ς συγγενε2ς µ
υ �κε2 ν0 >8
υν 8�σει τ0 π�-
ντα. T�τε συνειδητ
π
�ησα [τι α]τ
( 
* bνθρωπ
ι εfναι τ� αpµα µ
υ, �κε�νη X γ) qταν
δικ' µας κα( �γg 4π
τελ
+σα µ ρ
ς της. eEτσι µελ τησα τ�ν *στ
ρ�α µας κα( bρ8ισα
ν0 δραστηρι
π
ι
+µαι >ντ
να γι0 τ�ν πρ
Gθηση τ=ν �θνικ=ν µας �ητηµ�των.

– Πιστε ετε, Eτι Eλες α,τ=ς �$ περι�υσ0ες θ� Dπιστραφ�&ν κ�π�τε στ�Fς 5δι�κτ"τες
τ�υς;

– ∆Qν πρ πει π
τQ ν0 �γκαταλε�ψ
υµε τ� Kυπριακ� πρ��ληµα. HΩστ�σ
 >8
υν περ�σει

∆ΑΥΛkΣ/205, DIαν
υ�ρι
ς 1999 12845

/O κ. T:κης Kρ6στ στ� M�υσε=�, στ� T,:κσ�ν9ιλ τ%ς *Aρι,-νας, δε$Jνει στF
συνεργ:τιδα τ�� «∆αυλ��» κ. N:νσυ Mπ$σκα τ� �ρJε=� Lλικ�� τ�� Kυπριακ��

πρ�9λMµατ�ς, π�7 συγκ�ντρωσε κα6 διατηρε= µα,6 µ2 3λλα ντ�κ�υµ�ντα στ�
M�υσε=�.



π�νω 4π� δ,
 δεκαετ�ες κα( ;ρισµ ν
ι 4π� τ
:ς Xγ τες τ)ς K,πρ
υ >8
υν 4ρ8�σει κα(
κ
υρ��ωνται. ∆ιαρκ=ς κινητ
π
ι
+µε τ�ν κ�σµ
 κα( λ µε: «Γρ�ψτε γρ�µµατα στ�ν
O]�σινγκτ
ν κα( 
* καµπ�νες τ)ς �λευθερ�ας θ0 s8'σ
υν στ�ν K,πρ
». Kι [µως τ�-
π
τα δQν γ�νεται. A]τ� π
: µQ 4νησυ8ε2 εfναι [τι µQ τ�ν καιρ� 4κ�µη κα( 
* πι� δυνα-
µικQς φωνQς διαµαρτυρ�ας θ0 σιγ'σ
υν. Efναι τ�σα τ0 παρ�δ
\α π
: σ8ετ��
νται µQ
τ� Kυπριακ�. HH 8Gρα στ�ν �π
�α �
+µε, 
* HΠA �νδιαφ ρ
νται γι0 B
σνιακ� κα( γι0
τ(ς �κε2 �θνικQς �κκαθαρ�σεις. HΩστ�σ
 X oδια 8Gρα 9π
στηρ��ει τ(ς �θνικQς �κκαθαρ�-
σεις στ�ν K,πρ
 �\
πλ��
ντας κα( �νισ8,
ντας 
<κ
ν
µικ0 τ�ν T
υρκ�α.

– Bλ(π�ντας κανε*ς τ*ς φωτ�γραφ0ες σας στ�Fς τ�0��υς διαπιστ@νει Eτι <�ετε πρ�-
σ�αση σ= Iψηλ��αθµα στελ(�η τ"ς KAµερικανικ"ς κυ�ερν�σεως;

– T� 8ρ)µα �\ασφαλ��ει τ�ν πρ�σ�αση. O* π
λιτικ
( 8ρει��
νται π�ρ
υς, γι0 ν0
�πανεκλεγ
+ν. A]τ� bλλωστε εfναι τ� µυστικ� τ)ς �κλ
γικ)ς �πιτυ8�ας σ’ α]τ� τ�ν
8Gρα. Bρισκ�µαστε σQ διαρκ) �παφ� µQ τ
:ς γερ
υσιαστQς κα( τ0 µ λη τ
+ K
γκρ σ-
σ
υ π
: 9π
στηρ��
υν τ0 �θνικ� µας θ µατα κα( �µε2ς µQ τ� σειρ� µας τ
:ς �
ηθ
+µε
ν0 συγκεντρGσ
υν 8ρ'µατα γι0 τ�ν �πανεκλ
γ' τ
υς.

N:νσυ Mπ$σκα

∆ΑΥΛkΣ/205, DIαν
υ�ρι
ς 199912846

Tρ$α µικρ� �ρJα=α Kυπριακ� �γγε=α, (πρ� τ�� 1000 π.X.) π�7 �κλ:πησαν �π�
τFν B-ρει� K'πρ� κα6 τ� �γ-ρασε H κ. T:κης Kρ$στ. Kα6 τ� τρ$α στ� δι:κ�σµ-

τ�υς φ�ρ�υν τ�ν δε1ι-στρ�φ� �γκυλωτ- σταυρ- (σ9:στικα), παν:ρJαι�
Qλληνικ� σ'µ9�λ�.



/H �ρJαι�λ-γ�ς κ. N$να Kυπαρ$σση µ2 τ�7ς συνεργ:τες της �π6 τRE SργRω �ντ�ς
τ�� περ$φηµ�υ σπηλα$�υ τ%ς Θε-πετρας.

Στ� 8ωρι� Θε�πετρα τ
+ θεσσαλικ
+ κ�µπ
υ 9ψGνεται Wνας µικρ�ς 4σ�εστ
λιθικ�ς λ�-
φ
ς, π
: στ�ν 4νατ
λικ' τ
υ πλευρ0 φ ρει Wνα µικρ� σ8ετικ0 σπ'λαι
, τ� �π
2
 >τυ8ε συ-
στηµατικ)ς 4ρ8αι
λ
γικ)ς 4νασκαφ)ς τ�ν τελευτα�α δεκαετ�α. T0 �ντυπωσιακ0 ε9ρ'µατα
στ� �ν λ�γuω σπ'λαι
, >ρ8
νται ν0 φωτ�σ
υν τ�ν πρ
ϊστ
ρικ� περ�
δ
 τ)ς Θεσσαλ�ας κα( ν0
καταδε�\
υν τ�ν συνε8) παρ
υσ�α τ
+ 4νθρGπ
υ στ�ν dλλαδικ� 8=ρ
, καταρρ�πτ
ντας >τσι
τ(ς διεθν=ς κατεστηµ νες 4π�ψεις π
: 9πεστ'ρι�αν [τι τ� 4νθρGπιν
 εfδ
ς 4π
υσ�α�ε 4π’
τ�ν HEλλ�δα κα( [τι 
* πρ=τ
ι της κ�τ
ικ
ι qρθαν µεταγεν στερα 4π’ τ�ν DAνατ
λ'.

DEπικεφαλ)ς τ)ς 4νασκαφ)ς καθ’ [λη τ� δι�ρκει� της qταν X κ. N�να Kυπαρ�σση, 4ρ8αι-

λ�γ
ς τ
+ Tµ'µατ
ς Παλαι
ανθρωπ
λ
γ�ας κα( Σπηλαι
λ
γ�ας τ
+ HYπ
υργε�
υ Π
λιτι-
σµ
+, X �π
�α µ"ς παρε8Gρησε τ�ν συν ντευ\η π
: 4κ
λ
υθε2:

ΣYNT.: Kυρ0α Kυπαρ0σση, π�τε Mρ�ισε 4 �νασκαφ� στ: σπ�λαι� τ"ς Θε�πετρας;
N.K.: eAρ8ισε τ� 1987 κα( συνε8�στηκε µ 8ρι τ� 1996 µQ Wνα µQ dν�µισυ µ'να 4νασκαφικ�

ANΘPΩΠINEΣ ΠATHMAΣIEΣ
50.000 ETΩN ΣTH ΘEΣΣAΛIA
Π=ς X διεθν�ς DAρ8αι
λ
γ�α κ�νει

τ�ν HEλλ�δα «4κατ
�κητη» τ�ν �π
8� α]τ�

Συν�ντευ1η τ%ς �νασκαφ�ως N$νας Kυπαρ$σση στ� «∆αυλ-»



>ργ
 τ� 8ρ�ν
.
ΣYNT.: O$ Dργασ0ες <��υν �λ�κληρωθ";
N.K.: eO8ι δQν >8
υν 4κ�µη �λ
κληρωθ). T0 τελευτα2α δ,
 8ρ�νια δQν σκ�ψαµε, γιατ(

9π�ρ8ει µι0 διετ�ς 4ναστ
λ� [λων τ=ν συστηµατικ=ν 4νασκαφ=ν, 4π� τ�ν vρµ�δι
 9π
υρ-
γ� κα( στ(ς �π
2ες 4ν'κει κα( X Θε�πετρα.

ΣYNT.: M= π�ι� α5τι�λ�γικ�;
N.K.: M"λλ
ν τ� σκεπτικ� τ
υ qταν [τι θ0 πρ πει ν0 πρ
8ωρ'σZη X µελ τη τ=ν ε9ρηµ�-

των π
: wδη >8
υµε. HH ?ρθ�τητα � �αια τ)ς 4π�φασης α]τ)ς εfναι σ8ετικ', 4φ
+ συν'-
θως X µελ τη πρ
8ωρε2 παρ�λληλα µQ τ�ν 4νασκαφ', γι’ α]τ� εfναι κ�τι π
: δQν µπ
ρε2 ν0
<σ8,Zη γι0 [λες τ(ς 4νασκαφ ς. DEν π�σZη περιπτGσει µ σα σ’ α]τ0 τ0 πλα�σια δQν σκ�ψαµε
τ0 δ,
 τελευτα2α 8ρ�νια κα( 4σ8
ληθ'καµε µ�ν
 µQ �ργασ�ες π
: 4φ
ρ
+ν στ� µελ τη, τ�
σ8εδιασµ�, τ� φωτ
γρ�φηση, τ� συντ'ρηση κ.b. HH 4νασκαφ� δQν >8ει τελειGσει κα( 
xτε
� �αια σκ φτ
µαι ν0 τ�ν �λ
κληρGσω, µQ τ�ν >νν
ια ν0 4δει�σω τ� σπ'λαι
 4π’ [λες τ(ς
�πι8Gσεις τ
υ, γι0 τ�ν λ�γ
 [τι >8
υµε �\αντλ'σει [λες τ(ς φ�σεις τ=ν �πι8Gσεων κα( τGρα
θ0 dστι�σ
υµε τ�ν πρ
σ
8' µας στ0 �αθ,τερα στρGµατα, γι0 ν0 δ
+µε τ� o8νη 4νθρGπινης
παρ
υσ�ας >8
υµε �κε2. Kα( �π�σης ν0 �\ετ�σ
υµε διε\
δικ0 τ� στρ=µα, στ� �π
2
 >8
υµε
�ρε2 4π
τυπGµατα 4νθρGπινων π
δι=ν, καθgς παρ
υσι��
υν µεγ�λ
 �νδιαφ ρ
ν.

T�σσερις πατηµασι�ς �νθρ�π�υ 50.000 !τ"ν
ΣYNT.: Πρ�κειται δηλαδ� γι� ��νη �π: πατ�µατα �νθρ@πων;
N.K.: DAκρι�=ς [πως τ� εoπατε. Efναι τ σσερις πατηµασιQς στ� σειρ�. O* τρε2ς εfναι �λ�-

κληρες, καθαρQς κα( X τ ταρτη µισ'. Efναι �ντυπωσιακ� κα( µεγ�λης �πιστηµ
νικ)ς σπ
υ-
δαι�τητας εyρηµα. N0 φανταστ)τε [τι παρ�µ
ια o8νη στ�ν E]ρGπη µετρ
+νται στ0 δ�-
κτυλα τ
+ dν�ς 8ερι
+ κα( στ0 δ�κτυλα τ=ν δ,
 8ερι=ν σ’ [λ
 τ�ν κ�σµ
. Γι0 τ�ν E]ρGπη
τ0 o8νη α]τ0 εfναι τ0 παλαι�τερα. A]τ� π
: τGρα κυρ�ως µ"ς 4πασ8
λε2 εfναι, ν0 δ
+µε σQ
π
ι� 4νθρGπιν
 τ,π
 4ν'κ
υν, δεδ
µ ν
υ [τι δQν >8
υµε 4νθρωπ
λ
γικ0 ε9ρ'µατα 4π�
α]τ0 τ0 π
λ: �αθι0 στρGµατα. Πρ πει ν0 π=, [τι στ� στρ=µα στ� �π
2
 �ρ θηκαν τ0 o8νη
>8
υµε κα( τ0 παλαι�τερα κατ�λ
ιπα φωτι"ς τ
+ σπηλα�
υ. T0 >8
υµε 8ρ
ν
λ
γ'σει µQ τ�
µ θ
δ
 «eAνθρακας 14» στ�ν «∆ηµ�κριτ
», κα( >8
υν δGσει Xλικ�α 46.000 ± 1600 >τη, δηλ.
εoµαστε γ,ρω στ� 50.000. DEπ�σης κ�τω 4π’ α]τ� τ� στρ=µα 9π�ρ8ει Wνα bλλ
 z�ηµα 4ρκετ0
πα8: 8ωρ(ς o8νη φωτι"ς, 4λλ0 µQ 4νθρGπινα �ργαλε2α. HEπ
µ νως τ� σπ'λαι
 κατ
ικε2τ
 νω-
ρ�τερα 4π’ τ� 50.000. TGρα, γιατ( δQν bνα�αν φωτι�, πιστε,ω θ0 τ� dρµηνε,σ
υµε στ� µ λ-
λ
ν.

ΣYNT.: Xρησιµ�π�ι�&σαν τ: σπ�λαι� Qς κατ�ικ0α;
N.K.: K�π
ιες �π
8Qς τ� σπ'λαι
 �8ρησιµ
π
ιε2τ
 σQ µ�νιµη ��ση, κ�π
ιες bλλες �π
8Qς

περιστασιακ=ς, 4ναλ�γως µQ τ� κλ2µα κα( τ� γ,ρω περι��λλ
ν. A]τ� π
: εfναι � �αι
, εfναι
[τι δQν >8
υµε νεκρ0 διαστ'µατα στ�ν �π�8ωσ' µας, π
: ν0 λ νε [τι 8ιλι�δες 8ρ�νια 9π)ρ8ε
κ�π
ι
 κεν� στ� 8ρ'ση τ
+ σπηλα�
υ. T� π�σ
 µ�νιµα T περι
δικ0 �
+σαν µ σα, α]τ� θ0
τ� µελετ'σ
υµε. DAπ� τ(ς �πι8Gσεις τ
+ σπηλα�
υ �λ π
υµε κα( τ(ς κλιµατικQς 4λλαγ ς.

– Πρ*ν 50.000 �ρ�νια π1ς Tταν τ: κλ;µα στ� Θεσσαλ0α;
– {Hταν 4ρκετ0 wπι
. Kα( λ�γ
 πρ(ν τ0 o8νη qταν θερµ�. Mετ0 γ,ρω στ� 30.000, φα�νεται

πgς 4ρ8��ει ν0 ψυ8ρα�νZη, κα( >8
υµε τ�ν κ
ρ,φωση τ)ς ψυ8ρ)ς φ�σης γ,ρω στ� 18.000.
A]τQς 
* 8ρ
ν
λ
γ�ες >ρ8
νται 4π’ τ0 �ι�λι
γραφικ0 δεδ
µ να τ)ς E]ρGπης, τ0 �π
2α � -
�αια θ0 4ναπρ
σαρµ
στ
+ν 4ν�λ
γα µQ τ0 δικ� µας συµπερ�σµατα. Γι’ α]τ�ν 4κρι�=ς τ�ν
λ�γ
 X 4νασκαφ� τ)ς Θε�πετρας 4ναδεικν,εται σQ κ
µ�ικ� σηµε2
 στ�ν πρ
σπ�θεια κα-
ταν�ησης τ)ς πρ
ϊστ
ρικ)ς E]ρGπης.

ΣYNT.: Π�σ� µ�ι�U�υν α,τ� τ� ��νη µ= τ� �π�τυπ@µατα >ν:ς σηµεριν�& π�δι�&;
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Γυναικε=� εDδXλι� τ%ς *AρJαι-τερης Y M�σης Nε�λιθικ%ς, π�7 9ρ�θηκε στ6ς
�νασκαφ2ς τ%ς Θε-πετρας.



N.K.: A]τ� εfναι π
: µελετ
+µε α]τ� τ� στιγµ'. Πα�ρν
υµε 4π
τυπGµατα 4π� παιδ�κια
–γιατ( παιδικ0 qταν τ0 o8νη– 4ντιστ
�8
υ µεγ θ
υς.

ΣYNT.: T0 4λικ0ας;
N.K.: O* 4νθρωπ
λ�γ
ι τ0 τ
π
θετ
+ν σQ παιδ�κια 3-4 �τ=ν.
ΣYNT.: Kα* µ�ι�U�υν �ρκετ�;
N.K.: Nα( µ
ι��
υν π�ρα π
λ,. T� περ�εργ
 εfναι [τι κα( τ0 τ σσερα 4π
τυπGµατα εfναι

4π� τ0 4ριστερ0 π�δια διαφ
ρετικ=ν παιδι=ν. T0 δ,
 4π’ α]τ0 φα�νεται [τι qταν καλυµ-
µ να 4π� κ�π
ι
 yφασµα T δ ρµα, �νu= τ� µεσα2
 4π� τ0 τρ�α, τ0 περισσ�τερ
 ε]κριν), >8ει
κα( 4π
τυπGµατα δακτ,λων, qταν δηλαδ� γυµν�.

ΣYNT.: Kα* π1ς διατηρ�θηκαν γι� 50.000 �ρ�νια;
N.K.: A]τ0 τ0 4π
τυπGµατα >γιναν π�νω σQ Wνα 9γρ� z�ηµα, σ0ν σηµεριν� 9γρ� τσιµ -

ντ
, τ� �π
2
 κ�π
ια στιγµ� στερε
π
ι'θηκε, πιθαν�ν κα( 9π� τ�ν �π�δραση τ)ς φωτι"ς.
Efναι πιθαν�ν, α]τ0 τ0 4π
τυπGµατα ν0 εfναι παλαι�τερα 4π’ τ� φωτι�, γιατ( X φωτι0 εfναι
4κρι�=ς π�νω 4π� τ� z�ηµα π
: τ0 φ ρει.

Σκελετ�& γυνα�κας 9.000 κα& (νδρα 16.500 !τ"ν
ΣYNT.: Bρ(θηκαν, ν�µ0Uω, κα* κ�π�ι�ι σκελετ�0;
N.K.: Nα�, >8
υµε δ,
 4κ ραι
υς σκελετ
,ς. T�ν Wναν τ�ν �ρ'καµε σQ καν
νικ� ταφ� κα(

εfναι Xλικ�ας 7.000 π.X. Πρ�κειται γι0 µι0 µεσ
λιθικ� ταφ� γυνα�κας εoκ
σι 8ρ�νων περ�-
π
υ.

ΣYNT.: T0 Wψ�ς εX�ε;
N.K.: Ef8ε yψ
ς σηµεριν)ς γυνα�κας, δQν θυµ"µαι 4κρι�=ς, κα( 4ν'κει στ�ν σηµεριν�

4νθρGπιν
 τ,π
. HO δε,τερ
ς εfναι τ
+ τ λ
υς τ)ς DAνGτερης Παλαι
λιθικ)ς, πρ�ς τ� τ λ
ς
τ)ς ψυ8ρ)ς φ�σης κα( >8ει 8ρ
ν
λ
γηθ) στ� 14.500 π.X. Efναι 4νδρικ�ς σκελετ�ς κα( �πειδ�
τ�ν �ρ'καµε 4ρκετ0 διαταραγµ ν
 4π� λαθρ
ανασκαφ ς, δQν εoµαστε σ�γ
υρ
ι |ν πρ�κει-
ται γι0 ταφ', 4λλ0 εfναι τ� πιθανGτερ
.

ΣYNT.: Kαταρρ(ει λ�ιπ:ν 4 Dπικρατ�&σα διεθν1ς Mπ�ψη Eτι � >λλαδικ:ς �1ρ�ς δ=ν Dκα-
τ�ικε;τ� �π: �νθρ@π�υς, γι� τ�ν περ0�δ� π�F µιλYµε;

N.K.: Nα�, α]τ� 4κρι�=ς εfναι κα( X σπ
υδαι�τερη συµ�
λ� τ)ς 4νασκαφ)ς τ
+ σπηλα�-

υ τ)ς Θε�πετρας. eEρ8εται ν0 �πι�ε�αιGσZη τ�ν συνε8) παρ
υσ�α τ
+ 4νθρGπ
υ τ0 τελευ-
τα2α 50.000 8ρ�νια στ�ν θεσσαλικ� κα( στ�ν ε]ρ,τερ
 dλλαδικ� 8=ρ
. Kα( �πιτρ ψτε µ
υ ν0
π= 4κ�µη περισσ�τερ
, 4φ
+ wδη 4π’ τ0 γεωλ
γικ0 στρGµατα τ� �αθ,τερ
 z�ηµα τ� τ
π
-
θετ
+µε στ(ς 75.000. A]τ� vπλ=ς δQν τ� >8
υµε �πι�ε�αιGσει 4κ�µη µQ κ�π
ι
υ εoδ
υς 8ρ
-
λ�γηση, τ�ν �π
�α [µως 4ναµ ν
υµε. HH Θε�πετρα >ρ8εται ν0 4νατρ ψZη τ(ς 4π�ψεις π
: θ -
λ
υν τ�ν HEλλ�δα 4κατ
�κητη κα( τ
:ς πρGτ
υς κατ
�κ
υς της ν0 >ρ8ωνται 4ργ�τερα 4π’
τ�ν DAνατ
λ'.

+H !πι-�λ. τ�� δ/γµατ�ς «1E3 1Aνατ�λ"ν τ φ"ς»
ΣYNT.: Π�ι�0 <��υν περ�σει α,τ� τ�ν Mπ�ψη;
N.K.: A]τQς 
* 4π�ψεις διαµ
ρφGθηκαν στ(ς 4ρ8Qς τ
+ α<Gνα. MQ ��ση τ0 4νασκαφικ0

δεδ
µ να τ)ς DAνατ
λ)ς κα( �λλε�ψει 4νασκαφ=ν στ�ν HEλλ�δα �πεκρ�τησε µι0 bπ
ψη
�ντελ=ς vπλ
π
ιηµ νη, [τι στ�ν DAνατ
λ� 4ν πτυ\αν \αφνικ0 Wναν π
λιτισµ� κα( εfπαν |ς
π"µε ν0 τ�ν µεταδGσ
υµε. eHδη 4π� τ�ν Παλαι
λιθικ� �π
8� 
* bνθρωπ
ι τα\�δευαν, πη-
γα�ν
ντας κα( φ ρν
ντας γνGσεις. Θ0 πρ πει ν0 καταλ��
υµε, [τι � γεωγραφικ�ς 8=ρ
ς
�κε2να τ0 παν�ρ8αια 8ρ�νια δQν qταν �θνικ0 T π
λιτισµικ0 τεµα8ισµ ν
ς. Θ0 πρ πει ν0 µ�-
θ
υµε ν0 σκεφτGµαστε τ
:ς πρGτ
υς 4νθρGπ
υς, 8ωρ(ς τ�ν �θνικ�τητα π
: 4π
δ�δεται
στ
:ς σηµεριν
:ς λα
,ς. Γι0 παρ�δειγµα �λ π
υµε [τι 
* }ργανωµ νες κ
ινων�ες τ)ς Nε-
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Gτερης Nε
λιθικ)ς παρ
υσι��
υν µι0 καταπληκτικ� �µ
ι
µ
ρφ�α π ρα 4π’ τ0 σηµεριν0
�θνικ0 [ρια. HH HEλλ�δα µQ τ� σ,ν
λ
 τ=ν Bαλκαν�ων 4π
τελ
+σε Wναν dνια2
 8=ρ
.

ΣYNT.: Θ� 3(ρετε �σφαλ1ς τ�ν <ντ�νη τ�ση π�F Iπ�ρ�ει στ�ν διεθν" �ι�λι�γραφ0α, 4
�π�0α περνY κα* στ�ν κ�ιν� γν@µη παγκ�σµ0ως, π�F θ(λει τ:ν Mνθρωπ� κα* τ:ν π�λιτισµ:
ν� 3εκιν�&ν �π: τ�ν KAνατ�λ�. Θ� γνωρ0Uετε τ� $στ�ρικ� δ�γµατα τ�& KAνατ�λισµ�& κα*
τ�& KAφρ�κεντρισµ�&;

N.K.: Nα�, >φτασαν στ� σηµε2
 ν0 κ�ν
υν «µα,ρη» κα( τ�ν DAθην". DEγg παρατηρ= ;ρι-
σµ ν
υς \ ν
υς �ρευνητ ς, π
: >ρ8
νται �δ=, συν'θως καλ
κα�ρι, κ�ν
υν µ�α �πιφανειακ�
>ρευνα dν�ς µην�ς κα( στ�ν συν 8εια δηµ
σιε,
υν πρ�γµατα, π
: �πιτρ ψτε µ
υ ν0 τ0 8α-
ρακτηρ�σω, πρ�8ειρα κα( �πιπ�λαια. Bγα�ν
υν λ
ιπ�ν κα( λ νε γι0 παρ�δειγµα, [τι X Θεσ-
σαλ�α δQν �κατ
ικε2τ
 τ�ν �π
8� π
: µιλ"µε κα( [τι στ0 σπ'λαια δQν 9π)ρ8αν bνθρωπ
ι.
Kα( τ�ν oδια 8ρ
νι0 4π
δεικν,εται 4π’ τ� δικ' µας 4νασκαφ� τ� 4ντ�θετ
. Kα( �πειδ� 
*
περισσ�τερ
ι εfναι πανεπιστηµιακ
( T >8
υν τ�ν κ�λυψη κ�π
ι
υ πανεπιστηµ�
υ κα( >8
υν
πρ�σ�αση στ0 διεθν) περι
δικ�, X bπ
ψ' τ
υς περν" 4π� µελετητ� σQ µελετητ� διεθν=ς κα(
γ�νεται X �πικρατ
+σα bπ
ψη, τ�ν στιγµ� µ�λιστα π
: >8ει wδη 4νατραπ).

ΣYNT.: ∆=ν διακρ0νετε στ�ν Eλη κατ�σταση κα* π�λιτικ=ς σκ�πιµ�τητες;
N.K.: T τ
ιες διαθ σεις διαφα�ν
νται στ0 4µερικανικ0 πανεπιστ'µια. DAπ� κε2 \εκ�νησαν

κα( τ0 περ( «Mα,ρης DAθην"ς» κα( τ0 συναφ). T� π
λ: κακ� \εκιν" 4π’ τ
:ς DAµερικαν
,ς.

+H περ�εργη κατ7σταση στ 8"ρ� τ9ς 1Aρ8αι�λ�γ�ας
ΣYNT.: ZH κατ�σταση π�F Dπικρατε; στ: �1ρ� τ"ς �ρ�αι�λ�γ0ας π�F µYς περιγρ�ψατε,

<�ει καλ ψει �λ�κληρ� τ:ν �1ρ� τ"ς $στ�ρ0ας. O$ Iπ�στηρικτ=ς γι� παρ�δειγµα τ"ς θεω-
ρ0ας περ* καταγωγ"ς τ�& >λληνικ�& �λφα��τ�υ �π’ τ: Iπ�τιθ(µεν� φ�ινικικ: (συλλα�ικ:)
�λφ��ητ� (;) δ=ν D3ηγ�&ν π1ς λ0γα �ρ�νια �ργ�τερα �π: τ�ν στιγµ� τ�& δανεισµ�&, Dµφα-
ν0U�νται τ� �µηρικ� <πη µ= γλωσσικ� λεπτ�τητα κα* συνθετ�τητα σαφ1ς �ν@τερη τ1ν ση-
µεριν1ν γλωσσ1ν.

N.K.: eE8ετε 4π�λυτ
 δ�κι
. Γι’ α]τ� πιστε,ω [τι X 4ρ8αι
λ
γικ� σκαπ�νη στ� µ λλ
ν θ0
4π
καταστ'σZη µQ 4π
δε�\εις π
λλQς τ τ
ιες *στ
ρικQς 4νακρ��ειες. N0 \ ρετε [τι στ� δι�ρ-
κεια τ=ν τελευτα�ων δ κα �τ=ν � πλ
+τ
ς τ=ν 4ρ8αι
λ
γικ=ν ε9ρηµ�των εfναι µεγαλ,τε-
ρ
ς 4π’ [λα τ0 ε9ρ'µατα τ=ν dκατ� περ�π
υ 8ρ�νων, π
: >8
υµε 4νασκαφQς στ�ν HEλλ�δα.
O* 4νασκαφQς σπηλα�ων δQν 9π)ρ8αν. HYπ�ρ8ει σ'µερα µεγ�λη δραστηρι�τητα. T0 8ρ'µατα
τ
+ ΛOTTO µ"ς 9πεστ'ρι\αν π�ρα π
λ,.

ΣYNT.: M� δ=ν <�ει �ρ�µατα τ: ZYπ�υργε;� Π�λιτισµ�&, ν� �ρηµατ�δ�τ�σ)η τ*ς �νασκα-
φ(ς; KEδ1 �λ(π�υµε καθηµεριν� τ: Iπ�υργε;� α,τ: ν� �ρηµατ�δ�τ)" µ= π�λλ� >κατ�µµ ρια
δι�φ�ρες «π�λιτιστικ(ς» Dκδηλ@σεις, π�F στερ�&νται �π�ι�υδ�π�τε ν��µατ�ς.

N.K.: Πρ�γµατι 8ρηµατ
δ
τ
+νται δι�φ
ρες �κδηλGσεις π
: >8
υν �ντυπωσιακ� 8αρα-
κτ)ρα µQ µεγ�λες δαπ�νες. MQ τ0 8ρ'µατα α]τ0 θ0 µπ
ρ
+σε ν0 8ρηµατ
δ
τηθZ) s 4να-
σκαφ� dν�ς µην�ς T κα( περισσ�τερ
. A]τ0 εfναι �πιλ
γQς τ)ς π
λιτικ)ς Xγεσ�ας.

ΣYNT.: Tελει@ν�ντας, κυρ0α Kυπαρ0σση, θ� _θελα ν� σ��λι�σετε τ: α,3ηµ(ν� Dνδιαφ(-
ρ�ν π�F δε0�νει πλ(�ν `να µεγ�λ� τµ"µα τ1ν ZEλλ�νων γι� θ(µατα �ρ�αι�λ�γικ� κα* $στ�-
ρικ�. Πρ�κειται γι� µι� πρ�σπ�θεια $στ�ρικ"ς α,τ�γνωσ0ας;

N.K.: O* �πικ
ινωνιακQς δυνατ�τητες τ)ς σηµεριν)ς �π
8)ς µπ
ρ
+ν ν0 κ�ν
υν τ�ν *στ
-
ρικ� κα( 4ρ8αι
λ
γικ� γνGση κτ)µα [λων τ=ν HEλλ'νων. Kα( �πωσδ'π
τε 4π
τελε2 Wνα
θετικ� �)µα, καθgς �λ π
υµε τ�ν κ
ιν� γνGµη, κα( ~8ι µ�ν
 τ
:ς ε<δικ
,ς, ν0 �νδιαφ ρε-
ται [λ
 κα( περισσ�τερ
 γι0 τ0 θ µατα α]τ�.

Παν. Λ. K�υ9αλ:κης
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κ�´. �Iππ�ας � 	Hλε�ς
�O �Iππ
ας, � �λληνικ�τερ�ς κα� «��υδερκ�στερ�ς !� "λων τ$ν σ�φιστ$ν» ((Aµ.

Mαρκελλ,ν�ς), .ς /π�ρτατ�ν 0γαθ3ν 4ρι5ε τ6ν α7τ8ρκειαν, τ6ν 0π�δ�σµευσιν
δηλαδ6 τ�9 0τ:µ�υ 0π3 τ6ν 0ν8γκην τ$ν ;λλων· κα� τ�9τ� =>ι καθ?ς τ3 !νν�-
�9σαν �A Kυνικ�
, διC τDς 0παλλαγDς τ�9 0τ:µ�υ 0π3 κ8θε περιττ6ν 0ν8γκη,
0λλC διC τDς Aκαν:τητ�ς νC παρ8γEη κα� νC διαθ�τEη Fκαστ�ς "λα τ’ 0ναγκαι-
�9ντα. �O σ�φιστHς, π�I συντα
ρια5ε τC Jργα µK τ�Iς λ:γ�υς τ�υ (λ:γ�ς-Jργ�ν),
!νεφαν
σθη κ8π�τε, λ�γεται, εLς τ6ν (Oλυµπ
αν, φ�ρ�ντας !νδMµατα κα� /π�δH-
µατα, 5�νην κα� δακτMλι�ν, σφραγ,δα κα� στλεγγ
δα, π�I 0π�τελ�9σαν Jργα τ$ν
>ειρ$ν τ�υ. 

�O σ�φιστ6ς /πDρ�εν π�λυµερ6ς δι8ν�ια· ;νθρωπ�ς δηλαδ6 µK π�λλC !νδια-
φ�ρ�ντα κα� π�ικ
λες γν�σεις. Γν�ρι5ε γραµµατικ6ν κα� Oητ�ρικHν, διαλεκτικ6ν
κα� µαθηµατικ8, Pρµ�νικ6ν κα� 0στρ�ν�µ
αν, !πιστDµες π�I συστηµατικC !δ
-
δασκεν εLς τ�Iς µαθητ�ς τ�υ. ELς τ3ν �Iππ
αν λ�ιπ3ν 0νHκει R τιµH, "τι πρ$τ�ς
δι�γνωσεν τ6ν µ�ρφωτικ6ν 0�
αν τ$ν .ς ;νω !πιστηµ$ν κα� πρ$τ�ς εLσHγαγε
τ6ν διδασκαλ
αν τ�υς εLς τ6ν 0νωτ8την παιδε
αν, !πιστηµ$ν π�I 0π�τελ�9ν τC
�ασικC συστατικC στ�ι>ε,α τ$ν πρ�γραµµ8των τ$ν Πανεπιστηµ
ων µας. Π�ραν
α7τ$ν � σ�φιστ6ς συν�θετε κα� π�ιHµατα κα� τραγTωδ
ες κα� διθυρ8µ��υς.

UOντας ∆ωριεIς � �Iππ
ας Wσ>�λHθη Lδιαιτ�ρως µK τ6ν !θν�λ�γ
αν κα� τ6ν
0ρ>αι�λ�γ
αν (�A ∆ωριε,ς, .ς γνωστ:ν, Xσαν παραδ�σιακ�� κα� 0γαπ�9σαν τ6ν
�Iστ�ρ
αν). �O "ρ�ς «0ρ>αι�λ�γ
α» θεωρε,ται πλ8σµα τ�9 �Iππ
�υ, 0φ�9 εLς �7δ�-
να τ$ν πρ3 α7τ�9 συγγραφ�ων 0παντYται. (Aπ3 τ3 Jργ�ν τ�υ «(Eθν$ν (Oν�µα-
σ
α» πληρ�φ�ρ�Mµεθα, "τι /πDρ�εν Fνα Jθν�ς καλ�Mµεν�ν «Σπαρτ��» κι "τι τC
�ν:µατα τ$ν Wπε
ρων (Aσ
ας κα� E7ρ�πης πρ��ρ>�νται 0π3 τ�ς �µ�νυµες (Ωκε-
αν
δες, τ�ς θυγατ�ρες τ$ν πρεσ�υτ8των Tιτ8νων (Ωκεαν�9 κα� TηθM�ς. KατC
«τ�Iς παµπαλα
�υς κα� π�λI πρ3 τDς ν9ν γεν�σεως θε�λ�γHσαντας» ((OρφεMς,
]Oµηρ�ς, �Hσ
�δ�ς) /πDρ�αν �A γεννHτ�ρες "λων τ$ν (Oλυµπ
ων. Στ3 δεMτερ� πα-
ρ�µ�
�υ 0ντικειµ�ν�υ Jργ� τ�υ «(Oλυµπι�νικ$ν (Aναγραφ6» � σ�φιστ6ς ε_>ε συ-
γκεντρ�σει τC �ν:µατα τ$ν �λυµπι�νικ$ν, τ6ν καταγωγHν τ�υς κα� τ3 0γ�νισµα
εLς τ3 �π�,�ν !πρ�τευσαν –Fνα π�λMτιµ� π
νακα !π� τ�9 �π�
�υ !στηρ
>θησαν
"λ�ι �A µεταγεν�στερ�
 τ�υ, πρ�κειµ�ν�υ νC !πιτM>�υν τ6ν >ρ�ν�λ:γησιν τDς
Aστ�ρ
ας.

�H «Συναγωγ6» τ�9 σ�φιστ�9 τ3ν 0ναδεικνMει .ς πρ$τ�ν συστηµατικ3ν δ�-
��γρ8φ�ν τDς �λληνικDς γραµµατε
ας, 0π’ τ3ν �π�,�ν 0ντλ�9ν τ�ς πληρ�φ�ρ
ες
τ�υς � Πλ8των κα� � (Aριστ�τ�λης, � (Aθηνα,�ς κα� � Στ��α,�ς κα� δι’ α7τ$ν "λ�ι
�A µεταγεν�στερ�ι. (Eκ τDς «ΣυναγωγDς» aντλησε � Σταγιρ
της τ6ν πληρ�φ�-
ρ
αν, "τι � ΘαλDς κατ�λη�ε στ6ν ;π�ψιν, τC «π8ντα πλHρη θε$ν ε_ναι», παρα-
τηρ�ντας τ3 aλεκτρ�ν κα� τ6ν µαγνHτιδα λ
θ�ν, R �π�
α δMναται νC κινED τ3ν σ
-
δηρ�ν.

�O �Iππ
ας σεµνMνεται κα� γιC τ6ν 0νακ8λυψιν τ6ς «Tετραγωνι5�Mσης», µιYς
καµπMλης» γραµµDς καταλλHλ�υ γιC τ3ν τετραγωνισµ3ν τ�9 κMκλ�υ κα� τ6ν τρι-

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



>�τ:µησιν �AασδHπ�τε ��ε
ας γων
ας. T�ι�υτ�τρ:πως, � σ�φιστ6ς Jκανε Fνα ση-
µαντικ3ν �Dµα εLς τ6ν µελ�την τ$ν γεωµετρικ$ν µ�ρφ$ν 0νωτ�ρας τ8�εως. ΠαρC
τ�ς 0µφι��λ
ες π�I διετυπ�θησαν R !πιν:ησις τDς !ν λ:γTω γραµµDς 0νHκει εLς τ6ν
π�λυµερD δι8ν�ιαν τ�9 (Hλε
�υ σ�φιστ�9, τ�9 �π�
�υ τ3 =ν�µα φ�ρει ;λλωστε, .ς
λ�γει � Πρ:κλ�ς (�Iππ
ει�ς γραµµH).

(A�
α λ:γ�υ ε_ναι κα� R µνηµ�ν�τε>νικ6 τ�9 �Iππ
�υ, � �π�,�ς Xταν Aκαν3ς ν’
0κ�MσEη πενHντα �ν:µατα κα� νC τC !παναλ8�Eη µK τ6ν σειρCν π�I εLπ�θηκαν. �O
W. Nestle κα� �A σMγ>ρ�ν�ι κριτικ�� δKν 0µφι�8λλ�υν, "τι � σ�φιστ6ς >ρησιµ�-
π�ι�9σε "λα τC σMγ>ρ�να ψυ>�λ�γικC µ�σα aτ�ι τ�Iς συνειρµ�Iς �µ�ι:τητ�ς-
0ντιθ�σεως, τ�ς !παναλHψεις, τ�ς συνδ�σεις µK εLκ:νες d Aστ�ρ
ες κ.�.κ.

(Eκ τ�9 λ:γ�υ τ�υ (Πλ8των) d διαλ:γ�υ τ�υ (Φιλ:στρατ�ς) «N�στωρ πρ3ς Nε-
�πτ:λεµ�ν» συν8γεται, "τι R Wθικ6 τ�9 �Iππ
�υ δKν Xταν ταπειν6 κα� διεφθαρµ�-
νη 0λλ’ 0πεναντ
ας δωρικH. ELς τ3 !ν λ:γTω Jργ�ν τ�υ τ�π�θετε, τ3ν σ�φ3ν τDς ΠM-
λ�υ N�στ�ρα νC συµ��υλεMEη τ3ν υA3ν τ�9 «0ρ
στ�υ» �µηρικ�9 gρω�ς «h >ρ6 !πι-
τηδεM�ντα ;νδρα 0γαθ3ν φα
νεσθαι». ]Eνα Jργ� π�I κατC τ�Iς κριτικ�Iς ε_ν’
!φ8µιλλ�ν τ�9 «�Hρακλ��υς Aiρεσις» τ�9 Πρ�δ
κ�υ. T3 jδι� Jργ� 0ναδεικνMει
τ3ν σ�φιστ6 κα� >αρακτηρ�λ:γ�. �H παρατHρησ
ς τ�υ, "τι � ]Oµηρ�ς «πεπ�
ηκεν
;ριστ�ν µKν ;νδρα τ$ν εLς Tρ�
αν 0φικ:µενων (A>ιλλ�α, σ�φ�τατ�ν δK N�στ�ρα,
π�λυτρ�π�τατ�ν δK (Oδυσσ�α» �δηγε,, κατC τ3ν Nestle, εLς τ6ν δηµι�υργ
α τDς
«τυπ�λ�γ
ας τDς πνευµατικDς Lδι�συστασ
ας», πρYγµα π�I σηµα
νει "τι �A ψυ-
>�λ:γ�ι-0νθρωπ�λ:γ�ι π�λλC �φε
λ�υν εLς τ3ν (Hλε,�ν σ�φιστHν.

ELς τ3 µ�γα σ�φιστικ3ν δ
ληµµα «φMσις-ν:µ�ς» d «φυσικ3ν-ν:µιµ�ν» � �Iππ
ας
τ8σσεται 0νενδ�
αστα /πKρ τ�9 φυσικ�9 δικα
�υ, τ3 �π�,�ν συνταυτ
5ει µK τ3ν θε-
ϊκ3ν ν:µ�ν, κ8τι π�I παραπ�µπει εLς τ3 Rρακλειτικ3ν «τρ�φ�νται γCρ π8ντες �A
0νθρ�πει�ι ν:µ�ι /π3 �ν:ς, τ�9 θε
�υ». �HρακλειτικKς ε_ναι κα� �A �ντ�λ�γικ�ς τ�υ
0π:ψεις, 0φ�9 θεωρε, τ3 σMµπαν .ς µ
αν �νια
αν κα� 0δι8σπαστ�ν �ν:τητα.

T6ν ταραγµ�νη !κε
νη !π�>6 �A ;νθρωπ�ι 5ητ�9σαν δικαι�σMνην, �µ:ν�ιαν κα�
φιλ
αν· �A διακρ
σεις µK �8σιν τ3ν πλ�9τ�ν, τ6ν ε7γενD καταγωγ6ν d τ6ν φυλ6
ε_>αν τεθD /π3 0µφισ�Hτησιν. �H ;π�ψις τ�9 ∆ηµ�κρ
τ�υ, "τι ε_ναι δ
και�ν νC
;ρ>�υν �A ]Eλληνες τ$ν �αρ�8ρων d τ�9 (Aλκµ�ων�ς, "τι �A δ�9λ�ι ε_ναι 0ν8�ι-
�ι τ�9 παντ:ς, 0φHν�υν τ�Iς (Aθηνα
�υς 0δι8φ�ρ�υς. �O �Iππ
ας συγκεκριµ�να
δKν �λ�πει καµµιCν 0π�λMτως διαφ�ρC µετα�I δεσπ�τ$ν κα� δ�Mλων d µετα�I
�EλλHνων κα� �αρ�8ρων: «mΩ ;νδρες, Jφη, Rγ�9µαι RµYς συγγενε,ς τε κα� �Lκε
-
�υς κα� π�λ
τας nπαντας ε_ναι φMσει, �7 ν:µTω· τ3 γCρ "µ�ι�ν τT$ �µ�
Tω φMσει συγ-
γεν�ς !στιν, � δK ν:µ�ς, τMρανν�ς oν τ$ν 0νθρ�πων, π�λλC παρC τ6ν φMσιν �ι8-
5εται» («Πρωταγ:ρας» 337 c).

]Oσ�ι φρ�ν�9ν, "τι R �ν:της π�I !�αγγ�λλει � σ�φιστ6ς 0φ�ρY µ:ν� εLς τ�Iς
]Eλληνες d κα� τ�Iς φιλ�σ:φ�υς µ�ν8>α, δKν J>�υν παρC νC µελετHσ�υν Fνα ;λλ�
0π:σπασµα 0π’ τ3ν «Mεν��εν�», π�I δKν 0φHνει 0µφι��λ
ες γιC τ3 �Lκ�υµενικ3
πνε9µα τ�9 σ�φιστ�9: «�Hµε,ς δK �A Rµ�τερ�ι µιYς µητρ3ς π8ντες 0δελφ�� φMντες
�7κ 0�ι�9µεν δ�9λ�ι �7δK δεσπ:ται 0λλHλων ε_ναι, 0λλ’ R Lσ�γ�ν
α RµYς R κατC
φMσιν Lσ�ν�µ
αν 0ναγκ85ει 5ητε,ν κατC ν:µ�ν».

Σαρ�ντ�ς Π ν
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T� 534 π.X. !ργαν#θησαν �' πρ(τ�ι θεατρικ�, -γ(νες κα, .νετ�/θησαν στ� 0�ρ-
τ�λ3γι� τ(ν Aθηνα5ων. 7Eκτ�τε �' θεατρικ9ς παραστ�σεις :πακ�;�υν σ’ =να γενι-
κ#τερ� καν3να: τ?ν συναισθηµατικ? -π�φ3ρτισιν τ(ν µετε/3ντων.

ABτ? C δ;ναµις τ�E θε�µατ�ς (νG -πελευθερ#νHη τ?ν .κδIλωσιν τ(ν συναισθη-
µ�των) γ5νεται φανερ? στ�ν καθKνα µας σIµερα µ9 τ?ν παρακ�λ�;θησιν -π� τ?ν
τηλε3ρασιν 0ν�ς σπ�υδα5�υ γεγ�ν3τ�ς, Lπως Mταν C δ�λ�φ�ν5α τ�E Kυπρ5�υ Σ�-
λωµ�E O C κηδε5α τ(ν Cρ#ων τ(ν PYµ5ων. 7Aρα κα, τ� ΘKατρ�, γιG νG κατωρθ#σHη
νG .λευθερ#σHη τ?ν .κδIλωσιν τ(ν συναισθηµ�των κα, νG .πιφKρHη τ?ν κ8θαρσιν
(-π�φ3ρτισιν) τSς ψυ/Sς, πρKπει νG -ναπαραγ�γHη αBτG τG σπ�υδαUα γεγ�ν3τα.

VOπως πρ(τ�ς κατKγραψε X Aριστ�τKλης στ?ν «Π�ιητικI»: «UEστιν �rν τραγTω-
δ
α µ
µησις πρ8�εως σπ�υδα
ας κα� τελε
ας, µ�γεθ�ς !>�Mσης, Rδυσµ�νTω λ:γTω, >ωρ�ς
�κ8στ�υ τ$ν εLδ$ν !ν τ�,ς µ�ρ
�ις, δρ�ντων κα� �7 δι’ 0παγγελ
ας, δι’ !λ��υ κα� φ:-
��υ περα
ν�υσα τ6ν τ$ν τ�ι�Mτων παθηµ8των κ8θαρσιν». M5α ]πλS φιλ�λ�γικ?
µετ�φρασις τ�E Xρισµ�E δ9ν φθ�νει, γιG νG -π�δ#σHη τG ^αθ;τερα ν�Iµατα τ�E
Aριστ�τKλ�υς κα, νG -π�καλ;ψHη, τ5 ε_ναι C τραγ`ωδ5α κα, π(ς .πKρ/εται C κ�θαρ-
σις τ�E θεατ�E· γιατ, π�λλ�, -ναλυτ9ς πλαν(νται θεωρ#ντας Lτι C κ�θαρσις .πKρ-
/εται στ�ν bρωα τ�E δρ�µατ�ς.

Π./. καταλIγ�υν στ� συµπKρασµα, Lτι µ9 τ?ν αBτ�κτ�ν5α της C I�κ�στη κα, τ?ν
αBτ�τ;φλωσ5ν τ�υ X Ocδ5π�υς καθα5ρ�νται .κ τ�E µι�σµατ�ς. Συγ/K�υν τ?ν NKµε-
σιν µ9 τ?ν κ�θαρσιν. Γιατ, στ?ν κατ�στασιν τSς NεµKσεως περιKπεσαν I�κ�στη κα,
Ocδ5π�υς, π�f κανε,ς Θε�ς δ9ν ε_ναι :πε;θυν�ς κα, κανε,ς Θε�ς δ9ν τ�fς .τιµ#ρη-
σε γιG τ?ν -ν3σια πρghιν τ�υς �iτε κα, κανε,ς Θε�ς ε_/ε -π�φασ5σει γι’ αBτIν. ∆9ν
ε_/αν κανKνα .νδ�ιασµ� �' -ρ/αU�ι, Lπ�τε Mταν -ναγκαU�, νG παρ�υσι�j�υν τ�fς Θε-
�fς νG καθ�ρ5j�υν τ?ν µ�Uρα τ�E -νθρ#π�υ (X «-π� µη/ανSς θε�ς» τSς τραγ̀ωδ5ας).
PO /ρησµ�ς τ�E µαντε5�υ τ(ν ∆ελφ(ν .hηγ�Eσε τ?ν αcτ5α τSς συµφ�ρgς· δ9ν kριjε
ταυτ3/ρ�να κα, τ?ν τιµωρ5α τ(ν .ν3/ων. ABτ? Mλθε σGν φυσικ� .πακ3λ�υθ� τSς
µιαρSς πρ�hεως, π�f C I�κ�στη κα, X Ocδ5π�υς .πKλεhαν. PH NKµεσις mς «θεϊκ? τι-
µωρ5α» ε_ναι /ριστιανικ? 0ρµηνε5α, γιG νG :π�τ�hHη -κ3µα περισσ3τερ� τ� oτ�µ�
στ�ν φ3^� Θε�E. ΓιG τ�fς -ρ/α5�υς C NKµεσις Mταν τ� φυσικ� .πακ3λ�υθ� τ(ν πρ�-
hεων τ�E καθεν3ς, π�f δ9ν ε_/ε καµµ5α σ/Kσιν µ9 τ?ν ^�;λησιν κ�π�ιας :πKρτατης
δυν�µεως. pHταν καθαρ? .h5σωσις µαθηµατικ?· τ� oθρ�ισµα τ(ν µιαρ(ν πρ�hεων,
π�f τ� -π�τKλεσµα -π�καλ;πτεται, -φ�E .πKλθη. K�λλιστα θG qδ;νατ� νG αBτ�-
κτ�νIσHη X Ocδ5π�υς κα, νG τυφλωθHS C I�κ�στη. ABτ? C -ντιστρ�φ? δ9ν -ναιρεU τ?ν
NKµεσιν. O' bρωες τSς τραγ`ωδ5ας δ9ν -π�καθα5ρ�νται .κ τ�E µι�σµατ�ς µ9 τ?ν τι-
µωρ5α τ�υς κα, τ?ν µετ�ν�ι� τ�υς. M9 τ� στ5γµα τ�E µιαρ�E -πKθαναν κα, X Ocδ5-
π�υς κα, C I�κ�στη. ∆9ν .hαγν5σθησαν �iτε ]γι�π�ιIθησαν.

Aντ5θετα C .π5δρασις τ�E µι�σµατ�ς .κρ�τησε =ως τ?ν .hαφ�νισιν τ�E �rκ�υ τ(ν
Λα^δακιδ(ν. E_ναι δ9 -καταν3ητ� C NKµεσις, mς θεϊκ? τιµωρ5α, νG κρατsg =ως τ�ν
θ�νατ� τSς -θ#ας Aντιγ3νης, π�f τ� µ3ν� της ]µ�ρτηµα Mταν C τIρησις τ�E oγρα-
φ�υ (qθικ�E-θεϊκ�E) ν3µ�υ. PH κ�θαρσις -φ�ρsg µ3ν� στ�fς θεατKς. ΓιG τ�ν λ3γ�
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αBτ�ν X Aριστ�τKλης στ�ν Xρισµ� τSς τραγ`ωδ5ας :π�δεικν;ει τ�ν τρ3π�, γιG νG
.πKλθHη C κ�θαρσις τ(ν θεατ(ν. ABτ� θG .πιτευ/θHS, oν γ5νHη «µ
µησις πρ8�εως σπ�υ-
δα
ας κα� τελε
ας» (δηλαδ? φθ�σHη στ3 τKλ�ς, τ?ν Xλ�κλIρωσιν). M9 oλλα λ3για δ9ν
πρKπει νG ε_ναι σπ�υδαUα µ3ν�ν τG πρ3σωπα, -λλG κα, �' πρ�hεις τ�υς, π�f π�λλ9ς
φ�ρ9ς �' σπ�υδαUες πρ�hεις καθιστ�Eν κα, τ�, =ως τ3τε ταπειν�, πρ3σωπα σπ�υ-
δαUα.

T?ν -h5α τSς σπ�υδαι3τητ�ς τ(ν πρ�σ#πων O τ(ν πρ�hεων µgς τ?ν παρ�υσι�jει
-ν�γλυφα τ� τηλε�πτικ� θKαµα. VOσ� κα, oν :περτ�ν5jεται X πληρ�φ�ριακ�ς ρ3-
λ�ς τSς τηλε�ρ�σεως, δ9ν πα;ει νG ε_ναι κυρ5αρ/�ς X /αρακτ?ρ τ�E θε�µατ�ς, -κ3-
µα κα, στ?ν oµεση µετ�δ�σιν τ�E γεγ�ν3τ�ς ε_ναι µ5µησις, -φ�E αBτ� δ9ν .κτυλ5σ-
σεται παρ�υσ5sα µας, -λλG «µεταδ5δεται». Π�λf δ9 περισσ3τερ� ε_ναι µ
µησις, Lταν
αBτ� -ναπαρ�γεται τε/νικ�, Lπως συµ^α5νει στ?ν -ναπαρ�στασιν 0ν�ς .γκλIµατ�ς.
Bε^α5ως Lλα αBτG δ9ν -π�τελ�Eν καλ?ν τK/νην, δ9ν ε_ναι θKατρ�, -λλG πρ�καλ�Eν
τ?ν συγκ5νησιν τ�E θεατ�E, π�f πρKπει νG πρ�καλHS µ5α θεατρικ? παρ�στασις, κα,
γι’ αBτ� .πιλKγ�νται σGν παραδε5γµατα.

PH θυσ5α τ�E 26/ρ�ν�υ :π�σµηναγ�E Nικ. Παρ�;ση, π�f πρ�ετ5µησε νG κατευθ;νHη
τ� w/�ν :π�στS ^λ�^η -ερ�πλ�ν� τ�υ σ9 µ? κατ�ικηµKνη περι�/I, µ9 -π�τKλεσµα
νG εxρS τραγικ� θ�νατ�, τ�ν κατKστησε σπ�υδαU� πρ3σωπ� κα, τ�ν .νKταhε στ�
π�νθε� τ(ν Cρ#ων. 7Eτσι C -ναµετ�δ�σις τSς κηδε5ας τ�υ πρ�εκ�λεσε µεγ�λην συ-
γκ5νησιν τ(ν θεατ(ν τ�E γεγ�ν3τ�ς. T?ν συγκ5νησιν αBτ?ν .ν5σ/υσε π�λf περισ-
σ3τερ� C µυθ�λ�γ5α τ�E bρω�ς :π�σµηναγ�E· δηλαδ? τ?ν CµKραν τSς κηδε5ας τ�υ
X υ'3ς τ�υ συνεπλIρωνε =να /ρ3ν� jωSς κα, πρ,ν -π� µικρ� /ρ�νικ� δι�στηµα Xµ�5-
ως X rκαρ�ς .h�δελφ3ς τ�υ Kων. Παρ�;σης ε_/ε /αθS κατG τ?ν .κτKλεσιν τ�E κα-
θIκ�ντ3ς τ�υ. ∆9ν ε_ναι δυνατ� νG λ�γισθHS Lµως σGν wργ� τK/νης, -φ�E αBτ� καθ’
0αυτ� τ� γεγ�ν�ς δ9ν πληρ�U τ� -ναγκαU�ν µKγεθ�ς µιgς θεατρικSς παραστ�σεως,
�iτε ̂ ε^α5ως µεταδ5δεται τελειωµKν�· δηλαδ? w/ει -ρ/I, µKση κα, τKλ�ς. Aλλ’ Lµως
ε_ναι δυνατ�ν τ� γεγ�ν�ς αBτ� νG -ναπαρα/θHS τε/νικG κα, νG γ5νHη =να καθ’ Lλα ohι�
θεατρικ� wργ� κα, νG παρασταθHS ohια. T3τε πρ�γµατι θG w/�υµε =να wργ� τK/νης.

ΓιG νG συµ^HS αBτ� Lµως, πρKπει νG πληρ�Eται µ5α oλλη πρ�ϋπ3θεσις, X «Rδυ-
σµ�ν�ς λ:γ�ς». PO Aριστ�τKλης Xρ5jει X rδι�ς τ5 θεωρεU CδυσµKν�ν λ3γ�ν. «Λ�γω δK
Rδυσµ�ν�ν µKν λ:γ�ν τ3ν J>�ντα Oυθµ3ν κα� Pρµ�ν
αν κα� µ�λ�ς, τ3 δK >ωρ�ς τ�,ς
εjδεσι τ3 διC µ�τρων Jνια µ:ν�ν περα
νεσθαι κα� π8λιν Fτερα διC µ�λ�υς». ΦυσικG
στ?ν .π�/? τ�E Aριστ�τKλ�υς δ9ν .τ5θετ� θKµα γλωσσικSς .π�ρκειας τ�E συγγρ�-
φ�ντ�ς, Lπως σIµερα· �iτε γιG κ�π�ι�ν -π� τ�fς θεατKς, -φ�E ε_ναι πKρα π�σης λ�-
γικSς νG :πSρ/αν θεατKς, π�f παρηκ�λ�;θ�υν κ�τι π�f δ9ν κατεν3�υν. ΓιG τ�Eτ�
X φιλ3σ�φ�ς .πεjIτει -π� τ�ν συγγραφKα, X λ3γ�ς τ�υ νG w/Hη ρυθµ3, ]ρµ�ν5α κα,
µKλ�ς (µελ�π�ιηµKν� λ3γ� - «oρια») κα, {/ι νG w/Hη γλωσσικ? .π�ρκεια κ�τι π�f δυ-
στυ/(ς σIµερα ε_ναι jητ�;µεν�.

PH αcτ5α τSς γλωσσικSς -νεπ�ρκειας -νι/νε;εται, .κτ�ς τ(ν oλλων αcτι(ν, κα,
στ,ς σκ�πιµ3τητες π�f :πεισKρ/�νται. Π./. στ?ν πρ�αναγγελ5α τ�E δελτ5�υ εcδIσε-
ων 0ν�ς τηλε�πτικ�E σταθµ�E διεφηµ5j�ντ� -π�κλειστικ9ς εcκ3νες -π� τ?ν κηδε5α
τ�E :π�σµηναγ�E, µ9 πρ�φανS σκ�π� τ?ν πρ�σKλκυσιν τηλεθεατ(ν, kστε τ� καλ�
π�σ�στ� τSς τηλεθε�σεως νG .πιφKρHη τ?ν π�θ�;µενη αihησιν τ(ν .σ3δων -π� τG
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διαφηµιστικG µην;µατα.
K�τω -π� τ� ^�ρ�ς αBτSς τSς σκ�πιµ3τητ�ς κα, X λ3γ�ς τSς παρ�υσι�σεως τ�E

γεγ�ν3τ�ς πτω/ε;ει (πKρα -π� τ?ν γλωσσικ? wνδεια τ�E παρ�υσιαστ�E), -φ�E τ�
^�ρ�ς δ9ν ρ5πτεται στ� rδι� τ� γεγ�ν3ς, -λλG στ?ν -π�κλειστικ? .hασφ�λισιν τ(ν
εcκ3νων· κα, τ� rδι� τ� γεγ�ν�ς :π�^ι^�jεται στ� .π5πεδ� τ(ν τηλε�πτικ(ν σκ�υ-
πιδι(ν («ρι8λιτυ σ:�υ»), π�f ε_ναι wτσι κα, -λλι(ς -π�κλειστικG θε�µατα τ�E κ�-
θε σταθµ�E. E_ναι C rδια «h;λινη» γλ(σσα τSς σκ�πιµ3τητ�ς 0ν�ς π�λιτικ�E, π�f δ9ν
τ�ν .νδιαφKρει αBτ� καθ’ 0αυτ� τ� π�λιτικ� γεγ�ν3ς, -λλG πρ�σπαθεU µ9 τ�ν λ3γ�
τ�υ νG δικαι�λ�γIσHη τ?ν -ν�γκην νG τ�ν .πανεκλKh�υν �' ψηφ�φ3ρ�ι, kστε νG µα-
κρ�ηµερε;σHη στ� κ�ιν�^�;λι�. ABτ? C σκ�πιµ3της τ�E κKρδ�υς .κφρ�jεται στ?ν τK-
/νη µ9 τ�ν Lρ� «!µπ�ρικ6 τ�>νη». T� κKρδ�ς mς σκ�π�ς παραγωγSς 0ν�ς θε�µατ�ς
|φε5λεται σ9 µ5α κα, µ3ν�ν αcτ5α: στ?ν δ5ψα τ�E -νθρ#π�υ νG -π�φ�ρτισθHS (κα-
θαρθHS) ψυ/ικ�. 7Eτσι X παραγωγ�ς 0ν�ς .µπ�ρικ�E θε�µατ�ς .κµεταλλε;εται τ?ν
-ν�γκη τ(ν θεατ(ν γιG κ�θαρσιν, -διαφ�ρ#ντας γιG τ?ν π�ι3τητ� τ�υ). Σ’ αBτ? τ?ν
σκ�πιµ3τητα :πακ�;ει κα, τ� λεγ3µεν� εBτυ/ισµKν� τKλ�ς («happy end»).

Σ9 µ5α σκην? τ�E κινηµατ�γραφικ�E wργ�υ «Π�τK τ6ν Kυριακ6» τ�E Zfλ Nτασ-
σ9ν C πρωταγων5στρια Mελ5να Mερκ�;ρη διασκευ�jει τ� τKλ�ς τSς «MHδειας» λK-
γ�ντας, Lτι δ9ν .σκ3τωσε τG παιδι� της, -λλG Lτι τG .πSρε κα, .πSγαν Lλ�ι µαj, πε-
ρ5πατ� στ?ν -κρ�γιαλι�. Στ?ν ταιν5α C Mερκ�;ρη :πεδ;ετ� µ5α π3ρνη. M5α π3ρ-
νη, .Gν παρακ�λ�υθIσHη µ5α παρ�στασιν τSς «MHδειας», θG κλ�ψHη· {/ι Lµως γιG τ�
γεγ�ν�ς τ�E µ;θ�υ, -λλG γιG τ?ν µ5jερη jωI της. PO wρωτας κα, τ� .ρωτικ� π�θ�ς
τSς MIδειας λε5πει -π� τ?ν jω?ν της, -φ�E εrτε X wρωτ�ς της πρ�ς τ�ν πρ�αγωγ3
της w/ει σ^Iσει κα, -ντικατασταθS -π� τ?ν .κµετ�λλευσιν εrτε δ9ν :πSρhε π�τK·
γιατ, εrτε µ3νη της -πεφ�σισε νG γ5νHη π3ρνη εrτε .hηναγκ�σθη.

O' περιστασιακ�, .ρωτικ�, σ;ντρ�φ�5 της δ9ν .κπληρ�Eν τ?ν .πιθυµ5α της γιG
.ρωτικ? µKθεhιν, πρgγµα -ναγκαU� γιG τ?ν φυσικ? λειτ�υργ5α τSς ψυ/Sς της. 7Eτσι
X wρωτας περι�ρ5jεται στ� ^�υλητικ3, γ5νεται .πιθυµ5α, π�f C -ντικειµενικ? πραγ-
µατικ3τητα τ?ν κ�νει oπιαστ� {νειρ�. PH 7Aτη (µαν5α καταστρ�φSς) w/ει κυριαρ-
/Iσει στ?ν jω? τSς π3ρνης. ∆9ν w/ει τ?ν δ;ναµιν νG τ?ν -ντιµετωπ5σει κα, τ3τε τ?ν
.hαπατsg· δ9ν :π�ρ/ει σ;γκρ�υσις δραµατικI, γιG νG .πιφKρHη τ?ν κ�θαρσιν. T?ν
παρακ�µπτει κα, µ9 -π�τη τ?ν XδηγεU στ?ν .πανασ;νδεσ5ν της µ9 τ�ν I�σ�να, -π�-
τραγικ�π�ιεU τ� γεγ�ν�ς τSς σφαγSς τ(ν παιδι(ν της κα, τ� -ντικαθιστsg µ9 τ?ν /α-
ρ�;µενη .κδρ�µ? στ?ν παραλ5α. 7Eτσι κατασκευ�jει µ5α ψευδS πραγµατικ3τητα
(0π8τη), 'καν�π�ιεU (ψευδ(ς) τ� ^�υλητικ3ν της κα, διατηρεU τ� θυµικ3ν της στρε-
^λ� (µ? -π�καθαρµKν�). Kα, πρ�ς αBτ� τ� εBτυ/ισµKν� τKλ�ς XδηγεU τ?ν ταιν5α X
δηµι�υργ3ς της Zfλ Nτασσ9ν (wγραψε τ� σεν�ρι� κα, τ?ν .σκην�θKτησε). T?ν -νυ-
π3τακτη, Lπως τ?ν θKλει X Nτασσ9ν π3ρνη, τ?ν :π�τ�σσει X νεαρ�ς {µ�ρφ�ς .ργ�-
της (τ�ν ρ3λ� :π�δ;εται X Γι(ργ�ς Φ�;ντας), π�f τ?ν -π�σπsg -π� τ?ν µ5jερη jωI
της κα, τ?ν .ντ�σσει στ?ν κ�ινων5α, .hασφαλ5j�ντας wτσι τ�fς περιπ�τ�υς στ,ς -κρ�-
γιαλιKς.

Bε^α5ως C π3ρνη στ� «Π�τK τ6ν Kυριακ6» ε_ναι -νυπ3τακτη, γιατ, ε_ναι -π3-
^λητη. PO -νυπ3τακτ�ς /αρακτIρ της δ9ν w/ει διαµ�ρφωθS -π� τ�ν π3λεµ� πρ�ς τ?ν
-ντικειµενικ? -λIθεια (τ?ν κ�ινων5α), π�f τ?ν w/ει -π�µ�ν#σει. ΓιG τ�ν λ3γ� αBτ�

III. KAΘAPΣH KAI ΣYΓXPONOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ
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δ9ν γκρεµ5jει τ�ν τ�U/� π�f τSς w/�υν σηκ#σει· τ�ν :περπηδsg. Aδιαφ�ρεU πλK�ν γιG
τ,ς Xµ�ιKς της, π�f παραµKν�υν -π�κλεισµKνες. 7Eτσι X νεαρ�ς .ργ�της, π�f τ?ν
-π�σπsg -π� τ?ν µιjKρια της δ9ν ε_ναι X cσ3τιµ�ς .ρωτικ�ς σ;ντρ�φ3ς της, -λλG τ�
µKσ�ν (X Mεσσ5ας) π�f θG τ?ν ^�ηθIσHη νG :περ^HS τ�ν τ�U/�· γι’ αBτ� κα, :π�τ�σ-
σεται στ�ν Mεσσ5α, π�f θG τ?ν XδηγIσHη στ�ν rσι� δρ3µ�. PH στρε^λ? ψυ/I της δ9ν
θG -π�καθαρθHS, -λλG θG δε/θHS νKα στρK^λωσιν, π�f θG τSς .πι^�λHη C -ντικειµε-
νικ3τητα, π�f .κπρ�σωπεU X Mεσσ5ας της.

∆9ν κ�νει καµµ5α .παν�στασιν· -φεντικG -λλ�jει. PO wρωτας, C γυµν? -π� τ,ς
^�υλητικ9ς σκ�πιµ3τητες φυσικ? λειτ�υργ5α, w/ει π�ει κα, αBτ�ς περ5πατ�· {/ι στ?ν
-κρ�θαλασσιG Lπως C MIδεια (κατG τ?ν π3ρνη), -λλG στG ̂ �υνG κα, δ9ν θG τ�ν συ-
ναντIσHη π�τK.

PO νεαρ�ς κα, {µ�ρφ�ς .ργ�της δ9ν διαφKρει -π� τ�ν παρ�υσιαστ? τ(ν τηλε�-
πτικ(ν σκ�υπιδι(ν, π�f σGν µεσσ5ας ^�ηθsg τ�fς -π3^λητ�υς καλεσµKν�υς τ�υ νG
:περ^�Eν τ�ν τ�U/� π�f τ�fς :ψ#νεται, γιG νG .πανεντα/θ�Eν XµαλG στ�ν rσι� δρ3-
µ�. PH .h�µ�λ3γησις τ�E τραγικ�E γεγ�ν3τ�ς δ9ν XδηγεU στ?ν κ�θαρσιν τSς ψυ/Sς τ(ν
θεατ(ν, -λλG -πευθ;νεται στ� ^�υλητικ� τ�υς. Eπιθυµ�Eν κα, �' rδι�ι νG τ�fς συν-
δρ�µ�υν �' τηλεθεατKς, γιG νG διαφ;γ�υν -π� τ� -διKh�δ� τ� δικ3 τ�υς. ∆9ν τ�fς
.νδιαφKρει C κ�θαρσις τSς ψυ/Sς τ�υς, -λλG C 'καν�π�5ησις τ(ν .πιθυµι(ν τ�υς. Kα,
Lπως δ9ν ε_ναι δυνατ�ν νG -να/θ�Eν τG δι�φ�ρα «ρι�λιτυ σ3�υ» σ9 TK/νη, τ� rδι� κα,
τ� .µπ�ρικ� θKαµα, Lπως τ� «Π�τK τ6ν KυριακH», wστω κα, oν διαθKτHη θαυµ�σιες
0ρµηνεUες qθ�π�ι(ν, καλ? σκην�θεσ5α κα, mραUα σκηνικ�. E_ναι -καταν3ητ� νG γ5-
νωνται -π�δεκτG σκ�υπ5δια σGν wργ� TK/νης εrτε ε_ναι π�λυτελε5ας εrτε πτω/�.

Bε^α5ως C -ριστερ? συνε5δησις τ�E Nτασσ9ν (ε_/ε διω/θS σGν κ�µµ�υνιστ?ς -π�
τ,ς HΠA τ?ν .π�/? τ�E µακαρθισµ�E) δ9ν τ�E .πKτρεψε νG σ#σHη τ?ν π3ρνη τ�υ X
πλ�;σι�ς -µερικαν�ς -ρ/αι�λ3γ�ς (π�f :πεδ;ετ� X rδι�ς), -λλG X .ργ�της, π�f
Mταν κα, πι� {µ�ρφ�ς κα, πι� δυνατ�ς κα, πι� νK�ς, Lπως X σ�σιαλισµ3ς. ABτ? C σκ�-
πιµ3της (oλλ�τε :φKρπ�υσα κα, oλλ�τε φανερ?) -λλ�ι#νει τ�ν /αρακτSρα 0ν�ς καλ-
λιτε/νικ�E wργ�υ κα, τ� µετατρKπει σ9 µKσ�ν πρ�παγ�νδας. 7Eτσι =να εcκαστικ�
wργ� µετατρKπεται σ9 «-φ5σσα»· .ν( στG θε�µατα (θKατρ�-κινηµατ�γρ�φ�) X τρα-
γικ�ς µEθ�ς -π�δυναµ#νεται (C -νKλιhις τ�E µ;θ�υ στKκεται σ9 λεπτ�µKρειες π�f
-ναδεικν;�υν τ� «µIνυµα»), C δρgσις παρα/ωρεU τ?ν θKσιν της στ?ν -παγγελ5α κα,
X λ3γ�ς πα;ει νG ε_ναι CδυσµKν�ς κα, γ5νεται ρητ�ρικ�ς (στεγν3ς, «h;λιν�ς»). ABτ?
τ?ν διαφ�ρG τ?ν διαπιστ#ν�υµε σ9 δ;� ταιν5ες τ�E Θε3δωρ�υ Aγγελ3π�υλ�υ,
«(Aναπαρ8στασις» κα, «Θ
ασ�ς». Kα, �' δ;� πηγ�j�υν -π� τ�ν µEθ� τ(ν Aτρειδ(ν.

Στ?ν πρ#τη X AγαµKµνων ε_ναι =νας µεταν�στης στ?ν Γερµαν5α, π�f wδινε τ?ν
δικI τ�υ µ�/η γιG νG νικIσHη τ?ν πτ#/εια τ�υ. PH γυναUκα τ�υ (Kλυταιµν?στρα) µK-
νει στ?ν cδια5τερη πατρ5δα τ�υς κα, συν�πτει .ρωτικ� δεσµ� µ’ =ναν oλλ� oνδρα
(Arγισθ�). VOταν X σ;jυγ�ς .πιστρKφHη, ε_ναι παρε5σακτ�ς κα, X φ3ν�ς τ�υ ε_ναι
φυσικ� (γιG τ�fς .ραστ9ς) .πακ3λ�υθ�. T�ν ρ3λ� τ�E OρKστη στ?ν ταιν5α .πωµ5-
jεται X /ωρ�φ;λαh, π�f -ναλαµ^�νει νG .hι/νι�σHη τ� wγκληµα κα, νG XδηγIσHη τ�fς
.ν3/�υς στ?ν τιµωρ5α. Πρ�σηλωµKν�ς X Aγγελ3π�υλ�ς στ?ν .hKλιhιν τ�E µ;θ�υ, τ�ν
.νδυναµ#νει µ9 τ?ν -ναπαρ�στασιν τ�E φ3ν�υ, -ναδεικν;ει τ?ν τραγικ3τητ� τ�υ
κα, .πιφKρει τ?ν κ�θαρσιν τ(ν θεατ(ν. Aντ5θετα στ�ν «Θ
ασ�» X µEθ�ς -π�τελεU
τ� πρ3σ/ηµα, γιG νG διακηρ;hHη X δηµι�υργ�ς π�λιτικ9ς θKσεις. ΓιG τ�ν λ3γ� αBτ�
X Aγγελ3π�υλ�ς περιδια^α5νει δι�φ�ρες 'στ�ρικ9ς περι3δ�υς (δικτατ�ρ5α Mεταhg,
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-ντ5στασις στ�ν κατακτητI, .µφ;λι�ς π3λεµ�ς κα, .πι^�λ? τ�E κρ�τ�υς τSς δεhιgς).
ABτ� τ� «σερφ8ρισµα» (γιG νG /ρησιµ�π�ιIσ�υµε µ5α σ;γ/ρ�νη wκφρασιν) -π�δυ-
ναµ#νει τ�ν µEθ�. PH τραγικ? σ;γκρ�υσις τ(ν πρ�σ#πων µετα^�λλεται σ9 σ;-
γκρ�υσι γεγ�ν3των· X λ3γ�ς πα;ει νG w/Hη π�ιητικ? -µεσ3τητα (π�f ε_/ε στ?ν «(Aνα-
παρ8στασι») κα, γ5νεται �ητ�ρικ3ς, καθ�δηγητικ�ς πρ�ς τ,ς π�λιτικ9ς πεπ�ιθIσεις
τ�E Aγγελ3π�υλ�υ· C δρgσις µ9 τG γ�ργG κ�ντινG πλ�να µετατρKπεται σ9 -ργG µα-
κρυνG πλ�να· τ� «µ�γεθ�ς !>�Mσης» τ�E Aριστ�τKλ�υς .πιµηκ;νεται σ9 µ5α τρ5ωρη
ταιν5α, -δικαι�λ3γητη -π� τ?ν .hKλιhι τ�E γεγ�ν3τ�ς. PO θ5ασ�ς ε_ναι =να θαυµ�-
σι� (oν κ�π�ι�ι τ� θKλ�υν) π�λιτικ�-'στ�ρικ� κινηµατ�γραφηµKν� δ�κ5µι�, -λλG
κατG κανKνα τρ3π� καλλιτε/νικ� δηµι�;ργηµα. ∆9ν δρsg, -λλG -παγγKλλει (-να-
τρKπει τ� -ριστ�τKλει� «δρ�ντων κα� �7 δι’ 0παγγελ
ας»)· δ9ν .πιφKρει τ?ν κ�θαρ-
σι τ(ν θεατ(ν, -λλG τ�fς καθ�δηγεU σ9 µ5α συγκεκριµKνη π�λιτικ? 0ρµηνε5α τ(ν γε-
γ�ν3των, π�f X Aγγελ3π�υλ�ς τ�fς w/ει -π�στερIσει τ?ν τραγικ3τητ� τ�υς.

PH wλλειψις τSς καθ�ρσεως κα, C εrσ�δ�ς τSς σκ�πιµ3τητ�ς -πεστKρησε -π� τ� θK-
ατρ� (κα, κατ’ .πKκτασιν -π� τ� θKαµα) τ�ν λειτ�υργικ3 τ�υ /αρακτSρα. 7Aν .hε-
τ�σ�υµε µ9 πρ�σ�/? Lλες τ,ς 0�ρτ9ς τ(ν -ρ/α5ων, θG διαπιστ#σ�υµε Lτι -πK^λεπαν
στ?ν καταν3ησιν τ(ν λειτ�υργι(ν τSς φ;σεως κα, τ?ν πρ�ετ�ιµασ5α τ�E -νθρ#-
π�υ-:π�κειµKν�υ γιG τ?ν wνταh5ν τ�υ στ?ν συµπαντικ? -ντικειµενικ3τητα. Aφ�E
λ�ιπ�ν C πρ�ετ�ιµασ5α τSς ψυ/Sς µ9 τ�ν καθαρµ�ν της wπαυσε νG :π�ρ/Hη στ� θKα-
τρ�, αBτ� w/ασε τ?ν συµπαντικIν τ�υ µ�ρφI.

PO κ;κλ�ς -ντικατεστ�θη -π� τ� -σφυκτικ� παραλληλ3γραµµ�. T� δι�µεσ�, X
/�ρ3ς, π�f µ9 τG τραγ�;δια τ�υ διευκ3λυνε τ?ν ψυ/?ν στ?ν κ�θαρσιν, κατηργIθη.
PO θεατ?ς δ9ν κ�θεται πλK�ν στ,ς κερκ5δες, kστε νG παρατηρHS τG δρ#µενα. Aντ5-
θετα κ�θεται /αµηλ3τερα -π� τ?ν σκην? κα, τG γεγ�ν3τα τ�ν πιKj�υν. TKλ�ς C στK-
γη τ�E θε�τρ�υ τ�E στερεU τ?ν .παφIν τ�υ µ9 τ� σ;µπαν κα, τ�ν -ναγκ�jει νG πε-
ριφKρHη τ� ^λKµµα τ�υ σ’ =ναν κατασκευασµKν� /(ρ�, π�f Lσ� τKλεια κα, oν κατα-
σκευαστHS, δ9ν :π�ρ/ει περ5πτωσις ν’ -ντικαταστIσHη τ?ν .λε;θερη περιπλ�νησιν
τ�E µατι�E. ABτ� γ5νεται περισσ3τερ� καταν�ητ� σ’ Lπ�ι�ν w/ει παρακ�λ�υθIσει
wστω µ5α παρ�στασι σ’ =να -ρ/αU� θKατρ�. �H κανε,ς δ9ν δ;ναται νG cσ/υρισθHS, Lτι
w/ει τ?ν rδια αrσθησιν, Lταν παρακ�λ�υθHS µ5α κινηµατ�γραφικ? ταιν5α, µ5α θεα-
τρικ? παρ�στασι σ9 θεριν? (-σκεπS) αrθ�υσα, µ9 τ?ν παρακ�λ�;θησιν σ9 /ειµερι-
νI. Kα, πι� ]πλg· oλλ� νG ^λKπHης τηλε3ρασι στ�ν .h#στη τ�E σπιτι�E σ�υ κα, oλλ�
τ� /ειµ(να µ9 κλειστG τG παρ�θυρα.

ABτ? C -π�κ�π? τ�E -νθρ#π�υ-:π�κειµKν�υ -π� τ?ν συµπαντικ?ν wνταh5ν τ�υ
κα, λειτ�υργ5α ε_ναι C /ειρ3τερη µ�ρφ? τ�E .h�υσιασµ�E. E_ναι δ9 παλαιG 'στ�ρ5α
κα, -ρ/5jει µ9 τ?ν πτ(σι τSς AθηναϊκSς ∆ηµ�κρατ5ας. MετG τ�ν EBριπ5δη �' θεα-
τρικ9ς παραστ�σεις περι�ρ5j�νται σ9 .παναλIψεις µK/ρι τ?ν κατ�ργησ5ν τ�υς -π�
τ?ν /ριστιανικ? .κκλησ5α. PH -να^5ωσις τ�E θε�τρ�υ wγινε µ9 νKα δεδ�µKνα στ? νKα
τ�υ µ�ρφI. Ah5jει δ9 µ9 ^�σιν σ;γ/ρ�να wργα νG παρακ�λ�υθIσ�υµε τ?ν νKα π�-
ρε5α τ�E θε�τρ�υ. VOπως .h oλλ�υ -h5jει νG .hετ�σ�υµε τ?ν διαφ�ρG λειτ�υργικ3-
τητ�ς µεταhf -ρ/α5ων κα, σ;γ/ρ�νων 0�ρτ(ν.

	Aθαν�σι�ς K�υκ�&�στας

IV. H AΠOBOΛH THΣ KAΘAPΣEΩΣ AΠO THN ΣHMEPINH ZΩH
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7E/ει -π�ρριφθS -π� τ� ΠανεπιστIµι� KρIτης mς «µ6 συγκεντρ�νων τC τυπικC
πρ�σ:ντα γιC !κλ�γ6 σK καµµ
α !πιστηµ�νικ6 �αθµ
δα µK τ6ν Lσ>M�υσα ν�µ�θεσ
α...».
O' .ργασ5ες π�f :πK^αλε «0π�τελ�9ν κλασσικ3 δε,γµα 0τεκµηρ
ωτης 0ρ>αι�λ�γικDς
δ���γραφ
ας» κα, «ε_ναι ;θρ�ισµα κ�ιν�τ�πι$ν, µεγαλ�στ�µι$ν κα� !κφρ8σεων π�I
�ρ
σκ�νται στ�Iς 0ντ
π�δες τDς σ��αρDς 0ρ>αι�λ�γικDς Jρευνας» «�H !ντMπωση  !ρα-
σιτε>νισµ�9 0ναδMεται σK κ8θε γραµµH»· «πρ:κειται γιC µ�θ�δ� !ργασ
ας 0π�λMτως
0παρ8δεκτη». «T3 κε
µεν� κα� �A γν$µες τ�υ 0π�τελ�9ν Fνα ;τακτ� σMν�λ� κ�ιν�-
τ�πι$ν κα� 0τεκµηρ
ωτων παραδ�>$ν, "π�υ R σMγ>υση πραγµ8των, !νν�ι$ν, µεθ:-
δων, /π�θ�σεων, συµπερασµ8των ε_ναι πλHρης. E_ναι !�αιρετικC �δυνηρ3 γιC τ�Iς
συντ8κτες α7τDς τDς Jκθεσης νC 0ναγκ85ωνται νC κ8ν�υν α7τ6 τ6 διαπ
στωση...».

Περ, π�5�υ πρ3κειται; Πρ3κειται περ, τ�E -νθρ#π�υ, X Xπ�U�ς πρ� τρι(ν µην(ν
διωρ5σθηκε γενικ�ς κυρ5αρ/�ς τSς PEλληνικSς Aρ/αι�λ�γ5ας πρ�α/θε,ς µ9 εcδικ?
εcσIγηση τ�E :π�υργ�E Π�λιτισµ�E κ. EBαγ. BενιjKλ�υ σ9 νε�δηµι�υργηθεUσα θKση
«Γενικ�E ∆ιευθυντ�E Aρ/αι�τIτων», µ�λ�ν3τι κατG ν3µ�ν ε_/ε λIhει C δηµ�σι�υ-
παλληλικI τ�υ σταδι�δρ�µ5α κα, wπρεπε νG συνταhι�δ�τηθS. (M9 πι� π�λλG λ3για
�' δραστηρι3τητες τ(ν Eφ�ρι(ν Aρ/αι�τIτων, τ(ν -νασκαφ(ν -λλG κα, C στα-
δι�δρ�µ5α τ(ν -ρ/αι�τIτων τ�E κρ�τ�υς .hαρτ(νται -π� αBτ3ν).

O' -νωτKρω κρ5σεις γιG τ�ν oνθρωπ� κα, τG γραπτ� τ�υ περιλαµ^�ν�νται αBτ�λεhε,
στ?ν :π’ -ρ. Γεν. Πρωτ. Παν. KρIτης ∆.E. 19168/31-1-84 π�λυσKλιδη -π�ρριπτικ?
wκθεση, :π�γραφ3µενη -π� .πιστηµ�νικ�fς .κλKκτ�ρες γιG τG γνωστικG -ντικε5µε-
να τSς Πρ�ϊστ�ρικSς Aρ/αι�λ�γ5ας τ�E Mινωϊκ�E Π�λιτισµ�E κα, συντα/θεUσα -π�
τ�ν καθηγητ?-εcσηγητ? κ. Aντ#νι� Z#η τ�E Πανεπιστηµ5�υ Iωανν5νων. Aπ�τε-
λ�Eν δε5γµατα µ3ν� µεταhf π�λλ(ν oλλων -ναλ3γων. (Aντ5γραφ� τ�E πλIρ�υς κει-
µKν�υ τSς .κθKσεως ε:ρ5σκεται εcς /εUρας τ�E «∆»). T� {ν�µα αBτ�E; Iω�ννης Tjε-
δ�κις· {ν�µα π�f φKρει στ? µνIµη τ(ν παρακ�λ�υθ�;ντων τG -ρ/αι�λ�γικG πρ�γ-
µατα τ?ν .πιτυ/S «.πι/ε5ρηση» τ�υ (.ν συµµα/5sα µ9 τ�ν -λIστ�υ µνIµης M�σκ�φ)
νG διακ3ψHη τ,ς -νασκαφ9ς τSς κ. Λι�νας Σ�υ^αλτjS στ?ν {αση Σ5^α τSς Acγ;πτ�υ,
τ?ν δικαστικ? .h�υδετKρωση τ�E -ντιλ3γ�υ τ�E πυρηνικ�E φυσικ�E τSς Aκαδηµ5ας
Aθην(ν κ. I. ΛυριτjS (X Xπ�U�ς /ρ�ν�λ3γησε τ,ς 0λληνικ9ς πυραµ5δες στ?ν 3η /ιλιετ5α
π.X.), τ?ν στ�ση τ�υ =ναντι των κ.κ. Π5τσι�υ, τ�E Πανεπιστηµ5�υ Aθην(ν κα, 7Aρη
Π�υλιαν�E, πρ�Kδρ�υ τSς Aνθρωπ�λ�γικSς PEταιρε5ας PEλλ�δ�ς κα, κ;ρι�υ .πι-
στηµ�νικ�E -ντιπ�λ�υ τ�E Aφρ�κεντρισµ�E στ?ν PEλλ�δα, κ.λπ.

Aπ� τ?ν πλευρ� µας δ9ν ν�µ5j�υµε Lτι /ρει�jεται κανKνα σ/3λι� �iτε γιG τ�ν κ. I.
Tjεδ�κι �iτε γιG τ�ν :π�υργ� Π�λιτισµ�E κ. EB. BενιjKλ�. Σηµει#ν�υµε µ3ν� Lτι C
κρατικ? Aρ/αι�λ�γ5α -π�τελεU τ?ν -π3λυτη αBθεντ5α στ�ν τ�µKα τSς -π#τερης 'στ�-
ρ5ας τ�E PEλληνισµ�E, κα, Lσ�ι .κφρ�j�υν -ντ5θετες -π3ψεις, Lπως �' -ρθρωµKνες
.πιστηµ�νικG -π�δε5hεις π�f παρ�υσι�σθηκαν στ�ν «∆αυλ�» κατG τ?ν τελευτα5α
15ετ5α γιG τ?ν -να/ρ�ν�λ3γηση τSς PEλληνικSς PIστ�ρ5ας, γιG τ?ν /ρ�ν�λ3γηση τ(ν
PEλληνικ(ν πυραµ5δων, γιG τ,ς .πιστηµ�νικ9ς -π�τες περ, Iνδ�ευρωπα5ων, περ, Φ�ι-
νικισµ�E, περ, Aφρ�κεντρισµ�E κ.λπ. «-ναθεµατ5σθηκαν» κα, «-φωρ5σθηκαν» O τ�
λιγ#τερ� «πν5/τηκαν» mς «.θνικιστικ9ς», «0λλην�κεντρικ9ς» O κα, «φασιστικ9ς» φα-
ντασι#σεις.

Ω.
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Στ� τεE/�ς 197 τ�E «∆αυλ�E», π�f φιλ�hKνησε τ� oρθρ� µ�υ «�H Φιλ�σ�φ
α τDς ΦM-
σεως κα� �A (Aριθµ�
», -ναφKρθηκα µ9 µεγ�λη συντ�µ5α στ?ν xπαρhι 0ν�ς «πληρ�φ�-
ριακ�9 αLθ�ρα», π�f -π�τελεU τ� ̂ ασικ� :π3στρωµα τSς λ�γικSς κα, φυσικSς δ�µSς Lλων
τ(ν γεγ�ν3των, φαιν�µKνων, καταστ�σεων, Xρατ(ν κα, µ? Xρατ(ν, τSς Φ;σεως καθ�ς
κα, στ,ς συνθSκες cδανικ�E σ/εδιασµ�E τ(ν ^ασικ(ν φαιν�µKνων. Aναµφισ^Iτητα π�λ-
λG -π� τG σηµεUα π�f -νεφKρθησαν w/�υν -ν�γκη περαιτKρω διευκρινIσεων κα, σ/�-
λιασµ�E. ΘG πρ�σπαθIσ�υµε σIµερα νG δ#σ�υµε µ5α π�λf συν�πτικ? εcκ3να τ(ν παρα-
δεδεγµKνων φυσικ�µαθηµατικ(ν θεωρι(ν κα, πρ�τ;πων, π�f µπ�ρ�Eν νG δικαι#σ�υν
τ�fς cσ/υρισµ�fς τ�E γρ�φ�ντ�ς σ/ετικG µ9 τG δ;� κ;ρια συνθετικG τ�E Lρ�υ «πληρ�-
φ�ριακ�ς αcθKρας», δηλ. τ,ς σ;γ/ρ�νες -ντιλIψεις γιG τ�ν «αLθ�ρα» γενικ(ς κα, τ,ς πα-
ραδεδεγµKνες σ;γ/ρ�νες θεωρ5ες γιG τ?ν «πληρ�φ�ρ
α». ΠρKπει νG σηµειωθHS, Lτι κα, τG
δ;� αBτG θKµατα -νIκ�υν στ� γενικ#τερ� .πιστηµ�νικ� πλα5σι� συγ/ρ3νων θεωρι(ν κα,
-ντιλIψεων, π�f καλ;πτ�υν {/ι µ3ν�ν θKµατα τSς µικρ�φυσικSς κα, κ�σµ�λ�γ5ας -λλG
σ�^αρ#τατα θKµατα στατιστικSς, θερµ�δυναµικSς, πιθαν�τIτων, δυναµικSς τ�E /��υς,
σ/Kσεις -^ε^αι3τητ�ς, .ντρ�π5ας κα, πληρ�φ�ρ5ας κα, π�λλ(ν oλλων φυσικ(ν, φιλ�σ�-
φικ(ν κα, µεταφυσικ(ν πρ�σεγγ5σεων σ9 θKµατα τ;/ης, πρ�γραµµατισµ�E, διαφ�ρ�-
π�ιIσεων, πρ�καθ�ρισµ�E κ.λπ., π�f w/�υν -πασ/�λIσει κα, συνε/(ς -πασ/�λ�Eν πλSθ�ς
.πιστηµ3νων φιλ�σ3φων κα, στ�/αστ(ν. PEπ�µKνως X -ναγν#στης θG πρKπει νG -να-
φερθHS γιG πλIρη κα, |ρθ? πληρ�φ3ρησι σ9 :π�ρ/�ντα .κλεκτG wργα κα, ^ι^λ5α διακε-
κριµKνων PEλλIνων .πιστηµ3νων, φιλ�σ3φων κα, στ�/αστ(ν, π�f διεh�δικG κα, .µπερι-
στατωµKνα κα, µ9 φιλ�σ�φικ9ς -ναλ;σεις κα, 0ρµηνεUες .ρευν�Eν κα, σ/�λι�j�υν τG oνω
θKµατα. MερικG -π� τG wργα αBτG -ναφKρ�νται στ? ^ι^λι�γραφ5α (^λ. I, II, III, IV ).

T� γενικ#τερ� θKµα τ�E αcθKρα, -νεh�ρτητα -π� τ,ς θεωρ5ες κα, τ,ς δ�hασ5ες τ(ν -ρ/α5-
ων PEλλIνων φιλ�σ3φων κα, τ,ς σ/ετικ9ς πρωταρ/ικ9ς wνν�ιες (^λ. π./.: I), π�f .πανει-
ληµµKνως w/�υν παρ�υσιασθS στ,ς σελ5δες τ�E ∆αυλ�E κα, τ,ς πι� πρ3σφατες -ρνητικ9ς
O θετικ9ς πρ�σεγγ5σεις στ?ν 0ρµηνε5α των, θG πρKπει νG παραδε/θ�Eµε Lτι σIµερα :π�ρ-
/ει πλSθ�ς -νθρ#πων συνIθ�υς γενικSς µ3ρφωσης π�f πιστε;ει στ?ν xπαρhη κ�π�ι�υ
«πνε;µατ�ς» κ�τω -π� δι�φ�ρες |ν�µασ5ες κα, Xρισµ�;ς. ABτ9ς ε_ναι :περ^ατικ9ς µ�ρ-
φ9ς κ�π�ι�υ εrδ�υς αcθKρα, π�f .πεhηγ�Eνται εrτε δ�γµατικ� εrτε 'στ�ρικG κα, παραδ�-
σιακ� εrτε .πιστηµ�νικ�.

PYπ�ρ/ει Lµως κα, µεγ�λ�ς -ριθµ3ς, κυρ5ως νKων στ�/αστ(ν κα, .πιστηµ3νων π�f πι-
στε;�υν στ?ν πλIρη -νυπαρh5α Xπ�ιασδIπ�τε µ�ρφSς πνευµατικ�E «µKσ�υ» κα, 0π�µK-
νως τ?ν -νυπαρh5α τ�E αcθKρα. Στ?ν πρ#τη -λλG κυρ5ως στ? δε;τερη περ5πτωση C wνν�ια
τ�E αcθKρα .hετ�jεται µαjf µ9 τ?ν θεµελι#δη κατ�στασιν τ�E λεγ�µKν�υ «τελε5�υ κε-
ν�E», τ�E Vacuum, π�f κ�θε oλλ� παρG «κεν�ν» µπ�ρεU νG θεωρηθHS σIµερα θεωρητικG
O πειραµατικG (^λ. πρ3σφατ� τ5τλ� oρθρ�υ .πιστηµ�νικ�E περι�δικ�E στ? ^ι^λι�γρα-
φ5α: V). �Hδη -π� τ�E wτ�υς 1900 X δι�σηµ�ς φυσικ�ς Larmor ε_/ε πρ�τε5νει τ�ν Lρ�
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Plenum -ντ, τ�E παραπλανητικ�E πλK�ν Lρ�υ Vacuum. 7Eτσι διακρ5ν�υµε δ;� σ;γ/ρ�νες
δ�hασ5ες κα, τ�σεις: τ,ς θεωρ5ες κα, -ντιλIψεις γιG =να «αcθερικ�» σ;µπαν (O σ;µπαντα)
κα, τ,ς -ντιλIψεις γιG =να µ? αcθερικ3, -λλG {/ι -παραιτIτως «κεν3ν», σ;µπαν. Aντ5-
θετες φιλ�σ�φικ9ς τ�σεις, π�f πρ�σδ5δ�υν Lµως π�λf διαφ�ρετικG ^ασικG φυσικG /α-
ρακτηριστικG στ� γενικ#τερ� σ;ν�λ� π�f -π�καλ�Eµε σ;µπαν.

PO αcθKρας τ�E 19�υ αc#να, π�f ε_/ε τ?ν γενικ? -π�δ�/? τ�E τ3τε .πιστηµ�νικ�E κ3-
σµ�υ, .πεhηγ�Eσε τG ^ασικG φαιν3µενα qλεκτρισµ�E κα, µαγνητισµ�E κα, κυρ5ως τ?ν
µετ�δ�ση qλεκτρ�µαγνητικ(ν κυµ�των. PYπSρ/αν π�λλ9ς qλεκτρ�µαγνητικ9ς O µη/ανι-
στικ9ς 0ρµηνεUες τ�E αcθKρα. E_ναι .π5σης γνωστG τG θKµατα τ(ν 0ρµηνει(ν π�f .δ3θη-
σαν στ� λεγ3µεν� «µηδενικ� -π�τKλεσµα» τ�E πειρ�µατ�ς Michelson-Morley τ� 1887, π�f
�Bσιαστικ(ς -π�δεικν;ει µιG -δυναµ5α «-νι/νε;σεως τ�E αcθKρα» κα, τ5π�τε oλλ�.

7Eτσι στ,ς -ρ/9ς τ�E αc#να µας τG /αρακτηριστικG τ�E αcθKρα περιεγρ�φ�ντ� εrτε σGν
«µ
α ;>ρωµη Fδρα Wλεκτρ�µαγνητικ$ν διανυσµ8των» O µ9 oλλες ^ασικG µ? :λικ9ς µ�ρ-
φKς, π�f θG µπ�ρ�Eσαν εiκ�λα νG δ#σ�υν «πνευµατικ?» ^�ση στ,ς 0ρµηνεUες. Aνεhαρ-
τIτως -π� τ� θKµα δηµι�υργ5ας κα, µεταδ3σεως τ(ν qλεκτρ�µαγνητικ(ν κυµ�των αBτ�
π�f παραµKνει -πρ�σδι3ριστ� ε_ναι C «πρ�-φυσικI» -ντ5ληψη τ�E /#ρ�υ//ρ3ν�υ κα,
φωτ�ς/σκ3τ�υς, δηλ. π(ς X -νθρ#πιν�ς ν�Eς µ9 τG αcσθητIρια {ργαν� τ�υ δηµι�υργεU τ?ν
.νσυνε5δητη -ντ5ληψη τ�E /#ρ�υ, /ρ3ν�υ, φωτ3ς, π�f κατG τ?ν γν#µη τ�E γρ�φ�ντ�ς θG
πρKπει νG -π�δ�θ�Eν στ�ν πρ�τειν3µεν� «πληρ�φ�ριακ3 αLθ�ρα».

E_ναι .π5σης γνωστ�ν Lτι C εcδικ? θεωρ5α τSς σ/ετικ3τητ�ς τ(ν Aϊνστ�ιν-Mινκ3^σκι
θεωρεU ]πλ(ς «περιττ?» τ?ν /ρSσι τSς .νν�5ας τ�E αcθKρα. PH «0ναγεωµ�τρηση» τ�E /#-
ρ�υ κα, /ρ3ν�υ -π�τελεU φυσικG =ναν .hαιρετικ(ς εBφυS µαθηµατικ� /ειρισµ3, -λλG �iτε
καθιστg τ� «περιττ3ν», γιG τ� συγκεκριµKν� µ�ντKλ�, «-ν;παρκτ�», �iτε µπ�ρεU νG µε-
τα^�λHη τ?ν φυσικ? κατ�σταση π�f διαπιστ#ν�υν τG -νθρ#πινα αcσθητIρια {ργανα µK-
σω τ(ν .hωτερικ(ν .ρεθισµ�των π�f δK/�νται, κα, |ν�µ�j�νται εrτε Sense Data O
Sensibilia O Protofenomena O Qualia κ.λπ., λKhεις π�f σIµερα -π�τελ�Eν τ?ν ^�σι νKων
Xλ�κληρωµKνων .πιστηµ(ν. ∆9ν ε_ναι πιθαν(ς π�λf γνωστ� τ� γεγ�ν�ς Lτι �' µετKπειτα
-ντιλIψεις τ�E Aϊνστ�ιν -νε^5ωσαν τ?ν -ν�γκη /ρησιµ�π�5ησης κ�π�ι�υ γεωµετρικ�E
εrδ�υς αcθKρα (^λ. σ/ετικG σ/3λια κα, -π�σπ�σµατα στG: VI κα, VII). E_ναι ohι�ν πα-
ρατηρIσεως τ� γεγ�ν�ς Lτι X µ9ν -νθρ#πιν�ς ν�Eς w/ει τ?ν 'καν3τητα διαν�ητικSς .πε-
hεργασ5ας -φηρηµKνων εcκ3νων π�f -ναπαριστ�Eν :περγεωµετρικG κα, τ�π�λ�γικG δε-
δ�µKνα κα, µαθηµατικG κα, -ρρIκτως πρ�σδεδεµKνα στ�ν γνωστ3 µας τρισδι�στατ� /(ρ�,
π�f συµπληρ#νεται -π� τ?ν ρ�? -νεhαρτIτων µ�ρφ(ν /ρ3ν�υ.

PH -ναγεωµKτρηση τ�E /ωρ3/ρ�ν�υ, π�f πSρε π�λλ9ς κα, δι�φ�ρες µ�ρφKς, wγινε π�-
ντως C -παρ/? µιgς λαµπρSς κα, µακρgς 'στ�ρ5ας κυρ5ως στ?ν κ�σµ�λ�γ5α, µ9 τ?ν σ;γ-
/ρ�νη συσσ#ρευση Lµως π�λλ(ν /ιλι�δων σελ5δων κριτικ(ν -ναλ;σεων, 0ρµηνει(ν κα,
.πεhηγIσεων. MK/ρι κα, σIµερα γ5ν�νται διεθνS συνKδρια π�νω στ� θKµα τSς «φυσικSς
.πεhηγIσεως κα, 0ρµηνε5ας» τ(ν .νν�ι(ν, τ;πων κα, -ρ/(ν τ(ν θεωρι(ν σ/ετικ3τητ�ς
(σ9 λ5γ� καιρ� γ5νεται oλλ� =να τKτ�ι� συνKδρι� στ� Λ�νδUν� µ9 συµµετ�/? διαπρεπ(ν
.πιστηµ3νων, π�f δ9ν -µφισ^ητ�Eν καθ3λ�υ τ?ν µαθηµατικ? |ρθ3τητα κα, -π3δ�σι τ(ν
θεωρι(ν). PO κατ�λ�γ�ς π�ντως τ(ν δυσκ�λι(ν, παραδ3hων κα, .πανερµηνει(ν παρα-
µKνει -ρκετG µεγ�λ�ς. T� 1988 τ� γνωστ� .πιστηµ�νικ� περι�δικ� «Nature» (^λ.: VIII) σ9
κ;ρι� oρθρ� τ(ν .κδ�τ(ν wγραφε µεταhf oλλων: «... �A !πιστ�λKς 0ναγνωστ$ν π�I 0να-
φ�ρ�νται σK κ8π�ι� λ8θ�ς τDς εLδικDς θεωρ
ας τDς σ>ετικ:τητ�ς –π�I �ρDκε � 0ναγν�-
στης– 0π�τελε, 0νε�8ντλητη πηγ6 εLδHσεων...». Π�f τ� περι�δικ� -πεφ�σισε Lµως νG
µ?ν δηµ�σιε;Hη. Γιατ5; 7O/ι µ3ν�ν δι3τι �' θεωρ5ες -πεδεικν;�ντ� «|ρθ9ς» στ?ν πρghι
(π�f δ9ν ε_ναι π�ντως -παρα5τητ� νG |φε5λεται στG πρ3τυπα κα, ^ασικ9ς -ρ/9ς π�f .^ε-
^α5ωνε C θεωρ5α), -λλG κυρ5ως γιατ, εBθfς mς κ�π�ι� παρ�δ�h� O «λ�θ�ς» -νεφKρετ�,
�' εcδικ�, τSς θεωρ5ας Mταν σ9 θKσι νG τ� «.πεhηγIσ�υν» π�ραυτα. ABτ� τ�Eτ� τ� γε-
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γ�ν�ς ε_ναι -ρκετG παρ�δ�h� κα, γεννg τ� .ρ#τηµα· µIπως τG τKλεια κα, ραφιναρισµK-
να µαθηµατικG .ργαλεUα π�f µετα/ειρ5j�νται �' σ;γ/ρ�νες θεωρ5ες µ9 τ,ς σ/εδ�ν -πε-
ρι3ριστες δυνατ3τητες -ναπρ�σαρµ�γSς θKσεως, κινIσεων, πρ�σανατ�λισµ�E τ�E παρα-
τηρητ�E κα, τ�E :π� παρατIρησι γεγ�ν3τ�ς, καθιστ�Eν πλK�ν δυνατ? κ�θε µαθηµατικ?
-πεικ3νισι τ�E γεγ�ν3τ�ς--νεh�ρτητα -π� τ?ν «πραγµατικ3τητα» τ(ν oλλων -νθρωπ5-
νων αcσθητηρ5ων |ργ�νων; (^λ.: XII).

T� γεγ�ν�ς ε_ναι Lτι X µKσ�ς oνθρωπ�ς δ9ν w/ει πλK�ν σαφεUς διαν�ητικ9ς παραστ�σεις
τ�E εBρυτKρ�υ φυσικ�E τ�υ περι^�λλ�ντ�ς κα, π�λλ(ν -π� τG µεγ�λα φαιν3µενα, π�f �'
0ρµηνεUες τ�υς ε_ναι µ3ν�ν «µαθηµατικKς». (T� θKµα τ(ν -ναπαραστ�σεων κα, -πεικ�-
ν5σεων τSς φυσικSς πραγµατικ3τητας, τSς σ/ετικSς θKσεως κα, κινIσεως τ�E παρατη-
ρητS κ.λπ. -π�τελεU σ;γ/ρ�ν� σηµαντικ� φιλ�σ�φικ� κα, ψυ/�^ι�λ�γικ� θKµα: ̂ λ. π./. IX).
E_ναι γνωστ� π(ς hεκινIσαµε πρ� -ρκετ(ν δεκαετι(ν µ9 τ?ν «µαθηµατικ�π�5ηση τSς
.πιστIµης» (^λ. X), -λλG w/�υµε πλK�ν καταλIhει σIµερα στ?ν «φυσικ�π�5ηση τ(ν µα-
θηµατικ(ν» (^λ. XI).

E_ναι -ναµφισ^Iτητ� γεγ�ν�ς Lτι δ9ν :π�ρ/ει τ5π�τε στ�ν κ3σµ� κα, στ� -νθρωπ5νως
-ντιληπτ� σ;µπαν, π�f νG µIν µπ�ρHS νG .ρευνηθHS κα, .hετασθHS µ9 µαθηµατικ9ς µεθ3-
δ�υς κα, µαθηµατικG πρ3τυπα, cδ5ως µ9 τ?ν ]λµατ#δη πρ3�δ� τ(ν συγ/ρ3νων µαθηµα-
τικ(ν. E_ναι Lµως αBτ� -π3δειhις Lτι τG π�ντα ε_ναι πλK�ν «µαθηµατικG» κα, Lτι Xλ3κληρ�
τ� σ;µπαν ε_ναι «µαθηµατικ3»; (Lπως π./. cσ/υρ5jεται στ� περι�δικ3 «New Scientist» λα-
µπρ�ς νK�ς .πιστIµων; ^λ. XII). 7Aς δ�Eµε =να µικρ� παρ�δειγµα: T� Σ(µα PEλλIνων
Πρ�σκ3πων O C «Aδελφ3της Eθελ�ντρι(ν N�σ�κ3µων» -π�τελ�Eν δ;� διακεκριµKνα σ;-
ν�λα -νθρ#πων, π�f τG σωµατικ� τ�υς /αρακτηριστικG κα, δεδ�µKνα (-π� τ(ν qλε-
κτρ�ν5ων τ(ν -τ3µων µK/ρι τ(ν µ�ρ5ων κα, τ(ν διατ�hε#ν τ�υς στG -νθρ#πινα κ;τταρα
κ.λπ.) w/�υν σαφεUς κα, γνωστ9ς µαθηµατικ9ς σ/Kσεις, π�f .κφρ�j�νται µ9 δι�φ�ρα µα-
θηµατικG πρ3τυπα κα, cδι3τητες. Eπ, πλK�ν C σ;νθεση τ�E -νθρωπ5ν�υ δυναµικ�E τ(ν
δ;� σωµ�των :π3κειται σ9 πλSθ�ς στατιστικ(ν κυρ5ως µελετ(ν σ/ετικG µ9 τ?ν Cλικ5α, τ�
xψ�ς, τ? µ3ρφωση, τ,ς δυνατ3τητες .hελ5hεως κ.λπ. τ(ν µελ(ν τ(ν δ;� σωµ�των, π�f διε-
ερευν(νται µ9 δι�φ�ρα µαθηµατικG µ�ντKλλα κα, τ;π�υς πιθαν�τIτων κ.λπ. ΣκεφθIκα-
µε Lµως π�τ9 νG -π�καλKσ�υµε τ� Σ(µα Πρ�σκ3πων «µαθηµατικ3» O τ?ν -δελφ3τητα ν�-
σ�κ3µων mς «0δελφ:τητα µαθηµατικ$ν πρ�τMπων»; ΦυσικG {/ι. Kα, τG δ;� θεωρ�Eνται
κατ’ -ρ/?ν mς «κ�ινωνικG» σ;ν�λα O σ#µατα. Γιατ, λ�ιπ�ν θG πρKπει νG |ν�µ�σ�υµε τ�
:π�ρ/�ν κα, λειτ�υργ�Eν σ;µπαν κα, τ,ς 'εραρ/ικ9ς δ�µKς τ�υ «µαθηµατικG» κα, {/ι π./.
^ι�λ�γικG σ;µπαντα κα, δ�µKς; T?ν στιγµ? µ�λιστα π�;, Lπως θG δ�Eµε, C .hKτασις κα,
διερε;νησις τ�E σ;µπαντ�ς σιωπηλG -λλG σταθερG w/ει περ�σει τG τελευταUα /ρ3νια -π�
τG /Kρια τ(ν φυσικ(ν-κ�σµ�λ3γων στG /Kρια τ(ν ^ι�λ3γων .πιστηµ3νων.

PH oλλη .πιτυ/?ς θεωρ5α τ�E αc(ν�ς µας ε_ναι φυσικG �' δι�φ�ρες -π�δ3σεις κα, µ�ρ-
φ9ς τ(ν κ^αντικ(ν θεωρι(ν, π�f -φ�ρ�Eν κυρ5ως στ�ν µικρ3κ�σµ�. ΘG µπ�ρ�;σαµε νG
π�Eµε Lτι �' κ^αντικ9ς θεωρ5ες -π�τελ�Eν «-ναγεωµKτρησι» τ�E /ωρ�/ρ3ν�υ τ�E µικρ�-
κ3σµ�υ πρ�ς τG κ�τω, δηλ. πρ�ς τG στ�ι/ει#δη διακεκριµKνα κ^�ντα. Πιθαν(ς τ� -ντ5-
^αρ� τSς -νθρ#πινης πρ�σπαθε5ας καταν�Iσεως τ�E σ;µπαντ�ς µ9 τ?ν .πKκτασι σ9 -ν#-
τερες γεωµετρικ9ς κα, τ�π�λ�γικ9ς διαστ�σεις. Iδια5τερη σηµασ5α w/ει π�ντως στ?ν .π�-
/I µας C .πιστηµ�νικ? πρ�σπ�θεια συγκερασµ�E τ(ν διαφ3ρων -νεhαρτIτων κλ�δων τ(ν
-νθρωπ5νων φυσικ(ν, ^ι�λ�γικ(ν ^ι�/ηµικ(ν κ.λπ. .πιστηµ(ν κα, C δηµι�υργ5α τSς
.νν�5ας κα, µεθ3δων τSς π�λυκλαδικSς wρευνας π�f λαµ^�νει :π’ {ψιν κα, τ,ς -νθρ#πι-
νες -ντιλIψεις κα, αcσθIσεις, τ,ς -νθρ#πινες διαν�ητικ9ς λειτ�υργ5ες κ.λπ.

Σ’ αBτ� τ� σηµεU� θG πρKπει νG πρ�σKh�υµε τ?ν .παν�ληψη τ(ν ]πλ(ν λKhεων «;νθρω-
π�ς» κα, «0νθρ�πιν�ς». VOταν λKµε «0νθρ�πιν�» δ9ν .νν��Eµε «-νθρωπ3µ�ρφ�» -λλG

III. ΘE·PIEΣ THΣ ΦYΣE·Σ KAI ΘE·PIA THΣ ΠΛHPOΦOPIAΣ
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^ι�λ�γικ? xπαρhη -νθρ#πιν�υ τρ3π�υ διαν�Iσεως κα, -ντιλIψεως τ�E 0αυτ�E τ�υ κα,
τ�E περι^�λλ�ντ3ς τ�υ. T� σ;µπαν κα, τG φαιν3µενα O κα, τG .πιφαιν3µεν� τ�υ µπ�ρ�Eν
νG περιγραφ�Eν µ9 π�ικιλ5α µαθηµατικ(ν µ�ντKλλων |λ5γων O π�λλ(ν διαστ�σεων,
^αθµ(ν .λευθερ5ας κ.λπ. ΠαρG τ?ν µεγ�λη /ρησιµ3τητα κα, τG -ληθS -π�τελKσµατα
αBτ(ν τ(ν µαθηµατικ(ν τ;πων κα, πρ�τ;πων θG πρKπει νG -ντιληφθ�Eµε Lτι µπ�ρεU νG
παριστ�ν�υν κ3σµ�υς κα, γεγ�ν3τα π�f δ9ν :π�π5πτ�υν στ?ν -ντ5ληψη τ(ν αcσθητη-
ρ5ων |ργ�νων τ�E -νθρ#π�υ τSς ΓSς, τ�E -νθρ#π�υ π�f µgς .νδιαφKρει. PEπ�µKνως,
wστω κα, oν δε/θ�Eµε Lτι τG :περγεωµετρικG κα, τ�π�λ�γικG αBτG πρ3τυπα µπ�ρεU νG
w/�υν «φυσικ?» κα, «πραγµατικ?» :π3σταση κα, xπαρhη, πιθαν(ς κα, .δ( στ? ΓS τ(ν
τρι(ν φυσικ(ν διαστ�σεων, τG γεγ�ν3τα O τυ/�ν {ντα π�f -ναπαριστ�ν�υν, παρG τ,ς
.κπληκτικ9ς 'στ�ρ,ες .πιστηµ�νικSς φαντασ5ας, δ9ν ε_ναι δυνατ�ν νG γ5ν�υν -ντιληπτG
-π� .µgς. PEπ�µKνως µgς .νδιαφKρ�υν τG γεγ�ν3τα, φαιν3µενα κα, σ;µπαντα π�f ε_ναι
-ρρIκτως συνδεδεµKνα µ9 τ? λKhι κα, wνν�ια «oνθρωπ�ς». O' σ;γ/ρ�νες «θεµελι#δεις
-νθρ#πινες θεωρ5ες», C «κ�σµ�γ�ν
α 0νθρ�πινης α7τ�-0ναφ�ρYς» τ�E J.A. Wheeler, C
xπαρhη διαν�Iσεως κα, διαν�ι(ν «-νθρωπ5ν�υ» τ;π�υ, ε_ναι �' -παρα5τητες ^�σεις γιG
κ�θε κ�σµικ? wρευνα. M5α -κ3µη δι�κριση, π�f θG πρKπει νG γ5νHη ε_ναι µεταhf τSς «λ�-
γικDς τDς ΦMσεως µK τ�Iς ��ηθητικ�Iς της τρ:π�υς λ�γισµ�9», π�f κατ�πτρ5jεται π./.
στ�ν τρ3π� κατασκευSς, διαπλ�σεως κα, λειτ�υργ5ας τ�E -νθρωπ5ν�υ µυαλ�E κα, νευ-
ρ�φυσι�λ�γικ�E τ�υ συστIµατ�ς, κα, τSς λ�γικSς τ�E «-νθρωπ5ν�υ ν�E», π�f ε_ναι µ5α
διαφ�ρετικ? λ�γικI, .λεγ/�µKνη σ9 µεγ�λ� ^αθµ� -π� τ�ν rδι� τ�ν σκεπτ3µεν� oνθρω-
π�, τ,ς γν#σεις τ�υ κα, τ,ς .µπειρ5ες τ�υ. T� µεγ�λ� /�ρισµα τSς -νθρ#πινης φαντασ5ας
ε_ναι -σφαλ(ς συνεργατικ� δηµι�;ργηµα κα, τ(ν δ;� αBτ(ν «λ�γικ(ν». Π�λλ9ς φ�ρ9ς
Lµως C διερευνητικ? κα, δηµι�υργικ? δ;ναµη τSς -νθρ#πινης φαντασ5ας συγ/Kεται µ9
τ,ς φυσικ�^ι�λ�γικ9ς 'καν3τητες τ�E -νθρωπ5ν�υ .γκεφ�λ�υ, π�f .h -ν�γκης, κα, πι-
θαν(ς .κ σ/εδιασµ�E, ε_ναι θαυµαστ9ς -λλG κα, περι�ρισµKνες.

ΘG κλε5σ�υµε αBτ? τ?ν παρ�γραφ� µ9 τ?ν παρατIρησι Lτι θKµατα τ�E συγ/ρ3ν�υ αcθK-
ρα, π�ρ’ Lλ�ν Lτι ε_ναι π�λf λ5γ� γνωστ�, µελετ(νται κα, .ρευν(νται .ν σ/Kσει µ9 νKες -ντι-
λIψεις τ�E κλασσικ�E «qλεκτρ�µαγνητικ�E αcθKρα», νKες κ^αντικ9ς θεωρ5ες αcθKρα, νK-
ες γεωµετρικ9ς θεωρ5ες αcθKρα κ.λπ. wτσι, kστε C :π�ρ/�υσα -ντ5ληψη Lτι X αcθKρας w/ει
XριστικG παραγραφS ε_ναι τελε5ως -^�σιµη.

MερικG λ3για τ#ρα γιG τ?ν τε/νικ? .hKλιhι τSς .νν�5ας τSς «πληρ�φ�ρ5ας». VOπως
ε_ναι -ρκετG γνωστ� στ?ν σηµεριν? .π�/? τ(ν Bits, Bytes τ�E κυ^ερν�/#ρ�υ κ.λπ. C λK-
hις «πληρ�φ�ρ
α» -π� τ?ν -ρ/ικG -φηρηµKνη κα, καθαρG -νθρ#πινη σηµασ5α της w/ει
λ�^ει π�λλ9ς κα, διαφ�ρετικ9ς .πιπρ3σθετες wνν�ιες κα, /αρακτηρισµ�fς (^λ. XIII). Π�ρ’
Lλ�ν Lτι r/νη τSς «πληρ�φ�ρ5ας» µπ�ρ�Eν νG ε:ρεθ�Eν σ9 παλαι3τερα wργα τ(ν
Boltzmann, Planck, C πρ#τη πρ�σKγγισις στ?ν µαθηµατικ? κα, τε/νικ? oπ�ψι τ�E θKµα-
τ�ς wγινε στ� τKλ�ς τSς δεκαετ5ας 1920/30 µ9 =να τρ5δυµ� -νεhαρτIτων µελετ(ν: τSς πρ#-
της, τηλεπικ�ινωνιακSς γιG τ?ν µετ�δ�σι τSς πληρ�φ�ρ5ας, -π� τ�ν R. Hartley, τSς δε;-
τερης, µαθηµατικSς, -π� τ�ν R.A. Fisher κα, τSς τρ5της στG πλα5σια τSς θερµ�δυναµικSς
-π� τ�ν L. Szilard (1929: ^λ. XIV) γνωστ�ν κυρ5ως -π� τ?ν µετKπειτα δραστηρι3τητ� τ�υ
στ,ς H.Π.A. σ/ετικG µ9 τ?ν .φαρµ�γ? τSς -τ�µικSς .νKργειας.

MK/ρι τ� τKλ�ς τ�E II Παγκ�σµ5�υ π�λKµ�υ :πSρhαν κα, oλλες -λλG περιωρισµKνης
.κτ�σεως µελKτες. PH �Bσιαστικ? θεµελ5ωσι κα, δι�δ�σι τSς «θεωρ5ας πληρ�φ�ρι(ν» wγι-
νε -π� =να oλλ� τρ5δυµ� .ρευνητ(ν, π�f σ/εδ�ν σ;γ/ρ�να παρ�υσ5ασαν τ?ν .hα5ρετη
.ργασ5α τ�υς π�νω σ9 τρ5α τελε5ως διαφ�ρετικG .πιστηµ�νικG πεδ5α: α) τ?ν ^ι�λ�γικ?
0ρµηνε5α τSς πληρ�φ�ρ5ας, τ?ν DNA κ.λπ. -π� τ�fς Watson κα, Crick, ^) τ?ν µαθηµατικ?
.πεhεργασ5α τSς -^ε^αι3τητ�ς, πληρ�φ�ρ5ας κλπ., γιG τ,ς τηλεπικ�ινων5ες, -π� τ�ν C.
Shannon κα, W. Weaver κα, γ) τ?ν µαθηµατικ? θεωρ5α τSς «Kυ^ερνητικSς» -π� τ�ν R.
Wiener. (Eδ( δ9ν -ναφKρ�υµε φυσικG τ�fς π�λλ�fς κα, διακεκριµKν�υς .πιστIµ�νες,
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π�f συνεισKφεραν στ?ν θεµελ5ωσι κα, .πKκτασι τSς «πληρ�φ�ρικSς», δηλ, τSς σηµερινSς
.πιστIµης τ(ν qλεκτρ�νικ(ν υπ�λ�γιστ(ν). PH «πληρ�φ�ριακ? .ντρ�π5α» τ�E C. Shannon
π�λf γρIγ�ρα .πεhετ�θη κα, συνεδKθη µ9 φυσικ9ς κα, θερµ�δυναµικ9ς wνν�ιες κα, κα-
ταστ�σεις (D. Gabor, P. Brillouin κα, π�λλ�, oλλ�ι δι�σηµ�ι .πιστIµ�νες κα, .ρευνητ9ς
καθ�ς κα, γνωστ3τατ�ι φιλ3σ�φ�ι τSς .π�/Sς). ΣIµερα w/ει :πεισKλθει δυναµικG σ9 Lλ�υς
τ�fς .πιστηµ�νικ�fς κλ�δ�υς.

T� τρ5τ� κα, σ�^αρ#τερ� στ�δι� τSς νKας θεωρ5ας, π�f -π�τελεU κα, τ� -π�κ�ρ;φωµ�
της, δ9ν ε_ναι -ρκετG γνωστ3. ΣτG τKλη τSς δεκαετ5ας 1980/90 τρεUς νK�ι ^ι�λ3γ�ι συνK-
γραψαν κα, παρ�υσ5ασαν =να ^ι�λ�γικ� σ;γγραµµα, π�f C µαθηµατικ? δ�µ? τ�υ ^ασι-
j3ταν πλIρως στ?ν εcδικ? κα, γενικ? θεωρ5α τSς σ/ετικ3τητ�ς τ(ν Aϊνστ�ιν, Mινκ3^-
σκι (^λ. XV). Aπ� τ?ν «Γεωµετρ
α τ�9 ΣMµπαντ�ς» δηµι�;ργησαν τ?ν «Γενετικ6 Γεω-
µετρ
α» κα, =ναν καθαρG «πληρ�φ�ριακ� /ωρ3-/ρ�ν�» µ9 τ�fς rδι�υς oκρι^(ς τ;π�υς τ(ν
-ρ/ικ(ν θεωρι(ν. PH νKα «Γενετικ? K�σµ�λ�γ5α» φυσικG δ9ν κ�νει /ρSσι τ�E «περιττ�E»
γιG τ?ν θεωρ5α αcθKρα, -λλG καθιστsg τ�ν /ωρ3-/ρ�ν� καθαρG ^ι�λ�γικ�, πληρ�φ�ρια-
κ3, γεγ�ν�ς π�f -π�τελεU =να τερ�στι� �λµα σ9 σ;γκρισι µ9 τ,ς :π�ρ/�υσες συµ^ατικ9ς
θεωρ5ες.

VOµως περ5π�υ τ?ν rδια .π�/? =νας oλλ�ς λαµπρ�ς ̂ ι�λ3γ�ς παρ�υσι�jει =να δικ3 τ�υ

IV. «INΦON», ENA ΠIΘANO ΣΩMATI∆IO TOY AIΘEPA
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11η Φιλ�σ�φικ5 67�σωσι (�µ�δα <ριθµ�συνδ=σµων)

Aριθµ�σ;νδεσµ�ι τ(ν δ;� θεµελιωδ(ν -λφα^Iτων/κωδικ(ν κα, κλιµ�κων τSς Φ;-
σεως: N (-ριθµ�ς Avogadro = 6.023x1023 περ5π�υ) κα, λ3γ�υ X. (τ�E Eddington-Dirac
κ�σµικ�E -ριθµ�E � 2.3x1039, καθαρ�, -δι�στατ�ι -ριθµ�5, µ9 π�λλ�fς oλλ�υς -ριθ-
µ�συνδKσµ�υς) µ9 τ� Πυθαγ3ρει� /ρυσ� µKτρ�: 2φ2 (φ = [1 + �5�]/2 = 1.618034, 2φ2 =
1+φ+φ2). ΣυνθSκες cδανικ�E κα, ]ρµ�νικ�E σ/εδιασµ�E, µ�ν�δες c.g.s., φυσικ�, λ�-
γ�ριθµ�ι:

log (2φ2)  � �
l

l

o

o

g

g

X

N
� κ.λπ. O mς: 2φ2 � X1/logN κ.λπ.

µ9 π�λλ�fς oλλ�υς σηµαντικ�fς -ριθµ�συνδKσµ�υς σωστ(ν φυσικ(ν διαστ�σεων.

2η Φιλ�σ�φικ5 67�σωσι (�µ�δα <ριθµ�συνδ=σµων)

PH .σωτερικ? .νKργεια (intrinsic rest energy) 2 hερ�ν5ων σ9 ]ρµ�νικ� -ριθµ�σ;νδεσµ�
µ9 τ�ν /ρυσ� -ριθµ� κα, τ�ν «-ριθµ� τ�E Πλ�των�ς» 216 (= 63 κ.λπ.). T� hερ3νι�ν Mx
= m e/X = � 4x10-67 γραµµ. PH «τα/;της φωτ3ς», c=3x1010 cm/sec. mς καθαρ�, -δι�στατ�ι
-ριθµ�5. PO /ρυσ�ς -ριθµ�ς φ mς oνω.

2Mx.c2 � �
φ2

1

16
� κ.λπ.

µ9 π�λλ�fς oλλ�υς σηµαντικ�fς -ριθµ�συνδKσµ�υς σωστ(ν φυσικ(ν διαστ�σεων.
© 1998 P. Analytis

ΓιG τ?ν π�λλαπλS /ρSσι κα, .φαρµ�γ? τ�E /ρυσ�E -ριθµ�E φ κα, τ�E /ρυσ�E µKτρ�υ 2φ2

:π� τ(ν πυθαγ�ρε5ων στ?ν -ρ/αι3τητα ^λ. σ/ετικG oρθρα τ�E κ. PIππ�κρ�τη ∆�κ�γλ�υ
στ�ν «∆αυλ�», τ. 1992, 1993, 1994, 1995 κα, 1996, καθ�ς τ?ν .hα5ρετη, λεπτ�µερS κα, τεκ-
µηριωµKνη περιγραφ? κα, -ν�λυσι στG ^ι^λ5α τ�υ «PO Mυστικ�ς K#δικας τ�E Πυθαγ3-
ρα», τ3µ�ι I,II,III, IV, .κδ. NKα ΘKσις, AθIνα (1987-1996).



σ;γγραµµα (^λ. XVI) µ9 τ�ν τ5τλ� «PH Πληρ�φ�ρ5α κα, Eσωτερικ? ∆�µ? τ�E Σ;µπα-
ντ�ς». ΘG µπ�ρ�;σαµε νG π�Eµε, Lτι C πρ�σKγγισι κα, -ν�λυσι ε_ναι κ^αντικ?/θερµ�δυ-
ναµικI. Mεταhf oλλων .hαιρετικG .νδιαφερ3ντων µαθηµατικ(ν τ;πων κα, σ/�λ5ων πα-
ρ�υσι�jει =να σωµατ5δι� -π�λ;τ�υ φυσικSς πληρ�φ�ρ5ας, π�f τ� -π�καλεU «UIνφ�ν».

VEνα σωµατ5δι� µηδενικSς µ�jας, mς ε_δ�ς φωτ�ν5�υ, πKρα -π� τG συµ^ατικG σωµατ5-
δια τSς .νKργειας/µ�jας. TG /αρακτηριστικG π�f τ�E -π�δ5δει, τ� καθιστ�Eν =ναν δυνα-
µικ#τατ� :π�ψIφι� γιG πιθαν� θεµελι(δες σωµατ5δι� τ�E αcθKρα, π�ρ’ Lλ�ν Lτι τ�Eτ�
δ9ν -ναφKρεται σαφ(ς -π� τ�ν συγγραφKα-.φευρKτη τ�υ. ∆9ν -ρκεU Lµως C φυσικ? πε-
ριγραφ? κα, C φυσικ? κατ�στασι 0ν�ς σωµατιδ5�υ, wστω κα, µ9 µηδενικ? µgjα γιG νG θε-
ωρηθHS mς τ� κ;ρι� συστατικ� τ�E αcθKρα. ΘG πρKπει .π5σης νG ε_ναι κα, κ;ρι� συστα-
τικ� τSς «λ�γικSς τSς Φ;σεως», δηλ. συστατικ� κα, δηµι�υργικ� σωµατ5δι� τSς Φ;σε-
ως/Λ3γ�υ.

T?ν rδια .π�/? =νας πραγµατικG -π5θαν�ς κα, -πρ�γραµµ�τιστ�ς «συγ/ρ�νισµ�ς» wλα-
^ε /#ρα. VEνας διακεκριµKν�ς µαθηµατικ3ς, π�f συνKγραφε σ9 τελε5ως διαφ�ρετικ� τ3-
π� κα, περι^�λλ�ν κα, µ9 διαφ�ρετικ� σκ�π3, παρ�υσι�jει τ� wργ� τ�υ µ9 τ5τλ� «Λ�γικ?
κα, Πληρ�φ�ρ5α». M5α .µπεριστατωµKνη -ν�λυσι τSς .νν�5ας τSς πληρ�φ�ρ5ας µ9 καν3νες
µαθηµατικSς κα, συστηµατικSς λ�γικSς (^λ. XVII). PO συγγραφεfς .θε#ρησε /ρIσιµ� κα,
-ναγκαU� νG παρ�υσι�σHη =να ^ασικ� στ�ι/εU� τSς «λ�γικSς πληρ�φ�ρ5ας», π�f τ� -π�-
καλεU, .π5σης κα, κατG σ;µπτωσι, «7Iνφ�ν».

Λαµ^�ν�ντες :π’ {ψι τ�ν .πιστηµ�νικ� κ;κλ� µKσα στ�ν Xπ�U� κιν�Eνται �' δ;� συγ-
γραφεUς, C ταυτ3τητα τ�E .πιλεγKντ�ς |ν3µατ�ς δ9ν ε_ναι -σφαλ(ς �iτε παρ�δ�hη �iτε
-πρ3σµενη. PH /ρ�νικ? Lµως σ;µπτωσις κα, C σ;µπτωσις στ� {ν�µα, hεκιν#ντας -π� δ;�
τελε5ως διαφ�ρετικG σηµεUα, ε_ναι πρ�γµατι -hι�πρ3σεκτη. Kατ’ αBτ�ν τ�ν τρ3π� τ� φυ-
σικ� «7Iνφ�ν» -π�κτg κα, τ� -ναγκαU� λ�γικ�-θεωρητικ� συµπλIρωµ� τ�υ, Xπ3τε τ� δ5-
δυµ� τ(ν «7Iνφ�ν» µπ�ρεU κ�λλιστα νG θεωρηθHS mς τ� θεµελι(δες «σωµατ5δι�» τ�E -π�-
καλ�υµKν�υ -π� τ�ν γρ�φ�ντα τ� παρ�ν mς «πληρ�φ�ριακ�E αcθKρα».

Eν π�σHη περιπτ#σει -ντιµετωπ5j�υµε µ5α «-ναγKννησι» κα, «-ναµ3ρφωσι» τ(ν θεω-
ρι(ν σ/ετικ3τητας κα, τ(ν κ^αντικ(ν θεωρι(ν µKσα σ9 =να πληρ�φ�ριακ� /(ρ� κα, /ρ3-
ν�. ΣηµειωτK�ν, Lτι :π�ρ/�υν κα, oλλες .νεργ9ς θεωρ5ες π�νω στ� rδι� θKµα. Eκτ�ς -π�
τ�fς πρωτ�π3ρ�υς L. Brillouik κα, D. Gabor C πληρ�φ�ριακ? θεωρ5α τ�E Bekenstein (^λ.
XVIII), O θεωρ5ες τ�E R. Carnap κα, R. Baierlein κα, oλλων διακεκριµKνων .πιστηµ3νων,
π�f παραµKν�υν Lµως µKσα στG καθαρ(ς φυσικ�, κ�σµ�λ�γικG O καθαρ(ς ^ι�λ�γικG
πλα5σια. PO γρ�φων τ� παρ�ν -π�δ5δει cδια5τερη σηµασ5α {/ι µ3ν� στ� φυσικ�µαθηµα-
τικ� περιε/3µεν� τ(ν δ;� δηµι�υργ(ν, -φ’ 0ν�ς τ�E «λ�γικ�E» κα, -φ’ 0τKρ�υ τ�E «φυ-
σικ�E» UIνφ�ν, -λλG κα, στ?ν /ρ�νικ? σ;µπτωσι κα, σ;γ/ρ�νη .πιλ�γ? τ�E Lρ�υ «UIνφ�ν».
Kατ’ αBτ�ν τ�ν τρ3π� µπ�ρ�Eµε νG π�Eµε Lτι τ� .πιστηµ�νικ� περι^�λλ�ν τ�E τKλ�υς
τ�E αc#να µας {/ι µ3ν� δ9ν -π�ρρ5πτει -λλG .πι^�λλει τ?ν .πανεhKτασι τSς .νν�5ας τ�E
αcθKρα, µKσα -π� τG νKα δεδ�µKνα mς κα, τ?ν πρ�φανS δυνατ3τητα .πιλ�γSς τ(ν Lρων
«ΦMσις/Λ:γ�ς» κα, «Bι�λ�γικ3 ΣMµπαν» mς πραγµατικ(ν φυσικ(ν καταστ�σεων γιG τ�ν
oνθρωπ�, τ�ν -νθρ#πιν� ν�E τ�E Homo-Sapiens κα, τ?ν ν�ηµ�σ;νη τ�E Homo-
Informaticus, Lπως .hελ5σσεται στ?ν ΓS τ�E παλαι�E Homo-Erectus.

ΓιG τG π�λλG oλλα θKµατα σ/ετικG µ9 τ�fς -ριθµ�fς, τ�fς -ριθµ�συνδKσµ�υς, τ,ς φι-
λ�σ�φικ9ς .hισ#σεις κ.λπ. :π�ρ/�υν λεπτ�µKρειες σ9 oλλα .κδ�θKντα O :π� wκδ�σιν wργα
τ�E γρ�φ�ντ�ς.

ΘG κλε5σ�υµε τ� παρ�ν µ9 τ?ν παρ�υσ5ασι δ;� -κ3µη θεµελιωδ(ν -ριθµ�συνδKσµων
π�f συνδK�υν τ,ς κ;ριες δ;� σταθερKς/-λφ�^ητα τSς Φ;σεως, µ9 τ� πυθαγ3ρει� /ρυσ�
µKτρ�, σ9 λ�γαριθµικ? σ/Kσι π�f µπ�ρεU νG 0ρµηνευθHS κατG π�λλ�fς τρ3π�υς µ9 τ,ς σ;γ-
/ρ�νες θεωρ5ες κα, τ?ν .σωτερικ? .νKργεια τ�E «�ερ�ν
�υ» µ9 τ�ν /ρυσ� -ριθµ� κα, τ�ν
-ριθµ� τ�E Πλ�των�ς, τ�ν 216. NG σηµειωθHS, Lτι τ3σ�ν τ� hερ3νι�ν M/ Lσ�ν κα, oλλες
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µgjες π�f παρ�υσι�j�νται στ,ς .hισ#σεις, w/�υν πρ�ταθS κα, διερευνηθS κα, -π� -ρκε-
τ�fς oλλ�υς .ρευνητKς, -λλG π�ντ�τε µ9 τ?ν περιωρισµKνη καθαρG φυσικ? 0ρµηνε5α των,
.ν( στG κε5µενα τ�E γρ�φ�ντ�ς -π�κτ�Eν .π, πλK�ν πληρ�φ�ριακ9ς 0ρµηνεUες κα, ση-
µασ5ες. T� πρ�αναφερθ9ν σωµατ5δι� 7Iνφ�ν θεωρεUται mς τ� µαθηµατικ� µηδ9ν στ� σ/ε-
διασµ� τSς Φ;σεως, δηλ. mς φωτ3νι� µηδενικSς µ�jας. T� hερ3νι� M/ ε_ναι τ� «φυσικ�
µηδ9ν», .νδι�µεσ� µεταhf πνε;µατ�ς κα, xλης κα, «πληρ�φ�ριακ� -ν�φ�ρ�». PYπ�ρ/ει
κα, τ� σωµατ5δι� «αLθ�ρι�ν», µ5α oλλη κατ�στασις φωτ�ν5�υ, π�f δ9ν -ναφKρεται στG πα-
ρ3ντα κε5µενα.

V. Bι&λι�γραφ�α
(∆9ν ε_ναι κατG -λφα^ητικ? O oλλη σειρ�. PYπ�ρ/ει π�λf .κτεταµKνη σ/ετικ? ̂ ι^λι�γραφ5α, π�f -να-
φKρεται στG κ;ρια wργα τ�E συγγραφKα).
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«�Oδηγ$ κα� σK σκ�πτ�µαι», τραγ�υδY � λαϊκ3ς µας �8ρδ�ς. UAν κα� πρ�σωπικC
δKν γνωρ
5ω, ;ν σκ�πτεται τ6ν 0γαπηµ�νη τ�υ d τ6ν Πανεπιστηµ
�υ. Kαθ:σ�ν, .ς
γνωστ:ν, πι3 εzκ�λα τ6ν σHµερ�ν Rµ�ραν σ’ !ρωτεMεται R Nαστ85ια K
νσκυ, παρC
διασ>
5εις τ6ν λεωφ:ρ� (Aµαλ
ας. �O ε7τυ>6ς �δηγ:ς, π�I J>ει τ6ν τM>η νC 0νε�α
νEη
τ6ν Συγγρ�9, µπ�ρε, κα� νC αLσθ8νεται Aκαν�π�
ηση, παρC τC Jργα τ�9 µετρ:, καθ?ς
�λ�πει "τι R κυκλ�φ�ρ
α γενικC τσ�υλ8ει. MικρKς /π�ψ
ες γιC τ6ν περαιτ�ρω π�ρε
α
τDς µ�ρας τ�υ τ3ν καταλαµ�8ν�υν !κε, στ3 {ψ�ς τDς �δ�9 N�γρη, "ταν 0τεν
σEη τ6ν
�7ρC τ$ν α7τ�κινHτων π�I 0κινητε, µακαρ
ως. (Aνα��σ�Hν�υν µK τ6ν συνHθη συ-
>ν:τητα τC φαν8ρια, πρ8σιν�-κ
τριν�-κ:κκιν�, 0λλC καν�να δKν !νδιαφ�ρει, 0φ�9
τ
π�τε δKν κινε,ται. |H, µYλλ�ν, κ8τι κινε,ται µK σταθερC 0ργ�Iς ρυθµ�Iς π�I ε_ναι
σ>εδ3ν 0νεπα
σθητ�ι. Στ6ν 0ρ>6 � �δηγ:ς µας µK τ6ν στωικ:τητα τ�9 (Aθανασ
�υ
∆ι8κ�υ �λ
γ�ν πρ3 τ�9 µαρτυρ
�υ 0ν8�ει τσιγ8ρ� κα� 0φHνει τ6ν σκ�ψη τ�υ νC πε-
ριπλανηθED σ’ ε7>8ριστα πρ8γµατα "πως λ.>. στ6ν !φ�ρ
α, τ�Iς η7�ηµ�ν�υς λ�γα-
ριασµ�Iς τ$ν παρ�>$ν κα� τ6ν αz�ηση, π�I γιC φ�τ�ς δKν πρ��λ�πεται. Kα� R κυ-
κλ�φ�ρ
α συνε>
5εται µK τ�Iς γρHγ�ρ�υς ρυθµ�Iς �τ�ιµ:γεννης >ελ�νας.

T6ν Wρεµ
α τ�9 τ�π
�υ τ�ρα διακ:πτ�υν τC �µαδικC κλ8��ν τC �π�,α δηµι�υρ-
γ�9ν µιC µελωδικ6 Pρµ�ν
α, !νT$ τα7τ:>ρ�να τ8... ΓαλλικC δ
ν�υν κα� πα
ρν�υν. Πα-
ρ8θυρα 0ν�
γ�νται κα� 0ρ>
5�υν �A δηµ:σιες σ>�σεις στ3 {φ�ς τ�9 Φελλινικ�9 νε�-
ρεαλισµ�9: «Π�ι:ς π�M (µπ
π) J>ει κλε
σει π8λι τ3ν δρ:µ�»; d «MYς J>�υν γα (µπ
π)
α7τKς τ�ς µ�ρες». Tελικ8, µK τC νε9ρα τσατ8λια, κι {στερα 0π3 µιC 4ρα, � �δηγ:ς µας
0τεν
5ει πανευτυ>6ς τ6ν 0ρ>6 τDς (Aµαλ
ας, R �π�
α παρC τ3 πη�ιµατ8κι της «τρα-
�8ει». «�Ωρα,α», σκ�πτεται, � ;νθρωπ�ς. «�H Συγγρ�9 Xταν τ3 πρ:�ληµα. B�Iρ τ�-
ρα γιC τ6ν δ�υλει8 µας». Kα� πρ�>ωρε,. ]Oµως στ3 {ψ�ς τDς µεσα
ας λωρ
δ�ς τDς
λεωφ:ρ�υ Bασιλ�ως Kωνσταντ
ν�υ τ3ν 0ναµ�νει µιC ε7>8ριστη Jκπλη�η: ∆υ3 γε-
ραν�� τDς τρ�>α
ας κα� τρ
α περιπ�λικC J>�υν κλε
σει τ6ν δι�λευση τ$ν �>ηµ8των
κα� τC στ�λν�υν νC θαυµ8σ�υν τ3ν «∆ισκ��:λ�» κα� τ3 Παναθηναϊκ3 Στ8δι�. MK µ:-
λις συγκρατηµ�νη τ6ν ψυ>ραιµ
α τ�υ � �δηγ:ς, π�I ε_ναι Fτ�ιµ�ς νC !κραγED σCν
τ6ν Ajτνα, ρωτ8ει ε7γεν�στατα τ3 !κε, /π8ρ>�ν 0στυν�µικ3 =ργαν�, τ
 !π� τ�λ�υς
συµ�α
νει. ΓιC νC π8ρEη τ6ν 0π8ντηση π�ς α7τ6 τ6ν στιγµ6 πραγµατ�π�ι�9ν �κα-
τ�στ6 εLκ�στ6 Fκτη π�ρε
α τ�υς �A /π8λληλ�ι τ�9 «(Oργανισµ�9 γιC τ6ν αz�ηση τDς
παραγωγικ:τητας». (EνT$ 0π3 µακριC 0κ�Mγ�νται τC καιν�φανD συναισθHµατα «M’
0γ$νες κατακτ�9µε τC δικαι�µατ8 µας» κα� τ3 ρυθµικ�τατ�ν «∆Kν θC περ8σEη».

T3 "τι δKν θC περ8σEη πρ3ς τ6ν Πανεπιστηµ
�υ � �δηγ:ς µας ε_ναι κ8τι παραπ8-
νω 0π3 ���αι�. ]Oσ� γιC τ3 δικα
ωµ8 τ�υ νC φτ8σEη στ6ν ‘Oµ:ν�ια, σ
γ�υρα 0παι-
τε, π�λI 0γ$να. Tελικ8, 0π�δεικνMεται "τι � ;νθρωπ�ς πι3 εzκ�λα πηγα
νει στ3
φεγγ8ρι παρC 0π3 τ3 K�υκκ8κι στ6ν (Oµ:ν�ια. (Eκτ3ς πιC κι ;ν π8Eη µ�σTω Λαµ
ας.
Tελικ8, "ταν " ;νθρωπ�ς π8Eη στ6ν δ�υλει8 τ�υ µK >
λι�υς κ:π�υς κα� !π� τ�λ�υς γυ-
ρ
σEη σπ
τι τ�υ, �85ει τ6ν τηλε:ραση νC δED εLδHσεις. Kα� τ
 �λ�πει κα� φτ8νει στC "ρια
τ�9 !γκεφαλικ�9; Ejκ�σι 0�Mριστ�υς (γιC νC µ6 >8ν�υµε κα� τ6ν !παφ6 µK τ6ν !πα-
ν8σταση) µK µιC ντ�υντ�Mκα νC J>�υν κλε
σει τ6ν Πανεπιστηµ
�υ διαµαρτυρ:µεν�ι
γιC τ6ν καταπ
εση κα� !ν8ντια στ6ν !ντατικ�π�
ηση τDς δ�υλειYς, π�I µεθ�δεM�υν
τC ��να µ�ν�π�λια κα� τC ντ:πια τσιρ8κια τ�υς τDς �λιγαρ>
ας, π�I �ε5�υµ
5�υν τ�Iς
!ργα5:µεν�υς. UO>ι! ∆Kν γνωρ
5ω ;ν � �δηγ:ς µας Jκαψε τ’ Pµ8�ι τ�υ. (AλλC π�9
θC π8Eη; K8π�τε θC γ
νEη κι α7τ:.

ΓιBργ�ς ΠετρCπ�υλ�ς

«�OδηγB καD σE σκ=πτ�µαι...»

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



�Oλ�ι �� �ρ
α��ι λα�� (�πως σ�µερα στ� �Aγγλ�σα�ωνικ� σ�στηµα) 
ρησιµ�-
π�ι�"σαν �νθρωπ�κεντρικ$ς µ�ν%δες µετρ�σεως µηκ'ν (δ%κτυλ�ς, παλ%µη, σπι-
θαµ�, π��ς, π*
υς, +*µα, ,ργυι%). E/δικ0 τ0 �ρ
α�α 1λληνικ0 µ2τρα (Dörpfeld,
«Λε�ικ� �Aρ
α5ας 6Eλληνικ*ς Γλ8σσης» Σταµατ%κ�υ) /σ�"ται µ$ ∆=1.93 1κ.,
Π=4∆=7,7, Σ=12∆ � 23, Π�"ς=16∆ = 30.83 �κ., π*
υς � 4.6, B=77 κα�
O=6Π=1,85µ. (I. ∆%κ�γλ�υ, «T� �κατ�µπεδ�ν...», «∆αυλIς», τ. 120/1991). LAν λ%-
+�υµε �νθρωπ�µετρικ0 στ�ι
ε�α σ$ Mτ�µ� Nψ�υς 1.85µ., θ0 ταυτ5Pωνται µ$ τ0
�ντ5στ�ι
α τ'ν �νωτ2ρω µ2τρων, πλ�ν τ�Q π�δIς. Πρ%γµατι R Π=30.84 1κ. εSναι
π�λQ µεγαλ�τερ�ς τ�" φυσι�λ�γικ�" π�δι�". TIτε R π�Qς τ5 �ντιπρ�σωπε�ει;

KAΘOPIΣMOΣ TOY MHKOYΣ TOY: 6Yπ%ρ
�υν πλXν τ�" Mνω π�δ�ς κα� Mλλ�ι
1λληνικ�� πIδες �πως R ∆ωρικ�ς � 32,7 1κ. (Dinsmoor), R �Iωνικ�ς κ.M. LE
�υν
+ρεθ* 
αρ%�εις π�δ'ν σ$ τ�5
�υς κα� δ%πεδα να'ν. LAλλ�ι �ρ
α��ι λα�� 
ρη-
σιµ�π�ι�"σαν πIδας �π� 27 Yως 35 1κ. 6Eπ�µ2νως θ0 εS
ε µ*κ�ς περ5π�υ 30 1κ.
ΠIσ� �κρι+'ς; �EπειδX R π�Qς εS
ε µικρ� µ2γεθ�ς, γι0 ν0 Z
�υν µεγαλ�τερη
�κρ5+εια 
ρησιµ�π�ι�"σαν [ς σταθερ0 τ� 1κατ�νταπλ%σι� (� 30µ.), τ� �κατ�-
µπεδ�ν (;) \ πλ�θρ�ν <π2λεθρ�ν<π�µπληµι = πλ*ρες (µ2τρ�ν). 6O Hooker στXν
«E�σαγωγ# στ# Γραµµικ# B» (σ. 97) δια+%Pει σ$ π�λινη πινακ5δα τ*ς Π�λ�υ
τXν λ2�η pe-re-go-ta III (= πελ2θ�ρα 3). T5 µ�ν%δα εSναι τ� πλ2θρ�ν π�Q Zρ
εται
�π� τ0 +%θη 4.000 ^τ'ν;

LAς συνε
5σ�υµε µ$ _π�λ�γισµ��ς. T0 6 πλ2θρα = 1 στ%δι�ν, 10 στ%δια =
6x10x30� 1800µ. = 1.853,2µ. = 1 ναυτικ� µ5λι�ν (6080 feet x 0,3048), π�Q θεωρε�ται
τ� µ*κ�ς τ�" πρ8τ�υ λεπτ�" τ*ς µ�5ρας τ'ν κ�κλων τ*ς Γ*ς. Πρ%γµατι +ρ5-
σκ�ντας τ�ν µ2σ� �ρ� τ'ν γη5νων περιµ2τρων (40.009.300+40.076.800):2=
40.044.100µ. 1� στ%δι� κα� διαιρ8ντας τ�ν µ$ τ� 360° x 60’, +ρ5σκ�υµε 1.853,90µ.
� 1 µ5λι = 10 στ%δια.

LAν σ�µφωνα µ$ τ�ς πρIσφατες δ�ρυφ�ρικ$ς µετρ�σεις �b διαστ%σεις τ*ς Γ*ς
εSναι µεγαλ�τερες, R µ2σ�ς �ρ�ς θ0 πλησι%Pcη τ�ν �ριθµ� 40.048.600µ. ∆ιαιρ8ντας
τ�ν µ$ τ� 360° x 60’ x 60’’, +ρ5σκω τXν τιµX 1’’ δευτ2ρ�υ λεπτ�" τ*ς µ�5ρας =
30,9017 µ. = 1 πλ�θρ�ν. 6Eπ�µ2νως �b �ρ
α��ι �Eλληνες γν8ριPαν �τι d γ�ϊνη πε-
ρ5µετρ�ς fταν κατ0 µ2σ�ν �ρ� 6x60x60x60 = 1.296.000 πλ2θρα. T� _π�λIγισαν �b
gδι�ι \ εS
αν γν8σεις πρ�ηγ�υµ2νων π�λιτισµ'ν; Kα� γιατ� 
ρησιµ�π�ι�"σαν τ�
1�αδικ� σ�στηµα, �πως κα� γι0 τX µ2τρηση τ'ν γωνι'ν κα� τ�" 
ρIν�υ; LAγνω-
στ�.

TO «EKATOMΠE∆ON»: T� µ*κ�ς τ'ν 100 π�δ'ν = 30,90... γι0 ν0 _λ�π�ιηθc*,
πρ2πει ν0 εSναι δι%σταση κτηρ5�υ \ να�" τ*ς �ρ
α5ας 6Eλλ%δ�ς. LAν περι�ρι-
σθ�"µε στXν �Aθ�να κα� ε/δικ8τερα στXν �AκρIπ�λη, θ0 στηρι
θ�"µε σ$ σ
ετικ0
συγγρ%µµατα κα� ^πιγραφ$ς µ$ κυρι8τερα: 1. TXν περ5φηµη ^πιγραφX IG II2 σ$

TO MYΣTHPIO TOY «ΓAΛΛIKOY METPOY»,
TO «EKATOMΠE∆ON» KAI O «IEPOΣ ΠOYΣ»

O� Γ	λλ
ι τ «�ντ�γραψαν» �π τ�ν �Aκρ�π
λη;
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Σ��δι
 1α.

∆IA∆OXIKOI NAOI AΘHNAΣ
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ρρ)ς)

H AKPOΠOΛIΣ πρ τ
/ 480 π.X.
(Dinsmoor)

Παλαι3 κτ4ρια
530-480 π.X.

Θεµ�λια

�Aναπαρ	στασις
«�Aρ�α;
ς Nε<ς»



δ�� µετIπες τ�" πρωταρ
ικ�" Παρθεν8να (κτ�ρι� H), π�Q �ναφ2ρεται στ� 1κα-
τIµπεδ�ν· κα� 2. T�ν 6Hσ�
ι� (λ. 'Eκατ�µπεδ�ς = «... νε*ς +ν τ,- .κρ�π�λει τ,-
Παρθ�ν0ω, κατασκευασθε2ς 3π� 4Aθηνα�ων µε�6ων τ�7 +µπρησθ�ντ�ς 3π� Περσ8ν
π
σ= πεντ4κ
ντα» (κτ�ρι� H;).

T5 εSναι τ� «1κατIµπεδ�ν». ESναι να�ς, δι%σταση, 
8ρ�ς να�" \ περι�
X; Πρ�ν
�παντ�σ�υµε, qς δ�"µε τ5 συν2+η στXν �AκρIπ�λη. (T0 στ�ι
ε�α ̂ λ�φθησαν �π�
τ� «The Hekatompedon on the Athenian Acropolis» τ�" Dinsmoor κα� �π� τXν
δι%λε�η τ�" M. K�ρρ$ (1994), π�Q περιελ�φθη στXν «4Aρ9αι�λ�γ�α τ-ς Π�λεως
τ8ν 4Aθην8ν».

KAI OΛIΓH IΣTOPIA: �Aπ� τ0 µυκηναϊκ0 
ρIνια _π%ρ
�υν στXν �AκρIπ�λη
κτ5σµατα, τε�
�ς κα� Mγνωστης µ�ρφ*ς να�ς τ*ς �Aθηνrς στX +Iρεια πλευρ0
(πλησ5�ν τ�" �Eρε
θε5�υ) [�Aρ. 1 στ� σ
2δι� 1].

T�ν 8�-7� α/'να (ΓεωµετρικX Περ5�δ�ς) �νανε8νεται µrλλ�ν [ς «+ν παρα-
στ:σιν»  να�ς, πλ5νθιν�ς µ$ ��λιν�υς κ5�νες (�ρ. 1α). Παρ%λληλα κτ5Pεται να�ς
στ0 νIτια (στ�ν 
'ρ� τ�" ν"ν Παρθεν'ν�ς) (�ρ. 2). 6O K�ρρ$ς δ2
εται τX συν�-
παρ�η τ'ν δ�� να'ν κα� τXν �Aθηνr Παρθ2ν�ν (Π�λεµικX) στ� νIτ�.

T� 566 π.X. �/κ�δ�µε�ται (�ντ� τ�" πρ�ηγ�υµ2ν�υ;) τ� περ5φηµ� «Kτ�ρι�ν» \
Ur. Pathenon (Πρωταρ
ικ�ς) (�ρ. 3) Mγνωστης πλ2�ν θ2σεως κα� µ�ρφ*ς, ^�%-
στυλ�ς περ5πτερ�ς κατ0 τ�Qς Schuchardt κα� K�ρρ2, πλ. � 21 µ. «^ν παραστ%-
σιν» κατ0 Shrader (H2) κα� Dinsmoor («Hekatompedon») [Σ
2δι� 2]. MIν� µε-
ρικ0 τρ5γλυφα, µετIπες κα� κι�νIκρανα �π2µειναν, ^νv' d κ%τ�ψ� τ�υ καλ�-
φθηκε �π� τ�ν στερε�+%τη (+%ση) τ�" Πρ�παρθεν8να.

T� 525 ^π� Πεισιστρ%τ�υ �/κ�δ�µε�ται στ�ν +�ρρr R «4Aρ9α;�ς Nε*ς» (�ρ. 4)
�ντ� τ�" πλ5νθιν�υ, 1�%στυλ�ς περ5πτερ�ς ^κ π8ρ�υ λ5θ�υ.

Περ� τ� 485 κατασκευ%Pεται µIν�ν R στερε�+%της τ�" Πρ�παρθεν'ν�ς (Pa I),
�b δ$ ^ργασ5ες τ�" να�" κατ0 π%σαν πιθανIτητα �κυρ�"ται (�ρ. 5). wεκιν�"ν τ�
490 µ$ �ναθεωρηµ2να σ
2δια (Pa II), �λλ0 διακIπτ�νται λIγω Περσικ*ς �πειλ*ς
(�ρ. 6) (+λ. σ
2δι� 2).

T� 480 �b Π2ρσες καταστρ2φ�υν στXν �AκρIπ�λη κα� τ� κτ5ρι� Pa II, κτ�ρι� H
κα� «�Aρ
α��ν Nε8ν». T� 477 - 432 �/κ�δ�µε�ται R σηµεριν�ς Παρθενxν (Pa III)
(�ρ. 7), ̂ νv' �π� τ�ν κατεστραµµ2ν�ν �Aρ
α��ν Nεxν �ν�ικ�δ�µε�ται µIν� τ� δυ-
τικ� τµ*µα τ�υ, R �OπισθIδ�µ�ς (�ρ. 8).

TO KYNHΓI TOY EKATOMΠE∆OY: �Aπ� τ� 1807 R Leake _π2θεσε �τι θρα�σµατα
�ν*καν σ$ παλαι� µX ε_ρεθ2ντα να� (6EκατIµπεδ�ν). �Eρευνητ$ς �πως �b Penrose,
Michaelis, Dörpferd �π�δ2
�νται µ$ δεδ�µ2να µIν� µερικ0 δ�µικ0 στ�ι
ε�α, �τι δ>

να�� πρ�ϋπ*ρ
αν στ�Qς 
8ρ�υς τ�" Παρθεν'ν�ς κα� τ�" «�ρ
α5�υ νε8». T0 _π�-
λε5µµατα τ*ς τερ%στιας Περσικ*ς Kαταστρ�φ*ς Rµαδ�π�ι�"νται σ$ κτ�ρι�ν A,B,....
T� κτ�ρι� H συγκεντρ8νει τXν πρ�σ�
X λIγvω τ'ν περ5φηµων γλυπτ'ν. 6O Schrader
(Σ
. 2) _π�στηρ5Pει, �τι εSναι δ�� κτ�ρια, H1 κα� H2. T� πρ'τ� στ� +�ρρr πλ. � 13,0µ.
(7 τρ5γλυφα = 6x1,96+0,9), τ� δε�τερ� στ� νIτ� πλ. � 16,7µ. (9 τρ5γλυφα). 6O
Schuchardt πρ�τε5νει ?να κτ�ρι� H κ%τω �π� τ�ν Παρθεν'να πλ. +%σεως � 21,5µ.
(11 τρ5γλυφα), να�ν 1�%στυλ�ν περ5πτερ�. 6O Dinsmoor να�ν «^ν παραστ%σιν» πλ%-
τ�υς 50 ∆ωρικ8ν π�δ'ν x 32,71 = 16,32µ. (9 τρ5γλυφα) κα� µ*κ�υς 100 ∆.Π. = 32,71µ.
(19 τρ5γλυφα). Πιθαν�λ�γε� δ$ κα� παλαιIτερ� να�ν _π� τ�ν «�Aρ
α��ν νεxν» πλ.
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Σ��δι
 2α.

ΠPOΠAPΘENΩN (Pα I)
(C	θρ
ν)

ΠPOΠAPΘENΩN (Pα II)
(Eµιτελ�ς)

ΠPOΠAPΘENΩN (Pα III)
(περFκλει
ς)

T «κτ4ρι
 H2» («πρωταρ�ικς Παρθεν<ν»)
(Iπ
θετικ) Schrader

T3 τρFα Iπ
θετικ3
Jκατ�µπεδα

T «κτ4ρι
 H1» κατ3 Schrader
(Iπ
θετικ) 

Kτήρι� 1α

Kτήρι� H

YΠOΘETIKO

66.888

69.50

32.71;

� 16.70

� 13.0

38
.3

9
30

.9
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Γ

ABΓ∆
PαI

PαI

B

Pα II EZHΘ

Pα III Περικλ�
υς

Kατ3 DINSMOOR
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Σ��δι
 3.

50 ∆.Π. = 16,32 κα� µ�κ�υς � 10,0µ. (Ob µετρ�σεις �π� τ� Σ
. σελ. 2 _π� κλ5µακα gσως

ρυσ� ,ρθ�γ8νι�). �Eφ’ �σ�ν δ$ν ε_ρ2θησαν +%σεις να'ν, _πελIγιPαν πιθαν0 µ�-
κη διαPωµ%των µIν�ν �π� ε_ρεθ2ντα τρ5γλυφα κα� µετIπες, κα� α{τ0 µ$ µικρ�δια-
φ�ρ2ς διαστ%σεων. O|τε λ�ιπ�ν R �ριθµ�ς τ'ν τριγλ�φων �|τε R συνδυασµ�ς των
εSναι γνωστ%, µ$ �π�τ2λεσµα R καθε�ς ν0 πρ�τε5νcη δι%φ�ρες διαστ%σες να'ν, γι0 ν0

T O M H

K A T O Ψ H

O Ψ H

A N O Ψ H

M	ρτι
ς 1900
N. MΠAΛANOΣ

K I O N O K P A N A  ∆ . O .

Σ T Y Λ O B A T H Σ  ∆ Y T I K H Σ  O Ψ E Ω Σ



γ5ν�υν 6EκατIµπεδα!
LAς πρ�τε5νω κι ^γx δ�� συνδυασµ��ς: α. Πλ%τ�ς διαP8µατ�ς 15,45µ. = 50π.

κα� +. M*κ�ς 30,90 µ.= 100π=2 (0,79+1,01+0,38)+15 (0,76+1,01).
H ΛYΣH: T� συµ+α5νει λ�ιπIν; �Aπ� τ�Qς 9 να�Qς τ*ς �Aθηνrς κανε�ς δ$ν Z
ει

δι%σταση 100 π�δ'ν (�π�ιων π�δ'ν), ~στε ν0 δικαι�"ται τ�ν τ5τλ� τ�" 'Eκατ�-
µπ�δ�υ; ∆ιIτι �|τε R «�Aρ
α��ς νε8ς» εSναι (28µ. \ 34,6), �|τε �b Πρ�παρθεν'νες
(τ� +%θρ� τ�" PαI = 31,39 πλησι%Pει σ$ τιµX πλ2θρ�υ, �λλ0 δ$ν ταυτ5Pεται µ$
καµµ5α τιµ� τ�υ).

�Aπ�µ2νει d µικρX πλευρ0 τ�" +%θρ�υ τ�" ν"ν Παρθεν'ν�ς. 6O Mπαλrν�ς
κατ0 τX σωστικX ̂ π2µ+αση, τ� 1900, µετρ%ει στX δυτικX πλευρ0 30,88 (τ� gδι� κα�
R K�ρρ2ς). 6O Θ. Mανι0ς µ$ τ�π�γραφικ0 µ2σα τ� +ρ5σκει 30,89. («TA Bγνωστα
µεγαλ�υργCµατα»...). 6H διαφ�ρ0 1~ 2 1κ. ,φε5λεται σ$ πιθαν$ς φθ�ρ2ς. T� «6Eκα-
τIµπεδ�ν» λ�ιπ�ν εSναι �πλ'ς δι	σταση! = 30,901 τ�" Παρθεν8ν�ς (Pα III) κα�
πιθαν'ς τ'ν παλαι'ν κατεστραµµ2νων να'ν (+�ρε5ως µ�κ�υς 50π. κατ0 6Hσ�-

ι�ν κα� ν�τ5ως µ�κ�υς 100π.). ESναι τ� 6Iερ�ν Πλ2θρ�ν τ'ν �ρ
α5ων 6Eλλ�νων
κα� συγ
ρIνως τ� δε�τερ� λεπτ� (1’’) τ*ς µ�5ρας τ'ν περιµ2τρων τ*ς Γ*ς, µ5α γ4-
ινη σταθερ	!

LAς κ%ν�υµε κα� δ�� συγκρ5σεις: 6O λIγ�ς λ=6Iερ�ς π��ς: κ�ιν�ς π��ς =
0,3090:0,30838 = 1.002. (M�πως τ� «9�λια δE�», π�Q λ2γει R λαIς µας µ2
ρι σ�µε-
ρα, εSναι τ� κλειδ� τ*ς µετατρ�π*ς τ�" 6Iερ�" π�δ�ς σ$ κ�ινI;). 6O λIγ�ς λ=6Iερ�ς
π��ς: 6Iερ�ς A/γυπτιακ�ς π��ς = 0.309017:0.305958=1.01! (�Aπ� Nψ�ς πυραµ5δας
148.21 µ. X 12:5812 δ%κτ. = 0.305958 µ.).

TO «ΓAΛΛIKO METPO» KAI O «IEPOΣ ΠOYΣ»: M0 ^π� τ2λ�υς τ5 εSναι α{τ�ς
R bερ�ς �ριθµ�ς 0.309017=1 π��ς σ$ µ2τρα; ESναι κα� «9ρυσ�ς», [ς παρ%γωγ�
τ�" περ5φηµ�υ �ριθµ�" Φ=1,618034... τ*ς «
ρυσ*ς τ�µ*ς» (+λ. «∆αυλIν», τ.
200/Σεπτ. 1998: «'O τετραγωνισµ�ς τ�7 KEκλ�υ», K. Kαρµιρ%ντP�υ).

Kα� λ5γα µαθηµατικ%: 6O Φ. εSναι ρ5Pα τ*ς ^�5σωσης τ*ς «
ρυσ*ς τ�µ*ς»

Φ2-Φ-1=0,δηλ. Φ = (1+�5�) : 2, κα� �
Φ

1
� = Φ-1 = 0.6180... �Aν R �πIλυτ�ς �ριθ-

µ�ς Π = �
2

1

Φ
� = 0.309017...,  τIτε R σ
ετικ�ς �ριθµ�ς 0.309017 µ2τρα δηλ8νει �τι, 

qν λ%+�υµε [ς µ�ν%δα Hνα «γαλλικ�» µ2τρ� (M=1), τ� �
2

1

Φ
� α{τ�" εSναι R bερ�ς

π��ς Π = �
2

M

Φ
� (κα� τ� �ντ5στρ�φ�).

Ob κατασκευ$ς εSναι �b ^�*ς:
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402 370
45, 44

• 80 • 97 • 79 • 106 • 79 •

13 π�δες � 30,90 = 4.02 12 π�δες � 30,9 = 3.71
50 π = 15.45

370 402



�Aπ� τ� �κατ�µπεδ�ν λ�ιπ�ν στ� µ2τρ�ν < µ�δ�µαι, σ
εδι%Pω ν%... = µ2τρηµα, µ�ν0ς
µετρ�σεων, ρυθµ�ς Rµιλ5ας κα� µ�υσικ*ς, �ναλ�γ5α, �ρι�ν, κανxν Pω*ς, /δανικ�ν
κ.M. �H µ�πως �π� τ� µ2τρ�ν στ�ν πIδα; Γιατ� qν R π��ς εSναι γ�ινη σταθερ%, µ�πως
τ� µ�τρ�ν εSναι κ�σµικ�; Kα� τIτε π�ιI «γαλλικ�» µ2τρ� +ρ*καν �b Γ%λλ�ι;

KAI ΛIΓH IΣTOPIA: 6H ΓαλλικX �Eθν�συν2λευση τ� 1790 συγκρIτησε ^πιτρ�πX
(µ$ +%ση τXν /δ2α τ�" Mouton, 1670) ^κ π2ντε σ�φ'ν, d Rπ�5α ^�2λε�ε [ς µ�ν%δα
µετρ�σεως µ�κ�υς τ� 1:40.000.000 τ�" γη5ν�υ µεσηµ+ριν�". (Γιατ5;). 6H µ2τρηση
Mρ
ισε τ� 1791 κα� περατ8θηκε τ� 1808 �π� τ�Qς µη
ανικ�Qς Arago κα� Biot µ$ µ�-
ν%δα τXν γαλλικX ,ργυι0 (� 2µ.). M2τρησαν λ�ιπ�ν τXν �πIσταση Bαρκελ8νης -
∆�υνκ2ρκης κα� +ρ*καν �τι τ� µ2τρ� εSναι gσ� µ$ 0.513074 τ*ς ,ργυιrς. LEτσι κα-
τασκευ%στηκε τ� πρ�τυπ� µ2τρ�. 6O Bessel �ργIτερα �π2δει�ε �τι d µ2τρηση τ�"
µεσηµ+ριν�" δ)ν fταν �κρι+�ς, τXν δι8ρθωσε σ$ 40.003,400 (τ� 1940 µετρ�θηκε
40.009.900). Παρ’ �λα α{τ0 δIν α{��θηκε κατ0 0.25 mm �λλ0 �π�φασ5σθηκε ν0
παραµε5νcη [ς πρIτυπ� τ� φυλασσIµεν� στXν πIλη Sevres.

AMΦIBOΛIEΣ: LEτσι �µως Zγιναν τ0 πρ%γµατα; Π'ς µπIρεσε τ� συνεργε�� δ��
µη
ανικ'ν ν0 µετρ�σcη σπιθαµX πρ�ς σπιθαµX Yνα µ*κ�ς 1.100 
ιλι�µ2τρων µ$ πρI-
τυπ� µ5α ,ργυι0 µ$ τ0 µ2σα τ*ς ^π�
*ς (1791), ν0 περ%σcη τ0 Πυρηνα�α, τ0 Kε-
ντρικ0 LOρη, ν0 διασ
5σcη πIλεις �πως τ� Παρ5σι (Zπρεπε ν0 µX παρεκκλ5ν�υν κατ’
^λ%
ιστ�ν �π� τXν π�ρε5α πρ�ς τ�ν +�ρρr), [ς ̂ π5σης ν0 µετρηθc* µ$ �κρ5+εια δε�-
τερ�υ λεπτ�" τ*ς µ�5ρας τ� γεωγραφικ� πλ%τ�ς τ'ν δ�� �κρα5ων πIλεων κα� ν0
+ρεθc* γραφικ0 τ� κλ%σµα τ*ς ,ργυιrς;

M�πως δ$ν ^
ρει%Pετ� παρ0 ν0 ^πισκεφθ�"ν τ�ν Παρθεν'να, ν0 +ρ�"ν τ� µ2σ�
B τ�" στυλ�+%τ�υ AΓ τ*ς ∆ �ψεως (Σ
. 2). (ESναι R �ρµ�ς τ�" πι� κ%τω σκαλι�"),
ν0 πρ�εκτε5ν�υν τXν µακρ0 πλευρ0 ΓZ κα� ν0 π%ρ�υν Γ∆=AΓ; Γιατ5 τIτε τXν τε-
θλασµ2νη γραµµX AB∆, θ0 τXν εNρισκαν 50.000 µ. .κριJ8ς. Πα5ρν�ντας τ� πεντη-
κ�στI της, θ0 κατασκε�αPαν τ� «γαλλικ�» µ2τρ� �ν2��δα κα� σ5γ�υρα 
ωρ�ς λ%-
θη. Kι qν δ$ν εS
αν δι%θεση ν0 µπλ2��υν µ$ σπ%γγ�υς κα� διαιρ2σεις, R καλ�ς R Παρ-
θενxν θ0 τ�Qς 
%ριPε τ� δ5µετρ� Yτ�ιµ� \ ψηλ0 στ0 µεσα�α δυτικ0 κι�νIκρανα, \
πι� ε|κ�λα στ�ν στυλ�+%τη τ�υ (πλ%τ�υς 2.000 µ., �π� τ0 σ
2δια τ�" Mπαλ%ν�υ).

T8ρα καταλα+α5ν�υµε, γιατ� τ� «γαλλικ�» µ2τρ� δ$ν διωρθ8θηκε, qν κα� �π2-
τυ
ε ν0 εSναι τ� 1:40 1κατ�µυρι�στ� τ*ς περιµ2τρ�υ τ*ς Γ*ς. T� «K�σµικ�ν M2-
τρ�ν» εSναι αKτ� π�Q εSναι κα� φυλ%σσεται καλ0 στ�ς Sevres.

K. Kαρµιρ	ντW
ς
�Aρ
ιτ2κτων
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Σ�. 1. XAν AB=1 µ., τ�τε BH=HΓ=1 π
/ς
Mυκηναϊκς νας

Σ�. 2. XAν AB=1 π
/ς, τ�τε τεθλασµ�νη AB∆ = AE = 1µ. 
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O� σ��αρ	τερες Eλληνικ�ς �γκυκλ�πα�δειες, �νδεικτικ�ς � «Mεγ λη Eλληνικ! "Eγκυ-
κλ�πα�δεια» ∆ρανδ κη κα& τ' «"Eγκυκλ�παιδικ'ν Λε)ικ'ν Hλ��υ» τ�+ "I. Πασσ/, στ!ν λ0-
)ιν «�Iαν�ς» διαλαµ� ν�υν 2ντιστ��3ως: � πρ	τη, τ6µ�ς IB´, σελ. 784: «�Iαν�ς (Mυθ�λ.).
�Aρ�αι�τατ�ς �πι��ρι�ς θε�ς τ�ς �Iταλ�ας ε�ς ��δεµ�αν "ρ�α�αν θρησκε�αν "νευρισκ�µε-
ν�ς. E�ς τ(ν P�µην * θρησκε�α τ�υ �λ+γετ� -τι ε.�εν ε�σα�θ� /π� τ�0 Pωµ2λ�υ...»· � δευτ0-
ρα, τ6µ�ς 9, σελ. 755: «�Iαν�ς (Mυθ�λ.). A�τ��θων παν4ρ�αι�ς θε�ς τ�ς �Iταλ�ας διπρ�σω-
π�ς "ντ�στ�ι��ς, τ�0 6π���υ δ7ν "παντ8 ε�ς καµµ�αν τ9ν :λλων µυθ�λ�γι9ν...».

T? α@τ? A 2ν λ�γα, π�B γρ φ�υν �� λ�ιπ�ς Dλληνικ�ς κα& 2λλ�δαπ�ς �γκυκλ�πα�δειες Eς
� La rousse, � Colliers, � Brittanica, � Americana κ.λπ., δ�ν ε@σταθ�+ν. O "Iαν'ς GπHρ)ε
IEλλην, καταγ6µεν�ς 2π' τ!ν περι�3!ν τ�+ "OλJµπ�υ, Kπως θ? 2π�δει3θLH εMς τ!ν παρ�+σαν
Nρευναν.

O Πλ�2ταρ��ς στ? «�Hθικ4» τ�υ, �ι�λ��ν «A=τια Pωµαϊκ?» (Nκδ. Loeb, σ. 30)  �ρωτ/:
«∆ιατ� τ�ν �Iαν�ν ν�µ�A�υν -τι κατ+στη διπρ�σωπ�ς καB τ�ν Aωγραφ�A�υν καB πλ4ττ�υν
(σµιλε2�υν γλυπτ4 τ�υ)» καB συνε��Aει: «∆ι�τι κατ? τ� µ7ν γ+ν�ς Eτ� FEλλην �κ Περραι-
G�ας, Hς λ+γ�υν �I Iστ�ρικ��, "φ�0 δ7 δι+Gη ε�ς τ(ν �Iταλ�αν στ�Jς �κεK GαρG4ρ�υς µετ+Gα-
λε καB τ(ν γλ9σσα καB τ(ν δ�αιτα (συνηθε�ας) L µ8λλ�ν δι�τι τ�Jς περB τ(ν �Iταλ�αν ��κ�0ντας
π�J :γρια φυτ? καB :ν�µα Mθιµα ��ρησιµ�π���υν, µετ+Gαλε καB µετεκ�σµησε ε�ς :λλ� σ��µα
G��υ, "φ�0 τ�Jς Mπεισε ν? γεωργ�0ν καB π�λιτε2ωνται».

A@τ6θι εMς σελ�δα 70 πρ�σθ0τει: «∆ιατ� τ� "ρ�αK�ν ν�µισµα στ(ν µ�α πλευρ4 τ�υ ε.�ε τ(ν
διπρ�σωπη ε�κ�να τ�0 �Iαν�0, στ(ν :λλη πρ2µνην πλ���υ L πλ�ρην; π�K�ν τ9ν δ2�, Hς �I
π�λλ�B λ+γ�υν, πρ�ς τιµ(ν τ�0 Kρ�ν�υ δι? πλ���υ διαπερ4σαντ�ς ε�ς �Iταλ�αν; PH τ�0τ�
ε.ναι π�J π�λλ�B λ+γ�υν καB δι�τι 6 �Iαν�ς καB EQανδρ�ς καB 6 A�νε�ας �κ τ�ς θαλ4σσης
"φ��θησαν... 6 µ7ν �Iαν�ς �γκατ+στησεν καλ(ν διακυG+ρνησιν ε�ς α�τ�Jς �Rηµερ�σας τ�ν
G��ν... σ2µG�λ�ν Mσ�ε τ�0 µ7ν ν�µ�θ+τ�υ τ� δ�µ�ρφ�ν Hς �λ+�θη δι? τ(ν µεταG�λSν»...

"Eκ τ�ν Tνω 2π�σπασµ των πρ�� λλεται � καταγωγ! τ�+ "Iαν�+ �κ ΠερραιG�ας, Uτ�ι
τHς περι�αλλ�Jσης τ'ν VOλυµπ�ν περι�3Hς. O "Iαν'ς διεπεραι	θη δι? πλ���υ εMς "Iταλ�αν,
Eς Nπρα)αν 2ργ6τερ�ν �� EWανδρ�ς ("Aρκ?ς υ�'ς τHς Nικ�στρ της καλ�υµ0νης κα& Kαρ-
µ0ντας τHς µ ντιδ�ς, 2π�ικιστ!ς P	µης· περ& α@τ�ν διαλαµ� νει τ' Gπ' Nκδ�σιν σJγγραµ-
µ  µ�υ «AM	νιες P�\ες: – Eλλ^νων Πνε+µα κα& T03νη», π�B θ? κυκλ�φ�ρ^σLη λ�αν πρ�-
σε3�ς) κα& AMνε�ας, καταρριπτ�µ0ν�υ τ�+ α@θαιρ0τ�υ κα& ψευδ�+ς, Kτι δHθεν `τ� «�πι3	-
ρι�ς» A «α@τ63θων» θε'ς τHς "Iταλ�ας. ΣJµφωνα µ� τ�Bς 2ρ3α��υς �στ�ρικ�Jς, `τ� «Mπη-
λυς», IEλλην �κ Περραι��ας πρ�ερ36µεν�ς. M0γας 2ν^ρ, γεν ρ3ης, διδ σκαλ�ς τHς γεωρ-
γ�ας, �)ηµερωτ!ς κα& ν�µ�θ0της τHς "Iταλ�ας, θε�π�ιηθε�ς.

O "Iαν'ς - "I ων GπHρ)ε ν�µ�θ0της τHς "Iταλ�ας - P	µης, µετ^λλα)ε κα& �)ηµ0ρωσε τ'ν ���ν
τ�ν «�αρ� ρων τHς "Iταλ�ας» �κ τHς 3ρ^σεως 2γρ�ων φυτ�ν στ!ν γεωργ�αν κα& τ!ν καλ-
λι0ργειαν στρ0ψας κα& διδ )ας α@τ�Bς ν? π�λιτεJωνται. Στ!ν Kεντρικ!ν Eλλ δα Eς VIων
Nδωσε τ' πρ�τ�ν "Aθηναϊκ'ν π�λ�τευµα, Nπηλυς cν κα& εMς "Aθ^νας �κ Περραι��ας. Στ!ν
"Aνατ�λικ!ν Eς VIων Nπηλυς κατ0στη γεν ρ3ης τHς "Iων�ας. T' γεγ�ν'ς τ�+τ� δε�κνυται δι?

�Aπ� τ�ν Περραι��α µ�σ�ω �Aθην�ν στ� P�µη

O dργανωτ!ς-θε'ς τHς P	µης
"Iαν'ς `ταν IEλληνας Nπ�ικ�ς

ΣYNTPIΠTIKEΣ MAPTYPIEΣ TOY ΠΛOYTAPXOY κ.'.
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π�λλ�ν Pωµαϊκ�ν ν�µισµ των (2λλ? κα& Dλληνικ�ν π6λεων), φερ6ντων στ!ν µ�αν kψιν τ'ν
"Iαν'ν δ�µ�ρφ�ν, γεν ρ3η των, θε�π�ιηθ0ντα δι? τ�Bς ρηθ0ντας λ6γ�υς, στ!ν Tλλη Tλλ�τε
πρJµνας, Tλλ�τε πρ	ρας τ�+ πλ���υ, π�B �κ τHς Eλλ δ�ς τ'ν διεπερα�ωσεν εMς "Iταλ�αν, Eς
συν0�η κα& µ� τ�Bς EWανδρ�ν "Aρκ δα κα& AMνε�αν �κ Tρ��ας 2ργ6τερ�ν, διαπεραιωθ0ντας
εMς α@τ^ν.

O Πλ�Jταρ3�ς στ'ν «B��ν N�υµ/», σελ. 60, διαλαµ� νει: «�ER4λλ�υ πρ9τ�ς (µ!ν mν�-
µ σθη) �Iαν�υ4ρι�ς "π� τ�0 �Iαν�0. N�µ�Aω δ+, -τι τ�ν M4ρτι�ν 6 N�υµ8ς π�J Eτ� �π�νυ-
µ�ς τ�0 UAρεως "π� τ(ν πρ�τη θ+σι τ�ν µετ+θεσε, �πιθυµ9ν ν? πρ�τιµ8ται �ν παντB * π�-
λιτικ( τ�ς π�λεµικ�ς δυν4µεως. ∆ι�τι 6 �Iαν�ς ε=τε δα�µων /π�ρRεν, ε=τε GασιλεJς �κ τ9ν πα-
ναρ�α�ων, λ+γεται, -τι Eτ� π�λιτικ�ς καB κ�ινωνικ�ς µεταGαλVν τ�ν τρ�π�ν τ�0 A�ν "π�
:γρι�ν καB θηρι�δη. ∆ι? τ�0τ� τ�ν σµιλε2�υν διπρ�σωπ�ν, Hς πρ�σδ�σαντα :λλην µ�ρφ(ν
καB δι4θεσιν στ�ν G��ν. WYπ4ρ�ει µ4λιστα καB να�ς τ�υ στ( P�µη δ�θυρ�ς καB Yν�µ4Aεται
Π2λη π�λ+µ�υ. ∆ι�τι ν�µ�Aεται, -τι "ν��γει µ+ν, -ταν ε.ναι π�λεµ�ς καB κλε�νει, -ταν γ�νε-
ται ε�ρSνη»...

"Eκ τ�Jτων πρ�κJπτει Kτι n "Iαν'ς Eς θε'ς A πρ�τ�ς �ασιλεBς τHς "Iταλ�ας `τ� n 2ρ3αι6-
τατ�ς �κπ�λιτιστ^ς. O µ0γας ν�µ�θ0της τHς P	µης N�υµ/ς τ'ν µ^να "Iαν�υ ρι�ν, π�B `τ�
�π	νυµ�ς τ�+ "Iαν�+, µετ0θεσε στ!ν πρ	τη θ0σι κα& Nθεσε δεJτερ�ν τ'ν M ρτι�ν �π	νυµ�ν
τ�+ VAρεως (Mars λατινιστ�). VEτσι συν γεται 2σφαλ�ς, Kτι n "Iαν'ς ̀ τ� πρ�γενε	τερ�ς τ�+
N�υµ/. VAρα n "Iαν'ς εoναι � 2ρ3^, n γεν ρ3ης τHς "Iταλ�ας - P	µης. Σηµειωτ0�ν Kτι n "Iαν'ς
ταυτ�\εται µ� τ!ν EMρ^νην 2ντιδιαστελλ6µεν�ς πρ'ς τ'ν VAρη.

O "Aθ^ναι�ς στ�Bς «∆ειπν�σ�φιστ4ς» τ. VII, σ. 208 διαλαµ� νει: «�Eπειδ( τ� θ+µα µας
ε.ναι (περ& µJρων κα& στεφ νων) “θ? συνεισφ+ρω σ7 σ8ς κ4π�ι� µ+λ�ς στ�ν Mρωτα” κατ?
τ�ν KυθSρι�ν π�ιητ(ν (�νν�εp Φιλ6)εν�ν), -τι 6 �Iαν�ς 6 θε�ς µας, π�J τ�ν πρ�σαγ�ρε2�µε

Σ(�σεις τ�ν γεναρ(�ν +Eλλ-δ/ς (1Iων/ς) - �Iταλ�ας (�Iαν/4)

�Aργυρ8 τετρ4δρα�µα
τ9ν Tενεδ�ων (N�µισµα-
τικ�0 M�υσε��υ τ9ν
�Aθην9ν). Στ(ν µ�αν
^ψιν φ+ρ�υν δικ+φαλ�ν
�Iαν�ν µ7 τ(ν πρ�ς �Aνα-
τ�λ(ν (�Iων�αν) 6ρ9σα
κεφαλ( νεαρ�0, τ(ν πρ�ς
∆2σιν (�Iταλ�αν) γ+ρ�-
ντ�ς γενει�φ�ρ�υ.
�Aµφ�τερα "ρ�στης τ+-
�νης καB �Rαιρ+τ�υ Hραι-
�τητ�ς 6 �Iαν�ς-UIων.
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καB πατ+ρα, πρ9τ�ς ε`ρε (�φε0ρε) τ� στεφ4νι». Kα& συ-
νε3�\ει n "Aθ^ναι�ς: «KαB τ� �R�ς Iστ�ρεK ∆ρ4κων 6
KερκυραK�ς στ� περB Λ�θων γρ4φων τ? bR�ς· “Λ+γε-
ται -τι 6 �Iαν�ς ε.�ε γ�νει διπρ�σωπ�ς, τ� �ν πρ�σωπ�ν
M�ων 6π�σω, τ� :λλ� �µπρ�ς "π� α�τ�ν cν�µ4σθη καB
6 �Iαν�ς π�ταµ�ς καB τ� ^ρ�ς �Iαν�ν, δι�τι κατ�κησε
α�τ�ς �πB τ�0 ^ρ�υς. A�τ�ς δ7 καB πρ9τ�ς ε`ρε στ+φα-
ν�ν καB σ�εδ�ας καB πλ�Kα καB �4λκιν� ν�µισµα πρ9τ�ς
��4ραRε. ∆ι’ α�τ� καB στ(ν WEλλ4δα π�λλ7ς π�λεις καB
στ(ν �Iταλ�α καB Σικελ�α �αρ4A�υν �πB τ�0 ν�µ�σµατ�ς
πρ�σωπ�ν δικ+φαλ�ν καB στ(ν :λλη ^ψιν L σ�εδ�α L
στεφ4νι L πλ�K�ν. A�τ�ς, δ7 "φ�0 συνεAε2�θη τ(ν "δελ-
φ( KαµSση, �γ+ννησε υI�ν τ�ν A=θηκα καB θυγατ+ρα
τ(ν �OλιστSνην. Kι α�τ�ς Yρεγ�µεν�ς ν? πραγµατ�-
π�ιSσfη µεγαλ2τερα πρ4γµατα στ(ν �Iταλ�α δι+πλευσε
καB κατg�κησε στ� πλησ��ν τ�ς P�µης κε�µεν�ν ^ρ�ς
τ� Yν�µαA�µεν�ν /π’ α�τ�0 �Iαν�0κλ�ν».

"Aπ' τ? λεγ6µενα τ�+ Kυθηρ��υ π�ιητ�+ Φιλ�)0ν�υ
κα& τ�+ Kερκυρα��υ συγγραφ0ως ∆ρ κ�ντ�ς ("Aθη-
ναp�ς «∆ειπν�σ�φιστα�») α@τ�& (�� IEλληνες) πρ�ση-
γ6ρευαν τ'ν θε' τ�Bς "Iαν' πατ0ρα, N\ησε n "Iαν'ς στ!ν
2πωτ τη 2ρ3αι6τητα, Nδρασε, πρωταγων�στησε κα&
�καιν�τ6µησε στ!ν τριαδικ! Eλλ δα. Σ� π�λλ�ς Dλλη-
νικ�ς π6λεις στ!ν Eλλ δα, "Iταλ�α κα& Σικελ�α φ0ρεται
πρ�τ�ς εGρ0της τ�+ στεφ ν�υ, τHς σ3εδ�ας, τ�ν πλ��ων
κα& 3αρ κτης 3αλκ�ν ν�µισµ των. Πρ�κJπτει Kτι πρω-
τ�0δρασε στ!ν κυρ�ως Eλλ δα µ� κ0ντρ� τ!ν "Aθ^να,
κι 2φ�+ συνε\εJ3θη �κεp τ!ν 2δελφ! Kαµ^ση, �γ0ννη-
σε υ�'ν τ'ν Arθηκα κα& κ6ρην τ!ν "Oλιστ^νη, µ! 2ρκ�J-
µεν�ς τHς δρ σε	ς τ�υ εMς Eλλ δα, «Yρεγ�µεν�ς µει-
A�νων πραγµ4των» δι0πλευσε στ!ν "Iταλ�α, Kπ�υ �γκα-
τ0στη (κατ? π γι�ν Nθιµ�ν τ�ν Eλλ^νων 2ρ3ηγ�ν) �π&
kρ�υς (λ6φ�υ) τHς P	µης, π�B sν6µασε �Iαν�0κλ�ν.
Πρ�ηγ^θη δρ σας Eς γεν ρ3ης "Aθην�ν, εoτα "Iων�ας
κα& �ν συνε3ε�tα Pωµα�ων "Iταλ�ας. Γι’ α@τ' π�λλ�ς π6λεις κατ? τ!ν Eλλ δα, Σικελ�αν κα& "Iτα-
λ�αν τ'ν 2πετJπωσαν σ� ν�µ�σµατ  τ�υς διπρ6σωπ�ν κα& στ!ν Tλλη kψιν τ�υς Nθεσαν (πλ!ν
Tλλων παραστ σεων Eς �� Tεν0δι�ι διπλ�+ν π0λεκυν) στ0φαν�ν, σ3εδ�αν A πλ�p�ν. H εWρε-
σις Gπ’ α@τ�+ σ3εδ�ας κα& 2π�τJπωσ�ς της σ� ν�µ�σµατα – �φεJρεσις πρ�ηγηθεpσα τ�+ πλ��-
�υ – µαρτυρεp τ' παν ρ3αι�ν α@τ�+ Nργ�ν �κπ�λιτιστ�+, π�B �)^γαγεν τHς �αρ�αρ6τητας,
τ�+ πρωτ�γ�νισµ�+ κα& τ�ν 2γρ�ων �θ�µων τ�Bς "Iταλ�Bς κα& τ�Bς εMσ^γαγε στ'ν κ�ινωνικ'ν
κα& π�λιτικ'ν ���ν. Πρ' α@τ�ν n VIων - "Iαν'ς στ�Bς "Aθηνα��υς, dν�µασθ0ντας �) α@τ�+ UIω-
νας, Nδωσεν τ' πρ�τ� τ�υς π�λ�τευµα, Nπηλυς mν �) "OλJµπ�υ (Περραι��ας).

∆ιαπλεJσας τ' AMγαp�ν �) "Aθην�ν διεπεραι	θη εMς Mικρ?ν "Aσ�αν, µετ�ν�µασθεpσαν �Iω-
ν�αν. T�+τ� µ� τ! σειρ? τ�+ �κπ�λιτιστικ�+ Nργ�υ τ�+ VIων�ς - "Iαν�+ �πι�ε�αι�+ν τ? ν�µ�-
σµατα τHς Tεν0δ�υ, 2πε3�Jσης �λ 3ιστα τHς "Iων�ας, φ0ρ�ντα "Iαν'ν δ�µ�ρφ�ν, τHς πρ'ς
"Aνατ�λ!ν – "Iων�αν – nρ	σης κεφαλHς ν0�υ 2νδρ6ς, τHς πρ'ς ∆Jσιν γ0ρ�ντ�ς γενει�φ6ρ�υ.

Pωµαϊκ� ν�µσιµα φ+ρ�ν στ(ν
µ�αν ^ψιν τ�ν διπρ�σωπ�ν �Iα-
ν�ν, µ7 �αρακτηριστικ( bλλη-
νικ( καταν�µ( στBς δ2� µ�ρφ+ς,
στ(ν :λλην πλ�ρη πλ���υ µ7
:γκυρα πρ� α�τ�ς καB �πι-
γραφ(ν ROMA, µ( "π+��υσα
τ�ς περιγραφ�ς τ�0 Πλ�υτ4ρ-
��υ. WYπ�σηµει�0µε τ(ν διπλ�ν
^ψιν τ�0 �Iαν�0 µ7 bλληνικ(ν
καταν�µSν.
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O διπλ�+ς π0λεκυς, Mινωϊκ'ν - Mυκηναϊκ'ν σJµ��λ�ν, µετασ3ηµατισθ�ν εMς δικ0φαλ�ν 2ε-
τ6ν, εoτα σ^µαντρ�ν τ�ν µ�ν�ν, σφ+ρα τ�ν δικαστ�ν, αM	νι� σJµ��λ�ν �)�υσ�ας, 2λληγ�-
ρεp δι? τ�+ T)�ν6ς τ�υ τ!ν �κ τ�+ "OλJµπ�υ κ θ�δ�ν τ�+ VIων�ς - "Iαν�+ εMς "Aθ^νας, δι?
τHς δε)ι/ς κ6ψεως τ'ν �κεpθεν δι πλ�υν τ�υ εMς "Aνατ�λ!ν (�γκατ0στη εMς VOλυµπ�ν "Iων�ας),
�)ηγ�υµ0νων τ�ν κ�ιν�ν τ�πωνυµ�ων µεταφερ�µ0νων Gπ' �κπ�λιτιστ�ν, δι? τHς 2ριστερ/ς
κ6ψεως τ!ν εMς "Iταλ�αν δι0λευσιν, �γκατ0στη πλησ��ν τHς P	µης στ'ν λ6φ�, π�B sν6µασεν
"Iαν�+κλ�ν. Σ3ετικ? γρ φ�υν κα& n Λυδ'ς στ' De Mensibus, iv. 2 κα& Mακρ��ι�ς στ?
Saturnalia i. 7.21 i. 9.

O "Iαν'ς Eς Tνω λ0γεται «ε�ς τ(ν �Iταλ�αν διαπλε0σαι καB ��κ�σαι τ� πλησ��ν P�µης ̂ ρ�ς
κε�µεν�ν τ� /π’ α�τ�0 �Iαν�0κλ�ν Yν�µαA�µεν�ν». "E)εταστ0�ν π�+ �γκαθ�στατ� n "Iαν'ς -
"I ων - VIων. Oρµητ^ρι6ν τ�υ � Περραι��α, n VOλυµπ�ς. KατHλθε εMς "Aθ^νας, Kπ�υ Nδωσε
τ' πρ�τ�ν της π�λ�τευµα κατ’ "Aριστ�τ0λην («"Aθηνα�ων Π�λιτε�α»). Φυσικ? Eς γεν ρ3ης
κα& �κπ�λιτιστ^ς, dν�µ σας τ�Bς "Aθηνα��υς VIωνας, �γκατ0στη στ'ν λ6φ�ν τHς "Aκρ�π6-
λεως. ∆ι0πλευσε εMς Mικρ?ν "Aσ�αν, π�B sν6µασε "Iων�αν, µετ�ν�µασθ0ντ�ς τ�+ kρ�υς τHς
Mυσ�ας VOλυµπ�ς, Kπ�υ πρ�φαν�ς �γκατ0στη. ∆ιεπεραι	θη 2κ�λ�Jθως στ!ν "Iταλ�α κα&
�γκατ0στη στ' τHς P	µης kρ�ς (λ6φ�ν) π�B Gπ’ α@τ�+ sν�µ σθη "Iαν�+κλ�ν. Π�p�ν Kµως
εoναι τ' "Iαν�+κλ�ν, Gφ�σταται σ^µερ�ν, π��α � dν�µασ�α τ�υ, π�+ κεpται; ∆ιετηρ^θη µ03ρι
σ^µερ�ν Eς τ' kρ�ς τHς Mυσ�ας VOλυµπ�ς, Eς n λ6φ�ς τHς "Aκρ�π6λεως "Aθην�ν κα& n
VOλυµπ�ς τHς Περραι��ας; Nα& Gφ�σταται σ^µερ�ν τ' δια3ρ�νικ�ς �ερ'ν kρ�ς "Iαν�+κλ�ν.

EMς τ!ν «Mεγ λην "Eγκυκλ�πα�δειαν» ∆ρανδ κη στ' λHµα �Iαν�κ�λ�ς A �Iαν�κ�υλ�ς, A �Iα-
ν�κυλ�ς A �I�νικλ�ς (λατ. Janiculus mons, Mταλ. Gianicolo) τ�+τ� εoναι «εhς τ9ν bπτ? λ�φων,
�πB τ9ν 6π��ων ε.�ε κτισθ� * "ρ�α�α P�µη. KεKται κατ? τ(ν δεRι?ν ̂ �θην τ�0 TιG+ρεως, παρ?
τ� Bατικαν�ν, καB ε.ναι λ�αν �πιµSκης... WH /ψηλ�τ+ρα τ�υ κ�ρυφ( παρ? τ�ν να�ν τ�0 WAγ�-
�υ Π+τρ�υ, M�ει jψ�ς 77 µ. /π7ρ τ(ν �πιφ4νειαν τ�0 π�ταµ�0... /π�ρ�αν :λση π�λλ4. Mε-
ταRJ τ�2των Eσαν Yν�µαστ�B �I κ�π�ι τ�ς �Aγριππ�νας, στ(ν θ+σιν -π�υ σSµερ�ν περ�π�υ
ε/ρ�σκεται 6 να�ς τ�0 WAγ��υ Π+τρ�υ �ν τg9 Bατικανg9 καB πρ�ς ν�τ�ν �� κ�π�ι τ�0 Kα�σα-
ρ�ς. �Aναφ+ρεται �π�σης -τι �π’ α�τ�0 /π�ρ�ε καB παλαι�τ4τη bλληνικ( "π�ικ�α /π� τ�
^ν�µα �Aντ�π�λις, καB -τι �π’ α�τ�0 �τ4φη 6 "ρ�αK�ς GασιλεJς τ�ς P�µης N�υµ8ς... ΣSµε-
ρ�ν, /π4ρ�ει �πB τ�0 λ�φ�υ δηµ�σι�ν :λσ�ς, -π�υ M�ει στηθ� τ� Mφιππ�ν :γαλµα τ�0 Γαρι-
G4λδη, αI πρ�τ�µαB π�λλ9ν ΓαριGαλδιν9ν... 6 φ4ρ�ς µ7 τ? �Iταλικ? �ρ�µατα, π�J �I �ν �Aµε-
ρικf� �Iταλ�B �δ�ρησαν στ(ν π�λιν τ�ς P�µης... θεωρεKται εhς τ9ν καλλιτ+ρων περιπ4των».

"Eκ τ�ν Tνω δε�κνυται, Kτι n λ6φ�ς τHς P	µης, Kπ�υ �γκατ0στη n "Iαν'ς κα& Nλα�ε τ' kν�-
µ  τ�υ, λατινικ? Janiculum mons µεθερµηνευ6µεν�ν "Iαν�+κλ�ν kρ�ς, Gπ ρ3ει σ^µερ�ν Mτα-
λιστ& Eς Gianicolo! Ως n Eραι6τερ�ς τ�ν Dπτ? λ6φων τHς P	µης �πελ0γη Gπ' τ�+ "Iαν�+,
κατ0στη κα& Nµεινε �ερ'ς στ&ς διαρρεJσασες 3ιλιετ�ες µ03ρι σ^µερ�ν. "Eκεp �τ φη n N�υµ/ς
Π�µπ�λι�ς, Nγιναν �� κHπ�ι τ�ν Kα�σαρ�ς κα& "Aγριππ�νας, 2νηγ0ρθη n να'ς τ�+ Aγ��υ Π0-
τρ�υ κα& τ' Bατικαν6ν, �στ^θη 2νδρι?ς τ�+ νεωτ0ρ�υ θεµελιωτ�+ τ�+ Mταλικ�+ Nθν�υς Γα-
ρι� λδη. "Aρ�στη �πιλ�γ! τ�ν πρ�γ6νων µας τ�ν �ερ�ν τ6πων, π�B παραµ0ν�υν �σαε& �ε-
ρ��. Σ� τ0σσαρες �ερ�Bς τ6π�υς, Uτ�ι δJ� kρη κα& δJ� λ6φ�υς, N\ησεν n "Iαν'ς - "I ων - VIων:
VOλυµπ�ν Περραι��ας, VOλυµπ�ν Mυσ�ας, "Aκρ6π�λιν "Aθην�ν,"Iαν�Jκλ�ν A Janiculum
mons A Gianicolo P	µης.

"Eρωτ/ται: ταυτ�\�νται "Iαν'ς κα& VIων; Nα&, 2ναµφι�6λως ταυτ�\�νται �κ πλει δ�ς στ�ι-

+H τα6τισις �Iαν/4 κα7 1Iων/ς

+H 8γκατ-στασις �Iαν/4 ε9ς P�µην (�Iαν�κ/υλ/ν)
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3ε�ων: 1) 2π' διασωθ0ντα 2ρ3αpα Dλληνικ? κε�µενα, συγγραφ�ς πνευµατικ�ν ταγ�ν, εGρε-
θεpσες 2κ0ραιες A σ� 2π�σπ σµατα. Σ’ α@τ�ς 2π�καλ�+ν τ�Bς VIωνας «"I ωνας» κα& «"I/νας».

O AMσ3Jλ�ς στ!ν τραγzωδ�α τ�+ «Π+ρσαι» (�κδ. «ΠαπJρ�υ») γρ φει (στ�3. 178): «�Iα�νων
γ�ν �=�εται π+ρσαι θ+λειν» (δηλ.: τ!ν ΓHν τ�ν "Iα6νων σπεJδει �πιθυµ�ν ν? καταλ �η)· κα&
στι3. 564-5 «ν8ες πανωλ+θρ�ισιν �µG�λαKς, δι? δ’ �Iα�νων �+ρας...» (δηλ. τ? πλ�pα δι? πα-
νωλεθρ�ων �µ��λισµ�ν, δι? δ� τ�ν 3ειρ�ν τ�ν "Iα6νων ("I	νων)...)· κα& στ�3. 1025: «�I4νων
λα�ς �� φυγα��µας» (δηλ. n τ'ν �I4νων ("I	νων) µ! φυγ6µα3�ς λα6ς). OWτω UIων, �I4ων κα&
�Iαν�ς (UIαν�ς L �I4ν�ς, Gπ' διαφ6ρων συγγραφ0ων A σ3�λαστικ�ν φιλ�λ6γων φερ6µεν�ς·)
ταυτ�\�νται, kντες {ν κα& τ' α@τ' πρ6σωπ�ν, κατ’ 2κ�λ�υθ�αν κα& VIων = "I ων = "Iαν'ς =
VIων.

O "Aριστ�τ0λης στ!ν «"Aθηνα�ων Π�λιτε�αν», σ� διασωθ0ντα 2π�σπ σµατα κα& στ' κυ-
ρ�ως διασωθ�ν σ�µα, �πι�ε�αι�p τ�+τ�, γρ φων, Kτι εMς "Aθ^νας (Nκδ. «ΠαπJρ�υ», σ. 38):
«Mπηλυς 6 UIων, συν�ικ^σας µ� τ�Bς "Aθηνα��υς κα& �γκαταστ?ς �ν "AττικLH Nδωσε τ' kν�µ 
τ�υ εMς τ�Bς α@τ63θ�νας, �π�ν�µασθ0ντας Nκτ�τε VIωνας» (2φ�+ συν��κησε n VIων µ’ α@τ�Jς,
τ6τε γι? πρ	τη φ�ρ? �κλ^θησαν VIωνες» κα& XLI, σ. 134: («πρ�τη µ7ν π�λιτικ( Yργ4νωσις
"ρ��θεν * τ�0 UIων�ς καB �κε�νων �I 6π�K�ι µετ’α�τ�0 συγκατ�κησαν»), Kπερ µαρτυρεp κα&
δι? τ�ν συµφρα\�µ0νων Kτι πρ�τ�ν τ�ν Tλλων δ0κα π�λιτευµ των τ�ν "Aθην�ν ̀ τ� τ' τ�+
VIων�ς. A@τ? διδ σκ�υν Kτι n �κ Περραι��ας nρµ	µεν�ς Nπηλυς VIων Nδωσε τ' πρ�τ�ν π�-
λ�τευµα τ�ν "Aθην�ν κα& �) α@τ�+ sν�µ σθησαν UIωνες.

"Aναγ6µεθα Kµως κα& σ� κε�µενα παλαι6τερα �κε�νων τ�ν 2πωτ των Eλλ^νων συγγρα-
φ0ων, Mδια�τερα στ&ς 2ρ3αpες Dλληνικ�ς – πελασγικ�ς �πιγραφ0ς, π�B 2ν0λυσε κα& �πε)^γη-
σε n "I κω��ς Θωµ6π�υλ�ς στ' Nργ� τ�υ «Πελασγικ4». Στ' κεφ λαι6ν τ�υ «"Oν6µατα θε�ν
κα& Hρ	ων», σελ. 512, n "I κ. Θωµ6π�υλ�ς γρ φει: «T�νια L T�να = Zε2ς – ΠρGλ. τ� Kρη-
τικ�ν T�να Bιδ4ταν = Z�να (pτ�ι ∆�α) �Iδ4την (pτ�ι �IδαK�ν), �Eπιγρ. Kρητ9ν �ν �AθSναις,
CIA II 549, καB TAN t �στι Z8ν �πB Kρητικ9ν ν�µισµ4των, τ� B�ιωτικ�ν ∆εJς = ZεJς (�Aρι-
στ�φ. �A�. 91)· Hσα2τως ∆(ν = ZSν, ZεJς (WHρωδιαν. �Eπιµ. 6.14). Oυνι = FHρα - Θεωρ9 τ�
�Eτρ�υσκικ�ν ^ν�µα τ�ς θε8ς Oυνι, �R �x τ� δι? τ9ν Tυρρην9ν Πελασγ9ν ε�σα�θ7ν λατι-
νικ�ν Juno, Hς "ντ�στ�ι��ν πρ�ς τ� "λGαν. hυvji «θε�της» (Xρ. Λ. 482, Bασκ. Λ. 164, |τερ�ς
τ2π�ς τ�υ hιεvi) καB τα�τ�σηµ�ν πρ�ς τ� �π�σης Πελασγικ�ν (πρGλ. FHρα ΠελασγBς WHρ�δ.
II, 50, �Aπ�λλ�ν. P�δ. �Aργ�ν. I, 14, ∆ι�νυσ. Περιηγ. 534) FHρα «θε4, Hρα�α» – �Aπ�G�λ(
τ�0 h- καB j- ε�σB συνSθη Πελασγικ? φθ�γγικ? παθSµατα».

Συγκλ�νιστικ!ν 2π�κ λυψιν στ! σελ. 516 Kπ�υ 2ναγρ φει:
«Aνι 6 τ9ν Pωµα�ων θε�ς Ianus �Iαν�ς θε�ς τ�0 φωτ�ς, "ρ�ικ9ς “�Aπ�λλων, �λι�ς” καB

Iana  “UAρτεµις, σελSνη” – ∆ι? τ� θ+µα πρGλ. "λGαν. hανε (γεγ.) hενε (τ�σκ.) 4νε “σελSνη”
καB j+νε, j�2αρε «σεληνSεις σελην�φωτ�ς” MEA 151 Gustav Meyer, Albanesische Studien,
Wirterbuch der Albanischen Sprache, Strassburg, 1891) "ρ�. =νδ. candra “σελSνη” λατιν. candeo,
bλλην. κ4νδαρ�ς «:νθραR» ("π�G�λ( τ�0 κ-) Aενδ. qani “λ4µπων”».

H 2νωτ0ρω 2π�κ λυψις συνδυα\6µενη µ� τ!ν στ' κεφ λαι6ν τ�υ «Γλ�σσαι "Eτρ�υσκι-
κα&» σελ. 502 διαφωτ�\ει: «UAνταρ “"ετ�ς” /π� Tυρρην9ν (WHσ2�ι�ς) πρGλ. "λGαν. αϊτ-ε, αϊν-
ι “"ετ�ς” MEA 5 Gustav Meyer, Albanesische Studien, Wirterbuch der Albanischen Sprache,
Strassburg, 1891)».

Στ' Λατιν�ελληνικ�ν ΛεRικ�ν τ�+ E@στρ. Tσακαλ	τ�υ, Nκδ. 1889: «Juno-onis θ. FHρα, *
τ�0 ∆ι�ς "δελφ( καB γυνS». VAρα Junus-Juno ZεBς - IHρα, Eς Junus-Iana "Aπ6λλων - VAρτε-
µις 2ντιστ��3ως.

"Eδ� µ� τ' πλHθ�ς τ�ν παρατιθεµ0νων �λεγµ0νων πληρ�φ�ρι�ν 2ν γκη ν? συσ3ετ�σωµε
τ'ν δ�µ�ρφ�ν "Iαν6ν, µ� τ&ς εMς "Aθ^νας Eρµαϊκ�ς στHλες. Φθ ν�µε στ!ν τ�λµηρ!ν Gπ6θεσιν
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- συλλ�γισµ'ν - δι6ρθωσιν: 2φ�+ �@δαµ�+ τHς µυθ�λ�γ�ας n EρµHς 2ναφ0ρεται δικ0φαλ�ς
A δ�µ�ρφ�ς, γιατ& τ&ς δ�µ�ρφες στHλες τ�ν "Aθην�ν N)ω τ�ν �Mκι�ν κα& στ? σταυρ�δρ6µια
sν6µασαν Eρµαϊκ�ς; Στ!ν παγκ6σµι�ν �στ�ρ�α κα& µυθ�λ�γ�α µ6ν�ν n "Iαν'ς σ� ν�µ�σµατα
κα& 2γ λµατα παρ�σταται δ�µ�ρφ�ς κα& �� 2θηναϊκ�ς Eρµαϊκ�ς στHλες, δηλ. α@τ�ς π�B ��
"Aθηναp�ι, κληθ0ντες VIωνες, Nστησαν. Φυσικ	τερ�ν εoναι 2ντ& τ�+ Eρµ�+ ν? εMκ�ν�\�υν τ'ν
Nπηλυν κ�ιν'ν γεν ρ3ην VIωνα, "Iαν'ν �� VIωνες "Aθηναp�ι, θε'ν κα& πατ0ρα τ�ν Eλλ^νων,
«πατ+ρα θε9ν τε "νθρ�πων τε», τ'ν UAνι (Iαν 2ναγραµµατι\6µεν�ν), �Iαν�ν, �I8να, �I4ωνα,
UIωνα, π�B τ�Bς Nδωσε τ' πρ�τ�ν π�λ�τευµα κα& kν�µα.

Συνεπ�ς δι�ρθ�+ται � Iστ�ρ�α κα& κατ? τ�+τ�, Kτι δ�ν πρ6κεινται Eρµαϊκ�ς στHλες, 2λλ?
στHλες τ�+ "Oλυµπ��υ - Περραι��+ "Iαν�+ - VIων�ς - ∆ι6ς. VEτσι �)ηγεpται, διατ& �κηρJ3θη-
σαν �ερ6συλ�ι �� «Eρµ�κ�π�δαι» "Aλκι�ι δης κα& σJντρ�φ�� τ�υ, 2κρωτηρι σαντες τ&ς
στHλες τ�+ φερ�µ0ν�υ Eρµ�+ "Iαν�+ - VIων�ς.

T? dν6µατα VAνι, "Iαν6ς, Janus, "I νας, "I ων, VIων συνδ0�νται µ� τ? dν6µατα "Iων/ς, "O -
νες. �Aραγε Gπ ρ3ει σ30σις τ�Jτων κα& π��α; Συνδυ \�νται µ� τ!ν EλληνικHς πρ�ελεJσε-
ως �στ�ρ�αν τHς «Παλαι/ς ∆ιαθ^κης» τ�+ γνωστ�+ φερ�µ0ν�υ sς «µικρ�+ πρ�φ^τ�υ» "Iων/,
π�B �δανε�σθη πρ�ϊστ�ρικ? Dλληνικ? στ�ι3εpα. T? διετ^ρησεν �Wτε µ03ρι σ^µερ�ν, 2π�λε-
σθ0ντων τ�ν Dλληνικ�ν συγγραµµ των κα& κειµ0νων.

Στ' λHµµα �Iων8ς τ' λε)ικ'ν ∆ρανδ κη στ' Tρθρ�ν τ�+ καθηγητ�+ Θε�λ�γ�ας Παν. I.
Mπρατσι	τη διατελ0σαντ�ς πρυτ νεως τ�+ Πανεπιστηµ��υ "Aθην�ν, 2ναγρ φει: «...:λυ-
τ�ν τ� πρ�Gληµα περB τ�0 συγγραφ+ως τ�0 GιGλ��υ (τ�+ µικρ�+ πρ�φ^τ�υ "Iων/)... Kατ? τι-
νας πρ�κειται περB �λευθ+ρας διηγSσεως µετ? Iστ�ρικ�0 πυρ�ν�ς, καB :λλως πρ�κειται περB
"λληγ�ρ�ας �π�ικ�δ�µητικ�ς (κ�τ�ς = * "ντ�θετ�ς δ2ναµις, �Iων8ς = * Gασιλε�α τ�0 θε�0,
�τις θ? θριαGµε2σfη καB θ? κηρυ�θf� �ν τ�Kς Mθνεσι...».

Tαυτ6σηµ�ς πρ'ς τ'ν κ�ιν'ν γεν ρ3ην IEλληνα "Iαν'ν - VIωνα - "I ωνα εoναι n �Iων8ς τHς
«Παλαι/ς ∆ιαθ^κης», τHς �στ�ρ�ας τ�υ 2φελ�ς �ν α@τLH γραφε�σης, "Iων/ τιν�ς (�µφανι\�-
µ0ν�υ "I�υδα��υ), �)ελθ6ντ�ς �κ θαλασσ��υ κ^τ�υς. EMς τ'ν «Παλαι?ν ∆ιαθ^κην» παρ�-
σταται Eς µυθικ'ν 2δJνατ�ν συµ� ν, 2φ�+ �@δε&ς �π0\ησεν �ντ'ς θαλασσ��υ κ^τ�υς, �@δ’
�)Hλθεν τις π�τ� \�ν κα& 2ρτιµελ!ς �κ στ�µ 3�υ κ^τ�υς (φαλα�νης). H φ λαινα - κHτ�ς δ�ν
εoναι 2νθρωπ�φ γ�ς �3θρ , 2λλ? φ�λη τ�+ 2νθρ	π�υ, Eς 2π0δει)ε σειρ? ντ�κυµαντα&ρ τ�+
�Y� K�υστ� κ.T., Kπ�υ �κινηµατ�γραφ^θησαν δJται κ�λυµ��ντες παραπλεJρως A Gπ�κ -
τω φαλαιν�ν. Συνεπ�ς n �Iαν�ς - UIων - �Iων8ς δ�ν �)Hλθεν �κ τιν�ς κ^τ�υ \	�υ, 2λλ? κ^-
τ�υς εrδ�υς πλ���υ.

Συναφ�ς στ' λHµµα Λε)ικ�+ ∆ρανδ κη �O4ννης γρ φει n αMγυπτι�λ6γ�ς διευθυντ!ς τHς
�ι�λι�θ^κης τ�+ Yπ�υργε��υ "E)ωτερικ�ν Γ. Λ. "Aρ�ανιτ κης: «"O ννης (σηµ. µ�υ "O νες).
Kατ? τ(ν Xαλδαϊκ(ν κ�σµ�γ�ν�αν, συµπληρωθε�σης τ�ς δηµι�υργ�ας τ�0 σ2µπαντ�ς... �I
πρ9τ�ι... πληθυσµ��... MAων "θλ�ως... τ� πρ9τ�ν Mτ�ς "νεδ2θη "π� τ�ς �Eρυθρ8ς θαλ4σσης
�κεK -π�υ συν�ρε2ει πρ�ς τ(ν BαGυλων�αν, A9�ν πεπρ�ικισµ+ν�ν µ7 λ�γικ�ν, Yν�µαA�µεν�ν
�O4ννης. E.�ε σ9µα ��θ2�ς, "λλ? /π7ρ τ(ν κεφαλ(ν τ�0 ��θ2�ς cρθ�0τ� κεφαλ( "νθρ�π�υ,
καθVς καB π�δες "νθρ�πιν�ι �RSρ��ντ� κ4τωθεν τ�ς ��ρ8ς. E.�ε φων(ν "νθρωπ�νην καB
διSρ�ετ� τ(ν *µ+ραν µεταRJ τ9ν "νθρ�πων, �ωρBς ν? µεταλαµG4νfη τρ�φ�ς. �Eδ�δασκεν
α�τ�Jς τ?ς �πιστSµας καB τ?ς τ+�νας, τ�Jς καν�νας Iδρ2σεως τ9ν π�λεων καB τ�ς κατα-
σκευ�ς τ9ν να9ν,τ?ς θεµελι�δεις "ρ�?ς τ9ν ν�µων καB τ�ς γεωµετρ�ας, �δε�κνυεν ε�ς α�τ�Jς
τ�ν τρ�π�ν τ�ς σπ�ρ8ς καB τ�ς συγκ�µιδ�ς καB �ν γ+νει π8ν -τι συντελεK στ� ν? "µGλ2νfη τ?ς
τρα�2τητας τ�ς Aω�ς. UEκτ�τε ��δ7ν τι τ� :Rι�ν λ�γ�υ �φευρ+θη. M7 τ(ν δ2σιν τ�0 *λ��υ 6

+H τα6τισις �Iαν/4 κα7 1Iων/ς µ; �Iων<ν - �O-νδες - 1Aνι
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�O4ννης �Gυθ�Aετ� π4λι στ(ν θ4λασσα καB διενυκτ+ρευεν /π� τ? κ2µατα, δι�τι Eτ� "µφ�Gι�ς.
Συν+γραψε περB τ�ς "ρ��ς τ9ν ^ντων καB τ�0 π�λιτισµ�0 GιGλ��ν µ+γα, τ� 6π�K�ν παρ+δω-
κε στ�Jς "νθρ�π�υς. Tα0τα παραδ�δει περB α�τ�0 6 Bηρωσ�ς, IερεJς τ�0 να�0 τ�0 BSλ�υ
�ν BαGυλ9νι.

EMς τ' Nγκριτ�ν κα& σπ νι�ν λε)ικ'ν τ�+ Albert MacKey �κδ�θ�ν τ' 1873, στ! λ0)ιν Oannes
2ναγρ φ�νται κατ? 2κρι�H µετ φρασιν �κ τ�+ "Aγγλικ�+: «�O4ννες (-ης) 6 παλαι�τατ�ς
καθ�δηγητ(ς τ�0 "νθρ�π�υ στ? γρ4µµατα, τBς �πιστ�µες, τBς τ+�νες, ε�δικ9ς στ(ν "ρ�ιτε-
κτ�νικSν, γεωµετρ�αν,G�τανικ(ν καB γεωργ�αν καB ε�ς π8σαν :λλην �ρSσιµ�ν γν9σιν,
/π�ρRεν 6 ��θJς θε�ς �O4ννης (µ+θ�ς). A�τ�ς 6 παγκ�σµι�ς διδ4σκαλ�ς, κατ? τ�ν Bηρωσ�ν
�νεφαν�σθη στ�ν Περσικ� κ�λπ�, γειτνι4A�ντα τ�ς BαGυλων�ας καB �ν καB A9�ν, Eτ� πρ�ι-
κισµ+ν�ς µ7 λ�γικ(ν καB GαθεKαν γν9σιν. WH συνSθης �µφ4νισις τ�0 πλ4σµατ�ς Eτ� τ�0
��θ2�ς, M��ντ�ς "νθρωπ�νην κεφαλ(ν /π�κ4τω τ�ς τ�0 ��θ2�ς, καB π�δας /π�κ4τω "νθρ�-
π�υ. A�τ( * πρ�σωπικ�της, συνωµ�λει µετ? τ9ν "νθρ�πων κατ? τ(ν *µ+ραν, "λλ? π�τ7 δ7ν
συν+τρωγε µετ’ α�τ9ν. E�ς τ� Koynjik /π�ρ�ε κ�λ�σσιαK� :γαλµα τ�0 ��θ2�ς θε�0 �O4ννες».

T? 2κ6λ�υθα �κ τ�+ �ι�λ��υ "Eν�3 (τ. II, σ. 154) «OI τ+κτ�νες M��υν τ(ν µεγ4λην των b�ρ-
τ(ν τ(ν *µ+ραν τ�0 WAγ��υ �Iω4νν�υ, µ( γνωρ�A�ντες δι’ α�τ�ς �πλ9ς δηλ�0ν τ�ν ��θJν θε�ν
�O4ννες, τ�ν πρ9τ�ν WEρµ�, τ�ν πρ9τ�ν Iδρυτ( τ9ν Mυστηρ�ων, τ�ν πρ�τ�ν "γγελιαφ�ρ�
στ�ν 6π�K�ν * �Aπ�κ4λυψις �δ�θη, καB τ�ν 6π�K�ν �R "γν��ας συγ�+�υν µ7 τ�ν δι4σηµ� συγ-
γραφ+α τ�ς �Aπ�καλ2ψεως...».

Kατ? τ!ν Tπ�ψ�ν µας π0ραν τHς γραµµατικHς κα& �3ητικHς nµ�ι6τητ�ς - ταυτ�σεως τ�ν
dν�µασι�ν "I νας, VIων, "I ων, "O νες ("O ννης) παρ�σταται κα& nµ�ι6της πρ�0λευσης �κ τHς
θαλ σσης τ�ν "Iων/ κα& "O νες 2φ’ Dν'ς κα& "Iαν�+ κα& VIων�ς �κ τ�+ "OλJµπ�υ 2φ’ Dτ0ρ�υ,
ε@30ρεια κιν^σε	ς των δι? θ λασσης, ε�ρεσις A διδασκαλ�ας 3ρ^σεως τHς σ3εδ�ας κα& τ�+
πλ���υ, διδα3! τHς γεωργ�ας, �πι��λ! τ�+ ν6µ�υ,συγκρ6τησις τ�+ κ�ινωνικ�+ 2νθρ	π�υ,
ταυτ6της �ν γ0νει τ�+ �κπ�λιτιστικ�+ Nργ�υ τ�ν Tνω µετα)B των µεγ λων διδασκ λων τ�ν
2νθρ	πων γεωργ�ας, τε3ν�ν κα& �πιστηµ�ν, �φευρετ�ν, εMσηγητ�ν τ�+ π�λιτεJµατ�ς, εMρη-
ν�π�ι�ν. Tα+τα 2π�καλJπτ�υν τ? 2ναφερ6µενα κε�µενα.



Tραγ�ωδ	α, κωµ�ωδ	α, σατυρικ�ν δρ�µα. �Oλα θεατρικ� δρ�µενα µ� �αθ�τατη
θρησκευτικ  πρ"#λευση, $φ"&, 'ς γνωστ)ν, * πρ"#λευσις τ"& θε+τρ"υ σ,ετ	-ε-
ται /01ηκτα µ� τ� π+θη τ"& ∆ι"ν�σ"υ, π"3 4σαν κα5 * α6τ	α γεν#σεως τ"& δρ+-
µατ"ς. E8ναι 9π	σης γνωστ)ν, :τι * $ρ,ικ  µ"ρφ  θε+τρ"υ 4ταν ; διθ�ραµ�"ς
π"3 <στ"ρ"&σε τ"3ς σ,ετικ"3ς µ� τ�ν θε� µ�θ"υς κα5 $ναπαριστ"&σε τ� <ερ�
δρ�µενα µ� τ ν �"=θεια >ν�ς ,"ρικ"& ?/σµατ"ς πρ�ς τιµ ν τ"& θε"&. �Oµως κα5
; διθ�ραµ�"ς @εκ	νησε $π� τ ν A@αψη τCς γι"ρτCς, $π� τ ν λατρε	α τ"& ∆ι"ν�-
σ"υ. Γνωρ	-"υµε :τι Eδη $π� τ�ν 7" α6Gνα π.X., κα5 συγκεκριµ#να τ ν 9π",  τ"&
IAρ	ωνα τ"& Mηθυµνα	"υ, LπCρ,αν ε6δικ"5 π"ιητ�ς π"3 συν#θεταν στ	,"υς γι�
:σ"υς λ+µ�αναν µ#ρ"ς στ ν <ερ"τελεστ	α τGν ∆ι"νυσιακGν δρωµ#νων. ∆�ν γνω-
ρ	-"υµε :µως τ� $π�τερ" κα5 $π�τατ" παρελθ�ν τ"& διθυρ+µ�"υ κα5 τ"& θε+-
τρ"υ, δι)τι λ	γα A,"υν διασωθC κα5 ταυτ),ρ"να * Aρευνα δ�ν πρ",ωρεM σ� πα-
λαι)τερες 9π",#ς, γι� ν� $νι,νε�σNη στ"ι,εMα τ"& παν+ρ,αι"υ >λληνικ"& δρ+µα-
τ"ς. B#�αια * τελικ  $νε�ρεσις τ#τ"ιων θεατρικGν δρωµ#νων σ� παλαι)τερες
9π",#ς, θ� 9σ=µαινε ταυτ),ρ"να κα5 τ ν $ναγν�ριση τCς Lπ+ρ@εως παλαι"τ#-
ρας λατρε	ας τ"& ∆ι"ν�σ"υ, κα5 �ε�α	α θ� 9π#φερε κα5 τ� :π"ια $νεπιθ�µητα
$π"τελ#σµατα γι� 9κε	ν"υς τ"3ς κ�κλ"υς π"3 πρ"ωθ"&ν τ ν A@ωθεν τ"& PEλλα-
δικ"& ,�ρ"υ πρ"#λευση τ"υ θε"&. QAς π"&µε λ"ιπ�ν $π� π)τε A,"υµε <στ"ρικ�ς
πηγ�ς σ,ετικ�ς µ� τ�ν ∆ι)νυσ".

TA ΠANAPXAIA «MYΣTHPIA TOY ∆IONYΣOY»
ΠρGτα $π’ :λα στ ν IIλι+δα κα5 τ ν IOδ�σσεια A,"υµε $ναφ"ρ�ς τ�σ" στ�ν θε),

:σ" κα5 στ� µυστ=ρι+ τ"υ. Στ ν IOδ�σσεια, κα5 συγκεκριµ#να στ� λ 321-325, $να-
φ#ρ"νται καθαρ� τ� µυστ=ρια τ"& ∆ι"ν�σ"υ, κατ� τ� ;π"Mα * ZAρτεµις φ"νε�-
ει τ ν IAρι+δνη. Στ ν IIλι+δα, στ� Z 134, $ναφ#ρ"νται τ� θ�σθλα, "< γνωστ"5 θ�ρ-
σ"ι τGν Mαιν+δων, π"3 κρατ"&νται $π� τ5ς µετ#,"υσες στ� µυστ=ρια τ"& θε"&.
Παρ+λληλα $π� τ5ς πινακ	δες ΓραµµικCς B π"3 εLρ#θησαν στ� $ν+κτ"ρ" τ"& N#-
στ"ρ"ς στ ν Π�λ", γνωρ	-"υµε :τι ; ∆ι)νυσ"ς ε8,ε θεϊκ  Lπ)σταση Eδη $π� τ�ν
13" α6Gνα π.X. IAπ’ α_τ� συνεπGς ε`κ"λα γ	νεται καταν"ητ� τ� γεγ"ν�ς τCς
πρ"ϋπ+ρ@εως τ"& ∆ι"ν�σ"υ κα5 τGν τελετGν τ"υ τ"_λ+,ιστ"ν 7 α6Gνες παλαι)-
τερα, $π� τ)τε π"3 πιστε�"υµε :τι @εκιν� ; διθ�ραµ�"ς, $φ"& :πως πρ"ε	παµε,
α_τ�ς δ�ν ε8ναι τ	π"τε /λλ" παρ� * συν#,εια τCς $πεικ"ν	σεως τGν µυστηριακGν
δρωµ#νων πρ�ς τιµ ν τ"& ∆ι"ν�σ"υ.

Γι� τ� τ	 9λ+µ�ανε ,�ρα σ� α_τ� τ� µυστ=ρια µ�ς A,"υν διασωθC µερικ�ς π"λ3
σηµαντικ�ς πληρ"φ"ρ	ες. PO ∆ι)δωρ"ς ; Σικελι�της διασ�-ει (E, 75, 4): «Γι�
τν ∆ι�νυσ� �� µ�θ�ι λ�νε, �τι �νεκ�λυψε τ κλ�µα κα� τ�ν καλλι�ργει� τ�υ...
A$τς & θε�ς, λ�νε, γενν'θηκε �π τν ∆*α κα� τ�ν Περσεφ�νη στ�ν Kρ'τη κα�
& .Oρφε0ς δι�σωσε τ�ν παρ�δ�ση στ�ς µυστικ3ς τελετ�υργ*ες, �τι ε45ε τεµα5ισθ�
�π τ�0ς Tιτ7νες». IEδG A,"υµε π"λλ� σηµαντικ� στ"ι,εMα π"3 θ� µ�ς $πασ,"-

IEνδε	@εις :τι ∆ι)νυσ"ς κα5 Θ#ατρ"
γενν=θηκαν στ ν Mινωϊκ  Kρ=τη
�H γραπτ	 παρ
δ�ση κα� τ� �ρ�αι�λ�γικ� ε�ρ�µατα



λ=σ"υν κα5 στ ν συν#,εια, στ"ι,εMα π"3 $φ"ρ"&ν στ�ν τ)π" γενν=σεως τ"& ∆ι"-
ν�σ"υ, τ�ν τεµα,ισµ) τ"υ, καθgς κα5 τ ν ;µ"ι)τητα τGν ∆ι"νυσιακGν κα5
IOρφικGν µυστηρ	ων.

Π"λλ"3ς α6Gνες $ργ)τερα, :ταν $ρκετ� A,"υν δια01ε�σει, Aρ,εται ; Kλ=µης
; IAλε@ανδρε3ς κατ� τ"3ς πρ",ριστιανικ"3ς ,ρ)ν"υς ν� γρ+ψNη: «Πρς τιµ�ν
τ�� µαιν�µ�ν�υ ∆ι�ν�σ�υ �� B�κ5�ι τελ��ν :ργια µ3 ;µ�φαγ*α, τηρ��ν τ�ν
�ερ�ν µαν*αν κα� τελει<ν�υν τ�ν τελετ�υργ*α τ�υς, στεφανωµ�ν�ι µ3 φ*δια κα�
µ3 τ µ�*ρασµα τ�ς σ�ρκας τ=ν σφαγ*ων, �λαλ�>�ντας τ :ν�µα τ�ς E@ας. Kα�
α$τ� τ� µυστ'ρια ε4ναι φ�ν�ι κα� τ�φ�ι» (Πρ"τρεπτικ�ς πρ�ς �Eλληνας B12 κα5
B6). B#�αια α_τ� π"3 ν)µι-ε «E@α» κα5 τ� σ,#τι-ε µ� τ� πρ"πατ"ρικ� iµ+ρτη-
µα ; Kλ=µης πρ"φανGς 4ταν * κραυγ  «ε_�» π"3 �ρ	σκ"υµε κα5 σ� $ναφ"ρ�ς
$π� τ� IOρφικ� κε	µενα. QAς κρατ=σ"υµε $κ)µα :µως $π’ α_τ� τ� $π)σπασµα
τ"3ς ,"ρ"3ς π"3 9τελ"&ντ" µ� στεφ+νωση $π� φ	δια. Kα5 παρακ+τω ; Kλ=µης
π+λι $ναφ#ρει: «Γιατ� τ� ∆ι�νυσιακ� µυστ'ρια ε4ναι �π�νθρωπα, Aπειδ', AνB=
Cταν �κ�µα παιδ� & ∆ι�νυσ�ς κα� �� K�υρ�τες 5�ρευαν Dν�πλ�ι γ�ρω τ�υ, µ3
δ�λ� �� Tιτ7νες, AEαπαταντ<ντας τ�ν µ3 παιδαρι<δη παι5ν*δια, τν π�ραν µα-
>* τ�υς κα� τν διεµ�λισαν» (B17).

O KPHTIKOΣ ∆IONYΣOΣ – ΠATEPAΣ TOY ∆IA
Συν+γ"υµε λ"ιπ�ν κα5 $π� τ� παραπ+νω τ� συµπ#ρασµα, :τι ; ∆ι)νυσ"ς 9γεν-

ν=θη στ ν Kρ=τη και 9φυλ+σσετ" µ+λιστα $π� τ"3ς K"υρCτες, π"3 ,)ρευαν Aν"-
πλ"ι γ�ρω τ"υ, :πως $κρι�Gς * παρ+δ"σις διασ�-ει π"λ3 $ργ)τερα :τι συν#�η
κα5 µ� τ�ν ∆	α. ∆ι)τι lντως * παρ"υσ	α τ"& ∆ι"ν�σ"υ ε8ναι π"λ3 παλαι"τ#ρα
στ ν Kρ=τη, $π� α_τ ν τ"& ∆ι)ς, :πως πιστ"π"ιεMται κα5 $π� τ�ν ∆ι)δωρ" τ�ν
Σικελι�τη (Γ´, 72, 5, 6): «.Aλλ� & ∆ι�νυσ�ς δ3ν DδειEε τ�ν Gδια δι�θεση µ’ α$τ�ν.
Γιατ� Iν κα� αJ5µαλ<τισε τν Kρ�ν� κα� τ�ν P�α, ... τ�0ς κ�λεσε στ µ�λλ�ν ν�
τν �γαπ��ν σ�ν γ�νεLς τ�υ... MH P�α λ�ιπν σ3 �λη τ�ν >ω' της τν �γαπ��σε
σ�ν παιδ* της, AνB= & Kρ�ν�ς τ�� Dδει5νε Oπ�υλη στ�ργ'. Kα� �π�κτησαν α$τ�
τ� 5ρ�νια Pναν γυι�, π�0 ;ν�µ�στηκε Zε0ς κα� δ�5τηκε µεγ�λες τιµ3ς �π τν
∆ι�νυσ�, AνB= γι� τ�ν �ρετ' τ�υ �ναδε*5τηκε �ργ�τερα Rασιλι�ς �λων». Kα5 πα-
ρακ+τω (73, 4) $ναφ#ρει ρητ� π"ι)ς ∆	ας 4ταν α_τ)ς: «Γι’ α$τ�, λ�νε, Sπερ'-
φαν�ς �π τ�ν πρ�φητε*α (; ∆ι)νυσ"ς) AEεστρ�τευσε πρ=τα Aναντ*�ν τ�ς AJγ�-
πτ�υ κα� δι<ρισε Rασιλι� τ�ς 5<ρας τν ∆*α, γυι τ�� Kρ�ν�υ κα� τ�ς P�ας, π�0
Cταν �κ�µα παιδ� στ�ν Tλικ*α».

A_τ�ς ; ∆ι)νυσ"ς, ; πρGτ"ς στ ν σειρ+, 4ταν, :πως κα5 ; ∆ι)δωρ"ς παραδ	-
δει, ; γυι�ς τ"& ZAµµων"ς κα5 τCς IAµ+λθειας (κα5 9δG Aκδηλη * σ,#σις µ� τ ν
Kρ=τη). Στ ν µ+,η δ� τ"& Kρ)ν"υ κα5 τ"& ZAµµων"ς, «& UAµµων πιε>�µεν�ς
�π Dλλειψη τρ�φ�ς Dφυγε στ�ν Kρ'τη, �π�υ παντρε�τηκε τ�ν Kρ'τη, θυγατ�-
ρα Vνς �π τ�0ς K�υρ�τες, π�0 Rασ*λευαν AκεL τ�τε κα� Dγινε Rασιλε0ς σ3 α$τ�
τ� µ�ρη κα� τ�ν ν�σ� π�0 πρ�ν ;ν�µα>�ταν .Iδα*α, κα� τ<ρα τ�ν ;ν�µασε Kρ'-
τη �π τ�ν γυναLκα τ�υ» (∆ι)δωρ"ς Γ, 71, 2). Kι α_τ�ς ; ZAµµων δ�ν ε8ναι /λλ"ς
$π� τ�ν σ�-υγ" τCς P#ας, τCς κ)ρης τ"& O_ραν"&, καθαρ� PEλληνικ  θε)της.

�Eνα /λλ" π"λ3 σηµαντικ� γεγ"ν�ς, π"3 δ#νει τ�ν ∆ι)νυσ" µ� τ ν Kρ=τη $κ)-
µα περισσ)τερ", ε8ναι κα5 ; γ+µ"ς τ"υ µ� τ ν κ)ρη τ"& M	νωα IAρι+δνη, π"3 Aκλε-
ψε κατ� µ	α 9κδ",  $π� τ�ν Θησ#α στ ν N+@". Mετ� δ� τ�ν θ+νατ) της τ ν Aκα-

∆ΑΥΛrΣ/205, IIαν"υ+ρι"ς 199912884



∆ΑΥΛrΣ/205, IIαν"υ+ρι"ς 1999 12885

T
� 

«�
ρ�

α
ι�

τε
ρ�

 θ
�α

τρ
� 

τ�
  

κ�
σµ

�υ
» 

στ
� 

�
ν


κτ
�ρ

� 
τ$

ς 
Φ

α
ισ

τ�
 .

 Σ
τ�

 )



θ�
ς 

δε
*ι

�
 τ

� 
µε

γ

λ�

 κ
λι

µα
κ�

στ



σι
� 

τ+
ν

π
ρ�

π
υλ

α
,ω

ν.



νε $στερισµ), τ�ν «στ#φαν" τCς IAρι+δνης» w «Kρητικ� στεφ+νι». IAκ)µα δ� κα5
τ� παιδι� π"3 $π#κτησε µ� τ�ν ∆ι)νυσ" * IAρι+δνη, ; O6νωπ	ων, ; Θ)ας, ; Στ+-
φυλ"ς, ; E_+νθης κα5 "< /λλ"ι, $π)δεικν�"υν κα5 τ� γεγ"ν�ς τCς 9@απλ�σεως
τCς λατρε	ας τ"& θε"& κα5 τ"& "xν"υ πρ�ς B"ρρ�ν (Λ#σ�"ς, X	"ς, ΛCµν"ς, Θρ?α-
κικ  ,ερσ)νησ"ς κα5 $λλα,"&), σ� συν+ρτηση µ� τ� γεγ"ν�ς :τι στ ν Kρ=τη
A,"υµε τ� $ρ,αι)τερα πατητ=ρια σταφυλι"& κα5 τ5ς $ρ,αι)τερες $π"δε	@εις γι�
τ ν yπαρ@η $µπελιGν στ�ν ε_ρ�τερ" PEλληνικ� ,Gρ". ∆�ν γ	νεται �#�αια λ)γ"ς
γι� τ� γεγ"ν)ς, :τι ; Θρακικ�ς ∆ι)νυσ"ς zπεται σαφGς τ"& Kρητικ"&.

Συν"ψ	-"ντας λ"ιπ�ν σ� α_τ� τ� σηµεM" µπ"ρ"&µε ν� @εκαθαρ	σ"υµε τ� >@Cς:
α) PH λατρε	α τ"& ∆ι"ν�σ"υ Lφ	σταται $π� τ� �+θη τCς PEλληνικCς πρ"ϊστ"-

ρ	ας κα5 συνδ#εται iρµ"νικ� µ� τ�ν "8ν".
�) Πρ�τη πατρ	δα τ"& ∆ι"ν�σ"υ φ#ρεται * Kρ=τη.
γ) PYπ+ρ,"υν σαφGς περισσ)τερ"ι τ"& >ν�ς ∆ι)νυσ"ι, κα5 ; πρGτ"ς πρ"ηγεMται

,ρ"ν"λ"γικGς τ"& ∆ι)ς.
δ) T� �ακ,ικ� µυστ=ρια ε8,αν 'ς κεντρικ) τ"υς σηµεM" $ναφ"ρ�ς τ�ν διαµε-

λισµ� τ"& θε"& $π� τ"3ς Tιτ�νες κα5 κατ)πιν τ ν $ναγ#ννησ= τ"υ.
ε) PH λατρε	α τ"& θε"& ε8ναι }ργανωµ#νη κα5 τελεMται $π� στεφανωµ#νες µ�

lφεις µαιν+δες.

H ΣXEΣH TOY ∆IONYΣOY ME TON KPHTIKO TAYPO
IAπ"µ#νει τ�ρα ν� δ"&µε κα5 τ5 $ρ,αι"λ"γικ�ς $π"δε	@εις A,"υµε, π"3 µα-	 µ�

τ5ς :π"ιες /λλες $κ)µα φιλ"λ"γικ�ς θ� τεκµηρι�ν"υν $σφαλ#στερα τ ν yπαρ@η
λατρε	ας τ"& ∆ι"ν�σ"υ στ ν Kρ=τη $π� τ� Mινωϊκ� ,ρ)νια. E8ναι λ"ιπ�ν γνω-
στ� :τι τ� πι� σηµαντικ� σ�µ�"λα τCς µινωϊκCς θρησκε	ας ε8ναι ; διπλ"&ς π#-
λεκυς, τ� διπλ� µινωϊκ� κ#ρατα κα5 * κεφαλ  τα�ρ"υ µ� δ�" κ#ρατα. QAς δ"&µε
τ�ρα τ5 σ,#ση µπ"ρεM ν� A,Nη ; ∆ι)νυσ"ς µ� τ� κ#ρατα, τ�ν τα&ρ" κα5 τ�ν πα-
ρ"υσια-)µεν" $ριθµ� 2. Mπ"ρ"&µε $ρ,ικ� ν� $ναφ#ρ"υµε µερικ� $π� τ� 9π	θετα
µ� τ� ;π"Mα 4ταν γνωστ�ς στ ν $ρ,αι)τητα: Tαυρ�κ�φαλ�ς, Tαυρ�µ�ρφ�ς, Tαυ-
ρ�κερως, Tαυρ�κραν�ς, Tαυρ�φ�γ�ς, Tαυρωπ�ς, Tαυρ�φα'ς, Tαυρ�µ�τωπ�ς.
IAκ)µα στ5ς «B+κ,ες» τ"& E_ριπ	δη δια�+-"υµε στ ν 1η $ντιστρ"φ  99-104:
«Kα� �� M�Lρες σ�ν τν ε45αν πι� σωστ κα� τ�λει� κ�νει, // µ3 τα�ρ�υ κ�ρατα
θε τν γ�ννησε κα� τ�� ’Rαλε φιδ�πλε5τ� στεφ�νι. // Γι’ α$τ �� Mαιν�δες D5�υ-
νε  τ� φ*δια στ�λισµ� τ�υς, // κι &λ�γυρα τυλ*γ�υνε τ� µαλλ�πλ�E�υδ� τ�υς».
IEδG ~ς 9πισηµ+ν"υµε κα5 τ� στ"ι,εM" π"3 $φ"ρ?� στ�ν πατ#ρα τ"& ∆ι"ν�σ"υ, τ�ν
ZAµµωνα, π"3 �ς τ ν yστερη $ρ,αι)τητα παριστ+νετ" κι α_τ�ς µ� κ#ρατα.

PO δ� Πενθ#ας, :ταν δ#νNη τ�ν ∆ι)νυσ", $ντ5 γι’ α_τ�ν δ#νει zναν τα&ρ". Kα5
@εκαθαρ	-"υν $κ)µα περισσ)τερ" τ� πρ+γµατα στ"3ς στ	,"υς 920-924, π+λι τGν
«Bακ,Gν» τ"& E_ριπ	δη, :ταν ; Πενθ#ας $πευθυν)µεν"ς στ�ν ∆ι)νυσ" τ"& λ#-
ει: «κι Aσ0 π�0 µ’ &δηγεLς, µ�� φα*νεσαι σ�ν τα�ρ�ς κι D5�υν φυτρ<σει κ�ρατα
στ�ν κεφαλ' σ�υ. Kι �λ'θεια Zσ�υν π�τ� σ�υ >=�; Γιατ* τ<ρα στ� σ*γ�υρα T µ�ρ-
φ' σ�υ µ�ι�>ει µ3 τ�� τα�ρ�υ». Kα5 ; ∆ι)νυσ"ς τ"& $παντ�: «Φ*λ�ς µας Dγινε &
Θες κα� συν�δ�ς µας, π�0 θυµωµ�ν�ς Cταν πρ*ν· κα� τ<ρα Rλ�πει �σα Aπιτρ�-
πεται ν� Rλ�π_ης». IEδG λ"ιπ�ν A,"υµε ν� κ+ν"υµε µ� µ	α µυστηριακ  $π"κ+λυ-
ψη, µ� τ ν φαν#ρωση τ"& ∆ι"ν�σ"υ-Tα�ρ"υ. Kα5 * 9ρ�τησις τ"& Πενθ#α, 9�ν κ+-
π"τε 4ταν Tα&ρ"ς, ε8ναι καταλυτικ  γι� τ ν σ,#ση ∆ι"ν�σ"υ κα5 MινωϊκCς Kρ=-
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της. M� :λα α_τ� συν+δει κα5 * πρ"τρ"π  π"3 κ+ν"υν $ργ)τερα, π+λι στ5ς «B+κ-
,ες» τ"& E_ριπ	δη, "< Mαιν+δες πρ�ς τ�ν Θε), ν� φανερωθNC µ� µ"ρφ ν Tα�ρ"υ
γι� ν� ;λ"κληρωθNC τ� δρ�µεν"ν.

ZE,"υµε :µως κα5 τ"3ς IOρφικ"3ς yµν"υς, :π"υ κα5 9κεM A,"υµε $ναφ"ρ�ς στ�
∆ι)νυσ"-Tα&ρ": «Tν ∆ι�νυσ�ν πρ�σκαλ= τν θ�ρυR<δη, π�0 φων�>ει ε$7, τν
πρωτ�γεν� π�0 D5ει δ�� φ�σεις κα� Aγενν'θη τρεLς φ�ρ�ς, τν Bακ5ικν Rασι-
λ�α, ... τν �π�κρυφ�ν, π�0 D5ει δ�� κ�ρατα κα� δ�� µ�ρφ�ς». Kα5 στ�ν �ρφικ�
π+λι yµν" τ"& ∆ι"ν�σ"υ τ"& Bασσαρ#ως τ"& τριετηρικ"& δια�+-"υµε: «UEλα,
µακ�ριε ∆ι�νυσε, π�0 σπ�ρθηκες στ�ν φωτι� κα� D5εις µ�τωπ�ν τα�ρ�υ». Kα5 ;
Πλ"�ταρ,"ς («Περ5 ZIσιδ"ς κα5 IOσ	ριδ"ς» XXXV) $ναφ#ρει: «Π�λλ�� τ=ν MEλλ'-
νων �ναπαριστ��ν τν ∆ι�νυσ� ̀ ς ταυρ�µ�ρφ� κα� �� γυναLκες τ�ς .Hλε*ας πρ�-
σευ5�µενες στν Θε τν Aπικαλ��νται ̀ ς ταυρ�π�δαρ�, κα� µεταE0 τ=ν .Aργε*-
ων Sπ�ρ5ει ∆ι�νυσ�ς & Tαυρ�γεννηµ�ν�ς». �Eνα π"λ3 σηµαντικ� $π)σπασµα
ε8ναι κα5 α_τ� $π� τ ν «IAλε@+νδρα» τ"& Λυκ)φρων"ς (1237), :π"υ $ναφ#ρει ;
σ,"λιαστ=ς: «�� γυναLκες π�0 λ�τρευαν τν ∆ι�νυσ� Λαφ�στι�, Dφεραν κα� ��
Gδιες κ�ρατα, µιµ��µενες τν θε�, γιατ� τν φαντ�>�νταν ̀ ς ταυρ�κ�φαλ� κα� Dτσι
�ναπαρ*στατ� στ�ν τ�5νη». Γνωρ	-"υµε $κ)µα :τι στ5ς τελετ"υργ	ες τ"& ∆ι"ν�-
σ"υ στ ν Θρ+κη LπCρ,αν «ταυρ�φθ�γγ�ι µ*µ�ι» π"3 µ"�γκρι-αν πρ�ς τ�ν Θε).

IE�ν �+λ"υµε :λα τ� πρ"ηγ"�µενα σ� µ	α σειρ+, τ)τε µπ"ρ"&µε πραγµατικ�
ν� ;δηγηθ"&µε σ� π"λ3 σηµαντικ� συµπερ+σµατα:

α) PO κρητικ�ς θε�ς ∆ι)νυσ"ς 9λατρε�ετ" στ ν Kρ=τη µ� τ ν µ"ρφ  τα�ρ"υ.
�) PH τραγ�ωδ	α δ�ν @εκ	νησε 'ς τρ�γων-B;δ', $λλ� 'ς τα�ρων-;δ', $π� τ"3ς

ταυρ"φθ)γγ"υς µ	µ"υς π"3 $πευθ�ν"ντ" στ�ν θε)-τα&ρ", τ�ν ∆ι)νυσ" κα5 α_τ�ς
$παντ"&σε. PH πρ�τη µ"ρφ  δρ+µατ"ς }ν"µ+-ετ" TαυρBωδ*α.

γ) PO θε�ς ∆ι)νυσ"ς-Tα&ρ"ς δ�ν 4ταν /λλ"ς $π� τ�ν M	νωα-Tα&ρ", τ�ν Mι-
ν�ταυρ", $φ"& τ� :ρια κ"σµικCς κα5 θρησκευτικCς 9@"υσ	ας στ ν Mινωϊκ  Kρ=-
τη 4ταν $σαφC zως $ν�παρκτα. Γι’ α_τ� κα5 :λα τ� <ερ� σ�µ�"λα 4ταν κα5 σ�µ-
�"λα 9@"υσ	ας (διπλ"&ς π#λεκυς-ταυρ"κεφαλ=-διπλ� κ#ρατα τα�ρ"υ κ./.).

δ) PH «µ*µησις πρ�Eεως σπ�υδα*ας κα� τελε*ας» φα	νεται Aντ"να τ)σ" στ�ν µ	-
νωα-τα&ρ", π"3 µιµεMται τ�ν θε� φ"ρ�ντας τ ν ταυρ"κεφαλ  κα5 Lπ"δυ)µεν"ς
τ ν θε)τητα, :σ" κα5 στ5ς Mαιν+δες π"3 Aφεραν κα5 "< xδιες κ#ρατα, µιµ"�µενες
τ�ν θε�-∆ι)νυσ".

ε) O< <#ρειες τGν ZOφεων δ�ν ε8ναι τ	π"τε /λλ" παρ� Mαιν+δες $κ)λ"υθ"ι τ"&
θε"& ∆ι"ν�σ"υ, γι’ α_τ� κα5 $πεικ"ν	-"νται µ� φ	δια ν� >λ	σσωνται γ�ρω τ"υς
κα5 µ� γυµν� τ� στ=θη, σ� <ερ� µαν	α.

στ) O< δ�" µ"ρφ�ς τ"& ∆ι"ν�σ"υ ε8ναι * µ	α �ργιαστικ  κα5 θ"ρυ��δης τ"&
∆ι"ν�σ"υ Zαγρ#ως κα5 * /λλη τ"& IOρφ#ως, π"3 πρα�νει τ� πνε�µατα κα5 �ρε-
µεM τ ν φ�ση. PO θνN=σκων κα5 $ναγενν�µεν"ς θε)ς. PO διπλ�ς θε)ς, π"3 �ρ	-
σκ"υµε στ"3ς ∆ελφ"3ς 'ς ∆ι)νυσ"-IAπ)λλωνα, στ"3ς ∆ελφ"3ς :π"υ Lπεδει-
κν�ετ" κα5 ; τ+φ"ς τ"& διαµελισµ#ν"υ ∆ι"ν�σ"υ, 9κεM :π"υ 9κτ	σθη $ργ)τερα ;
να�ς τ"& IAπ)λλων"ς κα5 $νεγενν=θη ; ∆ι)νυσ"ς. N� µ ν @ε,ν�µε κα5 τ ν πα-
ρ+δ"ση π"3 θ#λει τ� µαντεM" ν� A,Nη <δρυθC $π� KρCτες.

�Oλα δε	,ν"υν λ"ιπ�ν :τι τ� δρ�µα γενν=θηκε στ ν Kρ=τη, καθgς κα5 ; Θε)ς
τ"υ, ; ∆ι)νυσ"ς, κα5 "< Mαιν+δες-Mινω+δες, π"3 $ρ,ικ� θ� πρ#πει ν� $νCκαν
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�H «θε� µ3 τ� φ,δια» �π� τ� θησαυρ�φυλ
κι� τ�  5ερ�  τ$ς Kνωσ� . T� 6φ�ς,
τ� φ,δια κα� 7 στ
ση δε,�ν�υν 8τι )ρ,σκεται σ3 κατ
σταση 5ερ9ς µαν,ας, 8πως

κα� α5 �κ�λ�υθ�ι τ�  ∆ι�;νσ�υ Mαιν
δες.



στ�ν στεν� συγγενικ� κ�κλ" τ"& κ+θε M	νω"ς, κα5 4σαν "< 9πιφ"ρτισµ#νες µ� τ�
<ερ� δρ�µενα κα5 τ ν �ρθ  τ#λεσ= τ"υς. Σ�ν $π)η,"ς α_τ"& τ"& γεγ"ν)τ"ς µ"ι-
+-ει κα5 τ� γεγ"ν�ς :τι στ5ς «B+κ,ες» τ"& E_ριπ	δη, τ5ς Mαιν+δες, π"3 σκ"τ�-
ν"υν τ�ν Πενθ#α κα5 συγγενC τ"υς, Lπ"δ�"νται * IAγα�η * µητ#ρα τ"& Πενθ#α
κα5 "< $δελφ#ς της IIνg κα5 A_τ"ν)η. K+πως Aτσι θ� 9τελεMτ" κα5 * <ερ"υργ	α
στ ν Mινωϊκ  Kρ=τη, :π"υ σ� $ναπαρ+σταση "< συγγενεMς γυναMκες τ"& M	-
νωα, "< θε�ς µ� τ� φ	δια, θ� Lπεδ�"ντ" τ ν τελετ"υργικ  σφαγ  κα5 τ�ν διαµε-
λισµ� τ"& M	νωα-Tα�ρ"υ, τ"& Mιν�ταυρ"υ, $λλ� τελικ� µ)ν" τ ν θυσ	α >ν�ς
πραγµατικ"& τα�ρ"υ, π"3 παρ#πεµπε στ�ν M	νωα κα5 τελικ� στ�ν ∆ι)νυσ". ZEτσι
θ� εx,αµε τ ν $να-ω"γ)νηση τCς θρησκευτικCς κα5 ταυτ),ρ"να κ"σµικCς 9@"υ-
σ	ας µ#σα $π� τ� θρησκευτικ� κ"σµικ� α_τ� δρ�µεν". A_τ  ε8ναι κα5 * γ#νεσις
τ"& δρ+µατ"ς.

OI APXAIOΛOΓIKEΣ EN∆EI�EIΣ  ΣTO XΩPO THΣ KPHTHΣ
IE�ν �#�αια θελ=σ"υµε ν� ψ+@"υµε τ"3ς ,�ρ"υς, :π"υ θ� 9λ+µ�αναν ,�ρα

α_τ�ς "< τελετ"υργ	ες, "< $ρ,αι"λ"γικ�ς Aρευνες στ� µινωϊκ� $ν+κτ"ρα $π"δει-
κν�"υν τ"& λ)γ"υ τ� $ληθ#ς. T)σ" στ� $ν+κτ"ρ" τCς Kνωσσ"& :σ" κα5 σ� α_τ�
τCς Φαιστ"& Lπ+ρ,"υν "< λεγ)µεν"ι $π� τ ν 9π	σηµ" $ρ,αι"λ"γ	α θεατρικ"5
,Gρ"ι. Στ� δ� $ν+κτ"ρ" τGν Mαλλ	ων ; θεατρικ�ς ,Gρ"ς ε8ναι σ� /µεση 9παφ 
µ� τ�ν ,Gρ" τCς µεγ+λης α_λCς. T`� πι� πιθαν�ν λ"ιπ�ν ε8ναι τ� δι"νυσιακ�
α_τ� δρ�µενα ν� 9τελ"&ντ" στ"3ς θεατρικ"3ς ,�ρ"υς κα5 µ#σ�ω τGν π"µπικGν
;δGν yστερα, ;δGν π"3 ε8ναι πρ",αραγµ#νες στ� πλακ)στρωτ", ν� 'δηγεMτ" *
π"µπ  κ"ντ� στ�ν ,Gρ" τCς α_λCς, :π"υ $π� $σφαλC θ#ση θ� παρακ"λ"υθ"&σαν
:λ"ι τ� �ν"µα-)µενα Tαυρ�καθ�ψια, µ#σα στ�ν ,Gρ" τCς α_λCς. Tελικ  δ� στιγ-
µ  τGν µυστηρ	ων θ� 4ταν, :πως φα	νεται, * θυσ	α τ"& τα�ρ"υ, ; διαµελισµ)ς
τ"υ κα5 τ� µ"	ρασµα στ"3ς Lπ)λ"ιπ"υς Mινω�τες. ZEτσι θ� 9πραγµατ"π"ιεMτ" *
$ναγ#ννησις κα5 * δραµατικ  $ναπαρ+στασις τ"& µ�θ"υ, :ταν ; θε�ς ∆ι)νυσ"ς
θ� διεµελ	-ετ", Lπ� µ"ρφ ν τα�ρ"υ, κα5 θ� $νεγενν�τ".

Kλε	ν"ντας, θ� πρ#πει ν� παραθ#σ"υµε κα5 zνα $κ)µα $π)σπασµα $π� τ�ν
∆ι)δωρ" τ�ν Σικελι�τη π"3 $ναφ#ρεται στ� π)σα A,ει συνεισφ#ρει * Mινωϊκ 
Kρ=τη στ ν Lπ)θεση τCς IAρ,α	ας PEλληνικCς θρησκε	ας κα5 τGν µυστηρ	ων:
«BεRαι<ν�υν Aπ*σης, ("< KρCτες), �τι �� τιµ3ς π�0 �π�ν�µ�νται στ�0ς θε�0ς κα�
�� θυσ*ες κα� �� τελετ�υργ*ες τ=ν µυστηρ*ων �π τ�ν Kρ'τη παραδ�θηκαν στ�0ς
bλλ�υς �νθρ<π�υς κα� τ Sπ�στηρ*>�υν µ3 τ�ν �κλ�νητη κατ� τ�ν γν<µη τ�υς
�π�δειEη. MH µυστηριακ� τελετ', π�0 τελεLται στ�ν .EλευσLνα �π τ�0ς .Aθη-
να*�υς κα� ε4ναι T cν�µαστ�τερη �π �λες, κι α$τ� π�0 τελεLται στ�ν Σαµ�θρ�-
κη, κι T bλλη στ�ν Θρ�κη �π τ�0ς K*κ�νες, �π’ �π�υ πρ�ερ5�ταν & .Oρφε0ς π�0
τ�ν εJσ'γαγε, �λες α$τ3ς �� τελετ3ς µ7ς παραδ�θηκαν µ3 τ�ν µ�ρφ� τ=ν µυστη-
ρ*ων, Aν= στ�ν Kνωσσ τ�ς Kρ'της Sπ�ρ5ε T συν'θεια �π’ τ�0ς �ρ5α*�υς 5ρ�-
ν�υς α$τ3ς �� τελετ3ς ν� µεταRιR�>ωνται σ3 �λ�υς φανερ�, κι α$τ� π�0 �� bλλ�ι
κρατ��σαν µυστικ�, α$τ�� δ3ν τ� DκρυRαν �π καν�ναν π�0 Zθελε ν� τ� µ�θ_η»
(E, 77, 3).

Σ	γ"υρα * Aρευνα A,ει π"λλ� $κ)µα ν� $π"καλ�ψNη.

E>
γγελ�ς Mπε*$ς
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A. D. TRENDALL, �Eρυθρ�µ	ρφα �Aγγε�α τ�ς N	τ�	υ �Iταλ�ας κα� Σικελ�ας
Mακρι� �π
 τ�ν θ�ρυ��δη ε�σ�τι �Aθ�να –�π�υ � παλαι
ς κ!σµ�ς �γωνι%!ταν ν� δια-

τηρ�σ'η τ
ν (λληνικ
 τρ!π� %ω)ς, τ�ν α+τ,ρκεια κα- τ�ν .µ�ρφι� τ)ς π!λεως, τ�ν σφρι-
γηλ!τητ, τ�υ– 0 παρακµ� τ�1 4�υ α�3ν�ς ε4ναι �µιλητικ�. 6Oµιλητικ�τερη �µως ε4ναι
στ�ν Mεγ,λη 6Eλλ,δα (Σικελ;α, T,ρας, �Aκρ,γας, �Eλ�α, P�γι�ν κ.�.κ.), �π�υ �? @π�ι-
κ�ι –�π�κ�µµ�ν�ι �π’ τ-ς µητρ�π!λεις τ�υς, κατα�ε�ληµ�ν�ι �π’ τ�Bς Cµφυλ;�υς π�λ�µ�υς
κα- τ�ν συνεD) Cνατ�νισι τ�1 Eλι�υ κα- τ�1 θαν,τ�υ– ε4Dαν Cνδ�σει στ�Bς πειρασµ�Bς τ)ς
%ω)ς, στ
ν CφησυDασµ
 κα- τ�ν �σφ,λεια, στ�ν π�λυλ�γ;α κα- τ�ν α�σθητικ�, στ
ν ε+δαι-
µ�νισµ
 κα- τ�ν �π�ν,ρκωσι.

T
 πνε1µα τ)ς Cπ�D)ς �π�δ;δ�υν µF τ
ν καλGτερ� τρ!π� τ� φιλ�σ�φικ� κα- Cπιστη-
µ�νικ� Hργα, 0 λ�γ�τεDν;α κα- τ� Hργα τ�Dνης, π�B �πεικ�ν;%�υν µF τ
ν καλGτερ� τρ!π�
τ-ς Iθικ�-πνευµατικFς κα- κ�ινωνικ�-π�λιτικFς �να%ητ�σεις τ3ν �νθρ�πων τ)ς κ,θε
Cπ�D)ς. T� Cρυθρ!µ�ρφα λ�ιπ
ν �γγεJα τ)ς K,τω �Iταλ;ας κα- Σικελ;ας �πεικ�ν;%�υν
Mντως τ�ν πρ�ϊ�1σα πνευµατικ� παρακµ�. EOκ�λα διακρ;νει κανε-ς τ� καλλιτεDνικ� Hργα
τ3ν Pστερων Dρ!νων τ�1 5�υ α�3ν�ς �π’ τ� Hργα τ3ν (π�µ�νων α��νων τ!σ� �π
 @π�-
ψι µ�ρφ)ς �σ� κα- περιεD�µ�ν�υ.

T� Hργα τ3ν καλλιτεDν3ν τ�1 5�υ α�3ν�ς ε4ναι Hργα �Aθηνα;ων µεταναστ3ν· µ�ι,%�υν
καταπληκτικ� µF τ� �θηναϊκ� κα- µ,λιστα σF τ�τ�ι� �αθµ!, Tστε π�λλ�- κριτικ�- ν� κ,-
ν�υν λ!γ� περ- ε�σαγωγ)ς τ�υς �π’ τ�ν �Aθ�να. Kι �µως πρ!κειται γι� γν�σια σικελικ�
U �ταλικ� Hργα, @σDετ� Vν πρ��ρDωνται �π
 D�ρια �Aθηνα;ων καλλιτεDν3ν. T�τ�ι�ι ε4ναι
�? κωδων!σDηµ�ι κρατ)ρες τ�1 Σελιν�1ντ�ς, τ� Hργα τ�1 «Zωγρ,φ�υ τ�1 Zατρικ;�υ» (Σι-

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

�Iστ�ρικ� στ�ι�ε�α γι� τ�ν δηµι�υργ�α 
�π! τ�"ς $Eλληνες τ&ν δ'θεν «*Aρα,ικ&ν �ριθµ&ν»
K�ριε ∆ιευθυντ�,
∆ια!�"	ντας στ$ %π’ (ρ. 203 τε-.	ς σας τ/ν µελ0τη τ	- κ. Bασ�λη Kα-

τσιαδρ�µη: «O/ *Aρα,ικ�0 *Aριθµ�0 πρ�'λθαν �π! τ! �Eλληνικ! *Aλφ2,η-
τ�», θ6 7θελα να παρατηρ8σω τ6 :;�ς:

1. =Oταν ?φευρ0θη τ$ θεσιακ$ σ�στηµα κα� @ταν (ρκετ6 τ6 πρAτα 9 γρ�µ-
µατα, τ�τε τ6 %π�λ	ιπα (π$ τ6 27 γρ�µµατα-(ριθµ	Dς @ταν περιττ6 στ6 Mα-
θηµατικ�. AFτ$ @ταν τ$ πρAτ	 !�µα, γι6 ν6 γ�νη G δια.ωρισµ$ς –Iλλ	
πρJγµα τ6 γρ�µµατα, Iλλ	 πρJγµα 	K (ριθµ	�. T$ Mτ	ς 402 π.X. µP ψ8φισµα
τ�ς B	υλ�ς τAν �Aθηνα�ων καθιερRθηκε S �Aλφ�!ητ	ς τAν 24 γραµµ�των.
TH Mκπτωση τAν 3 γραµµ�των-(ριθµAν καθιστ	-σε (δ�νατη τ/ .ρ8ση τ	- πα-
λαι	- συστ8µατ	ς. MP τ/ν ?φαρµ	γ/ τ	- θεσιακ	- συστ8µατ	ς µπ	ρ	-σε
ν6 γραφτV� Wπ	ι	σδ8π	τε (ριθµ�ς. TH (π	υσ�α τ	- µηδεν$ς µP τ$ θεσιακ$ σ�-

▲



στηµα δPν δηµι	υργ	-σε καµµ�α δυσκ	λ�α, Xν στ/ν θ0ση τ	υ %π�ρ.ε κεν�.
TO (ριθµ$ς π... 1098 θ6 µπ	ρ	-σε ν6 γραφθV� A _ ΘH, δηλαδ/ (ν�µεσα (π$
τ$ A κα� τ$ Θ θ6 %π�ρ.ε κεν�. T$ µηδPν δPν µπ	ρ	-σε ν6 .ρησιµ	π	ιηθV�,
γιατ� @ταν ε\κ	λ	 ν6 µπερδευτV� µP τ$ ]µικρ	ν (=70) a µP µι6 γραµµ	�λα ν6
γ�νVη Q (κ�ππα=90) κ.λπ. T$ ψ8φισµα µπ	ρε� ν6 @ταν bνα !�µα θετικ$ στ$
δια.ωρισµ$ γραµµ�των-(ριθµAν, (λλ6 δPν @ταν τ0λει	, γιατ� .ρησιµ	π	ι-
	-σε (κ�µη γρ�µµατα-(ριθµ	Dς (τ6 πρAτα 9). T6 πρ�γµατα γιν�τανε πι$
π	λ�πλ	κα, γιατ� π	λDς κ�σµ	ς ?;ακ	λ	υθ	-σε ν6 .ρησιµ	π	ιV� (κ�µη τ6 27
γρ�µµατα τ�σ	 στ/ν Λ	γ	τε.ν�α Wσ	 κα� στ6 Mαθηµατικ�. TH διγλωσσ�α
τ�τε εd.ε Iλλ	 περιε.�µεν	...

K�π	υ ?δA θ6 πρ0πει ν6 Mγινε G δια.ωρισµ$ς (κ�µη πι$ σαφ/ς µετα;D τAν
γραµµ�των κα� τAν (ριθµAν. ∆Pν πρ0πει ν6 %π�ρ.ε κα� µεγ�λη δυσκ	λ�α,
γιατ� 7δη bνα µεγ�λ	 µ0ρ	ς τ	- πληθυσµ	-, π	D δPν τ�γ.ανε µεγ�λης παι-
δε�ας, πρ0πει ν6 εd.ε (λλ	ιRσει τ$ ∆ σP 4 (=τ0σσερα), τ$ H σP     (=eκτf)
κ.	.κ. Wπως ?;ηγε� G κ. Bασ�λης Kατσιαδρ�µης. TH διαδικασ�α τ�ς µετε;0λι-

κελ;α), τ�1 %ωγρ,φ�υ �AµGκ�υ «Kρ��υσα» κα- «∆!λων» (Mεταπ!ντι�ν), � «�ADιλλεBς»
κα- 0 «Kενταυρ�µαD;α τ�1 Λ�G�ρ�υ» (Λευκαν;α), � «K,δµ�ς» κα- � «Πρ!ν�µ�ς» (�Aπ�υ-
λ;α) κ.@.

T� ]στερ!τερα Hργα (4�ς α�^ν κ.(.) σαφ3ς διακρ;ν�νται �π’ τ� πρ�αναφερθ�ντα, �φ�1
δ;δ�υν τ�ν CντGπωσι �τι πρ!κειται γι� ψεGτικα, π�B Hγιναν «κατ� παραγγελ;αν» κα- µF
σκ�π
 τ�ν διακ!σµησι µ!ν�. Πρ!κειται περ- περ;τεDνων Hργων, µF συνθ�σεις π�B διευ-
θετ�1νται σF «%3νες» κα- συµπεριλαµ�,ν�υν πλ)θ�ς µ�ρφ3ν κα- κ�σµηµ,των, µF π�ικ;-
λ�υς Dρωµατισµ�Gς. T
 θεµατ�λ!γι! τ�υς ε4ναι κυρ;ως µυθ�λ�γικ
 U νεκρικ
 µF Hµφασι
στ
 θρην3δες. T�τ�ια Hργα ε4ναι: «6H �ναγν�ρισι τ�1 Θησ�ως», «6O θ,νατ�ς τ�1 Σαρ-
πηδ!ν�ς», «6H µεταµ!ρφωσις τ)ς Kαλλιστ�1ς σF �ρκ�Gδα». Π�λλ� bστ!σ� Hργα �ναφ�-
ρ�νται κα- στ�ν καθηµεριν� %ω� U �π�τελ�1ν παρcωδ;ες µυθ�λ�λγικ3ν θεµ,των.

T
 πνε1µα τ)ς Cπ�D)ς �πεικ�ν;%�υν µF τ
ν καλGτερ� τρ!π� τ� Hργα τ�Dνης, π�B �να-
φ�ρ�νται στ�Bς θε�Bς κα- τ-ς θε!τητες. �Ad;%ει ν� παρατηρ�σ'η κανε;ς, �τι �? µεγ,λ�ι θε-
�- (ZεGς, Π�σειδ3ν, eHρα) σπαν;ως �πασD�λ�1ν τ�Bς καλλιτ�Dνες, Cνc3 � �Aπ!λλων κα-
0 fAρτεµις, 0 �Aφρ�δ;τη κα- � fEρως, � 6Eρµ)ς κα- 0 gIρις U � Π�ν κα- � 6Eρµ)ς ]π�-
λαµ�,ν�νται bς πρ�σωπ�π�ι;ες κα- �λληγ�ρ;ες. 6O �Aπ!λλων πρ�hσταται τ3ν συνελεG-
σεων κα- συµ��υλ;ων ((π0λλαι), 0 �Aφρ�δ;τη �π�τελεJ τ�ν Cνσ,ρκωσι τ�1 fEρωτ�ς, �
6Eρµ)ς κα- 0 gIρις Cκφρ,%�υν τ� ταDυδρ�µεJα, � Π�ν κα- � 6Eρµ)ς τ�ν φιλ�σ�φ;α κα- τ
ν
πρ�φ�ρικ
 κα- γραπτ
 λ!γ� �ντ;στ�ιDα...

Πλ)θ�ς Hργων �ναφ�ρ�νται κα- στ
ν Tρωϊκ
ν Π!λεµ� κα- στ� �,σανα τ�1 �Oδυσσ�-
ως, Cνc3 @λλα παρcωδ�1ν U διακωµcωδ�1ν τ
ν 6Hρακλ), τ
ν Θησ�α κα- τ�Bς @λλ�υς Eρω-
ες. 6O �ADιλλεBς κατ�Dει τ�ν πρ�τη θ�σι. 6H παρ,δ�σις τ)ς Παν�πλ;ας τ�υ �π’ τ�ν Θ�τι-
δα, 0 περιφ�ρ� τ�1 νεκρ�1 τ�1 eEκτ�ρ�ς, 0 µεταφ�ρ� τ�1 iδι�υ νεκρ�1 στ�ν Λυκ;α �π’
τ
ν eYπν� κα- τ
ν Θ,νατ�, � θρ)ν�ς Πρι,µ�υ-�ADιλλ�ως κ.@. �π�τελ�1ν τ� πι
 �γαπη-
µ�να θ�µατα τ3ν καλλιτεDν3ν τ�1 4�υ α�3ν�ς.

�Aπ! τ
ν D3ρ� τ�1 θε,τρ�υ �ντλ�1ν τ�ν θεµατ�γραφ;α τ�υς π�λλ� Hργα, πρ�τιµ3νται

▲
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δF �? τραγωδ;ες τ�1 E+ριπ;δη κα- λιγ�τερ� τ�1 Σ�φ�κλ)· � A�σDGλ�ς Cλ,Dιστα Dρησι-
µ�π�ιεJται, κι α+τ
 µαρτυρεJ τ
 γ�1στ� τ)ς Cπ�D)ς. �Edυπακ�Gεται �τι π�λλ� Hργα �να-
φ�ρ�νται στ�ν καθηµεριν� %ω� τ3ν �νθρ�πων, περισσ!τερα �µως στ
 θ,νατ� κα- τ�ν
µετ� θ,νατ�ν %ω�.

T
 �ι�λ;� π�B παρ�υσι,%εται, ε4ναι Cµπλ�υτισµ�ν� µF µεγ,λ� �ριθµ
 ε�κ!νων (452), π�B
παρ�D�υν πλ�ρη ε�κ!να τ)ς τ�Dνης, τ�1 πνεGµατ�ς κα- τ3ν Cνδιαφερ!ντων τ3ν 6Eλλ�νων
τ)ς Mεγ,λης 6Eλλ,δ�ς κατ� τ�ν συγκεκριµ�νη Cπ�D�, κα- κατ� συν�πεια �π�τελεJ Dρ�-
σιµ� ���θηµα γι� τ�Bς Cνδιαφερ!µεν�υς.

Σαρ2ντ�ς Π�ν

KYPIAKOΣ BEΛOΠOYΛOΣ, �Aλ0;ανδρ	ς, G µ0γιστ	ς τAν TEλλ8νων
6Ωρισµ�ν�ι «?στ�ρικ�;, bς γνωστ!ν, HD�υν φθ,σει σF τ�τ�ι� �αθµ
 �συδ�σ;ας κα- πρ�-

δ�σ;ας τ)ς ?στ�ρικ)ς �λ�θειας, Tστε ν� �σDυρ;%ωνται �τι: «G �Aλ0;ανδρ	ς (φ�νισε τ/ν
κυρ�ως TEλλ�δα καταλ�	ντας τ	Dς δηµ	κρατικ	Dς θεσµ	�ς... TH TEλλ�δα τελ	-σε %π$
κατ	.8, µ�α τραγικ/ κα� φρικRδης περ�	δ	ς τ�ς :λληνικ�ς Kστ	ρ�ας κα� 	K “iθλ	ι” τ	-
�Aλε;�νδρ	υ (π	τελ	-ν διαστρ0!λωση, πρ�σ.ηµα, (φ	- G µ	ν�ρ.ης διακρ�θηκε γι6 τ/
!αναυσ�τητα κα� τ/ν ?;α.ρε�ωσ8 τ	υ κα� @ταν ?.θρ$ς τ	- TEλληνισµ	- θαν�σιµ	ς Wπως
κα� G ... k0ρ;ης. OK Kστ	ρι	γρ�φ	ι τ$ν πρ	σ	ν	µ�"	υν M0γα. Λησµ	ν	-ν Wτι %π�ρ;ε τ$
πι$ µισητ$ πρ�σωπ	 γι6 τ$ν TEλληνισµ�». Kατ’ α+τ�Bς � M. �Aλ�dανδρ�ς vταν Cπ;σης κ;-
ναιδ�ς, �δελυρ
ς κα- �δι,ντρ�π�ς!

6O δηµ�σι�γρ,φ�ς Kυρι,κ�ς Bελ!π�υλ�ς στ�ν .γκωδ�στατη κα- Cµπεριστατωµ�νη
α+τ� µελ�τη τ�υ καταρρ;πτει συστηµατικ� κα- τεκµηριωµ�να τ-ς �θλι!τητες α+τFς π�B
δFν HD�υν καµµ;α σD�ση µF τ�ν ?στ�ρικ� �λ�θεια κα- ]πηρετ�1ν �π�κλειστικ� π�λιτικFς
�νθελληνικFς σκ�πιµ!τητες. xεκινy τ�λ�ς τ�ν ?στ�ρικ� τ�υ �φ�γησι µF τ�ν γ�ννησι κα-
τ�ν παιδικ� 0λικ;α τ�1 �Aλεd,νδρ�υ φθ,ν�ντας zς τ
 θ,νατ! τ�υ, παρ�υσι,%�ντας �λες
τ-ς Cκδ�DFς γι� τ� αiτια τ�1 θαν,τ�υ τ�υ. �Adι�σηµε;ωτ� ε4ναι, �τι στ
 τελευταJ� κεφ,-

;ης a πι$ σωστ6 τ	- τ0λει	υ δια.ωρισµ	- γραµµ�των κα� (ριθµAν πρ0πει ν6
κρ�τησε µερικ	Dς αmAνες. T/ν διαδικασ�α ?πι!ρ�δυναν 	K Pωµα�	ι, π	D πρ	-
φανAς δPν µπ	ρ	-σαν ν6 (φ	µ	ιRσ	υν Mνν	ιες Wπως «θεσιακ$ σ�στηµα»
κα� ?π0!αλαν τ$ δικ� τ	υς.

2. T$ Wτι 	K λεγ�µεν	ι �Aρα!ικ	� (ριθµ	� δPν M.	υν καµµι6 σ.0ση µP τ	Dς
oAρα!ες, (λλ6 @ταν ?ν .ρ8σει (π$ τ	Dς (ρ.α�	υς =Eλληνες, φα�νεται κα�
(π$ τ/ν Mργασ�α τ	- ?; �Aλε;ανδρε�ας Mαθηµατικ	- ∆ι	φ�ντ	υ (240 µ.X.),
G Gπ	�	ς ?;ηγ	-σε τ/ν %περ	./ τAν (ριθµAν στ6 Mαθηµατικ6 Mναντι τAν
γραµµ�των. Kα� κ�τι (κ�µη: MP τ/ν ?κστρατε�α τ	- M. �Aλε;�νδρ	υ πρ	-
φανAς τ$ θεσιακ$ σ�στηµα, µP (ριθµ	Dς Wµως, ν6 εd.ε φθ�σει µ0.ρι τ/ν �Iνδ�α,
στ/ν Gπ	�α δPν φθ�σανε 	K Pωµα�	ι, κι Mτσι (ργ�τερα ν6 ?π0στρεφε στ�ς ρ�-
"ες τ	υ, Wπως π	λD σωστ6 γρ�φει G κ. Bασ�λης Kατσιαδρ�µης, αFτ/ τ/ φ	ρ6
µP τ/ .ρ8ση τ	- µηδεν�ς, µι6 κα� τ$ ]µικρ	ν pστερα (π$ τ�σ	υς αmAνες εd.ε
;ε.ασθ� Wτι κ�π	τε ?σ8µαινε :!δ	µ8ντα.

MP τιµ/
Παναγι5της B�στινι5της

B	υδαπ0στη, O%γγαρ�α
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λαι� τ�1 �ι�λ;�υ τ�υ παραθ�τει �λα τ� στ�ιDεJα π�B συνηγ�ρ�1ν ]πFρ τ)ς �π!ψεως, �τι
�? Kαλ�ς vσαν �π!γ�ν�ι τ3ν παλαιµ,Dων τ�1 M. �Aλεd,νδρ�υ. Στ
 κεφ,λαι� τ�1 �ι�λ;-
�υ τ�υ µF τ;τλ� «TH κληρ	ν	µι6 τ	- M. �Aλε;�νδρ	υ» πρ�σπαθεJ ν� καταδε;d'η τ�ν �α-
θι� Cπ;δρασι τ)ς πρ�σωπικ!τητας τ�1 M. �Aλεd,νδρ�υ στ� (λληνιστικ� �ασ;λεια τ)ς
A�γGπτ�υ κα- τ)ς �Aσ;ας, στ�ν κ�σµ�κρ,τειρα P�µη, στ
ν �σλαµικ
 κ!σµ� καθ^ς κα- στ�ν
fAπω �Aνατ�λ� (K;να-�Iαπων;α). Θ� κλε;σ�υµε τ�ν σGντ�µη παρ�υσ;ασι α+τ� τ�1 �ι-
�λ;�υ, παραθ�τ�ντας τ
 (d)ς �π!σπασµα �π’ τ� µελ�τη τ�1 K. Bελ!π�υλ�υ: «T�ρα πλ�-
�ν Hφτασε γι� bρισµ�ν�υς τ
 “πλ�ρωµα τ�1 Dρ!ν�υ”. x�ρ�υν π^ς τ
 6Eλληνικ
 Πνε1µα
�ναγεννyται κα- α+τ
 τρ�µ�κρατεJ µερικ�Bς π�B κυ�ερν�1ν τ
ν τ!π� κ,ν�ντας �,τι ε4ναι
δυνατ!, Tστε ν� µ�ν dυπν�σ'η � eEλληνας, ν� µε;ν'η CκεJ, στ� Hγκατα τ)ς λ�θης κα- τ)ς
�µ,θειας. Φ���1νται µ�ν κινηθ') 0 σκι� τ�1 �Aλεd,νδρ�υ· κα- τ
ν ]π��ι�,%�υν, τ
ν κρG-
��υν. eOµως τ
 φ3ς δFν κρG�εται �π
 τ
 σκ�τ,δι» (σελ. 405).

M. ∆ηµ9π�υλ�ς-*Aπ�λλ5νι�ς
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HMAPTHMENA: �Eκ παραδρ�µ)ς παρ�υσι,σθηκε στ
 τε1D�ς 203 � δι,σηµ�ς κ�σµ�λ!γ�ς Στ)�εν
X3κιν bς ν�µπελ;στας. 6O κ. X3κιν δFν HDει τιµηθ) µF τ
 Bρα�εJ� N!µπελ.

• Στ
 τε1D�ς 203, N��µ�ρι�ς 1998, στ
 τ�λ�ς τ)ς Hρευνας τ�υ κ. B. Kατσιαδρ,µη µF τ;τλ� «OK �Aρα-
!ικ	� �Aριθµ	� πρ	�λθαν (π$ τ$ TEλληνικ$ν �Aλφ�!ητ	ν. – Edναι τ6 9 πρAτα γρ�µµατα A bως Θ»,
σελ-ς 12672, στ
 τ�λ�ς τ)ς �ι�λι�γραφ;ας ν� πρ�στεθ') 0 παραλειφθεJσα Cκ παραδρ�µ)ς σειρ,: «11.
Kων. Σιαµ,κης, “T$ �Aλφ�!ητ	ν”, Θεσσαλ�ν;κη 1988».

• Στ
 πρ�ηγ�Gµεν� τε1D�ς 204, σ. 12793, � τ;τλ�ς «�Eθνικ6» ν� δι�ρθωθ') σF «Xρ�νικ,».

O 17�ς TOMOΣ TOY «∆»
6O 17�ς τ!µ�ς τ�1 «∆αυλ�1» (τεGDη 193-204, �Iαν�υ,ρι�ς - ∆εκ�µ�ρι�ς 1998)

bλ�κληρ�θηκε κα- �ι�λι�δετηµ�ν�ς (µαυρ!δετ�ς µF Dρυσ�τυπ;α) διατ;θεται µ!-
ν� στ� ΓραφεJα τ�1 Περι�δικ�1. Περι�Dει:

• τ� συν>�εια τ&ν ρι?�σπαστικ&ν, σA παγκ9σµι� Bπ�πεδ�, Bρευν&ν γι� τ� γ>νεση
τ'ς γλ5σσας κα0 τ'ς γραφ'ς κατ� τ�ν αCγ� τ�D π�λιτισµ�D, Eπως κα0 τ0ς Gγνωστες
µαθηµατικAς κα0 Hντ�λ�γικAς πλευρAς τ'ς γλ5σσας µας·
• τ� συν>�εια τ&ν Bρευν&ν γι� τ!ν �Eλληνικ! Π�λιτισµ! κα0 τ�ν BJ2πλωσK τ�υ στ�
π>ρατα τ'ς �Yδρ�γε��υ, π�" L κρατ�Dσα BπιστKµη �γν�ε� M �π�κρNπτει·
• τ� συν>�εια τ'ς Oρευνας τ�D µεγ2λ�υ κα0 �γν5στ�υ κεφαλα��υ τ'ς �Eλληνικ'ς
(�λλ� κα0 παγκ9σµιας) �Iστ�ρ�ας γι� τ�ν /στ�ρικ� σNγκρ�υση �Eλληνισµ�D - Xρι-
στιανισµ�D κα0 τ0ς ,αρειAς συν>πει>ς της Bπ0 τ'ς BJελ�Jεως τ�D Π�λιτισµ�D·
• πληθ5ρα µελετ&ν, �ναλNσεων κα0 σ��λ�ων π�" �φ�ρ�Dν στ�ν παθ�γ>νεια τ'ς
Bπ��'ς µας, �νατ>µν�υν τ�ν κ�σµ�ϊστ�ρικ� καµπ� τ�D καιρ�D µας κα0 διατυπ5-
ν�υν Oλλ�γη πρ9,λεψη γι� τ� Bπερ�9µενα. Στ!ν τ�µ>α αCτ! �/ πρ�,λ>ψεις τ�D «∆»
κατ� τ� 17 �ρ9νια τ'ς Bκδ9σε5ς τ�υ O��υν Bπαληθευθ' πλKρως �π! τ� γεγ�ν9τα.

– M� γεµ;%ετε τ-ς �ι�λι�θ)κες σας µF @Dρηστ� τυπωµ�ν� Dαρτ;. B,λτε στ� ρ,-
φια σας τ�Bς 17 τ!µ�υς τ�1 «∆» κα- �π�κτ�στε Hτσι γι� σyς κα- τ�Bς �π�γ!ν�υς
σας �να λ�γικ
 �δηγ
 γι� τ�ν καταν!ηση τ3ν γεγ�ν!των τ�1 παρ!ντ�ς κα- τ�ν
πρ!�λεψη τ�1 µ�λλ�ντ�ς.

TIMH TOMOY (ΣEΛI∆EΣ 11919-12814): ∆ρ�. 16.000
• O/ BτKσι�ι τ9µ�ι τ�D «∆» �π�στ>λλ�νται κα0 τα�υδρ�µικ&ς κατ9πιν τηλεφω-

νKµατ�ς στ� τηλ. 32.23.957 M 9841.655.




