




Πικρ� α�σθηση
O� Nε��λληνες ��µε κατακτ�σει µα κα� µ�ναδικ� παγκ�σµια πρω-

τι�. E�ναι  κε!νη τ"ς #Eµπ�ρικ"ς µας Nαυτιλ!ας. ∆ιερωτηθ�κατε π�τ'
π�ι� ε�ναι ( α)τ!α; Στ,  ρ-τηµα α.τ, φυσικ0 µπ�ρ�1ν ν0 2παντ�-
σ�υν �γκυρα �� 3ρµ�δι-τερ�ι 5λων, δηλ. �� δηµι�υργ�! της (πλ�ι�-
κτ"τες). 9O λ�γ�ς λ�ιπ,ν γι0 τ,ν :π�;�ν ( ναυτιλ!α µας κατ�ει στα-
θερ0 τ<ν κ�ρυφ< ε�ναι =νας κα� µ�ναδικ�ς: T, γεγ�ν,ς 5τι : π�ντ�-
π�ρ�ς @Eλλην  πιειρηµατ!ας δρA �κτ�ς τ�ς δικαι�δ�σας τ�� Pω-
µαικ�υ Kρατιδ�υ. O� Bδι�ι, �� 3ρµ�δι-τερ�ι 5λων, στ, ( ντελCς Dπ�-
θετικ, EεEα!ως)  ρ-τηµα, π�ι� θ0 ε�ναι ( τFη τ�υς Gν τεθ�1ν  κ�τω
2π, τ,ν (ν�µικ�, γραφει�κρατικ�, π�λιτικ, κα� �)κ�ν�µικ,) �λεγ�
τ�1 Pωµα!ικ�υ, θ0 σAς 2παντ�σ�υν 2νενδ�!αστα 5τι σ'  λ�ιστα ρ�-
νια θ0 ��υν καταστραφ".

Στ, παρ,ν τε1�ς τ�1 «∆αυλ�1» Dπ�ρει 2π�λFτως πειστικ< τεκ-
µηρ!ωση τ�1 γεγ�ν�τ�ς 5τι : ρ�λ�ς τ�1 Pωµα!ικ�υ Kρατιδ!�υ στ<ν π�-
ρε!α κα� τ<ν Lω< τ�1 @Eλληνα ε�ναι Mλ�θρι�ς, σ’ =να τ�υλ�ιστ�ν 2κ�-
µη σηµαντικ, τ�µ�α, τ,ν  πιστηµ�νικ�. Θ0 διαE�σετε 5τι 2π�δηµ�ι
@Eλληνες  πιστ�µ�νες µ'  πικεφαλ"ς =να Xι-τη καθηγητ< σ’ =ναν
«Qλλην�κρατ�Fµεν�» Cρ� Qν,ς 2µερικανικ�1 �δρFµατ�ς, τ,ν T�µ�α
∆ιαστηµικ"ς τ�1 πανεπιστηµ!�υ τ"ς Bαλτιµ�ρης, ε�ναι ( παγκ�σµια
πρωτ�π�ρ!α τCν  ρευνCν γι0 τ�ς 2π�στ�λ'ς στ, ∆ι�στηµα κα� ταυ-
τ�ρ�να �� κ�ρυφα;�ι  γκ�φαλ�ι τCν πλανητικCν πρ�γραµµ�των τ"ς
NAΣA  δC κα� δεκαετ!ες. Kα� ταυτ�ρ�να θ0 πληρ�φ�ρηθ"τε γι0
µι0 τ�τ�ια σαπ!λα κα�  πιστηµ�νικ< 2νυπαρT!α 5λων τCν κ�ρυφα!ων
 πιστηµ�νικCν �δρυµ�των τ"ς 9Eλλ�δ�ς, π�U Gν δ'ν κλε!σετε τ< µFτη
σας 2π, τ�ς λ�ιµ-δεις 2ναθυµι�σεις της, θ0 α)σθανθ"τε θλ!ψη, Bσως
κα� ντρ�π�.

***

9H διαφ�ρ0 µεταTU τ"ς  ντ,ς κα�  κτ,ς κρ�τ�υς ε)κ�νας τ�1 στ!E�υ,
5π�υ �� @Eλληνες 2γων!L�νται στ�Uς πρ�µνησθ�ντες τ�µε;ς ε�ναι τ�-
σ� 2Eυσσαλ�α κα� κραυγαλ�α, Yστε (  π!κληση κα� Zλλων 2ναλ�γων
συγκρ!σεων – κα� µπ�ρ�1ν ν0 γ!ν�υν π�λλ'ς – ε�ναι περιττ�. E�ναι
πρ�φαν'ς 5τι κ�π�ια 2�ρατη δFναµη  πενεργε;  ντ,ς τCν QλλαδικCν
συν�ρων κα� παραλFει τ�ς Lωτικ'ς κα� δηµι�υργικ'ς δυν�µεις τ�1
@Eλληνα, α.τ'ς 2κριECς π�U 2πελευθερ-ν�νται κα�  νεργ�π�ι�1νται
µ' τ�σ� σπ�υδα;α 2π�τελ�σµατα, µ�λις 2ναπτυθ�1ν σ' Zλλα περι-
E�λλ�ντα – κα� µ�λιστα T�να, Qπ�µ�νως δυσµεν".



T! συµEα!νει; E�ναι πρ�γµατι τ, Pωµα!ικ� Kρατ!δι�  θρ,ς τ�1
9Eλληνισµ�1; #AληθεFει α.τ, π�U τ, κατηγ�ρ�1ν π�λλ�!, 5τι δηλαδ<
 π� τCν (µερCν τ�υ τ, Qλληνικ, �θν�ς συρρικν-θηκε :ριστικ0 �ν�-
ντας τ�ς πρ�αι-νιες Qστ!ες τ�υ (#Aν. Pωµυλ!α, #Iων!α, Kωνσταντιν�F-
π�λη, Kαππαδ�κ!α, Π�ντ�ς, KFπρ�ς – κατ0 τ, ^µισυ µ�ρι στιγµ"ς...
–, #Aν. Θρ�κη κ.λπ.) – =νας TερριLωµ,ς π�U EεEα!ως δ'ν πρ�κ�λεσαν
�� T�1ρκ�ι κ.λπ., 2φ�1 �� @Eλληνες L�1σαν  κε; κα� _κµαLαν �)κ�ν�-
µικ0 κα� π�λιτιστικ0 2νεν�λητ�ι π�λλ�Uς α)Cνες κ�τω 2π, τ<ν κυ-
ριαρ!α T�νων, πρ, τ"ς συγκρ�τ�σεως τ�1 Pωµα!ικ�υ κα� ωρ�ς τ<ν...
«πρ�στασ!α» τ�υ; T, 9Eλληνικ, Kρ�τ�ς κατεEρ�θισε τ, 9Eλληνικ,
`Eθν�ς;

#Aλ!µ�ν� τ0  ρωτηµατικ0 α.τ0 κα� π�λλ0 Zλλα παρεµφερ", 5σ� κι
Gν φα!νωνται  κ πρ-της aψεως «παρ�δ�Tα», ��υν στ�ρεη E�ση, τ<ν
E�ση τ"ς Bδιας τ"ς �στ�ρικ"ς 2λ�θειας 2λλ0 κα� τ"ς Bδιας τ"ς ειρ�-
πιαστ"ς πραγµατικ�τητας. @Oπως �ει στ�ρεη E�ση κα� τ,  ρ-τηµα,
Gν : 9Eλληνισµ,ς µπ�ρb" ν0 Lb" ωρ�ς κρ�τ�ς – 5σ� πικρ, κι Gν ε�ναι
γι0 5σ�υς 2π, µAς π�σ�υµε κα� Dπ�φ�ρ�υµε γι0 τ0 E�σανα κα� τ<ν
θλιEερ< κατ�ρρευση τ�1 �θν�υς µας –, 2φ�1 µ�ρι τ, 1922 : «9Eλλη-
νισµ,ς τCν TριCν #Hπε!ρων κα� τCν Π�ντε ΘαλασσCν»  πεE!ωσε ωρ�ς
ν0 συρρικνωθb" κα� ν0 TερριLωθb" L-ντας  π� π�λλ�Uς α)Cνες Dπ, T�-
νη κατ�< (Pωµαι�κρατ!α, T�υρκ�κρατ!α, 2λλ0 κα� BυLαντιν�κρα-
τ!α – ( τελευτα!α 2νθελληνικ-τερη τCν Zλλων δF�...).

***

Σ�µερα Dπ�ρει µ!α πραγµατικ�τητα, �στω α.τ< π�U Dφιστ�µεθα
5λ�ι µας. @Oµως Dπ�ρει κα� ( �ερ< 9Eλληνικ� µας ΓλCσσα – α.τ<
2κριECς π�U µ� ν�µ�υς τ�υ 2κρωτηρι�Lει κα� καταστρ�φει τ, Pω-
µα!ικ� – κα� Dπ�ρ�υν �� @Aγι�! µας T�π�ι τ�1 π�λιτισµ�1 τ"ς 2νθρω-
π�τητας, ( Dπ�ρ�η α.τ< γ", 5π�υ εBαµε τ<ν τFη ν0 γεννηθ�1µε
κα� ν0 κατ�ικ�1µε. T0 δF� α.τ0 π�λυ�κριEα δCρα 2ρκ�1ν, γι0 ν0
2νεθ�1µε τ, Pωµα!ικ� κα� ν0 θυσιασθ�1µε  ν 2ν�γκbη γι0 τ<ν gπαρ-
T� τ�υ,  ν 5σhω διατηρε; τ<ν µητρ!δα 9Eλληνικ< iς  π!σηµη γλCσσα
τ�υ κα�  ν 5σhω ( πατρ!δα γ" µας ε�ναι τ, �δαφ�ς τ"ς  πικρατε!ας τ�υ.
Kα� σ’ 5,τι 2φ�ρjA στ<ν 2πελευθ�ρωση τCν LωτικCν κα� δηµι�υργικCν
δυν�µε-ν µας iς 9Eλλ�νων, Gς τ�ς 2ναπτFT�υµε iς 2τ�µικ�τητες κα�
πρ�σωπικ�τητες, �Tω 2π, τ, τρισ�θλι� Mργανωτικ, σ"µα π�U συνι-
στjA τ, κρ�τ�ς. kAς Eι-σ�υµε τ<ν πικρ< αBσθηση 5τι δ'ν Dπ�ρει Qλλη-
νικ, κρ�τ�ς... A.τ, ε�ναι =νας ρεαλισµ,ς δηµι�υργικ�ς.

∆.I.Λ.
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K�ριε διευθυντ�,
Mετ! τ" δελτ$� ε%δ&σεων τ)ς ET1 κατ! τ.ν

/σπ1ρα τ)ς 11/12/98 2γινε µ$α λιγ5λ�γη 7ναφ�ρ!
τ�9 δηµ�σι�γρ�φ�υ κ. Παπαδ�π��λ�υ στ" 7να-
φυ=ν πρ�σφ�τως θ1µα >τι �?τε @A�µ�λ5γηση
τBν πρCτων DEλλ&νων στρατιωτBν 2λα�ε ECρα
�?τε εFλ5γηση τBν >πλων τ�υς στ.ν µ�ν. τ)ς
DAγ$ας Λα�ρας κατ! τ.ν 2ναρAη τ)ς DEλληνικ)ς
HEπαναστ�σεως τ�9 1821. DH 7ναφ�ρ! αFτ.
Jλθε Kς συν1Eεια @κπ�µπ)ς γεν�µ1νης στ"
«MEΓA» @A 7φ�ρµ)ς �ι�λ$�υ @κδ�θ1ντ�ς πρ5-
σφατα στ.ν Π�τρα. T" θ1µα τ�9τ� εOναι παλαι5,
δι5τι 7ναφ1ρεται λεπτ�µερBς στ! 7π�µνηµ�-
νε�µατα τ�9 7γωνιστ�9 τ)ς @παναστ�σεως Φω-
τ�κ�υ, 7λλ! παρ�γκων$σθηκε· πρ��λ&θηκε τ"
πρBτ�ν 7π" τQς στ)λες τ�9 «∆αυλ�9» στ" τε9E�ς
147, M�ρτι�ς 1994, σελ. 8633-8636, Tπ" τ"ν τ$τ-
λ� «Kρυφ, Σ�λει, – ( κακ�π�!ηση τ�1 µFθ�υ».
HEγρ�φη δ= τ5τε >τι, καθ’ V 7ναφ1ρει W Φωτ�-
κ�ς, W @π$σκ�π�ς ΠαλαιBν ΠατρBν Γερµαν"ς
�ρισκ5ταν >λες τQς Xµ1ρες @κεYνες στ.ν Π�τρα
καQ >τι Zνας τ�λµηρ"ς [Eλληνας, W Σωτ&ρης Xα-
ραλ�µπης, ε%σ)λθε µ= πεν)ντα περ$π�υ ]νδρες
στ.ν κωµ5π�λη τBν Kαλα�ρ�των καQ τ�^ς δι1-
ταAε ν! ρ$A�υν σπ�ραδικ�^ς πυρ���λισµ��ς,

σ!ν ν! π&γαιναν σ= γ�µ� _ πανηγ�ρι. T" γε-
γ�ν"ς @κεYν� θ�ρ��ησε τ�^ς T��ρκ�υς τ�^ς κα-
τ�ικ�9ντες στ.ν κωµ5π�λη καQ κλε$σθηκαν στ!
σπ$τια, µ5λις δ= Jλθαν σ= διαπραγµατε�σεις µ=
τ�^ς @παναστ�τες, παρ1δωσαν τ.ν π5λη, παρα-
δ�θ1ντες καQ �` aδι�ι σ’ αFτ��ς. EOναι δ= γνω-
στ" 7π" τ.ν DIστ�ρ$α τ)ς HEπαναστ�σεως – Kς
µηδ5λως 7ναφερ5µεν�ν Tπ’ αFτ)ς – >τι �?τε
στ.ν π5λη τBν KαλαµBν, X Wπ�$α κατελ&φθη
@π$σης κατ! τQς Xµ1ρες @κεYνες, �?τε σ= ]λλη π5-
λη 2λα�ε ECρα πρ" τ)ς καταλ&ψεCς της εFλ�γ$α
τBν >πλων, 7λλ’ X @λευθερ$α @A)λθε, >πως λ1γει
W π�ιητ&ς, «2π’ τ0 κ�κκαλα Eγαλµ�νη τCν9Eλλ�-
νων τ0 �ερ�».

DH παρ�9σα 7ναφ�ρ! γ$νεται γι! τ.ν 7π�κα-
τ�σταση τBν πραγµ�των @πQ τ�9 θ1µατ�ς, 7λλ!
καQ γι! Zναν ]λλ� λ5γ�: Γ$νεται, γι! ν! Tπ�µν&σfη
τ.ν 7λ&θεια αFτ. – καQ π�λλ=ς ]λλες – σ’ @κε$ν�υς
�` Wπ�Y�ι θ1λ�υν τ�^ς [Eλληνες ν! εOναι  Tπ�Eε$-
ρι�ι δ�AασιBν, π�^ 7ν&κ�υν πλ1�ν στ" παρελθ"ν
καQ ���9ν «τρ�µ�ρα»! σ’ >σ�υς δ=ν σκ�ψ�υν τ"ν
αFE1να.

Mετ! τιµ)ς
Π"ν�ς Tσνας

HEπ$τιµ�ς διευθυντ.ς HEθνικ)ς Bι�λι�θ&κης

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

,H δ�θεν ε.λ�γηση τ�ς �παναστ2σεως στ�ν ,Aγα Λα3ρα

,O 4Aπ�λλ5νι�ς κα6 7 ∆ι�νυσιακ�ς 8νθρωπ�ς

HAγαπητ= «∆αυλ1»,
T" πρ�εδρεY� τ)ς DOµ�σπ�νδ$ας τBν DHνωµ1-

νων ΛακωνικBν Σωµατε$ων HAµερικ)ς παρα-
κ�λ�υθεY µ= @νδιαφ1ρ�ν τ! δι�φ�ρα ]ρθρα τ�9
«∆αυλ�9» καQ συγEα$ρει @σiς καQ τ�^ς συνερ-
γ�τες σας δι! τQς KραYες πρ�σπ�θει1ς σας. EaEα-
µε τ.ν εFκαιρ$α ν! συναντηθ�9µε µ= δ�� συ-
νεργ�τες σας, τ"ν κ. K�υ�αλ�κη καQ τ"ν κ.
MπεA), π�^ µiς 2καναν τ.ν τιµ. ν! µiς @πι-
σκεφθ�9ν µαjQ µ= τ"ν Γι�ννη Φωτ�δηµητρ�κη
(HIαπετ") ε%ς τ! γραφεYα µας. HAκ��σαµε @π$σης
7π" Kρισµ1ν�υς 7π" τ�^ς συνεργ�τες σας, συ-
µπεριλαµ�αν�µ1ν�υ καQ τ�9 κ. Mαµαν1α, ν! Wµι-

λ�9ν σ= µ$α δι�λεAη ε%ς τ.ν N1αν DY5ρκη. T"
7φι1ρωµ� σας «9O Xαµ�ν�ς ∆ι�νυσ�ς» (τε9E�ς
200-201) εOναι µ$α Kρα$α πρ�σπ�θεια. Πρ�σω-
πικ! θ! oθελα ν! κ�νω Kρισµ1νες κριτικ=ς πα-
ρατηρ&σεις γι! τ" ]ρθρ� τ�9 κ. M. Mαµαν1α
καQ ν! πρ�σφ1ρω µερικ=ς σκ1ψεις γι! τ" θαυ-
µ�σι� καQ γενεσι�υργ" HAπ�λλCνι� καQ ∆ι�νυ-
σιακ" φαιν5µεν�.

[...]Σ�µφωνα µ= τ"ν κ. Mαµαν1α, W HAπ5λλων
7ντιπρ�σωπε�ει τ" συνειδητ" καQ λ�γικ" µ1ρ�ς
µας καQ δι’ αFτ�9 7ντιλαµ�αν5µεθα τ"ν κ5σµ�
>πως πραγµατικ! Tφ$σταται. DO ∆ι5νυσ�ς, συ-
νεE$jει, ��jει τ" @γr στQς @µπειρ$ες τ)ς jω)ς



,H «πυραµδα» ;πως φανεται =π� τ�ν Σπ2ρτη (B.A.)

µας, π�^ δ=ν εOναι τ$π�τε ]λλ� παρ! συναισθ&-
µατα καQ @πιθυµ$ες, π�^ πρ�1ρE�νται 7π" τ�^ς
@ρεθισµ�^ς τ�9 περι��λλ�ντ�ς. DO ∆$ας, W
κ�ιν"ς πατ.ρ τBν δ�� θεϊκBν ρ�πBν, /ν�π�ιεY
τQς 7ντιθ1σεις jευγαρCν�ντας καQ διαιρCντας.
DO tρµ�νικ"ς συνδυασµ"ς τBν δ�� θεBν 7π�τε-
λεY τ"ν Eρυσ" καν5να τ)ς %σ�ρρ�πηµ1νης jω)ς,
π�^ 2Eει καQ τ! δ�� στ�ιEεYα, >πως Tπ�δηλCνε-
ται στ" MαντεY� τBν ∆ελφBν, `ερ" τBν ∆ι�ν�-
σ�υ καQ HAπ5λλωνα, µ= τ.ν @πιγραφ. «ΓνCθι
σαυτ,ν».

Mεγ�λ� λ�θ�ς εOναι κατ! τ.ν γνCµη µ�υ X
@A&γηση αFτ&. Θ! oθελα ν! δηλCσω >τι τ! θεYα
δ=ν @Aηγ�9νται, 7λλ! φανερCν�νται στ�^ς µ�-
στες 7π" τ�^ς `ερ�φ�ντες Wδηγ��ς. DO ∆ι5νυ-
σ�ς δ=ν εOναι τ" Tπ�κε$µεν� �?τε W Tπ�κειµε-
νικ"ς κ5σµ�ς τ�9 7νθρCπ�υ. Συνδ1εται καQ δη-
µι�υργεY αFτ5ν, 7λλ! δ=ν εOναι δηµι��ργηµα _
σ�µ��λ�ν αFτ�9. DO ∆ι�νυσιακ"ς ]νθρωπ�ς,
2E�ντας σπ�σει τQς tλυσ$δες τ)ς 7ν�γκης καQ
τ)ς Tπ�ρAεως, @λευθερωµ1ν�ς 7π" τ.ν τυραν-
νικ. µερικ. @νατ1νιση τ�9 εOναι, σ= 2κσταση
(@κτ"ς /αυτ�9) καQ Zνα µ= τ" θεY�ν (@νθ�υσια-
σµ1ν�ς), Tπ�ρEει vEι σ!ν Tψ$στη 2κφραση τ�9
@γC τ�υ, 7λλ! EωρQς @γC, 2στω καQ @!ν @A 7ν�-
γκης @κφρ�jεται @γωκεντρικ! καQ Tπ�φ1ρει _
Eα$ρεται. DO ∆ι�νυσιακ"ς ]νθρωπ�ς, W ]νθρω-
π�ς π�^ �ρ$σκεται σ= θε$α 2κσταση καQ @νθ�υ-

σιασµ5, εOναι µ$α 7π" τQς π�λλ=ς θεYες @κφρ�-
σεις τ�9 HAγαθ�9 _ τ�9 7νε$πωτ�υ καQ πρ�ϋ-
παρAιακ�9. Σ= αFτ" τ" στ�δι� W ∆ι�νυσιακ"ς
]νθρωπ�ς εOναι Zνα µ= τ"ν Tλικ" N�9 καQ @κφρ�-
jει τ.ν παγκ�σµι5τητα µ1σα 7π" τ.ν 7τ�µικ5-
τητ� τ�υ. HEκφρ�jει τ" α%Cνι�ν Eρ�νικBς καQ τ"
πiν µερικBς.

[...]T" αFτ" %σE�ει καQ γι! τ"ν HAπ5λλωνα. DO
θε"ς HAπ5λλων δ=ν εOναι σ�µ��λ� τ)ς 7ντικει-
µενικ5τητ�ς 7λλ! µiλλ�ν X πηγ& της. DO θε"ς
HAπ5λλων γνωρ$jεται 7πευθε$ας µ5ν�ν 7π" τ�^ς
µετρηµ1ν�υς, π�^ εOναι αFτ�Q ε%ς τ�^ς Wπ�$�υς τ"
π1ρας ��jει τ! καλ�τερα σ�ν�ρα στ.ν 7πειρ$α
τ)ς Tπ�ρAεCς τ�υς. DH 7ρ$στη 2κφραση τ)ς σE1-
σεως τ�9 π1ρατ�ς καQ τ)ς 7πειρ$ας τ�9 7νθρC-
π�υ εOναι τ" µ1τρ�ν καQ δι’ αFτ" W µετρηµ1ν�ς
]νθρωπ�ς εOναι W 7νCτερ�ς 7κ5µη καQ τ�9 δια-
ν�ητ�9, W Wπ�Y�ς 2ρEεται τρ$τ�ς στ.ν σειρ! 7ρι-
στε$ας σ�µφωνα µ= τ"ν Πλ�τωνα («Φ$λη��ς»).
∆ι’ αFτ" καQ στ�^ς ∆ελφ�^ς δ=ν Tπ�ρEει µ5ν�ν
X @πιγραφ. «ΓνCθι σαυτ,ν» 7λλ! καQ «Πiν µ1-
τρ�ν ]ριστ�ν». DO HAπ�λλCνι�ς ]νθρωπ�ς δ=ν
εOναι 7ντ$θετ�ς τ�9 ∆ι�νυσιακ�9 καQ �?τε �`
]νθρωπ�ι π�^ συµµετ1E�υν στ! ∆ι�νυσιακ! µυ-
στ&ρια Aεφε�γ�υν 7π" τ.ν 7ρετ&.

Mετ! τιµ)ς
Tιµ�λAων Kακ��ρ�ς

DOµ�σπ�νδ$α ΛακωνικBν Σωµατε$ων
N1α DY5ρκη, HΠA
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ΠBς φανεται C «πυραµδα» τ�� TαϋγAτ�υ =π� δι2φ�ρες πλευρ�ς

K�ριε διευθυντ�,
ΣτQς 4 HI�υλ$�υ τ�9 ’98 7ν1�ηκα µ= ]λλ�υς δ��

συµφ�ιτητ1ς µ�υ (τ" 7ν1�ασµα δ=ν εOναι καQ τ5-
σ� ε?κ�λη Tπ5θεσις) στ"ν Tαxγετ�, γι! ν!
δ�9µε 7π" κ�ντ! αFτ" π�^ φηµ�λ�γεYται Kς πυ-
ραµ$δα, δηλαδ. αFτ" π�^ Tπ�στηρ$j�υν Kρι-

σµ1ν�ι >τι X Tψηλ5τερη κ�ρυφ. τ�9 Tαϋγ1τ�υ
Πρ. HHλ$ας (2.407 µ.) 7π�τελεY σκαλιστ. πυρα-
µ$δα. AFτ" π�^ διαπιστCσαµε (>πως π�λ^ ε?κ�-
λα θ! µπ�ρ�9σε ν! διαπιστCσfη Wπ�ι�σδ&π�τε
7ν1�αινε Zως @κεY) εOναι >τι 7π" τ! B.A. παρα-
πλανyi Wπ�ι�νδ&π�τε, δηλαδ. >τι πρ5κειται γι!



τεEνητ" 2ργ�, 7π" ]λλες >µως διευθ�νσεις τ"
σE)µα τ)ς κ�ρυφ)ς Aεφε�γει κατ! π�λ^ τ�9 πυ-
ραµιδ�ειδ�9ς. Στ.ν κ�ρυφ. αFτ. Tπ�ρE�υν π1-
τρινα κτ$σµατα, ]γνωστης Xλικ$ας, Zνα @κ τBν
Wπ�$ων Eρησιµ�π�ιεYται κ�θε 29 HI�υλ$�υ 7π"
τ�^ς ντ5πι�υς Kς να"ς τ�9 Πρ. HHλ$α.

O` ντ5πι�ι, �` Wπ�Y�ι 7π’ >,τι φα$νεται A1ρ�υν
π�λ^ καλ! τ5σ� τ.ν παρ�δ�σι, >σ� καQ τ.ν ̀ στ�-
ρ$α τ�υς, %σEυρ$j�νται >τι �` πρ�ελληνικ=ς (_
πρωτ�ελληνικ=ς γι! ]λλ�υς) φυλ=ς π�^ j�9σαν
@κεY στ! πρ�ϊστ�ρικ! Eρ5νια 7ν1�αιναν κ�θε τ1-
λ�ς HI�υλ$�υ στ.ν κ�ρυφ. τ�9 Tαϋγ1τ�υ καQ
2καναν τελετ=ς στ�^ς θε�^ς τ)ς φωτιiς. DH πα-
ρ�δ�σις αFτ. διατηρ&θηκε 7π" τ"ν Eριστιανι-
σµ" Zως τQς Xµ1ρες µας µ= τ.ν aδια µυσταγωγ$α.

[Oσ�ν 7φ�ρyi στ.ν Xλικ$α τBν κτισµ�των π�^
�ρ$σκ�νται στ.ν κ�ρυφ&, πρ�φανBς αFτ. 7ν�-
γεται στ! πρ�ϊστ�ρικ! Eρ5νια. O` aδι�ι �` ντ5-
πι�ι λ1νε πrς κ�θε καλ�κα$ρι @πισκευ�j�υν τQς
φθ�ρ=ς π�^ πρ�καλ�9ν �` παρατεταµ1νες ]γριες
συνθ)κες τ�9 EειµCνα. HEπιπλ1�ν X Wριj5ντια

λαAευτ. ��σι, π�^ π�λλ�Q Tπ�στηρ$j�υν >τι �ρ$-
σκεται κ�τω 7π" τ.ν «πυραµ$δα», δ=ν εOναι τ$-
π�τε ]λλ� παρ! Wριj5ντια πακ1ττα στρωµ�των
φλ�σEης καQ 7σ�εστ�λ$θ�υ.

O` παν�ρEαι�ι κ�τ�ικ�ι τ)ς B.A. Λακων$ας
γνCριjαν >τι X «πυραµ$δα» - κ�ρυφ. εOναι φυ-
σικ"ς σEηµατισµ5ς. DH 7ν�γκη τ�υς ν! κ�ν�υν
τελετ=ς στ�^ς θε�^ς τ�9 «πυρ-"ς» θ! Jταν λ�-
γικ" ν! τ�^ς Wδηγ&σfη στ" ν� κ�ν�υν τελετ=ς σ=
µ$α «πυρ-αµ$δα»· καQ 7φ�9 δ=ν Tπ)ρEε τεEνητ.
πυραµ$δα, X πυραµιδ�ειδ.ς κ�ρυφ. τ�9 Tαϋ-
γ1τ�υ aσως 7π�τελ�9σε τ"ν %δανικCτερ� τ5π�
γι! τελετ=ς. Tαυτ5Eρ�να X 7π5λυτη καν�νικ5-
τητα π�^ παρ�υσι�jει 7π" τ! B.A. θ! τ�^ς θ�-
µιjε τQς πυραµ$δες π�^ Tπ)ρEαν στ" µυαλ5 τ�υς,
σ!ν µ$α ε%κ5να µιiς πιθαν5ν πρ�κατακλυσµια$-
ας @π�E)ς.

M= τιµ.
KωνσταντEν�ς 4Aθανασ"ς 

Φ�ιτητ.ς Γεωλ�γ$ας Παν. HAθηνBν
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,H Fψη τ�ς «πυραµδας» =π� τ�ν 4Aνατ�λH.

4Aλ� πασσ"ς: ,H 8λλη Fψη – κα6 �K �νστ2σεις =ναγνωστBν
HAγαπητ= κ. διευθυντ�.
HAφ�ρµ. τ)ς παρ��σης @στ�θησαν 2νια @A

>σων @δηµ�σιε�θησαν ε%ς τ"ν «∆», τ. 199, Kς
@νστ�σεις καQ διαφων$αι 2ναντι τBν >σων W κ.
K�υκ��$στας περQ HAλ) 2γραψεν («∆», τ. 195).
O{τω 2Eω ν! τ! σE�λι�σω. HAρEικBς δ= θ1λω ν!
σηµειCσω >τι, εaτε τ" θ1λ�υν Kρισµ1ν�ι εaτε vEι,
W HAλ)ς Tπ)ρAε µ$α vντως %σEυρ! καQ µεγ�λη
πρ�σωπικ5της τ)ς @π�E)ς @κε$νης, µ= >λα �ε-
�α$ως τ! Tπ=ρ καQ τ! κατ�, τ! Wπ�Yα συνθ1τ�υν
_ Eαρακτηρ$j�υν µ$αν τ�ι��τ�υ εaδ�υς %σEυρ!ν

πρ�σωπικ5τητα.
∆ι! τ.ν 4ην 2νστασιν τ�9 κ. ∆ηµητρι�δη, >τι

δ=ν εOEε πρ�σφ1ρει /λληνικ.ν παιδε$αν W HAλ)ς
ε%ς τ�^ς Tπηκ5�υς τ�υ, tπλBς |νε$Eετ� τ.ν /λλη-
νικ.ν παιδε$αν, @ρωτiται: T" πανταE�9 παρ"ν
τ5τε πατριαρEεY�ν |νε$Eετ� _ κατεδ$ωκεν
7πηνBς τε καQ 7νηλεBς τ.ν /λληνικ.ν παιδε$-
αν; T$ λ�ιπ"ν Jτ� τ5τε πρ�τιµ5τερ�ν; DH 7ν�E.
_ X 7νηλε.ς καταδ$ωA$ς της;

∆ι! τ.ν 5ην 2νστασιν, >τι ε%ς τ.ν αFλ&ν τ�υ
@Aεπαιδε�θησαν σκληρBς µεταγεν1στερ�ι µε-
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T� �πσηµ� Fργαν� τ�ς 4AρLιεπισκ�π�ς 4Aµερικ�ς

γ�λ�ι ]νδρες τ�9 7γBν�ς, δ1�ν ν! παρατηρηθf)
>τι σωρε$α @πιφανBν καQ @πιφανεστ�των
7νδρBν, XρCων τ)ς HEπαναστ�σεως, @Aεπαι-
δε�θησαν σκληρBς, �FEQ >µως @ν τf) αFλf) τ��-
τ�υ, 7λλ’ ε%ς τ! πεδ$α τBν µαEBν, @ντ"ς τBν Wπ�$-
ων συγκαταλ1γ�νται καQ α` µ�Eαι @ναντ$�ν τBν
Σ�υλιωτBν καQ τBν BλαEα�α$ων.

T1λ�ς, >σ�ν 7φ�ρi ε%ς τ!ς διαφων$ας τ�9 κ.
Mπελιτσ�κ�υ, 2Eω ν! παρατηρ&σω τ! 7κ5λ�υ-
θα: N�µ$jω >τι, ~ν µ. τ$ ]λλ�, εOναι �λ$γ�ν τι...
7φελ=ς τ" >τι X κυρ! Φρ�σ�νη @δ�λ�φ�ν&θη
δι! τ" Tπ1ρτατ�ν 7γαθ"ν τ)ς @λευθερ$ας. [Oσ�ν
7φ�ρyi ε%ς τ"ν KατσαντCνην, 7σE1τως τ�9 7δ5-
A�υ τ1λ�υς τ�υ, @!ν 7κ�λ�υθ�9σε τ"ν HAλ), π�λ-
λ! εOναι �1�αι�ν >τι θ! πρ�σ1φερεν ε%ς τ"ν

7γBνα µετ1πειτα, >πως 7κρι�Bς καQ W υ`"ς τ)ς
καλ�γριiς.

Περα$νων, φρ�νB καQ θεωρB >τι: Xρ1�ς >λων
>σ�ι καταπι�ν�νται _ 7σE�λ�9νται µ= ̀ στ�ρικ!
γεγ�ν5τα καQ ̀ στ�ρικ!ς πρ�σωπικ5τητας, εOναι
X 7ναj&τησις τ�9 ̀ στ�ρικBς 7ληθ�9ς καQ µ5ν�ν.
∆ι! τ�9τ� >µως 7παιτεYται καQ 7ναγκα$α 7π�-
στασι�π�$ησις, παντελ.ς 2λλειψις φανατισµ�9
_ @πηρεασµ�9 καQ %διαιτ1ρως �αθεYα - �αθυτ�-
τη `στ�ρικ. γνBσις.

M= /λληνικ�^ς Eαιρετισµ�^ς καQ �αθυτ�την @κτ$-
µησιν.

∆ι�δωρ�ς 4Aθµ�νεMς
HEν πλ�B, HAτλαντικ"ς HΩκεαν"ς

K�ριε διευθυντ�,
M= πρ�σ�E. δια��jω τ"ν «HOρθ5δ�A� Πα-

ρατηρητ&», @π$σηµ� vργαν� τ)ς HAρEιεπι-
σκ�π)ς B. καQ N. HAµερικ)ς, κ�θε µ)να >πως
καQ αFτ"ν τ�9 HOκτω�ρ$�υ. Στ" ]ρθρ� «An
emotional trip to Mother Church» 7ναγρ�φεται:

«This was an opinion shared by another Archon
from Charlotte, Tom (Harry) Cavalaris, who was
impressed with the technical workmanship at Hagia
Sophia, especially the skin tones in the icons.
“Hagia Sophia does for me what going to the
Acropolis does for others”, he added». «DH DAγ$α
Σ�φ$α εOναι γι! µ1να >,τι X HAκρ5π�λη γι!
]λλ�υς»).

EOµαι π�λ^ δυσαρεστηµ1ν�ς µ= αFτ" π�^ εOπε
W κ�ρι�ς Kα�αλ�ρης (εOναι καQ [Eλληνας). Θ!
oθελα λ�ιπ"ν ν! τ�9 πB >τι @γr πρCτα γενν�-
θηκα @Eλληνας, µετ0 Eαπτ!στηκα κα� �γινα ρι-
στιαν,ς. HEγr πρ�σωπικ! δ=ν θ! 2δινα �?τε Zνα
σ=ντ στ�^ς T��ρκ�υς, γι! ν! δB κ�τι π�^ γι!
Eρ5νια τ" εOEαν στα9λ� γι! ]λ�γα καQ τCρα,

@πειδ., >πως π�ντα �ρ$σκ�νται π�λλ! κ�ρ5ιδα,
πληρCν�υν γι! ν! δ�9ν τ.ν καταστρ�φ. π�^ �`
aδι�ι �` T�9ρκ�ι πρ�κ�λεσαν. �Aν εOναι 2τσι,
εOµαι σ$γ�υρ�ς >τι π�λι θ! �ρεθ�9ν κ�ρ5ιδα π�^
θ! πληρCσ�υν, γι! ν! δ�9ν τ! 7Aι�θ1ατα τ)ς
κατεE5µενης K�πρ�υ. DH σ�γκρισις DAγ$ας Σ�-
φ$ας καQ ΠαρθενBν�ς γι! µ1να δ=ν Tπ�ρEει. DO
ΠαρθενCνας εOναι µνηµεY� /ν"ς π�λιτισµ�9, τ�9
Wπ�$�υ �` %δ1ες, �` 7ρE=ς καQ %δανικ! 7κ5µη πα-
ραµ1ν�υν τ! πιστε�ω π�λλBν λαBν. DH DAγ$α
Σ�φ$α Jτ� Zνα µνηµεY� π$στεως καQ 7γ�πης
πρ"ς τ! θεYα. M$α καιν��ργια DAγ$α Σ�φ$α µπ�-
ρ�9µε ν! κτ$σ�υµε, ~ν θ1λ�υµε, @δB στ.ν HAµε-
ρικ&. [Eναν ΠαρθενBνα >µως vEι.

HEπ$σης γιατQ τ! «Letters to the Editor» εOναι
µ5ν� στ! HAγγλικ�; M&πως µ= αFτ" �` @πιστ�-
λ�γρ�φ�ι δε$Eν�υν >τι εOναι µ�ρφωµ1ν�ι;

Mετ! τιµ)ς
Γε5ργι�ς XατOησταυρδης

HOρλ�νδ�, ΦλCριδα, HΠA

K�ριε διευθυντ�,
HAπαντB στ" γρ�µµα τ�υ δικηγ5ρ�υ κ. Xρ&-

στ�υ Tj�ν�υ, π�^ δηµ�σιε�τηκε στ" τε9E�ς 198
τ�9 «∆αυλ�9».

1. DH Λευκ�δα εOναι «ε.δε!ελ�ς» µ= τQς ψηλ=ς
7κτ=ς καQ τQς ψηλ=ς ��υν�κ�ρφ1ς της.

2. DO στ$E�ς π�^ 7ναφ1ρεται 4 φ�ρ=ς στ.ν
HOδ�σσεια (α 175, A 190, π 59, 224) εOναι Zνα τ�-
π�γραφικ" δεδ�µ1ν� τ)ς Λευκ�δας - DOµηρικ)ς
HIθ�κης.

3. T" π�ρθµεY� (υ 185-188) τ" τ�π�θετεY στ"ν
π�ρθµ" Θιακι�9 - Kεφαλ�νιiς, @πειδ. W Φιλ�$-

,O δι2λ�γ�ς γιP τ�ν τα3τιση τ�ς ,Oµηρικ�ς 4Iθ2κης
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,O QAν�ς θε�ς π�M θAλει τ�Mς REλληνες δ�3λ�υς

OK Sρθ�6 τ3π�ι τ�� παρατατικ�� TρισµAνων ρηµ2των

K�ριε διευθυντ�,
[...]KαQ µiς θ1λει τ�9τ�ς W θε"ς τ�^ς [Eλληνες

δ��λ�υς τ�υ. Π�ι5ς HOλ�µπι�ς θε"ς θ! τ�λµ�9σε
ν! jητ&σfη 7π" τ�^ς `ερεYς τ�υ ν! �απτ$j�υν
τ�^ς DEλλην5παιδες δ��λ�υς τ�υ, δ$Eως ν! πε-
ριµ1νfη τ.ν 2κπτωσ& τ�υ 7π" τ"ν �Oλυµπ� καQ
τ.ν 7π�π5µπ& τ�υ στ! τ�ρταρα τ�9 [Aδη; O`
[Eλληνες κινδυνε��υµε ν! Eαρακτηριστ�9µε
7π" τ�^ς ]λλ�υς λα��ς, π�^ στQς @κκλησ$ες µας

7π�καλ��µεθα δ�9λ�ι, ν! ν�µ$j�υν >τι vEι µ5-
ν�ν εaµαστε δ�9λ�ι, 7λλ! καQ φ$λ�ι τ)ς δ�υλε$-
ας καQ >τι τ" E1ρι αFτ�9 π�^ µiς δ1ρνει τ"
φιλiµε 7π" φ5��.

Kαιρ"ς εOναι ν! κυττ�A�υµε τ" σπιτικ5 µας,
τ"ν κ5σµ� EΛΛAΣ.

Mετ! τιµ)ς
4Iαπετ�ς Φιωτ�δηµητρ2κης

Metropolitan Academy of Classical Studies
Mπρ5ντγ�υα$υ, N1α DY5ρκη

K�ριε διευθυντ�,
HAφ�9 σiς @κφρ�σω τ! ε%λικριν) µ�υ συγEα-

ρητ&ρια γι! τ" θαυµ�σι� περι�δικ5 σας (τ�9
Wπ�$�υ εOµαι τακτικCτατ�ς 7ναγνCστης @πQ /Aα-
ετ$αν) καQ τQς 7κ�µατες πρ�σπ�θει1ς σας γι! τ.
διατ&ρηση τ)ς @θνικ)ς ταυτ5τητας καQ τ)ς
γλCσσας µας, θ! oθελα ν! τ�ν$σω Zνα �αρ�τα-
τ� κατ! τ. γνCµη µ�υ λεκτικ" �λ$σθηµ� σας.

Στ" τε9E�ς 202 (HOκτC�ρι�ς 1998) στ" ]ρθρ�
τ�υ γι! τ.ν «DEλλ�δα τ)ς Σικελ$ας» W συνεργ�-
της σας κ. E. MπεA)ς Eρησιµ�π�ιεY τQς λ1Aεις
_µασταν, Eρισκ�µασταν, στεκ�µασταν καQ κα-
θ�µασταν. ∆=ν θ! παραπ1µψω στ.ν γραµµατικ.
τ�9 Tjαρτj�ν�υ, π�^ δ$δαAε τ.ν /λληνικ.
γλBσσα σ= 7µ1τρητες γενι=ς µαθητBν, 7λλ! στ.ν
κυρι�λεκτικ! «%σ�πεδωτικ.» γραµµατικ. τ�9

Tριανταφυλλ$δη, X Wπ�$α 2Eει γ$νει @γκ5λπι�
τBν σηµερινBν 7γραµµ�των DEλλ&νων. HAκ5µα
καQ αFτ. 7ναφ1ρει �ρθ5τατα (σελ. 156 καQ
@κεYθεν) >τι  W παρατατικ"ς τ�9 ρ&µατ�ς ε�µαι
εOναι _µαστε, τ�9 Eρ!σκ�µαι, Eρισκ�µαστε κ.λπ.
Θ! σiς παρακαλ�9σα λ�ιπ"ν θερµ! ν! πρ�σ1-
Aετε αFτ" τ" γραµµατικ" 2γκληµα (π�^ τε$νει ν!
µiς @πι�ληθf) 7π" κ�π�ι�υς 7στ�ιEε$ωτ�υς “δη-
µ�τικιστ=ς” τ)ς συµφ�ρiς), �στε ν! µ. Tφιστ�-
µεθα συνειρµ�^ς τ�9 τ�π�υ Πακιστ�ν, T�υρ-
κµενιστ0ν κ.λπ., �` Wπ�Y�ι µiς πρ�σ��λλ�υν Kς
λα5.

M= τιµ.
Γ. K�υσ�υνAλ�ς

Mεταφραστ.ς - ∆ηµ�σι�γρ�φ�ς
HAθ&να

τι�ς 7ναφ1ρεται «Kεφαλ�ν.....  ν� δ�µhω» (υ  210).
Πρ5κειται γι! τ.ν «2κτ<ν mπε!ρ�ι�» (ω 378) καQ
«_πειρ�ν µ�λαιναν» (A 97, φ 109) π�^ 7π�δει-
κν�εται 7π" τ"ν στ$E� A 100 καQ 7ναφ1ρεται στ.
δυτικ. περι�E. τ)ς HAκαρναν$ας 7π1ναντι 7π"
τ.ν Λευκ�δα. HEκεY εOEαν @γκατασταθ) Kεφαλ-
λ)νες (υ 210), 2πειτα 7π" τ"ν νικηφ5ρ� π5λεµ�
τ�9 Λα1ρτη (ω 375-378).

4. �Eπειτα 7π" τ.ν @κτ1λεση τBν µνηστ&ρων
W µ5ν�ς δρ5µ�ς φυγ)ς τ�9 HOδυσσ1α Jταν X λι-
µν�θ�λασσα, γι! ν! περ�σfη 7π1ναντι στ.ν
HAκαρναν$α στ"ν πεθερ5 τ�υ, τ"ν HIκ�ρι�, π�^
εOEε @γκατασταθ) @κεY (Στρ��ων 10, C 461, 24).
Γι’ αFτ" καQ W EFπε$θης µ= τ�^ς HIθακ&σι�υς τρ1-
Aανε πρ"ς τ! κεY (ω 437).

5. T" DOµηρικ" ∆�υλ$Eι� εOναι X Kεφαλ�νι�,
τ" �ασ$λει� τ�9 M1γη, π�^ π)ρε µ1ρ�ς στ"ν

Tρωικ" π5λεµ� µ= 40 καρ��ια (B 625-630).
6. T" @π$θετ� θαµαλ�ς-�-,ν παρ�γεται 7π"

τ. �$jα αµ- τ�9 @πιρρ&µατ�ς αµα� µ= τ.ν πα-
ρεµ��λ. τ�9 θ (θαµ-αλ�ς, EθCν: ΛεAικ"ν
Liddell - Scott, τ5µ�ς 4�ς σελ$δα 607· καQ ΛεAικ"ν
I. Σταµατ�κ�υ: θαµαλ�ς, Eαµηλ5ς, W @γγ^ς
πρ"ς τ" 2δαφ�ς, @π$πεδ�ς, Zρπων, Eαµερπ&ς, τα-
πειν5ς, Eθrν - Eαµα$, σελ$δα 1110). �Eτσι αFτ" τ"
@π$θετ� 2Eει π�λλ=ς 2νν�ιες. Στ"ν στ$E� 125 2Eει
τ.ν 2νν�ια τ�9 «κ�ντ� στ. στερι�», @πειδ. X
DOµηρικ. HIθ�κη µ= τ! ψηλ! ��υν� της δ=ν συµ-
�ι��jεται µ= τ.ν 2νν�ια «Eαµηλ&», 2νν�ια π�^
ταυτ$jεται µ= τ" νησQ τ)ς K$ρκης (κ 197).

M= τιµ.
4AλAκ�ς Φλιππας

Πλατ�στ�µα Λευκ�δας



[�O «∆» �	
τησε �π� τ�ν διακεκριµ�ν� καθηγητ� τ�ς K�ινωνι�λ�γ#ας
κ. Bασ#λη Φ#λια ν' �κφρ)σ*η µ�σω τ+ν στηλ+ν µας �λε,θερα τ-ς �π.-
ψεις τ�υ γι' τ�ν συγκαλυπτ.µενη κα- �ν�µ�λ.γητη δυστυ2+ς κατ)-
σταση π�3 �πικρατε4 σ
µερα στ' 5Aν7τατα 5Eκπαιδευτικ' �Iδρ,µα-
τα τ�ς �Eλλ)δας. �H συν�ντευ;η π�3 �κ�λ�υθε4 ε<ναι = καρπ�ς τ�ς συ-
ναντ
σε7ς µας µα	, τ�υ. �O πανεπιστηµιακ�ς τ�ς µεγ)λης πε#ρας
=µιλε4 γι' τ�3ς πανεπιστηµιακ�3ς κα- > �γκυρ.τητα τ+ν καταγγελ-
λ�µ�νων, @σ� �π#στευτα κι Aν φα#νωνται αBτ), ε<ναι αBτ�ν.ητη].

�O καθηγητ
ς B. ΦIΛIAΣ καταγγ�λλει �π�θανα πρ�γµατα

ΠPΩTOΦANHΣ

«ΣAΠIΛA»

ΣTA ANΩTATA

EKΠAI∆EYTIKA

I∆PYMATA

«Kαµµι' �ρευνητικ� πρ�7θηση, καµµι' �να	
τηση. – Mι'
φ�Nερ� εOσN�λ� >µιµαθ+ν µετ' τ�ν «µεταρρ,θµιση» τ�P 1982,
π�3 γ#ν�νται @λ�ι “καθηγητ�ς” – KλειστWς κλ#κες κα- παρ�-
ες �;�υδετερ7ν�υν κ)θε �;ι.λ�γ� �πιστ
µ�να. – Π+ς �µφα-
ν#	�υν “Xργ�”, 2ωρ-ς ν' συγγρ)φ�υν τ#π�τε. – 5Eγκαταλε#-
π�υν τ� διδασκαλ#α, γι' ν' �ναλ)N�υν �λλ.τριες πλ�υτ�-
φ.ρες θ�σεις κα- µ�ιρ)	�νται δισεκατ�µµ,ρια τ+ν εBρω-
παϊκ+ν “πρ�γραµµ)των” – “5Eκλ�γ�” µW Zπ�N�λ� “φυλλ)-
δων” π�3 µ�ν�υν [κ�πες, \ µW κριτ
ρια καθαρ)... “αOσθητι-
κ)”! – Π+ς τ' πανεπιστ
µια 2ρησιµ�π�ι�Pνται γι' τ�ν π�-
λιτιστικ� διε#σδυση τ�ς ∆ιεθν�Pς 5E;�υσ#ας στ�3ς  λα�,ς.»

➧



ΣYNT.: K�ριε Φ�λια, σ πρ�ηγ��µενη συ��τηση π�� ε��α µα�� σας (σ.σ. δη-
µ�σιευθε4σα στ� τεP2�ς 195 τ�P «∆αυλ�P») �π�σ�εθ�κατε ν� µ ς µιλ�σετε
γι� τ! "Eλληνικ! Πανεπιστ�µι� κα% τ&ν τελµατ'δη κατ)σταση στ&ν *π��α
+�ει περι,λθει.

BAΣIΛHΣ ΦIΛIAΣ: ∆Wν Zπ)ρ2ει καµµ#α �µφιN�λ#α @τι τ� �Eλληνικ� Πα-
νεπιστ
µι� διαν,ει τ�ν 2ειρ.τερ
 τ�υ περ#�δ� �π� aδρ,σε7ς τ�υ. Πρ.κειται
γι' µ#α σ
ψη [νευ πρ�ηγ�υµ�ν�υ. ABτ� NεNα#ως δWν σηµα#νει @τι δWν Zπ)ρ-
2�υν κα- �καδηµαϊκ�- δ)σκαλ�ι Zπ�λ�γ#σιµ�ι \ @τι δWν Zπ)ρ2�υν τµ
µατα
π�3 �;ακ�λ�υθ�Pν ν' στ�κωνται στ� bψ�ς τ�υς, @µως = µ�σ�ς @ρ�ς ε<ναι κ)-
τι παραπ)νω �π� �παρ)δεκτ�ς. BεNα#ως τ� θ�µα π�3 θ#γ�υµε X2ει π)ρα π�λ-
λ�3ς [;�νες. cEνας [;�νας ε<ναι > π�ι.τητα τ�ς πρ�σφερ.µενης γν7σης.
Πρ.κειται γι' �ναµ)σηµα γνωστ+ν πραγµ)των. ΣW �ννι' στ-ς δ�κα περι-
πτ7σεις X2�υµε τ�ν µεταφ�ρ' dτ�#µων γν7σεων 2ωρ-ς καµµι' �ρευνητικ�
πρ�7θηση, 2ωρ-ς καµµι' �να	
τηση, καν�να �τ�µικ� πρ�Nληµατισµ..

ΣYNT.: .Aπ! π�ι) «φ�λτρα» περν  γι� ν� γ�ν3η κ)π�ι�ς καθηγητ�ς, κα%
γιατ% π�λλ�% 45ι�ι 6πιστ�µ�νες 7ρ�σκ�νται 6κτ!ς πανεπιστηµ�ων;

B.Φ.: Θ#;ατε fνα π)ρα π�λ3 σηµαντικ� θ�µα. MW τ�ν µεταρρ,θµιση τ�P
1982 – στ�ν =π�#α συν�Nαλε �π�φασιστικ' = �ε#µνηστ�ς Σ)κης Kαρ)γιωρ-
γας κι �γg – καταργ
θηκε = θεσµ�ς τ�ς «fδρας» κα- εOσ
2θη = θεσµ�ς τ�P
«τµ
µατ�ς». �H «fδρα», @πως τ�υλ)2ιστ�ν λειτ�υργ�Pσε στ�ν �Eλλ)δα, ε<2ε
π�λλ' �ρνητικ' στ�ι2ε4α, δηµι�υργ�Pσε fνα καθεστgς Zπ�τ�λειας τ+ν κα-
τ7τερων �πιστηµ.νων Xναντι τ�P καθηγητ�, Xδινε παντ�δυναµ#α στ�ν κα-
θηγητ
. cOµως µW τ�ν ν�� ν.µ� Xγινε µ#α φ�Nερ
 εOσN�λ� >µιµαθ+ν κα- τ�
Πανεπιστ
µι�, �ντ- ν' διευρυνθ*� γι' ν' �πιτρ�ψ*η τ�ν κ)λυψη εBρ,τερων
γνωστικ+ν τ�µ�ων, Xγινε �κριN+ς τ� �ντ#θετ�. cOπως �φαρµ.στηκε τ� ν��
σ,στηµα, X2�υµε τ� d;�ς καταπληκτικ.: [νθρωπ�ι π�3 µπα#ν�υν στ� Πανε-
πιστ
µι� µW τ�ν α´ Nαθµ#δα τ�P λ�κτ�ρα γ#ν�νται @λ�ι σ2εδ�ν καθηγητWς –
σW π�σ�στ� π)νω �π� 90% – 2ωρ-ς καν�να �Bσιαστικ� Xργ�. Mπ�ρε4 τ� πα-
λαι� σ,στηµα ν' lταν αBτ� π�3 lταν, �λλ' κατ)φερνε τ� 50 µW 70% αBτ+ν
π�3 γ#ν�νταν καθηγητWς ν' ε<ναι @,τι �;ι�λ�γ7τερ� ε<2ε ν' δ7σ*η > �Eλλ)-
δα στ� �σωτερικ� κα- τ� �;ωτερικ..

ΣYNT.: M� δν �π)ρ��υν κρ�σεις γι� τ! π,ρασµα ;π’ τ&ν µ�α 7αθµ�δα στ&ν
4λλη;

B.Φ.: �Yπ)ρ2�υν τυπικ). 5Aκ�Pστε, τ� σ,στηµα λειτ�υργε4 �ντελ+ς συντε-
2νιακ). �Yπ)ρ2�υν κλειστWς =µ)δες π�3 Zπ�στηρ#	�υν τ' µ�λη τ�υς ν' �ναρ-
ρι2+νται. Θ' σnς π+ τ� d;�ς καταπληκτικ.: Zπ)ρ2ει αBτ� τ�ν στιγµ� =λ.-
κληρ� πανεπιστ
µι�, π�3 Nρ#σκεται κ)τω �π� τ�ν Xλεγ2� µασ�νικ+ν στ�+ν.

Πλ�ρης �να�ικρατ�α µετ� τ�ν «µεταρρ�θµιση» τ� 1982
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ΣYNT.: Γι� π�ι> πανεπιστ�µι� µιλ τε;

B.Φ.: ∆Wν θ' τ� καταν�µ)σω �γ7, ψ);τε τ� �σε4ς uς δηµ�σι�γρ)φ�ς. Kα-
�πειδ� Zπ)ρ2ει �νταγωνισµ�ς µετα;, Στ�+ν, αBτ� µεταφ�ρεται κα- µ�σα στ�
πανεπιστ
µι�. ∆Wν πρ�ωθε4ται = τ)δε τ�κτ�νας, �πειδ� �ν
κει στ�ν τ)δε
Στ�), ν' στηρ#;�υµε τ�ν τ)δε, γιατ- ε<ναι δικ.ς µας· κα- �bτω καθε;�ς. 5Aσ,λ-
ληπτα πρ)γµατα. Kα- N�Nαια δWν ε<ναι µ.ν� �a τεκτ�νικWς =µ)δες. �Yπ)ρ-
2�υν λ�γ�ς-λ�γ�ς κλ#κες κα- παρ�ες π�3 �λληλ�ϋπ�στηρ#	�νται. Kα- π�ραν
τ�,τ�υ: = Xλεγ2�ς π�3 γ#νεται �π� αBτWς τ-ς κλειστWς =µ)δες �νθρ7πων, �π�-
κλε#ει =π�ι�νδ
π�τε �ρνηθ*� ν' πα#;*η µW τ�3ς δικ�,ς τ�υς @ρ�υς. Γνωρ#	ω
περιπτ7σεις �νθρ7πων �;ι�λ�γ7τατων, π�3 πετ)2θηκαν �π’ τ� πανεπιστ
-
µι�, �πειδ� δWν συµNιN)στηκαν. cOπως κα- τ� πρ.σφατ� γεγ�ν�ς µW τ�ν κ. Nα-
ν.π�υλ�, fναν παγκ�σµ#�υ �µN�λειας φυσικ., π�3 Nρ�κε @µως κλειστ� τ�ν
π.ρτα τ�P Πανεπιστηµ#�υ 5Aθην+ν.

ΣYNT.: Kα�, φαντ)��µαι, δν θ� ?ταν τ! µ�ναδικ>.

B.Φ.: ABτ� γ#νεται σW π�λλ�3ς �;#�υς �ρευνητ�ς. ∆Wν X2�υν @µως τ�ν �πιφ)-
νεια π�3 X2ει = Nαν.π�υλ�ς, γι' ν' καταγγε#λ�υν κα- ν' ταρ);�υν τ' νερ).

ΣYNT.: T� πανεπιστηµιακ� συγγρ)µµατα σ τ� 6π�πεδ� 7ρ�σκ�νται;

B.Φ.: Πρ.κειται, τ-ς περισσ.τερες φ�ρ�ς, γι' �παρ)δεκτες φυλλ)δες, π�3
δWν περι�2�υν τ#π�τε τ� �;ι.λ�γ� �zτε �π� [π�ψη γν7σεως �zτε �π� [π�-
ψη συνθ�σεως. ABτ� > «φυλλαδ�π�#ηση» τ+ν συγγραµµ)των τ� µ.ν� π�3 κ)-
νει ε<ναι ν' ;εκ�υρ)	*η τ�3ς καθηγητ�ς. T� 90% τ+ν �µφανι	�µ�νων uς κα-
θηγητ+ν σ
µερα παρ�υσι)	ει uς Xργ� �ρευνητικ� τ�ν �ρ2ικ
 τ�υς διδα-
κτ�ρικ� διατριN
, τ�ν =π�#α µεταγρ)φ�υν µW δι)φ�ρ�υς τρ.π�υς, {στε ν'
τ�ν �µφαν#	�υν uς κ)τι καιν�,ργι�. Kα- µ)λιστα τ� στιγµ� π�3 �a µισθ�- τ+ν
καθηγητ+ν �ν�Nηκαν τ.σ� ψηλ), {στε ν' µ�ν Zπ)ρ2*η uς πρ.σ2ηµα τ�ς
�δρ)νει)ς τ�υς > 2αµηλ� �µ�ιN
, θ' Xπρεπε ν' �σ2�λ�Pνται µW τ�ν �πιστ
-
µη τ�υς κα- |2ι µW �λλ.τρια πρ)γµατα.

ΣYNT.: Π�ι) 6νν�εAτε Bς ;λλ>τρια;

B.Φ.: T�ν �ν)ληψη π)σης φ,σεως π.στων στ�ν κρατικ� µη2ανισµ.. ∆Wν
X2ω �ντ#ρρηση ν' τ� κ)ν*η κ)π�ι�ς, �φ.σ�ν X2ει τ' κ.τσια κα- τ-ς δυν)µεις
κα- πρ+τα �π’ @λα Zπηρετε4 τ� πανεπιστ
µι�, @πως }φε#λει. 5Eγ7, @πως ;�-
ρετε, π�γα στ�ν «5Oλυµπιακ
», µW τ� διαφ�ρ' @µως @τι δ�,λευα στ� πανε-
πιστ
µι� 50 ~ρες τ�ν dNδ�µ)δα. �Eκανα κα- διδασκαλ#α κα- δι�ικητικ' Xργα
κα- �π�πτε#α στ-ς �;ετ)σεις. Oa περισσ.τερ�ι σ
µερα �;αφαν#	�νται �π’ τ�
πανεπιστ
µι�, �κ.µη κα- @ταν λαµN)ν�υν πανεπιστηµιακ) �;ι7µατα, @πως
λ.2. @ταν γ#νωνται πρυτ)νεις \ πρ.εδρ�ι τµηµ)των. MW τ� πρ.σ2ηµα @τι
X2�υν αBτ� τ�ν πρ.σθετη �πασ2.ληση δWν κ)ν�υν µαθ
µατα. �Yπ)ρ2�υν

�Aν!ληψη �λλτρ�ων π%στων κα& µιρασι� «πργραµµ!των»
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[νθρωπ�ι π�3 > fδρα X2ει ν' τ�3ς δ*� τ�σσερα κα- π�ντε 2ρ.νια.

ΣYNT.: Kα% δν 6λ,γ��νται ;π! π�υθεν);

B.Φ.: Kαν�νας δWν �λ�γ2εται. Kα- στ�λν�υν γι' µ)θηµα εBν��,µεν�υς πρ�-
πτυ2ιακ�3ς φ�ιτητ�ς, �zτε κAν µεταπτυ2ιακ�,ς. �Aκ�υσα πρ.σφατα τ� d;�ς
καταπληκτικ.: τ�ν >µ�ρα τ+ν �;ετ)σεων πρ�σ�λθε �πιτ�λ�υς = καθηγητ�ς
κα- καν�νας �π’ τ�3ς 200 φ�ιτητWς δWν τ�ν γν7ρι	ε! Πρ.κειται γι' σ
ψη [νευ
πρ�ηγ�υµ�ν�υ. Kα- �φ�στε τ-ς περ#φηµες Xρευνες, τ' λεγ.µενα «πρ�γρ)µ-
µατα», π�3 τ-ς περισσ.τερες φ�ρWς πρακτικ' σηµα#ν�υν dκατ�ντ)δες dκα-
τ�µµ,ρια, τ' =π�4α µ�ιρ)	�νται σW >µετ�ρ�υς.

ΣYNT.: ACτ� π�� �ρηµατ�δ�τ�Dνται ;π! τ&ν ECρωπαϊκ& FEνωση;

B.Φ: 5AκριN+ς. ∆#ν�νται µW σκ�π� ν' πρ�α2θ*� > Xρευνα, ν' γ#ν�υν �κπαι-
δευτικWς πρ�σπ)θειες µετεκπα#δευσης γι' �παγγελµατικ�3ς λ.γ�υς. 5Aπ’
@λα αBτ' δWν γ#νεται τ#π�τα.

ΣYNT.: Πρ%ν ;π! τρ�α �ρ>νια περ�π�υ δηµ�σιε�σαµε στ!ν «∆αυλ!» τ! π>-
ρισµα τ�� Iρµ>δι�υ 6π�πτικ�D Jργ)ν�υ τKς ECρωπαϊκKς FEνωσης γι� τ�
πρ�γρ)µµατα αCτ). OM καθηγητς τNν OλληνικNν πανεπιστηµ�ων ε��αν δια-
σπαθ�σει συν�λικ� 300 δισεκατ�µµ�ρια δρα�µ,ς �ωρ%ς τ&ν *λ�κλ�ρωση καµ-
µι ς µελ,της.

B.Φ.: Bλ�πετε λ�ιπ.ν; Πρ.κειται γι' δρα2µ�φ�νιnδες κα- |2ι γι' �πιστ
-
µ�νες. T� πανεπιστηµιακ� �;#ωµα 2ρησιµ�π�ιε4ται γι' τ�ν πλ�υτισµ. τ�υς
\ �π�τελε4 τ� �φαλτ
ρι� σW π�λλ�3ς «φιλ.δ�;�υς», γι' ν' µεταπηδ
σ�υν
στ�ν π�λιτικ
. N' ;�ρετε @τι �a µισ�- σ2εδ�ν πανεπιστηµιακ�- ε<ναι Zπ�ψ
-
φι�ι N�υλευτWς τ�P dν�ς \ τ�P [λλ�υ κ.µµατ�ς.

Kα- στ�ν παρ�Pσα µεταρρ,θµιση τ�P 5Aρσ�νη πρ�Nλ�πεται ν' aδρυθ�Pν ν�α
τµ
µατα. Kατ’ �ρ2�ν π�ι�ς θ' διδ);*η σ’ αBτ);

ΣYNT.: ACτ�% πρ�φανNς π�� διδ)σκ�υν κα% στ� �π)ρ��ντα τµ�µατα...
Kα% +τσι κι ;λλιNς δν αC5)ν�υν κ)θε �ρ>ν� τ!ν ;ριθµ! τNν εRσακτ,ων;

B.Φ.: ABτ' µεταφρ)	�νται σW ψ
φ�υς στ-ς �κλ�γWς. T7ρα, Aν > Zπ�δ�µ�
ε<ναι �ν,παρκτη γι' ν' δε2θ*� ν�α τµ
µατα, περισσ.τερ�υς φ�ιτητ�ς, αBτ�
δWν �νδιαφ�ρει καν�ναν. ��ρετε τ# ν�� τµ�µα πρ�τ)θηκε ν' aδρυθ*� στ� Π)-
ντει� Πανεπιστ
µι�; «Tµ�µα 5A;ι�π�#ησης 5Eλε,θερ�υ Xρ.ν�υ»! �O2ι uς
µ)θηµα, uς �νε;)ρτητ� τµ�µα παρακαλ+. �O καθ�νας «@,τι θυµnται 2α#ρε-
ται»!

�Aλλ�ι π)λι µ�σα �π’ τ' MME πρ�N)λλ�νται συνε2+ς παριστ)ν�ντας τ�3ς
«Γκ�υρ�P». ∆Wν �ναφ�ρ�µαι σW }ν.µατα, [λλωστε ε<ναι γνωστ). �Oµιλ�Pν
περ- παντ.ς, @µως ε<ναι φανερ� @τι δWν ;�ρ�υν τ#π�τα �π�λ,τως. 5Aφ�στε
τ�ν κακ�π�#ηση τ�ς γλ7σσας σW �π#πεδ� σ,ντα;ης \ τ�ν φ�Nερ� διαστρ�φ�
τ�P ν�
µατ�ς τ+ν λ�;εων. Kα- γι' µ#α θ�ση στ� γυαλ- ;�ρετε τ# στρ#µωγµα π�-
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φτει; �O κ. Kυριακ�P, = Oδι�κτ
της τ�P ANTENNA, Xφτασε ν' π*� @τι «�M κ�ρι-
�ι αCτ�% +πρεπε ν� µ ς πληρ'ν�υν γι� ν� τ��ς 7γ)��υµε, στ! 6π�πεδ� π�� 7ρ�-
σκ�νται». cOταν π)λι ;ε2αστ�Pν κα- πnνε στ-ς πανεπιστηµιακWς α�θ�υσες,
δηµι�υργ�Pν καταστ)σεις πε	�δρ�µιακ�P θε)τρ�υ, λ�γ�ντας σα2λαµ)ρες,
µ� κ)ν�ντας �;ετ)σεις, πα#	�ντας µW τ�3ς φ�ιτητ�ς κα- κ)ν�ντας @,τι µπ�ρε4
ν' φανταστ*� κανε#ς. cOλα αBτ' ε<ναι \ δWν ε<ναι στ�ι2ε4α �π�λ,τ�υ σ
ψεως;

ΣYNT.: OM φ�ιτητς µ�πως ;ρ����υν ν� ;ντιδρ�Dν; .Aκ��στηκαν περι-
πτ'σεις «για�υρτ'µατ�ς» κα% 5υλ�δαρµ�D κ)π�ιων καθηγητNν.

B.Φ.: Π�λλWς φ�ρWς X2�υν γι�υ2αϊστ� καθηγητWς στ-ς α�θ�υσες διδασκα-
λ#ας. T�3ς λ�νε @τι αBτ' π�3 µnς διδ)σκετε ε<ναι τ�υλ)2ιστ�ν πρωτ.λεια, Aν
|2ι γελ�4α. �E2�υµε δ,� κατηγ�ρ#ες φ�ιτητ+ν. T�3ς �ν
συ2�υς κα- δρα-
στηρι�π�ιηµ�ν�υς π�3 δWν �ν
κ�υν στ' κ�ιν�N�υλευτικ' κ.µµατα. Στ-ς τε-
λευτα4ες καταλ
ψεις στ�ν Π)ντει� φ�ρθηκαν [ψ�γα. 5Aν
κ�υν συν
θως
στ�ν �;ωκ�ιν�N�υλευτικ� �ριστερ). Kα- > [λλη κατηγ�ρ#α, > =π�#α �κφρ)-
	ει τ�ν κ�µµατικ� ν�µενκλατ�,ρα. E<ναι �;αρτηµ�νη �λλ' κα- �πωφελε4ται
τ�ς κατ)στασης π�3 �πικρατε4. Γι' παρ)δειγµα > πρ�ηγ�,µενη πρυτανε#α
στ�ν Π)ντει� δι7ρισε 60 φ�ιτητWς µ�σα στ� πανεπιστ
µι� σW δι)φ�ρες θ�σεις
παρ)τυπα κα- παρ)ν�µα. ABτ' τ' �νεργ' στελ�2η τ+ν κ�µµατικ+ν νε�λαι+ν
δWν �ντιδρ�Pν σW τ#π�τα. Mιλ�Pν στ� |ν�µα τ+ν φ�ιτητ+ν, �λλ' π)ντ�τε
2ωρ-ς αBτ�- ν' τ� γνωρ#	�υν.

ΣYNT.: Kαθηµεριν� στ!ν T�π� 7λ,π�υµε πρ�κηρ�5εις θ,σεων διδακτικ�D πρ�-
σωπικ�D ;π’ τ� πανεπιστ�µια. Π>σ� ;ντικειµενικς ε�ναι �M τελικς 6πιλ�γ,ς;

B.Φ.: �Yπ�τ#θεται @τι γ#νεται πρ�κ
ρυ;η, @µως τ� π�ι.ς θ' �πιλεγ*� ε<ναι
�κ τ+ν πρ�τ�ρων καθωρισµ�ν�. 5Eπιλ�γ�υν �νθρ7π�υς ν' διδ);�υν τ� γνω-
στικ� �ντικε#µεν� π�3 πρ�κ
ρυ;αν, 2ωρ-ς ν' X2�υν �Bδεµ#α σ2�ση µW τ� �ντι-
κε#µεν� αBτ.. Kα- Aν ρωτ
σ*ης τ� γιατ#, δWν πα#ρνεις π�τW �π)ντηση. Π�λ-
λWς φ�ρWς Nλ�π�υµε ν' κρ#νεται [νθρωπ�ς γι' µι' Nαθµ#δα κα- στ' NιNλ#α
π�3 X2ει Zπ�N)λει ν' µ�ν X2�υν κ�π� �a σελ#δες �π’ τ�3ς Zπ�τιθ�µεν�υς κρι-
τ�ς. N' �µφαν#	ωνται στ�ν εOσηγητικ� Xκθεση [ρθρα uς NιNλ#α, ν' �γν�-
�Pνται, �κε4 π�3 δWν συµφ�ρει, NασικWς �πιστηµ�νικWς συνεισφ�ρ�ς. ABτ'
@λα σηµα#ν�υν τ�ν παντελ� Xλλειψη πανεπιστηµιακ�P �θ�υς.

ΣYNT.: Bλ,π�υµε π�λλς γυναAκες ν� 7ρ�σκωνται στ& διδακτ�ρ�α. M�πως
�M λ>γ�ι ε�ναι καθαρ)... αRσθητικ��;

B.Φ.: ABτ� π�3 Zπ�ν�ε4τε συµNα#νει σπ)νια γι' τ�ν Xγκριση διδακτ�ρικ+ν
διατριN+ν. cOπως Nλ�πετε, �a κ�π�λλες κα- στ-ς πανελλ
νιες �;ετ)σεις πρω-
τε,�υν, δε#2ν�υν περισσ.τερ� 	�λ� κα- �πιµ�λεια. ABτ' ;εκιν�Pν, @ταν πρ�-
σπαθ
σ�υν ν' µπ�Pν στ� πανεπιστ
µι� uς διδακτικ� πρ�σωπικ., κα- δWν

Π(ς «)κλ*γνται» + ,-ρηστι κα& �πκλε�νται + +καν&
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�ν
κ�υν σW κυκλ7µατα κα- �zτε �νδ#δ�υν σW [λλ�υ ε�δ�υς πρ�τ)σεις. 5Eµπλ�-
κ�υν θ�µατα  �ρωτικ) κα- @,τι [λλ� µπ�ρε4τε ν' φανταστ�τε.

ΣYNT.: .Eκε�νη T �γι&ς µει�ψηφ�α τNν καθηγητNν, π�� Vντως �π)ρ�ει,
πNς λειτ�υργεA µ,σα σ’ Wλη αCτ& τ&ν κατ)σταση;

B.Φ.: ABτ� > µερ#δα τ+ν καθηγητ+ν, π�3 κ)νει σωστ' τ�ν δ�υλει) της,
ε<ναι στριµωγµ�νη στ� γων#α κα- �a [νθρωπ�ι αBτ�- θεωρ�Pνται «Oδι.τυ-
π�ι», «Oδι.ρρυθµ�ι». cOµως ε<ναι σW τ�τ�ι� Nαθµ� �π�γ�ητευµ�ν�ι κα- κ�υ-
ρασµ�ν�ι, π�3 τελικ' δWν �ντιστ�κ�νται πα#	�ντας στ�ν �Bσ#α τ' παι2ν#δια
τ+ν [λλων.

ΣYNT.: Kα% τ! 6π�σηµ� κρ)τ�ς δν δε��νει καµµ�α δι)θεση ν� παρ,µ73η;

B.Φ.: ∆Wν µW �νδιαφ�ρει > δι)θεση �λλ' > πρ);η. ABτ� τ� στιγµ� > Π)-
ντει�ς µW αBθαιρεσ#ες τ+ν δ,� πρ�ηγ�,µενων πρυτανει+ν παρ�υσι)	ει 3,5
δισεκατ�µµ,ρια Xλλειµµα. Π�σ' π�3 διατ�θηκαν µW �πιταγWς 2ωρ-ς �ντ)λ-
µατα, 2ωρ-ς δηλαδ� τ�ν Xγκριση τ�P παρ�δρ�υ.

ΣYNT.: .AσφαλNς θ� γνωρ��ετε, κ�ριε Φ�λια, Wτι παρ>µ�ια κατ)σταση
6πικρατεA κα% στ&ν M,ση .Eκπα�δευση. Π�λλ�% γ�νεAς π�� πηγα�ν�υν στ�
Λ�κεια γι� ν� ρωτ�σ�υν σ�ετικ� µ τ&ν 6π�δ�ση τNν παιδιNν τ�υς, 7ρ�σκ�υν
καθηγητς �M *π�A�ι �Yτε κZν γνωρ���υν τ� παιδι) τ�υς κα% µ)λιστα σ µα-
θ�µατα δεσµNν.

B.Φ.: ∆Wν γνωρ#	ω τ�ν κατ)σταση στ�ν 2+ρ� αBτ� µW λεπτ�µ�ρειες.

ΣYNT.: "O κ. Σηµ�της Bς πανεπιστηµιακ!ς καθηγητ&ς θ� γνωρ��3η Wλα
αCτ� τ� πρ)γµατι καταπληκτικ� π�� συµ7α�ν�υν στ� πανεπιστ�µια. \E�ει
6κδηλ'σει κ)π�ι� 6νδιαφ,ρ�ν;

B.Φ.: �Yπ)ρ2ει µ#α Xκφραση π�3 λ�ει: «[φησε τ�3ς θαµµ�ν�υς κ,κλ�υς, 2α-
µ�ν�υς». Γιατ#, Aν �ρ2#σ*ης ν' �νασκαλε,*ης, θ' Nγ�Pν πρ)γµατα π�3 �π�
αBτ' θ' πρ�κ,πτ�υν τρ�µερWς εBθ,νες. Π)ντ�τε κρ,N�νται συµφ�ρ�ντα σW
κ)θε στ)ση.

ΣYNT.: M�πως π�σω ;π’ αCτ&ν τ&ν ;καταστασ�α 6πιδι'κεται ]ργανωµ,-
να T πλ�ρης �ρεωκ�π�α τKς Παιδε�ας;

B.Φ.: ∆Wν µπ�ρ+ ν' NεNαι7σω τ�ν bπαρ;η µιnς τ�τ�ιας N�,λησης. 5Eκε4ν�
N�Nαια π�3 συµNα#νει σW παγκ.σµι� �π#πεδ� ε<ναι > κατ)ρρευση τ�ς Παι-
δε#ας κα- = Xλεγ2.ς της �π� fνα κ�ντρ� �κπαιδευµ�νων �νθρ7πων. Kα- �φ�ρn
στ�ν τρ.π� π�3 |2ι µ.ν� �σκε4ται > παγκ.σµια κυριαρ2#α �λλ' κα- > π�λι-
τιστικ� διε#σδυση στ�ν κ.σµ�. ∆Wν πρ�πει ν' X2*ης π�λιτιστικ� συνε#δηση, γι'
ν' ε<σαι εzπλαστη µ)	α.

Παν. Λ. K%υ'αλ�κης

T/ κρ!τς «�φ�νει τ1ς θαµµ*νυς κ�κλυς -αµ*νυς»
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«\Aλλη µ�α �ρ�νι� 6κ�λισε µ,σα στ&ν παρακµ�. Παρακµ& π�� µεθ�δικNς κα% συστηµα-
τικNς ;περγ)��νται π�ικιλ'νυµ�ι 5,ν�ι 6π�7�υλ�ι κα% πρακτικNς πρ�ωθ�Dν εCτελεAς 6γ�'-
ρι�ι �πηρ,τες των. ..."H δια7ρωτικ& π�λιτικ& εRς τ&ν Παιδε�αν 6γκαινι)σθηκε µ τ&ν ν%-
µ%θετικ
ν δ%λ%φ%ν�αν τ+ς �Eλληνικ+ς µας γλ-σσης. "H κατ)ργησις τKς συστηµατικKς δι-
δασκαλ�ας τKς .Aρ�α�ας "EλληνικKς κα% T εRσαγωγ& Rδι�τ�π�υ σ π�λλ� δηµ�τικKς, π��
δν ε��ε µιληθK π�τ,, ;φ’ Oν>ς, κα% T καθι,ρωσις τ�D ;θλ��υ µ�ν�τ�νικ�D, κυρι�λεκτικNς
;τ>ν�υ κα% ;πνευµατ�στ�υ συστ�µατ�ς γραφKς, ;φ’ Oτ,ρ�υ, συντ,λεσαν, _στε �M ν,�ι µας
σ�µερα, εRς τ&ν πλει�ν�ψηφ�α των, ν� µ&ν `µπ�ρ�Dν πλ,�ν ν� +��υν πρ>σ7ασι V�ι µ>ν�ν
εRς τ� ;νεπαν)ληπτα κε�µενα τKς πρ�γ�νικKς µας σ�φ�ας, ;λλ� �Yτε κα% σ κε�µενα τKς µ,-
�ρι περ�π�υ κα% τ�D 1980 γραµµατε�ας 6πιστηµ�νικ� d λ�γ�τε�νικ)! Kα% συµπληρ'θηκε
µ τ&ν 7αθµια�α µετατρ�π& τKς Παιδε�ας σ �νεθνικ/, δι� τKς ;παλε�ψεως ;π! τ&ν διδα-
σκαλ�αν κ)θε φρ�νηµατικKς διδασκαλ�ας κα% ;ναφ�ρ ς εRς τ%ς παραδ�σιακς ;5�ες τ�D
"Eλληνισµ�D, σ µερικς δ περιπτ'σεις κα% σ �ντεθνικ/, δι� παρα�αρ)5εως συγκεκριµ,-
νων Mστ�ρικNν γεγ�ν>των εRς ;π�στευτ�ν 7αθµ>ν, µ,�ρι κα% Tρω�π�ι�σεως 6θν�πρ�δ�τNν!
\Eτσι περι�λθαµε πλ,�ν σ κατ)στασι ;π�λιτ�στων, ;φ�D 5εκιν µε τ'ρα Bς 6θνικ& κ�ιν>-
της τ&ν, µ>νη �ρησιµ�π�ι�σιµη, πνευµατικ& µας παραγωγ�, �ωρ%ς δυνατ>τητα ;ναγωγKς
εRς τ! παρελθ!ν κα% �ωρ%ς ;5�ες �ωKς, ;π! τ! µηδ,ν!...».

T� ;νωτ,ρω ε�ναι ;π�σπ)σµατα ;π! τ! πρωτ��ρ�νι)τικ� µ�νυµα τ�D τ. πρ�,δρ�υ τKς
∆ηµ�κρατ�ας κ. Xρ. Σαρτ�ετ)κη. Πρ)γµατι, ε�ναι 6ντυπωσιακ! Wτι 4νθρωπ�ς π�� καθεA5ε
γι� 5 �ρ>νια τ! ;ν'τατ� ;5�ωµα τ�D ;θλ��υ ρωµα�ικ�υ κρ)τ�υς ε�ναι φ�ρ,ας τNν θαυµα-
σ�ων αCτNν RδεNν.

Π. K.

.Aπ! τ��ς γνωστ��ς "Eλλην�αυστραλ��ς παρ)γ�ντες * κ. K. Kαλλ,ργης +�ει δηµι�υρ-
γ�σει τ� τελευταAα �ρ>νια µ�α τερ)στια 6πι�ε�ρηση κατασκευKς κα% τ�π�θ,τησης `λε-
κτρικNν 6γκαταστ)σεων κα% συσκευNν. OM δ�� πι! γνωστς OταιρεAες τ�D κ. Kαλλ,ργη, T
Sunlighting Australasia κα% T Holophhane, θεωρ�Dνται ;π! τ%ς κ�ρυφαAες τKς �'ρας, 6νN
;π! καιρ! T φ�µη τ�υς +�ει 65απλωθK κα% στ!ν �Nρ� τKς .Aσ�ας. FEνα µεγ)λ� +ργ� στ!
X>νγκ-K!νγκ παλαι>τερα κα% T σηµεριν& δραστηρι>τητα στ&ν Mαλαισ�α, Wπ�υ διε5�-
�θησαν πρ>σφατα �M κ�ιν�π�λιτειακ�% ;γNνες, �πε�ρ,ωσε τ!ν κ. Kαλλ,ργη ν� δηµι�υρ-
γ�σ3η γραφεA� κα% στ&ν K�υ)λα Λ�υµπ��ρ, Wπ�υ κτ��εται τ! µεγαλ�τερ� κτηριακ! συ-
γκρ>τηµα στ!ν κ>σµ� (τελει'νει σ�µερα): kναν διπλ! �Cραν�5�στη lψ�υς 452 µ,τρων.
Στ&ν `λεκτρ�φ'τιση τ�D γιγαντια��υ αCτ�D κτ�σµατ�ς, π�� ε�ναι Rδι�κτησ�α τ�D κρ)τ�υς
τKς Mαλαισ�ας κα% τKς Oταιρε�ας πετρελαι�ειδNν Petrola, ;π! Wπ�υ κα% τ! Vν�µ) τ�υ «Petrola
Towers», * πρ�ϋπ�λ�γισµ!ς τKς *π��ας 5επερν  τ� 12 Oκατ�µµ�ρια δ�λλ)ρια, �M OταιρεAες
τ�D κ. Kαλλ,ργη +��υν µεγ)λη συµµετ��& κα% +��υν ;ναλ)7ει ν� `λεκτρ�φωτ�σ�υν εRδι-
κ��ς �'ρ�υς µ φωτιστικ� π�� θ� κατασκευ)σ�υν καθ’ *λ�κληρ�αν στ&ν ACστραλ�α.

.A5��ει ν� ;ναφ,ρ�υµε Wτι * κ. Kαλλ,ργης, �π�στηρικτ&ς κα% φ�λ�ς τKς π�δ�σφαιρικKς
*µ)δ�ς «"Eλλ�ς Mελ7��ρνης», ε�ναι �πε�θυν�ς κα% γι� τ!ν µ�ντ,ρν� `λεκτρ�φωτισµ! τ�D
σταδ��υ τKς κυαν>λευκης *µ)δ�ς.

D. Th.

Στ� κ�ιν>�ρηστα καρτ�τηλ,φωνα τ�D OTE, µ>λις σηκ'σωµε τ! ;κ�υστικ! κα% τ�π�θε-
τ�σωµε τ&ν κ)ρτα, 6µφαν��εται εRς τ!ν π�νακα T φρ)σις 6ντ�λ& «EΠIΛEqATE TON
APIΘMO» (πρ�στακτικ�). .Eπιλ,γ�υµε τ!ν ;ριθµ! κα% T φρ)σις ;ντικαθ�σταται ;π! τ&ν
ν,α, �π�τ�θεται, «EΠIΛEqATE TON APIΘMO (TA∆E)». Π)λι 6ντ�λ& µ�D δ�δει; M�πως πρ,-
πει ν� 6πιλ,5ω π)λι τ!ν ;ριθµ! γι� 6πι7ε7α�ωσι; .AσφαλNς V�ι. Πρ>κειται γι� πληρ�φ>-

�H 1ριστικ/, 2 3π%τακτικ
 κα4 1 OTE

Xωρ4ς σ78λια

9Eκπληκτικ:

AIΣIMA KAI A∆HPITA



ρηση (*ριστικ�). Φα�νεται Wτι κ)π�ι�ι µ ς θεωρ�Dν 7ραδ�γλωσσ�υς κα% 7ραδ�ν�ες, 4ρα
;ν�καν�υς ν� διακρ�νωµε *ριστικ& (;�ρ�στ�υ) κα% πρ�στακτικ& (;�ρ�στ�υ) κα% ν� κατα-
ν��σωµε τ! «EΠEΛEqATE» τ! *π�A� ;π�δ�δει δ��ως ;µφι7�λ�α τ! ν>ηµα τKς δευτ,ρας (πλη-
ρ�φ�ριακKς) φρ)σεως. uH µ�πως ε�ναι δεAγµα πρ�>δ�υ τ�D π�λιτισµ�D T 65�µ��ωσις (d
κα% ;ντιστρ�φ&) *ριστικKς - πρ�στακτικKς; M�πως T κατ)ργησις τKς *ριστικKς ;�ρ�στ�υ
(µ αY5ησι: 6π-ε-λ,5ατε) ε�ναι δικαι�λ�γηµ,νη ;π>ρριψις περιττ�D πλ��τ�υ; MισεA κανε%ς
τ!ν πλ�Dτ�;

.Eπ% π���υ 6κ τNν ;νωτ,ρω 6πι�ειρηµ)των στηρ��εται T γλNσσα τ�D OTE;

Γ. M.

Kαλ! κι αCτ!. FOπως +λεγε kνας �π)λληλ�ς τ�D «κα��ν�υ» τKς Π)ρνηθ�ς, kνας �αµ,ν�ς
6πι�ειρηµατ�ας ;ν,7ασε στ! 7�υν! kναν Mερ,α, γι� ν� κ)νη εC�,λαι� κα% ν� 65�ρκιστ3K T κα-
κ� τ�υ τ��η. Kα% αCτ!ς * ;µαθ,στατ�ς * διευθυντ&ς δν 4φησε τ!ν Mερ,α ν� εRσ,λθ3η 6ντ!ς
τ�D κτηρ��υ. ∆ν κατεν>ησε Wτι σ’ kναν να>, +στω κα% τKς τ��ης, kνας Mερ,ας +�ει δικα�ωµα
ν� Mερ�υργ3K κα% τ!ν `ν)γκασε ν� εCλ�γ�σ3η τ!ν περ�γυρ� τ�D «κα��ν�υ» µ κ�νδυν� ν�
γκρεµ�τσακιστ3K * λειτ�υργ!ς τ�D "Yψ�στ�υ. Kα% µετ� παρε5ηγεAται * παπα-Tσ)καλ�ς, π��
µ�α ;στρ�λ>γ�ς σ µ�α τηλε�πτικ& 6κπ�µπ& τ�D 6π,τα5ε κατ)µ�υτρα, Wτι �M MερεAς ;ντι-
στρατε��νται τ��ς ;στρ�λ>γ�υς, γιατ% τ��ς πα�ρν�υν τ&ν πελατε�α. Γι� ν� µ&ν µιλ�σ�υµε
γι� τ� �ιλι)δες εC�,λαια, _στε ν� ;π�κατασταθ3K T 4π�ρ�ς κα% ;τυ��σασα κ�ρασ�ς.

A. K.

Γ�ρω ;π! τ&ν περ�φηµη �π>θεση τKς ;γ�ρ ς τNν ρωσικNν πυρα�λων τ�π�υ «S-300» ;π!
τ! Kυπριακ! Kρ)τ�ς: "H κυπριακ& κυ7,ρνηση π�� τ��ς παρ�γγειλε, 6πιθυµεA τ&ν 6γκατ)-
στασ� τ�υς V�ι στ&ν K�πρ� ;λλ� στ&ν Kρ�τη κα% T Oλληνικ& πλευρ� φα�νεται ν� συµφων3K.
\Aλλ�ι λ,νε Wτι στ&ν Kρ�τη δν θ� τ�π�θετηθ�Dν, ;λλ� θ�... ;π�θηκευτ�Dν, µι� κα% T 65αγ-
γελ�α τKς ;γ�ρ ς τ�υς +γινε γι� ν� κερδ�σ3η * κ. Kληρ�δης τ%ς 6κλ�γς κα% V�ι γι� ;µυντι-
κ��ς σκ�π��ς. Kανε%ς δν 5,ρει π�ι> κρ)τ�ς θ� πληρ'σ3η τ&ν ;5�α τ�υς κα% σ π�ι! θ� ;ν�-
κ�υν. \Aλλα κ>µµατα στ&ν K�πρ� �ητ�Dν... δηµ�ψ�φισµα γι� τ&ν τ��η τ�υς κα% �M συσκ,-
ψεις σ "Eλλ)δα κα% K�πρ� πυκν'ν�υν. "H ;π>φαση, λ,νε, πρ,πει ν� ε�ναι 6θνικ� συµφ,-
ρ�υσα... γι� τ��ς .Aµερικαν��ς.

Xωρ%ς σ�>λια.

Π. K.

�H ?µυνα τ+ς Pωµι%σ@νης

Στ: να: τ%A τB8γ%υ
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OCφ�λ>γ�ι, σειρι�λ>γ�ι, σελην�λ>γ�ι, θε�κρ)τες, θε�ληπτικ��, ;π�κρυφιστ,ς, Oλλην�-
ανατ�λιστ,ς, µυστικιστ,ς, �ιτων�φ>ρ�ι, τρι7ων�φ>ρ�ι, καρεκλ�ρρ�τ�ρες, τραγ�θυσιαστ,ς,
πυρ�7απτισµ,ν�ι, ;δ�στακτ�ι +µπ�ρ�ι τ�D π�λιτικ�D κα% �Rκ�ν�µικ�D 6µπ�ρε�µατ�ς
«"Eλλ)ς», 6πιστηµ�νικ� ναυ)για, ;γρ)µµατ�ι, ;ρλ�υµπ�λ>γ�ι, �λαµυδ�φ>ρ�ι, µανι�κα-
ταδιωκτικ��, µ,ντι�υµ, καφετ��Dδες, �αρτ�ρρ��τρες, �Rων�σκ>π�ι, ;ργ�ναυτ�λ>γ�ι, ;γ�ρ-
τες, «δηµ�σι�γρ)φ�ι» κα% «6κδ>τες» περι�δικNν, µισθωτ�% τραπε�Nν σιωνιστικNν συµφε-
ρ>ντων (π�� ;ντιγρ)φ�υν κα% κατ>πιν συκ�φαντ�Dν τ!ν «∆»), συνεδρι�λ>γ�ι (µ εRσιτ�-
ρι� γι� τ��ς ;κρ�ατ,ς!), Jργανωσι�λ>γ�ι, κυνηγ�% σπηλαι�7�ων ;ρ�αι�ελληνικNν «Jντ�-
τ�των», πελασγ�γενεAς... FOλ�ι αCτ�% 6ργ�λα7ικ� εCαγγελ���νται στ!ν περι��σι� λα! τNν
PωµιNν τ&ν ;ναγ,ννηση τ�D "Eλληνικ�D Π�λιτισµ�D �ωρ%ς ν� +��υν Rδ,α περ% αCτ�D. FOλ�ι
�M παραπ)νω συγκρ�τ�Dν τ!ν περι7>ητ� «�Nρ�». Πραγµατικ), * «∆», Wταν πρωτ�5εκ�νη-
σε τ! 1982 ν� 6ρευνw  τ! µεγαλεA� τKς "Eλληνικ>τητας κα% τ&ν παγκ�σµι>τητα τ�D "Eλληνι-
κ�D Π�λιτισµ�D, �Cδ,π�τε φαντα�>ταν Wτι θ� παρα�θ�Dν τ,τ�ιες τερατ�γεν,σεις σ�ν πα-
ρεν,ργειες τKς πρ�σπ)θει)ς τ�υ. Φρ�κη. 

M. M.

�Eλλην%τερατ%γεν�σεις



Tελευτα�	ς στ�	ς τ	υ �νας �πικ�νδυν	ς «�Eρως»

Συµµετε��ε στ
ν �πι�ε�ρηση �π�στ�λ�ς τ�� «M�ρινερ 4» στ�ν
�Aρη τ� 1965, %λα'ε µ(ρ�ς στ
ν �π�στ�λ
 τ�� «B*γιατ,ερ», τ��
διαστηµ�πλ���υ π�. π�γε στ�ν Kρ*ν�, τ�ν ∆�α, τ�ν O2ραν� κα4
τ�ν Π�σειδ6να, στ
ν �π�στ�λ
 τ�� δ�ρυφ*ρ�υ «Γαλιλα��ς», π�.
�τ(θη σ: τρ��ι; γ<ρω �π� τ�ν ∆�α, κατεσκε<ασε >να π�λ<πλ�κ�
?ργαν� π�. �κτ�@ε<θηκε τ�ν AOκτB'ρι� τ�� 1997 κα4 θ; φθ�σDη
στ�ν Kρ*ν� γι; ν; τεθD� σ: τρ��ι; τ� 2004, κατεσκε<ασε τ
 συσκευ

τ�� πρ�γρ�µµατ�ς «Cassini» π�. θ; �ρευνGσDη τ�ν δ�ρυφ*ρ� τ��
Kρ*ν�υ TιτIνα...

AAπ� τ� Bρ�ντ�δ�ς τ�ς X��υ
στ
ν κ�ρυφ
 τ�ς ∆ιαστηµικ�ς
OMIΛEI ΣTON «∆» O EΓKEΦAΛOΣ THΣ NAΣA ΣT. KPIMIZHΣ

+O κ	ρυφα�	ς τ-ς .µερικανικ-ς ∆ιαστηµικ-ς Σταµ1της Kριµι2-ς µ3 τ4ν συνερ-
γ1τιδα τ	7 «∆αυλ	7» κ. N1νσυ Mπ�σκα στ8 9Eργαστ:ρι	 9Eφηρµ	σµ;νης Φυ-
σικ-ς τ	7 Πανεπιστηµ�	υ T2=ν X�πκινς τ-ς Bαλτιµ�ρης, τ8 Aερ8 Bδυτ	 Cπ	υ D

κ. Σπ. Kρ. �κπ	νε� τE πρ	γρ1µµατα �Fερευν:σεως πλανητGν τ-ς NAΣA.



Π�ι*ς εLναι; ELναι O καθηγητ
ς Σταµ1της Kριµι2-ς �π� τ� Bρ�ντ�δ�ς τ�ς X��υ, O �π4
κεφαλ�ς τ�� TµGµα�ς ∆ιαστηµικ�ς π�. σ�εδι�,ει τ; πρ�γρ�µµατα �@ερε<νησης τ�ς
NAΣA. QO κ. Kριµι,�ς δηλBνει, Rτι:

«O� �ρ�α	
ι �Eλληνες ε��αν τ�ν δι
ρατικ�τητα ν� �ρµηνε�
υν τ� φαιν�µενα �π  φι-
λ
σ
φικ� #π
ψη κα% µ& τ�ν παρατ'ρηση ν� πρ
(α)ν
υν σ& θεωρητικ&ς πρ
(λ,ψεις. .H
σ�γ�ρ
νη 1πιστ'µη 2�ει τ� δυνατ�τητα µ,σα �π  τ� πειρ3µατα ν� �π
δεικν�4η τ%ς θεω-
ρητικ&ς 5π
θ,σεις. T  τ,λ
ς τ
7 α89να µ:ς φ,ρνει στ  κατ;φλι µεγ3λων �π
καλ�ψεων
σ�ετικ� µ& τ�ν δηµι
υργ)α τ
7 σ�µπαντ
ς». Kα4 πρ�σθ(τει: «.O φ�(
ς τ
7 �γν;στ
υ 5π
-
�ωρε	, καθ>ς ? 1πιστηµ
νικ� �ν3λυση πρ
σφ,ρει �παντ'σεις γι� τ� δηµι
υργ)α τ
7 κ�-
σµ
υ. Στ%ς �ρ�&ς τ
7 2000 �ναµ,ν
νται σηµαντικ&ς �νακ
ιν;σεις �π  τ
Cς κλ3δ
υς τDς
∆ιαστηµικDς κα% τDς K
σµ
λ
γ)ας, π
C θ� �π
καλ�πτ
υν τ  π9ς δηµι
υργ'θηκε G κ�-
σµ
ς µας. �Eνα 1ρ;τηµα Hµως θ� µε)ν4η �ναπ3ντητ
: “Γιατ) δηµι
υργ'θηκε G κ�σµ
ς”.

• .H �π
στ
λ� τ
7 διαστηµ
πλ
)
υ «Near» (Near Earth Asteroid Rendezvous) τ  1996
στ ν �στερ
ειδD «433 REρως» �π
τελε	 τ  Sεκ)νηµα τ
7 πρωτ
π
ριακ
7 πρ
γρ3µµατ
ς
τDς NAΣA «Discovery» γι� τ�ν 1Sερε�νηση τ9ν πλανητ9ν – 1µπνευστ�ς τ
7 Gπ
)
υ ε�ναι
G δρ Σταµ3της KριµιWDς. T  διαστηµ�πλ
ι
 1πρ�κειτ
 ν� συναντ'σ4η τ ν �στερ
ειδD
REρωτα µ,σα στ ν XIαν
υ3ρι
. �Eνα «µπλ�κ #
υτ» στ�ν 1πικ
ινων)α τ
υ µ& τ  1π)γει
 K,-
ντρ
 XEλ,γ�
υ XEπι�ειρ'σεων γι� 27 [ρες στ%ς 27 ∆εκεµ(ρ)
υ καθυστ,ρησε τ�ν κρ)σιµη
συν3ντηση γι� λ)γ
υς µDνες.

– KIριε Kριµι2-, π�σ	 σπ	υδα�	 εJναι τ8 �γε�ρηµα π	K �πιειρε�τε καL τ� .ναµ;νετε
νE µMς .π	καλIψOη;

Σ.K.: ELναι σπ�υδα�� �γ�ε�ρηµα, Tπ� τ
ν %νν�ια Rτι π�τ: διαστηµ*πλ�ι� δ:ν %�ει τεθ�
σ: τρ��ι; γ<ρω �π� >να µικρ� σ6µα. QO �στερ�ειδ
ς «433 �Eρως» εLναι σ�ετικ; µικρ�ς –
περ�π�υ 40 �ιλι*µετρα µ�κ�ς κα4 15 �λµ. πλ�τ�ς. QΩστ*σ� εLναι >νας �π� τ�.ς µεγαλ<τε-
ρ�υς π�. πλησι�,�υν τ
ν Γ�. �E�ει 'ασικ� �νδιαφ(ρ�ν, δι*τι Tπ�ρ�ει τ� �νδε�*µεν� σ:
>να Yκατ�µµ<ρι� �ρ*νια ν; �λλ�@Dη Z τρ��ι� τ�υ κα4 ν; �τυπGσDη τ
ν Γ�. AEπ�σης, ?ντας
O µεγαλ<τερ�ς �στερ�ειδ
ς π�. %��υµε κ�ντ� µας, µIς παρ(�ει τ
 δυνατ*τητα ν; τ�ν
πρ�σεγγ�σ�υµε σ: σ�ετικ; σ<ντ�µ� �ρ�νικ� δι�στηµα. T� τα@�δι τ�� δ�ρυφ*ρ�υ διαρκε�
περ�π�υ τρ�α �ρ*νια.

• T  πρωτ
π
ριακ  πρ�γραµµα τDς NAΣA «Discovery» στηρ)�θηκε στ�ν 1λα�ιστ
-
π
)ηση τ
7 κ�στ
υς τ9ν µικρ9ν διαστηµικ9ν �π
στ
λ9ν σ& πλανDτες κα% #λλα σ;µατα
τ
7 ?λιακ
7 µας συστ'µατ
ς. .H �π
στ
λ� τ
7 «Near» ε��ε σ�εδιασθD ν�  γ)ν4η µ& δαπ3-
νη 600 �κατ. δ
λλαρ)ων, �λλ� ? 1πιστηµ
νικ� Gµ3δα τ
7 κ. KριµιWD τ  πραγµατ
π
)ησε
µ& 108 �κ. δ
λ3ρια. (.H δε�τερη �π
στ
λ� στ  πλα)σι
 τ
7 πρ
γρ3µµατ
ς «Discovery»
ε�ναι 1κε)νη τ
7 διαστηµ
πλ
)
υ «Pathfinder» στ ν RAρη).

– T8 διαστηµ�πλ	ι	 κατασκευ1σθηκε Sπ8 τ4ν �π�Tλεψ: σας;
Σ.K.: ELµαι �πικεφαλ�ς Oλ�κλGρ�υ τ�� πρ�γρ�µµατ�ς κα4 διευθ<νω τ� K(ντρ� ∆ιαστη-

µικ�ς �Eρευνας. �Hµ�υν κατ; κ�π�ι� τρ*π� O �µπνευστ
ς τ�� πρ�γρ�µµατ�ς. �Eγινε >νας
διαγωνισµ�ς κα4 καταφ(ραµε ν; πε�σ�υµε τ
ν NAΣA Rτι ε\µαστε τ� καλ<τερ� �ργαστGρι�
γι; ν; �ναλ�'Dη α2τ
 τ
ν �π�στ�λG. Πετ<�αµε ]ρισµ(να πρ�γµατα, τ; Oπ��α Z NAΣA θε-
ωρ��σε �κατ*ρθωτα στ� παρελθ*ν. T; πλανητικ; πρ�γρ�µµατα συνGθως κ�στ�,�υν 500
Yκατ. >ως 1 δισ. δ�λλ�ρια. AEµε�ς Tπ�στηρ�@αµε Rτι µπ�ρ��µε ν; πραγµατ�π�ιGσ�υµε τ� πρ*-
γραµµα µ: λιγBτερα �π� 150 Yκ. δ�λλ�ρια κα4 σ: �ρ*ν� λιγBτερ� �π� τρ�α �ρ*νια. T� �π�-

�O �πειλητικ�ς «�Eρως» κα� � δυνατ�τητα ���υδετ�ρωσ ς τ�υ
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τ(λεσµα dταν ν; κατασκευ�σ�υµε τ� διαστηµ*πλ�ι� σ: 24 µ�νες, ν; τ� �κτ�@ε<σ�υµε σ: 27
µ�νες κα4 τ� κ*στ�ς τ�υ ν; φθ�σDη µ*λις τ; 108 Yκ. δ�λλ�ρια. T� γεγ�ν�ς α2τ� πρ�κ�λεσε
�ντ<πωση στ�ν κ*σµ� τ�ς ∆ιαστηµικ�ς κα4 ε\�αµε �πισκ(πτες �π� τ
ν NAΣA κι fλλες
�6ρες, γι; ν; µελετGσ�υν τ
ν µεθ�δ�λ�γ�α κα4 τ�ν τρ*π� δι�ικGσεBς µας.

• T  διαστηµ�πλ
ι
 NEAR 1κτ
Sε�θηκε �π  τ�ν (3ση τ
7 Kαν3(εραλ τ ν Φε(ρ
υ3-
ρι
 τ
7 1996. T ν XI
�νι
 τ
7 1997 συναντ'θηκε µ& τ ν �στερ
ειδD «Mατθ)λδη», π
C (ρ)-
σκεται σ’ �π�σταση 328,5 �κατ
µµυρ)ων �ιλι
µ,τρων �π  τ� ΓD.

Σ.K.: gHταν Z πι� κ�ντιν
 συν�ντηση µ: �στερ�ειδ� στ
ν hστ�ρ�α τ�ς �@ερε<νησης τ��
διαστGµατ�ς. T� Near πλησ�ασε σ’ �π*σταση �ιλ�ων διακ�σ�ων �ιλι�µ(τρων. Oh εjκ*νες
π�. %στειλε O δ�ρυφ*ρ�ς %δει@αν µ�α �νBµαλα διαµ�ρφωµ(νη �πιφ�νεια, δι�σπαρτη �π�
κρατ�ρες π�. πρ�κλGθηκαν �π� σ<γκρ�υση µ: fλλα �2ρ�νια σBµατα. M(σα σ: λ�γ�υς
µ�νες κι �φ�� θ; %�Dη διαν<σει περισσ*τερ� �π� >να δισεκατ�µµ<ρι� µ�λια, θ; συναντGσDη
τ�ν �στερ�ειδ� �Eρωτα κα4 θ; τεθD� σ: τρ��ι; γ<ρω τ�υ, γι; ν; τ�ν �@ερευνGσDη.

– Π	ι�ς εJναι D στ�	ς τ-ς .π	στ	λ-ς;
Σ.K.: Στ*��ς εLναι Z µελ(τη τ6ν συστατικ6ν τ�� �στερ�ειδ��ς κα4 κατ’ �π(κταση Z µε-

λ(τη τ6ν συστατικ6ν τ�ς πρωταρ�ικ�ς kλης, �π� τ
ν Oπ��α δηµι�υργGθηκε τ� Zλιακ� σ<-
στηµα. QH πρωταρ�ικ
 kλη τ�� Zλιακ�� συστGµατ�ς πρ4ν �π� 4.5 δισεκατ�µµ<ρια �ρ*-
νια, Rταν δηµι�υργGθηκαν �h πλαν�τες, δ:ν εLναι γνωστ
 �π� µ�α lπλ� �ν�λυση τ6ν συ-
στατικ6ν τ�ς Γ�ς. T; �ρ�ικ; συστατικ; τ�ς Γ�ς %��υν �λλ�ιωθ� σηµαντικ�. Σκεφθ�τε
>να δ��ε�� γεµIτ� 'ραστ� νερ� µ: δι�φ�ρα στ�ι�ε�α. T; στ�ι�ε�α π�. Tπ�ρ��υν στ� νερ�
θ; κατασταλ�@�υν στ� '�θ�ς, �ν6 τ; �(ρια θ; �@ατµιστ��ν. QΩς �κ τ�<τ�υ τ; συστατικ;
τ�ς Γ�ς στ
ν σηµερινG τ�υς κατ�σταση δ:ν �π�τελ��ν >να �ντικειµενικ� δε�γµα. QO �στε-
ρ�ειδGς, �πειδ
 εLναι µικρ*ς, πιστε<�υµε Rτι �ντιπρ�σωπε<ει τ4ς �ρ�ικ:ς mλες κα4 συν�-
σταται �π� α2τ(ς. QO δ�ρυφ*ρ�ς «Near» εLναι �@ωπλισµ(ν�ς µ: ?ργανα τ; Oπ��α θ; φω-
τ�γραφGσ�υν κα4 θ; �ναλ<σ�υν τ
ν �πιφ�νει� τ�υ, τ�.ς κρατ�ρες κα4 τ; Tλικ; �π� τ;
Oπ��α συν�σταται, πρ�σφ(ρ�ντας σηµαντικ(ς πληρ�φ�ρ�ες γι; τ� παρελθ*ν.

– +Yπ1ρει πιθαν�τητα �νας .στερ	ειδ4ς νE συγκρ	υσθO- µ3 τ4 Γ-, Cπως τ4ν �µφαν�-
2	υν τE τελευτα�α ρ�νια τE σεν1ρια τ	7 X�λλυγ	υντ;

Σ.K.: T� θ(µα �πασ��λε� τ� ε2ρ. κ�ιν*, δι*τι παρατηρGσεις σ�ετικ:ς µ: �στερ�ειδε�ς
κα4 µετεωρ�τες εLναι γνωστ:ς �δ6 κα4 2000 µ: 3000 �ρ*νια τ�υλ��ιστ�ν. T; τελευτα�α 200
�ρ*νια �ρκετ; �2ρ�νια σBµατα %πεσαν στ
ν Γ� σ: δι�φ�ρα µ(ρη. QH τελευτα�α µεγ�λη
σ<γκρ�υση %γινε τ� 1908 στ
ν Σι'ηρ�α, σ: µ�α περι��
 π�. nν�µα,*ταν Tανκ�<στα. M�α
περι��
 δ�σ�υς γ<ρω στ; 2000 τ. �λµ. jσ�πεδBθηκε. E2τυ�6ς dταν �κατ��κητη Z περι�-
�G, �λλ�, γι; ν; συλλ�'ετε τ
ν jσ�. τ�ς σ<γκρ�υσης, φαντασθ�τε Rτι Z λ�µψη παρατη-
ρGθηκε �π� τ� Λ�νδ�ν�. pAν εL�ε συµ'D� π(ντε qρες �ργ*τερα κα4 �τυπ��σε µ�α µεγ�λη
π*λη, τ; θ<µατα θ; dταν π�λλ�. ELναι ,Gτηµα τ<�ης α2τ*. Γι’ α2τ� κα4 �φαρµ*,εται τB-
ρα >να πρ*γραµµα γι; τ
ν παρατGρηση Rλων τ6ν �στερ�ειδ6ν, �h Oπ���ι κατευθ<ν�νται
στ
ν περι��
 τ�ς Γ�ς. T; σBµατα α2τ; δ:ν εLναι γνωστ�. TBρα �νακαλ<πτ�νται µ: >ναν
ρυθµ� τ6ν 20 µ: 100 τ�ν �ρ*ν�. A2τ; π�. %��υν δι�µετρ� π�νω απ� 1 �λµ. εLναι κατ; π�-
σα πιθαν*τητα 2000 µ: 3000 κα4 µ*ν� 100 �π� α2τ; εLναι γνωστ�. QH �νθρωπ*τητα γι;
πρBτη φ�ρ� στ
ν hστ�ρ�α της %�ει τ
 δυνατ*τητα ν; �µυνθD�. AE;ν γνωρ�,�υµε �κ τ6ν πρ�-
τ(ρων τ4ς κατευθ<νσεις τ6ν �στερ�ειδ6ν, τ*τε θ; µπ�ρ(σ�υµε ν; λ�'�υµε ]ρισµ(να µ(-
τρα. Γι’ α2τ� κα4 τ� X*λλυγ�υντ �νδιαφ(ρεται, κα4 φαντ�,�µαι Rτι, Rταν θ; �ρ��σ�υν ν;
%ρ�ωνται �h πρ6τες φωτ�γραφ�ες �π� τ� «Near» �φ(τ�ς, θ; %��υν µεγ�λη �πG�ηση.
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– T8 X�λλυγ	υντ �π�σης µMς T	µTαρδ�2ει µ3 σεν1ρια .πειλGν π	K πρ	;ρ	νται .π8 �Fω-
γ:ινες µ	ρφ3ς 2ω-ς. +Yπ1ρει 2ω4 �κτ8ς τ	7 πλαν:τη µας;

Σ.K.: QH ,ω
 π�. γνωρ�,�υµε �µε�ς �ρει�,εται ]ρισµ(να συστατικ�, rργανικ; µ*ρια,
�ν(ργεια κα4 νερ*. A2τ; Tπ�ρ��υν σ: π�λλ; �ντικε�µενα στ� δι�στηµα. T; rργανικ; µ*-
ρια Tπ�ρ��υν �κ*µη στ�ν διαπλανητικ� κα4 διαστρικ� �6ρ� κα4 ε\µαστε σ: θ(ση ν; τ;
δ��µε µ: τ; τηλεσκ*πια. Στ
ν περ�πτωση τ�� �Aρη �π4 παραδε�γµατι O '*ρει�ς π*λ�ς εLναι
παγετBνας. QYπ�ρ�ε νερ� στ�ν �Aρη κα4 σGµερα Tπ�ρ�ει σ: µ�ρφ
 π�γ�υ. T; πρ6τα 500
περ�π�υ Yκατ�µµ<ρια �ρ*νια τ�ς kπαρ@Gς τ�υ O �Aρης dταν πλανGτης µ: π�λ. νερ� κα4
πιθαν�ν ν; Tπ�ρ�ε τ*τε µικρ�'ιακ
 ,ωG. B('αια δ:ν %��υµε �π*δει@η. Θ; γ�νDη µ�α �π�-
στ�λ
 δ�ρυφ*ρ�υ τ� 2005, θ; π�ρDη ]ρισµ(να δε�γµατα �π� τ� %δαφ�ς κα4 θ; τ; �πι-
στρ(ψDη στ
ν Γ�. T*τε θ; γ�νDη µεθ�δικ
 �ν�λυση τ6ν δειγµ�των κα4 γι; rργανικ; µ*ρια.

AEπ�σης �h �πιφ�νειες τ6ν δ�ρυφ*ρων τ�� ∆�α καλ<πτ�νται κυρ�ως �π� π�γ� – �κτ�ς
�π� τ
ν AIB. Στ�ν δ�ρυφ*ρ� E2ρBπη Tπ�ρ��υν µεγ�λες �νδε�@εις Rτι κ�τω �π� τ
ν �πι-
φ�νεια Tπ�ρ�ει ρευστ� νερ� κα4 µ�λιστα Tπ�ρ��υν ]ρισµ(νες ρωγµ:ς στ
ν �πιφ�νει�
τ�υ, τ4ς Oπ��ες φωτ�γρ�φισε O «Voyager». Oh ρωγµ:ς α2τ:ς φα�ν�νται ]ς ρ<πανση στ
ν
�πιφ�νει� τ�υ. Πρ�ετ�ιµ�,εται τBρα µ�α �π�στ�λ
, Z Oπ��α θ; �κτ�@ευθD� τ� 2003. T�
�ργαστGρι* µας εLναι Tπ�ψGφι� ν; �ναλ�'Dη >να πε�ραµα, γι; ν; µετρGσDη τ� '�θ�ς τ��
π�γ�υ �π� τ
ν τρ��ι; τ�ς E2ρBπης. QYπ�ρ�ει �πιπλ(�ν Z πιθαν*της ν; �πι�ειρηθD� µ�α
πρ�σγε�ωση στ
ν �πιφ�νεια τ�ς E2ρBπης κα4 ν; σταλD� >να εLδ�ς µικρ�� Tπ�'ρυ���υ γι;
%ρευνα. AEν κατακλε�δι Tπ�ρ��υν πιθαν*τητες Rτι Tπ�ρ�ει ,ω
 στ� δι�στηµα. T� ε\δ�υς
κα4 τ� π*τε θ; µπ�ρ(σ�υµε ν; τ
ν �νακαλ<ψ�υµε κα4 ν; τ
ν �@ι�λ�γGσ�υµε, δ:ν τ� γνω-
ρ�,�υµε. ΠιθανBτατα στ4ς �ρ�:ς τ�. Yπ*µεν�υ αjBνα.

• .O δρ Σταµ3της KριµιWDς 2�ει ταυτ)σει τ�ν σταδι
δρ
µ)α τ
υ µ& τ
Cς σπ
υδαι�τε-
ρ
υς σταθµ
Cς στ�ν 1Sερε�νηση τ
7 διαστ'µατ
ς. Συντ
ν)Wει 500 1πιστ'µ
νες, 
� Gπ
	
ι
σ�εδι3W
υν, κατασκευ3W
υν, δ
κιµ3W
υν κα% 1κτ
Sε�
υν δ
ρυφ�ρ
υς �λλ� κα% 1πιστη-
µ
νικ� cργανα π
C 1κτελ
7ν µετρ'σεις σ& διαπλανητικ&ς �π
στ
λ&ς κα% σ& δ
ρυφ�ρ
υς
π
C τ)θενται σ& τρ
�ι� σωµ3των. XAπεφ
)τησε �π  τ  Γυµν3σι
 στ  Bρ
ντ3δ
ς τDς X)-

υ κα% συν,�ισε τ%ς σπ
υδ,ς τ
υ στ  Πανεπιστ'µι
 τDς Mινεσσ�τας. Συν,�ισε µεταπτυ-
�ιακ&ς σπ
υδ&ς στ  Πανεπιστ'µι
 τ
7 Lowa.

Σ.K.: vOταν µεγαλBνDη κανε4ς στ
ν X��, %�ει τ
ν ε2καιρ�α ν; �π�λα<σDη π�λ. καθαρ�.ς
�2ραν�<ς. AAπ� µικρ� παιδ4 κυττ��σα π�ντα τ�.ς πλαν�τες κα4 �ναρρωτι*µ�υν τ� ν;
Tπ�ρ�Dη στ� σ<µπαν. EL�α κ�π�ια >λ@η πρ�ς τ� δι�στηµα. vOταν µεγ�λωσα κα4 fρ�ισε τ�
διαστηµικ� πρ*γραµµα, �κ�λ�<θησα τ�ν κλ�δ� τ�ς ∆ιαστηµικ�ς. �Hµ�υν τυ�ερ�ς ν;
δ�υλ(ψω µ: >ναν �π� τ�.ς πρωτ�π*ρ�υς τ�� πρ�γρ�µµατ�ς κα4  ν; τ� συνε��,ω σGµερα
�γB. QΩς φ�ιτητ
ς συµµετε��α στ
ν πρBτη �π�στ�λ
 τ�� «Mariner 4» στ�ν �Aρη τ� 1965.
�Eλα'α µ(ρ�ς στ
ν �π�στ�λ
 τ�� «Voyager», στ� διαστηµ*πλ�ι� π�. π�γε στ�ν Kρ*ν�,
στ�ν ∆�α, στ�ν O2ραν� κα4 τ�ν Π�σειδ6να. AAκ*µη λαµ'�ν�υµε πληρ�φ�ρ�ες �π� τ�ν
«Voyager», π�. 'ρ�σκεται σ: µ�α �π*σταση γ<ρω στ; 10,5 δισεκατ�µµ<ρια �ιλι*µετρα
�π� τ
 Γ� (�π*σταση 72 φ�ρ:ς µεγαλ<τερη �π� τ
ν �π*σταση τ�� QHλ��υ �π� τ
 Γ�).
�Eλα'α µ(ρ�ς στ
ν �π�στ�λ
 τ�� δ�ρυφ*ρ�υ «Γαλιλα��ς», O Oπ���ς �τ(θη σ: τρ��ι; γ<-
ρω �π� τ�ν ∆�α. Πρ*σφατα κατασκευ�σαµε >να π�λ<πλ�κ� ?ργαν�, τ� Oπ��� �κτ�@ε<θηκε

!Aπ� τ� Bρ�ντ$δ�ς στ%ν κ�ρυφ% τ'ς ∆ιαστηµικ'ς

Σ+ντ�µα θ- ��ρ�υµε, /ν 0π$ρ12η 3ω% στ� δι$στηµα
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τ�ν AOκτB'ρι� τ�� 1997 κα4 θ; φθ�σDη στ�ν Kρ*ν�, γι; ν; τεθD� στ
ν τρ��ι� τ�υ τ� 2004.
Θ; �@ετ�σDη τ�ν δ�ρυφ*ρ� τ�� Kρ*ν�υ π�. rν�µ�,εται Tιτ�ν κα4 σ�ηµατ�σθηκε πρ4ν �π�
3 δισεκατ�µµ<ρια �ρ*νια. T� πρ*γραµµα π�ρε τ� ?ν�µα «Cassini». Kατασκευ�σθηκε κι
α2τ� στ� �ργαστGρι* µας κα4 περιµ(ν�υµε σπ�υδα�α �π�τελ(σµατα.

– ΘE Sπ	κIψω στ8ν πειρασµ� νE σMς Sπ	T1λω τ8 σIνηθες �ρZτηµα, µMλλ	ν πρ	σωπικ8:
+Yπ1ρει θε8ς γιE σMς [ τ8 σIµπαν .κ	λ	υθε� τ4ν δικ: τ	υ ν	µ	τ;λεια;

Σ.K.: QH �πιστGµη δ:ν µελετI α2τ� τ� ,Gτηµα. ELναι, Rπως κα4 �σε�ς τ� θ(σατε, πρ�σω-
πικ� θ(µα. Θ; σIς π6 Rµως Rτι Rσ� περισσ*τερη %ρευνα γ�νεται, τ*σ� καταλα'α�νει κα-
νε4ς τ
ν �λα�ιστ*τητα τ6ν γνBσεBν τ�υ σ�ετικ6ς µ: τ� τ� δ:ν @(ρ�υµε.

– Mπ	ρ	7µε νE ε\ελπιστ	7µε Cτι κ1π	ια στιγµ4 θE .γγ�F	υµε τ8 µυστ:ρι	 τ-ς δηµι-
	υργ�ας τ	7 σIµπαντ	ς;

Σ.K.: T� µυστGρι� %�ει π�λλ:ς �κδ��:ς κα4 Z �πιστηµ�νικ
 �ν�λυση εLναι µ�α. B('αια,
Tπ�ρ��υν ]ρισµ(νες θεωρ�ες γι; τ
ν �ρ�
 τ�� σ<µπαντ�ς κα4 Z �πιστGµη %�ει πρ��ωρG-
σει σ: µεγ�λ� 'αθµ*. vOταν Rµως φθ�σDης στ� σηµε�� τ�ς �@Gγησης τ�� «big bang» κα4
«γιατ4 %γινε», εLναι >να ,Gτηµα π�. Z �πιστGµη δ:ν �παντI. QH �πιστGµη �παντI στ�
«π6ς» %γιναν τ; πρ�γµατα κα4 ?�ι «γιατ�» %γιναν.

– ΠρακτικE πGς �πηρε12ει ] διαστηµικ4 Vρευνα τ8ν Bνθρωπ	;
Σ.K.: AEπηρε�,ει Rλες τ4ς �κφ�νσεις τ�ς τε�ν�λ�γ�ας: �π� τ�ν yλεκτρ�νικ� Tπ�λ�γι-

στ
, τ4ς 'ιντε�κ�µερες µ(�ρι τ�.ς 'ηµατ�δ*τες στ
ν καρδι�. �E�ει συµ'�λει στ�ν σ<γ�ρ�ν�
τρ*π� ,ω�ς. MIς %�ει πρ�σφ(ρει µ�α τελε�ως διαφ�ρετικ
 �κτ�µηση γι; τ� π�ι�� ε\µαστε,
π�� 'ρισκ*µαστε κα4 γι; τ� τ� εLναι τ� δι�στηµα.

vOταν zµ�υν µικρ�ς στ
 X�� µεγ�λωνα σ: >να περι'�λλ�ν, Rπ�υ Z ν<�τα dταν φ*'�ς
κα4 Tπ�ρ�αν φαντ�σµατα. vOλα dταν µυστGρια – κα4 �h κρ*τ�ι dταν µυστGρι�ι. QH δια-
στηµικ
 �πιστGµη µIς %�ει �πελευθερBσει �π� τ(τ�ιες φ�'�ες κα4 πρ�λGψεις – �π� τ�ν
φ*'� τ�� �γνBστ�υ. QH �νθρωπ*τητα σGµερα γνωρ�,ει Rτι τ� fγνωστ� µπ�ρ��µε ν; τ�
µελετGσ�υµε, ν; τ� κατακτGσ�υµε, ν; τ� �πισκεφθ��µε. ∆:ν Tπ�ρ�ει µυστGρι�, παρ; µ*-
ν� �ρωτGµατα γι; τ� σ<µπαν τ� Oπ��� µας περι'�λλει κα4 %��υµε τ
ν δυνατ*τητα ν; τ�
γνωρ�σ�υµε. M: τ
ν γνBση α2τ
 θ; µεγαλBσ�υν τ; παιδι; κα4 τ; �γγ*νια µας. ELναι µε-
γ�λη τ<�η κα4 πρ�ν*µι� ν; 'ρ�σκεται κανε4ς στ
 θ(ση ν; δ�υλ(ψDη γι; τ
 δηµι�υργ�α τ�ς
ν(ας γνBσης κα4 ν; @εσκεπ�σDη τ� π(πλα τ6ν θεωρ�<µενων ]ς µυστηρ�ων τ�� σ<µπαντ�ς.

– Πρ�σφατα �πισκ;φθηκε τ4ν +Eλλ1δα D Στ-Tεν XGκιν καL 	A θεωρ�ες τ	υ εJαν µεγ1-
λη .π:ηση. Συγκλ�ν	υν µ1λιστα µ3 θεωρ�ες π	K .ν;πτυFαν 	A πρ�γ	ν	� µας ιλι1δες ρ�-
νια πρ�ν.

Σ.K.: QO X6κιν εLναι O πι� σηµαντικ�ς φυσικ�ς κ�σµ�λ*γ�ς τ�ς �π���ς µας κα4 �h θε-
ωρ�ες τ�υ εLναι γνωστ:ς κα4 παραδεκτ:ς �π� µεγ�λ� π�σ�στ� τ�ς �καδηµαϊκ�ς κ�ιν*-
τητας. AEµε�ς '('αια �ντιµετωπ�,�υµε τ
ν %ρευνα �π� τ
ν πρακτικ
 πλευρ; κα4 ?�ι τ
ν
θεωρητικ
 κα4 �λπ�,�υµε Rτι �h δι�φ�ρες %ρευνες π�. %��υµε �πι�ειρGσει θ; %��υν �π�-
φασιστικ
 �πιρρ�
 στ�ν τρ*π� µ: τ�ν Oπ��� �h θεωρητικ�4 σκ(φτ�νται γι; τ
ν κ�σµ�λ�-
γ�α. Σ’ α2τ� τ�ν κλ�δ� Z πρ*�δ�ς τ�ς �πιστGµης �@αρτIται κυρ�ως �π� τ
ν πειραµατικ

%ρευνα παρ; τ
ν θεωρητικG. T; πειρ�µατα 'γ�,�υν �π�τελ(σµατα, τ; Oπ��α δ:ν %��υν
πρ�'λεφθ� �π� τ
ν θεωρ�α, κα4 κατ*πιν �h θεωρητικ�4 �νασκευ�,�υν τ4ς θ(σεις τ�υς. Oh
�ρ�α��ι vEλληνες εL�αν πρ�σφ(ρει �π�ντηση στ; θ(µατα τ�ς δηµι�υργ�ας τ�� σ<µπα-
ντ�ς µ(σα �π� µ�α φιλ�σ�φικ
 πρ�σ(γγιση κα4 Z πρ�σφ�ρ� τ�υς εLναι �νεκτ�µητη. QH ση-

O4 !Aρ1α5�ι 6Eλληνες κα� � �να�ι�κρατ7α τ8ν Nε�ελλ νων
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µεριν
 %ρευνα κυρ�ως 'ασ�,εται σ: πειρ�µατα. QH γνBση µας πρ�ωθε�ται µ: πειραµατικ;
�π�τελ(σµατα, µετ; �κ�λ�υθε� Z θεωρητικ
 πρ*'λεψη κα4 τ(λ�ς Z �πι'ε'α�ωση τ6ν πρ�-
'λ(ψεων. Oh πρ*γ�ν�� µας dταν π�λ. καλ�4 στ
ν θεωρητικ
 πρ*'λεψη. EL�αν τρ�µερ

δι�ρατικ*τητα.

– KIριε Kριµι2-, συνE παρατηρ	7µε ^Eλληνες νE διαπρ;π	υν καL νE διακρ�νωνται
στ8 �Fωτερικ8 καL µ1λιστα στ	Kς πι8 κρ�σιµ	υς τ	µε�ς τ-ς �πιστ:µης.

Σ.K.: vEνας φωτισµ(ν�ς fνθρωπ�ς �π�δ�δει, Oπ�υδGπ�τε κα4 |ν 'ρεθD�, �ρκε� ν; Tπ�ρ-
�Dη τ� σωστ� περι'�λλ�ν. Oh καν*νες κα4 �h ν*µ�ι πρ(πει ν; εLναι γνωστ��. QO vEλληνας
π�ντα διαπρ(πει Tπ’ α2τ:ς τ4ς συνθ�κες. T� πρ*'ληµα στ
ν QEλλ�δα εLναι Rτι �h καν*νες
δ:ν εLναι γνωστ�4 κα4 α2τ�4 π�. Tπ�ρ��υν δ:ν �φαρµ*,�νται. AEπιπλ(�ν Z �@ι�κρατ�α δυ-
στυ�6ς δ:ν %�ει τ
ν θ(ση π�. θ; %πρεπε. Στ
ν QEλλ�δα %��υµε ]ρισµ(να 'ασικ; πρ�-
'λGµατα, τ; Oπ��α dρθε O καιρ�ς ν; �ντιµετωπ�σ�υµε.

– �Eετε συνεργασ�α µ3 �πιστ:µ	νες στ4ν +Eλλ1δα;
Σ.K.: �E��υµε συνεργασ�α µ: τ� ∆ηµ�κρ�τει� ΠανεπιστGµι� στ
ν }�νθη. T� Tµ�µα

QYπ�συστηµ�των κα4 AOργ�νων %�ει �πανδρωθ� �π� µεταπτυ�ιακ�.ς φ�ιτητ:ς τ�� Πα-
νεπιστηµ��υ τ�ς Θρ�κης µ: πρωτ�'�υλ�α τ�� καθηγητ� κ. Σαρρ�.

• Στ  TµDµα ∆ιαστηµικ9ν .Yπ
συστηµ3των κα% XOργ3νων συναντ'σαµε µ)α Gµ3δα
hκτ> .Eλλ'νων µεταπτυ�ιακ9ν φ
ιτητ9ν. .H Gµ3δα αiτ� παρ3γει κα% πρ
3γει 5ψηλ�
διαστηµικ� τε�ν
λ
γ)α. RE�ει πετ��ει ν� παραγ3γ4η µικρ
συστ'µατα δ,κα φ
ρ&ς µικρ�-
τερα �π  τ� 5π3ρ�
ντα. T  γεγ
ν ς αiτ  δ)νει τ� δυνατ�τητα ν� κατασκευασθ
7ν δ
-
ρυφ�ρ
ι σηµαντικ� µικρ�τερ
ι σ& µ,γεθ
ς. Kατ� συν,πεια καθ)σταται δυνατ� ? µαWικ�
πλ,
ν 1κτ�Sευση δ
ρυφ�ρων. O δρ Nικ�λα
ς Πασ�αλ)δης, 1πι(λ,πων τDς Gµ3δας τ9ν
.Eλλ'νων φ
ιτητ9ν, µ:ς λ,ει:

«M: τ
ν τε�ν�λ�γ�α π�. παρ�γ�υµε, πετ<�αµε συµµετ��:ς στ4ς καλ<τερες διαστηµικ:ς
�π�στ�λ:ς τ�ς NAΣA. Συµµετ(��υµε στ
ν �π�στ�λ
 «Cassini» στ�ν Kρ*ν� κα4 στ�.ς π(-
ντε καλ<τερ�υς δ�ρυφ*ρ�υς π�. διαθ(τει Z NAΣA στ� πρ*γραµµ� της «The New
Millenium 2000». AAν��γ�υµε κατ� κ�π�ι�ν τρ*π� τ�ν δρ*µ� στ
ν Tψηλ
 διαστηµικ
 τε-
�ν�λ�γ�α. Στ*��ς µας εLναι ν; �κπαιδε<ωνται vEλληνες φ�ιτητ(ς, ν; µεταφ(ρ�υµε α2τ

τ
ν τε�ν�γνωσ�α στ�ν QEλλαδικ� �6ρ� κα4 ν; δηµι�υργGσ�υµε >ναν πυρ�να �πιστηµ*νων,
γι; ν; �πανδρBσDη τ� QEλλαδικ� διαστηµικ� πρ*γραµµα, π�. �λπ�,�υµε ν; @εκινGσDη π�λ.
σ<ντ�µα».

• .O Σταµ3της KριµιWDς 2�ει λ3(ει �π  τ� NAΣA δ�
 φ
ρ&ς τ  «Mετ3λλι
ν XESαιρετι-
κ
7 XEπιστηµ
νικ
7 XEπιτε�γµατ
ς» (1981 κα% 1986) κα% πλDθ
ς (ρα(ε)ων γι� τ� συµµε-
τ
�� τ
υ στ� διαστηµικ� πρ
γρ3µµατα τ
7 XOργανισµ
7. E�ναι 1πικεφαλDς καθηγητ�ς
τ
7 Tµ'µατ
ς ∆ιαστηµικDς τ
7 Πανεπιστηµ)
υ TW>ν X�πκινς τDς Bαλτιµ�ρης, µ,λ
ς τDς
∆ιεθν
7ς XAκαδηµ)ας XAστρ
ναυτικDς, τDς XAκαδηµ)ας XAθην9ν, τDς XAµερικανικDς Φυ-
σικDς K
ινων)ας, τDς XAµερικανικDς ΓεωφυσικDς �Eνωσης, τ
7 XAµερικανικ
7 .Iδρ�µα-
τ
ς XAερ
ναυτικDς κα% XAστρ
ναυτικDς κα% τDς XAµερικανικDς �Eνωσης Πρ
αγωγDς τDς
XEπιστ'µης. XAναφ,ρεται στ%ς λ)στες τ9ν «Who is Who in America», «Who is Who in the
World», «Who is Who in Frontiers of Science and Technology», «Men of Achievement» κα%
«International Who’s Who of Contemporary Achievement».

N1νσυ Mπ�σκα

O4 6Eλληνες συνεργ$τες κα� φ�ιτητ;ς
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ΠνευµατικE σ	7περ - µ1ρκετ
Tελε)ωσε· κα% ν� τ  π3ρετε �π�φασιν. Kα% Hσ
 πι  γρ'γ
ρα τ  π3ρετε, τ�σ
 τ 

καλ�τερ
. «.H θρησκε)α δ&ν πρ
σφ,ρεται δωρε3ν». T  ε�πε G kγι
ς Π,λλης. Π
λC
σωστ3. REτσι πρ,πει: ν� �ναρτ9νται 
� τιµ
κατ3λ
γ
ι τ9ν µυστηρ)ων στ�ν εlσ
-
δ
 τ9ν να9ν. T); M�ν
 στ%ς ε8σ�δ
υς τ9ν �στιατ
ρ)ων θ’ �ναρτ9νται; Στ  κ3τω κ3-
τω τDς γραφDς 
� �στι3τ
ρες πρ
σφ,ρ
υν 5λικ� τρ
φ'· 1νn9 
� �ερε	ς στ
Cς να
Cς
πρ
σφ,ρ
υν πνευµατικ'. Kα% ε�ναι γνωστ ν τ
	ς π:σι, Hτι ? πνευµατικ� τρ
φ�
ε�ναι π
λC πι  �κρι(� �π  τ�ν 5λικ'. M�ν τρελλαθ
7µε κι Hλας. ∆&ν ε�ναι δυνατ ν
ν� 2�
υν τιµ&ς «τ3µπλ ντ’ oτ» κα% «�λ� κ�ρτ» τ� �στιατ�ρια κα% 
� πρ
σφ,ρ
ντες
πνευµατικ� τρ
φ� να
% ν� 5στερ
7ν. Kα% πρ
τε)νω c�ι µ�ν
 ν� µιµηθ
7ν 
� #λλ
ι
µητρ
π
λ	τες τ ν kγι
 Π,λλης, �λλ� Hλ
ι µαW% ν� πρ
�ωρ'σ
υν �κ�µη παραπ,-
ρα· ν� 1κσυγ�ρ
νισθ
7ν.

N� τ
π
θετηθ
7ν 2Sω �π  τ
Cς να
Cς αiτ�µατ
ι πωλητ,ς. N� πηγα)ν4η G πιστ ς
κα% ν� ρ)�ν4η pνα κατ
στ3ρικ
. T�τε θ� π,φτ4η pνα πλαστικ  κ�πελλ
. Θ� ρ)�ν4η
pνα κατ
στ3ρικ
 �κ�µη κα% τ  κ�πελλ
 θ� γεµ)W4η µ& rγιασµ�. Θ� ρ)�ν4η G πιστ ς
κα% #λλ
 κατ
στ3ρικ
 κα% G αiτ�µατ
ς πωλητ�ς θ� τ
7 (γ3W4η pνα κ
µµ3τι �ντ)-
δωρ
. E�ναι σ)γ
υρ
, π>ς G πιστ ς θ� �
ρτα)ν4η περισσ�τερ
 �π  τ  8σ�τιµ
 σιµ)-
τι µ& τ  �ντ)δωρ
, �φ
7 µ3λιστα θ� ε�ναι εiλ
γηµ,ν
. N� παραδειγµατιστ
7ν 
�
kγι
ι πατ,ρες �π  τ� σ�γ�ρ
να «φασφ
υντ3δικα» κα% ν� πρ3S
υν �ναλ�γως. Osτε
G M�κ Nτ�ναλντ tταν πι  2Sυπν
ς 
sτε καν,νας #λλ
ς. Στ  κ3τω κ3τω τDς γραφDς
? 5π
δ
µ� γι� τ�ν rλυσ)δα τ9ν καταστηµ3των ε�ναι pτ
ιµη. N� 1κσυγ�ρ
νισθ
7ν
κα% 
� πρ
ϊστ3µεν
ι τ9ν να9ν κα% ν� ε8σ,λθ
υν στ  �9ρ
 τDς 1λε�θερης �γ
ρ:ς·
ν� �νταγωνισθ
7ν στ�ν πρ
σφ
ρ� πρ
ϊ�ντων. T) τ  καλ�τερ
; Π3ρτε τ ν φ)λ
 σας
κα% 1λ:τε ν� παντρευτDτε στ�ν 1κκλησ)α τ
7 rγ)
υ Π
ταπ)
υ. Στ
Cς δ�
 γ3µ
υς
G �ριστερ ς ψ3λτης δωρε3ν. Στ
Cς τρε	ς κα% G δεSι�ς. ∆εκτ&ς Hλες 
� πιστωτικ&ς
κ3ρτες. XEνn9 pνας #λλ
ς να ς θ� tταν δυνατ ν ν� πληρ;νεται σ& τρε	ς #τ
κες δ�-
σεις. Π3ντα (ε(α)ως µ& τ�ν πιστωτικ� κ3ρτα· µ� φ
ρ,σ
υµε κα% καν,να φ,σι...

Kι Hσ
 γι� µερικ
Cς 1Sυπν3κηδες, π
C ε8ρωνε�
νται τ ν kγι
 τDς Π,λλης κα%
πρ
τε)ν
υν ν� ε8σ,λθ4η ? 1πι�ε)ρησις στ  �ρηµατιστ'ρι
, ν� πα�σ
υν. Γιατ% δ&ν
5π3ρ�ει πι  σ)γ
υρη λαϊκ� 1π,νδυσις. ∆&ν πιστε�ω Hτι τ� κρατικ� Gµ�λ
γα ε�ναι
πι  σ)γ
υρα �π  πιθαν� 1κκλησιαστικ3. RAλλωστε ? 1κκλησ)α διαθ,τει µεγαλ�τερη
�κ)νητη περι
υσ)α �π  τ  δηµ�σι
. Osτε (,(αια καν,νας να ς 1θεωρ'θη πρ
-
(ληµατικ�ς, Hπως τ�σες 1πι�ειρ'σεις 8διωτικ
7 κα% δηµ
σ)
υ δικα)
υ. E�ναι πι 
5γι�ς �ταιρε)α G OTE π
C µπDκε στ  �ρηµατιστ'ρι
; Θε ς φυλ3S
ι! Σ)γ
υρα κ,ρ-
δη κα% µεγ3λ
 µ,ρισµα θ� 2�
υν 
� 1πενδυτ,ς. RAλλωστε γιατ% ? «RAλφα Tρ3πεWα
XIδιωτικ� Π)στεως» ν� ε�ναι καλ�τερη κα% πι  �π
δ
τικ� �π  µ)α τρ3πεWα θεϊκDς
π)στεως; Kα% µ:ς �ρει3W
νται αiτ� τ� λεφτ3. Πρ,πει ν� κτ)σ
υµε κι #λλ
υς να
Cς
1π% τ9ν 1ρειπ)ων τ9ν �ρ�α)ων, Hπως 2κανε G kγι
ς Φλωρ)νης. w,ρετε π�σ
 θ� κ
-
στ)σ4η pνας να ς 1π% τ9ν 1ρειπ)ων τ
7 να
7 τ
7 XOλυµπ)
υ ∆ι�ς; ∆ισεκατ
µµ�ρια.
Γι’ αiτ�, kγι
ι πατ,ρες, �νασκ
υµπωθDτε κα% 1κσυγ�ρ
νισθDτε. N� π:µε τ
υλ3-
�ιστ
ν �
ρτ:τ
ι, �φ
7 2τσι κι �λλι9ς θ� µ:ς π3ρ4η τ 

Σ1ρωθρ	ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



Xρυσ8 περ�απτ	 δακτυλι�σηµ	 µ3 �γ1ρακτα ση-
µε�α γραφ-ς. 9Eσωτερικ4 ̀ ψη φωτ	γραφ	Iµενη µ3
aπτικ8 µικρ	σκ�πι	. Π	λλE .π8 τE σIµT	λα
γραφ-ς µ	ι12	υν [ εJναι παν	µ	ι�τυπα µ3 τE γρ1µ-
µατα τ	7 +Eλληνικ	7 9AλφαT:τ	υ. Xρ	ν	λ	γε�ται
στ4ν Tελικ4 Nε	λιθικ4 �π	4 (4.500 π.X.). 9Eκτ�-
θεται (µ;ρι τLς 28 ΦεTρ	υαρ�	υ) στ8 9Eθνικ8 9Aρ-

αι	λ	γικ8 M	υσε�	 9AθηνGν.

X<τευση µετ�λλων στ
ν QEλλ�δα
κα4 κ�σµηµατ�π�ι�α τ� 5300 π.X.

O ΠEPIΦHMOΣ ΘHΣAYPOΣ TΩN 53 XPYΣΩN KOMMATIΩN

^EFι ρυσM δισκ�µ	ρφα κυρτ1 �λ1σµατα σφυρ:λατα µ3 aπ3ς π	K Tρ;θηκαν σ3 δι1φ	ρα
σηµε�α τ	7 T	ρει	ελλαδικ	7 Zρ	υ. EJναι µερικE δε�γµατα τ	7 θησαυρ	7 τGν 53 πρ	ϊ-
στ	ρικGν κ	σµηµ1των, π	K Tρ;θηκαν στE ;ρια .ραι	καπ:λων τ8 1977 καL �κτ�θενται
σ:µερα στ8 9Eθνικ8 9Aραι	λ	γικ8 M	υσε�	 9AθηνGν. Xρ	ν	λ	γ	7νται στ8 4500 π.X.
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QH �ρ�αι�λ*γ�ς QEλ(νη Tσι'ιλ�κα �π�καλ<πτει στ� πρ�σφ�τως �κδ�θ:ν �π� τ�
Tαµε�� AAρ�αι�λ�γικ6ν Π*ρων 'ι'λ�� µ: τ�τλ� «K
σµ'µατα τDς .EλληνικDς Πρ
ϊ-
στ
ρ)ας», �π’ ε2καιρ�~α τ�ς �κθ(σεως «QO Nε�λιθικ�ς Θησαυρ�ς», π�. λειτ�υργε� �π�
τ4ς 15 ∆εκεµ'ρ��υ 1998 >ως τ4ς 28 Φε'ρ�υαρ��υ 1999 στ� AAρ�αι�λ�γικ� M�υσε��
(σελ�δα 36):

«RHδη �π  τ�ν XAρ�αι�τερη Nε
λιθικ� 1π
�� (6500-5800 π.X.) 5πDρ�αν φ
7ρν
ι
γι� τ�ν S'ρανση τ9ν δηµητριακ9ν κα% τ  ψ'σιµ
 τ
7 ψωµι
7, Hπως αiτ
% �π  τ�ν
N,α Nικ
µ'δεια τDς XHµαθ)ας. M& τ�ν �ν3πτυSη τDς πυρ
τε�ν
λ
γ)ας στ
Cς κερα-
µικ
Cς κλι(3ν
υς γι� τ  ψ'σιµ
 τ9ν �γγε)ων σ& �ναγωγικ� �τµ�σφαιρα, µ& 1λεγ-
��µενη ρ
� �,ρα κα% π
σ�τητας hSυγ�ν
υ, καθ>ς κα% 5ψηλ� θερµ
κρασ)α, στ%ς νε-
;τερες φ3σεις τDς Nε
λιθικDς 1π
�Dς 2�
υν δηµι
υργηθD 
� συνθDκες γι� τ�ν �να-
γωγ� τ9ν µεταλλευµµ3των – τ�ν µετατρ
π� τ
7 µεταλλε�µατ
ς σ& µ,ταλλ
. .H 1πι-
ν�ηση στ�ν συν,�εια τDς τε�νητDς 1ν)σ�υσης τDς φωτι:ς µ& φυσητDρες, xστε ν� δη-
µι
υργηθ
7ν 
� 5ψηλ&ς θερµ
κρασ)ες τ'Sης τ9ν µετ3λλων – 1083°C τ
7 �αλκ
7,
1063°C τ
7 �ρυσ
7 κα% 960°C τ
7 �ργ�ρ
υ – κα% ? �ρ'ση �ωνευτηρ)ων κ3ν
υν δυ-
νατ  τ ν 2λεγ�
 τDς διαδικασ)ας τ9ν �ηµικ9ν µετα(
λ9ν, π
C µετατρ,π
υν τ  µε-
τ3λλευµα σ& µ,ταλλ
 κα% τελικ�, µ& τ�ν �ρ'ση µητρ9ν, σ& �ντικε)µεν
. E5ρ'µατα
�π  δι3φ
ρες θ,σεις δε)�ν
υν Hτι κατ� τ�ν νε;τερη (5300-4500 π.X.) κα% τ�ν τελικ�
νε
λιθικ� ? διαδικασ)α αiτ� tταν γνωστ� (4500-3300 π.X.).

»Tµ'µατα π'λινων �
αν9ν – συνε��,ει Z κ. E. Tσ. – µ& 5π
λε)µµατα σκωρι9ν, καθ>ς
κα% σκωρ)ες �π  τ�ν Kεφ3λα τDς K,ας, π
C �ρ
ν
λ
γ
7νται στ�ν Tελικ� Nε
λιθι-
κ', πρ
,ρ�
νται �π  �ναγωγ� µεταλλευµ3των �αλκ
7, Hπως 2δειSε ? �ηµικ� �ν3-
λυση. Π'λινες �
3νες µ& 5π
λε)µµατα σκωρι9ν �π  τ'Sη �αλκ
7 πρ
,ρ�
νται �π 
τ
Cς Σιταγρ
Cς (Φ3ση III) στ�ν ∆ρ3µα κα% #λλα δ�
 �ωνευτ'ρια µ& σκωρ)ες τ'Sης
�αλκ
7 τDς TελικDς Nε
λιθικDς �π  τ  Γυαλ% ∆ωδεκαν'σ
υ. .Yπ
λε)µµατα τ'Sης µε-
τ3λλ
υ π
C (ρ,θηκαν µαW% µ& σηµαντικ� �3λκινα �ντικε)µενα (1γ�ειρ)δια, ρ3(δ
ς)
κ
ντ� σ& µεγ3λη �στ)α - πυρ� στ  σπ'λαι
 XAλεπ�τρυπα ∆ιρ
7 Λακων)ας σ& στρ9µα
τDς TελικDς Nε
λιθικDς, πιστ
π
ι
7ν τ�ν 1πιτ�πια κατεργασ)α τ
7 Xαλκ
7».

AEκτ�ς �π� τ; ��λκινα �ντικε�µενα Tπ�ρ�ει κα4 σωρε�α �σηµ(νιων τ�ς Nε�λιθικ�ς
περι*δ�υ. AEνδεικτικ; �ναφ(ρ�υµε µετα@. τ6ν δηµ�σιευµ(νων στ� �ν λ*γ�ω 'ι'λ��:
τ� �ργυρ� περ�απτ� (φυλα�τ�) σ: µ�ρφ
 δα�τυλι*σ�ηµ�υ εjδωλ��υ �π� τ
ν AAλε-
π*τρυπα ∆ιρ�� Λακων�ας, τ� �ργυρ� περιδ(ραι� µ: τ4ς 170 µικρ:ς ��ντρες �π� �σG-
µι κι α2τ:ς �π� τ� σπGλαι� τ�� ∆ιρ��, Rπως κα4 τ; δ<� ,ε<γη �ργυρ6ν �νωτ�ων, π�.
%��υν κατασκευαστ� �π� σφυρGλατ� σ<ρµα π�λι �π� τ� ∆ιρ*, καθ�ς κα4 τ� �σηµ(-
νι� περ�απτ� �π� τ� σπGλαι� τ�ς AAµνιστ�� QHρακλε��υ σ: µ�ρφ
 εjδωλ��υ �π� σφυ-
ρGλατ� %λασµα. vOλα τ; παραπ�νω τ�π�θετ��νται στ
ν Tελικ
 Nε�λιθικ
 (4500-
3300 π.X.). T(λ�ς %��υµε κα4 τ� �ργυρ� περ�απτ� µ: τραπε,ι*σ�ηµ� στ(λε��ς π�.
φ(ρει διαµπερ� rπ
 �π� τ� σπGλαι� Περιστ(ρια τ�ς Σαλαµ�νας � fλλως ΣπGλαι� τ��
E2ριπ�δη, π�. τ�π�θετε�ται στ; τ(λη τ�ς Nεωτ(ρας κα4 τ4ς �ρ�:ς τ�ς Tελικ�ς Nε�-
λιθικ�ς, περ�π�υ στ� 4500 π.X.

QH %κπλη@η, Rσ�ν �φ�ρI στ�ν τ�µ(α τ�ς µεταλλ�υργ�ας στ�ν Yλληνικ� �6ρ�, πρ�-
κ<πτει �π� τ�ν θησαυρ� τ6ν 53 �ρυσ6ν νε�λιθικ6ν κ�σµηµ�των, π�. �νεκαλ<φθη
µετ; �π� τ
ν κατ�σ�εσG τ�υς, Rταν 'ρ(θηκε στ; �(ρια �ρ�αι�καπGλων. Παραδ*-
θηκε στ� AEθνικ� AAρ�αι�λ�γικ� M�υσε�� στ4ς 3 AOκτω'ρ��υ τ�� 1997. Γι; ν; γ�νDη



πι� σαφ
ς Z σηµασ�α τ�� θησαυρ��, �ρκε� ν; π��µε Rτι µ(�ρι τ
ν �νακ�λυψη κα4
κατ�σ�εσG τ�υ τ� σ<ν�λ� τ6ν �ρυσ6ν �ντικειµ(νων τ�ς νε�λιθικ�ς περι*δ�υ Oπ�ι-
ασδGπ�τε µ�ρφ�ς π�. εL�ε 'ρεθ� στ�ν Yλλαδικ� �6ρ� �νGρ�ετ� σ: λιγBτερ� �π�
δ<� δεκ�δες. T; κ�σµGµατα α2τ; εLναι δα�τυλι*σ�ηµα περ�απτα, �λ�σµατα σ: σ��µα
ταιν�ας, δι�φ�ρα fλλα περ�απτα κα4 ��ντρες διαφ*ρων σ�ηµ�των. QO �ριθµ�ς τ6ν
περι�πτων – φυλα�τ6ν �ν(ρ�εται στ�ν �ριθµ� τ6ν 35, �κ τ6ν Oπ��ων τ; 33 %��υν τ�
σ��µα δακτυλ��υ.

ELναι κατασκευασµ(να �π� �ρυσI �λ�σµατα σφυρηλατηµ(να, π�. εL�αν δηµι�υρ-
γηθ� �π� �<τευση σ: εjδικ:ς µ�τρες. T� πι� �κπληκτικ� δ: Rλων εLναι >να �ρυσ� πε-
ρ�απτ�, δα�τυλι*σ�ηµ�, π�. στ
ν µ�α τ�υ πλευρ; φ(ρει �γ��ρακτα σηµε�α, π�. µ�ι-
�,�υν ν; �π�τελ��ν σηµε�α γραφ�ς, Rπως Z �ρ�αι�λ*γ�ς Kα�τη ∆ηµακ�π�<λ�υ,
στ
ν δηµ�σ�ευσG της περ4 τ�� νε�λιθικ�� θησαυρ�� στ
ν πρ�αναφερθε�σα %κδ�ση
τ�� TAΠ �π�δ(�εται, τ�π�θετBντας Rµως κα4 >να �ρωτηµατικ� (;) δ�πλα στ
ν λ(@η
γραφ', �πειδ
 περιµ(νει – θ(λ�υµε ν; πιστε<�υµε – πι� ]λ�κληρωµ(νη µελ(τη τ��
Tλικ��. Kα4 α2τ� τ� �ρυσ� �ντικε�µεν� τ�π�θετε�ται στ� 4500 µ: 3300 π.X., συνεπ6ς
�κ*µη µεγαλ<τερη εLναι Z σηµασ�α Yν�ς τ(τ�ι�υ εTρGµατ�ς. QH παρ�υσ�α δ: µιIς τ(-
τ�ιας µεγ�λης π�σ*τητ�ς �ρυσ�� στ�ν QEλλαδικ� �6ρ� α2τ
 τ
ν �π��
 κα4 Z π�λ.
καλ
 τε�νικ
 π�. �φαρµ*,εται π�νω στ� µ(ταλλ� δηλBν�υν καθαρ; µι; γνBση τ6ν
κατ��κων τ�� Yλλαδικ�� �Bρ�υ π�λ. παλαι*τερη, Rσ�ν �φ�ρ~I στ
ν µεταλλ�υργ�α.
QH �π*κτηση τ�� �ρυσ�� πρ�ϋπ�θ(τει '('αια συσσBρευση πλ�<τ�υ κα4 nργανωµ(-
νες σ: τ�@εις κ�ινων�ες κα4 �@(λι@η τ�ς τε�ν�γνωσ�ας ταυτ*�ρ�να σ: Rλ�υς τ�.ς
fλλ�υς τ�µε�ς δραστηρι�τGτων τ�� �νθρBπ�υ. vOλα δε��ν�υν µ�α �ντατικ�π��ηση τ��
�µπ�ρ��υ, τ6ν συγκ�ινωνι6ν κα4 π�λ. µεγ�λη �ν�πτυ@η γενικBτερα τ�� π�λιτισµ��.

QH κρατ��σα >ως τBρα γνBµη στ
ν AAρ�αι�λ�γ�α zθελε τ; µ(ταλλα ν; %ρ�ωνται
�π� τ
ν AAνατ�λG, Rπ�υ κα4 %γιναν – π�ντα κατ; τ�.ς jδ��υς κ<κλ�υς – �h πρ6τες
καµινε<σεις. K�π�υ λ�ιπ�ν στ� 4000 κα4 κ�τι �θεωρε�τ� Rτι στ
ν AEγγ.ς AAνατ�λ

πραγµατ�π�ι��νται �h πρ6τες �υτε<σεις �αλκ�� µα,4 µ: τ
ν πρBτη �ρGση �ρ*τρ�υ,
Rπως µIς πληρ�φ�ρε� Z %κδ�ση τ6ν «Times» µ: τ�τλ� «RAτλας τDς Παγκ�σµιας .Iστ
-
ρ)ας» κα4 τ� 3000 π.X. γ�νεται Z �ρGση τ�� rρει��λκ�υ στ
ν Tαϋλ�νδη, τ� 2000 π.X.
%��υµε τ
ν πρBιµη µεταλλ�υργ�α στ� Περ�. κα4 τ� 650 µ*λις εjσ�γεται Z σιδηρ�υργ�α
στ
ν K�να µα,4 µ: τ
ν A\γυπτ�, π�. µ*λις τ� 671 �π�κτ��ν τ
ν σιδηρ�υργ�α, Rταν
�h AAσσ<ρι�ι κατακτ��ν τ
ν A\γυπτ�. Στ
ν QEλλ�δα, π�ντα κατ; τ�ν «�Aτλαντα»
τ6ν «Times», τ� 3000 π.X. �@απλBνεται Z �αλκ�υργ�α.

Συµπερασµατικ�: Mετ; κα4 τ; ν(α δεδ�µ(να �h γνBσεις µας διαµ�ρφBν�νται ]ς
Y@�ς: QH µεταλλευτικ
 �παν�στασις στ�ν ε2ρ<τερ� Yλληνικ� �6ρ� τ�ς Nε�λιθικ�ς, τ
ν
Xερσ*νησ� τ�� A�µ�υ, �π�τελε� >να σηµαντικBτατ� γεγ�ν�ς γι; τ
ν �@(λι@η τ��
�νθρωπ�ν�υ π�λιτισµ��, �φ�� �δ6, στ�ν Yλλαδικ� �6ρ�, �ιλιετ�ες παλαι*τερα �π’
R,τι µ(�ρι σGµερα �πιστε<ετ� κα4 π�λ. πρ� τ�ς �µφαν�σεBς της σ: fλλες περι��:ς τ�ς
QYδρ�γε��υ @εκιν�ει Z κατεργασ�α τ6ν µετ�λλων κα4 πρ��ωρI �διαλε�πτως �ν; τ�.ς
αj6νες �@ελισσ*µενη, OδηγBντας µας στ; θαυµαστ; %ργα µεταλλ�τε�ν�ας τ�� µινω-
ϊκ��, µυκηναϊκ��, γεωµετρικ��, �ρ�αϊκ��, κλασσικ��, Yλληνιστικ�� π�λιτισµ��.
QYπ�ρ�ει �ρ�
 κα4 συν(�εια κα4 α2τ
 δηλBνεται �π’ R,τι πι� σταθερ� κα4 �ναµφι-
σ'Gτητ� �π�δεικτικ� στ�ι�ε�� Tπ�ρ�ει στ
ν �ρ�αι�λ�γικ
 �πιστGµη: τ; εTρGµατα.

E\1γγελ	ς MπεF-ς
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Φτα�νε �	 συγκυρ�ες
A�τ� � �ρηµη � �Aρκαδ�α ��τε ��κ�πεδα ��ει ��τε ��υν� ��τε πεδι�δες ��τε λα-

γκ�δια ��τε ρ�υµ�νια. Mι� σταλι� ν�µ$ς ε%ναι. �Aλλ� � π�στη κ�π�ιων θρησκ�-
λ(πτων της �αθει�. Θ*λ�ντας λ�ιπ$ν ν� κτ�σ�υν τ$ να+δρι�ν τ,ς Mεταµ�ρφ.σε-
ως τ�/ Σωτ,ρ�ς κα1 µ� �ρ�σκ�ντας 2λλ�/ τ�π� τ$ν ��κ�δ�µησαν στ�ν θ*ση B�γλα
κα�, τελε�ως συµπτωµατικ�, π�νω στ� 5ρε�πια τ�/ 5κε6σε να�/ τ,ς �Aθην7ς Σ.-
τειρας κα1 τ�/ Π�σειδ9ν�ς. Nα�/ τ�/ ;�δ�µ�υ π.�. α�9ν�ς.

Σκ�ρωσαν, π�< λ*τε, τ$ να+δρι�ν δι’ 5ρ�ν�υ θρησκ�λ(πτ�υ τιν$ς �(ρας, >ν κα1
?ρισµ*ν�ι @πιστ�ι κα1 2ντ��ριστ�ι �σ�υρ�A�νται Bτι C 5ν λ�γDω �ραν�ς �τρεφεν 5π1
µακρ$ν τ�ν �(ρα κα1 τ�ν π�λυµελ, ��κ�γ*νει�ν της. Φυσικ� ε%ναι πρ�φανFς Bτι
τ$ τ�ι�/τ�ν 2π�τελε6 α�σ�ρ� συκ�φαντ�α, 2φ�/, ?ς γνωστ�ν, � �δι�τ*λεια, Bπως
�δειGε κα1 C M�κης Tριανταφυλλ�π�υλ�ς στ�ν τηλε�ραση, ε%ναι @γνωστ�ς στ$ν κI-
κλ� τ9ν θρησκ�λ(πτων 2τ�µων. JΩστ�σ�, πρ1ν τ�ν θρησκ�ληπτ�ν �(ρα 2π$ τ$ν Lδι�
�9ρ� π*ρασαν κα1 µ�να��1 τ,ς παρακε�µενης µ�ν,ς τ,ς JAγ�ας Παρασκευ,ς (��(-
θει� µας) κα1 5Gαφ�νισαν τ$ 2ρ�ιτεκτ�νικ$ν µαρµ�ριν�ν Oλικ�ν, δι� ν� µ� ε%ναι
πρ�φαν9ς 5κτεθειµ*ν�ν στ� δι�φ�ρα καιρικ� φαιν�µενα κα1 κρυ�λ�γ(σPη.

Mετ� τ$ θε�ρεστ�ν α�τ$ �ργ�ν 5σκ*πτ�ντ� Bλ�ι, σ�ν τ$ν Για��*, τ�ν ;�δ�µην �µ*-
ρα ν’ 2ναπαυθ�/ν. RAµ δ*. ∆ι�τι καλ$ν κα1 Tγι�ν τ$ να+δρι�ν. UOµως τ�/ �λειπε
κι Wνας δρ�µ�ς, Bπ�υ �X πτω��1 κι 2κτ(µ�νες πρ�σκυνητα1 θ� �φθαναν Yς 5κε6 µF
τ� 2γρ�τικ�, τ1ς MερσεντFς κα1 τ� τA�π 4X4. \E! �Aφ�/ @ν�ιGε πλ*�ν κα1 C δρ�-
µ�ς, περ�µεναν ε�ς τ�ς _G A�γ�Iστ�υ τ�<ς πρ�σκυνητ�ς. JOπ�τε 5νεφαν�σθη @λλ�ς
νταλγκ7ς 2γι�τρευτ�ς. \Eστω Bτι `λθαν. Π�/ στ$ καλ$ θ� ��Aαν τ’ aµ�Gια τ�υς;
\Eπρεπε λ�ιπ$ν π�ραυτα ν� γ�νPη δηµ�σι� π�ρκινγκ. ∆ι�τι c κ�ν�υµε σωστ� τ�ν
δ�υλει� µας c τ$ κλε�ν�υµε τ$ µαγαA�· π�< λ*ει C λ�γ�ς.

∆ι’ e κα1 fµ’ �π�ς fµ’ �ργ�ν. Πλακ.νει, π�< λ*τε, � µπ�υλτ�Aα κα1 π�/ σF π�νε6
κα1 π�/ σF σφ�Aει! \Iσιωσε τ$ν �9ρ� 2λλ� κα1 �φαγεν τ$ν 2ρ�αϊκ$ν να�ν, 5κε6 ε�ς
τ�ν ν�τι�ν πλευρ�ν, µF 2π�τ*λεσµα ν� καταπ*σ�υν �X π*τρες τ,ς 2ρ�α�ας θεµε-
λι.σεως. �Aλλ� �γινε Wνα π�ρκινγκ µ*γκλα. iHτ� δF τ�ση � ε�τυ��α τ�/ Xερ*ως δι�
τ�ν 5π�τευGιν α�τ�/ τ�/ 5σθλ�/ �ργ�υ, π�< 2πεφ�σισε ν� περισ.σPη τ�ν kπαρG(
τ�υ ε�ς τ�ν α�ωνι�τητα δι� µαρµαρ�νης πλακ�ς. UOσ�ν γι� τ�ν �Aθην7 Σ.τειρα κα1
τ$ν Π�σειδ9να, >ς π�Pη κα1 τ$ παλι�µπελ�. Σιγ� τ� l� µF τ$ µαρµ�ριν� ε�δωλ�-
λατρικ$ν περ�πτερ�ν 2��/ρι, διαστ�σεων 24, 40X11, 55 µ., π�< τ�<ς ε%�αν κτ�σει.
ΛFς κα1 µπ�ρε6 ν� συγκριθP, µF τ$ να+δρι�ν α�τ�, π�< 2π�τελε6 στ�ν µικρ�τητ� τ�υ
τ$ 2γλ�ισµα τ,ς 2νατ�λ�τικης 2ρ�ιτεκτ�νικ,ς. T� JAγ�α - Σ�φι� κα1 πρ�σσειν @λ�-
γα...

Π�ντως 5πεδε��θη κα1 C aρµ�Aων σε�ασµ$ς ε�ς τ$ν 2ρ�αι�λ�γικ$ν �9ρ�ν. Bε-
�α�ως. Kαθsς π�νω στ� κρηπιδ.µατα τ�/ 2ρ�α��υ να�/ πετ��τηκαν Bλα τ� @�ρη-
στα ��κ�δ�µικ� Oλικ� µετ� τ�ν 2νακα�νισιν τ�/ ναϋδρ��υ. \Hγ�υν π�ρτες, παρ�-
θυρα, κεραµ�δια κ.@. Πρ�σωπικ� δFν πιστεIω Bτι Bλα τ� παραπ�νω �γιναν 5π�τη-
δες. \Aπαπα! M7λλ�ν �X συγκυρ�ες φτα6νε.

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



Στ� Σπρ�νγκφηλντ τ�ς N�ας �Iερσ�ης συναντ�σαµε κα� συνωµιλ�σαµε µ� �ναν
�δι!φυ� "πιστ�µ!να, τ�ν δρα �Iω$ννη Θε!&αρ�δη (John Howard), ' 'π!(!ς ε)ναι
διευθ+νων σ+µ,!υλ!ς κα� µ�τ!&!ς µι-ς .π� τ�ς τα&+τατα .ναπτυσσ/µενες στ�ς
HΠA 3ταιρε(ες παραγωγ�ς κα� π4λησης συστηµ$των δ!ρυφ!ρικ5ν κα� "π�γει-
ων "πικ!ινωνι5ν, .λλ7 κα� 8λεκτρ!νικ5ν πρ!γραµµ$των, π!9 πρ!!ρ�:!νται γι7
τ�ς µεγαλ+τερες π!λεµικ�ς ,ι!µη&αν�ες τ!; κ/σµ!υ κα� γι7 τ<ν .µερικανικ< κυ-
,�ρνηση. Στ<ν 3λληνικ� τ!υ παιδε�α – ?πως ' @δι!ς 'µ!λ!γε( – Aφε�λει τ� «,$-
θ!ς τ�ς σκ�ψεως», στ<ν �Aγγλ�α µυ�θηκε στ7 µυστικ7 τ�ς σ+γ&ρ!νης �Hλε-
κτρ!µαγνητικ�ς κα� στ�ς HΠA «,ρ�κε τ�ς εEκαιρ�ες». FOνειρ/ τ!υ ν7 ,!ηθ�σHη
µ� τ�ς  "φευρ�σεις τ!υ τ<ν IEλλ$δα κα� τ<ν K+πρ!.

«�Eτ�ιµ !ω #να “%ντ�δ�τ� ραντ ρ”, π�) µπ�ρε� ν* “τυφλ,σ-η” δι φ�ρα
κα/ π�λλαπλ�ν στ�0ων ραντ ρ, κα/ θ* στε�λ�υµε τ2 πρ�γραµµα %µ3σως
στ4ν �Eλλ δα», δηλ,νει στ4ν %πεσταλµ3νη τ�6 «∆» κ. N νσυ Mπ�σκα ; κ.
I. Θε�0αρ�δης, δηµι�υργ2ς τ>ς «ETI», @ι�µη0αν�ας Aλεκτρ�νικ�ν συστη-

µ των Cψηλ>ς τε0ν�λ�γ�ας.

LEνας K+πρι!ς ,ι!µ�&αν!ς Mψηλ�ς
π!λεµικ�ς τε&ν!λ!γ�ας στ�ς HΠA

TO ΣYΣTHMA «TYΦΛΩΣEΩΣ» TΩN TOYPKΩN ΣTO AIΓAIO
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IO �Iω$ννης Θε!&αρ�δης γενν�θηκε πρ�ν 48 &ρ/νια στ<ν κατε&/µενη σ�µερα
.π� τ!9ς T!+ρκ!υς Kαρπασ�α τ�ς "παρ&�ας �Aµµ!&4στ!υ τ�ς K+πρ!υ. FEφυγε
.π� τ<ν �δια�τερη πατρ�δα τ!υ σ� ]λικ�α 19 "τ5ν, .φ!; πρ5τα Mπηρ�τησε τ<ν
στρατιωτικ� τ!υ θητε�α. Σπ!+δασε µη&ανικ�ς στ� Λ!νδ(ν!, ?π!υ κα� "ργ$σθη-
κε γι7 µ�α πενταετ�α στ�ν .καδηµαϊκ� κα� "µπ!ρικ� τ!µ�α. ∆ιετ�λεσε Mψηλ/-
,αθµ! στ�λε&!ς στ�ς µεγαλ+τερες π!λεµικ�ς 3ταιρε(ες τ5ν HΠA, ?πως !_ RCA, FEL

κα� Loral. Πρ�ν .π� τ�σσερα &ρ/νια `δρυσε τ<ν δικ� τ!υ 3ταιρε�α. Π!λλ7 .π� τ7
συστ�µατα σ� δ!ρυφ/ρ!υς π!9 περιστρ�φ!νται αEτ< τ<ν στιγµ< γ+ρω .π� τ< Γ�
ε)ναι δικ�ς τ!υ "πιν!�σεις.

– KKριε Θε�0αρ�δη, L Mταιρε�α σας «ETI» σN τ� εOδικεKεται;
I.Θ.: E)ναι µ�α 3ταιρε�α Mψηλ�ς τε&ν!λ!γ�ας κα� 8λεκτρ!νικ5ν, π!9 ε�δικε+ε-

ται σ� συστ�µατα κα� Mπ!συστ�µατα "πιγε�ων κα� δ!ρυφ!ρικ5ν "πικ!ινωνι5ν,
καθbς "π�σης κα� "c!πλιστικ5ν πρ!γραµµ$των διαστηµικ5ν κι "πιγε�ων.

– Kατ* τ4ν γν,µη σας γιατ� L π�λεµικ4 @ι�µη0αν�α στ4ν �Eλλ δα δNν R0ει
%ναπτυ0θ>;

I.Θ.: Kατ7 τ<ν γν4µη µ!υ ] µ< .ν$πτυcη τ�ς 3λληνικ�ς π!λεµικ�ς ,ι!µη&α-
ν�ας Aφε�λεται στ<ν dλλειψη πρ!γραµµατισµ!;. �Aντ� ν7 πρ!γραµµατ�σ!υµε µα-
κρ!πρ/θεσµα, φθ$ν!υµε στ� σηµε(! ν7 θ�λ!υµε τ7 'πλικ7 συστ�µατα «"δ5 κα�
τ4ρα», κα� κατ7 συν�πεια ε@µεθα .ναγκασµ�ν!ι ν7 τρ�&!υµε σ� δι$φ!ρες &5ρες,
ν7 .γ!ρ$:!υµε "c!πλισµ!9ς τ<ν τελευτα�α στιγµ�.

– Συνεργ !εσθε µN τ4ν �Eλλ δα;
I.Θ.: M�&ρι πρ/σφατα f&ι. T4ρα d&!υµε ,ρε( �ναν ?µιλ! 3ταιρει5ν "c!πλι-

στικ5ν πρ!γραµµ$των στ� Kιλκ�ς. Περιλαµ,$νει τ�ς τρε(ς 3ταιρε(ες C2T, C3T  κα�
ACT κα� ε)ναι ' πι� "cελιγµ�ν!ς τε&ν!λ!γικ7 ?µιλ!ς στ7 8λεκτρ!νικ7 στ<ν IEλλ$-
δα.

– SE0ετε Rρθει σN Tπαφ4 µN Tκπρ�σ,π�υς τ>ς Mλληνικ>ς κυ@ερνUσεως;
I.Θ.: T� fνειρ/ µ!υ ε)ναι ν7 ,!ηθ�σω τ�ν τ/π! π!9 γενν�θηκα, τ<ν K+πρ!, κα�

φυσικ7 τ<ν IEλλ$δα µ� τ<ν Mψηλ/τερη τε&ν!λ!γ�α π!9 κατ�&!υµε, γι7 ν7 θω-
ρακισθ!;ν dναντι τ5ν .ντιπ$λων. Γι7 παρ$δειγµα τ7 νησι$ µας, π!9 θεωρ!;νται
gς µει!ν�κτηµα γι7 τ<ν hµυν$ µας, θ7 µπ!ρ!+σαµε ν7 τ7 µετατρ�ψ!υµε σ� πλε-
!ν�κτηµα µ� συστ�µατα «τυφλ4σεως» i παρακ!λ!υθ�σεως τ5ν .ντιπ$λων. Στ7
σ+ν!ρα τ�ς IEλλ$δας θ7 µπ!ρ!+σαµε ν7 "γκαταστ�σ!υµε συστ�µατα γι7 τ<ν
παρακ!λ!+θηση κα� τ�ν dλεγ&! ε�σ/δ!υ ναρκωτικ5ν κα� λαθρ!µεταναστ5ν. IΩς
3ταιρε�α d&ω κ$νει τρ�α ταc�δια στ<ν IEλλ$δα, γι7 ν7 παρ!υσι$σω τ7 πρ!γρ$µ-
µατ$ µας. Πρ�ν µερικ!9ς µ�νες ε)&α µ�α σ+ντ!µη συν$ντηση µ� τ�ν Mπ!υργ�
�Aµ+νης κ. FAκη Tσ!&ατ:/π!υλ! κα� τ!; κατ�θεσα συγκεκριµ�νες πρ!τ$σεις γι7
συστ�µατα π!9 ε)ναι µικρ$, εE�λικτα, φθην7 κα� .π!τελεσµατικ$. �Aναµ�νω
.παντ�σεις. AEτ� τ�ν καιρ� 3τ!ιµ$:!υµε �να σ&�δι! γι7 �να «.ντ�δ!τ! ραντ$ρ»
(«electronic countermeasure»), τ� 'π!(! θ7 µπ!ρH� ν7 «τυφλ4σHη» δι$φ!ρα κα�
π!λλαπλ5ν στ/&ων ραντ7ρ (multi targed) ταυτ!&ρ/νως. IYπ!λ!γ�:!υµε ?τι στ�ς
.ρ&�ς τ!; ν�!υ &ρ/ν!υ θ7 'λ!κληρωθH� τ� πρ/γραµµα αEτ� κα� θ7 τ� στε�λ!υµε
.µ�σως στ<ν IEλλ$δα. �Eπ�σης ] &4ρα µας θ7 µπ!ρ!;σε ν7 "c!πλισθH� µ� A,�δες
καν!νι5ν, !_ 'π!(ες, .ντ� ν7 d&!υν "κρηκτικ� Mλικ/, ν7 φ�ρ!υν συστ�µατα «τυ-



φλ4σεως».
– VEσε�ς ; Wδι�ς Tπιν�ε�τε κατ* κ π�ι�ν τρ�π� αXτ* τ* συστUµατα π�) περι-

γρ φετε;
I.Θ.: IO δικ/ς µ!υ σκ!π�ς ε)ναι ν7 ,γ$λω καιν!+ργια συστ�µατα i ν7 ,ελτι4-

σω τ7 lδη Mπ$ρ&!ντα συστ�µατα. Γι’ αEτ�ν .κρι,5ς τ�ν λ/γ! ] 3ταιρε�α µας δια-
θ�τει Tµ�µα FEρευνας κα� θεωρε(ται ] πι� πρ!ηγµ�νη τε&ν!λ!γικ7 στ7 θ�µατα
αEτ$. FE&!υµε τ�ς δικ�ς µας θεωρ�ες. ∆�ν µ-ς "νδιαφ�ρει ] πεπατηµ�νη 'δ/ς.

– Π�ι�� εYναι πελ τες τ>ς Mταιρε�ας σας;
I.Θ.: O_ πελ$τες µας ε)ναι ] διεθν<ς .γ!ρ7. O_ µεγαλ+τερες π!λεµικ�ς ,ι!µη-

&αν�ες τ!; κ/σµ!υ: «Λ/κ&ηντ M$ρτιν», «P�θι!ν», «T�cας FIνστραµεντ», «Φ$ι-
ναλ �Aν$λυσις», «�Hλ�κτρ! Σπ$ις», «Λ/ραλ», «X$ρις» κα� ] «ITT» στ�ς HΠA, !_
«Mπ/ινγκ - Mακτ/ναλντς Nτ$γκλας» κα� «P/τερ Σ,7ρτς» στ<ν Γερµαν�α, !_
«T/µσ!ν» κα� «M$τρα Mαρκ/νι» στ<ν Γαλλ�α, !_ «T:. Mαρκ/νι» κα� «Θ�ρν»
στ<ν �Aγγλ�α, .λλ7 κα� �απωνικ�ς ,ι!µη&αν�ες.

– ΣN σεν ρια ταινι�ν Tπιστηµ�νικ>ς φαντασ�ας @λ3π�υµε συστUµατα παρα-
κ�λ�Kθησης %π2 δ�ρυφ�ρ�υς κα/ διαπλανητικ�)ς π�λ3µ�υς. Στ4ν πραγµατικ�-
τητα Cπ ρ0�υν δυνατ�τητες γι* τ3τ�ια σεν ρια;

I.Θ.: Nα�, ε)ναι δυνατ�ν. IYπ$ρ&!υν δ!ρυφ!ρικ7 συστ�µατα, τ7 'π!(α &ρησι-
µ!π!ι!;νται γι7 τ�ν λεγ/µεν! «π/λεµ! τ5ν hστρων» στ<ν π!λεµικ< ,ι!µη&αν�α.
�Eµε(ς κατασκευ$:!υµε τ�τ!ια συστ�µατα, τ7 'π!(α τ!π!θετ!;νται π�σω .π�
τ�ς κερα(ες κα� ,λ�π!υν πρ�ς τ< Γ� ταυτ!&ρ/νως σ� δεκα�cι κατευθ+νσεις - στ/-
&!υς.

– Πρακτικ* #να δ�ρυφ�ρικ2 σKστηµα στ2 δι στηµα δKναται τ,ρα ν* κατα-
γρ φ-η τ4 συν�µιλ�α µας;

I.Θ.: Nα�, ε)ναι .π!λ+τως δυνατ/ν.
– Πρακτικ* L Aλεκτρ�µαγνητικ4 TπιστUµη Tκτ2ς %π2 τ4ν π�λεµικ4 @ι�µη0α-

ν�α π�6 %λλ�6 µπ�ρε� ν* 0ρησιµ�π�ιηθ->;
I.Θ.: Πρ5τα στ�ς τηλεπικ!ινων�ες: θ7 µπ!ρ!;σε κανε�ς .π� 'π!ι!δ�π!τε µ�ρ!ς

τ�ς IEλλ$δ!ς ν7 "πικ!ινων�σHη µ� κ$π!ι!ν σ’ 'π!ι!δ�π!τε µ�ρ!ς τ!; πλαν�τη
µας, &ωρ�ς ν7 περ$σHη µ�σqω τ!; OTE, τ�ς «Panafon» i τ�ς «Telestet», .λλ7 .π’
εEθε�ας µ�σqω δ!ρυφ/ρ!υ i µ�σqω τ!; FIντερνετ. Στ7 MME µπ!ρ!;µε ν7 παρα-
κ$µψ!υµε τ!9ς .ναµεταδ/τες κα� ν7 δι!&ετε+σ!υµε περισσ/τερη i λιγ4τερη
"ν�ργεια πρ�ς συγκεκριµ�νες κατευθ+νσεις.

• JO �Iω�ννης Θε��αρ�δης ε%ναι κ�τ���ς τ�/ 84% τ�/ µετ��ικ�/ κεφαλα��υ τ,ς
;ταιρε�ας κα1 C πρ�εδρ�ς της, C JEλλην�αµερικαν$ς TA1µ Nτ�κας, ε%ναι κ�τ���ς
τ�/ 16%.

«H “ETI”, π�< Gεκ�νησε µF µηδενικ$ κεφ�λαι�, µ*σα σF µ�α τριετ�α πραγµα-
τ�π��ησε π�νω 2π$ 20.000.000 δ�λλαρ�ων πωλ(σεις. T$ 1999 πιστεI�υµε Bτι θ�
Gεπερ�σ�υµε τ� 30.000.000 δ�λ.», δηλ4νει στ�ν «∆αυλ�» ' διευθυντ<ς πρ!-
γραµµατισµ!; τ�ς 3ταιρε�ας Xρ�στ!ς Kαρν�σσης. «JO �Iω�ννης Θε��αρ�δης
ε%ναι πρ9τα Wνας �δι�φυ�ς 5πιστ(µ�νας, Wνας καλ$ς UEλληνας κα1 kστερα µπ�-
ρε6 ν� λ�γ�Aεται ?ς 5πι�ειρηµατ�ας».

N νσυ Mπ�σκα
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K�λλ*γι�, ~�ι κ�λ*γι�
UOλ�ι διαπιστ.ν�υµε τ� τελευτα6α µερικ� �ρ�νια πsς C καθηµεριν$ς τIπ�ς –κα1 τ� δικ�

µας µ*σα 5δ9 στ� Mελ��Iρνη– π,ραν µ�α µ�ν�πλευρη 2π�φαση· κα1 ε�δικ� στ� λ*Gη κ�λλ3-
γι� κατ(ργησαν τ$ Wνα λ�µδα, κα1 τ.ρα τ� σ��λε6α µας κ�υτσ�υρεµ*να φιγ�υρ�ρ�υν ?ς «κ�-
λ*για». JH 2ρ�� �γινε µF µερικ� ν*α �ρθ�γραφικ� λεGικ�, Bπως α�τ� τ9ν Tεγ�π�Iλ�υ-Φυ-
τρ�κη, �κδ�ση 1990 κα1 Kριαρ7, 1993, π�< µ�ν�πλευρα κατ(ργησαν τ$ κ�λλ*γι� κα1 τ$ µι-
σαν*στησαν ?ς «κ�λ*γι�», τ$ν κ�µµ�υνισµ2 ?ς «κ�µ�υνισµ$» κα1 @λλα. ΣF παρ*νθεση µ7ς λ*-
νε, Bτι πρ�,λθε 2π$ τ$ λατινικ$ «collegium» κα1 5π1 πλ*�ν 2ναφ*ρ�υν Bτι � καθαρεI�υσα τ$
ε%�ε «κ�λλ*γι�ν» (σελ. 386)· κα1 2φ�/ 5µε6ς εLµαστε δηµ�τικιστFς –κα1 νε�*λληνες–, �σ�πεδ.-
ν�υµε τ� π�ντα κα1 τ$ κ�ναµε «κ�λ*γι�», µF Wνα λ�µδα.

∆Fν ε%ναι Bµως �τσι τ� πρ�γµατα κα1 ��τε ���υµε τ$ δικα�ωµα ν� πετ�G�υµε 2π$ τ$ παρ�-
θυρ� τ�ν παρ�δ�ση, π�< ε%ναι C @γραφ�ς ν�µ�ς κα1 καθ�ρ�Aει τ1ς σ�*σεις µας µ’ α�τ�<ς π�<
�Aησαν πρ1ν 2π$ 5µ7ς. T*τ�ια «aπλ�π��ηση» µπ�ρε6 ν� γ�νPη κα1 στ�ν �Aγγλικ(, κα1 κ�λλι-
στα µπ�ρ�/µε ν� καταργ(σ�υµε τ$ «college» κα1 ν� τ$ �ρθ�γραφ�/µε ?ς «colege». A�τ�ν
Bµως τ�ν «aπλ�π��ηση» ��τε κ>ν τ�ν ��ει διαν�ηθ, Wνας γραµµατισµ*ν�ς \Aγγλ�ς c κα1
�Aµερικαν$ς 2λλ� ��τε Wνας A�στραλ�ς. �E�ν 2φαιρ*σ�υµε τ$ Wνα l 2π$ τ$ college κα1 τ$ γρ�-
ψ�υµε «colege», � ν*α λ*Gη δFν ��ει πιστ�π�ιητικ$ γενν(σεως κα1 ?ς ν�θ�ς δFν µπα�νει στ�
2γγλικ�. JO ν�µ�ς α�τ$ς ε%ναι 2παρα��αστ�ς κα1 � πρωτ�τυπη �ρθ�γραφ�α τ$ κ�νει γν(σι�,
γιατ1 Oπ�ρ�ει µ�ν� Wνα college. E%ναι σ�ν τ�ν JEλλ�δα, γιατ1 «JEλ�δα» –µF Wνα λ�µδα– δFν
Oπ�ρ�ει.

E%ναι γεγ�ν$ς πsς π�σω 2π$ µ�α λ*Gη κρI�εται µ�α Cλ�κληρη Xστ�ρ�α. T$ «κ�λλ*γι�» ?ς
λ*Gη τ$ π(ραµε 2π$ τ�<ς E�ρωπα��υς, τ$ Cπ�6� Bµως �γινε κα1 συναρµ�λ�γ(θηκε µF ;λλη-
νικ� γλωσσικ� Oλικ�, π�< ε%ναι κα1 περιεκτικ� 2λλ� κα1 π�λ< ε�η�α. T$ ;λληνικ$ σ)ν �X
λατ6ν�ι τ$ �καναν con. T$ ;λληνικ$ ρ,µα λ3γω τ$ κατα�ρ��θισαν κα1 τ$ �καναν µι� πλει�δα
2κρ�γωνια�ων λ*Gεων στ� γλ9σσα τ�υς 2ρ��A�ντας ?ς lego κα1 στ� 2γγλικ� µπ,καν �X λ*Gεις:
legend, lector, lecture, election, legislative κ.λπ. ∆�πλα λ�ιπ$ν 2π$ τ$ σ<ν= con µπ,κε τ$ lego
κα1 �γινε con+lego. OX ;λληνικ�1 καν�νες τ,ς γραµµατικ,ς κα1 στ� Λατινικ� 5φαρµ�στηκαν
κατ� γρ�µµα: συν+λ*γω= συλλ3γω, δηλ. τ$ «ν» τ�/ «σ<ν» 2φ�µ�ι.νεται µF τ$ ;π�µεν� σIµ-
φων�, κα1 �τσι �γινε  collego κα1 µF λατινικ� κατ�ληGη �γινε «collegium» κα1 στ� 2γγλικ�
«college».

�Aπ$ τ1ς Lδιες δI� α�τFς λ*Gεις ���υµε τ1ς σIνθετες ;λληνικFς λ*Gεις συλλ�γ�!�µαι, συλλ�-
γισµ�ς, σKλλ�γ�ς κ.λπ. �E�ν καταργ(σ�υµε τ$ Wνα λ�µδα 2π$ τ$ «κ�λλ*γι�», τ�τε θ� πρ*πει
ν� κ�ν�υµε τ$ Lδι� στ$ «σIλλ�γ�», «συλλ�γ�A�µαι» κ.λπ. T� σ7ς λ*ει α�τ$ς C συλλ�γισµ�ς;
UEνας πανελλ(νι�ς συλλ�γικ$ς συλλ�γισµ$ς µ7ς λ*ει, πsς ���υµε µ�α καταπληκτικ� γλωσσικ�
κληρ�ν�µι�, κα1 ~�ι µ�ν� δFν τ�ν 5κτιµ�/µε, 2λλ� φρ�ντ�A�υµε µF κ�θε τρ�π� ν� τ�ν Oπ�-
�αθµ�A�υµε κα1 ν� τ�ν 2κρωτηρι�A�υµε. Kαταργ�/µε 2συλλ�γιστα τ$ Wνα λ�µδα στ$ «κ�λ-
λ*γι�» κα1 �σ�πεδ.ν�υµε µ’ Wνα �λευαστικ$ τρ�π� τ� γλ9σσα λ*γ�ντας Bτι τ�ν «aπλ�π�ι-
�/µε». Λ*τε ν� µ�ν τ$ σκ*φτηκαν α�τ$ �X πρ�ηγ�Iµενες γενι*ς; RAς 2φαιρ*σ�υµε κα1 µερικFς
κ�λ9νες 2π$ τ$ν Παρθεν9να. Π9ς θ� µ7ς φα�νεται τ�τε; Nε�ελληνικ� «aπλ�π��ηση» θ� κ�-
ν�υµε!..

Π9ς θ� δικαι�λ�γ(σ�υµε στ�<ς µαθητ*ς µας, Bταν στ$ν π�νακα γρ�ψ�υµε «college» = κ�λ-
λ*γι� κα1 2φ�/ 2ναφερθ�/µε στ�ν ;λληνικ� γλωσσικ� συναρµ�λ�γηση τ�/ college, θ� τ�<ς
π�/µε Bτι �X ... νε�*λληνες δFν κρατ�/νε πλ*�ν α�τ�<ς τ�<ς 2ρ�αι�ελληνικ�<ς καν�νες; E�δικ�
σF µ7ς, 5δ9 στ� διασπ�ρ�, α�τ� � «aπλ�π��ηση» δFν µ7ς συµφ*ρει· κα1 >ς στε�λ�υµε α�τ$ τ$
µ(νυµα στ$ 5θνικ$ κ*ντρ� «Bτι τP,δε κε�µεθα τ�6ς κε�νων �(µασι πειθ�µεν�ι».



O_ 'ρισµ!� τ5ν "νν!ι5ν «φ/λ�», «φυλ(», «γ*ν�ς», «2νθρ.πιν�ι τIπ�ι», «�θν�ς»,
«5θν�τητα», «5θν�λ�γικ� Cµ�δα» κ.λπ. d&!υν gς κ!ιν� στ!ι&ε(! σ+γκρισης τ<ν δια-
φ!ρετικ/τητα τ5ν .νθρ4πων π!9 δια,ι!;ν στ�ν πλαν�τη µας. O_ 'ρισµ!� αEτ!� κα�
!_ "πιµ�ρ!υς "θν!λ!γικ�ς 'µ$δες, π!9 d&!υν �δια�τερη «π!λιτισµικ< ταυτ/τητα» στ<
γ� µας, .π!κτ!;ν "cαιρετικ� "νδιαφ�ρ!ν στ7 πλα�σια: α) τ�ς "π�καιρης παγκ!σµι!-
π!�ησης κα� ,) τ�ς πρ/σφατης dκρηcης τ5ν "θν5ν κα� "θν!τ�των, π!9 "πι:ητ!;ν
τ<ν διεθν� .ν$δειc� τ!υς σ� «κρ$τη» i «κρατικ�ς - π!λιτειακ�ς Aντ/τητες».

�Aναλυτικ7 τ�σσερα ε)ναι τ7 σταθερ7 i/κα� ρευστ7 κριτ�ρια τ�ς 'µ!ι!γεν!;ς "θν/-
τητας .π� τ<ν "π!&< τ!; IHρ!δ/τ!υ: α) τ� «Bµαιµ�ν» (αEτ!� π!9 d&!υν τ� @δι! αuµα
i DNA), ,) τ� Cµ�γλωσσ�ν, γ) τ� Cµ�θρησκ�ν κα� δ) τ� Cµ�δ�G�ν i Cµ�γνωµ�ν (]
πεπ!�θηση κ!ιν�ς "θνικ�ς συνε�δησης). K$π!υ πρ�πει ν7 διατυπ4σ!υµε κα� �να
hλλ! κριτ�ρι!, σ&ετικ7 �σ&υρ/: τ� «Cµ�τ�π�ν», δηλαδ< τ<ν καταγωγ< .π� τ�ν @δι!
τ/π! i τ<ν @δια πατρ�δα. �Ec�σ!υ �σ&υρ/τατ! ε)ναι κα� τ� κριτ�ρι! τ�ς .νθρωπ!-
µ!ρφικ�ς "µφ$νισης (.νθρωπ!λ!γικ7 - µ!ρφ!λ!γικ7 &αρακτηριστικ7) – ε)ναι φα-
νερ� ?τι !_ µ!ρφ�ς 3ν�ς LEλληνα κα� 3ν�ς Kιν�:!υ διαφ�ρ!υν...

IΩς «JEλλην�γενε6ς» 'ρ�:!νται "δ5 ?λ!ι "κε(ν!ι !_ hνθρωπ!ι π!9 κατ!ικ!;ν σ’ 'λ/-
κληρ! τ�ν πλαν�τη µας κα� d&!υν µακρυν< i κ!ντιν< πρ!�λευση .π� τ� «3λληνικ�»
γ�ν!ς, ?πως διαµ!ρφ4θηκε .π� τ/τε π!9 hρ&ισε ν7 "πικρατH� ] �δια�τερη 3λληνικ<
ταυτ/τητα gς διαφ!ρετικ/τητα dναντι τ5ν hλλων πληθυσµιακ5ν 'µ$δων.

Γι7 ν7 µ<ν κατηγ!ρηθ5 γι7 «ρατσιστικ�ς» i «σω,ινιστικ�ς» i «δ!γµατικ�ς» πα-
ρεcηγ�σεις κα� Mπερ,!λ�ς, .ντλ5 τ�ν 'ρισµ� τ�ς καταγωγ�ς τ5ν IEλλ�νων .π� dργα
τ�ς .ρ&α�ας κυρ�ως γραµµατε�ας, π!9 ε)ναι δεσµευτικ7 γι7 τ7 πλα�σια τ�ς γενεαλ!-
γ�ας τ5ν IEλλ�νων. Xρησιµ!π!ι5 τ< λ!γ!µετρικ< l, Aρθ/τερα, τ<ν λεcιµετρικ<
(Leximetrics) µ�θ!δ/ µ!υ γι7 τ<ν "πισ�µανση τ5ν ?ρων «LEλλην», «IEλληνικ�ς» κα�
τ7 συν4νυµα .π� τ�ν THEASAURUS LINGUAE GRAECAE κα� τ� πρ/γραµµα IBYKOΣ

στ7 dργα τ5ν: IHρ!δ/τ!υ, Θ!υκυδ�δη, wεν!φ5ντα, Πλ$τωνα («T�µαι!ς»), �Aπ!λλ/-
δωρ!υ («Περ� θε!;»), Στρ$,ων!ς («Γεωγραφικ$»), Παυσαν�α («Περιηγ�σεις») κ.h.
E)ναι .ναγκα(! ν7 Mπενθυµ�σω τ�ν θεµελι4δη κα� καθιερωµ�ν! 'ρισµ� τ!; �Iσ!-
κρ$τη γι7 τ�ν 3λληνισµ/: «...τ$ τ9ν JEλλ(νων ~ν�µα πεπ��ηκε µηκ*τι τ�/ γ*ν�υς
2λλ� τ,ς διαν��ας δ�κε6ν ε%ναι, κα1 µ7λλ�ν UEλληνας καλε6σθαι τ�<ς τ,ς παιδεIσε-
ως τ,ς �µετ*ρας c τ�<ς τ,ς κ�ιν,ς φIσεως µετ*��ντας» (�Iσ!κρ$της, «Πανηγυρι-
κ/ς», 50).

M� .φετηρ�α περ�π!υ τ� 2000 π.X. "µφαν�:!νται τ7 πρ5τα 3λληνικ7 φ;λα (Πρωτ!-
�λληνες i Πελασγ!�), π!9 ε)ναι !_: �Aρκ$δες (Πρωτ!-Π/ντι!ι, Πρωτ!-Kρ�τες, Πρω-
τ!-K+πρι!ι), �A&αι!�, �Eπει!�, Λαπ�θες, Mιν+ες, Λ!κρ!�, Φωκε(ς, FIωνες, A�!λε(ς, ∆ω-
ριε(ς, Mακεδν!�, A�τωλ!�, B!ιωτ!�, FA,αντες, M!λ!σσ!�, Περραι,!�, A�νι-νες,
�Aθαµ-νες, Θεσσαλ!� κ.h. M� ,$ση τ�ν γνωστ� µαθηµατικ� τ+π! τ�ς δηµ!γραφικ�ς
πρ!,!λ�ς

Πt = Π0 (1+ε)t

1. �Oρισµ
� κα� �ρι
θετ�σεις. T� πρ�τα �π
τελ�σµατα

100.000.000 IEλλην!γενε(ς
zπλωµ�ν!ι σ� ?λη τ<ν Mφ�λι!

MAΘHMATIKH EKTIMHΣH TΩN AΠANTAXOY EΛΛHNΩN



?π!υ: Πt = τ� "κτιµ4µεν! παρ�ν µ�γεθ!ς τ5ν IEλλην!γεν5ν, Π0 = τ� .ρ&ικ� µ�γε-
θ!ς τ!; πληθυσµ!; .φετηρ�ας i ,$σης, ε = ' "τ�σι!ς ρυθµ�ς α{cησης τ!; Π0 κα� t
= ] Mπ!θετικ< δια&ρ!νικ< περ�!δ!ς (περ�π!υ 4000 dτη), γ�ν!νται δ!κιµαστικ�ς i
πρ!σεγγιστικ�ς "κτιµ�σεις τ5ν IEλλην!γεν5ν.

�Aπ� τ�ς σ&ετικ�ς πρ!,!λ�ς µ� "ναλλακτικ�ς Mπ!θ�σεις πρ!κ+πτει ?τι κατ7 µ�σ!ν
?ρ! �	 �Eλλην�γενε�ς τ>ς Cφηλ��υ πρ�σεγγ�!�υν τ* 100.000.000 ]τ�µα. |Aν d&!υµε
σ!φ< π!λιτικ< ]γεσ�α κα� τ<ν κατ$λληλη "θνικ< παιδε�α, µπ!ρ!;µε ν7 καλλιεργ�-
σ!υµε τ<ν αEτ!γνωσ�α κα� τ<ν "θνικ< συνε�δηση αEτ5ν τ5ν IEλλην!γεν5ν, }στε ν7
.π!τελ!;µε κα� α�σθητ< πληθυσµιακ< παρ!υσ�α στ�ν κ/σµ!, παρ$λληλα µ� τ<ν Mψη-
λ/τατη π!λιτισµικ� µας .κτιν!,!λ�α κα� "µ,�λεια.

IH "κτ�µηση τ5ν IEλλην!γεν5ν στ<ν Mφ�λι! γ�νεται µ� τ<ν πρ!,!λ< τ�ς γνωστ�ς
δηµ!γραφικ�ς "c�σωσης: Πτ = Π0 (1+ε)t ?πως .ναφ�ρεται παραπ$νω. O_ µετα,λητ�ς
Π0 κα� ε µπ!ρ!;ν ν7 λ$,!υν π!λλ�ς τιµ�ς µ� ,$ση τ�ς _στ!ρικ�ς πηγ�ς µας:

– M� τιµ�ς: Π0 = 50.000, t = 4000 κα� ε = 0,002 !_ IEλλην!γενε(ς (Πt) πρ!σεγγ�:!υν
τ7 148.000.000 hτ!µα.

– M� τιµ�ς: Π0 = 30.000, t = 4000 κα� ε = 0,002 !_ IEλλην!γενε(ς (Πt) πρ!σεγγ�:!υν
τ7 90.000.000 hτ!µα.

– T� Π0 µπ!ρε( ν7 d&Hη τιµ�ς π!9 κυµα�ν!νται .π� 200.000 �ως 10.000 hτ!µα.
– T� ε µπ!ρε( ν7 d&Hη τιµ�ς π!9 κυµα�ν!νται .π� 1,5% �ως 0,5% i κα� &αµηλ/τερες

(0,02%, 0,025%...).
M�α διαγραµµατικ< παρ$σταση τ�ς γνωστ�ς πληθυσµιακ�ς

"c�σωσης παρ!υσι$:εται στ� δι$γραµµα 1, τ� 'π!(! δε�&νει
"πιλεκτικ7 ?τι τ� Πt (= !_ IEλλην!γενε(ς) ε)ναι συν$ρτηση
τ5ν ε κα� t.

�Aπ� τ�ς hπειρες "ναλλακτικ�ς πρ!,!λ�ς µ� σταθερ7 τ� t =
4.000 dτη κα� Π0 = 100.000 hτ!µα, πρ!κ+πτει ?τι !_ IEλλην!-
γενε(ς cεπερν!;ν σηµαντικ7 τ7 100.000.000 hτ!µα σ�µερα.

Παρ!υσι$:!υµε τ� «∆�νδρ! τ5ν IEλλ�νων» (διαγραµµα-
τικ7) κα� hλλες διαστ$σεις τ�ς παγκ/σµιας "µ,�λειας τ!;

3λληνισµ!;, ?πως τ� γεγ!ν�ς ?τι τ� λεγ/µεν! Λατινικ� �Aλφ$,ητ! – τ� πρωταρ&ικ�
στ!ι&ε(! τ!; πνευµατικ!; π!λιτισµ!; – π!9 &ρησιµ!π!ι!;ν ?λ!ι !_ EEρωπα(!ι !_
�Aµερικαν!� κα� hλλ!ι (.κ/µη κα� !_ «T!;ρκ!ι») – ε)ναι IEλληνικ� - «Xαλκιδικ/»
(,λ. σ&�µα 1).

α. O	 �Eλλην�γενε�ς εYναι τ�υλ 0ιστ�ν 100.000.000

O_ Πρωτ!-�λληνες "µφαν�:!νται gς "π4νυµη Aντ/τητα γ�ν!υς γ+ρω στ� 2000 π.X.,
δηλαδ< πρ�ν 4000 &ρ/νια περ�π!υ. IH πρ4τη .ναφ!ρ7 στ!9ς ?ρ!υς JEλλ�ς κα� UEλλη-
νες καταγρ$φεται .π� τ�ν LOµηρ! (πρ/γραµµα H/Y, TLG). �Aπ� τ�ς στατιστικ�ς µας
"κτιµ�σεις κα� πρ!,!λ�ς (µ� τ�ς πλ�!ν συντηρητικ�ς Mπ!θ�σεις) πρ!κ+πτει ?τι !_
IEλλην!γενε(ς στ<ν Mφ�λι! ε)ναι περ�π!υ 100.000.000.

IEπ!µ�νως τ� µ�γεθ!ς τ5ν 17.000.000 IEλλ�νων π!9 κυκλ!φ!ρε( εEρ+τατα (στ<ν
IEλλ$δα κα� 'λ/κληρη τ<ν Mφ�λι!: IEλλαδικ!� + LEλληνες «∆ιασπ!ρ-ς») ε)ναι τελε�ως

3. Mερικ� �κπληκτικ� συµπερ σµατα

2. O" �ναλλακτικ$ς %π
θ�σεις �ργασ'ας γι� τ�ς �κτιµ�σεις τ�ν �Eλλην
γεν�ν
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* I. Touratsoglou, «Macedonia», Ekdotike Athenon, Athens 1995, σελ. 277
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LEλληνες - �Aρκ$δες
LEλληνες - Mακεδ/νες
LEλληνες - Π/ντι!ι
LEλληνες - �Hπειρ5τες
LEλληνες - �Aθηνα(!ι
LEλληνες - Σπαρτι-τες
LEλληνες - Θη,α(!ι
LEλληνες - Θρ�-κες
LEλληνες - K+πρι!ι
LEλληνες - Kυκλ$δι!ι
LEλληνες - �Hλε(!ι
LEλληνες - Tρ5ες
LEλληνες - Mυκηνα(!ι
LEλληνες - Kρ�τες
LEλληνες - ∆ανα!�
LEλληνες - �A&αι!�
LEλληνες - A�!λε(ς
(Περ�π!υ 350 φ;λα)
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∆PYOΠEΣ
ΛYKIOI...

Σ0>µα 1: «T2 δ3νδρ� τ�ν �EλλUνων».



.νεδαφικ� κα� .π!τελε( .στ/&αστη Mπ!-εκτ�µηση τ!; 3λληνικ!; πληθυσµιακ!; στ!ι-
&ε�!υ κα� τ!; 3λληνισµ!; στ<ν "π!&< τ�ς παγκ!σµι/τητας – ] 'π!�α πρ!,$λλει µ$-
λιστα µ� �δια�τερη dµφαση τ<ν "θν!κεντρικ< δι$σταση.

@. �H γεωγραφικ4 καταν�µ4 τ�ν �Eλλην�γεν�ν στ4ν �YφUλι�

O_ IEλλην!γενε(ς δια,ι!;ν κα� ε)ναι διασκ!ρπισµ�ν!ι σ� ?λες τ�ς 8πε�ρ!υς τ!;
πλαν�τη µας: στ<ν EEρ4πη, �Aσ�α, �Aφρικ�, �Aµερικ< κα� AEστραλ�α. T!υλ$&ιστ!ν
70.000.000-80.000.000 .π� τ!9ς IEλλην!γενε(ς ε)ναι "γκατεστηµ�ν!ι στ�ς µεσ!γειακ�ς
&5ρες. IH Mεσ/γει!ς ,ρ�θει .π� τ!πων+µια 3λληνικ�ς πρ!�λευσης: �Aλεc$νδρεια,
Nε$π!λη, Kυρ�νη, N�καια (N�ς), �Aντ�π!λις (�Aντ�µπ), M!νακ/, M$λαγκα, B$ρι!ν
(Mπ$ρι), Mεσσ�νη... – παραδε�γµατα 3λλην!κρατ�ας...

Στ< Mα+ρη Θ$λασσα (E{cειν!ς Π/ντ!ς) Mπ$ρ&!υν π!λλ�ς 3λληνικ�ς π/λεις: Tρα-
πε:!;ς, Kερασ!;ς, Σιν4πη, Σηλυ,ρ�α, Στεν�µα&!ς, Kαλλ�π!λις, Σω:!+π!λις, Mε-
σηµ,ρ�α...

γ. �Yπ ρ0�υν 20.000.000 �Eλλην�γενε�ς στ4 M. VAσ�α (σηµεριν4 «T�υρκ�α»)!

M� ,$ση τ�ς "πιστηµ!νικ7 θεµελιωµ�νες _στ!ρικ�ς πηγ�ς (Σκαλι�ρης, Λαµ�ρας,
�Aνθεµ�δης κ.h.) στ<ν M. �Aσ�α Mπ$ρ&!υν .π� παλαι7 3λληνικ7 κα� φρυγ!πελασγικ7
φ;λα (Kρ�τες, �Eρυθ(ν!ι, ∆ερ,�σες, Λ+κι!ι, Πισ�δες, Λυκ$!νες, Kαππαδ/κες, FIσαυ-
ρ!ι (�Aφσ$ρ!ι), Bιθυν!�, K/λ&!ι, Zεϊµπ�κ!ι, Mεσ!&αλδην!�, Π$µφυλ!ι κ.h.). Σ�µε-
ρα Mπ!λ!γ�:!νται τ!υλ$&ιστ!ν σ� 20.000.000, ?πως "πι,ε,αι4ν!υν κα� σ!,αρ!� c�-
ν!ι συγγραφε(ς (L. Lamouche, R. Fitzner, W.M. Ramsay κ.h.).

IO dr. Fitzner π.&. γρ$φει: «...Στ�ν Mικρ� �Aσ�α ���υµε T�Iρκ�υς µ�ν�ν σF Cµ�δες
στ1ς µεγ�λες π�λεις, κωµ�π�λεις κα1 τ� λιµ�νια. Στ�ν kπαιθρ� κα1 τ� �ρειν� διαµε-
ρ�σµατα ��ει συγκεντρωθ, C 5πι�.ρι�ς JEλληνικ$ς c JEλλην�γεν�ς πληθυσµ�ς»**.

AEτ�ς ' πληθυσµ�ς τ�ς Mπα�θρ!υ παραµ�νει στ<ν M. �Aσ�α κα� µετ7 τ� 1922. O_
.νιστ/ρητ!ι LEλληνες π!λιτικ!� «]γ�τες» δ�ν .cι!π!�ησαν τ� �σ&υρ/τατ! αEτ� πλη-
θυσµιακ� στ!ι&ε(! γι7 τ�ς δηµι!υργικ�ς σ&�σεις µεταc9 τ5ν δ+! &ωρ5ν. �Aντ�θετα,
µ� τ<ν .ρνητικ4τατη π!λιτικ� τ!υς τ� .πεc�νωσαν κα� τ� dστρεψαν "ναντ�!ν τ!;
IEλληνισµ!;, "ν5 θ7 dπρεπε ν7 καλλιεργ!;σαν τ<ν "θνικ< συνε�δηση κα� τ<ν αEτ!-
γνωσ�α τ!υ, }στε σ�µερα τ7 20.000.000 τ5ν IEλλην!γεν5ν τ�ς M. �Aσ�ας ν7 .π!τε-
λ!;ν τ< γ�φυρα φιλ�ας κα� δηµι!υργικ�ς συνεργασ�ας τ5ν δ+! γειτ!νικ5ν λα5ν.

T� @δι! dγκληµα (,αρ+τατη dκφραση) γ�νεται κα� µ� τ!9ς LEλληνες - Mακεδ/νες
τ5ν Σκ!π�ων (,λ�πε τ<ν σ&ετικ< 'µ!λ!γ�α - "c!µ!λ/γηση τ!; µεγ$λ!υ συγγραφ�α
Σ. Mυρι,�λη στ� dργ! τ!υ «Zω< "ν T$φqω»), !_ 'π!(!ι .π!τελ!;ν σ�µερα τ� 65%
τ!; πληθυσµ!; τ�ς περι!&�ς, δηλαδ< 1.500.000 Eλλην!γενε(ς - Mακεδ/νες (,λ�πε τ�
«∆�νδρ! τ5ν IEλλ�νων»).

�Aκ/µη περισσ/τερ! .στ/&αστα ε)ναι αEτ7 π!9 λ�γ!νται κα� γρ$φ!νται γι7 «τ�ς
&αµ�νες πατρ�δες»,γιατ� �ν ε)&ε .π� τ� 1961 "νισ&υθ� ] πρ!!πτικ< dνταcης τ5ν λα5ν
τ�ς M. �Aσ�ας στ<ν EEρωπαϊκ< LEνωση, σ�µερα !_ LEλληνες κα� !_ IEλλην!γενε(ς θ7
ε)&αν "πικρατ�σει στ�ς ρ�:ες τ!υς, δηλαδ< "κε( ?π!υ γενν�θηκε ] �Eπιστ�µη κα� καλ-
λιεργ�θηκε ' ∆υτικ�ς (EEρωπαϊκ�ς) Π!λιτισµ/ς...

Στα6ρ�ς Θε�φαν�δης
Kαθηγητ<ς �Eφηρµ!σµ�νης O�κ!ν!µ�ας

Παντε�!υ Πανεπιστηµ�!υ
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** R. Fitzner, «Anatolien», Berlin 1902. �Aναφ!ρ7 .π� τ�ν Γ. Σκαλι�ρη, ?.π., σελ. 13.



T� �τ�ς 1982 �π�κατ�στησε µ�α πρ�αι�νια �λ�θεια, π�� σκ�πα�ε   λ�θη κα! "
#$�υσιασµ&ς, δι( τ)ς Becket Publications Oxford µ* ISBN O 7289 0013 O, π�� #$�δωσε
κα! κυκλ�φ&ρησε σ1γγραµµα µελ�της δεκαετι3ν 4ν�ς κατ( 5Iσ�κρ7τη 8Eλλην�ς,
:E;ρα��υ τ� θρ�σκευµα, γ�ν�ς κα! #θν&τητα, τ�< Joseph Jahuda. T� ;ι;λ�� τ�< συγ-
γραφ�ως δικηγ&ρ�υ #ρευνητ�< τ)ς �ληθε�ας γλωσσ�λ&γ�υ Joseph τ�< Isaac Benjamin
Ezekiel Jahuda, µ* τ�τλ� «Hebrew is Greek» («T( :E;ραϊκ( εCναι :Eλληνικ(») στEν
5Aγγλικ�ν, µ* εGρεHαν �ν7πτυ$ι "µ7δων "µ�λ&γων λ�$εων γεγραµµ�νων στEν
:E;ραϊκEν, :EλληνικEν κα! 5Aρα;ικ�ν.

Mετ( τEν �κδ�σι κα! κυκλ�φ�ρ�α τ�υ, µετ( δι7θεσιν #λαJ�στων �ντιτ1πων σ* Kλ�-
γ�υς τυJερ�1ς, #$ηφαν�σθη �π� πρ�σ�π�υ τ)ς γ)ς. 5A&ρατες JεHρες τ� �π�συραν #κ
π7σης κυκλ�φ�ρ�ας. ∆*ν πρ�σφ�ρεται σ* καµµ�α δηµ&σια ;ι;λι�θ�κη, δ*ν διατ�θε-
ται σ* καν�να ;ι;λι�πωλεH� τ)ς γ)ς �Gδ* σ* παλαι�πωλεH�. ∆*ν �νεφ�ρθη διεθν3ς
τ�π�τε περισσ&τερ� τ�< τ�τλ�υ τ�υ. ∆*ν #δηµ�σιε1θη καµµ�α κριτικ� τ�υ, θετικE M
�ρνητικ�, Nπ�α M #πιθετικ�, M   παραµικρE �$ι�λ&γησ� τ�υ. K7θε τ�υ �ντ�τυπ�
#σπευσµ�νως µ* σιωπηρE γιγ7ντια #πιJε�ρησι συνελ�γη.

T� σ1γγραµµα καλ1πτει 718 σελ�δες· #πρ�λ&γισε " :E;ραH�ς καθηγητEς Saul Levin,
Jωρ!ς ;�;αια #νθ�υσιασµ� δι’ αGτ&. :Oµ�λ�γεH " καθηγητEς Rτι µετ( τEν  κυκλ�φ�-
ρ�α τ� 1977 τ�< ;ι;λ��υ τ�υ «The Indo-European and Semitic Languages» (OS 5Iνδ�-
EGρωπαϊκ*ς κα! Σηµιτικ*ς Γλ3σσες) #πεκ�ιν�νησε µα�� τ�υ " J. Jahuda κα! εCJαν
καρπ�φ&ρ� �λληλ�γραφ�α, πλEν ��δ�π�τε συνηντθη µ� τ�ν συγγραφ�α. AVτ�α τ�<
διεγερθ�ντ�ς #νδιαφ�ρ�ντ�ς τ�< S. Levin, Wς "µ�λ�γεH, Xπ)ρ$αν �S :E;ραϊκ*ς συγ-
γραφ*ς τ�< J. Jahuda, #κε�νη τ�< 1928 «La Palestine Pevisité» (:H #πανεπ�σκεψις τ)ς
Παλαιστ�νης),   τ�< 1932 «Law and Life according to Hebrew Thought» (N&µ�ς κα!
ZωE σ1µφωνα µ* τEν :E;ραϊκE Σκ�ψι) κα! «This Democracy» (AGτE   ∆ηµ�κρατ�α),
�κδ�σι Pitman. Bαθµηδ�ν #πληρ�φ�ρεHτ� τ� κε�µεν� τ�< ;ι;λ��υ π�� πρ�λ&γισε �π�
στελλ&µενα δ�κ�µι7 τ�υ, δι&τι _δη εXρ�σκετ� στ� τυπ�γραφεH�ν· Wς #$�µ�λ�γεHται "
S. Levin «� �γκαρδι�της τ�� J. Jahuda κα� �  µφυτη περι�ργει! µ�υ "π�τρεψαν τ$ν
%ρνησ& µ�υ ν' τ� πρ�λ�γ&σω». :O S. Levin, καθ’ "µ�λ�γ�αν τ�< Martin Bernal, µ* π�λ-
λ��ς ̀ λλ�υς "µ�λ&γ�υς τ�υ τ)ς Vδ�ας #θνικ&τητ�ς συµµετ�σJεν #νεργ3ς στEν σ1ντα$ι
τ�< �θλ��υ ;ι;λ��υ «Mα1ρη 5Aθηνa», #πιστηµ�νικ�< Kνε�δ�υς τ�< 20�υ αV3ν�ς ("ρaτε
δηµ�σ�ευµ7 µ�υ εVς «∆αυλ�ν», τε<J�ς 110, Φε;ρ. 1991, σ. 6337, περ! τ�< ;ι;λ��υ «:H
Mα1ρη 5Aθηνa»).

:O J. Jahuda παρατηρεH, πρ�λ�γ��ων τ� ;ι;λ�� τ�υ:
«A�τ$ � �,κ�υµενικ$ �ργασ&α θ'  δει ν' "ναληφθ-. /π� τρι0ν ε,δικευµ�νων µε-

�O �Iωσ�φ Για��ντα �µιλε� γι� τ� �ργ� τ�υ

O� �πιφυλ !εις τ�# πρ�λ�γ$%�ντ�ς �µ�εθν�#ς τ�# Για��ντα

«T( :E;ραϊκ( εCναι 4λληνικ(»
TO EPΓO TOY EBPAIOY IΩΣHΦ ΓIAXOYNTA

ΠOY E�AΦANIΣE O ∆IEΘNHΣ E�OYΣIAΣMOΣ



λετητ0ν σ� κ!θε µ&α τ0ν τρι0ν γλωσσ0ν, π�3 "ναµιγν4�νται κα� ν'  5�υν �παφ$ µ�
τ�ς δ4� %λλες. ∆�ν ε7ναι λ!θ�ς µ�υ, π�3 συνετελ�σθη µ�ν�ν �κ τ0ν 5ειρ0ν µ�υ. T-. "λη-
θε&9α �πανειληµµ�νως πρ�σεπ!θησα "νεπιτυ50ς ν' π!ρω %λλ�υς ν' µ� "κ�λ�υθσ�υν
στ� �γ5ε&ρηµα. :Eτσι λ&αν �νωρ�ς στ� τ�λ�ς δι<ρ�υ συσκ�ψεως µ� κ!π�ι�ν τ0ν �πι-
δ�=ων συνεργατ0ν α�τ�ς "νεφ<νησε: “@λα α�τ' ε7ναι σκ�υπ&δια κα� σπαταλσαµε
"µ�ιAα&ως τ�ν 5ρ�ν�ν µας”. CH "π!ντησ& µ�υ Eτ�: “τ�σ�ν �σ3 @σ�ν κα� �γ<, θ' κρι-
θ��µε "π’ α�τ�ς τ�ς λ�=εις π�3 θ' παραθ�τω, Gψ�π�τε θ' =ανασυHητ0 τ� π�νηµ!
µ�υ”. ∆�ν /π!ρ5ει �5θρ�της I πικρ&α σ’ α�τ�ς τ�ς "π�ψεις· πρ!γµατι κατ' τ$ν πρ�-
�δ�ν τ.ς �ρε4νης µ�υ, πρ�σεπ!θησα %λλες δ4� φ�ρ�ς ν' κινσω τ� �νδιαφ�ρ�ν τ�υ,
µατα&ως. Λ&γ� µετ' τ$ν %νω συν!ντησι "ν�φερα τ$ν /π�τιµητικ$ παρατρησι π�3
�=εστ�µ&σθη Lς συµπ�ρασµα στ�ν π�τ� Xριστ�δ�υλ� X�υρµ�4Hι�, πτυ5ι��5� τ��
Πανεπιστηµ&�υ OAθην0ν ε,δικευµ�ν� στ�ν POµηρ�, π�3 ε7πε: «N�µ&Hω πSς ε7σαι εTς
τ0ν µεγ&στων γλωσσ�λ�γων π�3 γνωρ&Hω» κα� /πεσ5�θη "µ�ριστ�ν συνεργασ&αν·
"τυ50ς "π�θανε πρ�ν "ρ5&σωµε.

»CYπ.ρ=αν %λλ�ι, π�3 Lµ�λ�γ�υν πSς �πε&σθησαν, @τι κ!τι /π.ρ5ε στ$ν θεωρ&α
µ�υ, πλ$ν �σκ�πτ�ντ�, @τι � %π�ψ&ς µ�υ περ� τ.ς ταυτ�τητ�ς τ.ς CEAραϊκ.ς µ� τ$ν
CEλληνικ$ν Eτ� µWλλ�ν /περA�λικ. :Eλεγαν @τι σκ�πευα “π�λ3 /ψηλ'”  κα� πρ�-
τειναν, γι' τ� καλ� µ�υ, @τι θ%πρεπε ν' 5αµηλ<σω τ�ς Aλ�ψεις µ�υ κα� ν' υX�θετ-
σω µ&α “λιγ<τερ� "συµA&Aαστη θ�σι”. PEνας τ�4των Y sir Leon Simon (σηµ. λ�ρδ�ς
OAγγλ�εAρα[�ς), �γνωσµ�ν�ς κλασσικιστς, π�3 γν<ριHε CEAραϊκ', τ$ν ]σπ�ρα τ.ς
14 OIαν. 1959 – παρ' τ$ν πυκν$ Yµ&5λη κα� τ� Aαρ3 τ�υ κρ4ωµα – Eλθεν Y γ�ρων "π�
µακρυ' ν' παραστ-. στ$ν πρ<τη µ�υ δι!λε=ι �π� τ�� θ�µατ�ς. M� παρ�υσ&ασε σ4-
ντ�µα κα� πρ�σεκτικ!, �πιφυλα5θε�ς ν' κ!µ-η κριτικ$ν µετ' τ� τ�λ�ς τ.ς πρ�σλαλιWς
µ�υ. T�τε, πρ�ν κληθ-. τ� "κρ�ατρι� ε,ς �ρωτσεις, ε7πε τ' "κ�λ�υθα π�3 σηµε&ω-
σα: “∆�ν πιστε4ω @τι eπαντες θ' συµφωνσ�υν πρ�ς @λα @σα Y κ. Jahuda µWς ε7πε,
θεωρ0ν @τι @λ�ι µας τ�ν "ντελφθηµεν �= Yλ�κλρ�υ. OAλλ' Yπ�ιεσδπ�τε "µφιA�-
λ&ες θ' fδ4ναντ� ν' /π!ρ=�υν περ� τιν�ς, δι’ gν πρWγµα ε7µαι A�Aαι�ς. :Eλυσε hνα
µυστρι� π�3 �δηµι�4ργει σ4γ5υσιν ε,ς τ�3ς µελετητ'ς π!νω "π� δ4� 5ιλι!δες 5ρ�-
νια. ∆ι�τι, iν  5-η δ&κι� – @τι π�λλ�ς ]λληνικ�ς λ�=εις π�3 "ρ5&H�υν µ� σκ µετεµ�ρ-
φ<θηκαν στ' CEAραϊκ' Lς �'ν τ� σκ Eτ� hνα δ&γραφ�ν I gν τ0ν δ4� γραµµ!των π�3
�=�πεσαν–, τ�τε Y POµηρ�ς δ�ν �λ!νθανε @ταν %φησε τ� Aρα53 φων.εν π�3 πρ�ηγε[τ�
στ�ν Σκ!µανδρ� Aρα54, στ�ν περ&φηµ� στ&5�: “kν l!νθ�ν καλ��υσι θε�&, %νδρες δ�
Σκ!µανδρ�ν”. OEπ&σης ε75α καρπ�φ�ρ� συν�ντευ=ι µ� �πιστµ�να παγκ�σµ&�υ φ-
µης, τ.ς Yπ�&ας �πηκ�λ�4θησε "νταλλαγ$ µακρ0ν µνηµ�ν&ων. OAλλ' δι' τινα λ�γ�ν
 θεσε τ�ρµα στ$ν "λληλ�γραφ&α µας µ� hνα σ4ντ�µ� σηµε&ωµα, στ� Yπ�[�  γραψε:
«Θ' fδ4νατ� �π&σης ν' λ�ς @τι πρ��ρ5εται � "γγλικ$ ball �κ τ.ς ]λληνικ.ς A!λλω,
I ν' "νακαλ4ψ-ης σ4νδεσι µετα=4 “chow” κα� “show”, δι�τι “chows” �κτ&θενται σ�
“shows” (�κθ�σεις, παρ�υσι!σεις)”.

»OAπ�τ�λεσµα Eτ�, @τι /πε5ρε�4µην ν' �παν�λθω στ�ς δικ�ς µ�υ πηγ�ς κα� ν' Aα-
σ&Hωµαι µ�ν�ν στ�ς πρ�σπ!θει�ς µ�υ, "φιερ0ν σ’ α�τ$ν τ$ν  ρευνα τ�ν �λε4θερ� 5ρ�-
ν� µ�υ περι�δ�υ %νω τ0ν 30 �τ0ν. ∆4� πρ!γµατα µ� κρ!τησαν ν' συνε5&σω: � "δι!-
πτωτη fθικ$ /π�στρι=ι τ.ς συH4γ�υ µ�υ Cecile, κα� � πρωτ�γνωρη συγκ&νησι, π�3
δ�κιµ!Hαµε σ� κ!θε µεγ!λη µας "νακ!λυψι. OEρωτηθε[σα � σ4Hυγ�ς µ�υ "π� φ&λη
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της, π0ς Eτ� AεAα&α γι' τ�  ργ� µ�υ, "φ�� δ�ν �γν<ριHε CEλληνικ' I CEAραϊκ!, "π-
ντησε: “OAλλ' γνωρ&Hω τ�ν %νδρα µ�υ· µισε[ ν' ε,κ!H-η, �πιµ�νει π!ντα σ� "π�δε&-
=εις· Lς δικηγ�ρ�ς µπ�ρε[ ν' σταθµ&H-η τ�ς "π�δε&=εις. M�� λ�γει @τι  5ει %φθ�νες πει-
στικ�ς "π�δε&=εις, τ�ν πιστε4ω”. Πρ!γµατι /π!ρ5ει “"φθ�ν&α πειστικ0ν "π�δε&=ε-
ων”, π�3 πρ�σεπ!θησα ν' τ�ς καταστσω πρ�σιτ�ς q5ι µ�ν�ν στ�3ς τε5νικ' ε,δι-
κ�3ς, "λλ' �= rσ�υ στ�3ς κ�ιν�3ς µελετητ!ς.

»OE= sπαλ0ν Gν45ων ε75α �,κει�τητα µ� τ$ν B&Aλ�, Lς %νω· µ� τ�ν "δελφ� µ�υ Σ�-
λ�µ0ντα µαθα&ναµε κρυφ' "π� CEAραϊκ$ µετ!φρασι τ$ν Kαιν$ ∆ιαθκη, π�3 /π.ρ5ε
στ$ν πρ�σωπικ$ AιAλι�θκη τ�� πατρ�ς µας. OEπ�  τη τ� µακρυν� AιAλικ� παρελθ�ν
Eτ� Hωνταν� στ� ν�� µ�υ: Z��σα µ� τ� @ραµα τ0ν πυραµ&δων τ�σ� π�λ4, wστε µ� τ�
π!θ�ς γι' τ$ B&Aλ�, "νεπτ4σσετ� � �5θρ�της µ�υ πρ�ς τ�3ς PEλληνας κα� Pωµα&�υς.
Περι�ργως α�τ$ � "π�5θεια δ�ν �=ετε&νετ� στ�3ς A,γυπτ&�υς π�3 Eσαν �X �5θρ�& µας
κα� �X πρ�γ�ν�& τ�υς /π.ρ=αν �5θρ�� τ0ν πρ�γ�νων µας κα� Aαθι' �πηρ�ασαν τ' µε-
ταAιAλικ' CEAραϊκ!. Oyτε fδυν!µην ν' µ!θω περισσ�τερα τ�� �λα5&στ�υ τ0ν "να-
γκα&ων Λατινικ0ν δι' τ$ν ν�µικ µ�υ παιδε&α κα� πρακτικ. OEν τ�4τ�ις τ' α,σθ-
µατ! µ�υ πρ�ς PEλληνες κα� Pωµα&�υς %λλα=αν  κτ�τε ριHικ!. T<ρα "ντιλαµA!ν�-
µαι @τι �X διαφ�ρ�ς µας Eσαν �µφ4λιες – @σ� "δελφ�κτ�ν�ς Eτ� � π�λι�ρκ&α τ.ς
Tρ�&ας – δι�τι π�πεισµαι @τι �X OI�υδα[�ι ε7ναι CEλληνικ.ς καταγωγ.ς. CH �πανα-
στατικ$ µεταA�λ$ πρ�.λθε στ' τρι!ντα µ�υ, µετ' τ$ν  κδ�σι τ�� “Law and Life
according to Hebrew Thought” (σηµ. 1932 30ετ�ς, `ρα #γενν�θη " J. Jahuda τ�
1902).:Aρ5ισα ν' �νδιαφ�ρωµαι Lς “5�µπυ” γι' τ$ Aι�λ�γ&α. Kατ' τ$ν πρ��δ� τ.ς
"κατ!στατης µελ�της µ�υ τ�� θ�µατ�ς, συνντησα µερικ�ς ]λληνικ�ς λ�=εις, π�3
ε75αν κτυπητ$ Yµ�ι�τητα µ� τ' CEAραϊκ' τ.ς B&Aλ�υ κα� συνεπ�ρανα @τι �X PEλλη-
νες τ�ς δανε&σθηκαν "π� µWς. :Eτσι  παιHα µ� τ$ν ,δ�α πSς µ&α µ�ρα θ%πρεπε ν' κ!-
µω συστηµατικ$ σ4γκρισι τ0ν δ4� γλωσσ0ν. OEκε[ν� τ�ν καιρ� zµ�υν "κ�µη /π�
τ$ν µαγε&α τ0ν παραδ�σιακ0ν σπ�υδ0ν, κα� @πως κ!θε %λλ�ς, "νεπιφ4λακτα π&-
στευα @τι �X Σηµιτικ�ς γλ0σσες Eσαν σηµιτικ�ς κα� �X :Aρειες :Aρειες κα� @τι π�τ�
�X δ&δυµες δ�ν fδ4ναντ� ν’ "ναµι5θ��ν. OEν τ�4τ�ις σκεπτ�µ�υν, @τι θ' Eτ� �νδια-
φ�ρ�ν ν' συλλ�=ω κα� ]ρµηνε4σω hναν πλρη κατ!λ�γ� παρ�µ�&ων λ�=εων, {να δε&-
=ω µ�ν� π�σ� λ&γ� I π�λ3 τ' CEAραϊκ' �πηρ�ασαν τ' ]λληνικ!, πρ� τ.ς �λε4σεως τ��
OAλε=!νδρ�υ, θεωρ0ν τ$ν "ντ&θετη �π&δρασι πSς Eτ� σηµαντικ$ κατ' τ$ν δρWσι τ0ν
κατακτσε<ν τ�υ. OEλ!5ιστα γν<ριHα π�ι' θ' Eσαν τ' πραγµατικ' "π�τελ�σµατα
π�3 �  ρευν! µ�υ θ' κατεδε&κνυε.

»OAγν���σα τ�σ� π�λ3 τ' ]λληνικ!, wστε γν<ριHα τ' πρ0τα λ&γα γρ!µµατα τ.ς
"λφαAτ�υ, π�3 τυ5α[α συν�λε=α στ' µαθµατα στ�ι5ε&ων µαθηµατικ0ν κα� γεωµε-
τρ&ας. ΘυµWµαι τ� 1932-33 ν' ρωτ0 τ�ν φ&λ� µ�υ Gerald Emanuel σ� τεϊ�π�τε[� ν' µ��
γρ!ψ-η τ� πλ.ρες "λφ!Aητ� στ� κ!τω µ�ρ�ς µισ�γραµµ�ν�υ φ4λλ�υ 5!ρτ�υ. T' 5ρ�-
νια περν��σαν, "λλ' @ταν δηµ�σ&ευσα τ� AιAλ&� “Biology and New Medicine” 1951
(Bι�λ�γ&α κα� N�α OIατρικ), ε75α τ$ δυνατ�τητα ν' "φιερ<νω σ5εδ�ν @λ�ν τ�ν �λε4-
θερ� 5ρ�ν� στ�3ς τυ5α&�υς κρ&κ�υς, π�3 /πωπτευ�µ�υν @τι /π.ρ5αν µετα=3 τ.ς Bι-
Aλικ.ς CEAραϊκ.ς κα� τ.ς CEλληνικ.ς. Mετ' τ$ν "π�κτησιν κατ’ �π&φασιν γραµµα-
τικ.ς, A�4τη=α κατευθε[αν στ$ µετ!φρασι τ0ν CEAδ�µκ�ντα, στηριH�µεν�ς "π�-

Π(ς κατ λα*ε τ� σηµασ$α τ�# �Eλληνικ�# Π�λιτισµ�#
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κλειστικ0ς στ$ν µνµη µ�υ τ�� πρωτ�τ4π�υ δι' τ$ν σηµασ&αν τ0ν ε�αρ&θµων σελ&-
δων, π�3 �π�λε=α ν' διαA!σω. T�τε "ν�γνωσα τ�ν POµηρ� �ν "ντιπαραA�λ-. πρ�ς τ$ν
B&Aλ�: περ� τ$ν µ&α σελ&δα µ� τ$ν µετ!φρασ& της, στ&5� πρ�ς στ&5�, φρ!σι πρ�ς φρ!-
σι κι hνα κεφ!λαι� "π’ τ$ν Παλαι' ∆ιαθκη – "ρ5&Hω µ� τ$ν Γ�νεσι κα� τ� πρ0τ� Aι-
Aλ&� τ.ς OIλι!δ�ς, περα&νων µ� τ� τελευτα[� AιAλ&� τ.ς OOδυσσε&ας κα� τ� 2� AιAλ&� τ0ν
Xρ�νικ0ν. M�ρα µ� τ$ µ�ρα Y κατ!λ�γ�ς τ0ν Yµ�&ων λ�=εων µεγ!λωνε µ�5ρις "ν�-
δ�υ στ�ς 600, περιλαµA!νων λ�=εις σ5ετιH�µενες /π� διαφ�ρ�υς �π�ψεις κα� �νεργη-
τικ�τητες τ.ς Hω.ς, π�3 δ�ν fδ4ναντ� ν' �=ηγσ�υν τ�ν παντα5�� παρ�ντα κα� µ�-
νιµ� παρ!γ�ντα τ�� δανεισµ��. OE= %λλ�υ � Xστ�ρ&α δ�ν  5ει καµµ&α µαρτυρ&α /π!ρ-
=εως περιστ!σεων, π�3 θ' ε�ν���σαν δανεισµ� τ�σ�ν /ψηλ.ς π�ι�τητ�ς κα� σ� τ�σ�
µεγ!λη κλ&µακα. OEπε&σθην @τι /π.ρ5εν /π�ρAασις τ�� Yρ&�υ δανεισµ��, κα� στ!θη-
κα στ' @ρια µιWς γενετικ.ς σ5�σεως. OAλλ' � π4λη τ�� �,κ�γενειακ�� κλρ�υ  κλει-
σε µπρ�ς µ�υ κα� δ�ν ε75ε "=&α ν' πρ�σπαθσω ν' τ$ν παραAι!σω I ν' "ναρρι5ηθ0
/περ!νω της. :Ωφειλε ν' "ν�ιγ-. �λε4θερα κα� δι!πλατα κα� � κλε&ς, δι’ α�τ� Eτ� �
γραµµατικ. T' µ�να γραµµατικ' 5αρακτηριστικ!, π�3 γν<ριHα @τι ε75αν κ�ιν' �
]λληνικ$ κα� ]Aραϊκ$ Eσαν Y δυϊκ�ς "ριθµ�ς κα� τ� Yριστικ� %ρθρ�. Σταµ!τησα τ�
δι!Aασµα κι %ρ5ισα ν' σκ�πτωµαι κα� "ναθεωρ0 τ' "π�τελ�σµατα τ.ς "νεπε=�ργα-
στης �ρε4νης µ�υ. Xρησιµ�π�&ησα τ� "ν! 5ε[ρας /λικ�: τ��τ� "ναλ4ων, τα=ιν�µ0ν,
σηµει0ν τ�ς δι!φ�ρες µεταλλαγ�ς µετα=3 τ0ν CEλληνικ0ν κα� CEAραϊκ0ν γραµµ!των,
συγκρ&νων α�τ�ς µ� AιAλικ�ς παραλλαγ�ς κα� διαλεκτικ�ς �ναλλαγ�ς µετα=3 ]λλη-
νικ0ν γραµµ!των, �πιλ�γων ε,δικ' Yµ�λ�γα πρ�ς σ4γκρισιν. :Eτσι � θεωρ&α µ�υ %ρ5ι-
σε ν' "ναπτ4σσεται... CΩρισµ�να ]λληνικ' γρ!µµατα διαλεκτικ' �νηλλ!σσ�ντ� π.5. τ�
κ µ� τ� τ, � µ� α, σ µ� δ. Σηµε&ωσα τ$ν περ&εργη µεταµ�ρφωσι στ�ς ]Aραϊκ�ς λ�=εις, @π�υ
/π.ρ5ε κατ!λη=ις στ' ]λληνικ' µετετρ!πη ε,ς πρ�θεµα στ' CEAραϊκ!. Nωρ�ς στ$ν
 ρευν! µ�υ  κανα “τ�στ”, δι' ν' �λ�γ5ω τ$ν "κρ&Aεια τ0ν Yµ�λ�γων κα� ν' �πιAε-
Aαι<σω τ$ σηµασ&α των. POσ�ν Y "ριθµ�ς τ0ν τ�στ ηy=ανε, τ�σ�ν ηy=ανε � "π�τελε-
σµατικ�της τ0ν �φαρµ�γ0ν κα� � �µπιστ�σ4νη στ$ν θεωρ&α µ�υ.

»OE= "ρ5.ς στηρ&5θηκα π�λ3 στ' OAραAικ!. ∆ι' τ.ς θεωρ&ας µ�υ, κατ�στη δυνα-
τ�ν ν' δι�ρθ<νω τ$ν µετ!φρασιν τ0ν CEAδ�µκ�ντα δι' τ0ν CEAδ�µκ�ντα, κα� τ.ς
B&Aλ�υ δι' τ.ς B&Aλ�υ. T�τ�ιες "νακαλ4ψεις µ� �θερ!πευσαν "π� τ$ν CEλλην�-
CEAραϊκ$ δυσλε=&α κα� µ� κατ�στησαν Xκαν�, δι' τ�� σ5ηµατισµ�� σειρWς sπλ0ν κα-
ν�νων φωνητικ.ς κα� µ�ρφ�λ�γ&ας, ν' "ναγιν<σκω µ&αν CEAραϊκ$ λ�=ι σ'ν ν' Eτ�
� παραλλαγ της. Bαθµηδ�ν συν�λε=α "=ι�λ�γα δεδ�µ�να· π.5. @τι � δ�τικ$ /π!ρ-
5ει στ' CEAραϊκ!, @τι Y "ρσενικ�ς πληθυντικ�ς ε7ναι Y α�τ�ς στ' CEAραϊκ' κα� CEλλη-
νικ!, @τι γενικ0ς hνα σ4νθετ� CEλληνικ� ρ.µα ε7ναι Yµ�λ�γ� σ� hνα CEAραϊκ� σ4ν-
θετ� ρ.µα. OEκτιµ0 @τι 9 στ�ς 10 δι!φ�ρες λ�=εις στ$ B&Aλ�  5�υν ε�απ�δεικτα κα-
θαρ�ς ]λληνικ�ς Yµ�λ�γες. POτι σταθερ�π�ιε[ τ$ν συσσωρευ�µενη µαρτυρ&α, π�3
πρ�σφ�ρεται σ� µεγ!λ�υς "ριθµ�3ς � π�ι�της τ0ν Yµ�λ�γων. OEκτ�ς τ�� @τι �νισ54-
�υν τ� hνα τ� %λλ�, λ4�υν π�λλ' α,ν&γµατα κα� καταδεικν4�υν @τι �X PEλληνες κα�
CEAρα[�ι  5�υν "π� κ�ιν�� µερικ'  θιµα κα� θρησκευτικ�ς πεπ�ιθσεις, �ν0 �
CEAραϊκ$ γλ0σσα "ναδεικν4εται  �= α�τ0ν τ0ν Yµ�λ�γων πλ�υσι<τερη κα� Lραι�-
τερη "π� @,τι  µ�5ρι σµερ�ν Eτ� γνωστ. Πρακτικ' τ� @λ�ν σ4µπλεγµα ε7ναι συ-
νεπ�ς πρ�ς δ4� πρ�τ!σεις, zτ�ι: @τι τ' AιAλικ' CEAραϊκ' ε7ναι CEλληνικ!, κα� �X
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CEAρα[�ι Eσαν OAσιWται PEλληνες. T�0 qντι, τ� συµπ�ρασµα τ.ς �ργ<δ�υς, �κτεταµ�-
νης κα� περιπλ�κ�υ �ρε4νης δ4ναται ν' περιληφθ-. σ� µ&α Aρα5ε[α φρ!σι: T'
CEAραϊκ' ε7ναι CEλληνικ' µ� πρ�σωπε[� (µ!σκα)».

Συνελ&ντι εVπεHν   �ρευνα τ�< :E;ρα��υ J. Jahuda �π�καθιστla µ�ρ�ς τ)ς παγκ�σµ��υ
5Aληθε�ας, π�� #π! Jιλιετ�ες περι�πεσε στEν λ�θη τ3ν �νθρ�πων. ∆ι&τι δ*ν εCναι µ&-
ν�ν   :E;ραϊκE :EλληνικE µ* πρ�σωπεH�, ̀ λλως παρεφθαρµ�νη :Eλληνικ�, �λλ( Rπως
�π� #τ3ν �νεκ�ιν�σαµε σ* διεθν) Συν�δρια κα! στ� Συν�δρι� πρ� #τ3ν τ�< Φιλ�-
λ�γικ�< Συλλ&γ�υ «Παρνασσ&ς», Xπ� τ�ν τ�τλ� «CH O,κ�υµενικ�της τ.ς CEλληνικ.ς
Γλ<σσης» κα! �πεδε�$αµε δι( κειµ�νων κα! εVκ&νων, δ*ν Xπ7ρJει `λλη γλ3σσα στ�ν
πλαν�τη Γ) κα! στ� Σ1µπαν πλEν τ)ς :Eλληνικ)ς, αS λ�ιπα! δ*ν εCναι κmν θυγατρι-
κα�, �λλ( παρεφθαρµ�ναι 4λληνικα! δι7λεκτ�ι, π�� παπαγαλ���υν �S λα��.

∆�δ�µεν #ν τ�λει τ�ν Xπ� τ�< διασ�µ�υ συγγραφ�ως παρατιθ�µεν�ν π�νακα τ3ν
:E;ραϊκ3ν γραµµ7των µ* τEν πρ�φ�ρ(ν των :E;ραϊστ! �ριστερ7, εVς τ� µ�σ�ν τ3ν
�ντιστ��Jων 4λληνικ3ν γραµµ7των κα! πρ�φ�ρaς των 4λληνιστ! κα! δε$ι( τ3ν 5Aρα-
;ικ3ν γραµµ7των κα! πρ�φ�ρaς των 5Aρα;ιστ�. Πρ� τ�< π�νακας αGτ�< καταγρ7-
φει τ� πρ3τ� τ�υ θε�ρηµα «T� CEλληνικ� κα� CEAραϊκ� "λφ!Aητα παρ�υσι!H�υν
�ντυπωσιακ$ Yµ�ι�τητα τ� hνα πρ�ς τ� %λλ�, Lς πρ�ς τ$ν τ!=ιν τ0ν γραµµ!των, τ'
Gν�µατ! των, τ� σ5.µα κα� τ$ν πρ�φ�ρ!ν». :Oρaτε τ�ν εVκ�νι�&µεν�ν π�νακα τ�< J.
Jahuda.

∆*ν παραλε�π�υµε ν( #κφρ7σωµε τ�ν θαυµασµ& µας πρ�ς τ�ν µεγ7λ� `νδρα τ�<
σκ�ταδιστικ�< αV3να µας, �δ7µαστ� #ρευνητE  J. Jahuda, π�� δι�σπασε τ( πνευµα-
τικ( δεσµ( τ�< αV3ν�ς, τ( φρ7γµατα τ�< παραδ�σιακ�< #θνικ�< τ�υ φανατισµ�<
κα! ρατσισµ�< κα! τ&λµησε ν( κηρ1$nη #παν7στασι κατ( τ�< παγκ�σµ��υ #$�υσια-
σµ�<. 5Aνεδε�Jθη εVς 5Iσ�κρ7τει�ν 8Eλληνα. ∆ια;λ�ψας τEν �λ�θεια Nγων�σθη ν(
τEν �π�καλ1ψnη, τEν �πεκ7λυψε κα! ̀ φ�;α τEν δηµ�σι�π��ησε. oEδρασε #θνικ( κα!
πατριωτικ( #$υψ3ν τ��ς συµπατρι�τας τ�υ εVς �δελφ��ς τ3ν :Eλλ�νων, «5Aσιaτες
8Eλληνες» τ��ς �πεκ7λεσε. :H �ωE κα! τ� �ργ� τ�υ πρ7γµατι τ�ν �ναδεικν1�υν Vσ7-
$ι�ν 8Eλληνα, #ν �ντιθ�σει πρ�ς τ��ς συµπ�λ�τας τ�υ, π�� �π�κηρ1σσ�υν αGτ�ν κα!
τ� ;ι;λ��ν τ�υ, σηµεH�ν Rτι �δυνατ�<ν ν( �κ�λ�υθ�σ�υν τEν �ν�λι$�ν τ�υ.

Συµπερα�ν�υµε: #πιστηµ�νικ7 κα! �δι7σειστα �π�δει$ε Rτι τ( :E;ραϊκ( κα! τ(
5Aρα;ικ7, Wς συµ;α�νει µ* τ!ς λ�ιπ*ς γλ3σσες, εCναι :Eλληνικ(, �λλ( τ�<τ� δ*ν #κµε-
ταλλε1�νται �S φ�ρεHς τ3ν παρεφθαρµ�νων διαλ�κτων, pστε ν( �νελιJθ�<ν, Wς " πα-
τρι�της :E;ραH�ς J. Jahuda, εVς 8Eλληνας #λευθ�ρ�υς κα! Jρηστ��θεις. OS συµπ�λHται
τ�υ πρ�τιµ�<ν ν( ��<ν στ� σκ&τ�ς φανατικ��, µισ�<ντες τEν :Eλλ7δα, :Iστ�ρ�α κα!
Γλ3σσα της. 5Eκ τ�1των π�λλ�! Xπ� τ� κ7λυµµα τ�< 8Eλλην�ς π�λ�τ�υ δι�λισθα�ν�υν
στ� Pωµα�ικ� κρατ�δι�, Wς π�λιτικ��, πανεπιστηµιακ�! M στελ�Jη τ�< ∆ηµ�σ��υ κα!
ν�µικ3ν πρ�σ�πων δηµ�σ��υ δικα��υ, µαJητα! #κ τ3ν �σω λυσσ�δεις κα! rπ�υλ�ι
κατ( παντ�ς :Eλληνικ�<, �περγα�&µεν�ι µ* τ��ς #$�υσιαστ(ς τ�ν διεθν), συνεπ3ς
κα! δικ& τ�υς sλεθρ�, #ν3   µ&νη διαφαιν�µ�νη �τραπ�ς σωτηρ�ας τ)ς �νθρωπ&τη-
τ�ς δι�ρJεται δι( τ�< :Eλληνικ�< Π�λιτισµ�<.

Kωνσταντ>ν�ς Γ. Γεωργαν@ς

Παρ δειγµα πρ�ς µ$µησιν γι� τ�.ς �µ�εθνε�ς τ�υ
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«Σ’ #κε�ν�υς π�� θ�λ�υν ν( Xπ�γρ7ψ�υν τ� δια�1γι�
:Eλληνισµ�< κα! Xριστιανισµ�<  – τρ�µ7ρα τ�υς!»
Σ* µ�α �π� τ!ς π�λλ*ς δηλ�σεις τ�υ �π� `µ;ων�ς " µακαρι�τατ�ς κ. Xριστ&δ�υ-

λ�ς πρ�σπ7θησε ν( γελ�ι�π�ι�σnη Rλ�υς #κε�ν�υς π��, Rπως εCπε, «εCναι πρ&θυµ�ι ν(
Xπ�γρ7ψ�υν τ� δια�1γι� µετα$� 4λληνικ&τητας κα! Kρθ�δ�$�ας», #πε$ηγ�ντας Rτι
τ( στ�ιJεHα αGτ( τ�< Nε�ελληνικ�< µας π�λιτισµ�< (δηλαδE   4λληνικ&τητα κα!  
Kρθ�δ�$�α) εCναι �δι7σπαστα. 5Aλλ( εCναι γνωστ� τ�Gλ7Jιστ� στ��ς µ�ρφωµ�ν�υς
κ1κλ�υς τ)ς J�ρας µας Rτι   5AρJα�α :EλληνικE 5Iδε�λ�γ�α κα!   5Oρθ�δ�$�α �J�υν
διαφ�ρετικ*ς πηγ�ς. :O Jριστιανισµ�ς τEν �π�κ7λυψη τ)ς �λ�θειας τEν δ�Jεται Wς
πρ�ερJ&µενη �π� τ�ν wδι� τ�ν Θε� (π�� #πισκ�φτηκε τ��ς �νθρ�π�υς κα! τ��ς τEν
�νεκ��νωσε), #νy3 �S 8Eλληνες (φιλ&σ�φ�ι) Rτι   �λ�θεια εCναι πρ�σπ7θεια �γωνι�-
δης κα! πρ�σωπικE µ�σα σ’ zνα µ�υγκ� Σ1µπαν. ∆ιαφ�ρ�υν δ* κα! στ� περιεJ&µεν�,
#πειδE �S 8Eλληνες �ρν�θηκαν τEν �νν�ια τ�< «δηµι�υργ�< Θε�<» (τ�< «π�ιητ��
O�ραν�� κα� Γ.ς») κα! δ�δα$αν Rλ�ι, Rτι " κ&σµ�ς Xπ)ρJε �ν�καθεν κα! 4π�µ�νως
δ*ν εCJε �ν7γκη κανεν�ς δηµι�υργ�<. Π�ρα �π’ αGτ( κα! σ* πλ)θ�ς ̀ λλα θ�µατα ση-
µει�νεται διαφ�ρετικE τ�π�θ�τηση. oEτσι, pστε #κεHν�ς " "π�H�ς πρ�σπαθεH, µελε-
τ�ντας, ν( διαπιστ�σnη αGτE τEν «4ν&τητα», ;ρ�σκει �ντ�θετα µπρ�στ7 τ�υ Rλ� κα!
µεγαλ1τερη διαφ�ρετικ&τητα. 5Eν τy3 µετα$� καν�νας σ1γJρ�ν�ς θε�λ&γ�ς δ*ν κα-
ταδ�Jεται ν( δ�σnη στ� πανελλ�νι� µι( πειστικE �ναφ�ρ7... Kα! λ�γεται µ*ν κατ( κ&-
ρ�ν, Rτι " 5Iω7ννης, " Bασ�λει�ς κα! " Γρηγ&ρι�ς {ταν θαυµ7σι�ι 4λληνιστ*ς κα!
�κρι;3ς #κεHν�ι π�� zνωσαν τ�ν :Eλληνισµ� µ* τEν 5Oρθ�δ�$�α, �λλ( δ*ν λ�γεται
π3ς εVδικ( τ� κατ7φεραν κα! π3ς συγκεκριµ�να #ναρµ&νισαν τ!ς δ1� αGτ*ς �ντιλ�-
ψεις κα! κ�σµ�θεωρ�ες. Kι �τσι πλ)θ�ς σηµεριν3ν :Eλλ�νων τ� �γν�εH. 5Aντ! λ�ιπ�ν
�στεϊσµ3ν τ�< τ1π�υ «τρ�µ!ρα τ�υς», καλ1τερα δ*ν θ( {ταν ν( µaς πληρ�φ�ρ�σnη "
�ρJιεπ�σκ�π�ς καταλεπτ3ς περ! τ�1τ�υ; N( µaς δε�$nη τA ραφA µ* τEν "π��α #κεHν�ι
συν�δεσαν τ( δ1� Xφ7σµατα;

Σ�µερα �S #πιδρ7σεις κα!   Vδε�λ�γικE δ1ναµη τ�< Kλ�ρ�υ εVς τEν #θνικ� µας �ωE
κα! σκ�ψη ;ασ��εται π�λ� περισσ&τερ� εVς τ� π�λυπληθ*ς κα! τ� µισθ�δ�τ�1µεν�.
Kα! π�λ� λιγ�τερ� εVς τ( Vδε�λ�γικ7 τ�υ κηρ1γµατα. 5Aλλ( σηµασ�α �Jει τ� µ�λλ�ν.
Γιατ! εCναι �δ1νατ� ν( συνεJ�σ�υµε �S Nε��λληνες ν( κα;αλaµε δ1� µα�! ̀ λ�γα. }Aν
πρ&κειται ν( πρ�Jωρ�σ�υµε, mν δ*ν πρ&κειται ν( µε�ν�υµε στ7σιµ�ι, πρ�πει κ7π�ι�
ν( $εκα;αλ�σ�υµε. Kα! ν( δ�σ�υµε φ&ρα στ� ̀ λλ�. 5Aλλ�ι�τικα κινδυνε1�υµε ν( ;ρε-
θ�<µε στ� �δαφ�ς. Kαλ� θ( {ταν λ�ιπ�ν κα! " µακαρι�τατ�ς ν( ;�ηθ�σnη κα! αGτ�ς
εVς τEν �π�σαφ�νιση τ�< #θνικ�< Vδε�λ�γικ�< µας "ρ���ντα. Παραµερ���ντας ;�-
;αια #ν τy3 µετα$� κα! κ7θε εwδ�υς δηµαγωγικ��ς πειρασµ�1ς...

Συν�ψ���ντας: 5Aπ�κ7λυψη, ∆ηµι�υργ&ς. ECναι δ1� λ�$εις. Συνδυ7��νται   πρ�-
τη µ* τEν φιλ�σ�φ�α,   δε1τερη µ* τEν αVωνι&τητα; Kακ3ς λ�ιπ�ν µιλaµε γι( «δια-
�1γι�» σ* µ�α περ�πτωση Rπ�υ δ*ν Xπ)ρ$ε π�τ* γ7µ�ς... Παπaς ;�;αια κα! γαµπρ�ς
{ταν παρ&ντες κ�ντ( στ�ν ̀ µ;ωνα. M&ν� π��   ν1φη (  :Eλληνικ&τητα) {ταν κα! π7-
λι φευγ7τη.

Γ. ∆. ∆Bπ�ς



:O µ�γας µυστ�ρι�ς, " γνωστ�ς `γνωστ�ς, " παρ7$εν�ς τα$ιδι�της. Π�θα-
νε #π! N�ρων�ς τ� 64 µ.X., δ1� Rµως σ�;αρ�! #κκλησιαστικ�! συγγραφεHς, "
EGσ�;ι�ς Kαισαρε�ας κι " :Iερ�νυµ�ς, τ�π�θετ�<ν τ�ν θ7νατ& τ�υ στ( 67
µ.X. :Ωστ&σ� πι7στηκε τ� 64 µ.X. στ!ς µ�ρες τ)ς πυρπ&λησης τ)ς P�µης. Σ’
αGτE τEν πυρκαγι7 κ7ηκαν τ( πι� $ακ�υστ( �Vκ�δ�µ�νατα: :O :Iππ&δρ�-
µ�ς, τ� ΠαλατHν�, �S να�! τ)ς Σελ�νης, τ�< ∆�α, τ�< :Hρακλ) κα! `λλα. M7-
λιστα διωJετε1τηκε   φ�µη π�ς τE φωτι( τEν �;αλε " N�ρων. 8Oµως αGτE  
#κδ�JE στ�ν σ�;αρ� #ρευνητE µ&ν� µειδ�αµα πρ�καλεH. M� Rσα τ�υλ7Jιστ�ν
�ναφ�ρ�υν " T7κιτ�ς κι " Σ�υετ�νι�ς " N�ρων {ταν sντως φ1ση καλλιτε-
Jνικ�. Λ7τρευε τEν Kµ�ρφι( τ)ς �ω)ς, τEν π��ηση, τ�ν �θλητισµ� κι {ταν
γ�ητευµ�ν�ς �θερ7πευτα �π� τ� :Eλληνικ� Πνε<µα. Σε;&ταν �περι&ριστα
Rλα τ( Sερ( σε;7σµατα τ)ς P�µης. �Hταν " πρ3τ�ς µE Jριστιανικ�ς αGτ�-
κρ7τ�ρας π�� µ* ν&µ�υς ν�ι7στηκε γι( τ��ς φτωJ��ς κα! τ��ς δ�1λ�υς. 5Aπα-
γ&ρεψε τ!ς µ�ν�µαJ�ες, γιατ! µισ�<σε τ� α�µα. 5Aν�;αλλε ν( Xπ�γρ7ψnη θα-
νατικ*ς καταδ�κες, γι( ν( πεθ7ν�υν �S κατ7δικ�ι στ( γερ7µατ7 τ�υς. ∆ι�τα$ε
τ� σταµ7τηµα τ3ν π�λ�µων, γι( ν( σταµατ�σnη τ� δ�υλεµπ&ρι�, π�� �π� αGτ�
πλ�1τι�αν �S συγκλητικ��. :Yπ)ρ$ε π7νω �π’ Rλα φιλ�λληνας. ∆1� φ�ρ*ς
{λθε στEν :Eλλ7δα, π)ρε µ�ρ�ς στ��ς 5Oλυµπιακ��ς �γ3νες, J7ρισε τEν #λευ-
θερ�α στEν Πελ�π&ννησ� κα! γι( π�ντε Jρ&νια �π7λλα$ε τEν :Eλλ7δα �π�
φ&ρ�υς. oEτσι   φιλ�λαϊκE κα! φιλελληνικ� τ�υ π�λιτικE $εσ�κωσε #ναντ��ν
τ�υ τEν πλ�υτ�κρατ�α κα! τ�ν 5I�υδαι�Jριστιανισµ&, π�� �π� κ�ιν�<  πρ�-
ωθ�<σαν τEν δ�λ�φ�ν�α τ�υ µ* �ρJηγ� τ)ς συνωµ�σ�ας τ�ν δ7σκαλ& τ�υ Σε-
ν�κα.

TEν  µ�ρα λ�ιπ�ν τ)ς πυρκαγιaς " N�ρων κ�ρυ$ε σ* π�νθ�ς τEν π&λη κι
�δωσε τ� εCναι τ�υ γι( τEν περ�θαλψη τ3ν θυµ7των τ)ς πυρκαγιaς κα! γι(
τEν �π�κατ7σταση τ3ν �ηµι3ν. Συνεπ3ς µ�α τ�τ�ια πρωτ&γνωρη γι( τEν
#π�JE πρ��δευτικE ψυJE {ταν �δ1νατ� ν( θ�λησε ν( κ7νnη zνα τ�τ�ι� µεγ7-
λ� κακ&. ∆*ν εCναι Rµως παρ7$εν�, Rπως µaς πληρ�φ�ρεH " T7κιτ�ς, Rτι συ-
ναντ�<σε κανε!ς στ��ς δρ&µ�υς τEν  µ�ρα τ)ς πυρκαγιaς �νθρ�π�υς µ’ �ναµ-
µ�ν�υς δαυλ�1ς, π�� τ��ς πετ�1σανε µ�σα στ( σπ�τια, #πεκτε�ν�ντας �τσι τE
φωτι7;

I. E0σαγωγ�

T( «παρ7$ενα» τ�< ρ&λ�υ τ�< Πα1λ�υ
κα! " #µπρησµ�ς τ)ς P�µης #π! N�ρων�ς
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Π�ι�� κρυφ( κα! rπ�υλα �σκα;αν τ�ν λ7κκ� τ�< N�ρωνα; Πρ3τ�ς κα! κα-
λ1τερ�ς " wδι�ς " δ7σκαλ�ς κα! παιδαγωγ&ς τ�υ, " Σεν�κας, " µεγ7λ�ς στω-
ικ�ς φιλ&σ�φ�ς, " "µ�ϊδε7της τ�υ Πε�σων, " Γ7λ;ας κα! π�λλ�� «�X �κ τ.ς
τ�� κα&σαρ�ς �,κ&ας» (Φιλιππισ��υς 4,22). Π�ι&ν εCJε �δελφ� " Σεν�κας; T�ν
Γαλλ�ωνα, τ�ν �νθ1πατ� τ)ς 5AJα�ας. ∆*ν εCναι περ�εργ� π�1, #νy3 " Πα<λ�ς
συλλαµ;7νεται στEν K&ρινθ�, �πελευθερ�νεται �π� τ�ν Γαλλ�ωνα (Πρ7$εις
18, 12-17), δ�Jως µ7λιστα ν’ �π�λ�γηθn); ∆*ν εCναι �κ&µα παρ7$εν�, Rτι "
Πα<λ�ς �λληλ�γραφ�<σε µ* τ�ν Σεν�κα; Maς τ� πληρ�φ�ρ�<ν " :Iερ�νυµ�ς
κα! " AGγ�υστHν�ς. 5Aλ�θεια δ*ν µπα�νει κανε!ς στEν Xπ�ψ�α, Rτι " Πα<λ�ς
τα$ιδε1ει µ�Jρι τEν :Iσπαν�α («Lς �'ν π�ρε4ωµαι ε,ς Σπαν&αν, �λε4σ�µαι
πρ�ς /µWς»: Pωµα��υς 15, 24), �φ�< #κεH δι�ικεH " Γ7λ;ας, " συνωµ&της κατ(
τ�< N�ρωνα κα! συσσυνωµ&της µ* τ�ν Πε�σωνα κα! τ�ν Σεν�κα, π�� " τε-
λευταH�ς �Jει �δελφ� τ�ν Γαλλ�ωνα τ�ν �νθ1πατ� τ)ς 5AJα�ας, π�� �πελευ-
θερ�νει τ�ν Πα<λ�, Jωρ!ς ν’ �π�λ�γηθn) στEν K&ρινθ�; Tελικ( π�ι�� εCναι
αGτ�! «�X �κ τ.ς κα&σαρ�ς �,κ&ας», π�� �π� τEν καρδι( τ)ς P�µης στ�λν�υν
τ��ς �δελφικ�1ς των �σπασµ��ς στ��ς �δελφ��ς τ3ν Φιλ�ππων; ECναι δη-
λαδE " Σεν�κας, " Πε�σων M " B�<ρ�ς; M( αGτ�ς π7λι " 5Eπαφρ&διτ�ς; ∆*ν
εCναι περ�εργ� π�ς αGτ�ς " συνεργ7της κα! συστρατι�της τ�< Πα1λ�υ (Φι-
λιππισ��υς 2, 25 κα! 4, 18) εCναι αGτ�ς π�� �µπη$ε τ� µαJα�ρι στ�ν λαιµ� τ�<
N�ρωνα, γιατ! #κεHν�ς δ*ν εCJε τ� κ�υρ7γι� ν’ αGτ�κτ�ν�σnη; M( #κεHν� π7-
λι τ� περ�εργ� τ)ς «5Aπ�κ7λυψης» τ�< 5Iω7ννη; ∆ια;7στε: «CH γυνα[κα π�3
ε7δες ε7ναι � π�λη � µεγ!λη (P�µη) π�3  5ει τ$ν �=�υσ&α της σ’ @λ�υς τ�3ς
Aασιλε[ς τ.ς γ.ς... σ� µ&α µ�ρα θ' γεµ&σ-η πληγ�ς κα� µ� φωτι' θ' κατακα-....
κ!θε κυAερντης, �X να�τες κι @σ�ι στ$ θ!λασσα �ργ!H�νται "π� µακρι' θ'
Aλ�π�υν τ�ν καπν� της, @ταν θ' κα&εται» (κεφ. 17 κα! 18). ∆*ν µ�ι7�ει στ’ �λ�-
θεια σ(ν zνα σJ�δι� δρ7σης; }Aς µE $εJνaµε π�ς   «5Aπ�κ7λυψη» εCν’ zνα
;ι;λ�� µ* π�λ� καµ�υφλ7�. ∆ια;7στε Wστ&σ� τEν �ρJE τ�< 13�υ κεφαλα��υ
τ3ν «Πρ7$εων», γι( ν( ;ρεθ)τε µπρ�στ( σ’ zνα ̀ λλ� περ�εργ�. «Στ$ν �κκλη-
σ&α τ.ς OAντι�5ειας Eταν µερικ�� πρ�φ.τες, δηλαδ$ Y Bαρν!Aας, Y Συµε<ν,
π�3 λεγ�ταν κα� N&γερ, Y Λ�4κι�ς "π� τ$ν Kυρνη, Y Mανα$ν Y συµµαθητ$ς
τ�� CHρ<δη τ�� τρετρ!ρ5η (5Aγρ�ππα) κι Y Σα�λ�ς». Π3ς �λαJε Rµως αGτ�ς
" πρ�φ�της κα! συνεργ7της τ�< Πα1λ�υ, " Mανα�ν, ν( εCναι αGτ�ς π�� στ!ς
µ�ρες τ)ς πυρκαγιaς τ)ς P�µης, τ� 64, σ�κωσε σ* #παν7σταση τ��ς #θνικι-
στ*ς 5I�υδα��υς τ)ς Παλαιστ�νης; Συνδ��ντας Rλ’ αGτ( τ( Kν&µατα κα! τ(
γεγ�ν&τα µετα$1 τ�υς καταλ�γει κανε!ς στ� παρ7$εν� συµπ�ρασµα, π�ς τ�<
Πα1λ�υ   σ1λληψη κι   µετ7;ασ� τ�υ στE P�µη {ταν #σκεµµ�νη κα! καλ(
µελετηµ�νη �π� zνα συνωµ�τικ� σJ�δι�, π�� στ&Jευε στEν ταυτ&Jρ�νη �να-
τρ�πE τ�< N�ρωνα µ* τEν πυρπ&ληση τ)ς P�µης κα! τ�ν $εσηκωµ� τ3ν
:E;ρα�ων στ( :Iερ�σ&λυµα. T( γεγ�ν&τα µιλ�<ν µ&να τ�υς. 5Eνy3 συλλαµ;7-

II. «O� �κ τ2ς κα$σαρ�ς �0κ$ας...»
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νεται στ� Nα� τ3ν :Iερ�σ�λ1µων κα! τEν pρα π�� πα��εται   �ω� τ�υ (Πρ7-
$εις 21, 22-23), " PωµαH�ς Jιλ�αρJ�ς Kλα1δι�ς Λυσ�ας µ* Rλη τEν στρατιωτι-
κ� τ�υ δ1ναµη τ�ν �π�σπla �π� τ( J�ρια τ3ν :E;ρα�ων. T�ρα στ� «κρατη-
τ�ρι�» εCναι #λε1θερ�ς. M7λιστα, #νy3 �$ω �S :E;ραH�ι �Gρλι7��υν, " Λυσ�ας
τ�< #πιτρ�πει ν( µιλ�σnη, πρ�στατε1�ντ7ς τ�ν στρατιωτικ7. oAνετ�ς λ�ιπ�ν
" Πα<λ�ς, κι mς εCναι «κρατ�1µεν�ς». :Ως κα! " �νεψι&ς τ�υ, τ)ς �δελφ)ς
τ�υ " γι&ς, µπα�νει �νεν&Jλητα στ� «κρατητ�ρι�», γι( ν( εVδ�π�ι�σnη τ�ν
θεH� τ�υ, π�ς �S :E;ραH�ι τ�< 4τ�ιµ7��υν #ν�δρα. Kα! " Πα<λ�ς, «πρ�σκα-
λεσ!µεν�ς hνα τ0ν ]κατ�ντ!ρ5ων  φη: τ�ν νεαν&αν τ��τ�ν %παγε πρ�ς τ�ν
5ιλ&αρ5�ν,  5ει γ!ρ τι "παγγε[λαι α�τ�0». Kα! ν(   #ν�ργεια τ�< Jιλ�αρJ�υ:
Φων7�ει δ1� 4κατ&νταρJ�υς κα! τ��ς διατ7�ει ν( συγκεντρ�σ�υν δ1ναµη
διακ�σ�ων στρατιωτ3ν, 4;δ�µ�ντα Sππ�ων κα! διακ�σ�ων λ�γJ�φ&ρων, κα!
τ� ;ρ7δυ στ!ς #ννι( ν( µεταφερθn) " Πα<λ�ς �π� τ( :Iερ�σ&λυµα στEν Kαι-
σ7ρεια τ)ς Παλαιστ�νης – µ�α �π&σταση κ�ντ( στ( 4κατ� Jιλι&µετρα – κι
αGτ� γι( ν( µE κινδυν�ψnη στ�ν δρ&µ�, γι( ν( δικαστn) �π� τ�ν Φ�λικα τ�ν
 γεµ&να. Kα! δ*ν εCναι κα! π7λι περ�εργ�, π��, #νy3 " Πα<λ�ς εCναι κρατ�1-
µεν�ς, γνωρ��ει τ� περιεJ&µεν� τ�< δικ&γραφ�υ π�� " Λυσ�ας στ�λνει συν�-
δευτικ( στ�ν  γεµ&να τ)ς 5I�υδα�ας;

:Ωστ&σ� σ* λ�γες µ�ρες �S πρ�1J�ντες :E;ραH�ι καταφθ7ν�υν στEν Kαισ7-
ρεια κα! καταθ�τ�υν στ�ν  γεµ&να µ�νυση #ναντ��ν τ�< Πα1λ�υ, π�� �λεγε:
«E/ρ�ντες γ'ρ τ�ν %νδρα τ��τ�ν λ�ιµ�ν (πληγE κ�ινωνικE) κα� κιν��ντα
στ!σεις πWσι τ��ς OI�υδα&�ις τ�[ς κατ' τ$ν �,κ�υµ�νην, πρωτ�στ!την τε τ.ς
τ0ν NαHωρα&ων αXρ�σεως... kν κα� �κρατσαµεν...» (Πρ7$εις 24, 5). ΣτEν
�π�λ�γ�α τ�υ " Πα<λ�ς δ*ν �ν�πτυ$ε θ�µα τριαδικ&τητας τ�< Θε�<, παρ(
εCπε: «Γι' τ$ν θρησκε&α π�3 µ�� λ�νε @τι "νκω κα� π�3 �X κατγ�ρ�& µ�υ
τ$ν λ�νε α{ρεση, σWς λ�ω @τι πιστε4ω στ�ν Θε� τ0ν πατ�ρων µας, πιστε4ω σ’
@σα διδ!σκει Y N�µ�ς κα� �X πρ�φ.τες. T$ν �λπ&δα µ�υ τ$ν  5ω στ� Θε�,
@πως τ� παραδ�5�νται κα� �X κατγ�ρ�& µ�υ, δηλαδ$ �λπ&Hω στ$ν "ν!στα-
ση νεκρ0ν δικα&ων κα� "δ&κων» (Πρ7$εις 24, 14-15). :O Φ)λι$ δ*ν π)ρε �µ�-
σως �π&φαση, γι( ν( µ7θnη, λ�ει, περισσ&τερα γι’ αGτE τEν θρησκε�α, Rταν
κατε;n) στEν Kαισ7ρεια " Jιλ�αρJ�ς. ∆�νει Rµως διαταγE στ�ν 4κατ&νταρJ�,
«τηρε[σθαι α�τ�ν  5ειν τε %νεσιν κα� µηδ�να κωλ4ειν τ0ν ,δ&ων α�τ�� /πη-
ρετε[ν α�τ�0» (Πρ7$εις 24, 23-24). T� παρ7$εν� Rµως εCναι π�� τ�ν #πισκε-
πτ&τανε συJν( " Φ)λι$ µα�! µ* τEν γυναHκα τ�υ. ∆1� Jρ&νια τ�ν κρ7τησε
#λπ���ντας, λ�ει, ν( �π�σπ7σnη Jρ�µατα �π’ αGτ�ν. Περ�εργ� δ*ν εCναι; Π�<
θ( εrρισκε " Πα<λ�ς τ( Jρ�µατα; T�< εCJαν περισσ�ψει �π� τEν #µπ�ρ�α
σκην3ν; Γεννι�ται Rµως   �π�ρ�α:. Π�ι�� τ�ν «Xπηρετ�<σαν», π3ς τ��ς πλ�-
ρωνε κα! π3ς τ( «z;γα�ε π�ρα» δ1� Jρ&νια «`νεργ�ς»; Στ� µετα$� φε1γει "
Φ)λι$ κα! τ�ν �ντικαθιστla " Π&ρκι�ς Φ)στ�ς. :Ωστ&σ� �S 5I�υδαH�ι δ*ν $ε-
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J7σανε τ�ν Πα<λ�. Φα�νεται, δ*ν «Xκαν�π�ιθηκαν "π� τ$ν "π�λ�γ&α τ�υ».
M* σκ�π� ν( τ�< στ�σ�υν «#ν�δρα» παρ�υσι7��νται στ� ν��  γεµ&να κα! τ�<
�ητ�<ν ν( τ�ν στε�λnη ν( δικαστn) στ( :Iερ�σ&λυµα. OS 5I�υδαH�ι #δ3 εCναι �S
`ρJ�ντες. Nα�, µ( µ�Jρι Jθ*ς " Πα<λ�ς {ταν sργαν& τ�υς. oAρα   σ1λληψ�
τ�υ εCναι σκην�θετηµ�νη. :O Πα<λ�ς εCναι πι&νι τ)ς `ρJ�υσας τ7$ης.

Λ�γη Xπ�µ�νE Rµως. :O ν��ς  γεµ&νας, π�� #νηµερ�θηκε καλ( �π� τ�ν
πρ�κ7τ�J& τ�υ, �π�ρρ�πτει τEν πρ&τασ� τ�υς. T�< #πιτρ�πει Rµως ν( κ�υ-
;εντι7σnη µα�� τ�υς #λε1θερα. 8Oµως τ� παρ7$εν� �π�κ�ρυφ�νεται µ* τEν τι-
µητικE παρ�υσ�α τ�< ;ασιλικ�< �ε1γ�υς :Hρ�δη 5Aγρ�ππα κα! Bερεν�κης
στEν δ�κη τ�< Πα1λ�υ. «T-. ��ν �πα4ρι�ν �λθ�ντ�ς τ�� OAγρ&ππα κα� τ.ς
Bερεν&κης µετ' π�λλ.ς φαντασ&ας κα� ε,σελθ�ντων ε,ς τ� "κρ�ατρι�ν σ3ν
τ�[ς 5ιλι!ρ5�ις κα� τ�[ς "νδρ!σι τ�[ς κατ’ �=�5$ν ��σι τ.ς π�λεως» (Πρ7$εις
25, 23). Γιατ! δηλαδE τ&ση #πισηµ&τητα κα! τιµE γι( zνα «κιν��ντα στ!σεις
πWσι τ�[ς OI�υδα&�ις τ�[ς κατ' τ$ν �,κ�υµ�νην»; ∆*ν εCναι περ�εργ�; M�πως
" Σεν�κας �Jωσε καλ( τEν «�Gρ7» τ�υ; ECναι παρ7$ενη Rλη   διαδικασ�α µ*
τ� ν( κ�υ;εντι7�nη zνας ;ασιλιaς µ* zνα «�Vκ�υµενικ� ταρα$�α» κα! στ� τ�-
λ�ς ν( τ�< πετa κι zνα εGτρ7πελ�: «�ν Gλ&γ�ω µε πε&θεις 5ριστιαν�ν γεν�σθαι»
(Πρ7$εις 26, 28). Kι #νy3 Rλη   «δικαστικE �τµ&σφαιρα» εCναι µ* τ� µ�ρ�ς τ�υ,
" Πα<λ�ς ρ�Jνει τ� «γ7ντι»: Zητa ν( δικαστn) �π� τ� αGτ�κρατ�ρικ� δικα-
στ�ρι� στE P�µη. TEν pρα �κρι;3ς #κε�νη π�� κατ7λα;ε π�ς θ( �φην&ταν
#λε1θερ�ς. «OAγρ&ππας δ� τ�0 Φστ�ω  φη, "π�λελ4σθαι �δ4νατ� Y %νθρωπ�ς
��τ�ς, ε, µ$ �πεκ�κλητ� κα&σαρα» (Πρ7$εις 26, 32). ∆ηλαδE   #π�κληση τ�<
αGτ�κρ7τ�ρα {ταν σ* pρα κινδ1ν�υ M σ* pρα κατ7λληλη γι( κ7π�ι� συ-
γκεκριµ�ν� σJ�δι�; ΣτEν P�µη δ*ν $�ρει µ&ν� τ�ν Σεν�κα, τ�ν Πε�σωνα, τ�ν
B�<ρ�, τ�ν Γ7λ;α, τ�ν 5Eπαφρ&διτ� κα! τ&σ�υς `λλ�υς «�κ τ.ς κα&σαρ�ς
�,κ&ας», συνδ�εται κα! µ* ̀ λλα Xψηλ( Sστ7µενα πρ&σωπα, π�� τ��ς θυµaται
στ!ς #πιστ�λ�ς τ�υ: «OAσπ!σασθε τ�3ς �κ τ0ν OAριστ�A�4λ�υ, "σπ!σασθε
CHρωδ&ωνα τ�ν συγγεν. µ�υ, "σπ!σασθε τ�3ς �κ τ0ν Nαρκ&σσ�υ» (πρ�ς Pω-
µα��υς 16, 10-12). oEτσι " Πα<λ�ς "δηγεHται κρατ�1µεν�ς στE P�µη.�Hταν
Rµως zνα τα$�δι γεµaτ� ναυ7για κα! ταλαιπωρ�ες (Πρ7$εις 27, 28).

Σ* µ�α στιγµE Rµως τ� πλ�H� κ&λλησε στEν $�ρα· κα! ν( π7λι τ� παρ7$εν�:
5EπειδE �S φρ�υρ�! στρατι3τες µ* τ� κ&λληµα τ�< πλ���υ φ�;�θηκαν µ�-
πως �S κρατ�1µεν�ι π�σ�υν στE θ7λασσα κα! δραπετε1σ�υν, σκ�φτηκαν ν(
τ��ς σκ�τ�σ�υν Rλ�υς. 8Oµως,#πειδE " #πικεφαλ)ς 4κατ&νταρJ�ς _θελε �ω-
νταν� τ�ν Πα<λ�, δ*ν τ� �πρα$αν (Πρ7$εις 27, 42). ECJε δηλαδE ρητE δια-
ταγE γι( τ�ν Πα<λ� " 4κατ&νταρJ�ς; �Hταν «µιληµ�ν�ς»; :Ωστ&σ� τ� ναυ7-
γι� τ��ς π�τα$ε στEν M7λτα κα! µετ( τρεHς µ)νες " Πα<λ�ς �φθασε στE P�-
µη.

T� παρ7$εν� κι #δ3 εCναι Rτι " κρατ�1µεν�ς κα! Xπ&δικ�ς Πα<λ�ς « µει-

IV. �H περ$εργη �λευθερ$α �πικ�ινων$ας στ� P8µη

∆ΑΥΛhΣ/206, Φε;ρ�υ7ρι�ς 199912942



νε διετ&αν @λην �ν ,δ&�ω µισθ<µατι κα� "πεδ�5ετ� π!ντας τ�3ς ε,σπ�ρευ�µ�-
ν�υς πρ�ς α�τ�ν "κωλ4τως» (Πρ7$εις 28, 30). 5Aλ�θεια, π�ι&ς τ�< πλ�ρωνε
τ� ν�Hκι; M* τEν `νεσ� τ�υ λ�ιπ�ν καλεH Rλ�υς τ��ς πρ&κριτ�υς 5I�υδα��υς
τ)ς P�µης στ� «σπ�τι» τ�υ (Πρ7$εις 28, 17-20). :Yπ)ρJαν στE P�µη 5I�υ-
δαH�ι, �φ�< τ��ς εCJαν #κτ�π�σει Rλ�υς �π� #κεH; M�πως {ταν δ�<λ�ι στEν
Xπηρεσ�α τ�< κα�σαρα; Π�ι&ν �στειλε κα! τ� τ��ς εCπε; 8Oτι τ��ς θ�λει zνας
Xπ&δικ�ς ν( τ��ς µιλ�σnη; Στ��ς καλεσµ�ν�υς τ�υ εCπε, λ�νε �S «Πρ7$εις»,
π�ς εCναι αGτE τE στιγµE �λυσ�δεµ�ν�ς, «hνεκεν τ.ς �λπ&δ�ς τ�� OIσραλ».
∆ηλαδE γι( τ��ς �κρ�ατ�ς τ�υ π�ι7 {ταν αGτE   #λπ�δα τ�< 5Iσρα�λ; :H �ν7-
σταση τ3ν νεκρ3ν; }H µ�πως   �ν7σταση τ�< λα�< κα! τ)ς πατρ�δ�ς τ�υς �π�
τE PωµαϊκE Xπ�δ�1λωση; 8Oταν δηλαδE �S "δ�ιπ&ρ�ι πρ�ς 5Eµµα��ς λ�νε
γι( τ�ν 5Iησ�< π�ς «α�τ�ς �στιν Y µ�λλων λυτρ��σθαι τ�ν OIσραλ», #νν��<ν
π�ς θ( τ��ς κληρ�δ�τ�σnη τ�ν Παρ7δεισ�; 8Oταν " Πα<λ�ς �πευθ1νεται σ*
5I�υδα��υς, π�� τ��ς λ�ει π�ς π7ει ν( δικαστn) γι( J7ρη τ)ς «#λπ�δ�ς τ�<
5Iσρα�λ», δ*ν εCναι σ( ν( τ��ς λ�nη, εCµαι zνας «ZηλωτEς», κρατ�1µεν�ς; Kα!
ν( π7λι `λλ� παρ7$εν�: 5Eνy3 �S πρ&κριτ�ι τ)ς :Iερ�υσαλEµ #$ωργ�σθηκαν
�π� τ( λεγ&µεν7 τ�υ, θεωρ�ντας τ�ν �ν�J� θαν7τ�υ, π3ς δ*ν τ�ν λιθ�;&λη-
σαν σ(ν τ�ν Στ�φαν�; Λ�νε �S «Πρ7$εις», π�ς �S :E;ραH�ι τ)ς P�µης δ*ν $�-
ρ�υν τ�π�τα (28, 21), $εJν�ντας π�ς πι� π7νω εCπαν π�ς τ�ν περ�µεναν στEν
εwσ�δ� τ)ς π&λης (Πρ7$εις 28, 15). ∆1� Jρ&νια, µaς λ�νε �S «Πρ7$εις», "
Πα<λ�ς �µεινε κρατ�1µεν�ς. Γιατ�; T&σ� �ργ�<σε τ� αGτ�κρατ�ρικ� δικα-
στ�ρι�; Γιατ! κ&;�υν τEν δι�γηση �τσι �π&τ�µα; :O «κρ!τιστ�ς Θε�φιλ�ς»
δ*ν θ( εCJε τEν περι�ργεια, mν µE τEν �γων�α, ν( µ7θnη τ� �π�γινε " Πα<λ�ς;

8Oλα Rµως αGτ( τ( παρ7$ενα µaς "δηγ�<ν στEν «�µαρτωλE» σκ�ψη, π�ς
" Πα<λ�ς �Jει σJ�ση µ* τE πυρκαγι( τ)ς P�µης. Γι’ αGτ� κα! {ρθε στE P�-
µη. :H κρ7τησ� τ�υ {ταν τ� «`λλ�θ�» τ�υ. Mπ�ρ�<µε ν( π�<µε π�ς �S δικ�!
τ�υ στE P�µη τ�ν «�πελευθ�ρωσαν». 5Eκτ�ς τ�< Rτι {ταν στ� σJ�δι� δρ7-
σης, �λλ( κα! µ�σα σ’ #κεHν� τ�ν πανικ&, {ταν ε�κ�λ� ν( σJεδιαστn) µ�α «�π&-
δραση». 8Oταν τ( κε�µενα τ)ς Kαιν)ς ∆ιαθ�κης �J�υν �λλ�ιωθn) κατ( τ�
«δ�κ�<ν», τ&τε �S �λ�θειες ;γα�ν�υν µ* τ� σταγ�ν&µετρ�. :O Πα<λ�ς λ�ιπ�ν
�πελευθερ�θηκε κα! κρ1φτηκε στEν Tρ��α. 5EκεH τ�ν συν�λα;αν σ(ν συνυ-
πε1θυν� τ)ς πυρπ&λησης τ)ς P�µης.

:H �π�σι�πηση αGτ�< τ�< τραγικ�< γεγ�ν&τ�ς �π� µ�ρ�υς τ3ν «Πρ7$ε-
ων», �φ�<   Jρ�ν�λ�γ�α τ�υ συµπ�πτει µ* τEν παρ�υσ�α τ�< Πα1λ�υ στE
P�µη, εCναι Jαρακτηριστικ�. }Aς δια;7σ�υµε zνα κ�µµ7τι τ)ς τελευτα�ας
τ�υ #πιστ�λ)ς,�π� τE P�µη στ�ν φ�λ� τ�υ Tιµ&θε� π�� ;ρ�σκεται στEν oEφε-
σ� (B´ Tιµ&θε�ν I, 3-8): «X!ριν  5ω τ�0 θε�0 "π� πρ�γ�νων... µ$ ��ν �παι-
σ5υνθ-.ς τ� µαρτ4ρι�ν τ�� Kυρ&�υ �µ0ν µηδ� �µ� τ�ν δ�σµι�ν α�τ��». ∆η-
λ�νει δηλαδE π�ς   π�στη τ�υ στ�ν Θε� παραµ�νει Rπως τ�< τEν δ�δα$αν �S
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πρ&γ�ν�� τ�υ, π�� εCναι Θε�ς πρ�στ7της κα! λυτρωτEς τ�< :E;ραϊκ�< λα�<.
Πρ�τρ�πει τ�ν Tιµ&θε� ν( µE ντρ�πεται γι( τ�ν 5Iησ�<, π�� δικ7στηκε Wς π�-
λιτικ�ς #γκληµατ�ας, κα! ν( µE ν�ι�θnη ντρ�πE γι( τ( δεσµ7 τ�υ στE P�µη.
Θ( µπ�ρ�<σε δηλαδE " Tιµ&θε�ς ν( ν�ι�θnη ντρ�πE γι( τ�ν κρατ�1µεν� µε-
γ7λ� δ7σκαλ& τ�υ; Σ(ν π�ι7 κατηγ�ρ�α τ�< πρ�σ)ψαν τ�< Πα1λ�υ στE δε1-
τερ� τ�υ σ1λληψη στE P�µη, π�� µπ�ρεH ν( ν�ι�θ�υν ντρ�πE �S φ�λ�ι κα!
συνεργ7τες τ�υ; Λακωνικ( µaς τ( λ�ει. M�πως γι’ αGτ� τ�ν #γκατ�λειψαν "
Φ1γελ�ς, " :Eρµ�γ�νης, " ∆ηµaς, " Kρ�σκης κα! τ&σ�ι `λλ�ι, #νy3 " 5Aλ�-
$ανδρ�ς " Jαλκωµατaς τ�< πρ�$�νησε π�λλ( κακ7; (1, 15 & 4, 9-16). Π�ι7
Rµως κακ7; T�ν #γκατ�λειψαν, λ�ει στEν πρ�τη τ�υ �π�λ�γ�α. ∆ηλαδE αGτ(
τ( Kν&µατα π�� τ�ν #γκατ�λειψαν {ταν µ7ρτυρες Xπερ7σπισ�ς τ�υ, π�� τ��ς
�φερνε µα�� τ�υ �π� τEν Kαισ7ρεια στE P�µη; Kα! π3ς δ*ν �ναφ�ρ�νται
στ!ς «Πρ7$εις» στE δι�γηση τ�< ναυαγ��υ; M�πως   φρ7ση «πρ<τη µ�υ
"π�λ�γ&α» εCναι #µ;&λιµη κ7π�ι�υ �ντιγραφ�α; 5Aφ�< Rλα στ�ν Πα<λ� π�-
γαιναν τ&σ� καλ7; Σπ�τι ν( ν�ικι7�nη τ�< #πιτρ�ψανε, τ��ς π7ντες �κ�λυτα
ν( δ�Jεται δ*ν τ�< τ� �παγ�ρε1σανε, π3ς $αφνικ( �λλ7$ανε τ( πρ7γµατα,
κα! µ7λιστα µ&λις π�� γλ1τωσε �π� τ� στ&µα λε�νταρι�< (B´ Tιµ&θε�ν 4, 17);
8Oµως, �φ�< zνας PωµαH�ς π�λ�της δ*ν τιµωρεHται π�τ* ν( πεθ7νnη Wς τρ�φE
λε�νταρι3ν, γιατ! �ναφ�ρει µι( τ&σ� µεγ7λη �ναλ�θεια; 5Eνy3 " συγγραφ�-
ας τ3ν «Πρ7$εων» εCναι λαλ�στατ�ς γι( Rλες τ!ς συλλ�ψεις τ�< Πα1λ�υ, για-
τ� �π�σιωπa τEν τελευτα�α; Γιατ� παρ7τησε �τσι �π&τ�µα τEν γλαφυρE λε-
πτ�λ�γ�α τ�υ; :O Πα<λ�ς λ�ιπ�ν {ρθε στE P�µη µ* στ&J� τEν πυρπ&λησ� της.
Mετ( τEν καταστρ�φE δι�φυγε στEν Tρ��α κα! κρυ;&ταν στ� σπ�τι τ�< K7ρ-
π�υ. :H φ�µη Rτι τEν πυρκαγι( τEν �;αλαν �S Xριστιαν�! {ταν αVτ�α ν( Xπ�-
ψιαστ�<ν τ�ν �ρJηγ�τη τ�υς.

oEτσι " Πα<λ�ς συλλαµ;7νεται ;�αια κι �στραπιαHα κι "δηγεHται στEν P�-
µη. N( γιατ� τ�ν #γκατ�λειψαν �S φ�λ�ι τ�υ. 5Aπ� τE P�µη τ�ρα " Πα<λ�ς
παρακαλεH τ�ν Tιµ&θε� ν( περ7σnη ν( τ�< φ�ρnη τ� #πανωφ&ρι τ�υ, «τ�ν φε-
λ�νην» (B´ Tιµ&θε�ν 4, 13). Σ1µφωνα µ* τ( λεγ&µενα τ3ν «Πρ7$εων» κα! τ3ν
#πιστ�λ3ν τ�υ �π� τEν Tρ��α π�ρασε πρ!ν δ�κα τ�υλ7Jιστ�ν Jρ&νια. ��Jα-
σε δηλαδE τ&τε τ� παλτ& τ�υ κα! µετ( τ&σ�ν καιρ� τ� θυµ�θηκε;

5Aλλ( mς θυµηθ�<µε γι( λ�γ� τ�ν Σ�υετ&νι�, π�� λ�ει π�ς π�λλ�! ν�ικ�-
κυραH�ι εCδαν �νθρ�π�υς π�� κρατ�<σαν �ναµµ�ν�υς δαυλ�1ς, µ( δ*ν τ��ς
�λεγαν τ�π�τα, γιατ! {σαν δ�<λ�ι τ�< αGτ�κρ7τ�ρα. �Hταν δηλαδE �S «eγι-
�ι τ.ς τ�� κα&σαρ�ς �,κ&ας»; (Φιλιππισ��υς 4, 22). 8Oµως κατ7φεραν ν( πε�-
σ�υν µ�Jρι σ�µερα π�ς τEν �;αλε " N�ρων τE φωτι7, γιατ� εCJε «ψ�νι�» µ*
τEν π��ηση! ECπαν  π�ς _θελε ν( δn) τEν P�µη ν( κα�γεται, Rπως κ7π�τε  
Tρ��α, γι( ν( #µπνευστn) κα! γρ7ψnη τ� π��ηµα «τ)ς �ω)ς τ�υ». M( �S πρ3τ�ι
π�� �σκα;αν τ�ν λ7κκ� τ�υ {ταν   wδια   µ7να τ�υ κα! " δ7σκαλ&ς τ�υ. OS
Jριστιαν��, θυµ��ω, κ7ψανε δ1� φ�ρ*ς τEν :Aγ�α Σ�φ�α τ)ς Kωνσταντιν�1-
π�λης, κ7ψανε τEν ;ι;λι�θ�κη τ)ς 5Aλε$7νδρειας, π�� {ταν   πι� µεγ7λη
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στ�ν κ&σµ�, σκ&τωσαν τEν 5Aλε$ανδρινE µεγ7λη φιλ&σ�φ� κα! µαθηµατικ�
:Yπατ�α µ* π7σσαλ� στEν κ�ιλι7. Kι {σαν κυρ�ως �S #$ :E;ρα�ων Jριστιαν��,
γιατ! αGτ�! διατηρ�<σαν `σ;εστ� µHσ�ς κατ( τ3ν :Eλλ�νων κα! τ3ν Pωµα�-
ων. :O PωµαH�ς Sστ�ρικ�ς T7κιτ�ς λ�ει π�ς   πυρκαγι( $�σπασε τ�ν 5I�1λι�
τ�< 64 κα! π�ς #κε�νη τEν  µ�ρα " N�ρων {ταν στEν Vδια�τερη πατρ�δα τ�υ,
τ� oAντι�υµ. 5Aπ� τ!ς �π&κρυφες Wστ&σ� #πιστ�λ*ς τ�υ Σεν�κα µαθα�ν�υµε,
π�ς   πυρκαγι( $�σπασε τ�ν M7ρτι� τ�< 64. Π�ι&ς λ�ει τEν �λ�θεια; Θυµ�-
��υµε Rµως π�ς τ�ν M7ρτι� τ�< 64 " συνεργ7της τ�< Πα1λ�υ Mανα�ν (Πρ7-
$εις 13, 1-2) κ�ρυ$ε #παν7σταση κατ( τ3ν Pωµα�ων. T� λ�ιπ�ν συµ;α�νει;
Π&τε τελικ( µπ)κε   φωτι( στE P�µη; Kα! ;�;αια τ�ν M7ρτη τ�< 64. Λ�ει
δηλαδE ψ�µατα " T7κιτ�ς; oOJι. 5Aλλ( κ7π�ι� J�ρι δι�ρθωσε τ� κε�µεν� τ�<
T7κιτ�υ, γι( ν( µE συµπ�πτnη    µερ�µην�α τ)ς #παν7στασης µ* τEνπυρκα-
γι7, �φ�< " �ρJιεπαναστ7της {ταν συνεργ7της τ�< Πα1λ�υ. Γιατ�, Rταν " T7-
κιτ�ς «διωρθ�νετ�», " δι�ρθωτEς δ*ν εCJε Xπ&ψη τ�υ τ�ν Σ�υετ&νι�, π��
�ναφ�ρει π�ς " N�ρων τEν Jρ�νι( τ�< 64 π)ρε µ�ρ�ς στ��ς 5Oλυµπιακ��ς
�γ3νες στEν :Eλλ7δα, π�� γ�ν�νταν π7ντα 5I�1λι� κα! κ7θε τ�σσερα Jρ&νια.

Kαταλ�γ�υµε λ�ιπ�ν στ� συµπ�ρασµα π�ς " Πα<λ�ς εCναι " µ�ρφωµ�ν�ς
τ�< «Mεσσιανικ�< Kιν�µατ�ς». 8O,τι δ*ν �καναν �S Σικ7ρι�ι θ( τ� καταφ�ρnη
" Πα<λ�ς µ* φιλ�σ�φικE µ�θ�δ� κα! µ* τEν �λληγ�ρικE δε$ι�τεJν�α, µπ�-
λι7��ντας τ�ν :E;ραϊκ� "ραµατισµ� στEν :Eλλην�ρρωµαϊκE πραγµατικ&τη-
τα. :O Πα<λ�ς εCναι " φανατικ�ς ZηλωτEς µεσσιανιστ�ς, π�� παλε1ει γι( τ�
Rραµα τ�< :E;ραϊσµ�<, π�� εCναι   λ1τρωση τ�< γ�ν�υς τ�υ �π� τ��ς Pω-
µα��υς τ�1τη τE στιγµE κα!   Xπ�ταγE σ’αGτ� µ�σyω τ�< ΓιαJ;� Rλης τ)ς
�Vκ�υµ�νης. :O Πα<λ�ς εCναι τ� σκε<�ς #κλ�γ)ς τ�< γν�σι�υ :E;ραϊσµ�<. :O
:E;ραϊσµ�ς #κδικεHται µ�σyω τ�< Πα1λ�υ τ�ν :Eλληνικ� Π�λιτισµ&. :O :E;ραϊ-
σµ�ς µεγαλ1τερ& τ�υ #Jθρ� θεωρ�<σε �ν�καθεν τ�ν :Eλληνικ� Π�λιτισµ&,
γιατ! �Jει δ1ναµη στE γν�ση, στ� πνε<µα κα! στEν #λευθερ�α τ)ς συνε�δη-
σης. 8Oταν " :E;ραH�ς µιλa γι( εVδωλ�λ7τρη, Rταν µιλla γι( #θνικ&, #νν�εH τ�ν
8Eλληνα κα! τ�ν π�λιτισµ& τ�υ. :O Παυλισµ&ς δ*ν εCναι Jριστιανισµ&ς, "
Πα<λ�ς πρ&δωσε κα! πλαστ�γρ7φησε τ�ν Xριστ& – δ*ν θ( κατακτ�<σε τEν
:Eλλ7δα, mν   :Eλλ7δα δ*ν {ταν κατακτηµ�νη �π� τ��ς Pωµα��υς.

T� :E;ραϊκ� κατεστηµ�ν� εCναι τ� «τηλεκ�ντρ&λ» κι " Πα<λ�ς   Wρ�λ�-
γιακE ;&µ;α στ( θεµ�λια τ�< :Eλληνικ�< Π�λιτισµ�<. AGτ�ν τ�ν :Eλληνικ�
Π�λιτισµ� π�� τ� �δ�1λωτ� κα! καθαρ� µυαλ� τ�< 5Iησ�< τ�ν #θα1µασε, "
Πα<λ�ς τ�ν �µα1ρωσε. Xριστ�ς κα! Παυλικ�ς Xριστιανισµ�ς µπ�ρεH ν( εCναι
λ�$εις "µ&ηJες, µ( δ*ν εCναι "µ��1σιες.

CAττα0+ρι�ς

VI. �Eπ$λ�γ�ς
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H THΛEOPAΣH KAI O ∆IONYΣOΣ

T� δ�ληµµα, �ν � τηλε�ρασις παρ"γ$η τ%&νη, ε'ναι ψευδ%ς· +πως ψευδ-ς ε'&ε
τεθ/ στ0ς 1ρ&2ς τ34 α5-ν3ς µας γι6 τ�ν κινηµατ3γρ"φ3. :H τηλε�ρασις ;&ι µ�-
ν3 παρ"γει κα0 1ναπαρ"γει =λλες µ3ρφ2ς τ%&νης (µετ"δ3σις κινηµατ3γραφικ-ν
?ργων, θεατρικ-ν κα0 &3ρευτικ-ν παραστ"σεων, @κθ%σεων ε5καστικ-ν ?ργων),
1λλ6 � τηλε�ρασις ?&ει κα0 τBν δCναµι ν6 µετατρ%π$η τBν ε5δησε3γραφ�α σ2 θ%-
αµα, +πως @σηµειDθη σ2 πρ3ηγ3Cµεν3 =ρθρ3 («∆αυλ�ς», τ 205, JIαν3υ"ρι3ς
1999). JAπ� τBν =π3ψιν αMτB � τηλε�ρασις ?&ει Nαθµ� συγγενε�ας µ2 τ� θ%αµα
τ�ν Oδι3 π3P ?&ει � ?ντυπη δηµ3σι3γραφ�α µ2 τBν λ3γ3τε&ν�α. BεNα�ως � πα-
ραγωγB ?ργ3υ τ%&νης 1π� τBν τηλε�ρασιν Rπακ3Cει στ0ς Oδιες πρ3ϋπ3θ%σεις µ2
τBν καλλιτε&νικBν δηµι3υργ�αν τ-ν Tµ3ειδ-ν τε&ν-ν (θε"τρ3υ κα0 κινηµατ3-
γρ"φ3υ). Kα0 σηµεU3 κρ�σεως γι6 τBν καλλιτε&νικB δηµι3υργ�α δ2ν ε'ναι =λλ3
1π� τ�ν Tρισµ� τ/ς τραγVωδ�ας 1π� τ�ν JAριστ3τ%λη, π3P σ�γ3υρα 5σ&Cει κα0
γι6 τ� σCγ&ρ3ν3 θ%ατρ3 κα0 γι6 τ�ν κινηµατ3γρ"φ3 κα0 γι6 τBν τηλε�ρασιν. OW
5δια�τερες α5σθητικ2ς διαφ3ρ2ς στBν µ3ρφB τ/ς κ"θε τ%&νης δ2ν 1λλ"X3υν τ�ν
γενικDτερ3 καν�να π3P πρ%πει ν6 τ0ς δι%π$η. Πρ0ν +µως δ34µε τBν @φαρµ3γB
αMτ34 τ34 γενικDτερ3υ καν�να στBν τηλε�ρασιν, ε'ναι 1ναγκαU3 ν6 @Zετ"σ3υ-
µε τ0ς συνθ/κες π3P @γ%ννησαν τBν τηλε�ρασιν. Γιατ0 τBν τηλε�ρασιν δ2ν τBν
@γ%ννησε � σCγ&ρ3νη τε&ν3λ3γ�α, 1λλ6 @σωτερικ2ς 1νθρDπινες 1ν"γκες, π3P
@ZεµεταλλεCθησαν \πλ-ς τBν Rπ"ρ&3υσα πρ3ηγµ%νη τε&ν3λ3γ�α.

:H τραγVωδ�ς κ. JAσπασ�α Παπαθανασ�3υ στB συν%ντευZιν π3P παρε&Dρησε
στ�ν «∆αυλ�» (τ. 204, ∆εκ%µNρι3ς 1998) παρετ_ρησε σωστ", +τι � τραγVωδ�α
1π%θανε µαX0 µ2 τBν JAθηναϊκB ∆ηµ3κρατ�α στ� τ%λ3ς τ34 53υ π.X. α5-ν3ς. Θ6
cταν =δικ3 γι6 τBν τ�τε κ3ινων�α ν6 5σ&υρισθ$/ κ"π3ι3ς, +τι µ2 τ�ν θ"νατ3 τ34
EMριπ�δ3υ @&"θησαν 3W =Zι3ι =νθρωπ3ι ν6 γρ"ψ3υν τραγVωδ�ες κα0 ν6 τ0ς πα-
ραστ_σ3υν. :H τραγVωδ�α @Z%φρασε τBν =µεση JAθηναϊκB ∆ηµ3κρατ�α, π3P µετ6
τBν πτ-σιν της τ� 404 (τ%λ3ς τ34 Πελ3π3ννησιακ34 π3λ%µ3υ) δ2ν 1νεN�ωσε
1κριN-ς � Oδια µετ6 τBν 1π3κατ"στασ�ν της. :H τραγVωδ�α � κλασσικ_, ;&ι �
dστερη, cταν κυρι3λεκτικ6 δηµι3Cργηµα τ/ς π�λεως µ%σα στ6 στεν6 γεωγρα-
φικ" της +ρια. Γι6 τ�ν λ�γ3ν αMτ�, παρ’ +λ3 π3P θ%ατρα Rπ"ρ&3υν σ2 +λ3 τ�ν
fλλαδικ� &-ρ3, δ2ν ?&3υµε παραγωγB κλασσικ-ν θεατρικ-ν ?ργων. gAν Rπ/ρ&ε
τ%τ3ια µεγ"λη παραγωγ_, κ"τι θ6 ε'&ε διασωθ/. JEZ =λλ3υ κανε0ς δ2ν @τ�λµη-
σε µ%&ρι σ_µερα ν6 Tµιλ_σ$η περ0 Mακεδ3νικ34 θε"τρ3υ, @πειδB T EMριπ�δης ?Xη-
σε στBν αMλB τ34 JAρ&ελ"3υ κα0 ?γραψε ?ργα @κεU· i γι6 Συρακ3Cσι3, @πειδB T
A5σ&Cλ3ς ?Xησε κα0 ?γραψε ?ργα στBν αMλB τ34 :I%ρων3ς. :H κλασσικB τραγVω-
δ�α ε'ναι =ρρηκτα συνυφασµ%νη µ2 τBν π�λιν τ/ς Παλλ"δ3ς κα0 µ2 τ�ν 53ν
α5-να.

:O φρικτ�ς @µφCλι3ς Πελ3π3ννησιακ�ς π�λεµ3ς καθjς κα0 T ΘηNαϊκ�ς δι%-
γραψαν τBν 1ν"γκη συνενDσεως τ-ν fλληνικ-ν φCλων κ"τω 1π� fνια�α δι3�-
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κησιν. :H Rπ3ταγB τ-ν Rπ3λ3�πων :Eλλ_νων στ3Pς Mακεδ�νες τ34 JAλεZ"ν-
δρ3υ ε'&ε καταλυτικ6 γι6 τ� θ%ατρ3 1π3τελ%σµατα. :H τραγVωδ�α rκµασε, +ταν
3W π3λιτικ3-κ3ινωνικ2ς συνθ/κες @παγιDθησαν µ2 τBν JAθηναϊκB ∆ηµ3κρατ�α
κα0 3W π3λUτες της 1πεγειDθηκαν 1ναXητDντας τBν 1νθρDπινη µ3Uρα. Γι6 τ34τ3
� JAθ_να µετετρ"πη σ2 π�λ3 sλZεως +λων τ-ν πνευµατικ-ν :Eλλ_νων. tOµως
� µακεδ3νικB κυριαρ&�α στBν :Eλλ"δα κα0 � @κστρατε�α τ34 JAλ%Zανδρ3υ στBν
JAσ�α rλλαZαν τ� π3λιτικ3-κ3ινωνικ� καθεστDς. uO&ι δ2 λιγDτερ3 τ� π3λιτι-
στικ�, 1φ34 πλ%3ν εO&αµε µ�α π3λυφυλετικB @πικρ"τεια. T� θ%ατρ3 +µως (T ∆ι�-
νυσ3ς) ε'ναι sνα µ%σ3ν @πικ3ινων�ας τ-ν π3λιτ-ν (ψυ&3λ3γ�α τ34 πλ_θ3υς),
π3P ?&3υν κατασταλ"Zει σ2 µ�α 1ντικειµενικB π3λιτε�α. tOσ3 κα0 ν6 διετ_ρη-
σαν 3W π�λεις τBν αMτ3ν3µ�αν τ3υς εOτε στBν µακεδ3νικB @πικρ"τεια (κα0 στ6
κρ"τη τ-ν @πιγ�νων) εOτε στBν ρωµαϊκ_, ?&ασαν τBν π3λιτικ3-κ3ινωνικ_ τ3υς
γαλ_νη. :H NαθCτερη 1ν"γκη τ-ν 1νθρDπων γι6 @πικ3ινων�α (∆ι�νυσ3ς) @Zε-
δηλDθη µ2 @παναλ_ψεις τ-ν Rπαρ&3υσ-ν τραγVωδι-ν, 1φ34 3W συνθ/κες δ2ν
@π%τρεπαν τB δηµι3υργ�α ν%ων ?ργων. Θ%ατρα @κτ�σθησαν κα0 1π� τ3Pς Mα-
κεδ�νες κα0 1π� τ3Pς Pωµα�3υς στ6 π%ρατα τ-ν @πικρατει-ν τ3υς· 1λλ6 δ2ν
εO&αµε πρωτ�τυπες παραστ"σεις.

TBν 1ν"γκη @πικ3ινων�ας τBν 1ντικατ%στησαν 3W =νθρωπ3ι µ2 τ� τραγ3Cδι.
tEνα τραγ3Cδι µικρ� σ2 µ%γεθ3ς εvκ3λα διεδ�δετ3 1π� στ�µα σ2 στ�µα κα0 κα-
θ�στατ3 παλλαϊκ�, 1φ34 πλ%3ν � 1ν"πτυZις τ-ν π�λεων καθιστwx 1δCνατη τBν
παλλαϊκ�τητα τ34 θε"τρ3υ. JAπ3τ%λεσµα cταν τ6 συµπ�σια ν6 &"σ3υν τ�ν φι-
λ3σ3φικ� τ3υς &αρακτ/ρα, ν6 µετατραπ34ν σ2 διασκεδ"σεις κα0 ν6 τ3Pς δ3θ$/
κCρια θ%σις στBν κ3ινωνικB Xω_. JEκεU yδ_γησε � @σωτερικB 1ν"γκη τ34
1νθρDπ3υ γι6 @πικ3ινων�α µ2 τ�ν συν"νθρωπ�ν τ3υ µ%σVω τ/ς τ%&νης. Γιατ� �
κ"θαρσις, +σ3 κα0 ν6 ε'ναι 1τ3µικB Rπ�θεσις τ34 καθεν�ς, &ρει"Xεται µαXικB
συµµετ3&_. AMτ� εvκ3λα θ6 τ� διαπιστDσ3υµε, �ν 1ναλ3γισθ34µε τBν παγερB
1τµ�σφαιρα fν�ς θε"τρ3υ i κινηµατ3γρ"φ3υ µ2 λ�γ3υς θεατ%ς, ?στω κα0 �ν �
παρ"στασις ε'ναι τ%λεια. gH τBν παρακ3λ3Cθησιν µιxς @κπ3µπ/ς στBν τηλε�-
ρασιν 1π� +λην τBν 35κ3γ%νεια i κα0 τBν πρ�σκλησιν φ�λων, πρ3κειµ%ν3υ � πα-
ρακ3λ3Cθησις ν6 λ"N$η µεγαλCτερη µαXικ�τητα.

:H τηλε�ρασις +µως Rπ3κρCπτει µ�α =λλη παρ"µετρ3. zαφνικ6 τ� =τ3µ3 &"-
νει τ�ν στεν� γεωγραφικ� τ3υ &-ρ3 κα0 γ�νεται π3λ�της τ34 κ�σµ3υ. :H τηλε�-
ρασις κρηµν�Xει τ3Pς τ3�&3υς τ34 σπιτι34 τ3υ· διαλCει τ6 +ρια τ/ς π�λεως +π3υ
X$/, τ34 κρ"τ3υς +π3υ εRρ�σκεται � π�λις, τ/ς {πε�ρ3υ +π3υ εRρ�σκεται τ� κρ"-
τ3ς· 1φ34 µ%σVω δ3ρυφ�ρων sνα τηλε3πτικ� πρ�γραµµα ε'ναι δυνατ�ν ν6 πρ3-
N"λλεται ταυτ�&ρ3να σ2 +λ3 τ�ν πλαν_τη κα0 ν6 ?&$η δισεκατ3µµCρια θεατ%ς. OW
Rπ�τιτλ3ι δ2 i � µεταγλDττισις Rπερπηδ34ν τ� @µπ�δι3 τ-ν διαφ3ρετικ-ν
γλωσσ-ν. AMτ� γ�νεται φανερ�ν, +ταν Rπ3λ3γ�σ3υµε τ� πλ/θ3ς τ-ν θεατ-ν π3P
ε'&ε τ� Παγκ�σµι3 KCπελλ3 Π3δ3σφα�ρ3υ στBν Γαλλ�α i � κηδε�α τ/ς πρι-
γκηπ�σσης Nταϊ"νας στBν Bρετανν�α. M2 =λλα λ�για τ� µεµ3νωµ%ν3 =τ3µ3 1π3-
κτwx τBν συνε�δησιν, +τι µαX� τ3υ Rπ"ρ&3υν δισεκατ3µµCρια συνθεατ%ς. Kα0 αMτB
� 1ν"γκη ν6 1π3κτ_σ$η συνθεατ%ς, ν6 συγκαθαρθ$/ µαX� τ3υς, |θησε τ�ν @φευ-



ρ%τη ν6 τBν 1νακαλCψ$η. JAσ&%τως �ν T διεθνBς @Z3υσιασµ�ς &ρησιµ3π3ι$/ τBν
τηλε�ρασι σ6ν µ%σ3ν πρ3παγ"νδας κα0 στερεDσεως τ/ς @Z3υσ�ας τ3υ, T @φευ-
ρ%της κ"θε =λλ3 παρ6 γι’ αMτ� τBν @φη4ρε. :H δικ_ τ3υ 1ν"γκη γι6 @πικ3ινω-
ν�α cταν � α5τ�α, 1φ34 3W =λλες τ%&νες, 1τελ%στερες τε&νικ6 (ραδι�φων3, θ%α-
τρ3, κινηµατ3γρ"φ3ς), δ2ν τ34 παρεU&αν αMτB τB δυνατ�τητα. Συν%Nη κ"τι 1ν"-
λ3γ3 µ2 τB δι"σπασιν τ34 1τ�µ3υ,π3P π3λλ30 1π� τ3Pς πρωτ3π�ρ3υς 1τ3µικ3Pς
@πιστ_µ3νες @δ_λωσαν, +τι, @6ν @γνDριXαν π34 θ6 κατ%ληγε � 1νακ"λυψ�ς τ3υς
(στBν κατασκευB τ/ς 1τ3µικ/ς N�µNας), δ2ν θ6 τBν ε'&αν 1νακ3ινDσει.

Σ2 π3λλ6 � σηµερινB @π3&B Tµ3ι"Xει µ2 τBν fλληνιστικB περ�3δ3. tOπως σ_-
µερα ?τσι κα0 τ�τε 1νεX_τει T =νθρωπ3ς διαCλ3υς @πικ3ινων�ας µ2 τ3Pς συναν-
θρDπ3υς τ3υ. ∆2ν γνωρ�X3υµε τ� π34 θ6 κατ%ληγε αMτB � 1ν"γκη @πικ3ινων�ας,
1φ34 � @πιN3λB τ34 &ριστιανισµ34 1ν%κ3ψε τBν ρ3B τ/ς @Zελ�Zεως κα0 yδ_γη-
σε στ�ν µεσα�ωνα. Π3λλ6 @γρ"φησαν (κα0 θ6 γραφ34ν) γι6 τ3Pς διωγµ3Pς τ-ν
τε&ν-ν 1π� τBν &ριστιανικB @κκλησ�α· δ2ν ?&ει γ�νει +µως καµµ�α @πισ_µανσις
στ6 NαθCτερα αOτια π3P πρ3εκ"λεσαν τ3Pς διωγµ3Pς τ-ν τε&ν-ν. :O &ριστιανι-
σµ�ς ε'ναι � θρησκε�α τ/ς µ3ναZιxς. :O πιστ�ς στ%κεται µ�ν3ς, γυµν�ς 1π%να-
ντι σ’ sνα @Zωσυµπαντικ� θε� κα0 καθ3ρ�Xει τ0ς σ&%σεις τ3υ µαX� τ3υ σ2 πρ3σω-
πικ� @π�πεδ3. :H κ3ινωνικ_ τ3υ Xω_ ε'ναι καθωρισµ%νη @Z 1π3καλCψεως κα0 δ2ν
τ�θεται yς σηµεU3 διαπραγµατεCσεως µ2 τ3Pς συνανθρDπ3υς τ3υ. Πρ%πει µ�ν3ς
ν6  κινηθ$/, ν’1διαφ3ρ_σ$η γι6 τ� τ0 συµNα�νει γCρω τ3υ. «M� κρ�νετε, �να µ�
κριθ�τε», ε'ναι � WερB @πιταγ_. :H συµπεριφ3ρ" τ3υ δ2ν καθ3ρ�Xεται 1π� τ0ς σ&%-
σεις τ3υ µ2 τ3Pς συνανθρDπ3υς τ3υ 1λλ6 1π� τ0ς σ&%σεις τ3υ µ2 τ�ν Θε�. T�
τραγ3Cδι τ3υ δ2ν 1πευθCνεται πρ�ς τ�ν συν"νθρωπ� τ3υ, 1λλ6 πρ�ς τ�ν Θε�
σ6ν ψαλµVωδ�α. :O κ�σµ3ς αMτ�ς δ2ν τ34 1ν_κει· κανε0ς δ2ν 1ν_κει στ�ν κ�σµ3
αMτ�ν· τελικ�ς πρ33ρισµ�ς ε'ναι sνας νεφελDδης @Zωσυµπαντικ�ς παρ"δεισ3ς.
T%λ3ς � XωB σ’αMτ�ν τ�ν κ�σµ3 ε'ναι sνα π%ρασµα γεµxτ3 \µαρτ�ες, γιατ� � γ_-
ινη XωB ε'ναι \µαρτ�α. :O ?ρωτας, � φιλ�α, � διασκ%δασις, � κ"θαρσις ε'ναι
\µαρτ�α. ∆2ν Rπ"ρ&ει τ�π3τε =λλ3 παρ6 @ν3&B κα0 µετ"ν3ια. ∆2ν ε'ναι @πιτρε-
πτ� � ψυ&B ν6 καθα�ρεται, ν6 @λευθερDνεται, γιατ0 πxσα ψυ&B }φε�λει ν6 Rπα-
κ3C$η στBν @Z3υσ�α κατ6 τ�ν 1π�στ3λ3 Πα4λ3, γιατ0 � @Z3υσ�α ε'ναι @κ Θε34 κα0
πρ%πει ν6 τBν Rπηρετ34µε. gE λ3ιπ�ν, αMτB � κατ"στασις δ3υλε�ας (γεννxται T
δ34λ3ς τ34 Θε34, νυµφεCεται T δ34λ3ς τ34 Θε34, πεθα�νει T δ34λ3ς τ34 Θε34
κα0 @κ Θε34 T δ34λ3ς τ/ς γ_ινης @Z3υσ�ας) ε'ναι � κατ"στασις τ/ς πι� σκληρ/ς
µ3ναZιxς. N6 γιατ0 1πηγ3ρεCθη � καλλι%ργεια τ-ν τε&ν-ν 1π� τ�ν &ριστιανι-
σµ�. Γιατ� � τ%&νη ε'ναι τ� µ%σ3ν ν’ 1πελευθερωθ$/ � ψυ&_, ν6 συνειδητ3π3ι_σ$η
τ� =τ3µ3 τBν κ3ινωνικ_ τ3υ θ%σιν κα0 τBν θ%σιν τ3υ στ� σCµπαν. Γιατ0 τ� =τ3-
µ3 συνειδητ3π3ιεU τBν dπαρZιν τ-ν συνανθρDπων τ3υ κα0 γνωρ�Xει π3λP καλ",
+τι � σωτηρ�α τ3υ @Zαρτxται 1π� τBν 1γαστB συνεργασ�α µαX� τ3υς.

Πλαν-νται 3W κ"θε εOδ3υς @Z3υσιαστ%ς, π3P πιστεC3υν +τι µ�ν3ν µ2 τBν Rπ3-
ταγBν τ/ς @πιστ_µης στ3Pς σκ3π3Cς τ3υς θ6 κυNερν_σ3υν τ�ν κ�σµ3. Γιατ0 �
@πιστ_µη, � λ3γικ_, δ2ν ε'ναι δυνατ�ν ν6 πρ3&ωρ_σ$η, �ν � τ%&νη δ2ν τBν 1πε-
λευθερDσ$η. :O JAπ�λλων πρ%πει ν6 κ"ν$η τ� @ννε"µην3 ταZ�δι τ3υ στ3Pς :Yπερ-
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N3ρε�3υς,γι6 ν6 τιµηθ$/ T ∆ι�νυσ3ς @π0 τρεUς µ/νες στ3Pς ∆ελφ3Cς. Kα0 +ταν
τιµxται T ∆ι�νυσ3ς, T =νθρωπ3ς ?ρ&εται 1ντιµ%τωπ3ς µ2 τBν ψυ&_ν τ3υ κα0
1ναιρεU τBν πραγµατικ�τητα. tOταν δ2 συν%ρ&εται, � πραγµατικ�τητα δ2ν τ�ν
Wκαν3π3ιεU· θ%λει ν6 τBν 1λλ"Z$η· ν6 διDZ$η τ0ς α5τ�ες π3P τ34 ε'&αν φ3ρτ�σει
1ρνητικ6 τBν ψυ&_ν. AMτ� τ� µεγ"λ3 αOτηµα γι6 1λλαγ_, π3P τ�σ3 ?&ει κακ3-
π"θει 1π� τBν µικρ3π3λιτικB τ34 @Z3υσιασµ34, ε'ναι συνυφασµ%ν3 µ2 τBν φC-
σιν τ34 1νθρDπ3υ. gAς µBν @πι&α�ρ3υν 3W σCγ&ρ3ν3ι @Z3υσιαστ%ς, +τι µ2 τBν δC-
ναµιν πρ3παγ"νδας π3P τ3Pς δ�νει � τηλε�ρασις, θ6 @πιN"λ3υν τBν 1ντικειµε-
νικ�τητα π3P π3θ34ν. Γιατ0 1π� τBν φCσιν της σ6ν θ%αµα � τηλε�ρασις φ%ρει
τ�ν =νθρωπ3 1ντιµ%τωπ3 µ2 τBν ψυ&_ν τ3υ, κα0 κ"θε στιγµB θ6 1ναιρ$/ τBν
Rπ"ρ&3υσα πραγµατικ�τητα. gAς µBν Tραµατ�Xωνται τBν @πιN3λB fν�ς π3λιτι-
στικ34 i π3λυπ3λιτιστικ34 πρ3τCπ3υ. :O π3λιτισµ�ς ε'ναι 1ναπ�σπαστ3 στ3ι-
&εU3 τ/ς 1νθρDπινης Xω/ς κα0 � 1νθρDπινη XωB κ3ινB γι6 +λ3υς στ�ν πλαν_-
τη. :O π3λιτισµ�ς ε'ναι 1νθρDπιν3ς κα0 κ3ιν�ς· κα0 +λ3ι γνωρ�X3υµε, π3ι�ς ε'ναι
T π3λιτισµ�ς π3P RπηρετεU τ�ν =νθρωπ3. Kα0 αMτ�ς T π3λιτισµ�ς µ2 τBν πλη-
ρ3φ3ρικB ?γινε παγκ�σµι3ς.

Πασ&�X3υν 3W κατη&ητ2ς ν6 µ"θ3υν, �ν 3W πιστ30 ?&3υν Rπ3π%σει στ� \µ"ρτηµα
τ/ς παρακ3λ3υθ_σεως «α5σ&ρ-ν» πρ3γραµµ"των στBν τηλε�ρασιν, ~στε ν6 γε-
µ�σ3υν µ’ @ν3&2ς τBν ψυ&_ν τ3υς. tOµως ε'ναι σ�γ3υρ3 +τι 3W πιστ30 @νθυµ34νται
π3λP καλCτερα τ6 @πεισ�δια τ/ς σειρxς «�Aγγιγµα ψυ��ς», παρ6 τ0ς π3λλαπλ2ς
δηλDσεις τ34 1ρ&ιεπισκ�π3υ Xριστ�δ3υλ3υ. JEνδιαφ%ρ3νται π3λP περισσ�τε-
ρ3, �ν T Wερωµ%ν3ς τ/ς σειρxς θ6 Rπ3κCψ$η στ�ν ?ρωτα (στBν φυσικB λειτ3υρ-
γ�α), παρ6 γι6 τ0ς 1πειλ2ς περ0 ραNδισµ-ν. Kανε0ς δ2ν @νθυµεUται τ6 @φετιν6
πρωτ3&ρ3νι"τικα µηνCµατα τ-ν π3λιτικ-ν κα0 θρησκευτικ-ν 1ρ&ηγ-ν. Xιλι"-
δες =νθρωπ3ι @νθυµ34νται +µως µ2 1ρκετ2ς λεπτ3µ%ρειες τ� τ� συν%Nη στB σειρ6
«Bαµµ�να κ�κκινα µαλλι�», κα0 �ς πρ3εNλ_θη πρ0ν 1π� 1ρκετ6 &ρ�νια. JEνθυ-
µ34νται, +τι πρ0ν 20 &ρ�νια τ�ν ρ�λ3 τ/ς ΛωZ"νδρας στBν TµDνυµη σειρ6 Rπε-
δCθη � κ. Mπ%ττυ Bαλ"ση, 1λλ’ 1γν334ν τ� π3ι�ς cταν Rπ3υργ�ς @π0 τ-ν JEσω-
τερικ-ν πρ0ν 1π� 5 &ρ�νια (γι6 ν6 µBν 1ναφερθ-µε σ2 �σσ3ν3ς σηµασ�ας Rπ3υρ-
γεUα). Kανε0ς NεNα�ως δ2ν ?&ει 1ναρρωτηθ/, γιατ� � κηδε�α τ/ς JAλ�κης B3υ-
γι3υκλ"κη 1π%σπασε τ�σ3 µεγ"λα π3σ3στ6 τηλεθε"σεως· γιατ0 3W @παναλαµ-
Nαν�µενες 1π� τBν τηλε�ρασιν ταιν�ες «µελ�» πρ3καλ34ν Rψηλ� @νδιαφ%ρ3ν
παρ6 τ0ς συ&ν2ς @παναλ_ψεις τ3υς. :O λ�γ3ς ε'ναι \πλ�ς· T =νθρωπ3ς θ%λει ν6
δ$/ µ2 τ6 µ"τια τ/ς ψυ&/ς τ3υ, +πως λ%ει κα0 T π3ιητ_ς. Θ%λει ν6 κλ"ψ$η, ν6 γε-
λ"σ$η, ν6 @λαφρDσ$η τBν ψυ&_ν τ3υ, ν6 τBν καθ"ρ$η. Γι6 τ�ν λ�γ3 αMτ� 3W µετα-
δ�σεις τ-ν συνεδρι"σων τ-ν B3υλ/ς θ6 @πιτυγ&"ν3υν µηδενικ6 π3σ3στ6 τη-
λεθε"σεως, ?στω κα0 �ν πρ�κειται γι6 τ� πρ"γµατι κεφαλαι-δες X_τηµα τ34
κρατικ34 πρ3ϋπ3λ3γισµ34. tOπως ?λεγε T JEπ�κτητ3ς: «N�µ ς !ι τικ"ς τ" #κ�-
λ υθ ν τ%� φ'σει πρ�ττειν». Kα0 T =νθρωπ3ς σ6ν ?µNι3 �ν θ6 1ναXητx π"ντα @Z
@νστ�κτ3υ τ� 1κ�λ3υθ3ν τ$/ φCσει, τ�ν ∆ι�νυσ3ν.

�Aθαν�σι
ς K
υκ
��στας
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Π3ι" µ3υσικB ε'ναι fλληνικ_;
gAν Rπ"ρ&$η NυXαντινB µ3υσικ_, αMτB στηρ�&τηκε στBν 1ρ&α�α fλληνικB µ3υσικB τ-ν 1ρ&α�-

ων :Eλλ_νων µαθηµατικ-ν, µ3υσικ-ν, φιλ3σ�φων, @πιστηµ�νων κ.λπ., δι�τι 3W πρ3π"τ3ρ%ς µας
cταν παντ3γν-στες. tOλ3ι γνDριXαν µ3υσικ_, δι�τι αMτB rτανε συνυφασµ%νη µ2 τB γλ-σσα. Π�-
σ3 µxλλ3ν π3P σ_µερα αMτ�ς T λα�ς δ2ν ?&ει @νηµερωθ/ γι6 τB µ3υσικ_ τ3υ κληρ3ν3µι". ∆%-
&εται τBν π�στη τ3υ µ2 τ3Pς ψαλµ3Cς, &3ρεCει κα0 τραγ3υδ"ει στ6 γλ%ντια τ3υ τB δηµ3τικ_ µ3υ-
σικ_ τ3υ, &ωρ0ς ν6 Z%ρ$η τBν \λυσιδωτB συν%&εια τ/ς µ3υσικ/ς τ3υ κληρ3ν3µιxς.

Φ�λε κCριε Bασδ%κη («∆αυλ�ς», τ. 203), θ%λετε τB γνDµη µ3υ; Kαµµ�α 1π� τ0ς δC3 µ3υσικ2ς
δ2ν µπ3ρεU ν6 1ντιπρ3σωπεCσ$η τ�ν =νθρωπ3 τ34 2000 µ2 τ0ς τ�σες 1νακαλCψεις κα0 τBν τερ"-
στια 1ν"πτυZη τ/ς τε&ν3λ3γ�ας. gAν ;ντως µxς @νδιαφ%ρ$η � µ3υσικB στBν 1νDτερη @κδ_λωσ_
της, θ6 ?πρεπε +λ3ι +σ3ι �γ34νται εOτε τ/ς &ριστιανικ/ς π�στεως εOτε τ/ς παραδ3σιακ/ς µ3υ-
σικ/ς εOτε τ-ν 1ρ&α�ων :Eλλ_νων ν6 1ν3�Z3υν τ6 συγγρ"µµατα τ-ν 1ρ&α�ων :Eλλ_νων φιλ3-
σ�φων. Kα0 +λ3ι +σ3ι φωνασκ34ν, ν6 διαN"σ3υν, ν6 @ντρυφ_σ3υν στ6 συγγρ"µµατα π3P 1να-
φ%ρ3νται στBν µ3υσικB τ%&νη τ-ν :Eλλ_νων, ν6 1ντλ_σ3υµε γνDσεις κα0 πνευµατικ2ς δυν"µεις,
γι6 ν6 σκεφτ34µε &ωρ0ς πρ3καταλ_ψεις τ� µxς &ρει"Xεται γι6 ν6 @πιNιDσ3υµε. Kα0 µ2 τ0ς {θικ2ς
διδασκαλ�ες τ-ν πρ3γ�νων µας, µαX0 µ2 σCγ&ρ3νη :EλληνικB µ3υσικB @π%νδυση, 1π� tEλληνες
µ3υσικ3Pς π3P θ6 @µNαθCν3υν στ� θ%µα τ/ς :Eλληνικ/ς \ρµ3νικ/ς @πεZεργασ�ας (ε'ναι γνωστB
� δCναµη τ/ς µ3υσικ/ς κα0 π�σ3 @πιδρx στBν ψυ&B τ-ν 1νθρDπων), ν6 µπ3ρ%σ3υµε ν6 Nγ34µε
1π� τ� 1δι%Z3δ3. M2 στ�&3 ν6 1νυψDσ3υµε τ�ν σηµεριν� =νθρωπ3, ν6 τ�ν N3ηθ_σ3υµε ν6 Nρ$/
τ� δρ�µ3 τ/ς 1ρετ/ς, ν6 {ρεµ_σ$η, ν6 Nρ$/ τB γαλ_νη στBν ψυ&B τ3υ φιλ3σ3φDντας, &ωρ0ς δ�γ-
µατα κα0 δεισιδαιµ3ν�ες. M2 τBν @νηµ%ρωση κα0 τ� παρ"δειγµα, µ2 τBν µελ%τη αMτ-ν π3P µπ3-
ρ34ν ν6 }ν3µασθ34ν πνευµατικ30 =νθρωπ3ι ν6 N3ηθηθ$/ T σηµεριν�ς tEλληνας ν6 Nγ$/ 1π� τ�
1δι%Z3δ3 π3P τ�ν ?&3υν Tδηγ_σει κατ6 καιρ3Pς τ6 γεγ3ν�τα τ/ς Wστ3ρ�ας.

Mαρ�α Σ. Στ
�πη
Kαθηγ_τρια M3υσικ/ς -συγγραφ%ας, JAθ_να

JAντ0 πρ3σπαθε�ας NελτιDσεως τ34 +λως 1παραδ%κτ3υ @πιπ%δ3υ µεταδ�σεως τ-ν @κπ3µπ-ν
τ3υ Γ´ Πρ3γρ"µµατ3ς τ/ς :Eλληνικ/ς Kρατικ/ς Pαδι3φων�ας � ν4ν διεCθυνσ�ς τ3υ @µερ�µνησε
µ�ν3ν ν6 @ντ"Z$η πρ3κλητικV- τV- τρ�πVω, κατ6 τBν ?ναρZιν τ34 καθηµεριν34 τ3υ πρ3γρ"µµατ3ς
«NυXαντιακ6ς» ριν3φων�ας κα0 Rµν3λ3γ�ας πρ�ς 1λλ3τρ�3υς «θε3Pς» τε κα0 «\γ�3υς», 3W Tπ3U3ι
δι6 τ� µ�ν3ν ε5ς τ� Tπ3U3ν διεκρ�θησαν cτ3 T =κρατ3ς µισελληνισµ�ς των ε5ς τ6 πλα�σια τ34
fNραι3&ριστιανισµ34!

uAγε, 1φ%τωσαν τ6ς «&ριστ3λ3γ�ας» 3W κCρι3ι κα0 αW κυρ�αι τ34 διευθυντηρ�3υ τ34 Γ ´ Πρ3-
γρ"µµατ3ς τ/ς :Eλληνικ/ς Pαδι3φων�ας. ∆2ν &ρειαX�µεθα αMτ3Cς, �να κ3ινων34µεν πρ�ς τ6
τ/ς... «µεταφυσικ/ς». Kα0 @πιτελ%τωσαν τ� καθ/κ3ν των, rτ3ι τ34 τ/ς τακτ3π3ι_σεως τ-ν κε-
ραι-ν µεταδ�σεως (κα0 δB @ν Θεσσαλ3ν�κ$η) τ-ν @κπ3µπ-ν τ34 @π0 τ34 Tπ3�3υ διωρ�σθησαν
ραδι3φωνικ34 @θνικ34 τ3µ%ως, 1π� τ�ν Tπ3U3ν NεNα�ως @λλε�π3υν αW µεταδ�σεις :Eλληνικ/ς
Kλασσικ/ς M3υσικ/ς (Xαλκι�π3υλ3ς, Kαρ%ρης, Σαµ"ρας, Λαυρ"γκας, ΣκαλκDτας, Pι"δης
κ.=.π.) κα0 δB κατ6 τ6ς πρωιν6ς ~ρας. :H @ν JEλλ"δι @πιNληθεUσα δι6 τ34 φασγ"ν3υ κα0 τ34 κρ"-
τ3υς θρησκε�α \ρµ�ττει µ�ν3ν ε5ς 1νδρ"π3δα. Kα0 T tEλλην δ2ν θ6 καταστ$/ π3τ2 δ34λ3ς τ34
JIε&ωNx, τ34 «θε34» κα�... συµπαλαιστ34 τ34 JIακjN τ34 JI3υδα�3υ!

(Πxν +,τι 1νωτ%ρω @γρ"φη µετεφ%ρθη κα0 πρ3φ3ρικ-ς πρ�ς τ3Pς 5θCν3ντας τ34 Γ ´ Πρ3-
γρ"µµατ3ς).

Bασ�λει
ς Πελασγ�ς - Γ
�σι
ς
∆ηµ3σι3γρ"φ3ς, Θεσσαλ3ν�κη



ΣτBν JEλευσUνα, στ�ν Wερ� κα0 πλ3υτ3φ�ρ3 τ34τ3 τ�π3 σCµφωνα µ2 τ�ν JOρφικ� dµν3
«∆_µητρ3ς JEλευσιν�ας Θυµ�αµα» (40 XL) fωρτ"X3ντ3 @νDπι3ν &ιλι"δων µυηµ%νων τ6
περ�φηµα µυστ_ρια τ/ς θεxς ∆_µητρας κα0 τ/ς κ�ρης της Περσεφ�νης. JEνV- +µως γνω-
ρ�X3µε τ0ς λεπτ3µ%ρειες τελετ3υργ�ας τ-ν JEλευσιν�ων µυστηρ�ων, @λ"&ιστα ε'ναι γνωστ�
τ� πλ/ρες περιε&�µεν3 κα0 ν�ηµ" τ3υς. OW σCγ&ρ3ν3ι @ρευνητ2ς, NασιX�µεν3ι σ2 νCZεις
1ρ&α�ων συγγραφ%ων, πρ3σπαθ34ν ν6 Rπ3θ%σ3υν τ� 1κριN-ς @γ�νετ3 κατ6 τ0ς δC3 τελευ-
ταUες �µ%ρες τ/ς µυ_σεως. T6 συµπερ"σµατα +µως τ-ν περισσ3τ%ρων ε'ναι @ν π3λλ3Uς
=στ3&α. JEπ0 παραδε�γµατι T Pluche Rπεστ_ριZε, +τι @κεU @διδ"σκ3ντ3 µαθ_µατα Rγιειν/ς,
T Larcher @π�στεψε, +τι @κεU @κηρCσσετ3 T 1θεϊσµ�ς, =λλ3ι µελετητ2ς Rπεστ_ριZαν, +τι @κεU
@διδ"σκ3ντ3 τε&νικ2ς καλλι%ργειας τ/ς γ/ς κ.λπ.

:O JAριστε�δης T �_τωρ ?λεγε +τι «+ �Eλευσ-ς ε.ναι /να τ�µεν ς γνωστ" σ’ 2λ�κληρη τ�
γ�... ε.ναι τ" πι" #π�κ σµ  κα- τ" πι" λαµπερ�. Σ5 π ι� µ�ρ ς τ 6 κ�σµ υ #κ 'σθηκαν
πι" θαυµαστ7 ν�α κα- π 6 τ7 δρ9µενα πρ κ�λεσαν :ντ ν9τερα συναισθ;µατα, π 6
<π�ρ=ε µεγαλ'τερ ς #νταγωνισµ"ς #ν�µεσα στ�ν >ρασι κα- στ�ν #κ ;;» (Orationes 22,
«JEλευσ�νι3ς Λ�γ3ς τ34 JAριστε�δ3υ»). :O Kικ%ρων ?λεγε, +τι «+ �Aθ;να δ5ν @�ει δ9σει
τ�π τα πι" τ�λει  A θεB  στ"ν κ�σµ  #π’ τ7 �Eλευσ�νια µυστ;ρια». :O Π�νδαρ3ς ?λεγε:
«Mακ�ρι ς 2 δι7 τCν µυστηρ�ων διελθ9ν». Π3ι�ς λ3ιπ�ν µπ3ρεU ν6 5σ&υρισθ$/ +τι τ6 µυ-
στ_ρια cσαν «#θ�ων #π�τη» i +τι «@γεµ ν #νηθικ�τητ ς», +πως ?γραφε T &ριστιαν�ς
Kλ_µης T JAλεZανδρεPς +ταν 3W 1ρ&αU3ι συγγραφεUς παραδ�δ3υν «κα- δικαι τ�ρ υς κα-
εDσε!εστ�ρ υς γ�γνεσθαι τ Eς τCν Mυστηρ�ων κ ινων;σαντας»; Π3ι� cτ3 τ� περ�φηµ3
µυστικ� τ-ν µυστηρ�ων, π3P κανε0ς @π0 π3ιν$/ θαν"τ3υ δ2ν ?πρεπε ν’ 1π3καλCψ$η;

Πρ"γµατι τ� µυστικ� τ-ν µυστηρ�ων cτ3 π3λP σηµαντικ�, γι’ αMτ�, +πως ?λεγε T Nυ-
Xαντιν�ς Wστ3ρικ�ς EMν"πι3ς, � δι"λυσι τ-ν Wερ3φαντικ-ν θεσµ-ν cτ3 T sνας 1π� τ3Pς
κCρι3υς σκ3π3Pς τ/ς πρ3ελ"σεως τ-ν &ριστιαν-ν Γ�τθων τ34 JAλαρ�&3υ κα0 τ/ς κατ’
@ντ3λBν τ/ς π3λιτικ3θρησκευτικ/ς 1νθελληνικ/ς �γεσ�ας τ34 BυXαντ�3υ καταστρ3φ/ς
τ-ν Wερ-ν τ/ς JEλευσUν3ς. Mετ6 τ�ν JI3υλιαν� T Bαλεντινιαν�ς rθελε ν6 καταστρ%ψ$η τ6
µυστ_ρια. :O ZDσιµ3ς µxς πληρ3φ3ρεU: «FO Bαλεντινιαν"ς Hθελε ν’ #ρ��σ%η τ� µεταρ-
ρ'θµισι #π’ τ Eς !ωµ Eς κα- #παγ�ρευσε τ-ς νυ�τεριν5ς θυσ�ες. FO #ρ�ιερ�ας τ 6 :=�θε-
σε, >τι θ7 Iτ  σ7 ν7 !κανε "νυπ#φ
ρη τ%ν &ω% τ(ν )Eλλ+νων, Jν τ Eς :µπ�διKε ν7 τελ 6ν
τ7 Lερ7 Mυστ;ρια, π E κρατ 6ν σ5 συν �� τ" #νθρ9πιν  γ�ν ς» (IV, 3, 2). Bλ%π3υµε π�-
σ3 µεγ"λη σηµασ�α ε'&αν τ6 µυστ_ρια γι6 τ3Pς tEλληνες. OW }ρδ2ς τ34 JAλαρ�&3υ – Rπ3-
κιν3Cµενες, yς γνωστ�ν, 1π� φανατικ3Pς µ3να&3Pς – περικCκλωσαν τ� Wερ� τ/ς JEλευσUν3ς
κα0 @X_τησαν ν6 παραδ3θ34ν 3W WερεUς. :O τελευταU3ς +µως Wερ3φ"ντης :Iλ"ρι3ς 1ρν_θηκε
ν6 παραδ3θ$/. T�τε τ� Wερ� ?γινε παραν"λωµα τ34 πυρ�ς κα0 5σ3πεδDθηκε. T� γεγ3ν�ς
αMτ� ε'&ε πρ3Nλ%ψει T πρ3τελευταU3ς Wερ3φ"ντης Nεστ�ρι3ς, T Tπ3U3ς ε'&ε πεU, +τι T fπ�-
µεν3ς Wερ3φ"ντης θ6 cτ3 T τελευταU3ς (EMν"πι3ς). JAZι3σηµε�ωτ3 ε'ναι, +τι κατ6 τ0ς
1ρ&αι3λ3γικ2ς 1νασκαφ2ς π3P ?γιναν στ�ν 1ρ&αι3λ3γικ� &-ρ3 τ/ς JEλευσUν3ς εRρ%θη-
σαν στ6 πρ3πCλαια πτDµατα Γ�τθων, π3P ε'&αν κι αMτ30 καταπλακωθ/ κ"τω 1π’ τ6 @ρε�-
πια. uEτσι µ2 τ�ν θ"νατ3 τ34 τελευτα�3υ Wερ3φ"ντη @&"θηκε τ� περ�φηµ3 µυστικ� τ-ν µυ-
στηρ�ων.

II. H KATAΣTPOΦH TΩN MYΣTHPIΩN AΠO TON ΦANATIΣMO

I. ΠPOΛOΓOΣ

:H =γνωστη RψηλB κ3σµ3λ3γικB
γν-σι τ-ν JEλευσιν�ων Mυστηρ�ων

ANIXNEYΣI TOY MEΓAΛOY MYΣTIKOY MEΣΩ TΩN ΠHΓΩN



Σ&ετικ6 µ2 τBν καταγωγB κα0 πρ3%λευσι τ-ν JEλευσιν�ων µυστηρ�ων ?&3υν Rπ3στηρι-
&θ/ π3λλ2ς αMθα�ρετες @κδ3&%ς. uEτσι κυκλ3φ3ρ34ν στ� @µπ�ρι3 NιNλ�α, +πως τ34 Sergei
Ouvarof, T Tπ3U3ς Rπ3στηρ�Xει +τι τ6 JEλευσ�νια – +πως κι +λ3ς T fλληνικ�ς π3λιτισµ�ς
– πρ3%ρ&3νται 1π’ τ�ν A5γυπτιακ� i τ34 Θ.I. Λεφ"κη κα0 τ/ς H.P. Blavatsky, 3W Tπ3U3ι
Rπ3στηρ�X3υν τBν 5νδικB πρ3%λευσι τ-ν JEλευσιν�ων. tOµως WδρυτBς τ-ν Mυστηρ�ων
στBν AOγυπτ3, σCµφωνα µ2 τ�ν ∆ι�δωρ3 ΣικελιDτη, cτ3 T P�δι3ς tEλλην JAκτ�ς. Σκ3π�ς
τ-ν συγγραφ%ων αMτ-ν ε'ναι ν6 συνδ%σ3υν τ6 JEλευσ�νια κα0 τ� περ�φηµ3 µυστικ� τ3υς
µ2 1νατ3λ�τικες µεταφυσικ2ς 1ντιλ_ψεις. :Ωστ�σ3, σCµφωνα µ2 τ�ν :Oµηρικ� tYµν3 τ�ν
1φιερωµ%ν3 στB ∆_µητρα, WδρυτBς τ-ν Mυστηρ�ων cτ3 � Oδια � θε". ΣCµφωνα µ2 τ�ν
«µ4θ3», � ∆_µητρα µ2 δwxδες ?ψα&νε @π0 9 �µ%ρες τBν κ�ρη της Περσεφ�νη, τBν Tπ3�α ε'&ε
κλ%ψει T Πλ3Cτων, @νV- πρ0ν ε'&ε π%σει λιµ�ς στ3Pς 1νθρDπ3υς @Z α5τ�ας τ/ς }ργ/ς τ/ς
θεxς. ΣτBν JEλευσUνα � θε6 µ2 µ3ρφB γριxς @στ"θηκε στ� πηγ"δι, στ� Kαλλ�&3ρ3ν Φρ%-
αρ. JEκεU τBν Nρ/καν 3W κ�ρες τ34 Nασιλιx Kελε34 κα0 τBν π/ραν στ� 1ν"κτ3ρ3 σ6ν πα-
ραδ3υλεCτρα κα0 παραµ"να τ34 γι34 τ/ς Nασ�λισσας ∆ηµ3φ-ντ3ς. K"θε νC&τα � θε6
?καιγε τ� µωρ� στB φωτι". tOταν τ� 1νεκ"λυψε � µητ%ρα τ3υ Mετ"νειρα, � ∆_µητρα τ/ς
1πεκαλCφθη κα0 ~ρισε στ3Pς JEλευσ�νι3υς τBν τελετB τ-ν JEλευσιν�ων. uEπειτα Rπ/ρZε
συµNιNασµ�ς µεταZP ∆_µητρας κα0 Πλ3Cτων3ς σ&ετικ6 µ2 τB διαµ3νB τ/ς Περσεφ�νης.
:H Περσεφ�νη τ� 1/3 τ34 &ρ�ν3υ θ6 εRρ�σκετ3 µ2 τ�ν Πλ3Cτωνα στ�ν tVAδη κα0 τ6 2/3 θ6
εRρ�σκετ3 µ2 τBν ∆_µητρα στB Γ/.

:Ωστ�σ3 ε'ναι π3λP πιθαν�ν, +τι T πραγµατικ�ς WδρυτBς τ-ν JEλευσιν�ων cτ3 T WδρυτBς
τ-ν JOρφικ-ν µυστηρ�ων, T JOρφεCς. Στ� λεZικ� Σ3υ�δα (τ�µ. A´, µ%ρ3ς B´, σελ. 1029)
1ναφ%ρεται, +τι «πρCτ ς �OρφεEς ΘρNO= :τε�ν λ�γησε τ7 FEλλ;νων µυστ;ρια». Στ6
«Orphicorum Fragnenta» 1ναφ%ρεται: «�OρφεEς τ�ν Pαυτ 6 π �ησιν :=�θηκε K�ρης τε
Rρπαγ�ν κα- ∆;µητρ ς K;τησιν (=1ναX_τησι)». Στ6 «JAργ3ναυτικ6» τ34 JOρφ%ως 1να-
φ%ρεται: «∆;µητρ�ς τε πλ�νην (= περιπλ"νησι) κα- Φερσεφ�νης π�νθ ς µ�γα, θεσµ φ�-
ρ ς θ’ Uς Iν». :O Ψελλ�ς µxς πληρ3φ3ρεU: «VEνεστι γ7ρ π υ τ Bς �Oρφικ Bς @πεσι Bα!W
(δ3Cλα π3P ?κανε τB ∆_µητρα ν6 γελ"σ$η) τις Xν µαK µ�νη» («Πρ�ς JAλλ"τ.» 139). :O νε-
3πλατωνικ�ς Πρ�κλ3ς στ6 σ&�λι" τ3υ στ�ν Πλ"τωνα γρ"φει: «Kα- γ7ρ  + τCν θε
λ#γων
φ;µη, τCν τ7ς Rγιωτ�τας <µBν :ν �EλευσBνι τελετ7ς παραδεδωκ�των... Kα- γ7ρ 2 Θε
λ#-
γ
ς (2 �OρφεEς) τ�ν κ�ρη µ υν γ�νειαν ε[ωθε πρ σαγ ρε'ειν». ΣCµφωνα δ2 µ2 τ�ν Παυ-
σαν�α (A37) Rπ/ρ&ε συσ&ετισµ�ς JEλευσιν�ων κα0 JOρφικ-ν µυστηρ�ων: «\Oστις δ5 Hδη
τελετ�ν �EλευσBνι ε.δεν A τ7 καλ 'µενα �Oρφικ7 :πελ�=ατ , ε.δεν ] λ�γω». :H σ&%σι αMτB
τ-ν JEλευσιν�ων µ2 τ6 JOρφικ6 µπ3ρεU ν6 µxς N3ηθ_σ$η στBν @Zακρ�Nωσι τ34 µυστικ34
τ-ν JEλευσιν�ων.

:O JOρφεPς δ2ν �δρυσε @κ τ34 µηδεν�ς τ6 µυστ_ρια 3vτε ?γραψε, 1λλ6 δι%σωσε – κα0
Oσως συµπλ_ρωσε – τ6 }ρφικ6 κε�µενα κα0 dµν3υς. Π�θεν +µως @πηρε"σθηκε T JOρφεCς;
JAντ0 ν’ 1ναXητ34µε 1νατ3λ�τικες @πιδρ"σεις στ6 fλληνικ6 µυστ_ρια, πρ%πει ν6 @πιση-
µ"ν3υµε τ0ς @πιρρ32ς 1π’ τBν παν"ρ&αια πρ3κατακλυσµια�α κα0 µετατακατακλυσµια�α
fλληνικB παρ"δ3σι, τBν παρ"δ3σι τ/ς «Xρυσ/ς @π3&/ς» (:Hσ�3δ3ς) τ34 :Eλληνισµ34.
tOσ3ν 1φ3ρwx στ6 Mυστ_ρια, αMτ6 ?&3υν κρητικB πρ3%λευσι. MB λησµ3ν34µε +τι T
JOρφεPς ε'&ε µυηθ/ στBν Kρ_τη 1π’ τ3Pς JIδα�3υς ∆ακτCλ3υς. :O ∆ι�δωρ3ς ΣικελιDτης
@πιNεNαιDνει τBν θ%σι αMτ_: «T7ς δ5 τιµ7ς κα- θυσ�ας κα- τ7ς περ- τ7 µυστ;ρια τελετ7ς
 L Kρ�τες :κ Kρ;της ε_ς τ Eς `λλ υς #νθρ9π υς παραδεδ�σθαι λ�γ ντες» (NιNλ. E, κεφ.
62). JEZ =λλ3υ σCµφωνα µ2 τ�ν ∆ι�δωρ3 κα0 3W θε30 τ-ν :Eλλ_νων cσαν κρητικ/ς πρ3ε-
λεCσεως. T/ς Oδιας συνεπ-ς πρ3ελεCσεως cτ3 κα0 � λατρε�α τ/ς ∆_µητρας. :H σ&%σι τ-ν
JEλευσιν�ων µ2 τ6 κρητικ6 µυστ_ρια 1π3δεικνCεται 1π’ τ6 κ"τωθι: :H θε�τητα πρ�ς τιµBν
τ/ς Tπ3�ας @γ�ν3ντ3 τ6 κρητικ6 µυστ_ρια cτ3 � Mεγ"λη Mητ%ρα (P%α - Γ/ i Mx). AMτB
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συµN3λ�Xει τBν παραγωγικ% φρ3ντ�δα τ/ς Mητ%ρας -ΦCσεως (θ;λυ). E'&ε τ� @π�θετ3
JAµµ"ς, π3P cτ3 @π�θετ3 τ/ς ∆_µητρας. T6 µυστ_ρι" της διεκρ�ν3ντ3 σ2 Mικρ6 κα0 Mε-
γ"λα, +πως κα0 τ/ς JEλευσUν3ς. Mυστ_ρια @γ�ν3ντ3 @π�σης πρ�ς τιµBν τ34 Kρηταγεν34ς
∆ι�ς, T Tπ3U3ς συµN3λ�Xει τBν γ
νιµ
π
ιητικ% δCναµι τ/ς φCσεως (Nρρεν). Στ6 Mυστ_-
ρια τ/ς JEλευσUν3ς ε'&ε παραµε�νει 1π’ τ6 Kρητικ6 µυστικB ρ_τρα, π3P τBν ?λεγαν 3W
µ4στες: «Tα6ρ ς δρ�κ ντ ς κα- δρ�κων τα'ρ υ πατ;ρ». :O τα4ρ3ς στBν Kρ_τη @ταυτ�-
Xετ3 µ2 τ�ν 3Mραν� κα0 �λι3, π3P γ3νιµ3π3ι34ν τB γ/ µ2 τB X%στη κα0 τ0ς Nρ3&%ς. :O τα4ρ3ς
cτ3 σCµN3λ3 τ34 ∆ι3νCσ3υ, τ34 θε34 τ/ς ψυ&/ς, T Tπ3U3ς ε'&ε σηµαντικB θ%σι στ6 JEλευ-
σ�νια. OW 1ρ&αU3ι +µως µυθ3-λ�γ3ι κα0 µυσταγωγ30 συµN3λ�X3υν µ%σVω τ-ν λειτ3υργι-ν
τ/ς φCσεως τBν π3ρε�α τ/ς ψυ&/ς, µ2 τBν Tπ3�α, +πως δ%&3νται 3W περισσ�τερ3ι µελετη-
τ%ς, ε'&αν σ&%σι τ6 JEλευσ�νια.

tEνα 1π’ τ6 κυριDτερα @πι&ειρ_µατα τ-ν 1νατ3λιστ-ν ε'ναι +τι � φρ"σι «K"ν=-aµ-
π�=», µ2 τBν Tπ3�α τελε�ωναν τ6 JEλευσ�νια, 1π3τελεUται 1π� 5νδικ2ς λ%Zεις. tOµως 3W λ%-
Zεις τ/ς φρ"σεως αMτ/ς ε'ναι καθαρ6 fλληνικ%ς. :H λ%Zι «κ"ν=» πρ3%ρ&εται 1π’ τ� ρ/µα
«κ νν�ω-C» (π3P σηµα�νει 1κ3Cω, γνωρ�Xω), � λ%Zι «bµ» 1π’ τB λ%Zι «bµµα» (=}φθαλµ�ς),
@νV- τ� «π7=» σηµα�νει σιωπ_. Συνεπ-ς � µυστηριDδης αMτB φρ"σι σηµα�νει «=κ3υε -
Nλ%πε - σιDπα», κ"τι π3P συν"δει µ2 τBν Wστ3ρ�α τ-ν JEλευσιν�ων κα0 θυµ�Xει τBν Πυθα-
γ�ρεια @ντ3λ_ «=κ3υε, +ρα,σ�γα». ∆%3ν ν6 σηµειωθ$/ +τι � φρ"σι αMτB εRρ�σκεται αMτ3C-
σια στ0ς µυστηριακ2ς τελετ2ς τ-ν Πρ3κ3λ3µNιαν-ν Λα-ν τ/ς JAµερικ/ς (C. Berlitz) κα0,
yς γνωστ�ν, 3W 1ρ&αU3ι tEλληνες κα0 ;&ι 3W JIνδ30 cσαν αMτ30 π3P @ταZ�δεψαν �ς τBν
JAµερικ_. Συνεπ-ς τ6 JEλευσ�νια κατ"γ3νται 1π’ τ6 Kρητικ6 µυστ_ρια, τ6 Tπ3Uα κατ"-
γ3νται 1π� =λλα παν"ρ&αια fλληνικ6 µυστ_ρια π3P δι%σωσαν τBν µυστικB διδασκαλ�α
τ/ς πρ3κατακλυσµια�ας «Xρυσ/ς JEπ3&/ς» τ34 :Eλληνισµ34, @π3&/ς κατ6 τBν Tπ3�α T
π3λιτισµ�ς κα0 � @πιστ_µη ε'&αν φθ"σει σ2 @π�πεδα 1νDτερα κι 1π’ τ6 σηµεριν6 (5δ2
«∆αυλ�ν» τ. 151, «:O πρ3κατακλυσµιαU3ς 35κ3υµενικ�ς π3λιτισµ�ς τ-ν ∆ι3γεν-ν :Eλλ_-
νων»). M2 τBν διδασκαλ�α αMτB – @κτ�ς τ-ν =λλων – σ&ετ�X3νται κα0 τ6 JEλευσ�νια, +πως
θ’ 1π3δει&θ$/ κατωτ%ρω.

T6 JEλευσ�νια Mυστ_ρια διεκρ�ν3ντ3 σ2 Mικρ6 κα0 Mεγ"λα. T6 Mικρ6 @τελ34ντ3 τ�
µ/να JAνθεστηρι-να (ΦεNρ3υ"ρι3) στ� @ν uAγρwα πρ3"στει3 τ-ν JAθην-ν, κ3ντ6 στ�ν
JIλισσ�, στ� Wερ� τ/ς ∆_µητρας κα0 τ/ς K�ρης. KαθιερDθησαν &"ριν τ34 :Hρακλ%3υς
(JAριστ3φ"νης). T6 Mικρ6 cσαν � πρ3παρασκευB γι6 τ6 Mεγ"λα Mυστ_ρια. gAν δ2ν
@µυεUτ3 κ"π3ι3ς στ6 Mικρ", δ2ν ε'&ε δικα�ωµα ν6 µυηθ$/ στ6 Mεγ"λα.

OW Rπ3ψ_φι3ι γι6 µCησι cσαν συναθρ3ισµ%ν3ι στBν εOσ3δ3 τ34 περιN�λ3υ, κλεισµ%νη
1π� τ�ν Wερ3κ_ρυκα, T Tπ3U3ς ?µ3ιαXε µ2 τ�ν :Eρµ/, 1φ34 κρατ34σε κηρCκει3ν. MB λη-
σµ3ν34µε, +τι T :Eρµ/ς ε'ναι T θε�ς π3P µεταφ%ρει τ0ς ψυ&2ς στ�ν tVAδη. :O µCστης Rπε-
N"λλετ3 σ2 καθ"ρσεις κα0 \γνισµ3Pς λ3υ�µεν3ς στ�ν JIλισσ�, καθjς κα0 σ2 θυσ�ες κα0
νηστε�α. :O µυσταγωγ�ς µυ34σε sκαστ3ν κατ’ 5δ�αν κι @δ�δασκε τ�ν µCστη τ� ?πρεπε ν6
γνωρ�X$η γι6 ν6 γ�ν$η δεκτ�ς στ6 Mεγ"λα Mυστ_ρια κα0 ν6 καταν3_σ$η τ6 @κεU τελ3Cµε-
να. T� +τι @κεU παρε�&ετ3 στ3Pς µCστες κ"π3ια µυστικB διδασκαλ�α τ� πιστ3π3ιεU T Kλ_-
µης JAλεZανδρεCς: «T7 µικρ7 µυστ;ρια διδασκαλ�ας τιν7 <π�θεσιν @� ντα». Π"ντως στ6
Mικρ6 Mυστ_ρια @τελ34ντ3 κα0 θεατρικ2ς παραστ"σεις σ&ετικ6 µ2 τ�ν ∆ι�νυσ3 (Στ%φα-
ν3ς BυX"ντι3ς).

Π-ς +µως @γ�νετ3 � µCησι; AMτ� τ� γνωρ�X3υµε 1π’ τBν τεφρ3δ�&3 Lovaletti (M3υσεU3
PDµης). :O µCστης ?&ει καλυµµ%ν3 τ� πρ�σωπ� τ3υ κα0 π�σω τ3υ � W%ρεια Rπ3δυ�µενη τBν
Περσεφ�νη κρατεU λ�κν3 i ρ"Nδ3 µ2 π4ρ. T� λ�κν3 cτ3 κ"λαθ3ς γι6 τBν µεταφ3ρ6 τ-ν
καρπ-ν 1λλ6 κα0 κλ�νη τ-ν Nρεφ-ν κα0 συµN�λιXε τBν γ3νιµ�τητα κα0 τBν 1φθ3ν�α. Ση-
µειωτ%3ν, +τι T ∆ι�νυσ3ς @καλεUτ3 «Λικν�της». T� π4ρ, +πως θ’ 1π3δει&θ$/ παρακ"τω,
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)O Zε�ς, P Θ=τις, P �AθηνK καA Q )Eρµ;ς σ> τελετ% τ(ν �Eλευσιν�ων Mυστηρ�ων.
(Παρ�στασι σ> "ρCαι
ελληνικ� "γγεF
, π
I "π#κειται στ� M
υσεF
 )EρµιτH& τ;ς 

Πετρ
υπ#λεως).

συµN�λιXε τBν 1θανασ�α τ/ς ψυ&/ς.

T6 Mεγ"λα Mυστ_ρια @τελ34ντ3 τ�ν µ/να B3ηδρ3µι-να (Σεπτ%µNρι3ς) κα0 διαρκ34σαν
9 �µ%ρες, +σες cσαν κα0 3W �µ%ρες τ/ς περιπλαν_σεως τ/ς ∆_µητρας, γι6 ν6 Nρ$/ τBν κ�-
ρη της. T�τε µεταZP τ-ν fλληνικ-ν π�λεων @γ�νετ3 δ�µηνη @κε&ειρ�α. TBν πρDτη µ%ρα 3W
WερεUς, 3W Tπ3U3ι {κ3λ3υθ34ντ3 1π’ τ3Pς µ4στες, ?φερναν µ%σVω τ/ς :Iερxς :Oδ34 1π’ τBν
JEλευσUνα στBν JAθ_να τ6 Wερ6 π3P cσαν φυλαγµ%να στBν Wερ6 κ�στη. TBν τρ�τη µ%ρα 3W
µ4στες ?καµαν καθαρτ_ρι3 N"πτισµα στ� Φ"ληρ3. TBν 6η µ%ρα µ2 µεγ"λη π3µπB τ6 Wερ6
ZαναγCριXαν δι6 τ/ς :Iερxς :Oδ34 στBν JEλευσUνα. TBν νC&τα 3W µ4στες @&�ρευαν κι ?ψαλ-
ναν dµν3υς γCρω 1π’ τ� Kαλλ�&3ρ3ν Φρ%αρ, @κεU π3P ε'&ε σταθ/ � ∆_µητρα. TBν 7η µ%-
ρα 3W µ4στες ν_στευαν κι 1νεπαC3ντ3 πρ�ς 1ν"µνησι τ/ς 1π3&/ς τ/ς ∆_µητρας 1π� κ"-
θε τρ3φ_, µ%&ρι ν6 Nρ$/ τBν κ�ρη της. T� Nρ"δυ, λ%γεται, πρ0ν µπ34ν στ� Tελεστ_ρι3, ?πι-
ναν sνα ε5δικ� π3τ�, τ�ν κυκε-να.

TBν νC&τα τ/ς 7ης �µ%ρας στ� Tελεστ_ρι3, +πως δ%&3νται 3W περισσ�τερ3ι µελετητ%ς,
@τελ34ντ3 θεατρικ6 δρDµενα σ&ετικ6 µ2 τBν \ρπαγB τ/ς Περσεφ�νης κα0 τBν περιπλ"-
νησι τ/ς ∆_µητρας. :O JAπ3λλ�δωρ3ς (Περ0 θε-ν, 1π. 110) Wστ3ρεU +τι @&ρησιµ3π3ιεUτ3
{&εU3ν (τCµπαν3), τ� Tπ3U3 &τCπαγε T Wερ3φ"ντης, +ταν � 1πα&θεUσα κ�ρη Xητ34σε τB N3_-
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θεια τ/ς µητ%ρας. :O Πρ�κλ3ς TµιλεU γι6 θρ/ν3 τ-ν δC3 θε3τ_των κατ6 τBν τελετB («E5ς
Πλ"τ. Π3λ.» 1, σ. 125, 20 Kroll). :O Kλ_µης JAλεZανδρεPς λ%γει: «∆ηW (= ∆_µητρα) δ5 κα-
κ�ρη δρOµα Hδη :γεν�σθην µυστικ"ν κα- τ�ν Rρπαγ�ν» («Πρ3τρεπτικ�ς», 12, 2). :O Π3ρ-
φCρι3ς λ%γει +τι T Wερ3φ"ντης, T δwαδ34&3ς κα0 =λλ3ι RπεδC3ντ3 θεUα πρ�σωπα.

Kα0 κατ6 τBν δεCτερη νC&τα, � Tπ3�α @καλεUτ3 �Eπ πτε�α, @τελ34ντ3 δρDµενα: T Wερ�ς
γ"µ3ς τ34 ∆ι�ς κα0 τ/ς ∆_µητρας, +π3υ T µ2ν Wερ3φ"ντης RπεδCετ3 τ�ν ∆�α, � δ2 W%ρεια
τ/ς ∆_µητρας τBν θε". T34τ3 µαρτυρ34ν µ�ν3 &ριστιαν30 συγγραφεUς. :O Kλ_µης 1να-
φ%ρει: «∆η 6ς δ5 µυστ;ρια ∆ι"ς πρ"ς µητ�ρα ∆;µητρα #φρ δ�σι ι συµπλ κα�» («Πρ3-
τρ.» 2, 15).

:O JAστ%ρι3ς, @π�σκ3π3ς JAµασε�ας, µxς δ�δει λεπτ3µ%ρειες γι6 τ6 δρDµενα. :O Wερ�ς
γ"µ3ς τ-ν δC3 θε3τ_των τελεUται σ2 σκ3τειν� &-ρ3 1π� τ�ν Wερ3φ"ντη κα0 τBν W%ρεια. OW
δwxδες σN_ν3υν («:Oµιλ�α X. JEγκDµ. µαρτ.», σ. 113, 13, Migne 40, 324b). :O :Iππ�λυτ3ς µxς
πληρ3φ3ρεU, +τι T Wερ3φ"ντης ?κραXε: «FIερ"ν @τεκε π�τνια κ 6ρ ν, BριµW (=∆_µητρα)
Bριµ�ν, τ Dτ�στιν _σ�υρ7 _σ�υρ"ν» («uEλεγ&.» 5, 8). :O Oδι3ς συγγραφ%ας µxς πληρ3φ3-
ρεU +τι T Wερ3φ"ντης @δε�κνυε στ� τ%λ3ς τ-ν δρωµ%νων τ� µ%γα @π3πτικ� µυστ_ρι3, «:ν
σιωπ%� τεθερισµ�ν ν στ��υν». T� στ"&υ ε'ναι T καρπ�ς τ34 Wερ34 γ"µ3υ τ34 ∆ι�ς κα0 τ/ς
∆_µητρας, T Πλ34τ3ς. Στ� τ%λ3ς τ/ς µυ_σεως 3W µ4στες, κατ6 τ�ν Πρ�κλ3, «ε_ς µ5ν τ"ν
 Dραν"ν #να!λ�ψαντες :!�ων eε (=Nρ%Zε), κατα!λ�ψαντες δ5 ε_ς τ�ν γ�ν τ" κ'ε (γ3νι-
µ3π3�ησε)» («E5ς Πλ"τ. T�µ.» 293 C), @νV- κατ6 τ�ν :Iππ�λυτ3 «τ 6τ� :στι τ" µ�γα κα-
`ρρητ ν �Eλευσιν�ων µυστ;ρι ν eε, κ'ε».

E'ναι +µως δυνατ�ν στ� Tελεστ_ρι3ν ν6 @τελ34ντ3 \πλ-ς θεατρικ6 δρDµενα; Kα0 για-
τ� � παρ"στασι cτ3 κρυφ_, 1φ34 T µ4θ3ς cτ3 γνωστ�ς; E'ναι δυνατ�ν τ� µ%γα µυστικ�
τ-ν JEλευσιν�ων, τ� Tπ3U3 1πηγ3ρεCετ3 κανε0ς ν’ 1π3καλCψ$η @π0 π3ιν$/ θαν"τ3υ, ν6 cτ3
θεατρικB παρ"στασι i θερισµ�ς στα&Cων κατ6 τ�ν :Iππ�λυτ3; Σ�γ3υρα ;&ι. T� =λλ3 +µως
θ6 µπ3ρ34σε ν6 γ�νεται στ� Tελεστ_ρι3; Σ�γ3υρα 3W µ4στες @διδ"σκ3ντ3 κ"π3ια µυστικB
διδασκαλ�α. AMτ� τεκµα�ρεται 1π� πλεUστα &ωρ�α 1ρ&α�ων συγγραφ%ων. Στ6 JOρφικ6 λ%-
γει T JOρφεCς: «Θ7 #πευθυνθC πρ"ς :κε�ν υς στ Eς 2π � υς ε.ναι Xρθ"ν νH Qµιλ+σω·
#λλ7 στ Eς #µυ;τ υς >λ υς κλεFστε τAς θ�ρες» («JOρφ.» 1π. 1). :O JI3υλιαν�ς, T Tπ3U3ς
cτ3 µεµυηµ%ν3ς, λ%γει: «E.ναι fραγε σωστ" ν7 2µιλ 6µε περ- αDτCν; N7 γρ�φ υµε γι7
τ7 µυστικH κα- τ7 "π#ρρητα κα- ν7 2µιλ 6µε δηµ σ�Nα γι’ αDτ7 π E κανεAς δ>ν πρ=πει νH
QµιλS;». Mπρ3στ6 σ’ αMτ� τ� δ�ληµµα T Σαλλ3Cστι3ς, γι6 ν’ 1παντ_σ$η στ3Pς @&θρ3Pς τ34
:Eλληνικ34 Π3λιτισµ34, συγγρ"φει τ� «Περ0 θε-ν κα0 κ�σµ3υ». :O Π3ρφCρι3ς δ�δει τBν
fZ/ς συγκλ3νιστικB πληρ3φ3ρ�α: «Στεφανωµ�ν ι µ5 µ'ρτα ε_σερ��µεθα µαKE µ5 τ Eς
`λλ υς µ6στες στ"ν πρ θ�λαµ  τ 6 να 6. �Aφ 6 Uδηγηθ;καµε :ν9πι ν τ 6 Lερ φ�ντ υ,
µKς "ναγιγνTσκει σ’ Gνα �ι�λ�
 λ�θιν
 πρ�γµατα, τ7 2π Bα δ>ν πρ=πει 9πA π
ινS; θαν�-
τ
υ ν’ "νακ
ινTσ
υµε σ> καν=να». :O πρ�εδρ3ς τ/ς Pωσσικ/ς JAκαδηµ�ας JEπιστηµ-ν
Sergei Ouvarof στ� NιNλ�3 τ3υ «JEλευσ�νια Mυστ_ρια» παραπ%µπ3ντας στ� ?ργ3 τ34 Γα-
λην34 «Περ0 τ/ς τ-ν \πλ-ν φαρµ"κων δυν"µεως» µxς πληρ3φ3ρεU: «g�ρ υµε πραγµα-
τικ�, >τι 2 Lερ φ�ντης δι�!αKε στ Eς :π�πτες Lερ7 !ι!λ�α, π E µ�ν ν  L µυ 'µεν ι ε.�αν
δικα�ωµα ν7 δια!�K υν». :O Παυσαν�ας µxς δ�δει 1ν"λ3γη πληρ3φ3ρ�α: «OL ΦενεOτες
@� υν κα- τ�ς �Eλευσιν�ας ∆;µητρας /να Lερ" µ5 µυστικ� τελετ� γι7 τ�ν θε�, _σ�υριK�-
µεν ι πWς γ�ν νται κα- :δC  L [διες Lερ πρα=�ες τ�ς �EλευσBν ς. Στ Eς ΦενεOτες ε.�ε @λθει
κατ�πιν δελφικ 6 �ρησµ 6 2 τρ�τ ς #π�γ ν ς τ 6 EDµ�λπ υ. K ντ7 στ" Lερ" τ�ς �Eλευ-
σιν�ας @�ει γ�νει τ" λεγ�µεν  Π�τρωµα, δηλ. δ'  µεγ�λ ι !ρ�� ι π E πρ σαρµ�K νται 2
/νας στ"ν `λλ . \Oταν κ�ν υν κ�θε δε'τερ  �ρ�ν  τ�ν µυστικ� τελετ;, π E τ�ν Xν µ�-
K υν «µε�K να», #ν �γ υν τ Eς !ρ�� υς αDτ Eς κα- !γ�K υν @=ω γραπτ7 κε�µενα σ�ε-
τικ7 µ5 τ� µυστικ� Lερ πρα=�α, τ7 2π Bα δια!�K υν, γι7 ν7 τ’ #κ 'σ υν  L µ6στες κα- π�-
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λι τ’ #φ;ν υν :κεB κατ7 τ� δι�ρκεια τ�ς ν'κτας» (VIII, 15, 1). Συνεπ-ς, σCµφωνα µ2 τ3Pς
Π3ρφCρι3, Γαλην�, Παυσαν�α T Wερ3φ"ντης 1πεκ"λυπτε στ3Pς @π�πτες κ"π3ια διδα-
σκαλ�α 1π� κ"π3ια «Wερ6 NιNλ�α». T� +τι στ6 Mεγ"λα Mυστ_ρια @δ�δετ3 κ"π3ια διδα-
σκαλ�α τ� πιστ3π3ιεU κα0 T Kλ_µης JAλεZανδρεCς: «�EδC τελει9νει κ�θε διδασκαλ�α· !λ�-
πει κανε-ς τ�ν φ'σι κα- τ7 πρ�γµατα» («ΣτρωµατεUς» V, 2).

:H διδασκαλ�α +µως αMτB παρε�&ετ3 σ’ +λ3υς; uO&ι. :O Πρ�κλ3ς µxς πληρ3φ3ρεU: «FO
µ5ν π λEς b�λ ς τ7 δρ9µενα θεωρεB (=Nλ%πει), 2 δ5 Lερ φ�ντης τ"ν λ�γ ν  jς Jν δ κιµ�σ%η
καταµην'ει (= φανερDνει τ�ν λ�γ3 σ’ +σ3υς δ3κιµ"σ$η). T Eς περ- τCν θε�ων λ�γ υς #π ρ-
ρ;τ υς ε.� ν κα-  D πρ"ς π�ντας διελ�γ ντ  περ- αDτCν» (E5ς Πλ"τ. T�µ. II, 92). :O Πλ3C-
ταρ&3ς ?λεγε, +τι στ6 Mυστ_ρια ?διδαν «τ-ς µεγαλ'τερες #π καλ'ψεις περ- τ�ς φ'σεως
τCν δαιµ�νων (= θε-ν)» («Περ0 Παρακµ. &ρησµ.»), T δ2 Kικ%ρων παρατηρεU +τι στ6 Mυ-
στ_ρια, «>ταν αDτ7 :=ηγ 6νται κα- Pρµηνε'εται + @νν ι� τ υς, #ναγνωρ�Kει 2 καθ�νας
τ�ν φ'σι τCν πραγµ�των A τCν θεCν» («De nat. Deorum»).

JAπ’ +λ’ αMτ6 συν"γεται, +τι κ"π3ια µεγ�στης σηµασ�ας κ3σµ3λ3γικB - θε3λ3γικB δι-
δασκαλ�α @διδ"σκ3ντ3 3W µ4στες. JAπ’ τ6 λεγ�µενα δ2 τ34 Πλ3υτ"ρ&3υ κα0 τ34 Kικ%ρω-
να Rπ3ψιαX�µεθα +τι Oσως @γ�νετ3 1π3συµN3λισµ�ς κα0 fρµηνε�α γνDσεων κ3σµ3λ3γικ-ν.
:O Στ%φαν3ς K3µµητxς στ� περ�φηµ3 σCγγραµµ" τ3υ, τ� Tπ3U3 @Zεδ�θη τ� 1827, «:Eλλη-
νικB Mυθ3λ3γ�α», &ωρ0ς ν’ 1π3καλCπτ$η τ0ς 1ρ&αUες πηγ2ς π3P @&ρησιµ3π3�ησε, γρ"φει:
«VEπειτα δ5 #νεγ�γνωσκ ν τ�ν #λληγ ρικ�ν Lστ ρ�αν τ�ς θε γ ν�ας· kτις Iτ ν περ- τ�ς
#ρ��ς τ 6 κ�σµ υ. \Yστερ ν δ5 @λεγ ν ε_ς τ Eς µυ υµ�ν υς τ7 σ'µ! λα τCν πλανητCν
κα- τCν `λλων #στ�ρων· κα- >σα συνετ�λ υν ε_ς τ" ν7 γνωρ�Kωσι, π 6 #νεφ�ρετ  + λα-
τρε�α κα- δι7 τ� :γ�νετ ».

JAλλ6 π3ι� cτ3 τ� 1κριN2ς περιε&�µεν3 τ/ς διδασκαλ�ας αMτ/ς; :O Παυσαν�ας µxς πλη-
ρ3φ3ρεU, +τι «>στις Hδη τελετ�ν �EλευσBνι ε.δεν A τ7 καλ 'µενα �Oρφικ7 :πελ�=ατ , ε.δεν
> λεγω» (A´, 37). ∆ηλαδB συσ&ετ�Xει τ6 JEλευσ�νια µ2 τ6 JOρφικ6 Mυστ_ρια. Στ� ?ργ3 δ2
«B3ιωτικ6» (27, 31) µxς πληρ3φ3ρεU, +τι 3W dµν3ι τ34 JOρφ%ως @ψ"λλ3ντ3 στ6 Mυστ_ρια.
:Yπ"ρ&ει λ3ιπ�ν 5σ&υρB πιθαν�τητα � διδασκαλ�α τ-ν  JEλευσιν�ων ν6 ?&$η σ&%σι µ2 τBν
}ρφικB κ3σµ3λ3γ�α, � Tπ3�α ε'ναι � @πιστηµ3νικB θ%σι γι6 τ� σCµπαν κα0 τ�ν =νθρωπ3
τ/ς πρ3κατακλυσµια�ας περι�δ3υ (5δ2 M. ∆ηµ�π3υλ3υ - JAπ3λλDνι3υ, «T� JΩ�ν στBν κ3-
σµ3λ3γ�α τ34 JOρφ%ως», «∆αυλ�ς», τ. 181.) T� +τι σ�γ3υρα ε'&ε σ&%σι � διδασκαλ�α τ-ν
JEλευσιν�ων µ2 κ3σµ3λ3γικ6 θ%µατα φα�νεται κα0 1π’ τ� γεγ3ν�ς, +τι T δwαδ34&3ς µ2 τBν
@νδυµασ�α τ3υ ε5κ�νιXε τ�ν �λι3, T @πιNDµι3ς τBν Σελ_νη κα0 T Wερ3φ"ντης +λη τB φCσι
(Στ. K3µµητxς). gAν δ2 σκεφθ34µε, +τι +λ3ι σ&εδ�ν 3W 1ρ&ικ30 δηµι3υργ30 τ/ς :Eλλη-
νικ/ς Φιλ3σ3φ�ας, Πυθαγ�ρας, Θαλ/ς, ∆ηµ�κριτ3ς, Παρµεν�δης, :Hρ"κλειτ3ς, JEµπε-
δ3κλ/ς, Πλ"των κ.=.,ε'&αν µυηθ/ στ6 Mυστ_ρια, τ�τε µπ3ρ34µε ν6 συµπερ"ν3υµε +τι τ6
συστ_µατα τ6 Tπ3Uα διετCπωσαν ε'&αν yς κ3ινB N"σι τBν διδασκαλ�α τ-ν Mυστηρ�ων.
∆2ν ε'ναι τυ&αU3, +τι T Πλ"των συνδ%ει τ6 Mυστ_ρια µ2 τBν φιλ3σ3φ�α κα0 +τι 1π3καλεU
τ3Pς Wδρυτ2ς τ-ν Mυστηρ�ων «XρθCς περιφιλ σ φηκ�τες». JOρθ-ς λ3ιπ�ν T Steiner πα-
ρατηρεU: «E.ναι λ ιπ"ν #ναµφ�! λ , >τι  L λ�γ ι τCν FEλλ;νων φιλ σ�φων #π δ�δ υν 2λ�-
κληρ  τ" ν�ηµ� τ υς µ�ν  <π" τ" φCς τCν Mυστηρ�ων. FO Πλ�των συνδ�εται µ5 τ�ν φι-
λ σ φ�α τCν Mυστηρ�ων κα- 2µιλεB µ5 σ�!ας περ- τCν µυστικCν διδασκαλιCν».

:O Πλ"των στ� 35α τ34 «Tιµα�3υ» παρ3υσι"Xει τBν µυστικB γν-σι τ-ν Mυστηρ�ων, λ%-
γ3ντας +τι � ψυ&B δηµι3υργεUται 1π’ τ� «ταDτ"ν κα- τ" /τερ ν», 1π’ τ0ς δC3 δηλαδB πρω-
ταρ&ικ2ς 3Mσ�ες. OW Πυθαγ�ρει3ι ?λεγαν +τι, γι6 ν6 γνωρ�σ$η κ"π3ι3ς τ�ν fαυτ� τ3υ, πρ%-
πει ν6 γνωρ�σ$η τBν φCσι τ/ς 3Mσ�ας τ34 παντ�ς, τ3Pς ν�µ3υς µ2 τ3Pς Tπ3�3υς λειτ3υργεU.
:H γν-σι αMτB συνεπ"γεται τB γν-σι τ/ς φCσεως τ/ς 1νθρDπινης ψυ&/ς, 1φ34 αMτB 1π3-
τελεU µ%ρ3ς τ/ς +λης φCσεως. T6 Mυστ_ρια συνεπ-ς 1φωρ34σαν, +πως }ρθ-ς παρατη-
ρεU T φιλ�σ3φ3ς JAνδριαν�π3υλ3ς, στBν µετ"δ3σι τ-ν 1ληθει-ν περ0 τ/ς 1ρ&/ς τ/ς 3Mσ�ας

∆ΑΥΛmΣ/206, ΦεNρ3υ"ρι3ς 1999 12957



κα0 τ/ς λειτ3υργ�ας τ34 ΣCµπαντ3ς κα0 τ/ς τρ3&ιxς π3P διαγρ"φει τ� ψυ&ικ� ;ν. :O δ2
Steiner }ρθ-ς γρ"φει, +τι « L γεννηθ�ντες θε - Iσαν τ" #ντικε�µεν  τ�ς λατρε�ας τ�ς
λαϊκ�ς θρησκε�ας, :νnC + Lστ ρ�α τ�ς γενν;σε9ς τ υς Iτ  τ" #π�ρρητ ν τCν Mυστηρ�ων».
OW JOρφικ30 @π�σης @δ%&3ντ3 τBν 1θανασ�α κα0 τBν παλιγγενεσ�α τ/ς ψυ&/ς. AMτ6 µπ3-
ρ34ν ν’ 1νι&νευθ34ν κα0 στ6 JEλευσ�νια.

Στ6 JEλευσ�νια λ3ιπ�ν παρεδ�δετ3 � παν"ρ&αια γν-σι τ34 &αµ%ν3υ µεγ"λ3υ π3λιτισµ34
τ/ς πρ3κατακλυσµια�ας @π3&/ς, π3P 1φωρ34σε στBν @κδ_λωσι συστ3λB - διαστ3λB κα0
@παναδηµι3υργ�α τ34 σCµπαντ3ς (πρNλ. π6ρ :Hρακλε�τ3υ) στBν ψυ&B (∆ι�νυσ3ς) κα0
στBν π3ρε�α της. Στ6 JEλευσ�νια @διδ"σκ3ντ3 1στρ3ν3µικ2ς θεωρ�ες, π3P µ�λις πρ�σφα-
τα � @πιστ_µη @πανανακαλCπτει (5δ2 Karle Velan, «The Multi - Universe Cosmos», ?κδ.
1992). JAλλ6 κα0 � ψυ&B κατ6 τBν JEλευσ�νια διδασκαλ�α ε'ναι δηµι3Cργηµα τ-ν δC3
3Mσι-ν. :H ψυ&B γεννxται 1π’ τBν µεριστB 3Mσ�α – γι6 τ�ν ∆ι�νυσ3 � Σεµ%λη – δι6 τ/ς
γ3νιµ3π3ι_σεDς της Rπ� τ34 ∆ι�ς. (N6 θυµ�σ3υµε +τι στ� Tελεστ_ρι3 @τελεUτ3 δραµατικB
παρ"στασι σ&ετικ6 µ2 τ�ν Wερ� γ"µ3 ∆ι�ς -∆_µητρας).

:Ωστ�σ3 Rπ"ρ&ει κα0 µ�α =λλη Rπ3ψ�α σ&ετικ6 µ2 τ� τ� @γ�νετ3 στ� Tελεστ_ρι3, δεδ3-
µ%ν3υ +τι � θεωρ�α περ0 παλιγγενεσ�ας δ2ν cτ3 κ3ιν� µυστικ�. :O Π�νδαρ3ς ?λεγε: «EDτυ-
�ισµ�ν ς :κεBν ς π E πηγα�νει κ�τω #π’ τ� γ� @� ντας πρ ηγ υµ�νως δ� τ-ς τελετ5ς.
Γιατ- γνωρ�Kει τ" τ�λ ς τ�ς Kω�ς κα- =�ρει πWς ε.ναι µ�α #ρ�� θε�σταλτη» (Fr121). :O
Πλ3Cταρ&3ς περιγρ"φει τBν διαδικασ�α τ/ς µυ_σεως µ%σα στB νυ&τερινB φωτι6 «Uς τ�ν
:µπειρ�α τ�ς ψυ��ς τ�ν στιγµ� τ 6 θαν�τ υ» (Fragm. 168, Sanbach, Στ3N. 4, 52, 49). :O ρ_-
τωρ JAριστε�δης 1π3καλCπτει τBν δικ_ τ3υ @µπειρ�α: «N�µιKα >τι `γγιKα τ" θεB , >τι
α_σθαν�µ υν τ�ν πρ σ�γγισ� τ υ. E<ρισκ�µ υν µετα=E :γρηγ�ρσεως κα- pπν υ κα- α_σθα-
ν�µ υν >τι τ" σCµα µ υ Iτ  :ντελCς :λαφρ�. ODδε-ς θνητ"ς θ7 qδ'νατ  ν7 τ" περιγρ�ψ%η
κα- ν7 τ" καταν ;σ%η,Jν δ5ν ε.ναι µ'στης. FH ν�α αDτ� Kω� δ5ν <π�κειται στ Eς ν�µ υς
τ�ς κατ9τερης Kω�ς. FH γ�ννησι κα- 2 θ�νατ ς δ5ν τ�ν :πηρε�K υν πλ� ν. Mπ ρεB κα-
νε-ς :π- µακρ"ν ν7 2µιλ%� γι7 τ" A_9νι ν, #λλ’ 2 2µιλCν περ- αDτ 6, �ωρ-ς πρ ηγ υµ�νως
ν7 κατ�λθ%η στ"ν \nAδη,δ5ν γνωρ�Kει τ� λ�γει».

• T6 JEλευσ�νια λ3ιπ�ν Mυστ_ρια διετ_ρησαν τBν γν-σι τ/ς πρ3κατακλυσµια�ας @π3&/ς
τ34 :Eλληνισµ34, γι’ αMτ� κα0 τ� =φθιτ3 µUσ3ς τ-ν φανατικ-ν @ναντ�3ν τ3υς. Kα0 1π’ τ6
µυστ_ρια αMτ6 @π%ρασαν κα0 διδ"&θηκαν 3W µεγαλCτερες πρ3σωπικ�τητες τ34 1ρ&α�3υ
κ�σµ3υ.
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�H �π�ντησ� µυ στ�ς �πιστλ�ς π� �στ�λησαν στ�ν «∆», τ. 203, γι! τ� "ρθρ

µυ «�O τετραγωνισµ�ς τ�� κ�κλ�υ...» («∆», τ. 200) µ' δ)νει µ)α ε+καιρ)α ν!

�κφ.ρω �π0ψεις µυ γι! τ! µαθηµατικ! κα� τ�ν �ρ2αιελληνικ� τρ0π 3ω4ς. 5Aς

πρ2ωρ�συµε �π� τ� µερικ� στ� γενικ0.

E+2αριστ8 κα� τ�ς τρε9ς �πιστλγρ�φυς (:ς κα� πλλ�ς π� τηλεφ;νη-

σαν) γι! τ� �νδιαφ.ρν τυς, =δ)ως τ�ν Π. ?Aναλυτ�, π� τ' δ)νω �ρ.θισµα γι!

"λλυς «�ριθµ-συνδ.σµυς». Στ.κµαι =διαιτ.ρως στ�ν καλ0 συν�δελφ δρ ?I.

Kαντερ�κη κα� �παντ8: A. �H Dκφραση «µ� καν�να κα� δια��τη» δ�ν σ�µαινε

τ)πτα τ� EπερFατικ0, Gπλ8ς Hταν I GπλJστερς κα� κµψ0τερς τρ0πς �π)-

λυσης πρFληµ�των. ?Aλλ! θ! �παν.λθω. B. LOτι τ� π =σ'ται �κρι��ς, «σ�

εNπας». ?Aντιθ.τως γρ�φω: «�
σφ

5

2
� = ... = 3,1416 � 3.14159 = π (τ� σ�µ��λ� � ση-

µα-νει, .ς γνωστ�ν τ� περ-π�υ), δηλαδ0 διαφ�ρ1 µ� τ0 σηµεριν0 τιµ0 τ�� π ...

λ2θ�ς (;) 3 λσµ». 5Aν α+τ� δ�ν εNναι δ�λωση πρσεγγιστικ4ς λJσης, τ0τε τ) εNναι;

Γ. Στ! µαθηµατικ! δ�ν Eπ�ρ2υν «τρ�κ» (µ0ν Q τα2υδακτυλυργ� τ! 2ρησι-

µπι'ν). ∆�ν εNναι δ! κα� τ0σ δJσκλ γι! µαθητR γυµνασ)υ ν! κατασκευ-

�σSη τ� Φ κα� τ! 6:5 α+τ'. �H κατασκευR π� �ντιπρτε)νει I I.K. (κα� W2ι "λλη

λJση – =δ� Y P0δς...) εNναι µ)α �π� τ�ς τ+λ�2ιστν 12, π� µπρε9 ν! σκεφθS4

κανε)ς, �φ’ ]σν γνωρ)3υµε τρε9ς τ+λ�2ιστν τρ0πυς κατασκευ4ς τ' Φ.

Σ� α+τ� π� θ! συµφων�σω εNναι τ� "πιαστ W2ι τ' «τετραγωνισµ'» (Dτσι

σ� ε=σαγωγικ! τ� Dγραψα), �λλ! τ' =δ)υ τ' π! �Aπλ8ς παραθ.τω µερικ�ς �π�

τ�ς δεκ�δες φθ)νυσες σειρ.ς, µ� τ�ς Iπ9ες πρτε)νυν ν! EπλγισθS4 (;).
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κα)... κα)... Παρ’ ]λη τR µR δυνατ0τητα εEρ.σεως �κριF'ς τιµ4ς, π�γαµε στ�

δι�στηµα µ� τρ2ι�ς περι.2υσες τ� π. �Yπλγ)3υµε τ�ς πτ;σεις τ8ν σωµ�των

µ� g (�τ.ρµνα �ριθµ0), κ�νυµε πρ�fεις 2ρησιµπι;ντας τ�ς Nεπ.ριυς λ-

γ�ριθµυς (Fασισµ.νυς στ� e = ρ [1 + �
µ

1
�]µ κα� 3'µε µ.σα σ� δεκ�δες "ρρητες

φυσικ�ς σταθερ.ς.

5Aς µ' �πιτραπS4 hνα παρ�δειγµα καµπJλης γι! τRν εiρεση ]λης (;) τ4ς σειρjς

τ8ν πλευρ8ν πλυγ;νων �γγεγραµµ.νων σ� δεδµ.ν κJκλ (R = 10) []ρα

O ∆IAΛOΓOΣ ΓIA TON TETPAΓΩNIΣMO TOY KYKΛOY
�H �π�ντηση τ' �ρ2ιτ.κτνς κ. Kων. Kαρµιρ�ντ !υ



σ24µα]. Tπθετ8 �π� τ' "fνς � σ� lσα διαστ�µατα τ! ψ lσα µ� πλευρ�ς γνω-

στ8ν πλυγ;νων 3, 4, 5, 6, 8, 10... 15... 20 γωνι8ν. �Eν;νω τ! σηµε9α σ� καµπJλη

(π� εNναι EπερFλR λ0γmω τ' �συµπτ;τυ τ4ς X µ� τRν καµπJλη). Bρ)σκω γρα-

φικ! τRν BA �φαπτµ.νη 45° τ4ς καµπJλης στ� A κα� πα)ρνω OA = AΓ κ�θετη 

στ� A, Eψ;νω δ� τ�ν "fνα OΨ. �H καµπJλη D2ει �f)σωση 2 � ψ = �
α

2

2

� � 120. M�

µ.τρ τ� OΓ = R = 10 µπρ'µε ν! Fρ'µε ]λες τ�ς µR Eπλγ)σιµες πλευρ�ς π-

λυγ;νων 7, 9, 11, 13... γωνι8ν µ� µεγ�λη �κρ)Fεια κα� τα2Jτητα (γραφικ! s Eπ-

λγιστικ!). T.τια διαγρ�µµατα (W2ι τρ�κ) τ�ς Fηθ'σαν ν! παρακ�µπτυν

«"λυτα» πρFλ�µατα κα� ν! δηµιυργ'ν µεγαλυργ�µατα.

LOσ γι! τRν σ2.ση πλ)τη - θε)υ (θε8ν), �στηρ)3ετ στRν �ρ2α)α �Eλλ�δα W2ι

στRν EπακR s φ0Fν �λλ! στ� σ5�ας, "γνωστη πι! Dννια γι! µjς. Kα� I θε�ς

τ8ν �ρ2α)ων «µεγαλ�δ�ναµ�ς 67ι παντ�δ�ναµ�ς», ]πως τ0λµησε ν! δηλ;σSη I

Kα3αντ3�κης στRν «?Aσκητικ�». �O πλ)της Dκανε «δ8ρ» στ�ς θε�ς τRν ?Aν�-

γκη, tστε «8Aν2γκ:α κα� �; θε�� πε-θ�νται» (= στRν ?Aν�γκη EπακJυν κα� Q

θε))! �H δ� πρσ.γγιση στRν Dννια τ' θε)υ δ�ν γιν0ταν «µ� καν0να κα� δια-

F�τη» �λλ! µ� τRν �να3�τηση τ' �ληθ'ς.

K. Kαρµιρ�ντ !ς
?Aρ2ιτ.κτων

∆ΑΥΛxΣ/206, ΦεFρυ�ρις 199912960
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Mετ! τR δι�λυση (?IJνις 1821) τ' �Eλληνικ' στρατ' π� τ�ν ΦεFρυ�ρι τ' 1821
"ρ2ισε τRν �παν�σταση στR MλδFλα2)α, Q δυν�µεις π� εN2αν �µπλακ4 στRν τρπR τ8ν γε-
γν0των θ.λησαν ν! �παλλαγ'ν µ� κ�θε τρ0π �π� τ�ν �θνεγ.ρτη ?Aλ.fανδρ �Yψηλ�ντη
(1792-1828). �H Pωσ)α zθελε ν! �παλλαγS4 �π� τ�ν πρ)γκιπα, π� τ4ς θJµισε τ�ς κατηγρ)ες
π� τRν F�ρυναν γι! τR στ�ση π� κρ�τησε στ! γεγν0τα τ4ς MλδFλα2)ας. �H Tυρκ)α zθε-
λε τ�ν {ρωα τ4ς �Eλλην. ?Eπαν�στασης, γι! ν! κ�µψSη τ� �παναστατικ� φρ0νηµα τ8ν �Eλλ�-
νων. �H θ.λησ� της ]µως σκ0νταψε στR Pωσ)α, π� δ�ν �π.τρεπε τR διαπ0µπευση |ν�ς Dστω
κα� �πκηρυγµ.νυ �fιωµατικ' της. �H A+στρ)α λ0γmω M.ττερνι2 (1773-1859) κα� συνριακ4ς
γειτν)ασης µ� τ! γεγν0τα �ν.λαFε ν! τ�ν παγιδεJσSη. Γι! ν! περ�σSη τ! α+στριακ! σJνρα I
?Aλ. �Yψηλ�ντης, δ0θηκε Y Eπ0σ2εση – Y Iπ)α δ�ν τηρ�θηκε – ]τι µ.σmω �AµFJργυ θ! π�-
γαινε στRν ?Aµερικ�. �H �πιτυ2)α στηρι30ταν στ�ν π0θ τ' ?Aλ. �Yψηλ�ντη Dστω κα� µ.σmω
?Aµερικ4ς ν! γJρι3ε στRν �παναστατηµ.νη �Eλλ�δα. ?Eκ τ8ν Eστ.ρων – 1822 – κα� �ντελ8ς κυ-
νικ� I Eπυργ�ς στρατιωτικ8ν τ4ς A+στρ)ας Bellegarde Dγραφε πρ�ς τ�ν φυλακισµ.ν πρ)-
γκιπα: «8Eπλαν=σθε, λ�ιπ�ν, >ντελ?ς, πρ-γκιψ, κα� Aγν�? διατ� >πιστε�σατε Bτι Cτ� δυνατ�ν
κατ�πιν τ?ν Bσων συν5�ησαν ν1 εDσ5λθητε κα� ν1 δια�Eτε τ0ν AFστριακ0ν >πικρ2τειαν >λευ-
θ5ρως, µετα�α-ν�ντες κατ1 τ� συµφ5ρ�ν Gµ?ν εDς �Aµ���ργ�ν H Aλλα7��».

�H πρ0θεση τ8ν A+στριακ8ν Hταν ν! �πιτραπS4 Y εlσδς µ0ν στ�ν ?Aλ.fανδρ, ]µως κα-
τ0πιν �πιµν4ς τυ κα� γι! ε+ν0ητυς λ0γυς – I M.ττερνι2 θεωρ'σε τ�ν �παναστ�τη πρ)γκιπα
«>πικ-νδυν�ν Iνδρα» κα� τR στιγµR τ4ς σJλληψ�ς τυ «π�θητ0ν εFκαιρ-αν» – π.ρασαν τ! σJ-
νρα Q �δελφ) τυ Γε;ργις κα� Nικ0λας κα� Y µικρR συνδε)α τυ, I EπασπιστRς Γε;ρ-
γις Λασσ�νης, I συµπλεµιστRς Γερ�σιµς ?Oρφαν�ς κα� Q Eπηρ.τες Kωνσταντ9νς KαFα-
λερ0πυλς κα� I Πλων�ς B.ντσελ Xρν0φσκυ. T� �πµακρυσµ.ν φρJρι MJνκατς �πε-
τ.λεσε τRν εQρκτR τ8ν �Yψηλαντ8ν  γι! δJ 2ρ0νια (1821-823). ?Eπελ.2θη �π� τ�ν M.ττερνι2,
γιατ� �πτελ'σε �γγJηση πλλ8ν δειν8ν, µ! κα� γιατ� Hταν I �σφαλ.στερς τρ0πς γι! ν!
«ταφ'ν» 3ωνταν� Q �Yψηλ�ντες. ?Ef α=τ)ας τ8ν �π�νθρωπων συνθηκ8ν κρ�τησης,τ4ς µε-
γ�λης α+στηρ0τητας, τ8ν Eγρ8ν κελι8ν κα� τ4ς Dλλειψης Yλ)υ "ρ2ισαν ν! �µφαν)3ωνται �πι-
κ)νδυνες ψυ2σωµατικ�ς �σθ.νειες. ?Iδ)ως I ?Aλ.f. �Yψηλ�ντης �ταλαιπωρε9τ �π� µεγ�λη
αQµρραγ)α, σφδρ�ς π0νυς κα� παρ�λυση στ� 2.ρι π� D2ασε κατ! τR µ�2η τ' K�λµ
(1813), πλεµ;ντας :ς �fιωµατικ�ς τ' Pωσικ' στρατ' τ�ν Nαπλ.ντα. A+τ�ς τ�ς παθ�-
σεις �π.τεινε I �λκλισµ0ς τυ, τ�ν Iπ9 εiρισκε :ς δι.fδ τ8ν ψυ2σωµατικ8ν τυ τα-
λαιπωρι8ν. ?Efαιτ)ας τ4ς κλνισµ.νης τυ Eγε)ας µεταφ.ρθηκαν στ� φρJρι Tερ.3ιενστατ
(1823-1827). 5Aν κα� σ� ]λες τ�ς µετακιν�σεις τ' µν02ειρα δηµκρ�τη πρ)γκιπα �τηρε9τ �2ε-
µJθεια, παντ' �νεγν;ρι3αν τ�ν �θνεγ.ρτη ?Aλ. �Yψηλ�ντη παρ! τ� πλαστ� διαFατ�ρι µ� τ�
Wνµα Παλαιγεν)δης, τ� γερµανικ� �ργ0τερα Wνµα «Fαρ8νς φ�ν Schönwarth» κα� τ! τε-
2ν�σµατα τ' M.ττερνι2 γι! �π0λυτη �λευθερ)α.

Kατ! τR δι�ρκεια τ4ς |πτ�2ρνης φυλ�κισης Dγιναν στ�ν ?Aλ.f. �Yψηλ�ντη τρε9ς πρτ�σεις
�π0δρασης. �H |λληνικR Qστριγραφ)α, π� στ�θηκε περισσ0τερ στ! γεγν0τα τ4ς Mλδ-
Fλα2)ας κα� W2ι στR φυλ�κιση τυ �θνεγ.ρτη, δ�ν φ;τισε τ� θ.µα τ8ν πρτ�σεων �π0δρασης.
T� πρσπ.ρασε �πιγραµµατικ! s τ� τJλιfε µ� τ�ν µανδJα τ' µJθυ. ?Aπ� τ� π8ς �ντιλαµFα-

�Aρνε�ται τρε�ς φρ�ς ν� �πδρ�σ�η

Γιατ� δ�ν �π.δρασε I ?Aλ. �Yψηλ�ντης
�π� τ� α+στριακ� κ�τεργ MJνκατς



ν0ταν I ?Aλ.f. �Yψηλ�ντης τRν �πελευθ.ρωσ� τυ �ναδJεται µ)α "λλη πτυ2R τ4ς πρσωπι-
κ0τητ�ς τυ. Στ! κ�τεργα τ4ς A+στρ)ας Dγινε κατ�δηλ στ�ν ?Aλ.fανδρ π}ς πρδ0θηκε �π’
]λυς κα� π}ς ]λι συνηγρ'σαν γι! διαφρετικ�ς λ0γυς στRν �fαφ�νισ� τυ. �O Γ�λλς
ε+γενRς σηµει;νει: «�O �Yψηλ2ντης GπEρKε Lνα Aπ� τ1 θ�µατ2 της (συκφαντ)ας). AFτ0 πα-
ρεµ�ρφωσε τ�Mς σκ�π��ς τ�υ κα� Nθεσε >ν Aµφι��λOω τ� θ2ρρ�ς κα� τ�ν πατριωτισµ�ν τ�υ.
�Yπ� τ� π2θ�ς της δ�ν >δ-στασαν τ1 κ�µµατα ν1 γελ�ι�π�ι�σ�υν τ�ν Iνδρα >ν τPE δυστυ7-:α τ�υ,
Qν κα� R Aντ�70 Bλων αFτ?ν >κ µ5ρ�υς τ�υ πρ�σ5δωσαν περισσ�τ5ραν λ2µψιν εDς τ�ν εFγενE
κα� Gψηλ�ν σκ�π�ν». M� περισσ0τερ κυρ�γι "ρ2ισε hναν �γ8να π� δ�ν Dµια3ε µ� τ�ς
Yρωικ�ς στιγµ�ς στR MλδFλα2)α. ~Hταν hνας �γ;νας τραγικ0ς, καθ}ς �πεικ0νι3ε τRν �π.λ-
πιδα πρσπ�θεια |ν�ς �γ.ρω2υ �νθρ;πυ ν! fεφJγSη �π’ τ�ν �φανισµ0, στ�ν Iπ9 τ�ν εN2αν
καταδικ�σει, γι! ν! EπερασπιστS4 τ�ς πρ�fεις τυ, τ�ν |αυτ0 τυ κα� τRν �λ�θεια. ΣτR δια-
δρµ� τυ µ.σα �π� τ! κ�τεργα συνειδητπ)ησε ]τι Y �πελευθ.ρωση µπρ'σε ν! DρθSη µ-
ν�2α �π’ τ�ς δικ.ς τυ �ν.ργειες. �Hδη µετ! τR δι�λυση τ' �παναστατικ' στρατ' στRν Mλ-
δFλα2)α Y ΦιλικR �Eταιρε)α δ�ν πρστ�τευε τ�ν �ρ2ηγ0 της, ]πως εN2ε 2ρ.ς. ?AπευθJνθηκε
– 1822 – στ�ν τσ�ρ ?Aλ.fανδρ A´ (1777-1825), καθ’ ]σν Eπ4ρfε �ν;τατς �fιωµατικ�ς τ4ς
α+τκρατρικ4ς φρυρjς τ' τσ�ρυ κα� εN2αν �πανειληµµ.να µιλ�σει γι! τRν �ν�γκη �πε-
λευθ.ρωσης τ4ς �Eλλ�δας. ∆�ν 3�τησε Gπλ8ς τRν �πελευθ.ρωσ� τυ, �λλ! τRν �πελευθ.ρω-
ση π� θ! τ' �π.τρεπε ν! µεταFS4 στRν �Eλλ�δα.

�H αlτησ� τυ �πρρ)φθηκε, καθ}ς µν�2α Y µετ�νια κα� Y �πf.νωση �π� τ�ν �Eλληνι-
κ0 �γ8να συνιστ'σαν α=τ)α �πελευθ.ρωσης. ~Hταν τ! µ0να πειστ�ρια π� ε+πρ0σδεκτα δε-
20ταν I M.ττερνι2. «∆�ν Cτ� δυνατ�ν – γρ�φει στ�ν α+τκρ�τρα τ4ς A+στρ)ας Φραγκ9σκ
A´ (1768-1835) I «TµαKηλ2της τEς EFρUπης» – ν1 AρκεσθPE τις Tπλ?ς εDς τ0ν Aπ�µ2κρυνσιν τ?ν
πριγκ-πων �Yψηλ2ντη Aπ� τ1 σ�ν�ρα κα� ν1 τ�Mς Aφ�σPη κατ1 τ1 Iλλα >λευθ5ρ�υς, δι�τι δ�ν
GπEρ7ε >γγ�ησις Bτι δ�ν θ1 συν57ιWαν τ0ν Aνατρεπτικ�ν των δρ=σιν. Kα� θ1 Nπρεπε ν1 Cτ� φυ-
σικ1 πρ�ς τ� συµφ5ρ�ν τEς AFστρ-ας ν1 καθησυ72σPη τ0ν Π�λην πλ�ρως κα� ν1 πρ��2λPη τ1ς
δικαι�λ�γηµ5νας µ�µφ2ς της, καθ’ [ν περ-πτωσιν θ1 κατUρθων�ν �; �Yψηλ2νται ν1 >µφαν--
σ�υν κα� π2λιν εDς Iλλ� σηµε\� τ0ν �Eλλην. 8Eπαν2στασιν».

TRν �πελευθ.ρωσ� τυ µ� ταυτ02ρνη �πf.νωση �π� τ�ν �Eλληνικ0 �γ8να �ναφανδ0ν
�π.ρριπτε I ?Aλ.f. �Yψηλ�ντης κα� θεωρ'σε τRν �γ.ρω2η στ�ση στRν φυλ�κισ� τυ :ς µ.-
σν Eπερ�σπισης τ' |αυτ' τυ �ν�ντια στ�ς κακ0Fυλυς π� λασπλγ'σαν �νεf.λεγκτα
�ναντ)ν τυ. Γι’ α+τ� κρ�τησε τ� λ0γ τ4ς τιµ4ς τυ Dναντι τ8ν A+στριακ8ν ν! µRν �π-
δρ�σSη, µR διστ�3ντας ν! DρθSη σ� µακρ2ρ0νια κα� �π;δυνη ρ�fη µ� τ! �δ.λφια τυ στR φυ-
λακ�. Kατ! τRν δι�ρκεια τ4ς φυλ�κισ�ς τυ στ� φρJρι MJνκατς Dγιναν δJ πρτ�σεις
�π0δρασης, γι! τ�ς Iπ9ες τ! �ρ2ε9α τ4ς Bι.ννης δ�ν �ναφ.ρυν τ)πτα. �H µ)α τRν �Aνιfη
τ' 1822 �π� hναν O�γγρ ε+γεν4 �ν0µατι Tσακ0φσκυ, I Iπ9ς εN2ε �πιρρR σ� �fιωµατικ�ς
τ' φρυρ)υ. �H πρ0ταση �φωρ'σε µν�2α στ�ν ?Aλ.fανδρ �Yψηλ�ντη κα� δ�ν Dγινε δε-
κτ�. Xωρ�ς �π)σηµα ντκυµ.ντα Y πρ0ταση α+τR �γγ)3ει τ�ν µ'θ.

Στ! µ.σα τ' Φθινπ;ρυ 1822 Dφτασε στ� MJνκατς I ?EµµανυRλ ��νθς, γι! ν! µ�θSη
γι! τRν Eγε)α τ' ?Aλεf�νδρυ, �λλ! κα� ν! τ' πρτε)νSη �π0δραση, Y Iπ)α �π)σης δ�ν Dγι-
νε δεκτ�. TRν �µπνεJσθηκε I ∆ηµ. �Yψηλ�ντης, ]ταν Dµαθε τ! "σ2ηµα ν.α τ4ς Eγε)ας τ' ?Aλ.-
fανδρυ. ∆�ν Hταν δηλαδR µ)α συνλικR �π0φαση τ8ν πλιτικ8ν κα� στρατιωτικ8ν Yγετ8ν
τ4ς �Eλληνικ4ς ?Eπαν�στασης, στRν Iπ)α I ?Aλ.fανδρς θ! Dδινε =δια)τερη FαρJτητα. M)α
�π)σηµη πρ0ταση θ! δικα)ωνε τ�ν �γ8να τ' �Yψηλ�ντη στR MλδFλα2)α, θ! τ�ν λJτρωνε
�π� τ�ς λασπλ0γυς κα� κατ! πjσα πιθαν0τητα θ! τRν δε20ταν I �θνεγ.ρτης µ� τRν lδια θ.ρ-
µη π� δ.2τηκε τRν �ρ2ηγ)α τ4ς Φιλικ4ς �Eταιρε)ας. M! �ν Q κιν'ντες τ! ν�µατα τ4ς �Eλλη-
νικ4ς ?Eπαν�στασης τ' 1821 zθελαν τ�ν ?Aλ.f. �Yψηλ�ντη, πρ8τα �π’ ]λα θ! συµπεριφ.ρ-
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Στ=ς 21 Φε�ρ!υαρ?!υ 1821 @ AAλ. BYψηλ�ντης µα = µD τ!Eς λ?γ!υς συντρGφ!υς
τ!υ πIρασε σ9ν τ9 π!υλι9 τ!J Πρ!Kθ!υ τMν παγωµIν! π!ταµM κα= κNρυOε τPν

Qπαν�σταση στPν M!λδ!�λα/?α. (ΛαϊκP λιθ!γραφ?α τ�ν µIσων τ!J
παρελθGντ!ς αT�ν!ς.)



νταν καλJτερα στ�ν πληρεfJσι0 τυ στRν Πελπ0ννησ �δελφ0 τυ ∆ηµ�τρι. OQ πρτ�σεις
�π0δρασης κατ.δειfαν σηµε9α τ4ς �πλγητικ4ς τ' ?Aλ.f. �Yψηλ�ντη:

• T� Hθς τυ δ�ν τ' �π.τρεπε ν! �γκαταλε)ψSη τ�ς συγκρατJµενJς τυ.
• TRν �ν�γκη Y τυ2�ν �π0δρασ� τυ ν! εNναι συνλικR �π0φαση τ8ν �ρ2ηγ8ν τ4ς �Eλλη-

νικ4ς ?Eπαν�στασης.
• TRν πρ0θεσ� τυ ν! φωτιστ'ν τ! αlτια π� δρµλ0γησαν τ�ς �fελ)fεις τ4ς �παν�στασης

στR MλδFλα2)α.
• N! µRν πρδ;σSη τ�ν |λληνικ� λα0, π� τ�ν περ)µενε ν! κατεFS4 στRν �Eλλ�δα κα� ν! �γω-

νιστS4 γι! τRν �λευθερ)α της.
Στ�ς α=τ�σεις 2�ριτς π� κατ.θεσε Y συνδε)α τυ φα)νεται Y πρσπ�θεια τ' ?Aλ. �Yψη-

λ�ντη ν! πι.σSη τ�ς �ρ2�ς τ4ς A+στρ)ας κα� ν! πετJ2Sη τRν συνλικR �πελευθ.ρωσ� τυς. LOλες
στηρ)2θηκαν σ� σFαρ! πρFλ�µατα Eγε)ας κα� �κλυθ�θηκε µ)α σειρ�, Y Iπ)α στ02ευε ν!
�γκλωF)σSη τ�ς δεσµ8τες τυ στRν «�ρ2R τ' δεδικασµ.νυ».

Πρ8τς Dκανε αlτηση (1825), κα� Dγινε δεκτ�, I P8σς πλωνικ4ς καταγωγ4ς B.ντσελ Xρ-
ν0φσκυ. ΣτRν αlτησ� τυ δ�λωσε «K5ν�ς πρ�ς τ1 ]λληνικ1 πρ2γµατα». Z�τησε ν! τ' δθS4
διαFατ�ρι γι! τRν π0λη P�τσιFιλ, �κε9θεν τ' Mπρ0ντυ. ?Aργ0τερα Dγινε δεκτR Y αlτηση 2�-
ριτς (1826) τ' Γερ�σιµυ ?Oρφαν', καθ}ς δ�λωνε Eπ�κς τ4ς «?Iν)υ Πλιτε)ας τ4ς
�Eπταν�συ». T� θ.µα �φωρ'σε στRν ?Aγγλ)α, τ4ς Iπ)ας Y πλιτικR πρ�ς τ! |λληνικ! 3η-
τ�µατα εN2ε  �λλ�fει. T�ν ∆εκ.µFρη τ' 1826 Hρθε Y σειρ! τ' Kωνσταντ)νυ KαFαλερ0πυ-
λυ. �Ως α=τ)α π� πρηγ�θηκε Y αlτηση Xρν0φσκυ �ναφ.ρεται Y πατρπαρ�δτη πρ�ς τ�ς
f.νυς συµπεριφρ! τ8ν �Eλλ�νων. �H συµπεριφρ! τ8ν �Eλλ�νων �πιτ�σσει πρτεραι0τητα
στ� γερντ0τερ, π� Hταν I Kωνσταντ9νς KαFαλερ0πυλς, ]µως πιθαν0τητες συγκατ�-
νευσης εN2ε I Xρν0σφκυ. �O KαFαλερ0πυλς στRν αlτησ� τυ �τε f.νς στRν �παν�σταση
δ�λωσε �τε �ρνητRς τ8ν�Yψηλαντ8ν. Πρσπ�θησε ]µως ν! �κµεταλλευτS4 τ� δεδικασµ.ν,
καθ}ς δ�ν πρ0τεινε :ς τ0π διαµν4ς τ� Kισν0Fι, ]πυ 3'σε Y �ρ20ντισσα �Yψηλ�ντη, �λλ!
τ� P�τσιFιλ, π� εN2ε τJ2ει ε+νϊκ4ς �π�ντησης στRν αlτηση Xρν0Fσκυ. �H αlτηση δ�ν Dγινε
δεκτ�. ?Eπ)σης τ.λη τ' 1826 Dκανε αlτηση 2�ριτς I γραµµατ.ας τ' ?Aλ. �Yψηλ�ντη Γε;ρ-
γις Λασσ�νης. �H αlτησ� τυ πρκ�λεσε τ�ς δεσµ8τες τυ, καθ}ς δ�λωσε ε+θαρσ8ς ]τι
«>γενν�θη ^Eλλην». OQ καιρ� "λλωστε, ]σν �φρ�j στ� |λληνικ� 3�τηµα, εN2αν �λλ�fει.

�H µ0νη 2ειρπιαστR �ν εlδει �πδρ�σεως πρ0ταση Dγινε – �ρ2�ς τ' 1827 – �π� τ�ν Fασι-
λιj τ4ς Πρωσσ)ας Φρειδερ9κ. Z�τησε �π� τ�ς A+στριακ�ς ν’ �ναλ�FSη τR φυλ�κιση τ8ν
�Yψηλαντ8ν κα� τ4ς συνδε)ας τυς. Σκπ0ς τυ Hταν ν! κ�νSη τR φυλ�κισ� τυς ε=κνικ�. Π)-
σω �π’ τRν πρ0ταση φωτγραφ)3εται I ν.ς τσ�ρς τ4ς Pωσ)ας Nικ0λας A´ (1796-1855), I
Iπ9ς Hταν γαµπρ�ς τ' Fασιλ.α τ4ς Πρωσσ)ας. �O ?Aλ. �Yψηλ�ντης �ρν�θηκε Fαθα)νντας
Dτσι τR ρ�fη µ� τ! �δ.λφια τυ. OQ Qστρικ� �π.δωσαν τRν "ρνησ� τυ σ� «παιδικ0 Aφ5λεια»,
«ρ�µαντισµ�», «Nλλειψη λ�γικEς». �Eµεινε στ! κ�τεργα τ4ς A+στρ)ας 2ωρ)ς, 2�ριν διευκ-
λJνσεως, ν! �γκαταλε)ψSη τ! πιστεJω τυ. �H στ�ση τυ �πετ.λεσε �π�ντηση σ’ ]συς Fι�-
στηκαν ν! |ρµηνεJσυν τ� π.ρασµ� τυ στ! α+στριακ! σJνρα :ς �γκατ�λειψη τ4ς �Eλλην.
?Eπαν�στασης. Συγ2ρ0νως �πετ.λεσε Dναυσµα, tστε Y νε;τερη |λληνικR Qστριγραφ)α ν!
�ναγνωρ)σSη τRν πλJτιµη συµFλ� τυ, ν! τ�ν �πκαταστ�ση στ� π�νθεν τ8ν Yρ;ων τ4ς
�Eλλην. ?Eπαν�στασης κα� ν! EπκλιθS4 µπρστ! σ’ α+τ�ν π� "δλα θυσ)ασε τ! π�ντα γι! ν!
φ.ρSη �ρι "νεµ στRν �EλληνικR ?Eπαν�σταση. �H �πελευθ.ρωσ� τυ στ�ς 24 NεµFρ)υ 1827
Hταν συν�ρτηση τ8ν �πιτυ2ι8ν τ4ς �Eλληνικ4ς ?Eπαν�στασης κα� τ8ν συµφωνι8ν τ8ν Mεγ�-
λων ∆υν�µεων Eπ�ρ α+τ4ς, π� καθιστ'σαν �ντιδιπλωµατικR τRν παρυσ)α τυ στR φυλα-

O� α�τ�σεις ��ριτς κα� � Φρειδερ�κς τ ς Πρωσσ#ας
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κ�. LOµως Hταν �ργ�. Στ�ς 31  ?Iανυαρ)υ 1828 �πεF)ωσε �f Eδρωπικ)ας τ' στ�θυς. (�H
καρδι� τυ, ]πως Hταν �πιθυµ)α τυ, µεταφ.ρθηκε µ� φρντ)δα τ' Λασσ�νη στRν �λεJθερη
�Eλλ�δα, στ� παρεκκλ�σι τ' ?Aµαλιε)υ ?Oρφαντρφε)υ). ?Eπ)σης Dγινε µετ! �π� 136 2ρ0-
νια Y µετακµιδR τ8ν �στ8ν τυ.

T�ς Dνδfες στιγµ�ς τ4ς �παν�στασης π� f.σπασε τ� ΦεFρυ�ρι τ' 1821 στR Mλδ-
Fλα2)α, �ντικατ.στησε Y α=2µαλωσ)α στRν A+στρ)α (1821-1822). �O �ρ2ηγ�ς ?Aλ.fανδρς �Yψη-
λ�ντης, Q �δελφ) τυ κα� Y µικρ� τυς συνδε)α :δηγ�θηκαν στ� φρJρι MJνκατς. Στ�
�φιλ0fεν κ�τεργ Y 3ω� τυς Hταν �φιαλτικ�. T�ς �παγρεJνταν τ! π�ντα, Q �φηµερ)δες,
Y �λληλγραφ)α, Q περ)πατι στRν α+λR τ' φρυρ)υ κ.". LEνα �σ�µαντ πρ0Fληµα, π� δι;-
γκωσε Y γραφεικρατ)α τ4ς A+στρ)ας, Hταν α=τ)α ν! τ�ς δθS4 τ� δικα)ωµα τ4ς �λληλγρα-
φ)ας: Πι0ς θ! πληρ;νSη τ! Dfδα τ4ς φυλ�κισης τ8ν �Yψηλαντ8ν; �O M.ττερνι2 σκ.φτηκε τR
µητ.ρα τυς, τR σεF�σµια γερ0ντισσα ?Eλισ�Fετ �Yψηλ�ντη - BαFαρ.σκ, π� Dµενε στ�ν Kι-
σινι�φ τ4ς Pωσ)ας. T! =κνµικ� της µετ! τR δ.σµευση τ4ς περιυσ)ας τ8ν �Yψηλαντ8ν �π�
τRν PωσικR A+τκρατρ)α δ�ν Hταν �νθηρ�, ]µως Y ?Eλισ�Fετ �Yψηλ�ντη θ! Dκανε ],τι Hταν
δυνατ� γι! ν! Fηθ�σSη =κνµικ! τ! α=2µ�λωτα παιδι� της. O=κνµικR �ν)σ2υση zθελε κα�
I �γωνι30µενς στRν Πελπ0ννησ δευτερ0τκς γι0ς της ∆ηµ�τρις κα� λ)γ �ργ0τερα I µι-
κρ0τερς, I Γρηγρ�κης (µετ.πειτα πρ.σFυς τ4ς �λεJθερης �Eλλ�δας στRν A+στρ)α),γι! ν!
σπυδ�σSη στR Γαλλ)α. T� φρτ) Hταν FαρJ, ]µως τ� µητρικ� Dνστικτ, τ� Wνµα �Yψηλ�ντη
κα� Y �γ�πη στRν �Eλλ�δα Hταν Qκαν! ν! τRν γεµ)συν δJναµη. ?Aπ� τRν στ�ση της στ! 2ρ0-
νια τ4ς α=2µαλωσ)ας κα� τ' �γ8να �ν�γεται Y �ρ20ντισσα τ' Kισινι�φ σ� α+θεντικ� πρ0-
τυπ �Eλλην)δας µ�νας.

M� τRν Dνδειfη «Iνευ τ�π�υ» �στ�λη Y πρ;τη �πιστλR τ' ?Aλ. �Yψηλ�ντη πρ�ς τR µητ.-
ρα τυ. T�ς �πιστλ�ς πλλ�ς φρ�ς Dγραφε κ�πις �κ τ8ν �δελφ8ν τυ λ0γmω τ4ς κακ4ς κα-
τ�στασης τ4ς Eγε)ας τυ. OQ �πιστλ�ς Dµεναν �σφρ�γιστες, tστε ν! �νηµερ;νεται γι! τ� πε-
ριε20µεν0 τυς I M.ττερνι2. �H �λληλγραφ)α τ8ν α=2µαλ;των µ� τRν ?Eλισ�Fετ �Yψηλ�ντη
τ�ς γ.µισε �πφασιστικ0τητα κα� κυρ�γι ν! �ντιµετωπ)συν τ� �F.Fαι µ.λλν. «Παρ’
Bλα αFτ1 – γρ�φει – , Aγαπηµ5να µ�υ παιδι2, σ� τ5τ�ιες σκληρ�ς περιστ2σεις φανερUνεται R
γενναι�φρ�σ�νη τ�� AνθρUπ�υ».

OQ �πιστλ�ς �πετ.λεσαν γι! τ�ν ?Aλ.fανδρ ]πλ, �φ' γν;ρι3ε ]τι �πδ.κτης τ8ν �πι-
στλ8ν δ�ν Hταν µ0ν Y µητ.ρα τυ �λλ! κα� I M.ττερνι2. Mι�3ει λιπ�ν ν! �πευθJνεται στ�ν
M.ττερνι2, ]ταν γρ�φSη στR µητ.ρα τυ, «_σ�νδ�π�τε Aντ-K��ς κα� ν1 µ�� φανPE R µ�\ρα, δ�ν
θ1 ε`ναι π�τ� ;καν0 ν1 µ�� >µ�2λPη φ���ν H ν1 κατα�2λPη τ� πνε�µα µ�υ». T� µ�νυµα πρ�ς τ�ν
M.ττερνι2 κα� τ� α+στριακ� �στυνµικ� κρ�τς Hταν σαφ.ς. T)πτε δ�ν µπρ'σε ν! κ�µψSη
τ� φρ0νηµ� τυς. Kαν.νας σωφρνισµ�ς δ�ν µπρ'σε ν! φανS4 =σ2υρ0τερς �π� τR λα2τ�ρα
ν! πατ�συν τ! Qερ! 2;µατα τ4ς �παναστατηµ.νης �Eλλ�δας. «O; Rρωϊκ�� Aγ?νες», σηµει;-
νει, «τ?ν γεννα-ων συµπατριωτ?ν µ�υ µ� >7αρ�π�-ησαν εDς bψιστ�ν �αθµ�ν. ∆ιατ- Bµως ν1 µ0ν
ε`µαι κα� >γc κ�ντ2 τ�υς; M� γνωρ-Wετε Aρκετ2, Aγαπηµ5νη µ�υ µητ5ρα, δι1 ν1 αDσθανθEτε
π�σ�ν µ� πικρα-νει αFτ0 R σκ5ψις». Στ! γρ�µµατα τ4ς ?Eλισ�Fετ �Yψηλ�ντη γ)νεται φανερ�
π0σ τ4ς Dλειπαν τ! παιδι� της. �H σεF�σµια γερ0ντισσα, ]ταν Dγραφε στ�ν ?Aλ.fανδρ «...ν1
παρηγ�ρPEς τ0ν π�νεµ5νη σ�υ µητ5ρα, π�M WPE µ�ν� κα� µ�ν� γι1 ν1 σφ-KPη στ0ν Aγκαλι2 της
τ1 Aγαπηµ5να της παιδι2», δ�ν µπρ'σε ν! φανταστS4 π}ς δ�ν θ! τ�ς fανα.Fλεπε.

OQ �δελφ�ς Tυρ2�ιµ Hταν δJ �κ0µη γυνα9κες π� hνωσαν τRν µ9ρα τυς µ� τ�ν ?Aλ.f.
�Yψηλ�ντη. �H κ0µισσα Kωνσταντ9να Tυρ2�ιµ Hταν γυνα)κα τ' πρ.σFεως τ4ς Pωσ)ας Pα-
3υµ0φσκυ κα� Y σ2.ση της µ� τ�ν ?Aλ.fανδρ συνε3ητε9τ �π� τ�ν καιρ� τ4ς γνωριµ)ας τυς

Γυνα�κες στ& 'ω& τ( �Aλ*+ανδρυ ,Yψηλ�ντη
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(1817) 2αµηλ0φωνα στ! σαλ0νια τ4ς Bι.ννης. Γενικ! Y παρ.α τ' νεαρ' ?Aλ.fανδρυ Hταν
ε+2�ριστη στ�ς γυνα9κες τ0σ τ4ς A+λ4ς τ' τσ�ρυ ]σ κα� τ4ς Bι.ννης. �H παρυσ)α τυ στε-
φανωµ.νη µ� τ! παρ�σηµα �νδρε)ας �π� τ�ς µ�2ες τ8ν P;σων �ν�ντια στ�ν Nαπλ.ντα (D2α-
σε τ� δεf) τυ 2.ρι στR µ�2η τ' K�λµ) κα� τ� �f)ωµα στ� Pωσικ� στρατ0 δ�ν περν'σε �πα-
ρατ�ρητη �π� τRν κσµπλ)τικη λυτρ0πλη τ' K�ρλFι - B�ρι, ]πυ συ2ν! Dκανε τ�ς δια-
κπ.ς τυ πρ�ν τRν Dκρηfη τ4ς �Eλλην. ?Eπαν�στασης. �H "λλη, Y Λυλ', �π)σης �ρωτευµ.νη
µα3) τυ, στ! �πµνηµνεJµατ� της �ναφ.ρεται στ�ν ?Aλ.fανδρ. ?Eκε9 µαθα)νυµε ]τι στ�
Tερ.3ιενστατ I �θνεγ.ρτης Dγραψε hνα µυθιστ0ρηµα, πι�µατα κα� πρσπ�θησε ν! γρ�ψSη τ!
�πµνηµνεJµατ� τυ. T! Dκαψε ]µως κ�τω �π� τRν �πιµνR τ8ν δεσµωτ8ν τυ ν! τ! δια-
F�συν. �H iπαρfη τ8ν �πµνηµνευµ�των θ! DFα3ε σ’ "λλη F�ση τ�ς σ2.σεις τυ κα� τ�ν ρ0-
λ π� Dπαιfαν πρ0σωπα τ4ς πρεπαναστατικ4ς περι0δυ. T.λη τ' 1827 Q �δελφ�ς Tυρ2�ιµ
κατ�φεραν, 2ρησιµπι;ντας Eψηλ�ς γνωριµ)ες, ν! �fασφαλ)συν "δεια ν! �πισκεφτ'ν τ�ν
?Aλ.f. �Yψηλ�ντη στ� Tερ.3ιενστατ (Y ΘηρεσιJπλη τ8ν �Eλληνικ8ν κειµ.νων).

~Hταν µ)α Wµρφη κα� τραγικR συγ2ρ0νως παρ.νθεση. EN2αν ν! τ�ν δ'ν �π� τ� 1820:
«eHταν Aδ�νατ�ς», λ.ει Y κ0µισσα Λυλ' Tυρ2�ιµ στ! �πµνηµνεJµατ� της, «κ-τριν�ς σ1ν
τ�ν θ2νατ�...8Eκτ�ς Aπ� τ�Mς φ-λ�υς τ�υ κανε�ς δ�ν θ1 µπ�ρ��σε πι1 ν’ Aναγνωρ-σPη στ� πρ�-
σωπ� >κε\ν�ν τ�ν �Yψηλ2ντη... T�ν εh7αµε Aφ�σει τ0ν τελευτα-α φ�ρ1 ν5�ν, 6µ�ρφ�, εFτυ7ι-
σµ5ν� κα� σ� µ-α θαυµ2σια θ5ση. TUρα τ�ν �λ5παµε κ�υρασµ5ν�, τσακισµ5ν� Aπ� τ0 µ�\ρα
κα� τ1 δειν2 τ�υ... µ�ν�ν τ1 µ2τια τ�υ Nµεναν Aκ�µα 6µ�ρφα κα� Nδιναν Wω0 στ� εFγενικ� τ�υ
πρ�σωπ�, παρ’ Bλα τ1 δειν1 π�M ε`7ε Gπ�φ5ρει». M� τR µεσλ�Fηση τ8ν Eψηλ8ν γνωριµι8ν
τ8ν �δελφ8ν Tυρ2�ιµ, τ8ν Iπ)ων τ� φλγερ� αlσθηµα γι! τ�ν ?Aλ.fανδρ δ�ν �πιδ.2εται καµ-
µ)α �µφισF�τηση, τ' �fασφ�λισαν �π)σηµα �λιγ�µερη "δεια γι! λυτρθεραπε)α στ! λυ-
τρ! T.πλιτς. ~Hταν Q �µρφ0τερες µ.ρες �π� τ0τε π� τ�ν φυλ�κισαν Q A+στριακ).

OQ κ0µισσες Tυρ2�ιµ Fρ.θηκαν κντ� τυ κα� στ�ς τελευτα9ες µ.ρες τυ, ]ταν µετ! τRν �πε-
λευθ.ρωσ� τυ �γκαταστ�θηκε στ� πανδ2ε9 «Xρυσ'ν ?Aπ)διν», δι0τι Y κατεστραµµ.νη
Eγε)α τυ δ�ν �π.τρεπε ν! συνε2ιστS4 τ� ταf)δι. ?Eκε9 "φησε τRν τελευτα)α τυ πν�. ~Hταν µ0-
λις 36 2ρν8ν. �O θ�νατ0ς τυ στ�θηκε Y α=τ)α γι! ν! παραφρν�σSη Y κ0µισσα Kωνσταντ9να
Tυρ2�ιµ.

T�ν ΦεFρυ�ρι τ' 1828 �δηµσιεJθη �π� τRν Λυλ' Tυρ2�ιµ, µ� τ� ψευδ;νυµ «Eiς
^Eλλην» στRν γερµανικR �φηµερ)δα «ΓενικR ?Eφηµερ)ς», νεκρλγ)α τ' ?Aλεf. �Yψηλ�ντη.
?Eκε9 Y κ0µισσα Λυλ' Tυρ2�ιµ �πι2ειρε9 ν! συνηγρ�σSη Eπ�ρ τ' �νθρ;πυ π� θαJµα3ε
κα� Hταν πεπεισµ.νη π}ς ]λι εN2αν �δικ�σει. «...R εhδησις τ�� θαν2τ�υ τ�� 8AλεK2νδρ�υ �Yψη-
λ2ντ�υ, Bστις πρ?τ�ς Gπεδα�λισε µ� τ�ν πατριωτισµ�ν τ�υ τ�ν δυναµισµ�ν τEς �Eλλ2δ�ς, θ1
Wωντανε�σPη εDς _λ�κληρ�ν τ0ν EFρUπην τ0ν Aν2µνησιν ]ν�ς Aνδρ�ς τ�ν _π�\�ν πρ�σεπ2θη-
σε ν1 µι2νPη R συκ�φαντ-α, καθ’ [ν >π�70ν στερηµ5ν�ς τEς >λευθερ-ας τ�υ δ�ν Cτ� εDς θ5σιν ν1
διακηρ�KPη τ0ν δικα-ωσ-ν τ�υ». �O 2ρ0νς �π.δειfε π}ς δ�ν Hταν λ0για µν�2α θαυµασµ' µιjς
�ρωτευµ.νης γυνα)κας, �λλ! κα� Eπερ�σπιση τ4ς �λ�θειας.
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�H α�µ�σσ	υσα �κκλησιαστικ� δικαι	σ�νη

❶ Xαρ�καµε κα	 συγκινηθ�καµε µ� τ� �µπεριστατωµ�ν� �ρθρ� τ�� �λλ�γιµ�τατ�υ
καθηγητ� τ�� �Eκκλησιαστικ�� ∆ικα!�υ τ�ς N�µικ�ς Σ%�λ�ς �Aθην'ν κ. �Iω*ν. K�-
νιδ*ρη µ� τ�ν τ!τλ� «∆�καιες δ�κες στν �Eκκλησ�α». .O κ. καθηγητ�ς, 1ρµ2δι�ς �π	
τ�� θ�µατ�ς, 3θι4ε µ� ε5λικρ!νεια, π�6 7σως λ!γ�ι τ8ν παρ�υσι*9�υν, τ8ν π*σ%�υσα στ�
σ:ν�λ2 της �Eκκλησιαστικ8 ∆ικαι�σ:νη. T� γεγ�ν2ς, <τι �4ακ�λ�υθε= >κ2µη κα	 σ�-
µερα ν? 5σ%:@η A ν2µ�ς 5383/1932, πρ�ϊ�ν µιJς ν�µ�παρασκευαστικ�ς �πιτρ�π�ς τ��
1914, καταδεικν:ει <τι L �κκλησιαστικ8 δι�!κηση τ�ς �Oρθ2δ�4ης .Eλληνικ�ς �Eκκλη-
σ!ας �4ακ�λ�υθε= ν? παραµ�ν@η «λ2γNω κα	 3ργNω» σ’ Qνα πνε�µα µιJς �ντελ'ς παρω-
%ηµ�νης �π�%�ς.

❷ Πα!ρν�υµε >φ�ρµ� >π� τ� �ρθρ� τ�� �λλ�γιµ�τατ�υ καθηγητ� ν? >ναφερθ��µε
κα	 �µε=ς >κ2µη µ!α φ�ρ*, µ� τ	ς πικρ�ς �µπειρ!ες µας, στ� πνε�µα αTτ�� τ�� ν2µ�υ,
π�6 �πιτρ�πει πλε=στες <σες σκληρ2καρδες αTθαιρεσ!ες ε5ς U*ρ�ς τιµ!ων �φηµερ!ων,
µ*λιστα �5κ�γενειαρ%'ν, µ� θλιUερ�ς συν�πειες στ8ν �5κ�γενειακ� τ�υς 9ω�.

E7µαστε Vπ�%ρεωµ�ν�ι ν? τ�ν!σ�υµε µ� παρρησ!α, <τι A ν2µ�ς αTτ�ς �νισ%:ει >συ-
νε!δητ�υς Wερ*ρ%ες ν? καθ!στανται >σ:δ�τ�ι. Kα	 A µητρ�π�λ!της, π�6 Vπ�τ!θεται
<τι 9@� κα	 �νεργε= «ε5ς τ:π�ν Xριστ��», >π�Uα!νει Qνας φανατισµ�ν�ς Wερ�ε4εταστ�ς.
Γιατ!; �Eδ', 7σως θ? πρ�καλ�σ�υµε τ8ν 3κπλη4η τ'ν >ναγνωστ'ν, <ταν διαU*σ�υν
π�ς, <ταν A παπJς Uλ�π@η π*νω >π� τ? �5κ�ν�µικ? συµφ�ρ�ντα τ�ς Mητρ�π2λεως τ?
πνευµατικ? κα	 �5κ�ν�µικ? συµφ�ρ�ντα τ�ς �Eν�ρ!ας, µ� τ8ν Aπ�!α συνδ�εται >µε-
σ�τατα A λα2ς, A δυστυ%8ς πρ�καλε= τ� µ=σ�ς κα	 τ� φθ2ν� τ�� δεσπ�τ�κρ*τη µη-
τρ�π�λ!τη. Σ%�λι*9�υµε τ� ν2µ� 5383/32 κα	 �πισηµα!ν�υµε:

❸ .O ν2µ�ς 5383/32 ε\ναι >ντισυνταγµατικ2ς, γιατ!:
α) ΠαραUι*9ει τ? �ρθρα 87 κα	 88 τ�� Συντ*γµατ�ς, π�6 καθ�ρ!9�υν, <τι τ? ∆ικα-

στ�ρια συγκρ�τ��νται >π� τακτικ�6ς δικαστ�ς, π�6 >π�λα:�υν λειτ�υργικ�ς κα	
πρ�σωπικ�ς >νε4αρτησ!ας κα	 <τι �W δικαστικ�	 λειτ�υργ�	 δι�ρ!9�νται µ� Π. ∆ι*-
ταγµα U*σει ν2µ�υ. �Aντ!θετα στ? λεγ2µενα «�κκλησιαστικ? δικαστ�ρια» δ�ν δι�ρ!-
9�νται �W µητρ�π�λ=τες _ς δικαστ�ς µ� Π. ∆ι*ταγµα, <πως �πιτ*σσει τ� 5σ%:�ν Σ:-
νταγµα κα	 µπ�ρ��ν 3τσι ν? `ν�µ*9ωνται δικαστ�ρια;

U) ΠαραUι*9ει τ� �ρθρ� 93 τ�� Συντ*γµατ�ς, τ� Aπ�=� �πιU*λλει ν? ε\ναι δηµ2σιες
�W συνεδρι*σεις τ'ν δικαστηρ!ων. �Aντ!θετα τ� �ρθρ� 118 τ�� N. 5383/32 Aρ!9ει, <τι
�W συνεδρι*σεις τ'ν �κκλησιαστικ'ν «δικαστηρ!ων» δ�ν ε\ναι δηµ2σιες κα	 �W >π�-
φ*σεις τ�υς δ�ν >ναγιν�σκ�νται σ� δηµ2σιες συνεδρι*σεις τ�� «δικαστηρ!�υ», <πως
�πιτ*σσει τ� Σ:νταγµα γι? τ	ς λ�ιπ�ς δικαστικ�ς >π�φ*σεις. .O ν2µ�ς 5383/32 κατα-
σκευ*9ει σκ2πιµα Qνα «τ�ρας», π�6 τιν*9ει στ�ν >�ρα κ*θε >ρ%8 δικα!�υ. .O 7δι�ς A
µητρ�π�λ!της ε\ναι A κατ�γ�ρ�ς, δι�κτης κα	 >νακριτ8ς a >ναθ�τει τ8ν >ν*κριση σ�
bργαν� πειθ�νι2 τ�υ. Mητρ�π�λ!της >πε!λησε πρ	ν >π� τ� �Eπισκ�πικ� ∆ικαστ�ρι�
Wερ�α: «Θ� σ� ταπειν�σω, θ� σ� ��ευτελ�σω, θ� σ� καταδικ!σω».

❹ �Aκ2µη δ�ν 3%ει τ� δικα!ωµα A κατηγ�ρ�:µεν�ς Wερε:ς, δικα!ωµα π�6 3%ει κα	 A
3σ%ατ�ς �γκληµατ!ας, ν? 9ητ�σ@η ν? �4ετασθ��ν µ�σα στ� �Eπισκ�πικ� ∆ικαστ�ρι�
µ*ρτυρες Vπερασπ!σε�ς τ�υ a ν? 9ητ�σ@η ν? �4ετασθ��ν κατ’ >ντιπαρ*σταση µ� αTτ�ν
µ*ρτυρες κατηγ�ρ!ας. cOλη δ� L διαδικασ!α τ�� �Eπισκ�πικ�� ∆ικαστηρ!�υ διενερ-



γε=ται «κεκλεισµ�νων τ#ν θυρ#ν».

❺ B�Uαια γ!νεται κ�υραστικ8 κα	 >νιαρ8 >ναφ�ρ? στ�6ς Wερ�6ς καν2νες. �Eδ' πα-
ρατηρε=ται Qνα φ�Uερ� µπ�ρδεµα τ'ν <ρων, π�6 >ναφ�ρ�νται σ� δ�γµατικ? θ�µατα
κα	 σ� καν2νες δι�ικητικ�� περιε%�µ�ν�υ κ*π�ιας παρω%ηµ�νης �π�%�ς.

❻ Σ:µφωνα µ� τ� �ρθρ� 103 παρ. 4 κα	 6 Π.∆. (K�δικας ∆ηµ�σ!ων .Yπαλλ�λων κα	
Πρ�σωπικ�� N.Π.∆.∆. �ρθρ� 257, παρ. 1) �W �ργα92µεν�ι στ�ν ∆ηµ2σι� T�µ�α κα	 σ�
Vπηρεσ!ες N�µικ'ν Πρ�σ�πων ∆ηµ�σ!�υ ∆ικα!�υ µετ? τ8 συντα4ι�δ2τησ� τ�υς
>παλλ*σσ�νται τ'ν Vπηρεσιακ'ν τ�υς καθηκ2ντων κα	 καθ!στανται ν2µιµα �λε:θε-
ρ�ι κα	 >νε4*ρτητ�ι παντελ'ς >π� τ8ν Vπηρεσ!α τ�υς. OW διατ*4εις τ�� Συντ*γµα-
τ�ς περ	 συντα4ι�δ�τ�σεως 3%�υν �φαρµ�γ8 κα	 �π	 τ'ν �φηµερ!ων _ς .Eλλ�νων π�-
λιτ'ν, µ*λιστα µισθ�δ�τ�υµ�νων a συντα4ι�δ�τ�υµ�νων Vπ� τ�� ∆ηµ�σ!�υ. iAλλω-
στε κα	 A ν2µ�ς 590/77 (Kαταστατικ2ς X*ρτης τ�ς �Eκκλησ!ας τ�ς .Eλλ*δ�ς) �Tδεµ!α
ν:4η κ*νει γι? τ�6ς συντα4ι�:%�υς κληρικ�:ς, π�6 σηµα!νει %ωρ	ς >µφιU�λ!α <τι �W
συντα4ι��%�ι κληρικ�	 δ�ν Vπ*γ�νται στ8ν δι�ικητικ8 �4�υσ!α τ�� µητρ�π�λ!τη, δι2-
τι δ�ν 3%�υν �ν�ριακ? καθ�κ�ντα πλ8ν τ�ς Wερωσ:νης. T! ε\πε Qνα µ�λ�ς τ�ς Συν�δικ�ς
N�µ�καν�νικ�ς �Eπιτρ�π�ς; «∆�ν πρ%&λ�π%υν �π’ α(τ%) τ�π%τε %* *ερ%+ καν,νες»!
M? >κριU'ς, �φ2σ�ν �π’ αTτ�� δ�ν πρ�Uλ�π�υν τ!π�τε �W Wερ�	 καν2νες, L N�µ�κα-
ν�νικ8 �Eπιτρ�π8 πρ�πει ν? συντα%θ@� µ� τ� µ=σ�ς kν�ς παραλ2γ�υ µητρ�π�λ!τη;

∆υστυ%'ς L �Eκκλησιαστικ8 ∆ι�!κηση, γι? ν? Vπ�στηρ!4@η Qνα �µπαθ� µητρ�π�λ!τη,
δ�%εται <τι κα	 A συντα4ι��%�ς Wερε6ς Vπ*γεται δι�ικητικ? Vπ� τ�ν �π!σκ�π� τ�ς Mη-
τρ�π2λεως, π�6 συντα4ι�δ�τ�θηκε, γι? ν? µ8 θεωρ�ται A συντα4ι�:%�ς «-δ�σπ%τ%ς»,
%αρακτηρισµ�ς πρ�σUλητικ�ς γι? τ8ν πρ�σωπικ2τητα τ�� Wερ�ως. iEτσι παρ�%εται τ�
>νε4�λεγκτ� δικα!ωµα στ�ν �W�δ�π�τε δεσπ�τ�κρ*τη µητρ�π�λ!τη ν? καταδι�κ@η τ�ν
Vπ’ αTτ�� µισ�:µεν� Wερ�α, >κ2µη κα	 συντα4ι��%� bντα, %ωρ	ς L .Iερ? Σ:ν�δ�ς ν?
µπ�ρ@� ν? �πεµUα!ν@η, γιατ	 τ� δι�ικητικ� σ:στηµα τ�ς �Eκκλησ!ας µας ε\ναι φε�υ-
δαρ%ικ2.

❼ Σ�µερα στ	ς σ%�σεις �Eκκλησ!ας κα	 Kρ*τ�υς 5σ%:ει τ� σ:στηµα τ�ς «ν,µ.ω κρα-
τ%0σης π%λιτε�ας». OW δεσπ�τ�κρ*τες µητρ�π�λ=τες τ� θυµ��νται αTτ2, <ταν θ�λ�υν
ν? πρ�στατε:σ�υν τ? δεσπ�τικ* τ�υς δικαι�µατα, τ� λησµ�ν��ν <µως, <ταν θ�λ�υν
ν? αTθαιρετ�σ�υν, µ*λιστα ε5ς U*ρ�ς τ'ν �φηµερ!ων.

❽ Γνωρ!9ω <τι τ� �ρθρ� µ�υ δ�ν θ? 3%@η καµµ!α >π�%ηση �lτε στ�ν >ρ%ιεπ!σκ�π�
�lτε στ�6ς >ρ%ιερε=ς, δι2τι φ�U��νται ν? µεταU*λ�υν τ? κακ'ς 5σ%:�ντα. �Aπευθ:-
ν�µαι <µως πρ�ς τ�6ς π�λιτικ�6ς τ�ς πατρ!δ�ς µ�υ, πρ�ς τ�6ς δικαστικ�:ς, πρ�ς τ�6ς
ν�µικ�6ς τ�ς %�ρας µας, µ*λιστα στ�6ς καθηγητ�ς τ'ν ν�µικ'ν σ%�λ'ν, πρ�ς <λ�υς
τ�6ς πνευµατικ�6ς παρ*γ�ντες τ�� τ2π�υ µας. .Ως ταπειν�ς Wερε:ς, π�6 Vπηρ�τησα
τιµ!ως �π	 40 %ρ2νια τ8ν �Eκκλησ!α, 9ητ' τ8ν καταν2ηση κα	 συµπαρ*σταση <λων τ'ν
κ�ινωνικ'ν παραγ2ντων γι? µ!α �Eκκλησ!α �λε:θερη.

T� �ρθρ� τ�� καθηγητ� κ. �Iω*ννη K�νιδ*ρη, π�6 nταν µ!α Lλια%τ!δα σ’ Qνα µε-
σαιωνικ� σκ�τ*δι, µ�� 3δωσε τ8ν εTκαιρ!α ν? διατυπ�σω µ� π�νεµ�νη ψυ%8 τ	ς σκ�-
ψεις µ�υ π*νω στ� θ�µα τ�ς �Eκκλησιαστικ�ς ∆ικαι�σ:νης, π�6 δυστυ%'ς αWµ*σσει.

Πρωτ�πρεσU:τερ�ς E��γγελ	ς Σκ	ρδ�ς
Γεν. Γραµµατε6ς Συνδ�σµ�υ Kληρικ'ν .Eλλ*δ�ς
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Φιλ�λα	ς
1O Φιλ,λα%ς φ�ρεται µετα�5 τ#ν «λεγ%µ�νων Πυθαγ%ρε�ων», 8πως παρατηρε9

ε:ρωνικ� ; �Aριστ%τ�λης. O* =ρευνες >στ,σ% -π%δεικν0%υν (Szab,, Kirk-Raven-
Schofield, B�ικ%ς), 8τι BπCρ�ε µαθητς κα+ στ�λεD%ς τCς σD%λCς τ%) µαθηµατικ%)
1Iππ!σ%υ, ; ;π%9%ς, >ς γνωστ,ν, δ%λ%φ%νFθηκε -π, τ� µ�λη τCς θρησκευτικ%π%λι-
τικCς �κε�νης α*ρ�σεως. ∆ιωκ,µεν%ς κα+ ; Φιλ,λα%ς –-πH τHν K0λωνα J τ%5ς πυ-
θαγ%ρικ%0ς, -δι!φ%ρ%– -ναγκ!σθηκε ν� �γκαταλε�ψLη τHν T!ραντα κα+ ν� �γκατα-
σταθLC ε:ς τ�ς ΘF&ας, 8π%υ παρ�µεινε �π+ π%λλ� =τη, διδ!σκ%ντας φιλ%σ%φ�αν, -στρ%-
ν%µ�αν, µαθηµατικ� κα+ µ%υσικFν. ∆ιδασκαλ�ες τ%υ παρηκ%λ%0θησε κα+ ; Πλ!των,
π%5 �πηρε!σθηκε α:σθητ� -πH τ+ς :δ�ες τ%) -νδρ,ς. 1H πληρ%φ%ρ�α >στ,σ% τ%)
1Eρµ�ππ%υ, 8τι ; Πλ!των Oγ,ρασε κα+ πλαστ%γρ!φησε τ� =ργα τ%) Tαραντ�ν%υ, θε-
ωρε9ται Bπερ&%λικ κα+ κακ,&%υλη (Diels - Kranz 44a1).

’AπH τ� διασωθ�ντα -π%σπ!σµατα τ#ν =ργων τ%υ (εPκ%σι τHν -ριθµ,, �� Qν πλε9στα
-θετ%)νται) διαπιστ�ν%υµε, 8τι %* γνωσι%λ%γικ�ς κα+ φιλ%σ%φικ�ς -ντιλFψεις τ%υ
σDετ�R%νται µ’ �κε9νες τ%) �Aλκµα�ων%ς, τ%) 1Hρακλε�τ%υ, τ%) �Aνα�ιµ�ν%υς κα+ τ%)
Sεν%φ!ν%υς. Kατ� τHν Φιλ,λα% T γν#σις µ,ν% στ%5ς θε%5ς εUναι δυνατF, δι,τι T
φ0σις κα+ T %(σ�α τ#ν Vντων εUναι θεϊκ κα+ α:�νια. O* Xνθρωπ%ι µπ%ρ%)ν ν� πα-
ρατηρ%)ν τH γ�γνεσθαι κα+ ν� ��!γ%υν τ� συµπερ!σµατ! τ%υς, =D%ντας >ς γν�µ%ν!
τ%υς τHν -ριθµ,, π%5 -π%τελε9 γνωστικHν Vργαν% τCς ν%Fσεως κα+ &ασικH Dαρα-
κτηριστικH τ#ν Vντων.

1H φ0σις κα+ τ� Vντα -π%τελ%)ν δηµι%0ργηµα τ#ν µε��εων περαιν,ντων κα+ -πε�-
ρων, τ� ;π%9α σDηµατ�R%υν (Dηµικ�ς;) Zν�σεις D!ριν τCς [ρµ%ν�ας (-π. 6). T� πε-
ρα�ν%ντα κα+ τ� Xπειρα >στ,σ% -π%τελ%)ν :δι,τητες τ#ν -ριθµ#ν (-π. 4). O* -ριθ-
µ%+ διακρ�ν%νται ε:ς περιττ%5ς κα+ -ρτ�%υς· κα+ %* µ�ν περιττ%+ -ντιστ%ιD%)ν πρHς τ�
πεπερασµ�να, %* δ� Xρτι%ι πρHς τ� Xπειρα (-π. 5). 1H µ%ν�ς δ�ν εUναι %`τε περιττ
%`τε -ρτ�α -λλ� -ρτι%π�ριττ%ς, δι,τι πρ%στιθεµ�νη ε:ς τ%5ς περιττ%5ς -ριθµ%5ς τ%5ς
καθιστa -ρτ�%υς κα+ τ-ν!παλιν· ταυτ�Rεται δ� µ� τν δ0ναµιν J τH «πρ#τ%ν κιν%)ν»
τ%) �Aριστ%τ�λ%υς. T� περιττ� J περα�ν%ντα -ντιστ%ιD%)ν πρHς τν µ%ρφF, εUδ%ς J
:δ�αν, �ν.# τ� Xρτια b Xπειρα πρHς τν �στ� J %(σ�α... Λ�γ%ντας λ%ιπHν ; Φιλ,λα%ς
8τι τ� Vντα κα+ T φ0σις εUναι -π%τ�λεσµα τ#ν -ριθµ#ν, �νν%ε9 8τι -π%τελ%)ν -να-
λ%γικ� µ�γµατα dλης, µ%ρφCς κα+ �νεργε�ας. 1H Xπ%ψ�ς τ%υ α(τF, 8τι τ� Vντα =D%υν
τHν (ε:δικH) -ριθµ, τ%υς (τHν -τ%µικH -ριθµ,, θ� λ�γαµε σFµερα), δ�ν -π�Dει �κε�-
νης τ%) �Aνα�ιµ�ν%υς, 8τι δηλαδ τ� Vντα εUναι -π%τ�λεσµα πυκν�σεως κα+ -ραι�-
σεως bτ%ι κ!π%ι%υ ε:δικ%) &αθµ%) θερµ%κρασ�ας.

1O (ε:δικHς) -ριθµHς τ#ν Vντων ;δηγε9 τ%5ς -νθρ�π%υς ε:ς τν γν#σιν, Bπ%δει-
κν0%ντ!ς τ%υς ν’ -ντιπαραθ�τ%υν τ� α:σθητ� πρHς τ� ν%ητ� κα+ ν’ -νακαλ0πτ%υν
τ%5ς -µ%ι&α�%υς συσDετισµ%5ς κα+ τ+ς -ναλ%γικ�ς µ��εις πεπερασµ�νων κα+ -πε�-
ρων, ;ριστ#ν κα+ -%ρ�στων, τεταγµ�νων κα+ -τ!κτων στ%ιDε�ων, κ!τι π%5 ;δηγε9
στν :δ�α τCς τα�ιθετικCς δυν!µεως τ#ν -ριθµ#ν κα+ τCς [ρµ%ν�ας. «eEστι δ� [ρµ%-
ν�α π%λυµισγ�ων fνωσις κα+ δ�Dα φρ%νε,ντων συµφρ,νησις», σ0µφωνα µ� τHν Tα-
ραντ9ν% (D.-K. 44α10).

1H κρυµµ�νη στν %(σ�α τ#ν Vντων κα+ τCς φ0σεως [ρµ%ν�α –«φ0σις κρ0πτεσθαι

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



φιλε9» κα+ «[ρµ%ν�η -φανς φανερCς κρ�σσων» (1Hρ!κλειτ%ς)– -πετ�λεσαν γι� τHν
Πλ!τωνα τH κλειδ+ γι� τν διατ0πωσιν τCς θεωρ�ας τ#ν :δε#ν κα+ τCς µεθ��εως τ#ν
α:σθητ#ν Vντων ε:ς τ+ς :δ�ες («Σ%φιστFς», «Φ�λη&%ς»). T� -ειµετ!&λητα α:σθητ�
Vντα, τH TρακλειτικH π%τ!µι, π%5 «�ν τ.# α(τ.# %(κ =στιν �µ&Cναι δ�ς», jστανται κα+
-κινητ%π%ι%)νται ��αιτ�ας τCς µεθ��ε�ς τ%υς ε:ς τ+ς περα�ν%υσες, τεταγµ�νες κα+ ;ρι-
στ�ς :δ�ες, παρ�D%ντ!ς µας =τσι τν δυνατ,τητα τCς µελ�της κα+ τCς ��αγωγCς συ-
µπερασµ!των («Θεα�τητ%ς»). Στν -ντ�θετη περ�πτωσιν, «kν δηλαδ τ� Vντα lσαν
µ,ν%ν Xπειρα κα+ VDι µ�γµατα -πε�ρων κα+ περαιν,ντων στ%ιDε�ων, τ�π%τε δ�ν θ�
µπ%ρ%0σαµε ν� µ!θ%υµε γι’ α(τ!», µaς πληρ%φ%ρε9 ; �µπνευστς α(τCς τCς θεωρ�ας
Φιλ,λα%ς (-π. 3).

T� φυσικ� Vντα κατ� τHν Φιλ,λα% Dαρακτηρ�R%νται -πH -ριθµητικ�ς κα+ γεωµε-
τρικ�ς :δι,τητες, πρaγµα π%5 σηµα�νει 8τι T φυσικ κα+ T -στρ%ν%µ�α κατ’ α(τHν
-π%τελ%)ν -ναπ,σπαστ% τµCµα τ#ν µαθηµατικ#ν, µι� Xπ%ψις π%5 τν συµµερ�R%νται
πλε9στ%ι �κ τ#ν συγDρ,νων �πιστηµ,νων. TH γεωµετρικH σηµε9% Bπ%λαµ&!νεται >ς
[πλ%)ν 8ρι%, τ� δ� πρωταρDικ� στ%ιDε9α  π%5 συνθ�τ%υν τH σ0µπαν ��%µ%ι%)νται
πρHς τ� π�ντε καν%νικ� στερε� bτ%ι τHν κ0&% (=γC), τH τετρ!εδρ%ν-πυραµ�δα (=π)ρ),
τH oκτ!εδρ%ν (=-Fρ), τH ε:κ%σ!εδρ%ν (=dδωρ) κα+ τH δωδεκ!εδρ%ν (=σφα9ρα τ%)
παντ,ς), -π,ψεις π%5 =D%υν περ!σει σDεδHν α(τ%0σιες ε:ς τHν «T�µαι%ν» (D.-K. 44α15).

�A�ι%θα0µαστη εUναι T περ+ ψυDCς κα+ σ�µατ%ς δ%�ασ�α τ%) Tαραντ�ν%υ, σ0µφω-
να µ� τν ;π%�α -π%τελ%)ν «[ρµ%νικν κρaσιν κα+ σ0νθεσιν �ναντ�ων». 1H δ%�ασ�α,
8τι T ψυD συνεRε0Dθη τH σ#µα γι� τιµωρ�α κα+ «καθ!περ �ν σFµατι τ%0τ.ω τ�θα-
πται» δελ�ασε τHν Πλ!τωνα [(«Φα�δων», «Kρατ0λ%ς») D.-K. 44α23].

O* -π,ψεις τ%) Φιλ%λ!%υ περ+ µ%υσικCς κα+ -ναλ%γι#ν (-ριθµητικ�ς, γεωµετρικ�ς
κα+ [ρµ%νικ�ς) -νFκ%υν πρ%φαν#ς ε:ς τHν µαθηµατικHν sIππασ%ν (&λ. A. Szab�), ε:ς
τHν ;π%9%ν -νFκ%υν κα+ π%λλ� �κ τ#ν oν%µ!των τ#ν συµφωνι#ν (oκτ!τ%ν%ς, τετρ!-
τ%ν%ς, πεντ!τ%ν%ς, Bψ�στη, µεσα�α, κατωτ!τη D%ρδF, νε!τη, µ�σση, Bπ!τη, συλλα&
κ.X.). ΣτH σDετικH -π,σπασµα (D.-K. 44α32) δια&!R%υµε, 8τι «τH µ�γεθ%ς τ%) oκτα-
τ,ν%υ περιλαµ&!νει µ�αν τετρ!τ%ν%ν κα+ µ�αν πεντ!τ%ν%ν...»· 8τι «µ�γεθ%ς [ρµ%ν�ας
�στ+ συλλα&� κα+ δι’ o�ειaν», δι,τι -πH τν Bψ�στην D%ρδν µ�Dρι τCς µεσα�ας µεσ%-
λα&ε9 fνα τετρ!τ%ν%ν· 8τι «=στιν -πH Bπ!τας �π+ µ�σσαν συλλα&� κα+ -πH τν µ�σ-
σαν µ�Dρι τCς κατωτ!τας fν πεντ!τ%ν%ν» �ν# «-πH µ�σσας �π+ νε!ταν δι’ o�ειaν».

A(τH >στ,σ% π%5 περιπ%ιε9ται τν µεγαλυτ�ραν τιµ ε:ς τHν Φιλ,λα% κα+ τHν δι-
και�νει >ς γεννFτ%ρα τ%) π%λιτισµ%) µας εUναι T περ+ τ%) Tλι%κεντρικ%) συστFµα-
τ%ς θεωρ�α τ%υ, π%5 πρ#τ%ς συν�λα&ε κα+ >ρι%θ�τησε =στω κα+ -τελ#ς. 1O κ,σµ%ς λ%ι-
π,ν, π%5 «εtς �στι», εUναι α(τ%δηµι%0ργητ%ς· XρDισε δ� ν� γ�νεται -πH τH µ�σ%ν bτ%ι
-πH κ!π%ι% κεντρικHν σηµε9%. TH -ρDικH fν, T -παρD τCς δηµι%υργ�ας τ%) σ0µπαν-
τ%ς, καλε9ται «Zστ�α» κα+ -ντιστ%ιDε9 πρHς τH -ρτι%π�ριττ%ν, �ν# T φ0σις κα+ τ� Vντα
συνηρµ,σθησαν �κ περαιν,ντων κα+ -πε�ρων. «�Eν µ�σ.ω, περ+ τH κ�ντρ%ν, �στ� τH
π)ρ, περ+ δ� τ%)τ% δ�κα σ�µατα θε9α D%ρε0ειν...» («B!κDαι» κα+ D.-K. 44α16). 1H :δ�α
α(τF, π%5 Dαρακτηρ�Rεται -πH τ,λµην κα+ πρωτ%τυπ�α, π�ρασε στHν �Aρ�σταρD% τCς
Σ!µ%υ, ; ;π%9%ς συν�τα�ε τν θεωρ�α τ%) συγDρ,ν%υ -στρ%ν%µικ%) συστFµατ%ς, µι�
θεωρ�α π%5 τν ���δωσε ; K%π�ρνικ%ς µετ� -πH δ0% Dιλιετ�ες περ�π%υ.

Σαρ�ντ	ς Π,ν
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«..eEκανε τν =νεση Tρω�νης ; M!κης µ� τρεµ!µενα D�ρια. sYστερα περπ!τησε λ�γ%.
BγCκε -πH τH Bπ,γει% τCς ;δ%) �Eπιδα0ρ%υ στHν K%λων,. 1H ναρκωτικ µ�θη τ%) πρ%-
καλ%)σε ταDυκαρδ�α κι Xφθ%ν% *δρ�τα. ΣDεδHν µ%0σκεψε. eE�ω τH κρ0% lταν τσ%υDτερ,.
sOµως α(τHς εUDε ��!ψεις. Mερικ�ς φ%ρ�ς κα+ ρ�γη. T+ς =D%υν τ�τ%ιες �ναλλαγ�ς %* Tρωι-
ν%µανε9ς. Kα+ π!νω σ’ α(τ� εUDε κα+ τH στ%µ!Dι τ%υ, π%5 τHν π%ν%)σε -φ,ρητα. Λ�ς κα+
π!λευαν µ�σα τ%υ Dιλι!δες φ�δια. Γι� µι� στιγµ Rαλ�στηκε. eEνιωσε δ�πλα τ%υ τν πα-
ρ%υσ�α τ%) θαν!τ%υ. eE&γαλε -πH τH τσεπ!κι τ%υ τ φωτ%γραφ�α τCς µ!νας τ%υ. Mι�
σκ%υρ,Dρωµη ;µ�Dλη τν σκ�παRε. M,λις �εD�ρισε τH πρ,σωπ, της. Tν =σφι�ε στH D�ρι
τ%υ. sYστερα λ0γισαν τ� π,δια τ%υ κι =πεσε στHν -φιλ,�εν% δρ,µ%».

T� παραπ*νω >π2σπασµα >π�τελε= %αρακτηριστικ� δε=γµα τ�ς γλαφυρ2τητας τ�� λ2-
γ�υ τ�� συγγραφ�α, καθuς πρ�σεγγ!9ει τ	ς ψυ%ικ�ς καταστ*σεις κα	 τ	ς �5κ�γενειακ�ς
συνθ�κες τ�� δυστυ%��ς κ2σµ�υ τ'ν ναρκ�µαν'ν. Mπ�ρε= ν? π@� κανε!ς, <τι τ� �ν λ2γNω
π2νηµα >π�τελε= πραγµατικ? µ!α �ργασ!α π�6 φωτ!9ει π�λ:πλευρα κ*θε πτυ%8 τ�ς «�ρρω-
στης» αTτ�ς Vπ2θεσης. Kαταγρ*φει τ? διεθν� δ!κτυα µεταφ�ρJς τ'ν ναρκωτικ'ν, τ�6ς
τρ2π�υς διακ!νησ�ς τ�υς, τ8ν κ�ινωνικ8 παθ�γ�νεια π�6 παρ*γ�υν (δι*λυση �5κ�γε-
νει'ν, π�ρνε!α, �γκληµατικ2τητα). �Eπ!σης παραθ�τει τ� ε5δικ� λε4ιλ2γι� τ'ν �µπ2ρων κα	
τ'ν %ρηστ'ν, τ? ε7δη τ'ν ναρκωτικ'ν �Tσι'ν καθuς κα	 %αρακτηριστικ�ς περιπτ�σεις
τραγικ'ν καταστ*σεων, π�6 ε\δαν κατ? καιρ�6ς τ� φ'ς τ�ς δηµ�σι2τητας.

Παν. Λ. K	υ.αλ�κης

KYPIAKOΣ MANTZIBHΣ,  Nαρκωτικ!: TH &λ�µµα τCς M�δ%υσας

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

�O 1I	υλιαν2ς – κα4 µι, κινηµατ	γραφικ� ταιν6α
M� -φ%ρµ τH 39% «Φεστι&�λ» Kινηµατ%γρ!φ%υ στ Θεσσαλ%ν�κη (13-22

N%εµ&ρ�%υ 1998) θ� -ναφερθ# στH 38% (N%�µ&ρι%ς 1997), στ� πλα�σια τ%)
;π%�%υ πρ%&λFθηκε T ταιν�α κινηµατ%γραφικCς -π%τυπ�σεως ε:κ,νων (ντ%-
κυµαντα+ρ) µ� σκην%θ�τιδα τν κ. Mυρτ} Παρ!σDη, µ� τ�τλ% «�H 1Eπαν�-
σταση τ:ς Σιωπ:ς» κα+ θ�µα τν ��!πλωσι τ%) φαιν%µ�ν%υ τ%) Dριστιανικ%)
-σκητισµ%) στν �Aνατ%λF. �Eπισηµα�νω σDετικ#ς δ0% σηµε9α: (α) 1H σκη-
ν%θ�τιδα κ!νει λ,γ% περ+ �I%υλιαν%) τ%) «Παρα.�τη». Xρησιµ%π%ιε9 τHν  Dα-
ρακτηρισµH «Παρα&!της», ; ;π%9%ς δ�ν ε(σταθε9, -φ%) ; φιλ,σ%φ%ς α(τ%-
κρ!τωρ δ�ν παρ�&η συνθCκες %`τε παρε&�ασε συµφων�ες %`τε κkν Bπ%κρ�-
θηκε J �εγ�λασε· %* θ�σεις τ%υ lταν γνωστ�ς κα+ δεδ%µ�νες. (&) 1H σκην%θ�-
τιδα -ναφ�ρεται στν φιλ�α µετα�5 �I%υλιαν%) κα+ Bασιλε�%υ.

∆ιευκριν�Rω π}ς µπ%ρε9 ν� γ�νLη λ,γ%ς περ+ φιλ�ας µετα�5 τ#ν δ0% α(τ#ν
πρ%σωπικ%τFτων. 1Yπ,&αθρ% α(τCς τCς φιλ�ας -π%τελε9 τH γεγ%ν,ς, π}ς κα+
%* δ0% εUναι µ�τ%D%ι τCς 1EλληνικCς παιδε�ας =D%ντας κ%ιν πνευµατικ πρ%-

▲
▲



�λευσι. 1Ωστ,σ% διαφ%ρ%π%ι%)νται >ς πρHς τ+ς �πιλ%γ�ς τ%υς. 1H δι%ρατικ,-
τητα τ%) �I%υλιαν%) τ%) Bπαγ%ρε0ει ν� µν -π%µακρυνθLC -πH τ+ς -φετη-
ριακ�ς ν%ηµατ%δ%τFσεις τ%) Π%λιτισµ%) στ� πλα�σια τCς N�ας P�µης, -λλ�
ν� -γωνιστLC γι� τν διατFρησι κα+ διαι�νισ� τ%υς. �Aντιθ�τως T πρ%σαρ-
µ%στικ,τητα τ%) Bασιλε�%υ τ%) Bπ%δεικν0ει ν� πρ%σDωρFσLη στ+ς τ!�εις τCς
-νερD,µενης «ν�ας π%λιτικCς» κα+ ν� πρ%σφ�ρLη τ+ς γν�σεις τ%υ γι� τν -να-
µεν,µενη �πικρ!τησ� της.

�Aκ%λ%0θως ; �I%υλιανHς διακρ�νεται γι� τν �λευθερ,φρ%να δραστηρι%-
π%�ησ� τ%υ -κ%λ%υθ�ντας τ%5ς ε(ρε9ς X�%νες καλλι�ργειας τ#ν �πιστηµ#ν κα+
τ#ν τεDν#ν BπH τν σκ�πη τ%) 1Eλληνισµ%), �ν# ; Bασ�λει%ς �εDωρ�Rει γι�
τν φιλελε0θερη στ!σι τ%υ -π�ναντι στ� περι%ριστικ� πλα�σια δρ!σεως κα+
σκ�ψεως, π%5 �πι&!λλει �κτεν#ς ; Xριστιανισµ,ς.

1H �ν λ,γ.ω σκην%θ�τιδα πραγµατ%π%�ησε σπ%υδ�ς µ� -ντικε�µεν% τν
�AρDαι%λ%γ�α κα+ τν T�Dνη. �Eµφαν#ς 8µως -πH τ+ς σπ%υδ�ς της -πεκ,µι-
σε τν �κµ!θησι τ%) τεDνικ%) µεθ%δ%λ%γικ%) µ�ρ%υς τCς �πιστFµης, δι,τι τH

T8ν πνευµατικ8 παν*ρ%αια παρ*δ�ση τ�ς Λ�σU�υ τ'ν µεγ*λων συγγραφ�ων κα	 π�ι-
ητ'ν συνε%!9�υν �W Λ�σUι�ι µ’ 3ργα τ�υς κα	 σ�µερα, <πως ε\ναι �W �νω π�ιητικ�ς συλλ�γ�ς
τ�� κ. Xρ. �Aγριτ�λλη. Παρ’ <τι A 7δι�ς –πυρηνικ�ς φυσικ2ς, καθηγητ8ς σ� Πανεπιστ�µι�
τ'ν HΠA κα	 στ�λε%�ς τ�ς NASA– 9@� στ	ς H.Π.A., �W σκ�ψεις τ�υ κα	 τ? συναισθ�µατ*
τ�υ παραµ�ν�υν zι9ωµ�να στ� Lλι2λ�υστ� A5γα=�. .O π�ιητικ2ς τ�υ λ2γ�ς, µεστ�ς κα	
γλαφυρ2ς, γ�µει kλληνικ2τητας:

«...sOτι T ψυD τ%) =θν%υς lταν -θ!νατη
Kι 8τι α(τ µ%ν!Dη κρ!ταγε στ%5ς �µ%υς της
T%) κ,σµ%υ τ+ς κατα&%λ�ς».
cOσ� κα	 L λυρικ8 �ρωτικ8 ΛεσUιακ8 παρ*δ�ση Uρ!σκει κι �δ' τ8ν σ%εδ�ν Σαπφικ8

3κφρασ� της:
«K%ιµFθηκε T νυDτι!. Mε�ναµε µ,ν%ι, Bαθι! στ λαγκαδι� θρηνε9 fν’ -ηδ,νι
Mε�ναµε µ,ν%ι τ�ρα �σ5 κι �γ�. Kι fνα φεγγ!ρι κλα�ει στHν %(ραν,».
�Aλλ? κα	 A σ:γ%ρ�ν�ς διεθν8ς �4�υσιασµ�ς δ�ν θ? 4εφ:γ@η >π’ τ�ν π�λιτικ2 τ�υ πρ�-

Uληµατισµ2 κα	 τ8ν κριτικ� τ�υ:
«K!π%τε µ� φ�ναRαν παλα&,, Γι� Mπιλντεµπ�ργκ κα+ γι� συνωµ%σ�ες,
Σ�ν =λεγα γι� τ�τ%ιες *στ%ρ�ες, Π%5 τHν πλανFτη πaνε στHν σταυρ,».
Πραγµατικ*, <ταν διαπιστ�ν@η κανε	ς τ8ν {παρ4η >νθρ�πων σ?ν τ�ν κ. Xρ. �Aγριτ�λ-

λη µ�σα στ8ν >π�ραντη σηµεριν8 4ηρασ!α κα	 |ττα τ�ς εTαισθησ!ας κα	τ�ς ψυ%ικ�ς ̀ µ�ρ-
φιJς, ν�ι�θει >νακ�:φιση κα	 καταπρ*υνση.

Παν. Λ. K	υ.αλ�κης

�Eκυκλ�φ2ρησε ε5ς �παν�κδ�σιν συλλ�γ8 κειµ�νων κα	 στ!%ων τ�� Θεσσαλ�νικ�ως τρα-
γ�υδιστ�� Γ. �Aγγελ*κα, µ�λ�υς τ�� γνωστ��... Uρα%�δ�υς (ρHκ) φωνητικ�� συγκρ�τ�-

ΓIANNHΣ AΓΓEΛAKAΣ,  Σ!λια, µισ,λ%γα κα+ τρ0πι%ι στ�D%ι

XPIΣTOΦOPOΣ AΓPITEΛΛHΣ,  Θεα0γεια - A:%λικH ∆�πτυD% (π�!ηση)

▲
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µατ�ς τ�ς Θεσσαλ�ν!κης «Tρ:πες», Vπ� τ�ν τ!τλ� «Σ!λια, µισ,λ%γα κα+ τρ0πι%ι στ�D%ι».
Πρ2κειται περ	 στι%�υργηµ*των, τ? Aπ�=α κιν��νται ε5ς τ�ν %'ρ�ν τ�ς κ�ινωνικ�ς κρι-

τικ�ς κα	 τ�ς �σωτερικ�ς >να9ητ�σεως. Πρ�U*λλεται �ν αTτ�=ς τ� δ!πτυ%�ν τ�ς συγ%ρ2-
ν�υ >4�ν�υ π�λιτε!ας κα	 τ�ς �ν π�λιτε!~α >π�4εν�σεως (µ�να4ιJς) Qνεκα τ�ς >π� πλε!στ�υς
<σ�υς �κφυλιστικ�6ς π�λιτικ�κ�ινωνικ�6ς κα	 �5κ�ν�µικ�6ς παρ*γ�ντας φ�ρτισµ�νης
>στικ�ς 9ω�ς. T��τ� <µως δ�ν �κτ!θεται ε5ς τ�6ς στ!%�υς δε2ντως _ς µ!α �ναργ8ς διαπ!-
στωσις πρ�ς τ� >ντιπαλα=σαι LµJς κατ? τ�� >π�φωλ!�υ τ�ρατ�ς τ�ς >λλ�τρι�σεως a τ�
�πιδι'4αι LµJς τ8ν �λλως >ναγκα!αν Lρωϊκ8ν ... 34�δ�ν πρ�ς τ8ν 9ω8ν δι? τ�ς θρα:σε-
ως τ'ν δεσµ'ν τ'ν `λεθρ!ων συµUατικ�τ�των, τ?ς Aπ�!ας �π�Uαλαν ε5ς τ8ν κ�ινων!αν
µας 4�ν�ι παρ*γ�ντες πρ�ωθητα	 τ�� 5σ%:�ντ�ς παγκ�σµ!ως �4�υσιαστικ�� κα	 κεφα-
λαι�κρατικ�� κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ�� πρ�τ:π�υ. (Λ.%.: «...�Hρθαν τ� τριαντ!φυλλα κα+ %*
πρ,σDαρες µ�ρες,/ %* π,ρτες δ�ν τρ�R%υν κα+ -δ�κως %* λεπ�δες πρ%σµ�ν%υν -κ,νισµα. / TH
µα)ρ% πλ!ι στH κ,κκιν% Dωρ+ς δε0τερες σκ�ψεις...» (>τιτλ�φ2ρητ�ν). Olτε UεUα!ως συν*δει
πρ�ς τ?ς �θνικ*ς µας >γωνιστικ?ς καταU�λ?ς L πρ�σµ�ν8 �λε:σεως τ�ς λυτρ�σεως Lµ'ν
δι’ kν�ς... «σπερµατικ��» 5α%ωUιστικ�� καταϊ�νισµ��! T� <τι %ρεια92µεθα Qνα γερ� κα-
τ*Uρεγµα, δι? τ��τ� �lτε λ2γ�ς! A7, b%ι <µως �{τως κα	 δ8 >π� τ�ν διαU�λ�α... σπερµ�-
λ2γ�ν >ρ%ιµανδρ!την διαφεντευτ�ν κ*π�τε τ'ν... πηγαδι'ν τ�ς �ρ�µ�υ τ�ς Παλαιστ!νης
κακ2ν�υν, 9ηλ2τυπ�ν κα	 φθ�νερ2ν �Iα%U�! («...Θε� µ%υ,/λευτ�ρωσε τH σπ�ρµα σ%υ �π+ τ�-
λ%υς. /�Ως π,τε στ%ιDειωµ�να πανηγ0ρια; / Π%ι! πρ%σευD µπ%ρε9 ν� σ’ �κ&ι!σLη; / Στε9λε
fνα σCµα J παραιτFσ%υ...» (π�!ηµα «�Aπ�%αιρετ�ντας Qναν >κ2µη �στ�ργ� α5'να»).

∆�ν παραιτε=ται µ� τ!π�τε, >γαπητ� φ!λε κ.�Aγγελ*κα, παρ? τ?...«�4�δικα» δι?... 34ω-
σιν, �τινα τ�� >π�στ�λλ�µεν �δ' κα	 µ!αν 25ετ!αν! «Kρατε=ται» γερ*, �κε= <π�υ τ�ν �στ�-
λωσαν �W Γαλιλα=�ι κα	 �W �Iδ�υµα=�ι Vπ�τακτικ�! τ�υ! .H σκεπτ�µ�ρφ� τ�υ z!πτει Uα-
ρε=αν τ8ν σκι*ν �δ' κα	 1600 περ!π�υ %ρ2ν�υς �φ’ <λ�υ τ�� σ�µατ�ς τ'ν κ�ινωνι'ν %ρι-
στιαν'ν τε κα	 µ�υσ�υλµ*νων. Kα	 δ�ν «µασ*ει» τ? λ2για τ�υ, παρ? τ? σαλιαρ!σµατα τ'ν
θεραπ2ντων τ�υ µ� τ? περ	 «>γαπητ2τητ�ς» παραµ:θια kν�ς µ2ν�ν µ�%θηρ!αν �κU*λλ�-
ντ�ς θηρ!�υ τ�ς «>π�καλ:ψεως»! Θ? µJς τρυπ��ν τ? αTτι? («>φτι?» τ? θ�λει A µ� τ8ν ψευ-

κινηµατ%γραφικ, της =ργ% καθιστ�a σαφ�ς π}ς τν �� ;ρισµ%) %(σ�α τCς πα-
ρεD,µενης µ%ρφ�σε�ς της %`τε τν �γν�ρισε %`τε τν -ντελFφθη.

E:δ!λλως δ�ν θ� =µενε =κθαµ&η µπρ%στ� σ� -κρα9ες �κδηλ�σεις ��αν-
δραπ%δισµ%), παραλ%γισµ%), -πανθρωπιaς κα+ �µ,τητ%ς ε:ς &!ρ%ς τ%)
-νθρ�π%υ κα+ τ%) π%λιτισµ%), 8πως �κε9νες π%5 παρ%υσ�ασε ; -σκητισµHς
κα+ ; -ναDωρητισµHς -πH τ+ς -παρD�ς τCς Xριστιαν%σ0νης κα+ =πειτα. 1H
��αθλ�ωσι κα+ T -π%πνευµατ%π%�ησι τCς κ%ινων�ας, τ%) φυσικ%) κα+ τ%)
-νθρ�πιν%υ στ%ιDε�%υ τ%) π%λιτισµ%), T ;π%�α �πιDειρFθηκε ν� �πι&ληθLC
-πH τν -νερD,µενη θε%κρατικ π%λιτικ µ� τν πρ%�θησι τ�τ%ι%υ εPδ%υς
πρ%τ0πων, δ�ν &ρ�σκει *στ%ρικH πρ%ηγ%0µεν%.

�Eν -γν%��α της &ε&α�ως T κ. Παρ!σDη πρ%&α�νει σ� µι� -�ι,λ%γη κατα-
γραφ τ%) µεγ�θ%υς κα+ τCς �κτ!σεως τCς µεθ%δευµ�νης κα+ συστηµατικCς
καταστρ%φCς, στν ;π%�α µανιωδ#ς �πεδ,θη T «ν�α π%λιτικF», πρ%κειµ�-
ν%υ ν� ��αφαν�σLη ;ριστικ#ς τ� PDνη τCς π%λιτισµικCς δηµι%υργ�ας π%5 εUDε
bδη συντελεστC. 1O -σκητισµHς στ,Dευε -κρι&#ς στν α:σθητικ γελ%π%�η-

▲
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σι τ%) π%λιτισµ%) µ�σα -πH τν ριRικ Bπ%&!θµισι, fως Xρνησι, τCς π%λι-
τικCς oργαν�σεως κα+ τCς :δε%λ%γικCς �κφρ!σεως (καθ}ς α(τ%+ %* δ0% πα-
ρ!γ%ντες δ%µ%)ν τHν π%λιτισµ,).

1Eπ%µ�νως ; τ�τλ%ς τ%) =ργ%υ «�Eπαν!σταση τCς ΣιωπCς» -ναλ0εται >ς
Z�Cς:

– �Eπαν!στασι δ=ν πραγµατ%π%ιε9ται, -φ%) δ�ν Bπ!ρDει καµµ�α πρ%σπ!-
θεια �παναφ%ρaς σ� πρ%ηγ%0µενη στ!σι. M,ν%ν -νατρ%π τCς πρ%ηγ%υµ�-
νης καταστ!σεως σηµει�νεται.

– Σιωπ πραγµατικ#ς -π%τελε9 T -ντιπρ,τασι π%5 παρατ!σσει T θε%κρα-
τικ -ντ�ληψι -π�ναντι στHν καταρρ�%ντα Π%λιτισµ,.

�A�ι%σηµε�ωτη π!ντως T λεπτ%µερς -πεικ,νισι τCς πρ%αναφερθε�σης κα-
ταστρ%φCς -πH κ!π%ι%υς «π%5 πυρπ%λFθηκαν -πH fναν =ρωτα γι� τHν Θε,»,
π%5 T θε%κρατ�α διεµ,ρφωσε, κα+ τHν �π�&αλαν «�επερν�ντας τH µ�τρ% τCς
-νθρ�πινης RωCς», καταπατ�ντας τ% µ!λιστα!

1Aλ>?ανδρ	ς X. MAτσι	υ

τ�δηµ�τικ8ν σαλιαρ!9ων «νεωτεριστ�ς», π�τ� καθαρ�λ2γ�ς, κ. Mπαµπινι�της!) a τ? �τ!α
µας µ� τ?ς >παισ!ας ριν�φων!ας των �W ψ*λται τ�� _ς �νω �I�υδα!�υ «Vψ!στ�υ» δι? καιρ�ν
>κ2µη! cEως <τ�υ >4ιωθ'µεν ν? σπ*σωµεν τ? Uαρ�α δεσµ? τ�ς µακρJς Lµ'ν πνευµα-
τικ�ς δ�υλε!ας...

T? _ς �νω παρ’ Lµ'ν παρατηρ�:µενα �π’ �Tδεν	 �πιδι�κ�υν ν? >4ι�λ�γ�σ�υν µ� αTστη-
ρ2τητα κυκλ�θυµικ�� cEλλην�ς παραδ�σιακ�� κριτικ�� τ�%νης τ? ε5ς τ8ν σ%�λια9�µ�νην
π�ιητικ�ν συλλ�γ8ν διαλαµUαν2µενα στι%�υργ�µατα. �Aντιθ�τως συγ%α!ρ�µεν >π� καρ-
δ!ας τ�ν Mακεδ2να µ�υσικ2ν - στι%�υργ�ν δι? τ8ν τ�ια:την π�ιητικ�ν τ�υ �π!δ�σιν (λ�-
γ�µεν π�ιητικ�ν, δι2τι �W στ!%�ι τ�υ διαθ�τ�υν στ�ι%ε=α �κ τ�ς δυσευρ�τ�υ σ�µερ�ν π�ι-
ητικ�ς �Tσ!ας), τ�ν παρ�τρ:ν�µεν δ� ν? συνε%!σ@η διατρ!Uων ε5ς αTτ�ν, µ� περισσ2τερα �φ2-
δια... >ρµατωµ�ν�ς κα	 σταθερ2ς... «ρ�κJς», παρ*γων �σµατα >γγελ-τ�ρια κ�ινωνικ�ς
>ναδρ*σεως (µ� αTτεν�ργειαν τ'ν κ�ινωνικ'ν µελ'ν, %ωρ	ς µισ2λ�γα, �νευ τρυπηµ�νων,
δηλ�ν2τι «πυρ�U�ληµ�νων» στ!%ων, µετ? λ2γων �T%	 µα-σαλ!ων).

Bασ6λει	ς Πελασγ2ς -Γ	�σι	ς
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HMAPTHMENA:
• Σ%ετικ? µ� τ� �ρθρ�: «TH κενHν κα+ τH πλCρες Σ0µπαν» τ�� Παναγ. �Aναλυτ�, σελ. 12861 µ�%ρι

12867 τ�� τε:%�υς �Iαν�υαρ!�υ 1999: 1. - Στ8 σελ. 12862, 32η γραµµ8 µετα46 τ'ν λ�4εων «... κα+ µα-
θηµατικ�» κα	 «κα+ -ρρFκτως...» ν? πρ�στεθ@� L φρ*σις «... πρ,τυπα �ν.# τ� -νθρ�πινα α:σθητFρια
Vργανα παραµ�ν%υν πρ%σηλωµ�να...». 2. - Στ8 σελ. 12865 �ντ�ς τ�� πλαισ!�υ α) στ8ν 2η Φιλ�σ�φικ8
�E4!σωση >ναφ�ρεται τ� 4ερ2νι�ν Mx = me/X � 4x10-67 γραµ. (δηλ. A λ2γ�ς µ*9ας �λεκτρ�ν!�υ δι? τ��
λ2γ�υ X � 2.3x10-39)· U) στ�ν >µ�σως kπ2µεν� τ:π� A >ριθµ�ς 216 ε\ναι �κθ�της τ�� %ρυσ�� >ριθµ��

φ, δηλ.: 2Mx.c2 � �
φ

1
216
� .

• T? µ8 >ναφερ2µενα στ8ν τελευτα!α σειρ? τ�ς σελ. 12834 τ�� >ριθµ�� 205 τ�� «∆αυλ��» τε:%η
στ? Aπ�=α δηµ�σιε:θηκαν �W πρωτ�π�ριακ�ς 3ρευνες γι? τ	ς kλληνικ�ς πυραµ!δες, ε\ναι τ? Vπ’ >ριθ-
µ�6ς 148, 149, 156, 159, 172 κα	 179.




