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�H Mεγ�λη 
Iδα τ�� σηµεριν�� �Eλληνισµ��

�O �π� 17 α
�νες �πν�ττων �Eλληνισµ�ς, � �νελλ�νιστ�ς, �π�λ�-
τιστ�ς κα� �νιστ�ρητ�ς �Eλληνισµ#ς τ�ν µα$ρων α
�νων τ%ς Pω-
µι�σ$νης, �π'κτησε µ( τ)ν *Eπαν+σταση τ�, 1821 κρατικ) «στ'-
γη», 2στω στ'γη π�3 θ$µι5ε τ#ν κ�ιν�λεκτ�$µεν� «καραγκι#5-µπερ-
ντ(» –κα� πλ'�ν �7... E9ναι �ν+γκη ν: �µ�λ�γηθ;%, <τι �π# =π�ψη
?στ�ρικ%ς α@τ�γνωσ�ας κα� �θνικ%ς α@τ�συνειδησ�ας �π�πλαν�-
θηκε κα� περιπλαν�θηκε κατ: τ)ν δι+ρκεια τ�, «�νεC+ρτητ�υ» π�-
λιτικ�, D��υ τ�υ σ( δρ�µ�υς �πωλε�ας, <π�υ γκρεµ�τσακ�σθηκε
κα� �κρωτηρι+στηκε �
κτρ+· κα� σ�µερα κατ+ντησε σκι: τ�, Fαυ-
τ�, τ�υ, ?στ�ρικ# ρ+κ�ς τ�, παλαι�, µεγαλε��υ τ�υ. �O πρ�αι�-
νι�ς «�Eλληνισµ#ς τ�ν Tρι�ν *Hπε�ρων κα� τ�ν Π'ντε Θαλασσ�ν»,
π�3 πληθυσµιακ: Kωρ�ς δικ� τ�υ κρ+τ�ς παρ'µεινε =φθαρτ�ς κα�
Dαθι: ρι5ωµ'ν�ς στ�ς πρ�αι�νιες Fστ�ες µας, µετ: τ)ν δηµι�υργ�α
τ�, Pωµα�ικ�υ Kρατιδ��υ συρρικν�θηκε σταδιακ: σ’ Oνα �σ�µα-
ντ� πληθυσµιακ# µ'γεθ�ς, π�3 διαDι�P σ’ Oνα �σ�µαντ� �π�σης µ'-
ρ�ς τ�ν �κτ�ν τ%ς Mεσ�γε��υ, σ( µι: µικρ�γραφ�α τ�, π�λλαπλ+-
σι�υ παν+ρKαι�υ 5ωτικ�, τ�υ K�ρ�υ, <π�υ α@τ�φυλακ�σθηκε κρα-
τικ:-π�λιτικ+. �H Mεγ+λη *Iδ'α τ�, ρωµι�συνισµ�,, καθαρ: κρα-
τικ)-γεωγραφικ)-�δαφικ) Sς πρ#ς τ�3ς πρακτικ�3ς στ�K�υς της
κα� καθαρ: Dυ5αντιν�πατριαρKικ) Sς πρ#ς τ# πνευµατικ# µ'ρ�ς
της, µετετρ+πη �ν τ'λει σ( ταφ�πλακα, κ+τω �π# τ)ν �π��α σφρα-
γ�σθηκε τ# πτ�µα τ�, Mεγ+λ�υ �Eλληνισµ�,. Kα� δικαι�θηκαν
2τσι φωτειν: πνε$µατα, <πως � TIων ∆ραγ�$µης, � I. MεταCVς κα�
δεκ+δες διαν��$µεν�ι κα� συγγραφεPς, �? �π�P�ι �ντιτ+Kθηκαν στ�ς
µετ: τ# 1913 =τυKες κα� =σκεπτες στρατιωτικ(ς περιπ'τειες κα� �π'-
µειναν στ)ν 
δε�λ�γικ�, π�λιτιστικ) κα� πνευµατικ) �νασυγκρ�-
τηση κα� Sρ�µαση τ�ν �Eλλ�νων Sς �π�λ$τως �παρα�τητη φ+ση,
γι: ν: πραγµατ�π�ιηθ;% �?�δ�π�τε περαιτ'ρω D%µα.

A@τ) ε9ναι Z �λ�θεια, Z Kωρ�ς ψευδαισθ�σεις �κτ�µηση τ%ς πραγ-
µατικ�τητας. Kα� µπ�ρεP καθ'νας ν: θεωρ;% τ�ς πρ�αι�νιες Fστ�ες
µας κατ: τ)ν κρ�ση τ�υ ε[τε «Kαµ'νες» ε[τε «�νακτ�σιµες» –�



«∆αυλ#ς» ε9ναι � τελευταP�ς π�3 θ: �διαφ�ρ�σ;η σ( Fλληνικ(ς �λπ�-
δες, <σ� φρ�,δες κι \ν θεωρηθ�,ν–, �λλ: τ# 
δε�λ�γικ#-π�λιτι-
στικ#-πνευµατικ# <ραµα τ�, �Eλληνισµ�,, τ)ν καλλι'ργεια κα� τ)ν
�ν+πτυCη τ�, �π���υ �κριD�ς θε�ρησαν Sς �π�λ$τως �ναγκαP�
στ+δι� �? πι# ε@α�σθητες συνειδ�σεις τ�, T�π�υ α@τ�, –µ’ =λλα
λ�για α@τ# �κριD�ς τ# στ+δι� π�3 δ(ν διαν$θηκε, κα� γι’ α@τ#
�π%λθε Z καταστρ�φ)– ε�ναι � µ�νη Mεγ�λη Π�λιτικ� π�� µπ�ρε 
ν! "φαρµ�σθ%& 'π( τ��ς σηµεριν��ς *Eλληνες. �H παγκ�σµια �Eλλη-
νικ�τητα, � παγκ�σµι�ς �Eλληνικ#ς Π�λιτισµ#ς ε9ναι σ�µερα ]Kι
µ�ν� παντ�δ$ναµες πραγµατικ�τητες �λλ: κα� 5ητ�$µενα ^ δι'-
C�δ�ι τ%ς παραπα��υσας �νθρωπ�τητας τ%ς λ�γ�υσας Kιλιετ�ας,
<πως �πεδε�Kθη µ( πλεPστα δεδ�µ'να π�3 παρατ'θηκαν στ# Πε-
ρι�δικ# α@τ# κατ: τ: 18 Kρ�νια π�3 κυκλ�φ�ρεP κα� <πως �µ�λ�-
γεPται σ�µερα �π# τ)ν πρωτ�π�ρ�α τ%ς παγκ�σµιας διαν�ησης.

Συνειδητ�π��ηση τ%ς �παρκτ%ς �Eλληνικ%ς Παγκ�σµι�τητας,

δ�3 Z σηµεριν) Mεγ+λη *Iδ'α τ�ν �Eλλ�νων. M�α 
δ'α �π�λ$τως
ρεαλιστικ�, �φ�, Z �Eλλ+δα Sς *Eπιστ�µη, Λ�γικ�, *Aπ�δειCη,
∆ι+λ�γ�ς, Θεωρ�α, ∆ηµ�κρατ�α, Γλ�σσα κ.λπ., κ.λπ. ε9ναι bδη πα-
νταK�, παρ�,σα· µ�α 
δ'α Kωρ�ς �ντ�παλ�, �φ�, Z �ντ�θετη �ντ�-
ληψη τ%ς 5ω%ς, � δ�γµατισµ�ς, � µυστικισµ�ς, Z θε�κρατ�α, � �C�υ-
σιασµ#ς µ( µ�α λ'Cη, \ν �ντικαταστ�σ�υν τ)ν �Eλληνικ�τητα, θ:
�δηγ�σ�υν τ)ν �νθρωπ�τητα σ( π�λιτιστικ) α@τ�κτ�ν�α· κα� τ'-
λ�ς µ�α 
δ'α, στ)ν �π��α δ(ν πρ�κειται ν: �ντιδρ+σ;η καν'νας λα-
�ς, καµµ�α φυλ�, καν'να θρ�σκευµα, καν'να 2θν�ς, καν'να κρ+-
τ�ς, �φ�, �π�τελεP τ)ν πρ�ϋπ�θεση τ%ς ε@δαιµ�ν�ας τ�υς κα� τ%ς
πρ��δ�υ τ�υς.

∆(ν Kρει+5εται ν: κατακτ�σ�υµε τ)ν παγκ�σµια �Eλληνικ�τητα·
α@τ) ε9ναι bδη κατακτηµ'νη. *Aπ�µ'νει, πρ�τ�ν, ν: τ)ν καταν��-
σωµε, ν: τ)ν �π�δεKθ�,µε Sς πραγµατικ�τητα· κα� ν: τ)ν �π�κα-
θ+ρωµε, δε$τερ�ν, �π# τυK#ν διαστρεDλ�σεις κα� µ�λ$νσεις. A@τ#
ε9ναι τ# ν'� µ'γα Fλληνικ# κα� πανανθρ�πιν� µας 2ργ�.

∆.I.Λ.
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�Aγαπητ� «∆αυλ ».
[...]%Aς δηµι�υργηθ)* +να παγκ.σµι� δ0-

κτυ� δρ�σης, 2σως στ4ν A5στραλ0α, δι.τι
6κ�7γ�νται π�λλ�ς καλ�ς φων�ς 9κε;, 2σως
στ< Π�ντει� Πανεπιστ>µι�, στ< ?π�;�
ε@Aαν γ0νει καB κ�π�ιες 9ν ργειες 6νατ.-
νωσης τ*ς �AρAα0ας CEλληνικ*ς �Iδ ας. MιF
Gργανωµ νη Tρ�πεIα Σκ ψεως, K ?π�0α
Lµως δ�ν θF κ�θεται µ� σταυρωµ να τF A -
ρια µF θF δρM, καB 9µε;ς 6π< π0σω νF 6κ�-
λ�υθ�Nµε καB νF συντρ Aωµε. OAς δηµι-
�υργηθ)* +νας τραπεIικ<ς λ�γαριασµ.ς,
Lπ�υ θF µαIε7εται ? PQ�λ<ς τRν CEλλ>νων,
γιF νF γ0νωνται Sργα καB µ.ν�ν Sργα. OAς
γραφ�Nν µερικF Sργα 6ρAα0ων CEλλ>νων
σ� κασσ ττες καB σ� δι�φ�ρες γλRσσες καB
Tς δωρηθ�Nν στBς δι�φ�ρες QιQλι�θ*κες
τ�N κ.σµ�υ. CH QιQλι�θ>κη τ�N ΣFν Φραν-

σ;σκ� ε@ναι γεµ�τη µ� QιQλ0α σ� κασσ ττες
σAετικF µ� τ<ν CEQραϊσµ.. CEλληνικF Xπ�ρ-
A�υν µ.ν� δ7�. T< +να ε@ναι ? «O
δ�ππ�υς
T$ρανν�ς» –παραγωγ4 τ�N MπB-MπB-ΣB–
καB τ< Tλλ� ε@ναι K Iω4 τ*ς Mαρ0ας K�λ-
λας.

K7ρι�ι 6πανταA�N CEλληνιστ ς, K �Aµε-
ρικ4 SAει γεµ0σει µ� ν�σ�κ�µε;α «ZION» καB
δ�ν Xπ�ρAει �^τε +να CIππ�κρ�τει�. O_
`Eλληνες ?µ�γενε;ς «τF δ0ν�υν» στ4ν
�AρAιεπισκ�π4, γιF νF 9aασφαλ0σ�υν µιF
θ ση στ4ν Tλλη τ4 Iω>, καB α5τ4 µ� τ4ν
σειρ� της SAει στ>σει µιF παν aυπνη καB
Tκρως 6π�δ�τικ4 9πιAε0ρηση.

E5AαριστR γιF τ4 φιλ�aεν0α
Mι.�λης Πνευµατικ(ς

K�υπερτ0ν�, HΠA

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

7Aς "γγραφ��ν 8ργα τ9ν 'ρ.α:ων �Eλλ<νων σ= κασσττες

�Aaι.τιµε κ7ριε Λ�µπρ�υ,
ΘF cθελα νF κ�νω δ7� παρατηρ>σεις

στ< Tρθρ� τ�N κ. K�υκ�Q0στα µ� τ0τλ� «�H
�ρKα�α κ+θαρσις, Z τηλε�ρασις, � Nτασσ(ν
κα� � *Aγγελ�π�υλ�ς» («∆», τ. 205).

I. ΘF Sπρεπε νF 9πισηµ�ν)η, Lτι «�? π�λ-
λ�� �ναλυτ(ς π�3 πλαν�νται» ε@ναι a ν�ι.
CYπ�ρA�υν καB 6ντ0στ�ιA�ι `Eλληνες 6να-
µασητ ς, π�h Lµως δ�ν µετρMνε. Πραγµα-
τικ�, SA�υν γραφτ* Aιλι�δες σελ0δες γιF τ<
iν K κ�θαρση 9π ρAεται στ<ν jρωα k στ�hς
θεατ ς, καθlς καB γιF τ< τB 9νν��Nσε ? �Aρι-
στ�τ λης µ� τ4ν λ aη «κ+θαρσις». T�Nτ�
Pφε0λεται στ< γεγ�ν<ς Lτι �_ a ν�ι τ4ν
Sνν�ια «κ�θαρσις» τ4ν Sµαθαν πρ.σφατα,
9νR �_ `Eλληνες (πρQ. κ�θαρση �Oρ στη)
τ4ν SA�υµε (καB µ�λιστα XγιRς) cδη 6π<
τ4ν Mυθ�λ�γ0α µας, δηλαδ4 6π. µ γα _στ�-

ρικ< Q�θ�ς.
II. N�µ0Iω Lτι XπερτιµmM τ<ν �Aγγελ.-

π�υλ� 6π�δ0δ�ντ�ς τ�υ τραγnωδιακ�ς κα-
ταQ�λ�ς στ4ν «*Aναπαρ+σταση». A5τ< τ<
συν�γω 6π< τBς κ�υλτ�υρι�ρικες αoτι�λ�-
γ0ες τ�N φ.ν�υ π�h πρ�Q�λλει ? �Aγγελ.-
π�υλ�ς στ4ν 6τελε0ωτη 9κε0νη «κατ�Qαση»,
π�h 9π0τηδες τ4ν Sκανε τ.σ� µεγ�λη, pστε
νF Aωρ σ)η τ< κ>ρυγµ� τ�υ. T< 9πιγραµµα-
τικ< συµπ ρασµα τ�N κ. K�υκ�Q0στα γιF
τ<ν «Θ�ασ�», Lτι «δ(ν δρeV �λλ: �παγγ'λ-
λει», oσA7ει καB γιF τ4ν «*Aναπαρ+σταση»,
γιατB καB 9κε; ? �Aγγελ.π�υλ�ς δ�ν δρmM
6λλF 6παγγ λλει. CYπ�θ τω δ� 6π< 6κ�7-
σµατα, Lτι τ< 2δι� κ�νει σ� Lλες τBς ταιν0ες
τ�υ, γιατB µετF 6π< τ< π�θηµ� µ�υ µ� τ4ν
«*Aναπαρ+σταση» καB τ4ν 9παν�ληψ> τ�υ
µ� τ<ν «Θ�ασ�» δ�ν aαναπ�τησα σ� Tλλη

�H «κ�θαρσις» στ@ς ταιν:ες τ�� Θ. 
Aγγελ�π�υλ�υ
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�Aaι.τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Στ< τεNA�ς 204 τ�N «∆αυλ�N» ? φ0λτατ�ς

κ. ΠασA. Kαρακατσ�νης 6παντrντας στ4ν
9πιστ�λ>ν µ�υ, K ?π�0α 9δηµ�σιε7θη στ<
τεNA�ς 200-201, γρ�φει Lτι ε@ναι σ0γ�υρ�ς

Lτι δ�ν ε@δα καB �^τε 9µελ τησα τ< σ7ν�λ�ν
τRν πλ�0ων τ*ς τ�ιA�γραφ0ας τ�N �Aκρω-
τηρ0�υ τ*ς Θ>ρας.

%EAω τ4ν 9ντ7πωσι Lτι µMλλ�ν 9κε;ν�ς
δ�ν 9νν.ησε τ< κε0µεν. µ�υ· tπλRς 9π*ρα

�O δι�λ�γ�ς γι! τ�ν κ:νηση τ9ν πλ�:ων τ&ς Θ<ρας

K7ριε διευθυντ�.
Σ� Tρθρα τ�N περι�δικ�N σας («∆αυλ.ς»,

τ. 188, 189, 190, 191, 192, 193) SAετε 6ναλ7-
σει τ<ν ρ.λ� π�h Sπαιaε ? «9θν�ρAης» µας
�Eλ. BενιI λ�ς στ4 Mικρασιατικ4 �Eκστρα-
τε0α, ρ.λ� π�h µπ�ρε; νF Aαρακτηρισθ)*
6π< xπ�πτ�ς µ Aρι πρ�δ�τικ.ς. �Eν περι-
λ>ψει: 6ρAικRς µ� Γενικ< ∆ιευθυντ4 τ�N
CYπ�υργε0�υ K�ινωνικ*ς Πρ�ν�0ας τ<ν N.
KαIαντI�κη τ< 1919 aερρ0Iωσε τ<ν CEλλη-
νισµ< τ�N Π.ντ�υ. Συν Aισε 9µπλ κ�ντ�ς
µας σ� π.λεµ� µ� τ4ν T�υρκ0α κατ’ 9ντ�λ4
τRν δυν�µεων τ*ς ANTANT, δ0Aως πρ�η-
γ�υµ νως νF 9aασφαλ0σ)η 9γγυ>σεις �oκ�-
ν�µικ*ς k στρατιωτικ*ς Q�ηθε0ας καB AωρBς
κ�π�ια πρ.Qλεψη k 9ναλλακτικ4 λ7ση σ�
περ0πτωση καταρρε7σεως τ�N µετrπ�υ.
Συν πεια α5τRν |ταν νF 6φεθ* ? CEλλη-
νικ<ς πληθυσµ<ς τ*ς �Iων0ας 6πρ�στ�τευ-
τ�ς καB µετF τ4ν κατ�ρρευση τ�N µετrπ�υ
νF σφαγιασθ)* 6νελ ητα 6π< τF KεµαλικF
στρατε7µατα.

T λ�ς }λ�κλ>ρωσε τ4ν 6π�στ�λ> τ�υ µ�
τ4ν πρ�δ�τικrτατη συνθ>κη τ*ς ΛωI�ν-
νης, 6φ�N K 6νταλλαγ4 πληθυσµRν π�h
πρ� Qλεπε, µετ τρεψε τ<ν CEλληνισµ< σ�
CEλλαδισµ< πλ �ν, 9γκλωQ0I�ντ�ς τ�ν 9ντ<ς
τRν στενRν ?ρ0ων τ�N κρατιδ0�υ
CEλλ�ς.[...].

�Eγl θF 6ναφερθR σ� µ0α πρ�aη τ�N Bε-
νιI λ�υ, K ?π�0α δ�ν πρ� ρAεται 6π< τBς λ0-
γ�-π�λh γνωστ�ς π�λιτικ�ς διαµ�Aες, 6λλF
6π< τBς «κ�ινωνικ�ς» στ*λες τRν 9φηµερ0-

δων τ*ς τ.τε 9π�A*ς. ΣτBς 20 ΣεπτεµQρ0�υ
τ�N 1922 ? �Eλ. BενιI λ�ς, +aι Kµ ρες µετF
τBς θηριωδ0ες τRν T�7ρκων στ4 Σµ7ρνη καB
τ<ν σφαγιασµ< 300.000 CEλλ>νων
(14/9/1922), παντρε7τηκε στF �AγγλικF
6ν�κτ�ρα τ4ν E5γεν0α Στ�Q�ν�Qικ Σκυλ-
λ0τση Kλικ0ας 50 9τRν α5τ4 (50 α5τ.ς).
MετF τ4ν τελετ4 K �Aγγλικ4 A5λ4 Gργ�-
νωσε δεa0ωση πρ<ς τιµ>ν τ�υ καB συνεA0-
σθηκε γλ ντι µ� A�ρ�hς καB τραγ�7δια. T4ν
~π�µ νη δ� 6νεArρησε γιF µ*να τ�N µ λι-
τ�ς στ4ν �Aµερικ4 (πρ�φανRς π*γε νF γλε-
ντ>σ)η καB µ� τ�hς Sναντι τ�N �Aτλαντικ�N
9ντ�λε;ς τ�υ).

�Eµε;ς 80 ?λ.κληρα Aρ.νια 6ργ.τερα,
Lταν tπλRς διαQ�I�υµε γιF τBς σφαγ�ς τ*ς
14/9/1922 στ4 Σµ7ρνη, γεµ0I�υµε αoσθ>µα-
τα θλ0ψης-π.ν�υ-π0κρας καB Pργ*ς. ∆�ν
ε@ναι δυνατ<ν +aι Kµ ρες µετF τ< τραγικ<
6π�τ λεσµα τ*ς Mικρασιατικ*ς �Eκστρα-
τε0ας ? 9µπνευστ>ς της καB Xλ�π�ιητ>ς της
νF παντρε7εται µ� A�ρ�hς καB τραγ�7δια
καB νF πηγα0ν)η µ*να τ�N µ λιτ�ς. ∆ι.τι,
9Fν |ταν `Eλληνας k Sστω Tνδρας, �φειλε
τ< λιγrτερ� νF α5τ�κτ�ν>σ)η.

�Eθν�ρAη π�h 6ναδε0aαµε! TF κ.κκαλα
τRν σφαγιασθ ντων π�ππων µας στ4 Σµ7ρ-
νη µ σα 6π< τ�hς τ�φ�υς Q��Nν. Nτρ�π4
καB σ’ α5τ.ν, καB σ� µMς ντρ�π>.

MετF τιµ*ς
Nικ�λα�ς KαλαϊτD&ς

Στρατιωτικ<ς

�Aλεaανδρ�7π�λη

ταιν0α τ�υ.
ΣυγAαρητ>ρια, σ� Lλ�υς τ�hς συνεργ�-

τες τ�N «∆αυλ�N», π�h π�ντα µ� τF θ µατ�

τ�υς τ�λµ�Nν.
Bασ:λης Xατ�υν:δης

Kαλλιθ α

�O γ�µ�ς τ�� 
Eλ. BενιDλ�υ µετ! τ�ν σφαγ� τ&ς ΣµGρνης
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τFς φωτ�γραφ0ας τFς ?π�0ας παραθ τει
στF τε7Aη 173, σελBς 10467 καB 178, σ. 10785
καB Sκανα τεAνητ4 µεγ θυνσι καB εoς τ4ν
?π�0αν φα0νεται καθαρF Lτι τF κ�υπιF µ�
τ�hς διπλ�Nς tρµ�hς δ�ν ε@ναι κiν κ�υπι�,
δι�τι ε9ναι �? κωπηλ+ται σκυφτ��. ∆ιF τF
Tλλα πλ�;α τ*ς τ�ιA�γραφ0ας δ�ν γ0νεται
θ µα, δι.τι, Lπως καB 9κε;ν�ς γρ�φει, δ�ν
ε@ναι κωπ>λατα (iν καB εoς τFς φωτ�γρα-
φ0ας τRν σελ0δων 10466, 10467 φα0ν�νται
τρ0α κωπ>λατα πλ�;α). T< θ µα QεQα0ως θF
ε@Aε λ>aει, iν ε@Aε δηµ�σιευθ* K φωτ�γρα-

φ0α τ4ν ?π�0α Sστειλα· δι’ α5τ< παρακαλR
θερµRς τ<ν «∆αυλ<» νF δηµ�σιε7σ)η τ4ν
εoκ.να π�h aαναστ λλω. TF Xπ.λ�ιπα, τF
?π�;α 6ναφ ρει περB τ*ς πυραµ0δ�ς Γκ0Iα-
Γ*-ZM, K�7φ�υ, Nα�ρε0�υ τ*ς Σ7ρ�υ καB
Nαa0ων, δ�ν τF σA�λι�Iω, δι.τι δ�ν 6ναφ -
ρει καν να στ�ιAε;�ν k 6π.δειaιν, καB πε-
ριµ νω τ4ν Sκδ�σιν τ�N QιQλ0�υ τ�υ.

M� φιλικ�hς Aαιρετισµ�hς
Nικ�λα�ς Σταµ. 
AσπιHτης

B.λφσµπ�υργκ, Γερµαν0α

K7ριε διευθυντ�,
Λ0γ� Saω 6π< τ4ν Tρ0π�λη, σ� 6π.σταση

15 περ0π�υ λεπτRν µ� τ< α5τ�κ0νητ� Qρ0-
σκεται τ< B�υν< CAγι�θ.δωρας, Lπ�υ πη-

�H πτρινη «Π�λυθρ�να τ�� K�λ�κ�τρHνη» στ�ν Tρ:π�λη



γα0νει κανεBς 6π< τ<ν δρ.µ� Tρ0π�λης-
M�ν*ς �Eπ�νω Xρ πας, +να Aωµατ.δρ�µ�
στF 6ριστερF µας, Lπ�υ Xπ�ρAει καB µιF µι-
κρ4 πινακ0δα µ� τ4ν 9πιγραφ4 «Πρ<ς CAγ0-
�υς Θε�δrρ�υς».

Στ4ν Tκρη τ*ς κ�ρυφ*ς τ�N Q�υν�N καB
στ< ?µrνυµ� 9κκλησ�κι, δεaιF aεκιν�ει +να
µ�ν�π�τι π�h στ4ν 6ρA> τ�υ, Tν κ�π�ι�ς
ε@ναι παρατηρητικ.ς, θF δ)* µιF πεσµ νη
καB σκ�υριασµ νη πινακ0δα π�h γρ�φει
«Πρ<ς Π�λυθρ.να K�λ�κ�τρrνη». Πρ�γ-
µατι µετF 6π< 20 περ0π�υ µ τρα φτ�νει κα-
νεBς σ� +να Qρ�A� π�h SAει σA*µα π�λυ-
θρ.νας. CH πρ�φ�ρικ4 παρ�δ�ση τ*ς πε-
ρι�A*ς διασrIει, Lτι σ’ α5τ4 τ4ν φυσικ4 π -

τρινη π�λυθρ.να καθ.ταν ? K�λ�κ�τρr-
νης καB 6γν�ντευε τ4ν π�λι�ρκηµ νη Tρι-
π�λιτσ�. Λ γεται µ�λιστα Lτι ε@Aε δrσει
9ντ�λ4 νF περν�Nν τ4ν ν7Aτα 6π’ τ< πρ�α-
ναφερ.µεν� µ�ν�π�τι �_ `Eλληνες κατσ0-
κια µ� 6ναµµ να κεριF δεµ να στF κ ρατ�
τ�υς, pστε �_ π�λι�ρκηµ ν�ι T�Nρκ�ι νF
ν�µ0I�υν Lτι τ�hς π�λι�ρκ�Nν µυρι�δες
`Eλληνες.

ΣMς 6π�στ λλω µ0α φωτ�γραφ0α τ*ς π -
τρινης «Π�λυθρ.νας τ�N K�λ�κ�τρrνη».

MετF τιµ*ς

Eµµ. M. Παπαµατθαι�κης

∆ικηγ.ρ�ς, Σητε0α Kρ>της
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K7ριε διευθυντ�,
E@ναι τrρα δ κα (10) ?λ.κληρα Aρ.νια,

π�h 9πισκ πτ�µαι τ4 X0�, καB 6π< τ.τε πρ�-
σπαθR νF δR τF 9κθ µατα τ�N µ�υσε0�υ
BυIαντινRν 6ρAαι�τ>των, π�h Qρ0σκεται
στ4ν κεντρικ4 πλατε;α τ*ς X0�υ (B�υν�-
κι). M�ταια Lµως. CH 6π�ντηση ε@ναι στα-
θερ>. «∆(ν µπ�ρεPτε, γιατ� γ�ν�νται �πι-
σκευ'ς». B Qαια 6πευθ7νθηκα στ<ν «tρµ.-
δι�» – «Xπε7θυν�» τ*ς 3ης �Eφ�ρ0ας BυIα-
ντινRν �AρAαι�τ>των, ? ?π�;�ς µ�N 6π�-
ντησε Lτι «α@τ: τ: πρ+γµατα �ργ�,ν ν:
γ�ν�υν, γιατ� �? �ργασ�ες �ναστ�λωσης
Kρει+5�νται Kρ�µατα» κ.λπ. KαB Q Qαια
µιλMµε γιF δ κα ?λ.κληρα Aρ.νια π�h

εoσπρ�τ�νται Aρ>µατα 6π< εoσιτ>ρια 9πι-
σκεπτRν, 6λλF µ.ν� γιF τ<ν 9aωτερικ<
ARρ�, Lπ�υ Qρ0σκ�νται δι�φ�ρα εXρ>µα-
τα. B Qαια ? 9πισκ πτης δ�ν µπ�ρε; νF δ)*
τ< 6ριστ�7ργηµα τ�N Π0νακα τ*ς Σφαγ*ς
τ*ς X0�υ, «γιατ� στ#ν �σωτερικ# K�ρ� γ�-
ν�νται 2ργα �π�κατ+στασης»· καB 9ρωτR,
pς π.τε; µ>πως θF πρ πει νF τ�υρκ ψ�υµε,
γιF νF δ�Nµε τ�hς θησαυρ�hς τRν πρ�γ.-
νων µας, Lπως Qλ π�υµε καλ�συντηρηµ -
να τF κατ�λ�ιπα τ*ς τ�υρκικ*ς κατ�A*ς
τ�N νησι�N;

M� 6π ραντη 9κτ0µηση
K.A. NαυπλιHτης

N. �Iων0α �Aττικ*ς

M�υσε � X:�υ: T( ν� «ΓεφGρι τ&ς JAρτας»

K7ριε διευθυντ�,
[...] A5τ< π�h µ� κ�νει νF λυπMµαι ε@ναι

Lτι K Tρνησις τ*ς CEλληνικ*ς συνειδ>σεως
6π< τ�hς BυIαντιν�hς δ�ν σταµ�τησε µετF
τ4ν πτRσι τ�N BυIαντ0�υ, 6λλF συνεA0Iε-
ται 9δR 6κ.µη καB σ>µερα 6π< τ�hς CEλλη-
νικ*ς καταγωγ*ς κληρικ�7ς. ΠρBν περ0π�υ

+να Aρ.ν� ε@πα στ<ν _ερ α τ�N �Oρλ�νδ�,
Lπ�υ µ νω, Lτι τF παιδιF µ�υ µ σnω τ*ς
9κκλησ0ας a ρ�υν περισσ.τερα γιF τ4ν
_στ�ρ0α τRν CEQρα0ων παρF γιF τ4ν CEλλ�-
δα. CH 6π�ντησις |τ� Lτι δ�ν SAει τ0π�τα K
_στ�ρ0α τ*ς CEλλ�δ�ς σAετικF µ� τ4ν θρη-
σκε0α. ∆ηλαδ4 α5τ< π�h ε@πε ? Γ. Γενν�-

T: γ:νεται στ@ς Kρθ�δ�Lες "κκλησ:ες τ9ν HΠA
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KτυπMN O P.ι Q .ριστιανισµ(ς τ@ς "πιθυµ:ες;

K7ριε διευθυντ�,
Στ< Xπ’ 6ριθµ<ν 195 τεNA�ς τ�N «∆αυλ�N»

? δρ Φrτι�ς A5ρηλιrνης, στ< Tρθρ� τ�υ µ�
τ0τλ�, «�O �κρωτηριασµ#ς τ%ς �πιθυµ�ας»,
6πευθ7νεται σ� πρRτ� πρ.σωπ� στ<ν K7ρι�
KµRν �Iησ�N Xριστ< καB τ<ν κατηγ�ρε; Lτι
Q�λθηκε νF Aτυπ>σ)η τBς 9πιθυµ0ες τ�υ· τBς
9πιθυµ0ες τ�N 6ρθρ�γρ�φ�υ «γι: �λ�κλ�-
ρωση, γι: α@τ�τ'λεια, γι: �λευθερ�α, γι:
�λλαγ'ς, γι: �παν+σταση, γι: α
σθητικ�, γι:
2ρωτα, γι: �γ+πη, γι: fθικ�, γι: µεταφυσι-
κ�... γι: 5ω�». [...]

Λυπ�Nµαι, 6λλF διαφωνR ριIικ�. CH
6ντ0κρ�υση Lµως τRν κατηγ�ριRν τ�N
6ρθρ�γρ�φ�υ δ�ν µπ�ρε; νF πραγµατωθ)*
στ<ν 9λ�Aιστ� ARρ� τ*ς 9πιστ�λ*ς· Sτσι θF
περι�ρισθR µ.ν� 9κε; π�h 9ν µ ρει συµ-
φωνR µαI0 τ�υ. CO %Aπειρ�ς, ? Παγκ.σµι�ς
N�Nς πρ�γµατι σAεδ0ασε τ< Σ7µπαν. �AλλF
δ�ν τ<ν Sπλασε A5τ<ς �^τε 6π< «φRς 9κ
φωτ.ς». CO Παγκ.σµι�ς N�Nς ε@ναι τ< φRς.
�Eκ τ�N φωτ<ς 9γενν>θη τ< φRς, ? Xριστ.ς.
A5τ<ς Sπλασε καB πλ�θει τ< Σ7µπαν καB
τ<ν Tνθρωπ� µ� τBς 9πιθυµ0ες τ�υ, πρ�ικ0-
σας α5τ<ν µ� τ< 6νrτερ� δRρ� τ*ς δηµι-
�υργ0ας: τ4ν 9λευθ ρα Q�7ληση. ∆�ν κατε-
σκε7ασε ρ�µπ.τ. ∆0Aως τBς 9πιθυµ0ες καB
τ4ν 9λευθ ρα Q�7ληση δ�ν θ’ TaιIε �^τε τ<
δηµι�7ργηµα �^τε K Iω4 �^τε π�λh περισ-
σ.τερ� K τελικ4 ν0κη τRν πιστRν T�υ, }ς

συν πεια τ*ς δικ*ς τ�υ ν0κης, pστε νF 9πι-
τευAθ)* K Xπ ρQαση.

%Eτσι στ4ν σ�φ4 καB θεµελιrδη 9ρrτη-
ση τ�N δρα A5ρηλιrνη: «gH πρ+γµατι ε9σαι
Z 5ωνταν) παρ�υσ�α τ%ς πρ�ν�ιας τ�, Πα-
γκ�σµι�υ N�,, γι: ν: σφραγ�σ;ης µ( τ# 2ργ�
σ�υ κα� τ) θυσ�α σ�υ τ)ν πρ�'λευση κα�
τ)ν �C'λιCη τ�, ΣKεδ��υ;». T�λµR α5τ.-
κλητ�ς ν’ 6παντ>σω Lτι πρ�γµατι ? K7ρι�ς
KµRν �Iησ�Nς Xριστ<ς ε@ναι K Iωνταν4 πα-
ρ�υσ0α τ�N Παγκ�σµ0�υ N�<ς (K δ.aα τ�N
Πατρ<ς) καB 9γενν>θη γιF νF 9κτελ σ)η πλ>-
ρως καB νF καταδε0a)η (µαρτυρ>σ)η) διF τ*ς
θυσ0ας T�υ τ< 6ληθ�ς Sργ�, π�h πρ�Qλ πει
τ< ΣA δι�. Γι’ α5τ< ε@πε: «Tετ'λεσται».

ΣMς IητR νF µ� συγAωρ>σετε, δι.τι κι
9γl Xπ κυψα στ<ν πειρασµ< (9ν πρ�κει-
µ νnω πνευµατικ<), στ4ν 9πιθυµ0α δηλαδ4
ν’ 6παντ>σω στ< Tρθρ�. %Eτσι µ� τ<ν 6aι.-
τιµ� 6ρθρ�γρ�φ� µMλλ�ν στ< 2δι� καI�νι
Qρ�I�υµε, Xπ.δικ�ι 9νrπι�ν τ*ς 6π�λ7τ�υ
δικαι�σ7νης. OAς µ4 A�ν�υµε Lµως τBς 9λπ0-
δες µας. %Iσως σωθ�Nµε διF τ*ς A�ριτ�ς.

%Eτσι Tλλωστε δ�ν 9σrθη καB ? συσταυ-
ρωθεBς λ)ηστ>ς;

M� τιµ4
∆ι�νGσης Pαυτ�π�υλ�ς

�Eργ�λ�Q�ς ∆ηµ�σ0ων %Eργων, B�7λα

δι�ς-ΣA�λ�ρι�ς «�µιλ� Fλληνικ: �λλ: π�τ(
δ(ν θ: bµ�υν iEλλην, κα� =ν µ( ρωτ�,σαν
τ� ε9µαι, θ: �πεκριν�µ�υν Kριστιαν�ς» oσA7-
ει καB σ>µερα, µ� µ.νη διαφ�ρF Lτι 9δR
στ4ν �Aµερικ4 δ�ν θ λ�υν νF µιλ�Nν �^τε
CEλληνικF �_ _ερε;ς. O_ 9κκλησ0ες SA�υν κα-
ταντ>σει 9µπ�ρικ�ς 9πιAειρ>σεις π�h στBς
συνεδρι�σεις τRν 9πιτρ.πων δ�ν 6κ�Nς τ0-
π�τα Tλλ� παρF πRς θF µαI ψ�υν πι< π�λ-
λF Aρ>µατα.

`Oσ� γιF τ< Kεντρικ< �Iσραηλιτικ< Συµ-
Q�7λι� CEλλ�δ�ς (τεNA�ς 202, σελ0δα 12613),

π�h Iητ�ει νF 6π�Qληθ�Nν τF 6ντιεQραϊκF
κε0µενα, σMς πληρ�φ�ρR πrς α5τ4 K
9κστρατε0α SAει 6ρA0σει στ4ν �Aµερικ4 9δR
καB 10 περ0π�υ Aρ.νια. �EδR κατ�φεραν
καB µMς φ.ρτωσαν µ� τ< I.ρι τ4ν θρησκε0α
τ�υς, καB θF δυσκ�λευτ�Nν γιF µ0α µικρ4
δι.ρθωσι;

M� πατριωτικ�hς Aαιρετισµ�hς
ΓεHργι�ς XατDησταυρ:δης

Kασσελµπ ρρυ, HΠA



�H �Eλληνικ
 �Eπαν�σταση τ�� 1821 ε�ναι �να �στ�ρικ� �ρ�σηµ�, τ� �π� � ση-
µα"νει #τι �� $Eλληνες, &στερα 'π� 1967 +ρ�νια δ�υλε"ας κα. &στερα 'π� 1442 +ρ�-
νια π�0 ε�+ε ν’ 'κ�υστ23 4 φρ�ση «E�µαι �Eλλην» η6ραν 7πιτ8λ�υς τ�ν τρ�π� ν9
:περ;��ν τ
ν φ�;ερ
 κατ�σταση, στ
ν �π�"α ε:ρ"σκ�ντ� κα. ν9 <ρθ�υν κα. π�-
λι στ� πρ�σκ>νι� τ3ς �Iστ�ρ"ας. �EδA, σ’ αBτ
ν τ
ν παν�ρ+αια +Cρα, π�0 λεγ�-
ταν στ9 παλι9 +ρ�νια κα. λ8γεται κα. τCρα �Eλλ�ς, κατ9 τ� µεγ�λ� αBτ� +ρ�νικ�
δι�στηµα, π�0 Eταν σF δ�υλε"α, �� $Eλληνες :π8στησαν 'πηνε ς διωγµ�0ς κα. Hς
Iνθρωπ�ι, �νας �καστ�ς, κα. Hς π�λεις J περι�+8ς, #πως λ.+. �� $Eλληνες τ3ς N�-
τ"�υ �Eλλ�δ�ς. �Yπ8στησαν µεγ�λες καταστρ�φ8ς, σφαγFς κα. συµφ�ρFς 'π� τρε ς
µεγ�λες �λ�κληρωτικFς κατακτ>σεις κα. Iλλες 7π. µ8ρ�υς µικρ�τερες, #πως λ.+.
Eταν 4 φραγκικ
 κατ�κτηση. O� τρε ς µεγ�λες κατακτ>σεις, π�0 εNπαµε, Eταν 1)
4 Pωµαϊκ
 (146 π.X., 379 µ.X.), 2) 4 ∆�γµατικ
 τ� 379 µ.X. κα. 7ντε�θεν κα. 3) 4
T�υρκικ>.

�H +ειρ�τερη 'π� τ.ς τρε ς µεγ�λες κατακτ>σεις Eταν 7κε"νη π�0 <γινε 'π�
τ�0ς ∆�γµατικ�Wς. ∆ι�τι αBτ�", 'φ�� 7πι;λ>θηκαν δι9 πυρ�ς κα. σιδ>ρ�υ, <στρε-
ψαν µετ9 #λ� τ� �Aσιατικ� µ8ν�ς τ�υς πρ�ς τ
ν Nδια τ
ν ψυ+
 κα. τ
 σκ8ψη τ��
'νθρCπ�υ, παντ�ς 'νθρCπ�υ. EZδικ9 δF πρ�ς τ�0ς $Eλληνες :π3ρ[αν 'φ�ντα-
στα σκληρ�. κα. 'δυσCπητ�ι.

O� πρAτες φρ�σεις π�0 ε�παν �� $Eλληνες, 'φ�� µπ�ρεσαν ν9 κηρW[�υν τ
ν
7παν�σταση τ� 1821, Eσαν δW�: «ENµεθα $Eλληνες» κα. «�Eλευθερ"α J θ�νατ�ς».
O� δW� αBτFς φρ�σεις 'πετ8λεσαν δW� Zσ+υρFς θ8σεις τAν 7παναστατηµ8νων. �H
πρCτη θ8ση Eταν, #τι 4 �Eπαν�σταση συνδ8εται µF τ
ν 'ρ+α"α �Eλλ�δα τ
ν πρ�
τ�� �τ�υς 146 π.X., καθ’ #τι 4 7λευθερ"α π�0 'ν8τειλε µF τ
ν �Eπαν�σταση ε�ναι
«γαλµ�νη �π’ τ� κ�κκαλα τ�ν <�Aρ�α�ων>  Eλλ!νων τ� "ερ$». �H δεWτερη θ8-
ση Eταν, #τι �� $Eλληνες ε�ναι 'π�φασισµ8ν�ι ν9 πεθ�ν�υν, Iν δFν µπ�ρ8σ�υν ν9
_δραιCσ�υν τ
ν 7λευθερ"α, δι�τι 4 `ω
 δFν <+ει ν�ηµα, Iν � Iνθρωπ�ς δFν ε�ναι
7λεWθερ�ς ν9 δρab Hς πρ�σωπικ�τητα στ�ν :λικ� ;"�, 'λλ9 κα. στ�ν τ�µ8α τ3ς ν�>-
σεως, Iν δFν µπ�ρ23 ν9 'π�ρρ"πτ2η µεγαλ�φCνως κ�θε ∆�γµα, π�0 πλακCνει τ
ν
ψυ+> τ�υ.

Θ9 π��µε 7δA, #τι κα. �� δW� λ8[εις τ3ς πρCτης φρ�σης, π�0 'ναφ8ραµε πι�
π�νω, κα. τ� ρ3µα κα. τ� �Bσιαστικ� dν�µα, 'παγ�ρευ�ταν ν9 εZπωθ��ν 7π. δ8-
κα τρε ς κα. eµισυ αZAνες πρ� τ3ς �Eπαναστ�σεως τ�� 1821. T� ρ3µα ε�µαι (�...)
δFν fτ� συ+ωρητ�ν ν9 λ8γεται, δι�τι 7θεσπ"σθη σιωπηρ�, #ταν �� ∆�γµατικ�.
7πεκρ�τησαν, #τι �καστ�ς Iνθρωπ�ς ε�ναι πλ�σµα gµαρτωλ�, π�ταπ� κα. 'ν�-
[ι� ν9 <+η πρ�σωπ� («δ'(λ'ι ��ρε)'ι *σµ�ν»: Λ�υκ. II-10), γι’ αBτ� jφε"λει ν9 τα-
πεινωθ23 �ως 7σ+�των τ�σ�, #σ� ν9 ε�ναι �να τ"π�τε. kEτσι µπ�ρε  ν9 τW+2η τ3ς εBµ8-
νειας τ�� Θε�� κα. ν9 '[ιωθ23 τ3ς +�ρης, ν9 7[ιλεωθ3, δι9 ν9 γ"ν2η δεκτ�ς Hς πι-
στ�ς. �O Θε�ς τAν ∆�γµατικAν ;8;αια 'π8+ει #σ� 4 Γ3 'π� τ� µ8γα &ψ�ς τ��

«�Oλα γυµν� τριγ/ρω µας, 2λα γυµν� *δ� π�ρα,
κ$µπ'ι, 'υν$, �κρ''/ρανα, �κρ$ταγ’ ε�ναι 3 µ�ρα.

T5 φ�ς �'ρτ$στε µ$τια, κιθ$ρες τ5 ρυθµ�».

Kωστ3ς Παλαµbς

∆�γµατισµ
ς κα �λε�θερη �Eλλ�δα



OBραν��, 'π� τ
 «M"α �Aρ+
» π�0 δι8πει τ� πbν, #πως <λεγαν �� $Eλληνες, 'λλ9
κα. 'π� τ
ν <νν�ια 7κε"ν�υ π�0 �� $Eλληνες 'π�καλ��σαν θε)'ν (�Hρ�κλειτ�ς).
�H dλη δF δ�[ασ"α τAν ∆�γµατικAν δFν Eταν τ"π�τε περισσ�τερ�, παρ9 µ"α κα-
λ�φτιαγµ8νη µ8θ�δ�ς παρασκευ3ς δ�Wλων, ∆�Wλων Θε�� κα. δ�Wλων 'νθρC-
πων: «∆'/λ'υς 9δ�'ις δεσπ�ταις :π'τ$σσεσθαι» (Πα�λ�ς πρ�ς T"τ�ν B-9). �H λ8-
[η �Eλλην, Iν 7λ8γετ� Hς Zδι�τητα, #πως «ε�µαι �Eλλην», 'πετ8λει <γκληµα, τ�
�π� � 7π8συρε τ
ν π�ιν
ν τ�� θαν�τ�υ, δι�τι �� $Eλληνες ε�+αν κηρυ+θ3 δι9 δια-
τ�γµατ�ς τ�� αBτ�κρ�τ�ρ�ς Θε�δ�σ"�υ τ�� A’ «α"ρετικ'�», π�0 σ>µαινε 7[�-
ντωτ8�ι, 7πειδ
 δFν θ8λησαν ν9 πιστ8ψ�υν στ� ∆�γµα.

MF τ
ν κ>ρυ[η τ3ς �Eπαναστ�σεως κα. τ.ς διακηρW[εις τAν κατ9 τ�π�υς
4γετAν της «ENµεθα $Eλληνες» κα. µF τ
ν #λη πρ�σπ�θεια π�0 <γινε ν9 συνδεθ23
4 �Eπαν�σταση µF τ�0ς �Aρ+α"�υς $Eλληνες καταργ>θηκε στ
ν πρ�[η τ� 'πα"-
σι� 7κε ν� καθεστCς, π�0 κρ�τησε 1442 +ρ�νια. �H �Eπαν�σταση #µως ε�+ε Hς κW-
ρι� µ8ληµα ν9 'πελευθερCσ2η τ
ν πατρ"δα 'π� τ�ν φ�;ερ� δυν�στη, τ�ν T��ρκ�,
κα. <;αλε #λη της τ
 δWναµη κα. τ
ν �ρµ
 σ’ αBτ�ν τ� σκ�π�. Ψ>φισε ;8;αια τ�
ΣWνταγµα τ3ς �EπιδαWρ�υ, π�0 Eταν τ� πρAτ� ΣWνταγµα στ�ν κ�σµ�, π�0 κα-
ταργ��σε τ
 δ�υλε"α. «�Oπ'ι'ς ;νθρωπ'ς ε�ναι δ'(λ'ς, <λεγε, =µα >ς πατ!σ?η
τ5  Eλληνικ5ν <δαφ'ς καθ�σταται *λε/θερ'ς». �Eν τ�Wτ�ις δFν ψ>φισε ν�µ� περ.
καταργ>σεως τ3ς κατ�κτησης, π�0 <γινε 'π� τ�0ς ∆�γµατικ�0ς, �sτε ψ>φισε ν�-
µ� περ. καταργ>σεως τ�� διατ�γµατ�ς τ�� Θε�δ�σ"�υ τ�� A´, τ� �π� � κ>ρυ[ε
τ�0ς $Eλληνες «α�ρετικ�Wς». EZδικ9 4 λ8[η α�ρετικ�ς, π�0 'ν8φερε τ� δι�ταγµα
7κε ν�, Eταν �να 'ν�ητ� κατασκεWασµα, δι�τι α�ρετικ�ς λ8γεται, κα. λεγ�ταν κα.
τ�τε, 7κε ν�ς π�0 «α"ρε)ται» (=*κλ�γει) ν9 διαφ�ρ�π�ιηθ3 'π� κ�π�ι� δ�γµα –
'π� τ� ∆�γµα τAν λεγ�µ8νων «XριστιανAν» 7ν πρ�κειµ8νω, #πως Eταν � kAρει-
�ς 7κε ν�ν τ�ν καιρ� κα. d+ι κ�π�ι�ς J κ�π�ι�ι, π�0 π�τF δFν π"στεψαν σF καν8-
να δ�γµα, #πως Eταν �� $Eλληνες. O� δF 7π"σηµ�ι «Xριστιαν�.» :πεισ3λθαν λ"-
γ�-λ"γ� στ
ν �Eπαν�σταση τ�� 1821, Zδ"ως πρ�ς τ� τ8λ�ς της, κα. <φεραν τ9 πρ�γ-
µατα <τσι π�0 ν9 <+�υν κα. αBτ�. λ�γ� κα. µ�λιστα τ�ν πι� Zσ+υρ� λ�γ� στ
ν #λη
διεργασ"α τ�� ;"�υ τ�� _λληνικ��, 7π. τ8λ�υς, κρ�τ�υς.

�Eκε ν�ι δF π�0 [8ρ�υν ν9 κ�;�υν κα. ν9 ρ�;�υν 7πωµ"δες κα. [8ρ�υν κα. τ�0ς
τρ�π�υς ν9 τ.ς 7πικ�λλ��ν στ�0ς vµ�υς τAν 'νθρCπων, τ�� λα�� κατ9 κWρι� λ�-
γ�, εNκ�σι +ρ�νια µετ9 τ
ν wδρυση τ�� κρ�τ�υς, περ. τ� <τ�ς 1850, µ"λησαν γι9
�ναν «�Eλλην�+ριστιανικ� π�λιτισµ�», π�0 τ�+α δηµι�υργ>θηκε στ�0ς +ρ�ν�υς
τ3ς 'κµ3ς τ3ς λεγ�µενης Bυ`αντιν3ς αBτ�κρατ�ρ"ας κα. συνε+"`εται <κτ�τε.
ABτ� #µως Eτ� κα. ε�ναι �να Iθλι� ψ8µα, π�0 λ8γεται κα. σ>µερα, 'λλ9 'κ�W-
γεται Hς µ�θ�ς πλ8�ν. ∆ι�τι πAς µπ�ρ��µε ν9 µιλbµε γι9 «�Eλλην�+ριστιανικ�
π�λιτισµ�», #ταν 7π. δεκατ8σσερις αZAνες κα. τ� ν9 <λεγε κ�π�ι�ς τ.ς λ8[εις
«E�µαι $Eλλην» :φ"στατ� τ
ν π�ιν
ν τ�� θαν�τ�υ; $Oταν �� κατ9 καιρ�0ς 4γ8-
τες τAν +ριστιανAν, #πως � λεγ�µεν�ς «M8γας» �Aθαν�σι�ς, � �Iω�ννης � λεγ�-
µεν�ς «Xρυσ�στ�µ�ς» κα. π�λλ�. Iλλ�ι, λ�ιδ�ρησαν κα. κατ8κριναν µF τ�0ς πι�
σκληρ�0ς λ�γ�υς τ�0ς $Eλληνες; $Oταν, 'φ�� στ�ν λα�, π�0 7[�υθενCθηκε 'π�
τ�0ς σκληρ�0ς διωγµ�Wς, τ�� κ�λλησαν στ
ν πλ�τη τ
ν 7πωµ"δα τ�� jπαδ��
τ�� ∆�γµατισµ��, τ
ν �π�"α πειθαναγκ�στηκε, κατ9 πbσαν πιθαν�τητα, τ� ση-
µεριν� κρ�τ�ς ν9 7πι;�λ2η στ�0ς $Eλληνες συνταγµατικ�; $Oταν τ9 παιδι9 ;α-
πτ"`ωνται σF νηπιακ
 4λικ"α κα. λαµ;�νται µ8ριµνα ν9 7µ;��ν µ8σα στ� πλ8γ-
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µα τ�� ∆�γµατ�ς, 'π� τ� �π� � ε�ναι 'φ�νταστα δWσκ�λ� ν9 [εφWγ�υν κα. #ταν
γ"ν�υν µεγ�λ�ι πι9 Iνθρωπ�ι; �Aφ>ν�υµε κατ9 µ8ρ�ς τ
ν 7πωµ"δα π�0 ε�+αν
κ�λλ>σει στ�0ς $Eλληνες �� T��ρκ�ι 7π. αZAνες π�λλ�0ς (P'/µ D P'υµ�), τ
ν
�π�"α 7πι+ειρε  4 σηµεριν
 4γεσ"α τAν ∆�γµατικAν ν9 κ�λλ>σ2η π�λι στ
ν πλ�-
τη τAν �Eλλ>νων (ρωµι�συνισµ�ς).

�H �Eπαν�σταση τ�� 1821 'π�δWθηκε σ’ �να σκληρ� κα. Iνισ� 'γAνα, � �π� �ς
Eταν µ"α 7π�π�ι"α τ�ιαWτης :φ3ς κα. µ�ρφ3ς, ~στε καµµ"α κατ�σταση, #σ�
σκληρ
 κα. Iν ε�ναι, Iν �θελε <λθει π�τ8, δFν θ9 µπ�ρ8σ2η ν9 τ
ν 'παλε"ψ2η 'π�
τ
 µν>µη τAν 'νθρCπων. �H 7π�π�ι"α 7κε"νη κρ�τησε 7ννι9 +ρ�νια, κατ9 τ9
�π� α κα. �� µα+ητFς τ3ς �Eπαναστ�σεως κα. � λα�ς π�λαιψαν σκληρ�, δι�τι
'ναµετρ>θηκαν µF µ"α παν"σ+υρη αBτ�κρατ�ρ"α, τ
ν T�υρκικ>, κα. δFν ε�+αν
;�>θεια Iλλη, 7κτ�ς 'π� τ�0ς φιλ8λληνες, �� �π� �ι συµµερ"στηκαν τ
 θ8ση τ�υς
κα. Eρθαν στ
ν �Eλλ�δα, κα. π�λλ�. 'π� αBτ�0ς π8θαναν 'γωνι`�µεν�ι στ� πλευ-
ρ� τ�υς. Kα. �� µα+ητFς κα. � λα�ς κα. �� φιλ8λληνες π�λαιψαν µF τ
ν πε να,
τ�0ς κατατρεγµ�0ς κα. τ.ς «θ8ρµες». �O δF δυστυ+
ς λα�ς :π8στη 7π. πλ8�ν τ.ς
σφαγFς κα. τ�0ς 'θρ��υς σκλα;ωµ�0ς 'νδρAν, γυναικAν κα. παιδιAν 'π� τ�0ς
7πιτιθεµ8ν�υς κατ9 κWµατα T�Wρκ�υς, �Aλγεριν�Wς κα. AZγυπτ"�υς, π�0 Eρθαν
κα. αBτ�. ν9 πν"[�υν τ
ν �Eπαν�σταση. �H δF 7κκλησιαστικ
 4γεσ"α τAν ∆�γ-
µατικAν 7θεbτ� τ.ς σφαγFς κα. τ�0ς σκλα;ωµ�0ς 'π� µακρυ9 κα. πρ�8;αλε κα.
αBτ
 7µπ�δια, #σα µπ�ρ��σε ν9 πρ�;�λ2η, Iς 'φ>σ�υµε � πατρι�ρ+ης Γρηγ�-
ρι�ς � E´ π�0 'φCρισε τ�0ς 7παναστ�τες, τ�ν P>γα, τ�0ς Σ�υλιAτες κα. τ�ν �Aλ8-
[ανδρ� �Yψηλ�ντη. Θ9 µbς π��ν, #τι δFν µπ�ρ��σε ν9 κ�µ2η 'λλιAς � Γρηγ�ρι�ς.
T� 'φ>ν�υµε αBτ� στ
ν �Iστ�ρ"α. Mιλbµε γι9 τ�0ς συντ�κτες τAν κειµ8νων τ��
'φ�ρισµ��, π�0 τ9 <γραψαν µF τ
ν ψυ+> τ�υς!!! κα. ε�ναι τ9 κε"µενα 7κε να δια-
;�ητα!! κα. σF &φ�ς κα. σF τ�ν� κα. σF ε:ρ>µατα κα. σF µ�κρ�ς.

T"π�τε #µως 'π� #λα αBτ9 δFν µπ�ρεσε ν9 κ�µψ2η τ� φρ�νηµα κα. τAν µα-
+ητAν τ3ς �Eπαναστ�σεως κα. τ�� λα��, µ8+ρι τ�� τ8λ�υς τ�� σκληρ�� 7κε"ν�υ
�AγAνα. �EλευθερCθηκε ;8;αια �να µικρ� µ8ρ�ς 'π� τ�ν #λ�ν �Eλληνικ� +Aρ�,
'λλ9 τ� κρ�τ�ς π�0 πρ�8κυψε �ν�µ�σθηκε  Eλλ$ς. Πρ8πει ν9 π��µε 7δA, π�ς
'ν>κει µεγ�λη τιµ
 στ
ν �Aντι;ασιλε"α, π�0 Eρθε στ
ν �Eλλ�δα µετ9 τ
 δ�λ�-
φ�ν"α τ�� �Iω�νν�υ Kαπ�διστρ"�υ, κα. δι�τι αBτ
 7ργ�σθηκε µF 'παρ�µµιλ�
`3λ� γι9 ν9 ;�λ2η τ9 θεµ8λια τ�� ν8�υ κρ�τ�υς, κα. δι�τι 7π8µεινε ν9 µ
ν 'λλ�[2η
τ� dν�µ� τ�υ, 'λλ9 ν9 συνε+"σ2η ν9 jν�µ�`εται �Eλλ�ς. N9 jν�µ�`εται #πως τ�
�θελαν 7κε ν�ι π�0 Hραµατ"στηκαν κα. 7κε ν�ι π�0 κ>ρυ[αν τ
ν �Eπαν�σταση
τ�� 1821. �Eκε ν�ι π�0 :π8γραψαν κα. <στειλαν στ.ς π�λιτισµ8νες +Aρες τ�� κ�-
σµ�υ τ
ν πρCτη διακ>ρυ[η κα. <γραψαν λ"γ� πι� π�νω 'π� τ
ν :π�γραφ> τ�υς
τ
 φρ�ση «�Eν τE� ΣπαρτιατικE� Στρατ'π�δEω». �Eκε ν�ι π�0 πριν 'κ�µη κηρυ+θ3
4 �Eπαν�σταση ε�+αν δCσει στ9 πλ� α τ�υς jν�µατα 4ρCων τ3ς �Aρ+α"ας �Eλλ�-
δ�ς. �Eκε ν�ι π�0 συν8τα[αν τ.ς διακηρW[εις τ�� �Aλ8[ανδρ�υ �Yψηλ�ντη κα.
#σ�ι Iλλ�ι 7πιφανε ς J 'φανε ς συν8;αλαν µF #π�ι� τρ�π� µπ�ρεσαν στ
ν πα-
λιγγενεσ"α τ3ς �Eλλ�δ�ς.

Kα. 7ν�A τ� «EGµεθα �Eλληνες» τAν �Eλλ>νων τ�� ’21 καθιερCθηκε &στερα 'π�
π�ταµ�0ς α�µ�των κα. δακρWων κα. τ� πρ�κ�ψαν κρ�τ�ς �ν�µ�σθηκε �Eλλ�ς,
σ>µερα, στ� τ8λ�ς τ�� λεγ�µ8ν�υ εZκ�στ�� αZAν�ς, Iνθρωπ�ι τ�� ∆�γµατ�ς, ��
�π� �ι µισθ�δ�τ��νται 'π� αBτ� τ� Nδι� τ� κρ�τ�ς, λ8γ�υν κα. γρ�φ�υν π�λλ�...
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Γρ�φ�υν ;ι;λ"α πεντακ�σ"ων κα. πλ8�ν σελ"δων, #π�υ 'ναφ8ρ�υν π�λλFς _κα-
τ�ντ�δες φ�ρFς τ
 λ8[η «Pωµι5ς» κα. καµµ"α φ�ρ�, 'π�λWτως καµµ"α, δFν γρ�-
φ�υν τ
 λ8[η «�Eλλην», ε:ρ"σκ�υν δF τρ�π�υς κα. τ
ν παρακ�µπτ�υν κα. #ταν
4 ρ�
 τ�� λ�γ�υ τ� 'παιτ23· κα. πρ�τε"ν�υν στ� τ8λ�ς ν9 γ"ν2η µετ�ν�µασ"α τ��
�Eλληνικ�� κρ�τ�υς εZς «Pωµαν�α». �Eµε ς 7ρωτ��µε: E�ναι αBτ�. 7γκ�θετ�ι τ3ς
∆Wσεως!! J τ3ς... �Aνατ�λ3ς; kAλλ�ι φ8ρν�υν π�λι στ� πρ�σκ>νι� τ� µ�θ� τ��
�Eλλην�+ριστιανικ�� π�λιτισµ�� κα. Iλλ�ι γρ�φ�υν π�ι>µατα :π� 7ντυπωσια-
κ�0ς τ"τλ�υς, #πως « O �I'ρδ$νης I �ε�ρρ''ς». ABτ�. �� τελευτα �ι ε�ναι �� αBτ�-
κλητ�ι πρ�φ3τες. O� ν8�ι 'π�λ�γητFς τ�� ∆�γµατ�ς. Kα. ε�ναι αBτ�. µ"α Iλλη
µ�στιγα, π�0 κρατ�ει κα. αBτ
 αZAνες. $Oπως Eταν �� Bυ`αντιν�. :µν�γρ�φ�ι.

O� $Eλληνες <`ησαν κα. `��ν κα. σ>µερα στ
 +Cρα αBτ
 π�0 λ8γεται �Eλλ�ς,
γι9 τ
ν �π�"α «OJδεKς '�δεν *L 'M'υ φθ$νει», #πως ε�πε � π�ιητ
ς. Kατ9 τ�ν µα-
κρ�ν ;"�ν αBτAν 'ν8τειλαν κα. 4µ8ρες φωτεινFς κα. 4λι�λ�υστες, #π�υ τ�τε αBτ�.
µεγαλ�Wργησαν, κα. 4µ8ρες ̀ �φ�υ, #π�υ <πεσαν στ9 +8ρια φ�;ερAν κατακτητAν.
$Oπως #µως ε�ναι φυσικ�, στ�0ς σκληρ�0ς καιρ�0ς πλ>ττ�υν τ� λα� �� παιδικFς
τ�υ 'ρρCστιες, � δια;�υκ�λισµ�ς, 4 j+λ�κρ�τηση µF µεγ�λη δι�ρκεια, � πειθα-
ναγκασµ�ς κα. � φ�;�ς. �O φ�;�ς τ��... 'νθρCπ�υ κα. τ�� Θε��! ABτ9 #λα συ-
ν8;ησαν, 'λλ9 �� $Eλληνες κρατ>θηκαν στ
 `ω>. Σ’ αBτ� τ�0ς ;�>θησε τ9 µ8γι-
στα 4 +Cρα. ABτ
 4 παν8µ�ρφη +Cρα, 4 γεµ�τη 'π� π8τρα (λNς), 7[ fς κατ9
πbσαν πιθαν�τητα πρ�3λθε κα. τ� jν�µ� της –�Eλ-λ�ς–. ABτ
 4 +Cρα µF τ9 πα-
νWψηλα ;�υν�, τ9 �π� α, καθ�ς gπλCν�νται, 'π�λ>γ�υν σF +αµηλ�0ς λ�φ�υς,
π�0 'ν�µεσ� τ�υς ε�ναι µικρFς στεν�µακρες κατ9 καν�να καρπερFς πεδι�δες,
π�0 τ.ς αBλακCν�υν τ9 π�λλ9 π�τ�µια, τ9 �π� α κατε;α"ν�υν µF µεγ�λη �ρµ

κα. ;�
 'π� τ9 ψηλ9 ;�υν�, 4συ+�`�υν µετ� κα. στ.ς d+θες τ�υς 'νθ"`�υν τ
ν
Iν�ι[η τ9 µWρια λ�υλ�Wδια, π�0 τ� θ8ρ�ς δ8ν�υν κα. φ8ρν�υν τ�0ς γλυκ�0ς καρ-
π�Wς. ABτ
 4 +Cρα <σωσε τ�0ς $Eλληνες, γιατ. �� $Eλληνες Eταν παιδι9 της.

ABτ
 4 +Cρα καλε  αBτ�Wς, π�0 εNπαµε πCς γρ�φ�υν #,τι γρ�φ�υν, κα. λ8γ�υν
#,τι λ8γ�υν, ν9 σηκCσ�υν τ9 µ�τια τ�υς 'π� τ9 ;ι;λ"α π�0 γρ�φ�υν, ν’ 'φ>σ�υν
γι9 λ"γ� στ
ν Iκρη τ.ς σκ8ψεις π�0 τ�0ς διακατ8+�υν κα. ν9 τ
ν Zδ��ν, κα. ν9
γ"ν�υν κα. αBτ�. $Eλληνες. �Iδ�0 στ";�ς γι9 εBγενε ς 'γAνες. �Iδ�0 <δαφ�ς πρ�ς
καλλι8ργεια. �Iδ�0 στ�δι� δ�[ας. Kα. 'φ�� γ"ν2η αBτ�, ν9 διακηρW[�υν #τι � ∆�γ-
µατισµ�ς ε�ναι µ"α πλ�νη, κα. Eταν µ"α πλ�νη µεγ�λη, π�0 <;λαψε τ�ν κ�σµ� σF
'φ�νταστα µεγ�λ� ;αθµ� κα. πρAτ’ 'π’ #λα <;λαψε τ�0ς κατ�"κ�υς αBτ3ς τ3ς
+Cρας, τ�0ς $Eλληνες, κα. ν9 παραιτηθ��ν 'π� τ.ς <µµ�νες Zδ8ες κα. τ�0ς τ"τλ�υς
π�0 µ"α Iλλη 7π�+
 κα. µ"α [8νη δWναµη, 4 �Aσ"α, τ9 7θ8σπισε κα. τ9 <δωσε
στ�0ς πρ�κατ�+�υς τ�υς. �H �Eλλ9ς ε�ναι µεγ�λη +Cρα κα. τ�0ς +ωρ�ει κα.
αBτ�Wς. kAς τ
ν Zδ��ν µF 'γ�πη κα. Iς θ8σ�υν κα. τυπικAς τ8λ�ς στ
ν κατ�-
κτηση τAν �Eλλ>νων 'π� τ�ν ∆�γµατισµ� π�0 <γινε κ�π�τε σF µ"α π�λ0 παλαι�
7π�+>, 4 �π�"α <φερε στ�ν κ�σµ� τ�ν σκ�τειν� Mεσα"ωνα. �H κατ�κτηση 7κε"νη
<+ει παρ8λθει πι9 'π� τ�0ς ν8�υς καιρ�0ς π�0 Eρθαν, κα. τ
ν 'ρ+
 τAν καιρAν
αBτAν θ9 τ
ν ;ρ��ν, #σ�ι <+�υν 'γαθ
 πρ�α"ρεση, στ
 µεγ�λη �Eλληνικ
 �Eπα-
ν�σταση τ�� 1821.

Π�ν�ς Tσ�νας
�Eπ"τιµ�ς ∆ιευθυντ
ς

�Eθνικ3ς Bι;λι�θ>κης τ3ς �Eλλ�δ�ς
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K/ριε MπαµπινιQτη, µετ� τRν :π�δειL�ν σας ν� γρ$φ'υµε «Sρθ'παιδικ5ς»
(αJτ5ς π'T κ$νει Sρθ� τ� παιδι$), �ντK «Sρθ'πεδικ5ς» (αJτ5ς π'T στερεQνει
Sρθ$)· µετ� τRν διαεα�ωσ�ν σας 2τι τ5 Vν'µα M�εWα (πριγκ�πισσα καK �ρ�α�α
π�λη τXς Mακεδ'ν�ας) δYν ε�ναι λ�Lις ZλληνικR κι <τσι [να �ωρι�, �ντK ν� λ�-
γεται M�εWα, �π'καλε)ται K'παν�ς, Wητ� κι *γ] τ� γλωσσ'λ'γικ$ σας φ�τα.
Πρ�πει ν� γρ$φω «:πQθετ'» (�π5 τ5 :π�+`θ� D ̀ θ'(µαι) D «:π�θετ'» (�π5
τ5 :π5 + τ�θηµι, $Wω �π5 κ$τω, 2πως τRν 'Jρ� κ$τω �π5 τ� σκ�λια); ΣNς πα-
ρακαλ�, γνωµ'δ'τ!στε *π’ αJτ'(, γιατK θ� µY φ$?η 3 �γων�α τXς Sρθ'γραφ�ας
(�π5 τ5 Sρθ�ς+γρ$φω).

A.K.

Y.Γ. dAν εα�ως *λαµ$νατε τ5ν κ�π' ν� ρ�Lετε µ�α µατι� στ5 λεLικ5 τ'(
I. Σταµατ$κ'υ στ5 λXµµα «πεδ$ω», θ� *δια$Wατε: «δ�νω δι� δεσµ�ν», «δε-
σµε/ω», «δ�νω σφιγκτ$», «στερεQνω». KαK αJτ5 ε�ναι τ5 <ργ' τ'( !ρθ�-πεδι-
κ�$, ν� δ�σ?η σφιγκτ$, ν� στερεQσ?η (τ� SστN τ'( σQµατ'ς).

 Yπ'γρ$φ'ντας συµ�λαι'ν διδασκαλ�ας τXς  EλληνικXς ΓλQσσης µY τRν
γλωσσικRν κυ�ρνησιν («∆αυλ5ς», τ. 205) δYν *φανταW�µ'υν 2τι θ� εhρισκα
[να καθεστ]ς διδασκαλ�ας τXς �Aρ�α�ας  EλληνικXς στ� λ/κεια καK πανεπι-
στ!µια τXς Pωσσ�ας δι� τXς �EρασµικXς πρ'φ'ρNς. Bεα�ως *γ] *δ�δαLα τ'Tς
φ'ιτητ�ς µ'υ τXς N�ας  EλληνικXς �Aρ�α)α  Eλληνικ� στ5 γ´ <τ'ς τ�ν σπ'υδ�ν
τ'υς µY τRν SρθRν ZλληνικRν σ/γ�ρ'ν'ν πρ'φ'ρ$ν.

�Aλλ� π'�α ε�ναι αJτR 3 *ρασµικR πρ'φ'ρ$;  Oµιλ'(µεν περK τ'(  Oλλανδ'(
συγγραφ�ως �Eρ$σµ'υ, π'T τ5ν 16'ν α9�να *πεν�ησε τRν πρ'φ'ρ�ν π'T φ�-
ρει τ5 Vν'µ$ τ'υ. ∆ηλαδR �ναλελυµ�νες τKς διφθ�γγ'υς, τ� σ/µφωνα ,γ,δ
πρ'φερ�µενα >ς µπ, γκ, ντ �ντιστ'��ως, τ5 υ >ς 'υ κ.;. ∆Yν ε�ναι �ν$γκη ν�
ε�ναι κανεKς γλωσσ'λ�γ'ς D φιλ�λ'γ'ς, δι� ν� *νν'!σ?η π�σ'ν ψε/τικη ε�ναι
αJτR 3 πρ'φ'ρ$. �Aρκε) ν� πρ'φ�ρ?η >ρισµ�νες *κφρ$σεις D λ�Lεις τXς  Eλλη-
νικXς, γι� ν� �ντιληφθ?X τ5 γελ')'ν τ'( θ�µατ'ς.  H �π$ντησις τ�ν PQσσων δι-
δασκ�ντων τRν  EλληνικRν στ� κλασσικ� τµ!µατα τ�ν *κπαιδευτικ�ν "δρυ-
µ$των µY τRν *ρασµικRν πρ'φ'ρ�ν ε�ναι, 2τι αJτR �π'τελε) παρ$δ'σι. Πρ�τ'ν,
δYν ν'µ�Wω 2τι '" "δρ/σαντες τ5 πρ�τ'ν πανεπιστ!µι'ν στRν Pωσσ�αν-M�-
σ�αν, '" �δελφ'K Λει�'/δη *κ Kεφαλλην�ας, ;ρ�ισαν <τσι. ∆ε/τερ'ν, γιατK
ε�ναι παρ$δ'σις τ� 300 (;;;) �ρ�νια καK V�ι παρ$δ'σις τ� πρ'ηγ'/µενα 800
�ρ�νια, �π5 τ�τε π'T 3 Pωσσ�α *�ρησιµ'π'�ησε τ5 Zλληνικ5ν �Aλφ$ητ'; Tρ�-
τ'ν (αJτ5 9σ�/ει δι’ 2λ'υς τ'Tς κλασσικ'Tς φιλ'λ�γ'υς τ'( κ�σµ'υ), δYν ε�ναι
κρ)µα ν� διδ$σκωνται *πK µ�αν 5ετ�αν καK περισσ�τερ'ν �ρ�α)α Zλληνικ� καK
ν� µRν καταλαα�ν'υν τ� τ'Tς λ�νε '" �Eλληνες D ν� µRν τ'Tς καταλαα�ν'υν
'" �Eλληνες, *νE� γνωρ�W'υν πλXθ'ς λ�Lεων �ρ�α�ων Zλληνικ�ν π'T W'(ν καK
Iµιλ'(νται σ!µερ'ν;

∆.K.

T% �ρασµικ% τ&ν P(σσων

«�Yπ,θετ�» . «/π(θετ�»;

AIΣIMA KAI A∆HPITA



�Aνεκ'ινQθ?η, 2τι µ�α Iµ$δα *πιστηµ�νων τ'( �Iνστιτ'/τ'υ Γ'νιδιωµατικXς
dEρευνας τ'( Mα�ρυλαντ σ�εδι$Wει τRν δηµι'υργ�α µιNς ν�ας µ'ρφXς WωXς
�π5 �ηµικ� στ'ι�ε)α. �Oµως σ/µφωνα µY τRν �νταπ�κρισιν τXς «KαθηµερινXς»,
27/1/99, τ5 πε�ραµα θ� πραγµατ'π'ιηθ?X, *φ’ 2σ'ν Iµ$δα θε'λ�γων καK ε9δικ�ν
τXς «ι'ηθικXς» δQσ'υν τRν �δει$ν τ'υς.  H *πιστ!µη �κ�µη :π5 τRν αMρεσιν
τXς θρησκε�ας καK τ�ν vθικ'λ�γων· *µπρ5ς στRν ν�α �ιλιετ�α. KαK µετ� θ� �π'-
ρ'(ν π'λλ'�, γιατK �κ�µα I �ρ�α)'ς Zλληνικ5ς π'λιτισµ5ς ε:ρ�σκεται 'Jσ�wα σY
διωγµ�.

T�π'τε πι5 λ'γικ5 (ν� :φ�σταται διωγµ'Tς I �ρ�α)'ς Zλληνικ5ς π'λιτισµ�ς),
�φ'( στ� <ργα τ�ν  Eλλ!νων ε:ρ�σκεται 3 �παρ�R 2λων τ�ν *πιστηµ�ν. Π�ς
ν� δε�θ?X I *L'υσιασµ5ς τ5 «Mακ$ρι'ι '" πλ'/σι'ι τE� πνε/µατι» τ'( Zλληνικ'(
πανθ�'υ;

A.K.

 O Π$πας �Iω$ννης Πα(λ'ς I B´ τ5ν παρελθ�ντα Γεν$ρη �νεγνQρισε τ'Tς
�Iταλ'Tς κ'µµ'υνιστYς >ς �ναπ�σπαστ' τµXµα τ'( π'ιµν�'υ τ'υ καK V�ι >ς µ�α
�ντ�παλη *π�γεια θρησκε�α, 2πως '" πρ'κ$τ'�'� τ'υ –καK I Gδι'ς, [ως σ!µερα–
θεωρ'(σαν.

Στ'Tς �αλεπ'Tς σηµεριν'Tς καιρ'Tς γι� τKς Iµ'γ$λακτες �δελφYς θρησκε)ες
τ�ν *π�γειων καK *π'υρ$νιων παραδε�σων µι� µεταL/ τ'υς συµµα��α ε�ναι 3 κα-
λ/τερη π'λιτικ! τ'υς *πιλ'γR τ�σ' γι� τ'Tς πιστ'Tς τ'( *πK γXς παραδε�σ'υ,
π'T �ναWητ'(ν ν�'υς π'ιµ�νες καK ν�α µαντρι$, 2σ' καK γι� τ5ν �ρ�ιπ'ιµ�να
τXς ∆/σης, π'T π'λλαπλ�ς µ$�εται ν� συγκεντρQσ?η τ5 yδη διεσπαρµ�ν' καK
*ν πνευµατικ?X τρικυµ�wα διατελ'(ν παγκ�σµι� τ'υ π'�µνι'.

Π.Λ.K.

 H *ρευν!τρια �Eλ�Wαµπεθ Γ'υα�ηλαντ Mπ$ρµπερ �πεφ$νθη, 2τι '" µ'/µιες,
π'T ε:ρ�θησαν στRν κινεWικR <ρηµ' OJρ'(µτσι, �ν!κ'υν σY λευκR φυλR �π5
τ5ν Kα/κασ'· 3 hφανσις τ�ν :φασµ$των ε�ναι �π'κλειστικ� εJρωπαϊκR (�ν$-
λ'γη µY τRν hφανσιν τ�ν σκωτσ�Wικων :φασµ$των), �λλ� I �ρ�ικ5ς τ�π'ς πρ'-
ελε/σεως αJτXς τXς τε�νικXς ε�ναι 3 M�ση �Aνατ'λ!. Bεα�ως καµµ�α συσ��-
τισις µY τ5 µυκηναϊκ5 νεκρ'ταφε)', π'T ε:ρ�θη κ$π'ια �ιλι�µετρα πι5 π�ρα.
T5 'Jσι�δες, ε�ναι 2τι 2λα δ�ν'νται µεταL/ τ'υς: Kα/κασ'ς (�Iνδ'ευρωπαϊκR
Iµ'εθν�α), M�ση �Aνατ'λR (*L �Aνατ'λ�ν τ5 φ�ς). ΓιατK 2µως 3 �Lι�λ'γη *ρευ-
ν!τρια δYν γρ$φει 2λη τRν �λ!θεια, 2τι καK 3 EJρQπη >ς yπειρ'ς ε�ναι δηµι-
'/ργηµα τ�ν *κλεκτ�ν τ'( Για��; K$π'τε �π5 τRν π'λλR εJλ'γ�α '" *κλεκτ'K
παραπλ!θυναν. dEτσι, γι� ν� �π'κτ!σ'υν Wωτικ5 ��ρ', ;ρ�ισαν ν� πετ'(ν
��µα στR θ$λασσα καK κ'υαδ$κι-κ'υαδ$κι, σ/ν Για��, *δηµι'/ργησαν τRν
EJρQπη. KαK 2π'ι'ς δYν τ5 πιστε/ει, φωτι� θ� ρ�L?η I Για�Y γι� ν� τ5ν κατα-
κα/σ?η σ�ν σ'υλ$κι.

A.K.

Σηµιτικ6 ε7ρωπαϊκ6 /φαντ�υργ�α

�Eν�π��ηση παραδε�σων

Πτω;� κα πλ��σι�ι τ<& πνε�µατι
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I. EIΣAΓΩΓH
�Ως γνωστ
ν, �ρ�αι
τατα ε�ς τ�ν �Eλληνικ�ν ��ρ�ν συν��ησαν τρε�ς µεγ�λ�ι

κατακλυσµ� : Πρ�τ�ς # $π& 'Ωγ(ρ�υ, δε(τερ�ς # $π& Π(*+ας κα& ∆ευκαλ ων�ς,
# #π���ς -π.ρ/ε # µ�γιστ�ς κα& καταστρεπτικ0τερ�ς 1λων, κα& τρ τ�ς # $π& ∆αρ-
δ�ν�υ. (Bλ�πε κα& «∆αυλ
ν», τ. 195, M�ρτι�ς 1998).

T?ν �ρ�αι�τ�ραν @σως µαρτυρ αν περ& τ�A κατακλυσµ�A $π& $π��.ς τ.ς Π(*+ας
κα& ∆ευκαλ ων�ς B��µεν �π� τ�ν Π νδαρ�ν, # #π���ς ε�ς τ�ν Bνατ�ν (9�ν) «'Oλυ-
µπι
νικ
ν» τ�υ, 1ταν -µνD. τ�ν 'Oπ�(ντι�ν EE�ρµ�στ�ν, λ�γει τF G/.ς κατ’ $λευ-
θ�ραν �π
δ�σιν, +υθµικJν, τ�A Θε�φ λ�υ B�ρ�α:

«... Φ�ρε δ	 τ�ν λ�γ�ν ε�ς τ�ν π�λιν τ�ς Πρωτ�γενε�ας,
�π�υ κατ’  ντ�λ�ν τ�! π�λυ"ρ�ντ�υ ∆ι�ς

$ Π%&'α κα( ) ∆ευκαλ�ων
κατ�"ησαν  κ τ�! Παρνασσ�! κα( τ�ν
πρ,τ�ν κατεσκε%ασαν �-κ�ν,

.νευ δ’ /ρωτ�ς )µ�φυλ�ν λιθ�νην  δηµι�%ργησαν γενε3ν,
4ν�µ3σθησαν δ	 λα�( �5 6ν7κ�ντες ε�ς α8τ�ν 6π� τ,ν λ�θων...».

�O Π νδαρ�ς µM τ� �νωτ�ρω µικρ�ν �π
σπασµα τ�A Nµν�υ τ�υ περιγρ�φει τ 
�κρι��ς συν��η µετF τ�ν κατακλυσµ�ν τ�A ∆ευκαλ ων�ς, 1τι δηλ. # ∆ευκαλ ων
κα& O σ(Pυγ
ς τ�υ Π(*+α (µετF τ?ν �π
συρσιν τ�ν -δ�των τ�A κατακλυσµ�A)
κατ��ησαν �π� τ&ς κ�ρυφMς τ�A Παρνασσ�A κα& Qδρυσαν τ?ν πρ0την µετακα-
τακλυσµια αν µικρ?ν κ�ινων αν �νθρ0πων, O #π� α $δηµι�υργJθη R�ι δι’ Bρω-
τ�ς (µ /εως, συν�υσ ας) αEτ�ν.

'AλλF περισσ
τερες πληρ�φ�ρ ες περ& τ�A κατακλυσµ�A τ�A ∆ευκαλ ων�ς κα&
τ.ς Π(*+ας δ δει # 'Aπ�λλ
δωρ�ς # 'Aθηνα��ς (γραµµατικ�ς τ�A 2�υ π.X.
α��ν�ς) ε�ς τ?ν «Bι�λι�θJκην» τ�υ VII A´, Wς G/.ς: «Y5�ς τ�! Πρ�µηθ�ως ;ταν
) ∆ευκαλ�ων. O=τ�ς "ασιλε%ων τ�ς περ( τ�ν Φθ�αν περι�>�ς νυµφε%εται τ�ν
Π%&'αν, τ�ν θυγατ�ρα τ�! ?Eπιµηθ�ως κα( τ�ς ΠανδAρας, τ�ν )π��αν �5 θε�(
/πλασαν Bς πρAτην γυναCκα. DOταν δ	 ) ZεFς Gθ�λησε νH 6φαν�σIη τ� >αλκ�!ν
γ�ν�ς, ) ∆ευκαλ�ων κατH συµ"�υλ�ν τ�! Πρ�µηθ�ως κατεσκε%ασε µ�αν λ3ρνα-
κα (κι�ωτ
ν, πλ���ν), /"αλε µ�σα �λα τH 6ναγκαCα κα( ε�σ�λθε κα( ) Kδι�ς µετH
τ�ς Π%&'ας σ’ α8τ7ν. LO ZεFς δ	 /ρριMε π�λλ�ν "ρ�>�ν 6π� τ�ν �8ραν�ν, $ )π��α
�λα τH µ�ρη τ�ς LEλλ3δ�ς κατ�κλυσεν, Nστε νH >αθ�!ν �λ�ι �5 .νθρωπ�ι, πλ�ν
Oλ�γων, �5 )π�C�ι κατ�φυγ�ν ε�ς τH πλησ��ν PψηλH Rρη. T�τε δ	 κα( τH ε�ς τ�ν
Θεσσαλ�αν Rρη (XOλυµπ�ς κα& XOσσα) διε>ωρ�σθησαν κα( �λα κατεστρ3φησαν
 κτ�ς 6π� τ�ν ?Iσθµ�ν κα( τ�ν Πελ�π�ννησ�ν. LO ∆ευκαλ�ων µ�σα ε�ς τ�ν λ3ρ-
νακα φερ�µεν�ς π3νω στH Vδατα τ�! κατακλυσµ�!  π(  νν�α $µ�ρες κα( ν%κτες
πρ�σ7ραMε ε�ς τ�ν Παρνασσ�ν, κα(  κεC, 6φ�!  σταµ3τησαν �5 "ρ�>�ς,  M�λθε κα(
πρ�σ�φεραν θυσ�αν ε�ς τ�ν Σωτ�ρα ∆�α. LO ZεFς δ�, 6φ�! /στειλε τ�ν LEρµ�ν

20.000 �Z 'Aθηνα��ι $π& K�κρ�π�ς
OI δ�� πρ·τες Aπ�γραφEς πληθυσµ�Y
στHν Aπ�τατη EλληνικH Aρ�αι�τητα



πρ�ς α8τ�ν (∆ευκαλ ωνα), τ�! παρ7γγειλε νH  κλ�MIη �,τι θ�λει, ) δ	 ∆ευκαλ�ων
 κλ�γει νH γ�ν�υν πρ�ς >3ριν τ�υ .νθρωπ�ι. KατH συµ"�υλ�ν τ�! ∆ι�ς ) ∆ευ-
καλ�ων σηκAν�ντας λ�θ�υς τ�Fς /ρριπτεν π3νω 6π� τ� κεφ3λι τ�υ, κα( �σ�υς
µ	ν /ρριπτεν (λ θ�υς) ) ∆ευκαλ�ων .νδρες  γ�ν�ντ�, �σ�υς δ	 $ Π%ρρα  γ�ν�ντ�
γυναCκες. ?Aπ� α8τ� τ� γεγ�ν�ς κα( λα�( 4ν�µ3σθησαν µεταφ�ρικ,ς 6π� τ�!
λZας π�F σηµα�νει λ�θ�ς».

Συνε� Pων # 'Aπ�λλ
δωρ�ς λ�γει, 1τι # ∆ευκαλ ων �π�κτησε µM τ?ν Π(*+αν,
τρ α τ�κνα, πρ�τ�ν τ�ν ]Eλληνα, διF τ�ν #π���ν λ�γ�υν κα& 1τι $γεννJθη �π� τ�ν
∆ α, δε(τερ�ν τ�ν 'Aµφικτ(�να, # #π���ς $�ασ λευσεν ε�ς τ?ν 'Aττικ?ν µετF �π�
τ�ν Kρανα�ν, κα& µ αν κ
ρην, τ?ν Πρωτ�γ�νειαν. (T� Rν�µα τ�Aτ� τ.ς Πρωτ�-
γενε ας τ� �ναφ�ρει, 1πως ε@δαµε πρ�ηγ�υµ�νως, κα& # Π νδαρ�ς, µM τ?ν δια-
φ�ρFν 1τι # Π νδαρ�ς ε�ς τ�ν Nµν�ν τ�υ $νν�ε� τ?ν π
λιν τ.ς 'Oπ�Aντ�ς Πρω-
τ�γ�νειαν, O #π� α Bλα�ε τ� Rν�µα �π� τ?ν κ
ρην Πρωτ�γ�νειαν).

II. H AΠOΓPAΦH TΩN AΘHNAIΩN AΠO TON KEKPOΠA

MετF τ?ν παρ�θεσιν τ�ν δ(� �π�σπασµ�των �π� τ�ν Π νδαρ�ν κα& τ�ν 'Aπ�λ-
λ
δωρ�ν, π�^ �ναφ�ρ�νται ε�ς τ�ν κατακλυσµ�ν κα& ε�ς τF Bργα τ�A ∆ευκαλ ω-
ν�ς κα& τ.ς Π(*+ας κα& πρ�κειµ�ν�υ νF Gρµηνε(σωµεν τ?ν «�λληγ�ρ αν» µ�-
ρ�υς τ�A «µ(θ�υ» π�^ �ναφ�ρει # 'Aπ�λλ
δωρ�ς (1τι δηλ. # ∆ευκαλ ων, κατF
συµ��υλ?ν τ�A ∆ι
ς, κα& O σ(Pυγ
ς τ�υ Π(*+α Bρριπτ�ν λ θ�υς -πMρ τ?ν κεφα-
λJν των, µM �π�τ�λεσµα �Z λ θ�ι αEτ�& νF γ νωνται _νδρες κα& γυνα�κες �ντ -
στ�ι�α), θF $πικαλεσθ�µεν δ(� _λλες µαρτυρ ες-στ�ι�ε�α, τF #π��α λαµ��ν�µεν
�π� τ�ν 'Aθαν�σι�ν Σταγειρ την κα& τ�ν �ρ�α��ν ]Eλληνα Zστ�ρικ�ν Φιλ
��ρ�ν.
(Σηµει0νεται κατ’ �ρ�Fς 1τι: «?Aλληγ�ρ�α ε-ναι λ�Mις [τερ�ν τι λ�γ�υσα κα( \τ�-
ραν /νν�ιαν παριστ,σα» (κατF τ�ν Γε0ργι�ν X�ιρ���σκ
ν).

�O 'Aθαν�σι�ς Σταγειρ της ε�ς τ�ν τρ τ�ν τ
µ�ν τ.ς «'Ωγυγ ας» τ�υ λ�γει τF
G/.ς περ& τ�A ∆ι
ς: «LO ZεFς 6λληγ�ρεCται κατH τ�ν ?Oρφ�α ε�ς π�λλH πρ3γµα-
τα κα( ε�ς α8τ� τ� πZν κα( ε�ς DHλι�ν κα( α�θ�ρα �δ�ως, κα( ε�ς .λλα π�λλH φυ-
σικ3, µεταφυσικH κα( Gθικ3, κατH τHς διαφ�ρ�υς γνAµας κα( �δ�ας περ( α8τ�!
τ,ν π�ιητ,ν ... Mεταφυσικ,ς δ	 6λληλ�ρεCται ε�ς τ�ν κ�ιν�ν  κε�νην δ%ναµιν τ,ν
Rντων, _τις πρ�ν�εC περ( γεν�σεως, διατ3Mεως, διακ�σµ7σεως κα( διατηρ7σεως
π3ντων, τ�ν )π��αν λ�γ�υσιν ν� ν !ϋλ�ν τ�! παντ�ς· �5 µ	ν aγι�ι πατ�ρες Oν�-
µ3b�υσιν α8τ�ν θε�αν πρ�ν�ιαν, �5 δ	 φυσικ�( ν�µ�υς τ�ς φ%σεως. Kα( κατH
τα%την τ�ν /νν�ιαν  ν�µιb�ν, �τι κατ�ικεC ) ZεFς ε�ς τ�ν �8ραν�ν, ε�ς τ� καθα-
ρAτατ�ν κα( τιµιAτατ�ν µ�ρ�ς τ�! παντ�ς, �θεν "λ�πει κα( πρ�ν�εC τH π3ντα κα(
κρ�νει κα( 6νταµε�"ει τHς πρ3Mεις τ,ν 6νθρAπων. ?Eκ τα%της �cν τ�ς  νν��ας
6λληγ�ρεCται κα( ε�ς τ�ν 6νθρAπιν�ν ν�!ν. ?Hθικ,ς δ	 6λληγ�ρεCται ε�ς συνετ�ν,
π�λιτικ�ν, $γεµ�νικ�ν, ν�υνε>� κα( δ�και�ν "ασιλ�α ... ∆ιH τ�!τ�, �ταν λ�γ�υ-
σιν �5 π�ιητα�, �τι ) Zε%ς π�µπει τ�ν ?AθηνZν πρ�ς τινα, d τ�ν LEρµ�ν,  νν�-
�!σιν, �τι ) τ�ι�!τ�ς ν�!ς π�µπει τ�ν φρ�νησιν, d τ�ν λ�γ�ν...». Συγκρατ�Aµε
λ�ιπ�ν �π� τ� �νωτ�ρω �π
σπασµα τ�A 'Aθ. Σταγειρ τ�υ, 1τι # Zε^ς �λληγ�-
ρε�ται «E�ς τ�ν 6νθρAπιν�ν ν�!ν» κα& 1τι, 1ταν �Z π�ιητα& λ�γ�υν 1τι # Zε^ς π�-
µπει τ?ν 'Aθηνcν d τ�ν �Eρµ.ν, $νν��Aν 1τι # τ�ι�Aτ�ς ν�Aς π�µπει τ?ν φρ
νη-
σιν dν τ�ν λ
γ�ν d καλ(τερ�ν παρ�γη �δ�ας.

�H δε(τερη µαρτυρ α d στ�ι�ε�� πρ��ρ�εται �π� �ρ�α��ν σ�
λι�ν ε�ς τ�ν Bνα-
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τ�ν 'Oλυµπι
νικ�ν τ�A Πινδ�ρ�υ, τ� #π���ν λ�γει:  1τι # K�κρ�ψ, # πρ�τ�ς �α-
σιλε^ς τ�ν 'Aθηνα ων σM �ρ�αι�τ�τ�υς �ρ
ν�υς, «�πως ) Φιλ�>�ρ�ς (γραµµα-
τικ�ς κα& Zστ�ρι�γρ�φ�ς, 'Aθηνα��ς: 200 π.X.) µZς λ�γει, ε->ε τ�ν  Mαιρετικ�ν �δ�-
αν νH πρ�"� ε�ς 6π�γραφ�ν τ�! πληθυσµ�! τ,ν ?Aθηνα�ων (�λλF πρ�φαν�ς
κα& 1λων τ�ν κατ� κων τ.ς 'Aττικ.ς), >ρησιµ�π�ι7σας, πρ�ς καταµ�τρησιν τ,ν
κατ��κων, λ�θ�υς, eτ�ι δι�ταMεν κ3θε κ3τ�ικ�ν νH '�πτIη [ναν λ�θ�ν σ	 πρ�σ-
διωρισµ�ν� τ�π�ν Nστε �σ�ι λ�θ�ι συνεκεντρAθησαν τ�σ�ι ;σαν κα( �5 κ3τ�ικ�ι
τ,ν ?Aθην,ν κα( τ�ς ?Aττικ�ς κα(  µετρ7θησαν �5 λ�θ�ι κα( "�"αια �5 κ3τ�ικ�ι
κα( εPρ�θησαν νH ε-ναι 20.000 >ιλι3δες (δισµ%ρι�ι). Kα(  πειδ�  µετρ7θησαν µ	
λ�θ�υς �λ�ι �5 κ3τ�ικ�ι, 4ν�µ3σθησαν κα( λα��, δι�τι ) λ�θ�ς  λ�γετ� κα( λZας
d λZς.». Bλ�π�µεν $π σης, 1τι # K�κρ�ψ -π.ρ/εν # καθιδρυτ?ς τ.ς �ρ�α ας π�-
λιτικ.ς συστ�σεως κα& κ�ινωνικ.ς εEδαιµ�ν ας τ�ν �ρ�α ων τ.ς 'Aττικ.ς.

III. H EPMHNEIA THΣ AΛΛHΓOPIAΣ TΩN ΛIΘΩN

XE��ντες λ�ιπ�ν -π’ Rψιν µας π�ντα τF µ��ρι τ�Aδε λε�θ�ντα, θF $πι�ειρJσω-
µεν νF �π�καλ(ψωµεν τ?ν �λληγ�ρικ?ν σηµασ αν τ.ς παναρ�α ας �Eλληνικ.ς
παραδ
σεως, «µ(θ�υ», κατF τ?ν #π� αν σ(µφωνα µM τ�ν 'Aπ�λλ
δωρ�: «) ZεFς
/στειλε τ�ν LEρµ�ν πρ�ς τ�ν ∆ευκαλ�ωνα γιH νH τ�! παραγγε�λIη νH bητ7σIη �,τι
α8τ�ς () ∆ευκαλ�ων) θ�λει, ) δ	 ∆ευκαλ�ων, bητZ νH γ�ν�υν πρ�ς >3ριν τ�υ
.νθρωπ�ι». T�Aτ� πρ�φαν�ς σηµα νει 1τι ε�ς τ�ν ν�Aν (Zε^ς = N�Aς) τ�A ∆ευ-
καλ ων�ς (µετF τ?ν φ��ερ?ν καταστρ�φ?ν π�^ $π�φερεν # κατακλυσµ�ς ε�ς φυ-
τ�, P�α κα& �δ ως ε�ς τ�^ς �νθρ0π�υς, $κ τ�ν #π� ων π�λ^ oλ γ�ι διεσ0θησαν
διαφυγ
ντες κα& διασκ�ρπισθ�ντες ε�ς τF -ψηλF Rρη), $γεννJθη O �δ�α νF συ-
γκεντρ0σDη τ�^ς $ναπ�µε ναντας κα& διεσπαρµ�ν�υς �νF τF Rρη �νθρ0π�υς κα&
µM αEτ�(ς, �φ’ Gν�ς µMν νF Zδρ(σDη ν�αν κ�ινων αν d ν�αν π
λιν d ��κισµ�ν (Wς
κ�ινωνικ�ν pν) κα& �φ’ Gτ�ρ�υ Wς συγκεντρωµ�ν�ι πλ��ν �Z _νθρωπ�ι νF συ-
νευρεθ�Aν κα& νF �π�κτJσ�υν ν��υς �π�γ
ν�υς κα& Wς $κ τ�(τ�υ νF $π�λθη
αq/ησις τ�A πληθυσµ�A, rστε νF µ?ν �φανισθD. τ� �νθρ0πιν�ν γ�ν�ς. ∆ιF τ�Aτ�ν
�κρι��ς τ�ν λ
γ�ν Pητsc �π� τ�ν ∆ α=N�Aν # φρ
νιµ�ς ∆ευκαλ ων νF γ ν�υν
πρ�ς ��ριν τ�υ _νθρωπ�ι. MM _λλα λ
για, $π.λθεν ε�ς τ�ν ν�Aν τ�A ∆ευκαλ ω-
ν�ς O �δ�α, 1τι O �νθρωπ
της, �Z _νθρωπ�ι, π�^ �π�µειναν π�ρα π�λ^ oλ γ�ι
µετF τ�ν κατακλυσµ
ν, θF $��ν�ντ� $/ #λ�κλJρ�υ, $Fν δMν τ�^ς συνεκ�ντρωνε,
rστε διF τ.ς µ /εως (συνε(ρεσις, συν�υσ α) νF µπ�ρ�Aν νF αE/ηθ�Aν.

Tαυτ
�ρ�να # ∆ευκαλ ων εt�ε τ?ν σ�φ?ν �δ�αν νF καταµετρJσDη (�π�γραφ?)
τ�^ς $ναπ�µε ναντας �νθρ0π�υς διF τ.ς συγκεντρ0σεως τ�(των, �Z #π���ι κα-
τJρ��ντ� �π� τF -ψηλF Rρη, 1π�υ εt��ν καταφ(γει. �H καταµ�τρησις (�π�-
γραφ?) τ�ν διασωθ�ντων �νθρ0πων Bγινε µM λ θ�υς (λιθαρ�κια) Wς G/.ς: ]Oσ�ι
µMν $κ τ�ν �νθρ0πων uσαν _νδρες κατεµετρ�ντ� -π� τ�A ∆ευκαλ ων�ς, # #π���ς
Bρριπτεν (/"αλλεν) vνα µικρ�ν λ θ�ν δ πλα τ�υ διF κ�θε _νδρα π�^ παρ�υσι�-
Pετ�. ]Oσ�ι δM $κ τ�ν �νθρ0πων uσαν γυνα�κες κατεµετρ�ντ� -π� τ.ς Π(*+ας,
O #π� α Bρριπτεν (/"αλλεν) κα& αEτ? vναν µικρ�ν λ θ�ν δ πλα της διF κ�θε γυ-
να�κα π�^ παρ�υσι�Pετ�. ∆ι’ αEτ�A τ�A τρ
π�υ Bγινεν O πρ0τη µετακατακλυ-
σµια α κα& πρωτ
γ�ν�ς καταµ�τρησις (�π�γραφ?) τ�ν $πιPησ�ντων $κ τ�A κα-
τακλυσµ�A �νθρ0πων, O #π� α εt�ε τ� $/αιρετικ�ν πλε�ν�κτηµα, 1τι $κτ�ς �π�
τ� σ(ν�λ�ν τ�ν $πιPησ�ντων d διασωθ�ντων π�^ $φαν�ρωνεν, $δε κνυε ταEτ�-
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�ρ
νως κα& π
σ�ι $/ αEτ�ν uσαν _νδρες κα& π
σες uσαν γυνα�κες. T� γεγ�ν�ς
τ�Aτ� παρε��ε ε�ς τ�ν ∆ευκαλ ωνα τ?ν δυνατ
τητα νF γνωρ PDη $κ τ�ν πρ�τ�ρων
π
σα Pευγ�ρια �νθρ0πων �ντιθ�τ�υ φ(λ�υ θF uτ� δυνατ�ν νF πρ�κ(ψ�υν, rστε
νF δ(νανται νF τεκν�π�ιJσ�υν, πρ�κειµ�ν�υ νF αE/ηθD. O ν�α µετακατακλυσµι-
α α γενεF �νθρ0πων. 'Eπειδ? εEθ^ς µετF τ�ν κατακλυσµ�ν O καταµ�τρησις (�π�-
γραφ?) τ�ν διασwωθ�ντων �νθρ0πων Bγινε µM λ θ�υς (λιθαρ�κια), διF τ�ν λ
γ�ν
τ�Aτ�ν O γενεF αEτ? xν�µ�σθη λιθ νη γενεF d «λ�θιν�ς γ�ν�ς» κατF τ�ν Π ν-
δαρ�ν.

IV. EΠIΛOΓOΣ

MετF λ�ιπ�ν τ?ν �π�κ�λυψιν (εNρεσιν) τ.ς �λληγ�ρικ.ς σηµασ ας τ�A «µ(θ�υ»
(�ρ�αι�τ�τη Gλληνικ? παρ�δ�σις) περ& Π(*+ας κα& ∆ευκαλ ων�ς πρ�κ(πτει τ�
σπ�υδα��ν γιF τ?ν πρ�ϊστ�ρ αν τ�A �Eλληνικ�A XEθν�υς συµπ�ρασµα, 1τι ε�ς
τ?ν παναρ�α αν Gλληνικ?ν $π��?ν κα& ε�ς τ�ν �Eλληνικ�ν ��ρ�ν Bγιναν δ(�
τ�Eλ��ιστ�ν �π�γραφMς πληθυσµ�A, Wς θF $λ�γ�µεν σJµερ�ν, O πρ0τη κα& µε-
τακατακλυσµια α, O -π� τ�A ∆ευκαλ ων�ς κα& τ.ς Π(*+ας κα& O δε(τερη, µετα-
γενεστ�ρα, O -π� τ�A K�κρ�π�ς τ�A διφυ�Aς, �ασιλ�ως τ�ν 'Aθηνα ων κα& 1λης
τ.ς 'Aττικ.ς, κα& 1τι O πρ0τη τ�A ∆ευκαλ ων�ς �π�γραφJ, π�^ εt�ε κα& $/αι-
ρετικ?ν σπ�υδαι
τητα, δι�κρινεν d διε�0ριPε τ�ν �ριθµ�ν (πλ.θ�ς) τ�ν �νδρ�ν
κα& τ�ν γυναικ�ν κα& συνεπ�ς -π.ρ/εν κα& τελει�τ�ρα τ.ς �π�γραφ.ς π�^ Bγι-
ναν -π� τ�A �ασιλ�ως K�κρ�π�ς.

Θ�λω $δ� νF πρ�σθ�σω κα& τF G/.ς: T� φαιν
µεν�ν τ.ς �π�γραφ.ς τ�A πλη-
θυσµ�A $µφαν Pεται διF πρ0την φ�ρFν ε�ς τ?ν παναρ�α αν Zστ�ρ αν τ�ν �EλλJ-
νων κα& ε�ς 1λην τ?ν �νθρωπ
τητα κα& �π�καλ(πτει τ� $κπληκτικ�ν γεγ�ν
ς, 1τι
-π.ρ�εν B/���ς π�λιτισµ�ς ε�ς τ�ν �Eλληνικ�ν ��ρ�ν �π� τ.ς παναρ�α ας $π��.ς.
∆ι
τι π�ς εtναι δυνατ�ν # ∆ευκαλ ων κα& O Π(*+α νF συλλαµ��ν�υν τ?ν �δ�αν
περ& �π�γραφ.ς τ�A πληθυσµ�A µετF τ�ν κατακλυσµ�ν κα& νF Zδρ(�υν κα& νF
oργαν0ν�υν κ�ινων ας κα& π
λεις, $Fν δMν -π.ρ��ν, �ρ�αι�τ�ρ�ν �π� αEτ�(ς,
πρ
τυπα; XAρα -π.ρ��ν κα& πρ&ν �π� αEτ�^ς oργανωµ�νες κ�ινων ες �νθρ0-
πων ε�ς τ�ν �Eλλαδικ�ν ��ρ�ν µM -ψηλ�ν µ�λιστα, διF τ?ν $π��?ν $κε νην, π�-
λιτισµ�ν (πρ�κατακλυσµια�ες κ�ινων ες).

Περα νων τ�ν λ
γ�ν µ�υ σηµει0νω συµπληρωµατικ�ς, 1τι, $νw� _λλων λα�ν O
παρ�δ�σις �ναφ�ρει vναν µ
ν�ν κατακλυσµ�ν, O Gλληνικ? παρ�δ�σις �ναφ�ρει
τρε�ς παλαι�τ�τ�υς κατακλυσµ�(ς, µ�γιστ�ς τ�ν #π� ων -π.ρ/εν # $π& ∆ευκα-
λ ων�ς. TF λεγ
µενα �π� Wρισµ�ν�υς, 1τι �Z ]Eλληνες «Bκλεψαν» τ?ν παρ�δ�-
σιν �π� _λλ�ν d _λλ�υς λα�^ς εtναι ���σιµα, καθ’ 1σ�ν κα& # �Hσ �δ�ς �ναφ�-
ρει π�ντε γ�νη �νθρ0πων d $π��Mς κα& # Π νδαρ�ς (520 π.X.) # Θη�α��ς �ναφ�ρει
τ�ν κατακλυσµ�ν $π& ∆ευκαλ ων�ς κα& Π(*+ας, �λλF κα& # Σ
λων (640 π.X.) #
'Aθηνα��ς, Wµ λει πρ�ς τ�^ς Zερε�ς τ.ς Σα}δ�ς τ.ς A�γ(πτ�υ περ& τ�A κατακλυ-
σµ�A $π& ∆ευκαλ ων�ς κα& Π(*+ας (Πλ�των, «T µαι�ς»), γιF τ�ν #π���ν Bλεγεν
1τι εtναι παλαι
τατ�ς.

∆ηµ. Kων. Mαργ(της
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�H περιπ�τεια τ�ς Kι�ωτ�� «µας»
Φαντ��εσθε ν� ε�ε συν�ψει �ρωτικ�ν δεσµ�ν � �µ�τερ�ς Περικλ�ς µ  µ!αν φηµισµ�-

νην δι� τ%ν &ραι'τητ� της κ'ρην ()ς π�+µε, -π� τ%ν Mασσαλ!α) κα0 ν� 1δινε στ�ν καρ-
π�ν α2τ�ς τ�ς σ�σης τ� ρυσελεφ�ντιν� 3γαλµα τ�ς θε5ς 6Aθην5ς, �κε8 στ%ν µακριν%
πατρ!δα τ�υ, γι� ν� πα!�9η; K�πως 1τσι µ5ς τ� λ�νε κα0 �< φ!λ�ι µας �< A=θ!�πες. 6Eγ@
ABερα µ�ρι τCρα, Dτι τ� συµπαθ ς α2τ� κρ�τ�ς τ�ς 6Aφρικ�ς 1Eγα�ε µαραθων�δρ'µ�υς
κα0 δρ�µε8ς µεγ�λων -π�στ�σεων. TCρα διαπιστCνω Dτι διαθ�τει κα0 παν�Bυπν�υς κα-
τ�!κ�υς.

T� <στ�ρικ�ν 1ει &ς GB�ς: IOταν � Σ�λ�µ@ν -π�κτησε γι� µ  τ%ν Eασ!λισσα τ�+ ΣαE�
(τCρα ν'µιµ�ν; παρ�ν�µ�ν; δ ν τ� γνωρ!�ω), τ�ν Mενελ!κ, τ�+ 1δωσε γι� πρ�8κα τ%ν Kι-
Eωτ� τ�ς ∆ιαθMκης, Dπ�υ, &ς γνωστ'ν, �φυλ�σσ�ντ� �< δ�κα �ντ�λ ς π�N � ΓιαE  (µε-
γ�λ� τ’ Qν�µ� τ�υ!) παρ�δωσεν ε=ς τ�ν παγκ�σµ!�υ κSρ�υς ν�µ�θ�τη κα0 Tγι� πρ�π�τ�-
ρα �µUν (τUν VEλλMνων) κSρι�ν Mωϋσ�, Dστις δι�τριψεν �ν τXU δικα!Xω κατ� τ%ν Yραν τ�ς
E�σκ�ς τUν π�ιµν!ων τ�υ. TCρα τ� κατ� π'σ�ν � Mωϋσ�ς �γνCρι�ε γρ�µµατα κα0 τ�
κατ� π'σ�ν � Θε�ς �µUν (τUν VEλλMνων), � ΓιαE  (ε2λ�γηµ�νη � Eασιλε!α τ�υ!) ε�ε
meeting µ  τ�ν σ�φ�ν ν�µ�διδ�σκαλ� ε�ναι 3λλ�υ ραEE!ν�υ Tαλµ�Sδ. Π�ντως, κατ� τ�Nς
A=θ!�πες π�ντα, � Mενελ0κ µερικ�Nς α=Uνες πρ� Xριστ�+ 1κ�ψε παραµ�σαλα τ%ν Kι-
Eωτ� τ�ς ∆ιαθMκης κα0 τ%ν π�γε πεσκ�σι στ%ν µαν�Sλα τ�υ. \Eτσι � σ�φ�ς Σ�λ�µ@ν
-πεµπ'λησε τ� <ερ� κα0 τ� Dσια τ�+ VEEραϊκ�+ Λα�+ (τSφλα ν�’9η τ� �λ�καSτωµα),
-λλ� κα0 �µUν τUν XριστιανUν, �πιEεEαιCν�ντας τ%ν σ�φ% λαϊκ% παρ�ιµ!α «τ' µ�υ
(µπ0π) σ�ρνει καρ�Eι»!

Πρ�σωπικ� πιστεSω Dτι µι� κασ�λλα µ  π�τριν� περιε'µεν� ε�ναι µ5λλ�ν φθηνι�ρι-
κ� δUρ�, 3Bι�ν π�ντως Gν�ς VEEρα!�υ Eασιλ�ως (κα0 aγ!�υ πρ�π�τ�ρ�ς �µUν �π!σης) π�N
σ�Eεται τ�ν Gαυτ' τ�υ, γι� µι� γκ�µεν�ρα σ�ν τ%ν Eασ!λισσα τ�+ ΣαE�. 6EδU γι� ν�
«ρ!B9ης» τ%ν Περµαθ�Sλα -π� τ� A=γ�λεω, πρ�πει ν� πι9�ς µα�! της δυ� κ�υE�δες καφ�,
Cρια τ� Eραδυν� σκ�τς. bAς ε�ναι ... \Eκτ�τε, λ�ιπ'ν, � KιEωτ�ς τ�ς ∆ιαθMκης, κειµM-
λι� κα0 �µUν, τUν XριστιανUν, 1µεινε -µαν�τι στ%ν A=θι�π!α. Kα0 κ�θε 19 6Iαν�υαρ!�υ,
�µ�ρα Dπ�υ G�ρτ��εται � E�πτισις τ�+ Xριστ�+, παρ�υσι��εται στ�Nς πιστ�Sς. TCρα, κα0
µ  τ� δ!κι� σας, θ� ρωτMσετε, τ! σ�ση 1ει � φ�ντης µ  τ� ρετσιν'λαδ�. TCρα τ! ν� σ5ς
πU; \AEυσσ�ς � ψυ% τ�+ θρησκευ�µ�ν�υ -νθρCπ�υ.

B�Eαια, γι� ν� π�+µε κα0 τ�+ στραE�+ τ� δ!κι�, �πειδ% δ ν µπ�ρ�+ν �< Xριστιαν�0
A=θ!�πες <ερε8ς ν� δ!δ�υν «τ� Tγια τ�8ς κυσ!ν», π�τ  δ ν παρ�υσι���υν τ%ν α2θεντικ%
κιEωτ'. Ogτε µ  σφα8ρες... T�Nς πασσ�ρ�υν hνα συµE�λικ� �µ�!ωµα, γι� ν�’�υν ν� π�-
ρεSωνται. Kι �κε8 ν� δ�ς αρ ς κα0 πανηγSρια. T! �ρ�!, τ! τραγ�Sδια, τ! ε2φρ�σSνη. Kι
Dλα α2τ� «γι� µι� VEλ�νη, γι� hνα 3δει� π�υκ�µισ�», π�N θ� 1γραφε κι � ΓιUργ�ς Σε-
φ�ρης. VH πραγµατικ% KιEωτ�ς δ ν Eγα!νει π�τ  1Bω, πρ�φανUς γι� ν� µ% τ%ν µατι�σ�υν.
M�λιστα θ� πρ'τεινα στ�Nς σεE�σµι�υς <ερε8ς ν� τ�ς κρεµ�σ�υν καλ�+-κακ�+ κα0 µι�
θαλασσι� �ντρα, �κε8 στ� παρεκκλMσι π�N Eρ!σκεται, πλ�ι στ%ν �κκλησ!α τ�ς VAγ!ας Mα-
ρ!ας τ�ς ΣιCν. Kα0 �πειδ% δ ν γνωρ!�ω τ! µπ�ρε8 ν� περι�9η � �κε8 φυλασσ'µενη «Kι-
Eωτ'ς», )ν E�Eαια jπ�ρ9η κ�τι, θ� τ�Nς πρ'τεινα ν� τ%ν -ν�!B�υν κα0 ν� δ�+ν τ� πε-
ριε'µεν' της. Γιατ0 ε�ναι κρ!µα κι 3δικ� ν� λιEαν!��υν τ!π�τε γκων�ρια κα0 ν� πρ�-
σκυν�+ν µερικ ς παλι'πετρες. Kι )ν διαπιστCσ�υν, π�N θ� διαπιστCσ�υν, τ%ν -π�τη, ν�
µ% π�+ν τ!π�τε στ�ν Λα', γιατ0 θ� τ�Nς στρCσ9η στ� κυνMγι κα0 θ� -ναγκαστ�+ν ν� τρ�-
�υν ταSτερα κι -π’ τ�ν 6Aµπ�µπε Mπεκ!λα.

Γιατ0 1ω -σφαλε8ς πληρ�φ�ρ!ες Dτι � ΓιαE� µας (τιµ% κα0 δ'Bα τ�υ!) δ ν kταν συ-
νεπ%ς στ� ραντεE�+ τ�υ µ  τ�ν Mωϋσ�, καθ@ς 1µπλεBε σ  µι� κυκλ�φ�ριακ% συµφ'ρη-
ση, -φMσας τ�ν µ�γα ν�µ�θ�την µας φι�λην (κ�ινUς µπ�υκ�λα). TCρα πUς µ5ς πρ��κυ-
ψαν �< δ�κα �ντ�λ ς, δ ν ρει��εται δ� κα0 jφηγεσ!α στ% XαϊλδεµE�ργη, γι� ν� διατυ-
πCσ9ης τ� α2τ�ν'ητ�ν.

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



1. ΓENIKA
Kατ� τ�ν �Aρισττ�λη «κ�θε διδασκαλ�α κα κ�θε διαν�ητικ� µ�θηση �εκιν�ει

�π� τ� γν�ση π�� πρ�ϋπ�ρ�ε», κα� � « πιστ!µη ε"ναι # �λ!θεια τ�ς φιλ�σ�φ�ας».
Kατ� συν�πεια � « πιστ!µη» δ�ν ε�ναι πρϊ�ν µι�ς συγκεκριµ�νης !π"#ς τ$ %νθρω-
π)νυ γ�νυς, %λλ� "ρνλγικ� *"ει τ�ς ρ)+ες της στ� πρ,τα -.µατα τ$ %νθρ/πυ
!π� τ#ς γ#ς. ∆�ν ε�ναι γνωστ1, π$ *φθαναν 3 !πιστηµνικ�ς γν/σεις κ4θε γενε�ς
σ� σ"�ση µ� τ�ς πρηγ5µενες, %λλ� -4σει τ#ς %νωτ�ρω %ρ"#ς τ$ �Aρισττ�λη πρ�-
πει � κ4θε µ)α ν� πρσ�φερε κ4τι καιν5ργι στ6ν 7π1µενη. 8H %νακ4λυψη κα� ;
!µπλυτισµ�ς τ#ς τρφ#ς τ,ν πρ/των %νθρ/πων ;πωσδ.πτε πρηγε<ται π4σης
=λλης µαθ.σεως, γιατ� πρ.ρ"ετ %π� τ� -ασικ� *νστικτ τ#ς !πι-ι/σεως. >Eκττε
� καθηµεριν6 παρατ.ρηση τ$ φυσικ$ περι-4λλντς κα� 3 παρυσια+1µενες %ν4-
γκες α@στσυντηρ.σεως πρσ�θεταν στ6 σκ�ψη τυ κα� µ)α ν�α !µπειρ)α A σπυδ..
∆ι� τ#ς σπυδ#ς α@τ#ς κ4πτε *λα-ε τ� «δ)πλωµα» τ$ Homo Sapiens (τ$ Σφ$
�Aνθρ/πυ). T� «δ)πλωµα» α@τ� τ$ *δινε τ� Hπλ� δικα)ωµα ν� +I# !π� τ#ς γ#ς µ�
τ�ς %ν�σεις πJ µπρ$σε ν� τ$ πρσφ�ρIη Kνα φυσικ� σπ.λαι. E@τυ",ς δ�ν *µει-
νε ε@"αριστηµ�νς µ� α@τ6 τ6ν πρ1δ1 τυ κα� συν�"ισε ν� -ασαν)+Iη τ� µυαλ1 τυ
γι� τ6ν %π1κτηση κα� «διδακτρικ$ διπλ/µατς». Γι� ν� φθ4σIη σ� α@τ� τ� !π)πε-
δ µρφ/σεως, *πρεπε, Mπως λ�γει ; Πλ4των στ6ν «Πλιτε)α» τυ (µετ. I. Γρυπ4ρη,
!κδ. Γ. Φ�Qη 1911, τ1µς Γ´, σελ. 64) «Mσα (φαιν1µενα A γεγν1τα) διαφε&γ�υν τ(ν
α)σθ!σεων, κα τ�ς ,ρ�σεως �κ-µη, ν. τ. συλλ�/0η (; =νθρωπς) µ-ν� δι. τ�ς σκ1-
ψεως κα τ�ς ν�!σεως». ∆ηλαδ., δι� τ#ς λεγµ�νης σ.µερα  πιστηµ�νικ�ς σκ1ψε-
ως.

�Eπιστ.µη κατ� τ�ν �A. Mατακι� στ� *ργ τυ «ΛεQικ� �Eννι,ν» (!κδ. Πελεκ4-
νς 1993, σελ. 243) ε�ναι: «# 5ρευνα τ(ν φυσικ(ν κα κ�ινωνικ(ν φαιν�µ1νων κα #
πρ�σπ�θεια γι. τ�ν διατ&πωση ν-µων π�� δι1π�υν τ� λειτ�υργ�α τ�υς. 6H συστη-
µατικ� κα # µεθ�δικ� 5ρευνα ,δηγ�8ν στ�ν  �αγωγ� συλλ�γισµ(ν, γν�σεων κα συ-
µπερασµ�των π�� πρ�σεγγ�9�υν τ�ν �λ!θεια». Σ.µερα κατ� τ�ν \δι συγγραφ�α �
!πιστ.µη ταQινµε<ται σ� τρε<ς -ασικ�ς κατηγρ)ες, πJ ε�ναι:

α. – «O; µαθηµατικ<ς  πιστ�µες, π�� �σ��λ�8νται µ< τ��ς �ριθµ�&ς, τ. µεγ1θη κα
τ. σ�!µατα, κα περιλαµ/�ν�υν τ�ν �ριθµητικ!, τ� γεωµετρ�α κα τ’ �ν�τερα µα-
θηµατικ�».

-. – «O; φυσικ<ς  πιστ�µες, π�� �σ��λ�8νται µ< τ. φαιν-µενα τ�ς �ν-ργανης κα
τ�ς  ν-ργανης φ&σης κα περιλαµ/�ν�υν τ�ν φυσικ!, τ�ν �ηµε�α, τ�ν γεωγραφ�α,
τ�ν )ατρικ!, τ�ν /ι�λ�γ�α κ.λπ.».

γ. – «O; πνευµατικ<ς κα �; >θικ<ς  πιστ�µες, π�� �σ��λ�8νται µ< τ�ν πνευµατικ-,
ψυ�ικ� κα π�λιτισµικ� κ-σµ� τ�8 �νθρ�π�υ κα περιλαµ/�ν�υν τ�ν ;στ�ρ�α, κ�ι-
νωνι�λ�γ�α, ψυ��λ�γ�α, φιλ�σ�φ�α κ.λπ.».

8O πρϊστρικ�ς =νθρωπς πρ/δευσε σ� α@τJς τJς τµε<ς τ#ς !πιστ.µης; 8H
πρ1"ειρη κα� !πιπ1λαιη %π4ντηση ε�ναι: `"ι. A@τ� ε�ναι λ4θς. ∆ι1τι, !νa, � %νθρω-

O� σηµεριν�ς �πιστ�µες
�π� τ� φ�ς τ��  Oµ!ρ�υ

Mαθηµατικ4, φυσικ., γεωγραφ)α, bατρικ6 κ.λπ.



π1τητα διαθ�τει τ6ν κι-ωτ� τ,ν πρϊστρικ,ν γν/σεων τ$ %νθρ/πυ, τ� 8Oµηρικ�
>Eπη, τ6ν %γνε< A τ6ν παρερµηνε5ει. 8Eκατµµ5ρια =νθρωπι σ� Mλ τ�ν κ1σµ,
πJ *"υν δια-4σει A µελετ.σει A !ρευν.σει κατ� -4θς κα� πλ4τς τ� 8Oµηρικ�
>Eπη, κ4νυν Kνα τρµακτικ� λ4θς. Θεωρ$ν τ�ς π4σης φ5σεως !πιστηµνικ�ς γν/-
σεις πJ %ναλ5ει ; dOµηρς eς δεδµ�νες, !πειδ6 σ.µερα λ)γ A πλJ ε�ναι γνωστ�ς
σ� Mλυς µας. fε"ν$ν Mµως Mτι ; dOµηρς παραθ�τει γν/σεις τ,ν %νθρ/πων τ#ς
«πρϊστρικ#ς» !π"#ς, πλλ�ς τ,ν ;π)ων %ν4γνται πρ�ν %π� τ�ν Tρωϊκ� π1λεµ
τ$ 3.087 πρ� Xριστ$*. Kατ� συν�πειαν 3 γν/σεις τ$ σ.µερα θ� πρ�πει ν� συ-
γκριθ$ν µ� τ�ς γν/σεις τ#ς ;µηρικ#ς !π"#ς, Mπως *γινε µ� τ6ν bατρικ6 ;ρλγ)α
τ$ 8Oµ.ρυ («∆αυλ1ς», τε$"ς 175/1996), γι� ν� !Qακρι-ωθI# κατ� π1σν κα� π$
πρ"/ρησε ; =νθρωπς στ6ν !πιστηµνικ6 σκ�ψη %π� τ1τε µ�"ρι σ.µερα. A@τ�
!ρευν�ται κα� %ναλ5εται περιληπτικ� κα� µ� !πιλεκτικ� δε)γµατα στ6ν παρ$σα
!ργασ)α.

Σ.µερα τ� µ4θηµα τ#ς %ριθµητικ#ς %ρ")+ει ν� διδ4σκεται %π� τ6ν A´ τ4Qη τ$
∆ηµτικ$ Σ"λε)υ, κα� *"ει σ"�ση µ� τJς %ριθµJς %π� τ� µηδ�ν (0) µ�"ρι τ� !νν�α
(9) κα� τ6ν %πειρ)α τυς (∞), καθnς !π)σης κα� µ� τ�ς τ�σσερες -ασικ�ς %ριθµητικ�ς
πρ4Qεις %κερα)ων, δεκαδικ,ν κα� κλασµ4των. 8H λ�Qη «�ριθµ�ς» ε�ναι ;µηρικ6
(�Oδ5σσεια δ 451) κα� %ναφ�ρεται στ� πλ#θς τ,ν !µψ5"ων A %ψ5"ων πραγµ4των,
καθnς !π)σης κα� � λ�Qη «�ριθµ1ω - �ριθµ(», ? «µετρ(» (�Iλι4δα B 124, �Oδ5σσεια
δ 411). 8H %ρ)θµηση τ$ 8Oµ.ρυ %ρ")+ει %π� τ� «µηδ<ν» (�Iλι4δα Σ 500) κα� φθ4νει
διαδ"ικ� στ� «πεντ!κ�ντα» (�Iλι4δα B 509), στ� «πεντακ-σια» (�Oδ5σσεια γ7), στ�
«��λια» (�Iλι4δα H 472), στ� «δεκ��ιλ�ι» (�Iλι4δα f 148), στ� «µυρ��ς» - (%ναρ)θµη-
τς) (�Oδ5σσεια  556) κα� στ� «�πε�ρων» (�Iλι4δα H 446). O3 %ριθµ� τ$ 8Oµ.ρυ
κατα"ωρ)+νται κα� σ� µρφ6 !πιθ�των «πρ(τ�ς», «δε&τερ�ς», «τρ�τ�ς» (�Iλι4δα Ψ
264) κ.λπ.

Συγκρινµ�νη µ� τ6ν σηµεριν6ν %ρ)θµηση, τ1σ στ6ν πρφρ� !κφων.σεως, Mσ
κα� στ6ν διαδ"ικ. της κατ4ταQη, δ�ν παρυσι4+ει καµµ)α διαφρ4. ∆υστυ",ς δ�ν
γνωρ)+µε τ6ν ;µηρικ6 σ"ηµατικ6 παρ4σταση τ,ν %ριθµ,ν, κα)τι στ6 Γραµµικ6
Γραφ6 B´ παρατ)θενται %ριθµητικ� σ".µατα, %φ$ � %π1δσ. τυς µ� τ� γρ4µµατα
τ$ %λφα-.τυ ε�ναι µεταγεν�στερη τ,ν ;µηρικ,ν "ρ1νων. 8H %ρ)θµηση !κτ�ς τ#ς
%κερα)ας µρφ#ς της παρυσι4+εται κα� σ� κλασµατικ6 µρφ. («τρι�θ. κα τετρα-
�θ�» (= σ� τρ)α κα� τ�σσερα τεµ4"ια: �Iλι4δα Γ 363, �Oδ5σσεια ι 71) A τ� «Aµισυ»
(�Oδ5σσεια γ 155, �Iλι4δα Z 193).

8H %ριθµητικ6 σ.µερα "ρησιµπιε<ται καθηµεριν� στ�ς δι4φρες συναλλαγ�ς τ,ν
%νθρ/πων δι� τ,ν τεσσ4ρων Hπλ,ν πρ4Qεων, πJ ε�ναι � πρ1σθεση, � %φα)ρεση, ;
πλλαπλασιασµ�ς κα� � δια)ρεση. Στ�ν dOµηρ � *ννια τ#ς πρσθ�σεως A τ#ς %θρ)-
σεως παρ�"εται δι� τ,ν ρηµ4των «εBλω» (�Iλι4δα Π 714), «��λλ�9ω» (�Iλι4δα Z 270)
κα� «συναγε�ρω» (�Iλι4δα Λ 687, �Oδ5σσεια Q 323) κ.%. �Eπ)σης %ναφ�ρεται κα� στ6ν
πρ1θεση «σ�ν» (�Iλι4δα A 579). 8H δε5τερη πρ4Qη τ#ς %ριθµητικ#ς, � �φα�ρεση, συ-
ναντ�ται στ�ν dOµηρ µ� τ� ρ.µατα «�φαιρ1ω» (�Iλι4δα E 127), « �α�νυµαι» (�Iλι4-
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δα E 155) κα� « �αιρ1ω» (�Iλι4δα I 331). ∆�ν παραλε)πεται Mµως τ� «µε�ων» µ� τ6ν
*ννιαν τ$ µικρτ�ρυ A vλιγωτ�ρυ (�Iλι4δα B 528), wτε τ� «πλ�ν» (=!κτ1ς: �Oδ5σ-
σεια θ 207). 8O πλλαπλασιασµ�ς ε�ναι µ)α πρ4Qη τ#ς %ριθµητικ#ς κα� %πδεικν5ε-
ται στ� «δεκαπλ�σια κα ε)κ�σαπλ�σια» (�Iλι4δα X 349), καθnς κα� στ� =λυτ ;µη-
ρικ� πρ1-ληµα «��λιες φωτι<ς Fνα/αν στ� πεδ�� µετα�� τ(ν πλ��ων κα τ�ς ρ��ς τ�8
G�νθ�υ π�ταµ�8, κα γ&ρω σ< κ�θε φωτι. πεν�ντα Fνδρες �π�λ�µ/αναν τ� λ�µψη
της» (�Iλι4δα Θ 562 - 563). �EQ α@τ$ πρσδιρ)+νται 3 δυν4µεις τ,ν γηγεν,ν Tρ/-
ων κα� τ,ν συµµ4"ων τυς πλεµιστ,ν, πJ xσαν:

1.000 φωτι�ς X 50 =νδρες = 50.000 =νδρες.

T�λς � πι� δ5σκλη πρ4Qη τ#ς %ριθµητικ#ς, � δια)ρεση, %ναφ�ρεται στ� 8Oµη-
ρικ� >Eπη δι� τ,ν ρηµ4των «διαιρ1ω» (�Iλι4δα Y 280), «δια�1ω» (�Iλι4δα H 316,
�Oδ5σσεια γ 456), «διαµ�ιρ��µαι» (�Oδ5σσεια Q 434) κα� =λλα. dEνα δε<γµα πρ-
-λ.µατς δ)δεται στ6ν �Iλι4δα (Λ 685-688), Mπυ: «�; κ!ρυκες διαλαλ�8σαν ν. συ-
γκεντρωθ�8ν Hλ�ι Hσ�ι  δικαι�8ντ� �π�9ηµι�σεως �π� τ�ν IHλιδα. O; #γεµ-νες
τ(ν Πυλ�ων συν��τηκαν κα τ��ς µ��ρα9αν (τ6ν %π+ηµ)ωση)». O3 !ν�ργειες πJ *γι-
ναν xσαν: Συγκ�ντρωση κα� καταµ�τρηση τ,ν δικαι5"ων· δια)ρεση τ#ς συνλικ#ς
%π+ηµι/σεως τ,ν δικαι5"ων· κατα-λ6 στ�ν καθ�να τ#ς %π+ηµι/σεως πJ !δι-
και$τ. 8O dOµηρς στ6ν �Oδ5σσεια (ι 157-160) διατυπ/νει Kνα =λλ σ5νθετ πρ1-
-ληµα λ�γντας: «�ωριστ!καµε στ. τρ�α γι. τ� κυν!γι. ∆�δεκα πλ�Lα ε"�α µα9� µ�υ
κα τ� καθ1να π�ρε στ� µερ�δι- τ�υ  νν1α γ�δια, µ. σ< µ1να δι�λε�αν δ1κα». ∆�ν δ)-
δεται � λ5ση τ$ πρ-λ.µατς, !πειδ6 ; dOµηρς τ6ν =φηνε στ6 κρ)ση κα� στ6 φρ-
ντ)δα τ,ν %κρατ,ν τυ A τ,ν %ναγνωστ,ν τυ. ∆υστυ",ς µ�"ρι σ.µερα δ�ν νµ)-
+ω Mτι !δ1θη λ5ση στ� πρ1-ληµα. Π1σα xσαν τ� πρ�ς διανµ6ν γ)δια; T� πρ1-λη-
µα λ5νεται µ� τρε<ς τρ1πυς, %π� τJς ;π)υς %πδεικν5εται � "ρ.ση κα� τ,ν τεσ-
σ4ρων σηµεριν,ν πρ4Qεων τ#ς %ριθµητικ#ς.
Πρ*τη λ,ση: 9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9 = 99 + 10 = 109 γ)δια.
∆ε,τερη λ,ση: 11 πλ<α X 9 γ)δια = 99 γ)δια + 10 γ)δια = 109 γ)δια.
Tρ0τη λ,ση: 109 γ)δια: 12 πλ<α = 9 γ)δια στ� κ4θε πλ<, κα� |π1λιπ 1, τ� ;π<
δ�ν µιρ4στηκε στ� δ/δεκα, %λλ� !δ1θη ;λ1κληρ στ� πλ< τ$ �Oδυσσ�α.

8H λ�Qη «γεωµετρ�α» δ�ν συναντ�ται στ�ν >Oµηρ, %λλ� |π4ρ"υν κα� τ� δ5 συν-
θετικ� %π� τ� ;π<α πρ�ρ"εται, � λ�Qη «γαLα» (�Iλι4δα Θ 16) κα� τ� ρ#µα «µετρ1ω»
(�Oδ5σσεια γ 179), τ� ;π< "ρησιµπιε<ται ε@ρ�ως στ6 µ�τρηση τ#ς γ#ς, δι1τι: «,
MEκτωρ κα , OOδυσσε�ς πρ(τα  µ1τρησαν τ�ν �(ρ�» (�Iλι4δα Γ 314-315)· κα�: «σ’
αPτ�ν τ�ν καταµετρηµ1ν� �(ρ�  στ�θησαν» (3 µνµ4"ι Mεν�λας κα� �Aλ�Qαν-
δρς)» (�Iλι4δα Γ 344). �Eπ)σης !"ρησιµπιε<τ κα� στ6ν καταµ�τρηση τ,ν κτηµ4-
των κα� τ,ν "ωραφι,ν, δι1τι: «δ&� Fνδρες (γε)τνες) φιλ�νικ�8ν γι. τ. Hρια, κρα-
τ�ντας τ� µ1τρ� στ. �1ρια, στ� σ&ν�ρ� τ�8 �ωραφι�8 τ�υς, γι. ν. µ�ιρ�σ�υν λ�γ�
τ-π�» (�Iλι4δα M 421-423). T� κ5ρια γεωµετρικ� σ".µατα τ,ν κτηµ4των κα� τ,ν "ω-
ραφι,ν πρ�πει ν� xταν τ� τετρ4γων κα� τ� παραλληλ1γραµµ, δι1τι: «5φτια�αν
πυρ.ν Qκατ� π�δ(ν κατ. µ�κ�ς κα πλ�τ�ς» (�Iλι4δα Ψ 164). dEτερ γεωµετρικ�
σ"#µα πJ %ναφ�ρει ; dOµηρς ε�ναι ; κ5κλς, δι1τι: «��ρα�αν τ. Hρια τ�8 µνηµε�-
�υ γ&ρω �π� τ� φωτι. σ< κ&κλ�» (�Iλι4δα Ψ 255-257) κα�: «5δεσε µ1σα στ� µ1ση τ�8
κ&κλ�υ» (�Iλι4δα Ψ 654). 8H «µ�ση τ$ κ5κλυ» ε�ναι τ� κ�ντρ τυ, κατ� συν�πειαν
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!γν/ρι+αν κα� τ6ν %κτ<να τυ, %φ$ � λ�Qη «�κτς» συνδυ4+εται κα� µ� τ�ν }λι
((�Oδ5σσεια ε 479). ∆�ν παραλε)πει Mµως ; dOµηρς ν� κ4νη λ1γ κα� γι� τ� γεω-
µετρικ� σ"#µα τ#ς «σφα�ρας» (�Oδ5σσεια + 100) κα� γι� τ6ν «σφαιρηδ�ν» κ)νηση
(�Iλι4δα N 204). �Eπ)σης %ναφ�ρεται κα� στ�ς µρφ�ς τ,ν διαφ1ρων σ"ηµ4των, Mπως
τ� «λεL�ν» (= !π)πεδν): �Iλι4δα ∆ 484), τ� «κυρτ�ν» (�Iλι4δα B 218), τ� «γναµπτ�ν»
(=κυρτ� A καµπ5λ: �Iλι4δα Λ 416) A τ6ν «περ�µετρ�ν» (�Oδ5σσεια - 95) κ.λπ. O3 µ-
ν4δες µετρ.σεως τ,ν διαφ1ρων µεγεθ,ν δ�ν *"υν Qεφ5γει τ#ς πρσ"#ς τ$ 8Oµ.-
ρυ, Mπως %ναλ5εται πι� κ4τω.

∆�ν "ρει4+εται καµµ)α *κπληQη !π� τ$ θ�µατς α@τ#ς τ#ς παραγρ4φυ, δι1τι �
*ννια τ$ «)σ�φαρ�9ω» (=!Qισ/νω: �Iλι4δα Z 101) A «)σ�9ω» (=!Qισ/νω: �Iλι4δα M
435) A «,µ�ι-ω» (= !Qισ/νω A !Qµι/νω: �Oδ5σσεια γ 120) περιλαµ-4νεται στ� *πη
τ$ 8Oµ.ρυ. 8H "ρ.ση τ,ν %ναλγι,ν κα� τ,ν !Qισ/σεων, πJ µπρ$ν ν� λγι-
σθ$ν eς %ν/τερα µαθηµατικ� γι� τ6ν !π"6ν !κε)νη, παρ�"εται στ� πρ1-ληµα πJ
διατυπ/νει ; �Aγαµ�µνων στ6ν �Iλι4δα (B 123-128) λ�γντας: «Fν θ1λαµε πραγµατικ.
ν. µετρηθ�8µε �µφ-τερ�ι (3 �A"αι� κα� 3 Tρ,ες) κα �π� τ��ς Tρ(ες µα91ψ�υµε
Hσ�υς ε"ναι γηγενεLς (ντ1πιι), κι  µεLς �; OA�αι� �ωριστ�8µε σ< δεκ�δες, κα δια-
λ1γαµε Sνα Tρ(α ν. κερνT κρασ τ�ν κ�θε δεκ�δα, π�λλ<ς δεκ�δες δ<ν θ. ε"�αν �)ν�-
�-�». Π1σι xσαν 3 γηγενε<ς Tρ,ες στ�ν π1λεµ !ναντ)ν τ,ν �A"αι,ν;

Πρ�ν %π� τ�ν |πλγισµ� τ,ν Tρ/ων ε�ναι %ναγκα< ν� |πλγισθ$ν 3 δυν4-
µεις τ,ν �A"αι,ν %π� τ’ %ναφερ1µενα στ�ν κατ4λγ τ,ν πλ)ων:

50 πλ<α τ,ν Bιωτ,ν X 120 =νδρες = 6.000 =νδρες
1136 |π1λιπα πλ<α X 50 =νδρες     = 56.800 =νδρες

Σ5νλν     = 62.800 =νδρες
A περ)πυ 63.000 �A"αι), πJ %ντιστι"$σαν σ� 6.300 δεκ4δες. �E�ν ; συσ"ετισµ�ς
τ,ν γηγεν,ν πλεµιστ,ν τ#ς Tρ)ας πρ�ς τJς �A"αιJς xταν Kνας πρ�ς *ντεκα, τ1-
τε θ� πρ�κυπτε � %κ1λυθη %ναλγ)α:

�
1

1

1
� = �

63

X

.000
�, A 11.X = 63.000: A X = �

63

1

.0

1

00
� = 5.727 Tρ,ες

κα� 6.300 δεκ4δες �A"αι) - 5.727 Tρ,ες = 573 δεκ4δες �A"αι), =νευ bν"1υ. A@τ6
ε�ναι � σηµεριν6 λ5ση τ$ ;µηρικ$ πρ-λ.µατς πJ !τ�θη πρηγυµ�νως, κα� δ�ν
νµ)+ω Mτι *"ει λυθ# µ�"ρι σ.µερα %π� καν�ναν !ρευνητ.. Π�ραν α@τ$ µ� τ� στι-
"ε< α@τ� πρσδιρ)+εται κα� ; %ριθµ�ς τ,ν %νδρ,ν τ,ν συµµ4"ων τ,ν Tρ/ων, !�ν
%φαιρεθI# ; %ριθµ�ς τ,ν γηγεν,ν Tρ/ων %π� τ6ν συνλικ6 δ5ναµη τ,ν 50.000
%νδρ,ν, πJ -ρ�θηκε πι� π4νω, ;π1τε:

50.000 =νδρες - 5.727 γηγενε<ς Tρ,ες = 44.273 =νδρες τ,ν συµµ4"ων.
A@τ�ς κατ� τ� δεδµ�να τ$ 8Oµ.ρυ xσαν 3 µαθηµατικ�ς !πιστ#µες τ#ς !π"#ς

τ$ Tρωϊκ$ πλ�µυ, κα� � σ5γκρισ. τυς µ� τ�ς σηµεριν�ς -ασικ�ς γν/σεις δ�ν δια-
φ�ρυν καθ1λυ. Γι’ α@τ� κα� δ�ν κ4νυν καµµ)α bδια)τερη α\σθηση κα� !ντ5πωση
στ�ν σηµεριν� %ναγν/στη τ,ν !π,ν. 8H σκ�ψη Mµως Mτι τ� παραπ4νω στι"ε<α θε-
µελει/θηκαν πρ�ν %π� περ)πυ 5.100 "ρ1νια, πρ�πει ν� γενν.σIη =λλα συναισθ.µα-
τα, γι� τ6ν πνευµατικ6 %ν4πτυQη τ,ν πργ1νων µας.

Γ. – T4 %Aν*τερα Mαθηµατικ4
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T� πρ,τ κεφ4λαι 7ν�ς σηµεριν$ -ι-λ)υ τ#ς Φυσικ#ς %σ"λε<ται µ� τ�ς καθιε-
ρωµ�νες κα� %πδεκτ�ς %π� Mλυς θεµελει/δεις µν4δες µετρ.σεως τ,ν διαφ1ρων
µεγεθ,ν τ,ν %ντικειµ�νων τ#ς φ5σεως. �Aκλυθ/ντας τ6ν \δια κατ4ταQη γι� ;µι-
µρφ)α, τ� πρ,τ µ�γεθς πJ "ρεια+1µαστε στ6 καθηµεριν6 +ω6 µας ε�ναι τ�
«µ�κ�ς», γι� τ� ;π<ν ; dOµηρς "ρησιµπιε< τ6ν \δια %κρι-,ς λ�Qη στ6ν �Oδ5σ-
σεια (ι 324). 8Ως µν4δα µετρ.σε/ς τυ παρ�"εται � «Uργυι�», %φ$: «Vταν τ-σ� τ�
µ�κ�ς... Hσ�ν µ�α Uργυι�» (�Oδ5σσεια ι 325). ∆ε5τερη µν4δα xταν ; «π��υς» στ1:
« νδεκ�πη�ες δ-ρυ» (�Iλι4δα Z 319). Tρ)τη µν4δα xταν ; «π��ς» στ6ν «Qκατ-µπε-
δ�ν πυρ.ν 5νθα κα 5νθα» (= πυρ� 7κατ� πδ,ν κατ� µ#κς κα� πλ4τς = vρθγ/-
νι τετρ4γων», �Iλι4δα Ψ 164). Kα� 3 τρε<ς µν4δες, =σ"ετα µ� τ� µ�τρ πJ %ντι-
πρσωπε5υν, ε�ναι %κ1µη κα� σ.µερα γνωστ�ς eς µ�τρα συγκρ)σεως διαφ1ρων
"ωρ,ν, Kλκυν Mµως τ6ν καταγωγ. τυς %π� τ�ν dOµηρ κατ’ `νµα κα� σηµασ)α.
8Eτ�ρα µν�ς ε�ναι τ� «π1λεθρ�ν - πλ�θρν» (�Iλι4δα Φ 407, �Oδ5σσεια λ 577) eς µ-
ν4δα µετρ.σεως τ$ !µ-αδ$ µι�ς !πιφανε)ας. 8H %ντιστι")α τ,ν πρηγυµ�νων
µν4δων σ� σηµεριν� µ�τρα δ�ν ε�ναι γνωστ., κα� κατ� συν�πεια κ4θε συγκριτικ6
τα5τιση ε�ναι Hπλ,ς !µπειρικ..

Στ� ;µηρικ� σ5στηµα τ,ν θεµελιωδ,ν µν4δων µετρ.σεως, κατ� τ� σηµεριν� σ5-
στηµα c.g.s. περιλαµ-4νεται � µν4δα µετρ.σεως τ$ ̀ γκυ. �Eκπρσωπε<ται %π� τ�
«µ1τρ�ν», Mπως: «, �σηµ1νι�ς κρατ!ρας π�� �-ραγε S�η µ1τρα» (�Iλι4δα Ψ 741).
�Aλλ� τ� \δι «µ1τρ�ν» !"ρησιµπιε<τ κα� eς µν�ς «/�ρ�υς», Mπως τ4: «εBκ�σι
µ1τρα κριθ�λευρα» (�Oδ5σσεια - 355). �Eκτ�ς α@τ$ Mµως eς µν�ς -4ρυς !"ρησι-
µπιε<τ κα� τ� «τ�λαντ�ν», κυρ)ως γι� τ� +5γισµα τ$ "ρυσ$ (�Iλι4δα I 122, �Oδ5σ-
σεια θ 393). 8H 7πµ�νη θεµελι/δης µν4δα ε�ναι «, �ρ-ν�ς» (; ;π<ς γι� τ� ;µη-
ρικ� "ρ1νια δ�ν xταν "ρ#µα...) κα� � µικρτ�ρα πρσδιωρισµ�νη δια)ρεσ. τυ xταν:
«τ� #µερ-νυκτ�ν», |πδιαιρ5µεν σ� KQι µ�ρη, %φ$: «# ν&κτα γρ!γ�ρα τελει�νει,
τ. Fστρα πρ���ρησαν κα παρ�λθαν τ. δ&� µ1ρη τ�ς ν&κτας, Wπ�λε�πεται Hµως τ�
τρ�τ� µ1ρ�ς» (�Iλι4δα K 251 - 253)· κα): «θ. 5λθ0η Sνα πρωϊν� ? δειλιν� ? κα µεσηµ1-
ρι» (�Iλι4δα Φ 111). >Aρα τ� κ4θε µ�ρς τ$ �µερνυκτ)υ %ντιστι"$σε περ)πυ σ�
τ�σσερες σηµεριν�ς �ρες, κα� ; "ρ1νς στ� ;µηρικ� "ρ1νια xταν =νετς κα� δ�ν κα-
ταδυν4στευε τ�ν =νθρωπ. �Aλλ� κα� ; Mρς «Xρα», =σ"ετα στ� τ� %ντιστι"$σε
"ρνικ� στ6ν καθηµεριν6 +ω6 τ,ν %νθρ/πων τ1τε, *παι+ε κ4πι ρ1λ, %φ$: «# ν&-
κτα ε"ναι π�λ� µεγ�λη, �τελε�ωτη. [;πωσδ.πτε %ναφ�ρεται στ6ν !π"6 τ$ σηµε-
ριν$ "ειµ,να] κα δ<ν ε"ναι Xρα ν. κ�ιµηθ�8µε» (�Oδ5σσεια λ 373-374).

Στ� κεφ4λαι τ#ς Στατικ#ς τ#ς σηµεριν#ς Φυσικ#ς περιλαµ-4νεται τ� θ�µα τ,ν
«δυν�µεων». Πι�ς «δυν�µεις» xσαν γνωστ�ς στ� ;µηρικ� "ρ1νια; Πρ/τη κα� κ5ρια
«δ&ναµις» xτ � %νθρ/πινη, !µφανι+1µενη στ� "�ρια τ$ %νθρ/πυ: «π-ση ε"ναι #
δ&ναµη τ(ν �ερι(ν µ�υ» (�Oδ5σσεια υ 237): A «, Zε�ς ε"ναι παντ�δ&ναµ�ς» (�Oδ5σ-
σεια δ 237). ∆�ν παρεγνωρ)+ετ κα� � δ5ναµη τ,ν +/ων, τ$ %λ1γυ A τ$ -δι$
πJ !"ρησιµπι$ντ γι� τ6ν µεταφρ� τ$ %να-4τη A γι� τ6ν KλQη τ#ς �µαQας κα�
τ$ %ρ1τρυ. ∆ε5τερ ε�δς δυν4µεως, |πλγ)σιµ κα� σ.µερα, ε�ναι «, Fνεµ�ς»,

B. – Περ6 ∆υν7µεων
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Mπως: «, π�θητ�ς �Zρι�ς Fνεµ�ς (γι� τ6ν κ)νηση τ,ν πλ)ων)» (�Oδ5σσεια - 240). Tρ)-
τ ε�δς δυν4µεως, xταν κα� ε�ναι τ� «[δωρ», Mπως: «# φθιν�πωριν� /ρ��!, �π� τ�ν
,π��α τ. νερ. τ(ν π�ταµ(ν �ε�ειλ�9�υν κα �π�κ-πτ�υν τς πλαγι1ς φτι��ν�ντας
�αρ�δρες, καθ\ς ρ1�υν µ< ,ρµ� �π� τ. ]ρη, καταστρ1φ�ντας τς καλλι1ργειες τ(ν
�νθρ�πων» (�Iλι4δα Π 385-392). Σ.µερα |π4ρ"ει κα� � δ5ναµη τ#ς «µη�αν�ς», πJ
µετρι�ται σ� «^ππ�υς». 8H *ννια Mµως τ#ς λ�Qεως πρ�ρ"εται %π� τ� ;µηρικ� ρ#µα
«µη�αν�ω» (= !φευρ)σκω, κατασκευ4+ω, µη"ανε5µαι: �Iλι4δα Θ 177). M)α Hπλ#
µη"αν6 xταν κα� ε�ναι ; «µ��λ-ς», %φ$: «µ< µ��λ��ς γκρ1µι9αν τ. τε��η» (�Iλι4δα
M 259). M)α %κ1µη δ5ναµη ε�ναι «# /αρ&της», %φ$ � λ�Qη πρ�ρ"εται %π� τ� ;µη-
ρικ� ρ#µα «/αρ&νω» (�Iλι4δα E 664), � ;π)α xταν |πλγ)σιµη κα� τ6ν !π". !κε)-
νη, γιατ): «Hπως µι. γυναLκα κρατ�ει τ� 9υγαρι. τ�ς �λ!θειας, κα # ,π��α �π� τ�
Sνα µ1ρ�ς 5�ει τ� /αρ&δι κα �π� τ� Fλλ� σηκ�νει τ� µαλλ κα τ. )σ�9υγ�9ει, γι. ν.
π�ρ0η τ� φτω�ικ� �µ�ι/� γι. τ. παιδι� της» (�Iλι4δα M 433-435).

E�ναι γνωστ�ν Mτι !π� τ#ς !π"#ς τ$ Tρωϊκ$ πλ�µυ !"ρησιµπι$ντ τρε<ς
κατηγρ)ες πλ)ων. 8H µ)α περιελ4µ-ανε τ� πλ<α τ,ν 100 κυπι,ν, Mπως %ναφ�ρει
; dOµηρς στ6ν �Iλι4δα (Y 244 - 255), κα� τ�τια πρ�πει ν� xσαν τ� πλ<α τ,ν Bι-
ωτ,ν (�Iλι4δα B 510). 8H δε5τερη κατηγρ)α xταν !κε)νη τ,ν 50 περ)πυ %νδρ,ν,
Mπως xσαν τ� περισσ1τερα τ,ν πλ)ων, πJ *λα-αν µ�ρς στ�ν Tρωϊκ� π1λεµ. Kα�
� τρ)τη κατηγρ)α περιελ4µ-ανε τ� πλ<α τ,ν 20 %νδρ,ν, Kνα τ,ν ;π)ων "ρησιµ-
π)ησε ; Tηλ�µα"ς γι� ν� π4Iη στ6ν Π5λ (�Oδ5σσεια - 430). >Aρα τ� δι4φρα ναυ-
πηγε<α τ$ 8Eλληνικ$ "/ρυ τ#ς !π"#ς ε�"αν µεγ4λες 3καν1τητες στ6 ναυπ.γηση
τ,ν πλ)ων, τ� ;π<α δι�σ"ι+αν τ�ς θ4λασσες, κα� πρ� τ#ς !π"#ς τ$ Tρωϊκ$ π-
λ�µυ, %φ$: «τ. �1ρια τ(ν ε)δικ(ν ναυπηγ(ν, π�� γν�ρι9αν καλ. τ�ν τ1�νη, Bσα-
9αν µ< τ�ν στ�θµη (τ� ν#µα τ#ς στ4θµης) τ�ν ;στ�ν τ�8 πλ���υ» (�Iλι4δα O 410-412).
Παρ4λληλα µ� τ6ν ναυπηγικ6 τ�"νη ε�"αν πρδε5σει κα� Mλες 3 =λλες συναφε<ς κα-
τασκευ�ς. T6ν ναυπηγικ6 3καν1τητα τ,ν 8Eλλ.νων %ντιπρσωπε5ει ; θρυλικ�ς }ρω-
ας τ$ 8Oµ.ρυ, ; �Oδυσσε5ς, ; ;π<ς µ� τελε)ως πρ1"ειρα µ�σα κατεσκε5ασε τ6ν
σ"εδ)α διαφυγ#ς %π� τ� νησ� τ#ς �Ωγυγ)ας πρ�ς τ6ν Σ"ερ)α τ,ν Φαι4κων, διασ")-
σας µ�γα µ�ρς τ$ �Aτλαντικ$ �Ωκεαν$.

O3 τµε<ς α@τ� τ#ς σηµεριν#ς !πιστ.µης *"υν %ναλυθ#, Mπως !µφαν)+νται στ�ν
dOµηρ, σ� πλλ� σ"ετικ� =ρθρα µυ, πJ *"υν δηµσιευθ# στ� περιδικ� «∆ελ-
τ)ν» τ#ς Γεωγραφικ#ς 8Yπηρεσ)ας Στρατ$ κα� «∆αυλ1ς». Θ� |πενθυµ)σω µ1ν
Mτι: α) T� περ� =στρων, !π",ν κα� "ρ1νυ στι"ε<α τ$ 8Oµ.ρυ κατα"ωρ)+νται
σ� 153 στ)"υς τ#ς �Iλι4δας κα� τ#ς �Oδ5σσειας. -) T� καθαρ� γεωγραφικ4-τπ-
γραφικ� στι"ε<α τ$ 8Oµ.ρυ περ� τ#ς Tρ)ας ε�ναι 550, περ� τ#ς �Iθ4κης 300, περ�
τ#ς Σ"ερ)ας τ,ν Φαι4κων 270 κα� περ� τ#ς �Aστερ)δας 13 στ)"ι. T� |π1λιπα 456
γεωγραφικ� vν1µατα κα� τπων5µια τ$ 8Oµ.ρυ κσµ$νται µ1ν µ� Kνα A δ5
!π)θετα. Kατ� συν�πειαν δ�ν "ρει4+νται =λλη %ν4λυση. dOσ γι� τ6ν Γεωλγ)α,
α@τ6 δ�ν ε�ναι λ�Qη τ$ 8Oµ.ρυ, παρ4γεται %π� τ�ς λ�Qεις «γαLα» κα� «λ-γ�ς» κα�
*"ει σ"�ση µ� τ6ν σ5σταση, τ6ν κατασκευ6 κα� τ6ν !Q�λιQη τ#ς γ#ς κα� κυρ)ως τ$
φλι$ της. 8H λ�Qη «�ργιν-εις (= %ργιλ/δης, %σπρ"/µατη) %πδ)δεται %π� τ�ν

∆. – %Aστρ�ν�µ0α - Γεωγραφ0α - T�π�γραφ0α κα6 Γεωλ�γ0α
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dOµηρ στ�ς π1λεις Λ5καστς τ#ς Kρ.της κα� K4µειρς τ#ς P1δυ (�Iλι4δα B 647,
656). �Aλλ� τ6ν \δια σ5σταση κα� κατασκευ6 *"ει κα� τ� *δαφς τ$ πεδ)υ τ,ν µα",ν
τ$ Tρωϊκ$ πλ�µυ, %φ$: «κα Hπως τ’ F�υρα �σπρ�9�υν τ�ν τ-π� Hπ�υ σωρι�-
9�νται, 5τσι κα �; OA�αι� Fσπρισαν ,λ-κληρ�ι �π� τ�ν σκ-νη, π�� σ!κωναν Xς τ�ν
�Pραν-» (�Iλι4δα E 502-504). >Aρα ; ",ρς τ$ πεδ)υ τ,ν µα",ν xταν %σπρ1"ωµα.
Στ�ν \δι ",ρ κα� µ�"ρι τ� στρατ1πεδ τ,ν �A"αι,ν στ6ν παραλ)α τ$ 8Eλλησπ1-
ντυ |π#ρ"αν π4ρα πλλ�ς π�τρες: «µα8ρες, τρα�ι<ς κα µεγ�λες» (�Iλι4δα H 265, M
287 - 289, Π. 411), µ� τ�ς ;π<ες %λληλπετρ-λ$ντ πλλ�ς φρ�ς 3 %ντιµ�τωπι
µα"ητ�ς. (T� στι"ε<α α@τ� τ$ 8Oµ.ρυ δ)δυν µ)α %κ1µη µαρτυρ)α γι� τ6ν %να-
+.τηση τ$ πεδ)υ τ,ν µα",ν π�ρα %π� τ�ς !κ-λ�ς τ$ σηµεριν$ πταµ$ Mεντε-
ρ�ς, A τ$ ;µηρικ$ Σατνι1εντς).

8O dOµηρς "ρησιµπιε< τ6ν λ�Qη «µετ!�ρ�ς» (µετ�ωρς: �Iλι4δα Ψ 369), γι� ν�
!πισηµ4νIη Mτι κ4πις ε�ναι στ�ν %�ρα κα� δ�ν στηρ)+εται !π� τ#ς γ#ς, δηλαδ6 ε|ρ)-
σκεται !π� τ#ς %τµσφα)ρας. 8O σηµεριν�ς Mρς «Mετεωρ�λ�γ�α» δ�ν %φ)σταται κα�
πλJ τ#ς ;µηρικ#ς !νν)ας, %φ$ τ� πρ,τ συνθετικ� τ#ς λ�Qεως ε�ναι δικ1 τυ. T1-
τε, %π’ M,τι φα)νεται, τ� µετεωρλγικ� καιρικ� φαιν1µενα πρ�πει ν� ε�"αν µελετηθ#
πλJ καλ� κα� στ6 φυσικ. τυς κατ4σταση, γιατ� δ�ν |π#ρ"αν -ηθητικ� `ργανα,
Mπως σ.µερα. �Eντυπωσιακ� ε�ναι τ� στι"ε<α πJ διαθ�τει ; dOµηρς γι� τ�ς και-
ρικ�ς συνθ#κες τ#ς !π"#ς τυ. Mεταφ�ρνται !δ, τρ)α µ1ν δε)γµατα, %π� τ�
πλε<στα τ$ 8Oµ.ρυ, γι� σ5γκριση µ� τ� σηµεριν� γνωστ4. «Σε�σθηκε # �γ�ρ. (τ#ς
συνελε5σεως) σ.ν τ. µακρ. κ&µατα τ�ς θ�λασσας στ� OIκ�ρι� Π1λαγ�ς, τ. ,π�Lα
σηκ�ν�υν , Ebρ�ς κα , N�τιTς» (�Iλι4δα B 144-146). Σ.µερα ε�ναι σ� Mλυς µας
γνωστ� Mτι στ� �Iκ4ρι Π�λαγς σηκ/ννται κ5µατα 6 κα� 8 µπωφ1ρ. ∆ηλαδ6 συνε-
")+εται τ� \δι φαιν1µεν µ� τ� \δια %πτελ�σµατα. «6O Z1φυρ�ς �ναδε&ει τ� π1λα-
γ�ς δηµι�υργ�ντας Sνα  λαφρ� ρυτ�δισµα, κα �π� αPτ� σκ�υρα�νει τ� π1λαγ�ς»
(�Iλι4δα H 64-65). 8O X. Περγιανν4κης στ6 «Nαυτικ6 Mετεωρλγ)α» (*κδ. E@γε-
νιδ)υ 8Iδρ5µατς, 1974, σελ. 162) λ�γει Mτι: «�; κυµατ�ειδεLς ρα/δ�σεις ? ρυτ�δες
κυµατ�ειδ�8ς ]ψεως Fνευ κ�ρυφ(ν ? �φρ�8» %ντιστι"$ν σ’ Kνα µπωφ�ρ %ν�µυ.
∆�ν *λειπε Mµως κα� τ� *κτακτ «∆ελτ�� θυ1λλης» %φ$: «στ� µ1ση 5σπασε , ;στ�ς
�π� τ�ν φ�/ερ� θ&ελλα τ(ν �ναµιγνυ�µ1νων �ν1µων» (�Oδ5σσεια ε 316-317), � ;π)α
κατ� τ�ν Περγιανν4κη %ντιστι"ε< σ� %ν�µυς τα"5τητς 9 µ� 10 µπωφ1ρ, ;π1τε %πα-
γρε5εται κ4θε %π1πλυς µικρ,ν κα� µεγ4λων πλ)ων. Xωρ�ς καν�να σ"1λι.

T� µ�ταλλα πJ "ρησιµπι$σαν 3 =νθρωπι στ6ν !π"6 τ$ Tρωϊκ$ πλ�µυ
%ναφ�ρνται %π� τ�ν dOµηρ σ� πλ#θς !φαρµγ,ν. Θ� µεταφερθ$ν !δ, τ� ε\δη
των. �E"ρησιµπι$ντ λιπ�ν ; «κασσ�τερ�ς» (�Iλι4δα Λ 25), ; «�αλκ�ς» (�Iλι4δα
O 389), ; «Fργυρ�ς» (�Oδ5σσεια δ 73), ; «�ρυσ�ς» (�Oδ5σσεια γ 274), ; «µ-λι/�ς»
(=µ1λυ-δς) (�Iλι4δα Λ 237), ; «σ�δηρ�ς» (�Oδ5σσεια ι 393) κα� ; «��λυψ» - µα$ρς
κ5ανς, (�Iλι4δα Λ 24-26). 8H κατεργασ)α τ,ν διαφ1ρων µετ4λλων κα� τ� λεπτεπ)λε-
πτα δηµιυργ.µατα τ,ν "αλκυργ,ν τ$ 8Oµ.ρυ %ναλ5νται σ� πλλ�ς περιπτ/-
σεις στ� *πη τυ. Θ� δθI# !δ, µ)α 7ρµηνε)α σ"ετικ� µ� τ�ν σ)δηρ κα� τ�ν "4λυ-α,
πJ *"υν παρεQηγηθ# %π� πλλJς 7ρµηνευτ�ς. 8O σ)δηρς %π� τ�ν dOµηρ "αρα-
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κτηρ)+εται eς: «π�λι�ς» (= γκρ)+ς, ψαρ1ς, στα"τ5ς): (�Iλι4δα I 366 κα� %λλ$) κα�
πα)ρνει α@τ� τ� "ρ,µα µετ� τ6ν κατεργασ)α τυ στ� καµ)νι· eς «π�λ&κµητ�ς» (= δυ-
σκλδ5λευτς) λ1γaω τ#ς %παιτ5µενης |ψηλ#ς θερµκρασ)ας θερµπυρ/σεως
γι� τ6ν κατεργασ)α τυ (�Iλι4δα Z 48)· eς «σιδ!ρ�υ κρ�τ�ς» (= σκληρ1ς: �Oδ5σσεια
ι 393). T�τις σ)δηρς  �!γετ� %π� τ�ν 8Eλληνικ� ",ρ πρ�ς %νταλλαγ6ν σ� =λλες
",ρες, δι1τι: «τα�ιδε&ω σ< �λλ-γλωσσ�υς �νθρ�π�υς στ�ν T1µεση, γι. ν. φ1ρω �αλ-
κ-,  νc(  γ\ τ��ς πηγα�νω σ�δηρ�» (�Oδ5σσεια α 183-184). Γι� τ6ν κατεργασ)α τ$
«κυ�ν�υ» ; dOµηρς λ�γει: «, �αλκ�υργ�ς τ� µεγ�λ� τσεκ�&ρι ? τ� σκεπ�ρνι τ� /α-
πτ�9ει στ� κρ&� νερ-, κα σφυρ�9�ντας , σ�δηρ�ς γ�νεται πι� κρατερ�ς (= πι� σκληρ�ς:
�Oδ5σσεια ι 391-393). �Eκτ�ς Mµως %π� σκληρ�ς γ)νεται κα� εwκαµπτς A πι� !λαστι-
κ1ς, Mταν κατεργαστI# σ� λωρ)δες %ναλ1γυ π4"υς κα� πλ4τυς. A@τ� πρκ5πτει %π�
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« H πρ�σωπ6ς τ�� %Aγαµ=µν�ν�ς», τ�� @ρAιστρατ!γ�υ τ�ν  Eλλ!νων στ�ν Tρωϊκ�
Π�λεµ�. ECναι Aρυσ� κα6 Dρ=θηκε στ6ς Mυκ�νες.  H κατεργασ0α της, Eπως κα6 F τεAνικ(
τ�ν Gλλων µεταλλικ�ν ε�ρηµ7των τ�ν Mυκην�ν (κυπ=λλων, κ�σµηµ7των κ.λπ., D7ρ�υς

π�λλ�ν δεκ7δων κιλ�ν) πρ�δ0δει µεγ7λη πρ��δ� στ(ν µεταλλ�υργ0α @λλ4 κα6
@νεπτυγµ=νη µεταλλωρυA0α. (%AρAαι�λ�γικ� %Eθνικ� M�υσεJ� %Aθην�ν).



τ�ν θ/ρακα τ$ �Aγαµ�µννς, τ�ν ;π< τ$ ε�"ε στε)λει ; Kιν5ρης %π� τ6ν K5πρ,
%φ$: «ε"�ε  π�νω τ�υ δ1κα λωρ�δες �π� µα8ρ� κ&αν� ("4λυ-α A %τσ4λι), δ�δεκα
�π� �ρυσ� κα εBκ�σι �π� κασσ�τερ�. Πρ�ς τ� λαιµ� Vσαν �απλωµ1ν�ι τρεLς δρ�κ�-
ντες �π� κ&αν� (%τσ4λι) Hµ�ι�ι µ< τ�ν Bριδα (στ� "ρ,µα)» (�Iλι4δα Λ 24-26). O3 λω-
ρ)δες τ$ «κυ�ν�υ» (= "4λυ-ς) !Qασφ4λι+αν µ)αν αbσθητ6ν !λαστικ1τητα στ� θ/-
ρακα, �στε ν� µπρI# ; �Aγαµ�µνων ν� %ναπν�Iη εwκλα κα� ν� τ�ν φρ4Iη =νετα. T�
%ργυρ1λευκ "ρ,µα τ$ κασσιτ�ρυ µ� τ� "ρυσ$ν τ$ "ρυσ$ κα� µ� τ� κυαν1µαυ-
ρ τ$ "4λυ-ς συνδ5α+αν Kνα σ5νλ Mµι µ� τ6ν \ριδα τ$ @ραν)υ τ1Qυ. >Aλλω-
στε � \ριδα περιλαµ-4νει τ� πρφυρ$ν A κ1κκιν "ρ,µα (�Iλι4δα P 547) κα� τ� b-
ειδ�ς, Mπως: «τ�ν )�ειδ� (b/δη) σ�δηρ�ν τ(ν δ1κα τσεκ�υρι(ν µ< διπλ� κ-ψη κα τ(ν
δ1κα µ< µ�ν!» (�Iλι4δα Ψ 850). T� τσεκ5ρια κα� τ� σκεπ4ρνια |φ)σταντ κατεργα-
σ)α "4λυ-ς, Mπως λ�γει κα� πι� π4νω ; dOµηρς.

�Eκ τ,ν %νωτ�ρω πρκ5πτει Mτι � δι4ταQη διαδ"#ς τ,ν %νθρωπ)νων γεν,ν τ$
8Hσι1δυ, στ� «dAπαντ4» τυ (µετ. Σ. Σκαρτσ#, *κδ. K4κτς 1993, σελ. 106-110), σ"ε-
τ)+νται µ� τ� �θικ�ν µ�ρς τ,ν "αρισµ4των τ#ς ψυ"#ς τ,ν %νθρ/πων µ� %ν4λγη
-αθµλγ)α τ#ς %Q)ας τ,ν %ντιστ)"ων µετ4λλων. T� «�ρυσ�8ν γ1ν�ς» ε�"ε καθαρ6
κι ε@γενικ6 ψυ"6 κα� +$σε Q�γνιαστα, "ωρ�ς κ1πυς κα� -4σανα. A@τ� τ� πιστ-
πιε< «|πε5θυνα» κα� ; Πλ4των στ�ν «Πλιτικ�» τυ (µετ. K. Z4µπα, !κδ. Γ. Φ�Qη,
1910, σελ. 29), Mπυ λ�γει Mτι: «σ< κ�π�ια  π��� �; Fνθρωπ�ι 9�8σαν �1γν�ιαστ�ι,
�ωρς φρ�ντ�δες κα γυµν��,  ν( # γ� τ��ς παρεL�ε Fφθ�ν�υς καρπ��ς �π� τ. δ1ν-
δρα».

T� \δι ν1ηµα µ� τ�ν Πλ4τωνα διατυπ/νει κα� � B)-λς (Γ�νεσις κεφ. B´, παρ. 7-
17), Mπυ λ�γει: «6O Θε�ς 5θεσε τ�ν Fνθρωπ� στ�ν Παρ�δεισ� τ�ς τρυφ�ς (τ#ς π-
λυτ�λειας A τ#ς %σωτ)ας) κα τ�ν δι1τα�ε ν. τρ�γ0η �π� Hλα τ. δ1νδρα (Mπως κα� 3
=νθρωπι τ$ Πλ4τωνς) πλ�ν Qν-ς». «T� σιδηρ�8ν γ1ν�ς τ�8 6Hσι-δ�υ �ντιστ�ι�εL
στ��ς �γενεLς, �σε/εLς �θε-φ�/�υς παλιανθρ�π�υς τ�8 σ!µερα» (πρ�γµα πJ καθη-
µεριν� %ντιµετωπ)+υµε). dOλα τ� πρηγ5µενα, κα� τ� περ� σιδ.ρυ κα� !Qαγωγ#ς
τυ στ� !Qωτερικ1, καθnς κα� τ� περ� κατεργασ)ας τ$ "4λυ-ς, τε"νλγ)α � ;π)α
διατηρε<ται %κ1µη κα� σ.µερα, Qε"αρ-αλ/νει Mλες τ�ς θεωρ)ες κα� -αρυσ.µαντες |π-
θ�σεις κα� %π1ψεις πλλ,ν !ρευνητ,ν περ� %νακαλ5ψεως τ$ σιδ.ρυ περ� τ� 1100 πρ�
Xριστ$. Θ� xταν πλJ δ5σκλ κα� %κατ1ρθωτ, ; dOµηρς τ� *τς 3.100 π.X., ν� µα-
ντε5σIη A ν� φαντασθI# τ) θ� γιν1ταν τ� 1.100 π.X.

8Yπ4ρ"υν κα� πλλ� =λλι !πιστηµνικ� κλ4δι τ#ς φυσικ#ς στ�ν dOµηρ, πJ
ταυτ)+νται A συγγενε5υν µ� τJς σηµεριν5ς, Mπως � |φαντυργ)α, � τεκτνικ.,
� κεραµικ., � ;δπι�α HµαQιτ,ν δρ1µων κ.=., %λλ� δ�ν ε�ναι τ1ση %ν4γκη ν� %να-
λυθ$ν κα� α@τ� µ� λεπτµ�ρειες κα� µ� δε)γµατα. �EQα)ρεση θ� γ)νIη γι� τ�ν κλ4δ
τ#ς "ηµε)ας. 8H "ηµε)α *"ει eς %ντικε)µεν τ6ν µελ�τη κα� διερε5νηση τ,ν σ"�σεων
µεταQJ τ,ν σωµ4των, τ�ς %λληλεπιδρ4σεις κα� τ�ς !κ τ5των πρκ5πτυσες 7ν/-
σεις. E�"αν γν/σεις "ηµε)ας τ6ν !π"6 τ$ Tρωϊκ$ πλ�µυ; T� παρακ4τω δε)γµατα
%πδεικν5υν τ$ λ1γυ τ� %ληθ�ς. Xρησιµπι$νται πλλ�ς λ�Qεις, Mπως «κατα-
τ!κω» (= λει/νω: �Oδ5σσεια τ 205), «µετασµ�γω» (= %νακατε5ω: �Oδ5σσεια σ 310),
«µε�γνυµι» (�Oδ5σσεια α 110) κ.λπ. 8H παρασκευ6 τ$ �λατς ε�ναι δεδµ�νη, %φ$:
«πασπ�λισε τ. κρ1ατα στς σ�8/λες µ< τ� θεϊκ� eλ�τι» (�Iλι4δα I 211-214). >Eπειτα
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� «τυρ�κ�µ�α» xταν συνηθισµ�νη -ιτε"ν)α (�Iλι4δα ∆ 639, �Oδ5σσεια δ 88). 8H "ρω-
µατπι�α xταν !π)σης συνηθισµ�νη πρακτικ., %φ$: «# φ�&ντα 5πεσε ��µω στ�
σκ-νη, κα φαιν-ταν φρεσκ�/αµµ1νη κ-κκινη» (�Iλι4δα O 537-538). 8H -υρσδεψ)α
xταν !π)σης διαδεδµ�νη γι� τ6ν κατασκευ6 τ,ν δερµ4των, Mπως: «�;  ργ�τες τε-
ντ�ν�υν µεγ�λ� δ1ρµα /�-ς, π�τισµ1ν� µ< �λ�ιφ!...» (�Iλι4δα P 389). T�λς τ� «µ1-
θυ» (= �νς, κρασ�) παρ.γετ σ� µεγ4λες πσ1τητες, γιατ� «5πιναν �π� τ� γλυκ�
σ.ν µ1λι κ-κκιν� κρασ�, γ1µι9αν Sνα π�τ�ρι κα τ� �&νανε µ1σα σ< εBκ�σι µ1τρα νερ�»
(�Oδ5σσεια ι 208-209). A@τ� δ�ν xταν κρασ� τ,ν σηµεριν,ν δεδµ�νων bνπνε5µα-
τς, %λλ� Kνας σκ�τς δυναµ)της πJ δ�ν πιν1ταν =κρατς. Σ’ α@τ� θ� πρ�πει ν�
πρστεθI# τ� «θεL�ν» κα τ� «θει-ω» (= θει4φι κα� θειαφ)+ω: �Oδ5σσεια " 493, 482),
πJ %πδεικν5ει τ6ν �παρQη κα� !κµετ4λλευση θει5"ων κιτασµ4των. B�-αια δ�ν
ε�ναι δυνατ�ν ν� παραγνωρισθI# � λ�Qη: «κρ&σταλλ�ς (= π4γς: �Iλι4δα X 152) σ�ν
%πτ�λεσµα τ#ς παγωνι�ς τ$ "ειµ,να. ∆�ν παραλε)πεται κα� � λ�Qη «π�λυφ�ρµα-
κ�ς» (�Iλι4δα Π 28). dOλ’ α@τ� δ)νυν µ)αν σαφ# εbκ1να τ,ν "ηµικ,ν γν/σεων τ,ν
%νθρ/πων τ#ς !π"#ς !κε)νης, κα� µ�ς 3κανπιε< τ� γεγν�ς Mτι Mλες α@τ�ς 3 !πι-
στ#µες, πJ %ναφ�ρθηκαν στ6ν παρ$σαν !ργασ)α, A *στω κα� Hπλ�ς γν/σεις γεν-
ν.θηκαν !δ, %π� τJς πργ1νυς µας.

Kατ� τ�ν A. Mατακι� στ� �θικπνευµατικ� στι"ε<α περιλαµ-4ννται � 3στρ)α,
� κινωνιλγ)α, � ψυ"λγ)α κα� M,τι *"ει σ"�ση µ� τ6ν πλιτισµικ6 καλλι�ργεια τ$
%νθρ/πυ, γι� ν� τ�ν !Qυψ/σIη %π� τ� !π)πεδ τ$ +/υ.

Στ� *πη τ$ 8Oµ.ρυ |π4ρ"υν Mλα α@τ� σ� |ψηλ� -αθµ1, %φ$ !δ)δαQαν Mλυς
τJς λαJς κα� !Qακλυθ$ν ν� τJς διδ4σκυν. E�ναι δικ�ς τυ 3 λ�Qεις «διδ�σκω»
(�Iλι4δα E 51, �Oδ5σσεια α 384) κα� «δα!µεναι» (= διδ4σκειν, !ρευν�ν, µανθ4νειν:
�Iλι4δα Z 150, �Oδ5σσεια θ 448), «ν-ηµα» (= δι4νια, ν$ς: �Oδ5σσεια σ 215) κα� «ν�-
1ω» (= σκ�πτµαι, !πιν,: �Iλι4δα A 343, 549, �Oδ5σσεια - 122, δ 219) κ.λπ. Kα� %κ1-
µη 3 λ�Qεις «γρ�φω» (= "αρ4σσω, A γρ4φω: �Iλι4δα Z 169), «γραπτ�ς» (= %γκ4θι,
%κ�ς A κα� γραφ)ς: �Oδ5σσεια ω 229), « πιγρ�φω» (= "αρ4σσω, σηµει/νω) Mπως:
« κεLν�ι σηµ�δεψαν , καθ1νας τ�ν κλ�ρ� τ�υ κα τ��ς 5ρριψαν στ�ν περικεφαλα�α
[...] κα , ABας /λ1π�ντας τ� σηµ�δι τ�8 κλ!ρ�υ τ�υ (τ� %νεγν/ρισε)» (�Iλι4δα H 175-
189). T� τ) xταν τ� σηµ4δι τ$ κλ.ρυ %πδεικν5εται στ� «γρ�ψας σηµ�δια δυσ�-
ρεστα» (�Iλι4δα Z 168-169). >Aρα τ� µ1ν σηµ4δι πJ *γραψε ; A\ας στ� κλ#ρ τυ
πρ�πει ν� xταν τ� `νµ4 τυ, %φ$ 3 =λλι δ�ν τ� %ναγν/ρι+αν eς δικ1 τυς.

8H 3στρ)α ε�ναι κατα"ωρηµ�νη στ� *πη τ$ 8Oµ.ρυ, κα� α@τ� πJ τ#ς *λειπε xταν
� %κρι-6ς "ρνλ1γησ. της, � ;π)α πρσδιωρ)στηκε !Q %στρνµικ,ν στι"ε)ων
α@τ$ τ5τυ τ$ 8Oµ.ρυ σ� σ"ετικ� =ρθρα µυ («∆αυλ1ς», τε5"η 158/1995,
191/1997). 8H κινωνιλγ)α ε�ναι Kνα σ5νθετ %ν�καθεν θ�µα. 8H ;µηρικ6 κινω-
νιλγ)α %να-ι/νει, Mπως %πδεικν5εται στ� =ρθρ µυ «O3 %νθρ/πινες σ"�σεις
κατ� τ�ν dOµηρ», πJ δηµσιε5θηκε στ� περιδικ� «�Aστυνµικ6 �Eπιθε/ρηση»
(τε$"ς A@γ. κα� Σεπτ. 1996), *στω κα� περικεκµµ�ν σ� µερικ� σηµε<α. 8H κινω-
ν)α ε�ναι π4νττε Kνας %δραν6ς vργανισµ�ς κα� !νεργπιε<ται, Mταν θ)γωνται τ� πρ-
σωπικ� A eµαδπιηµ�να συµφ�ρντα.

�Aπ1δειQη τ5τυ ε�ναι � %δρ4νεια κα� � µακαρι1τητα τ,ν κατ)κων τ#ς �Iθ4κης,
Mσ *λειπε ; -ασιλεJς �Oδυσσε5ς, γι� τ�ς πρ4Qεις τ,ν παιδι,ν τυς. >Eτσι ; γ�ρ-8Aλι-
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θ�ρσης πα)ρνντας τ�ν λ1γ στ6 γενικ6 συν�λευση λ�γει πρ�ς τJς �Iθακ.σιυς: «Φ�-
λ�ι, αPτ. τ. 5ργα 5γιναν �π� τ� δικ! σας >θικ� κακ�α ? π�νηρ�α, γιατ δ<ν πεισθ!-
κατε σ< µ1να �Zτε στ�ν Fρ��ντα M1ντ�ρα, γι. ν. σταµατ!σετε τς �ν�ησ�ες τ(ν παι-
δι(ν σας, τ. ,π�Lα δι1πρα�αν µεγ�λ� κακ�&ργηµα µ< τ�ν κακ! τ�υς �σ1/εια, κατα-
σπαταλ�ντας τ�ν περι�υσ�α κα �τιµ�9�ντας τ�ν σ&9υγ� �ρ�στ�υ �νδρ-ς,  πειδ�
ν-µι9αν Hτι δ<ν θ. γυρ�σ0η» (�Oδ5σσεια ω 455-462). �Eγν/ρι+αν =ραγε τ� παιδι� τ,ν
�Iθακησ)ων τ1τε, τ. «θ1µιστα» (= τJς ν1µυς: �Iλι4δα I 99), πJ τηρ$σε κ4θε -α-
σιλεJς γι� ν� δικ4+Iη τ�ς %νµ)ες τ,ν %νθρ/πων κα� ν� νι4+εται γι� τ�ς |πθ�σεις
τυς; >O"ι! Γιατ� τ1τε %πυσ)α+ε ; -ασιλεJς γι� ε\κσι "ρ1νια κα� στ6ν �Iθ4κη ε�"ε
!πικρατ.σει σ"εδ�ν %ναρ")α µ� πρωτεργ4τες τJς ν�υς. (8H \δια %δρ4νεια -ασι-
λε5ει κα� σ.µερα κα� ε�ναι ;ρατ6, σ� Mλες τ�ς δραστηρι1τητες τ$ κρ4τυς κα� τ#ς
κινων)ας πJ *"ει δηµιυργ.σει, %π� τ6ν *λλειψη 3καν,ν κυ-ερνητ,ν).

8O τ)τλς τ$ =ρθρυ α@τ$ θ� µπρ$σε ν� διατυπωθI# κα� %ντ)στρφα: «O3 γν/-
σεις κα� 3 !πιστ#µες τ$ 8Oµ.ρυ |π� τ� φ,ς τ,ν σηµεριν,ν !πιστηµ,ν». 8H %φα)-
ρεση τ$ 7ν�ς %π� τ�ν =λλν πλJ λ)γα |π1λιπα θ’ =φηνε. Στ� Mαθηµατικ� σ.µε-
ρα περισσε5υν ; διαφρικ�ς κι ; ;λκληρωτικ�ς λγισµ1ς, � τριγωνµετρ)α καθnς
κα� � διαφρικ6 γεωµετρ)α. 8H σ5γκριση τ,ν παραπ4νω 8Eλληνικ,ν Mαθηµατικ,ν
µ� !κε<να τ,ν %νατλικ,ν λα,ν, Bα-υλων)ων, Xαλδα)ων, Φιν)κων κα� Abγυπτ)ων,
-γ4+ει Kνα τερ4στι %ρνητικ� µηδενικ1, %φ$ 3 λα� α@τ� δ�ν %ν�δειQαν wτε Kνα
vνµαστ� !πιστ.µνα, κα� δ�ν =φησαν κληρνµ)α στJς µεταγεν�στερυς wτε Kνα,
*στω κα� πι� Hπλ1, πρ1-ληµα Mπως !κε<να τ$ 8Oµ.ρυ πJ %ναφ�ρθηκαν πι� π4-
νω.

Στ6 Φυσικ6 θ� *λειπε � πυρηνικ6 θεωρ)α κα� � !κτεταµ�νη !πικινωνιακ6 τε"ν-
λγ)α (µ�σα µα+ικ#ς !πικινων)ας), � ;π)α δι�λυσε κι !νταφ)ασε τ6ν =µεση, πρ1-
σωπ µ� πρ1σωπ, συ+.τηση τ,ν %νθρ/πων κα� τ�ς καθηµεριν�ς !παφ�ς A τ6ν %νταλ-
λαγ6 !πισκ�ψεων, µετα-4λλντας τ�ν =νθρωπ %π� κινωνικ� `ν σ� µυγγ� %τ-
µικ� στι"ε<. B�-αια δ�ν λε)πυν τ� διαστηµικ� !ρευνητικ� ταQ)δια, %λλ� γι� τ� %ε-
ρπρικ� ταQ)δια, δ�ν πρ�πει ν� γ)νIη bδια)τερς λ1γς, %φ$ ; dOµηρς περιγρ4φει
µ� %ρκετ6 σαφ.νεια Kνα «πλ�L� διερ�-µεν� δι. µ1σ�υ τ�8 �1ρα κα τ(ν νεφ(ν [...]
π�� τ��ιστα διαπερνT τ� ��σµα τ�ς θ�λασσας τυλιγµ1ν� µ< τ�ν �1ρα κα τ� ν1φ�ς
[...] κα διευθ&νεται �π� τ� σκ1ψη τ(ν �νδρ(ν» (�Oδ5σσεια θ 555-563). Πλλ� θ�µατα
τ#ς φυσικ#ς *"υν µε)νει στ� ;µηρικ� δεδµ�να, Mπως � µετταλυργ)α, � µετεωρ-
λγ)α κα� =λλα, πJ %µ�σως %πδεικν5υν τ6ν δι4σωσ. τυς %π� τ1τε. 8H �θικ-
πνευµατικ6 πρ1δς δ�ν "ρει4+εται καν�να σ"1λι, ε�ναι καθηµεριν� ;ρατ6 σ� κ4-
θε -#µα τ#ς +ω#ς µας, τ$ σιδηρ$ γ�νυς, δι1τι ; διαλγισµ1ς, ; δι4λγς, � σκ�-
ψη, � εbλικρ)νεια, ; %λληλσε-ασµ�ς κα� � %λ.θεια %π�δρασαν !κ τ$ κ1σµυ τ5-
τυ. Π4ντως, � παρηγρι� τ$ %νθρ/πυ θ� ε�ναι α@τ� πJ λ�γει ; dOµηρς: «δ<ν
Wπ�ρ�ει θεραπε�α τ�8 τετελεσθ1ντ�ς κακ�8  κ τ(ν Wστ1ρων· �λλ. π�λ� πρν σκ1ψ�υ
π(ς θ.  µπ�δ�σ0ης τ� κακ�» (�Iλι4δα I 249-251). A@τ� κα� π4ρα πλλ� =λλα διδ4σκει
; πρ,τς διδ4σκαλς ;λκλ.ρυ τ$ κ1σµυ. E�ναι ντρπ6 !µε<ς 3 κληρν1µι τυ
ν� τ�ν %γν$µε A ν� τ�ν περιφρν$µε.

Kων. B. K�υτρ�υD=λης
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T� Πνε�µα στ� δρ�µ� τ�ς �στει�τητας
�O ���υσιασµ�ς σ� ��ελιγµ�νη µ�ρφ� �ρ���ει µετ� τ�ν πτ�ση τ ς !Aρ�αι�τητας. Φυ-

σικ� �π' τ�τε ε(�ε πλ)ρη �π�γνωση τ�+ ,αυτ�+ τ�υ· κα. /ρπ0��ντας τ�ν ε1καιρ�α τ�+
Xριστιανισµ�+, τ'ν 4π�5� 4 6δι�ς σκην�θ�τησε, �λα9νει συνε�:ς ;σ�υρ�τερ�ς, µ��ρι π�<
στ.ς µ�ρες µας ε(ναι πλανητ0ρ�ης· π0ντα καταστρ�φ�ντας τ�ν !Aρ�αι�τητα κα. µ0λιστα
κρυπτ�µεν�ς π�σω �π' =λλ�υς –πρ�σφιλ)ς τ�υ µ�θ�δ�ς– ?στε ν� «κ0νAη τ'ν �θ:�». CAλλω-
στε µ� τ' ν� Dρ�σκεται διασκ�ρπισµ�ν�ς στ� Eθνη E�ει Fλα τ� πλε�νεκτ)µατα τ�+ «��ρα-
τ�υ». Γι’ α1τ' π0ντα στηρ��εται στ� µεταφυσικ� κα. τ' �ρ µα. !Eδ: πρ�πει ν� �ντ�π�-
σ�υµε στ'ν ���υσιασµ' (µ�ναδικ' φαιν�µεν� στ�ν Kστ�ρ�α �π. �ιλι0δες �ρ�νια) τ� στρα-
τηγικ), π�< �ργ�τερα διετ9πωσε 4 Kλα�9�εDιτς: «!Eκλ�γ� τ�+ σκ�π�+ κα. �µµ�ν� σ’
α1τ�ν». Bασικ'ς =��νας P θρησκε�α τ�υ. Σ)µερα Dλ�π�µε π:ς γενν)θηκε P σ9γ�ρ�νη
Kστ�ρικ� συγκυρ�α. Π:ς φθ0σαµε �δ:. SOµως Fλα α1τ� δε��ν�υν µι� τ0ση τ ς �νθρ�πι-
νης µ��ρας. Στ� �ω� τ�+ �νθρ�π�υ περισσ�τερ� δρTU τ' φαντασιακ�, παρ� τ' �ληθιν�.

CEτσι P !Aρ�αι�της π:ς ν� σταθA  συνε�:ς στ.ς �πρ�σιτες κ�ρυφ�ς της. !Aντιστρ�φως
τ' δι0δ��� σ9στηµα Dρ�σκεται �� 4ρισµ�+ «στ' λ0κκ� µ� τ� φ�δια», 4π�τε δ�ν E�ει π�+ ν�
π�σAη. �H Wµ�ρφι� θ�λει δηµι�υργ�α γι� ν� σταθA , τ' =σ�ηµ� ε(ναι ε1κ�λ�συντ)ρητ�. T'
λ�ει κα. 4 ν�µ�ς τ ς �ντρ�π�ας. CAντε ν� κρατTUς συνε�:ς ψηλ� τ'ν π�λιτισµ' τ�+ �Eρµ 
τ�+ Πρα�ιτ�λη! Bλ�π�ντας τ'ν σηµεριν' =νθρωπ� κα. τ�ν κατ0ντια τ�υ, δ�ν µπ�ρε5 ν� D0λAη
4 ν�+ς µας π:ς πρ��κυψε �κε5ν�ς 4 �σ9λληπτ�ς π�λιτισµ�ς.

N� �εκιν)σ�υµε �π' τ� πρ:τα �ριστιανικ� �ρ�νια, π�< Eσπαγαν κα. Eκαιαν �π' µει�-
νε��α τ� �νεπαν0ληπτα �ριστ�υργ)µατα, µ�ναδικ� Eργα συµπαντικ ς κατα��ωσης τ�+
πλαν)τη; N� περ0σ�υµε στ'ν µεσα�ωνα, π�< τ'ν παρασιωπ�+ν ]π�υλα, µ� τ� µ�ναδικ)
τ�υ DαρDαρ�τητα κα. µισαλλ�δ���α; Kα. µ�σα �π' τ�ν !Aναγ�ννηση ν� φθ0σ�υµε στ�<ς
DασιλιUδες κα. α1τ�κρ0τ�ρες, γι� ν� καταλ)��υµε στ' στηµ�ν� παι�ν�δι καπιταλισµ�+-
µαρ�ισµ�+, Fπ�υ µ� µικρ�<ς κα. µεγ0λ�υς π�λ�µ�υς κατευθυν�µεν�υς ̂ δηγηθ)καµε στ�ν
πλανηταρ��α;

T' πνε+µα µ� παραπ�ιηµ�νες τ.ς �ρ��ς τ ς !Aρ�αι�τητας Dαδ��ει σ)µερα τ'ν δρ�µ� τ ς
�στει�τητας. E(ναι πραγµατικ� �στε5� ν� τ�λµTU ν� παρεµDα�νAη P θρησκε�α στ�ν Eρευνα
κα. τ� Φιλ�σ�φ�α, γιατ. P θρησκε�α ε(ναι κακ�κτυπ� τ ς Φιλ�σ�φ�ας, α1τ ς π�< µ�ν�ν P
!Aρ�αι�της ε(�ε –�K µετ�πειτα παριστ0ν�υν τ�<ς φιλ�σ�φ�υς, �π' µ�µηση. CAλλωστε τ' 6δι�
Eκαναν κα. στ�ν T��νη, �κε�νη τ� «µ�ντ�ρνα τ��νη» κα. Fλη τ�ν �φιαλτικ� «πνευµατικ�
παραγωγ)», π�< �ντανακλ�+ν τ'ν ��φερ' «κ�σµ�» τ�+ συστ)µατ�ς, τ'ν 4π�5� πρ�σπα-
θ�+ν ν� καθαγι0σ�υν; (!E�α�ρεση περιπτ�σεις –Fπως 4 Mπετ�Dεν κα. �K «;µπρεσσι�νι-
στ�ς»).

SEνα κ�υρδιστ' ρ�µπ'τ π�< κατ0φεραν ν� φτι0��υν συνε�:ς συνωµ�τ�+ντες E�ει µ�σα
τ�υ παγιδευµ�νη Fλη τ�ν �νθρωπ�τητα π�< Dαδ��ει �π0νω στ� µ�λυνση, τ' =γ��ς, τ' �δι�-
��δ�. M� τ. �ντ�δ�τα Fµως θ� �ντεπε��λθAη; M� π�ι� φιλ�σ�φ�α θ� δε�τ�+µε τ.ς τε�ν�λ�-
γικ�ς �νακαλ9ψεις, π�< �επ�ρασαν τ�ν �πιστ)µη; OK σηµεριν�. �πιστ)µ�νες Fλ� κα. λι-
γ�τερ� ��ρ�υν τ�ν !Aρ�αι�τητα, σ� �ντ�θεση µ� τ�<ς πρ�ηγ�9µεν�υς. SOµως τ' �λ0θητ�
Eνστικτ� τ�+ ���υσιασµ�+ δ�ν τ'ν �εγελTU. Σ�+ λ�ει: F,τι κα. ν� DρεθA  �ληθιν�, κ0π�υ θ�
µUς �κθ�τAη, γιατ. δ�ν ε(ναι 4 ���υσιασµ'ς καθαρ�ς. �H !Aρ�αι�της στ'ν α;:να τ'ν `πα-
ντα θ� δικαι�νεται. Στ�ν πρ�παγ0νδα τ�+ aατσισµ�+ π.�. πρ�σπαθ�+ν ν� συγκαλ9ψ�υν
τ' π�λιτισµικ� τ�υς Eλλειµµα. Πρ�σπαθ�+ν ν� συγκ�λλ)σ�υν κ�µµ0τια τ ς µεταφυσικ ς
τ�υς, τ ς α1θα�ρετης, στ�ν τε�ν�λ�γ�α, µ)πως P τελευτα�α τ� στηρ��Aη. Ψ0�ν�υν γι� κ�-
σµ�θεωρ�α...

Παντελ�ς Γλ�ρ�ς



I. EIΣAΓΩΓH
Θ� �ν�µι	ε κ�π�ι�ς, �τι µ� τ�ν πτ�σιν τ�ς Kωνσταντιν�υπ�λεως τ� 1453 �γενν#θη

ταυτ�&ρ�να κα( ) Mεγ�λη +Iδ.α, �πως α/τ� �πεκρ�τησε ν� �κφρ�	1η τ�ν 2νασ3-
στασιν τ�ς Bυ	αντιν�ς A/τ�κρατ�ρ7ας. 9Oµως τ� περ( «µαρµαρωµ.ν�υ <ασιλι=»
κα( τ�? «π�λι µ� &ρ�νια µ� καιρ�3ς, π�λι δικ� µας θ@ναι» εAναι κατ� π�λB µετα-
γεν.στερα τ�ς CAλDσεως. Περισσ�τερ�ν �δηµι�υργ#θησαν σ�ν 2ντ7παλη Fπ�ψις
στ�ν E/ρωπαϊκ� κ7νησιν (2π�τ.λεσµα τ�ς +Aναγενν#σεως) γι� τ�ν 2να<7ωσιν τ�?
�λληνισµ�? σ’ Mνα �λε3θερ� Nλληνικ� κρ�τ�ς, παρ� σ�ν Mνα 2πελευθερωτικ� κ7νη-
µα κα( δ� Nλληνικ�. OAλλωστε ) πλει�ψηφ7α τ�ν <υ	αντιν�ν 2ρ&�ντων (�P +Aνθε-
νωτικ�() συνεργ�σθησαν Qρµ�νικ� µ� τ�Bς T�3ρκ�υς κα( δ�ν εA&αν καµµ7α δι�θε-
σιν 2π�τιν�Sεως τ�? τ�υρκικ�? 	υγ�?. A/τ� φα7νεται T&ι µ�ν�ν στ� πρ�ν�µια π�B
�δ�θησαν στ� πατριαρ&εU� κα( στ�Bς δι�ρισµ�Bς <υ	αντιν�ν σ� Vψηλ� δι�ικητικ�
2SιDµατα, 2λλ� κα( στ� �τι ) πλει�ψηφ7α τ�ν πασσ�δων, π�B �πεS.τειναν τ�ν Wθω-
µανικ� κυριαρ&7α στ�ν ε/ρωπαϊκ� &�ρ� (κα( στ�ν Nλλαδικ� φυσικ�), Xταν �Sωµ�-
τες <υ	αντιν�( στρατιωτικ�7, �πως Y π�λι�ρκητ�ς τ�ς P�δ�υ Mε	(& Παλαι�λ�γ�ς.
9Oσ�ι δ� [γων7σθησαν γι� τ�ν �κδ7ωSιν τ�ν T�3ρκων Xσαν �κ τ�ν CEνωτικ�ν (µ�
πρ�εS�ρ&�ντα τ�ν Bησσαρ7ωνα) κα( δ�ν �πεθ3µ�υν καµµ7α <υ	αντιν� 2να<7ωσιν,
2λλ� δηµι�υργ7α �λευθ.ρ�υ Nλληνικ�? κρ�τ�υς. M�λιστα εAναι &αρακτηριστικ�
τ� 2π�σπ�σµατα δ3� �πιστ�λ�ν τ�? π�πα Π7�υ B´, π�B συνεκ�λεσε στ�ν M�ντ�υα
σ3ν�δ�ν γι� Wργ�νωσιν σταυρ�φ�ρ7ας �ναντ7�ν τ�ν T�3ρκων τ�ν +I�3νι� τ�? 1459.
OEγραφε µεταSB Fλλων στ�ν ^σ&υρ� δ�?κα τ�ς B�υργ�υνδ7ας: «�Oλ�ς � 	ριστια-
νικ�ς κ�σµ�ς �κ�υσε τ�ν �π�σ	εσ�ν σας, συνεπε��α τ�ς �π��ας ��  Eνετ�" #νε-
θ%&'ησαν, �� O)γγρ�ι +λπ�,�υσι ν- +κδικηθ/σι τ�0ς σκληρ�1ς των +	θρ�1ς, 3λη
4  Eλλ-ς κα" 4 Σλα6ων�α σκ7πτ�νται περ" +λευθερ�ας, κα" �� T�9ρκ�ι τρ7µ�υσιν ε:ς
τ� ;κ�υσµα τ�9 <ν�µατ�ς σας». +Eν`� πρ�ς τ�ν δ�γην τ�ς CEνετικ�ς ∆ηµ�κρατ7ας
bγραφε: «�Aµα φαν@�ς +π" τ�9 B�υκεντα1ρ�υ, +νδεδυµ7ν�ς τ�ν π�λ1τιµ�ν στ�λBν,
�C µ�ν�ν 4  Eλλ%ς, #λλ- κα" 4 DAσ�α θ- λ%6ωσι τ- 3πλα». (Kα( τ� δ3� 2π�σπ�σµατα
περιλαµ<�ν�νται στ� <ι<λ7� τ�? K. Σ�θα «T�υρκ�κρατ�υµ.νη CEλλ�ς», +Aθ�ναι
1869, σ� 2νατ3πωσιν H. Kαρα<7α, 1995). Kα( εAναι 2Sι�παρατ#ρητ�ν κα( στ� δ3�
2π�σπ�σµατα, �τι ) CEλλ�ς 2ντιδιαστ.λλεται κα( πρ�ς τ�ν Σλα<ων7α (περι�&�ς
�π�υ b	ων �P Σλ�<�ι) κα( πρ�ς τ�ν +Aσ7α. OAρα �πε	ητεUτ� δηµι�υργ7α 2µιγ�?ς
Nλληνικ�? κρ�τ�υς, �πως περ7π�υ α/τ� Yρ7	εται σ#µερα.

II. O ΠATPIAPXHΣ ΣTYΛOBATHΣ TOY ΣOYΛTANOY
CH δηµι�υργ7α 2µιγ�?ς Nλληνικ�? κρ�τ�υς, �πως �	ητεUτ�, δ�ν Xταν αgτηµα µ�-

ν�ν π�λιτιστικ� �S α^τ7ας τ�ς +Aναγενν#σεως, 2λλ� κα( π�λιτικ�, 2φ�? εAναι ) πε-
ρ7�δ�ς δηµι�υργ7ας �θνικ�ν κρατ�ν. +Aκρι<�ς µετ� τ�ν περ7�δ� τ�ς +Aναγενν#-
σεως hρ&ισε ) δηµι�υργ7α τ�ν �θνικ�ν ε/ρωπαϊκ�ν κρατ�ν στ� σηµεριν� περ7π�υ

CH «Mεγ�λη +Iδ.α»: CH ^δε�λ�γ7α
π�B «bθαψε» τ�ν πρ�αιDνι�ν

«CEλληνισµ� τ�ν τρι�ν +Hπε7ρων»



�ρι� τ�υς. Γι� τρεUς �µως λα�Bς ) �θνικ# συν.νωσις σ� NνιαU� κρ�τ�ς 2πετ.λεσε �ρα-
µα, π�B �SεπληρDθη (�πως �SεπληρDθη) τ�ν 19�ν κα( τ�ν 20�ν α^�να: γι� τ�Bς
Γερµαν�3ς, τ�Bς +Iταλ�Bς κα( τ�Bς 9Eλληνες. +Aπ.ναντι δ� στ� ε/ρωπαϊκ� �θνικ�
κρ�τη εVρ7σκ�ντ� στ�ν +Aνατ�λ� δ3� µεγ�λες π�λυεθνικ�ς α/τ�κρατ�ρ7ες: ) +Oθω-
µανικ� κα( ) Pωσσικ#. CH µεγ�λη τ�υς διαφ�ρ� Xταν ) �πικρ�τησις στ� Pωσσ7α
(πλ�ν 2σηµ�ντων τµηµ�των 2λλ�θρ#σκων πληθυσµ�ν) µι=ς µ�ν� θρησκε7ας (τ�?
&ριστιανισµ�?), �ν̀� στ�ν T�υρκ7α &ριστιανισµ�ς κα( ̂ σλαµισµ�ς εA&αν ̂ σ�τιµη, κυ-
ρ7αρ&η θ.σιν· γι� δ� τ�ν ε/ρωπαϊκ� T�υρκ7α ) Vπερ�&� τ�ν &ριστιαν�ν Xταν 2ναµ-
φισ<#τητη. A/τ� σηµα7νει, �τι �P µ�υσ�υλµ=ν�ι σ�υλτ=ν�ι δ�ν θ� εA&αν κατ�ρθD-
σει ν� διατηρ#σ�υν τ�ν π�λυεθνικ� κα( π�λυθρησκευτικ� α/τ�κρατ�ρ7α τ�υς, mν
δ�ν εVρ7σκ�ντ� σ� συνεργασ7α µ� τ� πατριαρ&εU�, π�B τ�? εA&αν παρα&ωρ#σει κα(
π�λιτικ� πρ�ν�µια. CO K. K�3µας περιγρ�φει τ� καθ#κ�ντα τ�? πατρι�ρ&�υ:
«O)τ�ς δE #νελ%µ6ανε δ1ω τ- πρFτιστα καθBκ�ντα, ν- +παγρυπν@� ε:ς τ�0ς Xρι-
στιαν�0ς πρ/τ�ν ν- διατηρ/σιν #παρασ%λευτ�ν τ�ν θρησκε�αν των, κα" µετ- τ�9τ�
#κλ�νητ�ν �πακ��ν ε:ς τ�ν +H�υσ�αν. T- πρ�ν�µια τα9τα +δ�δ�ντ� π%ντ�τε ε:ς τ�ν
νε�πρ�6�6αστ�ν Πατρι%ρ	ην δι- Σ�υλτανικ�9 διπλFµατ�ς, τ� �π�K�ν <ν�µ%,εται
6ερ%τι�ν. ∆ι- τ�9 Πατρι%ρ	�υ +δ�θησαν τ- αCτ- πρ�ν�µια κα" ε:ς 3λ�υς τ�0ς
#ρ	ιερεKς, �Mτινες +λ%µ6αναν κα" αCτ�" τ- Σ�υλτανικ- 6ερ%τι% των, 3µ�ια τ�9 Πα-
τριαρ	ικ�9, κα" Nσαν ;ρ	�ντες καθε"ς τ�9 π�ιµν��υ τ�υ.  P%6δ�ς 4γεµ�νικ� πρ�-
π�ρε1ται κα" τ�9 Πατρι%ρ	�υ, 3ταν �π%γ@η π�1π�τε +ν Kωνσταντιν�υπ�λει, κα"
τ/ν #ρ	ιερ7ων ε:ς τ-ς +παρ	�ας των· κα" �)τ�ς κα" +κεKν�ι R	�υν +H�υσ�αν ν- κρ�-
νωσι Xριστιαν/ν διαφ�ρ-ς +	�1σας τ� Rκκλητ�ν ε:ς τ�ν DOθωµανικ�ν δικαι�δ�-
σ�αν». («CIστ�ρ7αι τ�ν 2νθρωπ7νων πρ�Sεων», <ι<λ7�ν Γ´ «OP 9Eλληνες», σελ. 15,
16, 2νατ3πωσις «CEταιρε7ας CEλληνικ�ν +Eκδ�σεων», 1971). Kα( T&ι µ�ν�ν �π�ρε3-
�ντ� �ν )γεµ�νικ1� π�µπ1� πατρι�ρ&ης κα( 2ρ&ιερεUς, 2λλ�, πρ�ς �π7ρρωσιν τ�ς π�-
λιτικ�ς τ�υς �S�υσ7ας, κατ.λα<αν µετ� τ�ν 9Aλωσιν τ�ν «∆εσπ�τικ�ν», θρ�ν�ν
�κτ�ς τ�? σ�λ.α στ(ς �κκλησ7ες, π�B Xταν πρ�ωρισµ.ν�ς γι� τ�ν α/τ�κρ�τ�ρα o τ�ν
τ�πικ� Fρ&�ντα. EAναι δ� γνωστ�, �τι συνδιελ.γ�ντ� µετ� τ�ν S.νων πρ.σ<εων pς
2ρ&ηγ�( κρ�τ�υς· Fλλωστε 2κ�µα κα( σ#µερα Y πατρι�ρ&ης pς 2ρ&ηγ�ς κρ�τ�υς
γ7νεται δεκτ�ς στ� �Sωτερικ�· µηδ� τ�ς CEλλ�δ�ς �Sαιρ�υµ.νης.

CΩς φα7νεται, ) σBν τ`� &ρ�ν`ω συγκ.ντρωσις τ�σ� µεγ�λης �S�υσ7ας στ� πρ�σω-
π� τ�? πατρι�ρ&�υ �π.συρε τ�ν πρ�σ�&� τ�? σ�υλτ�ν�υ. Γι� ν� τ�ν περι�ρ7σ1η,
bπαυσε πλ.�ν ν� 2παιτ1� 2π� τ�Bς �κ τ�? Bυ	αντ7�υ πρ�ερ&�µ.ν�υς Fρ&�ντες ν�
2σπ�	ωνται τ�ν ^σλαµισµ�. OEτσι περ( τ� τ.λ�ς τ�? 16�υ α^�ν�ς παρ� τ�ν σ�υλ-
τανικ�ν �S�υσ7α �ναφ�νησαν κα( Mτετ�ι πλ�ν τ�? πατρι�ρ&�υ &ριστιαν�( Fρ&�ντες.
+Aργ�τερ�ν δ� τ� πατριαρ&εU�, 2ρ&�ς τ�? 17�υ α^�ν�ς, µετεφ.ρθη στ�ν συν�ικι-
σµ�ν τ�? Φαναρ7�υ, �π�υ κατ`Dκ�υν κα( �P κ�σµικ�( &ριστιαν�( Fρ&�ντες κα( πλ.-
�ν δ�ν VπερεU&�ν τ�ς κ�σµικ�ς �S�υσ7ας, mν δ�ν Vπελε7φθησαν α/τ�ς �P πατρι�ρ-
&ες. OEκτ�τε δ� κληρικ�( κα( κ�σµικ�( Fρ&�ντες bλα<αν τ� πρ�σων3µι�ν Φανα-
ρι/ται κα( 2νε<7ωσε bτσι τ� <υ	αντιν� �S�υσιαστικ� πρ�τυπ�. +Aν.συραν δ� 2π�
τ�ν 2φ�νεια τ�ν Wν�µασ7α PωµαU�ι, κατ� τ� πρ�τυπα τ�ς +Aνατ�λικ�ς Pωµαϊκ�ς
A/τ�κρατ�ρ7ας. Mα	( δ� 2ν.συραν κα( τ�ν µισελληνισµ�ν τ�υς. CO K. K�3µας στ�
πρ�αναφερθ.ν <ι<λ7� τ�υ γρ�φει σ&ετικ�: «ACτ�"» (σ.σ. �P Φαναρι�τες), <ν�µ%-
σαντες Tαυτ�0ς τ� περ�6λεπτ�ν γ7ν�ς τ/ν  Pωµα�ων (6λασφηµ�αν �κ�υαν, Vν τ�0ς
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Wν�µα,7 τις Γραικ�0ς Y �Eλληνας), δEν �θελαν ν- R	�υν κ�ινων�αν µE τ�0ς #ναH�-
�υς τ�ς συγγενε�ας των πραγµατευτ-ς Y τε	ν�τας» (σελ. 18). T�τε λ�ιπ�ν �γενν#θη
Y ρωµι�συνισµ�ς, �πως �κφρ�	εται 2κ�µα κα( σ#µερα, µ� bντ�ν� φυσικ� τ�ν 2νθελ-
ληνικ� τ�υ &αρακτ#ρα. (Πι� π�λλ� γι� τ�ν 2νθελληνικ� &αρακτ�ρα τ�? ρωµι�συ-
νισµ�? δ�ς κα( )µ.τερ� Fρθρ� «Pωµι�σ3νη �ναντ7�ν CEλληνικ�τητας», «∆αυλ�ς»,
τ. 164-165, Axγ�υστ�ς-Σεπτ.µ<ρι�ς 1995, σελ. 9821.

III. O ANΘEΛΛHNIΣMOΣ TOY ΦANAPIOY
Φυσικ� 2π� τ�Bς Φαναρι�τες κανε(ς δ�ν η/ν�ει Mνα 2πελευθερωτικ� Nλληνικ�

κ7νηµα, 2φ�? α/τ� θ� τ�Bς �στ.ρει τ� πρ�ν�µια. A/τ� τ� δ.&�νται 2κ�µη κα( �P πι�
bνθερµ�ι Wπαδ�( τ�? ρωµι�συνισµ�?. CO π. Γ. Mεταλλην�ς γρ�φει: «Γι- τ� περι-
6%λλ�ν τ�9 Φαναρ��υ ;λλωστε 4 DOθωµανικ� ACτ�κρατ�ρ�α Nταν συν7	εια τ�ς
#νατ�λικ�ς 	ριστιανικ�ς αCτ�κρατ�ρ�ας. Γι’ αCτ� κα" �� Φαναρι/τες δEν +πιθυ-
µ�9σαν τ� διαµελισµ� τ�ς DOθωµανικ�ς ACτ�κρατ�ρ�ας, #λλ- τ�ν �π�κατ%στασB
της µE \να κρ%τ�ς, π�0 θ- υ��θετ�9σε τ� δυτικ� π�λιτειακ� πρ�τυπ�». (+Aπ� τ�
πρ�αναφερθ�ν Fρθρ� µας στ�ν «∆αυλ�»). Kα( σ’ α/τ� τ� 2π�σπασµα περι.&εται �λη
) 2λ#θεια γι� τ�ν δρ=σιν τ�? πατριαρ&ε7�υ. Kατ’ 2ρ&�ν ) Kωνσταντιν�3π�λις δ�ν
πρ.πει ν� κατεκτ#θη, 2λλ� ν� παρεδ�θη, �πως συν.<η µ� τ�ν Θεσσαλ�ν7κη κα( τ�
+Iω�ννινα. Γι� τ�ν λ�γ� α/τ� κα( στ�ν �κκλησ7α παρε&ωρ#θησαν πρ�ν�µια κα( �P
2νθενωτικ�( δ�ν �θρ#νησαν τ�ν πτ�σιν της, 2φ�? γι’ α/τ�Bς δ�ν bπεσε. Kα( ) πα-
ρ�δ�σις τ�ς Kωνσταντιν�υπ�λεως εA&ε ρι	Dσει στ�ν κ�ιν� συνε7δησιν. OP πλεUστ�ι
τ�ν λ�γ7ων, π�B [γων7	�ντ� γι� τ�ν 2να<7ωσιν τ�? Nλληνισµ�?, �π�τε 2νεφ.ρ�ντ�
στ�Bς Φαναρι�τες, τ�Bς 2πεκ�λ�υν Bυ	αντιν�Bς κα( τ�ν Kωνσταντιν�3π�λιν Bυ-
	�ντι�· πρ=γµα π�B κ�νει 2κ�µα κα( Y K. Παπαρρηγ�π�υλ�ς. CO δ� Σπ. Tρικ�3-
πης 2π�καλεU στ�ν Pστ�ρ7α τ�υ τ�ν τ�υρκικ� στ�λ� «6υ,αντιν�ν».

+Eπιθυµ�?ντες δ� �P Φαναρι�τες τ�ν 2κεραι�τητα τ�ς +Oθωµανικ�ς A/τ�κρα-
τ�ρ7ας Xταν λ�γικ� ν� 2ντιτ7θενται σ’ Mνα �παναστατικ� Nλληνικ� κ7νηµα, 2φ�? Y
CEλλαδικ�ς &�ρ�ς µ.ρ�ς Xταν τ�ς α/τ�κρατ�ρ7ας κα( ) 2πελευθ.ρωσ7ς τ�υ 2µ.-
σως �π.φερε τεµα&ισµ�ν της. Kα( δ�ν 2ντετ.θησαν µ�ν� µ� λ�για. 9Oλ�ν δ� τ�ν
2νθελληνικ� 2γ�να τ�ν εA&ε 2ναλ�<ει τ� πατριαρ&εU�. Kατ’ 2ρ&#ν, σ�ν Vπε3θυν�
γι� τ�ν παιδε7αν τ�ν CEλλ#νων, 2φDρι	ε κ�θε γν�σιν, π�B Xταν δυνατ�ν ν� Yδη-
γ#σ1η σ� 2να<7ωσιν τ�? Nλληνικ�? π�λιτισµ�? κα( διετ#ρησε 2κ.ραι�ν τ�ν µισελ-
ληνισµ� τ�? Bυ	αντ7�υ. OP κατατρεγµ�( τ�? Mεθ�δ7�υ +Aνθρακ7τη, τ�? Bενιαµ(ν
τ�? Λ.σ<ι�υ, τ�? K. K�3µα, τ�? E/γ. B�υλγ�ρεως τ� 2π�δεικν3�υν περιτρ�νως.
+Aκ�µη 2π� �κκλησιαστικ� τυπ�γραφεU� �Sεδ�θη ) περ7φηµη «+AντιφDνησις» τ�?
+Aθ. Π�ρι�υ, π�B �κφρ�	ει τ�ν πι� σκ�τειν� <υ	αντιν� σκ�ταδισµ� στ� νεDτερα
&ρ�νια. +Aπ� τ� πατριαρ&ικ� τυπ�γραφεU� �Sεδ�θησαν �P 2φ�ρισµ�( κατ� τ�? P#-
γα κα( τ�ς �παναστ�σεως τ�? ’21 κα( ) «Πατρικ� ∆ιδασκαλ7α», π�B �θεDρει τ�ν
τ�υρκικ� κυριαρ&7α θε�σταλτη κα( Qµ�ρτηµα τ�ν �παν�στασιν κατ’ α/τ�ς. Mηδ.,
�ταν 2πηλευθερDθη µικρ� µ.ρ�ς τ�? Nλληνικ�? &Dρ�υ, bπαυσε τ� πατριαρ&εU� ν�
<υσσ�δ�µ1� κατ� τ�? Nλληνισµ�?. T� 1828 Y πατρι�ρ&ης +Aγαθ�γγελ�ς 2π.στειλε
τρεUς µητρ�π�λUτες µ� σκ�π�, µ� πρ�σ&ηµα τ� �κκλησιαστικ�, ν� πρ�καλ.σ�υν
�µφ3λι� π�λεµ�, yστε ν� Vπα&θ1� �κ ν.�υ τ� �λε3θερ� κρατ7δι� στ�ν +Oθωµανικ�
A/τ�κρατ�ρ7α. +Aκ�µη 2π.στειλε τ�ν πατριαρ&ικ�ν bSαρ&� στ�ν Σ�µ� τ� gδι� bτ�ς,
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µ� σκ�π� ν� πα3σ�υν τ�ν �παν�στασ7ν τ�υς κα( ν� δηλDσ�υν Vπ�ταγ�ν στ� σ�υλ-
τ=ν�. Kα( τ�ν µ�ν Σ�µ�ν �γλ3τωσε Y πρ�στρ.Sας Nλληνικ�ς στ�λ�ς Vπ� τ�ν Mια-
�3λη, τ�Bς δ� µητρ�π�λUτες 2π.πεµψε σκαι�ς Y Kαπ�δ7στριας. Γι� �λην δ� τ�ν
2νθελληνικ� π�λιτικ� τ�? πατριαρ&ε7�υ, µ�λις �στερεDθη τ� ν.�ν κρ�τ�ς, Mνας 2π�
τ�Bς πρDτ�υς ν�µ�υς τ� 1833 Xταν α/τ�ς π�B �κ#ρυττε τ� α/τ�κ.φαλ�ν τ�ς Nλλη-
νικ�ς �κκλησ7ας παρ� τ�ν 2ντ7θεσιν τ�? πατριαρ&ε7�υ. (∆�ς πι� 2ναλυτικ� σ� σ&ε-
τικ� Fρθρ� µας στ�ν «∆αυλ�», τ. 171, M�ρτι�ς 1996, σελ. 10319).

IV. H MEΓAΛH I∆EA TOY BYZANTINIΣMOY
9Oλα α/τ� δ�ν συµ<ι<�	�νται µ� τ� �θνικ� �ραµα τ�ς Mεγ�λης +Iδ.ας γι� τ�ν 2να-

<7ωσιν τ�? <υ	αντινισµ�?. Oxτε �µως κα( κατ.στη π�τ� �θνικ� �ραµα. +ESεφρ�σθη
2π� µ7α µικρ� µει�ψηφ7α κα( εA&ε τ�ν τ3&η ν� συµπ�ρευθ1� µ� τ� πραγµατικ� �θνικ�
�ραµα τ�ς 2πελευθερDσεως τ�ν Vπ�δ�3λων CEλλ#νων. Kα( δ�ν τ� ^σ&υρι	�µεθα
�µεUς. N� τ7 γρ�φει Y π. Mεταλλην�ς: «Στ�ν δεκαετ�α, µ%λιστα, τ�9 1870 θ- δια-
µ�ρφωθ@� 4�µ�γενικ� #π%ντηση στ�ν  Eλλαδικ� Mεγ%λη DIδ7α, δηλαδ� τ� «δ�γ-
µα τ�9  Eλλην�θωµανισµ�9», π�0 ταυτι,�ταν µE τ� δ�γµα τ�ς #κεραι�τητ�ς τ�ς
DOθωµανικ�ς ACτ�κρατ�ρ�ας». CO π. Mεταλλην�ς µ� 2Sι�θα3µαστη ε^λικρ7νεια
2π�καλ3πτει τ�ν <αθ3τερη 2νθελληνικ� �/σ7α τ�? ρωµι�συνισµ�?. Kατ’ 2ρ&�ν τ�
«δ�γµα τ�? CEλλην�θωµανισµ�?» Vπ�ρ&ει µ�ν� στ� µυαλ� τ�? π. Mεταλλην�?.
CYπ�ρ&ε κα( Vπ�ρ&ει 2κ�µα 2παρασ�λευτα τ� δ�γµα 2κεραι�τητ�ς τ�ς +Oθωµα-
νικ�ς A/τ�κρατ�ρ7ας (o σ#µερα τ�ς T�υρκικ�ς ∆ηµ�κρατ7ας). T� δ� δ�γµα τ�ς
2κεραι�τητας τ�ς +Oθωµανικ�ς A/τ�κρατ�ρ7ας δ�ν εAναι δυνατ�ν ν� �Sισωθ1� µ�
καν.ναν Nλλην�θωµανισµ�, 2φ�? ) Nλληνικ� κ�ιν�της Xταν µ.ρ�ς τ�ς π�λυεθνικ�ς
α/τ�κρατ�ρ7ας. Kατ� τ�ν λ�γικ� α/τ� θ� bπρεπε ν� Vπ�ρ&αν κα( «Σερ<�θωµανικ�
δ�γµα», «B�υλγαρ�θωµανικ�», «+Aρµεν�θωµανικ�» κα( τ�σα Fλλα. M7α µ�ν� σ3µ-
µιSις Xταν δυνατ�ν ν� γ7ν1η, γι� ν� δ�θ1� κ�π�ια Wν�µασ7α: «&ριστιαν�θωµανικ�
δ�γµα». +Aλλ� κ�τι τ.τ�ι� 2φαιρεU τελε7ως τ�ν �θνικ� &αρακτ�ρα κα( διατηρεU τ�ν
π�λυεθνικ� Vφ� τ�? πατριαρ&ε7�υ. +Eσκ�πει δ� στ�ν Vπαγωγ� �κ ν.�υ τ�ς +Eκκλη-
σ7ας τ�ς B�υλγαρ7ας, π�B µ�λις (τ� 1870) εA&ε πραSικ�πηµατικ� κηρ3Sει τ� α/τ�-
κ.φαλ� της κα( παρεU&ε αgτι�ν �πεµ<�σεως τ�ς Pωσσ7ας (pς πρ�στ�τιδ�ς τ�ν Σλ�-
<ων πλ.�ν κα( T&ι �λων τ�ν &ριστιαν�ν). M� Fλλα λ�για α/τ�( π�B δ�ν πα3�υν ν�
κηρ3ττ�υν τ�ν «καθ’ )µ=ς +Aνατ�λ�» µ� 2ντιδυτικ� µ.ν�ς, �Sυπηρ.τησαν τ� πλ.-
�ν 2νθελληνικ� δυτικ� δ�γµα: τ�ς 2κεραι�τητ�ς τ�ς +Oθωµανικ�ς A/τ�κρατ�ρ7ας.
Kα( α/τ� �Sεφρ�σθη 2π� τ�ν Γλ�δστωνα πρ�ς τ�ν 9Eλληνα bµπ�ρ� τ�? Λ�νδ7ν�υ
Λασκαρ7δη, π�B τ�? �δ#λωσε: «M� ν�µ�σετε πcς +µεKς �� dAγγλ�ι µισ�9µε τ�0ς
�Eλληνες. DAπεναντ�ας τ�0ς συµπαθ�9µε π�λ1. �Oµως, 3λ�ι +µεKς �� π�λιτικ�" εeµα-
στε πεπεισµ7ν�ι πcς κ%θε µεγ%λωµα τ�9 Bασιλε��υ τ�ς  Eλλ%δ�ς 6λ%φτει τ- συµ-
φ7ρ�ντα τ�ς DAγγλ�ας. Γι’ αCτ�, #π� τ� µι%, θ- φρ�ντ�σ�υµε ν- καλυτερ7ψη 4 τ1-
	η τ/ν 	ριστιαν/ν (σ.σ. T&ι µ�ν� τ�ν CEλλ#νων) π�0 ,�9νε κ%τω #π� τ� σ�υλτα-
νικ� δι��κηση κα�, #π� τ�ν ;λλη, θ’ #ντισταθ�9µε σE κ%θε +π7κταση τ�9  Eλληνι-
κ�9 Bασιλε��υ. Σ-ν ;νθρωπ�ς ε:λικριν�ς ν�µισα πcς εgναι σωστ� ν- σhς π/ Hε-
κ%θαρα 3λη τ�ν #λBθεια». (+Aπ� τ� <ι<λ7� τ�? ∆ηµ. Φωτι�δη, «OOθωνας - ) OESω-
ση», bκδ�σις Σ. I. Zα&αρ�π�υλ�ς, σελ. 329). K�τω 2π� α/τ� τ� πρUσµα εAναι ε/ε-
S#γητη ) 2ντ7θεσις τ�? <ενι	ελικ�? πατρι�ρ&�υ Mελ.τι�υ MεταS�κη στ�ν ^δ.α
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2νακηρ3Sεως 2νεSαρτ#τ�υ +Iωνικ�? κρ�τ�υς κα( ) �πι<�λ� bκτακτ�υ φ�ρ�υ τ�
Φε<ρ�υ�ρι� τ�? 1922, �ταν �P Yµ�γενεUς τ�ς T�υρκ7ας Xταν Mτ�ιµ�ι ν� πρ�σφ.-
ρ�υν κα( τ� τελευταU� τ�υς γρ�σσι γι’ α/τ�ν τ�ν σκ�π�. E/εS#γητ� εAναι κα( τ�
σ3µφων� φιλ7ας, π�B Vπ.γραψαν Bενι	.λ�ς-Kεµ�λ τ� 1930, π�B 2π.κλειε Yριστικ�
τ�ν �π�ν�δ� τ�ν CEλλ#νων πρ�σφ3γων στ(ς Nστ7ες τ�υς, yστε ν� µ�ν �γερθ1� πλ.-
�ν περ7πτωσις διαµελισµ�? τ�ς T�υρκ7ας. T�Bς 9Eλληνες πρ�σφυγες, γι� τ�Bς Yπ�7-
�υς 2πεκλε7σθη ) µα	ικ� �γκατ�στασ7ς τ�υς στ�ν Kρ#τη, yστε ν� µ�ιρασθ�?ν τ�
τ�υρκικ� κτ#µατα στ�ν �κλ�γικ� πελατε7α τ�? Bενι	.λ�υ.

M� α/τ� τ� πνε?µα τ�ς Mεγ�λης +Iδ.ας �σ3ρθη ) CEλλ�ς στ�ν Mικρασιατικ�
+Eκστρατε7α κα( µ� σκ�π� πρ�φαν� τ� �σα �πηκ�λ�3θησαν. Kα( εAναι Yλ�φ�νερ�,
γιατ( τ�ν �κστρατε7α �ναντ7�ν τ�ς OAγκυρας τ�ν 2πεφ�σισαν �P π�λιτικ�( παρ�
τ�ν 2ντ7θεσιν τ�ν στρατιωτικ�ν κα( τ�? τ�τε <ασιλ.ως Kωνσταντ7ν�υ. EAναι δ� τ�
πνε?µα τ�ς «Mικρ�ς +Iδ.ας» κα( σ� σαφ� 2ντ7θεσιν µ� τ�ν CEλλαδικ� Mεγ�λη +Iδ.α,
π�B δ�ν pραµατ7	ετ� µ�ν�ν τ�ν 2πελευθ.ρωσιν τ�ν σκλ�<ων CEλλ#νων 2λλ� κα(
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Λαϊκ� ε�κ	να �κφρ���υσα τ�ν Mεγ�λη �Iδ�α, σ�ν «�µ�γενικ� "π�ψις» κατ� τ'ν π. Γ.
Mεταλλην	, µ* τ'ν �A,δ�-λ Xαµ/τ 0ριστερ� �π�νω κα/ τ'ν Kωνσταντ3ν� Παλαι�λ	γ�

δε5ι� �π�νω, συµ,�λ6��ντας 7τσι τ' δ	γµα τ�8 9λλην�θωµανισµ�8. N� σηµειωθ<=, >τι ?
ε�κ	να �5ετυπ@θη τ' 1910 στ' ΣικEγ� τFν H.Π.A., Hπ�δεικνI�ντας κατ� κ�π�ι�ν τρ	π�
τ' κ�ντρ� Hπ�στηρ65ε@ς της. JAς ληφθ<= Hπ’ Lψιν, >τι � πατρι�ρMης τ=ς Mικρασιατικ=ς
Kαταστρ�φ=ς Mελ�τι�ς Mετα5�κης µετ� τ�ν 0π�π�µπN τ�υ 0π' τ'ν 0ρMιεπισκ�πικ'
θρ	ν� τFν �AθηνFν 0νεκηρIMθη 0ρMιεπ6σκ�π�ς B�ρε6�υ κα/ N�τ6�υ �Aµερικ=ς κα/

κατ	πιν ��κ�υµενικ'ς πατρι�ρMης. EQMε δ* αRτ� ? «�µ�γενικ� "π�ψις» τ=ς Mεγ�λης
�Iδ�ας κα/ τ�ν 0π�δ�M� τFν µεγ�λων κα/ µικρFν δυν�µεων, >πως καταδεικνIει ? �@νη

σηµαιFν στ' κ�τω µ�ρ�ς τ=ς ε�κ	ν�ς.



τ�ν 2ν�δειSιν τ�? πρ�αιDνι�υ Nλληνικ�? π�λιτισµ�?. Kα( α/τ� εAναι ) 2ληθιν�
α^τ7α τ�ς δηµι�υργ7ας τ�ς «Yµ�γενικ�ς Mεγ�λης +Iδ.ας» (κατ� τ�ν π. Mεταλλη-
ν�). OP κληρ�ν�µ�ι τ�? <υ	αντιν�? µισελληνισµ�? Xταν 2δ3νατ� ν� δε&θ�?ν τ�ν
πρ��πτικ� 2να<ιDσεως τ�? Nλληνικ�? π�λιτισµ�?. CO P#γας γι� τ�ν CEλληνικ�
∆ηµ�κρατ7α τ�υ πρ�.<λεπε στ�ν παιδε7α Vπ�&ρεωτικ� τ�ν διδασκαλ7α τ�ς (2ρ&α7-
ας) Nλληνικ�ς γλDσσης κα( τ�ν 2ρ&α7ων κειµ.νων. CO K�ρα�ς εA&ε κατατ�Sει πρ�τα
τ�ν παιδε7α κα( µετ� τ�ν �λευθερ7α. Kα( Y Kαπ�δ7στριας �πεθ3µει ν� ̂ δ1� τ�ν CEλλ�-
δα διεθν�ς πανεπιστηµιακ� κ.ντρ�. Στ�ν «+Eθνικ�ν Kατ#&ησ7ν» τ�υ Y +A. Σ. Bυ-
	�ντι�ς γρ�φει περ( τ�? Nλλαδικ�? &Dρ�υ: «Kατ- τ�0ς παναρ	α��υς 	ρ�ν�υς,
 Eλλ-ς #πεκαλεKτ� µικρ�ν τι µ7ρ�ς τ�ς Θεσσαλ�ας, 6αθµηδ�ν δE τ� jν�µα +πεHετ%θη
καθ’ 3λην τ�ν Στερε-ν κα" τ�ν Πελ�π�ννησ�ν κα" περι7λα6ε κατ�πιν κα" τ�ν dHπει-
ρ�ν κα" τ�ν Mακεδ�ν�αν. DE-ν δE θελBσ@η τις ν- θεωρBσ@η lς Tλληνικ�0ς κα" π%ντας
τ�0ς τ�π�υς, 3π�υ περιBγαγε τ- νικηφ�ρα αCτ�9 3πλα � M7γας DAλ7Hανδρ�ς, Y
3π�υ Rπεµψαν #π��κ�υς κα" +φ1τευσαν τ�ν π�λιτισµ�ν �� #ρ	αK�ι �Eλληνες, π%ντες
σ	εδ�ν �� παρ%λι�ι τ�π�ι τ�ς Mεσ�γε��υ κα" 4 DAσ�α �λ�κληρ�ς πρ7πει ν- περι-
ληφθ/σι �µ��ως ε:ς τ�ν  Eλλ%δα». (Περ. «CEστ7α», τ. 2. 11 +Iαν�υαρ7�υ 1876, σελ. 17).
Kα( φυσικ� Y συγγραφεBς τ�ς «+Eθνικ�ς Kατη&#σεως» δ�ν hλπι	ε �τι Xταν δυ-
νατ�ν ν� περιληφθ�?ν �λ�ι α/τ�( �P τ�π�ι στ�ν CEλλ�δα· α/τ� π�B τ�ν �νδι.φερε
περισσ�τερ� Xταν α/τ� τ� «φ3τεµα τ�? π�λιτισµ�?». +ES Fλλ�υ Y Παλαµ=ς �πε&ει-
ρηµατ�λ�γει Vπ�ρ τ�ς ∆ηµ�τικ�ς, δι�τι σ�ν πι� Qπλ� γλ�σσα θ� Xταν πι� πρ�σιτ�
στ�Bς 2λλ�γλωσσ�υς σκλ�<�υς 2δελφ�3ς µας. OAρα πρ�π�µπ�ς τ�ς CEλλαδικ�ς
Mεγ�λης +Iδ.ας Xταν Y π�λιτισµ�ς.

V. TO ΦANAPI A∆IAΦOPEI ΓIA TON E�EΛΛHNIΣMO
OEναντι α/τ�? τ�? π�θ�υ γι� τ�ν 2να<7ωσιν τ�? Nλληνικ�? π�λιτισµ�? �/δ�ν

bπραSε τ� πατριαρ&εU�. +Aκ�µα κα( Y K. Παπαρρηγ�π�υλ�ς [ναγκ�σθη, &�ριν τ�ς
2ντικειµενικ�τητ�ς, ν� περιλ�<1η στ�ν CIστ�ρ7αν τ�υ gδι�ν κεφ�λαι�ν µ� τ7τλ�: «CH
�κκλησ7α [µ.λησε τ�ν �Sελληνισµ� τ�ν 2λλ�γλDσσων». Kα( καταλ#γει Y Pστ�ρικ�ς:
«T� καθ’ 4µhς mθ7λ�µεν #νε	θ� nπαντα τ- λ�ιπ- αCτ�9 (σ.σ. τ�? πατρι�ρ&�υ)
oµαρτBµατα, τ�ν θυσ�αν τ/ν πρ�ν�µ�ων, τ�ν +Hευτελισµ�ν, τ�ν φιλ�	ρηµατ�αν, +-ν
+φρ�ντι,ε ν- �πηρετBσ@η τ� µ7γιστ�ν τ/ν συµφερ�ντων +κε�νων τ�9  Eλληνισµ�9,
#φ�9 εg	ε πρ�ς τ�9τ� δ1ναµιν κα" καιρ�ν». (bκδ�σις Xαρ. Mπ�3ρα, τ. 7�ς, σελ. 218,
219, 220).

Kα( Y Παπαρρηγ�π�υλ�ς 2νεφ.ρεται στ�Bς 16�ν, 17�ν κα( 18�ν α^�νες. M� ν�-
µισθ� �µως, �τι τ�ν 19�ν α^�να �<ελτιDθη ) κατ�στασις. E^δικ� πρ�ς τ� τ.λ�ς τ�?
α^�ν�ς, �ταν ) Mακεδ�ν7α κα( ) Θρ~�κη b<ριθαν 2π� τ�ν S.νη πρ�παγ�νδα, ) 2µ.-
λεια Vπ�ρSε �γκληµατικ#. CO gδι�ς Pστ�ρικ�ς, pς πρ�εδρ�ς τ�? «Συλλ�γ�υ πρ�ς
δι�δ�σιν τ�ν CEλληνικ�ν Γραµµ�των», bγραφε πρ�ς τ�ν τ�τε Πρωθυπ�υργ�ν στ(ς
18 +I�υν7�υ 1882: «B�1λγαρ�ι,  P�υµ�9ν�ι κα" OCνKται, µ%λιστα δE B�1λγαρ�ι, �δρ1-
�υσιν +ν Mακεδ�ν��α κα" +ν Θρ�%κη, +Hαιρ7τως δE +ν Mακεδ�ν��α, σ	�λεKα π�λυ%-
ριθµα, �C µ�ν�ν 3π�υ �π%ρ	�υσιν Tλληνικ%, #λλ- κα" 3π�υ δEν �π%ρ	�υσι τ�ια9τα·
�ρ	ισαν δE #π� τιν�ς συνδυ%,�ντες τ- �δρ1µατα αCτ/ν µετ- πλBθ�υς π�λλ�9 �π�-
τρ�φι/ν, αMτινες #π�τελ�9σιν pν τ/ν κυριωτ%των δελεασµ%των τ�9 πρ�σηλυτι-
σµ�9». Γι� τ�ν 2ντιµετDπισιν α/τ�ς τ�ς καταστ�σεως τ� πτω&� Nλληνικ� κρ�τ�ς
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bστελνε στ�ν πατρι�ρ&η 150.000 δρ&. γι� τ�ν συντ#ρησιν τ�? πατριαρ&ε7�υ κα( τ�ν
συντ#ρησιν τ�ν σ&�λε7ων τ�ς Vπ�δ�υλης &Dρας, 2φ�? Xταν <�σει διµερ�ν συµ-
φωνι�ν, Vπε3θυν�ς γι� τ�ν �κπα7δευση τ�ν ν.ων. 9Oµως Y πατρι�ρ&ης κατεκρ�-
τει �λ� τ� π�σ�ν γι� τ�ν Nαυτ�ν τ�υ. Γι� τ�?τ� Y Παπαρρηγ�π�υλ�ς πρ�τε7νει πρ�ς
τ�ν Πρωθυπ�υργ� 2φ’ Nν�ς µ�ν τ�ν αxSησιν τ�ς �πι&�ρηγ#σεως, 2φ’ Nτ.ρ�υ δ.:
«DAν%γκη λ�ιπ�ν τ� +π�δ�µα ν- διαιρεθ@� ε:ς δ1�, τ� µEν ν- δια6ι6%,εται #π’ εCθε�-
ας τq/ Πατρι%ρ	@η, τ� δE #π’ εCθε�ας ε:ς τ�0ς  Iερ%ρ	ας (σ.σ. τ�ς Mακεδ�ν7ας) κα"
τ-ς Σ	�λ%ς». +Aλλ� µ� ν�µισθ�, �τι �P CIερ�ρ&ες εA&αν καλ3τερη 2ντιµετDπισιν τ�?
Nλληνισµ�?. CO Πρ�Sεν�ς τ�ς CEλλ�δ�ς στ� BιτDλια (M�ναστ#ρι) Γ. ∆�κ�ς µ� τ�
Vπ’ 2ρ. 331/30-4-1883 bγγραφ� τ�υ πληρ�φ�ρεU τ�ν Παπαρρηγ�π�υλ�ν, �τι δ�ν
εAναι δυνατ�ν ν� τ�? δDσ1η 2κρι<εUς πληρ�φ�ρ7ες γι� τ�ν κατ�στασιν τ�ς παιδε7-
ας στ�ν περι�&#ν τ�υ, γιατ( �P Qρµ�δι�ι πρ�ς τ�?τ� µητρ�π�λUτες εgτε δ�ν τ�? 2π#-
ντησαν καθ�λ�υ εgτε τ�? 2π.στειλαν �λλιπ� o 2νακρι<� στ�ι&εUα. Πρ�κ3πτει δ�
2π� τ� gδι� bγγραφ�, �τι µ� &ρ#µατα τ�ν µητρ�π�λεων �&ρηµατ�δ�τ�?ντ� κα(
<�υλγαρικ� σ&�λεUα παρ� τ� σ&Uσµα. +Aπηυδησµ.ν�ς Y πρ�Sεν�ς 2π� τ�ν συµπε-
ριφ�ρ� τ�ν µητρ�π�λιτ�ν bγραφε, �τι γι� τ�ν πρ��δ�ν τ�ς Nλληνικ�ς �κπαιδε3-
σεως «... #παιτ�9νται  Iερ%ρ	αι πεφωτισµ7ν�ι κα" +µφ�ρ�1µεν�ι �π� +νθ7ρµ�υ κα"
oγν�9 πρ�ς τ�ν πατρ�δα ,Bλ�υ...».

T� παραπ�νω bγγραφα περιλαµ<�ν�νται στ� <ι<λ7� τ�ς Σ. B�3ρη «Πηγ�ς γι� τ�ν
Pστ�ρ7α τ�ς Mακεδ�ν7ας - Π�λιτικ� κα( +Eκπα7δευση 1875-1907» (bκδ�σις Παρα-
σκ#νι�). Kα( φρ7ττει κ�π�ι�ς 2π� τ� 2ναφερ�µενα τ�ν Πρ�S.νων κα( τ�ν Qπλ�ν
πρ�σDπων γι� τ�ν στ�σιν τ�? πατριαρ&ε7�υ κα( τ�ν µητρ�π�λιτ�ν γι� τ�ν �κπα7-
δευσιν, 2ρκεU ν� ληθφ1� Vπ’ Tψιν, �τι στ(ς 2ρ&�ς τ�? 19�υ α^�ν�ς Vπ�ρ&αν µ�ν�ν
Nλληνικ� σ&�λεUα, �ν`� στ� τελευταU� δι�στηµα τ�ς περι�δ�υ Xσαν µει�ψηφ7α. Σ’
α/τ� δ� ν� πρ�σθ.σ�υµε, �τι κα( �P 9Eλληνες πρ�ετ7µων ν� στ.λλ�υν τ� παιδι�
τ�υς σ� <�υλγαρικ� σ&�λεUα, γιατ( ) παρε&�µενη σ’ α/τ� παιδε7α Xταν π�λB κα-
λ3τερη. OEτσι γ7νεται φανερ�, �τι τ�ν µει�ν�τητα τ�ν «σλα<�µακεδ�νων» δ�ν τ�ν
�δηµι�3ργησε ) Pστ�ρικ� Fγν�ια o παρα&�ραSις, 2λλ� ) σκ�ταδιστικ� κα( 2ντε-
θνικ� δρ=σις τ�? πατριαρ&ε7�υ κα( τ�ν µητρ�π�λιτ�ν τ�υ.

VI. H MIKPAΣIATIKH EKΣTPATEIA TAΦOΣ TOY EΛΛHNIΣMOY
EAναι λ�ιπ�ν 2διαν�ητ�, α/τ�( π�B πρ�#σπισαν τ�ν 2κεραι�τητα τ�ς +Oθωµα-

νικ�ς A/τ�κρατ�ρ7ας κα( κατεδ7ωSαν o [µ.λησαν τ�ν Nλληνισµ�, ν� ̂ σ&υρ7	ωνται
�τι �S.φρασαν κα( �κφρ�	�υν �θνικ� Yρ�µατα. Kα( ) στ�σις α/τ� τ�? πατριαρ&ε7�υ
κα( τ�ν µητρ�π�λιτ�ν τ�υ �/& �ττ�ν �στ�θη α^τ7α ν� �π.λθ1η κα( �κκλησιαστικ�
ρ�Sις, 2φ�? π�λλ�( �κ τ�ν πρωτεργατ�ν τ�? CEλληνικ�? ∆ιαφωτισµ�? Xσαν Pε-
ρωµ.ν�ι (Γα	�ς, +Aνθρακ7της, Mπαλ=ν�ς, Φαρµακ7δης, Bενιαµ(ν Y Λ.σ<ι�ς, K�3-
µας, Kα�ρης κα( τ�σ�ι Fλλ�ι). 9Oσ� γι� τ�ν K�ρα� κα( τ�ν Kαπ�δ7στρια �/δ.π�-
τε εA&αν 2ρνηθ� στ� �λ�&ιστ� τ�ν &ριστιανικ#ν τ�υς π7στιν. OIσως δ� �P πατριαρ-
&ικ�7, εAναι δυνατ�ν ν� ^σ&υρισθ1� κ�π�ι�ς, �τι παρεσ3ρθησαν 2π� τ�ν 2γγλικ�
π�λιτικ#, π�B πρ�γµατι µ� �λη τ�ν διπλωµατικ#ν της δ3ναµιν Vπεστ#ρι	ε τ�ν 2κε-
ραι�τητα τ�ς +Oθωµανικ�ς A/τ�κρατ�ρ7ας. OIσως 2κ�µα ν� η/ν�ησε τ�ν παρ�-
δ�σιν τ�ς �S�υσ7ας στ�Bς Φαναρι�τες σ� κ�π�ια &ρ�νικ� περ7�δ�. EAναι δ� λ�γικ�
ν� συν.<η κ�τι τ.τ�ι�, 2φ�? ) Γαλλ7α µ� τ� καθεστ�ς τ�ν δι�µ�λ�γ#σεων εA&ε πα-
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τ#σει γερ� τ� π�δι της κα( ) διακ#ρυSις τ�ς Mεγ�λης +Iδ.ας 2π� τ�ν Kωλ.ττη �πε-
S.τεινε τ�ν Γαλλικ� �πιρρ�#. M� Fλλα λ�για τ� συµφ.ρ�ντα τ�ς +Aγγλ7ας συν.πε-
σαν µ� τ�ν π�λιτικ� τ�? πατριαρ&ε7�υ. 

9Oµως 2π� τ� 1854 κα( µετ� δ�ν Vπ�ρ&ε περ7πτωσις ν� Vπ�κατασταθ1� ) τ�υρκικ�
δι�7κησις τ�ς α/τ�κρατ�ρ7ας 2π� Nλληνικ#. CO ∆. Φωτι�δης στ� πρ�αναφερθ�ν
<ι<λ7� τ�υ γρ�φει: «Στ� B�υλ� τ/ν ECγεν/ν, 4 +ντιµ�τητ% τ�υ � λ�ρδ�ς Λ%ιρτ
εgπε: – T- 3σα γ�νηκαν τFρα τελευταKα #π7δειHαν πFς �� T�9ρκ�ι R	�υν πι� φιλε-
λε1θερ� πνε9µα #π� τ�0ς �Eλληνες.  H :δ7α ν- παραδ�θ@� τ� <θωµανικ� κρ%τ�ς
στ�0ς �Eλληνες θ- σταθ@� αCτ�κτ�ν�α γι- τ�ν DAγγλ�α». (σελ. 329). Kα( σηµειDνει
Y συγγραφε3ς, �τι τ�Bς λ�γ�υς τ�? Λ�ιρτ �κ�λυψαν παρατεταµ.να &ειρ�κρ�τ#-
µατα κα( κραυγ�ς «εuγε». M�ν�ν α/τ� τ� 2π�σπασµα 2φαιρεU τ�ν 2κ�3σια συ-
µπ�ρευσιν 2γγλικ�ς κα( πατριαρ&ικ�ς π�λιτικ�ς κα( εAναι σ7γ�υρ�, �τι δ�ν �ν�-
εUτ� 2κεραι�της τ�ς Wθωµανικ�ς A/τ�κρατ�ρ7ας &ωρ(ς τ�υρκικ�ν δι�7κησιν. 9Oσ�ν
γι� τ�ν υP�θ.τησιν δυτικ�? π�λιτειακ�? πρ�τ3π�υ 2ν.θεσαν στ�ν Kεµ�λ τ�ν Vλ�-
π�7ησιν. Kα( εAναι &αρακτηριστικ�, �τι µ.&ρι τ�ν 2ναρρ7&ησιν τ�ν Nε�τ�3ρκων
στ�ν �S�υσ7α �P 9Eλληνες δ�ν 2ντεµετDπισαν µα	ικ�ς διDSεις παρ� τ�ν π�λεµ� τ�?
1897 κα( τ7ς �παναστ�σεις στ�ν Kρ#τη καθ’ �λ�ν τ�ν 19�ν α^�να.

Kυρι�λεκτικ� Y �κδυτισµ�ς τ�ς T�υρκ7ας �π.ρασε π�νω 2π� τ� πτDµατα τ�ν
CEλλ#νων. ∆�ν συγ&ωρεUται Fγν�ια στ�ν 2π�φασιν τ�? Bενι	.λ�υ ν� 2π�στε7λ1η τ�
�κστρατευτικ� σ�µα στ�ν Σµ3ρνη· στ�ν 2νακ#ρυSιν pς Qγ7�υ τ�? πατρι�ρ&�υ Γρη-
γ�ρ7�υ E´ τ�ν M�ρτι� τ�? 1921, λ7γ� πρ(ν 2ρ&7σ�υν �P �κτεταµ.νες �πι&ειρ#σεις
στ�ν M. +Aσ7α κα( στ�ν �µµ�ν� τ�ν π�λιτικ�ν ν� καταλ�<�υν τ�ν OAγκυρα. 9Oλ�ι
�γνDρι	αν π�λB καλ� τ�ν κατ�ληSιν. CH Mεγ�λη +Iδ.α, �πως κα( ν� �Sεφρ�σθη
(εgτε σ�ν 2να<7ωσις τ�? Bυ	αντ7�υ εgτε σ�ν κρατικ� �π.κτασις), Xταν καταδικα-
σµ.νη. +Aφ’ Nν�ς γιατ( σταθερ� Xταν ) π�λιτικ� τ�ν µεγ�λων δυν�µεων ν� διατη-
ρηθ1� ) 2κεραι�της τ�ς T�υρκ7ας κα( 2φ’ Nτ.ρ�υ γιατ( δ�ν Vπ�ρSε π�λιτιστικ� δι-
ε7σδυσις, �πως π�λB σωστ� εA&ε �πισηµ�νει Y +I. MεταS=ς, Y Yπ�U�ς 2ντετ�&θη στ�ν
Mικρασιατικ� +Eκστρατε7α. ∆ι�τι ) πρ�Dθησις τ�ς Nλληνικ�ς ̂ δ.ας σ� πληθυσµ�3ς,
π�B �κ περιστ�σεων συνεπτ3&θησαν σ� �θνικ� κρ�τη, θ� 2ν.τρεπε τ�ν σ&εδιασµ�
τ�? διεθν�?ς �S�υσιασµ�? στ�ν δια&ωρισµ� τ�ν Bαλκαν7ων, 2φ�? π�λλ�( 2λλ�-
γλωσσ�ι κα( 2λλ�θρησκ�ι θ’ 2νεκ�λυπταν τ�ν πραγµατικ�ν �θνικ�ν καταγωγ#ν
τ�υς. Π�ς θ� )ττ=τ� ) CEλλ�ς στ�ν M. +Aσ7α, Fν �γνDρι	αν �P µ�υσ�υλµ=ν�ι OIω-
νες τ�ν 2ληθιν� καταγωγ#ν τ�υς; Π�ς θ� πρ�ωθ�?ντ� B�3λγαρ�ι κα( Σ.ρ<�ι στ�ν
B. Mακεδ�ν7α, Fν �γνDρι	αν, �τι τ� µ�ν� κ�ιν� µ� τ�Bς Σλ�<�υς o τ�Bς Tατ�ρ�υς
(�P B�3λγαρ�ι εAναι τ�υρκ�µ�γγ�λικ� φ?λλ�) εAναι ) γλ�σσα; T�ν Fθλια π�λιτικ�
τ�ς �S�υσ7ας γι� τ�ν �κπα7δευσιν καθηµεριν� τ�ν συναντ�?µε κα( σ#µερα. T�ν
Fθλια π�λιτικ� τ�? πατριαρ&ε7�υ τ�ν εgδαµε. Kα( εAναι <.<αι�ν, �τι &ωρ(ς π�λιτι-
στικ� 2να<�πτισι δ�ν Vπ�ρ&ει ) παραµικρ� �λπ(ς ν� Vλ�π�ιηθ�?ν τ� �θνικ� Yρ�-
µατα. Kα( α/τ� τ�ν π�λιτιστικ� 2να<�πτισι τ�ν π�λεµ�?ν 2κ�µη �κκλησ7α κα( π�-
λιτε7α. Θ� κλε7σ�υµε α/τ� τ� Fρθρ� µ� µ7α ρ�σιν τ�? T�µας T	.φερσ�ν: «DEκκλη-
σ�α κα" Π�λιτε�α εgναι � πι� #π�κρ�υστικ�ς συνδυασµ�ς». (+Aπ� τ� <ι<λ7� «Περ(
τ�ς π�λιτικ�ς» τ�ν �κδ�σεων «Περ7πλ�υς»).

�Aθαν�σι�ς K�υκ�,6στας
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E�ναι γνωστ�ς  µ�θ�ς, π�� ��ει πλ�σει κα� συντηρε�   κρατ��σα
!δε�λ�γ#α κα�   $π#σηµη %στ�ρι�γραφ#α, 'τι   (Oρθ*δ�+η (Eκκλη-
σ#α συν-.αλε τ/ µ�λα στ�ν 0πελευθερωτικ� 0γ1να τ�� 2π*δ�υ-
λ�υ �θν�υς γι/ τ3ν 0π�τ#να+ι τ�� τ�υρκικ�� 4υγ��. 6H πραγµατι-
κ*τητα 'µως ε�ναι διαφ�ρετικ8:   (Eκκλησ#α κα� τ� Πατριαρ�ε��
0φ;ρισε <�ι µ#α 0λλ/ πλε�στες φ�ρ=ς κ�θε 0πελευθερωτικ3 πρ�-
σπ�θεια τ1ν 6Eλλ8νων, $ν>1 $κυν8γησε 0νηλε1ς κ�θε διαφωτιστ3
π�� πρ�σπαθ��σε ν/ φ-ρ?η τ/ φ1τα τ@ς (Aναγενν8σεως στ�ν 4�-
φερ� 0π’ τ3ν τ�υρκικ3 κα� $κκλησιαστικ3 σκλα.ι/ τ*π� (πρ.λ.
∆ι�νEσι� Σκυλ*σ�φ�, Mεθ*δι� (Aνθρακ#τη, Bενιαµ�ν Λ-σ.ι�,
0φ�ρισµ� τ1ν Kλεφτ1ν τ�� 1805, τ�� P8γα Φερα#�υ, δE� 0φ�ρι-
σµ��ς κατ/ τ1ν Σ�υλιωτ1ν, τ� 1820 κα� τ� 1821 κ.λπ.). (Eδ1 πρ*-
κειται γι/ τ�ν 0φ�ρισµ� τ@ς (Eπαναστ�σεως τ�� 1821 0π’ τ�ν Γρη-
γ*ρι� τ�ν E´. M*λις $κηρE�θη κα� $+ερρ�γη   (Eπαν�σταση στ3
M�λδα.#α 0π’ τ�ν Mι�α3λ B*δα Σ��τσ� κα� τ�ν (Aλ. 6Yψηλ�ντη,
 πατρι�ρ�ης Kωνσταντιν�υπ*λεως Γρηγ*ρι�ς E´ κα�  πατρι�ρ-
�ης 6Iερ�σ�λEµων Π�λEκαρπ�ς, συνυπ�γραφ*ντων κα� τ1ν 21 µη-
τρ�π�λιτ1ν τ@ς 6IερXς Συν*δ�υ, τ��ς 0φ;ρισαν.

Στ�ν 0φ�ρισµ* τ�υς, π�� δια.�στηκε σ’ 'λες τ�ς $κκλησ#ες τ@ς
(Oθωµανικ@ς AYτ�κρατ�ρ#ας τ��ς 0π�καλ��ν 0λα4*νες, δ�+�-
µανε�ς, κακ�8θεις, 0ν*ητ�υς, µισελεEθερ�υς, 0�ρε#�υς, κακ*.�υ-
λ�υς, κακ�π�ι�Eς, κ�ιν��ς λυµε1νας κα� µαται*φρ�νες» κα� θεω-
ρ��ν «'ρκ�ν 0π�της» τ�ν 'ρκ� τ1ν 0γωνιστ1ν γι/ τ3ν $λευθερ#α.
(Aπειλ��ν 'λ�υς 'σ�υς συντα�θ��ν µ= τ��ς $παναστ�τες µ= µετα-
θαν�τιες τιµωρ#ες κα� 4ητ��ν 0π*λυτη 2π�ταγ3 στ� σ�υλτXν�.
(Aπειλ��ν τ��ς %ερωµ-ν�υς, 'τι, \ν δ=ν 0κ�λ�υθ8σ�υν τ�ς $ντ�λ-ς
τ�υς, θ/ ��σ�υν τ3ν %ερατικ8 τ�υς θ-σι κ.λπ. κα� 0παιτ��ν ν/ κα-
ταδ#δ�υν κα� ν/ παραδ#δ�υν στ��ς T�Eρκ�υς τ��ς $παναστ�τες.

6O Γρηγ*ρι�ς  E´ �στειλε τρε�ς 0φ�ριστικ=ς $γκEκλι�υς. 6H πρ�-
αναφερθε�σα ε�ναι γενικ3 γι/ 'λ�υς τ��ς �ριστιαν�Eς τ@ς AYτ�-
κρατ�ρ#ας,   \λλη 0πευθEνεται στ��ς µητρ�π�λ�τες κα� στ�ν 2π*-
λ�ιπ� κλ@ρ� κα�   τρ#τη ε�ναι πρ�σωπικ3 δικ8 τ�υ $µπιστευτικ3
κα� στ-λνεται στ��ς µητρ�π�λ�τες. 6O $µπιστευτικ*ς –πρ�σωπικ�ς

�O �φ�ρισµ�ς τ�ς �Eπαναστ�σεως
τ�� 1821 �π� τ� Πατριαρ�ε��

TO ΠΛHPEΣ KEIMENO TOY ΓPHΓOPIOY TOY E´



�αρακτ8ρας της– 0π�δεικνEει 'τι  Γρηγ*ρι�ς δ=ν $+αναγκ�σθη-
κε 0π’ τ��ς T�Eρκ�υς ν’ 0φ�ρ#σ?η τ3ν (Eπαν�σταση.

Kατωτ-ρω παραθ-τ�υµε $π� λ-+ει τ3ν γενικ3 $γκEκλι�-0φ�ρι-
σµ� \νευ σ��λιασµ��. 6Yπενθυµ#4�µε 'τι τ�ν Γρηγ*ρι� E´ τ�ν $κτ--
λεσαν στ3ν συν-�εια �% T��ρκ�ι γι/ καθαρ/ ψυ��λ�γικ��ς σκ�-
π��ς ($κφ�.ισµ�ς τ1ν Pωµι1ν). (Eµε�ς διδα�θ8καµε ν/ τ�ν θεω-
ρ��µε «$θν�µ�ρτυρα». ∆ιδασκ*µεθα $π#σης, 'τι τ� 1821 �γινε «γι/
τ�� Xριστ�� τ3ν π#στη τ3ν aγ#α».

M�ρι�ς ∆ηµ!π�υλ�ς-�Aπ�λλ&νι�ς

«ΓPHΓOPIOΣ
» (Eλ->ω Θε�� 0ρ�ιεπ#σκ�π�ς Kωνσταντιν�υπ*λεως, N-ας 6P;µης, κα�

�!κ�υµενικ�ς πατρι�ρ�ης.
«O% τ>1 καθ’  µXς aγιωτ�τ>ω, πατριαρ�ικ>1 0π�στ�λικ>1 κα� �!κ�υµενικ>1

θρ*ν>ω 2π�κε#µεν�ι %ερ;τατ�ι µητρ�π�λ�ται κα� 2π-ρτιµ�ι κα� θε�φιλ-στα-
τ�ι 0ρ�ιεπ#σκ�π�# τε κα� $π#σκ�π�ι, $ν aγ#>ω ΠνεEµατι 0γαπητ�� 0δελφ�� κα�
συλλειτ�υργ�#, κα� $ντιµ*τατ�ι κληρικ�� τ@ς καθ’  µXς τ�� Xριστ�� $κκλη-
σ#ας κα� cκ�στης $παρ�#ας. EYλα.-στατ�ι %ερε�ς κα� σι;τατ�ι %ερ�µ*να��ι,
�% ψ�λλ�ντες $ν τα�ς $κκλησ#αις τ@ς Π*λεως, τ�� ΓαλατX κα� 'λ�υ τ�� Kα-
ταστ-ν�υ κα� 0παντα���, κα� λ�ιπ�� aπα+�παντες εYλ�γηµ-ν�ι Xριστιαν�#,
τ-κνα $ν Kυρ#>ω  µ1ν 0γαπητ�, ��ρις εdη 2µ�ν κα� ε!ρ8νη παρ/ Θε�� παρ’
 µ1ν δ= εY�8, εYλ�γ#α κα� συγ�;ρησις!

» 6H πρ;τη .�σις τ@ς fθικ@ς, 'τι ε�ναι   πρ�ς τ��ς εYεργετ��ντας εYγνω-
µ�σEνη ε�ναι  λ#�υ λαµπρ*τερ�ν. Kα� 'στις εYεργετ�Eµεν�ς 0�αριστε� ε�ναι
 κ�κιστ�ς τ1ν 0νθρ;πων. AYτ3ν τ3ν κακ#αν .λ-π�µεν π�λλα��� στηλιτευ-
�µ-νην κα� παρ/ τ1ν %ερ1ν γραφ1ν κα� παρ’ αYτ�� τ�� Kυρ#�υ  µ1ν (Iησ��
Xριστ�� 0συγ�;ρητ�ν, καθgς ���µεν τ� παρ�δειγµα τ�� (I�Eδα. hOταν δ=  
0�αριστ#α ε�ναι συνωδευµ-νη κα� µ= πνε�µα κακ�π�ι�ν κα� 0π�στατικ�ν
$ναντ#�ν τ@ς κ�ιν@ς  µ1ν εYεργ-τιδ�ς κα� τρ�φ��, κραταιXς κα� 0ηττ8τ�υ
.ασιλε#ας [σ.σ. $νν�ε� τ�ν σ�υλτXν�], τ*τε $µφα#νει κα� τρ*π�ν 0ντ#θε�ν,
$πειδ3 �Yκ �στι, φησ#, .ασιλε#α κα� $+�υσ#α ε!µ3 2π� «Θε�� τεταγµ-νη».
hOθεν κα� πXς  0ντιταττ*µεν�ς αYτ?@ τ?@ θε*θεν $φ’  µXς τεταγµ-ν?η κραταιkX
.ασιλε#kα [σ.σ. τ�� σ�υλτ�ν�υ], τ?@ τ�� Θε�� διαταγ?@ 0νθ-στηκε.

» Kα� τ/ δE� τα�τα �Yσι;δη κα� .�σιµα fθικ/ θρησκευτικ/ �ρ-η κατεπ�-
τησαν µ= 0παραδειγµ�τιστ�ν θρασEτητα κα� 0λα4�νε#αν ' τε πρ�σδι�ρισθε�ς
τ@ς M�λδαυlας  γεµ;ν, mς µ3 nφειλε Mι�α8λ, κα�  τ�� γνωστ�� 0γν;µ�-
ν�ς, κα� φυγ�δ�ς 6Yψηλ�ντ�υ 0γν;µων υ%�ς (Aλ-+ανδρ�ς 6Yψηλ�ντης.

T� πλ�ρες κε�µεν� τ�� Πατριαρ�ικ�� �φ�ρισµ��
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» E!ς 'λ�υς τ��ς µ�γενε�ς µας ε�ναι γνωστ/ τ/ \πειρα $λ-η, 'σα  0-ννα-
�ς τ@ς $φ’  µXς τεταγµ-νης κραταιXς .ασιλε#ας πηγ3 $+-�εεν ε!ς τ�ν κακ*-
.�υλ�ν αYτ�ν Mι�α8λ. (Aπ� µικρ�� κα� εYτελ��ς τ�ν 0νEψωσεν ε!ς .αθµ��ς
κα� µεγαλε�α. (Aπ* 0δ*+�υ κα� 0σ8µ�υ τ�ν πρ�8γαγεν ε!ς δ*+ας κα� τιµ�ς.
T�ν $πλ�Eτισε, τ�ν περι-θαλψε, τ-λ�ς π�ντων τ�ν $τ#µησε κα� µ= τ�ν λα-
µπρ*τατ�ν τ@ς  γεµ�ν#ας αYτ@ς θρ*ν�ν κα� τ�ν κατ-στησεν \ρ��ντα λα1ν.
AYτ�ς 'µως, φEσει κακ*.�υλ�ς nν, $φ�νη τ-ρας �µψυ��ν 0�αριστ#ας κα� συ-
νεφ;νησε µετ/ τ�� (Aλε+�νδρ�υ 6Yψηλ�ντ�υ, υ%�� τ�� δραπ-τ�υ κα� φυγ�-
δ�ς $κε#ν�υ 6Yψηλ�ντ�υ, 'στις παραλα.gν µερικ��ς µ�#�υς τ�υ .�ηθ��ς
$τ*λµησε ν/ �λθ?η αdφνης ε!ς τ3ν M�λδαυ#αν, κα� 0µφ*τερ�ι 0π�νεν�ηµ-ν�ι
$π#σης, 0λα4*νες κα� δ�+�µανε�ς, w µXλλ�ν ε!πε�ν, µαται*φρ�νες, $κ8ρυ+αν
τ�� γ-ν�υς $λευθερ#α κα� µ= τ3ν φων3ν αYτ3ν $φε#λκυσαν π�λλ��ς τ1ν $κε�
κακ�8θεις κα� 0ν*ητ�υς. ∆ιασπε#ραντες κα� 0π�στ*λ�υς ε!ς δι�φ�ρα µ-ρη,
δι/ ν/ $+απατ8σωσι κα� ν/ $φελκEσωσιν ε!ς τ�ν dδι�ν τ@ς 0πωλε#ας κρηµν�ν
κα� \λλ�υς π�λλ��ς τ1ν µ�γεν1ν µας.

» ∆ι/ ν/ δυνηθ1σι δ= τρ*π�ν τιν/ ν/ $νθαρρEνωσι τ��ς 0κ�E�ντας µετε-
�ειρ#σθησαν κα� τ� <ν�µα τ@ς ρωσσικ@ς ∆υν�µεως, πρ�.αλλ*µεν�ι, 'τι κα�
αYτ3 ε�ναι σEµφων�ς µ= τ��ς στ��ασµ��ς κα� τ/ κιν8µατ� των, πρ*.ληµα δι*-
λ�υ ψευδ=ς κα� 0νEπαρκτ�ν, κα� µ*ν�ν τ@ς !δικ@ς των κακ�.�υλ#ας κα� µα-
ται�φρ�σEνης γ-ννηµα τε κα� 0π�κEηµα. (Eπειδ3 $ν >x τ�ι��τ�ν ε�ναι 0δE-
νατ�ν fθικ1ς κα� π�λλ@ς πρ*+εν�ν µ�µφ@ς ε!ς τ3ν ρωσσικ3ν αYτ�κρατ�-
ρ#αν, κα�  dδι�ς $ντα�θα $+��;τατ�ς πρ-σ.υς αYτ@ς �δωκεν �γγραφ�ν πλη-
ρ�φ�ρ#αν, 'τι �Yδεµ#αν w εdδησιν w µετ��3ν ��ει τ� ρωσσικ�ν κρ�τ�ς ε!ς
αYτ3ν τ3ν 2π*θεσιν, καταµεµφ*µεν�ν µ�λιστα κα� 0π�τρ�πια4*µεν�ν τ��
πρ�γµατ�ς τ3ν .δελυρ#αν. Kα� πρ�σεπιπλ-�ν   αYτ�� $+��*της ε!δ�π�#η-
σεν $+ $παγγ-λµατ�ς τ/ διατρ-��ντα, 2π�µν8σας τ� .ασ#λει�ν κρ�τ�ς, 'τι
0ν�γκη πXσα ν/ φρ�ντ#σ?η εYθ�ς $+ 0ρ�@ς τ�ν 0π�σκ�ρακισµ�ν κα� τ3ν δι�-
λυσιν τ1ν τ�ι�Eτων κακ1ν. Kα� τ*σ�ν $κ τ@ς ε!δ�π�ι8σεως ταEτης, 'σ�ν κα�
0π� τ/ �γγραφα, τ/ π��α $πι�σθησαν 0π� µ-ρ�υς τ1ν µ�υ�αφ#σιδων τ1ν
.ασιλικ1ν σερ�ατ#ων, κα� 0π� \λλ�υς πιστ��ς µ�γενε�ς $παρρησι�σθησαν,
�γινε γνωστ3 ε!ς τ� π�λυ�ρ*νι�ν κρ�τ�ς   ρ#4α κα�   .�σις 'λ�υ αYτ�� τ��
κακ�8θ�υς σ�εδ#�υ.

» M= τ�ιαEτας ραδι�υργ#ας $σ�ηµ�τισαν τ3ν yλεθρ#αν σκην3ν �% δE� �zτ�ι
κα� �% τ�Eτων συµπρ�κτ�ρες φιλελεEθερ�ι, µXλλ�ν δ= µισελεEθερ�ι, κα� $πε-
�ε#ρησαν ε!ς �ργ�ν µιαρ*ν, θε�στυγ=ς κα� 0σEνετ�ν θ-λ�ντες ν/ διαταρ�+ω-
σι τ3ν \νεσιν κα�  συ�#αν τ1ν µ�γεν1ν µας πιστ1ν ραγι�δων τ@ς κραταιXς
.ασιλε#ας, τ3ν π�#αν 0π�λαµ.�ν�υσιν 2π� τ3ν 0µφιλαφ@ αYτ@ς σκι/ν µ= τ*-
σα $λευθερ#ας πρ�ν*µια, 'σα δ=ν 0π�λαµ.�νει \λλ� �θν�ς 2π�τελ=ς κα� 2π�-
κε#µεν�ν, 41ντες 0νεν*�λητ�ι µ= τ/ς γυνα�κας κα� τ/ τ-κνα των, µ= τ/ς πε-
ρι�υσ#ας κα� καταστ�σεις, κα� µ= τ3ν {παρ+ιν τ@ς τιµ@ς των, κα� κατ’ $+��3ν
µ= τ/ πρ�ν*µια τ@ς θρησκε#ας, |τις διεφυλ��θη κα� διατηρε�ται 0σκανδ�-
λιστ�ς µ-�ρι τ@ς σ8µερ�ν $π� ψυ�ικ?@  µ1ν σωτηρ#kα. (Aντ� λ�ιπ�ν φιλελευ-

13027∆ΑΥΛqΣ/207, M�ρτι�ς 1999



θ-ρων $φ�νησαν µισελεEθερ�ι, κα� 0ντ� φιλ�γεν1ν κα� φιλ�θρ8σκων $φ�-
νησαν µισ�γενε�ς, µισ*θρησκ�ι κα� 0ντ#θε�ι, δι�ργαν#4�ντες, φε�, �% 0συ-
νε#δητ�ι µ= τ/ 0π�νεν�ηµ-να κιν8µατ� των τ3ν 0γαν�κτησιν τ@ς εYµεν��ς
κραταιXς .ασιλε#ας $ναντ#�ν τ1ν µ�γεν1ν µας 2πηκ*ων της, κα� σπεEδ�-
ντες ν/ $πιφ-ρωσι κ�ιν�ν κα� γενικ�ν τ�ν <λεθρ�ν $ναντ#�ν παντ�ς τ�� γ--
ν�υς.

» Kα� 0γκαλ/ ε�ναι γνωστ*ν, 'τι, 'σ�ι ε�ναι κατηρτισµ-ν�ι τ>1 <ντι ε!ς τ3ν
εYσ-.ειαν, 'σ�ι ν�υνε�ε�ς κα� τ#µι�ι κα� τ1ν %ερ1ν καν*νων κα� θε#ων ν*µων
0κρι.ε�ς φEλακες δ=ν θ-λ�υν δ;σει εYηκ�lαν ε!ς τ/ς ψευδ�λ�γ#ας τ1ν 0�ρε#-
ων $κε#νων κα� κακ�.�Eλων, $πειδ3 'µως ε�ν’ $νδε�*µεν�ν ν/ συνηρπ�σθη-
σ�ν τινες κα� παρασυρθ1σι κα� \λλ�ι, δι/ τ��τ� πρ�καταλαµ.�ν�ντες $κ
πρ�ν�#ας $κκλησιαστικ@ς πXσιν 2µ�ν τ/ σωτ8ρια, κα� γρ�φ�ντες µετ/ τ1ν
περ�  µXς %ερωτ�των συναδ-λφων, τ�� µακαρι;τατ�υ πατρι�ρ��υ τ1ν 6Iε-
ρ�σ�λEµων, τ1ν $κλαµπρ�τ�των κα� περιφανεστ�των πρ�υ�*ντων τ�� γ--
ν�υς, τ1ν τιµιωτ�των πραγµατευτ1ν, τ1ν 0φ’ cκ�στ�υ ρ�υφετ#�υ πρ�κρι-
τωτ-ρων κα� 'λων τ1ν $ν τ@ .ασιλευ�Eσ?η yρθ�δ*+ων µελ1ν cκ�στης τ�+ε-
ως κα� cκ�στ�υ .αθµ��, συµ.�υλεE�µεν κα� παραιν��µεν κα� $ντελλ*µεθα κα�
παραγγ-λλ�µεν πXσιν 2µ�ν τ��ς κατ/ τ*π�ν 0ρ�ιερε�σι, τ��ς  γ�υµ-ν�ις τ1ν
%ερ1ν µ�ναστηρ#ων, τ��ς %ερε�σι τ1ν $κκλησι1ν, τ��ς πνευµατικ��ς πατρ�σι
τ1ν $ν�ρι1ν, τ��ς πρ�εστ1σι κα� εYκαταστ�τ�ις τ1ν κωµ�π*λεων κα� �ω-
ρ#ων, κα� πXσιν aπλ1ς τ��ς κατ/ τ�ν τ*π�ν πρ�κρ#τ�ις ν/ διακηρE+ετε τ3ν
0π�την τ1ν ε!ρηµ-νων κακ�π�ι1ν κα� κακ�.�Eλων 0νθρ;πων, κα� ν/ τ��ς
0π�δε#+ετε κα� ν/ τ��ς στηλιτεEσετε παντα��� mς κ�ιν��ς λυµε1νας κα� µα-
ται*φρ�νας, κα� ν/ πρ�σ-�ετε 'σ�ν τ� δυνατ�ν ε!ς τ/ς 0π�τας αYτ1ν κα� ρα-
δι�υργ#ας, γιν;σκ�ντες, 'τι   µ*νη 0π*δει+ις τ@ς 0θω*τητ�ς των ε�ναι ν/
$µφαν#σωσιν 'σα γρ�µµατα λ�.ωσι τυ��ν ε!ς �ε�ρας περ� τ@ς αYτ@ς 2π�θ--
σεως, w ε!δ8σεις µ�θωσι, κα� ν/ παρρησι�σωσιν �% µ=ν $ντα�θα $ν .ασιλευ-
�Eσ?η πρ�ς  µXς, �% δ’ $ν τ��ς �+ω µ-ρεσιν ε!ς τ��ς κατ/ τ*π�ν 0ρ�ιερε�ς κα�
τ��ς δι�ρι4�µ-ν�υς παρ’  µ1ν $κκλησιαστικ��ς $+�ρ��υς κα� τ��ς .ασιλι-
κ��ς $+�υσιαστ/ς κα� δι�ικητ/ς δηλ�π�ι��ντες κα� παραδ#δ�ντες κα� $κε#-
ν�υς τ��ς aπλ�υστ-ρ�υς, 'σ�ι }θελ�ν φωραθ@ 'τι $νεργ��ν 0ν�#κεια τ�� ρε-
αγιαδικ�� �αρακτ@ρ�ς, καθ*τι �% τ�ι��τ�ι διαταρ�σσ�υσι τ3ν γενικ3ν  συ-
�#αν, κα� κατακρηµν#4�υσι τ��ς 0δυν�τ�υς κα� 0θ;�υς µ�γενε�ς µας ε!ς τ@ς
0πωλε#ας τ� .�ραθρ�ν.

» Kα� τ*σ�ν 2µε�ς �% 0ρ�ιερε�ς, �% µ�ναστηριακ�#, �% %ερωµ-ν�ι, κα� �% πρ�-
εστ1τες κα� εYκατ�στατ�ι κα� πρ*κριτ�ι cκ�στ�υ τ*π�υ µ= τ3ν \γρυπν�ν
πρ�σ��8ν σας, 'σ�ν κα� �% λ�ιπ�� cκ�στης τ�+εως κα� .αθµ�� \νθρωπ�ι µ=
τ/ς $κ µ-ρ�υς σας 0διαλε#πτ�υς συµ.�υλ/ς κα� ν�υθεσ#ας κα� κατ/ τ/ς πα-
τρικ/ς κα� πρ�ν�ητικ/ς $κκλησιαστικ/ς  µ1ν δηγ#ας, κα� παραιν-σεις ν/
γεν@τε cδρα��ι κα� 0µετακ#νητ�ι $π� τ�� κ-ντρ�υ τ�� ρεαγιαλικ#�υ, κα� $+
'λης ψυ�@ς κα� καρδ#ας σας ν/ διαφυλ�ττετε τ3ν π#στιν κα� κ�θε 2π�ταγ3ν
κα� εYπε#θειαν ε!ς αYτ3ν τ3ν θε*θεν $φ’  µXς τεταγµ-νην κραται/ν κα� 08τ-
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τητ�ν .ασιλε#αν, κα� ν/ 0π�δεικνEετε $ντελ1ς µ= 'λα τ/ πραγµατικ/ τ@ς
ε!λικρινε#ας σηµε�α. Kαθ*τι   µετ’ εY�αριστ#ας κα� ε!λικρινε#ας 2π�ταγ3 �α-
ρακτηρ#4ει κα� τ3ν πρ�ς Θε�ν 0γ�πην κα� π#στιν, κα� τ3ν πρ�ς τ/ς θε#ας
αYτ�� $ντ�λ/ς κα� τ/ς 2παγ�ρεEσεις τ1ν θε#ων ν*µων κα� %ερ1ν καν*νων
2πακ�8ν, κα� τ3ν εYγνωµ�σEνην τ@ς καρδ#ας  µ1ν δι/ τ’ \πειρα $λ-η, π��
0π�λαµ.�ν�µεν παρ/ τ@ς .ασιλικ@ς φιλανθρωπ#ας.

» (Eπειδ3 δ= πρ�ς τ��ς \λλ�ις $γ-νετ� γνωστ*ν, 'τι �% τ� σατανικ�ν τ@ς δη-
µεγερσ#ας φρ*νηµα $πιν�8σαντες, κα� cταιρ#αν τ�ιαEτην συστησ�µεν�ι πρ�ς
0λλ8λ�υς, συνεδ-θησαν κα� µ= τ�ν δεσµ�ν τ�� 'ρκ�υ, γινωσκ-τωσαν, 'τι 
'ρκ�ς αYτ�ς ε�ναι 'ρκ�ς 0π�της, ε�ναι 0δι�κριτ�ς, κα� 'µ�ι�ς µ= τ�ν 'ρκ�ν
τ�� 6Hρ;δ�υ, 'στις δι/ ν/ µ3 φαν?@ παρα.�της τ�� 'ρκ�υ τ�υ, 0πεκεφ�λι-
σεν (Iω�ννην τ�ν .απτιστ8ν. ~Aν }θελεν 0θετ8σει τ�ν παρ�λ�γ�ν 'ρκ�ν τ�υ,
τ�ν π���ν $πεν*ησεν   \λ�γ�ς $πιθυµ#α τ�υ, �4η .-.αια τ*τε  θε��ς πρ*-
δρ�µ�ς, �στε cν�ς aπλ�� 'ρκ�υ $πιµ�ν3 τ�ν θ�νατ�ν �φερε τ�� πρ�δρ*µ�υ.

» 6H $πιµ�ν3 \ρα τ�� 'ρκ�υ ε!ς διατ8ρησιν τ1ν 2π�σ�εθ-ντων παρ/ τ@ς φα-
τρ#ας αYτ@ς, πραγµατευ�µ-νης �Yσιωδ1ς τ3ν 0π;λειαν cν�ς λ�κλ8ρ�υ γ--
ν�υς π*σ�ν ε�ναι yλεθρ#α κα� θε�µ#σητ�ς ε�ναι φανερ*ν. (E+ $ναντ#ας,   0θ--
τησις τ�� 'ρκ�υ αYτ�� 0παλλ�ττ�υσα τ� γ-ν�ς $κ τ1ν $περ��µ-νων 0παρα-
µυθ8των δειν1ν, ε�ναι θε�φιλ3ς κα� σωτηρι;δης. ∆ι/ τ��τ� τ?@ ��ριτι τ�� πα-
ναγ#�υ ΠνεEµατ�ς ��ει   $κκλησ#α αYτ�ν διαλελυµ-ν�ν, κα� 0π�δ-�εται κα�
συγ�ωρε� $κ καρδ#ας τ��ς µεταν���ντας κα� $πιστρ-φ�ντας, κα� τ3ν πρ�τ--
ραν 0π�την µ�λ�γ��ντας, κα� τ� πιστ�ν ρεαγιαλ#κι αYτ1ν $ναγκαλι4�µ--
ν�υς ε!λικριν1ς. Tα�τα 0µ-σως ν/ κ�ιν�λ�γ8σετε ε!ς 'λ�υς τ��ς γνωστ�Eς
σας, κα� ν/ κατασταθ@τε 'λ�ι πρ�σεκτικ;τερ�ι, 0νατρ-π�ντες κα� διαλE�ντες
mς 0ρα�νι;δη 2φ�σµατα, 'σα   0π�τη κα�   κακ�.�υλ#α τ1ν πρωταιτ#ων
$κε#νων καθ’ �%�νδ8π�τε τρ*π�ν συν-πλε+ε.

» (Eπειδ3, $�ν, ' µ3 γ-ν�ιτ�, δ=ν }θελε καθαρισθ@   θανατηφ*ρ�ς α{τη λE-
µη, κα� φωραθ1σ# τινες τ�λµ1ντες ε!ς $πι�ειρ8µατα $ναντ#α τ1ν καθηκ*-
ντων τ�� ρεαγιαλικ#�υ, κ�ντ� π�� �% τ�ι��τ�ι ���υσι ν/ παιδευθ1σι �ωρ�ς
$λ-�υς κα� �!κτιρµ1ν, (µ3 γ-ν�ιτ�, Xριστ= .ασιλε�!) 0µ-σως θ-λει $+αφθ@  
δικα#α yργ3 τ�� κρ�τ�υς τ�υ καθ’  µ1ν, κα�  θυµ�ς τ@ς $κδικ8σεως γενικ�ς
τ1ν $�λιϊσλ�µιδων, κα� θ-λ�υν $κ�υθ@ τ*σων 0θ;ων α�µατα 0δ#κως κα� πα-
ραλ*γως, καθgς 0π�κριµατ#στως τα�τα π�ντα διεσ�λπισεν   κραται/ κα�
08ττητ�ς .ασιλε#α δι/ τ�� $κδ�θ-ντ�ς κα� $π’ 0κρ��σει κ�ιν?@  µ1ν 0να-
γνωσθ-ντ�ς 2ψηλ�� .ασιλικ�� πρ�σκυνητ�� ρισµ��.

»(Eκε#ν�υς δ= τ��ς 0σε.ε�ς πρωταιτ#�υς κα� 0π�νεν�ηµ-ν�υς φυγ�δας κα�
0π�στ�τας yλεθρ#�υς ν/ τ��ς µισ@τε κα� ν/ τ��ς 0π�στρ-φεσθε κα� διαν�#kα
κα� λ*γ>ω, καθ*τι κα�   $κκλησ#α κα� τ� γ-ν�ς τ��ς ��ει µεµισηµ-ν�υς, κα� $πι-
σωρεEει κατ’ αYτ1ν τ/ς παλαµναι�τ�τας κα� φρικωδεστ�τας 0ρ/ς mς µ-λη
σεσηπ*τα, τ��ς ��ει 0π�κεκ�µµ-ν�υς τ@ς καθαρXς κα� 2γιαιν�Eσης �ριστια-
νικ@ς λ�µελε#ας, mς παρα.�ται δ= τ1ν θε#ων ν*µων κα� καν�νικ1ν διατ�-
+εων, mς καταφρ�νητα� τ�� %ερ�� �ρ8µατ�ς τ@ς πρ�ς τ��ς εYεργ-τας εYγνω-
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µ�σEνης κα� εY�αριστ#ας, mς $ναντ#�ι fθικ1ν κα� π�λιτικ1ν 'ρων, mς τ3ν
0π;λειαν τ1ν 0θ;ων κα� 0νευθEνων µ�γεν1ν µας 0συνειδ8τως, τεκταιν*-
µεν�ι, 0φωρισµ-ν�ι 2π�ρ�ειν κα� κατηραµ-ν�ι κα� 0συγ�;ρητ�ι, κα� µετ/ θ�-
νατ�ν \λυτ�ι, κα� τ>1 α!ων#>ω 2π*δικ�ι 0ναθ-µατι, κα� αYτ�#, κα� 'σ�ι τ��ς d�νε-
σιν αYτ1ν κατηκ�λ�Eθησαν w κατακ�λ�υθ8σωσι τ�� λ�ιπ��, �ν µ3 θελ8σω-
σιν $νν�@σαι τ3ν aρπαγ3ν κα� 0π�την, κα� $πιστρ�φ@ναι τε κα� .αδ#σαι τ3ν
εYθε�αν τ@ς σωτηρ#ας δ*ν, �ν δ=ν 0ναλ�.ωσιν, ' $στι, τ�ν $ντελ@ �αρακτ@ρα
τ�� ρεαγιαδικ�� αYτ1ν $παγγ-λµατ�ς.
»T/ αYτ/ δ= κα� κατ/ τ@ς 0ρ�ιερωσEνης σας και %ερωσEνης σας $πανατε#-
ν�µεν, $/ν µ3 .ασ#σητε, ε!ς 'σα $ν ΠνεEµατι aγ#>ω 0π�φαιν*µεθα δι/ τ�� πα-
ρ*ντ�ς $κκλησιαστικ1ς, $/ν δ=ν δε#+ετε $ν �ργ>ω τ3ν $πιµ-λει�ν σας κα� πρ�-
θυµ#αν ε!ς τ3ν δι�λυσιν τ1ν σκευωρι1ν, ε!ς τ3ν 0ναστ�λ3ν τ1ν κατα�ρ8σε-
ων κα� 0τα+ι1ν, ε!ς τ3ν $πιστρ�φ3ν τ1ν πλανηθ-ντων ε!ς τ3ν \µεσ�ν κα�
�µµεσ�ν καταδρ�µ3ν κα� $κδ#κησιν τ1ν $πιµεν*ντων ε!ς τ/ 0π�στατικ/ φρ�-
ν8µατα, $/ν δ=ν συµφων8σετε τ?@ $κκλησ#kα τ�� Θε��, κα�, $ν cν� λ*γ>ω, $/ν
καθ’ �%�νδ8τινα τρ*π�ν δ�λιευθ@τε κα� κατενε�θ@τε κατ/ τ@ς κ�ιν@ς  µ1ν
εYεργ-τιδ�ς κραταιXς .ασιλε#ας, ���µεν 2µXς 0ργ��ς π�σης %ερ�πρα+#ας,
κα� τ?@ δυν�µει τ�� παναγ#�υ ΠνεEµατ�ς $κπτ;τ�υς τ�� .αθµ�� τ@ς 0ρ�ιε-
ρωσEνης κα� %ερωσEνης κα� τ>1 πυρ� τ@ς γε-ννης $ν*��υς, mς τ3ν κ�ιν3ν τ��
γ-ν�υς 0π;λειαν πρ�τιµ8σαντας.
»O�τω τ�#νυν γιν;σκ�ντες, 0ναν8ψατε πρ�ς Θε�� κα� π�ι8σατε καθgς γρ�-
φ�µεν $κκλησιαστικ1ς, κα� γενικ1ς παρακελευ*µεθα, κα� µ3 \λλως $+ 0π�-
φ�σεως, 'τι περιµ-ν�µεν κατ/ τ���ς τ3ν α!σ#αν τ1ν γραφ�µ-νων 0π�περ�-
τωσιν, �να κα�   τ�� Θε�� ��ρις κα� τ� \πειρ�ν �λε�ς εdη µετ/ π�ντων 2µ1ν.
»αωκα (1821) $ν µην� µαρτ#>ω.
»6Yπεγρ�φη συν�δικ1ς $π�νωθεν τ�� %ερ�� θυσιαστηρ#�υ παρ/ τ@ς  µ1ν µε-
τρι*τητ�ς κα� τ@ς µακαρι*τητ*ς τ�υ κα� π�ντων τ1ν συναδελφ1ν 0γ#ων
0ρ�ιερ-ων.
6O Πατρι�ρ�ης Kωνσταντιν�υπ*λεως 0π�φα#νεται.
6O 6Iερ�σ�λEµων Π�λEκαρπ�ς συναπ�φα#νεται.
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6O Kαισαρ#ας (Iωανν#κι�ς.
6O Nικ�µηδε#ας (Aθαν�σι�ς.
6O ∆-ρκων Γρηγ*ρι�ς.
6O (Aδριαν�υπ*λεως ∆ωρ*θε�ς.
6O Bι4Eης 6Iερεµ#ας.
6O Σ#φν�υ Kαλλ#νικ�ς.
6O 6Hρακλε#ας Mελ-τι�ς.
6O Nικα#ας Mακ�ρι�ς.
6O Θεσσαλ�ν#κης (Iωσ8φ.
6O Bερρ�#ας Zα�αρ#ας.
6O ∆ιδυµ�τε#��υ Kαλλ#νικ�ς.

6O B�ρνης Φιλ*θε�ς.
6O P-�ντ�ς ∆ι�νEσι�ς.
6O Kυ4#κ�υ Kωνσταντ�ν�ς.
6O Xαλκηδ*ν�ς Γρηγ*ρι�ς.
6O T�υρν*.�υ (Iωανν#κι�ς.
6O Πισιδ#ας EYγ-νι�ς.
6O ∆ρEστας ~Aνθιµ�ς.
6O Σkω4�π*λεως Παlσι�ς.
6O Φαναρ#�υ κα� Φερσ�λων
∆αµασκην*ς.
6O Nαυπ�κτ�υ, ~Aρτης ~Aνθιµ�ς».



�Oταν στ� κυν�γι τ�� A�ρι�
π�δ�πατ�ται τ� Σ�µερα...

M�σα στ�ν ε�θε�α  ντ!ληψη τ�� %στ�ρικ�� &ρ'ν�υ π�( συσσωρε*ει  θρ�ι-
στικ, -τη, α/0νες κα2 &ιλιετ!ες, 3νας  κ'µη α/4ν –6 ε/κ�στ�ς µετ, Xριστ�ν–
φθ9νει στ� τ�λ�ς τ�υ κα2 µα:! τ�υ 6λ�κληρ;νεται < δε*τερη &ιλιετ!α  π’ τ�
>δι� ?ναρκτ�ρι� γεγ�ν�ς τ�ς γ�ννησης τ�� Mεσσ!α τ�ς &ριστιαν�σ*νης. T� τ�-
λ�ς α�τ�ς τ�ς συµAατικ�ς δισ&ιλιετ��ς ?π�&�ς. Bρ!σκει τ�ν Cνθρωπ� ψυ&ικ,
?D�υθενωµ�ν� κα2 τ�ν  νθρωπ'τητα, σ&εδ�ν στ� σ*ν�λ' της,  π�θαρρυµ�νη ν,
κρ*AEη στ, σωθικ9 της θλιAερ, συναισθ�µατα τ�ς Fττας κα2 τ�ς  π�γ��τευσης.

GH κακ�δαιµ�ν!α α�τ� α/τ!α -&ει τ�ν τρ'π� µI τ�ν 6π��� -µαθε 6 Cνθρωπ�ς
ν,  ντιλαµA9νεται τ�ν &ρ'ν� σ’ Jλη α�τ� τ� µακρ, περ!�δ� τ�ς %στ�ρ!ας. Kα2
<  ντ!ληψ� τ�υ α�τ� καθωρ!στηκε κα2 ?πιAλ�θηκε &αρασσ'µενη στ� Lπ�συ-
νε!δητ' τ�υ  π� τ�ν ?σ&ατ�λ�γικ� λ'γ� τ�ς θρησκε!ας τ�υ. �Yψιστη /δε�ληψ!α
γι, τ�ν &ριστιαν�σ*νη τ�  νεD!τηλ� γεγ�ν�ς τ�ς ∆ευτ�ρας Παρ�υσ!ας: < τελικ�
κρ!ση, τ� τ�λ�ς τ�� γνωστ�� µας  νθρ;π�υ κα2 6 ν��ς κ'σµ�ς π�( α�τ� θ, δη-
µι�υργ�σEη. Tαυτ'σηµη µI τ�ν &ριστιανικ� κα2 < /σλαµικ� ?σ&ατ�λ�γ!α: < τε-
λικ� κρ!ση :;ντων κα2 νεκρ0ν, 6 &ωρισµ�ς τ0ν καλ0ν  π’ τ�(ς κακ�*ς, 6 ν�-
�ς κ'σµ�ς τ�� Παραδε!σ�υ κα2 τ�ς K�λ9σεως. �Oµως µακρ, < περ!�δ�ς  να-
µ�ν�ς τ�� µεγ9λ�υ α�τ�� γεγ�ν'τ�ς, 6 &ρ'ν�ς -λευσ�ς τ�υ &9νεται  πρ�σδι'-
ριστ�ς στ, σ*ννεφα τ��  σαφ��ς µ�λλ�ντ�ς. A�τ� <  ναγκαστικ� λ*τρωση,
 νεD9ρτητα Qν εRναι π�θητ� S T&ι, πρ�πει ν, ?π�λθEη, πρ�πει ν, πιεστE� 6 &ρ'-
ν�ς, ν, τρ�DEη γρηγ�ρ;τερα πρ�ς τ� «µεγ9λ� γεγ�ν'ς». Mακρ, κα2  νυπ'φ�-
ρ�ς < περ!�δ�ς τ�ς  ναµ�ν�ς. ∆εκ9δες γενεIς Cν�ιDαν τ, µ9τια τ�υς σ’ α�τ�ν
τ�ν κ'σµ�, -µαθαν γι, τ� ?περ&'µεν� Wψιστ� γεγ�ν�ς κα2 -κλεισαν τ, µ9τια τ�υς
πιστε*�ντας Jτι < λ*τρωση δIν θ, τ�(ς AρE� :ωνταν�(ς,  λλ,  ναστηµ�ν�υς
 π’ τ�ν κ'σµ� τ0ν νεκρ0ν, θ, παραAρεθ��ν στ�ν τελικ� κρ!ση. XEτσι -πρεπε
ν, :�σEη κα2 -τσι -µαθε ν, :E� 6 Cνθρωπ�ς.

A�τ� <  νελ�ητη &ρ�νικ�  ναµ�ν�, µι, ψυ&�φθ'ρα κα2 καταστρ�φικ� δια-
δικασ!α, -γινε < A9ση τ�ς  νθρ;πινης συνε!δησης τ2ς τελευτα�ες δ*� &ιλιετ!ες.
Mπρ�στ, στ�ν  ναµ�ν� τ�ς λ*τρωσης Lπ�Aαθµ!στηκε <  D!α τ�ς :ω�ς, κα-
ταργ�θηκε < φυσικ�  νθρ;πινη α�ταD!α κα2 Zδηγ�θηκε σI µι, µ'νιµη ρ�π�
α�τ�καταστρ�φ�ς. T, δ*� Lπ�πρ�ϊ'ντα α�τ�ς τ�ς ?σ&ατ�λ�γ!ας (< θε;ρηση
τ�ς :ω�ς Zς τιµωρ!ας γι, τ�ν πρ�δ�σ!α τ�� Παραδε!σ�υ κα2 <  δι9λειπτη πρ�-
ετ�ιµασ!α γι, τ�ν GHµ�ρα τ�ς Kρ!σεως) συντε!ν�υν στ�ν ?πιδε!νωση τ�ς  νθρ;-
πινης ψυ&�π9θειας.

GH :ω� ?ν�&�π�ιε�ται, κα2 γι’ α�τ� πρ�πει ν, συντριAE�. GO φυσικ�ς κ'σµ�ς
Zς &0ρ�ς -κτισης τ�ς π�ιν�ς θεωρ�θηκε  φιλ'Dενη φυλακ�. GO Cνθρωπ�ς -λα-
Aε τ, γνωρ!σµατα τ�� κρατ�υµ�ν�υ, π�( θ�λει τ� &ρ'ν� ν, τρ�&Eη, ν, τελει;νEη,
πρ�σ�&�ντας ταυτ'&ρ�να τ� διαγωγ� τ�υ, γι, ν, εRναι 3τ�ιµ�ς, καθαρ'ς, τ�ν
^ρα π�( θ, κριθE� <  π�φυλ9κισ� τ�υ. Kα2 να2 µIν < δ!κη -&ει πρ�αναγγελθ�,
πλ�ν Jµως < δικ9σιµ'ς της δIν -&ει 6ρισθ� µI  κρ!Aεια κα2 τ��τ� φ�ρει τ�ν



&ειρ'τερη νευρωτικ�  γων!α, «τ� σπ9σιµ� τ0ν νε*ρων».
Παρ’ Jλη τ�ν πρ�σπ9θεια  πελευθ�ρωσης τ�ς συνε!δησης  π� τ, δεσµ, τ�ς

συνε!δησης,  π� τ, δεσµ, τ0ν θρησκευτικ0ν ?σ&ατ�λ�γι0ν κατ, τ, &ρ'νια
τ�ς _Aναγ�ννησης κα2 -κτ�τε, Jλες �% /δε�λ�γικ�π�λιτικIς θεωρ�σεις τ��
 νθρ;π�υ κα2 τ�ς κ�ινων!ας παρ�µειναν ?γκλωAισµ�νες στ�ν παρ9ν�ια τ�ς
µεταφυσικ�ς θε;ρησης τ�� µ�λλ�ντ�ς. GH ?πιστ�µη, π�(  ναγενν`ται, θ, &ρη-
σιµ�π�ιηθE�  π�κλειστικ, γι, τ�ν παραγωγ� τε&ν�λ�γ!ας, µI τ�ν Aαθει, π!στη
Jτι θ, δηµι�υργ�σEη µελλ�ντικ, Cφθαρτ�υς  νθρ;π�υς (supermen), π�( θ, πε-
τυ&α!ν�υν τ�ν λ*τρωσ� τ�υς µ�σα  π� τ�ν ε�ηµερ!α τ�ς τε&ν�γνωσ!ας κα2 τ��
Lλικ�� πλ�*τ�υ. T� κεφαλαι�κρατικ� (καπιταλιστικ�) �/κ�ν�µικ'-π�λιτικ�
σ*στηµα α�τ�  κριA0ς ?παγγ�λλεται. GO φυσικ�ς κ'σµ�ς θεωρ�θηκε Zς 6 µε-
γ9λ�ς καταπιεστ�ς τ��  νθρ;π�υ, π�( θ, πρ�πει ν, δαµαστE�. GH  νθρ;πινη
��σ!α Zς µ�ρ�ς τ�ς φ*σης εRναι πρωτ'γ�νη κα2 A9ρAαρη κα2 < τε&ν�γνωσ!α κα-
λε�ται ν, τ�ν  ναπλ9σEη. GO &ρ'ν�ς γ!νεται «?κµεταλλε*σιµ�ς», «ε�ναι �ρ
µα»,
π�( ?Dαργυρ;νεται. T� παρ�ν κι ?δ0 ?ν�&�π�ιε�ται, τ� µ�λλ�ν θ, φ�ρEη τ�ν
 φθαρσ!α κα2 τ�ν παντ�δυναµ!α. T, µ9τια στραµµ�να στ� µ�λλ�ν λ�ιπ'ν!

GH Lπ�τιθ�µενη « ντ!περα T&θη» τ��  στικ�� κ'σµ�υ, 6 µαρDισµ'ς, -δειDε κι
?κε�ν�ς τ� δικ' τ�υ µελλ�ντικ� Jραµα. GH 6ριστικ� µ�ρφ� τ�ς :ω�ς, < κ�µ-
µ�υνιστικ� κ�ινων!α, θ,  παλλ9DEη τ�(ς  νθρ;π�υς  π� τ, π9θη τ�υς ν, ?D�υ-
σι9:�υν κα2 ν,  δικ��ν κα2 < συν*παρD� τ�υς θ, δι�πεται  π� 3να καθεστ4ς
 π'λυτης bρµ�ν!ας κα2  διασ9λευτης /σ'τητας κα2 ε�ηµερ!ας. N, λ�ιπ�ν µ!α
 κ'µη ?ν�&�π�!ηση τ�� παρ'ντ�ς. GO &ρ'ν�ς κι ?δ0 πρ�πει ν, &ρησιµ�π�ιηθE�
 γωνιστικ, γι, τ�ν κατ9κτηση τ�� µελλ�ντικ�� ?π!γει�υ παραδε!σ�υ.

T'σ� < δισ&ιλιετ�ς &!µαιρα τ�ς  ναµ�ν�ς τ�ς ?π�υρ9νιας λ*τρωσης, Jσ� κα2
τ� κυν�γι τ0ν Cπιαστων ?π!γειων παραδε!σων Zδ�γησαν τ�ν Cνθρωπ� στ� τε-
λευτα�� σκαλ2 τ�ς  π'γνωσης, καθ4ς σ�µερα Aλ�πει �% ψε*τικες κα2  πατηλIς
«γα�ες τ�ς ?παγγελ!ας» ν, καταρρ��υν µπρ�στ9 τ�υ Zς &9ρτιν�ι π*ργ�ι. A�τ�-
στερ�θηκε τ� &αρ9, τ2ς ?πιθυµ!ες, τ, συναισθ�µατ9 τ�υ, ?ν�&�π�!ησε τ�ν Wπαρ-
D� τ�υ, κατ�ληDε ?&θρ�ς τ�ς φ*σης κα2 τ�ς >διας τ�υ τ�ς :ω�ς, σταµ9τησε ν,
:E� τ� σ�µερα, τ� παρ'ν,  ναµ�ν�ντας ν, :�σEη τ� µ�λλ�ν, διασαλε*�ντας -τσι
τ�ν ψυ&ικ� τ�υ γαλ�νη, φτ9ν�ντας στ, Jρια τ�ς πλ�ρ�υς κα2 µ�  ναστρ�ψι-
µης παρ9κρ�υσης.

�Ωρα µηδIν γι, τ�ν  νθρωπ'τητα. XAµεσ�ς  ν9γκη, < καταν'ηση τ�ς κατα-
στ9σεως στ�ν 6π�!α -&ει περι�λθει. GH  π�A�λ� τ0ν γνωρισµ9των τ�� κτ�ν�υς
θ, κατ�ρθωθE� µ'ν� Qν γ!ν�υν  ντιληπτIς �% bλυσ!δες π�( π�ρασαν στ�ν τρ9-
&ηλ' της τ, δι9φ�ρα πρ�σωπε�α τ�� >δι�υ π9ντ�τε δισ&ιλιετ��ς _ED�υσιασµ��.
Kα2 < µ'νη %στ�ρικ, δ�κιµασµ�νη 6δ'ς, π�( θ, µπ�ρ�σEη ν, Aγ9λEη τ�ν σ*γ&ρ�ν�
Cνθρωπ�  π’ τ,  δι�D�δ9 τ�υ, Cν A�Aαια κατ�ρθ;σEη ν, τ�ν  κ�λ�υθ�σEη, εRναι
6 eλληνικ�ς τρ'π�ς σκ�πτεσθαι κα2 :�ν. M'ν� τ'τε θ, µπ�ρ�σEη ν, συµφιλιωθE�
µI τ�ν φυσικ� &ρ'ν�, τ� φ*ση, τ�ν >δι� τ�υ τ�ν eαυτ',  νταµ;ν�ντας Dαν, µI
τ�ν ?λευθερ!α.

Παν. Λ. K�υ
αλ�κης
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κδ. - �Aρ��τας

�O �Aρ��τας �γενν�θη ε�ς τ�ν δωρικ�ν �π�ικ�αν τ�� T!ραντ�ς περ" τ# τ$λη τ��
5�υ π.X. α�)ν�ς· +π,ρ-ε δ. µ$γας φιλ1σ�φ�ς, µαθηµατικ1ς, µη�ανικ4ς κα" στρα-
τιωτικ�π�λιτικ1ς. �E-ελ$γη 6πτ!κις στρατηγ1ς, κατ# παρ$κκλισιν τ�� ν1µ�υ π�7
�πηγ1ρευε κα" τ4 δ"ς �κλ$γεσθαι �κ1µη· θεωρε8ται δ. 9ς : ;στ�ρικ# +παρκτ4ς «πα-
ντελ�ς φ�λα-» τ,ς «π�λιτε�ας» τ�� Πλ!των�ς.

�H π�λιτε�α τ�� �Aρ��τα �@ασ�Aετ� �π" τ,ς �ρ�,ς «τ,ς �ληθεστ!της κα" �ρ�στης
�σ1τητ�ς», δηλαδ� τ,ς γεωµετρικ,ς, B :π��α τυγ�!νει Cσ�ετ�ς πρ4ς τ�ν «µ$τρDω κα"
σταθµD) κα" �ριθµD) �σ1τητα» κα" συνδ$εται µ. τ�ν δικαι�σ�νη κα" τ�ν λ�γιστικ�. �H
τ�ια�τη �σ1της δ.ν στ��ε�ει ε�ς τ�ν κ�ιν�κτησ�α E �σ�κτησ�α �λλ# ε�ς τ�ν �νισ�-
κτησ�α· λειτ�υργε8 δ. περι�δικ# πρ4ς µερικ�ν �-ισ�ρρ1πησιν τ)ν ��κ�ν�µικ)ν �νι-
σ�τ�των, Fστε ν# πρ�λαµ@!νωνται �; �-αιτ�ας τ)ν µεγ!λων κ�ινωνικ)ν διαφ�ρ)ν
στ!σεις. �H λ�γιστικ� τ�� φιλ�σ1φ�υ �π�τελε8 τ4 �ντ�στ�ι�� τ,ς πλατωνικ,ς δια-
λεκτικ,ς, �φ�� +περ$�ει πασ)ν τ)ν �πιστηµ)ν κα" τε�ν)ν, πραγµατευ�µ$νη τ# �ντι-
κε�µεν! της κατ# τρ1π�ν �ναργ$στερ�ν κα" τ,ς γεωµετρ�ας κα" θεµελιGν�ντας λ�γικ#
κι αHτ# �κ1µη π�7 B γεωµετρ�α �δυνατε8 ν# θεµελιGσIη. �H γεωµετρ�α, B �ριθµητι-
κ�, B σφαιρικ� (= στερε�µετρ�α) κα" B µ�υσικ� �π�τελ��ν κατ# τ4ν �Aρ��τα «�δελ-
φε# µαθ�µατα», �πειδ� µελετ��ν τ# δ�� πρGτιστα κα" �σ1τιµα «εMδη» τ�� Nντ�ς, π�7
εOναι τ# µεγ$θη κα" �; �ριθµ��· θεωρ��νται δ. 9ς «πρ���µια» γι# τ4 +π$ρτατ� µ!-
θηµα τ,ς «λ�γιστικ,ς» E τ,ς διαλεκτικ,ς κατ# τ4ν Πλ!τωνα («EHθ�δηµ�ς»).

�A-ι�σηµε�ωτες θεωρ��νται κα" �; παιδαγωγικ�-διδακτικ.ς �ντιλ�ψεις τ�� �Aρ��τα
κα" �δια�τερα B θεωρ�α τ�υ περ" τ�� τρ1π�υ �π�κτ�σεως τ)ν γνGσεων: «∆ι1τι πρ$πει
E �φ�� µ!θIης κ!τι παρ’ Cλλ�υ E �φ�� �νακαλ�ψIης : Mδι�ς �κε8να π�7 δ.ν γνωρ�Aεις,
ν# γ�νIης γνGστης µετ’ �κρι@ε�ας. �H µ!θησις πρ�$ρ�εται �φ’ 6ν4ς µ.ν δι# τ,ς µεταδ1-
σεως τ)ν γνGσεων, �φ’ 6τ$ρ�υ δ. δι# τ,ς δηµι�υργικ,ς �νακαλ�ψεως. E�ς κ!θε περ�-
πτωσιν π!ντως �παιτε8ται B µ$θ�δ�ς, Cνευ τ,ς :π��ας τ�π�τε δ.ν εOναι κατ�ρθωτ1ν».

�O �Aρ��τας θεωρε8ται θεµελιωτ�ς τ,ς κινητικ,ς γεωµετρ�ας, δι1τι αHτ4ς πρ)τ�ς
:ρ�Aει τ�ν γραµµ� 9ς τ1π� π�7 γρ!φει Tνα σηµε8�ν κιν��µεν�ν. Mελ$τησε τ�ν γραµ-
µ� διπλ,ς καµπυλ1τητ�ς, π�7 παρ!γεται �π4 τ�ν τ�ν τ�µ� τ)ν �πιφανει)ν κυλ�ν-
δρ�υ, κGν�υ κα" τ�� στερε�� π�7 σ�ηµατ�Aεται �κ τ,ς περιστρ�φ,ς τ,ς περιφερε�-
ας περ" µ�αν �φαπτ�µ$νην τ�υ (σφα�ρας). ∆ι# τ)ν τ�µ)ν αHτ)ν �π$τυ�ε τ�ν λ�σιν
τ�� πρ�@λ�µατ�ς τ)ν δ�� µ$σων �ναλ1γων («δ�� µ$σας �ν# λ1γ�ν ε+ρε8ν»), κ!τι π�7
καταλ�γει ε�ς τ�ν �-ε�ρεσιν µιVς τρ�της ρ�Aας τ�� λ1γ�υ q/p κα" �κε8θεν ε�ς τ�ν λ�-
σιν τ�� ∆ηλ��υ πρ�@λ�µατ�ς Wτ�ι τ�� τετραγωνισµ�� τ�� κ�κλ�υ. «�H λ�σις τ��
�Aρ��τ�υ δ.ν �π�τελε8 +περ@�λικ�ν περιπλ�κ�, Xπως π�λλ�" �ναφ$ρ�υν, �λλ’ Tνα
Y-���ν �π�τευγµα», κατ# τ4ν ν�µπελ�στα φυσικ4-µαθηµατικ4ν Er. Schvödinger.

�O Ar. Szabó, παρατηρGντας τ"ς σ�$σεις µ�υσικ)ν κα" �ριθµητικ)ν �ναλ�γι)ν,
κατ$λη-ε ε�ς τ4 συµπ$ρασµα Xτι B �ριθµητικ� τ�� EHκλε�δη -δ�� �κ τ)ν στ�ι�ε�ων
της �π�δ�δ�νται ε�ς τ4ν �Aρ��τα �ν XλDω E �ν µ$ρει- Y�ει µ�υσικ�ν πρ�$λευσιν. �O
Kλα�δι�ς Πτ�λεµα8�ς, π�7 δι$σωσε µερικ# �π�σπ!σµατα �κ τ�� µ�υσικ�� συγ-
γραµµ!τ�ς τ�� φιλ�σ1φ�υ, µVς πληρ�φ�ρε8 Xτι +π,ρ-ε µεγαλ�φυ�ς µαθηµατικ4ς κα"
µ�υσικ1ς. �H λ�σις τ�� πρ�@λ�µατ�ς τ)ν δ�� µ$σων �ναλ1γων, :δηγε8 @$@αια ε�ς τ�ν
δια�ρεσιν παντ4ς µ�υσικ�� διαστ�µατ�ς ε�ς τρε8ς Mσες κλ�µακες. �O �Aρ��τας 9στ1-
σ� δι$κρινε κα" τρ�α γ$νη µ�υσικ)ν συµφωνι)ν: T4 �ναρµ1νι�ν, τ4 �ρωµατικ4ν κα"
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τ4 διατ�νικ1ν, π�7 ταυτ�A�νται µ. τ�7ς τρε8ς µ$σ�υς: τ4ν �ριθµητικ1ν, τ4ν γεωµε-
τρικ4ν κα" τ4ν [ρµ�νικ1ν. E�ς τ4 δε�τερ� �π1σπασµα τ�� Yργ�υ τ�υ «�Aρµ�νικ4ς»
�ναφ$ρ�νται τ# 6-,ς: «�Yπ!ρ��υν τρε8ς µ$σ�ι ε�ς τ�ν M�υσικ�ν: : �ριθµητικ1ς, : γε-
ωµετρικ4ς κα" : �ντ�στρ�φ�ς, : καλ��µεν�ς [ρµ�νικ1ς. �O �ριθµητικ4ς µ$σ�ς Y�ει
τ�7ς τρε8ς �ριθµ�7ς (�κρα��υς Xρ�υς) κατ# τ4ν 6-,ς λ1γ�ν («�ν# λ1γ�ν»): ]Oσ�ν
+περ$�ει : α´ �ριθµ4ς τ�� @´, τ1σ�ν +περ$�ει κα" : @´ τ�� γ´ Wτ�ι 12-9 = 9-6. Kατ’ αHτ�ν
τ�ν �ναλ�γ�αν (= �σ1τητα �ν# λ1γ�ν) συµ@α�νει τ4 δι!στηµα (B σ�$σις) τ)ν µεγαλυ-
τ$ρων �ριθµ)ν ν# εOναι µικρ1τερ�ν, κα" �κε8ν� τ)ν µικρ�τ$ρων �ριθµ)ν µεγαλ�τε-
ρ�ν Wτ�ι 12/9 < 9/6. �O γεωµετρικ4ς µ$σ�ς Y�ει τ�ν �δ�αν σ�$σιν, π�7 Y�ει τ�7ς τρε8ς
Xρ�υς 9ς 6-,ς: : α´ �ριθµ4ς πρ1ς τ4ν @´ Y�ει τ�ν Mδια σ�$σιν, π�7 Y�ει : @´ πρ4ς τ4ν γ´.
Στ�ν περ�πτωσιν αHτ�ν �; µεγαλ�τερ�ι �ριθµ�" σ�ηµατ�A�υν τ�ν αHτ�ν �ναλ�γ�αν,
π�7 σ�ηµατ�A�υν κα" �; µικρ1τερ�ι Wτ�ι α/@=@/γ. �O �ντ�στρ�φ�ς τ$λ�ς, : καλ��µε-
ν�ς [ρµ�νικ4ς µ$σ�ς, �µφαν�Aεται, Xταν �; �ριθµ�" Y��υν 9ς 6-,ς: Kατ# τ4 Mδι� π�-
σ�στ4 π�7 +περ$�ει : πρ)τ�ς τ�� δευτ$ρ�υ, +περ$�ει κα" : µ$σ�ς τ�� τρ�τ�υ. Kατ#
τ�ν �ναλ�γ�αν αHτ�ν B σ�$σις (δι!στηµα) τ)ν µεγαλυτ$ρων �ριθµ)ν εOναι µεγαλυ-
τ$ρα κα" τ)ν µικρ�τ$ρων µικρ�τ$ρα Wτ�ι 12/8 > 8/6».

�Eκ τ�� �δ��υ �π�σπ!σµατ�ς πληρ�φ�ρ��µαστε, Xτι : φιλ1σ�φ�ς �γνGριAε τ# αMτια
τ,ς παραγωγ,ς τ�� W��υ κα" τ"ς �δι1τητ$ς τ�υ: «... δ.ν εOναι δυνατ4ν ν# πρ�κληθI,
ψ1φ�ς (=h��ς) Cνευ συγκρ��σεως κ!π�ιων σωµ!των... π�λλ�7ς �- αHτ)ν τ)ν W�ων
δ.ν τ�7ς �ντιλαµ@αν1µαστε, εMτε �πειδ� B σ�γκρ�υσις εOναι �σθεν�ς εMτε δι1τι B σ�-
γκρ�υσις συµ@α�νει ε�ς π�λ7 µεγ!λην �π1στασιν, εMτε δι1τι �; h��ι εOναι �σ�υρ1τατ�ι
κα" δ.ν iµπ�ρ��ν ν# ε�σδ�σ�υν ε�ς τ# jτα µας... �Aπ4 τ�7ς W��υς, π�7 φθ!ν�υν ε�ς
τ# jτα µας, Cλλ�ι εOναι k-ε8ς κα" πρ�$ρ��νται �π4 �σ�υρ.ς συγκρ��σεις, κα" Cλλ�ι
@αρε8ς, π�7 kφε�λ�νται ε�ς �σθενε8ς συγκρ��σεις. ∆ι1τι, lν λ!@Iη κ!π�ι�ς µ�αν ρ!@δ�ν
κα" τ�ν κινI, νωθρ# κα" �λαφρ!, πρ�καλε8 @αρ7ν ψ1φ�ν, �ν) lν τ�ν κινI, τα�$ως,
πρ�καλε8 h��ν k-�ν. T�ν k-�τητα κα" τ�ν @αρ�τητα τ�� W��υ �ντιλαµ@αν1µαστε κα"
Xταν :µιλ��µε E τραγ�υδ��µε, :π1τε γι# τ�ν παραγωγ� k-$ως W��υ �ναπν$�υµε @α-
θι# κα" �κ@!λλ�υµε µ. :ρµ�ν τ4ν �$ρα... πρVγµα π�7 σηµα�νει Xτι B τα�ε8α κ�νησις
πρ�καλε8 h��ν k-�ν, �ν) B @ραδε8α @αρ�ν...».

�O �Aρ��τας, Xπως κα" τ4 σ�ν�λ� σ�εδ4ν τ)ν �Eλλ�νων, θεωρ��σε τ4 σ�µπαν 9ς µ�αν
6νια�αν 6ν1τητα, π�7 �παρτ�Aεται �- mλης κα" εMδ�υς (µ�ρφ,ς), �ν) B κ�νησης (= δ�-
ναµις, �ν$ργεια) �π�τελε8 τ4 αMτι�ν τ,ς κ�σµ�π�ιnας. �O φιλ1σ�φ�ς �σ��λ�θηκε �δι-
αιτ$ρως κα" µ. τ�ν �στρ�ν�µ�αν, περι$γραψε δ. µ. �κρ�@εια τ�ν περιφ�ρ# µιVς 6ρµη-
τικ# κλειστ,ς σφα�ρας γ�ρω �π4 τ�ν Γ,· εO�ε δηλαδ� τ�ν πρGτην �δ$α τ,ς δηµι�υρ-
γ�ας δ�ρυφ1ρ�υ.

�H µεγαλυτ$ρα 9στ1σ� πρ�σφ�ρ# τ�� �νδρ4ς ε�ς τ�ν δηµι�υργ�α τ�� π�λιτισµ��
µας εOναι B κατασκευ� τ,ς πετ�µ$νης -υλ�νης περιστερVς, τ�ν :π��αν �π��ησε στη-
ριA1µεν�ς ε�ς τ�ν �πιστηµ�νικ� µη�ανικ�, Xπως µVς πληρ�φ�ρ��ν : Φα@ωρ8ν�ς κα"
Γ$λλι�ς. «�O �Aρ��τας δ.ν hτ� τ�π�ς µ1ν�ν θεωρητικ�� µαθηµατικ��. Συνεδ�αAε
Cριστα τ�ν θεωρ�αν µ. τ#ς �φαρµ�γ!ς· hτ� 6π�µ$νως µη�ανικ4ς Cριστ�ς... EOναι : κα-
τασκευαστ�ς τ�� πρGτ�υ �ερ�πλ!ν�υ, σGµατ�ς δηλαδ� ;πταµ$ν�υ N�ι �π" τI, @!σει
τ,ς �ρ�,ς τ,ς �νGσεως (τ�� �Aρ�ιµ�δ�υς), �λλ’ �π" τI, @!σει τ,ς qστικ,ς δυν!µε-
ως... �H Cνωσις τ,ς περιστερVς ε�ς τ4ν �$ρα �γ�νετ� δι’ �λατηρ��υ, B δ. κ�νησις αHτ,ς
δι# πεπιεσµ$ν�υ �$ρ�ς», παρατηρε8 : EH. Σταµ!της.

T# Yργα τ�� �Aρ��τ�υ κατεστρ!φησαν· �ναφ�ρ.ς 9στ1σ� σ’ αHτ# @ρ�σκει κανε"ς
στ�7ς περισσ1τερ�υς ]Eλληνες κα" Pωµα��υς συγγραφε8ς.

Σαρ�ντ�ς Π�ν
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Πρ�ν �π� τρ
α �ρνια � �ρ�αι�λγ�ς κ. Λι�να Σ�υ�αλτ��, �ρ�ηγ�ς τ�ς µικτ�ς  λλη-
ν�αιγυπτιακ�ς �π�στ�λ�ς �νασκαφ$ν στ%ν &αση Σ
�υα τ�ς A(γ)πτ�υ γι* τ%ν �νε)ρε-
ση τ�, τ�φ�υ τ�, M. .Aλε/�νδρ�υ, ε1�ε συνταρ�/ει τ%ν παγκσµια κ�ιν% γν2µη 3στερα
�π� τ%ν �νακ�λυψη  ν�ς σπ�υδα
�υ ταφικ�, συγκρ�τ5µατ�ς, π�6 καθ’ 9λες τ�ς :νδε
/εις
κα� κατ* τ%ν �κρ�δαντη πεπ�
θηση τ�ς ;διας <ταν � τελευτα
α –:π� 23 α($νες– κατ�ικ
α
τ�, µεγαλ)τερ�υ στρατηλ�τη κα� :κπ�λιτιστ� 9λων τ$ν :π��$ν. Πρ�ν �π� δ)� �ρνια,
σA συνBντευ/5 της στ�ν «∆αυλ�» (τ. 184) � κ. Λι�να Σ�υ�αλτ�� ε1�ε �ναφερθ� :κτεν$ς
στ* πρ��λ5µατα π�6 τ�ς ε1�ε δηµι�υργ5σει � :�θρικ% στ�ση τ�,  λληνικ�, κρ�τ�υς στ�
9λ� θBµα. (T� δηµ�σ
ευµα :κεLν� ε1�ε γ
νει �φ�ρµ% γι* τ%ν κατ�θεση :περωτ5σεως στ%
B�υλ% πρ�ς τ�ν NYπ�υργ� Π�λιτισµ�, �π� τ�ν ��υλευτ% κ. .Aντ2νη Φ�)σα στ�ς 6/5/1997.
Παρ* τα,τα � Vπθεση δAν ε1�ε καµµ
α :/Bλι/η, �Wτε � �πφαση γι* διακ�π% τ$ν �να-
σκαφ$ν �νεκλ5θη). Σ5µερα σA σ)ντ�µη συνBντευ/5 της στ� «∆» π�6 δηµ�σιε)εται πα-
ρακ�τω, � κ. Σ�υ�αλτ�� δηλ2νει 9τι τ� ταφικ� συγκρτηµα π�6 ε1�ε �νακαλ)ψει X�ει
:γκαταλειφθ� στ%ν τ)�η τ�υ κα� τ� µεγαλ)τερ� µBρ�ς τ�υ X�ει καταρρε)σει.

Στ�ς 14 τ�, περασµBν�υ ∆εκεµ�ρ
�υ � κ. Σ�υ�αλτ�� ε1�ε :πανBλθει µA δι�λε/η-παρ�υ-
σ
ασ5 της στ� Π�λεµικ� M�υσεL� .Aθην$ν. Στ%ν κατ�µεστη �π� κσµ� α;θ�υσα, τ� κ�ιν�
ε1�ε τ%ν εYκαιρ
α ν* λ��Zη πληρBστερη γν2ση τ�, θBµατ�ς τ�, T�φ�υ τ�, Mεγ. .Aλε-
/�νδρ�υ τσ� δι* τ$ν πληρ�φ�ρι$ν π�6 �νεκ�
νωσε � NEλλην
δα �ρ�αι�λγ�ς, 9σ� κα�

K�τ�ψη τ�� τ�φ�υ (πρ�ν τ�ν κατ�ρρευση). �O δι�δρ�µ�ς (1), π��  δηγ��σε στ"ν
τριθ�λαµ� (2, 3, 4), ε()ε διαστ�σεις 7,25x35 µ. κα� ,ταν θ�λωτ.ς. Στ�ν ε0σ�δ. τ�υ

1π2ρ)αν τ3 δ4� 5ερ3 δωµ�τια. �O κυρ6ως ταφικ"ς )7ρ�ς 8πετελε9τ� 8π" τ"ν πρ�θ�λαµ�
(2), τ"ν 8ντιθ�λαµ� (3) κα� τ"ν ταφικ" θ�λαµ� (4). Kατ3 τ�ς 1π�ρ)�υσες :κτιµ;σεις <
δ.µηση τ�� τριθαλ�µ�υ ,ταν «δωµατερ;», ?µ�ια@ε δηλαδ� µA κλιµακωτ� πυραµ6δα.

BEγκαταλε6φθη κα� κατDρρευσε
E «T�φ�ς τ�� M. BAλεI�νδρ�υ»

H κ. ΣOYBAΛTZH KATAΓΓEΛΛEI THN KYBEPNHΣH

«BEν�)λε9 τ" I4πνηµα τ2ς �Eλληνικ2ς αJτ�γνωσ6ας»



δι* τ�, φωτ�γραφικ�, Vλικ�, π�6 παρ�υσ
ασε. NH �ναφ�ρ* /εκιν�,σε �π� τ�ς πρ�φ�-
ρικAς παραδσεις τ$ν :ντ�π
ων κατ�
κων τ�ς περι���ς Σ
�υα, π�6 θεωρ�,ν τ�6ς  αυτ�)ς
τ�υς �π�γν�υς παν�ρ�αιων NEλλ5νων �π�
κων �π� τ* νησι* τ�, ν�τ
�υ A(γα
�υ –(δ
ως
�π� τ%ν Kρ5τη– κα� διασd2��υν eως σ5µερα &�ι µν� στ�ι�εLα παραδσεως µA  λληνικ%
ρ
�α �λλ* κα� αYτ�)σιες  λληνικAς λB/εις (9πως «�ντλ�α», «δηµκρατ�α» κ.f.). NO :ντ�-
πισµ�ς τ�, τ�φ�υ πρ��λθε �π� συνδυασµ� τ$ν τ�πικ$ν θρ)λων γι* τ%ν 3παρ/5 τ�υς µA
gστ�ρικ* στ�ι�εLα �λλ* κα� ληφθBντ�ς Vπ’ &ψιν τ�, γεγ�ντ�ς 9τι τ* �ρυσωρυ�εLα τ�ς πε-
ρι���ς θ* �π�τελ�,σαν τ%ν καλ)τερη «eδρα» γι* τ� �ναπαυτ5ρι� τ�, µεγ�λ�υ στρατη-
λ�τη. NH fπ�ψη αYτ% :παληθε)τηκε, καθhς i πελ2ρι�ς τ�φ�ς π�6 �νεσκ�φη σA µεγ�λ�
�αθµ�  δρα�ταν π�νω στ�ς στ�Aς τ$ν jρυ�ε
ων αYτ$ν. NH συν�λικ5 τ�υ :πιφ�νεια ε1ναι
περ
π�υ 500 τ.µ. Tσ� �g διαστ�σεις, 9σ� κα� i �ωρ�τα/ικ�ς σ�εδιασµς τ�υ (�λ. σ�Bδι�
κατψεως) πρ�δ
δ�υν τ% σπ�υδαιτητα τ�, πρ�σ2π�υ π�6 «φιλ�/εν�,σε». lO,τι σm2�ε-
ται �π� τ�ν :σωτερικ� κα� :/ωτερικ� τ�υ δι�κ�σµ� δAν �φ5νει περιθ2ρια �µφι��λ
ας γι*
τ%ν ταυττητ� τ�υ. Tρ
γλυφα τ�ς κλασσικ�ς :π���ς, VπBρθυρα διακ�σµηµBνα µA fνθη,
λB�ντες κα� �λιακ* σ)µ��λα τ�, nAµµων�ς-P�, �λλ* κα� παραστ�σεις �ν�γλυφες τ�,
.Aλε/�νδρ�υ �ε�αι2ν�υν τ%ν Vπθεση Σ�υ�αλτ��.

.Iδια
τερη σηµασ
α 9µως X�ει � εVρεθεLσα στ� πρπυλ� :πιγραφ% (�λ. φωτ�γραφ
α) π�6
κ�νει λγ� γι* τ% µεταφ�ρ* στ%ν &αση �π� τ�ν Xπαρ�� τ�ς A(γ)πτ�υ Πτ�λεµαL� τ�, νε-
κρ�, σ2µατ�ς τ�, .Aλε/�νδρ�υ, π�6 κατ* τ%ν ;δια πηγ% «δ�ν ��γι�ε περισσ�τερ �π�
µι� µικρ� �σπ�δα». Kατ* κ�π�ιες :κτιµ5σεις � :πιγραφ% αYτ% ε1ναι µεταγενBστερη,
καθhς �ναφBρει κα� τ� &ν�µα τ�, Pωµα
�υ αYτ�κρ�τ�ρα Tραϊαν�,. AYτ� �Yδλως µει-
2νει τ%ν :γκυρτητα τ$ν πληρ�φ�ρι$ν της, λBγει � κ. Σ�υ�αλτ��, 9ταν µ�λιστα ε1ναι
γεγ�ν�ς 9τι i Tραϊαν�ς δαπ�νησε µεγ�λ� �ρηµατικ� π�σν, γι* ν* �νακατασκευ�σZη
στ%ν :π��5 τ�υ µBρη τ�, τ�φ�υ, (δ
ως τ� δ�πεδπ�, π�6 ε1�αν φθαρ� �π� τ%ν Vγρασ
α κα�
τ� pλ�τι. NH α(τ
α αYτ�ς τ�ς φθ�ρqς Vφ
σταται κα� σ5µερα, καθhς i fλλ�τε σκληρ�ς
�σ�εστλιθ�ς, �π� τ�ν iπ�L� ε1ναι κατασκευασµBν� τ� µνηµεL� δια�ρ2νεται ραγδαLα.

�H συν�ντευ
η τ�ς κ. Λι�νας Σ�υ�αλτ�� στ�ν «∆αυλ�»
Πι� εWγλωττα κα� �π�καλυπτικ* µιλ�ει γι* τ�ς «περ
εργες» πτυ�Aς τ�ς «Vπ�θBσεως Σ
-

�υα» � ;δια � κ. Σ�υ�αλτ�� �παντ2ντας στ�ς :ρωτ5σεις τ�, «∆αυλ�,»:
ΣYNT.: Θ� �θελα ν� µ ς π"τε, κ. Συ'αλτ�", σ� τ� κατ(σταση 'ρ�σκεται σ)µερα * �να-

σκαφικ�ς -.ρς στ� Σ�υα.
Λ.Σ.: NH κατ�σταση τ�, �2ρ�υ ε1ναι π�ρα π�λ6 fσ�ηµη. T� µεγαλ)τερ� µBρ�ς τ�, µνη-

µε
�υ X�ει καταρρε)σει κα� τ* εVρ5µατα X��υν �φεθ� κυρι�λεκτικ* στ%ν τ)�η τ�υς. lOλα
αYτ* ε1ναι συνBπειες τ$ν δια�ε�αι2σεων τ$ν «µεγ�λων κεφαλ$ν» τ�, δικ�, µας NYπ�υρ-
γε
�υ Π�λιτισµ�, πρ�ς τ�6ς A(γυπτ
�υς, 9τι τ� µνηµεL� δAν �/
�ει τ
π�τα.

ΣYNT.: Π0ρα �π� τ�ν 1γκατ(λειψη 3π(ρ-υν φθρ�ς στ� �νασκαφικ� στι-ε4α π5
ν� 6φε�λωνται σ� φυσικ� φαιν�µενα;

Λ.Σ.: NH φθ�ρ* �π� τ* φυσικ* φαινµενα �σφαλ$ς Vπ�ρ�ει, �λλ* :*ν :/ακ�λ�υθ�)-
σαµε ν* δ�υλε)�υµε κα� δAν ε1�ε σταµατ5σει τσ� �πτ�µα τ� Xργ�, κα� πρ��ωρ�)σαµε
στ�ς συντηρ5σεις, π�6 µν� :µεLς γνωρ
��υµε µA π�ι�ν τρπ� µπ�ρ�,σαν ν* γ
ν�υν µA eνα
καλ� :πιτελεL� συντηρητ$ν, θ* ε1�αν �π�φευ�θ� π�ρα π�λλ* πρ��λ5µατα.

ΣYNT.: 9Aπ� ’δ. κα< π0ρα π.ς σκ0πτεσθε ν� 1νεργ)σετε;
Λ.Σ.: NH κατ�σταση ε1ναι λ
γ� περ
εργη. NO µAν Vπ�υργ�ς .E/ωτερικ$ν κ. Θεδωρ�ς Π�-

γκαλ�ς µA ε1�ε δια�ε�αι2σει 9τι X�ω τ%ν πλ5ρη στ5ρι/η κα� ��5θει� τ�υ κα� 9τι τ� θBµα
αYτ� θ* �πεµπλακZ�, κι �π’ τ%ν fλλη πλευρ* �g fνθρωπ�ι στ�6ς iπ�
�υς �νBθεσε ν* �πε-

∆ΑΥΛvΣ/207, M�ρτι�ς 199913036



13037∆ΑΥΛvΣ/207, M�ρτι�ς 1999

T
" 

τε
ρ�

στ
ι�

 τ
α

φ
ικ

" 
συ

γκ
ρ.

τη
µα

 N
π

ω
ς 

:ν
 µ

Dρ
ει

 ε
()

ε 
π

ρ�
λ�

Oε
ι ν

3
 8

π
�κ

α
λ4

ψ
Pη

 <
 κ

. Λ
ι�

να
 Σ

�υ
Oα

λτ
@2

 µ
D)

ρι
 τ

�
 O

6α
ιη

 δ
ια

κ�
π

�
 τ

7
ν

8
να

σκ
α

φ
7

ν 
τη

ς 
τ"

 1
99

6.
 �H

 φ
ω

τ�
γρ

α
φ

6α
 8

π
ει

κ�
ν6

@ε
ι τ

µ2
µα

 τ
��

 8
π

�κ
α

λυ
φ

θD
ντ

�ς
 µ

νη
µε

6�
υ.

 Σ
;

µε
ρα

 T
)ε

ι π
λD

�ν
 κ

α
τα

ρρ
ε4

σε
ι.



∆ΑΥΛvΣ/207, M�ρτι�ς 199913038

µπλB/�υν τ� πρ�ληµα π�6 � ;δια �  λληνικ% Kυ�Bρνηση δηµι�)ργησε, δρ�,ν :ναν
�ν
µ�υ κα� :ναντ
�ν τ�, Xργ�υ. Πρσφατα δA πληρ�φ�ρ5θηκα, 9τι i πρBσ�υς µας στ� K�ι-
ρ� κ. .Aσηµακπ�υλ�ς, µ�λ�ντι ε1�ε λ��ει :ντ�λAς ν* συναντ5σZη τ�6ς Vπευθ)ν�υς �π�
α(γυπτιακ�ς πλευρqς κα� ν* δηλ2σZη 9τι �  λληνικ% κυ�Bρνηση :πιθυµεL ν* συνε�ισθZ�
τ� �νασκαφικ� Xργ� Vπ� τ% δικ5 µ�υ διε)θυνση, κα� 9τι τBλ�ς π�ντων � κυ�Bρνηση
:κφρ��ει τ%ν wθικ% στ5ρι/5 της πρ�ς :µB, δAν Xκανε �π�λ)τως τ
π�τα. lOσες φ�ρAς δA
ε1δε κ�π�ι�υς :κπρ�σ2π�υς τ�, α(γυπτιακ�, NYπ�υργε
�υ Π�λιτισµ�,, δAν �νεφBρθη
καθλ�υ στ� δικ µας �5τηµα. .Eδ$ πλB�ν δηµι�υργ�,νται π�λλ* :ρωτηµατικ*. xH ε1ναι
9λ�ι «στ� παι�ν
δι» κα� i κ. Π�γκαλ�ς :µφαν
�εται στ� ρλ� τ�, «καλ�,», :ν$ στ%ν �Yσ
α
γνωρ
�ει τ%ν κατ�σταση κα� fλλα λBει κι fλλα πρ�ττει, y &ντως δAν γνωρ
�ει τ
 κ�ν�υν
�g Vφιστ�µεν�
 τ�υ π
σω �π� τ%ν πλ�τη τ�υ.

ΣYNT.: =H στ(ση τ"ς α?γυπτιακ"ς κυ'ερν)σεως πι( ε@ναι;
Λ.Σ.: Στ�6ς A(γυπτ
�υς X�ει δηµι�υργηθ� :π
σης eνα π�λ6 µεγ�λ� κα� εWλ�γ� :ρωτη-

µατικ� περ� τ�, π$ς συµ�α
νει µ
α κυ�Bρνηση ν* στρBφεται :ναντ
�ν µιqς NEλλην
δ�ς, �
iπ�
α :ργ��εται στ� :/ωτερικ� νµιµα, �ωρ�ς ν* X�Zη �ρηµατ�δ�τηθ�.

ΣYNT.: Tελικ(, 1φ�σν * τ(φς τB M. 9AλεD(νδρυ 'ρ�σκεται Eντως στ� Σ�υα, πι-
�ς 1ν-λε4 αFτ� κα< γιατ�;

Λ.Σ.: NYπ�ρ��υν κ�π�ια συµφBρ�ντα. T� eνα ε1ναι τ� �(κ�ν�µικ. Π�λλ�� θ* :πιθυ-
µ�,σαν ν* µ�, π�ρ�υν τ� Xργ�, κ�τι τ� iπ�L� fλλωστε X��υν :κφρ�σει κ�π�ι�ι, κα� ν*
τ� συνε�
σ�υν µA δικ�)ς τ�υς �νθρ2π�υς, κ*τι π�), 9πως καταλα�α
νετε, σηµα
νει ε(σρ�%
κ�νδυλ
ων �π� τ%ν EYρ2πη κα� �π� fλλες πηγBς. T� δε)τερ� ε1ναι, 9τι π�λλ�� :ν��λ�,νται
�π� τ%ν fπ�ψη πhς τ� θBµα «.AλB/ανδρ�ς» /υπνq τ%ν :θνικ% συνε
δηση τ$ν NEλλ5νων.
Γι* ν* µ5 µιλ5σ�υµε γι* τ%ν 3παρ/η κα� λειτ�υργ
α /Bνων παραγντων. Πραγµατικ*
κανε�ς δA γνωρ
�ει, τ
 �π� τ* τρ
α συµ�α
νει.

M�ρι�ς MαµανDας

UEνα µDρ�ς τ2ς Vλληνικ2ς :πιγραφ2ς π�� OρDθηκε στ" πρ.πυλ� τ��
τ�φ�υ κα� 8ναφερ.ταν στ" γεγ�ν"ς τ2ς µεταφ�ρWς τ2ς σ�ρ�� τ��

BAλεI�νδρ�υ στ�ν Xαση, πρ�κειµDν�υ ν3 :νταφιασθP2.



T� ��σµα µετα�� γν�σεως κα� πραγµατικ�τητ�ς
Σ�ετικ� µ
 τ�ν πιστ�λ� τ�� κ. Θ. Kαρρ� («∆αυλ�ς», τ. 185) %�ω ν� παρατηρ(σω, )τι

πρ*γµατι τ� Mαθηµατικ� ε.ναι /ρρηκτα συνδεδεµ1να µ
 τ�ν λ�γικ(, γι’ α3τ4 /λλωστε
κα5 σφ*λλ�υν στ� σηµε7α π�8 9ντ:στ�ι�α σφ*λλει ; λ�γικ(. Γι� τ4 γεγ�ν4ς π�8 9να-
φ1ρει > κ. Kαρρ�ς, )τι «κ�τι δ�ν µπ�ρε� ταυτ��ρ�να ν� ε�ναι κα� ν� µ�ν ε�ναι», %�ω ν�
?π�γραµµ:σω δ@� Aασικ� στ�ι�ε7α. T4 πρCτ� ε.ναι σ�ετικ4 µ
 τ�ν σηµαντικDτατη %νν�ια
«ε�ναι», ;  >π�:α πρ�φανCς δια�ωρ:Eεται νν�ι�λ�γικ� κα5 φιλ�σ�φικ� σ
 δ@� διαφ�-
ρετικ
ς %νν�ιες, )πως θ� 9ναλ@σω παρακ*τω. T4 δε@τερ� ε.ναι τ4 φαιν�µεν� («παρ�-
δ���ν») τFς ταυτ��ρ�νης GπαρHης κα5 9νυπαρH:ας π�8 θ� θι�θIF 9µ1σως µετ*.

JO Lδι�ς > Πλ*των στ4 καταπληκτικ� τ�υ %ργ� «Θεα�τητ�ς» (152 d) 9ναφ1ρει τ� OHFς:
«θ� σ�! "ναφ$ρω λ�γ�ν (�ι "σ)µαντ�, π+ς ,να "ντικε�µεν� καθαυτ- δ�ν .π�ρ�ει, �/τε
τ�π�τε "π�λ0τως π�1 θ� µπ�ρ�!σες ν� 2ν�µ�σ3ης µ� σωστ- τρ�π�, "λλ� 4ν τ- �αρα-
κτηρ�σ3ης µεγ�λ�, θ� φαν35 6π�σης µικρ- κα�, 4ν τ- �αρακτηρ�σ3ης 7αρ0, θ� φαν35 6λα-
φρ�, κα� τ� π�ντα κατ’ α9τ-ν τ-ν τρ�π�, "φ�! τ�π�τα δ�ν .φ�σταται :ς ,να, �/τε "να-
φ$ρεται σ� κ�τι ; σ� <τιδ)π�τε. >Oλα @σα λ$µε –�ωρ�ς ν� µιλBµε σωστ�– π+ς .π�ρ��υν,
πρ�$ρ��νται "π- τ�ν µετα7�λ� κα� τ�ν κ�νηση κα� τ�ν µετα�0 τ�υς σ0γκραση». Παρα-
κ*τω > Πλ*των 9ναλ@ει στ4ν ν1� κα5 φιλ�µαθF Θεα:τητ� παραστατικDτερα τ� OHFς, 9να-
φ1ρ�ντας τ4 γνωστ4 παρ*δειγµα µ
 τ�8ς «QHι 9στραγ*λ�υς» (154 c): «Π�ρε κ�π�ι� µι-
κρ- παρ�δειγµα, κα� θ� καταλ�73ης α9τ� π�1 θ$λω. DYπ�ρ��υν λ�ιπ-ν ,�ι "στρ�γαλ�ι·
4ν φ$ρ3ης πλ�ι τ�1ς τ$σσερις, θ� π�!µε π+ς ε�ναι περισσ�τερ�ι και συγκεκριµ$να κατ�
τ- µισ�. GAν φ$ρ3ης δIδεκα, θ� π�!µε π+ς ε�ναι λιγIτερ�ι, �J µισ��, �ωρ�ς ν� γ�νεται δε-
κτ- ν� µιλ)σ�υµε διαφ�ρετικ� - ; µ)πως 6σ1 θ� δε�θ35ς;».

E.ναι φανερ4 λ�ιπ�ν, )τι µ:α ?π4 πρ�σδι�ρισµ4 π�σ�τητα-Tντ�τητα A (%νν�ια, 9ντι-
κε:µεν�, GπαρHη, Vδι�τητα) Hαρτ�ται W�ι µ�ν� 9π4 τ5ς Vδι�τητ1ς της, �X >π�7ες τ�ν �α-
ρακτηρ:E�υν κα5 τ�ν διακρ:ν�υν, 9λλ� κα5 9π4 τ5ς Vδι�τητες π�8 πρ�σδι�ρ:E�υν κα5
τ�ν π�σ�τητα B Zς πρ4ς τ�ν >π�:α πρ�σδι�ρ:E�υµε τ�ν A, συγκρ:ν�ντ*ς την µ
 τ�ν B.
[Eτσι, \ν γι� παρ*δειγµα ; A ε.ναι Wντως 9µετ*Aλητη κα5 µεταA*λλεται ; B, τ�τε συ-
γκρ:ν�ντας τ�ν A Zς πρ4ς τ�ν B (%τσι ]στε τ4 ^ν ν� πρ�σδι�ρ:σIη τ�ν A) θ� πρ�κ@ψIη
τ4 συµπ1ρασµα, )τι ; A µεταA*λλεται. Παρ*δ�H�; Πρ*γµατι ε.ναι, 9λλ� α3τ4 ε.ναι κα5
τ4 αVDνι� πρ�Aληµα τ�� 9νθρDπ�υ, > >π�7�ς ε.ναι καταδικασµ1ν�ς ν� 9ντιλαµA*νεται
τ� π*ντα συγκρ:ν�ντ*ς τα Zς πρ4ς /λλα τ� >π�7α πρ�ϋπ*ρ��υν κα5 Aρ:σκ�νται στ�ν
µν(µη τ�υ. [Eτσι κ*τι µπ�ρε7 �3σιαστικ� ν� διαθ1τIη ταυτ��ρ�να δ@� Vδι�τητες, )π�υ
; GπαρHη τFς µι�ς 9ναιρIF τ�ν ταυτ��ρ�νη GπαρHη τFς /λλης. Γι’ α3τ4 γι� τ4ν /νθρω-
π� H αVτ:ας τFς 9δυναµ:ας τ�υ κ*τι µπ�ρε7 ν� ε.ναι κα5 ν� µ�ν ε.ναι ταυτ��ρ�να.

bAναφ�ρικ� µ
 τ4 «ε�ναι» %��υµε ν� παρατηρ(σ�υµε, )τι διαθ1τει Qνα %ντ�ν� φαιν�-
µεν� δυϊσµ��, τ4 >π�7� δυστυ�Cς H*γεται µ�ν� µετ� 9π4 Aαθει� φιλ�σ�φικ� 9ν*λυση.
dAς π*ρ�υµε τ� πρ*γµατα )µως 9π4 τ�ν 9ρ�(. K*θε Tντ�τητα-π�σ�τητα >ρ:Eεται 9π4
Qνα σ@ν�λ� Vδι�τ(των, π�8 τ�ν καθιστ��ν ?παρκτ� κα5 διακεκριµ1νη e 9κ�µα κα5 9ν@-
παρκτη (τ4 µ� ?παρκτ4 ε.ναι ; µ�ναδικ� Tντ�τητα π�8 διαθ1τει µ:α κα5 µ�ναδικ� Vδι�-
τητα, ; >π�:α περιγραφικ� ε.ναι ; OHFς: «∆
ν διαθ1τει καµµ:α Vδι�τητα»). JO /νθρωπ�ς
H αVτ:ας τFς 9τελ1στατης λ�γικFς τ�υ καταν�ε7 συγκρ:ν�ντας τ5ς Vδι�τητες µι�ς  Tντ�-
τητας Zς πρ4ς τ5ς Vδι�τητες µι�ς /λλης, π�8 τ�ν Tν�µ*Eει συν(θως «µ$τρ�» e σ
 πι-
στηµ�νικ4 π:πεδ� «σ0στηµα "ναφ�ρBς». fOµως > /νθρωπ�ς λαµA*νει µ�ν� Qνα µικρ4
πλFθ�ς Vδι�τ(των 9π’ τ5ς /πειρες π�8 διαθ1τ�υν �X ?παρκτ
ς Tντ�τητες κα5 συγκεκριµ1να
α3τ
ς π�8 πιτρ1π�υν �X αVσθ(σεις τ�υ κα5 > ν��ς τ�υ, νgC �X ?π�λ�ιπες Vδι�τητες δ
ν



γ:ν�νται κ/ν 9ντιληπτ
ς στ4 ν��. bEH αVτ:ας τ�υ κπληκτικ� τερ*στι�υ εhρ�υς τ�� σ@-
µπαντ�ς ε.ναι A1Aαι�, )τι ?π*ρ��υν Tντ�τητες-π�σ�τητες, τCν >π�:ων �X Vδι�τητες ε.ναι
/γνωστες στ4ν /νθρωπ� κα5 H αVτ:ας α3τ�� ; γνDση τFς GπαρH(ς τ�υς ε.ναι 9δ@νατη.

Γι� ν� καταν�(σ�υµε τ4 φαιν�µεν� α3τ4 καλ@τερα, \ς 9ναφ1ρ�υµε τ4 iπλ4 παρ*-
δειγµα, πjς παλαι�τερα ; GπαρHη τCν µα@ρων TπCν στ4 δι*στηµα e ; Vδι�τητα τ��
φωτ4ς ν� καµπυλDνεται ?π4 τ�ν π:δραση Vσ�υρFς AαρυτικFς QλHης kταν /γνωστη·
α3τ4 δ
ν σ(µαινε )µως, )τι τ� παραπ*νω φαιν�µενα δ
ν kταν ?παρκτ*. [Eτσι, )ταν λ1-
µε )τι κ*τι ?π*ρ�ει e δ
ν ?π*ρ�ει (ε.ναι e δ
ν ε.ναι), πρ1πει ν� εLµαστε πρ�σεκτικ�:.
Mιλ�µε γι� τ�ν GπαρHη στ�ν 9ντικειµενικ� πραγµατικ�τητα e γι� τ�ν GπαρHη στ4 εLδω-
λ� α3τFς, π�8 δηµι�υργε7ται 9π4 τ4 κ*τ�πτρ� τ�� ν�� µας, π�8 στ�ν πραγµατικ�τητα
α3τ4 ε.ναι π�8 9ντιλαµAαν�µαστε; bEH αVτ:ας λ�ιπ4ν τFς 9τ1λειας τ�� ν�� µας τ4 «κ*-
τ�πτρ�» π�8 διαθ1τ�υµε δ
ν ε.ναι 9π�λυτα «λε7�» κα5 %τσι τ4 εLδωλ� τFς 9ντικειµενικFς
πραγµατικ�τητας 9π1�ει 9π4 τ�ν τελευτα:α τ�σ� περισσ�τερ�, )σ� µε7ς εLµαστε 9τε-
λε7ς. JEπ�µ1νως, 9φ�� δ
ν γνωρ:E�υµε τ�ν 9ντικειµενικ� πραγµατικ�τητα 9λλ� iπλCς
τ4 9τελ
ς εLδωλ� της, µ�ν� γι’ α3τ4 µπ�ρ��µε ν� µιλ�µε. Σ’ α3τ�ν τ�ν διαστρεAλωµ1νη
πραγµατικ�τητα, ντ4ς τFς >π�:ας περι1��νται κα5 τ� µαθηµατικ� µ
 τ�ν λ�γικ(, Aρι-
σκ�µαστε φ�ρτωµ1ν�ι µ
 τ� πρ�Aλ(µατα τFς Lδιας µας ν�ητικFς 9νικαν�τητας, )πως τ4
πρ�Aληµα τFς "πρ�σδι�ριστ�ας e κα5 τ4 παραπ*νω παρ�δ���ν τFς ταυτ��ρ�νης Gπαρ-
Hης κα5 9νυπαρH:ας Tντ�τητας-π�σ�τητας. Kλε:ν�ντας τ� συλλ�γιστικ( µας π5 τ��
«ε.ναι» καταλ(γ�υµε στ4 συµπ1ρασµα, )τι στ�ν πραγµατικ�τητα, )πως τ�ν 9ντιλαµ-
Aαν�µαστε, τ4 «ε.ναι», )πως κα5 κ*θε Tντ�τητα σ’ α3τ(ν, παρ�υσι*Eει Vδι�τητες )πως
α3τ� τFς ταυτ��ρ�νης GπαρHης κα5 9νυπαρH:ας H αVτ:ας τFς 9τελ1στατης σκ1ψης µας.

fOσ�ν 9φ�ρ� στ�ν δε@τερη παρατ(ρηση τ�� κ. Θ. Kαρρ�, )τι τ4 σ@µπαν δ
ν µπ�ρε7
ν� ε.ναι 9πε:ρως µικρ4 κα5 µεγ*λ�, ν�µ:Eω )τι τ4 παρ*δειγµα τ�� Πλ*τωνα µ
 τ�8ς
9στραγ*λ�υς σ
 συνδυασµ4 µ
 τ4 πρ�ηγ�@µεν� /ρθρ� µ�υ («∆αυλ�ς», τε���ς 181), δ:-
νει µ:α σαφ1στατη 9π*ντηση.

Tελικ� ; πρ�σπ*θεια τ�� κ. Θ. Kαρρ� ν� καταρρ:ψIη τ4 1� 9H:ωµα τFς ΘεωρητικFς
Γεωµετρ:ας τ�� E3κλε:δη, )τι ; ε3θε7α δ
ν 9π�τελε7ται 9π4 σηµε7α (;), ε.ναι κ*τι π�8
α3τ�καταρρ:πτεται 9π4 τ�ν 9π�τυ�:α τFς πρ�σπ*θει*ς τ�υ ν� 9π�δε:HIη τ4 9ντ:θετ�,
λ1γ�ντας νδεικτικ� )τι: «T4 σηµε7� δ�ν ε.ναι δ�µικ4 ?λικ4 τFς ε3θε:ας. Kα5 ; ε3θε7α
γραµµ� δ
ν µπ�ρε7 ν� >ρ:Eεται 9π4 /πειρα τ4 Qνα δ:πλα στ4 /λλ�, )πως ; E3κλε:δεια
Γεωµετρ:α Vσ�υρ:Eεται, δι�τι ∞ πλFθ�ς σηµε:ων X 0 µ1γεθ�ς λ�γικ� κα5 µαθηµατικ� (;)
∞ X 0 = 0». Λ�γικ� κα5 µαθηµατικ� )µως, )πως µ�ς πληρ�φ�ρε7 > ∆ιαφ�ρικ4ς Λ�γι-
σµ�ς, ; πρ*Hη ∞ X = 0 ε.ναι 9πρ�σδι�ριστη µ�ρφ(, δηλαδ� ; τιµ( της ε.ναι /γνωστη,
/ρα σ:γ�υρα δ
ν Vσ�@ει ∞ X 0 = 0, π*νω στ4 >π�7� > κ. Θ. Kαρρ�ς στηρ:Eει κα5 τ�ν συλ-
λ�γιστικ( τ�υ.

T1λ�ς θ1λω ν� 9ναφ1ρω, )τι ; Aασικ� Πυθαγ�ρεια H:σωση ε.ναι 0 + ∞ = 1 κα5 W�ι 0
+ ∞ = 0, )πως λανθασµ1να γρ*φει στ�ν τελευτα:α γραµµ� τFς πιστ�λFς τ�υ > κ. Θ.
Kαρρ�ς. JH σηµασ:α α3τFς τFς H:σωσης δυστυ�Cς δ
ν ε.ναι δυνατ4ν ν� 9ναλυθIF στ4
παρ4ν /ρθρ� H αVτ:ας τ�� κτεταµ1ν�υ εhρ�υς π�8 9παιτε7.

JH λ�γικ� ε.ναι Lσως τ4 µ�ν� )πλ� τ�� 9νθρDπ�υ γι� ν� συνε�:σIη ν� Hελ:σσεται,
9λλ� \ς µ�ν πιστ1ψ�υµε �hτε πρ4ς στιγµ�ν )τι ε.ναι τ1λεια, γιατ5 τ�τε θ� πιστ1ψ�υµε
)τι α3τ4 π�8 9ντιλαµAαν�µαστε ε.ναι ; 9λ(θεια κα5 τ�τε θ� σφ*λλ�υµε δισ�ειρ�τερα,
9φ��, µ� %��ντας λ�γ� ν� 9νακαλ@ψ�υµε τ�ν 9λ(θεια, θ� π*ψ�υµε ν� τ�ν 9ναEητ��µε.
T�τε τ4 9νθρDπιν� ε.δ�ς θ� %�Iη >ριστικ� π*ψει ν� Hελ:σσεται.

Γε�ργι�ς X��σ�ς
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�H κα�ση τ
ν νεκρ
ν

�O Kων. Γαλλ�ς («Kα�σεις Nεκρ�ν �π� τ� Nε�λιθικ� �π��� στ� Θεσσαλ!α», $Aθ�ναι
1982, �κδ. Tαµε!�υ $Aρ�αι�λ�γικ�ν Π0ρων κα1 $Aπαλλ�τρι2σεων) �ναφ5ρει στ� µε-
λ5τη τ�υ, 8τι µαρτυρ!ες κα�σεως νεκρ�ν 9ρ5θηκαν στ� Γι�υγκ�σλα9!α, B�υλγαρ!α,
Pωσ!α κα1 γενικ< στ�ν $Aνατ�λικ� E>ρ2πη. Στ�ν @λληνικ� ��ρ� 9ρ5θηκαν εAρBµα-
τα στ� Xαιρ2νεια, στ� Λα�ρι�, στ� MFνεση $Eλατε!ας, στ� Σ�υφλ!, στ� ΛFρισα κ.�.
$Eπ!σης �νδε!Gεις κα�σεως τ�ν νεκρ�ν 9ρ5θηκαν κα1 στ�ν πρ�ϊστ�ρικ� $Iταλ!α, π�J
συνε�!σθηκε µ5�ρι τ�Jς κλασσικ�Jς �ρ0ν�υς. T� φαιν0µεν� �GηγεKται �π� τ�Jς Lστ�-
ρικ�Jς µM τ�ν ν�µαδικ� 9!�. �H πρ�γ�ν�λατρ!α εOναι Pντ�νη σ’ 8λ�υς τ�Jς λα��ς. Λ0γRω
8µως τ�ν συ�ν�ν µετακινBσεων τ�ν �ρ�αι�τFτων λα�ν δυσκ�λε��νταν ν< µεταφ5ρ�υν
τ< SστT τ�ν πρ�γ0νων κα1 διευκ�λ�ν�νταν µM τ�ν τ5φρα τ�υς.

Στ�ν Γεωµετρικ� �π��� (1000-700 π.X.) κα1 στ�ν �Oµηρικ� �π��� �πικρατ�Wσε
σ�εδ�ν κατ’ �π�κλειστικ0τητα X κα�ση τ�ν νεκρ�ν. Στ�ν $IλιFδα (B 52) �ναφ5ρεται:
«�ε� δ� πυρα� νεκ�ων κα��ντ� θαµεια�», δηλ. �διFκ�πα Pκαιγαν πυρMς µM νεκρ��ς.
Σ�ετικ< µM τ�ν ΠFτρ�κλ� στ�ν �Iλι�δα (Ψ75-76) �ναφ5ρεται: «∆�ν θ� �αναγυρ�σω
πι� �π  τ ν !Aδη, %ταν µ� κ�ψετε �π�νω στ'ν πυρ�». Bλ5πε κα1 �Iλ. Ω. 785 κ.@. κα1
�Oδ. λ74-76. Στ�Jς �ρ�αϊ�Jς κα1 κλασσικ�Jς �ρ0ν�υς στ�ν �EλλFδα P��υµε α>G�µε!-
ωση τ�ς κα�σεως τ�ν νεκρ�ν. Στ� νεκρ�ταφεK� τ�W Kεραµεικ�W 9ρ5θηκαν Aπ�λε!µ-
µατα µM θαµµ5νες τεφρ�δ0��υς. Γνωστ� εOναι X κα�ση τ�W Φιλ!ππ�υ B´ τ�ς Mακεδ�-
ν!ας τ� 336 π.X. B59αια τ0τε δMν Aπ�ρ�αν κλ!9αν�ι, π�J ν< �π�τεφρ2ν�υν τ< SστT.

Στ1ς $Aνατ�λικMς θρησκεKες δMν P��υµε �νδε!Gεις κα�σεως νεκρ�ν. OL $Iσραηλ!τες δMν
δ5��νταν τ�ν κα�ση. $Eπ!σης κα1 b $Iσλαµισµ�ς �π5ρριψε τ�ν κα�ση τ�ν νεκρ�ν. �H
Kαιν� ∆ιαθBκη bµιλεK γι< �νFσταση σωµFτων. T� σ�µα τ�W Kυρ!�υ �τFφη. B59αια
στ�ν A´ K�ρινθ. 13, 3 δια9Fe�υµε: «Kα� ,�ν παραδ-. τ  σ.µα µ�υ, /να καυθ0σωµαι»,
�λλ< µTλλ�ν �L λ0γ�ι α>τ�1 P��υν µεταφ�ρικ� κα1 συµ9�λικ� ν0ηµα. $Eπ!σης fς ρω-
µαϊκ� Pθιµ� b PωµαK�ς δι�ικητ�ς τ�ς Σµ�ρνης Pδωσε �ντ�λ� ν< κα�σ�υν τ�ν �π!σκ�-
π� Π�λ�καρπ�, «1ς 3θ�ς α4τ�5ς», καθgς �ναφ5ρεται στ� �ρ�αι0τατ� µαρτ�ρι� τ�W �Aγ.
Π�λυκFρπ�υ.

Γεγ�ν�ς 8µως εOναι, 8τι στ�ν Xριστιανικ� $Eκκλησ!α δMν �πεκρFτησε X κα�ση, µF-
λιστα δM Aπ� τ�ν hσ�υρ� �π!δραση τ�ν γνωστ�ν �ντιλBψεων περ1 �ναστFσεως τ�ν νε-
κρ�ν κα1 περ1 µελλ��σης κρ!σεως. B59αια, 8πως �π�φFνθηκαν �πιφανεKς θε�λ0γ�ι κα-
θηγητMς κα1 �καδηµαϊκ�1 (∆ηµ. MπαλTν�ς), κα1 πρ0σφατα κα1 b µακαρι2τατ�ς �ρ�ιε-
π!σκ�π�ς, τ� θ5µα τ�ς κα�σεως i µ� δMν εOναι δ�γµατικ0. �O ��!διµ�ς πρωτ. E>Fγγε-
λ�ς Mαντe�υν5ας στ� µελ5τη τ�υ «Kα�σεις τ.ν Nεκρ.ν» �πικαλεKται καν0νες Συν0-
δων, �L bπ�K�ι συνιστ�Wν τ�ν �G!α τ�ς παραδ0σεως. �H T�πικ� Σ�ν�δ�ς τ�ς ΓFγγρας
(καν. κα´) bρ!eει: «T� παραδ�θ8ντα 9π  τ.ν Θε�ων Γραφ.ν κα� �Aπ�στ�λικ.ν Πα-
ραδ?σεων ,ν τ@A �Eκκλησ�Cα γ�γνεσθαι ε4D?µεθα». �O δM M. Bασ!λει�ς �π�φα!νεται, 8τι
«τ� πεφυλαγµ8να δ?γµατα τ� µ�ν ,κ τAς ,γγρ�φ�υ διδασκαλ�ας 3D�µεν, τ� δ� ,κ τAς
τ.ν �Aπ�στ?λων παραδ?σεως». Kαµµ!α 8µως σ�ν�δ�ς δMν �σ��λBθηκε συγκεκριµ5-
να γι< τ�ν κα�ση i ταφ� τ�ν νεκρ�ν. �O jδι�ς συγγραφ5ας κληρικ�ς δ5�εται στεν�
συνFφεια κα1 συγγ5νεια µεταGJ �θ!µ�υ κα1 παραδ0σεως. $Aκρι9�ς δ5�εται τ�ν �λB-
θεια µ5σα στ�ν τηρ��µενη κα1 �νεργ��µενη παρFδ�ση.

Kαταφα!νεται λ�ιπ�ν σαφ�ς, 8τι �L Aπ5ρµα��ι τ�ς ταφ�ς τ�ν νεκρ�ν, �κπρ0σωπ�ι



κυρ!ως τ�ς $Eκκλησ!ας, θ5λ�υν ν< στηρ!eωνται σM µ!α µακρα!ωνη παρFδ�ση. Kα1
α>τ� X παρFδ�ση εOναι κα1 τ� hσ�υρ0τερ� �πι�ε!ρηµα τ�ς $Eκκλησ!ας. $EG �ρ��ς στ�ν
Lστ�ρ!α τ�ς Xριστιανικ�ς $Eκκλησ!ας δMν �πεκρFτησε X κα�ση τ�ν νεκρ�ν. Π�ς τ2-
ρα ν< τ�λµBσkη ν< µετα9Fλkη α>τ� τ� µακρ0τατη παρFδ�ση;

B59αια σM π�λλMς ��ρες (Γαλλ!α, $Aγγλ!α, Γερµαν!α, Σ�υηδ!α, $Aµερικ�) �πεκρF-
τησε X πρ�αιρετικ� κα�ση τ�W νεκρ�W. Πρ�9Fλλ�νται λ0γ�ι Aγιειν�ς. ∆ηµι�υργεKται
µ0λυνση κα1 ρ�πανση τ�W περι9Fλλ�ντ�ς. M0λυνση κα1 ρ�πανση, τ�ς �τµ0σφαιρας,
τ�W �δFφ�υς, AπεδFφ�υς κα1 τ�W Aδρ�φ0ρ�υ bρ!e�ντα. $Aκ0µη σBµερα µM τ�ν τα��-
τατη �π5κταση τ�ν �στικ�ν κ5ντρων τ< νεκρ�ταφεKα 9ρ!σκ�νται �νFµεσα σM κατ�ι-
κηµ5νες περι��5ς. �H δυσ�σµ!α τ� καλ�κα!ρι εOναι Pντ�νη στ1ς γ�ρω κατ�ικ!ες. Kα1
�σφαλ�ς δηµι�υργ�Wνται ψυ��λ�γικ< πρ�9λBµατα στ�Jς περι�!κ�υς �π� �κταφMς
πτωµFτων π�J δMν Pλειωσαν κα1 �π� θλι9ερMς περιπτ2σεις ταφ�ς. A>τ< εOναι µερικ<
�π� τ< �πι�ειρBµατα τ�ν AπερµF�ων κα�σεως τ�ν νεκρ�ν.

$Eδ� 8µως πρ�9Fλλεται κα1 µ!α Pνσταση. mAν �πικρατBσkη X κα�ση, σM περιπτ2σεις
�γκληµατικ�ν �νεργει�ν, π�ς µπ�ρεK ν< γ!νkη X �Gακρ!9ωση �π� τ�ν hατρ�δικαστικ�
�G5ταση, 8ταν τ� σ�µα τ�W νεκρ�W P�kη κα�; OL Aπ5ρµα��ι τ�ς κα�σεως Aπ�στηρ!e�υν,
8τι σM τ5τ�ιες περιπτ2σεις Aπ�ν�ι�ν �γκληµατικ�ς �ν5ργειας τ� πτ�µα ν< µ� κα!εται,
�λλ< ν< θFπτεται. Mπ�ρεK 8µως πFντ�τε ν< AπFρ�kη φερεγγυ0τητα σM 8λες τ1ς nπ�πτες
περιπτ2σεις; mH µBπως �L �νδιαφερ0µεν�ι κα1 jσως κα1 συγγενεKς ν< σπε�δ�υν ν< κF-
ψ�υν τ� σ�µα τ�W νεκρ�W; �OπωσδBπ�τε X Pνσταση εOναι 9Fσιµη.

ΠFντως γι< τ�ν @λληνικ� πραγµατικ0τητα X πλει�ψηφ!α τ�W @λληνικ�W λα�W, 8πως
φFνηκε �π� δηµ�σκ�πBσεις, δMν τ�λµT ν< �π�δε�θk� �π!σηµα τ�ν κα�ση τ�ν νεκρ�ν.
∆ιστFe�υν �L περισσ0τερ�ι. �YπFρ��υν κα1 fρισµ5ν�ι, π�J συγκατατ!θενται µM τ�ν
κα�ση, �λλ< δMν θ< δ5��νταν ν< γ!νkη α>τ� γι< τ�Jς @αυτ��ς τ�υς i τ�Jς �hκε!�υς
τ�υς. A>τ� φFνηκε �π� δηµ�σκ�πBσεις, π�J κFναµε παλαι0τερα στ�ν �ν�ρ!α µας.
A>τ�1 π�J δ5�θηκαν τ�ν κα�ση pταν µικρ� π�σ�στ0.

$Eπειδ� 8µως πρ09ληµα AπFρ�ει στ< µεγFλα �στικ< κ5ντρα, φρ�ν�Wµε, 8τι X ∆ι�ι-
κ�Wσα $Eκκλησ!α µM συνα!σθηµα σε9ασµ�W στ�ν µακρα!ωνη παρFδ�σB της, θ< µπ�-
ρ�Wσε ν< συeητBσkη τ� θ5µα Aπε�θυνα µM σ�9αρ�Jς �κπρ�σ2π�υς τ�W θε�λ�γικ�W κ0-
σµ�υ. �H $Eκκλησ!α δMν P�ει ν< φ�9ηθk� �π� µι< τ5τ�ια Aπε�θυνη συeBτηση. Θ< 9�η-
θηθk� ν< γνωρ!σkη καλ�τερα κα1 �µεσ2τερα τ� θ5µα. qEπειτα rν µερικ�1 θ5λ�υν τ�ν κα�-
ση τ�W νεκρ�W σ2µατ�ς, rς µ� ν�µ!e�υµε 8τι α>τ� πρ�5ρ�εται �π� Pλλειψη π!στεως i
µηδενιστικ�ν �ρ��ν. Π�λλ�1 φ!λ�ι τ�ς �π�τεφρ2σεως bµ�λ�γ�Wν 8τι εOναι πιστ�1 στ�
διδασκαλ!α τ�ς $Eκκλησ!ας, �λλ< δMν θεωρ�Wν 8τι X �π�τ5φρωση πρ�σκρ��ει στ�
δ�γµατικ� διδασκαλ!α της.

�H δι�!κηση τ�ς $Eκκλησ!ας Sρθ�ς µ5�ρι τ�Wδε, σε90µενη τ�ν παρFδ�σB της �λλ<
κα1 τ�ν ψυ��λ�γ!α τ�W @λληνικ�W λα�W, δMν �δ5�θη τ�ν κα�ση τ�ν νεκρ�ν. mAν στ�
µ5λλ�ν καταφανk� �κ τ�ν πραγµFτων κα1 τ�J διαλ0γ�υ X �νFγκη τ�ς πρ�αιρετικ�ς
κα�σεως τ�ν νεκρ�ν, fς �π�φα!νεται b Θε�λ0γ�ς Σπυρ!δων Mακρ�ς («Θρησκ. �Eγκυ-
λ�πα�δεια», τ0µ. 9, σελ. 386· 9λ5πε και ∆. MπαλFν�υ, «∆ιFλεGις �ν $Eµπ�ρικk� κα1 Bι�-
µη�ανικk� $Aκαδηµ!tα» κατακε�ωρισµ5νη εhς τ� Περι�δικ�ν «Mελ5τη» τ�W Συλλ0γ�υ
πρ�ς ∆ιFδ�σιν $Ωφελ!µων Bι9λ!ων, 1912. σελ, 257-268), X $Eκκλησ!α δMν θ< P�kη �ντ!ρ-
ρηση, �φ’ 8σ�ν δMν πρ�σκρ��ει στ� δ�γµατικB της διδασκαλ!α.

Πρωτ�πρεσ9�τερ�ς E��γγελ�ς Σκ�ρδ�ς
Γεν. ΓραµµατεJς �Iερ�W Συνδ5σµ�υ Kληρικ�ν �EλλFδ�ς
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T� ε�ναι ‘καιρ�ς’; T� ‘κα
ρι�ν’; T� ‘ρ�ν�ς’; E�ς τ� �ρω-
τ�µατα α�τ� τ�ς φιλ�σ�φ�ας, τ� �π��α �κκρεµ� ν 2500
$τη περ�π�υ, δ�δεται �ριστικ( )π*ντησις. E�ς τ(ν ,Eλλ*-
δα φιλ�σ�φικ-ς σκ.ψεις περ0 τ�  καιρ�  1 τ�  2ρ3ν�υ
�µφαν�4�νται 5δη ε�ς τ� $ργα τ�  ,Hρακλε�τ�υ, τ�  Παρ-
µεν�δ�υ, τ�  Σ�φ�κλ.�υς. ,O Πλ*των κα0 � ;Aριστ�τ.λης
$δωσαν =φθαρτες )παντ�σεις. E�ς τ(ν παρ� σαν �ργα-
σ�αν )ναπτ?σσεται θεωρ�α 2ρ3ν�υ, ε�ς τ(ν �π��αν δ-ν
)ναθεωρ� νται )π3ψεις τ@ν Πλ*των�ς κα0 ;Aριστ�τ.-
λ�υς, )λλ� γενικε?�νται κα0 µαθηµατικ�π�ι� νται κατ�
τρ3π�ν, Aστε ν� καθ�στανται α�τ-ς �φαρµ3σιµες ε�ς τ(ν
κBαντικ(ν θεωρ�αν κα0 ν� �πιτρ.π�υν τ(ν λ?σιν 2ρ�ν�ων
κα0 παραδ3Cων1 ε�ς τ(ν Φυσικ�ν.

I. Kαιρ�ς, κα�ριν κα� �ρ�νς. - �Eρµηνευτικ� πρσηµε�ωσις

,H �C�γησις τ�ς λ.Cεως ‘καιρ�ς’ πρ�ηγε�ται λ�γικ@ς κα0 γλωσσ�λ�γικ@ς τ�ς
λ.Cεως ‘κα
ρι�ν’, Fς �πιθ.τ�υ παραγ�µ.ν�υ �κ τ�  ��σιαστικ� , κα0 G �C�γησις

�O «�πκειµενικ ς �ρ�νς» τ" �Hρακλε�τυ
κα� % &φαρµγ)ς τυ στ�ν K*αντικ� θεωρ�α

O «XΩPOXPONOΣ» HTAN ΓNΩΣTOΣ ΣTOYΣ APXAIOYΣ

1. ;Aπεδε�2θη Qτι τ� παρ*δ�Cα πρ�.ρ2�νται �κ τ�ς Rπ�τεθε�σης –δι� µ.σ�υ τ@ν α�Tνων– τ�π�λ�-
γικ�ς δ�µ�ς τ�  2ρ3ν�υ. OU �ρευνητ-ς διεπ�στωσαν, 5δη κατ� τVν 19�ν α�., Qτι εRρ�σκ�ντ� )π�τελ.-
σµατα ε�ς τ(ν Φυσικ�ν, τ� �π��α )ντ.φασκ�ν ε�θ.ως πρVς τ(ν �µπειρ�αν. Π.2., �ν@ ε�ς τ(ν πραγµατι-
κ3τητα Q,τι δια2.εται (διασκ�ρπ�4εται), δ-ν �παν.ρ2εται )φ’ [αυτ�  ε�ς τ(ν πρ�τ.ραν θ.σιν τ�υ, G Mη-
2ανικ( τ�  Newton πρ�Bλ.πει τV )ντ�θετ�ν. ]Aν κα0 Rπ*ρ2̂η πληθTρα µεθ3δων µετρ�σεως τ�  2ρ3-
ν�υ, δ-ν Rπ*ρ2ει λειτ�υργικVς �ρισµVς τ�  2ρ3ν�υ. M- τ(ν �µφ*νισιν τ�ς θεωρ�ας Σ2ετικ3τητ�ς τ� 
Einstein, Fς κα0 τ�ς KBαντικ�ς θεωρ�ας τ@ν Schroedinger κα0 Heisenberg, κατ.στη τV 4�τηµα τ�  2ρ3-
ν�υ ε�ς τ(ν Φυσικ(ν $τι `C?τερ�ν, δι3τι, π.2.: α) Πρ�.κυψεν, Fς λ?σις τ@ν �CισTσεων τ�ς Σ2ετικ3τη-
τ�ς τ�  Einstein, G δυνατ3της µεταB*σεως ε�ς τV παρελθVν κα0 συναντ�σεως µ- µ( Rπ*ρ2�ντα πλ.�ν
πρ3σωπα. B) ∆?ναται � «γ*τ�ς τ�  Schroedinger» ν� ε�ναι ταυτ�2ρ3νως 4ωντανVς κα0 νεκρVς κ.=.

Σειρ� �ργασι@ν τ�  γρ*φ�ντ�ς κατ� τ(ν δι*ρκειαν τ�ς παρελθ�?σης δεκαετ�ας (Bλ. BιBλι�γρα-
φ�αν) $φερεν ε�ς τV φ@ς ν.αν )ντ�ληψιν περ0 2ρ3ν�υ. A�τ( �π.τρεψε ν� λυθ� ν τ� παρ*δ�Cα τ�ς KBα-
ντικ�ς θεωρ�ας. ;Eπ�σης )πεδε�2θη Qτι � 2ρ3ν�ς δ-ν ‘ρ.ει’ )εν*ως κα0 )νεCαρτ�τως τ�  παρατηρη-
τ� , Qπως �δ�δαCεν � Newton, )λλ� δηµι�υργε�ται κατ� µικρ, διαστ.µατα ε/ς τ ν &γκ)φαλν τ" πα-
ρατηρητ" 0ς 1πεικ�νισις παρατηρυµ)νων µετα*λ2ν φυσικ2ν µεγεθ2ν τ�  �Cωτερικ�  1 τ� 
�σωτερικ�  κ3σµ�υ. Παραδε�γµατα: ,H συντεταγµ.νη θ.σεως 1 τV dλεκτρικVν φ�ρτ��ν σωµατ��υ, τV
B*ρ�ς, G φωτειν3της, �U σφυγµ�0 τ�ς καρδ�ας κ.τ.λ. eOλες �U µεταB�λ-ς φυσικ@ν µεγεθ@ν ε�ς τV Σ?-
µπαν ̀ φε�λ�νται ε�ς φυσικ-ς δυν*µεις. Xωρ0ς )λληλεπιδρ*σεις δ-ν συµBα�ν�υν µεταB�λ-ς κα0 συνεπ@ς
δ-ν Rπ*ρ2ει 2ρ3ν�ς Fς )πεικ3νισις α�τ@ν.



α�τ�ς θ� $πρεπε ν� δ�θ̂� µετ� τ(ν �C�γησιν τ�ς �νν��ας τ�  ‘καιρ��’. ,H �C�γησις
τ�ς λ.Cεως ‘κα
ρι�ν’ ε�ναι Qµως, )πV τ�ς σκ�πιfς τ�  Nε�.λλην�ς, ε�κ�λωτ.ρα.
,H �C�γησις τ�ς λ.Cεως ‘καιρVς’ )ντιθ.τως ε�ναι σαφ@ς δυσκ�λωτ.ρα.

‘Kα
ρι�ν’ ε�ναι �κε�ν�, τV �π���ν γ�νεται ε�ς τVν καιρ3ν τ�υ, τV ε�ς τVν ‘παρ�-
ντα ρ�ν�ν’ συµBα�ν�ν. ‘Kα
ρι�ν’ ε�ναι �π�σης τV �π�µα2�ν, τV �πικ�νδυν�ν, τV
ε�ς κατ*λληλ�ν 2ρ�νικ(ν στιγµ(ν δρ@ν, G κρ�σιµη δρfσις. ,H )ντιστρ�φ( τ�ς
σειρfς �Cετ*σεως ‘καιρ�ς-κα
ρι�ν’ ε�ς ‘κα
ρι�ν-καιρ�ς’ κατ� τ(ν παρ�υσ�ασιν
τ@ν [ρµηνει@ν τ@ν δ?� α�τ@ν λ.Cεων ε�ναι κα0 σκ3πιµ�ς κα0 2ρ�σιµ�ς )πV πρα-
κτικ�ς )π3ψεως: ∆ι� τ(ν λ.Cιν ‘κα
ρι�ν’ � λα3ς µας διετ�ρησε τ(ν )ρ2α�αν ση-
µασ�αν µ.2ρι σ�µερα ε�ς µεγ*λ�ν Bαθµ3ν: TV ‘κα
ρι�ν θ�µα’ ε�ναι τV �π�καιρ�ν
θ.µα, τV συ4ητ�?µεν�ν θ.µα, τV θ.µα τ�ς Gµ.ρας, τV θ.µα τ�ς στιγµ�ς, τ�ς 2ρ�-
νικ�ς στιγµ�ς. ;Eν κατακλε�δι ‘κα
ρι�ν’ ε�ναι, κα0 κατ� τ(ν νε�ελληνικ(ν
γλ@σσαν, πfν συµB�ν 1 )ντικε�µεν�ν )ναφερ3µεν�ν ε�ς τV παρ�ν.

,H λ.Cις ‘καιρ�ς’ )ντιθ.τως $2ει µετατ�π�σει σηµαντικ� τ(ν σηµασ�αν τ�υ, Aστε
ε�ς τ(ν (νε�ελληνικ(ν) γλ@σσαν τ�  λα�  µας �gτ�ς $2ει περι�ρ�σει, $2ει πρ�ω-
θ�σει α�τ(ν πρVς τ(ν σηµασι�λ�γικ(ν περι�2(ν τ@ν µετεωρ�λ�γικ@ν φαιν�µ.-
νων, πρVς τ� ‘καιρικ� φαιν�µενα� (π.2. «π@ς ε�ναι � καιρVς σ�µερα;»). BεBα�ως,
G πρ�.λευσις κα0 α�τ�ς τ�ς [ρµηνε�ας (‘µετεωρ�λ�γικ� φαιν3µενα’) )ν*γεται
σαφ@ς ε�ς τ(ν �νν�ι�λ�γικ(ν περι�2(ν τ�  2ρ3ν�υ. T� ‘καιρικ� φαιν3µενα’ ε�ναι
τ�ια τα διαδραµατι43µενα ε�ς τVν 2ρ3ν�ν κα0 θ� dδ?ναντ� ν� 2αρακτηρισθ� ν
)κριB.στερα Fς ‘καιρικ� φαιν�µενα τ�ς �τµ�σφα
ρας’, δηλαδ( ‘ρ�νικ� φαιν�-
µενα’ τ�ς )τµ�σφα�ρας σ2ετι43µενα πρVς µετα��λ ς Fρισµ.νων φυσικ@ν µεγεθ@ν,
Fς π.2., τ�ς )τµ�σφαιρικ�ς πι.σεως, τ�ς θερµ�κρασ�ας, τ�ς Rγρασ�ας κ.τ.τ. ;Aντι-
θ.τως δ-ν ε�ναι δυνατVν ν� 2αρακτηρισθ̂� Fς καιρικVν φαιν3µεν�ν �U�δ�π�τε iτε-
ρ�ν φαιν3µεν�ν, µ( σ2ετι43µεν� πρVς µετα��λ!ν τινα. Π.2. �ναλλ�
ωτ�ς (Bρα-
2υ2ρ�ν�ως) �ρ#�ς δ-ν δ?ναται ν� `ν�µασθ^� καιρικVν φαιν3µεν�ν. ,O (µακρ�-
πρ�θ.σµως) �π�σαθρ�$µεν�ς �ρ#�ς Qµως )π�τελε� µ-ν 2ρ�νικVν φαιν3µεν�ν,
δ-ν δ?ναται Qµως ν� 2αρακτηρισθ^� ε�ς τ(ν νε�ελληνικ(ν Fς κα�ρι�ν φαιν3µε-
ν�ν.

;Aλλ� κα0 τ�πικ%ν 2ρ�ι�ν θεωρ� σαν �U )ρ2α��ι eEλληνες Qτι $2ει G λ.Cις ‘και-
ρ�ς’. ‘Kαιρ�ς’ �σ�µαινε �π�σης τVν κατ*λληλ�ν τ3π�ν, τV κρ�σιµ�ν µ.ρ�ς, τV �πι-
κ�νδυν�ν σηµε��ν. Kατ� τα τα G διατ?πωσις τ�  θ.µατ�ς θ� dδ?νατ� ν� [ρµη-
νευθ̂� λ�αν ε�στ32ως κα0 Fς ‘' (νν�ια τ�� ωρ�-ρ�ν�υ στ%ν �ρα
α φιλ�σ�φ
α’,
Aστε �U διαµ�ρφTσαντες τV θ.µα )π�κτ� ν δικα�ως τ(ν πατρ3τητα τ�  Qρ�υ ‘'
φιλ�σ�φ
α τ�� τ�π�-ρ�ν�υ’. eOθεν G καθ’ Qλα εjστ�2�ς, εjη2�ς κα0 πλ�ρως
εjληπτ�ς θ.σις τ�  θ.µατ�ς, ‘' (νν�ια τ�� καιρ�� στ%ν �ρα
α φιλ�σ�φ
α’ θ� ση-
µ*νη ε�ς τ(ν παρ� σαν �ργασ�αν �π�σης κα0 ‘' (νν�ια τ�� ρ�ν�υ κα+ τ�π�υ στ%ν
�ρα
α φιλ�σ�φ
α’.

II. E/σαγωγ� κα� 3ρισµ�

,O 2ρ3ν�ς )πετ.λεσε )ντικε�µεν�ν µελ.της κατ� τ� 2500 τελευτα�α $τη περ�π�υ.

∆ΑΥΛnΣ/207, M*ρτι�ς 199913044



,O Πλ*των [1] κα0 � ;Aριστ�τ.λης [2] $δωσαν �ρισµ�uς κα0 περιγραφ-ς τ�ς �νν��-
ας τ�  2ρ3ν�υ, τ0ς �π��ες )ν.λυσαν 1 �νεB*θυναν ε�ς α�τ-ς κα0 ε�ς π�ικ�λ�ν Bαθ-
µVν µεταγεν.στερ�ι φιλ3σ�φ�ι κα0 �πιστ�µ�νες. OU Newton [3], Kant ,4], Bergson
[5], Eddington [6], Whithead [7], Dirac [8], Prigogine [9], Hawking [10], Penrose [11]
κα0 =λλ�ι [12] $δωσαν τ0ς θεωρ�ες των κα0 τ0ς παραλλαγ.ς α�τ@ν περ0 τV )κτι-
ν�B�λ� ν µαγε�αν θ.µα τ�  2ρ3ν�υ.

Πρ3�δ�ς �σηµειTθη. Kα0 µ3ν�ν τ(ν θεωρ�αν τ�  Einstein vν )ναφ.ρω, ε�ναι G
)ναν.ωσις 5δη τεραστ�α. Παρ� τα τα σωρε�α πρ�Bληµ*των $µειναν =λυτα.
Tα τα, w2ι µ3ν�ν ε�ς τ(ν περι�2(ν τ@ν �πιστηµ@ν, τ@ν σ2ετι4�µ.νων πρVς τVν
2ρ3ν�ν, )λλ� κα0 πρ�Bλ�µατα συσκ�τ�4�ντα α�τ(ν τα?την τ(ν $νν�ιαν τ�  2ρ3-
ν�υ:

• E�ναι � 2ρ3ν�ς α�τ�α φθ�ρfς τ@ν πραγµ*των 1 G φθ�ρ� τ@ν πραγµ*των δ�-
δει )φ�ρµ(ν ε�ς τ(ν γ.νεσιν 2ρ3ν�υ;

• T� σηµα�νει δι� τ(ν φυσικ(ν πραγµατικ3τητα ‘, ρ�ν�ς ρ�ει’;
• T� σηµα�νει ‘τ� φαιν3µενα δ-ν ε�ναι 2ρ�νικ@ς )ντιστρεπτ*’;
• T� σηµα�νει G xπαρCις παραδ3Cων ε�ς τ(ν φυσικ�ν;
OU θεωρ�ες [4]-[11], Fς κα0 =λλες, συν.Bαλαν ε�ς τ(ν καλυτ.ραν )ντ�ληψιν τ� 

2ρ3ν�υ. ,O )ριθµVς τ@ν )λ?των πρ�Bληµ*των περ0 τVν 2ρ3ν�ν δ-ν �µειTθη, �jτε
µετεBλ�θη ��σιωδ@ς G )ρ2α�α )ντ�ληψις περ0 2ρ3ν�υ. ,H )πV δεκαετ�ας περ�-
π�υ )ναπτυσσ�µ.νη θεωρ�α $2ει Fς κυρ�αν )φετηρ�αν τ(ν )λληλεπ�δρασιν. Kε-
ντρικVν στ�ι2ε��ν ε�ναι G παρατ�ρησις, καθ’ yν µηδ-ν µεταB*λλεται ε�ς τ(ν φ?-
σιν 2ωρ0ς τ(ν πρ�ηγ�υµ.νην �µφ*νισιν )λληλεπιδρ*σεως ε�ς τV παρατηρ�?µε-
ν�ν σ?στηµα. ,H )ρ2ικ( �δ.α )νεδ?θη τV 1974, Qταν )πεδε�2θη, B*σει τ�  θεω-
ρ�µατ�ς τ�  Liouville περ0 τ�ς στατικ�ς µη2ανικ�ς, Qτι G �ν.ργεια κα0 � 2ρ3ν�ς
ε�ναι κBαντωµ.νες φυσικ-ς π�σ3τητες. E�ς τV πλα�σι�ν τ�ς ν.ας θεωρ�ας 2ρ3ν�υ
κα0 τ3π�υ �λ?θησαν θεµελιTδη α�ν�γµατα τ�ς συγ2ρ3ν�υ φυσικ�ς.

E�ς τ(ν παρ� σαν �ργασ�αν �ρ�4εται τV στ�ιε-�ν ρ�ν�υ (τ j
λ) και )ναλ?�νται

κριτικ� � 2ρ3ν�ς τ�  Πλ*των�ς, τV ν�ν τ�  ;Aριστ�τ.λ�υς κα0 τ@ν =λλων φιλ�-
σ3φων τ�ς )ρ2αι3τητ�ς Fς κα0 � παγκ3σµι�ς 2ρ3ν�ς τ�  Newton Fς πρ3ς: τ(ν
συν�ειαν, τV πεπερασµ�ν�ν τV �δια
ρετ�ν. ;Eπ0 πλ.�ν δεικν?εται Qτι τV στ�ι-
2ε��ν 2ρ3ν�υ, τ j

λ σ2ετ�4εται πρVς φυσικ� φαιν3µενα, παριστ*νεται µαθηµατικ@ς,
�πιτρ.πει τ(ν λ?σιν πρ�Bληµ*των τ�ς φυσικ�ς. ;Aπεδε�2θη �π�σης Qτι G ‘ρ�%’ τ� 
2ρ3ν�υ δ-ν )π�τελε� φυσικVν φαιν3µεν�ν, )λλ� 1ντ$πωσιν, �κ τ�  διακριτ�  κα0
�κ τ�ς διατα2ιµ�τητ�ς τ@ν στ�ι2ε�ων 2ρ3ν�υ κατ� Zermelo. ,O �ρισµ3ς τ� τ j

λ �π.-
στρεψε ν� λυθ� ν τ� παρ*δ�Cα τ�ς κBαντικ�ς θεωρ�ας.

,O 2ρ3ν�ς τ�  Πλ*των�ς ε�ναι ε�δικ( περ�πτωσις τ�ς [νTσεως στ�ι2ε�ων 2ρ3-
ν�υ: J j

4 (λ) = U Λ
λ= 1 τ j

λ. A�τ( περι.2ει τ�uς �ρισµ�uς τ@ν Kant κα0 Bergson, δια-
φ.ρει Qµως ρι4ικ� )πV τVν 2ρ3ν�ν τ�  Newton, � �π���ς ‘ρ�ει �εν#ως’ κα0 στε-
ρε�ται )ρ2�ς κα0 τ.λ�υς κα0 Fς �κ τ�?τ�υ πρ�καλε� τ� γνωστ� παρ*δ�Cα τ@ν θε-
ωρι@ν τ�ς σ2ετικ3τητ�ς κα0 τ@ν κB*ντων. ;Eπ�σης θεωρ@ 2ρ�σιµ�ν ν� διευκρι-
ν�σω κα0 ν� περι2αρακTσω τ(ν )ρ2α�αν 2ωρ�2ρ�νικ(ν �C*πλωσιν τ�ς �Cετα4�-
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µ.νης φιλ�σ�φικ�ς �νν��ας.
,Ως πρVς τ�ν ‘γεωγραφικ%ν’ $κτασιν τ�  2Tρ�υ τ�ς )ρ2α�ας περ0 καιρ�  φι-

λ�σ�φ�ας θ� �Cετ*σω µ3ν�ν τ0ς σηµαντικTτερες φιλ�σ�φικ-ς )π3ψεις, �U �π��ες
ε�δ�κ�µησαν κυρ�ως ε�ς τ(ν ε�ρυτ.ραν )ρ2α�αν ,Eλλ*δα 5τ�ι ε�ς τ(ν µητρ�π�-
λιτικ(ν ,Eλλ*δα, τ(ν κ*τω-ιταλικ(ν ,Eλλ*δα κα0 τ(ν �ωνικ(ν ,Eλλ*δα, �πειδ(
κατ� τ� γνωστ� σ�µερα �κε� =νθησεν G σκ.ψις κατ� τ(ν )ρ2αι3τητα περ0 τ(ν
$νν�ια τ�  2ρ3ν�υ. Xρ�νικ@ς θ� καλ?ψ^η G παρ� σα �ργασ�α τ(ν περ��δ�ν )πV
τ� µ.σα τ�  6�υ π.X. α�@ν�ς µ.2ρι τVν 5�ν µ.X. α�@να.

,Yπ�ρCε µεταγενεστ.ρως κα0 µ.2ρι σ�µερα πληθTρα φιλ�σ�φικ@ν )π3ψεων
περ0 2ρ3ν�υ )ν� τVν κ3σµ�ν. Σ2εδVν Qλες �U γνωστ-ς σ�µερα )π3ψεις περ0 2ρ3-
ν�υ )ν*γ�νται κατ� τV µfλλ�ν 1 |ττ�ν ε�ς τ(ν [λληνικ(ν )ρ2αι3τητα. ;Aκ3µη
κα0 �U µεταγεν.στερα πρεσBευθε�σες )π3ψεις περ0 2ρ3ν�υ (A�γ�υστ�ν�ς 354-
430, Newton (1642-1727) )π�τελ� ν, Qπως θ� )π�δει2θ^� ε�ς Q,τι iπεται, παραλ-
λαγ-ς )ρ2α�ων )π3ψεων. T� τ� ε�ναι σ?νηθες φαιν3µεν�ν ε�ς τ(ν �πιστηµ�νικ(ν
$ρευναν, δηλαδ( G συν.2εια ε�ς τ(ν �C.λιCιν τ@ν θεωρι@ν κα0 τ@ν φιλ�σ�φι@ν,
2ωρ0ς ν� )π�κλε�ωνται ρι4�σπαστικ-ς )νανεTσεις ε�ς τ(ν φιλ�σ�φ�αν κα0 τ(ν �πι-
στ�µην.

E�ναι )Cι�παρατ�ρητ�ν τV γεγ�νVς Qτι G µελ.τη τ�  2ρ3ν�υ ε�ς τ(ν )ρ2α�αν
,Eλλ*δα =ρ2ισεν ε�ς τV πλα�σι�ν τ�ς φιλ�σ�φ�ας περ0 φ?σεως (,Hρ*κλειτ�ς, 6�ς
π.X. α�Tν). T� τ� εRρ�σκεται �ν συµφων�}α πρVς τ(ν σ?γ2ρ�ν�ν =π�ψιν µεγ*-
λων �ρευνητ@ν τ�ς φυσικ�ς φιλ�σ�φ�ας, κατ� τ(ν �π��αν � 2ρ3ν�ς )π�τελε� ση-
µαντικVν )ντικε�µεν�ν δι� τ(ν παρατ�ρησιν τ�  παρατηρησ
µ�υ φυσικ�� κ�-
σµ�υ �ν σ2.σει πρV τVν κ�σµ�ν τ7ν 8δε7ν τ�� Πλ#των�ς, �U �π��ες ε�ς ��δεµ�αν
µεταB�λ(ν Rπ3κεινται.

Σηµειωτ.�ν, Qτι κα0 G =ρνησις τ�  2ρ3ν�υ, δηλαδ( G =π�ψις περ0 )νυπαρC�ας
τ�  2ρ3ν�υ –w2ι Qµως κα0 τ�  τ3π�υ– )πετ.λεσε �π�σης φιλ�σ�φικ(ν =π�ψιν διε-
C�δικ@ς συ4ητηθε�σαν (Παρµεν�δης 540-480 π.X.). OU θ.σεις �κε�νης τ�ς φιλ�-
σ�φ�ας συ4ητ� νται µ*λιστα )κ3µη κα0 σ�µερα ε�ς τ(ν παγκ3σµι�ν BιBλι�γρα-
φ�αν τ�ς φυσικ�ς, iνεκα τ@ν «παραδ�2ων» τ�  Z�νων�ς. BεBα�ως π�λλ-ς �C
�κε�νων τ@ν )π3ψεων ε�ς )ρ2α�α συγγρ*µµατα $2�υν περισωθ� µ3ν�ν Fς )π�-
σπ*σµατα 1 µετεδ3θησαν )πV τ(ν )ρ2αι3τητα 2*ρις ε�ς τ(ν διαν�ητικ@ς κ�µ-
ψ(ν διατ?πωσιν �πιγραµµατικ@ν γνωµικ@ν, τ� �π��α �π�ρε?θησαν µ-ν δι� µ.-
σ�υ τ@ν )λλαγ@ν, παρ.µειναν δ- )ναλλ��ωτα ε�ς τ(ν �µιλ�υµ.νην γλ@σσαν τ� 
λα�  µας. M.ρ�ς µ3ν�ν �C �κε�νων τ@ν φιλ�σ�φικ@ν )π3ψεων, �U �π��ες εRρ�-
σκ�νται καταγεγραµµ.νες ε�ς διασωθ.ντα )π�σπ*σµατα )ρ2α�ων [λληνικ@ν κει-
µ.νων ε�ναι πρ�σιτVν ε�ς τVν �ν ,Eλλ*δι �ρευνητ�ν.

;Aπ3ψεις περ0 καιρ� , �U �π��ες κατ.στησαν γνωστ.ς, διετυπTθησαν ε�ς τ�
$ργα π�λλ@ν, συγγραφ.ων. Θ� )ναλυθ� ν Qµως �ντα θα κα0 ε�ς µελλ�ντικ-ς
�ργασ�ες µ3ν�ν Qσες )ν�κ�υν ε�ς τ�uς κ*τωθι �πιφανε�ς συγγραφε�ς 1 φιλ�σ3-
φ�υς: ,Hρ*κλειτ�ν (540-475 π.X.), Παρµεν�δη (515-440 π.X.), Σ�φ�κλ� (496-406),
Πλ*τωνα (427-348 π.X.), ;Aριστ�τ.λη (384-332 π.X.), Φ�λωνα �C ;AλεCανδρε�ας
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(25 π.X.-50 µ.X.) κα0 A�γ�υστ�ν� (354-440 µ.X.).

III. �O �Hρ4κλειτς

,O ,Hρ*κλειτ�ς, ε�ς �κ τ@ν µεγαλυτ.ρων διαν��υµ.νων τ�ς )ρ2αι3τητ�ς, πα-
ρ.δωσεν ε�ς τ� διασωθ.ντα )π�σπ*σµατ* τ�υ τ(ν =π�ψιν Qτι τ� π*ντα µετα-
B*λλ�νται κα0 Qτι ε�ναι �δ$νατ�ν ν� ε8σ�λθ<η τις δ+ς ε8ς τ�ν α=τ�ν ρ��ν π�ταµ� .
TV λ�αν παραστατικVν γνωµικVν ‘τ� π#ντα ρε-’, τV )π�δ�θ-ν ε�ς τVν ,Hρ*κλει-
τ�ν, �κφρ*4ει ε�ς �σ2υρ�ν συµπ?κνωσιν τ(ν περ0 2ρ3ν�υ φιλ�σ�φ�αν τ�υ.

M�λ�ν3τι ��δε0ς λ3γ�ς γ�νεται περ0 πειραµατικ�ς διαπιστTσεως τ�  �σ2υρι-
σµ�  τ�ς ρ��ς τ@ν π*ντων, δηλ. µεταB�λ�ς τ@ν π*ντων, �ν τ�?τ�ις ε�ναι )π�-
λ?τως B.Bαι�ν, Qτι � �σ2υρισµVς τ�  ,Hρακλε�τ�υ )π�τελε� πρ�ϊVν �νδελε2� ς
κα0 `Cυδερκ� ς παρατηρ�σεως τ@ν φυσικ@ν φαιν�µ.νων. Π@ς =λλως $φθασεν
� ,Hρ*κλειτ�ς κα0 �U =λλ�ι )ρ2α��ι eEλληνες φιλ3σ�φ�ι ε�ς τ(ν φιλ�σ�φ�αν των
περ0 2ρ3ν�υ;

ΠρVς )π*ντησιν τ�  �ρωτ�µατ�ς θεωρ@ )ναγκα��ν ν� �C*ρω τ(ν )ντ�θετ�ν
γνTµην µ�υ κα0 ν� Rπ�γραµµ�σω τV µ.γεθ�ς µιfς πλ*νης, G �π��α ε�σ.φρυσεν
)πV α�Tνων κα0 �γκυµ�νε�ται ε�ς τ(ν Uστ�ρ�αν τ�ς φιλ�σ�φ�ας: Πρ3κειται περ0
τ�ς δ�θεν )π�στρ�φ�ς τ@ν )ρ2α�ων ,Eλλ�νων φιλ�σ3φων κα0 φυσικ@ν πρVς τ(ν
διεν.ργειαν πειραµ*των. X*ριν τ�ς )κρ�Bειας κα0 τ�ς ̀ ρθ�ς )ντιλ�ψεως τ�  φι-
λ�σ�φε�ν τ@ν )ρ2α�ων ,Eλλ�νων ε�ναι )ν*γκη ν� τ�νισθ^�, Qτι G )π3δειCις τ�ς
)ληθε�ας τ�  �σ2υρισµ�  τ�  γρ*φ�ντ�ς, Qτι �U )ρ2α��ι πρ�.Bαιν�ν ε�ς πειρ*-
µατα, ε�ναι ε�2ερεστ*τη, σ2εδVν τετριµµ.νη. ;Aρκε� πρVς τ� τ� ν� Rπενθυµ�σω,
τ� σηµα�νει πε�ραµα ε�ς τ(ν φυσικ�ν.

Πε�ραµα ε�ναι G δι’ `ργ*νων (1 =νευ τ�?των) παρατ�ρησις 1 κα0 G µ.τρησις
σ2ετικ@ν πρVς α�τV (τV πε�ραµα) φυσικ@ν µεγεθ@ν, Fς κα0 G κριτικ( )ν*λυσις
τ@ν )π�τελεσµ*των πρVς συναγωγ(ν τ�ς Rπ’ α�τ@ν )κ�λ�υθ�υµ.νης ν�µ�τε-
λε�ας Fρισµ.ν�υ θεωρητικ� πρ�µελετηµ.ν�υ φυσικ�  φαιν�µ.ν�υ. E�ναι γνω-
στ3ν, Qτι G τε2νητ( παραγωγ( φαιν�µ.ν�υ τινVς )παιτε� w2ι µ3ν�ν σειρ�ν κα-
ταλλ�λων `ργ*νων φυσικ�ς κα0 Fρισµ.να κατ*λληλα Rλικ*, )λλ� κα0 ε�δικ-ς
µ�ρφ-ς �νεργε�ας. TVσ�ν τ� wργανα κα0 τ� 2ρησιµ�π�ι�?µενα ε�ς iνα πε�ραµα
Rλικ*, Qσ�ν κα0 �U πειραµατικ-ς µ.θ�δ�ι �Cελ�σσ�νται. ;AκριB-ς ε�ναι, Qτι �U
)ρ2α��ι )ν.πτυCαν κα0 πειραµατικ-ς µεθ3δ�υς κα0 wργανα πειραµατισµ�  w2ι µ3-
ν�ν ε�ς τ(ν φυσικ(ν φιλ�σ�φ�αν, )λλ� )κ3µη ε�ς τ� µαθηµατικ� κα0 ε�ς =λλες φι-
λ�σ�φικ-ς περι�2-ς τ@ν �νδιαφερ3ντων των.

;Iδ�u �U )π�δε�Cεις:
• E�ς τ� µαθηµατικ� )νεκαλ?φθη κα0 �2ρησιµ�π�ιε�τ� �κτεν@ς � καν>ν δι� τ(ν

2*ραCιν ε�θει@ν γραµµ@ν, δι� τ(ν κατασκευ(ν τριγTνων κα0 =λλων ε�θγρ*µ-
µων γεωµετρικ@ν σ2ηµ*των (Πυθαγ3ρας (580-496), ;Aρ2ιµ�δης (287-212)
κα0 =λλ�ι), � δια�!της πρVς κατασκευ(ν κ?κλων, τV ν�µα κα0 G γραφ+ς πρVς
κατασκευ(ν τ�ς καµπ?λης τ�ς παρα��λ�ς κα0 =λλα.
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• E�ς τ(ν �στρ�ν�µ
αν �2ρησιµ�π�ι�θησαν κατακ3ρυφες στ�λες, ρ*Bδ�ι, φω-
τειν-ς )κτ�νες, κιν�σεις πλανητ@ν κα0 )πλαν@ν )στ.ρων, σκι ς κα0 =λλα
(;Eρατ�σθ.νης, 275-195 π.X.).

• E�ς τ(ν φυσικ%ν �2ρησιµ�π�ι�θησαν �U µ�λ�
, τ� συγκ�ινων��ντα δ�ε-α
Rγρ@ν (;Aρ2ιµ�δης), τ� �π�πεδα κ*τ�πτρα κα0 δι3πτρες (eHρων � ;AλεCαν-
δρε?ς, 1�ς α��ν µ.X.;), τ� κ��λα κ*τ�πτρα (;Aρ2ιµ�δης), κα0 Rλικ� (xδωρ)
πρVς µ.τρησιν πυκν�τ!των κα0 καθαρ3τητ�ς µετ*λλων, Fς τ�  2ρυσ�  (;Aρ2ι-
µ�δης), ��τανα (;Aριστ�τ.λης).

• E�ς τ(ν 8ατρικ%ν �2ρησιµ�π�ι�θησαν 2ειρ�υργικ� wργανα (M�υσε��ν ;Eπι-
δα?ρ�υ), 4@α ε�ς τ(ν ψυ2�θεραπε�αν, (wφις πρVς θεραπε�αν µ.σ�ω ψυ2ικ� 
σ3κ, ;Aσκληπιε��ν ;Eπιδα?ρ�υ).

∆ι� τ@ν =νω ̀ ργ*νων κα0 κατασκευ@ν, τ� �π��α BεBα�ως δ-ν σ2ετ�4�νται )µ.-
σως πρVς τ(ν φιλ�σ�φ�αν τ�  2ρ3ν�υ, )π�δεικν?εται σαφ@ς Qτι �U )ρ2α��ι φι-
λ3σ�φ�ι �φ�ρµ�4αν τ(ν παρατ�ρησιν κα0 τVν πειραµατισµ3ν. T� τ� )π�δει-
κν?ει Qτι τ� φιλ�σ�φικ� )π�τελ.σµατα τ�  ,Hρακλε�τ�υ περ0 2ρ3ν�υ �Bασ�4�-
ντ� �π0 τ�ς παρατηρ�σεως.

;Eπ�σης πρ.πει ν� ληφθ� ν Rπ’ wψιν τ� κ*τωθι πραγµατικ� δεδ�µ.να, δι� ν�
καταστ� ν )ντιληπτ-ς �U διαφ�ρ-ς πρ�ϋπ�θ.σεων τ@ν )ρ2α�ων ,Eλλ�νων κα0
�κε�νων �κ τ�ς ;Aναγενν�σεως, π.2. τ�  Galileo Galilei (1564-1643), � �π���ς θε-
ωρε�ται Fς � πατ(ρ τ�  πειρ*µατ�ς ε�ς τ(ν νεωτ.ραν φυσικ�ν:

• Πρ7τ�ν, G �πλ�υστ*τη κα0 )ρ2.γ�ν�ς µ�ρφ( πειρ*µατ�ς συν�σταται ε�ς τ(ν
δι� τ@ν α�σθητηρ�ων `ργ*νων τ�  )νθρTπ�υ παρατ�ρησιν )ντικειµ.νων
τ�ς φ?σεως, σωµ*των κα0 τ@ν µεταB�λ@ν α�τ@ν.

• ∆ε$τερ�ν, )νακριB(ς τυγ2*νει � �σ2υρισµ3ς, καθ’ �ν �U )ρ2α��ι eEλληνες δ-ν
πρ�καλ� σαν δι’ `ργ*νων φυσικ� φαιν3µενα πρVς µελ.την. T� τ� )π�δει-
κν?εται �κ τ�ς Rπ*ρCεως ε�δικ@ς κατεσκευασµ.νων ̀ ργ*νων, κατ*λληλων δι’
Fρισµ.να πειρ*µατα µη2ανικ�ς, Rδρ�στατικ�ς (ν�µ�ς τ�ς �ν@σεως), ̀ πτικ�ς
κα0 =λλα.

Kατ3πιν τ@ν =νω καταρρ�πτεται Fς )νακριB(ς G Uστ�ρικ( =π�ψις, καθ’ yν �U
)ρ2α��ι eEλληνες δ-ν �πειραµατ�4�ντ�. Συνεπ@ς G =π�ψις τ�  ,Hρακλε�τ�υ, καθ’
yν τ� π#ντα ρε-, ε�ναι πρ�φαν@ς πρ�ϊVν συστηµατικ�ς παρατηρ�σεως κα0 πει-
ραµατισµ�  ε�ς τ(ν )ν�ικτ(ν φ?σιν.

;Aλλ� π��αν σ2.σιν $2ει τV ρ�ειν πρVς τVν 2ρ3ν�ν; ,H )π*ντησις ε�ναι �κπλη-
κτικ�: ,O ,Hρ*κλειτ�ς ε�2ε σαφ@ς )ντιληφθ�, vν κα0 δ-ν γνωρ�4ω ��ν διετ?πω-
σεν α�τV �κπεφρασµ.να, �ν )ντιθ.σει πρVς π�λλ�uς µεταγεν.στερ�υς α�τ�  δια-
ν��υµ.ν�υς, Qτι � 2ρ3ν�ς καθ’ [αυτVν δ-ν ε�ναι φυσικVν µ.γεθ�ς, )λλ� )π�τελε�,
Fς κα0 � γρ*φων διατε�νεται, �πεικ�νισιν ε8ς τ�ν 1γκ�φαλ�ν τ�� παρατηρητ��
τ7ν Aπ’ α=τ�� παρατηρ�υµ�νων µετα��λ7ν φυσικ7ν µεγεθ7ν.

E�ναι =Cι�ν µνε�ας τV γεγ�ν3ς, Qτι � ,Hρ*κλειτ�ς διαπιστTνει Qτι τ� π#ντα ρε-.
;AντιλαµB*νεται δηλαδ( Qτι G σ$λληψις 1ν 1γρηγ�ρσει �κ µ.ρ�υς τ�� 1γ> Cν�ς
D7ντ�ς �νινευτ�� (�ν )ντιδιαστ�λ^� πρVς σηµερινVν dλεκτρ�νικVν 1 =λλ�ν)
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πραγµατ�π�ιε�ται µ.σ�ω τ�ς παρατηρ�σεως τ@ν µεταB�λ@ν τ�  περιB*λλ�ντ�ς:
�Eσωτερικ�� κα0 12ωτερικ�� κ�σµ�υ τ�  παρατηρητ� . T� τ�, δι3τι G ρ�( τ� 
2ρ3ν�υ )π�τελε� �πλ@ς Aπ�κειµενικ%ν 1ντ$πωσιν, G �π��α ̀ φε�λεται ε�ς τ(ν )συ-
ν.2εια τ�  2ρ3ν�υ, τ(ν διαδ�2ικ(ν λ�ψιν �Cωτερικ@ν 1 �σωτερικ@ν �ρεθισµ*των.
,H ‘ρ�(’ τ�  2ρ3ν�υ ��δ3λως σ2ετ�4εται πρVς )ντικειµενικ(ν τινα �Cωτερικ(ν φυ-
σικ(ν ρ��ν. E�ρ�σθω �ν παρ3δ�ω Qτι � Newton (1642-1727) �δ�λωσε �ριστικ� ε�ς
τV περ�φηµ�ν BιBλ��ν τ�  Principia Mathematica Philosophiae Naturalis (1687)
τVν 2ρ3ν�ν Fς πραγµατικVν φυσικVν γεγ�νVς περ�π�υ 2200 $τη )ργ3τερα, κατ’
)ντ�θεσιν πρVς τVν ,Hρ*κλειτ�ν. Kατ� τα τα � ,Hρ*κλειτ�ς )π�τελε�, Fς θ� κα-
ταφαν^� ε�ς τ�ς [π�µ.νας δηµ�σιε?σεις, �ν µ.ρει πρ3δρ�µ�ν τ�  Πλ*των�ς, Fς
πρVς τ(ν σ?λληψιν κα0 διαµ3ρφωσιν τ�ς �νν��ας τ�  2ρ3ν�υ. T� τ�, δι3τι «τ�
π#ντα ρε-» σηµα�νει Qτι τ� π*ντα µεταB*λλ�νται ε�ς τVν πραγµατικVν κ3σµ�ν κα0
�κ τ@ν µεταB�λ@ν �ρ�4εται � 2ρ3ν�ς. Πρ�κ?πτει Qθεν Qτι 5δη τ� πρ@τα στ�ι-
2ε�α τ�ς [λληνικ�ς διαν��σεως περ0 τ(ν φ?σιν τ�  2ρ3ν�υ )π�τελ� ν πρ�ϊVν
πειραµατισµ�  ε�ς τ(ν ε�ρε�αν $νν�ιαν ε�ς τ(ν )ν�ικτ(ν φ?σιν κα0 παρατ�ρησιν.
TV πρ�ϊVν �κε�ν�, λησµ�νηθ-ν 1 παρερµηνευθ-ν δι� µ.σ�υ τ@ν α�Tνων, )νακα-
λ?πτεται κα0 π*λιν σ�µερα ε�ς τ(ν σ?γ2ρ�ν�ν φυσικ�ν, Fς )π�λ?τως `ρθ3ν.

;Aπ3ψεις κα0 )ναλ?σεις τ�ς �νν��ας τ�  2ρ3ν�υ διετυπTθησαν, Qπως πρ�ελ.-
2θη, κα0 RπV =λλων φιλ�σ3φων τ�ς )ρ2αι3τητ�ς. ,H κριτικ( θεTρησις α�τ@ν θ�
)π�τελ.σ^η )ντικε�µεν�ν πρ�σε2@ν δηµ�σιε?σεTν µ�υ ε�ς τVν «∆αυλ3ν».
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M�ρι 1δ7 Kταν. LH Aπ�µ�ν! µ�υ 12αντλ!θηκε. Kαιρ�ς ν� σφ
2�υν τ� πρ#γµατα.
�Aρκετ� λ#σκα σNς Oφησα. �Eµπρ�ς! Γρ!γ�ρα αρτ+ κα+ µ�λ$�ι κα+ �παντ!σετε στ+ς
παρακ#τω 1ρωτ!σεις:

1. M!πως (εις Aπ�π�σει στ� Tµ#ρτηµα ν� δια�#D<ης 1λε$θερα π�ρα �π� α=τ� π�U
1πιτ#σσω;

2. Πιστε$εις σ  Xσα �π�δεικν$�νται Yστ�ρικ� Z στ+ς παρααρ#2εις τ+ς Yστ�ρ
ας
π�U 1γ> (ω 1πι�#λει;

3. ∆�εσαι γι� πρ�γ�ν�υς σ�υ τ�Uς καταραµ�ν�υς ε8δωλ�λ#τρες LHρ#κλειτ�, Πλ#-
τωνα, �Aριστ�τ�λη, Πρωταγ�ρα, Π$ρρα κα+ ∆ευκαλ
ωνα Z τ�Uς Για��ευλ�γηµ�ν�υς
�A�ρα#µ, �Iσα#κ κα+ �Iακ@�;

4. �Aκ��ς µ  τ%ν πρ�π�υσα κατ#νυ2ιν τ�Uς �φ�ρισµ�Uς κατ� τ�� LEλληνικ�� Π�-
λιτισµ�� τ%ν Kυριακ% τ�ς �Oρθ�δ�2
ας Z ' πρ�σ�! σ�υ διασπNται τ<�δε κ�κε-σε;

5. _Eεις στεναωρ!σει τ�ν καλ� µ�υ τ�ν Nτ�$µα µ  τ� ν� Aπ�στηρ
D<ης Xτι �Y Cλλη-
νικ ς πυραµ
δες εaναι �ραι�τερες τ7ν α8γυπτιακ7ν; _Eεις συλλ�γιστ�, τ
 θ� π<� κα+
, υY�ς τ�� πατρ�ς;

6. Πρ�σπ#θησες ν� �νατρ�ψ<ης τ%ν θεωρ
α περ+ �Iνδ�ευρωπα
ων Z περ+ Mα$ρης
�AθηνNς Z περ+ τ�ς Aπερ��ς τ�� π�λιτισµ�� τ7ν Σ�υµερ
ων;

7. M!πως δ ν 1στ#θηκες µ  τ�ν πρ�π�ντα σε�ασµ� µπρ�στ� στ� Aπ�ρ�� Oγαλµα
τ�� Mεγ#λ�υ �Aλε2#νδρ�υ τ�� γλ$πτη Kαλαµ#ρα, π�U �πεκ#λυψε ' σ$Dυγ�ς Cν�ς
πρωθυπ�υργ�� µ  τ%ν παρ�υσ
α �ρκετ7ν Aπ�υργ7ν µιNς δηµ�κρατικ�ς κυ�ερν!-
σεως;

8. Kλε
νεις σφικτ� τ� µ#τια σ�υ κα+ Cρµητικ� τ’ α=τι# σ�υ στ� δι#φ�ρα δηµ�σι-
ε$µατα κα+ ε8δ!σεις, π�U �ναφ�ρ�νται σ  �νακαλ$ψεις π�U φ�ρν�υν τ�ν Cλληνικ�
π�λιτισµ� σ�ν �ραι�τερ�;

9. �Aπ�δ�εσαι τ%ν gν�µασ
α «Pωµι�ς», Xπως , �γαπηµ�ν�ς µ�υ π. Mεταλλην�ς
σ  διδ#σκει, Z 1πιµ�νεις ν’ �π�καλ�σαι iEλλην, (στω κα+ jν α=τ� µ  κ#νει (2αλλ�;

10. Πηγα
νεις τακτικ� στ� Kατηητικ� Z συνηθ
Dεις ν� συν#D<ης σ  �ραι�λ�γι-
κ�Uς @ρ�υς κα+ µ�υσε-α Z (τ� ειρ�τερ� �κ�µη) παρακ�λ�υθε-ς παραστ#σεις �ρα
-
ων τραγlωδι7ν σ  �ρα-α θ�ατρα;

11. Συνε
Dεις ν� γρ#φ<ης «gρθ�πεδικ�ς» κα+ mι «gρθ�παιδικ�ς» παρ’ Xλ� π�U '
gρθ�γραφ
α σ�υ πληγ@νει κατ#�αθα τ�ν �δελφ� γλωσσ�λ�γ� Mπαµπινι@τη;

12. Eaσαι �π’ α=τ�Uς π�U nσκησαν κακ% κριτικ% στ�Uς LYπ�υργ�Uς 1π+ τ�� (�)
Π�λιτισµ�� κα+ δ ν �ναγνωρ
Dεις τ%ν µεγ#λη πρ�σφ�ρ� τ�� κ. Z$λ Nτασσ ν στ�ν
Cλληνικ� π�λιτισµ�;

13. _Eει τ$ει ν� παρευρ
σκεσαι σ  συντρ�φι#, Xπ�υ qνας �ναγν@στης τ�� τρι-
σκατ#ρατ�υ «∆αυλ��» µεταφ�ρει α=τ� π�U (ει δια�#σει, ωρ+ς ν� τ�ν συκ�φα-
ντ!σ<ης γι� φασ
στα κα+ 1θνικιστ!, Z �παθ7ς τ�ν (εις �κ�$σει;

_A, µακαρι@τατε, δ ν εaναι γρ�υσ�$Dικ�ς , �ριθµ�ς τ7ν δεκατρι7ν 1ρωτ!σεων;
_Aν θ�λ<ης πρ�σθεσε κι 1σU Oλλη µ
α γι� ν� πι#σ�υµε τ� «σ��περ δεκατρι#ρι». Γιατ+
α=τ ς τ+ς 1ρωτ!σεις πρ�πει ν� Aπ��#λλ�υν �Y κατηητ�ς σ�υ, γι� ν� µ% µNς π#ρ<η κα+
τ�Uς δ$� τ�

Σ4ρωθρν

O% ∆εκατρε8ς 9Eντλ:ς

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN
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T(ν =ν�ιCη τ�  1997 � συνεργ*της τ�  «∆αυλ� » κ. M*ρι�ς ∆ηµ3π�υλ�ς-
;Aπ�λλTνι�ς $λαBε τ(ν πρωτ�B�υλ�α τ�ς δι�ργανTσεως [νVς συνεδρ��υ µ- )ντι-
κε�µεν� τ(ν κατ*σταση τ�  [λληνισµ�  κατ� τ( Bυ4αντιν( περ��δ� κα0 τ0ς σ2.-
σεις τ�υ µ- τ( 2ριστιανικ( θρησκε�α. TV συν.δρι� πραγµατ�π�ι�θηκε τ(ν 14η
Mαρτ��υ τ�  �δ��υ $τ�υς σ- )µφιθ.ατρ� τ�ς Φιλ�σ�φικ�ς Σ2�λ�ς τ�  Πανεπι-
στηµ��υ ;Aθην@ν. T� πρακτικ* τ�υ )π�τελ� ν κα0 τV περιε23µεν� τ�  �ν �πικε-
φαλ�δι �µ�τ�τλ�υ BιBλ��υ, τ(ν �πιµ.λεια τ�  �π���υ ε�2ε � M.∆.-A. ,Ως σ?νεδρ�ι
ε�2αν λ*Bει µ.ρ�ς � συνεργ*της τ�  «∆.» ;Aθαν*σι�ς K�υκ�B�στας, G καθηγ�-
τρια Bυ4αντιν�ς Φιλ�λ�γ�ας ,Aγν( Bασιλικ�π�?λ�υ, � καθηγητ(ς τ�ς Θε�λ�-
γικ�ς Σ2�λ�ς ;Aθην@ν π. ΓεTργι�ς Mεταλλιν3ς, � κ. E�*γγελ�ς MπεC�ς, � θε�-
λ3γ�ς-κ�ινωνι�λ3γ�ς ΓεTργι�ς M�υστ*κης, � π. E�*γγελ�ς Σκ�ρδfς κ.=.

Στ(ν ε�σ�γησ� τ�υ � M. ∆ηµ3π�υλ�ς $θιCε τ(ν Uστ�ρικ( )λ�θεια τ�ς πτω2�ς,
iως µηδαµιν�ς, πνευµατικ�ς δηµι�υργ�ας στV Bυ4*ντι�, καθ�ς κα0 τ(ν RBρι-
δικ( 4ε?Cη [λληνισµ� -2ριστιανισµ�  )πV τ�uς ρωµι�συνιστ-ς λ�γ��υς τ�  πε-
ρασµ.ν�υ α�@ν�ς, παραθ.τ�ντας πληθTρα Uστ�ρικ@ν �πι2ειρηµ*των. ;Eν συνε-
2ε�}α � �κ τ@ν �µιλητ@ν ;Aθ. K�υκ�B�στας, )ναφερ3µεν�ς �κτεν@ς στ(ν µ( [λλη-
νικ( �δε�λ�γικ( φ?ση κα0 δ�µ( τ�ς Bυ4αντιν�ς A�τ�κρατ�ρ�ας, )ν.τρεψε ταυ-
τ32ρ�να τV �πι2ε�ρηµα τ�ς πρ�λαλησ*σης καθηγητρ�ας ,Aγν�ς Bασιλικ�π�?λ�υ,

«LEλληνισµ�ς - Xριστιανισµ�ς στ� BυD#ντι�»

9Aπ  π" πρCλθαν % Dνµασ�ες τ2ν φινικικ2ν γραµµ4των

�A2ι�τιµε κ. Λ#µπρ�υ,
LH γλωσσ�λ�γ
α (Xπως κ#θε 1πιστ!µη) πρ�ωρN µ  συνεε-ς �ελτι@σεις

�ρικ7ν πρ�τ#σεων. Στ� 12αιρετικ� τεκµηριωµ�ν� Oρθρ� τ�� M. �Hσαtα «LH
σ�ση πατρ�τητας τ�ς LEλληνικ�ς γλ@σσας µ  τ+ς E=ρωπαϊκ�ς». («∆.» τ. 203)
1πιτρ�ψατ� µ�υ ν� συµπληρ@σω:

1. LΩς φα
νεται 1κ παραδρ�µ�ς 1γρ#φη Xτι qλκω = pool �ντ+ τ�� gρθ�� pull.
T� «English Etymology» (Oxf.) �ναφ�ρει: pull < pullian < (κ#τω Γερµ.)
pulen (�Aρ. Dutch) pollen = 2εφλ�υδ
Dω, γυµν�ω, µαδ7 → τρα�7 = qλκω.
�Aπ� τ� Λε2ικ� A.E.Γ. τ�� Σταµατ#κ�υ (�υµε α. πτ�λν = π�$π�υλ� <
τ
λλω = �π�σπ7, µαδ7, vello (L) �. π�λς = κνEδια ((ρια) πιεσµ)να <
πτ�σσω = �π�φλ�ι7, �π�σπ7. LH ρ
Dα τ�� pull εaναι σαφ!ς.

2. Πρ�τε
νω κα+ Oλλη 1κδ�% στ#:
α. mister < master < meister > (L) magister < µ�γιστ�ς.



∆ΑΥΛnΣ/207, M*ρτι�ς 199913052

Rπ�στηρικτρ�ας τ�  Bυ4αντιν�  καθεστ@τ�ς, Qτι � [λληνισµVς ε�2ε παρακµ*σει.
Στ(ν �ν λ3γ�ω $κδ�ση περι.2�νται �U ε�σηγ�σεις κα0 τ�  π. Γεωργ��υ Mεταλ-

λην� , τ�  δρ�ς Γεωργ��υ M�υστ*κη, τ�  E�*γγελ�υ MπεC� κ.=. ,O µ-ν πρ@τ�ς
Rπεστ�ριCε τ(ν �πιρρ�( τ�  [λληνισµ�  στ(ν 2ριστιανικ( θρησκε�α, G �π��α
$τσι διαµ�ρφTθηκε θε�λ�γικ�, κα0 κατ� τ(ν =π�ψ� τ�υ $φερε τ(ν �σ�ρρ�π�α
µεταCu ,Eλληνισµ�  κα0 Xριστιανισµ� , � δ- δε?τερ�ς $δωσε $µφαση στ(ν Uστ�-
ρικ( �π�θεση τ�  Xριστιανισµ�  ε�ς B*ρ�ς τ�  ,Eλληνισµ� , �ν�@ � τρ�τ�ς �πιµ.-
ν�ντας στ� )νθελληνικ� )π�σπ*σµατα τ�ς Παλαιfς ∆ιαθ�κης τ�ν�4ει τ(ν )ν*-
γκη )π�B�λ�ς τ�υς. ,O �κ τ@ν �µιλητ@ν κ. Bλ*σσης Pασσιfς �πικεντρTνει τV
�νδιαφ.ρ�ν τ�υ στ( θεσµ�λ�γ�α τ@ν πρV κα0 µετ� XριστVν κρατικ@ν ̀ ντ�τ�των,
�Cα�ρ�ντας τ( Bιωσιµ3τητα κα0 τ( λαµπρ3τητα τ�  )ρ2αι�ελληνικ�  κ�ινωνικ� 
µ�ντ.λ�υ, �ν�@ � π. E�*γγελ�ς Σκ�ρδfς στ(ν ε�σ�γησ� τ�υ πρ�σπαθε� ν� συ-
γκερ*σ^η τ0ς διιστ*µενες )π3ψεις γι� τ( διαν3ηση στV Bυ4*ντι�, )ναφ.ρ�ντας
Fς παραδε�γµατα τVν ΦTτι�, τVν Mι2α(λ Xωνι*τη, τVν E�στ*θι� Θεσσαλ�ν�κης,
τVν ΨελλV κ.=., π�u )σ2�λ�θηκαν µ- τV [λληνικV πνε µα.

ΣτV BιBλ�� περι.2�νται iνδεκα συν�λικ� ε�σηγ�σεις.
M4ρις Mαµαν)ας

,H ;Oπτικ( Θερµ�φωτα?γεια, G ν.α πυρηνικ( µ.θ�δ�ς 2ρ�ν�λ3γησης τ@ν µε-
γαλιθικ@ν κτισµ*των τ�ς )ρ2αι3τητας, �πιν��θηκε κα0 �φαρµ3στηκε )πV τVν
συγγραφ.α τ�  �ν λ3γ�ω BιBλ��υ. ,H 2ρ�ν�λ3γηση µ- τ(ν πρωτ�π�ριακ( α�τ( µ.-
θ�δ� τ@ν δ?� διασωθ.ντων πυραµιδ�ειδ@ν κτισµ*των τ�  �Aργ�υς )ν.τρεψε
τ0ς κατεστηµ.νες )π3ψεις π�u iως σ�µερα Rπεστ�ρι4αν, Qτι τ� �ντυπωσιακ�

I. ΛYPITZHΣ, T� Mυστ!ρι� τ7ν LEλληνικ7ν Πυραµιδ�ειδ7ν

�. after < (O. Engl.) aeftan <ef+tan = �π� π
σω < 1π(ι)-ειτα.
γ. oven < ofn < (Goth) aufns < 8πν�ς = φ��ρν�ς.
δ. war < (O. Germ.) werran = σ$γυσις < (F) (ρις.

κα+ ε. iron < iren < (O. H. G) isarn (eisen) < (Germanic)* isarnam <
(Kελ.)  isarno - < (LEλ.) yς-αρν�ς = δ$ναµιν �π�κτ7 (π.. µ
σθαρν�ς).

3. Γι� τ%ν gν�µασ
α τ7ν γραµµ#των τ�� LEλληνικ�� �λφα�!τ�υ. Πρ#γµα-
τι δ ν (�υν τ%ν yδια σειρ�/gν�µασ
α µ  τ� �Aρα�ικ#. T� LE�ραϊκ�ν �λφ#-
�ητ� Xµως (8δ
ας πρ�ελε$σεως) (ει αρακτηριστικ� Xµ�ιες gν�µασ
ες
γραµµ#των, �λλ� ωρ+ς ' ε8κ�να ν� ταυτ
Dεται µ  τ� ν�ηµα _Aλεφ =
��δι, Mπ θ = �8κ
α, 9 Γκ
µελ = φ
δι, ∆ ντ#λεθ = θ$ρα!

Φανερ�ν Xτι 1λ!φθησαν �π� τ� πρωτ�ελληνικ� �λφ#�ητα Z συλλα�ικ ς
γραφ ς τ�� 1.200 π.X. qως τ�� 3.000 π.X.

E=αριστ7

K. Kαρµιρ4ντHς
�Aριτ�κτων, �Aθ!να



α�τ� πυρ*µια κατασκευ*στηκαν κατ� τ(ν ,Eλληνιστικ( περ��δ� κα0 κατ.δειCε
Fς 2ρ�ν�λ�γ�α κατασκευ�ς τ�υς τ(ν 3η π.X. 2ιλιετ�α.

,O ;Iω*ννης Λυριτ4�ς στV BιBλ�� τ�υ α�τV συγκεντρTνει τ(ν [Cαετ� �ργασ�α
τ�υ στ( µελ.τη κα0 2ρ�ν�λ3γηση τ@ν �ν λ3γ�ω κτισµ*των, �Cετ*4ει τ(ν )ρ2ιτε-
κτ�νικ� τ�υς δ�µ�, τ(ν πιθαν( 2ρ�ση τ�υς κα0 τVν )στρ�ν�µικ3 τ�υς πρ�σανα-
τ�λισµ3. ;Aκ3µη )νατρ.2�ντας στ0ς Uστ�ρικ-ς πληρ�φ�ρ�ες γι� τ(ν παρ�υσ�α
τ@ν πυραµιδ�ειδ@ν τ�ς ;Aργ�λ�δ�ς κατ� τ(ν )ρ2αι3τητα κα0 �Cετ*4�ντας τ�
«µυθικ�» στ�ι2ε�α π�u παραδ�δ�νται στ� $ργα τ@ν ,Eλλ�νων συγγραφ.ων, δε�-
2νει, τελικ@ς, Qτι �U πληρ�φ�ρ�ες α�τ-ς συµφων� ν µ- τ(ν �πιστηµ�νικ� τ�υ 2ρ�-
ν�λ3γηση. ΣτV σηµε�� α�τV θ� �ταν �φ.λιµ� ν� ε�2ε λ*Bει Rπ’ wψιν τ�υ κα0 τ(ν
Uστ�ρικ( 2ρ�ν�λ3γηση τ�  «∆αυλ� » (τε 2�ς 172), G �π��α στηρ�2θηκε στVν
2ρ�νικV �ντ�πισµV τ�ς διεCαγωγ�ς τ�  Tρωικ�  π�λ.µ�υ µ- B*ση τ� )στρ�ν�-
µικ� στ�ι2ε�α τ�  ,Oµ�ρ�υ, 2ρ�ν�λ3γηση π�u � συνεργ*της τ�  «∆αυλ� » K.
K�υτρ�υB.λης )νεκ��νωσε στV διεθν-ς συν.δρι� τ�  �Oλσταντ τ�ς Γερµαν�ας
τVν ∆εκ.µBρι� τ�  1995, π�u καταδεικν?ει Fς 2ρ�ν�λ�γ�α κατασκευ�ς τ�ς πυ-
ραµ�δ�ς τ�  ,Eλληνικ�  τV 3.300 π.X. περ�π�υ (2ρ�ν�λ�γ�α κιν�?µενη �ντ3ς τ@ν
�ρ�ων 2ρ�ν�λ3γησης τ�ς µεθ3δ�υ τ�ς Θερµ�φωτα?γειας) καθ�ς κα0 τ0ς πρ�η-
γηθε�σες τ�ς ;Aκαδηµ�ας δηµ�σιε?σεις τ�  «∆.» (τ. 148, 149, 156).

;AνεCαρτ�τως τ�?τ�υ, Qπως κα0 τ�ς καθαρ@ς Rπ�κειµενικ�ς τ�υ [ρµηνε�ας
τ@ν Uστ�ρικ@ν µυθικ@ν στ�ι2ε�ων, G συµB�λ( τ�  συγγραφ.α, στ(ν Uστ�ρικ(
)π�κατ*σταση τ@ν [λληνικ@ν πυραµ�δων κα0 G καιν�τ3µ�ς ε�σαγωγ( �κ µ.ρ�υς
τ�υ τ�ς ν.ας µεθ3δ�υ 2ρ�ν�λ3γησης )ρ2αι�τ*των κτισµ*των Rπ�ρCε σπ�υδα�α
κα0 τVν )ναδεικν?ει παρ*λληλα Fς iναν )CιTτατ� κα0 )κ�?ραστ� �ρευνητ( τ�ς
σ?γ2ρ�νης γενιfς τ@ν ,Eλλ�νων �πιστηµ3νων.

Παν. Λ. Kυ*αλ4κης

Στ� τ3σα BιBλ�α γι� τ(ν Uστ�ρ�α τ�  ;Aνατ�λικ�  Pωµαϊκ�  Kρ*τ�υς $2�υν ν�
πρ�στεθ� ν α�τ� τ� δ?�, π�u �Cετ*4�υν τ(ν τελευτα�α περ��δ� τ�  B��υ τ�υ. OU
παραπ�µπ-ς κα0 τ@ν δ?� συγγραφ.ων τ3σ� σ- πηγ-ς τ�ς �π�2�ς Qσ� κα0 σ- νε-
Tτερες, παρ� τ0ς πρ�σωπικ-ς κρ�σεις µ- τ0ς �π��ες ε�ναι δυνατVν ν� διαφων^�
κ*π�ι�ς, �πιτρ.π�υν στVν )ναγνTστη ν� σ2ηµατ�σ^η τ(ν δικ�ν τ�υ =π�ψιν.
O�σιαστικ� κα0 στ� δ?� BιBλ�α )ν*γλυφα �µφα�νεται G σαθρ3τητα τ�  Bυ4α-
ντιν�  καθεστ@τ�ς. ;Aρκε� ν� σταθ̂� κ*π�ι�ς στ(ν πληρ�φ�ρ�α, Qτι )πV τV 1025-
1200 �CεδηλTθησαν 271 συνωµ�σ�ες, π�u στ0ς περισσ3τερες συµµετε�2ε � )νT-
τατ�ς κλ�ρ�ς. Φα�νεται )κ3µα )ν*γλυφα, Qτι G πτ@σις τ�ς α�τ�κρατ�αρ�ας
στ�uς Λατ�ν�υς δ-ν �ταν τ�π�τε =λλ� )πV τV τυπικV �πισφρ*γισµα µιfς πικρ�ς
)λ�θειας: τ0ς Rπ�θ.σεις τ�ς α�τ�κρατ�ρ�ας τ0ς διε2ειρ�4�ντ� ∆υτικ�0 ()πV τ�
��κ�ν�µικ� µ.2ρι κα0 τ(ν )ναγ3ρευσιν τ�  α�τ�κρ*τ�ρ�ς). eOπως πικρ( ε�ναι
G )λ�θεια, Qτι �ταν τ3σ� Rπ�ταγµ.νη στ� πρ�σωπικ� συµφ.ρ�ντα G �C�υσ�α
(κεντρικ( κα0 τ�πικ�), Aστε στ(ν ��σ�α δ-ν Rπ�ρCε )ντ�στασις στVν κατακτητ�.

M. ANΓKOΛNT, T� BυD#ντι� �π� τ� 1025 qως τ� 1204·
κα0 ΠHTEP ΛOK, OY Φρ#γκ�ι στ� A8γα-�, 1204-1500
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M- �Cα�ρεσιν τVν Λ.�ντα Σγ�υρV, �U Rπ3λ�ιπ�ι τ�πικ�0 =ρ2�ντες Rπετ*2θησαν
στ�uς Φρ*γκ�υς µ- )ντ*λλαγµα τ(ν διατ�ρησιν κ*π�ιων πρ�ν�µ�ων. E�ναι 2α-
ρακτηριστικ3, Qτι � στρατVς π�u κατ.κτησε τ(ν Πελ�π3ννησ� )πετελε�τ� )πV 500
=νδρες, �κ τ@ν �π��ων µ3ν�ν �U 100 �ταν Uππ3τες. Kα0 πιV πικρV )κ3µα ε�ναι, Qτι
δ-ν Rπ�ρCε καµµ�α �θνικ( συνε�δησις στ�uς Bυ4αντιν�?ς. �O2ι µ3ν�ν � Bυ4α-
ντινVς στρατVς )πετελε�τ� )πV µισθ�φ3ρ�υς, )λλ� γι� τV δυτικV τµ�µα τ�ς α�τ�-
κρατ�ρ�ας (,Eλλ*δα-Bαλκ*νια) συµπεριεφ.ρθη σ�ν στρατVς κατ�2�ς µ.2ρι τ.-
λ�υς. Kα0 α�τ-ς τ0ς )λ�θειες καν.νας Uστ�ρικVς-�πιστ�µων δ-ν ε�ναι δυνατVν ν�
τ0ς παρασιωπ�σ̂η. A�τV )φ�νεται στ�uς παρα2αρ*κτες τ�ς Uστ�ρ�ας· κα0 �U µνη-
µ�νευ3µεν�ι δ?� συγγραφε�ς δ-ν ε�ναι παρα2αρ*κτες.

9Aθαν4σις Kυκ*�στας

,O Λ.σBι�ς π�ιητ(ς ;Iγν*τι�ς ;AλεC��υ �παν.ρ2εται στV λ�γ�τε2νικV πρ�σκ�-
νι� µ- µ�α ν.α π�ιητικ( συλλ�γ( π�u )πV τ(ν πρTτη κι3λας σελ�δα της µfς Rπεν-
θυµ�4ει Qτι: «LO κ�σµ�ς (ει µ
α φ�ρ� / τ%ν κατε$θυνση τ�ς �Aρετ�ς / π�U µ�ν�
α=τ% σ  �γ#Dει / στ� κατ@φλι τ�� Φωτ�ς». ,H δι*ταCη τ@ν [Cηντα.Cι π�ιηµ*των
π�u περι.2�νται στV BιBλ�� Rπ�δηλ�� τ(ν πρ3θεση τ�  π�ιητ� ν� θ.σ^η τ� $ργα
τ�υ στ(ν πρ.π�υσα 2ρ�νικ( σειρ�, σ- συν*φεια µ- τ� πρ3σωπα κα0 τ0ς �π�2-ς στ0ς
�π��ες )ναφ.ρεται. TV �νδιαφ.ρ�ν δ- τ�ς παρ�υσι*σεTς τ�υ �ντ�π�4εται στ( γε-
ν.τειρ* τ�υ.

T� πρ@τα π.ντε δηµι�υργ�µατα τ�ς συλλ�γ�ς )ναφ.ρ�νται στ(ν Σαπφ� κα0
τ(ν ;Aφρ�δ�τη, γεγ�νVς καθ3λ�υ τυ2α��, καθ�ς � π�ιητ(ς �µπν.εται )πV τV µε-
γαλε�� τ�  παρελθ3ντ�ς, τV �π��� κα0 �πι2ειρε� ν� )νασυνθ.σ̂η µ- τρ3π� `νει-
ρικV )λλ� κα0 συ2ν� =στ�2α �δεαλιστικ3. T� π�ι�µατα π�u )κ�λ�υθ� ν )φ�ρ� ν
στ( δηµι�υργ�α, τ( φ?ση, τV ν3ηµα τ�ς 4ω�ς, τV �π��� 2αρακτηριστικ� � λ�γ�-
τ.2νης παρ�υσι*4ει στV π��ηµα «;Oρφαν��»: «�Oρφαν�+ / κ#π�ια µ�ρα θ� φ$-
γ�υµε, µ  τ�ν πλ��τ� τ�ς ψυ�ς µας |ς µ�ν� πλ��τ�». eYστερα, )νατρ.2�ντας σ-
λαµπρ-ς Uστ�ρικ-ς σελ�δες, Qπως G $C�δ�ς τ�  Mεσ�λ�γγ��υ, πρ�B*λλει τ� δι-
δ*γµατα µ- τVν �δια�τερ� τρ3π� τ�υ. ∆-ν )π�υσι*4�υν Qµως κα0 �U )ναφ�ρ.ς τ�υ
σ- �πλf καθηµεριν� γεγ�ν3τα, π�u )πη2� ν κυρ�ως τ� πρ�σωπικ* τ�υ BιTµατα.

;Eν γ.νει τV $ργ� τ�  ;Iγν. ;AλεC��υ 2αρακτηρ�4εται )πV µι� �δι3τυπη ν�σταλγ�α
γι� πρ3σωπα κα0 γεγ�ν3τα, �U ε�κ3νες τ@ν �π��ων στ( µν�µη τ@ν π�λλ@ν )ρ2�-
4�υν ν� Cεθωρι*4�υν. Θ� µπ�ρ� σε ν� π^� κανε0ς Qτι �U στ�2�ι τ�υ, �πλ�� )λλ�
µεστ�0 ν�ηµ*των, γρ*φτηκαν γι� ν� πρ�σδTσ�υν στ(ν συν�θως µ�4ερη πραγ-
µατικ3τητα iναν τ3ν� α�σι�δ�C�ας κα0 ν� �ρεθ�σ�υν τVν )ναγνTστη ν� δ^� τVν
κ3σµ� γ?ρω τ�υ µ- δι*θεση �λε?θερη )φ�υγκρα43µεν�ς τ� φαιν3µενα τ�ς 4ω�ς.

M4ρις Mαµαν)ας

IΓNATIOΣ AΛE�IOY, LO κ�σµ�ς (ει µ
α φ�ρ� (π��ηση)

HMAPTHMENO:
ΣτV τε 2�ς 205, ;Iαν. 1999, στV =ρθρ� τ�  K. Kαρµιρ*ντ4�υ «TV µυστ�ρι� τ�  Γαλλικ�  µ.τρ�υ...»

ν� πρ�στεθ^� στ(ν σελ. 12871, στ�2�ς 16: «... κα+ τ�ς �AθηνNς Π�λι#δ�ς στ�ν B�ρρN». ;Eπ�σης στV
σ2�µα κα0 στ(ν τ�µ( τ@ν ε�θει@ν ∆Z και AE ν� τεθ̂� τV σηµε�� K.
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