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T� σκ�ιν	 κα	 τ� σκυλ	

�H κρατ�	σα τ��η πραγµ�των, π�� �ασιλε�ει στ�ν σηµεριν� K�σµ�,
στηρ��θηκε  π’ α"τ��ς π�� τ$ν �%κ�δ�µησαν π�νω  π’ 'λα σ( %δε�λ�γικ$
��ση. *E�ει ,πι�ληθ- κα. κυριαρ�0σει σ’ 'λα τ1 πλ�τη τ-ς Γ-ς, 3�ι 4πλ5ς
σ1ν π�λιτικ�κ�ινωνικ1 συστ0µατα,  λλ1 σ1ν τρ�π�ς 6ω-ς, σ1ν «φιλ�-
σ�φ�α» 6ω-ς τ5ν  νθρ;πων. �O =νθρωπ�ς  νε�αρτ0τως φυλ-ς, ,θνικ�-
τητας, µ�ρφ;σεως, κ�ινωνικ�	 ,πιπ>δ�υ κ.λπ. «υ?�θ>τησε»  συνα�σθη-
τα κα. 3�ι 4πλ5ς  κ�λ��θησε α"τ�ν τ�ν τρ�π� κα. α"τ$ν τ$ν  ντ�ληψη
τ-ς 6ω-ς. T� γεγ�ν�ς 'τι B %δε�λ�γικ$ α"τ$ ε"θυγρ�µµιση συγκρ��εται
πρ�ς τ$ν Cδια τ$ν  νθρ;πινη φ�ση κα. συνεπ5ς  π�τελεD  σταθ- κατ�-
σταση εEναι σηµ�δι, π�� πρ�ε��φλεD µ(ν 'τι B %σ���υσα τ��η δ(ν εEναι
�ι;σιµη,  λλ1 δ(ν αCρει α"τ�µατα τ1 %δε�λ�γικ� της Fπ��αθρα. �O κ�-
σµ�ς εEναι δεµ>ν�ς σ1ν σκ�λ�ς µ( τ� %δε�λ�γικ� σκ�ιν. τ�	 ρασι�ναλι-
σµ�	, π�� τ�	 π>ρασαν στ� λαιµ� �? ,��υσιαστ>ς τ�υ κα. στ$ν  πελπισ�α
τ�υ γαυγ�6ει κα. περιστρ>φεται λυσσαλ>α, �ωρ.ς ν1 µπ�ρG- ν1 µεταπηδ0σGη
H�ω  π� τ�ν κ�κλ�, π�� τ�	 ,πιτρ>πει ν1 διαγρ�ψGη τ� µ-κ�ς τ�	 σκ�ι-
νι�	 α"τ�	.

�O «π�σσαλ�ς» π�νω στ� Iπ�D� εEναι δεµ>νη B =λλη =κρη τ�	 σκ�ι-
νι�	, τ� κ>ντρ� δηλαδ$ τ�	 κ�κλ�υ µ>σα στ�ν Iπ�D� µπ�ρεD ν1 κινηθG- I
σηµεριν�ς K�σµ�ς, εEναι B ∆ιεθν$ς KE��υσ�α. �H Lστ�α τ-ς ,��υσ�ας α"τ-ς
εEναι, 'πως κα. κ�θε κ>ντρ� κ�κλ�υ, Mνα σηµεD�, κα. 3�ι περισσ�τερα.
∆(ν µπ�ρ�	σε ν1 γ�νGη  λλι5ς, δεδ�µ>ν�υ 'τι B φ�ση 'λων τ5ν κατεστη-
µ>νων %δε�λ�γι5ν, 'λων τ5ν παραλλαγ5ν τ�υς, εEναι µ�α, παν�µ�ι�τυπη
σ’ 'λες. Πρακτικ$ ,πι�ε�α�ωση τ-ς  λ0θειας α"τ-ς εEναι τ� γεγ�ν�ς 'τι
παρ1 τ.ς συνε�εDς πρ�σπ�θειες τ-ς ∆ιεθν�	ς KE��υσ�ας ν1 παρ�υσι�σGη
παραπλανητικ1 «π�λλ1» πρ�σωπα, «διαφ�ρετικ(ς» Lστ�ες κα. « ντ�θετα»
κ>ντρα δυν�µεως (O"�σινγκτων, M�σ�α, ΠεκDν�, Bρυ�>λλες κ.λπ.), B
πραγµατικ�τητα  π�καλ�φθηκε γυµν0, κα. σ0µερα 'λ�ι �? =νθρωπ�ι,
 κ�µη κα. �? πι�  νυπ�ψ�αστ�ι,  ντιλαµ��ν�νται 'τι µ�α κα. Lνια�α �Iερ$
Συµµα��α, µ�α κα. µ�ναδικ$  �ρατη ,��υσιαστικ$ ρ�6α, π�� δρGU συνω-
µ�τικ1 σ1ν Mνα σ5µα π�σω  π� τ.ς π�λλ(ς «ταµπ>λλες» τ5ν π�λιτικ5ν,
�%κ�ν�µικ5ν κα. στρατιωτικ5ν «µπλ�κ», κυ�ερνGU κα. ,κµεταλλε�εται
Iλ�κληρ� τ�ν K�σµ�.

M( ��ση τ$ν παραπ�νω τ�π�θ>τηση Vδηγ��µαστε στ$ν ,κτ�µηση, 'τι



�? τ�πικ�. π�λεµ�ι, �? στρατιωτικ(ς ε%σ��λ>ς, �? �%κ�ν�µικ-ς - κ�ινωνικ-ς
φ�σεως ,παναστ�σεις, B τρ�µ�κρατ�α (στ$ν �Iσπαν�α, Γερµαν�α, N. KAµε-
ρικ0, T�υρκ�α κ.λπ.), B �%κ�ν�µικ$ κρ�ση, I πληθωρισµ�ς, B ,νεργειακ$
κρ�ση, B «Hνταση» κ.λπ. εEναι φαιν�µενα, τ1 Iπ�Dα πατρων�ρ�νται  π�-
λυτα  π� τ� Cδι� τ� Παγκ�σµι� Kατεστηµ>ν�,  κ�µη κι Yν δ(ν δηµι�υρ-
γ�	νται ,� Fπαρ�-ς σκ�πιµα  π’ α"τ�, κα. δ(ν H��υν καν>να =λλ� σκ�π�
κα. καµµι1 =λλη κατ�λη�η παρεκτ�ς τ�ν Hλεγ�� τ-ς «τ��εως» κα. τ$ν
συντ0ρησ0 της. Πρ�κειται γι1 γεγ�ν�τα, ,�ελ��εις κα. τ�σεις ,νισ�υ�µε-
νες  π� τ$ν Cδια τ$ν ,��υσ�α, δι�τι ,�υπηρετ�	ν, δ(ν κλ�ν�6�υν τ$ν κυ-
ριαρ��α της.

***

M>σα στ� «��ρ�» τ5ν γεγ�ν�των, τ�σεων, συγκρ��σεων, π�λ>µων κ.λπ.,
τ�ν Iπ�D� «��ρε�ει» B σ�γ�ρ�νη  νθρωπ�τητα, ',τι συνδ>εται πρ�ς τ.ς
 ��ες τ�	 π�λιτισµ�	 –εCτε σ(  τ�µικ� εCτε σ( Iµαδικ� ,π�πεδ�– κα. ,κφρ�-
6εται µ( µ$ \ργανωτικ1 µ>σα,  π�τελεD πραγµατικ�,  νε�>λεγκτ� κα.
,παναστατικ� στ�ι�εD� τ-ς κρ�σεως. Kα. τ�	τ�, δι�τι σκ�πε�ει συνειδητ1
στ� σπ�σιµ� τ�	 σ��ινι�	 τ-ς παρα��λ-ς µας κα. 3�ι στ$ν  π�κτηση
τρ�φ-ς. T1 φαιν�µενα α"τ1 εEναι %δε�λ�γικ1 κα. πρακτικ1 α"τ�κιν��-
µενα κα. α"τ�δ�ναµα, �αρ�6�υν πρ�δρ�µικ1 κα. πρωτ�π�ριακ1 τ� µ>λ-
λ�ν τ-ς  νθρωπ�τητας κα. δ�ν�υν τ.ς κατευθ�νσεις τ�	 α]ρι�ν.

T>λ�ς τ1 φαιν�µενα α"τ�, π�� πα�ρν�υν τ.ς διαστ�σεις µιUς  νε�>λε-
γκτης παρ�ρµ0σεως σ( παγκ�σµια Hκταση, συνιστ�	ν τ$ν =ρνηση τ-ς τε-
�νητ-ς «πραγµατικ�τητας» κα. δηµι�υργ�	ν τ� σκαλ�π�τι γι1 τ$ν π�-
ρε�α πρ�ς µι1 ν>α ?στ�ρικ$ 6ω0,  λλ1 παραµ>ν�υν  πρ�σανατ�λιστα,
δι�τι στερ�	νται θ>σεως. EEναι 'µως �? θερµ�κ�ιτ�δες γι1 τ$ν =νδρωση
πραγµατικ5ν ?στ�ρικ5ν ρευµ�των, γι’ α"τ� κα. B δ�γµατικ$ τ��η H�ει
 ντιληφθ- τ�ν κ�νδυν� π�� ,γκυµ�ν�	ν κα. πρ�σπαθεD ν1 τ1 διαστρ>ψ^η
_ ,κτ�ν;σGη. ∆>σµια 'µως τ-ς ρασι�ναλιστικ-ς φ�σε;ς της,  π�πειρUται
�ωρ.ς  π�τ>λεσµα ν1  ντιµετωπ�σGη τ��ς «φυγ�δες» α"τ��ς πρ�σφ>ρ�-
ντ�ς τ�υς «διευκ�λ�νσεις»· τ-ς διαφε�γει δηλαδ$ 'τι B Cδια B τε�ν�κρα-
τ�α της τ��ς Hκανε ν1 φ�γ�υν  π� τ� \ργανωτικ� «µαντρ�» της, 'πως δια-
φε�γει στ$ν κ�υκ�υ��για τ-ς παρ�ιµ�ας 'τι τ.ς �ρωµι(ς δ(ν τ.ς κ�νει B
φωλι� της  λλ1 I... πισιν�ς της.

[KAπ� τ� �ι�λ�� «KAνα60τηση», Hκδ. «∆αυλ�ς» 1980]

∆.I.Λ.
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K�ριε διευθυντ#,
E%µαι (π) διδακτ�ρ�+α φ�ιτητ.ς στ0 Πα-

νεπιστ3µι� τ4ς K�λ��µπια. ∆ια6#7ω (π)
σειρ9ν (τ:ν τ0 ;<ι�θα�µαστ� περι�δικ=
σας. >O λ=γ�ς γι9 τ0ν Aπ�B� σCς γρ#φω
ε%ναι, γι9 ν9 λ#6ω, (9ν ε%ναι δυνατ=ν, µ�α
Dγκυρη κα) (πιστηµ�νικ9 τεκµηριωµEνη
;π#ντηση σ’ Gνα (ρHτηµ# µ�υ. Γι9 π�λλ9
Jρ=νια ;σJ�λ�Kµαι µL τ.ν MπEρ�Jη
;ρJα�α Nλληνικ. γλ:σσα µας. EOδικHτερα
DJω παρακ�λ�υθ3σει (δ: µαθ3µατα, στ9
Aπ�Bα P πρ�φ�ρ9 τ:ν ;ρJα�ων >Eλλη-

νικ:ν ;π0 τ�Qς καθηγητLς Rταν περ�ερ-
γη κα) <εν�7�υσα. T0 (ρHτηµ# µ�υ ε%ναι
τ0 N<4ς: Π:ς πρ�φερ=ταν P ;ρJα�α >Eλλη-
νικ3; Πρ�σωπικ9 πιστε�ω, Vτι πρ�φερ=-
ταν Vµ�ια µL τ.ν νEα >Eλληνικ3. �E9ν
ε%ναι Dτσι, θ9 µπ�ρ��σατε ν9 µ�K πρ�µη-
θε�σετε τ0 ;παρα�τητ� Mλικ=, πρ�ερJ=-
µεν� εWτε ;π0 παλαι=τερα δηµ�σιε�µατ#
σας εWτε ;π0 Xλλα συγγρ#µµατα π�Q
;σJ�λ�Kνται µL τ0 θEµα;

EOλικριν:ς
Bασ�λει�ς Z�ρµπ�ς

Πανεπιστ3µι� K�λ��µπια, H.Π.A.

Σηµε�ωση «∆αυλ��»:
KOρθ5ς I κ. B. Z�ρµπUς  π�ρεD γι1 τ$ν «περ�εργη» πρ�φ�ρ1 τ5ν  ρ�α�ων

�Eλληνικ5ν  π� τ��ς �>ν�υς καθηγητ>ς. Σ( πρ�σε�(ς τε	��ς τ�	 «∆» θ1 δηµ�-
σιευθG- Hρευνα, π�� θ1  π�δεικν�Gη τ$ν ,πιστηµ�νικ$ πλ�νη τ-ς λεγ�µ>νης «,ρα-
σµικ-ς πρ�φ�ρUς» κα. θ1 πρ�σκ�µ�6Gη στ�ι�εDα γι1 τ� π5ς  κρι�5ς πρ�>φεραν
�? hEλληνες στ$ν  ρ�αι�τητα τ$ γλ5σσα µας.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

*H «+ρασµικ,» πρ�φ�ρ. τ/ς *Eλληνικ/ς 0π� τ�1ς 23ν�υς

T� πρ45ληµα τ�� τετραγωνισµ�� τ�� κ7κλ�υ

KA�ι�τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Γι1 τ� θ>µα «*O τετραγωνισµ�ς τ�� κ7κλ�υ»  ναφ>ρ�µαι στ$ν  π�-

ντηση τ�	 ,κλεκτ�	 συναδ>λφ�υ -  ρ�ιτ>κτ�ν�ς κ. Kων. Kαρµιρ�ντ6�υ
(«∆αυλ�ς», τε	��ς 206), ,πιθυµ;ντας ν1 σ��λι�σω ,ν συντ�µ�Gα ',τι πι-
στε�ω πlς µ(  φ�ρGU:

A. T� π�ι� nταν B  π;τερη σηµασ�α τ-ς ,κφρ�σεως «µ8 καν4να κα	
δια5:τη» στ$ν κλασσικ$  ρ�αι�τητα ε"τυ�5ς (_ δυστυ�5ς) δ(ν  π�-
τελεD 60τηµα πρ�ς διαλε�κανση ,δ5 κα. δεκ�δες Lκατ�ντ�δες �ρ�νια.
hOπως  ν>φερα στ$ν πρ�ηγ��µενη ,πιστ�λ0 µ�υ («∆αυλ�ς», τε	��ς
203), H��µε τ.ς σαφεDς σ�ετικ(ς  π�ψεις τ�	 Πλ�των�ς, I Iπ�D�ς –εEναι
�>�αι�ν– ,γν;ρι6ε γι1 τ� 60τηµα α"τ� π�λ� περισσ�τερα τ�σ�  π�
,µ>να 'σ� –πιστε�ω– κα.  π� τ�ν κ. Kαρµιρ�ντ6�.

B. EEναι ,µφαν>ς, 'τι  π� τ�ν κ. Kαρµιρ�ντ6� δ(ν Hγινε καταν�ητ$

▲



Kατ’ ;ρJ9ς θερµ9 συγJαρητ3ρια. E%µαι
Gνας σJετικ9 νE�ς ;ναγνHστης τ�K «∆αυ-
λ�K» (Gνα Jρ=ν�) κα) α^τ. ε%ναι P πρHτη
φ�ρ9 π�Q στEλνω γρ#µµα. �Aφ�ρµ. γι9
ν9 γρ#ψω στ#θηκαν Gνα Xρθρ� σL σJ�-
λικ0 6ι6λ�� κα) µ�α τηλε�πτικ. (κπ�µπ3.
Θ9 πρ�σπαθ3σω, Vσ� πι0 «λακωνικ9» γ�-
νεται, ν9 ;ναφερθ: κα) στ9 δ��.

T0 Xρθρ� ;ν3κει στ0 6ι6λ�� τ4ς B´ Γυ-
µνασ��υ: «>H M�υσικ. µEσα ;π0 τ.ν dστ�-
ρ�α της» (Dκδ�ση H´ 1995) κα) εMρ�σκεται
στ.ν σελ�δα 29. �AναφEρ�νται δL τ9 N<4ς:
«�H ?στ�ρ�α τ-ς µ�υσικ-ς τ5ν �E�ρα�ων
εEναι µ�α  π� τ.ς πι� µακρ��ρ�νες κα.  π�
,κεDνες π�� δ>�τηκαν τ.ς µεγαλ�τερες κα-
ταστρ�φ>ς, µ(  π�τ>λεσµα ν1 γνωρ�6�υµε
π�λ� λ�γα γι’ α"τ0ν,  φ�	  π’ τ$ν π�λ�
παλι1 ,π��$ δ(ν σ;θηκαν �]τε µ�υσικ1
κε�µενα [πιθαν�ν ν1 µ$ν εE�αν _ ν1 µ$ν
pθελαν ν1 H��υν µ�υσικ$ γραφ0 (!!!)],
�]τε 3ργανα... Σ�µφωνα λ�ιπ�ν µ( τ$ν B�-
�λ� �?  �E�ραD�ι nταν Mνας λα�ς ,�αιρε-
τικ1 µ�υσικ�ς... I ∆α�.δ δ(ν Fπ-ρ�ε µ�ν�
µεγ�λ�ς π�ιητ$ς κα. µ�υσικ�ς, µ1 κα.

σπ�υδαD�ς \ργανωτ$ς τ-ς µ�υσικ-ς τ-ς
,π��-ς τ�υ...».

ΣυµπEρασµα: Jωρ)ς στ�ιJεBα (µ�υσικ9
hργανα κα) κε�µενα) κα) µL συγκεJυµEνες
πληρ�φ�ρ�ες τ4ς B�6λ�υ (<#γεται, Vτι «A
∆α6)δ Mπ4ρ<ε µεγ#λ�ς π�ιητ.ς κα) µ�υ-
σικ0ς» κα) �d >E6ραB�ι Rταν «,�αιρετικ1
µ�υσικ�ς λα�ς»· κα) Vλα α^τ9 σL Nλληνικ0
6ι6λ��... (περ�εργ� δLν φα�νεται;).

>H (κπ�µπ3, τ.ν Aπ��α ;νEφερα ;ρJι-
κ:ς, ε%ναι P «T� τρ>�ει», τ.ν Aπ��α (πιµε-
λεBται P κ. jAννα ΠαναγιωταρEα. Πρ0
Pµερ:ν λ�ιπ0ν DτυJε ν9 παρακ�λ�υθ3σω
α^τ.ν τ.ν (κπ�µπ3, κα) πραγµατικ9 α^τ9
π�Q Xκ�υσα µL (<Hργισαν. ΣL µ�α Dρευνα
περ) τ4ς π=λεως τ:ν ;ρJα�ων �A6δ3ρων
µ�λησε µ�α ;ρJαι�λ=γ�ς, P Aπ��α ε%πε: «...
Vς γνωστ�ν, I �Hρακλ-ς εEναι I Mελκ�ρθ
τ5ν Φ�ιν�κων, τ�	 Iπ���υ B λατρε�α ε%σ0-
�θη στ$ν �Eλλ�δα  π� τ��ς Φ��νικες
(!!!)». Od ψευδ�-θεωρ�ες τ:ν φ�ινικικ:ν
γραµµ#των τε�ν�υν ν9 (<αλειφθ�Kν (kν
δLν DJ�υν lδη (<αλειφθ4) κα) µερικ�)
µιλCνε γι9 τ0ν Mελκ#ρθ! T� Xλλ� θ9
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*E5ραι�φ�ινικικ, πρ�παγ;νδα στ. <λληνικ. σ=�λε>α κα	 M.M.E.

B πρ�σ>γγισ0 µ�υ στ� (πρ�γµατι) πρωτ�τυπ� κα. (3ντως) ,νδιαφ>ρ�ν
=ρθρ� τ�υ («∆αυλ�ς», τε	��ς 200 - 201). KEγl δ(ν  µφισ�0τησα τ� 'τι
I  ρθρ�γρ�φ�ς  ν>φερε (παρ�γραφ�ς 3 τ�	 =ρθρ�υ), πlς B τιµ$ τ�	
π εEναι «περ�π�υ @ση...». �Aπλ5ς εEπα, 'τι B κατασκευ$ τ-ς παραγρ�-
φ�υ 4 τ�	 =ρθρ�υ αCρει τε�νη>ντως τ$ν πρ�ηγ��µενη δ0λωση τ�	
 ρθρ�γρ�φ�υ περ. πρ�σεγγ�σεως τ�	 π, καθ’ 'σ�ν α"τ�ς I Cδι�ς γρ�-
φει: ΛZ = 6(φ+1) R/5 Cσ�ν (κα. 3�ι «περ�π�υ Cσ�ν») πR,  π’ 'π�υ I
�?�σδ0π�τε (συµπεριλαµ��ν�νται κα. �? µαθητ(ς Γυµνασ��υ...) συν�-
γει 'τι: π = 6(φ+1)/5, ,��σωση (πλ0ρως)  π�ρριπτ>α  π� τ$ν θεωρη-
τικ$ γεωµετρ�α.

Γ. A"τ$ B τε�ν0εσσα =ρση στ� Cδι� κε�µεν� τ�	 «περ�π�υ @σ�ν»
( ρ�ικ5ς) σ( «0κρι5Aς @σ�ν» (µετ>πειτα) �αρακτηρ�στηκε  π� ,µ>να
Vς (ε"��ριστ�) «τ3=νασµα» _ (κ�ιν5ς) «τρ7κ», γεγ�ν�ς π�� κατ1 τ$ν
γν;µη µ�υ δ(ν θ1 Hπρεπε ν1 �εν�σGη τ�ν  �ι�τιµ� κ. συν�δελφ�.

Tε�ν�σµατα («τρ�κ») τ�	 πρ�αναφερθ>ντ�ς τ�π�υ Fπ�ρ��υν π�λ-

▲



Σηµ. «∆αυλ��»: Γι1 τ�ν �Hρακλ- �λ. τ� =ρθρ� περ. KOλυµπιακ5ν  γ;νων
στ$ σελ. 13073 τ�	  ν1 �εDρας τε���υς τ�	 «∆».

�A<ι=τιµε κ. Λ#µπρ�υ,
Παρετ3ρησα, Vτι συJν9 γρ#φεται εOς

π�λλ9 Dντυπα κα) κυρ�ως σJ�λικ#, Vτι P
µEτα<α Rλθε εOς τ.ν >Eλλ#δα τ.ν (π�J.ν
τ�K �I�υστινιαν�K (551 µ.X.), A Aπ�B�ς
Dστειλε δ�� καλ�γ3ρ�υς - πρ#κτ�ρας ν9
µεταφEρ�υν ;π0 τ.ν K�να τ0ν µετα<�-
σκHληκα, κρυµµEν�ν εOς τ9ς 6ακτηρ�ας
των. �Eπ�σης (γρ#φη Mπ0 τ�K π. E^αγγE-
λ�υ Σκ�ρδC («∆αυλ=ς», τεKJ�ς 203, σελ)ς
12.675), Vτι: « π� τ$ν ,π��$ τ�	 KI�υστι-
νιαν�	 µ( τ$ν  νακ�λυψη τ-ς µετ��ης δη-
µι�υργ�	νται π�λυτελ- κα. παρ��ενα
,νδ�µατα...».

�Eπιθυµ: ν9 τ�ν�σω, Vτι P καλλιEργει#
της Rτ� γνωστ. (ν E^ρHπpη κα) κυρ�ως (ν
>Eλλ#δι τ�^λ#Jιστ�ν J�λια Dτη πρ�ν. α) >O
Παυσαν�ας lδη (γνHρι7ε περ) τ4ς

(κτρ�φ4ς τ�K µετα<�σκHληκ�ς Mπ0 τ:ν
KινE7ων (Σ4ρες) («>Eλλ#δ�ς Περι3γη-
σις», «�Hλειακ9» B´ 26). 6) >O Πλ�νι�ς (θε-
Hρει πατρ�δα τ4ς µετ#<ης τ.ν �Aσσυρ�α
(Nat. 11,75). γ) >O �Aριστ�τEλης περιγρ#-
φει τ9 στ#δια τ4ς µεταµ�ρφHσεως τ�K µε-
τα<�σκHληκ�ς κα�, τ0 σπ�υδαι=τερ�ν,
µCς δ�δει τ.ν πληρ�φ�ρ�αν, Vτι αd γυ-
ναBκες (ν K+: (γνHρι7αν τ.ν κατεργασ�αν
τ4ς µετ#<ης εOς qφασµα (�Aριστ�τEλης,
«>Iστ. 7+Hων» 5,55)· P Παµφ�λη δE, κ=ρη
ΠλατEα τιν=ς, Rτ� P πρHτη (πιJειρ3σασα
ν9 Mφ#ν+η µEτα<αν. �E< Xλλ�υ εMρ3µατα
µετ#<ης DJ�µεν εOς τ#φ�ν XρJ�ντ�ς
Kελτ:ν (ν Bυρτεµ6Eργ+η, Jρ�ν�λ�γ��µε-
ν�ν περ) τ0 500 π.X. (H.J. Hundt, «Der
Keltenfürst von Hochdorf», Stuttgard 1985)
κα) εMρισκ=µεν�ν 6=ρεια τ:ν jAλπεων,

;κ��σ�υν τ9 Dρµα τ9 α^τι# µας!
Mετ9 τιµ4ς

CAναστ;σι�ς N. Σπ7ρης
Φ�ιτητ3ς, Xαλκ�δα
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λ1 στ1 µαθηµατικ1 (π.�. τ� «παρ�δ���ν τ�	 Z0νων�ς») κα. I ,νδια-
φερ�µεν�ς µπ�ρεD ν1 ,ντ�π�σGη  ρκετ1  π� α"τ1  κ�µη κα. στ1 σ�γ-
�ρ�να �ι�λ�α µαθηµατικ5ν τ�	 Γυµνασ��υ κα. Λυκε��υ, τ1 Iπ�Dα  να-
φ>ρ�νται ,κεD πρ�ς «παιδαγωγικ$ν τ>ρψιν» τ5ν µαθητ5ν.

Π>ραν τ5ν  νωτ>ρω θεωρ5, 'τι I κ. Kαρµιρ�ντ6�ς ,κφε�γει τ�	 θ>-
µατ�ς, 'ταν  ναφ>ρεται στ$ν  ��α τ5ν πρ�σεγγιστικ5ν µεθ�δων τ-ς
µαθηµατικ-ς ,πιστ0µης, τ$ν Iπ��α �"δε.ς ,�>φρων ν�	ς, πιστε�ω,
 µφισ�ητεD. KEδ5 τ� θ>µα –,παναλαµ��νω– δ(ν εEναι, κατ1 π�σ�ν κ�-
π�ια πρ�σ>γγιση τ�	 π εEναι «καλ$ _ 3�ι»,  λλ1 κατ1 π�σ�ν µ�α Iπ�ι-
αδ0π�τε τ>τ�ια πρ�σ>γγιση εEναι  π�δεκτ$  π� τ$ν θεωρητικ$ γεω-
µετρ�α, xστε ν1  ��6Gη B σπατ�λη φαιUς �"σ�ας γι1 τ$ν κατασκευ$ τ�	
τετραγωνισµ�	 (�ωρ.ς ε%σαγωγικ1) «µ( καν�να κα. δια�0τη». Kατ’
,µ( B Iπ�ιαδ0π�τε πρ�σ>γγιση τ�	 π θ>τει α"τ�µ�τως α"τ�ν π�� τ$ν
υ?�θετεD ,κτ�ς τ�	 πλαισ��υ τ-ς θεωρητικ-ς γεωµετρ�ας, Iπ�τε B �ρ0-

▲

OD 0ρ=α>�ι EEλληνες γνFριGαν τ,ν κατεργασ�α τ�� µετα2ι��



K�ριε Λ#µπρ�υ, 
�Eδι#6ασα εOς τ0 τ. 206 τ�K «∆αυλ�K»

τ.ν ;π#ντησιν τ�K κ. Φ�λιππα πρ0ς τ.ν
(πιστ�λ.ν τ�K κ. T7#κ�υ, P Aπ��α (δηµ�-
σιε�θη εOς τ0 τ. 198.

�Aπ�ρ: Vµως, π:ς A κ. Φ�λιππας (πι-
µEνει ν9 πε�σ+η, Vτι P Aµηρικ. �Iθ#κη ε%ναι
P Λευκ#ς, στηρι7=µεν�ς εOς OσJυρισµ�Qς
κα) Mπ�δε�<εις, �d Aπ�Bες δLν ;νταπ�κρ�-
ν�νται εOς τ.ν πραγµατικ=τητα δι9 τ�Qς
N<4ς κατωτEρω λ=γ�υς:

α) >H Λευκ9ς παρ’ �^δεν0ς ;ρJα��υ
συγγραφEως ;ναφEρεται sς ν4σ�ς, δι=τι
δLν Mπ4ρ<ε ν4σ�ς, ;λλ9 Jερσ=νησ�ς τ4ς
�Aκαρναν�ας. >O Στρ#6ων (I, 8) ;ναφEρει,
Vτι K�ρ�νθι�ι ;π�σταλEντες Mπ0 τ�K Kυ-
ψEλ�υ κα) τ�K Γ=ργ�υ (τ0 625 π.X. περ�-
π�υ) Dκ�ψαν τ0ν Oσθµ0ν π�Q tνωνε µL τ.ν
<ηρ9ν κα) µετE6αλαν τ0ν Oσθµ0ν εOς π�ρ-
θµ0ν. >O δL Σκ�λα< A KαρυανδεQς ;να-
φEρει τ9 N<4ς: «Λευκ1ς �ερσ�νησ�ς πρ�-
τερ�ν �yσα πρ�ς KAκαρναν�αν, Hστι ν-σ�ς
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ση τ5ν µεθ�δων της (π.�. «µ( καν�να κα. δια�0τη») \λ�γην  ��αν H�ει.
M( α"τ� τ� σκεπτικ� παρ>θεσα τ$ν ,ναλλακτικ$ –κα. 4πλ��στερη–

κατασκευ$ τ�	 «τετραγωνισµ�	» (µ( ε%σαγωγικ�), τ$ν Iπ��α ,γl I
Cδι�ς πρ5τ�ς Fπε��θµισα (Iπ�τε τ� «%δ�� B P�δ�ς...», καθlς κα. �?
«12 κατασκευ(ς» π�� Hγραψε I κ. Kαρµιρ�ντ6�ς, δ(ν εE�ε ν�ηµα ν1
γραφ�	ν).

T� Fπ� τ� πρDσµα τ-ς θεωρητικ-ς γεωµετρ�ας πρ��ληµα τ�	 τετρα-
γωνισµ�	 τ�	 κ�κλ�υ  ν�γεται στ$ν κατασκευ$ Lν�ς ε"θυγρ�µµ�υ
τµ0µατ�ς µ0κ�υς Cσ�υ πρ�ς τ� µ-κ�ς περιφερε�ας γνωστ-ς  κτDν�ς.
EEναι  δ�νατ�ν ν1 λ�σ�υµε τ� πρ��ληµα α"τ� µ( τ$ν  π�κλειστικ$ν
�ρ0ση τ�	 καν�ν�ς κα. τ�	 δια�0τ�υ. A"τ$ B  δυναµ�α \φε�λεται στ$ν
Fπερ�ατικ�τητα* τ�	 π κα. τ�  δ�νατ�ν τ-ς Vς =νω κατασκευ-ς  πε-
δε��θη  π� τ�ν Γερµαν� µαθηµατικ� Lindemann τ� 1882 µ( τ$ν γεν�-
κευση θεωρηµ�των, \φειλ�µ>νων στ�ν µεγ�λ� Γ�λλ� µαθηµατικ�
Hermite.

J#ρις εOς τ.ν µεσ�λ#6ησιν τ:ν >Eλλ3νων.
Kατ9 τ9ς ;νασκαφ9ς τ�K Kεραµεικ�K (ν
�Aθ3ναις εMρEθησαν λωρ�δες Mφ#σµατ�ς
µετ#<ης (ντ0ς σαρκ�φ#γ�υ, κα) θεωρεBται
Vτι P νεκρ9 κατ#γεται (κ τ4ς �Oκ�γενε�ας
τ�K �Aλκι6ι#δ�υ, δι=τι P σαρκ�φ#γ�ς
εMρEθη κ#τω ;π0 τ0ν τ#φ�ν τ4ς >IππαρE-
της, (γγ�ν4ς τ�K �Aλκι6ι#δ�υ. Συνεπ:ς P
µEτα<α Rτ� γνωστ. π�λQ (νωρ�τερ�ν τ4ς
(κστρατε�ας τ�K M. �Aλε<#νδρ�υ κα) Wσως
(π) Bυ7αντ��υ ν9 (πεJειρ3θη κ#π�ια ;ν#-
µει<ις δ�� διαφ�ρετικ:ν εOδ:ν. ∆ι9 πε-

ρισσ�τEρας πληρ�φ�ρ�ας (π) τ�K θEµατ�ς:
U. Heimberg, «Gewürze, Weihrauch, Seide-
Welthandel in der Antike» 1981· J.P. Wild,
«Textile Manufacture in the Northern
Roman Provinces» 1970· Anastasia
Rekridou-Gorecki, «Mode im Antiken»,
München 1989, µεταφρασµEν�ν κα) εOς τ.ν
>Eλληνικ3ν: «M=δα εOς τ.ν �AρJα�αν
>Eλλ#δα», �Aθ4ναι 1993, (κδ. Παπαδ3µας.

ML Nλληνικ�Qς Jαιρετισµ�Qς
Nικ4λα�ς Σταµ. CAσπιFτης

M�υσικ0ς
B=λφµπ�υργκ, Γερµαν�α

▲

*O δι;λ�γ�ς γι. τ,ν τα7τιση τ/ς *Oµηρικ/ς CIθ;κης
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E"�αριστ5 τ� περι�δικ� σας γι1 τ$ν Mως τ;ρα φιλ��εν�α τ5ν  π�-
ψε;ν µ�υ, Fπ�σ��µεν�ς ν1 µ$ν ,παν>λθω, Hστω κι Yν I κ. Kαρµιρ�ντ6�ς
 π�φασ�σGη ν1 H�Gη α"τ�ς τ�ν τελευταD� λ�γ�.

* *Yπερ5ατικ�ς \ν�µ�6εται I  ριθµ�ς, I Iπ�D�ς δ(ν πρ�κ�πτει Vς
ρ�6α  λγε�ρικ-ς ,�ισ;σεως µ(  κ>ραι�υς συντελεστ>ς, δηλ. ,�ισ;σε-
ως τ-ς µ�ρφ-ς f(x) = 0, 'π�υ f(x)  κ>ραι� π�λυ;νυµ� µ(  κ>ραι�υς συ-
ντελεστ>ς. �O Fπερ�ατικ�ς  ριθµ�ς εEναι  σ�µµετρ�ς (=ρρητ�ς),  λλ1
δ(ν συµ�α�νει Mνας  σ�µµετρ�ς ν1 εEναι  ναγκα�ως Fπερ�ατικ�ς.

M( ,κτ�µηση
CI. Kαντερ;κης

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

Φιλ�θ>η

 π�τεταφρευµ>νη».
6) >O uOµηρ�ς ε%ναι σαφEστατ�ς εOς τ9ς

περιγραφ#ς τ�υ, Vπως εOς τ0 σ 84 - 85 τ4ς
«�Oδυσσε�ας», Vπ�υ 6#7ει τ0ν �Aντ�ν�� ν9
λE+η στ0ν wIρ�: «π>µψω σ’ pπειρ�νδε, �α-
λlν ,ν νη. µελα�νGη, ε%ς *E�ετ�ν �ασι-
λ-α...». Θ9 (Jρει#7ετ� ν9 τ0ν 6#λ+η σL
µαυρ�κ#ρα6�, δι9 ν9 τ0ν στε�λ+η εOς τ.ν
lπειρ�ν, εOς τ0ν 6ασιλEα jEJετ�ν, (9ν P
Λευκ9ς Rτ� P �Iθ#κη;

γ) EOς τ.ν περιγραφ.ν τ4ς �Iθ#κης (�Oδ.
ι 21-29) ;ναφEρει τ.ν �Iθ#κη sς «ε"δε�ε-
λ�ν...  µφ. δ> ν-σ�ι π�λλα. ναιετ��υσι
µ�λλα σ�εδ�ν  λλ0λGησιν...». Tαιρι#7ει
α^τ. P περιγραφ. πρ0ς τ.ν Λευκ#δα;

δ) ΣυνεJ�7ει: «... ,ν 4λ. κεDται πρ�ς 6�-
φ�ν, α? δ( τ’ =νευθε πρ�ς {l τ’ {>λι�ν
τε...». E%ναι τελευτα�α πρ0ς τ.ν δ�ση P
Λευκ#δα; x δι9 ν9 (<υπηρετ3σ�υν τ9ς
;π=ψεις των δι#φ�ρ�ι (ρευνητα) lλλα<αν
τ9 σηµεBα τ�K Aρ�7�ντ�ς, Vπως τ�Qς συ-
νEφερε, κα) Dκαναν τ0ν 6�φ�ν (τ.ν δ�ση)
6�ρρC, (νy: A uOµηρ�ς ε%ναι σαφEστατ�ς
κα) λEγει «πρ�ς 6�φ�ν κα. πρ�ς {l κα.
{>λι�ν» (πρ0ς ;νατ�λ9ς κα) τ0ν tλι�). ΛE-
τε ν9 µ.ν γνHρι7ε τ0 6�ρρC, γι9 ν9 τ0

γρ#ψ+η, kν lθελε;
ε) >H τα�τισις τ�K Aµηρικ�K ∆�υλιJ��υ

πρ0ς τ.ν Kεφαλλην�αν ε%ναι τ�υλ#Jιστ�ν
;τυJ3ς. >O Στρ#6ων (I, 14-c 456) θεωρεB
Vσ�ν τ�π�τε Xλλ� λιγHτερ� ;ντι�µηρικ0
τ.ν τα�τισιν τ4ς Kεφαλλην�ας µL τ0 ∆�υ-
λ�Jι�ν, Vπως ε%Jαν διατυπHσει τ.ν Xπ�-
ψιν α^τ.ν κατ9 τ.ν ;ρJαι=τητα δι#φ�ρ�ι
συγγραφεBς (>Eλλ#νικ�ς, jAνδρων, Φερε-
κ�δης κ.X.). >O uOµηρ�ς ;ναφEρει τ0 ∆�υ-
λ�Jι�ν sς «π�λ�πυρ�ν» (π�λ�σιτ�ν) κα)
«π�ι-εν» (Jλ�ερ0) (�Oδ. ι 24, < 335, 397, π
396 κα) τ 131). Φα�νεται, Vτι τ0 ∆�υλ�Jι�
ε%Jε πεδιν.ν Dκτασιν κα) Rτ� πλ��σι� σL
σιτηρ9 κα) J=ρτ�. >O uOµηρ�ς (π�σης κα-
θ�ρ�7ει τ.ν τ�π�θεσ�αν τ�K ∆�υλιJ��υ
(�Iλ. B 625): «hOσ�ι nταν  π� τ� ∆�υλ��ι�
κα. τ1 ?ερ1 νησι1 τ5ν KE��νων, τ1 Iπ�Dα
�ρ�σκ�νται π>ρα  π� τ$ν θ�λασσα,  π>-
ναντι  π� τ$ν *Hλιδα, σ’ α"τ��ς Bγεµ�-
νευε I M>γης...». T� δ�υλει9 ε%Jε P Kε-
φαλλην�α στ)ς �EJιν#δες ν3σ�υς;

στ) Πιστε�ει σ�6αρ9 A κ. Φ�λιππας, Vτι
P Λευκ9ς ε%ναι ε^δε�ελ�ς (φανερ. (κ τ�K
µακρ=θεν), Vταν συγJEεται µL τ9 �Aκαρ-
νανικ9 hρη κα) πρEπει ν9 πλησι#σ+ης π�λQ



K�ριε διευθυντ#,
ΣCς δια6ι6#7ω πρωτ=τυπες σελ�δες τ�K

περι�δικ�K “TIME” (τεKJ�ς 18/1/99) µL
θEµα Xρθρ� ;ρJαι�λ�γικ=. T0 (ν λ=γ+ω
Xρθρ� ;ναφEρεται στ.ν «Π=λη τ:ν
Θε:ν» κα) τ�Qς ;ρJα��υς λα�Qς τ4ς �Aµε-
ρικ4ς (�A7τEκ�υς, M#για κ.λπ.). T0 ;<ι�-
θα�µαστ� ε%ναι, Vτι P «Π=λη» (x «T=π�ς»)
«τ:ν θε:ν» στ.ν τ�πικ. γλ:σσα zν�µ#-
7εται: “Teotihuacan”. >O δL ;ρθρ�γρ#φ�ς
διερωτCται (ν π�λλ�Bς γι9 τ.ν πρ�Eλευση
�^σιαστικ9 τ:ν (κεB π�λιτισµ:ν κα) µνη-
µε�ων, OδιαιτEρως γι9 τ)ς πυραµ�δες. E%ναι
Pλ��υ φαειν=τερ�ν, Vτι P λE<η
“Teotihuacan”, «Π=λη τ:ν θε:ν», ;ρJ�7ει
µL τ0 «Tε�» = (Θε=ς;). E%ναι µ�α Xλλη ;π=-
δει<η παρ�υσ�ας στ.ν �Aµερικ3 ;ρJαι�-

τ#των >Eλλ3νων;
uΩς π=τε (π) τEλ�υς θ9 καλλιεργ4ται

παγκ�σµ�ως ((σκεµµEνως κα) δυστυJ:ς
κα) (ν >Eλλ#δι) P πλ#νη, Vτι zφε�λ�µε τ.ν
;νακ#λυψη τ4ς �Aµερικ4ς ;ρJικ9 στ�Qς
B�κιγκς... τ0 1.000 µ.X. (Kαναδικ. >Iστ�-
ρ�α) κα) ;ργ=τερα στ0ν «π�λιτισµEν� κ=-
σµ�» (Xριστ=φ�ρ� K�λ=µ6� κα) Σ�α); uΩς
π=τε P (π�σηµη >Eλλ#δα θ9 κλε�ν+η τ9 µ#-
τια µπρ�στ9 σ’ α^τLς τ)ς ;λ3θειες; Kα) π=-
τε θ’ ;ρJ�σ+η ν9 διαφωτ�7+η τ.ν �Oκ�υµενι-
κ=τητα τ�K >Eλληνισµ�K; Kα) θ9 π#ψ+η ν9
ε%ναι Gνα µ�7ερ� κρατ�δι� φ�υκαρ#δων
Bαλκαν�σκων;

E^Jαριστ:
M. CEλευθερ��υ

NEα M=δυτ�ς

K�ριε διευθυντ#,
Στ9 τε�Jη 191 κα) 192 A κ�ρι�ς �Aττα-

6�ρι�ς παρ�υσι#7ει µι9ν ;<ι=λ�γη µελE-
τη µL τ�τλ� «�Yµν�λ�γι� τ-ς L�ραϊκ-ς µυ-
θ�λ�γ�ας κα. ~�ρεις κατ1 τ�	 �Eλληνικ�	
πνε�µατ�ς στ.ς ,κκλησ�ες τ-ς �Eλλ�δ�ς».
Σωστ9 κα) ;ναµφισ63τητα τ9 Vσα γρ#-
φει. �Eρωτ: Vµως: A^τ0 τ0 Mµν�λ=γι�,
π�Q ;π�τελεB κα) τ.ν 6#ση τ4ς Jριστια-

νικ4ς θρησκε�ας, ε%ναι γραµµEν� στ.ν
N6ραϊκ. x τ.ν Nλληνικ. γλ:σσα; >E6ραB�ι
µCς τ0 (πE6αλαν x µ3πως ρωµι�) 6υ7α-
ντιν��; Φ�λε κ�ριε �Aττα6�ριε, �d π=ρτες
τ:ν σJ�λε�ων κα) τ:ν (κκλησι:ν µας ε%ναι
zρθ#ν�ικτες κα) �^δε)ς >E6ραB�ς τ)ς δια-
6α�νει. �Aνεν=Jλητ�ι �λων�7�υν uEλληνες
διδ#σκαλ�ι κα) dερεBς κα) τραυµατ�7�υν
;νεπαν=ρθωτα τ.ν ψυJ. τ:ν παιδι:ν µας
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T� «Tε�τι=�υακ.ν» («Θε4τητ�ς ONκ�ς») τAν PIνκα

Π�ι�� +π35αλαν τ	ς Q5ρεις κατ. τ�� *Eλληνικ�� Π�λιτισµ��

κ�ντ9 γι9 ν9 τ.ν <εJωρ�σ+ης;
7) E^δε�ελ�ς ε%ναι P Kεφαλλην�α, τ4ς

Aπ��ας A τα<ιδιHτης (ρJ=µεν�ς ;π0 τ.ν
δ�ση x (<ερJ=µεν�ς τ�K λιµEν�ς τ:ν Πα-
τρ:ν ;ντικρ�7ει τ0ν τερ#στι�ν hγκ� ν9
;ναδ�εται ;π0 τ0 µEσ�ν τ4ς θαλ#σσης κα)
(ντυπωσι#7εται, (κπλ3σσεται κυρι�λε-
κτικ:ς. E%ναι τ0 µεγαλ=πρεπ� 6�υν=, τ0
« ριπρεπ(ς κα. ε%ν�σ�φυλλ�ν», τ0 Aπ�B�
τ.ν κ#νει ε^δε�ελ�. >O uOµηρ�ς φωτ�-
γραφ�7ει σαφ:ς µL τ.ν περιγραφ3 τ�υ
τ.ν �Iθ#κη. T� Xλλ� θ9 Dπρεπε ν9 γρ#ψ+η,
γι9 ν9 µCς ;ν��<+η τ9 µ#τια;

η) �Aλλ9 τ0 καταλυτικ0 στ�ιJεB�, P τα-
φ=πετρα τ:ν ;ντιθEτων θεωρι:ν, ε%ναι P

;π�κ#λυψις τ�K αO:ν�ς, A µεγ#λ�ς θ�-
λωτ0ς µυκηναϊκ0ς τ#φ�ς, (φ#µιλλ�ς τ�K
�AτρEως, A Aπ�B�ς 6ρEθηκε εOς τ.ν θEσιν
T7�υνCτα τ�K Π=ρ�υ Kεφαλλην�ας. >H
qπαρ<ις τ�K τ#φ�υ α^τ�K πρ�ϋπ�θEτει
κα) µεγ#λ� µυκηναϊκ0ν κEντρ�ν, Vπως αd
Mυκ4ναι, Πελ#να, Π�λ�ς, �OρJ�µεν=ς.

Γνωρ�7ει µ3πως A κ. Φ�λιππας κανEνα
Xλλ� µυκηναϊκ0 6ασ�λει� εOς τ.ν περι�J.ν
α^τ3ν, πλ.ν τ�K 6ασιλε��υ τ�K �OδυσσE-
ως;

Mετ9 διακεκριµEνης (κτιµ3σεως
CAλκι5ι;δης Παπαµ>=�ς

Zωγρ#φ�υ



K�ριε Λ#µπρ�υ,
[...] �Iδια�τερα γι9 (µCς τ�Qς uEλληνες

τ4ς B=ρειας �Aµερικ4ς Mπ#ρJ�υν φωτειν9
σηµ#δια, Vτι P φλ=γα τ�K >Eλληνισµ�K
παραµEνει Xσ6εστη. XρE�ς dερ0 γι9 Vλ�υς
µας ν9 τ.ν κ#ν�υµε ν9 λ#µψ+η Vπως κα)
πρ:τα, (πιδιHκ�ντας στ.ν µ=ρφωσ3 µας
κα) στ.ν Xσκηση τ4ς (παγγελµατικ4ς κα)

κ�ινωνικ4ς µας 7ω4ς τ.ν ;ρετ3, τ.ν Nλλη-
νικ3 ;ρετ3, π�Q Mλ�π�ιεBται στ.ν (πιδ�ω-
<η τ�K «καλ�	», τ�K « γαθ�	» κα) τ�K
« ληθ�	ς». >O «∆αυλ0ς» ε%ναι µ�α µεγ#-
λη πρ�σφ�ρ9 σ’ α^τ.ν τ.ν ;π�στ�λ3, κα)
θ9 στηριJθ�Kµε στ0 παρ#δειγµ# τ�υ.

ML (κτ�µηση
Kυρι;κ�ς Παπαδ�τ�ς

Θ=ρυJιλ, �Oντ#ρι�, KαναδCς

�AγαπητL «∆αυλE»,
uOσ�ι κατ�ικ�Kν περ) τ0ν jOλυµπ�

DJ�υν παρατηρ3σει, Vτι ;κ=µη κα) τ�Qς
θεριν�Qς µ4νες (ν πλ3ρει αOθρ�+α στ.ν κ�-
ρυφ. τ�K �Oλ�µπ�υ µα7ε��νται σ�ννεφα
γι9 κ#π�ι� µικρ0 Jρ�νικ0 δι#στηµα κα)
µ#λιστα ;κ��γ�νται 6ρ�ντEς.

>H θεωρ�α µ�υ ε%ναι, Vτι πρ:τα τ�π�-
θετ3θηκε A ∆�ας στ0ν jOλυµπ� κα) µετ9
�ν�µ#σθηκε νεφεληγερ>της κα) Fψι�ρε-
µ>της. uOπως (π�σης, Vτι τ0 σ�ντ�µ� Jρ�-
νικ0 δι#στηµα α^τ:ν τ:ν µικρ:ν συγκε-
ντρHσεων νεφ:ν, µL τ)ς δυνατLς Vµως
6ρ�ντEς, Dδωσε ;φ�ρµ. γι9 τ.ν κατα-
σκευ. τ:ν µ�θων γι9 τ�Qς <αφνικ�Qς θυ-
µ�Qς τ�K ∆ι0ς κα) τ)ς συ7υγικLς Dριδες µL
τ.ν uHρα· πρCγµα π�Q κατ9 τ.ν γνHµη

µ�υ σηµα�νει, Vτι P πλ3ρης καθιEρωση
τ�K ∆ωδεκαθE�υ Dγινε µετ9 τ.ν καθιEρω-
ση τ4ς �Oκ�γενε�ας, lτ�ι P �Oκ�γEνεια
στ.ν >Eλλ#δα ε%ναι π#ρα π�λQ παλαι9
Mπ=θεση.

T0 (ρHτηµα π�Q ;π�µEνει ε%ναι, γιατ�
τ�π�θετ3θηκε P κατ�ικ�α τ:ν θε:ν στ0ν
jOλυµπ�. �EγνHρι7αν ;π0 τ=τε, Vτι ε%ναι
τ0 Mψηλ=τερ� 6�υν=; �Aλλ9 κα) kν τ0
(γνHρι7αν, Dστω κα) στ)ς κατ�πινLς (π�-
JEς, κ#π�ι�ι τ�λµηρ�) δLν θ9 ;νE6αιναν
ν9 τ.ν δ�Kν ;π0 κ�ντ#; ∆υστυJ:ς σL α^τ0
τ0 6ασικ0 (ρHτηµα (γιατ) P κατ�ικ�α τ:ν
θε:ν στ0ν jOλυµπ� κα) hJι ;λλ�K) δLν
DJει δ�θ4 dκαν�π�ιητικ. Nρµηνε�α.

ML (κτ�µηση
M;νθ�ς P��σσ�ς

�Aθ3να
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µL παλαιLς κα) καινLς διαθ4κες. >H Πα-
λαι9 ∆ιαθ3κη πρ�ηγ3θηκε τ�K Jριστια-
νισµ�K (περιγρ#φει τ.ν περιπλ#νηση τ:ν
δHδεκα φυλ:ν τ�K �Iσρα3λ, ;π0 τ.ν γE-
νεση �ς τ.ν (γκατ#στασ3 των στ. γ4 τ4ς
(παγγελ�ας Xανα#ν). �Aλλ9 α^τ. τ.ν
dστ�ρ�α δLν µCς τ.ν (πE6αλαν �d >E6ραB�ι.
MEJρις Vτ�υ �d Jριστιαν�) 6υ7αντιν�)

(π4ραν τ.ν Πεντ#τευJ� τ�K Mωυσ4 κα)
τ.ν Dκαναν δ=γµα κα) φλ#µπ�υρ� τ�K Jρι-
στιανισµ�K, γι9 ν9 (πι6#λ�υν τ0ν µεσαι-
ωνικ0 σκ�ταδισµ0 (ν#ντια στ0 διαλεκτικ0
πνεKµα τ:ν πρ�γ=νων µας.

ML τιµ.
Bασ. Γεωργι;δης

�Aθ3να

«Φωτειν. σηµ;δια» στ�1ς EEλληνες τ/ς B4ρειας CAµερικ/ς

Γιατ� τ�π�θετ:θηκε T κατ�ικ�α τAν θεAν στ�ν POλυµπ�;

Σηµε�ωση «∆αυλ��»: Στ� �ι�λ�� «�H  να�ρ�ν�λ�γηση τ-ς Πρ�ϊστ�ρ�ας»
τ�	 κ. K. K�υτρ�υ�>λη, π�� ,κδ�δεται  π� τ�ν «∆αυλ�» κα. θ1 κυκλ�φ�-
ρ0ση µ>�ρι τ>λ�υς KAπριλ��υ, Fπ�ρ�ει ,πιστηµ�νικ$  π�ντηση στ$ν  π�-
ρ�α τ�	 ,πιστ�λ�γρ�φ�υ γι1 τ� τ� nταν I «POλυµπ�ς».



�O τ�τλ�ς τ�	 
ι
λ��υ τς Mα�ρης Λ�φκ�
ιτς στ�ν �µερικανικ� �κδ�ση “Not
Out of Africa” καταδεικν�ει,  τι ! "λληνικ� φιλ�σ�φ�α δ#ν πρ��ρ%εται �π& τ�ν
�φρικανικ'. Πρ*κειται γι, τ�ν δυναµικ-τερη κα. συστηµατικ-τερη �π/ντη-
ση π�1 δ*θηκε στ�1ς �φρ�κεντρ�3�ντες �E
ρα��υς τς κ�νησης «Mα�ρη
6Aθην8» τ:ν HΠA. T& 
ι
λ�� της �γινε �ντικε�µεν� τς τερ/στιας δηµ�σι*τη-
τας, δι*τι θ�γει 3ητ'µατα π�1 =>ακ�λ�υθ�	ν ν, �π�τελ�	ν �ντικε�µεν� συ3'-
τησης κα. διαµ/%ης στ.ς HΠA. O? =πικριτ�ς της =πικεντρ-ν�υν τ, =πι%ειρ'-
µατ/ τ�υς @%ι στ�ν ?στ�ρ�α τς φιλ�σ�φ�ας �λλ, στ& 3'τηµα τς φυλς. T�ν
κατηγ*ρησαν,  τι =µπν�εται �π& ρατσιστικ, κ�νητρα κα. εAναι «�ρειαν�στρια
�E
ρα�α». �H ?στ�ρ�α, λ�νε, πρ�πει ν, >αναγραφB �κ*µη κα. µ# πλαστ, στ�ι-
%εCα, �ρκεC ν, δικαι-νBη τ�1ς DθαγενεCς 6Aµερικαν�1ς κα. τ�1ς 6Aφρικαν��ς.

�H κ. Mα�ρη Λ�φκ��ιτς (στ� µ�σ�ν) µ� τ�ν καθηγητ� τ�� Πανεπιστηµ��υ τ"ς
B. Kαρ�λ�νας δρα Γε(ργι� Zερ�� κα* τ� συνεργ+τιδα τ�� «∆αυλ��» κ. N+νσυ

Mπ�σκα (0ριστερ1) στ� O3�λµινγκτων τ"ς B. Kαρ�λ�νας.

«5Aναµφι�7λως 8 �Eλληνικ�ς
Π�λιτισµ�ς ε:ναι 8 0ρ;αι7τερ�ς»

H EBPAIA EΛΛHNIΣTPIA MAIPH ΛEΦKOBITΣ MIΛA
ΣTON «∆» ΓIA TH MAXH THΣ YΠEP THΣ EΛΛA∆OΣ

«O< =Eλληνες διε;(ρισαν τ�ν >πιστ?µη 0π� τ� θε�κρατ�α»



M�α �E�ρα�α µιλ@ γι1 τ�Aς �E�ρα��υς:
«�H Cδ�α τ"ς γεν�κτ�ν�ας ε:ναι στ�ν Π. ∆ιαθ?κη»

�H κ. Mα�ρη Λ�φκ !ιτς, &!ραϊκ(ς καταγωγ(ς + ,δια, ./ηγε1 τ2ν «4ντα-
ση» π 8 .πικρατε1 µετα/8 τ : &λληνισµ : κα< τ : &!ραϊσµ : =π> τ2ν
=ρ?αι@τητα:

«Πιστε�ω  τι ! σ�γκρ�υση τ:ν δ�� κ*σµων εAναι =µφαν�ς στ�ν Kαιν�
∆ιαθ'κη. O? �E
ραC�ι Hταν, κα. µερικ�. παραµ�ν�υν, Iπερ*πτες σ%ε-
τικ, µ# τ�ν θρησκε�α τ�υς κα. πεπεισµ�ν�ι  τι εAναι σωστ��, =νB:  λ�ι
�? Iπ*λ�ιπ�ι εAναι λ/θ�ς. O? JEλληνες κα. �? PωµαC�ι τ:ν πρ-των Xρι-
στιανικ:ν %ρ*νων =νω%λ�	ντ� �π& τ�ν =µµ�ν� τ:ν �E
ρα�ων σ# Mναν

– Π�ι7 Eταν τ� κ�νητρ� π�A σ@ς Fθησε ν1 0σ;�ληθ"τε µ� τ�ν κλασσικ� �Eλλ+-
δα;

M.Λ.: ΘC 4λεγα τυ?α1 . ΠEγαινα σF Gνα Hδιωτικ> =νε/Iρτητ  γυµνIσι , Jπ υ
µKς πρ σ�φεραν δL  µαθEµατα .πιλ γ(ς: 5 ?ρ@νια ΛατινικC κα< 3 ?ρ@νια �Eλλη-
νικI. EP?α Qδη διδα?θ( τC ΛατινικC κα< Qµ υν καλ2 σ’ αSτ> τ> µIθηµα. TEτσι
 U καθηγητ�ς µ υ µ : συν�στησαν νC διαλ�/ω τ> µIθηµα τVν �EλληνικVν. MF
γ Eτευσαν τ@σ , Wστε νC µ2ν µπ ρV νC σταµατEσω τ2ν µελ�τη τ υς.

– �O σIJυγ7ς σας, γνωστ�ς φιλλ�λην, σ@ς >πηρ�ασε στ�ν κατεIθυνση π�A 0κ�-
λ�υθ?σατε στ�ν καρρι�ρα σας;

M.Λ.: T>ν σLXυγ@ µ υ τ>ν γνYρισα =ργ@τερα. THµ υν Qδη κατα/ιωµ�νη .παγ-
γελµατικC κα< εP?α κIνει τ<ς .πιλ γ�ς µ υ. �H µελ�τη τ(ς κλασσικ(ς �EλλIδας µF
γ Eτευε, Jπως σKς εPπα, =π> τ> ΓυµνIσι  κα< µF =ναXω γ ν :σε. TEτσι συν�?ι-
σα τ<ς κλασσικFς σπ υδ�ς µ υ στ> K λλ�γι  Wellesly κα< τ> διδακτ ρικ@ µ υ στ>
Harvard.

▲
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T�ν κ. Mα�ρη Λ�φκ�
ιτς τ�ν συναντ'σαµε στ& Wilmington τς B*ρειας Kα-
ρ�λ�νας,  π�υ µετ�
η �νταπ�κριν*µενη σ# σ%ετικ� πρ*σκληση τς τ�πικς
AXEΠA κα. τ�	 �Eλληνικ�	 K�ιν�τικ�	 Σ%�λε��υ τ�	 Wilminghton. �H δια-
πρεπ�ς �Eλλην�στρια =>�φρασε τ�ν �νησυ%�α της γι, τ�ν π�ρε�α τ:ν κλασ-
σικ:ν σπ�υδ:ν στ�ν %-ρα της, µ8ς =>'γησε τ.ς =πικρατ�	σες τ/σεις γι, τ�ν
�ναθε-ρηση τς ?στ�ρ�ας, µ�λησε γι, τ� σηµασ�α κα. συµ
�λ� τς �ρ%αι�ελ-
ληνικς φιλ�σ�φ�ας στ�ν �νθρωπ*τητα κα. γι, τ, µελλ�ντικ/ της σ%�δια. 6Aκ�-
λ�υθεC τ& πλρες κε�µεν� τς συνεντε�>ε-ς της πρ&ς τ&ν «∆αυλ*».

▲



«�O �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς ε�ναι � �ρ�αι�τερ�ς»
– T� σ@ς γ�ητεIει 0π� τ�ν Mλληνικ� 0ρ;αι7τητα;

M.Λ.: aAναµφ�! λα e �Eλληνικ>ς Π λιτισµ>ς εPναι e =ρ?αι@τερ ς. �YπIρ? υν
!�!αια κα< fλλ ι σηµαντικ < =ρ?α1 ι π λιτισµ < Jπως τ(ς AHγLπτ υ g τ(ς Mε-
σ π ταµ�ας. Σηµαντικ2 hταν κα< + συµ! λ2 τVν Pωµα�ων,  U eπ 1 ι διατEρη-
σαν κα< δι�δωσαν τ> µεγαλε1  τ : �Eλληνισµ :. OU iEλληνες Jµως hταν αSτ < π 8
.πιν@ησαν τ2ν γλVσσα. M�λησαν τ2ν γλVσσα µF τρ@π  π 8 κατ�στησε δυνατ2
τ2ν δηµι υργ�α τ(ς .πιστEµης. aAκ@µη κα< µF τ2ν µυθ λ γ�α τ υς .πιν@ησαν
τρ@π υς γιC τ2ν &ρµηνε�α τVν γεγ ν@των κα< τ2ν ./�ταση τ : κ@σµ υ, τρ@π υς
 U eπ 1 ι δFν µετα!λEθηκαν κα< δFν =λλ ιYθηκαν µF τ2ν παρ�λευση τ : ?ρ@ν υ
– =κ@µη κι Jταν /�?ασαν τ2ν θρησκε�α τ υς. Kα< τ> γεγ ν>ς αSτ> καθιστkK τ2ν
πρ σφ ρI τ υς σηµαντικE.

∆Fν εPναι µ@ν  + πρ σφ ρC τ(ς 4νν ιας τ(ς δηµ κρατ�ας. Γιατ�, lν θ�λετε, +
σηµεριν2 δηµ κρατ�α διαφ�ρει =π> τ2ν =ρ?αι ελληνικE. �H =θηναϊκ2 δηµ -
κρατ�α hταν Gνα εPδ ς µεγIλης mλιγαρ?�ας. �H σηµαντικE τ υς πρ σφ ρC =φ ρkK
στ<ς Hδ�ες, Jτι συστατικ> µ�ρ ς τ(ς δηµ κρατ�ας =π τελε1 + συXEτηση (δηµ@-
σι ς διIλ γ ς), Jτι συστατικ> µ�ρ ς τ(ς µIθησης εPναι + δυνατ@τητα τ(ς δια-
φων�ας· κα< τ> γεγ ν>ς Jτι  U iEλληνες στ<ς συXητEσεις τ υς δFν .ν�πλεκαν τ 8ς
θε Lς τ υς, τ2ν θε λ γ�α. iOλα αSτC =νEκ υν στ 8ς iEλληνες. EPναι + πρYτη
φ ρC στ2ν Uστ ρ�α τ(ς =νθρωπ@τητας, π 8 κIπ ι ς µ�λησε γιC Hδ�ες ?ωρ<ς =να-
φ ρFς σF θε Lς. KIτι π 8 δFν κατIφεραν νC κIν υν  U �E!ρα1 ι κα<  U AHγLπτι-
 ι. ∆Fν µπ ρ :σαν νC τ> κIν υν. ΣF κIθε συXEτηση .ν�πλεκαν τ> θεϊκ> στ ι?ε1 .

κα. µ�ναδικ& Θε*. 6Aλλ, πιστε�ω,  τι Q πραγµατικ&ς λ*γ�ς τς σηµε-
ρινς “�ντασης“ κα. “σ�γ%υσης” µετα>1 τ:ν δ�� κ*σµων Tφε�λεται
στ& γεγ�ν&ς  τι Q Xριστιανισµ&ς εAναι �ντισηµιτικ&ς. Bε
α�ως, =νB: !
�νταση αUτ� µερικ:ς �ν/γεται στ�ν �ρ%αι*τητα, ταυτ�%ρ*νως αUτ�-
ανανε-νεται συνε%:ς. Bασικ, Q µ�ντ�ρν�ς π�λιτισµ&ς εAναι Mνας συν-
δυασµ&ς τ�	 �ρ%αι�ελληνικ�	 κα. τ�	 "
ραϊκ�	. 6Eµπερι�%ει κα. τ,
δ�� στ�ι%εCα. Πιστε�ω,  τι Hρθε Q %ρ*ν�ς ν, �ντιπαρ�λθ�υµε αUτ� τ�ν
“σ�γκρ�υση”.

»T*σ� Q Xριστιανισµ&ς  σ� κα. Q 6I�υδαϊσµ&ς �λλ, κα. τ& 6Iσλ,µ δ#ν
µπ�ρ�	ν ν, =κτιµ'σ�υν τ&ν π�λυθεϊσµ& κα. θεωρ�	ν  σ�υς πιστε��υν
σ’ αUτ&ν �ν*ητ�υς. JOταν λ�ιπ&ν >εκινB8ς µ# τ�ν θ�ση “αUτ�. �%�υν Yδι-
κ� κι =µεCς �%�υµε δ�κι�”, τ*τε δ#ν µπ�ρεCς ν, λ/
Bης σ�
αρ, Iπ’ @ψιν
σ�υ τ�ν �ρ%αι�ελληνικ� γραµµατε�α. �H �ρ%αι�ελληνικ� θρησκε�α εA%ε
σ�
αρ, [θ�πλαστικ, στ�ι%εCα. 6E,ν τ& παραδε%θBς αUτ*, τ*τε µπ�ρεCς

▲
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ν, πρ�σεγγ�σBης τ&ν �ρ%αC� κ*σµ�. Bε
α�ως τ�ν εUθ�νη δ#ν τ�ν φ�ρει
�π�κλειστικ, κα. µ*ν�ν Q Xριστιανισµ&ς �λλ, κα. γενικ-τερα �? σ�γ-
%ρ�νες θρησκεCες τς ∆�σης, π�1 εAναι µ�ν�θεϊστικ�ς.

»O? �E
ραC�ι εAναι ε\κ�λα �ναγνωρ�σιµ�ι ]ς =θνικ� Qµ/δα κα. εAναι
Q ε\κ�λ�ς στ*%�ς. �Yπ/ρ%ει µεγ/λη 
ι
λι�γραφ�α =ναντ��ν τ:ν �E
ρα�-
ων, ! Qπ��α τ, τελευταCα %ρ*νια =νισ%�εται κα. �π& τ&ν �ντισηµιτισµ&
τ:ν µα�ρων. Γι, τ&ν τελευταC� εUθ�ν�νται �φ’ "ν&ς Q �ντισηµιτισµ&ς
τ�	 Xριστιανισµ�	,  πως σ8ς πρ�εCπα, �λλ, κα. τ& γεγ�ν&ς  τι π�λλ�.
�E
ραC�ι σ’ αUτ� τ�ν %-ρα εAναι Dδι�κττες τς γς. Θ, πρ�σ�θετα κα.
τ&ν παρ/γ�ντα,  τι µερικ:ς εAναι “
�λικ&” ν, =πιρρ�πτBης εUθ�νες στ�1ς
�E
ρα��υς. EAναι �? “Mτ�ιµ�ι =%θρ��”».

�H κ. Λ�φκ !ιτς παραδ�?εται, Jτι  U �E!ρα1 ι πρ �!αλαν κα< «?ρη-
σιµ π �ησαν» τ> «eλ καLτωµα» rπ�ρ τ υς: «Kατ, κ/π�ι� τρ*π�, να�.

�Aντιδρ�σεις κα� �πειλ!ς γι# τ� $ι$λ%� της

– Π�ι�ς Eταν �< 0ντιδρ+σεις τ�� κ7σµ�υ µετ1 τ�ν Nκδ�ση τ�� �ι�λ��υ σας “Not
Out of Africa” (Mλληνικ� 0π7δ�ση: «�H MαIρη 5Aθην@, MIθ�ι κα* πραγµατι-
κ7τητα»);

M.Λ.: �Yπ(ρ/αν θετικ�ς, .νθ υσιYδεις =ντιδρIσεις =λλC κα< =ρνητικFς =π’
Jσ υς «θLµωσαν» µF J,τι θεYρησαν Jτι Hσ?υριX@µ υν στ> !ι!λ�  µ υ. Π λλ <
=π> τ 8ς Hσ?υρισµ 8ς π L µ : =π�διδαν, δFν rπIρ? υν στ> !ι!λ�  µ υ. M�α γυ-
να1κα µ : εPπε τ> ./(ς: «ΠιστεLεις Jτι e λα@ς µ υ δFν εPναι 4/υπν ς (σ.σ. e =φρι-
κανικ@ς);». OSδ�π τε rπ στEρι/α κIτι τ�τ ι . ΣαφVς rπIρ? υν 4/υπν ι fνθρω-
π ι στ2ν A,γυπτ , tπλVς 4τυ?ε νC µ2ν «.πιν Eσ υν»  U AHγLπτι ι τ2ν &λληνικ2
φιλ σ φ�α. ASτ> εPναι Jλ . T> µ@ν  π 8 rπ στηρ�Xω εPναι, Jτι πρ�πει νC =να-
γνωρισθk( + πρ σφ ρC τVν =ρ?α�ων �EλλEνων φιλ σ@φων. ASτ> δFν καθιστkK
τ 8ς rπ λ �π υς «µ2 4/υπν υς».

Στ2ν =ρ?2 =ναστατYθηκα, eµ λ γV. MF =ναστIτωνε + Hδ�α, Jτι e κ@σµ ς µπ -
ρ :σε νC ν µ�Xkη Jτι µελ�τησα τ>ν =ρ?α1  κ@σµ  κα< Jτι συγκIλυπτα στ ι?ε1α,
.πειδ2 εPµαι φυλετ�στρια κα< µισ :σα τ 8ς �E!ρα� υς. Kι αSτ> εPναι γελ 1 , δι@-
τι + ,δια εPµαι �E!ρα�α. Σ’ Jλ υς αSτ 8ς =πEντησα, Jτι  U Hσ?υρισµ � τ υς εPναι
λανθασµ�ν ι κα< =π τελ :ν παρα!�αση τ(ς Uστ ρ�ας. �H Jλη συXEτηση γLρω
=π> τ> θ�µα, µF τ>ν τρ@π  π 8 διενεργε1ται, =φ ρK στ2ν aAµερικ2 σEµερα κα<
δFν =φ ρK καθ@λ υ στ>ν =ρ?α1  κ@σµ . �AπλVς σκ�φτηκα νC «τ> πV» δηµ σ�ως.
ASτ> φυσικC δFν hταν Gνα «δηµ φιλFς» µEνυµα.

OU κIτ ικ ι τ(ς aAµερικ(ς σEµερα, =ντ< νC µελετEσ υν τ>ν &αυτ@ τ υς, πρ -
σπαθ :ν νC διαστρε!λYσ υν τ2ν Uστ ρ�α κα< νC τ(ς στερEσ υν τ> ν@ηµI της. �O
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σκ π>ς τ(ς µελ�της τ : παρελθ@ντ ς δFν εPναι νC καταν Eσ υµε τ 8ς &αυτ Lς
µας κα< νC =νακαλLψ υµε τ<ς πραγµατικFς g rπ τιθ�µενες ρ�Xες µας, =λλC νC µI-
θ υµε γιC τ> παρελθ@ν. ∆Fν ε,µαστε  U =ρ?α1 ι iEλληνες. Kαν�νας µας δFν εPναι.

– =Oταν >κδ7θηκε τ� �ι�λ�� σας, σ@ς στ?ριOαν =Eλληνες 0καδηµαϊκ�* στ*ς HΠA;
M.Λ.: ΘεωρV, Jτι 4δει/αν .νδιαφ�ρ ν κα< µF στEρι/αν =π> τ2ν =ρ?E. aAλλC .λI-

?ιστ ι =π> αSτ 8ς hταν καθηγητFς τ(ς κλασσικ(ς =ρ?αι@τητ ς. OU περισσ@τε-
ρ ι πρ �ρ? νταν =π> fλλ υς .πιστηµ νικ 8ς κλIδ υς.

– ∆ε;θ?κατε 0πειλ�ς µετ1 τ�ν Nκδ�ση τ�� �ι�λ��υ σας;
M.Λ.: ΓιC Gνα διIστηµα να�. ∆Fν =παντ :σα στ> τηλ�φων . vHταν δLσκ λ .

∆ιI!αXα τ2ν =λληλ γραφ�α µ υ, =λλC κατC καιρ 8ς .λIµ!ανα γρIµµατα, π 8
.κ πρYτης wψεως 4µ ιαXαν «xπ πτα». ΣυνEθως δFν hταν. ∆Fν δ�?θηκα .κδη-
λYσεις !�ας. �ΩπωσδEπ τε 4λα!α π λλC δυσIρεστα τηλεφωνEµατα κα< .πιστ -
λ�ς. Στ2ν πλει ψηφ�α τ υς  U .πιστ λFς π 8 4λα!α =π> λευκ 8ς κα< µαLρ υς
=π> eλ@κληρη τ2ν ?Yρα hταν π λ8 .νδιαφ�ρ υσες κα< ?ρEσιµες. TEλα!α πIνω
=π> 700 γρIµµατα. OU δυσαρεστηµ�ν ι δηµ σ�ευσαν .πιθετικC fρθρα .ναντ� ν
µ υ, =λλI, !λ�πετε, X :µε σF µ�α .λεLθερη ?Yρα κι e καθ�νας µπ ρε1 νC γρIφkη
J,τι .πιθυµε1...

– T�ν περασµ�ν� ;ρ7ν� �ρεθ?κατε στ�ν �Eλλ+δα κατ7πιν σ;ετικ"ς πρ�σκλ?σε-
ως 0π� τ� 5Ων+σει� =Iδρυµα.

M.Λ.: ΠαρC τ> γεγ ν>ς Jτι .πισκ�φθηκα τ2ν �EλλIδα =ρκετFς φ ρFς (πIνω
=π> 20), δ�?θηκα εS?αρ�στως τ2ν πρ@σκληση τ : aΩνασε� υ, + eπ �α eµ λ -
γ υµ�νως hταν µ ναδικ2 κα< µ : 4δωσε τ2ν εSκαιρ�α νC µε�νω στ2ν ?Yρα σας
µεγIλ  διIστηµα, νC γνωρ�σω κα< νC =νταλλI/ω =π@ψεις µF =ρκετ> κ@σµ .

6Aλλ, δ#ν πιστε�ω,  τι αUτ& συµ
α�νει Dδιαιτ�ρως στ�ν %-ρα µας. Π*-
σ�ι �π& =µ8ς στ.ς HΠA ε`µαστε εUθ�ως =πηρεασµ�ν�ι �π& τ& Qλ�κα�-
τωµα;».

– �Ωστ@σ  =ν�γειραν κα< συνε?�X υν νC =νεγε�ρ υν µνηµε1α τ : eλ -
καυτYµατ ς. TYρα δηµι υργε1ται Gνα ν�  µ υσε1  στ2ν N�α �Y@ρκη
=λλC κα< στ2ν Γερµαν�α. E,?αµε =ρκετFς γεν κτ ν�ες στ2ν Uστ ρ�α τ(ς
=νθρωπ@τητας. ∆Fν rπ�φεραν µ@ν ν  U �E!ρα1 ι...

– Nα�. Σαφ:ς, Iπ/ρ%ει ! γεν�κτ�ν�α τ:ν Mικρασιατ:ν τ& 1922 �λλ,
κα. Yλλων =θνικ�τ'των. gIσως τ& µ�υσεC� τ�	 �Oλ�καυτ-µατ�ς θ, �πρε-
πε ν, τ.ς σηµατ�δ�τB κα. ν, θεωρηθB µ�υσεC� γι,  λες τ.ς γεν�κτ�ν�ες
 λων τ:ν =θνικ�τ'των. T& Qλ�κα�τωµα τ:ν �E
ρα�ων εAναι Mνα τραγικ&
παρ/δειγµα γι, τ�ν =π�%' τ�υ. EAναι εDρωνικ*, �λλ/, =,ν τ& σκεφτB κα-
νε�ς, ! Dδ�α τς γεν�κτ�ν�ας >εκινB8 �π& τ�ν Παλαι, ∆ιαθ'κη.

N. Mπ.
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«�Aλ&θεια θ# (πρεπε ν# ε�ναι ) µ* �λ&θεια»!
– Π�� 0π�δ�δετε τ�ν τ+ση γι1 0ναθε(ρηση τ"ς παγκ7σµιας <στ�ρ�ας;

M.Λ.: aOφε�λεται σF δL  λ@γ υς. aAφ’ &ν>ς στ> κ�νηµα π 8 .µφαν�Xεται κυρ�ως
στ 8ς =καδηµαϊκ 8ς κLκλ υς, π 8 rπ στηρ�X υν Jτι στ2ν πραγµατικ@τητα δFν
rπIρ?ει κανεν>ς ε,δ υς Uστ ρ�α. M�α «µεταµ ντ�ρνα» κ�νηση, π 8 rπ στηρ�Xει
Jτι Jλα εPναι =π@ρρ ια τVν κ ινωνικVν δ µVν κα< δFν εPναι δυνατ>ν νC γνωρ�-
X υµε τ�π τα γιC τ> παρελθ@ν. EPναι Gνα εPδ ς κυνισµ : =π�ναντι στ<ς παραδ -
σιακFς γνYσεις. aAπ@ τ2ν fλλη πλευρC ταυτ ?ρ@νως .πικρατε1 + =ντ�ληψη, Jτι
τC πανεπιστηµιακC UδρLµατα πρ�πει νC γ�ν υν φ ρε1ς τ(ς κ ινωνικ(ς =λλαγ(ς.

OU δL  αSτFς τIσεις σF συνδυασµ> διατε�ν νται, Jτι + Uστ ρ�α, Jπως εPναι κα-
ταγεγραµµ�νη, εPναι + Uστ ρ�α τ : λευκ : =νθρYπ υ κα< συνεπVς δFν εPναι =λE-
θεια. �Yπ στηρ�X υν λ ιπ@ν, Jτι µπ ρ :µε νC «=ναµ ρφYσ υµε» τ2ν Uστ ρ�α,
γιC νC ! ηθEσ υµε τ 8ς =νθρYπ υς. NC «π :µε» τ2ν Uστ ρ�α Jπως τ2ν .πιθυ-
µ :ν  U καταπιεσµ�νες eµIδες. Kα< αSτ> δFν =φ ρK µ@ν  στ 8ς aAφρικαν 8ς
=λλC κα< στ 8ς Hθαγενε1ς aAµερικαν 8ς κα< τ2ν Jλη διαµI?η γLρω =π> τ> !ι!λ� 
µ υ.

M�α συνIδελφ@ς µ υ =π> τ> Tµ(µα �IσπανικVν Σπ υδVν µ : εPπε ?αρακτη-
ριστικI: «aAκ@µη κα< lν  U Hσ?υρισµ � τ υς δFν εPναι =λEθεια, δFν πειρIXει, για-
τ� αSτ2 θC 4πρεπε νC εPναι + =λEθεια»! Kι e κ@σµ ς rπ στηρ�Xει: «Θ�λ υµε,  U
Hθαγενε1ς νC =πελευθερωθ :ν, κα< συνεπVς eτιδEπ τε ./υπηρετε1 αSτ> τ>ν σκ π>
εPναι σωστ@». Kι =παντV: «ΣαφVς. aAλλC τ@τε δFν πρ@κειται γιC Uστ ρ�α =λλC
γιC µυθιστ ρι γραφ�α». �H τIση αSτ2 δFν =φ ρK µ@ν ν στ>ν =φρ κεντρισµ@,
=λλC .κφρIXει Gνα γενικYτερ  κλ1µα, π 8 .κπηγIXει =π> τ2ν .πιθυµ�α τVν aAµε-
ρικανVν νC καταστEσ υν τC πIντα πρακτικI. Πρ�πει νC καταστEσ υµε τC πα-
νεπιστEµια ?Yρ υς π 8 νC διαµ ρφYν υν, νC δι ρθYν υν τ<ς κ ινων�ες, νC τ<ς
κIν υν τ�λειες. K ινων�ες, Jπ υ e καθ�νας 4?ει δ�κι . NC δι ρθYσ υµε τC «λI-
θη» κα< τ<ς «=δικ�ες» τVν κ ινωνιVν.

T> α,τηµα αSτ> δFν =φ ρK µ@ν  στ2ν κ ινωνικ2 π λιτικE, + eπ �α =π τρ�πει
τ<ς κ ινωνικFς διακρ�σεις –κIτι π 8 Jλ ι µας .πιδιYκ υµε. T> α,τηµI τ υς =φ ρK
στ> νC =λλI/ υµε τC πρ γρIµµατα σπ υδVν, τ2ν διδακτ�α xλη, νC γ�νkη π λυε-
θνικE, νC διδIσκ υµε γιC Jλα τC 4θνη– αSτ> εPναι τ> «π λυεθνικ> κ�νηµα». ∆Fν
πρ�πει νC δ�ν υµε 4µφαση στ>ν εSρωπαϊκ> π λιτισµ@, στ2ν εSρωπαϊκ2 λ γ τε-
?ν�α κ. .κ.

�Ωστ@σ  e ?ρ@ν ς π 8 4? υµε στ2ν διIθεσE µας στC πανεπιστEµια εPναι πε-
ριωρισµ�ν ς κα< .κ τVν πραγµIτων πρ�πει νC .πιλ�/kης τ> τ� θC διδI/kης. MερικC
πρIγµατα εPναι πι> σηµαντικI: νC δLνασαι νC καταν Eσkης στατιστικE, !ασικC
µαθηµατικI, νC γνωρ�Xkης τ SλI?ιστ ν µ�α /�νη γλVσσα, νC κατ�?kης .παρκVς τ2ν
=γγλικ2 γλVσσα, στ2ν eπ �α διδIσκεσαι τC µαθEµατα – κIτι π 8 πρ ϋπ θ�τει
τ2ν µελ�τη τ(ς =γγλικ(ς φιλ λ γ�ας. Kα< φυσικC πρ�πει νC διδα?θk(ς Uστ ρ�α,
w?ι µ@ν ν τ2ν Uστ ρ�α τVν HΠA =λλC τ2ν Uστ ρ�α κα< fλλων περι ?Vν τ : πλα-
νEτη µας.

OU ,δι ι .π�σης rπ στηρ�X υν, Jτι  U λευκ < φ ιτητFς πρ�πει νC διδIσκωνται,
π|ς ?Iρη στ> ?ρVµα τ υς =π λαµ!Iν υν ./αιρετικC πρ ν@µια. MC αSτ> =πευ-
θLνεται µ@ν  στ2 µεσα�α κα< =νYτερη κ ινωνικ2 τI/η τVν λευκVν. ∆Fν =φ ρkK

∆ΑΥΛ\Σ/208, aAπρ�λι ς 199913070



στ2ν κατYτερη τI/η τVν λευκVν φ ιτητVν,  U eπ 1 ι δFν 4? υν  Hκ ν µικ 8ς
π@ρ υς κα< =γων�X νται. ΣυνεπVς τ� διακηρLττ υν;

T� πι� σηµαντικ� θ-µα: O/ κλασσικ!ς σπ�υδ!ς στ�ς HΠA
– M� τ� 0σ;�λεSσθε τ(ρα;

M.Λ.: aAκ@µη =σ? λ :µαι µF τ> θ�µα τ(ς «MαLρης aAθηνKς»· θC µπ ρ :σα
νC =σ? ληθV περισσ@τερ  µF τ<ς =ρ?α1ες .πιστ(µες. ΘC Qθελα Jµως νC .µπλ υ-
τ�σω µF ν�α στ ι?ε1α τ> !ι!λ�  µ υ “Not Out of Africa” κα< νC τ> .πανεκδYσω.
Kι αSτ@, γιατ< θC Qθελα  U γ νε1ς τVν µαθητVν αSτ(ς τ(ς ?Yρας (σ.σ. HΠA) νC
4? υν Gνα !ι!λ�  νC =ναφ�ρωνται, Jπ υ θC παρ υσιIXωνται  U διIφ ρ ι Hσ?υ-
ρισµ �, τC στ ι?ε1α κα<  U =π δε�/εις. TEτσι θC 4? υν τ2ν δυνατ@τητα νC δια-
µ ρφYσ υν τ2ν δικE τ υς γνYµη – =σ?�τως lν πιστεLω Jτι µ�α εPναι + σωστ2 κα-
τεLθυνση, καθ|ς  U =π δε�/εις εPναι σαφ�στατες.

MετC =π> αSτ> δFν γνωρ�Xω τ� θC κIνω. Σκεφτ@µ υν νC γρIψω Gνα !ι!λ�  γε-
νικ : .νδιαφ�ρ ντ ς γιC τ> εSρ8 κ ιν> πIνω στ>ν «µ:θ ». ΠιστεLω, Jτι εPµαι =π>
τ 8ς λ�γ υς µελετητFς τVν κλασσικVν .πιστηµVν, π 8 µπ ρ :ν νC γρIψ υν γιC
τ> εSρ8 κ ιν> κα< w?ι µ@ν  γιC τ 8ς συναδ�λφ υς µας. ΘεωρV, Jτι τ> πι> σηµα-
ντικ> θ�µα εPναι νC σYσ υµε τ<ς κλασσικFς .πιστ(µες στ<ς HΠA.
– Kυρ�α Λ�φκ��ιτς, γνωρ�Jετε τ� �ι�λ�� “Hebrew is Greek”;

M.Λ.: T> !ι!λ�  στ> eπ 1  =ναφ�ρεστε τ> 4?ω =κ Lσει, =λλC δFν τ> 4?ω δια-
!Iσει. ΣυνεπVς δFν µπ ρV νC τ> σ? λιIσω. Mπ ρV Jµως µετC !ε!αι@τητ ς νC
rπ στηρ�/ω, Jτι + γλωσσ λ γ�α εPναι Gνα παιγν�δι, τ> eπ 1  =ρ�σκ νται νC πα�-
X υν =ρκετ < τελευτα1α. iEνας «./πFρ» πα�?της τ : ε,δ υς εPναι e Martin Bernal,
e eπ 1 ς .πιδιYκει νC =π δε�/kη Jτι + αHγυπτιακ2 γλVσσα .πηρ�ασε τ2ν &λληνι-
κE. ΓιC τ>ν σκ π> αSτ> !ρ�σκει λ�/εις =ντιστ �?ως αHγυπτιακFς κα< &λληνικ�ς,
π 8 4? υν παρ@µ ι  h? . Στ2ν γλωσσ λ γ�α Jµως δFν 4?ει σηµασ�α µ@ν  e h? ς
κα< + µ ρφ2 =λλC κα< + σηµασι λ γ�α κα< + γραµµατικE.
– Bρ�σκετε >νδιαφ�ρ�ν στ*ς >πισκ�ψεις σας στ�ν �Eλλ+δα;

M.Λ.: Π λλC πρIγµατα =π> τ>ν =ρ?α1  κ@σµ  .πι!ιYν υν στ2ν σLγ?ρ νη
�EλλIδα. �H aAθEνα κατC κIπ ι  τρ@π  ./ακ λ υθε1 νC 4?kη π λλFς µικρFς γει-
τ νι�ς. OU iEλληνες .πικ ινων :ν µετα/L τ υς. Στ> κ�ντρ  τ(ς π@λης, στ> K -
λωνIκι, συναντKς τC λεγ@µενα «πηγαδIκια». aAκ@µη κα< σEµερα νιYθεις τ2ν
,δια φιλ /εν�α, γιC τ2ν eπ �α δια!IX υµε στ2ν =ρ?αι@τητα. aAναγνωρ�X υµε
=κ@µη τC ,δια µ�ρη, κα< αSτ>ς εPναι Gνας =π> τ 8ς λ@γ υς π 8 µ’ =ρ�σει νC τα-
/ιδεLω στ2ν �EλλIδα.

ΓιC Jσ υς rπ στηρ�X υν Jτι  U σLγ?ρ ν ι iEλληνες δFν παρIγ υν π λιτισµ>
θC τ 8ς rπενθLµιXα τC 400 ?ρ@νια τ(ς σκλα!ιKς =π> τEν aOθωµανικ2 ASτ κρα-
τ ρ�α. Xρ@νια π 8 /επ�ρασαν σF π λ8 µικρ> ?ρ νικ> διIστηµα κα< κατIφεραν
νC =ναπληρYσ υν τ>ν «?αµ�ν  ?ρ@ν », δηµι υργYντας τ2ν σLγ?ρ νη νε ελλη-
νικ2 γλVσσα. T> µ@ν  π 8 µF στεν ?ωρε1 εPναι, Jτι + σLγ?ρ νη aAθEνα 4?ει «./ευ-
ρωπαϊσθ(» κα< 4?ει ?Iσει τ> παραδ σιακ@ της ?ρVµα κατC µεγIλ  µ�ρ ς.

N+νσυ Mπ�σκα
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M� τ� (σπασµ�να) φτερ� τ�ς Pωµι�σ�νης

Π�ι�ς ∆�ας νεφεληγερ�της ρ�πτει τ��ς κεραυν��ς τ�υ; Π�ει α�τ�ς. �Aλλ�ς
�ρριψε τ��ς κεραυν��ς τ�υ στ! µ�#τρα $λων α�τ&ν π�� 'πιµ�ν�υν (λληνικ�.
�A)! π�σ� θ! ,θελα ν! δ& τ! .υνισµ�να µ�#τρα α�τ&ν τ�# «∆αυλ�#». N�! 'δ&
µ�# κ�θ�νται, στ3 στ�µ�)ι. T�σ� 5)6νευτ�ι µ�# ε7ναι. 8Aλλ! ν! π�� τ3 παρα-
π�τασµα τ�# να�# 'σ)�σθη στ! δ�� κα: 'ν µ�σ;ω διαλυ�µ�νων συνν�φων 'νεφα-
ν�σθη α�τ�ς, < µεγ�λ�ς, < σε=ασµι6τατ�ς µητρ�π�λ�της Nαυπ�κτ�υ κα: >Aγ�-
�υ Bλασ��υ κ. >Iερ�θε�ς ρ�πτων τ��ς κεραυν��ς τ�υ.

Kεραυν3ς α´: «A�θεντικ�: E�ρωπαE�ι ε7ναι �F Pωµι��, ν�θ�ι �F ψ�)ν�ντες γι!
τ��ς πρ�γ�ν�υς τ�υς» ('π: λ�.ει).

T3 =λ�πω· τ3 =�υλ6σατε $λ�ι 'σεEς π�� µKς �)ετε Lαλ�σει µM τNν >Eλλ�δα κα:
τ3ν π�λιτισµ�ν της. N�θ�ς < π�λιτισµ�ς της κα: µπ�σταρδ�ι $λ�ι 'σεEς π�� λ�-
τε, $τι πρ�γ�ν�� σας Oταν < Mιλτι�δης κα: < Λεων�δας. Kα: τ� µπ�σταρδ�ι; Mι-
γ�δες!!! ∆Mν �)ετε δια=�σει Mαρτ:ν Mπερν�λ κα: τNν «Mα�ρη 8AθηνK» τ�υ;
Kα: R)ι µ�ν� µπ�σταρδ�ι µιγ�δες Oταν, 5λλ! κα: <µ�φυλ�φιλ�ι. ∆Mν �)ετε δια-
=�σει τ��ς «�Eκφυλ�υς» τ�# κυρ��υ Σιαµ�κη; Kι 'σ� µακαρι6τατε Xριστ�δ�υ-
λε, τ� τ3ν 5φUνεις τ3ν σε=ασµι6τατ� >Iερ�θε� στ3ν VAγ. Bλ�σι�; T�σ� σηµα-
ντικ3 ε7ναι α�τ3 τ3 )ωρι�; ΣτεEλε τ�ν τ�υλ�)ιστ�ν στ! 8Iω�ννινα, $π�υ < µη-
τρ�π�λ�της τ�υ σM στεν�)6ρησε γι! τNν κα#σι τ&ν νεκρ&ν· W στNν Z�κυνθ�, γι!
ν! νι6σ;η α�τ3ς < Xρυσ�στ�µ�ς τ� σηµα�ν�υν πρ�γαµιαEες σ)�σεις.

Kεραυν3ς =´: «Π�ντως 'µεEς θ! παραµ�ν�υµε Pωµη��, θ! '.ακ�λ�υθ�#µε ν!
κρατKµε τNν παρ�δ�ση τYς (νια�ας PωµαϊκYς A�τ�κρατ�ρ�ας,...» ('π: λ�.ει). T�
λ�τε τ6ρα, >Eλλην�κια; Λ�κν� µας ε7ναι τ3 BυL�ντι�, τ3 ε7πε κα: < µακαρι6τα-
τ�ς. [A) τ� θυµUθηκα τ6ρα. Λ�ω BυL�ντι� κα: κ�λ�ει τ3 στ�µα µ�υ. Nα�, α�τ3
ε7ναι τ3 λ�κν� µας. T3 λ�κν� τ3 δικ� µας. Γιατ� τ�τε 'µεEς ε]µαστε τ! µεγ�λα 5φε-
ντικ! κι 'σεEς σκλα=�κια. Kι �τσι κι 'τ�λµ��σατε ν! µKς κ�υνηθYτε, 5ναµµ�νη
σKς περ�µενε ^ θρ�κα W τ3 πλYθ�ς τ&ν φανατικ&ν µ�υ ν! σKς λυντσ�ρ;η, $πως
'κε�νη τNν =ρωµερN >Yπατ�α, π�� 'τ�λµησε ν! στενα)ωρUσ;η κ�τL!µ K�ριλλ�,
πατρι�ρ)η 8Aλε.ανδρε�ας. Φτ�#, π�� ε7πα π�λι κακι! λ�.ι: 8Aλε.�νδρεια 5π3
τ3 8Aλ�.ανδρ�ς...

Kα: µN ν�µ�σετε, σκλα=�κια >Eλλην�κια, $τι στ3ν 5γ&να µας ε]µαστε µ�ν�ι.
T3 aρθρ� τ�# σε=ασµι6τατ�υ µητρ�π�λ�τ�υ Nαυπ�κτ�υ κα: >Aγ. Bλασ��υ (π�λ�
µ’ 'ν�)λεE τελικ! α�τ3 τ�# >Aγ. Bλασ��υ) κ. >Iερ�θ��υ 'δηµ�σιε�θη στNν «8H)d
τ&ν αeθ�ρων», Rργαν� τ&ν 5π�στρ�των τYς 8Aερ�π�ρ�ας (ε]δατε π�σ� �.υπνα
5π�φε�γ�υµε κι 'γd κι α�τ�: τ3 µισητ3 «>EλληνικYς»;). VEνα µ�ν� µM στεν�)6-
ρησε στNν καλN 'φηµερ�δα· fπ�ρ)ει µ�α στUλη «MM τ! φτερ! τ�# 8Iκ�ρ�υ». ΓρU-
γ�ρα 5λλ�)τε την µM τ3 «MM τ! φτερ! τ&ν Xερ�υ=ε�µ». Kα: κ�ντε τ� γρUγ�ρα,
γιατ� στNν γωνι! µKς τNν �)ει στUσει τ3

Σ�ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



1. ΓENIKA
«Πρ�ϊστ�ρ	α»! T� �ρι� τ�� τ�λ�υς της τ�π�θετ�θηκε στ�ν �ρ�ν�λ�γ	α  να!ι"σε-

ως τ%ν &Oλυµπιακ%ν  γ"νων, �* +π�,�ι  π� τ-τε, τ� .τ�ς 776 πρ� Xριστ��, 2πανα-
λαµ!3ν�ντ� στ�ν  ρ�α	α &Oλυµπ	α κ3θε τ�σσαρα �ρ-νια. 5H θ�σπιση τ7ς  ρ�ικ7ς
2ν3ρ8εως τ%ν &Oλυµπιακ%ν 9φε	λεται σ’ <ναν =ρωα 5Hρακλ7. Kατ? τ? δεδ�µ�να
�µως τ�� ∆ι�δ"ρ�υ τ�� Σικιελι"τ�υ («5Iστ�ρικ� Bι!λι�θ�κη», µετ. A. Παπανδρ��υ,
2κδ. 5Eλλ. &Eκδ. &Oργ. Γεωργι3δη, !ι!λ. 3�ν, παρ. 74) Lπ7ρ�αν τρ	α πρ-σωπα µM τ�
Nδι� Oν�µα: «< 5ρ)αι�τατ�ς >HρακλYς κατ! τ��ς µ�θ�υς τ&ν Aeγυπτ�ων γεννUθηκε
στNν A]γυπτ�. >Yπ�τα.ε µM τ! $πλα (ρ�παλ�ν) µεγ�λ� µ�ρ�ς τYς �eκ�υµ�νης κι’ �στη-
σε τNν στUλη π�� ε7ναι στNν Λι=�η (τQς 5Hρ3κλειες Στ7λες, στ� στεν� τ�� Γι!ραλτ3ρ).
>O δε�τερ�ς Oταν hνας 'κ τ&ν 8Iδα�ων ∆ακτ�λων τYς KρUτης, hνας µ�γ�ς µM κ�π�ια
γν6ση στρατηγικYς, < <π�E�ς iδρυσε τ��ς 8Oλυµπιακ��ς 5γ&νες. Kα: < τελευταE�ς,
π�� γεννUθηκε λ�γ� πρ:ν τ3ν Tρωικ3 π�λεµ� 5π3 τNν 8AλκµUνη, < <π�E�ς δι�τρε.ε
µ�γα µ�ρ�ς τYς �eκ�υµ�νης, fπηρετ&ντας τ3ν E�ρυσθ�α κα: 'κτελ&ντας τ:ς πρ�στα-
γ�ς τ�υ. 8E.ετ�λεσε µ’ 'πιτυ)�α $λ�υς τ��ς aθλ�υς, �στησε τNν στUλη π�� ε7ναι στ3
E�ρωπαϊκ� aκρ� (τ� !-ρει� µ�ρ�ς τ�� στεν�� τ�� Γι!ραλτ?ρ) κι’ �)�ντας τ3 ]δι�
Rν�µα µM τ��ς δ�� aλλ�υς, στ3 π�ρασµα τ�# )ρ�ν�υ κα: µετ! τ3ν θ�νατ� τ�υ κλη-
ρ�ν�µησε (τ��  π�δ-θησαν  π� τ�Rς λα�Rς) $λα τ! κατ�ρθ6µατα τ&ν παλαι�τ�-
ρων, σ!ν ν! fπYρ.ε εeς τ3ν αe&να hνας µ�ν� >HρακλYς».

2. O HPAKΛHΣ TΩN AIΓYΠTIΩN
Kατ? τ�ν &Aθ. Σταγειρ	τη («&Ωγυγ	α», τ-µ�ς ∆, σελ. 487, 2κδ. &EλεUθερη Σκ�ψις

1994) Lπ7ρ8αν σαρ3ντα τρ	α Yτ�µα µM τ� Oν�µα 5Hρακλ7ς. &Eκ τ�Uτων  ναφ�ρ�νται
<8ι κατ? σειρ3ν, στ�ν +π�	α + 5Hρακλ7ς τ7ς &Aλκµ�νης εZναι + τελευτα,�ς. 5O  ρ�αι-
-τατ�ς, + 5Hρακλ7ς + πρ%τ�ς, �πως  ναφ�ρει + ∆ι-δωρ�ς + Σικιελι"της (!ι!λ. A, παρ.
24): «Oταν 5π3 τNν A]γυπτ�, κα: καθ�ρισε α�τNν τNν )6ρα 5π3 τ’ aγρια θηρ�α. Kα:
5π3 τNν 'π�)N τ&ν γιγ�ντων, 'ναντ��ν τ&ν <π��ων π�λ�µησε < >HρακλYς jς σ�µµα-
)�ς τ&ν θε&ν, µ�)ρι σUµερα ε7)αν παρ�λθει π�νω 5π3 10.000 )ρ�νια (µ��ρι τ7ς 2π��7ς
τ�� ∆ι�δ"ρ�υ, 80 - 20 π.X.)». Πι� κ3τω + ∆ι-δωρ�ς συµπληρ"νει: «< >HρακλYς τYς
8AλκµUνης γεννUθηκε 10.000 )ρ�νια κα: κ�τι παραπ�νω, 5ργ�τερα τ�# πρ�ηγ�υµ�-
ν�υ».

Kατ? τ�ν 5Hρ-δ�τ�ν («E]τ�ρπη», µετ. Γ.A. Σκαλ	δ�υ, 2κδ. 2φηµ. «&EλεUθερ�ς
^Aνθρωπ�ς» 1933, παρ. 43): «>O >HρακλYς τ&ν Aeγυπτ�ων ε7ναι 5ρ)αι�τατ�ς θε�ς, κα:
�F ]δι�ι λ�γ�υν, $τι 17.000 )ρ�νια πρ:ν =ασιλε�σ;η < �Aµασις (569 - 525 π.X.) < 5ριθ-
µ3ς τ&ν θε&ν 5π3 rκτ6, π�� Oσαν, α�.Uθηκε σM δ6δεκα, µετα.� τ&ν <π��ων Oταν κα:

* T� Yρθρ� α]τ�  π�τελε, πρ�δηµ�σ	ευση τ�� δεκ3τ�υ κεφαλα	�υ τ�� ρι`�σπαστικ�� !ι!λ	�υ τ��
κ. Kων. K�υτρ�υ!�λη «>H 5να)ρ�ν�λ�γηση τYς >Iστ�ρ�ας µM =�ση κυρ�ως 5στρ�ν�µικ! κα: τ�π�-
γραφικ! δεδ�µ�να», π�R 2κδ-θηκε  π� τ�ν «∆αυλ�» καQ θ? κυκλ�φ�ρ�σaη στ? !ι!λι�πωλε,α 2ντ�ς
τ�� &Aπριλ	�υ.

T& 7.320 π.X. ,δρ�θηκαν
�, /Oλυµπιακ�2 /Aγ4νες*

H ANAXPONOΛOΓHΣH ME TA ΣTOIXEIA TΩN ΠHΓΩN



<  >HρακλYς». &Eκ τ%ν δεδ�µ�νων τ�Uτων πρ�κUπτει �τι:
α. - 5O πρ%τ�ς 5Hρακλ7ς τ%ν Afγυπτ	ων γενν�θηκε περQ τ� .τ�ς 10.080 π.X.
!. - 5O θε�π�ιηµ�ν�ς 5Hρακλ7ς τ%ν Afγυπτ	ων γενν�θηκε περQ τ� .τ�ς 17.569 π.X.
γ. - 5O 5Hρακλ7ς τ7ς &Aλκµ�νης γενν�θηκε, κατ? τ�ν ∆ι-δωρ�, δ�κα �ιλι3δες �ρ--

νια καQ κ3τι παραπ3νω, δηλ. περ	π�υ 10.100 �ρ-νια,  ργ-τερα  π� τ�ν πρ%τ�, δηλ.
περQ τ� .τ�ς 20 µετ? Xριστ-ν, πρhγµα Yτ�π�. Kατ? τ? δεδ�µ�να �µως τ�� 5Hρ�δ--
τ�υ σM συνδυασµ� µM τ? στ�ι�ε,α τ�� ∆ι�δ"ρ�υ + 5Hρακλ7ς τ7ς &Aλκµ�νης γενν�-
θηκε:

17.569 π.X. - 10.100 �ρ-νια = 7.469 πρ� Xριστ��.
EZναι �µως γνωστ-, �τι + 5Hρακλ7ς τ7ς &Aλκµ�νης .`ησε στ�ν πρ�πρ�ηγ�υµ�νη

γενε? τ�� Tρωικ�� π�λ�µ�υ (3.087 - 3.078 π.X.) jτ�ι περQ τ� .τ�ς 3.165 πρ� Xριστ��.
O* �ρ�ν�λ�γικ�Q πρ�σδι�ρισµ�Q τ%ν Afγυπτ	ων εZναι  να8ι-πιστ�ι, δι-τι + ∆ι--

δωρ�ς (!ι!λ. A, παρ. 26) λ�γει: «�F Aeγ�πτι�ι )ρησιµ�π�ι�#σαν τNν περ��δ� τYς σε-
λUνης (διαστ�µατ�ς 27,3 kµερ%ν) jς δι�στηµα τ�# �τ�υς κα: aλλ�τε τ3 �τ�ς 5παρ-
τ�Lετ� 5π3 4 µYνες, π�� 5ντιστ�ι)�#σαν στNν δι�ρκεια τYς κ�θε 'π�)Yς, τYς 5ν��.ε-
ως, τ�# θ�ρ�υς κα: τ�# )ειµ&ν�ς». &Aλλ? + Πλ�Uταρ��ς στ� !ι!λ	� τ�υ «B	�ς N�υµh»
(µετ. M.Γ. Mερακλ7, 2κδ. Γαλα8	α 1968, παρ. 17 καQ 18) λ�γει: «στ��ς Aeγυπτ��υς $λ�
τ3 �τ�ς Oταν hνας µYνας κα: 5ργ�τερα )ωρ�στηκε σM τ�σσαρα», δηλ.  ν? τρε,ς µ7νες
k κ3θε �ρ�νι3. T�ν �αριστικ� !�λ� στQς κ�ρ%νες τ%ν �π�ιων συγγραφ�ων γι? τQς πρ�-
-δ�υς τ%ν Afγυπτ	ων στ�ν  στρ�ν�µ	α κ.λπ. τ�ν δ	νει + D. R. Dicks στ� !ι!λ	� τ�υ
«5H Πρ"ιµη 5Eλληνικ� &Aστρ�ν�µ	α» (µετ. M3ρω Παπαθανασ	�υ, 2κδ. &I. Zα�αρ--
π�υλ�ς 1991, σελ. 37), �π�υ λ�γει: «^ AeγυπτιακN 5στρ�ν�µ�α π�τM δMν .επ�ρασε τ3
'π�πεδ� τYς tπλYς παρατUρησης, γι! ν’ 5ναπτυ)θ;Y σM 'πιστUµη. OF Aeγ�πτι�ι δMν
�καµαν καµµι! 5π�πειρα ν! τρ�π�π�ιUσ�υν τ! ^µερ�λ�για, τ! <π�Eα '=ασ�L�ντ�
στ��ς δεκ�ν�υς κα: τ! <π�Eα �τειναν ν! γ�ν�υν 5πηρ)αιωµ�να 5π3 τNν 'τησ�α µε-
τ�πτωση τ&ν eσηµερι&ν (π�� 'πι=�ωσαν 'π: αe&νες κυρ�ως jς ταφικMς διακ�σµU-
σεις) κα: δMν fπ�ρ)ει µαρτυρ�α γι! συστηµατικ! 5ρ)εEα 5στρ�ν�µικ&ν παρατηρU-
σεων W γι! 'φαρµ�γN µαθηµατικ&ν τε)νικ&ν σM 5στρ�ν�µικ! πρ�=λUµατα ( π�δει-
κνU�ντας �ωρQς περιστρ�φ�ς, �τι δMν εZ�αν τ�ν παραµικρ� fδ�α καQ γν"ση τ7ς  στρ�-
ν�µικ7ς 2πιστ�µης)».

5H µετατρ�π� τ%ν παραπ3νω αfγυπτιακ%ν �ρ�νικ%ν δεδ�µ�νων σM kλιακ? .τη µM
τ�ν �ρ�ση τ%ν  νωτ�ρω µ�ν3δων µετρ�σεως τ�� �ρ-ν�υ θ? δ"σmη, �τι + 5Hρακλ7ς +
πρ%τ�ς .`ησε:

10.100 �ρ.: 13 σεληνικ�Q κUκλ�ι = 777 kλιακ? �ρ-νια, + 80 π.X. = 857 π.X. o
10.100 �ρ.: 4 2π��%ν = 2.525 kλ. �ρ-νια, + 80 π.X. = 2.605 π.X. o
10.100 �ρ.: 3 2π��%ν = 3.367 kλ. �ρ-νια, + 80 π.X. = 3.447 π.X.

5H µ-νη λ�γικ� �ρ�ν�λ�γ	α, κατ? τ�ν +π�	α µπ�ρε, ν? .`ησε + 5Hρακλ7ς + πρ%τ�ς,
εZναι περQ τ� 3.447 π.X. jτ�ι περ	π�υ 287 �ρ-νια πρ� τ�� 5Hρακλ7 τ7ς &Aλκµ�νης,
πρhγµα Yτ�π�ν,  φ�� καν�νικ? α]τ�ς .πρεπε ν? γεννηθm7 3.367 �ρ-νια µετ? τ�ν
πρ%τ�, δηλ. κατ? τ�ν 2π��� τ�� ∆ι�δ"ρ�υ. pAς λ3!�υµε τ"ρα τ� δεδ�µ�ν� τ�� 5Hρ�-
δ-τ�υ, τ? 17.000 �ρ-νια πρ� τ7ς !ασιλε	ας τ�� &Aµ3σιδ�ς (569 - 525 π.X.), +π-τε .��-
µε:

17.000 �ρ.: 13 σεληνικ�Q κUκλ�ι = 1.307 �ρ. + 569 π.X. = 1.876 π.X. o
17.000 �ρ.: 4 2π��%ν = 4.250 �ρ. + 569 π.X. = 4.819 π.X. o
17.000 �ρ.: 3 2π��%ν = 5.667 �ρ. + 569 π.X. = 6.236 π.X.

&Eκ τ%ν πρ�κυψασ%ν �ρ�ν�λ�γι%ν k πλ��ν λ�γικ� εZναι k τελευτα	α, δι-τι 28 α]τ7ς,
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 φαιρ"ντας τ�ν �ρ�ν�λ�γ	α γενν�σεως τ�� 5Hρακλ��υς τ7ς &Aλκµ�νης, περ	π�υ τ�
.τ�ς 3.165 π.X., !ρ	σκ�υµε, �τι + πρ�ηγ�Uµεν�ς 5Hρακλ7ς .`ησε περ	π�υ 3.071 �ρ--
νια πρQν  π’ α]τ-ν. Παρ3λληλα πρ�κUπτει, �τι k δι3ρκεια τ�� Afγυπτιακ�� .τ�υς
2κε	νη τ�ν 2π��� uτ� τετρ3µηνη, �πως λ�γει καQ + ∆ι-δωρ�ς + Σικιελι"της πι� π3-
νω. O* AfγUπτι�ι �µως δMν γνωρ	`�υν τ�ν 5Hρακλ7 τ%ν 5Eλλ�νων, συµπληρ"νει +
5Hρ-δ�τ�ς, παρ? µ-ν�ν <να δικ- τ�υς 5Hρακλ7 συγκαταλεγ-µεν� µετα8R τ%ν θε%ν
τ�υς, + +π�,�ς .`ησε περQ τ� 6.236 π.X., �πως !ρ�θηκε πι� π3νω δι’  ναγωγ7ς τ%ν
αfγυπτιακ%ν 2τ%ν σM τρ�πικ3. 5H  ν3µνηση τ%ν Afγυπτ	ων γι? κ3π�ι�ν περ	φηµ�
καQ 9ν�µαστ�ν 5Hρακλ7, + +π�,�ς π�ρασε κ3π�τε  π� τ� �"ρα τ�υς, εZ�ε διατηρηθ7
καQ παρ’ �λ� π�R τ�ν 2θε�π�	ησαν καQ τ�ν κατ�γραψαν vς fθαγεν�, �πως λ�γει +
5Hρ-δ�τ�ς («E]τ�ρπη», παρ. 113): «κα: τ�# �κτισαν κα: να3 παρ! τ3 Kανω=ικ3ν στ�-
µα τ�# Nε�λ�υ» (τ� +π�,�ν + Στρ3!ων στ? «Γεωγραφικ3» τ�υ, !ι!λ. IZ´, κεφ. 1, παρ.
4 τ� 9ν�µ3`ει καQ 5Hρακλειωτικ-, πρ�σ�τι δM στ�ν παρ. 17  ναφ�ρει �τι «uν�µ�σθη
�τσι 'κ τ�# K�νω=�ς, τ�# κυ=ερνUτ�υ τ�# Mενελ��υ < <π�E�ς π�θανε 'κεE, κατ! τNν
'πιστρ�φU τ�υς 'κ τYς Tρ��ας») «στ3ν <π�E�ν –συνε�	`ει + 5Hρ-δ�τ�ς– '!ν εeσUρ)ε-
τ� κ�π�ι�ς δ�#λ�ς, 5πηγ�ρε�ετ� ̂  σ�λληψU τ�υ. 8EκεE κατ�φυγ�ν µερικ�: δ�#λ�ι (κω-
πηλ3τες τ�� γυι�� τ�� Πρι3µ�υ &Aλε83νδρ�υ, µετ? τ�ν yρπαγ� τ7ς 5Eλ�νης), $π�υ
'LUτησαν aσυλ� κα: 'διηγ�#ντ� τ! καθ�καστα». 5O να�ς α]τ�ς  π�κλε	εται ν?  ν7κε
στ�ν 5Hρακλ7 τ7ς &Aλκµ�νης, γιατQ k δ-8α τ�υ δMν πρ�πει ν? εZ�ε διαδ�θm7 τ-σ�,
 φ�� .`ησε µ-λις τ�ν πρ�πρ�ηγ�υµ�νη γενε? τ�� &Aλε83νδρ�υ. ^Aρα + να�ς α]τ�ς
τ�� 5Hρακλ��υς εZ�ε *δρυθ7 γι? κ3π�ι�ν Yλλ� πρ�ηγ�Uµεν�ν 5Hρακλ7, + +π�,�ς 2σm"-
`ετ� στQς παραδ-σεις τ%ν Afγυπτ	ων, �ωρQς ν? εZναι AfγUπτι�ς. &Eπ’ α]τ�� + Παυ-
σαν	ας («B�ιωτικ3», παρ. 27,6 καQ 8) συµπληρ"νει: «�F ΘεσπιεEς �)�υν κα: να3 τ�#
>Hρακλ��υς, < <π�E�ς Oτ� 5ρ)αι�τερ�ς τYς 'π�)Yς τ�# >Hρακλ��υς τYς 8AλκµUνης κα:
5νYκε στ3ν >HρακλY τ&ν 8Iδα�ων ∆ακτ�λων. Nα��ς τ��τ�υ ε7δα $τι ε7)αν �F κ�τ�ι-
κ�ι τ&ν 8Eρυθρ&ν κα: �F κ�τ�ικ�ι τYς T�ρ�υ». T�ν δεUτερ� να� τ7ς TUρ�υ τ�ν εZδε
καQ + 5Hρ-δ�τ�ς («E]τ�ρπη», παρ. 44),  λλ? 2σφαλµ�νως τ�ν �ρ�ωσε στ�Rς Φ�	νικες.
KαQ τ�� λ-γ�υ τ�  ληθMς τ� 2πι!ε!αι"νει + &Aρριαν�ς στ�ν «&Aλε83νδρ�υ &Aν3!α-
ση» (2κδ. ∆.E.K. Γεν. &Eπιτ. Στρατ��, 1971, !ι!λ. B, σελ. 101), λ�γ�ντας: «στNν T�ρ�
ε7ναι παλαι�τατ� Fερ3 τ�# >HρακλY, 5π’ $σα διατηρεE ^ 5νθρωπ�νη µνUµη, R)ι τ�#
>HρακλY τYς 8AλκµUνης 5π3 τ3 �Aργ�ς». Παραµ�νει �µως <να 2ρ"τηµα: Π�ι-ς uταν
+ πρ�ηγ�Uµεν�ς τ�� γυι�� τ7ς &Aλκµ�νης 5Hρακλ7ς;

3. O I∆AIOΣ HPAKΛHΣ THΣ KPHTHΣ
Σ’ α]τ�  παντh + ∆ι-δωρ�ς + Σικελι"της («5Iστ�ρικ� Bι!λι�θ�κη», !ι!λ. 3�ν, παρ.

74), + +π�,�ς λ�γει: «< δε�τερ�ς >HρακλYς Oταν hνας τ&ν 8Iδα�ων ∆ακτ�λων τYς KρU-
της, hνας µ�γ�ς µM κ�π�ια γν6ση στρατηγικYς, π�� iδρυσε τ��ς 8Oλυµπιακ��ς
5γ&νες». &Eπ’ α]τ�� καQ + Στρ3!ων στ? «Γεωγραφικ3» τ�υ (!ι!λ. H, παρ. 30, µετ. K.Θ.
&Aραπ-π�υλ�ς, 2κδ. Π3πυρ�ς 1975), διαπιστ"σας τ�ν σUγ�υση π�R Lπ7ρ�ε λ-γω τ7ς
συνωνυµ	ας, λ�γει: «8Aλλ! πρ�πει ν’ 5φUσ�υµε $σα λ�γ�υν �F 5ρ)αE�ι γι! τNν κα-
θι�ρωση τ&ν (&Oλυµπιακ%ν) 5γ6νων fπ3 τ�# >Hρακλ��υς, ε]τε 'νν��#ν µM τ3 Rν�µα
τ�#τ� τ3ν πρεσ=�τερ� τ&ν 8Iδα�ων ∆ακτ�λων (W K�υρUτων) < <π�E�ς Oτ� 5ρ)ηγ3ς
τ��των, ε]τε 'νν��#ν τ3ν γυι3 τYς 8AλκµUνης». &Eπ	σης καQ + Παυσαν	ας στ? «&Hλει-
ακ?» (µετ. A. Παπαθε�δ"ρ�υ, 2κδ. Π3πυρ�ς 1975, σελ. 33) σηµει"νει: «OF 8IδαE�ι
∆�κτυλ�ι, �F <π�E�ι uν�µ�L�ντ� κα: K�υρYτες» (κα	, �πως συµπληρ"νει + A. Στα-
γειρ	της στ�ν «&Ωγυγ	α» τ�υ, τ-µ�ς ∆´ σελ. 105), «5π�τελ�#σαν hνα �θν�ς µM τ��ς K�-
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ρ�=αντες, τ��ς Kα=ε�ρ�υς κα: τ��ς Tελ)Eνες» (π�λλ3κις συγ�ε�µ�ν�υς,  φ��, �πως
πρ�σθ�τει στ�ν σελ. 109 + A. Σταγειρ	της, �* K�υρ7τες 2γενν�θησαν 2κ τ%ν &Iδα	ων
∆ακτUλων) �F <π�E�ι ε7)αν �λθει 5π3 τ3 $ρ�ς �Iδη τYς KρUτης κα: Oσαν π�ντε, <
>HρακλYς, < ΠαιωναE�ς, < 8EπιµUδης, < 8I�σι�ς κα: < �Iδας. Στ3ν 8IδαE�ν >HρακλY 5νU-
κει ̂  δ�.α, δι�τι πρ&τ�ς α�τ3ς καθι�ρωσε τ3ν τ�τε 5γ&να κα: τ3ν uν�µασε 8Oλ�µπια,
κα: καθ6ρισε ν! γ�νεται κ�θε π�µπτ�ν )ρ�ν�, 'πειδN π�ντε Oσαν α�τ3ς µM τ��ς 5δελ-
φ��ς τ�υ. 8Aκ�µη λ�γεται $τι 50 )ρ�νια µετ! τ3ν κατακλυσµ3 τ�# ∆ευκαλ�ων�ς (περQ
τ� .τ�ς 3.565 π.X.) Oλθεν 5π3 τNν KρUτη < γυι3ς τ�# K�ρδυ�ς, < Kλ�µεν�ς, 5π�γ�-
ν�ς τ�# 8Iδα��υ >HρακλY κα: 'θ�σπισε ( να!	ωσε γι? πρ"τη φ�ρ?) τ��ς 8Oλυµπια-
κ��ς 5γ&νες». KαQ + A. Σταγειρ	της στ�ν «5Ωγυγ	α» (τ-µ�ς Γ´, σελ. 464, 2κδ. &EλεU-
θερη Σκ�ψη 1994) συµπληρ"νει, λ�γ�ντας: «< Kλ�µεν�ς τ�# K�ρδυ�ς, $ταν Oλθε στNν
�Hλιδα πενYντα )ρ�νια µετ! τ3ν κατακλυσµ3 τ�# ∆ευκαλ�ων�ς, iδρυσε κα: =ωµ3
πρ3ς τιµNν τ&ν πρ�γ�νων τ�υ». 5O Nδι�ς + ∆ι-δωρ�ς στ� 4�ν !ι!λ	� τ�υ, παρ. 18, συ-
µπληρ"νει: «< >HρακλYς µετ! τNν Λι=�η κα: τ3ν θ�νατ� τ�# 8Aντα��υ π�ρασε στNν
A]γυπτ�, $π�υ σκ�τωσε τ3ν =ασιλ�α B��σιρι, 'πειδN συνUθιLε ν! θανατ6ν;η τ��ς
.�ν�υς π�� 'πισκ�πτ�ντ� τNν )6ρα τ�υ». Σ’ α]τ� συµφωνε, καQ + 5Hρ-δ�τ�ς («E]τ�ρ-
πη», παρ. 45). Στ� 1� �µως !ι!λ	� τ�υ, παρ. 21, + ∆ι-δωρ�ς πρ�σδι�ρ	`ει, �τι: «<
8AνταE�ς τYς Λι=�ης Oταν σ�γ)ρ�ν�ς τ�# �Oσιρι, τ3ν <π�E�ν ε7)ε τιµωρUσει < >Hρα-
κλYς». T? στ�ι�ε,α α]τ? τ? συµπληρ"νει + A. Σταγειρ	της («&Ωγυγ	α», τ-µ�ς B, σελ.
294), �π�υ λ�γει: «< �Oσιρις φε�γ�ντας 5ν! τNν �eκ�υµ�νην, aφησε δι�ικητN τYς Λι-
=�ης τ3ν 8AνταE� κα: τ&ν πρ3ς Φ�ιν�κην περι�)&ν τ3ν B��σιρι». &Eκ πρ"της Oψεως
!γα	νει τ� συµπ�ρασµα, �τι + &Iδα,�ς 5Hρακλ7ς .`ησε πρQν  π� τ�ν κατακλυσµ� τ��
∆ευκαλ	ων�ς, +π-τε  π�δεικνUεται �τι �* &Oλυµπιακ�Q  γ%νες καθιερ"θηκαν πρQν
 π� τ�ν κατακλυσµ� καQ + &Iδα,�ς 5Hρακλ7ς πρ�ηγε,ται τ7ς 2π��7ς π�R .`ησε +
5Hρακλ7ς τ7ς &Aλκµ�νης.

Στ� σηµε,�ν α]τ� <να  στρ�ν�µικ� στ�ι�ε,� τ�� &Oρφ�ως («&Aργ�ναυτικ3», 2κδ.
&Eγκ. Λε8. «}Hλι�ς», τ-µ�ς 24�ς, σελ. 406, στ	��ι 119 - 122, µετ. Σπ. Mαγγ	να) παρ�-
�ει µ	α σηµαντικ� πληρ�φ�ρ	α λ�γ�ντας: «Πρ&τα ε7δα τNν θωρι! τ�# θεϊκ�# >Hρα-
κλY, τ3ν <π�E� γ�ννησε ̂  8AλκµUνη 5π3 τ3ν ∆�α τ�# Kρ�ν�υ, τ�τε $ταν < Σε�ρι�ς �)α-
νε στ3 τριπλ�σι� τNν λ�µψη τ�# >Hλ��υ». T�ν .νν�ια τ�� τριπλασ	�υ �ρ-ν�υ, κ3πως
διαφ�ρ�π�ιηµ�νη, τ�ν  ναφ�ρει καQ + ∆ι-δωρ�ς + Σικιελι"της (!ι!λ. ∆´, κεφ. 9). 5H
.νν�ια τ�� τριπλασ	�υ  ναφ�ρεται στ�  στρ�ν�µικ� γεγ�ν-ς, �τι + Σε	ρι�ς τ��  στε-
ρισµ�� τ�� Mεγ3λ�υ Kυν�ς εZναι +ρατ�ς στ� !-ρει� kµισφα	ρι� κατ? τ� <να τ�ταρ-
τ� τ�� .τ�υς, 2νm% κατ? τ? Lπ-λ�ιπα τρ	α τ�ταρτα εZναι  -ρατ�ς, καQ κατ? τ�ν &Oρφ�α
δMν .!λεπε τ� φ%ς τ�� 5Hλ	�υ. T� φαιν-µεν� 2παναλαµ!3νεται καQ σ�µερα. 5H ~ρµη-
νε	α �µως τ7ς &Oρφικ7ς  ναφ�ρhς σ�ετ	`εται:

α. - MM τ�ν  λλαγ� τ7ς κλ	σεως τ�� Y8�ν�ς τ�� κ-σµ�υ, +π-τε k Γ7 Yρ�ισε τ�ν πε-
ριφ�ρ3 της σM ν�α τρ��ι3, στ�ν σηµεριν� κUκλ� τ7ς 2κλειπτικ7ς. T��τ�, �πως  π�-
δεικνUεται στ� κεφ3λαι� Z τ�� παρ-ντ�ς, .λα!ε �"ραν περQ τ� .τ�ς 8.255 π.X.

!. - MM τ�ν πρ�σδι�ρισµ� τ7ς �ρ�ν�λ�γ	ας γενν�σεως ~ν�ς 5Hρακλ��υς, + +π�,�ς
συγ��εται µM τ�ν +µ"νυµ�ν 5Hρακλ7 τ7ς &Aλκµ�νης, δι-τι + &OρφεRς δMν uταν δυνατ�ν
ν’  ναφ�ρετ� στ�ν 5Hρακλ7 µM τ�ν +π�,� συνε8εστρ3τευσε πρ�ς τ�ν K�λ�	δα. Mπ�-
ρε, ν? uταν γυι�ς κ3π�ι�υ ∆ι-ς,  λλ? O�ι 2κ τ7ς &Aλκµ�νης, πρhγµα τ� +π�,�ν  π�-
δεικνUει τ�ν 2κ τ7ς συνωνυµ	ας πρ�κUπτ�υσα σUγ�υση τ%ν �ρ�ν�λ�γικ%ν περι-δων.

T� πρ%τ� θ�µα εZναι 2κτ�ς τ�� παρ-ντ�ς καQ  π�δεικνUεται σM Yλλ� κεφ3λαι�. T�
δεUτερ� �µως .�ει �]σιαστικ� σηµασ	α, δι-τι  π�δεικνUει π�ι-ς 5Hρακλ7ς γενν�-
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θηκε τ-τε. Πρ�ς τ��τ� λαµ!3νεται k σηµεριν� (τ�� .τ�υς 1997) 9ρθ�  ναφ�ρ? (O.A.),
k µ	α τ%ν �]ραν	ων συντεταγµ�νων, τ�� Σειρ	�υ, k +π�	α εZναι 06ω. 45λ. 02δ. A]τ�
µετατρ�πεται σM δευτερ-λεπτα �ρ-ν�υ, 28ισ�Uµενη µM 24.302 δ. T� π�σ�ν α]τ� διαι-
ρε,ται δι? τ7ς µ�σης 2τησ	ας µεταπτ"σεως τ�� Σειρ	�υ, π�R εZναι Nση µM 2,6 δευτε-
ρ-λεπτα τ7ς �ρας, καQ .��µε:

24.302 δ. : 2,6 δ. = 9.347 �ρ-νια
1997 µ.X. - 9.347 �ρ. = 7.350 πρ� Xριστ��

^Hδη πρ�σδιωρ	στηκε, �τι + πρ�ηγ�Uµεν�ς τ�� γυι�� τ7ς &Aλκµ�νης 5Hρακλ7ς
τ%ν &Iδα	ων ∆ακτUλων γενν�θηκε o .`ησε περQ τ� 7.350 πρ� Xριστ��, +π-τε k �ρ�-
ν�λ�γ	α τ�� .τ�υς 6.236 π.X., π�R !ρ�θηκε πι� π3νω, εZναι λανθασµ�νη σM σUγκριση
µM α]τ�ν π�R 28αρτ�θηκε  π� τ� Yστρ� τ�� Σειρ	�υ. Συν3µα α]τ�  π�δεικνUει, �τι
τ? αfγυπτιακ? στ�ι�ε,α δMν παρ���υν  σφαλ7  κρ	!εια. ̂ Aρα τ-τε θεσπ	σθηκαν γι?
πρ"τη φ�ρ? �* &Oλυµπιακ�Q  γ%νες. &Eκτ�ς �µως τ�Uτ�υ, �πως λ�γει + A. Σταγειρ	-
της («&Ωγυγ	α», τ-µ�ς ∆´, σελ. 109), «�F 8IδαE�ι ∆�κτυλ�ι 'πεν�ησαν τNν )ρUση τ�#
πυρ3ς κα: =ρYκαν τ3ν σ�δηρ� κα: τ3ν )αλκ3 στNν περι�)N τ&ν 8Aπτερα�ων τYς KρU-
της κα: τNν δι! τ�# πυρ3ς κατεργασ�α κα: )ρYσιν α�τ&ν». 5Oπ-τε k  νακ3λυψη καQ
k �ρ�ση τ%ν µετ3λων (�αλκ�� καQ σιδ�ρ�υ) «µεταναστεUει» στ�ν 2π��� τ7ς περι--
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δ�υ 7.350 π.X., π�R .`ησαν �* &Iδα,�ι ∆3κτυλ�ι, καταπ�ντ	`�ντας κ3π�ιες θεωρ	ες
περQ  νακαλUψεως τ�� σιδ�ρ�υ περQ τ� .τ�ς 1.100 π.X. στ�ν Yπατ� !υθ� τ7ς *στ�ρικ7ς
παραπλαν�σεως.

^Hδη σM πρ�ηγ�Uµεν� κεφ3λαι� πρ�σδιωρ	σθηκε, �τι + κατακλυσµ�ς τ�� ∆ευκα-
λ	ων�ς .γινε περQ τ� .τ�ς 3.615 π.X. κατ? µ�σ�ν �ρ�ν, 2κ τρι%ν  στρ�ν�µικ%ν στ�ι-
�ε	ων. &Eκτ�ς τ7ς γενεαλ�γικ7ς διαδ��7ς τ7ς Nι-!ης Lπ3ρ�ει καQ k γενεαλ�γικ� δια-
δ��� τ�� ∆ευκαλ	ων�ς µ��ρι καQ τ�� Tρω�µ3��υ ∆ι�µ�δ�υς, γι? τ�ν +π�	αν + &Aπ�λ-
λ-δωρ�ς στ�ν «5Iστ�ρικ� Bι!λι�θ�κη» τ�υ, (!ι!λ. A, παρ. 49 - 79) λ�γει: «5π3 τNν γε-
νε! κα: τ�# ∆ευκαλ�ων�ς κα: µ�)ρι κα: τNν γενε! τ�# τρω�µ�)�υ ∆ι�µUδ�υς �Lησαν
δ6δεκα γενεMς 5νθρ6πων», +π-τε:

12 γεν. x 30 �ρ. ( ν? γεν.) = 360 �ρ.
3.087 π.X. (.ναρ8η Tρωϊκ�� π�λ.) + 360 �ρ. = 3.447 π.X.

T�  π�τ�λεσµα α]τ� λ�γει, �τι + κατακλυσµ�ς τ�� ∆ευκαλ	ων�ς .γινε περQ τ� .τ�ς
3.447 πρ� Xριστ��, δεδ�µ�ν�υ �τι + Tρωϊκ�ς π-λεµ�ς Yρ�ισε τ� .τ�ς 3.087 π.X., πρ�σ-
δι�ρισθ�ν, �πως θ’  ναλυθm7 στ� κεφ3λαι� IB´ τ�� παρ-ντ�ς, 2κ τ%ν παραµεληµ�νων
 στρ�ν�µικ%ν στ�ι�ε	ων τ7ς &Iλι3δας τ�� 5Oµ�ρ�υ. Λαµ!3ν�ντας Lπ’ Oψιν τ�ν εLρε-
θε,σα �ρ�ν�λ�γ	α τ�� 3.615 π.X., π�R .γινε + κατακλυσµ�ς τ�� ∆ευκαλ	ων�ς, µ��ρι
τ�� ∆ι�µ�δ�υς, .��µε:

3.615 π.X. - (30 �ρ. x 12 γεν.) 360 �ρ. = 3.258 π.X.
T�  π�τ�λεσµα α]τ� παρ�υσι3`ει σM σ��ση µM τ� πρ�ηγ�Uµεν� τ�� .τ�υς 3.447 π.X.

µ	α διαφ�ρ? 189 �ρ-νων καQ  π�δεικνUει π-σ�ν  νασφαλ�ς εZναι µερικMς φ�ρMς k �ρ�-
ν�λ-γηση τ7ς πρ�ϊστ�ρ	ας δι? τ%ν γενεαλ�γικ%ν δ�νδρων· καQ τ� σφhλµα 2ντ�π	`εται
στ� �τι παραλε	π�νται o 8ε�νι��νται κ3π�ιες γενι�ς, +π-τε k �ρησιµ�π�	ηση τ%ν
παραδ�σιακ%ν �ρ�ν�λ�γ�σεων δMν παρ��ει καµµ	αν  κρ	!εια, καQ τ"ρα τελευτα,α
 π�ρρ	πτεται. Kατ? συν�πειαν 2κ τ%ν παραπ3νω 28αγ�µ�νων πρ�σδι�ρ	`εται, �τι k
πρ"τη  να!	ωση τ%ν &Oλυµπιακ%ν  γ"νων Lπ- τ�� KλUµεν�ς τ�� K3ρδυ�ς µετ?
τ�ν κατακλυσµ� τ�� ∆ευκαλ	ων�ς .γινε περQ τ� .τ�ς 3.587 πρ� Xριστ��, δηλαδ� 2πQ
τ7ς 2π��7ς π�R `��σαν + }Eλλην καQ τ? παιδι3 τ�υ ∆%ρ�ς, ���θ�ς καQ AN�λ�ς.

Π-τε �µως .`ησε + ^Oσιρις; Σ’ α]τ� µ	α  π3ντηση δ	δει + ∆ι-δωρ�ς + Σικιελι"-
της (!ι!λ. A´, παρ. 23), + +π�,�ς λ�γει: «Λ�γ�υν, $τι 5π3 τNν 'π�)N τYς =ασιλε�ας τ�#
�Oσιρι κα: τYς �Iσιδ�ς µ�)ρι τNν =ασιλε�α τ�# 8Aλε.�νδρ�υ, π�� �κτισε τNν <µ6νυ-
µη π�λη στNν A]γυπτ�, π�ρασαν π�νω 5π3 10.000 )ρ�νια κα: κατ’ aλλ�υς κ�τι λι-
γ6τερ� 5π3 23.000 )ρ�νια». &EπQ τ�� fδ	�υ θ�µατ�ς + Πλ�Uταρ��ς («�Iσις καQ ^Oσι-
ρις», µετ. Λ. I. Φιλιππ	δης, .κδ. Π3πυρ�ς 1975, παρ. 13) λ�γει: «Λ�γ�υν $τι < �Oσιρις
'φ�νε�θη τNν 17η τ�# µην3ς 8Aθ�ρ, $ταν < xλι�ς '.Uρ)ετ� 'κ τ�# 5στερισµ�# τ�#
Σκ�ρπι�#, στ3 28� �τ�ς τYς =ασιλε�ας τ�υ». &Aπ� τ? δεδ�µ�να τ�� ∆ι�δ"ρ�υ 2κλ�-
γεται τ� «κ�τι λιγ6τερ� 5π3 τ! ε]κ�σι τρεEς )ιλι�δες (23.000) )ρ�νια», δι-τι µM τ� δε-
δ�µ�ν� τ%ν 10.000 2τ%ν, �πως  ναφ�ρθηκε πι� π3νω, δMν πρ��κυψε καν�να σ�!αρ�
 π�τ�λεσµα. &Eκ τ�Uτ�υ, �ρησιµ�π�ι"ντας τQς  ν3λ�γες µ�ν3δες τ7ς δι3ρκειας τ��
.τ�υς τ%ν Afγυπτ	ων, .��µε:

22.900 �ρ.: 13 σεληνιακ�	 κUκλ�ι = 1.762 �ρ. + 336 π.X. = 2.098 π.X. o
22.900 �ρ.: 4 2π��. = 5.725 �ρ. + 336 π.X. = 6.061 π.X. o
22.900 �ρ. : 3 2π��. = 7.633 �ρ. + 336 π.X. = 7.969 π.X.

Στ? πρ�ηγ�Uµενα  π�τελ�σµατα πρ�στ	θεται µ	α  κ-µη �ρ�ν�λ�γ	α, τ� .τ�ς 7.969
πρ� Xριστ��, k +π�	α συσ�ετι`-µενη µM τ�ν �ρ�ν�λ�γ	α τ�� .τ�υς 6.236 π.X., π�R !ρ�-
θηκε πι� π3νω, παρ�υσι3`ει µ	α διαφ�ρ? 1.733 �ρ-νων, 2νm% µM τ�ν Yλλη τ�� .τ�υς
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7.350 π.X. k διαφ�ρ?  ν�ρ�εται σM 619 �ρ-νια. &Eκ τ�Uτ�υ καταφα	νεται, �τι τ? �ρ�-
ν�λ�γικ? στ�ι�ε,α τ�� ∆ι�δ"ρ�υ καQ τ%ν Yλλων συγγραφ�ων δMν  νταπ�κρ	ν�νται
 κρι!%ς πρ�ς τ�ν πραγµατικ-τητα, 2πειδ� πρ��ρ��νται  π�  να8ι-πιστες Afγυ-
πτιακMς πηγ�ς. Π3ντως α]τMς π�R !ρ�θηκαν πι� π3νω <π�νται τ�� πρ"τ�υ κατα-
κλυσµ��, τ�� &ΩγUγ�υ.

T� θ�µα τ7ς ̀ ω7ς καQ τ�� θαν3τ�υ τ�� ̂ Oσιρι καQ τ7ς ̂ Iσιδ�ς εZναι π�λUπλ�κ� καQ
2κτ�ς τ7ς  ναφερθε	σης θ�σεως τ�� Πλ�υτ3ρ��υ Lπ3ρ��υν καQ Yλλα στ�ι�ε,α, �πως:

Kατ? τ�ν Mαν�θωνα («Afγυπτιακ3», 2κδ. LOEB 1948, σελ. 16)  ναφερ-µεν�ν στ�ν
ΣUγκελ�: «< �Oσιρις κα: ^ zIσις '=ασ�λεψαν 35 �τη». Στ� σελ. 26 τ�� fδ	�υ !ι!λ	�υ
κατ? τ? λεγ-µενα τ�� &Aφρικαν��, σηµει"νεται �τι: «µετ! τ3ν κατακλυσµ3 �F Aeγυ-
πτιακMς δυναστε�ες 5ρ)�L�υν 5π3 τ3ν πρ&τ� =ασιλ�α π�� uν�µ�Lετ� MUνης». T��τ�
2πι!ε!αι"νεται καQ στ� σελ	δα 30  π� τ�ν E]σ�!ι�. &Eκ τ%ν δεδ�µ�νων τ�Uτων πρ�-
κUπτει, �τι + ̂ Oσιρις !ασ	λεψε πρQν  π� κ3π�ι� κατακλυσµ-,  φ�� + M�νης πρ%τ�ς
2!ασ	λεψε µετ?  π� α]τ-ν. &E?ν λ�ιπ�ν + M�νης 2!ασ	λεψε µετ? τ�ν κατακλυσµ� τ��
∆ευκαλ	ων�ς, πρ�πει ν? 2ντ�πισθm7 �ρ�νικ? µετ? τ� .τ�ς 3.615 πρ� Xριστ��. Kατ? τ�ν
∆ι-δωρ� («5Iστ�ρικ� Bι!λι�θ�κη», !ι!λ. A. παρ. 62, µετ. A. Παπανδρ��υ, 2κδ. 5Eλλ.
&Eκδ. 5Oργ. Γεωργι3δη): «>O K�τηνας W Kενκ�νης, < τρ�τ�ς =ασιλιKς τYς 1ης ∆υνα-
στε�ας µετ! τ3ν MUνη, κατ! τ��ς VEλληνες ταυτ�Lεται µM τ3ν Πρωτ�α, π�� L�#σε στ!
)ρ�νια τ�# Tρωϊκ�# π�λ�µ�υ». MM α]τ-ν, κατ? τ? λεγ-µενα τ�� 5Oµ�ρ�υ (&OδUσεια
δ 465 - 480), συναντ�θηκε + Mεν�λα�ς κατ? τ�ν 2πιστρ�φ� τ�υ 2κ τ�� Tρωϊκ�� π�-
λ�µ�υ, 9κτ� �ρ-νια µετ? τ�ν λ�8η τ�υ, περQ τ� .τ�ς 3.070 π. Xριστ��. &Aπ� τ�� !α-
σιλ�ως M�νη, �πως λ�γει + Mαν�θων («Afγυπτιακ3», σελ. 26), µ��ρι τ�� Πρωτ�ως
εZ�αν παρ�λθει περ	π�υ 150 �ρ-νια. 5Oπ-τε k !ασιλε	α τ�� M�νη Yρ�ισε περQ τ� .τ�ς
3.220 πρ� Xριστ�� jτ�ι 395 �ρ-νια µετ? τ�ν κατακλυσµ� τ�� ∆ευκαλ	ων�ς.

5O Afγυπτιακ�ς µ�νας &AθRρ καταντ3ει αfνιγµατικ-ς,  φ�� κατ? τ�ν Πλ�Uταρ��
(«�Iσις καQ ̂ Oσιρις») 2ντ�π	`εται στ�ν  στερισµ� τ�� Σκ�ρπι��, �π�υ + }Hλι�ς κατ?
τ� σηµεριν� kµερ�λ-γι� εfσ�ρ�εται περQ τ�ν 21η N�εµ!ρ	�υ. Στ�ν παρ. 39  ναφ�ρε-
ται, �τι κατ? τ�ν µ7να &AθRρ σταµατ��ν τελε	ως �* 2τησ	ες, (Yνεµ�ι µελτ�µια),  π�-
σUρεται + Nε,λ�ς,  π�γυµν"νεται k �"ρα καQ α]83νει τ� δι3στηµα τ7ς νUκτας,
πρhγµα π�R σηµα	νει �τι + &AθRρ uταν + µ�νας τ7ς Φθιν�πωριν7ς fσηµερ	ας. ∆Mν
 π�τελε, τ�ν τρ	τ� µ7να τ�� .τ�υς τ%ν Afγυπτ	ων,  λλ? τ�ν τ�ταρτ�,  φ�� τ� .τ�ς
τ�υς Yρ�ι`ε τ�ν 15ην &I�υν	�υ ~κ3στ�υ .τ�υς. T� δεδ�µ�ν� στ�ι�ε,� τ�� Ph.
Vandenberg στ� !ι!λ	� τ�υ «Pαµσ7ς + M�γας» (µετ. M. Mαλαγαρδ7, 2κδ. K�νιδ3ρη
1980, σελ. 53), �π�υ 2ντ�π	`ει τ�ν µ7να &AθRρ  π� τ7ς 15ης A]γ�Uστ�υ µ��ρι τ7ς
15ης Σεπτεµ!ρ	�υ, δMν συµφωνε, µM τ’  στρ�ν�µικ? στ�ι�ε,α τ�� Πλ�υτ3ρ��υ. ^Aρα
+ µ7νας τ�π�θετε,ται µετα8R 15ης Σεπτεµ!ρ	�υ καQ 15ης &Oκτω!ρ	�υ. &Eκ τ�� δεδ�-
µ�ν�υ τ�Uτ�υ πρ�κUπτει, �τι k 17η τ�� &AθRρ  ντιστ�ι�ε, στ�ν 2αν &Oκτω!ρ	�υ, +π--
τε �πως εZναι φυσικ-ν, εZ�αν σταµατ�σει �* 2τησ	ες (Yνεµ�ι), εZ�ε παρ�λθει k Φθι-
ν�πωριν� fσηµερ	α καQ εZ�ε  ρ�	σει k α�8ηση τ�� διαστ�µατ�ς τ7ς νUκτας, �πως γ	-
νεται καQ σ�µερα.

5H 17η τ�� &AθUρ, π�R + }Hλι�ς 28�ρ�ετ� τ��  στερισµ�� τ�� Σκ�ρπι��,  ντιστ�ι-
���σα µM τ� σηµεριν� kµερ�λ-γι� στ�ν 2α &Oκτω!ρ	�υ, καQ k 14η ∆εκεµ!ρ	�υ, +π--
τε σ�µερα καQ π3λιν + }Hλι�ς 28�ρ�εται τ�� Σκ�ρπι��, παρ�υσι3`�υν µ	α διαφ�ρ?
73 kµερ%ν. EZναι γνωστ-ν, �τι σM δι3στηµα µιhς kµ�ρας + }Hλι�ς πλησ	�ν τ%ν τρ�π%ν
µετακινε	ται στ�ν �]ραν� κατ? 241,3 δευτερ-λεπτα τ7ς �ρας. 5Oπ-τε στ� δι3στηµα
τ%ν 73 kµερ%ν καλUπτει <να τ-8� Nσ� µM 17.615 δευτερ-λεπτα τ7ς �ρας. 5H µ�ση 2τ�-
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σια µετ3πτωση τ%ν fσηµερι%ν εZναι 3,07 δευτερ-λεπτα τ7ς �ρας. 5Oπ-τε + }Hλι�ς κα-
λUπτει τ� παραπ3νω τ-8� σ�:

17.615 δ. : 3.07 δ. = 5.738 �ρ-νια,
δηλ. 1.997 µ.X. - 5.738 �ρ. = 3.741 πρ� Xριστ��,

δηλαδ� τ� .τ�ς 3.741 π.X. 2δ�λ�φ�ν�θη + ^Oσιρις, + +π�,�ς εZ�ε  νε!7 στ�ν θρ-ν�
περQ τ� .τ�ς 3.769 π.X. ^E`ησε µMν 154 �ρ-νια πρQν  π� τ�ν κατακλυσµ� τ�� ∆ευκα-
λ	ων�ς,  λλ? δMν εZ�ε καµµ	α σ��ση µM τ�Rς 5Hρακλε,ς τ7ς 5Eλλ3δ�ς, 2πειδ� k `ω�
τ�υς δMν συν�πιπτε �ρ�νικ3. T��τ� σηµα	νει, �τι π�λλMς  ρ�α,ες παραδ-σεις  π�τε-
λ��ν µυθεUµατα Yνευ �]σιαστικ7ς σηµασ	ας.

M	α  κ-µη  καταµ3�ητη µαρτυρ	α εZναι καταγεγραµµ�νη στ�ν �]ραν-, �π�υ <νας
 στερισµ�ς φ�ρει τ� Oν�µα ~ν�ς 5Hρακλ��υς, + +π�,�ς !ρ	σκεται µετα8R τ%ν  στερι-
σµ%ν τ7ς ΛUρας, τ�� ∆ρ3κ�ντ�ς, τ�� B�"τ�υ, τ�� ̂ Oφεως καQ τ�� &Oφι�U��υ. 5H κα-
τ3τα8η ~ν�ς  νθρωπ	ν�υ Oντ�ς στ�ν �]ρ3νια σφα,ρα uταν µ	α συνηθισµ�νη πρ38η
θε�π�ι�σεως σM  νταµ�ι!� τ%ν πρ38εων τ��  νθρ"π�υ α]τ�� πρ�ς Oφελ�ς τ�� Lπ�-
λ�	π�υ  νθρωπ	ν�υ γ�ν�υς. MM τ�τ�ιες 9ν�µαστικMς καταγραφMς 5Eλλ�νων kρ"ων τ7ς
πρ�ϊστ�ρ	ας µας εZναι γεµhτ�ς + �]ραν-ς,  π�δεικνU�ντας  κ-µη καQ σ�µερα τ�ν
 πειρ	α τ%ν ~λληνικ%ν πρ�σφ�ρ%ν πρ�ς τ�  νθρ"πιν� γ�ν�ς.

&Eκ τ7ς πρ�ηγ�υµ�νης διερευν�σεως πρ��κυψε καQ  πεδε	�θη, �τι + 5Hρακλ7ς τ%ν
&Iδα	ων ∆ακτUλων uταν Lπαρκτ� πρ-σωπ� καQ .`ησε περQ τ� .τ�ς 7.350 πρ� Xριστ��.
^Hδη στ� κεφ3λαι� Z τ�� παρ-ντ�ς πρ�σδιωρ	σθηκε �τι + πρ%τ�ς κατακλυσµ�ς τ��
&ΩγUγ�υ καQ k εfσ!�λ� τ�� κ�µ�τη Φα�θ�ντ�ς στ� kλιακ- µας σUστηµα συν�!η περQ
τ� .τ�ς 8.255 π.X. T-τε + Y8�νας τ�� κ-σµ�υ .λα!ε τ�ν κεκλιµ�νη θ�ση τ%ν 23� καQ
27´, π�R .�ει καQ σ�µερα. &Aπ� τ-τε Yλλα8ε k τρ��ι? περιφ�ρhς τ7ς Γ7ς καQ .λα!ε τ�ν
2λλειψ�ειδ7 µ�ρφ�, τ�ν +π�	αν  κ�λ�υθε, καQ σ�µερα. &Aπ- τ-τε, τ� .τ�ς 8.255 π.X.
µ��ρι τ� 7.350 π.X., δηλαδ� µ�σα σM δι3στηµα 900 περ	π�υ �ρ-νων, �* λα�Q τ�� ~λλη-
νικ�� �"ρ�υ, �πως �* &Iδα,�ι ∆3κτυλ�ι, �* Πελασγ�	, �* Tελ�,νες καQ κυρ	ως �*  στρ�-
ν-µ�ι 5Hλι3δες  νεκ3λυψαν στ�ν  στερισµ� τ�� Kυν�ς τ�� &Ωρ	ων�ς τ�ν Σε	ρι�, π�R
!ρισκ-ταν στ� N-τι� kµισφα	ρι�, �πως καQ σ�µερα, καQ  φ�� τ�ν !3πτισαν µM τ�
Oν�µα π�R φ�ρει  κ-µα καQ σ�µερα, πρ�σδι"ρισαν καQ τ� τριπλ3σι� δι3στηµα, κατ?
τ� +π�,� δMν φα	νεται στ�ν ~λληνικ� �%ρ� τ�� !�ρε	�υ kµισφαιρ	�υ. ^Aρα  π� τ-τε
�*  στρ�ν�µικMς γν"σεις τ%ν Πρωτ�ελλ�νων uσαν  νεπτυγµ�νες σM Lψηλ� !αθµ�
καQ  π� τ-τε διασm"`�νται τ? πλε,στα 9ν-µατα τ%ν  στερισµ%ν καQ Yστρων, π�R
.φθασαν στ�ν 2π��� µας δι? τ%ν .ργων τ�� &Oρφ�ως καQ τ�� 5Oµ�ρ�υ.

4. O HPAKΛHΣ THΣ AΛKMHNHΣ
}Oπως jδη .�ει  ναφερθ7 στ? πρ�ηγ�Uµενα, + 5Hρακλ7ς τ7ς &Aλκµ�νης εZναι + νε-

"τερ�ς κι’ 2γενν�θηκε περQ τ� .τ�ς 3.165 πρ� Xριστ��. O* Yθλ�ι τ�Rς +π�	�υς πραγ-
µατ�π�	ησε, �σ�υς πραγµατ�π�	ησε, εZναι µπερδεµ�ν�ι µ’ 2κε	ν�υς τ�� &Iδα	�υ 5Hρα-
κλ7 καQ δMν uταν ��τε εZναι δυνατ�ν ν? δια�ωρισθ��ν, λ-γ�ω τ%ν �ιλιετι%ν π�R εZ�αν
παρ�λθει.

∆Mν πρ�πει ν’  γν�ηθm7, �τι καQ + }Oµηρ�ς  ναφ�ρεται σM πρ�κ�ρυ8η µεγ3λων
 θλητικ%ν  γ"νων Lπ� τ�� &A�ιλλ�ως πρ�ς τιµ�ν τ�� Πατρ-κλ�υ (&Iλι3δα Ψ 258 -
850), στ� τ�λ�ς περ	π�υ τ�� Tρωϊκ�� π�λ�µ�υ περQ τ� .τ�ς 3.078 π.X., στ’  γων	σµα-
τα yρµ�τ�δρ�µ	ας, πυγµα�	ας, π3λης,  κ�ντισµ��, δρ-µ�υ τα�Uτητ�ς, σφαιρ�!�λ	ας
(µM τ�ν  �ρησιµ�π�	ητη σιδερ�νια σφα,ρα τ�� 5Hετ	ων�ς, π�R  π�τελε, καQ Yλλη µ	α
 π-δει8η τ7ς καλλιτε�νικ7ς κατεργασ	ας τ�� σιδ�ρ�υ π�λR πρQν  π� τ� περ	φηµ�

∆ΑΥΛsΣ/208, &Aπρ	λι�ς 199913080



+ριακ� .τ�ς τ�� 1.100 π.X.) καQ τ�8�!�λ	ας, �ωρQς ν? γ	νεται εfδικ�ς λ-γ�ς γι? &Oλυ-
µπιακ�Rς  γ%νες, πρhγµα π�R  π�δεικνUει τ�ν διακ�π� τ�υς λ-γ�ω τ�� π�λ�µ�υ. T�
µ�τρ� τ��τ� καν�νικ? .πρεπε ν? 2φαρµ-`εται καQ σ�µερα �ωρQς καµµ	α 28α	ρεση: N?
µ�ν 2κτελ��νται &Oλυµπιακ�Q &Aγ%νες σM καν�να σηµε,� τ7ς Γ7ς, 2?ν σM κ3π�ι� Yλλ�
σηµε,� της, σ’ +π�ι�δ�π�τε, 2πικρατm7 κατ3σταση π�λ�µ�υ.

Σηµασ	α .�ει, �τι �λα τ? περQ τ%ν &Oλυµπιακ%ν  γ"νων καQ γενικ? περQ τ��  θλη-
τισµ�� κατ3γ�νται  π� τ�Rς Πρωτ��λληνες, κληρ�ν�µ�θηκαν στ�Rς }Eλληνες καQ �λα
.µειναν στQς παραδ-σεις τ%ν 5Eλλ�νων. Mεταφ�ρθηκαν δι? τ%ν  ρ�α	ων 5Eλλ�νων
συγγραφ�ων στ� σ�µερα καQ διαδ-θηκαν καQ σM �λ�υς τ�Rς Yλλ�υς λα�Uς, �* +π�,�ι
δι? τ�� τρ-π�υ α]τ�� συµπλ�ρωσαν o ~δρα	ωσαν τ? θεµ�λια τ�� π�λιτισµ�� τ�υς.

5. ΣYMΠEPAΣMATA
EZναι 2µφαν�ς, �τι,  φ�� + 5Hρακλ7ς τ%ν &Iδα	ων ∆ακτUλων καQ �*  δελφ�	 τ�υ γεν-

ν�θηκαν o .`ησαν περQ τ� .τ�ς 7.350 π.X., �* πρ%τ�ι &Oλυµπιακ�Q  γ%νες θεσπ	σθη-
καν στ�ν  ρ�α	α &Oλυµπ	α, �ταν τ? π�ντε  δ�λφια uλθαν 2κε, περQ τ� .τ�ς 7.320 πρ�
Xριστ��. 5Oπ-τε καQ µ��ρι τ�� κατακλυσµ�� τ�� ∆ευκαλ	ων�ς, π�R .γινε τ� .τ�ς
3.615 π.X., 2πανελ�φθησαν συνε�%ς γι? 741 φ�ρ�ς, 2φ’ �σ�ν διε8�γ�ντ� κ3θε π�ντε
�ρ-νια, �πως  ναφ�ρει + Παυσαν	ας.

Πεν7ντα �ρ-νια µετ? τ�ν κατακλυσµ� τ�� ∆ευκαλ	ων�ς, �πως  ναφ�ρθηκε, 8α-
ναθεσπ	σθηκαν Lπ� τ�� Kλυµ�ν�υ, περQ τ� .τ�ς 3.565 π.X. Στ�ν συν��εια 2πανελ�-
φθησαν, �πως λ�γει + Παυσαν	ας («&Hλειακ3», µετ. A. Παππαθε�δ"ρ�υ, 2κδ. Π3-
πυρ�ς 1975, τ-µ�ς 2�ς, σελ. 35)  2πQ τ7ς 2π��7ς τ�� &Aεθλ	�υ, γυι�� τ�� Af-λ�υ, 2πQ
τ�� Πελ	�υ, 2πQ τ�� A]γε	�υ καQ τ�� 5Hρακλ��υς τ7ς &Aλκµ�νης καQ µ��ρι τ�� &O8U-
λ�υ,  π�γ-ν�υ τ�� Afτωλ��. &Eκ τ�Uτ�υ φα	νεται, �τι δMν διε8�γ�ντ� κατ? vρισµ�-
να καQ τακτικ? �ρ�νικ? διαστ�µατα. Mετ? σταµ3τησαν ν? τελ��νται µ��ρι τ�� &Iφ	-
τ�υ, �τε καQ 2πανελ�φθησαν 2κ ν��υ καQ καθιερ"θηκε Lπ� τ�Uτ�υ «^ 'κε)ειρ�α τ&ν
'µπ�λ�µων», �πως γρ3φει + Πλ�Uταρ��ς στ�ν «B	�ν Λυκ�Uργ�υ» (µετ. M.Γ. Mερα-
κλ7, 2κδ. Γαλα8	α 1968, σελ. 99). 5H τρ	τη κατ’ �]σ	αν  να!	ωση τ%ν  γ"νων  ν? τε-
τραετ	αν .γινε  π� τ� .τ�ς 776 π.X., �τε καQ Yρ�ισε k  ρ	θµηση τ%ν �ρ�ν�λ�γι%ν τ7ς
*στ�ρ	ας καQ συνε�	σθηκε µ��ρι τ�� 385 µετ? Xριστ-ν, +π-τε  παγ�ρεUθηκαν καQ
2γκαταλε	φθηκε + *ερ�ς �%ρ�ς τ7ς &Oλυµπ	ας. Στ� δι3στηµα τ%ν 1161 �ρ-νων, π�R
µεσ�λ3!ησε  π� τ� .τ�ς 776 π.X. µ��ρι τ� .τ�ς 385 µ.X., 2τελ�σθησαν Yλλες 290 φ�ρMς
στ�ν  ρ�α	α &Oλυµπ	α. Στ�ν  ριθµ� α]τ- πρ�στ	θενται καQ �* δι�ργαν"σεις π�R .γι-
ναν πρQν  π� τ�ν κατακλυσµ� τ�� ∆ευκαλ	ων�ς, +π-τε τ� σUν�λ� τ%ν δι�ργανωθ�-
ντων  γ"νων στ�ν  ρ�α	α &Oλυµπ	α  ν�ρ�εται στ�Rς 741 + 290 = 1.031. &Eκε, 2πα-
ναθεσπ	σθηκαν τρε,ς φ�ρ�ς, �ωρQς π�τM κανεQς ν? διαν�ηθm7 ν’  λλ38mη τ�ν τ-π� τ�υς.
5H τελευτα	α �µως  να!	ωση, k τ�ταρτη κατ? σειρ3ν, �πως εZναι γνωστ-ν, .γινε τ�
.τ�ς 1.896 µετ? Xριστ�ν στ�ν &Aθ�να καQ O�ι στ�ν &Oλυµπ	α. &Aπ� τ-τε τ�Rς περι-
φ�ρ�υν  π� �"ρα σM �"ρα, δ	κην περι�δεU�ντ�ς  ν? τ�ν κ-σµ� τσ	ρκ�υ. ^Eτσι .�α-
σαν τ�ν *ερ-τητα καQ τ�ν αNγλη τ7ς ε]γεν��ς �µιλλας µM .παθλ�ν <να κ-τιν�ν. EZναι
καιρ�ς µM τ�ν .ναρ8η τ7ς δεUτερης ~κατ�νταετ	ας  π� τ7ς τελευτα	ας  να!ι"σε"ς
των καQ τ7ς τρ	της �ιλιετ	ας µετ? Xριστ�ν ν? 2πιστρ�ψ�υν καQ ν? 2γκατασταθ��ν
µ�ν	µως στ�ν τ-π� π�R γενν�θηκαν κι’ .λαµψαν 2πQ �ιλι3δες �ρ-νια, �πως  πεδε	-
�θη στ? πρ�ηγ�Uµενα: Στ�ν &Aρ�α	α &Oλυµπ	α.

Kων. B. K�υτρ�υB�λης
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�Aθηναϊκ
ς �ρωισµ
ς
�A! ρ� �τιµε �Oτσαλ�ν, τ� µ�ς �κανες! Γ�µισες τ�ν �Aθ�να �π  !περπατρι"τες. Π%& 'ρ�-

θηκαν, 'ρ� παιδ�κι µ%υ, τ,σ%ι !περπατρι"τες κα- .ρ/%νται λα&ρ%ι στ-ς καφετ�ριες �ν�-
µεσα στ�ν φραπεδι1 κα- στ  2λληνικ3τατ%ν σιγαρ�ττ%ν Danhill, !π�ρ τ,σων �κρα�ων
6θνικιστικ"ν θ�σεων π%7 ν%µ�8εις 9τι :σ%ν%/πω 2τ%ιµ�8%νται ν1 6κστρατε/σ%υν γι1 τ�ν
Kωνσταντιν%/π%λη; Kα- δ,ς τ%υ �ν�λυση γι1 τ  π%ι,ς φτα�ει κα- ν1 = κριτικ� γι1 τ�ν
κυ'�ρνηση π%7 ('�'αια) ψ�φισαν %A Bδι%ι (τ3ρα �C%υµε περ�σει στ  πρ"τ% 2λλην%πρε-
π�στατ% %DEσκυ κα- 9λα 6πιτρ�π%νται) κα- 6νδεC%µ�νως θ1 ψηφ�σ%υν κα- αFρι%, «γι1 ν1
'%λ�ψ%υµε κα- τ�ν καηµ�νη τ�ν περµανθ%/λα». Kα- ν1 %A π%λεµικ%- δεκ�ρικ%ι ν1 6Iα-
π%λ/ωνται σ1ν µ/δρ%ι κατ1 τJς T%υρκ�ας, π%7 Lν Mταν σφαNρες, λ%γικ�, δ�ν θ� ’πρεπε
ν1 εPCε µε�νει T%&ρκ%ς στ ν ντ%υνι�. T3ρα, στ  τρ�τ% %DEσκυ, = παρ�α µας 'αδ�8ει πρ ς
τ�ν �Aγκυρα, �φ%& �Cει περ�σει νικηφ,ρα �π  τ  �EσκJ ΣεC�ρ κα- τ  �Aφι,ν KαραCη-
σ�ρ. SOµως :π%�α �τυC�α! TH Vρα παρJλθεν κα- τ1 γι%υ'αρλ�κια �ναµ�ν%υν στ  σπ�τι.
�Eτσι = παρ�α �π%φασ�8ει ν’ �να'�λWη τ�ν 6π�θεση κατ1 τJς �Aγκυρας γι1 τ�ν 2π%µ�νη
(6νν%εNται στ  Bδι% π�ντα στ�κι κα- µετ1 τ  τρ�τ% %DEσκυ). Φυσικ�, τ  'ρ�δυ δ�ν πρ%-
σφ�ρεται γι1 αDτ%κριτικ� κα- περισυλλ%γ�. Γι’ αDτ  κα- %A στρατηλ�τες µας Iεδ�ν%υν σ�
καν�να «.ρθ�δικ%», µπ1ρ Y Cασαπ%τα'�ρνα. �Iσως γι1 ν’ �νακτ�σ%υν δυν�µεις γι1 τ�ν
τελικ� �φ%δ% τJς 2π%µ�νης...

P� παιδι�, δ�ν θ1 τ  πιστ�ψετε! Πρ3τη φ%ρ1 θ1 συµφων�σω µ� τ ν κ/ρι% Θε,δωρ%
Π�γκαλ%: στ�ν θ�ση τ%υ γι1 «κ%υραµπι�δες» κα- «κ%υραδ,µαγκες». Kα- δ�ν �ναφ�ρ%-
µαι στ%7ς καλλιτ�Cνες �λλ1 στ  σ/ν%λ% σCεδ ν τ%& σηµεριν%& 2λληνικ%& λα%&. �AρCJς
'�'αια γεν%µ�νης �π  τ ν =µ�τερ%ν !π%υργ ν �EθνικJς �Aµ/νης, τ%& :π%�%υ = δρ�σις
ε^ς τ1 TEλληνικ1 στρατ1 !πJρIε φ%'ερ� κα- τρ%µερ�. K�θε �π,γευµα, 9ταν !πηρετ%&σε,
τρεNς µ%νιµ�δες δ�ν µπ%ρ%&σαν ν1 τ ν κ�ν%υν «8�φτι», γι1 ν1 6γκαταλε�ψWη τ ν στ�'% µ�-
Cης. SOσ% γι1 τ-ς σφαNρες, τ-ς κατ�πινε σ1ν στραγ�λια. T1 Bδια π�νω - κ�τω ̂ σC/%υν κα-
γι1 �λλ%υς π%λιτικ%/ς µας, π%7 �µαθαν ν1 IεCωρ�8%υν τ1 τ1νκς �π  τ  τρακτ�ρ, 6πειδ�
τ1 τελευταNα δ�ν �C%υν 2ρπ/στριες. Kα- 6πειδ� κ�θε λα ς �Cει τ�ν κυ'�ρνηση π%7 τ%& �I�-
8ει, Lς γρ�ψ%υµε γι1 9σ%υς πρ%τιµ%&ν ν1 περ�σ%υν 9λη τ%υς τ�ν 8ω� σ� αDτ%εI%ρ�α
παρ1 ν1 !πηρετ�σ%υν, τ%7ς «�ντιρησ�ες συνειδ�σεως» κα- τ%7ς δι�φ%ρ%υς «Mπ%/ληδες»,
π%7 «καταπι�8%νται» στ ν στρατ  κα- τ  π�νε �π  �να'%λ� σ� �να'%λ�, καθ,τι τ  K.Ψ.M.
δ�ν διαθ�τει ν1 ’%&µ’ 9λα τ1 κ%µφ,ρ. Γι1 τ,ση µαγκι1 µιλ�µε. K%ντ1 σ’ αDτ%7ς δ�ν πρ�-
πει ν1 IεCν�µε τ%7ς ε^ρηνιστ�ς κα- τ%7ς �IπεκτσJδες...

ADτ�, γιατ� 6σC�τως µπ%υCτ�σαµε �π  «�καπν%υς» τ"ν τρι,δων «TEλληναρ�δες». a�-
ρετε τ3ρα. �Aπ’ αDτ%7ς π%7 συµ'�λλ%υν στ�ν 6θνικ� %^κ%ν%µ�α πρ%τιµ"ντας τ1 I�να
πρ%ϊ,ντα, τ  «πα�8%υν» κα- π%λ7 EDρωπαN%ι κα- �ν�C%νται τ�ν διεθνJ καρπα8ι1 Y 6πι-
δ�δ%νται στ  εDγεν�ς σπ ρ τ%& γλυψ�µατ%ς γι1 ν1 δι%ρισθWJ = cς �νω ε^ρηµ�νη περµαν-
θ%/λα Y γι1 ν1 µετατεθWJ : Mπ%/λης σ� µ%ν�δα τJς φρ%υρ�ς τ%& Λεκαν%πεδ�%υ �AττικJς,
γιατ� «τ  καηµ�ν% !π%φ�ρει στ1 σ/ν%ρα». EDτυC"ς δηλαδ� π%7 !π�ρC%υν κα- %A καφε-
τ�ριες, 9π%υ µ� λ�γα σCετικ1 Cρ�µατα φ%ρ%&ν τ�ν λε%ντJ τ%υς κα- π%υλ�νε τσαµπ%υκ�
κα- κατακεραυν3ν%υν τ ν π�σα eνα. SOλ%υς αDτ%7ς θ1 fθελα ν1 τ%7ς δ" τ�ν κρ�σιµη
Vρα. Θ1 σταθ%&ν ν1 π%λεµ�σ%υν σ1ν SEλληνες Y θ1 φων�I%υν : σW38ων 2αυτ ν σωθ�-
τω, τ  :π%N%ν �π%δ�δεται κ�λλι%ν ε^ς τ�ν καθ%µιλ%υµ�νην δι1 τ%& «τρεC�τε, π%δαρ�κια
µ%υ, ν1 µ� σ�ς C�σWη : κ... σας» κα- �τσι θ1 δικαι3σ%υν κα- τ ν !π�ρ'αρ%ν τ�ως !π%υρ-
γ,ν µας 6π- τ"ν 6Iωτερικ"ν. Πρ ς τ  παρ ν π�ντως:

«δειλ%�, µ%ιραN%ι κι �'%υλ%ι �ντ�µα
πρ%σµ�ν%υνε, Bσως, κ�π%ι% θ�µα!»

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



O� περι�	
ς τς �ρεινς Λαυρεωτικς �Aγι�ς Kωνσταντ�ν�ς (Kαµ�ρι�α), Mεγ�λα
Πε$κα, Mαρ%νεια, Σ�'ρι�α κα( Θ�ρικ* περιλαµ+�ν�νται στ(ς πι* ,-ι.λ�γες �στ�ρι-
κ0ς περι�	
ς τ�$ κ.σµ�υ, 	�ρη στ2ν 3παναστατικ2 3-0λι-η τ4ν µεταλλ�υργικ4ν 3πι-
ν�5σεων κα( δραστηρι�τ5των π�7 σηµει%θηκαν 3κε�. :Hδη τ* 5.000 π.X. στ* Θ�ρικ*
λειτ�'ργησαν µεταλλ�υργε�α 	ωρ(ς διακ�π2 ?πως τ2ν σ'γ	ρ�νη 3π�	5. TA πλ�υσι%-
τερα κ�ιτ�σµατα ,ργ'ρ�υ, ψευδαργ'ρ�υ, µ�λ'+δ�υ, 	αλκ�$ κα( σιδ5ρ�υ καταλαµ-
+�ν�υν µCα περι�	2 120 κα( πλ0�ν τετραγωνικ4ν 	ιλι�µ0τρων στ2ν καρδιA τ�$ FEθνι-
κ�$ ∆ρυµ�$ Σ�υνC�υ. IYπ�ρ	�υν γ'ρω στA 350 �ρυκτ�, τA Lπ��α 3κτCθενται στ* FOρυ-
κτ�λ�γικ* M�υσε�� ΛαυρC�υ.

Σ’ αNτ2ν τ2ν �Oκ�λ�γικA εNαCσθητη περι�	2 Pπ�ρ	�υν 3κτεταµ0να κατ�λ�ιπα ,ρ	αC-
ων µεταλλ�υργικ4ν 3γκαταστ�σεων: �ρ'γµατα, φρε�τια (Sνω τ4ν 2.000), Pπ.γειες
στ�
ς («γαλαρCες»), δε-αµεν0ς, µεταλλ�πλυντ5ρια, καµCνια καθVς κα( λεCψανα �	υ-
ρωµ�των, �Oκισµ4ν, τ�φων (λακκ�ειδε�ς, θ�λωτ�C), να4ν κα( Wν*ς θε�τρ�υ. Στ2ν κ�-
ρυφ2 τ�$ δασωµ0ν�υ λ.φ�υ τς Kαµ�ρι�ας Pπ�ρ	ει X «ΣπηλιA τ�$ KCτσ�υ», π�7 X 	ρ5-
ση της 3ντ�πC�εται ,π* τ2ν παλαι�λιθικ2 3π�	5. TA �στY �ρνCθων, π�7 ,νακαλ'φθη-
καν 3κε�, µαρτυρ�$ν τ2ν 3-ηµ0ρωσ5 τ�υς Zδη ,π* τ2ν «παλαι�λιθικ2» 3π�	5. IH Pπ0-
ρ�	η τ�π�θεσCα τ�$ σπηλαC�υ δεσπ.�ει τς θ�λασσας, κα( Pπ�ρ	�υν 3νδεC-εις ναυτικς
3πικ�ινωνCας µ
 τA νησιA τ�$ AOγαC�υ τ* 8.000 π.X. ANτ
ς �� 3νδεC-εις ε\ναι �� Sφθ�-
ν�ι �ψιαν�( πρ�ερ	.µεν�ι 3κ τς M5λ�υ. :Aλλα σηµαντικA εPρ5µατα τ�$ σπηλαC�υ
ε\ναι τA π5λινα σκε'η µεταλλ�υργCας, ?πως φυσητρες γιA τ2ν 3νδυν�µωση τς φω-
τιYς, 	υτ5ρι� κα( µCα 	�λκινη περ.νη τ�$ 5.300 π.X.
I. H AΠAPXH THΣ METAΛΛOYPΓIAΣ ΣTON EΛΛA∆IKO XΩPO

IH µεταλλ�υργικ2 δραστηρι.τητα τ4ν IEλλ5νων 	�νεται στA +�θη τς πρ�ϊστ�ρCας.
IH παρ�δ�ση θ0λει τ*ν �Hφαιστ� ̂ ς κ�τ�	� τ4ν µυστικ4ν τς µεταλλ�υργCας. Σ'µφωνα
µ
 τ*ν Gollin Renfrew (“The Emergence of Civiliration” κα( “Ancient History”,
Cambridge), X 3π�	2 τ�$ Xαλκ�$ γιA τ2ν ENρ%πη κα( πιθαν4ς γιA Lλ.κληρ� τ*ν κ.-
σµ� Sρ	ισε στ* AOγα�� στ2ν τ0ταρτη 	ιλιετCα. FAλλA X ,ρ	αι�λ�γικ2 σκαπ�νη φ0ρνει
συν0	εια στ* φ4ς εPρ5µατα, τA Lπ��α µεταθ0τ�υν ?λ� κα( +αθ'τερα στ* παρελθ*ν τ(ς
	ρ�ν�λ�γCες. FEνδεικτικ�: Pπ�ρ	�υν στ* M�υσε�� Xαιρ%νειας τA ,ρ	αι.τατα σφυρ5-
λατα 	�λκινα 3γ	ειρCδια. Στ* FEθνικ* FAρ	αι�λ�γικ* M�υσε�� 3κτCθεται _νας 3πCπεδ�ς
π0λεκυς ,π* τ* Σ0σκλ� τ�$ 4.500 π.X. T* 3ργαλε�� αNτ* κατασκευ�στηκε µ
 	'τευση
σ
 ,ν�ικτ2 µ5τρα κα( στ2 συν0	εια σφυρηλατ5θηκε. Σ'µφωνα µ
 	ηµικ2 ,ν�λυση
ε\ναι κατασκευασµ0ν� ,π* καθαρ* 	αλκ* (99%).

FE-ετ���ντας τA µεταλλικA 3γ	ειρCδια κα( κ�σµ5µατα παρατηρ�$µε µCα Lµαλ2 µε-
τ�+αση κα( ,ντιγραφ2 τ4ν λιθCνων κα( c	ι σ
 µCα δθεν «d-ωθεν 3πCδραση», ?πως
^ρισµ0ν�ι Oσ	υρC��νται. :Aλλα εPρ5µατα, π�7 πιστ�π�ι�$ν τ2ν 3πιτ.πια µεταλλ�υρ-
γCα, ε\ναι �� µεταλλευτικ�( κλC+αν�ι στ* Στεν* FAρκαδCας κα( στA IAγιωργCτικα τς Mα-
ντινεCας. Πρ.κειται γιA 3ργαστ5ρια 	υτε'σεως µετ�λλων, µ2 κεραµικ4ν µεταλλευτικ4ν
κλι+�νων, PψικαµCνων κα( ,γωγ4ν. FAπ�τελ�$ν ,νακαλ'ψεις κα( 3πιτε'γµατα πρ�ηγ-
µ0νης τε	ν�λ�γCας, µ�ναδικA στ*ν κ.σµ�. M
 τ2ν µ0θ�δ� τ�$ παλαι�µαγνητισµ�$ κα(
,ρ	αι�µετρCας τς σκ�υριYς 	ρ�ν�λ�γ5θηκαν στ2ν 3η 	ιλιετCα π.X. IO dφ�ρ�ς ,ρ	αι-

O� µεταλλ�υργικ
ς 3γκαταστ�σεις
«εNφυ�$ς τε	ν�λ�γCας» τ�$ ΛαυρC�υ
ΛEITOYPΓOYΣAN AΠO TO 5.300 π.X.



�τ5των Θε.δωρ�ς Σπυρ.π�υλ�ς dκανε µCα σ	ετικ2 LµιλCα στ* B´ Συν0δρι� IEλλ5νων
FAρ	αι�λ.γων στ2ν FAθ5να τ* 1981. FAλλA αNτ2 X σηµαντικ2 ,νακ�λυψη δ
ν δηµ�-
σιε'τηκε στA πρακτικ�. Παρ.µ�ιες πρ%ιµες 3γκαταστ�σεις κα( σκε'η µεταλλ�υργCας
δ
ν +ρ0θηκαν στ(ς 	4ρες τς FAνατ�λς.

:Aλλα κ0ντρα πρ%ιµης µεταλλ�υργCας µ
 Sφθ�να εPρ5µατα ε\ναι X Kεφ�λα K0ας, L
�Aγι�ς ∆ηµ5τρι�ς TριφυλCας, NCσυρ�ς ∆ωδεκαν5σων, �Aγι�ς Σ%στης ΣCφν�υ, Pα-
φ5να FAττικς, σπηλιA ∆ιρ�$ ΛακωνCας, Mαγ�$λες MαγνησCας κα( Sλλες περι�	
ς
τς Mακεδ�νCας κα( Θρ�κης.

FAπ* τ2ν Mινωϊκ2 Kρ5τη d	�υµε τ* ,ρ	αι.τατ� 	�λκιν� κρ�ν�ς κα( ,π* τ2ν Mυ-
κηναϊκ2 FAργ�λCδα τ*ν ,ρ	αι.τατ� 	�λκιν� θ%ρακα. FE-�λλ�υ ,π* τ* 3.000 π.X. �� θα-
λασσ�π.ρ�ι Kρτες dφερναν τ*ν κασσCτερ� ,π* τ(ς KασσιτερCδες ν5σ�υς τς FAγγλCας
κα( ,π* τ*ν π�ταµ* P�ντAν τς Π�λωνCας. IO �ρεC	αλκ�ς ε\ναι κρ�µα 	αλκ�$ - κασ-
σCτερ�υ, L Lπ���ς πλε�νεκτε� dναντι τ�$ 	αλκ�$. FEν κατακλε�δι στ2ν IEλλ�δα παρα-
τηρε�ται X 3πιν.ηση κα( 3-0λι-η τς µεταλλ�υργCας· ,π* τ2ν σφυρηλ�τηση τ�$ 	αλ-
κ�$ σ
 ψυ	ρ2 κατ�σταση _ως τ2ν κατασκευ2 τ4ν κραµ�των κα( τ2ν 	'τευσ5 τ�υς σ

µ5τρες µ
 τ2ν τε	νικ2 τς κηρ.	υσης σ
 συνδυασµ* µ
 τ2ν πρ.�δ� τς πυρ�τε	ν�λ�-
γCας. jAς σηµειωθε�, ?τι L µ.λυ+δ�ς d	ει 	αµηλ* σηµε�� τ5-εως 3270 C. IO 	αλκ.ς τ5-
κεται στ�7ς 10830 C. IO Sργυρ�ς κα( L 	ρυσ*ς τ5κ�νται στ�7ς 10830 C. IO Sργυρ�ς κα(
	ρυσ*ς ρευστ�π�ι�$νται στ*υς 9600 C. κα( 10630 C. ,ντCστ�ι	α.
II. IΣTOPIKH KAI APXAIOΛOΓIKH �ENAΓHΣH ΣTH ΛAYPEΩTIKH

T(ς πρ4τες  3π( τ.π�υ παρατηρ5σεις τ4ν ,ρ	αCων µεταλλ�υργικ4ν 3γκαταστ�σεων
τς Λαυρεωτικς dκανε L FAνδρ0ας K�ρδ0λλας τ* 1869. FAκ�λ�υθε� L Ardaillon τς
Γαλλικς FAρ	αι�λ�γικς Σ	�λς. T(ς ,κρι+0στερες παρατηρ5σεις γιA τ*ν τρ.π� λει-
τ�υργCας αNτ4ν τ4ν 3γκαταστ�σεων µYς δCνει L καθηγητ2ς Kωνσταντ�ν�ς K�ν�φ�γ�ς.
IO δ
 nεν�φ4ν µYς περιγρ�φει τ(ς µεταλλ�υργικ
ς 3ργασCες τς κλασσικς 3π�	ς.
Στ2ν 3π�	2 τ�$ ΠαυσανCα X µεταλλ�υργCα ε\	ε παρακµ�σει.

IO nεν�φ4ν ,ναφ0ρει, ?τι X 3κµετ�λλευση τ4ν µεταλλεCων τ�$ ΛαυρC�υ Sρ	ισε ,π*
τ2ν 3π�	2 τ�$ FEρε	θ0ως. IO δ
 Πλ�'ταρ	�ς ,ναφ0ρει, πVς πρ4τ�ς L Θησε7ς dκ�ψε

∆ΑΥΛqΣ/208, FAπρCλι�ς 199913084

O+ δ-� .ψεις µι0ς «λατρευτικ2ς γλαυκ�ς» τ�4 5σηµ6νι�υ 5θηναϊκ�4
τετρ7δρα8µ�υ, π�: ;ταν τ
 «<σ8υρ
 ν�µισµα» τ�4 5ρ8α=�υ κ�σµ�υ,

κατασκευασµ6ν� 5π
 >ργυρ� τ�ν ?ρυ8ε=ων τ�4 Λαυρ=�υ.
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,ργυρY ν�µCσµατα.
T* cν�µα Λα/ρι%ν δ.θηκε στ*ν 8� αO4να π.X. ,π* τ2ν λ0-η «λα/ρη» s «λα/ρα»,

π�7 Wρµηνε'εται «στενωπ.ς», ,π* τA στενA περ�σµατα τ4ν Pπ�γεCων �ρυγµ�των.
FE- αOτCας τ�$ Λαυρεωτικ�$ ,ργ'ρ�υ L Θεµιστ�κλς ναυπ5γησε 200 τρι5ρεις, µ
 τ(ς

Lπ��ες dδωσαν τ2ν περCφηµη ναυµα	Cα τς Σαλαµ�ν�ς. TA ,ργυρY τετρ�δρα	µα τ4ν
FAθην4ν tταν γνωστA ̂ ς «λαυρεωτικ%- γλα&κες», γιατ( ε\	αν στ2ν µCα πλευρA τ2ν κε-
φαλ2 τς π�λι�'	�υ θεYς FAθηνYς µ
 ,ττικ* κρ�ν�ς στ�λισµ0ν� µ
 φ'λλα 3λιYς κα( στ2ν
Sλλη πλευρA εOκ.να γλαυκ*ς - π�υλι�$ τς σ�φCας κα( σ5µατ�ς κατατεθ0ντ�ς τς κλασ-
σικς FAθ5νας. IH Λαυρεωτικ2 γλα$- tταν τ* «σκληρ*» ν.µισµα τ�$ τ.τε κ.σµ�υ.
uHταν 3κφραστ2ς τς FAθηναϊκς Xγεµ�νCας κα( θαλασσ�κρατCας. Kυκλ�φ�ρ�$σε ,π*
τ2ν FI+ηρCα µ0	ρι τ2ν ΠερσCα κα( tταν _να ,π* τA ̂ ραι.τερα δεCγµατα τ�$ κλασσικ�$
θα'µατ�ς.

Σ'µφωνα µ
 τ*ν nεν�φ4ντα X dρευνα γιA τA ,ργυρ�$	α κ�ιτ�σµατα Sρ	ι�ε µ
 3ρευ-
νητικA �ρ'γµατα κα( πηγ�δια. K�θε πηγ�δι πρ�	ωρ�$σε µ0	ρι νA συναντ5σwη τA κ�ι-
τ�σµατα ,ργυρ�'	�υ µ�λ'+δ�υ. FEκε� Sρ	ι�ε τ* Sν�ιγµα στ�Yς κατA τ* πλ�τ�ς τ�$ κ�ι-
τ�σµατ�ς κα( πρ�	ωρ�$σε _ως 3κε� π�7 3-αντλε�τ� τ* µετ�λλευµα.

Mερικ
ς στ�
ς dφθαναν σ
 +�θ�ς 120 κα( πλ0�ν µ0τρων. Συν5θως Pπρ	ε κα( δε'τε-
ρη εxσ�δ�ς στ2ν στ�A γιA τ*ν ,ερισµ.. IO φωτισµ*ς στA dγκατα τς γς γιν.ταν µ
 λυ-
	ν�ρια λαδι�$, π�λλA ,π* τA Lπ��α +ρ0θηκαν. O� µεταλλωρ'	�ι δ�'λευαν γ�νατιστ�(
s -απλωµ0ν�ι λ.γyω στεν.τητ�ς. IYπρ	αν φρε�τια zπλY γιA τ*ν ,ερισµ* s δCδυµα γιA
τ2ν µη	ανικ2 ,ν'ψωση τ4ν φ�ρτCων. T* µετ�λλευµα τ* µετ0φεραν στ2ν 3πιφ�νεια,
?π�υ γιν.ταν X πρ%τη διαλ�γ5· τA κ�µµ�τια µ
 µικρ2 µεταλλικ2 περιεκτικ.τητα τA
,π0ρριπταν. ANτA ,π�τελ�$σαν τ(ς «6κ'%λ�δες», π�7 συναντYµε σ5µερα δCπλα στA
πηγ�δια. TA Pπ.λ�ιπα κ�µµ�τια µεταφ0ρ�νταν κ�ντA στ�7ς «πλυν%7ς» (µεταλλ�πλυ-
ντ5ρια), ?π�υ _να πρ4τ� πλ'σιµ� τA καθ�ρι�ε ,π* τA 	%µατα. FEπειδ2 τ* νερ* tταν
σπ�νι� στ2ν Λαυρεωτικ5, κατασκε'α�αν στεγαν
ς δε-αµεν
ς κ�ντA στA 3ργαστ5ρια,
?π�υ συγκ0ντρωναν τA cµ+ρια νερ�. IΩρισµ0νες δε-αµεν
ς ε\ναι τεραστCων διαστ�σε-
ων, Sλλες λα-ευµ0νες στ*ν +ρ�	� κα( Sλλες 	τιστ
ς µ
 τ�ι	%µατα κα( 3πCστρωµα π�7
3µπ�δC�ει τ2ν ,π�ρρ.φηση τ4ν Pδ�των ,κ.µη κα( σ5µερα. IH στεγαν.τητα τ�$ κ�-
νι�µατ�ς dγινε ,ντικεCµεν� µελ0της ,π* τ2ν FAµερικανCδα ,ρ	αι�λ.γ� - µεταλλ�υργ*
Martha Goodway τ�$ Smishonian.

�Oλες �� 3ργασCες, X 3-.ρυ-η, τ* πλ'σιµ� κα( X τ5-η τ�$ µετ�λλ�υ γCν�νταν 3π( τ.-
π�υ, γιA νA µ2ν 3πι+αρ'νεται τ* dργ� µ
 d-�δα µεταφ�ρYς. MετA τ2ν ,παλλαγ2 τ�$
µεταλλε'µατ�ς ,π* τA 	%µατα τ* θρυµµ�τι�αν µ
 λCθιν�υς ?λµ�υς κα( µ'λ�υς ,π*
σκληρ2 π0τρα, τ* Sλεθαν, κατ.πιν πλ0νανε τ* θρυµµατισµ0ν� µετ�λλευµα στA µεταλ-
λ�πλυντ5ρια, ?π�υ �� +αρ'τερ�ι κ.κκ�ι ^ς πλ�υσι%τερ�ι σ
 ,ργυρ�$	� µ.λυ+δ� dµε-
ναν στA +αθ�υλ%µατα τ�$ πυθµ0ν�ς κα( ,π* 3κε� συλλ0γ�νταν. �Eνα ε\δ�ς πλυντηρC-
�υ tταν τA 3πικλιν 3πCπεδα µ
 +αθ�υλ%µατα στ*ν πυθµ0να γιA τ2ν συγκ0ντρωση κ.κ-
κων ,ργυρ�'	�υ µ�λ'+δ�υ. IH ,π%λεια τ�$ νερ�$ tταν 3λ�	ιστη, 	�ρη στ2ν µ0θ�δ�
τς ,νακυκλ%σεως, π�7 |φεCλετ� στ2ν 3πικλιν κατασκευ2 τ4ν µεταλλ�πλυντηρCων.
Στ* ψηλ.τερ� µ0ρ�ς +ρισκ.ταν X δε-αµεν5, Lπ.τε τ* νερ* µ
 τ2ν +αρ'τητα δι�	ετευ-
.ταν ,π* τA αNλ�κια στA πλυντ5ρια. FEκτ*ς ,π* τA 3πικλιν 3πCπεδα Pπ�ρ	�υν τA
Wλικ�ειδ πλυντ5ρια (+λ0πε φωτ�γραφCα 5). ANτA σ
 ,ντCθεση πρ*ς τA 3πCπεδα ,π�-
τελ�$ν µCα 3-ελιγµ0νη µ0θ�δ� τς 3πε-εργασCας κα( καθαρισµ�$ τ�$ ,ργ'ρ�υ. IO Kων-
σταντ�ν�ς K�ν�φ�γ�ς τA 	αρακτηρC�ει ^ς «�πωλεσθεNσα 2λληνικ� 6φε/ρεση», ,φ�$
αNτ2 X 3παναστατικ2 µ0θ�δ�ς -ε	�στηκε γ'ρω στA 300 π.X. M�λιστα L xδι�ς κατε-
σκε'ασε _να σ'γ	ρ�ν� Wλικ�ειδ
ς πλυντ5ρι�, τ* Lπ��� λειτ�'ργησε π�λ7 �καν�π�ιη-
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τικA. Tε	νικ* 	αρακτηριστικ* αNτ4ν τ4ν πλυντηρCων ε\ναι X 3πιστρ�φ2 τ�$ νερ�$
στ* σηµε�� ,π’ ?π�υ -εκιν�$σε µ
 3λ�	ιστη ,π%λεια λ.γwω τς κλCσεως, X ,µεσ.τητα
3µπλ�υτισµ�$ τ�$ µεταλλε'µατ�ς κα( �� διαστ�σεις των. TA Wλικ�ειδ πλυντ5ρια ,παι-
τ�$ν λιγ%τερ� πρ�σωπικ* ,π* τA 3πCπεδα.

MετA τ2ν συλλ�γ2 τ4ν κ.κκων τ�$ ,ργυρ�'	�υ µ�λ'+δ�υ ,π* τ*ν πυθµ0να τ4ν µε-
ταλλ�πλυντηρCων τ�7ς τ�π�θετ�$σαν στA καµCνια. FAπ* τ2ν πρ%τη τ5-η dπαιρναν τ*ν
,ργυρ�$	� µ.λυ+δ� κα( ,π* τ2ν δε'τερη τ*ν Sργυρ� ,µιγ. :E-ω ,π* τA καµCνια σ	η-
µατC��νταν σωρ�( σκ�υρι4ν, π�7 κι αNτ0ς, ?πως �� 3κ+�λ�δες, περιε�	αν σ
 µικρ2 π�-
σ.τητα Sργυρ�. KατA τ(ς τελευτα�ες δεκαετCες τ�$ περασµ0ν�υ αO4ν�ς Sρ	ισαν νA
θρυµµατC��υν τ(ς παλι
ς 3κ+�λ�δες κα( σκ�υρι
ς κα( νA τ(ς ρC	ν�υν στA καµCνια, γιA
νA π�ρ�υν τ*ν Sργυρ� π�7 ε\	αν ,φ5σει �� παλαι�C. M.ν� π�7 X σ'γ	ρ�νη τε	ν�λ�-
γCα d	ει Pπ�+αθµCσει τ* περι+�λλ�ν. O� ,ρ	α��ι ε\	αν �Oκ�λ�γικ2 συνεCδηση, δι.τι
π�λλ
ς φ�ρ
ς -αναγ0µι�αν τA S	ρηστα �ρ'γµατα, κλεCν�ντας dτσι τ(ς πληγ
ς π�7 ε\	αν
,ν�C-ει στ2ν µητ0ρα Γ.
III. TO BIOMHXANIKO ΠAPKO ΘOPIKOY

T* Θ�ρικ* Zκµασε στA πρ�ϊστ�ρικA 	ρ.νια κα( tταν σηµαντικ2 π.λις - �	υρ* τ4ν
FAθην4ν. BρCσκεται στ* +.ρει� µυ	* τ�$ Lµ%νυµ�υ κ.λπ�υ, στA ρι�A τ�$ λ.φ�υ Bε-
λατ�'ρι, δCπλα στ* 3ργ�στ�σι� τς ∆EH. T* Θ�ρικ* d	ει 3ρευνηθ ,π* τ2ν Bελγικ2
FAρ	αι�λ�γικ2 FAπ�στ�λ5. TA ,π�τελ0σµατα αNτ4ν τ4ν ,νασκαφ4ν δηµ�σιε'θηκαν
σ
 µCα 3ργασCα 1.500 σελCδων στ(ς Bρυ-0λλες (“Thorikos, a guide to the excavations”, J.
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«Πλυν
ς» µεταλλε-µατ�ς στG ΛαυρεωτικG µM Nπικλιν2 Nπ=πεδα. Πρ�κειται γιO
«5π�λεσθεPσα QλληνικG Nφε-ρεση» σ-µφωνα µM τ
ν 5καδηµαϊκ
 K�ν�φ7γ�, R
Rπ�P�ς NBεπ�νησε τ
 5νωτ6ρω 5ναπαραστατικ
 σ86δι� σM συνεργασ=α µM τ
ν

H. Mussche.
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Labarbe, Bruxelles 1974). O� ,νασκαφ
ς dφεραν στ* φ4ς µCα +ι�-
µη	ανικ2 π.λη 150.000 τ.µ. Bρ0θηκαν στ�0ς, γαλαρCες, µεταλλ�-
πλυντ5ρια, καµCνια, �Oκισµ�C, τεC	η, π'ργ�ι κα( θ�λωτ�( τ�φ�ι.
∆'� ,π* τA πλυντ5ρια ,ναστηλ%θηκαν ,π* τ2ν Bελγικ2 FAπ�-
στ�λ5.

Σw%�εται τ* θ0ατρ� τ�$ Θ�ρικ�$, ,π* τA ,ρ	αι.τερα, κα( θεω-
ρε�ται µ�ναδικ* στ* ε\δ�ς τ�υ –τ* κ��λ� τ�υ d	ει σ	µα 3λλει-
πτικ* µ
 �ρθ�γ%νια �ρ	5στρα κα( d	ει στ2ν µCα π�ρ�δ� να~σκ�
τ�$ ∆ι�ν'σ�υ, στ2ν ,ντικρυν2 δ
 σ'µπλεγµα µικρ4ν δωµατCων.
∆υτικA τ�$ θε�τρ�υ +ρ0θηκαν τA θεµ0λια τ�$ να�$ τς ∆5µητρας
κα( τς K.ρης. B�ρει.τερα τ�$ να�$, σ
 �ψωµα, συναντYµε τ�7ς
Mυκηναϊκ�7ς τ�φ�υς 3λλειπτικ�$ σ	5µατ�ς, �� Lπ���ι καταρ-
ρ0�υν ,π* τ2ν dλλειψη στηριγµ�των κα( γενικ4ν dργων δι�σω-
σης.

Πιθαν4ς στ*ν λ.φ� Bελατ�'ρι νA Pπρ	ε φρυκτωρCα. Στ*ν
κ.λπ� τ�$ Θ�ρικ�$ ε\ναι 3µφαν τA κατ�λ�ιπα λιµενικ4ν 3γκα-
ταστ�σεων. ∆ηλαδ2 πρ.κειται γιA µCα πλ5ρη +ι�µη	ανικ2 3γκα-
τ�σταση. T* Θ�ρικ* ε\ναι παγκ�σµCως _να µ�ναδικ* ,ρ	α�� +ι�-
µη	ανικ* π�ρκ�, τ* Lπ��� µ
 τ* θ0ατρ� κα( τ*ν να* συνδ'α�ε
τ2ν �Oκ�ν�µικ5, καλλιτε	νικ2 κα( θρησκευτικ2 �ω5. MCα σ'-
γκριση µ
 τA σ'γ	ρ�να +ι�µη	ανικA «γκ0ττ�» µπ�ρε� νA µYς
πεCσwη γιA τ* 3πCπεδ� π�λιτισµικς ,ντιλ5ψεως τ4ν ,ρ	αCων
IEλλ5νων.

Στ2ν περC�δ� τς ,κµς L ,ριθµ*ς τ4ν 3ργα��µ0νων στA µε-
ταλλε�α Pπ�λ�γC�εται ?τι tταν περCπ�υ δ%δεκα 	ιλι�δες. Bρ0θηκαν κ�µµ�τια µαρµ�-
ρινων στηλ4ν, στ(ς Lπ��ες �� «Sρ	�ντες» πωλητ0ς, 	�ρα�αν τ(ς 3κµισθωτικ
ς ,π�φ�-
σεις µετA τ2ν dγκριση τς +�υλς. IO nεν�φ4ν στA «FAπ�µνηµ�νε'µατ�» τ�υ ,ναφ0-
ρει, ?τι ^ρισµ0ν�ι εOδικευµ0ν�ι 3ργ�τες tσαν παν�κρι+�ι. Στ2ν ,ρ	2 τA µεταλλε�α
,νκαν στ2ν π.λη τ4ν FAθην4ν, ,λλA X π�λιτεCα παρε	%ρησε σ
 Oδι4τες «Sρ	�ντες»
τ2ν 3κµετ�λλευσ5 τ�υς dναντι ^ρισµ0ν�υ π�σ�στ�$ s 3π( κατα+�λw ^ρισµ0ν�υ 3ν�ι-
κC�υ κατ.πιν 3γγυ5σεως.

IO ,ρ	αι�λ�γικ*ς 	4ρ�ς πρ0πει νA περιτει	ισθw, δι.τι σ
 µCα 3πCσκεψη τ*ν +ρ5κα-
µε γεµYτ� ,π* αOγ�πρ.+ατα. MετA δυσκ�λCας ,π�µακρ'ναµε τ*ν τσ�µπ�ν�, δι.τι δ
ν
καταλ�+αινε IEλληνικ�. Kαθκ�ν τς σηµερινς π�λιτεCας ε\ναι X ,ν�δει-η, X συ-
ντ5ρηση κα( X πρ�στασCα αNτ4ν τ4ν µ�ναδικ4ν µνηµεCων τς ,νθρωπ.τητ�ς, �στε L
κ�θε 3πισκ0πτης ,λλA κα( �� µελλ�ντικ
ς γενι
ς νA γνωρCσ�υν τA τε	ν�λ�γικA 3πι-
τε'γµατα τ4ν πρ�γ.νων µας.

131. X7λκινη περ�νη,
Uντ�να διαVρωµ6νη.
ΣπανιEτατ� εWρηµα,
NπειδG εXναι καθαρ
ς
8αλκ�ς. �Aπ
 τ
 σπA-
λαι� K=τσ�υ Λαυρ=�υ.
NεEτερη Nε�λιθικG
(5300-4500 π.X.). MAκ.
0,063 µ. (M�υσεP� Λαυ-

ρ=�υ 812).

Πηγ6ς:

«Nε%λιθικ ς Π%λιτισµ ς στ�ν TEλλ�δα», �Iδρυµα Γ�υλανδρ.
«Nε%λιθικ ς Θησαυρ,ς», IYπ�υργε�� Π�λιτισµ�$.
ΠαυσανCας, «�Aττικ�», FEκδ�τικ2 FAθην4ν.
nεν�φ4ν, «Π,ρ%ι Y περ- πρ%σ,δων».
Kων. K�ν�φ�γ�ς, «TH M�θ%δ%ς τ%& 6µπλ%υτισµ%& τ"ν µεταλλευµ�των τ"ν �ρCα�ων TEλλ�νων ε^ς τ1 6π�πεδα πλυ-

ντ�ρια τJς ΛαυρεωτικJς κα- τ1 2λικ%ειδJ πλυντ�ρια ε^ς τ  Λα/ρι%ν», 3κδ.σεις FAκαδηµCας FAθην4ν 1970.

�AντEνης K7ταν�ς
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IAπλY �ς LρCσ�υµε ^ς παγκ%σµι%π%�ηση τ2ν κ�ινωνικ2 τ�ση π�7 ,π�σκ�πε�
στ2ν _νωση ?λων τ4ν 3θν�τ5των τς Γς, δηλ. τ2ν 3-�λειψη τ4ν κρατ4ν/3θν�-
τ5των Pπ* τ2ν αOγCδα µιYς παγκ.σµιας κυ+0ρνησης. IH τ�ση τς παγκ�σµι�π�C-
ησης Lπωσδ5π�τε d	ει κ�π�ια πηγ5. ΘA d	�η 3πCσης κα( µ�ρφ5. MA π�νω ,π’ ?λα
Pπ�ρ	ει κ�π�ι�ς σκ�π.ς. ΘA παραλεCψω νA µιλ5σω γιA τ2ν πηγ2 κα( τ*ν σκ�π..
Πιστε'ω ?τι X µ�ρφ2 τς τ�σης πρ*ς παγκ�σµι�π�Cηση πρ�δCδει κα( τ2ν πηγ2
κα( τ*ν σκ�π..

IH πρ�αγωγ2 τ�$ ,τ�µικισµ�$ κα( τ�$ σ	ετικισµ�$ δηµι�υργε� στ* Sτ�µ� τ2ν
ψευδαCσθηση τς 3λευθερCας, τς µ�ναδικ.τητας, τς πρ�στασCας τ�υ ,π* διεθνε�ς
�ργανισµ�7ς ,νθρωπCνων δικαιωµ�των ^ς παγκ�σµC�υ π�λCτη, d	�ντας -εφ'γει
,π* τ2ν κατ�πτωση κα( τ2ν µ�ν�τ�νCα τ�$ κρατικ�$ µη	ανισµ�$ κα( τς 3θνικς
ταυτ.τητας, π�7 γιA π�λλ�7ς στερ�'µεν�υς σωστς παιδεCας ,π�τελε� «ντρ�π5».
ANτA +0+αια ε\ναι µCα ψευδαCσθηση, δι.τι στ2ν πραγµατικ.τητα L π�λCτης γCνε-
ται _να µ.ρι� τ�$ παγκ.σµι�υ �Oκ�ν�µικ�$ �ργανισµ�$. IH ,τ�µικ2 +ελτCωση,
στA πλαCσια τ�$ κατεστηµ0ν�υ +0+αια, γCνεται L ,π%τερ�ς σκ�π*ς τς �ως τ�υ.
T* Wλληνικ* πνε$µα Pπ�καθCσταται µ
 τ2ν Oδε�λ�γCα τς π�λιτιστικς σ	ετικ.-
τητας, ?π�υ ?λα γCν�νται ,π�δεκτ�, Oσ.µ�ρφα κα( Oσ�-ια. IO π�λCτης δ
ν κατ0-
	ει αxσθηµα ταυτ.τητας µ
 �NδεµCα 3θνικ5/κ�ινωνικ5/π�λιτιστικ2 Lµ�δα κα( 3πι-
λ0γει ταυτ.τητα µ
 τ2ν �Oκ�ν�µικ5/παραγωγικ5 Lµ�δα, µ0σα στ2ν Lπ�Cα γεννι0-
ται, µεγαλ%νει κα( πεθαCνει. IΩς Sτ�µ� δ
ν σκ0φτεται συλλ�γικ�, ,λλA τρ0φεται
,π* φ.+� κα( µ�σ�ς γιA τ*ν (συν)�νθρωπ. τ�υ, L Lπ���ς µπ�ρε� νA ε\ναι ,π* Lπ�ι-
αδ5π�τε γωνCα τς Γς, κα( ε\ναι _να ,ντικεCµεν� (συν)αγωνισµ�$. FEπικρατε� X
,στ�θεια κα( τ* τε	νητ* 	��ς. IO π.λεµ�ς Pπ�ρ	ει, Pπ�+αλλ.µεν�ς σ
 dλεγ	�,
?π�υ 3κδηλ%νεται «,ντCρρηση» στ* παγκ.σµι� κατεστηµ0ν� (π.	. FIρ�κ, 1998).
IO π�λCτης δ�γµατC�εται διA τ4ν µ0σων µα�ικς «3νηµ0ρωσης», ,λλA κα( ,π*
τ�7ς «διαν��'µεν�υς», γιA τ2ν 3νδε	.µενη πυρηνικ2/	ηµικ2 καταστρ�φ5, γιA
τ*ν Pπερπληθυσµ* τς Γς, γιA τ(ς 3πιθ0σεις OYΦO, γιA τ2ν 3-ωγηCνως πρ�ερ	.-
µενη καταστρ�φ5, γιA τ2ν �Oκ�λ�γικ2 καταστρ�φ5, γιA τ2ν ,νικαν.τητα τς 3πι-
στ5µης νA 3πιλ'σ�η τA πρ�+λ5µατα – Sρα 3πιστρ�φ2 στ2 µ2 �ρθ�λ�γικ2 θε�κρα-
τCα κα( τ*ν µυστικισµ.. TA µαθηµατικA κα( X λ�γικ2 καθCστανται... Pπ�κειµενικA
κα( σ	ετικ�, 3-αρτ%µενα ,π* τ* 3πικρατ�$ν π�λιτιστικ* «κ$µα» τς παγκ.σµιας
κυ+0ρνησης. M
 αNτ*ν τ*ν τρ.π� γCνεται µCα ,νακ'κλωση τς ,στ�θειας.

ΠαρA τ2ν παγκ.σµια πνευµατικ2 παρακµ5, δ
ν φαCν�νται πρ.θυµ�ι νA ,π�-
δε	θ�$ν �� Sνθρωπ�ι τ2ν παγκ�σµι�π�Cηση σ
 ?λα τA 3πCπεδα. :Hδη, Pπ�ρ	ει
,ντCδραση, π�7 3κφρ��εται φιλ�λ�γικA διA µ0σ�υ +ι+λCων κα( περι�δικ4ν. FEλπC-
�ω νA συνε	ισθ� κα( νA δυναµ%σ�η X σωστ2 ,ντCδραση κατA τς παγκ�σµι.τητας·
κα( 3πCσης 3λπC�ω, ?τι θA 3παναφ0ρ�υµε στA σηµερινA τ�Nλ�	ιστ�ν δεδ�µ0να τ*
πανανθρ%πιν� ,ρ	αι�ελληνικ* ν.ηµα τς �ως.

ΠαναγιEτης Περγ7µαλης
Mαθηµατικ.ς, Π0ρθ-ANστραλCα

Παγκ�σµι�π�=ηση κα_ πανανθρEπινη Qλληνικ�τητα



`Oταν R «∆» Nπικηρ-σσεται bς... «αcρεση»!..
ΘAYMAΣTE TO ΠOION EKKΛHΣIAΣTIKΩN «TAΓΩN»

Πρ-ν �π  eνα Cρ,ν% κ�π%ια �ν3νυµη :µ�δα εPCε 6κδ3σει κα- �ναρτ�σει σ� π%λλ1
σηµεNα τJς �Aθ�νας �φ�σσες κα- αDτ%κ,λλητα µ� τ�ν φωτ%γραφ�α 2ν ς Cιµπαντ8J κα-
κ�τωθ� της τ1 .ν,µατα διαφ,ρων .ργαν3σεων, λεσC"ν, 2ταιρει"ν κ.λπ. –κατ1 καν,να
�γν3στων σ’ 6µ�ς– συν%δευ,µενα �π  τ� φρ�ση: «gEτσι σM θ6λ�υµε», 6νν%3ντας δη-
λαδ� 9τι %A �ναφερ,µεν%ι �π�'λεπαν στ�ν «πηθικ%π%�ηση» τ%& �νθρ3π%υ. M�σα
στ1 δεκ�δες .ν,µατα �ναφερ,ταν κα- αDτ,... τ%& περι%δικ%& «∆αυλ,ς», µ� τ�ν πρ%-
σθ�κη «�AρCαι,φιλ%ι». M%λ%ν,τι τ  γεγ%ν ς αDτ  �π%τελ%&σε πρ,δηλη j'ρη κα-
συκ%φαντικ� δυσφ�µιση γι1 τ  περι%δικ,, �π  πλευρ�ς τ%& τελευτα�%υ δ�ν 6δ,θη συ-
ν�Cεια στ  θ�µα 6κτ ς �π  τ�ν δηµ%σ�ευση 2ν ς σC%λ�%υ στ  τε&C%ς 196.

Πρ,σφατα 9µως 6ντ%π�στηκε eνα παραπλ�σι% συκ%φαντικ  –γι1 τ ν «∆αυλ » τ%υ-
λ�Cιστ%ν– �γγραφ%, �ναρτηµ�ν% στ ν 6π�σηµ% π�νακα �νακ%ιν3σεων 2ν ς 6ν%ριακ%&
να%&. Συγκεκριµ�να στ  πρ,πυλ% τ%& TI. Nα%& Tιµ�%υ Σταυρ%&, π%7 ε!ρ�σκεται µε-
ταI7 τ"ν δ�µων X%λαργ%& κα- Παπ�γ%υ, : π�νακας µεταI7 �λλων περιλαµ'�νει κι
eνα Cειρ,γραφ% µ� τ�τλ% «Kαιν�φανεPς α+ρ6σεις τ2ς N6ας �Eπ�82ς 5ντ=θετες στGν
�Oρθ�δ�B=α» κι �π  κ�τω µ� �ριθµητικ� σειρ1 9λα τ1 .ν,µατα π%7 �ναφ�ρ%νταν
στ�ν πρ%αναφερθεNσα �φ�σσα µ� τ ν Cιµπαντ8J –κα- αDτ  τ%& «∆αυλ%&» ('λ. φωτ%-

Φωτ�γραφ=α τ�4 5ναρτηµ6ν�υ Nγγρ7φ�υ στ
ν Nπ=σηµ� π=νακα 5νακ�ινEσεων
τ�4 να�4 τ�4 Tιµ=�υ Σταυρ�4 Παπ7γ�υ.



γραφ�α).
T  ν�% στ%ιCεN% π%7 πρ%κ/πτει �π  τ�ν «π%λεµικ�» κ�π%ιων εPναι, 9τι τ  περι%δικ 

Cαρακτηρ�8εται �π  !πε/θυν%υς 2ν ς να%&, κα- oCι �ν3νυµ%υς, cς «αcρεση». Xωρ-ς
καµµ�α δι�θεση �π%λ%γ�ας πρ ς συκ%φ�ντες �λλ1 C�ριν τJς �λ�θειας πρ�πει ν1 δι-
ευκρινισθpJ, 9τι στ� γλ"σσα τJς θε%λ%γ�ας «αcρεση» σηµα�νει .ργ�νωση θρησκευτι-
κ�, = :π%�α �π%ρρ�πτει Y τρ%π%π%ιεN eνα Y περισσ,τερα δ,γµατα Y λατρευτικ%7ς τ/-
π%υς µι�ς θρησκε�ας κα- συνακ,λ%υθα καθιερ3νει κ�π%ια �λλα. TO «∆αυλ,ς», cς
γνωστ,ν, δ�ν �π%τελεN .ργ�νωση, δ�ν �Cει σC�ση µ� καµµ�α .ργ�νωση κα- στ1 δεκα-
%κτq Cρ,νια τJς κυκλ%φ%ρ�ας τ%υ %Dδ�π%τε 6θε%λ,γησε Y πρ,τεινε Y �π�ρριψε λα-
τρευτικ%7ς τ/π%υς, δ,γµατα, Cριστιανικ1 Y :π%ιασδ�π%τε �λλης θρησκε�ας Y :µ%-
λ%γ�ας. OA �ρευν�ς τ%υ, π%7 π�ντ%τε γ�ν%νται µ�σα στ  �πλετ% φ"ς τJς δηµ%σι,τη-
τας, περιωρ�8%νταν κα- περι%ρ�8%νται �π%κλειστικ1 στ  Aστ%ρικ  - 6πιστηµ%νικ  6π�-
πεδ%. ADτ  τ  γνωρ�8%υν π%λ7 καλ1 %A �ναγν"στες τ%υ, µεταI7 τ"ν :π%�ων συµπε-
ριλαµ'�ν%νται κα- �ρκετ%- κληρικ%�, %A :π%N%ι κρ�ν%υν καλ,πιστα κα- µ� !πευθυν,-
τητα τ1 σCετικ1 µ� τ�ν 6κκλησιαστικ� Aστ%ρ�α (κα- %Dδ�π%τε µ� τ  δ,γµα) δηµ%σι-
ε/µατ� τ%υ. �E1ν τ3ρα %A Aστ%ρικ�ς �ρευνες τ%& περι%δικ%& 6ν%Cλ%&ν κ�π%ι%υς Y :
�ρCαN%ς TEλληνικ ς Π%λιτισµ ς συνεC�8pη ν1 �π%τελpJ γι’ αDτ%7ς τ  �ντικε�µεν% τ%&
(π%λυα�ων%υ) µ�σ%υς τ%υς, αDτ  εPναι δικ, τ%υς πρ,'ληµα. TH Aστ%ρ�α δ�ν �λλ�8ει,
9σ% κι Lν π%λλ%- πρ%σπαθ%&ν ν1 τ�ν 6IαγλαEσ%υν κατ1 τ1 συµφ�ρ%ντ� τ%υς. �Aλλ1
%Fτε �π%σιωπ�ται, µ� τ  �ν,ητ% 6πιCε�ρηµα 9τι = γνωστ%π%�ηση τJς �λ�θειας 'λ�-
πτει...

Mι1 �λλη σ%'αρ� παρ�µετρ%ς τ%& γεγ%ν,τ%ς τJς παρ%υσ�ας τ%& �ναρτηµ�ν%υ στ ν
πρ%αναφερθ�ντα να  6γγρ�φ%υ εPναι = πρ%φαν�ς παρε�σφρυση φανατικ"ν παρα-
εκκλησιαστικ"ν στ%ιCε�ων στ  6π�σηµ% 6κκλησιαστικ  σ"µα, τ1 :π%Nα 6πιCειρ%&ν µ�
�σ/νετ%υς κα- π%ινικ"ς κ%λ�σιµ%υς τρ,π%υς ν1 δια'�λ%υν τ�ν κρ�ση τ%& κ%ιν%&,
rθ3ντας στ� δηµι%υργ�α ψευδ"ν 6ντυπ3σεων. sAς σηµειωθpJ, 9τι γι1 τ�ν πρ,δηλη
στ�ν περ�πτωση τ%& πρ%αναφερθ�ντ%ς να%& δι�πραIη τ%& �δικ�µατ%ς τJς συκ%φα-
ντικJς δυσφ�µισης Cωρ%&ν �νδικα µ�σα, π%ινικ1 κα- �στικ�. M%λ%ν,τι : «∆αυλ ς»
δ�ν συνηθ�8ει ν1 «�πευθ/νεται στ ν ε^σαγγελ�α», �λλ1 πιστε/ει στ ν 6λε/θερ% κα-
�δ%γµ�τιστ% δι�λ%γ%, Lς µ�ν ν%µ�8%υν κ�π%ι%ι 9τι θ1 µπ%ρ%&ν ν1 �δικ%πρακτ%&ν
κα- ν1 πα�8%υν 6π’ �πειρ%ν µ� τ�ν !π%µ%ν�.

�Eπ- τ%& παρ,ντ%ς καταγρ�φ%υµε τ  �θλι% tθικ  6π�πεδ% τ"ν συκ%φαντ"ν κα- τ 
θλι'ερ  διαν%ητικ  6π�πεδ% τ"ν πρ%παγανδιστ"ν µι�ς µεσαιωνικJς δηµαγωγ�ας,
π%7 Cαρακτηρ�8ει πρ%φαν"ς τ%7ς �ν%C%υς τJς τ%ιC%κ%λλ�σεως αDτJς. ∆ι,τι 6κτ ς
τ%& π%ινικ%& κα- �στικ%& µ�ρ%υς της = πρ�Iη τ"ν !πευθ/νων τ%& να%& �π%καλ/πτει
�φ’ 2ν ς τ�ν �ρνησ� τ%υς ν1 δεCθ%&ν τ  παγκ,σµι% καθεστqς 6λευθερ%τυπ�ας κα-
6λε/θερης 6πιστηµ%νικJς �ρευνας κα- διακιν�σεως τ"ν ^δε"ν π%7 ^σC/ει σ�µερα κα-
�φ’ 2τ�ρ%υ τ�ν 6κ µ�ρ%υς τ%υς υA%θ�τηση τ"ν πρακτικ"ν τ"ν «Indices Librorum
Prohibitorum» τ"ν πι  σκ%τειν"ν α^3νων τ%& δ%γµατισµ%& κα- τ%& φανατισµ%&.

T� λ�ει γι1 τ  φαιν,µεν% αDτ  : �AρCιεπ�σκ%π%ς �Aθην"ν κ. Xριστ,δ%υλ%ς, στ ν
:π%N% !π�γεται : 6ν%ριακ ς να ς τ%& Tιµ�%υ Σταυρ%& X%λαργ%&-Παπ�γ%υ;

M7ρι�ς Mαµαν6ας
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I. O IΠΠOKPATHΣ - IΠΠOKPATEIO EPΓO
�Aν κανε�ς 
σ�ληθ�� λ�γ πι� διε�δικ� µ� τ� �ππκρ τει !ργ, θ� µε�ν�η πρ γµατι µ� τ� στ#-

µα 
νικτ#. T� 
πδιδ#µενα στ�ν 'Iππκρ τη ε)ναι *ν συν#ψει τ� 
κ#λυθα3,4.
• /Eδινε 1δηγ�ες κα� πρ23αινε σ� 
νατ �εις σ�εδ�ν 4λων τ6ν 7στ6ν, 8�ι µ#ν τ6ν 9κρων 
λλ� κα�

τ�ς κλε�δας, τ�ς σιαγ#νας, τ: κραν�υ κ.λπ., ε;τε *πρ#κειτ περ� <πλ6ν ε;τε περ� *πιπεπλεγµ2-
νων.

• Kατεσκε>ασε µη�αν?µατα δικ�ς τυ *πιν?σεως γι� 
νατ �εις δ>σκλων *�αρθρηµ των κα� κα-
ταγµ των.

• @Aκινητπι:σε τ� 7στA σ� περιπτBσεις καταγµ των κα� 
ν2µενε τCν συγκ#λλησ? τυς γ>ρω στCν
τριακστC Dµ2ρα, 4πως 
ναµ2νεται κα� σ?µερα.

• Πρ23αινε σ� παρακεντ?σεις τ: θBρακς πρ�ς παρ�2τευση πλευριτικ6ν *�ιδρωµ των F *µπυη-
µ των. Συνιστ:σε µ λιστα, D παρ�2τευση τ6ν *µπυηµ των ν� γ�νεται 3αθµιαHα, Iστε ν� δθ��
�ρ#νς γι� τCν δηµιυργ�α τ6ν 
παρα�τητων συµφ>σεων µετα�K τ6ν δ> τµηµ των (πετ λων)
τ: NπεOωκ#τα κα� ν� 
πφε>γεται !τσι 1 µιραHς πνευµθBρακας.

• Πρ23αινε σ� πλευρτµ2ς.
• Πρ23αινε σ� παρακεντ?σεις κιλ�ας *π� 
σθεν6ν µ� 
σκ�τη.
• ∆ι νιγε Dπατικ� 
πστ?µατα, παρ�2τευε τ� σηπτικ� περιε�#µεν µ� σωλ�να κα� *ν συνε�ε��α

!πλενε τCν πρκ>πτυσα κιλ#τητα µ� κρασ�.
• ∆ι νιγε περινεφρικ� 
πστ?µατα, 
κλυθBντας τCν ;δια διαδικασ�α.
• Xειρυργ:σε τ� συρ�γγια τ: δακτυλ�υ τ: πρωκτ:.
• Xειρυργ:σε τ�ς α�µρρRδες.
• Xειρυργ:σε Sρισµ2νυς καλ?θεις 8γκυς, 4πως τ� 3ατρ �ιν τ6ν σιελγ#νων 
δ2νων F τKς

πλ>πδες τ�ς µ>της.
• M� τCν 7δντ γρα 
φαιρ:σε τKς 7δ#ντες.
• UHταν σ� θ2ση ν� πρ3α�ν�η σ� καθαρισµ� τ6ν 7δ#ντων 
π� τCν τερηδ#να.
• Πρ23αινε σ� καθετηριασµ� τ�ς Wρδ#�υ κ>στεως κα� Xταν σ� θ2ση ν� 
φαιρ�� τυ��ν Nπ ρ�-

ντες λ�θυς *ντ�ς αWτ�ς.
• UHταν σ� θ2ση ν� *κτελ�� κρανιτµ2ς, κρανιανατρ?σεις µετα�ειριO#µενς τρ>πανα κα� πρ�νες,

*ργαλεHα πK µ2�ρι σ?µερα παραµ2νυν 
ναντικατ στατα.
• Περιγρ φει µ� πλ?ρη 
κρ�3εια τCν *πιληψ�α.
• Περιγρ φει τCν δι σειση.
• /H�ερε ν� *κτελ�� 
κρωτηριασµKς τ6ν 9κρων, Yν παρ�στατ 
ν γκη κα� µ λιστα 8�ι µ#ν δι’ 
πε-

�αρθρBσεως 
λλ� κα� δι� διεκπρ�σεως τ6ν 7στ6ν π νω κα� κ τω 
π� τCν 9ρθρωση.
• UHταν γνBστης τ6ν λιµB�εων κα� περιγρ φει τ�ν τ2ταν, τCν µηνιγγ�τιδα, τ� *ρυσ�πελας (στρε-

πτκκκικC λ�µω�η τ: δ2ρµατς).
• @Eµ3 πτιOε τ� ρ µµατα πK �ρησιµπι:σε σ� καυτ� λ δι 
πστειρBνντ ς τα µ’ αWτ�ν τ�ν τρ#-

π πλ?ρως.

�Iππ�κρ�της: Συνε�ιστ�ς, ��ι «πατ�ρας»,
µι�ς µακρα�ωνης �ατρικ ς παραδ"σεως
OI KATAΠΛHKTIKEΣ XEIPOYPΓIKEΣ ΓNΩΣEIΣ TOY

@Aρκετ� !�υν διατυπBσει κατ� καιρKς σκ2ψεις, 
ναφρικ� µ� τCν 
ν πτυ-
�η τ�ς bατρικ�ς στCν 
ρ�α�α 'Eλλ δα1,2. Περιδικ , *φηµερ�δες, τηλεπτικ�ς
*κπµπ�ς κ νυν συ�ν�ς 
ναφρ�ς *π� τ: θ2µατς. Σ�εδ�ν π ντα D συO?τηση
*πικεντρBνεται σ� δ> µρφ�ς τ: 
ρ�α�υ bατρικ: κ#σµυ, τ�ν @Aσκληπι� κα�
τ�ν 'Iππκρ τη, τ�ν καλ>µεν «πατ2ρα» τ�ς σ>γ�ρνης bατρικ�ς.



Πι#ς 4µως ε)ναι αWτ�ς 1 καταπληκτικ�ς πρ#γνς; Kα-
ταγρ φεται Sς hνας @Aσκληπι δης, 
φ: ε)ναι 1 18ς 
π#-
γνς τ�ς γενεAς τ: @Aσκληπι:5,6,7. @Eγενν?θη τCν 27η
τ: µην�ς @Aγριαν�υ τ: 460 π.X. @Aπ2θανε πλ?ρης
Dµερ6ν τ� 370 π.X. στC Λ ρισα. Π ντως Nπ ρ�υν παρα-
δ#σεις, σ>µφωνα µ� τ�ς 1πHες D δι ρκεια τ�ς Oω�ς τυ
Xταν 109 !τη6. Σπ>δασε @IατρικC στ� φηµισµ2ν @Aσκλη-
πιεH τ�ς K6, !�ντας πρ6τ διδ σκαλ τ�ν πατ2ρα τυ.
@Eκτ�ς 4µως 
π’ αWτ�ν διδ �θηκε τCν @IατρικC κα� 
π�
9λλυς δι σηµυς *ντ#πιυς bατρ>ς, � 1πHι 
πτε-
λ:σαν τCν λεγµ2νη @IατρικC Σ�λC τ�ς K64.

II. ΦIΛOΣOΦIKEΣ EΠI∆PAΣEIΣ EΠI TOY IΠΠO-
KPATEIOY EPΓOY - OPKOΣ
O� σηµεριν�ς 
π#ψεις σ�ετικ� µ� τ�ς 
ρ�αHες oλληνικ�ς

bατρικ�ς γνBσεις συνψ�Oνται Sς 
κλ>θως. @Aρ�ικ� D
bατρικC Xταν στεν� συνδεδεµ2νη µ� τCν θρησκε�α6. 'H µε-
ταµ#ρφωσ? της σ� 
ληθινC *πιστ?µη συνετελ2σθη τ�ν 5
π.X. αb6να. Σ?µερα ε;µαστε 323αιι, 4τι D 
πδ2σµευσ?
της 
π� τ� θα:µα ε)ναι κατ� µεγ λ µ2ρς !ργ τ6ν πρ-
σωκρατικ6ν φιλσ#φων. AWτ� ε)ναι � πρ6τι, πK δ-
κ�µασαν ν� καθρ�συν µ� τCν 3?θεια τ: ν: τ� 
λη-
θιν� περιε�#µεν τ6ν *ννι6ν «�γ�εια», «ν�σ�ς», «�ασις».
'H 
ν µνηση τ6ν διδασκαλι6ν τυς ε)ναι OωντανC στ�

!ργα πK 
πτελ:ν τCν λεγ#µενη «�Iππ�κρατικ� Συλλ�γ�»6. @Aπ� τCν θεωρ�α τ: @Aνα�ιµ νδρυ
περ� *ναντ�ων δυν µεων θ� 
ναδυθ�� D γνBµη, 4τι Nγε�α ε)ναι D <ρµν�α τ6ν 
ντιµα�µ2νων *ντ�ς
τ: 7ργανισµ: 
ντιθ2των δυν µεων, θερµ: - ψυ�ρ:, Nγρ: - �ηρ: (@Aλκµα�ων, �δρυτCς τ�ς bα-
τρικ�ς σ�λ�ς τ: Kρ#νωνς τ�ν 6 π.X. αbBνα) F D θεωρ�α περ� bσρρπ�ας τ6ν �υµ6ν ('Iππ-
κρ της)5,6. Σηµαντικ� *π�σης συνεισ2φερε κα� D Πυθαγ#ρεις θεωρ�α περ� τ �εως κα� <ρµν�ας
τ: Σ>µπαντς5,6. O� πρσωκρατικ� φιλ#σφι λιπ�ν (/Iωνες κα� Πυθαγ#ρειι) κα� εbδικBτερα
τ� σ>στηµα τ6ν τεσσ ρων κσµγ#νων στι�ε�ων (ριOωµ των) 
πετ2λεσαν τCν γ2φυρα πK συν2-
δεσε τCν πρ-ιππκρατικC ('Oµηρικ? - @Aσκληπιακ?) bατρικC µ� τCν �ππκρατικC σκ2ψη5. /Eτσι 1
�ππκρατικ�ς bατρ�ς 
πκτA *πιπρσθ2τως 7ρθλγικC σκ2ψη κα� φιλσφικ� στ�ασµ#. 'H ρ?-
ση «�ητρ�ς γ ρ φιλ�σ�φ�ς �σ�θε�ς» µαρτυρεH τCν δεσπ#Oυσα σηµασ�α τ�ς bατρικ�ς φιλσφ�ας,
πK πρ6τς *πεσ?µανε 1 K�6ς bατρφιλ#σφς6. 'H �ππκρατικC bατρικC ε)ναι D πρBτη, πK γι�
τCν *�?γηση τ6ν *π� µ2ρυς 
σθενει6ν δ2�θηκε µ#ν φυσικ� α;τια: «hκαστν ν#σηµα φ>σιν !�ει
κα� πρ#φασιν 4θεν γ�νεται»8. /Eδωσε bδια�τερη σηµασ�α στ�ς κλιµατλγικ�ς συνθ�κες Sς πρ�2-
νυς ν#σων, καθqς *π�σης στCν δ�αιτα, στCν *ν µ2τρ�ω γυµναστικC κα� τ2λς στCν κληρνµικ#τη-
τα: «π#ντα τ  ν�σ�µατα %ρ&εται κατ  γ'ν�ς»6. /Eδωσε *π�σης �ε�ωριστC σηµασ�α στCν παρατ?ρηση,
τCν 1π�α rψωσε σ� διαγνωστικC µ2θδ 
νBτερη 
π� κ θε 9λλη. Kαθι2ρωσε τKς τρ#πυς *�ε-
τ σεως πK �ρησιµπιεH D σηµερινC bατρικC γι� τCν δι γνωση κα� συγκεκριµ2να τCν *πισκ#πη-
ση, τCν ψηλ φηση, τCν 
κρ#αση6. @E�?γησε σωστ� τCν σηµασ�α τ�ς δ�αιτας6. Παραδ2�εται, 4τι τ�
κ>ρια συστατικ� τ: 
νθρωπ�νυ σBµατς ε)ναι τ2σσερις �υµ�, τ� α(µα, τ� φλ'γµα, D 
νικτ#-
�ρωµη (*ανθ�) κα� D µ'λαινα &�λ�, 
π� τCν 7ρθC 
ναλγ�α τ6ν 1π�ων (ε,κρασ�α) *�αρτAται D
Nγε�α τ: 
τ#µυ4,5,6. 'H διαταρα�C τ6ν �υµ6ν πρκαλεH τCν «-πεψ�α», 
κλυθεH D «κρ�σις» (*µφ -
νιση τ�ς ν#συ) κα� τ2λς D «λ/σις» - ;αση, Yν 323αια τ� 9τµ *πιO?σ�η6. 'O κυριBτερς θεραπευ-
τικ�ς παρ γων ε)ναι D φ>ση, 1 δ� bατρ�ς καλεHται ν� *νισ�>�η τCν φυσικC 
µυντικC πρσπ θεια τ:
7ργανισµ:. Πρ�ς τ:τ 9λλτε κατ2φευγε στCν �ρ?γηση *ναντ�ων (0ναντι�θεραπε�α): «τ  0να-
ντ�α τ�3ς 0ναντ��ις ε�σ4ν ��µατα» κα� 9λλτε στCν �ρ?γηση 1µ�ων (5µ�ι�θεραπε�α)5. /O�ι σπ -
νια π�στευε, «-γαθ�ν γ ρ φ#ρµακ�ν 0στιν 0ν��τε κα4 τ� µηδ7ν πρ�σφ'ρειν»5,6. T2λς, καθι2ρωσε
τKς sθικKς ν#µυς τ: bατρικ: λειτυργ?µατς, µ2σα στ� πυκν� σ� ν#ηµα κε�µεν τ: «4ρκυ»5,6:
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III. EPΩTHMATA ΠOY ΓENNA H MEΛETH TOY IΠΠOKPATEIOY EPΓOY
AWτ�ς ε)ναι *ν 7λ�γις λιπ�ν 1 9νθρωπς, πK 9λλα�ε τC ρC τ�ς bατρικ�ς. AWτ�ς πK

διε�Bρισε τCν *πιστ?µη 
π� τ� θα:µα κα� τC θευργ�α. xOµως 1 πατ2ρας τ�ς συγ�ρ#νυ
bατρικ�ς, φρ#ντισε παραδ#�ως ν� καταγρ ψ�η ρητ6ς στ�ν 4ρκ τυ, «�, τεµ'ω δ7 �,δ7
µ�ν λιθι9ντας, 0κ&ωρ�σω δ7 0ργ#τησιν -νδρ#σι πρ�*ι�ς τ:σδε». 'O 9νθρωπς πK δ#-
µησε τCν bατρικC κα� τCν διε�Bρισε 
π� τ� θα:µα, 1ρκ�Oεται «�, τεµ'ω» (ν� µCν κ ν�η τ-
µ?), 
λλ� «λιθι9ντας 0κ&ωρ�σω» (ν� στε�λ�η δηλαδC τKς !�ντες π2τρες σ� «0ργ#τησιν
-νδρ#σι πρ�*ι�ς», δηλαδC σ� 9λλυς πK θ� 
ναλ 3υν ν� *κτελ2συν αWτC τCν πρ �η).
Συνεπ6ς, 1 πατ2ρας τ�ς bατρικ�ς θ� στε�λ�η 
λλ: τKς 
σθενεHς τυ, πK !�υν π2τρες,
γι� ν� τKς 
φαιρεθ:ν, 
δυνατBντας ν� *π2µ3�η 1 ;δις. @Eγε�ρεται 
µ2σως τ� *ρBτηµα,
πι� Xσαν γν6στες, Iστε ν� πραγµατπι?συν τCν 
φα�ρεση; @Eκτ�ς 
π� τ�ν 'Iππ-
κρ τη Nπ�ρ�αν 9λλι �κανBτερι κα� πλ2ν *�ειδικευµ2νι bατρ�, πK µπρ:σαν ν�

ναλ 3υν αWτ� τ� !ργ; �Aν να�, αWτµ τως τ� µ2γεθς τ: bατρ: 'Iππκρ τυς συρ-
ρικνBνεται κα� δηµιυργ:νται 
πρ�ες, γι� τ� π6ς θεωρεHται Sς 1 «πατ2ρας» τ�ς bα-
τρικ�ς *πιστ?µης. Πι� 4µως θ� µπρ:σαν ν� ε)ναι *κεHνι, στKς 1π�υς !στελνε γι�
θεραπε�α τKς «λιθι6ντας» 1 'Iππκρ της; @IδK hνα µεγ λ *ρBτηµα. xOπιι κα� Yν
Xταν π ντως, σ�γυρα 
νελ µ3αναν hνα δ>σκλ !ργ, 
φ: 
κ#µη κα� στ�ς µ2ρες µας
µ�α τ2τια �ειρυργικC *π2µ3αση δ�ν ε)ναι κα� τ#σ <πλ�.

xOµως τ� *ρωτ?µατα συνε��Oνται. Π6ς γιν#ταν δι γνωση, 4τι Nπ�ρ�ε λ�θς; Στ�ς µ2-
ρες µας, 4ταν *κδηλωθ�� κωλικ�ς τ: νεφρ: F 9λλα συµπτBµατα πK *γε�ρυν τCν Nπ-
ψ�α Wρλιθι σεως, D πρBτη *ν2ργεια ε)ναι ν� *πι3ε3αιωθ�� D παρυσ�α τ: Wρλ�θυ,
ν� πρσδιρισθ�� D 
κρι3?ς τυ θ2ση, τ� µ2γεθ#ς τυ, κα� 
κλ>θως ν� καταστρωθ�� D
θεραπευτικC στρατηγικ?, ν� 
πφασισθ�� Yν �ρ?O�η F 8�ι 
φαιρ2σεως. Πρ�ς τ:τ 1

σθενCς Nπ3 λλεται σ� εbδικ�ς *�ετ σεις, πK µ#ν µ� τCν *�2λι�η τ�ς σ>γ�ρνης τε-
�νλγ�ας κατ2στη δυνατC D 
νακ λυψη κα� D *φαρµγ? τυς (Nπερη�γραφικ�ς !λεγ-
�ς τ: Wρπιητικ: συστ?µατς, *νδε�µ2νως δ� κα� πυελγραφ�α). Π6ς λιπ�ν *πι-
στπιεHτ µετ� 3ε3αι#τητς D rπαρ�η Wρλ�θυ, π6ς γιν#ταν 1 πρσδιρισµ�ς τ�ς θ2-
σεBς τυ, Iστε τελικ6ς ν� 
ναλ 3�η κ πις τCν 
φα�ρεσ? τυ;

T� *ρωτηµατικ� δ�ν σταµατ:ν *δ6. 'O 'Iππκρ της, πK µ#λις !�ει «καταργ?σει» τ�

«�Oµν(ω )Aπ"λλωνα �ητρ,ν κα- )Aσκληπι,ν κα- �Yγε�αν κα- Παν�κειαν κα- θε�2ς π�ντας τε κα-
π�σας, 3στ�ρας π�ιε(µεν�ς, 4πιτελ�α π�ι�σειν κατ5 δ(ναµιν κα- κρ�σιν 4µ6ν 7ρκ�ν τ"νδε κα- συγ-
γραφ6ν τ�νδε· ;γ�σασθα� τε µ<ν τ,ν διδ�=αντ� µε τ6ν τ��νην τα(την >σα γεν�τ?ησι 4µ�@σι κα- A�-
�υ κ�ινBσασθαι κα- �ρε%ν �ρη�C�ντι µετ�δ�σιν π�ι�σασθε κα- γ�ν�ς τ, 4= αDτ�E Fδελφ�@ς >σ�ν
4πικριν�ειν Gρρεσι κα- διδ�=ειν τ6ν τ��νην τα(την, Hν �ρη�Cωσι µανθ�νειν, Gνευ µισθ�E κα- =υγ-
γραφ ς, παραγγελ�ης τε κα- Fκρ��σι�ς κα- τ ς λ�ιπ ς Iπ�σης µαθ�σι�ς µετ�δ�σιν π�ι�σασθαι
υJ�@σ� τε 4µ�@σι κα- τ�@σι τ�E 4µ< διδ�=αντ�ς, κα- µαθητα@σι συγγεγραµµ�ν�ις τε κα- Kρκισµ�ν�ις
ν"µLω �ητρικL%, GλλLω δ< �Dδεν�. διαιτ�µασ� τε �ρ�σ�µαι 4π’ Nφελε�?η καµν"ντων κατ5 δ(ναµιν κα-
κρ�σιν 4µ�ν· 4π- δηλ�σει δ< κα- Fδικ�?η ε>ρ=ειν. �O δBσω δ< �Dδ< φ�ρµακ�ν �Dδεν- α�τηθε-ς θαν�-
σιµ�ν, �Dδ< Pφηγ�σ�µαι =υµA�υλ�ην τ�ι�νδε· #µ��ως δ< �Dδ< γυναικ- πεσσ,ν φθ"ρι�ν δBσω.
�AγνQς δ< κα- #σ�ως διατηρ�σω A��ν 4µ,ν κα- τ��νην 4µ�ν. OD τεµ�ω δ< �Dδ< µ6ν λιθι%ντας, 4κ�ω-
ρ�σω δ< 4ργ�τησιν Fνδρ�σι πρ�=ι�ς τ σδε. )Eς ��κ�ας δ< #κ"σας Sν ε�σ�ω, 4σελε(σ�µαι 4π’ Nφε-
λε�η καµν"ντων, 4κτ,ς 4Qν π�σης Fδικ�ης Tκ�υσ�ης κα- φθ�ρ�ης τ ς τε Gλλης κα- Fφρ�δισ�ων
Uργων 4π� τε γυναικε�ων σωµ�των κα- FνδρBων 4λευθ�ρων τε κα- δ�(λων· VA δ’ Sν 4ν θεραπε�Lη W
>δω W Fκ�(σω, W κα- Gνευ θεραπε�Lης κατ5 A��ν FνθρBπων, X µ6 �ρ  π�τε 4κλαλ�λεσθαι U=ω, σι-
γ�σ�µαι, Gρρητα ;γε(µεν�ς εYναι τ5 τ�ιαEτα. ZOρκ�ν µ<ν �[ν µ�ι τ"νδε 4πιτελ�α π�ι��ντι κα- µ6
συγ���ντι ε>η 4πα(ρασθαι κα- A��υ κα- τ��νης, δ�=αC�µ�νLω παρ5 π�σιν FνθρBπ�ις ε�ς τ,ν α�ε- �ρ"-

ν�ν. ΠαραAα�ν�ντι δ< κα- 4πι�ρκ��ντι τFναντ�α τ�υτ�ων».
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θα>µατα 
ντικαθιστBντας τα µ� *πιστηµνικC σκ2ψη, παρυσι Oεται �αφνικ� ν� πραγ-
µατπι�� κρανιτµ2ς, κρανιανατρ?σεις, παρακεντ?σεις θBρακς, παρακεντ?σεις κι-
λ�ας, παρ�ετε>σεις Dπατικ6ν 
πστηµ των, παρ�ετε>σεις περινεφρικ6ν 
πστηµ -
των, 
νατ �εις *�αρθρηµ των, *πεµ3 σεις *π� περιεδρικ6ν συριγγ�ων, α�µρρϊδεκτµ�ς
κ.λπ. @Aλ?θεια, π6ς γ�ννται 4λα αWτ ; Πρ6τα - πρ6τα, Yν κ πις δ�ν τ>��η *κπαιδε>-
σεως *π’ αWτ6ν, δ�ν φθ νει µι� 1λ#κληρη OωC γι� ν� µπρ2σ�η 
π� µ#νς τυ ν� 3ρ�� κα�
ν� *φαρµ#σ�η µεθ#δυς κα� τρ#πυς πραγµατπι?σεBς τυς. Θ� bσ�υρισθ�� πιθαν�ν κ -
πις, 4τι 1 'Iππκρ της *�επαιδε>θη στCν σ�λC τ�ς K6. Nα�, 
λλ� Yν δε�θ:µε 4τι
στCν *ν λ#γ�ω σ�λC *διδ σκντ 4λα αWτ�, τ#τε 1 'Iππκρ της ε)ναι συνε�ιστCς µιAς {δη
Nπ ρ�υσας κα� δµηµ2νης bατρικ�ς. ∆�ν ε)ναι oπµ2νως 1 �δρυτCς τ�ς bατρικ�ς *πι-
στηµνικ�ς σκ2ψεως.

∆�ν ε)ναι αWτ�ς πK 
π2ρριψε τ�ς θευργ�ες κα� τ� θα>µατα κα� 9νι�ε τ�ν δρ#µ τ:
7ρθλγισµ: στCν bατρικC *πιστ?µη. @Eδιδ �θη κα� *φ?ρµσε τ� 4σα *διδ �θη. �Aν
Nπ�ρ�ε καλ�ς bατρ#ς, Yν *�2λι�ε τ� 4σα *διδ �θη κα� 9νι�ε καιν>ργιυς δρ#µυς στCν
*πιστ?µη τυ, αWτ� ε)ναι 9λλ θ2µα. �Aν φ2ρ’ εbπεHν hνας σηµεριν�ς bατρ�ς ε)ναι 9ριστς
στCν *πιστ?µη τυ κα� 
νακαλ>ψ�η ν2α δεδµ2να, καταστρBσ�η ν2ες στρατηγικ�ς κα� τε-
�νικ�ς *πεµ3 σεων, καθρ�σ�η ν2ες κα� 
πδτικBτερες θεραπεHες, αWτ�ς ε)ναι σ�γυρα
hνας µεγ λς *πιστ?µνας, πK θ� µε�ν�η στCν �στρ�α τ�ς bατρικ�ς, 
λλ� *π’ Wδεν� θ�
µπρ�� ν� 7νµ Oεται «πατ2ρας» τ�ς bατρικ�ς *πιστ?µης. Θ� ε)ναι hνας φωτειν�ς ν:ς,
πK *�2λι�ε τCν πρ-ϋπ ρ�υσα bατρικ?.

xOταν µιλA κανε�ς γι� �ειρυργικ�ς πρ �εις στ�ς µ2ρες µας, 1 ν:ς π ει σ� hνα µεγ λ

ριθµ� παραµ2τρων, 
π� τCν 
ντιµικρ3ιακC φρντ�δα (στεHρες µικρ3�ων συνθ�κες τ:
�Bρυ τ: �ειρυργε�υ), δυνατ#τητες *παρκ:ς φωτισµ:, 
ναλγησ�α F 
ναισθησ�α,
µεταγγ�σεις α}µατς κ.λπ. Π6ς 1 'Iππκρ της δε�#µαστε 4τι 9νιγε φ2ρ’ εbπεHν 2να κρα-
ν�; Π6ς 
ντιµετBπιOε τ� πρ#3ληµα τ6ν µικρ3ιακ� στε�ρων συνθηκ6ν. ∆�ν µιλAµε γι�
τCν δι νι�η κα� παρ�ε>τεση oν�ς <πλ: 
πστ?µατς 
λλ� γι� κρανιτµC κα� κρα-
νιαν τρηση, πK σηµα�νει 9µεση *παφC µ� τ�ς µ?νιγγες κα� τ�ν εγκ2φαλ. MιλAµε γι�
νεφρτµ?, πK πρϋπθ2τει διατµC τ6ν κιλιακ6ν τι�ωµ των, διατµC 1µ δων µυ6ν.
Συνεπ6ς π2ραν τ�ς 
πλ>τυ γνBσεως τ�ς 
νατµ�ας τ�ς περι��ς, 
ναφ>νται πλεHστα
4σα *πιπρ#σθετα *ρωτ?µατα. Π6ς πραγµατπι:σε α�µ#σταση; @Aναφ2ρεται, 4τι *�ρη-
σιµπι:ντ δι φρα α�µστατικ� µ2σα, 4πως π�εση, πωµατισµ#ς, καυτηρ�αση4. xOλες
4µως αWτ�ς � 
ναφερ#µενες µ2θδι α�µστ σεως ε)ναι µ2θδι, πK 
πδ�δυν σ� φλε-
3ικ: τ>πυ α�µρραγ�ες. TCν *π�C τ: 'Iππκρ τυς δ�ν µπρ:σε ν� γ�ν�η δια�ωρι-
σµ�ς τ6ν 
ρτηρι6ν 
π� τ�ς φλ23ες4. T� γιν#ταν λιπ�ν σ� περιπτBσεις 
ρτηριακ6ν α�µρ-
ραγι6ν; MCν διανηθ�� 323αια κ πις, 4τι πρ#σε�ε κα� 
π2φευγε τ�ν τραυµατισµ� 
ρτη-
ρι6ν. T� !ννια !�ει ν� 
πφ>γ�ης κ τι, πK δ�ν �2ρεις τC σηµασ�α τυ; Kα� τ� συν23αινε
τελικ6ς, Yν κατ� τCν δι ρκεια τ�ς *πεµ3 σεως γιν#ταν τρBση 
ρτηριακ: στελ2�υς κα�
� 
νωτ2ρω µ2θδι α�µστ σεως δ�ν µπρ:σαν φυσικ� ν� 
πδBσυν;

xEνα 9λλ σηµεH, πK πραγµατικ� δηµιυργεH 
�επ2ραστα *µπ#δια σκ2ψεως, ε)ναι D

ναφερ#µενη �καν#της τ: 'Iππκρ τυς ν� διαν�γ�η κα� ν� παρ�ετε>�η µ� σωλ�να Dπα-
τικ� 
πστ?µατα, κα� 
κλ>θως ν� πλ2ν�η τCν 
πστηµατικC κιλ#τητα µ� κρασ�. Kατ’

ρ�Cν, γι� ν� γ�ν�η *κ τ6ν !�ω D πρσπ2λαση στCν περι�C τ: ~πατς, 
παιτεHται λα-
παρτµ�α, πρAγµα πK δηµιυργεH π λι δυσκλ�ες, 4σν 
φρ�A στCν γνBση τ�ς 
νατ-
µ�ας τ�ς περι��ς, στCν διατµC µυϊκ6ν 1µ δων πK α�µρραγ:ν κα� 323αια στCν *�α-
σφ λιση 
ναλγησ�ας F 
ναισθησ�ας. N� σηµειωθ�� *δ6, 4τι τ� �παρ ε)ναι 
π� τ� δυσκ-
λBτερα 8ργανα, 
π� �ειρυργικ�ς 
π#ψεως, µ� bδια�τερη NφC κα� α�µρραγικBτατ9.
@Eπ�σης διαθ2τει µεγ λη µ Oα (1400 gr), εNρισκ#µεν Nπ� τ� δι φραγµα· καταλαµ3 νει
σ�εδ�ν *� 1λκλ?ρυ τ� 
νBτερ τµ�µα τ: κ>τυς τ�ς κιλ�ας9. @E�ν τ� 
π#στηµα δ�ν
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Xταν 
πλ>τως *πιφανειακ� 
λλ� *ντ�ς τ�ς µ Oας τ: ~πατς, γεννAται τ� *ρBτηµα, π6ς
θ� µπρ:σε ν� γ�ν�η µ� 
κρ�3εια D τµC *π� τ: 7ργ νυ, Iστε ν� καταστ�� δυνατC D πα-
ρ�2τευση τ: 
πστ?µατς; Π6ς θ� 
ντιµετωπιO#ταν D α�µρραγ�α πK θ� *µφανιO#-
ταν; T� ε;δυς σωλ�να �ρησιµπιεH 1 'Iππκρ της; Στ�ς µ2ρες µας �ρησιµπι:νται
στCν �ειρυργικC εbδικ: τ>πυ *λαστικ�, 
τραυµατικ�, 
πστειρωµ2νι σωλ�νες µιAς
�ρ?σεως. T#τε; T� κυριBτερ 4µως *ρBτηµα ε)ναι κ πι 9λλ: Π6ς {�ερε 1 'Iππκρ -
της 4τι Nπ�ρ�ε Dπατικ� 
π#στηµα κα� *π�σης π6ς Xταν σ� θ2ση ν� πρσδιρ�σ�η τCν
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Xειρ�υργικ5 �ργανα π�2 4�ρησιµ�π�ι�Eντ� Fπ, τ�2ς ZEλληνες �ατρ�2ς τ%ν
Kλασσικ%ν �ρ"νων. �H Fρ�ικ6 �ρ�ν�λ�γ�α, κατ5 τ6ν #π��α κ�θε �ργαν�
ε�σ��θη σ< �ρ�ση, εYναι 4ν π�λλ�@ς Gγνωστη. Πιστε(εται 7τι κ�π�ια 4= αDτ%ν
ε�σ��θησαν Fπ, τ,ν �Iππ�κρ�τη κα- ; �ρ�ση τ�υς συνε��σθηκε κα- κατ5
τ�2ς Pωµαϊκ�2ς �ρ"ν�υς.
Kατ5 σειρ5ν 4κ τ%ν Gνω Fριστερ%ν πρ,ς τ5 κ�τω δε=ι5 τ5 4ργαλε@α εYναι
τ5 T= ς.
• Nυστ�ρια (κατασκευ6 Fπ, Fτσ�λι κα- �αλκ").
• ΛαA�δες Fµυγδαλεκτ�µ ς.
• Kαθετ ρες �Dρ�δ"��υ κ(στεως.
• Tρυπ�νια κα- 4ργαλε@α Fνατ�=εως καταγµ�των eστ%ν.
• fAγκιστρα.
• ΛαA�δα eστε�συλλ�ψεως.
• K�λπ�σκ"πι�.




κρι3� τυ θ2ση; Στ�ς µ2ρες µας, πρκειµ2νυ ν� *πι3ε3αιωθ�� D rπαρ�η Dπατικ: 
π-
στ?µατς κα� ν� *ντπισθ�� D 
κρι3?ς τυ θ2ση, γ�νεται �ρ?ση 
�νικ: τµγρ φυ F
Nπερη�γρ φυ. T#τε τ� *�ρησιµπιεHτ. 'H 
κρι3Cς θ2ση τ: 
πστ?µατς !�ει σαφ6ς
τερ στια σηµασ�α, δι#τι σ� περ�πτωση πK δ�ν εNρ�σκεται στCν *πιφ νεια τ: ~πατς,
Iστε ν� ε)ναι 1ρατ� F ψηλαφητ#, 
λλ� *ντπ�Oεται στ� 3 θς τ�ς Dπατικ�ς µ Oης, δ�ν
ε)ναι δυνατ�ν 1 �ειρυργ�ς ν� διατ2µν�η στ� τυφλ� τ� πλυτιµ#τατ, εWπαθ2στατ κα�
α�µρραγικBτατ �παρ, 
ναOητBντας τ� 
π#στηµα. Συµπ2ρασµα: 
δι2�δ.

xOσ τ� !ργ τ: 'Iππκρ τυς µελετAται, τ#σ ν2α *ρωτ?µατα *γε�ρνται. 'O 
σθενCς
δ�ν πν:σε κατ� τ�ς *πι�ειρ>µενες �ειρυργικ�ς *πεµ3 σεις; 'Yπ�ρ�αν 3#τανα πK *�α-
σφ λιOαν 
ναλγησ�α F 
ναισθησ�α; �Aν να�, *�ρησιµπι:ντ στ� *πBδυνα κα� συ�ν#-
τατα στρατιωτικ� τρα>µατα; �Aς µCν διαφε>γ�η τ� γεγν#ς, 4τι µ#λις *π� ρωµαϊκ6ν �ρ#-
νων 1 ∆ισκυρ�δης, hνας στρατιωτικ�ς bατρ�ς στCν Nπηρεσ�α τ: N2ρωνς, γρ φντας
τ� “Materia Medica”, στ� 1πH περιγρ φει περισσ#τερα 
π� 600 φυτ , εbσηγεHται τCν
�ρ?ση τ: µανδραγ#ρα Sς �ειρυργικ: 
ναισθητικ:7! T� πρ γµατα ε)ναι <πλA, F θαµ-
3ωµ2νι 4λι µας 
π� τ� rψς τ: �ππκρατικ: bατρικ: !πυς �επερνAµε τ�ς δυσκλ�ες
κα� δ�ν στεκ#µαστε στ�ς περιττ�ς κα� κυραστικ�ς λεπτµ2ρειες; Θ� {θελα <πλ6ς ν� ρω-
τ?σω: Yν Nπ ρ�υν τ#σ ε�κλες κα� 
σφαλεHς λ>σεις στ� θ2µα τ�ς �ειρυργικ�ς 
ναλ-
γησ�ας, τ#τε γιατ� 1 
ναισθησιλ#γς στCν *π�? µας σπυδ Oει δ2κα �ρ#νια; K τι 9λλ
πρ2πει ν� συµ3α�ν�η. K τι πK στCν συν2�εια τ�ς µελ2της θ� γ�ν�η πρσπ θεια ν� !λθ�η στ�
φ6ς.

T� 
δι2�δα συνε��Oνται. 'H µ2θδς �ειρυργικ�ς 
ντιµετωπ�σεως τ6ν περιεδρικ6ν
συριγγ�ων 
πτελεH µ�α 
κ#µη σπαOκεφαλι . Στ� XIX Πανελλ?νι Συν2δρι Xειρυρ-
γικ�ς στCν Θεσσαλν�κη παρυσ�ασα µ� 9λλυς συναδ2λφυς µυ µ�α µ2θδ *κτµ�ς *πι-
πεπλεγµ2νων 7ρθπρωκτικ6ν συριγγ�ων, πK ε)ναι *µπνευσµ2νη κατ’ Wσ�αν 
π� τCν θε-
ραπευτικC τακτικC πK 
πδ�δεται στ�ν 'Iππκρ τη10. Bε3α�ως *µεHς ε;µαστε Nπ�ρεω-
µ2νι σ� κ πι στ δι τ�ς διαδικασ�ας ν� καταφ>γωµε στCν �ρ?ση γενικ�ς 
ναισθησ�ας.
TCν �ππκρ τει *π�C 4µως; Σκτειν� σηµεH. Π2ραν αWτ6ν 1 πρωκτικ�ς σωλ�νας 
π-
τελεH bδια�τερη 
νατµικC κα� λειτυργικC 7ντ#τητα, µC !�υσα σ�2ση µ� τ� Nπ#λιπ
πα�K !ντερ. T� 7ρθπρωκτικ� 
πστ?µατα κα� συρ�γγια 
πτελ:ν 
κ#µη κα� στ�ς µ2-
ρες µας πρ#3ληµα, 
φ: συ�ν� Nπτρπι Oυν. 'H bδια�τερη 
νατµ�α τ�ς περι��ς
(rπαρ�η τ6ν µυ6ν τ6ν σφιγκτ?ρων) καθιστ�A τKς θεραπευτικKς �ειρισµKς bδια�τερα
δ>σκλυς κα� 1ρατ� τ�ν κ�νδυν τ6ν *πιπλκ6ν (διατµC σφιγκτ?ρων - 
κρ τεια). Π6ς
κατ2λη�ε 1 'Iππκρ της, µ� τ�ς 
νεπαρκεHς γνBσεις περ� τ�ς bδια�τερης 
νατµ�ας τ:
πρωκτ:, στCν σ>λληψη κα� *φαρµγC τ2τιων θεραπευτικ6ν µεθ#δων; O� θεραπευτικ�ς
στρατηγικ�ς πK κατ2στρωσε δ�ν �επερ σθηκαν 
κ#µη κα� σ?µερα! E)ναι π ντως µAλλν
δ>σκλ ν� δε�θ�� κανε�ς, 4τι hνας 9νθρωπς, 4σ εWφυCς κα� πρικισµ2νς κα� Yν Xταν,
θ� µπρ:σε, παρακλυθBντας µυµιπι?σεις κα� τ2µνντας ��ρυς, ν� καταν?σ�η
τ�ς δυσκλ�ες τ�ς πρωκτικ�ς περι��ς, ν� συλλ 3�η τ� πρ#3ληµα τ6ν Nπτρπ6ν κα� ν�
δBσ�η λ>σεις, 1ριστικ�ς κα� 
πδτικ2ς, πK 2.500 �ρ#νια 
ργ#τερα ν� «πατAµε» *π νω
τυς µ� 
σφ λεια.

IV. OI EΠIKPATOYΣEΣ AΠOΨEIΣ ΠEPI TOY IΠΠOKPATOYΣ EINAI ANEΠAPKEIΣ
'O bσ�υρισµ�ς 4τι D πρ-ιππκρατικC φιλσφ�α δ#µησε τ� πλα�σι δηµιυργ�ας τ�ς

'Iππκρατικ�ς bατρικ�ς ε)ναι 
νεπαρκ?ς. Bε3α�ως ε)ναι 
ληθ2ς, 4τι � πρ-ιππκρατικ�
φιλ#σφι δηµι>ργησαν hνα πλα�σι αbτικρατικ�ς σκ2ψεως κα� !θεσαν 
ναντ�ρρητα
τ�ς 3 σεις γι� τCν δηµιυργ�α κα� 
ν πτυ�η *πιστηµ6ν. Στ� πλα�σι αWτ#, µπρεH ν� δε-
�θεH κανε�ς, D φιλσφικC αbτικρατ�α τυς συνετ2λεσε στCν δ#µηση τ�ς 
ντιλ?ψεως, 4τι
D 
σθ2νεια πρ2πει ν� 
πε�αρτητπιηθ�� 
π� θεϊκ� α;τια κα� παρεµ3 σεις. @Eπ�σης D θε-
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ωρ�α τ6ν ριOωµ των 
ντανακλAται πιθανBτατα στCν �ππκρ τει θεωρ�α τ6ν τεσσ ρων
�υµ6ν τ: 
νθρωπ�νυ σBµατς. Θ� µπρ:σε λιπ�ν ν� γ�ν�η 
πδεκτ�ς 1 bσ�υρισµ#ς,
4τι τ� �ππκρ τει !ργ ε)ναι 
νταν κλαση τ6ν συλλ?ψεων τ6ν πρ-σωκρατικ6ν φιλ-
σ#φων; /Iσως να�, *�ν αWτ� *�αντλ:νταν hως *δ6. xOµως κ τι τ2τι δ�ν συµ3α�νει, δι#-
τι τ� !ργ τ: 'Iππκρ τυς !�ει µεγ λ πλ:τ κα� καταπληκτικC *�ειδ�κευση, 4πως
πρηγυµ2νως 
ναφ2ρθηκε. 'H φιλσφικC θεµελ�ωση τ�ς αbτικρατ�ας µπρεH ν� δη-
µιυργ?σ�η κλHµα 
ναπτ>�εως *πιστηµ6ν, 4µως θ� 
παιτηθ�� �ρ#νς γι� τCν *µφ νιση κα�
*µπ2δωσ? τυς. M λιστα, D τ#σ *�ειδικευµ2νη *πιστ?µη τ�ς bατρικ�ς, κα� bδ�ως D �ει-
ρυργικC, θ� 
παιτ?συν πλK περισσ#τερ �ρ#ν, δι#τι πραπαιτεHται 
ν πτυ�η 9λλων
*πιστηµ6ν, π νω στ�ς 1πHες θ� πατ?σ�η κα� θ� στηθ�� τ� περισσ#τερ *�ειδικευµ2ν bα-
τρικ� bκδ#µηµα. @AπαιτεHται oπµ2νως �ρ#νς κα� τ2τις �ρ#νς *ν πρκειµ2ν�ω δ�ν
Nπ ρ�ει.

Θ� bσ�υρισθ�� πιθαν�ν κ πις, 4τι D bατρικC κα� bδ�ως D �ειρυργικC *κτ�ς 
π� *πι-
στ?µη ε)ναι κα� τ2�νη κα� σ�ν τ2τια µπρεH ν� δε�θ�� τα�>τερα *πιδρ σεις. @Eµπερι2�ε-
ται τ� στι�εH τ�ς φαντασ�ας κα� Nπ ρ�ει oπµ2νως κιν�ς στ�3ς 
γ6νς *πιστ?µνς
κα� φιλσ#φυ11. Bε3α�ως κα� να�. xOµως �ανατν�Oεται, 4τι �τε κα� Nπ� αWτ� τ� πρHσµα
� *πιδρ σεις θ� πα>συν ν� !�υν σταδιακ� �αρακτ�ρα κα� ν� 
παιτ:ν �ρ#ν. 'H π�-
ηση, D λγτε�ν�α, τ� θ2ατρ µπρ:ν 9µεσα ν� *πηρεασθ:ν 
π� κ πι φιλσφικ�
ρε:µα. Γι� τCν bατρικC 4µως τ� πρ γµατα ε)ναι π ντα πι� σ>νθετα. @Aρ��Oυν � δυσκ-
λ�ες, 4ταν µιλAµε γι� παρακεντ?σεις, γι� τ�ν καθετηριασµ� τ�ς Wρδ#�υ κ>στεως, γι�
τCν κρανιαν τρηση.

T� !ργ τ: 'Iππκρ τυς ε)ναι πλK πλ>σι σ� τ2τιες �ειρυργικ�ς τε�νικ2ς, πK
Xσαν τ#σ *�ειδικευµ2νες, Iστε, 4ταν µετ� τCν πτBση τ: oλληνικ: κ#σµυ παραµελ?-
θηκαν κα� 
πωλ2σθησαν, 
παιτ?θηκαν δεκ δες αb6νες µ2�ρι ν� 
νακαλυφθ:ν κα� *φαρ-
µσθ:ν *κ ν2υ. @Eπ� παραδε�γµατι 1 'Iππκρ της Xταν σ� θ2ση ν� παρ�ετε>�η τ� πνευ-
µνικ� 
πστ?µατα κα� τ� θωρακικ� *µπυ?µατα. M λιστα Xταν γνBστης κα� *φ?ρµOε
εbδικC τε�νικ?, Iστε ν� 
ντιµετωπ�Oωνται � *πιπλκ�ς µιAς τ2τιας *πεµ3ατικ�ς διαδι-
κασ�ας (πνευµ�θ;ρα*)7. Γι� ν� 
ντιληφθ�� κ πις τ� σηµα�νει κ τι τ2τι, 
ρκεH ν� 
να-
φερθ�� 4τι δεκ δες αb6νες µετ� τ�ν 'Iππκρ τη κα� *ν µισυ µ� δ> αb6νες πρ� τ6ν Dµερ6ν
µας τ2τιυ ε;δυς *πεµ3 σεις *θεωρ:ντ *ν πλλHς 
κατ#ρθωτες, µ� µικρ� πσστ� *πι-
τυ��ας κα� µ� µεγ λα πσστ� θνησιµ#τητς. M#λις τ� 1836 
ναφ2ρεται D περ�πτωση τ:
3αρBνυ Dupuytren, 1 1πHς 
π2θανε 
π� *µπ>ηµα τ: θBρακς, λ2γντας �αρακτη-
ριστικ� 4τι «πρ�τιµ#ει ν  πεθ#ν<η -π� τ� &'ρι τ�= Θε�= παρ  -π� τ� &'ρι τ�= &ειρ�υρ-
γ�=»7. AWτ� λιπ�ν στCν EWρBπη τ6ν µ2σων τ: 19υ αb6νς.

V. O IΠΠOKPATHΣ ∆EN MΠOPEI NA EINAI O «ΠATEPAΣ» THΣ IATPIKHΣ
'O bσ�υρισµ�ς 4τι 1 'Iππκρ της 
πτελεH τ�ν πατ2ρα τ�ς bατρικ�ς *πιστ?µης παραπα�ει


ν µεσα σ� καταπληκτικ�ς (Iς τ�ς µ2ρες µας) *φαρµγ�ς 
π� τCν µι� κα� σ� *λλιπ� *πι-
στηµνικC κατ ρτιση 
π� τCν 9λλη. @Aλλ� κα� Yν 
κ#µη δε�θ�� Nπθετικ� κανε�ς, 4τι �
'Iππκρ τειες *πιστηµνικ�ς γνBσεις *παρκ:ν, π λι ε)ναι δ>σκλ ν� τ>��η παραδ��ς
τ� τερ στι !ργ πK τ: 
πδ�δεται. ΣτCν *πιστ?µη δ�ν γ�ννται �λµατα. ∆�ν θ� Xταν
πτ� δυνατ#, Yν Nπ�ρ�ε στCν πρ-ιππκρατικC *π�C hνα bατρικ� τ�πτε F hνα bατρικ�
*λ �ιστ, ν� 
λλ �υν �αφνικ� 4λα, µ#ν µ� τCν !λευση oν�ς 
νθρBπυ. xOσ µεγ λς
στ�ν ν: κα� Yν ε)ναι κ πις, D *πιστ?µη κα� � 
ν γκες ε)ναι π ντα µεγαλ>τερες. ∆�ν
φθ νει µι� OωC γι� ν� 
νακαλυφθ:ν, ν� *�ελι�θ:ν κα� ν� *φαρµσθ:ν τ#σες κα� τ2-
τιες *φαρµγ2ς. 'O ;δις 1 'Iππκρ της σαφ6ς θ� 
νεγνBριOε τ� 
δ>νατν τ: πρ γ-
µατς, καθqς φ2ρεται 4τι συν?θιOε ν� λ2�η: «�O @��ς @ρα&/ς, A δ7 τ'&νη µακρ#». /Aλλ
πρAγµα ε)ναι ν� 3 λ�η hνας *πιστ?µνας τ�ς 3 σεις oν�ς τµ2α µιAς *πιστ?µης, κα� 9λλ
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ν� δηµιυργ?σ�η �αφνικ� τ#σα πλλ� 
π� τ� τ�πτα F τ� *λ �ιστ. E)ναι 
δ>νατν hνας
9νθρωπς, πK πρωτασ�λεHται µ� τ2τια περ�πλκα θ2µατα, ν� δBσ�η Sς δι� µαγε�ας
τ#σ λυσιτελεHς *φαρµγ�ς �ωρ�ς πρηγηθεHσες *µπειρ�ες, �ωρ�ς *πιστηµνικ� Nπ#3α-
θρ, �ωρ�ς Nπδµ?, �ωρ�ς WσιαστικC 
νατµικC γνBση. M#ν D *�2λι�η τ6ν πραγµ -
των, D *ναλλαγC τ6ν γενε6ν τ6ν *ρευνητ6ν θ� 1δηγ?σ�η τελικ6ς στCν εW#δωση κα� τCν
*πιτυ��α. 'Oπωσδ?πτε κ πιι θ� ε)ναι παραγωγικBτερι F µεθδικBτερι F εWφυ2-
στερι κα� θ� κ νυν 3?µατα πι� µεγ λα, πι� Wσιαστικ . AWτ� 4µως ε)ναι 9λλ θ2µα.
/Aλλ αWτ#, κα� 9λλ ν� γεννηθ�� «µ�αν Sρα�αν πρω�αν» hνας καταπληκτικ�ς πανεπι-
στ?µων, πK ν� δBσ�η Sς δι� µαγε�ας λ>σεις. AWτ� στ�ς θετικ�ς *πιστ�µες δ�ν ε)ναι δυ-
νατ#.

'O 'Iππκρ της ε)ναι 
δ>νατ oπµ2νως ν� συν2λα3ε κα� ν� πραγµατπ�ησε τ� !ργ
πK τ: 
πδ�δεται. Θ� ρωτ?σ�η *νδε�µ2νως κ πις: µ� τ#τε Nπ ρ�ει 
µφισ3?τηση
τ6ν γραπτ6ν κειµ2νων; Kα� 323αια 8�ι. T� γραπτ� κε�µενα δ�ν 
ναφ2ρυν πυθεν�, 4τι
1 'Iππκρ της ε)ναι 1 «πατ2ρας» τ�ς bατρικ�ς! T� γραπτ� κε�µενα δ�ν 
ναφ2ρυν πυ-
θεν , 4τι 1 'Iππκρ της διε�Bρισε τCν bατρικC 
π� τ� θα>µατα. T� 
ρ�αHα κε�µενα δ�ν

ναφ2ρυν πυθεν , 4τι 1 'Iππκρ της *πηρε σθηκε κα� κατευθ>νθηκε Wσιαστικ� 
π�
τCν σκ2ψη τ6ν @IBνων φιλσ#φων! @Aπ� τ� κε�µενα πρκ>πτει, 4τι 1 'Iππκρ της Xταν
hνας πλυγραφBτατς κα� *πιτυ�ηµ2νς «�ητ�ρ». AWτ� δι#λυ δ�ν 
µφισ3ητεHται. @Aµφι-
σ3ητ:νται 4λα τ� πρηγ>µενα. 'O bσ�υρισµ�ς 4τι 1 'Iππκρ της στ� σ>ντµ δι στη-
µα τ�ς Oω�ς oν�ς bατρ: δηµι>ργησε *κ τ: µηδεν�ς F *κ τ: *λα��στυ 4λ αWτ� τ� !ργ
δ�ν µπρεH ν� εWσταθ��.

Θα συνε��σωµε 4µως σ� oπ#µεν τε:�ς τ: «∆αυλ:».
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«∆7ν δυν#µεθα σ�µερα ν  δηµι�υργ�σ�υµε τ�ν π�λη, Cµως δυν#µεθα ν  δη-
µι�υργ�σ�υµε τ� Dθν�ς - π�λιν» E τ�ν 0θν�π�λιν κα4 δυν#µεθα µ7 µ4α D*αρσι
0κστ#σεως κα4 Aρωϊσµ�= τ�ν Gστατη στιγµ� τ:ς καταπ�ντ�σεως στ�ν κυκε9να
τ�= διεθνισµ�= κα4 τ:ς 0*ευτελ�σεως τ9ν -*ι9ν ν  σ;σ�υµε τ� Dθν�ς µας. Xρει-
αI�µαστε Cµως κ�νησι 0θν�υσιασµ'νη -π� τ�ν π�λιν κα4 παιδε�α µετα*ι;σεως
τ9ν -*ι9ν τ�= Dθν�υς µας. �Yπ#ρ&ει λ�ιπ�ν 5 δρ�µ�ς κα4 A 0λπ�δα γι  τ�ν µε-
γαλ�υργ�α κα4 δ/ναµη τ�= Dθν�υς µας. Kεκιν#ει -π� τ� Cραµα τ:ς π�λεως, τ�ν
δηµι�υργ�α τ:ς 0θν�π�λεως κα4 µι  παιδε�α -φιερωµ'νη στ�ν µετα*�ωση τ9ν
-*ι9ν µας γι  τ�ν -ναγ'ννησι τ:ς �Eλλ#δ�ς E τ�ν 0πανελληνισµ� τ�= �Eλληνι-
σµ�=».

A,τ  �πεστ�ρι*ε µετα*N %λλων π�λλ9ν κα4 σηµαντικ9ν 5 κ. Tιµ�λ'ων Kα-
κ�=ρ�ς, πρ�εδρ�ς τ:ς �σ&υρ:ς �Oµ�σπ�νδ�ας τ9ν �Hνωµ'νων Λακωνικ9ν Σω-
µατε�ων τ9ν H.Π.A., σ7 5µιλ�α τ�υ µ7 θ'µα την παιδε�α, π�N Dγινε στ� «Kρητικ�
Σπ�τι» τ:ς N. �Y�ρκης στ4ς 7 παρελθ�ντ�ς Φε@ρ�υαρ��υ. Kα4 πρ#γµατι «0λπ�-
Iει» κανε�ς, -κ�/�ντας τ4ς �δ'ες α,τ'ς, ν  0κφ'ρωνται -π� σηµεριν�Nς παρ#-
γ�ντες τ:ς κρ�σιµης γι  τ�ν µ'λλ�ν τ�= �Eλληνισµ�= 5µ�γ'νειας τ:ς WAµερικ:ς
– κα4 µ#λιστα Cταν ε�&αµε συνηθ�σ<η γι  π�λλ7ς δεκαετ�ες ν  @λ'π�υµε τ�Nς
�Eλλην�αµερικαν�Nς @υθισµ'ν�υς στ� λ�θαργ� τ:ς ρωµι�σ/νης κα4 στ�ν πνευ-
µατικ� δ�υλε�α τ�= ��υδαι�&ριστιανικ�= @υIαντινισµ�=.

Ω.

YEρ&εται τ� 2.000 κα4 πλησι#Iει A συντ'λεια τ�= κ�σµ�υ γι  π�λλ�στ� φ�ρ#.
YAλλ�ι πρ�τιµ�=ν τ�ν πρ�ετ�ιµασ�α 5µαδικ9ν α,τ�κτ�νι9ν κα4 %λλ�ι α,τ�ευ-
ν�υ&�I�νται. Σ’ α,τ� τ� τελευτα3� κατ'φυγ�ν κα4 τρε3ς νεαρ�4 στ�ν BραIιλ�α,
π�N 0π'τα*αν τ  «Iωτικ# τ�υς ^ργανα» στ  σκ�υπ�δια κα4 π�N -ντεµετ;πισαν
τ�ν &λε/η. Kακ�µ�ιρ�ι BραIιλι_ν�ι, δ7ν γνωρ�I�υν �` %λλ�ι ν  τιµ�=ν τ� µ'γε-
θ�ς τ:ς θυσ�ας σας. aAν ε�&ατε γεννηθ<: στ�ν «καθ’ Aµ_ς WAνατ�λ�» κα4 bν πα-
ρ#λληλα ε�&ατε @#λει κα4 καµµ�α @�µ@α στ  µισητ  -ρ&αι�ελληνικ  0ρε�πια,
θ  ε�&ατε 0*ασφαλ�σει α�ων�αν µνηµ�νευσιν, Cπως 5 α,τ�ευν�υ&ισθε4ς WΩριγ'-
νης. aAν 0I�/σατε στ� BυI#ντι�, σ�γ�υρα %λλ�ι -π� σ_ς θ  ε�&ατε γ�νει πρω-
θυπ�υργ��, Cπως 5 E,τρ�πι�ς κα4 5 P�υφ3ν�ς κα4 %λλ�ι στρατηγ��, Cπως 5 Nαρ-
σ:ς. WAντ’ α,τ9ν, πτω&�4 BραIιλι_ν�ι, ε�σεπρ#*ατε τ�ν &λε/ην. Π#ει, 0&#λασε
5 κ�σµ�ς· �` θυσ�ες πλ'�ν δ7ν -ναγνωρ�I�νται. Ofτε �` ν'�ι 0*�ρκισµ�4 τ�= Bα-
τικαν�= θ  τ�ν σ;σ�υν �fτε τ  0ρωτηµατ�λ�για τ�= Xριστ�δ�υλ�υ. WOσµ� gλλη-
νικ� -ναδ/εται, φε=!

A.K.

Στ� λε*ικ� Mπαµπινι;τη δια@#I�υµε: «4π� (jς α´ συνθετ.): 0π-, πρ� φων�εντ�ς
(π.&. 0π-αγγ'λλ�µαι, Dπ-�ικ�ς)· 0φ- πρ� δασυν�µ'ν�υ φων�εντ�ς (π.&. 0φ-ευρ�-

�H 4κδ�κηση τ ς δασε�ας

�Iερ�- αDτ�ευν�υ�ισµ�-

)Aφ(πνιση �Oµ�γ�νειας
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σκω, 0φ-#πτ�µαι). Kατ�, κατ’ (µπρ�στ  -π� φων:εν), καθ’ (µπρ�στ  -π� λ'*η
π�N παλαι�τερα εl&ε δασε3α)». WAν#λ�γα δια@#I�υµε κα4 γι  τ4ς πρ�θ'σεις Fπ",
µετ�, Pπ". Kα4 τ� 0ρ;τηµα π�N πρ�κ/πτει εlναι: σ7 π�ι�Nς -πευθ/νεται τ� Λε-
*ικ� µ' τ'τ�ι�υ ε�δ�υς παρατηρ�σεις; ∆ι�τι, α) %ν -πευθ/νεται πρ�ς 0κε�ν�υς
π�N εlναι γν9στες τ:ς παραδ�σιακ:ς gλληνικ:ς nρθ�γραφ�ας, εlναι περιττ�ς· @)
bν -πευθ/νεται πρ�ς τ�Nς µαθητε/σαντες στ�ν µ�ν�τ�νικ� κα4 -πνευµ#τιστη
γραφ�, G�ρηστες, δι�τι �fτε δασε3α γνωρ�I�υν τ� εlναι �fτε δασυν�µενη λ'*η τ�
π#ει ν  πo: �fτε κα4 π�ι7ς εlναι �` δασυν�µενες λ'*εις.

E�δικ;τερα �` σηµεριν�4 µαθητ7ς π�N µαθα�ν�υν κα4 γρ#φ�υν: ελκ/ω, ε�ρτ�,
�λι�ς, ηµ'ρα, �ππ�ς, �δ�ς, �ρ�Iω κ.λπ. θ  @ρεθ�=ν -ναπ�φευκτα στ� δ�ληµµα: επ-
ελκ/ω E εφ-ελκ/ω, µετ-ε�ρτια E µεθ-ε�ρτια, υπ-�λι�ς E υφ-�λι�ς, κατ-ηµεριν�ς
E καθ-ηµεριν�ς, 'π-ιππ�ς E 'φ-ιππ�ς, κατ-�ρ�Iω E καθ-�ρ�Iω, κ#τ-�δ�ς E κ#θ-
�δ�ς! �H δασε3α πα�ρνει τ�ν 0κδ�κηση γι  τ�ν δ�λ�φ�ν�α της.

A,τ� Cµως εlναι τ� λιγ;τερ�, δι�τι τ�ν Iηµ�α π�N πρ�καλε3ται -π� α,τ  κα4
%λλα θ  τ�ν πληρ;σoη παν#κρι@α A gλληνικ� γλ9σσα.

A.M.T.

T4 τ� pθελαν α,τ�4 �` -π�θαν�ι E,ρωπα3�ι ν  nν�µ#σ�υν τ� κ�ιν� ε,ρωπαϊκ�
ν�µισµα «EYPO», «Γι�=ρ�» E «WE�υρ�» κα4 δ7ν συµµαIε/εται, π�N παραπ'µπει
στ�ν E,ρ-;πη, στ�ν E,ρ/-�πα ∆�α κα4 στ  @#θη τ�= gλληνικ�= π�λιτισµ�=; ∆7ν
παρεδειγµατ�σθησαν, Cπως φα�νεται, -π� τ�Nς �δικ�/ς µας γλωσσ�λ�γ�υς π�N
τηρ�=ν %κρα σιγ� γι  τ  καιν�/ργια ε�ρ�µατα, π�N µεταθ'τ�υν τ�ν gλληνικ�
γραφ� κ#π�ιες &ιλι#δες &ρ�νια πρ4ν -π� τ�ν φ�ινικικ�. WAλλ  τ� τ  θ'λετε; WAπ�
τ�Nς «κ�υτ�φραγκ�υς» Cλα ν  τ  περιµ'νετε. WEνr9 τ  �δικ# µας σαsνια, tµα τ/-
&η, γνωµ�δ�τ�=ν 0γγρ#φως, Cτι τ� M�εIα (^ν�µα πριγκηπ�σσης τ:ς Mακεδ�-
ν�ας) δ7ν εlναι gλληνικ� λ'*ις. E�δατε �` «κ�υτ�φραγκ�ι»; Γι  ν  µ�ν D&�υν γι 
λ�κν� τ�υς τ� BυI#ντι� τ� *επερν�=ν κα4 φθ#ν�υν στ�ν -ρ&α�α �Eλλ#δα. X#θη-
κε ν  τ� nν�µ#σ�υν «�π'ρπυρ�»; Tρ�µ#ρα τ�υς!!!

A.K.

K�ντ  στ� &ωρι� Πλ#ταν�ς, τ'σσερα &ιλι�µετρα D*ω -π� τ� Γ/θει�, �π#ρ&ει
τ� 0*ωκκλ�σι τ�= �Aγ. ∆ηµητρ��υ, &9ρ�ς φυλασσ�µεν�ς -π� τ�ν WAρ&αι�λ�γικ�
�Yπηρεσ�α, καθuς τ� τ'µπλ� τ�υ -π�τελε3ται -π� τεµ#&ια µαρµ#ρ�υ -π� πρ�-
γεν'στερ� να� τ�= WAπ�λλων�ς. Πρ�σφατα δ/� -π� τ4ς -ρ&α3ες α,τ7ς πλ#κες
-φαιρ'θηκαν -π� -γν;στ�υς κ#τω -π� %γνωστες συνθ:κες.

�H λεηλασ�α τ9ν -ριστ�υργηµ#των τ�= �Eλληνισµ�= συνε&ιI�ταν δι  µ'σ�υ
τ9ν α�;νων. �H «θε#ρεστη» 0ντ�λ� «0ς Dδαφ�ς φ'ρειν», µ7 τ�ν 5π��α *εκ�νησε A
tλωσις τ�= π�λιτισµ�= µας, Dλα@ε ν7� περιε&�µεν� στ� νε�@αρ@αρικ� γ�γνεσθαι:
T�τε τ  συντρ�µµατα 0νσωµατ;ν�νταν στ�Nς &ριστιανικ�Nς να�/ς. WAπ� τ;ρα,
φα�νεται, �fτε 0κε3 εlναι -νεκτ#, -λλ  -π�σπ9νται κα4 ρ�πτ�νται στ� π=ρ τ� 0*;-
τερ� E κα4 π�υλι�=νται!

M. M.

«)Eς µηδ<ν φ�ρειν»

)Aρ�αι�λ�γν�ι
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Στ� τε���ς τ�� 
Iαν�υαρ��υ ε��αµε �ναφ�ρει π�λ� σ�ντ�µα µερικ�ς �π� τ�ς σ�γ�ρ�νες κα�
διεθν"ς παραδεδεγµ�νες θεωρ�ες γι$ τ%ν «πληρ�φ�ρ�α» κα� τ�ς πρ�τειν)µενες σ��σεις της
µ� τ��ς φυσικ��ς ν)µ�υς κ.λπ., ,ς κα� γι$ τ�ν «πληρ�φ�ριακ� α-θ�ρα» (/λ. /ι/λι�γραφ�α:
I κα� IA). Kατ$ 4νδιαφ�ρ�υσα �λλ$ κα� �ρκετ$ παρ5δ�6η συγκυρ�α τ� τελευτα7� τε���ς
τ8ς 30 
Iαν�υαρ��υ 1999 τ�� γνωστ)τατ�υ 4πιστηµ�νικ�� περι�δικ�� “New Scientist” τ��
Λ�νδ�ν�υ (/λ. II) ε>�ε ,ς κ�ρι� 4κδ�τικ� θ�µα κα� ?ρθρ� �κρι/"ς τ� θ�µα τ8ς σ��σεως τ8ς
πληρ�φ�ρ�ας µ� τ%ν φυσικ% κα� τ��ς φυσικ��ς ν)µ�υς (τ�τλ�ς 46ωφ�λλ�υ «Π�ραν τ	ς πραγ-
µατικ�τητ�ς. E�ναι πρ�γµατι τ� Σ�µπαν �να παι�ν�δισµα πρωταρ�ικ	ς πληρ�φ�ρ�ας κα#
$ %λη �νας &πλ�ς 'ντικατ�πτρισµ�ς;»: /λ. II). T� κ�ρι� ?ρθρ� τ"ν 4κδ�τ"ν, γραµµ�ν� �π�
τ�ν γνωστ)τατ� φυσικ� κα� συγγραφ�α Paul Davies, A�ει τ�τλ� “Bit before it?”, µ�α παραλ-
λαγ% τ8ς φρ5σεως τ�� διασCµ�υ �στρ�φυσικ�� J.A. Wheeler “It from the Bit” (/λ. XI - π��
�ν�φερε κα� E γρ5φων τ� παρ�ν σ� σ�ετικ� ?ρθρ� τ�υ, /λ. «∆αυλ�ς» II σελ. 12338), 4νI" J
4πιστηµ�νικ% �ν5λυση µ� τ�τλ� “I is the Law” (µ� τ%ν Aνν�ια Kτι τ� “I” τ8ς λ�6εως
“Information” ε>ναι E ν)µ�ς –τ8ς Φ�σεως) παρ�υσι5Pεται στ�ς σελ. 24-28 τ�� περι�δικ�� µ�
?ρθρ� τ�� Robert Matthews, /ασισµ�ν� σ� πρ)σφατ� /ι/λ�� τ�� Roy Frieden (τ�� Πανεπι-
στηµ��υ 
AριP)νας, HΠA) µ� τ�τλ�: «+H Φυσικ/ 0ασισµ�νη στ/ν Πληρ�φ�ρ�α τ�1 Fisher»
(/λ. VII· τ%ν «πληρ�φ�ρ�α τ�� R.A. Fisher” �ν�φερε E γρ5φων στ� τε���ς 
Iαν�υαρ��υ 1999,
«∆αυλ��» σελ. 12864).

T� παρ�ν ?ρθρ� �π�τελε7 µ�α π�λ� περιληπτικ% �νασκ)πηση τ"ν �νωτ�ρω ?ρθρων τ��
περι�δικ�� “New Scientist”. Σ�µφωνα µ� τ�ν P. Davies: «... [ΣCµερα] �2 φυσικ�µαθηµατι-
κ�# �ρησιµ�π�ι�1ν τ/ν λ�4η “πληρ�φ�ρ�α” µ7 π�λλ7ς κα# δι�φ�ρες 9νν�ιες / σηµασ�ες...».
M�α �ρ�ικ% πρ�σπ5θεια τα6ιν�µCσεως τ"ν π�λλ"ν αXτ"ν 4νν�ι"ν κα� σ�ετικ"ν τ�πων Aγι-
νε �π� τ�ν καθηγητ% D.M. Mackay (1969, /λ. III), �λλ$ Yπ5ρ��υν κα� ?λλα πρ)σφατα /ι-
/λ�α σ�ετικ$ µ� τ$ δι5φ�ρα «µ�τρα» κα� Zρµηνε7ες τ8ς πληρ�φ�ρ�ας. E>ναι γνωστ), Kτι
στ%ν θερµ�δυναµικ% J πληρ�φ�ρ�α παρ�υσι5Pεται σ$ν τ� �ντ�θετ� τ8ς 4ντρ�π�ας \ τ8ς �τα-
6�ας / �5�υς, Zπ�µ�νως ,ς µ�τρ� τ8ς τ56εως κα� ^ργαν_σεως. Στ%ν /ι�λ�γ�α, Kπ�υ πρωτ�-
παρ�υσι5σθηκε µ� τ%ν διπλ8 `λικα τ�� DNA, ε>ναι 4π�σης µ�τρ� τ8ς ^ργαν_σεως κα� «π�-
λυπλ�κ)τητ�ς» Zν�ς /ι�λ�γικ�� ^ργανισµ��. Στ%ν ε-δικ% θεωρ�α τ8ς σ�ετικ)τητ�ς �ναφ�-
ρεται συνCθως στ%ν τα��τητα φωτ�ς µ� τ%ν Aνν�ια Kτι J «πληρ�φ�ρ�α σηµ5των» δ�ν µπ�-
ρε7 ν$ µεταδ�θI8 µ� τα��τητα µεγαλ�τερη τ8ς τα��τητας τ�� φωτ�ς (Yπ5ρ�ει Kµως κα�
�ρκετ$ µεγαλ�τερη σ��ση µετα6� τ8ς Aνν�ιας τ8ς πληρ�φ�ρ�ας κα� τ"ν /ασικ"ν �ρ�"ν
τ"ν θεωρι"ν σ�ετικ�τητ�ς): στ�ς θεωρ�ες γι$ τ�ς «µα1ρες τρ�πες» κ.λπ. �ναφ�ρεται ,ς J πλη-
ρ�φ�ρ�α π�� «��νεται» –\ µεταλλ5σσεται– στ� 4σωτερικ) τ�υς. Στ%ν κ/αντ�µη�ανικ% J «κυ-
µατικ% συν5ρτηση» –π�� περιγρ5φει τ%ν διαγωγ% σωµατιδ�ων κ.λπ.– 4µπερι��ει κα� πα-
ριστIa τ� σ�ν�λ� τ"ν πληρ�φ�ρι"ν σ�ετικ$ µ� τ� σωµατ�δι�. Π�λλ�ς ?λλες µ�ρφ�ς πληρ�-
φ�ρ�ας A��υν διερευνηθ8 π�ραν τ"ν �ρ�ικ"ν θεωρι"ν τ"ν C. Shannon, R. Wiener, D. Gabor,
L. Brillouin, R. Carnap, R. Baierlein κ.?. (/λ. I κα� IA), π�� A��υν 4φαρµ�γ�ς στ�ς φυσικ�ς
4πιστ8µες. bH «πληρ�φ�ρ�α» 4κτε�νεται σCµερα µ��ρι τ��ς γκρ�P�υς τ�µε7ς τ8ς �σαφ��ς \
θ�λ8ς πληρ�φ�ρ�ας, τ8ς �µφι/�λ�ας, τ"ν διαφ�ρ�π�ιCσεων κ.λπ. κα� καλ�πτει Aνν�ιες λε-
6ικ�ς, συντακτικ�ς κα� σηµειωτικ�ς ,ς κα� /ασικ�ς Aνν�ιες τ8ς θεωρ�ας πρ�τ�πων, �πεικ�-
νισµ"ν κα� �ναπαραστ5σεων, τ8ς θεωρ�ας κρυπτ�γραφCσεων κ.λπ. T� θ�µα 46ετ5Pεται κυ-

«Πληρ�φ�ρ�α»: M�α παρ56ενη Aνν�ια
µ� π�λλ$ «πρ)σωπα» στ�ς 4πιστ8µες

EINAI H ΓENEΣIOYPΓOΣ AITIA TΩN ΦYΣIKΩN NOMΩN;



ρ�ως σ� 46ειδικευµ�να �καδηµαϊκ$ συγγρ5µµατα, �λλ$ dδη Yπ5ρ�ει κα� µεγ5λ�ς �ριθµ�ς
σ�ετικ"ν φιλ�σ�φικ"ν µελετ"ν κα� �ναλ�σεων. M�α πρ)σφατη, 46α�ρετη, 4µπεριστατωµ�-
νη κα� εXρ�τερη διερε�νηση τ8ς Aνν�ιας τ8ς πληρ�φ�ρ�ας σ�ετικ$ µ� τ�ς σ�γ�ρ�νες θεω-
ρ�ες δυναµικ8ς τ�� �5�υς κ.λπ., µ� σηµαντικ_τατα παραδε�γµατα 4φαρµ�γ"ν σ� δι5φ�ρα
eεραρ�ικ$ κα� 4πιστηµ�νικ$ 4π�πεδα, παρ�υσι5Pεται σ� `να λαµπρ� /ι/λ�� τ�� καθηγητ8
τ�� Πανεπιστηµ��υ Πατρ"ν J.S. Nicolis (/λ. IV).

Kατ$ τ�ν P. Davies: «...Συν<θως θεωρ�1µε τ�ν κ�σµ� τ�1 Σ�µπαντ�ς =ς 'π�τελ��µεν� 'π�
συγκεκριµ�να &πλ> ?λικ@ σωµατ�δια κα# τ/ν πληρ�φ�ρ�α =ς �να παραγ�µεν� φαιν�µεν�...
AIσως Cµως ν@ συµ0α�νDη 'κρι0Eς τ� 'ντ�θετ�: Fσως τ� Σ�µπαν ν@ ε�ναι �να παι�ν�δισµα πρω-
ταρ�ικ	ς πληρ�φ�ρ�ας κα# τ@ ?λικ@ δηµι�υργ<µατα µ�α δευτερε��υσα κα# δευτερ�γεν/ς
Gκδ<λωση». bH φρ5ση αXτ% 4λ5�ιστα �π��ει �π� τ�ν πρ�τειν)µεν� Yπ� τ�� γρ5φ�ντ�ς τ�
παρ�ν «πληρ�φ�ριακ�ν α-θ�ρα» ,ς τ�ν /ασικ� κα� πρωταρ�ικ� δηµι�υργ� τ"ν φαιν�µ�-
νων κα� δηµι�υργηµ5των τ�� Σ�µπαντ�ς (/λ. I κα� XVI). Π5ντως σ� Eλ)κληρα τ$ σ�ετικ$
?ρθρα τ�� περι�δικ�� “New Scientist” J λ�6η «αHθ�ρας» δ�ν 4µφαν�Pεται κατ$ τ� σ�νηθες
π�υθεν5. Kατ$ σ�µπτωσιν Kµως κα� πιθαν"ς γι$ πρ_τη φ�ρ$ �π� π�λλ"ν δεκαετι"ν τ� �µε-
ρικανικ� 4πιστηµ�νικ� περι�δικ� “Scientific American” (4π�σης τ�� 
Iαν�υαρ��υ 1999) σ�
?ρθρ� σ�ετικ$ µ� τ%ν «κ�σµ�λ�γικ% �ντι-/αρ�τητα» (/λ. V) �ναφ�ρει, Kτι J «κ�σµ�λ�γικ%
σταθερ$» τ�� A. 
Aινστ5ιν παριστ5νει µ�α «παρ�4ενη µ�ρφ/ Gν�ργειας Gνσωµατωµ�νης σ7
αIτ� τ�1τ� τ�ν �Eρ�». Σ� ?λλη σελ�δα (σελ. 27) µετα�ειρ�Pεται τ%ν φρ5ση: «...Kατ�πιν θε-
ωρητικ�ς Gπιστ<µων Gπε4ηγεK, γιατ� αIτ@ τ@ πρ�σφατα 'π�τελ�σµατα GρευνEν διαπιστM-
ν�υν κα# µαρτυρ�1ν τ/ν %παρ4η µι�ς α�θερικ�ς �ν�ργειας, π�N Gκτυλ�σσεται στ� κεν� δι�-
στηµα» (τ$ µα�ρα πλ5για στ�ι�ε7α ε>ναι τ�� γρ5φ�ντ�ς τ� παρ)ν). gIσως ν$ Yπ5ρ��υν κα�
κ5πως /αθ�τερα α�τια τ8ς �π�φυγ8ς �π� τ��ς σ�γ�ρ�ν�υς 4πιστCµ�νες κα� 4ρευνητ�ς τ8ς
�ρCσεως τ�� Kρ�υ «αHθ�ρας». bH σ��ση 4ν�ργειας κα� πληρ�φ�ρ�ας ε>ναι γνωστ% κα� δ�δε-
ται µ� συγκεκριµ�ν� τ�π� τ�� L. Brillouin. Σ� κε�µενα τ�� γρ5φ�ντ�ς τ� παρ�ν Yπ5ρ��υν
τ�π�ι, σ��σεις κα� «�ριθµ�-σ�νδεσµ�ι» -δανικ�� σ�εδιασµ�� τ8ς Φ�σεως, π�� παρ�υσι5-
P�υν /ασικ$ πληρ�φ�ριακ$ κα� φυσικ$ δεδ�µ�να σωµατιδ�ων κα� τ"ν «συστατικ"ν» τ��
α-θ�ρ�ς, ,ς κα� ?λλες σ��σεις τ�� µικρ)κ�σµ�υ, µεσ)κ�σµ�υ κα� µακρ)κ�σµ�υ (/λ. XV -
XVII). Σ� πρ)σφατ� ?ρθρ� τ�υ E J. Polkinghorne (/λ. VI) κ5νει µ�α σηµαντικ% δι5κριση µε-
τα6� τ8ς «πληρ�φ�ρ�ας», π�� 4κφρ5Pει κα� µετα/ι/5Pει J τε�νικ% θεωρ�α τηλεπικ�ινω-
νι"ν, π�� �παιτε7 µετα/�λ�ς 4ν�ργειας, κα� τ8ς πληρ�φ�ρ�ας π�� περι��ει τ� «Eδηγ��ν
κ�µα» τ8ς κ/αντικ8ς θεωρ�ας τ�� Bohm, π�� A�ει «4πιλ�γ�ς κατευθ�νσεως» �ωρ�ς 4νερ-
γειακ�ς µετα/�λ�ς. gE��υµε δηλαδ% µετα/�λ% τ8ς «πληρ�φ�ρ�ας» �ωρ�ς �ντ�στ�ι�η 4νερ-
γειακ% µετα/�λC, µ�α 4νδιαφ�ρ�υσα κατ5σταση.

Kατ$ τ�ν P. Davies «...Φθ�ν�υµε 9τσι τελικ@ στ/ν «σωστ/» 'ναπαρ�σταση / ?π�δειγµα
τ�1 Σ�µπαντ�ς; ... +H Gπιστ<µη συν�σταται σ7 µ�α Gρωτηµατικ/ διερε�νηση τ	ς φ�σεως,
π�N 'π�δ�δει δεδ�µ�να π�N GµεKς πρ�σπαθ�1µε ν@ κατατ�4�υµε σ7 κ�π�ι� συνεπ7ς σ�	µα...
Kαν�να 'π� τ@ παραδε�γµατα τ�1 Σ�µπαντ�ς δ7ν µ>ς παρ��ει τ/ν πλ<ρη περιγραφ<...». bO
γρ5φων τ� παρ�ν �ρησιµ�π��ησε 4π�σης τ�ν �λγ)ριθµ� \ τ%ν µ�θ�δ� διαδ��ικ"ν δι��τ�-
µCσεων γι$ τ%ν �νε�ρεση τ"ν φυσικ�-λ�γικ"ν Yπ�σωµατιδ�ων, π�� συνιστ��ν τ%ν φυσικ%
Aνν�ια «iλεκτρ)νι�ν», τ"ν �π�καλ�υµ�νων «6ερ�ν�ων» (\ ?λλως τ$ «�ν5φ�ρα τ8ς στ�ι-
�ει_δ�υς πληρ�φ�ρ�ας»), ,ς 4µφα�νεται στ%ν /ι/λι�γραφ�α (τ� Aτ�ς 1972: /λ. I κα� XV,
XVI).

E>ναι π5ντως /�/αι�ν, Kτι J πρ�σ�γγιση κα� µ�θ�δ�ς τ�� R. Frieden ε>ναι µαθηµατικ"ς
?ψ�γη, πλCρης κα� �κρι/Cς. Πρ�πει ν$ ληφθI8 Yπ’ lψιν, Kτι διακεκριµ�ν�ι 4πιστCµ�νες
A��υν 4π�ικ�δ�µCσει `να 46α�ρετ� µαθηµατικ� /5θρ� γι$ τ%ν θεωρ�α πληρ�φ�ρι"ν κα�
Kτι παρ)µ�ι� τ�λει� µαθηµατικ� Yπ)/αθρ� Yπ5ρ�ει /ε/α�ως κα� γι$ τ�ς γνωστ�ς φυσικ�-

∆ΑΥΛoΣ/208, 
Aπρ�λι�ς 199913104



µαθηµατικ�ς θεωρ�ες. bΩς γρ5φει τ� περι�δικ), E R. Frieden πρ�τε�νει κα� �π�δεικν�ει, Kτι
J �ρ�% Kλων τ"ν ν)µων τ8ς φ�σεως ^φε�λεται στ%ν «πληρ�φ�ρ�α»: τ%ν πληρ�φ�ρ�α π��
πρ�σπαθ��µε ν$ 46αγ5γ�υµε �π� τ%ν φ�ση µ� τ�ς 4ρευνητικ�ς παρατηρCσεις µας µε7�ν τ%ν
πληρ�φ�ρ�α π�� κατ��ει J �δια J φ�ση – κα� τ%ν Eπ��α δ�ν θ�λει ν$ �π��ωρισθI8. Σ�µφω-
να µ� τ� �δι� ?ρθρ� E Frieden µετα�ειρ�Pεται κυρ�ως τ%ν «πληρ�φ�ρ�α τ�� S.A. Fisher” κα�
τ� πληρ�φ�ριακ� θε_ρηµα τ�� Cramer-Rao (περ� 4λα��στης πληρ�φ�ρ�ας κ.λπ.) σ� συν-
δυασµ� µ� Yπ5ρ��υσες διαφ�ρικ�ς κ.λπ. 46ισ_σεις τ8ς θεωρητικ8ς φυσικ8ς. gEτσι κατ$ τυ-
πικ"ς κα� �καδηµαϊκ"ς �π�δεκτ� τρ)π�, �λλ$ πιθαν"ς l�ι κατ$ τ�ν τρ)π� τ8ς «λ�γικ	ς
τ	ς Φ�σεως», κατ�ρθ_νει ν$ «6εκλειδ_σIη» τ��ς θεµελι_δεις ν)µ�υς τ8ς φ�σεως κα� ν$
�π�καλ�ψIη «?λυτα µυστCρια τ8ς φ�σεως», ,ς γρ5φει τ� περι�δικ). gEτσι �σως ν$ κατα-
λCγIη κατ$ περ�πτωση σ� κ5π�ια 4λ5�ιστη /ασικ% �ριθµητικ% τιµ% «πληρ�φ�ρ�ας», δηλ. σ�
κ5π�ι� πληρ�φ�ριακ� µ�τρ�, π�� �π�δ�δει κα� 4κφρ5Pει τ�ν Zκ5στ�τε «ν)µ� τ8ς Φ�σε-
ως». bO γρ5φων τ� παρ�ν 46 �ρ�8ς �κ�λ��θησε τ%ν �ριθµητικ% κα� qπλ8 γεωµετρικC, κα�
l�ι τ%ν τυπικ% µαθηµατικ% διερε�νηση γι$ τ�ν καθ�ρισµ� τ"ν συνθηκ"ν -δανικ�� σ�ε-
διασµ�� τ8ς Φ�σεως κα� τ�ν 4ντ�πισµ� τ"ν πιθαν"ν ν)µων \ τ"ν «µυστηρ�ων κα� µυ-
στικ"ν» τ8ς Φ�σεως, λαµ/5νων Yπ’ lψιν πιθαν��ς 4πιπρ�σθ�τ�υς τρ)π�υς λ�γισµ�� κα�
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µεθ)δων τ8ς λ�γικ8ς τ8ς Φ�σεως / Λ)γ�υ. Oe πρ�τειν)µεν�ι Yπ� τ�� γρ5φ�ντ�ς τ� παρ�ν
τ�π�ι κα� �ριθµ�-σ�νδεσµ�ι τ"ν συνθηκ"ν -δανικ�� σ�εδιασµ�� τ8ς Φ�σεως κα� �e «Φι-
λ�σ�φικ�ς 46ισ_σεις τ8ς Φ�σεως» /ασ�P�νται σ� εYρηµατικ$ πληρ�φ�ριακ$ µ�τρα κα� δε-
δ�µ�να κα� �π�τελ��ν «ν)µ�υς τ8ς Φ�σεως», Yπ� τ� πρ7σµα αXτ8ς τ8ς �διας τ8ς Φ�σεως,
,ς /ε/α�ως ε-κ5Pεται. bΩς φα�νεται Kµως, J στεν% σ��ση κα� �λληλε65ρτηση µετα6� τ"ν
qπλ"ν �ριθµ"ν κα� τ8ς πληρ�φ�ρ�ας δ�ν A�ει γ�νει �κ)µη �ντιληπτ% �π� τ�ς σ�γ�ρ�νες τυ-
πικ�ς κα� συµ/ατικ�ς φυσικ�µαθηµατικ�ς 4πιστ8µες. E>ναι π5ντως σηµαντικ_τατ� τ� γε-
γ�ν)ς, Kτι �e παραδεδεγµ�νες 4πιστηµ�νικ�ς µ�θ�δ�ι τ�� �νθρ_π�υ τ8ς Γ8ς συγκλ�ν�υν
πλ��ν τα��τατα πρ�ς τ%ν εtρεση κα� σ�νδεση l�ι µ)ν� τ"ν θεµελιωδ"ν σταθερ"ν κα� ν)-
µων τ8ς φ�σεως �λλ$ κα� τ"ν γνωστ"ν µ�ρφ"ν πνε�µατ�ς κα� tλης µ�σIω τ8ς Aνν�ιας τ8ς
«πληρ�φ�ρ�ας».

bO P. Davies καταλCγει: «OE@ν $ πληρ�φ�ρ�α πρ�κειται πρ�γµατι ν@ 'ντικαταστ<σDη τ/ν
%λη =ς τ/ν πρωταρ�ικ/ “�Iσ�α” τ�1 Σ�µπαντ�ς, τ�τε �να 'κ�µη µεγαλ�τερ� 9παθλ� µ>ς
'ναµ�νει. PEνα 'π� τ@ 'ρ�αι�τερα ?παρ4ιακ@ πρ�0λ<µατα ε�ναι Q δυαδικ�ς δια�ωρισµ�ς
πνε�µατ�ς κα# %λης. M7 τ/ν σ�γ�ρ�νη Qρ�λ�γ�α Q µυελ�ς (%λη) δηµι�υργεK σκ�ψεις (δια-
ν�ητικ/ πληρ�φ�ρ�α). Kανε#ς δ7ν γνωρ�Uει πEς. OAλλ@ G@ν 'π�καλυφθD	, Cτι $ %λη ε�ναι µ�α
Wλλη µ�ρφ/ Xργανωµ�νης πληρ�φ�ρ�ας, τ�τε $ συνε�δηση - 'ντ�ληψη δ7ν θ@ ε�ναι πλ��ν
τ�σ� µυστηριMδης». 
Eδ" πρ�πει ν$ π��µε, Kτι J σ�γ�ρ�νη π�λυκλαδικ% Aρευνα A�ει dδη
κ5νει σηµαντικ�ς πρ�)δ�υς σ� αXτ$ τ$ θ�µατα. Στ� /ι/λ�� τ�� J.S. Nicolis (/λ. III) Yπ5ρ-
��υν συγκεκριµ�νες µελ�τες κα� παραδε�γµατα «/ι�λ�γικ"ν δ�µ"ν (hardware)» κα� «/ι�-
λ�γικ"ν λειτ�υργι"ν (software)», ,ς �ναφ�ρ�νται στ%ν σελ. 18, ,ς κα� διαν�ητικ"ν κα�
νευρ�φυσι�λ�γικ"ν λειτ�υργι"ν τ�� �νθρ_πιν�υ 4γκεφ5λ�υ µ� πλCρη µαθηµατικ% �ν5-
λυση, /ασιP)µενη τ)σ� στ�ς θεωρ�ες πληρ�φ�ρι"ν ,ς κα� τ�ς ν�ες θεωρ�ες fractals, �5�υς,
attractors κ.λπ. T� θ�µα τ8ς συνειδητ8ς �ντ�ληψης κα� συνα�σθησης φυσικ"ν καταστ5σε-
ων �π�τελε7 πλ��ν -δια�τερ� /ι�φυσικ� κα� ψυ��/ι�λ�γικ� κλ5δ� µ� π�λλ�ς συνεισφ�ρ�ς
�π� διακεκριµ�ν�υς 4πιστCµ�νες. 
Eν τ��τ�ις, 4νI" A��υν Yπ5ρ6η σηµαντικ$ Aργα κα� µε-
λ�τες σ�ετικ$ µ� τ%ν «φυσικ% πληρ�φ�ρ�α» τ�� Σ�µπαντ�ς, Kπως πρ�τε�νεται π.�. �π� τ�ν
συγγραφ�α - /ι�λ)γ� Tom Stonier– π�� µετα�ειρ�Pεται µ�α 4κθετικ% σ��ση µετα6� 4ντρ�-
π�ας κα� πληρ�φ�ρ�ας (/λ. XI, XIA) –\ ?λλ�υς /ι�λ)γ�υς– συγγραφε7ς (/λ. ?ρθρ� «∆αυ-
λ��», I, σελ. 12864-8), J ?µεση σ��ση δι5ν�ιας/πνε�µατ�ς �φ’ Zν�ς κα� tλης �φ’ Zτ�ρ�υ δ�ν
A�ει �κ)µη 46ευρεθI8 �uτε διαπιστωθI8. Πιθαν"ς, δι)τι τ$ �ρησιµ�π�ι��µενα πρ)τυπα κα�
�e πρ�τειν)µενες /ασικ�ς θεωρ�ες παραµ�ν�υν σταθερ$ πρ�σδεδεµ�νες σ� ̀ να καθαρ"ς µα-
θηµατικ� κα� π�λ�πτυ�� φ�ρµαλισµ), �λλ$ κυρ�ως δι)τι 4ρευν��ν µ)ν� τ�ν «4σωτερικ�
4γκ�φαλ�», τ�ς λειτ�υργ�ες κα� α-σθCσεις τ�υ, �νε65ρτητα �π� τ� 46ωτερικ� �νθρ_πιν�
περι/5λλ�ν. 
Eδ" θ$ πρ�πει ν$ παρατηρCσ�υµε, Kτι τ� �ρ�ικ� Aργ� τ�� γρ5φ�ντ�ς τ�
παρ�ν, τ� Aτ�ς 1972 (/λ. XV), ε>�ε τ�ν πλCρη τ�τλ� «+H σταθερ@ λεπτ	ς ?φ	ς... M�α µαθη-
µατικ/ Yρµηνε�α τ	ς σ��σεως διαν��ας κα# %λης». bO 4κδ)της τ�� «∆αυλ��» κατ$ τ%ν πα-
ρ�υσ�αση τ�� �ρ�ικ�� ?ρθρ�υ τ�� γρ5φ�ντ�ς (
I��νι�ς 1998: /λ. II, σελ. 12331) 4�ρησιµ�-
π��ησε, µ� δικC τ�υ καθαρ"ς πρωτ�/�υλ�α κα� Aµπνευση, σ�εδ�ν �κρι/"ς τ�ν �δι� τ�τλ�:
«Q µαθηµατικ�ς συσ�ετισµ�ς “πνε�µατ�ς” κα# “%λης”». M�α σ�µπτωση, π�� ?µεσα Yπ�-
δεικν�ει Kτι J λ�6η «πληρ�φ�ρ�α» µπ�ρε7 ν$ ε>ναι πρ5γµατι E συνδετικ�ς κρ�κ�ς µετα6�
πνε�µατ�ς κα� tλης. M�α σ��ση, π�� πιθαν_τατα µπ�ρε7 ν$ 4πι/ε/αιωθI8 κα� µ� πειραµα-
τικ�ς µεθ)δ�υς.

Mετα6� τ"ν π�λλ"ν λαµπρ"ν κα� 46αιρετικ"ν Aργων τ�� Paul Davies συγκαταλ�γεται κα�
τ� /ι/λ�� “The Accidental Universe” (/λ. XII). T� /ι/λ�� αXτ� περι��ει ε-δικ� κεφ5λαι� σ�ε-
τικ$ µ� τ�ς «K�σµικ7ς ΣυµπτMσεις», δηλ. τ�ς �ριθµητικ�ς συµπτ_σεις µετα6� ,ρισµ�νων
κ�σµ�λ�γικ"ν �λλ$ κα� µικρ�κ�σµικ"ν θεµελιωδ"ν σταθερ"ν κα� ?λλων φυσικ"ν δεδ�-
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µ�νων, γι$ τ�ς Eπ�7ες �ναφ�ραµε στ� ?ρθρ� τ�� «∆αυλ��» τε���υς 
I�υν��υ 98 (IA: bO κ�-
σµικ�ς �ριθµ�ς Eddington - Dirac κ.λπ.). bH Zρµηνε�α π�� τ��ς �π�δ�δει στ� �νωτ�ρω /ι-
/λ�� τ�υ τ�� Aτ�υς 1982 παραµ�νει 4ντ�ς τ"ν πλαισ�ων τ"ν τ)τε παραδεδεγµ�νων κ�σµ�-
λ�γικ"ν κα� φυσικ�µαθηµατικ"ν θεωρι"ν, ,ς /ε/α�ως ε>ναι σ�νηθες. bO γρ5φων τ� παρ�ν
A�ει dδη �π�δ_σει πληρ�φ�ριακ$ �αρακτηριστικ$ στ$ �δια �κρι/"ς δεδ�µ�να κα� στ�ς
�διες κ�σµ�λ�γικ�ς κα� µικρ�φυσικ�ς συµπτ_σεις, π�� ^φε�λ�νται στ%ν γενικ_τερη πλη-
ρ�φ�ριακ% �λλ$ κα� τ%ν ε-δικ% �ριθµητικ% κα� �ριθµ�λ�γικ% Yπ�δ�µ% τ�� Σ�µπαντ�ς κα�
στ� Yπ)στρωµα τ�� πληρ�φ�ριακ�� α-θ�ρα (/λ. «∆αυλ�ν», I κα� IA). Oe κ5πως �ν�ρθ)-
δ�6ες κα� πυθαγ)ρειες \ �ριθµ�λ�γικ�ς µ�θ�δ�ι π�� µετα�ειρ�Pεται κατ$ καν)να E �ρθ�-
γρ5φ�ς τ�� παρ)ντ�ς– µ�θ�δ�ι παραδεδεγµ�νες l�ι µ)ν�ν �π� �ρ�α��υς vEλληνες φιλ�-
σ)φ�υς �λλ$ κα� �π� τ�ς φιλ�σ�φ�ες \ δ�6ασ�ες ?λλων �ωρ"ν– τ$ τελευτα7α �ρ)νια �ρ��-
P�υν ν$ γ�νωνται �π�δεκτ�ς κα� �π� τ�ς σ�γ�ρ�νες παραδ�σιακ�ς κα� �καδηµαϊκ�ς 4πι-
στ8µες –Aστω κα� wν αXτ� φανI8 �ρκετ$ παρ5δ�6�. bO γνωστ�ς καθηγητ%ς τ8ς �στρ�φυσικ8ς
P.S. Wesson πρ� �ρκετ"ν 4τ"ν ε>�ε παρατηρCσει Kτι: «T� πρ�0ληµα τEν 'ριθµEν τ�1
Eddington δ7ν µπ�ρεK κατ@ 0�σιν ν@ λυθD	 µ7 συµ0ατικ7ς µαθηµατικ7ς µεθ�δ�υς» (/λ. XIII).
bO δι5σηµ�ς 4π�σης καθηγητ%ς τ8ς �στρ�φυσικ8ς M. Rowan - Robinson πρ�λ�γ�Pει τ� πρ)-
σφατ� 4πιστηµ�νικ� σ�γγραµµ5 τ�υ “Ripples in the Cosmos” (/λ. XIV) µ� �ναφ�ρ�ς στ%ν
πυθαγ)ρει� �ριθµ�λ�γ�α κα� φιλ�σ�φ�α, τ%ν κ�σµικ% 4π�δραση κα� «γ�ητε�α» τ"ν �ριθµ"ν
κ.λπ. Oe σ�γ�ρ�νες «�νθρωπ�λ�γικ�ς �ρ��ς» �π�δ�δ�υν -δια�τερη σηµασ�α στ%ν �ριθµη-
τικ% τιµ% τ"ν θεµελιωδ"ν σταθερ"ν κα� τ"ν ?λλων φυσικ"ν δεδ�µ�νων κ.λπ.

T� �δι� ?ρθρ� τ�� “New Scientist” παρ�υσι5Pει µερικ$ Aγ�ρωµα καλλιτε�νικ$ σ��δια
4λε�θερης Aµπνευσης κα� στ��ασµ�� τ�� καλλιτ��νη τ�� περι�δικ��, π�� A��υν σκ�π� ν$
�π�δ_σ�υν γραφικ$ κα� παραστατικ$ τ%ν κυρ�ως �Xσ�α τ�� 4πιστηµ�νικ�� κειµ�ν�υ. T$
σ��δια αXτ$ A��υν 4π�σης `να -δια�τερ� 4νδιαφ�ρ�ν. Περ� αXτ"ν Kµως σ� ?λλ� τε���ς.
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Σ�6υ σ;µ='λα >αναανικ�ς γραφ�ς

E�ναι 'περ�γραπτη $ �αρ� µ�υ, Cταν δια0�Uω σ’ Gφηµερ�δες ^ περι�δικ@
'νακ�ινMσεις γι@ ν�ες 'ρ�αι�λ�γικ7ς 'νακαλ�ψεις σ7 δι�φ�ρα Gκτ�ς +Eλλ�-
δ�ς σηµεKα τ�1 K�σµ�υ. OEνθ�υσι�U�µαι Hδια�τερα, Cταν αIτ7ς �2 ν�ες 'να-
καλ�ψεις καταρρ�πτ�υν 'ν�λ�γες Yλληνικ�ς. OEνθυµ�1µαι, Cτι ε��ε τρ�4ει $
�αρ@ 'π� τ#ς περισκελ�δες (κ�ινEς µπατU�κια), Cταν 'νεκ�ινMθη, Cτι ε��αν
ε?ρεθ	 παλαι�τερα Gρε�πια τ	ς +Iερι��1ς _λ�γ�ν καιρ�ν µετ@ τ/ν 'νακ�λυ-
ψιν τ	ς X�ιρ�κιτ�ας στ/ν K�πρ�, π�N πρ�ς στιγµ/ν Gθεωρ<θη $ 'ρ�αι�τ�-
ρα π�λις τ�1 κ�σµ�υ. AIτ� σ7 &πλ> νε�ελληνικ@ σηµα�νει, Cτι “κατ�υρ<θηκα
'π� τ/ν �αρ� µ�υ», γιατ# �2 PEλληνες GταπMθησαν Wλλη µ�α φ�ρ�. AIτ�
9λλειψε, ν@ πρ�ηγ	ται $ Yλλην#ς γ	 �ρ�νικ@ τ	ς εIλ�γηµ�νης 'π� τ�ν Για�-
07 γ	ς. AEτσι ?γρ@ 9τρε4αν στ#ς παρει�ς µ�υ (Gνν�εKται κα# στ@ µπατU�κια
µ�υ), Cταν Gδι�0ασα τ/ν 3ην Mαρτ��υ 1999 στ/ν G4α�ρετη «OEλευθερ�τυ-
π�α» τ�1 υ2�1 τ�1 πατρ�ς κα# τEν HEν, τ/ν συν�ντευ4ιν (τ/ν 0αρυσηµαντ�-
τατη συν�ντευ4ιν) τ	ς G4αιρ�τ�υ συναδ�λφ�υ κ. Denise Schmandt (π�ι�ς ε�πε,
Cτι �2 0�ρ0αρ�ι 'πε�θ�ν�νται τ@ φων<εντα κα# �ρησιµ�π�ι�1ν σ�µφωνα;)
– Besserat. OOλ�γ�ν δι�στηµα µετ@ τ/ν 'νακ��νωσιν τ�1 Γ. X�υρµ�υUι�δη,
Cτι $ πινακ�δα τ�1 ∆ισπηλι�1 ε�ναι τ�1 5.200 π.X., κα# τ�1 Σ�µψων (�αρ�-
µι Gπ	γε τ’ jν�µα), Cτι εkρε Gνεπ�γραφα jστρακα τ�1 6.000 π.X., 9ρ�εται $
καλ< µ�υ συν�δελφ�ς Schmandt - Besserat κα# 'νακ�ινMνει, Cτι µ7 0�σιν τ#ς
ν�ες 'νακαλ�ψεις της �2 ρ�Uες τ	ς γραφ	ς τ�π�θετ�1νται στ� 8.000 π.X. Kα#
ν@ λε�πDη $ 'ν�ητη GρMτησις “π�1;». M@ φυσικ@ στ/ν εIλ�γηµ�νη 'π� τ�ν
Για�07 γ	, τ/ν ρ��υσα µ�λι κα# γ�λα γ	ν Xανα�ν, τ�Nς +Aγ��υς T�π�υς τEν
&γ�ων πρ�πατ�ρων $µEν (τEν +Eλλ<νων) OA0ρα�µ, OIσα�κ κα# OIακM0. AE,
κα# σ>ς GρωτE κι Gγn µ7 τ/ν σειρ� µ�υ: ε�ναι ν@ µ/ν κατ�υρηθE 'π� τ/ν �α-
ρ� µ�υ; Kα# Cπως λ�ει κα# $ παρ�ιµ�α, «θ�λει $ π�υτ�να ν@ κρυφτD	, 'λλ@
δ7ν τ/ν 'φ<νει $ �αρ� της».

PEνα µ�ν��α µ’ 9�ει Gκνευρ�σει στ� δηµ�σ�ευµα. OEνDE γρ�φεται, Cτι �2 ρ�-
Uες τ	ς Xαναανικ	ς γραφ	ς �ρ�ν�λ�γ�1νται 'π� τ� 8.000 π.X., �2 λεU�ντες
στ#ς φωτ�γραφ�ες γρ�φ�υν 3.300 π.X. κα# 3.100 π.X. Πρ�φανEς θ@ πρ�κει-
ται γι@ τυπ�γραφικ/ '0λεψ�α. Στ� κ�τω κ�τω τ	ς γραφ	ς δικ� µας τ� �αρ-
τ�, δικ� µας τ� στυλ�, C,τι θ�λ�υµε γρ�φ�υµε. OEγn oδη τ� 9�ω δι�ρθMσει σ7
8.300 π.X. κα# 8.100 π.X. AAλλωστε τ� 8 Qµ�ι�Uει τ�1 3· µ�α γραµµ��λα λε�-
πει. Kα# δ7ν θ�λω εHρωνικ@ �αµ�γελα· τ� λ�ω σ�0αρ�τατα. qAν κα# τ� εHρω-
νικ� σας �αµ�γελ� πρ�0λ�πω ν@ _φε�λεται στ/ν 'ντ�ληψ�ν σας, Cτι αIτ@ τ@
σ0ωλαρ�κια 'π� πηλ� τEν φωτ�γραφιEν δ7ν ε�ναι γραφ<. N@ λε�π�υν τ@
σ��λια. T� δισ�λιδ� στ/ν Gφηµερ�δα 9�ει τ�τλ� «OEπιστ<µη» κα# j�ι «OEπι-
στηµ�νικ/ φαντασ�α». AAρα C,τι γρ�φεται σ’ αIτ� ε�ναι Wκρως Gπιστηµ�νικ@
τεκµηριωµ�ν�. OE4 Wλλ�υ, sν θ�λετε, ρωτ	στε κα# τ�ν πλ��ν &ρµ�δι�: τ�ν κ.
MπαµπινιMτη. M�ν�ν µ/ τ�ν πλησι�σετε π�λN κ�ντ�, γιατ# πιθανEς ν@ ε�ναι
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κα# αIτ�ς κατ�υρηµ�ν�ς, 'φ�1 $ Gν λ�γDω συν�δελφ�ς 'ν�τρεψε τ�ν X�υρ-
µ�υUι�δη κα# τ�ν Σ�µψων, π�N τ�1 ε��αν 'νατρ�ψει τ�ν φ�ινικισµ�ν τ�υ.
OEκτ�ς sν τ� εHρωνικ� σας �αµ�γελ� _φε�λεται στ/ν δια0ε0α�ωσιν τ	ς κυ-
ρ�ας συναδ�λφ�υ µ�υ, Cτι κ�θε π<λιν�ς σ0Eλ�ς 9�ει συγκεκριµ�νη Yρµηνε�α·
π.�. µ�ν�δα µετρ<σεως λαδι�1, µελι�1, ρ���ων κ.λπ. AIσως 9�ετε τ/ν 'π�ρ�α,
Cτι, 'φ�1 δ7ν QµιλεK Q πηλ�ς, πEς κατεν�ησε $ κυρ�α συν�δελφ�ς τ�ν πρ��-
ρισµ�ν τ�υς. +H 'π�ντησις ε�ναι &πλ�υστ�τη, Cπως τ� αIγ� τ�1 K�λ�µ0�υ.
OEν�πνι�ν 9στειλε Q Για�07 στ/ν καλ/ συν�δελφ� µ�υ κα# τ	ς τ@ 'πεκ�λυψε
Cλα. ∆7ν tταν δυνατ�ν Q Mεγ�λ�ς ν’ 'φ<σDη στ/ν τ��ην τ�υς κα# 'νερµ<-
νευτα τ@ πρ�ϊ�ντα τ	ς εIλ�γηµ�νης τ�υ γ	ς.

Kα�, 'φ�1 κατ@ κ�π�ι�ν τρ�π� Gγνωρ�σθηµεν, καιρ�ς ν@ σ>ς 'π�καλ�ψω
κι Gγn µ7 τ/ν σειρ� µ�υ τ/ν πλ��ν Gνδ�µυ�η �αρ� µ�υ. OEνθ�υσι�U�µαι ν@
δι�ρθMνω τ�Nς συναδ�λφ�υς µ�υ. Kυρι�λεκτικ@ τ/ν κατα0ρ�σκω. Kι ε��ε
καιρ� ν@ µ�1 συµ0D	 κ�τι τ�τ�ι�· 'π� τ�τε π�N ε��α δι�ρθMσει τ�ν καλ� συ-
ν�δελφ� κ. Σακελλαρ�κη - Experiment γι@ τ/ν 'νθρωπ�θυσ�α στ’ OAνεµ�-
σπηλια τ	ς Kρ<της (δ7ς κα# «∆αυλ�», τ. 164 - 165, Awγ�υστ�ς - Σεπτ�µ0ρι�ς
1995). +H κυρ�α Schmandt - Besserat περι�πεσε στ� Fδι� λ�θ�ς µ7 τ�ν κ�ρι� Σα-
κελλαρ�κη - Experiment. POπως τ�τε 'π�δει4α, Cτι δ7ν tταν θυσ�α στ’ OAνε-
µ�σπηλια, 9τσι κα# τnρα πρ�τ�θεµαι ν’ 'π�δε�4ω, Cτι δ7ν πρ�κειται γι@ κα-
ταγραφ/ µ�ν�δων πρ�ϊ�ντων, 'λλ@ γι@ πι� Hδια�τερα σ�µ0�λα. Mετ@ τ/ν
διατ�πωσιν τ	ς θεωρ�ας τ	ς libido 'π� τ�ν '4ι�µνηµ�νευτ�ν συν�δελφ�
Φρ�υντ εFµαστε ?π��ρεωµ�ν�ι ν@ µ/ν παραγνωρ�U�υµε τ/ν σε4�υαλικ�τη-
τα τEν γεγ�ν�των κα# τEν πραγµ�των. Kα# µ�1 κ�νει Gντ�πωσιν, γιατ# τ/ν
Gπ�τησε $ καλ/ συν�δελφ�ς µ�υ, 'φ�1 τ@ στ�ι�εKα ε�ναι 'τρ�ντα�τα. +H Fδια
ε�πε, Cτι τ�Nς περισσ�τερ�υς π<λιν�υς σ0Mλ�υς τ�Nς εkρε πλησ��ν Yν�ς συ-
γκρ�τ<µατ�ς ναEν πρ�ς τιµ/ν τ	ς θε>ς τ�1 9ρωτ�ς OIν�να. T� �ρε�α Wλλων
'π�δε�4εων 9��υµε; Kαµµ�α! Γι@ τ�ν λ�γ�ν αIτ� κι Gγn 'π�καθιστE τ/ν 'λ<-
θεια, δηµ�σιε��ντας τ#ς φωτ�γραφ�ες τEν γραµµ�των τ	ς Xαναανικ	ς
γραφ	ς.

T�ν σ0Eλ� αIτ� $ Besserat τ�ν θεωρεK µ�ν�δα ρ���ων. Λ�θ�ς! OEκ τ�1
σ�<µατ�ς κα# µ�ν�ν ε�ναι δ	λ�ν, Cτι πρ�κειται περ# αHδ���υ κα# µ�λι-
στα µ/ παρθ�ν�υ. +Ως Gκ τ��τ�υ ε�ναι πρ�φαν�ς, Cτι ε�ναι µ�ν@ς µε-

τρ<σεως συU�γων. ∆ηλαδ/ 9δει�νε κ�π�ι�ς τρεKς τ�τ�ι�υς σ0Mλ�υς κα# Cλ�ι
κατεν��υν, Cτι ε��ε τρεKς συU�γ�υς. Bε0α�ως τ� δ�σκ�λ� θ@ tταν γι@ τ�ν Σ�-
λ�µEντα ν@ κ�υ0αλD> ��λι�υς σ0Mλ�υς. OAλλ@ αIτ� δ7ν θ@ πρ�πη ν@ µ>ς 'πα-
σ��λD	, 'φ�1 σ@ν εIλ�γηµ�ν�ς 'π� τ�ν Για�07 θ@ ε��ε 0ρD	 λ�σιν.

AIτ� φυσικ@ δ7ν ε�ναι δυνατ�ν ν@ συµ0�λ�UDη µ�ν�δα µελι�1. +Ως στε-
νMτερ�ν τ�1 πρ�ηγ�υµ�ν�υ σαφEς ?π�ν�εK τ/ν παρθ�ν�ν· τ�υτ�στιν
τ/ν θυγατ�ρα. Bε0α�ως γι@ τ�Nς εHδ<µ�νες µ�α παρθ�ν�ς ε�ναι µ�λι,

'λλ’ αIτ� ε�ναι Wλλ� U<τηµα.
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E�ναι φανερ�, πnς πρ�κειται γι’ 'νδρικ� µ�ρι� κα# j�ι γι@ µ�ν�δα µε-
τρ<σεως σιτηρEν. Σ�γ�υρα µ7 αIτ� Gδ<λωναν τ/ν 'π�κτησιν υ2�1.

AIτ� τ� σ�	µα $ λεU�ντα τ	ς φωτ�γραφ�ας τ� 'φ<νει 'νερµ<νευτ�. 
M7 τ/ν &πλ	 λ�γικ/ Cµως Cλα Yρµηνε��νται. Παρατηρ�1µε, Cτι τ�

σ�	µα ε�ναι µυτερ� κα# Gµπρ�ς κα# π�σω. ∆7ν �ρει�Uεται λ�ιπ�ν µεγ�λη σ�-
φ�α· πρ�κειται γι@ σ�µ0�λ� τ�1 'µφιφυλ�φιλ�υ 'τ�µ�υ (κ�ινEς Gay)!

E�ναι δυνατ�ν αIτ�ς Q σ0Eλ�ς ν@ συµ0�λ�UDη µ�α µ�ν�δα λαδι�1; Πι-
θανEς. T� σ�	µα τ�υ θυµ�Uει σ1κ�· τ�Iτ�στιν παθητικ�ν Qµ�φυλ�φι-
λ�. OEνδ��εται, Gπειδ/ δ7ν ε��ε 'νακαλυφθ	 $ 0αUελ�νη, ν@ Gγ�νετ�

�ρ	σις λαδι�1. Πρ�φανEς Cµως θ@ Gπρ�κειτ� γι@ µ�ν�δα π�λN µικρ	ς π�-
σ�τητ�ς λαδι�1. POσης δηλαδ/ tταν 'ναγκα�α γι@ µ�α συν�υσ�α.

Στ/ν Yρµηνε�α αIτ�1 τ�1 συµ0�λ�υ $ κυρ�α Besserat 9�ει π�σει
GντελEς 94ω. OAγαπητ< µ�υ συν�δελφε, πρ�πει ν@ εFµεθα πρ�σεκτι-

κ��· θ@ µ>ς κρ�4�υν. E�ναι π�τ7 δυνατ�ν σκην�τες ν�µ�δες ν@ 9��υν �ωνευ-
τ<ρια µετ�λλων; AAρα δ7ν τ�Nς tταν 'ναγκα�α κα# $ µ�ν@ς µετ�λλων. POµως
αIτ� τ� ε%ρηµα ε�ναι σηµαντικ�. OAπ�δεικν�εται περιτρ�νως, Cτι (θε�Dα 'π�-
καλ�ψει) �2 παν�ρ�αι�ι πρ�γ�ν�� µας παρεσκε�αUαν κρ�υασσ�ν. E�ναι µ�α
µεγ�λη πρ�σφ�ρ@ τ�1 µ�ναδικ�1 Για�0�, γι@ ν@ γλυκα�νεται $ πικρ/ Uω<
µας.

Σ’ αIτ� τ� σ�	µα $ κυρ�α Besserat 9�ει κ�νει �να µεγ�λ� λ�θ�ς· τ� θε-
ωρεK =ς µ�ν�δα ρ���ων. Παρατηρ�1µε Cµως, Cτι κα# τ� πρEτ� σ�	µα
τ� ε��ε Yρµηνε�σει =ς µ�ν�δα ρ���ων· �ωρ#ς µ�λιστα ν@ κ�νDη τ�Iλ�-

�ιστ�ν δι�κρισιν µετα4� ρ���ων κα# Gσωρ���ων, π�N θ@ tταν δυνατ�ν ν@
δMσDη µ�α λ�γικ�φαν	 G4<γησιν. OAλλ@ τ� µεγαλ�τερ� λ�θ�ς ε?ρ�σκεται
'λλ�1. +Ως φα�νεται, $ κυρ�α Besserat δ7ν 9�ει µελετ<σει σ7 0�θ�ς τ/ν Παλαι@
∆ιαθ<κην, |στε ν@ καταν�<σDη τ� πνε1µα Gκε�νης τ	ς 'λησµ�νητης Gπ��	ς.
∆7ν 9λα0ε ?π’ jψιν της κsν τ� σ�	µα τ�1 ε?ρ<µατ�ς, π�N παραπ�µπει εIθ�-
ως σ7 �τ�να. AE, λ�ιπ�ν γι@ µ>ς τ�Nς γνωρ�U�ντες τ� σ�	µα, περικλε�ει Cλη
τ/ν λαϊκ/ σ�φ�α τEν εIλ�γηµ�νων 'π� τ�ν Για�07 λαEν. E�ναι Qλ�φ�νερ�,
Cτι τ� σ�	µα αIτ� δηλMνει τ/ν παρ�ιµ�α: «GδE Q κ�σµ�ς ��νεται κα# τ� µ...
�τεν�Uεται».

Kα# jντως, 'γαπητ/ συν�δελφ� µ�υ, αIτ� συµ0α�νει. M�σα στ�ν _ρυµαγδ�
'νακ�ινMσεων περ# Yλληνικ	ς γραφ	ς τ�1 5200 π.X. κα# 6000 π.X. κα# τEν
H�νEν Uω	ς τ�1 40.000 π.X., πρ�πει ν@ εFµεθα π�λN πρ�σεκτικ��. T�ν τρ�π�
σ>ς τ�ν ?π�δει4α. Kα# εFπαµε, Cτι µετ@ τ�ν Φρ�ϋντ τ@ π�ντα Yρµηνε��νται
σε4�υαλικ�. Γι@ τ�ν λ�γ� αIτ�ν sς 'δρ�4ωµεν τ@ γεννητικ� µας jργανα κα#
sς 'νακρ�4ωµεν συναδελφικEς, στεντ�ρε�ως κα# Qµ�θ�µως:

EN TOYTΩ (ΦOI)NIKA.
Θαν7σης Nακ*π'υλ'ς

+Oµ�τιµ�τατ�ς κι Gνδ�4�τατ�ς Kαθηγητ/ς Mπ�υρδ�λ�γ�ας 
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O2 γνMσεις µας γι@ τ�ν Σωκρ�τη 'π�τελ�1ν θ�µα σωκρατικ	ς εHρωνε�ας. T� µ�ν� π�N
4�ρ�υµε µετ@ 0ε0αι�τητ�ς γι’ αIτ�ν ε�ναι, Cτι τ�π�τε δ7ν 4�ρ�υµε. E�ναι, Gπειδ/ ?π	ρ4ε
π�λ�πτυ��ς κα# π�λυµερ/ς δι�ν�ια κα# δι�τι �2 πληρ�φ�ρ�ες µας γι’ αIτ�ν πρ��ρ��νται
'π� τρ�τ�υς, γι’ αIτ� κα# 'ντιφατικ7ς κα# 'λληλ�συγκρ�υ�µενες. +O Fδι�ς, sν κα# 'ρι-
στ�τ��νης τ�1 λ�γ�υ, δ7ν 9γραψε 'π�λ�τως τ�π�τε· ?π	ρ4ε λ�τρης τ�1 πρ�φ�ρικ�1 λ�-
γ�υ («ΦαKδρ�ς»). «OI δεK συγγρ�φειν, φησ�, 'λλ@ µαθητ@ς καταλιµπ�νειν, �~τιν�ς εHσιν
9µψυ�α συγγρ�µµατα· τ�1τ� γ@ρ κα# �2 πρ� αIτ�1 εHMθεσαν π�ιεKν», µ>ς πληρ�φ�ρεK Q
OAπ�λλ�δωρ�ς.

qAν κα# γεννηµ�ν�ς δ�σκαλ�ς, δ7ν 9�ει τ�π�τε τ� κ�ιν�ν µ7 τ�Nς σ�φιστ�ς, �2 Qπ�K�ι µε-
τ<ρ��ντ� συστηµατικ@ τ� Gπ�γγελµα τ�1 δασκ�λ�υ τ	ς 'ρετ	ς ^ τ	ς ρητ�ρικ	ς ^ τ	ς
γλωσσ�λ�γ�ας. +O OAθηναK�ς σ�φιστ/ς �wτε ρητ�ρε�ει �wτε 'µε�0εται γι@ τ#ς διδασκα-
λ�ες τ�υ· 'ρνεKται µ�λιστα ν@ παραδε�θD	 Cτι διδ�σκει κ�τι... Kατ@ τ/ν γνMµη τ�υ �2 γνM-
σεις δ7ν ε�ναι µεταδ�τ7ς δι@ µη�ανικEν µεθ�δων· δ7ν µεταγγ�U�νται, 'λλ@ κατακτEνται
κα# µετα0�λλ�νται σ7 Uω<. AHσθ�νεται λειτ�υργ�ς κα# συνεργ�ς τ�1 OAπ�λλων�ς κα#
0�ηθεK τ�Nς 'νθρMπ�υς ν’ 'νακαλ�ψ�υν τ�Nς Gν τD	 ψυ�D	 λ�γ�υς («ψυ�	ς Gστι λ�γ�ς
Yαυτ�ν αw4ων»: +Hρ�κλειτ�ς) κα# τ#ς κρυµµ�νες δυνατ�τητ�ς τ�υς, |στε ν@ τ#ς G4ωτερι-
κε�σ�υν κα# ν@ καταστ�1ν εI-δα�µ�νες. T/ν Παιδαγωγ�αν δ7ν τ/ν Gνν�εK =ς Gπαγγελ-
µατικ�ν καθ	κ�ν κα# µ�σ�ν 0ι�π�ρισµ�1, 'λλ’ =ς λειτ��ργηµα κα# �ρ��ς, γι’ αIτ� κα#
Gργ�Uεται παντ�1 κα# π�ντ�τε πρ�ς αIτ/ν τ/ν κατε�θυνσιν.

+O Σωκρ�της δ7ν 9�ει δ�γµατα κα# φανατισµ��ς· µ�ν� τ�υ δ�γµα ε�ναι $ Gµπιστ�σ�νη
τ�υ στ/ν παιδε�α κα# τ�ν Wνθρωπ�: «OIδε#ς Yκnν κακ�ς» κα# «$ 'ρετ/ Gστι γνEσις», πι-
στε�ει. Bλ�πει τ�ν κ�σµ� 'π� τ/ν καλ< τ�υ πλευρ�, �ωρ#ς ν@ 'γν�D	 τ#ς σκιερ7ς πτυ��ς
τ�υ. Γνωρ�Uει 'σφαλEς, Cτι ?π�ρ��υν κα# κακ�# Wνθρωπ�ι, 'ρνεKται =στ�σ� ν@ παρα-
δε�θD	 Cτι �2 Wνθρωπ�ι γενικ@ ε�ναι γεννηµ�ν�ι λ�κ�ι (Hobbes). AAλλωστε κα# �2 λ�κ�ι
δ7ν ε�ναι κακ��, Cταν Gπιτελ�1ν _ρθ@ τ�ν φυσικ� σκ�π� τ�υς. O2 9νν�ιες τ�1 καλ�1 κα#
τ�1 κακ�1 ε�ναι σ�ετικ7ς κα# j�ι 'π�λυτες. PO,τι Gνδιαφ�ρει λ�ιπ�ν ε�ναι ν@ γνωρ�UDη
�καστ�ς τ� τ� ε�ναι, ν@ ε�ναι 9λ-λ�γ�ς κα# ν@ µπ�ρD	 ν@ αHτι�λ�γD	 τ#ς πρ�4εις κα# τ#ς Gν�ρ-
γει�ς τ�υ.

+H «συνε�δησις» τ�1 Σωκρ�τ�υς 'ντιστ�ι�εK πρ�ς τ�ν $ρακλειτικ�ν λ�γ�, π�N 'π�τε-
λεK π�λλ�στ�µ�ρι�ν τ�1 Λ�γ�υ, κα# =ς Gκ τ��τ�υ ε�ναι 'δ�νατ�ν ν@ µ/ν γνωρ�UDη κα# ν@
µ/ν ε�ναι 'γαθ<. Συµ0α�νει Cµως «τ�1 λ�γ�υ G�ντ�ς 4υν�1», ν@ «UM�υσιν �2 π�λλ�# =ς
Hδ�αν 9��ντες φρ�νησιν» (+Hρ�κλειτ�ς), Gπειδ/ ε�ναι 'πα�δευτ�ι. O2 Wνθρωπ�ι ε�ναι κα-
κ�# «Gνδε�Dα Gπιστ<µης»· ε�ν’ 'διαν�ητ� ν@ γνωρ�UDη κ�π�ι�ς τ� καλ� κα# ν@ πρ�ττDη τ� κα-
κ�· 'π�δει4ις, Cτι sν 0�λDης κ�π�ι�ν «δυ�Kν κακ�Kν τ� �τερ�ν α2ρεKσθαι, �Iδε#ς τ� µεKU�ν
α2ρ<σεται G4�ν τ� 9λαττ�ν» («πρωταγ�ρας»).

+O Σωκρ�της δ7ν διασπ> τ/ν γνEσι κα# τ/ Uω<· συλλαµ0�νει τ/ν 'νθρωπ�τητα στ/ν
Qλ�τητ� της κα# δε��νει δι@ τ�1 λ�γ�υ τ#ς δι�φ�ρες πτυ��ς της. M7 θαυµαστ/ν κριτικ/ν
2καν�τητα κα# διαλεκτικ/ν Yτ�ιµ�τητα «νικD> Gν λ�γ�ις π�ντας 'νθρMπ�υς». ∆7ν ρητ�-
ρε�ει κα# 'π�ρρ�πτει κ�θε µ�ρφ/ν Gγκυκλ�παιδισµ�1· γκρεµ�Uει τ#ς παραδ�σιακ7ς δ�-
4ασ�ες κα# Gλ�γ�ει µ7 αIστηρ�τητα τ#ς κληρ�ν�µηµ�νες Hδ�ες. +Ως Wλλ�ς +Hρ�κλειτ�ς – φε-
ρ�φων� κι αIτ�ς τ�1 OAπ�λλων�ς – µ>ς καλεK ν@ µ/ν Gνεργ�1µε «=ς παKδες τ�κεMνων,
τ�υτ�στιν, κατ@ τ� ψιλ�ν, καθ�τι παρειλ<φαµεν», 'λλ@ ν@ GκφραUMµαστε Gλε�θερα, Gµπι-
στευ�µεν�ι τ#ς δυν�µεις µας.

+O Σωκρ�της δ7ν θεωρεK τ�ν Wνθρωπ�ν παντ�δ�ναµ�· τ�ν κρ�νει 2καν� =στ�σ� ν@ γνω-

κε. Σωκρ7της
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ρ�UDη «���ν �ρ/ ε�ναι τ�ν Wνδρα τ�ν 'γαθ�ν κα# τ� Gπιτηδε�ειν». KαλεK τ�Nς 'νθρMπ�υς ν’
'ναλ�0�υν τ#ς εIθ�νες κα# τ#ς ?π��ρεMσεις, π�N 'π�ρρ��υν 'π� τ/ν 9λ-λ�γη φ�σιν τ�υς·
ν@ Gλ�γ��υν τ@ λ�για κα# τ#ς πρ�4εις τ�υς· ν@ G4ετ�U�υν j�ι µ�ν� τ/ν τε�νικ/ν τEν Gνερ-
γειEν κα# τEν πρ�4εMν τ�υς 'λλ@ κα# τ’ 'π�τελ�σµατ� τ�υς. AIτ� δ7ν σηµα�νει Cτι θ�λει
τ�ν Wνθρωπ� µη�αν/ ^ ρασι�ναλιστ/ 9στω· 'φ<νει περιθMρια κα# στ� Wλ�γ� στ�ι�εK�,
κατ@ τ� µ�τρ�ν π�N τ�1 'ναλ�γεK. +H Uω/ τ�1 'νθρMπ�υ µετ��ει σ7 δ�� περι���ς: στ/ν πε-
ρι��/ τEν «Gφ’ $µKν» κα# στ/ν περι��/ τEν «�Iκ Gφ’ $µKν». Στ/ν δε�τερη περι��/ δ7ν
ε�ναι κυ0ερν<της Q Wνθρωπ�ς 'λλ@ �2 θε��· στ/ν πρMτη Cµως ε�ναι 'π�λυτ�ς Wρ�ων. POταν
Gνεργ�1µε κατ@ λ�γ�ν, δηλαδ/ κατ@ συνε�δησιν, ε�ναι 0�0αι� Cτι «ε� πρ�ττ�µεν», γι’ αIτ�
κα# αHσθαν�µαστε ε�, 9��υµε δηλαδ/ εIε4�αν. +H εIπρα4�α �HστρηλατεK τ�ν Σωκρ�τη στ�ν
9λεγ�� τ�1 Yαυτ�1 τ�υ κα# τEν Wλλων, στ/ν διερε�νησιν κα# πραγµ�τωσιν τ�1 jντως δι-
κα��υ, τ�1 jντως 'γαθ�1, τ�1 jντως 'ληθιν�1, π�N �Iσιαστικ@ ε�ναι �να κα# τ� αIτ�. T�ν
καθιστD> �ναν γ�γαντα, π�N θ�λει ν@ ε�ναι π�ρα �ς π�ρα αIτ�υργ�ς τ	ς φιλ�σ�φ�ας τ�υ,
ρυθµιστ/ς κα# κυ0ερν<της τ	ς Uω	ς κα# τ	ς διαγωγ	ς τ�υ. «OEγn j�ι τMρα 'λλ@ π�τ7 κα#
σ7 καν�να δ7ν ?π<κ�υσα παρ@ στ�ν λ�γ� GκεKν�, Q Qπ�K�ς µετ@ 'π� Gλ�γ��υς 0�λτιστ�ς
'πεδεικν�ετ�», λ�γει τ� Gπ�γραµµα π�N στ�ν τ�φ� τ�υ 9γραψαν.

O2 παιδαγωγικ7ς µ�θ�δ�ι τ�1 Σωκρ�τ�υς 'π�τελ�1ν π�λ�τιµα δEρα στ/ν φωτισµ�νη
'νθρωπ�τητα, π�N Qσηµ�ραι τ#ς εHσ�γ�υν στ@ σ��λεKα, 'νε4αρτ<τως 0αθµ�δ�ς, 9στω κα#
µ7 διαφ�ρετικ@ _ν�µατα. +H εHρωνε�α, π�N �λκει �µα κα# 'πωθεK, Q παιδαγωγικ�ς 9ρως,
π�N Gπι0�λλει τ� γκρ�µισµα τ�1 δια�ωριστικ�1 διαUMµατ�ς δασκ�λ�υ κα# µαθητEν, $
µαιευτικ<, π�N φ�ρει στ� φEς τ#ς κρυµµ�νες στ@ 0�θη τ	ς ψυ�	ς δυνατ�τητες, $ αIτε-
ν�ργεια, π�N καλλιεργεK τ/ν δε4ι�τε�ν�αν κα# τ/ν αIτ�πεπ��θησιν, $ πρ�σπ�ιητ/ Wγν�ια,
π�N ?π�0�λλει τ�ν µαθητ/ σ7 σκ�ψεις, $ 'π�ρρητικ/ κ.�.κ.

Kα# στ/ν διδακτικ/ =στ�σ� $ πρ�σφ�ρ@ τ�1 δασκ�λ�υ δ7ν ε�ναι µικρ�τερη. +Yπ�δει-
4ε δεκαπ�ντε τρ�π�υς διδασκαλ�ας, π�N ε�ναι �2 Y4	ς: +O Gνθ�υσιαστικ�ς, Q 'π�δεικτικ�ς,
Q Qριστικ�ς, Q διαιρετικ�ς, Q 'ναλυτικ�ς, Q τεκµηριMδης, Q εHκ�νικ�ς, Q παραδειγµατι-
κ�ς, Q Gπαγωγικ�ς, Q 'ναλ�γικ�ς, Q 'ριθµητικ�ς, Q 'φαιρετικ�ς, Q πρ�σθετικ�ς, Q 2στ�-
ρικ�ς κα# Q Gτυµ�λ�γικ�ς, κατ�λληλ�ς �καστ�ς γι@ διαφ�ρετικ@ 'ντικε�µενα διδασκα-
λ�ας.

O2 ψυ��λ�γ�ι δ7ν _φε�λ�υν _λ�γα στ�ν Σωκρ�τη κα# Hδιαιτ�ρως στ�ν Πλ�τωνα. +O Σω-
κρ�της GγνMριUε Wριστα «τ� γ�ητε�ειν κα# φαρµ�σσειν τ@ς ψυ��ς»· GγνMριUε ν@ δηµι-
�υργD	 'τµ�σφαιραν διαλ�γ�υ· ν@ δ�νDη κα# ν@ λ�νDη τ#ς γλEσσες 'ν�λ�γα µ7 τ/ν περ�-
στασιν, 9στω κα# sν Gπρ�κειτ� γι@ &ψεKς κα# 'τιθ�σευτες φ�σεις σ@ν τ�1 OAλκι0ι�δ�υ, Q
Qπ�K�ς Qµ�λ�γεK Cτι «�%τως µ�υ 'ναπηδD> $ καρδ�α Gκ τ�1 σ�1 λ�γ�υ, καθ�περ �2 κ�ρυ-
0αντιEντες κα# δακρ�ω». +O OAριστ�τ�λης, π�N δ7ν ε�ναι Gπιεικ/ς στ#ς κρ�σεις τ�υ, δ�� τι-
να 'π�δ�δει στ�ν Σωκρ�τη: «∆�� γ@ρ Gστιν � τις sν 'π�δ��η Σωκρ�τει δικα�ως: τ�Nς Gπα-
κτικ�Nς λ�γ�υς κα# τ� Qρ�Uεσθαι καθ�λ�υ· τα1τα γ@ρ Gστιν Wµφω περ# 'ρ�/ν Gπιστ<µης».
+O Livigstone θεωρεK τ�ν Σωκρ�τη διδ�σκαλ� τ�1 Gπιστηµ�νικ�1 πνε�µατ�ς κα# τEν Gπι-
στηµ�νικEν µεθ�δων. «E�ναι Q πρEτ�ς π�N Gνν�ησε πEς λειτ�υργ�1ν �2 Gπιστ	µες κα#
κ�τω 'π� π�ι7ς συνθ	κες 'ναπτ�σσ�νται· sν ε��ε να�Nς $ Gπιστ<µη, σ�γ�υρα θ@ τ�ν συ-
µπεριελ�µ0ανε µετα4N τEν πρMτων της $ρMων», παρατηρεK.

+H µετ�0ασις 'π� τ/ν Wγν�ια στ/ν γνEσι, $ 94�δ�ς τEν «δεσµωτEν τ�1 σπηλα��υ» στ�
φEς 'π�τελεK Gπ�π�ν�ν κα# _δυνηρ�ν 9ργ�ν. O2 'µαθεKς κι 'π�πρ�σανατ�λισµ�ν�ι 'π�
τ/ν φυσικ< τ�υς π�ρε�α δ7ν Wντε4αν τ�ν 9λεγ�� τ�1 Σωκρ�τ�υς. Γι@ τ�Nς «δεσµEτες» τEν
OAθηνEν Q Σωκρ�της δ7ν ε��ε θ�σιν· tταν Wτ�π�ς! Kατεδικ�σθη λ�ιπ�ν δικα�ως =ς «Kαιν@
δαιµ�νια εHσηγ��µεν�ς»...

Σαρ7ντ'ς ΠLν
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«T� �ρτι	τερ� σστηµα �ναφ�ρ�ς τ�ς παγκ�σµιας
σκ�ψεως ε�ναι �λληνικ�ς ταυτ�τητας. – ∆$ν %λ�πω
καµµ&α διαφ�ρ( )ς πρ�ς τ� *πηρετε+ν τ,ν π�λιτι-
σµικ, µ�ναδικ�τητα τ�ς .Eλλ0δ�ς µετα12 τ�3 .Eλλη-
νικ�3 κρ0τ�υς κα4 τ5ν 6λλων κρατ5ν. – T� κρ0τ�ς
α7τ� ε�ναι κατ	τερ� τ5ν περιστ0σεων, τ5ν πρ�σδ�-
κι5ν κα4 τ�ς �π�στ�λ�ς τ�υ. ∆$ν ε�µαι �9τε :I�υλιαν�ς
�9τε Πα3λ�ς, τ�2ς θαυµ0>ω κα4 τ�2ς δ�! [Π5ς δι-
και�λ�γε+ τ,ν καταστρ�φ, τ�3 .Eλληνικ�3 Π�λιτι-
σµ�3 �π� τ�ν Xριστιανισµ� κα4 τ�ν �φ�ρισµ� τ�ς

�Eνας �παγγελµατ�ας π�λιτικ�ς,
π�� �µως δ�ν µιλ� �ς τ�τ�ι�ς...

ΠΛHN «ΣYΓKPHTIZEI» THN IΣTOPIKH AΛHΘEIA ME THN ΠIΣTH

Συν�ντευ1η τ�3 κ. B. Π�λ�δωρα στ�ν «∆»



ΣYNT: �Iσως γι	 πρ�τη φ�ρ	 σ� συν�δρι� π�λιτικ�� κ�µµατ�ς (στ� τελευτα��
συν�δρι� γι	 τ ν !κλ�γ  "ρ#ηγ�� τ$ς N�ας ∆ηµ�κρατ'ας) )γινε λ�γ�ς γι	 τ ν
παγκ�σµι�τητα τ�� *Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. T�ν διατυπ�σατε !σε�ς /ς 0π�ψ2-
φι�ς "ρ#ηγ�ς. T' !νν�ε�τε, κ. Π�λ5δωρα, µ� τ�ν 6ρ� «παγκ�σµια 8λληνικ�τητα»;

B.Π.: .O συλλ�γισµ�ς ε�ναι �π�λυτ�ς. .H .Eλλ(ς ε�ναι :Iδ�α. Xωρ4ς α7τ, τ,ν Fδ�α
δ$ν µπ�ρ5 ν( >Gσω. O9τε )ς π�λιτικ�ς �9τε )ς π�λ&της. :Aπ� λειτ�υργικ� στ�ι-
Iε+� α7τ, J Kνν�ια τ�ς πατρ&δας µετ�υσι	νεται σ$ *παρ1ιακ�. :Aναγνωρ&>ω πLς
δ$ν µεταIειρ&>�µαι Mδ5 �ντικειµενικ�2ς Nρ�υς. E�ναι φυσικ�, ν�µ&>ω. Γιατ4 Nλ�
τ� σστηµα Fδε5ν P καλτερα �1ι5ν ε�ναι M1 Qρισµ�3 >Gτηµα *π�κειµενικ5ν
Nρων. RAγνωστες M1 6λλ�υ παραµ�ν�υν κα4 �S µεγ0λες ν�µ�τ�λειες τ�3 Σµπα-
ντ�ς. Bρ&σκ�υµε τ�2ς ν�µ�υς π�2 τ� δι�π�υν. ∆$ν KI�υµε %ρε+ Nµως τ,ν µεγ0λη,
τ,ν πρ	τη αFτ&α �9τε τ�ν µεγ0λ� σκ�π� - τ�λ�ς, �π� τ,ν Qπ�&α γενν�ται, δ�-
µε+ται κα4 κινε+ται εUτε Q µεγ0κ�σµ�ς τ�3 πλανητικ�3 συστGµατ�ς εUτε Q µικρ�-
κ�σµ�ς τ�ς κυτταρικ�ς µ�ν0δας. Παλι� λ�ιπ�ν τ� >Gτηµα - >ητ�µεν� τ5ν �ντι-
κειµενικ5ν Nρων. Γι’ α7τ� κα4 MγL πρ�τ0σσω τ,ν Qµ�λ�γ&α µ�υ, Nτι Qµιλ5 µ$
*π�κειµενικ�τητα, π�2 τα7τ�Iρ�να δ$ν θ�λω ν( M1ισ	νεται µ$ µι( α7θα&ρετη
πρ�κατ0ληψη.

Γιατ& εUτε τα1ιδε�υµε µ$ τ�ν Πυθ�α τ�ν Mασσαλι	τη στ, µυθικ, Θ�λη τ�3
B�ρρ� εUτε µ�ς 1εναγε+ Q Πλ0των µ$ τ�ν «Kριτ&α» κα4 τ�ν «T&µαι�» τ�υ στ, θρυ-
λικ, :Aτλαντ&δα εUτε τ�λ�ς σπ0>�υµε τ( σν�ρα τ�3 Iρ�ν�υ µ$ τ�ν ZOµηρ� κα4
τ�ν .Hσ&�δ�, )ς πυρηνικ, Mκρηκτικ, [λη, \να ε�ναι %�%αι�: ZOτι τ� πρ5τ� κα4
τ� �ρτι	τερ� σστηµα �ναφ�ρ�ς, µ�σα στ� Qπ�+� κινε+ται J παγκ�σµια σκ�ψη,
ε�ναι �λληνικ�ς καταγωγ�ς κα4 ταυτ�τητας. A7τ� ^ρισα )ς παγκ�σµια .Eλλη-
νικ�τητα. A7τ� Mνν�5 )ς σκ�π� Mθνικ�ς κα4 π�λιτικ�ς δρ0σης. Γνωρ&>ω, Nτι θ(
Kρθ�υν (Nπως KI�υν Kλθει κατ( τ� παρελθ�ν) µισθ�φ�ρ�ι παραIαρ0κτες κα4 πλα-
στ�γρ0φ�ι τ�ς .Iστ�ρ&ας, π�2 θ( θελGσ�υν ν( IτυπGσ�υν τ,ν �λGθεια. RAµυνα
λ�ιπ�ν. RAµυνα στ, γραµµ, τ�ς �λGθειας. ∆ηλαδ, 6ρνηση, �π�λυτη 6ρνηση ν(
πρ�σIωρGσ�υµε στ� ψε3δ�ς. EUτε �π� π�νηρ&α εUτε �π� κερδ�σκ�π&α P �π� δει-
λ&α κιν�µεν�ι, τ�τε «;υγ�ν δ�υλε'ας <ς )#ωσι», Nπως µ$ aρεµη �π�φασιστικ�-
τητα �π�φα&νεται Q :Aνδρ�ας K0λ%�ς. Σ�ς θυµ&>ω, γι( ν( πρ�σεγγ&σ�υµε α7τ�
π�2 πρ�αναφ�ραµε )ς τ� πρ5τ� κα4 �ρτι	τερ� σστηµα �ναφ�ρ�ς στ,ν πα-
γκ�σµια σκ�ψη, πLς τ( bν�µατα τ5ν cπε&ρων τ�ς Γ�ς κα4 τ5ν �στ�ρων τ�3 Σ-
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:Eπαναστ0σεως τ�3 1821 �π� τ,ν Mπ&σηµη :Eκκλη-
σ&α]. – Θ( Mπι%0λ�υν [τ( κ�µµατα;] τ� λατινικ� �λφ0-
%ητ� κα4 τ,ν φωνητικ, γραφG. :EγL δ$ν παραιτ�3µαι,
Mπιµ�νω ν( µ0Iωµαι, Nσ� >5, γι( τ,ν παγκ�σµια �λλη-
νικ�τητα».

TO ΠΛHPEΣ KEIMENO THΣ  ΣYNENTEY�EΩΣ



µπαντ�ς ε�ναι �λληνικ0. ROIι µ�ν�ν )ς bν�µατα �λλ( κα4 )ς συστατικ( θ�µατα
- σµ%�λα.

�H �λληνικ�τητα, � �Eλλ�ς κα� τ�  λλα κρ"τη

ΣYNT: Kατ	 π�σ� τ� σηµεριν� 8λληνικ� κρ>τ�ς 0πηρετε� κα? !κφρ>;ει α@τ�ν
τ�ν µ�ναδικ� π�λιτισµικ� τ�υ #αρακτ$ρα; Π�σ� 8λληνικ�τερ� τελικAς εBναι τ�
*Eλλαδικ� Kρ>τ�ς "π’ τ� Dσπανικ�, τ� γαλλικ�, τ� γερµανικ� –π�ραν τ$ς γλ�σ-
σας τ�υ;

B.Π.: Σ�ς τ� λ�ω ε7θ�ως. T� .Eλληνικ� κρ0τ�ς, )ς σστηµα δι�ικGσεως, γρα-
φει�κρατ&ας κα4 διαIε&ρισης, δ$ν φα&νεται ν( τελr� σ$ �τ�ιµ�τητα δρ0σης, σµ-
φωνης πρ�ς τ, %αθει( κα4 �ληθιν, *π�στασG τ�υ. Πρ�σI	ρησε Qλ�σIερ5ς στ,
λ�γικ, τ�ς �π�εθν�π�&ησης. OS π�λιτικ�4 ταγ�& τ�υ, στ,ν πλει�ψηφ&α τ�υς, ε�ναι
�πα&δευτ�ι (κ0π�ι�ι Mπα&ρ�νται µ0λιστα γι( τ�2ς κακ�2ς %αθµ�2ς π�2 Kπαιρ-
ναν στ� σI�λε+�), «σαρδαµιστ$ς» κα4 �γ�µεν�ι - φερ�µεν�ι �π� MπιτGδει�υς συµ-
%�λ�υς, π�2 Mµπ�ρε�νται κ0π�ια κ�λλυ%�γρ0µµατα, π�2 δ�θεν Kµαθαν στ,ν
.Eσπερ&α. ∆$ν %λ�πω καµµι( διαφ�ρ0, sς πρ�ς τ� *πηρετε+ν κα4 Mκφρ0>ειν τ,ν
π�λιτισµικ, µ�ναδικ�τητα τ�ς .Eλλ0δ�ς, µετα12 τ�3 �λληνικ�3 κρ0τ�υς κα4 τ5ν
6λλων κρατ5ν. Mι( Qµ�γεν�π�&ηση στ�Iων κα4 πρ�τεραι�τGτων Iαρακτηρ&>ει
Nλες τ4ς σγIρ�νες π�λιτικ�-δι�ικητικ$ς µηIαν$ς µ$ ν�µιµ�π�&ηση M1�υσ&ας (κρ0-
τη). .H διαφ�ρ( (γιατ4 ε7τυI5ς *π0ρI�υν διαφ�ρ$ς) Kγκειται σ$ 6λλα µ, τυπ�-
π�ιηµ�να κα4 M1ωσυµ%ατικ( στ�ιIε+α. Στ, γ� (Kδαφ�ς) �π’ Nπ�υ �ναδεται κατ(
τρ�π� µυστηριακ� J Mν�ργεια τ�ς .Eλληνικ�τητας, στ� Kνστικτ� τ�3 σIεδ�ν *πνω-
τισµ�ν�υ �π� τ�ν %�µ%αρδισµ� µ$ τ, σκ�νη τ�ς �φελλην�π�&ησης ZEλληνα, στ(
UIνη - δακτυλικ( �π�τυπ	µατα π�2 6φησε στ� π�ρασµ0 τ�υ Q αF	νι�ς :I0σων,
:Oδυσσ�ας, .Hρακλ�ς P :Iκτ+ν�ς (κα4 π�2 δ$ν ε�ναι λ&γα· σ$ κ0θε τετραγωνικ� Iι-
λι�µετρ� J FIνηλατ�3σα σκ�ψη, J πανανθρ	πινη, θ( %ρr� Mκφ0νσεις τ�3 καλ�3,
τ�3 )ρα&�υ, τ�3 µεγ0λ�υ κα4 τ�3 �ληθιν�3) κα4 στ�ν FσI�ντα στ� διηνεκ$ς Λ�-
γ� τ�3 �ρIα&�υ .Eλληνικ�3 Πνεµατ�ς, π�2 δ$ν ε�ναι π�τ$ \να ταµε+� κ0π�ι�υ
6ψυI�υ µ�υσε&�υ P %ι%λι�θGκης, �λλ( ε�ναι π0ντα J κινητGρια δναµη π�2 κι-
νε+ τ�ν τρ�I� τ�ς .Iστ�ρ&ας. :Eκε+ %ρ&σκ�νται �S διαφ�ρ�ς. ROIι στ( δι�ικητικ(
πρ�τυπα.

«E$µαι &αθι� (π*γ*ητευµ.ν*ς (π/ α0τ/ τ/ κρ"τ*ς»

ΣYNT: Παρατηρ��µε, 6τι F GEλληνας !κτ�ς τAν τει#Aν τ�� *Eλλαδικ�� κρ>-
τ�υς µεγαλ�υργε� σ’ 6λ�υς τ�Hς τ�µε�ς τAν τε#νAν κα? τAν !πιστηµAν. IAκ�µη
τ�µε�ς π�H !Kελ'#θηκαν µακρυ	 "π� τ ν κρατικ  κηδεµ�ν'α, γιγαντ�θηκαν σ�
παγκ�σµια κλ'µακα. IIδιαιτ�ρως Fµιλητικ� τ� παρ>δειγµα τ$ς IEµπ�ρικ$ς µας
Nαυτιλ'ας. M2πως τελικAς τ� 8λλαδικ� κρ>τ�ς π�δ�πατε� κα? καταστρ�φει τ ν
!γγεν$ δηµι�υργικ�τητα τAν *Eλλ2νων; Kα? σε�ς /ς π�λιτικ�ς, /ς Nνθρωπ�ς τ��
κρ>τ�υς, εBσθε θεωρητικAς συνυπε5θυν�ς γι	 τ ν κατ>σταση α@τ2. IAπαντ$στε
µας.
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B.Π.: .H δικG µ�υ στ0ση ε�ναι µι( στ0ση �ντ&στασης. :Aπ� τ� \δραν� τ�ς
B�υλ�ς, �π’ τ�ν *π�υργικ� θ5κ� θ�λω ν( �ντιστ�κωµαι. :Aγων&>�µαι, ^στε J
γραφει�κρατ&α P J δι�ικητικ, µηIανG, J ν�µιµ�π�ιηµ�νη M1�υσ&α –Qρ&>ω τ	ρα
τ� κρ0τ�ς– µ$ α7τ�ν τ�ν λα� κα4 σ’ α7τ, τ, γ�, ν( µεγαλ�υργGσrη σ$ συνεργα-
σ&α µ$ τ�ν ZEλληνα τ�ς διασπ�ρ�ς. .O �γ	νας τ5ν QπλαρIηγ5ν µ$ τ�2ς κ�τσα-
µπ0σηδες σ$ 6λλες παραλλαγ$ς συνεI&>εται κα4 σGµερα. E�µαι %αθι( �π�γ�η-
τευµ�ν�ς �π� α7τ� τ� κρ0τ�ς. E�ναι κατ	τερ� τ5ν περιστ0σεων, τ5ν πρ�σδ�κι5ν
κα4 τ�ς �π�στ�λ�ς τ�υ. Στ� εFδικ	τερ� Mρ	τηµ0 σας θ�λω ν( σηµει	σω, Nτι τ�
�λληνικ� κτταρ� δ$ν �στειεεται. ∆$ν �ν�&γω τ,ν %ι�λ�γικ, P τ,ν φυλετικ,
σελ&δα, γιατ& σGµερα %ρ&σκεται στ, «διακεκαυµ�νη >	νη». :Aλλ( π5ς �λλι5ς ν(
�ρµηνεσω α7τ� τ� φαιν�µεν�, παρ( �ναγ�µεν�ς κα4 �νατρ�I�ντας στ,ν δνα-
µη τ�3 κυττ0ρ�υ;

Tρ&τ� κα4 τελευτα+�. vAν Q �π�λυτ�ς συλλ�γισµ�ς M1αντλ�ται µ$ τ,ν διαπ&-
στωση «καλτερα ν( µ,ν *π�ρIε α7τ� τ� κρ0τ�ς» (τ,ν KIω �κ�σει α7τ, τ, θ�-
ση), σ�ς λ�ω ρεαλιστικ( wIι. ∆ι�τι σGµερα στ( �1Gντα �κατ�µµρια τ5ν T�ρ-
κων, γι( παρ0δειγµα, µπ�ρε+ ν( *π0ρI�υν κα4 εUκ�σι �κατ�µµρια ZEλληνες M1ι-
σλαµισθ�ντες κα4 π�ρευθ�ντες α7τ( τ( �πτακ�σια Iρ�νια τ�ς σελτ>�υκικ�ς, bθω-
µανικ�ς κα4 νε�τ�υρκικ�ς π�ρε&ας. Π�ι�& ε�ναι, π5ς µπ�ρ�3µε ν( τ�2ς Mντ�π&-
σ�υµε;

�H καταστρ*φ4 τ*5 π*λιτισµ*5 (π/ τ*6ς Xριστιαν*6ς

ΣYNT: ΣPς θ�τω τ�ρα Qνα Nλλ� σ�Rαρ� ;2τηµα, π�H "φ�ρSP στ� περιε#�µεν�
τ$ς !θνικ$ς συνε'δησης τ�� Nε�τερ�υ *Eλληνισµ��. EBναι δυνατ�ν ν	 συµRιRα-
στ��ν κα? ν	 συνυπ>ρK�υν τ	 8λληνικ	 Tδε�δη τ$ς !λευθερ'ας, τ ν "δ�σµευτης
θ�ασης τ$ς ;ω$ς κα? τ�� κ�σµ�υ, τ$ς δηµι�υργικ$ς "µφισR2τησης, τ$ς α@θυ-
παρK'ας, µ� !κε�να τ�� #ριστιανικ�� δ�γµατ�ς, τ$ς T�υδαϊκ$ς θε�κρατ'ας, τ$ς
πρ�καθ�ρισµ�νης "νθρ�πινης µ�'ρας; M’ Nλλα λ�για, µ2πως V πνευµατικ  "καµ-
ψ'α κα? στειρ�τητα τ�� σηµεριν�� «ρωµι��» )#ει τ?ς αTτ'ες της σ’ α@τ� τ� "λλ�-
πρ�σαλλ� «8λλην�#ριστιανικ� σ5µπλεγµα»;

B.Π.: T,ν γνωρ&>ω π�λ2 καλ( α7τ, τ, θ�ση. Kα4 διαφων5. Π�λλ$ς φ�ρ$ς KIω
θ�σει στ�ν �αυτ� µ�υ τ� Uδι� τ&µι� Mρ	τηµ0 σας. Σ$ δι0φ�ρες παραλλαγ$ς κα4 σ$
δι0φ�ρες περιστ0σεις. Kα4 KIω καταλG1ει *π$ρ τ�ς .Eλλην�Iριστιανικ�ς πρ�-
τασης. T( MπιIειρGµατ0 µ�υ δ$ν τ( �ντλ5 �π� τ,ν δ�γµατικ, τ�3 ∆ωδεκαθ��υ
P τ�3 Xριστιανισµ�3. (∆$ν ε�µαι �9τε :I�υλιαν�ς �9τε Πα3λ�ς, µ�λ�ν�τι τ�2ς
θαυµ0>ω κα4 τ�2ς δ�). O9τε διαµ�ρφ	νω γν	µη �π� τ( συστGµατα bργαν	-
σεως τ�ς π&στεως κα4 τ�ς λατρε&ας (δ$ν µ$ πε&θει �9τε τ� «δρ	µεν�» στ� νεκρ�-
µαντε+� τ�3 :AI�ρ�ντα, φ�ρ’ εFπε+ν, �9τε τ� «τελετ�υργικ�» πρ� τ�ς θαυµα-
τ�υργ�ς «κ0ρας» κ0π�ι�υ xγ&�υ). T,ν σκ�ψη µ�υ τ,ν bργαν	νω, στ, συνθετι-
κG µ�υ στ0ση καταλGγω, Mπ4 τr� %0σει �ν�ς �σφ0λτ�υ, θ�λω ν( πιστεω, κριτη-
ρ&�υ. .H παιδευτικ, πρ�ταση κα4 τ5ν δ� «σI�λ5ν» ε�ναι σαφ5ς �νθρωπ�κε-
ντρικG. vAν τ� ∆ωδεκ0θε� παρεI	ρησε τ, θ�ση τ�υ στ�2ς xλιε+ς τ�ς Tι%ερι0δ�ς
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–Nπως κα4 Kγινε– α7τ� συνετελ�σθη )ς φυσικ� Mπακ�λ�υθ� µι�ς Sστ�ρικ�ς M1�-
λι1ης, π�2 δ$ν µπ�ρ�3µε σGµερα ν( τ,ν �νατρ�ψ�υµε, Nσ� κα4 zν Mπιστρατε�υµε
ε9στ�Iες *π�θ�σεις. .H Sστ�ρ&α δ$ν γρ0φεται µ$ τ( «M0ν». OS «σταυραναστ0σεις»
τ5ν ∆ι�νσ�υ, :Oρφ�α, Xριστ�3 δ$ν �π�κτ�3ν τ,ν δ�γµατικ, P Sστ�ρικ, �1&α
τ�υς µ$ τ,ν Mπιστηµ�νικ, τεκµηρ&ωσG τ�υς P τ,ν Mµπρ0γµατη �π�δει1G τ�υς,
�λλ( µ$ τ,ν �ναγωγG (P wIι) στ,ν ψυIικ, �ν0ταση Mκε&νων π�2 πιστε�υν. vAν
τ� παρ0δειγµα P Q συµ%�λισµ�ς %�ηθ�3ν στ� «�νατε&νεσθαι», τ�τε καλ�ς Q
σκ�π�ς κα4 καλ�ν τ� Kργ�ν. N( µ,ν 1εIν�3µε, πLς J π&στις Mνεργ�π�ιε+ται µ�-
ν�ν Mκε+, Nπ�υ δ$ν *π0ρIει λ�γικ, �π�δει1ις. :E(ν *π0ρIrη λ�γικ, �π�δει1ις,
παρ�λκει J π&στις. :Aρκε+ J πειθ	. :Eνν�ε+ται, πLς �παντ	ντας στ� Mρ	τηµ0 σας
(καθ’ |ν τρ�π�ν �παντ5) δ$ν σηµα&νει πLς υS�θετ5 κα4 τ4ς �1ι�λ�γικ$ς κρ&σεις
π�2 Mµπερι�I�νται σ’ α7τ�. Σηµει	νω, τ�λ�ς, πLς J Sστ�ρικ, M1�λι1η –M(ν τ,ν σε-
%	µαστε )ς δε1αµεν, δεδ�µ�νων– µαρτυρε+ κα4 Mπιτ0σσει ν( δεIθ�3µε, πLς τ�
�λληνικ� Kθν�ς Mσ	θη (κα4 aκµασε 1αν0) µ�σα �π� τ� Iιλι�Iρ�ν� Bυ>0ντι�. .Ως
δι�ικητικ, µηIαν, α7τ, J ν�α bντ�τητα Qµ�λ�γ�υµ�νως 1εκ&νησε µ$ τ( ρωµαϊκ(
πρ�τυπα. Mετε1ελ&Iθηκε Nµως γρGγ�ρα σ$ µι( ν�α �λληνικ, *π�σταση. M,ν 1ε-
Iν�µε, πLς �π� τ� 146 π.X., Nταν *π�δ�υλωθGκαµε στ�2ς Pωµα&�υς, µ�Iρι τ�
313 µ.X. (δι0ταγµα τ�3 Mεδι�λ0ν�υ), π�2 θεωρε+ται )ς J �φετηρ&α τ�3 Bυ>α-
ντιν�3 δρ�µ�υ, περ0σαµε 460 Qλ�κληρα Iρ�νια, στ( Qπ�+α �S π�λιτικ$ς κα4 δι-
�ικητικ$ς συνθ�κες �σαν τ�τ�ιες, ^στε Kκαµαν τ,ν :AθGνα �π� κ�ντρ� τ�3 κ�-
σµ�υ Iωρι�, π�2 >�3σε σ$ �Fκ�ν�µικ, κα4 πνευµατικ, Kνδεια κα4 µ$ τ,ν �ν0-
µνηση τ�ς παλι�ς αUγλης. Στ� Bυ>0ντι� Q .Eλληνισµ�ς %ρ�κε καταφγι�, 1ανα-
γεννGθηκε, aκµασε κα4 π0λι. Bε%α&ως wIι µ$ Παρθεν5να �λλ( µ$ BλαI�ρνες κα4
.Aγι( - Σ�φι0. ROIι µ$ Πλ0τωνα κα4 :Aριστ�τ�λη �λλ( µ$ «Nεαρ�ς» τ�3 :I�υστι-
νιαν�3 στ,ν .EλληνικG, µ$ Kνδ�1ες δυναστε+ες α7τ�κρατ�ρων (:Iσαρων, Mακε-
δ�νων, K�µνην5ν, Παλαι�λ�γων). E�ναι συγκλ�νιστικ, J δGλωση α7τ�γνωσ&ας
(Nπως %γα&νει µ�σα �π� συµπληγ0δες Fδε�λ�γικ�ς κα4 π�λιτικ�ς δ�κιµασ&ας)
τ�3 Γεωργ&�υ Γεµιστ�3 ΠλGθωνα πρ�ς τ�ν Mαν�υ,λ B´ Παλαι�λ�γ�: «IEσµ�ν
γ	ρ �Wν Xν Vγε�σθε κα? Rασιλε5ετε GEλληνες τ� γ�ν�ς, /ς Y τε φων  κα? V π>-
τρι�ς παιδε'α µαρτυρε�».

:Aλλ( κα4 zν �κ�µη τ� .Eλλην�Iριστιανικ� Bυ>αντιν� �µ0λγαµα �ταν �τελ$ς
(λ�γrω τ5ν *περδ�σεων τ�ς θε�λ�γ&ας κα4 τ�3 µ�ιρα&�υ «καλ�γερισµ�3» P λ�γrω
τ5ν φε�υδαλικ5ν στ�ιIε&ων π�2 διε+π�ν τ� �Fκ�ν�µικ� σστηµα τ�ς α7τ�κρα-
τ�ρ&ας), �λθε J µεγ0λη στιγµ, τ�ς «α7τ�πρ�α&ρετης» θυσ&ας τ�3 Kωνσταντ&ν�υ
Παλαι�λ�γ�υ ν( �π�τελ�σrη τ� cθικ� κα4 Fδε�λ�γικ� �µ�νι, γι( ν( σφυρηλατη-
θ�3ν Mπ0νω τ�υ �S ν�ες µεγ0λες πρ�σδ�κ&ες γι( �ν0σταση. ZOταν µ�ς 1αναγ-
ρισαν στ4ς σπηλι$ς γι( 400 Iρ�νια, �S σπηλαι�δ�τες παππ0δες µας κρ0τησαν,
6ντε1αν, σ	θηκαν, γιατ4 6κ�υγαν τ� E7αγγ�λι� (στ,ν �λληνικ, γλ5σσα) κα4 wIι
τ( :Hθικ( Nικ�µ0Iεια τ�3 :Aριστ�τ�λη, κα4 γιατ4 �ν�τρεIαν στ,ν cθικ, ν&κη
τ�3 Mαρµαρωµ�ν�υ Bασιλι� κα4 wIι στ, ναυµαI&α τ�ς Σαλαµ+ν�ς. REτσι κλισε
τ� νερ� στ� µ3λ� τ�ς Mθνικ�ς Mπι%&ωσης.
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Π8ς &λ.πει τ/ν (φ*ρισµ/ τ*5 1821 (π/ τ4ν <Eκκλησ=α

ΣYNT: ∆�ν µπ�ρ��µε 6µως ν	 παραRλ�ψ�υµε τ ν *Iστ�ρ'α. *H Fπ�'α R�SP γι	
τ�ν Nγρι� διωγµ� κα? τ ν καταστρ�φ  τ�� *Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� "π� τ�Hς Xρι-
στιαν�5ς. \H "κ�µη κα? στ	 #ρ�νια τ$ς !θνικ$ς !θνεγερσ'ας "π�κρ5πτεται F ρ�-
λ�ς τ$ς !π'σηµης !κκλησ'ας. OD τρε�ς διαδ�#ικ�? "φ�ρισµ�? τ$ς IEπαναστ>σεως
"π� τ�ν Πατρι>ρ#η Γρηγ�ρι� τ�ν E´ "π�σιωπ��νται. Στ� πρ�ηγ�5µεν� τε�#�ς
τ�� «∆αυλ��» περι�#εται τ� κε'µεν� 8ν�ς !κ τAν "φ�ρισµAν α@τAν. A@τ	 ν�µ'-
;ω πρ�πει ν	 γ'ν�υν γνωστ>.

B.Π.: Στ,ν καλG σας σκ�ψη KIω τρε+ς παρατηρGσεις. :EγL δ$ν συµφων5 µ$
τ,ν λ�γ�κρισ&α τ�ς Sστ�ρ&ας, ν( λ�γ�κρ&νω τ,ν Sστ�ρ&α µ�σα �π� τ,ν �σφ0λεια
π�2 µ�3 δ&νει Q Iρ�ν�ς, J �π�σταση. ZOσ�ν �φ�ρr� στ( γεγ�ν�τα τ�ς κατα-
στρ�φ�ς κα4 λεηλασ&ας παντ�ς �λληνικ�3 κα4 �λληνιστικ�3 στ�2ς πρ	τ�υς κυ-
ρ&ως αF5νες: E�ναι �ναντ&ρρητ�, Q Θε�δ�σι�ς κα4 �S 6λλ�ι δ$ν �στειετηκαν.
Σηµει	νω στ,ν �π0ντησG µ�υ πρ�ηγ�υµ�νως, Nτι Q Θε�δ�σι�ς δ$ν Iτπησε τ,ν
:AθGνα κα4 τ,ν .Eλλ0δα τ�3 τ�λ�υς τ�3 5�υ αF	να �9τε τ�3 4�υ αF	να �9τε τ�3
αF	να τ�3 :Aλε10νδρ�υ. REI�υν περ0σει πεντακ�σια Iρ�νια κα4 Q π�λιτισµ�ς
µ�υ, J δ0δα µ�υ, Q δαυλ�ς µ�υ, %ρ&σκ�νται σ$ [φεση. M$ κα&ει τ� κακ� Jφα&στει�.
.H λ0%α Nµως π�2 6φησε, θ( >ωνταν�ψrη π�λτιµ� �µπελ5να στ� Iιλι�Iρ�ν� Bυ-
>0ντι�. REτσι τ� %λ�πω.

ZOσ�ν �φ�ρ� στ�ν Γρηγ�ρι� τ�ν E´. ∆$ν KIω λ�γ�υς ν( �µφισ%ητGσω α7τ� τ�
κε&µεν� τ�3 �φ�ρισµ�3. :Aλλ( Mδ5 ε�ναι τ� συναµφ�τερ�ν: «κα? τ��τ� π�ιε�ν
κ"κε�ν� µ  "φι�ναι». ZOπως Nλ�ι �S Mπιτελε+ς τ�ς Mπαν0στασης ε�Iε τ,ν �γων&α
γι( τ�ν καιρ� π�2 Kπρεπε ν( γ&νrη κα4 γι( τ( µ�σα.

.H θυσ&α τ�3 Γρηγ�ρ&�υ τ�3 E´ δ$ν λυτρ	νει xπλ5ς. :Aπ�τελε+ αSµ0τινη �π�-
δει1η, τ,ν πι� FσIυρ, �π�δει1η. .Aπλ�, )ς MπιτελGς, Mπεστρ0τευε τ,ν συνδυα-
στικ, σκ�ψη, τ,ν σIεδ&αση, τ,ν στ0θµιση τ5ν παραγ�ντων περισσ�τερ� �π� τ(
κελεσµατα τ�ς ψυI�ς τ�υ. ZOπως συµ%α&νει µ$ Nλ�υς τ�2ς Mπιτελε+ς. Γρ0φει Q
Uδι�ς στ�ν Mπ&σκ�π� Σαλ	νων :Hσα�α:

«IE#εµυθ'ας, "δελφ�, µεγ'στη #ρε'α· �D γ	ρ καιρ�? π�νηρ�? εTσ'ν...».
.O Mπ&σκ�π�ς Σαλ	νων Kπεσε µ$ τ� σπαθ4 στ� I�ρι, µαI�µεν�ς δ&πλα στ�ν δι0-

κ� τ�υ, τ�ν :Aθαν0σι� ∆ι0κ�. ROIι, λ�ιπ�ν. .H :Eκκλησ&α µας *π�ρ1ε Q πρωτα-
γωνιστ,ς τ�ς Mθνικ�ς Mπι%&ωσης κα4 τ�ς :Eπαν0στασης (παραδε&γµατ�ς I0ριν,
µ,ν 1εIν�3µε πLς τ( µ�ναστGρια �π�τελ�3σαν τ( µ�να, Uσως, κ�ντρα τ�ς Mπιµε-
λητε&ας τ�3 :Aγ	να). Θεωρ5 )ς [π�πτη %λασφηµ&α, wIι xπλ� )ς λ0θ�ς Sστ�ρικ�ς
Mκτ&µησης, τ,ν Kνδ�λη �µφισ%Gτηση π�2 Mγε&ρεται εFς %0ρ�ς τ�ς :Eκκλησ&ας
�π� τ�2ς δι0φ�ρ�υς K�ρδ0τ�υς.

«Θ� ?πι&"λ*υν λατινικ/ (λφ"&ητ* κα� φωνητικ4 γραφA»

ΣYNT: *H σηµεριν  παιδε'α, 6πως α@τ  πρ�σφ�ρεται "π’ τ� *Eλλαδικ� Kρ>-
τ�ς, φ�ρνει τ?ς ν�ες γενι�ς κ�ντ	 στ?ς "στε'ρευτες πηγ�ς τ�� *Eλληνικ�� Πνε5-
µατ�ς; Kι <ν a#ι, γιατ? συµRα'νει κα? π�'ων σκ�πιµ�τητες !Kυπηρετε�;
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B.Π.: ROIι. .H σηµεριν, παιδε&α στ�ν τ�π� µας κατ( σστηµα �π�µακρνει
τ�ν ν��ν 6νθρωπ� �π� τ4ς �στε&ρευτες (Nπως λ�τε κα4 Nπως πρ0γµατι ε�ναι)
πηγ$ς τ�3 .Eλληνικ�3 Πνεµατ�ς. REIει MπικρατGσει J %λακ	δης κα4 �ντεθνικ,
παιδαγωγικ, 6π�ψη τ�ς «Iρηστικ�ς» παιδε&ας. T( Mκπαιδευτικ( �ναλυτικ(
πρ�γρ0µµατα τ( γεµ&>�υν µ$ δ�θεν Iρηστικ$ς γν	σεις κα4 µεθ�δικ( κα4 [π�υ-
λα τ( �δει0>�υν �π� Πλ�ταρI� κα4 :Aριστ�τ�λη, �π� Πλ0τωνα κα4 Πυθαγ�-
ρα, �π� �εν�φ5ντα κα4 :Iσ�κρ0τη, �π� Θ�υκυδ&δη κα4 :Aρριαν�. T( µ0ρκα, τ(
δ�λ0ρια, τ( ECU κα4 τ( E7ρL δ$ν �στειε�νται. OS π�λλαπλ�+ κα4 π�ικ&λ�ι «νε-
�µηδ&>�ντες» µ�ς KI�υν >	σει. «Mπ$καν στ ν π�λη �D !#θρ�'», π�2 λ�ει κα4 κ0-
π�ι�ς στ&I�ς �ν�ς τραγ�υδι�3. M�3 κ0νει Mντπωση –κα4 µ$ �π�γ�ητεει– J wρε-
1η κα4 J %�υλιµ&α µ$ τ,ν Qπ�&α �S νε��λληνες τρ	γ�υν τ�ν σαν� π�2 τ�2ς πρ�-
σφ�ρ�υν �S δι0φ�ρ�ι MπιτGδει�ι (π�λιτικ�&, καναλ0ρIες, Mκδ�τες, δηµ�σι�γρα-
φικ�4 κα4 καλλιτεIνικ�4 «�στ�ρες»).

Π�υλ�νε �S σαν�φ0γ�ι τ,ν ψυIG τ�υς κα4 τ,ν ψυI, τ5ν παιδι5ν τ�υς στ�ν
δι0%�λ� κα4 [στερα κλα+νε σ(ν τ4ς µωρ$ς παρθ�νες, γιατ4 τ( παιδι0 τ�υς Kπεσαν
στ( ναρκωτικ0. Kα4 π�λεµ�νε ν( τ( σ	σ�υν µ$ θεραπευτικ$ς κ�ιν�τητες, �λλη-
λ�διδακτικ( (µετα12 �π�θεραπευθ�ντων κα4 θεραπευ�µ�νων) σI�λε+α, µ$ µεθ�-
δ�νες κα4 *π�κατ0στατα. Kατ�πιν ��ρτ�ς. A�σI�ς! T� Kθν�ς α7τ�κτ�νε+. Kα4 τ�
σκ�ιν4 τ�ς κρεµ0λας τ� κρατ�3ν �S δ�θεν παιδαγωγ�&. :Aντ4 ν( Mπιµε&ν�υν ν( δι-
δ01�υν (Nπως 6λλωστε Mπιτ0σσει κα4 τ� κακ�µ�ιρ� τ� Σνταγµα, 6ρθρ� 16) τ�ν
cθικ� καν�να, π�2 θ( �π�τελ�3σε τ,ν φυσικ, θωρ0κιση τ�ς ψυI�ς τ5ν ν�ων, πι-
θηκ&>�υν µ$ µεταφ�ρ( κα4 εFσαγωγ, Mκπαιδευτικ5ν συστηµ0των �π� :Aµερικ$ς
κα4 E7ρ5πες, δρ0σεις π�2 µ$ α7ταρ�σκεια κα4 �να&δεια (πιθGκων) τ4ς %αφτ&-
>�υν κα4 )ς «Mκπαιδευτικ$ς µεταρρυθµ&σεις». Σ�ς τ� πρ�λ�γω. Π�λ2 γρGγ�ρα
α7τ�4 �S Uδι�ι �νθ�λληνες, π�2 κατGργησαν τ( �ρIα+α .Eλληνικ0, π�2 �κρωτη-
ρ&ασαν τ, γλ5σσα µ$ τ� µ�ν�τ�νικ�, π�2 Kσ%ησαν �π� τ,ν διδασκαλ&α τ�ς Sστ�-
ρ&ας Nλα τ( κεφ0λαια τ�ς Mθνικ�ς α7τ�γνωσ&ας, α7τ�4 �S Uδι�ι λ�ιπ�ν θ( Iτυ-
πGσ�υν κα4 π0λι. Kα4 θ( µ�ς Mπι%0λ�υν κα4 τ, φωνητικ, γραφ, µ$ λατινικ�
�λφ0%ητ�. Θ( τ� κ0µ�υν P σ$ µ&α P σ$ δ� φ0σεις. :Aλλ( θ( τ� κ0µ�υν. T� %λ�-
πω. :Aντιστ0σεις δ$ν *π0ρI�υν. :Aντιθ�τως συµµαI&ες 6ν�µες κα4 �τερ�κλητες
%λ�πω ν( συµπηγνωνται. Tραπε>&τες κα4 Iρηµατιστ$ς µ$ π�λιτικ�2ς - �τ>�ντη-
δες, �γρ0µµατ�ι καθηγητ$ς µ$ �δι0φ�ρ�υς κα4 Iα>�Iαρ�µεν�υς γ�νε+ς κα4 κα-
λ�ταϊσµ�να �π� τ( φ0στ-φ�2ντ παιδι( (π�2 �σκ�3ν καθ’ �σπ�ραν τ� �παρα-
%&αστ� δικα&ωµ0 τ�υς ν( I�ρε�υν στ( «bρθ0δικα», στ�2ς ρυθµ�2ς τ�ς *π�-
στηρι>�µενης κα4 πρ�%αλλ�µενης πανταI�θεν µ�υσικ�ς τ�3 M0ικλ T>0κσ�ν κα4
τ5ν 6λλων «Jρ	ων» τ�3 συστGµατ�ς τ�3 διεθν�3ς καταµερισµ�3 κα4 διακ&νησης
ναρκωτικ5ν), α7τ$ς �S συµµαI&ες στGν�νται Mν τ�+ς πρ0γµασιν. Kα4 στ�ν τ�π�
µας. :Aλ&µ�ν�!

REναντι α7τ5ν τ5ν φαιν�µ�νων Mπι%0λλεται J 6µεση �ντ&δραση - �ντ&σταση.
ZOσ�ι ZEλληνες, π�2 Kλεγε κα4 Q RIων ∆ραγ�µης, ν( συγκρ�τGσ�υµε τ,ν N�α
Φιλικ, .Eταιρε&α γι( τ,ν .Eλλ0δα κα4 τ�ν .Eλληνισµ�. M$ σκ�π� wIι τ,ν Mπ&-
δει1η σω%ινισµ�3. :Aλλ( τ,ν *π�µνηση τ�3 cθικ�3 καν�να. ZOπως α7τ�ς πρ�-
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τ0θηκε, διδ0Iθηκε 6ρτια �π� τ�2ς δικ�ς µας πρ�γ�ν�υς κα4 Nπως καθ�µ�λ�-
γGθηκε �π� Nλ�υς τ�2ς γ&γαντες τ�ς E7ρωπαϊκ�ς :Aναγ�ννησης κα4 τ�3 ∆ια-
φωτισµ�3. N( εFσηγηθ�3µε στ,ν OFκ�υµ�νη µι( ν�α στρ�φ, πρ�ς τ( Kσω. N( δια-
δηλ	σ�υµε πLς �ρν�µεθα ν( Mπιστρ�ψ�υµε στ4ς σπηλι�ς... µ�σrω τ5ν cλεκτρ�-
νικ5ν *π�λ�γιστ5ν κα4 τ�ς κλων�π�&ησης. ∆ι0%α>α πρ�Iθ$ς µι( Kρευνα τ�3
Harvard, π�2 διεπ&στωνε τ,ν Mκτεταµ�νη κα4 �νθυγιειν, µ�να1ι( τ5ν Iρηστ5ν
τ�3 διαδικτ�υ (INTERNET) κα4 Kκρ�υε τ�ν κ	δωνα τ�3 κινδν�υ.

«<Aντ� λ=κν*υ φ.ρετρ* γι� α0τ*ενταφιασµ/ τCς �Eλλ"δ*ς»

ΣYNT: *H 8λληνικ�τητα /ς τρ�π�ς σκ�πτεσθαι κα? ;$ν µπ�ρε� ν	 γ'νSη κτ$µα
6λων τAν λαAν τ�� σηµεριν�� κ�σµ�υ; Mπ�ρε� V *Eλλ	ς ν	 Kαναγ'νSη τ� πνευ-
µατικ� λ'κν� τ$ς "νθρωπ�τητας;

B.Π.: Nα&, µετ’ Mµπ�δ&ων· J .Eλλ(ς bφε&λει ν( 1αναγ&νrη τ� πνευµατικ� λ&κν�
τ�ς �νθρωπ�τητας. Πρ�πει πρ�ς τ�3τ� ν( *π0ρ1rη πρ5τα J Uδια, )ς bντ�τητα
MθνικG, κρατικG, κ�ινωνικG, �Fκ�ν�µικG, π�λιτικG, π�λιτισµικG. :Aπ�συντεθει-
µ�νη I	ρα κα4 κ�ινων&α καµµι( τIη δ$ν µπρ�ε+ ν( KIrη. Kαν�να ρ�λ� δ$ν µπ�-
ρε+ ν( �ναλ0%rη. :Aντ4 λ&κν�υ, φ�ρετρ� γι( τ�ν α7τ�ενταφιασµ� της τ�ς πρ�πει.
:EγL δ$ν παραιτ�3µαι. :Eπιµ�νω ν( µ0Iωµαι, Nσ� >5. Γι( τ,ν παγκ�σµια .Eλλη-
νικ�τητα.

ΣYNT: *O «∆αυλ�ς» !φ�τ�ς Fλ�κληρ�νει 18 #ρ�νια παρ�υσ'ας στ�ν σ5γ#ρ�-
ν� Tδε�λ�γικ� πρ�Rληµατισµ� τ$ς *Eλλ>δ�ς κα? στ ν πρ�σπ>θεια κατακτ2σεως
τ$ς Dστ�ρικ$ς α@τ�γνωσ'ας τAν *Eλλ2νων. IEσε�ς πρ�σωπικ	 πAς κρ'νετε α@τ ν
τ ν π�ρε'α τ�� περι�δικ��;

B.Π.: :Aναγνωρ&>ω δηµ�σια πLς Q «∆AYΛOΣ» �π�τελε+ µι( π�λτιµη Kπαλ1η
µ0Iης γι( τ,ν .Eλλ0δα κα4 τ�ν .Eλληνισµ�. Kινε+ται σ$ µι( cθ�λ�γικ, π�ρε&α µ$
Mπιστηµ�νικ, ε7θνη κα4 Fδε�λ�γικ, καθαρ�τητα (�παλλαγµ�νη �π� Fδε�τ�-
λειες κα4 σκ�πιµ�τητες), πρ�ς τ,ν κατεθυνση τ�ς Sστ�ρικ�ς α7τ�γνωσ&ας τ5ν
.EλλGνων. ∆$ν κ0µπτεται �π� τ� γεγ�ν�ς, Nτι π�ρεεται �ντ&θετα πρ�ς τ�
«ρε3µα» τ5ν π�λλ5ν Mντπων. Γιατ& Nλ�ι στ�ν «∆AYΛO» γνωρ&>�υν, πLς µ�ν�ν
πηγα&ν�ντας �ντ&θετα πρ�ς τ� «ρε3µα» %ρ&σκεις τ,ν πηγG - �λGθεια. E9I�µαι τ(
18 Iρ�νια τ�υ ν( γ&ν�υν 118. (T�σ�ι �σαν κα4 �S ψ�φ�ι π�2 π�ρα στ� συν�δρι�
τ�ς N.∆. )ς *π�ψGφι�ς Πρ�εδρ�ς· µι( σµπτωση στ�ν �ριθµ� π�2 µ�3 �ρ�σει).
Kα4 �π� δ0δα-δαυλ�ς ν( γ&νrη φ5ς 6πλετ� τ�3 ZHλι�υ τ�3 �ναγεννηµ�ν�υ .Eλλη-
νικ�3 Πνεµατ�ς. :Aφιερ	νω στ�ν ∆AYΛO τ� Περ&κλει�ν: «"νδρAν (Mν πρ�-
κειµ�νω «∆AYΛOY») "γαθAν )ργSω γεν�µ�νων, )ργSω κα? δηλ��σθαι τ	ς τιµ>ς». T�
πρ0ττω Mδ5. :Eπαιν5 δηµ�σια τ�ν «∆AYΛON».

Παν. Λ. K�υ)αλ*κης

∆ΑΥΛgΣ/208, :Aπρ&λι�ς 199913120



«Bι0γρα» κα4 Kλλειµµα π�λιτισµ�3

OS Mπισηµ0νσεις περ4 Mλλε&µµατ�ς π�λιτισµ�3 KI�υν �ρI&σει Mδ5 κα4 Iρ�-
νια· a, γι( ν( εUµεθα περισσ�τερ�ν �κρι%ε+ς, �π� τ,ν πτ5σιν τ�3 �ρIα&�υ
�λληνικ�3 π�λιτισµ�3 *π0ρIει Kλλειµµα π�λιτισµ�3 εUτε µεγαλτερ� εUτε µι-
κρ�τερ�. Γι( τ4ς Jµ�ρες µας κ0τι τ�τ�ι� φα&νεται Mκ πρ	της wψεως παραλ�-
γισµ�ς, �φ�3 τ� Kλλειµµα π�λιτισµ�3 δ$ν συµ%ι%0>εται µ$ τ,ν MπιτυI&α τ�ς
κλων�π�ιGσεως, τ,ν κατ0κτησιν τ�ς ΣελGνης κα4 τ( *π�λ�ιπα *ψηλ( Mπι-
στηµ�νικ( Mπιτεγµατα. T,ν φαιν�µενικ,ν α7τ, �ντ&φασιν KρIεται ν( 6ρ�η
\να ν�� Mπιστηµ�νικ� Mπ&τευγµα: J παρασκευ, τ�3 «µαγικ�3» Iαπι�3 «Bι>-
γρα», π�2 δ&νει λσιν στ,ν �νδρικ, �νικαν�τητα. T( δισεκατ�µµρια I0πια
π�2 KI�υν π�υληθ� µ�Iρι τ	ρα κα4 �S �γωνι	δεις πρ�σπ0θειες τ5ν 6λλων
φαρµακευτικ5ν �ταιρει5ν ν( παρασκευ0σ�υν κ0τι �ν0λ�γ�, ^στε ν( M1α-
σφαλ&σ�υν κα4 α7τ$ς µερ&δι� �π� τ( πλ�σια κ�ρδη τ�ς �γ�ρ�ς, καταδει-
κν�υν περ&τρανα τ� µεγ0λ� Kλλειµµα µι�ς M1�I�υσας π�λιτιστικ�ς λειτ�υρ-
γ&ας: τ�3 Kρωτα. .O Kρως στ� σν�λ� τ�υ (\λ1ις, πρ�κλησις, Mπιλ�γG, πλη-
σ&ασµα, σI�σις, Mρωτικ, πρ�1ις) ε�ναι ψυI�ν�ητικ, λειτ�υργ&α. .H δ$ �νι-
καν�της (�νδρικ, κα4 γυναικε&α), Mκτ�ς σπαν&ων bργανικ5ν �νωµαλι5ν,
bφε&λεται �π�κλειστικ( στ,ν �ναστ�λ, τ�ς ψυI�ν�ητικ�ς λειτ�υργ&ας Mκ
διαφ�ρων αFτι5ν. .H %�Gθεια Nµως π�2 πρ�σφ�ρ�υν α7τ�3 τ�3 εUδ�υς τ(
φ0ρµακα *π�κρπτει µ&α παρ0µετρ�, π�2 καθ�λ�υ P Mλ0Iιστα KIει θιγ�.

ZOλ�ι *µν�λ�γ�3ν τ�ν θρ&αµ%� τ�ς MπιστGµης P Mπισηµα&ν�υν τ4ς δυσ0ρε-
στες παρεν�ργειες �π� τ,ν λ�ψιν τ�3 φαρµ0κ�υ, Mπι>ητ	ντας παρ0λληλα
τ,ν παραγωγ, 6λλ�υ σκευ0σµατ�ς περισσ�τερ�ν �κινδν�υ. :Aλλ( J λ�ψις
τ�3 «Bι>γρα» Mνεργε+ κα4 λνει τ� πρ�%ληµα α7τ�µατα, µηIανικ0, Iωρ4ς ν(
αUρωνται κα4 �S αFτ&ες π�2 �ν�στειλαν τ,ν ψυI�ν�ητικ, λειτ�υργ&α τ�3 λG-
πτ�υ. REτσι, Nσες φ�ρ$ς τ� �σθεν$ς 6τ�µ� θελGσ�η ν( MπιτI�η τ,ν Qλ�κλG-
ρωσιν τ�ς Mρωτικ�ς πρ01εως, πρ�πει ν( καταφεγ�η �νελλιπ5ς στ,ν Iρ�σιν
τ�3 φαρµ0κ�υ, παρακ0µπτ�ντας τ,ν �σθ�νεια, Iωρ4ς ν( τ,ν θεραπε�η. Kα4
α7τ� ε�ναι τ� Iαρακτηριστικ� τ�3 σγIρ�ν�υ κ�σµ�υ: ν( δ&νωνται \τ�ιµες λ-
σεις µηIανικ0, Iωρ4ς �7σιαστικ( ν( αUρεται τ� πρ�%ληµα. .H π�ικιλ�τρ�πως
πιεσµ�νη ψυI, τ�3 �νθρ	π�υ δ$ν �πελευθερ�3ται, �λλ( πι�>εται �κ�µη πε-
ρισσ�τερ�, �φ�3, γι( ν( �π�λασ�η τ,ν (Kστω) µηIανικ, λσιν, πρ�πει ν(
*πακ��η στ,ν M1�υσ&α.

∆$ν KI�υν δικα&ωµα Nλ�ι στ,ν �π�λαυσιν τ5ν �τ�&µων λσεων, παρ( µ�-
ν�ν Nσ�ι κιν�3ν τ,ν �7ρ0ν τ�υς στ�ν �I� τ�3 κ�υδ�υνι�3 τ�3 ΠαυλLφ-M1�υ-



σ&ας. A7τ, λ�ιπ�ν J 6νευ Nρων *π�ταγG, J παραγν	ρισις τ5ν ψυI�ν�ητικ5ν
λειτ�υργι5ν, Qδηγε+ στ,ν �π�κτGνωσιν, �φ�3 �κρι%5ς �S ψυI�ν�ητικ$ς λει-
τ�υργ&ες ε�ναι J εFδ�π�ι�ς διαφ�ρ( µετα12 �νθρ	πων κα4 κτην5ν.

.H ψυIG, α7τ� τ� µ�ναδικ� �νθρ	πιν� γν	ρισµα, λειτ�υργε+ ν�ητικ0, %�υ-
λητικ( κα4 θυµικ0. .H δ$ Fσ�ρρ�π&α της M1αρτ�ται �π� τ,ν xρµ�νικ, κα4
�διατ0ρακτη λειτ�υργ&α τ�3 ν�ητικ�3, τ�3 %�υλητικ�3 κα4 τ�3 θυµικ�3. Συν-
δ�ει δ$ J ψυI, τ,ν �ντικειµενικ, πραγµατικ�τητα µ$ τ,ν *π�στασιν τ�3 �τ�-
µ�υ-*π�κειµ�ν�υ. ZOταν τ� θυµικ� *περδραστηρι�π�ιηθ��, τ�τε *περδυνα-
µ	νει τ� %�υλητικ� κα4 ε�ναι δυνατ� ν( φθ0σ�η κ0π�ι�ς �κ�µα κα4 στ�ν �πε-
Iθ� %ιασµ�, παραγνωρ&>�ντας P διαστρ�φ�ντας τ� ν�ητικ�, π�2 ε�ναι δυ-
νατ� ν( δικαι�λ�γGσ�η τ,ν πρ�1ιν τ�υ. Π0λι ε�ναι δυνατ� τ� ν�ητικ� εUτε M1
Fδ&ων �ντιλGψεων εUτε M1 M1ωγεν5ν παραγ�ντων (α7τ�ς P α7τ, δ$ν ε�ναι Q
κατ0λληλ�ς σντρ�φ�ς γι( σ�να), ν( πι�>�η τ� θυµικ� κα4 ν( Mκµηδεν&>�η τ�
%�υλητικ�.

A7τ, λ�ιπ�ν J �νισ�ρρ�π&α τ�ς ψυI�ς δ$ν FσIει µ�ν�ν γι( τ�ν Kρωτα,
�λλ( γι( Nλες τ4ς Mκφρ0σεις τ�ς �νθρ	πινης >ω�ς κα4 καταδεικνει τ� Kλλειµ-
µα π�λιτισµ�3. ∆ι�τι κρι� µ�ληµα τ�3 π�λιτισµ�3 πρ�πει ν( ε�ναι J M1α-
σφ0λισις τ�ς φυσικ�ς (Fσ�ρρ�πηµ�νης) λειτ�υργ&ας τ�ς ψυI�ς· κα&, M(ν J
�ντικειµενικ, πραγµατικ�της τ,ν διαταρ0σσ�η, τ( πρ�ϊ�ντα τ�3 π�λιτισµ�3
πρ�πει ν( �µ%λν�υν τ,ν δυσλειτ�υργ&αν της. :Aντ&θετα σGµερα Q π�λιτι-
σµ�ς δ$ν πρ�σφ�ρει α7τ, τ,ν 6µ%λυνσιν. M�λλ�ν %�ηθr� στ,ν ψυIικ, δυ-
σλειτ�υργ&α. ZEνα εFκαστικ� Kργ� τ�Iνης πρ�πει ν( σ�3 δηµι�υργ�� ε7I0ρι-
στα συναισθGµατα, Nπως �κρι%5ς συµ%α&νει µ$ τ,ν παρατGρησιν �ν�ς �ρIα&-
�υ �γ0λµατ�ς, Nπως κα4 zν α7τ� σ�	>εται. T( σγIρ�να Nµως Kργα τ�Iνης σ�3
πρ�καλ�3ν κατ0θλιψιν, �φ�3 �ντ4 ν( σ�3 Mλευθερ	ν�υν τ,ν ψυIG, �ναπα-
ρ0γ�υν τ( δεσµ0 της. Kα4 τ�τε KρIεται J «λ�γικ,» τ�3 συστGµατ�ς, π�2 �να-
γνωρ&>ει Nτι J πραγµατικ�τητα ε�ναι >�φερG, Nτι Mκµηδεν&>ει τ� 6τ�µ�.
ZOµως τ�ν&>ει Nτι ε�ναι τ� µ�ν� π�2 σ�3 M1ασφαλ&>ει τ,ν [παρ1ιν, σ�3 πρ�-
σφ�ρει *λικ( �γαθ( κα4 �π� τ�ν καθ�να δ$ν >ητ� 6λλ� παρ( τ,ν *πακ�Gν
τ�υ. Γι( τ�ν λ�γ� α7τ� κα4 J T�Iνη γ&νεται µ�ρ�ς τ�ς M1�υσ&ας τ�3 συστG-
µατ�ς, Mµπ�ρικ� �γαθ�. ∆ηµι�υργ�4 κα4 φιλ�τεIν�ι �π�κτ�3ν σI�σεις πω-
λητ�3 κα4 �γ�ραστ�3, Iωρ4ς τ,ν �παρα&τητη ψυIικ, MπαφG. ZOπως �κρι%5ς
κα4 µ$ τ� «Bι>γρα»: µηIανικ( Qλ�κληρ	νεις τ,ν Mρωτικ, Mπαφ, µ$ τ�ν σν-
τρ�φ� σ�υ. ZOλες �S 6λλες ψυIικ$ς λειτ�υργ&ες π�νε περ&πατ�· περ&πατ� στ�ν
«καναπ$» τ�3 %�λ�µατ�ς, στ,ν «λ�γικ,» τ�3 συστGµατ�ς.

,Aθαν*σι�ς K�υκ�)�στας
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I. H «EΠITHPHΣIΣ» TOY EΛΛHNIKOY ΠOΛITIΣMOY

∆ιττ� ε�ναι τ� α
τια τ�ς π�λιτιστικ�ς διαφ�ρ�ς �Aνατ�λ�ς κα� ∆�σεως. �Oπως
ε
παµε, τ� δι φ�ρα ! ρ!αρα φ"λα π�# ε$σ%!αλαν στ&ν ∆�σιν, 'ταν �( φ�ρε)ς
τ�" µεσα*ων�ς. ∆+ν ,π�ρ-ε µ+ .λλα λ/για 1ν γκη καταδι34εως τ�" 5λληνι-
κ�" π�λιτισµ�" �7τε 8πιτηρ9σεως, µ9πως «σηκ3σ;η κεφ λι». =Aρα > ρ/λ�ς τ�"
π πα 'ταν τελε*ως δι φ�ρ�ς τ�" πατρι ρ-�υ.

Kατ’ 1ρ-�ς > π πας 1πB τB 755 µ.X. Fγινε κα� κ�σµικBς .ρ-ων µ+ τ&ν 1να-
γν3ρισιν 1πB τ�#ς Λ�µ! ρδ�υς τ�" παπικ�" κρ τ�υς στ&ν κεντρικ& �Iταλ*α,
Iστερα 1πB τ�ς πι%σεις τ�" Πιπ*ν�υ τ�" Bρα-%ως. Σ+ 1ντ λλαγµα M στ%ψις τ�υ
1πB τBν π πα 8ν�µιµ�π�*ησε τ&ν 8κλ�γ9ν τ�υ Oς !ασιλ%ως. =Eκτ�τε > π πας
σ�ν 1ρ-ηγBς κρ τ�υς, $σ/τιµ�ς µ+ τ�#ς .λλ�υς Mγεµ/νες, συνεµ -ησε Q 'ρθε
σ+ π/λεµ� µαS* τ�υς, Tπως συν%!η µ+ τ�#ς Γερµαν�#ς κα� τ�#ς N�ρµανδ��ς.
AWτB σηµα*νει, Tτι > κ θε Mγεµ/νας καθ3ριSε κατ� τ�ς θελ9σεις τ�υ τ&ν π�λι-
τικ9ν, µηδ+ τ�ς π�λιτιστικ�ς 84αιρ�υµ%νης, στB !ασ*λει/ τ�υ. Kα� τ&ν πνευ-
µατικ9 τ�υς 1νε4αρτησ*α �( τ�πικ�� Mγεµ/νες τ&ν 84ησφ λιSαν µ+ τBν δι�ρι-
σµB τ�" δευτερ/τ�κ�υ υ(�" Oς 1ρ-ιερ%ως (καρδιναλ*�υ) τ�ς περι�-�ς. =Eτσι >
µ+ν πρωτ/τ�κ�ς 8κληρ�ν/µει τBν τ*τλ� κα� 1νελ µ!ανε τ&ν δι�*κησιν τ�" φ%-
�υδ�υ κα� > δευτερ/τ�κ�ς, σ�ν καρδιν λι�ς, τ&ν πνευµατικ& Sω9. AWτB Fδω-

M*α 1πB τ�ς 1π/ψεις σ-ετικ� µ+ τ&ν !υSαντιν& περ*�δ� ε�ναι, Tτι 8κε*νη τ&ν
8π�-& τB δ*και� ,πB τ&ν 8π*δραση τ�" -ριστιανικ�" πνε�µατ�ς µεταρρυθ-
µ*σθηκε 8π� τB 1νθρωπιν3τερ�. [Aν µελετ9σ;η κανε�ς Tµως τ�ς .φθ�νες σ;ω-
S/µενες πηγ+ς γι� τ&ν !υSαντιν& δικαι�σ�νη, ε�ναι !%!αι� Tτι θ� καταλ94;η
σ+ διαφ�ρετικ� συµπερ σµατα. �Aσφαλ\ς M σηµαντικ3τερη πηγ& ε�ναι τ�
«Bασιλικ	» τ�" αWτ�κρ τ�ρ�ς Λ%�ντ�ς ΣT´ τ�" Σ�φ�" (886 - 912 µ.X.), τ�
>π�)α ε�ναι π�λ# διαφωτιστικ� γι� τ&ν 1π�ν�µ& τ�ς δικαι�σ�νης τ&ν !υ-
Sαντιν& 8π�-9, 1φ�" 1π�τελ�"σαν τ&ν κωδικ�π�*ηση τ\ν τ/τε $σ-υ/ντων ν/-
µων. ΠιB συγκεκριµ%να τB 54ηκ�στB Bι!λ*� τ\ν «Bασιλικ\ν» µ�ς πληρ�φ�-
ρε) περ� τ\ν π�ιν\ν π�# 8π%!αλλε γι� δι φ�ρα 8γκλ9µατα M !υSαντιν& π�ι-
νικ& δικαι�σ�νη.

Pιν�τ�µ�α, καυλ�τ�µησις, µεταλλισµ�ς, κα�σις...
H !αρ!αρ�τητα των π�ινων στ� BυS ντι�

▲

eO 1νθελληνισµBς στB BυS ντι� 
κα� τB «Σ-)σµα» µ+ τ& P3µη



Kατ’ 1ρ-�ς στBν τ*τλ� NA´ περ� π�ιν\ν 1ναφ%ρ�νται γενικ� δι φ�ρες 8πι-
!αλλ/µενες π�ιν%ς: Παρ γραφ�ς ια´: «�Eσ�τη τιµωρ�α �στ� τ� φ�υρκισθ�ναι
κα� καυθ�ναι κα� �π�κεφαλισθ�ναι κα� µεταλλισθ�ναι». ∆ηλαδ& Fσ-ατες
π�ιν+ς 'ταν > στραγγαλισµ/ς, > θ νατ�ς στ&ν πυρ , > 1π�κεφαλισµBς κα� >
«µεταλλισµ"ς». MεταλλισµBς 'ταν M καταδ*κη σ+ καταναγκαστικ� Fργα σ+
µεταλλε)α, συν9θως 8π� π�λλ� Fτη κα� ,πB 1π νθρωπες συνθ�κες δια!ι3σεως
κα� 8ργασ*ας.

TB «καυθ�ναι» (κα�ση Sωνταν\ν 1νθρ3πων) 8φαρµ�S/ταν σ+ δι φ�ρα
8γκλ9µατα, Tπως συν γεται 1πB διατ 4εις τ�" 54ηκ�στ�" !ι!λ*�υ τ\ν Bα-
σιλικ%ν: eO τ*τλ�ς M´ περ� πατρ�κτ/νων >ρ*Sει τ&ν π�ιν& τ�" θαν τ�υ στ&ν
πυρ� γι� τ�#ς φ�νε)ς συγγεν\ν (παρ. α´: eO φ�νε�ων πατ%ρα Q µητ%ρα κ...
«πυρ� παραδ�δ�ται»). ΣτBν τ*τλ� ΛZ´ (ν/µ�ς περ� µ�ι-ε*ας), παρ. �γ´, >ρ*Sε-
ται, Tτι > µ�ι-ε�ων δ�"λ�ς µ+ τ&ν γυνα)κα τ�" κυρ*�υ τ�υ «και)σθω».

ΣτBν τ*τλ� ΛΘ´ (περ� φ�νευτ\ν, φαρµακ\ν κα� µαθηµατικ\ν), παρ. στ´,

σε τ&ν εW-%ρεια στBν K ρ�λ� τBν ΦαλακρB ν� καλ%σ;η ν� διδ 4;η στ&ν �Aνα-
κτ�ρικ& Σ-�λ9, π�# ε�-ε (δρ�σει > παππ�"ς τ�υ Kαρλ�µ γν�ς, τBν �Iω ννη
Σκ\τ� �Eριγ%νη (Q Tπως > 
δι�ς Fγραφε τ� kν�µ  τ�υ: eIερ�γ%νης - Ierogenus).
Γρ φει γι’ αWτBν > Π. Kανελλ/π�υλ�ς: «E*ναι πραγµατικ	 καταπληκτικ� τ� γε-
γ�ν"ς, -τι .νας /νθρωπ�ς π�0 ε*ε καταγωγ1 2ρλανδικ1 κα� π�0 .φθασε στ1ν
3δρα τ�4 Kαρ"λ�υ τ�4 Φαλακρ�4 �π� τ1ν �Aγγλ�α, ε*ε τ1ν τ"λµη - µ)ς στ�ν
α2%να π�8, στ� Bυ9�ντι� κα� στ1 ∆8ση, τ� πνε4µα τ� κρατ�4σε α;στηρ	 στ	
)ρια της < �κκλησ�α - ν	 διακηρ8=>η -τι < σκ)ψη, �κ"µα κα� τ� θρησκευτικ�
δ"γµα, πρ)πει ν	 στηριθ>� στ1ν �πιστ@µη «π�0 �A BEλληνες Cν�µ�9�υν φιλ�-
σ�φ�α» («eIστ�ρ*α τ�" EWρωπαϊκ�" Πνε�µατ�ς», τ. A´, σελ. 162). Kα� στ&ν 5π/-
µενη σελ*δα σηµει3νει > Π. Kανελλ/π�υλ�ς: «DH θαραλλ)α διακ@ρυ=@ τ�υ, π�0
/ν�ι=ε τ�ν δρ"µ� γι	 τ1 νεFτερη φιλ�σ�φ�α �λλ	 κα� γι	 τ1 νεFτερη �πιστ@-
µη, ε*ναι -τι G λ"γ�ς, G Cρθ�ς λ"γ�ς, ε*ναι < H�ση κα� γι’ α;τ� �κ"µα τ� δ"γ-
µα κα� -τι < «α;θεντ�α» (Gπ�ι�υδ@π�τε πρ�σFπ�υ K κειµ)ν�υ, /ρα κα� τ%ν
Aερ%ν γραµµ�των) .ει τ1ν πηγ1ν της - Lν τ1ν .>η - µ"ν� στ1 λ�γικ@, �ν>% < λ�-
γικ1 δMν πηγ�9ει π�τM �π� τ1ν «α;θεντ�α».

Φυσικ� M διδασκαλ*α τ�" �Eριγ%ν�υς κατεδικ σθη σ+ δ�� συν/δ�υς δυτικ\ν
8πισκ/πων, τB 855 µ.X. κα� τB 859 µ.X. eH καταδ*κη τ�υ Tµως 'ταν στ&ν �Wσ*α
µ/ν�ν φραστικ9, 1φ�" M πρ�στασ*α τ�υ 1πB τBν K ρ�λ� τBν ΦαλακρB τ�" 8π%-
τρεψε ν� διδ σκ;η στ&ν AWτ�κρατ�ρικ& Σ-�λ& µ%-ρι τBν θ νατ� τ�" αWτ�κρ -
τ�ρ�ς. Mετ� δ+ τBν θ νατ� τ�" Kαρ/λ�υ τ� 
-νη τ�" �Eριγ%ν�υς - ν�νται· κατ’
.λλ�υς 8π%στρεψε στ&ν �Aγγλ*α Q FSησε στ&ν ∆υτικ& Γαλλ*α µ%-ρι τBν θ να-
τ/ τ�υ. �Aλλ� �( καταδ*κες τ\ν «α(ρετικ\ν» διδασκαλι\ν δ+ν 'ταν µ/ν�ν φρα-
στικ%ς. eH πιB συνηθισµ%νη π�ιν& 'ταν M πα"σις τ�ς διδασκαλ*ας γι� nνα -ρ�-
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νικB δι στηµα (κατ� καν/να 8π� nνα Fτ�ς). Kα� φ�ρε)ς «α(ρετικ\ν διδασκα-
λι\ν» δ+ν 'ταν µ/ν� λαϊκ�*, 1λλ� κα� κληρικ�*· Tπως > P�σκελλ)ν�ς, > 8π*-
σκ�π�ς τ�" Kαντ%ρµπ�υρυ =Aνσελµ�ς, τ�" Σ3λσµπαρυ > �Iω ννης. ∆+ν 'ταν
λ*γ�ι �( πρ�στ τες τ\ν «α(ρετικ\ν» διδασκ λων, Tπως > ΣυS%ρ, Mγ��µεν�ς τ�"
!ασιλικ�" 1!!αε*�υ τ�" eAγ*�υ ∆ι�νυσ*�υ, π�# πρ�στ τευσε τBν �A!ελ ρδ�.
E�ναι σ*γ�υρ�, Tτι > π πας δ+ν ε�-ε τBν 1π/λυτ� Fλεγ-� τ�" πνε�µατ�ς. =Eτσι
8φθ σαµε τBν IA´ α$\να M EWρ3πη ν� !ρ*θ;η 1πB «α(ρετικ+ς» διδασκαλ*ες. Tαυ-
τ/-ρ�να 1ναπτ�σσ�νται �( καλ+ς τ%-νες κα� στBν IB´ α$\να M 1νατρ�π& πρ�-
-ωρ� πρBς τ&ν �Aναγ%ννησιν. eO Π. Kανελλ/π�υλ�ς γρ φει γι� τBν IB´ α$\να:
«Στ�ν α2%να �κριH%ς α;τ�ν �κδηλFνεται G «δυναµικ�ς» E;ρωπαO�ς - G π�λ8-
πλ�κ�ς, G �ντιφατικ�ς µ)σα τ�υ, G �ρνητ1ς κ�θε «στατικ�4» π�λιτισµ�4, �κεOν�ς
π�0 αPρι� θ	 γ�ν>η Λε�ν�ρντ� ντ	 B�ντσι κα� Παρ�κελσ�ς, Mια1λ TAγγελ�ς
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�H π�λι�ρκ�α τ�ς Kωνσταντιν�υπ�λεως !π" τ�#ς Λατ�ν�υς σταυρ�φ�ρ�υς τ"
1204. (Mικρ�γραφ�α γαλλικ�� +ειρ�γρ,φ�υ τ�� ιε´ α.. - Παρ�σι, Bι2λι�θ4κη

τ�� Nαυστ,θµ�υ).



>ρ*Sεται M π�ιν& τ�ς κα�σης 8ν Sω;� γι� τBν 8µπρηστ& �$κ*ας µ%σα σ+ π/λη:
«γ�νεται περ�καυστ�ς». �Eπ*σης στBν τ*τλ� NA´ περ� π�ιν\ν, παρ. κα´, >ρ*Sε-
ται Tτι «�U δ�4λ�ι τ>� σωτηρ�>α τ%ν δεσπ�τ%ν �πιH�υλε8�ντες κα��νται». eH
π�ιν& τ�ς κα�σης 8πιφυλασσ/ταν 8π*σης κα� στ�#ς αWτ�µ/λ�υς κα� πρ�δ/-
τες µυστικ\ν σ+ 8-θρ�#ς (NA´ - λδ´). O( 8νδεικτικ+ς αWτ+ς 1ναφ�ρ+ς δε*-ν�υν,
Tτι > θ νατ�ς στ&ν πυρ� 8τ�γ-ανε εWρε*ας 8φαρµ�γ�ς στB !υSαντινB δ*και�.

TB πιB 1π�τρ/παι� Tµως ε�ναι, Tτι µ*α 1πB τ�ς πρ�!λεπ/µενες π�ιν+ς 'ταν
κα� τB «θηρι�µαεOν», Tπως συν γεται 1πB τBν τ*τλ� NA´ περ� π�ιν\ν, παρ.
κστ´: «Kεφαλικ1 τιµωρ�α �στ� τ� θηρ��ις Vπ�Hληθ�ναι K �ναιρεθ�ναι K τ�
παραπλ@σι�ν Vπ�στ�ναι». �Eπ*σης, στ&ν παρ γραφ� λδ´ τ�" $δ*�υ τ*τλ�υ
(NA´): «OA τ�ν δ�µ�ν �ρεθ�9�ντες ε2ς στ�σιν K θ"ρυH�ν, πρ�ς τ1ν �=�αν α;τ%ν
K φ�υρκ�9�νται K θηρι�µα�4σιν K περι�ρ�9�νται».

M+ τ&ν π�ιν9 τ�" «θηρι�µαεOν» Q τ�" «καυθ�ναι» τιµωρ�"νταν κα� �( «�ν
π"λει π�ι�4ντες �µπρησµ"ν, ε;τελεOς µMν Xντες». eH ρωµαϊκ& τακτικ9, δη-

κα� Σα�=πηρ, Λ�8θηρ�ς κα� TEρασµ�ς - γι	 πρFτη φ�ρ	 σ’ -λη τ�υ τ1ν .κτα-
ση (κα� σ’ -λ� τ�υ τ� H�θ�ς π�8, Yστ"σ�, δM µπ�ρεO �κ"µα ν	 τ� συνειδητ�-
π�ι@σ>η)». (�Eνθ. 1ν., σελ. 148).

II. H ANAΓENNHΣIΣ HΛΘE AΠO TOYΣ APABEΣ

eH π�ρε*α τ�" δυτικ�" κ/σµ�υ πρBς τ&ν �Aναγ%ννησιν vρ-ισε 1πB τBν Θ´ α$3-
να, Tταν > O�κ�ς τ\ν Σ�φ\ν τ�ς Bαγδ της συστηµατικ� wσ-�λ9θη µ+ τ&ν
1ρ-α*α 5λληνικ& φιλ�σ�φ*α κα� τ�ς 8πιστ�µες. O( �Eλληνες σ�φ�*, π�# ε�-αν
καταφ�γει στBν 1ρα!ικB κ/σµ� 84 α$τ*ας τ�" κατατρεγµ�" τ�υς στB µισελλη-
νικB BυS ντι�, Fσπειραν στερε� τBν σπ/ρ� τ�" 5λληνικ�" π�λιτισµ�". Kυρι�-
λεκτικ� στ� σκ�τειν� µεσαιωνικ� -ρ/νια �( =Aρα!ες δι%σωσαν τBν 5λληνικB π�-
λιτισµ/. Kα� αWτBν τBν π�λιτισµB τBν µετ%φεραν στ&ν EWρ3πη µ+ τ�ς κατακτ9-
σεις τ�υς. Kα� 1πB τ&ν 1ρα!ικ& eIσπαν*α > 5λληνικBς π�λιτισµBς 8παν%καµψε
στ&ν EWρ3πη 1πB τ&ν «π*σω π/ρτα». Kα*, Tπως M κατηγ�ρ*α «�π� Zλληνισµ>%»
(!υSαντινB «φρ�"τ�») 'ταν .γνωστη στ&ν ∆�σιν, > π�λιτισµBς εxρε πρ/σφ�-
ρ� Fδαφ�ς ν� καρπ*σ;η κα� π λι. Πνε�µατα, Tπως > �Aλ K*νδι, > �A!ικ%ννας κα�
(περισσ/τερ� > γεννηµ%ν�ς στ&ν K/ρντ�!α τ�ς eIσπαν*ας) �A!ερρ/ης 1νεστ -
τωσαν τB π�λιτιστικB τ%λµα τ�" Mεσα*ων�ς. T/σ� π�λ# µεγ λη 8πιρρ�& vσκη-
σαν �( =Aρα!ες στ�#ς ∆υτικ�ευρωπα*�υς, π�# 1κ/µα κα� αWτB τB λεγ/µεν�
εWγενικB πνε"µα τ�ς (ππ�σ�νης 5δρ Sεται στBν 1ρα!ικB τρ/π� Sω�ς, π�# κα�
αWτBς 'ταν 1π�τ%λεσµα τ�ς 8παφ�ς τ\ν �Aρ !ων µ+ τBν 5λληνικB π�λιτισµ/.
T/τε µ+ τBν φανατισµB τ�" νε�φ3τιστ�υ �( ∆υτικ�� 1νεS9τησαν πλ%�ν τ� πρω-
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τ/τυπα τ\ν Fργων. �Aγ�ραστ+ς παλαι\ν -ειρ�γρ φων κατ%κλυσαν τ&ν �Aνα-
τ�λ& κα� wγ/ραSαν 1διακρ*τως, 1νε! S�ντας τ�ς τιµ+ς στ� Iψη. T/σ� π�λ# M
S9τησις ε�-ε 1νε! σει τ�ς τιµ%ς, yστε > Mι-α&λ ΨελλBς διεµαρτ�ρετ�, γιατ* τ�
�$κ�ν�µικ  τ�υ δ+ν τ�" 8π%τρεπαν πλ%�ν ν’ 1γ�ρ S;η παλαι� -ειρ/γραφα. Kα�
> ΨελλBς 'ταν 1πB τ�#ς πλ�υσι3τερ�υς τ�" BυSαντ*�υ.

AWτ& M 1ν�-& τ�ς ∆�σεως πρBς τBν 1ρ-α)� 5λληνικB π�λιτισµB 8π%τρεψε σ+
πλ�θ�ς δυτικ\ν (ερωµ%νων ν’ 1σ-�ληθ�"ν µαS* τ�υ. T� δ+ 1ρ-ιερατικ� συµ-
!��λια 1ντεµετ3πιSαν µ+ 8πιε*κεια αWτ&ν τ&ν 8νασ-/λησιν. Πρ�στρ%-�υµε π -
λι στ� συµπερ σµατα τ�" Π. Kανελλ/π�υλ�υ, π�# γρ φει σ-ετικ : «�Aντ�κρυ-
9ε µ�λιστα συν	 G Aερωµ)ν�ς «σ�λαστικ�ς» διαλεκτικ�ς τ� αµ"γελ� τ�ς �πι-
ε�κειας στ	 ε�λη �πισκ"πων κα� <γ�υµ)νων συνετ%ν κα� [πιων στ� �νθρFπι-
ν� \θ�ς τ�υς, 3να αµ"γελ� π�0 \ταν “σεδ�ν /γνωστ�” στ1ν �νατ�λικ1 (Zλλη-
νικ1) �κκλησ�α» (8νθ. 1νωτ., σελ. 168). Bε!α*ως F-�υµε ν� παρατηρ9σ�υµε, π{ς
µ*α �Eκκλησ*α π�# κατεδ*ω4ε τBν 5λληνισµB δ+ν δ�ναται ν� |ν�µ Sεται «DEλλη-
νικ@». �Oσ� γι� τB -αµ/γελ�, δ+ν 'ταν σ-εδBν .γνωστ� στ&ν �Aνατ�λικ&
�Eκκλησ*α, 1λλ� Fλειπε παντελ\ς. T&ν 
δια 8π�-& στB BυS ντι� στ�ς 8κκλησ*ες
8ψ λλετ� τB «Συν�δικ/ν», π�# γ%µει 1φ�ρισµ\ν κατ� τ�" 5λληνικ�" πνε�µα-
τ�ς. eO }γι�ς N*κων µ+ τ� 
δια τ�υ τ� -%ρια Fπνιγε τBν Fφ�ρ� τ\ν 8θνικ\ν γαι\ν
Σπ ρτης �Aντ*�-�, γιατ� Fδει-νε 1ν�-& στ&ν 1ρ-α*α 5λληνικ& θρησκε*α· > δ+
�Iω. �Iταλ/ς, λ/γι�ς 1πB τ&ν �Iταλ*α π�# Fφερε στB BυS ντι� τB δυτικ�ευρω-
παϊκB πνε"µα, κατ%φυγε στ� κεραµ*δια τ�ς eAγ*ας Σ�φ*ας, Tπ�υ 8δικ Sετ� σ�ν
α(ρετικBς 1πB τ&ν σ�ν�δ�, γι� ν� 1π�φ�γ;η nνα θ νατ� 1ν λ�γ� τ�ς eYπατ*ας.
(Περισσ/τερα γι� τ&ν στ σιν τ�" BυSαντ*�υ Fναντι τ�" eEλληνισµ�" αWτ& τ&ν
8π�-& σ+ σ-ετικB .ρθρ�: «∆αυλ/ς», τ. 204, ∆εκ%µ!ρι�ς 1998, σελ. 12773). �Aπ%-

λαδ& τ�" K�λ�σσα*�υ, µ+ τ&ν κατακρε��ργηση 1νθρ3πων 1πB .γρια θηρ*α
διατηρ�"νταν κα� 8π� τ�ς !υSαντιν�ς 8π�-�ς, τ�Wλ -ιστ�ν �ς τ&ν 8π�-& τ�"
Λ%�ντ�ς ΣT´ (886 - 912 µ.X.).

�EκτBς 1πB τBν µαρτυρικB θ νατ� π�λ# συνηθισµ%νη 'ταν κα� M π�ιν& τ�"
1κρωτηριασµ�". =Eτσι, Tπως συν γεται 1πB τ� «Bασιλικ », δι φ�ρα 8γκλ9-
µατα τιµωρ�"νταν µ+ «ειρ�κ�πεOσθαι, ριν�κ�πεOσθαι» κ.τ.λ. O( µ�ι-�� τι-
µωρ�"νταν µ+ ριν�κ�π*α (ΛZ´, �α´), 8ν;\ µ+ τ&ν 
δια π�ιν& τιµωρ�"νταν κα�
.λλα σε4�υαλικ� 8γκλ9µατα: α(µ�µι4*α, συν�υσ*α µ+ καλ/γριες κ... �Aκ/µη,
M κτην�!ασ*α τιµωρ�"νταν µ+ εWν�υ-ισµ/. (T*τλ�ς ΛZ´, πε´: «OA �λ�γεν"µε-
ν�ι, _τ�ι κτην�H�ται καυλ�κ�π@σθωσαν». M+ 1κρωτηριασµB τ\ν -ειρ\ν τι-
µωρ�"νταν �( 1πελ τες καθ’ n4ιν κα� κατ’ 8π γγελµα, δηλαδ& �( Sω�κλ%πτες
(KE´, δ´), Tπως 8π*σης �( φ�νε��ντες σ+ συµπλ�κ& (ΛΘ´, ι!´), �( 8µπρηστ+ς
,παιθρ*ων �$κι\ν (Λθ´, στ´) κ... �Eπ*σης στ�#ς κλ%πτες 1ντικειµ%νων 1πB
(ερ� 8κκλησι\ν 8πιφυλασσ/ταν M π�ιν& τ�ς τ�φλωσης (ME´, ι!´).
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eH 8ντελ\ς 8νδεικτικ& αWτ& 1παρ*θµηση π�ινικ\ν διατ 4εων τ\ν «Bασι-
λικ%ν» δε*-νει τ&ν !αρ!αρ/τητα τ�" !υSαντιν�" π�ινικ�" συστ9µατ�ς. O(
π�ιν+ς τ�" 1κρωτηριασµ�" κα� τ�" µαρτυρικ�" θαν τ�υ 'ταν συ-ν/τατες
κα� ν�µ�θετικ� κατω-υρωµ%νες. Σ+ τ*π�τε δ+ν δι%φερε τB π�ινικB σ�στηµα
τ�" BυSαντ*�υ 1πB τB π�ινικB σ�στηµα τ\ν !αρ! ρων λα\ν τ�ς Mεσαιω-
νικ�ς EWρ3πης κα� 'ταν 84*σ�υ σκληρB µ+ τB 1ρ-αι/τερ� ρωµαϊκB δ*και�.
eO -ριστιανισµBς λ�ιπBν δ+ν ε�-ε 84ανθρωπ*σει καθ/λ�υ τ�ς π�ιν+ς (8κτBς κι
�ν θεωρηθ;� Oς 8παρκ&ς !ελτ*ωση, M 1παγ/ρευση τ�ς π�ιν�ς τ�ς σταυρ3σεως
– γι� θρησκευτικ�#ς λ/γ�υς). �Aκρωτηριασµ�� κα� θ νατ�ι στ&ν πυρ� 'ταν
εWρ%ως διαδεδ�µ%ν�ι κα� 1πB 8κε) πρ�%ρ-�νται .λλωστε κα� δι φ�ρα 8π3-
νυµα Tπως K�ψα-ε*λης, K�ψαρ-*δης, Kαµµ%ν�ς κ.τ.λ. �Oλα αWτ� δε*-ν�υν,
Tτι κα� τB BυS ντι� 'ταν nνα τυπικB µεσαιωνικB κρ τ�ς µ& F-�ν καµµι�ν
1π�λ�τως σ-%ση µ+ τB eEλληνικB Πνε"µα.

Mπ�ρ�"ν .λλωστε ν� 1ναφερθ�"ν πλ�θ�ς γνωστ\ν (στ�ρικ� µαρτυρικ\ν

ναντι σ’ αWτ& τ&ν α(ρετικ& ∆�σιν Fπρεπε ν� ,ψωθ;� nνα τε)-�ς, π�# θ� διεφ�-
λασσε τ&ν καθαρ/τητα τ�ς καθ’ Mµ�ς �Aνατ�λ�ς. Kα� αWτB τB τε)-�ς ,ψ3θη τB
1054 µ.X. µ+ τB >ριστικB σ-)σµα τ\ν δ�� 8κκλησι\ν, π�# ε�-ε Oς 1φ�ρµ& τB
“filioque”.

III. TO «FILIOQUE» AΠΛO ΠPOΣXHMA TOY ΣXIΣMATOΣ

TB Tτι τB “filioque” 'ταν �πλ\ς 1φ�ρµ& ε�ναι πεντακ θαρ�, 1φ�" M ∆υτικ&
�Eκκλησ*α ε�-ε υ(�θετ9σει τ&ν 8κπ/ρευσιν τ�" «eAγ*�υ Πνε�µατ�ς» κα� 1πB
τBν XριστB (υ(B) πεντακ/σια -ρ/νια πρ*ν. T&ν πρ3τη φ�ρ� τB υ(�θ%τησε τB
547 µ.X. σ+ σ�ν�δ� 1ρ-ιερ%ων στB T�λ%δ� 8ν;\ σ+ .λλη σ�ν�δ� στ&ν 
δια π/λιν
τB 589 µ.X. πρ�σετ%θη στB Σ�µ!�λ� τ�ς Π*στεως τ�ς Nικα*ας. M λιστα 84ετ -
S�ντας τ&ν 8κκλησιαστικ& (στ�ρ*α, θ� διαπιστ3σ�υµε π{ς M ∆υτικ& �Eκκλη-
σ*α Fδωσε σηµαντικ& !�9θεια στ&ν �Aνατ�λικ9, γι� ν� διατηρ9σ;η τ&ν δ�γµα-
τικ9ν της καθαρ/τητα. eO π πας 1φ3ρισε τBν |παδB τ�" µ�ν�φυσιτισµ�" πα-
τρι ρ-η �Aκ κι�· > π πας Γρηγ/ρι�ς B´ 1ντεστ θη στ&ν ε$κ�ν�κλαστικ& π�-
λιτικ& τ�" αWτ�κρ τ�ρ�ς Λ%�ντ�ς Γ´ (717 - 741 µ.X.)· κα� > δι δ�-/ς τ�υ στBν
παπικB θρ/ν� 1φ3ρισε συλλ9!δην Tλ�υς τ�#ς ε$κ�ν�κλ στες σ+ ε$δικ& σ�ν�-
δ� στ& P3µη. eO π πας Bιργ*λι�ς, π�λ%µι�ς τ�" µ�ν�φυσιτισµ�", 84ωρ*σθη σ+
νησ� τ�ς Πρ�π�ντ*δ�ς κα� > π πας Mαρτ)ν�ς, π�λ%µι�ς τ�" µ�ν�θελητισµ�",
συνελ9φθη στ&ν �Iταλ*α κα� 84ωρ*σθη στ&ν Xερσ\να τ�ς OWκραν*ας, Tπ�υ µετ’
|λ*γ�ν 1π%θανε, 8π� αWτ�κρατ�ρ*ας τ�" K3νσταντ�ς B´ (641 - 668 µ.X.).

Στ&ν Z´ �$κ�υµενικ& σ�ν�δ� τ�ς Nικα*ας τB 787 µ.X., π�# 1π�κατ%στησε τ&ν
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|ρθ�δ�4*α, πρ�σεκλ9θη τιµητικ� > π πας �AδριανBς A´ κα� συµµετε)-αν π -
µπ�λλ�ι δυτικ�� (ερ ρ-ες. Παρατηρ�"µε δηλαδ9, Tτι 200 -ρ/νια µετ� τ&ν υ(�-
θ%τησιν τ�" “filioque” k-ι µ/ν� δ+ν ε�-ε 8γερθ� δ�γµατικB S9τηµα, 1λλ� 8π�
πλ%�ν 8ν 1γαστ;� συνεργασ*;α ∆υτικ& κα� �Aνατ�λικ& �Eκκλησ*α 1ντεµετ3πισαν
τ�ς α(ρετικ+ς διδασκαλ*ες. �Oσ� γι� τB πρ\τ� σ-)σµα 8π� πατρι ρ-�υ Φωτ*�υ
τB 867 µ.X. M 8π*κλησις τ�ς υ(�θεσ*ας τ�" filioque 1πB τ�#ς δυτικ�#ς ε�-ε π�-
λιτικ� α
τια (τBν Fλεγ-� τ�ς νε/τευκτης B�υλγαρικ�ς �Eκκλησ*ας). Γι� τBν λ/-
γ� αWτ/, µ/λις vρθησαν �( π�λιτικ+ς διαφ�ρ%ς, τB δ�γµατικB S9τηµα 8λησµ�-
ν9θη γι� 200 1κ/µα -ρ/νια. =Aρα 1λλ�" πρ%πει ν’ 1ναSητ9σ�υµε τ� α
τια τ�"
σ-*σµατ�ς. Kα� ε�ναι αWτ� π�# 8θ*4αµε: 1φ’ 5νBς M πρωτ�καθεδρ*α τ�" -ρι-
στιανικ�" κ/σµ�υ κα� κυρ*ως M µεταστρ�φ& τ�ς ∆�σεως πρBς τ&ν σπ�υδ&ν τ�"
5λληνικ�" π�λιτισµ�". Kα� κ τω 1πB αWτ&ν τ&ν .π�ψιν λαµ! νει $δια*τερη
!αρ�τητα M φρ σις τ�" πατρι ρ-η Kαµατερ�" «α;τ1 < σκ8λα µ`ς .φαγε», Tταν
8πικεφαλ�ς φανατισµ%ν�υ k-λ�υ κατ%στρεψε τB σ;ωS/µεν� µ%-ρι τ/τε (1204
µ.X.) .γαλµα τ�ς �Aθην�ς. ∆ηλαδ& τ&ν �Aνατ�λικ& Pωµαϊκ& AWτ�κρατ�ρ*α τ&ν
κατ%λα!αν φ�ρε)ς τ�" 1ρ-α*�υ 5λληνικ�" π�λιτισµ�". Kα� δ+ν ε�ναι λ*γ�ι �(
(στ�ρικ�� π�# ,π�στηρ*S�υν, Tτι τB kν�µα «BEλλην» 1να!ι3νει µ+ τ&ν λατιν�-
κρατ*α.

IV. EΠIΛOΓOΣ

�Oµως αWτB τB π�λιτιστικB τε)-�ς, π�# ,ψ3θη µετα4# �Aνατ�λ�ς κα� ∆�σε-
ως, δ+ν wµπ/δισε τ&ν π�λιτικ& συνεργασ*α µετα4� τ�υς. M λιστα �( σ-%σεις

θαν των Q 1κρωτηριασµ\ν. �Eνδεικτικ� µπ�ρε) ν� 1ναφερθ;� M τ�φλωση
τ�" Kωνσταντ*ν�υ ΣT´ 1πB τ&ν 
δια τ�υ τ&ν µητ%ρα E$ρ9νη, M τ�φλωση τ�"
Mρωϊκ�" Pωµαν�" ∆ι�γ%νη 1πB τ�#ς π�λιτικ��ς τ�υ 1ντιπ λ�υς τB 1071 µ.X.,
καθ{ς κα� > θ νατ�ς µ+ 1κρωτηριασµB σ+ -%ρια κα� π/δια τ�" 8παναστ τη
Θωµ� τ�" Σλ !�υ κα� τ�" γι�" τ�υ �Aναστασ*�υ, Tταν συνελ9φθησαν 1πB
τBν αWτ�κρ τ�ρα Mι-α&λ B´ τB 823 µ.X. Π�λ# γνωστ& περ*πτωση ε�ναι .λλω-
στε κα� > θ νατ�ς στ&ν πυρ� τ�" Mγ%τη τ�ς α�ρεσης τ\ν B�γ�µ*λων Bασι-
λε*�υ στBν eIππ/δρ�µ� τ�ς Kωνσταντιν��π�λης, µ+ 8ντ�λ& τ�" �Aλ%4ι�υ K�-
µνην�" κα� µ+ τ&ν σ�µφωνη γν3µη τ�ς �Eκκλησ*ας. eYπ ρ-�υν τ%λ�ς µαρ-
τυρ*ες γι� θαν τωση στ&ν πυρ� 1νων�µων 1τ/µων 8π� !ασιλε*ας Λ%�ντ�ς ΣT´,
�Aνδρ�ν*κ�υ κα� .λλων αWτ�κρατ/ρων 1πB διαφ/ρ�υς συγγραφε)ς (Θε�-
φ νης, Nικ9τας Xωνι της κ...) κα� 1ντ*στ�ι-ες µαρτυρ*ες γι� 1κρωτηρια-
σµ�#ς διαφ/ρων πρ�σ3πων.

TB τελικB συµπ%ρασµα λ�ιπBν ε�ναι, Tτι M !αρ!αρ/τητα κα� M σκληρ/τη-
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τα 'ταν κα� ν�µικ� κατω-υρωµ%νη στB !υSαντινB κρ τ�ς, παρ� τBν «-ρι-
στιανικB» κα� «φιλ νθρωπ�» -αρακτ�ρα τ�υ, σ�µφωνα µ+ τ�ς κατεστηµ%νες
1π/ψεις. �Aντιθ%τως M µ& -ριστιανικ& 1ρ-α*α eEλλ δα ε�-ε 1π�δει-θ;� π�λ#
πιB π�λιτισµ%νη κα� φιλ νθρωπη 1πB τ� -ριστιανικ� µεσαιωνικ� κρ τη. [Σ.σ.
O( π�ιν+ς π�# 8π%!αλλαν κατ� καν/να τ� δ*καια τ\ν 1ρ-α*ων 5λληνικ\ν
π/λεων 'σαν α) �$κ�ν�µικ+ς (πρ/στιµα - δηµε�σεις), !) ,περ�ρ*ες (84�ρ*α,
|στρακισµBς) κα� γ) M κεφαλικ& (θ νατ�ς). Π�ιν+ς πρ�σ! λλ�υσες α) τ&ν
8λευθερ*α (µακρ�-ρ/νια φυλ κιση - κ θειρ4η) κα� !) τ&ν 1κεραι/τητα τ�"
σ3µατ�ς (1κρωτηριασµ��) 'σαν σ-εδBν 8ντελ\ς 1ν�παρκτες, δεδ�µ%ν�υ Tτι
M 8λευθερ*α κα� τB 1νθρ3πιν� σ\µα 8θεωρ�"ντ� (ερ� στ&ν 1ρ-α*α eEλλ -
δα]. Kα� στBν τ�µ%α τ�ς δικαι�σ�νης λ�ιπBν M 8πικρ τηση τ�" -ριστιανι-
σµ�" δ+ν ε�-ε 8πιφ%ρει �Wδεµ*α πρ/�δ� σ+ σ-%ση µ+ τ&ν 1ρ-α*α eEλλ δα,
Tπως 1κρι!\ς συν%!η κα� µ+ τ�#ς ,π/λ�ιπ�υς τ�µε)ς τ�" π�λιτισµ�".

7E+ετλα9�ς
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τ�υς, $δια*τερα µετ� τ&ν πανωλεθρ*α τ\ν BυSαντιν\ν στB MατSικ+ρτ (1071
µ.X.), συνεσφ*-θησαν. Παρ� τ&ν µετα4� τ�υς ,π�ψ*α BυSαντιν�� κα� ∆υτικ��
συνεµ -ησαν στ�ς σταυρ�φ�ρικ+ς 8κστρατε)ες. M λιστα τB BυS ντι� 8παν%-
κτησε - ριν αWτ�ς τ�ς συµµα-*ας 8δ φη τ�ς Mικρ�ς �Aσ*ας, π�# 1πB µ/ν� τ�υ
'ταν 1δ�ναµ� ν� 8πανακτ9σ;η. M+ τ&ν παρα-3ρησιν 8µπ�ρικ\ν πρ�ν�µ*ων
π/τε στ�#ς eEνετ��ς, Γεν�υ τες κα� ΠιSαν��ς, δυτικ�� κατ%κλυσαν τ&ν Kων-
σταντιν��π�λιν. Στ&ν 1κµ9 της M δυτικ& κ�ιν/τητα Fφθασε τ� 60.000 µ%λη.
�Aκ/µα κα� µ�ναστ9ρια (σ�ν �$κ�ν�µικ�� |ργανισµ��) συνειργ σθησαν µ+ τ�#ς
α(ρετικ�#ς δυτικ�#ς 8µπ/ρ�υς. T%λ�ς �( δυτικ�� Mγεµ/νες µ%σα 1πB $δια*τερες
συµµα-*ες 8νεπλ κησαν στ� 8σωτερικ� τ�" BυSαντ*�υ. Kυρι�λεκτικ� πρ�ν τ&ν
κατ ληψιν τ�ς Kωνσταντιν�υπ/λεως �( αWτ�κρ τ�ρες τ�" BυSαντ*�υ 8τ%λ�υν
,πB τ&ν α�ρεσιν τ\ν δυτικ\ν Mγεµ/νων. eH δ+ 1δυναµ*α τ\ν !υSαντιν\ν αWτ�-
κρατ/ρων �Iσαακ*�υ �Aγγ%λ�υ κα� �Aλε4*�υ ν� 1π�δ3σ�υν τ� ,πεσ-ηµ%να,
8στ θη M α$τ*α τ�ς πτ3σεως τ�ς Kωνσταντιν�υπ/λεως, παρ� τ&ν 1ντ*θεσιν τ�"
π πα �Iν�κ%ντι�υ Γ´ π�# 1φ3ρισε τ�#ς καταληψ*ες. Kα� Tπως θ� 84ετ σ�υµε
σ+ 5π/µεν� .ρθρ�, Tσ� M �Aναγ%ννησις Fκανε !9µατα πρ�/δ�υ στ&ν ∆�σιν, τ/-
σ� 1ν%!αινε τB 1ντιδυτικB µ%ν�ς στ&ν �Aνατ�λικ& �Eκκλησ*α. =Eφθασαν στB ση-
µε)� �( 1νθενωτικ�� ν� πρ�τιµ9σ�υν τ&ν παρ δ�σιν τ�ς �Aνατ�λ�ς στ�#ς T��ρ-
κ�υς, πρ�κειµ%ν�υ ν� 1να!ι3σ;η > 1νθελληνικBς !υSαντινισµ/ς. Kα� �ς θυµη-
θ�"µε στ&ν κατακλε)δα τ�" .ρθρ�υ αWτ�" τ� λ/για τ�" θαυµαS/µεν�υ 1πB τBν
π. Γε3ργι� MεταλληνB Tυπ λδ�υ - �Iακω! τ�υ: «-π�υ πατεO T�4ρκ�ς ε*ναι
Pωµι�σ8νη».

7Aθαν,σι�ς K�υκ�2�στας



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

O( eIσπαν�� -ρ�νικ�γρ φ�ι τ�" 16�υ α$3να δι%σωσαν 1πB τ&ν παρ δ�ση τ\ν =Iνκα τBν θρ"λ�
τ�" λευκ�" θε�" - πρ�γ/ν�υ, π�# 'ρθε 1π’ τBν �κεανB τ�ς 1νατ�λ�ς φ%ρν�ντας στ&ν �Aµερικ& τBν
π�λιτισµ/. eO θρ"λ�ς αWτBς 8πι!ε!αι3νεται 1π’ τ� 1ρ-αι�λ�γικ� κατ λ�ιπα π�# !ρ*σκ�νται δι -
σπαρτα στ&ν περι�-& τ�" Περ�": τε*-η κα� κτ9ρια µ+ κυκλ3πεια, µινωϊκ9, µυκηναϊκ& τ�ι-�δ�µ9,
θ%ατρα, διπελ%κεις, σ! στικες, µινωϊκ� σ�µ!�λα καθ{ς κα� nνας µεγ λ�ς 1ριθµBς 8πιγραφ\ν γραµ-
µικ�ς γραφ�ς A´. �Eντυπωσιακ3τερ� Tµως τεκµ9ρι� τ�ς παρ�υσ*ας τ\ν eEλλ9νων στ&ν N/τια �Aµε-
ρικ& κατ� τB 1π3τατ� παρελθBν 1π�τελε) M γλ\σσα τ\ν =Iνκα. O( συγγραφε)ς τ�" παρ/ντ�ς Fργ�υ
παραθ%τ�υν 850 περ*π�υ λ%4εις τ�ς γλ3σσας τ\ν K%τσ�υα (πρ�γ/ν�υ φυλ�ς τ\ν =Iνκα), �( >π�)ες
nλκ�υν καθαρ� τ&ν πρ�%λευσ9 τ�υς 1π’ τ&ν 5λληνικ& γλ\σσα. Kα� µ λιστα κατ� παρ/µ�ι� τρ/π�
µ+ 8κε)ν�ν τ�ς γλ3σσας τ\ν κατ�*κων τ\ν ν9σων τ�" E$ρηνικ�" �Ωκεαν�" (δ+ς «∆αυλ/ς», τε�-η
169, 170). eH 8τυµ�λ�γικ9, φων�λ�γικ& κα� σηµασι�λ�γικ& 1ν λυση π�# 8πι-ειρ�"ν ε�ναι $δια*τε-
ρα 8π*π�νη, 1φ�" M συγγ%νεια κα� συ-ν� M >µ�ι/τητα µετα4# τ\ν δ�� γλωσσ\ν 8ντ�π*Sεται σ+
πρ3ιµ� στ δι� τ�ς 5λληνικ�ς, πρ�γµα π�# 1παιτε) καλ& γν3ση τ\ν >µηρικ\ν τ�πων κα� τ�ς δω-
ρικ�ς διαλ%κτ�υ, τ&ν >π�*α κα� διαθ%τ�υν �( δ�� συγγραφε)ς. eH πρ�σαρµ�γ& τ�ς 5λληνικ�ς στ�ς
φωνητικ+ς $διαιτερ/τητες τ\ν φυλ\ν αWτ\ν, σ+ συνδυασµB µ+ τB π%ρασµα τ�" -ρ/ν�υ κα� τ&ν 1π�-
µ/νωση, 8π%φεραν π�λυπ�*κιλες µεταλλαγ%ς, τ�ς >π�)ες Tµως τB Fµπειρ� µ τι τ\ν δ�� 8ρευνητ\ν
ε7κ�λα συλλαµ! νει κα� 84ηγε). Mερικ� παραδε*γµατα: churi = κ/ρη, china = γ�να - γυν9, mama =
µ9τηρ, hua = υ(/ς, hatana = -ιτ3νας, wayra = 19ρ, 1%ρας, chiri = κρ��ς κα� .λλα 1κ/µη >µιλητικ3-
τερα.

Παν. Λ. K�υ2αλ,κης

Σ. ∆ΩPIKOΣ - K. XATZHΓIANNAKHΣ, OA TIνκα µιλ�4σαν
DEλληνικ	

Γι	 τ1ν κατ�σταση στ�ν Zλληνικ� �λλ	 κα� διεθν� µ�υσικ� %ρ� �δ"θη <
ε;καιρ�α ν	 συ9ητ@σ�υµε µM τ�ν Gµ�γεν� µ�υσικ�συνθ)τη κ. �Aλ)=ανδρ�
Xα�λη, G Gπ�O�ς κατ	 τ1ν τελευτα�α ε2κ�σαετ�α 9f� κα� δηµι�υργεO στ1ν
N)α DY"ρκη, µ�α π"λη «ωνευτ@ρι�» Zτερ�κλ@των π�λιτιστικ%ν στ�ιε�ων κα�
συνακ"λ�υθα µ�υσικ%ν �κ�υσµ�των, -π�υ < �µπειρ�α π�0 �π�κτ>̀  κανε�ς κα�
< Cρθ1 �=ι�λ"γησ@ της ε*ναι 3νας δ"κιµ�ς «δρ"µ�ς» γι	 τ1ν �=αγωγ1
�σφαλ%ν συµπερασµ�των. T	 συµπερ�σµατα α;τ	 �κτ�θενται παρακ�τω κα�
πρ�κ8πτ�υν �π� τ�ς �νδιαφ)ρ�υσες πληρ�φ�ρ�ες π�0 µ`ς .δωσε G συνθ)της,
-ταν πρ"σφατα �πισκ)φθηκε τ1ν �Aθ@να κα� µιλ@σαµε γ8ρω �π� τ1ν Zλλη-
νικ1 κα� =)νη µ�υσικ@.

❶ DH �π@ηση τ�ς Zλληνικ�ς µ�υσικ�ς στ�ς %ρες τ�4 �=ωτερικ�4 κα� 2δι-

�H ?λληνικ@ µ�υσικ@ στ"ν κ�σµ�



α�τερα στ1ν �Aµερικ1 �φ�ρ>` κατ	 τ� πλεOστ�ν σM συγρ"ν�υς συνθ)τες, τ%ν
Gπ��ων �A δηµι�υργ�ες �κλαµH�ν�νται Yς κατ’ �=�1ν Zλληνικ1 µ�υσικ1 πρ�-
σαρµ�σµ)νη Yς πρ�ς τ1ν .µπνευση κα� τ1ν �κτ)λεση στ� α2σθητ@ρι� λα%ν,
π�0 �γν��4ν τ� H�θ�ς κα� τ1ν π�ικιλ�α τ�ς µ�υσικ�ς παραδ"σεως στ1ν µη-
τρ�π�λιτικ1 DEλλ�δα. �Aντιπρ�σωπευτικFτερ�ι α;τ�4 τ�4 iε8µατ�ς ε*ναι
τ"σ� G B. Παπαθανασ��υ -σ� κα� G Γι�ννης Xρυσ�µ�λλης, τ%ν Gπ��ων �A συν-
θ)σεις ε*ναι ε;ρ)ως διαδεδ�µ)νες κα� κατα=ιωµ)νες. BEνας δε8τερ�ς τ8π�ς
µ�υσικ�ς, λιγFτερ� �=απλωµ)ν�ς στ� διεθνMς µ�υσικ� στερ)ωµα, ε*ναι τ	
«κλασσικFτερα» Zλληνικ	 µ)λη τ�4 M. Θε�δωρ�κη (γνωστ	 κυρ�ως �π� τ�ν
κινηµατ�γρ�φ�) κα� τ�4 M. Kαλ�µ��ρη. �Iδια�τερη θ)ση δM κατ)ει < µ�υσικ1
τ�4 I. kεν�κη, τ�ν Gπ�O� π�λλ�� θεωρ�4ν Yς τ�ν �=ι�λ�γFτερ� µ�υσικ� τ�4
δευτ)ρ�υ <µ�σε�ς τ�4 ε2κ�στ�4 α2%ν�ς. T)λ�ς < παραδ�σιακ1 κα� δηµ�τικ1
µ�υσικ1 τ�4 τ"π�υ µας ε*ναι σεδ�ν /γνωστη στ� ε;ρ0 κ�ιν� µM µ"νη �=α�-
ρεση τ�0ς τ�υρ�στες, π�0 �πισκ)πτ�νται τ1ν DEλλ�δα κι .�υν τ1ν δυνατ"-

�Eν\ 8γγ*S�µε τ&ν δε�τερη -ιλιετ*α, nνα π�λ# παλαι/τερ� α
τηµα 8πανατ�π�θετε)ται κα� π λι:
> -ωρισµBς κρ τ�υς κα� 8κκλησ*ας. Πλ��σια ε�ναι M 1ρθρ�γραφ*α τ\ν Mµερ\ν µας γι� τB θ%µα
αWτ/. eO διδ κτωρ Θε�λ�γ*ας κα� K�ινωνι�λ�γ*ας Γ. M�υστ κης Fκανε τBν κ/π� ν� 1νθ�λ�γ9σ;η
τ&ν 1ρθρ�γραφ*α κα� ν� τ&ν 8κδ3σ;η σ’ nνα τ�µ*δι�, Tπ�υ ,π ρ-�υν κα� �( δ�� 1π/ψεις, τ�" -ωρι-
σµ�" Q k-ι κρ τ�υς κα� 8κκλησ*ας. Στ&ν �Wσ*α δ+ν ε�ναι µ*α πραγµατε*α τ�" $δ*�υ τ�" συγγραφ%-
ως 1λλ� συλλ�γ& .ρθρων, π�# 1ν µεσ  τ�υς ,π ρ-�υν κα� �( 1π/ψεις τ�" 
δι�υ.

eH 8κκλησ*α σ+ Tλες τ�ς θρησκε)ες τ�" κ/σµ�υ ε�ναι Fκφρασις µ%σ;ω θρησκευτικ\ν κειµ%νων. eH
δ+ θρησκε*α ε�ναι 1ναπ/σπαστ� στ�ι-ε)� π�λιτισµ�" τ\ν λα\ν, 1κ/µα κα� �ν αWτB σηµα*ν;η τ&ν
Fλλειψιν π�λιτισµ�", Tπως Fγινε τBν Mεσα*ωνα. =Aρα 8κ τ\ν πραγµ των δ+ν ε�ναι δυνατBν ν� δια-
-ωρισθ�"ν κρ τ�ς κα� θρησκε*α. �Oταν δ+ M θρησκε*α 5δρ Sεται σ+ 84�υσιαστικB δ/γµα, M 8κκλη-
σ*α δ+ν κ νει τ*π�τ’ .λλ�, παρ� ν� τB 8κφρ S;η. =Eτσι δ+ν ,π ρ-ει καν%να 8κκλησιαστικB 1δι%4�-
δ�, 1λλ� θρησκευτικ/.

Θ� 'ταν 1διαν/ητ� γι� τ�#ς 1ρ-α*�υς �Eλληνες ν� -ωρ*σ�υν κρ τ�ς κα� 8κκλησ*α· �7τε κα�
,π�ρ-ε καν%νας λ/γ�ς ν� συµ!;� αWτ/, 1φ�" M 1ρ-α*α θρησκε*α δ+ν 8στηρ*Sετ� σ+ καν%να δ/γµα.
TB πρ/!ληµα 8τ%θη 1πB τ&ν 8πι!�λ& τ�" -ριστιανικ�" δ/γµατ�ς κα� µετ , Tταν τ� Tρια 1σκ9σεως
τ�ς 84�υσ*ας µετα4# κ�σµικ\ν κα� θρησκευτικ\ν λειτ�υργ\ν 'σαν 1σαφ�. =Eκτ�τε δ+ ,π�ρ-ε 1ντα-
γωνισµBς µετα4# κ�σµικ�ς κα� 8κκλησιαστικ�ς 84�υσ*ας. Στ&ν �Wσ*α > δια-ωρισµBς κρ τ�υς κα�
8κκλησ*ας σηµα*νει καθ�ρισµB τ\ν >ρ*ων 1σκ9σεως τ�ς 84�υσ*ας µετα4� τ�υς. M+ .λλα λ/για, κα�
�ν 1κ/µη συµφων9σ�υν κρ τ�ς κα� 8κκλησ*α γι� τ� Tρια τ�ς 84�υσ*ας τ�υς, δ+ν πρ/κειται ν’ 1λλ 4;η
τB π�λιτειακB 84�υσιαστικB πρ/τυπ�. Γι� τBν λ/γ� αWτB κα� M 1ντ*θεσις τ\ν |παδ\ν τ�" -ωρισµ�"
1ναλ3νεται σ’ nναν 1ντικληρικB 1γ\να. Kα� αWτB θυµ*Sει Fντ�να τ&ν λαϊκ& ρ�σιν: «Φτα*ει > γ ι-
δαρ�ς κα� !αρ�µε τB σαµ ρι».

E�ναι συ-νB φαιν/µεν� > 1ντικληρικBς 1γ3νας ν� >δηγ�ται σ+ 1ντιφ σεις, γιατ� π�λλ+ς φ�ρ+ς
,π�κρ�πτει πρ�σωπικ+ς 8πιθ%σεις. K τι τ%τ�ι� Tµως µ�ς κ νει ν� ,π�ψιαS3µαστε nνα 1πB τ� τε-

Γ. MOYΣTAKHΣ, �Aν�γκη ωρισµ�4 κρ�τ�υς - �κκλησ�ας.
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λευτα)α .ρθρα τ�" !ι!λ*�υ, τB «�Aριεπισκ"π�υ δι�λ�σθηση», π�# σ�ν 1νυπ/γραφ�, µ�λλ�ν στBν
Γ. M�υστ κη πρ%πει ν� -ρεωθ;�. Σ’ αWτB κατηγ�ρε)ται > 1ρ-ιεπ*σκ�π�ς, Tτι µ+ τ�#ς λ/γ�υς τ�υ
κινδυνε�ει ν� περιθωρι�π�ιηθ;� M 8κκλησ*α κα� ν� 8γκλω!ισθ;� στ&ν περ*µετρ� τ\ν 8θνικιστικ\ν
λαϊκ*στικων κινηµ των. Kι αWτB ε�ναι σωστ/. �Oµως ν� τBν κακ*S;η στ&ν συν%-εια, γιατ� δ+ν πρ�-
ωθε) τ&ν ,παγωγ& τ�ς 8κκλησ*ας κα� π λι στB Φαν ρι, k-ι µ/ν�ν ε�ναι 1ντιφατικ/, 1λλ� ,π�κρ�-
πτει κα� µεγαλ�τερη 8πιθυµ*α ,π�ταγ�ς τ�ς κ�σµικ�ς 84�υσ*ας στ&ν 8κκλησιαστικ9, 1φ�" > πα-
τρι ρ-ης ε
τε 8π� ρωµαι�κρατ*ας ε
τε 8π� τ�υρκ�κρατ*ας τ&ν 1π/λυτη διαπλ�κ& κρ τ�υς κα� 84�υ-
σ*ας 84%φραSε.

7Aθαν,σι�ς K�υκ�2�στας

Πρ�σιτB 1πB κ θε .π�ψη ε�ναι σ+ Tλ�υς τB 8ν λ/γ�ω λε�κωµα, π�# F-ει Oς θ%µα τ�υ τ&ν (στ�ρ*α,
τB θρησκευτικB ,π/!αθρ�, τ&ν 1ρ-ιτεκτ�νικ& κα� τ&ν ε$καστικ& σ�νθεση τ�ς �Aκρ�π/λεως τ\ν
�Aθην\ν, -ωρ�ς Oστ/σ� ν� περι�ρ*Sεται µ/ν� στ� στ�ι-ε)α π�# 1φ�ρ�"ν στBν Παρθεν\να, τ� Πρ�-
π�λαια, τB �Eρε-θε)� κα� τ� .λλα µνηµε)α τ�" eIερ�" Bρ -�υ. Γ*ν�νται 8π*σης 8κτενε)ς 1ναφ�ρ+ς
στ� Παναθ9ναια, στ& S3νη τ\ν 1ρ-α*ων �Aθηνα*ων, στ� µεγ λα (στ�ρικ� γεγ�ν/τα, στ&ν 8πιρρ�&
π�# vσκησαν κα� 1σκ�"ν �( 5λληνικ�� ρυθµ�� 8κτBς eEλλ δ�ς, στ� πρ�!λ9µατα τ\ν 1ρ-α*ων µνη-
µε*ων σ9µερα, 8ν�\ στB τ%λ�ς τ�" 8ντ�π�υ παρατ*θεται π�λ�στηλ� γλωσσ ρι�, π�# !�ηθ� τBν µ&
84�ικειωµ%ν� µ+ τ&ν 1ρ-α*α πραγµατικ/τητα 1ναγν3στη, ν� καταναν�9σ�η καλ�τερα τ�ς πληρ�-
φ�ρ*ες π�# λαµ! νει. =A4ια 8πα*ν�υ ε�ναι τ/σ� τ� (στ�ρικ� κα� π�λιτιστικ� 1κρι!� κα� παραδε-
κτ� κε*µενα δι� -ειρBς Fiona Mc Donald Tσ� κυρ*ως κα� M ε$κ�ν�γρ φηση τ�" Mark Bergin, π�#
1π�δ*δει µ+ ρεαλιστικB τρ/π� πρ/σωπα κα� πρ γµατα τ�ς 1ρ-α*ας 8π�-�ς. eO τ%λει�ς συνδυασµBς
ε$κ/νας κα� γρ µµατ�ς >πωσδ9π�τε καθιστ;� τB τελικB 1π�τ%λεσµα ε7ληπτ� κα� $σ�ρρ�πηµ%ν�,
καθ{ς > 8νδιαφερ/µεν�ς 1π�κτ;� γν3σεις µ+ εW-αρ*στηση κα� α
σθηση γ�ητε*ας.

M,ρι�ς MαµανAας

F. Mc DONALD,  Περιπλ�νηση σ’ 3ναν �ραO� Zλληνικ� να�

τητα ν	 τ1ν �κ�8σ�υν �δ%.

❷ OA �µπνε8σεις τ%ν �λα�στων Gµ�γεν%ν µας µ�υσικ�συνθετ%ν �πηρε�-
9�νται τ"σ� �π� τ�0ς πρεσHυτ)ρ�υς τ�υς συνθ)τες, π�0 κ�ν�υν διεθν� στα-
δι�δρ�µ�α, -σ� κα� �π� τ� περιH�λλ�ν µ)σα στ� Gπ�O� 9�4ν κα� σπ�υδ�9�υν
τ1 µ�υσικ@. OA συνθ)σεις τ�υς �ν��τε αρακτηρ�9�νται, καταρηστικ	 _ µ@,
Yς �κ�λ�υθ�4σες τ� ρε4µα τ�ς «N)ας �Eπ��ς».

❸ BEνα ν)� ε*δ�ς µ�υσικ�ς, εVρισκ"µεν� H)Hαια �κ"µη σM π�λ0 πρFιµ�
στ�δι�, ε*ναι α;τ� π�0 πρ�κ8πτει �π� τ� συνδυασµ� τ�4 συγρ"ν�υ κλασ-
σικ�4 µ)λ�υς µM τ�ς µ�υσικMς παραδ"σεις διαφ"ρων ωρ%ν κα� λα%ν
(«Ethnik»). DH π�ι"τητα τ�ς συνθ)σεως �δ% �=αρτ`ται τ"σ� �π� τ1ν µ�υσικ1
παιδε�α τ�4 συνθ)τη, -σ� κα� �π� τ1ν Aκαν"τητ� τ�υ ν	 συνδυ�σfη τ1 φ�λ-
κλ�ρικ1 µ�υσικ1 τ�ς Fρας τ�υ µM τ� σ8γρ�ν� µ)λ�ς. TIσως α;τ� τ� iε4µα
–π�0 δ8ναται ν	 �κληφθf� κα� Yς συνειδητ1 �ντ�δραση τ%ν διαφ"ρων �θνι-
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κ�τ@των καλλιτεν%ν στ1ν παγκ�σµι�π��ηση κα� πρ�H�λ1 συγκεκριµ)νων
µ�υσικ%ν µ�ρφωµ�των µM ταυτ"ρ�νη 2σ�π)δωση τ�ς µ�υσικ�ς τ%ν διαφ"-
ρων λα%ν– ν	 �π�τελf� κα� τ� κ8ρι� µ�υσικ� iε4µα τ�4 πρ�σε�4ς µ)λλ�-
ντ�ς.

• A;τ	 ε*ναι τ	 συµπερ�σµατα γι	 τ1ν ε2κ"να τ�ς Zλληνικ�ς κα� διεθν�4ς
µ�υσικ�ς πραγµατικ"τητας τ�4 Gµ�γεν�4ς µ�υσικ�συνθ)τη κ. �Aλ)=ανδρ�υ
Xα�λη, π�0 �πεκ"µισε 9%ντας κα� δηµι�υργ%ντας στ1ν N)α DY"ρκη. DO
mδι�ς στ�ς µ�υσικ)ς τ�υ δηµι�υργ�ες Hασ�9εται στ	 πρ"τυπα τ�ς µ1 τυπ�-
π�ιηµ)νης �ρα�ας κα� δηµFδ�υς µ�υσικ�ς µας. T"σ� στ� παλαι"τερ� .ργ�
τ�υ «�Aντιθ)σεις» -σ� κα�, -πως λ)γει G mδι�ς, στ� πρ�ετ�ιµα9"µεν� «�Aπ"λ-
λων�ς T)µεν�ς» διακατ)εται �π� �συγκρ�τητη �πιθυµ�α γι	 �πιστρ�φ1 στ�ς
π�τριες �µπνε8σεις, γι	 τ1ν �νε8ρεση τ�4 «αµ)ν�υ ∆ι�ν8σ�υ».

M,ρι�ς MαµανAας

eH 8ν τ*τλ;ω µελ%τη, πρωτ/τυπη κα� ρη4ικ%λευθη, καλ�πτει >λ/κληρ� τB φ σµα τ�ς (στ�ρ*ας µας,
1πB τ�#ς πρ�κατακλυσµια*�υς π�λιτισµ�#ς µ%-ρι κα� τ&ν 8π�-& τ�" Mεγ λ�υ �Aλε4 νδρ�υ. Σ’
αWτ&ν > συγγραφε#ς 1νασκευ Sει µ+ 8πιτυ-*α τ�#ς κατεστηµ%ν�υς µ�θ�υς γ�ρω 1πB τ&ν eEλληνικ&
πρ�ϊστ�ρ*α, τ�π�θετ3ντ ς την στ�ς σωστ%ς της διαστ σεις. M�ιρα)α δι’ αWτ�" τ�" τρ/π�υ
1σ-�λε)ται µ+ µεγ λες µ�ρφ+ς τ�ς 1ρ-αι/τητ�ς, Tπως > Θεµιστ�κλ�ς, > Περικλ�ς, > M%γας
�Aλ%4ανδρ�ς κ..., γι� τ�#ς >π�*�υς διαπιστ3νει, Tτι τ�#ς -αρακτηρ*Sει µ*α 1π/κλιση 1πB τ&ν
παν ρ-αια eEλληνικ& 1ρετ9. eΩστ/σ� > Kυρι κ�ς ∆. K σσης 8πι-ειρε) ν� 4αναγρ ψ;η τ&ν (στ�ρ*α
µας µ+ µι� φιλ�λακωνικ& δι θεση, κατ’ 1ντ*θεσιν µ+ τ&ν 1θην�κεντρικ9, µ+ Fρεισµα τ&ν λακωνικ&
wθικ& κατ’ 1ντιδιαστ�λ&ν πρBς τ&ν wθικ& τ\ν ,π�λ�*πων eEλλ9νων τ�ς 8π�-�ς 1πB τ�#ς
1ρ-αϊκ�#ς -ρ/ν�υς κα� 8ντε"θεν. Παρ’ Tλην π ντως τ&ν ,π ρ-�υσα µερ�ληψ*α, φ%ρει ε$ς τB φ\ς
σπ�υδα)α κα� .γνωστα Oς 8π� τB π�λ# (στ�ρικ� στ�ι-ε)α, π�# δ*ν�υν .λλες διαστ σεις σ+ π�λεµικ ,
π�λιτικ , κ�ινωνικ� κα� �$κ�ν�µικ� γεγ�ν/τα, τ� >π�)α Fπαι4αν καταλυτικBν ρ/λ�ν στ&ν
διαδρ�µ& τ�" eEλληνισµ�" κατ� τ&ν περ*�δ� τ�ς 8ν �Aθ9ναις παγι3σεως τ�ς δηµ�κρατ*ας κα�
8ντε"θεν. Λ*αν 14ι�πρ/σεκτα ε�ναι κα� τ� µ�λλ�ν καυστικ  τ�υ σ-/λια γι� πρ/σωπα, θεσµ�#ς κα�
γεγ�ν/τα, καθ{ς M .π�ψ9 τ�υ γι’ αWτ� τ�" 8πιτρ%πει ν� 1π�στασι�π�ι�ται 1πB κ θε 1ντ*θετη
θε3ρηση. M�ιρα)α λ�ιπBν F-�µε µι�ν .λλη διαφ�ρετικ& |πτικ& γων*α τ�ς (στ�ρ*ας µας, M >π�*α
8νδε-�µ%νως ν� ε�ναι κα� -ρ9σιµη. �Oσ� -ρ9σιµ� µπ�ρε) ν� ε�ναι κα� τB δικ�ν�µικB δ/γµα
“audiatur et altera pars”, 1φ�" Tλ�ι κα� Tλα κρ*ν�νται στ&ν µακρα*ωνη διαδρ�µ& τ�ς (στ�ρ*ας µας.
eO Kυρι κ�ς ∆. K σσης ε�ναι nνας διεισδυτικBς κα� |4υδερκ&ς µελετητ9ς, π�# F-ει τB - ρισµα ν�
-ρησιµ�π�ιε) πρBς kφελ/ς τ�υ κα� τB παραµικρB στ�ι-ε)�, π�# συν; δει µ+ τBν σκ�πB τ�"
8γ-ειρ9µατ/ς τ�υ.

ΓιCργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

K. KAΣΣH, �Aληθιν1 �κ τ%ν .νδ�ν Aστ�ρ�α τ�ς �ρα�ας DEλλ�δας
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