


ΣEΛIΣ 13136:
∆ιεθν�-εθνικιστικ�ς σφαγ�ς

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 13138:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
KYΠPIAKH ΠPEΣBEIA, ΣT. KAΠPINHΣ, AMΦIKTYΩN, B.I.
MAYPOMMATHΣ, N. KΩNΣTANTOΠOYΛOΣ, EXETΛAIOΣ,
∆ρ. E. ΛOY∆APOΣ, ∆. ΣOYΓΛEPHΣ.

ΣEΛIΣ 13138:
O� λ� εις �στ�ρ�"ν τ# $σ%µαινε «(Eλλην»

NIKOΛAOΣ ΓIANNIOΣ
ΣEΛIΣ 13145:

T+ ψυ.�ρρ/γηµα τ�" Bυ1αντ#�υ
AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ

ΣEΛIΣ 13145:
«O� µ�να.�2 παρεκ/λ�υν θερµ4ς τ+ν 5Oσµ/ν...»

ΠANAΓIΩTHΣ ΓOY∆ENTZIKHΣ
ΣEΛIΣ 13153:

7H ν�α Bι8λι�θ%κη τ9ς 5Aλε ανδρε#ας
κα2 τ+ «Πανεπιστ%µι� 5Aλε /νδρ�υ»

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 13162:

O δι/λ�γ�ς γι; τ<ν 7Oµηρικ< 5Iθ/κη
XPHΣTOΣ TZAKOΣ

ΣEΛIΣ 13163:
O� (Eλληνες =π9ρ.αν στ<ν 7Eλλ/δα
τ�υλ/.ιστ�ν $δ4 κα2 700.000 @τη

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 13169:

O� πρ4τ�ι AνατBµ�ι κα2 C ∆ηµBκριτ�ς
∆HM. MAPΓETHΣ

ΣEΛIΣ 13173:
DHθ�ς πανεπιστηµιακ�" «ταγ�"»

MAPIOΣ MAMANEAΣ
ΣEΛIΣ 13175:

Συµ8�λισµ+ς αEσθητ�" κα2 ν�ητ�"
κBσµ�υ στ; Πρ�πFλαια τ9ς 5EπιδαFρ�υ

AΛTANH
ΣEΛIΣ 13187:

7Yπατ#α H 5Aλε ανδριν<

NANΣY NIETOYΠΣKI
ΣEΛIΣ 13193:

7H «κBλασις» I H «Aκ�λασ#α» τ9ς γνJσεως
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 13195:
7O Lµν�ς τ�" @ρωτα τ9ς MριµBτητας

ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 13197:

Kιν%σεις γι; $πι8#ωση τ9ς µ�υσικ9ς µας
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 13201:
N�α τ/ ις $ �υσιασµ�"

ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 13203:

«∆�ν θ; =π9ρ.ε αOτ< H 5Aµερικ%,
Qν δ�ν =π9ρ.ε H 5Aρ.α#α 7Eλλ/δα»
ΣYNENTEYRH TOY ΠPEΣBY NIK. MΠEPNΣ

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 13208:

7Eλληνικ< κα2 E�υδαϊκ< Aντ#ληψις περ2 Θε�"
E. ATTABYPIOΣ

ΣEΛIΣ 13210:
7H Aνα.ρ�ν�λBγηση τ9ς Πρ�ϊστ�ρ#ας

∆HM. I. ΛAMΠPOY

AIΣIMA KAI A∆H-PITA: σελ. 13163 • O KAΛAΘOΣ TΩN
AXPHΣTΩN: σελ. 13172 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO-
ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ. 13185 • O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 

13200 • H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 13210.

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια�  Περι δικ$
Kυδαθηνα'ων 29, Πλ,κα

105 58 1Aθ2να.
Tηλ3φωνα: 3223957, 9841655.

Tηλε µ ι;τυπ ς: 3314997.

•
T? Γραφε�α τ @ «∆» λειτ υργ @ν

πρωινDς Eρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν, (καH Σ,IIατ ).

•
KIδρυτLς-1Iδι κτ2της-
1Eκδ;της-∆ιευθυντ2ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
1AMιλλ3ως - M υσOν 51

Παλαι$ Φ,ληρ .
•

Φωτ στ ιMει θεσ'α - 1Aτελι3:
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•
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∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

 Hλεκτρ$νικ'  Aλληλ$γραφ,α:
davlos@otenet.gr
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EIΣAΓΩΓH. �H τελευτα
α περ
δς τ�ς �ριστιανικ�ς α�τκρατρ
ας στ�ν �Aνατλ�, π� σ
-
γυρα δ�ν  �ει καµµ
α σ�"σιν πρ#ς τ�ν πρηγηθε&σα �Aνατλικ�ν Pωµαϊκ�ν A�τκρατρ
α,
ε*ναι +να συνε��ς ψυ�ρρ-γηµα .ν µ"σ/ω συγκρ0σεων ε�τελ1ν συµφερ3ντων. �Aκ3µη κα4 5
 ννια µι6ς α�τκρατρ
ας π� τ�ν συν"δεε 5 7περ-σπισις τ�ς κιν�ς π
στεως ε*�εν .γκατα-
λειφθ�. �H διικητικ� πυραµ4ς τ8 Bυ:αντ
υ διερρ-γη ;ριστικ< τ# 1204 µ� τ�ν Φραγκ-
κρατ
α. BEκττε κα4 τ# Dασ
λει, π� πρ"κυψε µετ< τ�ν κατ-ληψιν τ�ς Kωνσταντινυπ3λε-
ως τ# 1261 Gπ# τ#ν Mι�α�λ Παλαιλ3γ, δ�ν δι"φερε Gπ# τ< τ3σα GνεJ-ρτητα κρ-τη, π�
.δηµιυργ�θησαν µ� τ�ν Φραγκικ� κατ��. �H Kστρικ� Gλ�θεια ε*ναι, Lτι 5 Gνακατ-ληψις
τ�ς Kωνσταντινυπ3λεως δ�ν Mταν τ
πτε Nλλ Gπ# τ�ν .π"κτασιν τ1ν ;ρ
ων τ�ς A�τκρα-
τρ
ας τ�ς Nικα
ας. OQτε Gπ# τ�ς Παλαιλ3γυς .τ"θη πτ� :�τηµα GναDιRσεως τ�ς �Aνα-
τλικ�ς Pωµαϊκ�ς A�τκρατρ
ας, Gλλ< Qτε κα4 Mταν δυνατ#ν ν< .πιτευ�θS�. BAλλωστε στ#ν
α�τκρ-τρα τ�ς Kωνσταντινυπ3λεως, π� τυπικ< πλ"ν  φερε τ#ν τ
τλ «Dασιλε�ς τ1ν Pω-
µα
ων», µηδ� τ< δ0 Nλλα κρ-τη, π� εVλκν τ�ν καταγωγ�ν τυς Gπ# τ# Bυ:-ντιν (∆ε-
σπτ6τν τ�ς �Hπε
ρυ κα4 A�τκρατρ
α τ�ς Tραπε:8ντς), .δ"�θησαν ν< 7πα�θ8ν. M--
λιστα Gρκετ�ς φρ�ς .νεπλ-κησαν σ� πλ"µυς µεταJ0 τυς. Kα4 [ν θ"λυµε ν< Gνα:ητ�συ-
µε τ�ν α\τ
α, θ< τ�ν ε]ρυµε στ#ν �ριστιανικ# �αρακτ�ρα τ�ς πρηγ0µενης α�τκρατρ
ας.
�Aκ3µα κα4 Lταν συνερρικνRθη κα4  �ασε τ#ν πλυεθνικ3ν της �αρακτ�ρα 5 πρRην α�τ-
κρατρ
α, δ�ν Gν"πτυJε .θνικ�ν συνε
δησιν, Gφ8 5 µ3νη π� ^δ0νατ ν’ Gπκτ�σSη Mταν 5
`λληνικ�, πρ6γµα .πικ
νδυνν γι< τ�ν Dυ:αντιν�ν �ριστιανικ�ν Gντ
ληψιν. M"σα στ�ν .σ�--
τη διαφθρ-, π� δι"κρινε τ# ν"ν Dασ
λει, ; Gνθελληνισµ#ς παρ"µεινε Gναλλ
ωτς. Kα4
α�τ# συν"Dη, γιατ4 κα4 τ# ν"ν Dασ
λει συνεπλ"�θη µ� τ#ν �ριστιανισµ3ν· κα4 µ-λιστα µ� τ�ν
πι# συντηρητικ� µρφ� τυ, τ#ν καλγερισµ3. Kαλ3γερι πρbσταντ τ8 Dυ:αντιν8 c�λυ,
π� παρ"συραν συνε�1ς τ�ν µ6:α σ� στ-σεις κα4 καθRρι:αν τ�ν :ω� τ�ς Kωνσταντινυπ3-
λεως. Στ# DιDλ
 τυ «Γιατ
 τ0ρκεψε τ# Bυ:-ντι;» ; θελ3γς-κινωνιλ3γς Γ. Mυστ-κης

T� ψυ��ρρ	γηµα τ�� Bυ�αντ��υ

H BAΘEIA ΣHΨH TΩN TEΛEYTAIΩN AIΩNΩN

Παρακ�λ�υθ
ντας τ�ν �ρθρ�γραφ�α µ�σα �π� τ�ν «∆αυλ�», τ�ν σ�ετικ� µ  τ�ν στ!σιν τ"ς
#π�σηµης %Eκκλησ�ας #ν 'ψει τ"ς καταλ)σεως τ�+ Bυ-αντ��υ �π� τ�.ς T�)ρκ�υς θυµ0θηκα κ!-
π�ιες �ναφ�ρ ς π�. 2ρ"κα κατ3 τ�ν δι!ρκεια τ5ν 2ι2λι�γραφικ5ν #ρευν5ν µ�υ γι3 τ�ν συγ-
γραφ� 6στ�ρικ�+ 2ι2λ��υ γι3 τ�ν τ�π� καταγωγ"ς µ�υ («8H 6στ�ρ�α τ5ν ∆αρνακ��ωρ�ων»). Στ3
δ)� κε�µενα π�. �κ�λ�υθ�+ν, φα�ν�νται: 1) π�ι! ?ταν @ στ!σις καA B ρ�λ�ς τ5ν µ�να�5ν �π�-
ναντι στ�ν #περ��µενη T�υρκικ�ν λα�λαπα καA 2) π�ι! κατ!στασιν δηµι�)ργησε B µ�να�ισµ�ς.

A. T� πρ5τ� κε�µεν� #λ0φθη �π� τ� 2ι2λ�� τ�+ �ρ�ιµανδρ�τη Γα2ρι�λ K�υντι!δη «Σ)ντ�-
µ�ς 6στ�ρικ� #πισκ�πησις τ"ς 8IερGς M�ν"ς Πρ�δρ�µ�υ Σερρ5ν», 1956, σελ�δες 17-19:

«%Eν τM5 µεταN. δ  �π� τ�+ Oτ�υς 1373 µ��ρι τ�+ 1383 α6 Σ�ρραι εR��ν περι�λθει Sπ� τ�ν κυ-
ριαρ��αν τ�+ ∆εσπ�τ�υ τ"ς Θεσσαλ�ν�κης Mαν�υ�λ τ�+ Παλαι�λ�γ�υ, υ6�+ τ�+ Bασιλ�ως %Iω-
!νν�υ τ�+ Παλαι�λ�γ�υ. UΩστε �6 T�+ρκ�ι Bριστικ5ς κατ�λα2�ν τ3ς Σ�ρρας µετ3 10 Oτη, Xτ�ι
�κρι25ς τ�ν 19ην Σεπτεµ2ρ��υ 1383. 8H 8Iερ3 @µ5ν M�ν� O�ει τ� φιρµ!νι�ν τ�+ Σ�υλτ!ν�υ M�υ-
ρ!τ τ�+ A´ �π� τ�+ Oτ�υς 1373, δηλαδ� �π� τ�ν πρ
την πρ�σωριν�ν κατ!ληψιν τ5ν Σερρ5ν Sπ�
τ5ν T�)ρκων.

» ERναι δ  π�λ. περ�εργ�ν καA �Nι�σηµε�ωτ�ν, τ� [τι @ 8Iερ3 @µ5ν M�ν� ?τ� �π� πρAν γνω-
στ� ε\ς τ�ν %Oθωµανικ�ν κυ2�ρνησιν καA �π� [λ�υς τ�.ς #πισ0µ�υς καA #γγραµµ!τ�υς %Oθωµα-

▲

O� µ�να��� «παρεκ	λ�υν θερµ�ς» τ�ν Σ�υλτ#ν�
ν$ τ�� παραδ�θ��ν, γι$ ν$ µ(ν �	σ�υν τ$ κτ*µατα...



γρ-φει γι< τ�ν σ0στασιν α�τ8 τ8 c�λυ: «T3 µ�λη α^τ�+ τ�+ '�λ�υ ?ταν -ητι!ν�ι, µικρ�-
κλ�φτες, τσαντ!κηδες, π�ρτ�φ�λGδες, θαυµατ�π�ι��, “`γι�ι”, τσαρλατGν�ι, µεθ)στακες, κ�υ-
µπ�υρGδες, µα�αιρ�2γ!λτες, µεταν��+σες π�ρνες π�. γ�ν�ταν καλ�γριες γι3 ν3 σ
σ�υν τ�ν
ψυ�0 τ�υς, ριν�τµητ�ι παιδεραστ ς καA [,τι bλλ� Oγκαυλ�ν δι�θετε @ 2υ-αντιν� παρακµ0,
[πως �κρι25ς µελετGµε στ� “8Iερ�ν Πηδ!λι�ν», π�. παρ’ [λ�υς τ�.ς #N�ρκισµ�)ς, πυρ3 καA
�ναθ�µατα, �6 κρωγµ�A καA �6 κραδασµ�A τ"ς �νυπ�κτακτης “σαρκ�ς dγκανι-�)σης” δ ν O2ρι-
σκαν γιατρει!» (�Aντ4 πρλ3γυ, σελ. 9, .κδ3σεις «K-κτς»). Kα4 α�τ� 5 πδηγετ0µενη Gπ#
τ�ς καλ3γερυς µ6:α Mταν 5 π"τρα, π� κατεD0θισε τ# Bυ:-ντι.

H ∆IAΦΘOPA THΣ ∆IKAIOΣYNHΣ. A�τ� 5 δι-λυσις τ8 κινωνικ8 Kστ8 Gντανακλo6 τ�ν
διικητικ�ν δι-λυσιν. Π"ρα Gπ# τ< Nλλα, α�τ# π� καθιστ6 φανερ� τ�ν διικητικ�ν δι-λυ-
σιν ε*ναι 5  λλειψις νµθετικ8  ργυ. pOλι K µελετητ�ς τ�ς τελευτα
ας περι3δυ δ"�νται,
Lτι K Παλαιλ3γι �δ3λως .φρ3ντισαν τ�ν καθι"ρωσιν δικα
υ εqτε µ� συλλγ� ν3µων .κ τ1ν
παλαιτ"ρων εqτε µ� ν"α νµθεσ
α. OK δικαστ�ς (τ1ν πλιτικ1ν r .κκλησιαστικ1ν δικαστη-
ρ
ων, π� .δ
κα:αν κα4 πλιτικ�ς 7πθ"σεις κα4 µ-λιστα Gν"κκλητα) Mσαν 7π�ρεωµ"νι ν<
.κδ
δυν τ�ν .τυµηγρ
α τυς D-σει τ8 ρωµαϊκ8 δικα
υ, τ8 Θεδσιαν8 κRδικς, τ�ς
�Iυστινι-νειας νµθεσ
ας, τ�ς νµθεσ
ας τ1ν �Iσα0ρων r τ< «Bασιλικ-», π� µ"σα σ’ +να
Nπειρ πλ�θς περιπτωσιλγ
ας Mταν λγικ# τ# δ
και ν’ Gπδ
δεται κατ< τ# δκ8ν µ�
πλ�θς κακδικι1ν. Πρ"πει ν< Mταν τ"τια 5 Gγαν-κτησις .J α\τ
ας τ1ν κακδικι1ν, sστε ̂ να-
γκ-σθη ; �Aνδρ3νικς B´ ν< συστ�σSη 12µελ�ς GνRτατ δικαστ�ρι, συγκρτ0µεν Gπ# 6 λαϊ-
κ�ς κα4 6 κληρικ0ς· �ωρ4ς Lµως ν< φρντ
σSη κα4 περ4 τ�ς νµθεσ
ας. pOµως α�τ# τ# δικα-
στ�ρι  παψε ν< λειτυργS� µετ< Gπ# λ
γα �ρ3νια. T�ν θλιDερ� κατ-στασιν στ�ν Gπνµ� τ8
δικα
υ .πε�ε
ρησε ν< διρθRσSη ; �Aνδρ3νικς Γ´. T# 1329 συν"στησε ν" GνRτατ δικαστ�-
ρι, Gπτελ0µεν Gπ# 4 µ"λη, δ0 λαϊκ�ς κα4 δ0 κληρικ0ς, π� τ�ς vν3µασε «καθ�λι-
κ�.ς κριτ ς τ5ν Pωµα�ων». OK πρ1τι κριτ�ς π� διωρ
σθησαν Mσαν: ; µητρπλ
της BAπρω
�Iωσ�φ, ; Gρ�ιδι-κνς κα4 δικαιφ0λαJ Γρηγ3ρις Kλειδ6ς, ; «µ"γας δικαστ�ς» ΓλαD6ς κα4
; Nικ3λας Mαταρ-γκς. pOµως κα4 α�τ# τ# δικαστ�ρι 7π�ρJε Dρα�0Dι. �Oκτw �ρ3νια
Gργ3τερα (1337) συν�λθε µ"γα .κκλησιαστικ# δικαστ�ρι στ�ν �Aγ
α Σφ
α, Lπυ κατηγ-
ρ0µενι Mσαν κα4 K 4 κριτ�ς γι< �ρηµατισµ3. �O µ3νς π� ^θωRθη Mταν ; N. Mαταρ-γκς.
OK Nλλι τρε&ς .Jωρ
σθησαν, Gφ8 πρ1τα 7πε�ρεRθησαν ν< .πιστρ"ψυν Lσα ε*�αν λ-Dει γι<
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ν�.ς fν�µ!-ετ� “Mαργαρ�τ M�ναστ0ρ”, δηλαδ� M�ναστ0ρι τ�+ Mαργαρ�τ�υ.
» Π5ς καA διατA τ�+τ�, µανθ!ν�µεν �π� τ3 [σα γρ!φει gνας hAραψ 6στ�ρικ�ς ε\ς τ�ν %Oθω-

µανικ�ν τ�υ 8Iστ�ρ�αν. Γρ!φει δ  τ3 iN"ς: «UOταν #2ασ�λευεν B γενναj�ς καA Oνδ�N�ς Σ�υλτ3ν
%Oσµ3ν (1290-1326), B 6δρυτ�ς τ"ς %Oθωµανικ"ς α^τ�κρατ�ρ�ας, καA εSρ�σκετ� ε\ς τ�ν Πρ�+σσαν,
Oλα2ε µ�αν �ναφ�ρ3ν �π� δ)� #π�σηµα πρ�σωπα, �π�σταλ�ντα �π� τ�ν M�ν0ν µας #δ5 καA µ�-
σα ε\ς τ�ν �ναφ�ρ!ν των παρεκ!λ�υν θερµ5ς τ�ν Mεγαλει�τητ! τ�υ �6 µ�να��A τ"ς M�ν"ς µας,
[ταν ε^δ�κ0σkη B Θε�ς καA Oλθ�υν τ3 %Oθωµανικ3 στρατε)µατα καA ε\ς τ3 µ�ρη µας #δ5, ν3 δια-
τ!Nη @ Mεγαλει�της T�υ ν3 πρ�στατευθk" @ M�ν0 µας καA ν3 φυλα�θk" �πε�ρακτ�ς µα-A  µ  [λα
τ3 �ωρι! της καA τ3 κτ0µατ! της. 8O Σ�υλτ3ν %Oσµ3ν π�λ. ε^�αριστηθεAς �π� τ� περιε��µεν�ν
τ"ς �ναφ�ρGς #κε�νης καA κ�λακευθεAς '�ι dλ�γ�ν, δι�τι καA ε\ς bλλα µ�ρη τ�ν περιµ�ν�υν ν3
Sπ!γkη, Oγραψε Sπ�κ!τω ε\ς τ�ν �ναφ�ρ3ν καA τ�ν #πεκ)ρωσε µ  τ�ν Sπ�γραφ�ν καA µ  τ�ν
σφραγ�δα T�υ, [τι “εRναι δεκταA α6 α\τ0σεις τ5ν Kαλ�γ�ρων τ�+ Mαργαρ�τ M�ναστ0ρ”. KαA
τ�+τ�, δι�τι, B gνας #κ τ5ν δ)� �π�σταλ�ντων µ  τ�ν �ναφ�ρ3ν #λ�γετ� Mαργαρ�της τ� 'ν�µ!
τ�υ καA #γν
ρι-ε π�λ. καλ3 τ�ν %Oθωµανικ�ν γλ5σσαν». Παρ’ @µjν, �σ��λ�αστα τ3 �νωτ�ρω.

» O6 δ)� #κεjν�ι �πεσταλµ�ν�ι #π�στρεψαν κατ�πιν ε\ς τ�ν M�ν�ν καA Oφεραν µα-� των καA
τ�ν �ναφ�ρ!ν, #πικεκυρωµ�νην καθ’ [λα µ  τ�ν Sπ�γραφ�ν τ�+ Σ�υλτ3ν %Oσµ!ν. KαA µετ3 πα-
ρ�λευσιν πεντ0κ�ντα σ�εδ�ν #τ5ν, [ταν τ3 στρατε)µατα τ�+ Σ�υλτ3ν M�υρ3τ τ�+ A´ κατ�λα2�ν
τ3ς Σ�ρρας, �6 καλ�γηρ�ι παρ�υσ�ασαν τ�τε τ�ν �ναφ�ρ3ν #κε�νην, π�. εR�ε τ�ν Sπ�γραφ�ν τ�+
Σ�υλτ3ν %Oσµ3ν καA Oτσι #π�τυ�αν τ�ν πρ�στασ�αν καA Sπ�στ0ριNιν τ"ς M�ν"ς. %Aπ� [λα α^τ3
#Nηγεjται, διατA @ dθωµανικ� κυ2�ρνησις #πA τ�σ�υς α\5νας εR�ε τ�ν M�ν0ν µας Sπ� τ�ν \διαι-
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τ�ν  κδσιν ε�νϊκ1ν Gπφ-σεων. Kα4 φυσικ< τ# δικαστ�ρι διελ0θη. BEκττε 5 }νµασ
α τ8
«κριτ8 τ1ν Pωµα
ων» (εqτε καθλικ8 εqτε c�ι) διετηρ�θη κι .JηπλRθη στ�ν .πικρ-τεια,
Gλλ< α�τ�ν K φ"ρντες µ6λλν α�θαιρ"τως τ�ν .λ-µDαναν σ<ν τ
τλ, παρ< διωρ
:ντ .πι-
σ�µως. BIσως ν< .γενν�θησαν Gπρ
ες σ� Lσυς  �υν 7π’ cψιν τυς, Lτι τ# 1345 (συµDατικ�
5µερµην
α, π� ε*ναι κιν< Gπδεκτ�) ; Kωνσταντ&νς �Aρµεν3πυλς συν"γραψε συλλγ�
ν3µων 7π# τ#ν τ
τλ «Πρ3�ειρν N3µων» r «�EJ-DιDλς». pOµως Qτε ; �Aρµεν3πυλς  λα-
Dε α�τκρατρικ�ν .ντλ� ν< συγγρ-ψSη τ�ν «�EJ-DιDλν» Qτε κα4 α�τ� Gνεγνωρ
σθη Gπ#
κ-πιν α�τκρ-τρα �ς πηγ� δικα
υ. Πρφαν1ς ; �Aρµεν3πυλς, δικαστ�ς κα4 ; qδις,
συν"γραψε τ�ν »�EJ-DιDλν» δι< \δ
αν �ρ�σιν. �Aντ
θετα Gπετ"λεσε πηγ�ν δικα
υ κα4 κατ<
τ�ν τυρκκρατ
α κα4 κατ< τ#ν .λε0θερν D
ν τ8 ν"υ �Eλληνικ8 Kρ-τυς µ"�ρι τ�ς ;ρι-
στικ�ς καταργ�σεRς της τ# 1945.

ΣYMΠPA�IΣ ME TOYΣ ΦPAΓKOYΣ. pOπως φα
νεται, 5 Φραγκκρατ
α συνετ"λεσε στ# ν<
GπσπαστS� τ# καπ-κι Gπ# τ�ν �0τρα, Lπυ  Dρα:ε 5 ε�τ"λεια. Xωρ4ς καµµ
αν .θνικ�ν Gρ��
K τπικ4 Nρ�ντες συν"πραJαν µ� τ�ς κατακτητ�ς πρκειµ"νυ ν< διατηρ�συν τ< πρν3-
µι- τυς. �Aκ3µα κα4 στ�ν .κστρατε
α .ναντ
ν τ8 Mυστρ6 συµµετε&�αν στ# στρατ# τ8 Γ-
δεφρε
γυ A´ ντ� Mπριγι�ρ pEλληνες µισθφ3ρι κα4 κτηµατ
ες. �O Π�τερ Λ#κ στ# DιDλ
 τυ
«OK φρ-γκι στ# A\γα& 1204-1500» γρ-φει σ�ετικ< γι’ α�τ�ς τ4ς συµπρ-Jεις: «Σ  µι3 #π���,
[π�υ @ ν�µιµη 2υ-αντιν� \σ�.ς εR�εν �ρ��σει ν3 �π�καθ�σταται στ� B�σπ�ρ� καA τ�ν Πελ�-
π�ννησ�, gνας σηµαντικ�ς �ριθµ�ς 8Eλλ0νων πρ�τ�µησαν ν3 παραµε�ν�υν πιστ�A στ� λατι-
νικ� κυριαρ��α, µ  τ�ν Bπ��α τα)τισαν πλ0ρως τ3 συµφ�ρ�ντ! τ�υς µετ3 �π� δ)� γενι�ς»
(.κδ3σεις «�Eν-λις» µετ. Γ. Kυσυν"λς, σελ. 457-8). pOπως γρ-φει κα4 ; Παπαρρηγ3πυ-
λς, δ�ν 7π�ρJε Gντ
στασις στ�ν φραγκικ�ν κατ-κτησιν. pOπυ δ� .JεδηλRθη, κατ"παυσε
µετ< τ�ν παρα�Rρησιν πρνµ
ων πρ#ς τ�ς .παναστ-τες, π0, Gφ8 τ< .λ-µDαναν, .δ�λω-
ναν τ�ν 7πταγ�ν τυς στ#ν κατακτητ�. �H πι# �αρακτηριστικ� περ
πτωσις ε*ναι 5 .παν--
στασις τ8 �AλεJ
υ Kαλλ"ργη στ�ν Kρ�τη (1283-1299). A�τ3ς, Gφ8 κατεν
κησε τ�ς κυ-
ρι-ρ�υς �Eνετ�ς κα4 .Jησφ-λισε τ< πρν3µια δι< τ#ν ̀ αυτ3ν τυ κα4 τ�ς συµπλεµιστ"ς τυ,
.δ�λωσε τ�ν 7πακ�ν τυ στ�ν «Γαληντ-τη ∆ηµκρατ
α». T# qδι συν"Dη κα4 µ� τ4ς .πανα-
στ-σεις στ�ν Kρ�τη τ# 1219, 1230, 1251. �H πρθυµ
α µ� τ�ν ;π
α συν"πρατταν Bυ:αντιν4
κα4 Φρ-γκι Nρ�ντες, }φε
λεται στ# Lτι κα4 K µ�ν κα4 K δ� τ< συµφ"ρντ- τυς .π4 τ�ς γ�ς
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τ�ραν της εlν�ιαν καA #κτ�µησιν.
» Συµπερα�νεται, [τι... B πρ5τ�ς, B Bπ�j�ς συνετ�λεσε καA #ν0ργησεν ε\ς τ�ν σ)νταNιν καA �π�-

στ�λ�ν τ"ς �π�τελεσµατικ"ς #κε�νης �ναφ�ρGς, θ3 ?τ� α^τ�ς B σ�φ�ς καA πρ�ν�ητικ
τατ�ς Kτ�-
τωρ τ"ς M�ν"ς µας ���διµ�ς %Iωακε�µ... Π�λ. πιθαν�ν δ  ν3 #γ�νετ� @ σ�2αρ3 α^τ� #ν�ργεια περA
τ� Oτ�ς 1325... 8O δ  Mαργαρ�της #κεjν�ς, B σταλεAς µ  τ�ν �ναφ�ρ!ν, ?τ� τ�τε gνας π�λιτικ�ς �ν0ρ,
B Bπ�j�ς κατ�πιν Oγινε καA µ�να��ς, µετ�ν�µασθεAς %Iω!σαφ. ER�εν �φιερ
σει τ�τε ε\ς τ�ν M�ν�ν
π�λλ3 κτ0µατ! τ�υ καA τ� 'ν�µ! τ�υ �ναφ�ρεται ε\ς gν πρ�σταγµα %Aνδρ�ν�κ�υ τ�+ B´, καθmς
καA ε\ς τ� �ρυσ�2�υλλ�ν τ�+ Kρ!λη τ"ς Σερ2�ας Στεφ!ν�υ. Λ�γεται µ!λιστα, [τι κατ0γετ� �π�
τ� �ωρ��ν K!τω Olσκα (σηµεριν�ν ∆αφν�)δι).

» E\ς τ�ν 6στ�ρ�αν τ"ς M�ν"ς (τ� Πρ�σκυνητ!ρι�ν, σελ�δα 97) εSρ�σκεται δηµ�σιευµ�ν�ν ε\ς
8Eλληνικ�ν µετ!φρασιν καA τ� #π�σηµ�ν Φιρµ!νι�ν τ�+ Σ�υλτ3ν M�υρ3τ τ�+ A´, τ� Sπ�στηρ�-
-�ν τ3 πρ�ν�µια τ"ς M�ν"ς καA �ρ�ν�λ�γ�)µεν�ν �π� τ� Oτ�ς 1373».

B. T� δε)τερ� κε�µεν� O�ει ληφθ" �π� τ� 2ι2λ�� τ�+ καθηγητ" K. Bακαλ�π�υλ�υ «Mακεδ�-
ν�α, @ 8Iστ�ρ�α τ�+ B�ρει�υ 8Eλληνισµ�+», Θεσσαλ�ν�κη 1992.

«O6 T�+ρκ�ι στρ!φηκαν πρ�ς τ�ν Θεσσαλ�ν�κη, π�. �π�µεινε καA τ� τελευταj� #λε)θερ� µ�-
ρ�ς τ"ς Mακεδ�ν�ας. 8O Mαν�υ�λ B´ εR�ε Oρθει σ  #παφ� µ  δι!φ�ρ�υς UEλληνες δι�ικητ ς (K�-
ρινθ�, %Iω!ννινα), µ  Φλωρεντιν�.ς καA Bενετ�.ς καA τ�ν π!πα O^ρ2αν� ΣT´, γι3 ν3 #Nασφαλ�σkη
κ!π�ια 2�0θεια. T3 �π�τελ�σµατα Sπ"ρNαν πενι�ρ!, παρ3 τ�ν �π�κλιση τ�+ Mαν�υ�λ B´ πρ�ς
τ�ν gνωση τ5ν δ)� #κκλησι5ν µ  �ντ!λλαγµα τ�ν παρ��� παπικ"ς 2�0θειας. 8H στ!ση α^τ� τ�+
Mαν�υ�λ B´ πρ�κ!λεσε τ�ν dργ� τ5ν @συ�αστ5ν τ"ς Θεσσαλ�ν�κης (@συ�ασµ�ς = @ µ�ναστικ�
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�θελαν ν< .Jασφαλ
συν. OK πλε&στι τ1ν Φρ-γκων, Lπως Lλι K Nλλι σταυρφ3ρι τ1ν
πρηγυµ"νων σταυρφρι1ν, Mσαν τυ�δι1κτες, στερ0µενι Gριστκρατρικ1ν τ
τλων στ�ν
πατρ
δα τυς. T
τλυς  λαDαν D-σει τ1ν φ"υδων π� Gπ"κτησαν στ�ν �Aνατλ�. Γι< τ#ν λ3-
γ α�τ# δ�ν .δ
στασαν ν< πλεµ�συν κα4 µεταJ0 τυς, πρκειµ"νυ ν< α�J�συν τ�ν περι-
υσ
α τυς. T3σι δ� πλλ4 π3λεµι  γιναν µεταJ� τ1ν φευδαρ�1ν, sστε κ0ριν �αρακτη-
ριστικ# τ�ς Φραγκκρατ
ας Mταν 5 λειψανδρ
α, δι3τι σωρηδ#ν K Nνδρες  πεφταν στ< πεδ
α
τ1ν µα�1ν. Kα4 Lπως ε*�ε παρατηρ�σει µ� τ#ν τρ3π τυ ; N&κς Tσιφ3ρς, σ� µ
α σ0νδ
Gρ�3ντων στ# N
κλι «B τ�π�ς εR�ε π0Nει στ� φ�υστ!νι». pOσι δ� δ�ν κατRρθωσαν ν< λ-Dυν
τ
τλυς, δ�ν .δ
στασαν ν< πρσφ"ρυν τ4ς 7πηρεσ
ες τυς σ<ν µισθφ3ρι στ#ν ∆εσπ3τη τ�ς
�Hπε
ρυ, τ#ν α�τκρ-τρα τ�ς Nικα
ας κα4 τ�ς Tραπε:8ντς. M-λιστα K Φρ-γκι µισθ-
φ3ρι τ8 ∆εσπ3τη τ�ς �Hπε
ρυ κατ"σφαJαν τ�ς Λατ
νυς Kερε&ς τ�ς Θεσσαλ
ας, Lταν κα-
τ"λαDαν τ�ν �Rρα.

M"σα σ� α�τ#ν τ#ν κυκε1να τ1ν ε�τελ1ν συµφερ3ντων περι"πεσε κα4 5 .κκλησ
α. OK µη-
τρπλ&τες Pαιδεστ8 �Iω-ννης, Kεφαλλην
ας Bεν"δικτς, Xαλκ
δς Θε3δωρς κα4 ; .π
-
σκπς N"ων Πατρ1ν (�Yπ-της) .δ�λωσαν 7πταγ� στ#ν π-πα, γι< ν< διατηρ�συν πρν3-
µια κα4 ε\σδ�µατα. Kληρικ4 τ�ς Θεσσαλν
κης τ# 1210 Mλθαν σ� συνενν3ησιν µ� τ#ν Gπε-
σταλµ"ν (λεγ6τ) τ8 π-πα Bεν"δικτ γι< τ#ν qδι σκπ3. Πλλ4 δ� πρ"τειναν τ�ν ]παρ-
Jιν διπλ8 πατριαρ�ε
υ κατ< τ# πρ3τυπν τ�ς �Aντι�ε
ας. M-λιστα ; Λατ&νς α�τκρ-τωρ
τ�ς Kωνσταντινυπ3λεως �Eρρ&κς  δωσε τ�ν Nδεια στ#ν }ρθ3δJ κλ�ρ τ# 1206 ν< .κλ"JSη
ν"ν πατρι-ρ�η, π� θ< διεδ"�ετ στ#ν πατριαρ�ικ# θρ3ν τ#ν θαν3ντα �Iω-ννη Kαµατηρ3.
�EJελ"γη δ� ; Nικ3λας Mεσαρ
της. Kα4 Lµως 5 }ρθ3δJη .κκλησ
α δ�ν .τ"θη, παρ< τ< θρυ-
λ0µενα, .ν διωγµ/1 Gπ# τ�ς Φρ-γκυς. �O K. Παπαρρηγ3πυλς γρ-φει γι’ α�τ3: «Π�λ. δ 
σπ�υδαι�τερα δι’ @µGς εRναι περA τ�+ τρ�π�υ καθ’ qν #καν�ν�σθησαν τ3 θρησκευτικ!, τ3
�στικ3 καA τ3 π�λιτικ3 τ5ν κατακτηθ�νων δικαι
µατα. O6 Bιλλεαρδ�υ�ν�ι, [πως καA [λ�ι �6
bλλ�ι φρ!γκ�ι @γεµ�νες τ5ν κυρ�ως iλληνικ5ν �ωρ5ν, #σε2!σθησαν κατ3 τ� µGλλ�ν καA rττ�ν
τ� π!τρι�ν τ5ν \θαγεν5ν θρ0σκευµα. NαA µ ν #δ0µευσαν τ3 πλεjστα καA πλ�υσι
τατα τ"ς
�νατ�λικ"ς #κκλησ�ας κτ0µατα· #δ0µευσαν [µως α^τ3 �^�A Sπ ρ τ"ς δυτικ"ς #κκλησ�ας· �π�-
δωσαν τ3 κτ0µατα τα+τα ε\ς τ� δηµ�σι�ν (σ.σ. .J α�τ1ν τ1ν ε\σδηµ-των .δ3θησαν γι< τ�ν
Gν"γερσιν φρυρ
ων), [ #στιν OπραNαν [,τι εR��ν π�λλ!κις πρ!Nει �6 @µ�τερ�ι 2ασιλεjς, #πA τ"ς
#ν τk" 8 καA #ν τk" 9 iκατ�νταετηρ�δι µεγ!λης #κκλησιαστικ"ς µεταρρυθµ�σεως. %Aληθε)ει πρ�-
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τ!ση, µυστικιστικ� κ�νηµα, τ�+ Bπ���υ �6 dπαδ�A εR�αν σκ�π� τ�ν �π�λυτη καA παθητικ� #γκα-
τ!λειψη τ"ς ψυ�"ς τ�υς στ� θε�, µ  τ�ν #σωτερικ� πρ�σευ�� καA συγκ�ντρωση), �λλ3 καA τ�+
�ρ�ιεπισκ�π�υ τ"ς uδιας π�λης %Iσ�δωρ�υ Γλα2G, B Bπ�j�ς -�+σε στ�ν Kωνσταντιν�)π�λη καA
�π�δ�κ�µα-ε τ�ν �ντ�σταση κατ3 τ5ν κατακτητ5ν, �π�δε��µεν�ς τ�ν Sπ�ταγ� στ�ν T�υρκικ�
-υγ�. T�ν µ�ιρ�λατρικ� α^τ� στ!ση τ�+ µητρ�π�λ�τη τ"ς Θεσσαλ�ν�κης φα�νεται ν3 συµµερ�-
-�νταν κι bλλ�ι #κπρ�σωπ�ι τ"ς dρθ�δ�Nης #κκλησ�ας, �6 Bπ�j�ι π�στευαν [τι @ πρ�σπ!θεια γι3
τ�ν �πελευθ�ρωση τ"ς πατρ�δας τ�υς, τ"ς Θεσσαλ�ν�κης, �π� τ�.ς T�)ρκ�υς ?ταν καθαρ3 π�-
λεµ�ς #ναντ��ν τ�+ Θε�+. T� αuσθηµα α^τ� τ"ς @ττ�π!θειας µεταδ�θηκε 2αθµιαjα καA πρ�ς τ�ν
8Eλληνικ� πληθυσµ� τ"ς Θεσσαλ�ν�κης παρ3 τAς πρ�σπ!θειες τ�+ Mαν�υ�λ B´ ν3 #µψυ�
σkη
τ�.ς συµπατρι5τες τ�υ καA ν3 #µφυσ0σkη σ’ α^τ�.ς τ�ν �γωνιστικ�τητα καA τ�ν θ�ληση. 8O Mα-
ν�υ�λ B´ Oδωσε \δια�τερη 2αρ)τητα κατ3 τAς τελευταjες #κεjνες στιγµ ς στ�ν �φ)πνιση τ"ς #θνικ"ς
καA τ"ς 6στ�ρικ"ς συνε�δησης τ5ν 8Eλλ0νων, Sπενθυµ�-�ντας στ�.ς Θεσσαλ�νικεjς [τι εRναι Pω-
µαj�ι, [τι @ πατρ�δα τ�υς ?ταν πατρ�δα τ�+ Φιλ�ππ�υ καA τ�+ %AλεN!νδρ�υ, iπ�µ�νως εRναι καA
UEλληνες καA γι’ α^τ�ν τ�ν λ�γ� 2ρ�σκ�νται σ  θ�ση, σ)µφωνα µ  τ�ν µακρα�ωνη 6στ�ρικ� πα-
ρ!δ�ση, ν’ �ντισταθ�+ν καA ν3 κατατρ�π
σ�υν τ�.ς #�θρ�)ς τ�υς.

» O6 �γωνι
δεις πρ�σπ!θειες τ�+ Mαν�υ�λ B´ δ ν στ!θηκαν δυνατ�ν ν3 2ελτι
σ�υν τ�ν -�-
φερ� κατ!σταση π�. #πικρατ�+σε, καθmς καA B uδι�ς, #µφ�ρ�)µεν�ς τελικ3 �π� τ� πνε+µα τ"ς
@ττ�π!θειας, #γκατ�λειψε τ� Θεσσαλ�ν�κη καA κατ�φυγε �ρ�ικ3 στ�ν συγγεν" τ�υ δυν!στη τ"ς
Λ�σ2�υ Φραγκ�σκ� B´ Gattilusi καA Oπειτα κατευθ)νθηκε πρ�ς τ�ν Πρ�+σα, πρωτε)�υσα τ�+
%Oσµανικ�+ κρ!τ�υς, [π�υ παρ�υσι!σθηκε µπρ�στ3 στ�ν M�υρ3τ A´ καA τ�+ -0τησε συγγν
µη
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σ�τι, [τι #πA µακρ�ν �ρ�ν�ν �ρ�ιεπισκ�π�υς UEλληνας δ ν �νεγν
ρισαν· vνε���ντ� [µως τ�.ς
#πισκ�π�υς· καA [σ�ι #κ τ�)των παρ�µειναν ε\ς τ3ς #πισκ�π3ς α^τ5ν �lτε τ� uδι�ν δ�γµα vνα-
γκ!σθησαν ν3 µετα2!λωσιν �lτε τ"ς #πA τ5ν 6ερ�ων δικαι�δ�σ�ας #στερ0θησαν. T3 δ  περA
τ�+ κατωτ�ρ�υ τ�)τ�υ κλ0ρ�υ #καν�ν�σθησαν #πA τ�+ Γ�δεφρε�δ�υ B´, #ν Πελ�π�νν0σMω, ε\ς
τρ�π�ν #N �w δηλ�+ται \δι!-�υσ! τις τ�+ @γεµ�ν�ς τ�)τ�υ πρ�ν�ια Sπ ρ τ"ς dρθ�δ�N�υ π�-
στεως». (T3µς ΣT´, σελ. 436-7, .κδ. Xαρ. Mπ0ρα).

ΠPOΣXΩPHΣEIΣ ΣTOYΣ TOYPKOYΣ. A�τ# τ# κυν�γι τ1ν ε�τελ1ν συµφερ3ντων  φερε
κα4 τ�ν πλ�ρη δι-λυσιν τ�ς ν"ας α�τκρατρ
ας. T< .µπρικ- της συµφ"ρντα διεµιρ-σθη-
σαν στ�ς Γενυ6τες, �Eνετ0ς, �Aµαλφιαν�ς (Gπ# τ�ν \ταλικ� π3λιν �Aµ-λφι) κα4 Πι:-νυς.
BEφθασαν K Παλαιλ3γι σ� τ"τια κατ-πτωσιν, sστε τ< δηµ3σια συµφ"ρντα κα4 τ�ν θρη-
σκε
α ν< τ< µετατρ"ψυν σ� Gνταλλ-Jιµα Gγαθ-, πρκειµ"νυ ν< κρατηθ8ν στ#ν θρ3ν. Γρ�-
γρα K δυτικ4 περιετε
�ισαν τ4ς συνικ
ες τυς στ�ν Kωνσταντιν0πλιν κα4 Gπελ-µDαναν
καθεστwς `τερδικ
ας. T# qδι συν"Dη Gργ3τερα κα4 µ� τ�ς T0ρκυς, π�  κτισαν τ:αµ4
στ�ν Bασιλε0υσα κα4 καδ�ς .δ
κα:ε τ4ς διαφρ�ς τ1ν ;µεθν1ν τυς µ� τ�ς Bυ:αντιν0ς.
�Eν/1 K Παλαιλ3γι δ�ν .δ
στασαν ν< πλυτ
συν τ< �αρ"µια τ1ν συλτ-νων µ� τ4ς κ3ρες τυς,
γι< ν< Gπκτ�συν τ�ν δ0ναµιν τ�ς φιλ
ας τυς.T�ν παραλυσ
αν τ1ν Gρ�3ντων δ�ν .Dρ-δυ-
ναν ν< µιµηθ8ν µικρ3τερι Nρ�ντες κα4 ; λα3ς. �Iδια
τερα 5 Mικρ< �Aσ
α γρ�γρα παρε-
δ3θη στ�ς T0ρκυς. Γρ-φει γι’ α�τ# ; .θνικ#ς Kστρικ3ς: «%Eκ τ5ν τεκµηρ�ων τ�)των Sπ�-
φα�ν�νται δ)� τιν3 διδακτικ
τατα· πρ5τ�ν, [τι Oκτ�τε Sπ"ρ�εν #ν τM5 πνε)µατι τ"ς δ�ρυκτ0-
τ�ρ�ς #κε�νης γενεGς x τε �δυσ
πητ�ς τιµωρ�α τ5ν πεισµατωδ5ς �νθισταµ�νων �ριστιαν5ν
καA @ πρ�ς τ�.ς Sπ�τασσ�µ�ν�υς #πιε�κεια· καA δε)τερ�ν, [τι π�λλ�A τ5ν τ"ς µικρGς %Aσ�ας
�ριστιαν5ν, εuτε µ� O��ντες \σ�υρ�ν τ� τ�+ 8Eλληνισµ�+ αuσθηµα, εuτε �πελπισθ�ντες #κ τ"ς
�σθενε�ας καA τ"ς παραλυσ�ας τ�+ #ν Kωνσταντιν�υπ�λει κρ!τ�υς, πρ�θ)µως συνε2ι2!-�ντ�
πρ�ς τ�ν πρ�αγ�µ�νην ν�αν µωαµεθανικ�ν δ)ναµιν» (.νθ. Gν. σελ. 521). BEσ�ατς δ� .Jευτε-
λισµ#ς τ1ν Παλαιλ3γων ε*ναι 5 πRλησις τ1ν δικαιωµ-των τυς .π4 τ8 θρ3νυ τ�ς Kων-
σταντινυπ3λεως στ�ς δυτικ�ς Nρ�ντες, Lπυ ε*�αν καταφ0γει.

Πλ-ι στ#ν φιλτυρκισµ# τ1ν Gρ�3ντων ε7ρ"θη ; φιλτυρκισµ#ς τ�ς .κκλησ
ας, π� Lµως
δ�ν ̀ δρ-:εται καθαρ< στ< 7λικ< συµφ"ρντα (π� κα4 α�τ< .Jυπηρετ�θησαν Lµως), Gλλ< κα4
σ� \δελγικ-, π�  �υν σ�"σιν τ3σν µ� τ#ν Gντιλατινισµ# Lσ κα4 τ#ν Gνθελληνισµ3 της. �O
φιλτυρκισµ#ς δ� τ1ν λαϊκ1ν κα4 .κκλησιαστικ1ν Gρ�3ντων συνεµ-�ησε στ#ν τελευτα&
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µ  �ντ!λλαγµα τ�ν φιλικ� στ!ση καA τ�ν µεγαλ�ψυ��α τ�υ �π�ναντι στ�.ς συµπατρι5τες Θεσ-
σαλ�νικεjς, π�. Oσπευδαν ν3 παραδ
σ�υν τ�ν π�λη τ�υς �ωρAς [ρ�υς στ�ν XαϊρεδδAν πασG
(1387). Περ�π�υ τ�ν uδια #π��� παραδ�θηκε @ Kα2!λα καA @ Xρυσ�)π�λη. 8O M�υρ3τ δ ν #νσω-
µ!τωσε �µ�σως τ�ν Θεσσαλ�ν�κη στ�ν α^τ�κρατ�ρ�α τ�υ, �λλ3 περιωρ�σθηκε ν3 ε\σπρ!Nkη φ�-
ρ� Sπ�τελε�ας, τ� �αρ!τς. %Aναγν
ρισε �κ�µη τ� κ�ιν�τικ� καθεστmς καA #π�τρεψε τ�ν �πρ�-
σκ�πτη λειτ�υργ�α τ�υ, {στε �6 κ!τ�ικ�ι ν3 εRναι σ�εδ�ν #λε)θερ�ι. 8H πρ�ν�µιακ� α^τ� κατ!-
σταση γι3 τ� Θεσσαλ�ν�κη δι0ρκεσε {ς τ� 1391, Bπ�τε καταλ0φθηκε 2�αια �π� τ�ν Bαγια-Aτ τ�ν
A´. 8O Bαγια-Aτ A´ µ  �φ�ρµ� τ� δραπ�τευση τ�+ Mαν�υ0λ, γι�+ τ�+ %Iω!ννη E´ �π� τ�ν α^λ0
τ�υ καA τ�ν φυγ0 τ�υ στ�ν Kωνσταντιν�)π�λη γι3 τ�ν �ν!ληψη τ�+ θρ�ν�υ, σκλ0ρυνε τ� στ!-
ση τ�υ καA �ν�λα2ε #κκαθαριστικ ς #πι�ειρ0σεις σ  Bλ�κληρη τ�ν E^ρωπαϊκ� T�υρκ�α. Kατ�-
στρεψε �π� τ3 θεµ�λια τ� κ!στρ� τ"ς Xριστ�)π�λης, τ� Bπ�j� Sπερ!σπι-αν σθεναρ3 �6 κ!τ�ι-
κ�ι καA Oπειτα κατ�λα2ε 2�αια καA τ� Θεσσαλ�ν�κη. hEτσι µ  τ�ν πτ
ση τ"ς Xριστ�)π�λης καA
τ"ς Θεσσαλ�ν�κης στ3 1391 |λ�κληρ
θηκε @ T�υρκ�κρατ�α σ  Bλ�κληρη τ� Mακεδ�ν�α». ∆η-
λαδ� θε
ρησαν τ�ν bµυνα κατ3 τ5ν T�)ρκων «Π�λεµ�ν #ναντ��ν τ�+ Θε�+» καA τ�ν παρ�δω-
σαν µ�ν�ι τ�υς. A^τ� ?ταν @ στ!ση τ�υλ!�ιστ�ν κ!π�ιων #κπρ�σ
πων τ"ς dρθ�δ�N�υ #κκλη-
σ�ας.

Γι3 τ� µ�ναστ0ρι τ�+ Tιµ��υ Πρ�δρ�µ�υ Σερρ5ν πρ�Nενεj �κ�µη πι� �λγειν� #ντ)πωση, γιατA
τ3 γραφ�µενα εRναι Sπ� τ�+ τ�τε �ρ�ιµανδρ�τη Γα2ρι�λ K�υντι!δη καA γρ!φ�νται µ  τρ�π� π�.
θεωρεjται �π�λυτα φυσι�λ�γικ�ς, σ3ν ν3 µ�ν Oγινε πρ�δ�σ�α �λλ3 ε^εργεσ�α στ�.ς iαυτ�)ς
τ�υς...

Παναγι,της Γ�υδεντ��κης



α\1να :ω�ς τ�ς α�τκρατρ
ας, παρ"δωσε τ�ν Kωνσταντιν0πλιν στ�ς T0ρκυς κα4 .γ"ν-
νησε τ�ν ν"αν κ-σταν, π� ε*ναι γνωστ� στ< νεRτερα �ρ3νια µ� τ# cνµα Φαναρι1τες. Πρ4ν
Lµως πρ�ωρ�συµε στ�ν �σ
α τ�ς .Jετ-σεως τ8 Gντιλατινισµ8 κα4 τ8 φιλτυρκισµ8
τ�ς .κκλησ
ας, ν< διευκριν
συµε τ�ς δ0 Lρυς: «λατιν�κρατ�α» κα4 «φραγκ�κρατ�α». �H
φραγκκρατ
α Gνταπκρ
νεται στ�ν πλιτικ� κα4 στρατιωτικ� 7πταγ� τ1ν .δαφ1ν τ�ς πρR-
ην α�τκρατρ
ας κα4 5 λατινκρατ
α στ�ν 7παγωγ� τ�ς Gνατλικ�ς .κκλησ
ας στ#ν π-πα·
δικαιλγε& δ� τ�ν }νµασ
αν της στ�ν �ρ�σι τ�ς λατινικ�ς γλRσσης στ�ν λειτυργ
α. Πρ"-
πει ν< παρατηρ�συµε, Lτι Qτε 5 .κκλησιαστικ� .πικυριαρ�
α Qτε 5 πλιτικ�-στρατιωτικ�
�λλαJε κατ< τι τ�ν κατακτηµ"νη �Rρα. Kατ’ Gρ�<ς δ�ν 7π�ρJε �σ
oα 7παγωγ� τ�ς }ρθδ3-
Jυ .κκλησ
ας στ�ν καθλικ�. pOπως εqδαµε, K δ0 .κκλησ
ες .λειτ0ργησαν GνεJ-ρτητα 5
µ
α Gπ# τ�ν Nλλη. OK λατ&νι Kερε&ς δ�ν  κτισαν δικ"ς τυς .κκλησ
ες· τ< σ/ω:3µενα κατ-λι-
π- τυς µετρ1νται στ< δ-κτυλα τ8 `ν#ς �ερι8. Πρφαν1ς .γ"νετ κιν� �ρ�σις τ1ν .κκλη-
σι1ν π� 7π�ρ�αν. M-λιστα, ε*ναι πλ"ν DεDαιωµ"ν, Lταν �ρ�ετ 5 σειρ< ν< λειτυργ�συν
K }ρθ3δJι Kερε&ς, α�τ4  πλεναν τ�ν «�γ
α τρ-πε:α», sστε ν< φ0γSη τ# αKρετικ# µ
ασµα.

EΛΛHNIZONTEΣ KAI ANΘEΛΛHNEΣ. OQτε Lµως κα4 πλιτικ� `ν3τητα .πεDλ�θη στ�ν
�Aνατλ�, παρ< τ�ν συνεργασ
α τπικ1ν Gρ�3ντων κα4 κατακτητ1ν. Kατ’ Gρ�<ς K Φρ-γκι
κατακτητ�ς δ�ν Gπετ"λυν `νια
αν .θν3τητα, Gλλ< µ
αν πανσπερµ
α Gντικρυµ"νων συµφε-
ρ3ντων. �H .π�� α�τ� ε*ναι 5 περ
δς τ�ς GπθεRσεως τ1ν \διωτικ1ν συµφερ3ντων. Kατ<
δε0τερν, .ντ3πιι Nρ�ντες κα4 κατακτητ�ς δ�ν Mλθαν σ� .πιγαµ
ες, sστε ν< δηµιυργηθS� µ
α
ν"α κατ-στασις. OK περ
φηµι «γασµ�+λ�ι» c�ι µ3νν δ�ν Mσαν τ3σ πλλ
, Gλλ< Mσαν γ3-
νι, κατ< κ0ριν λ3γ, τ1ν κατωτ"ρων τ-Jεων, π� .λ-�ιστα .πηρ"ασαν τ�ν πλιτικ� δι
κησιν
τ1ν φραγκικ1ν φ"υδων. Συν�θως .στρατε0ντ. pOσες φρ�ς 5 .πιγαµ
α ε*�ε σ�"σιν µ� τ�ν
δι
κησιν τ8 φ"υδυ, τ3τε Gναλ3γως ; γαµDρ#ς r 5 ν0φη Gνε:ητ8ντ στ�ν ∆0σιν. OK Φρ--
γκι Nρ�ντες .λ-�ιστα Gνεµ
�θησαν µ� τ#ν .ντ3πι πληθυσµ3. BAλλωστε κα4 K συνε�ε&ς
Gλλαγ�ς κατακτητ1ν (Φρ-γκι, NαDαρρα&ι, Φλωρεντιν
, Kαταλαν
, Γενυ6τες, �Eνετ4
κ.λπ.) δ�ν .π"τρεψαν τ�ν Gφµ
ωσιν. BO�ι δ� λιγRτερ .π"δρασε κα4 5 θρησκευτικ� διαφ-
ρετικ3τητα. OK Φρ-γκι J"νι Mλθαν κα4 J"νι  φυγαν. M3νν K .πιµειJ
ες τ1ν κατωτ"ρων
τ-Jεων µ6ς  �ει Gφ�σει κ-πια .πRνυµα, π� θυµ
:υν τ�ν φραγκκρατ
α. E*ναι δ� �αρα-
κτηριστικ3, Lτι Qτε σ� µ"ρη π� εq�αµε µακρ3�ρνη κατ�� (Kρ�τη, EQDια, �Eπτ-νησα)
εq�αµε µε&Jιν τ8 πληθυσµ8.

Kα4 Lµως 7π�ρJε µι< µεγ-λη .π
δρασις τ�ς ∆0σεως στ#ν κ3σµ τ�ς �Aνατλ�ς. �H φρ-γκι-
κη κατ-κτησις δι"σπασε ;ριστικ< τ�ν,  στω G�ν�,  ννια τ�ς ̀ νια
ας ρωµαϊκ�ς α�τκρατρ
ας.
BO�ι µ3νν γιατ4 5 ∆0σις Mταν πλ"ν ;ριστικ< διSηρηµ"νη σ� .θνικ< κρ-τη, Gλλ< κα4 γιατ4 5
�Aνατλ� .φ-ντα:ε πλ"ν σ<ν κ-τι διαφρετικ3. �O π-πας �Iννκ"ντις Γ´  γραψε στ�ς λατ
-
νυς κατακτητ�ς ν< .ργαστ8ν γι< τ�ν συµφιλ
ωσιν µ� τ# «Regnum Graecorum» (τ# Dασ
λει
τ1ν Γραικ1ν). Γι< πρRτη φρ< µετ< Gπ# α\1νες γ
νεται Gναφρ< ( στω µ� τ�ν λατινικ� }ν-
µασ
α) στ�ν πρ�ριστιανικ� (`λληνικ�) καταγωγ� τ1ν κατ
κων τ�ς �Aνατλ�ς. E*ναι 5 .π-
�� π� 5 ∆0σις, κ-τω Gπ# GραDικ�ν πλιτιστικ�ν .πιρρ�,  �ει Gνακαλ0ψει τ�ν Gρ�α
α �Eλλ--
δα. �O Γερµαν#ς α�τκρ-τωρ Φρειδερ&κς B´, πλυµαθ"στατς ; qδις, π� δ�ν συµµετε&�ε
στ�ν σταυρφρ
α, �δρυσε τ# πανεπιστ�µι τ�ς Nεαπ3λεως κα4 πρστ-τευσε τ�ν \ατρικ�ν
σ�λ� τ8 Σαλ"ρν. �O δ�J τ1ν �Aθην1ν �Iω-ννης ντ� λ< P#ς .γνRρι:ε τ#ν �Hρ3δτ. �O Bαλ-
δυ
νς A´ .γνRρι:ε γι< τ�ν Kστρ
α τ�ς �Aθηναϊκ�ς ∆ηµκρατ
ας. �O Γυ
λλιαµ τ8 M"ρ-
µπσκε, Φλαµανδ#ς κληρικ#ς π�  :ησε στ�ν �Eλλ-δα, µετ"φρασε τ#ν �Aρισττ"λη κα4 µετ"φερε
Gρκετ< `λληνικ< �ειρ3γραφα στ�ν �Iταλ
α. �O δ� �Iννκ"ντις Γ´ .�αρακτ�ρι:ε τ�ν �Eλλ-δα
(τ�ν Gρ�α
α) σ<ν τ�ν πηγ� τ�ς µρφRσεως. Στ�ν �Iταλ
α Gνεφ-νησαν ; ∆-ντης, ; Πετρ-ρ�ης,
; Bκκ-κις κα4 K ε\καστικ4 T:ι3ττ, Nικλ# κα4 T:ιD-ννι Πι:6ν. pOµως δ�ν ε*ναι δυ-
νατ#ν ν< ;µιλ8µε γι< +ναν πλιτιστικ# }ργασµ3. OK ∆υτικ
, τυλ-�ιστν α�τ4 π� κατ"-
κτησαν τ�ν �Eλλ-δα, Mσαν D-ρDαρι. �Hσαν �ρπαγες κα4 καταστρφε&ς. pOσ κα4 ν< κρ0DSη
7περDλ� 5 φρ-σις, Lτι K Φρ-γκι κατ"στρεψαν Lσα ε*�αν διασωθ� µ"�ρι τ3τε Gρ�α&α  ργα,
δ�ν Gπ"�ει πλ� Gπ# τ�ν Gλ�θεια. pHρπαJαν L,τι τ�ς  κανε .ντ0πωσιν (Lπως ; λ"ων π� κ-
σµε& τ#ν περ
Dλν τ8 �γ
υ M-ρκυ στ�ν Bενετ
α) κα4 δ�ν .δ
στασαν ν< �0συν πλ�θς
Gρ�α
ων }ρει�-λκινων Gγαλµ-των, γι< ν< γ
νυν νµ
σµατα. Kατεστρ-φησαν Gκ3µα κα4 �ει-
ρ3γραφα Gρ�α&α.
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.O /γι�ς Γρηγ0ρι�ς 1 Παλαµ#ς, 2ρ�ηγ�ς τ3ς καλ�γερικ3ς κιν*σεως τ�ν .Hσυ�αστ�ν,
τ�ν φανατικ�ν 2νθελλ*νων τ�ν τελευτα�ων α7,νων τ�� Bυ�αντ��υ. (Φ�ρητ* ε7κ0να.

M�υσε;� Kαλ�ν Tε�ν�ν .Aγ�ας Πετρ�υπ0λεως).



pOµως τ# «παραθυρ-κι» ε*�εν Gν
Jει γι< τ�ν �Aνατλ�. �O �Iω-ννης Bατ-τ:ης  γραψε στ#ν
Φρειδερ&κ B´, Lτι εqµεθα pEλληνες, π� σ� µ
α Kστρικ� στιγµ� συνηντ�θηµεν µ� τ#ν �ρι-
στιανισµ3. pEναν α\1να πρ4ν τ#ν Πλ�θωνα ; Θε3δωρς Mετ�
της  γραφε γι< τ�ν καταγωγ�ν
τ1ν Bυ:αντιν1ν Gπ# τ�ς pEλληνες: «καA τ�+ γ�ν�υς #σµ ν καA τ"ς γλ
ττης α^τ�jς κ�ινων�A
καA δι!δ���ι». �O µαθητ�ς τ8 Mετ�
τη Nικηφ3ρς Γρηγρ6ς στ#ν δι-λγ3 τυ «Φλωρ"-
ντις» �ρησιµπιε& Gπκλειστικ< Gρ�α&α ̀ λληνικ< }ν3µατα. �O δι-λγς Gναφ"ρεται στ#ν φι-
λσφικ#ν Gγ1να τυ .ναντ
ν τ8 Bαρλα-µ, µνα�8 Gπ# τ�ν KαλαDρ
α, κατ< τ< πρ3τυπα
τ1ν Gρ�α
ων φιλσφικ1ν GγRνων, π� Lµως Mταν κιντπ
α στ�ν ∆0σιν. �O Gνταγωνιστ�ς
τ8 Γρηγρ6, ; Bαρλα-µ, µετ< τ�ν φιλσφικ� τυ �ττα κατ"φυγε στ�ν Θεσσαλν
κη, Lπυ
�νιJε σ�λ�ν κα4 .δ
δασκε λγικ�ν κα4 µαθηµατικ-. T�ν qδιαν .π�� .µφαν
:νται κα4 Nλλι
λ3γιι, π�  στρεψαν τ4ς σπυδ"ς τυς πρ#ς τ< Gρ�α&α `λληνικ< �ειρ3γραφα. A�τ4 Mσαν ;
Γρηγ3ρις �Aκ
νδυνς, ; �Iω-ννης KυπαρισσιRτης, ; �Iσα<κ �Aργυρ3ς, ; �Iω-ννης κα4 ; Mι-
�α�λ Kαλ"κας κα4 ; ∆ηµ�τρις κα4 ; Πρ3�ρς KυδRνης. �Aς µ� νµισθS�, Lτι Lλι α�τ4
.στ-θησαν 7π"ρµα�ι τ8 Gρ�α
υ `λληνικ8 πνε0µατς. E*�αν .πηρεασθ� Gπ# τ#  ργ τ8
Θωµ6 �Aκιν-τη κα4 τ1ν }ρθλγιστ1ν θελ3γων τ�ς ∆0σεως, π� .πε:�τυν ν< στηρ
Jυν
τ# �ριστιανικ# δ3γµα στ�ς Gρ�α
υς φιλσ3φυς, \δια
τερα στ<  ργα τ8 �Aρισττ"λυς, π�
ε*�αν γνωρ
σει µ"σ/ω τ1ν �Aρ-Dων. Γι< τ#ν λ3γ α�τ3, πλ�ν τ8 Γρηγρ6,  λαDαν θ"σιν 7π�ρ
τ�ς `νRσεως τ1ν .κκλησι1ν· .νεδ0θησαν δ� ; Bαρλα<µ κα4 ; Mι�α�λ Kαλ"κας τ# καθλικ#ν
σ��µα, γεν3µενι  τσι πρ3δρµι τ8 Bησσαρ
ωνς.

�Aπ"ναντι σ� α�τ�ς .στ-θη L,τι πι# συντηρητικ# δι"θετε 5 �ριστιανικ� .κκλησ
α, \δια
τε-
ρα K µνα�4 τ8 �Aγ
υ BOρυς µ� πρεJ-ρ�ντα τ#ν Γρηγ3ρι Παλαµ6. Π"ρα Gπ# τ4ς θε-
λγικ�ς  ριδες τ8 Παλαµ6 κα4 τ1ν 7πλ
πων, π� δ�ν GJ
:ει ν< σταθ8µε γιατ4 Mσαν 5 Gφρ-
µ�, .JεδηλRθη µ
α διαπ-λη `λληνι:3ντων κα4 Nκρατων }παδ1ν τ8 Gνθελληνισµ8. �O Πα-
ναγιRτης Kανελλ3πυλς γρ-φει γι’ α�τ�ν τ�ν .π��: «UO,τι O�ει \δια�τερη σηµασ�α γι3 τ�ν
6στ�ρ�α τ�+ πνε)µατ�ς εRναι τ�+τ�: [τι, στAς #πιστ�λ ς τ�+ ΠαλαµG πρ�ς τ�ν %Aκ�νδυν� καA τ�ν
Bαρλα!µ, σηµει
νεται µι3 �π� τAς πι� #π�µ�νες καA πι� καθυστερηµ�νες 2υ-αντιν ς �ντιδρ!-
σεις κατ3 τ�+ iλληνικ�+ πνε)µατ�ς, καA µ!λιστα τ�ν {ρα π�. '�ι µ�ν� στ�ν %Iταλ�α, �λλ3 καA
στ� Bυ-!ντι� ?ταν Oντ�νη @ τ!ση #πιστρ�φ"ς στ�ν κλασικ� �ρ�αι�τητα: O6 “Σωκρ!τεις καA
Πλ!τωνες” πρ�πει ν3 παραµερισθ�+ν �π� τ� ν�+ σ�υ, λ�ει B ΠαλαµGς στ�ν Bαρλα!µ, καA τ�
θ�ση τ�υς πρ�πει ν3 π!ρkη B E^θ)µι�ς Zιγα2ην�ς (~ Zυγα2ην�ς ~ Zιγαδην�ς), π�. εR�ε -0-
σει στAς µ�ρες τ�+ %Aλ�Nι�υ A´ (τ�+ K�µνην�+)· “�ν3 �εjρας λ!2ε τ�ν ∆�γµατικ�ν παν�πλ�αν”.
Στ� Oργ� α^τ� B Zιγα2ην�ς π�λεµ�+σε τAς α6ρ�σεις, �λλ3 καA τ�ν �ναγ�ννηση τ"ς iλληνικ"ς
φιλ�σ�φ�ας». («�Iστρ
α τ8 ε�ρωπαϊκ8 πνε0µατς», τ3µς 1ς, σελ. 291, .κδ. ∆. Γιαλλελ�ς,
1976). Kα4 α�τ�ς K Gνθελληνικ�ς δυν-µεις .πεκρ-τησαν µ� τ�ν D�θεια τ�ς }�λκρατ
ας. Στ�ν
σ0νδ τ�ς Kωνσταντινυπ3λεως τ# 1351 .πεDλ�θη ; Παλαµ6ς. �O νεκρ#ς τ8 Γρηγρ6 διε-
πµπε0θη στ�ς δρ3µυς τ�ς Dασιλε0υσας κα4 τ# «Συνδικ#ν» συνεπληρRθη µ� τ�ς Gφ-
ρισµ�ς τ8 Bαρλα-µ, τ8 �Aκινδ0νυ κα4 Lπιυ Nλλυ ε*�ε τ�ν Gπρνησ
α ν< µελετ6 τ<
 ργα τ1ν Gρ�α
ων φιλσ3φων.

EΠIΛOΓOΣ. �O Gντιδυτικισµ#ς τ1ν }ρθδ3Jων τ�ς �Aνατλ�ς δ�ν σταµατ6 πλ"ν στ4ς δγ-
µατικ�ς διαφρ"ς. �Eπεκτε
νεται στ#ν  ντνν Gνθελληνισµ# τ�ς Gνατλικ�ς .κκλησ
ας. �H
 Jαρσις τ�ς GναDιRσεως τ1ν κλασσικ1ν σπυδ1ν στ�ν ∆0σιν, µ� κρ0φωσιν τ�ν .π�� τ�ς
�Aναγενν�σεως, περιετε
�ισε Gκ3µη περισσ3τερν τ#ν .κκλησιαστικ#ν συντηρητισµ3. M3ν
π� τ< τε
�η α�τ� τ� φρ< τ<  κτισαν τυρκικ< �"ρια. �Aντ
παλ στρατιωτικ# δ"ς τ1ν δυ-
τικ1ν Mσαν K δυναµικ�ς }ρδ�ς τ1ν T0ρκων. BHδη ε*�αν δRσει τ< πρ1τα δε
γµατα τ8 Dµ-
Dαρδισµ8 τυς, µ� τ# ν< .Jαφαν
συν τ#ν ̀ λλην
:ντα GραDικ# πλιτισµ3. �Hταν 5 Gναγκα
α
δ0ναµις, Lπως κ-πτε Mταν 5 ρωµαϊκ� γι< ν< .πιDληθS� ; ν"ς µεσα
ων. Γι< τ#ν λ3γν α�τ#
πρ1τς ; Παλαµ6ς, π� Gνεκηρ0�θη κα4 �γις, κατ"φυγε σ� συνµιλ
ες µ� τ�ς µυσυλµ--
νυς. Πρ4ν παραδθS� πλιτικ< 5 Kωνσταντιν0πλις, ε*�εν 7πδυλωθ� στ�ς T0ρκυς 5
.κκλησ
α. T# �ριστιανθωµανικ# \δελ3γηµα, π� θ< ταλαιπωρ�σSη τ#ν �Eλληνισµ# στ< νεR-
τερα �ρ3νια, GκριD1ς τ3τε .νεφαν
σθη, τ#ν 14ν α\1να. ∆ηλαδ� 1000 �ρ3νια µετ< τ�ν .πι-
Dλ�ν τ8 µεσα
ωνς, π�  τσι συνετηρ�θη γι< 400 Gκ3µα �ρ3νια.

>Aθαν	σι�ς K�υκ�?�στας
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T�ν σηµεριν�ν �πιστηµ�νικ�ν �ατρικ�ν �ρ�ν �νατ�µ�α �π�διδ�ν �� �ρ�α��ι �Eλληνες µ�
τ�ν λ��ιν �νατ�µ	.  H �νατ�µ� �γ#νετ� �π$ θανατωθ�ντων '()ων κυρ#ως, �ν#�τε �µως κα$ �π$
')ντων '()ων. Πρ.τ�ς �νατ/µ�ς φα#νεται, �τι 1τ� 2 φιλ/σ�φ�ς-�ατρ�ς 4Aλκµα#ων 2 Kρ�τω-
νι7της (γεννηθε$ς τ� 530 π.X.), 2 2π���ς �σ��λ>θηκε µ� τ�ν �νατ�µ#α τ.ν '()ων, µ� σκ�π� ν?
γνωρ#σ@η τ�ν �σωτερικ�ν Aργ7νωσιν τ�B σ)µατ/ς των. Λ�γεται δ�, �τι 2 4Aλκµα#ων διενεργ�Bσε
Dρευνες κα$ �πειραµατ#'ετ�, �νατ�µν�ντας '.ντα '(.α. T�ν σ�ετικ� πληρ�φ�ρ#α παρ��ει 2
Λατ�ν�ς συγγραφεEς Xαλκ#δι�ς, 2 2π���ς µετ�φρασε κα$ �σ��λ#ασε τ�ν δι7λ�γ� τ�B Πλ7τω-
ν�ς «T#µαι�ς». ∆εIτερ�ς, λ�γ�υν, �τι �σ��λ>θηκε σ�Jαρ.ς µ� τ�ν �νατ�µ#α 2 φιλ/σ�φ�ς
4Eµπεδ�κλKς (490-430 π.X.).

Mετ? τ�Eς �νωτ�ρω δI� φιλ�σ/φ�υς-�ατρ�Eς �σ��λ>θηκε σ�Jαρ.ς µ� τ�ν �νατ�µ#α 2 φι-
λ/σ�φ�ς ∆ηµ/κριτ�ς �π� τ? OAJδηρα τKς ΘρQ7κης (460-330 π.X.). Σ�ετικ�ς πληρ�φ�ρ#ες περ$
�νασ��λ>σεως τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ µ� τ�ν �νατ�µ#α D��µε �π� �πιστ�λ�ν τ�B «Πατρ�ς τKς 4Iα-
τρικKς»  Iππ�κρ7τ�υς τ�B K()�υ (460-356 π.X.). O ∆ηµ/κριτ�ς VπKρ�ε 2 σ�φ)τατ�ς, 2 π�λυ-
µαθ�στατ�ς κα$ 2 π�λυγραφ)τατ�ς µετ? τ�ν 4Aριστ�τ�λη κα$ τ�ν Π�σειδ)νι�. ∆ιεκρ#νετ�
γι? τ�ν Wκρα τ�υ σπ�υδ�ν κα$ γν.σιν περ$ τ? φυσικ7, γι? τ�Bτ� κα$ �πων�µ7σθηκε κατ’
�����ν «φυσικ�ς» κα$ «Σ�φ#α». Συµπερα#νεται, �τι αYτ�ς πρ.τ�ς Zνωσε τ? µαθηµατικ? µ� τ�ν
πειραµατικ�ν φυσικ>.

�Oµως 2 ∆ηµ/κριτ�ς διεκρ#νετ� �π#σης κα$ γι? τ�ν µεγ7λην τ�υ κλ#σιν πρ�ς τ�ν  �νατ�µ#α
κα$ τ�ν φυσι�λ�γ#α. Λ/γ(ω τKς κλ#σε)ς τ�υ αYτKς �πεµακρIνθη �κ τKς π/λεως (4AJδ>ρων)
κα$ �κλε#σθη σ’ Zναν κKπ�, �π�υ �ν�τεµνε '(.α κα$ Dκαµνε π7νω σ’ αYτ? �νατ�µικ�ς παρατη-
ρ>σεις κα$ φυσι�λ�γικ? πειρ7µατα. 4Aγαπ�Bσε 2 φιλ/σ�φ�ς µ� VπερJ�λ� τ�ν µ�να�ικ� κα$
φιλ�ρηµ� J#�. Γι? τ�ν λ/γ�ν αYτ�ν �π�φευγε τ�ν ταρα�)δη κα$ θ�ρυJ)δη 'ω� τKς π/λεως·
κα$ Wλλ�τε µ�ν �κλε#νετ� µ�σα σ� σπ>λαια, Wλλ�τε δ� φιλ�σ�φ�Bσε καθ>µεν�ς κ7τω �π� τ�ν
σκι? τ.ν δ�νδρων κα$ π7νω σ� µαλακ� �/ρτ� ] πλησ#�ν τ.ν ρε#θρων τ.ν Vδ7των. 4Eσυν>θι-
'ε 2 φιλ/σ�φ�ς ν? γελQ^ π7ντ�τε, �µπα#'�ντας τ�ν �νθρ)πινη 'ω� _ς µ#αν �κατ7παυστη
κωµ(ωδ#α. Γι? τ�Eς λ/γ�υς αYτ�Eς �� συµπ�λ#τες τ�υ τ�ν θε)ρησαν _ς φρεν�JλαJ@K κα$ πα-
ρ7φρ�να κα$ πρ�σεκ7λεσαν τ�ν  Iππ�κρ7τη γι? ν? τ�ν θεραπεIσ@η.  O  Iππ�κρ7της, π�E 1τ�
φ#λ�ς τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ (2  Iππ�κρ7της �κτ�ς τKς φιλ#ας τ�υ µ� τ�ν ∆ηµ/κριτ�, λ�γεται �τι
VπKρ�ε κα$ µαθητ>ς τ�υ) 1λθε στ? OAJδηρα κα$ συναντ>θηκε µ� τ�ν ∆ηµ/κριτ� κα$ µετ?
�π� διαλ�γικ�ν συ'>τησιν π�E ε`�ε µα'# τ�υ Dκρινεν, �τι 2 ∆ηµ/κριτ�ς D�αιρεν Wκρας πνευ-
µατικKς κα$ ψυ�ικKς Vγε#ας κα$ �τι πραγµατικ? �ν/ητ�ι 1σαν �� 4AJδηρ#τες, π�E τ�ν πρ�-
σεκ7λεσαν. E`ναι δ� �αρακτηριστικ� b �πιστ�λ� τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ πρ�ς τ�ν φ#λ� τ�υ  Iππ�-
κρ7τη, στ�ν 2π�#α λ�γει �στειευ/µεν�ς: «�Hλθες πρ�ς �µ�, �Iππ�κρ�τη, �ς ν� �π	γαινες πρ�ς
παραφρ�ν�"ντες (τρελλ�Iς), γι� ν� µ�" δ$σ&ης 'λλ�(�ρ�ν, �πειδ) �π�στευσες σ+ �ν�	τ�υς
�νθρ$π�υς (�νν�ε� τ�Eς συµπ�λ#τες τ�υ 4AJδηρ#τες), �, -π�.�ι θεωρ�"ν τ�ν κ0π�ν (µ/�θ�ν)
τ1ς �ρετ1ς �ς παραφρ�σ2νη...».

T�ν �νασ�/λησιν τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ µ� τ�ν �νατ�µ#α �π$ '()ων φανερ)νει b �πιστ�λ� τ�B
 Iππ�κρ7τ�υς πρ�ς τ�ν ∆αµ7γητ�. Στ�ν �πιστ�λ�ν αYτ�ν περιγρ7φει 2  Iππ�κρ7της τ# ε`παν
µετα�I τ�υς κα$ µ� τ$ dσ��λε�τ� 2 ∆ηµ/κριτ�ς τ�ν eρα π�E τ�ν �πισκ�φθηκε, _ς f�Kς: «�O ∆η-
µ0κριτ�ς ε78ε µ+ µεγ�λη τ�9ιν �π�νω στ� γ0νατ� τ�υ :να (ι(λ�� κα; µερικ� <λλα πρ�γµατα
τ�π�θετηµ�να κ�ντ� στ� γ0νατ� τ�υ �π� τ� δ2� µ�ρη. E78ε δ+ συσσωρε2σει κα; �ρκετ� >?@α
�9 -λ�κλ	ρ�υ τεµα8ισµ�να. �O ∆ηµ0κριτ�ς <λλ�τε µ+ν Aγραφε �ντ0νως (γρ	γ�ρα) κα; καθη-

O� πρ.τ�ι �νατ/µ�ι κα$ 2 ∆ηµ/κριτ�ς
ΠΛHPOΦOPIEΣ AΠO ΣΠANIEΣ APXAIEΣ ΠHΓEΣ
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µεριν@ς, <λλ�τε δ+ σταµατ�"σε �π; π�λDν 8ρ0ν�ν �π�8ων �κ τ�" γραψ�µατ�ς κα; �σκ�πτετ�
�ν 'αυτ?@ (διελ�γ#'ετ�). FEπειτα, �φ�" αGτ� Aπραττε, �σηκ$νετ� κα; περιπατ�"σε κα; τ�
σπλ�γ8να τ@ν >?$ων παρατηρ�"σε κα; �φ�" τ� �9�τα>ε, π�λι καθ0ταν...».

Σ� κ7π�ια στιγµ� 1λθεν 2 λ/γ�ς περ$ παραφρ�σIνης (µαν�ας)· κα$ �ρωτQ^ 2  Iππ�κρ7της:
«T; γρ�φεις περ; µαν�ας;» Kα$ 2 ∆ηµ/κριτ�ς �παντ^: «T� <λλ� (ε(α�ως �π� τ� τ; ε7ναι µαν�α,
π@ς συµ(α�νει στ�Dς �νθρ$π�υς κα; µ+ π�ι�ν τρ0π� καταπα2εται (θεραπεIεται)· κα; τ� κα-
τατετµηµ�να >?@α, αGτ� �δ@ π�D (λ�πεις, :νεκα τ�" λ0γ�υ τ�2τ�υ κατατ�µνω, 8ωρ;ς ν� µισ@
τ� Aργα τ�" Θε�", �ρευν$ντας τ)ν φ2σιν κα; τ)ν θ�σιν τ1ς 8�λ1ς, δι0τι γνωρ�>εις Lτι M αNτ�α
τ1ς παραφρ�σ2νης τ@ν �νθρ$πων ε7ναι αGτ) (b ��λ>), Lταν �π; π�λD  πλε�ν�>ει κα; σ’ <λλ�υς
µ+ν �νθρ$π�υς λιγ$τερ�, σ’ <λλ�υς δ+ περισσ0τερ�, δι0τι σ’ Lλ�υς �κ φ2σεως Pπ�ρ8ει, M δ+
�µετρ�α της (τKς ��λKς) ε7ναι �σθ�νεια...». [Σ.σ.: «X�λ)» στ�ν �ρ�α#α fλληνικ� σηµα#νει συ-
στατικ� τ�B αoµατ�ς].

Περαιτ�ρω συνε�#'ει 2 ∆ηµ/κριτ�ς: «∆+ν (λ�πεις ( Iππ�κρ7τη), Lτι κα; �γR ε7µαι µ�ρ�ς τ1ς
κακ�ας, �ρευν$ντας τ)ν αNτ�α τ1ς παραφρ�σ2νης (µαν#ας)· >?@α κατακτε�νω κα; �νατ�µνω.
FEπρεπε ν� �ρευν	σω τ)ν αNτ�α (τKς µαν#ας) �π� τ�ν <νθρωπ�. ∆+ν (λ�πεις, Lτι κα; - κ0σµ�ς
A8ει γεµ�σει �π� µισανθρωπ�α κα; <πειρα παθ	µατα κατ� τ�" �νθρ$π�υ A8ει συναθρ��σει.
SOλ�ς - <νθρωπ�ς �κ γενετ1ς ε7ναι ν0σ�ς (“�Oλ�ς Wνθρωπ�ς �κ γενετKς ν�Bσ�ς �στ#ν”)». M�
τ�ν τελευτα#α _ς Wνω φρ7σιν τ�υ, 2 ∆ηµ/κριτ�ς �νν�ε� τ$ς ψυ�ικ�ς �σθ�νειες π�E συν�δεI-
�υν τ�ν �νθρ)πινη 'ω� sτ�ι τ$ς κακ#ες τKς ψυ�Kς καθtς κα$ τ$ς σωµατικ�ς �σθ�νειες. ∆�ν
γνωρ#'ω κατ? π/σ�ν δIναται ν? θεωρηθ@K 2 ∆ηµ/κριτ�ς _ς πρ�φητικ�ς µ� τ�ν τελευτα#α τ�υ
φρ7σιν «SOλ�ς <νθρωπ�ς �κ γενετ1ς ν�"σ0ς �στ�ν», �ταν µετ? τ? τελευτα�α π�ρ#σµατα τKς Γε-
νετικKς �πιστ>µης λ�γεται, �τι µ#α Jλ7Jη σ� κ7π�ι� γ�ν#δι� πρ�καλε� �σθ�νειες στ� �νθρ)-
πιν� σ.µα.

∆υστυ�.ς τ? π7µπ�λλα συγρ7µµατα τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ �πωλ�σθησαν κα$ µ/ν� τριακ/σια πε-
ρ#π�υ �π�σπ7σµατα τ.ν Dργων τ�υ διεσ)θησαν. �Oλα τ? Dργα τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ ε`�αν συ-
γκεντρωθK �π� τ�ν Kαλλ#µα��, κα$ µ� �ντ�λ� τ�B Jασιλ�ως Πτ�λεµα#�υ τ�B B´, στ�ν BιJλι�-
θ>κη τKς 4Aλε�ανδρε#ας. �Oπως δ� ε`ναι γνωστ/ν, b πρ)τη JιJλι�θ>κη τKς 4Aλε�ανδρε#ας κα-
τεστρ7φη κατ? τ�ν κατ7ληψιν τKς π/λεως �π� τ�ν 4I�Iλι�ν Kα#σαρα τ� 47 π.X., b δ� κατα-
στρ�φ� τKς δεIτερης BιJλι�θ>κης τKς 4Aλε�ανδρε#ας συν�Jη �π$ πατρι7ρ��υ 4Aλε�ανδρε#ας
Kυρ#λλ�υ περ$ τ� 412 µ.X.. OEργα τ�B ∆ηµ�κρ#τ�υ εVρ#σκ�ντ� Dκτ�τε κα$ στ�ν Kωνσταντι-
ν�Iπ�λη, τ? 2π��α κα$ �φαν#σθηκαν γι? Wγνωστ� λ/γ�. (Bλ�πε EYαγ. Σ. Σταµ7της, Πρ�σω-
κρατικ�; Φιλ0σ�φ�ι, σελ#δα 102, 4AθKναι 1966).

OAλλ�ς �ατρ�ς �νατ/µ�ς τ�B 5�υ π.X. α�.ν�ς VπKρ�ε 2 EYρυφ.ν �π� τ�ν Kν#δ�, 2 2π���ς
�σ��λ>θηκε µ� τ�ν �νατ�µ#α τ.ν γυναικε#ων Aργ7νων, τ? α�µ�φ/ρα �γγε�α κα$ τ? wργανα
π�ψεως. 4Eπ#σης �νατ/µ�ς 1τ� κα$ 2 �ατρ�ς Συ�ννεσις �π� τ�ν KIπρ�, 2 2π���ς D'ησε πρ�
τ�B 4Aριστ�τ�λ�υς, Wγνωστ�ν �µως π/τε.  H �νατ�µ#α �νεπτI�θη Dκτ�τε στ�ν 4Aλε�7νδρεια
�π� �Eλληνες �ατρ�Eς Vπ� τ�ν πρ�στασ#α τ.ν Jασιλ�ων Πτ�λεµα#ων.

Πηγ'ς - 5ι5λι�γραφ#α:
Γι? τ�ν σIντα�η τ�B παρ/ντ�ς ε`�α Vπ’ wψη µ�υ τ? �κ/λ�υθα JιJλ#α:
α) OEκδ�ση «�Aπ�ντων» τ�B  Iππ�κρ7τ�υς κα$ ΠαIλ�υ A�γιν#τ�υ, Bασιλε#α, 1538.
J) OEκδ�ση «WEπιστ�λ@ν» τ�B  Iππ�κρ7τ�υς κα$ Wλλων, Dτ�ς 1709.
γ) «Πραγµατε�α WIατρικ1ς», τ/µ�ς 1�ς, Vπ� Σεργ#�υ 4Iω7νν�υ �ατρ�B, Kωνσταντιν�Iπ�λις 1818.

∆ηµ,τρι�ς Kων. Mαργ&της
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WH81στε τ2µπανα π�λ�µ�υ. Σ�λπιγγες τ1ς καταστρ�φ1ς, σαλπ�στε. Λα�; τ�" κ0-
σµ�υ, πρ�σκυν1στε µε. FEρ8�µαι �ν µ�σ?ω λ�µψεων πυρα2λων κα; �κρ	9εων (�µ(@ν.
FO8ι, (ρ+ 8α>��· µ) πρ�σκυνZτε τ�ν Kλ�ντ�ν. �Yπηρ�της µ�υ ε7ναι κι αGτ0ς. T�ν �λυ-
π	θηκα κα; τ�ν �µ�>εψα στ)ν αGλ	 µ�υ. �Hτανε, τ� ]τανε; SEνας λιπ�τακτ�κ�ς.
SEνας �ν�καν�ς σε9�υαλικ�, �φ�" κα; M M0νικα τ� �δ	λωσε στ)ν �πιτρ�π) τ�" K�-
γκρ�σσ�υ, Lτι �π� τ;ς 11 φ�ρ+ς µ0ν� τ;ς 3 �λ�κλ	ρωσε. SEνα �νθρωπ�κι ε7ναι, π�D
τρ$ει κα; καµµι� σφαλι�ρα �π� τ)ν γυνα.κα τ�υ (κι A8ει (αρD 8�ρι M X�λλαρυ).
K�π�υ πρ�πει ν� 9εσπ�σ&η τ� συµπλ�γµατ� τ�υ τ� παιδ�. aAν δ+ν Pπ1ρ8αν κι αGτ�
τ� καλ� παιδι�, - Σαντ�µ κα; - Mιλ0σε(ιτς, ν� πα�>�υν τ� σ�κκ� τ�" µπ09, θ�
µ�" µαρ�>ωνε τ� παλληκ�ρι.

Γι� π�ι�ν µ+ περ�σατε; T’ �γαπ@ τ� δικ� µ�υ παιδι�. Π�ι0ς ν�µ�>ετε, Lτι στ	-
ρι>ε τ�ν Σαντ�µ κα; τ�ν Mιλ0σε(ιτς µ�8ρι τ$ρα; WEγ$, µ+ τ�ν τρ0π� µ�υ. ∆ικ� µ�υ
κατασκευ�σµατα ε7ναι κα; - διεθνισµ0ς, κα; - �θνικισµ0ς, κα; M �θν�κ�θαρσις.
SOπλα µ�υ, π�D π�λεµ@ τ)ν µισητ) �λευθερ�α τ�" �νθρ$π�υ. AGτ� µ�" Aλειπε, ν�
�πιτρ�πω �λε2θερα στ�Dς λα�Dς ν� �πιλ�γ�υν τ� π@ς θ� >�"νε. E7στε δ2� φ�ρ+ς 8α-
>��, cν ν�µ�>ετε Lτι µ+ π1ρε - π0ν�ς γι� τ�Dς �λ(αν0φων�υς K�σσυφ�πεδιν�2ς.
Odτε π�D µ� ’ν�ια9ε, Lτι 400.000 ε78αν φ2γει πρ;ν �π� τ;ς �πι8ειρ	σεις. N� µ) σZς
π@, Lτι τ� εGν��"σα κι0λας...

M)ν ψ�8νετε γι� τ)ν αNτ�α, π�D �π�φ�σισα τ$ρα ν� �π�µ(ω. Πρ�πει ν� κατα-
δε�8νω π�" κα; π�" τ� π�ι0ς ε7ναι τ’ �φεντικ� αGτ�" τ�" κ0σµ�υ, γι� ν� µ)ν 9ε-
8νι$µαστε. ∆+ν ε7ναι δ� κα; δ2σκ�λ�... M�α εNσαγωγ) γι� σε9�υαλικ� σκ�νδαλ�
στ� K�γκρ�σσ�, κι �ρν�κι - Kλ�ντ�ν ν� διατ�>&η (�µ(αρδισµ�2ς, γι� ν� 9�δε2ω-
νται πυρ�µα8ικ� κα; ν� δ�υλε2�υν �, καλ�ς µ�υ (ι�µη8αν�ες Lπλων. X$ρια π�D
�ν�(ηκε µ+ τ;ς �πι8ειρ	σεις κα; M τηλεθ�ασις τ�" CNN, π�D ε78ε π�σει κι ε78ε στε-
ν�8ωρηθ1 - καλ0ς µ�υ T�ρνερ. AGτ� Lµως π�D Aκανε κα; σ+ µ�να µεγ�λη �ντ2πω-
σιν, ε7ναι M Pπ�ταγ	 τ@ν EGρωπα�ων. h2πνησα :να πρω; κα; τ� παπ�2τσια µ�υ τ�
ε78ε γυαλ�σει - σ�σιαλιστ)ς Σ�λ�να. Kα; τ’ �π0γευµα ν� µ�" σερ(�ρ&η τσ�ι - �ργα-
τικ�ς Mπλα�ρ· τ� �σηµικ� ν� τ� γυαλ�>&η - σ�σιαλδηµ�κρ�της Σρ�ντερ· τ�ν κ1π�
µ�υ ν� τ�ν π�τ�>&η - κ�µµ�υνιστ)ς Nταλ�µα, κα; - σ�σιαλιστ)ς Z�σπ+ν ν� µ�" σερ-
(�ρ&η µπ�ρντR µ+ τ� γε"µα. Kι Lλ�ι µα>; ν� συνωθ�"νται ν� µ�" φιλ	σ�υν τ)ν πα-
ντ0φλα σ�ν τ�ν π�πα. T)ν 'π0µενη φ�ρ� θ� τ�Dς κ�νω µεγ�λη πλ�κα: Lταν θ� σκ2-
ψ�υν ν� µ�" 9αναφιλ	σ�υν τ)ν παντ0φλα, θ� A8ω 10 µ�ρες ν� πλ2νω τ� π�δ�ρια
µ�υ. Θ� λιπ�θυµ	σ�υν �π� τ) (ρ@µα. M)ν ψ�8νετε <δικα· M δ2ναµ�ς µ�υ ε7ναι M
8α>�µ�ρα τ@ν λα@ν κα; M Pπ�ταγ) τ@ν Mγετ@ν τ�υς. aAν �, λα�; δ+ν ε78αν Mγ�τες
αGτ�Dς π�D τ�Dς ταιρι�>�υν, θ� µ+ ε78ε π�ρει �π� καιρ� τ$ρα τ�

Σ�ρωθρ�ν

�Aστ�καπιταλ�µαρ@ιστικ* αAλ*

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



EHθ�ς πανεπιστηµιακ�6 «ταγ�6»
Στ$ς σελ#δες τ�B «∆» D��υν κατ’ �παν7ληψη παρ�υσιαστK πρ/σωπα κα$

πρ7γµατα, π�E σ�ετ#'�νται Wµεσα µ� τ�ν κατ7σταση στ�ν 4Aν)τατη Παι-
δε#α τ�B  Eλλαδικ�B Kρ7τ�υς καθtς κα$ µ� τ� π�ι�ν τ.ν πανεπιστηµιακ.ν
µας ταγ.ν, π�E πρ�καλ�Bν δυσ7ρεστη �ντIπωση yν w�ι κα$ Aργ� �κ/µη κα$
στ�Eς πλ��ν καλ�π#στ�υς. O� παλαι/τερ�ι �ναγν.στες τ�B Περι�δικ�B θ? θυ-
µ�Bνται τ� «συν�ντευ�η» στ� «∆αυλ�» τ�B καθηγητ�B τKς Πρ�ϊστ�ρικKς
4Aρ�αι�λ�γ#ας τ�B Πανεπιστηµ#�υ 4Aθην.ν κ. Xρ>στ�υ Nτ�Iµα (τεB�. 171,
σελ. 10324), τ� περιε�/µεν� τKς 2π�#ας δ�ν 1ταν τ#π�τε Wλλ� παρ? VJριστι-
κ�$ �αρακτηρισµ�$ κατ? τ�B «∆», Vπεκφυγ�ς �ν)πι�ν τKς �πιστηµ�νικKς
�ληθε#ας, συκ�φαντικ? Vπ�ν��Iµενα γι? τ�ν ��ι�πιστ#α τ�B Περι�δικ�B,
καθtς κα$ �ρκετ� δ/ση πανικ�B µπρ�στ? στ�ν καταγραφ� τ.ν λεγ�µ�νων
τ�υ �π� τ� µαγνητ/φων� τ�B συντ7κτη. 4Eπρ/κειτ� γι? τ�ν Dρευνα µ� τ#τλ�
«O� κ7τ�ικ�ι τ.ν νησι.ν τ�B E�ρηνικ�B µιλ�Bν  Eλληνικ?» τ�B καθηγητ�B
N�ρς Γι/'εφσ�ν, �κδ/σεις τ�B Πανεπιστηµ#�υ τKς XαϊδελJ�ργης, τ�ν 2π�#α
�ναδηµ�σ#ευσε 2 «∆» κα$ 2 κ. Xρ. Nτ. ��αρακτ>ρισε «dλ#θια».

Φα#νεται �µως, �τι τ� «Aλ#σθηµα» αYτ� τ�B �ν λ/γ(ω κυρ#�υ δ�ν ε`ναι τ� µ�-
ναδικ/. Πρ�σφ7τως �τ�θη Vπ’ wψιν µας κα$ Zνα Wλλ� περιστατικ/, τ� 2π���
ε`ναι δηλωτικ� τ�B τρ/π�υ µ� τ�ν 2π��� σκ�πτεται κα$ �νεργε� 2 κ. Nτ�Iµας
κα$ w�ι µ/ν�ν αYτ/ς. T� παρ�υσι7'�υµε �ντελ.ς πληρ�φ�ριακ? �ωρ$ς καµ-
µ#α δι7θεση κριτικKς. Συγκεκριµ�να, πρ$ν �π� Dνδεκα �ρ/νια 2 γεωπ/ν�ς κ.
∆ηµ>τρι�ς Mατσακ^ς, κ7τ�ικ�ς 4Aθην.ν, µ� �πιστ�λ> τ�υ (µ� bµερ�µην#α
24.3.88) πρ�ς τ�  Yπ�υργε�� Π�λιτισµ�B, κ�ιν�π�ι�Iµενη πρ�ς τ� 4Eθνικ�
4Aρ�αι�λ�γικ� M�υσε�� κα$ πρ�ς τ�ν KA´ 4Eφ�ρε#α Πρ�ϊστ�ρικ.ν κα$ Kλασ-
σικ.ν 4Aρ�αι�τ>των, διετIπωνε τ�ν Wπ�ψ> τ�υ γι? τ�ν �ρ>ση τ.ν τηγαν/-
σ�ηµων κυκλαδικ.ν �γγε#ων, π�E κατ? καιρ�Eς D��υν εVρεθK σ� �νασκαφ�ς
κα$ D��υν µελετηθK.  O κ. Mατσακ^ς ���φρα'ε στ�Eς ε�δ>µ�νες τ�B Vπ�υρ-
γε#�υ τ�ν πεπ�#θηση, �τι τ? συγκεκριµ�να σκεIη 1σαν µικρ�ς φ�ρητ�ς «~λυ-
κ�ς», �ντ�ς τ.ν 2π�#ων �π��>ραιναν τ� νερ� τKς θ7λασσας γι? τ�ν ��αγωγ�
�λατ�ς.  O κ. Nτ�Iµας, λαJtν γν)ση τKς ν�ας αYτKς fρµηνε#ας, �π>ντησε
πρ�σωπικ? στ�ν κ. Mατσακ^ δι’ �πιστ�λKς τ�υ µ� bµερ�µην#α 18.5.1988, στ�ν
2π�#αν �ντιµετ)πι'ε µ� σκεπτικισµ� κα$ �νστ7σεις τ�ν θ�ση τ�B κ. Mατσακ^,
τ�ν 2π��� _στ/σ� εY�αριστ�Bσε �ν κατακλε#δι γι? «τ)ν �π0πειρ� τ�υ ν� δ&1
µ�α �κ0µη <π�ψη», �πως �αρακτηριστικ? Dγραφε. �Oµως π�ντε �ρ/νια �ργ/-
τερα, κατ? τ� δι7ρκεια τ�B A´ Kυκλαδ�λ�γικ�B Συνεδρ#�υ (OAνδρ�ς 5-
9/9/1991), 2 κ. Nτ�Iµας στ�ν Vπ� τ�ν τ#τλ� «T� πρωτ�κυκλαδικ� τηγαν/-
σ�ηµ� σκεB�ς. – Σκ�ψεις γι? µι? πιθαν� �ρ>ση τ�υ», �νεκ�#νωνε µετα�E
Wλλων κα$ τ? f�Kς:

«�H συστηµατικ) συλλ�γ) µισ�διαµ�ρφωµ�ν�υ kλατι�" κα; συµπυ-
κνωµ�ν�υ kλατ0νερ�υ θ� πρ�π&η ν� ]ταν µι� �π� τ;ς σηµαντικ+ς �σ8�-
λ�ες τ�" Kυκλαδ�τη. �H πυκν) lρµη π�D συγκεντρων0ταν, θ� µπ�ρ�"σε
�ν συνε8ε�mα, µεταγγισµ�νη µ�σα σ+ τηγαν0σ8ηµα σκε2η, ν� �κτ�θεται



στ�ν nλι� γι� περαιτ�ρω �9�τµιση, oσπ�υ ν� στερε�π�ιηθ&1. M+ τ)ν τυ-
π�π�ιηµ�νη δισκ�ειδ1 µ�ρφ) π�D τ�" Pπαγ0ρευε τ� σκε"�ς, τ� kλ�τι
µπ�ρ�"σε ν� µετατραπ&1 σ+ �γαθ0, π�D εdκ�λα θ� µπ�ρ�"σε ν� µετα-
φερθ&1 �κ0µη κα; µ+ τ� πι� µικρ� κα; στεν08ωρα πλ�.α, �φ�" δ+ν �παι-
τ�"σε µεγ�λ� 8@ρ�. T� �γαθ� λ�ιπ�ν αGτ� στ)ν τυπ�π�ιηµ�νη τ�υ
µ�ρφ) θ� µπ�ρ�"σε ν� �νταλλαγ&1 µ+ τ� �γαθ� π�D �, νησι@τες 8ρει-
�>�νταν �π� τ) µεγ�λη στερι�: >?@α, δηµητριακ�, 9ηρ�Dς καρπ�2ς,
9υλε�α, δ�ρµατα κ.τ.L. FIσως τ�τ�ια �γαθ� πρ�µηθε2�νταν �, νησι@τες
�π� τ;ς pπειρωτικ+ς περι�8�ς, Lπ�υ (ρ�θηκαν διαδεδ�µ�να τ� τηγα-
ν0σ8ηµα σκε2η. WAπ� τ)ν <λλη µερι� στ;ς περι�8+ς αGτ+ς τ� kλ�τι θ�
πρ�π&η ν� ]ταν �γαθ� π�λ2τιµ� κα; περι>	τητ� γι� τ;ς �ν�γκες συ-
ντ	ρησης τ@ν τρ�φ�µων κα; τ@ν γεωργ�κτην�τρ�φικ@ν τ�υς πρ�ϊ0-
ντων.
»T)ν πρ�τειν0µενη 'ρµηνε�α τ@ν τηγαν0σ8ηµων �γγε�ων �ς δ�8ε�ων
γι� τ)ν παραγωγ) κα; συσκευασ�α kλατι�" �νισ82�υν κα; τ� (ασικ�
διακ�σµητικ� τ�υς θ�µατα, δηλαδ) �, σπε.ρες κα; �, -µ0κεντρ�ι κ2-
κλ�ι �ς σ2µ(�λα τ1ς θ�λασσας κα; - �κτινωτ�ς δ�σκ�ς �ς σ2µ(�λ�
τ�" Mλ��υ. E7ναι δ+ - συνδυασµ�ς τ@ν δ2� αGτ@ν στ�ι8ε�ων –θ�λασ-
σας κα; nλι�υ–, π�D συντελε. στ�ν σ8ηµατισµ� τ�" kλατι�". WEµπ0δι�
πρ�ς µι� τ�τ�ιαν 'ρµηνε�α �9ακ�λ�υθε. ν� �π�τελ&1 M sπαρ9η τ1ς δια-
κ0σµησης στ�ν πυθµ�να τ�" �γγε��υ. SOπως A8ει Lµως �πισηµανθ1, τ�
διακ�σµηµ�να σκε2η πρ��ρ8�νται κατ� καν0να �π� τ�φ�υς κα; φα�-
νεται Lτι �κτ�ρι>αν περιωρισµ�ν� �ριθµ� µελ@ν τ1ς Πρωτ�κυκλαδικ1ς
κ�ινων�ας. aAν δε8τ&1 λ�ιπ�ν κανε�ς, Lτι M παραγωγ) κα; M �µπ�ρ�α τ�"
kλατι�" ]ταν δραστηρι0τητα π�D �π�φερε πλ�"τ� στ)ν Πρωτ�κυ-
κλαδικ) κ�ινων�α, �σφαλ@ς αGτ) θ� πρ�π&η ν� πρ�σ�διδε κ"ρ�ς κα;
γ0ητρ� σ+ Lσ�υς τ)ν �σκ�"σαν. Kα; καλ2τερ� σ2µ(�λ� αGτ�" τ�" κ2-
ρ�υς, πιστε2ω, δ+ν θ� µπ�ρ�"σε ν� ε7ναι <λλ� παρ� αGτ� τ�"τ� τ�
�ργαλε.� τ1ς συγκεκριµ�νης δραστηρι0τητας».

T? παραπ7νω περιλαµJ7ν�νται στ�ν I∆´ τ/µ� τKς «4Eπετηρ#δ�ς τKς  Eται-
ρε#ας Kυκλαδικ.ν Mελετ.ν».

T� �ρ)τηµα π�E τ#θεται D�ει σ��ση µ� τ�ν �πιστηµ�νικ� δε�ντ�λ�γ#α. M�
π�ι� δικα#ωµα 2 κ. Nτ�Iµας καρπ�Bται µ#α �δ�α, π�E δ�ν ε`ναι δικ> τ�υ; ∆�ν
γνωρ#'ει, �τι Aφε#λει ν? �ναφ�ρ@η τ$ς πηγ�ς π�E �ρησιµ�π�ιε� στ$ς �ργασ#ες
τ�υ;  Oπωσδ>π�τε �π� ν�µικ� Wπ�ψη ε`ναι �πρ/σJλητ�ς, �φ�B 2 κ. Mα-
τσακ^ς δ�ν D�ει «πατεντ7ρει» �πισ>µως τ�ν �δ�α τ�υ.  H dθικ� �µως κατ�-
�Iρωση τ�B κ. Nτ�Iµα π�ι7 ε`ναι; �Aς Jγ7λ@η 2 καθ�νας τ? συµπερ7σµατ7 τ�υ
κα$ συν7µα yς φαντασθ@K τ# συµJα#νει κατ’ �π�κτασιν στ�ν τ�µ�α «1θ�ς» τ.ν
�νωτ7των �κπαιδευτικ.ν �δρυµ7των τ�B Pωµα#ικ�υ (Bλ. σ�ετικ? κα$ τ�ν
συν�ντευ�η τ�B καθηγητK B. Φ#λια µ� τ#τλ� «Πρωτ�φαν�ς “σαπ#λα” στ?
4Aν)τατα 4Eκπαιδευτικ?  IδρIµατα», στ�ν «∆αυλ/», τεB��ς 206).

M�ρι�ς Mαµαν&ας
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I. T� µνηµε
� τν Πρ�πυλα�ων
T� �ρθ�γ	νι� παραλληλ�γραµµ� σ��µα τ�ν Πρ�πυλα�ων �ταν � δια�ωριστικ�ς  �ρατ�ς !ερ�ς

φραγµ�ς, � �π�%�ς &ρι�θετ�'σε τ�ν (γκ�σµι� ��ρ� (κτ�ς τ�ς περι���ς τ�ν θε�ν )Aπ�λλων�ς κα+
)Aσκληπι�'. Στ. �αµηλ�τερα σ/ν�ρα τ�' �	ρ�υ τ�ς )Eπιδα/ρ�υ κα+ πρ�ς B�ρρ2ν � παλαι�ς
δρ�µ�ς διεσταυρ	νετ� µ3 4να µικρ� ρυ5κι. )Aκρι6�ς ν�τ�ως τ�' ρυακι�' ε7ρ�σκ�ντ� τ. Πρ�π/-
λαια, τ. �π�%α ε9�αν καθαρ�ς διακ�σµητικ� �αρακτ�ρα. )Eν τ�/τ�ις τ. :ρια µετα;< τ�' !ερ�'
�	ρ�υ κα+ τ�' (;ωτερικ�' �σαν σαφ�ς καθωρισµ=να. >O Παυσαν�ας  ναφ=ρει, :τι τ. κρ=ατα
τ�ν �ερε�ων (AB	ων τ�ς θυσ�ας) Dπρεπε ν.  ναλωθ�'ν (ντ�ς τ�' περι6�λ�υ, τ�ν συν�ρων τ�' !ε-
ρ�' �	ρ�υ. ∆3ν 7π5ρ��υν (µφαν� F�νη αGτ�ν τ�ν συν�ρων κα+ µ2λλ�ν δ3ν 7π�ρ;αν π�τ3 δια-
�ωριστικ�+ φυσικ�+ φραγµ��,  λλ. µ2λλ�ν µ�ν� µ�α λ�θινη �ρι�θ=τησις. T. Fδια τ. Πρ�π/λαια
(σ3  ντ�θεσιν πρ�ς τ. Πρ�π/λαια τ�ς )Aκρ�π�λεως τ�ν )Aθην�ν) δ3ν ε9�αν θ/ρες κα+ �τ�  ν�ι-
κτH I (λε/θερη δι=λευσις κα+  π� τ+ς δ/� πλευρ=ς.

T� κτ%σµα συν�στατ�  π� µ�α 7περυψωµ=νην 65σιν διαστ5σεων 14,39 x 20,3 µ. >Yπ�ρ�αν 6αθ-
µ�δες κα+  π� τ+ς δ/� πλευρ=ς, I συνRθης :µως πρ�σ6ασις (γ�νετ�  π� τHν κεντρικH (πικλιν�  νω-
φ=ρεια (ρ5µπα). Παρ�µ�ιες παρατηρ�'νται σ3 :λα τ. κ/ρια κτ�σµατα τ�' �	ρ�υ. T� κτRρι� D�ει
6ε6α�ως καταρρε/σει, 7π�ρ�αν :µως Sλλ�τε 4;ι δωρικ�+ κ��νες µετ. τ+ς 6αθµ�δες στ�ν πρ�δ�µ�
κα+ τ�ν �πισθ�δ�µ� τ�ν Πρ�πυλα�ων. O! δ/� πλευρ3ς ε9�αν τ�ι��π�ιTα. >H συνRθης πρακτικH
τ�ν Πρ�πυλα�ων �τ�, �! πλ5γι�ι τ�%��ι ν. D��υν (νδι5µεσ� �	ρισµα, τ� �π�%�ν Dκλεινε µ3 θ/ρα
:πως στHν περ�πτωσιν τ�ν Πρ�πυλα�ων τ�ς )Aκρ�π�λεως. ∆3ν 7π5ρ�ει (νδι5µεσ�ς τ�%��ς στHν
)Eπ�δαυρ�. )Aντ’ αGτ�' (µφαν�A�νται 14 κ��νες K�ρινθιακ�' Xυθµ�' (ντ�ς Yν�ς τετραγ	ν�υ 4 x
4 µ. >H στ=γη �τ� πυραµιδ�ειδRς.

ΣτHν εFσ�δ� τ�' !ερ�' �	ρ�υ τ. Πρ�π/λαια (δ=σπ�Aαν µ3 περ��πτ�ν µεγαλ�πρ=πεια. Φα�νε-
ται, :τι (;υπηρετ�'σαν κ5π�ι�ν ε[δικ	τερ�ν σκ�π�. T� (σωτερικ�ν &µ��αAε µ3 (κε%ν� τ�ν να�ν
λ�γBω τ�ν διακ�σµητικ�ν κι�νων. T.  ρ�ιτεκτ�νικ. στ�ι�ε%α συνεπ�ς (πισηµα�ν�υν κ5τι πε-
ρισσ�τερ�  π� τHν (;ωτερικHν (µφ5νισιν, γι. τHν �π��α µ�ν�ν �! πρ�σ�ψεις ε9ναι  παρα�τητες.
ΣτHν πραγµατικ�τητα τ� (σωτερικ� �τ� 4να δωµ5τι�, στ� �π�%�ν �! πρ�σκυνητ3ς \ �!  σθενε%ς
σταµατ�'σαν, πρ�κειµ=ν�υ ν. πρ�σευ�ηθ�'ν, πρ�τ�' ε[σ�ωρRσ�υν στ�ν κυρ�ως !ερ�ν ��ρ�. O!
(πικλινε%ς  νωφ=ρειες (π=τρεπαν στ+ς π�µπ3ς ν. ε[σ=ρ�ωνται µ3 µεγαλ�πρ=πεια. >H (πισηµ�της
τ�' σ�εδ��υ τ�ν Πρ�πυλα�ων  ναγγ=λλει, :τι (κε%ν�ς � �π�%�ς δι=ρ�εται τ+ς π/λες, (γκαταλε�πει
τ. (γκ�σµια κα+ ε[σ=ρ�εται σ3 (π�σηµ�ν !ερ�ν ��ρ�. Σ3 σηµαντικHν  π�στασιν (75 µ.) ε7ρ�σκ�-
ντ� τ. πλησι=στερα κτ�σµατα. >H �ρ�ν�λ�γ�α τ�ς  νεγ=ρσεως τ�ν Πρ�πυλα�ων µ�ν� δι. τ�ς (κτι-
µRσεως τ�ν  ρ�ιτεκτ�νηµ5των της µπ�ρε% ν. πρ�σδι�ρισθ_�. T�π�θετε%ται δ3 περ�π�υ στ+ς  ρ�3ς
τ�' 3�υ α[�ν�ς, τ�' ZBωδ��υ τ�' Kρι�' (πρ� τ�ς (π���ς τ�ν )I�θ/ων).

T.  νωτ=ρω στ�ι�ε%α (λRφθησαν σ3 (λε/θερη µετ5φρασιν (κ τ�' 6ι6λ��υ τ�' R.A. Tomlinson,
καθηγητ�' τ�ς )Aρ�α�ας >Iστ�ρ�ας κα+ )Aρ�αι�λ�γ�ας τ�' Πανεπιστηµ��υ τ�' Mπ�ρµιν�αµ
«Epidauros», σελ. 36-36, Granada Publishing 1983.

II. Σ�νδεσις Πρ�πυλα�ων – Θ�λ�υ:
Συνδ=�νται τ. Πρ�π/λαια µ3 κ5π�ι� Sλλ� µνηµε%� τ�ς )Eπιδα/ρ�υ; κα+ σ3 καταφατικHν δια-

π�στωσιν τ+ εFδ�υς ε9ναι αGτ�ς � συσ�ετισµ�ς; T� µνηµε%� τ�ς Θ�λ�υ ε9ναι I  π5ντησις στ� (ρ	-

ΣYMBOΛIΣMOΣ TOY NOHTOY
KAI TOY AIΣΘHTOY KOΣMOY
ΣTA ΠPOΠYΛAIA EΠI∆AYPOY

T� �στρ�ν�µικ� κα� ψυ��λ�γικ� στ�ι�ε�α
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Σ��µα 1. �H σ��σις Πρ�πυλα ων κα� Θ#λ�υ στ$ν �%ρ� τ�ς &Eπιδα)ρ�υ.
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Σ��µα 2. Σ�εδι+γραµµα �π$ τ$ ,ι,λ � τ�- δρ�ς ∆ηµ. Παπαστ+µ�υ «&Eπ δαυρ�ς», σελ. 71.

13. NAOΣ APTEMI∆OΣ

14. OIKIA IEPEΩN

15. NAOΣ ΘEMI∆OΣ

16. ΣTOA KOTYOΣ

17. Ω∆EION

18. ΓYMNAΣION

19. DENΩN

20. EΛΛHNIKA ΛOYTPA

21. ΣTA∆ION

22. NAOΣ AΣKΛHΠIOY

23. MOYΣEION

24. ΘEATPON

1. ΠPOΠYΛAIA

2. EKKΛHΣIA

3. PΩMAΪKH OIKIA

4. NAOΣ AΦPO∆ITHΣ

5. ∆EDAMENH

6. ΣTOA

7. PΩMAΪKA ΛOYTPA

8. ΛOYTPA KAI BIBΛIOΘHKH

9. IEPON AIΓYΠTIΩN ΘEΩN

10. ABATON

11. ΠHΓH

12. ΘOΛOΣ



τηµα τ�ν Πρ�πυλα�ων.
>H �λικH δι5µετρ�ς τ�ς Θ�λ�υ ε9ναι σ�εδ�ν Fση µ3 τHν µεγ5λην πλευρ. τ�ν Πρ�πυλα�ων. >H

δι5µετρ�ς τ�' σηκ�' τ�ς Θ�λ�υ ε9ναι Fση µ3 τHν πλευρ. τ�' σηκ�', π�< D�ει σ��µα τετραγ	ν�υ
\ µ3 τHν µικρH πλευρ. τ�' �ρθ�γων��υ παραλληλ�γρ5µµ�υ τ�ν Πρ�πυλα�ων.

&EσωτερικJ εKναι L Mλ�κλNρωσις τ�- κ)κλ�υ Oντ$ς τ�- τετραγPν�υ (Πρ�π)λαια) κα� τ�-
τετραγPν�υ Oντ$ς τ�- κ)κλ�υ (Θ#λ�ς).

>O κ/κλ�ς, τ� τρ�γων� κα+ τ� τετρ5γων� (θεωρ�'ντ� τ. 3 !ερ. σ�Rµατα τ�ς γεωµετρ�ας στHν
κατασκευH να�ν,  γαλµ5των κα+ !ερ�ν σκευ�ν.

T. κατωτ=ρω  π�σπ5σµατα  νRκ�υν στ�ν µεγ5λ� µαθηµατικ� nHρωνα τ�ν )Aλε;ανδρ=α («Περ+
Γεωµετρικ�ν», I.α. (κδ. Heiberg):

«‘O µ3ν κ/κλ�ς ε9ναι ε[κsν τ�' ν��υµ=ν�υ tντ�ς, τ� δ3 ([σ�πλευρ�ν) τρ�γων�ν ε9ναι ε[κsν τ�ς πρ	της ψυ��ς
(τ�ς πρ� τ�ς (νσαρκ	σεως) 4νεκα τ�ς [σ�τητ�ς,  ;�ας κα+ �µ�ι�τητ�ς τ�ν πλευρ�ν κα+ γωνι�ν. ∆ι. τ�ν λ�γ�ν
τ�'τ�ν κα+ τ� πρ�τ�ν θε	ρηµα (τ�ν Στ�ι�ε�ων τ�' EGκλε�δ�υ)  π�δεικν/ει (ν µ=σBω κ/κλων τ� τρ�γων�ν [σ�-
πλευρ�ν κα+ [σ�γ	νι�ν. Kα+ π2σα ψυ�H πρ�=ρ�εται  π� ν�' κα+ (πιστρ=φει πρ�ς ν�'ν κα+ µετ=�ει τ�' ν�'».
»>H �ρθH γων�α συµ6�λ�Aει τHν  ρετRν, (ν� I  µ6λε%α κα+ I �;ε%α τHν  �ριστ�αν, τHν κακ�αν, τHν Dνδειαν, τHν
7περ6�λHν κα+ τHν  µετρ�αν» (148).
»)Eκ π5ντων τ�ν σ�ηµ5των µ�ν�ν τ� τετρ5γων�ν ε9ναι τ� D��ν τ.ς πλευρ.ς Fσας κα+ τ.ς γων�ας �ρθ5ς· δι. τ�'τ�
κα+ τιµι	τερ�ν λ=γεται. nOθεν �! Πυθαγ�ρει�ι παρ�µ�ι5A�υν τ�'τ� πρ�ς τ� θε%�ν, τ� �π�%�ν, D��ν S�ραντ�ν
τ5;ιν, [σ�τητα κα+ �ρθ�τητα, παριστ2 τHν µ�νιµ�ν τ5;ιν κα+ δ/ναµιν· δι�τι I µ3ν κ�νησις πρ�=ρ�εται (κ τ�ς  νι-
σ�τητ�ς, I δ3  κινησ�α (κ τ�ς [σ�τητ�ς. (152)
»E9ναι δ3 I µ=ν εGθε%α σ/µ6�λ�ν τ�ς  διαστρ�φ�υ κα+  �ρ5ντ�υ κα+  νεκλε�πτ�υ κα+ παντ�δυν5µ�υ κα+ πα-
ντα��' παρ�/σης Πρ�ν��ας, τ� δ3 τ�;�ν κα+ I κυκλικH κ�νησις ε9ναι σ/µ6�λ�ν τ�ς (νεργε�ας, I �π��α κατευ-
θ/νεται πρ�ς YαυτHν κα+ περ+ YαυτHν Yλ�σσεται κα+ I �π��α (ν=ργεια δι. ν�ητ�' π=ρατ�ς (πικρατε% τ�' Σ/-
µπαντ�ς. )EνB� λ�ιπ�ν � δηµι�υργικ�ς N�'ς Dθεσε πρ� Yαυτ�' τ.ς δ/� τα/τας  ρ�5ς, δηλαδH τ� εGθ< κα+ τ� κυ-
κλικ�ν, παρRγαγεν  φ’ Yαυτ�' δ/� µ�ν5δας, τHν µ3ν (νεργ�'σαν κυκλικ�ς κα+ συντελ�'σαν ε[ς τHν wπαρ;ιν
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τ�ν ν�ητ�ν �Gσι�ν, τHν δ3 (νεργ�'σαν εGθυγρ5µµως κα+ παρ=��υσαν τHν γ=νεσιν τ�ν α[σθητ�ν».

>H Θ�λ�ς, (γκατεστηµ=νη στ� κ=ντρ� τ�' !ερ�' �	ρ�υ τ�ς )Eπιδα/ρ�υ δι. τ�' κυκλικ�' της
σ�Rµατ�ς κα+ τ�ν κυκλικ�ν κι�ν�στ�ι�ι�ν,  ναφ=ρεται στHν wπαρ;ιν τ�ν ν�ητ�ν �Gσι�ν, τ. δ3
Πρ�π/λαια στHν εFσ�δ� τ�' �	ρ�υ, (νεργ�'ντα εGθυγρ5µµως δι. τ�' �ρθ�γων��υ παραλληλ�-
γρ5µµ�υ κα+ τ�ν κι�νων σ3 παρ5λληλες σειρ=ς, παρ=��υν τHν γ=νεσιν τ�ν α[σθητ�ν. Στ� κ=ντρ�
δεσπ�Aει � σφαιρικ�ς ν�'ς τ�' tντ�ς, � ν�ητ�ς κ�σµ�ς, I Θ�λ�ς· στHν περιφ=ρειαν δ3 δι. τ�ν
εGθει�ν � α[σθητ�ς κ�σµ�ς, τ. Πρ�π/λαια.

T� γεωµετρικ� σ�Nµατα τ�- κ)κλ�υ (Θ#λ�ς) κα� τ�- τετραγPν�υ (σηκ�-):
Στ� µνηµε%� τ�ς Θ�λ�υ I δι5τα;ις τ�ν κι�νων ε9ναι κυκλικR: 26 κ��νες  π�τελ�'ν τHν (;ωτε-

ρικHν κι�ν�στ�ι��α κα+ 14 τHν (σωτερικRν. >O κ/κλ�ς ε9ναι τ� δεσπ�A�ν σ��µα τ�ς Θ�λ�υ, (φ’
:σ�ν I  ναπαρ5στασις τ�' �Gραν��υ πρ�τ/π�υ, τ�' >Hλι�κεντρικ�' ΣυστRµατ�ς, ε9ναι τ� κυκλικ�.

Στ. Πρ�π/λαια I δι5τα;ις τ�ν κι�νων ε9ναι εGθ/γραµµη. >O  ριθµ�ς τ�ν κι�νων συσ�ετ�Aε-
ται µ3 τ�ν  ριθµ� τ�ν κι�νων τ�ς Θ�λ�υ, �ωρ+ς :µως κα+ ν. ταυτ�Aεται. T� σ/ν�λ� τ�ν κι�νων
τ�ν Πρ�πυλα�ων ε9ναι 26, :σ�ι �! (;ωτερικ�+ κ��νες τ�ς Θ�λ�υ, (πισηµα�ν�ντες τHν ταυτ�τητα
τ�ν δ/� µνηµε�ων, :σ�ν  φ�ρx2 στHν πρωταρ�ικH σηµασ�α τ�' Mεγ5λ�υ )Eνιαυτ�'. >O δια�ωρι-
σµ�ς τ�ν κι�νων τ�ν Πρ�πυλα�ων (παναλαµ65νει (ντ�ς τ�' τετραγ	ν�υ τ�' σηκ�' (κατ. πρ�-
σ=γγισιν λ�γxω  ρ�ιτεκτ�νικ�ν δυνατ�τRτων) τ�<ς 14 κ��νες, π�< D�ει κα+ � σηκ�ς τ�ς Θ�λ�υ σ3
κυκλικH φ�ρ5. K/κλ�ς κα+ τετρ5γων� ε7ρ�σκ�νται σ3 yρµ�νικH συλλειτ�υργ�α κα+ τ. δ/� µνη-
µε%α �µ�ι5A�υν σ.ν ν. συν�µιλ�'ν µετα;/ των, συµπληρ	ν�ντας δι. τ�ν γεωµετρικ�ν σ�ηµ5-
των τHν �πτικHν πανδαισ�α τ�ς !ερ2ς γεωµετρ�ας.

>O κ/κλ�ς (κπρ�σωπ�'σε τHν Sφθαρτη 7π�στασιν τ�'  νεκδRλωτ�υ Θε��υ στHν α[ωνι�τητα
τ�ς κυκλικ�ς φ�ρ2ς. T. τρ�α στ�ι�ε%α τ�' κ/κλ�υ, κ=ντρ�,  κτ%νες κα+ περιφ=ρεια, �ρ�A�υν δι.
τ�' κ=ντρ�υ τHν σ/µπτυ;ιν :λων τ�ν  κτ�νων,  λλ. κα+ τHν  π�µ5κρυνσ�ν των µ=�ρι τ�ς περι-
φερε�ας, ε7ρισκ�µενες :λες µετα;< των σ3 κατ5στασιν [σ�τητ�ς. O!�δRπ�τε σηµε%� τ�ς περιφε-
ρε�ας δ/ναται ν. ε9ναι I  ρ�R, στHν �π��α  ναπ�φευκτα � κ/κλ�ς θ. κλε�σ_η. nOλες �!  κτ%νες
συναντ�νται σ3 4να κ�ιν� σηµε%� κα+ συνυπ5ρ��υν &ς Yν�της. Συνεπ�ς αGτ� τ� µ�ναδικ� σηµε%�
περι=�ει τ� 4να κα+ τ� π2ν. >H δ3 λ=;ις κ	ντρ�ν αGτ�περιγρ5φεται: κ+4ν+τρ�ν. K = κ+/+κ+λ�ς.
T� σ��µα τ�' γρ5µµατ�ς K  ναπαριστ2 τHν δι5µετρ�, δι��τ�µηµ=νη 7π� τ�ν  κτ�νων Yν�ς ν�η-
τ�' κ/κλ�υ. |Eν = I µ�ναδικ�της τ�ς 7π5ρ;εως· (κφρ5Aεται δι. τ�' }ν (κα+ t�ι δι. τ�ς µ�ν5δ�ς),
(ντ�ς τ�' �π���υ περι=�εται τ� π2ν, ε7ρισκ�µ=ν�υ τ�' «|Eν» στ� κ+4ν+τρ�ν τ�ς λ=;εως. T=λ�ς τ�
+τρ�ν = (κατ5λη;ις) ��ρ�ς στ�ν �π�%� φιλ�;ενε%ται κ5τι.

K+nEν+τρ�ν τ�ς )Eπιδα/ρ�υ I Θ�λ�ς κα+ κ=ντρ�ν τ�ς Θ�λ�υ � λευκ�ς λ�θ�ς, σ/µ6�λ� τ�ς
Iλιακ�ς  κτιν�6�λ�ας, π�< ε9ναι � IµερRσι�ς φωτ�δ�της τ�' πλανRτη Γ�, (νB� τ� σεληνιακ� φ�ς
ε9ναι � νυκτεριν�ς φωτ�δ�της, � �ρ�Aων στHν περιφ=ρεια τ�' σηκ�' τ�ν κ/κλ�ν τ�ς ΣελRνης-
)Aρτ=µιδ�ς. T� τετρ5γων� τ�' σηκ�' τ�ν Πρ�πυλα�ων ε9ναι I (παν5ληψις τ�ν 14 κι�νων τ�' κ/-
κλ�υ τ�ς Θ�λ�υ, δι�τι 7π�δηλ	νει τHν εFσ�δ� στ�ν µυητικ�ν ��ρ�, π�< ε9ναι ��ρ�ς καθ5ρσεως
σωµ5των κα+ ψυ��ν. T� σ��µα τ�' τετραγ	ν�υ θεωρε%ται «τιµι�τατ�ν»  π� τ�<ς Πυθαγ�ρε��υς.
>H διαγ	νι�ς �ωρ�Aει τ� τετρ5γων� σ3 δ/� [σ�σκελ� �ρθ�γ	νια τρ�γωνα, (πισηµα�ν�υσα τHν δι-
πλ� φ/σιν τ�ς καθ5ρσεως, σ/µφωνα µ3 τHν (πιγραφH τ�ν Πρ�πυλα�ων, (A.Π. )Aρα6αντιν�',
«)Aσκληπι�ς, )Aσκληπιε%α», σελ. 69): «>Aγν�ν �ρ_�, νη�%� θυ	δε�ς (ντ�ς [�ντα Dµµεναι· yγν�η δ’ (στ� φρ�νε%ν

:σια». Στ� µνηµε%� τ�ς Θ�λ�υ � λευκ�ς λ�θ�ς στ� κ=ντρ� µετα65λλει τHν «(ν δυν5µει»  �ρατη κα+
Sρρητη 7π�στασιν τ�' θεϊκ�' )Aε+ �Oντ�ς στ� Γεννητ�ν κα+  ε+ γιγν�µεν�ν τ�' φαιν�µενικ�',
�ρατ�' κ�σµ�υ. >O nHλι�ς, � λευκ�ς λ�θ�ς, ε9ναι I πρ�σωπ�π��ησις τ�ς φυσικ�ς �ντ�τητ�ς τ�'
N�ητ�' >Hλ��υ, τ�' Φ��6�υ )Aπ�λλων�ς. T� κυκλικ�ν σ��µα τ�ς Θ�λ�υ D�ει (γγεν�ς τHν διπλ�
φ/σιν τ�' Θε��υ, τ�ς  �ρατης )Aρ��ς, τ�' N�ητικ�' Φωτ�ς (Φ��6�υ) κα+ τ�ς �ρατ�ς φ/σεως τ�'
(νσωµ5τ�υ Φωτ�ς (>Hλ��υ).

III.  O M#γας %Eνιαυτ�ς
T� σ/ν�λ�ν τ�ν κι�νων τ�ν Πρ�πυλα�ων ε9ναι � σηµα�νων τ�ν M=γαν )Eνιαυτ�ν, �  ριθµ�ς
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26. O! κ��νες δια�ωρ�A�νται σ3 δ/� �µ5δες µ3 τρ�π�ν  ριστ�τε�νικ�, �στε ν. (παναφ=ρ�υν στ�ν
ν�' τHν Dνν�ια τ�' �Gραν��υ στερε	µατ�ς. >H πρ	τη �µ.ς  π�τελε%ται (κ τ�ν 12 δωρικ�ν κι�-
νων,  ν. 6 στ�ν Πρ�δ�µ� κα+ τ�ν )Oπισθ�δ�µ�. >O  ριθµ�ς 12 ε9ναι �  ριθµ�ς τ�ν 12 ZBωδ�ων τ�'
�Gραν��υ θ�λ�υ. O! δωρικ�+ κ��νες ε7ρ�σκ�νται στ� (;ωτερικ�, (παναλαµ65ν�ντες τHν θ=σιν τ�ν
δωρικ�ν κι�νων τ�ς Θ�λ�υ. Στ� (σωτερικ� τ�ν Πρ�πυλα�ων 14 κ��νες K�ρινθιακ�' Xυθµ�' συ-
ντ�ν�A�νται µ3 τ�<ς  ντ�στ�ι��υς κ��νες τ�' (σωτερικ�' τ�ς Θ�λ�υ. >H δι5τα;ις τ�ν κι�νων τ�ν
Πρ�πυλα�ων �πτεται τ�ς [δ=ας τ�' τετραγ	ν�υ (συµπληρωµατικ�' τ�' σ�Rµατ�ς τ�' κ/κλ�υ)
τ�ν κι�νων τ�ς Θ�λ�υ κα+ συνδ=εται µ3 αGτHν δι. τ�'  ριθµ�' 14 κα+ τ�' κ�ιν�' K�ρινθιακ�'
Xυθµ�'. >H διαστα/ρωσις συνεπ�ς τ�ν κ�ιν�ν διπλ�ν στ�ι�ε�ων �λ�κληρ	νει τHν [δ=α τ�ς µυη-
τικ�ς 7π�στ5σεως  µφ�τ=ρων τ�ν µνηµε�ων. T� πρ�τ� στHν εFσ�δ� τ�' !ερ�' �	ρ�υ σηµει�δ�-
τε% «τ�ν γ	νεσιν τ�ν α�σθητ�ν» δι. τ�ν εGθυγρ5µµων πλευρ�ν τ�' κτ�σµατ�ς τ�ν Πρ�πυλα�ων,
(νB� στ� κ=ντρ� περ�π�υ τ�' �	ρ�υ τ�ς )Eπιδα/ρ�υ δεσπ�Aει I κυκλικH Θ�λ�ς, I �π��α «συντε-
λε� ε�ς τ�ν �παρ ιν τ�ν ν�ητ�ν �!σι�ν» δι. τ�ς κυκλικ�ς φ�ρ2ς τ�' κτ�σµατ�ς. O! δ/� αGτ3ς
 ρ�=ς, I εGθε%α κα+ I καµπ/λη, δι. τ�ς πυθαγ�ρε��υ  ριθµ�σ�φ�ας παρ=δωσαν τHν γν�σιν τ�ς
�Gσ�ας τ�ν tντων, (κε�νων π�<  ε+ 7π5ρ��υν κα+ δ3ν γενν�νται π�τ3 (Θ�λ�ς/K/κλ�ς) κα+ (κε�-
νων π�< γενν�νται π5ντ�τε,  λλ. π�τ3 δ3ν 7π5ρ��υν (Πρ�π/λαια/Tετρ5γων�ν), &ς λ=ει � Πλ5-
των στ�ν δι5λ�γ� «T�µαι�ς» (28): «T# τ$ %ν &ε�, γ	νεσιν δ) �!κ *+�ν, κα# τ# τ$ γιγν,µεν�ν µ)ν &ε�,
%ν δ) �!δ	π�τε;» [=T+ ε9ν’ (κε%ν�, π�< 7π5ρ�ει π5ντ�τε κα+ π�τ3 δ3ν γενν2ται, κα+ τ+ (κε%ν� π�<
γενν2ται διαρκ�ς κα+ π�τ3 δ3ν 7π5ρ�ει;].

IV.  H ∆�ναµις τ)ς Tρι*δ�ς στ+ Πρ�π�λαια
>H δι5τα;ις τ�ν (σωτερικ�ν κι�νων τ�ν Πρ�πυλα�ων, παραλλRλων πρ�ς τ�<ς (;ωτερικ�/ς,

�	ριAε τ� µνηµε%� σ3 τρ�α εGδι5κριτα µ=ρη: T�ν Πρ�δ�µ�, τ�ν Σηκ� κα+ τ�ν )Oπισθ�δ�µ�. >O  ριθ-
µ�ς τρ�α γι. τ�<ς Πυθαγ�ρε��υς συµπεριελ5µ6ανε τHν  ρ�H, τ� µ=σ� κα+ τ� τ=λ�ς τ�ν π5ντων,
&ς  ναφ=ρει � )Aριστ�τ=λης: «Kαθ’ 0περ γ1ρ φασ# κα# �� Πυθαγ,ρει�ι, τ$ π4ν κα# τ1 π5ντα τ��ς
τρισ#ν 6ρισται· τελευτ� γ1ρ κα# µ	σ�ν κα# &ρ+� *+ει τ$ν &ριθµ$ν τ$ν τ�8 παντ,ς, τα8τα δ) τ$ν
τ9ς τρι5δ�ς. ∆ι$ παρ1 τ9ς φ<σεως ε�ληφ,τες 6σπερ ν,µ�υς =κε�νης, κα# πρ$ς τ1ς >γιστε�ας +ρ�-
µεθα τ�ν θε�ν τ?� &ριθµ?� =κε�ν?ω». (Γι. τ�ν λ�γ�ν αGτ�ν, λαµ65ν�ντες  π� τHν φ/σιν τ�<ς Fδι-
�υς τ�<ς ν�µ�υς, �ρησιµ�π�ι�'σαν τ�ν  ριθµ� τρ�α στ+ς !ερ�τελεστ�ες τ�ν θε�ν: «Περ+ �Gρα-
ν�'» 286α, 10).

>H σηµαντικ	τατη Dνν�ια τ�ς θε�ας τριαδικ�τητ�ς δ3ν (;αντλε%ται (δ�: >H µυστηριακH πα-
ρ�υσ�α τ�'  ριθµ�' τρ�α στ. Πρ�π/λαια (πιτε�νεται δι. τ�ς θ=σεως τ�'  ριθµ�' 27 στ� κ=ντρ�
τ�' τετραγ	ν�υ τ�' σηκ�' κα+ τ�µ�ς τ�ν διαγων�ων, δι�τι �  ριθµ�ς 27 ε9ναι � κ/6�ς τ�'  ριθ-
µ�' 3 (3 x 3 x 3),  π�ρρ��ς τ�ς Θε�ας Tριαδικ�τητ�ς γι. τHν δηµι�υργ�α τ�' φυσικ�', 7λικ�'
κ�σµ�υ. E9ναι (π�σης S;ι�ν (πισηµ5νσεως :τι, :πως ε9ναι φυσικ�, 26  ριθµ�+ πρ�ηγ�'νται κα+
26 4π�νται τ�'  ριθµ�' 27. 26 ε9ναι � συµ6�λικ�ς  ριθµ�ς τ�ν 26 �ιλιετι�ν τ�' Mεγ5λ�υ )Eνι-
αυτ�', � �π�%�ς (πικυρ	νεται µ3 τHν (παν5ληψιν τ�'  ριθµ�' 26 στ�ν συν�λικ�  ριθµ� τ�ν κι�-
νων τ�ν Πρ�πυλα�ων. E9ναι πρ�φαν3ς :τι τ� :λ�ν σ�=δι� (κπ�νRθηκε µ3 65σιν τ� �Gρ5νι�ν πρ�-
τυπ�, δ�ν�ντας µ�αν ν=αν πρ��πτικH τ�ν συµ6�λικ�ν  ριθµ�ν, π�< καθ�στανται «ε�δητικ�#»
 ριθµ��, σ/µφωνα µ3 τHν (νν�ι�λ�γ�α τ�ν  ριθµ�ν τ�ς Θ�λ�υ.

T� σ/ν�λ� τ�ν κεν�ν διαστηµ5των 144+1  ναδεικν/ει τH X�Aα τ�'  ριθµ�' 12 (12 x 12)  ρ�Hν
τ�' δωδεκαθ=�υ, Yν�π�ιηµ=νην κα+ Sρ��υσαν δι. τ�' >Eν�ς, &ς λ=γει � >Hρ5κλειτ�ς στ� )Aπ. 10:
«... κα# =κ π5ντων @ν κα# =  Aν$ς τ1 π5ντα». O! 26 συν�λικ�ς κ��νες,  ναφερ�µεν�ι στ�ν π�λ� τ�ς
Γ�ς, δ�ν�υν τHν πρ�τεραι�τητα τHς (νν��ας τ�' Mεγ5λ�υ )Eνιαυτ�', (ντ�ς τ�' �π���υ δι. τ�ν
κεν�ν διαστηµ5των �ρ�Aεται I �Gσ�α τ�ν Θε�ων �Oντων τ�'  ριθµ�' �14�4�=12 (:λ�ι (νυπ5ρ��-
ντες (ντ�ς τ�ς µ�ν5δ�ς µ3 σ/ν�λ� 144+1=145). T� |Eν �ρ�Aεται  π� τ� Mνηµε%� &ς (µπερι=��ν τHν
φ/σιν τ�' Παντ�ς (�14�4�). M=�ρι στιγµ�ς δ3ν  νεφ5νησαν �! µ�%ρες τ�' ZBωδιακ�' \ �! δεκαν��
τ�υ, δηλαδH εFτε �  ριθµ�ς 360 τ�ν µ�ιρ�ν τ�' κ/κλ�υ εFτε τ�ν 36 δεκαν�ν. Συνεπ�ς I συµ6�-
λικH τ�' µνηµε��υ δ3ν ε9ναι  κ�µη πλRρης. >O  ριθµ�ς 4 ε9ναι � κατ’ (;��Hν  ριθµ�ς τ�ς wλης,
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Σ��µα 4.

ΘOΛOΣ

ΠPOΠYΛAIA

14  K�ρινθιακ�+ κ��νες
Θ�λ�υ κα+
Πρ�πυλα�ων

26 (;ωτερικ�+
κ��νες Θ�λ�υ

26 συν�λικ�ς κ��νες
Πρ�πυλα�ων
(6+6+14=26)

11 The Thymele: (after G. Roux)



τ�ν Πρ�+Π+υλα�ων, δι�τι τ. Πρ�+Π+/λαια ε9ναι δι. τ�' (σωτερικ�' τετραγ	ν�υ � (κπρ�σω-
π�ς τ�' 7λικ�' πεδ��υ, π�< δια�ωρ�Aει τHν (;ωτερικHν 7λικHν AωH  π� τ� (σωτερικ�ν θεραπευ-
τικ�-!ερατικ�ν Dργ� τ�' !ερ�' �	ρ�υ.

Σ�ετικ�ς µ3 τHν σ/στασιν τ�ν 4 στ�ι�ε�ων λ=γει � Πλ5των στ�ν «T�µαι�ν» (32∆): «T�ν δ) δ� τετ-

τ5ρων @ν Bλ�ν Cκαστ�ν εDληφεν E τ�8 κ,σµ�υ  <στασις. FEκ γ1ρ πυρ$ς �δατ,ς τε κα# &	ρ�ς κα# γ9ς  υν	στησεν α!τ$ H

 υνιστ5ς». [>H σ/στασις λ�ιπ�ν τ�' κ�σµ�υ D�ει περιλ56ει �λ�κληρ� τ� καθ=να  π� τ. τ=σσερα στ�ι�ε%α. ∆ι�τι � δηµι-

�υργ�ς τ�' κ�σµ�υ τ�ν Dπλασεν  π� τ� σ/ν�λ� τ�' πυρ�ς, τ�' wδατ�ς, τ�'  =ρ�ς κα+ τ�ς γ�ς]. T. Πρ�+Π/λαια
ε9ναι � δια�ωριστικ�ς :ρ�ς τ�ς λ=;εως Π+wλη, δι�τι  π� τ� π=ρασµα τ�ς wλης, 7λικ�ς Aω�ς τ�'
(;ωτερικ�' �	ρ�υ, D;ωθεν τ�ν Πρ�+Πυλα�ων, δι=ρ�εται � !κ=της (κ τ�' στεν�' περ5σµατ�ς τ�'
Π=3,1416... στ�ν !ερ�ν ν�ητικ�ν ��ρ� τ�' Θε��υ. T. Πρ� τ�ν Πυλ�ν συνεπ�ς  φ�ρ�'ν στ. (γκ�-
σµια, τ. �π�%α �ρ�A�νται (κ τ�ν τεσσ5ρων στ�ι�ε�ων τ�ς wλης. )E.ν �  ριθµ�ς 144(+1) τ�ν κεν�ν
συν�λικ�ν διαστηµ5των τ�' δαπ=δ�υ τ�ν Πρ�+Πυλα�ων διαιρεθ_� δι. τ�'  ριθµ�' τ�ς wλης,
τ�'  ριθµ�' 4 (144 : 4 = 36), (µφαν�A�νται �! 36 δεκαν�+ τ�' ZBωδιακ�' K/κλ�υ, συµφων�'ντες
µ3 τ+ς 360 µ�%ρες τ�' δαπ=δ�υ τ�ς Θ�λ�υ. Kα+ στ+ς δ/� περιπτ	σεις I µ�ν.ς δ+νει τ� «παρ�ν» της
δι. τ�' συν�λικ�'  ριθµ�' τ�' δαπ=δ�υ τ�ς Θ�λ�υ, π�< ε9ναι 360+1 κα+ τ�ν πρ�+Πυλα�ων, π�<
ε9ναι 144(+1): 4 = 36+1 («∆αυλ�ς»,  ρ. 199).

>H σ/νδεσις τ�ν «α[σθητ�ν» τ�ν Πρ�+Πυλα�ων, τ�ς Π+wλης, πραγµατ�π�ιε%ται δι. τ�'  ριθ-
µ�' 36 µετ. τ�ς Θ�λ�υ, ν�ητικ�' κ=ντρ�υ τ�' �	ρ�υ,  φιερωµ=ν�υ σ3 !ερ�πρα;�ες µ3 τHν συµ-
µετ��H τ�' Θε��υ, δηλαδH τ�ν N�ητ�ν ∆υν5µεων. >O δ3  ριθµ�ς 36 ε9ναι � !ερ�ς  ριθµ�ς τ�'
:ρκ�υ τ�ν Πυθαγ�ρε�ων µαA< µ3 τ�ν  ριθµ� 4, &ς λ=γει � Πλ�/ταρ��ς, δι�τι: «IH δ) καλ�υµ	νη Tε-

τρακτ<ς, τ1 @  κα# τρι5κ�ντα, µ	γιστ�ς Kν Bρκ�ς, Lς τεθρ<ληται, κα# κ,σµ�ς Mν,µασται, τεσσ5ρων µ)ν &ρτ�ων τ�ν πρ�-

των, τεσσ5ρων δ) περισσ�ν ε�ς τα!τ$ συντιθεµ	νων, &π�τελ�<µεν�ς» (Περ+ �Iσιδ�ς κα+ )Oσ�ριδ�ς», 382).

IV. ,Aρτεµις – Σελ.νη
Στ� κ=ντρ� τ�ς )Eπιδα/ρ�υ δεσπ�Aει t�ι � να�ς τ�' )Aσκληπι�', λατρευ�µ=ν�υ θε�' τ�' !ε-

ρ�' �	ρ�υ,  λλ. I Θ�λ�ς, (ντ�ς τ�ς �π��ας  πεικ�ν�Aεται σ3 πλRρη δρ5σιν τ� >Hλι�κεντρικ�ν
Σ/στηµα. )AφανHς I πνευµατικH �ντ�της τ�' )Aπ�λλων�ς, (;�υσι5Aει τ�ν ��ρ� δι. τ�' φυσικ�'
(κπρ�σ	π�υ τ�υ, τ�' >Hλ��υ· (T�'τ�  ναπτ/�θηκε (παρκ�ς 4ως αGτ� τ� σηµε%� τ�ς Dρευνας). )Eφ’
:σ�ν  π�καλ/φθηκε, :τι στ�ν ��ρ� 7π�ρ�ε συAυγ�α µνηµε�ων µ3 τHν  ν5δει;ιν κ=ντρ�υ (θ�λ�ς)
κα+ περιφερε�ας (Πρ�π/λαια), θ. πρ=π_η ν. 7π5ρ�_η  ντιστ�ι��α στ. Πρ�π/λαια τ�ς δ�δυµης
 δελφ�ς τ�' )Aπ�λλων�ς, τ�ς )Aρτ=µιδ�ς, (φ’ :σ�ν κα+ (ντ�ς τ�' !ερ�' �	ρ�υ 7π�ρ�ε να�ς  φιε-
ρωµ=ν�ς σ’ αGτRν.

>H θ=σις τ�' >Hλ��υ-)Aπ�λλων�ς ε9ναι στ� κ=ντρ� τ�ν tντων. >H θ=σις τ�ς ΣελRνης-)Aρτ=µιδ�ς
ε9ναι στHν περιφ=ρεια, :πως διαπιστ	θηκε, κα+ στHν Θ�λ� µ3 τ�<ς 14 κ�ρινθιακ�<ς περιφερεια-
κ�<ς κ��νες (ντ�ς τ�' τ����υ τ�' Σηκ�'. >O !ερ�ς  ριθµ�ς τ�ς )Aρτ=µιδ�ς ε9ναι �  ριθµ�ς 9, δι�-
τι I  κ�λ�υθ�α τ�ν )Aµνισ�δων, 7πηρ=τιδων τ�ς )Aρτ=µιδ�ς,  παιτ�'σε :λες ν. ε9ναι 9 (τ�ν κα+
παρθ=νες. ()Aθ. Σταγειρ��υ, «)Ωγυγ�α», τ�µ. A, σελ. 381). >O  ριθµ�ς 9, τετρ5γων� τ�' 3, �µιλε%
περ+ τ�ς yρµ�ν�ας στ�ν µ=λλ�ντα ν. (κδηλωθ_� κ�σµ�. >O  ριθµ�ς αGτ�ς διαιρ�ντας τ�ν  ριθµ�
144 (144:9=16), (πιστρ=φει στ� τετρ5γων� τ�ν  ριθµ� 4, τ�ν 4 XιAωµ5των \ στ�ι�ε�ων τ�' )Eµπε-
δ�κλ=�υς, τ�' Πυθαγ�ρ�υ κα+ τ�' Πλ5των�ς. Περιφερειακ�ς τ� τετρ5γων� τ�' σηκ�' τ�ν Πρ�-
πυλα�ων πρ�στατε/ει τ�ν ��ρ� δι. τ�ς  φαν�'ς παρ�υσ�ας τ�ν 4 στ�ι�ε�ων. ∆�δυµη  δελφH τ�'
)Aπ�λλων�ς I �Aρτεµις, θε. τ�ς yγν�τητ�ς, συµφωνε% µ3 τHν (πιγραφH τ�ν Πρ�πυλα�ων, :π�υ
I >Aγν�της ε9ναι  παρα�τητη πρ�ϋπ�θεσις t�ι µ�ν� τ�' σ	µατ�ς, γι. ν. εGωδι5A_η θυµ�αµα
(θυ�δε�ς) πρ�τ�' ε[σ=λθ_η � (πισκ=πτης στ�ν ��ρ�,  λλ. κα+ τ�ς ψυ��ς, δι�τι «>γν,της =στ# φρ�-
νε�ν Bσια», δηλαδH � N�'ς �φε�λει ν. περιφ=ρεται γ/ρω  π� τ. :σια («Kρατ/λ�ς» 414d).

>H yγν�της τ�ν 4 δηµι�υργικ�ν δυν5µεων (κπρ�σωπε%ται  π� τ. τ=σσερα µικρ. AB�α, τ. yγν�-
τερα τ�' δ5σ�υς, τ+ς 4 (λ5φ�υς, π�< σ/ρ�υν τ� �ρµα τ�ς Θε2ς. >H yγν�της ε9ναι I [δι�της τ�ς
ψυ��ς, I �π��α πρ	τη (;αφαν�Aεται κα+ συµ6�λ�Aεται µ3 τHν τα�/τητα τ�ς (;αφαν�σεως τ�ς (λ5-
φ�υ πρ� τ�' κινδ/ν�υ. M3 τHν πρ	τη δυσκ�λ�α π�< συναντ2 τ� Dλλ�γ�ν tν, � θηρευτHς τ�' δ5-
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Σ�. 5. Kαταµ�τρησις κεν%ν διαστηµ+των Mλ�κλN-
ρ�υ τ�- µνηµε �υ (Oκτ$ς κι#νων):
α) Kεν� διαστNµατα Πρ�δ#µ�υ. 34
,) Kεν� διαστNµατα &Oπισθ�δ#µ�υ. 34 68
γ) Kεν� διαστNµατα τετραγPν�υ τ�- Σηκ�-. 26

26
1 52 +1

δ) Kεν� διαστNµατα παραπλε)ρως τ%ν κι#νων
τ�- Σηκ�-, δεTι+· 12

ε) τ�- Σηκ�-, �ριστερ+. 12 24
144 +1

Στ� κ=ντρ� τ�' µνηµε��υ τ�ν
Πρ�πυλα�ων δ=σπ�Aε �  ριθµ�ς 27,
(µφ5νισις τ�ς θε�ας τριαδικ�τητ�ς
στ�ν (κδηλωµ=ν� κ�σµ�, δι�τι �
 ριθµ�ς αGτ�ς ε9ναι � κ/6�ς τ�'
 ριθµ�' 3 (3 x 3 x 3).

α) Πρ�δ�µ�ς 34
6) )Oπισθ�δ�µ�ς 34
γ) Tετρ5γων�ν Σηκ�' 52 +1
δ) Παραπλε/ρως δε;ι5 τ�' Σηκ�' 12
ε) Παραπλε/ρως  ριστερ. τ�' Σηκ�' 12

144 +1

Πρ#δ�µ�ς

Σηκ$ς

&Oπισθ#δ�µ�ς



σ�υς, I yγν�της τ�ν (γκαταλε�πει. >H yγν�της τ�ν 4 στ�ι�ε�ων, π�< δ�µ�'ν τ�ν �αρακτ�ρα τ�υ,
 µαυρ	νεται.

VI.  O Πτ�λεµα
�ς κα0 1 Σεληνιακ�ς K�κλ�ς τν %Eκλε�ψεων
>O )Aντ	νι�ς Φ. Xαλ2ς στ� 6ι6λ�� τ�υ «T� 7π�λανθ2ν�ν MυστRρι� \ Περ+ )EπιστRµης» σ�ε-

τικ�ς µ3 τ� >Eλληνικ�ν )Aλφ56ητ� κα+ τ� Σ/µπαν, στ� κεφ5λαι� «M�ν1ς O N,µ�ς» (σελ. 125-126),
 ναφ=ρει τ. Y;�ς:

«>H  ριθµητικH  ;�α τ�ς M�ν5δ�ς (µ-40, �-70, ν-50, α-1, σ. 200) [σ�'ται πρ�ς τ�ν  ριθµ�ν 361.
»EFδ�µεν :τι I ριθµητικH  ;�α τ�' O-360, α! τριακ�σιαι Y;Rκ�ντα µ�%ραι. )Eντ�ς µι2ς Iµ=ρας � nHλι�ς συ-
µπληρ�% τHν φαιν�µενικHν (ν τB� OGρανB� περιφ�ρ5ν, π�/ διαγρ5φει (ν τB� OGρανB� τ�ν κ/κλ�ν, δηλαδH τ.ς
360 µ��ρας. Συγ�ρ�νως :µως πρ��ωρε% κα+ κατ. M�αν µ�%ραν (ν τB� (τησ�Bω κ/κλBω. T�'τ� δ3ν γ�νεται
KAΘHMEPINΩΣ. >Eπ�µ=νως (ν συν�λBω διαγρ5φ�νται τριακ�σιαι Y;Rκ�ντα κα+ µ�α µ�%ραι,  ριθµ�ς � �π�%�ς
κατ. παρ5δ�;�ν σ/µπτωσιν ε9ναι κα+ I  ριθµητικH  ;�α τ�ς M�ν5δ�ς.
«nEκαστ�ν λ�ιπ�ν Iµερ�ν/κτι�ν συµπληρ�'ται �  ρθµ�ς 361: >Eπ�µ=νως I M�ν.ς (I µ�α τελε�α περιστρ�φH δη-
λαδH) ε9ναι Fση µ3 τ�ν  ριθµ�ν 361. )EκπλRσσεται tντως κανε+ς πρ� τ�' τελ�υµ=ν�υ Mυστηρ��υ κα+ τ�ς  φθ5-
στ�υ σ�φ�ας τ�ς (µπεριε��µ=νης ε[ς τHν θε�αν αGτHν λ=;ιν! )Eγκλε�ει :µως κα+ Sλλας, t�ι �λιγ	τερ�ν σηµαντικ.ς
(κπλR;εις: >O  ριθµ�ς 361 ε9ναι τ� τετρ5γων�ν τ�'  ριθµ�' δ=κα (νν=α. Kα+ κατ. Dτι παραδ�;�τ=ραν σ/µπτω-
σιν � Πτ�λεµα%�ς δ�δει τHν περ��δ�ν τ�' >Hλ��υ &ς ��σαν Fσην πρ�ς δ=κα (νν=α Dτη! �Aς πρ�στεθ_� (π+ πλ=�ν,
:τι I συν5ντησις τ�' >Hλ��υ κα+ τ�ς ΣελRνης (π+ τ�' αGτ�' σηµε��υ τ�' ZBωδιακ�' συντελε%ται καθ’ Yκ5στην
δεκαεννεαετ�αν!».

Συνεπ�ς � µ3ν nHλι�ς (κπρ�σωπε%ται  π� τ�ν  ριθµ� 361, π�< ε9ναι κα+ I  ριθµητικH  ;�α τ�ς
µ�ν5δ�ς, I δ3 ΣελRνη  π� τ�ν  ριθµ� 19, X�Aα τ�'  ριθµ�' 361. Π�ι. ε9ναι I συν�λικH σ/νδεσις
τ�ν δ/� µνηµε�ων τ�' !ερ�' �	ρ�υ; Πρ=πει ν. καταµετρηθ�'ν κ��νες κα+ κεν. διαστRµατα κα+
στ. Πρ�π/λαια, &ς Dγινε στ� δ5πεδ� τ�ς Θ�λ�υ κα+ ν. ε7ρεθ�'ν κα+ αGτ. σ3 yρµ�νικH  ντι-
στ�ι��α >Hλ��υ-ΣελRνης, πρ�κειµ=ν�υ I Sφθαστη συν=πεια τ�' :λ�υ µυστηριακ�' 7π�65θρ�υ ν.
συµπεριλ56_η τ� φυσικ�ν φ�ς τ�ν δ/� �Gραν�ων σωµ5των.

Συν�λικJ καταµ�τρησις κεν%ν διαστηµ+των κα� κι#νων τ%ν Πρ�πυλα ων: T. Πρ�π/λαια (πι-
6ε6αι	ν�υν, :τι τ� σ/ν�λ� τ�ν κεν�ν διαστηµ5των κα+ τ�ν κι�νων  ναφ=ρ�νται στHν δ�δυµη
 δελφH τ�' )Aπ�λλων�ς, τHν )Aρτ=µιδα: ∆ιαστRµατα 145+26 κ��νες = 171. >O  ριθµ�ς 171 διαι-
ρ�/µεν�ς δι. τ�' 9, !ερ�'  ριθµ�' τ�ς )Aρτ=µιδ�ς, δ�δει τ�ν  ριθµ� 19, (171:9=19), π�< ε9ναι �
σεληνιακ�ς  ριθµ�ς τ�' φυσικ�' �Gραν��υ σ	µατ�ς, (κπρ�σωπ�'ντ�ς τHν θε�αν �ντ�τητα, τHν
)Aρτ=µιδα-ΣελRνη, δι�τι �  ριθµ�ς 19 ε9ναι �  ριθµ�ς τ�ν (τησ�ων Iλιακ�ν περιστρ�φ�ν π�<
 παιτ�'νται, πρ�κειµ=ν�υ I ΣελRνη ν. πραγµατ�π�ιRσ_η 4ναν πλRρη κ/κλ� (κλε�ψεων κα+ ν. (πι-
στρ=ψ_η στHν µ�%ρα τ�ς (ν5ρ;εως τ�' κ/κλ�υ της, &ς  ναφ=ρει � Πτ�λεµα%�ς.

>H συν�λικH καταµ=τρησις κεν�ν διαστηµ5των κα+ κι�νων τ�ς Θ�λ�υ Dδωσε τ� Sθρ�ισµα
360+1. >O  ριθµ�ς αGτ�ς D�ει X�Aα τ�ν  ριθµ� 19, συνδετικ�ν κρ�κ� τ�ν δ/� µνηµε�ων, φ�ρτι-
σµ=ν�ν µ3 6αθ/τατες (νεργειακ3ς δυν5µεις λ�γBω τ�ς µει	σεως τ�' φωτ�ς κατ. τHν δι5ρκεια τ�ν
(κλε�ψεων. >H πρ�σωρινH συσκ�τισις τ�' φυσικ�' πεδ��υ  φ�ρx2 κυρ�ως στ�ν ν�ητικ�ν ��ρ� τ�ν
tντων.

>H  ν5λυσις :λων τ�ν στ�ι�ε�ων ε9ναι µ�α πραγµατικH ν�ητικH πανδαισ�α, π�<  π�τυπ	θη-
κε µ3 διπλ� διαστα/ρωσιν τ�ς γ�ητε�ας τ�ς λ5µψεως τ�ν �Gραν�ων φ	των δι. τ�ς µαθηµατικ�ς,
γεωµετρικ�ς κα+  στρ�ν�µικ�ς γν	σεως, τ�' >Hλ��υ κα+ τ�ς ΣελRνης στ� φυσικ�ν πεδ��. Π=ραν
:µως τ�' φυσικ�' πεδ��υ  π�µακρ�ι, µυστηριακ��, µ5καρες κα+ Sρρητ�ι στ�ν 7περσυνειδητ�ν
��ρ� τ�ς µικρ�κ�σµικ�ς ψυ��ς � )Aπ�λλων κα+ I �Aρτεµις φωτ�A�υν τ� �Aδυτ� δι. τ�ς (ν�ρα-
τικ�ς θε�ας (πικ�ινων�ας, δ�ρ� στ�<ς Λεσ�ην�ρ��υς τ�' )Aπ�λλων�ς (Πλ�/ταρ��ς, «Περ+ τ�'
E τ�' (ν ∆ελφ�%ς» 2): σ’ (κε�ν�υς π�< «τετραγων�A�υν τ�ν κ/κλ� (Θ�λ�ς) κα+ περικυκλ	ν�υν τ�
τετρ5γων� (Πρ�π/λαια)»...

Γι. τHν Θ�λ� τ�ς )Eπιδα/ρ�υ κα+ τ.  στρ�ν�µικ5, κ�σµ�λ�γικ. κα+ ψυ��λ�γικ. στ�ι�ε%α της 6λ=πε (π�σης τ+ς σ�ετικ3ς
Dρευνες στ�ν «∆αυλ�», τε/�η 172, 185, 187, 191, 194, 199.

&Aλτ+νη
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κς. Πλ�των
�Oλ�ι �
 �νθρωπ�ι τ�ς τ�� Πλ�των�ς φιλ�σ�φ�ας «�ρ�γ�νται», θ�λ�ντας  λ�ι ν’ "π�-

κ�µ�σ�υν κ�τι καλ&ν '( α)τ�ς κα* συγ+ρ,νως ν- 'ν-θ�υσιασθ��ν, καθ,τι . φιλ,σ�φ�ς
θεωρε0ται θε0�ς κα* "π�λλ1νι�ς παλαι,θεν. «T�3ς δ5’ 6Aπ,λλων φ�σ’ 6Aσκληπι&ν 9δ:
Πλ�τωνα· τ&ν µ:ν <να ψυ+>ν, τ&ν δ’ <να σ?µα σ,�ι», λ�γει κ�π�ι� 'π�γραµµα.

@O Πλ�των, τ�� 6Aρ�στων�ς κα* τ�ς Περικτι,νης, 6Aριστ�κλ�ς τ& πρ,σθεν, µετων�µ�-
σθη Aτσι δι- τ& πλατ3 κα* "ναπεπταµ�ν�ν τ�ς φρ�σεως κα* τ�� +αρακτ�ρ�ς "λλ- κα* τ��
στ�ρν�υ κα* τ�� µετ1π�υ τ�υ. @Yπ�ρ(ε δ: φ5σει φιλ,-σ�φ�ς, τ�υτ�στιν 'ραστCς τ�ς σ�-
φ�ας. 6Eλε5θερ�ς κα* σ1φρων, παρ�µεινε σταθερ- πρ�σανατ�λισµ�ν�ς πρ&ς τCν γν?σιν
τ�ς πραγµατικ�ς �)σ�ας, +ωρ*ς ν- παραEλ�πFη τ- πρ�Eλ>µατα τ�� καθ’ Gµ�ραν E��υ.
Φρ�ν��σε,  τι θεωρ�α κα* πρI(ις �φε�λ�υν ν- συµφων��ν κι  τι "µφ,τεραι συντε�ν�υν
εJς τCν τελε�ωσιν τ�� "νθρ1π�υ, καθ,τι G µ:ν θεωρ�α εKναι 'ν�ργεια τ�� ν�� 'π* τ- ν�ητ-
στ�+ε5�υσα, G δ: πρI(ις 'ν�ργεια τ�ς ψυ+�ς πραγµατ�υµ�νη δι- τ�� σ1µατ�ς.

@H συν�ντησις τ�� Πλ�των�ς µ: τ&ν Σωκρ�τη Nπ�ρ(ε καθ�ριστικC κα* γι- τ�3ς δ5�:
κα* . µ:ν πρ?τ�ς, π�3 Pτ� καλλιτ�+νης κα* π�ιητ>ς, Aκαυσε τ- π�ι>µατ� τ�υ, . δ: δε5-
τερ�ς Qµ�λ�γ��σε,  τι «. νεαν�ας �Rτ�ς �γει µε  πFη θ�λει κα* 'φ’  σ�ν θ�λει κα* πρ&ς
�Sς θ�λει». Kρισιµωτ�ρα  µως καµπC τ�ς Uω�ς τ�� Πλ�των�ς "π�τελε0 G <δρυσις τ�ς
6Aκαδηµ�ας (388-387 π.X.), κ�τι π�3 θεωρε0ται κα* Qς τ& σηµαντικ1τερ�ν γεγ�ν&ς τ�ς
δυτικ�ς 'πιστ>µης, φιλ�σ�φ�ας κα* π�λιτισµ��. @H 6Aκαδηµ�α "π�τελε0 τ& πρ?τ�ν πα-
νεπιστ>µι� τ�� κ,σµ�υ κα* . Πλ�των τ&ν πρ?τ�ν πανεπιστηµιακ& καθηγητ>, π�3 µ:
U�λ� κα* 'νθ�υσιασµ& \ργ�νωνε κα* καθωδηγ��σε τ*ς σπ�υδ:ς τ?ν ν�ων κα* νεαν�δων.

@O δι�λ�γ�ς –π�3 εKναι λ,γ�ς �νευ µ�τρ�υ, συγκε�µεν�ς '( 'ρωταπ�κρ�σεων διαφ,-
ρων πρ�σ1πων– "πετ�λεσε τ& 'κφραστικ&ν µ�σ�ν τ�� Πλ�των�ς· 'πελ�γFη δ�, 'πειδC "π�-
τελε0 µ�µησιν τρ,π�ν τινα τ�� κ,σµ�υ κα* δι,τι «G ψυ+C τF� µιµ>σει +α�ρει». �Eκαστ�ς δι�-
λ�γ�ς "π�τελε0 �ρτι�ν καλλιτε+νικ&ν Aργ�, Aµπλεων δραµατικ,τητ�ς κα* πνευµατικ��
περιε+�µ�ν�υ. Kι  µως �)δε*ς 'κ τ?ν διαλ,γων "π�λ>γει σ: κ�π�ι� .ριστικ&ν "π�τ�λε-
σµα, σ: κ�π�ι�ν «καθ,λ�υ .ρισµ,ν». O
 δι�λ�γ�ι µπ�ρε0 ν’ "π�τελ��ν '(α�ρετα καλλι-
τε+νικ- δηµι�υργ>µατα, δ:ν στ�+ε5�υν Qστ,σ� στCν "ριστ�τελικCν «κ�θαρσιν» –+ωρ*ς
ν- "π�κλε�εται κι α)τ&– "λλ- στCν πρ�σπ�λασιν τ�� ̂ ντ�ς κα* τCν "π�κ�λυψιν τ�ς "λη-
θε�ας κα* µ�λιστα δι- τ�� λ�γισµ�� κα* τ�� λ,γ�υ κα* ^+ι δι- τ?ν µυστηρ�ων κα* τ�ς
'κστ�σεως.

@O λ,γ�ς  µως τ�ς µC "π�λ>(εως τ?ν διαλ,γων σ: συγκεκριµ�να κα* σαφ� συµπερ�-
σµατα εKναι π�λ5 Eαθ5τερ�ς κα* περισσ,τερ�ν "νθρωπιστικ,ς: @O Πλ�των δ:ν θ�λει «ν-
µIς περ�σFη» τ*ς "π,ψεις κα* τ- δ,γµατ� τ�υ· δ:ν θ�λει ν’ "γκυλ1σFη τCν σκ�ψιν µας κα*
ν- µIς καταστ>σFη πιστ�5ς, δηλαδC στασ�µ�υς ("π& τ& «�π�σω Jστ�ναι»: «Kρατ5λ�ς»
437b). @Ως �Eλλην φιλ,σ�φ�ς εKναι "πηλλαγµ�ν�ς τ�ς µαται,φρ�ν�ς π�στεως τ?ν �ρθ�-
λ�γιστ?ν,  τι τ-  ρια τ�ς "ληθε�ας συµπ�πτ�υν µ: τ- στεν-  ρια τ�ς λ�γικ�ς "π�δε�(ε-
ως. Γνωρ�Uει,  τι �
 µεγ�λες "λ>θειες δεικν5�νται, "λλ- δ:ν "π�δεικν5�νται («Φ�ληE�ς»,
«Π�λιτε�α»). @Ως �λλ�ς @Hρ�κλειτ�ς λ�ιπ&ν b δελφικ&ς θε&ς «�cτε λ�γει �cτε κρ5πτει,
"λλ- σηµα�νει».

T& πρ,Eληµα τ�ς �)σ�ας, τ& �ντ�λ�γικ&ν πρ,Eληµα, εK+ε τεθ� EεEα�ως "π& τ&ν Παρ-
µεν�δη· . Πλ�των τ& τ�π�θετε0 'π* ν�ων θεµελ�ων. T& 'ρ1τηµα «τ� π�τε E�5λεσθε ση-
µα�νειν, .π,ταν dν φθ�γγησθε» («Σ�φιστCς» 244α), .δηγε0 στCν "νακ�λυψιν τ�� «Eασι-
λε��υ τ?ν Jδε?ν», τ�� Jδανικ�� 'κε�ν�υ κ,σµ�υ,  π�υ τ- π�ντα διαθ�τ�υν "π,λυτ�ν γε-
ωµετρικCν fρµ�ν�α κα* τελει,τητα κα* Nπακ�5�υν στ�3ς "λ�νθαστ�υς ν,µ�υς τ�ς µα-
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θηµατικ�ς 'πιστ>µης.
O
 πλατωνικ:ς Jδ�ες δ:ν ταυτ�U�νται µ: τ- «παραδειγµατικ- πρ,τυπα» τ�� K-ντ b τ*ς

«µεθ�δικ:ς Nπ�θ�σεις» τ�� Nαπ&ρτ b τ�3ς «θεϊκ�3ς λ,γ�υς» τ�� 6Ωριγ�ν�υς. iAν κα* πλ�-
σµατα τ�ς ν�>σεως, "π�τελ��ν πυρηνικ:ς Nπ�στ�σεις τ�ς �ντ�λ�γικ�ς πραγµατικ,τη-
τ�ς, γι’ α)τ& κα* µπ�ρ��ν ν’ "π�τελ�σ�υν "ντικε�µενα µαθηµατικ�ς θεωρ>σεως. Πρ,κει-
ται γι- τ�3ς «εJδητικ�3ς» "ριθµ�3ς b «NπερEατικ�3ς» γι- τ�3ς συγ+ρ,ν�υς, π�3 εKναι
�σ+ετ�ι µ: τ�3ς «µ�ναδικ�3ς» (= τ�3ς 'κ µ�ν�δων συγκειµ�ν�υς). Mετα(3 Jδε?ν κα* 'µπει-
ρικ?ν ^ντων Nφ�σταται µι- �)σιαστικC σ+�σις «µεθ�(εως». T- ^ντα τ�ς 'µπειρ�ας µετ�-
+�υν b µεταλαµE�ν�υν κ�π�ιων Jδεατ?ν µ�ρφ?ν κα* '(αιτ�ας τ�ς «µεθ�(εως» α)τ�ς γ�-
ν�νται α)τ& π�3 κ�θε στιγµC φα�ν�νται πlς εKναι. T- 'µπειρικ- ^ντα συνεπ?ς �φε�λ�υν
τCν µ�ρφ> τ�υς στ*ς Jδ�ες, π�3 εKναι αJ1νιες κα* "µετ�Eλητες.

K�θε Jδ�α, δηλαδC κ�θε εJδητικ&ς "ριθµ,ς, σ5γκειται "π& τ& .ριστ&ν mEν κα* τCν ",-
ριστ�ν ∆υ�δα (Nλικ&ν στ�ι+ε0�). 6Eπ* τ�ς ∆υ�δ�ς 'πενεργε0 τ& oν κα* 'κ τ�ς "καθ�ρ�στ�υ
κα* "µ,ρφ�υ pλης παρ�γεται qνα Qρισµ�ν�ν σ5µπλεγµα, π�3 'µφαν�Uεται Qς Jδ�α b "ριθ-
µ,ς. �Oλ� τ& σ5µπαν "π�τελε0 δηµι�5ργηµα τ�� @Eν&ς κα* τ�ς ∆υ�δ�ς. T& κ�θε dν "π�-
τελε0 "π�µ�µησιν rν&ς εJδητικ�� –κα* ^+ι µ�ναδικ��– "ριθµ��.

Mετα(3 τ?ν Jδε?ν Nφ�σταται µι- καθωρισµ�νη 
εραρ+ικC τ�(ις κα* µι- 'πικ�ινων�α. TCν
πρ1τη θ�σιν κατ�+ει G Jδ�α τ�� 6Aγαθ��, π�3 εKναι  ,τι "κριE?ς κα* . sλι�ς γι- τ&ν κ,-
σµ� τ�ς 'µπειρ�ας. 6Aν1τερα �ντ�λ�γικ- γ�νη b κατηγ�ρ�ες εKναι G O)σ�α, G Tαυτ,της,
G Στ�σις, G K�νησις κα* G ∆ιαφ�ρ�. T& «µC dν» E�Eαια δ:ν Nπ�ρ+ει στCν "π,λυτη σηµα-
σ�α τ�υ,  πως λ�γει . Παρµεν�δης· Nπ�ρ+ει  µως σ+ετικ�, σ-ν σκι- τ�� ^ντ�ς tς π��µε,
σ-ν "ρ+C διαφ�ρIς κα* rτερ,τητ�ς: «@Oπ,ταν τ& µC dν λ�γωµεν, �)κ 'ναντ��ν τι λ�γ�µεν
τ�� ^ντ�ς "λλ’ qτερ�ν µ,ν�ν» («Σ�φιστCς» 257E).

@H 'νασ+,λησις τ�� Πλ�των�ς µ: τ�3ς εJδητικ�3ς "ριθµ�3ς b "σ5µµετρα µεγ�θη b Jδ�-
ες τ&ν Qδ>γησε στCν διαµ,ρφωσιν τ�ς «περ* µεγ�λ�υ κα* µικρ��» θεωρ�ας, στ&ν καθ�ρι-
σµ& τ?ν τετραγωνικ?ν κα* κυEικ?ν vιU?ν κα* πρ�παντ&ς στCν θεωρ�α τ�ς δι+�τ�µ�ας, τ�ς
διαιρ�σεως τ?ν εJδ?ν, κ�τι τ& .π�0� . wδι�ς µ:ν θεωρε0 «θεϊκCν δ,σιν» («Φ�ληE�ς» 16c),
. δ: @Hρ�κλειτ�ς Nψ�στην 'πιστ>µην: «... 6Eγl διηγε�µαι διαιρ�ων qκαστ�ν κατ- φ5σιν
κα* φρ�Uων  κως A+ει» ("π,σπ. 1).

@O φιλ,σ�φ�ς Nπ�ρ(ε κα* εNρετCς π�λλ?ν πραγµ�των κα* λ�(εων,  πως «π�ι,της»,
«"ντ�π�δες» κα* «µ�κ�ς "ριθµ��»· Eρ�κε τCν «µ�σην "ν�λ�γ�ν» κα* διεφ,ρισε τCν Aνν�ια
τ�� AJ?ν�ς "π& τCν "πειρ�αν τ�� +ρ,ν�υ. Π�ραν α)τ?ν Nπ�ρ(ε µ�γας µυθ�πλ�στης. O

Πλατωνικ�* µ�θ�ι, π�3 "π�τελ��ν πραγµατικ- "ριστ�υργ>µατα, 'ντ�π�U�υν "λ>θειες
"νε�πωτες κα* "λ�λητες, +ρησιµ�π�ι��νται δ: .σ�κις �
 δι�λ�γ�ι τε�ν�υν ν- δηµι�υργ>-
σ�υν κλειστ&ν σ5στηµα κα* ν- 'γκλωE�σ�υν συν�µιλητ:ς κα* "ναγν?στες τ�υ. O
 µ�θ�ι
πα�U�υν τ,τε τ& µ�σ�ν διαφυγ�ς, τCν θ5ρα '(,δ�υ "π& τ& «Mυθικ&ν Σπ>λαι�ν».

@H 6Aκαδηµ�α, π�3 'π* δ�κα περ�π�υ αJ?νες Nπ�ρ(ε τ& κ�ρυφα0�ν 'κπαιδευτικ&ν <δρυ-
µα, "πετ�λεσε τ& +ωνευτ>ρι τ?ν Jωνικ?ν κα* 'λεατικ?ν 'πιστηµ?ν. @O wδι�ς . Πλ�των δ:ν
Pταν παρ- qνας ν��ς Zε5ς, π�3 πρ�σπ�θησε ν- Uε5(Fη τ& "π�λλ1νι� πνε�µα µ: τ&ν δι�-
νυσιασµ,· τCν 'λεατικC �ντ�λ�γ�α µ: τCν GρακλειτικC φαιν�µεν�λ�γ�α· τ&ν λ,γ� µ: τ- �λ�-
γα στ�ι+ε0α τ�ς ψυ+�ς· τ�3ς θε�3ς µ: τ�3ς "νθρ1π�υς δι- τ?ν «µετα(3» δαιµ,νων... N-
Uε5(Fη τ*ς π�λιτικ:ς 'πιστ�µες µ: τ*ς φυσικ:ς δι- τ?ν «µετα(3» µαθηµατικ?ν· τCν π�λιτικC
µ: τ*ς 'πιστ�µες κα* τCν φιλ�σ�φ�α: 6Aλ�µ�ν� «Kακ?ν... �) λ>(ειν τ- "νθρ1πινα γ�νη, πρ*ν
tν b τ& τ?ν φιλ�σ�φ�5ντων �ρθ?ς γε κα* "ληθ?ς γ�ν�ς εJς "ρ+-ς AλθFη τ-ς π�λιτικ-ς b
τ& τ?ν δυναστευ,ντων 'ν τα0ς π,λεσιν Aκ τιν�ς µ��ρας θε�ας ^ντως φιλ�σ�φ>σFη» (Z´ 'πι-
στ. 362E).

Σαρ�ντ�ς Π�ν
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[TCν 6Aλε(ανδρινC φιλ,σ�φ� κα* µαθηµατικ& @Yπατ�α, τCν '(α�ρετη α)τC γυ-
ναικε�α φυσι�γνωµ�α τ�ς «NπερEαλλ�5σης σ�φ�ας» κα* τ�� κ�λλ�υς, πραγµατε5-
εται τ& δ�κ�µι� π�3 ακ�λ�υθε0. Γρ�φτηκε "π& τCν 6Aµερικαν�δα N�νσυ Nιετ��πσκι
τ& 1993. @H συγγραφ�ας,  πως λ�γει G wδια, �κ�υσε τ& ̂ ν�µα τ�ς @Yπατ�ας γι- πρ1-
την φ�ρ- "π& τCν τηλε�πτικC σειρ- τ�� Carl Sagan «K,σµ�ς» στCν δεκαετ�α τ��
1980. 6Aπ& τ,τε "νεU>τησε ν- µ�θFη .τιδ>π�τε σ+ετ�Uεται µ’ α)τCν τCν 'νδιαφ�-
ρ�υσα 
στ�ρικCν πρ�σωπικ,τητα. 6Aπ�τ�λεσµα τ�ς '(�νυ+ιστικ�ς Aρευν�ς της εKναι
G µελ�τη π�3 περικλε�εται στ*ς rπ,µενες σελ�δες. Πρ,κειται γι- 'ργασ�α Nπ�δειγ-
µατικ�ς "µερ�ληψ�ας κα* "ντικειµενικ,τητ�ς. T& κε�µεν� α)τ& περιλαµE�νεται
στC συλλ�γC δ�κιµ�ων Nπ& τ&ν τ�τλ� «Alexandria II» τ?ν 'κδ,σεων Phanes Press κα*
µεταφρ�σθηκε "π& τ- 6Aγγλικ- γι- τ&ν «∆αυλ&» "π& τ&ν κ. Γι�ννη Kαρ��λα.].

Σ�εδ�ν ��λια ��ακ!σια �ρ!νια $��υν περ�σει 'π� τ� θ�νατ� τ*ς +Yπατ�ας κα- . /ι�γραφ�α
της φλ�γ�3ει 'κ!µα τ5 φαντασ�α µας. 7Aν κα- καν9να :πεισ!δι� δ; σηµαδε<ει τ� =ριστικ�ν τ9-
λ�ς τ�? +Eλληνιστικ�? A παγανιστικ�? π�λιτισµ�?, γιB π�λλ�Cς . θαρραλ9α 3ω5 κα- = θ�νατ!ς
της πρ�σωπ�π�ι�?ν τ�ν τερµατισµ� :κε�νης τ*ς :π��*ς στ�ν Eδι� /αθµ!, π�C = πρ�σηλυτισµ�ς
τ�? Kωνσταντ�ν�υ σηµατ�δ�τεG γιB τ�Cς Pωµα��υς τ�ν :ρ��µ� τ*ς Xριστιανικ*ς :π��*ς.

JO,τι �9ρ�υµε γιB τ5ν +Yπατ�α µLς $ρ�εται 'π� MκτN πηγ9ς· κα- Pµως, Pταν αQτ;ς συνυπ�λ�-
γιστ�?ν, εRναι θλι/ερB 'νεπαρκεGς γιB νB µLς δSσ�υν µ�αν πραγµατικ5ν εTκ!να1. +O /�αι�ς θ�-

�O B!�ς τ"ς �Yπατ!ας
(%π& τ'ν «)Eκκλησιαστικ'ν �Iστ�ρ!αν» τ�- .ριστιαν�- συγγραφ�ως Σωκρ�τ�υς τ�-

Σ.�λαστικ�-, 7.13)

Περ* @Yπατ�ας τ�ς φιλ�σ,φ�υ.
“�Hν τις γυνC 'ν τF� 6Aλε(ανδρε��α τ�cν�µα @Yπατ�α· αpτη Θ�ων�ς µ:ν τ�� φι-

λ�σ,φ�υ θυγ�τηρ Pν. 6Eπ* τ�σ��τ�ν δ: πρ�cEη παιδε�ας, Qς Nπερακ�ντ�σαι
τ�3ς κατ’ α)τCν φιλ�σ,φ�υς, τCν δ: ΠλατωνικCν "π& Πλωτ�ν�υ καταγ�µ�νην
διατριECν διαδ�(ασθαι, κα* π�ντα τ- φιλ,σ�φα µαθ>µατα τ�0ς E�υλ�µ�ν�ις
'κτ�θεσθαι. ∆ι& κα* �
 παντα+,θεν φιλ�σ�φε0ν E�υλ,µεν�ι κατ�τρε+�ν παρ’
α)τ>ν. ∆ι- τCν πρ�σ��σαν α)τF� 'κ τ�ς παιδε5σεως σεµνCν παρρησ�αν κα* τ�0ς
�ρ+�υσι σωφρ,νως εJς πρ,σωπ�ν �ρ+ετ�· κα* �)κ Pν τις αJσ+5νη 'ν µ�σ�ω
"νδρ?ν παρε0ναι α)τ>ν. Π�ντες γ-ρ δι’ NπερE�λλ�υσαν σωφρ�σ5νην πλ��ν

▲

YΠATIA H AΛE8AN∆PINH

[JEνα $γκληµα κατB τ�? Π�λιτισµ�?]

1. α) Θ9ων = ZAλε�ανδρε<ς, «Σ+,λια εJς Πτ�λεµα��υ MαθηµατικCν Σ5ντα(ιν»· /) Συν9σι�ς = Kυρη-
ναG�ς, «6Eπιστ�λα�»· γ) Φιλ�στ!ργι�ς, «6EκκλησιαστικC @Iστ�ρ�α»· δ) Σωκρ�της, «6EκκλησιαστικC
@Iστ�ρ�α»· ε) ∆αµ�σκι�ς, «B��ς 6Iσιδ1ρ�υ»· στ) ZIω�ννης Mαλ�λας «Xρ�νικ,ν»· 3) +Hσ<�ι�ς «6Oν�-
µαστικ,ν»· η) ZIω�ννης :π�σκ�π�ς Nικ��υ, «Xρ�νικ,ν».



α)τCν F9δ��ντ� κα* κατεπλ>σσ�ντ�. Kατ- δC τα5της τ,τε . φθ,ν�ς Qπλ�σατ�.
6Eπε* γ-ρ συνετ5+γανε συ+ν,τερ�ν τ�? 6Oρ�στFη, διαE�λCν τ��τ’ 'κ�νησε κατ’
α)τ�ς παρ- τ�? τ�ς 6Eκκλησ�ας λα�?, Qς �ρα εwη αpτη G µC συγ+ωρ��σα τ&ν
6Oρ�στην εJς φιλ�αν τ�? 'πισκ,π�ω συµE�ναι. Kα* δC συµφων>σαντες �νδρες τ&
φρ,νηµα Aνθερµ�ι, �ν Gγε0τ� Π�τρ�ς τις "ναγν1στης, 'πιτηρ��σι τCν �νθρω-
π�ν 'πανι��σαν 'π* �Jκ�αν π�θ�ν· κα* 'κ τ�� δ�φρ�υ 'κEαλ,ντες, 'π* τCν 'κκλη-
σ�αν FP 'π1νυµ�ν Kαισ�ρι�ν συν�λκ�υσιν· "π�δ5σαντ�ς τε τCν 'σθ�τα, �στρ�-
κ�ις "νε0λ�ν. Kα* µεληδ&ν διασπ�σαντες, 'π* τ&ν καλ�5µεν�ν Kιναρ?να τ- µ�-
λη συν�ραντες, πυρ* κατην�λωσαν. T��τ� �) µικρ&ν µ?µ�ν Kυρ�λλ�ω κα* τF�
6Aλε(ανδρ�ων 6Eκκλησ��α εJργ�σατ�. 6Aλλ,τρι�ν γ-ρ παντελ?ς τ?ν φρ�ν�5-
ντων τ- Xριστ�� φ,ν�ι κα* µ�+αι κα* τ- τ�5τ�ις παραπλ>σια. Kα* τα�τα π�-
πρακται τ�? τετ�ρτ�ω Aτει τ�ς Kυρ�λλ�υ 'πισκ�π�ς, 'ν Nπατε��α 6Oνωρ��υ τ& δ�-
κατ�ν κα* Θε�δ�σ��υ τ& qκτ�ν, 'ν µην* Mαρτ��ω, νηστει?ν �)σ?ν.”

νατ!ς της συγκλ!νισε τ�ν κ!σµ� τ!σ� π�λ<, π�C κυριαρ�εG σ; κ�θε 'φ_γησιν κα�, σBν π9πλ�ς
=µ��λης, µLς :µπ�δ�3ει νB δ�?µε π�ιB 'κρι/`ς aταν. +Ωστ!σ�, πρ-ν πεθ�νcη, δ<� dνδρες $γρα-
ψαν γι’ αQτ_ν: = πατ9ρας της Θ9ων κα- = µαθητ5ς κα- φ�λ�ς της Συν9σι�ς, π�C 'ργ!τερα �ει-
ρ�τ�ν_θηκε :π�σκ�π�ς τ`ν �ριστιαν`ν τ*ς Πτ�λεµαhδας.

+O Θ9ων εRναι = τελευταG�ς γνωστ�ς δ�σκαλ�ς τ�? περιφ_µ�υ M�υσε��υ τ*ς ZAλε�ανδρε�ας,
π�C iδρ<θηκε τ� 300 π.X. jHταν kδρυµα π�C καλλιεργ�?σε κα- lπεστ_ρι3ε τ-ς πρ��ωρηµ9νες
σπ�υδ;ς κα- τ5ν $ρευνα. Συ�νB �i iστ�ρικ�- τ�ν 'ναφ9ρ�υν mς φιλ!σ�φ�, 'λλB τB γραπτ� τ�υ
καταπι�ν�νται µ; τB µαθηµατικB κα- τ5ν 'στρ�ν�µ�α. +O Θ9ων 'ναφ9ρει τ5ν κ!ρη τ�υ στB
«Σ+,λι�» τ�υ στ� /ι/λ�� «MαθηµατικC Σ5ντα(ις» A «@H Mεγ�στη» τ�? Πτ�λεµα��υ, Pπ�υ τ*ς 'π�-
δ�δει τ5ν :πιµ9λεια κα- τ5ν $κδ�σιν αQτ�? τ�? $ργ�υ. «@H Mεγ�στη» aταν κατ’ :���5ν /ι/λ�� γιB
τ5ν 'ρ�α�α 'στρ�ν�µ�α, π�C :�ηγ�?σε τ� γεωκεντρικ�ν σ<στηµα τ�? σ<µπαντ�ς.

�H �π�δειγµατικ� �ω� της �ς φιλ�σ�φ�υ κα� µαθηµατικ��
+H +Yπατ�α γενν_θηκε γ<ρω στB 370 µ.X. στ5ν ZAλε��νδρεια κα- π9θανε τ� 415. ∆;ν �9ρ�υµε

τ�π�τα γιB τ5 µητ9ρα της A τB 'δ9ρφια της. jHταν :θνικ5 κα- εRναι πιθαν�ν Pτι δ�σκαλ!ς της
στB µαθηµατικB κα- τ5ν 'στρ�ν�µ�α aταν = πατ9ρας της, = Θ9ων. ∆;ν εRναι γνωστ� π�ι�ς τ*ς
δ�δα�ε φιλ�σ�φ�α. JOπως �i περισσ!τερες γυναGκες, π�C διακρ�θηκαν στ-ς :πιστ*µες, $τσι κι αQτ5
'κ�λ�<θησε τ� :π�γγελµα τ�? πατ9ρα της. T�π�τε δ;ν $�ει λε�θ* γιB τ5ν πρ�σωπικ_ τ�υς σ�9-
σιν, 'λλB = Θ9ων πρ9πει νB εR�ε µεγ�λες πρ�σδ�κ�ες 'π� τ5ν κ!ρη τ�υ, γιατ- τ*ς $δωσε τ� rν�-
µα +Yπατ�α 'π� τ5ν λ9�ιν «Nπ�τη», π�C σηµα�νει . «'νωτ�τη», . «lψ�στη».

KαθιερSθηκε mς δασκ�λα τ� 393, Pταν = Συν9σι�ς aρθε στ5ν ZAλε��νδρεια κα�, κατB τ�ν
:κκλησιαστικ� iστ�ρικ� Σωκρ�τη τ�ν Σ��λαστικ!, π�λλ�- µαθητ;ς 'π� µακρινB µ9ρη $ρ��νταν
γιB νB σπ�υδ�σ�υν lπ� τ5ν καθ�δ_γησ�ν της. +O Σωκρ�της $γραψε, Pτι αQτ5 διαδ9�θηκε τ�ν
διευθυντ5 τ*ς Σ��λ*ς τ�? Πλ�τωνα κα- τ�? Πλωτ�ν�υ.

+O Συν9σι�ς $γινε φ�λ�ς τ*ς +Yπατ�ας κα- �πτB :πιστ�λ9ς, π�C τ-ς $γραψε µετα�C τ�? 394 κα-
τ�? 413, $��υν σωθ* uς τ-ς µ9ρες µας. Πρ�ς µεγ�λην 'π�γ�_τευσιν τ`ν 'ναγνωστ`ν, �i :πιστ�λ;ς
αQτ;ς δ; µLς πρ�σφ9ρ�υν καµµ�αν iκαν�π�ιητικ5ν εTκ!να τ*ς πρ�σωπικ!τητ�ς της. ZEν τ�<τ�ις
µLς /�ηθ�?ν νB συµπερ�ν�υµε, Pτι . :πιρρ�_ της στ�Cς :πιστηµ�νικ�Cς κα- π�λιτιστικ�Cς κ<-
κλ�υς aταν '�ι�σηµε�ωτη, γιατ- = Συν9σι�ς τ*ς 3_τησε µιB ��ριν :κ µ9ρ�υς δ<� νεαρ`ν 'νδρ`ν
λ9γ�ντας: «�E+εις π�ντα τC δ5ναµιν κα* µακ�ρι ν- τCν A+Fης γι- π�λ3 +ρ,ν� κα* ν- κ�νFης καλC
+ρ�σιν α)τ�ς τ�ς δυν�µεως... πρ�σπ�θησε ν- '(ασφαλ�σFης Nπ�στ>ρι(ιν γι’ α)τ�3ς "π&  λ�υς
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τ�3ς φ�λ�υς σ�υ εwτε α)τ�* εKναι Jδι?τες εwτε δηµ,σια πρ,σωπα».
ZAπ� τ5 µελ9τη κα- :�9τασιν τ`ν συγγραµµ�των τ�? Συνεσ��υ �i φιλ!λ�γ�ι πρ�σπαθ�?ν ν’

'νακαλ<ψ�υν µ; τ� εEδ�υς φιλ�σ�φ�α καταγιν!ταν . +Yπατ�α. Φα�νεται Pτι 'σ��λ_θηκε µ;
Pλ�υς τ�Cς τ<π�υς φιλ�σ�φ�ας, 'λλB $µφασιν $δινε στ�ν Πλ�τωνα, Pπως τ�ν �ρµ_νευε = νε�-
πλατωνιστ5ς ΠλωτGν�ς. T� παρ�θεµα 'π� τ�Cς «Xρησµ�3ς τ?ν Xαλδα�ων» τ�? Συνεσ��υ lπ�-
δηλSνει, Pτι . +Yπατ�α aταν :π�σης :��ικειωµ9νη µ; αQτ�? τ�? εEδ�υς κε�µενα, 'λλB δ;ν $�ει δια-
µ�ρφωθ* καµµ�α µαρτυρ�α, π�C νB δε��νcη Pτι . Eδια 'σκ�?σε θε�υργ�ες κα- τB παρ!µ�ια.

M�α 'π� τ-ς κ<ριες πηγ;ς πληρ�φ�ρι`ν γιB τ5ν +Yπατ�α πρ�9ρ�εται 'π� τ� λε�ικ� τ�? δεκ�τ�υ
αT`ν�ς π�C φ9ρει τ� rν�µα «Σ�5δα». Σ’ αQτ� = λε�ικ�γρ�φ�ς �ρησιµ�π��ησε τρεGς διαφ�ρετικ;ς
πηγ9ς. +H πρSτη παρ�γραφ�ς τ�? λ_µµατ�ς στ5 «Σ�5δα» 'π�δ�δεται συν_θως στ�ν +Hσ<�ι� τ�ν
Mιλ_σι�, 'π� τ� /ι/λ�� τ�υ «6Oν�µαστικ,ν», π�C εRναι vνας κατ�λ�γ�ς /ι�γραφι`ν '�ι!λ�γων
'νθρSπων στ� �`ρ� τ`ν γραµµ�των κα- τ*ς :πιστ_µης. +Ωστ!σ� lπ�ρ��υν 'π�δε��εις, Pτι . Σ�<-
δα dντλησε πληρ�φ�ρ�ες 'π� τ5ν «6EκκλησιαστικC @Iστ�ρ�α» τ�? Φιλ�στ�ργ��υ. +H τρ�τη πηγ5
εRναι 'π!σπασµα 'π� τ� /ι/λ�� «6Iσιδ1ρ�υ E��ς», γραµµ9ν� 'π� τ�ν ∆αµ�σκι�, τ�ν τελευταG�
διευθυντ5 τ*ς Πλατωνικ*ς ZAκαδηµ�ας στ5ν ZAθ_να.

+H µ!νη πηγ5 π�C $��υµε γιB τB $ργα τ*ς +Yπατ�ας εRναι τ� λε�ικ� «Σ�5δα», π�C µLς λ9ει Pτι
aταν $ργα µαθηµατικ`ν κα- 'στρ�ν�µ�ας. +H +Yπατ�α $γραψε lπ!µνηµα στ5ν «6AριθµητικCν»
τ�? ∆ι�φ�ντ�υ, κα- πιστε<εται Pτι αQτ� εR�ε παρεµ/ληθ* στB σω3!µενα /ι/λ�α τ�? ∆ι�φ�ντ�υ.
+H Σ�5δα 'ναφ9ρει τ�ν «6Aστρ�ν�µικ&ν καν,να» mς δικ! της $ργ�, 'λλB αQτ� Eσως νB συνδ9ε-
ται µ; τB σ�!λια τ�? πατ9ρα της, π�C . Eδια εR�ε :κδSσει. TB σ�!λι� της στB «Kωνικ-» τ�?
ZAπ�λλων��υ εRναι κα- αQτB vνα 'π� τB 'π�λεσθ9ντα $ργα της.

+H Σ�<δα λ9ει Pτι . +Yπατ�α aταν σ<3υγ�ς τ�? φιλ�σ!φ�υ ZIσιδSρ�υ, 'λλB αQτ� εRναι πρ�-
φαν`ς λ�θ�ς. 7Aν κα- δ;ν $��υµε τ5ν 'κρι/* .µερ�µην�α τ*ς γενν_σεως τ�? ZIσιδSρ�υ, γνω-
ρ�3�υµε καλB Pτι δ;ν θB µπ�ρ�?σε νB εRναι παραπ�νω 'π� vνα /ρ9φ�ς τ�ν καιρ� τ�? θαν�τ�υ
της. Στ5ν πραγµατικ!τητα, Pπως = Σωκρ�της κα- = ∆αµ�σκι�ς διατε�ν�νται, αQτ5 $µεινε παρ-
θ9να Pλη τ5ν 3ω_ της. Kαν9νας δ;ν µπ�ρεG νB :�ηγ_σcη π`ς πρ�9κυψε αQτ� τ� λ�θ�ς, Pµως
τ�?τ� :πηρ9ασε τ�ν τρ!π� µ; τ�ν =π�G� = συγγραφ9ας :�9δωσε τ� τελευταG� τµ*µα τ�? λ_µµα-
τ�ς γιB τ5ν +Yπατ�α, γιατ- σ’ αQτ� = λε�ικ�γρ�φ�ς πρ!σθεσε vνα µεγ�λ� παρ�ρτηµα µ; τ5 /ι�-
γραφ�α τ�? ZIσιδSρ�υ, στ5ν =π��α lπ�ρ�ει wπλ�ς lπαινιγµ�ς γι’ αQτ_ν.

+O «/��ς τ�? ZIσιδSρ�υ» 'π� τ�ν ∆αµ�σκι� εRναι . /ι�γραφ�α τ�? φ�λ�υ κα- δασκ�λ�υ τ�υ,
π�C διαδ9�θηκε τ�ν Πρ!κλ� στ5ν ZAκαδηµ�α τ`ν ZAθην`ν. +O ∆αµ�σκι�ς aταν = τελευταG�ς
'ρ�ηγ�ς τ*ς Πλατωνικ*ς ZAκαδηµ�ας, πρ-ν τ5ν κλε�σcη γιB π�ντα = AQτ�κρ�τ�ρας ZI�υστινιαν�ς
τ� 529. T� /ι/λ�� $�ει �αθ* κα- σxS3�νται µ!ν� λ�γα 'π�σπ�σµατ� τ�υ. JOµως µ; τ5 /�_θεια µιLς
:πιτ�µ*ς, π�C γρ�φτηκε γ<ρω στB 867 'π� τ�ν ΦSτι�, �i φιλ!λ�γ�ι $��υν :πι�ειρ_σει ν’ 'να-
συγκρ�τ_σ�υν τ� :ν λ!γxω /ι/λ��. JOπως σηµειSνει = R. T. Wallis, = ∆αµ�σκι�ς «κ�νει µ�α µα-
κρ�σκελ� παρ�κEασιν γι- ν’ "σ+�ληθF� µ: τ*ς '(�+�υσες πρ�σωπικ,τητες τ?ν Σ+�λ?ν τ�ς 6Aθ>-
νας κα* τ�ς 6Aλε(ανδρε�ας... /κα*/ . Aπαιν�ς τ�� ∆αµασκ��υ γι- τ&ν 6Iσ�δωρ� Aρ+εται σ: "στε�α
"ντιπαρ�θεσιν µ: τCν UωντανC "πεικ,νισιν τ?ν µικρ�αδυναµι?ν τ�� µεταγενεστ�ρ�υ Nε�πλα-
τωνιστ�»1.

+Yπ�ρ�ει τ� περ�φηµ�ν παρ�θεµα γιB τ5ν +Yπατ�α στ�ν «B��ν 6Iσιδ1ρ�υ» ('λλB r�ι στ5 Σ�5-
δα), π�C 'π�δ�δεται στ�ν ∆αµ�σκι�: «@O 6Iσ�δωρ�ς Pταν "ν1τερ�ς "π& τCν @Yπατ�α, ^+ι µ,ν�
 πως . �νδρας πρ&ς τC γυνα0κα, "λλ-  πως . φιλ,σ�φ�ς πρ&ς τ&ν µαθηµατικ,». M�λ�ν!τι =
∆αµ�σκι�ς 'ναφ9ρει :π�σης µερικB κ�λακευτικB πρ�γµατα γι’ αQτ_ν, τB κριτικB σ�!λια κα- �i
παραλε�ψεις τ�υ lπ�δηλSν�υν :�θρ!τητα πρ�ς τ-ς φιλ�σ!φ�υς γυναGκες κα- τ�ν�3�υν τ5ν $ντα-
σιν κα- 'ντιπαλ!τητα π�C lπ*ρ�ε 'ν�µεσα στ5ν ZAκαδηµ�α τ`ν ZAθην`ν κα- τ5ν Σ��λ5 τ*ς ZAλε-
�ανδρε�ας.
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JEνας dλλ�ς τ�µ9ας τ*ς 3ω*ς τ*ς +Yπατ�ας π�C = ∆αµ�σκι�ς συσκ�τ�3ει, πρ�κειµ9ν�υ νB µει-
Sσcη τ5ν '�ι�πιστ�α της, εRναι = τρ!π�ς µ; τ�ν =π�G� περιγρ�φει τ5ν διδακτικ5 δραστηρι!τητ�
της. ∆ιαφ9ρει π�λC 'π� τ�ν τρ!π� π�C = Σωκρ�της = Σ��λαστικ�ς τ� θ9τει στ5ν «6Eκκλησια-
στικC @Iστ�ρ�α» τ�υ. ZEνx` = Σωκρ�της λ9ει, Pτι . +Yπατ�α διαδ9�θηκε κ�π�ι�ν στ5 Σ��λ5 τ�?
Πλ�τωνα κα- τ�? Πλωτ�ν�υ –πρLγµα π�C lπ�ν�εG Pτι aταν :πικεφαλ*ς τ*ς Nε�πλατωνικ*ς
Σ��λ*ς στ5ν ZAλε��νδρεια–, δ;ν εRναι αQτ5 . :ντ<πωσις π�C µLς δ�νει = ∆αµ�σκι�ς. Στ5ν $κθε-
σιν τ�? ∆αµασκ��υ . $µφασις στρ9φεται στ5ν διδασκαλ�α τ*ς +Yπατ�ας µ9σα στ�Cς δρ!µ�υς τ*ς
π!λεως A στ5ν κατ�ικ�α της: «@H γυνα0κα α)τC φ�ρ��σε τ&ν +ιτ?να τ�� φιλ�σ,φ�υ κα* περι-
πατ��σε κατ- µ�κ�ς τ�ς κεντρικ�ς λεωφ,ρ�υ τ�ς π,λεως διδ�σκ�ντας στ�3ς 'νδιαφερ,µεν�υς
Πλ�τωνα, 6Aριστ�τ�λη b τ- Aργα  π�ι�υ �λλ�υ φιλ�σ,φ�υ, π�3 α)τ�* �θελαν ν’ "κ�5σ�υν». ZEν`
= Σωκρ�της lπ�στηρ�3ει, Pτι . +Yπατ�α $κανε συ�ν;ς δηµ!σιες :µφαν�σεις κα- δε��νει Pτι δ;ν
$ν�ιωθε 'µη�αν�α 'ν�µεσα σ; σ<να�ιν 'νδρ`ν, δ;ν 'φ_νει νB :νν�ηθc* Pτι τ5ν αEθ�υσα διδα-
σκαλ�ας 'π�τελ�?σαν �i δρ!µ�ι τ*ς π!λεως. ∆;ν γ�νεται λ!γ�ς 'π� τ�ν ∆αµ�σκι� γιB κ�π�ι�
{ργανωµ9ν� σ��λικ� περι/�λλ�ν, 'λλB γνωρ�3�υµε Pτι = Συν9σι�ς τα��δεψε 'µ9τρητα �ιλι!µετρα
'π� τ5ν Kυρ_νη, Pπως π�λλ�- dλλ�ι, γιB νB σπ�υδ�σcη µαθηµατικ�, 'στρ�ν�µ�α κα- φιλ�σ�φ�α
lπ� τ5ν :π�πτε�α τ*ς +Yπατ�ας. Συνεπ`ς εRναι 'π�θαν�, Pτι µ�α τ9τ�ια διδασκαλ�α διε�αγ!ταν
στ-ς =δ�Cς τ*ς ZAλε�ανδρε�ας.

O� πληρ�φ�ρ!ες γι" τ�ς συνθ$κες τ$ς κατακρε�υργ�σεως της
JOλες �i :κδ��;ς τ�? θαν�τ�υ τ*ς +Yπατ�ας καταλ�γ�3�υν τ� φ!ν� σ; =µ�δα :γκληµατι`ν, π�C

τ*ς :πετ9θηκαν στ� δρ!µ�, 'λλB διαφ�ρετικ;ς :κδ��;ς δ�ν�υν διαφ�ρετικB κ�νητρα. 7Aν κα- δ;ν
lπ�ρ�cη dµεση µαρτυρ�α Pτι = K<ριλλ�ς, = �ριστιαν�ς Πατρι�ρ�ης τ*ς ZAλε�ανδρε�ας, rντως σκη-
ν�θ9τησε τ5ν δ�λ�φ�ν�α τ*ς +Yπατ�ας, �i iστ�ρικ�- συµφων�?ν Pτι αQτ�ς τ�Qλ��ιστ�ν δηµι-
�<ργησε τ� κατ�λληλ� κλGµα γιB τ5ν πραγµατ�π��ησιν τ�? εTδε�θ�?ς :γκλ_µατ�ς.

+O Σωκρ�της $γραψε διε��δικ�, :πι�ειρSντας νB τ�π�θετ_σcη τ�ν θ�νατ� τ*ς +Yπατ�ας µ9σα
στB πλα�σια τ*ς π�λιτικ*ς ταρα�*ς :κε�νης τ*ς :π��*ς. T� 412 = K<ριλλ�ς διαδ9�θηκε τ�ν θεG�
τ�υ κα- $γινε = Tσ�υρ�ς Πατρι�ρ�ης ZAλε�ανδρε�ας, lπ�στηρι3!µεν�ς 'π� τ-ς διαδηλSσεις κα-
τ5ν :νθ�ρρυνσιν τ`ν Mπαδ`ν τ�υ. T� πρ`τ� πρLγµα π�C 'ν9λα/ε νB κ�νcη aταν νB κλε�σcη τ-ς
:κκλησ�ες κα- νB κατασ�9σcη τB lπ�ρ��ντα τ`ν N�/ατιαν`ν, τ� µ!ν� dλλ� 'ντ�παλ� �ριστια-
νικ� δ!γµα στ5ν ZAλε��νδρεια. Λ�γ� 'ργ!τερα 'κ�λ�<θησαν �i /ιαι�πραγ�ες 'ν�µεσα στ�Cς
�ριστιαν�Cς κα- τ�Cς +E/ρα��υς κατ��κ�υς τ*ς π!λεως. Π�λλ�- �ριστιαν�- σκ�τSθηκαν. +O Σω-
κρ�της :�ιστ�ρεG Pτι «. K5ριλλ�ς, "κ�λ�υθ�5µεν�ς "π& πλ�θ�ς "νθρ1πων, εJσ�Eαλε στ*ς συ-
ναγωγ:ς κα* Qδ>γησε τ�3ς @EEρα��υς µακρυ- "π& τCν π,λιν 'πιτρ�π�ντας στ&ν ^+λ� ν- λεη-
λατ>σFη τ*ς περι�υσ�ες τ�υς». AQτ� συν9/αλε στ5ν :πιδε�νωσιν τ`ν |δη τεταµ9νων σ�9σεων 'ν�-
µεσα στ�ν δι�ικητ5 ZOρ9στη κα- τ�ν K<ριλλ�, γιατ- = δι�ικητ5ς δυσανασ�ετ�?σε π�C = K<ριλ-
λ�ς παρεν9/αινε στ-ς π�λιτικ9ς τ�υ wρµ�δι!τητες.

JOταν = K<ριλλ�ς δ�κ�µασε νB συν�ψcη φιλικ;ς σ�9σεις µ; τ�ν ZOρ9στη κα- �i πρ�τ�σεις τ�υ
δ;ν $γιναν δεκτ9ς, �i καλ!γηρ�ι 'π� τB /�υνB τ*ς Nιτρ�ας, «�νδρες µ: παρ�φ�ρα π�θη», aρθαν
στ5ν π!λιν γιB νB δSσ�υν µ��η lπ;ρ τ*ς τιµ*ς τ�? Kυρ�λλ�υ. Σταµ�τησαν τ�ν ZOρ9στη στ�
δρ!µ� κα- τ�ν κατηγ!ρησαν γιB εTδωλ�λατρ�α. K�π�ι�ς µ; τ� rν�µα ZAµµSνι�ς π9τα�ε µ�αν π9-
τρα στ� κεφ�λι τ�υ κα- τ�ν τραυµ�τισε. Γι’ αQτ� = ZOρ9στης τ�ν συν9λα/ε κα- τ�ν /ασ�νισε τ!-
σ� σκληρ�, π�C $πεσε κ�τω νεκρ!ς. +O K<ριλλ�ς, π�C εR�ε µε�νει π9ντε �ρ!νια στ5 Nιτρ�α, Eσως
νB γνSρι3ε τ�ν ZAµµSνι� κα- γι’ αQτ� νB aταν 'ναστατωµ9ν�ς γιB τ�ν �αµ! τ�υ. Mετ9φερε τ5ν
σ�ρ� τ�? µ�να��? στ� να� κα- µετB 'π� vναν συγκινητικ� :πικ_δει� λ!γ� τ�ν 'νεκ_ρυ�ε ~γι�
γιB τ5ν π�στιν τ�υ.

M9σα σ’ vνα τ9τ�ι� κλGµα dρ�ισε . µ�ιρα�α φηµ�λ�γ�α: +H +Yπατ�α, . φ�λη τ�? ZOρ9στη, aταν
. πραγµατικ5 αTτ�α τ`ν συγκρ�<σεων κα- τ`ν δειν`ν. Mπ�ρ�?µε ν’ 'κ�<σ�υµε τ�ν 'π!η��
αQτ`ν τ`ν φηµ`ν στ� «Xρ�νικ&ν» τ�? ZIω�ννη Nικ��υ, Pπ�υ αQτ�ς $γραψε Pτι . +Yπατ�α aταν
«µ,νιµα "φ�σιωµ�νη στCν µαγε�α (δηλαδ5 στB µαθηµατικ�), στ�3ς "στρ�λ�E�υς κα* τ- µ�υ-
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σικ- ̂ ργανα, '(απατ1ντας τ�3ς π�ντες µ: τ*ς σατανικ�ς της π�νηρι�ς. Kα* . Pωµα0�ς δι�ικητCς
τ�ς π,λεως τCν τ�µησε NπερE�λικ�, γιατ* τ&ν εK+ε γ�ητε5σει µ: τ*ς µαγε0ες της».

Λ�γ� µετB τ5ν :κφSνησιν τ�? :πικηδε��υ λ!γ�υ γιB τ�ν ZAµµSνι� vνα πλ*θ�ς λαϊκ`ν :ργατ`ν
τ*ς :κκλησ�ας, γνωστ`ν µ; τ� rν�µα «παραE�λIν�ι», µ; 'ρ�ηγ� τ�ν 'ναγνSστη Π9τρ�, :πετ9-
θηκαν στ5ν +Yπατ�α µ9σα στ�Cς δρ!µ�υς. T5ν σκ!τωσαν µ; κ�µµ�τια π_λιν�υ 'γγε��υ, τ5ν διε-
µ9λισαν κι $πειτα $καψαν τB µ9λη της σ; µιB :κκλησ�α. ZAλλB �ς 'κ�<σ�υµε τB Eδια τB λ!για
τ�? �ριστιαν�? :κκλησιαστικ�? iστ�ρικ�? Σωκρ�τη τ�? Σ��λαστικ�?: «6Aπ�δ5σαντ�ς τε τCν
'σθ�τα �στρ�κ�ις "νε0λ�ν κα* µεληδ&ν διασπ�σαντες 'π* τ&ν καλ�5µεν�ν Kυναρε?να τ- µ�λη
συν�ραντες πυρ* κατην�λωσαν». jHταν �ραγε αQτ5 . δ�λ�φ�ν�α πρ��ις µανιασµ9ν�υ r�λ�υ �ρι-
στιαν`ν, mδηγηµ9νων στB dκρα 'π� τ5ν νηστε�α τ*ς σαρακ�στ*ς, π�C Aθελαν νB lπερασπιστ�?ν
τ5ν τιµ5 τ�? ZEπισκ!π�υ A µ_πως = K<ριλλ�ς lπεκ�νησε τ�Cς Mπαδ�<ς τ�υ σ; M�λ�κρατικ5
:κδ_λωσιν, γιB νB :κδικηθc* τ�ν ZOρ9στη; jHταν = θ�νατ�ς τ*ς +Yπατ�ας 'τυ�;ς 'π�τ9λεσµα; M9-
σα στB πλα�σια τ*ς :�ιστ�ρ_σεως τ�? Σωκρ�τη αQτB εRναι µερικB 'π� τB lπ�ν��<µενα κ�νη-
τρα.

+H παρ�υσ�ασις τ�? φ!ν�υ τ*ς +Yπατ�ας 'π� τ�ν ∆αµ�σκι� στ� µεγαλ<τερ� µ9ρ�ς της 'π�ρ-
ρ�πτεται 'π� τ�Cς µελετητ9ς. ∆ιηγεGται, Pτι = K<ριλλ�ς π9ρασε 'π� τ� σπ�τι της κα- γ9µισε φθ!-
ν�, Pταν εRδε τ!σ� π�λC κ!σµ� συναθρ�ισµ9ν� γιB νB τ5ν 'κ�<σcη. �Eτσι σ�εδ�ασε τ5ν δ�λ�φ�-
ν�α της. Kα- Pµως . dπ�ψις, Pτι = K<ριλλ�ς εR�ε σ�9δια :ναντ��ν τ*ς +Yπατ�ας κα- τ*ς σ��λ*ς
της, µπ�ρεG νB µ5ν 'π9�cη 'π� τ5ν 'λ_θεια.

Σ; καν9ναν 'π� τ�Cς τ!µ�υς τ�? Kυρ�λλ�υ δ;ν lπ�ρ�ει µνε�α τ*ς +Yπατ�ας κα- καµµ�α 'π�
τ-ς 'φηγ_σεις δ;ν 'ναφ9ρει, Pτι εR�ε τ<ψεις γιB τ�ν θ�νατ! της. 7Aν κα- δ;ν εRναι δυνατ�ν νB
γνωρ�3�υµε τ� 'κρι/`ς $ν�ιωθε γιB τ5ν +Yπατ�α, γνωρ�3�υµε τ� γνSµη εR�ε γιB τ5ν π�λιτιστικ5
γραµµ5 π�C αQτ5 :κπρ�σωπ�?σε, γιB τ�ν +Eλληνισµ� κα- γιB :κε�ν�υς τ�Cς �ριστιαν�<ς, τ`ν
=π��ων . π�στις aταν µ�ιρασµ9νη µετα�C Xριστιανισµ�? κα- παγανισµ�?. +O K<ριλλ�ς εRδε τ�ν
+Eλληνισµ� mς :πικ�νδυν�ν 'ντ�παλ�. Kα- mς φ<λακας τ`ν πιστ`ν εR�ε καθ*κ�ν νB τ�ν κατα-
π�λεµ_σcη. ∆εκα��τN �ρ!νια µετB τ�ν θ�νατ! της = K<ριλλ�ς mλ�κλ_ρωσε τ� Mγκ`δες 'π�λ�-
γητικ� $ργ� τ�υ «Περ* τ�ς @IερIς Π�στεως τ?ν Xριστιαν?ν – 'ναντ��ν τ?ν B�Eλων τ�� 6Aσε-
E��ς 6I�υλιαν��». +H 'π�λ�γ�α αQτ5 γρ�φτηκε mς 'π�ντησις στ� σ<γγραµµα τ�? ZI�υλιαν�?
«KατB τ`ν Γαλιλα�ων», µ�α φαρµακερ5 κατηγ�ρ�α κατB τ`ν �ριστιαν`ν, . =π��α γνSρισε εQρεGα
κυκλ�φ�ρ�α 'ν�µεσα στ�Cς :θνικ�Cς τ�? 5�υ αT`να. +O ZI�υλιαν�ς 'νατρ�φηκε mς �ριστιαν!ς,
'λλB πρ�σηλυτ�στηκε σ’ vνα µυστικιστικ�ν τ<π� Nε�πλατωνισµ�? τ� 351 κα- = K<ριλλ�ς αTσθ�ν-
θηκε, Pτι τ� /ι/λ�� αQτ� 'σκ�?σε Mλ9θρια :πιρρ�5 στ�Cς �ριστιαν�Cς τ*ς ZAλε�ανδρε�ας.

+Ως 'στρ�ν!µ�ς . +Yπατ�α aταν :π�σης εQ�λωτη, γιατ- :θεωρεGτ� σ�/αρ� παρ�πτωµα ν’ 'σκc*
κανε-ς τ5ν τ9�νη τ*ς πρ�φητε�ας. +H 'στρ�ν�µ�α κα- . 'στρ�λ�γ�α aσαν τ!τε στενB συνυφα-
σµ9νες, γι’ αQτ�Cς π�C µελετ�?σαν τB $ργα τ�? Πτ�λεµα��υ. ΣτB /ι/λ�α τ�υ = K<ριλλ�ς µνηµ�-
νε<ει τ-ς 'ντιρρ_σεις τ�υ συγκεκριµ9να πρ�ς τ5ν 'στρ�ν�µ�α.

�E��ντας lπ’ rψιν τ5ν στ�σιν τ�? :πισκ!π�υ 'π9ναντι στ� /ι/λ�� τ�? ZI�υλιαν�? κα- τ� γε-
γ�ν�ς Pτι . +Yπατ�α πρ�σε�λκυε �ριστιαν�Cς µαθητ9ς, εRναι δ<σκ�λ� νB φανταστc* κανε�ς, Pτι =
K<ριλλ�ς wπλ`ς θB καθ!ταν µ; τB �9ρια σταυρωµ9να κα- θ’ dφηνε τ5 σ��λ5 τ*ς +Yπατ�ας νB
:νεργc* 'νεν!�λητα. Oi πρ��εις τ�υ στ� παρελθ�ν κα- στ� µ9λλ�ν $δει�αν, Pτι aταν vτ�ιµ�ς νB
lπερασπιστc* τ� Pραµα τ*ς Mρθ�δ���ας, :ν�ντια σ’ :κε�ν�υς π�C θB τ�λµ�?σαν νB τ� 'πειλ_σ�υν.
T� �Qσι`δες :ρSτηµα εRναι, �ν αQτ5 . δρ�σις θB µπ�ρ�?σε νB π�ρcη τ5 µ�ρφ5 τ*ς 'νθρωπ�-
κτ�ν�ας.

Πρ�τ�? $ρθ�υν στ5ν :πιφ�νεια ν9α 'π�δεικτικB στ�ι�εGα, τ� :ρSτηµα θB παραµ9νcη 'ν�ι�τ!,
mς πρ�ς τ�ν 'κρι/* /αθµ� π�C = K<ριλλ�ς εR�ε :µπλακ* στ� θ�νατ� τ*ς +Yπατ�ας. Γεγ�ν�ς
Pµως εRναι, Pτι σ; καµµ�α dλλη περ�πτωσιν δ;ν εR�ε καταφ<γει στ5ν µ9θ�δ� τ*ς δ�λ�φ�ν�ας
'ντιπ�λ�υ. �Iσως σκ9φτηκε Pτι, �ν µπ�ρ�?σε ν’ 'σκηθc* 'ρκετ5 π�εσις στ5ν +Yπατ�α, αQτ5 wπλ`ς
θB $φευγε 'π� τ5ν π!λιν. ER�ε δεG κ�τι παρ!µ�ι� νB συµ/α�νcη µ; dλλ�υς φιλ�σ!φ�υς κα- δα-
σκ�λ�υς τ� 391, Pταν = θεG�ς τ�υ κατ9στρεψε τ� µεγ�λ� τ9µεν�ς τ�? θε�? Σερ�πιδ�ς. Σ; µετα-
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γεν9στερα �ρ!νια κ�µπ�σ�ι Nε�πλατωνικ�- φιλ!σ�φ�ι :γκατ9λειψαν τ-ς π!λεις τ�υς, διωγµ9-
ν�ι 'π� τ�Cς �ριστιαν�Cς. Σ’ αQτ�Cς συµπεριλαµ/�νεται κα- = ∆αµ�σκι�ς.

M!ν� στ5ν 'φ_γησιν τ�? ∆αµασκ��υ 'ναφ9ρεται . Tδ9α τ*ς τιµωρ�ας κα- µ!ν� σ’ αQτ5ν συ-
3ητεGται . δωρ�δ�κ�α mς λ!γ�ς, γιB τ�ν =π�G� κανε-ς δ;ν 3_τησε τ5ν 'π!δ�σιν τ*ς δικαι�σ<-
νης στ�Cς δρ�στες. Γρ�φει = ∆αµ�σκι�ς: «. A)τ�κρ�τ�ρας Pταν +�λωµ�ν�ς κα* θ- 'κδικι,ταν
τ�3ς φ�νι�δες γι- τ& θ�νατ� τ�ς φιλ�σ,φ�υ, tν . AJδ�σι�ς δ:ν θ- εK+ε δωρ�δ�κηθ�». 7Aν κα-
. 'π!δ�σις δικαι�σ<νης :ναπ9κειτ� στB �9ρια τ�? AQτ�κρ�τ�ρα, εRναι 'π�θαν� Pτι αQτ�ς π*ρε
κ�π�ια 'π!φασιν εEτε 'θωωτικ5 εEτε καταδικαστικ_. +O Θε�δ!σι�ς = B´ δ;ν aταν τ!τε παρB µ!-
ν� vνα 'γ!ρι 14 :τ`ν κα- . :��υσ�α aταν συγκεντρωµ9νη στB �9ρια τ*ς 'δελφ*ς τ�υ Π�υλ�ε-
ρ�ας, . =π��α 'ν9λα/ε τ5ν πρ�στασ�α τ�υ. +H Π�υλ�ερ�α aταν µ�α τ!σ� π�λC εQσε/5ς �ριστια-
ν_, π�C $δωσε lπ!σ�εσιν νB µε�νcη wγν_. Kι :κε�νη τ5ν :π��5 �i πι� καταπιεστικ�- ν!µ�ι :να-
ντ��ν τ`ν :θνικ`ν τ9θηκαν σ; Tσ�<. Kαµµ�α πρ�σπ�θεια δ;ν $γινε νB παραπεµφθ�?ν σ; δ�κη �i
$ν���ι. M�λιστα = K<ριλλ�ς 'νακηρ<�τηκε ~γι�ς 'π� τ5ν ZAνατ�λικ5 Pωµαϊκ5 ZEκκλησ�α.

+H κατηγ�ρ�α, Pτι = ATδ9σι�ς δωρ�δ�κ_θηκε 'π� τ�ν K<ριλλ�, 'ναφ9ρεται µ!ν� 'π� τ�ν ∆α-
µ�σκι� κα- µ9�ρι τSρα καν9νας δ;ν $�ει :�ακρι/Sσει π�ι�ς aταν = δωρ�λ_πτης. ZAλλB lπBρ�ει
µ�α dλλη πιθαν5 �ρµηνε�α. +O ATδ9σι�ς Eσως νB µ5ν lπ*ρ�ε π�τ; κα- νB πρ!κειται γιB λ�γ�τε-
�νικ5 'ναφ�ρB τ�? ∆αµασκ��υ A Eσως $��υµε :δ` µ�α παρερµηνε�α τ�? κειµ9ν�υ 'π� τ�ν συγ-
γραφ9α τ�? λε�ικ�? τ*ς Σ�<δας. T� rν�µα ATδ9σι�ς παρ�γεται 'π� τ5ν λ9�ιν «αwδεσις», π�C ση-
µα�νει «σε/ασµ�ς» κα- π�C µπ�ρεG 'κ!µη νB σηµα�νcη, µ9σα στB πλα�σια τ�? ZAθηναϊκ�? λ!γ�υ,
«συγ�Sρησις». Σ<µφωνα µ; τ� Thesaurus Grecae Linguae = ν!µ�ς :π9τρεπε σ; κ�π�ι�ν ν’ 'π�-
φ<γcη τ5ν κατηγ�ρ�α τ*ς 'κ�<σιας 'νθρωπ�κτ�ν�ας, �ν = :ναγ!µεν�ς πετ<�αινε νB lπ�/�λcη
αEτησιν ��ριτ�ς κι $τσι νB καταφ9ρcη τ5 συγ�Sρησ�ν τ�υ. ∆;ν εRναι δ<σκ�λ� νB πιστ9ψcη κανε�ς,
Pτι = K<ριλλ�ς κατSρθωσε ν’ 'π�σπ�σcη 'π� τ� παλ�τι τ*ς Π�υλ�ερ�ας τ5 συγ�Sρησιν τ`ν :ν!-
�ων µ; τ5 µ9θ�δ� τ*ς δωρ�δ�κ�ας –πρLγµα π�C dλλωστε = Eδι�ς εR�ε κ�νει τ� 431, Pταν /ρ9θη-
κε 'ναµεµειγµ9ν�ς στ5ν δια/!ητη Nεστ�ριαν5 διαµ��η.

JOταν = πρ�κ�τ���ς τ�? Kυρ�λλ�υ κατεδ�φισε τ� Σερ�πει� τ� 391, . καταστρ�φ_ τ�υ θεω-
ρ_θηκε συµ/�λικ5 τ*ς πτSσεως τ�? παγανισµ�?. JOµως . +Yπατ�α τ!λµησε νB δSσcη ν9αν πν�5
στ5ν ZAλε�ανδριν5 Σ��λ_. +H 3ω_ της στ�θηκε . δια�ωριστικ5 γραµµ5 'ν�µεσα στ�ν παλαι�
+Eλληνιστικ� κ!σµ� κα- στ5ν 'ναδυ!µενη �ριστιανικ5ν :π��_. jHταν vνα �ψωµα 'ν�µεσα σ;
δ<� 'π�κλ�ν�ντες π�ταµ�<ς. Π9θανε τ5ν στιγµ5 π�C = vνας π�ταµ�ς γκρ9µισε τ� ψηλ� τεG��ς
κα- κατ�πιε τ�ν dλλ�.

Mερικ�- σ<γ�ρ�ν�ι :ρευνητ;ς πιστε<�υν, Pτι . φ_µη κα- . 'κτιν�/�λ�α τ*ς +Yπατ�ας στηρ�-
3�νται 'π�κλειστικB στ5ν Mµ�ρφι� της κα- στ� γεγ�ν!ς, Pτι lπ*ρ�ε . µ�ναδικ5 γυναGκα στ� �`ρ�
τ`ν γραµµ�των. ZEπ- πλ9�ν . δ�λ�φ�ν�α τ*ς :�ασφ�λισε τ5ν µεταθαν�τια δ!�α, π�C τ� δηµι-
�υργικ! της $ργ� δ;ν θB µπ�ρ�?σε π�τ; νB :γγυηθc*. T� συµπ9ρασµ� τ�υς εRναι Pτι «κ�ρδισε τ&
θαυµασµ& 'κε�ν�υ τ�� κ�ιν�� τ�� λιγ1τερ� '(ειδικευµ�ν�υ»(1). Kα- Pµως τ� 391, Pταν π�λλ�-
dλλ�ι φιλ!σ�φ�ι $φυγαν πανικ!/λητ�ι 'π� τ5ν ZAλε��νδρεια κα- 3_τησαν dσυλ� σ; dλλες π!-
λεις . +Yπατ�α $µεινε 'τ�ρα�η κα- 'ν�µεσα σ; τ!σ�υς κινδ<ν�υς συν9�ισε νB διδ�σκcη, νB :ρευν�L
κα- νB :µπν9cη. Σ; µιB :π��5 π�C �i θρησκευτικ�- φανατισµ�- �Sρι3αν τ�ν κ!σµ� σ; 'ντιµα�!-
µενα στρατ!πεδα, αQτ5 πρ�τ�µησε νB µε�νcη κ�ντB στ�Cς συµπ�λGτες της κα- νB διδ��cη µαθητ;ς
Pλων τ`ν θρησκευτικ`ν πεπ�ιθ_σεων. Kα- σ; µ�α π!λιν διαλυµ9νη 'π� τ-ς π�λιτικ;ς διαµ��ες
κα- φυλετικ;ς συγκρ�<σεις, :π9λε�ε νB 3_σcη τ5ν 3ω_ της µ; διαφ�νεια, εQθ<τητα κα- τιµι!τη-
τα. +H iστ�ρ�α τ*ς 3ω*ς της 'ντη�εG 'π� θ�ρρ�ς κα- παρρησ�α. Kα- = τρ!π�ς π�C $3ησε 'π�-
καλ<πτει περισσ!τερ� 'π� κ�θε /ι/λ��, π`ς µπ�ρεG κανε-ς νB γ�νcη σ�φ�ς κα- δ�και�ς dνθρω-
π�ς.

N�νσυ Nιετ�-πσκι
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7Aν παρατηρ_σcη κανε-ς πρ�σεκτικB τ�ν dνθρωπ�, τ5ν iστ�ρ�α κα- τ�ν
κ!σµ�, θB καταν�_σcη π!σ� καταλυτικ� κα- συµπαντικ`ν διαστ�σεων
lπ*ρ�ε τ� γεγ�ν�ς τ*ς γεν9σεως τ�? +Eλληνικ�? Λ!γ�υ. M9σα στ�ν d�ρ�-
ν� κ!σµ� τ*ς 'συνειδητ!τητας vνα πρωτ!γνωρ� γ9ν�ς 'νθρSπων, �i JEλλη-
νες, στηλSνει τ� 'ν�στηµ� τ�υ κα- παρατηρεG τ5ν φ<σιν π�C τ�ν περι/�λ-
λει, =ρ�L, θεLται, γ�νεται θε&ς (στ5ν «Θε�γ�ν�α» �i πρ`τ�ιdνθρωπ�ι τ`ν
�λληνικ`ν Mρ9ων καλ�?νται «θε��»). AQτ5 . θ9ασις τ�? κ!σµ�υ :πιστρ9φει
κα- π�λι µ9σα στ�ν ν�?, γιB νB γ�νcη διB τ*ς σκ9ψεως «θεωρ�α» κα�, :κφρα-
3�µ9νη διB τ*ς γλSσσας, «λ,γ�ς». +H πρSτη γνSµη γιB τB πρ�γµατα θB
:λεγ�θc*, �στε = φ�ρ9ας της νB πεισθc* γιB τ5ν Mρθ!τητ� της κα- . γνSµη
νB γ�νcη γν`σις. +O δρ!µ�ς αQτ�ς πρ�ς τ�ν λ!γ� εRναι = δρ!µ�ς τ*ς «λ�-
γικ�ς». Λ�γικ5 κα- λ!γ�ς γενν`νται κα- συµπ�ρε<�νται �νιαGα κα- 'δια-
�Sριστα. +H πρSτη π�ρε�α τ�? λ!γ�υ ��νεται στB �ρ!νια τ�? 'πωτ�τ�υ
παρελθ!ντ�ς κα- φθ�νει στ5ν iστ�ρ�α mς «µυθ�-λ�γ�α». +O 'π�συµ/�λι-
σµ�ς τ�? µ<θ�υ φανερSνει κα- π�λι τ�ν λ!γ�. ΣτB �ρ!νια τ*ς iστ�ρ�ας =
λ!γ�ς θB 'ναστηλωθc* µ’ Pλη τ�υ τ5ν «φρεσκ�δα» κα- Mµ�ρφιB 'π� τ�Cς
JEλληνες φιλ�σ!φ�υς τ*ς 'ρ�αϊκ*ς ZIων�ας. �Eκτ�τε κα- uς τ-ς µ9ρες µας
θB καταστc* . µ�ναδικ5 µ_τρα τ�? «Π�λιτισµ��», π�C τ�ν συναπ�τελ�?ν
Pλα τB γενν_µατα τ�? λ!γ�υ. +H iστ�ρ�α τ�? Π�λιτισµ�? :ντ�ς αQτ�? τ�?
πλαισ��υ –κα- µ!ν�ν αQτ�?– µπ�ρεG νB θεωρηθc* κα- νB καταγραφc*.

Π�λλ�- Eσως 'ναρωτηθ�?ν: Oi lπ!λ�ιπ�ι dνθρωπ�ι, π9ραν τ`ν φ�ρ9ων
τ�? �λληνικ�? λ!γ�υ, δ;ν παρ�γ�υν π�λιτισµ!; TB $θνη, �i φυλ;ς π�C
lπ*ρ�αν κα- παρ*λθαν, αQτ;ς π�C 3�?ν σ_µερα, π�C διαθ9τ�υν τB δικ�
τ�υς |θη, τ-ς δικ9ς τ�υς 'ντιλ_ψεις γιB τ5ν 3ω_, τ�ν θ�νατ�, τ5ν =µαδικ5ν
συµ/�ωσιν, δ;ν $��υν π�λιτισµ!; Kα- 'κ!µη τB µικρB κα- µεγ�λα θρη-
σκευτικB δ!γµατα A Tδε�λ�γικB �ε<µατα π�C σηµ�δεψαν κα- σηµαδε<�υν
τ5ν 'νθρωπ!τητα µ; φ�ρεGς �κατ�µµ<ρια 'νθρSπ�υς, π�C πιστε<�υν, 'γω-
ν�3�νται κα- συ�νB θυσι�3�νται γι’ αQτ�, στ9κ�νται µακρυB τ�? Π�λιτι-
σµ�?;

Mπ�ρεG νB εTπωθc*, Pτι =π�ιαδ_π�τε π�στις, πεπ��θησις A δ��ασ�α 'π�-
τελεG wπλ`ς µ�αν γνSµη κα- στ�ν /αθµ� π�C 'δυνατεG A 'ρνεGται νB τεθc*
στ5ν συνειδητ5 κρ�σιν τ�? ν�?, π�C 'π�φε<γει νB :πι/ε/αιωθc* διB τ�?
:λ9γ��υ κα- τ*ς 'π�δε��εως, στερεGται τ�? λ!γ�υ κα- δ;ν 'π�τελεG $τσι γ9ν-
νηµα τ�? Π�λιτισµ�?. Στερ�?νται λ�ιπ�ν �i περισσ!τερ�ι dνθρωπ�ι κα-
λα�- τ*ς δυνατ!τητ�ς γνSσεως; Φα�νεται πNς r�ι, 'φ�? τ� σπ9ρµα τ*ς 'να-
3ητ_σεως εRναι καθ�λικ!. K�θε π�στις, κ�θε δ��ασ�α $ρ�εται νB καλ<ψcη
µ�αν 'π�ρ�α, νB πληρSσcη µ�αν 'να3_τησιν. K�θε dνθρωπ�ς, 'νε�αρτ_τως
:θν!τητ�ς κα- φυλ*ς, θ9λει νB γνωρ�σcη τ� ν!ηµα τ*ς lπ�ρ�εSς τ�υ, τ_ν ση-

�H «κ;λαση» < = «%κ�λασ!α» τ"ς γν>σεως



µασ�α τ*ς 3ω*ς κα- τ�? θαν�τ�υ, τ5ν �Qσ�α τ�? κ!σµ�υ π�C τ�ν περι/�λ-
λει. JOµως, καθNς �εκιν�L νB 'να3ητ�L, π�λC γρ_γ�ρα τ� �γνωστ�, π�C
wπλSνεται δι��υτα γ<ρω τ�υ, τ�ν κατα/�λλει, τ�ν φ�/�3ει. ZEκτιµ�L, Pτι .
µ��η, π�C θ9λησε νB δSσcη, εRναι dνιση κα- lπ��ωρεG. +Yπ�κ<πτει στ5ν δ<-
ναµιν τ�? 'γνSστ�υ· θ9λει νB συµφιλιωθc* µα3� τ�υ lπηρετSντας τ�. ∆�νει
σ’ αQτ� �ρµηνεGες κα- ν�_µατα π�C τ�ν /�λε<�υν κα- καθNς δ;ν γνωρ�3ει
τ-ς διαθ9σεις τ�υ, γιB νB πρ�λ�/cη κ�π�ι� κακ!, παραδ�δεται «ψυ�c*τε κα-
σSµατι», �ρ�3ει τ� dγνωστ� «κηδεµ!να» τ�υ, «:��υσιαστ_» τ�υ, :π�γει� A
:π�υρ�νι� «σωτ*ρα» τ�υ ('π� π�ι�ν νB τ�ν σSσcη �ραγε;). Kα- $τσι 'ρ��-
3ει . λατρε�α τ�? 'γνSστ�υ, π�C τ� περιε�!µεν! της $γκειται στ5ν Tδιαι-
τερ!τητα κ�θε λα�?. �O�ι σπ�νια, τ� dγνωστ� – Θε�ς συλλαµ/�νεται δυϊ-
στικB mς «Kαλ,»-«Kακ,», �στε λατρε<�ντας τ� «καλ�» νB 'π�κτ�L �Qσ�α
. πρ�στασ�α τ�υ. ZAπ� δ` κα- στ� ��*ς κ�θε δραστηρι!τητα τ*ς =µ�δ�ς
(�Tκ�ν�µικ_, κ�ινωνικ_, π�λιτικ5) :γκρ�νεται τελετ�υργικB 'π’ τ�ν µεγ�-
λ� Πρ�στ�τη µ; κ�θε iερ!τητα. Oi �π!µενες γενε;ς τ*ς =µ�δ�ς µαθα�ν�υν
'π� π�λC νωρ-ς τB καθ9καστα κα- φρ�ντ�3�υν νB τB τηρ�?ν. M9�ρι τ5ν
στιγµ5 π�C κ�π�ι� ν9� Tσ�υρ� dτ�µ� συλλ�/cη διαφ�ρετικB τ� dγνωστ�, κα-
τ�ρθSν�ντας παρ�λληλα νB :πι/�λcη τ5ν δικ_ τ�υ πεπ��θησιν στ5ν =µ�δα,
=π!τε θB lπ�ρ�cη µετα/�λ5 A 'κ!µη κα- �ι3ικ5 'λλαγ5 τ`ν δ��ασι`ν κα-
τ�? τελετ�υργικ�?.

+O µ?θ�ς τ*ς τιµωρ�ας τ�? Πρ�µηθ9ως γενν_θηκε σ; στιγµ;ς π�C κ�π�ι-
�ι dνθρωπ�ι 'µφισ/_τησαν τ5ν «θε�α τ��ιν» τ�? 'γνSστ�υ κα- dνευ φ!-
/�υ κα- τρ!µ�υ 'να3_τησαν τ5ν γν`σιν. +H :παφ5 τ`ν λα`ν µ; τ�Cς πρS-
τ�υς «'π�στ�υς» κα- «κ�λασµ9ν�υς» φ�ρεGς τ�? +Eλληνικ�? Λ!γ�υ φα�νε-
ται, Pτι πρ�κ�λεσε µεταφυσικ� δ9�ς. T� φ�/ερ�ν /*µα πρ�ς τ� dγνωστ� :θε-
ωρ_θη iερ�συλ�α, στ5ν =π��α ~ρµ�3ε . τιµωρ�α, τB πρ�µηθεϊκB δεσµB A .
:��ρ�α τ`ν πρωτ�πλ�στων, στ5ν =π��α κα- θB πρ�9/ησαν, 'π’ P,τι φα�νε-
ται, «κατB θ9λησιν τ�? Θε�?» τ�υς �i lπ�κ�υ�ι dρ��ντες τ`ν παραδε�σων.

+Yπ’ αQτ5ν τ5ν $νν�ια . γ9νεσις τ�? λ!γ�υ, . γεννα�α :�!ρµησις τ�?
JEλλην�ς πρ�ς τ�ν κ!σµ� τ*ς γνSσεως, δ<ναται νB θεωρηθc* mς τ� �ψι-
στ�ν γεγ�ν�ς τ*ς Zω*ς. +O dνθρωπ�ς 'π�τιν�σσει τB δεσµB τ�? µεταφυ-
σικ�? φ!/�υ, τ5ν :π�πλαστη µ�ιρ�λατρε�α π�C παραλ<ει τ5ν σκ9ψιν τ�υ κα-
$τσι πληρSνει τ5ν φ<σιν τ�υ. +H διαπ�στωσις Pτι = κ!σµ�ς εRναι καταν�_-
σιµ�ς $φερε τ5ν αTσι�δ���α στ5ν 'νθρSπινη ψυ�_, τ5ν $κανε νB 'ν���cη τB
φτερ� της, νB πετ��cη πρ�ς τ�Cς φωτειν�Cς αTθ9ρες τ*ς ν�_σεως, 'να3η-
τSντας τ-ς θεϊκ9ς της κατα/�λ9ς. ZAκ!µη κα- σ_µερα δ;ν $παψε . 'να3_-
τησις τ*ς γνSσεως νB θεωρc*ται =δ�ς κ�λ�σεως A "κ�λασ�ας r�ι µ!ν� 'π’
τ�Cς γνωστ�Cς lπηρ9τες τ*ς dγν�ιας, 'λλB κα- 'π’ αQτ�Cς π�C lπ�τ�θεται
Pτι εRναι :λευθερωµ9ν�ι.

Παναγι>της Λ. K�υ�αλ�κης
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Π�νηρ�� �� καιρ�� κα� µι τερ�στια π�εσις τ�� ���υσιασµ�� πρ�σπαθε�
π�ικιλ�τρ�πως ν µ�ς �λλ�ι σ!η σν "Eλληνες. "Oσ�ι &'�υν �ν�ι'τ µ�-
τια τ) *λ+π�υν. ,H νε�λα�α, παραδ�µ+νη στ) �εν�φερτ�, παραµελε� µερικ1ς
φ�ρ1ς τ2ν κληρ�ν�µι� της. Θ δια'ωρ�σωµε τ)ν 'ριστιανισµ) τ�� Παπα-
διαµ�ντη �π) τ)ν 'ριστιανισµ) τ�� ���υσιασµ��, π�4 γ+ννησε τ)ν καπι-
ταλισµ) κα� τ)ν µαρ�ισµ�. ,O δ6θεν �7κ�υµενισµ�ς τ�υς µ�ς κατηγ�ρε� γι
�θνικισµ�, 8ατσισµ�, φασισµ) –:ν ε;ναι δυνατ)ν στ2 ' ρα τ�� <+νι�υ ∆�α,
τ>ν �µφικτυ�νι>ν κα� τ�� M. @Aλε��νδρ�υ!

CAς π�ρωµε µ+σα �π’ τ) σωρ) µι τραγEωδ�α τ�� Σ�φ�κλ6, τ�ς «Tρα'�-
νιες», γι ν κ�νωµε µερικ1ς σκ+ψεις γι τ) σKµερα. ,H Lπ�θεσις '�νδρικ
ε;ναι, Mτι N ,Hρακλ6ς, �φωσιωµ+ν�ς στ�4ς Oθλ�υς τ�υ, &'ει παραµελKσει
τ2ν σPQυγ� τ�υ, π�4 µεσ�κ�πη πλ+�ν στ2ν Rλικ�α πρ�σπαθε� ν τ)ν γυρ�σ!η
π�σω σ’ αSτKν. @Eπ�νω στ2ν πρ�σπ�θει� της συµ*α�ν�υν τ �νε�+λεγκτα
τ6ς �νθρ πινης µ��ρας: �κε�ν�ς ε;ναι �ετρελλαµ+ν�ς µ1 µι παν+µ�ρφη κ�-
π+λλα. M1 τ2ν πλ�κ2 λ�ιπ�ν, Mπ�υ �ναλλ�σσεται R 'αρ µ1 τ2 λPπη, R
Uλληνικ2 τραγωδ�α δε�'νει τ) �πρ�*λεπτ� τ6ς �νθρ πινης µ��ρας, Vργα-
νωµ+ν� �π) µιν �ν τερη δPναµιν, τ2ν Nπ��α δ1ν µπ�ρε� ν Lπερκερ�ση
N Oνθρωπ�ς. Λ+ει λ�ιπ)ν R σPQυγ�ς πρ)ς Xνα �πεσταλµ+ν� τ�� ,Hρακλ6:

«MK, µ τ) ∆�α π�4 λ�4Qει στ) φ>ς τ�ς κ�ρυφ1ς
τ6ς OYτης κα� τ δ�ση, µ2ν �εστ�µ�Q!ης ψ+µατα.
∆1ν �πευθPνεσαι σ1 µιν �ν�ητη γυνα�κα,
π�4 δ1ν γνωρ�Qει τ2ν �νθρ πινη φPσιν,
σ1 κ�π�ια, π�4 δ1ν �+ρει πZς N Oνθρωπ�ς π�τ1 δ1 'α�ρεται
µ1 τ Yδια π�ντα πρ�γµατα. "Oπ�ι�ς σν τ)ν πυγµ�'�
τ)ν &ρωτα σφυρ�κ�π�, δ1ν &'ει κρ�σιν.
ASτ)ς αSθα�ρετ�ς κυριαρ'ε� κα� στ�4ς θε�4ς
κα� στ�ς γυνα�κες Mλες κα� σ1 µ+να.
Θ� ’µαι τρελλK, τ)ν Oντρα µ�υ ν *λ+πω
ν ψKνεται στ)ν πυρετ) τ�� &ρωτα κα� ν τ)ν ψ+γω·
�\τε κα� τ) κ�ρ�τσι αSτ) κατηγ�ρ>·
M,τι κι :ν κ�ν!η δ1ν µ1 ταπειν νει...»

(στ��. 435-445)
@AσPλληπτ�! T� µεγαλωσPνη, τ� �π�πεδ�, τ� π�λιτισµ�ς, τ� �νθρωπισµ�ς!

@Eδ> ε;ναι N ]µν�ς τ�� &ρωτα τ6ς ̂ ριµ�τητας, Mταν µπα�ν!η πι N π�ν�ς �π)
τ φεPγ�ντα νι�τα. Στ νι�τα τ)ν κερδ�Qεις, στ2ν ̂ ριµ�τητα τ)ν �π�κτ�ς·
τ π�ντα ρε�, α7 νιε ,Hρ�κλειτ+ µ�υ! T) DNA &'ει δισεκατ�µµPρια συν-
δυασµ�Pς, Mµως καταλKγει σ1 π�λ4 λιγ τερες Vργανωµ+νες Nµ�δες κυτ-

,O ]µν�ς τ�� &ρωτα τ6ς ^ριµ�τητας



τ�ρων, π�4 �κ�λ�υθ��ν τ2ν 8�K τ�υς, �λλ κα� π�4 δ1ν '�ν�µε _ κερδ�-
Q�µε π.'. '+ρια, π�δια κ.λπ.

T) πνε�µα τ�� ���υσιασµ�� παλεPει �ναντ��ν τ6ς @Aρ'αι�τητ�ς. @Eπειδ2
δ1ν διαθ+τει τ) πνε�µα �κε�νων τ>ν γιγ�ντων, γ�νεται �ντ�δρασις κα� �πα-
γ�ρευσις. Στ+ρεψε R T+'νη κα� R Φιλ�σ�φ�α. Xρησιµ�π�ιε�ται R θε�λ�-
γ�α κα� N µυστικισµ�ς, µαQ� µ1 µι τε'ν�λ�γ�α π�4 καλπ�Qει �νε�+λεγκτη.
Xρησιµ�π�ι��νται κα� �� �πιτεP�εις τ6ς @Aρ'αι�τητ�ς, γιατ� Mλα �π’ �κε�
�εκ�νησαν, �λλ συγ'ρ�νως διαστρ+φ�νται _ παρασιωπ>νται. Π�ι�ς θ
'ρεωθ!6 τ Uκατ�µµPρια τ>ν νεκρ>ν; T2ν µ�λυνσιν; ∆υστυ'>ς �� κακ��
ε;ναι �π�τελεσµατικ τερ�ι τ>ν καλ>ν. ,H θρησκευτικ2 µισαλλ�δ���α δη-
µι�υργε� τερ�στια πλKθη φ�ρ+ων τ�� µ�σ�υς. EYδατε π�τ1 Nµ�λ�υς καλ>ν;
,O Oνθρωπ�ς µ1 τ) �πιθετικ� τ�υ Nρµ+µφυτ�, π�4 τ) &'ει γι �πι*�ωσιν κα�
π�4 τ) ε;'ε π�ντ�τε, ε;ναι πι) κ�ντ πρ)ς τ) κακ�.

M�ν� µι φ�ρ R Φιλ�σ�φ�α κα� R T+'νη, στ2ν @Aρ'αι�τητα, *γ6καν
µπρ�στ �π) τ) Nρµ+µφυτ� αSτ) µ1 τ καταπληκτικ �π�τελ+σµατα, π�4
�π) τ�τε σηµατ�δ�τ��ν τ2ν �νθρωπ�τητα. ASτ) Mµως ε;ναι π�ι�τικ) κα�
συµ*α�νει µ�ν� στ2ν µετ�λλα�ιν �π) τ) π�σ�τικ) στ) π�ι�τικ) κα� γι λ�-
γ�· γιατ� π�λι N Oνθρωπ�ς γυρ�Qει στ) π�σ�τικ�.

Mεταφυσικ2-θρησκε�α. Γι’ αSτ) R @Aρ'αι�της συνε'>ς �παληθεPεται
κα� θ �παληθεPεται στ)ν α7>να τ)ν dπαντα. ,H µεταφυσικ2 συνε'>ς θ
διαψεPδεται. EYδατε: κα� �� πι) σPγ'ρ�νες �νακαλPψεις e'ι µ�ν� τ2ν �πα-
ληθεP�υν, �λλ R µεγ�λη T+'νη της ε;ναι Xνα συµπαντικ) �ργαλε��, καθZς
σκαλ νει R �νθρ πινη συνε�δησις στ2ν �πειρωσPνη τ�� ΣPµπαντ�ς. ∆1ν
ε;ναι R µ�ντ+ρνα τ+'νη τ�� ���υσιασµ��, τ6ς «�7κ�υµενικ�τητ�ς», τ6ς
«�µφισ*ητKσεως κα� τ�� «µ�ντερνισµ��» – Mλα αSτ τ τα'υδακτυλ�υρ-
γικ κ�υν+λια π�4 *γ�Q�υν �π’ τ καπ+λλα τ>ν Oδειων κεφαλ>ν τ�υς...

Φυσικ κ�π�ιες γιγ�ντιες µ�ρφ1ς �νε��ρτητες, Mπως �� Lπ+ρ�'�ι Mπε-
τ�*εν M�ντιλλι�νι (τ γυµν� τ�υ), 7µπρεσσι�νιστ1ς κ.λπ. φθ�ν�υν ν γ�-
νωνται 7σ��ι�ι. "Oµ�ια �� µεγ�λ�ι µας Παπαδιαµ�ντης, Kα*�φης, Kα-
ρυωτ�κης δηµι�υργ��ν δικ� τ�υς καλλιτε'νικ) δ�και� κα� ε;ναι �π�κτη-
µα γι τ2ν νε�ελληνικK µας πνευµατικ�τητα κα� *�σις τ�� σηµεριν�� π�-
λιτισµ�� µας. O� «κ�υλτ�υρι�ρηδες» δια*ρ ν�υν, δ1ν &'�υν ψυ'K. "Eλλη-
να, αSτ τ πρ�γµατα :ς µ�ν �π�τελ��ν ταµπ�� γι σ+να, γιατ� &τσι σ1
�γκλω*�Q�υν. Π�ντ�ρ�υν στ)ν ραγιαδισµ� σ�υ. iE'�µε π�λ4 π�λιτισµ)
κα� µπ�ρ��µε ν διασ σωµε τ2ν νε�λα�α µας �π) τ�ς καρα*ι1ς 'ασ�σια, π�4
σκ�πιµα κα� µ1 τ) �Qηµ�ωτ� µ�ς �π�στ+λλ�υν. Π�λιτισµικ2 κα� πληθυ-
σµιακ2 �λλ��ωσις. CAς εS'ηθ��µε· στ�ς Mπ�ιες �ντιφατικ�τητ+ς µας: �Eνω-
µ	ν
ι! ∆ικ� µας τ� µα�α�ρι, δικ� µας κα� τ� πεπ�νι.

Παντελ�ς Γλ!ρ
ς
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E ναι πασιφαν%ς, &τι �' σηµεριν�, -Eλληνες κατακλ01�νται 2π3 µ�αν πραγµατικ5ν πληµ-
µυρ�δα µ�υσικ8ν 2κ�υσµ�των, τ: ;π�<α =λκ�υν τ5ν πρ�%λευσ> τ�υς ? 2π�τελ�@ν µ�µηση τ�@
δυτικAτρ�π�υ-2µερικανικ�@ µ�υσικ�@ Bφ�υς κα, ρυθµ�@. ∆Dν ε ναι EπερF�λ5 ν: εGπωθHI, &τι
J µ�υσικ5 αKτ5 ε ναι J αG�µ5 τ�@ δAρατ�ς τIς π�λιτισµικIς εGσF�λIς π�L δ%�εται κ�θε γω-
νι: τ�@ πλαν>τη, εGσF�λIς π�L στ��ε0ει στ5ν κατασκευ5 Mν3ς 2νιστAρητ�υ κα, 2συνειδη-
τ�π��ητ�υ 2τAµ�υ. ΣD παλαιAτερ� τε@��ς τ�@ «∆αυλ�@» ε �ε PπισηµανθI τ3 π8ς J παν�ρ-
�αια µ�υσικ> µας παρ�δ�ση περι%πεσε τ,ς τελευτα<ες δεκαετ�ες στ3ν Qλεγ�� 2λλ�τρ�ων δι-
σκ�γραφικ8ν Mταιρει8ν, π�L 2νηλε8ς τ5ν Pκφυλ�1�υν κα, τ5ν Pµπ�ρε0�νται. (∆Dς «∆αυ-
λAς», τε@��ς 202: A. Πετρ�υτ1�κ�υ, «UH Wλωση τ�@ λαϊκ�@ τραγ�υδι�@»).

UΩστAσ� τ3ν τελευτα<� καιρ3 κ�νει ;λ�%να κα, αGσθητAτερη τ5ν παρ�υσ�α της µι: ν%α γε-
νι� UEλλ>νων καλλιτε�ν8ν, π�L δε��νει &τι 2ντιστ%κεται σθεναρ: κα, δηµι�υργικ: σ’ αKτ3
τ3 [ντως Gσ�πεδωτικ3 ρε@µα. N%α παιδι: µD ]ριστη µ�υσικ5 κατ�ρτιση, µD EγιI Pθνικ5 κα,
καλλιτε�νικ5 συνε�δηση κα, µD πρωτAγνωρ� ψυ�ικ3 σθ%ν�ς _εκ�νησαν κα, 2να1ητ�@ν τ,ς
γν>σιες `�1ες τIς µ�υσικIς µας παρ�δ�σης, καταπλ>σσ�ντας µD τ5ν [ρε_η κα, τ3 µερ�κι
τ�υς. aIδια�τερα ;µιλητικ3 παρ�δειγµα τ: «Παιδι: τ�@ aOδυσσ%α», �' 2δελφ�, Γι�ννης κα,
Bαγγ%λης Bαφ�νης, δ0� ]ριστ�ι στι��υργ��, συνθ%τες, Pκτελεστ%ς. -Oλως τυ�α�ως fρθε στ:
�%ρια µας ; τελευτα<�ς τ�υς δ�σκ�ς (cd), τ: «aAν>συ�α Tα_�δια», =να Qργ� _ε�ωριστIς π�ι-

ΠPOΣΠAΘEIEΣ NEΩN KAΛΛITEXNΩN
ΓIA THN EΠIBIΩΣH THΣ MOYΣIKHΣ MAΣ

T: «Παιδι: τ�@ aOδυσσ%α» µιλ�@ν στ3ν «∆αυλA»

T2 «Παιδι2 τ
4 5Oδυσσ	α», 9 Γι!ννης (<ριστερ2) κα� 9 Bαγγ	λης Bαφ�νης (δε@ι!),
κρατAντας δB
 παν!ρ�αια Cλληνικ2 µ
υσικ2 Dργανα, π
E �ρησιµ
π
ι
4ν στ�ς µ
υσικ	ς

τ
υς δηµι
υργ�ες. �O Γι!ννης κρατFG τ�ν περ�φηµη «λBρα τ
4 �Eρµ
4» (κατ2 τ�ν
παρ!δ
ση φτιαγµ	νη <π� τ�ν �Eρµ� κα� δωρηθεIσα στ�ν 5Aπ�λλωνα). �O Bαγγ	λης

κρατFG τ�ν ταµπ
υρG J θαµπ
Bρα, <π�γ
ν
 τ�ς <ρ�α�ας πανδ
υρ�δ
ς.



Aτητας κα, hµ�ρφιiς. Πρ8τ� τραγ�0δι J jkδ5 τ�@ aAλκα��υ «jHρ�ς �νθεµ�εντ�ς...» aAκ�-
λ�υθε< J «Θρk�κη» κα, ]λλα δlδεκα γλυκ0τατα Mλληνικ: 2στικ: τραγ�0δια, π�L τελειlν�υν
µD τ3ν «@Eν @AθKναις Πυρρ�'ι�ν». UH hρ�>στρα τ�υς 2π�τελε<ται µAν� 2π3 παραδ�σιακ:
[ργανα �ωρ,ς mλεκτρικ�Lς Pνισ�υτ%ς, 2φ�@ �' mλεκτρικDς συ�νAτητες γι: τ3ν Γι�ννη «�ντ�
ν γαληνεP�υν, τρελλα�ν�υν». T5ν µελωδικlτατη κα, µεγ�λων δυνατ�τ>των φων> τ�υ συ-
ν�δε0�υν ; αKλ3ς τ�@ Παν3ς-J παν�ρ�αια σ0ριγ_, J φλ�γ%ρα, τ3 �nτι, ; ταµπ�υρiς (παν-
δ�υρ�ς), J κλασσικ5 κιθ�ρα, J στ�µνα, τ3 φλ��υτ�, J φυσαρµAνικα κα, π�λλ: 2κAµη πα-
ραδ�σιακ: [ργανα, π�L Pναλλ�σσ�νται 2ναλAγως τ8ν 2ναγκ8ν τ�@ κ�θε τραγ�υδι�@.

�H σ�νδεση µ� τν �ρ�α�α �λληνικ µ�υσικ
«@Aπ) µικρ) παιδ� –λ%ει ; Γι�ννης– ε;'α µεγ�λη �γ�πη γι τ2ν �στ�ρ�α. jHταν τ) κ�νη-

τρ�, γι ν �ρευνKσω τ�ς µ�υσικ1ς πτυ'1ς π�4 �ναφ+ρ�νται �π’ τ�4ς "Eλληνες, τ�ς Nπ��ες σπα-
ν�ως συναντ��µε σKµερα. Π�λ4 γρKγ�ρα κατ�λα*α, Mτι γι ν �κφρασθ!6ς κα� ν �πικ�ινω-
νKσ!ης µ�υσικ�, πρ+πει πρ>τα ν *ρ!6ς τ�ς 8�Qες σ�υ. KαθZς �γγ�Qω φαντασιακ τ�4ς µεγ�-
λ�υς "Eλληνες δηµι�υργ�Pς, &ρ'�νται µ+σα µ�υ κ�π�ιες µ�υσικ1ς συ'ν�τητες κα� µ1 διεγε�-
ρ�υν».

Kα, �' δ0� γνωρ�1�υν π�λL καλ: τ5ν 2_�α τIς µ�υσικIς παιδε�ας στ5ν 2ρ�αιAτητα κα, δη-
λlν�υν, &τι qς πρAτυπ� Q��υν τ5ν ]π�ψη τ�@ Πλ�των�ς: «µ�υσικ2ν π��ει κα� �ργ�Q�υ». UH
µ�υσικ5 γι: τ3ν µεγ�λ� φιλAσ�φ� [�ι µAν� διαµ�ρφlνει rθη κα, Qθιµα 2λλ: κα, Eγιε<ς κ�ι-
νων�ες. Kα, συµφων�@ν, &τι J λειτ�υργ�α αKτ5 τIς µ�υσικIς Q�ει σ>µερα «νεκρωθI» 2κριF8ς
2π3 Pκε�ν�υς, π�L µετα�ειρ�1�νται τ5ν µ�υσικ5 Pµπ�ρικ: κα, διαλυτικ: γι: τ3 2νθρlπιν�
πνε@µα. UO Bαγγ%λης σηµειlνει: «,O @Aριστε�δης N δ�και�ς &λεγε, Mτι µπ�ρε� ν δια*�σ!η τ)ν
'αρακτKρα µι�ς φυλ6ς, µι�ς Nµ�δ�ς, �π) τ�ς 8υθµικ1ς �γωγ1ς κα� τ�ς µελEωδ�ες π�4 &'ει. CAς
σκεφθ��µε λ�ιπ)ν τ)ν τερ�στι� ρ�λ� π�4 πα�Qει R µ�υσικK. Kα� ν τ) π> �λλι>ς: ,H 8υθ-
µικ2 �γωγ2 στ�'εPει στ2ν σPλληψη τ�� 8υθµ��, π�4 Lπ�ρ'ει κα� �νυπ�ρ'ει παντ�� µ+σα στ)
ΣPµπαν, κα� �� "Eλληνες τ)ν ε;'αν συλλ�*ει· τ)ν ε;'αν �π�δ σει �κτ)ς �π) µ�υσικ κα�
�ρ'ιτεκτ�νικ (_%ρ�υµε τ3ν GωνικA, δωρικ3 κα, κ�ρινθιακ3 ̀ υθµA, π�L δDν ε ναι τ�π�τε ]λλ�
2π3 στατικDς στιγµια<ες 2π�δAσεις τ�@ συµπαντικ�@ `υθµ�@). ASτ1ς ε;ναι �� σπ�υδα�ες κα-
τακτKσεις τ>ν ,EλλKνων». -Oπως λ�ιπ3ν ; 2νθρlπιν�ς λAγ�ς ε ναι ; 2ντικατ�πτρισµ3ς τIς
λειτ�υργ�ας τ�@ Σ0µπαντ�ς µ%σα στ3ν 2νθρlπιν� ν�@, Qτσι κα, J σωστ5 µ�υσικ5 2γωγ5
2ντικατ�πτρ�1ει τ5ν µ�υσικAτητα τ�@ Σ0µπαντ�ς. Mεγ�λες 2λ>θειες κατακτηµ%νες 2π3 δ0�
νεαρ�Lς µ�υσικ�0ς.

MD τ5ν σηµεριν5 &µως µ�υσικ5 τ� γ�νεται; AKτ5 τ5 «µ�δ�τη» π�L 2κ�@νε �' σηµεριν�, ν%-
�ι 2π3 τ: «Fιντε�κλ�π», τ5ν τηλεAραση, τ3 ραδιAφων�, στ: κ%ντρα διασκ%δασης; «ASτ) π�4
�κ��µε σKµερα –λ%ει ; Bαγγ%λης– ε;ναι N ρυθµ)ς τ>ν 4/4, γι ν µιλKσ�υµε µ�υσικ�. O� κι-
νKσεις δηλαδ2 π�4 κ�ν�υµε �ν�γ�νται σ1 τ+σσερις τ)ν �ριθµ�. ,H µ�υσικ2 αSτ2 µπ�ρε� ν
παι'τ!6 *+*αια µ1 π�λλ�4ς κα� διαφ�ρετικ�4ς τρ�π�υς. "Oµως σKµερα &'ει �πικρατKσει στ2
δισκ�γραφ�α Xνας, π�4 Yσως ε;ναι N �ρ'α��ς “κ�ρδα�”, τ) τσιφτετ+λι π�4 λ+µε, τ) κ�υνιστ�.
ASτ2 R µ�υσικ2 στ�'εPει στ) “Rλιακ) πλ+γµα”, τ�� �νθρ π�υ, Mπως λ+µε, *γ�Q�ντας τ
κατ τερα &νστικτα τ�� �νθρ π�υ κα� κυρ�ως αSτ) τ6ς &λλειψης τ�� �ρωτικ�� συντρ�φ�υ
κα� τ6ς �ναQKτησKς τ�υ µ1 '�ρευτικ1ς φιγ�Pρες. Kαλ�ς, δ1 λ+ω, �λλ µ�ν� αSτ�ς;» Kα, ; Γι�ν-
νης συµπληρlνει: «Πρ�σφατα Xνας φ�λ�ς µ�ς ε;πε, Mτι R ,Eλλ�δα &'ει µετατραπ6 σ1 Xνα �π+-
ραντ� “�ερ�µπικ”. Kα� &'ει δ�κι�. @Eπικρατε� N ρυθµ)ς τ>ν 2/4, Xνα �ερ) “µπ�τ”, Mπως λ+µε
µ�υσικ�. "Eνα-δυ�, Xνα-δυ�. ∆ηλαδ2 αSτ) τ) καθηµεριν) �γ'ωτικ) τρ+�ιµ� τ�� σηµεριν��
�νθρ π�υ �πι*�λλεται κα� µ1 τ2ν µ�υσικK. Tρ+'�υµε λ�ιπ)ν ν πρ�λ�*�υµε τ2ν QωK, Oκρι-
τα, �συνε�δητα, �κτελ ντας τ) πρ�σταγµα τ>ν ���υσιαστ>ν-γυµναστ>ν µας: qEν-δυ�, rν-
δυ�». Kα, F%Fαια στ3ν tδι� ρυθµ3 τρ%�ει ;λAκληρη J 2νθρωπAτητα, �ωρ,ς ν: πρ�λαFα�νHη
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κανε,ς ν: σκεφτHI ;τιδ>π�τε ? ν: κυττ�_Hη δε_ι: κα, 2ριστερ� τ�υ.
Π�ι: &µως µ�υσικ: εtδη µπ�ρ�@ν ν: mρεµ>σ�υν κα, ν: 2νυψlσ�υν πνευµατικ: τ3ν ]νθρω-

π�; aAπαντvi ; Bαγγ%λης: «,O ρυθµ)ς τ>ν 9/8, Mπως ε;ναι τ) Qεϊµπ+κικ�, Xνας παν�ρ'αι�ς
Uλληνικ)ς σκ�π�ς, �ναπτερ νει τ) vθικ) κα� τ) πνε�µα. @Aν��γεις τ '+ρια σ�υ δι�πλατα,
Qητ ντας Xνα �ν τερ� �π�πεδ� �λευθερ�ας· πα�ρνεις τ) σ'6µα τ�� σταυρ�� _ τ6ς τετρα-
κτP�ς». Πρ�σθ%τει ; Γι�ννης: «CAν π�µε �π’ τ) '�ρευτικ) στ) �κ�υστικ) τραγ�Pδι, θ δ��µε
τ�4ς �ρ'α��υς παι�νες, π�4 wταν ]µν�ι θεραπευτKρι�ι. ASτ2 R πτυ'2 σKµερα δ1ν Lπ�ρ'ει.
iIσως ν �πι*ι ν!η λ�γ� στ) &ντε'ν� τραγ�Pδι, στ) “N+� K�µα” τ6ς δεκαετ�ας τ�� ’60. iOντως
τ τραγ�Pδια τ�� K�υγι�υµτQ6, τ�� Λ�|Q�υ φ+ρν�υν µι ψυ'ικ2 �γαλλ�αση».

�Aκρατη �µπ�ρευµατ�π��ηση κα� �φελληνισµ�ς
O' δ0� ν%�ι µ�υσικ�, ε ναι αKτ�δ�δακτ�ι. T,ς πρ8τες µ�υσικDς τ�υς F�σεις τ,ς QλαFαν 2π’

τ3ν πατ%ρα τ�υς, π�L fταν Pρασιτ%�νης µ�υσικAς. -Oπως ε παν, Qφυγαν π�λL νωρ,ς 2π’ τ:
jkδε<α, διAτι Pκε< κυριαρ�ε< J ]π�ψη &τι J Mλληνικ5 µ�υσικ5 ε ναι κατlτερη 2π’ τ5ν κλασ-
σικ5 εKρωπαϊκ>· ]π�ψη π�L 2ρν>θηκαν ν: 2π�δε�θ�@ν. «"Oταν �πανασυν+θεσα τ2ν “@EΩδ2
τ�� @Aλκα��υ” –λ%ει ; Γι�ννης–, κ�π�ι�ι µ�� ε;παν Mτι µ�ι�Qει µ1 τ2ν κιν+Qικη µ�υσικK.
T�4ς ε;πα, Mτι �� Kιν+Q�ι &'�υν περισσ�τερη µ�υσικ2 ταPτιση µ1 τ2ν �ρ'αι�τητα. iAλλωστε
κα� µι �παρ'�α τ6ς K�νας ~ν�µ�Qεται “Γι�υν�ν” (@Iων�α), Mπ�υ συναντ>νται κα� �ρ'αι�-
ελληνικ &θιµα».

Πιστε0�υν, &τι τ: τραγ�0δια τ�υς θ: µπ�ρ�@σαν ν: Q��υν µεγαλ0τερη 2π>�ηση. -Oµως
�' κυρ�αρ��ι Pµπ�ρικ�, κ0κλ�ι τIς UEλλ�δας τ: Fλ%π�υν P�θρικ�, 2φ�@ δDν ε ναι κ�τω 2π’
τ3ν δικA τ�υς Qλεγ�� κα, _εφε0γ�υν 2π’ τ3 ε δ�ς µ�υσικIς π�L πρ�F�λλ�υν. T3 τραγ�0δι τ�υς,
π�L µ%�ρι σ>µερα ε ναι περισσAτερ� γνωστA, ε ναι τ3 «∆α�τυλ�δι», µι: µπαλλ�ντα, π�L 2γγ�-
1ει τ3 δυτικAτρ�π� ε δ�ς. xIσως κα, γι’ αKτ3 ν: µ5ν Pµπ�δ�στηκε...

UO Γι�ννης κα, ; Bαγγ%λης Bαφ�νης 2ρν�@νται τ5ν ]κρατη Pµπ�ρευµατ�π��ηση τIς µ�υ-
σικIς. aAπ3 π%ρυσι ]φησαν τ,ς µεγ�λες π�στες τIς ν0�τας, τ: �ρ>µατα κα, τ5 φτην5 διαση-
µAτητα π�L πρ�σφ%ρ�υν κα, 2π�φ�σισαν ν: 2σ��ληθ�@ν 2π�κλειστικ: µD τ5 δηµι�υργ�α.
EKελπιστ�@ν, &τι ; ν%�ς τ�υς δ�σκ�ς, τ: «aAν>συ�α Tα_�δια», θ: τ0�Hη µεγαλ0τερης 2π>�η-
σης. Kα, συµφων�@ν &τι Eπ�ρ��υν κα, ]λλ�ι ν%�ι ;µAτε�ν�� τ�υς, π�L Q��υν στραφI µD 1Iλ�
στ,ς `�1ες τIς µ�υσικIς µας παρ�δ�σης. xIσως τ3 µ%λλ�ν ν: ε ναι περισσAτερ� αtσι� 2π’ &,τι
πρ�διαγρ�φει J σηµεριν5 πραγµατικAτητα.

UH δισκ�γραφικ5 Mταιρε�α RIA Music, π�L Pκδ�δει τ3 Qργ� τ8ν 2δελφ8ν Bαφ�νη, ε ναι
αKτ5 τ5ν στιγµ5 J µAνη Mλληνικ5 δισκ�γραφικ5 Mταιρε�α π�L δρvi στ5ν UEλλ�δα. UO διευ-
θυντ>ς της xAκης Γκ�λφ�δης –=νας ]νθρωπ�ς π�L Pµφ�ρε<ται 2π3 2κ%ραιες MλληνικDς 2_�ες–
µ�λησε στ3ν «∆αυλA»: «T “Παιδι τ�� @Oδυσσ+α” κα� σν &νν�ια κα� σν τρ�π�ς σκ+ψης
ε;ναι Oκρως Uλληνικ κα� σ1 ν�τες κα� σ1 λ�γ�, πρ�γµα 7δια�τερα σπ�νι� σKµερα. ∆ι�τι, γι
ν �ντ+�!η κανε�ς στ)ν κυκε>να π�4 λ+γεται “δισκ�γραφ�α”, πρ+πει ν φ+ρ!η κ�τι τ) ν+�, τ)
διαφ�ρετικ�. Xα�ρ�µαι, π�4 ε;ναι στ2ν Uταιρε�α µ�υ· κα� πρ+πει ν τ�4ς µιµηθ��ν κι Oλλ�ι
καλλιτ+'νες, :ν θ+λ�υν ν τιµKσ�υν τ)ν τ�π� π�4 Q��ν κα� π�4 λ+γεται ,Eλλ�δα». Kα, συ-
νε��1ει: «,H RIA Music ε;ναι R µ�νη Uλληνικ2 δισκ�γραφικ2 Uταιρε�α µ1 Uλληνικ κεφ�λαια,
Uλληνικ2 µ�υσικK· κα� π�νω �π’ Mλα &'ει σκ�π) ν �κδ�δ!η δP� µ1 τρ�α &ργα τ) 'ρ�ν�, µ1 �να-
φ�ρ στ)ν Uλληνικ) µ�υσικ) π�λιτισµ�, Mπως δ1ν ε;ναι γνωστ)ς σKµερα. "Oπως θ �+ρετε,
Mταν πρ�σπαθ!6ς ν κ�ν!ης κ�τι διαφ�ρετικ�, Lπ�ρ'ει π�λεµ�ς. T) µ�ν� π�4 &'ω ν π> ε;ναι,
Mτι Mλες �� µεγ�λες δισκ�γραφικ1ς Uταιρε�ες σ’ Mλ� τ)ν κ�σµ� ε;ναι U*ραϊκ>ν συµφερ�ντων».

Παν. Λ. K
υKαλ!κης
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Kερδ
φ�ρ
ι «συγγραφεIς»
Π�λ4 εS'αριστKθηκα µ1 τ2ν �π) τηλε�ρ�σεως δKλωσιν Uν)ς κυρ��υ N�κ�υ ∆Kµ�υ, Mτι «,H

�γγλικ2 γλ>σσα ε;ναι πλ�υσι τερη τ6ς Uλληνικ6ς». iE! Λ�ιπ�ν, δ1ν θ τ) πιστ+ψετε. Στ) Yδι�
συµπ+ρασµα ε;'α καταλK�ει κι �γ , �λλ δ�σταQα ν τ) διατυπ σω, γιατ� δ1ν ε;'α σφαιρικ2
Oπ�ψη τ6ς �γγλικ6ς λ�γ�τε'ν�ας �π) τ)ν "Oµηρ� µ+'ρι τ)ν Σεφ+ρη. T ρα Mµως, π�4 N κ. ∆K-
µ�υ µ�ς *ε*α�ωσεν Mτι ε;ναι Oριστ�ς γν στης τ6ς @Aγγλικ6ς, µ�� &φυγε Xνα *�ρ�ς. Πρ��δευ-
τικ)ς διαν��Pµεν�ς N περ� �� N λ�γ�ς κPρι�ς, �φ�� �π+τυ'εν ^ς �πι'ειρηµατ�ας, κα� παλαι�-
τερ�ν ε;'εν �κφρ�σει τ2ν �γ�πην τ�υ γι τ)ν ,Eλληνισµ)ν δι τ�� περισπ�υδ�στ�υ συγγρ�µ-
µατ�ς «,H δυστυ'�α τ�� ν ε;σαι "Eλληνας», πρ�τ�� *+*αια κυκλ�φ�ρKσ!η τ) *αρPγδ�υπ�ν
&ργ�ν τ�υ «Γ�τες» µ1 φωτ�γραφ�ες τ>ν συµπαθ>ν αSτ>ν τετραπ�δων. "Oταν κ�π�τε, σ4ν Για'-
*+, �π�φασ�σ!η ν κυκλ�φ�ρKσ!η κα� τ �π�µνηµ�νεPµατ� τ�υ, πρ�τε�νω, µι κα� γνωρ�Qει
καλ τ2ν @AγγλικKν, ν τ τιτλ�φ�ρKσ!η «The memories of a masturbator» («O� �ναµνKσεις Uν)ς
'ειρ νακτ�ς»...).

@Aλλ :ν N κPρι�ς N�κ�ς ∆Kµ�υ δ1ν ε;ναι κα� τ�σ�ν σα|νι περ� τ �7κ�ν�µικ�, N κPρι�ς Bε-
νιαµ�ν Bιλκ�µ�ρσκι �πεδε�'θη «γ�τα µ1 π+ταλα». ,O �ν λ�γEω, �κ περιστ�σεως ,Eλ*ετ)ς συγ-
γραφεPς, π6ρε µελ�νι κα� 'αρτ� κα� Oρ'ισε ν συγγρ�φ!η �µµαν>ς. T+λ�ς, τ) 1995 παρ�υσ�ασε
στ Γερµανικ τ) *ι*λ�� τ�υ «ΘραPσµατα/T παιδικ 'ρ�νια 1939-1948», ε7ς τ) Nπ���ν πα-
ρ�υσι�Qει τ2ν παιδικK τ�υ Rλικ�α ε7ς τ) στρατ�πεδ�ν τ�� iA�υσ*ιτς. Θ wτ� *ε*α�ως περιτ-
τ)ν ν τ�ν�σω, Mτι N κPρι�ς Bενιαµ�ν Bιλκ�µ�ρσκι ε;'ε τ�ση σ'+σιν µ1 τ) iA�υσ*ιτς Mσ� κι �γZ
µ1 τ)ν �π�σκ�π�ν τ6ς Kαντα*ρυγ�ας. ,Ωστ�σ�ν R «µη'αν2» &πιασε! iEπεσε κα� τ) ρα**ιν�τ�
�π) κ�ντ κα� N παν+�υπν�ς αSτ)ς ,Eλ*ετ)ς Oρ'ισε «ν κ�*!η µ�ν+δα», �φ�� τ «παθKµατ�»
τ�υ παρ�υσι�στηκαν �π) τ M.M.E. κα� τ) *ι*λ�� τ�υ µετεφρ�σθη π�ραυτα σ1 δ+κα γλ>σσες!
iEτσι λ�ιπ)ν κα� τ) «ΘραPσµατα/T παιδικ 'ρ�νια 1939-1948» �π�κτ� τ2ν �γκυρ�τητα τ��
�νυπ�ρκτ�υ «,Hµερ�λ�γ��υ τ6ς iAννας Φρ�νκ», δι τ�� Nπ���υ µ�ς ε;'αν Qαλ�σει, Oντε µ2ν
π> τ ρα τ�, τ�σα 'ρ�νια.

Παρ’ Mλα αSτ R παρ��σα �π�τη *γ�Qει Xνα λ�γικ) συµπ+ρασµα: T) Nλ�καPτωµα π�υλ�-
ει. Γι’ αSτ) πρ�τε�νω ε7ς Mλ�υς τ�4ς πρ��δευτικ�4ς συγγραφε�ς, µηδ1 τ�� κυρ��υ ∆Kµ�υ ��αι-
ρ�υµ+ν�υ, ν’ �ρ'�σ�υν ν γρ�φ�υν γι’ αSτ�. Kι &πειτα ντυµ+ν�ι µ1 τσ�υ*�λια κα� κ�µπ�ση στ�-
'τη στ µαλλι ν περιφ+ρ�υν τ π�νKµατ� τ�υς µετα�4 @Iσραηλιν6ς πρ�σ*ε�ας κα� συνα-
γωγ6ς. Kαλ) µ�λιστα θ wτ� ν ~δPρωνται κι Mλας ε7ς &νδει�ιν π+νθ�υς κα� �ν �ν�γκ!η ν κρα-
τ��ν κα� µιν εSµεγ+θη Uπτ�φωτ�ν λυ'ν�α. ∆1ν µπ�ρε�! "Oλ� κα� κ�π�ι�ς θ τ�4ς πρ�σ+�!η. Kι
]στερα π�ι)ς τ�4ς πι�νει. Θ �κδ σ!η τ) π�νηµ� τ�υς N κPρι�ς Φ�υντ�υκι της, θ �ναλ�*�υν
�ργ�λα*ικ>ς τ2ν πρ� θησ�ν τ�υ τ καν�λια κα� �� �φηµερ�δες κι N K�τσ�ς N λε*+ντης, N κα-
ραµπ�υQ�υκλ6ς, θ µεταφραστ!6 σ1 καµµι σαρανταρι γλ>σσες κα� *ε*α�ως-*ε*α�ως θ µ�-
σ'�π�υληθ!6. Xωρ�ς �ντ�λ2 κα� ντιρεκτ�*α· αSθ�ρµητα θ πρ�σ+ρ'εται τ) �ναγνωστικ) κ�ι-
ν�, πατε�ς µε πατ>σε, δι ν τ) πρ�µηθευθ!6. Γι ν µ2ν π��µε, Mτι θ πωλ6ται κα� στ2ν µαP-
ρη �γ�ρ�.

,Yπερ*�λ+ς; Kαλ+, τ� µ�ς λ+τε! M1 πνευµατικ�4ς �νθρ π�υς σν τ�4ς �παρτ�Q�ντας τ2ν µ�-
ν�µως ε7ς λKθαργ�ν εLρισκ�µ+νην @Aκαδηµ�αν τ� περιµ+νετε; N �σ'�ληθ��ν �� συγγραφε�ς µας
µ1 �θνικ-φασιστικ QητKµατα; Για'*1 φυλ���ι! T+τ�ια τρ1 µπανλ θ+µατα ε;ναι πρ�ωρισµ+-
να γι �σηµαντ�τητες Mπως N K�λ*�ς, N Σ�λωµ�ς, N ∆ραγ�Pµης, N Παλαµ�ς _ N Σεφ+ρης. Γι’
αSτ) γρ�ψτε, παιδι�, καν+να �νθελληνικ) *ι*λ�� κα� θ ε;ναι O�ι�ς N µισθ�ς σας (σ1 δ�λλ�-
ρια) κα� �� εSλ�γ�ες τ�� µακαριωτ�τ�υ πατρι�ρ'�υ N+ας P µης κ. Bαρθ�λ�µα��υ, N Nπ���ς �κK-
ρυ�ε «α�ρεσιν» τ)ν «�θνικισµ�ν».

ΓιLργ
ς Πετρ�π
υλ
ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



Πρ,ν τρ�α �ρAνια κυκλ�φAρησε στ5ν aAµερικ5 τ3 FιFλ�� τIς δηµ�σι�γρ�-
φ�υ T1�νετ ΛA�υι µD τ�τλ� «UH Mυστικ5 AKτ�κρατ�ρ�α – Π8ς 25 π�λυε-
θνικDς κυFερν�@ν τ3ν κAσµ�», στ3 ;π�<� µπ�ρε< ν: διαπιστlσHη κανε�ς, &τι
τ: π�λαι π�τD παντ�δ0ναµα Pθνικ: κρ�τη φαντ�1�υν qς ν�ν�ι µπρ�στ: στ5ν
γιγαντια�α �Gκ�ν�µικ5 –Pκ πρlτης [ψεως– δ0ναµιν τ8ν µεγ�λων π�λυε-
θνικ8ν Mταιρει8ν. T3 FιFλ�� αKτ3 δε��νει, &τι τ3 2καθ�ριστ� Pθνικ3 πρ�ϊAν
(AEΠ) τ8ν περισσ�τ%ρων �ωρ8ν τ�@ κAσµ�υ ε ναι κατ: π�λL µικρAτερ� 2π3
τ3ν Pτ>σι� κ0κλ� Pργασι8ν («τ1�ρ�») π�λλ8ν µεγ�λων Mταιρει8ν. Γι: παρ�-
δειγµα J Gαπωνικ5 τρ�πε1α Dai-Ichi Kangyo παρ�υσι�1ει Pτ>σι� «τ1�ρ�» µε-
γαλ0τερ� 2π3 τ3 AEΠ τIς K�νας κα, σ�εδ3ν tσ� µD αKτ3 τIς aAγγλ�ας. UH
Exxon, µι: 2µερικανικ5 Mταιρε�α πετρελαι�ειδ8ν, Q�ει πωλ>σεις µεγαλ0τε-
ρες 2π3 τ3 AEΠ τIς aIνδ�νησ�ας, Pνj8 ; «τ1�ρ�ς» τIς 2µερικανικIς «yλυσ�-
δας» σ�0περ µ�ρκετ Wal-Mart _επερνi τ3 συλλ>Fδην AEΠ 160 �ωρ8ν!

aAκAµη στ: �%ρια τ%τ�ιων µεγ�λων �Gκ�ν�µικ8ν συγκρ�τηµ�των περι%ρ-
��νται σταδιακ: τAσ� �' δηµAσιες &σ� κα, �' GδιωτικDς Pπι�ειρ>σεις PθνικIς
PµFελε�ας, ;δηγlντας τ: MπAµενα �ρAνια στ3ν ;λ�κληρωτικ3 2φανισµ3 τ8ν
Pθνικ8ν �Gκ�ν�µι8ν. T5ν Mπ�µ%νην τριετ�α λAγ�υ ��ριν τ3 50% τ�@ Mλληνι-
κ�@ λιανεµπ�ρ��υ, π�L διενεργ�@ν κυρ�ως τ: σ�υπερµ�ρκετ, θ: περ�σHη σD
Mταιρε<ες _%νων συµφερAντων. Kα, φυσικ: τ3 φαινAµεν� αKτ3 παρατηρε<ται
σD παγκAσµια κλ�µακα.

T: παραπ�νω στ�ι�ε<α δε��ν�υν, &τι J καλπ�1�υσα �Gκ�ν�µ�α τIς λεγ�-
µ%νης «Pλε0θερης 2γ�ρiς» 2φαιρε< πλ%�ν τ5ν δ0ναµιν 2π3 τ�Lς παραδ�-
σιακ�Lς φ�ρε<ς P_�υσ�ας, τ: κρ�τη, κα, τ5ν παραδ�δει στ: �%ρια τ8ν π�λυε-
θνικ8ν. Στ3ν στ�F� τ�@ �Gκ�ν�µικ�@ 2νταγωνισµ�@ Jγεµ�νικ5ν θ%σιν κατ%-
��υν πλ%�ν �' 2µερικανικDς Mταιρε<ες P_ αGτ�ας τ8ν µεταπ�λεµικ8ν P_ελ�_ε-
ων. aAµ%σως µετ: τ3 τ%λ�ς τ�@ B´ Παγκ�σµ��υ Π�λ%µ�υ J Pρειπωµ%νη ∆υτικ5
EKρlπη δ%�τηκε τ5ν �Gκ�ν�µικ5ν F�>θεια τ8ν HΠA κα, δι: τ�@ «σ�εδ��υ
M�ρσαλ» εGσ%ρρευσαν στ5ν γηραι:ν rπειρ� 35 περ�π�υ δισεκατ�µµ0ρια δ�λ-
λ�ρια τIς Pπ��Iς Pκε�νης. T3 2ντ�λλαγµα fταν –π%ρα 2π’ τ3ν 2κ�λ�υθ�0-
µεν� δανεισµ3 γι: τ5ν ;λ�κλ>ρωσιν τIς 2ν�ρθlσεως– J κατ�ργησις τ8ν δα-
σµ8ν 2π3 τ,ς εKρωπαϊκDς �8ρες γι: τ: 2µερικανικ: πρ�ϊAντα π�L εGσIγαν.
UH συµφων�α γι: τ�Lς δασµ�Lς (J περ�φηµη GATT) Eπ�γρ�φεται τ3 1947.
T3ν MπAµεν� �ρAν� (1948) 'δρ0εται κα, ; OOΣA (aOργανισµ3ς OGκ�ν�µικIς
Συνεργασ�ας κα, aAναπτ0_εως) γι: τ3ν tδι� σκ�πA, δηλαδ5 τ5ν P_ασφ�λισιν
τIς 2µερικανικIς Jγεµ�ν�ας στ5ν EKρlπη &πως κα, στ3ν EπAλ�ιπ� κAσµ�,
µ%σα 2π3 τ5ν 2στυνAµευσιν τ8ν Pθνικ8ν �Gκ�ν�µι8ν γι: τ5ν Eπ�τιθ%µενη
σωστ> τ�υς 2ν�πτυ_ιν· στ5ν �Kσ�α &µως γι: τ5ν ;µαλ5ν διε�σδυσιν τ8ν 2µε-
ρικανικ8ν Mταιρει8ν στ,ς PσωτερικDς 2γ�ρDς τ8ν κρατ8ν. UO tδι�ς αKτ3ς
hργανισµ3ς σD συνεργασ�α µD τ3 ∆ιεθνDς N�µισµατικ3 Tαµε<� (∆NT)
–'δρυθDν γι: τ�Lς tδι�υς λAγ�υς– Pνεργ�π�ιε<ται µετ: τ5ν κατ�ρρευσιν τ�@
σ�σιαλισµ�@ κα, στ5ν aAνατ�λικ5 EKρlπη. UH Eπ�ταγ5 τ8ν κρατ8ν δικαι-

N%α τ�_ις P_�υσιασµ�@



�λ�γε<ται κα, 2π3 τ3 γεγ�νAς, &τι σ>µερα &λες σ�εδ3ν �' �8ρες, συµπερι-
λαµFαν�µ%νων κα, τ8ν Gσ�υρ8ν εKρωπαϊκ8ν, παρ�υσι�1�υν µεγ�λα «P_ω-
τερικ:» δηµAσια �ρ%η, ~ν κα, �' �Gκ�ν�µ�ες τ�υς 2κAµη εKηµερ�@ν. T: �ρ%η
αKτ�, π�L πρ�%ρ��νται 2π3 δ�νεια 2π3 µεγ�λ�υς διεθνε<ς πιστωτικ�Lς hργα-
νισµ�0ς, Pλ>φθησαν κα, κατασπαταλ>θηκαν 2π3 Pπιτ>δει�υς π�λιτικ�Lς τ,ς
δ0� πρ�ηγ�0µενες δεκαετ�ες στ3 [ν�µα τ�@ «κ�ινωνικ�@ κρ�τ�υς» κα, τ�@
«πρ��δευτισµ�@». O' διεθνε<ς τρ�πε1ες Qδιναν εK�αρ�στως τ%τ�ιες πιστl-
σεις, �ωρ,ς µ�λιστα ν: 2παιτ�@ν 2ρ�ικ8ς τ,ς 2ν�λ�γες P_�φλητικDς δAσεις,
Q��ντας πρ�σ�εδι�σει αKτ5 τ5ν µ�ρφ5 �Gκ�ν�µικIς Eπ�δ�υλlσεως.

�Hταν 2ναµενAµεν�, �' κατ%��ντες τ: κεφ�λαια τ8ν µεγ�λων π�λυεθνικ8ν
κα, τ8ν διεθν8ν πιστωτικ8ν hργανισµ8ν ν: Qρ�ωνται σD συνεννAησιν µετα-
_0 τ�υς, �στε ν: PπιF�λλ�υν κα, ν: διασφαλ�1�υν τ3 καθεστ�ς τIς Mν�π�ι-
ηµ%νης παγκAσµιας 2γ�ρiς. O' δι�φ�ρες «λ%σ�ες», π�L Qρ��νται κατ: και-
ρ�Lς στ3 φ8ς τIς δηµ�σιAτητ�ς (J Λ%σ�η τIς Plµης, τ�@ Παρισι�@, τ8ν
Mπ�λντεµπεργκερς, τ8ν Tραϊλ�τεραλς κα, π�λλDς ]λλες) αKτ3ν τ3ν ρAλ� Pπι-
τελ�@ν. UH διακηρυσσAµενη «ν%α τ�_ις πραγµ�των», π�L 2ρ��1ει ν: PπιF�λ-
λεται, θ%λει τ3ν ]νθρωπ� qς παραγωγικ5 κα, καταναλωτικ5 µ�ν�δα, 2δια-
φ�ρ�π��ητ� Pθνικ�, 'στ�ρικ�, π�λιτιστικ�. O' εKρε�ας κλ�µακας µετακιν>σεις
πληθυσµ8ν π�L παρατηρ�@νται, 2π�σκ�π�@ν στ5ν 2πlλεια τIς PθνικIς κα,
'στ�ρικIς συνειδ>σεως τ8ν λα8ν, �στε ν: Pπιτευ�θHI δι: τIς 2ναµ�_εως αKτ3
τ3 2νθρlπιν� EπAδειγµα. Στ3 tδι� µIκ�ς κ0µατ�ς J ΠαγκAσµι�ς aAκαδηµ�α
τ�@ Π�λιτισµ�@ Eπ�δεικν0ει «διασταPρωσιν τ>ν φυλ>ν, γι ν �πιτευ'θ!6 R
ε7ρKνη» (δDς κα, «∆αυλA», τε@��ς 193: «aAπAστ�λ�ι τ�@ N%�υ Mεσα�ωνα»).

E ναι πλ%�ν πασιφαν%ς, &τι �' 2στικDς δηµ�κρατ�ες [�ι µAν� δDν Pκφρ�-
1�υν τ5ν F�0λησιν τ8ν λα8ν π�L 2ντιπρ�σωπε0�υν (]λλωστε αKτ5 J 2ρ�5
τIς 2ντιπρ�σωπευτικAτητ�ς 2π3 µAνη της στ%κεται µακρι: 2π3 τ5ν Qνν�ια
τIς π�λιτικIς κα, πλησι%στερα στ5ν θε�λ�γ�α), 2λλ: στερ�@νται κα, ;π�ια-
δ>π�τε πραγµατικ5ν Gσ�0. O' π�λιτικ�� της φ�ρε<ς (κAµµατα, κυFερν>σεις)
στ3 ]µεσ� µ%λλ�ν φα�νεται &τι δDν θ: Q��υν καν%να λAγ� Eπ�ρ_εως. Σ>µερα
Q��υν µετατραπI σD [ργανα πρ�παγ�νδας τIς Pπερ�Aµενης «N%ας aEπ��Iς»
? σD φ�ρε<ς 2στυν�µε0σεως κα, καταστ�λIς πιθαν8ν 2ντιδραστικ8ν κιν>-
σεων. T3ν ρAλ� αKτ3 στ5ν «N%α T�_η Πραγµ�των» καλ�@νται ν: πα�_�υν �'
πAλεις, [�ι F%Fαια qς κ�ινων�ες π�λιτ8ν 2λλ: qς �Gκιστικ: σ0ν�λα.

UO ν@ν δ>µαρ��ς τIς aAθ>νας, Eπ�δεικν0�ντας τ,ς πρ�διαγραφDς τIς π�-
λιτικIς τ�@ µ%λλ�ντ�ς, PπαναλαµF�νει συ�ν�, &τι J π�λιτικ5 τIς παγκAσµιας
κ�ινων�ας θ: στηρ�1εται στ,ς πAλεις κα, [�ι στ: κρ�τη, 2φ�@ τ: σ0ν�ρα θ:
Q��υν καταργηθHI. Kι αKτ3 γιατ, J 2στυνAµευσις, J διασφ�λισις τIς τ�_εως
θ: Pπιτυγ��νεται εKκ�λlτερα στ3 Pπ�πεδ� τ8ν πAλεων. xAλλωστε στ5ν πε-
ρ�πτωσιν διευρυµ%νων 2ντιδρ�σεων κα, ταρα�8ν τ3ν λAγ� Q�ει rδη J πα-
γκAσµια στρατιωτικ5 «συµµα��α», στ5ν Gδ%α τIς ;π��ας κα, τ: τελευτα<α γε-
γ�νAτα µiς κ�ν�υν ν: συνηθ�1�υµε.

Παν. Λ. K
υKαλ!κης
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– KBριε Mπ	ρνς, κατ’ Oπαν!ληψη Q�ετε δηλAσει φιλ	λληνας! T� ν�ηµα πρ
σδ�δετε
στ�ν λ	@η αRτS;

– UO φιλελληνισµ3ς ε ναι µ�α σπ�υδα�α Qνν�ια. aAπ�δ�δει σεFασµ3 κα, θαυµασµ3 στ3ν
Mλληνικ3 π�λιτισµ3 κα, τ5ν 'στ�ρ�α, τ�Lς -Eλληνες κα, τ5ν �δρυση τ�@ Mλληνικ�@ κρ�-
τ�υς. aAπ3 τ5ν στιγµ5 π�L J UEλλ�δα µiς πρ�σ%φερε τ3ν δυτικ3 π�λιτισµ3 κα, Pµε<ς
2π�τελ�@µε τ�Lς πνευµατικ�Lς κληρ�νAµ�υς τ�υ, ν�µ�1ω, &τι &λ�ι hφε�λ�υµε µD τ3ν =να
? τ3ν ]λλ� τρAπ� ν: θεωρ�@µε τ�Lς Mαυτ�0ς µας φιλ%λληνες. BεFα�ως κα, θεωρ8 τ3ν
MαυτA µ�υ φιλ%λληνα. Γνωρ�1ω, &τι τ3 σ0νταγµα στ5ν πατρ�δα µ�υ γρ�φτηκε 2π3 πνευ-
µατικ�Lς κληρ�νAµ�υς τIς 2ρ�αι�ελληνικIς φιλ�σ�φ�ας γι: τ5ν δηµ�κρατ�α: T1�ν
xAνταµς, T1%ιµς M�ντισ�ν κα, TAµας T1%φερσ�ν. -Oλ�ι τ�υς, πρ,ν 'δρ0σ�υν τ3 2µερι-
κανικ3 κρ�τ�ς, µελ%τησαν στ3 πανεπιστ>µι� τ�Lς κλασσικ�0ς. Kι ε �αν τ5ν UEλλ�δα
στ3 µυαλA τ�υς qς τ3ν Gδανικ3 τ0π� τIς δηµ�κρατ�ας γι: τ5ν νε�γ%ννητη τAτε 2µερι-
κανικ5 δηµ�κρατ�α. E ναι σηµαντικ3 Pµε<ς, qς aAµερικαν��, ν: 2ναγνωρ�1�υµε τ5ν

«∆Uν θ2 Vπ�ρ�ε
αRτ� W 5AµερικS,

Xν δUν Vπ�ρ�ε
W <ρ�α�α �Eλλ!δα»

ΣYNENTEY�H TOY ΠPEΣBY
κ. NIK. MΠEPNΣ ΣTON «∆»

«T� πι� φυσικ� πρGγµα εYναι
ν2 εYναι κανε�ς φιλ	λληνας»

M�α Jµ%ρα πρ,ν PκδηλωθHI J Nατ�ϊκ5 Pπ�θεση στ3 K�σσυφ�-
π%δι�, εt�αµε τ5ν εKκαιρ�α ν: συν�µιλ>σ�υµε µD τ3ν πρ%σFυ τ8ν
HΠA στ5ν UEλλ�δα κ. N�κ�λα Mπ%ρνς. Πρ�σιτAς, Gδια�τερα φι-
λικ3ς κα, ;πωσδ>π�τε γνlστης τIς MλληνικIς 'στ�ρ�ας µiς µ�-
λησε γι: τ3ν φιλελληνισµ3 κα, τ5ν πρ�σφ�ρ: τ�@ 2ρ�αι�ελλη-
νικ�@ πνε0µατ�ς στ5ν 2νθρωπAτητα. «UOλAκληρη J πνευµατικ>
µας παρ�δ�ση πρ�%ρ�εται 2π3 τ5ν 2ρ�α�α UEλλ�δα κα, hφε�-
λ�υµε µεγ�λ� �ρ%�ς στ�Lς -Eλληνες: ∆Dν θ: EπIρ�ε J aAµερικ>,
&πως ε ναι, ~ν δDν EπIρ�ε J 2ρ�α�α UEλλ�δα», λ%γει ; κ. Mπ%ρ-
νς, µιλlντας σ:ν ]νθρωπ�ς καλλιεργηµ%ν�ς κα, σ:ν aAµερικα-
νAς, 2νε_�ρτητα 2π3 τ5ν Pπ�σηµη π�λιτικ5 τIς �lρας τ�υ.



συµF�λ5 τIς UEλλ�δας στ3ν δυτικ3 π�λιτισµA. Γι’ αKτ�Lς τ�Lς λAγ�υς αGσθ�ν�µαι Eπε-
ρ>φαν�ς, π�L θεωρ8 τ3ν MαυτA µ�υ φιλ%λληνα.

UΩς aAµερικανAς, π�L πιστε0ει στ5ν δηµ�κρατ�α κα, &τι �' δ0� �8ρες –aAµερικ5 κα,
UEλλ�δα– πρ%πει ν: Q��υν φιλικDς σ�%σεις, ε ναι γι: µ%να τ3 πι3 φυσικ3 πρiγµα στ3ν
κAσµ�, ν: σκ%φτωµαι τ5ν συνεισφ�ρ: τIς UEλλ�δας στ5ν 2νθρωπAτητα, τ5ν Mλληνικ5
φιλ�σ�φ�α, τ,ς Qνν�ιες τIς 2τ�µικIς Pλευθερ�ας κα, τIς κυριαρ��ας τ�@ νAµ�υ, τ5ν Gδ%α
τIς δηµι�υργ�ας τ�@ δηµ�κρατικ�@ κρ�τ�υς, &π�υ �' π�λ�τες Q��υν τ3 δικα�ωµα ν: Pπι-
λ%γ�υν τ�Lς Jγ%τες τ�υς... &λα αKτ: πρ�%ρ��νται 2π3 τ5ν UEλλ�δα, 2500 �ρAνια πρ�ν.
M’ αKτ5ν τ5ν Qνν�ια τ3 πι3 φυσικ3 πρiγµα στ3ν κAσµ�, γι: ;π�ι�νδ>π�τε θεωρε< τ3ν
MαυτA τ�υ δηµ�κρ�τη, σD ;π�ι�δ>π�τε µ%ρ�ς τ�@ κAσµ�υ, ε ναι τ3 ν: 2π�καλHI τ3ν Mαυ-
τA τ�υ/της φιλ%λληνα.

«Xωρ�ς τν �Eλλ%δα δ�ν θ' (π)ρ�ε *Aµερικ»
UYπ�ρ��υν Mκατ�ντ�δες πAλεις στ,ς UHνωµ%νες Π�λιτε<ες, π�L Q��υν Mλληνικ: hνAµατα·

π�νω 2π3 50 2µερικανικDς πAλεις π�L hν�µ�1�νται «aAθIναι». aE:ν κυττ�_Hη κανε,ς τ:
δηµAσια κτ�ρια στ,ς HΠA, 2π3 τ3ν Λευκ3 O κ�, τ3 Kαπιτlλι�, τ: aEθνικ: aAρ�ε<α, τ3
UYπ�υργε<� OGκ�ν�µικ8ν, τ: µνηµε<α τ8ν Λ�νκ�λν κα, T1%φερσ�ν, &λα αKτ: τ: Eπ%ρ��α
νε�κλασσικ: κτ>ρια ε ναι Pπηρεασµ%να 2π3 τ5ν Mλληνικ5 2ρ�ιτεκτ�νικ>. Kυττ�_τε τ:
ν�µ�σµατ� µας· τ3 tδι�. Kυττ�_τε κα, τ5ν πνευµατικ> µας παρ�δ�ση. -Oλα πρ�%ρ��νται
2π3 τ5ν UEλλ�δα. Πραγµατικ: hφε�λ�υµε µεγ�λ� �ρ%�ς στ�Lς -Eλληνες. MD αKτ5 τ5ν
Qνν�ια λ�ιπ3ν δDν θ: EπIρ�ε aAµερικ>, µD τ3ν τρAπ� π�L τ5ν γνωρ�1�υµε, P:ν δDν
EπIρ�ε J 2ρ�α�α UEλλ�δα.

E ναι εGρωνικ3 κα, ταυτ��ρAνως σηµαντικ3 τ3 γεγ�νAς, &τι τ: δ0� σ0γ�ρ�να κρ�τη,
τIς UEλλ�δας κα, τIς aAµερικIς, γενν>θηκαν σ�εδAν τ3ν tδι� �ρAν�. aEµε<ς τ5ν δεκαε-
τ�α τ�@ 1770 κα, J UEλλ�δα τ5ν δεκαετ�α τ�@ 1820. Kα, �' δ0� �8ρες 'δρ0θηκαν τ5ν
Pπ��5 τ�@ ∆ιαφωτισµ�@. O' aAµερικαν�, F�>θησαν τ�Lς -Eλληνες στ3ν 2γ8να τ�υς γι:
τ5ν 2νε_αρτησ�α. Στ,ς HΠA τ5ν Pπ��5 Pκε�νη τ3 πρ8τ� θ%µα τIς P_ωτερικIς µας π�-
λιτικIς fταν J Mλληνικ5 2νε_αρτησ�α. aAκAµη κα, στ,ς µικρDς πAλεις τIς aAµερικIς �'
π�λ�τες συγκ%ντρωναν Qστω κα, λ�γα δ�λλ�ρια, γι: ν: στηρ�_�υν τ�Lς -Eλληνες Pπα-
ναστ�τες. Kα, J 'στ�ρ�α Q�ει καταγρ�ψει aAµερικαν�Lς φιλ%λληνες, �' ;π�<�ι τα_�δε-
ψαν στ5ν UEλλ�δα κα, π�λ%µησαν στ3 πλευρ3 τ8ν UEλλ>νων. T3 γεγ�ν3ς αKτ3 Pνδυνα-
µlνει τ5 σ�%ση τ8ν δ0� κρατ8ν.

– ZAν δUν κ!νω λ!θ
ς, στ�ν 5AθSνα Vπ!ρ�ει τ� [γαλµα Cν�ς 5Aµερικαν
4 φιλ	λλη-
να.

– Πραγµατικ�, Eπ�ρ�ει =να ]γαλµα κ�ντ: στ3 ∆ηµαρ�ε<�, τ3 ;π�<� 2νεγ%ρθηκε τ3
1930 στ5 µν>µη τ8ν aAµερικαν8ν Φιλελλ>νων, π�L π�λ%µησαν γι: τ5ν Mλληνικ5 2νε-
_αρτησ�α. ∆υστυ�8ς, J κατ�σταση τ�@ 2γ�λµατ�ς ε ναι ]σ�ηµη. Xρει�1εται 2ναστ>-
λωση κα, συντ>ρηση. xE�ω συ1ητ>σει τ3 θ%µα αKτ3 µD τ3ν δ>µαρ��, τ3ν κ. aAFραµA-
π�υλ�, κα, 2π�φασ�σαµε ν: συντ�ν�σ�υµε τ,ς πρ�σπ�θει%ς µας γι: τ5ν 2ναστ>λωση
κα, περαιτ%ρω 2_ι�π��ησ> τ�υ.

«Παντα��- παρ�-σα . παρ�υσ�α τ)ς �Eλλ%δ�ς»
– T� πρ
σ	φερε τ� <ρ�αι
ελληνικ� πνε4µα στ�ν <νθρωπ�τητα;
– Bλ%π�υµε τ5ν παρ�υσ�α τIς 2ρ�α�ας UEλλ�δας παντ�@. xE��υµε π�νω 2π3 200 πα-
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νεπιστ>µια στ,ς HΠA µD τµ>µατα κλασσικ8ν σπ�υδ8ν, &π�υ διδ�σκ�νται J 2ρ�α�α
Mλληνικ>, J 2ρ�α�α φιλ�σ�φ�α κα, J UEλληνικ5 Σκ%ψη. Στ5ν B�στlνη, π�L ε ναι J Gδι-
α�τερη πατρ�δα µ�υ, δηµι�υργε<ται τlρα ν%α =δρα Mλληνικ8ν σπ�υδ8ν κα, =να Mλλη-
νικ3 κ%ντρ�· Mτ�ιµ�1�νται =δρες Mλληνικ8ν σπ�υδ8ν κα, στ3 X�ρFαρντ κα, στ3 T1ωρ-
τ1τ��υν. Φυσικ: Q��υµε κα, τ5ν σ0γ�ρ�νη Pκπρ�σlπηση τIς UEλλ�δας, J ;π��α συν-
δυ�1εικατ: κ�π�ι� τρAπ� τ5ν 2ρ�α�α κα, τ5ν σ0γ�ρ�νη UEλλ�δα: O' aOλυµπιακ�,
2γ8νες –J Gδ%α τ�@ ν: παραµερ�1�υν τ: κρ�τη τ,ς διαφ�ρ%ς τ�υς (Pκε�ειρ�α) κα, ν: συ-
ναγων�1ωνται– πρ�%ρ�εται 2π3 τ5ν 2ρ�α�α UEλλ�δα. Γι’ αKτ3 τ3ν λAγ� qς aAµερικαν�,
εtµαστε περ>φαν�ι, π�L J UEλλ�δα 2ν%λαFε τ5ν MπAµενη aOλυµπι�δα τ�@ 2004. UYπ�ρ-
��υν π�λλ�, τρAπ�ι, µD τ�Lς ;π���υς αGσθανAµαστε τ5ν παρ�υσ�α τIς 2ρ�α�ας UEλλ�-
δας κα, τ5ν Mλληνικ5 παρ�δ�ση στ5ν σ0γ�ρ�νη 1ω> µας.

– \Hσαστε παρ]ν στ�ν παρ
υσ�αση τ�ς ^δρBσεως τ
4 θυγατρικ
4 ^δρBµατ
ς τ
4
5Ωνασε�
υ. T� ρ�λ
 πιστεBετε, _τι µπ
ρεI ν2 διαδραµατ�σ`η;

– E µαι π�λL εKτυ�>ς, π�L τ3 aΩν�σει� 2π�φ�σισε ν: πρ��ωρ>σHη στ5ν δηµι�υργ�α
Mν3ς θυγατρικ�@ 'δρ0µατ�ς, Mν3ς Mλλην�αµερικανικ�@ π�λιτιστικ�@ κ%ντρ�υ στ5 N%α
UYAρκη. UO κ. Στ%λι�ς Παπαδηµητρ��υ κα, ; τ%ως πρ%σFυς M�ικ ΣωτIρ��ς, κα, �' δ0�
στεν�� µ�υ φ�λ�ι, διευθ0ν�υν τ3 κ%ντρ�. Πιστε0ω, &τι θ: 2π�τελ%σHη =να κ%ντρ�, &π�υ
δDν θ: πρ�σελκ0Hη µAν� UEλλην�αµερικαν�Lς 2λλ: κα, aAµερικαν�Lς &λων τ8ν Pθνικ�-
τ>των. E µαι θερµ3ς Eπ�στηρικτ5ς αKτIς τIς πρ�σπ�θειας, π�L θ: συµF�λHη στ5ν δι�-
δ�ση τ�@ Mλληνισµ�@.

– N	ες <καδηµαϊκUς τ!σεις στ�ς HΠA, 
^ 9π
Iες Oπι�ειρ
4ν τ�ν «<ναδ�µηση» τ�ς πα-
γκ�σµιας ^στ
ρ�ας, κερδ�b
υν συνε�Lς Qδαφ
ς...

– Σπ�0δασα 'στ�ρ�α στ3 K�λλ%γι� τIς B�στlνης κα, Q�ω τ,ς δικ%ς µ�υ 2πAψεις. Πρ�-
σωπικ: θ: Qλεγα, &τι, &σ�ν 2φ�ρvi στ5ν 'στ�ρ�α, ε µαι παραδ�σιακAς. ∆Dν 2ν>κω σ’
αKτ�Lς π�L Pπι�ειρ�@ν ν: «2ναδ�µ>σ�υν» τ5ν 'στ�ρ�α, γι: ν: τ5ν πρ�σαρµAσ�υν στ,ς
2ν�γκες τIς Pπ��Iς µας. Πρ�σπαθ8 ν: Pκτιµ>σω τ5ν 'στ�ρ�α, &πως πραγµατικ: P_ε-
λ��θηκε κα, τ�Lς 2ρ�α��υς π�λιτισµ�0ς, γι: &,τι fταν στ5ν Pπ��> τ�υς. N�µ�1ω, &τι
αKτ3 ε ναι σηµαντικA. ∆Dν Q�ω καµµ�α 2π�λ0τως 2µφιF�λ�α γι: τ5ν Bπαρ_η τIς 2ρ�α�-
ας UEλλ�δας. UO π�λιτισµ3ς τIς 2ρ�α�ας UEλλ�δας EπIρ_ε κα, fταν καρπ3ς κα, Qργ� τ8ν
UEλλ>νων: τ�@ Πλ�τωνα, τ�@ Σωκρ�τη, τ�@ aAριστ�τ%λη κα, ]λλων.

�H σ�/ση τ)ς ν/ας µ� τν �ρ�α�α �Eλλ%δα
– ΠLς Kλ	πετε τ�ν σBγ�ρ
νη �Eλλ!δα σU σ�	ση µU τ� λαµπρ� της παρελθ�ν;
– Πρ�φαν8ς ε ναι δ0� διαφ�ρετικ�, κAσµ�ι. xAλλωστε Q��υν µεσ�λαF>σει τ�υλ��ι-

στ�ν δυAµισι �ιλιετ�ες. Πιστε0ω, &τι J σ0γ�ρ�νη UEλλ�δα ε ναι µι: [µ�ρφη  �lρα. M�α
�lρα, J ;π��α διαδραµατ�1ει π�λL σηµαντικ3 ρAλ� στ3ν κAσµ�. Στ: Bαλκ�νια µπ�ρε<
ν: συµF�λHη στ5ν π�λιτικ5 σταθερAτητα. O' HΠA Eπ�στηρ�1�υν τ5ν πρ�σπ�θεια τIς
UEλλ�δ�ς ν: Pπεκτε�νHη τ5ν �Gκ�ν�µικ> της Pπιρρ�5 πρ3ς τ3ν F�ρρi. UΩς µ%λ�ς τ�@ NATO
κα, τIς E.E. ταυτ��ρAνως, ε ναι J µ�ναδικ5 �lρα στ5 ν�τι�ανατ�λικ5 EKρlπη π�L
2ν>κει κα, στ�Lς δ0� hργανισµ�0ς. UH UEλλ�δα τlρα Pπεκτε�νει τ5ν Pπιρρ�> της πρ3ς
&λες τ,ς κατευθ0νσεις σ’ αKτ5ν τ5ν περι��>. UH �Gκ�ν�µ�α της, µD τ,ς µεταρρυθµ�σεις π�L
Pπι�ειρε<, 2ρ��1ει ν: πρ�σαρµA1εται στ5ν τε�ν�λ�γικ5 Pπαν�σταση π�L ]λλα_ε τ3ν
τρAπ� τIς 1ωIς µας. E µαι αGσιAδ�_�ς· πιστε0ω, &τι J Mλληνικ5 �Gκ�ν�µ�α Fελτιlνεται
σD τ%τ�ι� FαθµA, π�L κα, τ3 Pπ�πεδ� 1ωIς τ�@ -Eλληνα θ: FελτιωθHI κατ: π�λL στ: MπA-
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µενα 50 �ρAνια. Πρ�Fλ%πω, &τι J UEλλ�δα θ: ε ναι στ3ν MπAµεν� αG8να =να σταθερ3 κρ�-
τ�ς στ5ν EKρlπη κα, θ: εKηµερHI. Kα, 2ναµ%νω Fελτ�ωση τ8ν Mλλην�αµερικανικ8ν
σ�%σεων.

– Συ�ν2 Oπισκ	πτεσθε, OσεIς κα� W σBbυγ�ς σας, <ρ�αι
λ
γικ
Eς �Aρ
υς στ�ν πατρ�-
δα µας. Π
ι�ς <π� αRτ
Eς σGς Q�ει γ
ητεBσει cδιαιτ	ρως;

– E ναι δ0σκ�λ� ν: 2παντ>σω. Kι Pγ� κα, J σ01υγAς µ�υ Q��υµε =να Gδια�τερ� Pνδια-
φ%ρ�ν γι: τ5ν 2ρ�αι�λ�γ�α κα, γι’ αKτ3 Q��υµε PπισκεφθI 2ρκετ�Lς 2ρ�αι�λ�γικ�Lς
�lρ�υς σ’ ;λAκληρη τ5ν �lρα. xIσως θ: πρ%πHη ν: ;µ�λ�γ>σω, &τι J αtσθηση π�L Q�εις,
&ταν στ%κεσαι στ�Lς ∆ελφ�0ς, ε ναι µ�ναδικ>. ΣD καν%να µ%ρ�ς τIς UEλλ�δας 2λλ: κα,
γενικlτερα τ�@ κAσµ�υ δDν αGσθ�νθηκα Qτσι. Γι: µ%να κατ: κ�π�ι� τρAπ� 2π�τελε<
πραγµατικ: τ3 κ%ντρ� τ�@ Σ0µπαντ�ς, τ3ν hµφαλ3 τIς ΓIς κα, κατ: συν%πεια τ3ν σπ�υ-
δαιAτερ� 2ρ�αι�λ�γικ3 �8ρ� στ5ν UEλλ�δα γι: τ5ν κατανAηση τIς 2ν�πτυ_ης τ�@
2νθρlπ�υ. aEπιπλ%�ν ε ναι κα, =νας παν%µ�ρφ�ς τAπ�ς. M’ 2ρ%σει κα, J KAρινθ�ς κα,
συγκεκριµ%να J aAκρ�κAρινθ�ς µD τ: κ�στρα της 2λλ: κα, τ�Lς 2ρ�αι�λ�γικ�0ς της  �l-
ρ�υς. ΠρAσφατα, µD τ5ν Pπ�σκεψη τIς κ. Tιλ%γ Γκ3ρ στ5ν UEλλ�δα, ε �α τ5ν εKκαιρ�α
ν: τα_ιδ%ψω στ5ν Σαντ�ρ�νη κα, ν: Pπισκεφθ8 τ�Lς 2ρ�αι�λ�γικ�Lς �lρ�υς τ�@ νη-
σι�@. �Hταν γ�ητευτικ3 ν: Qρ�εσαι σD Pπαφ5 µD τ3ν π�λιτισµA, π�L ε �ε 2ναπτυ�θI
στ5ν Σαντ�ρ�νη λ�γ� πρ,ν 2π3 τ5ν µεγ�λη Qκρη_η τ�@ Jφαιστε��υ. M�@ 2ρ%σει κα, J
Σ�µ�ς. E ναι τAσ� [µ�ρφη J UEλλ�δα, µD τAσ� πλ�@τ� κα, hµ�ρφι�, π�L ε ναι δ0σκ�λ�
κανε,ς ν: 2π�µ�νlσHη συγκεκριµ%νες περι��%ς.

– Ed�ατε τ�ν εRκαιρ�α ν2 µελετSσετε Cλληνικ� φιλ
σ
φ�α;
– Στ3 K�λλ%γι� ε �α τ5ν εKκαιρ�α γι: =να ;λAκληρ� �ρAν� ν: σπ�υδ�σω τ5ν Mλλη-

νικ5 φιλ�σ�φ�α.
– ARτ� eταν W πρAτη σας OπαφS µU τ�ν Cλληνισµ�;
– Mεγ�λωσα στ3 Wellesley στ5ν Mασσα��υσσ%ττη, &π�υ EπIρ�ε Mλληνικ5 κ�ινAτη-

τα. Στ3ν δρAµ�, 2π%ναντι 2π3 τ3 σπ�τι µ�υ EπIρ�ε µ�α Mλληνικ5 Pκκλησ�α. UΩρισµ%ν�ι
2π3 τ�Lς φ�λ�υς µ�υ στ3 σ��λε<� fσαν -Eλληνες. xEτσι 2π3 τ: 16 µ�υ �ρAνια ]ρ�ισα ν:
µαθα�νω γι: τ5ν 'στ�ρ�α τIς UEλλ�δας. UΩστAσ� θ: Qλεγα, &τι J �Kσιαστικ> µ�υ Pπαφ5
µD τ3ν Mλληνισµ3 Qγινε στ3 πανεπιστ>µι�.

Π0ς 1λ/πει τ�2ς σηµεριν�2ς 3Eλληνες
– EYστε π
λE φιλικ�ς στ�ς σ�	σεις σας µU τ
Eς fEλληνες. T� σGς <ρ	σει στ�ν σBγ�ρ
-

ν
 fEλληνα;
– Θαυµ�1ω π�λλ: στ�ι�ε<α στ3ν �αρακτIρα τ�@ -Eλληνα. T3 γεγ�ν3ς &τι ε ναι Pκδη-

λωτικAς, P_ωστρεφ>ς. T3 ΣαFFατ�κ0ριακ�, π�L Pπισκεφθ>καµε µD τ5ν κ. T�πετ Γκ3ρ τ5ν
Σαντ�ρ�νη κα, τ5ν Kρ>τη, ; κAσµ�ς QFγαινε 2π3 τ: σπ�τια ? τ: καταστ>µατ� τ�υ κα,
µiς �αιρετ�@σε. AKτ5 J Pκδ>λωση τIς φιλ�_εν�ας,τIς γνωστIς MλληνικIς φιλ�_εν�ας,
ε ναι =να 2κAµη στ�ι�ε<� π�L θαυµ�1ω σ’ αKτ5 τ5 �lρα. Θαυµ�1ω κα, τ5ν �Gκ�γενει-
ακ5 δ�µ>, τ,ς σ�%σεις τIς MλληνικIς �Gκ�γ%νειας. Στ,ς HΠA µiς 2ρ%σει ν: ;µιλ�@µε γι:
τ,ς �Gκ�γενειακ%ς µας σ�%σεις, γιατ, τ,ς θεωρ�@µε σηµαντικDς γι: τ5ν συν��5 τIς κ�ι-
νων�ας. aAλλ: πιστε0ω στ3ν τ�µ%α αKτAν, π�ς Q��υµε ν: διδα�θ�@µε 2π3 τ5ν UEλλ�δα.
O' �Gκ�γενειακDς σ�%σεις Pδ8 ε ναι τAσ� στενDς κα, τ3 γεγ�ν3ς αKτ3 F�ηθvi στ5ν πα-
ραγωγ5 µιiς κ�ινων�ας �ωρ,ς PγκληµατικAτητα. UH Mλληνικ5 κ�ινων�α Q�ει �αµηλ: π�-
σ�στ: στ5ν �ρ>ση τ�@ 2λκ�3λ κα, στ5ν αKτ�κτ�ν�α... MD αKτ5ν τ5ν Qνν�ια µπ�ρ�@µε
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ν: διδα�θ�@µε 2π3 τ5ν UEλλ�δα. N: διδα�θ�@µε τ3ν σεFασµ3 πρ3ς τ,ς µεγαλ0τερες γε-
νι%ς. M’ 2ρ%σει π�λ0, π�L στ5ν Mλληνικ5 �Gκ�γ%νεια �' γ�νε<ς π�λλDς φ�ρDς µ%ν�υν µD
τ5ν �Gκ�γ%νεια τ8ν παιδι8ν τ�υς.

Θαυµ�1ω &λα αKτ: π�L πρ�αν%φερα, καθ�ς κα, τ3 γεγ�ν3ς &τι, &ταν �' -Eλληνες
;µιλ�@ν γι: τ5ν π�λιτικ>, µπ�ρε< ν: διαφων>σ�υν Qντ�να 2λλ: στ5ν συν%�εια δειπν�@ν
µα1�. -Oλ�ι �' -Eλληνες ε ναι π�λL εKθε<ς στ,ς σ�%σεις τ�υς.

– T2 παιδι! σας µαθα�ν
υν Cλληνικ!;
– O' τρε<ς κAρες µ�υ, 8, 13, 15 �ρAνων ;µιλ�@ν τ5ν Mλληνικ5 γλ8σσα καλ0τερα 2π3

Pµ%να, διAτι µελετ�@ν τ: Mλληνικ: κ�θε µ%ρα στ3 σ��λε<� κα, &λες τ�υς Q��υν UEλλην�-
δες φ�λες. T: παιδι� µ�υ Q��υν PνσωµατωθI στ5ν Mλληνικ5 κ�ινων�α κα, Q��υν γ�νει κ�ι-
νων�, τ�@ Mλληνικ�@ π�λιτισµ�@.

O5 πρ��πτικ�ς τ0ν �λλην�αµερικανικ0ν σ�/σεων
– ΠLς Kλ	πετε στ� µ	λλ
ν τ�ς Cλλην
αµερικανικUς σ�	σεις;
– Πιστε0ω, &τι Q��υµε τ5ν εKκαιρ�α ν: Pνδυναµlσ�υµε σηµαντικ: τ,ς Mλλην�αµερι-

κανικDς σ�%σεις. ∆Dν Eπ�ρ�ει 2µφιF�λ�α, &τι στ3 πρAσφατ� παρελθAν, τ: τελευτα<α 25-
30 �ρAνια, δ�κιµ�σθηκαν �' σ�%σεις µας· εt�αµε τ,ς καλDς 2λλ: κα, τ,ς ]σ�ηµες στιγµDς
σ’ αKτ5 τ5ν σ�%ση. aAλλ: δDν Eπ�ρ�ει 2µφιF�λ�α Pπ�σης, &τι κυττ�1�ντας στ3 µ%λλ�ν
Eπ�ρ��υν &λες �' πρ�ϋπ�θ%σεις, π�L ε ναι 2παρα�τητες γι: τ5ν Fελτ�ωση τ8ν σ�%σεlν
µας. Et�αµε στρατιωτικ5 σ�%ση, J ;π��α ε ναι π�ρα π�λL καλ>, τlρα Q��υµε κα, π�λι-
τικ5 σ�%ση γι: συνεργασ�α στ3 K�σσυφ�π%δι�, στ5ν B�σν�α, στ5ν εGρηνευτικ5 διαδι-
κασ�α στ5ν M%ση aAνατ�λ>. xE��υµε στεν5 συνεργασ�α στ5ν K0πρ�. O' HΠA κα, J
UEλλ�δα συνδ%�νται στεν�. Kατ: συν%πεια γι: π�λιτικ�Lς λAγ�υς hφε�λ�υµε ν: εtµα-
στε φ�λ�ι στ5ν MπAµενη δεκαετ�α· 2λλ: κα, στ3ν �Gκ�ν�µικ3 τ�µ%α Eπ�ρ��υν πρ��πτι-
κ%ς. T3ν τελευτα<� καιρ3 Fλ%π�υµε τ,ς 2µερικανικDς Mταιρε<ες ν: Pπιστρ%φ�υν στ5ν
UEλλ�δα κα, ν: Pπενδ0�υν. Γι: πρlτη φ�ρ: µετ: 2π3 2ρκετ: �ρAνια, τ3 1998, παρ�υ-
σι�σθηκε αn_ηση στ,ς P_αγωγDς 2µερικανικ8ν 2γαθ8ν στ5ν UEλλ�δα. ΣD γενικDς γραµ-
µDς πιστε0ω, &τι �' σ�%σεις µας Fελτιlν�νται κα, θ: Fελτιωθ�@ν 2κAµη περισσAτερ� στ3
µ%λλ�ν.

– T� θ2 θ	λατε ν2 Q�ετε 9λ
κληρAσει, _ταν λS@̀η W θητε�α σας gς πρ	σKυ στ�ν 5AθS-
να κα� θ2 Oγκαταλε�ψετε τ�ν �Eλλ!δα;

– ...∆Dν θ%λω �nτε ν: σκ%φτωµαι τ5ν πρ��πτικ5 ν: Pγκαταλε�ψω τ5ν UEλλ�δα. M’
2ρ%σει Pδ8 π�λ0. aAλλ: Pν π�σHη περιπτlσει, &ταν ;λ�κληρωθHI J θητε�α µ�υ κα, κληθ8
σD =να-δ0� �ρAνια ν: Pγκαταλε�ψω τ5ν UEλλ�δα, Pλπ�1ω ν: ε µαι σD θ%ση ν: π8 στ3ν
MαυτA µ�υ: Qκανα κ�θε πρ�σπ�θεια κα, 2ν�λωσα &λη µ�υ τ5ν Pν%ργεια γι: τ5ν Pνδυ-
ν�µωση τ8ν Mλλην�αµερικανικ8ν σ�%σεων µD =ναν θετικ3 τρAπ�. AKτ3 π�L µD Pν��λε<
µερικDς φ�ρDς ε ναι, &τι τAσ� Pµε<ς �'aAµερικαν�, &σ� κα, �' -Eλληνες διαφων�@µε τA-
σ� Qντ�να γι: θ%µατα τ�@ παρελθAντ�ς. Θ: fταν καλ0τερα, P:ν στρ%φαµε τ5ν πρ�σ�-
�> µας στ3 µ%λλ�ν. O' 'στ�ρικ�, µπ�ρ�@ν ν: 2σ��ληθ�@ν µD τ3 παρελθAν. aEµε<ς πρ%-
πει ν: Mστι�σ�υµε τ5ν πρ�σ��> µας στ3 µ%λλ�ν. Θ: ε µαι λ�ιπ3ν 'καν�π�ιηµ%ν�ς, P:ν
πετ0��υµε ν: συνδ%σ�υµε τ,ς δ0� αKτDς σηµαντικDς �8ρες, τ5ν UEλλ�δα µD τ5ν aAµερι-
κ>. Πρ%πει ν: δ�υλ%ψ�υµε π�λL σκληρ: πρ3ς τ5ν κατε0θυνση αKτ>. Kα, σiς ε πα, &τι
γι: αKτ3 τ3ν σκ�π3 θ: 2ναλlσω &λη µ�υ τ5ν Pν%ργεια.

N!νσυ Mπ�σκα
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�Eλληνικ	 κα� �υδαϊκ	 �ννια τ� «θε�»
�Aκ�µα κι 	ν παραδε�θ��µε π�ς τ�ν φυσικ�ν ν�µ� τ�ν �θεσε � Θε�ς, θ� πρ�π η ν� παραδε-

�θ��µε π�ς � φυσικ�ς ν�µ�ς ε#ναι µ$α %παρα&$αστη θε$α τ'(ις, π�) θ� πρ�π η ν� τ*ν σ�&εται �
πρ+τ�ς θ�σας α,τ*ν· γι’ α,τ� 0π�ι�ς µιλ2 γι� θα3µατα δ4ν (�ρει τ*ν �νν�ια τ�� θε��. O7 δια-
τρ$ψαντες κα9 :γκ3ψαντες στ*ν µελ�τη π'ντων τ+ν �ρατ+ν κι %�ρ'των πραγµ'των πλ��ν :πι-
σταµ�νως, �7 %ρ�α<�ι =Eλληνες, π�τ4 δ4ν ?σ�υρ$σθηκαν π�ς γν@ριAαν κ'π�ιαν :πιστBµη γι�
τ�ν θε�, γι’ α,τ� κα9 µετα(3 τ�υς δ4ν παρατηρBθηκε καµµι� φανατικ* θρησκευτικ* %ναµ�-
τρησις. ∆4ν DπEρ�ε στ*ν FEλλ'δα καµµι� 7ερ� &$&λ�ς, π�) ν� τ�)ς �δηγ E θε�λ�γικ'. �Aπενα-
ντ$ας G :λευθερ$α Hταν � �δηγ�ς τ�υς· κι �7 φιλ�σ�φ�ι 0π�ιας %π�κλ$σεως, θεωρ$ας I %ντιλB-
ψεως δ4ν κινδ3νευαν ν� καταστ��ν «%π�συν'γωγ�ι», κι 	ν %κ�µα Lρν��ντ� δηµ�σ$ως τ*ν
Mπαρ(ιν τ�� θε��. ∆4ν γν@ριAαν καν�να θε�λ�γικ�ν πανελλBνι�ν 0ρ� I καν�να �στω, κ'π�ι�ν
∆ελφικ�, π�) καθ�νας ν� Hταν Dπ��ρεωµ�ν�ς ν� τηρ E. FH θε$α λατρε$α Hταν θεσµ�ς τEς κ'θε
π�λεως, µ� κα9 π'λι δ4ν DπEρ�ε καν�νας ν�µ�ς π�) ν’ %παγ�ρευε τ*ν π$στιν σ’ Oλλ�υς I σ’ Oλλ�
θε�.

Xαρ' τ�υς Hταν ν� µαθα$ν�υν τ9ς θρησκευτικ4ς %ντιλBψεις Oλλων λα+ν, � δ4 περι&�ητ�ς π�-
λυθεϊσµ�ς στ�)ς φιλ�σ�φικ�)ς διαλ�γ�υς Hταν τ�σ� µ�ν�θεϊστικ�ς, π�) στ*ν πραγµατικ�τη-
τα λατρευ�ταν τ� θε��ν. �EνR+ ε#�αν θρησκε$α, δ4ν ε#�αν 0µως Sργανωµ�νη :κκλησ$α κα9 :παγ-
γελµατικ� (%µει&�µεν�) 7ερατε<� κα9 G π$στις δ4ν Hταν α,τ* π�) V3θµιAε τ*ν µετ� θ'νατ�ν AωB.
B�&αια τ*ν τBρησιν τEς τ'(εως τ�� κ�σµ�υ τ*ν %π�διδαν στ�ν θε� I στ�)ς θε�3ς, µ� π�τ4 µ4
τ*ν �νν�ια π�ς � θε�ς Vυθµ$Aει %κ�µα κα9 τ�ν θ'νατ� Xν�ς σπ�υργιτι��. Γιατ9 θα3µαAαν &�&αια
τ*ν σ�φ$α, τ*ν τ'(ιν, τ*ν Zρµ�ν$α τ�� Σ3µπαντ�ς κι α,τ� τ� �Aριστ�τελικ� «πρ
τ�ν κιν��ν»,
µ� π�τ4 δ4ν τ� ε#δαν σ�ν πηδ'λι� π�) Vυθµ$Aει 0λ�υς 0σ�υς κ'τω %π’ τ�ν \δι� ]λι� δια&ι��ν.
FO %ρ�α<�ς σ�φ�ς π'σ�ιAε ν� &ρ E µι�ν Oκρη γι� τ*ν πρ��λευσιν τ�� κ�σµ�υ· κι 	ν �γραφε σ3γ-
γραµµα, µ4 τ*ν Oπ�ψιν π�ς � K�σµ�ς πρ�Eλθε %π� τ� νερ� I %π� τ� π�ρ I %π� τ�ν %�ρα, π�τ4
δ4ν θ� κινδ3νευε ν� �λθ η %ντιµ�τωπ�ς µ4 τ� 0π�ι� 7ερατε<�.

Θ� µπ�ρ�3σαµε ν� ?σ�υρισθ��µε, π�ς � �Oρφε3ς, � =Oµηρ�ς κι � FHσ$�δ�ς Hσαν παγκ�σµ$ως
�7 πρ+τ�ι θε�λ�γ�ι· _στ�σ� καµµι� γενι� τ+ν FEλλBνων %ν� τ�)ς α?+νας δ4ν ε#δε τ� �ργα τ�υς
_ς «Zγ$α γραφB». M� κι � Σωκρ'της, κι � Πλ'των κα9 π�λλ�9 Oλλ�ι π'ρα π�λλ� ε#παν γι� τ�ν
θε�, µ� π�τ4 G διδασκαλ$α τ�υς δ4ν :λBφθη _ς θρησκει�λ�γ$α I _ς θρησκευτικ* κατB�ησις I
_ς θε�λ�γικ� δ�γµα, γιατ9 G Xλληνικ* σκ�ψις δ4ν Dπ�τ'�τηκε π�τ4 στ*ν 0π�ια θρησκευτικ*ν
π$στιν. Mπ�ρε< G θε$α λατρε$α ν� πρ�στατευ�ταν %π� τ�)ς ν�µ�υς τEς π�λεως, δηλαδ* %παγ�-
ρευ�ταν στ�ν �π�ι�νδBπ�τε ν� τ*ν :µπ�δ$A η ν� τελ Eται I ν� τ*ν παραµελ E, 0µως δ4ν %παγ�-
ρευ�ταν G π$στις σ’ Oλλ�υς I σ’ Oλλ� θε�.

Παρατηρ��µε λ�ιπ�ν, π�ς τ� bν�µα θε�ς στ* γλ+σσα τ�� �I�υδαϊσµ�� κα9 τ�� Xριστιανι-
σµ�� ��ει διαφ�ρετικ*ν �νν�ια %π’ α,τ*ν τ+ν %ρ�α$ων FEλλBνων. Στ�ν Xριστιανισµ� � Θε�ς ε#ναι
bν�µα κ3ρι�, γρ'φεται µ4 Θ κεφαλα<�, ε#ναι συγκεκριµ�ν�ς Θε�ς, ε#ν’ � Θε�ς τ�� Mωϋσ�ως, ε#ναι
� Για�&4 κα9 µ�ν�ν α,τ�ς Dπ'ρ�ει κι b�ι Oλλ�ς καν�νας, µ�ναδικ�ς κι %ληθιν�ς· :νR+ στ�)ς
=Eλληνες G λ�(ις δ4ν ε#ναι κ3ρι� bν�µα. �Aκ�µα κι 0ταν Dπ�τ�ν$στηκε � π�λυθεϊσµ�ς, κ�υ&�-
ντιαAαν γι� eνα Dπ�ρτατ� «bν»· κα9 τ� θαυµαστ� ε#ναι, π�ς µ4 µι� τ�τ�ια %ντ$ληψιν περ9 τ��
θε$�υ �7 θε�9 :(ανθρωπ$A�ντ� κι �7 Oνθρωπ�ι :θε�π�ι��ντ�. fEτσι γι� 0π�ι�ν =Eλληνα δ4ν
Lσπ'Aετ� τ�ν π�λυθεϊσµ�, δ4ν DπEρ�ε καν�νας :κκλησιαστικ�ς θεσµ�ς I gργ'νωσις τ�τ�ια π�)
ν� τ�ν καθιστ��σε «%π�συν'γωγ�»· κι 0π�ιαν %ντ$ληψιν �τρεφε γι� τ�ν θε�, δ4ν κινδ3νευε... ν�
µ* &ρεθ E παπ'ς, σ�ν π�θαινε, ν� τ�ν θ'ψ η, γιατ9 δ4ν DπEρ�ε καµµι� παλαι� κα9 καιν* «δια-
θBκη» �hτε �αραγµ�ν�ς «λ�γ�ς Θε��» κι �hτε καµµ$α λεγ�µενη «Πατερικ* θε�λ�γικ* Oπ�ψις»·
µ�ν� �7 συγγραφε<ς τEς Παλαι2ς κα9 τEς KαινEς ∆ιαθBκης α,τ�ανακηρ3�θηκαν «θε�πνευ-
στ�ι», :ν+ &λ�π�υµε π�ς καν�νας σ�φ�ς :κ τ+ν %ρ�α$ων FEλλBνων δ4ν παραλ�γ$Aεται �hτε στιγ-
µB, γι� ν� gν�µ'σ η τ� �ργα τ�υ «θε�πνευστα». FO FIππ�κρ'της, γι� παρ'δειγµα, στ*ν iρα τEς
?ατρικEς τ�υ :πιδ�σεως µιλ��σε κα9 γνωµ'τευε, 0,τι %φωρ��σε µ�ν� στ� %νθρ@πιν� σ+µα κι �µε-



νε �(ω %π� κ'θε θρησκευτικ*ν I φιλ�σ�φικ*ν λαϊκ*ν %ντ$ληψιν· κα9 τ�� Hταν δ3σκ�λ� τ*ν
0π�ιαν θεραπε$α ν� τ*ν &λ�π η _ς θε$αν :π�µ&ασιν. O7 σ�φ�9 πρ�γ�ν�$ µας τ*ν %ρ�* τ�� κ�-
σµ�υ π'σ�ιAαν ν� τ*ν &ρ��ν �(ω %π� τ�ν θε�, κα9 σ4 τ�3τη τ*ν �ρευνα π'νω στηρ$Aεται τ� «µ�-
τρ�ν π�ντων �νθρωπ�ς». fAρα κα9 τ+ν θε�λ�γικ+ν. Kα9 κανε9ς %π� α,τ�)ς δ4ν δι@�θηκε· µ�
�hτε κι � E,ριπ$δης, 0ταν «κλ$ν η τ�ν α,��να» µπρ�στ� στ�ν «Λ�γ�» _ς θε�ν τ�υ, κατ� τ�ν �Aρι-
στ�τ�λη, %π� καν�να «:κκλησιαστικ�» κατεστηµ�ν� δ4ν δι@�θηκε.

∆ιαπιστ@ν�υµε λ�ιπ�ν, π�ς � %ρ�α<�ς =Eλληνας Hταν Dπ��ρεωµ�ν�ς ν� τηρ E τ�)ς ν�µ�υς τEς
π�λεως-κρ'τ�υς, ν� µετ�� η στ� κ�ιν� κα9 µ�ν� 0ταν %διαφ�ρ��σε, Hταν %συγ�@ρητ� Zµ'ρτη-
µα. �Aλλ� µ4 τ� ν� µ*ν Dπ'ρ� η συγκρ�τηµ�νη :κκλησ$α µ4 _ρισµ�ν� θε�λ�γικ� «πιστε3ω»,
�νιωθε :λε3θερ�ς κα9 στ*ν σκ�ψιν, κα9 στ�ν λ�γ�, κα9 σ�ν π�λ$της, κα9 σ�ν π�ιητBς, κα9 σ�ν φι-
λ�σ�φ�ς. FEπ�µ�νως π$στις κα9 Zµαρτ$α ε#ναι σ�ν �νν�ιες %συABτητες στ�ν %ρ�α<� =Eλληνα·
δυστυ�+ς µ�ν�ν � �I�υδαϊσµ�ς κα9 � Xριστιανισµ��ς τ9ς παρBγαγαν.

B�&αια %π’ τ� �ργα τ�� Πλ'των�ς κα9 τ�� kεν�φ+ντ�ς διαπιστ@ν�υµε, π�ς :κε<ν� τ�ν καιρ�
µ$α (ε�ωριστ* «κ'στα» σ�φιστ+ν :π�δρασε στ� lθη τ+ν �Aθηνα$ων κα9 π�ς � Σωκρ'της τ��
Σωφρ�ν$σκ�υ %ντιτ'�θηκε σ’ α,τ�)ς «:ν@πι�ς :νωπ$Rω», κατηγ�ρ@ντας τ�υς π�ς %π� :γωισµ�
κα9 γι� �ρηµατισµ� µ4 τ*ν ρητ�ρικB τ�υς τ��νη Dπερασπ$A�νται τ*ν %δικ$α, :νR+ δ4ν πιστε3�υν.
=Eνας µ'λιστα %πρ�κατ'ληπτ�ς µελετητ*ς εhκ�λα διαπιστ@νει, π�ς G Aω* κα9 π�λιτε$α τ��
Σωκρ'τ�υς «:πικ�λλBθηκε» στ� πρ�σωπ� τ�� Xριστ��, G Aω* δ4 κα9 τ� Lθικ� π�ι�ν τ+ν σ�φι-
στ+ν σ’ α,τ� τ+ν γραµµατ�ων, φαρισα$ων κα9 σαδ�υκα$ων. FO Xριστ�ς τ+ν E,αγγελ$ων ε#ναι
� πι� ριψ�κ$νδυν�ς στ��αστ*ς κι � Lθικ@τατ�ς %π’ 0λ�υς τ�)ς %νθρ@π�υς (=Σωκρ'της), κα9
λ�γεται µ'λιστα π�ς %ργ�τερα µετ'ν�ιωσαν �7 �Aθηνα<�ι γι� τ*ν καταδ$κη τ�� Σωκρ'τ�υς κι
0τι �7 µηνυτ�ς τ�υ α,τ�κτ�νησαν (=�I�3δας). N� Dπ�γραµµ$σ�υµε %κ�µα π�ς � Σωκρ'της δ4ν
κατηγ�ρBθηκε γι� Oθε�ς (�hτε κι � Xριστ�ς). Στ*ν %π�λ�γ$α τ�υ δ4ν µ$λησε γι� θε�)ς κα9 µι-
λ��σε µ4 Oνεσιν γι� θε� (�hτε κι � Xριστ�ς µ$λησε γι� Tριαδικ�τητα, µ� κα9 π+ς θ� τ�� Hταν
δυνατ�ν;). FO Σωκρ'της κατηγ�ρBθηκε 0τι παραµ�λησε τ�)ς τ�πικ�)ς θε�)ς κι b�ι 0τι τ�)ς
%π�ρριψε. T�� καταλ�γισαν %µ�λεια στ�)ς θε�)ς τEς π�λεως κα9 καταπ'τησιν τ�� γ�Bτρ�υ τ+ν
�Aθηνα$ων· κα9 �7 κατBγ�ρ�$ τ�υ κα9 �7 δικαστ�ς τ�υ τ�ν ε#δαν σ�ν ταρα($α κι %νακαινιστB, π�)
τ'ραττε τ*ν %κηδ$α τ�υς (κι 0λα α,τ� µεταφ�ρθηκαν στ� πρ�σωπ� τ�� Xριστ��).

B�&αια φιλ�σ�φ$α ε#ναι G λεπτ�µερ*ς κα9 G διακα*ς :π$δ�σις τ�� %νθρ@π�υ ν� γνωρ$σ η κα9
ν� µελετBσ η πρ'γµατα π�) τ�ν :νδιαφ�ρ�υν. FH φιλ�σ�φ$α τ�� Σωκρ'τ�υς Hταν µ$α :πιστη-
µ�νικ* %νατ�µ$α τEς %νθρ@πινης ψυ�Eς _ς θε$ας κα9 π'ντιµης· «κατ�&ασε τ�ν �,ραν� στ�)ς
%νθρ@π�υς κι %ν�&ασε τ�)ς %νθρ@π�υς στ�ν �,ραν�», κηρ3ττ�ντας eνα πνευµατικ@τερ�ν θε�
π�) κατ�ικε< σ4 πνευµατικ�)ς να�3ς, δηλαδ* στ*ν ψυ�* τ�� καθεν�ς µας· µι� �νν�ια περ9 τ��
θε��, π�) τ*ν σφετερ$στηκε � Xριστιανισµ�ς. fAλλ�ι π'λι φιλ�σ�φ�ι πρ�σπ'θησαν µ4 τ*ν �ρευ-
να κα9 µ4 τ* λ�γικ* ν� :(ηγBσ�υν τ*ν πρ��λευσιν τ�� K�σµ�υ. Kι %π� 0,τι (�ρ�υµε, καν�να δ4ν
:(@ργισαν, 	ν διακBρυ(αν Oλλ�τε π�ς πρ��ρ�εται %π� τ� «π�ρ», Oλλ�τε %π� τ� «�δωρ», Oλλ�-
τε %π� τ�ν «∆$α», Oλλ�τε %π� κ'π�ι� «θε��ν α�τι�ν». Kα9 Oλλ�τε τ*ν δ3ναµιν π�) συγκρατε< κα9
δι�πει τ�ν κ�σµ� τ*ν Sν�µασαν «Λ�γ�ν».

=Oµως � �I�υδαϊσµ�ς κα9 � Xριστιανισµ�ς µ* ���ντες καµµι�ν �φεσιν σ4 καµµι�ν :πιστBµη
κα9 φιλ�σ�φ$α :φε�ραν τ*ν πι� εhκ�λη «φιλ�σ�φ$α»: τ�ν Θε� π�) τ� &λ�πει 0λα κα9 τ� τιµω-
ρε< 0λα κα9 :δ+ κα9 στ*ν «Oλλη AωB»· π�) θ� δ@σ η κ'π�τε στ�ν µ�λλ�ντα Oγνωστ� �ρ�ν�, τε-
λικ* κρ$σιν γι� τ*ν %δικ$α τ�� κ�σµ�υ τ�3τ�υ. Kα9 %π�ρε< κανε9ς π+ς δ4ν θεωρε<ται %δικ$α G
πρ�σµ�ν* τ�σων %δικηµ�νων ν� δ��ν, π�τε Oγνωστ�, τ*ν %π�δ�σιν δικαι�σ3νης.

fEτσι διαπιστ@σαµε µ4 τ� 0σα λε�θ�ντα, π�ς G �νν�ια τ�� θε�� ε#ναι %ν'λ�γη µ4 τ*ν µ�ρφωσιν
κ'θε λα��. =Eνας µ'λιστα :κ τ+ν FEλλBνων φιλ�σ�φων κα9 καταλBγω µ’ α,τ' τ�υ τ� λ�για,
ε#πε: «rAν τ� A+α ε#�αν κα9 λ�γ�, ε#�αν κα9 ��ρια, γι� ν� µπ�ρ��ν ν� κ'µν�υν %γ'λµατα κα9
Aωγραφι�ς, σ$γ�υρα �7 θε�9 τ+ν %λ�γων θ� Hσαν Oλ�γα κα9 τα�ρ�ι �7 θε�9 τ+ν τα3ρων».

�Aττα��ρις
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FH δηµ�σι�γραφικ* ?δι�τητα τ�� συγγραφ�α (D.D.) διαφα$νεται καθαρ� µ4 τ� σ)ν κα9
πλBν της. T� &ι&λ$� δ4ν ε#ναι παρ� πληρ�φ�ριακ� (�ωρ9ς ν�ες ?δ�ες) %λλ� µ4 στρωτ*
γλ+σσα, διηγηµατικ* πλ�κ* κα9 γλαφυρ�)ς τ$τλ�υς. T$ πραγµατε3εται; FO πρωτ�τυπ�ς
τ$τλ�ς καθ�ρ$Aει τ9ς πρ�θ�σεις τ�υ: CALENDAR-Humanity’s Epic = ηµερ�λ�γι�. FO :πικ�ς
%γ�ν τEς %νθρωπ�τητ�ς ν� καθ�ρ$σ η τ� %κρι&4ς �τ�ς. (FO Xλληνικ�ς τ$τλ�ς _ς :κ τ�3τ�υ
%τυ�Bς.). Παρ’ 0λ� π�) � D.D. &ασ$στηκε σ4 %στρ�ν�µικ4ς :ργασ$ες, τ� Gµερ�λ�γι� φα$-
νεται _ς «%φ�ρµ*» γι� συγγραφ* ε,ρωπαϊκEς FIστ�ρ$ας (κυρ$ως τEς ∆3σεως) µ4 %να-
γκαστικ* %ναφ�ρ� στ*ν �Aνατ�λ* (�Aσσυρ$α, A\γυπτ�, �Iνδ$α, �Aρα&$α).

=Oσ� γι� τ*ν Xλληνικ* συµ&�λ* στ*ν µ�τρησιν τ�� �ρ�ν�υ, Dπ��ρε@νεται ν� %ναφ�ρ η
gν�µατα (�Aρ$σταρ��ς, =Iππαρ��ς, Πτ�λεµα<�ς, M�των σ.σ.), �ωρ9ς ν� δηλ@ν η τ*ν κατα-
γωγB τ�υς, παρ’ 0λ� π�) %πευθ3νεται σ4 πλατ) διεθν4ς κ�ιν�. Ohτε &ε&α$ως :πισηµα$νει
τ*ν %διαφιλ�ν$κητη πρωϊµ�τητα τEς XλληνικEς γν@σεως/�ρευνας, %λλ� κα9 τ� θαυµα-
στEς %κρι&ε$ας %π�τελ�σµατα στ*ν %στρ�ν�µ$α κα9 τ� µαθηµατικ'. ∆4ν µνηµ�νε3ει τ�ν
%κρι&�στερ� %π� τ�ν σηµεριν� «Kλε�στρ�τ�υς #νιαυτ�ν» (-600 π.X.), gκταετE κ3κλ� µ4
λ'θ�ς 18 i. %ν� α?+να! Π�λλR+ µ2λλ�ν τ� µινωϊκ� Gλι�-σεληνιακ� Gµερ�λ�γι� µ4 9 γνω-
στ�)ς µEνες (�νθετ�ν «Kαθηµεριν*» 27-12-98) _ς κα9 τ� Dπ�λε$µµατα τ+ν πρ�κατακλυ-
σµια$ων π�λιτισµ+ν (Πυραµ$δες, Kυκλ@πεια, Στ�ν�ετA).

Στ*ν πρ�εισαγωγ* (EDρετBρι�, σ. 9) %ναφ�ρει: «$Aρ&α�� 'Eλληνικ� *τ�ς = 354 /µ. µ1
πρ�σθ2κη /µερ
ν» %ντ9 τ�� «�Oκταετηρ9ς Kλε�στρ'τ�υς M.O.= 365,24»! κα9 στ� «3Eτ�ς
2000 θ6 ε7ναι...»· (ε�ν2 τ*ν Xλληνικ*ν %ρ$θµησιν «τ� 1� *τ�ς 694η $Oλυµπι�δ�ς». Παρ’

DAVID DUNCAN, Kαλαντ�ρι
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�H &να'ρνλ(γηση τ+ς πρϊστρ-ας

'Η συµ=�λ> τ?ς @ν6 &ε�ρας #κδ�σεως στ>ν Aστ�ρBα τ?ς 'Ελλ�δ�ς καD τ�� Π�-
λιτισµ�� µπ�ρε� ν6 θεωρηθF? #G�&ως σηµαντικ> γι6 δH� λ�γ�υς: Πρ
τ�ν, εKσ�-
γεται µ1 αLτ>ν γι6 πρMτη φ�ρ6 µBα θετικ> καD @σφαλ>ς µ�θ�δ�ς &ρ�ν�λ�γ2σε-
ως τ
ν κρισBµων γεγ�ν�των τ�� Oµι&λMδ�υς @πωτ�τ�υ παρελθ�ντ�ς, π�P θεµε-
λBωσαν τ>ν @ν�=ασιν τ�� @νθρωπBν�υ ε�δ�υς @π� τ� #πBπεδ� τ�� QRSM�υ στ>ν Aστ�-
ρικ> Qω2, µ1 =�σιν κυρBως τDς πληρ�φ�ρBες @φ’ Uν�ς τ
ν @ρ&αBων συγγραφ�ων
γι6 @στρ�ν�µικ6 φαιν�µενα π�P συν�=ησαν στDς παν�ρ&αιες περι�δ�υς καD τDς
#πελθ��σες @φ’ Uτ�ρ�υ µετα=�λ1ς στ>ν γεωµ�ρφικ> εKκ�να περι�&
ν καD τ�πων,
@π� τ>ν #π�&> π�P αLτ�D Vπ?ρGαν �A &
ρ�ι καταγραφ�ντων συµ=�ντων Wως σ2-
µερα· καB, δεHτερ�ν, #φαρµ�Qεται / @στρ�ν�µικ> καD τ�π�γραφικ> αLτ> µ�θ�-
δ�ς συστηµατικ6 γι6 τ>ν &ρ�ν�εντ�πισιν σηµαντικ
ν «πρ�ϊστ�ρικ
ν» συµ=�-
ντων, πρ�σMπων, καταστ�σεων, @νακαλHψεων, π�λιτιστικ
ν #πιτευγµ�των κ.λπ.,

▲



0λ� π�) � D.D. (_ς %νταπ�κριτ*ς τEς «Christian Sience Monitor») %π� τ� 4� κεφ. συνε�+ς
%ναφ�ρεται στ�)ς «σ�φ�)ς» 7ερωµ�ν�υς κα9 στ� µε<A�ν θ�µα (;) τ�� Dπ�λ�γισµ�� τ�� Π'-
σ�α, ��ει _ς %ντ$&αρ� τ*ν %ντικειµενικ�τητα _ς πρ�ς τ�)ς Pωµα$�υς, Xριστιαν�)ς κα9
Φρ'γκ�υς. Π.�. «�A Pωµα��ι Aερε�ς κατ�στρεψαν τ� (:( FEλλ'δ�ς) /µερ�λ�γι� τ�υς πρ�-
σθαφαιρMντας µ?νες γι6 π�λιτικ�Pς λ�γ�υς» (σ. 73). «'H $EκκλησBα (%π�κτησε) µBα πνευ-
µατικ> ν�µιµ�π�Bησιν @π� τ>ν φιλ�σ�φBα τ
ν 'Eλλ2νων» (σ. 124). «'Iερ�... κατεστραµµ�-
να @π� Xριστιαν�Hς...».

=Oσ�ν %φ�ρ�2 στ� µαθηµατικ� τ+ν �Aρ$ων �Iνδ+ν, θεωρε< τ*ν �ρυσE :π��* (800 π.X. -
200 µ.X.) _ς «αLτ�ν�µη» (µ4 κ�ρυφα<� εMρηµα τ*ν θεσιακ* γραφ* τ+ν %ριθµ+ν µ4 9 σ3µ-
&�λα κα9 τ� µηδ4ν) παρ’ 0λη τ*ν %π�ρ$α τ�υ: «... π
ς �A $Iνδ�D *φθασαν στ� #κπληκτικ6
_πλ� σHστηµα, παραµ�νει µυστ2ρι�». (σ. 222). E#ναι µυστBρι�;

Συµπ�ρασµα: =Eνα ε,κ�λ�δι'&αστ� &ι&λ$� π�3, παρ� τ*ν :(ειδ$κευσιν, καλ3πτει τ� θ�-
µα «Xρ�ν�ς» (%ντ$στ�ι�α &ι&λ$α τ�� καθ. Θε�δ�σ$�υ, «�Oδ3σσεια Gµερ�λ�γ$ων» κα9 «Mε-
τρ@ντας τ�ν fA�ρ�ν� Xρ�ν�»).

Kων. Kαρµιρ1ντ2ς

O7 σηµεριν4ς συνθEκες AωEς (:πικ�ινων$α, πληρ�φ�ρησις, %ν'πτυ(ις τ+ν :πιστηµ+ν,
Xνια$α παιδε$α κ.λπ.) τε$ν�υν ν� :(αφαν$σ�υν τ9ς ?διαιτερ�τητες τ+ν τ�πικ+ν κ�ινωνι+ν.
Kα9 α,τ� συµ&α$νει b�ι µ�ν�ν στ� lθη κα9 τ� �θιµα %λλ� %κ�µα κα9 στ*ν γλ+σσα. Σπ'-
νια %κ�3ει κανε9ς ν� �µιλ��νται �7 τ�πικ4ς δι'λεκτ�ι. rAν δ4 :(�λειπαν (κα9 τε$ν�υν ν�
:κλε$ψ�υν) �7 διαφ�ρ4ς :κφ�ρ2ς τ�� λ�γ�υ, δ4ν θ� Hταν δυνατ�ν ν� µαντε3σ�υµε τ�ν τ�-
π� καταγωγEς τ�� �µιλ��ντ�ς. E#ναι O(ια G πρ�σπ'θεια 0σων µ��θ��ν, γι� ν� διασ@-
σ�υν τ� ?δια$τερα �αρακτηριστικ� Xν�ς τ�π�υ. fO�ι τ�σ� γι� τ*ν %να&$ωσ$ν τ�υς 0σ� γι�
τ*ν 7στ�ρικ*ν γν+σιν. fAλλωστε G %να&$ωσ$ς τ�υς δ4ν ε#ναι δυνατ�ν πλ��ν ν� :πιτευ�θ E
κα9 κ'θε τ�τ�ια %π�πειρα λαµ&'νει �αρακτEρα «φ�λκλ�ρικ��»-τ�υριστικ�� θε'µατ�ς,

ΘANAΣHΣ Π. KΩΣTAKHΣ, Xρ�νικ6 τ
ν TσακMνων, τ�µ. I∆´

µ1 @π�τ�λεσµα ν6 πρ�κHπτ�υν ριQ�σπαστικ6 π�ρBσµατα, τ6 Oπ��α @νατρ�π�υν
�ρδην τ>ν Kσ&H�υσα Wως τMρα &ρ�ν�λ�γησιν καD πρ�εκτεBν�υν &ρ�νικ6 πρ�η-
γηθε�σες φ�σεις τ?ς @νθρωπBνης δραστηρι�τητ�ς, π�P Wως τMρα γι6 διαφ�ρ�υς
λ�γ�υς &ρ�ν�εντ�πBQ�νταν @π� τ>ν κρατ��σα #πιστ2µη σ1 π�λP νεMτερες #π�-
&�ς.

3Eτσι γεγ�ν�τα π�P ε7&ε γBνει γενικ
ς @π�δεκτ�, aτι &ρ�ν�λ�γ��νται σ1 συ-
γκεκριµ�νες περι�δ�υς τ�� παναρ&αB�υ παρελθ�ντ�ς, @π�δεικνHεται µ1 @ναµ-
φισ=2τητη θετικ> #πι&ειρηµατ�λ�γBα, aτι *&�υν &ρ�ν�εντ�πισθ? λανθασµ�να.
Π.&. �A $Oλυµπιακ�D @γ
νες θεσπBστηκαν τ� 7.320 π.X. (καD d&ι τ� 776 π.X., aπως
@κρ�δαντα #πBστευε Wως τMρα / κατεστηµ�νη #πιστ2µη)· O Tρωικ�ς π�λεµ�ς διε-
G2&θη µεταGP 3.087 καD 3.078 π.X. (καD d&ι τ� 1.193 π.X.)· �A κατακλυσµ�D τ��
$ΩγHγ�υ καD τ�� ∆ευκαλBων�ς συν�=ησαν τ� 8.255 καD τ� 3.615 π.X. @ντBστ�ι&α·
/ πρMτη #µφ�νιση τ
ν 'Eλλ2νων-Πελασγ
ν, Oµιλ�Hντων µBαν παν�ρ&αια µ�ρ-
φ> τ?ς 'Eλληνικ?ς ΓλMσσας, σηµειMνεται τ� 28.000 π.X.· / παρ�υσBα τ�� $Aδ�µ,

▲
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%φ�� δ4ν ���υν πι� gργανικ*ν Xν�τητα µ4 τ*ν καθηµεριν*ν AωB. =Oµως στ�ν I∆´ τ�µ� τ+ν
«Xρ�νικ+ν τ+ν Tσακ@νων» � συγγραφε)ς Θ. Π. Kωστ'κης περισR@Aει lθη κα9 �θιµα, π�)
���υν σ��σιν µ4 τ*ν λαϊκ*ν λατρε$α. Kα9 ε#ναι διπλE G %($α Xν�ς τ�τ�ι�υ :γ�ειρBµατ�ς,
%φ�� κα9 διασR@A�νται, %λλ� κα9 %π�δεικν3�υν, 0τι �hτε κατ’ :λ'�ιστ�ν ���υν %λλ'(ει τ�
τυπικ� τ�υς παρ� µ�ν�ν στ9ς θεϊκ4ς :πικλBσεις. Συµ&α$νει δηλαδ* α,τ� π�) ε#�ε :πιση-
µ'νει κα9 � Στ. Kυριακ$δης, 0τι %σ3νειδα στ�ν λα� κα9 �7 δ3� θρησκε<ες συνυπ'ρ��υν,
�ωρ9ς ν� µ�λλ η τ�ν καθ�να α,τ* G %ντ$φασις τEς συνυπ'ρ(εως. Kα9 ε#ναι σ$γ�υρ�, 0τι κ'-
τι τ�τ�ι� &�ηθ�2 στ*ν α,τ�γνωσ$αν µας.

�Aθ. Kυκ�-στας

=Yψιστ� �ρ�σηµ� τEς 7στ�ρ$ας τEς %νθρωπ�τητας %πετ�λεσε G πνευµατικ* στρ�φ* τEς
νε@τερης E,ρ@πης πρ�ς τ�ν FEλληνικ�ν Π�λιτισµ�. FO κ�σµ�ς π�) σBµερα A��µε ε#ναι
πρ�ϊ�ν τ�� τρ�π�υ, µ4 τ�ν �π�<� G E,ρ@πη συν�λα&ε κα9 :(�φρασε τ*ν FEλλ'δα. FH ε,ρω-
παϊκ* διαν�ησις σ’ 0λες τ9ς :κφ'νσεις της (φιλ�σ�φικB, :πιστηµ�νικB, καλλιτε�νικB, π�-
λιτικB), καθ�ς OγγιAε τ� ν'µατα τEς Xλληνικ�τητ�ς, :κυριε3ετ� %π� τ� α?σθBµατα τ��
δ��υς κα9 τ�� %π�λ3τ�υ θαυµασµ��. Kι 0πως πρ��ωρε< �λ��να κα9 &αθ3τερα στ*ν κα-
ταν�ησιν τ�� FEλληνικ�� κ�σµ�υ, τ�σ� τ� δ��ς της κα9 � φιλελληνισµ�ς της µεγαλ@νει.

FH E,ρ@πη κα9 µαA$ της �λ�κληρ�ς � π�λιτισµ�ν�ς κ�σµ�ς, τ$µησαν τ*ν FEλλ'δα _ς µη-
τ�ρα, τ*ν λ'τρεψαν, τ*ν Mµνησαν µ’ 0λη τ�υς τ*ν π�ιητικ�τητα. O7 δ3� συγγραφε<ς τ��
παρ�ντ�ς &ι&λ$�υ συγκ�ντρωσαν µ4 περ$σσια :πιµ�λεια �αρακτηριστικ4ς ρBσεις µεγ'λων
πρ�σωπικ�τBτων παγκ�σµ$�υ κ3ρ�υς, π�) :(υµν��ν –� καθ�νας µ4 τ�ν τρ�π� τ�υ– τ�
FEλληνικ�ν Mεγαλε<�. O7 ρBσεις α,τ4ς –π�) %ριθµ��ν µερικ4ς Xκατ�ντ'δες– ε#ναι, καθ’
�µ�λ�γ$α τ+ν συγγραφ�ων, eνα µικρ� δε<γµα %π� :κε<να π�) ���υν γραφE κα9 ε?πωθE γι�
τ*ν FEλλ'δα κα9 τ*ν παγκ�σµια πρ�σφ�ρ' της. FO =Eλλην %ναγν@στης, δια&'A�ντ'ς τα,
σ$γ�υρα θ� α?σθανθ E DπερBφαν�ς κα9 θ� ε,λ�γBσ η τ*ν τ3�η τ�υ, π�) γεννBθηκε =Eλλη-

A. MΠENAP∆HΣ-K. ΣΠINOΣ, TB ε7παν �A G�ν�ι γι6 τ>ν 'Eλλ�δα
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τ�� φερ�µ�ν�υ @π� τ>ν K�υδαϊκ> παρ�δ�σιν jς πρMτ�υ @νθρMπ�υ, δ1ν ε7ναι πα-
λαι�τερη, =�σει τ
ν Vπ� τ?ς Π. ∆ιαθ2κης παρε&�µ�νων @στρ�ν�µικ
ν πληρ�-
φ�ρι
ν, τ�� *τ�υς 2.331 π.X.· / #µφ�νισις τ?ς AKγHπτ�υ στ>ν Aστ�ρBα γBνεται
µετ6 τ� 3.934 π.X., δεδ�µ�ν�υ aτι Wως τ�τε / σηµεριν> A�γυπτ�ς kταν π�ταµ�-
κ�λπ�ς τ�� NεBλ�υ κ.�.κ.

'Η Uλληνικ> Aστ�ρBα Vπ�φερε δειν
ς, jς γνωστ�ν, @π� διαστρε=λMσεις, @π�-
σιωπ2σεις, παρα&αρ�Gεις καD συρρικνMσεις &ρ�νικ1ς @λλ6 καD @Gιακ1ς #πD π�λ-
λ�Pς αK
νες, καD Vπ�φ�ρει καD σ2µερα #κ τ�� γεγ�ν�τ�ς, aτι �A @σ&�λ�Hµεν�ι µ’
αLτ2ν, G�ν�ι κατ6 καν�να, #σκεµµ�να συν2θως θυσι�Q�υν τ>ν @λ2θεια σ1 δι�-
φ�ρες σκ�πιµ�τητες, #νS
 @φ’ Uτ�ρ�υ �A mΕλληνες λ�γSω τ?ς µακραBωνης Aστ�ρικ?ς
καD πνευµατικ?ς @φασBας τ�� 'Ελληνισµ�� δ1ν µπ�ρεσαν π�τ1 ν6 @ντιτ�G�υν
@ρθρωµ�ν�ν #πιστηµ�νικ6 @ντBλ�γ� καD περιωρBσθηκαν στ>ν στε�ρα @ναπαρα-
γωγ> @λλ�τρBων #πιστηµ�νικ
ν δ�γµ�των. $Απ�τ�λεσµα τ?ς καταστ�σεως αLτ?ς
ε7ναι τ� γεγ�ν�ς, aτι σ2µερα / @νθρωπ�τητα @γν�ε� καD τ>ν πασBδηλη πραγµα-
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νας. fIσως ν� α?σθανθ E κα9 :ν���ς, δι�τι _ς φυσικ�ς %π�δ�κτης τEς %(επ�ραστης α,τEς
κληρ�ν�µι2ς :λ'�ιστα ν�ι'στηκε γι’ α,τBν, κα9 �τσι ν� καταν�Bσ η, 0τι γι� ν� σταθ E _ς
O(ι�ς %π�γ�ν�ς τ+ν γεννητ�ρων τ�� Π�λιτισµ��, θ� πρ�π η b�ι µ�ν� ν� γνωρ$σ η τ� �ργ�
τ�υς, %λλ', ���ντας α,τ� _ς πηγ*ν :µπνε3σεως, ν� πρωτ�στατBσ η κα9 π'λι στ*ν παγκ�-
σµια δηµι�υργ$α. �Aλλι+ς θ� :(ακ�λ�υθBσ η ν� φ�υσκ@ν η τ� στBθη τ�υ µ4 %ν�ητη φι-
λαυτ$α, διαλαλ@ντας πρ�ς κ'θε κατε3θυνσιν τ� �νδ�(�ν παρελθ�ν τ�υ, π�) π�τ4 δ4ν θ�-
λησε ν� γνωρ$σ η πραγµατικ', δικαι@ν�ντας τ� στ$�� τ�� Kα&'φη:

«3Aδ�Gα πρ�γµατα καD κινδυνMδη
�A *παιν�ι γι6 τ
ν 'Eλλ2νων τ6 KδεMδη».

Παν. Λ. Kυ�αλ1κης

Παρ’ 0λ� π�) ���υν περ'σει 59 �ρ�νια %π� τ*ν ε\σ�δ� τEς FEλλ'δ�ς στ�ν B´ Παγ�σµι�ν
Π�λεµ� κα9 47 �ρ�νια %π� τ*ν λE(ιν τ�� :µφυλ$�υ, G περ$�δ�ς α,τ* καλ3πτεται %π� �µ$-
�λη. A,τ� συµ&α$νει, γιατ9 G κ'θε µ$α πλευρ� θ�λει ν� φ�ρ�σ η τ� φωτ�στ�φαν� τEς δ�-
(ας στ� δικ� της κεφ'λι. Kα9 � τρ�π�ς ε#ναι διττ�ς: %π� τ*ν µ$α :κτ�(ε3�νται κατηγ�ρ$ες
κατ� τ+ν %ντιπ'λων κα9 %π� τ*ν Oλλη γ$νεται Dπερεκτ$µησις τ+ν φ$λων. M��ρι σBµερα
κανε9ς συγγραφε)ς δ4ν κατ@ρθωσε ν� %να�θ E Dπερ'νω τ+ν περιστ'σεων κα9 ν� κρ$ν η
µακρυ� %π� τ� α�µα π�) :�3θη. Kα9 δυστυ�+ς δ4ν Dπ'ρ�ει �?κ�γ�νεια, π�) ν� µ*ν �� η
θ3µατα µετα() τ+ν µελ+ν της κατ� τ*ν περ$�δ�ν α,τB. �Iδια$τερα G %π�δ�σις ε,θυν+ν
κατ’ %λλBλων :γγ$Aει τ� 0ρια τEς παρ'ν�ιας, 0ταν %ναφ�ρωνται στ�ν :µφ3λι� π�λεµ�.
fIσως G �ρ�νικ* περ$�δ�ς π�) π�ρασε ��ει %φαιρ�σει %π� τ�ν. �I. M'ργαρη τ� στ�ι�ε<�
τ�� φανατισµ��· \σως α,τ� ν� gφε$λεται κα9 στ*ν µετρι�π'θεια τ�� συγγραφ�ως. Γι� τ�ν
λ�γ� α,τ�, �ωρ9ς ν� %παρνEται τ9ς θ�σεις τ�υ κα9 τ9ς πρ�σωπικ�ς τ�υ κρ$σεις (πρ2γµα %π�-
λ3τως θεµιτ�), � M'ργαρης στ� &ι&λ$� τ�υ φρ�ντ$Aει ν� πρ�&ληθ��ν γεγ�ν�τα π�) �Aη-
σε � \δι�ς I ε#�ε Oµεση πληρ�φ�ρησιν %π� τ�)ς πρωταγωνιστ�ς τ�υς. Kαλ3πτει δ4 τ*ν 7στ�-

IΩANNHΣ MAPΓAPHΣ, 'H #π�π�ιoα τ?ς $AντBστασης 1941-1944

τικ�τητα, aτι O σηµεριν�ς Παγκ�σµι�ς Π�λιτισµ�ς ε7ναι Uλληνικ�ς (#πιστ2µη,
θεωρBα, τε&ν�λ�γBα, γλ
σσα-λ�γ�ς, δι�λ�γ�ς, δηµ�κρατBα, λ�γικ2, φιλ�σ�φBα,
µαθηµατικ�, θ�ατρ�, @θλητισµ�ς κ.λπ., κ.λπ. – qπαντα  Uλληνικ6) @λλ6 καD τ>ν
&ρ�νικ>ν πρ�τεραι�τητα τ?ς Uλληνικ?ς Aστ�ρBας *ναντι τ?ς Aστ�ρBας aλων τ
ν
�λλων #θν
ν.

'Η «σκληρ�τητα» τ?ς µεθ�δ�υ π�P εKσ�γει O κ. Κ.Β.Κ. στ>ν παρ��σαν *ρευνα
*γκειται στ� γεγ�ν�ς, aτι τ6 θετικ6 δεδ�µ�να (@στρ�ν�µικ6 καD τ�π�γραφικ�),
#πD τ
ν Oπ�Bων κυρBως στηρBQεται, ε7ναι µαθηµατικ6 καD συνεπ
ς @µ�&ητα @π�
τDς Kσ&H�υσες @π�ψεις τ?ς &ρ�ν�λ�γ2σεως, �A Oπ��ες =ασBσθηκαν @π�κλειστικ6
σ1 @=�=αιες t καD @σαφε�ς µαρτυρBες, π�P Vπ�ρ&�υν jς γν
µες σ1 @ρ&α�α κεB-
µενα, γν2σια t @λλ�ιωµ�να γι6 διαφ�ρ�υς λ�γ�υς καD σ1 δι�φ�ρες #π�&�ς, π�P
κατ6 καν�να #πικρατ��σαν O @νθελληνισµ�ς, O δ�γµατισµ�ς καD O σκ�ταδισµ�ς.
Συνεπ
ς / µελ�τη αLτ> δ1ν @π�τελε� _πλ
ς µι6ν �π�ψιν, π�P πρ�στBθεται στ�
ρε�µα τ?ς Aστ�ρικ?ς *ρευνας, @λλ6 σταθµ�ν καD καµπ>ν στ>ν π�ρεBα πρ�ς τ>ν
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@λ2θεια· E7ναι λ�ιπ�ν δυνατ�ν ν6 πρ�=λεφθF? =�σιµα, aτι @ργ6 t γρ2γ�ρα θ6
διαλHσFη τ� πλαστ� �Kκ�δ�µηµα τ?ς Kσ&H�υσας Aστ�ρBας καD θ6 συµ=�λFη πρ�σ-
δι�ριστικ6 στ>ν #Gαλ2θευσBν της.

'v Vπ�γραφ�µεν�ς, π�P #πD π�λλ6 &ρ�νια συνεργ�Q�µαι µ1 τ�ν κ. Κ.Β.Κ. στ�ν
«∆αυλ�», ε7µαι εLτυ&2ς, δι�τι #κδBδω σ1 «σ
µα» =ι=λB�υ τ� σHν�λ� τ�� *ργ�υ τ�υ,
κωδικ�π�ιηµ�ν�υ, πρ�σιτ�� καD εw&ρηστ�υ γι6 τ>ν παρ��σα καD τDς Uπ�µενες
γενε�ς, π�P µ1 τ>ν =�2θεια τ?ς γνMσεως τ�� @ληθιν��, d&ι παρα&αραγµ�ν�υ, πα-
ρελθ�ντ�ς θ6 µπ�ρ��ν ν6 καταν���ν =αθHτερα τ� παρ�ν καD ν6 π�ρεHωνται
@σφαλ�στερα στ� µ�λλ�ν.

∆ηµ. I. Λ1µπρυ
∆ιευθυντ>ς Περι�δικ�� «∆αυλ�ς»

Σηµε-ωση: T� @νωτ�ρω κεBµεν� ε7ναι O πρ�λ�γ�ς τ�� #κδ�τη τ�� ριQ�σπαστικ�� =ι-
=λB�υ τ�� κ. K.B. K�υτρ�υ=�λη «�H &να'ρνλ(γηση τ+ς πρϊστρ-ας κυρ-ως µ6 �1-
ση τ�ς &στρνµικ6ς πληρφρ-ες &ρ'α-ων συγγραφ9ων», π�P µ�λις #Gεδ�θη @π� τ�ν
«∆αυλ�».

ρ$αν τEς κατ��ικEς %ντιστ'σεως κυρ$ως τ+ν περι��+ν τ+ν �I�ν$ων, τEς ∆υτικEς Στερε2ς
κα9 τEς �Hπε$ρ�υ. FO συγγραφ�ας DπEρ(ε µα�ητ*ς τ�� E∆EΣ. T� &ι&λ$� τ�υ ε#ναι eνα �ρB-
σιµ�ν «:ργαλε<�» στ� ��ρια 0λων %νε(αιρ�τως, π�) :πιθυµ��ν ν� σ�ηµατ$σ�υν µι�  σφαι-
ρικ* γν@µη γι� τ� γεγ�ν�τα κα9 τ9ς α?τ$ες π�) τ� πρ�εκ'λεσαν.

�Aθ. Kυκ�-στας

Π�$ηση 7στ�ρικEς α,τ�γνωσ$ας �αρακτηρ$Aει τ*ν ν�α τ�υ συλλ�γ* � λ�γ�τ��νης κ. Γ.
Γκ$κας. FΩς περιπλ'νησις στ� 7στ�ρικ�ν µεγαλε<� τ�� FEλληνικ�� �θν�υς, τ� �ργ� %π�κτ�2
?δια$τερη %($α b�ι µ�ν� λ�γRω τEς γενικ@τερης παρακµEς τ�� π�ιητικ�� lθ�υς, Mφ�υς
κα9 θεµατ�λ�γ$�υ, τ*ν �π�$α 0λ�ι λ$γ�-π�λ) %ντιλαµ&αν�µαστε, %λλ� κυρ$ως δι�τι %π�-
δεικν3ει, 0τι � �µµετρ�ς λ�γ�ς παραµ�νει 7καν�ς ν’ %ντικαταστBσ η µ$αν (ερ* 7στ�ρικ*ν
%φBγησιν, πρ�σδ$δ�ντας παλµ� κα9 �µφασιν στ� πρ�σωπα κα9 γεγ�ν�τα τ�� παρελθ�ντ�ς
µας.

O7 στ$��ι 0µως τ�� κ. Γκ$κα δ4ν �αρακτηρ$A�νται %π� τ*ν α\σθησιν τEς στασιµ�τητας
κα9 τEς στε$ρας πρ�γ�ν�λ�γ$ας, %λλ� µεταστ�ι�ει@ν�νται :ν π�λλ�<ς σ4 µ�σα π�) γκρε-
µ$A�υν τ� σαθρ� ?δε�λ�γικ� κα9 π�λιτισµικ� σ3ν�ρα κα9 στεγαν', τ� �π�<α G :(�υσ$α :π�-
&αλε %ν� τ�)ς α?+νες, γι� ν� µπ�ρ E ν� διαιρ E κα9 ν� &ασιλε3 η ε,κ�λ@τερα κα9 καλ3τε-
ρα. Xαρακτηριστικ� ε#ναι δ3� :κτεταµ�να π�ιBµατα, %π’ α,τ� π�) περι���νται στ� &ι&λ$�,
%φιερωµ�να στ�)ς «T�3ρκ�υς π�) σκ�πτ�νται Xλληνικ'». M4 %π�λυτη φρ�νησιν � π�ι-
ητ*ς πρ�'γει τ*ν �?κ�υµενικ*ν Xλληνικ*ν σκ�ψιν, π�) φωτ�δ�τησε τ*ν %νθρωπ�τητα,
γυρν@ντας τ*ν πλ'τη σ’ 0λα τ� %ναφαν�ντα κατ� καιρ�)ς %ρνητικ� φαιν�µενα κα9 τ*ν
γνωστ* πλ��ν πηγB τ�υς.

M1ρις Mαµαν9ας

ΓIΩPΓOΣ ΓKIKAΣ, 'Eλλην�γ�νεια
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