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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια ! Περι!δικ&
Kυδαθηνα)ων 29, Πλ.κα

105 58 3Aθ4να.
Tηλ5φωνα: 3223957, 9841655.

Tηλε!µ!ι=τυπ!ς: 3314997.

•
TA Γραφε α τ!B «∆» λειτ!υργ!Bν

πρωινFς Gρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν. (καI Σ.JJατ!).

•
LIδρυτMς-3Iδι!κτ4της-
3Eκδ=της-∆ιευθυντ4ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
3ANιλλ5ως - M!υσPν 51

Παλαι& Φ.ληρ!.
•

Φωτ!στ!ιNει!θεσ)α - 3Aτελι5:
PRESS LINE

M.γερ 11, 3Aθ4να, τηλ.: 5221792.
3EκτυπQσεις:

Π. KOKKAΛHΣ
BιJλι!δεσ)α:

K. KONTOΓIΩPΓOΣ
•

• Tιµ4 RντιτSπ!υ: 1.500 δρN.
• ∆ωδεκ.µηνη συνδρ!µ4: 14.000 δρN.
• 3OργανισµPν κ.λπ.: 20.000 δρN.

• Φ!ιτητPν: 10.000 δρN.
• 3ETωτερικ!B: 80 δ!λλ. HΠA.
• LH συνδρ!µM καταJ.λλεται

κατA τMν Uγγραφ4.
• LH συνδρ!µM RνανεQνεται

αVτ!µ.τως µετA τMν λ4Tη τ!B
12µ4ν!υ. ∆ιακ!πM τWς συνδρ!µWς

γ)νεται µ=ν!ν κατ=πιν
τηλεφων4µατ!ς τ!B Uνδιαφερ!µ5ν!υ.

•
∆IAΦHMIΣEIΣ

∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•

TA Nειρ=γραφα δFν Uπιστρ5φ!νται.
•

XOλες !Y συνεργασ)ες καI τA
ταNυδρ!µικA UµJ.σµατα στM διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, M!υσPν 51

175 62, Π. Φ.ληρ!, 3Aθ4να.
•

Παρακαλ!Bνται !Y συνδρ!µητFς
π!Z Rλλ.[!υν διεSθυνση, νA τ&
γνωστ!π!ι!Bν στ& περι!δικ=.

•
3Aπαγ!ρεSεται \ Uν ]λ̂ω _ Uν µ5ρει

Rναδηµ!σ)ευση _ Rναµετ.δ!ση
καθ’ !Y!νδ4π!τε τρ=π!ν

δηµ!σιευµ.των τ!B «∆αυλ!B»
NωρIς τMν γραπτM aδεια τ!B Uκδ=τη.

∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

 Hλεκτρ$νικ'  Aλληλ$γραφ,α:
davlos@otenet.gr
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�H παγκ�σµια «πλεµικ� ε�ρ�νη», στ�ν �π�α �ναφ�ρθηκα �π� τ� στ�λη α τ�
στ� 99 τε"#ς τ" «∆αυλ"», δηλαδ� ( πρωτφαν�ς γι* τ�ν �νθρ+πινη ,στρ�α
-π#�, κατ* τ�ν �π�α ( ∆ιεθν�ς .E0-υσ�α µετετρ2πη, λ�γ3ω τ4ς -0απλ+σεως τ5ν
πυρηνικ5ν 6πλων, �ριστικ* κα7 �µετ2κλητα σ8 �π�λεµη 	ργ�νωση, δηµιυργε9
γι* τ:ς «φρε9ς» της τ�ν �ν2γκη ν�ων πρακτικ5ν -0υσιασµ", �δκ�µαστων ;ως
τ+ρα. �H �#ρ�στευση τ4ς «τελευτα�ας συνταγ4ς» της, µ8 τ�ν -φαρµγ� τ4ς �π�ας
παρ�τεινε κα7 διαι+νι=ε τ�ν δικ� της τ20η �δε5ν κα7 πραγµ2των, 6ταν , >λλες συ-
νταγ�ς της (�κνµικ�ς π�λεµς, πρπαγ2νδα, διπλωµατ�α, πνευµατικ� -κτρπ�
κ.λπ.) δ8ν �π�διδαν πι2, δηλαδ� ( τελευτα�α συνταγ� τ" «θερµ" πλ�µυ» (( µ�-
νη -φικτ� σ�µερα µρφ� πλ�µυ, � τπικ�ς, περιωρισµ�νης -κτ2σεως κα7 δι2ρκειας
π�λεµς, A#ι µ�ν δ8ν «λBνει» �λλ* -πιδειν+νει τ� πρ�Cληµα τ4ς -0υσ�ας), πετι�-
ται στ�ν κ2λαθ τ5ν �#ρ�στων κα7 στ� θ�ση της µπα�νει –τ�;

Σαρ2ντα κα7 πλ�ν #ρ�νια #ρει2σθηκαν µετ* τ�ν πρ+τη �τµικ� Gκρη0η, τ�ν
AIγυστ τ" 1945, στ� Xιρσ�µα, γι* ν* γ�νNη C�ωµα, 6τι , θερµ7 π�λεµι Oς
,στρικ� φαιν�µεν -τελε�ωσαν. T"τ εQ#ε σ*ν �πτ�λεσµα τ�ν πρ�σφατη �νιση τ4ς
δυαδικ4ς ;ως τ+ρα παγκ�σµιας -0υσ�ας (δυαδισµ�ς -0υσ�ας, 6ταν Rπ2ρ#Nη �δυ-
ναµ�α διε0αγωγ4ς πλ�µυ, �πτελε9 κεν�ν τBπν). .Aλλ* , πρακτικ8ς τ4ς δυαδικ4ς
-0υσ�ας διατηρ"νται (6λες σ#εδ�ν) �µετ2Cλητες στ�ν Sνισµ�νη ν�α µρφ� της.
T"τ µπρε9 ν* σηµα�νNη δB πρ2γµατα:

• UH 6τι ( ∆ιεθν�ς .E0-υσ�α δ8ν G#ει καταλ2Cει �κ�µη, 6τι, 6ταν κανε7ς εQναι πι*
�ριστικ* �π�λεµς, δ8ν µπρε9 ν* στηρ�=εται στ�ν δBναµη, δηλαδ� δ8ν µπρε9 ν*
-0αρτVW τ�ν Xπαρ0η κα7 -πιC�ωσ� τυ Iτε �π� τ�ν �κνµικ� Iτε �π� τ�ν Yργα-
νωτικ� (�νι#τ� Z συνωµτικ�) Iτε �π� τ�ν τε#νλγικ� Iτε �π� τ�ν πνευµα-
τικ�-�δελγικ�-πρπαγανδιστικ� Cιασµ� τ4ς �νθρωπ�τητας. ∆ι�τι [πλBστατα
6λι α τ7 , «π�λεµι» (�κνµικ�ς, Yργανωτικ�ς, τε#νλγικ�ς, �δελγικ�ς
κ.λπ.) �πτελ"ν τ* πρστ2δια, τ* σκαλπ2τια π: -ν τ�λει �δηγ"ν �ναγκαστικ*
κα7 Rπ#ρεωτικ* στ�ν θερµ� π�λεµ, δηλαδ� στ�ν \δη �ν�φικτ Z �ναπτελεσµα-
τικ� Z φθρπι� γι* τ�ν ]δια –συνεπ5ς κα7 τ* ]δια G#υν \δη �ριστικ5ς καταρ-
γηθ4 Oς πρακτικ8ς -0υσιασµ".

• UH 6τι ( ∆ιεθν�ς .E0-υσ�α γνωρ�=ει µ8ν 6τι , πρακτικ�ς της α τ8ς εQναι πι*
6λ κα7 πι� �τελ�σφρες κα7 =ηµιγ�νες γι’ α τ�ν, �λλ* ( φBση της ( ]δια Z τ� -π�-
πεδ κα7 ( πι�της τ5ν �νθρ+πων π: τ�ν συναπτελ"ν, δ8ν τ4ς -πιτρ�πυν, δ8ν
τ�ν καθιστ"ν ,καν� ν* τ7ς �ντικαταστ�σN4 µ8 >λλες.

.Eδ5 G#ω τ�ν -ντBπωση, 6τι Cρισκ�µαστε �κριC5ς στ� σηµε9, 6πυ γι* τ�ν .E0-
υσ�α «µ2γκωσε � κ�µπς στ� #τ�νι». Πραγµατικ2, 6πυ κι ̀ ν κυττ20ετε γBρω σας,
θ* δ4τε 6λα τ* Aργανα κι 6λυς τ:ς «φρε9ς» τ4ς ;ως τ"δε .Iσ#Bς ν* καταρρ�-
υν. .Aπ� τ7ς «�δελγ�ες» της δ8ν Cλ�πω ν* �π�µεινε πι* τ�πτε. .Aπ� τ:ς «πα-
τρι2ρ#ες» της, τ* ,στρικ2 της πρ�τυπα, τ* �νθρ+πινα «µντ�λα» της δ8ν Cλ�πω πι*
παρ* τ7ς γελιγραφ�ες τυς, π: -πιCι+νυν σ*ν κωµικτραγικ* λε�ψαν2 τυς.
.Aπ� τ:ς -ν δρ2σει πλιτικ:ς κα7 στρατιωτικBς της «(γ�τες» δ8ν �πµ�νυν
παρ* σκι2#τρα, φιγ"ρες κα7 µρµλBκεια, π: πλ�ν Iτε τ* #αµηλ�τερης δια-
νητικ4ς Rπστ2θµης >τµα τ:ς πα�ρνυν στ* σCαρ2. .Aπ� τ:ς πνευµατικ:ς
ταγBς της, -κε�νυς δηλαδ� π: �ναπαρ2γυν τ� -0υσιαστικ� ψε"δς στ�ν .Eπι-
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στ�µη, τ�ν Παιδε�α, τ�ν Στ#ασµ�, τ�ν T�#νη κ.λπ., δ8ν Cλ�πω ν* παραµ�νυν -ν
-νεργε�Vα παρ* µ�ν =ητιWνι µισθ5ν κα7 �0ιωµ2των, π: κι ;νας -ρασιτ�#νης -ρευ-
νητ�ς �ρκε9 γι* ν’ �πδε�0Nη τ�ν τραγικ� τυς �νεπ2ρκεια. [O, �ναγν5στες τ"
«∆» G#υν �πλαBσει τ�ν �π�στευτη -πιστηµνικ� γελιπ�ηση (�λλ* κα7 τ�ν
θρασBτατ� τυς �ντεπ�θεση λ2σπης κατ* τ" Περιδικ") τ5ν «πνευµατικ5ν»
α τ5ν πρακτ�ρων τ" .E0-υσιασµ", π: µ�ν µ8 τ* δεκαν�κια π: τ:ς πρ-
σφ�ρυν τ’ �φεντικ2 τυς στ�κυν �κ�µη στ7ς ;δρες τυς –`ν δ8ν πρπηλακ�=ω-
νται �π� τ:ς -0 �ν2γκης φιτητ�ς τυς]. .Aπ� τ:ς Cασικ:ς -γγυητ8ς µιWς τ20ε-
ως πραγµ2των, τ:ς δικαστ�ς, δ8ν Cλ�πω ν’ �πµ�νυν στ7ς ;δρες τυς παρ* συν�-
θως >τµα πB, �νε0αρτ�τως πρθ�σεων κα7 \θυς, ( -πιC�ωσ� τυς -0αρτWται
�π� τ� νµιµφρσBνη τυς Gναντι τ4ς -0υσ�ας. Kα7 Xτω καθε04ς.

Π�σ µπρε9 ν* κρατ�σNη α τ� ( συγκε#υµ�νη κατ2σταση, α τ� τ� µετα�#µι Z
κεν� µετα0: τ4ς παραδσιακ4ς πρ+ην µ2#ιµης .Iσ#Bς κα7 τ4ς ν�ας, τ4ς >µα#ης;
�O #ρ�νς δι2ρκει2ς της νµ�=ω, 6τι �σ"ται µ8 τ�ν #ρ�ν π: θ* #ρειασθN4, γι* ν*
γ�νυν πλ�ρως �ντιληπτ8ς ( �νεπ2ρκεια, ( �να0ι�της κα7 ( �να0ιπιστ�α τ5ν «(ρα-
κλ�ων» τ4ς ∆υν2µεως, σ’ 6λυς τ:ς τµε9ς π: α τ� -λ�γ#ει. �O #ρ�νς τ4ς πτ+-
σεως τ5ν \δη νεκρ5ν �λλ’ �κ�µη �τ2φων α τ5ν «ε�δ+λων», θεσµ5ν, Yργανωτικ5ν
σ#ηµ2των, �τ�µων, «ταγ5ν» κ.λπ. θ* διαρρεBσNη µ8 -πιτα#υν�µενες συν�πειες. Bλ�-
πω στ�ν �ρ#� τ:ς καταρρ�ντες παρε�σακτυς τ" δηµ�σιυ –πλιτικ" κα7 πνευ-
µατικ"– C�υ ν* λαµC2νυν στ2ση -πιθετικ� -ναντ�ν κ2θε �νθρ+πυ π: �ντι-
λαµC2νεται τ�ν �δυναµ�α τυς. O, -πιθ�σεις τυς, -ννε9ται, θ* στηρ�=ωνται στ�ν
παλι* –κι �τελ�σφρη πι*– συνταγ� τ4ς δι* τ4ς πρπαγ2νδας σπιλ+σεως τ5ν
>λλων σ8 συνδυασµ� µ8 τ�ν -πικυρ�α τ5ν καταλ�πων τ4ς Yργανωτικ4ς-διικη-
τικ4ς .Iσ#Bς (µυστικ5ν κα7 «�νικτ5ν» Rπηρεσι5ν, µη#ανισµ5ν �ναδε�0εως, πρ-
Cλ4ς, δηµιυργ�ας «κιν4ς γν+µης» κ.λπ.). Bλ�πω στ� συν�#εια τ�ν �π�λεµη .Iσ#:
ν* πρσπαθN4 �νεπιτυ#5ς ν* πρσεγγ�σNη Gλλγυς �νθρ+πυς, σ*ν σωσ�Cια, π:
;ως τ+ρα ( -0υσιαστικ� παρ2νια �π�ρριπτε στ� π"ρ τ� -0+τερν, γι* ν’ �να-
πληρ+σNη τ:ς µα#ητικ* νεκρ:ς κι >#ρηστυς πρ2κτρ�ς της. Στ� φ2ση α τ� θ*
συµC"ν κωµικτραγικ* πρ2γµατα, π: µ�ν 6σι τ* G=ησαν (π.#., γι* ν* περι-
ρισθ5 στ�ν τ�π µας, ( κ. hAννα Συνδιν" Z , κ.κ. M. Θεδωρ2κης κα7 Στ. kαρ-
#2κς*) θ* µπρ"ν ]σως ν* τ* περιγρ2ψυν-πρCλ�ψυν. T�λς στ� «καταληκτικ�
στ2δι» θ* -π�λθNη �π�τµα ( �πκ2λυψη τ" πτ+µατς τ4ς �π� τ� 1945 νεκρ4ς
hAµα#ης.

* * *
UAς µ" -πιτραπN4 ν* �πφθεγµατ�σω κι -γm µι* φρ* –δ8ν τ� G#ω πρ20ει α τ�

πτ�, 6πως γνωρ�=υν , �ναγν5στες τ4ς στ�λης α τ4ς: Bλ�πω µ�σα σ8 µ!α δεκαε-
τ!α (;ως τ� 2000 µ.X.) ν* G#υν τελει+σει 6λα.

Mετ�ωρ�ς

* �Oταν πρωτ�δηµ�σιε�θηκε τ� �ρθρ�δι� α�τ�, �� �ναφερ�µεν�ι �δ� τρε�ς καλλιτ"#νες ε$#αν τ�

�%�ωµα τ�& '�υλευτ).

[Σηµ.: T� �νωτ"ρω �ρθρ�δι� πρωτ�δηµ�σ�ευσα ψευδων�µως στ�ν «∆», τ.
101, σσ. 5791-2, τ�ν M;ι� τ�& 1990.]

13217∆ΑΥΛAΣ/210, CI��νι�ς 1999



K�ριε Λ;µπρ�υ,
MετF �π� πρ�τρ�πG �κλεκτ�ν µελ�ν µας καH

�ναγνωστ�ν τ�& «∆αυλ�&» �δ�, στGν CAµερι-
κK, εLρισκ�µεθα σKµερα εMς τGν ε�#;ριστη θ"ση
νF σ�& �πευθ�ν�υµε τGν παρ�&σα.

�Eνας �π� τ�Oς λ�γ�υς δηµι�υργ�ας καH
Pπαρ%ης τ)ς Πελ�π�ννησιακ)ς �Eνωσης CAµε-
ρικ)ς ε$ναι R �να'�ωση τ�ν �ρ#α�ων κλασσικ�ν
�γωνισµ;των εMς τGν κ�ιτ�δα τ�υς, τ�ν �ερ�
#�ρ� τ)ς COλυµπ�ας. MS τGν παρ�&σα �πιστ�-
λK µας θF θ"λαµε, �φ’ Uν�ς µSν νF σS �νηµερV-
σ�υµε γιF α�τK µας τGν πρ�σπ;θεια καH �φ’ Uτ"-
ρ�υ νF σS πρ�σκαλ"σ�υµε στ� �δρυτικ� συν"-
δρι� τ)ς �Eνωσης, Wπ�υ α�τG R δραστηρι�τητα
θF συXητηθY) �κτεν"στερα καH σS εMδικG Rµερ�-
δα. ZH Πελ�π�ννησιακG �Eνωση CAµερικ)ς
�δρ�θηκε πρHν �π� τ"σσερα #ρ�νια �π� στελ"#η
τ�ν πελ�π�ννησιακ)ς καταγωγ)ς \µ�σπ�νδι�ν
καH συλλ�γων µας �δ� εMς τGν ZEσπερ�α. ZH
�Eνωση λειτ�υργε� σS �π�πεδ� �κλεκτ�ρων, ��
\π���ι �ναδεικν��νται �ν;µεσα �π� τHς δι;-

σπαρτες ]ργανVσεις µας εMς τGν �µερικανικG
^πειρ� �νF διετ�α. T� �δρυτικ� συν"δρι� τ)ς
�Eνωσης θF πραγµατ�π�ιηθY) στG N"α ZY�ρκη
�π� τHς 24 µ"#ρι τHς 27 CI�υν��υ τ�& 1999. Πε-
ρισσ�τερες πληρ�φ�ρ�ες γι’ α�τ� καθbς καH γιF
τGν δ�µG τ)ς �Eνωσης θF µπ�ρ��σατε νF 'ρY)τε
στGν �στ�σελ�δα µας µS διε�θυνση www.pua.org.

KατF τG δι;ρκεια τ�& �δρυτικ�& συνεδρ��υ
τ)ς Πελ�π�ννησιακ)ς �Eνωσης CAµερικ)ς
]ργανVν�υµε Rµερ�δα µS θ"µα «.AναC�ωση τ"
Kλασσικ" .Aθλητισµ"» κ�ντF εMς τF �ρ#ικ;
τ�υ πρ�τυπα, εMς τGν κ�ιτ�δα τ�υ τGν COλυµπ�α.
BασικG �πιδ�ω%η τ)ς dς eνω Rµερ�δας θF ε$ναι
R �παρ#G γιF τGν τ"λεση κλασσικ�ν �γωνισµ;-
των �νF τετραετ�α σFν �π�κ�ρ�φωµα τ�ν συ-
νεδρ�ων τ)ς �Eνωσης, εMς τ�ν τ�π� π�O γ"ννησε
τ�ν COλυµπισµ� καH λ;µπρυνε τ�ν πλανKτη Γ).
�Oταν α�τ� τ� γεγ�ν�ς «λ;'Yη σ;ρκα, πνε&µα
καH ]στg», πιστε��υµε Wτι h#ι µ�ν� θF ';λYη τF
θεµ"λια τ)ς �να'�ωσης τ�& �ερ�& α�τ�& θεσµ�&,
�λλF θF δυναµVσYη �φ;νταστα τHς δι;φ�ρες

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

Γι/ τ0ν �να1!ωση τ2ν �Aγ3νων στ0ν �Oλυµπ!α

KBριε διευθυντ2,
Kατ* τ�ν δι2ρκειαν τ4ς πρσωπικ4ς µυ -ρεBνης περ7 τ4ς Rπ2ρ0εως τ" παγκρατ�-

υ ε]τε Oς �γων�σµατς µ8 τ�ν -πιστηµνικ�ν τυ µρφ�ν κατ2 τ�ν δι2ρκειαν τ5ν
.Oλυµπιακ5ν �γ+νων ε]τε µ8 τ�ν 6πιαν µρφ�ν κε#ωρισµ�νων παλαισµ2των, �ντι-
µετ+πισα τ� πρ�Cληµα τ� �π9ν ε�ς τ�ν σBγ#ρνν ,στρικ�ν πραγµατικ�τητα, συµ-
Cατ�ν κατ’ >λλυς, � µ�γας pOµηρς δ8ν �ναφ�ρει δι�λυ τ� παγκρ2τιν, α τ� π: κατ*
τ�ν Φιλ�στρατν -#αρακτηρ�σθη Oς «..τ2ν 6ν �Oλυµπ!7α τ8 κ�λλιστ�ν..».

Παρ20ενν, ν* Rπ2ρ#Nη παρµ�α «παρ2λειψις» -κ τ" µ2λιστα περιγραφικ" �Oµ�-
ρυ, 6πως κα7 ( Gκρη0ις τ" (φαιστε�υ τ4ς Θ�ρας, δι’ ;να �ντικε�µενν τ�σν σηµα-
ντικ�ν δι* τ�ν πλεµικ�ν λα�ν τ5ν �Eλλ�νων κα7 µ2λιστα πρ+της -πιλγ4ς δι’ [π2-
σας τ*ς πλεµικ2ς των �ναµετρ�σεις, Oς θ’ �πδει#θN4 κατωτ�ρω. Kα7 φυσικ5ς εRρ�-
θην πρ� τεραστ�υ διλ�µµατς πρ�ς �π�δει0ιν τ" γεγν�τς, 6τι τ� δυναµικ+τατν
α τ� �γ+νισµα Rπ4ρ#ε πρ� τ" Tρωικ" πλ�µυ κα7 πιθαν�ν �κ�µη παλαι�τερν.
Kα7 -δ5 �µιλ5 δι* τ�ν τελευτα�αν Sκατνταετ�αν τ4ς τετ2ρτης #ιλιετ�ας, τ λ2#ιστν,
π. A.T. Z π.X. κατ’ >λλυς, συµφ+νως µ8 τ*ς µελ�τας τ5ν κ.κ. Kων. KυτρυC�λη, τα-

T8 παν�ρ:αι�ν παγκρ�τι�ν

▲



πρ�σπ;θειες γιF τGν �παναφ�ρF τ�ν COλυ-
µπιακ�ν CAγVνων στGν κ�ιτ�δα τ�υς, τGν COλυ-
µπ�α. iE#�ντας πλKρη �π�γνωση τ�& ';ρ�υς
α�τ)ς τ)ς �π�στ�λ)ς, κ;ν�υµε jκκληση σS κ;-
θε e%ι� �Eλληνα καH φιλ"λληνα νF συστρατευθY)
εMς τGν µεγ;λη Mδ"α, π�O θF µεταµ�ρφVσYη τGν
Πελ�π�ννησ� �λλF καH \λ�κληρη τGν ZEλλ;δα,
εMς �να �π�ραντ� �Oλυµπιακ8 :ωρι�.

MS 'αθειF �κτ�µηση

ΓιF τGν Πελ�π�ννησιακG �Eνωση
CAµερικανικ)ς kπε�ρ�υ

ZO πρ�εδρ�ς τ�& ∆.Σ.
Mι:�λης Mι:αλακ�π�υλ�ς

ZO Γεν. Γραµµατ"ας
Γε3ργι�ς Kαλ<1ας

\ Πρ�εδρ�ς τ)ς CEπιτρ�π)ς
∆ηµ�σ�ων Σ#"σεων

Πα=λ�ς M�υρδ�υκ�<τας, Ph.D.
Tηλ. (212) 681-8991
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O> ?ρ�ι «φρ�κταλ», «�ερ�νι�», «πληρ�φ�ρ�νι�» κ.λπ.

0ι2ρ#υ -.�., µ�λυς τ4ς Γ.Y.Σ.1 κα7 Mπρ2ϊαν P�υ=, καθηγητ" ε�ς τ� Πανεπιστ�µιν
Σινσιν2τι τ5ν H.Π.A.γ. .Aπ�δει0ις ( �π�α συµCαδ�=ει µ8 τ�ν Xπαρ0ιν τ" �Oµ�ρυ Oς
σηµε�υ τµ4ς δι* τ* ,στρικ2 µας δεδµ�να. .Eκ τ5ν �νωτ�ρω πWς -ρευνητ�ς Z �να-
γν+στης �ντιλαµC2νεται τ�ν σηµασ�αν τ" #ρνλγικ" -ντπισµ" τ4ς γεν�σεως
τ" �Oµ�ρυ, -φ’ 6σν vπαντα τ* καταγραφ�ντα -0 α τ" θεωρ"νται σηµαντικ* δι*
τ�ν Sλληνικ�ν ,στρ�αν -0 [π2ντων, �δ�ως τ5ν �λλδαπ5ν φ�λων τε κα7 µ�.

A, τελευτα9αι Gρευνα� µυ Gφερν Oς �πτ�λεσµα τ�ν �νεBρεσιν �ρ#αιτ2της πλη-
ρφρ�ας, �κ�µη κα7 -κ τ4ς µ�#ρι πρσφ2τως θεωρυµ�νης Oς �ρ#αιτ�ρας, -κ τ5ν
.Aργναυτικ5ν τ" .Oρφ�ως, συµφ+νως µ8 τ�ν �π�αν ( E ρυν�µη -κτBπησε µ8 κτB-
πηµα «πτερν!Aειν», κα7 µ2λιστα ε�ς τ� κεφ2λι, �σ#υρ�τατν λ2κτισµα, τ�ν γ�γαντα
.Oφ�ωναδ, µ8 �πτ�λεσµα ν* θραBσNη τ:ς Yδ�ντας τυ κα7 φυσικ5ς ν* τ�ν -0υδετε-
ρ+σNη. �H παρυσ�α τ" παλα�σµατς α τ" ε�ς τ�ν Πελασγικ�ν µ"θν δηµιυργ�ας,
�πδεικνBει τ�ν >κρως παλαιτ2την Xπαρ0ιν πλεµικ4ς µρφ4ς τ" µεταγενεστ�ρυ
�γωνιστικ" παγκρατ�υ, -φ 6σν #ρησιµπιε9ται παρ�µιν λ2κτισµα, κBριν #α-
ρακτηριστικ�ν τ" �γων�σµατς, ε�ς τ�ν πρπνητικ�ν τ�#νην τ4ς «λακτικ4ς»ε. E�ς
τ�ν συν�#ειαν ( Xπαρ0ις παρµ�υ παλα�σµατς -κ τ" K2στωρς, µ�λυς τ4ς .Aργ-
ναυτικ4ς -κστρατε�ας, κατ* -π�θεσιν δB γιγ2ντων κα7 π2λιν BεCρBκωνς κα7 κατ�πιν

▲

CAγαπητ� περι�δικ�,
Παρακ�λ�υθ� µS �νδιαφ"ρ�ν τGν σειρF

eρθρων τ�& κ. ΠαναγιVτη CAναλυτ) στF τελευ-
τα�α τε�#η, Wπ�υ καταπι;νεται µS pνα σηµαντι-
κVτατ� XKτηµα, τ� \π��� θF µπ�ρ��σαµε νF
π�&µε Wτι 'ρ�σκεται στ� µετα�#µι� τ)ς καθωρι-
σµ"νης �νθρVπινης �πιστKµης �π� τG µιF (µS
τ�Oς καν�νες της, τ�Oς τ�π�υς της κι Wλα τF σ#ε-
τικ;) καH τ)ς πανσυµπαντικ)ς Xω)ς (q πραγ-
µατικ�τητας) �π� τGν eλλη, R \π��α, �Pτως q
eλλως, περιλαµ';νει τF π;ντα, Wλες τHς �ντιθ"-
σεις σS pνα περ�εργ� καλειδ�σκ�πικ� µωσαϊκ�
π�λλ�ν q µgλλ�ν eπειρων #ρωµ;των καH �π�-
#ρVσεων, ]πτικG πρ�σ"γγιση τ)ς \π��ας
(�ρκετF «φτω#G» Wµως) ε$ναι τF γνωστF «φρ2-
κταλ» (Wρ�ς π�O σS µ�α πρ�σπ;θεια �π�δ�σης
στF UλληνικF θF µπ�ρ�&σε νF j#Yη dς U%)ς: «π-

λυδι2ρθρωτα», «µεγαδι2ρθρωτα» q «�πειρ-
δι2ρθωτα»).

Π"ραν α�τ�ν, θF ^θελα µ"σsω τ)ς �πιστ�λ)ς
α�τ)ς νF πρ�τε�νω τ� U%)ς: ∆ια';X�ντας τGν
σειρF eρθρων τ�& κ. Π. CAναλυτ), στ;θηκα στ�ν
Wρ�, π�O #ρησιµ�π�ιε� γιF νF �π�δVσYη τ�
�γγλικ� infon. N�µ�Xω, Wτι R λ�ση π�O δ�θηκε,
δηλ. τ� «%ερ�νι�» δηµι�υργε� �ρνητικ�Oς συ-
νειρµ�Oς («%ερ�λας» κ.λπ.) καH dς �κ τ��τ�υ
�π�πρ�σανατ�λ�Xει τ�ν �π�δ�%� �ναγνVστη q
πρ�καλε� (καH τ� λ"ω µS Wλη τGν καλG πρ�α�ρε-
ση) καH µ�α Lφ"ρπ�υσα θυµηδ�α, R \π��α dς πι-
θαν� �π�τ"λεσµα j#ει τGν παραγνVριση τ�ν
Wσων σηµαντικ�ν θεµ;των �%ετ;X�νται στGν
Wλη µελ"τη. ΓιF Wλα α�τF πρ�τε�νω τGν �ντικα-
τ;σταση τ�& Wρ�υ «%ερ�νι�» �π� τGν �κρι'"-
στερη �π�δ�ση «πληρφρ�νι» (info[rmation]-



K�ριε Λ;µπρ�υ,
E$ναι �ρκετF γνωστG R δρ;ση τ�& Lπ�υργε�-

�υ «Π�λιτισµ�&». Σgς παραθ"τω eλλ� pνα
δε�γµα τ)ς «π�λιτιστικ)ς» πρ�σφ�ρgς τ�&
Lπ�υργε��υ «Π�λιτισµ�&» �π� δηµ�σ�ευµα κα-
θηµεριν)ς �φηµερ�δ�ς τ)ς 8ης CAπριλ��υ µS τ�τ-
λ�: «ΠαλεBει ν* =�σNη γι* 22 SκατµµBρια ( Πα-
λα�στρα». CAναφ"ρεται στ� δηµ�σ�ευµα, Wτι πρHν
�π� δ�� jτη τ� Kεντρικ� CAρ#αι�λ�γικ� Συµ-
'��λι� �ν"κρινε µελ"τη συντKρησης τ)ς Παλα�-
στρας τ�& Λυκε��υ τ)ς �ρ#α�ας CAθKνας, R
\π��α πρ�"'λεπε τGν στ"γαση τ�& µνηµε��υ καH
τG διαµ�ρφωση τ�& #Vρ�υ jτσι, tστε νF ε$ναι
πρ�σιτ�ς στ�Oς �πισκ"πτες. T� κ�στ�ς τ�ν �πα-
ραιτKτων �ργασι�ν uταν µ�λις 22 Uκατ�µµ�ρια
δρα#µ"ς. �Oταν Wµως XητKθηκε α�τ� τ� π�σ�
�π� τ� ZYπ�υργε�� «Π�λιτισµ�&», \ κ. E�;γγε-
λ�ς BενιX"λ�ς jδωσε τGν �π;ντηση Wτι τ� π�σ�
τ�ν 22 Uκατ�µµυρ�ων δρα#µ�ν δSν Lπ)ρ#ε.
KατF τGν γνVµη λ�ιπ�ν τ�& τ�τε Lπ�υργ�&

(CA)π�λιτισµ�& δSν µπ�ρ�&σαν νF διατεθ�&ν 22
Uκ. δρα#µSς γιF pνα �π� τF �νδ�%�τερα πνευµα-
τικF κ"ντρα τ)ς OMκ�υµ"νης, �νs� διατ�θενται
τ�ν vδι� καιρ� Uκατ�ντ;δες Uκατ�µµ�ρια δρα#-
µSς γιF τGν συντKρηση µνηµε�ων τ�& «περι�υ-
σ��υ» λα�& καH γιF δι;φ�ρα λ�υτρF ν�µαδικ�ν
]ρδ�ν τ)ς CAσ�ας. CAπ�τ"λεσµα: T� µνηµε�� πα-
ραµ"νει #ωρHς πρ�στασ�α καH διασsVXεται pως
σKµερα µ�ν� #;ρη στHς φιλ�τιµες πρ�σπ;θειες
κ;π�ιων �ρ#αι�λ�γων. �Oµως παραµ"νει \ κ�ν-
δυν�ς καταστρ�φ)ς τ)ς Παλα�στρας, �φ�&,
Wπως �ναφ"ρεται στ� δηµ�σ�ευµα, �� λ�θ�ι κιν-
δυνε��υν νF κατακερµατιστ�&ν, στ�ν #�ρ� φυ-
τρVν�υν �γρι�καστανι"ς, �� \π��ες κ�'�νται συ-
νε#�ς, �ν� τF κεραµικF δ;πεδα κινδυνε��υν νF
πληµµυρ�σ�υν �π� τF λιµν;X�ντα Pδατα τ�ν
'ρ�#�ν �νF πgσα στιγµK.

MS τGν σκ�πιµη �διαφ�ρ�α τ�υ φα�νεται, Wτι
πρ�σπαθε� τ� ρωµα�ικ� κρατ�δι� νF \λ�κλη-
ρVσYη τ� jργ� τ�& «Mετρ�π�ντικα», \ \π���ς συ-
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-κ τ" �Hρακλ�υςA, µ8 διαφρετικ�ν 6µως µρφ�ν, �πδεικνBει τ�ν Xπαρ0ιν τ" πα-
γκρατ�υ �π� �ρ#αιτ2των -τ5ν ε�ς τ�ν γν5σιν τ5ν �Eλλ�νων, κα7 CεCα�ως πρ� τ"
Tρωικ" πλ�µυ, π: τ�σν περιγραφικ+τατα γνωρ�=µεν -κ τ" �Oµ�ρυ.

Παρ’ 6λα α τ* τ� πρ�Cληµα Rπ2ρ#ει. ∆ι* π9ν λ�γν δ8ν �ναφ�ρεται �π� τ�ν pOµη-
ρν µ�α παρµ�α δραστηρι�της, τ�σν σηµαντικ� δι* τ:ς pEλληνας, -φ 6σν τ:ς Gδι-
δεν τ�ν ε καιρ�αν ν* διακρ�νωνται κα7 ν* γλυτ+νυν τ�ν =ω�ν των -0 [π2ντων τ5ν
-πιθ�σεων; Kα7 -δ5 Rπεισ�ρ#εται ( «λγικ�» �π2ντησις, δι�τι θεωρ5 A#ι τυ#α9ν τ� γε-
γν�ς, 6τι � pOµηρς δ8ν �ναφ�ρει τ� παγκρ2τιν. �Aπλ5ς τ�ν -π#�ν τυ, τ� πα-
γκρ2τιν δ8ν wτ �γ+νισµα µ8 τ�ν µεταγενεστ�ραν τυ -πιστηµνικ�ν µρφ�ν Oς �νω-
τ�ρω �νεφ�ρθη �λλ* πλεµικ� τ�#νη. Π�ραν τ" γεγν�τς 6τι ( πλεµικ� σBρρα0ις
τ4ς Tρ�ας δι�κψε τ�ν �γωνιστικ� δραστηρι�τητα τ4ς -π#4ς, κατ* τ* γραφ�µενα τ"
�0ιτ�µυ -ρευνητ" κ. Kων. KυτρυC�λη, µ8 τ* �π9α συµφων5.

Tελικ5ς, κα7 π2νττε λαµC2νντας Oς δεδµ�νν τ�ν παρυσ�αν τ4ς -σωτερικ4ς κα7
-0ωτερικ4ς -γκυρ�τητς τ4ς παρBσης, � pOµηρς πρ�πει ν* G=ησεν πρ� τ4ς «γνω-
στ4ς» (µερµην�ας, δι* τ:ς περισστ�ρυς τ�ν 8ν α�5να Z κατ’ >λλυς τ�ν 12ν.
Kατ* τ�ν πρσωπικ�ν µυ -κτ�µησιν � pOµηρς G=ησεν πλ: πρ� τ4ς 2ας #ιλιετ�ας π.
A.T., δι�τι δ8ν εQναι λγικ�ν ν* �γνN4 τ� παγκρ2τιν Oς �γ+νισµα, -ν35 τ� γνωρ�=ει

▲

Kαταστρ�φεται γι/ 22 Cκ. δρ:. � «Παλα!στρα» τ�= �Aριστ�τ�λ�υς

n = πληρ�φ�ρ[�α]-�νι�] q �π� τGν πι� �λε�θερη
�κδ�#G «γνωσι�νι».

T"λ�ς, ε�ελπιστ�, Wτι κ;π�ια στιγµG στ� µ"λ-
λ�ν θF �να'ιVσYη πλKρως R ZEλλ;δα τ�ν φιλ�-
σ�φικ�ν σ#�λ�ν, τ�ν µεγ;λων �πιστηµ�νων καH
τ)ς πραγµατικ)ς π�λυφων�ας καH µ"σα στF

στενF γεωγραφικ; της πλα�σια, �κτ�ς τ)ς ^δη
Lπ;ρ#�υσας «ZEλλ;δας» σS #�ρες τ�& �%ωτερι-
κ�&.

Φιλικ;
�Iω�ννης TσαµαλDς

CAθKνα



K�ριε διευθυντ;,
Kατ’ �ρ#Fς θF ^θελα νF �κφρ;σω pνα µεγ;-

λ� ε�#αριστ� καH εxγε γιF τ� eρθρ� τ�& κ. CAθα-
νασ��υ K�υκ�'�στα στ� τε&#�ς σας 207 «�H µε-
γ2λη �δ�α: �H �δελγ�α π: Gθαψε τ�ν πραι-
+νιν �Eλληνισµ� τ5ν τρι5ν .Hπε�ρων». E�#α-
ριστ�, γιατH τ"τ�ια eρθρα µS τ�ση �λKθεια καH
�π�δε�%εις µ�ν� στ� περι�δικ� σας µπ�ρε� κα-
νεHς νF τF 'ρY) καH εxγε, γιατH R �λKθεια Wσ� πι-
κρG καH yν ε$ναι πρ"πει νF λ"γεται καH στGν δι-
κK σας περ�πτωσι νF γρ;φεται. M�ν� τ�τε α�τ�ς
\ jνδ�%�ς τ�π�ς θF πρ��δε�σYη καH δSν θF π"σYη
στF vδια λ;θη τ�& παρελθ�ντ�ς, γιατH θF %"ρYη
τGν �λKθεια καH h#ι τGν πρ�παγ;νδα π�O �� δι;-
φ�ρ�ι θ"λ�υν νF µgς π�υλKσ�υν, γιF νF µπ�-
ρ�&ν νF συνε#�X�υν τGν �κµετ;λλευσι τ)ς Πα-
τρ�δας µας καH τ�ν κατ��κων της.

Σ#ετικF µS τ� eρθρ� τ�& κ. M;ρι�υ ∆ηµ�-
π�υλ�υ-CAπ�λλVνι�υ στ� τε&#�ς 207 «�O �φ-
ρισµ�ς τ4ς .Eπαναστ2σεως τ" 1821 �π� τ� Πα-
τριαρ#ε9» θF ^θελα νF σgς �νηµερVσω τH γρ;-
φει \ ∆ηµKτρι�ς Φωτι;δης στ� 'ι'λ�� τ�υ «ZH

∆�κη τ�& K�λ�κ�τρVνη», �κδ�σεις ∆ωρικ�ς,
1979 (σελ�δα 104).

«Mι* >λλη �π�φαση π: #ρωστι�ται 6µως
περισσ�τερ στ�ν πρδευτικ� κληρικ� Θε�-
κλητ Φαρµακ�δη κα7 λιγ+τερ στ�ν M2υερ,
wταν ( �νακ�ρυ0η τ4ς Sλληνικ4ς -κκλησ�ας Oς
�νε02ρτητης κα7 α τκ�φαλης. M8 τ�ν �φρι-
σµ� τ4ς -παν2στασης �π� τ�ν πατρι2ρ#η τ4ς
Π�λης, µ8 τ7ς συ#ν8ς �πστλ8ς δεσπτ2δων
στ�ν PBµελη ν* µιρ2συν συγ#ωρ#2ρτια κα7
τ7ς φC�ρες γι* κ�λαση ν* 0αναφ�ρυν τ:ς ρα-
γι2δες στ�ν τυρανν�α τ" συλτ2νυ, τ� πα-
τριαρ#ε9 εQ#ε 0επ�σει στ�ν συνε�δηση τ" �γω-
νι=�µενυ γι* τ�ν λευτερι* τυ λα". Γι’ α τ� κι
�π� τ�ν πρ5τ #ρ�ν τ4ς -παν2στασης , πα-
π2δες π2ψανε ν* µνηµνεBυν στ� πλυ#ρ�νι�
τυς τ’ Aνµα τ" πατρι2ρ#η. [...]

»hEπειτα κι �π’ α τ� �κ�µα τ� ναυµα#�α τ"
Nαυαρ�νυ, στ* #ρ�νια τ" Kαπδ�στρια, τ�ν
>νι0η τ" 1828, τ� πατριαρ#ε9 τ4ς Π�λης δ8ν
δ�στασε ν* στε�λNη τ�σσερις δεσπτ2δες κα7 τ�
µεγ2λ πρωτσBγκελ� τυ στ�ν �Eλλ2δα. .Aφ"
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Oς τµηµατπιηµ�να πλεµικ* παλα�σµατα, 6πως α τ� τ" .Oδυσσ�ως κατ* τ" A]α-
ντς, κα7 ταυτ#ρ�νως, ν* �ναφ�ρNη #αρακτηρισµ:ς κα7 Xπαρ0ιν τε#νικ5ν 6ρων, 6πως
«λ��»η δηλαδ� «λακτ�=ω», ε�ς τ* �Oµηρικ2 τυ Gπηθ, #αρακτηριστικ+τατα στι#ε9α τ"
παγκρατ�υ.

Kαταλ�γντας θεωρ5 �παρα�τητν ν* �ναφ�ρω, 6τι ( Xπαρ0ις τ" �Oµ�ρυ πλ: πρ�
τ4ς 2ας #ιλιετ�ας -κ τ5ν πραγµ2των �ναθεωρε9 κα7 τ�ν �λλαγ�ν τ4ς #ρνλγ�σεως
τ4ς �Eλληνικ4ς πρϊστρ�ας κα7 γενικ5ς τ4ς ,στρ�ας τ4ς φυλ4ς µας, �ν2γντας α τ�ν
�ρκετ*ς #ιλιετ�ας πρ� τ4ς δεδηλωµ�νης, µ8 τ* γνωστ* �πτελ�σµατα.

Φιλικ5ς

Λ�Aαρ�ς E. Σα11!δης
�Iστρικ�ς -ρευνητ�ς

α. H.A. Harris, Greek Athlets and Athletics, H;;;nson of London.
C. Περιδικ�ν «∆αυλ�ς», τ. 173, σελ. 10482 & 208 σελ. 13078.
γ. Περιδικ�ν «�Iερ* �Eλλ*ς» τ. 7υ - 8υ, σελ. 18.
δ. Robert Graves, «�Eλληνικ7 µ"θι», K2κτς.
ε. E σ., ( περ7 τ"τ τ�#νη µ�ρς τ4ς παλαιστικ4ς, Λε0ικ�ν τ4ς �Eλληνικ4ς γλ+σσης», Στεφ. Bυ=αντ�υ.
ς. .Aπλλ+νις P�δις, «.Aργναυτικ2», στ. 105, Kαρδαµ�τσας
=. .Oρφ�ως «.Aργναυτικ2» στ. 536: I. ΠασσWς, .Eγκυκλ. «�Hλ�υ».
η. «Λε0ικ�ν �Oµηρικ�ν« σελ. 198, E αγγ�λυ Kαφυνι+τη, Xαρ�σης.
θ. .Iλι2δς -K-, -Π-, «Λε0ικ�ν �Eλληνικ4ς Γλ+σσης», Στεφ. Bυ=αντ�υ, σελ. 781-782.

T8 OFκ�υµενικ8 Πατριαρ:εG� καH � �Eπαν�σταση τ�= ’21

νε#�Xει νF καταστρ"φYη πλ)θ�ς �ρ#α�ων µνη-
µε�ων, π�O εLρ�σκ�νται λ�γα µ"τρα κ;τω �π�
τGν �πιφ;νεια τ)ς π�λεVς µας. CEλπ�Xω, Wτι ��
�#θρ�H τ�& π�λιτισµ�& δSν θF \λ�κληρVσ�υν τF

σ#"δι; τ�υς.
iEρρωσθε

Παναγι3της Λ�ντA�ς
CAθKνα



K�ριε διευθυντ;,
ε�#;ριστη jκπλη%η R Uλλην�µ;θεια τ�& συ-

µπαθ�&ς κ. B�ρων�ς Π�λ�δωρα, τGν \π��α ε$#α
�κ�υστF («∆αυλ�ς», τ. 208). Θετικ� γεγ�ν�ς �π�-
σης, Wτι \ �ν λ�γsω π�λιτευτGς ε$ναι θαυµαστGς
τ�& CI�υλιαν�&, τ�ν \π��� �{τε Παρα';τη �{τε
CAπ�στ;τη �π�καλε�. CEντ�πωση µ;λιστα µ�&
κ;νει, πbς \ κ. Π�λ�δωρας �ντιπαρα';λλει τ�ν
CI�υλιαν� µS τ�ν Πα&λ�, dσFν νF πρ�κειται γιF
τ�Oς δ�� κ�ρι�υς �κφραστSς τ�ν δ�� πλευρ�ν
(ZEλληνισµ�& καH Xριστιανισµ�&) �ντιστ��#ως.

Πρ;γµατι \ CI�υλιαν�ς ε$ναι pνας φιλ�σ�φ�ς
κατ’ �%�#Gν π�λιτικ�ς, \ \π���ς �ναδεικν�εται
σS κ�σµ�κρ;τ�ρα· 'αθOς γνVστης καH �κ��ρα-
στ�ς µελετητGς τ�σ� τ)ς Uλληνικ)ς γραµµατε�-
ας Wσ� καH τ�ν U'ραϊκ�ν καH #ριστιανικ�ν
γραφ�ν, κατα%ιVνεται θεωρητικ�ς καH δι�ικη-
τικ�ς dς \ �νσαρκωτGς τ�& OMκ�υµενικ�&
ZEλληνικ�& ZOρ;µατ�ς, #;ρη στ� uθ�ς καH στ�
jθ�ς τ�υ. Kατ’ �ντιπαρ;θεση, \ Πα&λ�ς ε$ναι
pνας τυ#�διVκτης µS π�λιτικSς φιλ�δ�%�ες, \
\π���ς �ναδεικν�εται dς \ κ�ρυφα��ς �κφρα-
στGς τ)ς '��λησης γιF παγκ�σµια κυριαρ#�α
τ�& #ριστιανικ�& κινKµατ�ς καH κατ’ ��σ�αν \
Πα&λ�ς Rγε�ται τ)ς τερ;στιας πρ�σπ;θειας τ)ς
�π�#)ς τ�υ γιF τGν διεθν�π��ηση τ�& ZE'ραϊ-
σµ�&. E�τυ#�ς 'ε'α�ως π�O 'ρ"θηκαν καH 'ρ�-
σκ�νται καH θF 'ρ�σκωνται «δι2φρι Kρδ2-
τι» νF µgς �ν��γ�υν τF µ;τια παρF τGν �ντ�-
θετη γνVµη τ�& κ. B�υλευτ�&. ∆υστυ#�ς, \ κ.
Π�λ�δωρας, παρF τHς περH ZEλλ;δ�ς γνVσεις

τ�υ καH τ� hν�µα π�O φ"ρει (B�ρων), δηλVνει
ε�θαρσ�ς Lπ�στηρικτGς τ)ς «�Eλλην#ριστια-
νικ4ς πρτ2σεως»· Uν�ς α�τ�αναιρ��µεν�υ
�µαλγ;µατ�ς, τ� \π��� j#ει Mδια�τερως καH π�ι-
κιλ�τρ�πως πρ�'ληθ) -yν h#ι �πι'ληθ)-
εMδικ�ς �π� τ�ν π�λιτικ� #�ρ� π�O �κπρ�σω-
πε� \ vδι�ς, µ�λ�ν�ντας σKµερα πιF τ� µεγαλ�-
τερ� µ"ρ�ς τ�& π�λιτευ�µεν�υ φ;σµατ�ς.

T"λ�ς, γιF νF µGν µακρηγ�ρ�, θF σταθ� στ�
U%)ς: «T* -πι#ειρ�µατ2 µυ δ8ν τ* �ντλ5 �π�
τ�ν δγµατικ� τ" ∆ωδεκαθ�υ Z τ" Xριστια-
νισµ"». ZH παραπ;νω διατ�πωση π"φτει �νν�ι-
�λ�γικ�ς στ� κεν�, δι�τι ';σει τ)ς �στ�ρικ�φι-
λ�σ�φικ)ς jρευνας τ)ς Π�λιτικ)ς (�πιστKµης)
R δ�γµατικG �π�τελε� θεµελιακ� γνVρισµα καH
Pφ�ς τ�ν U'ραι�γεν�ν θρησκει�ν (Wπως \ Xρι-
στιανισµ�ς). �Oσ�ν �φ�ρ~g στ� ∆ωδεκ;θε�, δSν
Mσ#�ει κ;π�ια δ�γµατικG λ�γsω τ�ν φυσι�λα-
τρικ�ν καH �λευθερ�φρ�νων πλαισ�ων τ�υ· µ�-
ν�ν σS κ;π�ιες �π�#"ς τ�υ παρατηρ�&νται τυ-
π�λατρικSς �µµ�ν"ς, αMτ�~α π�λιτικ�ν �ναγκ�ν.
[CEπ’ α�τ�& συστKνω στ�ν φ�λτατ� κ. Π�λ�δω-
ρα νF λ;'Yη Lπ’ hψιν τ�υ τ� 'ι'λ�� µ�υ «Π�λι-
τικG Θε�λ�γ�α καH CI�υλιαν�ς»]. CEπιπλ"�ν στ�
vδι� σηµε�� τ�& �παντ~g καH \ κ. CAθαν;σι�ς
K�υκ�'�στας «... ( �ρ#α�α θρησκε�α δ8ν -στη-
ρ�=ετ σ8 κεν�να δ�γµα» («∆αυλ�ς», τ. 208, σελ.
13132).

E�#)ς jργ�ν, \ π�λυµαθGς κ. Π�λ�δωρας νF
παραµερ�σYη κ;πως τF Wσα στεγανF φ"ρει (καH
δικαι�λ�γηµ"να 'ε'α�ως, καθbς Wλ�ι µας �� δ�-
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κατ2φεραν ν* κατ�Cυν στ� MωριW, φανερ+-
νντας �π’ 6πυ περν"σαν «6τι δ8ν συν�φερε
πλ�ν ν* εQναι , pEλληνες ε�ς τιαBτην κατ2-
στασιν κα7 >λλα τια"τα, κα7 6τι Gπρεπε ν* γνω-
ρ�συν τ* συµφ�ρντ2 των κα7 ν* RπκBψωσι
τ�ν α #�να Rπ� τ� σκ4πτρν τ" κραταιτ2τυ
Συλτ2νυ», κατ2φεραν ν* φτ2συν στ�ν
Mπρα�µη κα7 ν* τ�ν πρσκυν�συν. .Aπ� ’κε9
τρ2Cη0αν στ�ν Π�ρ, 6πυ Cρισκ�ταν τ�τες �
Kαπδ�στριας. TIδωσαν γρ2µµα τ" Πα-
τρι2ρ#η κα7 τ4ς �IερWς Συν�δυ, π: µ’ α τ� µWς
πρσκαλ"σαν, στ’ Aνµα τ" Θε", ν* ... 0α-
ναγ�νυµε σκλ2Cι! �O Kαπδ�στριας τ:ς 0α-
π�στειλε, �παντ5ντας στ�ν πατρι2ρ#η, πmς δ8ν
µπρ"σαν ν* δε#τ"ν τ* 6σα τ:ς συµCBλευε,
«#ωρ7ς ν* -0α#ρειωθ5σι κα7 ν* παBσωσι τ" ν*
εQναι >νθρωπι κα7 #ριστιαν�».

.Aπ� κε�νη τ�ν �ρα γ�νηκε φανερ�, -0�ν �π�
τ:ς �λ�τελα κντ�φθαλµυς, πmς δ8ν µπ-
ρ"σε ν>τανε πι* �ρ#ηγ�ς τ4ς -κκλησ�ας τ"
Gθνυς µας, π: λευτερ+θηκε �π� τ* δεσµ2 τυ,
κ2πις π: ε]τε τ� \θελε ε]τε A#ι στεκ�ταν Rπ-
τα#τικ�ς τ" συλτ2νυ, µι* κι ( -κλγ� τυ
Gπρεπε ν* -πικυρωθ4 �π� τ� ντCλ�τι, π: εQ#ε
τ� λεBτερ 6πτες τ" γυστ2ρι=ε ν* τ�ν γκρε-
µτσακ�σNη.

ΓυρεBντας λιπ�ν δι�ρθωση σ’ α τ* φτι2-
σανε µι* -πιτρπ� �π� τρε9ς κληρικBς, π: ,
δB \τανε δεσπτ2δες κα7 τ�σσερις πλ�τες, µ8
πρ�εδρ τ�ν γ�ρ Παν"τσ NταρW, ν* µελε-
τ�συν τ� =�τηµα. Ψυ#� τ4ς -πιτρπ4ς στεκ�-
ταν C�Cαια � Φαρµακ�δης...».

MS πατριωτικ�Oς #αιρετισµ�Oς
Γε3ργι�ς XατAησταυρ!δης

COρλ;νδ�, ΦλVριδα, HΠA

�I�υλιαν�ς, Πα=λ�ς, ∆ωδεκ�θε�, Xριστιανισµ8ς
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στυ#�ι ZEλλαδ�τες j#�υµε Lπ�φ"ρει κ;π�τε �π�
α�τF) καH νF καταν�KσYη περισσ�τερ� 'ιωµα-
τικ�ς καH �νν�ι�λ�γικ�ς τGν LφG ��σ�ας τ�&
Uλληνικ�& π�λιτισµ�&. K;τι τ"τ�ι� θF uταν �φ"-
λιµ� καH γιF τ�ν vδι� �λλF καH γιF µgς (τ�Oς κυ-
'ερνωµ"ν�υς - δι�ικητικ�ς τ�υλ;#ιστ�ν)!

iOντως φιλικ�ς

�Aλ��ανδρ�ς X. MMτσι�υ
ZΩραι�καστρ� Θεσσαλ�ν�κης

Y.Γ. ZO Wρ�ς «∆ωδεκ;θε�» �π�τελε� συµ'ατ� πρ�σ-
δι�ρισµ� τ)ς �ρ#α�ας λατρε�ας. Πραγµατικ�ς συνδ"-
εται µS συγκεκριµ"νη φ;ση τ�& ZEλληνισµ�& («Kλασ-
σικK») καH δSν �π�δ�δει σηµασι�λ�γικ�ς \λ�κληρ�
τ� εxρ�ς τ�& θεϊκ�& στ�ι#ε��υ στGν �ρ#αι�τητα παρF
µ�ν� τ�ν 'ασικ� πυρ)να α�τ�&.

K�ριε Λ;µπρ�υ,
CAπ� καιρ� τVρα µS �πασ#�λε� R jρευνα

γ�ρω �π� τ�ν iOλυµπ�. E$µαι κ;τ�ικ�ς τ)ς
παρ�λ�µπιας περι�#)ς CEλασσ�νας. Στ�Oς
πρ�π�δες τ�& COλ�µπ�υ Lπ)ρ#αν �� �ρ#α�ες
π�λεις iAXωρ�ς, ∆�λ�#η, Π�θι�, K�φ�ς dς
καH R \µηρικG ∆ωδVνη.

ΠρHν λ�γ� καιρ� jπεσε στF #"ρια µ�υ �φη-
µερ�δα τ�& 1960, τGν \π��α σgς στ"λνω, Wπ�υ
δηµ�σιε�εται �ναθηµατικG στKλη, π�O 'ρ"-
θηκε τGν �π�#G �κε�νη στ� Π�θι�. A�τG R
στKλη σKµερα δSν %"ρω, yν Lπ;ρ#Yη q yν φυ-
γαδε�τηκε �π� �ρ#αι�κ;πηλ�υς, π�O δρ�&ν
µ�νιµα στGν περι�#K. CEπειδG Wµως θεωρ�
σπ�υδα�α τGν �φι"ρωση dς πρ�ς τGν γραφG
καH τ� κε�µεν�, τ� θ"τω Lπ’ hψιν σας, καH yν
�%�XYη τ�ν κ�π�, νF �σ#�ληθ�&ν �� συνεργ;-
τες σας.

∆αρδ�<µπας �Aθαν�σι�ς
CEλασσ�να

Φωτ�τυπ!α τ�= σ:ετικ�= δηµ�σιε<µατ�ς τDς
6φηµερ!δας «Φων0 τDς �Eλασσ�ν�ς», φ. ∆ευ-
τ�ρας, 12 ∆εκεµ1ρ!�υ 1960, σελ. 1η.

RH συµµετ�:0 τDς π�λεως Π<θι�ν στ8ν Tρωικ8 π�λεµ�

▲

K�ριε διευθυντ;,
Συµ'�υλε�θηκα λε%ικF καH φιλ�λ�γ�υς �λλF

τ�π�τε. Πρ�κειται γιF τ� ρ)µα κρ�1ω (Sκρεψα,
Sκρε1α καH κρ�ψε). iEτσι τ� eκ�υγα �π� γιαγιF
καH γ�νε�ς. Σηµα�νει θ"λω, Xητ�, �πιθυµ�.
iEδει%α �νδιαφ"ρ�ν, δι�τι �� Σ�υηδ�H #ρησιµ�-
π�ι�&ν µ�ν�ν τ�ν �νεστ�τα µS τGν vδια σηµασ�α
jag kräver (γιFγκ κρ"'ερ = θ"λω, Xητ�, �πιθυµ�,
�παντ�). �Aν Lπ;ρ#Yη κ;π�ια �π;ντηση �π�
τ�Oς εMδικ��ς, θF τ�Oς ^µ�υν ε�γνVµων. CAπ�
τ�Oς ρηµατικ�Oς #ρ�ν�υς π�O #ρησιµ�π�ι�&σαν
φα�νεται καθαρF UλληνικK. ∆υστυ#�ς, Wπως κα-

ταντKσαµε X�&µε µ"σα σS �µφι'�λ�ες.
ΣKµερα τ� 'ρ�σκω π�λO συγκινητικ� �π�

�γρ;µµατ�υς γ"ρ�υς καH γριSς νF �κ��Yη κανεHς
τ� Gρρωµαι, Gρρεσαι, Gρρεται καH �π� τ�ν πλη-
θυντικ� µ�ν�ν τ� Gρρωνται. �Oπως τ� κε9µαι,
κε9σαι, κε9ται καH �π� τ�ν πληθυντικ� µ�ν�ν τ�
κε9νται. �Oπως καH τ� τ�ς, τ�νς. O� Γ;λλ�ι λ"νε
mon, son ton. O� Π�ντι�ι λ"νε τ� µ�ν, τ� σ�ν, τα-
τυν", δηλαδG α�τ�υν�&. O� δικ�� µ�υ λ"γανε:
τ� µ�ν, τ� σ�ν, τυκυνι", δηλαδG �κειν�&.
Xρησιµ�π�ι�&σαν µ�ν�ν τ� ��δ"τερ� γ"ν�ς καH
τ� τ�π�θετ�&σαν µετF �π� τ� ρ)µα. �Oπως Gφε-

UAγνωστες CλληνικVς λ��εις �π8 τ8 �Iκ�νι� M. �Aσ!ας

TA  APXAIA EYPHMATA
EI™ ¶Y£ION

ZH �ναθηµατικG α�τG στKλη εLρ"θη
πρ�#θSς εMς τGν περι�#Gν Πυθ��υ dς �νε-
γρ;ψαµεν καH κατF πgσαν πιθαν�τητα
#ρ�ν�λ�γε�ται �π� τ)ς �π�#)ς τ)ς Tρ��ας.

ZH �φι"ρωσις j#ει dς U%)ς �IMAAXI
∆HΣTHMAPXOY ΠOΣEI∆ΩN ΠA
TPΩA∆I.

ZH Uρµηνε�α j#ει dς U%)ς: ZO Σ�µµα#�ς
∆ηστKµαρ#�ς �φιερVνει εMς τ�ν Π�-
σειδ�να διF τGν π�ρε�αν πρ�ς Tρ��αν.



CAγαπητS κ. Λ;µπρ�υ,
CAναφ"ρ�µαι στ� eρθρ� τ�& κ. K. Mαργ"τη,

µS τ�τλ� «20.000 �� CAθηνα��ι �πH K"κρ�π�ς», τ�
\π��� δηµ�σιε�εται στ� τε&#�ς 207, τ�& περι�-
δικ�& σας. ZO κ. Mαργ"της �ναφ"ρεται στ�ν
µ&θ� τ�& ∆ευκαλ�ων�ς καH τ)ς Π�ρρας, �λλF
�πιθυµ� νF �πιστKσω τGν πρ�σ�#K τ�υ σS µε-
ρικSς λεπτ�µ"ρειες τ�& µ�θ�υ, dς U%)ς: [...]

�Oπως σωστF �ναφ"ρει \ κ. Mαργ"της, \ ∆�ας
�λληγ�ρε�ται εMς τ�ν �νθρVπιν�ν ν�&ν. O�σια-
στικF α�τ� σηµα�νει, Wτι \ �νθρVπιν�ς ν�&ς j#ει
τερ;στιες δυνατ�τητες, πρgγµα τ� \π��� µgς τ�
πιστ�π�ιε� καH R �πιστKµη, δι�τι, dς γνωστ�, σK-
µερα #ρησιµ�π�ι�&µε µ�ν� τ� 10% περ�π�υ τ)ς
δυνατ�τητας τ�& �γκεφ;λ�υ µας. ZO �Eλλην q \
K"κρ�ψ ε$#αν τG δυνατ�τητα νF #ρησιµ�π�ιK-
σ�υν τ� 100% τ�& �γκεφ;λ�υ τ�υς. ZΩς �κ τ��-
τ�υ \ ∆ευκαλ�ων δSν #ρει;Xεται νF κ;νYη �π�-

γραφK, ';X�ντας πετραδ;κια α�τ�ς �π� τGν µιF
µεριF καH R Π�ρρα �π� τGν eλλη. ZAπλg, ';X�-
ντας τGν πρ�σ�#K τ�υ στ� θ"µα, \ ∆ευκαλ�ων
γνωρ�Xει �µ"σως π�σ�ι eνθρωπ�ι j#�υν σωθ).
iAλλη ε$ναι R �λληγ�ρ�α τ�ν λ�θων. T� vδι�
Mσ#�ει καH γιF τGν Πρωτ�γ"νεια [...]

E�#αριστ� τ�ν κ. Mαργ"τη γιF τ� dρα�� τ�υ
eρθρ�, τ� \π��� δ�νει τGν jµπρακτη �πι'ε'α�ω-
ση, Wτι R �ρ#α�α ZEλληνικG Mυθ�λ�γ�α ε$ναι
γραµµ"νη στG γλ�σσα τ�ν µεγ;λων µυστ�ν,
�λλF µ"σα �π� �κε� µπ�ρε� νF �νακαλ�ψYη κα-
νεHς τ� µεγαλε�� τ�ν πρ�γενεστ"ρων �νθρVπων.

MετF τιµ)ς
Θε�δωρ�ς EXσταθ!�υ

Senior Systems Analyst BS, MS, Massachusetts
Institute of Technology

CAθKνα
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K�ριε διευθυντ;,
T� �κ�λ�υθ� �π�σπασµα (�ν µεταφρ;σει) τ�

'ρKκαµε στ� 'ι'λ�� «Handbuch der deutschen
lyeschichte», τ�& A�στριακ�& Leo Just (Band 5
Seite 11), �κδ. 1968 ('λ. καH φωτ�τυπ�α τ�& πρω-
τ�τ�π�υ):

«hEτσι -πιδρVW στ�ν τελευτα�α της φ2ση (
Sλληνικ� �πικ�α-α τκρατρ�α µ8 τ�ν Sλλη-
νικ� πλιτισµ� στ� CαρCαρικ� -νδ#+ρα, 6πως
στ� N�τια Pωσ�α στ:ς ΣκBθες, στ�ν �Iσπαν�α
στ:ς λα:ς τ4ς .ICηρικ4ς #ερσν�συ, στ�
Mασσαλ�α, στ�ν .Iταλ�α, στ:ς K�λτες στ� Γα-
λατ�α κα7 N�τια Γερµαν�α· παντ" τ� �ν+τερ
κινωνικ� στρ5µα εQναι συνυφασµ�ν µ8 τ�
Sλληνικ� στι#ε9».

T� �π�σπασµα α�τ� ε$ναι pνα �κ�µα στ�ι-
#ε��, π�O �π�δεικν�ει τGν παραδ�#G τ)ς �νω-
τερ�τητας τ�& Uλληνικ�& π�λιτισµ�& �π� %"ν�υς
�πιστKµ�νες, Wπως \ συγκεκριµ"ν�ς συγγραφ"-
ας Leo Just, π�O #αρακτηρ�Xει µ;λιστα τ�Oς πρ�-
γ�ν�υς τ�υ dς «'αρ';ρ�υς».

ZH διαπ�στωση α�τG ε$ναι jκδηλη σS µεγ;λ�
'αθµ� στ� �%ωτερικ�, σS �ντ�θεση µS τ�Oς νε�-
';ρ'αρ�υς τ�& Pωµα�ικ�υ Kρατιδ��υ, π�O τGν
�γν��&ν.

MS �κτ�µηση
KωνσταντGν�ς Περ. Nτ�νYς

Γι�ννης Mι:. T�ντAερης
Φ�ιτητSς CIατρικ)ς Σ#�λ)ς Πανεπιστηµ��υ Bι"ννης.

Πφ;ιλγκ;σσε, Bι"ννη

ρ�ς τ, 0�Cγαλ�ς τ = τ� j'γαλες. Πρ"πει νF πρ�-
"ρ#εται �π� τ� ρ)µα -κC2λλω. �Oπως λησµ�-
ντσα τ �π� τ� λησµ�νησα κ.λπ. ∆Sν #ρησιµ�-
π�ι�&σαν τ� ∆ καH τ� Θ. T� δ"λτα τ� �ντικατ;-
στησαν µS τ� ντS Wπως ντρ2µα καH τ� θ)τα µS
τ� τα& Wπως .Aτ�να.

�Oλα α�τF σgς τF jγραψα, λαµ';ν�ντας
�φ�ρµG �π� τ� 'ι'λ�� σας «CAναXKτηση», κεφ.
«hEργ κα7 -ργασ�α». O� δικ�� µ�υ π�τS δSν λ"-
γανε «j#ω δ�υλει;». Λ"γανε «G#ω Aργ». Π�τS
δSν λ"γανε «δ�υλε�ω». Λ"γανε «Yργαστ�=ω».
Πρ�"ρ#�νται �π� καθαρF �µιγ�ς Uλληνικ� #ω-
ρι� –σ�µφωνα µS τHς µαρτυρ�ες Wλων τ�υς καH
µ;λιστα jνιωθαν µιF µικρK, κρυφG Lπερηφ;-

νεια– τ)ς περι�#)ς N�γδη κ;π�υ στGν περιφ"-
ρεια CIκ�ν��υ. T� #ωρι� τ�υς λεγ�τανε CA%�ς.
CA%�ς Wµως Lπ)ρ#ε καH στGν �ρ#α�α KρKτη.

Π;ντως τ� Kρ�Cω, �πειδG τ� #ρησιµ�π�ι�&ν
καH �� Σ�υηδ��, µKπως �νδιαφ"ρει α�τ�Oς π�O
�σ#�λ�&νται µS τHς UλληνικSς λ"%εις σS %"νες
γλ�σσες, yν φυσικF τ� 'ρ�&ν κ;π�υ στF λε%ικ;
τ�υς.

Σgς ε�#αριστ�
∆ι�µMδης Kρ�ν!δης

∆ρ;µα
Y.Γ. E$µαι λ;τρης τ)ς «Γ�ννησης τ4ς Tραγ3ωδ�ας»

τ�& N�τσε. T� δ�κ�µι� σας Wµως «.Aνα=�τηση» ε$ναι
τ� κ;τι eλλ�.

RH 6π!δραση τ�= REλληνικ�= Π�λιτισµ�= στ0ν EXρ3πη

Mι/ Zλλη �λληγ�ρ!α τ�= µ<θ�υ τ�= ∆ευκαλ!ων�ς



T� «�ερ� �ι�λ��ν» τ��... �Eλληνισµ��
E�ναι γνωστ�, τι � «Παλαι� ∆ιαθ�κη» �γρ�φη σ� π�λ  νε"τερες �π�$�ς %π&

�κε'νες π�(, )π�τ*θεται, τι +στ�ρικ� περιγρ�φει –-ν δ�ν συνε$*0εται κα1 σ�µερα �
«%ναθε"ρηση» κα1 � «%νασυγγραφ�» της %π& τ� ς διαφ�ρ�υς «σ�φ� ς τ3ς Σι"ν»,
%λλ� κα1 τ3ς «N6ας Σι"ν», δηλαδ7 τ�8 Xριστιανισµ�8, πως α:τ�απ�καλε'ται ; <δι�ς.
>O συγγραφε ς τ�8 ρι0�σπαστικ�8 @ι@λ*�υ «�H �να�ρ�ν�λ�γηση τ�ς Πρ�ϊστ�ρ�ας
κυρ�ως µ$ �%ση τ&ς �στρ�ν�µικ$ς πληρ�φ�ρ�ες �ρ�α�ων συγγραφ)ων», π�  �A6δωσε
πρ& Bν&ς µην&ς ; «∆αυλ�ς», κ. K. K�υτρ�υ@6λης κατ� παρα$"ρησιν πα*ρνει τ1ς πλη-
ρ�φ�ρ*ες π�  περι6$�νται στ7ν <δια τ7ν Π.∆. κα1 µ� µαθηµατικ7 µ6θ�δ� @γ�0ει %π&
α:τ�ς κα1 µ�ν�ν, τι ; EIα$@� «Gκτισε» τ& Σ(µπαν τ&... 2331 π.X., ταν ταυτ�$ρ�να µ�
τ7ν <δια µ6θ�δ� %π�δεικν(ει τι στ&ν Bλληνικ& $Kρ� συν6@αιναν κ�σµ�ϊστ�ρικ� γε-
γ�ν�τα πως � %ν�πτυAη τ3ς >Eλληνικ3ς Γλ"σσας κα1 πλε'στα Nλλα, Oδη %π& τ&
28.000 π.X. Mεγαλ(τερ�ς α:τ�εAευτελισµ&ς τ�8 S�υδαϊκ�8 α:τ�8 συν�νθυλε(µατ�ς (µ�
τ� <δια τ� γραφ�µεν� τ�υ) δ�ν µπ�ρε' ν� γ*νVη. Kι µως, ταν πρ1ν %π& WAι $ρ�νια
%κρι@Kς ; «∆» 0�τησε µ� %ν�ικτ7 �πιστ�λ� τ�υ πρ&ς τ7ν >Iερ� Σ(ν�δ� τ3ς EEκκλη-
σ*ας τ3ς >Eλλ�δ�ς ν� %π�@ληθV3 τ& κατασκε(ασµα α:τ& –%νθελληνικ& σ ν τ�'ς Nλλ�ις–
%π& τ7 θρησκε*α τKν >Eλλ�νων, κ�π�ι�ι θρησκευτικ�1 ταγ�* µας µXς διεµ�νυσαν, τι
δ�ν µπ�ρε' ν� γ*νVη α:τ�, γιατ1 ε�ναι @ι@λ*� «+ερ&» κα1 «θε�πνευστ�», $αρακτηρ*0�-
ντας ταυτ�$ρ�να δηµ�σ*Yα τ&ν «∆» Zς «εSδωλ�λατρικ& περι�δικ�»...

Ω.

,Iωσ.φ, Mαρδ�νι (�αι)�ς, ,Oλµπρ%ιτ, K�$ν κ.λπ.
EAρ$*0ει λ�ιπ&ν ; σιωνισµ&ς %π& τ7ν �π�$7 τ�8 EIωσ7φ στ7ν A<γυπτ� κα1 τ�8 Mαρ-

δ�$α*�υ τ7ν �π�$7 τKν ΠερσικKν Π�λ6µων ν� δρX στ7ν >Iστ�ρ*α σ�ν συµ@�υλ�τ�-
ρας τKν Bκ�στ�τε Sσ$υρKν κα1 ν� @ρ*σκεται κ�τω %π’ λα τ� κα*ρια +στ�ρικ� γεγ�-
ν�τα, %παγ�ρε(�ντας µ� ν($ια κα1 µ� δ�ντια κ�θε �κτρ�π7 πρ&ς τ7ν Bλληνικ�τητα.
Σπ�υδα'� ρ�λ�, σ�ν «φιλ�σ�φικ�ς» τ�υ µανδ(ας, πα*0�υν δι�φ�ρες µεγ�λες θρη-
σκε'ες κα1 παρακλ�δια τ�υς, π�  α:τ&ς �ν6πνευσε κα1 δι6δωσε. >H µηδενικ7 %ντ*-
δραση τ�8 κ�σµ�υ στ� σηµεριν� γεγ�ν�τα δε*$νει π�σ� καλ� κ�ν�υν � κ. EOλµπρ�ιτ
κα1 ; κ. K��ν τ7 «δ�υλει� τ�υς». T& τραγικ& ε�ναι, τι � πανθ�µ�λ�γ�(µενη παν6Aυ-
πνη δ�λι�τητ� τ�υς G$ει σ�ν %ρνητικ� της Gκτυπ� τ7ν _λιθι�τητα τ�8 σηµεριν�8
%νθρ"π�υ τ3ς τηλε�ρασης κα1 καταν�λωσης, κ�τω %π& τ7ν ταν�λια τ3ς �Sκ�ν�µι-
κ�π�*ησης κα1 πληρ�φ�ρησης τ�8 συστ�µατ�ς.

`Aς µ7ν %π�ρ�8µε, γιατ1 �+ «GAυπνες @�µ@ες» @ρ*σκ�υν τ&ν στ�$� τ�υς µ6σα στ&
(πνευµατικ&) σκ�τ�δι.

Π.Γ.

A7τ��ειρες τ�ς «�φθ�ν�ας»
Σ(µφωνα µ� �π*σηµα στ�ι$ε'α τ�8 κρ�τ�υς τKν >Hνωµ6νων Π�λιτειKν τ7ν τελευ-

τα*α δεκαετ*α �+ φ�ν�ι κα1 �+ α:τ�κτ�ν*ες %π& %νηλ*κ�υς διπλασι�στηκαν σ� σ$6ση
µ� τ7ν δεκαετ*α τ�8 ’80. Kαταστρ�φικ�τητα κα1 α:τ�καταστρ�φικ�τητα συµ@αδ*-
0�υν µ� γ�ργ� ς ρυθµ� ς στ7ν κ�ινων*α τ3ς «%φθ�ν*ας» κα1 τ3ς «πληρ�φ�ρ*ας»,
πως τ7ν aν�µ�0�υν. K�ινωνι�λ�γ�ι κα1 ψυ$�λ�γ�ι �πι$ειρ�8ν ν� Bρµηνε(σ�υν τ&
φαιν�µεν�, %π�δ*δ�ντας τ1ς αSτ*ες τ�υ στ7ν α<σθηση τ3ς %π�µ�νωσης, π�  διακατ6-
$ει τ� νεαρ� Nτ�µα τKν µεγαλ�υπ�λεων, στ7ν �$θρικ�τητα τ�8 περι@�λλ�ντ�ς, πως
τ& %ντιλαµ@�ν�νται τ� µ�τια τ3ς παιδικ3ς ψυ$3ς,στ7ν %ν�µειAη τKν φυλKν, π�8 φ6ρ-
νει σ(γ$υση ταυτ�τητας κα1 %AιKν, στ� πρ�τυπα τ�8 κινηµατ�γρ�φ�υ κα1 τ3ς τηλε-
�ρασης. Kα1 τ& σηµαντικ"τερ�, π�  σπ�νια ;µ�λ�γε'ται: >H 0ω�, τ& ν�ηµ� της, �
%A*α της, $�θηκαν. Kα1 Wνα %γαθ& π�  πα(ει ν� θεωρ3ται π�λ(τιµ�, Sδι�$ε*ρως d
α:τ�$ε*ρως καταργε'ται d α:τ�@�(λως �γκαταλε*πεται.

AIΣIMA KAI A∆HPITA



Σ’ α:τ7ν τ7ν καταφαν3 κρ*ση τ�8 π�λιτισµ�8 %ναµ6νεται τ� Bπ�µενα $ρ�νια ν� πε-
ρι6λθ�υν κα1 �+ κ�ινων*ες τ3ς E:ρ"πης, π�  %κ�λ�υθ�8ν %π& κ�ντ� τ&ν %µερικανικ&
τρ�π� 0ω3ς. Γι’ α:τ& θ� �παν6λθ�υµε συντ�µως µ� πληρ6στερη %ν�λυση.

Π.Λ.K.

Bι%γκρα κα& ��µ�ες
...N� µπ�ρ�8σε, λ6ει, α:τ�ς �+ παν�κρι@ες κα1 φ�νικ�ς πτητικ�ς µη$αν�ς τKν %ερ�-

πλαν�φ�ρων ν� γ*ν�νταν Wνα eσυ$� �λαφρ& %ερ�πλαν�κι, π�  πετ�ει σ�ν π�υλ*, ν�
πρ�σγειων�ταν σ� κ�π�ι� καταπρ�σιν� λι@�δι �fτε κ�ντ� στ1ς πα$ει�ς %γελ�δες, �fτε
στ1ς κ�τισ$νες «+ερ�ς» τKν EIνδιKν...

Π�8 τ& πρ�σιν� τ3ς Γ3ς κα1 π�8 τ& µπλ� τ�8 @ι�γκρα <δι� µ� τ� ς τερατ"δεις %στ6-
ρες νετρ�ν*ων, π�  G$�υν δι�µετρ� 15 $ιλι�µ6τρων κα1 µX0α περ*π�υ τριKν >Hλ*ων...

Π.Γ.

Γλα�κα ,Aθ.να>ε
Περ*εργ�ι Nνθρωπ�ι �κε' στ7ν «EEλευθερ�τυπ*α». Γ(ρευε π�ι& δηµ�σ*ευµα ε�δε ; (�)

συντ�κτης της κα1 Gγραψε τ& περισπ�(δαστ� Nρθρ� τ�υ, τι στ7ν EIθ�κη �+ κ�τ�ικ�*
της Zµ*λ�υν Bλληνικ� %π& 2700 π.X. (φ8λλ� τ3ς 14/4/99). Kα1 �κ�µισε γλα8κα στ7ν
EAθ�να. EAφ�8 �κε' στ7ν καλ7 �φηµερ*δα παρακ�λ�υθ�8ν τ� γραφ�µενα στ&ν «∆αυλ&»
(δ�ς κα1 τ1ς %π& $ρ�νια %ναφ�ρ�ς τKν SKν σ� δηµ�σιε(µατα τ�8 περι�δικ�8), γιατ1
δ�ν Gλα@αν )π’ lψιν τ�υς κα1 τ& δηµ�σ*ευµα Nρθρ�-�πιστ�λ7 τ�8 (µακαρ*τ�υ πλ6�ν)
π. Γεωργ�(ντ0�υ, στ& τε8$�ς 107/N�6µ@ρι�ς 1990 µ� τ& <δι� θ6µα, π�  %π�τ6λεσε κα1
τ& κεντρικ& θ6µα τ�8 τ*τλ�υ τ�8 �Aωφ(λλ�υ τ�8 «∆αυλ�8». EAλλ� δ�ν πειρ�0ει. Φθ�-
νει, τι µετ� %π& �νν6α $ρ�νια δικαι"ν�νται γραφ�µενα στ& «∆αυλ�». E�ναι κι α:τ&
µι� κ�π�ια λ(ση.

A.K.

,Aλ�ανικ$ς ?π�θ�κες
Π�ντα τ� δι�φ�ρα �πιτελε'α δ�ν πληκτρ�λ�γ�8ν κ�τι Nπιαστες λεπτ�µ6ρειες. K�-

π�υ µ6σα %π’ τ� καρ@�υνιασµ6να συντρ*µµια Aεπετ�γεται $�ρταρ�κι. EAλλ� G$�υν Aε-
σπαθ"σει �+ EAλ@αν�1 κα*, δασκαλεµ6ν�ι, στ7ν τηλε�ραση λ6νε τ1 θ� π�θ�υµε ταν και-
ν�(ργι� K�σσ�@� γ*νVη �δK, π�  συνειδητ� φτι�$νει ; διεθνισµ�ς. T�τε @6@αια θ�
ε�ναι Nνθρωπ�ι κα1 θ� G$�υν δ*κι�, µως τ"ρα τ* γ*νεται µ’ α:τ7 τ7 συνωµ�σ*α τ3ς πλη-
θυσµιακ3ς κα1 π�λιτιστικ3ς %λλ�*ωσης; oA! T& «%µ(νεσθαι περ1 π�τρης» ε�ναι φασι-
στικ�, �θνικιστικ�... T& σωστ& ε�ναι «)περαµ(νεσθαι τ�8 δ�λλαρ*�υ δι’ �A(πνων
@�µ@Kν»!

Π.Γ.

«Συγκατ��κηση» �φ�ρ�σαντ�ς κα& �φωρισµ)ν�υ
>H )π�δ�$7 τ�8 �Sκ�υµενικ�8 πατρι�ρ$η στ7ν >Eλλ�δα µ� τιµ6ς, πως πρ�@λ6πεται,

%ρ$ηγ�8 A6ν�υ κρ�τ�υς φυσικ� ε�ναι %π& Nπ�ψη πρωτ�κ�λλ�υ aρθ�, %φ�8 σ�ν κε-
φαλ7 π�λυεθνικ3ς �A�υσ*ας ε�ναι A6ν�ς πρ&ς κ�θε Gθν�ς. qOµως µ� τ7ν ε:καιρ*α τ3ς
ν6ας �πισκ6ψε"ς τ�υ θ� Oθελα ν� τ�8 πρ�τε*νω ν� συγκαλ6σVη σ(ν�δ�ν +εραρ$Kν κα1
ν� NρVη τ&ν %φ�ρισµ&ν τ�8 P�γα Bελεστινλ3. >H περ*στασις ε�ναι κατ�λληλη, %φ�8
G$ει B�ρτασθ3 π6ρυσι �πισ�µως � �π6τει�ς τ�8 θαν�τ�υ τ�8 P�γα. oO$ι γι� καν6να Nλλ�
λ�γ�, %λλ� γι� ν� %µ@λυνθV3 � πρ�κλητικ7 εSρωνε*α ν� συνυπ�ρ$�υν �+ %νδρι�ντες
τ�8 πρωτεργ�τ�υ τ3ς Bλληνικ3ς �λευθερ*ας P�γα κα1 τ�8 πατρι�ρ$�υ Γρηγ�ρ*�υ τ�8
E´, π�  τ&ν %φ"ρισε γι� τ� ς %γKνες τ�υ )π�ρ τ�8 Gθν�υς, δεAι� κα1 %ριστερ� τ3ς
εSσ�δ�υ τ�8 πανεπιστηµ*�υ EAθηνKν.

A.K.
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Παρατηρ�ντας κανε�ς τ� ς τ!τλ�υς µι%ς &π�ιασδ*π�τε +λληνικ,ς κινηµατ�γραφικ,ς ται-
ν!ας 0 +ν1ς τηλε�πτικ�2 πρ�γρ3µµατ�ς (+λληνικ�2), διαπιστ6νει 7µ8σως τ:ν πληθ6ρα τ�ν
<8νων =ρων, π�  >ρησιµ�π�ι�2νται γι? τ:ν δ*λωση τ�ν διαφ@ρων εAδικ�τ*των, τ�ν σταδ!ων
παραγωγ,ς κ.λπ. Λ8<εις =πως σκρ*πτ, µ�ντ�0, µακιγι�0, µπ�(µαν κ.C. π�  πρ�8ρ>�νται κυ-
ρ!ως 7π1 γαλλικ� ς κα� 7γγλικ� ς =ρ�υς.

DO κινηµατ�γρ3φ�ς εFναι G τ8>νη τ,ς καταγραφ,ς τ,ς κιν��µενης εAκ@νας (κατ’ 7ρ>3ς).
Cinematograph (-phy) 0 συγκεκ�µµ8να cinema, σινεµ�. DO =ρ�ς π�  >ρησιµ�π�ι*θηκε, γι? ν?
«Jαπτισθ,» αLτ: G Mφε�ρεση τ,ς φωτ�γραφικ,ς καταγραφ,ς κα� 7ναπαραγωγ,ς τ,ς κ!νη-
σης (ψευδα!σθηση π�  δηµι�υργεOται λ@γPω τ�2 µετεικ3σµατ�ς τ�2 µατι�2 µας), εFναι σ�νθε-
τη λ8<η, πρ�ερ>@µενη 7π1 δ�� +λληνικ8ς: τ:ν κ*νηση κα� τ:ν γραφ�. Στ:ν 7ρ>: �R ταιν!ες,
=πως εFναι γνωστ@, Sσαν JωJ8ς. MU τ:ν Mµφ3νιση τ�2 &µιλ�2ντ�ς κινηµατ�γρ3φ�υ G τ8>νη
τ,ς κιν��µενης εAκ@νας (εAκ�νικ:-εAκαστικ:) γ!νεται  Vπτικ�ακ�υστικ*.

DH σ�νθετη τ8>νη τ,ς δηµι�υργ!ας +ν1ς κινηµατ�γραφικ�2 Xργ�υ 7παιτεO τ:ν συνεργασ!α
π�λλ�ν εAδικευµ8νων 7νθρ6πων, τε>νιτ�ν κα� καλλιτε>ν�ν, δι�ικητικ�2 κα� J�ηθητικ�2 πρ�-
σωπικ�2. YAνθρωπ�ι π�  γρ3φ�υν τ? κε!µενα, π�  Mκτελ�2ν τ:ν παραγωγ*, π�  +ρµηνε��υν
τ� ς ρ@λ�υς, π�  καθ�δηγ�2ν τ1 συνεργεO� κα� τ� ς [θ�π�ι��ς, π�  κατασκευ3\�υν τ�  >6-
ρ�υς τ�ν γυρισµ3των, π�  Mπε<εργ3\�νται τ1 κινηµατ�γραφηµ8ν� ]λικ@... K3π�ι�ι 7π1
αLτ� ς µ%ς εFναι γνωστ�!. OR [θ�π�ι�!, & σκην�θ8της, & σεναρι�γρ3φ�ς, & (συνθ8της) µ�υ-
σικ1ς κ.λπ. K3π�ι�ι Cλλ�ι κρ�J�νται π!σω 7π1 περ!εργα Vν@µατα, π�  µ@ν� σU _ρισµ8ν�υς
«µυηµ8ν�υς» (κινηµατ�γραφ@φιλ�υς κα� 7νθρ6π�υς τ�2 Mπαγγ8λµατ�ς) εFναι γνωστUς �R ση-
µασ!ες τ�υς.

Γι? τ� ς περισσ@τερ�υς 7π1 αLτ� ς τ� ς 7νθρ6π�υς >ρησιµ�π�ι�2νται <8ν�ι =ρ�ι (Mπαγ-
γελµατικ: «7ργκ@»), π�  εAσ*>θησαν 7π1 >�ρες, �R &π�Oες πρ�τες 7ν8πτυ<αν τ:ν λεγ@µενη
aJδ�µη τ8>νη· =πως Mπ!σης <8ν�ι εFναι κα� �+ περισσ@τερ�ι =ρ�ι π�  7φ�ρ�2ν στ: δ�µ: τ�2
cδι�υ τ�2 Xργ�υ κα� στ? Mπ� µ8ρ�υς στ3δια τ,ς διαδικασ!ας παραγωγ,ς (Mκτ1ς 7π1 Mκε!ν�υς,
π�  �R <8ν�ι «δανε!στηκαν» 7π1 τ� ς dEλληνες κα� πρ�8ρ>�νται 7π1 τ1 θ8ατρ�, =πως δρXµα,
σκην7 κ.C.). Kανε�ς δUν µπ,κε στ1ν κ@π� ν? Mπι>ειρ*σfη ν? 7π�δ�θ�2ν αLτ�� �R =ρ�ι µU 7ντ!-
στ�ι>�υς +λληνικ��ς. EFναι καθαρ? θ8µα 7διαφ�ρ!ας 0 <εν�µαν!ας κα� g>ι φυσικ? 7δυνα-
µ!ας τ,ς γλ6σσας µας ν? 7π�δ�θ�2ν 7ντ!στ�ι>α 0 κα� πι1 σωστ? στ:ν +λληνικ: �R κινηµα-
τ�γραφικUς Xνν�ιες.

DH δ�ναµη τ,ς συν*θειας 7π1 τ:ν >ρ*ση αLτ�ν τ�ν =ρων, αLτ��σιων 0 M<ελληνισµ8νων,
X>ει δηµι�υργ*σει hδη aνα «καθεστiς» κα� G Cνευ =ρων 7π�δ�>* τ�υς δUν πρ�Jληµατ!\ει
�jτε 7πασ>�λεO καν8ναν. dOµως δUν εFναι δ�σκ�λ� ν? 7ντικατασταθ�2ν –σταδιακ? cσως–
αLτ�� �R =ρ�ι µU καθαρ? +λληνικ��ς. YIσως αLτ1 ν? «<εν!σfη» λ!γ� στ:ν 7ρ>*, 7λλ? κα� π3λι
εFναι θ8µα συν*θειας G Mπικρ3τηση κα� >ρησιµ�π�!ησ* τ�υς.

lAς δ�2µε κ3π�ι�υς κινηµατ�γραφικ� ς =ρ�υς, π�  >ρησιµ�π�ι�2νται εLρ8ως: T1 µ�ντ�0
τ,ς ταιν!ας (7π1 τ: γαλλικ: λ8<η monter-montage). M�ντ�ρω, µ�ντ6ρ, µ�νταρισµ6ν�, %µ�-
ντ�ριστ�, µ�ντα0ι6ρα (0 µ�υJι@λα). EFναι G συναρµ�λ@γηση τ�ν Mπ� µ8ρ�υς εAκ@νων («πλ3-
νων») µι%ς σκην,ς κα� τ�ν σκην�ν στ1 σ�ν�λ@ τ�υς, µU τρ@π� π�  ν? 8<υπηρετf, τ:ν 7φ*γη-
ση κα� τ:ν αAσθητικ: τ�2 δηµι�υργ�2.

T1 πλXν� (G καταγραµµ8νη εAκ@να 0 φωτ�γραµµα) 7π�τελεO τ1 µικρ@τερ� Mπ� µ8ρ�υς κ�µ-
µ3τι τ,ς ταιν!ας, πρ�ωρισµ8ν� ν? ]π3ρ<fη σU σ>8ση µU Cλλα πλ%να, 7π�τελ�ντας Xτσι aναν @ρµ�
τ�2 Xργ�υ, π�  πρ8πει ν? συνδεθf, (nρµ�λ�γηθf,) µU τ1ν σωστ1 τρ@π� στ1ν κ�ρµ1 τ�2 Xργ�υ
7π1 τ1ν @ρµ�λ�γ� (µ�ντ8ρ), & &π�O�ς γι? τ1ν σκ�π1 αLτ1 Mργ3\εται, >ρησιµ�π�ι�ντας aνα µη-
>3νηµα, π�  κ3νει τ? «δεσ!µατα» εAκ@νας κα� h>�υ, τ:ν «µ�υJι@λα» (0 «editor»), δηλαδ: τ1ν
@ρµ�στ�ρα (nρµ�στ*ρ-,ρ�ς).

Γι? ν? δ!νεται G Mντ�πωση τ,ς συν8>ειας στ:ν κ!νηση κα� τ,ς συν8πειας τ�ν εAκ@νων, δ!-
νεται πρ�σ�>: σU κ3π�ια συνδετικ? στ�ι>εOα, π�  M<ασφαλ!\�υν τ:ν «σωστ:» Mντ�πωση στ1ν

�H ABελλ.νιση τ�ς Bενικ�ς Cρ�λ�γ�ας
στDν τηλε�ραση κα& τ�ν κινηµατ�γρ%φ�



θεατ: (<εγελ�ντ3ς τ�ν, �Lσιαστικ3), τ? ρακ�ρ (raccord- γαλλικ3). Π.>.στ? πλ%να τ,ς cδιας
σκην,ς & [θ�π�ι1ς πρ8πει ν? φ�ρ3fη τ? cδια ρ�2>α, ν? X>fη τ:ν cδια κατ3σταση, �R καιρικUς
συνθ,κες ν? εFναι �R cδιες κ.λπ. K3θε στ�ι>εO� λ�ιπ@ν, π�  M<ασφαλ!\ει αLτ:ν τ:ν «Vρθ@τη-
τα» συν3ψεων, τ:ν κατ3λληλη σ�νδεση τ�ν nρµ�ν τ�2 Xργ�υ, 7π�τελεO µι?ν @ρµ�γ.. DO
Cνθρωπ�ς π�  εFναι Mπιφ�ρτισµ8ν�ς µU τ:ν Mργασ!α παρακ�λ��θησης, καταγραφ,ς, Mλ8γ>�υ
κα� τ*ρησης τ�ν στ�ι>ε!ων αLτ�ν (τ�ν nρµ�γ�ν), εFναι & «γραµµατ8ας» τ�2 σκην�θετικ�2
τµ*µατ�ς κα� λ8γεται σκρ*πτ. DO @ρµ�γ�λ�γ�ς (0 πιθαν1ν κα� @ρµ�τηρητDς) τ�2 γυρ!σµατ�ς.
OR σηµει6σεις τ�υ (τ? δελτ!α λ*ψεων) 7π�τελ�2ν τ1ν &δηγ1 nρµ�λ@γησης τ�2 «γυρισµ8ν�υ»
]λικ�2, oστε τ? γυρισµ8να κ�µµ3τια ν? ταιρι3\�υν (nρµ@\�υν) µετα<� τ�υς nρµ�νικ? (συµ-
µετρικ? - σ ν µ8τρPω).

T1 µακιγι�0 (0 make up) (7π1 τ: γαλλικ: maquiller-maquillage). Mακιγι�ρω-Aεµακιγι�ρω,
µακιγιαρισµ6ν�ς-%µακιγι�ριστ�ς, & µακιγι6ρ, G µακιγι60. EFναι G Mπ!>ριση τ�ν [θ�π�ι�ν µU
καλλυντικ? κα� ψιµ�θια, µU σκ�π1 τ1ν καλλωπισµ1 0 τ:ν µεταµ@ρφωση τ�ν πρ�σ6πων, σ�µ-
φωνα µU τ�ς 7ν3γκες τ�ν ρ@λων. DH τ8>νη τ,ς ψιµυθι�λ�γ�ας (ψιµυθι�λ�γ�ς).

T1 σεν�ρι� (scénario 0 screenplay). Πρ@κειται περ� λ8<εως 7ντιδανε!�υ. T1 σεν3ρι� 7π�τε-
λεO τ1 καταγραµµ8ν� σ>8δι� τ�2 Vπτικ�ακ�υστικ�2 Xργ�υ, τ1 &π�O� 7π�τελεOται 7π1 συγκε-
κριµ8ν� 7ριθµ1 σκην�ν (γαλλιστ� la scène) µU λ�γικ: σειρ3. EFναι δηλαδ: τ1 σκην%ρι�. DH συγ-
γραφ* τ�υ γ!νεται 7π1 τ1ν σκηναρι�γρ%φ�. T1 one line script, δηλαδ: τ? «περιε>@µενα» τ�2
σκηναρ!�υ µU Mπικεφαλ!δες (0 περ!ληψη σκην,ς) µι%ς γραµµ,ς, 7π�τελεO τ1 σκην�λ�γι�.

T1 ρεπερ�0 (7π1 τ:ν γαλλικ: reperer-reperage). Πρ@κειται γι? τ:ν 7να\*τηση, 7νακ3λυ-
ψη κα� Mπιλ�γ: τ�ν >6ρων (κυρ!ως), π�  εFναι κατ3λληλ�ι γι? τ1 γ�ρισµα τ,ς ταιν!ας, ,Aν�-
�νευση �Gρων. T1 σηµεO� =π�υ θ? στηθf, G κινηµατ�γραφικ: µη>αν: λ*ψης (camera) κα� G
στ@>ευση τ�2 φακ�2, συν*θως λ8γεται γων!α λ*ψης. YAλλως Hπ�ψη. DO τε>νικ1ς π��, >ρησι-
µ�π�ι�ντας µη>ανικ? συστ*µατα κ!νησης (καρ8λ�, γεραν1 κ.C.), κινεO τ:ν µη>αν: λ*ψης,
Vν�µ3\εται µακιν*στας. EFναι σαφ�ς 7ναγνωρ!σιµη G +λληνικ: καταγωγ: τ,ς λ8<ης, 7π1 τ:ν
µη$αν�. Πρ@κειται κα� π3λι γι? 7ντιδ3νει�. Θ? µπ�ρ�2σε ν? 7π�δ�θf, στ? +λληνικ? µU τ1ν
=ρ�: µη�ανιστ.ς.

DO Cνθρωπ�ς π�  φρ�ντ!\ει τ:ν Xνδυση τ�ν [θ�π�ι�ν, σ�µφωνα µU τ�ς &δηγ!ες τ�2 Mνδυ-
µατ�λ@γ�υ, εFναι & %µπιγι�ρ 0 G %µπιγι60. Στ? +λληνικ? Aνδυτ.ς, -Iτρια. T? ρ�2>α (Mνδ�µα-
τα) φυλ3σσ�νται στ1 @εστι�ρι�, δηλαδ: στ1 Aνδυµατ�φυλ%κι� (Aνδυµατ�φIλαB) κα� & >�ρ�ς,
=π�υ ντ�ν�νται κα� +τ�ιµ3\�νται �R [θ�π�ι�!, εFναι τ1 Aνδυτ.ρι� (καµαρ!νι).

K3π�ιες φ�ρUς �R σκηνUς γυρ!\�νται µU σ�γ>ρ�νη λ*ψη h>�υ, κ3π�ιες Cλλες φ�ρUς G [>η-
τικ: Mπε<εργασ!α γ!νεται κατ@πιν στ? Mργαστ*ρια. Γι? ν? «φ�ρεθ�2ν» συγ>ρ�νισµ8να τ? λ@-
για στ1 στ@µα τ�2 [θ�π�ι�2, γ!νεται τ1 λεγ@µεν� ντ�υµπλ�0 0 λ�γ�θεσ�α.

Casting. Eπιλ�γ: [θ�π�ι�ν, G διαν�µD τ�ν >αρακτ*ρων (ρ@λων). Γι? ν? συ\ητηθ�2ν τ?
πρ�Jλ*µατα, & τρ@π�ς Mργασ!ας κα� κ3θε θ8µα π�  7φ�ρ% στ: δηµι�υργ!α τ�2 Xργ�υ κα� ν?
παρθ�2ν 7π�φ3σεις, γ!ν�νται δι3φ�ρα meeting. ‘H +λληνικ: λ8<η εFναι: συσκ)ψεις.

Mι? &µ3δα σκην�ν, µι? σειρ? (7κ�λ�υθ!α) κινηµατ�γραφικ�ν γεγ�ν@των 7π�τελεO µ!α
σεκ�νς σκην�ν. ∆ηλαδ: Jν�τητα σκην�ν. (Aντιστ�ι>εO στ1 κεφ3λαι� τ�2 µυθιστ�ρ*µατ�ς).
T1 δU πλXν�, _ς ]λικ1 τεµ3>ι�, 7π�τελεO, =πως πρ�αναφ8ραµε, nρµ1 τ�2 Xργ�υ. Eνν�ι�λ�-
γικ? 0 πι1 σωστ? σηµει�λ�γικ? αLτ: G φωτ�γραφικ? 7π�τυπωµ8νη εAκ@να 7π�τελεO aνα φω-
τ�γραµµα.

ALτ? σ?ν aνα πρ�τ� σηµε!ωµα, π�  7πευθ�νεται στ� ς κινηµατ�γραφ�φιλ�υς (σινεφ*λ),
7λλ? κυρ!ως στ� ς 7νθρ6π�υς τ�2 κινηµατ�γρ3φ�υ κα� τ,ς τηλε@ρασης, π�  >ρησιµ�π�ι�2ν
καθηµεριν? =λ�υς αLτ� ς τ� ς =ρ�υς, >ωρ�ς, cσως, π�τU ν? X>fη περ3σει 7π1 τ1 ν�2 τ�υς G σκ8-
ψη, πiς θ? µπ�ρ�2σαν κ3λλιστα ν? 7ντικατασταθ�2ν µU =ρ�υς τ,ς δικ,ς µας γλ6σσας.

ΓιKργ�ς K�ρδ)λλας
Σκην�θ8της

Σ.«∆.»: DO Γι�ργ�ς K�ρδ8λλας Mργ3\εται στ1ν κινηµατ�γρ3φ� κα� τ:ν τηλε@ραση.
Σκην�θ8τησε τ�ς τηλε�πτικUς σειρ8ς: «EAναστασ*α», «EAπ"ν», «Mι� ν($τα σ�ν κι α:τ�»,
«T0ι@α6ρι», «T& φτερ�(γισµα τ�8 Γλ�ρ�υ» κ.C.
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O ∆IAΣHMOΣ MOYΣIKOΣ ∆. ΠAΠAΠOΣTOΛOY ∆IAΠIΣTΩNEI:

H APIΣTOYPΓHMATIKH TEΛEIOTHTA THΣ ΓΛΩΣΣAΣ

«DYπ@Jαθρ� 

τ,ς µ�υσικ,ς

=λων τ�ν λα�ν

εFναι G

DEλληνικ:

M�υσικ:»

DO διεθν�2ς φ*µης µ�υσικ�λ@γ�ς κα� µ�υσικ�συνθ8της ∆ηµ.τρης
Παπαπ�στ�λ�υ µ!λησε στ1 «∆αυλ1» γι? τ: µ�υσικ@τητα τ,ς +λλη-
νικ,ς Γλ6σσας κα� γι? τ1 µεγαλεO� τ�ν &µηρικ�ν Mπ�ν. Mελ8τη-
σε τ: µ�υσικ: παρ3δ�ση δεκ3δων λα�ν τα<ιδε��ντας σ’ =λ� τ1ν
κ@σµ� κα� διαπ!στωσε τελικ?, =τι G DEλληνικ: M�υσικ: σU πα-
ν3ρ>αιες Mπ�>Uς δια>�θηκε σ’ =λ�ν τ1ν κ@σµ�. «Tα<ιδε��ντας στ:ν
DEλλ3δα κα� γνωρ!\�ντ3ς την µ�υσικ3, εFναι σ?ν ν? τα<ιδε�fης σ’
=λ�ν τ1ν κ@σµ�», εFναι τ1 συµπ8ρασµα τ�2 π�λ�>ρ�ν�υ Mρευνητι-
κ�2  τ�υ µ@>θ�υ, aνα συµπ8ρασµα π�  τ1 7π�δ8>�νται κα� �R µε-
γαλ�τερ�ι <8ν�ι µελετητ8ς τ,ς παγκ@σµιας µ�υσικ,ς, κι =µως πα-
ραµ8νει Cγνωστ� στ1 πλατ  κ�ιν@. «T1 ]π@Jαθρ� τ,ς µ�υσικ,ς
=λων τ�ν λα�ν εFναι G DEλληνικ: M�υσικ*», πρ�σθ8τει στ: συ-
νταρακτικ: αLτ: διαπ!στωσ* τ�υ & dEλληνας µ�υσικ@ς. Aκ�-
λ�υθεO τ1 πλ,ρες κε!µεν� τ,ς συ\ητ*σεως π�  εc>αµε µα\! τ�υ.

ΣYNT.: qOταν λ6µε, κ(ριε Παπαπ�στ�λ�υ, τι � γλKσσα µας ε�ναι µ�υσικ�, G$ει µ�υ-
σικ�τητα, τ1 �νν��8µε µ� uπλX λ�για;

∆HM. ΠAΠAΠOΣTOΛOY: DH µ�υσικ: παρ3γεται µ8σα 7π1 τ:ν Mναρµ@νια σ>8ση
συµφ6ν�υ-φων*εντ�ς κα� φων*εντ�ς-ν�*µατ�ς µ8σα σU µι? λ8<η. DH cδια Mναρµ@νια σ>8-
ση πρ8πει ν? Mµφαν!\εται κα� στ:ν διαδ�>: τ�ν λ8<εων τ�2 λ@γ�υ. K3θε Cκ�υσµα, κ3θε
S>�ς δUν X>ει µ8σα τ�υ µ�υσικ*. YAλλ� κρ@τ�ς 0 θ@ρυJ�ς κι Cλλ� µ�υσικ*. Eκ τ,ς nρµ�-
ν!ας κρ!νεται & S>�ς κα� κατατ3σσεται. Kα� τ? Jασικ? στ�ι>εOα τ�2 µ�υσικ�2 λ@γ�υ εFναι



G Aσ�ρρ�π!α, G Aσ�µετρ!α, G περι�δικ@τητα, G δι? τ�2 ν�*µατ�ς τ,ς λ8<ης 7π@δει<η συ-
ναισθ*µατ�ς.

�H «�ριστ
υργηµατικ� τελει�τητα» τ�ς �µηρικ�ς γλ�σσας
ΣYNT.: T� ;µηρικ� Gπη �µφαν*0�υν α:τ7 τ7 µ�υσικ�τητα σ� )ψηλ� �π*πεδα τελει�-

τητας;
∆.Π.: Πρ@κειται γι? 7ριστ�υργηµατικ: τελει@τητα. Στ1ν dOµηρ� τ1 κυρ!αρ>� µ8τρ�

εFναι τ1 Gρωικ1-Mπικ@, π�  σ*µερα τ1 7π�δ!δ�υµε στ1 δεκαπεντασ�λλαJ� κυρ!ως. EκεOν�
=µως π�  X>ει σηµασ!α εFναι, πiς G &µηρικ: π�!ηση Mκπ8µπει µ�υσικ: G cδια. Tραγ�υ-
δ3ει µ@νη της. Kι αLτ1 Vφε!λεται στ1 γεγ�ν1ς, =τι & dOµηρ�ς δUν σταθµε�ει σU καν@νες
γλωσσικ��ς, =σ� στ:ν καταπλ*ττ�υσα π�ιητικ* τ�υ µεγαλ�φυ!α, ν? µετ�υσι6νfη σU λ8-
<εις nρµ�νικ8ς, καταστ3σεις, h>�υς, φ�ση, συναισθ*µατα. Γι’ αLτ1 κα� �R λ8<εις τ�υ γε-
µ!\�υν µU φων*εντα, γι? ν? Mκφρ3σ�υν τ�ς Mντ3σεις. ALτ: εFναι G αAτ!α π�  Mκπ8µπει
µ�υσικ: & λ@γ�ς τ�υ, & στ!>�ς τ�υ κα� G σ�νθεσ* τ�υ. EFναι aνας µ�υσικ�συνθ8της π� 
Xκαµε τ�ς λ8<εις ν@τες κα� τ�ς ν@τες Xκφραση π3θ�υς. EFναι λ�ιπ1ν φωνητικ: κα� g>ι γραµ-
µατικ: –vν κα� σ8Jεται 7π@λυτα τ: γλ�σσα– G σ�νθεσ* τ�υ. Πλ3θει τ: γλ�σσα, δUν τ:ν
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,IθαγενDς τ�υ Mπαντ�� πα�>�ντας Oκλαδ�ν τ�ν α7λ� τ�� Παν�ς (στDν Pδια
�κρι�Kς στ%ση µ$ τ�ν παν%ρ�αι� QEλληνα θε�: �λ. Hναντι σελ�δας).
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�O παν%ρ�αι�ς QEλληνας θε�ς ΠRν πα�>ει τ�ν «α7λ�ν τ�� Παν�ς» τ� φερGνυµ� τ�υ παν%ρ�αι� Jλληνικ� µ�υ-
σικ� Sργαν� τ�ς ,Aρκαδ�ας. T�ν «α7λ�ν τ�� Παν�ς» AγνGρι>αν κα& τ�ν Hπαι>αν λα�& δι%σπαρτ�ι σ’ Uλα τR µ)-
ρη τ�ς �Yδρ�γε��υ, Uπως �� πρ�κ�λ�µ�ιαν�& ,Aµερικαν�& ,IνδιVν�ι στ� Περ��, δι%φ�ρες �φρικανικ$ς φυλ)ς, κ%-
τ�ικ�ι τKν νησιKν τ�ς ,Iνδ�νησ�ας, λα�& τ�ς WAπω ,Aνατ�λ�ς κ.λπ., πρVγµα π�X �π�δεικνIει Uτι σ$ Yγνωστη
Aπ��D τ�� �πωτ%τ�υ παρελθ�ντ�ς Z �EλληνικD M�υσικD «δια�Iθηκε» στDν �Yδρ�γει�, Uπως διαπιστGνει C µε-
γ%λ�ς QEλληνας µ�υσικ�ς ∆. Παπαπ�στ�λ�υ κα& C δι%σηµ�ς �E�λετ�ς µ�υσικ�λ�γ�ς Mπ[ Mπ��I. (Λεπτ�µ)

ρεια �ναθηµατικ�� �ναγλIφ�υ τ�� 4�υ π.X. α^Kν�ς. ,Aθ.να, ,Eθνικ� ,Aρ�αι�λ�γικ� M�υσε_�).

πρ�σαρµ@\ει σU σ>*µατα. Συνδ�ασε τ: µ�υσικ: µU τ: φ�ση κα� τ: λ8<η, π.>. & στ!>�ς τ�υ
«B�ιKσ* τε %κτα*», π�  τ1ν µετ8φρασε & Aργ�ρης Eφταλι6της «κι %ντι@�γγ"ντας στε-
ν�0�υν κυµατ�δαρτ�ι �+ κ�@�ι», δ!νει =λ� τ1 µ3νιασµα τ�2 φυσικ�2 στ�ι>ε!�υ. dOπως
π3λι G λ8<η «$αρ�» X>ει =λ� τ1 Cν�ιγµα τ,ς καρδι%ς. DH λ8<η «λ(πη» X>ει aνα κλε!σιµ�,
aνα µ�υσικ1 >αµ*λωµα, καθiς σκ�J�υν �R ψυ>Uς θλιµµ8νες.

ΣYNT.: EAναγκαστικ� δηλαδ7 � Bλληνικ7 γλKσσα Gπρεπε ν� Zµιλε'τ� «τραγ�υδιστ�»;
∆.Π.: M? 7λλι�ς δUν XJγαινε ν@ηµα. Γι’ αLτ@, vν συν�µιλ*σ�υµε στ1ν 7ρ>αO� +λληνικ1

λ@γ�, κ3π�ι�ς π�  δUν γνωρ!\ει τ: γλ�σσα, θ? 7ρ8σκεται ν? 7κ��fη κι vς µ:ν καταλαJα!νfη
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τ1 ν@ηµα.
ΣYNT.: E�ναι λ�ιπ&ν � Bλληνικ7 γλKσσα στ*$�ς κα1 µ�υσικ�;
∆.Π.: Aπ�λ�τως. Kι αLτ1 τ1 Jλ8π�υµε στ�ς 7ρ>αOες τραγPωδ!ες, =π�υ δUν ]π3ρ>ει Xµµε-

λ�ς λ@γ�ς καταφαν*ς. DYπ3ρ>ει Xµµελ�ς πε\1ς λ@γ�ς, =µως X>ει τ8τ�ια µ�υσικ@τητα, oστε
ν? εFναι µελPωδικ6τερ�ς 7π1 Cλλα µ�υσικ? 7ριστ�υργ*µατα.

�H µ
υσικ�τητα �ρ�εται �π� τ� �δι
 τ� Σ!µπαν
ΣYNT.: M�πως λ�ιπ&ν µ� τ& µ�υσικ& λ�γ� γ*νεται κανε1ς πι& αSσθητ�ς, πι& καταν�η-

τ�ς;
∆.Π.: DH γλ�σσα _ς MργαλεO� Mπικ�ινων!ας θ8λει ν? Mκφρ3σfη σ�µπαντα τ? 7νθρ6πινα

συναισθ*µατα, ν? τ� ς δ6σfη τ: δι3σταση κα� τ: λεπτ�µ8ρεια. Π�λλUς φ�ρUς aνα Mπιφ6-
νηµα π�λλαπλασι3\ει στ: σκ8ψη τ�2 συν�µιλητ, τ1 συνα!σθηµα. T1 Mπιφ6νηµα εFναι
aνα µ�υσικ1 στ�ι>εO�, π�  διαπερνw%.

ΣYNT.: Συν�θως λ6µε, τι σκεφτ�µαστε µ� λ6Aεις. M�πως � µ�υσικ�τητα τ3ς γλ"σσας
vταν γι� τ� ς qEλληνες πρ�ϊ&ν µ�υσικ3ς σκ6ψης;

∆.Π.: Θ!<ατε aνα φ�Jερ1 \*τηµα. YOντως G µ�υσικ@τητα σκ8ψεως, G nρµ�ν!α σκ8ψεως
κ3νει τ1ν Mναρµ@νι� λ@γ�. Kι αLτ: τ:ν µ�υσικ@τητα τ:ν πα!ρνει 7π’ τ: φ�ση, 7π’ τ:ν
αAσθητικ: τ�2 >6ρ�υ π�  \f,, 7π’ τ1 cδι� τ1 Σ�µπαν. Eδ� εFναι κα� G 7παρ>: τ,ς φιλ�-
σ�φ!ας, τ�2 Λ@γ�υ. DO κ@σµ�ς 7ντικατ�πτρ!\εται µ8σα στ1ν Cνθρωπ� κα� αLτ1ς & κ@σµ�ς
X>ει µ�υσικ@τητα, G &π�!α δ�νεO στ1 ρυθµ@ της τ:ν 7νθρ6πινη σκ8ψη κα� τ:ν Xκφρασ*
της, τ1ν λ@γ�.

ΣYNT.: Γι’ α:τ& �+ %ρ$α'�ι qEλληνες Gθεταν τ7ν µ�υσικ7 σ� %ν�λ�γη σπ�υδαι�τητα µ�
τ7 φιλ�σ�φ*α.

∆.Π.: AκριJ�ς. Eδ� Jρ!σκεται G J3ση τ�2 +λληνικ�2 Aδε�γρ3µµατ�ς, τ�2 +λληνικ�2
τρ@π�υ σκ8πτεσθαι κα� \,ν. ALτ1 δε!>νει τ1 γιατ� �R 7<!ες τ�2 DEλληνικ�2 Πνε�µατ�ς θ?
παραµε!ν�υν 7ναλλ�!ωτες στ1 >ρ@ν�, αA6νιες.

ΣYNT.: >H µ�υσικ7 Zς τ6$νη στ7ν %ρ$α*α >Eλλ�δα vταν δηλαδ7 µι� πρ�6κταση τ3ς
γλ"σσας;

∆.Π.: ∆Uν ]π3ρ>ει διαφ�ρ3. Στ1 τραγ��δι τ�ν!\εται G M<ωραϊστικ: µελPωδ!α, π�  λε-
πτ�µερεO τ1 συνα!σθηµα. DO «καµJ%ς» =µως αLτ�2 τ�2 λεπτ�µερ�2ς «κεντ*µατ�ς» εFναι
& µ�υσικ1ς λ@γ�ς, G γλ�σσα. DO µελPωδ1ς Xφτια>νε τ? κεντ!δια τ�υ π3νω στ1ν καµJ% τ,ς
καθαρ@τητας κα� τ,ς nρµ�ν!ας.

«T� �ληθιν� ε%ναι πι� “�ρσενικ�”...»
ΣYNT.: A:τ7 � )ψηλ7 π�ι�τητα κα1 καθαρ�τητα τ3ς >Eλληνικ3ς Γλ"σσας µ6$ρι π�τε δια-

τηρε'ται;
∆.Π.: Mπ�ρ� ν? π�, π6ς, =σ� 7π�µακρυν@µαστε 7π1 τ1ν dOµηρ�, 7ρ>!\�υν ν? «θ�-

λ6ν�υν τ? νερ3». ALτ1 εFναι MµφανUς κα� στ:ν +λληνικ: τραγPωδ!α. ALτ: G φθ!ν�υσα π�-
ρε!α Xρ>εται aως σ*µερα. Kα� πιστε�ω, =τι G αAτ!α Jρ!σκεται στ1 =τι & καθαρ1ς λ@γ�ς, &
Gρωικ1ς κι 7ντρ!κει�ς, σταδιακ? ]π�τ3σσεται στ: σκ�πιµ@τητα. dOταν σκ8φτεσαι τ�ς συ-
ν8πειες αLτ�2 π�  θ8λεις ν? πf,ς, =ταν G π�λιτικ:-ρητ�ρικ: µεθ@δευση καθ�ρ!\�υν τ1
λ@γ�, τ@τε τελει6νει G αLθεντικ@τητα. YIσως τ1 7ληθιν1 ν? εFναι πι1 «7ρσενιν1» 7π’ =,τι
ν�µ!\�υµε· κι αLτ1 τ1 πρ�σφ8ρει & dOµηρ�ς.

ΣYNT.: E�ναι π�λ  σηµαντικ� α:τ& π�  λ6τε.
∆.Π..: DH ]π�ταγ: τ�2 λ@γ�υ στ1 δ@γµα, στ1ν τ�π�, στ1ν αLστηρ1 γραµµατικ1 καν@να

δηλiνει M<�υσ!α, σκ�πιµ@τητα.
ΣYNT.: `Aς �πιστρ6ψ�υµε στ& παρ�ν. Παρατηρε'ται, τι � σηµεριν7 «�π*σηµη» Bλλη-

νικ7 γλKσσα, � «πρωτευ�υσι�νικη», πρ�φ�ρικ� τρ"γει σιγ� - σιγ� τ1ς τ�πικ�ς διαλ6-
κτ�υς, π�(, ν�µ*0ω, ε�ναι κα1 µ�υσικ"τερες.

∆.Π.: Συµφων� 7π@λυτα µU τ:ν παρατ*ρησ* σας. Kα� Mπαυ<3νω. Θεωρ� Mθνικ: αLτ�-



κτ�ν!α τ:ν &µ�ι�γεν�π�!ηση τ,ς γλ6σσας κα� τ:ν 7π6λεια τ�ν τ�πικ�ν διαλ8κτων, �R
&π�Oες Mκφ8ρ�υν τ1 Aδ!ωµα, γεωγραφικ1 κα� ψυ>ικ@, κ3θε τ@π�υ. DH π�λυσ>ιδ*ς µ�υ Mνα-
σ>@ληση µU τ1 +λληνικ1 γλωσσικ1 Aδ!ωµα κ3θε γωνι%ς τ,ς πατρ!δας µας µU κ3νει ν? Jλ8-
πω µι? 7νθ�δ8σµη π�λ�µ�ρφη, π�λ�>ρωµη και π�λυαρωµατικ*. ALτ1 τ1 >ωνευτ*ρι τ,ς
µι%ς Mπ!σηµης γλ6σσας &δηγεO στ:ν µ�ν�λιθικ@τητα, στ:ν 7δυναµ!α 7ν3πλασης. dOταν
συρρικν6ν�υµε aναν τ@σ� µεγ3λ� πλ�2τ� δι6>ν�ντας τ? φων*νετα –αLτ1 κυρ!ως γ!νεται–,
δι6>ν�υµε τ1ν S>�, π%µε στ:ν 7φων!α. Kα� vς πρ�σ8<�υµε τ1 +<,ς: τ1 παραδ�σιακ@, δη-
µ�τικ1 τραγ��δι, π�  δUν εFναι σ*µερα τ1 «Mπ!σηµ�» τραγ��δι τ,ς >6ρας, X>ει &µηρικUς
καταJ�λ8ς: T1 µ8τρ� τ�ν 7/8 τ�2 Kαλαµατιαν�2 ταυτ!\εται µU τ1ν dOµηρ�: «Nνδρα µ7
Gνεπε, M�8σα, π�λ(τρ�π�ν...». T1 Tσ3µικ� Mπ!σης εFναι aνας 7π�καλυπτικ1ς >�ρευτικ1ς
Aδιωµατισµ@ς, 7π@λυτα +λληνικ@ς.

ΣYNT.: T& Zεϊµπ6κικ�;
∆.Π.: T1 Zεϊµπ8κικ� εFναι µι? περ!πτωση, π�  θ8λει πρ�σεκτικ: µελ8τη. X�ρε�εται στ?

4/3, 7φ*νει =µως Mλευθερ!α στ1ν >�ρευτ*· & Zεϊµπ8κης εFναι Mλε�θερ�ς ν? αLτ�σ>εδι3σfη.

�H παγκ�σµια δι)�υση τ�ς �Eλληνικ�ς M
υσικ�ς
ΣYNT.: >H κλασσικ7 ε:ρωπαϊκ7 µ�υσικ7 λ6γεται τι, παρ’ τι κι α:τ7 Wλκει τ7ν κατα-

γωγ� της %π& τ7ν Bλληνικ7, �ν τ�(τ�ις τ7ν περι�ρ*0ει. Π�ι� ε�ναι � δικ� σας γν"µη;
∆.Π.: YEτσι 7κριJ�ς εFναι. DYπ,ρ<ε µ!α 7ν3γκη τ�ν ELρωπα!ων ν? Mκφρ3σ�υν µ�υ-

σικ? τ1ν δικ@ τ�υς τρ@π� σκ8ψης, π�  7ντιστ�ι>εO στ1ν δικ@ τ�υς γεωγραφικ1 >�ρ�, στ1
δικ@ τ�υς ψυ>ισµ@, π�  εFναι διαφ�ρετικ1ς 7π’ τ1ν δικ@ µας. EFναι λα�� µU σταθερ: ρεα-
λιστικ: 7ντ!ληψη, G &π�!α σηκ6νει περι>αρακ6σεις. Γι’ αLτ1 κα� G µ�υσικ* τ�υς περι�-
ρ!\εται· X>ει Πεντ3γραµµ�, MνP� G DEλληνικ: εFναι Mλε�θερη.

ΣYNT.: oE$ετε ταAιδ6ψει π�λ  σ’ λ� τ&ν κ�σµ� µελετKντας τ7 µ�υσικ7 Gκφραση π�λλKν
λαKν, %π& τ7ν EAφρικ7 µ�$ρι τ& N6� K�σµ�. Π�ι& vταν τ& τελικ� σας συµπ6ρασµα;

∆.Π.: Tα<ιδε��ντας στ:ν DEλλ3δα κα� X>�ντας τ? 7κρ�3µατα τ,ς +λληνικ,ς µ�υσικ,ς
=λων τ�ν τ@πων, εFναι σ?ν ν? τα<!δεψες σ’ =λ�ν τ1ν κ@σµ�. MU 7π@λυτη JεJαι@τητα
µπ�ρ� ν? π�, =τι τ1 ]π@Jαθρ� τ,ς µ�υσικ,ς =λων τ�ν λα�ν εFναι G +λληνικ: µ�υσικ*.
MU τ:ν Cπ�ψ* µ�υ συµφωνεO κα� & µεγ3λ�ς DEλJετ1ς λα�γρ?φ�ς κα� µ�υσικ�λ@γ�ς Mπi
Mπ�J�· κα� J8Jαια g>ι µ@ν� αLτ@ς.

ΣYNT.: Mιλ�8µε λ�ιπ&ν γι� µι� παγκ�σµια «δι�$υση» τ�8 Bλληνικ�8 π�λιτισµ�8, π� 
κ�ντ� στ’ Nλλα δι6δωσε κα1 τ7 µ�υσικ�.

∆.Π.: AκριJ�ς. Kα� G µεγ3λη µ�υ 7π�ρ!α εFναι, π@τε 7κριJ�ς Xγινε αLτ: G παγκ@σµια
δι3>υση. EFναι καταπληκτικ@, ν? γνωρ!\fης τ1 π�ς π3νω στ:ν +λληνικ: µ�υσικ: =λ�ι �R
λα�� «X>τισαν» µU J3ση τ:ν δικ* τ�υς φ�ση, τ1 δικ@ τ�υς Xθ�ς, τ:ν µ�υσικ* τ�υς. N?
Jλ8πfης στ� ς Mασ3ι τ,ς Aφρικ,ς τ:ν Πεντατ�ν!α τ,ς Hπε!ρ�υ. DH +λληνικ: µ�υσικ:
εFναι παρ�2σα κα� 7π1 πλευρ%ς >ρ�νικ�ν στιγµ�ν (µ8τρ�) κα� µελPωδικ�ν διαδρ�µ�ν κα�
7π1 πλευρ%ς nρµ�νικ�ν σ>8σεων. YAπειρα παραδε!γµατα τ1 µαρτυρ�2ν. dOταν & Cνθρω-
π�ς Sταν Oδυσσ8ας, φα!νεται =τι τ@τε µπ�ρ�2σε ν? τα<ιδε�σfη, ν? διαδ6σfη τ:ν π�λυµη-
>αν�σ�νη τ�υ. OR dEλληνες τ,ς &µηρικ,ς Mπ�>,ς Sταν καθαρ�� Cνθρωπ�ι, µU καθαρ? λ@-
για κα� καθαρ3, δηµι�υργικ? >8ρια.

Παν. Λ. K�υ�αλ%κης

DO κ. ∆.Π. εFναι Rδρυτ:ς κα� διευθυντ:ς τ,ς π�λυJραJευµ8νης (πρ�τ� πανελλ*νι� κα� πρ�τ� παγκ@σµι� JραJεO�)
Πειραµατικ,ς X�ρPωδ!ας Aθην�ν κα� τ�2 Oργανικ�2 Συν@λ�υ Pro-Arte, συγκρ�τηµ3των π�  κατ? κ�ρι� λ@γ�
+ρµηνε��υν τ�ς συνθ8σεις τ�υ. Στ: >�ρPωδιακ: µ�υσικ: δηµι��ργησε καιν��ργια σ>�λ*. K�ρι� >αρακτηριστικ@ της
εFναι G σ�νδεση –>ρ�νικ? κα� >ωρικ?– τ,ς σ�νθετης +λληνικ,ς µ�υσικ,ς ταυτ@τητας. Mελ�π�!ησε Xργα τ�ν κ�ρυ-
φα!ων DEλλ*νων π�ιητ�ν Παλαµ%, KαJ3φη, Σεφ8ρη, Eλ�τη, P!τσ�υ, Aντων!�υ κ.C. Π�λλUς συνθ8σεις τ�υ π8ρασαν
στ1 >�ρ� τ,ς δισκ�γραφ!ας κα� X>�υν µεταδ�θ, 7π1 τ? σηµαντικ6τερα τηλε�πτικ? κα� ραδι�φωνικ? δ!κτυα τ,ς
ELρ6πης κα� τ,ς Aµερικ,ς «France Cultur», «BBC», «CBS», «CNN».
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Στ: Bι8ννη ]π,ρ>ε 7π1 τ? µ8σα τ�2 IH´ αA�ν�ς µι? 7νθηρ: +λληνικ: παρ�ικ!α. DH κ�ιν@τητα
τ,ς Eκκλησ!ας τ�2 DAγ!�υ Γεωργ!�υ συγκ8ντρωνε dEλληνες µU τ�υρκικ: ]πηκ�@τητα κα� G κ�ι-
ν@τητα τ,ς Eκκλησ!ας τ,ς DAγ!ας Tρι3δ�ς dEλληνες µU αLστριακ: ]πηκ�@τητα. Στ: συν8λευση
τ,ς κ�ιν@τητας τ�2 DAγ!�υ Γεωργ!�υ στ�ς 27 Mαρτ!�υ 1784 7πεφασ!σθη, �R δ�� κ�ιν@τητες ν? δια-
τηρ*σ�υν τ:ν αLτ�τ8λει3 τ�υς. DO Mµπ�ρικ1ς αLτ1ς πυρ*νας π�  παρ�ικ�2σε στ: Bι8ννη Sταν
]π�λ�γ!σιµη �Aκ�ν�µικ: δ�ναµη, γι’ αLτ1 7π�λ3µJανε 7ρκετ? πρ�ν@µια, =πως G 7ν3πτυ<η τ�2
+λληνικ�2 JιJλιεµπ�ρ!�υ, τ:ν &π�!α εLν@ησαν 7π1 τ? µ8σα τ�2 IH´ αA�ν�ς �R ALστριακ�!, γι? ν?
M<υπηρετ*σ�υν τ? συµφ8ρ�νται κα� τ�ς JαλκανικUς τ�υς Jλ8ψεις. T1 +λληνικ1 JιJλ!� Xπρεπε ν?
φ8ρfη �Aκ�ν�µικ? Vφ8λη στ:ν αLτ�κρατ�ρ!α κα� ν? διεισδ�σfη στ:ν 7γ�ρ? τ,ς Oθωµανικ,ς ALτ�-
κρατ�ρ!ας. �Hταν 7ναπ@φευκτ�ς & 7νταγωνισµ1ς µU τ:ν παραγωγ: +λληνικ�2 JιJλ!�υ –κυρ!ως–
τ,ς Bενετ!ας, π�  γι? τρεOς αA�νες εF>ε τ1 µ�ν�π6λι� στ1 +λληνικ1 JιJλιεµπ@ρι�. DH αLστριακ:
ν�µ�θεσ!α τ,ς Mπ�>,ς εLν��2σε Mγ>ειρ*µατα τ8τ�ι�υ εcδ�υς: T? πρ�γεν8στερα διατ3γµατα π� 
M<8δωσε & αLτ�κρ3τωρ Iωσ:φ & B´ περ� Mλευθερ�τυπ!ας (11.6.1781), περ� 7νε<ιθρησκε!ας
(13.10.1781) κα� µι? σειρ? µεταρρυθµ!σεων, π�  καθιερ6θηκαν µU τ1ν =ρ� «Sωσηφισµ�ς». Πρ�ϋ-
π@θεση γι? ν? γ!νfη 7νταγων!σιµ� τ1 +λληνικ1 JιJλ!� τ,ς Bι8ννης Sταν G δηµι�υργ!α +λληνικ�ν
τυπ�γραφε!ων, πρ%γµα δ�σκ�λ�, καθiς τ? τυπ�γραφεOα τ,ς Bι8ννης Sταν κλειστ? Mπαγγ8λµατα·
τ:ν Cδεια Xδινε Mκτ1ς 7π1 τ1ν δ,µ� κα� G συντε>ν!α. DO Γ. Bεντ@της Sταν & Rδρυτ:ς τ�2 πρ6τ�υ
στ: Bι8ννη +λληνικ�2 τυπ�γραφε!�υ. DH Cδεια M<ασκ*σεως Mπαγγ8λµατ�ς π�  τ�2 Mδ@θη, δηµι-
��ργησε 7ντιδρ3σεις µετα<  τ�ν τυπ�γρ3φων. OR διαµαρτυρ!ες στηρ!>θηκαν στ1 hδη κ�ρεσµ8-
ν� Mπ3γγελµα, στ1 γεγ�ν1ς =τι τ? µεγ3λα JιJλι�πωλεOα(1) τ�πωναν +λληνικ? JιJλ!α κα� πiς & Γ.
Bεντ@της δUν Sταν Mπαγγελµατ!ας τυπ�γρ3φ�ς. Στ:ν 7π@φαση περισσ@τερ� 7π1 τ�ς διαµαρτυρ!ες
J3ρυναν �R πρ�θ8σεις τ�ν 7ρ>�ν κα� τ1 γεγ�ν1ς πiς & Γ. Bεντ@της ]π�στηρι\@ταν 7π1 τ� ς dEλλη-
νες Mµπ@ρ�υς τ,ς παρ�ικ!ας. Στ� ς cδι�υς λ@γ�υς κα� στ:ν «7ρ>: τ�2 δεδικασµ8ν�υ» –στ:ν
αLστριακ: Mπικρ3τεια κυκλ�φ�ρ�2σαν Mφηµερ!δες σ’ =λες τ�ς γλ�σσες– στηρ!>θηκε & Γ. Bεντ@-
της, γι? ν? Mκδ6σfη τ:ν πρ6τη +λληνικ: Mφηµερ!δα.

Aκ�λ��θησε µι? Mκδ�τικ: παραγωγ:, π�  π8ρασε τ? =ρια τ,ς παρ�ικ!ας τ,ς Bι8ννης: G «Eφη-
µερ�ς» τ�ν Mαρκιδ�ν-Π��λι�υ, «EAδ*σεις γι? τ? Aνατ�λικ? M8ρη» τ�2 Iωσ:φ Φραγκ!σκ�υ
Halle, π�  µετων�µ3σθηκε 7ργ@τερα σU «DEλληνικ1ν Tηλ8γραφ�ν», & «DEρµ,ς & Λ@γι�ς», µU Mκδ@-
τες τ1ν YAνθιµ� Γα\,, τ1ν θε@κλητ� Φαρµακ!δη κα� 7ργ@τερα τ1ν KωνσταντOν� K�κκιν3κη, G
«Kαλλι@πη», µU Mκδ@τη τ1ν συγγραφ8α τ,ς «Ωγυγ!ας» Aθαν3σι� Σταγειρ!τη. Στ1 Παρ!σι Mκδ@-
θηκαν τ? περι�δικ3: «M8λισσα» 7π1 τ1ν Σ. K@νδ�, «Aθην%» 7π1 µι? τετραµελ, &µ3δα («DH DEται-
ρ!α τ,ς Aθ*νας») κα� ]πε�θυν� Xκδ�σης τ1ν ΣµυρναO� Π. Iωανν!δη µU τ1 ψευδ6νυµ� «Φ�ιJα-
π@λλων». Mετ? τ:ν 7ναστ�λ: Xκδ�σης τ,ς «Aθην%ς» & Π.Iωανν!δης M<8δωσε τ1 περι�δικ1 «M�υ-
σεO�ν». Στ:ν Aγγλ!α Mπι>ειρ*θηκε G Xκδ�ση τ�2 περι�δικ�2 «�Iρις 0 τ? ν2ν DEλληνικ3»· Mµπνευ-
στUς αLτ�2 τ�2 περι�δικ�2 Sταν & φιλ8λληνας λ@ρδ�ς Γκ!λφ�ρδ κα� & ∆. Σ>ιν%ς.

«,Eργαστ-ρι
ν τ�ς ν.ας τ/ν Γραικ/ν φιλ
λ
γ2ας»
Στ�ς Jλ8ψεις τ�ν αLστριακ�ν δUν Sταν µ�ν3>α & 7νταγωνισµ1ς µU τ: JιJλι�παραγωγ: τ,ς Bε-

EΛΛHNIKOΣ ∆IAΦΩTIΣMOΣ KAI EKKΛHΣIA
DH Cνθιση τ,ς +λληνικ,ς διαν�*σεως στ: Bι8ννη

(1) Baumeister, Gerold, Grund, Tüchler.
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νετ!ας, 7λλ? κα� µU τ: Pωσ!α, στ1 Jαθµ1 π�  �R P�σ�ι Xδιναν πρ�ν@µια στ1 +λληνικ1 Mµπ@ρι�, µU
σκ�π1 ν? τ1 κηδεµ�νε�σ�υν. DYπ’ αLτ1 τ1 πρOσµα G πρ6τη +λληνικ: Mφηµερ!δα τ�2 Bεντ@τη µπ�-
ρεO ν? θεωρηθf, κα� _ς 7ντ!Jαρ� στ1 Mµπ�ρικ1 σ�µφων� τ�2 1784 µετα<  Pωσ!ας-T�υρκ!ας µU
σκ�π1 τ:ν πρ�6θηση τ�2 +λληνικ�2 Mµπ�ρ!�υ.

OR dEλληνες τ,ς παρ�ικ!ας τ,ς Bι8ννης, τ�2 δυναµικ6τερ�υ Mκε!νη τ:ν Mπ�>: κ8ντρ�υ τ,ς +λλη-
νικ,ς διασπ�ρ%ς, δ8>τηκαν τ:ν πρ@κληση «σ?ν aτ�ιµ�ι 7π1 καιρ@». T? πατριωτικ? αAσθ*µατα,
τ1 Mµπ�ρικ1 κ8ρδ�ς, G 7π3ντηση στ� ς Φαναρι�τες π�  τ� ς ]π�τιµ�2σαν (�R Φαναρι�τες τ� ς
�ν@µα\αν ]π�τιµητικ? «@αρ@�ρ�υς»), Xκαναν τ� ς Mµπ@ρ�υς ν? πλαισι6σ�υν αLτ: τ:ν πρ�σπ3-
θεια. MU τ1ν καιρ1 G Bι8ννη –κ�µJικ1 σηµεO� γι? τ:ν Mπικ�ινων!α µU τ:ν ]π@λ�ιπη ELρ6πη, τ:ν
DEλλ3δα κα� τ:ν εLρ�τερη Bαλκανικ:– Xγινε & ν8�ς πνευµατικ1ς φ3ρ�ς τ�2 παρ�ικιακ�2 DEλλη-
νισµ�2. DH Mκδ�τικ: παραγωγ: τ,ς Bι8ννης Mκτ1ς 7π1 τ? Mκκλησιαστικ? JιJλ!α περιελ3µJανε µε-
γ3λ� 7ριθµ1 JιJλ!ων γενικ�2 Mνδιαφ8ρ�ντ�ς κα� περιε>�µ8ν�υ, π�  �πτετ� τ�2 διαφωτισµ�2, &
&π�O�ς δUν Xγινε στ:ν Bενετ!α =σ� Xπρεπε αAσθητ@ς. Aκ@µα στ: Bι8ννη Xγινε G Xκδ�ση τ,ς πρ6-
της +λληνικ,ς Mφηµερ!δας. ∆!καια & K�ρα,ς, π�  τ@σ� 7ρεσκ@ταν  ν? Jαπτ!\fη τ�ς π@λεις, �ν@µασε
τ: Bι8ννη «τ& �ργαστ�ρι�ν τ3ς ν6ας τKν ΓραικKν φιλ�λ�γ*ας» (Mπιστ�λ: πρ1ς Aλ. Bασιλε!�υ, 6
Mαρτ!�υ 1805).

Στ1ν αA�να αLτ@ν, π�  XJαινε στ1 τ8λ�ς τ�υ, σηµει6θηκε µι? Mντυπωσιακ: 7ν3πτυ<η τ,ς +λλη-
νικ,ς Mκδ�τικ,ς παραγωγ,ς, π�  πρ�δηλ�2σε τ:ν πνευµατικ: Xκρη<η τ�ν κατ�πιν�ν δεκαετι�ν
�ς τ:ν Mπαν3σταση τ�2 1821. DO Cνεµ�ς τ,ς 7ναγ8ννησης, π�  δειλ? <εκ!νησε στ�ς 7ρ>Uς τ�2 IH´
αA�ν�ς κα� Xκανε &ρµητ*ρι� τ�ν DEλλ*νων τ,ς διασπ�ρ%ς τ: Bι8ννη, πρ1ς δυσµ?ς τ�2 αA�ν�ς
π,ρε σαρωτικ: µ�ρφ: κα� Xδει<ε τ3σεις ν? σηµατ�δ�τ*σfη κα� ν? &ρι�θετ*σfη τ�ς M<ελ!<εις στ1ν
+λλαδικ1 >�ρ�. T��τη G παρ3µετρ�ς δUν Sταν στ� ς σ>εδιασµ� ς τ�ν ALστριακ�ν, γι? τ: δηµι-
�υργ!α JιJλιεµπ�ρικ,ς παραγωγ,ς, καθiς πρ@τυπ� εF>αν τ:ν >ωρ�ς Mντ3σεις Mκδ�τικ: παραγωγ:
τ,ς Bενετ!ας. T1 αLστριακ1 κρ3τ�ς, τ1 στηριγµ8ν� στ:ν 7στυν@µευση κα� τ: λ�γ�κρισ!α, δUν ]π�-
λ@γισε –Cλλωστε δUν µπ�ρ�2σε, δι@τι Sταν π@θ�ς,Cπιαστ� gνειρ� κα� γι? τ� ς dEλληνες τ� ς πα-
ρ�ικ�2ντες τ: Bι8ννη– τ:ν πιθαν@τητα ν? γ!νfη G +λληνικ: τυπ�γραφ!α, τ? JιJλ!α, �R Mφηµερ!δες,
G =λη παραγωγ: τ,ς παρ�ικ!ας MργαλεO� κα� πρ�π�µπ1ς τ�2 +λληνικ�2 7γ�ν�ς.

DH πρ6τη +λληνικ: Mφηµερ!δα τυπ6θηκε στ: Bι8ννη τ1ν I��νι� τ�2 1784, 7π1 τ1ν Γ. Bεντ@τη.
«ΠρKτ�ς», σηµει6νει & Γ. ZαJε!ρας, «�$ρηµ�τισεν εSς τ& γ6ν�ς �µKν π�υ �A6δ�τ� �φηµερ*δας εSς
τ7ν γλKσσαν µας κα1 καλενδ�ρια τ�ια8τα, ;π�  �:δ6π�τε ε�$ε πρ�τερ�ν τ& γ6ν�ς µας». DΩς τ@τε
εFδ�ς Mφηµερ!δας θ? µπ�ρ�2σαν ν? θεωρηθ�2ν �R Mπιστ�λUς τ�ν λ�γ!ων –Aδ!ως τ�2 M<ωτερικ�2–,
�R &π�Oες διαJ3\�νταν σU συναθρ�!σεις κα� πα!ρνανε τ1 >αρακτ,ρα 7νταπ�κρ!σεων. DO K�ρα,ς
γρ3φει: «... µ� %ναγκ�0εις ν� γ*νωµαι συγγραφε ς γα06ττας» [(=Mφηµερ!δας) (Mπιστ�λ: πρ1ς πρω-
τ�ψ3λτη ∆ηµ. Λ�τ�ν, 1 I�υλ!�υ 1790)].

Στ:ν κρ!σιµη τελευτα!α πρ�επαναστατικ: δεκαετ!α & «DEρµ,ς & Λ@γι�ς», Xγινε τ1 σηµεO� 7να-
φ�ρ%ς τ�2 Xντυπ�υ +λληνικ�2 λ@γ�υ. Συσπε!ρωσε τ� ς dEλληνες λ�γ!�υς κα� πρ�6θησε τ? µην�-
µατα τ�2 διαφωτισµ�2. �Hταν & συλλ8κτης τ,ς 7π@λη<ης =λων τ�ν +λληνικ�ν Mκδ�τικ�ν πρ�-
σπαθει�ν κα� συν3µα G Mκδ�τικ: δ�ναµη, π�  κατε�θυνε τ1 γ8ν�ς Mκ τ�2 7σφαλ�2ς πρ1ς τ: >ει-
ραφ8τησ* τ�υ στ:ν τ@σ� κρ!σιµη γι? τ1ν DEλληνισµ1 τρ!τη δεκαετ!α τ�2 IΘ´ αA�ν�ς.

�H στ)ση τ
3 O5κ
υµενικ
3 Πατριαρ�ε2
υ
DH περ!�δ�ς 1774-1821 στ1 >�ρ� τ�2 DEλληνισµ�2 &ρ!\εται _ς περ!�δ�ς π�λλαπλ,ς 7ντ!δρασης

κα� 7νε<8λεγκτης, καθiς Mµφαν!\�νται ν8ες δυν3µεις κα� ν8ες Aδ8ες, π�  7πειλ�2ν τ:ν παγιωµ8-
νη τ3<η πραγµ3των. T1 Πατριαρ>εO� Kωνσταντιν�υπ@λεως πι8στηκε Mκ τ�ν πραγµ3των ν? π3ρfη
θ8ση στ�ς M<ελ!<εις κα� ν? M<ηγ*σfη τ�ς σ>8σεις τ�υ µU τ� ς Oθωµαν��ς. OR T�2ρκ�ι στ:ν δια-
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δρ�µ: τ,ς σκλαJι%ς Mπεδ!ω<αν τ: διατ*ρηση τ�2 Πατριαρ>ε!�υ _ς µ�ρφ: M<�υσ!ας, γι? ν? πε-
τ�>�υν µ8σPω τ,ς ]πακ�,ς τ�ν >ριστιαν�ν στ: θρησκευτικ: M<�υσ!α, τ:ν MπιJ�λ: τ,ς κ�σµικ,ς.
OR σ>8σεις Πατριαρ>ε!�υ-Oθωµαν�ν στηρ!>θηκαν σU δ�� πρ�ϋπ�θ8σεις, π�  Mπ8Jαλαν �R Oθω-
µαν�� γι? ν? διατηρ*σfη τ1 Πατριαρ>εO� τ: θρησκευτικ* τ�υ M<�υσ!α: N? µε!νfη θρησκευτικ1ς θε-
σµ1ς κα� ν? δε!>νfη ν�µιµ�φρ�σ�νη Xναντι τ,ς κ�σµικ,ς M<�υσ!ας. OR πρ�ϋπ�θ8σεις αLτUς Mπιδ8-
>�νταν δι3φ�ρες +ρµηνεOες τ@σ� 7π1 τ:ν Π�λη =σ� κα� 7π1 τ1 Πατριαρ>εO�, π�  εF>ε Jι6σει Mπ�
τ,ς Bυ\αντιν,ς ALτ�κρατ�ρ!ας τ8τ�ιες Aσ�ρρ�π!ες. Aπ�τ8λεσµα Sταν, τ@σ� G Π�λη =σ� κα� τ1
Πατριαρ>εO� ν? Mκµεταλλευτ�2ν στ1 Xπακρ� αLτ: τ: συµφων!α. T1 Πατριαρ>εO� 7π1 συντηρητι-
σµ@, MγκλωJισµ8ν� στ: λ8<η«ν�µιµ�φρ�σ�νη», περι>αρακ6θηκε στ? τ�2 �cκ�υ τ�υ κα� πρ�ση-
λ6θηκε στ: διατ*ρηση τ�2 π�ιµν!�υ τ�υ κα� τ:ν Rεραπ�στ�λ*. T1 «στ3τ�υς» αLτ1 Cρ>ισε ν’ 7µφι-
σJητ,ται 7π1 τ? µ8σα τ�2 IH´ αA�ν�ς, =ταν τ1 Πατριαρ>εO� Jρ8θηκε 7ν3µεσα στ� ς Oθωµαν��ς,
π�  7παιτ�2σαν σ�µπλευση κα� τ�ν Gγετικ�ν &µ3δων τ�2 DEλληνισµ�2, π�  \ητ�2σαν Xντ�να τ:
συµπαρ3σταση τ�2 Πατριαρ>ε!�υ. T? >ρ@νια π�  τ1 Πατριαρ>εO� Xκανε τ1ν Aσ�ρρ�πιστ: µετα< 
Oθωµαν�ν κα� ραγι3δων, εF>αν >αθ, 7νεπιστρεπτ!. ∆Uν 7π�τελ�2σαν πλ8�ν Aσ>υρ? Mρε!σµατα γι?
π�λιτικ8ς, =πως G T�υρκ!α εFναι G «θε�θεν τεταγµ6νη �φ’ )µXς %ρ$�», �jτε πiς �R Mνδ�τικUς 7π�-
φ3σεις (πρ@>ειρα: �R 5 Mγκ�κλι�ι 7π1 τ1ν Πατρι3ρ>η, κατ? τ: δι3ρκεια τ�2 Pωσ�τ�υρκικ�2 π�-
λ8µ�υ, 1788-1796, πρ1ς τ� ς Xριστιαν��ς, ν? µ:ν παρασυρθ�2ν 7π1 τ? κηρ�γµατα τ�ν &µ@δ�<ων
P6σων, 7λλ? M>θρ�ν τ,ς Oθωµανικ,ς ALτ�κρατ�ρ!ας) X>�υν ν? κ3ν�υν µU τ: σωτηρ!α τ�ν ρα-
γι3δων 7π1 τ�ς σφαγ8ς. T� ς 7σκ� ς τ�2 AA@λ�υ Cν�ι<αν G Γαλλικ: Eπαν3σταση (1789), �R φι-
λ@σ�φ�ι κα� �R Aδ8ες τ�2 ∆ιαφωτισµ�2. DH Γαλλικ: Mπαν3σταση 7ντιµετωπ!στηκε 7π1 τ1 T�υρκικ1
κρ3τ�ς, µετ? τ1 τ8λ�ς τ�2 Pωσ�τ�υρκικ�2 π�λ8µ�υ. T1 +π@µεν�ς Xτ�ς στ3λθηκε 7π1 τ:ν Π�λη
στ1ν πατρι3ρ>η Γρηγ@ρι� τ1ν E´ τ1 «Iστικλ?λ Mπ�υγι�υρδ!», =π�υ Mπεσ*µανε µετα<  Cλλων:
«N� φρ�ντ*0Vης %διαλε*πτως εSς τ& ν� συν�0Vης µ6σα περιπ�ιητικ� τ3ς ε:ταA*ας τ�8 µιλλετ*�υ σ�υ
κα1 ν� µ7 λε*πVης µ� συµ@�υλ�ς κα1 παραιν6σεις σ�υ ν� διδ�σκVης π�ντα τ� ς @ασιλικ� ς ραγι�-
δες τ� τ3ς )πακ�3ς των $ρ6η».

T1 τ8λ�ς τ�2 Pωσ�τ�υρκικ�2 π�λ8µ�υ σ*µανε κα� τ:ν 7λλαγ: στ3σης τ,ς AAκατερ!νης B´ (1729-
1796), 7ναφ�ρικ? µU τ� ς φιλ�σ@φ�υς (B�λταOρ� κ.C.). DH καλ: σ>8ση π�  ]π,ρ>ε τ? πρ�ηγ��-
µενα >ρ@νια πρ1ς >3ριν τ�2 φιλελε�θερ�υ πρ�σωπε!�υ τ,ς αLτ�κρ3τειρας εF>ε 7ναγκ3σει τ1 Πα-
τριαρ>εO� ν? συνυπ3ρ<fη µU τ� ς φιλ�σ@φ�υς, τ�υλ3>ιστ�ν στ:ν κατε�θυνση π�  θεµελι6θηκε στ?
Jυ\αντιν? >ρ@νια: ]π�ταγ: τ,ς φιλ�σ�φ!ας κα� τ,ς Mπιστ*µης στ: θρησκε!α. DH ν8α κατ3σταση
_δ*γησε σU διατ3ρα<η τ�ν σ>8σεων Πατριαρ>ε!�υ-λ�γ!ων, MνP� Mνδυναµ6θηκε G 7ν8καθεν 7γα-
στ: σ>8ση µU τ� ς Φαναρι�τες, κα!τ�ι γι? 7ρκετ? >ρ@νια �R Φαναρι�τες ]π,ρ<αν �R πρ�εικ�νι-
στUς τ�2 ∆ιαφωτισµ�2 (πρ@>ειρα: & Gγεµ@νας τ,ς M�λδαJ!ας Nικ@λα�ς Mαυρ�κ�ρδ%τ�ς κα� τ1
Xργ� τ�υ «Φιλ�θ8�υ Π3ρεργα», 1714, & ∆ηµ*τρι�ς Kαταρτ\,ς µU Vπαδ� ς τ� ς P*γα ΦεραO�,
∆ανι:λ Φιλλιπ!δη, Γρηγ@ρι� Kωνσταντ%). Eδ�, κ�ντ3 στ1 τ8λ�ς τ�2 αA�ν�ς, 7σπ3\�νται συντη-
ρητικ? σ>*µατα. dEνας λ@γ�ς εFναι πiς νι6θ�υν τ� ς τριγµ� ς τ,ς M<�υσ!ας τ�υς 7π1 µι? Cλλη
τ3<η, τ�ν Mµπ@ρων. DH 7ντ!ληψη, =τι G Γαλλικ: Eπαν3σταση κ*ρυσσε τ:ν 7θε�α κα� δι8στρεφε
=λες τ�ς θρησκεOες, 7π�τελ�2σε γι? τ:ν Oθωµανικ: ALτ�κρατ�ρ!α αAτ!α π�λ8µ�υ. ALτ: G θ8ση
πρ�σ8γγι\ε τ�ς πατριαρ>ικUς 7π@ψεις, π�  hδη 7π1 τ1 1791 Mγκαιν!ασαν Cλλ� πνε2µα στ:ν 7ντι-
µετ6πιση τ,ς Γαλλικ,ς Eπαν3στασης. T1 Πατριαρ>εO� µπ�ρεO ν? συµφων�2σε µU τ�ς κατ’ Mπ!φαση
δικαι�λ�γ!ες τ�ν Oθωµαν�ν, =µως �Lσιαστικ? 7ντιδρ�2σε, γιατ� G Γαλλικ: Eπαν3σταση 7πε-
λευθ8ρωνε τ:ν 7τ�µικ: \ω: 7π1 τ1 κ�ινωνικ1 σ�µα, ]π�δαυλ!\�ντας Xτσι τ:ν πατριαρ>ικ: αLθε-
ντ!α Xναντι τ�2 π�ιµν!�υ. T1 ν8� πνε2µα τ�2 Πατριαρ>ε!�υ στηρ!>θηκε σU µι? Mκδ�τικ: δραστη-
ρι@τητα Mν3ντια στ: Γαλλικ: Eπαν3σταση, στ? +λληνικ? πρ�επαναστατικ? Xντυπα, στ�ς ν8ες Aδ8-
ες, στ1 ∆ιαφωτισµ@.
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�O  WAνθιµ�ς Γα>�ς (1764-1828), C µεγ%λ�ς διαφωτιστDς κα& Aκδ�της τ�� σηµα-
ντικGτερ�υ πρ�επαναστατικ�� Jλληνικ�� περι�δικ��, τ�� «�Eρµ�� τ�� Λ�γ��υ»
τ�ς Bι)ννης, τ� Cπ�_� πρ�ετ��µασε ^δε�λ�γικR κα& ψυ��λ�γικR τ�ν �Eλληνισµ�

γιR τDν ,Eπαν%σταση κα& Παλιγγενεσ�α τ�� 1821.



�H 7π2θεση τ
3 Πατριαρ�ε2
υ κατ8 τ
3 ∆ιαφωτισµ
3
Aπ�δ8κτες αLτ,ς τ,ς Mπ!θεσης Sταν �R φιλ@σ�φ�ι κα� & B�λταOρ�ς, π�  θεωρεOται πρ�δρ�µικ:

φυσι�γνωµ!α τ,ς Γαλλικ,ς Eπαν3στασης κα� τ�2 ∆ιαφωτισµ�2. DO πατρι3ρ>ης Kωνσταντιν�υ-
π@λεως καταδ!κασε Mπ!σηµα τ1ν B�λταOρ� σU µι? Mγκ�κλι@ τ�υ (1793): «>O παµπ�νηρ�ς κα1 µι-
σ�νθρωπ�ς ∆α*µων ηxρε εSς τ� ς παρ�ντας αSKνας lργανα παντελ�8ς %σε@ε*ας κα1 %θεyας, τ� ς
B�λτα*ρ�υς». OR καταδ!κες κα� �R 7φ�ρισµ�!, =πως τ�2 Xριστ@φ�ρ�υ Παµπλ8κη 7π1 τ1ν πα-
τρι3ρ>η Nε@φυτ� κα� τ�2 P*γα Φερα!�υ 7π1 τ1ν Γρηγ@ρι� E´, >ρησιµ�π�ι*θηκαν _ς κατασταλ-
τικ�� µη>ανισµ�!. DH τακτικ: τ�ν 7φ�ρισµ�ν εF>ε Mγκαινιαστ, 7ρκετ? νωρ!τερα π.>. & 7φ�ρισµ1ς
τ�2 Mεθ@δι�υ Aνθρακ!τη (1724). DO πατρι3ρ>ης Γρηγ@ρι�ς E´ Xστειλε τ:ν Mγκ�κλι� κατ? τ�ν
7ρ>α!ων Vν�µ3των, «λαµ@αν�µ6νην Zς µ*αν καταφρ�νησιν τ3ς $ριστιανικ3ς aν�µατ�θεσ*ας», µU
σκ�π1 ν? 7νακ@ψfη τ1 ρε2µα πρ1ς τ:ν +λληνικ: 7ρ>αι@τητα, π�  M<8φρα\ε µι? τ3ση 7νε<αρτη-
τ�π�!ησης 7π1 τ: θρησκευτικ: \ω*.

Eπ8λε<ε Xτσι τ1 δρ@µ� τ,ς ρ*<ης, π�  Mκφρ3στηκε µU τ:ν 7ντιπαρ3θεση τ,ς Cρ>�υσας τ3<ης
τ�ν Φαναριωτ�ν µU τ:ν 7νερ>@µενη τ3<η τ�ν Mµπ@ρων, τ�2 σ>�λαστικισµ�2 µU τ1 διαφωτισµ@,
τ,ς Oρθ�δ�<!ας µU τ1 7ρ>αO� DEλληνικ1 Πνε2µα. DH ]π�>ρ8ωση τ�2 Πατριαρ>ε!�υ ν? συντηρf,
τ:ν Vθωµανικ: M<�υσ!α, Cν�ι<ε τ� ς 7σκ� ς τ�2 AA@λ�υ κα� 7να\ωπ�ρωσε πρ�σωπικUς 7ντιπα-
ραθ8σεις (Aδ. K�ρα,ς - Π. K�δρικ%ς), Aδε�λ�γικUς 7ντιπαραθ8σεις (Σ>�λαστικισµ1ς - ∆ιαφωτι-
σµ@ς), π�  λειτ��ργησαν κατασταλτικ? κα� 7πετ8λεσαν τ:ν µικρ�γραφ!α τ�ν διεν8<εων, π�  τα-
λ3νισαν τ� ς dEλληνες 7π1 τ:ν +π�µ8νη τ,ς DEλληνικ,ς Eπαν3στασης.

T8τ�ιες τ3σεις Mκπρ�σωπ�2ν τ? 7ν6νυµα JιJλ!α: «DO Aν6νυµ�ς τ�2 1789» (Xργ� Mναντ!�ν κ3-
θε µ�ρφ,ς κατεστηµ8ν�υ), «DO Pωσ�γ3λλ�ς» (δι3λ�γ�ς Mναντ!�ν τ�2 κλ*ρ�υ, τ�ν Φαναριωτ�ν κα�
τ�ν κ�τσαµπ3σηδων), «DH DEλληνικ: N�µαρ>!α», 1806 (µU Xντ�ν� τ1 στ�ι>εO� τ,ς Eλευθερ!ας),
«Kρ!των�ς Στ�>ασµ��» (Mναντ!�ν τ�2 κλ*ρ�υ).

T1 συντηρητικ1 πνε2µα Mκπρ�σωπεO & Aθαν3σι�ς Π3ρι�ς κα� τ1 JιJλ!� τ�υ «Aντιφ6νησις»,
π�  τυπ6θηκε στ1 νε�ϊδρυθUν (1798) τυπ�γραφεO� τ�2 Πατριαρ>ε!�υ. Στ1 τυπ�γραφεO� τ�2 Πα-
τριαρ>ε!�υ τυπ6θηκαν κα� τ? Xργα «Xριστιανικ: Aπ�λ�γ!α» κα� «Πατρικ: ∆ιδασκαλ!α».

DH Xναρ<η τ,ς Mπαν3στασης κα� & 7φ�ρισµ1ς τ�2 Aλ. DYψηλ3ντη 7π1 τ1ν πατρι3ρ>η Γρηγ@-
ρι� E´ Xπαι<αν σηµαντικ1 ρ@λ� στ:ν π�ρε!α τ�ν +λληνικ�ν περι�δικ�ν. Στ:ν Bι8ννη & «DEρµ,ς &
Λ@γι�ς» κα� G «Kαλλι@πη», κατ@πιν πι8σεως 7π1 τ1 αLστριακ1 κρ3τ�ς δηµ�σ!ευσαν τ1ν 7φ�ρι-
σµ@. DO «DEρµ,ς & Λ@γι�ς» δηµ�σ!ευσε τ1ν 7φ�ρισµ1 σU παρ3ρτηµα, =π�υ & KωνσταντOν�ς K�κ-
κιν3κης σηµει6νει µ’Xµφαση σU θ8ση τ!τλ�υ: «EEπαρακαλ6σθην ν� δε$θK τ& �φεA3ς Sδια*τερ�ν
παρ�ρτηµα». Eκτ1ς τ�2 «DEλληνικ�2 Tηλεγρ3φ�υ», π�  δηµ�σ!ευσε Cνευ 7ντιρρ*σεως τ1ν 7φ�-
ρισµ1 (αLτ1 Sταν κα� G αAτ!α ν? συνε>!σfη aως τ1 1836 τ:ν Xκδ�σ* τ�υ), & «DEρµ,ς & Λ@γι�ς» κα�
G «Kαλλι@πη» σταµ3τησαν τ:ν Xκδ�σ* τ�υς. A<!\ει ν? σηµειωθf,, =τι & Mκδ@της τ�2 «DEρµ, τ�2
Λ�γ!�υ» KωνσταντOν�ς K�κκιν3κης φυλακ!σθηκε 7π1 τ�ς αLστριακUς 7ρ>8ς. �Hταν G oρα τ�ν
=πλων κα� 7νε<3ρτητα 7π1 τ�ς Aδε�λ�γικUς 0 πρ�σωπικUς διαφ�ρUς τ? MπιτελεOα =λων τ�ν +λλη-
νικ�ν Mφηµερ!δων συστρατε�θηκαν στ1ν ]πUρ π3ντων 7γ�να.
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H ΠPO TOY IΠΠOKPATOYΣ IATPIKH
T� συµ�α�νει �π�µ�νως µ� τ�ν �Iππ�κρ�-

τη; Π�ι�ς �ταν; τ� πρ�σ�φερε; !Aν δε$θ&' κα-
νε(ς )π� τ*ν πρ�ηγηθε,σα )ν�λυση .τι δ�ν
ε/ναι 0 πρ1τ�ς, .τι 3π'ρ$ε πρ�-ϊππ�κρα-
τικ* 5ατρικ6, τ�τε π�ι� θ7 µπ�ρ�8σε ν7
ε/ναι α9τ6; Π�ι� τ� ��θ�ς της; Π�ι�ς �: ;πι-
τυ$�ες της; T� περ�φηµ� «�ργ�τησιν �νδρ�-
σιν πρ��ι�ς», τ�8 :ππ�κρατικ�8 .ρκ�υ, π�<
)νελ�µ�αναν τ�<ς «λιθι�ντας», σ� π�ι�=ς
)ναφ�ρεται;

Στ*ν ;π�$* τ�8 �Iππ�κρ�τ�υς, θεραπευ-
τικ�ς δραστηρι�τητες ;λ�µ�αναν $?ρα κα(
στ7 περ�φηµα @Aσκληπιε,α. T� �ταν .µως τ7
@Aσκληπιε,α, τ7 0π�,α Bφεραν τ� Cν�µα �ν�ς
µακριν�8 πρ�γ�ν�υ τ�8 �Iππ�κρ�τ�υς;
Kατ7 τ(ς σηµεριν�ς )π�ψεις τ7 @Aσκληπιε,α
�σαν λατρευτικ�( $1ρ�ι, να�( κα( δευτε-
ρευ�ντως $1ρ�ι 5ατρικ'ς πρ�σφ�ρFς.
GHσαν τεµ�νη λατρε�ας κα( 5ατρικ'ς ��η-
θε�ας, )φιερωµ�να στ�ν @Aσκληπι�. ∆�ν
�σαν ν�σ�κ�µε,α, )λλ7 θρησκευτικ7 :δρ=-
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µατα, .π�υ :ερε,ς, ;κτελ1ντας $ρ�η θεραπευτ�8, )σκ�8σαν 5αµατικ* ;π�δραση. �H θερα-
πευτικ* πρ�ετ�ιµασ�α τ1ν )σθεν1ν πρ�σελ�µ�ανε τελετ�υργικ� $αρακτ'ρα κα( περιε-
λ�µ�ανε σωµατικ�ς )σκ6σεις, λ�υτρ�, συγκεκριµ�νη δ�αιτα κα( ψυ$αγωγ�α. Στ� ;γκ�ι-
µητ6ρι� (��ατ�ν) ;λ�µ�ανε $?ρα J λεγ�µενη �γκ��µησις, .π�υ, ;νK1 ;κ�ιµFτ� 0 π�σ$ων,
παρ�υσιαL�ταν στ� Cνειρ� τ�υ 0 @Aσκληπι�ς, πρ�κειµ�ν�υ ν7 τ�ν θεραπε=σ&η. O: τ�π�-
θεσ�ες, �: 0π�,ες ;πελ�γ�ντ� γι7 ν7 κτισθ�8ν τ7 @Aσκληπιε,α, δ�ν �σαν τυ$α,ες, )φ�8
Bπρεπε ν7 ;Nασφαλ�L�υν Oριστ� κλ,µα, καθαρ� )�ρα, µεγ�λη Jλι�φ�νεια, Oφθ�να Pδα-
τα (5αµατικ�ς πηγ�ς), πλ�=σια �λ�στηση, ε5δυλλιακ* θ�α. SEτσι �: π�σ$�ντες πρ�διετ�-
θεντ� ε9ν�ϊκ7 κα( τ� θεραπευτικ� )π�τ�λεσµα ;µεγιστ�π�ιε,τ�.5 ∆ηλαδ6, J δ�µηµ�νη
στ(ς µ�ρες µας Oπ�ψη περ( @Aσκληπιε�ων, δ�$εται περισσ�τερ� τ*ν µ�Nη 3π���λ'ς κα(
θε�υργ�ας, µ� ;φαρµ�γ* Vρισµ�νων $ρ6σιµων 3γιειν�διαιτητικ1ν παρατηρ6σεων, παρ7
τ*ν Oσκηση 5ατρικ'ς. Συνεπ1ς τ7 ;ρωτ6µατα παραµ�ν�υν. WOµως ε/ναι Bτσι τ7 πρ�γµα-
τα;

T� )κρι�1ς �σαν τ7 @Aσκληπιε,α; T� )κρι�1ς συν��αινε ;κε,; @Aκ�µη κα( Oρθρα π�< δ�-
$�νται τ�ν KK1� 5ατρ� Vς «πατ�ρα» τ'ς 5ατρικ'ς, )µ6$ανα στ�κ�νται µπρ�στ7 στ7 @Aσκλη-
πιε,α κα( α9τ�αναιρ�=µενα δηλ?ν�υν, .τι στ7 @Aσκληπιε,α ε/$αν συγκεντρωθ&' τελικ7
;µπειρ�α κα( γν?σεις.3 SAρθρα, π�< δ�$�νται τ*ν :ππ�κρατικ* 3περ�$6, )ναφ�ρ�υν .τι
στ7 @Aσκληπιε,α ;Nετ�L�νταν πρ�σεκτικ7 �: )σθενε,ς, )ν��γ�νταν )π�στ6µατα κα( δ�-
θι'νες (δερµατικ7 )π�στ6µατα), )φαιρ�8νταν µ� τ*ν [δ�ντ�γρα δ�ντια.3 SE$�υν δια-
σωθ' λ�γα κε�µενα, π�< )ναφ�ρ�υν .τι στ7 @Aσκληπιε,α γ�ν�νταν ;γ$ειρ6σεις. !Aν τ7
διασωθ�ντα κε�µενα ε/ναι λ�γα, τ7 )ρ$αι�λ�γικ7 ε3ρ6µατα Bρ$�νται ν7 καλ=ψ�υν τ� κε-
ν�. Στ7 )σκληπιε,α B$�υν �ρεθ' $ειρ�υργικ7 ;ργαλε,α.3 Bρ�θηκαν )ρκετ�ς δεκ�δες δια-
φ�ρετικ1ν $ειρ�υργικ1ν ;ργαλε�ων, γεγ�ν�ς π�< )π�δεικν=ει .τι J $ειρ�υργικ* ε/$ε ]δη
;Nελι$θ'.3 Γεγ�ν�ς π�< πρωτ�στως )π�δεικν=ει, .τι 3π'ρ$ε κα( δ�µηµ�νη 5ατρικ* κα( $ει-
ρ�υργικ* στ�<ς πρ�-ϊππ�κρατικ�<ς $ρ�ν�υς. Γεγ�ν�ς π�< σηµα�νει, π_ς κανε(ς δ�ν πε-
ρ�µενε τ�ν KK1� 5ατρ� ν7 ;µφανισθ&', γι7 ν7 δια$ωρισθ&' J ;πιστ6µη )π� τ� θα8µα. T7 πε-
ρ�φηµα @Aσκληπιε,α, α9τ7 π�< στ(ς µ�ρες µας θεωρ�8νται «θαυµατ�π�ιε#α» κα( «�γκ�ι-
µητ�ρια», �σαν κα( κ�τι Oλλ�: GHσαν κα( θεραπευτ6ρια. �H )ρ$αι�λ�γικ* σκαπ�νη φ�ρ-
νει στ� φ1ς )ναθ6µατα. T� γεγ�ν�ς α9τ� )π�δεικν=ει περ�τρανα, .τι ;κε, κατ�φευγαν
Oνθρωπ�ι )σθεν�8ντες, π�=, θεραπευµ�ν�ι ;ν συνε$ε�aα, )φι�ρωναν στ� bδρυµα τ7 )να-
θ6µατα µ� τ*ν παρ�σταση τ�8 θεραπευθ�ντ�ς µ�λ�υς c τµ6µατ�ς τ�8 σ?µατ�ς τ�υς. @Aνα-
φ�ρεται .τι «�$ κυρι%τερ�ι �πισκ&πτες τ�ν 'Aσκληπιε�ων *σαν α+τ�, π�- .π&φεραν �π0
1ρ2νιες, �ν�ατες 3 δυσ�ατες �ρρ%στιες».6

Συνεπ1ς 3π'ρ$ε πρ�-ϊππ�κρατικ* 5ατρικ6. O: WEλληνες τ�8 πρ�-ϊππ�κρατικ�8 πα-
ρελθ�ντ�ς ε/ναι ���αι�ν, .τι δ�ν περ�µεναν τ�<ς πρ�σωκρατικ�<ς φιλ�σ�φ�υς c τ�ν
@Aλκµα�ωνα, γι7 ν7 τ�<ς π�8ν τ� ε/ναι «3γε�α». T� ]Nεραν π�λ< καλ�. �O eδι�ς 0 @Aσκλη-
πι�ς ]Nερε π�λ< καλ7 κα( τ� ε/ναι 3γε�α κα( τ� ε/ναι eαση κα( τ� ε/ναι )π�δ�τικ7 φ�ρµα-
κα, fστε ν7 [ν�µ�σ&η )ντ�στ�ι$α τ(ς θυγατ�ρες τ�υ �Yγε�α, @Iασ_ κα( Παν�κεια. �O eδι�ς
0 �Iππ�κρ�της �ρ�ντ�φων�Lει στ�ν .ρκ� τ�υ: «'Oµν5ω 'Aπ2λλωνα 6ητρ0ν κα, 'Aσκλη-
πι2ν», π�< σηµα�νει .τι 0 @Aπ�λλων ε/ναι γι7 τ�ν «πατ�ρα» τ'ς 5ατρικ'ς ;κτ�ς )π� θε�ς
κα( «6ητρ0ς» κα( µ�λιστα π�λ< πρ�γεν�στερ�ς τ�υ. T� eδι� �ε�α�ως ε/ναι κα( 0 @Aσκλη-
πι�ς: «6ητρ0ς» κα( C$ι θε�υργ�ς κα( ;γκ�ιµιστ6ς. Στ� eδι� κε�µεν�, στ� κε�µεν� τ�8 .ρκ�υ,
0 �Iππ�κρ�της διαλαλε,: «τ0ν διδ��αντ� µε τ7ν τ&1νην τα5την». SEτσι σαφ1ς )ναφ�ρει
τ*ν πρ�hπαρNη δ�µηµ�νης γν?σεως. WOµως .λα α9τ7 δ�ν ;Nετ�L�νται. SE$�µε eσως συ-
νηθ�σει ν7 τ7 περνFµε «στ7 ψιλ�». ∆�ν ε/ναι δυνατ� ν7 «5σ�πεδ?νωνται» τ7 @Aσκληπιε,α
Vς θεραπευτ6ρια κα( ν7 ;κλαµ��νωνται Vς :ερ�υργητ6ρια. Γιατ� .µως B$ει πρ�κληθ'
τ�ση παρεN6γηση )ναφ�ρικ7 µ� τ7 @Aσκληπιε,α; �H ;π�σηµη σηµεριν* Oπ�ψη, π�< ε/ναι
.τι τ7 @Aσκληπιε,α )π�τελ�8σαν $?ρ�υς, στ�<ς 0π���υς ;πιτυγ$αν�ταν θεραπε�α )σθεν1ν
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µ� ;γκ�ιµ6σεις κα( θε,α Cνειρα, µπ�ρε, εsκ�λα ν7 ;Nηγ6σ&η τ*ν παρεN6γηση τ1ν θερα-
πευτηρ�ων α9τ1ν. SEτσι µπ�ρε, εsκ�λα ν7 ν�µισθ&', .τι ;κε, tπλ1ς ;λ�µ�αναν $?ρα θε-
�υργ�ες κα( ν7 στηθ&' �π�µ�νως τ� σκηνικ�, .τι 0 �Iππ�κρ�της �ταν ;κε,ν�ς π�< κατ7
τ�<ς κλασσικ�<ς $ρ�ν�υς διε$?ρισε τ*ν 5ατρικ* )π� τ� θα8µα τ1ν @Aσκληπιε�ων κα(
α9τ�µ�τως δικαι�8ται ν7 γ�ν&η 0 «πατ�ρας» της. WOµως στ7 @Aσκληπιε,α γιν�ταν 5ατρι-
κ6. M�α 5ατρικ* eσ�υ κα( µεγαλ=τερ�υ )ναστ6µατ�ς )π’ α9τ*ν π�< συναντ�8µε στ�ν
�Iππ�κρ�τη, µ�α 5ατρικ* Bτσι .πως τ*ν )ντιλαµ�αν�µαστε στ(ς µ�ρες µας. T�8τ� τεκµα�-
ρεται τ�σ� )π� τ7 διασωθ�ντα κε�µενα, .σ� κα( )π� τ7 ε3ρ6µατα κα( τ7 )ναθ6µατα.

�Eπ�µ�νως πρ(ν τ*ν :ππ�κρατικ* 3π�ρ$ει J )σκληπιακ* 5ατρικ6. A9τ�µατα τ7 πρ�-
�λ6µατα περ( τ'ς :ππ�κρατικ'ς µεθ�δ�λ�γ�ας (µ� ;Nα�ρεση wνα) πα=�υν ν7 3φ�στανται.
Στ� ��θ�ς $ρ�ν�υ τ'ς παν�ρ$αιας 5ατρικ'ς τ�8 @Aσκληπι�8 3π'ρ$ε J δυνατ�τητα τ'ς ;πε-
Nεργασ�ας παρατηρ6σεων κα( δεδ�µ�νων, τ�8 σ$ηµατισµ�8 κα( ;Nελ�Nεως )νατ�µικ1ν
ε5κ�νων, τ'ς καταν�6σεως τ'ς σηµασ�ας τ1ν φυτ1ν κα( τ1ν [ρυκτ1ν, τ'ς ;πιν�6σεως
κα( δ�κιµασ�ας θεραπευτικ1ν µεθ�δων, τ'ς δ�µ6σεως σταδιακ7 ;πιστ6µης. �H )ν�λυση
τ'ς [ν�µασ�ας τ1ν )νατ�µικ1ν .ρων ;πι�ε�αι?νει, .τι �: [ν�µασ�ες δ�ν ε/ναι τυ$α,ες, )λλ7
;µπερικλε��υν γν?σεις, �: 0π�,ες ε/$αν κατακτηθ' κα( )πετ�λεσαν τ� ��θρ� κ�θε [ν�-
µατ�δ�σ�ας2. �H καταν�ηση τ1ν )ντισηπτικ1ν, παυσ?δυνων κα( ;π�υλωτικ1ν 5δι�τ6των
Vρισµ�νων φυτ1ν, J καταν�ηση τ�8 ρ�λ�υ τ'ς )ντισηψ�ας κα( τ'ς )π�στειρ?σεως )π�-
τελ�8ν )παρα�τητες συνθ'κες, κα( φα�νεται .τι κα( α9τ�ς �: γν?σεις ε/$αν κατακτηθ'.
SHδη στ7 παν�ρ$αια �Oµηρικ7 Bπη )ναφ�ρεται, .τι τ� 8λκ�ς (τ*ν πληγ*) θ7 τ*ν ;Nετ�σ&η
0 6ητ7ρ (5ατρ�ς) κα( θ7 ;πιθ�σ&η φ�ρµακα, π�< θ7 σταµατ6σ�υν τ(ς [δ=νες (τ�<ς φ��ε-
ρ�<ς π�ν�υς)1. Σ� Oλλ� σηµε,� τ'ς @Iλι�δ�ς 0 WOµηρ�ς, π�< [ν�µ�Lει τ�<ς 5ατρ�<ς τ�8
�λληνικ�8 στρατ�π�δ�υ «π�λυφαρµ�κ�υς», περιγρ�φει τ(ς θεραπευτικ�ς γν?σεις τ�8 Mα-
$��ν�ς, υ:�8 τ�8 @Aσκληπι�8, κα( )ναφ�ρει τ�ν τρ�π� µ� τ�ν 0π�,� )ντιµετ?πιLε τ7 τρα=-
µατα )π� ��λη, .π�υ )φαιρ�8σε τ� ��λ�ς, ;N�ταLε τ*ν πληγ* κα( )φ�8 ;κµυL�8σε (ρ�υ-
φ�8σε µ� τ� στ�µα τ�υ) τ� αxµα, τ*ν πασπ�λιLε µ� ]πια (παυσ?δυνα-)ντισηπτικ�) φ�ρ-
µακα. ∆�ν N�ρω ε5λικριν�, τ� καλ=τερ� θ7 ε/$ε )ντ�στ�ι$α ν7 πρ�σφ�ρ&η wνας στρατιω-
τικ�ς 5ατρ�ς στ(ς µ�ρες µας π�νω στ� πεδ�� τ'ς µ�$ης. Σ� Oλλ� σηµε,� τ'ς @Iλι�δ�ς )να-
φ�ρεται, .τι 0 E9ρ=πυλ�ς, B$�ντας τραυµατισθ' στ�ν µηρ�, λ�γει στ�ν Π�τρ�κλ�: «Σ�σε
µε τ%ρα πηγα�ν�ντ�ς µε στ0 πλ�#� κα, �γ�λε µ�υ �π0 τ0ν µηρ0 τ0 �&λ�ς, �&πλυνε �π’
α+τ0ν τ0 µα;ρ� α<µα µ= 1λιαρ0 νερ0 κα, πασπ�λισ& τ� µ= >πια κα, �σθλ? (παυσ?δυνα κα(
yφ�λιµα) φ�ρµακα, τ? @π�#α σ�; �δ�δα�ε @ 'A1ιλλε5ς, τ0ν @π�#�ν �δ�δα�ε @ Xε�ρων. CO
Π�τρ�κλ�ς, πι�ν�ντ�ς τ�ν κ�τω �π0 τ0 στ&ρν�ν (στ'θ�ς), τ0ν Eφερε στ7ν σκην� τ�υ κα,,
�φ�; @ �κ2λ�υθ2ς τ�υ τ0ν ��πλωσε π�νω σ= δ&ρµατα ���ν, µ= τ0 µα1α�ρι Eσ1ισε τ0ν
µηρ0 κα, τ�; E�γαλε τ0 περιπευκ=ς (;π?δυν�) �&λ�ς κα, π�νω στ7ν πληγ7 E�αλε «πικρ7
ρ�Fα» τρ���ντ�ς την µ= τ? 1&ρια, γι? ν? σταµατ�σ�υν �$ π2ν�ι· Eτσι �ερ�θηκε H πληγ7 κα,
σταµ�τησε τ0 α<µα»1. !Aν α9τ7 γ�ν�νταν πρ�$ειρα στ7 πεδ�α τ1ν µα$1ν κα( στ(ς παρα-
κε�µενες σκην�ς, σ�γ�υρα στ� ]ρεµ� κα( )π�δ�τικ?τερ� περι��λλ�ν τ1ν @Aσκληπιε�ων τ7
πρ�γµατα θ7 �σαν π�λ< καλ=τερα. �H $ρ6ση ;N Oλλ�υ τ�8 �eν�υ (κα( )π� τ�ν eδι� τ�ν
�Iππ�κρ�τη) γι7 τ*ν Bκπλυση τ1ν )π�στηµ�των ε/$ε θετικ?τατες ;πιπτ?σεις, )φ�8, .πως
)π�δε�$θηκε στ(ς µ�ρες µας, �: περιε$�µενες στ�ν �/ν� φαιν�λες B$�υν :καν�π�ιητικ�ς
)ντισηπτικ�ς 5δι�τητες3.

Π�ραν τ1ν )νωτ�ρω J µελ�τη τ�8 �Oµ6ρ�υ B$ει δ?σ&ει κα( Oλλες $ρ6σιµες πληρ�φ�ρ�ες,
π�< καταδεικν=�υν .τι �: φαρµακ�λ�γικ�ς γν?σεις τ'ς ;π�$'ς ;πεκτε�ν�ντ� κα( σ� Oλλ�υς
τ�µε,ς. Στ*ν @Oδ=σσεια (στ. 220-21) J �Eλ�νη, π�< B$ει πλ��ν ;πιστρ�ψει στ*ν Σπ�ρτη, στ�
)ν�κτ�ρ� τ�8 Mενελ��υ, ρ�$νει «φ�ρµακ�ν νηπενθ=ς τ’ �1�λ2ν τε, κακ�ν �π�ληθ�ν π�-
ντων» στ� π�τ6ρι τ�8 στενα$ωρηµ�ν�υ Tηλεµ�$�υ, 0 0π�,�ς B$ει φθ�σει ;κε, Lητ1ντας
πληρ�φ�ρ�ες γι7 τ�ν πατ�ρα τ�υ τ�ν @Oδυσσ�α. P�$νει δηλαδ* στ� π�τ6ρι φ�ρµακ�, π�<
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δι?$νει τ* λ=πη κα( τ�ν καηµ� κα( κ�νει ν7
Nε$ασθ�8ν .λα τ7 κακ�. �Yπ'ρ$αν �π�µ�-
νως γν?σεις )λλ7 κα( δυνατ�τητα )σφαλ�8ς
$ρ6σεως ψυ$�τρ�πων φαρµ�κων. �H �Eλ�-
νη $�ρηγε, στ�ν Tηλ�µα$� wνα {ρεµιστικ�
c )ντικαταθλιπτικ� φ�ρµακ�, .πως θ7 λ�-
γαµε στ(ς µ�ρες µας.

Συνεπ1ς )π� τ� ��θ�ς τ�8 $ρ�ν�υ, )π�
τ*ν ;π�$* τ�8 @Aσκληπι�8 κα( τ1ν υ:1ν τ�υ
(Mα$��ν�ς κα( Π�δαλειρ��υ) )λλ7 κα( πρω-
τ=τερα 3π�ρ$�υν 5ατρικ�ς γν?σεις, �: 0π�,ες
συλλ�γ�νται, τεκµηρι?ν�νται, ;Nελ�σσ�νται
κα( τελικ1ς δ�µε,ται µ�α καταπληκτικ* ;πι-
στ6µη, µ�α ;πιστ6µη π�< µπ�ρ�8σε ν7 θε-
ραπε=&η δυσ�ατες κα( )ν�ατες )σθ�νειες.

AΣKΛHΠIOΣ
Π�ι�ς �ταν .µως 0 @Aσκληπι�ς; GHταν µυ-

θικ� πρ�σωπ�, .πως )ρκετ�( πιστε=�υν στ(ς
µ�ρες µας; �O Πλ�των Bλεγε, π_ς J µυθ�λ�-
γ�α ε/ναι J :στ�ρ�α τ�8 $θ�ς. Σ=µφωνα
λ�ιπ�ν µ� τ*ν µυθ�λ�γ�α, τ*ν :στ�ρ�α τ�8
παρελθ�ντ�ς, 0 @Aσκληπι�ς ε/ναι υ:�ς τ�8
@Aπ�λλων�ς κα( τ'ς K�ρων�δ�ς, κ�ρης τ�8
Θεσσαλ�8 �ασιλ�ως Φλεγ=�υ. �H τελευτα�α
κυ�φ�ρ�8σε τ�ν υ:� τ�8 @Aπ�λλων�ς µ�
Oλλ� Oνδρα, τ�ν SIσ$υ, γεγ�ν�ς π�< ;N?ργι-

σε τ�ν @Aπ�λλωνα .ταν τ� Bµαθε. �O θε�ς φ�νε=ει τ�ν SIσ$υ κα( J )δελφ6 τ�υ SAρτεµις
τ*ν K�ρων�δα. T*ν fρα π�< ��L�υν φωτι�, γι7 ν7 κ�ψ�υν τ� σ1µα τ'ς νεκρ'ς, 0 @Aπ�λ-
λων tρπ�Lει )π� τ7 σπλ�γ$να τ�ν ν6πι� @Aσκληπι� κα( τ�ν ;µπιστε=εται στ�ν K�νταυ-
ρ� Xε�ρωνα, π�< τ�8 µαθα�νει «π�λυπ�µ�νας �νθρ%π�ισιν 6Iσθαι ν2σ�υς» (Π�νδ., Πυθ.
3,46 κ.�.)12. Kατ’ )ρ$*ν 0 µ8θ�ς α9τ�ς ε/ναι παν�ρ$αι�ς κα( τ�8τ� ;µφα�νεται )π� τ*ν συ-
ν6θεια τ'ς κα=σεως τ�8 νεκρ�8 κα( C$ι τ�8 ;νταφιασµ�8 τ�υ. �O @Aπ�λλων, π�< )ναφ�-
ρεται στ�ν µ8θ�, δ�ν ε/ναι wνας 0π�ι�σδ6π�τε θε�ς, ε/ναι ταυτ�$ρ�να wνας 5ατρ�ς. !Aς θυ-
µηθ�8µε ;δ1 τ�ν :ππ�κρ�τει� .ρκ�: «'Oµν5ω 'Aπ2λλωνα 6ητρ2ν».

�O @Aσκληπι�ς NεκινF τ*ν 5ατρικ6 τ�υ σταδι�δρ�µ�α )π� τ*ν περι�$* τ'ς @Eπιδα=ρ�υ
(δ�ν ε/ναι τυ$α,�, .τι π�λ<-π�λ< )ργ�τερα τ� πρ1τ� @Aσκληπιε,� θ7 :δρυθ&' στ*ν eδια πε-
ρι�$6). �H σταδι�δρ�µ�α τ�υ 3π'ρNε 0µ�λ�γ�υµ�νως µ�ναδικ6. �O @Aπ�λλ�δωρ�ς )να-
φ�ρει γι’ α9τ�ν, .τι «... γεν2µεν�ς 1ειρ�υργ0ς κα, τ7ν τ&1νην ��ασκ�σας �π, π�λ5, �+ µ2-
ν�ν �κ%λυ&ν τινας �π�θνJ�σκειν, �λλ? �ν�γειρε κα, τ�-ς �π�θαν2ντας»13. �Yπερ��λ* τ�8
@Aπ�λλ�δ?ρ�υ; Πιθαν�ν. Πρ�Nενε, ;ντ=πωση .µως, γι7 ν7 µ*ν π&' κανε(ς BκπληNη, κ�-
π�ι� Oλλ� σηµε,� τ�8 κειµ�ν�υ τ�8 @Aπ�λλ�δ?ρ�υ, στ� 0π�,� )ναφ�ρεται, .τι «... λα�Kν
τ0 �κ φλε��ν ρυ=ν α<µα, �1ρ�ετ� πρ0ς σωτηρ�αν, κα, δι? τ�;τ� τ�-ς τεθνηκ2τας �ν�γει-
ρεν».13 SIσως �: «τεθνηκ2τες» τ�8 @Aπ�λλ�δ?ρ�υ ν7 µ*ν ε/ναι ���αια �9σιαστικ7 τεθνη-
κ�τες, )λλ�, .πως θ7 λ�γαµε σ6µερα, «τ�8 θανατF»· .µως τ� σηµε,� π�< πρ��ληµατ�Lει
κα( )νατρ�πει δ�µηµ�νες )π�ψεις κα( «γν?σεις», ε/ναι τ� σηµε,� τ'ς µεταγγ�σεως αbµα-
τ�ς, δι�τι περ( α9τ�8 πρ�κειται. E/ναι καταπληκτικ�. Kα( �ν )κ�µη 3π�θ�σ&η κανε(ς, .τι
.λα α9τ7 ε/ναι tπλ�ς 3περ��λ�ς τ�8 @Aπ�λλ�δ?ρ�υ, τ� ;ρ?τηµα παραµ�νει. Π�8 ε/$ε
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)κ�=σει 0 @Aπ�λλ�δωρ�ς ν7 γ�νεται λ�γ�ς γι7
µεταγγ�σεις αbµατ�ς; �O @Aσκληπι�ς λ�ιπ�ν )π�-
γει?νει τ*ν 5ατρικ6, φθ�ν�ντ�ς την σ� δυσθε?-
ρητα Pψη. �O @Oρφε=ς (παν�ρ$αι� πρ�σωπ�,
κατ7 π�λλ�<ς :δρυτ*ς τ1ν µυστηρ�ων) τ�ν $α-
ρακτηρ�Lει «6ητLρα π�ντων» κα( ;π�σης «θ&λ-
γ�ντα �νθρ%πων π�λυαλγ&α π�µατα ν2σων,
Mπι2δωρ�ν Φ����υ 'Aπ2λλων�ς κραται0ν θ�λ-
λ�ς».14 �O Στ��α,�ς )ναφ�ρει, .τι 0 @Aσκληπι�ς
ε/$ε συγγρ�ψει 5ατρικ7 Bργα. @Aναφ�ρ�νται τ7
«Περ, σωµ�των κατασκευLς», «Περ, ν2σων»,
«Περ, φαρµακε�ων», «Περ, Oφθαλµι�ν», «περ,
Γυναικε�ων».15 �O Παντελ'ς K. @Iωανν�δης στ�
�ι�λ�� τ�υ «CH �γνωστη πρ�ϊστ�ρ�α τ�ν CEλλ�-
νων» )ναφ�ρει, .τι θεωρ�8νται Vς µελ�τες τ�8
@Aσκληπι�8 κα( τ7 συγγρ�µµατα «Περ, τραυ-
µ�των κεφαλLς», «Περ, α$µ�ρρ�Tδων», «Περ,
συριγγ�ων», «Περ, Oστ&ων φ5σεως», «Περ,
1υµ�ν», «Περ, κρ�σεως» κα, τ0 «6ητLρ�ς �γ1ει-
ρ�δι�ν».16 Στ� eδι� �ι�λ�� )ναφ�ρεται, .τι 3π�ρ-
$ει J πληρ�φ�ρ�α )π� τ�ν Πλ�νι�, .τι 0 �Iππ�-
κρ�της ε/$ε )ντλ6σει τ(ς γν?σεις τ�υ )π� τ7 5α-
τρικ7 συγγρ�µµατα τ�8 @Aσκληπι�8. �O @Aσκλη-
πι�ς θ7 θε�π�ιηθ&' )ργ�τερα. �H ;ντ=πωση π�<
πρ�N�νησε στ�<ς )νθρ?π�υς τ� Bργ� τ�υ, κα(
���αια J ε9γνωµ�σ=νη στ� πρ�σωπ� τ�8 µεγ�-
λ�υ α9τ�8 θεραπευτ�8, π�< µπ�ρεσε ν7 συστη-
µατ�π�ι6σ&η τ* γν?ση κα( τ(ς 5αµατικ�ς διαδι-
κασ�ες, Vδ6γησαν στ*ν θε�π��ησ6 τ�υ.

�O παν�ρ$αι�ς µ8θ�ς τ'ς καταγωγ'ς τ�8
@Aσκληπι�8 δε�$νει, .τι κατ6γετ� )π� γενε7 5α-
τρ1ν (@Aπ�λλων). �Yπενθυµ�Lεται, .τι 0 πατ�-
ρας τ�υ ;νεπιστε=θη τ*ν ;κπα�δευσ6 τ�υ στ�ν
K�νταυρ� Xε�ρωνα, wνα α5νιγµατικ� µυθικ� πρ�σωπ�, τ�ν 0π�,� κα( 0 WOµηρ�ς )ναφ�-
ρει Vς ;κπαιδευτ* 5ατρ1ν (0 WOµηρ�ς )ναφ�ρει, .τι 0 @A$ιλλε<ς ε/$ε διδα$θ' )π� τ�ν
Xε�ρωνα τ*ν θεραπε�α τ1ν π�λεµικ1ν τραυµ�των). T� γεγ�ν�ς, .τι 0 @Aσκληπι�ς διδ�-
$θηκε τ*ν 5ατρικ*, 0δηγε, στ� συµπ�ρασµα τ'ς 3π�ρNεως κα( πρ�-ασκληπιακ'ς 5ατρικ'ς.
T� τελευτα,� ε/ναι ;Nαιρετικ7 σηµαντικ� Vς συµπ�ρασµα, γιατ( δε�$νει .τι J ;νασ$�λη-
ση τ�8 WEλληνα µ� τ(ς ;πιστ'µες κα( J πρ�σπ�θει� τ�υ ν7 νικ6σ&η τ�ν π�ν� κα( τ*ν )ρρ?-
στια $�νεται στ*ν α9γ* τ'ς :στ�ρ�ας. Kα( �ς γρ�φεται στ7 σ=γ$ρ�να Oρθρα, .τι στ*ν
πρ�ϊππ�κρατικ* )ντ�ληψη �: )σθ�νειες θεωρ�8νται Vς )π�τελ�σµατα θεϊκ1ν ;πιρρ�1ν
κα( παρεµ��σεων6. �O Xε�ρων, 0 WOµηρ�ς κα( κυρ�ως 0 @Aσκληπι�ς θ7 ε/ναι παρ�ντες, γι7
ν7 ;Nηγ�8ν στ�<ς παρερµηνε=�ντες, .τι α9τ7 �σαν tπλ1ς λαϊκ�ς πρ�καταλ6ψεις κα( φ�-
��ες. Kα( δ�ν $ρει�Lεται Oλλωστε ν7 πρ�στρ�$&η κανε(ς στ(ς )π?τατες $ιλιετ�ες, γι7 ν7
�ρ&' παγιωµ�νες τ�τ�ιες )ντιλ6ψεις: �ς ρ�N&η µ�α µατι7 γ=ρω τ�υ, τ?ρα στ(ς µ�ρες µας π�=,
.ταν συµ�α�ν&η κ�π�ι� καταστρ�φικ� φυσικ� φαιν�µεν� c κ�π�ια ;πιδηµ�α, )µ�σως 0
Θε�ς κα( �: )νθρ?πινες tµαρτ�ες... ε/ναι �: πρ�Nεν�ι τ'ς καταστρ�φ'ς.
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O POΛOΣ TΩN IEPATEIΩN
�H γν?ση π�ντως π�< συγκεντρ?θηκε, δ�ν φα�νεται ν7 διατ�θεται στ�ν καθ�να. @Eτ�-

θη 3π� τ*ν ;π�πτε�α τ1ν :ερατε�ων. �H 5ατρικ6 )νδρ?θηκε ;ντ�ς τ1ν να1ν (eσως γι’ α9τ�
παρερµηνε=θηκε τ�σ� Bντ�να J πρ�-ϊππ�κρατικ* περ��δ�ς). Π�ι�ς �ταν �: )ν�γκες, π�<
3παγ�ρευσαν τ*ν περι$αρ�κωση τ1ν γν?σεων κα( τ*ν φυλ�κισ6 τ�υς ;ντ�ς τ1ν να1ν,
παραµ�νει Oγνωστ�. �H 5ατρικ* )σκε,ται κυρ�ως )π� τ�<ς )π�γ�ν�υς τ'ς eδιας �5κ�γ�-
νειας. SEτσι δηµι�υργ�8νται 5ατρικ�ς �5κ�γ�νειες. T� :ερατε,� Bλεγ$ε τ7 π�ντα κα( J πρ�-
σ�αση στ*ν γν?ση πρ�ϋπ�θετε δεσµ�<ς αbµατ�ς, δι�τι Bτσι µπ�ρ�8σε ν7 )σκηθ&' πι� )π�-
δ�τικ�ς Bλεγ$�ς. @Aπ� τ�ν Mα$��να κα( τ�ν Π�δαλε�ρι� µ�$ρι τ�ν �Iππ�κρ�τη J �5κ�γ�-
νεια ε/ναι παρ�8σα. Bε�α�ως 3π�ρ$�υν κα( ;Nαιρ�σεις. Παρ�δειγµα 0 @A$ιλλ�ας, π�< µα-
θα�νει τ*ν θεραπε�α τ1ν π�λεµικ1ν τραυµ�των, ;νK1 δ�ν ε/ναι γ�ν�ς 5ατρικ'ς �5κ�γ�νει-
ας. �O )ντ�λ�γ�ς ε/ναι, .τι στ*ν περ�πτωση α9τ* παρ�$εται )π�σπασµατικ* γν?ση (π�-
λεµικ7 τρα=µατα). �O :δρυτ*ς τ�8 �5κ�γενειακ�8 δ�νδρ�υ B$ει π�ντα κ�π�ια ;παφ* µ�
τ�ν @Aπ�λλωνα κα( τ�θεται 3π� τ*ν πρ�στασ�α-;π�πτε�α τ�8 θε�8. �O @Aσκληπι�ς ε/ναι
wνας περ�εργ�ς «υ:�ς τ�8 θε�8». @Aλλ7 κα( 0 Mελ�µπ�υς, :δρυτ*ς µιFς Oλλης µεγ�λης 5α-
τρικ'ς �5κ�γ�νειας τ'ς )ρ$αι�τητ�ς, τ'ς �5κ�γ�νειας τ1ν Mελαµπ�διδ1ν, B$ει κα( α9τ�ς
περ�εργες ;παφ�ς µ� τ�ν @Aπ�λλωνα. @Ων�µ�σθηκε Mελ�µπ�υς (µαυρ�π�δαρ�ς), δι�τι,
.ταν γενν6θηκε, J µητ�ρα τ�υ τ�ν )π�θεσε σ� wνα σ=δενδρ� κα( ;νK1 τ� σ1µα τ�υ �ταν στ*ν
σκι�, τ7 π�δια τ�υ Bµειναν BNω, ;κτεθειµ�να στ�ν �λι�, κα( µα=ρισαν (µελ�µπ�υς)17. !Aς
µ*ν διαφε=γ&η )π� τ*ν µυθ�λ�γικ* α9τ* )ναφ�ρ�, .τι 0 �λι�ς, π�< «ε9θ=νεται» γι7 τ7
�αφτ�σια τ�8 νε�γ�ννητ�υ, )ντιπρ�σωπε=εται στ*ν µυθ�λ�γ�α )π� τ�ν @Aπ�λλωνα, τ�ν
θε� τ�8 φωτ�ς. Π�λι λ�ιπ�ν 0 5ατρ�ς @Aπ�λλων στ*ν µ�ση. @Eπ�σης σ=µφωνα µ� τ*ν πα-
ρ�δ�ση 0 Mελ�µπ�υς )π�κτησε τ*ν µαντικ* κα( θεραπευτικ6 τ�υ :καν�τητα, .ταν Bσω-
σε νε�γν7 φιδι1ν17. !Aς µ*ν διαφε=γ&η κα( π�λι τ� γεγ�ν�ς, .τι τ7 φ�δια σ$ετ�L�νται µ�
τ�ν @Aσκληπι� κα( γενικ?τερα τ*ν 5ατρικ6 )λλ7 ���αια κα( µ� τ�ν eδι�ν τ�ν @Aπ�λλωνα.
�H παρ�δ�ση γ�νεται πλ��ν σαφ6ς, .ταν )ναφ�ρ&η .τι 0 Mελ�µπ�υς Vλ�κλ6ρωσε τ(ς :κα-
ν�τητ�ς τ�υ, )φ�8 συναντ6θηκε µ� τ�ν @Aπ�λλωνα κ�ντ7 στ�ν @Aλφει�17. Γνωστ�ς )π�-
γ�ν�ς τ�8 Mελ�µπ�δ�ς κα( µεγ�λ�ς 5ατρ�ς 3π'ρNε 0 @Aµφι�ρα�ς, πρ�ς τιµ*ν τ�8 0π��-
�υ κτ�σθηκε )ργ�τερα στ�ν @Ωρωπ� @Aµφι�ρει�, π�< �ταν wνα θεραπευτ6ρι� µ� )ρκετ�ς
0µ�ι�τητες πρ�ς τ7 @Aσκληπιε,α5.

T� :ερατε,� ;κπαιδε=ει τ� ν�� µ�λ�ς-5ατρ�. O: παν�ρ$αι�ι δεσµ�( τ�8 πρ�κλασσικ�8
�Eλληνικ�8 Π�λιτισµ�8 µ� τ*ν 3πτ�ως τ�8 A5γα��υ ε3ρισκ�µ�νη $?ρα, γνωστ* ;N α9τ�8
Vς «AUγυπτ�», B$ει µνηµ�νευθ' )π� π�λλ�=ς. T� α5γυπτιακ� :ερατε,� )πετ�λεσε τ�ν θε-
µατ�φ=λακα κα( συνε$ιστ* παν�ρ$αιων παραδ�σεων )λλ7 κα( γν?σεων. ∆�ν ε/ναι τυ$α,�,
.τι τ�σ�ι κα( τ�σ�ι ;πιφανε,ς WEλληνες τ1ν κλασσικ1ν κα( τελευτα�ων πρ�κλασσικ1ν
$ρ�νων περν�8ν )π� τ�<ς α5γυπτιακ�<ς να�=ς, πρ�τ�8 ;πιστρ�ψ�υν κα( «σταδι�δρ�µ6-
σ�υν» στ*ν �Eλλ�δα. WEνας )π’ α9τ�<ς ε/ναι ���αια κα( 0 �Iππ�κρ�της, 0 0π�,�ς δ�ν µα-
θα�νει )νατ�µ�α παρακ�λ�υθ1ντας µ�υµι�π�ι6σεις (π1ς θ7 µπ�ρ�8σε Oλλωστε), )λλ7
µαθα�νει γενικ?τερα 5ατρικ6· µ�α 5ατρικ* π�=, .ταν θ7 )ρ$�σ&η ν7 ;φαρµ�L&η )ργ�τερα,
θ7 γ�ν&η wνας πασ�γνωστ�ς θεραπευτ6ς, ONι�ς γ�ν�ς τ�8 @Aσκληπι�8. �O κ�θε ν��ς ;κπαι-
δευ�µεν�ς 5ατρ�ς �ρ�σκεται µπρ�στ7 σ� wνα θησαυρ� γν?σεων α5?νων. Π�λλ�ς τ(ς )π�-
δ�$εται κα( τ(ς ;φαρµ�Lει (τ7 )ναφερ�µενα θαυµ�σια $ειρ�υργικ7 «;πιτε=γµατα» τ�8
�Iππ�κρ�τ�υς), γι7 Oλλες τ�8 πρ�καλ�8νται )µφι��λ�ες κα( θ�λει ν7 σ$ηµατ�σ&η πρ�σω-
πικ* Oπ�ψη κα( πειραµατ�Lεται (�: )διαν�ητ�ι πειραµατισµ�( τ�8 �Iππ�κρ�τ�υς). A51νες
περν�8ν )π� τ*ν δ�µηση τ'ς ;πιστ6µης. �O �Iππ�κρ�της ε/ναι 0 18�ς )π�γ�ν�ς τ�8
@Aσκληπι�8.5,6 !Aν δε$θ�8µε, .τι J κ�θε γενε7 διαρκε, 25 Bτη, συν�γεται: 25X18=450. !Aν
θυµηθ&' κανε�ς, .τι γενν6θηκε τ� 460 π.X., τ�τε α9τ�µ�τως φθ�ν�µε στ� 910 π.X. �O
@Aσκληπι�ς �π�µ�νως δρaF πιθαν�ν τ�ν 10� π.X. α51να. �Yπενθυµ�Lεται, .τι 0 γυι�ς τ�8
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@Aσκληπι�8, 0 Mα$�ων, Bλα�ε µ�ρ�ς στ�ν Tρωικ� π�λεµ�. !Aν δε$θ&' κανε(ς τ*ν ;π�ση-
µη $ρ�ν�λ�γηση, 0 ;ν λ�γKω π�λεµ�ς Bλα�ε $?ρα περ( τ� 1.200 π.X.18 �Eπ�µ�νως 0 @Aσκλη-
πι�ς δρaF περ( τ� 12� µ� 13� π.X. α51να. !Aν .µως δε$θ�8µε τ(ς πρωτ�π�ριακ�ς )π�ψεις
Vρισµ�νων ;ρευνητ1ν, τ� $ρ�νικ� πλα�σι� διεNαγωγ'ς α9τ�8 τ�8 π�λ�µ�υ µετακυλ�εται
περ( τ� 3.087.19,20 Συνεπ1ς 0 @Aσκληπι�ς δρaF σ� π�λ< )ρ$αι�τερ� $ρ�νικ� 0ρ�L�ντα. WOπ�ια
$ρ�νικ* ;κτ�µηση κα( �ν τελικ1ς δε$θ&' κανε�ς, )ντιλαµ��νεται .τι τ� ��θ�ς $ρ�ν�υ ε/ναι
πραγµατικ7 π�λ< µεγ�λ�. M� τ� π�ρασµα τ1ν α5?νων �: α5τ�ες π�< δηµι�=ργησαν τ*ν
κλειστ* γν?ση $αλαρ?ν�υν. @Eµφαν�L�νται 5ατρικ�ς σ$�λ�ς. K�π�ι�ι )π�γ�ν�ι, 3π� τ*ν
)ν�$* τ1ν :ερατε�ων, ;πιθυµ�8ν ν7 δηµ�σι�π�ι6σ�υν τ*ν γν?ση. SIσως 0 πρ1τ�ς )π’
α9τ�<ς ν7 ε/ναι 0 �Iππ�κρ�της. Γι7 τ� σκ�π� α9τ� ;πιδ�δεται σ� wνα πλ�=σι� συγγρα-
φικ� 5ατρικ� Bργ� (;N α5τ�ας τ�8 0π���υ γ�νεται )ν7 τ�<ς α51νες πασ�γνωστ�ς), µεταφ�-
ρ�ντας γν?σεις στ(ς µFLες. Kατασκευ�Lει κα( )φιερ?νει wνα $ρυσ� )νθρ?πιν� σκελετ�
στ� µαντε,� τ1ν ∆ελφ1ν πρ�ς µελ�τη )π� �:�νδ6π�τε ;νδιαφερ�µεν�. �H )φι�ρωση τ�8
σκελετ�8 δ�ν γ�νεται, .πως θ7 �ταν φυσικ�, στ*ν 5ατρικ* σ$�λ* τ'ς K1, τ'ς 0π��ας
3π'ρNε σπ�υδαστ6ς, )λλ7 σ� :ερατικ� κ�ντρ� (µαντε,� τ1ν ∆ελφ1ν). @Aπ� α9τ*ν λ�ιπ�ν
τ*ν Oπ�ψη, κα( α9στηρ7 µ�ν� )π’ α9τ6ν, 0 �Iππ�κρ�της $αρ�Lει καιν�=ργι� δρ�µ�.

EΠIΛOΓOΣ
∆�ν τ�θεται πλ��ν καµµ�α )µφι��λ�α, .τι 3π'ρ$ε δ�µηµ�νη 5ατρικ* π�λ< πρ(ν τ*ν :ππ�-

κρ�τει� περ��δ�. T� γεγ�ν�ς α9τ� Bρ$εται ν7 δι�ρθ?σ&η τ*ν Oπ�ψη, .τι J �Eλληνικ* 5α-
τρικ* ε/ναι δηµι�=ργηµα τ1ν κλασσικ1ν κα( τελευτα�ων πρ�κλασσικ1ν $ρ�νων. T� ��-
θ�ς τ�8 $ρ�ν�υ τ1ν πρ�-ϊππ�κρατικ1ν 5ατρικ1ν )ναLητ6σεων µπ�ρε, Oριστα ν7 ;Nη-
γ6σ&η τ*ν καταν�ηση τ1ν )σθενει1ν, τ*ν )ν�πτυNη τ'ς π�λεµικ'ς 5ατρικ'ς, τ*ν )νακ�-
λυψη φαρµ�κων κ.λπ. Παρ7 τα8τα κα( α9τ* J θε?ρηση B$ει τ7 «σκ�τειν�» της σηµε,α.
T� πρ��ληµα τ'ς )ναλγησ�ας κατ7 τ(ς ;πι$ειρ�=µενες ;πεµ��σεις παραµ�νει µυστηρι1δες.
T7 παυσ?δυνα ��τανα τ1ν π�λεµικ1ν τραυµ�των δ�ν µπ�ρ�8ν ν7 δ?σ�υν πλ6ρη ;N6-
γηση. �O Π�τρ�κλ�ς, π�=, .πως εeδαµε, περιπ�ι6θηκε τ� π�λεµικ� τρα8µα τ�8 E9ρ=πυ-
λ�υ κα( Bθεσε ��τανα γι7 τ*ν )ντιµετ?πιση τ�8 Oλγ�υς, Bκανε πρ�ηγ�υµ�νως τ�µ* γι7
τ*ν )φα�ρεση τ�8 ��λ�υς $ωρ(ς τ*ν δυνατ�τητα )ναλγησ�ας. @Aπ�ντηση )κρι�*ς στ�
;ρ?τηµα τ'ς $ειρ�υργικ'ς )ναλγησ�ας c )ναισθησ�ας eσως δ�ν ε/ναι δυνατ� ν7 3π�ρN&η.
�O $ρ�ν�ς, )λλ7 κυρ�ως J καταστρ�φ* π�λλ1ν )ρ$α�ων συγγραµµ�των (.ρα ;µπρησµ�ς
Bι�λι�θ6κης τ'ς @AλεNανδρε�ας) στ�θηκαν πρ�Nεν�ι )πωλε�ας τ�8 3λικ�8, π�< θ7 µπ�-
ρ�8σε ν7 δ?σ&η )π�ντηση στ7 ;ρωτ6µατ� µας. Παρ7 τα8τα, J )νε=ρεση $ειρ�υργικ1ν
;ργαλε�ων κα( )ναθηµ�των Bρ$εται ν7 φων�N&η )π� τ� ��θ�ς τ1ν $ιλιετι1ν, .τι ;γ$ειρ6-
σεις κα( )π�τελεσµατικ�ς θεραπε,ες ;λ�µ�αναν $?ρα στ7 @Aσκληπιε,α. �H µ�νη eσως λ�-
γικ* ;N6γηση, π�< µπ�ρε, ν7 δ�θ&' στ�ν γρ�φ�, ε/ναι J )π�δ�$* τ'ς µυστηρι?δ�υς ;γκ�ι-
µ6σεως. T� )κρι�1ς �ταν J ;γκ��µηση, παρ7 τ7 υ:�θετ�=µενα, δ�ν ε/ναι ;πακρι�1ς γνω-
στ�. SIσως ν7 συνδε�ταν µ� κ�π�ια τε$νικ* ;φαρµ�γ'ς )ναλγησ�ας, γεγ�ν�ς π�< ;π�-
τρεπε ;πιτυ$ε,ς ;γ$ειρ6σεις.

�H �στ�αση στ7 @Aσκληπιε,α κα( γενικ?τερα στ*ν πρ�-ϊππ�κρατικ* 5ατρικ* µπ�ρε, ν7
δ?σ&η δι�N�δ� στ7 )δι�N�δα. �O �Iππ�κρ�της ε/ναι @Aσκληπι�δης. SE$ει συνεπ1ς τ=$ει
)ναλ�γ�υ µαθητε�ας κα( ;κπαιδε=σεως κα( δ�ν κ�νει τ�π�τε Oλλ� στ*ν 5ατρικ6 τ�υ στα-
δι�δρ�µ�α, παρ7 ν7 ;φαρµ�L&η c κα( ν7 ;Nελ�σσ&η .λα .σα Vς @Aσκληπι�δης ;διδ�$θη.
Π1ς ε/ναι δυνατ�ν τ?ρα, κ�π�ι�ς π�< )ναγνωρ�Lει ;πισ6µως Oλλ�υς 5ατρ�<ς πρ(ν )π�
α9τ�ν, κα( µ�λιστα τ�σ� µεγ�λ�υς κα( ;πιτυ$ηµ�ν�υς, fστε ν7 0ρκ�Lεται σ’ α9τ�=ς· π1ς
ε/ναι δυνατ�ν, κ�π�ι�ς π�< παραδ�$εται .τι B$ει διδα$θ' τ*ν 5ατρικ* π�< ;φαρµ�Lει,
α9τ�ς ν7 θεωρ'ται πατ�ρας τ'ς 5ατρικ'ς; �O �Iππ�κρ�της ���αια π�τ� δ�ν τ�λµησε ν7
5σ$υρισθ&' κ�τι τ�τ�ι�. SAλλ�ι τ� 5σ$υρ�σθηκαν. �O �Iππ�κρ�της δ�ν )π�πειρ�θηκε ν7
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)ν��&η στ� ��θρ� τ�8 :δρυτ' τ'ς 5α-
τρικ'ς ;πιστ6µης, π�< ;κ τ�8 µ* Cντ�ς
δηµι�υργε, τ7 π�ντα σ� µ�α Lω6. SAλλ�ι
τ�ν )ν��ασαν. !Aν δε$θ�8µε .τι 0 �Iππ�-
κρ�της θεµελ�ωσε τ*ν 5ατρικ6, α9τ�µα-
τα δηµι�υργε,ται µ�α $ι�ν�στι��δα ;ρω-
τηµ�των, π�< παρασ�ρνει C$ι µ�ν� τ�
��θρ� τ�υ )λλ7 κα( τ�ν eδι�. O: πρ���-
λε,ς π�< ε/ναι µ�ν�µως στραµµ�ν�ι στ�ν
4� π.X. κα( στ�ν 5� π.X. τ� π�λ< α51να,
eσως θ7 πρ�π&η σιγ7-σιγ7 ν7 )λλ�L�υν
διε=θυνση στ�$ε=�ντας κα( φωτ�L�ντας
π�λ< πι� )ρ$α,ες ;π�$�ς, )ναδεικν=�-
ντας στ� φ1ς τ�υς γεγ�ν�τα περισσ�τε-
ρ� σπ�υδα,α )π� τ7 )ντ�στ�ι$α τ'ς
κλασσικ'ς περι�δ�υ. SEτσι )ναδ=εται τ�
��θ�ς τ�8 $ρ�ν�υ τ�8 �Eλληνικ�8 Π�λι-
τισµ�8 κα( δ�δεται δι�N�δ�ς στ7 )δι�N�-
δα, π�< �: µυωπικ�ς θεωρ6σεις τ�8 $ρ�-
ν�υ πρ�καλ�8ν.
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Π�λλ�κις 	
ω �πιδε��ει �µετρ�ν �νθ�υσιασµ�ν, �π�τε �ντιλαµ��ν�µαι τ ν δηµ�σ�ευσιν
�πιστηµ�νικ"ν �ρθρων. K�τι π�%, π&ρα τ'ς (δικ'ς µ�υ �πιµ�ρφ*σεως, µ�+ δ�δει τ ν ε,και-
ρ�αν ν. �µ�αθ%νω �ναλυτικ. στ. �πιστηµ�νικ. πρ��λ/µατα κα0 ν. �κφρ�σω τ0ς �κατα-
µ�
ητες σκ&ψεις µ�υ 2ς �πιφαν&στατ�ς (γιατ0 ν. τ5 κρ%ψωµεν �λλωστε) καθηγητ ς µπ�υρ-
δ�λ�γ�ας. 7Aφ�ρµ  γι. τ5 ν&� µ�υ α,τ5 �ρθρ� �στ�θη τ5 	νθετ� τ�+ «7I�+ τ'ς Kυριακ'ς»
τ�+ περι�δικ�+ «E» στ ν «Kυριακ�τικη7Eλευθερ�τυπ�α» τ'ς 10/11-4-1999. Σ’ α,τ5 τ5 	νθε-
τ�, π�D 	
ει γι. τ�τλ� «OF 7I�υλιαν�0 τ�+ 2004» συµπλ&κ�νται H Iρθ�δ���α, H πρ�σπ�θεια
�να�ι*σεως τ'ς �ρ
α�ας Jλληνικ'ς θρησκε�ας �π5 µερικ�Dς κα0 K δρ. 7Iωσ φ ΓκαMµπελς.
Γ�νεται δN �κτεταµ&νη �ναφ�ρ. στ5 περι�δικ�, π�D �ν. 
εMρας σ�υ 	
εις �ναγν*στη,
παρ’�λ�ν π�D K «∆αυλ5ς» εPναι �π�λ%τως �σ
ετ�ς πρ5ς �λα α,τ�. 7Aλλ. Qς µ ν �πιRητ�+µε
�πιστηµ�νικ ν πρωτ�π�ρ�αν �π5 δηµ�σι�γρ�φ�υς· δNν θ. ��αντλ/σωµεν τ ν α,στηρ�τητ�
µας �π’ α,τ"ν. TA�ι�ς εPναι K µισθ�ς τ�υς, π�D 	θεσαν τ5 R/τηµα �π0 τ�πητ�ς· κυρ�ως δN
γι. τ ν φιλ��εν�αν τ'ς συνεντε%�εως τ�+ πατρ5ς Γ. Mεταλλην�+. EPναι συγκλ�νιστικ/. 7Iδι-
α�τερα τ5 παρακ�τω παρατιθ&µεν� �π�σπασµα, π�D διεκτραγVωδεM τ5 µεγαλ%τερ� σ%γ-

ρ�ν� πρ��ληµα.

Λ&γει K πατ ρ Mεταλλην5ς ε(ς τ�Dς «7I�Dς» τ'ς «7Eλευθερ�τυπ�ας»: «YO καθ&νας 	
ει τ5
πνευµατικ� τ�υ ν�σ�κ�µεM�, (ατρεM�ν πνευµατικ�ν, λ&γει K Xρυσ�στ�µ�ς. YEπ�µ&νως, κα-
θ&νας �πιλ&γει τ5 ν�σ�κ�µεM�ν τ�υ. OF συγκρ�%σεις εPναι H κατ�θεση τ'ς π�στεως, Kπ�ι-
ασδ/π�τε π�στεως. TAρα πιστε%ω στ ν συν%παρ�η �λων τ"ν π�στεων, �λων τ"ν �νθρ*-
πων, µN τ ν �λευθερ�α �µως τ�+ καθεν5ς ν. �πιλ&γ[η τ5 δικ� τ�υ ν�σ�κ�µεM�».

Θ. παρα�λ&ψω τ ν πιθαν�τητα ν. δια��σ[η τ. περ0 ν�σ�κ�µε��υ τ�+ Π. Mεταλλην�+
K ���
*τατ�ς ]φυπ�υργ5ς YYγε�ας κα0 ν. �ντ��[η τ ν �κκλησ�α (Kπ�ιαδ/π�τε �κκλησ�α)
στ5 E.Σ.Y.: 7Eθνικ5ν Σ%στηµα YYγε�ας. _Aς �λπ�σωµεν, �τι δNν θ. `δωµεν τ�ια%τας ]περ-
��λ�ς. aOµως H �πισ/µανσις τ�+ πατρ5ς Mεταλλην�+, �τι �λ�ι ε`µεθα �σθενεMς κι 	
�υµε
�ν�γκη ν�σηλε�ας, εPναι συγκλ�νιστικ/, 2ς πρ�εMπ�ν. ∆Nν ]π�ρ
ει ]γι/ς. Kατ. τ5 κ�ιν�ν:
π�ρτε τα, �ρρωστ�ι. Bε�α�ως σN µ�α συν&ντευ�ιν δNν εPναι δυνατ5ν K πατ ρ Mεταλλην5ς
ν. �µ�αθ%ν[η στ0ς µ�ρφNς τ"ν �σθενει"ν, π�D κατατρ*γ�υν τ5ν σ%γ
ρ�ν�ν �νθρωπ�. TIσως
ν. µ ν cταν κα0 πρ5ς τ5 συµφ&ρ�ν τ�υ, �φ�+ 	πρεπε ν. �µ�αθ%ν[η κα0 στ ν ν�σ�, �σων κα-
ταφε%γ�υν στ5 
ριστιανικ5ν ν�σ�κ�µεM�ν. M�+ δ�δει �µως µ�α θαυµ�σια ε,καιρ�α ν. �πε-
κταθ" �π0 τ�+ θ&µατ�ς. TIσως δN δυνηθ" ν. πρ�σφ&ρω τ5 ̀ αµα, π�D θ. θεραπε%σ[η «πdσαν
ν�σ�ν κα0 µαλακ�αν» κατ. τ.ς γραφ�ς. Kι �σ� πλησι�Rει τ5 τ&λ�ς τ'ς 
ιλιετ�ας, τ�σ� θ.
�πιδηµ�+ν «H �π�ια ν�σ�ς κα0 H �π�ια µαλακ�α». TE�αρσιν τ"ν �πιδηµι"ν θ. 	
ωµεν.

E,τυ
"ς �µως π�D ]π�ρ
ει H �πιστ/µη κι 	τσι δι�ρθ�+νται µερικ�. A`φνης πρ0ν �π5 Hµ&-
ρες �δι��ασα στ0ς �φηµερ�δες, �τι τ5 τηλεσκ�πι� «X�µπλ», π�D ε]ρ�σκεται τ�π�θετηµ&ν�
στ5 δι�στηµα, �νεκ�λυψε eνα ν&� Hλιακ5 σ%στηµα στ5 «Y» τ'ς 7Aνδρ�µ&δας. Γι. ν. εPµαι
ε(λικριν/ς, fρ&µησα· �π&
ει µ�ν�ν 40 	τη φωτ�ς. T� εPναι 40 	τη φωτ�ς; M�α δρασκελι�,
π�D λ&ει K λα�ς, κι 	φθασες. TH, γι. ν. �κρι��λ�γ�+µε, κι 	φθασαν. TAσε π�D α,τ5ς K ν&-
�ς «jλι�ς» 	
ει τρεMς πλαν'τες, �π�υ �kτε ]π�ρ
ει θερµ�κρασ�α 11.000 �αθµ"ν, �πως K
Σε�ρι�ς A´, �kτε κα0 κ�π�ι� �αρD �στρ� µN σκληρ�τητα 
�λυ��ς, �πως K Σε�ρι�ς B´. EPναι
δN �F πλαν'τες τ�υ τερ�στι�ι. 7EκεM, σ’ eναν �� α,τ"ν, στ ν �περαντ�σ%νη τ�+ σ%µπαντ�ς,
�F πρ�γ�ν�� µας �µεγαλ�%ργησαν· �ν&πτυ�αν τ5ν πλ&�ν πρ�ηγµ&ν� π�λιτισµ5ν τ�+ σ%-

�H «�Oµ�δα E» κα � «�Oµ�δα M»
(κα τ� ν�σ�κ�µε�� τ�� π. Mεταλλην��)
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µπαντ�ς. MN τ. πλ&�ν πρ�ηγµ&να τ�υς τηλεσκ�πια �µελ&τησαν τ0ς συνθ'κες Rω'ς τ"ν
�νθρ*πων στ ν Γ'. ∆ιεπ�στωσαν δ&, �τι κυριαρ
εM H �αρ�αρ�της κι �νδηµεM H «ν�σ�ς κα0
H µαλακ�α». TE�υσε τ ν γενει�δα τ�υ K σε��σµι�ς �κεMν�ς 7Aτλ�ντι�ς κα0 �πεφ�σισε: YO
ZεDς 2ς �ρ
ηγ�ς, K TAρης 2ς π�λ&µαρ
�ς, K aHφαιστ�ς 2ς τε
ν�λ�γ�ς, H 7Aφρ�δ�τη κα0
�λλ�ι 8 (σ%ν�λ�ν 12) �πιλεγµ&ν�ι ]π&ρ�
�ι σκαπανεMς �στ�λησαν µN τ5 πλ&�ν πρ�ηγµ&ν�
διαστηµ�πλ�ι� στ ν Γ', γι. ν. θεραπε%σ�υν «πdσαν ν�σ�ν κα0 µαλακ�αν» κα0 ν. διδ�-
��υν τ5ν πρ�ηγµ&ν�ν π�λιτισµ�ν τ�υς. Kα0 α,τ  H ��ωγ/ινη Kµ.ς oν�µ�σθη Kµ.ς «M» δι’
ε,ε�/γητ�υς λ�γ�υς.  Kα0 �σ�ι ]π�στηρ�R�υν, �τι H Kµ.ς α,τ  Iν�µ�Rεται «E» θ. µ�+
�πιτρ&ψ�υν α,τ ν τ ν δι�ρθωσιν. Σ.ν �ν*τατ�ς καθηγητ ς µπ�υρδ�λ�γ�ας γιγν*σκω
κ�λλι�ν �κε�νων.

7Aλλ’ Qς �φ/σ�υµε τ ν Kµ�δα «M» (p «E» �πως τ�Dς �ρ&σει), �φ�+ q
ι µ�ν�ν δNν εPναι
θε�π�λα�η, �πως ε`µεθα �F ]π�λ�ιπ�ι κι 	
�υµε �ν�γκη ν�σηλε�ας, �λλ. τ�,ναντ��ν εPναι
µ�α τ"ν �λπ�δων µας, �φ�+ τ. µ&λη της, σ.ν �πευθε�ας �π�γ�ν�ι τ�+ ∆ι5ς κα0 τ"ν �λλων
πρ�γ�νων, 	
�υν διαφυλ��ει �λη τ ν ]περ&
�υσα �ρ
α�αν τε
ν�γνωσ�α σN �αθειNς σπη-
λιNς κα0 τ ν κατ�λληλη στιγµ  θ. τ ν �νασ%ρ�υν �π5 τ. σκ�τειν. ��θη κα0 θ. �πι��λ�υν
τ ν παγκ�σµια τ��ιν κι rρµ�ν�α. T%φλα ν�
[η H «∆ευτ&ρα Παρ�υσ�α». Kι �πειδ  τ�τε τ.
�γνωστα µ&λη της θ’ �π�καλυφθ�+ν, θ. δ�θ[' στ ν δηµ�σι�τητα τ5 ν&� ε,αγγ&λι�, �π�υ
θ. περι&
ωνται κα0 τ. γενεαλ�γικ. δ&ντρα τ"ν µελ"ν τ'ς Kµ�δ�ς κα0 �F ν�µ�ι γι. τ ν
�πι��λ ν τ'ς παγκ�σµιας τ��εως κι rρµ�ν�ας. Kα0 τ�τε θ. πρ�σκυν/σ�υν �λε%θερα �F
KραµατιR�µεν�ι ν. �παναφ&ρ�υν τ ν �ρ
α�α θρησκε�α, τ�Dς ν&�υς �φ&ντες. Kα0 θ. π�ψ�υν
�F καηµ&ν�ι ν. π�υλ�+ν συµµετ�
Nς κα0 ε(σιτ/ρια σN σεµιν�ρια κα0 τελετ&ς. T�τε 2ς στε-
λ&
η τ'ς ν&ας τ��εως θ. τ. �(κ�ν�µ�+ν �ρκ�%ντως. Kα0 τ. κ&ρδη θ. εPναι π�λλαπλd γι.
�λ�υς. Kατ’ �ρ
.ς θ. ��αλειφθ[' H �λα�ερ  αsρεσις τ�+ �θνικισµ�+, π�D τ�σ� 	
ει θ�ρυ-
�/σει τ5ν καλ5 ]π�λ�
αγ5 τ�+ τ�υρκικ�+ στρατ�+ �(κ�υµενικ5 πατρι�ρ
η κ.κ. Bαρθ�λ�-
µαM�. Πρ"τ�ν, δι�τι σ.ν ��ωγ/ιν�ι δNν θ. 	
�υν σ
&σιν µN καν&να 	θν�ς. Okτε µN τ5 (�υ-
δαϊκ5 �kτε µN τ5 (νδικ5 �kτε µN τ5 κινεRικ�· δNν θ. ]π�ρ
[η πλ&�ν (�υδαϊσµ�ς, 
ριστιανι-
σµ�ς, ��υδισµ5ς κ.λπ. Kα0 Qς µ ν κ�µπ�ρρηµ�ν�+ν µερικ�0 aEλληνες, λ�γVω Iν�µ�των.
Zε%ς, TAρης, YEρµ'ς κα0 τ�σα �λλα Iν�µατα δNν εPναι Jλληνικ�. EPναι Iν�µατα τ"ν �κ τ�+
Σειρ��υ ��ωγ/ινων �κλ�µπρων πρ�γ�νων, π�D rπλ"ς �π&λε�αν τ ν YEλλ�δα 2ς τ�π�ν
στρατηγε��υ, γι. ν. �κπ�λιτ�σ�υν τ�Dς �νθρ*π�υς κα0 ν. δι*��υν πdσαν ν�σ�ν κα0 µα-
λακ�αν. Kα0 κατ. δε%τερ�ν κανε0ς δNν θ. δ%ναται ν. ]περηφανευθ[' γι. τ ν φυλετικ ν ]πε-
ρ�
/ν τ�υ, �φ�+ �λ�ι θ. ε`µεθα `σ�ι �ν τ[' δ�υλε�uα µας πρ5ς α,τ�%ς.

7Aφ�+ δN �πι�ληθ[' α,τ  H π�λυπ�θητ�ς rρµ�νικ  (σ�της, τ�τε θ’ �π�καλυφθ[' κα0 H
πραγµατικ  φ%σις τ�+ Θε�+. Okτε Για
�N �kτε 7A�ατ.ρ �kτε καν&νας. Kα0 εPναι �λ/θεια,
�τι, �πειδ  �F 	κλαµπρ�ι πρ�γ�ν�� µας 	Rων στ5 ��*τερ� δι�στηµα κα0 εP
αν π�λιτισµ5ν
µυρι�κις πι5 ��ελιγµ&ν�, θ. εP
αν (κα0 τ ν εP
αν) τ ν δυνατ�τητα ν. 	λθ�υν σ’ �παφ  µN
τ5ν eναν, τ5ν µ�ναδικ�ν, κτ�στην τ�+ σ%µπαντ�ς. Kι Qς λ&[η K YHρ�κλειτ�ς, �τι τ5ν κ�σµ�
τ�+τ�ν καν&νας θε5ς p �νθρωπ�ς δNν τ5ν 	πλασε. TIσα-`σα π�D α,τ5 �π�δεικν%ει τ5ν (σ
υ-
ρισµ�ν µ�υ, �τι �F γηγενεMς aEλληνες δNν εP
αν σ
&σιν µN τ�Dς �κλ�µπρ�υς πρ�γ�ν�υς
�κπ�λιτιστ&ς. T�τε, πατ&ρα Mεταλλην&, µN τ ν �π�κ�λυψιν τ�+ �ληθιν�+ Θε�+ θ. ��α-
φανιστ�+ν κα0 �F �µφ%λι�ι σπαραγµ��, π�D τ�σ� π�λD φ��dσθε κα0 ���ρκ�Rετε. Bε�α�ως
σ’ α,τ ν τ ν συν&ντευ�ιν καταν�", �τι δNν ]π'ρ
ε 
"ρ�ς ν’ �ναφ&ρετε, �τι �,δ&π�τε �F
aEλληνες �π�λ&µησαν γι. τ ν �πι��λ ν τ'ς θρησκε�ας τ�υς. Kι �δ" π�D τ. λ&µε, καν&νας
��υδιστ/ς, πιστ5ς τ'ς θρησκε�ας τ"ν TIνκας, πιστ5ς τ�+ δωδεκαθ&�υ �νω
λ/θη, γιατ0 K δι-
πλαν�ς τ�υ �π�στευε στ5 Για
�&, τ5 Xριστ5 p τ5ν 7Aλλ�
. Okτε φυσικ. κα0 συνεκρ�τησαν
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µαR0 µN τ5ν π. Mεταλλην5 «
αφιεδικNς» JπταµελεMς �πιτρ�π&ς, γι. ν. παρακ�λ�υθ�+ν τ�Dς
πιστ�Dς τ"ν �λλων θρησκει"ν p γι. ν. καταγρ�φ�υν π�ι�ς κα0 τ� λ&ει �ντ�θετ� πρ5ς τ5
δ�γµα. 7Aντ�θετα YE�ραM�ι (κατ. δ/λωσ�ν τ�υς, �φ�+ �F φ�υκαρ�δες cσαν π�ντα δ�+λ�ι),

ριστιαν�0 κα0 µ�υσ�υλµdν�ι 	σφα�αν µN τ ν ψυ
/ν τ�υς, πρ�κειµ&ν�υ �F �πιστ�ι ν’ �ν��-
��υν τ. µ�τια τ�υς στ ν µ�ναδικ  «�λ/θεια».

7Aλλ. ε`παµε, �λ’ α,τ. µ&
ρις �δ". 7Eµ�α�ν�µε σN ν&αν �π�
/ν. 7Aλλ. µ ν �νησυ
'τε,
π�τερ Mεταλλην&· κα0 σ’ α,τ  τ ν ν&α τ��ιν πραγµ�των ��&
�υσα θ. κατ&
ετε θ&σιν, �φ�+
εPστε �F σκαπανεMς τ'ς (δε�λ�γικ'ς µας «πλατφ�ρµας», �πως θ. 	λεγαν κα0 �F �λ/στ�υ µν/-
µης Mαρ�ιστ&ς. aOλ�ι �µεMς �F πλανηταρ
�δες (Iπαδ�0 τ�+ �(κ�υµενισµ�+) 
�ριν µεγ�λην

ρεωστ�+µε στ5ν Xριστ�, π�D διετ%πωσε τ ν �ασικ  �ρ
/ µας: «YO µ  vν µετ’ �µ�+ κατ’
�µ�+ �στ�· K µ  συν�γων µετ’ �µ�+ σκ�ρπ�Rει» (Λ�υκdς, IA´, 23). 7Eπεθ%µησαν �F δυστυ-

εMς Tσε
�σλ���κ�ι τ5 1968 ν. διαφ�ρ�π�ιηθ�+ν �π5 τ ν µαρ�ιστικ ν-λενινιστικ ν «�λ/-
θεια» κα0 ν. µ  συν�γ�υν µετ. τ'ς Σ��ιετικ'ς YEν*σεως; T�Dς �σκ�ρπισαν τ. στρατε%-
µατα τ�+ Συµφ*ν�υ τ'ς Bαρσ���ας. TEκ�ψε τ5 α,γ�λ&µ�ν� στ ν παγκ�σµια σ�%πα K Σα-
ντ�µ; Bλ&πει τ*ρα τ. παιδι. τ�+ 7Iρ.κ ν. πεθα�ν�υν σ.ν τ0ς µυMγες �π5 τ ν 	λλειψιν φαρ-
µ�κων. 7Aντιτ�θενται α,τ�0 �F �π�θαν�ι Σ&ρ��ι στ0ς �πιταγNς τ"ν �πικυρι�ρ
ων τ�υς; ΣN
λ�γ� καιρ5 δNν 	µεινε λ�θ�ς �π0 λ�θ�υ σ’ Kλ�κληρη τ ν Σερ��α. 7Aντιδρ�+ν �F �λλ�εθνεMς
κα0 �λλ�θρησκ�ι �λ�αν�φων�ι στ�Dς Kµ�δ���υς µας �θνικιστ.ς Σ&ρ��υς; 7EκεM ν. δ'τε
σκ�ρπισµα. Kι �πειδ  «�,δε0ς µετ. Xριστ5ν πρ�φ/της», ν�ν�ς �πεδε�
θη K TRyρτR
TOργ�υελ. Okτε τ5 eνα 
ιλι�στ5 δNν �πρ�φ/τευσε. Mετα�% µας: �kτε γι. ��ηθ� µ�υ στ ν
eδρα τ'ς µπ�υρδ�λ�γ�ας θ. τ5ν δι*ριRα.

Kα0 cρθε H zρα ν. σdς συµ��υλε%σω, �πως 	
ω καθ'κ�ν σ.ν �ν*τατ�ς µπ�υρδ�λ�γ�ς.
Πρ&πει ν. �πικρατ/σ[η H λ�γικ/. TO
ι �µως τ�+ 7Aριστ�τ&λ�υς, �λλ. H �ν*τατη λ�γικ 
τ'ς µπ�υρδ�λ�γ�ας. Kα0 α,τ  H λ�γικ  �πιτ�σσει: ν. �αδ�σ�υµε πρ�σεκτικ�. 7Aφ�+ τ5
λ&[η κα0 K πατ ρ Mεταλλην�ς, �τι εPναι θεµιτ5ν ν. �πιλ&γ�υµε τ5ν (ατρ�ν µας κα0 ν. �πι-
καλ�%µεθα �διακρ�τως τ5ν Xριστ�ν, τ5ν ∆�α p τ5ν 7Aλλ.
 p �π�ι�ν �λλ�ν, πρ�κειµ&ν�υ
ν. στε�λ�υν τ0ς ��ρατες δυν�µεις τ�υς κα0 ν. δι*��υν τ5 κακ�· πρ&πει ν. �κσυγ
ρ�νι-
σθ"µεν, �πως λ&ει κα0 K µακαρι�τατ�ς Xριστ�δ�υλ�ς. Mακρυ. µ�ν�ν �π’ �σ�υς θ&λ�υν ν.
τιµ�+ν τ5ν ∆�α σ.ν eνα µακριν5 πρ�γ�ν�, π�D oφ&λησε τ ν �νθρωπ�τητα κα0 πιστε%�υν
�τι δNν ]π�ρ
�υν ��ρατες δυν�µεις, ]περφυσικ&ς, π�D τ0ς κινεM κ�π�ι�ς θε�ς. A,τ�Dς ν.
πρ�σ&
ετε. aOλ�ι �F �λλ�ι τ5 `δι� ε`µαστε: �ρρωστ�ι, π�D καρτερ�+µε τ ν `ασ�ν µας �π5
]περφυσικ. qντα. Kα0 συγ
α�ρω τ5ν πατ&ρα Mεταλλην�, π�D εP
ε τ5 θ�ρρ�ς ν. τ5 παρα-
δε
θ['. Γι. τ5ν λ�γ� α,τ5 πρ&πει ν. καθ�σ�υµε κα0 ν. συσκεφθ�+µε· ν. παραµερ�σ�υµε τ0ς
διαφ�ρ&ς µας κα0 ν. �µφανισθ�+µε µN τ5 ν&� µας δ�γµα: eναν «�
ταρµd» �λων τ"ν �λλων.
Kα0 α,τ5 πρ&πει ν. γ�ν[η τ*ρα· τ*ρα, π�D 	
�υµε eνα πι5 δυνατ5 ��φ�ς �π5 τ5 ρωµαϊκ�:
τ5 παγκ�σµι� ���υσιαστικ�, π�D δNν γνωρ�Rει πατρ�δα. M�ν�ν µ�α συµ��υλ  �πιστηµ�-
νικ  	
ω ν. δ*σω στ�Dς �πικυρι�ρ
�υς µας: Στ  ν&α θρησκε�α κυρ�αρ
η ν. εPναι H 7Aφρ�-
δ�τη. Γιατ0 καλ�0 cταν �F µ&
ρι τ*ρα θε��. Mdς ��επ�λ�τισαν· µdς 	διω�αν πdσαν ν�σ�ν,
�λλ. 
ωρ0ς τ ν 7Aφρ�δ�τη θ. µdς φ�[η H...

Θαν�σης Nακ%π�υλ�ς
Πανελλ�γιµ*τατ�ς καθηγητ ς

Mπ�υρδ�λ�γ�ας

Y.Γ. Πρ5ς τ�Dς «7I�Dς» τ'ς «7Eλευθερ�τυπ�ας»: Kανε0ς ΓκαMµπελς δNν πρ�κειται ν. ��&λθ[η νικητ/ς, �φ’ �σ�ν
κ�π�ι�ς δNν �π�πειρdται ν. �πι��λ[η µN τ ν ��α �ν�σι�ν συγκρητισµ�ν.

I.A.X.
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∆αυδ κα Γ�λι+θ
�O µικρ�σωµ�ς κα! "δ�νατ�ς ∆αυ&δ φ�νευσε τ)ν γ+γαντα Γ�λι.θ µ0 τ1ν σφενδ�να. �O

Φιλιστα4�ς (6Eλλην) :µως Γ�λι.θ ;φερε σφενδ�να; =O>ι. Γιατ+; ∆ι�τι ? σφενδ�να σκ�τ@-
νει "π) µακριC. Kι αEτ) ? Fλληνικ1 ψυ>H, ? Fλληνικ1 ν��τρ�π+α τ) θεωρε4 δ�λι�, Iναν-
δρ�, "νJντιµ�, "νCKι� "νδρLν. K�ντ�λ�γ!ς «µπαµπεσιC».

OO π�λ4τες-Pπλ+τες 6Eλληνες π�λεµ�Qσαν µ�ν� µ0 "γ>Jµα>α :πλα· π�τ0 µ0 τ�Kα, δι�τι
τ. SJλη τ�υς σκ�τ@ν�υν "π) µακριC. T�K�τες Uταν �O δ�Qλ�ι. OO Vλε�θερ�ι π�λεµ�Qσαν
µ0 K4φ�ς κα! δ�ρυ· πρ�σωπ� µ0 πρ�σωπ�. Kα! τ. παιδι. τWς B+Sλ�υ, τ. παιδι. τLν H.Π.A.;
Σκ�τ@ν�υν \>ι "π) τ. 50 µJτρα, π�^ σκ�τ@νει ? σφενδ�να _ τ) SJλ�ς, "λλ. "π) 50 κα! πλJ-
�ν >ιλι�µετρα. Kα! �O EEρωπα4�ι;

MπρCS� σας, EEρωπα4�ι· �O aπ) τ)ν bυγ)ν τLν H.Π.A. 6Iνα VκπληρωθcW τ) ρηθ0ν aπ)
τ�Q πρ�φHτ�υ N+τσε 150 >ρ�νια πρ!ν συµScW: «YO µεγαλ%τερ�ς ��ευτελισµ5ς τ'ς E,ρ*πης
θ. εPναι ν. ��αµερικανιστ['». Π�ι�ς θ. τ) λ�γCριαbε τ�τε, :τι θ. συµScW κα! τ) >ειρ�τερ�:
:τι θ. "µερικαν�SιαστcW;

Π�ιC θ. Uσαν fραγε τ. >ειρ�τερα, π�^ θ. µπ�ρ��σαµε ν. aπ�λ�γ+σ�υµε; Mgλλ�ν δ0ν
aπCρ>�υν. �H Vντιµ�τητα πCτωσε, κ�ρι�ι. T1ν πατ@σατε Vσε4ς µ0 τ!ς h�υδαϊ�>ριστιανικJς
σας "ρετJς. Kα! �O λ�ιπ�! SεSα+ως µ0 τ!ς hσλαµικJς τ�υς "ρετ0ς τ�Q Oερ�Q π�λJµ�υ (τbι>C-
ντ). 6Aπασες τJκνα τ�Q VκδικητW Θε�Q τ�Q ∆αυ+δ: τ�Q Για>SJ· τ�Q πατJρα τ�Q Xριστ�Q.
AEτ�Q τ�Q θε�Q τ�Q Vκλεκτ�Q λα�Q τ�υ: τ�Q IσραHλ. AEτ�Q τ�Q λα�Q, >Cριν τ�Q Pπ�+�υ
lπαντες �O λ�ιπ�! πρJπει ν. καταστ�Qν aπ�π�δι� τLν π�δLν τ�υ. 6Oµως P Vκλεκτ)ς λα)ς
πλHθυνε. AEγCτισε. Π�ι�ς εmναι τ@ρα; M. φυσικ. �O Aµερικαν�+. �H B+Sλ�ς εmναι τ) EEαγ-
γJλι� τ�Q κCθε Aµερικαν�Q. T) λατρευτ� τ�υ SιSλ+�.

Kι nς πCψ�υν µερικ�! ν. ψευδ�εKηγ�Qν τ. διεθνLς κακLς κε+µενα, "π�δ+δ�ντCς τα
στ�^ς �ESρα+�υς aπ�υργ�^ς τLν H.Π.A. κα! στ�^ς �ESρα+�υς "Kιωµατ��>�υς τ�Q NATO
(OλµπρCιτ, K�0ν κ.I.). T) πρ�Sληµα δ0ν εmναι �O �ESρα4�ι "λλ. ? h�υδαϊκ1 ν��τρ�π+α, ?
Pπ�+α µJσoω τ�Q Xριστιανισµ�Q pπλ@θηκε σ’ :λη τ1ν �hκ�υµJνη τLν "νθρ@πων. rAς "κ��-
σ�υµε δ0 sναν �ESρα4�, P Pπ�4�ς γνωρ+b�ντας Iριστα τ1ν φυλH τ�υ, δ0ν δ+στασε ν. Kε-
σκεπCσcη Pλ�τερα τ1ν ν��τρ�π+αν της. �O M.ρK λ�ιπ)ν στ) SιSλ+� τ�υ «T) FSραϊκ) bHτη-
µα» (Vκδ. OδυσσJας 1978) πρ)ς τ) τJλ�ς λJει: «YO 
ριστιανισµ5ς cταν �π5 τ ν �ρ
  �κ�-
µα K θεωρητικ�Rων YE�ραM�ς, Jπ�µ&νως K YE�ραM�ς εPναι K πρακτικ5ς 
ριστιαν�ς, κα0 K
πρακτικ5ς 
ριστιαν5ς �αν�γινε YE�ραM�ς. YO 
ριστιανισµ5ς µ�ν� φαιν�µενικ. εP
ε �επε-
ρ�σει τ5ν (�υδαϊσµ�. {Hταν π�ρα π�λD �ριστ�κρατικ�ς, π�ρα π�λD πνευµατικ�ς γι. ν.
��αφαν�σ[η τ ν 
�ντρ�κ�πι. τ'ς πρακτικ'ς �ν�γκης µN �λλ� τρ�π� �π5 τ  µεταρσ�ωσ/ της
στ5ν �,ραν�... T5 
ρ'µα εPναι K φλ�γερ5ς θε5ς τ�+ 7Iσρα/λ, π�D µπρ�στ� τ�υ δNν µπ�ρεM
ν. σταθ[' �λλ�ς θε�ς. T5 
ρ'µα ��ευτελ�Rει �λ�υς τ�Dς θε�Dς τ�+ �νθρ*π�υ κα0 τ�Dς µε-
τατρ&πει σN �µπ�ρευµα... YO θε5ς τ"ν J�ρα�ων 	
ει γ�νει �π�γει�ς θε�ς. YH συναλλαγµα-
τικ  εPναι K πραγµατικ5ς θε5ς τ�+ YE�ρα��υ. YO Θε�ς τ�υ δNν εPναι παρ. H �πατηλ  συ-
ναλλαγµατικ/ τ�υ. YH 
ειραφ&τηση τ"ν YE�ρα�ων στ ν 	σ
ατη σηµασ�α της εPναι H 
ει-
ραφ&τηση τ'ς �νθρωπ�τητας �π5 τ5ν 7I�υδαϊσµ�».

Kλε+ν�ντας τ) παρ)ν θJτ�υµε τ) Vρ@τηµα: ΠLς εmναι δυνατ)ν ν. KεπεραστcW ? h�υδαϊκ1
ν��τρ�π+α, :ταν :λ�ς P >ριστιανικ)ς κ�σµ�ς VKυµνcW τ�^ς πρ�γ�ν�υς (κα! τ. κατ�ρθ@µα-
τα) τLν I�υδα+ων, λησµ�νLντας µ0 "σJSεια P κCθε λα)ς τ�^ς δικ��ς τ�υ πρ�γ�ν�υς µ0 τ!ς
"νθρωπιν@τερες "ρετJς τ�υς;

Στα�ρ�ς Bασδ0κης



1. EIΣAΓΩΓH. �Aπ� µικρ�ς �πισκεπτ�µ�υν τ�ν «Π�ργ� τ�ν �Aν�µων» στ��ς
�A�ρηδες τ�ς Πλ κας. M$ %κτ& 'ν�µ�υς-'γγ�λ�υς τριγ�ρω µ�νει %ρθ�ς, σε+α-
στ�ς 'π� καιρ� κα, 'νθρ-π�υς, 'φ�/ 0ρησιµ�π�ι1θηκε 2ς +απτιστ1ρι�, πα-
ρεκκλ1σι� κα, τεκ$ς (4ερ�ν) τ�ν δερ+6σηδων. T�ν 8ανα+ρ6σκω 2ς «9Ωρ�λ�γι�ν
τ�/ Kυρρ1στ�υ» (= κατ�6κ�υ τ�ς Kυρρηστικ�ς τ�ς Συρ6ας) 'π�τυπ-ν�ντ ς τ�ν
2ς σπ�υδαστ1ς, 'φ�/ ε>ρ�κα τ? σ0�δια τ�/ Stuart (1762). �Aπ� τ�τε �Dδε,ς 'σ0�-
λ1θηκε (πλEν τ�/ καθαρισµ�/ τ�υ) Fως τ�ν Freedman µ$ τEν µελ�τη τ�υ «OHκ6α
Kυρρ1στ�υ» 1983 κα, τEν πρ�σφατη 'δηµ�σ6ευτη 'π�τ�πωση τ�/ Kienast (Γερ-
µανικ� �Aρ0αι�λ�γικ� �Iνστιτ�/τ�). �Aλλ’ �π, τ�λ�υς π�ι�ς τ�ν κατασκε�ασε; 9O
Tραυλ�ς τ�ν κατ�ν�µ Pει «9Ωρ�λ�γι�ν τ�/ �Aνδρ�ν6κ�υ». 9O �Aνδρ�νικ�ς
('στρ�ν�µ�ς-γεωµ�τρης, Qγνωστ�ς στ? περισσ�τερα λε8ικ?) πα6ρνει �ντ�λE ('π�
π�ι��ς;) ν? κατασκευ σRη τ� «9Ωρ�λ�γι�ν» (Ω) τ� 47 π.X. (Xωρ�µη, «�Aρ0αι�-

Π�ργ�ς τ�/ µυστηρ6�υ U τ�ν θαυµ των;

T� �Ωρ�λ	γι�ν τ�� �Aνδρ�ν�κ�υ
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Horologion of Andronikos, elevation and section. Drawn by Stuart and Revett.

Plan of the Horologion of Andronikos.

ANOΨIΣ TOY ΠYPΓOY
Kατ? Vitruv. I 6, 5 «De architect.»

HOROLOGION OF ANDRONIKOS

Σ��µα 1. (Bλ. στ� κε�µεν�.)



λ�γ6α �Aθην�ν», �κδ. ∆1µ�υ �Aθ.). T� µνηµεb� εcναι �π6τευγµα τε0νικ�ς, τ�0νης,
µαθηµατικ�ν κα, µη0ανικ�ς· περι�0ει δ$ �8ωτερικ? eλιακ� 2ρ�λ�γι� κα, �σω-
τερικ? >δραυλικ� (κλεψ�δρα). ADτ? µ�ν�ν; gIδωµεν.

2. H IΣTOPIA. T� 47 π.X. h Γ ι�ς-�I��λι�ς Kαbσαρ, 'φ�/ iδραι-νRη τE θ�ση
τ�υ στE P-µη κα, 2ς δικτ τωρ �ν µ�σjω γενικ�ν 'νακατατ 8εων, θ�τει σ$ Hσ0�
τ� �λιακ� eµερ�λ�γι� τ�/ Σωσιγ�ν�υς. gEτσι τελει-νει e συν�παρ8η σεληνιακ�/-
eλιακ�/ eµερ�λ�γ6�υ· e «κ	λα σελ	να» (Σαπφ&) �8�+ελ6Pεται, µ�ν�ντας µ�ν�ς
κυρ6αρ0�ς h sol-imperator. 9H ν6κη �πισφραγ6Pεται µ$ �Hκ�δ�µηση κα, Qλλων
eλιακ�ν 2ρ�λ�γ6ων.

EHδικ? γι? τ� «Ω» e 'ρ0α6α γραµµατε6α �λ 0ιστα µmς διαφωτ6Pει. 9O Παυσα-
ν6ας δ$ν τ� 'ναφ�ρει (δ$ν εc0ε κτισθ� 'κ�µη)· µ�ν�ν h OD ρρων κα, h Bιτρ��-
+ι�ς τ� µνηµ�νε��υν. �Iδια6τερα h δε�τερ�ς («... turris marmorea octacogonos»)
hµιλεb γι? τ��ς gnomones (= δεbκτες) κα, amussium (= πλ κα �νδε68εων· �µ�σ-
σω=0αρ σσω µ$ indicatores, δηλαδE δεbκτες κασσιτερωµ�ν�υς) «... παρ’ �Eλλη-
σι» sciotheres (=σκι�-θ�ρες U σκι�-θ�ρες· a, στ� σ0�µα 1). 9Yπ ρ0ει κα, σ0�δι� τ�/
Bιτρ��+ι�υ µ$ Qν�ψη (;) τ�/ «Ω». �Eκεb h συν1θως 'κρι+Eς στ? σ0�δια Bιτρ��-
+ι�ς µmς δε60νει περ6εργ�υς κ�κλ�υς στ,ς γων6ες (oνθετα µεταλλικ? eµικ�κλια;),
�π6σης 4 'π� τ,ς 8 %π$ς κα, κυρ6ως 'καταν�ητες συντεταγµ�νες κα, σ�µ+�λα
στEν %ρ�φ1. (κεφ. 7).

3. H ΓNΩΣH. gH8εραν 'π� νωρ,ς �4 'ρ0αb�ι pEλληνες τ� 'κρι+$ς eλιακ�ν oτ�ς,
q0ι µ�ν�ν 2ς 365,25 eµ. 'λλ? µ$ 'κρ6+εια δευτερ�λ�πτ�υ rτ�ι 365 eµ. 5 2. 48,5´
(+λ. «T� �δανικ�ν �µερ�λ�γι�ν...» σ$ πρ�σε0$ς τε/0�ς τ�/ «∆αυλ�/»). 9Aπλ�ς h
Σωσιγ�νης πρ�τεινε τ? δ6σεκτα oτη κα, 0-ρισε (αDθα6ρετα) τ� oτ�ς σ$ 12 µ�νες
διαφ�ρετικ�/ 'ριθµ�/ eµερ�ν (2ς σ1µερα). Π�ς tµως µετρ�/σαν κα, rλεγ0αν
τ�ν 0ρ�ν�; M$ δ�� τρ�π�υς: (α) M� εvρεση w0ν�υς 'κτ6νας τ�/ eλ6�υ (σ$ hριP�-
ντι� U κατακ�ρυφ� �π6πεδ�) τ�ν Hσηµερι�ν κ.λπ. (π.0. 21η Mαρτ6�υ) κα, τα�τι-
ση µ$ τ� iπ�µεν�ν oτ�ς. (+) M$ τEν 'κρι+�στατη µ�τρηση (σ$ πεδι δα/θ λασσα)
δ�� διαδ�0ικ�ν 'νατ�λ�ν, εHδικ�τερα Hσηµερ6ας ('π� 'νατ�λ�ς µ�0ρι δ�σεως τ�/
µ σ�υ τ�/ eλιακ�/ δ6σκ�υ = 12 xρες 'κρι+�ς κα, Qλλες 12 µ�0ρι τEν iπ�µενη 'να-
τ�λ1). 9H µ�τρηση θ? �γ6νετ� µ$ τEν κλεψ�δραν, κατ λληλ� δ�0εb�-0ρ�ν�µετρ�
vδατ�ς µ$ αDλ6σκ� µετ? στρ�φιγγ�ς στ�ν πυθµ�να. 9H µ�ναδικE κλεψ�δρα π��
ε>ρ�θη (M�υσεb�ν �Aγ�ρmς), 0ωρητικ�τητ�ς 2 0��ν (= 6,5 λ6τρων), σ$ πε6ραµ 
µ�υ Qδειασε σ$ 6 λεπτ? µ$ σταθερE ρ�E 1,08 lt/min (6,5:6) rτ�ι συνε0�ς γεµ τη,
µ$ τ� νερ� ν? 0�νεται σ$ Qλλ� δ�0εb� 0ωρητικ�τητ�ς 2 0��ν. 9H δι µετρ�ς τ�ς
%π�ς τ�/ αDλ6σκ�υ µετρ1θηκε σ$ d= 3,5 mm., µικρ�τερη δηλαδE τ�ς >π ρ0�υ-
σας 5 mm. 9Eπ�µ�νως U µετρ�/σαν 6 περ6π�υ λεπτ? (ρ1τ�ρ�ς) µ$ yπα8 πλ1ρω-
ση κα, Qνιση ρ�E U 6 'κρι+�ς λεπτ? (± 1´´) µ$ σταθερE 2ς Qνω ρ�E µ$ %ρει0 λ-
κιν� αDλ6σκ� �ντ�ς τ�ς %π�ς.

M$ τ�ν δε�τερ� τρ�π� θ? εvρισκαν 'κρι+�ς τEν π�σ�τητα vδατ�ς π�� ρ�ει �π,
12/ωρ� (στEν περ6πτωσ1 µας 788 lt = 20 'µφ�ρεbς / µετρητ1ς!)· θ? τ� o+αPαν σ$
12 wσα δ�0εbα µιmς {ρας ρ��ς 65,66 lt κα, τ� δ�κατ�ν αDτ�/ θ? |ταν δ�0εb� 6,56=
2 0�ες, e κλεψ�δρα µας.

4. TA ΠAPA�ENA. 9H �Aθ1να 0τ6στηκε γ�ρω 'π� τ�ν 9Iερ� Bρ 0� µ$ >π�δει-
8η δ�� θε�ν. 9O Πλ των τEν θεωρεb πρ�κατακλυσµια6α. 9H θ�ση της εcναι στ�
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Σ��µα 2. (Bλ. στ� κε�µεν�.)
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κ�ντρ� τ�ν 0αρτ�ν (tρα κα, 0 ρτη Piry Reis, Dänigen) �πιλεγµ�νη µ$ τριγωνι-
σµ� (Θ. Mανιmς), τ�π�θετηµ�νη στ�ν 38� παρ λληλ� (9O Π�λικ�ς 'στ�ρας σ$
κλ6ση 38°).

Γι? τEν 'κρ6+εια τ� «Ω» κεbται Fνα πρ�τ� λεπτ� ν�τι-τερα = 1850 µ. 9O πα-
ρ λληλ�ς περν ει 'π� τ�ν λ�φ� Στρ�φη, µ$ πιθαν� παρατηρητ1ρι�-2ρ�λ�γι�.
Σ$ tλα τ? eλιακ? 2ρ�λ�για τ�ν �Aθην�ν, �4 γν-µ�ν�ς τ�υς o0�υν κλ6ση τ��ς 'κε-

13255∆ΑΥΛZΣ/210, �I��νι�ς 1999

Σ��µα 3. (Bλ. στ� κε�µεν�.)
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ρα6�υς 'ριθµ��ς 25:32 = 0,78125 = �φ. 38° µ$ >π�τε6ν�υσα 40,55 � 40,45 = 25xΦ
(Φ= 1,618 ... h 0ρυσ�/ς 'ριθµ�ς).

gAλλ� παρ δ�8�: M�ν� στ�ν 38° παρ λληλ� κατ? τEν θερινE κα, 0ειµερινE
τρ�πE (22 �I�υν6�υ κα, ∆εκεµ+ρ6�υ) h �λι�ς 'νατ�λλει κα, δ�ει >π� γων6α 30°
'κρι+�ς. Kα, τ� %κτ γων� «Ω» πλε�νεκτεb oναντι τ�ν 2 τετραγ-νων π�� >π�ρ0αν
στEν �Aθ1να, γιατ, e 'κτ,ς AX τ�ν 30° (tρα σ0. 4) σηµαδε�ει τEν 'π�ναντι γω-
ν6α (Λ��P�ς, «9Hλιασµ�ς Kτιρ6ων»). T� vψ�ς τ�/ «Ω» πρ�ς τ� πλ τ�ς τ�υ εcναι
12,4:7,7= 1,610 � 1,618=Φ. Σ�µπτωση; ΣτEν δυτικE qψη +ρ1καµε 0αραγµ�νη (|τ�
σ�νηθες) σ0εδ�ν κατακ�ρυφη γραµµE στ� vψ�ς τ�/ 'νθρ-π�υ, µ1κ�υς 30,90 iκ.
(= 1 9Iερ�ς Π�/ς; «∆αυλ�ς», τ. 205 «T� µυστ$ρι� τ�% γαλλικ�% µ τρ�υ» κ.λπ.),
tσ� κα, τ� vψ�ς τ�ν σκαλ�πατι�ν. ΣτEν wδια qψη τ� µ�κ�ς τ�ς πλευρmς εcναι
3,236 µ (tλες �4 Qλλες Qνισες 'π� 3,252 µ. Fως 3,280 µ.), π�� Hσ�/ται µ$ 2xΦ = 2,00
µx1,618. Π�/ εcναι tµως τ� «γαλλικ�» δ6µετρ�, τ� «κ�σµικ�ν µ�τρ�ν»; Στ? π�δια
µας, στ� τρ6τ� σκαλ6, π�� τ� µ�κ�ς τ�υ 'π� �ρµ� σ$ �ρµ� εcναι 2 µ. 'κρι+�ς. ∆$ν
>π ρ0ει Qλλ� µ ρµαρ� στ� «Ω» µ$ τ�σ� µεγ λ� µ�κ�ς. Kα, tλα αDτ? στE ∆
πλευρ? 2ς 4ερ-τερη τ�ς A (τ? Qδυτα τ�ν να�ν στE ∆�ση).

5. TO HΛIAKO POΛOΪ. Tρεbς �ρευνητ$ς 'σ0�λ1θηκαν 'π� τEν 'ρ0E τ�/ αH�να
µας µ$ αDτ� (Παλ σκας, πλ�6αρ0�ς· Kωστ κης, 'στρ�ν�µ�ς· κα, �Aντωνακ�-
π�υλ�ς, µαθηµατικ�ς). 9O τελευταb�ς µ$ H/Y 'π�δει8ε, tτι τ? 0αραγµ�να σ0�δια
στ��ς τ�60�υς εcναι σωστ , 0ωρ,ς ν? +ρR� τ��ς γν-µ�νες. M$ τ��ς >π ρ0�ντες
γν-µ�νες τ� ρ�λ�ι λ�γει 'λλ’ Qντ’ Qλλων.

�Eπανασ0εδ6ασα λ�ιπ�ν τ? αHνιγµατικ? 0αρ γµατα τ�/ N�τ�υ (NA κα, A)
στEν wδια κλ6µακα τ�/ Stuart, µ$ στ�ι0εbα-γων6ες 'π� τ�ν Λ��P�, 0ρησιµ�π�ι�ντας
�πλ$ς κατασκευ$ς (τρ6γωνα). �Aπ�τ�λεσµα; O4 καµπ�λες τ�/ Θ�ρ�υς κα, Xειµ�να
tπως κα, e �νδι µεση εDθεbα τ�ν Hσηµερι�ν συν�πιπταν 'π�λ�τως κα, στ? τρ6α
σ0�δια (tρα σ0. 2,3). E�κ�λα +ρ�κα κα, τEν θ�ση, µ�κ�ς κα, κατε�θυνση, τ�ν
'ρ0α6ων γνωµ�νων. (Στ� N�τ�, στ� κ�ντρ� A καθ�τως στ� �π6πεδ� µ1κ�υς 30,9
iκ. = 1 9Iερ�ς π�/ς· στ? NA, στE γων6α Γ, hριP�ντι�ς κα, παρ λληλ�ς τ�/ 'να-
τ�λικ�/ �πιπ�δ�υ σ$ µ�κ�ς 93 iκ. = 3 4ερ�, π�δες· κα, στEν �Aνατ�λ1, στ� σηµεb�
B, κ θετ�ς στ� �π6πεδ� µ1κ�υς 48 iκ. � 1,5 4.π.).

O4 'κτινωτ$ς γραµµ$ς τ�ν πραγµατικ�ν 2ρ�ν tµως δ$ν συν�πιπταν µ$ τ�ν
0αραγµ�νων παρ? µ�ν� στ? σηµεbα τ�µ�ς µ$ τ,ς Hσηµερ6ες (σ0. 2, 3, 4). Bε+α6ως
�4 >π�λ�γισµ�, oγιναν µ$ τ��ς γν-µ�νες τ�ν πραγµατικ�ν (τ�πικ�ν) 2ρ�ν, π��
e Qκρη τ�υς θ? |ταν �κεb π�� τ��ς 2ρ6σαµε πρ�ηγ�υµ�νως, 'λλ? θ? o0�υν κα-
τε�θυνση πρ�ς τ�ν Π�λικ�ν �Aστ�ρα (38° = 25:32) κα, iπ�µ�νως στ1ρι8η στ? ση-
µεbα A´, B´, Γ´ (τ�πικE {ρα = συµ+ατικ1, Greenwich –24´). Συµπερασµατικ? e µE
σ�µπτωση %φε6λεται στ� tτι �4 �Aρ0αb�ι δ$ν 0ρησιµ�π�ι�/σαν τEν συνε0� πραγ-
µατικE {ρα 'λλ? τEν Qνισης δι ρκειας {ρα, 'φ�/ �0-ριPαν τEν eµ�ρα σ$ 'να-
τ�λ1, µεσηµ+ρ6α κα, δ�σιν σ$ 6+6 wσες xρες. TEν κ θε 'νατ�λE κα, δ�ση τEν
�ν�µαPαν Fκτη {ρα, κα, oτσι e δι ρκεια µιmς {ρας τ�ν Xειµ�να (21 ∆εκ.) Qρ0ι-
Pε 'π� 5,0:6=48´, µεγ λωνε καθηµεριν�ς, κατ? τEν Hσηµερ6α |ταν e πραγµατικE
60´ Fως τEν 21η �I�υν6�υ, π�� εc0ε τEν µεγαλ�τερη τιµE rτ�ι 7,0:6 = 1 xρες 10´.

O4 π�λ6τες τ�ς �Aθ1νας κ�ιτ P�ντας τE σκι? τ�/ γν-µ�να σ$ σ0�ση µ$ τ,ς
(oγ0ρωµες;) 0αρ 8εις τ�/ «Ω», θ? µ θαιναν τEν {ρα κα, 'π� τ� µ�κ�ς τ�ς σκιmς,
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�ν πλησ6αPαν �4 γι�ρτ$ς τ�ν Tρ�π�ν κα, �Iσηµερι�ν. gIσως δ$ ν? Qκ�υγαν κα,
τ� σ λπισµα τ�ς 'νατ�λ�ς-µεσηµ+ρ6ας-δ�σεως.

6. TO Y∆PAYΛIKO POΛOΪ. Γι? τEν µ�τρηση τ�/ 0ρ�ν�υ κατ? τ,ς 'ν1λιες πε-
ρι�δ�υς κα, τEν ν�κτα κατασκευ σθηκε στ� �σωτερικ� τ�/ «Ω» Fνα >δραυλικ�
ρ�λ�ι, 'π� τ� hπ�b� δ$ν 'π�µεινε σ0εδ�ν τ6π�τα, π�� ν? +�ηθ�m στEν 'ναπαρ -
σταση τ�ς λειτ�υργ6ας τ�υ. �Aσαφ�στατ�ς κα, h Bιτρ��+ι�ς �κδηλ-νει µmλλ�ν
τ�ν θαυµασµ� τ�υ, παρ? περιγρ φει τ? >π�ρ�0α τεκταιν�µενα σ$ αDτ�ν τ�ν µε-
τεωρ�λ�γικ� σταθµ�-πλανητ ρι�. 9O De Sola (1966), µ$ + ση Fνα 'ντ6στ�ι0� π��
+ρ�θηκε στ� Σ λτσµπ�υργκ κα, τEν περιγραφE τ�/ Bιτρ�υ+6�υ, πρ�τε6νει τρ�-
π� λειτ�υργ6ας: �Aπ� δε8αµενE στ� π6σω κυκλικ� κτbσµα oρ0εται νερ�, π�� γε-
µ6Pει τEν κλεψ�δρα µ$ πλωτ�ρα συνδεδεµ�ν� µ$ σκ�ιν6, π�� γυρ6Pει δε6κτη �π,
δ6σκ�υ µ$ �νδε68εις 24 2ρ�ν. Πρ�τε6νει δ$ e ρ�E τ�/ νερ�/ ν? εcναι συνε0�ς µε-
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Σ��µα 4. Xειµεριν: τρ�π: (21 ∆εκεµ?ρ��υ).
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τα+αλλ�µενη (µ$ στρ�φιγγα) �vτως, {στε ν? ταυτ6Pεται µ$ τ� �8ωτερικ� eλιακ�
ρ�λ�ι, δε60ν�ντας κ θε (µετα+αλλ�µενη) 'νατ�λ1, µεσηµ+ρ6α κα, δ�ση 'κρι+�ς
6 π.µ. 12 κα, 6 µ.µ.

Θεωρ� λ�γικ-τερ� κα, π�λ� πι� �πλ� ν? µετρ�/σαν τ�ν πραγµατικ� 0ρ�ν� µ$
µεγ λη 'κρ6+εια, δι�0ετε��ντας νερ� σταθερ�ς πι�σεως πρ�ς πλ1ρωση σταθερ�/
qγκ�υ δ�0ε6ων (π.0. δι0�ων � 6,5 lt). �Aντιθ�τως τ� eλιακ� ρ�λ�ι θ? oδει0νε τ�ν
σ0ετικ� 0ρ�ν� κα, µ λιστα περ6π�υ. gEτσι �4 �πιφ�ρτισµ�ν�ι µ$ τEν λειτ�υργ6α
τ�υ >π ληλ�ι θ? γν-ριPαν τEν 'κρι+� {ρα (κα, λεπτ�) 'ν? πmσα στιγµ1, 2ς κα,
τ,ς Hσηµερ6ες κα, τρ�π$ς κα, ταυτ�0ρ�να τEν %ρθE oναρ8η τ�ν i�ρτ�ν (π.0. 21
Mαρτ6�υ = �EαρινE �Iσηµερ6α, τ? ∆ι�ν�σια).

�Hταν �πιτρεπτE e εwσ�δ�ς στ� �σωτερικ� τ�/ «Ω»; Kανε,ς δ$ν 8�ρει. M$ τ? 2ς
Qνω δεδ�µ�να τ� >δραυλικ� ρ�λ�ι θ? µπ�ρ�/σε ν? λειτ�υργ1σRη µ$ δεκ δες τρ�-
π�υς. T�τε �π, διακ�σια τ�υλ 0ιστ�ν oτη e τε0ν�λ�γ6α |ταν σ$ >ψηλ? �π6πεδα

∆ΑΥΛZΣ/210, �I��νι�ς 199913258

Σ��µα 5. �Iσηµερ�ες (21 Mαρτ��υ καI 23 Σεπτεµ?ρ��υ).
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µ$ γνωστ��ς κατασκευαστ$ς (Kτησ6+ι�ς, Φ6λων, pHρων, �Aρ0ιµ1δης κ.λπ.).
�Aς πρ�τε6ν�υµε µ6α κατασκευ1: �Aπ� µικρE δε8αµενE oρ0εται νερ� µ�0ρι �λα-

φρmς >περ0ειλ6σεως σ$ Kλεψ�δρα µ$ αDλ6σκ�, π�� �8�ρ0εται µ$ σταθερE ρ�E
(π.0. 2 0�$ς 'ν? i8 λεπτ�). T� νερ� πληρ�b διαδ�0ικ? δ�κα δ60�α 'γγεbα τ�π�-
θετηµ�να τ� Fνα δ6πλα στ� Qλλ�, στEν περιφ�ρεια hριP�ντι�υ περιστρεφ�µεν�υ
δ6σκ�υ (D � 2µ.), π�� φ�ρει στ� κ�ντρ� γραν Pι δ�κα %δ�ντων. K θε περιφ�ρ?
τ�/ δ6σκ�υ γ6νεται σ$ 6´x10=60´ 'κρι+�ς. T� γραν Pι αDτ� �µπλ�κεται µ$ τ��ς
240 (10x24 x.) %δ�ντες µεγ λ�υ κατακ�ρυφ�υ δ6σκ�υ µ$ δε6κτη, π�� δε60νει
xρες/eµ6ωρα, καθ’ tλ� τ� 24/ωρ�. �Aν τ? κυλινδρικ? δ�0εbα τ? >π�διαιρ�σ�υµε
µ$ 0αραγ�ς, µπ�ρ�/µε ν? µετρ1σ�υµε 'ν? 6 iκ. Fνα 1´ κα, 'ν? 1 0λσ. 1 δευτερ�-
λεπτ�.

�Hταν 'κρι+$ς τ� >δραυλικ� ρ�λ�ι; Φυσικ? q0ι. ∆ιαφ�ρ? ± %λ6γων λεπτ�ν
|ταν 'π�τ�λεσµα 'τελ�/ς λειτ�υργ6ας (π.0. µE oγκαιρη περιφ�ρ? τ�ν δ�0ε6ων,
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Σ��µα 6. Θεριν: τρ�π: (21 �I�υν��υ).
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+�υλ-µατα, 'π-λεια νερ�/ κ.λπ.)· θ? 'παιτεbτ� δ$ δι�ρθωση κ θε 12η µεσηµ-
+ριν1. T� eλιακ� ρ�λ�ι tµως δ$ν oδει0νε λεπτ . Λ�ιπ�ν;

7. TO MYΣTIKO POΛOΪ. Στ�ν τ�b0� τ�/ δυτικ�/ δωµατ6�υ µ�υ (πλ. 2µ.) �δ�
κα, 4 0ρ�νια σηµε6ωνα, π�/ oπεφτε e σκι? τ�ς γων6ας τ�/ παραθ�ρ�υ στ,ς 4 xρ.,
στ,ς 5 κα, στ,ς 6. �Eπ6σης 0 ρα8α µ6α hριP�ντια γραµµE vψ�υς wσ�υ µ$ τ� παρ -
θυρ�. Ecναι h hρ6Pων, tπ�υ σηµε6ωνα (�ν πρ�λ +αινα) κα, τE δ�ση. K θε eµε-
ρ�µην6α |ταν µ6α γραµµ1 45°, π�� h �λι�ς πρ�0ωρ�/σε περ6π�υ 1 iκ. 'ν? λεπτ�.
gEτσι µ$ τ� πρ�σωπικ� µ�υ eµερ�λ�γι� γνωρ6Pω τEν eµερ�µην6α κα, τEν διεθν�
{ρα 9Eλλ δ�ς µ$ 'κρ6+εια ± 6´´ (κ θε δ6σεκτ� oτ�ς αDτ�δι�ρθ-νεται).

Σκ�φθηκα, tτι τ� τ�0νασµα θ? τ� γν-ριPε h �Aνδρ�νικ�ς. Παρ θυρα tµως δ$ν
>π�ρ0αν ('ν�6γµατα δερ+6σηδων). �Aλλ? κα, ν? >π�ρ0αν �4 διαστ σεις θ? |σαν
µεγ λες (λ�γjω π 0�υς τ�/ τ�60�υ), δηλαδE tλα πλ. � 1,08 µ. κα, vψ�υς �Aνατ. =
∆ = 0,97 µ., NA = N∆ = 1,56 κα, N= 2,16.

�AναPητ� %π�ς, +ε+α6ως κωνικ�ς, πρ�ς τ? κ τω, γι? ν? περνm τ� φ�ς. T6π�τα.
Παρατηρ�ντας πρ�σεκτικ-τερα τ? σ0�δια τ�/ Stuart 'νακ λυψα «'εραγωγ��ς»
π νω 'π� τ? φτερ? τ�ν �Aν�µων �8ωτερικ�ν διαστ σεων � 54x5 iκ., µ$ 0� νη
στραµµ�νη πρ�ς τEν %ρ�φE (6x1+4). �Aπ�τ�λεσµα, ��τε 'ερισµ�ς γ6νεται ��τε h
�λι�ς περνm στ� κτ1ρι�. �Aπελπ6στηκα. M�ρες 'ργ�τερα εcδα φ�ς eλ6�υ στEν
%ρ�φE τ�/ δωµατ6�υ µ�υ, πρ�ερ0�µεν� 'π� καθρ�πτη σ$ τραπ�Pι. Φωτ6στηκα.
9H λ�ση τ�/ πρ�+λ1µατ�ς |ταν �4 hριP�ντι�ι µικρ�, καθρ�πτες στ��ς «'εραγω-
γ��ς»; (Bιτρ��+ι�ς, κεφ. 2). pOταν e κλ6ση τ�/ eλ6�υ εcναι µικρ1, τ�τε �4 'κτbνες
περν�/ν τ,ς σ0ισµ$ς κα, πρ�+ λλ�νται στE 0αµηλE κωνικE %ρ�φ1. pOταν tµως
τEν µεσηµ+ρ6α τ�ς 21ης �I�υν6�υ �4 'κτbνες εcναι σ0εδ�ν κ θετες (75°), τ�τε εcναι
'δ�νατ�ν ν? περ σ�υν, �κτ�ς �?ν h καθρ�πτης o0ει κλ6ση 'π� 0° Fως 25°, στα-
διακ? κιν��µεν�ς �π, hριP�ντ6ων στρ�φ�ων (µεντεσ�δων).

M$ + ση τEν 2ς Qνω >π�θεση 8εκιν� τ? σ0�δια µ$ +�1θηµα π λι τ�ν «9Hλια-
σµ�ν» τ�/ Λ��P�υ (σ0. 4, 5, 6). �Aπ�τ�λεσµα: �Eκπληκτικ$ς τρ�0ι$ς τ�ν 'κτ6νων
στEν %ρ�φE µ$ σηµειωµ�νες τ,ς πραγµατικ$ς xρες (δι στηµα µετα8� τ�υς 2-3 µ.
rτ�ι � 6 iκ. τ� λεπτ�). gIσως εc0αν καθηµεριν$ς τρ�0ι�ς, δηµι�υργ�ντας πλ�γµα
καµπυλ�ν γι? τEν εvρεση τ�ς eµερ�µην6ας κα, τ�ς {ρας 'ν? πmν λεπτ�ν. �EπειδE
τ� πλ�γµα |ταν π�λ�πλ�κ�, wσως δ$ν τ� εc0αν 0αρ 8ει στEν %ρ�φ1, 'λλ? εc0αν
Pωγραφ6σει δ�� διαγρ µµατα (0ειµ&ν-Hσηµερ6α) κα, (Hσηµερ6α-θ�ρ�ς) σ$ περ-
γαµηνE κα, τ� τ�π�θετ�/σαν στEν %ρ�φ1. Bε+α6ως στ� 3� δι Pωµα (µ$ τ? θαυ-
µ σια διακ�σµηµ�να κ�λων κια, π�� δ$ν διακρ6ν�νται 'π� τ� δ πεδ�) θ? >π�ρ0ε
8�λιν� πατ ρι �λα06στ�υ vψ�υς 2 µ., tπ�υ θ? 'ν�+αιναν �4 >πε�θυν�ι µ$ 'νεµ�-
σκαλα vψ�υς 8 µ.

9H >π�θεση 'ληθε�ει; Θ? 'π�δει0θR� µ�ν� µ$ πε6ραµα, µ$ oρευνα στEν %ρ�φE
κα, εvρεση τ�ν �ντ�µ�ν στ1ρι8ης τ�ν καθρεπτ�ν στ��ς «'εραγωγ��ς» (rδη
εcναι κλεισµ�ν�ι µ$ τσιµ�ντ�!). gIσως κα, ν? µEν 'π�δει0θR� π�τ�. pOπως κα, γι?
τ� >δραυλικ� ρ�λ�ι, h Π�ργ�ς τ�ν Θαυµ των κρ�+ει πεισµατικ? τEν 'λ1θεια.
M1πως κρ�+ει κα, Qλλα µυστικ ; Σ6γ�υρα να6.

Kων. KαρµιρMντD�ς
�Aρ0ιτ�κτων
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�O �Aριστ
τ�λης τ
� Nικ
µ��
υ κα� τ�ς Φα�στιδ
ς, �κ τ�ν Σταγ�ρων τ�ς Xαλ-
κιδικ�ς, %π�ρ'εν π
λυµερ)ς κα� π
λυσ�ιδ)ς δι�ν
ια, συνδυ�*
υσα τ)ν π
ιητικ)ν
πτ�σιν µετ+ τ�ς λ
γικ�ς ,ναλ-σεως κα� τ)ν π
λιτικ)ν µετ+ τ�ν ,π
δεικτικ�ν �πι-
στηµ�ν. M�γας φιλ1σ
φ
ς, �πιστηµ
λ1γ
ς, φυσικ2ς κα� 3ι
λ1γ
ς, ,λλ+ κα� π
λι-
τει
λ1γ
ς, ψυ�
λ1γ
ς, λα
γρ�φ
ς κα� π
ιητ5ς, συν�γραψε τετρακ1σια 6ργα κατ+
τ2ν 7Eρµιππ
ν 9 σ�ραντα τ�σσερις µυρι�δες στ��ων, κατ+ τ2ν ∆ι
γ�νη Λα�ρτι
ν,
%περισ�-σας 6τσι τ
� ∆ηµ
κρ�τ
υ,  <στε ,ντ� «π�νταθλ
ς» @ν
µ�σθηκε «∆�κα-
θλ
ς».

∆�σκαλ
ς κα� συν
ργανωτ)ς µετ+ τ
� Πλ�των
ς τ�ς �πιστηµ
νικ�ς �ρε-νης
�π� εBκ
σαετ�αν στ)ν �Aκαδ5µεια, π�τα'ε τ2 δ1ρυ τ�ς γνCσεως π
λD µακρι�, ,να-
δει�θε�ς 6τσι Bσ�'ι
ς τ
� Πλ�των
ς κα� τ
� Σωκρ�τ
υς –µ�α τρι+ς π
D κατευθ--
νει κα� θ+ κατευθ-νFη �σαε� τ)ν σκ�ψιν κα� τ)ν π
λιτιστικ)ν π
ρε�α τ�ς ,νθρω-
π1τητ
ς. T2 Λ-κει
ν, π
D Hδρυσε µετ+ τ2ν θ�νατ
ν τ
� Πλ�των
ς στ
Dς πρ1π
-
δες τ
� Λυκα3ηττ
� δαπ�ναις τ
� �Aλε'�νδρ
υ, κατ�στη τ2 �ργαστ5ρι
ν τ�ν �πι-
στηµ�ν κα� τ
� ,νθρωπισµ
�, µι+ δε-τερη «�Aκαδηµ�α».

�O �Aριστ
τ�λης θεωρεIται Jς Kδρυτ)ς τ
� γνωσι
λ
γικ
� �νεργισµ
� (,κτι3ι-
σµ
�). Φρ
ν
�σε, Nτι O ,νθρCπινη γν�σις µπ
ρεI ν+ εBσ�ωρ5σFη µ��ρι τ)ν ,ντ�-
ληψιν τ�ν Pντων καθαυτ�ν, ,φ
� αQτ+ δRν εSναι παρ+ συνδυασµ2ς µ
ρφ�ς κα�
Tλης, π
D ,π
τελ
�ν γνωστικ+ ,ντικε�µενα. T+ Pντα µπ
ρεI ν+ �ωρισθ
�ν ,π2
τ)ν 
Qσ�α τ
υς, �ωρ�ς Jστ1σ
 ν+ ��σ
υν τ)ν %π1στασ�ν τ
υς. Θεωρ
�σε τ)ν 
Qσ�αν
Jς αQθ-παρκτ
ν Pν, π
D %π�ρ�ει �ν VαυτW� κα� δRν ,π
τελεI Bδι1τητα 9 κατηγ
-
ρ
-µεν
 Nπως O π
σ1της, O π
ι1της, O θ�σις κ.
.κ. ,λλ+ τ2 %π
κε�µεν
 καθαυτ1,
τ)ν Bδ�α 9 εSδ
ς, π
D �νυπ�ρ�ει στ+ Pντα κα� τ+ κ�νει αQτ2 π
D κ�θε στιγµ) εSναι.
Πα-
υν λ
ιπ2ν 
K Bδ�ες ν’ ,π
τελ
�ν %περ3ατικRς Yντ1τητες �ν σ��σει πρ2ς τ+
Pντα –τ+ Zπ
Iα µετ��
υν 9 µεταλαµ3�ν
υν αQτ�ν (Πλ�των)– κα� καθ�στανται Z
εBδητικ2ς πυρ5ν, π
D �νυπ�ρ�ει σ’ Nλα τ+ Pντα.

Γνωστικ2ν Pργαν
 τ
� ,νθρCπ
υ εSναι O ψυ�5, π
D δRν εSναι \ρµ
ν�α 9 δυσαρ-
µ
ν�α ,ντιθετικ�ν δυν�µεων 9 εBδ�ν ,λλ+ λ1γ
ς κα� εSδ
ς (Bδ�α). �Aφ
� Nλ
ι 
K
]νθρωπ
ι 6�
υν ψυ�5ν, ]ρα «π�ντες τ
� εBδ�ναι Yρ�γ
νται» κα� 3ε3α�ως «π^σι µ�-
τεστι γιγνCσκειν Vωυτ
Dς κα� φρ
νεIν» (�Hρ�κλειτ
ς). `Aν κα� O ψυ�) 6�Fη φ-σει
τ)ν δ-ναµιν τ�ς γνCσεως· bν κα� µ�σα της φ�ρFη «δυν�µει» κ�θε γν�σιν, εBς τ)ν
,ληθιν)ν γν�σι φθ�νει 3αθµηδ2ν κα� κ
υραστικ�. �Yπηρ�τες τ�ς ψυ��ς κατ+ τ)ν
γνωστικ5ν της π
ρε�α εSναι Z ν
�ς κα� 
K αBσθ5σεις, π
D εSναι �πιδεκτικ
� Z µRν
πρ�τ
ς τ
� ν
ητ
� εdδ
υς, 
K δR δε-τερες τ
� αBσθητ
�. T+ ν
ητ+ κα� τ+ αBσθητ+
,φ5ν
υν τ’ ,π
τυπCµατ� τ
υς �π� τ�ς ψυ��ς, π
D εSναι ,ληθ�, ,κρι3� κα� ,νε'�-
τηλα. �H µν5µη ,νακαλεI κ�π
ια �' αQτ�ν κατ+ περ�πτωσιν, O δR δι�ν
ια τε�νει ν+
τ+ συνδ�σFη δι+ λ
γικ�ν κρ�σεων, �νW� συγ�ρ1νως παρακ
λ
υθεI τ
Dς συνδυασµ
-ς,
π
D �µφαν�*ει O ν�α αQτ) πραγµατικ1της, µι+ διαδικασ�α π
D %π1κειται σR λ�θη
κα� ,στ
��ες· Z ν
�ς Jστ1σ
 κα� 
K αBσθ5σεις 
eτε λανθ�ν
υν 
eτε ψε-δ
νται. Γ�-
νεται σαφ�ς, Nτι O ,λ5θεια 6γκειται στ)ν Yρθ)ν σ-νθεσιν τ�ν ,π
τυπωµ�των τ�ν
ν
ητ�ν κα� αBσθητ�ν, στ)ν διασκεπτικ)ν συνισταµ�νη συνθ�σεως κα� διαιρ�σεως
τ�ν ν
ηµ�των κα� στ)ν συµφων�α τ�ν διαν
ηµ�των πρ2ς τ2ν 6'ω κ1σµ
ν.

κ�. �Aριστ�τ�λης

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



Edδαµε, Nτι O διασκεπτικ) διαδικασ�α �ν��ει τ2ν κ�νδυν
 τ
� σφ�λµατ
ς, κ�τι π
D
καθιστf^ �πιτακτικ)ν τ)ν ,ν�γκη τ�ς θεµελιCσεως Vν2ς αQστηρ
� τρ1π
υ σκ�πτε-
σθαι κα� συναγωγ�ς συµπερασµ�των, τ�ς θεµελιCσεως δηλαδ) µι^ς �πιστ5µης τ�ν
κρ�σεων κα� συλλ
γισµ�ν, τ�ς Λ
γικ�ς τ
υτ�στιν. Γι+ τ)ν ,π1δει'ιν Vν2ς 
K
υδ5-
π
τε Bσ�υρισµ
� ,ν�γκη ν+ 6�
υν ZρισθF� τ2 �πιστητ2ν κα� τ+ ,'ιCµατα, 
K γενικRς
πρ
τ�σεις δηλαδ5, π
D θεωρ
�νται ,ληθινRς κα� ,διαµφισ35τητες ,π2 τ2ν κ
ιν2ν
ν
�. �O �Aριστ
τ�λης 6δωσε Bδια�τερην σηµασ�α στ
Dς ν1µ
υς τ�ς Tυπικ�ς Λ
-
γικ�ς, τ�ς Zπ
�ας εSναι Z γενν5τωρ, π
D εSναι: Z τ�ς ταυτ1τητ
ς, Z τ�ς ,ντιφ�σε-
ως, Z τ�ς εBς ]τ
π
ν ,παγωγ�ς κα� Z τ�ς τ
� τρ�τ
υ 9 µ�σ
υ ,π
κλε�σεως κα� 6�
υν
Jς V'�ς: ESναι ,δ-νατ
ν Z dδι
ς πρ
σδι
ρισµ2ς ν+ ,π
δ�δεται κα� ν+ µ)ν ,π
δ�-
δεται στ2 dδι
 πρ^γµα, τ)ν dδια �ρ
νικ) στιγµ) κα� ,π2 τ)ν dδιαν 6π
ψιν· κα� εSναι
,δ-νατ
ν �π�σης ν+ %φ�σταται κ�τι µετα'D δ-
 µελ�ν ,ντιφ�σεως· εdµαστε %π
-
�ρεωµ�ν
ι ν+ �κφ�ρ
υµε 9 µ�α 3ε3α�ωσιν 9 µ�αν ]ρνησιν· O καρδι+ 9 π�λλει 9 δRν
π�λλει· τρ�τ
ν τι δRν %π�ρ�ει (Mετ+ Φυσικ+ 10113).

OK παραπ�νω ν1µ
ι τ�ς Λ
γικ�ς εSναι θεµελιCδεις δι+ τ)ν µαθηµατικ)ν �πι-
στ5µην, παρ+ τ2 Nτι 
K µ
ρφ
κρ�τες κα� 
K θετικιστRς ,µφισ3ητ
�ν τ2ν δε-τερ
ν
ν1µ
 εBς τ)ν θεωρ�αν τ�ν συν1λων, θ�λ
ντας ν+ παρ
υσι�σ
υν κ�τι δικ1 τ
υς κα�
πρωτ1τυπ
ν. Παρ+ τ)ν εQγεν� τ
υς πρ
σπ�θεια Jστ1σ
, εSναι %π
�ρεωµ�ν
ι ν+ 3α-
δ�*
υν �π� τ�ς σιδηρ
τρ
�ι^ς τ
� �Aριστ
τ�λ
υς, Nπως παρατηρεI Z M1ριτς K�ντωρ.

�Aπ
στ
λ) τ
� �πιστ5µ
ν
ς εSναι, κατ+ τ2ν �Aριστ
τ�λη, ν+ �µφαν�σFη µετ+ 3ε-
3αι1τητ
ς τ2ν λ1γ
ν, �π� τ
� Zπ
�
υ θεµελι
�ται O ,λ5θεια µι^ς δ
θε�σης πρ
τ�-
σεως, κ�τι π
D �πιτυγ��νεται δι+ τ�ς ,ναγωγ�ς τ�ς πρ
τ�σεως αQτ�ς εBς ]λλες
κα� κατ1πιν εBς ]λλες φανερRς ,ρ��ς, τ+ ,'ιCµατα, τ�ν Zπ
�ων O ,π1δει'ις δRν
εSναι πλ�
ν δυνατ5. T2 ,ναπ1δεικτ
ν τ�ν ,'ιωµ�των κα� συµ31λων ,πασ�1λησε
κα� τ2ν �Aριστ
τ�λη Nσ
 κα� τ2ν Πλ�τωνα, Z Zπ
I
ς �αρακτ5ρισε, Jς γνωστ1ν, Nλες
τ�ς �πιστ�µε σ�ετικRς· συν�στησε µ�λιστα στ
Dς διαλεκτικ
Dς ν+ µ)ν %π
λαµ3�-
ν
υν τ�ς %π
θ�σεις (,'ιCµατα, σ-µ3
λα) Jς ,ρ��ς, ,λλ+ Jς 3�θρα κα� Zρµητ5ρια,
<στε δι’ αQτ�ν ν+ φθ�ν
υν µ��ρι «τ)ν ,νυπ1θετ
ν ,ρ�5ν», δηλαδ) τ)ν Bδ�αν.

�O �Aριστ
τ�λης δRν δ��εται τ2 �νεργε�fα ]πειρ
ν παρ+ µ1ν
 τ2 δυν�µει: «T2 ]πει-
ρ
ν 
Qκ 6�ει ,ρ�5ν, µ�σ
ν κα� τ�λ
ς 
eτε %π�ρ�ει καθ’ Vαυτ1, ,λλ+ γ�γνεται». �Aπ
ρ-
ρ�πτει �π�σης τ)ν Tπαρ'ιν τ
� κεν
� τ�ν ,τ
µιστ�ν κα� %π
λαµ3�νει τ2ν �ρ1ν
 Jς
πρ
ϊ2ν τ�ς κιν5σεως, ,φ
� θεωρεI Nτι O ,π
υσ�α κιν5σεως συνεπ�γεται τ)ν ,π
υ-
σ�αν �ρ1ν
υ. Mεγ�λη %π�ρ'εν O συµ3
λ) τ
� Σταγιρ�τ
υ κα� εBς τ)ν 3ι
λ
γ�αν. OK
6ρευν�ς τ
υ %π�ρ'αν λεπτ
µερεIς κα� πρωτ1τυπες, 
K δR ,νακαλ-ψεις τ
υ θαυµα-
στ�ς. �Yφ�σταται, λ�γει, lνας B�θ-ς, π
D φ
νε-ει τ)ν λε�αν τ
υ δι’ �κκενCσεως mλε-
κτρικ
� φ
ρτ�
υ, πρ
καλ
υµ�ν
υ �κ τ�ς 
Qρ^ς τ
υ, Nταν αQτ) κτυπf^ τ2 θ�µα της,
πρ^γµα π
D σηµα�νει Nτι �γνCρι*ε τ2ν mλεκτρισµ2 κα� τ�ς Bδι1τητ�ς τ
υ.

OK ]νθρωπ
ι 3�3αια «πρ2ς τ2 ,ληθRς πεφ-κασιν Kκαν�ς»· φιλ
σ
φ
�ν Nµως Nσ
ι
,π
ρ
�ν κα� θαυµ�*
υν: «∆ι+ γ+ρ τ2 θαυµ�*ειν... nρ'αντ
 φιλ
σ
φεIν 
K ]νθρω-
π
ι· Z ,π
ρ�ν κα� θαυµ�*ων 
dεται ,γν
εIν (δι2 κα� Z φιλ1µυθ
ς φιλ1σ
φ1ς πως
�στ�· Z γ+ρ µ�θ
ς �κ θαυµασ�ων σ-γκειται)» (M.T.Φ. 9833). ∆εδ
µ�ν
υ Nτι 3ασικ2
στ
ι�εI
 τ
� π
ι5µατ
ς εSναι Z µ-θ
ς, γ�νεται σαφ�ς, Nτι «π
�ησις Kστ
ρ�ας φιλ
-
σ
φCτερ
ν».

Σαρ�ντ�ς Π!ν
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«Στ� κατ�φλι τ�� 21�υ α!"να τ# θεµ'λια τ�� Xριστιανι-
σµ�� γκρεµ-.�νται κα/ 0 διεθν2ς 3καδηµαϊκ2 κ�ιν6τητα 7α-
ρακτηρ-.ει 8δη τ2ν 9π�7; µας µετα-Xριστιανικ;». Eρευ-
νητ?ς κα/ θε�λ6γ�ι καταδεικν��υν, @τι τ# κε-µενα τAς B--
Cλ�υ Cρ-θ�υν 3π� µεταγεν'στερες πρ�σθAκες, �D Eπ�Fες φα-
νερ�ν�υν 3ρ7αFες πρ�θ'σεις τ�� I�υδαϊκ�� GIερατε-�υ γι#
Hσκηση 9I�υσ-ας. AKθεντικ# κε-µενα τAς KαινAς ∆ιαθ;κης
3λλ# κα/ 0 3ρ7αι�λ�γικ2 σκαπMνη ρ-7ν�υν φ"ς στ� 9ρ�τη-
µα π�N O7ει τεθA στ# τελευτα-α παγκ6σµια CιCλικ# συν'-
δρια: «Π�ι6ς Rταν E πραγµατικ�ς Iησ��ς;». Γι# τ# θ'µατα
αKτM, EµιλεF 7ωρ/ς περιστρ�φ?ς E VEλληνας καθηγητ2ς τ��
Tµ;µατ�ς Φιλ�σ�φ-ας κα/ Θρησκε-ας τ�� Πανεπιστηµ-�υ
τAς B�ρε-�υ Kαρ�λ-νας, στ� Γ�υ-λµινγκτων, κ. T.Zρτ. Zερ-
C6ς.

NEA ∆E∆OMENA THΣ EPEYNAΣ THΣ K. ∆IAΘHKHΣ

ΣYNENTEY^H TOY KAΘHΓHTH THΣ ΘEOΛOΓIAΣ
TOY ΠANEΠIΣTHMIOY B. KAPOΛINAΣ Γ. ZEPBOY

OD κρατ��σες

σ;µερα

στ2ν Eπιστ;µη

3ντιλ;ψεις

γι# τ�ν Iησ��

▲



�O κ. Γ. Zερ32ς γενν5θηκε στ�ς HΠA κα� σπ
-δασε στ2 Πανεπιστ5µι
 UNC-
G �Aρ�α�α κα� Mεσαιωνικ) �Iστ
ρ�α, �Aρ�αIα �Eλληνικ+ κα� Λατινικ�. T2 1973
uρθε στ)ν �Eλλ�δα, Nπ
υ φ
�τησε στ2 Tµ�µα Θε
λ
γ�ας τ
� Πανεπιστηµ�
υ
�Aθην�ν. T2 1977 'εκινf̂  τ)ν διδακτ
ρικ5 τ
υ διατρι3) στ2 Πανεπιστ5µι
 Duke
σR Bι3λικRς Σπ
υδRς κα� στ)ν �Eλληνικ) Παπυρ
λ
γ�α. T2 1983 �ειρ
τ
ν5θηκε
Kερ�ας κα� %πηρ�τησε �π� �ννι+ �ρ1νια σR τρεIς VλληνικRς �ν
ρ�ες στ�ς HΠA.

T2 1991 παραιτεIται Jς κληρικ2ς κα� διδ�σκει στ2 Πανεπιστ5µι
 τ�ς B
ρε�
υ
Kαρ
λ�νας «�Iστ
ρ�α τ
� Xριστιανισµ
�», «Kαιν) ∆ιαθ5κη», «�Eλληνικ) Γλ�σσα
τ�ς Kαιν�ς ∆ιαθ5κης» κα� «EBσαγωγ) στ)ν Θρησκε�α».

– Π'ς (ντιµετωπ-�εται . Xριστιανισµ0ς σ1µερα (π0 τ2ν διεθν5 (καδηµαϊκ2 κ�ι-
ν8τητα;

– T# θεµ'λια τ�� κλασσικ�� Xριστιανισµ�� γκρεµ-στηκαν 3π� τ2ν διεθνA 3κα-
δηµαϊκ2 κ�ιν6τητα. T6σ� 0 B-Cλ�ς (Kαιν2 κα/ Παλαι# ∆ιαθ;θη) @σ� κα/ 0 λεγ6-
µενη GIερ# ΠαρMδ�σις O7�υν καταρρε�σει. GH B-Cλ�ς O7ει 3π�δει7θA, @τι g7ι µ6ν�ν
δ?ν 3π�τελεFται 3π� θε6πνευστα κε-µενα, 3λλ# 3ντιθ'τως συστηµατικ# καταγρM-
φηκε 3π� DερεFς τ�� 3ρ7α-�υ Iσρα;λ, 3π� hνα DερατεF� π�N εi7ε στ67� τ2ν Hσκη-
ση 9I�υσ-ας κα/ 9λ'γ7�υ.

GH 3ρ72 Oγινε τ�ν περασµ'ν� α!"να, @ταν Γερµαν�/ 9πιστ;µ�νες Oθεσαν τ# θεµ'λια
τAς Oρευνας κα/ τAς 3να.;τησης τAς Dστ�ρικAς πραγµατικ6τητας. ∆ιστακτικ# 3κ�-
λ��θησαν �D 9πιστ;µ�νες τ"ν jπ�λ�-πων κρατ"ν τAς ∆�σης.

Γεγ�ν�ς πMντως εiναι, @τι E Xριστιανισµ�ς στ2ν κλασσικ; τ�υ µ�ρφ2 jπ�7ωρεF
µπρ�στ# στ2ν πρ6�δ� τAς BιCλικAς Eπιστ;µης. GH Pωµαι�καθ�λικ2 Eκκλησ-α τ�
O7ει καταλMCει κα/ δεκαετ-ες τ�ρα πρ�σπαθεF ν# πρ�σαρµ�σθkA στ# ν'α δεδ�µ'να.
OD Oρθ6δ�I�ι @µως 3γν���ν τ# δεδ�µ'να αKτM.

– :Yπ�ρ;�υν (ντιφ�σεις µ�σα στ2ν B->λ�...
– Bρισκ6µαστε 8δη στ2ν τρ-τη φMση τAς 3να.ητ;σεως τ�� Dστ�ρικ�� Iησ��:

«Π�ι6ς Rταν E Dστ�ρικ�ς Iησ��ς;». T� 9ρ�τηµα αKτ� O7ει 3πασ7�λ;σει τ# τελευ-
ταFα CιCλικ# συν'δρια. lHταν θε6ς; lHταν Hνθρωπ�ς; lHταν πρ�φ;της;

Iδ�� �D 3ντιφMσεις: GO IωMννης παρ�υσιM.ει τ�ν Iησ�� mς τ�ν «∆ηµι�υργικ�ν
Λ6γ�ν τ�� Θε��» (Oνν�ια π�N πρ�'ρ7εται 3π� τ2ν nλληνικ2 φιλ�σ�φ-α). Eπ-σης
τ�ν 9µφαν-.ει «Zµ

-σι
ν τW� Πατρ�» κα/ mς τ2ν µ6νη δ-�δ�, γι# ν# πλησιMσkη κα-
νε/ς τ�ν Πατ'ρα Θε6. K�ντ�λ�γAς E Iησ��ς τ�� IωMννη εiναι «9γωιστ;ς». Λ'γει:
«�Eγw εBµ� ... τ2 φ�ς τ
� κ1σµ
υ, Z ]ρτ
ς Z *�ν, O θ-ρα τ�ν πρ
3�των, O Zδ2ς κα�
O ,λ5θεια κα� O *ω5 ...».

GO Iησ��ς τ"ν Hλλων εKαγγελ-ων εiναι πι� 3νθρ�πιν�ς, πι� oπλ6ς. T� κατ#
Mpρκ�ν EKαγγ'λι� θεωρεFται 3π� τ�Nς 9πιστ;µ�νες mς τ� πι� γν;σι� κα/ τ� πρ"τ�
εKαγγ'λι�. Eiναι φανερ6, @τι E MατθαF�ς κα/ E Λ�υκpς 3ντ'γραψαν τ�ν Mpρκ�.

O� �ντιφ	σεις στ �ι�λ�α τ�ς Kαιν�ς ∆ιαθ�κης

TO KEIMENO THΣ  ΣYNENTEY!EΩΣ TOY KAΘHΓHTH ZEPBOY
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GO Mpρκ�ς εiναι αKτ6ς, π�N τ� 70 µ.X. µpς παρ�υσιM.ει hναν Iησ�� πι� κ�ντ#
στ2ν πραγµατικ6τητα, πι� κ�ντ# στ�ν Dστ�ρικ� Iησ��. GO sδι�ς E Iησ��ς φ'ρεται
στ� κατ# Mpρκ�ν EKαγγ'λι� ν# 3ρνAται, @τι εiναι «Eµ��σι�ς τt" Πατρ-». VOταν τ�ν
πρ�σφων��ν «διδ�σκαλε ,γαθ�», 3π�κρ-νεται: «OQδε�ς ,γαθ2ς εB µ) εxς Z Θε1ς».
T# τελευταFα λ6για τ�� Iησ�� στ� σταυρ� εiναι: «�O Θε1ς µ
υ, Z Θε1ς µ
υ, Hνα τ�
�γκατ�λειπ�ς µε;». GO Iησ��ς δ?ν εi7ε θεϊκ2 jπ6σταση, @πως !σ7υρ-σθηκε 0 Πρ�-
τη O!κ�υµενικ2 Σ�ν�δ�ς.

GO Mpρκ�ς Iεκινup τ2ν Dστ�ρ-α τ�� Iησ�� 3π� τ2ν CMπτισ; τ�υ κα/ τ2ν Eλ�κλη-
ρ�νει στ�ν κεν� τMφ�. Aγν�εF τ# jπερφυσικ# στ�ι7εFα τAς συλλ;ψεως, τAς γεν-
ν;σεως κα/ τAς 3ναστMσεως τ�� Iησ�� –στ�ι7εFα π�N jπερτ�ν-.�νται στ# Hλλα
εKαγγ'λια. GO Iησ��ς τ�� MMρκ�υ φα-νεται ν# «υD�θετ;θηκε» 3π� τ�ν Θε� κατ#
τ�ν GECραϊκ� τρ6π� στ2ν CMπτισ; τ�υ. Γι’ αKτ� E Θε�ς «Oπρεπε» ν# τ�� πkA: «ΣD εS
Z υK1ς µ
υ Z ,γαπητ1ς». GO Λ�υκpς 3ντιγρMφει τ�ν Mpρκ� πιστ#, 3λλ# E Mατ-
θαF�ς 3λλM.ει τ# λ6για αKτ# τ�� Θε�� σ': «Ozτ1ς �στιν Z υK1ς µ
υ Z ,γαπητ1ς».

∆ηλαδ2 E Θε�ς στ�ν MατθαF� δ?ν µιλ��σε κατ’ εKθεFαν στ�ν Iησ��, δι6τι E Mατ-
θαF�ς θεωρ��σε 3παρMδεκτ�, E sδι�ς E Θε�ς ν# «πληρ
φ
ρ5σFη» τ�ν Iησ�� @τι
εiναι υD6ς τ�υ. ∆?ν 8Iερε E Iησ��ς π�ι6ς Rταν;

– Π�ι�ς ε?ναι �@ πηγ�ς, (π0 τCς .π�Dες �@ Eπιστ1µ�νες (ντλ�Fν στ�ι;εDα;
– GH πρ�τη πηγ2 πληρ�φ�ρι"ν γι# τ2ν πρ�'λευση τ"ν EKαγγελ-ων εiναι E Πα-

π-ας, 9π-σκ�π�ς τAς GIεραπ6λεως (130 µ.X.), E Eπ�F�ς Oγραψε hνα CιCλ-� µ? τ-τλ�:
«Kυριακ"ν Λ�γ-ων 9I;γησις». T# κε-µενα αKτ# 7Mθηκαν. ∆ιασt�.�νται mστ6σ�
πληρ�φ�ρ-ες 3π� σ7ετικ?ς παραπ�µπ'ς, π�N Oκανε στ� Oργ� τ�υ E EKσ'Cι�ς Kαι-

�Aντιφ�σεις τ5ς Kαιν5ς ∆ιαθ1κης

Πραγµατικ+ O Kαιν) ∆ιαθ5κη περι��ει π
λλ�ς ,ντιφ�σεις. ∆ηµι
υρ-
γεIται O �ντ-πωση, Nτι 
K συγγραφεIς της 6�αναν τ2ν εKρµ2 τ�ν σκ�ψεCν των
9 «6ρρα3αν» κ
µµ�τια κειµ�νων �ωρ�ς ν+ �λ�γ�
υν τ) συρραφ5. ∆ε��ν
υν
�π�σης ]γν
ια τ�ν περι
��ν π
D περιγρ�φ
υν 9 ,κ1µα κα� τ�ς �E3ραϊκ�ς
ν
µ
θεσ�ας. �Iδ
D µερικRς ,π2 αQτ�ς:

1. :H γ�ννηση τ�F �Iησ�F
�O MατθαI
ς ,ναφ�ρει, πwς Z �Iησ
�ς γενν5θηκε «Eν Iµ�ραις :HρJδ�υ τ�F

>ασιλ�ως» (2,I) κα� �νν
εI τ2ν �HρCδη τ2ν Mεγ�λ
, γιατ� στ�ς παραγρ�-
φ
υς 19-23 τ
� dδι
υ κεφαλα�
υ τ2 διευκριν�*ει καθαρ�. �O Λ
υκ^ς Nµως
6�ει ,ντ�θετη γνCµη. Λ�ει, πwς γενν5θηκε, Nταν Oγεµ1νας στ) Συρ�α uταν
Z Kυρ5νι
ς (2, 1-8) µR τ) λεπτ
µ�ρεια πwς τ)ν Oµ�ρα τ�ς ,π
γραφ�ς '�-

▲
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σπασε �παν�σταση («Πρ�'εις» 5, 37) κα� ]ρα Z �HρCδης Z M�γας τ
� Mατ-
θα�
υ uταν πεθαµ�ν
ς, Zπ1τε γι+ τ2ν Λ
υκ^ γενν5θηκε στ�ς Oµ�ρες τ
�
�HρCδη τ
� �Aρ��λα
υ, γιατ� γνωρ�*
υµε πι+ Kστ
ρικ+ πwς αQτ) O �π�να-
σταση τ
� �I
-δα τ
� Γαλιλα�
υ 6γινε τ2 6 µετ+ Xριστ1ν. Kα� 6�
υµε κι
Nλας τ)ν πρCτη ,ντ�φαση.

2. :H θεανθρωπ-α τ�F �Iησ�F
�O MατθαI
ς (1, 18 κα� 20) λ�ει, πwς O Mαρ�α «εMρ�θη Eν γαστρC N;�υσα

Eκ πνεOµατ�ς Pγ-�υ» κα� Nτι «τ0 Eν αQτR5 γεννηθSν Eκ πνεOµατ8ς Eστι Pγ--
�υ». AQτ+ τ+ σηµεIα 
K 
Bκ
υµενικRς σ-ν
δ
ι �'5γησαν, πwς �νν

�ν τ2ν
«φυσικ0», τ2ν «.µ��Oσι�» υK2 τ
� Θε
�. M+ bν αQτ2 uταν δεδ
µ�ν
 γι+
τ2ν MατθαI
, π�ς 'ε�νf^ Nτι λ�γ
 πι2 π�νω µR τ)ν «τραντα�τ)» �πικεφαλ�-
δα «B->λ�ς γεν�σεως �Iησ�F Xριστ�F» (1, 1-16) «Hδρωσε», γι+ ν+ ,π
δε�'Fη
πwς Z �Iωσ5φ, Z ]ντρας τ�ς Mαρ�ας, κρατf^ ,π2 τ) 3ασιλικ) γενε+ τ
� ∆α-

σαρε-ας τ2ν 9π�72 τ�� Kωνσταντ-ν�υ. GO Παπ-ας εi7ε CασισθA στ� 3ντ-τυπ� nν�ς
3ρ7αι6τερ�υ EKαγγελ-�υ, τ� Eπ�F� «9Iαφαν-σθηκε», µ? περιε76µεν� «T# λ6για τ��
Iησ��», µ-α καταγραφ2 δηλ. τ"ν λ6γων τ�� Iησ��, �D Eπ�F�ι µpς παρ�υσιM.�υν
τ2ν 3λ;θεια γι# 9κεFν�ν.

AKτ?ς τ/ς πηγ?ς �D 9π-σκ�π�ι φρ6ντι.αν ν# τ/ς 9Iαφαν-.�υν, δι6τι 9µφMνι.αν τ�ν
Iησ�� mς σπ�υδαF� Hνθρωπ�, 3λλ# δ?ν τ�� πρ�σ'διδαν θεϊκ2ν jπ6σταση. GO Πα-
π-ας jπ�στηρ-.ει, @τι E Mpρκ�ς Rταν C�ηθ�ς τ�� Π'τρ�υ, τ�ν Eπ�F� συν�δευε
στ�Nς λ6γ�υς τ�υ. VOταν E N'ρων σκ6τωσε τ�ν Π'τρ� τ� 65 µ.X., E Mpρκ�ς, @πως
jπ�στηρ-.ει E Παπ-ας, Oγραψε @,τι θυµ6ταν 3π� τ/ς διδασκαλ-ες τ�� πρ�τ�υ.

OD σκ6πιµες µεταγεν'στερες πρ�σθAκες τ�� Mατθα-�υ στ� εKαγγ'λι6 τ�υ εiναι
9µφανεFς. Γι# ν# καθιερωθkA 0 Dερατικ2 9I�υσ-α δι# στ6µατ�ς τ�� Iησ��, πρ�σθ'-
τει τ2ν περικ�π;, σ�µφωνα µ? τ2ν Eπ�-α E Iησ��ς λ'γει στ�ν Π'τρ�: «ΣD εS Π�τρ
ς».
Eνt" λ�ιπ�ν E Λ�υκpς 3ντιγρMφει τ�ν Mpρκ� πιστM, εiναι φανερ� @τι E MατθαF�ς
πρ�σθ'τει περικ�π'ς. «Eπ/ τα�τkη τkA π'τρuα �!κ�δ�µ;σω µ�υ τ2ν 9κκλησ-αν».

GO MατθαF�ς πρ�σπαθεF ν# 3π�δε-Ikη, @τι E Iησ��ς καθιερ�νει τ2ν Dερ�σ�νη.
Eiναι εKρ'ως γνωστ� @µως, @τι E Dστ�ρικ�ς Iησ��ς Rταν 9ναντ-�ν τAς xργανωµ'-
νης θρησκε-ας. Kι αKτ� καθ-σταται φανερ� π.7. στ2ν παραC�λ2 τ�� Kαλ�� Σαµα-
ρε-τη, @π�υ E Iησ��ς, θ'λ�ντας ν# δ�σkη δ�� κακ# παραδε-γµατα, 3ναφ'ρεται σ’
hναν Dερ'α κα/ σ’ hναν λεC-τη. GH λ'Iη «�κκλησ�α» 3παντpται µ6ν� δ�� φ�ρ?ς στ#
EKαγγ'λια κι αKτ?ς µ6ν� στ�ν MατθαF�, σ? περικ�π?ς π�N E sδι�ς πρ�σθ'τει.

– Π�λλ�C Mπ�στηρ-��υν, Tτι . �Iησ�Fς Uµιλ�Fσε Vλληνικ! W ε?;ε Vλληνικ2 παιδε-α...

T περ+ σ,-σεως Xριστιανισµ12 κα+ 3Eλληνισµ12

▲
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– OD πρ6σφατες 3νασκαφ?ς στ2ν Σ'πφωριν 9νισ7��υν αKτ2 τ2ν Hπ�ψι. GH Σ'π-
φωρις Rταν µ-α δι�ικητικ2 π6λις, π�N τ2ν Oκτισαν στ2ν περι�72 τAς Γαλιλα-ας τ�
20 µ.X. κα/ 3πεF7ε µ6λις 3 µ-λια 3π� τ2 Nα.αρ'τ. Σ’ αKτ2ν Cρ'θηκαν nλληνιστικ#
κτ;ρια, µωσαϊκM, 9πιγραφ?ς κ.τ.λ. Συνεπ"ς E Iησ��ς .��σε κα/ 9ργα.6ταν σ’ hνα
περιCMλλ�ν, π�N εi7ε jπ�στA Oντ�νη nλληνικ2 9π-δραση. T�ν περασµ'ν� µAνα συµ-
µετεF7α σ’ hνα συν'δρι� στ� Πανεπιστ;µι� Duke, @π�υ mρισµ'ν�ι καθηγητ?ς κα/
9ρευνητ?ς 3ρν;θηκαν @τι E Iησ��ς Rταν καθ’ �D�νδ;π�τε τρ6π� 9πηρεασµ'ν�ς 3π�
τ�ν nλληνισµ6.

– Π'ς περιελ1φθη τ0 EQαγγ�λι� τ�F Mατθα-�υ στ2ν B->λ�;
– Kα/ E Παπ-ας περιγρMφει hνα κατ# MατθαF�ν εKαγγ'λι�, 3λλ# δ?ν φα-νεται ν#

εiναι αKτ� π�N Cρ-σκεται σ;µερα στ2ν Kαιν2 ∆ιαθ;κη. GO Παπ-ας, π�N εiναι E πι�
3ρ7αF�ς κα/ πιστ6ς µας µMρτυρας γι# τ# εKαγγ'λια, 3ναφ'ρει @τι κMπ�ι�ς Mατ-
θαF�ς συν'ταIε τ# «Λ6για» στ# GECραϊκM. Aλλ’ αKτ2 0 περιγραφ2 µ�ιM.ει περισ-
σ6τερ� µ? τ� 7αµ'ν� εKαγγ'λι� τ"ν «λ
γ�ων» κα/ λιγ�τερ� µ? τ� καν�νικ� κατ#
MατθαF�ν εKαγγ'λι�, τ� Eπ�F� πρ�φαν"ς δ?ν εiναι τ# «Λ6για» τ�� Iησ�� κα/ δ?ν
γρMφτηκε στ# GECραϊκ# 3λλ# στ# GEλληνικM, @πως !σ7υρ-.�νται �D ε!δικ�-. Θ# µπ�-
ρ��σε κανε/ς ν# πkA, @τι στ�ν δε�τερ� α!"να µ.X. κMπ�ι�ι 3ντικατ'στησαν τ� γν;-
σι� κατ# MατθαF�ν εKαγγ'λι�, δηλαδ2 τ# «Kυριακ# Λ6για», µ? τ� ψευδεπ-γραφ�
CιCλ-�, π�N 3π� τ6τε hως τ�ρα κατ'7ει τ2ν πρ�τη θ'ση 3νMµεσα στ# καν�νικ#
εKαγγ'λια. GO σκ�π6ς τ�υς Eπωσδ;π�τε Rταν ν# παρ�υσιMσ�υν hναν jπερφυσικ�ν
Iησ��, E Eπ�F�ς Rταν κα/ Dδρυτ2ς τAς «9κκλησ-ας». GH Pωµαι�καθ�λικ2 Eκκλη-
σ-α ε!δικ# πρ�τ-µησε τ� κατ# MατθαF� εKαγγ'λι� γι’ αKτ�Nς τ�Nς λ6γ�υς κα/ γι#

3�δ, ,παριθµ�ντας λεπτ
µερ�ς τ�ς γενεRς ,π
γ1νων τ
� «πρ
φητ�νακτ
ς»,
π
D µεσ
λ�3ησαν µ��ρι τ2ν τελευταI
 ,π1γ
ν
 �Iησ
�;

3. :H Mαρ-α Eπεµ>α-νει στ0 Nργ� τ�F �Iησ�F
�O Λ
υκ^ς (1, 26-39) µR µεγ�λη µυσταγωγικ1τητα διηγεIται τ2ν εQαγγε-

λισµ2 τ�ς Mαρ�ας, π
D τ�ς 6γινε ,π2 τ2ν ,ρ��γγελ
 Γα3ρι5λ, Z Zπ
I
ς τ)ν
δια3ε3α�ωσε πwς Z Θε2ς τ) δι�λε'ε ν+ γενν5σFη τ2ν «φυσικ2ν» υK1 τ
υ. AQτ1,
bν uταν ,ληθιν2 γεγ
ν1ς, θ+ uταν πρωτ�κ
υστ
 κα� σ+ν τ�τ
ι
 θ+ τ2 n'ε-
ραν κι 
K ]λλ
ι εQαγγελιστ�ς. Kα� Nµως 
eτε 
K EQαγγελιστRς τ2 '�ρ
υν 
eτε
O dδια O Mαρ�α. `Aν πραγµατικ+ Z εQαγγελισµ2ς εSναι γν5σι
ς κα� O Mα-
ρ�α π�στεψε στ2 ]γγελµα τ
� Γα3ρι5λ, τ1τε θ+ 6πρεπε ν+ uταν σ�γ
υρη γι+
τ2 π
ι1ς uταν Z γι1ς της κα� γι+ τ2 π
ι� uταν O ,π
στ
λ5 τ
υ. Παρ’ Nλα αQτ+
Nµως κ�π
ια µ�ρα µα*ε-ει τ+ ,δ�λφια τ
� �Iησ
�, µα*� τ
υς κι αQτ) (Mατ-
θαI
ς 12, 47-50) κα� τρ��ει στ2 σπ�τι, Nπ
υ εS�ε τ)ν συγκ�ντρωσ5 τ
υ µR τ)ν

▲
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πρ1θεση ν+ τ2ν �µπ
δ�σFη ,π2 τ2 6ργ
 τ
υ (M^ρκ
ς 3, 20-22). `H λ
ιπ2ν O
Mαρ�α εSδε τ2ν ]γγελ
 κα� �π�στεψε 9 O δι5γηση τ
� Λ
υκ^ εSν’ �πιν
ηµ�-
νη κα� γι’ αQτ2 κυνηγf̂  ν+ «συµµα*�ψFη» τ2ν γι1 της, γιατ� µR αQτ�ς τ
υ τ�ς
,σ-νετες �ν�ργειες κινδ-νευε ν+ συλληφθF� κα� θανατωθF�.

4. T0 πλ�D� µS τ! ψ�ρια
ESν’ lνα ψ�ρεµα τ�ν µαθητ�ν τ
� �Iησ
� (�Iω�ννης 21, 4-7) π
D 6γινε µR

�ντ
λ5 τ
υ, Nταν uταν ,ναστηµ�ν
ς. �H «ψαρι+» uταν τ1ση, π
D τ2 πλ
I

γ�µισε. 7Oµως τ2 dδι
 θα�µα διηγεIται κα� Z Λ
υκ^ς (5, 4-6), µ+ τ2 παρ
υ-
σι�*ει Nτι 6γινε πρ�ν ,π2 τ)ν ,ν�στασ5 τ
υ. Tελικ+ π1τε 6γινε, πρ�ν 9 µε-
τ�;

5. \Eνα θαFµα στ! Γ�δαρα
AQτ2 τ2 θα�µα τ2 διηγ
�νται τρεIς εQαγγελιστ�ς· κα� Nµως Z MατθαI
ς

τ2ν �!κ�δ6µηση 3π� τ�ν Iησ�� τAς 9κκλησ-ας τ�υ στ�ν Π'τρ�. GO AKγ�υστFν�ς jπ�-
στηρ-.ει τ2ν παρMλ�γη Hπ�ψη, @τι τ� κατ# MατθαF�ν Rταν τ� πρ"τ� εKαγγ'λι� κα/
E Mpρκ�ς τ� 3ντ'γραψε. ∆ηλαδ2 E Mpρκ�ς 3φα-ρεσε τ# jπερφυσικ# στ�ι7εFα τAς
γενν;σεως κα/ τAς 3ναστMσεως κα/ τ# λ6για τ�� Iησ�� 3π� τ�ν MατθαF� κα/ κα-
τ'Cασε τ�ν Iησ�� 3π� τ2ν jψηλ2 θεϊκ2 θ'ση τ�υ κα/ τ�ν Oκανε Hνθρωπ�. Eiναι
3διαν6ητ�, γιατ/ E Mpρκ�ς θHκανε κMτι τ'τ�ι�. Aλλ’ εiναι φανερ6, γιατ/ E ψευδ�-
MατθαF�ς θHκανε τ� 3ντ-θετ�. Mετ# 3π� τ2ν τελειωτικ2 καταστρ�φ2 τ�� Iσρα2λ
τ� 70 µ.X. 3π� τ�Nς Pωµα-�υς, 0 9κκλησ-α 7ωρ-σθηκε 3π� τ�ν !�υδαϊσµ� κα/ CγAκε
ν# κατακτ;σkη τ�ν GEλλην�-Pωµαϊκ� κ6σµ�. T� CρAκε π�λN εyκ�λ� ν# πρ�σαρµ�-
σθkA µ? τ# στ�ι7εFα αKτ�� τ�� κ6σµ�υ.

T2ν sδια 3κριC"ς 9π�72 0 9κκλησ-α περν��σε 0γετικ2 κρ-ση. GO N'ρων µ6λις
εi7ε σκ�τ�σει τ�ν Π'τρ� κα/ τ�ν Πα�λ�, �D Eπ�F�ι ν6µι.αν κα/ δ-δασκαν, @τι 0 δευ-
τ'ρα παρ�υσ-α θ3ρ76τανε πρ/ν πεθMν�υν. M? τ/ς 3λλεπMλληλες καταστρ�φ?ς τAς
0γεσ-ας τAς 9κκλησ-ας κα/ τAς µητ'ρα της (τ�� Iσρα;λ), �D Xριστιαν�/ 3ναγκM-
σθηκαν ν# φτιMI�υν ν'α 0γεσ-α κα/ ν# διαφηµ-σ�υν τ�ν Iησ�� στ�ν GEλλην�-Pω-
µαϊκ� κ6σµ�. Kατ'ληIαν στ2ν Dερατικ2 0γεσ-α τ�� M�ναρ7ικ�� Eπισκ�πMτ�υ,
3κριC?ς 3ντ-γραφ� τAς π�λιτικAς δι�ικ;σεως τAς PωµαϊκAς αKτ�κρατ�ρ-ας, κα/
στ�ν µ�ν�γενA, Eµ���σι� YD� τ�� Θε��, 3κριC?ς 3ντ-γραφ� τ�� GHρακλ'�υς, τ��
Aσκληπι�� κ.τ.λ. Eπ-σης 3ντ'γραψαν �D Xριστιαν�/ π�λλ# στ�ι7εFα 3π� τ/ς µυ-
στηριακ?ς θρησκεFες τ�� M-θρα, τAς zIσιδ�ς κα/ τ�� Oσ-ριδ�ς κ.τ.λ. Φα-νεται, @τι
�D 9π-σκ�π�ι Rταν πρωτ�π6ρ�ι αKτAς τAς ρι.ικAς µεταC�λAς τ�� Xριστιανισµ��
κα/ δ?ν δ-στασαν ν# πλαστ�γραφ;σ�υν «εKαγγ'λια», @πως τ�� Mατθα-�υ, κα/ «9πι-
στ�λ?ς» δAθεν τ�� Π'τρ�υ κα/ τ�� Πα�λ�υ, @πως εiναι 0 πρ�ς �E3ρα�
υς �πιστ
-
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λ5, π�N δε-7νει τ�ν Iησ�� σ#ν «3ρ7ιερ'α» κα/ �D λεγ6µενες π�ιµαντικ?ς 9πιστ�λ?ς
πρ�ς T-τ�ν κα/ Tιµ6θε�ν, π�N δε-7ν�υν τ�ν Πα�λ� δAθεν ν# φτιM7νkη 9πισκ6π�υς.
GH Dστ�ρ-α τAς 9πικρατ;σεως τ"ν 9πισκ6πων στ2ν 9κκλησ-α κι 3κ6µα σ? Eλ6κλη-
ρ�υς λα�Nς σ#ν πνευµατικ"ν «δεσπ
τ�ν» εiναι π�λN 9νδιαφ'ρ�υσα κα/ µ�ιM.ει σ?
mρισµ'νες φMσεις της µ? τ2ν 9IMπλωση µιpς τυραννικAς αKτ�κρατ�ρ-ας πMνω στ2ν
3νθρωπ6τητα. Kι 9πικρατ��ν µ'7ρι σ;µερα στ�ν κλασσικ� Xριστιανισµ6, τ�ν Pω-
µαι�καθ�λικισµ� κα/ τ2ν «Oρθ�δ�I-α».

– :O Xριστιανισµ0ς λ�ιπ0ν δανε-�εται π�λλ! στ�ι;εDα (π0 τ2ν :Eλληνικ2 φιλ�-
σ�φ-α;

– VEνα µ'ρ�ς τ"ν συγ7ρ6νων 9ρευνητ"ν jπ�στηρ-.�υν τ2ν θ'ση, @τι E Dστ�ρικ�ς
Iησ��ς Rταν περιπλαν�µεν�ς, κυνικ�ς φιλ6σ�φ�ς. GO Burton Mack στ� CιCλ-� τ�υ
«A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins» !σ7υρ-.εται, @τι 0 Γαλιλα-α στ2ν
9π�72 τ�� Iησ�� εi7ε Oντ�ν� nλληνιστικ� Rθ�ς κα/ E Iησ��ς, Cαθι# 9πηρεασµ'ν�ς
3π’ αKτ� τ� στ�ι7εF�, O.ησε κα/ δ-δαIε @πως �D κυνικ�/ φιλ6σ�φ�ι τAς 3ρ7α-ας
GEλλMδ�ς. zIσως E πι� 9πιφαν2ς 9ρευνητ2ς τ�� Dστ�ρικ�� Iησ��, E John Dominic
Crossan, πρ�ην Pωµαι�καθ�λικ�ς Dερε�ς, στ� CιCλ-� τ�υ «The Historical Jesus: the
Life of a Mediterranean Jewish Peasant» περιγρMφει hναν Iησ��, π�N εiναι κυνικ�ς
φιλ6σ�φ�ς 3λλ# περισσ6τερ� !�υδαF�ς 3ντ/ VEλληνας. Kα/ µMλιστα 0 Hπ�ψι περ/
τ�� Iησ�� mς I�υδα-�υ φα-νεται ν# 9πικρατkA.

– :Yπ5ρ;ε (νταγωνισµ0ς µετα]^ τ�F V>ραϊκ�F καC τ�F Vλληνικ�F στ�ι;ε-�υ στ2ν
(ρ;α-α Eκκλησ-α;

3O «N-1ς 5Iσρα6λ» κα+ 8 πλ9ση :γκεφ	λ1υ τ=ν 3Eλλ�νων

(8, 28-32) κα� Z Λ
υκ^ς (8, 27-33) λ�νε, πwς 6γινε στ) �Cρα τ�ν Γαδαρην�ν,
�νW� Z M^ρκ
ς (5, 1-13) τ2 dδι
 θα�µα λ�ει πwς 6γινε στ) �Cρα τ�ν Γερα-
σην�ν. ΛRς κα� 
K συγγραφεIς τ�ν εQαγγελ�ων συναγων�*
νται στ�ς ,ντι-
φ�σεις, γιατ� Z M^ρκ
ς κα� Z Λ
υκ^ς λ�νε, πwς Z θεραπευθε�ς δαιµ
νι-
σµ�ν
ς uταν lνας, �νW� Z MατθαI
ς θ�λει ν+ εSναι δ-
. M+ τ2 σπ
υδαI
 εSναι,
πwς στ+ Γ�δαρα δRν %π�ρ�ε 
eτε %π�ρ�ει λ�µνη. Kα� ,κ1µα, π�ς uταν δυ-
νατ2ν ν+ 31σκωνται �κεI γ
υρ
-νια, ,φ
� uταν αQστηρ+ ,παγ
ρευµ�ν

τ2 �
ιριν2 κρ�ας; Kα� bν παρ+ τ)ν ,παγ1ρευση, bς π
�µε πwς 31σκ
νταν,
π�ς καταστρ�φει κ�π
ι
ς Zλ�κερη περι
υσ�α; B�3αια εSν’ �πιν
ηµ�ν

θα�µα, γιατ� πρ1κειται γι+ �πιληπτικ2ν ]νθρωπ
 9 φρεν
3λα3�, κα� Nλ
ι
'�ρ
υµε πwς 
K καταστ�σεις αQτRς εSναι ν
σ5µατα. Π�ς λ
ιπ2ν Z θε�ν-
θρωπ
ς �Iησ
�ς, π
D σ-µφωνα µR τ2ν δ
γµατικ2 Nρ
 («δι’ �` τ! π�ντα Eγ�-
νετ�»), δRν γνωρ�*ει αQτ)ν τ) 3λ�3η, παρ+ πιστε-ει κα� αQτ2ς πwς πρ1-
κειται περ� δαιµ
ν�ων, π
D εBσ�λθαν σ+ν ,γ�λη µ�σα στ2ν ]νθρωπ
;
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6. Π�ι8ς ε?δε πρ'τ�ς τ0ν (ναστηµ�ν� �Iησ�F;
Γι+ τ2ν εQαγγελιστ) κα� µαθητ) τ
� �Iησ
� MατθαI
 (28, 1-10), τ2ν ,να-

στηµ�ν
 �Iησ
� 
K πρ�τες π
D τ2ν εSδαν uταν O Mαρ�α O Mαγδαλην) κα�
µ�α ]λλη Mαρ�α, π
D uρθαν τ+ �αρ�µατα ν+ δ
�ν τ2ν τ�φ
 τ
υ. T�ς εSδε,
κα� µ�λιστα τ�ς �αιρ�τησε µR τ2 «Xα-ρετε». ̀ Aν πρ
σ�'
υµε τ2ν M^ρκ
 (16,
1-8), θ+ δ
�µε πwς P�ι µ1ν
 δRν συµφωνεI µR τ2ν MατθαI
, ,λλ+ κα� ,ντι-
φ�σκει πρ2ς Vαυτ1ν. Λ�ει λ
ιπ1ν, πwς στ2 µν�µα δRν π�γαν µ1ν
ν 
K δ-

Mαρ�ες, ,λλ+ uταν κα� O ΣαλCµη κα� πwς δRν π�γαν τ+ 3αθι+ �αρ�µατα
,λλ+ µR τ)ν ,νατ
λ) τ
� �λι
υ. T2ν ,ναστηµ�ν
 Nµως �Iησ
� δRν τ2ν συ-
ν�ντησαν π
υθεν�. T2 γεγ
ν2ς τ2 µ�θανε ,π2 lνα νεαρ2 λευκ
φ
ρεµ�ν
,
π
D τ
Dς εSπε ν+ τρ�'
υν ν+ τ2 π
�ν στ
Dς µαθητRς γι+ ν+ �αρ
�ν. Kα� συ-
µπληρCνει Z M^ρκ
ς: «AQτSς >γ5καν καC Nφυγαν (π0 τ0 µν5µα, µ! (π0 τ0ν
φ8>� τ�υς δSν ε?παν σS καν�να τ-π�τα». ∆ηλαδ) δRν τ2 εdπανε 
eτε στ
Dς
µαθητ�ς τ
υ; �Aπεναντ�ας Z MατθαI
ς, πι2 π�νω, µ^ς λ�ει πwς φ
35θηκαν

– Aπ� τ2ν 3ρ72 τ�� Xριστιανισµ�� jπAρ7ε τ'τ�ι�ς 3νταγωνισµ6ς. GO Xριστια-
νισµ�ς πMντ�τε παρ�υσ-α.ε τ�ν nαυτ6ν τ�υ σ#ν τ�ν «N'�ν Iσρα;λ». ΠMντ�τε πρ�-
τιµ��σε τ# nCραϊκ# στ�ι7εFα κα/ 3ρνεFτ� τ# nλληνικ# στ�ι7εFα. T� πρ6Cληµα Rταν,
π�N 0 I�υδα-α κατ# τ2ν 9π�72 τ�� Iησ�� εi7ε 9IελληνισθA σ? πMρα π�λN µεγMλ�
Cαθµ6, κα/ εiναι δ�σκ�λ� ν# Iε7ωρ-σkη κανε/ς τ�Nς GECρα-�υς 3π� τ�Nς VEλληνες.
GO πρ"τ�ς «καυγpς» στ2ν 3ρ7α-α 9κκλησ-α Rταν µεταIN τ"ν GEλληνιστ"ν GECρα--
ων κα/ τ"ν !�υδαϊ.6ντων GECρα-ων. Kα/ µMλιστα �D στ�λ�ι τAς πρ�της 9κκλησ-ας,
E IMκωC�ς E 3δελφ6θε�ς, E Π'τρ�ς κα/ E IωMννης, mς 3ντιπρ6σωπ�ι τ"ν !�υδαϊ-
.6ντων, πρ�σπαθ��σαν ν# περι�ρ-σ�υν τ�Nς nλληνιστ?ς GECρα-�υς, τ�Nς πρ�τ�υς
διακ6ν�υς. VEνας 3π’ αKτ��ς, E λεγ6µεν�ς πρωτ�µMρτυς Στ'φαν�ς, σκ�τ�θηκε 3π�
τ�Nς GECρα-�υς, δι6τι OCγαλε hναν δηµ6σι� λ6γ�, στ�ν Eπ�F� µ-λησε 9ναντ-�ν τ��
Mωσαϊκ�� N6µ�υ κα/ τ�� Nα��. GO Πα�λ�ς 9π-σης εi7ε τ/ς sδιες 3π6ψεις κα/ γι’
αKτ� 9κδι�7θηκε 3π� τ�Nς GECρα-�υς, @π�υ π;γαινε ν# κηρ�Ikη jπ?ρ τ�� Iησ��.
Eiναι π�λN σηµαντικ6, π�N �D GECραF�ι 3ρν;θηκαν τ�ν Iησ�� mς Mεσσ-α, 3λλ# �D
Xριστιαν�/ τ�ν δ'7θηκαν. T� παρMIεν� εiναι πZς �D VEλληνες Xριστιαν�/ Oφθασαν
στ� σηµεF� ν# 3ρνηθ��ν τ2ν nλληνικ6τητM τ�υς. GH µακρα-ωνη πλ�ση 9γκεφMλ�υ
τ�� nλληνικ�� λα�� σ’ αKτ� τ� .;τηµα O7ει πρ�καλ'σει σ�Cαρ# πρ�Cλ;µατα στ/ς
nλληνικ?ς κ�ιν6τητες τ"ν HΠA.

– Γιατ- Eγκαταλε-ψατε τ2ν @ερωσOνη;
– ^6δεψα τ# νειMτα µ�υ ν# µελετ" κα/ ν# 9ρευν" τ/ς πηγ?ς κα/ τ/ς παραδ6σεις

τ�� Oθν�υς µας. VOταν 9π'στρεψα στ/ς HΠA, µετ# τ/ς σπ�υδ'ς µ�υ στ� nλληνικ� πα-
νεπιστ;µι�, CρAκα τ/ς nλληνικ?ς κ�ιν6τητες δι7ασµ'νες σ? δ�� παρατMIεις. T�
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σ7Fσµα αKτ� σ;µερα O7ει φθMσει στ� 3π�κ�ρ�φωµM τ�υ µ? τ/ς γνωστ?ς διαµM7ες
στ2ν Aρ7ιεπισκ�π;.

OKσιαστικ# πρ6κειται γι# τ� sδι� πρ6Cληµα π�N Cασαν-.ει τ� Oθν�ς µας γι# δ��
7ιλιMδες 7ρ6νια τ�ρα: Esµαστε VEλληνες | εsµαστε Oρθ6δ�I�ι Xριστιαν�-; GH διαρ-
κ2ς πλ�ση 9γκεφMλ�υ µpς Oκανε ν# πιστ'ψ�υµε, @τι εsµαστε «GEλλην�ρθ6δ�I�ι
Xριστιαν�-». Σ;µερα τ� σ7Aµα αKτ� κατ'ρρευσε. T� σ7Fσµα σ;µερα στ/ς κ�ιν6τη-
τες τAς AµερικAς 3φ�ρup στ2ν διαµM7η µεταIN 9κε-νων π�N θ'λ�υν ν# κρατ;σ�υν
τ# nλληνικM µας 8θη κα/ Oθιµα κα/ αKτ"ν π�N 9πιθυµ��ν ν# θυσιMσ�υν τ�ν GEλλη-
νισµ6 µας γι# µ-α δAθεν «Aµερικανικ2 Oρθ6δ�Iη Eκκλησ-α», µ? τ� πρ6σ7ηµα ν#
πρ�σελκ�σ�υν τ�Nς Aµερικαν�Nς στ2ν Oρθ�δ�I-α... T�ρα E «Oρθ6δ�I�ς Xρι-
στιανισµ�ς» µpς δε-7νει τ� πραγµατικ6 τ�υ πρ6σωπ�: τ� 3νθελληνικ6. AρκεF κα-
νε/ς ν# 3νατρ'Ikη στ# Hφθ�να 3νθελληνικ# στ�ι7εFα στ# Oργα τ"ν «GEλλ;νων Πα-
τ'ρων τAς Eκκλησ-ας» (Σηµ. «∆»: Γι+ τ2ν ,νθελληνισµ2 τ�ν Πατ�ρων τ�ς �Eκκλη-
σ�ας 3λ�πε τ+ σ�ετικ+ ,π
σπ�σµατα ,π2 τ+ 6ργα τ
υς στ+ τε-�η 197, 198, 200 κα�
204 τ
� «∆αυλ
�»).

Xειρ�τ�ν;θηκα λ�ιπ6ν, µ? σκ�π� ν# C�ηθ;σω τ�Nς VEλληνες τ�� 9Iωτερικ�� ν#
καταλMC�υν τ2ν πλMνη. Eπι7ειρ��σα ν# διαδ�σω τ/ς 3I-ες τ�� nλληνισµ��, τ# 8θη
κα/ τ# OθιµM µας. GO π6λεµ�ς π�N jπ'στην Rταν µεγMλ�ς. T6τε 3ντιλ;φθηκα τ�ν
πραγµατικ� 7αρακτAρα τAς 9κκλησ-ας, 0 Eπ�-α δ?ν 3φ;νει καν'να περιθ�ρι� γι#
πρ�σωπικ2 πρωτ�C�υλ-α | 9λε�θερη σκ'ψη. GH 3λ;θεια εiναι τ6σ� 3ντ-θετη πρ�ς
@,τι διδMσκει 0 «Oρθ�δ�I-α». Mαται�π�ν��σα.

N�νσυ Mπ-σκα

3�3αια, ,λλ+ µR �αρ+ τρ�'ανε ν+ τ2 π
�ν στ
Dς µαθητ�ς. �EκεIν
 Nµως π
D
κ�νει τ2ν M^ρκ
 ν+ ,ντιφ�σκFη, εSναι Nτι, �νW� παραπ�νω λ�ει πwς «E]ελ-
θ�Fσαι Nφυγ�ν (π0 τ�F µνηµε-�υ», ]ρα 6φυγε µα*� κα� O Mαγδαλην5, Jστ1-
σ
 πι2 κ�τω �ντελ�ς 'εκ�ρφωτα συµπληρCνει: «b�ρετε, πρ'τα στ2 Mαρ-α
τ2 Mαγδαλην2 φανερJθηκε . �Iησ�Fς». Γι+ τ2 dδι
 θ�µα Z Λ
υκ^ς (24, 1-
11) δ�νει διαφ
ρετικ) πληρ
φ
ρ�α. B�3αια «cρθρ�υ >αθ�ως» π�γαν στ2
µν�µα 
K δ-
 Mαρ�ες, ,λλ+ ,ντ� τ�ς ΣαλCµης, π
D µ^ς ,ν�φερε Z M^ρκ
ς,
µα*� τ
υς εSναι κ�π
ια �Iω�ννα κα� P�ι µ1ν
ν αQτRς 
K τρεIς ,λλ+ κα� ]λλες
γυναIκες. B�3αια τ2 π1σες τελικ+ π�γαν, αQτ2 δRν 6�ει κα� µεγ�λη σηµα-
σ�α. Kατ+ τ2ν Λ
υκ^, ,κ1µα τ)ν �Aν�σταση τ
� �Iησ
� δRν τ)ν µαθα�ν
υν
,π2 lναν ]γγελ
, Nπως µ^ς εSπε Z MατθαI
ς 9 ,π2 lνα νεαρ2 κατ+ τ2ν
M^ρκ
, ,λλ+ ,π2 δ-
 ,γγ�λ
υς. �H 3ασικ) Nµως διαφ
ρ+ τ
� Λ
υκ^ ,π2
τ
Dς πρ
ηγ
-µεν
υς εQαγγελιστRς εSναι, Nτι, γι+ µRν τ2ν MατθαI
 
K δ-

µ1ν
 Mαρ�ες εSδαν κα� �αιρ�τησαν τ2ν ,ναστηµ�ν
 �Iησ
�, π
D 6τρε'αν κα�
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τ2 εdπανε στ
Dς µαθητ�ς, γι+ τ2ν M^ρκ
 δRν τ2ν εdδανε, µ+ κα� π
D τ2 6µα-
θαν, δRν τ2 εdπανε ,π2 φ13
 π
υθεν+ κα� παρ1λ
 π
D 6φυγαν ,π2 τ2 µν�µα,
«πρJτη I Mαγδαλην2 τ0ν ε?δε»· Z Λ
υκ^ς ,ναφ�ρει, Nτι να� µRν δRν τ2ν
εSδαν, µ+ Nταν τ2 6µαθαν, π�γαν κα� τ2 εSπαν στ
Dς µαθητ�ς, µ+ �κεIν
ι
π�ραν τ+ λ1για τ
υς γι+ φλυαρ�α. Kα� πρ
σθ�τει µ�α πληρ
φ
ρ�α-«31µ3α»
Z «Λ
υκ^ς», π
D τιν�*ει στ2ν ,�ρα Nλα Nσα λ�νε 
K πρ
ηγ
-µεν
ι εQαγγε-
λιστ�ς: 7Oτι δηλαδ) Z ,ναστηµ�ν
ς �Iησ
�ς πρ�τα στ2ν Σ�µωνα-Π�τρ
 φα-
νερCθηκε. Nα�, «cντως dγ�ρθη . KOρι�ς καC eφθη Σ-µωνι» (Λ
υκ^ς 24,
34).

Στ2 dδι
 θ�µα τ2 dδι
 ,ντιφατικ2ς εSναι κα� Z �Iω�ννης. Γι’ αQτ1ν, µ1νη
της bν κα� γυνα�κα, O Mαγδαλην) φτ�νει µ�σα στ2 σκ
τ�δι στ2 µν�µα τ
�
�Iησ
�. M+ Nταν 3λ�πFη τρα3ηγµ�νη τ)ν ταφ1πετρα, τρ��ει π�σω στ)ν π1-
λη κα� αQτ2 π
D εSδε µ1ν
 στ2ν Π�τρ
 κα� στ2ν �Iω�ννη τ2 λ�ει (�Iω�ννης
20, 1-2). Kα� παρ’ Nλ
 π
D δRν µπ�κε µ�σα στ2 µν�µα ν+ δF�, Nµως δRν τ
Dς
λ�ει Nτι 3ρ�κε τ)ν ταφ1πετρα τρα3ηγµ�νη, ,λλ+ Nτι σ5κωσαν ,π2 τ2 µν�µα
τ2ν K-ρι
 κα� δRν n'ερε π
� τ2ν 63αλαν. T�λ
ς π�ντων. OK δ-
 µαθητ�ς,
µ1λις τ2 6µαθαν, 6τρε'αν µ�σα σ’ �κεIν
 τ2 πρωιν2 µισ
σκ1ταδ
, γι+ ν+
φτ�σ
υν στ2 µν�µα κα� ν+ διαπιστCσ
υν πwς uταν ]δει
. T2 περ�εργ

εSναι, Nτι Z �Iω�ννης δRν µ^ς ,ναφ�ρει, bν O Mαγδαλην) τ
Dς ,κ
λ
-θησε
9 6µεινε στ)ν π1λη. �Ωστ1σ
 δRν 'ε�νf^ ν+ πF� πwς 
K µαθητRς αQτ
�, Nταν
εSδαν τ2 µν�µα ]δει
, δRν κ�θισαν �κεI, ,λλ+ 6φυγαν π�σω. �Aλλ+ ,φ
� Z
Π�τρ
ς κα� Z �Iω�ννης γ-ρισαν π�σω, π�ς 3ρ�θηκε 'αφνικ+ O Mαγδαλην)
ν+ κλα�Fη 6'ω ,π2 τ2 µν�µα; ̀ Aν %π
θ�σ
υµε, πwς O Mαγδαλην) τ
Dς ,κ
-
λ
-θησε, τ1τε κα� στ2 γυρισµ2 τ
Dς ,κ
λ
-θησε.

Γι+ ν+ 6λθFη κι αQτ1ς, Z �Iω�ννης σR ,ντ�θεση µR τ2ν συµµαθητ5 τ
υ κα�
συνευαγγελιστ5 τ
υ MατθαI
 (28, 9), π
D ,ναφ�ρει πwς Z �Iησ
�ς ]φησε τ�ς
δ-
 Mαρ�ες ν+ τ
� ,γγ�'
υν τ+ π1δια κα� ν+ τ2ν πρ
σκυν5σ
υν, �νW� αQτ2ς
λ�ει πwς Z �Iησ
�ς τ�ς εSπε: «µ1 µ�υ fπτ�υ», γιατ� δRν ,ν�3ηκε ,κ1µα στ2ν
Πατ�ρα τ
υ. 7Oταν Nµως στ�ς Y�τw Oµ�ρες π�νω �κ�λεσε τ2ν Θωµ^ ν+ τ2ν
,γγ�'Fη, εS�ε ,νε3� στ2ν Πατ�ρα τ
υ; �O�ι. Γιατ�, στ2 *εν�θ τ�ν �Aγι
γρα-
φικ�ν ,ντιφ�σεων στ2 dδι
 θ�µα, π
D τ2 συναντ
�µε στ2ν Πα�λ
, κλητ2ν
,π1στ
λ
 Nπως Bσ�υρ�*εται Z dδι
ς (A´ K
ρινθ�
υς 15, 1-6), δR µνηµ
νε-ε-
ται πwς Z �Iησ
�ς φανερCθηκε πρ�τα στ�ς γυναIκες. �Iδ
D τ� λ�ει: «Γνωρ--
�ω... Tτι . Xριστ0ς π�θανε, Tτι θ�φτηκε καC Tτι (ναστ1θηκε τ2ν τρ-τη Iµ�-
ρα καC πgς φανερJθηκε στ0ν Kηφh (Π�τρ
) καC iστερα στ�^ς δJδεκα».
�Aλ�µ
ν
...

7. ΣS π�ι8 µ�ρ�ς ε?δαν γι! πρJτη φ�ρ! �@ µαθητSς τ0ν (ναστηµ�ν� �Iησ�F;
�O µαθητ)ς κα� εQαγγελιστ)ς MατθαI
ς (28, 10) Bσ�υρ�*εται, πwς 
K lνδε-

▲
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κα µαθητRς π�ραν µ5νυµα τ
� �Iησ
� µR τ�ς γυναIκες π
D τ2ν εSδαν ,να-
στηµ�ν
, ν+ τ2ν συναντ5σ
υν π�νω στ2 γνωστ1 τ
υς 3
υν2 τ�ς Γαλιλα�ας,
κα� τελικ�, λ�ει, 6γινε αQτ) O συν�ντηση. Kα� τ2 Bσ�υρ�*εται αQτ2 µR τ1ση
πειστικ1τητα, ,γν
�ντας πwς αQτ) O ,π1σταση (,π2 �Iερ
υσαλ)µ) εSναι
π�νω ,π2 Vκατ2 �ιλι1µετρα, π
D 6πρεπε ν+ περπατηθF� πρ
τ
� δ-σFη Z �λι
ς,
γι+ ν+ δ
�ν κα� ν+ τ2ν πιστ�ψ
υν.

�Ωστ1σ
 κ+τι «δRν π�ει καλ+» µR τ2ν M^ρκ
 (16, 7) γιατ�, �νW� µ^ς µετα-
φ�ρει τ)ν πληρ
φ
ρ�α πwς Z �Iησ
�ς παραγγ�λλει στ
Dς µαθητ�ς τ
υ ν+
π^νε πι2 µπρ
στ+ ,π2 αQτ2ν στ2 3
υν2 τ�ς Γαλιλα�ας ν+ τ2ν περιµ�ν
υν,
αQτ
στιγµε� τ2 'ε�νf^, γι+ ν+ µ^ς πF� πwς Z �Iησ
�ς �κεIν
 τ2 3ρ�δυ συνα-
ντ5θηκε µα*� τ
υς σR κ�π
ι
 σπ�τι στ+ �Iερ
σ1λυµα τ)ν <ρα τ
� δε�πν
υ
(16, 14) κα� uταν κα� 
K lνδεκα µα*�. �O Λ
υκ^ς (24, 36-41) δRν '�ρει κα�
αQτ2ς τ) συν�ντηση στ) Γαλιλα�α, '�ρει Nµως πwς �κεIν
 τ2 3ρ�δυ Z �Iη-
σ
�ς συναντ5θηκε κα� µR τ
Dς lνδεκα σR κ�π
ι
 σπ�τι στ+ �Iερ
σ1λυµα,
Nπ
υ, Nταν τ2ν εSδαν, τ2ν π�ρασαν γι+ φ�ντασµα.

�Eρ�εται ν+ µ^ς 'αφνι�σFη Z �Iω�ννης (20, 19-29), π
D δRν '�ρει καµµι+
συν�ντηση στ) Γαλιλα�α. �H συν�ντηση, λ�ει, 6γινε σR κ�π
ι
 σπ�τι στ+ �Iε-
ρ
σ1λυµα, µ+ 6λειπε Z Θωµ^ς. 7Oµως Nλ
ι 
K πρ
αναφερθ�ντες συνευαγ-
γελιστ�ς τ
υ �πιµ�ν
υν, πCς, Nπ
υ 6γινε O συν�ντηση, uσαν κα� 
K lνδεκα.
Λ
ιπ1ν; Θ�µα θε
π
�ησης.

8. :H (ν�ληψη τ�F �Iησ�F
T)ν ,ν�ληψη τ
� �Iησ
� στ
Dς 
Qραν
Dς µετ+ τ)ν ,ν�στασ5 τ
υ τ)ν πλη-

ρ
φ
ρ
-µαστε ,π2 τ2ν M^ρκ
 (16, 9-20), τ2ν Λ
υκ^ (24, 33-53), τ�ς «Πρ�-
'εις» (1, 1-12) κα� σ+ν \πλ� θ-µιση ,π2 τ)ν A´ Tιµ1θ. (3, 16). �O MατθαI
ς
κα� Z �Iω�ννης δRν λ�νε τ�π
τε γι+ καµµι+ ,ν�ληψη, κι bς uταν κα� µαθη-
τ�ς τ
υ. 7Oµως κα� 
K δ-
 εQαγγελιστRς π
D µιλ
�ν γι+ ,ν�ληψη δRν συµ-
φων
�ν µετα'- τ
υς. �O M^ρκ
ς 3ε3αιCνει, πwς ,νελ5φθη τ)ν dδια µ�ρα
τ�ς ,ν�στασης. �O �Iησ
�ς κατ+ τ2ν M^ρκ
 φανερCνεται στ
Dς µαθητ�ς
τ
υ 3ρ�δυ, τ)ν <ρα τ
� δε�πν
υ, δηλαδ) σR κ�π
ι
 σπ�τι στ+ �Iερ
σ1λυµα,
κα� τ)ν <ρα π
D εS�ε τελειCσει τ+ λ1για τ
υ µα*� τ
υς, ,νελ5φθη, λ�ει,
στ
Dς 
Qραν
Dς κα� κ�θισε στ+ δε'ι+ τ
� Θε
�. �O Λ
υκ^ς (24, 33-53) Bσ�υ-
ρ�*εται, πwς να� µRν ,νελ5φθη τ)ν dδια µ�ρα τ�ς ,ν�στασης, ,λλ+ ,φ
�
πρ�τα συναντ5θηκε κα� 6φαγε ψηµ�ν
 ψ�ρι κα� µ�λι ,π2 κ
µµ�τι κηρ-θρας
µα*� µR τ
Dς µαθητ�ς τ
υ, τ
Dς περπ�τησε (ν-κτα) µ��ρι τ) Bηθαν�α, Zπ1-
τε σηκCθηκε ,π2 ,ν�µεσ� τ
υς κα� π5γαινε στ2ν 
Qραν1. T2 Nτι γι+ τ2ν
Λ
υκ^ O ,ν�ληψη 6γινε τ2 dδι
 3ρ�δυ τ�ς ,ν�στασης, συµπερα�νεται κι ,π2
τ2 9, 51. Λ�ει δηλαδ5: «\Oταν συµπληρJθηκαν �@ Iµ�ρες καC Eπλησ-α�ε I
Iµ�ρα τ5ς (ν�ληψ1ς τ�υ, τ�F µπ5κε I lδ�α ν! π�Rη στ! :Iερ�σ8λυµα». Kι
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αQτ2 3�3αια λ�γες µ�ρες πρ�ν σταυρωθF�. 7Oµως 
K «Πρ�'εις» δRν συµφω-
ν
�ν µR τ
Dς πρ
ηγ
-µεν
υς. Γι’ αQτRς Z �Iησ
�ς ,νελ5φθη µετ+ σαρ�ντα
Oµ�ρες κα� P�ι ,π2 τ)ν Bηθαν�α µ+ ,π2 τ2 Pρ
ς τ�ν �Eλαι�ν. Kα� µ�α ,κ1-
µα λεπτ
µ�ρεια: Γι+ τ2ν Λ
υκ^ 
K µαθητRς, µετ+ τ)ν ,ν�ληψη, γ-ρισαν π�-
σω κα� 6µεναν παντ
τιν+ στ2 Nα1, δ
'�*
ντας τ2ν Θε1. Γι+ τ�ς «Πρ�'εις»

K µαθητRς δRν π�γαν ν+ µε�ν
υν στ2 Nα1, ,λλ+ στ2 «,νCϊ», µ�σα στ+ �Iε-
ρ
σ1λυµα.

9. T0 θαFµα στ2ν Kανh
AQτ2 τ2 θα�µα, τ2 πρ�τ
 µ�λιστα τ
� �Iησ
�, τ2 ,ναφ�ρει µ1ν
 Z �Iω�ν-

νης (2, 1-11). Kαν�νας ]λλ
ς εQαγγελιστ)ς δRν τ2 '�ρει. Kαν
νικ+ Nµως
πρ�τ
 θ+ πρ�πFη ν+ uταν τ2 θα�µα µR τ+ ψ�ρια στ) θ�λασσα τ�ς Tι3ερι�-
δ
ς (MατθαI
ς 4, 18-22, M^ρκ
ς 1, 16-20 κα� Λ
υκ^ς 5, 1-11). Kα� �νW� γι’
αQτ
Dς τ
Dς τρεIς Z εQαγγελιστ)ς �Iω�ννης uταν θεατ)ς αQτ
� τ
� θα-µα-
τ
ς, γιατ� uταν µ�σα στ2 πλ
I
 τ
� πατ�ρα τ
υ, τ
� Zε3εδα�
υ (Λ
υκ^ς 5,
10), Jστ1σ
 δRν τ2 «θυµ^ται» κα� ,ναφ�ρει ]λλ
 περιστατικ1, π
D ,φ
ρf^
στ)ν �κλ
γ) τ�ν µαθητ�ν τ
� �Iησ
� (1, 35-51). �Eτσι γι+ τ2ν �Iω�ννη τ2
θα�µα τ�ς Kαν^, Nπ
υ τ2 νερ2 6γινε κρασ�, uταν τ2 πρ�τ
. 7Oµως κα� αQτ2
%π2 σκ�ψιν κα� ν+ γιατ�: Σ-µφωνα µR τ)ν δι5γηση τ
� dδι
υ τ
� �Iω�ννη
(1, 19-28) Z Πρ1δρ
µ
ς 3ρ�σκεται στ) Bηθα3αρ�, π�ραν τ
� �I
ρδ�νη κα�
δ��εται ,πεσταλµ�ν
υς τ�ν �I
υδα�ων, γι+ ν+ τ
Dς πF�, bν αQτ2ς εSναι Z
Xριστ1ς, πρ^γµα π
D 3�3αια τ2 ,ρν5θηκε. T)ν ]λλη µ�ρα, δηλαδ) µετ+ ,π2
αQτ)ν τ) συν�ντηση, Z Πρ1δρ
µ
ς 3λ�π
ντας τ2ν �Iησ
� ν+ 6ρ�εται κ
ντ�
τ
υ (�Iω�ννης 1, 29-41, Nπ
υ δRν 'εκαθαρ�*εται bν π�γε γι+ ν+ 3αφτισθF� 9
P�ι) φCνα'ε: «�Iδ�^ . (µν0ς τ�F Θε�F . αnρων τ2ν Pµαρτ-αν τ�F κ8σµ�υ».

Kα� Z �Iω�ννης συνε��*ει: T)ν ]λλη Oµ�ρα, δηλαδ) µετ+ τ)ν συν�ντηση
τ
� �Iησ
� µR τ2ν Πρ1δρ
µ
, 'ανα3λ�πει Z Πρ1δρ
µ
ς τ2ν �Iησ
� κα� τ
�
λ�ει τ+ dδια παραπ�νω λ1για, π
D τ+ ]κ
υσε Z �Aνδρ�ας κα� τ2ν ,κ
λ
--
θησε (�Iω�ννης 1, 35-51). Kα� �ρ�1µαστε στ2 κρ�σιµ
 σηµεI
: «Kα� τ)ν τρ�-
την Oµ�ρα γ�µ
ς γιν1ταν στ)ν Kαν^ τ�ς Γαλιλα�ας κα� uσαν �κεI O µητ�-
ρα τ
υ, Z �Iησ
�ς κα� 
K µαθητ�ς τ
υ...». T)ν τρ�τη Oµ�ρα. ∆ηλαδ) τ)ν πρC-
την Oµ�ρα uταν O συν�ντηση τ
� �Iησ
� µR τ2ν Πρ1δρ
µ
 (�Iω�ννης 1, 29-
34). T) δε-τερη Oµ�ρα uταν O συν�ντησ5 τ
υ 'αν+ µR τ2ν Πρ1δρ
µ
 κα� O
γνωριµ�α τ
υ µR τ2ν �Aνδρ�α κα� τ2ν Π�τρ
, γνωριµ�α π
D συν�3η στ)ν Bη-
σα3αρ�, π�ραν τ
� �I
ρδ�νη, σ�εδ2ν κ
ντ+ στ) Nεκρ+ Θ�λασσα (�Iω�ννης
1, 35-51). �H τρ�τη λ
ιπ2ν Oµ�ρα uταν αQτ) π
D Z �Iησ
�ς uταν παρwν στ2ν
γ�µ
 τ�ς Kαν^, στ) Γαλιλα�α. �E, λ
ιπ1ν, δRν µπ
ρ
�ν ν+ σταθ
�ν στ)ν
πραγµατικ1τητα, αQτ�, γιατ� Vκατ1ν πεν5ντα �ιλι1µετρα δRν 3αδ�*
νται
σR µ�α Oµ�ρα...

E. �Aττα>Oρι�ς
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Πρ�µηθε	ς, �Aπ�λλ�νι� κα� ∆ι�νυσιακ� Πνε�µα

∆ια����ντας στ τε���ς 200-201 τ�� «∆αυλ��» διε��δικ� τ�ν
�ν�λυση γι� τ ∆ι�νυσιακ κα! "Aπ�λλ%νι� Πνε�µα γεµ(�ει )
ψυ�� τ�� �νθρ%π�υ µεγαλωσ.νη κα! καλωσ.νη. T1τε, στ�ν
"Aρ�αι1τητα, τ «Συµπαντικ µη��νηµα» 4νθρωπ�ς λειτ�υργε5
σ6 7λ� τ ε8ρ9 φ�σµα τ;ς <παρ�=ς τ�υ. >Eνας παµµ@γιστ�ς π�-
λιτισµς �στρ�φτει στ Σ.µπαν – �νταν�κλαση Bπωσδ=π�τε τ;ς
�ναµφισ�=τητης µεγαλωσ.νης τ�υ. CO Πρ�µηθ@ας Eστρωσε µ6
Fλευθερ(α τ δρ1µ�. GEτσι τ πνε�µα σ6 µι� µεγαλει%δη περ(-
σκεψη δ@�εται τ� γιγαντι1τητα τ�� "Aπε(ρ�υ µ@σα �π τ!ς δυ-
νατ1τητες τ;ς Hπ1στασ=ς µας. >Oµ�ια ) µ@θη τIν αJσθ=σεων κα!
τIν συναισθηµ�των σκιρτKL κι α8τ� στ Hπ@ρ��� �νθρ%πιν�
σIµα, 7πως Mταν τ1τε. "Eκε5 π�9 ) παγκ�σµι1της φθ�νει στ�ν
�νθρ%πινη Eκσταση τ�� Eρωτα κα! σ6 7,τι 4λλ� Nµ�ρφ� E�ει )
ψυ�� τ�� �νθρ%π�υ. GIσως Eτσι �P τερατ%δεις δυν�µεις τ;ς φ.-
σης, π�9 γενν��ν τ Σ.µπαν, Eρ��νται στν πλαν=τη Γ;, ν� π��ν
τ τραγ�.δι τ�υς. CO µικρς 4νθρωπ�ς στ�ν �γκαλι� της τρ�µ�-
�ει! Kα! τ;ς Γ;ς κα! τ;ς "Aνδρ�µ��ης B >Eκτ�ρας �γ��ει τ�ν πε-
ρικεφαλα(α, �λλ� κα! γι� ν� JδT; τ �νθρ%πιν� πρ1σωπ1 τ�υ B µι-
κρ1ς τ�υ γι1ς, π�9 εUναι τρ�µαγµ@ν�ς στ�ν �γκαλι� τ;ς µ�νας τ�υ
κα! ν� )συ��σTη �π��αιρετIντας τ�ν...

Συγκρ�.σεις γαλα�ιIν κα! �στ@ρες ν1�α, τερατ%δη φαιν1µενα
π�9 �νακαλ.πτει τ δ�ρυφ�ρικ τηλεσκ1πι� Hubble. Mα�ρες
τρ.πες, Fκε5 7π�υ ) �αρ.της σ6 �σ.λληπτ�υς �ριθµ�9ς καταργε5
τ�9ς γνωστ�9ς φυσικ�9ς ν1µ�υς κα! φυλακ(�ει τ πανελε.θερ�
φIς. CAρµ�ν(α 7µως µετ� �π 7λα τ��τα· µετ� τ!ς φωτι6ς, τ� σφυ-
ρι� κα! τ� �µ1νια τ�� CHφα(στ�υ στ GAπειρ�. Στ� θεωρ(α τIν
κ��ντα (µικρ�σωµατιδ(ων) 4λλ�ς [νας 4πειρ�ς κ1σµ�ς, Fκτς
�π τ µεγ�κ�σµ�, \πλ%νεται. ∆6ν εUναι �]τε �π�λ.τως πρ�κα-
θωρισµ@ν�ς (�ρ�� τ;ς «�πρ�σδι�ριστ(ας») �]τε FντελIς �καθ1-
ριστ�ς. EUναι «Fλαστικ1ς», «�ωνταν1ς», «�ναπν@ει». GEτσι ) �ω�
Hφασµ@νη στ� δ!ς τIν ^ργανικIν τ�υ _ν%σεων, 7πως ) µ�ριακ�
�ι�λ�γ(α λ@ει, κ�λυµπL κι α8τ� στ τα�(δι της.

«`Ω! τ;ς α8γ;ς κρ�κ�τη γ��α, γαρ�.φαλα τ�� δειλιν��», λ@ει
B π�ιητ=ς. "EδI Eρ�εται γι� πρ%τη φ�ρ� ) καταπλη�τικ� �ρ�α(α
T@�νη, ν� µLς δ%σTη τ�ν �ντ��ια τ�� σ.µπαντ�ς Eκφρασ= της. T



γιγ�ντι� τ�� "Aπε(ρ�υ ("Aπ�λλ%νι�) κα! τ �ωνταν (∆ι�νυ-
σιακ) τ�� µικρ1κ�σµ�υ µLς δ(ν�υν τ κ�λλ�ς. Mι� �νθρ%πινη
Fπιτ�µ� τ�� Σ.µπαντ�ς. CH Hπ@ρτατη τε�νικ� τIν καλλιτε�νIν
της δ(νει τ τ(µηµα, γι� ν� µπT; B 4νθρωπ�ς στ�ν bδια τ� δηµι-
�υργ(α.

GEτσι, [νας Φειδ(ας πα(ρνει τ �πρ1σωπ� �ι�λ�γικ πλ�σµα,
τν 4νθρωπ�,  κα! τ κατα�ι%νει Fκφραστικ� σ6 [να Hπ@ρ���
πλ�σµα τ�� Σ.µπαντ�ς. CO γαλ��ι�ς πλαν=της φ@ρνει Eτσι τ
δε5γµα («Fκ1µισα εJς τ�ν T@�νην», K. Kα��φης), µ@σα �π τ�ν
αJσθητικ=, τ�ν π�(ηση, τ� φιλ�σ�φ(α.

dAν ) �νθρωπ1της �@πεσε στ σηµεριν ��λι �π κ�υταµ�ρα
της, τ( ν� κ�νωµε; δικαι�λ�γηµ@νη. >Oµως B _�ραι��ριστιανι-
σµς (Hπ�ρ�ει [να κ�µµ�τι τ�� Παπαδιαµ�ντη, fς µε(νTη �πε(-
ρα�τ�!) N�ι �π κ�υταµ�ρα �λλ� �π λυσσ%δη κακ(α, π�9 σ�ν
µεσα(ωνας, καπιταλισµ1ς, µαρ�ισµ1ς, σ�σιαλισµ1ς, E�ει στ�ι�(-
σει _κατ�ντ�δες _κατ�µµ.ρια νεκρ�9ς κα! κατ�ντησε 7λη τ�ν
�νθρωπ1τητα ψυ�ικ� 4ρρωστη. GE! εUναι �δικαι�λ1γητ�. Φα-
νατικ�! �δ(στα�τ�ι µετ@τρεψαν µεθ�δικ� κα! µ6 πλ=ρη Fπ(γνω-
ση τ� µεγαλωσ.νη στ ��λι π�9 �λ@π�υµε. OJκ�ν�µικ�π�(ησαν
τ� π�ντα, ρ(�ν�ντας τν 4νθρωπ� στ�ν �ν�γκη κα! στ �αµηλ
Fπ(πεδ� �ω;ς, γιατ! �λλ�(ωσαν τ!ς ��(ες της. Kα! Eρ��νται Hπ�-
κριτικ� µ6 τν Φρ1υντ ν� µLς θεραπε.σ�υν, µ6 τ�ν Fπιστ=µη τ��
Hπ�συνε(δητ�υ, τ�ν κ�κωση π�9 Fπ@φεραν στ�ν �νθρωπ1τητα.
Γι� θεραπε(α δ6 συστ=ν�υν ν� �ανα�ρ��µε π�λι τν �αµ@ν� πα-
ρ�δεισ�. "Aλλ� κ�υ�@ντα γι� ∆ι1νυσ�... Γενε6ς Bλ1κληρες γα-
λ�υ�=θηκαν µ6 τ ψ@µµα τ�� Xριστιανισµ��-Kαπιταλισµ��-Mαρ-
�ισµ��. "EνhI εUναι 7λα [να πρLγµα, π�9 �π�ρρ@ει �π τ� «φιλ�-
σ�φ(α» τ�υς, τ�ν καθαρ� �νθελληνικ=· παριστ�ν�υν τ�9ς τ��α-
τες F�θρ�9ς µετα�. τ�υς κα! B [νας τ� ρ(�νει στν 4λλ�, iστε B
φτα(�της ν� εUναι 4πιαστ�ς. ∆�λι1της, �λλ�, 7π�υ τ�9ς συµφ@-
ρει, καπ=λευση τ;ς "Aρ�αι1τητ�ς κα! Hπ�κρισ(α.

GEτσι, γι� ν� φ@ρωµε τ� πρ�γµατα στ� νε�ελληνικ� πραγµατι-
κ1τητα, �π τ� µι� �P «κ�υλτ�υρι�ρηδες» κα! �π τ�ν 4λλη τ
Xριστεπ%νυµ�ν πλ=ρωµα –καηµ@νη CEλλ�δα!

T εUπε B Kαραγκι1�ης διερωτ%µεν�ς: «ΠIς κρατLς τ� κερα-
µ(δια �εκ�ρφωτα;»

Παντελ�ς Γλ�ρ�ς
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1. !O Παρµεν#δης
O� �ρ�α��ι �Eλληνες µ% µ&νην τ(ν παρατ*ρησιν τ,ς φ�σεως κα0 µ% 1πλ2 µ3σα,

�ωρ0ς τ4 56ε7ητηµ3να 8λεκτρ�νικ4 9ργανα τ,ς 5π��,ς µας, 5π3τυ�αν τ(ν �νακ<λυ-
ψιν µεγ<λων �ληθει@ν, �� Aπ��ες, λησµ�νηθε�σες 5π0 αB@νες, µ&λις σ*µερα �ναγνω-
ρC7�νται κα0 π<λιν Dς Eρθ3ς.

GO ΠαρµενCδης διετ�πωσε τ(ν Jπ�ψιν, Kτι δ%ν Lπ<ρ�ει µεταM�λ( εBς τNν κ&σµ�ν.
�Oπως A GHρ<κλειτ�ς, Pτσι κα0 A ΠαρµενCδης, �ντιλαµMαν&µεν�ς Eρθ@ς τ(ν Lφ(ν
τ�Q �ρ&ν�υ, �ρνε�ται τ(ν Rπαρ6ιν τ,ς µ�ναδικ,ς πρ�ϋπ�θ3σεως γι4 τNν AρισµNν
αTτ�Q, γι4 ν4 �ρνηθU, �κ�λ��θως τ(ν Rπαρ6ιν αTτ�Q τ��τ�υ τ�Q �ρ&ν�υ. GH µ�να-
δικ( αTτ( πρ�ϋπ&θεσις �πN τ,ς σκ�πι2ς τ�υ συνCσταται εBς τ(ν µεταM�λ(ν τ@ν µερ@ν
τ�Q κ&σµ�υ δι4 τ,ς κιν*σεως. Π@ς 56ηγε�ται λ�γικ@ς τ�Qτ�, θ4 δει�θU, κατωτ3ρω.

GH φιλ�σ�φCα περ0 �ρ&ν�υ τ�Q ΠαρµενCδ�υ εV�εν Wνα δι<σηµ�ν θιασXτην εBς τ(ν
K<τω IταλCαν: GO Z*νων A Eλε<της Pµεινε γνωστNς εBς τ(ν �στ�ρCαν Wνεκα τ@ν λ�-
γικ@ν «παραδ1�ων», τ4 Aπ��α κατεσκε�ασε πρNς στ*ρι6ιν τ,ς φιλ�σ�φCας τ�Q δι-
δασκ<λ�υ τ�υ. Eκ τ@ν πλ3�ν γνωστ@ν παραδ&6ων τ�Q Z*νων�ς τ�Q Eλε<τ�υ εVναι
τ4 \6,ς:

α) T�Q A�ιλλ3ως κα0 τ,ς �ελXνης, τ(ν Aπ�Cα �Tδ3π�τε θ4 φθ<σUη A A�ιλλε`ς εBς
�γ@να τα��τητ�ς, 54ν a �ελXνη P�ει �ρ�ικ@ς κ<π�ι� µικρNν πρ�M<δισµα.

M) T�Q �πταµ3ν�υ M3λ�υς, τN Aπ���ν µ3νει �κCνητ�ν, 5φ’ Kσ�ν �ν4 π2σαν στιγµ(ν
π2ν µ3ρ�ς τ�υ ταυτC7εται πρNς �κCνητ�ν σηµε��ν τ�Q �Xρ�υ.

Ocτ�ς 5δCδα6ε, δηλαδ*, περ0 �νυπαρ6Cας κιν*σεως, M<σει τ,ς Aπ�Cας (κιν*σεως)
9�ι µ&ν�ν µετρε�ται, �λλ4 κα0 δηµι�υργε�ται �ρ&ν�ς. Kατ4 π&σ�ν eτ� Eρθ( f 9�ι
5κεCνη a Jπ�ψις τ�Q ΠαρµενCδ�υ, θ4 56ετασθU, κατωτ3ρω. B3Mαι�ν π<ντως εVναι, Kτι
αTτ( σ�ετC7εται �ρρ*κτως πρNς τ(ν Pνν�ιαν τ�Q �ρ&ν�υ.

EκτNς τ@ν κλασσικ@ν παραδ&6ων Lπ<ρ��υν π�λλ4 παρ<δ�6α κα0 εBς τ(ν σ�γ-

[Στ τε���ς Mαρτ(�υ, σσ. 13043-13049, B τ. πρ.τανις τ�� Πανεπιστηµ(�υ Πα-
τρIν κ. Kων. Σ�ρ�ς σ6 Eρευν� τ�υ µ6 τ(τλ� «!O “*π�κειµενικ�ς +ρ,ν�ς” τ�� !Hρα-
κλε#τ�υ κα� �0 1φαρµ�γ4ς τ�υ στ5ν K6αντικ5 θεωρ#α» κατ@δει�ε, 7τι B �ρ1ν�ς, B
Bπ�5�ς στ�ν κλασσικ� νευτ%νεια φυσικ� Fθεωρ=θη Hπαρκτ1ς, µ6 �ντικειµενικ�
Hπ1σταση, �πεδε(�θη µ6 τ�ν φυσικ� τ�� Πλ�νκ 7τι δ6ν Hπ�ρ�ει �ντικειµενικ�,
�λλ� µ1ν�ν Fφ’ 7σ�ν Hπ�ρ�ει παρατηρητ�ς· πρ1κειται δηλαδ� γι� τρ1π� λει-
τ�υργ(ας τ�� παρατηρ��ντ�ς �νθρωπ(ν�υ ν��, πρ�κειµ@ν�υ ν� θ@σTη σ6 σειρ� τ�
φαιν1µενα p γεγ�ν1τα. CH νε%τερη α8τ� 4π�ψη περ! �νυπαρ�(ας τ�� �ρ1ν�υ συ-
µπ(πτει µ6 Fκε(νη τIν �ρ�α(ων CEλλ=νων φιλ�σ1φων (κα! δ� τ�� CHρακλε(τ�υ),
�P Bπ�5�ι Fπ(σης εU�αν συλλ��ει κα! τ�ν Eνν�ια τ�� �ωρ��ρ1ν�υ. Στ�ν συν@�εια
τ;ς Eρευνας π�9 �κ�λ�υθε5, B καθηγητ�ς Σ�ρ�ς διερευνKL τ!ς �π1ψεις περ! �ρ1-
ν�υ τ�� Παρµεν(δ�υ, τ�� Σ�φ�κλ@�υς κα! τ�� Πλ�των�ς �π τ�ν σ.γ�ρ�νη σκ�-
πι� τ;ς �ρ�ν�τ�π�λ�γ(ας.]

!H 8νν�ια τ�� «καιρ��» τ9ν !Eλλ;νων
φιλ�σ,φων κα� < K6αντικ5 θεωρ#α

OI ANTIΛHΨEIΣ TΩN ΠAPMENI∆H, ΣOΦOKΛH,
KAI ΠΛATΩNOΣ ΠAPAMENOYN AoEΠEPAΣTEΣ



�ρ�ν�ν 5πιστ*µην, τ4 Aπ��α �π�ρρ3�υν �πN τ(ν µερικ&τητα τ,ς γνXσεως γι4 τ(ν
φ�σιν κα0 τ(ν τ�π�λ�γCαν τ�Q �ρ&ν�υ.

Eκ τ@ν παραδ&6ων τ,ς συγ�ρ&ν�υ φυσικ,ς τ4 πλ3�ν γνωστ4 εVναι:
γ) T,ς π�ρεCας πρNς τN παρελθ&ν.
δ) T,ς διασπ<σεως τ,ς δ3σµης κυµ<των.
ε) T�Q «Γ<τ�υ τ�Q Schroedinger» κ.J.
Aλλ4 πρ3πει ν4 θεωρηθU, Dς �πCθαν�ς a 5κδ��*, Kτι A ΠαρµενCδης 5σκ3πτετ�

1πλ�ϊκ@ς, δε�&µεν�ς τ(ν �νυπαρ6Cαν τ,ς κιν*σεως. Συνεπ@ς �π�ρρCπτεται a Jπ�-
ψις, Kτι 5στερε�τ� τ,ς �καν&τητ�ς δι4 τ(ν διαπCστωσιν τ@ν µεταM�λ@ν εBς τ(ν πρα-
κτικ(ν θεXρησιν τ,ς φ�σεως.

GH Jπ�ψις τ�Q ΠαρµενCδ�υ, a Aπ�Cα φαCνεται κατ4 Πλ<τωνα τελεCως Eρθ*, εVναι,
Kτι τ4 LπN µεταM�λ(ν παρατηρ��µενα εBς τ(ν φ�σιν �ντικεCµενα δ%ν εVναι τ4 9ντα
καθ’ \αυτ<, �λλ4 �π�τελ�Qν 5κφ<νσεις τ@ν πραγµατικ@ν 9ντων. T�Qτ�, δι&τι, 54ν τ4
9ντα eσαν τ4 LπN µεταM�λ(ν παρατηρ��µενα, τ&τε δ%ν θ4 eτ� δυνατ( π.�. µCα µ&νι-
µ�ς �ντιστ�ι�Cα µετα6` γλXσσης κα0 µερ@ν τ�Q κ&σµ�υ: MCα λ36ις, �ντιστ�ι��Qσα
πρNς κ<π�ι� φυσικNν �ντικεCµεν�ν, παραµ3νει �πN τ(ν µCαν aµ3ρα πρNς τ(ν \π�µ3-
νην σταθερ<. TN �ντικεCµεν�ν Kµως, πρNς τN Aπ���ν �ντεστ�C�ει «�θ%ς» a λ36ις, P�ει
µεταMληθ, σ*µερα κα0 συνεπ@ς διαφ3ρει τ�Q «�θεσιν�Q».

Eκ τ�Q Kτι a γλ@σσα δ%ν µετεMλ*θη, συν<γει A ΠαρµενCδης Kτι τN παρατηρ��µε-
ν�ν δ%ν �π�τελε� τ(ν εBκ&να τ�Q κ&σµ�υ, �λλ4 εBκ&να τ�Q µεταMαλλ�µ3ν�υ. Συνεπ@ς
�Tδ%ν εBς τNν κ&σµ�ν µεταM<λλεται κα0 �� παρατηρ��µενες µεταM�λ%ς �π�τελ�Qν µε-
ταM�λ%ς τ@ν εBκ&νων µερ@ν τ�Q �µεταMλ*τ�υ κ&σµ�υ. Eπειδ( A �ρ&ν�ς δ%ν εVναι τN
πρωταρ�ικ&ν, �λλ4 a �πεικ&νισις µεταM�λ@ν τ�Q κ&σµ�υ, Wπεται Kτι δ%ν Lπ<ρ�ει εBς
αTτNν �ρ&ν�ς, δι&τι A κ&σµ�ς δ%ν µεταM<λλεται. GOµ�Cως δ%ν Lπ<ρ�ει κCνησις, δι&τι
αRτη 5µπερι3�ει τ(ν µεταM�λ*ν.

GH διαφ�ρ4 φιλ�σ�φCας τ�Q ΠαρµενCδ�υ 5ντ�πC7εται εBς τN 54ν A παρατηρ��µεν�ς
κ&σµ�ς εVναι A πραγµατικNς f �π�τελε� 1πλ@ς εBκ&να αTτ�Q. GHρ<κλειτ�ς κα0 Παρ-
µενCδης, tν κα0 διαµετρικ4 �ντCθετ�ι, συναντ@νται εBς τ(ν φιλ�σ�φCαν τ�Q Πλ<τω-
ν�ς, A Aπ���ς δ3�εται τ(ν Rπαρ6ιν κε�ωρισµ3νως �µφ�τ3ρων τ@ν κ&σµων: T�Q κ&σµ�υ
τ@ν Bδε@ν (κ&σµ�ς τ�Q ΠαρµενCδ�υ κα0 �ργ&τερα τ�Q Πλ<των�ς) κα0 κ&σµ�υ τ@ν
9ντων (µεταMλητ@ν τ�Q GHρακλεCτ�υ, κα0 σκι@ν τ�Q Πλ<των�ς). Πρ�κ�πτει Kθεν a
�νωτ3ρω διατυπωθε�σα Jπ�ψις, καθ’ uν A GHρ<κλειτ�ς κα0 A ΠαρµενCδης Lπ,ρ6αν
τρ&π�ν τιν< πρ&δρ�µ�ι τ�Q Πλ<των�ς, A Aπ���ς 5π3τυ�ε ν4 \ν�π�ι*σUη τ0ς δ�� φιλ�-
σ�φCες «�ντCπ�δες».

2. !O Σ�φ�κλ�ς
GH 5νασ�&λησις τ�Q Σ�φ�κλ3�υς εBς τ(ν φιλ�σ�φCαν τ�Q �ρ&ν�υ, tν κα0 �cτ�ς δ%ν

Lπ,ρ6εν δεδηλωµ3ν�ς φιλ&σ�φ�ς, τεκµαCρεται 56 \νNς τ@ν �π�φθεγµ<των, περιε��-
µ3ν�υ εBς τ4 �π�σπ<σµατ< τ�υ: «... 7στις ν@�ς τIν µ�υσIν �µελε5, τ1ν τε παρελθ1ντ’
�π%λεσε �ρ1ν�ν κα! τν µ@λλ�ντα (�ρ1ν�ν) τ@θνηκε». GO �ρ&ν�ς διαιρε�ται συνεπ@ς
δι4 τNν Σ�φ�κλ, εBς παρ&ν, παρελθNν κα0 µ3λλ�ν.

TC σηµαCνει Kµως �ρ&ν�ς δι4 τNν Σ�φ�κλ,; E4ν ν3�ς τις τ@ν µ�υσ@ν �µελε�, δη-
λαδ( δ%ν πρ�MαCνει εBς πρ<6εις, συνεπαγ&µενες τ(ν µεταM�λ(ν (αw6ησιν) τ,ς µ�ρ-
φXσεXς τ�υ, τ&τε δ%ν Lπ,ρ6ε παρελθxν �ρ&ν�ς δι’ αTτ&ν. E6 αTτ�Q πρ�κ�πτει, Kτι
A Σ�φ�κλ,ς συνδ3ει τ(ν Rπαρ6ιν �ρ&ν�υ πρNς τ(ν Rπαρ6ιν δρ<σεως, Aδηγ��σης εBς
µεταM�λ*ν τινα κα0 5ν πρ�κειµ3νyω εBς τ(ν αw6ησιν τ,ς κατ4 τ0ς M�Qσες µ�ρφXσεως
τ�Q ν3�υ �νθρXπ�υ.

∆%ν �ρκε�ται, Kµως, 1πλ@ς εBς αTτ(ν τ(ν διατ�πωσιν, �λλ4 συνε�C7ει: «... κα! τν

∆ΑΥΛ�Σ/210, I��νι�ς 199913278



µ@λλ�ντα τ@θνηκε». EVναι αTτ&�ρηµα δραµατικ( a διαπCστωσις αTτ( τ�Q Σ�φ�κλ3-
�υς! T�Qτ�, 9�ι µ&ν�ν �πN π�ιητικ,ς �π&ψεως, �λλ4 καC, κυρCως, �πN �π&ψεως φι-
λ�σ�φCας τ�Q �ρ&ν�υ: GO Σ�φ�κλ,ς ταυτC7ει 9�ι µ&ν�ν τNν �ρ&ν�ν �λλ4 κα0 τ(ν 7ω(ν
πρNς τ(ν δρ2σιν. Eπ0 πλ3�ν συσ�ετC7ει A Σ�φ�κλ,ς τ(ν δρ2σιν πρNς τ(ν 5ργασCαν
δι’ αw6ησιν τ,ς µ�ρφXσεως, τ(ν δρ2σιν πρNς τ(ν µεταM�λ*ν, τ(ν µεταM�λ(ν πρNς
τNν �ρ&ν�ν.

TN γνωµικNν Kθεν τ�Q Σ�φ�κλ3�υς 5κφρ<7ει, κατ’ �φαCρεσιν, τ(ν \6,ς σ�ηµατικ4
παρισταν�µ3νην περ0 �ρ&ν�υ φιλ�σ�φCαν τ�υ:

T�Qτ�, δι&τι a Rπαρ6ις τ�Q �ρ&ν�υ δι4 παρατηρητ*ν τινα πρ�ϋπ�θ3τει τ(ν λει-
τ�υργCαν τ@ν αBσθ*σεXν τ�υ κα0 Jρα τ(ν 7ω*ν.

EVναι καταπληκτικNν τN γεγ�ν&ς, Kτι �κριM@ς αTτ( a Jπ�ψις τ�Q Σ�φ�κλ3�υς περ0
τ,ς λειτ�υργCας τ@ν αBσθ*σεων �νακαλ�πτεται εBς τ(ν θεωρCαν �ρ&ν�υ κα0 τ&π�υ,
a Aπ�Cα �π�κλCνει �πN τ,ς τρε���σης περ0 �ρ&ν�υ σηµεριν,ς διεθν�Qς �ντιλ*ψεως.
AντCθετα πρNς τNν Σ�φ�κλ, a Jπ�ψις τ�Q Newton eτ�, Kτι A �ρ&ν�ς ρ3ει �νε6αρτ*-
τως τ@ν αBσθ*σεων τ�Q παρατηρητ�Q. GH κλ�νι7�µ3νη �πN τ,ς 5π��,ς τ�Q Newton
κρατ�Qσα περ0 �ρ&ν�υ Jπ�ψις, συν3Mαλε µ%ν εBς τ(ν πρ&�δ�ν τ,ς 5πιστ*µης, �λλ4
�πN αB@ν�ς περCπ�υ Jρ�ισε ν4 ταλανC7Uη αTτ(ν µ3σyω παραδ&6ων �παντ*σεων εBς θε-
λιXδη φιλ�σ�φικ4 5ρωτ*µατα. Aτυ�@ς δ%ν διαθ3τω Jλλες πηγ%ς τ�Q Σ�φ�κλ3�υς κα0
τερµατC7ω 5δ@ τ(ν �ν<λυσιν τ,ς περ0 �ρ&ν�υ φιλ�σ�φCας τ�Q µεγ<λ�υ �Eλλην�ς τρα-
γικ�Q π�ιητ�Q.

3. !O Πλ�των
GO Πλ<των, 5κε�ν�ς A γCγας τ,ς φιλ�σ�φικ,ς διαν�*σεως, δ�µε� τ(ν περ0 �ρ&ν�υ

φιλ�σ�φCαν εBς τNν δι<λ�γ&ν τ�υ «TCµαι�ς» M<σει τ,ς διαφ�ρ2ς µετα6` τ�Q 9ντ�ς
κα0 τ�Q γCγνεσθαι. GH διαφ�ρ4 µετα6` αTτ@ν τ@ν δ�� κατηγ�ρι@ν τ,ς πλατωνικ,ς
φιλ�σ�φCας συνCσταται εBς τN Kτι τN µ%ν |ν εVναι αBXνι�ν, τN δ% γCγνεσθαι παρ�δικ&ν.
TN σηµαντικXτατ�ν �αρακτηριστικNν τ�Q πλατωνικ�Q Aρισµ�Q τ�Q καιρ�Q συνCστα-
ται εBς τN Kτι 5κ τ�Q γCγνεσθαι πηγ<7ει A �ρ&ν�ς. T�Qτ� πρ�κ�πτει �διαφιλ�νικ*τως
5κ τ,ς �κ�λ��θ�υ διατυπXσεως τ�Q Πλ<των�ς: «CH µ6ν �rν τ�� �h%�υ φ.σις Fτ.γ�α-
νεν �rσα αJ%νι�ς, κα! τ��τ� µ6ν δ� τhI γεννητhI παντελIς πρ�σ�πτειν �8κ Mν δυνα-
τ1ν, εJκs δ’ Fπεν1ει κινητ1ν τινα αJIν�ς π�ι;σαι κα! διακ�σµIν tµα �8ρανν π�ιε5
µ@ν�ντ�ς αJIν�ς Fν _ν! κατ’ �ριθµν J��σαν αJ%νι�ν εJκ1να, τ��τ�ν uν δ� �ρ1ν�ν
vν�µ�καµεν».

EBς τN Jνω �ωρC�ν A Πλ<των �ρησιµ�π�ιε� τ(ν λ36ιν 7y@�ν, δι4 ν4 5κφρ<σUη τ(ν
αTτ&µ�λ�ν δ�ναµιν, 5κ τ,ς Aπ�Cας 5κπ�ρε�εται π2ν τN γεννητ&ν, Aπ���ν εVναι πρ�ϊNν
µεταM�λ,ς. TN µεταMαλλ&µεν�ν �π�δεικν�ει �φ’ \αυτ�Q τρ&π�ν τιν4 τ(ν παρ�δικ&-
τητ< τ�υ: ∆%ν εVναι δυνατNν τN “µεταMαλλ&µεν�ν” ν4 εVναι ταυτ��ρ&νως κα0 �µετ<-
Mλητ�ν, δηλαδ* αBXνι�ν. TN µεταMαλλ&µεν�ν δ%ν δ�ναται ν4 εVναι αBXνι�ν, δι&τι a
αBωνι&της τ�Q µεταMαλλ�µ3ν�υ θ4 πρ�ϋπ3θετε τ(ν Rπαρ6ιν τ�Q �πεCρ�υ µεγ3θ�υς εBς
τ(ν φ�σιν τ@ν πραγµ<των, �στε ν4 παραµ3νUη �σ�ν πρNς τN «�ρ�ικNν µεταMαλλ&µε-
ν�ν» παρ4 τ(ν κατ4 πεπερασµ3νες π�σ&τητες µεταM�λ*ν τ�υ. T�Qτ� πρ�φαν@ς �ντι-
φ<σκει πρNς τ(ν Jµεσ�ν 5µπειρCαν. TN Jπειρ�ν µ3γεθ�ς δ%ν Lπ<ρ�ει εBς τ(ν φ�σιν.

∆ρ?σις → Mετα6�λ5 → Xρ,ν�ς → Zω5
Σ�. 1. CH γ@νεσις τ�� �ρ1ν�υ, κατ� τν Σ�φ�κλ;, πραγµατ�π�ιε5ται µ@σhω τ;ς δρ�σεως κα!

τ;ς παρατηρ=σεως Hπ τ�� �νθρ%π�υ. CH δρLσις Fπ�γει µετα��λ�ν κα! ) µετα��-
λ=, 7ταν παρατηρ;ται, δηµι�υργε5 �ρ1ν�ν. "Aντιθ@τως, ) �δρ�νεια Jσ�δυναµε5
κατ� τν Σ�φ�κλ; πρς θ�νατ�ν («... κα! τν µ@λλ�ντα τ@θνηκε»).
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GH µεταM�λ( εLρCσκεται εBς τ(ν ρC7αν τ,ς δηµι�υργCας κα0 γενν2 π2ν τN γεννητ&ν.
TN γεννητNν δ%ν δ�ναται ν4 εVναι αBXνι�ν Dς γεννηθ%ν 5κ τ,ς µεταM�λ,ς.

Mετα��λ� (ρ�( τ�Q GHρακλεCτ�υ) κα0 αJωνι1της (�µετ<Mλητ�ν τ�Q ΠαρµενCδ�υ)
εVναι 5νν�ι�λ�γικ@ς �µ�ιMα��ι �ντ(π�δες. T�`ς �ντCπ�δες αTτ�`ς \ν�π�ιε� a πλα-
τωνικ( φιλ�σ�φCα µ3σyω τ,ς παραM�λ,ς τ@ν σκι@ν τ�Q σπηλαC�υ. E6 Jλλ�υ, a µε-
τα��λ� κα0 a κ(νησις δι’ �TδεµCας δυν<µεως εVναι δια�ωριστ4 εBς τ(ν φ�σιν. Π2σα
µεταM�λ( περι3�ει κCνησιν. Aλλ4 a κCνησις δ%ν περι3�ει π2σαν µεταM�λ*ν.

Συνεπ@ς, a δηµι�υργCα �ντιστ�ι�Cας µετα6` τ�Q αBωνC�υ κα0 τ,ς κιν*σεως παρ<-
γει µCαν �πεικ&νισιν τ,ς αBωνι&τητ�ς 5π0 τ,ς µεταM�λ,ς. ARτη 56ελCσσεται κατ4 τNν
Πλ<τωνα συµφXνως πρNς τ�`ς ν&µ�υς τ@ν �ριθµ@ν. T(ν µεταMαλλ�µ3νην τα�την
εBκ&να τ,ς αBωνι&τητ�ς, τN γCγνεσθαι, τN �κ�λ�υθ�Qν τ�`ς ν&µ�υς τ@ν �ριθµ@ν, Eν�-
µ<7ει A Πλ<των �ρ&ν�ν («�ρ&ν�ν �ν�µ<καµεν»). ∆ι4 τNν Πλ<τωνα Bσ��ει, συνεπ@ς,
τN \6,ς δι<γραµµα αBτιατ,ς �λληλ�υ�Cας:

Aλλ4 τN γ(γνεσθαι �π�τελε� �π&δει6ιν τ,ς �λλαγ,ς (ρ�,ς τ�Q GHρακλεCτ�υ), Pκφρα-
σιν τ@ν µεταM�λ@ν τ�Q κ&σµ�υ κατ4 τ�`ς ν&µ�υς τ@ν �ριθµ@ν µ3σyω τ@ν τεσσ<ρων
θεµελιωδ@ν δυν<µεων τ,ς φ�σεως. AκριM@ς κατ’ αTτNν τNν τρ&π�ν εBσ<γεται µ3σyω
τ@ν µαθηµατικ@ν ν3α θεωρCα �ρ&ν�υ κα0 τ&π�υ κα0 συµφωνε� εBς µεγ<λ�ν Mαθµ&ν,
Dς θ4 �π�δει�θU, �µ3σως, κα0 πρNς τ(ν φιλ�σ�φCαν �ρ&ν�υ τ�Q Aριστ�τ3λ�υς.

GIστ�ρικ@ς Kµως εVναι σαφ3ς, Kτι A AρισµNς τ�Q �ρ&ν�υ LπN τ�Q Πλ<των�ς πιθαν@ς
παρεν�*θη. AκριM3στερα: κατεν�*θη λεκτικ<, �λλ4 π�λλ%ς �ναλ�σεις τ�Q Aρισµ�Q
της Dς κιν*σεως τ,ς σφαCρας Lπ,ρ6αν φιλ�λ�γικ3ς, 9�ι φιλ�σ�φικ3ς. T(ν Mαρυσ*-
µαντ�ν αTτ(ν διαπCστωσιν συν<γω 5κ τ,ς Lπαρ���σης σ�3σεως µετα6` τ�Q �ρ1ν�υ
κα0 τ�Q µετα�αλλ�µ@ν�υ κατ4 τNν Πλ<τωνα, 5ν �ντιθ3σει πρNς τN “J-�ρ�ν�ν”, �µε-
τ<Mλητ�ν κα0 �κCνητ�ν, τN αJ%νι�ν (τ�Q ΠαρµενCδ�υ). GH σ�3σις τ�Q �ρ1ν�υ τ�� Πλ�-
των�ς πρNς τNν µακρ�σκ�πικν �ρ1ν�ν τ;ς θεωρ(ας �ρ1ν�υ κα! τ1π�υ θ4 �π�δει�θU,
κατωτ3ρω.

GYψCστης σηµασCας εVναι a σαφ(ς δι<κρισις µετα6` τ@ν δ�� φιλ�σ�φικ@ν κατη-
γ�ρι@ν LπN τ�Q Πλ<των�ς: Aφ’ \νNς µ%ν παρελθ1ντ�ς κα0 µ@λλ�ντ�ς κα0 �φ’ \τ3ρ�υ
τ�Q παρ1ντ�ς. EBς µ&ν�ν τN παρν διαπιστ�Qται a φυσικ( πραγµατικ&της. GH �ρ�3-
γ�ν�ς κα0 στ�ι�ειXδης de facto �π&δει6ις τ,ς πραγµατικ&τητ�ς 5πιτυγ�<νεται δι4 τ,ς
1πλ,ς παρατηρ*σεως. Aλλ4 �κ&µη κα0 a 1πλ�υστ<τη παρατ*ρησις τ,ς φ�σεως
πραγµατ�π�ιε�ται εBς Wνα κα0 µ�ναδικNν στ�ι�ε��ν τ�Q καιρ�Q: εBς τN παρν τ�Q πα-
ρατηρητ�Q. GH �π&δει6ις εVναι 1πτ( δι4 τ,ς �µ3σ�υ αBσθητ�π�ι*σεως τ,ς εBκ&ν�ς τ,ς
πραγµατικ&τητ�ς µ3σyω τ@ν αBσθητηρCων Eργ<νων τ�υ.

Aντιθ3τως, τN παρελθν κα0 τN µ@λλ�ν φ3ρ�υν σαφ, τNν µεταφυσικNν �αρακτ,ρα:
O� δ�� αTτ%ς διαφ�ρετικ%ς �ρ�νικ%ς κατηγ�ρCες τ�Q Πλ<των�ς διαφε�γ�υν τ,ς �µ3-
σ�υ παρατηρ*σεως, εVναι �πρ&σιτες εBς τ4 αBσθητ*ρια 9ργανα τ�Q �νθρXπ�υ κα0 δ%ν
�π�τελ�Qν �ντικεCµεν�ν �µ3σ�υ φυσικ,ς πραγµατικ&τητ�ς. T�Qτ� δ%ν συµMαCνει εBς
τ(ν περCπτωσιν παντNς φυσικ�Q �ντικειµ3ν�υ, Kταν τ�Qτ� εLρCσκεται εBς τN παρ&ν.

«... CHµ@ρας γ�ρ κα! ν.κτας κα! µ;νας κα! Fνιαυτ�.ς, �8κ Nντ�ς πρ!ν �8ρανν γε-

ACωνι,της → �Aπεικ,νισις → K#νησις → Mετα6�λ5 → Xρ,ν�ς

Σ�. 2. CO �ρ1ν�ς κατ� τν Πλ�τωνα, 7πως κα! κατ� τν Σ�φ�κλ;, �π�τελε5 καταγραφ�ν
παρατηρ�υµ@ν�υ Hπ τ�� �νθρ%π�υ συν1λ�υ µετα��λIν. T ν@�ν κα! συναρπα-
στικν εJς τν �ρ1ν�ν τ�� Πλ�των�ς συν(σταται εJς τ�ν διαπ(στωσιν τ;ς Hπακ�;ς
τ�� �ρ1ν�υ εJς τ�9ς ν1µ�υς τIν �ριθµIν. T��τ� εUναι �π�λ.τως σ.µφων�ν πρς τ�ν
σ.γ�ρ�ν�ν µαθηµατικ�ν θεωρ(αν τIν �πεικ�ν(σεων.
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ν@σθαι (συσ�ετισµNς τ,ς µεταM�λ,ς πρNς τNν �ρ&ν�ν), τ1τε tµα Fκε(νhω �υνισταµ@νhω
τ�ν γ@νεσιν α8τIν µη�ανLται τα�τα δ6 π�ντα µ@ρη �ρ1ν�υ, κα! τ τ’ Mν τ τ’ Eσται
�ρ1ν�υ γεγ�ν1τα εbδη, x δ� φ@ρ�ντες λανθ�ν�µεν Fπ! τ�ν �yδι�ν �8σ(αν �8κ ^ρθIς.
Λ@γ�µεν γ�ρ δ� {ς Mν Eστι τε κα! Eσται, τT; δ6 τ Eστι µ1ν�ν κατ� τν �ληθ; λ1γ�ν
πρ�σ=κει, τ δ6 Mν τ τ’ Eσται περ! τ�ν Fν �ρ1νhω γ@νεσιν J��σαν πρ@πει λ@γεσθαι...».

TN �ωρC�ν «... CHµ@ρας γ�ρ κα! ν.κτας κα! µ;νας κα! Fνιαυτ�.ς...» τ�Q Πλ<των�ς
5κ τ�Q διαλ&γ�υ «T(µαι�ς» 5πιθυµ@ ν4 φ3ρω εBς σ�γκρισιν πρNς �ντCστ�ι��ν �ωρC�ν
τ�Q Newton 5κ τ@ν “Principia...”: «Absolute true and mathematical time, of itself, and from
its own nature, flows equably without relation to anything external, and by another name
is called duration: relative, apparent, and common time, is some sensible and external
(whether accurate or unequable) measure of duration by means of motion, which is
commonly used instead of true time; such as an hour, a day, a month, a year...»

�Aν κα0 δ�ναµαι ν4 Lπ�θ3σω Kτι A Newton 5γνXρι7ε τN κεCµεν�ν τ�Q Πλ<των�ς,
εBσ<γει (A Newton) τ(ν ν3αν Jπ�ψιν, καθ’ uν A �ρ&ν�ς «flows equably without relation
to anything external». GH Jπ�ψις αTτ( τ�Q Newton �π�κλCνει �πN τ(ν Jπ�ψιν τ�Q Πλ<-
των�ς· A Πλ<των �π�δCδει τ(ν γ3νεσιν τ�Q �ρ&ν�υ 9�ι µ&ν�ν εBς τ(ν κCνησιν �λλ4 κα0
εBς τ(ν 5ν τy@ παρ&ντι παρατ*ρησιν. Aντιθ3τως A Newton γρ<φει «without relation to
anything external», A Aπ���ς, Dς �πεδεC�θη, εBς τ(ν Xρ�ν�τ�π�λ�γCαν δηµι�υργε� τ0ς
πρ�ϋπ�θ3σεις δι4 τ4 παρ<δ�6α τ,ς θεωρCας τ@ν κM<ντων.

Συναφ@ς �ναφ3ρει A Πλ<των: «... κα0 πρNς τ��τ�ις τ4 τ�ι<δε, τ& τε γεγ�νNς εVναι
γεγ�νNς κα0 τN γιγν&µεν�ν εVναι γιγν&µεν�ν, Pτι δ% τN γενησ&µεν�ν εVναι γενησ&µε-
ν�ν κα0 τN µ( |ν µ( |ν εVναι, �ν �Tδ%ν �κριM@ς λ3γ�µεν...». Eν@ κατ4 τNν Newton
π2ν τµ,µα �ρ&ν�υ εVναι ταυτ&σηµ�ν πρNς ���δ*π�τε Wτερ�ν τµ,µα �ρ&ν�υ, τN πα-
ρελθNν f τN µ3λλ�ν, A Πλ<των διακηρ�ττει, Kτι λ3γ�µεν �νακρCMειες, 54ν Bσ�υρι7&-
µεθα, Kτι τN γεγ�νNς (δηλαδ( K,τι P�ει �δη γCνει εBς τN παρελθNν) εVναι (κα0 εBς τN
παρNν) «γεγ�ν&ς», δηλαδ( τN γεγ�νNς εVναι δι<φ�ρ�ν τ�Q γιν�µ3ν�υ κα0 τN παρελ-
θNν εVναι δι<φ�ρ�ν τ�Q παρ&ντ�ς.

�Oθεν, a δι<κρισις αTτ( τ�Q Πλ<των�ς εVναι λCαν �TσιXδ�υς σηµασCας �πN τ,ς
σκ�πι2ς τ,ς KMαντικ,ς θεωρCας δι4 τ(ν \ρµηνεCαν τ@ν φαιν�µ3νων τ�Q µικρ�κ&-
σµ�υ τ@ν κM<ντων, Kπως �π�δεικν�εται εBς τ(ν Xρ�ν�τ�π�λ�γCαν.

Θ4 συνε�Cσωµε τ(ν Pρευν< µας εBς πρ�σε�, τε��η τ�Q «∆αυλ�Q».



HΠA, E�ρ	πη κα� �λλην�τ�υρκικ�
Στ�ν περ	πτωση τν Bαλκαν	ων µ�ς λ�νε, �τι � π�λεµ�ς γ	νεται γι� τ� δικαι�µατα τν

K�σσυφ�πεδινν, µι�ς #�$φτας %νθρ�πων (σ( σ#�ση µ( τ�)ς K�$ρδ�υς στ�ν T�υρκ	α),
π�) � %µερικανικ,ς λα,ς �-τε .�ρει π�/ 0ρ	σκεται. E3ναι �µως .εκ4θαρ�, �τι � π�λεµ�ς δ(ν
0�5θησε τ�/ς K�σσυφ�π�δι�υς. 6Aντ	θετα 8κµηδ�νισε τ�ν πρ, τ�/ π�λ�µ�υ π�λυ4νθρωπη
%λ0αν�φωνη πλει�ν�τητα τ�/ K�σσυφ�πεδ	�υ. 9H %κ�λ�υθ�$µενη δ( τακτικ� µεγαλ�νει
τ’ %δι�.�δ4 τ�υς.

9H %π4ντηση θ� πρ�π<η ν� 0ρ	σκεται στ, �τι = κυ0�ρνηση τν H.Π.A. στ�#ε$ει %λλ�/ κι
?#ι �τι @#�υµε ν� κ4ν�υµε µ( πε	σµατα =γετν. 9H 8πιλ�γ5, µετ� %π, µελ�τη 8τν, ν� γ	ν<η
π�λεµ�ς στ� Bαλκ4νια, @γινε, γιατA = περι�#� αBτ� ε3ναι = %#	λλει�ς πτ�ρνα τCς EBρ�πης.
ΓιατA ν’ %π�κλειστ<C τ, 8νδε#�µεν�, �τι = κυ0�ρνηση τν H.Π.A. 8λπ	Eει στ� δι4σπαση τCς
EBρ�πης γι� ν� τ�ν γ�νατ	σ<η. T, παι#ν	δι ε3ναι σ�0αρ�τερ� καA τ� συµφ�ρ�ντα π�λ) πι,
Eωτικ4. FAν = EBρ�πη, µ( δεσπ�E�υσα δ$ναµη τ�ν Γερµαν	α, πρ�#ωρ5σ<η στ� σ#�δι4 της,
τ�τε θ� κινδυνε$σ�υν τ� G0ραϊκ� συµφ�ρ�ντα στAς H.Π.A. κι %λλ�/ –παλαι�A λ�γαριασµ�	.

Στ�ν 9Eλλ4δα �µως τ, πρ�0ληµα θ� µεγαλ�σ<η καA #ρει4Eεται διπλC πρ�σ�#5. ∆(ν ε3ναι
τυ#α	α = %π, 8π	σηµα #ε	λη %ναφ�ρ� σ( π�λεµ� µετα.) 9Eλλ4δας καA T�υρκ	ας καA µ4λι-
στα στ� συν�#εια τCς %νακ�ιν�σεως, �τι τ,  6Iσρα�λ συνεργ4Eεται µ( τ�ν T�υρκ	α Mδια	τε-
ρα στ,ν στρατιωτικ, τ�µ�α καA δ(ν ε3ναι τυ#αN� γεγ�ν,ς = 8ν	σ#υσ5 της. T� σεν4ρια π�-
λ�µ�υ µετα.) 9Eλλ4δας καA T�υρκ	ας πρ�πει ν� 8ντ4σσωνται κι αBτ� στ, γενικ�τερ� σ#�-
δι� περA EBρ�πης. OEτσι, Pν γ	ν<η κι αBτ,ς � π�λεµ�ς, θ� πετ$#�υν «µ’ Rνα σµπ4ρ� τρ	α τρυ-
γ�νια». ∆$� 8.�υθενωµ�νες #ρες, π�) θ� Eητιανε$�υν τ�τε τ� κεφ4λαι4 τ�υς γι’ %ν�ικ�-
δ�µηση, µι� πληγωµ�νη EBρ�πη ν� E<C Tπ, τ, φ4σµα %πρ�0λεπτων 8.ελ	.εων καA συγ-
#ρ�νως µι� 8νισ#υµ�νη Mσραηλιν� π�λεµικ� 0ι�µη#αν	α. 6Aν5µπ�ρα κρ4τη γ$ρω %π, τ,
6Iσρα�λ ε3ναι = Mσ#)ς τ�/ 6Iσρα�λ (ν� γιατA δ(ν πCγαν �U S300 στ�ν K$πρ�) καA µ( µ	α λα-
0ωµ�νη EBρ�πη 8λα#ιστ�π�ιεNται � κ	νδυν�ς στ� �Mκ�ν�µικ4 τ�υς συµφ�ρ�ντα.

9H συνδρ�µ� τCς EBρ�πης στ�ν 8.ε$ρεση διε.�δ�υ %π, τ� πρ�0λ5µατα, π�) δηµι�υρ-
γ�/ν Xλλ�ι στ�ν 9Eλλ4δα, ε3ναι %παρα	τητη γι� τ, συµφ�ρ�ν καA τCς Yδιας τCς EBρ�πης.
OU λ$σεις π4ντως θ� πρ��λθ�υν %π, τ�ν 9Eλλην�σ$νη, 8µ�ς τ�)ς Yδι�υς, %ρκεN ν� συνει-
δητ�π�ι5σ�υµε �τι �λ�ι µαEA πρ�πει:

N� σ#εδι4E�υµε σωστ� τ�ν Xµυν4 µας, 8πενδ$�ντας περισσ�τερ� στ�ν Gλληνικ� τε-
#ν�λ�γ	α, %ναγνωρ	E�ντας %π, π�/ πρ��ρ#εται � κ	νδυν�ς καA κ4ν�ντας συνε#ς κα-
ταν�ητ, στ�)ς T�$ρκ�υς, π]ς Rνας π�λεµ�ς µετα.$ µας θ� ^φελ5σ<η µ�ν� τρ	τ�υς.
N� 8ργαστ�/µε γι� τ�ν _δρυση Gν,ς Bαλκανικ�/ 6Oργανισµ�/ Συνεργασ	ας καA 6Eνη-
µ�ρωσης, γι� ν� µ�ν τρ�µ4E<η � Rνας τ,ν Xλλ�ν καA ν’ %ναλαµ04νωνται @ργα %π, κ�ι-
ν�/.
N� δυναµ�σ�υµε τ�ν παρ�υσ	α µας σ’ �λη τ�ν EBρ�πη, µιλντας στ�)ς λα�$ς της γι�
τ� κ�ιν4 µας συµφ�ρ�ντα, π�λιτιστικ4, �Mκ�ν�µικ4, στρατηγικ4.
N� `ργαν�σ�υµε συµµα#	ες στAς HΠA, aστε ν� Tπ4ρ.�υν εBν�ϊκ�τερες Mσ�ρρ�π	ες σ(
�τι %φ�ρb� στ�ν π�λιτικ5 τ�υς στ�ν περι�#5 µας, κινητ�π�ιντας τ�ν Gλληνικ� �µ�γ�-
νεια.
N� 0γ�/µε 8πιτ�λ�υς %π, τ, τ�λµα τCς µικρ�κρατικCς ν��τρ�π	ας καA ν� .αναρµεν	-
σ�υµε στ�)ς ̂ κεαν�)ς τCς παγκ�σµιας Gλληνικ�τητας, 8παναφ�ρ�ντας τ�ν Gλληνικ� λ�-
γικ5.

Πρ�ϋπ�θεση γι’ �λα αBτ� ε3ναι = καταν�ηση %π, τ�)ς πνευµατικ�)ς καA π�λιτικ�)ς
φ�ρεNς µας τCς πρ��λευσης τ�/ κινδ$ν�υ κι = %ν4ληψη πρωτ�0�υλιν σ( συνεργασ	α µ(
τ�)ς eEλληνες τ�/ 8.ωτερικ�/. Xρει4E�νται γρ5γ�ρες κι 8.αιρετικ� πρακτικ(ς 8ν�ργειες.

Nικηφ�ρ�ς Π�λ�της
6Aγγλ	α

5.

4.

3.

2.

1.



OU π�λεις κατ� τ�ν µινωικ� 8π�#� ε3#αν γεωδαιτικ� καA %στρ�ν�µικ� %λληλ�ε.4ρ-
τηση µ( παγκ�σµι� σηµεN� %ναφ�ρ�ς τ�ν Kνωσ�, = �π�	α 0ρ	σκεται µαEA µ( τ�ν Φαι-
στ, καA τ�ν Π4φ� τCς K$πρ�υ στ,ν 35° παρ4λληλ�, � %ριθµ,ς δ( τν φ$λλων π�) @#�υν
�U ρ�δακες καA τ� δι4φ�ρα ̀ ν�µαE�µενα σ5µερα «%στ�ρια», ε3ναι #αρακτηριστικ,ς τ�/
κ4θε γεωγραφικ�/ παραλλ5λ�υ. OEτσι µπ�ρ�/µε %π, τ� Eωγραφικ� µ( ρ�δακες ν� δια-
κρ	νωµε, Pν Rνα %γγεN� @#<η σ#�ση π.#. µ( τ�ν Kρ5τη i µ( τAς MυκCνες, π�) 0ρ	σκ�νται
στ,ν 38° παρ4λληλ�. OU π�λεις µετα.$ τ�υς σ#ηµατ	E�υν Mσ�σκελC τρ	γωνα: τ, τρ	γω-
ν� Kνωσ�ς-Σπ4ρτη-∆ωδ�νη ε3ναι Mσ�σκελ(ς �πως καA τ� τρ	γωνα 6Oλυµπ	α-∆ελφ�	-
6AθCναι, Σπ4ρτη-6AθCναι-∆Cλ�ς, Σπ4ρτη-∆ωδ�νη-6AθCναι, ∆ελφ�A-OAργ�ς-6AθCναι
κ.X. 9O πρ�σανατ�λισµ,ς τν Uερν γιν�ταν µ( 04ση lρισµ�να Gστιακ� κ�ντρα (�µφα-
λ	
ς) �πως π.#. τ�)ς ∆ελφ�$ς, τ�ν ∆Cλ�, τAς Σ4ρδεις, τ, Uερ, τ�/ OAµµων�ς ∆ι,ς στ�ν
?αση Σ	0α τCς AMγ$πτ�υ, τ, �π�N� ε3#ε κτ	σει τ, 570 π.X. � Φαρα] OAµασις στ, ?ν�µα
τ�/ 9Hλ	�υ OAµµωνα. 9YπCρ#ε δ( 8κεN µαντεN�, τ, �π�N� συµ0�$λεψε τ,ν M�γα 6Aλ�-
.ανδρ�, �τι ε3ναι αBτ,ς π�) δικαι�/ται ν� κυριαρ#5σ<η στ�ν AYγυπτ�. OU δυν4στες τν
AMγυπτ	ων ε3#αν 8κτραπC %π, τ, σ$στηµα αBτ�, στ, �π�N� πρ�σπ4θησε ν� τ�)ς 8πα-
ναφ�ρ<η � Φαρα] 6A#ενατν #ωρAς 8πιτυ#	α. 6Aργ�τερα � Mεν�λα�ς, κ4τ�#�ς τCς γν�-
σης τCς γεωδαισ	ας %π, τ,ν πρ�γ�ν� τ�υ Θυ�στη, %ναν�ωσε τ, σ$στηµα αBτ, τ�/ %π�-
τατ�υ παρελθ�ντ�ς, #τ	E�ντας τ�ν K4νωπ� σ#εδ,ν π4νω στ� 8ρε	πια τCς πρ�δυναστικCς
πρωτε$�υσας Mπε#ντ�τ, = �π�	α 8ναρµ�νιE�ταν γεωδαιτικ� µ( µι� σειρ� �µφαλν τ�/
0�ρει�υ =µισφαιρ	�υ. (Bλ. περισσ�τερα εMς Θ. Mανι�, «T� �γνωστα µεγαλ	υργ�µατα
τν �ρ�α�ων �Eλλ�νων»). Θαυµ4σαµε τAς γεωδαιτικ(ς γν�σεις τν Mινωιτν σ( συν-
δυασµ, µ( τ�ν θρησκευτικ� συνε	δησ5 τ�υς, �ταν 8ρευνντας παρατηρ5σαµε τ� G.Cς:

1) T, `µφ4λι� πεδ	� τCς Kνωσ�/, τ, �π�N� qταν κ�ντρ� γεωδαιτικCς %ναφ�ρ�ς, 0ρ	-
σκεται στ, 0αρ$κεντρ� (κ�ντρ� 04ρ�υς), δηλαδ� στ, σηµεN� τ�µCς τν µεσ�καθ�των τ�/
Mσ�σκελ�/ς τριγ�ν�υ, τ�/ �π�	�υ = πρ�0�λ� @#ει κ�ρυφ(ς τ� µεγ4λα λατρευτικ� σπ5-
λαια 6Aρκαλ�#ωρ	�υ-Ψυ#ρ�/-Σκ�τειν�/, τ, κ�ντρ� τ�/ �π�	�υ 0ρ	σκεται κ�ντ� στ,
%ερ�δρ�µι� Kαστελλ	�υ Πεδι4δ�ς στ,ν ν�µ, 9Hρακλε	�υ Kρ5της καA συγκεκριµ�να λ	-
γ� 0�ρει�ανατ�λικ� τ�/ #ωρι�/ EBαγγελισµ�ς.

!Oµφαλ	
ς στ�ν %ρ#αι�τητα #αρακτ5ριEαν καA τ� γεωγραφικ� κ�ντρα. 6E. Xλλ�υ =
σωστ� `ν�µασ	α ε3ναι !Oµφ#λι	ν π&δ	ν = πεδ	�ν = = µεσ�#ωρι� κατ� τ,ν N. Σταυρα-
κ4κη. KαA � Spratt τ�π�θετεN τ, πεδ	� αBτ, στ�ν σηµεριν� πεδι4δα τ�/ Kαστελλ	�υ τCς
8παρ#	ας Πεδι4δ�ς (δ(ν γνωρ	Eω, 8�ν = τ�π�θ�τηση τ�/ Spratt @#ει γεωµετρικ� στη-
ρ	γµατα) καA τAς Θεν(ς στ, σηµεριν, #ωρι, Σαµπ�ς τCς Yδιας 8παρ#	ας 0�ρει�δυτικ� τ�/
Kαστελλ	�υ.

6Aπ, τ�ν πεδι4δα τ�/ Kαστελλ	�υ πηγ4Eει � π�ταµ,ς Kαρτερ�ς, � %ρ#αN�ς 6Aµνισ,ς
i Tρ	των. Kατ� τ,ν ∆ι�δωρ� τ,ν Σικελι�τη στ�ν περι�#� τν πηγν τ�/ Tρ	των�ς γεν-
ν5θηκε = 6Aθην� %π, τ,ν ∆	α, καA %π, αBτ,ν τ�ν @λεγαν Tριτ�γ�νειαν. «Mυθ	λ	γ	*σι
δ+ κα- τ.ν !Aθην1ν κατ� τ.ν Kρ�την 3κ ∆ι5ς 3ν τα6ς πηγα6ς τ	* Tρ�των	ς π	ταµ	*
γεννηθ7ναι, δι5 κα- Tριτ	γ&νειαν �ν	µασθ7ναι. :Eστι δ+ κα- ν*ν ;τι περ- τ�ς πηγ�ς
τα<τας =ερ5ν >γι	ν τ7ς θε	* τα<της, 3ν ?@ τAπ?ω τ.ν γ&νεσιν αBτ7ς Cπ#ρDαι µυθ	λ	-
γ	*σι». 9H Yδια = λ�.η !Aθην1, στ�ν Kρητικ� δι4λεκτ� !Aτ#να (T�ν στ�ν Kρ5τη � ∆	ας),

"O γεωδαιτικ(ς τριγωνισµ(ς τ+ν π�λεων
κα� τ+ν ,ερ+ν τ-ς Mινωικ-ς Kρ0της

ΠAΓKOΣMIO ΣHMEIO ANAΦOPAΣ H KNΩΣOΣ



8τυµ�λ�γικ� Gρµηνε$ει τ� παραπ4νω. 9H τ�π�θ�τηση τ�/ Pape, �τι �U Θεν(ς ε3ναι στ,
KαννA Kαστ�λλι, Xρα τ, 6Oµφ4λι�ν πεδ	�ν, π�) %ναφ�ρει � Kαλλ	µα#�ς στ,ν «EYµν	ν
πρ5ς τ5ν ∆�α», �τι ε3ναι στ�ν κ�ιλ4δα µετα.) Kνωσ�/ καA τ�/ #ωρι�/ αBτ�/, ε3ναι λαν-
θασµ�νη, %φ�/ δ(ν στηρ	Eεται π�υθεν4. 9O µ/θ�ς τ�/ Kαλλ	µα#�υ, �ταν λ�γ<η �τι �U K$-
δωνες καλ�/σαν 6Oµφ4λι�ν τ, µ�ρ�ς π�) @πεσε � `µφαλ,ς τ�/ νε�γ�ννητ�υ ∆	α, Tπ�-
κρ$πτει τ,ν γεωδαιτικ, `µφαλ, τ�/ γεωδαιτικ�/ `µφαλ	�υ πεδ	�υ τCς Kνωσ�/.

2) T, σηµεN� �π�υ 0ρ	σκεται = %ρ#α	α π�λις τν Mαλ	ων µ( τ� σηµεNα �π�υ 0ρ	σκ�-
νται τ� Uερ� σπ5λαια Ψυ#ρ�/ καA Σκ�τειν�/ σ#ηµατ	E�υν Mσ�σκελ(ς τρ	γων� µ( κ�-
ρυφ� τ� M4λια. OE#�µε δηλαδ� στAς %π�στ4σεις: Σπ5λαι� Σκ�τειν�/ - Σπ5λαι� 6Aρκα-
λ�#ωρ	�υ = Σπ5λαι� 6Aρκαλ�#ωρ	�υ - Σπ5λαι� Ψυ#ρ�/, Ψυ#ρ,-M4λια = M4λια-Σκ�-
τειν�.

3) 9H %π�σταση µετα.) Kνωσ�/ - 6Aρκαλ�#ωρ	�υ = Σπηλα	�υ Σκ�τειν�/ - Σπηλα	�υ
6Aρκαλ�#ωρ	�υ.

4) Περιφ�ρεια κ$κλ�υ µ( %κτNνα τ�ν %π�σταση 6Aρκαλ�#�ρι - Ψυ#ρ, καA µ( κ�ντρ�
τ, 6Aρκαλ�#�ρι περν� %π, Σκ�τειν, καA Kνωσ�.

9O EB5µερ�ς %ναφ�ρει, �τι �U παν4ρ#αι�ι eEλληνες Mινωικ�A KρCτες �δηγ�$µεν�ι Tπ,
τ�/ ∆ι,ς ε3#αν 8π�ικ	σει τ�ν 6Aρα0	α, τ�ν Περσ	α, τ� νησι� τ�/ 6Iνδικ�/ 6Ωκεαν�/, τ�ν
νCσ� Παγ#α	α, τ�ν Mεσ�π�ταµ	α, �π�υ π�λ) %ργ�τερα ̂ ν�µ4σθηκαν Σ�υµ�ρι�ι καA τ,ν
E-.ειν� Π�ντ�, �π�υ 8µφαν	σθηκαν καA 8γκαταστ4σθηκαν lς X4λυ0ες. Φιλ�λληνες
6Iνδ�A τCς Kαλκ�$τας λ�νε: «Πιστε$�υµε, �τι xρθαµε %π’ τ�ν Kρ5τη π�λ) πρAν %π, τ,ν
6Aλ�.ανδρ� (τ�Bλ4#ιστ�ν κ4π�ι�ι %π, 8µ�ς). Kρητικ(ς σφραγ	δες @#�υν %νακαλυφθC
στ�ν περι�#5 µας. T, λιµ4νι Γι�νγκ qταν π�λ) %ρ#αN� λιµ4νι, καA = Uστ�ρ	α τν πραγ-
µατικν 6Aργ�ναυτικν πρ�πει ν� ε3ναι κρυµµ�νη 8κεN» («OMκ�ν�µικ,ς Tα#υδρ�µ�ς»,
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6-10-94). M5πως αBτ� = λεγ�µενη «Mνδ�ευρωπαϊκ� γλσσα» καA = κ4π�ια «Xγνωστη µε-
σ�γειακ�» θ� @πρεπε ν� λ�γεται 9Eλλην�κρητ�µινωϊκ5; 9O %ρ#αι�λ�γ�ς S. K. Chattergi
στ, κεφ4λαι� τ�/ περ	φηµ�υ 0ι0λ	�υ τ�υ «�Iστ	ρ�α κα- π	λιτισµ5ς τ	* !Iνδικ	* λα	*»
?#ι µ�ν4#α παραδ�#εται τ�ν µεγ4λη µεταν4στευση %π, τ� νησι� τ�/ AMγα	�υ µ( 8π	-
κεντρ� τ� νCσ� Kρ5τη, %λλ� 8πιµ�νει στ�ν καταγωγ� τ�/ Mνδικ�/ λα�/ %π, τ�)ς «πρ�-
�λληνες» τ�/ AMγα	�υ. eEνας 6Iνδ,ς %ρ#αι�λ�γ�ς, %ναEητντας παλι�)ς 0�υδδικ�)ς
να�)ς στ, Πακιστ�ν τ, 1922, 0ρCκε τ,ν Rνα µετ� τ,ν Xλλ� R.ι σφραγιδ�λιθ�υς µ( εMκ�-
ν�γραφικ� %ν4γλυφη παρ4σταση τ�λειας τ�#νης. M� κατ�ρθ�ν�ντας ν� Gρµηνε$σ<η
αBτ�$ς, %π�τε	νεται στ,ν %νατ�λιστ� %ρ#αι�λ�γ� Sir John Marshal, στ,ν �π�N� παρ�-
δωσε τ� εTρ5µατ4 τ�υ. Στ� 1925 @γινε γνωστ�, �τι κ4π�ια σ#�ση %ν4µεσα σ’ αBτ�)ς
τ�)ς δακτυλι�λιθ�υς πρ�πει ν� Tπ4ρ#<η µ( τ�ν εMκ�ν�γραφικ� παρ4σταση τ�/ ∆	σκ�υ
τCς Φαιστ�/.

Σ( µ	α πρ�σφατη %νακ�	νωση τ�/ καθηγητC τCς θεωρητικCς φυσικCς τ�/ πανεπι-
στηµ	�υ τCς Γι�κ�#4µα Γι�σ	ρ� Tακ4ν�, = �π�	α %ναφ�ρεται στ�ν �µ�ι�τητα τCς Mι-
λ5τ�υ πρ,ς τ�ν µητρ�π�λ5 της M	λατ�ς τCς Kρ5της· �µ�ι�τητα τ�π�γραφικ5, π�λε�-
δ�µικ5, %ρ#ιτεκτ�νικ� καA π4νω %π’ �λα γεωγραφικ5, δ(ν %φ5νει %µφι0�λ	α, π]ς �U
�Mκιστ(ς τCς Mιλ5τ�υ µετ�φεραν στ� ν�α πατρ	δα τ�υς τAς γεωγραφικ(ς γν�σεις τν µη-
τρ�π�λιτικν %ρ#ε	ων. 9H µινωϊκ� %π�ικιακ� δραστηρι�τητα, = �π�	α πρ�σδι�ρ	Eεται
xδη στ� µ�σα τCς 2ης π.X. #ιλιετ	ας, 8ντ4θηκε %π, τ� µεγ4λη @κρη.η τ�/ =φαιστε	�υ
τCς Θ5ρας. OU πρ�σφυγες-Xπ�ικ�ι µετ�φεραν στAς ν�ες πατρ	δες τ�υς �,τι π�λ$τιµ� µπ�-
ρ�/σαν ν� διασ�σ�υν. 9H �Bρ4νια σφαNρα, π�) 0ρ�θηκε στ�ν κατ�#� τ�/ ΘαλC τ�/
Mιλ5σι�υ καθ]ς καA �U γν�σεις τ�/ µεγ4λ�υ αBτ�/ σ�φ�/, στ, 8νεργητικ, τ�/ �π�	�υ
πρ�στ	θεται καA = συγγραφ� τ�/ 0ι0λ	�υ «Nαυτικ. !Aστρ	λ	γ�α», θ� πρ�π<η ν� ε3#αν
πρ��λευση τ� µινωικ� Kρ5τη. 9H µινωικ� γεωγραφ	α διακρ	νεται ε-κ�λα στAς γεωδαι-
τικ(ς καA τ�π�γραφικ(ς %ντιλ5ψεις τν Mινωιτν κατασκευαστν καA %π�	κων. 9O συγ-
γραφ�ας τ�/ «KαταλAγ	υ τν Πλ	�ων» στ� B ραψ�ωδ	α τCς !Iλι#δας %ναφ�ρει, �τι �U
Mινω�τες, π�) συν�δευαν τ, στ�λ� τ�/ 6Iδ�µεν�α στ�ν 8κστρατε	α τCς Tρ�	ας, πρ��ρ-
#�νταν %π, Gκατ, π�λιτεNες.

∆(ν θ� ε3ναι @κπλη.η, Pν διαπιστωθ<C %π, τAς %ρ#αι�λ�γικ(ς %νασκαφ�ς, �τι αBτ(ς
qταν κατανεµηµ�νες σ$µφωνα µ( τ,ν γεωδαιτικ, τριγωνισµ�, π�) �πως %ναφ�ραµε
Tπ4ρ#ει στ� Uερ� σπ5λαια. T, µαντεN� τ�/ 6Oµφαλ�/ στ, 6Oµφ4λι�ν Π�δ�ν (πεδ	�) στ,
Kαστ�λλι Πεδι4δ�ς, σ( συγκεκριµ�ν� γεωγραφικ, πλ4τ�ς, aστε ν� %π�τελ<C κλειδA Tπ�-
λ�γισµ�/ γι� τAς γεωγραφικ(ς %π�στ4σεις 0�ρε	�υ καA ν�τ	�υ =µισφαιρ	�υ, ε3ναι Rνα
γεγ�ν,ς π�) σηµατ�δ�τ<C τ�ν 8.�λι.η π�) ε3#αν �U Mινω�τες στ,ν #ρ� αBτ�ν. M4λιστα
= παρ�υσ	α τν Mινωιτν Uερ�ων («Kρ7τες �π5 Kνωσ	* Mινω�	υ», «!OργιAνες») στ,ν
`µφαλ, τ�/ κ�σµ�υ, στ�)ς ∆ελφ�$ς, �πως %ναφ�ρεται στ,ν 9Oµηρικ, «EYµν	ν εJς !AπAλ-
λωνα», %π�τελεN 8πιπρ�σθετη µαρτυρ	α, π�) Tπ�δηλ�νει τ� σ#�ση τν δ$� περι�#ν
µ( τ�ν Uερ� γεωγραφ	α. 9H ναυσιπλ��α τν Mινωιτν στ,ν 6Aτλαντικ, �πωσδ5π�τε γι-
ν�ταν µ( 04ση κ4π�ιες γ5ινες καA %στρ�ν�µιικ(ς συντεταγµ�νες. T, π�ρασµα %π, τ�ν
ναυτικ� %στρ�λ�γ	α στ� συστ5µατα γεωγραφικν συντεταγµ�νων TπCρ.ε περ	πλ�κ�,
%φ�/ αBτ�A π�) καθι�ρωσαν τ� γεωγραφικ� µ5κη καA πλ4τη (στ�ν %ρ#�γ�νη γεωδαι-
τικ� µ�ρφ�) #ρει4στηκε ν� 8πιστρατε$σ�υν τAς 8µπειρ	ες %µ�τρητων τα.ιδ	ων καA τ�ν
γν�ση τν 0ασικν 8πιστηµν τCς 8π�#Cς τ�υς.

Γεγ�ν,ς ε3ναι, �τι �U ρ	Eες τCς γεωγραφ	ας καA τCς γεωδαισ	ας .εκιν�νε %π, τ,ν Mι-
νωικ, #ρ� καA στAς �π�ιες παρακαταθCκες τν %ρ#α	ων Kρητν ναυτικν καA 8.ε-
ρευνητν.

1Aντ	νης Θ. Bασιλ?κης
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Φ��νικες στAν KBπρ�

Xαρ#! µ+ πληµµυρ�Mει N �αρ#, κ#θε φ	ρ� π	
 Oλ&πω ν� σπαρταρ	*ν σ�ν
ψ#ρια στ.ν στερι� Qσ	ι ν	µ�M	υν, Qτι εRναι δυνατ5 ν� τ� O#λ	υν µαM� µ	υ.
Π	ιAς Mαρτ-ν Mπερν#λ, π	ιAς �λησµAνητ	ς Nτιρ	M&λ... !Eδ Sµιλ	*µε γι�
τ5ν Tναν κα- τ5ν µ	ναδικA. ABτ5ς �φησε π�σω τ	υ κα- MπαµπινιUτηδες κα-
Mαρων�τηδες κα- Nτ	*µες κα- Qλ	υς τ	
ς λ	ιπ	<ς. :Aσε π	
 µαM� τ	υ δ+ν
;�ω �ν#γκη ν� σπ&ρνω φ	ινικικ+ς 3πιγραφ&ς, Qπως ;κανα στ.ν Kρ�τη κα-
κινδ<νεψα ν� µ+ σπ#σ	υν στ5 D<λ	 	= Kρητικ	�, π	
 µ+ ;πιασαν στ� πρ#σ-
σα. :Eλαµψε φς. Mεγ#λε Για�O&, κα- θαυµαστ� τ� ;ργα σ	υ! !EφUτισες
αBτ5 τ5 Cπ&ρ	�	 µυαλA. Kα- αBτ5ς µ+ τ.ν σειρ# τ	υ 3φUτισε τ5ν δρAµ	 τ7ς
3D	υσ�ας µ	υ. Kα- S τρAπ	ς τ	υ εRναι Wπλ5ς σ�ν τ5 �Oγ5 τ	* K	λAµO	υ. M+
3νU�λησε N �ρ	ν	λAγησις τ7ς X	ιρ	κ	ιτ�ας, Qτι εRναι µ�α πAλις τ	* 7.000
π.X.. ERναι �λ�θεια, Qτι µ’ ;πιασε πανικ5ς κα- Cπε�ρ&ωσα τ	
ς καλ	
ς µ	υ
�ρ�αι	λAγ	υς 3κε6 στ	
ς Wγ�	υς τAπ	υς ν’ �νακαλ<ψ	υν ν&α �Iερι�[ τ	*
7.200, κα- 3γ&λασε κα- τ5 παρδαλ5 κατσ�κι. !Eν? τUρα µ+ τ5ν Tνα, τ5ν µ	-
ναδικA, τ5ν Kα�σαρα (αBτ5 εRναι ]ν	µα· τ- ν� σ	* κ#ν_η Tνας Γι#ννης, Tνας
Γιργ	ς,  ;στω Tνας Mαρτ6ν	ς; 3δ Sµιλ	*µε γι� SλAκληρ	 Kα�σαρα κα-
µ#λιστα Mαυρ#τσα), ;�ω καθαρ�σει µ�α κι ;Dω. T5 εRπε λ	ιπ5ν S Kα6σαρ
µ	υ (τ� δ<ναµη κρ<Oει αBτ5 τ5 ]ν	µα...): 	= K<πρι	ι δ+ν εRναι EEλληνες. T�
στ.ν εB�. τ	* Για�O&, τAσες �ιλι#δες παιδι# ;σπειραν 	= �Dι	µνηµAνευτ	ι
πρ	π#τ	ρ&ς µας· κ#π	ι	 �π’ αBτ� 3π7γε στ.ν �κατ	�κητη K<πρ	 κα- τ.ν
3γ&µισε �νθρUπ	υς. Kαιρ5ς εRναι ν� O	ηθ�σω τ5ν Kα�σαρ# µ	υ, τ5 καµ#ρι
µ	υ. Θ� O#λω ν� πρ	σθ&σ	υν ν&	 OιOλ�	 στ.ν Π. ∆ιαθ�κη, Qπ	υ Tνας τν
µεγ#λων πρ	φητν θ� παραδ�δ_η σ�ν δρ	 τ.ν K<πρ	 σ’ Tνα τ&κν	, ;στω τ	*
Nε. Kατ’ 3ντ	λ.ν τ	* Για�O+ OεOα�ως- OεOα�ως. Kα- �σε αBτ	
ς π	
 �π	-
τελ	*ν τ.ν Sµ#δα «Πρωτ	O	υλ�ας γι� τ5 Πανεπιστ�µι	 K<πρ	υ» ν� 3κδ�-
δ	υν OιOλ�	, γι� ν� �νατρ&ψ	υν τ� λεγAµενα τ	* Kα�σαρAς µ	υ. cAς Oγ#-
λ	υν κα- δε<τερ	 OιOλ�	· τ5 dδι	 µ	* κ#νει. !Eδ ;�	υµε SλAκληρ	 λ&κτ	ρα
στ5 πανεπιστ�µι	, π	
 διδ#σκει κα- διαµ	ρφUνει συνειδ�σεις. :Eστω κα-
Tναν φ	ιτητ� τ	υ ν� πε�σ_η, εRναι µεγ#λη ν�κη, π	
 δ+ν �νατρ&πεται ]�ι µ+
Tνα �λλ’ 	eτε µ+ ��λια OιOλ�α. !Aφ�στε τ	υς λ	ιπ5ν ν� λ&νε αBτ	
ς τ7ς «Πρω-
τ	O	υλ�ας». !Eδ Sµιλ	*ν 	= πανεπιστηµιακ+ς αBθεντ�ες. «:Eα αBτ	
ς �α�-
ρειν», π	
 ;λεγαν κα- 	= καταραµ&ν	ι �ρ�α6	ι EEλληνες. K	ινς: «�στ	υς ν�
κ	υρε<ωνται». Kι αBτ5ς εRναι S ν&	ς τρAπ	ς· �σφαλ.ς κα- σ�γ	υρ	ς. M’ 3ν	-
�λε6 τ5 κραν�	 τ7ς Xαλκιδικ7ς; ∆+ν εRναι EEλληνες 	= κ#τ	ικ	ι τ7ς Xαλκι-
δικ7ς. M’ 3ν	�λε6 S µινωικ5ς π	λιτισµ5ς κα- N γραφ� τ	υ; ∆+ν εRναι EEλλη-
νες 	= Kρητικ	- κα- �ρα N γραµµικ. δ+ν εRναι fλληνικ�. Kα- �φ�στε τ5ν M.
B&ντρις κα- αBτ	
ς τ	* «∆αυλ	*» ν� φων#M	υν.

∆ικ# µ	υ τ� πανεπιστ�µια, Qπ	ι	ν θ&λω θ� δι	ρ�M?ω. Kι hν δ+ν εR�α Oρε6
τAσ	υς κα- τAσ	υς «Kα�σαρες», θ� µ+ εR�ε π#ρει �π5 καιρ5 τ5

Σ?ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



Στ, τε/#�ς 6Iαν�υαρ	�υ τ�/ «∆αυλ�/» Tπ4ρ#ει Rνα 8.αιρετικ� 8νδιαφ�ρ�ν καA
8µπεριστατωµ�ν� Xρθρ� τ�/ κ. K. Kαρµιρ4νE�υ, %ρ#ιτ�κτ�ν�ς, σ#ετικ� µ( τ, «Mυ-
στ5ρι� τ�/ Γαλλικ�/ M�τρ�υ» κ.λπ. (σελ. 12869-12875). ΠρAν i πρ�0 σ( Rνα σ$ντ�-
µ� σ#�λι� σ#ετικ� µ( τ�ν %ριθµ�λ�γικ� 8πε.5γηση τν %ναφερ�µ�νων στ, κε	µεν�
%ρ#α	ων µ�τρων µ5κ�υς, θ� 8πισηµ4νω µ	αν %κ�µη σ$µπτωση σ$γ#ρ�νης παρ�υ-
σι4σεως τ�/ #ρυσ�/ %ριθµ�/ φ τ�σ� στ, Xρθρ� τ�/ κ. Kαρµιρ4ντE�υ (στ�ν παρ4-
γραφ� «T, Γαλλικ, M�τρ� καA � 9Iερ,ς Π�/ς», σελ. 12874) �σ� καA σ( Xρθρ� τ�/ γρ4-
φ�ντ�ς τ, παρ�ν, στ, Yδι� τε/#�ς τ�/ «∆αυλ�/», στ�ν σελ. 12865: 6Eντ,ς πλαισ	�υ,
παρ�υσι4E�νται δ$� %π, τAς «Φιλ�σ�φικ(ς 6E.ισ�σεις τCς Φ$σεως», lς @#�υν `ν�-
µασθC Tπ, τ�/ γρ4φ�ντ�ς τ, παρ,ν (0λ. 1), π�) 8π	σης 0ασ	E�νται τ�σ� στ,ν #ρυσ,
%ριθµ, φ �σ� καA τ,ν «%ριθµ, τ�/ Πλ4των�ς», τ,ν 216, π�) @#ει Xµεση σ#�ση µ( τ,ν
%ριθµ, 6 (216 = 63 κ.λπ.). OAλλη παρ�µ�ια σ$µπτωση, σ#ετικ� µ( «%ριθµ�συνδ�σµ�υς»
τ�/ #ρυσ�/ %ριθµ�/ φ καA Xλλων «%ριθµν τCς Φ$σεως» καA τ,ν «τετραγωνισµ, τ�/
κ$κλ�υ» τ�/ κ. Kαρµιρ4ντE�υ σ#�λι4σθηκε στ, τε/#�ς τ�/ «∆αυλ�/» τ�/ N�εµ0ρ	-
�υ 1998 (0λ. II). Σ( µερικ(ς περιπτ�σεις τ�τ�ιες «πληρ�φ�ριακ(ς συµπτ�σεις», συν-
δυασµ�νες µ( «%ριθµητικ(ς συµπτ�σεις», %π�κτ�/ν Mδια	τερ� 8νδιαφ�ρ�ν.

Θ� πρ�π<η κατ’ %ρ#�ς ν� παρατηρ5σ�υµε, �τι τ, 8ν 8πικεφαλ	δι 8ρ�τηµα («O= Γ#λ-
λ	ι τ5 “�ντ&γραψαν” �π5 τ.ν !AκρAπ	λη;» -δηλ. τ, Γαλλικ, M�τρ�) ε3ναι κ4πως
8.εEητηµ�ν�. Π�λ) πι, 8ντυπωσιακ, ε3ναι τ, γεγ�ν�ς, �τι �U %ρ#αN�ι µας πρ�γ�ν�ι
#ρησιµ�π�	ησαν µ�τρα µ5κ�υς π�$, lς %π�δεικν$εται, @#�υν Xµεση σ#�ση µ( τ� ση-
µεριν� καA 8πιστηµ�νικς παραδεδεγµ�να µ�τρα µ5κ�υς. Γι� τ�ν Gρµηνε	α αBτ�/
τ�/ γεγ�ν�τ�ς θ� παραπ�µψ�υµε τ,ν %ναγν�στη στ�ν 37η Φιλ�σ�φικ� 6E.	σωση
τCς Φ$σεως, �πως τ�ν παρ�υσι4σαµε στ, τε/#�ς τ�/ «∆αυλ�/» τ�/ 6I�υν	�υ 1998, σελ.
12341 (0λ. I), π�) %ν�φερε τ,ν κατωτ�ρω σηµαντικ, %ριθµ�σ$νδεσµ� καA �ρµ�νικ�
%ναλ�γ	α:

= 

lς καA µ	αν %κ�µη «8.	σωση», π�) συνδυ4Eει τ�ν Yδια µ�ση µ�Eα %νδρ,ς-γυναικ,ς
µ( τ,ν #ρυσ, %ριθµ, φ κ.λπ. OU Xνω συµµετρικ�A %ριθµ�σ$νδεσµ�ι 8παληθε$�νται γι�
µ�ση µ�Eα %νδρ.-γυν. 57650 γραµ., � 58 #γµ., καA µ�Eες πρωτ�ν	�υ καA 9Hλ	�υ στ, σ$-
στηµα µετρ5σεως cgs, δηλ. σ( γραµµ4ρια. 9Yπ4ρ#�υν 8π	σης σ( Xλλες φιλ�σ�φικ(ς 8.ι-
σ�σεις, π�λλ�A Xλλ�ι σηµαντικ�A %ριθµ�σ$νδεσµ�ι, π�) συνδ��υν δεδ�µ�να διαστ4-
σεων τCς ΓCς µ( µετρικ� δεδ�µ�να τ�/ 9Hλ	�υ, τ�/ Γαλα.	α, τ�/ Σ$µπαντ�ς κ.λπ. κυ-
ρ	ως µ�σ�ω τν `ν�µαE�µ�νων «%λφα05των κωδικν τCς Φ$σεως» (τ,ν λ�γ� X καA
τ, %λφ40ητ� N). eOσ�ν καA Pν φα	νεται παρ4δ�.�, π�λλ(ς %π, αBτ(ς τAς διαστ4σεις
µ5κ�υς, µ4Eης, #ρ�ν�υ κ.λπ. ε3ναι συνδεδεµ�νες %ριθµητικς µετα.$ τ�υς. Συµπε-
ρα	ν�υµε λ�ιπ�ν, �τι 8κτ,ς %π, τ�)ς «εMδικ�)ς %ριθµ�)ς τCς Φ$σεως» καA τ� «%λφ4-
0ητα τCς Φ$σεως» Tπ4ρ#ει Rνας Xµεσ�ς %ριθµητικ,ς συσ#ετισµ,ς µετα.) �λων τν

(M�Eα 9Hλ	�υ)
����
(M�ση τιµ� µ4Eης %νδρ.-γυν.)

(M�ση τιµ� µ4Eης %νδρν-γυν.)
����

(M�Eα πρωτ�ν	�υ)

OU «Mδια	τερες» Mδι�τητες τν %ριθµν
στ�ν %ρ#α	α καA σηµεριν� 8πιστ5µη

«XPYΣOYΣ APIΘMOΣ», «IEPOΣ ΠOYΣ», «ΠΛEΘPON» κ.λπ.



κυρ	ων δηµι�υργηµ4των τCς Φ$σεως, π�) συµπεριλαµ04νει καA τAς διαστ4σεις τ�/
Yδι�υ τ�/ %νθρωπ	ν�υ σ�µατ�ς. OU %ριθµητικ�A αBτ�A συσ#ετισµ�A καA %ριθµητικ(ς
συµπτ�σεις (π�) Tπ4ρ#�υν καA µ( µετρ5σεις στ, σ$στηµα cgs �σ� καA στ, σ$στηµα
SI, %λλ� Gρµηνε$�ται κυρ	ως στ, σ$στηµα cgs) @#�υν διερευνηθC καA µελετηθC καA
%π, Xλλ�υς 8ρευνητ�ς, π�) συµπεριλαµ04ν�υν τ�)ς διασ5µ�υς 8πιστ5µ�νες A. S.
Eddington, Paul Dirac, W. Chandrasekhar, Paul Davies καA π�λλ�)ς Xλλ�υς (0λ. I),
κατ� καν�να �µως lς �πλ(ς κ�σµ�λ�γικ(ς συµπτ�σεις. 9O γρ4φων τ, παρ,ν τ�)ς %π�-
δ	δει «πληρ�φ�ριακ�» κυρ	ως #αρακτηριστικ� παραδεδεγµ�νων συγ#ρ�νων 8πι-
στηµ�νικν θεωριν, %λλ� καA 8.αιρετικ� 8νδιαφ�ρ�υσες διασυνδ�σεις µ( τ,ν #ρυσ,
%ριθµ, φ, τ, %ριθµ, 216 καA Xλλ�υς πυθαγ�ρε	�υς %ριθµ�$ς, π�) %π, τν %ρ#α	ων
#ρ�νων �U eEλληνες φιλ�σ�φ�ι καA 8ρευνητ(ς τ�)ς %π�διδαν Mδια	τερες Mδι�τητες.
OEτσι λ�ιπ,ν = 8πιλ�γ� Tπ, τν %ρ#α	ων 9Eλλ5νων τν µ�ν4δων µ5κ�υς, π�) %να-
φ�ρ�νται στ, %νωτ�ρω Xρθρ�, 8νσυνειδ5τως %λλ� καA Tπ�συνειδ5τως %κ�λ�$θησε
τAς �ρµ�νικ(ς συµµετρ	ες τν εMδικν πυθαγ�ρε	ων %λλ� καA Xλλων %ριθµν τCς Φ$-
σεως. 9O %ρθρ�γρ4φ�ς µ�ς %ναφ�ρει π.#., �τι: «... 	= �ρ�α6	ι EEλληνες γνUριMαν Qτι
N γ�ινη περ�µετρ	ς kταν κατ� µ&σ	ν Qρ	 6�60�60�60= 1.296.000 πλ&θρα». 9O %ριθµ,ς
6 ε3ναι � κ$ρι�ς παρ4γων τ�/ %ριθµ�/ τ�/ Πλ4των�ς, τ�/ 216 = 63. 9O %ριθµ,ς 60, π�)
τ,ν #ρησιµ�π�ι�/µε τ�σ� στ�ν µ�τρηση #ρ�ν�υ �σ� καA lς Tπ�δια	ρεση µ�ιρν πε-
ριφερε	ας κ$κλ�υ, ε3ναι Yσ�ς πρ,ς 3#4#5 = 60, δηλ. τ�)ς %ριθµ�)ς τ�/ πρ�τ�υ πυθα-
γ�ρε	�υ `ρθ�γων	�υ τριγ�ν�υ (32+42=52). 9H σ#�ση τ�υ πρ,ς τ, πυθαγ�ρει� µ�τρ�
(2φ2) ε3ναι Mδιαιτ�ρ�υ 8νδιαφ�ρ�ντ�ς: loglog60! � 2φ2 (φυσικ�A λ�γ4ριθµ�ι) καA µ�σ�ω
τ�/ πυθαγ�ρε	�υ µ�τρ�υ συσ#ετ	Eεται καA µ( τ�)ς κωδικ�)ς/%λφ40ητα τCς Φ$σεως,

xτ�ι loglog60! � �
l
l
o
o

g
g
X
N

� κ.λπ. (0λ. III). Στ�ν σελ	δα 12874 � %ρθρ�γρ4φ�ς %ναφ�ρει,

�τι: «... τ5 �EκατAµπεδ	ν εRναι Wπλς δι#σταση!= 30.901 τ	* Παρθενν	ς... ERναι τ5
�Iερ5ν Πλ&θρ	ν τν �ρ�α�ων �Eλλ�νων κα- συγ�ρAνως τ5 δε<τερ	 λεπτ5 (1´´) τ7ς µ	�-
ρας τν περιµ&τρων τ7ς Γ7ς, µι� γ�ινη σταθερ#». Στ�ν Gπ�µενη παρ4γραφ� δ	δεται
καA = σ#�ση τ�/ Γαλλικ�/ M�τρ�υ πρ,ς τ,ν 9Iερ,ν Π�δα %λλ� καA τ,ν #ρυσ, %ριθµ,

φ: «... hν λ#O	υµε rς µ	ν#δα Tνα γαλλικ5 µ&τρ	 (M=1), τ5 �
2
1
φ
� αBτ	* εRναι S =ερ5ς

π	*ς Π = �
2
M
φ
� (κα- �ντιστρAφως)». 9O γρ4φων τ, παρ,ν θεωρεN, �τι αBτ� = τελευτα	α

σ#�ση lδ5γησε τ�)ς %ρ#α	�υς eEλληνες στ�ν 8πιλ�γ� τ�/ «9Iερ�/ π�δ,ς» καA πι-
θανς καA τν Xλλων %ναφερ�µ�νων «π�δν», – κ�ιν�/ αMγυπτιακ�/ κ.λπ. – καA
8κεNθεν στ�ν δι4σταση τ�/ 9Eκατ�µπ�δ�υ τ�/ Παρθενν�ς. T�/τ�, δι�τι µ�σ�ω τ�/
#ρυσ�/ %ριθµ�/ καA τ�/ 9Iερ�/ π�δ,ς %πεδ	δετ� κ4π�ια «Uερ� συµµετρ	α» στ�ν δι4-
σταση τ�/ Παρθενν�ς. 9H 8πιλ�γ� Tπ, τCς ΓαλλικCς 6Eθν�συνελε$σεως lς µ�ν4-
δ�ς µετρ5σεως µ5κ�υς τ�/ 1:40.000.000 τ�/ γη�ν�υ µεσηµ0ριν�/ ε3ναι 8κ πρ�της ?ψε-
ως περ	εργη. Π4ντως καA �U Γ4λλ�ι lδηγ5θηκαν κατ� π�σαν πιθαν�τητα, 8κ πρ�-
θ�σεως i λ�γ�ω τ�/ Tπ�συνειδ5τ�υ δεσµ�/ καA %λληλ�ε.αρτ5σεως τ�/ %νθρ�π�υ τCς
ΓCς πρ,ς τ,ν #ρυσ,ν %ριθµ, καA τAς γ5ινες διαστ4σεις, %π, τ, γεγ�ν,ς �τι:
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� =  30,8642 µ�τρα = �

1
2
0
φ
0
�. Σηµειωτ��ν �τι τ� 3086,42 Gκατ�στ� µ�τρ�υ

(σ$στηµα cgs) @#�υν Xµεση λ�γαριθµικ� σ#�ση µ( τ, �
2
1
φ
� = 0.309017 λ�γ�ω τ�/ %ριθ-
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µ�συνδ�σµ�υ (π�) %ν5κει σ( �µ4δα «Φιλ�σ�φικCς 6E.ισ�σεως»).

(φυσικ�A λ�γ4ριθµ�ι) loglogloglog [3086.42] = -0.3089975 � - �
2
1
φ
�,

τ�/ �π�	�υ �µως τ�ν σηµασ	α, lς καA τ�ν εBρ$τερη σηµασ	α τν %ριθµ�συνδ�σµων,
%σφαλς %γν��/σαν �U Γ4λλ�ι κατ� τ�ν 8πιλ�γ�ν τ�/ πρ�τ$π�υ µ�τρ�υ. (Παρ�λ�ν
�τι τ, θ�µα τCς %λληλεπιδρ4σεως καA %λληλ�ε.αρτ5σεως τν %ριθµν καA διαστ4-
σεων, τCς Tπ4ρ.εως εMδικν %ριθµν καA συνθηκν «Mδανικ�/ σ#εδιασµ�/» τCς Φ$-
σεως κ.λπ. %ρ#	Eει ν� διαφα	νεται σ( π�λ) πρ�σφατες 8ργασ	ες Γ4λλων 8πιστηµ�νων
καA 8ρευνητν, %π, τ�/ 1980 καA µετ4, τ, γενικ�τερ� θ�µα παραµ�νει διεθνς σ#εδ,ν
τελε	ως Xγνωστ�. T, παρ4δ�.� ε3ναι, �τι �U %ρ#αN�ι eEλληνες φιλ�σ�φ�ι, %λλ� καA
�U φιλ�σ�φ	ες Xλλων %ρ#α	ων λαν, ε3#αν πλ5ρως %ντιληφθC τ�ν σηµασ	α τ�υ, πα-
ρ�λ�ν �τι = 8πε.5γησ5 τ�υ παρ�µενε στ,ν τ�µ�α τν «Uερν µυστηρ	ων» i τν «Uερν
%π�ρρ5των»). Σ5µερα τ, διεθν�ς πρ�τυπ� µ�τρ� δ(ν ε3ναι πλ��ν τ, πρ�τυπ� µ�τρ�
µ5κ�υς τν Σε0ρν, %λλ� τ, «µ�τρ�ν» �ρ	Eεται 04σει κυµ4των %κτιν�0�λ	ας lς: «τ5
µ7κ	ς 1.650,763.73 κυµ#των �κτιν	O	λ�ας �κριOς καθωρισµ&νης φασµατικ7ς γραµ-
µ7ς, π	
 �ντιστ	ι�ε6 σ+ δι#Oαση µεταD
 δ<	 συγκεκριµ&νων 3πιπ&δων τ	* στ	ι�ε�	υ
κρυπτ5ν - 86». Σηµειωτ��ν �τι καA � lς Xνω %ριθµ,ς συνδ�εται 8π	σης µ( Xλλ�υς 0α-
σικ�)ς %ριθµ�)ς τCς Φ$σεως. eOσ�ν %φ�ρb� στAς διαστ4σεις %ρ#α	ων ναν, πυραµ	-
δων κ.λπ., γι� τAς �π�Nες Tπ4ρ#�υν σηµαντικ(ς @ρευνες καA µελ�τες, ε3ναι γεγ�ν,ς �τι
κατ� καν�να ε3#αν συµµετρ	ες καA �ρµ�νικ(ς διαστ4σεις συνδεδεµ�νες µ( τ,ν #ρυσ,
%ριθµ, i τ, πυθαγ�ρει� µ�τρ� i τ�)ς Xλλ�υς πυθαγ�ρε	�υς %ριθµ�$ς. (Mερικ�A %π,
τ�)ς %ριθµ�)ς αBτ�)ς παρ�υσι4E�νται στ�)ς γραµµικ�)ς συνδυασµ�)ς τ�/ κ. K.
Kαρµιρ4ντE�υ στ, σ#�δι� τCς σελ. 12874. Σ#ετικς µ( τ�ν πυθαγ�ρεια φιλ�σ�φ	α
καA %ριθµ�σ�φ	α 0λ. 8π	σης τ� λεπτ�µερC καA τεκµηριωµ�να @ργα τ�/ 8ρευνητC καA
GρµηνευτC τCς πυθαγ�ρε	�υ φιλ�σ�φ	ας κ. 9Iππ�κρ4τη ∆4κ�γλ�υ, V). E3ναι π4ντως
8κπληκτικ, τ, γεγ�ν,ς, �τι �U %ριθµ�A %ναπηδ�/ν καA παρ�υσι4E�νται στ� σηµεριν�
8πιστηµ�νικ� δεδ�µ�να καA τAς σ$γ#ρ�νες θεµελι�δεις σταθερ�ς, �πως καA σ( δι4-
φ�ρες διαστ4σεις καA δεδ�µ�να τ�/ µικρ�κ�σµ�υ, τ�/ =λιακ�/ συστ5µατ�ς, lς καA
τ�/ Σ$µπαντ�ς (0λ. IV).
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1Aναµν0σεις
T� σ	* εRναι τ&λ	ς π#ντων αBτ+ς 	= �ναµν�σεις! ∆+ν σ+ �φ�ν	υν ν� Nσυ�#σ_ης κα- ν� συµ-

OιOασθ_7ς µ+ τ.ν παρ	*σα κατ#σταση. Kι Qλ	 θυµ1σαι περασµ&να µεγελε6α κα- �δ<ρεσαι γι�
τ.ν �πUλει# τ	υς. K#τι τ&τ	ι	, φα�νεται, ;παθε N κυρ�α Mπ#ρµπαρα Σπ&νγκλερ-!ADι	π	<λ	υ
στ5 �ρθρ	 της «N µικρ. !Iερ	υσαλ.µ στ5 AJγα6	 - Θ<µηση τ7ς �EOραϊκ7ς Θεσσαλ	ν�κης» στ5
περι	δικ5 «�Eλληνικ� κα- �λλα», π	
 3κδ�δεται �π5 τ.ν κ	ινAτητ# µας στ. Γ	ττ�γγη. :A�! κα-
ν� µπ	ρ	*σε N 3ν λAγ?ω κυρ�α ν� γ<ριMε τ5 ρ	λAι τ	* �ρAν	υ πρ5ς τ� π�σω κα- ν� τ5 κ#ρφω-
νε στ.ν 3π	�. τ7ς T	υρκ	κρατ�ας! TAτε π	
 Qλα γι’ αBτ	
ς kταν τAσ	ν rρα6α· λειτ	υργ	*σαν
τρι#ντα συναγωγ+ς κα- 	= σ�&σεις �EOρα�ων κα- Γεννιτσ#ρων kταν Jδια�τερα στεν&ς. (Nα�, ρ+
παιδι#, τ5 γρ#φει κι αBτ5 N καλ. fλληνιστ- γρ#φ	υσα συγγραφε<ς). Φυσικ� τ5 γεγ	ν5ς Qτι
SλAκληρ	ς S fλληνικ5ς λα5ς 3στ&ναMε κ#τω �π5 τ5ν τ	υρκικ5 MυγA, αBτ5 εRναι µι� �σ�µαντη
λεπτ	µ&ρεια, π	
 δ+ν �φ	ρx1 στ.ν κυρ�α !ADι	π	<λ	υ, �φ	* γι’ αBτ.ν τ5 Mητ	<µεν	 kταν, Qτι
π&ρναγαν φ�να κα- rρα6α 	= �EOρα6	ι τ7ς συµπρωτε<	υσας.

�ΩστAσ	 Qλα τ� rρα6α πρ#γµατα ;�	υν Tνα τ&λ	ς. K#π	τε κατ&λαOαν τ.ν Θεσσαλ	ν�κη 	=
κακ	- EEλληνες κα- Cπ&ταDαν τ	
ς καηµ&ν	υς τ	
ς �EOρα�	υς, π	
 ;�ασαν Qλα τ� πρ	νAµι#
τ	υς. !Aκ	*ς 3κε6 θρ#σ	ς 	= �ν#γωγ	ι, 	= 3θνικιστ&ς, 	= φαστ�στες ν� θ&λ	υν ν� �πελευθερU-
σ	υν παν#ρ�αια �Eλληνικ� 3δ#φη κα- ν� τ	
ς DεO	λ&ψ	υν τ	
ς �νθρUπ	υς. T	υρκ	κρατ�α
κα- π#λι T	υρκ	κρατ�α! Kι ;πειτα, µετ� τ.ν Mικρασιατικ. καταστρ	φ. kταν �ν#γκη ν� 3γκα-
τασταθ	*ν 3κε6 fκατ5ν �ιλι#δες πρAσφυγες; cAς π�γαιναν στ.ν !Aλ#σκα, στ.ν Γ7 τ	* Πυρ5ς
κα- στ5ν δι#O	λ	 �κAµη. :O�ι, π	
 kλθαν στ. Θεσσαλ	ν�κη κα�, ��!, π7ραν τ5 3µπAρι	 �π’
τ� �&ρια τν δυστυ�ισµ&νων �EOρα�ων, π	
 �ναγκ#στηκαν ν� µεταναστε<σ	υν, καθ[ς δ+ν
µπ	ρ	*σαν ν� �νε�θ	*ν τ5ν 3Dελληνισµ5 τ7ς πAλης! Kα- εR�αν δ�κι	 	= �νθρωπ	ι. Π	* Dα-
νακ	<στηκε Qτι N Θεσσαλ	ν�κη kταν π	τ+ �Eλληνικ�, γι� ν� 3Dελληνισθ_7 κα- π#λι; Φυσικ�
N κ. !ADι	π	<λ	υ, �Dια τ	* (Qπ	ι	υ) µισθ	* της, κατηγ	ρε6 τ.ν κ	ινων�α µας rς 3θνικιστικ�ν,
καταπι&M	υσαν παντ- τρAπ?ω τ5ν �EOραϊσµA. :Aντε τUρα ν� τ7ς 3Dηγ�σ_ης, Qτι �κAµη µ1ς κυ-
Oερν	*ν 	= �EOρα6	ι κα- Qτι N 3θνικιστικ. �Eλλ#δα δ�νει ψωµ- σ+ π#νω �π5 Tνα κα- µισ5 fκα-
τ	µµ<ρι	 	Jκ	ν	µικν πρ	σφ<γων.

EOµως 3κε6 π	
 S θρ7ν	ς τ7ς καλ7ς �ρθρ	γρ#φ	υ φθ#νει στ5 �π	κ	ρ<φωµ# τ	υ, εRναι µ+
τ.ν διαπ�στωση Qτι 	= ν&	ι !Iσραηλ�τες αJσθ#ν	νται EEλληνες. T� ν� σ1ς π; ABτ5 εRναι π	λ

rρα6	, γι� ν� εRναι �ληθινA. !Aλλ� π	* D&ρεις; Στ.ν �Uρα τ	* γενικ	* µπ#�αλ	υ Qλα εRναι
πιθαν#. T&λ	ς 	= �λ	λυγµ	� της σ	* ραγ�M	υν τ.ν καρδι#, Qταν µ+ �νε�πωτη φρ�κη παραδ&-
�εται Qτι 	= µικτ	- γ#µ	ι 3Dασθεν	*ν τ.ν !Iσραηλιν. κ	ινAτητα τ7ς Θεσσαλ	ν�κης. :E! τUρα
τ� ν� κ#ν	υµε, µαντ#µ, hν S Mητσ#ρας �π5 τ	* Xαριλ#	υ γ	υστ#ρει κ#ργα τ.ν Pα�.λ κα-
θ&λ	υν ν� φτει#D	υν τ5 τσαρδ� τ	υς; M�πως θ� πρ&π_η ν� ;λθ_η στ.ν Γ	ττ�γγη, ν� σ+ ρωτ�σ_η
π	* θ� O#λ_η τ5 «π	υλ�» τ	υ; Mπ#, σ+ καλA σ	υ!

P+ πατριτες �π5 τ.ν Γ	ττ�γγη, π	* τ.ν ψων�σατε αBτ. τ.ν καλ. �Eλλην�δα κα- µ1ς τ.ν
σερO�ρετε ;τσι στ.ν ψ<�ρα. ABτ.ν πρ&πει ν� τ.ν δ&σετε στ5 δ&νδρ	, Qπως κ#ν	υν 	= Γαλ#τες
στ5ν O#ρδ	 Kακ	φUνιD στ� κAµικς τ	* !Aστερ�D. Γιατ- τ&τ	ια πρ	O	λ. τ7ς �Uρας µας Jσ	δυ-
ναµε6 µ+ πρ	σO	λ�. Λ�γ	 �κAµη κα- θ� µ1ς ;γραφε, Qτι π	λ
 κακς Cπ#ρ�	υµε rς κρ#τ	ς κα-
Qτι εRναι µεγ#λ	 δυστ<�ηµα π	
 δ+ν µ1ς ;σφαDαν Qλ	υς 	= T	*ρκ	ι τ5 1821. Kα- πς εRναι δυ-
νατ5ν ν� συνυπ#ρ�_η τ5 3θνωφελ+ς αBτ5 κε�µεν	 δ�πλα σ+ δ	κ�µια γι� τ5ν «EYµν	 στ.ν !Eλευ-
θερ�α» τ	* ∆ι	ν<σι	υ Σ	λωµ	*; �H γυνα�κα αBτ. Cµνε6 τ.ν T	υρκ	κρατ�α �#ριν τν �EOρα�-
ων, �ναιρντας π	ταµ	
ς �Eλληνικ	* α}µατ	ς �π5 τ5 1821 µ&�ρι κα- τ5 1922. T5 �ντιλαµO#-
νεσθε αBτA; Kι hν τ5 �ντιλαµO#νεσθε, πς κα- δ+ν τ.ν ;�ετε µπ	υγελUσει �κAµη; Γι� δ	κιµ#στε
τ	, γιατ� µπ	ρε6 κα- ν� συν&λθ_η N ... κυρ�α !ADι	π	<λ	υ.

Γι+ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς
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CAROLA REINSBERG, Γ#µ	ς, fτα6ρες κα- παιδεραστ�α στ.ν !Aρ�α�α �Eλλ#δα
9H γερµαν	δα Uστ�ρικ,ς καA %ρ#αι�λ�γ�ς µ( 8πιστηµ�νικ� συν�πεια καA 8µ0ρ	θεια µελετb� καA κα-

ταν�εN τAς παραπ4νω πτυ#(ς τCς κ�ινωνικCς EωCς τν %ρ#α	ων 9Eλλ5νων. Στ�ν 9Oµηρικ� κ�ινω-
ν	α � γ4µ�ς καA = �Mκ�γ�νεια %π�τελ�/σαν Tπ�ρτατες %.	ες, π�) κ4λυπταν καA τ�ν συναισθηµατικ�-
8ρωτικ� �λ�κλ5ρωση τ�/ Eε$γ�υς: «:O�ι µAν	 τ5 κ	ιν5 ν	ικ	κυρι5 κα- N µ	ιρασµ&νη φρ	ντ�δα γι�
τ.ν περι	υσ�α, �λλ� κα- τ5 ν� εRναι S Tνας πρ	σηλωµ&ν	ς στ5ν �λλ	ν κα- ν� �γαπι	*νται τρυφε-
ρ#, αBτ5 µAν	 θ� πλ�ρωνε τ5 Jδεδες τ	* γ#µ	υ». Kατ� τ�)ς κλασσικ�)ς #ρ�ν�υς, Pν καA = �Mκ�-
γ�νεια διατηρ<C τ, κ$ρ�ς της, 8ν τ�$τ�ις = 8ρωτικ� Eω� τν 6Aθηνα	ων π�λιτν .επερνb� τ� �ρια
τ�/ γ4µ�υ. OU GταNρες καA = συναναστρ�φ� τν %νδρν µαE	 τ�υς qταν µι� κ�ινωνικ� %ναγνωρι-
σµ�νη συν5θεια. 9H Reinsberg .ε#ωρ	Eει τ�ν %ρ#α	α Gτα	ρα %π, τ�ν σηµεριν� περιθωρι�π�ιηµ�νη
καA κ�ινωνικ� 8κφυλισµ�νη π�ρνη. OU GταNρες qταν πνευµατικ� καλλιεργηµ�νες, φιλ�µ�υσες, «κα-
�παρα�τητ	 τµ7µα τ7ς �στικ7ς κ	ινων�ας. !Eπειδ. 	= γυνα6κες τν !Aθηνα�ων �π	κλε�	νταν �π’
τ. δηµ	σιAτητα, 	= fτα6ρες ;παιρναν τ. θ&ση τ7ς θηλυκ7ς συν	δ	* κα- ;παιMαν τ5 ρAλ	 τ	* συ-
ντρAφ	υ στ.ν περι	�. τ7ς �πAλαυσης τ7ς Mω7ς κα- τ7ς Nδυπ#θειας».

6Eπ	σης = γερµαν	δα Uστ�ρικ,ς πρ�0α	νει σ( σαφC δι4κριση µετα.) τCς �µ�φυλ�φιλ	ας καA τCς
«παιδεραστ�ας». 9H �µ�φυλ�φιλικ� πρ4.η «3π&συρε τ.ν �παγAρευση κ#θε π	λιτικ7ς δραστηριA-
τητας, �π5 τ.ν �ν#ληψη Cπ	υργηµ#των µ&�ρι τ7ς 3λευθερ�ας τ	* λAγ	υ στ. λαϊκ� συν&λευση. B#-
ση αBτ7ς τ7ς συν&πειας kταν N �ντ�ληψη Qτι Tνας, S Sπ	6	ς π	υλ#ει τ5 κ	ρµ� τ	υ, δ+ θ� δ�σταMε
3π�σης ν� π	υλ�σ_η κα- τ� συµφ&ρ	ντα τ	* κ	ιν	* τ7ς πAλεως (AJσ��νης 1, 29-32)». 9H �µ�φυλ�φι-
λικ� συµπεριφ�ρ� λ�ιπ,ν qταν Yδι�ν τCς ταπε	νωσης καA τCς %τιµ	ας. Γι� τ, E5τηµα τCς παιδερα-
στ	ας = Reinsberg �µ�λ�γεN τ�ν δυσκ�λ	α καταν�5σεως σ5µερα τCς φ$σης αBτ�/ τ�/ 8ρωτικ�/ δε-
σµ�/, π�) συν�δεε τ,ν 8ραστ� (διδ4σκαλ�, µ�ντ�ρα) µ( τ,ν 8ρ�µεν� (παNδα, µαθητ5). 9Ωστ�σ� πα-
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Περ� τ-ς δ-θεν πρ�τεραι�τητ�ς τ+ν ANγυπτ�ων
Kυκλ	φAρησε σ+ fλληνικ. µετ#φραση Tνα OιOλ�	 τ	* Nανκ-µ Mα�φ	<M, AJγ<-

πτι	υ OραOευµ&ν	υ µ+ NAµπελ. MεταD
 �λλων �ναγρ#φεται στ5 �πισθAφυλλ	 τ	*
3ν λAγ?ω OιOλ�	υ: «"H AOγυπτ�ς PKει τ(ν QρKαι�τερ� π�λιτισµ�. Mετ� τ�Rς ΦαραS
Tλθαν �, Π9ρσες, κατ�πιν �, UEλληνες, Pπειτα �, Pωµα3�ι κα� �, 4AραVες...».

�Ως γνωστAν, 	= Π&ρσες κατ&κτησαν τ.ν Adγυπτ	 γ<ρω στ5 525 π.X. EOµως �ι-
λι#δες �ρAνια πρ-ν S :Aτλας, S Πρ	µηθ&ας, S !IαπετAς, S KρAν	ς κυOερν	*σαν �π5
�κρ	υ σ+ �κρ	 Qλη τ.ν BAρεια !Aφρικ. µ&�ρι κα- τ.ν AJθι	π�α, πρ-ν �κAµη N Σε-
λ�νη γ�ν_η δ	ρυφAρ	ς τ7ς Γ7ς, δηλαδ. τ5 28.140 π.X., SπAτε διερ�Aµεν	ς S κ	µ�-
της Tυφωε
ς πρ	φανς 3π&φερε µαγνητικ. διαταρα�. κα- N ν*ν δ	ρυφAρ	ς τ7ς
Γ7ς, π	
 kταν στ5ν �στερισµ5 τ	* Λ&	ντ	ς, σταµ#τησε στ5ν AJγAκερ	. (NAνν	υ,
«∆ι	νυσιακ#», στ. 654-659).

�H EHρα εRναι �δελφ. τ	* ∆�α κα- σ<MυγAς τ	υ. �O �HρAδ	τ	ς δ&�εται τ5 πα-
ραπ#νω, �ρνε6ται Qµως Qτι S �Hρακλ7ς εRναι EEλληνας. EOµως 3κτ5ς τ	* Qτι εRναι
γι5ς τ	* ∆�α, τ5 ]ν	µ# τ	υ εRναι σ<νθετ	 �π5 τ� UHρα κα- κλ9�ς. Γ�νεται ν� µ.ν
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εRναι EEλληνας; O= θε	- τ7ς AJγ<πτ	υ ∆�ας-:Aµµων (ναA τ	υ ;κτισε S ∆ανα5ς
κ	ντ� στ.ν Σ�	υα), N �Iσις (!IU), S :Aπις (:Eπαφ	ς), S �Eρµ7ς, S Π	σειδUν, πρA-
γ	ν	ς τ	* �Hρακλ7 τ7ς !Aλκµ�νης τ	* !Hλεκτρ�ων	ς κ.λπ. εRναι EEλληνες. O= πε-
ρισσAτερες πAλεις τ7ς AJγ<πτ	υ, παλαι+ς κα- ν&ες, εRναι fλληνικ&ς, Qπως: M&µφις,
Σ#ιδ=∆�ας, Σ	υ&M=Z&	υς=Zε<ς, !Aσσ	υ#ν= N#	υσσα � Nα*σα, �Hλι	<π	λις, Θ�-
Oα τ	* !Aγ�ν	ρα κ.λπ. Γι� π	ι5ν π	λιτισµ5 µιλ#ει S συγγραφ&ας; �Hταν 	= Πε-
λασγ	- κα- δι	ικ	*σαν �ιλι#δες �ρAνια Qλη τ.ν Adγυπτ	 κα- τ. BAρεια !Aφρικ�.
K#π	ια στιγµ. 	= AJθ�	πες, 3κπ	λιτισθ&ντες, �ναµε��θηκαν µ+ τ	
ς EEλληνες κα-
;�	υµε τ	
ς µιγ#δες ΦαραU, µ&�ρι τ5ν :Aµασι. cAς µ. Dε�ν1µε τ	
ς Kρ7τες π	

τ5 3.000 π.X. κυριαρ�	*σαν µ+ τ	
ς NαD�	υς, π	
 �π5 τ5 λιµ#νι τ	υς Kωφ5ν π7ρε
τ5 ]ν	µα S X&	ψ κα- N πυραµ�δα. !Aκ	λ	υθ	*ν τ5ν 5	ν π.X. αJνα 	= Π&ρσες, ;πει-
τα S !Aλ&Dανδρ	ς κα- �ργAτερα 	= Pωµα6	ι κα- 	= :AραOες. 

Πς εRναι δυνατ5ν N Adγυπτ	ς ν� εRναι Dε�ωριστ. �ντAτητα, �φ	* Qλα τ� �φε�-
λει στ	
ς EEλληνες, �κAµη κα- τ5 ]ν	µ# της Qπως κα- τ� �νAµατα Qλων σ�εδ5ν τν
πAλεUν της; �O Adγυπτ	ς εRναι S γι5ς τ	* EEλληνα !Aγ�ν	ρα: «... κα- τ5ν σ	φA...
Adγυπτ	 γ&ννησε...» (NAνν	ς Παν	π	λ�της, «∆ι	νυσιακ#», στ��. 300, �Aσµα γ´).

ρατηρεN, �τι �ταν � �γν,ς @ρως µετα.) τ�/ 8ραστC καA τ�/ 8ρωµ�ν�υ @παιρνε -σπαν	ως- τ�ν φ$ση
τ�/ 8ρωτικ�/ #αδι�/, «�παιτ	*νταν Sπωσδ�π	τε ν� µ. µετ&�_η S πα6ς σεD	υαλικ#, καθ[ς κα- N
αBστηρ. �πAκρ	υση εJσαγωγ7ς γεννητικ	* �ργ#ν	υ. �H σταθερ. ρ<θµιση τ7ς σεD	υαλικ7ς συ-
µπεριφ	ρ1ς κατ� τ.ν παιδεραστ�α πρ	στ#τευε τ5ν 3ρωµ&ν	, τ5ν µ&λλ	ντα π	λ�τη, �π’ τ5ν κ�νδυν	
ν� γ�ν_η Cπ	δε&στερ	ς κα- �ντικε�µεν	, κα- µ’ αBτ5ν τ5ν τρAπ	 ν� παραO_7 τ	
ς κανAνες, στ	
ς Sπ	�-
	υς Cπ&κειντ	 	= πρ#Dεις fν5ς 3λευθ&ρ	υ �νδρα κα- !Aθηνα�	υ π	λ�τη».

T�λ�ς θ� πρ�π<η ν� σηµει�σ�υµε, �τι τ, θετικ, αBτ, @ργ� τCς κυρ	ας Reinsberg @ρ#εται σ( µι�
8π�#� π�) 8δ, στ�ν 9Eλλ4δα, �U κ4θε λ�γCς «εMδ5µ�νες» τ�/ «8πιστηµ�νικ�/» καA «καλλιτε#νικ�/»
κατεστηµ�ν�υ διακηρ$σσ�υν 8νθ�ρµως τ,ν δCθεν 8ρωτικ, 8κφυλισµ, τCς %ρ#α	ας 9Eλλ4δας, Tπη-
ρετντας Gκ�υσ	ως i %κ�υσ	ως %λλ�τριες 8πιδι�.εις, %φ�/ στ�#�ς τ�υς ε3ναι ν� φ�ρ�υν τ, @νδ�.�
-κατ� τ’ Xλλα- �πως λ�νε, παρελθ,ν στ� µ�τρα τν... παθν τ�υς.

Παν. Λ. K�υVαλ?κης

EΛENH KOYKOY, �Iστ	ρ�α τν �Eπταν�σων
OE#�υµε συνηθ	σει ν� Tπ�λ�γ	E�υµε lς %ρ#�ν 8λευθερ	ας τ�/ Gλληνικ�/ γ�ν�υς τ�ν @ναρ.ιν τCς

6Eπαναστ4σεως τ�/ 1821. KαA �µως τ, πρτ� %νε.4ρτητ� κρ4τ�ς Gλληνικ�, %νεγνωρισµ�ν� καA µ(
δικ� τ�υ 8θνικ, σ$µ0�λ�, TπCρ.ε = «Π�λιτε	α τν 9Hνωµ�νων 9Eπτ� N5σων», µ( 04σιν τ�ν ρωσ�-
τ�υρκικ� σ$µ0ασιν τCς Kωνσταντιν�υπ�λεως τCς 21ης Mαρτ	�υ 1800. Σ( αBτ, τ, πρτ� Gλληνικ,
κρ4τ�ς καA γι� τ�ν περ	�δ� π�) πραγµατε$εται = συγγραφε$ς (%π, τ, 1797 µ�#ρι τ�ν 6Aγγλ�κρα-
τ	α), Tπ4ρ#�υν �σα θ� ταλαιπωρ5σ�υν %ργ�τερα τ,ν νε�τερ� Gλληνισµ�. Γρ4φει = Yδια στ,ν πρ�-
λ�γ� της: «TAτε 3κδηλUνεται στ5 �ρ	 αBτ5 S �νταγωνισµ5ς γι� 3πικρ#τηση �ν#µεσα στ-ς τAτε µε-
γ#λες δυν#µεις: Γαλλ�α, !Aγγλ�α, Pωσ�α κα- T	υρκ�α, π	
 σπε<δ	υν ν� πρ	σφ&ρ	υν στ� νησι� τ-ς
“καλ+ς Cπηρεσ�ες” τ	υς, µ+ τ. µ	ρφ. τ7ς “Cψηλ7ς πρ	στασ�ας”, π	
 ;κτ	τε θ’ �π	τελ&σ_η Tνα �π5
τ� µεγ#λα πρ	Oλ�µατα τ7ς νε	σ<στατης �Eπταν�σ	υ Π	λιτε�ας, Qπως κα- τ	* νε	σ<στατ	υ fλλη-
νικ	* κρ#τ	υς �ργAτερα, µετ� τ.ν �πελευθ&ρωση τ7ς �Eλλ#δας».

Στ, 0ι0λ	� της �µως = καθηγ5τρια κ. K�$κ�υ δ(ν σταµατb� µ�ν� στ� Uστ�ρικ� φαιν�µενα. Σ( µ	α
σ$ντ�µη, %λλ� µεστ5 Uστ�ρικ� %ναδρ�µ� τν π�λιτικν καA κ�ινωνικν καταστ4σεων π�) 8πε-
κρ4τ�υν στ� 6I�νια Rως τ, 1797, καταδεικν$ει καA τ� αYτια διεισδ$σεως τν .�νων. KαA φυσικ�
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(%φ�/ @#ει τ4.ει σκ�π, τ�/ πνευµατικ�/ της κ�π�υ τ�ν %ν4δει.ιν τCς πρ�σωπικ�τητ�ς καA τ�/
@ργ�υ τ�/ I. Kαπ�δ	στρια) φωτ	Eει κατ� τ,ν καλ$τερ� τρ�π� τ� πρτα π�λιτικ� 05µατα τ�/ 8θνι-
κ�/ κυ0ερν5τ�υ. ABτ� τ� πρτα 05µατα, = «δηµ�κρατικ�» γενικ� Uστ�ρ	α τ� «περν� στ� ψιλ�» καA
σ( καµµ	α ν�µικ� σ#�λ� δ(ν διδ4σκ�νται τ� Συντ4γµατα τCς 9Eπταν5σ�υ Π�λιτε	ας, π�) συνετ4-
#θησαν µ( τ�ν %π�φασιστικ� συµµετ�#� τ�/ I. Kαπ�δ	στρια. eOσ� γι� τ, π4θ�ς τ�/ Kαπ�δ	στρια
ν� µ�ρφ�σ<η τ, γ�ν�ς, αBτ, τ, %π�σιωπ�/ν. Π4λι καλ� π�) Tπ4ρ#ει µ	α µικρ� πρ�τ�µ5 τ�υ ριγ-
µ�νη σ( µ	α γων	α τ�/ 6Eθνικ�/ K5π�υ. EBτυ#ς �µως π�) Tπ4ρ#�υν %κ�µη Xνθρωπ�ι, �πως = κυ-
ρ	α K�$κ�υ, π�) τιµ�/ν τ, πανεπιστηµιακ� τ�υς λειτ�$ργηµα· δ(ν σταµατ�/ν σ( σκ�πιµ�τητες·
φωτ	E�υν µ( τ, @ργ� τ�υς ?#ι µ�ν�ν τ�ν σπ�υδ4E�υσα νε�λα	α %λλ� κι 8µ�ς τ�)ς Tπ�λ�	π�υς.

1Aθαν?σι�ς K�υκ�V�στας

ΓIANNHΣ KOPI∆HΣ, �YπAθεση !Oτσαλ#ν
Στ, %ν� #εNρας αBτ, 0ι0λ	� τ�/ δηµ�σι�γρ4φ�υ Γι4ννη K�ρ	δη γ	νεται µι� 8κτεταµ�νη %ναφ�ρ�

στ, κ�υρδικ, E5τηµα καA στ� σ$λληψη τ�/ 6Aµπτ�υλλ�# 6Oτσαλ�ν σ( σ#�ση π4ντ�τε µ( τ� γεω-
π�λιτικ� συµφ�ρ�ντα τν π4σης φ$σεως 8.�υσιαστν στ�ν περι�#� τCς 6Eγγ)ς 6Aνατ�λCς. Συµ-
φ�ρ�ντα π�) lδ5γησαν, �πως ε-στ�#α παρατηρεN � συγγραφε$ς, καA παλαι�τερα στAς γεν�κτ�ν	ες
τν 6Aρµεν	ων, τν 9Eλλ5νων καA τν 6Aρα0�φ�νων τCς T�υρκ	ας, γι� τAς �π�Nες = γε	των πCρε
συγ#ωρ�#4ρτι %π, τ�ν «π�λιτισµ�νη» ∆υτικ� π�λιτικ� =γεσ	α, µ( %π�τ�λεσµα ν� %π�θρασυνθ<C καA
ν� %πειλ<C µ( π�λεµ� τAς �µ�ρ�ς της #ρες. ∆(ν ε3ναι λ�ιπ,ν καθ�λ�υ παρ4.εν�, π�) τ, «#αϊδεµ�-
ν� παιδA» τν ∆υτικν γρ4φει στ� παλαι�τερα τν Tπ�δηµ4των τ�υ συνθCκες, συµ04σεις, ψηφ	-
σµατα καA διεθν(ς δ	και�ν γι� τ, Kυπριακ�. M( δεδ�µ�νη τ�ν τ�υρκ�φιλ	α τCς ∆$σης ε3ναι %δ$-
νατη π�σα δ	καιη λ$ση τ�/ Kυπριακ�/. Γι’ αBτ, καA �U δικαι�λ�γ	ες τν 6Aµερικανν, �τι θ�λ�υν
ν� λ$σ�υν τ, Kυπριακ, %λλ� %ντιδρ� � κ. Nτενκτ4ς, Tπ�τιµ�/ν τ� ν�ηµ�σ$νη τ�/ 9Eλληνικ�/ λα-
�/. 9Ωστ�σ� ε3ναι θλι0ερ, καA τ, θ�αµα τCς 9Hνωµ�νης EBρ�πης, π�) ρυµ�υλκεNται Gκ�/σα-Xκ�υ-
σα %π, τ�ν 8πεκτατικ� π�λιτικ� %λλ�τρ	ων συµφερ�ντων.

Στ, µ4τι τ�/ κυκλνα καA = #�ρα µας, µ�λ�ς τ�/ NATO καA τCς EBρωπαϊκCς eEνωσης, π�) µ(
τ�ν π�λιτικ� τCς Tπ�τ�λειας π�) %κ�λ�υθεN γ	νεται εB4λωτη στAς κ4θε εYδ�υς πι�σεις. Θ�λ�ντας @τσι
ν� %π�δε	.<η π�σ� Tπ4κ�υη ε3ναι στ� κελε$σµατα τν 8.�υσιαστν, Xσ#ετα Pν �U δι4φ�ρες κυ0ερ-

cAν N Adγυπτ	ς �ν7κε κ#π	υ �λλ	*, δ+ν θ� εR�ε fλληνικ� τ	πων<µια. cAν δε-
�θ	*µε τ.ν �π	ψη, Qτι Cπ7ρ�αν αBτA�θ	νες AJγ<πτι	ι, π#λι S Kρ	ν�δης κα- S
:Aτλας τ	
ς 3κπ	λ�τισαν κα- τ	
ς κυO&ρνησαν τ	υλ#�ιστ	ν 20.000 �ρAνια, �φ	*
S Mα�φ	<M, �ρν	<µεν	ς τ5ν 3κπ	λιτισµ5 τν AJγυπτ�ων �π5 τ	
ς EEλληνες, πα-
ραδ&�εται Qτι S �Hρακλ7ς (π	
 	= �EOραι	#ραOες «εBν	<�ισαν» τ5 ]ν	µ# τ	υ,
Qπως κα- �λλα �νAµατα κα- τ5ν ;καναν «Mελκ#ρθ», π	
 >µα διαOασθ7 �ντ�θετα
Oγα�νει �Hρακλ7ς: (Θ)Eρακλ+µ –Qπ	υ τ5 Θ εRναι N δασε6α κα- S ν	ν ν	ε�τω), ;Mη-
σε πρ-ν 19.500 �ρAνια: «... Wς δX α�τ�� λ9γ�υσι, Pτε? Yστι �πτακισK�λια κα� µBρια
Yς 4Aµασιν VασιλεBσαντα...». (�HρAδ	τ	ς, "Iστ�ρ�α B´, «EBτ&ρπη», παρ. 43): T5
µπ&ρδεµα τ	* �Hρ	δAτ	υ �φε�λεται στ5 Qτι δ+ν �ν&τρε�ε στ5ν �Hσ�	δ	 κα- τ	
ς
�λλ	υς EEλληνες, σ�ν τ	
ς σηµεριν	
ς EEλληνες π	
 φ	O	*νται ν� π	*ν τ.ν =στ	-
ρικ. �λ�θεια. EBτυ�ς Qµως π	
 �π5 µAν	ς τ	υ �νατρ&πει τ� λεγAµεν# τ	υ κα-
;τσι 	= �νθρωπ	ι µ+ κριτικ5 ν	* Oγ#M	υν τ� συµπερ#σµατ# τ	υς. (:Eτσι δ+ν κ#-
ν	υµε σ�µερα µ+ τ-ς 3φηµερ�δες κα- τ� �λλα µ&σα «3νηµερUσεως»; ERναι γνωστA,
Qτι 	= περισσAτερ	ι µ1ς παραπληρ	φ	ρ	*ν �#ριν τ7ς π	λιτικ7ς «γραµµ7ς» των).
�O �HρAδ	τ	ς ;OαMε τ-ς Qπ	ιες πληρ	φ	ρ�ες Cπ5 τ.ν κρ�ση µας.

▲
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Kαλ5 θ� εRναι ν� ρ�D	υµε κα- καµµι� µατι� στ	
ς �ρ�α�	υς συγγραφε6ς, κυτ-
τ#M	ντας κα- τ� �ρ�α6α τ	πων<µια. Παραδε�γµατα: 	= κ	*ρδ	ι �ναφ&ρ	νται �π5
τ5ν Θ	υκυδ�δη. �O !Oτσαλ�ν κατ#γεται �π5 τ.ν  παρ� τ5 K	υρδιστ�ν «B&ρρ	ια».
ABτ5 σηµα�νει, Qτι 3κε6 Cπ7ρ�αν EEλληνες. MεταD
 ΘιO+τ κα- Σαϊγκ5ν Cπ#ρ�ει
µ�α περι	�. π	
 λ&γεται «Γι�υν?ν», δηλαδ. !Iων�α· κα- στ� γρ#µµατα τ7ς κινε-
Mικ7ς γραφ7ς περιλαµO#ν	νται Qλα τ� γρ#µµατα τ	* �Eλληνικ	* !AλφαO�τ	υ.
Π7ραν 	= κιν&M	ι τ-ς Γραµµικ+ς Γραφ+ς τν �Eλλ�νων. !Aλλ� κα- κ#τι �λλ	: 	= πε-
ρ�φηµ	ι Φ	�νικες κατ#γ	νται �π5 τ5ν Φ	�νικα, �πAγ	ν	 τ	* !Iν#�	υ κα- �δελ-
φ5 τ	* !Aγ�ν	ρα, π	
 ;κτισε τ.ν fκατAµπυλη Θ�Oα. Kαλ5 θ� εRναι S κ. Mπα-
µπινιUτης ν� πρ	σ&D_η αBτ+ς τ-ς λεπτ	µ&ρειες rς �ντιστ#θµισµα τ7ς φερεφων�ας
τ	υ, µι� π	
 ;�ει πλ&	ν νερωµ&ν	 τ5 κρασ� τ	υ γι� τ.ν «!ED !Aνατ	λν τ5 φς»
δ	Dασ�α τ	υ· κα- εRναι λυπηρ5, �#ριν δ7θεν τ7ς 3λευθερ�ας τ	* λAγ	υ, ν� συνε-
��M_η ν� συντηρ_7 τ� 3πιστηµ	νικ� δAγµατα τ7ς διεθν	*ς γλωσσ	λ	γ�ας, διAτι ;τσι
κατ#ντησε τ5 πανεπιστηµιακ5 �συλ	 πρ	στατευτικ5 �ντρ	 σκ	ταδιστν.

N�κ�ς Zωγραφ?κης
Γ<θει	

νητικ(ς 8πιλ�γ(ς εTρ	σκ�νται σ( πλ5ρη δι4σταση µ( τ, λαϊκ, περA δικα	�υ αYσθηµα. 9O Γι4ννης
K�ρ	δης �λα αBτ� τ� καταγρ4φει µ( πραγµατικ, π�ν� ψυ#Cς, σ�ν γν5σι�ς πατρι�της π�) ε3ναι,
%λλ� καA µ( σαφ5νεια καA 8ν4ργεια, aστε ν� µ�ν 8πιδ�#ωνται %µφισ0ητ5σεις. M( θ4ρρ�ς δ( καA παρ-
ρησ	α στρ�φεται κατ� τCς ν�ας τ4.ης πραγµ4των, στ, ?ν�µα τCς �π�	ας � θ$της γ	νεται θ/µα καA
%ντιστρ�φως. Σ’ αBτ, τ, 0ι0λ	� � %ναγν�της σ	γ�υρα θ� 0ρ<C τAς %παντ5σεις στAς �π�ιες %π�ρ	ες
τ�υ γι� τ� τεκταιν�µενα στ, διεθν(ς π�λιτικ, παρασκ5νι�, π�) %φ�ρ�/ν Xµεσα στ�ν εMρ5νη καA τ�ν
σταθερ�τητα στ,ν εBα	σθητ� #ρ� τν Bαλκαν	ων καA τCς 6Eγγ)ς 6Aνατ�λCς, %λλ� καA θ� κατα-
ν�5σ<η τ�ν 0ρωµι� τ�/ «π�λιτισµ�/ µας», π�) π4νω %π’ �λα 04Eει τ, θεµιτ, καA κυρ	ως τ, %θ�µιτ�
κ�ρδ�ς.

Γι+ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

«RIA MUSIC», �H :Hπειρ	ς τ7ς Πεντατ	ν�ας
E3ναι πλ��ν γνωστ�, π]ς �U ρ	Eες τ�/ δηµ�τικ�/ µας τραγ�υδι�/ #4ν�νται στ� 04θη τ�/ %πω-

τ4τ�υ Gλληνικ�/ παρελθ�ντ�ς καA δι� τCς %ε	Eωης λαϊκCς παρ4δ�σης, µ( τAς %ναπ�φευκτες µεταλ-
λ4.εις της στ, π�ρασµα τν αM�νων, φθ4νει �ς τAς µ�ρες µας. «9H OHπειρ�ς τCς Πεντατ�ν	ας» ε3ναι
µι� µ�ναδικ� παραγωγ� στ, ε3δ�ς της -µι� µ�υσικ� Tπεραπαραγωγ5-, = �π�	α %να0ι�νει τ�ν αBθε-
ντικ�τητα τCς �πειρωτικCς µ�υσικCς, 0ασιE�µενη στ�ν Tπε$θυνη Uστ�ρικ� µελ�τη καA στ�ν Xριστη
καλλιτε#νικ� %π�δ�ση τν τραγ�υδιν. Στ�ν παρ�/σα συλλ�γ� περι�#�νται καA τ� εBρ�ως γνω-
στ� �πειρωτικ� τραγ�$δια, µ( 8κτ�λεση �µως τ�σ� διαφ�ρετικ5, aστε δ	νεται = αYσθηση �τι %να-
πηδ�/ν µ�σα %π’ τ�ν Gλληνικ� φ$ση καA τ�ν %νθρ�πινη Uστ�ρ	α της.

Mι� πλει4δα κατα.ιωµ�νων καλλιτε#νν, τε#νικν τ�/ x#�υ, µ�υσικ�λ�γων, #ρησιµ�π�ιντας
πλCθ�ς %ρ#α	ων καA ν�ων µ�υσικν ̀ ργ4νων, 8ργ4στηκαν περισσ�τερ� %π, Rνδεκα #ρ�νια, γι� ν�
φ�ρ�υν σ( π�ρας αBτ, τ, 8.αιρετικ, @ργ�, π�) περιλαµ04νεται σ( τ�σσερις µ�υσικ�)ς δ	σκ�υς (CD),
Rνα σ#ετικ� µ( τ�ν πρ�ηγηθεNσα @ρευνα 0ι0λ	� καA Rνα «CD ROM». Συγ#αρητ5ρια λ�ιπ,ν στ�ν
Gλληνικ� δισκ�γραφικ� Gταιρ	α «RIA MUSIC» καA τ,ν διεθνC #ρ� τCς καταν�ησης, καταγραφCς
καA δι4δ�σης τCς γν5σιας GλληνικCς µ�υσικCς.

Παν. Λ. K�υVαλ?κης
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