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JO «KQρι�ς τNν ∆υν,µεων» καG [ Θε? 1Aλ2θεια
�O �Eλληνισµ*ς 	KδDπ	τε ,ντιµετ=πισε τ*ν Xριστιανισµ* Pς

H?θρ!· κα� 	KδDπ	τε Pς φ7λ	. ∆;ν Rπ�ρ?	υν στ8ν Lστ	ρ7α τ�ν τε-
λευτα7ων 2.000 Hτ�ν γεγ	ν!τα, π	U ν� πρ	κ�λεσαν VEλληνες SR
bν;µατ�ς τ�@ JEλληνισµ�@ Rπ;ρ W κατ� τ	) Xριστιανισµ	). �O
�Eλληνισµ*ς – ,κριJDστερα & Yλληνικ*ς τρ!π	ς σκDπτεσθαι, � Yλλη-
νικ!τητα – λειτ	�ργησε, κα� λειτ	υργεZ κα� σ�µερα Pς παν7σ?υρη
παγκ!σµια πραγµατικ!τητα Hρ�µην τ	) Xριστιανισµ	). Γι� τ*ν
πρ�τ	, 	[τως ε\πεZν, & δε�τερ	ς δ;ν Rπ�ρ?ει. �H Lστ	ρ7α ε+ναι τ!-
σ	 σαφ8ς στ* :�τηµα αKτ!, ]στε θ� µπ	ρ	�σαµε ν� µιλ�σ	υµε ̂ ?ι
_πλ�ς γι� Lστ	ρικ* καν!να, ,λλ� γι� Lστ	ρικ* ν!µ	 ?ωρ�ς H#αι-
ρDσεις.

�O Xριστιανισµ*ς ,ντιµετ=πισε τ*ν �Eλληνισµ* µ!ν	ν Pς H?θρ!.
�Aπ* τ8ν Hµφ�νισ� τ	υ στ8ν Lστ	ρ7α & θεµελιωτ�ς τ	υ Πα)λ	ς Iθε-
σε τ�ς J�σεις τ	) ,νθελληνισµ	) µ; ?7λι	υς τρ!π	υς κα� σ; ?7λιες
φραστικ;ς ,π	?ρ=σεις – συγκεκαλυµµDνες κα� µ8 – στ� κε7µεν�
τ	υ κα� γενικ� στ* \δε	λ!γηµ� τ	υ. Kα� Iκτ	τε � στ�ση τ	) Xρι-
στιανισµ	) Hπ� µακρ�ν σειρ�ν α\=νων Rπ>ρ#ε � στ�ση τ	) «W Hγ`
W Hσ�», � στ�ση τ	) ,συµJ7Jαστ	υ τ>ς Rπ�ρ#εως κα� τ�ν δ�	, �
στ�ση τ>ς &λ	κληρωτικ>ς Hκµηδεν7σεως, τ	) «σJησ7µατ	ς» τ	)
�Eλληνισµ	) ,π* τ*ν ?�ρτη τ>ς Lστ	ρ7ας. Kα� πρ�γµατι & µανιακ*ς
δ	λ	φ	νικ*ς αKτ*ς στ!?	ς «Hπετε�?θη». VEνας λαµπρ!τατ	ς Πα-
γκ!σµι	ς Π	λιτισµ!ς, & �Eλληνικ*ς Π	λιτισµ!ς, κατεστρ�φη «&λ	-
σ?ερ�ς» ,π* τ*ν Xριστιανισµ* κα� Sν bν;µατι τ�@ Xριστιανισµ�@
µ; aγρια J7α, µ; πρωτ!γ	ν	 - πρωτ	φαν> φανατισµ!, µ; τ* #7φ	ς,
µ; τ8ν πυρ�, µ; τ*ν πDλεκυ, µ; τ8ν ,#7νη, µ; τ* σφυρ7, µ; τ8ν Jα-
ρει	π	�λα, µ; τ8ν συκ	φαντ7α, µ; τ*ν διωγµ* κα� κατατρεγµ!. �O
?ιλιετ8ς Mεσα7ων ε+ναι � συντριπτικ�, %σ	 κα� τραγικ8 ,π!δει#η
τ	) Lστ	ρικ	) αKτ	) ν!µ	υ. Γι� τ*ν Xριστιανισµ!, 	[τως ε\πεZν,
σκ	π*ς τ>ς Hµφαν7σεως κα� Rπ�ρ#ε=ς τ	υ, %πως Iδει#αν 	L δρα-
στηρι!τητDς τ	υ, bταν � H#αφ�νιση τ	) �Eλληνισµ	), τ>ς Yλληνι-
κ!τητας, τ	) Yλληνικ	) τρ!π	υ ,ντιλ�ψεως τ>ς :ω>ς κα� τ	) κ!-
σµ	υ ,π* πρ	σ=π	υ Γ>ς.

T7θεται dνα JαθU %σ	 κα� φ	Jερ* Hρ=τηµα: Γιατ7 	L Hκ διαµDτρ	υ
,ντ7θετες αKτ;ς στ�σεις YκατDρ	υ τ�ν δ�	 αKτ�ν Lστ	ρικ�ν ρευ-
µ�των Iναντι τ	) aλλ	υ; Γιατ7 & �Eλληνισµ*ς δ;ν Hστρ�φη π	τ;
κατ� τ	) Xριστιανισµ	), Iστω ,π* Iνστικτ	 αKτ	συντηρ�σεως,



%ταν δD?θηκε τ8ν ,πρ!κλητη H#	ντωτικ8 Hπ7θεση κα� %ταν bταν
πι� &λ	φ�νερ	, %τι & Xριστιανισµ*ς πρ	?ωρ	)σε στ8ν τελικ8 Lστ	-
ρικ8 δ	λ	φ	ν7α τ	υ, ?ωρ�ς κανDνα %ρι	, δισταγµ* W ,ν	?�; Γιατ7
δ;ν Iγινε gργ�νωση, γι� ν� ,ντιµετωπ7σhη τ8 ?ριστιανικ8 gργ�-
νωση, γιατ7 δ;ν Iγινε δ!γµα, γι� ν� ,ντιµετωπ7σhη τ* ?ριστιανικ*
δ!γµα, γιατ7 δ;ν Iγινε «,ντ7παλ	ς», «H?θρ!ς», γι� ν� ,ντιµετω-
π7σhη τ*ν H?θρ* µ; τ� iδια µDσα; �H ,π�ντηση στ* Hρ=τηµα αKτ*
,π	τελεZ κα� τ*ν µεγαλ�τερ	 Lστ	ρικ* τ7τλ	 τιµ>ς γι� τ*ν �Eλλη-
νισµ!: Πρ	τ7µησε ν� δ	λ	φ	νηθh> Lστ	ρικ� παρ� ν� µετατραπh> σ;
δ!γµα, H#	υσιαστικ8 gργ�νωση, cπλd SR-�υσ'α. Πρ	τ7µησε ν� πα-
ραµε7νhη µ8 H#	υσιαστικ*ς, µ8 δ	γµατικ!ς, παρ� ν� πρ	σθDσhη dνα
,κ!µη δ!γµα, τ* (δ>θεν) «Yλληνικ* δ!γµα» κα� µ7α ,κ!µη H#	υ-
σ7α, τ8ν (δ>θεν) «Yλληνικ8 H#	υσ7α» στ� Rπ�ρ?	ντα. Kι αKτ* ε+ναι
� 	Kσ7α τ>ς διαφ	ρlς µετα#U �Eλληνισµ	) κα� Xριστιανισµ	). �O
πρ�τ	ς ε+ναι τDκν	 τ>ς Θεlς �Aλ�θειας· κα� & δε�τερ	ς τ>ς Θεlς
∆υν�µεως (τ	) «Kυρ7	υ τ�ν ∆υν�µεων», %πως & iδι	ς δηλ=νει).

***

�Aλλ� πρ�γµατι & στ!?	ς τ	) Xριστιανισµ	) Hπετε�?θη, πρ�γ-
µατι H#αφ�νισε &λ	σ?ερ�ς τ*ν �Eλληνισµ!; VOλ	ι γνωρ7:	υν πι�,
%τι � Θε� �Aλ�θεια µ; τ� ,γλα� τDκνα της, τ8 γν=ση, τ8ν Iρευνα,
τ8ν ,π!δει#η, τ8ν Hπιστ�µη, τ8 λ	γικ8 κ.λπ., κ.λπ. (%λα π	λυ�-
κριJ	ι Lστ	ρικ	� γ!ν	ι τ	) Yλληνικ	) τρ!π	υ σκDπτεσθαι) :	)ν,
Jασιλε�	υν κα� λατρε�	νται, %πως τ	Uς ,#7:ει, στ*ν κ!σµ	 π	U
σ�µερα Rπ�ρ?ει 2.000 ?ρ!νια µετ� τ8ν Hναντ7	ν τ	υς H#απ	λυθεZσα
aγρια κα� π	λυα7ωνη H#	ντωτικ8 Hπ7θεση. Kι %λ	ι γνωρ7:	υν, %τι
& «K�ρι	ς τ�ν ∆υν�µεων» κα� τ� ,π	τρ!παια τDκνα τ	υ, & δ	γ-
µατισµ!ς, & gργανωτισµ*ς κα� & H#	υσιασµ!ς, γι� ν� HπιJι=σ	υν,
«κρDµ	νται» ,π* αKτ� π	U κ�π	τε κατDστρεψαν, τ8ν Hπιστ�µη,
τ8ν τε?ν	λ	γ7α, τ8ν Iρευνα, τ8 θεωρ7α, τ� ,νεκτ7µητα αKτ� δ�ρα
τ	) �Eλληνισµ	) πρ*ς τ8ν ,νθρωπ!τητα...

T* Hπιµ�θι	: Σηµαντικ=τερη HπDµJαση τ>ς NεµDσεως δ;ν Rπ�ρ-
?ει στ8ν Lστ	ρ7α. Kα� τ* Hπιµ�θι	 αKτ* ,πευθ�νεται σ’ %σ	υς H#α-
κ	λ	υθ	)ν ν� συντηρ	)ν – Iστω σ; πι* «HκλεπτυσµDνη» Iκδ	ση –
πρακτικDς, π	U Hκτ*ς τ	) Hγκληµατικ	) ?αρακτ>ρα τ	υς Hναντ7	ν
τ	) π	λιτισµ	), H#ελ7σσ	νται σ; «µπ	�µερανγκ» κα� γι� τ	Uς iδι-
	υς.

∆.I.Λ.
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K5ριε διευθυντ9,
Σ: πρ;σφατ$ τε<=$ς τ$< «∆αυλ$<» @κπλαγAκαµε

µ: τ'ν CφιDρωση @κ µDρ$υς σας π$λ5τιµ$υ =Fρ$υ στ'
συνDντευGη τ$< Cµερικαν$< πρDσHυ στ'ν IEλλ9δα κ.
N. MπDρνς. IO κ. Mπ:ρνς @γκωµ,ασε K=ι µ;ν$ τ' συ-
νεισφ$ρL τ$< IEλληνικ$< Π$λιτισµ$< στ' δηµι$υρ-
γ,α τNν HΠA («Mεγ9λη IEλλ9δα», Oπως =αρακτηρι-
στικL Cπ$κ9λεσε τPς HΠA) CλλL καP τ' συµH$λ' τNν
Rµ$γενNν στ' στερDωση καP @G9πλωση τSς Cµερικα-
νικSς $Tκ$ν$µικSς παντ$δυναµ,ας.

ΓιL τVν CναγνFστη π$W δ:ν γνωρ,Xει περισσ;τερα
γιL τVν π$λιτικV καP TδιωτικV H,$ τ$< κ. MπDρνς, Y πα-
ραπ9νω συνDντευGη στV συγκεκριµDν$ περι$δικV θL
Cπ$τελ$<σε Cκρ9δαντη Cπ;δειGη τNν φιλελληνικNν
συναισθηµ9των τ$<  Aµερικαν$< πρDσHυ. IO κ. MπDρ-
νς, T$υδαϊκSς καταγωγSς, CπαντNντας σ: @ρFτηση
δηµ$σι$γρ9φ$υ σ: πρ;σφατ$ ταG,δι τ$υ στ'ν π$λι-
τε,α τSς ΦιλαδDλφειας καP συν$δευ;µεν$ς CπV τ'ν τ;-
τε \π$υργV  Aν9πτυGης τSς IEλλ9δας κ. B. Παπαν-
δρD$υ, CµφισHAτησε δηµ$σ,ως τ'ν ^λληνικ;τητα τSς
Hρα=$νησ,δας π$W Y T$υρκ,α, πρ$τρεπ;µενη CπV τV
 IσραAλ, διεκδικε_ CπV τ' =Fρα µας. ΘL θDλαµε π$λW

νL µ9θ$υµε, πNς γ,νεται R κ. Mπ:ρνς νL @γκωµι9Xaη
RτιδAπ$τε τV ^λληνικ;, @νbN ταυτ$=ρ;νως συνειδητL
νL \π$θ9λπaη καP νL @πιXητaS τ' γεωγραφικ' @Gαφ9-
νιση τSς IEλλ9δας;

IH στ9ση καP $d δηλFσεις τ$< κ. Mπ:ρνς µ$< θυµ,-
X$υν @π,σκεψη σ: Xbω$λ$γικV κSπ$, Oπ$υ CπV τ' µ,α
µεριL $d @πισκDπτες fφων$ι Cπ$λαµH9ν$υν τ'ν τελει-
;τητα, µ: τ'ν Rπ$,α Y φ5ση g=ει πρ$ικ,σει τV XωικV
της Hασ,λει$, @νbN CπV τ'ν fλλη κατακερµατ,X$υν καP
καταστρDφ$υν τL $Tκ$συστAµατα, CπV τL Rπ$_α τL
XbNα αhτL πρ$Dρ=$νται. MAπως R κ. Mπ:ρνς καP fλλ$ι
Cρ=ιτDκτ$νες τSς CµερικανικSς - σιωνιστικSς @Gωτε-
ρικSς π$λιτικSς σ=εδι9X$υν µιL παρ;µ$ια µ$_ρα γιL
τVν IEλληνικV Π$λιτισµ;; MAπως σκ$πε5$υν νL γε-
µ,σ$υν (λ:ς καP δ:ν εiναι jδη γεµ9τα) τL CµερικανικL
µ$υσε_α µ: ^λληνικL Cριστ$υργAµατα καP ταυτ;=ρ$-
να νL @Gαλε,ψ$υν τV ^λληνικV στ$ι=ε_$ CπV τPς γεω-
γραφικ:ς περι$=Dς, στPς Rπ$_ες g=ει γεννηθS, kριµ9-
σει καP µεγαλ$υργAσει γιL =ιλιετ,ες τFρα;

KαλL θL lταν R κ. Mπ:ρνς καP $d σιωνιστ:ς Rµ;λ$-
γ$, τ$υ νL σταµατAσ$υν τ'ν πρ$σπ9θει9 τ$υς νL κα-
ταστρDψ$υν τV ^λληνικV gθν$ς. IH µεσαιωνικ' EhρF-

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

JO κ. Mπ3ρνς, e Z]ω�λ�γικ$ς κVπ�ς καG µ'α φιλελληνικK συν3ντευRη

JH Pπ;δειRη, \τι e Xρυσ�@ς 1Aριθµ$ς
Φ = 1,618... εgναι PσQµµετρ�ς Pριθµ$ς

K�ριε διευθυντ�,

Θ� παραθDσω κατωτDρω δ�	 ,π	δε7#εις περ� τ	) ,συµµDτρ	υ τ	) ?ρυσ	)

,ριθµ	) Φ. �H πρ=τη ,π!δει#η ε+ναι «,ριθµ	-θεωρητικ8» κα� � δε�τερη µι-

κτ�, oτ	ι «,ριθµ	θεωρητικ8» κα� γεωµετρικ�. Πρ�ν %µως πρ	?ωρ�σω στ�ς

,π	δε7#εις, πρ	τ�σσω τ�ς ,κ!λ	υθες πρ	τ�σεις Pς ,ληθεZς:

α. VOταν σ; ,σ�µµετρ	ν ,ριθµ*ν πρ	στ7θεται W ,φαιρ>ται σ�µµετρ	ς ,ριθ-

µ!ς, τ!τε τ* ,π	τDλεσµα ε+ναι ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ!ς. �Ως σ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς

ν	εZται & ,ριθµ!ς, π	U δ�ναται ν� παρασταθh> Pς κλ�σµα, τ	) &π	7	υ & ,ριθ-

µητ8ς κα� & παραν	µαστ8ς ε+ναι ,κDραι	ι (&λ	σ?ερεZς) ,ριθµ	7. Π.?. τ* κλ�-

σµα: 4:3 = 1,333... ε+ναι σ�µµετρ	ς ,ριθµ!ς, δι!τι & ,ριθµητ8ς κα� & παραν	-

µαστ8ς ε+ναι ,κDραι	ι (&λ	σ?ερεZς) ,ριθµ	7. (BλDπε: «Στ�ιLε�α EUκλε'δ�υ»,▲



JιJλ7	ν 10	ν, πρ	τ�σεις 5 κα� 6, Iκδ. EKαγγDλ	υ Σ. Σταµ�τη, �Aθ>ναι 1956).

J. �Aσ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς ε+ναι HκεZν	ς, & &π	Z	ς δ;ν δ�ναται ν� παρασταθh>

µ; κλ�σµα τ	) &π	7	υ & ,ριθµητ8ς W & παραν	µαστ8ς ν� ε+ναι ,κDραι	ι ,ριθ-

µ	7. Π.?. τ� κλ�σµατα: �5� : 2 W 2 : �6� δ;ν δ7ν	υν σ�µµετρ	ν ,ριθµ*ν ,λλ�

,σ�µµετρ	ν, δι!τι & ,ριθµητ8ς τ	) πρ=τ	υ κλ�σµατ	ς κα� & παραν	µαστ8ς

τ	) δε�τερ	υ κλ�σµατ	ς ε+ναι � �5�, π	U δ;ν ε+ναι ,κDραι	ς ,ριθµ*ς ,λλ�

,ριθµ*ς ,σ�µµετρ	ς. �Eπ7σης ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς ε+ναι HκεZν	ς, & &π	Z	ς

I?ει aπειρα δεκαδικ� ψηφ7α, µ8 περι	δικ�. Π.?. & ,ριθµ*ς π=3,1415... (JλD-

πε σ?ετικ�ς, τ* 10	ν JιJλ7	ν τ�ν «Στ	ι?ε7ων τ	) EKκλε7δ	υ», πρ	τ�σεις 7

κα� 8, τ>ς ,νωτDρ	υ Hκδ!σεως.

�Ως γνωστ!ν, & ,ριθµ*ς Φ \σ	)ται µ;: (�5�+1):2 oτ	ι: Φ = (�5�+1):2 =

ΠρTτη Pπ;δειRη: «1Aριθµ�θεωρητικK»

▲
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ΣL;λι� τ�@«∆αυλ�@»:
K�θε Iντυπ	 φDρει τ8ν εKθ�νη µ!ν	ν τ�ν %σων δηµ	σιε�	νται στ�ς σελ7δες τ	υ – κα� Hπ� τ	)
πρ	κειµDν	υ στ�ς σελ7δες τ	) «∆αυλ	)». ∆ηλ=σεις, δηµ	σιε�µατα κα� ,νακ	ιν=σεις π	U µε-
ταδ7δ	νται ,π* aλλα µDσα Hνηµερ=σεως, %πως κα� \δι!τητες W πρ	σωπικ;ς – µ8 Hκφρα:!µε-
νες στ* «∆αυλ!» – πεπ	ιθ�σεις W �«\	υδαϊκ8»(;) καταγωγ�, � Hθνικ!τητα, τ* θρ�σκευµα
κ.λπ. τ�ν γραφ!ντων W δηλ	�ντων (π	ι!ς aλλωστε δ;ν φDρει – W δ;ν τ	) I?	υν κ	λλ�σει – µ7α
θρησκευτικ�, Hθνικ�, \δε	λ	γικ8 κ.λπ. «ταµπDλλα»;) ε+ναι ,ντικε7µεν	 Iρευνας iσως Yν*ς
,στυν	µικ	) W Hν π�σhη περιπτ=σει Yν*ς ,νθρ=π	υ τ>ς H#	υσ7ας κα� σ; καµµ7α περ7πτωση
Yν*ς Hλε�θερ	υ Hκδ	τικ	) gργανισµ	). (�Yπενθυµ7:	υµε Hπ’ εKκαιρ7{α, %τι Hντελ�ς πρ!σφα-
τα δηµ	σιε�σαµε τ8ν φιλελληνικ=τατη συνDντευ#η τ>ς �Aµερικαν	εJρα7ας M. ΛDφκ	Jιτς,
κα7, JεJα7ως, κανε�ς – 	|τε & κ. I.K. – δ;ν Hνω?λ�θηκε ,π* τ8ν «\	υδαϊκ8 καταγωγ�» της).
O[τως H?!ντων τ�ν πραγµ�των, ε+ναι εKπρ!σδεκτη µ7α &π	ιαδ�π	τε κριτικ8 τ�@ κειµ3ν�υ
τVς φιλελληνικTτατης Sπ'σης συνεντεQRεως MπDρνς στ$ν «∆αυλ;» – & &π	Z	ς, %πως παρα-
δD?εται & φ7λ	ς Hπιστ	λ	γρ�φ	ς, «Hγκωµ7ασε ^?ι µ!ν	 τ8 συνεισφ	ρ� τ	) �Eλληνικ	) Π	λι-
τισµ	) στ8 δηµι	υργ7α τ�ν HΠA (“Mεγ�λη �Eλλ�δα”, %πως ?αρακτηριστικ� ,π	κ�λεσε τ�ς
HΠA), ,λλ� κα� τ8 συµJ	λ8 τ�ν &µ	γεν�ν στ8 στερDωση κα� H#�πλωση τ>ς ,µερικανικ>ς
	\κ	ν	µικ>ς παντ	δυναµ7ας». �Aλλ� ε+ναι παντελ�ς aσ?ετες µ; τ8 συνDντευ#η τ	) «∆αυλ	)»
	L διαλαµJαν!µενες στ8ν Hπιστ	λ8 Rπ	κειµενικ;ς πρ	JλDψεις τ	) κ. I.K. W � παραJ	λ8 τ	)
:<ω	λ	γικ	) κ�π	υ. �Aλλωστε τ* περι	δικ* στ*ν πρ!λ	γ	 τ>ς συνεντε�#εως δια?=ρισε ρητ�ς
τ* φιλελληνικ=τατ	 περιε?!µεν! της «,π* τ8ν π	λιτικ8 τ�ν HΠA», %πως γρ�ψαµε Hπ� λD#ει,
κα� ,π* τ8 νατ	ϊκ8 Hπ7θεση στ8 Γι	υγκ	σλαJ7α. ∆.I.Λ.

πη εi=ε τVν IEλληνικV Π$λιτισµV kς σηµε_$ Cναφ$ρmς
γιL τ'ν πνευµατικA της CναγDννηση. IH σ5γ=ρ$νη
σκ$ταδιστικ' - σιωνιστικ' κ$ινων,α π$ι;ν θL g=aη,
Oταν @πP τDλ$υς $d \π;δ$υλ$ι λα$P τ$< κ;σµ$υ θL

CπαιτAσ$υν τ' δικι9 τ$υς CναγDννηση.

ΦιλικFτατα
hIων Kαλαργυρ$ς

NDα IY;ρκη

K5ριε διευθυντ9, TL συγ=αρητAρι9 µ$υ γιL τV τ;σ$ @νδιαφDρ$ν πε-

OX Pριθµ�G τ�@ π σD µ'α PρLαι�ελληνικK ρ2ση



1,618037988... W Φ =(�5�:2) + (1:2). �Eδ� στ* δε�τερ	 µDρ	ς τ>ς H#ισ=σεως

JλDπ	υµε, %τι Rπ�ρ?	υν δ�	 κλ�σµατα: T* πρ�τ	 ε+ναι: �5�:2, π	U & ,ριθ-

µητ8ς τ	υ �5� δ;ν ε+ναι ,κDραι	ς ,ριθµ!ς, & δ; παραν	µαστ8ς τ	υ, τ* 2,

ε+ναι ,κDραι	ς ,ριθµ*ς. �Aρα κατ� τ8ν δε�τερη πρ!ταση & λ!γ	ς �5�:2 ε+ναι

,σ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς. �Eπ7σης τ* δε�τερ	 κλ�σµα oτ	ι 1:2 ε+ναι σ�µµετρ	ς

,ριθµ!ς, δι!τι I?ει τ*ν ,ριθµητ8 κα� τ*ν παραν	µαστ8 ,κερα7	υς ,ριθµ	�ς.

�E�ν λ	ιπ*ν πρ	σθDσ	υµε στ*ν ,σ�µµετρ	ν ,ριθµ* �5�:2 τ*ν σ�µµετρ	ν

,ριθµ* 1:2, τ!τε σ�µφωνα µ; τ8ν πρ=τη πρ!ταση, Pς aνω, τ* ,π	τDλεσµα θ�

ε+ναι ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ!ς. �Aρα: Φ = (�5�+1):2 = (�5�:2) + (1:2) = ,σ�µµε-

τρ	ς ,ριθµ!ς.

Kατασκευ2. Kατασκευ�:	υµε gρθ	γ=νι	 τρ7γων	, τ* ΓAB, µ; καθDτ	υς

πλευρDς: AΓ=1 κα� AB=2,  &π!τε σ�µφωνα µ; τ* Πυθαγ!ρει	 Θε=ρηµα �

∆εQτερη Pπ;δειRη: ΓεωµετρικK - Pριθµ�θεωρητικK

▲
∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 199913380

K5ριε διευθυντ9,
M: Cφ$ρµ' fρθρ$ τNν «T9ιµς τSς NDας IY;ρκης»,

µ: τ,τλ$ «�H σιωπ8 τελει=νει κα� τ� YJραϊκ� φαντ�-
σµατα θυµ	)νται» (8/4/1997), π$W πρ;σφατα \πDπεσε
στ'ν Cντ,ληψ, µ$υ, παρ9λληλα δ: καP µ: τL σ=;λια
τ$< @πιστ$λ$γρ9φ$υ κ. Mαυρ$µµ9τη («∆αυλ;ς»,
τε<=$ς 209, σελ. 13141 καP 13142) @πιθυµN gντ$να νL
σ=$λι9σω τL Oσα CνθελληνικL εiπε στ'ν πρ$αναφερ-
θε_σα Cµερικανικ' @φηµερ,δα R κ.  AνδρDας Σεφ,=α,
πρ;εδρ$ς τSς ^HραϊκSς κ$ιν;τητας Θεσσαλ$ν,κης.

ΣτV δηµ$σ,ευµα τNν «T9ιµς» CναφDρ$νται µ: Cπα-
ρ9δεκτα CνθελληνικV τρ;π$, θDµατα @GωτερικSς π$-
λιτικSς, τL Rπ$_α δ:ν γνωρ,Xω nν Cπ$τελ$<ν Cπ;ψεις
τ$< κ. Σεφ,=α. oOµως R κ. Σεφ,=α δηλFνει – καP τ$<τ$
στV δηµ$σ,ευµα τ,θεται @ντVς εTσαγωγικNν – Oτι Cγν$-

$<µε @µε_ς $d oEλληνες τ'ν dστ$ρ,α τ$< IEHραϊσµ$<
τSς Θεσσαλ$ν,κης καP Xητε_ νL περαστaS Y dστ$ρ,α
αhτ' στL σ=$λικL HιHλ,α τSς IEλλ9δας! ∆ηλFνει δ:
HDHαι$ς, Oτι Y dστ$ρ,α τSς π;λεως θL GαναγραφaS (γιL
νL πρ$HληθaS R IEHραϊσµ;ς της)!;

ΘL πρDπει νL \πενθυµ,σω, Oτι R κ. Σεφ,=α @πιδ,ω-
Gε τ'ν πραγµατ$π$,ηση @κδηλFσεων, Oπως τV διAµε-
ρ$ τSς ∆ρ9µας κατL τVν µSνα  I$5νι$ τ$< ’97, @Lν δ:ν
CπατNµαι, καP τL Cπ$καλυπτAρια Cγ9λµατ$ς πρVς
τιµ'ν τNν παθ;ντων Rµ$θρAσκων τ$υ κατL τ'ν πε-
ρ,$δ$ τSς γερµανικSς κατ$=Sς. T'ν sδια @κδAλωση
πραγµατ$π$,ησε καP στVν B;λ$ τVν ΣεπτDµHρι$ τ$<
’98. ΓιατP αhτ' Y πρ$σπ9θεια; ΛDτε νL Gε=νmµε – Oπως
µmς κατηγ$ρε_ – τL Oσα πDρασε Y \φAλι$ς CπV τVν
ΓερµανV κατακτητA; ΘL µπ$ρ$<σα HDHαια νL @πικα-

∆ηλTνει H3Hαι�ς (!;), \τι τ? σL�λικ? HιHλ'α θ? Rαναγραφ�@ν

ρι$δικ; σας.
∆ιαH9X$ντας τV fρθρ$ περP τετραγωνισµ$< τ$< κ5-

κλ$υ καP τ'ν @G,σωσι π = 3,141592 6 5 3 5 8 9 7, µ$< lρθε
στV ν$<, Oταν R καθηγητAς µας (κ9π$τε) εi=ε γρ9ψει:
π = CεP R ΘεVς R µDγας γεωµετρε_... (τbN κ5κλbω περι-
φDρειαν γLρ Rρ,σας).... 3 1 4 1 5 9 δηλ. R CριθµVς τNν γραµ-
µ9των κ9θε λDGης κατL σειρ9ν, Tσ$δυναµ$<σε µ: τ$Wς
Cριθµ$Wς τ$< π.  Aπ$ρN, @Lν κανεPς γνωρ,Xaη τV \π;-
λ$ιπ$ν τSς πρ$τ9σεως.

 Eπ,σης εi=α διαH9σει στV περι$δικV LIFE (περP τL
1956), Oτι kρισµDνες Cρ=α_ες ^λληνικ:ς λDGεις Oπως

σZτ	ς, [δωρ, aρτ	ς, Θε*ς @σ=ηµατ,X$ντ$ µ: τV fθρ$ι-
σµα fλλων λDGεων, CντικατεστηµDνες µ: Cριθµ$5ς.

uEκτ$τε Oµως δ:ν Cκ$5στηκε τ,π$τα σ=ετικ;. vAρα-
γε, πNς @γ,νετ$ µ,α wπλS πρ;σθεση x Cφα,ρεση µ: τL
γρ9µµατα; AhτV θL lταν CρκετL @νδιαφDρ$ν, nν πα-
ρ$υσιαX;ταν στVν ∆αυλ;».

MετL τιµSς
1Iω,ννης Tσαµ�Qταλης

New Jersey, U.S.A.



λεσθN dστ$ρικL στ$ι=ε_α γιL νL τ$< Cπ$δε,Gω, Oτι
\πSρGαν καP IEHρα_$ι σφαγε_ς καP γεν$κτ;ν$ι, τ$Wς
Rπ$,$υς g=ει ε3στ$=α καP δ,καια Cπαθανατ,σει Y dστ$-
ρ,α, Oπως R  Iησ$<ς τ$< NαυS, $d Hασιλε_ς Σ$λ$µNν
καP ∆αH,δ κ.λπ., $d Rπ$_$ι @Gωλ;θρευσαν Rλ;κληρ$υς
λα$5ς, τ$Wς Φιλιστα,$υς, τ$Wς  Aµµ$ρα,$υς, τ$Wς
 Iδ$υµα,$υς,  Aµµων,τες, MωαH,τες, Σαµαρε_τες κ.f.
πρVς @πικρ9τησιν τ$< IEHραϊσµ$<. ΠρDπει R Σεφ,=α
νL GDρaη, Oτι Y συµπρωτε5$υσ9 µας µ: =ιλι9δες =ρ;-
νια IEλληνικ$< Π$λιτισµ$< g=ει µ;ν$ δ5$ ^λληνικL
µ$υσε_α καP τFρα, CπV Oσ$ γνωρ,Xω, g=ει καP δ5$
^Hραϊκ9. Eiναι Cδικ,α νL θDλaη περισσ;τερη καP συ-
νε=S δικα,ωση τ$< παθAµατ$ς τNν Rµ$εθνNν τ$υ, δι;-
τι δ:ν \πDφεραν µ;ν$ν αhτ$,, CλλL Rλ;κληρη Y γS καP
R πληθυσµVς της CπV τ'ν θηριωδ,α τ$< Γ´ P9ι=. IYπεν-
θ5µισα τ$Wς IEHρα,$υς Hασιλε_ς, γιL νL δaS Oτι Y dστ$-
ρ,α εiναι CνακυκλFσιµη, fρα δ:ν πρDπει νL εsµαστε
Cπ;λυτ$ι CλλL συγκαταHατικ$P µ: {να πνε<µα δι-
δα=Sς CπV τV παρελθ;ν. KαP πρV παντVς δ:ν κ9ν$υ-
µε σ=;λια καP δ:ν διατυπFν$υµε κατηγ$ρ,α γιL τ'ν
πατρ,δα µας, nν πατρ,δα τ$< κ. Σεφ,=α εiναι Y IEλλ9-
δα...

∆ιαH9X$ντας δ: καP τL Oσα R κ. Mαυρ$µµ9της κα-

ταθDτει, µ: τ,τλ$ «�H γεν	κτ	ν7α 500.000 �Eλλ�νων ,π*
�EJρα7	υς» στV «∆», τ. 209, δ:ν ν$µ,Xω Oτι θL gπρεπε
νL συνε=,Xaη τ'ν πρ$σπ9θεια νL παρ$υσι9Xaη τ$Wς Rµ$-
εθνε_ς τ$υ µ;ν$ kς θ5µατα. Eiναι καP θ5τες... Od
oEλληνες καP Y IEλλ9δα π9ντα τ$Wς φDρθηκαν φιλικ9,
Cδελφικ9, δ,ν$ντ9ς τ$υς τL sδια δικαιFµατα.

ΠρDπει κ9π$τε R κ. Σεφ,=α καP $d Oµ$ι$, τ$υ νL τV
καταν$Aσ$υν αhτV καP νL τV µεταφDρ$υν στ$Wς Rµ;-
θρησκ$5ς τ$υς. IO πλανAτης ΓS δ:ν γυρνm γ5ρω CπV
τVν  IσραAλ µL γ5ρω CπV τVν fG$ν9 τ$υ. uEτσι κ9θε
πρ$σπ9θεια $Tκει$π$,ησης κατ’ Cπ$κλειστικ;τητα τSς
Cπ;λυτης συµπ9θειας καP τ$< CνθρFπιν$υ $sκτ$υ
εiναι |π$πτη. }Aς µε,νaη καP λ,γη συµπ9θεια καP γιL
τL fλλα θ5µατα, π$W τ'ν δικαι$<νται, CλλL δ:ν µπ;-
ρεσαν νL Cκ$υστ$<ν. }Aς @γκαταλειφθ$<ν αhτ:ς $d
Cπ;λυτα σωHινιστικ:ς T$υδαϊκ:ς Cπ;ψεις, π$W κ9ν$υν
κακV καP στVν sδι$ τVν IEHραϊσµ;.

MετL τιµSς
1Eµµαν�υKλ ΠαυλVς

Πρ;εδρ$ς  EφDδρων  AG/κNν N. Mαγνησ,ας
Σπ$ρ9δων 7, B;λ$ς

Y.Γ. Σmς @πισυν9πτω Cντ,γραφ$ τ$< δηµ$σιε5µατ$ς τSς
CµερικανικSς @φηµερ,δας, CπV Oπ$υ gλαHα καP τ'ν Cφ$ρµ'
γιL τV σ=;λι; µ$υ αhτ;.

Rπ	τε7ν	υσ� τ	υ ΓB θ� ε+ναι iση µ; �5� oτ	ι: ΓB = �5�.

▲
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ΣLVµα: 1Aπ;-
δειRη τ�@ PσQµ-
µετρ�υ τ�@ Φ.
(∆ηµ. K. Mαρ-
γ3της, M,ι�ς

1999.)

K5ριε Λ9µπρ$υ,
∆ι9Hασα τ' συνDντευGη τ$< θε$λ;γ$υ, καθηγητ$<

τ$< Πανεπιστηµ,$υ τSς B. Kαρ$λ,νας, κ. Γ. ZερH$< γιL

τVν  Iησ$< XριστV καP τVν =ριστιανισµV καP θL jθελα
νL παρατηρAσω, Oτι R κ. ZερHVς κ9νει λ9θ$ς γιL τV
Oτι γκρεµ,στηκαν τL θεµDλια τ$< Xριστιανισµ$<.

1Aπ;ψεις PναγνTστη γι? τ? εUαγγ3λια καG τ$ν «N3�ν 1IσραKλ»

∆

Γ

H
E

Z A Θ B



Πρ	εκτε7ν	υµε τ8ν Rπ	τε7ν	υσα BΓ πρ*ς τ* Γ κα� λαµJ�ν	υµε τµ>µα Γ∆

Hπ’ αKτ>ς iσ	 πρ*ς τ8ν πλευρ� ΓA=1 oτ	ι: Γ∆=ΓA=1.

�Eκ τ	) σηµε7	υ ∆ aγ	µε κ�θετ	, τ8ν ∆Z,Hπ� τ>ς πρ	εκτ�σεως τ>ς BA.

�Aπ* τ* σηµεZ	 Γ φDρ	υµε τ8ν ΓE παρ�λληλ	ν πρ*ς τ8ν ZB, � &π	7α τD-

µνει τ8ν ∆Z στ* σηµεZ	 E.

ΛαµJ�ν	υµε τ=ρα τ* µDσ	ν τ	) εKθυγρ�µµ	υ τµ�µατ	ς ∆B, π	U ε+ναι τ*

σηµεZ	 H κα� ,π* αKτ* φDρ	υµε τ8ν HΘ κ�θετ	 πρ*ς τ8ν ZB. Θ� I?	υµε τ=-

ρα: ∆B = ∆Γ + ΓB = 1 + �5�, &π!τε τ* �µισυ τ>ς ∆B θ� ε+ναι: (1+�5�):2 oτ	ι:

(∆B):2 =  (1+�5�):2.

�Aλλ� τ* ,π	τDλεσµα αKτ* ε+ναι iσ	 µ; τ*ν Φ, oτ	ι (∆B):2 = (1+�5�):2=Φ.

�Aρα θ� ε+ναι  (∆B):2 = ∆H=HB=Φ.

ERρ7σκ	υµε τ=ρα τ8ν τιµ8 τ	) τµ�µατ	ς ZA = EΓ, ,π* τ� %µ	ια τρ7γωνα

(gρθ	γ=νια) ∆EΓ κα� ΓAB,  Pς Y#>ς: (EΓ):(∆Γ) = (AB):(ΓB) W EΓ  =

(∆Γ) � (AB):(ΓB) κα� ,ντικαθιστ�ντας τ�ς τιµ;ς τ�ν ∆Γ =1, ΓB = �5� κα� ▲
∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 199913382

«T�υλ,Lιστ�ν ν? µπ�ρ�@ν �X µαθητDς Λυκε'�υ ν? συλλαH'Z�υν...»

K5ριε διευθυντ9, ...oOλ$ι $d παρευρισκ;µεν$ι συν9δελφ$ι @ντVς τ$<

ΠρNτ$ν, δι;τι δ:ν φDρει Cπ$δε,Gεις γιL τL λεγ;µε-
ν9 τ$υ, CλλL wπλNς Hγ9Xει δικ9 τ$υ συµπερ9σµατα.

∆ε5τερ$ν, δι;τι $d θεωρ$5µενες Cπ’ αhτVν Cντιφ9-
σεις δ:ν καταρρ,πτ$νται µ: συµπερ9σµατα π$W Hγ9-
Xει R καθDνας, CλλL µ: @πιστηµ$νικ:ς Cπ$δε,Gεις. KαP
στV κατL Mmρκ$ν EhαγγDλι$, τV Rπ$_$ Cναγνωρ,Xει
R κ. ZερH;ς, γ,νεται φανερ' Y θε;τητα τ$<  Iησ$< Xρι-
στ$< (α,1, α,2, α, 24, ε, 7, θ,7, ια, 3, 1H, 35-37, ιδ, 61-62).
IH φρ9ση τ$< κ. ZερH$<, Oτι «& �Iησ	)ς τ	) M�ρκ	υ
φα7νεται ν� “υL	θετ�θηκε” ,π* τ*ν Θε!», εiναι πρ$-
σωπικ' τ$υ fπ$ψη, δ:ν στηρ,Xεται σ: Cπ$δε,Gεις·
Cντ,θετα µ9λιστα τVν διαψε5δ$υν τL =ωρ,α M9ρκ. θ,
7 καP M9ρκ. ιH, 35-37.

Tρ,τ$ν, τV Oτι CναφDρει τVν Παπ,α σηµα,νει, Oτι R
κ. ZερHVς Cναγνωρ,Xει Oτι τL HιHλ,α τSς KαινSς ∆ια-
θAκης \πSρ=αν CπV τVν 2$ν αT. µ.X., Cφ$< συγκεκρι-
µDνα CναφDρει Oτι R Παπ,ας κ9νει λ;γ$ γιL κ9π$ι$
Mατθα_$ καP τPς πρ$σωπικDς τ$υ Cπ;ψεις γιL πλα-
στ$γρ9φηση CπV @πισκ;π$υς. ∆:ν φDρει Oµως Cπ$-
δε,Gεις γιL αhτ:ς τPς πλαστ$γραφAσεις R κ. ZερH;ς, $d
Rπ$_ες, nν gγιναν, πρDπει νL gγιναν πρPν CπV τV 180
µ.X., Cφ$< R κατ9λ$γ$ς τ$< Muratori (150 µ.X.) κ9νει
λ;γ$ γιL τL HιHλ,α τSς KαινSς ∆ιαθAκης, κατ9λ$γ$ς
π$W =ρ$ν$λ$γε_ται γ5ρω στV 150 µ.X., @νbN @π,σης R
TερτυλλιανVς (180-220 µ.X.) κ9νει λ;γ$ γιL τ' θε;τη-
τα τ$<  Iησ$< Xριστ$< (κεφ9λ. XXI).

TDταρτ$ν, τDτ$ιες πλαστ$γραφAσεις, π$W φαντ9Xε-
ται R κ. ZερHVς Oτι gγιναν CπV @πισκ;π$υς, δ:ν εiναι
πιθανDς, Cφ$< τ;σ$ Y @πP τ$< uOρ$υς IOµιλ,α στV κατL
Mατθα_$ν Oσ$ καP Y διδα=' τ$<  Iησ$< Xριστ$< πρVς
τ$Wς µαθητ:ς τ$υ στV κατL  Iω9ννην εiναι Cδ5νατ$ νL
τPς συλλ9Haη CνθρFπιν$ς ν$<ς καP µ9λιστα σ: δι9στη-
µα 100 @τNν (50-150 µ.X.).

ΠDµπτ$ν, nν g=aη Cπ$δε,Gεις περP πλαστ$γρ9φησης
τNν HιHλ,ων τSς KαινSς ∆ιαθAκης, R κ. ZερH;ς nς τPς
παρ$υσι9σaη καP nς µ'ν καταφε5γaη σ: Cπ;ψεις καP
συµπερ9σµατα δικ9 τ$υ kς καP τNν Rµ$ϊδεατNν τ$υ.

oEκτ$ν, Oσ$ν Cφ$ρ�m στVν «ND$ν  IσραAλ», τL γε-
γ$ν;τα Cπ$δεικν5$υν, Oτι πρ9γµατι R XριστιανισµVς
εiναι R ND$ς  IσραAλ, Cφ$< στV πρ;σωπ$ τ$<  Iησ$<
Xριστ$< @παληθε5θηκαν $d πρ$φητε_ες καP $d =ρη-
σµ$P τ$< Παλαι$<  Iσρα'λ γιL τVν Mεσσ,α.

oEHδ$µ$ν, Oσ$ν Cφ$ρ�m στV EhαγγDλι$ τ$< Λ$υκm,
δ:ν εiναι Cντιγραφ' τ$< M9ρκ$υ (HλDπε Λ$υκ�m α, 1-
3).

uOγδ$$ν, $d Cντιφ9σεις π$W παρ$υσι9Xει R κ. Zερ-
HVς εiναι δικ9 τ$υ συµπερ9σµατα, @κτVς πιθανVν τSς
πρFτης π$W CναφDρει, π$W κι αhτ' εiναι @π$υσιFδης.

ΦιλικL
Θε;δωρ�ς I. ∆ρ'Zης

K$X9νη



AB = 2, θ� I?	υµε: EΓ = (1 � 2) : �5� = 2 : �5� = 0,89442 ... = ,σ�µµετρ	ς.

�Aπ* τ* ,νωτDρω ,π	τDλεσµα συν�γ	υµε, %τι � τιµ8 τ	) EΓ ε+ναι ,σ�µµε-

τρ	ς ,ριθµ!ς, δι!τι \σ	)ται µ; κλ�σµα τ	) &π	7	υ & παραν	µαστ8ς ε+ναι

(�5�), π	U δ;ν ε+ναι ,κDραι	ς ,ριθµ!ς.

�H σ?Dση: EΓ:∆Γ = AB:ΓB. ∆�ναται ν� γραφh> κα� Pς Y#>ς: ∆Γ:EΓ = ΓB:AB.

�E#ετ�:	ντας τ* σ?>µα εRρ7σκ	υµε, %τι τ* τµ>µα ΓB \σ	)ται µ; τ* τµ>µα

HB = Φ σUν τ* τµ>µα ΓH, τ* &π	Z	 \σ	)ται: ΓH = ∆H-∆Γ = Φ-1. VOθεν: ΓB

= HB+ΓH = Φ+Φ-1 = 2Φ-1.

�Aντικαθιστ�ντας τ�ς τιµ;ς τ�ν τµηµ�των στ8ν σ?Dση: ∆Γ:EΓ = ΓB:AB, θ�

I?	υµε:

(1:2) :�5� = (2Φ-1):2 W �5�:2 = (2Φ-1):2 = Φ - (1:2)

T* πρ�τ	 µDρ	ς τ>ς ,νωτDρω σ?Dσεως oτ	ι: �5�:2 ε+ναι ,σ�µµετρ	ς ,ριθ-

µ*ς σ�µφωνα µ; τ8ν δε�τερη, Hν ,ρ?h>, διατυπωθεZσαν πρ!ταση. �Aρα ,σ�µ-

▲
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σ=$λικ$< γραφε,$υ lσαν τSς Tδ,ας εTδικ;τητας: φιλ;-
λ$γ$ι. Πρ$φανNς R RµιλNν κ5ρι$ς θL lτ$ σ=$λικVς
σ5µH$υλ$ς τNν φιλ$λ;γων. vHταν Y πρFτη φ$ρL π$W
@πεσκDπτετ$ τV σ=$λε_$ µας σ=$λικVς σ5µH$υλ$ς τNν
φιλ$λ;γων, κατL τ'ν πενταετS \πηρεσ,α µ$υ σ’ αhτ;.

« AντιλαµH9νεσθε, συν9δελφ$ι, Oτι µπ$ρε_ νL
Hρ$<µε τV µπελ9 µας»· εiπε R κ5ρι$ς σ5µH$υλ$ς. «Γι’
αhτV πρDπει νL εsµαστε πρ$σεκτικ$P µ: τ' Hαθµ$λ$γ,α
µας. NL τ$Wς περνmµε τ$Wς µαθητ:ς CλλL K=ι Cπαρα,-
τητα µ: µεγ9λ$υς Hαθµ$5ς.  EG9λλ$υ τV Cπ$λυτAρι$
Λυκε,$υ g=ει τ'ν sδια CG,α εsτε εiναι µ: 10 εsτε µ: 20.
KαP GDρετε, τV Cπ$λυτAρι$ Λυκε,$υ στ'ν IEλλ9δα g=ει
µεγαλ5τερη CG,α Cπ’ τV ΠανεπιστηµιακV πτυ=,$. M:
τV πτυ=,$ µπ$ρε_ νL πρ$σληφθaSς µ;ν$ σ: @ργασ,α τSς
εTδικ;τητ9ς σ$υ, @νbN µ: τV Cπ$λυτAρι$ Λυκε,$υ πα-
ντ$<».

IO κ5ρι$ς σ5µH$υλ$ς, Cφ$< CναφDρθηκε γιL κ9-
π$ι$ =ρ;ν$ Cκ;µη στ'ν Cν9γκη πρ$σεκτικSς Hαθµ$-
λ;γησης καP στ' µDγιστη =ρησιµ;τητα τ$< λυκειακ$<
Cπ$λυτηρ,$υ, πDρασε σ: fλλ$ θDµα: «uO=ι Hαθυστ;-
=αστες φιλ$σ$φ,ες, πλατει:ς Cναλ5σεις καP κ$υρα-
στικ:ς CσκAσεις. NL µ9θ$υνε τL wπλm πρ9γµατα, τL
Hασικ9. NL GDρ$υν τ$Wς =ρ;ν$υς τ$< ρAµατ$ς, γρ9-

φω, gγραφα, θL γρ9ψω, g=ω γρ9ψει... νL Gε=ωρ,X$υν
τV παρελθVν Cπ’ τV παρ;ν. �Dρ$υµε Oλ$ι π$λW καλ9,
Oτι Y πλει$ψηφ,α τNν Cπ$φ$,των δ:ν εiναι σ: θDση
νL συντ9Gaη {να wπλV κε,µεν$. ∆υσκ$λε5$νται νL δια-
H9σ$υν. }Aς µ'ν µιλmµε λ$ιπVν Cκατ9παυστα @µε_ς.
NL Gεκινmµε µ,αν Cν9γνωση Cπ’ τV HιHλ,$ καP νL τ$Wς
H9X$υµε νL συνε=,σ$υν. AhτV µπ$ρε_ νL γ,νaη καP στV
µ9θηµα τSς IIστ$ρ,ας. ∆:ν =ρει9Xεται νL @πιµDν$υµε
σ: dστ$ρικ:ς λεπτ$µDρειες, συµπερ9σµατα καP τDτ$ια.
 EδN δ:ν GDρ$υνε νL διαH9X$υνε. NL τ$Wς µ9θ$υµε
τ'ν Cν9γνωση, Cφ$< δ:ν τ' µ9θανε στV ∆ηµ$τικ;.
T$υλ9=ιστ$ν νL συλλαH,X$υν...».

uE=$ντας διαµ$ρφωθS πιL {να =αλαρV καP Cν9λα-
φρ$ κλ_µα στ' συναδελφικ' RµAγυρη, R @πισκDπτης
µας σηκFθηκε καP =αιρετNντας µας διL =ειραψ,ας,
Cπ$=Fρησε. IH πρFτη @ντVς µιmς πενταετ,ας τ$υλ9-
=ιστ$ν @π,σκεψη σ=$λικ$< συµH$5λ$υ φιλ$λ;γων,
δι9ρκειας λ,γ$ µεγαλ5τερης τSς Yµισε,ας �ρας,εi=ε
Rλ$κληρωθS.

M: τιµ'
Γι,ννης Π3ππας

Φιλ;λ$γ$ς,  AθAνα

 Aγαπητ: «∆αυλD»,
TακτικVς CναγνFστης τ$< περι$δικ$< σας (µας),

δηλFνει R @πιστ$λ$γρ9φ$ς κ. ΣτDργι$ς Kαπρ,νης, στV
τε<=$ς Cριθµ. 209 τ$< Mα�$υ καP =α,ρ$µαι, nν Kντως

gτσι συµHα,νaη, δι;τι fτ$µα HαθιL θρησκευ;µενα, Oπως
R πρ$αναφερθεPς κ5ρι$ς, κατ$ρθFν$υν νL Gεπερ9-
σ$υν τVν δ$γµατισµV τ$υς κατL {να µDρ$ς καP νL Cνα-
XητAσ$υν τ'ν CλAθεια (dστ$ρικA - φιλ$σ$φικ' - \παρ-

BυZ,ντι�, «JEλλην�ρθ�δ�R'α» καG τ? «Pν,θεµα» κατ? τ�@ JEλληνισµ�@



µετρ	ς ,ριθµ*ς θ� ε+ναι κα� τ* δε�τερ	 µDρ	ς, oτ	ι:

Φ - (1:2) = ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς W Φ = ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς + (1:2).

�Aλλ� H�ν σ; ,σ�µµετρ	ν ,ριθµ* πρ	σθDσ	υµε σ�µµετρ	ν ,ριθµ!, σ�µφωνα

µ; τ8ν πρ=τη, Hν ,ρ?h>, διατυπωθεZσαν πρ!ταση τ* ,π	τDλεσµα θ� ε+ναι ,σ�µ-

µετρ	ς ,ριθµ!ς. �Aρα τ* Φ ε+ναι ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ!ς. %.I.δ.

�Yπ�ρ?ει κα� τρ7τη ,π!δει#η, %τι & Φ ε+ναι ,σ�µµετρ	ς ,ριθµ*ς, � &π	7α

ε+ναι καθαρ�ς γεωµετρικ8 κα� ε+ναι τ!σ	 π	λU αKστηρ�ς µαθηµατικ�, ]στε

ν� µ8ν HπιδD?εται καµµ7αν ,π	λ�τως ,ντ7ρρηση, τ8ν &π	7α  παραλε7πω ν�

HκθDσω Hδ�. 

Mετ� τιµ>ς

∆ηµ2τρι�ς Mαργ3της
�AντιπτDραρ?	ς (Lπτ�µεν	ς) H.,.
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GιακA...), στV φως τ$< IEλληνισµ$<.
ΘL jθελα Oµως νL σ=$λι9σω λ,γ$ τL γραφ;µενα τ$<

κ. Σ.K., δι;τι πρ$σωπικL πιστε5ω Oτι, K=ι µ;ν$ν δ:ν g=ει
Cπ$H9λει µDρ$ς τ$< δ;γµατ$ς, τV Rπ$_$ κατατρD=ει
αhτVν καP τVν IEλληνισµV =ρ;νια τFρα µ: τPς γνωστ:ς
συνDπειες, CλλL CντιθDτως µ: τV γνωστV fσHεστ$ µ_σ$ς
τNν συνε=ιστNν, τNν «φανατισµDνων», Oπως R sδι$ς γρ9-
φει, «XριστιανNν τNν πρFτων BυXαντινNν =ρ;νων»,
@πιτ,θεται «.....» @ναντ,$ν τNν IEλλAνων, Cπ$φε5γ$ντας
πιστε5ω, νL =ρησιµ$π$ιAσaη @ντ$νFτερη γλNσσα, φ$-
H$5µεν$ς τ'ν µ' δηµ$σ,ευση τSς @πιστ$λSς τ$υ.

Φ;ρεσε λ$ιπVν µ: λ,γα λ;για R Σ.K. τ'ν «πρ$Hι9»,
γιL νL µmς Gεγελ9σaη καP fρ=ισε νL �,=νaη τV δηλητA-
ρι$, σταγ;να – σταγ;να στ'ν Cρ=A, γιL νL καταλAGaη
σ: =ε,µαρρ$ στV τDλ$ς: «VOσ	ι θDλ	υν ν� δ	#�:	υν τ�
θεZα µDσ<ω τ>ς ,ρ?α7ας θρησκε7ας, �ς τ* κ�ν	υν ,λλ�
^?ι σ; ,ντιπαρ�θεση µ; τ*ν “Xριστιανισµ!”»:  AφA-
στε �συ=$ τVν XριστιανισµV µ: λ,γα λ;για.

ML Y @κκλησ,α τ, λDει, κ. Σ.K.; IO κ. Xριστ;δ$υλ$ς
τ, λDει;

∆ιαH9Xω CπV τ'ν @πιστ$λ' τ$< κ. Σ.K. «�Aν τ* Bυ-
:�ντι	 δ;ν bταν gρθ!δ	#	, & �Eλληνισµ*ς θ� ε+?ε σJ�-
σει». KαP λDτε, κ. Kαπρ,νη, Oτι διαH9Xετε «∆αυλ;»;
MAπως τVν =ρησιµ$π$ιε_τε σLν σελιδ$δε,κτη στ'ν πα-
τρ$λ$γ,α, π$W σ,γ$υρα διαH9Xετε; M: τ'ν λ$γικ' τNν
XριστιανNν π$W σmς διDπει, πρ$σπαθε_τε νL µmς @ντυ-
πωσι9σετε κ9ν$ντας «πρ$HλDψεις» (;) γιL τV παρελθ;ν
καP µ9λιστα σ: µεγDθη µ' συγκρ,σιµα π$ι$τικNς. ∆ι;-
τι, πNς νL τV κ9ν$υµε, R CετVς δ:ν µπ$ρε_ νL συγκριθaS
µ: τV σπ$υργ,τι, γιL νL µ'ν π$<µε µ: τL σκ$υλAκια.

ΣLν oEλληνας καP µ$ρφωµDν$ς – sσως θε$λ;γ$ς – κ.
Kαπρ,νη, θL gπρεπε νL εs=ατε συνειδητ$π$ιAσει τ'
δ5ναµη τ$< IEλληνισµ$< καP τSς IEλληνικSς γλFσσας
συν$λικL καP K=ι @κε_ π$W µmς συµφDρειµ;ν$ν.
( Eκκλησιαστικ' M$υσικA, wγ. τρι9ς, Παναγ,α κ.λπ.)
KαP στVν XριστV kρισµDν$ι πρ$σπαθ$<ν νL τ$< δF-
σ$υν ^λληνικ' \πηκ;$τητα. KαP Oλα αhτL γιατ,; ML
γιL νL Tσ=υρ$π$ιηθaS Y =ιλι$µασηµDνη µαστ,=α τSς
IEλλην$ρθ$δ$G,ας.

 Aλ,µ$ν; µας, κ. Kαπρ,νη, καP π9λι Cλ,µ$ν; µας·
g=$υµε φθ9σει σLν oEλληνες στV τελευτα_$ σκαλP πρPν
CπV τVν πλAρη Cφελληνισµ; µας, κι @σε_ς καP π$λλ$P,
π9ρα π$λλ$P σLν @σmς µ: τ'ν συνειδητ' Cν$=' καP συ-
νεργ,α τ$< νε$ελληνικ$< ρωµα,ικ$υ κρ9τ$υς, πρ$-
σπαθε_τε νL µmς πε,σετε, Oτι δ:ν θL πρDπει $3τε στV
@λ9=ιστ$ νL θ,G$υµε τ$Wς κυρ,ως \πα,τι$υς, Cσ=Dτως
@Lν αhτ$P Cνενδ$,αστα καP Cνερυθρ,αστα @πιµDν$υν,
– Oπως R CναγνFστης « Aµφικτ5ων» στ'ν ^π;µενη
CπV τ' δικA σας @πιστ$λ' µεταφDρει CπV τV HιHλ,$
«TριFδι$ν» – νL µmς Hρ,X$υν Cκ;µη καP σAµερα.
«�Aν�θεµα... λ	ιπ*ν», κ. Kαπρ,νη, «τ	Zς τ� �Eλληνικ�
διε#ι	)σι µαθ�µατα... �Aν�θεµα... τ	Zς κα� τ�ς Πλα-
τωνικ�ς \δDας Pς ,ληθεZς δε?	µDν	υς. �Aν�θεµα...
�Aν�θεµα».

TLς κεφαλ9ς, λ$ιπ;ν, στ$Wς Cναθεµατιστ9ς µας κλ,-
νατε, καP δ$G9σατD τ$υς!

M: τιµ'
ΠαναγιTτης 1Iατρ�@

Θεσσαλ$ν,κη



 EρευνNντας τ'ν πρ$ϊστ$ρ,α τSς IEλληνικSς ΓλFσσας διεπ,στωσα, Oτι \πSρ=αν π$λλL HιHλ,α σταθ-
µ$P µεγ9λων @ρευνητNν (Vendris, Chadwick, Hooker κ.λπ. kς εTσαγωγικL στ' ΓΓB) CλλL καP Nε$ελ-
λAνων. oOµως µ: δD$ς παρατAρησα, Oτι τV καθDνα CπV αhτL εi=ε π9νω CπV 20 π,νακες µ: 70-135 σ5µ-
H$λα - συλλαHDς. ΓιατP τ;σ$ι π$λλ$,;

α.  AναφDρ$νται σ: 5 Hασικ:ς πρωτ$ελληνικ:ς γραφDς, π$W σ=εδVν g=$µε Cπ$δε=θS τVν CριθµV τNν
συµH;λων τ$υς [κατL σειρLν Cρ=αι;τητ$ς, IEλληνικ' IIερ$γλυφικ' (Evans), Γραµµικ' Γραφ' A (ΓΓA),
∆,σκ$ς Φαιστ$< (∆Φ), ΓΓB,  Aρκαδ$κυπριακ' (AK)].

H. Od γλNσσες g=$υν καP Tδε$γρ9µµατα (ΓΓA καP ΓΓB) καP γ. Od συγγραφε_ς πρ$τε,ν$υν συλλαH9-
ρια (Oλα \πV α�ρεσιν πλ'ν τ$< ΓΓB, π$W εiναι σ=εδVν διεθνNς παραδεδεγµDν$) x καP συγκριτικ$Wς π,-
νακες.

ΓιL νL H9λω τ9Gη στV =9$ς, σκDφθηκα νL σ=εδι9σω π,νακα µ: τετρ9γωνα καP νL τ$π$θετAσω τL Cντ,-
στ$ι=α σ5µH$λα τNν fνω 5 γραφNν. ΣLν H9ση πSρα τ'ν σ=9ρα - πρ;ταση τ$< Vendris µ: κατακ;ρυφες
στSλες τL διεθνNς Cπ$δεκτL φωνAεντα (καP HασικL τSς IEλληνικSς ΓλFσσας) a, e, i, o, u καP RριX;ντιες
γραµµ:ς τL 12 HασικL σ5µφωνα (ρ,Gτε µιL µατιL µ;ν$, στ'ν ̂ π;µενη σελ,δα καP GανL στV κε,µεν$). ΣτVν
π,νακα \π9ρ=$υν µ;ν$ τL παραδεδεγµDνα σ5µH$λα τSς ΓΓB. uEτσι Y σ=9ρα g=ει 6 φωνAεντα (δ5$ A)
καP 57 συλλαHDς, σ5ν$λ$ν 63 φωνητικ:ς CG,ες.

MετL τ$π$θDτησα στV κDντρ$ τV Cντ,στ$ι=$ σ5µH$λ$ τSς ΓΓB καP @π9νω δεGιL τV σ5µH$λ$ τSς ΓΓA,
π$W πλησι9Xει @µφανNς στV Cντ,στ$ι=$ σ=Sµα τSς ΓΓB (nν συγκρ,ν$υµε µ: τV συλλαH9ρι$ τNν π, ΦFρ,
Y σ5µπτωση εiναι 45:63=72%, fρα dκαν$π$ιητικA). K9τω δεGιL gθεσα τV πλησιDστερ$ πρVς τ'ν ΓΓA
Tδε;γραµµα τSς IEλληνικSς IIερ$γλυφικSς ΓραφSς (τV σ5ν$λ; τ$υς εiναι 135!). IH τα5τιση µ: τVν Φ�ρ
εiναι µ;ν$ 33% = 21:63. Περ,εργ$, γιατP µ;ν$ 6 δ:ν HρSκα, τL δ: \π;λ$ιπα, Oπως φα,ν$νται στVν π,-
νακα, εiναι σαφNς πρ;τυπα τSς ΓΓA. uAνω CριστερL gθεσα τPς 45 dερ$γλυφικ:ς σφραγ,δες τ$< ∆,σκ$υ
τSς Φαιστ$<. TV µ;ν$ σ5µH$λ$ π$W δ:ν µπα,νει στ' σ=9ρα εiναι τV xe, CλλL τV τ$π$θDτησα στV we =
(γερανVς) kς Rµ$ι9X$ν µ: σ=$ινP CνυψFσεως. TDλ$ς κ9τω CριστερL θDτω τL σ5µH$λα τSς KυπριακSς
(AK), CλλL µ!ν	ν Oσα ταιρι9X$υν @µφανNς CπV τL πρ$τειν;µενα στV συλλαH9ρι$ τ$< Chadwick, δηλ.
24:55 � 50%. TV πρ;Hληµα µ: τ'ν AK εiναι, Oτι τL σ5µH$λ9 της g=$υν µεγ9λη τυπ$π$,ηση καP δ:ν θυ-
µ,X$υν ε3κ$λα τL π$ικιλ;µ$ρφα τSς ΓΓB.

TελειFν$ντας τVν π,νακα παρατAρησα τ'ν καταπληκτικ' Rµ$ι;τητα τNν συµH;λων σ: %λα τL τε-
τρ9γωνα (τα5τιση εTκ;νας - j=$υ). KαP τV ν;ηµα; ΣυµH;λιXαν µAπως κ9τι, Oπως τV ka π$W σαφNς εiναι
Y εTκ;να τSς γαλSς; ML τ;τε αhτ' Y συλλαH' εiναι Y Cκρ$φων,α τSς λDGεως γαλS = ka ri (τV k πρ$φD-
ρεται καP γ Oπως καP τV r = L). IH φαειν' TδDα µετατρDπεται σ: κυνAγι λDGεων fλλ$τε CναµφισHAτητα
@πιτυ=ηµDνων, fλλ$τε \πV α�ρεσιν. Σ: µερικ:ς φωνητικ:ς CG,ες δ:ν κατ9φερα νL HρN κατ9λλλη λDGη
(8:63 = 12%). uIσως κ9π$ι$ς φιλ;λ$γ$ς νL τPς συµπληρFσaη x HελτιFσaη. Π9ντως $d CG,ες εiναι Cκρ$-
φων,ες τNν πρ$τειν$µDνων λDGεων πλ'ν τ$< da < δDλτα < * δ9λτα; καP mi < µα,νη <µα�νη. Π9ντως πι-
στε5ω, Oτι στ'ν �ρθ$γραφ,α καP $d Cρ=α_$ι θL gκαναν κ9π$ια «CHαρ,α». oOσ$ γιL τL λ$ιπL σ5µH$λα
καP τNν 5 γλωσσNν π$W δ:ν @τDθησαν στVν π,νακα (καP εiναι π$λλL) ε�τε lσαν @παναλAψεις x κυρ,ως
διαφ$ρετικ' πρ$φ$ρL συµφFνων (π.=. Γ = γ, g, j, w).

A. ΠPΩTOEΛΛHNIKEΣ ΓPAΦEΣ

ENIAIA H EΛΛHNIKH ΓPAΦH

Tα5τιση εTκ;νας, j=$υ καP ν$Aµατ$ς
στ'ν IIερ$γλυφικA, στPς Γραµµικ:ς A, B κ.λπ.

«OKδ; ,γν	�σας & Pωµ�λ	ς... EK�νδρ	υ κα� τ�ν aλλων �Aρκ�δων ε\ς �Iταλ7αν
Hλθ!ντων π	τ; κα� τ8ν A\	λ7δα τ	Zς JαρJ�ρ	ις Hσπειρ�ντων φων�ν».

(Varro, «De Lingua Latina»).



∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 199913386

Π
'ν

α
κα

ς 
1.

 (
B

λ.
 σ

τ$
 κ

ε'
µε

ν�
.)



ΓΓB ΠAΛA KPH ENNOIA ONOMAΣIA AΛΦABHTO hEνν�ια 1Aκρ�στ�ιLGς Mετ,φρασις
MH∆H TH 5 6 7 8 9 10

�ρπη `APΠA AΛΦA  Aλφα,νω uAλφα K9νε

Hρι-κ,νη BÌKH; *BHTA Bι$τ' Bι$τL BιVς

γυν' ΓANÀ ΓAMMA ΓαµN Γ9µα ΠαντρDψ$υ

δDλτα ∆ÈΛTA ∆EΛTA ∆Dλτα ∆Dλτα Γυνα,κα

@ρDφω E  EψιλVν  EρDφω uEρεφε Xτ,σε

F *FOI ;΄ Oiκ$ς F$iκ$ς Σπ,τι

σ9κτας Σ ὴKTAΣ ZHTA Σ9ττω Σ9ττε  Aπ;κτα

γαυλVς + ὴTOP HTA uHθη uHθα vHθ$ς

κDρν$ς ΘYT ὴP ΘHTA Θ5ω Θ5τε Πρ;σφερε

s$ν IA.TA IΩTA sα sα τε uAνθη καP

γWψ KÀMΠTΩ KAΠΠA K9πτω K9πσε X9σ$υ

λLG+
λε,α=ενεδρε5ω

ΛANΘÀνω ΛAM∆A ΛAθη Λ9θα στηΛAθη

µαλλVς M$Ýσ=$ς MY

νε�ς NαYς NY

Oλµ$ς (�στ$5ν;)  OµικρVν

πDλεκυς Πι

ρ,Xα; PΩ

σDλµα; ΣÈΓMA ΣIΓMA

T;ρν$ς TAY

uOνυG        → unguis IYψιλVν
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❶ IH πλAρης τα5τιση τNν συµH;λων κ9θε τετραγFν$υ kς πρVς τ'ν εTκ;να - l=$ καP τ'ν Cπ$δ$='
κ$ιν$< �ν;µατ$ς, µmς δ,νει τV δικα,ωµα νL θεωρAσ$υµε τPς πDντε κ5ριες πρωτ$ελληνικ:ς γλNσσες kς
^νια,α γλNσσα. Mπ$ρε_ νL g=$υµε καP παραλλαγ:ς x νL Hρ$<µε καP Cρ=αι;τερες (π.=. ∆ισπηλι;), CλλL
πιστε5ω Oτι καP αhτ:ς θL @ντ9σσωνται στV σ5στηµα.  Aπ$τDλεσµα εiναι Y κατ$=' τ$< κλειδι$< γιL τ'ν
Cν9γνωση τSς Cρ=α,ας γλFσσας kς ^νια,ας. ΦυσικL δ:ν θεωρN τ'ν πρ;ταση kς τελικ' (fλλωστε τL
κενL εiναι Rρατ9), Cλλ’ @Lν Y TδDα εiναι σωστA, Y Rλ$κλAρωση καP Cπ$δ$=' εiναι XAτηµα @ργασ,ας καP
=ρ;ν$υ.

❷ IΩς πρVς τV ν;ηµ9 τ$υς $d πρ$τειν;µενες �ν$µασ,ες µπ$ρ$<ν ε3κ$λα νL Rµαδ$π$ιηθ$<ν σD: α.
Πρ9γµατα καθηµερινSς =ρAσεως (19)· H. XbNα �µερα καP fγρια (14)· γ. φυτ9 (10)· δ. fνθρωπ$ς x µDρη
τ$< σFµατ$ς (13)· καP ε. κατασκευ:ς (6). (TL δ5$ \π$λ$ιπ;µενα εiναι R ρ�α# = ra, τV µ;ν$ν CπV τ'ν
fψυ=η φ5ση καP R \*ς = zo = HDλ$ς; (x καµ9κι). IH πρ$τ,µηση τNν πρωτ$ελλAνων σ: �ν;µατα π$W @λA-
φθησαν CπV τ'ν Xωνταν' φ5ση καP τL @ργαλε_α - κατασκευDς τ$υς (Cγν$$5ντων παραδ;Gως $hρ9νια
καP γAινα φαιν;µενα), δε,=νει µ,α ν$$τρ$π,α π$W δ:ν g=ει @ρευνηθS. uAλλη παρατAρηση εiναι, Oτι δ:ν
\π9ρ=ει κανDνα Kν$µα, π$W νL θυµ,Xaη π;λεµ$. Πρ$H9λλει {νας εTρηνικVς λα;ς, π$W λατρε5ει τ'ν XNσα
|λη καP τL κατασκευ9σµατ9 τ$υ, π$λW µακρυL CπV τ'ν εTκ;να π$W µ9θαµε τ$< @πιδρ$µDα - ν$µ9δα x
τ$< πειρατS - ναυτικ$<.

❸ Στ' µε,X$να περι$=' EhρFπης – N.∆.  Aσ,ας – B.  AφρικSς στV CπFτερ$ παρελθVν 4 Rµ9δες
γραφNν κυριαρ=$<σαν: α. ^λληνικ' (+Λυκ,ων, ΛυδNν κ.λπ.), H. αTγυπτιακA, γ. Cσσυριακ' (σφην$ει-
δAς) → Cραµαϊκ' → («φ$ινικικA», CραHικA, ̂ Hραϊκ' κ.λπ.) καP δ. σανσκριτικ' (Tνδικ' κ.λπ.).  AπV αhτ:ς
µ;ν$ν Y ^λληνικ' =ρησιµ$π$ιε_ φωνAεντα @G Cρ=Sς καP συνε=Nς kς @π,σης εiναι Y µ;νη π$W διαH9Xε-
ται CπV CριστερL πρVς δεGι9· (σανσκρ;). AhτL καP µ;ν$ν Cρκ$<ν νL Cπ$δε,G$υν τ'ν παρ9λληλη καP
µ$να=ικ' π$ρε,α τSς ^λληνικSς γραφSς.

Eiναι τV Cλφ9Hητ$ συνD=εια τNν πρωτ$ελληνικNν γραφNν; KαP π$ι; Cλφ9Hητ$ θL συγκρ,ν$υµε µ:
π$ι9 γραφA; ΘL @πιλDG$υµε τV κρητικ* kς Cπ$δεδειγµDνα πρ;γ$ν$ τNν ^λλ. CλφαHAτων καP τ'ν ΓΓB
τV κυρ,αρ=$ σ5στηµα σ: Oλη τ'ν IEλλ9δα (ε\ρAµατα g=$υµε πλ'ν τSς KρAτης καP Π5λ$υ στ'ν T,ρυν-
θα,  Oρ=$µεν;, Θεσσαλ,α κ.λπ.). ΠρPν πρ$=ωρAσ$υµε Oµως, θL πρDπει νL Gεκαθαρ,σ$υµε τ'ν Cντι-
στ$ι=,α τNν συµφFνων τSς ΓΓA καP τ$< CλφαHAτ$υ. TL d, k, m, n, p, s, t, z, g=$υν τL fµεσα Cντ,στ$ι=9
τ$υς. ΓιL τV j πρ$τε,νω τV H (i - ju - to = T-η-τρVς) γιL τV q τV B (qa-si-re-u = Hασιλε5ς), kς καP τV Θ (qe-
ra-si-ja = Θηρεσ,α). TV r εiναι καP P καP Λ. oOσ$ γιL τV W = F (F9ναG) x Γ (pe-ne-we-ta = πενηγDτης).
(oOλα CπV τVν Hooken).

ΣτVν π,νακα τSς πρ$ηγ$5µενης σελ,δας (Oρα 13387) θDτω στ' στAλη 4 τV κρητικV καP στPς στSλες 1,
2 καP 5 @πιλDγω CπV τ'ν ΓΓB τV πλD$ν Oµ$ι$ σ=Sµα. Στ' στAλη 3 τ'ν \π$τιθDµενη @νδι9µεση γραφ'
τ'ν �ν$µ9Xω παλαµ�δεια γρ�µµατα, πρVς τιµ'ν τ$< �ρωα ΠαλαµAδη @φευρDτη τNν γραµµ9των, τSς
ναυσιπλ$�ας κ.f., φ$νευθDντ$ς δ$λ,ως δ5$ φ$ρDς! M,α CπV τVν  OδυσσDα CπV φθ;ν$ κατηγ$ρηθεPς kς
πρ$δ;της καP µ,α CπV τVν oOµηρ$, π$W $3τε κfν τVν CναφDρει στ'ν  Iλι9δα (∆ι;δωρ$ς).

Στ'ν 6η στAλη θDτω αhτ$5σιες x �λ,γ$ν Cλλ$ιωµDνες τPς gνν$ιες τSς 5ης καP τPς συγκρ,νω στ'ν 7η
µ: τL �ν;µατα τNν γραµµ9των. TL συµπερ9σµατα δικ9 σας. oOσ$ γιL τPς παρ;µ$ιες �ν$µασ,ες τNν
γραµµ9των στ' φ$ινικικ' - Cραµαϊκ' γλNσσα (µεταγενDστερων τ$< 1000 π.X.) «aλεφ», «µπ;θ» κ.λπ.
δ:ν ταυτ,X$νται µ: Cντ,στ$ι=ες gνν$ιες, γιατP wπλ$5στατα @λAφθησαν CπV τ'ν IEλληνικA. IH IEλληνικ'
γλNσσα πρDπει νL θεωρSται ^νια,α, $d δ: πDντε γραφ:ς kς =ρ$νικ:ς φ9σεις της.

 EδN τελειFνει Y @πιστηµ$νικ' gρευνα· καP nς µ$< @πιτρDψaη R CναγνFστης νL πετ9Gω µ: τL φτερL
τSς φαντασ,ας στ'ν Cρ=αι;τητα καP νL Cκ$5σω τVν µαθητ' νL CπαγγDλλaη τ'ν Cκρ$στ$ι=,δα τSς στA-
λης 9, µαθα,ν$ντας συγ=ρ;νως Cλφ9Hητ$ καP �θικA, παιδε,α καP CγωγA.

Kων. Kαρµιρ,ντZ�ς
 Aρ=ιτDκτων

B. TO AΛΦABHTO

Σ��λια - Παρατηρ�σεις
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�Aν�µεσα στ� aλλα, π	U Hδ�λωσε & ,ρ?ιεπ7σκ	π	ς Xριστ!δ	υλ	ς στ8ν Mυτιλ�νη, ε+πε %τι
στ� ?=µατα τ>ς ,πDναντι πλευρlς τ	) A\γα7	υ (στ8ν �Iων7α) ε+ναι θαµµDνη � Yλληνικ8 Lστ	-
ρ7α. Kα� JεJα7ως I?ει δ7κι	 & Mακαρι=τατ	ς. M!ν	ν π	U κατ� τ8ν πρ	σφιλ> ?ριστιανικ8 συ-
ν�θεια ε+πε τ� µισ�. Kα� ε+πε τ� µισ�, γιατ� 	L νεκρ	θ�φτες τ>ς Yλληνικ>ς Lστ	ρ7ας κα� τ	)
�Eλληνικ	) Π	λιτισµ	) bταν 	L ?ριστιαν	7. E+πε τ� µισ�, γιατ� Iπρεπε ν� ,ναφερθh> στ*ν dνα
Hκ τ�ν τρι�ν «φωστ�ρων», τ*ν �Iω�ννη τ*ν Xρυσ!στ	µ	, π	U σ�ν νD	ς �Hρ!στρατ	ς, %ταν
bταν πατρι�ρ?ης, διDτα#ε ν� καταστραφh> & να*ς τ>ς �AρτDµιδ	ς στ8ν �Eφεσ	, dνα ,π* τ�
�Eπτ� Θα�µατα τ	) K!σµ	υ, π	U µ; ?7λι	υς κ!π	υς ,νεστ�λωσαν (µ; %,τι ,πDµεινε) 	L...
T	)ρκ	ι. E+πε τ� µισ�, γιατ� Iπρεπε ν� ,ναφDρhη %τι dνα ,π* τ� κ�ρια Iργα τ	) Xρυσ	στ!µ	υ
κα� τ�ν &µ	7ων τ	υ bταν ν� διενεργh> Hρ�ν	υς γι� τ8ν ?ρηµατ	δ!τησιν συµµ	ρι�ν, π	U κα-
τDστρεφαν τ� δηµι	υργ�µατα τ	) �Eλληνικ	) Π	λιτισµ	). Kα� δ;ν συγ?ωρεZται aγν	ια στ*ν
,ρ?ιεπ7σκ	π	, ,φ	) κατ� τ8 δι�ρκεια τ�ν σπ	υδ�ν τ	υ Hδιδ�?θη τ8ν «�Eκκλησιαστικ8 �Iστ	-
ρ7α», τ	) Θε	δ=ρητ	υ Hπισκ!π	υ K�ρ	υ. ∆;ν ν	µ7:ει & πρ	καθ�µεν	ς τ>ς JEλληνικVς �Eκκλη-
σ7ας, %τι Iφθασε � ]ρα ν� λDµε &λ!κληρη τ8ν ,λ�θεια γι� τ8ν Lστ	ρ7α αKτ	) τ	) τ!π	υ;

A.K.

�H µ!δα τ�ν «διαλD#εων» κα� τ�ν ραδι	φωνικ�ν κα� τηλε	πτικ�ν µ	ν	λ!γων Pς τρ!π	υ
διακ7νησης τ�ν \δε�ν Jρ7σκεται τελευταZα σ; πρωτ	φαν> I#αρση παγκ	σµ7ως. «M	ρφωτι-
κ	�» σ�λλ	γ	ι, «πνευµατικ� κDντρα», Hκπαιδευτικ� Lδρ�µατα, gργαν=ν	υν τακτικ=τατα δια-
λD#εις κα� ραδι	τηλε	πτικ	� σταθµ	� µ	ν	λ!γ	υς σ; Hκπ	µπDς, µ; &µιλητ;ς κ�π	ι	υς «διαν	-
	�µεν	υς» π	U πρ	J�λλ	νται Pς «top» στ* ?�ρ	 τ	) «σ�γ?ρ	ν	υ πρ	Jληµατισµ	)». T* ,κρ	-
ατ�ρι	 συν�θως δ;ν ,ντιλαµJ�νεται τ*ν &µιλητ�, π	U σ?εδ*ν π�ντ	τε δ;ν I?ει ν� πh> τ7π	τα,
παρ� µ!ν	 ν� Hπιδε7#hη τ8ν ,ν�παρκτη πνευµατικ8 «gντ!τητ�» τ	υ. �H Iµπρακτη γελ	ι	π	7-
ηση αKτ>ς τ>ς «πνευµατικ>ς» συν�θειας bρθε ,π* τ*ν δρ Sokal, dναν καθηγητ8 τ	) πανεπι-
στηµ7	υ τ>ς N. �Y!ρκης. �O δρ. Sokal παρ	υσ7ασε τ�ς «σκDψεις» τ	υ σ; dνα π	λυπληθ;ς ,κρ	-
ατ�ρι	, φρ	ντ7:	ντας Hπιµελ�ς ]στε κ�θε πρ!τασ� τ	υ ν� στερ>ται &π	ι	υδ�π	τε ν	�µατ	ς.
Mιλ	)σε δηλαδ� HσκεµµDνα ?ωρ�ς ν� Hνν	h> κ�τι! �O µ	ν!λ	γ	ς τελε7ωσε, & καθηγητ8ς δD-
?θηκε πληθ=ρα τηλεφωνηµ�των κα� τ8ν Hπα�ρι	 Hφηµερ7δες κα� τηλε!ραση Iκαναν Hκτεν>
,ναφ	ρ� στ8ν «περ7φηµη» αKτ8 Hπ7δει#η λ!γ	υ, δ7ν	ντας & καθDνας τ�ς δικDς τ	υ Jαρυσ�-
µαντες YρµηνεZες... �AµDσως µετ� & Dr. Sokal Jγ>κε στ8ν τηλε!ραση κα� ,π	κ�λυψε τ* καλ!-
γ	υστ	 ,στεZ	 τ	υ. VOλ	ι Iµειναν aφων	ι...

Π.Λ.K.

Στ* Rπ’ ,ρ. 128-129 τε)?	ς µας (AKγ. - Σεπτ. 1992) στ* τDλ	ς τ	) δηµ	σιε�µατ	ς Rπ* τ*ν τ7τ-
λ	 «∆ελφ	� παγκ!σµια Hπ7δρασι dως τ=ρα», σελ. 7454, π	U λακωνικ� δ7νει τ* αiτι	 τ>ς Hπελ-
θ	�σης �AναγDννησης µετ� τ*ν Mεσα7ωνα, ,ναγρ�φ	νται τ� Y#>ς: «Kα� τ=ρα στ* τDρµα τ8ς
δισ?ιλιετ7ας, � µ!νη παραµε7νασα Rπερδ�ναµι τ>ς κατ’ Hπ7φασιν Hλευθερ7ας, ,φιλ	σ!φητη,
,νερµ�τιστη κα� µ; θε! της τ�ς π	λυεθνικ;ς YταιρεZες Hκµεταλλε�σεως τ>ς ,νθρωπ!τητ	ς κα�
τ	) πλαν�τη, πρ	σπαθεZ ν� HπιJ�λhη τ8ν δικ� της «νDα τ�#ι» Jυθ7:	ντας στ* α�µα κατ� τ!π	υς
τ	Uς ,σθενεZς λα	�ς. ∆;ν ,φ	υγκρ�:εται (,µφι-ακρ	�:εται) %µως τ*ν Rπ!κωφ	ν b?	 τ>ς
εKτυ?�ς Hπερ?!µενης “Yλληνικ>ς ?ι	ν	στιJ�δ	ς”, π	U τ8ν κατ	λ7σθησ7 της πρ	κ�λεσαν ν	-
µ	τελειακ� 	L ,φανεZς VEλληνες Hρευνητ;ς τ>ς ,λ�θειας, π	U ταυτ7:εται µ; τ*ν Φ	ZJ	ν �Aπ!λ-
λωνα, τ	Uς ∆ελφ	Uς κα� τ8ν �Eλλ�δα κα� τυπικ� #εκ7νησε ,π* τ8ν φλ!γα τ	) :ε�γ	υς Σικε-

«JO Θε$ς e Sν ∆ελφ��ς... σηµα'νει»

M�ν;λ�γ�ι µπ�υρδ�λ�γ'ας

Π�ι;ς lθαψε τ$ν JEλληνικ$ Π�λιτισµ;;

AIΣIMA KAI A∆HPITA



λιαν	), π	U ,κ!µη κα� τ* ^ν	µ� τ	υς δ;ν ε+ναι τυ?αZ	, δι!τι HκεZν	ς Rπ>ρ#ε & aγγελ	ς αKτ>ς
τ>ς ?ι	ν	στιJ�δ	ς κα� Hκε7νη �E|α, �Jη, ,κµ�, aλκηστις, ,λκ� της».

T* κε7µεν	 αKτ* δ;ν ?ρ�:ει περαιτDρω σ?	λιασµ	). OL Hγκληµατ7ες κατ� τ>ς ,νθρωπ!τητας
µDν	υν ,τιµ=ρητ	ι, 	L π	λιτικ�ντηδες πλ	υτ7:	υν, 	L λα	� δυστυ?	)ν κα� � «νDα τ�#ις» ε+ναι
πλD	ν στ8ν πραγµατικ!τητα aταφ	ν πτ�µα. AKτ� τ� φαιν!µενα ,κριJ�ς Hπιτα?�ν	υν τ8ν
Yλληνικ8 ?ι	ν	στιJ�δα. �O �Eλληνισµ!ς, 	L ∆ελφ	� κα� & �Aπ!λλων Hσ�µαναν.

K. - E.Γ.

�H Bι	τε?ν	λ	γ7α, dνας Hπιστηµ	νικ*ς κλ�δ	ς π	U ,ναπτ�σσεται τα?�τατα, ,ναµDνεται ν�
κ�µhη «θα�µατα» στ� Yπ!µενα ?ρ!νια. OL Jι	τε?ν	λ!γ	ι θ� µπ	ρ	)ν ν� ,ντικαθιστ	)ν ,νθρ=-
πινα ^ργανα, π	U π�σ?	υν, µ; τε?νητ� µεγ�λης ,ντ	?>ς. OL ,κ	�ραστες καρδιDς, τ� Jι	νικ�
?Dρια, τ� «µικρ	τσ�πς» µατι�ν ε+ναι µερικ� ,π* τ� ,νθρ=πινα H#αρτ�µατα, π	U συντ!µως θ�
Jρ7σκωνται Hν ?ρ�σει. �Ωστ!σ	 π	λλ	� ψυ?	λ!γ	ι Rπ	στηρ7:	υν, %τι � εKρε7ας κλ7µακας ε\σα-
γωγ8 στ*ν ,νθρ=πιν	 gργανισµ* τDτ	ιων µη?ανηµ�των θ� HπιφDρhη κα� τ8ν ,λλαγ8 τ>ς ψυ-
?	ν	ητικ>ς \δι	συστασ7ας µ; παρενDργειες Hπιθετικ!τητας κα� κυρ7ως νωθρ!τητας κα� ,δρ�-
νειας, µ; aγνωστα ,π	τελDσµατα.

�H ,π	φυγ8 τ	) θαν�τ	υ µ; κ�θε τρ!π	 κα� � ,διαφ	ρ7α γι� τ�ς συνDπειες, π	U αKτ8 θ� φDρhη,
δε7?νει ,κριJ�ς τ*ν τρ!µ	 π	U HνDπνευσε & δυτικ*ς ρασι	ναλισµ*ς στ*ν σ�γ?ρ	ν	 aνθρωπ	 Pς
πρ*ς τ8ν \δDα τ	) τDλ	υς τ>ς :ω>ς. �H ,π	µ�κρυνση τ>ς :ω>ς ,π* τ� J�θρα τ>ς φυσικ>ς ,ντ7-
ληψης τ	) κ!σµ	υ Pδ�γησε στ8 θε=ρηση τ	) θαν�τ	υ Pς Jαρειlς κατ�ρας, Hν<� πρ!κειται
γι� ,ναπ!σπαστ	 στ	ι?εZ	 τ>ς :ω>ς (δ;ν Rπ�ρ?ει :ω8 ?ωρ�ς θ�νατ	) κα� συµJ�ν τ>ς καθηµε-
ριν!τητας τ�ν ,νθρ=πων.

Π.Λ.K.

OL _γι	ρεZτες καλ!γερ	ι HπανDλαJαν κα� HφDτ	ς τ*ν ,φ	ρισµ* τ�ν κατ	7κων τ>ς Λ�µν	υ.
�O µητρ	π	λ7της Σ�µ	υ EKσDJι	ς ,φ=ρισε τ* καρναJ�λι. �O µητρ	π	λ7της �Hλε7ας Γερµαν*ς
,φ=ρισε τ* Iθιµ	 τ>ς Πρωταπριλιlς κα� τ8ν Hµπ	ρ	παν�γυριν Λε?αιν�ν. �Aπ* κ	ντ� κα� τ*
Bατικαν!, π	U H#Dδωσε νD	ν τ!µ	 µ; H#	ρκισµ	Uς. Σ’ αKτ� πρ	σθDστε κα� τ* Hρωτηµατ	λ!γι	
τ�ν κατη?ητ�ν τ>ς Hκκλησ7ας. VOλα δε7?ν	υν σ; π	ι! µα)ρ	 Hκσυγ?ρ	νισµ* π	ρευ!µεθα.
EKτυ?�ς π	U Rπ�ρ?	υν µερικ	� ,ρ?ιερεZς, π	U ,ναρτ	)ν τιµ	καταλ!γ	υς µυστηρ7ων. �Eτσι
φανερ	)ται %λη αKτ8 � πρ	σπ�θεια πρ	σαρµ	γ>ς στ�ς Hπιταγ;ς τ>ς συγ?ρ!ν	υ παγκ	σµι	-
π	ιηµDνης 	\κ	ν	µ7ας.

A.K.

�O συνεργ�της τ	) «∆αυλ	)» κ. Παναγι=της Xατ:ηιω�νν	υ bλθε πρ* �µερ�ν στ� γραφεZα
τ	) περι	δικ	) κα� :�τησε dνα ,ντ7τυπ	 τ	) τε�?	υς τ	) µην*ς �I	υλ7	υ, HπιπλD	ν Hκε7ν	υ π	U
ε+?ε λ�Jει, δι!τι τ* πρ	ηγ	�µεν	 τ* Iφαγε & σκ�λ	ς τ	υ, ?ωρ�ς ν� πρ	λ�Jhη ν� τ* διαJ�σhη. �O
iδι	ς σκ�λ	ς, ρ�τσας ∆αλµατ7ας, π	U ,κ	�ει στ* ^ν	µα «�Aρης», ε+?ε καταJρ	?θ7σει στ* πα-
ρελθ*ν κα� τ* «Λε#ικ*ν �Eλληνικ�ν �Eνν	ι�ν», π	U ,ν>κε στ*ν κ�ρι! τ	υ, %πως κα� δ�	 ,κ!-
µη Hγ?ειρ7δια. EK?!µεθα, 	L σ�γ?ρ	ν	ι Pωµι	7, π	�, Pς γνωστ!ν, ,πε?θ�ν	νται τ� JιJλ7α, ν�
µιµηθ	)ν τ* παρ�δειγµα αKτ	) τ	) JιJλι	φ�γ	υ σκ�λ	υ κατ� τ* «ψ=µισ	ν τ*ν τ!µ	ν τ	)τ	ν,
�Iω�ννη».

M.M.

ΣκQλ�ς HιHλι�φ,γ�ς

1EκσυγLρ�νιστικ�G Pφ�ρισµ�G

JO φ;H�ς τ�@ θαν,τ�υ

∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 199913390



Xρ;νια στV περιHαλλ$ντικV καP Xω$φιλικV ρεπ$ρτLX εi=α µ9θει, Oτι Y IEλλ9δα
g=ει τV πρ$ν;µι$ νL φιλ$Gεν�S µ,α µ$ναδικ' π$ικιλ,α παν,δας καP =λωρ,δας. Od
γεωγραφικ:ς καP κλιµατ$λ$γικ:ς συνθSκες της εhν$$<ν τ'ν Cν9πτυGη καP τ'ν
διατAρηση αhτSς τSς τερ9στιας Hι$π$ικιλ;τητας, πρmγµα Tδια,τερα σηµαντικV
στ' σκ$τειν' καP $Tκ$λ$γικL δυσ$,ωνη @π$=' π$W περνmµε.

ΓνωστV εiναι Cκ;µα, Oτι δ:ν σταθAκαµε fGι$ι νL πρ$ασπ,σ$υµε τ'ν πρ$ν$µιακ'
µας θDση, CφAν$ντας {να σπ$υδα_$ @θνικV κεφ9λαι$ νL π9ρ�η τV δρ;µ$ τSς πα-
ρακµSς: TL εsδη @Gαφαν,X$νται, Y π$ικιλ;τητα συνε=Nς µειFνεται, $d Hι;τ$π$ι πα-
ραδ,ν$νται σ: ληστρικ' @κµετ9λλευση x σ: κ9π$ια «Cν9πτυGη» π$W τρFει τPς
sδιες τPς σ9ρκες της �ς τ'ν τDλεια @ρAµωση. Παρηγ$ρητικV σηµε_$, $d π9ρα π$λ-
λ:ς Rµ9δες καP �ργανFσεις π$W \π9ρ=$υν καP δηµι$υργ$<νται συνε=Nς, µ: Cντι-
κε,µεν$ τ' δι9σωση τNν fγριων εTδNν τ$< τ;π$υ µας.

 Eκε_ν$ π$W δ:ν jGερα, καP τV gµαθα σ=ετικL πρ;σφατα, εiναι, π�ς στ'ν IEλλ9-
δα X$<νε Cκ;µη $d τελευτα_$ι Cπ;γ$ν$ι κ9π$ιων $Tκ;σιτων XFων µ: dστ$ρ,α =ι-
λι9δων =ρ;νων π,σω τ$υς. Kι Oτι γι’ αhτL δ:ν @νδιαφDρεται κανεPς $3τε \π9ρ-
=$υν �ργανFσεις νL τL \περασπιστ$<ν καP νL τL σFσ$υν CπV τV HDHαι$ καP σιω-

EΠIZOYN ΦYΛEΣ KATOIKI∆IΩN
ZΩΩN THΣ APXAIAΣ EΛΛA∆OΣ
«ZωντανL µνηµε_α», π$W =9ν$νται πι9...

JO θεσσαλικ$ς B�υκεφ,λας. 1Aν,γλυφ� τVς Π�µπη'ας (µ,Lη τVς 1Iσσ�@).



πηλV =αµV π$W τL περιµDνει.  Eπειδ' Oµως «O,τι δ:ν τV γνωρ,X$υµε δ:ν \π9ρ=ει»,
nς @πι=ειρAσ$υµε σAµερα µ,α Gεν9γηση γνωριµ,ας σ’ αhτL τL XωντανL µνηµε_α,
πρ$σεγγ,X$ντας µ,α µ,α τPς τρε_ς κατηγ$ρ,ες, στPς Rπ$_ες CνAκ$υν: dππ$ειδS, σκ5-
λ$ι καP Cγρ$τικL XNα.

Σ5µφωνα µ: τVν λDκτ$ρα τ$< Γεωργικ$< Πανεπιστηµ,$υ  AθηνNν κ. I. Mε-
νεγdτ�, $d ^λληνικ:ς φυλ:ς Cλ;γων εiναι �κτF.

ΘεσσαλικK φυλA.  AσφαλNς Y κ$ρυφα,α Cπ’ Oλες τPς ^λληνικ:ς φυλDς εiναι
fρρηκτα συνδεδεµDνη µ: τ$Wς Cρ=α,$υς µ5θ$υς καP τ'ν dστ$ρ,α µας.  AπV τL
«CAττητα» (κατL τVν Λ$υκιανV) αhτL fλ$γα γεννAθηκε R µ<θ$ς τNν Kεντα5ρων.
Στ'ν πραγµατικ;τητα πρ;κειται γιL τ$Wς Θεσσαλ$Wς dππε_ς τ$< 3000 π.X., π$W
gτρε=αν µDσα στ'ν πυκν' Hλ9στηση τ$< κ9µπ$υ πιασµDν$ι CπV τ' =α,τη τNν \πD-
ρ$=ων Cλ;γων τ$υς. AhτV gδινε στ$Wς ν$τιFτερ$υς oEλληνες µ,α εTκ;να \περ-
φυσικNν «Cλ$γ$ανθρFπων», π$W πρ$καλ$<σε δD$ς καP φ;H$ - µ: Cπ$τDλεσµα νL
γεννηθ�S R µ<θ$ς. ΘεσσαλικSς φυλSς lταν καP τV fλ$γ$ τ$< M.  AλεG9νδρ$υ, R
φηµισµDν$ς B$υκεφ9λας, π$W τVν συνFδευσε σ’ Oλες τPς @κστρατε_ες τ$υ καP τι-
µAθηκε CπV αhτ;ν, Oταν πDθανε, σLν σ5ντρ$φ$ς καP συµπ$λεµιστAς.

Φυλ' ΣκQρ�υ. oEνα CπV τL µικρ;τερα fλ$γα τ$< κ;σµ$υ, Cπ$τDλεσµα φυσικSς
@πιλ$γSς καP πρ$σαρµ$στικ;τητας σ’ {να περιH9λλ$ν µ: λ,γη Hλ9στηση καP
σκληρ:ς συνθSκες. ΣκυριανL fλ$γα Hρ,σκ$υµε στ’ Cν9γλυφα τ$< ΠαρθενNνα τ$<
5$υ π.X. αTNνα, Oταν Y Σκ<ρ$ς lταν \π$τελ'ς στ'ν  AθAνα.

uAλλες ^λληνικ:ς φυλ:ς lταν Y φυλ' Π'νδ�υ (�ρεινV fλ$γ$, fριστα πρ$σαρ-
µ$σµDν$ σ: δ5σκ$λες συνθSκες), Y φυλ' Πηνε'ας (πρ$Dρ=εται CπV τL Cρ=α_α
^λληνικL fλ$γα, π$W CναφDρει R �εν$φNν Oτι συµµετε_=αν στPς πρNτες dππ$δρ$-
µ,ες τSς  Oλυµπ,ας), Y φυλ' 1AνδραH'δας (συνδDεται κι’ αhτ' µ: τPς Cρ=α_ες dππ$-
δρ$µ,ες), Y φυλ' Kρ2της (Y Cρ=αι;τερη φυλ' τSς EhρFπης· g=$υν µεγ9λη Rµ$ι-
;τητα µ: τL fλ$γα τNν µικρNν παραστ9σεων), Y φυλA Amν�υ (Cπ$µDν$υν @λ9=ι-
στα σ: Yµι9γρια κατ9σταση) καP Y φυλ' ZακQνθ�υ (CπV τL kραι;τερα ^λληνικL
fλ$γα, π$W δ:ν g=$υν CναγνωριστS @π,σηµα kς φυλA).

ΣτL \πV @Gαφ9νιση dππ$ειδS θL πρDπει νL συµπεριλ9H$υµε καP τPς δι9φ$ρες
φυλ:ς τ$< nλληνικ�@ oν�υ (γαϊδ$υρι$<), X�F$υ @GαιρετικSς Cνθεκτικ;τητας καP
πρ$σαρµ$γSς στPς τ$πικ:ς συνθSκες.

ΓιL τ' δι9σωσA τ$υς \π9ρ=ει πενταετ:ς @πιδ$τ$5µεν$ κ$ιν$τικV πρ;γραµµα,
π$W @φαρµ;Xεται CπV τV IYπ$υργε_$ Γεωργ,ας σ: συνεργασ,α µ: τV ΠανεπιστA-
µι$ Θεσσαλ$ν,κης µ: Cµφ,H$λα µD=ρι στιγµSς Cπ$τελDσµατα.  IδιωτικL Cσ=$-
λ$<νται: M: τ' δι9σωση τ$< θεσσαλικ$< καP τ$< σκυριαν$< Cλ;γ$υ Y $Tκ$γDνεια
MTρ�υ στV Cγρ;κτηµα « Aµφ,καια» τSς  Aµφ,κλειας, µ: τV fλ$γ$  AνδραH,δας
Y $Tκ$γDνεια Σερπι3ρη, @ν�N Y «JEλληνικK JEταιρε'α Πρ�στασ'ας 1Aλ;γ�υ» ( AθA-
να, Γ$υδ,) g=ει Cν9µεσα στL @γκαταλειµµDνα fλ$γα π$W περιµ9Xεψε καP µερικL
^λληνικNν φυλNν, τL Rπ$_α θL µπ$ρ$<σε νL διαθDσ�η γιL CναπαραγωγA, nν
\πSρ=ε κ9π$ι$ πρ;γραµµα. ΓιL τV θεσσαλικV fλ$γ$ Tδια,τερα θL πρDπει νL θε-
ωρηθ�S µεγ9λ$ πλSγµα Y κατ9ργηση τSς sλης dππικ$< στVν ̂ λληνικV στρατ;. uEτσι
Y κατ9σταση δε,=νει µmλλ$ν CπελπιστικA, Cφ$< δ:ν θL @πιHιFσ$υν, nν δ:ν δ$θ$<ν
κ,νητρα γιL νDες =ρAσεις κι’ nν δ:ν γ,ν�η @νηµDρωση τ$< πληθυσµ$< τSς \πα,-

A.  Iππ"ειδ$
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θρ$υ γιL τ'ν CG,α τ$υς.
IΩς πρVς αhτV R λDκτ$ρας στVν T$µDα ZωϊκSς ΠαραγωγSς τ$< Πανεπιστηµ,$υ

Θεσσαλ$ν,κης κ. M. Zαφρ,κας @πισηµα,νει: «T� aλ	γα τ�ν Yλληνικ�ν φυλ�ν
ε+ναι πρ	σαρµ	σµDνα στ8 µ	ρφ	λ	γ7α τ	) ?=ρ	υ %π	υ Jρ7σκ	νται, γι’ αKτ* ε+ναι
συ?ν� ,παρα7τητα σ; γεωργικ;ς Hργασ7ες π	U δ;ν µπ	ρ	)ν ν� γ7ν	υν µ; µη?α-
νικ� µDσα, µ�λιστα σ; gρειν;ς δασικ;ς Hργασ7ες. Σ; PρισµDνες περι	?;ς Yλληνικ�
aλ	γα ?ρησιµ	π	ι	)νται σ; παραδ	σιακ;ς λαϊκ;ς Lππ	δρ	µ7ες, Iθιµα π	U θ� µπ	-
ρ	)σαν ν� τ	ν=σ	υν τ*ν ,γρ	τ	τ	υρισµ* κα� τ8ν ,ν�πτυ#η gρειν�ν κα� νησιω-
τικ�ν περι	?�ν. Σ; PρισµDνα #εν	δ	?εZα ?ρησιµ	π	ι	)νται γι� Lππασ7α πελατ�ν,
κ�τι π	U θ� bταν σκ!πιµ	 ν� Hνθαρρυνθ{>, Hν{� τ* ,λ	γ�κι τ>ς Σκ�ρ	υ θεωρεZται
\δια7τερα κατ�λληλ	 γι� τ8ν παιδικ8 Lππασ7α».

Od Cρ=α_$ι oEλληνες gτρεφαν µεγ9λη @κτ,µηση πρVς τ$Wς σκ5λ$υς τ$υς, κ9τι π$W
HλDπ$υµε σ: µ5θ$υς καP dστ$ρ,ες (R σκ5λ$ς uAργ$ς τ$<  OδυσσDα κ.λπ.). Od σκ5-
λ$ι αhτ$P διαµ$ρφFθηκαν σ: «φυλDς», πρ$σαρµ$X;µεν$ι στPς συνθSκες, στV πε-
ριH9λλ$ν Oπ$υ X$<σαν, στV εiδ$ς τSς @ργασ,ας π$W πρ;σφεραν, στ' διατρ$φ'
κ.λπ.  AπV τPς π$λυ9ριθµες ̂ λληνικ:ς φυλ:ς $d περισσ;τερες =9θηκαν µDσα στ$Wς
αTNνες.

ΣAµερα µπ$ρ$<µε νL π$<µε, Oτι @πιHιFν$υν τρε_ς κυρ,ως φυλ:ς Cρ=Dγ$νων σκ5-
λων: IO IEλληνικVς Π$ιµενικ;ς, R IEλληνικVς  I=νηλ9της, R KρητικVς  I=νηλ9της.
(Tελευτα_α Cνι=νε5τηκαν δε,γµατα CπV κ9π$ιες Cκ;µα φυλ:ς Oπως τV ΛαγωνικV
τSς P;δ$υ καP Y µικρ;σωµη « Aλωπεκ,ς»).

IO �Eλληνικ*ς Π	ιµενικ*ς εiναι {νας πανDµ$ρφ$ς, @ντυπωσιακVς σκ5λ$ς µ: π$λ-
λL πρ$σ;ντα. Πρ$Dρ=εται CπV τVν µ$λ$σσ$ειδS σκ5λ$ τSς  Hπε,ρ$υ· CναφDρεται
CπV π$λλ$Wς συγγραφε_ς (Πλ9τωνα,  Aριστ$τDλη, Λ$υκρAτι$) καP σ5µφωνα µ:
µαρτυρ,ες lταν γνωστVς στVν ^λληνικV =Nρ$ CπV τ'ν @π$=' τ$< IOµAρ$υ. Xα-
ρακτηρ,Xεται CπV θ9ρρ$ς καP δ5ναµη, εiναι fριστ$ς φ5λακας τ$< κ$παδι$<, g=ει
\ψηλ' αsσθηση καθAκ$ντ$ς, Cφ$σ,ωση, καλ' \γε,α καP Cντ$=' στV σκληρV �ρεινV
περιH9λλ$ν. ∆ε,=νει δυσπιστ,α στ$Wς GDν$υς καP τPς ν5=τες µDνει fγρυπν$ς φ5-
λακας. oOπως lταν φυσικ;, R σπ$υδα_$ς αhτVς �πειρFτης H$σκ;ς fρ=ισε νL
CπειλSται CπV τ'ν @κHι$µη=9νιση τSς κτην$τρ$φ,ας καP τ'ν @G9πλωση τ$< Cστι-
κ$< =Fρ$υ.

IO JEλληνικ$ς 1ILνηλ,της. oEνας CπV τ$Wς Cρ=αι;τερ$υς T=νηλ9τες τ$< κ;σµ$υ
µ: CνεG9ρτητ$ καP φιλικV =αρακτSρα, @Gαιρετικ' Cντ$=' καP @φευρετικ;τητα.

IO Kρητικ$ς 1ILνηλ,της (Λαγων,κα). IH «Λακωνικ8 κ�ων» τ$< �εν$φNντ$ς.
∆ιατηρAθηκε σ=εδVν CνDπαφ$ς γιL 4000 =ρ;νια. T'ν φυλ'ν τ' =αρακτηρ,Xει
�µ$ρφι9, λεπτ;τητα, @Gαιρετικ' εhφυ�α, τα=5τητα καP Cφ$σ,ωση, @ν�N g=ει µεγ9-
λη «γκ9µα» δυνατ$τAτων (σ5ντρ$φ$ς, κυνηγ;ς, φ5λακας).

ΓιL τ' δι9σωσA τ$υς σAµερα δραστηρι$π$ιε_ται µ;ν$ Y Tδιωτικ' πρωτ$H$υλ,α
καP R KOE («Kυν�λ�γικ$ς WOµιλ�ς JEλλ,δ�ς»). Σηµαντικ' εiναι Y πρωτ$H$υλ,α
τSς �ργ9νωσης «1Aρκτ�@ρ�ς» γιL @κτρ$φ' IEλληνικNν Π$ιµενικNν, τ$Wς Rπ$,$υς
παρα=ωρε_, \πV gλεγ=$, σ: π$ιµDνες. Σ: @GDλιGη Hρ,σκεται καP µ,α Cλλαγ' =ρAσης
τ$< Π$ιµενικ$< καP σ: φ5λακα, κ9τι π$W δ:ν εiναι Cντ,θετ$ CπV τ' φ5ση τ$υ.

B. Σκ&λ"ι
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JO σηµεριν$ς JEλληνικ$ς Π�ιµενικ;ς.

Π�ιµενικ$ς τVς 1Hπε'ρ�υ σD `γαλµα τ�@ 4�υ π.X. αpNνα.
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Kρητικ$ς 1ILνηλ,της (Λαγων'κα ^ «ΛακωνικK κQων» τ�@ qεν�φNντ�ς).

JO «Θεσσαλ;ς», e µ;ν�ς SπιZNν σ2µερα πιστ�π�ιηµ3ν�ς θεσσαλικVς
φυλVς SπιH2τ�ρας. ZrV στ$ Pγρ;κτηµα «1Aµφ'καια».



∆:ν εiναι π$λλ:ς δεκαετ,ες, π$W στL λιH9δια τSς Mακεδ$ν,ας, τSς  Hπε,ρ$υ,
τSς Θεσσαλ,ας, Cκ;µα καP τNν νησιNν gH$σκε µ,α µεγ9λη π$ικιλ,α αhτ;=θ$νων
Cγρ$τικNν X�Fων. TL X�Nα αhτL µ: τ'ν π$λυµ$ρφ,α καP τ'ν π$λυ=ρωµ,α τ$υς δη-
µι$υργ$<σαν µ,α εTκ;να σπ9νιας �µ$ρφιmς, π$W λ,γ$ διDφερε CπV @κε,νη τNν
Cρ=α,ων κ$παδιNν, π$W gH$σκαν στL sδια λιH9δια. IH εTκ;να αhτ' δ:ν \π9ρ=ει
πι9. Π$λλ:ς φυλ:ς Cγρ$τικNν XFων g=$υν jδη @GαφανιστS, @νbN Oσα g=$υν Cπ$-
µε,νει κινδυνε5$υν fµεσα CπV τPς διασταυρFσεις µ: GDνες ρ9τσες, τ'ν @ντατικ$-
π$,ηση τSς κτην$τρ$φ,ας καP τ'ν πρ$σδ$κ,α ̂ νVς Hρα=υπρ;θεσµ$υ κDρδ$υς, π$W
Cγν$ε_ τL µακρ$πρ;θεσµα �φDλη CπV τ'ν διατAρησA τ$υς.

Σ5µφωνα µ: τVν καθηγητA τ$< Παν. Θεσσαλ$ν,κης A. Γεωργ$5δη: «T� γενε-
τικ� γνωρ7σµατα τ�ν αKτ!?θ	νων φυλ�ν :=ων I?	υν µ	ναδικ!τητα, συνδD	νται
µ; τ8ν Lκαν!τητα HπιJ7ωσης κα� παραγωγ>ς κ�τω ,π* δ�σκ	λα W κα� H?θρικ� πε-
ριJ�λλ	ντα. �Aπ	τελ	)ν «γενετικ* Rλικ!», π	�, �ν ?αθ{>, θ� ?αθ{> γι� π�ντα κα�
� εKελι#7α πρ	σαρµ	γ>ς τ�ν ,γρ	τικ�ν :{=ων στ�ς µελλ	ντικ;ς συνθ>κες. OL
αKτ!?θ	νες φυλ;ς ?αρακτηρ7:	νται ,π* ,ντ7σταση στ�ς ,σθDνειες, µακρ	Jι!τη-
τα, ,ντ	?8 στ�ς µεταJαλλ!µενες κλιµατικ;ς συνθ>κες, Lκαν!τητα HπιJ7ωσης µ; λ7-
γη τρ	φ8 κα� νερ!. �Aκ!µα, τ� ,γρ	τικ� :{�α ε+ναι µDρ	ς τ>ς κληρ	ν	µιlς κ�θε
περι	?>ς, I?	υν τ	υλ�?ιστ	ν τ8ν iδια ,#7α µ; τ� µνηµεZα κα� τ� πρ	ϊ!ντα καλλι-
τε?νικ>ς δηµι	υργ7ας, γι’ αKτ* � παρ	)σα γενε� I?ει Rπ	?ρDωση ν� τ� µεταJι-
J�σ{η στ�ς Yπ!µενες, %πως τ� παρDλαJε. TDλ	ς, dνα �θικ* θDµα ε+ναι, %τι 	L φυλ;ς
αKτ;ς I?	υν δικα7ωµα [παρ#ης %πως %λα τ� δηµι	υργ�µατα τ>ς φ�σης».

ΣτL ^λληνικL Cγρ$τικL X�Nα περιλαµH9ν$νται: B��ειδV (φυλ:ς KDας, Συκιmς,
Kατερ,νης, @ν�N Y kρα,α Cγελ9δα τSς TAν$υ @Gαφαν,στηκε, Oταν πρPν CπV δ5$
=ρ;νια πDθανε καP Y τελευτα,α \πDργηρη, 27 @τNν). Πρ;Hατα (φυλ:ς Kαταφυγ,-
$υ, P$υµλ$υκ,$υ, EhAδ$υ  Iκαρ,ας, Λευκ,µµης KDρκυρας, uAργ$υς, Zακ5νθ$υ,
Πελαγ$ν,ας, Kαραγκ$5νικ$, Kατσικm  Iωανν,νων). IO @γ=Fρι$ς H�QHαλ�ς, R @γ=F-
ρι$ς L��ρ�ς, Y @γ=Fρια κατσ'κα καP δι9φ$ρα π�υλερικ,.

ΣτL πλα,σια διατAρησης τSς Hι$π$ικιλ;τητας, @φαρµ;Xεται CπV τV IYπ$υργε_$
Γεωργ,ας καP τV ΠανεπιστAµι$ Θεσσαλ$ν,κης πενταετ:ς @πιδ$τ$5µεν$ CπV τ'ν
E.E. πρ;γραµµα δι9σωσAς τ$υς. IΩστ;σ$ τV µDλλ$ν δ:ν πρ$HλDπεται αTσι;δ$G$,
Cφ$< εiναι δ5σκ$λ$ νL πειστ$<ν $d κτην$τρ;φ$ι νL διατηρAσ$υν τL κ$π9δια
τ$υς Cπ$φε5γ$ντας τPς διασταυρFσεις.

Συµπ3ρασµα: TL Cρ=Dγ$να X�Nα, π$W @πιHιFν$υν �ς τPς µDρες µας, εiναι Cπ$τD-
λεσµα π$λ5=ρ$νων διεργασιNν, π$W gκανε Y φ5ση, τελει$π$ιNντας τα καP θωρα-
κ,X$ντ9ς τα CπV κ9θε @πιH$υλA. Σ: µ,α @π$=A π$W Y «@ργαστηριακ'» παραγωγ'
X�Fων @Gελ,σσεται σ: HραδυφλεγS H;µHα µ: Cπρ;Hλεπτες συνDπειες, Y IEλλ9δα
κατD=ει {να σπ9νι$ γενετικV \λικ;, π$W θL �φειλε νL διατηρAσ�η καP νL πρ$σφDρ�η
στ'ν Cνθρωπ;τητα, Oταν π$λW σ5ντ$µα CπεγνωσµDνα θL CναXητaS.  AντP αhτ$<
τV θυσι9X$υµε στV HωµV τ$< Hρα=υπρ;θεσµ$υ κDρδ$υς, @ν�N π$λλL λDγ$νται x
γρ9φ$νται καP @λ9=ιστα γ,ν$νται γιL τ' δι9σωση αhτSς τSς φυσικSς µας κληρ$-
ν$µιmς.

Kατερ'να Πλασσαρd

Γ. 'Aγρ"τικ) Z+,α
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I. EIΣAΓΩΓH

oAπαντες γνωρ,X$υν, Oτι R CθλητισµVς καP $d  Oλυµπιακ$P  AγNνες γεννAθηκαν
στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα. TL κλασσικL λεγ;µενα CθλAµατα εiναι Y συνD=εια τNν Cρ=α,-
ων Cγωνισµ9των.  Eλ9=ιστ$ι γνωρ,X$υν Oµως, Oτι kρισµDνα CθλAµατα, Oπως τV
π$δ;σφαιρ$, τV =;κεϋ, τV ρ9γκπυ, τV =9ντµπωλ κ.f. γεννAθηκαν @π,σης στ'ν
Cρ=α,α IEλλ9δα καP Oτι δ:ν εiναι CθλAµατα τNν τελευτα,ων αTFνων. T'ν fπ$ψι
αhτ' πιστ$π$ι$<ν τVν τελευτα_$ καιρV Oλ$ καP περισσ;τερ$ι @πιστAµ$νες. TV θD-
µα τ$<τ$ µ9λιστα g=ει λ9Hει εhρε_α gκτασι στVν YµερAσι$ τ5π$. uHδη σ’ Cρθρ,δι$
τSς « Eλευθερ$τυπ,ας» στPς 26-6-98 \πεστηρ,=θη Y Cρ=αι$ελληνικ' πρ$Dλευσι τ$<
π$δ$σφα,ρ$υ. Σ’ @κτεν:ς δηµ$σ,ευµα τSς @φηµερ,δας «BSµα» (13-4-1999) γιL τ'ν
dστ$ρ,α σ5γ=ρ$νων Cθληµ9των (H;λλεϋ, \δατ$σφα,ρισι, =9ντµπωλ, ρ9γκπυ κ.λπ.),
CναφDρεται Y Cρ=αι$ελληνικ' πρ$Dλευσι τ$< =;κεϋ καP τ$< =9ντµπωλ. ΓιL τV =;-
κεϋ @π, =;ρτ$υ τV δηµ$σ,ευµα CναφDρει, Oτι: «�Aπ* τ	ι?	γραφ7ες κα� ,γγει	γρα-
φ7ες π	U I?	υν διασωθ> �ς σ�µερα φα7νεται, %τι ?!κεϋ Iπαι:αν κα� 	L ,ρ?αZ	ι
VEλληνες».  Aρ=α,α πρ$Dλευσι δD=εται καP γιL τV µπ;$υλινγκ, µ;ν$ π$W τ’ Cπ$δ,-
δει στ$Wς ATγυπτ,$υς: «�Aπ* τ8ν Lστ	ρ7α κα� τ�ς τ	ι?	γραφ7ες π	U Jρ7σκ	νται στ8ν
Aiγυπτ	 µαθα7ν	υµε, %τι � πρ=τη περ7	δ	ς τ	) µπ!	υλινγκ ,ρ?7:ει γ�ρω στ* 3200
π.X. OL µπ�λες κα� 	L κ	ρ7νες JDJαια bταν πDτρινες, ,λλ� � 	Kσ7α τ	) ,θλ�µατ	ς
bταν � iδια». ∆:ν Cπ$κλε,εται π9ντως τV CγFνισµα αhτV νL τV γνFριXαν καP $d
Cρ=α_$ι oEλληνες. Σ5µφωνα µ: τ'ν sδια @φηµερ,δα $d oEλληνες διεκδικ$<ν τ'ν πα-
τρ;τητα καP τ$< κρ,κετ, Oπως φα,νεται CπV σ=ετικV Cγγε_$ π$W παραθDτει Y @ν
λ;γbω @φηµερ,δα.

II. AΠO THN OMHPIKH EΩΣ THN AΛE.AN∆PINH EΠOXH

Στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα τV π$δ;σφαιρ$ lταν λαϊκV fθληµα καP $hδDπ$τε εTσA=θη
στPς πρ$τιµAσεις τNν \ψηλNν κ$ινωνικNν στρωµ9των τSς Cρ=αι;τητας, Oπως
τ$hλ9=ιστ$ν \π$στηρ,X$υν δι9φ$ρ$ι µελετητDς. AhτV φα,νεται καP @κ τ$< γεγ$-
ν;τ$ς, Oτι δ:ν συµπεριλαµHαν;ταν στ$Wς  Oλυµπιακ$Wς  AγNνες. Od  Aθηνα_$ι
gδωσαν τ'ν Tδι;τητα τ$< π$λ,τη σ: κ9π$ι$ν  Aριστ;νικ$ CπV τ'ν K9ρυστ$ καP τ$<
gστησαν fγαλµα γιL τ'ν dκαν;τητ9 τ$υ στV fθληµα αhτ;.

MιL πρFτη Cναφ$ρL γιL τV παιγν,δι αhτV κ9νει R oOµηρ$ς στ'ν  Oδ5σσεια: «�O
dνας Iρρι?νε τ8ν µπ�λλα τρD?	ντας κι & aλλ	ς κ�ν	ντας dνα π�δηµα τ8ν Iπιανε κα�
τ8ν #αν�ρρι?νε στ* σ�ντρ	φ! τ	υ... �Eρρι?νε ψηλ� τ8ν σφαZρα κα� τ8ν γ> π	U
Iθρεψε π	λλ	Uς aρ?ι:ε ν� ?τυπ{l µ; πρ	ικισµDνα π!δια κα� ν� κ�ν{η στρ	φ;ς γρ�-
γ	ρες κα� Hναλλασσ!µενες, Hν{� 	L aλλ	ι νD	ι τ*ν :ητωκρα�γα:αν κα� στ*ν 	Kραν*
Rψ=ν	νταν δυνατ;ς φωνDς».  Eκ τ$< Cπ$σπ9σµατ$ς αhτ$< Cπ$δεικν5εται, Oτι
\πSρ=αν καP θεατ:ς π$W παρακ$λ$υθ$<σαν τV παιγν,δι. MιL fλλη παρ;µ$ια Cνα-
φ$ρL κ9νει R oOµηρ$ς καP στV θ τSς  Oδ5σσειας (στ. 282 - 293): «Kι αKτ	� µι� κ!κ-

ΠO∆OΣΦAIPO, XANTMΠΩΛ, XOKEΫ
KAI KPIKET ΣTHN... APXAIA EΛΛA∆A

ΠρNτες µαρτυρ,ες CπV τ'ν µυκηναϊκ' @π$='
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1Aν,γλυφη παρ,σταση ν3�υ π�Y πα'Zει π�δ;σφαιρ� – «κ�ντρ�λ,ρει
τKν µπ,λλα». (1Aθ2να, 1Eθνικ$ 1AρLαι�λ�γικ$ M�υσε��.)
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κινη ^µ	ρφη µπ�λλα στ� ?Dρια πα7ρν	υν, π	� ’?ε φτιαγµDνη & Π!λυJ	ς, κι & dνας
τ8ν πετ	)σε π7σω λυγ�ντας τ* κ	ρµ� στ� σ�ννεφα τ� µα)ρα, κι aλλ	ς ,π* τ8 γ>
ψηλ� πηδ�ντας στ*ν ,Dρα τ8ν Iφτανε ε|κ	λα, πρ	τ	) στ* ?�µα ν� πατ�σ{η. Kι
,φ	) τ8 σφαZρα πα7#ανε πετ�ντας την στ� 	Kρ�νια, aρ?ισαν κα� ?	ρε�ανε». uIσως
@δN R oOµηρ$ς νL κ9ν�η περιγραφ' ^νVς CθλAµατ$ς παρ;µ$ι$υ µ’ αhτV τSς =ειρ;-
σφαιρας (=9ντµπωλ).

 Aναλυτικ' περιγραφ' τ$< Cγων,σµατ$ς αhτ$< κ9νει R ΓαληνVς στV «Περ, τ$<
διL µικρmς σφα,ρας γυµνασ,$υ». Γρ9φει σ=ετικ9: «∆;ν ε+ναι µ!ν	 καλ8 aσκησι
γι� τ� π!δια, ,λλ� π	λU καλ8 κα� γι� τ� ?Dρια. Γυµν�:ει τ* µ�τι, �ν σκεφθh>ς, %τι
HκεZν	ς & πα7κτης π	U δ;ν µπ	ρεZ ν� Rπ	λ	γ7σ{η ,κριJ�ς τ8ν τρ	?ι� της, ,π	τυγ-
?�νει ν� τ8ν πι�σ{η. �Eπ7σης & πα7κτης θ� g#�ν{η κα� τ8ν κριτικ� τ	υ Lκαν!τητα,
καθ`ς θ� σ?εδι�σ{η, π�ς ν� πι�σ{η τ8ν µπ�λλα κα� ν� Jγ{> ,π* τ8ν µDση W π�ς ν�
τ8ν Rφαρπ�σ{η, �ν τ�?{η κα� Jρεθ{> στ8 µDση... �H σκDψι µ!νη της σ; κ�νει λεπτ!,
�ν %µως ,ναµι?θ{>ς, µ; κ�π	ια aσκησι κα� �µιλλα, π	U καταλ�γει σ; εK?αρ7στησι,
πρ	�γει τ8ν Rγε7α τ	) σ=µατ	ς κα� τ8ν κρ7σι τ	) πνε�µατ	ς. �Eκτ*ς ,π’ τ�ς ,ρετ;ς
τ* aθληµα αKτ* I?ει κα� σφ	δρ* παιδαγωγικ* π	λεµικ* Rπ!Jαθρ	, δι!τι σ; ,σκεZ
στ�ς σπ	υδαι!τερες κιν�σεις, τ�ς &π	Zες Hµπιστε�	νται 	L ν!µ	ι τ>ς π!λης στ	Uς
στρατηγ	�ς της: στ* ν� Hπιτ7θεσαι τ8ν κατ�λληλη στιγµ8 κα� ν� µ8 γ7νεσαι ,ντι-
ληπτ*ς κα� ν� ,ντιλαµJ�νεσαι τ8ν εKκαιρ7α, γι� ν� κ�ν{ης κ�τι, κα� ν� 	\κει	-
π	ι>σαι αKτ� π	U ,ν>καν στ	Uς H?θρ	Uς εiτε πDφτ	ντας π�νω τ	υς µ; &ρµ8 εiτε
,πρ	σδ!κητα κα� ν� κρατ{lς τ� λ�φυρα π	U I?εις oδη π�ρει. ∆;ν Rπ�ρ?ει καταλ-
ληλ!τερη aσκησι ,π’ αKτ�ν, γι� ν� Hκπαιδευτ{>ς στ8ν φ�λα#ι τ�ν κτηθDντων, στ8ν
,ν�κτησι τ�ν ,πωλει�ν κα� στ8ν πρ!Jλεψι τ�ν σ?εδ7ων τ	) H?θρ	)».  EG Oλων
αhτNν συµπερα,ν$υµε, Oτι $d Cθλητ:ς =ρησιµ$π$ι$<σαν καP τL π;δια καP τL =Dρια,
γιL νL κινAσ$υν τ'ν µπ9λλα. AhτV Cπ$δεικν5εται καP Cπ’ τ'ν Cγγει$γραφ,α π$W
παρατ,θεται στV τε<=$ς αhτ;, Oπ$υ Cπεικ$ν,Xεται CθλητAς, R Rπ$_$ς κ9νει «κ$-
ντρVλ τSς µπ9λλας», Oπως θL λDγαµε σAµερα.

TV παιγν,δι αhτV παιX;ταν µ: µπ9λλα, π$W δ:ν διDφερε Cπ’ τPς σηµεριν:ς µπ9λ-
λες π$δ$σφα,ρ$υ. KατL τPς τελευτα_ες Cνασκαφ:ς στV νησP τSς Σαµ$θρ9κης, π$W
διενεργAθηκαν Cπ’ τ'ν Cµερικαν,δα Cρ=αι$λ;γ$ Λ,X Nτ$5σµπερυ, CνευρDθη µιL
Cρ=α,α µπ9λλα π$δ$σφα,ρ$υ, Y Rπ$,α =ρ$ν$λ$γAθηκε στVν 3$ π.X. αTNνα. IH
µπ9λλα αhτ' Cπ$τελε_ται CπV δερµ9τιν$ κ9λυµµα, =ωρισµDν$ σ: π$λλL τµAµατα
µ: π$λλ:ς γων,ες Oπως CκριHNς καP $d σηµερινDς. XαρακτηριστικV εiναι, Oτι δια-
κρ,νεται Y σ=ισµA, Cπ’ τ'ν Rπ$,α τρ$φ$δ$τ$<σαν µ: CDρα τV @σωτερικ; της µDρ$ς,
π$W τV Cπ$τελ$<σε µιL κ5στη CπV µεγ9λ$ X�N$, (@φηµερ. «TL NDα» 2-4-96). Od Pω-
µα_$ι, $d Rπ$_$ι δανε,σθηκαν τV παιγν,δι αhτV Cπ’ τ$Wς Cρ=α,$υς oEλληνες, τ$π$-
θετ$<σαν τ'ν µπ9λλα στV γAπεδ$ καP Oταν σAµαινε Y σ9λπιγγα, {νας Cπ’ τ$Wς
πα_κτες τ'ν πετ$<σε, γιL ν’ Cρ=,σ�η R CγNνας. ΣηµειωτD$ν, Oτι στ' PFµη διακρ,-
ν$νταν στV παιγν,δι αhτV $d λεγεων9ρι$ι, π$W τV διDδιδαν στPς =Nρες π$W κατα-
κτ$<σαν.

Στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα τV π$δ;σφαιρ$ παιX;ταν κυρ,ως τVν ΦεHρ$υ9ρι$ καP τVν
M9ρτι$, στPς ̂ $ρτ:ς τNν MικρNν Mυστηρ,ων τSς uAγρας ( AνθεστAρια). Od oEλλη-
νες καθ�ς καP $d KDλτες [σ.σ. τV nν $d KDλτες δανε,σθηκαν τV π$δ;σφαιρ$ κατευ-
θε_αν Cπ’ τ$Wς oEλληνες x µDσ�ω τNν Pωµα,ων εiναι κ9τι π$W πρDπει νL @Gετασθ�S
@πισταµDνως. Π9ντως $d KDλτες δD=$νται στPς παραδ;σεις τ$υς, Oτι παν9ρ=αι$ι
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oEλληνες, µεταGW τNν Rπ$,ων καP R IHρακλSς, τ$Wς εi=αν @κπ$λιτ,σει] gστηναν
κατL τPς YµDρες τNν ^$ρτNν αhτNν δ5$ τDρµατα, τV {να πρVς τ'ν  Aνατ$λ' καP τV
fλλ$ πρVς τ' ∆5σι. AhτV Oµως δ:ν γιν;ταν τυ=α_α, CλλL σκ$π;ς τ$υς lταν ν’ Cπει-
κ$ν,σ$υν τ'ν Cνατ$λ' καP τ'ν δ5σι τ$< IHλ,$υ. IO Mαρσ:λ MVρκ στV HιHλ,$ τ$υ
«Od Π$λιτισµ$P καP τL uAστρα», gκδ. 1978, µmς πληρ$φ$ρε_: «�H µετακ7νησι τ>ς
µπ�λλας ,π* τ8ν �Aνατ	λ8 πρ*ς τ8 ∆�σι π�νω στ8ν τρ	?ι� τ	) VHλι	υ δ�λωνε κ�-
π	ια θρησκευτικ8 λατρε7α ,π	διδ!µενη στ* «aστρ	 τ>ς αKγ>ς» κα� στ* εKεργετικ*
φ�ς τ	υ, π	U πρ	ετ	7µα:ε τ8ν ,ν	ι#ι�τικη ,φθ	ν7α».  Aπ;δειGι, τ$< Oτι $d KDλτες
@γνFριXαν τV π$δ;σφαιρ$ Cπ$τελε_ τV γεγ$νVς Oτι στ' Λ$XDρ τSς Γαλλ,ας µD=ρι
τV 1300 $d παπ9δες gπαιXαν π$δ;σφαιρ$, CνAµερα τ$< Π9σ=α, θDλ$ντας κατ’ αhτVν
τVν τρ;π$ νL ^$ρτ9σ$υν τ'ν Cν9στασι τ$< Xριστ$<. AhτV Cπ$τελε_ @πιH,ωσι πρ$-
=ριστιανικ$< @θ,µ$υ, Cφ$< $d Kελτ$γαλ9τες πρ;γ$ν$, τ$υς gπαιXαν κι αhτ$P π$-
δ;σφαιρ$ µ,α YµDρα πρPν Cπ’ τ'ν Cν9στασι τ$< ∆ι$ν5σ$υ.

Od Cρ=α_$ι oEλληνες διDδωσαν τV π$δ;σφαιρ$ καP στ$Wς λα$Wς τSς N.  AµερικSς.
Od  AXτDκ$ι gπαιXαν τV παιγν,δι αhτ;, γιL νL ^$ρτ9σ$υν τV φNς τ$< IHλ,$υ Oπως
$d oEλληνες καP $d fλλ$ι εhρωπαϊκ$P λα$,, τV εi=αν δ: CφιερFσει στVν θεV τSς
Hρ$=Sς Tλ9λ$κ. TVν 16$ αTNνα R IIσπανVς κατακτητ'ς Φ. K$ρτDX, Oταν @γνFρισε
τV CXτDκικ$ π$δ;σφαιρ$, @νθ$υσι9στηκε τ;σ$ π$λ5, π$W διωργ9νωσε µιL @π,δει-
Gι γιL τVν αhτ$κρ9τ$ρ9 τ$υ, τVν K9ρ$λ$ E´. Od @ρευνητ:ς τNν πρ$κ$λ$µHιανNν π$-
λιτισµNν θεωρ$<ν, Oτι στV H;ρει$ Γι$υκατLν (Tσ,τσεν uIτXα) \π9ρ=ει γAπεδ$ π$-
δ$σφα,ρ$υ, πιστε5$υν δD, Oτι R πDτριν$ς δ,σκ$ς Cπ’ τV Tσικ$υλτPκ τ$< MεGικ$<
Cπεικ$ν,Xει πα,κτη π$δ$σφα,ρ$υ.

TV π$δ;σφαιρ$ lταν γνωστV στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα Cπ’ τ'ν µυκηναϊκ' τ$hλ9=ι-
στ$ν @π$=A, καP αhτV τV πιστ$π$ιε_ R oOµηρ$ς, περιγρ9φ$ντ9ς τ$ στ'ν  Oδ5σσεια.
 Aρ=ικNς τV π$δ;σφαιρ$ δ:ν πρDπει νL lταν λαϊκV fθληµα, Oπως στ'ν κλασσικ'
καP CλεGανδριν' περ,$δ$, δι;τι παιX;ταν κυρ,ως στPς ^$ρτ:ς τNν MικρNν Mυστη-
ρ,ων κι @δAλωνε, Oπως @πιHεHαιFνει R Mαρσ:λ M$ρF, κ9π$ια θρησκευτικ' λα-
τρε,α. ΓιL fγνωστ$υς λ;γ$υς Cργ;τερα g=ασε τ'ν θρησκευτικA τ$υ αsγλη, δ:ν συ-
µπεριελAφθη στ$Wς  Oλυµπιακ$Wς  AγNνες*, π$W @παναδιωργ9νωσε R uIφιτ$ς, καP
κατAντησε {να λαϊκV fθληµα, π$W δ:ν gτυ=ε τSς τιµSς νL @Gυµνηθ�S στ$Wς στ,=$υς
τ$< µεγ9λ$υ π$ιητS Πινδ9ρ$υ.  Aπ’ τ$Wς Cρ=α,$υς oEλληνες τV παιγν,δι αhτV διε-
δ;θη στ$Wς λα$Wς τSς EhρFπης καP τSς N.  AµερικSς.  Aπ’ αhτ$Wς τV gλαHαν καP
$d Cρ=α_$ι λα$P τSς Bρετταν,ας καP B$ρε,$υ EhρFπης, $d Rπ$_$ι λανθασµDνα σA-
µερα θεωρ$<νται @φευρDτες καP δηµι$υργ$, τ$υ.

III. AΠO TH ΣΠAPTH ΣTOYΣ APAOYKANOYΣ

Στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα @κτVς Cπ’ τV π$δ;σφαιρ$ lσαν γνωστL τV =;κεϋ @πP =;ρ-
τ$υ, τV =9ντµπωλ καP τV ρ9γκπυ, τL Rπ$_α CνAκ$υν στL εsδη σφαιρ,σεων. IYπSρ=αν
π$λλL εsδη σφαιρ,σεων στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα, γιL τL Rπ$_α @λ9=ιστες γνFσεις g=$υ-

13401∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 1999

* (Σηµ. «∆αυλ�»:) �O λ�γς ε�ναι πρφαν�ς: Στ ς !Oλυµπιακ ς συµπερι-
λαµ%&ννταν µ�ν 'τµικ( 'γων*σµατα κα+ ,δ.πτε /µαδικ( 0πως τ1 πδ�-
σφαιρ κα+ τ( 2λλα π  'ναφ.ρνται στ1 παρ1ν 2ρθρ τ� κ. M. ∆. - A.: T1
πρ�σωπ, τ1 8πκε*µεν δ9ν :πετρ.πετ ν( ;&ν<η τ= µναδικ�τητ& τυ µ.σα
στ=ν /µ&δα.
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1Aν,γλυφη παρ,στασι π�Y Lρ�ν�λ�γε�ται στ$ 510 π.X. καG PνεκαλQφθη στ$ θε-
µιστ;κλει� τε�L�ς τ�@ Kεραµεικ�@ τ$ 1922. 1Aπεικ�ν'Z�νται PρLα��ι Pθλητ3ς, �X

eπ���ι πα'Z�υν L;κεϋ SπG L;ρτ�υ («κερητ'Zειν»).

1Aρα�υκαν�G τVς N. 1AµερικVς πα'Z�υν L;κεϋ SπG L;ρτ�υ
(«π;λυ»). T$ παιγν'δι αUτ$ µετεδ;θη Pπ’ τ�Yς PρLα'�υς
WEλληνες στ�Yς πρ�κ�λ�µHιαν�Yς π�λιτισµ�Qς. (JH εpκ;να
lLει σκιτσ�γραφηθV Pπ$ τ�Yς πρTτ�υς JIσπαν�Yς κατακτη-

τ3ς, �X eπ���ι Sνθ�υσι,στηκαν Pπ$ τ$ παιLν'δι.)



µε· τV µ;ν$ π$W γνωρ,X$υµε γιL τL περισσ;τερα εiναι τ’ Kν$µ9 τ$υς. Π$λλ$P \π$-
στηρ,X$υν, Oτι $d Σπαρτιmτες @φη<ραν τPς σφαιρ,σεις. Eiναι @πιHεHαιωµDν$, Oτι τV
@κπαιδευτικ; τ$υς σ5στηµα gδιδε Tδια,τερη Hαρ5τητα σ’ αhτL τ’ CθλAµατα. IH µε-
γαλ5τερη τ9Gι τNν @φAHων @λ9µHανε τ’ Kν$µ9 της Cπ’ αhτ:ς καP $d CνAκ$ντες σ’
αhτ'ν �ν$µ9X$νταν «σφαιρεZς».

TV ρ9γκµπυ �ν$µαX;ταν «_ρπαστ!ν». TV =9ντµπωλ γεννAθηκε κατL µ,αν fπ$-
ψι Cπ’ τPς γυνα_κες τSς Cρ=α,ας IEλλ9δας. TV =;κεϋ �ν$µαX;ταν «κερητ7:ειν» καP
παιX;ταν κατL Xε5γη. IH µ,α Rµ9δα παρατασσ;ταν CπDναντι Cπ’ τ'ν fλλη, Oπως
φα,νεται Cπ’ τ'ν Cν9γλυφη παρ9στασι τ$< Kεραµεικ$<, Y Rπ$,α =ρ$ν$λ$γε_ται
στV 510 π.X. K9θε πα,κτης, Oπως φα,νεται στ'ν Cν9γλυφη αhτ' παρ9στασι, κρα-
τ$<σε µ,α µικρ' ρ9Hδ$, µ: τ'ν Rπ$,α κιν$<σε µιL µικρ' σφα_ρα, Y Rπ$,α lταν κα-
τασκευασµDνη CπV |φασµα x δDρµα. T'ν γDµιXαν µ: µαλλP πρ$H9τ$υ x µ: τρ,=α Cλ;-
γ$υ, �στε νL εiναι σκληρ' καP νL Cναπηδ�m εhκ$λFτερα. TV παιγν,δι αhτV τV µε-
τDδωσαν $d Cρ=α_$ι oEλληνες σ: λα$Wς τSς N$τ,$υ  AµερικSς. oOπως πληρ$φ$-
ρ$5µεθα Cπ’ τV HιHλ,$ τ$< Lonko Kilapàn «IH IEλληνικ' Kαταγωγ' τNν  Aρα$υ-
κανNν τSς XιλSς» (gκδ. 1997), $d  Aρα$υκαν$P @γνFριXαν τ; «κερητ,Xειν», τV Rπ$_$
�ν;µαXαν «π!λυ». Σ5µφωνα µ: τVν συγγραφDα τ$< HιHλ,$υ, $d  Aρα$υκαν$P lσαν
Cπ;γ$ν$ι τNν Cρ=α,ων ΣπαρτιατNν. AhτV φα,νεται νL g=�η δ;σιν Cληθε,ας, @φ’
Oσ$ν Σπαρτιmτες lσαν $d @φευρDτες τ$< «κερητ,Xειν» (Hλ. «∆αυλ;ν», τ. 205).

IV. H OIKOYMENIKOTHTA TOY EΛΛHNIKOY AΘΛHTIΣMOY

IO πανδαµ9τωρ =ρ;ν$ς, $d φυσικ:ς καταστρ$φ:ς καP τV CνθρFπιν$ =Dρι �θ$5-
µεν$ Cπ’ τVν φανατισµV καP τVν δ$γµατισµV στDρησαν τ'ν δυνατ;τητα Cπ’ τVν σ5γ-
=ρ$ν$ κ;σµ$ νL g=�η µιL πλAρη εTκ;να τ$< Cρ=α,$υ IEλληνικ$< Π$λιτισµ$<, R
Rπ$_$ς δ:ν µmς εiναι τ;σ$ γνωστ;ς, Oπως ν$µ,X$υµε. NεFτερες Oµως gρευνες καP
µελDτες φDρν$υν πρV @κπλAGεως τVν σ5γ=ρ$ν$ CναγνFστη, @φ’ Oσ$ν τ$< Cπ$κα-
λ5πτ$υν fγνωστες πτυ=:ς τ$< π$λιτισµ$< @κε,ν$υ. MιL @G’ αhτNν εiναι καP Y |παρ-
Gι Cθληµ9των (π$δ;σφαιρ$, =;κεϋ, =9ντµπωλ κ.λπ.) στ'ν Cρ=α,α IEλλ9δα, τ'ν γD-
νεσι τNν Rπ$,ων θεωρ$5σαµε πρ;σφατη. TL σ5γ=ρ$να αhτL CθλAµατα Cπ$τελ$<ν
συνD=εια τNν Cρ=α,ων καP Y µ;νη διαφ$ρL εiναι, Oτι τL CθλAµατα αhτL σAµερα
g=$υν =9σει τ'ν Cρ=α,α wγν;τητα, g=$ντας µπS στ'ν \πηρεσ,α τ$< =ρAµατ$ς καP
τ$< µ9ρκετινγκ. Πλ'ν τ$5τ$υ Oµως Y σ5γ=ρ$νη gρευνα Cπ$δεικν5ει τ'ν $Tκ$υµε-
νικ;τητα τ$< IEλληνικ$< Π$λιτισµ$<. IH |παρGι τNν Cθληµ9των αhτNν σ: δι9φ$-
ρα σηµε_α τSς \δρ$γε,$υ κατL τ'ν Cρ=αι;τητα Cπ$τελε_ fλλη µιL Cπ;δειGι τSς
$Tκ$υµενικ;τητ9ς τ$υ.
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τ$< π$δ$σφα,ρ$υ.
8.  Aπ$σπ9σµατα Cρ=α,ων συγγραφDων, π$W CναφDρ$νται στV κε,µεν$.

M,ρι�ς ∆ηµ;π�υλ�ς - 1Aπ�λλTνι�ς

13403∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 1999



1Eρ2µην τ�@ ΓιαLH3
K	ντε�ω ν� τρελλαθ�.... M� ν� µ	) τ* κ�ν	υν αKτ* τ� πι* καλ� παιδι� µ	υ;

Π�ει, τ7π	τε δ;ν µDνει ^ρθι	 σ’ αKτ* τ*ν κ!σµ	. Kα� τ* κακ* ε+ναι, %τι � ,πα-
ντα?	)σα H#επ	ρε�θη ,π* τ*ν πι* ,γαπηµDν	 µ	υ τ!π	, τ8ν �EλJετ7α. ∆;ν µιλ�
γι� τ7π	τ’ aλλ	, παρ� γι� τ8ν Iκθεσι τ	) ∆ιεθν	)ς �Eρυθρ	) Σταυρ	) περ� τ�ν
HπικειµDνων καταστρ	φ�ν στ8ν ,ρ?8 τ>ς νDας ?ιλιετ7ας. �Aπ! τ8ν ,ρ?8 �ς τ*
τDλ	ς � Iκθεσις ,ναφDρεται στ�ς καταστρ	φ;ς π	U I?	υν γ7νει κα� π	U πρ!κει-
ται ν� γ7ν	υν. Π	υθεν� %µως δ;ν ,ναφDρει τ�ς παρεµJ�σεις τ	) Για?JD· µ!ν	 γι�
φυσικ;ς καταστρ	φ;ς µιλ�ει � Iκθεσις. Γι� τ�ς πληµµ�ρες ,ναφDρει � Iκθεσις,
%τι gφε7λ	νται στ8ν τ>#ιν τ�ν π�γων, π	U θ� συµJ{> H#’ α\τ7ας τ	) φαιν	µDν	υ
τ	) θερµ	κηπ7	υ. Π	υθεν� δ;ν ,ναφDρεται, %τι 	L πληµµ�ρες θ� συµJ	)ν, γιατ�
& Για?J; ε+ναι H#ωργισµDν	ς, Hπειδ8 	L aνθρωπ	ι _µαρτ�ν	υν παραJα7ν	ντες
τ�ς Hντ	λDς τ	υ. ∆;ν ,δρ�?νει τ8ν εKκαιρ7α ν� συκ	φαντ�σ{η τ8ν Hπιστ�µη, π	U
µ	) κ�θεται στ* στ	µ�?ι κα� θ� µ; στε7λ{η ,δι�Jαστ	. �H εKκαιρ7α bταν µ	να-
δικ�. Mπ	ρ	)σε ν� γρ�ψ{η � κυρ7α �Aστριντ XDιµπεργκ, πρ!εδρ	ς τ>ς ∆ιεθν	)ς
�Oµ	σπ	νδ7ας τ	) �Eρυθρ	) Σταυρ	) κα� τ�ν �Eπιτρ	π�ν τ>ς �Eρυθρlς �Hµι-
σελ�ν	υ, κ�τι σ�ν τ� παρακ�τω:

«�H ,λλαγ8 τ>ς ?ιλιετ7ας κα� � εiσ	δ!ς µας στ*ν ,στερισµ* τ	) �Yδρ	?!	υ,
στ8ν Hπ	?8 τ	) �Aντ7?ριστ	υ, Hπρ	Jληµ�τισε τ*ν Για?JD. �E#υσε & µεγαλ	δ�-
ναµ	ς τ8ν πυκν8 γενει�δα τ	υ, ^?ι γι� ν� φ�γ{η � κ	υκ	υναρ�τη ψεZρα (%πως
θ� Iλεγε κι & ,ε7µνηστ	ς N. Tσιφ!ρ	ς), ,λλ� γι� ν� κατεJ�σ{η καµµι� \δDα. Kα�
τ8ν Jρ>κε. Γι� %λα φτα7ει � Hπιστ�µη. �Aν δ;ν Rπ>ρ?αν αKτ	� 	L _µαρτωλ	�
VEλληνες π	U Iσωσαν τ8ν Hπιστ�µη, %λ	ι τ=ρα θ� µ; Rπ�κ	υαν τυφλ�. Γι� τ*ν
λ!γ	 αKτ* θ� καταστρDψω τ* ,νθρ=πιν	 γDν	ς µ; νD	 κατακλυσµ!. Kα� Hµφυ-
τε�ει τ!τε στ	Uς πιστ	�ς τ	υ κυJερν�ντες ,κ!µα περισσ!τερ	 τ�ς Hντ	λDς τ	υ.
Kα� αKτ	� IλαJαν τ* µ�νυµα. Πρ	κειµDν	υ ν� γεµ7σ	υν τ� σεντ	�κια τ	υς, ,γν	-
	)ν τ* περιJ�λλ	ν. Kτ7:	υν Hργ	στ�σια κα� δ;ν λαµJ�ν	υν κανDνα µDτρ	 πρ	-
στασ7ας. �Eκλ�	νται ?ηµικ;ς 	Kσ7ες· δηµι	υργεZται � τρ�πα (ν� µι� τρ�πα, µ;
τ* συµπ�θει	) τ	) ̂ :	ντ	ς, τ* φαιν!µεν	 τ	) θερµ	κηπ7	υ. �H θερµ	κρασ7α τ	)
πλαν�τη αK#�νει· 	L π�γ	ι τ�ν π!λων τ�κ	νται κα� � Γ> πληµµυρ7:ει. �Aσε π	U
µπ	ρεZ ν� γυρ7σ	υν τ	�µπα 	L π!λ	ι κα� τ!τε � καταστρ	φ8 ν� γ7ν{η ,νυπ	λ!-
γιστη. AKτ*ς θ� ε+ναι & �Aρµαγεδδ=ν, π	U γρ�φ	υν κα� 	L γραφDς. �E# aλλ	υ &
δι	ρατικ*ς πατρι�ρ?ης Bαρθ	λ	µαZ	ς πρ�τ	ς τ* συνDλαJε. Γι’ αKτ* κα� συνε-
δ�ασε τ�ς γι	ρτ;ς τ>ς συγγραφ>ς τ>ς �Aπ	καλ�ψεως µ; τ* περιJ�λλ	ν. Kα� γι’
αKτ* φτα7ει � Hπιστ�µη. �Aν δ;ν Rπ>ρ?ε αKτ�, τ!τε δ;ν θ� Hκτ7:	νταν Hργ	στ�-
σια, δ;ν θ� Hµ	λ�νετ	 τ* περιJ�λλ	ν κα� %λ	ι µα:U, φ	ρ�ντας τ�ς πρ	JιDς µας,
θ� Hτιµ	�σαµε τ*ν µεγ�λ	 Για?JD, %πως τ	) _ρµ!:ει».

AKτ� τ� σ	Jαρ� πρDπει ν� γρ�φωνται ,π* dνα σ	Jαρ* gργανισµ* παγκ	-
σµ7	υ κ�ρ	υς. Γιατ� στ8ν ,ντ7θετη περ7πτωσιν τ* δηλ=νω gρθ� κ	φτ� κα� δ;ν
?ρει�:εται ν� ?ρισθ� πρ	φ�της, %τι κα� αKτ	Uς κα� HµDνα θ� µlς π�ρ{η τ*

Σ,ρωθρ�ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



H ΣYNENTEYqH TOY KAΘHΓHTH E. BAPΛAMH

– Π�ι; τ$ κ'νητρ� γι? τKν Sργασ'α σας αUτ2, κ. Bαρλ,µη, καG π�ι;ς e
στ;L�ς τVς Sκδ;σεTς της;

– K9θε fνθρωπ$ς π$W πρ$Hληµατ,Xεται καP @ργ9Xεται γιL τVν σ=εδια-

σµV τSς µελλ$ντικSς πρ$$πτικSς στL πλα,σια τSς gναρGης τ$< νD$υ αTNνα,

εiναι Cπαρα,τητ$ νL @φ$δι9Xεται µ: δια=ρ$νικ:ς πληρ$φ$ρ,ες καP γνF-

σεις, γιL νL @Gασφαλισθ�S Y @γκυρ;τητα καP Y παγκ$σµι;τητα. uEτσι Y

µελDτη τ$< περασµDν$υ αTNνα, Oσ$ν Cφ$ρm στ'ν �δρυση καP τ'ν διερε5-

νηση τNν εhρωπαϊκNν π;λεων, µmς φDρνει µ,α σειρL CπV πληρ$φ$ρ,ες καP

CG,ες, π$W R 20Vς αTFνας στ'ν Hιασ5νη τ$υ τε,νει νL τPς Gε=9σ�η καP νL τPς

σκεπ9σ�η. TVν πρ$ηγ$5µεν$ αTNνα θL µπ$ρ$5σαµε νL τVν =αρακτηρ,-

σ$υµε σLν τVν αTNνα τSς µικρSς IEλληνικSς  AναγDννησης. ΓιL παρ9-

δειγµα τV M;να=$ στPς Cρ=:ς τ$< 19$υ αTNνα εi=ε περ,π$υ 40.000 κατ$,-

κ$υς. IH τ;τε διερε5νησA τ$υ καP τV fν$ιγµα τSς π;λης γιL µ,α πρ$$πτι-

κA, π$W θL µετDτρεπε τ'ν µικρ' κωµ;π$λη σ: εhρωπαϊκV κ$σµ$π$λ,τικ$

κDντρ$, σ=εδι9σθηκε σ=εδ;ν Oπως Oλες $d εhρωπαϊκ:ς πρωτε5$υσες µ:

H9ση τ'ν ^λληνικ' π$λε$δ$µ,α καP φυσικL τ'ν ^λληνικ' κλασσικ' Cρ=ι-

τεκτ$νικA. IΩς oEλλην @πιστAµων καP δηµι$υργVς εi=α \π$=ρDωσA µ$υ

νL θυµ,σω αhτ' τ'ν ̂ λληνικ' καταγωγ' τNν εhρωπαϊκNν π;λεων καP νL

@ντ$π,σω γιL Cκ;µη µ,α φ$ρL τ'ν παγκ$σµι;τητα τ$< ^λληνικ$< π$λι-

τειακ$< «Know how».
IO µελλ$ντικVς RραµατισµVς δ:ν µπ$ρε_ λ$ιπVν νL στηρι=θ�S µ;ν$ν στL

µ$ντDρνα π$ρ,σµατα τ$< 20$< αTNνα καP νL καταλAG�η σ: µ,α µ$ν;τ$νη

H ΠAΓKOΣMIA EΛΛHNIKH APXITEKTONIKH

«IH IEλλ9δα στPς πρωτε5$υσες τSς EhρFπης»

�H �Eλληνικ8 �Aρ?ιτεκτ	νικ8 σταθερ� κα� ?ωρ�ς διακ	π8 ,π*
τ8ν ,ρ?αι!τητα dως σ�µερα συµJ�λλει στ8 διαµ!ρφωση τ	)
π	λιτειακ	) περιJ�λλ	ντ	ς τ!σ	 στ8ν EKρ=πη, %σ	 κα� στ8ν
�Aµερικ�. �O ,ρ?ιτDκτ	νας, καθηγητ8ς κα� γνωστ*ς :ωγρ�-
φ	ς EKθ�µι	ς Bαρλ�µης σ; µ7α Hθνικ� π	λ�τιµη Iκδ	ση µ;
τ7τλ	 «�H �Eλλ�δα στ�ς πρωτε�	υσες τ>ς EKρ=πης» καταδει-
κν�ει τ8ν παρ	υσ7α τ>ς ,ρ?α7ας Yλληνικ>ς ,ρ?ιτεκτ	νικ>ς στ*
	\κ	δ	µικ* σ�ν	λ	 τ�ν εKρωπαϊκ�ν π!λεων. �H Iκδ	ση αKτ8
θ� συνε?ισθ{> µ; νD	υς τ!µ	υς, π	U θ� περιλαµJ�ν	υν τ�ς Rπ!-
λ	ιπες π!λεις τ	) κ!σµ	υ.
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@παν9ληψη ̂ νVς σ=$λαστικ$< Cκαδηµαϊσµ$<. IH @πιστρ$φA µ$υ στVν 19$

αTNνα εiναι µ,α πρ$σπ9θεια νL @παναφDρω στ'ν @πικαιρ;τητα τVν δι9-

λ$γ$ π9νω στPς σταθερ:ς CG,ες τSς π$λιτειακSς @GDλιGης, {να δι9λ$γ$

π$W πρ$σπαθε_ νL δFσ�η λ5σεις στL µεγ9λα πρ$HλAµατα τNν µεγαλ$υ-

π;λεων, π$W µ: τVν αhGαν;µεν$ Kγκ$ τ$υς Cπειλ$<ν τ$Wς Hασικ$Wς θε-

σµ$Wς τSς δηµ$κρατικSς HιωµατικSς λειτ$υργ,ας.

– Θ? Pκ�λ�υθ2σxη καG δεQτερη lκδ�ση;

– ΠDρα CπV τVν 2$ καP 3$ τ;µ$ π$W σ=εδι9Xω νL δηµ$σιε5σω, @ργ9X$-

µαι π9νω σ: {να π$λW @νδιαφDρ$ν θDµα, π$W g=ει σLν στ;=$ τ'ν CνανDω-

ση τ$< ^λληνικ$< “know how” σ: θDµατα διαµ;ρφωσης δηµ;σιων =Fρων

καP Cρ=ιτεκτ$νικSς καP νL @πισηµ9νω gτσι τ'ν π$ι$τικ' διαφ$ρL Cν9µε-

σα στ'ν gνν$ια τ$< µ$ντDρν$υ, «νD$υ, @π,καιρ$υ» καP τ$< µ$ντερνισµ$<,

π$W καταντ9ει νL γ,νεται {να Tδε$λ$γικ;, δ$γµατικ;, κ$5φι$ στ5λ.

– ΠNς eραµατ'Zεσθε τKν δηµι�υργ'α µιdς «ΠειραµατικVς 1Aκαδηµ'ας
Σπ�υδNν τVς JEλληνικVς KλασσικVς 1AρLιτεκτ�νικVς», π�Y lLετε πρ�α-
ναγγε'λει;

– IH HασικFτερη Cρ=' τSς καταν;ησης τSς ^λληνικSς κλασσικSς Cρ=ι-

τεκτ$νικSς εiναι Y συµπαντικ' σφαιρικ;τητα, µ: τ'ν Rπ$,α Cντιµετωπ,-

Xει τV $Tκ$λ$γικV περιH9λλ$ν, τ'ν Xωνταν' παρ9δ$ση καP τ'ν κ$ινωνικ'

συν$=A. ∆:ν πρ;κειται γιL µ,α πειραµατικ' µ$ν9δα, π$W θL Cσ=$ληθ�S µ:

αTσθητικL θDµατα, δηλαδ' θL Cναγ9γ�η τ'ν Cρ=ιτεκτ$νικ' σLν αTσθη-

τικ' κατηγ$ρ,α, CλλL περισσ;τερ$ γιL συγκDντρωση γνFσεων π$W Cφ$-

ρ$<ν στPς µεγ9λες παγκ;σµιες τ9σεις τSς Cνθρωπ;τητας, τ'ν @πιH,ωση,

τ'ν wρµ$ν,α, τ'ν \γε,α, τ'ν Xωντ9νια, τ'ν εhτυ=,α. KαP µ;ν$ν τ;τε, Oταν

τV περιH9λλ$ν @µπνDεται CπV τ'ν δηµι$υργικ' τD=νη, π$W Cσφαλ,Xει τ'ν

Tσ$ρρ$π,α τ$< Cτ;µ$υ µ: τV σ5ν$λ$, µπ$ρ$<µε νL g=$υµε µ,α @λπιδ$φ;-

ρα πρ$$πτικ' γιL τ'ν παιδαγωγικ' εhθ5νη Tδια,τερα CπDναντι στ'ν νε-

$λα,α, π$W @Gασφαλ,Xει τVν CνθρFπιν$ CDνα$ CγNνα Cν9µεσα στ'ν |λη

καP τV πνε<µα. TV εhτ5=ηµα εiναι, Oτι π$λλ$P διακεκριµDν$ι σ5γ=ρ$ν$ι @πι-

στAµ$νες @πιHεHαιFν$υν τL µεγ9λα dστ$ρικL λ9θη, Tδια,τερα στVν τ$µDα

π$W Gεκ,νησαν, K=ι µ;ν$ν CπV τ'ν κακ' ^ρµηνε,α τNν κλασσικNν πλα-

τωνικNν συγγραµµ9των CλλL CπV τ'ν gλλειψη στ$ι=ειFδ$υς µ;ρφωσης

καP συνειδητ$π$,ησης γιL τVν XωντανV ρ;λ$ τSς τD=νης στ'ν διαδικασ,α

τSς διαµ;ρφωσης τSς πρ$σωπικ;τητας τNν νDων CνθρFπων.

N,νσυ Mπ'σκα

'Aκαδηµ4α  Eλληνικ$ς Kλασσικ$ς 'Aρ�ιτεκτ"νικ$ς
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WOταν [ φωτι? εgναι µαQρη
Στ� νι�τα µ	υ Rπ>ρ?ε � π�νσ	φη ρ�ση: «�Aν � µ... bταν Hργ!?ειρ	 θ� ε+?ες κ�νει τ8ν

πρ	7κα σ	υ». Φα7νεται %τι & κ. P7τσαρντ Π!	υ θ� ε+ναι γν=στης τ>ς ,νωτDρω Hκφρ�σε-
ως, γι’ αKτ* κ�θεται Pς aπ	ρ	ς κ	ρασ�ς κα� Rφα7νει τ*ν Lστ* µιlς aλλης θε=ρησης τ>ς
Lστ	ρ7ας µ; τ* περισπ	�δαστ	, πρωτ!τυπ	 κα� aκρως τεκµηριωµDν	 π!νηµ� τ	υ «Mα�-
ρη Σπ7θα, Λευκ8 Φωτι�». �O καλ*ς αKτ*ς συγγραφεUς κατ�φερε τ* ,κατ!ρθωτ	: ν� #ε-
περ�σ{η σ; \ταµ!τητα κα� ψευδ	λ	γ7α τ*ν περιν	�στατ	 κ. Mαρτ�ν Mπερν�λ κα� τ8ν
«Mα�ρη �Aθηνl» τ	υ.

Kα� τ� δ;ν µlς γρ�φει & ,ντικειµενικ*ς αKτ*ς ,ναθεωρητ8ς τ>ς παγκ	σµ7	υ Lστ	ρ7ας!
ΣηµεZα κα� τDρατα. �Ως λ.?. %τι A\γ�πτι	ι H#ερευνητ;ς (%πως λDµε �AλJαν	� τ	υρ7στες)
bλθαν στ8ν �Eλλ�δα πρ�ν 3.000 - 4.000 ?ρ!νια, Iφτεια#αν π!λεις κα� πυραµ7δες, καθιDρωσαν
θρησκευτικ;ς λατρεZες κα� �δρυσαν �γεµ	ν7ες. T=ρα π�ς δι�J	λ	 I?	υµε στ* ΣDσκλ	 π	-
λιτισµ!, �?υρωµDν	 	\κισµ* κα� τD?νη ,π* τ* 6.000 π.X., αKτ* ε+ναι dνα aλλ	 ,νDκδ	τ	,
στ* &π	Z	 ,πα#ι	Z ν� δ=σ{η J�ση. O|τε JDJαια ,σ?	λεZται µ; τ� σα?λ	ευρ�µατα τ	) ∆ι-
σπηλι	) (5.400 π.X.) κα� τ8ν HκεZ ,νακαλυφθεZσα γραφ�. �Aλ7µ	ν	, τ* :ητ	�µεν	 ε+ναι
	L A\γ�πτι	ι H#ερευνητDς. �Aµ τ* aλλ	, π	U %λ	ι 	L ,ρ?αZ	ι µας στ	?αστDς, φιλ!σ	φ	ι,
Lστ	ρικ	� κα� µαθηµατικ	7 ε+?αν α\γυπτιακ8 καταγωγ8 κα� πρ	σπαθ	)σαν ν� τ8ν κρ�-
ψ	υν; K�ττα:α κι Hγ` τ�ς πρ	τ	µDς τ	υς κι ,ναρωτι!µ	υνα: «Bρ; τ7 µ	) θυµ7:	υν - Jρ;
τ7 µ	) θυµ7:	υν;». T=ρα πι� ε+µαι JDJαι	ς, %τι ε+ναι φτυστ	� & Xαϊλ; ΣελασιD, & MαντD-
λα κι & Mπ	κ�σα. �Aλλως τε ε+ναι πανε�κ	λ	 ν� κρυφθ	)ν τ� νεγρ	ειδ> ?αρακτηριστικ�
µDσα στ* λευκ!, ψηλ* κα� #ανθ* Yλληνικ* Iθν	ς κατ� τ8ν κλασσικ8 Hπ	?�. VOµως 	|τε
τ8ν γλυπτικ8 ,φ�νει παραπ	νεµDνη & κ. P7τσαρντ Π!	υ, ,φ	) τ� Yλληνικ� ,γ�λµατα
,π* τ* 600 π.X. κα� µετ� ,ντιγρ�φ	υν στ�σεις ,π* τ8ν α\γυπτιακ8 τD?νη. �E! Kαλ�! AKτ*
ε+ναι πασιφανDς. Mι� µατι� ν� ρ7#{ης στ*ν �Hν7	?	 τ�ν ∆ελφ�ν, στ8ν N7κη τ>ς Σαµ	-
θρ�κης W στ�ς µετ!πες τ	) Παρθεν�ν	ς, θ� τ� Jρ{>ς παν	µ	ι!τυπα σ; πλαστικ!τητα κα�
κ7νηση µ; τ� µικρ� κ	µψ	τε?ν�µατα τ�ν «K	λ	σσ�ν τ	) MDµν	να» κα� τ	) Kαρν�κ.
AKτ* δ;ν ,παιτεZ κα� διδακτ	ρικ* στ8ν Lστ	ρ7α τ>ς τD?νης.

�Ωστ!σ	 παρ’ %λ	υς τ	Uς A\γ�πτι	υς H#ερευνητDς, κα� #Dρ	υµε π!σες ?ιλι�δες ε+ναι,
HκεZν	 π	U δ;ν τ	) «κ�θεται» ε+ναι & VOµηρ	ς κα� � «�Oδ�σσεια», καθ`ς ε+?αν τ8ν ,τυ-
?7α ν� γραφ	)ν τ� &µηρικ� Iπη στ� �Eλληνικ�. Σιγ� %µως, π	U θ� κ	λλ�σ{η & µεγ�λ	ς.
�Aπ	σιωπ{l τελε7ως τ8ν µιλιταριστικ8 κα� \µπεριαλιστικ8 «�Iλι�δα» κα� Hπιπ7πτει λα)ρ	ς
κατ� τ>ς «�Oδ�σσειας». Kα� Hπειδ8 ε+ναι «ταπ� κα� ψ�?ραιµ	ς» ,π* Hπι?ειρ�µατα, δα-
νε7:εται τ8ν θεωρ7α τ	) Γ�λλ	υ Hπιστ�µ	ν	ς κ. Bικτ`ρ Mπερ�ρ, π	U µlς λDει 	|τε λ7γ	
- 	|τε π	λU %τι τ* παρ*ν Iπ	ς δ;ν ε+ναι τ7π	τε aλλ	 παρ� συν	νθ�λευµα παλαι�ν παρα-
µυθι�ν, π	U κληρ	ν!µησαν 	L VEλληνες ,π* τ	Uς Φ	7νικες. T=ρα � πλ�κα ε+ναι, %τι �
«�Oδ�σσεια» I?ει ,ρκετ� κ	ιν� Hπεισ!δια µ; τ� «�Aργ	ναυτικ�» τ	) �OρφDως, τ	) 14.000
π.X., %ταν αKτ*ς δ7δα#ε στ8ν Aiγυπτ	 κα� 	L Φ	7νικες δ;ν Rπ>ρ?αν 	|τε στ8ν σκDψη τ	)
Για?JD!

�EκεZν	 π�ντως π	U δ;ν καταλαJα7νω ε+ναι, γιατ7 	L �Aµερικαν	7, ,φ	) α\σθ�ν	νται
τ�ψεις γι� τ8ν ,?αρακτ�ριστη συµπεριφ	ρ� τ	υς Iναντι τ�ν µα�ρων συµπατριωτ�ν τ	υς,
πλαστ	γραφ	)ν τ8ν Lστ	ρ7α. �Aν I?	υν µεταν	ι=σει πραγµατικ�, �ς λDνε σαρ�ντα φ	ρ;ς
τ8ν �µDρα τ* «Π�τερ �µ�ν» W dνα κ	µπ	σκ	7νι πρ	σευ?;ς W �ς αKτ	µαστιγ=νωνται στ	Uς
δρ!µ	υς σ�ν τ	Uς _µαρτωλ	Uς τ	) Mεσα7ωνα.

ΓιNργ�ς Πετρ;π�υλ�ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



κθ. 1AρLιµ2δης
�O Συρακ	�σι	ς θεωρεZται Pς � µεγαλυτDρα µαθηµατικ8 µεγαλ	φυ�α %λων τ�ν

Hπ	?�ν. Mπ	ρ	)σε ν� διατυπ=ν{η Hκ τ	) πρ	?ε7ρ	υ σπ	υδαZες πρ	τ�σεις κα� θεω-
ρ�µατα, κατ� τρ!π	ν µ�λιστα τ!σ	ν _πλ!, ]στε & καθε�ς ν� ν	µ7:{η %τι δ�ναται ν�
H#ε�ρ{η τ8ν ,π!δει#7ν τ	υς. T� συγγρ�µµατ� τ	υ ,π	τελ	)ν πρωτ!τυπες Hπιστηµ	-
νικ;ς Hργασ7ες, π	U διαν	7γ	υν διαρκ�ς νD	υς δρ!µ	υς ε\ς τ8ν Iρευνα τ�ν µαθηµα-
τικ�ν, τ>ς φυσικ>ς, τ>ς µη?ανικ>ς κα� τ>ς ,στρ	ν	µ7ας. �O Nε�των θεωρ	)σε Pς
µDγα δυστ�?ηµα τ* γεγ	ν!ς, %τι δ;ν ε+?ε µελετ�σει τ� συγγρ�µµατ� τ	υ, Hν{� & Λ�ι-
µπνιτς, & πατDρας τ>ς ,πειρ	στικ>ς ,ναλ�σεως, π7στευε, %τι αKτ*ς π	U καταν	εZ τ*ν
�Aρ?ιµ�δη κα� τ*ν �Aπ	λλ=νι	, πα�ει ν� θαυµ�:{η τ*ν 	L	νδ�π	τε σ�γ?ρ	ν	 Hφευ-
ρDτη κα� τ�ς ,νακαλ�ψεις τ	υ.

∆ωριεUς τ* γDν	ς (	L Συρακ	)σες Lδρ�θηκαν ,π* τ	Uς K	ρινθ7	υς τ* 734 π.X.),
?ρησιµ	π	ι	)σε τ8ν δωρικ8ν δι�λεκτ	 κι Iµεινε ,φωσιωµDν	ς στ8ν \δια7τερ�ν τ	υ
πατρ7δα, ?�ριν τ>ς &π	7ας θυσ7ασε τ8ν �Aλε#�νδρεια –τ* Πνευµατικ* KDντρ	 Hκε7-
νης τ>ς Hπ	?>ς–, %π	υ µ!ν	ν Hπ� µικρ*ν δι�στηµα παρDµεινε. ∆;ν πρ!λαJε Hν :ω{>
τ*ν \σ	στ�σι!ν τ	υ µαθηµατικ*ν EKκλε7δη· σ?ετ7σθηκε %µως µ; τ	Uς µαθητDς τ	υ:
τ*ν Σ�µι	 ,στρ	ν!µ	 K!νωνα, τ	) &π	7	υ τ8ν γν=µη π	λU Rπελ�πτετ	 (στ* «Περ'
σφα'ρας καG κυλ'νδρ�υ» Iργ	 τ	υ Hκφρ�:ει τ8ν λ�πην τ	υ γι� τ*ν θ�νατ	 τ	)
,νδρ!ς)· τ*ν ∆	σ7θε	, στ*ν &π	Z	 ,φιερ=νει τ* Iργ	ν τ	υ «ΠερG παραH�λVς»· τ*ν µε-
γ�λ	 γεωγρ�φ	, ,στρ	ν!µ	, Lστ	ρικ* κα� µαθηµατικ* �Eρατ	σθDνη, στ*ν &π	Z	 ,φιε-
ρ=νει τ� συγγρ�µµατ� τ	υ «ΠερG µηLανικNν θεωρηµ,των, πρ$ς 1Eρατ�σθ3νην lφ�-
δ�ς» κα� «B;ει�ν πρ;Hληµα».

�O �Aρ?ιµ�δης, �ν κα� µαθηµατικ*ς κατ’ 	Kσ7αν, ε+ναι γνωστ*ς στ	Uς π	λλ	Uς Pς
γενν�τωρ τ>ς µη?ανικ>ς· κα� ̂ ?ι aδικα. �Aνεκ�λυψε πλ>θ	ς µη?αν�ν κα� gργ�νων,
π	U Jελτ7ωσαν τ8ν :ω8 τ�ν ,νθρ=πων, %πως � Yλικ	ειδ8ς ,ντλ7α (πρ*ς aντλησιν
[δατ	ς), & ,τDρµων κ	?λ7ας (πρ*ς κ7νησιν gδ	ντωτ�ν τρ	?�ν), τ* Rδραυλικ*ν Pρ	-
λ!γι	, τ* πλανητ�ρι	, τ* &δ!µετρ	 («κ	ντDρ»), τ* πυκν!µετρ	, τ* Jαρ	)λκ	, τ* σι-
φ=νι	, τ� π	λ�σπαστα κ.�.

Mεγ�λ	 κατ!ρθωµα τ	) ,νδρ*ς θεωρεZται � ναυπ�γησις κα� καθDλκυσις ε\ς τ8ν
θ�λασσα τ	) RπερµεγDθ	υς πλ	7	υ «Συρακ�σ'α», κ�τι π	U κατ�φερε & δαιµ!νι	ς
µη?ανικ*ς µ!ν	ς τ	υ, κα� «zρ3µα τxV LειρG σε'ων PρL2ν τινα π�λυσπ,στ�υ» κατ� τ	Uς
Πλ	�ταρ?	ν, Σιµπλ7κι	ν κα� T:Dτ:ην, Hν{� & �Aθ�ναι	ς Rπερακ	ντ7:	ντας συµπλη-
ρ=νει «LειρG λαιxd καG µ;νxη», δηλαδ8 µ!ν	 µ; τ* ,ριστερ! τ	υ ?Dρι.

AKτ* Pστ!σ	 π	U δ!#ασε RπερJ	λικ� τ*ν Συρακ	�σι	 ε+ναι � gργ�νωσις τ>ς aµυ-
νας τ>ς π!λεως κατ� τ8ν Hπιδρ	µ8ν τ	) Pωµα7	υ MαρκDλλ	υ, & &π	Z	ς �ναγκ�σθη
ν� π	λι	ρκ{> τ8ν π!λιν Hπ� gκτ` µ>νες µ; ,νυπ	λ!γιστες ,π=λειες, ,φ	) 	L γεραν	�
κα� 	L καταπDλτες τ	) µη?ανικ	) κατεJ�θι:αν τ� πλ	Zα τ	υ, Hν{� τ� κ�τ	πτρ� τ	υ
τ� κατDκαιαν. �O MαρκDλλ	ς παρ� τ� παθ�µατ� τ	υ δ;ν Iπαυε ν� θαυµ�:{η τ*ν �Aρ?ι-
µ�δη, τ*ν &π	Z	 παρωµ	7α:ε µ; τ*ν Yκατ!γ?ειρα Bρι�ρεω.

Kι %µως & �Aρ?ιµ�δης 	Kδ!λως Rπερηφανε�ετ	 γι’ αKτDς τ	υ τ�ς HφευρDσεις. �O
K�ρπ	ς κα� & Π�ππ	ς µ�λιστα µlς πληρ	φ	ρ	)ν, %τι δ;ν oθελε κ�ν ν� πρακτικ	-
π	ι�σ{η τ�ς Hφευρε�σεις τ	υ, «αUτ$ς e wπερHαλλ;ντως wµνηθεGς δι? τ?ς µηLανικ,ς τ�υ
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Sφευρ3σεις»· δι!τι, %πως κα� & Πλ�των, θεωρ	)σε τ8ν περ� τ� µη?ανικ� Hνασ?!λησιν
%πως κα� κ�θε Hπιν!ησιν σ?ετι:	µDνην µ; τ�ς πρακτικ;ς Hφαρµ	γ;ς Pς «PναR'�υς
σπ�υδVς καG HαναQσ�υς».

T* συγγραφικ* Iργ	 τ	) �Aρ?ιµ�δ	υς Rπ>ρ#ε µDγιστ	 κα� σπ	υδαZ	· διεσ=θη %µως
σ?εδ*ν τ* �µισυ κα� H# αKτ	) dνα µεγ�λ	 µDρ	ς %πως τ* «περ' SπαφNν κQκλ�υ», «Στ�ι-
Lε�α Γεωµετρ'ας», «Λ2µµατα», «1EγγραφK καν�νικ�@ nπταγTν�υ εpς κQκλ�ν» κα�
«JYδραυλικ$ν JΩρ�λ;γι�ν» στ8ν ,ραJικ8ν γλ�σσα.

T� συγγρ�µµατα «B;ει�ν πρ;Hληµα» κα� «Στ�µ,Lι�ν» παρ� τ8ν σ	Jαρ!τητ� τ	υς
ε+ναι παιγνι=δ	υς ?αρακτ>ρ	ς· T* πρ�τ	 µ�λιστα Pς πρ!Jληµα θεωρεZται ,πρ	σ-
δι	ρ7στ	υ ?αρακτ>ρ	ς, � δ; λ�σις τ	υ περιλαµJ�νει Yπτ� H#ισ=σεις µ; gκτ` ,γν=-
στ	υς. E+ναι HµπνευσµDν	 ,π* τ8ν «�Oδ�σσεια» κα� :ητεZ τ*ν ,ριθµ* τ�ν J	�ν τ>ς
µυθικ>ς Θρινακ7ας, π	U δ;ν ε+ναι µικρ!τερ	ς τ�ν τεσσ�ρων δισεκατ	µµυρ7ων.

T* «ΠερG µηLανικNν θεωρηµ,των πρ$ς 1Eρατ�σθ3νην hEφ�δ�ς» τ* ,φιερ=νει, %πως
εiπαµε, στ*ν ,ναφερ!µεν	 στ*ν τ7τλ	 σ	φ!. ΠεριλαµJ�νει δεκαπDντε θεωρ�µατα, στ�
&π	Zα ,ναπτ�σσεται � µDθ	δ	ς τ>ς �Oλ	κληρ=σεως, Hν{� στ* «ΠερG σφα'ρας καG κυ-
λ'νδρ�υ» ,ναλ�εται � Iνν	ια τ>ς συνε?ε7ας τ�ν συγ?ρ!νων ,νωτ�των µαθηµατικ�ν.
T* τελευταZ	 Iργ	, π	U κατ� τ*ν �Aρ?ιµ�δη I?ει τ8ν µεγαλ�τερη ,#7α, ,ναφDρεται
στ8ν ε[ρεσιν κα� τ�ς σ?Dσεις τ�ν ^γκων κα� τ�ν Hπιφανει�ν τ>ς σφα7ρας, τ	) κυλ7ν-
δρ	υ κα� τ	) κ=ν	υ.

�H Πραγµατε7α τ	υ «ΠερG 1OL�υµ3νων» ε+ναι δ7τ	µη κα� ,ναφDρεται στ8ν Rδρ	-
στατικ8 κα� Rδρ	δυναµικ�. Σ{=:	νται δεκαεννDα θεωρ�µατ� της, dνα Hκ τ�ν &π	7ων
ε+ναι κα� τ* γνωστ* τ>ς ,ν=σεως, τ8ν ,νακ�λυψιν τ	) &π	7	υ Iκανε κατ� τ*ν Bι-
τρ	�Jι	ν στ*ν λ	υτ>ρα τ	υ κα� τ8ν ?αιρDτισε µ; τ* Hπ7σης γνωστ* «E{ρηκα - ε{ρη-
κα!». Mη?ανικ>ς Rφ>ς ε+ναι κα� τ� Iργα τ	υ «Tετραγωνισµ$ς ΠαραH�λVς», «1Eπι-
π3δων 1Iσ�ρρ�πιNν» κα� «ΠερG JEλ'κων».

Σπ	υδαι!τατης σηµασ7ας θεωρεZται � Πραγµατε7α τ	υ «Ψαµµ'της», π	U ε+ναι ,ριθ-
µητικ	-αλγεJρικ	) κα� ,στρ	ν	µικ	) περιε?	µDν	υ. Στ* Iργ	 τ	υ αKτ* & Συρακ	�-
σι	ς µlς παρD?ει dνα σ�στηµα γραφ>ς π	λU µεγ�λων ,ριθµ�ν κα� κατ!πιν πρ	?ωρεZ
στ*ν Rπ	λ	γισµ* τ>ς ,κτZν	ς τ	) σφαιρικ	) κα� πεπερασµDν	υ (κατ’ αKτ*ν) σ�µπα-
ντ	ς κα� στ8ν µDτρησιν τ�ν κ!κκων τ>ς Ψ�µµ	υ (= �µµ	υ) π	U ?ωρεZ τ* σ�µπαν,
%ταν dκαστ	ς κ!κκ	ς I?ει µDγεθ	ς κ!κκ	υ µ�κων	ς (παπαρ	�νας)· Rπ	λ	γ7:	νται
δ; αKτ	� 	L κ!κκ	ι σ; 1063.

ΓεωµετρικL καθαρL gργα εiναι τV «ΠερG κων�ειδ3ων καG σφαιρ�ειδ3ων», %π	υ H#ε-
τ�:	νται 	L \δι!τητες τ�ν Hν λ!γ{ω στερε�ν κα� � σ?Dσις τ�ν ^γκων τ	υς, κα� τ* «KQ-
κλ�υ M3τρησις», π	U ,ναφDρεται στ8ν ε[ρεσιν τ>ς περιφερε7ας τ	) κ�κλ	υ κα� τ*ν
Rπ	λ	γισµ*ν γι� πρ=την φ	ρ� τ	) Π κα� µ�λιστα µ’ dναν τρ!π	 καταπληκτικ* στ8ν
σ�λληψιν κα� µεγαλ	φυ> στ8ν ,π!δει#7ν τ	υ. OL σ�γ?ρ	ν	ι µεγ�λ	ι µαθηµατικ	�
Hκτιµ	)ν, %τι «τ$ lργ�ν τ�υ αUτ$ καG µ;ν� εgναι Pρκετ$ ν? τ$ν τ�π�θετ2σxη στKν κ�-
ρυφα'αν θ3σι τNν µαθηµατικNν τVς wφηλ'�υ».

E+?ε δ7και	 & M�ρκελλ	ς π	U τ*ν ,π	καλ	)σε Bρι�ρεω· ,λλ� κα� & iδι	ς, π	U Iλε-
γε τ* «∆;ς µ�ι πxd στN καG τ?ν γdν κινN» (= δ!ς µ	υ τ!π	 ν� σταθ�, κα� θ� κιν�σω
τ8ν γ>)!

Σαρ,ντ�ς Π?ν
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OΠΩΣ OMOΛOΓEI O ΠPOE∆POΣ TOY XP. TOMAPAΣ:

MDσ�ω Σ.A.E.

 Eκκλησ,α

καP κρ9τ$ς

@πι=ειρ$<ν

τVν gλεγ=$

τSς IOµ$γDνειας
JO πρ;εδρ�ς τ�@ Σ.A.E. κ. Xρ. T�µαρdς

YΠOΛEITOYPΓEI TO EΛΛHNIKO «ΛOMΠY» ΣTIΣ H.Π.A.
ΣTENH ΣYNEPΓAΣIA TOY TOYPKIKOY ME TO EBPAΪKO

ΣτV πρ$ηγ$5µεν$, 211$, τε<=$ς τ$< «∆αυλ$<» δηµ$σιε5σαµε συνDντευGη τ$< πρ$D-
δρ$υ τ$< « Eθνικ$< ΣυµH$υλ,$υ IEλληνισµ$<» κ. Θε$δFρ$υ Σπυρ$π$5λ$υ, CπV τV
1987 @κπρ$σFπ$υ φ$ρDως τSς ^λλην$αµερικανικSς κ$ιν;τητας B$ρε,$υ  AµερικSς,
Oπ$υ διαφα,ν$νται διαφ$ρ:ς Cπ;ψεων CπV τVν CπV τV 1995 @π,σηµ$ Cντιπρ$σωπευ-
τικV φ$ρDα τSς IOµ$γDνειας καP @π,σηµ$ συµH$υλευτικV Kργαν$ τ$< IEλληνικ$< Kρ9-
τ$υς γιL θDµατα  Aπ$δAµων «ΣυµH$5λι$  Aπ$δAµ$υ IEλληνισµ$<» (ΣAE). IO
«∆αυλVς» =9ριν τSς ε3λ$γης Cν9γκης ^ν;τητας τ$< wπαντα=$< IEλληνισµ$<, δηµ$-
σιε5ει κατωτDρω, Oπως εs=αµε πρ$αναγγε,λει, καP συνDντευGη τ$< πρ$Dδρ$υ τ$< ΣAE
 AµερικSς κ. XρAστ$υ T$µαρm, Oπ$υ Cναπτ5σσ$νται $d Cντ,στ$ι=ες Cπ;ψεις τSς
fλλης πλευρmς. Eiναι CGι$σηµε,ωτ$, Oτι παρL τPς διαφ$ρ:ς \π9ρ=ει τα5τιση Cπ;ψε-
ων στL κρ,σιµα καP HασικL θDµατα – γεγ$νVς π$W µπ$ρε_ νL Cπ$τελDσ�η καP Cφετη-
ρ,α γιL σ5γκλιση δρ9σεως, CνεG9ρτητα CπV τPς κατL καν;να CρνητικDς, Oπως CπD-
δειGε Y πε_ρα, @πεµH9σεις καP παρεµH9σεις τ$< IEλληνικ$< Kρ9τ$υς καP τSς  Oρθ;-
δ$Gης  Eκκλησ,ας, π$W kδAγησαν τ$Wς @κτVς συν;ρων oEλληνες σ: µεγ9λα CδιDG$-
δα καP πρ$HληµατισµV σ’ O,τι Cφ$ρ�m τL στ$ι=ε_α τSς αhτ$γνωσ,ας καP τ$< Tδε$λ$γι-
κ$< περιε=$µDν$υ τSς ^λληνικ;τητας καP @ν τDλει τSς ^λληνικSς τ$υς συνε,δησης.
oOπως Rµ$λ$γε_ R κ. Xρ. T$µαρmς στ' συνDντευGA τ$υ π$W Cκ$λ$υθε_, δυστυ=Nς τV
ΣAE K=ι µ;ν$ν εiναι $Tκ$ν$µικNς @GαρτηµDν$ CπV τV IEλληνικV Kρ9τ$ς, CλλL στη-
ρ,Xεται στ' συνεργασ,α τSς  Aρ=ιεπισκ$πSς B$ρε,$υ καP N$τ,$υ  AµερικSς γιL τ'ν
λ5ση τ$< δειν$< πρ$HλAµατ$ς τSς Παιδε,ας τSς IOµ$γDνειας – πρ$HλAµατ$ς γιL τV
Rπ$_$, kς εiναι γνωστVν, φDρει CκDραιη τ'ν εhθ5νη Y sδια Y  Aρ=ιεπισκ$πA.



EP.: κ. T�µαρd, τ$ Σ.A.E. κατ,φερε τελικNς ν? συσπειρTσxη, ν?
nνTσxη τ�Yς cπανταL�@ WEλληνες;

– ΠρPν πραγµατ$π$ιηθ�S τV Oραµα ^νVς συλλ$γικ$< �ργ9ν$υ τ$<
 Aπ;δηµ$υ IEλληνισµ$< µ: τ'ν �δρυση τ$< Σ.A.E., R συνδετικVς κρ,κ$ς
τNν Rµ$γενNν µ: τV ^λληνικV κρ9τ$ς lταν Y Γενικ' Γραµµατε,α  Aπ;-
δηµ$υ IEλληνισµ$< καP Oσ$ι π$λιτικ$P κατL καιρ$Wς @πισκDπτ$ντ$ τV
@Gωτερικ;. TV Σ.A.E. κατ9φερε στL 4 περ,π$υ =ρ;νια XωSς τ$υ νL θε-
σµ$θετAσ�η τακτικ:ς @παφ:ς µ: τ'ν IEλληνικ' Π$λιτε,α, νL CGι$π$ιAσ�η τV
νε;δµητ$ καP εTλικριν:ς @νδιαφDρ$ν σηµαντικNν φ$ρDων, Oπως τ$< IEλλη-
νικ$< K$ιν$H$υλ,$υ µ: τ'ν δηµι$υργ,α τSς M;νιµης ∆ιακ$µµατικSς  Eπι-
τρ$πSς τSς IEλληνικSς B$υλSς γιL θDµατα  Aπ$δAµων καθ�ς καP τSς Tδι-
α,τερης wρµ;διας Cρ=Sς γιL θDµατα IOµ$γDνειας τ$< IYπ$υργε,$υ  EGω-
τερικNν. oOλα αhτL εiναι θεµελιFδη στ$ι=ε_α, π$W καθιστ$<ν τ'ν δρ9ση
τ$< ΣAE @πωφελS καP Cναγκα_α γιL τ'ν IOµ$γDνεια καP τPς Cν9γκες της
γιL στενFτερη @παφ' µ: τ'ν IEλλ9δα.

ΠρDπει νL τ$ν,σω, Oτι CπV τ'ν Cρ=' θDσαµε kς Cπαρ9Hατη Cρ=' τ'ν µ'
Cν9µειGA µας στ'ν jδη �ργανωµDνη δ$µ' τSς IOµ$γDνειας.  AντιθDτως
πρ$σπαθAσαµε νL τ'ν @νισ=5σ$υµε γιL µ,α περαιτDρω Cν9πτυGA της. Συγ-
=ρ;νως @πιδιFκ$υµε νL g=$υµε Cντικειµενικ' Cντιπρ$σFπευση τSς IOµ$-
γDνειας στV Σ.A.E.

IYπSρGαν kρισµDνα κωλ5µατα στ'ν διαδικασ,α, γιL λ;γ$υς π$W δ:ν
�πτ$νται τSς λειτ$υργ,ας τ$< ΣAE CλλL τSς jδη \π9ρ=$υσας δ$µSς τSς
IOµ$γDνειας καP τNν �ργανωτικNν διαφ$ρNν µεταGW τ$< IEλληνισµ$<
στPς δι9φ$ρες περι$=:ς τ$< πλανAτη. ETδικFτερα στ'ν περιφDρεια τSς
B$ρε,$υ  AµερικSς πρ$σπαθAσαµε νL θεσµ$θετAσ$υµε µ,α εTδικ' �ργα-
νωτικ' δι9ρθρωση τSς IOµ$γDνειας, στ'ν Rπ$,α $d µεγ9λες Rµ$σπ$νδ,ες,
περιφερειακ:ς (Oπως Y IOµ$σπ$νδ,α IEλληνικNν Σωµατε,ων Mε,X$ν$ς
NDας IY;ρκης) CλλL καP @θνικ$τ$πικ:ς (Oπως Y Παµµακεδ$νικ' oEνωση)
CναλαµH9ν$υν YγετικV ρ;λ$ στ'ν �ργ9νωση τSς δραστηρι$π$,ησης τSς
IOµ$γDνειας µDσα στV πλα,σι$ τ$< Σ.A.E. TV Σ.A.E. δ:ν Cνταγων,Xεται,
CλλL συναγων,Xεται µ: τ'ν jδη �ργανωµDνη IOµ$γDνεια, καP αhτ' Y
Cρ=' εiναι Y δ5ναµη π$W διασφαλ,Xει τ'ν Cπ$τελεσµατικ;τητα τ$< gργ$υ
µας.

EP.: 1Aπ$ π�ι�Qς φ�ρε�ς Lρηµατ�δ�τε�ται τ$ «ΣAE» καG π;σ� Pνε-
R,ρτητ� εgναι Pπ$ τKν JEλληνικK Π�λιτε'α;

– TV $Tκ$ν$µικV εiναι {να CπV τL µεγαλ5τερα πρ$HλAµατα τ$< ΣAE.
uE=$υµε δε=θS κριτικ' CπV π$λλ:ς πλευρDς, κι sσως K=ι @ντελNς Cδικαι-
$λ;γητα, γιL τV γεγ$νVς τSς =ρηµατ$δ;τησης τ$< �ργανισµ$< CπV τV
^λληνικV κρ9τ$ς. IH λειτ$υργ,α τ$< ΣAE @Gαρτmται @πP τ$< παρ;ντ$ς

T6 Σ.A.E. "7κ"ν"µικ,ς 89αρτηµ:ν" ;π6 τ6 Kρ<τ"ς

H ΣYNENTEY.H TOY ΠPOE∆POY TOY ΣAE AMEPIKHΣ
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$Tκ$ν$µικL CπV τ'ν IEλληνικ' Π$λιτε,α µDσbω τSς ΓενικSς Γραµµατε,ας
 Aπ;δηµ$υ IEλληνισµ$<. Od Cπ$φ9σεις καP τV gργ$ µας Oµως εiναι πα-
ντελNς CνεG9ρτητα καP αhτ$τελS. BασικVς στ;=$ς µας kστ;σ$ εiναι καP
παραµDνει τελικNς Y Rριστικ' $Tκ$ν$µικA µας CπεG9ρτηση CπV τV ^λλη-
νικV κρ9τ$ς. ΠρDπει νL \πενθυµ,σω, Oτι τV ΣAE g=ει Xω' τριNν καP µι-
σ$< µ;ν$ν @τNν, τL δ5$ @κ τNν Rπ$,ων καταναλFθηκαν σ: δι$ργανωτικ:ς
καP διαρθρωτικ:ς @νDργειες. Eiναι φυσικV νL =ρειαXFµαστε τ'ν @ν,σ=υ-
ση τSς IEλληνικSς Π$λιτε,ας, π$W εiναι καP R δηµι$υργVς τ$< ΣAE, εTδικL
στL πρNτα αhτL =ρ;νια τSς λειτ$υργ,ας τ$υ. TV ΣAE, Cσ=Dτως Yγεσ,ας,
g=ει πλAρη συνα,σθηση τNν εhθυνNν τ$υ καP @παναλαµH9νω Oτι @πιδιF-
κει πλAρη $Tκ$ν$µικ' CνεGαρτητ$π$,ηση καP αhτ$ν$µ,α τ$< θεσµ$<.
AhτV Oµως πρ$ϋπ$θDτει τ'ν $Tκ$ν$µικ' συµµετ$=' τSς sδιας τSς IOµ$-
γDνειας, πρmγµα π$W @πι=ειρAσαµε =ωρPς @ντυπωσιακL Cπ$τελDσµατα µD-
σα στV 1998 µ: µ,α $Tκ$ν$µικ' @G;ρµηση γιL @Gε5ρεση π;ρων. Eiναι Cδ5-
νατ$ν νL @Gαρτmται {νας θεσµVς Oπως τV ΣAE CπV τ'ν $Tκ$ν$µικ' εhµ9-
ρεια τNν στελε=Nν τ$υ @π’ fπειρ$ν. Kαλ$<µε λ$ιπVν Oλ$υς @κε,ν$υς, π$W
Xητ$<ν τ'ν $Tκ$ν$µικ' Cπ$στασι$π$,ηση τ$< ΣAE CπV τV ̂ λληνικV κρ9-
τ$ς, νL πρ$σφDρ$υν τPς TδDες τ$υς CλλL καP τ'ν @πιταγA τ$υς, �στε αhτV
νL καταστ�S @φικτ;. Od πρ$σπ9θειDς µας πρVς αhτ' τ'ν κατε5θυνση συ-
νε=,X$νται κι @λπ,X$υµε Oτι Y λ5ση θL HρεθaS σ5ντ$µα γιL τV καλ; τ$<
�ργανισµ$< καP τSς IOµ$γDνειας.

EP.: ΠNς Sπικ�ινωνε�τε µD τKν H,ση, µD τ$ν 1Aπ;δηµ� JEλληνισµ;;
ΠιστεQετε, \τι Sκφρ,Zετε τGς Pν,γκες τ�@ WEλληνα τVς 1AµερικVς;
Π�ι, εgναι τ? πρ�Hλ2µατα π�Y Pντιµετωπ'Z�υν;

– TV θDµα τSς Cπ$τελεσµατικSς @πικ$ινων,ας µ: τ'ν H9ση τSς IOµ$γD-
νειας εiναι καP τV µεγαλ5τερ$ πρ;Hληµα π$W Cντιµετωπ,X$υµε, Oπως
fλλωστε καP κ9θε �ργανισµVς $Tκ$υµενικSς @µHDλειας. ∆ιαθDτ$υµε Oλα
τL µDσα \π$δ$µSς @πικ$ινων,ας µ: τPς �ργανFσεις - µDλη µας, Oπως τV
Internet, τακτικ:ς τα=υδρ$µικ:ς Cπ$στ$λ:ς \λικ$<, µαXικ:ς Cπ$στ$λ:ς
«φLG» καP gκδ$ση @νηµερωτικ$< δελτ,$υ, µ: τL Rπ$_α @ρ=;µαστε σ: @παφ'
µ: π9νω CπV 1.500 Rµ$γενειακ:ς �ργανFσεις, κ$ιν;τητες καP φ$ρε_ς στ'ν
Cµερικανικ' jπειρ$ καP π9νω CπV 250 MDσα MαXικSς  EνηµDρωσης. Eiναι
Oµως γεγ$ν;ς, Oτι $d περισσ;τερ$ι Cπ$δDκτες τNν µηνυµ9των µας δ:ν
g=$υν τPς Cν9λ$γες δυνατ;τητες, γιL νL τL µεταδFσ$υν στ$Wς �ργανι-
σµ$Wς - µDλη τ$υς καP κατ’ @πDκταση στL fτ$µα π$W CνAκ$υν σ’ αhτ$5ς.
AhτV καθιστ�m τ'ν πρ$σωπικ' @παφA µας µ: τ'ν IOµ$γDνεια δυσ=ερS. ΓιL
τVν λ;γ$ αhτVν @πεGεργαX;µαστε εTδικV σ=Dδι$ @παφSς µ: τ'ν Rµ$γενει-
ακ' H9ση, �στε νL καταστAσ$υµε δυνατ' τ' συµµετ$=' καP @κπρ$σF-
πηση Oλων τNν Rµ$γενNν στV gργ$ µας.

M: τ'ν συµµετ$=A µας στPς @κδηλFσεις τSς IOµ$γDνειας καP µ: τ'ν δι$ρ-
γ9νωση τακτικNν Rµ$γενειακNν συγκεντρFσεων σ: περι$=:ς µ: µεγ9λη
^λληνικ' παρ$υσ,α @πι=ειρ$<µε τ'ν Oσ$ τV δυνατVν CµεσFτερη @παφ' µ:

Πρ�=ληµα 8πικ"ινων4ας κα? κ4νδυν"ς ;φ"µ"ιBσεως
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τ$Wς Rµ$γενε_ς.  Aφ$υγκραX;µαστε µ: µεγ9λη πρ$σ$=' τL πρ$HλAµατα καP
τPς Cν9γκες τ$υς, �στε σ5µφωνα π9ντ$τε µ: τPς δυνατ;τητDς µας καP µ: τPς
διεG;δ$υς, π$W µmς παρD=$υν τV CµερικανικV καP ̂ λληνικV κρ9τ$ς, νL συµ-
H9λλ$υµε στ'ν CντιµετFπισA τ$υς.

IO IEλληνισµVς τNν HΠA Cπ$τελε_ sσως τVν παλαι;τερ$ µεταναστευτικV
^λληνικV πληθυσµV στVν κ;σµ$ στ'ν νεFτερη ^λληνικ' dστ$ρ,α. Παρ$υ-
σι9Xει Tδιαιτερ;τητες, π$W γιL νL τPς Cντιληφθ�S κανε,ς, πρDπει νL γνω-
ρ,X�η Oτι Hρισκ;µαστε τFρα στ'ν πDµπτη καP {κτη γενεL µεταναστNν, µ:
φυσι$λ$γικ' @GDλιGη τ'ν Cφ$µ$,ωσA τ$υς στPς GDνες κ$ινων,ες καP κατ’
@πDκταση τ'ν Cπ$=' ^νVς σηµαντικ$< µDρ$υς τ$< IEλληνισµ$< CπV τ'ν
Rµ$γενειακ' δρ9ση.  Eπ,σης Cρκετ$P CπV τ$Wς παλαι;τερ$υς µεταν9στες,
στ'ν πρ$σπ9θει9 τ$υς νL @νσωµατωθ$<ν στPς νDες τ$υς πατρ,δες, Cπ$-
µακρ5νθηκαν CπV τV ^λλαδικV στ$ι=ε_$. Od νεFτερ$ι µεταν9στες, αhτ$P
π$W lρθαν στPς HΠA κατL τ'ν δι9ρκεια τ$< µεταναστευτικ$< κ5µατ$ς
CπV τV 1960 µD=ρι καP τL µDσα τSς δεκαετ,ας τ$< 70, αTσθ9ν$νται fρρη-
κτα συνδεδεµDν$ι µ: τ'ν IEλλ9δα. Πρ;Hληµα Oµως \π9ρ=ει καP µ: τ$Wς
µεικτ$Wς γ9µ$υς, π$W Rλ$Dνα αhG9ν$νται, @ν�N $d oEλληνες τSς ΛατινικSς
 AµερικSς g=$υν νL Cντιµετωπ,σ$υν @πιπλD$ν καP τPς Tδια,τερες συνθSκες
στPς =Nρες διαµ$νSς τ$υς.

EP.: T$ «ΣAE» 1AµερικVς τG lργ� lLει ν? Sπιδε'Rrη µ3Lρι σ2µερα;

– TL πρNτα δ5$ =ρ;νια (1996-97) δFσαµε µεγ9λη gµφαση στ'ν λει-
τ$υργικ' καP �ργανωτικ' δ$µ' τ$< ΣAE. IIδρ5σαµε µ' - κερδ$σκ$πικV
�ργανισµV στ'ν π$λιτε,α τ$<  Iλλιν;ι γιL τ'ν Cπ;κτηση ν$µικSς κατ$-
=5ρωσης καP δικαιFµατ$ς λειτ$υργ,ας. TV εTδικ; τ$υ καθεστ�ς παρD=ει
δικα,ωµα φ$ρ$απαλλαγSς γιL τ$Wς συνεισφDρ$ντες σ: αhτ;ν. ∆ηµι$υρ-
γAσαµε θεµατικ:ς @πιτρ$π:ς γιL τ'ν @πεGεργασ,α καP διακαν$νισµV θε-
µ9των π$W Cφ$ρ$<ν στ'ν παιδε,α, στ' νε$λα,α, στL @θνικ9 µας θDµατα,
στPς @πιστSµες, στL @πενδυτικL @πι=ειρηµατικL θDµατα, στL κ$ινωνικ9,
στL θDµατα γυναικε,$υ @νδιαφDρ$ντ$ς καP π$λιτισµ$<. TL θDµατα τ$< π$-
λιτισµ$< lταν γιL µmς Y µεγ9λη πρ$τεραι;τητα, Cναγνωρ,X$ντας Oτι στ'
σηµεριν' π$λυπ$λιτισµικ' καP π$λυφωνικ' κ$ινων,α, Y παρ$υσ,α τ$<
IEλληνικ$< Π$λιτισµ$< κινδυνε5ει νL περ9σ�η στV περιθFρι$, νL Cφανι-
σθ�S. Γι’ αhτV καθιερFσαµε {ναν νD$ θεσµ;, τ'ν «IEλληνικ' Π$λιτιστικ'
Πρωτε5$υσα  AµερικανικSς  Hπε,ρ$υ», µ: σκ$πV τ'ν συγκεντρωτικ' καP
συν$λικ' παρ$υσ,αση τ$< IEλληνικ$< Π$λιτισµ$< στV CµερικανικV κ$ι-
ν;, πρ$ωθNντας τPς παγκ;σµιες καP πανανθρFπινες CG,ες καP TδDες τ$<
IEλληνισµ$< καP διεG9γ$ντας µ: Cπ$τελεσµατικFτερ$ τρ;π$ τ'ν λεγ;µε-
νη «π$λιτιστικ' διπλωµατ,α».

 Iδια,τερη gµφαση δFσαµε στ'ν ^λλην$αµερικανικ' νε$λα,α, γιL τ'ν
Rπ$,α διωργανFσαµε τV πρNτ$ ΣυνDδρι$ Nε$λα,ας B$ρε,$υ  AµερικSς
τVν περασµDν$  Aπρ,λι$. Σ’ αhτV τV πρωτ$π$ριακV διAµερ$ συνDδρι$ δ;-
θηκε Y εhκαιρ,α στ$Wς νD$υς τSς IOµ$γDνειας νL @κφρ9σ$υν τPς Cνησυ-

 H πρ"Bθηση τ"D  Eλληνικ"D Π"λιτισµ"D στ?ς HΠA
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=,ες καP τL πρ$HλAµατ9 τ$υς καP νL Rρι$θετAσ$υν µ,α π$ρε,α γιL τV K,-
νηµα Nε$λα,ας στ'ν B;ρει$  AµερικA. IH Cνταπ;κρισA τ$υς lταν @ντυ-
πωσιακ' σ: Kγκ$ CλλL καP σ: π$ι;τητα καP θετικ' kς πρVς τPς παρατη-
ρAσεις καP τPς παρεµH9σεις τ$υς. Od Cν9γκες τ$υς, Oπως $d sδι$ι τPς @GD-
φρασαν, Cφ$ρ$<ν στ'ν @κπα,δευσA τ$υς, στ'ν θεσµ$θDτηση εTδικNν πρ$-
γραµµ9των σ: συνεργασ,α µ: τV ^λληνικV κρ9τ$ς γιL τVν CθλητισµV καP
τ'ν ψυ=αγωγ,α καP στV θDµα τSς αhτ$$ργ9νωσης καP τSς αhτ$τελ$<ς
\π9ρGεως. IH Cπ;φαση γιL τ' δηµι$υργ,α ∆ικτ5$υ Nε$λα,ας lταν τV
σπ$υδαι;τερ$ HSµα, π$W θL πραγµατ$π$ιηθ�S στVν τ$µDα αhτ;ν.

ΣτVν @πι=ειρηµατικV @πενδυτικV τ$µDα µ,α σειρL CπV σεµιν9ρια καP
Yµερ,δες gδωσαν τ'ν εhκαιρ,α στ$Wς IEλλην$αµερικαν$Wς @πι=ειρηµα-
τ,ες νL γνωρ,σ$υν τ'ν ^λληνικ' πραγµατικ;τητα καP τPς @πενδυτικ:ς
εhκαιρ,ες, π$W παρ$υσι9X$νται γι’ αhτ$Wς στ'ν IEλλ9δα.

 Iδια,τερη δραστηρι$π$,ηση πραγµατ$π$ιAθηκε σ: θDµατα, π$W Cφ$-
ρ$<ν fµεσα τ$Wς oEλληνες τ$< @Gωτερικ$<, Oπ$υ σ: gντ$νη @πικ$ινων,α
καP τακτικ:ς εTσηγAσεις πρVς τ'ν IEλληνικ' Π$λιτε,α καταφDραµε νL πε-
ρ9σ$υν θετικL ν$µ$θετAµατα γιL τVν  Aπ;δηµ$ IEλληνισµV σ: θDµατα
Oπως τV φ$ρ$λ$γικ;, τV στρατ$λ$γικV κ.λπ.

EP.: WEνας Pπ$ τ�Yς στ;L�υς τ�@ ΣAE εgναι [ Sκπα'δευση. Egναι
γνωστ? τ? πρ�Hλ2µατα τVς Sκπα'δευσης στGς HΠA, Pφ�@ τ? nλλη-
νικ? σL�λε�α κλε'ν�υν τ$ tνα µετ? τ$ ̀ λλ�. T' lφταιRε; ΠNς θ? τ$ Pντι-
µετωπ'σετε;

– Od κ$ινωνικ:ς καταστ9σεις µDσα στ'ν ^λληνικ' IOµ$γDνεια, Y πλη-
θυσµιακ' καP µ$ρφ$λ$γικ' Cν$µ$ι$γDνεια τNν διαφ;ρων κ$ιν$τAτων,
καθ�ς καP τV jδη \π9ρ=$ν @κπαιδευτικV σ5στηµα συνηγ$ρ$<ν σ: µ,α φυ-
σι$λ$γικ' @GDλιGη, π$W δυστυ=Nς πρ$καλε_ πρ$HλAµατα στ'ν ^λληνικ'
παιδε,α. Eiναι fνευ $hσ,ας κατL τ'ν γνFµη µ$υ νL πρ$σπαθ$<µε νL @πιρ-
ρ,ψ$υµε εhθ5νες σ: fτ$µα καP καταστ9σεις, τ' στιγµ' π$W R wπλVς Rµ$-
γεν'ς µ: τ'ν Cπ;φασA τ$υ νL στε,λ�η x νL µ'ν στε,λ�η τV παιδ, τ$υ στV
^λληνικV σ=$λε_$, νL στηρ,G�η x νL Cγν$Aσ�η τ' διατAρηση τ$< IEλληνι-
σµ$< στV @Gωτερικ;, @πιδρ�m θετικL x CρνητικL στ'ν κατ9σταση. IH Cντι-
µετFπιση π$W πρ$ωθ$<µε σ: συνεργασ,α µ: τPς τ$πικ:ς κ$ιν;τητες καP τ'ν
 Aρ=ιεπισκ$πA, π$W @λDγ=ει τ'ν συντριπτικ' πλει$ψηφ,α τNν ^λληνικNν
σ=$λε,ων στPς HΠA, εiναι Y πρ;σληψη νDων καP @πιστηµ$νικL καταρτι-
σµDνων διδασκ9λων, εTδικευµDνων στPς Tδιαιτερ;τητες π$W παρ$υσι9Xει
Y δ,γλωσση @κπα,δευση σ: {να δ,γλωσσ$ περιH9λλ$ν, Y Cπ$τελεσµατι-
κFτερη =ρησιµ$π$,ηση τ$< \π9ρ=$ντ$ς @π$πτικ$< \λικ$< καP Y Cπ;-
κτηση νD$υ. KατL τ'ν γνFµη µ$υ, Oπως καP fλλων @µπειρ$γνωµ;νων, Y
µεγαλ5τερη πρ;κληση π$W Cντιµετωπ,Xει Y Παιδε,α εiναι Y συµµετ$='
τNν παιδιNν καP Y συνειδητ$π$,ηση τNν Rµ$γενNν γ$νDων γιL τ'ν Cνα-
γκαι;τητα τSς ^λληνικSς @κπα,δευσης, γιL τ'ν |παρGη καP διατAρηση
τ$< IEλληνισµ$< στV @Gωτερικ;.

Kα? π<λι «σF συνεργασ4α µF τGν 'Aρ�ιεπισκ"π�»...
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EP.: Kατ? τKν κρ'ση σας τ' εgναι πι$ σηµαντικ;: [ Sκµ,θηση τVς
JEλληνικVς ΓλTσσας ^ [ Pπ;κτηση nλληνικVς συνειδ2σεως;

– IH IEλληνικ' ΓλNσσα εiναι µDρ$ς τSς ^λληνικSς συνειδAσεως. IH συ-
νε,δηση εiναι @λλιπ'ς δ,=ως τ'ν γλNσσα. Eiναι γεγ$νVς, Oτι τVν τελευτα_$
καιρV πληθα,ν$υν $d φων:ς π$W \π$στηρ,X$υν Oτι µπ$ρε_ς νL g=�ης ^λλη-
νικ' συνε,δηση, Cσ=Dτως µ: τ'ν γλNσσα π$W =ρησιµ$π$ιε_ς. Πρ$σωπικA
µ$υ πεπ$,θηση παραµDνει, Oτι Y IEλληνικ' ΓλNσσα εiναι Y ψυ=' τ$<
IEλληνισµ$<. Σ: περιπτFσεις δε5τερης, τρ,της x καP παλαι;τερης γενιmς
IEλλAνων, γιL τ$Wς Rπ$,$υς @κ τNν πραγµ9των δ:ν lταν @φικτ' Y @κµ9-
θηση τSς IEλληνικSς ΓλFσσας, θL πρDπει νL καταHληθ$<ν Tδια,τερες πρ$-
σπ9θειες πρ$σDγγισAς τ$υς.  Eκε_ τV ΣAE µπ$ρε_ καP @πιH9λλεται νL
πα,G�η σηµαντικV ρ;λ$ µ: τ'ν πρ$Fθηση καP δι9δ$ση τ$< IEλληνικ$< Π$-
λιτισµ$<. ∆:ν πρDπει νL CφAσ$υµε τ'ν @θν$λ$γικ' Cφ$µ$,ωση νL µmς
@µπ$δ,σ�η στ'ν συσπε,ρωση τ$< IEλληνισµ$<.

EP.: ΣD πρ;σφατη δ2λωσ2 σας Pναφερθ2κατε στ$ SνδεL;µεν� ~δρυ-
σης nν$ς «JEλληνικ�@ 1Iνστιτ�Qτ�υ». ΣD τG Pπ�σκ�πε� [ ~δρυσ2 τ�υ;

– IH ^λλην$µ9θεια εiναι R σπ$υδαι;τερ$ς στ;=$ς τ$υ. IH @πεGεργασ,α
δηλαδ' τNν συνθηκNν @κµ9θησης τSς IEλληνικSς ΓλFσσας, IIστ$ρ,ας καP
τ$< Π$λιτισµ$< µας µDσα στV \π9ρ=$ν CκαδηµαϊκV καP κ$ινωνικV περι-
H9λλ$ν. ΘL θDτ�η τPς H9σεις γιL τ'ν πρ$Fθηση τNν πανανθρFπινων TδεNν
τ$< IEλληνισµ$< σ: oEλληνες καP µ' oEλληνες, πρ$H9λλ$ντας ταυτ$=ρ;-
νως καP τPς θDσεις τSς IEλλ9δ$ς µ: fµεσ$ x καP gµµεσ$ τρ;π$. TV Tνστι-
τ$<τ$ θL λειτ$υργ�S @κτVς πανεπιστηµιακ$< =Fρ$υ καP θL παρD=�η «Πι-
στ$π$ιητικV IEλλην$µ9θειας», CναγνωρισµDν$ CπV τ'ν IEλληνικ' Π$λι-
τε,α γιL τDσσερα @π,πεδα µ9θησης.

EP.: 1Aναµφ'H�λα σ2µερα �X HΠA εgναι [ µ�ναδικK wπερδQναµη
στ$ν κ;σµ�. ΠιστεQετε, \τι �X PR'ες τ�@ JEλληνισµ�@ µπ�ρ�@ν ν? συµ-
H,λ�υν στKν PντιµετTπιση τNν PδιεR;δων, π�Y µ�ιρα�α Pντιµετωπ'-
Zει [ “Pax Americana”;

– IH Cµερικανικ' κυριαρ=,α στ'ν σηµεριν' παγκ;σµια κατ9σταση, Oπως
Y sδια Y  Aµερικ' \π$στηρ,Xει, g=ει τ'ν H9ση της στPς δηµ$κρατικ:ς καP
κ$ινωνικ:ς Cρ=:ς τ$< IEλληνισµ$<. IYπ9ρ=$υν φυσικL καP $d λ$G$δρ$-
µAσεις, Oπως αhτ:ς @κφρ9X$νται CπV τ'ν Cπ;λυτη $Tκ$ν$µικ' \περ$='
gναντι \π$δεεστDρων $Tκ$ν$µικL κρατNν, γεγ$νVς π$W δηµι$υργε_ @=θρ;-
τητες καP πρ$καλε_ gντ$νες Cντιδρ9σεις. IO IEλληνισµVς δ:ν g=ει παρL
νL παραθDσ�η τPς TδDες τ$υ καP π9λι, αhτ' τ' φ$ρL µ: σθDν$ς, \πευθυν;-
τητα καP συνα,σθηση τ$< ρ;λ$υ τ$υ. IH δια5γεια τ$< IEλληνικ$< Πνε5-
µατ$ς, µ: σωστ' πρ$H$λ' καP κατ9λληλ$υς =ειρισµ$5ς, µπ$ρε_ νL Rδη-
γAσ�η τ'ν διεθνS κ$ιν;τητα gGω CπV τV τDλµα τSς \λικSς @G9ρτησης, πρVς
τ'ν Cγ9πη γιL τVν fνθρωπ$, τ' σ$φ,α καP τ'ν CρετA.

« Eλληνικ6 'Iνστιτ"Dτ"» κα? «πιστ"π"ιητικ6 Iλλην"µ<θειας»
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EP.: ΠNς λειτ�υργε� τ$ nλληνικ$ λ;µπυ στGς HΠA; TG πρ3πει ν? γ'νxη
γι? ν? «σπ,σxη» τ$ κατεστηµ3ν� τ�@ nHραϊκ�@ καG τ�υρκικ�@ «λ;µπυ»,
π�Y τελευτα'ως συνεργ,Z�νται στεν,;

– TV ^λληνικV «λ;µπυ» κατL τ'ν γνFµη µ$υ αhτ' τ'ν στιγµ' \π$λει-
τ$υργε_. uE=ει καταφDρει σηµαντικ:ς @πιτυ=,ες, Oσ$ν Cφ$ρm στL @θνικ9
µας θDµατα, CλλL µ: τ'ν Cν$=' τ$< Rµ$γενS g=ει συναντAσει $Tκ$ν$µικ$Wς
φραγµ$5ς, π$W περι$ρ,X$υν τ'ν δρ9ση τ$υ.

oOσ$ν Cφ$ρm στV ^HραϊκV καP στV τ$υρκικV «λ;µπυ», δ:ν ν$µ,Xω π�ς
πρDπει νL µmς Cπασ=$λaS τV πNς θL τV σπ9σ$υµε, CλλL sσως τV πNς νL =ρη-
σιµ$π$ιAσ$υµε τPς µεθ;δ$υς π$W =ρησιµ$π$ι$<ν πρVς Kφελ;ς µας. ETδι-
κFτερα, τV ^HραϊκV «λ;µπυ» εiναι τV πιV Cπ$τελεσµατικV καP µ: τ'ν µε-
γαλ5τερη @π,δραση στ'ν Cµερικανικ' π$λιτικ' CπV Oλα τL @θν$λ$γικL
«λ;µπυ», κι αhτV γιατP \π$στηρ,Xεται CπV µ,α τερ9στια µη=αν' π$W συ-
γκεντρFνει =ρAµατα, µ: Cπ$τDλεσµα νL συντηρ�S π$λλ$Wς �ργανισµ$Wς,
π$W διαθDτ$υν τV δυναµικ; τ$υς γιL τVν sδι$ σκ$π;. TV τ$υρκικV «λ;-
µπυ» Hασ,Xεται @G Rλ$κλAρ$υ στ'ν δι9θεση τερ9στιων π$σNν σ: Cµερι-
κανικ:ς ̂ ταιρε_ες παραγωγSς δηµ;σιας εTκ;νας, µ: Cπ$τDλεσµα νL g=�η δη-
µι$υργAσει Cκ;µη καP {δρες T$υρκικNν Σπ$υδNν (!) σ: CκαδηµαϊκL dδρ5-
µατα διεθν$<ς @µHDλειας, CπV τL Rπ$_α Cπ$φ$ιτ$<ν $d αhριαν$P  Aµερι-
καν$P (καP διεθνε_ς) YγDτες. AhτV λ$ιπVν π$W πρDπει νL γ,ν�η – καP ν$µ,-
Xω Oτι Y IEλλ9δα fρ=ισε jδη νL τV @φαρµ;X�η – εiναι νL Cκ$λ$υθAσ$υµε
τ'ν τακτικ' αhτNν τNν «λ;µπυ» µ: @κστρατε_ες Hελτ,ωσης τSς εTκ;νας
τSς IEλλ9δας στV @Gωτερικ;, CναXAτησης $Tκ$ν$µικNν π;ρων γιL τ'ν
=ρηµατ$δ;τησA τ$υ, �στε νL πρ$ωθηθ$<ν Cπ$τελεσµατικFτερα τL @θνι-
κ9 µας θDµατα.

EP.: Θ? εmσαστε wπ�ψ2φι�ς στGς Sπικε'µενες Sκλ�γDς γι? τKν Pν,-
δειRη τ�@ ν3�υ πρ�εδρε'�υ τ�@ ΣAE;

– ∆:ν g=ω Cπ$φασ,σει Cκ;µη. ΘL @Gαρτηθ�S CπV π$λλ$Wς παρ9γ$ντες,
π$W g=$υν νL κ9ν$υν µ: τ'ν π$ρε,α τ$< θεσµ$<, τ'ν @π,λυση συγκεκριµD-
νων λειτ$υργικNν πρ$Hληµ9των καP fλλων θεµ9των, π$W CναµDνεται νL
καθ$ρισθ$<ν στV δι9στηµα µD=ρι τV @περ=;µεν$ συνDδρι$.

–  Eνδυν9µωση τNν σ=Dσεων µεταGW Cπ$δAµων, CνεG9ρτητα τ;π$υ διαµ$νSς καP \πηκ$-
;τητας.

– Σ5σφιγGη τNν δεσµNν τSς IEλλ9δας µ: =Nρες π$W X$<ν $d oEλληνες τ$< @Gωτερικ$<.
– Πρ$H$λ' συµπαγ$<ς µετFπ$υ στL @θνικL θDµατα.
–  Eνδυν9µωση τ$< διεθν$<ς ρ;λ$υ τ$< IEλληνισµ$< καP τSς  Oρθ$δ$G,ας.
– ∆ιατAρηση τSς ^λληνικSς ταυτ;τητας, παρ9δ$σης καP π$λιτιστικSς κληρ$ν$µιmς.
–  Eν,σ=υση τNν δυνατ$τAτων τNν �ργανFσεων τNν Cπ$δAµων.
– Πρ$H$λA IEλλAνων παγκ;σµια CναγνωρισµDνων στPς τD=νες, στPς @πιστSµες, στV @µπ;-

ρι$ καP τ'ν π$λιτικ' XωA.
– Συµπαρ9σταση στ$Wς παλινν$στ$<ντες.

N,νσυ Mπ'σκα

Στ;L�ι τ�@ ΣAE, \πως πρ�Hλ3π�νται στ$ Π.∆. τ�@ 1995

T6 Iλληνικ�, τ6 I=ραϊκ6 κα? τ6 τ"υρκικ6 «λ�µπυ»
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Agia Grafi, Katihitiko, enoria gr...
K5ριε διευθυντ9,

T'ν Cφ$ρµ' τSς καταγγελ,ας, Y Rπ$,α Cκ$λ$υθε_, gδωσαν δ5$

fρθρα, τV {να µ: τ,τλ$ «�H �Aγ7α Γραφ8 στ8 ∆ηµ	τικ�», τV fλλ$, πιV

πρ;σφατ$, µ: τ,τλ$ «�Aπ* τ8ν �Eλληνικ8 BιJλικ8 �Eταιρε7α: �H �Aγ7α

Γραφ8 στ8 ∆ηµ	τικ�».  Eπειδ' τV @γ=ε,ρηµα CπDτυ=ε, νL τυπFσ$υν

Cπ’ εhθε,ας $d \π$ν$µευτ:ς Cπ’ τV πρωτ;τυπ$ µ$ν$τ$νικL τL κε,µενα

τNν  Aρ=α,ων IEλλAνων KλασσικNν, δι;τι HρSκαν µεγ9λη Cντ,δρασι

Cπ’ τ$Wς GDν$υς διεκδικητ:ς τSς παγκ$σµ,$υ αhτSς κληρ$ν$µιmς, µη-

=ανε5θηκαν πρ$φανNς νL =ρησιµ$π$ιAσ$υν kς K=ηµα τ$Wς @κκλη-

σιαστικ$Wς παρ9γ$ντες.

IH πρωτ$φαν'ς @νDργεια νL µεταφραστ$<ν τL κε,µενα τSς  Eκκλη-

σ,ας στ'ν αhτ$σ=Dδια µ$ρφ' τSς γραπτSς IEλληνικSς ΓλFσσας Cπ$-

δεικν5ει, π�ς δ:ν \πSρGε κnν πρ$HληµατισµVς στ$Wς θρησκευτικ$Wς

ταγ$Wς σ=ετικNς µ: τV τ, \π$κρ5πτ$υν κ9θε τ;σ$ $d δι9φ$ρες @να-

σ=$λAσεις κ9π$ιων µ: τ'ν γλNσσα µας.

«T� Iθνη πρDπει ν� θυµ	)νται, γι� ν� διδ�σκωνται», λDει R Θ$υκυ-

δ,δης. IYπενθυµ,X$υµε λ$ιπ;ν τV γνωστV πιθανVν σ: Cρκετ$Wς κ$ρυ-

HαντιNντες γιL τV... κατ;ρθωµα νL γ,νaη «ν;µ$ς» τ$< Kρ9τ$υς τV «µ$-

ν$τ$νικ;», Oτι τV 1514 τυπFθηκαν γιL πρFτη φ$ρL Cπ’ τ$Wς Kαθ$λι-

κ$Wς τL κε,µενα τSς IAγ,ας ΓραφSς στ'ν @GαµHλωµατικ' µ$ν$τ$νικ'

HαρHαρικ' µ$ρφ' τSς ^λληνικSς γραπτSς γλFσσας. }Aς g=$υν µ;ν$

κατL ν$<ν $d Oπ$ι$ι θρησκευτικ$P YγDτες αhτ$< τ$< uEθν$υς, π�ς Y τυ-

ρανν,α γεννmται στ' HαρHαρ;τητα καP τρDφεται στ' HαρHαρ;τητα, kς

γνωστ;. KαP π�ς $d τ5ρανν$ι Cπ$στρDφ$νται τL φNτα, γι’ αhτV @πι-

ν$$<ν παντ$,$υς τρ;π$υς, γιL νL τL σHAσ$υν x νL τL περι$ρ,σ$υν.

KαταγγDλλ$υµε τDλ$ς {να fλλ$ γεγ$ν;ς, τV Rπ$_$ g=ει σ=Dσι µ: Oσα

CναφDρ$νταν κατL καιρ$Wς kς πρVς... τ'ν «,π!δ	ση Yλληνικ�ν γραµ-

µ�των µ; λατινικ	Uς ?αρακτ>ρες»: Kαταγρ9φ$υµε Cπ’ τVν =Nρ$ τ$<

∆ιαδικτ5$υ (^λληνιστP Internet) τ'ν µ$ρφ' τ'ν Rπ$,α εi=αν κ9π$ιες

@φετιν:ς Cφ,σσες π$W τ$ι=$κ$λλAθηκαν:

«www. katihitiko/enoria.gr
 Eκτ5πωση:  Aπ$στ$λικ' ∆ιακ$ν,α τSς  Eκκλησ,ας τSς IEλλ9δ$ς».

Xαρ? Tσικ�π�Qλ�υ
Φιλ;λ$γ$ς - συγγραφDας

 AθSναι



ΓλNσσα καG JOµ�γ3νεια
 Aπαρα,τητη πρ$ϋπ;θεση γιL τ' διαφ5λαGη τSς @θνικSς τ$υ συνε,δησης

CπV {ναν λαV εiναι Y διατAρηση τSς γλFσσας τ$υ. ∆ιαφ$ρετικL τV µ;ν$ π$W
µDνει εiναι Y Cν9µνηση τSς Tδια,τερης καταγωγSς, π$W HDHαια Cρ=,Xει νL
σHAν�η κι αhτ' µ: τ'ν παρDλευση δ5$ - τριNν γενεNν. TL παραπ9νω Tσ=5$υν
καP γιL τ'ν ^λληνικ' IOµ$γDνεια, π$W Y παρ$υσ,α της @κτε,νεται στPς περισ-
σ;τερες =Nρες τ$< κ;σµ$υ.  EκτVς τNν τει=Nν τ$< ^λλαδικ$< κρ9τ$υς \π9ρ-
=ει µ,α Cκ;µη IEλλ9δα, XNσα καP δηµι$υργικA.

Γεγ$νVς εiναι, Oτι Y IEλληνικ' ΓλNσσα πνDει τL λ$,σθια στ$Wς κ;λπ$υς τSς
IOµ$γDνειας. Tελευτα_α στL δι9φ$ρα Rµ$γενειακL συνDδρια, π$W CρκετL συ-
=νL δι$ργανFν$νται, γ,νεται λ;γ$ς γιL τVν @περ=;µεν$ Cφελληνισµ;, π$W
αTτ,α g=ει τ'ν CπFλεια τSς γλFσσας. Σ: πρ;σφατ$ διεθν:ς συνDδρι$ τ$< Π$-
ντιακ$< IEλληνισµ$<, π$W gγινε στ' B$στFνη, διατυπFθηκε Y fπ$ψη, Oτι
θL πρDπει τ$υλ9=ιστ$ν νL διαφυλα=θ�S Y @θνικ' συνε,δηση τNν Rµ$γενNν, µιL
καP τV «παι=ν,δι» τSς γλFσσας φα,νεται νL εiναι =αµDν$.

ΛαµH9ν$ντας \π’ Kψιν τ'ν \φιστ9µενη κατ9σταση, π$W @πικρατε_ τ'ν πα-
ρ$<σα στιγµ' στVν Rµ$γενειακV κ;σµ$, µπ$ρ$<ν νL διατυπωθ$<ν τL ^GSς:

1. JO ρ;λ�ς τVς 1Oρθ;δ�Rης 1Eκκλησ'ας
α. Περι$ριX;µεν$ι στ'ν ^λληνικ' IOµ$γDνεια τNν H.Π.A. (π$W εiναι Y π$-

λυπληθDστερη καP Cντιπρ$σωπευτικ' τNν fλλων) παρατηρ$<µε, Oτι εiναι
�ργανωµDνη σ: κ$ιν;τητες, π$W dδρ5θηκαν καP CνAκ$υν στ'ν  Oρθ;δ$Gη
 Eκκλησ,α τSς  AµερικSς καP λειτ$υργ$<ν \πV τ'ν @π$πτε,α της. IO CριθµVς
τNν IEλλAνων π$W \π9γ$νται σ’ αhτ:ς τPς κ$ιν;τητες, πλησι9Xει τPς 80.000
$Tκ$γDνειες (σ5µφωνα µ: τL @π,σηµα στ$ι=ε_α τNν Cπ$γραφNν τSς  Aρ=ιε-
πισκ$πSς), δηλαδ' τL µDλη τNν κ$ιν$τAτων CνDρ=$νται περP τPς 300.000. Mε
δεδ$µDν$ Oτι R CριθµVς τNν IEλλAνων στPς HΠA εiναι 2,5 µ: 3 ^κατ$µµ5ρια,
τ;τε καταλαHα,ν$υµε Oτι Y ’Eκκλησ,α «@λDγ=ει» τV 10 - 15% τNν Rµ$γενNν.
TV \π;λ$ιπ$ 80 - 90% Hρ,σκεται @κτVς τNν κ$ιν$τAτων καP Y διατAρηση τSς
γλFσσας τ$υς @ναπ;κειται στ'ν πρ$σωπικ' θDληση ̂ νVς ̂ κ9στ$υ Rµ$γεν$<ς.
K9θε @κκλησιαστικ' κ$ιν;τητα διατηρε_ ^λληνικV σ=$λε_$, Oπ$υ διδ9σκε-
ται Y γλNσσα στL IEλλην;π$υλα, µ: καθαρ' Oµως θρησκευτικ' - θε$λ$γικ'
κατε5θυνση, Cφ$< στ;=$ς µ$ναδικVς εiναι Y dκαν;τητα Cν9γνωσης τNν
@κκλησιαστικNν κειµDνων καP Y �ρθ' συµµετ$=' στL µυστAρια. oOµως καP στL
σ=$λε_α αhτL τV π$σ$στV συµµετ$=Sς τNν παιδιNν εiναι π$λW µικρ;.

H. IH sδια Y  Oρθ;δ$Gη  Eκκλησ,α, π$W διατηρε_ τL σ=$λε_α αhτ9, µ: Cπ;-
φαση τ$< πρFην Cρ=ιεπισκ;π$υ B$ρε,$υ καP N$τ,$υ  AµερικSς κ.  IακFH$υ
θDσπισε kς @π,σηµη γλNσσα τDλεσης τNν �ρθ;δ$Gων µυστηρ,ων τ'ν  Aγγλι-
κA, µ: κ5ρια δικαι$λ$γ,α Oτι τV π$,µνι; της δ:ν lταν µ;ν$ ^λληνικ;.

γ. TV ̂ λληνικV στ$ι=ε_$ kς µDρ$ς τ$< π$ιµν,$υ τSς  Oρθ;δ$Gης  Eκκλησ,ας
π$λW σ5ντ$µα, στL ^π;µενα =ρ;νια, θL Cπ$τελ�S µει$ψηφ,α. IH µαXικ' µετα-
ν9στευση πρVς τPς H.Π.A. λαNν τSς Cνατ$λικSς EhρFπης �ρθ$δ;G$υ θρη-
σκε5µατ$ς, στ$Wς Rπ$,$υς Y  Eκκλησ,α Cν$,γει τPς Cγκ9λες της, θL g=aη kς συ-



νDπεια νL περιDλθ�η Y περι$υσ,α καP Y δι$,κηση τSς  Aρ=ιεπισκ$πSς, CλλL καP
τNν κατL τ;π$υς @ν$ριNν, στL =Dρια PFσων, P$υµ9νων x B$υλγ9ρων.  AπV
τ'ν στιγµ' αhτ' Y διατAρηση τNν ^λληνικNν σ=$λε,ων \πV τ'ν σκDπη µιmς,
@µπρ9κτως πλD$ν, π$λυεθνικSς @κκλησ,ας θL εiναι Cδ5νατη.

2. OX PντικειµενικDς δυσκ�λ'ες
IH δε5τερη γενε9, τL παιδιL τNν µεταναστNν, θL µαθητε5σ$υν καP θL φ$ι-

τAσ$υν σ: µιL γλNσσα GDνη πρVς τ' µητρικA τ$υς. Π$λλ:ς φ$ρ:ς jδη R {νας
γ$νDας δ:ν εiναι oEλλην, Rπ;τε καP @ντVς τ$< $sκ$υ τL IEλληνικL Cκ$5γ$νται
σπ9νια. IH @Gωγαµ,α, R γ9µ$ς µ: fτ$µα Cλλ$εθνS g=ει πλD$ν διευρυνθS kς
συνAθεια CπV τ'ν δε5τερη γενε9. IH τρ,τη καP τDταρτη γενεL στ'ν συντρι-
πτικ' τ$υς πλει$ψηφ,α g=$υν Cπ$µακρυνθS CπV τ'ν IEλληνικ' ΓλNσσα CλλL
καP CπV τ'ν CµιγNς ̂ λληνικ' καταγωγA. Od Cναφ$ρ:ς στ'ν καταγωγ' g=$υν
πλD$ν – Oπ$υ \π9ρ=$υν – =αρακτSρα φ$λκλ$ρικ;. IH Cγγλικ' γλNσσα lταν
τV «=ωνευτAρι», π$W Cφωµ$,ωσε τ$Wς oEλληνες µεταν9στες καP µαXP τ' µη-
τρικA τ$υς γλNσσα σ: τρε_ς τ$υλ9=ιστ$ν =Nρες \π$δ$=Sς, στPς Rπ$_ες Hρ,-
σκεται σAµερα καP τV µεγαλ5τερ$ µDρ$ς τSς IOµ$γDνειας – στPς H.Π.A., στVν
Kαναδm καP στ'ν Ahστραλ,α. AhτV fλλωστε συνDHη καP µ: τ$Wς µεταν9στες
τNν fλλων @θν$τAτων.

* * *

ΣτVν καν;να αhτV τSς κ$ινωνικSς - @θνικSς Cφ$µ$,ωσης \π9ρ=$υν @Gαι-
ρDσεις.  EGαιρDσεις π$W στηρ,X$νται στ'ν συνειδητ' @πιθυµ,α kρισµDνων
Rµ$γενNν νL διατηρAσ$υν τ'ν IEλληνικ' ΓλNσσα καP µ: αsσθηση εhθ5νης
νL τ'ν δFσ$υν Rλ9κερη στPς ̂ π;µενες γενεDς. Γι’ αhτV κ9θε oEλλην Rµ$γεν'ς
θL πρDπει νL καταν$Aσ�η τP σηµα,νει IEλληνικ' ΓλNσσα. NL γνωρ,σ�η, νL
νιFσ�η, K=ι wπλm νL Cκ$5σ�η CπV κ9π$ι$ν λ;γι$, µ$ρφωµDν$, Oτι Y µητρικ'
τ$υ γλNσσα Cπ$τελε_ τ'ν µητDρα Oλων τNν γλωσσNν, Oπως καP αhτSς π$W Rµι-
λε_ στVν τ;π$ π$W X�S. oOτι Hρ,σκεται Rλ$XFντανη µDσα στ'ν διεθν$π$ιηµD-
νη πλD$ν  Aγγλικ', Oτι =ωρPς τPς ^λληνικ:ς λDGεις - gνν$ιες δ:ν ν$ε_ται @πι-
στAµη, γνFση, τε=ν$λ$γ,α. NL Cναρωτηθ�S, γιατP Y παγκ;σµια @λPτ τ$< πνε5-
µατ$ς καP τSς γνFσης φρ$ντ,Xει νL µ9θ�η τ'ν δικA τ$υ µητρικ' γλNσσα, γιατP
Y IEλληνικ' Παιδε,α, Y IEλληνικ' ΓλNσσα θεωρ$<νται @=Dγγυ$ γνFσης καP
τ,τλ$ς τιµSς γι’ αhτ$Wς π$W τ'ν κατD=$υν. NL φρ$ντ,σ�η νL µ9θ�η πNς καP
γιατP κρ5Hει µDσα της Oλη τ' γνFση τ$< CνθρFπ$υ γιL τVν κ;σµ$ καP τV ν;η-
µα τSς XωSς.

uAν πραγµατικL Cναρωτηθ�S καP µ9θ�η γιL Oλα τL παραπ9νω, θL καταλ9H�η
Oτι Y γλNσσα τNν δικNν τ$υ πρ$γ;νων εiναι πρ9γµατι {νας θησαυρ;ς, µ,α
Cστε,ρευτη παρακαταθAκη καP π�ς αhτVς g=ει τV πρ$ν;µι$, τV µ$ναδικV πρ$-
ν;µι$ νL τ'ν g=�η Cκ$5σει Cπ’ τV στ;µα τSς µητDρας τ$υ. M;ν$ τ;τε Y IEλλη-
νικ' K=ι µ;ν$ν θL διατηρηθ�S, CλλL θL συνειδητ$π$ιηθ�S καP Y αTτ,α τSς δια-
τAρησAς της, π$W εiναι τV µ;ν$ Xητ$5µεν$.

Π.Λ. K�υHαλ,κης
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Π$λλL g=$υν γραφS γιL τ'ν συµH$λ' τNν HυXαντινNν λ$γ,ων στ'ν  AναγDν-
νησιν. oOταν Oµως $d λ,γ$ι αhτ$P λ;γι$ι gφθασαν τVν 15$ αTNνα στ'ν ∆5σιν, κυ-
ρ,ως µετL τ'ν oAλωσιν τSς Kωνσταντιν$υπ;λεως, Y  AναγDννησις εi=ε jδη συ-
ντελεσθS. uIσως @H$Aθησαν στ'ν διε5ρυνσ,ν της, κυρ,ως µ: τ'ν πρ$H$λ' τ$<
πλατωνικ$< gργ$υ π$W εi=ε \π$HαθµισθS gναντι τ$< Cριστ$τελικ$<, κατ’ $hδD-
να λ;γ$ν Oµως @Gεκ,νησε CπV αhτ$Wς Y δηµι$υργ,α της.  Aντ,θετα Y εhρωπαϊκ'
 AναγDννησις @H$Aθησε νL Cναφαν$<ν στVν ^λλαδικV =Nρ$ µεµ$νωµDνες gστω
πνευµατικ:ς πρ$σωπικ;τητες, π$W gστρεψαν τPς σπ$υδDς τ$υς στL Cρ=α_α ^λλη-
νικL κε,µενα. IO ΠλAθων, R Bησσαρ,ων, R Xρυσ$λωρmς κ.f. εiναι τDκνα τSς  Aνα-
γεννAσεως καP K=ι δηµι$υργ$, της. uAλλωστε στV BυX9ντι$ κ9θε πρ$σπ9θει9
τ$υς CναHιFσεως τ$< IEλληνισµ$< Cκ;µα καP τL =ρ;νια @κε_να @θεωρε_τ$ Cδ,κηµα
Hαρ5τατ$, π$W @πDσυρε τ'ν θανατικ' καταδ,κη. Στ'ν περ,φηµη «�E#�JιJλ	ν» τ$<
 Aρµεν$π$5λ$υ, π$W CπετDλεσε πηγ' Cπ$ν$µSς δικα,$υ (µD=ρι τ'ν Rριστικ' κα-
τ9ργησ,ν της τV 1945) πρ$HλDπεται γιL τ$Wς ^λλην,X$ντες: «§ 4. OL ,#ιωθDντες
τ	) _γ7	υ Jαπτ7σµατ	ς κα� π�λιν Yλλην7:	ντες Hσ?�τ{η τιµωρ7{α Rπ!κεινται. § 6.
�O π	ι�ν Yλληνικ�ς θυσ7ας W τιµ�ν εiδωλα o θυσι�:ων W λ7Jαν	ν αKτ	Zς κα7ων
Hσ?�τ{η τιµωρ7{α Rπ	J�λλεται· &µ	7ως δ; τιµωρ	)νται κα� 	L συν7στ	ρες αKτ	) (=
γν�στες κα� µ8 καταγγDλλ	ντες) κα� 	L RπηρDται τ�ν θυσι�ν». ( Eκδ;σεις «∆ω-
δFνη»,  AθAνα 1971, @πιµ. K. Πιτσ9κης, BιHλ,$ν 6$ν, τ,τλ$ς I∆´ «περP  I$υδα,ων,
^λληνιX;ντων καP αdρετικNν).  Eν�N στV πρNτ$ HιHλ,$, στVν τ,τλ$ ΣT´, Rρ,Xεται,
Oτι: «	L µ7µ	ι κα� 	L θηρι	µ�?	ι κα� 	L gρ?ηστα� κα� 	L Hπ� τ>ς θυµDλης ,να-
στρεφ!µεν	ι... ,πε7ργ	νται µαρτυρεZν» (§ 9) (δ:ν g=$υν δικα,ωµα νL καταθDτ$υν
kς µ9ρτυρες).

 AπDναντι στVν µισελληνισµV τ$< BυXαντ,$υ \πSρGε {νας κ;σµ$ς, π$W @στ9θη
φιλ;Gεν$ς καP διDσωσε κυρι$λεκτικL τVν IEλληνικV Π$λιτισµ;. AhτVς εiναι R
 AραHικVς K;σµ$ς. ∆:ν \π9ρ=ει $3τε {νας dστ$ρικ;ς, π$W νL CρνSται τ'ν καλ-
λιDργεια τ$< IEλληνικ$< Π$λιτισµ$< CπV τ$Wς uAραHες. IH @παφ' τNν  Aρ9Hων
µ: τVν IEλληνικV Π$λιτισµV συνDπεσε µ: τVν @Gισλαµισµ;ν τ$υς καP τ'ν @πDκτα-
σ,ν τ$υς στ'ν  EγγWς καP στ'ν MDση  Aνατ$λA.  Eκε_, Tδια,τερα στ'ν Περσ,α,
εi=αν καταφ5γει $d oEλληνες διδ9σκαλ$ι τNν @πιστηµNν µετL τVν fγρι$ διωγ-
µ;ν τ$υς στV BυX9ντι$.  Eν�N στPς σηµεριν:ς περι$=:ς τSς Συρ,ας, τSς  I$ρδαν,ας
καP τ$<  IρLκ $d =ριστιαν$P lσαν �παδ$P τ$< µ$ν$φυσιτισµ$< καP π$λW περισ-
σ;τερ$ Cνεκτικ$P πρVς τ'ν ̂ λληνικ' σκDψη. uEτσι µ: τ'ν κατ9κτησιν τNν =ωρNν
αhτNν $d uAραHες lλθαν σ’ @παφ' µ: τVν IEλληνικV Π$λιτισµ;.  Aντ,θετα $d

I. BYZANTINOΣ MIΣEΛΛHNIΣMOΣ KAI APABIKOΣ ΦIΛEΛΛHNIΣMOΣ

M3σxω 1Aρ,Hων τVς JIσπαν'ας «π3ρασε»
e JEλληνικ$ς Π�λιτισµ$ς στKν EUρTπη

O MYΘOΣ OTI BYZANTINOI «APXIΣAN»
THN ANAΓENNHΣH META THN AΛΩΣH



uAραHες, παρL τL θρυλ$5µενα, δ:ν πρ$DHησαν σ: H,αι$υς @Gισλαµισµ$Wς Tδ,ως
τNν =ριστιανNν καP τNν IEHρα,ων. oOλ$ι δD=$νται, Oτι $3τε στ'ν IIσπαν,α $3τε
στ'ν Σικελ,α $3τε στ'ν KρAτη @γκρDµισαν Cλλ;θρησκ$υς να$5ς καP $d dερε_ς
τNν τριNν θρησκειNν τSς B,Hλ$υ συνυπSρ=αν wρµ$νικL στPς CραHικ:ς κτAσεις.
 Iδια,τερα πρVς τVν IEλληνικV Π$λιτισµV $d uAραHες gδειGαν µεγ9λη εhαισθη-
σ,α, π$W �φε,λετ$ σ: δ5$ κυρ,ως λ;γ$υς. IO πρNτ$ς εiναι, Oτι Y @π,δρασις τ$<
^λληνιστικ$< π$λιτισµ$< στ'ν  EγγWς  Aνατ$λ' lταν Cκ;µη νωπA· R δ:  AλD-
Gανδρ$ς @θεωρε_τ$ πρ$φAτης σ5µφωνα µ: τV K$ρ9νι x γιL τVν wπλV λαV Tσ;θε-
$ς τ$<  Aλλ9=, Cφ$< τV πρ$σων5µι$  Eλ uAκµπαρ µ;ν$ν R  AλλL= καP R  AλD-
Gανδρ$ς φDρ$υν. IO δε5τερ$ς εiναι π$λιτικ;ς. Σ5ρι$ι κυρ,ως µ$ν$φυσ,τες καP
@G$ρισθDντες x αhτ$εG;ριστ$ι oEλληνες κατετ9σσ$ντ$, Oπως lταν φυσικ;, στ$Wς
Cντιπ9λ$υς τ$< BυXαντ,$υ, π$W $d uAραHες @π$λDµ$υν µαX, τ$υ.  Iδια,τερα γιL
τVν πρNτ$ λ;γ$ πρDπει νL λ9H$υµε \π’ Kψιν µας, Oτι $d κ9π$ι$ι  Oλυµπιακ$P
 AγNνες στ'ν  Aντι;=εια κατηργAθησαν ^κατ; περ,π$υ =ρ;νια @νωρ,τερα CπV
τVν πλAρη @GισλαµισµV τNν  Aρ9Hων καP 50 πρPν τ'ν γDννησιν τ$< Mω9µεθ. IH
δ: νε$πλατωνικ' σ=$λ' τSς π;λεως XαρρLν διετηρAθη µD=ρι τ'ν κατ9ληψ,ν της
CπV τ$Wς ΣελτX$5κ$υς τV 1081.

 AπV τV 750, π$W Y @G$υσ,α περν�m στ$Wς  AHHασ,δες, Cρ=,Xει {νας πνευµατικVς
�ργασµ;ς. IIδρ5$νται π$λυ9ριθµα σ=$λε_α Oλων τNν Hαθµ,δων, =ιλι9δες Hι-
Hλι$θSκες (κρατικDς, Yµικρατικ:ς καP Tδιωτικ:ς) καP @µφαν,X$νται τL πρNτα Hι-
Hλι$πωλε_α. ΛDγεται, Oτι τ'ν περ,$δ$ τNν  AHHασιδNν (750 - 1256) στ'ν Bαγδ9-
τη \πSρ=αν περισσ;τερα CπV ^κατ;. IH HιHλι$θAκη τSς K;ρδ$Hας (στ'ν IIσπα-
ν,α) εi=ε 400.000 τ;µ$υς, @ν�N µεγαλ5τερη @θεωρε_τ$ Y HιHλι$θAκη τ$< Kα�ρ$υ.
Od uAραHες µεταφρ9X$υν τL π9ντα CπV φιλ$σ$φικ9, @πιστηµ$νικ9, λ$γ$τε=νικL
µD=ρι µαγικL κε,µενα. Σ’ αhτV H$ηθ$<ν Cπ$φασιστικL $d uAραHες µ$ν$φυσ,τες,
π$W εiναι καP γνNστες τSς IEλληνικSς.  Oν$µαστVς µεταφραστ'ς \πSρGε R Σ5-
ρι$ς X$υνα�ν  IσLκ  Aλ -  Iµπαντ,. oOµως δ:ν περιωρ,σθησαν $d uAραHες στL =ει-
ρ;γραφα, π$W τυ=Vν \πSρ=αν στ'ν περι$='ν τ$υς. IO =αλ,φης  Aλ - Mαµ$Wν δ:ν
@δ,στασε νL στε,λ�η Cντιπρ$σωπ,α στV @=θρικV BυX9ντι$ καP νL XητAσ�η καP νL
π9ρ�η CπV τVν ΛD$ντα E´ (813 - 820) Cρ=α_α =ειρ;γραφα. oEνας HιHλι$πFλης στ'ν
Bαγδ9τη, R  Aλ - NαντPµ, συνDταGε {να κατ9λ$γ$ HιHλ,ων π$W \πSρ=αν, π$W πε-
ριελ9µHανε gργα τ$< IOµAρ$υ, τ$< Πλ9των$ς, τ$<  Aριστ$τDλ$υς, Oπως καP gργα
τNν νεωτDρων Π$ρφυρ,$υ, Θεµιστ,$υ καP Πρ;κλ$υ. oOπως γρ9φει R Π. Kανελ-
λ;π$υλ$ς: «... λεγε�νες µεταφραστ�ν δ	�λεψαν συστηµατικ� κα� Hπ7µ	να, γι�
ν’ ,π	δ=σ	υν στ8ν ,ραJικ8 γλ�σσα τ*ν �Aριστ	τDλη (,λλ� κα� τ*ν Πλ�τωνα),
τ*ν EKκλε7δη, τ� ρητ� τ	) �Iππ	κρ�τ	υς, τ� \ατρικ� συγγρ�µµατα τ	) Γαλη-
ν	)». («IIστ$ρ,α τ$< Ehρωπαϊκ$< Πνε5µατ$ς», τ. 1$ς, σ. 193). T;ση δ: lταν Y
Cγ9πη τNν  Aρ9Hων γιL τVν  Aριστ$τDλη, π$W τVν εi=αν �ν$µ9σει «πρ�τ	ν δι-
δ�σκαλ	ν». uEτσι, γιL νL τιµAσ$υν τVν µεγ9λ$ν τ$υς φιλ;σ$φ$ @κε,νης τSς @π$=Sς
 Aλ - Φαραµπ,, τ$< gδωσαν τVν τ,τλ$ τ$< «δε5τερ$υ διδασκ9λ$υ», διατηρNντας
τV «πρNτ$ς» γιL τVν Σταγειρ,τη σ$φ;. Στ'ν Cγ9πη τNν  Aρ9Hων πρVς τ$Wς
oEλληνες µεγ9λ$ ρ;λ$ gπαιGε Y θε$λ$γικ' σ=$λ' M$υταXιλ9. B9σις τSς θε$λ$-
γικSς ^ρµηνε,ας της lταν, Oτι τV K$ρ9νι εiναι gργ$ CνθρFπιν$, π$W \π;κειται
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σ: κριτικA. Kι @δN διακρ,ν$υµε τ'ν @πιρρ$' τNν µ$ν$φυσιτNν καP τNν Cπ;ψε-
Fν τ$υς περP «κτιστ	)».

oEνα @ρFτηµα Cναδ5εται αhτ;µατα: Γιατ,, Cφ$< τV BυX9ντι$ εi=ε καP πιV µα-
κρ$=ρ;νιες καP πιV στεν:ς @παφ:ς µ: τVν  AραHικV K;σµ$, δ:ν πρ$=Fρησε αhτV
στ'ν  AναγDννησιν; ∆:ν =ωρε_ µ,α µ;ν$ν Cπ9ντησις στV @ρFτηµα αhτ;. M,α µε-
γ9λη αTτ,α εiναι, Oτι στ'ν ∆5σιν $hδDπ$τε lταν Cπηγ$ρευµDνη Y «θ5ραθεν (=
Cρ=α,α ^λληνικ') παιδε,α», Oπως συνDHη µ: τV BυX9ντι$. AhτV συνDHη, γιατP Y
∆5σις δ:ν CπετDλεσε µετL τ'ν κατ9λυσ,ν της CπV τ$Wς Γ;τθ$υς π$τ: {να ^νια_$
κρ9τ$ς, CλλL διεσπ9σθη σ: µικρ;τερα, π$W @πεδ;θησαν σ: αdµατηρ$Wς π$λD-
µ$υς µεταG5 τ$υς.  Aπ$τDλεσµα lταν, $d κ$σµικ$P fρ=$ντες νL g=$υν τ'ν πρω-
τ$καθεδρ,α, @ν�N αhτVς R κατακερµατισµVς διDσπασε καP τ'ν ̂ ν;τητα τSς  Eκκλη-
σ,ας, περι$ρ,X$ντας τ'ν δ5ναµιν τ$< π9πα, καP κατDστησε Cπαγ$ρευτικ' τ'ν
^νια,α π$λιτικ' παιδε,ας. }Aν δ: λ9H$υµε \π’ Kψιν µας, Oτι $d κ$σµικ$P fρ=$ντες
στ'ν ∆5σιν πρ$Aρ=$ντ$ CπV τ'ν Cνεκτικ' πρVς τ'ν «θ5ραθεν παιδε,α» α�ρεσιν
τ$<  Aρε,$υ, καταν$$<µε, γιατP $hδDπ$τε CπεHλAθη αhτA.  Aκ;µη @σφαλµDνα
πιστε5εται, Oτι $d δι9φ$ρ$ι Γ;τθ$ι Hασιλε_ς lταν @=θρ$P τNν γραµµ9των. IO
 Oστρ$γ;τθ$ς HασιλεWς τSς  Iταλ,ας Θε$δFρι=$ς CνDθεσε στVν Kασσι;δωρ$ νL
µεταφρ9σ�η Cρ=α_α ^λληνικL =ειρ;γραφα στL Λατινικ9. AhτVς τ;τε κατDφυγε
καP εTργ9σθη στV µ$ναστAρι τ$< BιH9ρι$, καθιστNντας gκτ$τε τ'ν KαλαHρ,α
{να CπV τL µεσαιωνικL πνευµατικL κDντρα. IO B$Aθι$ς µετDφρασε τ'ν «ETσα-
γωγ' στVν  Aριστ$τDλη» τ$< @θνικ$< Π$ρφυρ,$υ, π$W τL gργα τ$υ εi=αν καS
στ'ν  Aνατ$λA. IO HασιλεWς τSς  Aγγλ,ας  AλφρDδ$ς R MDγας (849 - 899), γιL νL
@κπ$λιτ,σ�η τ$Wς \πηκ;$υς τ$υ, @πDλεGε τV gργ$ τ$< B$ηθ,$υ «Παραµυθ,α τSς Φι-
λ$σ$φ,ας». Od Bησιγ;τθ$ι Hασιλε_ς τSς IIσπαν,ας ΣιXεH$<τ$ς καP ΣιXεν9νδ$ς
\πSρGαν πρ$στ9τες τNν γραµµ9των. TV 529 R BενDδικτ$ς τSς N$5ρσιας dδρ5ει
τV µ$ναστAρι τ$< M;ντε Kασσ,ν$, Oπ$υ Y Cντιγραφ' καP Y Cν9γνωσις τNν =ει-
ρ$γρ9φων κατD=ει σηµαντικ' θDσιν στ'ν Xω' τNν µ$να=Nν. Περισσ;τερ$ Oµως
διεκρ,θη στ'ν συλλ$γ' Cντιγρ9φων τV µ$ναστAρι τ$< Kλυν5, π$W διεσκ;ρπισε
τ$Wς µ$να=$5ς τ$υ γιL τ'ν συγκDντρωσ,ν τ$υς. ΓιL δ: τ'ν µελDτη τNν =ειρ$γρ9-
φων lταν δι9σηµα τL TρλανδικL µ$ναστAρια. ∆:ν εiναι fµ$ιρ$ αhτ$<, Oτι φωτι-
σµDν$ι ν;ες τSς @π$=Sς, Oπως R  EριγDνης, πρωτ$π;ρ$ς τSς «Kαρ$λιγγε,ας  Aνα-
γεννAσεως» (8$ς - 9$ς αTNνες), lταν TρλανδικSς καταγωγSς.

ΣταθµVς γιL τ'ν Cλλαγ' τSς π$ρε,ας τNν εhρωπαϊκNν λαNν \πSρGε Y Cνα-
=α,τισις τNν  Aρ9Hων στV Π$υατι: τV 732 CπV τVν K9ρ$λ$ MαρτDλ$. Od uAρα-
Hες ^δραι$<νται στ'ν IIσπαν,α καP µετατρDπ$υν τ'ν Mεσ;γει$ σ: «CραHικ' λ,-
µνη». Λ,γα =ρ;νια Cργ;τερα Y @πικρ9τησις τ$< Kαρλ$µ9γν$υ gπαψε τPς διαµ9-
=ες γιL τ'ν Yγεµ$ν,α τSς ∆5σεως. M,α εTρηνικ' περ,$δ$ς Cρ=,Xει γιL τ'ν EhρF-
πη. IO K9ρ$λ$ς R Mεγ9λ$ς CντAλλαGε πρDσHεις µ: τ$Wς uAραHες  AHHασ,δες,
π$W εi=αν κ$ιν$Wς @=θρ$Wς τ$Wς @µ,ρηδες τSς K;ρντ$Hας καP τV BυX9ντι$. Tαυ-
τ;=ρ$να jρ=ισαν $d @µπ$ρικ:ς καP π$λιτιστικ:ς CνταλλαγDς. TV ρητ$ρικV @ρF-
τηµα µ: τ'ν καταφατικ' Cπ9ντησιν, π$W \π$H9λλεται στ'ν «IIστ$ρ,α τSς  Aνθρω-
π;τητ$ς» τSς OYNEΣKO, περιγρ9φει κατL τVν καλλ,τερ$ τρ;π$ τ'ν κατ9στα-
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σιν κατL τ'ν περ,$δ$ τNν Kαρ$λιδNν: «M’ aλλα λ!για µ�πως θ� πρDπει ν� ,ντι-
κρ�σ	υµε τ8ν ,ραJικ8 κατ�κτηση Pς α\τ7α (π	U Hνεργ	)σε σ’ %λη τ8ν καρ	λ7γ-
γεια περ7	δ	) Hπαν�ληψης κα� ^?ι διακ	π>ς τ	) µεσ	γειακ	) Hµπ	ρ7	υ κα� συ-
νεπ�ς γενικ>ς I#αρσης τ	) π	λιτισµ	) στ8ν EKρ=πη;» (τ. 7$ς, σελ. 2484, @κδ.
« Eλευθερ$τυπ,ας»). Στ'ν καταφατικ'ν Cπ9ντησιν τ$< @ρωτAµατ$ς @µε_ς θL πρ$-
σθDσ$υµε, Oτι Y gGαρσις π$λιτισµ$< διετηρAθη Cµε,ωτη καP @κ$ρυφFθη στVν
13$ν αTNνα. ΘL lταν δ: διαφ$ρετικ' Y π$ρε,α τ$< π$λιτισµ$< στ'ν EhρFπη, nν
δ:ν Cνεκ;πτετ$ CπV τPς θανατηφ;ρες @πιδηµ,ες τSς =$λDρας καP τSς πανFλ$υς,
π$W διDλυσαν κυρι$λεκτικL τ'ν κ$ινωνικ' XωAν της.

MετL δ: τ'ν παγ,ωσιν τNν συνθηκNν καP @G αTτ,ας τSς Cνεκτικ;τητ$ς τNν  Aρ9-
Hων πρVς τ$Wς κατακτηµDν$υς λα$5ς, �ργανFθηκαν κατ’ Cρ='ν ταG,δια - πρ$-
σκυνAµατα τNν =ριστιανιακNν dερNν στ'ν IIσπαν,α. uEτσι συντελε_ται Y @παφ'
τNν Ehρωπα,ων µ: τVν CραHικV π$λιτισµ;, π$5, Oπως εsδαµε, @στηρ,Xετ$ @G Rλ$-
κλAρ$υ στVν Cρ=α_$ ̂ λληνικ;. IH πρFτη µεγ9λη @πιρρ$' τ$< CραHικ$< π$λιτισµ$<
gγινε στ'ν @κπα,δευσιν. KατL τL πρ;τυπα τNν CραHικNν «µεντρεσσDδων» @δηµι-
$υργAθησαν τL πρNτα @κκλησιαστικL σ=$λε_α στ'ν EhρFπη. Σκ$π;ς τ$υς δ:ν
lταν µ;ν$ νL πρ$ετ$ιµ9σ$υν dερωµDν$υς, CλλL νL παρ9σ=$υν @λε5θερη @κπα,-
δευσιν. M: τ'ν συνδρ$µ' τSς ∆υτικSς  Eκκλησ,ας γρAγ$ρα Cνεπτ5=θησαν @κπαι-
δευτικL dδρ5µατα Oλων τNν Hαθµ,δων. TL πανεπιστAµια τSς  OGφ;ρδης, τ$< Kα,-
µπριτX, τSς Σ$ρH;ννης, τ$< M$νµπελιD, τSς T$υλ$5Xης, τSς Mπ$λFνιας, τSς Nε-
απ;λεως στ'ν N.  Iταλ,α καP fλλα, �ν$µαστL Cκ;µα καP σAµερα, dδρ5θησαν µε-
ταGW τ$< 1000 καP 1300. oOµως τ'ν sδια @π$=' δ:ν lταν λ,γ$ι $d εhγενε_ς, π$W πρ$-
ετ,µων νL στε,λ$υν τL παιδι9 τ$υς νL σπ$υδ9σ$υν σ: CραHικL πανεπιστAµια τSς
IIσπαν,ας· Oπως gκαναν $d Hασιλε_ς τSς Λε;ν. ∆ι9σηµ$ @κπαιδευτικV =ριστιανικV
κDντρ$ \πSρGε τV µ$ναστAρι τ$< PιπVλ στ'ν IIσπαν,α.  Eν�N στ'ν N$ρµανδ,α Y
µ$ν' τ$< Mπ:κ �ν$µ9Xετ$ «NDαι  AθSναι».  Eκε_ δ: @σπ$5δασε καP @δ,δαGε R
 AνσDλµ$ς (1033 - 1109), µετDπειτα Cρ=ιεπ,σκ$π$ς τ$< KαρντDρµπ$υρυ.

AhτV Oµως π$W gδωσε µεγ9λη �θησιν στ'ν δι9δ$σιν τ$< CραHικ$< (= ^λληνι-
κ$<) π$λιτισµ$< στ'ν EhρFπη, lταν Y εTσαγωγ' τ$< =αρτι$< καP R τρ;π$ς πα-
ραγωγSς τ$υ CπV τ'ν IIσπαν,α. uEκτ$τε Y παν9κριHη περγαµην' Cντεκατεστ9-
θη CπV τV π$λW =αµηλ;τερ$υ κ;στ$υς =αρτ,. T'ν εTσαγωγ' τ$< =αρτι$< �κ$-
λ$5θησε µ,α gκρηGις λατινικNν µεταφρ9σεων CραHικNν gργων. MετDφραXαν δ:
τL π9ντα. ∆:ν \πSρGε κλ9δ$ς τSς CραHικSς (= ^λληνικSς) @πιστAµης, π$W νL
µ'ν @στηρ,=θη σ: λατινικ:ς µεταφρ9σεις CραHικNν gργων. IO  IταλVς Γερ9ρδ$ς
CπV τ'ν KρεµNνα µετDφρασε 90 περ,π$υ gργα. ∆ι9σηµ$ς µεταφραστAς, κυρ,ως
TατρικNν gργων, \πSρGε R Kωνσταντ_ν$ς R  Aφρικαν;ς, π$W εi=ε γεννηθS στ'ν
Kαρ=ηδ;να καP εi=ε @γκατασταθS στV ΣαλDρν$, Oπ$υ gγινε πρ$σωπικVς TατρVς
τ$< δ$υκVς P$HDρτ$υ. TV δ: µεταφραστικV gργ$ τ$υ @συνD=ισε R µαθητAς τ$υ  Iω-
9ννης Σαρακην;ς. Mετεφρ9σθησαν δ: τ;τε gργα τNν IIππ$κρ9τ$υς, Γαλην$<,
τ$< Tατρ$< KDλσ$υ, τ$<  AHικDννα, καθ�ς καP τ$< =ειρ$υργ$<  Aµπ$5λ - K9σιµ
Zα=ρ9$υϊ ( Aµπ$Wλ KασSς x  Aµπ$υκ9σις*). uEτσι στV τDλ$ς τ$< 13$υ αTNν$ς
στV ΣαλDρν$ \πSρGε µ,α πλAρης Tατρικ' πανεπιστηµιακ' µ$ν9δα σ5µφωνα µ:
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τL σηµερινL δεδ$µDνα. Στ'ν Cν9πτυGιν δ: τSς TατρικSς µεγ9λη συµH$λ' εi=αν
$d µεταφρ9σεις τNν gργων τ$<  Aλ PαXP (PαXSς), Tδια,τερα σ’ αhτV π$W �ν$µ9-
X$υµε κλινικ' TατρικA.  Eν�N τL gργα τNν Cρ=α,ων IEλλAνων περP �φθαλµ$λ$γ,ας
εi=αν =αθS, =9ριν στPς µεταφρ9σεις τ$< gργ$υ τ$< Γι9=α uIµπν MεσαH9ι= (Mε-
σ9$υα x Mασ9$υε x Mασ$<ε) gγιναν γνωστ:ς σ: µmς $d Cπ;ψεις τ$< IIππ$κρ9-
τ$υς καP τ$< Γαλην$<. T'ν µετ9φρασιν στL ΛατινικL gκανε R X$υνα�ν }Iµπν
 Iσ9κ, γνωστVς στ'ν ∆5σιν kς  Iωανν,τι$ς.  Eπ,σης δι9σηµ$ι µεταφραστ:ς gργων
�φθαλµ$λ$γ,ας \πSρGαν R µ$να=Vς ΠDτρ$ς τSς IIσπαν,ας (gγινε τV 1276 π9πας
µ: τV Kν$µα  Iω9ννης KA´) καP R  Aρν9λδ$ς Nτ: Bιλα=;Hα CπV τ'ν Kαταλων,α.
TV gργ$ τ$< uAµπντ  Aλ - MαλPκ uIµπν Z$W=ρ ( AHενX;αρ), π$W πρNτ$ς @φAρ-
µ$σε τ'ν τρα=ει$τ$µ,α, @π,σης µετεφρ9σθη στL Λατινικ9.  Aκ;µη καP τVν 15$
αTNνα R TατρVς  Iω9ννης Nτ’  AρDτσ$ συνDστηνε τ'ν µελDτη τ$< gργ$υ τ$<  AHι-
κDννα.  Eν�N τVν 16$ν αTNνα R Mι=α'λ ΣερHDτ$ς µετDφρασε τV gργ$ τ$< uIµπν
NαφPς (13$ς αTNνας) περP πνευµ$νικSς κυκλ$φ$ρ,ας. uO=ι δ: �λιγFτερ$ @H$A-
θησαν $d λατινικ:ς µεταφρ9σεις CραHικNν gργων (π$W @στηρ,X$ντ$ κυρ,ως στVν
∆ι$σκ$υρ,δη) στ'ν Cν9πτυGιν τSς Φαρµακ$λ$γ,ας.

∆:ν lταν µ;ν$ Y  IατρικA, π$W συνDHαλαν τL CραHικL συγγρ9µµατα στ'ν Cν9-
πτυG,ν της. ΣτL MαθηµατικL Y εTσαγωγ' τNν λεγ$µDνων « AραHικNν  AριθµNν»,
π$W Oµως εiναι ̂ λληνικ$P (Hλ. Bασ. Kατσιαδρ9µη, «Od “ AραHικ$P  Aριθµ$P εiναι
^λληνικ$,”, «∆αυλ;ς», τ. 203), jλλαGε ριXικL τ'ν µ$ρφ' τSς @πιστAµης. T'ν εTσα-
γωγAν τ$υς πρNτ$ς gκανε R µ$να=Vς ΓεHDρτ$ς, π$W @σπ$5δασε στ'ν IIσπαν,α
καP @δ,δαGε στL πανεπιστAµια τSς P:µς καP τSς K$λων,ας καP τV 999 gγινε π9-
πας µ: τV Kν$µα ΣυλHDρτ$ς B´. oOµως τ'ν µεγ9λη Cλλαγ' gφεραν $d µεταφρ9σεις
τNν gργων τ$< uAλ Xαρ,Xµι. IO µ$να=Vς  Aδελ9ρδ$ς τ$< MπLθ µετDφρασε τV
gργ$ τ$υ περP Cριθµητικ$< συστAµατ$ς, @ν�N R Λε$ν9ρντ$ Φιµπ$ν9τσι, π$W εi=ε
σπ$υδ9σει σ: µ$υσ$υλµανικV σ=$λε_$ τSς  Aλγερ,ας, µετDφρασε τV gργ$ «Aλ - T:�-
µπρ 	υ Aλµπ	υκαµπ�λα», τ'ν γνωστA µας CπV τ;τε uAλγεHρα.  Eπ,σης gργα  Aρ9Hων
µαθηµατικNν µετDφρασε R ΓερµανVς µ$να=Vς  I$ρδ9νης Nεµ$ρ9ρι$ς. IO P$HDρ-
τ$ς Γκρ$στ:τ καP R P$γSρ$ς B9κων @στηρ,=θησαν στPς µελDτες τ$υς γιL τ'ν
 Oπτικ' στV gργ$ τ$< uIµπν XαϊτLµ ( Aλ=9Xεν). Πρ;$δ$ς Oµως στL MαθηµατικL
καP στ'ν Φυσικ' φDρει πρ;$δ$ν καP στ'ν  Aστρ$ν$µ,α καP Γεωµετρ,α. TL πε-
ρισσ;τερα CραHικL gργα εi=αν στηρι=θS στV gργ$ τ$< Πτ$λεµα,$υ «Mεγ7στη»,
τV γνωστV CπV τ'ν CραHικA τ$υ µετ9φρασιν «�AλµαγκDστ». ∆ιεσFθη καP τV gργ$
τ$< IIππ9ρ=$υ, πλ'ν Oµως Y θρησκευτικ' δ$Gασ,α µ$υσ$υλµ9νων καP =ριστιανNν
τV gθεσε στV περιθFρι$, γιL νL λ9µψ�η τDσσερεις αTNνες Cργ;τερα. Mεγ9λη δ: @π,-
δρασιν εi=αν $d Cστρ$ν$µικ$P π,νακες τ$< uAραH$ς CπV τV T$λDδ$ Zαρκ9λι
( AρXα=Dλ), π$W @πενν;ησε κι {ναν Cστρ$λ9H$.  Aκ;µα στ'ν εhρωπαϊκ' Cστρ$-
ν$µ,α καP τριγων$µετρ,α @πDδρασε τV gργ$ τ$< uAραHα Mπατ9νι. Π$λλL δ: gργα
Cστρ$ν$µ,ας µετDφρασε στL λατινικL R Πλ9των CπV τV T,H$λι. Eiναι δ: CGι$-
σηµε,ωτ$, Oτι τL τρ,α τελευτα_α HιHλ,α τNν «Kωνικ�ν T	µ�ν» τ$<  Aπ$λλFνι$υ
τ$< Περγα,$υ διεσFθησαν CπV CραHικ:ς µεταφρ9σεις τ$< ΘαµπPτ καP τL «Mη-
?ανικ�» τ$< oHρων$ς τ$<  AλεGανδρDως CπV τVν K$5σταuIµπν Λ$5κα, oEλληνα
CπV τ'ν IHλι$5π$λιν (Mπ9αλµπεκ) τ$< ΛιH9ν$υ.
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BεHα,ως µαXW µ: τPς @πιστSµες εTσA=θη στ'ν EhρFπη καP Y  Aστρ$λ$γ,α καP
Y  Aλ=ηµε,α. oOµως Y τελευτα,α @H$Aθησε, πDρα CπV τ'ν µυστικιστικA της πλευ-
ρ9, στ'ν Cν9πτυGιν τSς Xηµε,ας. Eiναι δ: σηµαντικ;, Oτι =9ριν τNν σπ$υδNν
τSς  Aλ=ηµε,ας @µελετAθη γιL πρFτη φ$ρL Y σ5στασις τNν πραγµ9των καP πα-
ρA=θη σ’ @ργαστAρι$ $Tν;πνευµα 95 HαθµNν. Mεγ9λως @H$Aθησε στ'ν Cν9πτυ-
Gιν τSς  Aλ=ηµε,ας Y µετ9φρασις τ$< gργ$υ τ$< XαλPντ uIµπν ΓεXPντ CπV τVν P$-
HDρτ$ KαστρDνσι τV 1182· Oπως gγιναν π$λλ:ς µεταφρ9σεις τ$< gργ$υ τ$< NτXα-
µπPρ (ΓκεµπDρ). Στ'ν Cν9πτυGιν τSς B$τανικSς συνDHαλαν $d µεταφρ9σεις τ$<
gργ$υ τ$< Mπ9κρι.  Eν�N ταGιδιNτες uAραHες µ: τL gργα τ$υς gδωσαν σηµαντικ:ς
πληρ$φ$ρ,ες γιL τ$Wς λα$Wς τSς  AφρικSς καP τSς  Aνατ$λSς. IO uAραHας γεω-
γρ9φ$ς  Eντρ,Xι (x  Iντρ,Xι) gXησε φιλ$Gεν$5µεν$ς γι’ CρκετV καιρV στ'ν αhλ'
τ$< HασιλDως τSς Σικελ,ας P$γAρ$υ. ∆:ν CπD=ει CπV τ'ν CλAθεια R Tσ=υρισµ;ς,
Oτι τL gργα τNν  Aρ9Hων γεωγρ9φων lταν αhτ9, π$W πρ$εκ9λεσαν τV @νδιαφD-
ρ$ν γιL τ'ν Cνακ9λυψιν νDων =ωρNν καP π$W τV CνDστειλε αhτV τV @νδιαφDρ$ν
Y @G9πλωσις τNν θανατηφ;ρων @πιδηµιNν. Eiναι λ$ιπVν φανερ;, Oτι $d Cπ$νε-
κρωµDνες @πιστSµες στ'ν ∆5σιν CνεστAθησαν κυρι$λεκτικL CπV τ$Wς uAραHες,
π$W =9ριν στ'ν φιλ$µ9θει9ν τ$υς καP στV σεHασµV τNν κατεκτηµDνων λαNν διD-
σωσαν τVν IEλληνικV Π$λιτισµ;. KαP εTργ9σθηκαν γι’ αhτV στρατι:ς µεταφρα-
στNν (R HασιλεWς τSς Kαστ,λλης  Aλφ;νσ$ς I´ R Σ$φVς εi=ε στ'ν αhλA τ$υ Rλ;-
κληρ$ εTδικV σNµα µεταφραστNν). KαP εiναι CλAθεια, Oτι γιL τ'ν µετ9φρασιν καP
δι9δ$σιν τNν @πιστηµNν @H$Aθησαν σηµαντικL καP $d IEHρα_$ι, Oπως R Σαµπε-
θ9ϊ µπ:ν  AHραLµ Mπ:ν ZεDλ (Nτ;νν$λ$), π$W gµαθε CραHικL στ'ν φυλακ' καP
�σ=$λAθη µετL µ: τ'ν µετ9φρασιν CραHικNν συγγραµµ9των.  Eν�N δ:ν lταν λ,-
γ$ι $d IEHρα_$ι @πιστAµ$νες. KαP αhτV εiναι περ,εργ$, Cφ$< εiναι δεδ$µDνη Y
@=θρ;της τ$<  I$υδαϊσµ$< gναντι τ$< IEλληνικ$< Π$λιτισµ$<, Oπως g=ει κατα-
δει=θS π$λλ:ς φ$ρ:ς CπV τPς στSλες τ$< παρ;ντ$ς περι$δικ$<, @=θρ;της Oµως π$W
δ:ν φθ9νει στVν =ριστιανικV CνθελληνισµV τ$< BυXαντ,$υ.

 AλλL $d uAραHες σ$φ$,, κατL τV πρ;τυπ$ τNν Cρ=α,ων IEλλAνων, lταν π$-
λυεπιστAµ$νες. KαP σ,γ$υρα µαXP µ: τ'ν @πιστAµην τ$υς �σ=$λ$<ντ$ µ: τ'ν φι-
λ$σ$φ,α. IH �ν$µασ,α «\ατρ	φιλ!σ	φ	ς» τ;τε @γεννAθη.  AλλL Y CραHικ' φι-
λ$σ$φ,α lταν Oλη διαπ$τισµDνη CπV τVν  Aριστ$τDλη. Od λατινικ:ς µεταφρ9σεις
τ$< Σταγειρ,τη φιλ$σ;φ$υ CπV τL CραHικL κατDκλυσαν τ'ν EhρFπη. ∆:ν εiναι
\περH$λA, nν π$<µε, Oτι Y Cν9πτυGις τSς φιλ$σ$φ,ας στ'ν ∆5σιν εiναι Cπ;λυτα
συνυφασµDνη µ: τVν Cριστ$τελισµ;. MD=ρι δ: τ'ν @µφ9νισιν τNν  Aρ9Hων στ'ν
IIσπαν,α τV µ;ν$ π$W @γνFριXαν $d Ehρωπα_$ι lταν Y «ETσαγωγ' στ'ν φιλ$σ$-
φ,α τ$<  Aριστ$τDλ$υς» τ$< Π$ρφυρ,$υ, π$W εi=ε µεταφρ9σει στL ΛατινικL R
B$Aθι$ς. oOπως Oµως R �ρθ$λ$γισµVς τ$<  Aριστ$τDλ$υς εi=ε @πιφDρει ρAγµα-
τα στ'ν µ$υσ$υλµανικ' θε$λ$γ,α, τV sδι$ @πDφερε στ'ν =ριστιανικ' καP στ'ν
T$υδαϊκ' (µ: κ5ρι$ @κπρ;σωπ$ τVν MωϋσS Mαϊµ$ν,δη, π$W @γεννAθη στ'ν IIσπα-
ν,α καP CπDθανε στ'ν Asγυπτ$). uO=ι �λιγFτερ$ @πDδρασαν στ'ν EhρFπη καP τL
πρωτ;τυπα gργα τNν  Aρ9Hων φιλ$σ;φων. IH περP ψυ=Sς θεωρ,α τ$<  AHικDν-
να εi=ε @πηρε9σει τVν Mπ$ναHεντ$5ρα τ$< BιτDρµπ$ καP τVν  AλHDρτ$ τVν Mε-
γ9λ$, δι9σηµ$ καθηγητ' τNν πανεπιστηµ,ων τSς K$λων,ας καP τNν Παρισ,ων.
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IO uAραHας φιλ;σ$φ$ς Oµως π$W @πηρDασε περισσ;τερ$ Cπ’ Oλ$υς lταν R  AHερ-
ρ;ης. TV gργ$ τ$υ µετDφρασε στL λατινικL R Mι=α'λ ΣκNτ$ς, π$W τV 1217 ε\ρD-
θηκε στV T$λDδ$. T;ση lταν Y @π,δρασις τ$< gργ$υ τ$<  AHερρ;η στ'ν EhρF-
πη, �στε στV Παρ,σι κυρ,ως @δηµι$υργAθη φιλ$σ$φικV ρε<µα, π$W �ν$µ9σθη
«ΛατινικVς  AHερρ$ϊσµ;ς». K5ρι$ς @κπρ;σωπ;ς τ$υ στL µDσα τ$< 13$υ αTNν$ς
lταν R ΣιγSρ$ς τSς MπραH9ντης.

T'ν @π,δρασιν τNν  Aρ9Hων στ'ν EhρFπη καP τ'ν CµφισHAτησιν τNν θε$λ$-
γικNν δ$GασιNν @κφρ9Xει R  Aδελ9ρδ$ς τ$< MπLθ κατL τVν καλ5τερ$ τρ;π$.
uEγραψε @κε,νη τ'ν @π$=A: «∆ιδ�?θηκα ,π* τ	Uς �AραJες δασκ�λ	υς µ	υ, π	U
τ	Uς Pδηγ	)σε � λ	γικ�· HσεZς Pστ!σ	 θαµπωµDν	ι ,π* τ8ν H#ωτερικ8 Hµφ�νι-
σιν τ>ς αKθεντ7ας, ,κ	λ	υθεZτε τ* καπ7στρι σας. Γιατ� π�ς ,λλι�ς ν� gν	µ�σω
τ8ν αKθεντ7α, �ν ^?ι καπ7στρι; VOπως ,κριJ�ς σDρν	υµε, %π	υ θDλ	υµε, τ� Rπ	-
:�για µ’ dνα καπ7στρι, Iτσι κα� � αKθεντ7α τ�ν παλι�ν συγγραφDων &δηγεZ ^?ι
λ7γ	υς ,π* σlς στ*ν κ7νδυν	, καθ`ς σlς I?ει δεµDν	υς ?ειρ	π!δαρα � κτην=-
δης εKπιστ7α σας». (M. P;$υλινγκ, «�H Kαθηµεριν8 Zω8 στ* Mεσα7ωνα», µετ. K.
ΠαναγιFτ$υ, @κδ;σεις ΠαπαδAµα, σελ. 251).  AλλL Y συγγραφεWς CναφDρει στV
CνωτDρω HιHλ,$ της µ,α Rµ9δα Cκ;µα πιV Cκρα,ας CµφισHητAσεως, τ$Wς  Aλγι-
Hην$5ς, π$W @π,στευαν, Oτι R Για=HD, π$W πιστε5$υν $d =ριστιαν$,, εiναι δ5ναµη
τ$< κακ$<. Eiναι αhτV π$W @πισηµα,ν$υν Oλ$ι $d dστ$ρικ$,: Oτι Y @π,δρασις τNν
@πιστηµNν @δηµι$5ργησε Cναρ,θµητες αdρDσεις στ'ν EhρFπη κατL τVν 12$
αTNνα. uEτσι π$W τV 1208 R π9πας  Iνν$κDντι$ς Γ´ �ναγκ9σθη νL κηρ5G�η σταυ-
ρ$φ$ρ,α @ναντ,$ν τ$υς. TV 1277 R Cρ=ιεπ,σκ$π$ς τNν Παρισ,ων κατεδ,κασε τVν
« AHερρ$ϊσµV» καP µαX, τ$υ Oσ$υς εi=αν \π$στ�S τ'ν @π,δρασιν τ$< Cριστ$τελι-
κ$< gργ$υ (µεταGW αhτNν lταν καP R Θωµmς R  Aκιν9της). T;τε δ5ναται κ9π$ι-
$ς νL τ$π$θετAσ�η τ'ν σ5στασιν τSς IIερmς  EGετ9σεως. oEναν αTNνα δ: Cργ;τε-
ρα jναψαν $d πρNτες πυρ:ς στ'ν Mασσαλ,α. T;τε Oµως lταν Cργ9. IH  AναγDν-
νησις εi=ε ^δραιωθS καP �φε,λετ$ Pπ�κλειστικ? στVν IEλληνικV Π$λιτισµ;, π$W
µετDφεραν $d uAραHες στ'ν EhρFπη, Oπως εsδαµε, π$λW πρPν τ'ν oAλωση τSς
Kωνσταντιν$υπ;λεως καP τ'ν Cκ$λ$υθAσασα µετ9Hασιν στ' ∆5σι λ$γ,ων τ$<
BυXαντ,$υ, Oπ$υ $hδDπ$τε @σηµειFθη $hδεµ,α CναγDννησις. Od λ;γι$ι τ$< Bυ-
Xαντ,$υ @H$Aθησαν, λ;γ�ω γνFσεως τSς IEλληνικSς, κυρ,ως στ'ν gκδ$σιν καP
δι;ρθωσιν gργων τNν IEλλAνων κλασσικNν µετL τ'ν Cνακ9λυψιν τSς τυπ$γρα-
φ,ας, Cλλ’ Y  AναγDννησις (= τ$< IEλληνικ$< Π$λιτισµ$<) στ'ν ∆5σιν εiναι gργ$
τNν  Aρ9Hων. KαP τ'ν Cν$δικAν της π$ρε,α δ:ν τ'ν CνDκ$ψαν $d @κκλησιαστικ:ς
Cντιδρ9σεις, CλλL $d @νσκAψασες θανατηφ;ρες @πιδηµ,ες. KακNς δ: τ$π$θε-
τ$<µε τ'ν  AναγDννησιν µετL τVν 15$ν αTNνα, Cφ$< µD=ρι τVν 13$ν εi=ε Rλ$κλη-
ρωθS Y καλλιDργεια Oλων τNν @πιστηµNν. M: τVν TXι;ττ$ (κυρ,ως) εi=ε @πDλθει
Y CναγDννησις τSς XωγραφικSς τVν 13$ν αTNνα, @νN τVν ^π;µεν$ αTNνα Cπ;τ$-
κ$ς τSς $hσιαστικSς  AναγεννAσεως \πSρGε Y @µφ9νισις τNν ∆9ντη, Πετρ9ρ=η
καP B$κκακ,$υ.

1Aθαν,σι�ς K�υκ�H'στας

IV. TO «KAΠIΣTPI» TOY A∆EΛAP∆OY KAI O MYΘOΣ TΩN BYZANTINΩN
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OX 12 ∆ιαH�λ�θε�G
T� bταν αKτ* π	U Iπαθα; �Oφε7λω ν� τ* &µ	λ	γ�σω· σηκ=νω τ� ?Dρια ψηλ�. TDτ	ι	υς

µπ	υρδ	λ!γ	υς Hπιστ�µ	νες πρ=τη φ	ρ� ,ντιµετωπ7:ω. �Iδια7τερα αKτ*ς & κ�ρι	ς X*ρν
ε+ναι & ,ρ?ιπρ�τανις τ>ς Mπ	υρδ	λ	γ7ας· aνευ µ�λιστα ,ντιπ�λ	υ. Kλ7νω εKλαJικ� τ*ν
αK?Dνα µ; ,πDραντ	 σεJασµ* στ8ν I#	?η µπ	υρδ	λ	γ7α τ	υ. Kα� ?α7ρω διπλ� κα� τρ7-
διπλα π	U Iφθασε στ� ?Dρια µ	υ, Iστω κα� σ; φωτ	αντ7γραφ	, � Jαρυσ�µαντη συνD-
ντευ#7ς τ	υ στ* ,µερικανικ* περι	δικ! «�EJδ	µαδιαZα Παγκ!σµια NDα» τ>ς 25ης Mα�	υ
H.I. σελ7δες 24, 25. T8ν στ�λην HπιµελεZται &, ^?ι µικρ!τερ	ς µπ	υρδ	λ!γ	ς δηµ	σι	-
γρ�φ	ς τ	) περι	δικ	), κ�ρι	ς Mι?α8λ Φ	ρσ�ϊθ. T7τλ	ς τ>ς στ�λης ε+ναι: «�H θρησκε7α
σ�µερα». Bαρ�γδ	υπ	ς τ7τλ	ς τ	) aρθρ	υ ε+ναι: «OL ∆ιαJ	λ	θε	� π	U κυκλ	φ	ρ	)ν
,ν�µεσ� µας». Πι* ,π	καλυπτικ*ς %µως ε+ναι & Rπ!τιτλ	ς: «OL ,ρ?αι	ελληνικ;ς θε!τητες
%πως & ∆7ας κα� & �Aπ!λλων ε+ναι στ8ν πραγµατικ!τητα πρ�κτ	ρες τ	) Σατανl, διδ�-
σκει � Iµπειρη B7Jλ	ς». Kα� Hπ>γε � καρδι� µ	υ στ8ν θDσιν της. Πρ*ς στιγµ8ν Hφ	J�-
θην %τι & παν�#ι	ς ,ρ?ιπρ�ταν7ς µας ηKθαιρDτει. VOµως � ?ρ>σις τ>ς B7Jλ	υ, θεωρητι-
κ	) Hφ	δ7	υ κ�θε µπ	υρδ	λ!γ	υ, µ; Iπεισε γι� τ8ν Hπιστηµ	νικ=τατη ,ν�πτυ#ιν τ	)
µπ	υρδ	λ	γικ	) τ	�τ	υ aρθρ	υ. Π�ς ν� τ* κ�µωµεν; Mερικ� πρ�γµατα ε+ναι ,#επD-
ραστα στ8ν Hπιστ�µη τ>ς Mπ	υρδ	λ	γ7ας. Kα� ε+ναι σ7γ	υρ	, %τι I?ει Hπιδρ�σει στ	Uς
H#D?	ντες συναδDλφ	υς: κ�ρι	ν Mπαµπινι=τη, π	U HπιµDνει στ8ν φ	ινικικ8ν πρ	Dλευσιν
τ	) �AλφαJ�τ	υ µας κα� γρ�φει στ* λε#ικ! τ	υ «�Oρθ	παιδικ!ς». (∆ι	ρθωτ�, παρα-
καλ�, πρ	σ	?8 στ8ν gρθ	γραφ7α). �H τ*ν κ�ρι	ν Σακελλαρ�κην - Experiment, π	U διε-
τ�πωσε τ8ν θεωρ7αν τ	υ περ� ,νθρωπ	θυσι�ν στ8ν Kρ�τη.

�Aς ,φ�σωµεν %µως τ	Uς �µετDρ	υς Hπιστ�µ	νας κα� �ς Hνασ?	ληθ�µεν µ; τ* θε!-
πνευστ	ν aρθρ	ν, π	U ε+ναι κα� τ* θDµα τ	) σηµεριν	) σηµει=µατ	ς. Θαυµ�στε τ8ν
H#αισ7αν µπ	υρδ	λ	γ7αν τ>ς ε\σαγωγ>ς τ	) aρθρ	υ: «�O Zε�ς, & �Aπ!λλων, � �Aφρ	δ7-
τη κα� %λ	ι 	L aλλ	ι ,ρ?αZ	ι “θε	�” bσαν στ8ν πραγµατικ!τητα πεπτωκ!τες aγγελ	ι –
κα� τ� διαJ	λικ� τ	υς πνε�µατα ,κ!µη κυκλ	φ	ρ	)ν σ�µερα στ8ν Γ>!». Kαταν	�, %τι
δυσκ	λε�εστε ν� κλε7σετε τ* στ!µα σας ,π* τ8ν ,ν�γνωσιν τ	) ,π	σπ�σµατ	ς. �Aφω-
ν	ι µε7νατε; «�Aλαλα τ� ?ε7λη τ�ν ,σεJ�ν», π	U λDει κα� � B7Jλ	ς. �Aλλ� τ� κακ� ε+ναι
πι* π	λλ�: «	L H#αγ	ρασµDν	ι ,π* τ*ν Σατανl συνε?7:	υν ν� πρ	καλ	)ν φασαρ7ες µ;
τ8ν Hµφ�σησιν τ	) νε	-παγανισµ	), 	L νε	επ	?7τικες θρησκεZες κα� dνα πλ>θ	ς aλλων
,ντι?ριστιανικ�ν κακ�ν, σ�µφωνα µ; τ*ν Hρευνητ8 Θωµl X*ρν συν-δηµι	υργ* τ	) Jι-
Jλ7	υ π	U ,ν	7γει τ� µ�τια “OX Θε�G π�Y Περπατ�@ν 1Aν,µεσ, µας”». Γνωρ7:ω, %τι Hτυ-
φλ=θητε HσεZς ,π* τ8ν λ�µψιν τ>ς Hκφρ�σεως τ>ς µπ	υρδ	λ	γ7ας τ	) ,ρ?ιπρυτ�νε=ς
µας, π	U συνε?7:ει: «TDτ	ιας λ	γ>ς θε!τητες %πως & ∆7ας, & �Aµµων - Pl, � ∆�µητρα κα�
� �Iσις bταν _πλ�ς τ� κλασσικ� gν!µατα, π	U Hδ!θησαν στ� συγκεκριµDνα πεπτωκ!τα
πνε�µατα». Kα� σlς θεωρ� εKτυ?εZς, π	U διαJ�:ετε µ!ν	ι σας τ� Hν λ!γ{ω ,π	σπ�σµα-
τα. ∆ι!τι, H�ν κ�π	ι	ς aλλ	ς σlς τ� Hδι�Jα:ε, σ7γ	υρα τ!τε Hκτ*ς ,π* ?�σκ	ντες, aλα-
λ	ι κα� τυφλ	� θ� εi?ατε καταστ> κα� κωφ	7.

�Aλλ� στ8ν ,π	κλειστικ8 συνDντευ#ιν τ	) κυρ7	υ X*ρν ?ωρεZ κα� � δ�λωσις τ	) συν-
δηµι	υργ	) τ	) JιJλ7	υ κυρ7	υ Nτ!ναλτ T:=ν. ΛDει & H#α7ρετ	ς µπ	υρδ	λ!γ	ς εKσεJ8ς
µελετητ8ς τ>ς B7Jλ	υ: «T7π	τε δ;ν I?ει ,λλ�#ει στ* πλ�ν	 δρ�σεως τ	) Σατανl. M!ν	

ΓEΛOPAMA



τ� gν!µατα τ�ν παικτ�ν, �ν κα� σ; µερικ;ς περιπτ=σεις τ� gν!µατα παραµDν	υν τ� iδια».
Kα� στ8ν συνD?εια τ*ν λ!γ	 λαµJ�νει (µ7α σκυταλ	δρ	µ7α µπ	υρδ	λ	γ7ας ε+ναι αKτ* τ*
aρθρ	) & δηµ	σι	γρ�φ	ς κ�ρι	ς Φ	ρσ�ϊθ. �EµπνευσµDν	ς κα� αKτ*ς ,π* τ8ν J7Jλ	 (εiπα-
µε, %τι ε+ναι πηγ8 κ�θε Hπιστηµ	νικ	) µπ	υρδ	λ	γ�µατ	ς) γρ�φει: «Σ�µφωνα µ; τ	Uς
ε\δικ	Uς � �Aγ7α Γραφ8 διδ�σκει, %τι στ	Uς πρ	ϊστ	ρικ	Uς ?ρ!ν	υς Rπερφυσικ� ^ντα
H#εδι=?θησαν ,π* τ*ν Παρ�δεισ	 κα� HπεσκDφθησαν τ8ν Γ>ν· µετεµφιDσθησαν σ; ,νθρ=-
π	υς κα� συνευρDθησαν µ; τ�ς γυναZκες τ�ν ,νθρ=πων, µ; ,π	τDλεσµα ν� δηµι	υργηθ{>
µ7α νDα φυλ8 Rπερανθρ=πων, �µιθDων κα� γιγ�ντων». VOµως & κ�ρι	ς X*ρν ,νησυ?εZ γι�
τ* παρ!ν. Γι’ αKτ* Hπισηµα7νει: «T* πλ>θ	ς ,ναφ	ρ�ν γι’ ,παγωγ;ς γυναικ�ν ,π* τ�
,π	καλ	�µενα “H#ωγ�ινα ̂ ντα” iσως φανερ=νει, %τι & ∆7ας κα� τ* Rπ!λ	ιπ	 πλ>θ	ς τ�ν
πεπτωκ!των ,γγDλων µετDρ?	νται κα� π�λι τ� παλαι� κ!λπα τ	υς: Συνευρ7σκ	νται µ; τ�ς
γυναZκες τ�ν ,νθρ=πων µ; σκ	π* ν� γενν�σ	υν dνα νD	 ε+δ	ς Rπερανθρ=πων �Aντ7θε-
ων π	λεµιστ�ν, καθ`ς πλησι�:	υµε στ8ν νDα ?ιλιετ7α κα� Iρ?εται & �Aρµαγεδδ=ν». T� σ	)
ε+ναι & κατηρτισµDν	ς µπ	υρδ	λ!γ	ς... ∆εδικα7ωµαι, π	U τ	) ,πDδωσα τ*ν τ7τλ	 τ	)
�Aρ?ιπρυτ�νεως τ>ς Mπ	υρδ	λ	γ7ας.

�Eτη κα� Iτη Hσπα:	κεφ�λια:α γι� τ	Uς H#α7ρετ	υς �µετDρ	υς µπ	υρδ	λ!γ	υς gπαδ	Uς
τ>ς σειρι	λ	γ7ας. �Aνε:�τ	υν µετ� µαν7ας τ8ν α\τ7α τ>ς π7στε=ς τ	υς, %τι 	L VEλληνες
θε	� bλθαν ,π* τ*ν Σε7ρι	ν W τ8ν �Aνδρ	µDδαν κα� \δ	U 	L gφθαλµ	7 µ	υ �νε=?θησαν.
Kι αKτ* ?�ρις ε\ς τ*ν κ�ρι	ν Θωµlν X!ρτ	ν. �EσκDφθησαν λ	ιπ*ν 	L σειρι	λ!γ	ι: �Aφ	)
oγγικεν � ]ρα ν� κατDλθ	υν 	L θε	� κα� π�λι στ8ν Γ> κα� ν� συνευρεθ	)ν µ; τ�ς γυναZκες,
%σ	 κα� ν�ναι κ�τι θ� µε7ν{η κα� γι� %σ	υς IJγαλαν τ� ?Dρια τ	υς κ�λλ	υς ,π*... τ* γρ�-
ψιµ	 [µνων γι’ αKτ	�ς. �Aλλ� ταυτ!?ρ	να 	L σειρι	λ!γ	ι ,π	δεικν�	υν κα� τ8ν Rπερ	-
?�ν τ	υς Iναντι τ�ν _γι	γρ�φων, ,φ	) αKτ	� µ; µεγαλ�τερη Hπιστηµ	νικ8 πρ	σDγγισιν
δ;ν τ	π	θετ	)ν ,!ριστα στ*ν Iναστρ	ν 	Kραν* τ*ν τ!π	 πρ	ελε�σε=ς τ	υς, ,λλ� κατ!-
πιν HµJριθ�ν Hρευν�ν τ	υς ,πεφ�νθησαν, %τι Iρ?	νται ,π* τ*ν Σε7ρι	ν. T* %τι στ*ν Σε7-
ρι	ν HπικρατεZ θερµ	κρασ7α 12.000 Jαθµ�ν Kελσ7	υ κα� � σκληρ!της τ>ς µ�:ας τ	υ ε+ναι
?ιλιαπλ�σια τ	) ?�λυJα, ε+ναι µ7α ,σ�µαντη λεπτ	µDρεια. AKτ* ε+ναι τ* ?�ρισµα τ>ς
Hπιστ�µης τ>ς Mπ	υρδ	λ	γ7ας· διατυπ=νεις τ8ν θεωρ7α σ	υ κα� δ;ν Rπ	?ρε	)σαι ν� τ8ν
,π	δε7#{ης. �Iσ?υρ7:εται & κ�ρι	ς Mπαµπινι=της, %τι � Yλληνικ8 γραφ8 πρ	Dρ?εται ,π*
τ8ν φ	ινικικ8ν τ	) 1200 π.X. T* %τι & �EJανς, µ; J�σιν τ�ς IρευνDς τ	υ διετ�πωσε τ* ,ντ7-
θετ	· τ* %τι & BDντρις ,πDδει#ε, %τι � Γραµµικ8 B´ ε+ναι Yλληνικ8 γραφ8 κα� τ* %τι τ� εRρ�-
µατα τ	) ∆ισπηλι	) κα� τ�ν Γι	�ρων �Aλ	ν�σ	υ τ	π	θετ	)ν τ8ν Yλληνικ8 γραφ8 στ8ν
6η ?ιλιετ7α, ε+ναι ,σ�µαντες λεπτ	µDρειες.

�Aλλωστε τ*ν κ�ρι	 Mπαµπινι=τη Hνισ?�	υν κα� 	L δ�	 µπ	υρδ	λ!γ	ι: δηµ	σι	γρ�-
φ	ς κα� Hρευνητ�ς. K!πτει & κ�ρι	ς Φ	ρσ�ϊθ, & δηµ	σι	γρ�φ	ς, %τι παρ� τ8ν κατα-
στρ	φ8ν τ	υς στ*ν κατακλυσµ!: «� Hπ7δρασις τ�ν ,ν7ερων Hπισκεπτ�ν HJ	�θησε στ8ν δια-
µ!ρφωσιν πρ=ιµ	υ π	λιτισµ	)». P�πτει & ,ρ?ιπρ�τανις κ�ρι	ς X!ρν: «AKτ* ε+ναι δυνατ*ν
ν� H#ηγ�σ{η, π�ς dνας λα*ς σ�ν τ	Uς Σ	υµερ7	υς Hνεφαν7σθησαν στ8ν Mεσ	π	ταµ7α πε-
ρ7π	υ τ* 3500 π.X., φDρ	ντες µα:� τ	υς dνα π�νθε	ν θε	τ�των, τ8ν πρ=τη γραπτ8 γλ�σσα
κα� µ7α RπDρτατη γν�σιν τ�ν γη7νων Hπιστηµ�ν». �A! κ�ριε ,ρ?ιπρ�τανι, ?ρει�:εται πρ	-
σ	?8 στ8ν διατ�πωσιν τ�ν θεωρι�ν στ8ν Hπιστ�µη τ>ς µπ	υρδ	λ	γ7ας. ΠρDπει ν� λαµ-
J�νωµε Rπ’ ^ψιν µας %,τι I?ει γραφ>. �O aλλ	ς H#α7ρετ	ς κα� µεγ�λ	ς µπ	υρδ	λ!γ	ς κ�-
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ρι	ς Mαρτ�ν Mπερν�λ δ;ν ,φ�νει περιθ=ρια παρερµηνε7ας: bλθαν 	L Σ	υµDρι	ι ,π* τ8ν
�Aφρικ8 κα� ^?ι ,π* τ* π	υθεν�. K�ριε X!ρν, ε+ναι δυνατ*ν ν� Rπ�ρ#	υν κα� Hπιπτ=-
σεις ,π* αKτ� π	U λDµε κα� γρ�φ	υµε. Γρ�φεις, %τι � �Aθηνl κα� � �Aρτεµις bταν λεσJ7ες
κα� & ∆ι!νυσ	ς bταν πρ	στ�της τ>ς π	ρν	γραφ7ας. T7 θDλεις %µως κα� γρ�φεις, %τι &
∆7ας bταν «τρανσD#	υαλ». �Eτσι κα� τ* διαJ�σει αKτ*ς & πεπτωκ`ς aγγελ	ς, αKτ* τ* κα-
κ	π	ι* πνε)µα, iσως ν� µ8 σ; κ�ψ{η µ; κανDνα κεραυν!, σ7γ	υρα %µως θ� σ; κ�ν{η ν� φω-
ν�:{ης: «τσ	�:ει, ∆7α µ	υ· τσ	�:ει!». �Eπειτα δ;ν πρDπει ν� γρ�φ{ης, %τι πρ	στ�της τ	)
αKνανισµ	) ε+ναι & �Aµµων - Pl. Λησµ	νεZς τ*ν ,#επDραστ	 κα� �γι	 πρ	π�τ	ρ� σ	υ
AKν�ν; Φωτι� θ� ρ7#{η & Για?J; ν� σ; κ�ψ{η.

�E?εις aλλ	 λαµπρ* πεδ7	 ν� δ	#ασθ{>ς Pς ,ρ?ιπρ�τανις τ>ς Mπ	υρδ	λ	γ7ας. Kανε�ς
δ;ν δ�ναται ν� σ	) πρ	σ�ψ{η τ* παραµικρ!ν, %ταν γρ�φ{ης: «OL γραφ;ς λDνε, %τι %λες
αKτ;ς 	L παγανιστικ;ς θυσ7ες ε+ναι θυσ7ες πρ*ς τ*ν δι�J	λ	ν. �αν� κα� #αν� π�λι, � B7-
Jλ	ς I?ει H#ηγ�σει, %τι π7σω ,π* αKτ� τ� στιγµατισµDνα εiδωλα ε+ναι τ� πνε�µατα, π	U
στ	?ε�	υν ν� σ�ρ	υν τ	Uς λα	Uς µακρυ� ,π* τ*ν dνα ,ληθιν* Θε!». AKτ* δ;ν τ* γρ�-
φει µ!ν	ν � B7Jλ	ς, ,λλ� τ* I?	υν JεJαι=σει κα� 	L µεγ�λ	ι ΠατDρες τ>ς �Eκκλησ7ας. �O
MDγας �Aθαν�σι	ς ε+ναι κατηγ	ρηµατικ!ς, %τι µDσα ,π* τ� σπασµDνα ,γ�λµατα τ�ν
,ρ?α7ων θε�ν Iφευγαν δα7µ	νες. �Eν{� & MDγας Bασ7λει	ς σ; σ?	λιασµ* τ	) �Hσα�α, Iλε-
γε, %τι τ	Uς δα7µ	νες πρ	σελκ�ει � κν7σσα τ�ν θυσι�ν, γι� ν� κατ	ικ�σ	υν Hντ*ς τ�ν
,γαλµ�των. Σ; %π	ια Hκκλησ7α κα� �ν κυττ�#{ης, θ� ε[ρ{ης H#	ρκιστDς, π	U τ	Uς I?	υν ?ρ7-
σει Hπ7σκ	π	ι. Kι aσε τ	Uς Yλλην7:	ντες Hπιστ�µ	νες ν� καγ?�:	υν κα� ν� λDνε: «�Eκ στ!-
µατ	ς κ!ρακ	ς, κρ�». AKτ	� 	KδDπ	τε Rπ>ρ#αν µπ	υρδ	λ!γ	ι. �Aλλωστε HµεZς σ�ν κα-
λ	� ?ριστιαν	� πρ�τ	ι I?	υµε κ�νει τ8ν αKτ	κριτικ�ν µας· κα� µ�λιστα µ’ Hπιστ	λ8ν τ	)
\σ?υρ	τDρ	υ τ�ν ,π	στ!λων, τ	) Πα�λ	υ. Γρ�φει & θεµελιωτ8ς τ>ς �Eκκλησ7ας στ	Uς K	-
ρινθ7	υς: «�O λ!γ	ς γ�ρ & τ	) σταυρ	) τ	Zς µ;ν ,π	λλυµDν	ις µωρ7α Hστ7...» (A´, 18)...
�HµεZς δ; κηρ�σσ	µεν Xριστ*ν HσταυρωµDν	ν, �I	υδα7	ις µ;ν σκ�νδαλ	ν, VEλλησι δ; µω-
ρ7αν...» (A´, 23) «BλDπετε γ�ρ τ8ν κλ>σιν Rµ�ν, ,δελφ	7, %τι 	K π	λλ	� σ	φ	� κατ� σ�ρ-
κα, 	K π	λλ	� δυνατ	7, 	K π	λλ	� εKγενεZς, ,λλ� τ� µωρ� τ	) κ!σµ	υ H#ελD#ατ	 & Θε!ς,
�να τ	Uς σ	φ	Uς καταισ?�ν{η, κα� τ� ,σθεν> τ	) κ!σµ	υ H#ελD#ατ	 & Θε*ς �να καταισ?�ν{η
τ� \σ?υρ�, κα� τ� ,γεν> τ	) κ!σµ	υ κα� τ� H#	υθενηµDνα H#ελD#ατ	 & Θε!ς, κα� τ� µ8 ̂ ντα,
�να τ� ^ντα καταργ�σ{η, %πως µ8 καυ?�σηται πlσα σ�ρ# Hν=πι	ν τ	) Θε	)». (A´, 27, 28,
29). �Aφ	) λ	ιπ*ν H#ελD?θης Pς dνα ,π* τ� µωρ� τ	) κ!σµ	υ, γι� ν� καταισ?�ν{ης τ	Uς
σ	φ	Uς (= τ	Uς Yλλην7:	ντες Hπιστ�µ	νες), πρDπει ν� ε+σαι πρ	σεκτικ!ς, �ν θDλ{ης ν� δια-
τηρ�σ{ης τ*ν τ7τλ	ν τ	) ,ρ?ιπρυτ�νεως. Γι’ αKτ* σ�ναγε µετ� τ	) συν-δηµι	υργ	) τ	)
,π	καλυπτικ	) JιJλ7	υ κα� τ	) µπ	υρδ	λ!γ	υ δηµ	σι	γρ�φ	υ. �Aρ?7σατε ,π* τ=ρα τ8ν
πρ	π!νησιν. Λ�Jετε µDρ	ς στ8ν δε�τερη «�Eθνικ8ν �HµDραν AKτ	ερωτισµ	)», π	U θ�
διε#α?θ{> τ	) ?ρ!ν	υ τ*ν M�ϊ	 στ* Σ�ν Φραντ:7σκ	, στ�ς H.Π.A. Tιµ�σατε τ*ν JιJλικ*
πρ!γ	ν!ν µας µ; τ8ν συµµετ	?�ν σας στ* εKγεν;ς ,γ=νισµα τ	) «αKναν	θων7	υ» (µα-
ραθων7	υ αKνανισµ	)). �Iδ	U πεδ7	ν δ!#ης λαµπρ!ν. Γι� πλε7	νας πληρ	φ	ρ7ας δεZτε
στ*ν «∆αυλ!», τ. 211, �I	�λι	ς 1999, στ8ν στ�λη «K�λαθ	ς τ�ν ,?ρ�στων».

∆ιατελ�ν Hν θαυµασµ{�

1Aθαν,σι�ς Nακ;π�υλ�ς
�Eλα?ιστ!τατ	ς µπ	υρδ	λ!γ	ς

Rπ	κλιν!µεν	ς στ	Uς ,νωτDρ	υς τ	υ
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IO ∆,σκ$ς τSς Φαιστ$< (συντ$µ$γραφικNς ∆Φ) εiναι µ,α Cµφ,γραφη πινακ,δα,
δηλαδ' {να κε,µεν$ γραµµDν$ στPς δ5$ Kψεις µιmς ψηµDνης, @λλειψ$ειδ$<ς πAλινης
πινακ,δ$ς, π9=$υς περ,π$υ δ5$ ̂ κατ$στNν καP H9ρ$υς 750 γραµµαρ,ων, Oσ$ δηλαδ'
Xυγ,Xει τV @π,σηµ$ Cντ,γραφ$ τ$< M$υσε,$υ τ$< IHρακλε,$υ. ΠNς Oµως κατα-
σκευ9στηκε R ∆Φ;

 Eν περιλAψει, Y κρατ$<σα fπ$ψις εiναι Y ^GSς:  EπιDσθηκε {να κ$µµ9τι µαλα-
κ$< πηλ$<, {ως Oτ$υ @δηµι$υργAθηκε, πλακ$<ντας καταλλAλ$υ π9=$υς. oYστερα
εsτε @κ;πηκε τV περ,γραµµ9 τ$υ µ: µα=α,ρι εsτε @δ;θηκε κατL τ'ν X5µωσι τ$< πη-
λ$< µ: τL =Dρια τV σ=Sµα τ$< ∆Φ [12] καP µετL @γρ9φησαν $d δ5$ Kψεις. ΠρNτα
@γρ9φη Y Kψις A (στV κDντρ$ τSς Cπ$τυπFθηκε R ρ;δαG PH 38) καP µετL Y Kψις B.
Kατ;πιν µετL τ'ν γραφ' τNν Kψεων, R πAλιν$ς πλακ$<ντας @ψAθηκε καP πρ$Dκυ-
ψε R ∆Φ. Eiναι Oµως αhτVς R µ$ναδικVς τρ;π$ς κατασκευSς τ$< ∆Φ, δηλαδ' Cπ’
Cρ=Sς @G ^νVς καP µ;ν$ κ$µµατι$< πηλ$< x \π9ρ=ει καP fλλ$ς;

 EG Oσων γνωρ,Xω, R ΛDων Π;µερανς (Leon Pomerance) \πDθεσε πρNτ$ς, Oτι R
∆Φ δ:ν εiναι Cπ’ Cρ=Sς συµπαγAς, CλλL Cπ$τελε_ται @κ δ5$ συγκ$λληµDνων Yµι-
δ,σκων [1]. Στ'ν \π;θεσιν αhτ' κατDληGε παρατηρNντας τPς µικρ$διαφ$ρ:ς στV
γρ9φηµα τ$< κεφαλι$< µ: τV λ$φ,$ [PH 2]. (Σ.σ.: }Aν \π9ρ=$υν µικρ$διαφ$ρ:ς
καP πNς αTτι$λ$γ$<νται, Cπ$τελε_ θDµα fλλης @ργασ,ας.  EδN CναφDρεται wπλNς
Y fπ$ψις τ$< Π;µερανς). IO Π;µερανς @θεFρησε, Oτι ($d κατ’ αhτVν) παρ$υσιαX;-
µενες µικρ$διαφ$ρ:ς στV λ$φι$φ;ρ$ κεφ9λι δ:ν εiναι δυνατVν νL πρ$Dκυψαν @κ τSς
sδιας σφραγ,δ$ς, nν τL γραφAµατα τ$< ∆Φ εi=αν τυπωθS µ: σφραγ,δες, δι;τι πρ$-
φανNς @κ τSς Tδ,ας σφραγ,δ$ς θL πρ$Dκυπταν σφραγ,σµατα παν$µ$ι;τυπα καP K=ι
διαφ$ρετικ9, kς R sδι$ς παρατηρε_. uAρα κατL τVν Π;µερανς δ:ν @=ρησιµ$π$ιA-
θησαν σφραγ,δες γιL τ'ν τ5πωσιν τNν συµH;λων τ$< ∆Φ. oOµως τ;τε $3τε καP µ:
τV =Dρι εi=αν γραφS, δι;τι Y γραφ,δα δ:ν δηµι$υργε_ gκτυπα γραφAµατα kς τ$< ∆Φ
CλλL γραµµικ9. IO Π;µερανς κατDληGε CναγκαστικNς στV συµπDρασµα, Oτι τV κε,-
µεν$ τ$< ∆Φ εiναι τV Cπ$τDλεσµα Cπ$τυπFσεως @πP τ$< πηλ$< µAτρας, @πP τSς
Rπ$,ας εi=αν Cναγλ5φως Cπ$τυπωθS τL σ5µH$λ9 τ$υ. uEτσι αTτι$λ$γ$<νται $d µι-
κρ$διαφ$ρ:ς τNν σφραγισµ9των, Cφ$< εiναι δ5σκ$λη \πV τ$< «σφραγιδ$γλ5φ$υ»
Y @πP τSς µAτρας ταυτ;σηµη Cν9γλυφη @παν9ληψις τ$< sδι$υ συµH;λ$υ καP @ν πρ$-
κειµDν�ω τ$< «λ$φι$φ;ρ$υ κεφαλι$<».  Eπειδ' δD, nν R ∆Φ κατεσκευ9Xετ$ @G ^νVς
τεµα=,$υ πηλ$<, Y dσ=υρ' π,εσις τSς µAτρας @πP τ$< πηλ$<, �στε νL @κτυπωθS Y
µ,α Kψις, θL κατDστρεφε τ'ν jδη @κτυπωµDνη, γι’ αhτV κατL τVν Π;µερανς @πιD-
σθησαν δ5$ κ$µµ9τια πηλ$<, @π9νω σ: δ5$ διακεκριµDνες µSτρες, κ9θε µ,α @κ τNν
Rπ$,ων Cντιστ$,=ως gφερε καP τV κε,µεν$ τSς A x τSς B Kψεως τ$< ∆Φ. Πρ$Dκυ-
ψαν δηλαδ' δ5$ Yµ,δισκ$ι µ: τ'ν µ,α Kψιν των fγραφη, @ν�N στ'ν fλλη R {νας πε-
ριε_=ε τV κε,µεν$ τSς Kψεως A καP R fλλ$ς τV κε,µεν$ τSς B. Kατ;πιν $d Yµ,δισκ$ι
@τ$π$θετAθησαν @ν @παφ�S µ: τPς fγραφες Kψεις των καP µ: τ'ν Kπτησιν συνεκ$λ-

1. EIΣAΓΩΓH

H KATAΣKEYH TOY ∆IΣKOY THΣ ΦAIΣTOY

Egναι tνας καG συµπαγKς ^ δQ� [µ'δισκ�ι;



λAθησαν. T$ι$υτ$τρ;πως, κατL τVν Π;µερανς, πρ$Dκυψε R γνωστ;ς µας ∆Φ. M9-
λιστα δ: πρ;τεινε, καP τ'ν Cκτιν$γρ9φησιν τ$< ∆Φ [1], �στε νL @πιHεHαιωθ�S Y
\π;θεσ,ς τ$υ.

IH \π;θεσις Oµως τ$< Π;µερανς περP τSς µAτρας δ:ν εhσταθε_, @φ’ Oσ$ν εiναι γε-
νικNς Cπ$δεκτ;ν, Oτι R ∆Φ δ:ν πρ$Dκυψε @κ µAτρας.  EπP παραδε,γµατι Y \π;θε-
σις τSς µAτρας σ: καµµ,α περ,πτωσιν δ:ν ^ρµηνε5ει τPς \περκαλ5ψεις τNν σφρα-
γισµ9των [2, 3, 4]. KατL συνDπειαν θL gπρεπε νL Cπ$ρριφθ�S καP Y κατL τVν Π;µε-
ρανς fπ$ψις περP τSς κατασκευSς τ$< ∆Φ @κ δ5$ Yµιδ,σκων, @φ’ Oσ$ν στηρ,Xεται
σ: µ' Cπ$δεκτ' \π;θεσιν.

oOµως R Π;µερανς ψηλαφNντας τ'ν κατασκευ' τ$< ∆Φ, παραθDτει {να σηµα-
ντικFτατ$ =αρακτηριστικV [1], τV Rπ$_$, nν Cληθε5�η, στηρ,Xει Tσ=υρNς τ'ν fπ$-
ψιν, Oτι R ∆Φ κατεσκευ9σθη @κ δ5$ Yµιδ,σκων. oOπως λDγει R sδι$ς, @πP τSς πα-
ραπλε5ρ$υ @πιφανε,ας τ$< ∆Φ εiναι @µφαν'ς Y ραφ' συγκ$λλAσεως τNν δ5$ Yµι-
δ,σκων. IΩς @κ τ$5τ$υ, nν καP Y fπ$ψις περP τSς µAτρας δ:ν εhσταθaS, τV παρατι-
θDµεν$ \πV τ$< Π;µερανς =αρακτηριστικV τSς �αφSς, συγκ$λλAσεως @πP τSς πα-
ρ9πλευρης @πιφανε,ας, συνδυαX;µεν$ µ: πρ;σθετες παρατηρAσεις, HασιX;µενες
στL =αρακτηριστικL τ$< ∆Φ, \π$στηρ,Xει σ$HαρL τ'ν πιθαν;τητα R ∆Φ νL µ'ν
εiναι συµπαγ'ς Cπ’ Cρ=Sς, CλλL νL Cπ$τελSται @κ δ5$ συγκ$λληµDνων Yµιδ,σκων.

Στ'ν Cκ$λ$υθ$<σα @ργασ,α καταH9λλεται πρ$σπ9θεια νL διερευνηθ$<ν καP νL
CGι$λ$γηθ$<ν $d δ5$ περιπτFσεις, δηλαδ' @Lν κατεσκευ9σθη R ∆Φ:

α)  EG ^νVς µ;ν$ν τεµα=,$υ πηλ$< x
H)  Eκ δ5$ Yµιδ,σκων.

KαP λ$ιπ;ν; Π$ι; τV πρακτικVν Kφελ$ς @κ τSς γνFσεως τ$< τρ;π$υ κατασκευSς
τ$< ∆Φ; MAπως Y γνNσις τSς κατασκευSς τ$< ∆Φ δ:ν g=ει τελικNς τ'ν παραµικρ'
θDσι στ'ν gρευνα γ5ρω CπV τVν ∆Φ, καP κυρ,ως στV θDµα τV Cφ$ρNν στ'ν ̂ ρµηνε,α
τ$υ; oOµως CρκετL @ρωτAµατα περP τVν ∆Φ kς πρVς τ'ν καταγωγ' (^λλην$κρητικVς
x K=ι), τ'ν γλNσσα (IEλληνικA, XεττιτικA,  Aσσυρ$HαHυλωνιακA), τV σ5στηµα
γραφSς (συλλαHικ;ς, εTκ$ν$γραφικ;ς / dερ$γλυφικ;ς, CλφαHητικ;ς), τ'ν =ρ$ν$-
λ$γ,α, τ'ν ^ρµηνε,α κ.λπ. @πιδD=$νται τ'ν µ,αν x τ'ν fλλην Cπ9ντησιν.

ΣυνεπNς κ9θε πρ$σφερ;µεν$ στ$ι=ε_$ εiναι =ρAσιµ$ καP ^π$µDνως καP R τρ;π$ς
κατασκευSς τ$< ∆Φ µπ$ρε_ νL συµH9λλ�η θετικNς πρVς τ'ν καλ5τερη γνNσιν τ$υ,
CλλL καP νL πρ$σφDρ�η στ$ι=ε_α πρVς τ'ν κατε5θυνσιν τSς ^ρµηνε,ας τ$< κειµDν$υ
αhτ$< τ$< περιDργ$υ [5] CντικειµDν$υ τSς ^λληνικSς Πρ$ϊστ$ρ,ας.

 Eπειδ' R πραγµατικVς ∆Φ φυλ9σσεται στV M$υσε_$ τ$< IHρακλε,$υ, @=ρησι-
µ$π$ιAθηκαν στ'ν παρ$<σα µελDτη δ5$ @π,σηµα καP ^π$µDνως CκριHS Cντ,γραφα
τ$< ∆Φ @κ τNν M$υσε,ων IHρακλε,$υ καP  AθηνNν Cντιστ$,=ως.

 EG Oσων εiναι γνωστL @κ τSς HιHλι$γραφ,ας [2, 6, 7 κ.λπ.], CλλL καP @G Oσων @πP
τNν CκριHNν Cντιγρ9φων τ$υ παρατηρ$<νται, R ∆Φ παρ$υσι9Xει kς Cντικε,µεν$
τL ^GSς =αρακτηριστικ9:

1: uE=ει @λλειψ$ειδ:ς σ=Sµα.
2: IH κ9θε Kψις τ$υ εiναι µικρ;τερη CπV τV περ,γραµµ9 τ$υ.

3. ΓENIKA XAPAKTHPIΣTIKA TOY ∆IΣKOY

2. ΣE TI XPEIAZETAI H AKOΛOYΘOYΣA ANAΛYΣI
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3: Od @πιφ9νειες τNν δ5$ τ$υ Kψεων εiναι wδρ:ς καP K=ι @π,πεδες. [Φ2]
4: TL σφραγ,σµατα τSς A Kψεως εiναι τυπωµDνα Hαθ5τερα CπV @κε_να τSς B.
5: IH συναρµ$γ' τNν KψεFν τ$υ µ: τ'ν παρ9πλευρη @πιφ9νεια πραγµατ$π$ι-

ε_ται συνAθως κατL καµπ5λην @πιφ9νειαν καP K=ι Cπ$τ;µως, δηλαδ' κατL γραµ-
µAν. [Φ1]

6: IH παρ9πλευρη @πιφ9νεια δ:ν εiναι παντ$< @π,πεδη x σ=εδVν @π,πεδη, CλλL
σ: Cρκετ:ς διατ$µ:ς κυρτ' [Φ1] καP σ: µ,α µικρ' περι$=' διατ$µNν κ$,λη [Φ2].

7: TV π9=$ς τ$< ∆Φ κατL µSκ$ς τSς περιφερε,ας τ$υ εiναι µεταHλητ;.
8: Eiναι ψηµDν$ς @κ κατασκευSς καP K=ι wπλNς στεγνωµDν$ς.

4.1. TV σ=Sµα τ$< ∆,σκ$υ καP $d διαστ9σεις τ$υ.

ΓιL τ'ν CκριHS µDτρησιν τNν διαστ9σεων τ$< ∆Φ CλλL καP γιL τ'ν διαπ,στωσιν
τ$< τρ;π$υ κατασκευSς τ$υ εiναι =ρAσιµ$ νL σ=εδιασθ$<ν @ν �ρθ�S πρ$H$λ�S kς

4. ANAΛYTIKH ΘEΩPHΣI
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πρVς τV µDσ$ν @π,πεδ$ τ$< ∆Φ τ;σ$ τV συν$λικV περ,γραµµα τ$< ∆Φ (συντ$µ$-
γραφικNς Π∆), Oσ$ καP τV περ,γραµµα τSς κ9θε Kψεως (συντ$µ$γραφικNς ΠO).

TV συν$λικV περ,γραµµα Π∆ τ$< ∆Φ, Cπ$τελ$5µεν$ν @κ τNν Cκρα,ων σηµε,ων
τSς @µφαν$<ς καP @κ τNν δ5$ Kψεων περιµDτρ$υ τ$υ, πρ$σδι$ρ,Xεται εhκ;λως, @ν�N
Y σ=ετικ' θDσις τSς �ρθSς πρ$H$λSς τNν περιγραµµ9των Π∆ καP ΠO µεταGW των
δυσκ;λως, δι;τι τV περ,γραµµα ΠO τSς κ9τω Kψεως κρ5πτεται CπV τV σNµα τ$<
∆Φ.

IΩς wπλ$5στερη καP CκριHDστερη µDθ$δ$ς πρ$σδι$ρισµ$< τNν ΠE καP ΠO CλλL
καP τSς σ=ετικSς των θDσεως @ν �ρθ�S πρ$H$λ�S @πελDγη Y τSς φωτ$τυπ,ας, δι;τι Cφ’
^νVς µ:ν Y φωτ$τυπ,α Cπ$τελε_ τV Cπ$τDλεσµα τSς �ρθSς πρ$H$λSς τ$< ∆Φ @πP τ$<
φωτ$τυπικ$< =9ρτ$υ, Cφ’ ^τDρ$υ δ: δι;τι στ'ν φωτ$τυπ,α τSς κ9θε Kψεως @µφα-
ν,Xεται µαXP µ: τV περ,γραµµα ΠO τSς κ9θε Kψεως καP τV ταυτ;σηµ$ περ,γραµµα
Π∆ τ$< ∆Φ.

 Eφωτ$τυπAθησαν λ$ιπVν $d δ5$ Kψεις τ$< ∆Φ Gε=ωριστL Y κ9θε µ,α καP µετL
Cντεγρ9φησαν τL περιγρ9µµατα τNν Kψεων ΠO σ: διαφαν:ς =αρτ,, µ: τρ;π$ν �στε
νL ταυτ,Xεται σ: κ9θε Cντιγραφ' τV περ,γραµµα Π∆. uEτσι τL περιγρ9µµατα τNν
Kψεων, @GαρτηµDνα @κ τ$< «σταθερ$< σηµε,$υ Cναφ$ρmς Π∆», τ$π$θετ$<νται @ν
πρ$H$λ�S @πP τSς πραγµατικSς των θDσεως.  Aκ$λ$5θως τL πρ$κ5ψαντα περι-
γρ9µµατα ΠO τNν Kψεων διωρθFθησαν συγκριν;µενα µ: τV @π,σηµ$ Cντ,γραφ$
τ$< ∆Φ στL σηµε_α, κατL τL Rπ$_α Y µικρ' εhκρ,νεια τSς φωτ$τυπ,ας δ:ν @πDτρε-
πε CκριHDστερη σ=εδ,ασι. IH σ=εδ,ασις τSς πρ$H$λSς τNν περιγραµµ9των Cντι-
στ$ι=ε_ στ'ν θDσιν τ$< ∆Φ, κατL τ'ν Rπ$,α Y Kψις A (στV κDντρ$ τSς A Kψεως
\π9ρ=ει R ρ;δαG [PH 38]) εiναι πρVς τL @π9νω. ΣτV σηµε_$ αhτV \π$γραµµ,X$νται
τL ^GSς:

α) Λ;γbω τSς wδρ;τητ$ς τNν @πιφανειNν τNν Kψεων R ∆Φ Cπ$κτ�m @λαφρNς δια-
φ$ρετικ' θDσιν (δηλ. διαφ$ρετικ' κλ,σιν kς πρVς τ'ν διε5θυνσιν τSς φωτ$τυπA-
σεως), µ: Cπ$τDλεσµα καP τV Cντ,στ$ι=$ φωτ$τυπικV περ,γραµµα Π∆ κατL τ'ν φω-
τ$τ5πησιν τSς κ9θε Kψεως νL πρ$κ5πτ�η καP αhτV @λαφρNς διαφ$ρετικ;.

H) IΩς CνεφDρθη CνωτDρω, Y συνAθως κατL καµπ5λην @πιφ9νειαν καP K=ι κατL
γραµµ'ν συναρµ$γ' τSς παρ9πλευρης @πιφ9νειας µ: τPς Kψεις g=ει kς Cπ$τDλεσµα
νL µ'ν καθ$ρ,Xεται σαφNς καP σ: Oλα τL σηµε_α τV περ,γραµµα τNν τελευτα,ων.

uEτσι τL διδ;µενα Π∆ καP ΠO CλλL καP Y σ=ετικ' των θDσις δ,δ$νται µ: µικρ'ν
@πιφ5λαGιν.  EδN @πισηµα,νεται, Oτι $d πρ$ηγ$5µενες @πιφυλ9Gεις Cφ$ρ$<ν στV
µαθηµατικV µDρ$ς τSς @ργασ,ας καP K=ι στV πρακτικ;, τV Rπ$_$ @ν πρ$κειµDνbω µmς
Cφ$ρ�m καP γιL τV Rπ$_$ Y @πιτυγ=αν;µενη Cκρ,Hεια µDσ�ω τSς φωτ$τυπικSς µεθ;-
δ$υ εiναι Cπ$δεκτA.

ΠρVς gλεγ=$ν τL Π∆ καP ΠO πρ$σδιωρ,σθησαν @πP δ5$ Cντιγρ9φων τ$< ∆Φ,
^νVς @κ τ$< M$υσε,$υ τ$< IHρακλε,$υ καP ^νVς @κ τ$< M$υσε,$υ τNν  AθηνNν.
 Eπειδ' τL περιγρ9µµατα τNν δ5$ Cντιγρ9φων σ=εδVν ταυτ,X$νται, στV σ=Sµα 2 πα-
ρ$υσι9X$νται µ;ν$ τL περιγρ9µµατα τ$< CκριH$<ς Cντιγρ9φ$υ τ$< M$υσε,$υ τ$<
IHρακλε,$υ, @κ τNν Rπ$,ων διαπιστFνεται Oτι:

α) IO ∆Φ εiναι πρ9γµατι @λλειψ$ειδ'ς µ: fG$νες 170 καP 160 =λσ.
H) TL περιγρ9µµατα τNν Kψεων ΠO κε_νται @σFτερ$ν τ$< Π∆ λ;γ�ω κυρτFσεως

τSς ΠE x τV π$λW @φ9πτ$νται τSς τελευτα,ας. (X$νδρ$ειδ'ς παρ$υσ,ασι τ$< µι-

∆ΑΥΛ/Σ/212-213, A3γ. - Σεπτ. 199913434



κρ$τDρ$υ µεγDθ$υς τNν Kψεων @ν σ=Dσει µ: τV περ,γραµµα Π∆ δ,δεται \πV τ$<
Hans-Joachim Haecker στV [11].

γ) MεταGW τNν διατ$µNν 13 {ως 5 στV κ9τω µDρ$ς τ$< ∆Φ τV περ,γραµµα τSς
fνω Kψεως A (συνε='ς λεπτ' γραµµ') περιH9λλεται \πV τ$< περιγρ9µµατ$ς τSς
κ9τω Kψεως B (@στιγµDνη γραµµA).  AντιθDτως, µεταGW τNν διατ$µNν 12 {ως 6 στV
fνω µDρ$ς τ$< ∆Φ τV περ,γραµµα τSς fνω Kψεως περιH9λλει τV περ,γραµµα τSς
κ9τω (Σ=. 2). ∆,δεται δηλαδ' Y @ντ5πωσις, Oτι Y fνω Kψις A εiναι µετατ$πισµDνη
kς πρVς τ'ν κ9τω B κατL τ'ν φ$ρ9, @κ τSς διατ$µSς 3 πρVς τ'ν διατ$µ' 11.

4.2. IH παρ9πλευρη @πιφ9νεια

Σ=ετικNς µ: τ'ν παρ9πλευρη @πιφ9νεια ΠE παρετηρAθησαν:
α) ∆:ν εiναι π9ντ$τε κ9θετη @πP τNν σ=εδVν παραλλAλων Kψεων, CλλL κλ,νει

πρVς τV @σωτερικV x τV @GωτερικV τ$< ∆Φ.
H) IH ΠE εiναι κατL τV µεγαλ5τερ$ µDρ$ς της κυρτ' (Φ1). IYπ9ρ=ει Oµως µικρ'

περι$=' περP τ'ν διατ$µ' 4, κατL τ'ν Rπ$,α παρ$υσι9Xει CντP κυρτ;τητ$ς κ$ιλ;-
τητα, µ: τ'ν κ$ρυφ' τSς κ$ιλ;τητ$ς περP τV µDσ$ν @π,πεδ$ τ$< ∆Φ (Φ2).

γ) Eiναι =αρακτηριστικ;, Oτι κατL τ'ν διατ$µ' 4, Oπ$υ παρ$υσι9Xεται Y κ$ιλ;-
της, Y =$ρδ' κλ,νει πρVς τL µDσα, @ν�N στV σ=εδVν CντιδιαµετρικV σηµε_$ 11 κλ,νει
πρVς τL gGω. ∆,δεται δηλαδ' Y @ντ5πωσις @κ τSς ΠE, Oτι κατL τ'ν φ$ρL 4/11 g=$υν
µετατ$πισθS $d δ5$ Kψεις τ$< ∆Φ. Xαρακτηριστικ;, τV Rπ$_$ ταυτ,Xεται µ: τ'ν
@ντ5πωσιν τSς µετατ$π,σεως τNν Kψεων Y Rπ$,α διεπιστFθη πρ$ηγ$υµDνως, διL τNν
περιγραµµ9των τ$< ∆Φ κατL τ'ν φ$ρL 3/11.

δ) TV π9=$ς τ$< ∆Φ, δηλαδ' Y Cπ;στασις τNν σ=εδVν παραλλAλων Kψεων @πP τSς
περιµDτρ$υ, δ:ν εiναι σταθερ;. Mετρηθ:ν µ: πα=5µετρ$ σ: 16 διατ$µ:ς @πP τSς πε-
ριµDτρ$υ τ$υ (κ$ρυφ:ς καν$νικ$< δεκαεGαγFν$υ), καθ$ριX;µενες διL τSς Cπ$-
στ9σεFς των CπV τPς κ$υκκ,δες τSς A Kψεως, παρ$υσι9Xεται στV δι9γραµµα τ$<
Σ=. 3 καP κυµα,νεται µεταGW 21.20 =ιλστ. @πP τSς διατ$µSς 13 {ως 24.50 =ιλστ. @πP τSς
διατ$µSς 8.

4.3. IH wδρ;της τNν Kψεων καP τV H9θ$ς τNν σφραγισµ9των
oEνα fλλ$ =αρακτηριστικV τ$< ∆Φ εiναι Y wδρ;της τNν KψεFν τ$υ (Φ1), δι;τι,

kς CνεφDρθη πρ$ηγ$υµDνως, $d Kψεις τ$< ∆Φ δ:ν εiναι @π,πεδες.
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ΣυγκεκριµDνως:
α) IH Kψι A εiναι wδρ;τερη τSς B καP µ9λιστα @πP τSς περιµDτρ$υ, Y Rπ$,α (Kψις

B), nν καP περισσ;τερ$ν @π,πεδη τSς A, παρ$υσι9Xει @µφανS δι;γκωσι στV κDντρ$.
[6].

H) Στ'ν Kψιν A, σ: µερικL σηµε_α @πP τSς περιµετρικSς σπε,ρας, τL σφραγ,σµα-
τα δ,δ$υν τ'ν @ντ5πωσιν Oτι ε\ρ,σκ$νται µDσα σ: αhλ9κι. R Γκ$ντLρτ (Louis Godart)
[6] CναφDρει, Oτι αhτV πρ$Dκυψε CπV τ'ν πρ$σπ9θεια τ$< γραφDως νL µειFσ�η τV
π9=$ς τ$< ∆Φ πιDX$ντ9ς τ$ν µ: τL =Dρια τ$υ.

 Eπισηµα,νεται, Oτι Cρκετ$P κατασκευαστ:ς CνεπισAµων Cντιγρ9φων τ$< ∆Φ
στ'ν πρ$σπ9θει9 των νL Cπ$δFσ$υν τ'ν wδρ;τητα τNν Kψεων, παρ$υσι9X$υν καθ’
\περH$λ'ν τPς Kψεις σ=εδVν κυµατ$ειδε_ς. TDλ$ς εiναι παρατηρηµDν$ @πP τ$< ∆Φ
[2, 6, 7 κ.λπ.] CλλL καP @µφαν:ς @πP τNν @πισAµων Cντιγρ9φων τ$υ, Oτι τL σφραγ,-
σµατα τSς A Kψεως εiναι τυπωµDνα Hαθ5τερα @κε,νων τSς B.

5.1. IH κρατ$<σα fπ$ψις περP τ'ν κατασκευ' τ$< ∆Φ, Y CGι$πιστ,α της καP $d
CντιρρAσεις σ: αhτAν.

KατL τ'ν γενικNς @πικρατ$<σαν fπ$ψιν, Oτι δηλαδ' R ∆Φ κατασκευ9σθηκε Cπ’
Cρ=Sς συµπαγ'ς CπV {να καP µ;ν$ τεµ9=ι$ πηλ$<, Y @ργασ,α κατασκευSς τ$υ πρD-
πει νL lτ$ Y Cκ;λ$υθη.

oEνα τεµ9=ι$ πηλ$< @πιDσθηκε µ: τL =Dρια π9νω σ: {να τραπDXι, {ως Oτ$υ πρ$D-
κυψε πλακ$<ντας @πιθυµητ$< π9=$υς. Λ;γ�ω τ$< XυµFµατ$ς @µπρVς - π,σω τ$< πη-
λ$< µ: τL =Dρια πρ$Dκυψαν wδρ:ς $d Kψεις. Kατ;πιν εsτε @κ;πηκε τV περ,γραµµ9
τ$υ µ: µα=α,ρι στV µDγεθ$ς τ$< ∆Φ εsτε R πλακ$<ντας µ;ν$ µ: τL δ9κτυλα gλαHε
τV γνωστV @λλειψ$ειδ:ς σ=Sµα [12].  ELν κατL τ'ν κ$π' τ$< περιγρ9µµατ;ς τ$υ
@=ρησιµ$π$ιAθηκε µα=α,ρι, Y παρ9πλευρ$ς @πιφ9νεια ΠE Cπ$κτ�m µεταHλητ' κλ,-
σιν, δηλαδ' τ'ν κλ,σιν τSς λεπ,δ$ς κ$πSς @ν σ=Dσει πρVς τV @π,πεδ$ τNν Kψεων. Πι-
θανNς Y Cπ;κλισις τ$< µα=αιρι$< gνθεν καP gνθεν τ$< fG$ν$ς 24/11 x, nν δ:ν @=ρη-
σιµ$π$ιAθηκε µα=α,ρι, τV �πλωµα τ$< πηλ$< µ: τL δ9κτυλα, �στε νL Cπ$κτAσ�η R
πηλVς τV ̂ λλειψ$ειδ:ς σ=Sµα τ$< ∆Φ, @δηµι$5ργησε καP τ'ν διαπιστωθε_σα (πρ$η-
γ$υµDνη παρ9γραφ$ς) µετατ;πισιν τNν περιγραµµ9των τNν Kψεων.

Kατ;πιν µ: HρεγµDν$ =Dρι kµαλ$π$ιAθηκε Y παρ9πλευρη @πιφ9νεια ΠE καθ�ς
καP Y συναρµ$γA της µ: τ'ν κ9θε Kψιν. Σ: κ9θε Kψιν @πειδ' κατL τ'ν Rµαλ$π$,η-
σιν τSς ΠE τV =Dρι κινε_ται \π$=ρεωτικNς στV CνFτερ$ �µισ5 της, δι;τι @µπ$δ,Xε-
ται CπV τV τραπDXι, Y CνFτερη XFνη τSς Π.E. «Rµαλ$π$ι$5µενη κυρτ$<ται» λ;γ�ω
πιDσεως τ$< πηλ$<, περισσ;τερ$ν @ν σ=Dσει πρVς τV µDσ$ καP gτσι πρ$κ5πτει Y κυρ-
τ' ΠE καP Y κατL καµπ5λην @πιφ9νεια καP K=ι κατL γραµµ'ν συναρµ$γ' τNν Kψε-
ων µ: τ'ν ΠE. }Aν R ∆Φ εi=εν Cπ$κτAσει τV σ=Sµα κατ’ εhθε_αν µ: τL δ9κτυλα, Y
ΠE πρ$κ5πτει κυρτ' Cπ’ εhθε,ας.

 Aφ$< λ$ιπVν @τακτ$π$ιAθηκε τV \π;Hαθρ$ γραφSς (τ$<τ$ τεκµα,ρεται @κ τ$<
Oτι $d δια=ωριστικ:ς γραµµ:ς τ$< κειµDν$υ τSς περιµετρικSς σπε,ρας Cκ$λ$υθ$<ν
τ'ν καµπ5λη @πιφ9νεια συναρµ$γSς τNν Kψεων µ: τ'ν ΠE, @ν�N CλλιNς θL εi=αν
σHησθS CπV τV =Dρι), @τυπFθηκε µ: τPς σφραγ,δες πρNτα τV κε,µεν$ τSς A Kψεως.
Kατ;πιν Cναπ$δ$γυρ,στηκε R ∆,σκ$ς, Y γραφε_σα Kψις A, HρDθηκε CπV κ9τω καP

5. A.IOΛOΓHΣH ΣTOIXEIΩN
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fρ=ισε Y τ5πωσιν τNν σφραγ,δων τSς fνω B Kψεως.  EπειδA, \π$τ,θεται, λ;γ�ω τSς
πιDσεως τNν σφραγ,δων τSς (fνω) B Kψεως θL κατεστρDφ$ντ$ τL σφραγ,σµατα τSς
jδη γραφε,σης (κ9τω) Kψεως A, R γραφεWς @π,εXε λιγFτερ$ τPς σφραγ,δες τSς Kψε-
ως B, µ: Cπ$τDλεσµα νL Cπ$τυπωθ$<ν σ: µικρ;τερ$ H9θ$ς CπV @κε_νες τSς A.

ΠρVς gλεγ=$ν τSς πρ$ηγ$5µενης \π$θDσεως καP =9ριν @π$πτε,ας, στV Σ=. 1 πα-
ρ$υσι9Xετια σ: διαγρ9µµατα Y µεταH$λ' τSς πιDσεως σα/σκ γιL κυκλικ' σφραγ,-
δα, καP σφραγ,δα �ρθ$γωνικ' µ: λ;γ$ πλευρNν 1.5, γιL π9=$ς πηλ$< 2 ^κ /1.6 ^κ
Cντιστ$,=ως καP γων,α δια=5σεως 10°. oOπως διαπιστFνεται καP παρ$υσι9Xεται, Y
δι9=υσις µDσα στ'ν µmXα τ$< πηλ$< τSς fνωθεν @πιHαλλ;µενης πιDσεως 6α, Rδη-
γε_ τ$υλ9=ιστ$ν σ: \π$διπλασιασµV τSς µεταφερ;µενης πιDσεως 6κ @πP τSς κ9τω
καP jδη τυπωθε,σης Kψεως A. oΩστε λ$ιπVν δ:ν κινδυνε5$υν τL σφραγ,σµατα τSς
κ9τω Kψεως λ;γ�ω τSς µεταφερ;µενης πιDσεως CπV τ'ν @κτ5πωσιν τNν σφραγι-
σµ9των τSς fνω. uAλλωστε, γιL νL δηµι$υργηθ�S πρ;Hληµα στL σφραγ,σµατα τSς
κ9τω Kψεως, πρωτ,στως θL gπρεπε διL τSς µεταφερ;µενης πιDσεως 6κ νL @πιπεδ$-
π$ιηθ�S Y Kψιν, Cπαλειφ$µDνης τSς wδρ;τητ;ς της, πρmγµα Cδ5νατ$.

KατL τVν Nτ$υ� (Duhoux) [7] τV µικρ;τερ$ H9θ$ς τNν σφραγισµ9των τSς B
πλευρmς πρ$Dκυψε CπV τ'ν @ν τ�N µεταGW σκλAρυνσι τ$< πηλ$<. ΓιατP Oµως @σκλη-
ρ5νθηκε R πηλ;ς; }Aν R ∆Φ @γρ9φη στV σ5ντ$µ$ =ρ$νικV δι9στηµα τSς µισSς x µιmς
�ρας, R πηλVς δ:ν σκληρ5νεται. uAρα εsτε σκ$π,µως CφDθηκε νL σκληρυνθ�S εsτε
@γρ9φη Y Kψι B wπλNς Cργ;τερα. IO Tσ9ντγ$υικ CναφDρει [4], Oτι «... R δ,σκ$ς
sσως γυρν$<σε, καθ�ς γραφ;ταν», πρmγµα τV Rπ$_$ σηµα,νει, Oτι µ: τV γ5ρισµα R
µαλακVς πηλVς τSς τυπωθε,σης κ9τω Kψεως κατL τ'ν τ5πωσιν τSς fνω θL \φ,-
στατ$ Xηµ,α, Y Rπ$,α θL @πεκτε,νετ$ Cλλ$ιFν$ντας καP τL σφραγ,σµατ9 της.  Aκ;-
µη δ: R µαλακVς πηλVς sσως νL Cλλ$ιFνετ$ καP κατL τV Cναπ$δ$γ5ρισµα τ$< ∆,-
σκ$υ. IH σκ;πιµη, ̂ π$µDνως σκλAρυνσις τ$< πηλ$< γιL τ'ν πρ$στασ,α τSς @ν @παφ�S
µ: τV τραπDXι κ9τω Kψεως αTτι$λ$γε_ται καλNς σ: {ναν Cπ’ Cρ=Sς συµπαγS δ,σκ$.
IH fπ$ψις λ$ιπVν τ$< Nτ$υ�, Oτι τV µικρ;τερ$ H9θ$ς τNν σφραγισµ9των τSς B
Kψεως τ$< ∆Φ �φε,λεται στ'ν σκλAρυνσιν τ$< πηλ$< εiναι Y περισσ;τερ$ πιθανA.
TελικNς µετL τ'ν @κτ5πωσι τNν σφραγ,δων τNν Kψεων R πηλVς @στDγνωσε, µετL
@ψAθηκε γιL διατAρησι καP καλ5τερη πρ$στασ,α τ$< κειµDν$υ καP πρ$Dκυψε R γνω-
στVς ∆Φ.

MD=ρις @δN λ$ιπVν τL γενικL =αρακτηριστικL τ$< ∆Φ, δηλαδ' σ=Sµα, µ$ρφ' πα-
ρ9πλευρης @πιφ9νειας, «µετατ;πισις Kψεων», wδρ;της τNν Kψεων, διαφ$ρL στV H9-
θ$ς τNν σφραγισµ9των καP ψAσιµ$, αTτι$λ$γ$<νται καλNς σ: {να Cπ’ Cρ=Sς συ-
µπαγS δ,σκ$, @κτVς τ$< CναφερθDντ$ς =αρακτηριστικ$< τSς κ$ιλ9νσεως τSς ΠE
στ'ν διατ$µ' 4 καP τSς µετατ$π,σεως τNν Kψεων καθ�ς καP τSς @µφαν$<ς κατL τVν
Π;µερανς γραµµSς συγκ$λλAσεως @πP τSς παρ9πλευρης @πιφ9νειας τ$< ∆Φ, δι;τι:

α. oOσ$ν Cφ$ρm στ'ν κ$,λανσιν τSς ΠE κατL τ'ν διατ$µ' 4 εiναι HDHαι$ν, Oτι
κατL τ'ν Cπ;τµησιν τ$< περιγρ9µµατ$ς τ$< ∆Φ µ: λεπ,δα, Y @π,πεδη λεπ,δα κ;-
πτει τVν πηλV διαµπερNς CπV Kψεως εTς Kψιν, δηµι$υργ$υµDνης @π,πεδης παρ9-
πλευρης @πιφ9νειας καP K=ι κ$,λης. ΓιL νL πρ$κ5ψ�η παρ9πλευρη @πιφ9νεια κ$,-
λη, gπρεπε Y λεπ,δα νL κινηθ�S RπωσδAπ$τε µDσα στ'ν µmXα τ$< πηλ$< τ$< ∆,σκ$υ.
XειρισµVς Cδ5νατ$ς σ’ {ναν Cπ’ Cρ=Sς συµπαγS ∆Φ λ;γ�ω τ$< µικρ$< π9=$υς τ$υ.

 AπV π$< Oµως Cπ$δεικν5εται, Oτι πρ9γµατι @=ρησιµ$π$ιAθηκε λεπ,ς. IO ΦDρ-
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γκι$υσ$ν [12] θεωρε_, Oτι τV @λλειψ$ειδ:ς σ=Sµα στVν Cπ’ Cρ=Sς συµπαγS ∆Φ @δ;-
θηκε διL τ$< XυµFµατ$ς τ$< πηλ$< τ$< ∆,σκ$υ µ: τL =Dρια. KατL τV πλ9σιµ$ λ$ιπVν
τ$< πηλ$< µ: τL =Dρια, λ;γ�ω τSς @πιHαλλ;µενης κατακ;ρυφης πιDσεως καP τSς πρ$-
καλ$5µενης πρVς τL πλ9για δι$γκFσεως τ$< πηλ$<, Y Cναπτυσσ;µενη τριH' @πP τ$<
πηλ$<, τ$< ε\ρισκ;µεν$υ σ: @παφ' µ: τV τραπDXι, τVν @µπ$δ,Xει νL κινηθ�S πρVς τL
gGω, @ν�N R πηλVς τ$< µDσ$υ @πιπDδ$υ τ$< ∆,σκ$υ δι$γκFνεται @λευθDρως, καP δη-
µι$υργε_ται Y τ9σις Y παρ9πλευρη @πιφ9νεια νL πρ$κ5πτ�η παντ$< κυρτ' καP π$υ-
θενL κ$,λη. ΓιL νL πρ$κ5ψ�η δ: καP Y διαπιστωθε_σα µετατ;πισις τNν Kψεων κατL
τVν fG$να 3/11, Y Rπ$,α kς =αρακτηριστικV g=ει τV συµφυ:ς τSς κ$ιλ9νσεως, θL
gπρεπε νL δηµι$υργηθ�S ^ρπυσµ;ς Rλ$κλAρ$υ τ$< πηλ$< τSς µιmς Kψεως @ν σ=Dσει
µ: τ'ν fλλη, πρmγµα Cδ5νατ$.

uAρα, καP nν δ:ν @=ρησιµ$π$ιAθηκε λεπ,δα γιL τ'ν διαµ;ρφωσι τSς ΠE τ$< ∆Φ,
π9λι δ:ν αTτι$λ$γε_ται Y κ$,λανσι τSς διατ$µSς 4 καP Y µετατ;πισις τNν Kψεων
κατL τVν fG$να 3/11, \πV τ$< Cπαρ=Sς συµπαγ$<ς ∆Φ.  Aναφ$ρικNς δ: µ: τ'ν \πV
τ$< Π;µερανς παρατηρηθε_σα γραµµ' συγκ$λλAσεως τSς ΠE, παρ$µ$,ως εiναι τε-
λε,ως Cδ5νατη Y αTτι$λ;γησ,ς της \πV ^νVς Cπ’ Cρ=Sς συµπαγ$<ς ∆Φ.

ΣτV Xε<γ$ς τNν =αρακτηριστικNν λ$ιπVν α) τSς CρνητικSς καµπυλ;τητ$ς κατL
τ'ν διατ$µ' 4 καP τ$< συµφυ$<ς =αρακτηριστικ$< τSς µετατ$π,σεως τNν Kψεων
κατL τVν fG$να 3/11 καP H) τSς γραµµSς συγκ$λλAσεως @πP τSςΠE ^στι9Xεται καP
τV κυριFτερ$ «παθ$γνωµικV» @πι=ε,ρηµα, @πP τ$< Rπ$,$υ ^δρ9Xεται Y Cντ,ρρησις
στ'ν fπ$ψις, Oτι R ∆Φ κατασκευ9σθηκε Cπ’ Cρ=Sς «µ$ν$κ;µµατ$ς».

 AλλL θL @πανDλθω σ: πρ$σε=:ς τε<=$ς τ$< «∆αυλ$<».

Bασ'λης Kατσιαδρ,µης
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Es=αµε πληρ$φ$ρAσει τ$Wς CναγνNστες τ$< «∆αυλ$<» (τε<=$ς 183, M9ρτι$ς ’97) γιL τV παγκ;σµι$
@νδιαφDρ$ν, π$W πρ$κ9λεσαν $d Cρ=αι;τητες π$W Cνεσκ9φησαν σ: $Tκ;πεδ$ @πP τSς Rδ$< Pηγ,λλης,
τPς Rπ$_ες $d Cρ=αι$λ;γ$ι τα5τισαν µ: τV dστ$ρικV Λ5κει$ν, τ'ν µεγ9λη φιλ$σ$φικ' σ=$λ' τ$<  Aρι-
στ$τDλ$υς. TVν M9ι$ τ$< 1997 Y @π$πτε5$υσα τ'ν Cνασκαφ' Cρ=αι$λ;γ$ς κ. uEφη Λυγκ$5ρη Cνε-
κ$,νωσε @πισAµως, Oτι πρ;κειται γιL τ'ν παλα,στρα καP τL γ5ρω αhτSς κτ,σµατα τ$< γυµνασ,$υ (=
γυµναστηρ,$υ) τ$< Λυκε,$υ. ∆5$ =ρ;νια Cργ;τερα (τVν παρελθ;ντα M9ι$) Y διευθ5ντρια  Aρ=αι$-
τAτων τ$< IYπ$υργε,$υ Π$λιτισµ$< κα Παρλαµm, (π$W CντικατDστησε στ' θDση αhτ' τVν «γνωστ;»
µας κ. I.T. TXεδ9κι), κατAγγειλε δηµ$σ,ως τ'ν Cπαρ9δεκτη καθυστDρηση διαµ;ρφωσης καP συντA-
ρησης τNν ε\ρηµ9των.

IO «∆αυλVς» συν9ντησε τ'ν κ. E. Λυγκ$5ρη, \πε5θυνη τSς CνασκαφSς, καP συXAτησε µαX, της γι’
αhτV τV @GαιρετικSς σηµασ,ας ε|ρηµα καθ�ς καP γιL τ'ν π$ρε,α τNν @ργασιNν συντAρησης καP Cν9-
δειGης τ$< περ,φηµ$υ αhτ$< @κπαιδευτηρ,$υ τ$< µεγ9λ$υ oEλλην$ς φιλ$σ;φ$υ.

E. ΛYΓKOYPH: vHταν µ,α σωστικ' Cνασκαφ' λ;γ�ω τSς @πικε,µενης CνDγερσης στVν =Nρ$ αhτV
τ$< M$υσε,$υ Σ5γ=ρ$νης TD=νης CπV τV «oIδρυµα Γ$υλανδρS». KατL τ' δι9ρκεια τNν @ργασιNν
fρ=ισαν νL Cπ$καλ5πτωνται Cρ=αι;τητες καP gγινε Cνασκαφικ' gρευνα CπV τVν M9ι$ {ως τVν ∆ε-
κDµHρι$ τ$< ’96 καP Cπ$καλ5φθηκαν τL θεµDλια ^νVς π$λW µεγ9λ$υ κτηρ,$υ – τV H;ρει$ µισV τµSµα
τ$υ περ,π$υ. TV \π;λ$ιπ$ πηγα,νει πρVς τ'ν λεωφ;ρ$ BασιλDως Kωνσταντ,ν$υ καP Hρ,σκεται κ9-
τω CπV τV σηµερινV « Ωδε_$ν  AθηνNν».

ΣYNT. �E?ει &ριστικ�ς JεJαιωθ>, %τι πρ!κειται γι� τ* περ7φηµ	 Λ�κει	 τ	) �Aριστ	τDλ	υς;
E.Λ.: Nα,. Πρ;κειται γιL τ'ν παλα,στρα τ$< γυµνασ,$υ τ$< Λυκε,$υ. Eiναι {να τερ9στι$ κτAρι$

µ: π$λW µεγ9λη αhλA, π$W περιH9λλεται CπV στ$Dς. ΠρVς Oλες τPς πλευρ:ς τ$υ @κτε,ν$νται αsθ$υσες.
IH Cρ=ιτεκτ$νικ' κ9τ$ψη τ$< κτηρ,$υ δε,=νει, Oτι πρ;κειται γιL µ,α παλα,στρα τριNν καP πλD$ν
στρεµµ9των. oEνα τDτ$ι$ κτAρι$ πρDπει νL CνAκ�η σ’ {να π$λW µεγ9λ$ γυµν9σι$. Γνωρ,X$υµε Cπ’ τPς
πηγDς, Oτι στ'ν Cνατ$λικ' πλευρL τSς  AθAνας, Oπ$υ lταν τV Λ5κει$, \πSρ=ε καP τV γυµν9σι$ τ$<
Λυκε,$υ. KαP δ:ν lταν {να µ;ν$ κτAρι$, {νας περιωρισµDν$ς =Nρ$ς, CλλL µ,α @κτεταµDνη περι$=A,
{να πρ$9στι$ τNν  AθηνNν στ'ν Cνατ$λικ' πλευρ9, κ$ντL στVν π$ταµV  Iλισσ;.  Aπ’ τPς Cρ=:ς τ$<
5$υ αTNνα εi=ε =ρησιµε5σει καP kς =Nρ$ς τ$< dερ$< τ$< Λυκε,$υ  Aπ;λλων$ς, Cπ’ τVν Rπ$_$ πSρε
καP τ’ Kν$µ9 τ$υ. Γνωρ,X$υµε Cπ’ τVν �εν$φNντα καP τVν  Aριστ$φ9νη, Oτι =ρησ,µευε καP kς =Nρ$ς
γιL τ'ν @G9σκηση τNν  Aθηνα,ων RπλιτNν καP dππDων καP Oτι \πSρ=ε @κε_ καP τV περ,φηµ$ γυµν9-
σι$, {να Cπ’ τL τρ,α γυµν9σια τSς  AθAνας.

ΣYNT. T� aλλα δ�	 π	) εRρ7σκ	ντ	;
E.Λ.: vHταν τSς  Aκαδηµ,ας τ$< Πλ9των$ς καP τ$< Kυν$σ9ργ$υς.
ΣYNT. Π!τε Lδρ�θηκε τ* Hν λ!γ{ω γυµν�σι	;
E.Λ.: oOλα τL γυµν9σια, Oπως φα,νεται Cπ’ τPς πηγDς, dδρ5θηκαν τ'ν @π$=' τNν ΠεισιστρατιδNν

x καP τ$< sδι$υ τ$< Πεισιστρ9τ$υ.
ΣYNT. Γιατ� τ� γυµν�σια ,νεγε7ρ	ντ	 Hκτ*ς τ�ν τει?�ν τ>ς π!λης;
E.Λ.: uEπρεπε νL εiναι σ: περι$=:ς CλσFδεις, νL γ,νωνται τL µαθAµατα καP Y γυµναστικ' στ' σκιL

καP νL \π9ρ=�η νερV γιL τPς Cν9γκες τNν @κπαιδευ$µDνων. Γι’ αhτV καP τV Λ5κει$ lταν κ$ντL στVν
 IλισσV π$ταµ;.  AλλL καP Cπ’ τ'ν fλλη πλευρ9 τ$υ, τ' H$ρει$δυτικA, περν$<σε R π$ταµVς IHριδα-
ν;ς, π$W σ5µφωνα µ: τL Cρ=α_α κε,µενα εi=ε τPς πηγDς τ$υ στVν ΛυκαHηττ;. ΣτL γυµν9σια τSς @π$=Sς
@κε,νης gκαναν $d gφηH$ι καP τ' στρατιωτικA τ$υς @κπα,δευση. KατL τ'ν ρωµαϊκ' περ,$δ$ πλD$ν
τL γυµν9σια µπSκαν @ντVς τNν τει=Nν τSς π;λης. KαP εiναι π$λW σηµαντικ' αhτ' Y CνασκαφA, γιατP
γιL πρFτη φ$ρL Rρι$θετε_ται Y περι$=' τ$< Λυκε,$υ, Cφ$< µD=ρι σAµερα δ:ν γνωρ,Xαµε CκριHNς
π$< Hρισκ;ταν.

ΣYNT. Πρ!σφατα � κ. Παρλαµl, � διευθ�ντρια ,ρ?αι	τ�των τ	) �Yπ	υργε7	υ Π	λιτισµ	), κα-

TI EIΠE ΣTON «∆» H APMO∆IA APXAIOΛOΓOΣ
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τ�γγειλε δηµ	σ7ως τ8ν ,παρ�δεκτη καθυστDρηση τ�ν Hργασι�ν διαµ!ρφωσης τ	) ,ρ?αι	λ	γικ	) ?=-
ρ	υ τ	) Λυκε7	υ. OL Hργασ7ες σταµ�τησαν ,π* Iλλειψη Hλα?7στων ?ρηµ�των, 20 Yκατ	µµυρ7ων %πως
ε+πε. �EπιτρDπεται, κυρ7α Λυγκ	�ρη, πρ	κειµDν	υ γι� dνα τ!σ	 H#αιρετικ>ς σηµασ7ας ε[ρηµα, π	U πρ	-
κ�λεσε παγκ!σµι	 HνδιαφDρ	ν, ν� διακ!πτεται � ,#ι	π	7ησ� τ	υ γι� τDτ	ι	υς εKτελεZς λ!γ	υς;

E.Λ.: Kατ’ Cρ=Lς νL σmς πN, Oτι τελικL \π$γρ9φηκε Y σ5µHαση µ: τV µελετητικV γραφε_$, π$W CνD-
λαHε τ' µελDτη διαµ;ρφωσης καP συντAρησης τNν Cρ=α,ων.

ΣYNT. Xρει�στηκε %µως πρ�τα � καταγγελ7α...
E.Λ.: ∆υστυ=Nς Cκ;µη δ:ν µπ$ρ$<µε νL Cπ$φ5γ$υµε αhτL τL πρ9γµατα. Π9ντως $d Cνασκαφικ:ς

@ργασ,ες συνε=,στηκαν �ς τFρα καν$νικ9. IH µελDτη διαµ;ρφωσης Oµως πρ9γµατι καθυστDρησε {να
=ρ;ν$ περ,π$υ. NL GDρετε, Oτι τV σηµαντικFτερ$ δ:ν εiναι νL φDρ�ης στV φNς τL Cρ=α_α, CλλL νL τL
συντηρAσ�ης, νL τL διατηρAσ�ης.

TV πρ;Hληµα µ: τ'ν  AθAνα εiναι, Oτι Hρ,σκεται σAµερα π9νω στ'ν Cρ=α,α π;λη, γι’ αhτV Y Cνα-
σκαφ' καP Y διαµ;ρφωση τNν Cρ=αι$λ$γικNν =Fρων εiναι @GαιρετικL δ5σκ$λη.

Παν. Λ. K�υHαλ,κης
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IH φιλ$σ$φ,α τ$<  Aριστ$τDλ$υς περP =ρ;ν$υ δ5ναται νL θεωρηθ�S kς συ-
µπληρωµατικ' καP πρ$ηγµDνη µ$ρφ' τSς φιλ$σ$φ,ας τ$< Πλ9των$ς (Hλ. «∆αυ-
λ;ν», τ. 210). T$<τ$ παρL τ'ν κλασσικ'ν fπ$ψιν, Oτι Y Cριστ$τDλει$ς φιλ$σ$-
φ,α διαφDρει ριXικL τSς πλατωνικSς.  EκτενS Cν9λυσιν 15 σελ,δων τSς @νν$,-
ας τ$< =ρ;ν$υ Cναπτ5σσει R θαυµαστVς  Aριστ$τDλης εTς τL Φυσικ� τ$υ. IO
 Aριστ$τDλης διδ9σκει, Oτι τV @λ9=ιστ$ν µDρ$ς τ$< =ρ;ν$υ εiναι τV «ν<ν», δη-
λαδ' & Yκ�στ	τε παρ`ν ?ρ!ν	ς. ΣAµερα θL @λDγαµεν Oτι τV «ν<ν» εiναι τV
quantum, τ* στ	ι?εZ	ν τ	) ?ρ!ν	υ τSς Cριστ$τελε,$υ φιλ$σ$φ,ας, δι;τι πmν
«ν<ν» εiναι Cδια,ρετ$ν καP K=ι Cναγκα_α sσ$ν πρVς fλλα «ν<ν». ΠερP τ$< µε-
γDθ$υς τ$< «ν<ν» R  Aριστ$τDλης δ,δει @λα=,στην πληρ$φ$ρ,αν.  Eπ,σης λDγει
µDν, Oτι $hδ:ν @κ τNν «ν<ν» συµπ,πτει µ: {τερ$ν «ν<ν», πλ'ν Oµως δ:ν καθ,-
σταται σαφDς, @Lν Y διαφ$ρL εiναι «τ$πικ'» x $hσιFδης, συστατικA.

Eiναι CG,α θαυµασµ$< Y µεθ	δικ!της καP Y ,κριJ	λ	γ7α καP Y g#υδDρκεια
τ$<  Aριστ$τDλ$υς εTς τ'ν πρ$σπ9θει9ν τ$υ νL Rρ,σ�η τ'ν gνν$ιαν τ$< =ρ;ν$υ.
Πρ$κειµDν$υ νL πρ$σεγγ,σ�η τ'ν gνν$ιαν τ$< =ρ;ν$υ, Cναπτ5σσει συλλ	γι-
στικ8ν µDθ	δ	ν, Y Rπ$,α Cπ$τελε_ σAµερα τ'ν H9σιν τSς θεωρ7ας ,π	δε7#εως
τSς Tσ;τητ$ς δ5$ δ$θDντων συν;λων A καP B εTς τV πλα,σι$ν τSς θεωρ7ας τ�ν
συν!λων. Π.=. τV πρNτ$ν HSµα συν,σταται εTς τ'ν Cπ;δειGιν, Oτι τV σ�ν	λ	ν X
(=ρ;ν$ς) ε+ναι Rπ	σ�ν	λ	ν τ	) N (ν<ν). TV δε5τερ$ν HSµα συν,σταται εTς τ'ν
Cπ;δειGιν, Oτι τ* σ�ν	λ	ν N ε+ναι Rπ	σ�ν	λ	ν τ	) X. (Od σ=Dσεις α) X � N καP
H) X � N Cπ$τελ$<ν τ'ν Cπ;δειGιν τSς σ=Dσεως X = N).

Γρ9φει R  Aριστ$τDλης: «...Φανερ*ν δ; κα� %τι εiτε ?ρ!ν	ς µ8 εiη, τ* ν)ν 	Kκ
�ν εiη, εiτε τ* ν)ν µ8 εiη, ?ρ!ν	ς 	Kκ �ν εiη». [ Aφ’ ̂ νVς µDν:  ELν R =ρ;ν$ς (X)
δ:ν εiναι \π$σ5ν$λ$ν τ$< ν<ν (N), τ;τε δ:ν \π9ρ=ει =ρ;ν$ς.  Aφ’ ^τDρ$υ δD:
 ELν τV «ν<ν» δ:ν εiναι \π$σ5ν$λ$ν τ$< =ρ;ν$υ, τ;τε δ:ν \π9ρ=ει «ν<ν»]. Mε-
τατρDπων περαιτDρω τ'ν fρνησιν εTς κατ9φασιν g=ω:  ELν R =ρ;ν$ς εiναι \π$-
σ5ν$λ$ν τ$< «ν<ν» (X � N), τ;τε \π9ρ=ει =ρ;ν$ς.  ELν τV «ν<ν» εiναι \π$σ5-
ν$λ$ν τ$< =ρ;ν$υ (N � X), τ;τε \π9ρ=ει «ν<ν».

 EG αhτNν τNν δ5$ @GισFσεων {πεται, Oτι R =ρ;ν$ς εiναι «ν<ν» καP «ν<ν» εiναι
=ρ;ν$ς, N = X. ∆$θDντ$ς συν;λ$υ @κ «ν<ν» δυν9µεθα διL τSς Yν=σεως αhτNν
νL κατασκευ9σωµε τVν µακρ	σκ	πικ*ν ?ρ!ν	ν (XMακρ	σκ	πικ!ς = UNν). IH {νωσις
αhτ' τNν «ν<ν» Cπ$τελε_ τVν µεγ9λης κλ,µακ$ς =ρ;ν$ν. O�τ$ς γ,νεται αTσθητVς
εTς τ'ν καθηµεριν'ν XωAν. IO =ρ;ν$ς αhτVς συµπ,πτει µ: τVν =ρ;ν$ν τ$< Πλ9-
των$ς, kς $�τ$ς πρ$κ5πτει @κ τSς κινAσεως τ$< σ5µπαντ$ς.

Συγκρ,ν$ντες τVν RρισµVν τ$< µακρ$σκ$πικ$< =ρ;ν$υ τ$< Πλ9των$ς (Hλ.
«∆αυλ;ν», τ. 210) πρVς τVν Rρισµ;ν τ$< µικρ$σκ$πικ$< =ρ;ν$υ τ$<  Aριστ$τD-

IH gνν$ια «ν<ν» τ$<  Aριστ$τDλ$υς
καP R =ρ;ν$ς τSς KHαντικSς θεωρ,ας
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λ$υς CντιλαµHαν;µεθα CµDσως τ'ν κατ’ εhθε_αν συγγDνειαν αhτ$<, sσως µ9λι-
στα τ'ν ταυτ;τητα τNν Cπ;ψεων Πλ9των$ς -  Aριστ$τDλ$υς kς πρVς τ'ν πρ$-
Dλευσιν τ$< =ρ;ν$υ, παρL τ'ν Cντ,θεσιν τ$<  Aριστ$τDλ$υς πρVς τVν Πλ9τωνα.

JO 1Aριστ�τ3λης PσφαλNς PνεZ2τησε ν3�ν, διαφ�ρετικ$ν eρισµ$ν τ�@ Lρ;ν�υ,
δι;τι διηρεQνησε oLι τ$ σQν�λ�ν τ�@ Lρ;ν�υ Pλλ? τ$ στ�ιLε��ν αUτ�@, τ$ «ν@ν».
1Aλλ,, SπειδK e eρισµ$ς τ�@ Πλ,των�ς (�ν καG εpδικK περ'πτωσις τ�@ Sντα@θα
διδ�µ3ν�υ eρισµ�@) �τ� bρθ;ς, Pναγκα'ως συγγενεQ�υν �X eρισµ�G τNν δQ� µε-
γ,λων φιλ�σ;φων, 1Aριστ�τ3λ�υς καG Πλ,των�ς.

T* µ;ν γ7γνεσθαι τ	) Πλ�των	ς, σ?ηµατ	π	ι	�µεν	ν ,π	κλειστικ� µDσ{ω τ�ν
,λληλεπιδρ�σεων τ�ν στ	ι?ε7ων τ>ς φ�σεως, πραγµατ	π	ιεZται εTς τ'ν µεγ9-
λην κλ,µακα τ$< σ5µπαντ$ς, τ* δ; ν)ν τ	) �Aριστ	τDλ	υς, τV Rπ$_$ν @κ τSς φ5-
σεFς τ$υ καP τ$< τρ;π$υ δηµι$υργ,ας τ$υ τυγ=9νει Cδια,ρετ$ν, ,π	τελεZ τ*
,ρ?Dτυπ	ν τ>ς φυσικ>ς παρατηρ�σεως.  Aµφ$τDρων τNν φιλ$σ;φων Hασικ'
πρ$ϋπ;θεσις εTς τVν RρισµVν τ$< =ρ;ν$υ εiναι, Oτι Y παρατAρησις αhτ' γ,νε-
ται expressis verbis εTς τVν Πλ9τωνα, CλλL σιωπηρNς εTς τVν  Aριστ$τDλη.

 Aπ$τελε_ CGι$θα5µαστ$ν γεγ$ν;ς, Oτι R  Aριστ$τDλης κατFρθωσε νL δια-
HλDψ�η, Oτι =ρ;ν$ς fνευ παρατηρAσεως δ:ν ν$ε_ται. O|τω κατασκευ9Xει R  Aρι-
στ$τDλης τ'ν συνδD$υσαν RδVν µεταGW τSς κλασσικSς φυσικSς τ$< Nε5των$ς
καP τSς κHαντικSς θεωρ,ας τ$< X9ιXεµπεργκ καP τ$< Σρα,ντινγκερ. IO X9ιXε-
µπεργκ, R µDγας θαυµαστ'ς καP γνFστης τNν Cρ=α,ων IEλλAνων φιλ$σ;φων,
διετ5πωσε τ'ν θεωρ,αν, καθ’ �ν µ;ν$ν παρατηρAσιµα µεγDθη (observables) x
{τερα, µαθηµατικNς συνδε;µενα πρVς τα<τα, πρDπει νL Cπ$τελ$<ν Cντικε,µε-
ν$ν @ρε5νης εTς τ'ν φυσικAν.

 AλλL πmσα στ$ι=ειFδης παρατAρησις συνδDεται πρVς στ$ι=ε_$ν τι τ$< πλα-
τωνικ$< γ7γνεσθαι καP πραγµατ$π$ιε_ται µ;ν$ν @ντVς τ$< Cριστ$τελε,$υ «ν<ν».
T$<τ$ συµHα,νει µDσ�ω τNν µεταH$λNν φυσικNν τινων µεγεθNν συν$δευ;ντων
π9ντ$τε τ'ν Hκπ	µπ8ν µην�µατ	ς (φωτ$ν,$υ x σωµατιδ,$υ) πρVς αTσθητAρι$ν
Kργαν$ν τ$< παρατηρητ$< x καταλλAλ$υ Cνι=νευτ$< σωµατ,ων x φωτ$ν,ων,
κH9ντων τSς �λεκτρ$µαγνητικSς Cκτιν$H$λ,ας. ∆Dν εgναι δυνατK [ διεRαγωγK
παρατηρ2σεως wπ$ παρατηρητ�@ ��τε εpς τ$ παρελθ$ν ��τε εpς τ$ µ3λλ�ν. Πα-
ρατ2ρησις εgναι δυνατK µ;ν�ν εpς τ$ ν@ν. TV =ρ$νικVν δι9στηµα µιmς στ$ι=ει-
Fδ$υς παρατηρAσεως (τ$< γ7γνεσθαι κατL Πλ9τωνα) εiναι τV ν<ν τ$<  Aρι-
στ$τDλ$υς, τV στ$ι=ε_$ν =ρ;ν$υ τ´.

Πρ$κ5πτει Oθεν @κ τSς Cναλ5σεως τNν RρισµNν τ$< =ρ;ν$υ, π$W gδωσαν $d
Πλ9των καP  Aριστ$τDλης, Oτι αhτ$P εiναι CπV Cπ;ψεως λ$γικSς καP φυσικSς
µερικNς Tσ$δ5ναµ$ι. T$< Πλ9των$ς µακρ	σκ	πικ!ς, τ$<  Aριστ$τDλ$υς µι-
κρ	σκ	πικ!ς. Od δ5$ φιλ;σ$φ$ι πρ$DτρεGαν τSς @π$=Sς των κατL περ,π$υ 2500
gτη. Od Rρισµ$, των περP =ρ;ν$υ Cπ$τελ$<ν τ'ν H9σιν πρVς RρισµVν τ$< =ρ;-
ν$υ εTς τ'ν σ5γ=ρ$ν$ν φυσικAν. O|τω κατDστη δυνατ' Y λ5σις τNν παραδ;Gων
τSς κHαντικSς θεωρ,ας.

ETς τV Σ=. 1 συγκεντρ$<νται τL κ5ρια =αρακτηριστικL τNν RρισµNν =ρ;ν$υ
@κε,νων, $d Rπ$_$ι διεµ;ρφωσαν τ'ν σκDψιν εTς τ'ν φιλ$σ$φ,αν καP τ'ν @πιστA-
µην.
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Παρατηρ$<µεν Oµως, Oτι τV «ν<ν» τ$<  Aριστ$τDλ$υς πρ$σδ,δει τρ,α HασικL
=αρακτηριστικL εTς τ'ν δ$µ'ν τ$< =ρ;ν$υ:

α) IΩς πρ$ϊVν διαν$Aσεως τ$< CνθρFπ$υ κατL τ'ν παρατAρησιν µεταH$λSς
τιν;ς g=ει πεπερασµDνην δι9ρκειαν. Ohδεµ,α φυσικ' µεταH$λ' =ωρε_ εTς =ρ;-
ν$ν µηδενικSς διαρκε,ας (Βergson).

H) IO Cριστ$τDλει$ς =ρ;ν$ς - @ν CντιθDσει πρVς τVν =ρ;ν$ν τ$< Newton - εiναι
CναφανδVν στατικ*ς καP δ:ν ρDει. Στερε_ται δυναµικSς καP δ:ν κινε_ται, δι;τι
τV «ν<ν» δ:ν δεικν5ει $3τε πρVς τV µDλλ$ν $3τε πρVς τV παρελθ;ν. TV «ν<ν» εiναι
τV παρ*ν καP συνιστ�m τVν @νεστNτα =ρ;ν$ν. KατL τ$<τ$ πρ$DτρεGεν τSς εTδικSς
θεωρ,ας τSς σ=ετικ;τητ$ς τ$<  Aινστ9ιν, H9σει τSς Rπ$,ας CπDδειGεν R γρ9-
φων µαθηµατικNς, Oτι R ?ρ!ν	ς δ;ν ρDει, Hφ’ %σ	ν & ?�ρ	ς δ;ν ρDει, ,λλ� �ρε-
µεZ.

γ) ∆$θε_σα σειρL π$λλNν «ν<ν» δ5ναται νL εiναι x νL µ' εiναι συνε='ς καP
Y τ$π$λ$γ,α τ$< =ρ;ν$υ παραµDνει Cν$ικτA.

K.H. ΣQρ�ς
τ. πρ5τανις Πανεπιστηµ,$υ ΠατρNν

[Σ9 πρσε;9ς τε�;ς τ� «∆αυλ�»: O? συγκριτικ9ς παρατηρ�σεις :π+
τ@ν περ+ ;ρ�νυ φιλσφι@ν. – T1 «B.λς τ� Xρ�νυ».]
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ΠλατωνικVς Συνε=Aς, διαιρετ;ς, µ: Cρ='ν καP τDλ$ς (πιθανNς)
=ρ;ν$ς

 Aριστ$τDλει$ς ... ΣειρL «ν<ν». Στ9σιµ$ς, Cδια,ρετ$ς, τµηµατικNς
=ρ;ν$ς συνε=Aς, µ: Cρ='ν καP τDλ$ς...

Παγκ;σµι$ς ... Συνε=Aς, µ: ρ$Aν, =ωρPς Cρ=Aν, τDλ$ς x HDλ$ς,
=ρ;ν$ς τ$< @π’ fπειρ$ν διαιρετ;ς...

Newton
ΦυσικVς =ρ;ν$ς  Aσυνε=Aς, µ: Cρ=Aν, τDλ$ς καP HDλ$ς, 

τNν κH9ντων fνευ ρ$Sς, Cδια,ρετ$ς, στ$ι=ε_α πεπερασµDν$υ Cριθ. µηκNν...
Mακρ$σκ$πικVς  Aρ=' πρV � 15 δPς @τNν, τDλ$ς ?, συνε='ς,
φυσικVς =ρ;ν$ς διαιρετ;ς, HDλ$ς.

Σ?>µα 1. �Oρισµ	� ?ρ!ν	υ. �O ,ριστ	τDλει	ς ?ρ!ν	ς ε+ναι µικρ	σκ	πικ*ς κα�
,π	τελεZται Hκ τ	) «ν)ν» µιlς παρατηρ�σεως. �O ?ρ!ν	ς τ	) Πλ�των	ς &ρ7:ε-
ται J�σει τ>ς παγκ	σµ7	υ µεταJ	λ>ς κα� περιλαµJ�νει τ* σ�ν	λ	ν τ�ν «ν)ν»
δ	θDντ	ς παρατηρητ	), ,ναφερ	µDνων ε\ς πλ>θ	ς παρατηρ�σεων. �O παγκ!-
σµι	ς ?ρ!ν	ς τ	) Newton ε+ναι ,νε#�ρτητ	ς παρατηρ�σεως κα� ρDει &µαλ�ς. �O
φυσικ*ς ?ρ!ν	ς τ�ν κJ�ντων ε+ναι ,συνε?�ς, ?ωρ�ς ρ	�ν. �O µακρ	σκ	πικ*ς φυ-
σικ*ς ?ρ!ν	ς, ,π	τελεZ τ8ν dνωσιν (κατ� τ8ν θεωρ7αν τ�ν συν!λων) τ�ν «ν)ν»

τ	) παρατηρητ	) κα� συµπ7πτει Hν µDρει πρ*ς τ*ν ?ρ!ν	ν τ	) Πλ�των	ς.



T$ Συν3δρι� τ�@ Bερ�λ'ν�υ (1878)
ΣτPς 19 ΦεHρ$υαρ,$υ 1878 \πεγρ9φη Y ΣυνθAκη τ$< IAγ,$υ Στεφ9ν$υ

(πρ$9στι$ν CπD=$ν 16 =ιλι;µετρα CπV τ'ν Kωνσταντιν$5π$λιν), π$W CνD-
τρεπε τPς µD=ρι τ;τε Tσ$ρρ$π,ες τNν συµφερ;ντων τNν µεγ9λων δυν9µε-
ων στ'ν  Oθωµανικ' Ahτ$κρατ$ρ,α. IH κατL κρ9τ$ς ν,κη τSς Pωσ,ας, Y
^δρα,ωσις H$υλγαρικ$< κρ9τ$υς µ: gG$δ$ν στV ATγα_$ µDσbω Θρ9κης καP
Mακεδ$ν,ας, καθ�ς καP Y πρ$Fθησις τNν PFσων πρVς τ'ν  EγγWς  Aνα-
τ$λ' CπV τ'ν  Aρµεν,α δ:ν lταν δυνατVν ν’ CφAσ$υν τPς µεγ9λες δυν9-
µεις Cδρανε_ς. M;ν$ν π$W R Cριθµ;ς τ$υς g=ει διευρυνθS.

ΣτV ΣυνDδρι$ τ$< Bερ$λ,ν$υ συµµετε_=ε καP Y IEλλ9ς, @κρ$σωπηθε_σα
CπV τVν \π$υργV  EGωτερικNν Θε;δωρ$ ∆ηλιγι9ννη καP τVν πρDσHυ στV
Bερ$λ_ν$  AλDGανδρ$ PαγκαHS, K=ι kς @µπλε=θε_σα στVν π;λεµ$ν, CλλL
kς g=$υσα ν;µιµ$ συµφDρ$ν καP µετL CπV Cπα,τησιν τSς Γερµαν,ας, τSς
Ahστρ,ας, τSς Γαλλ,ας καP κυρ,ως τSς  Aγγλ,ας. uAλλη µ,α φ$ρL Y IEλλLς
εi=ε CδρανAσει σ: γεγ$ν;τα, π$W Cνεστ9τωσαν τL Bαλκ9νια. KαP Oµως R
π$λιτικVς κ;σµ$ς τSς IEλλ9δ$ς @γκα,ρως εi=ε πρ$ειδ$π$ιηθS CπV τV 1870.
T;τε R πρDσHυς στ' Pωσ,α Mmρκ$ς ∆ραγ$5µης σ: τηλεγρ9φηµα - \π;-
µνηµα @πληρ$φ$ρ$<σε τ'ν κεντρικ'ν δι$,κησιν περP τNν πανσλαHικNν
HλDψεων τSς Pωσ,ας στL Bαλκ9νια. MεταGW δ: τNν Cναφερ$µDνων, Oπως
τV µεταφDρει R Σπ. MαρκεX,νης στ'ν Π	λιτικ8ν �Iστ	ρ7αν τ>ς NεωτDρας
�Eλλ�δ	ς, @τηλεγρ9φησε: «N$µ,Xω, Oτι πρDπει νL πρ$ετ$ιµασθNµεν, �στε
νL µ' µε,νωµεν wπλNς παρατηρητα,, @Lν R π;λεµ$ς @κραγ�S εTς τ'ν ∆5-
σιν...  Oφε,λ$µεν Oµως νL σκεφθNµεν Oτι, @Lν Y εTρAνη διαταρα=θ�S $3τε
τV KρητικVν XAτηµα θL λυθ�S εhν$ϊκNς δι’ Yµmς $3τε $d \π$τελε_ς εTς τ$Wς
T$5ρκ$υς Xριστιαν$P θL δυνηθ$<ν νL @πιτ5=$υν τι τV @πωφελDς». TV τP
gγινε µD=ρι τV 1875, π$W GDσπασε Y κρ,σις στL Bαλκ9νια, εiναι γνωστ;:
Cπ$λ5τως τ,π$τε. Od π$λιτικ:ς δυν9µεις τSς =Fρας δεµDνες στL συµφD-
ρ$ντα τNν uAγγλων, π$W @πιθυµ$<σαν τ'ν Cκεραι;τητα τSς  OθωµανικSς
Ahτ$κρατ$ρ,ας, �κ$λ$5θησαν φιλειρηνικ'ν π$λιτικA, @ρ=;µενες σ: πλA-
ρη Cντ,θεσιν µ: τVν λα;ν, π$W δ:ν gπαυε µ: λαϊκ:ς @κδηλFσεις νL Xητ�m
συµµετ$='ν στL γεγ$ν;τα.

T'ν gκρηGιν @παναστατικ$< κινAµατ$ς τV καλ$κα,ρι τ$< 1875 στ'ν
 EρXεγ$H,νη �κ$λ$5θησαν παρ;µ$ια στ'ν ΣερH,α, Mαυρ$H$5νι$, P$υ-
µαν,α καP B$υλγαρ,α. XαρακτηριστικV δ: τNν συγκρ$5σεων lταν $d �µ;-
τητες, π$W διεπρ9=θησαν CπV Oλα τL µDρη. Od πρ$σπ9θειες γιL Cνακω='
τSς Pωσ,ας, τSς Ahστρ,ας καP τSς Γερµαν,ας πρ$σDκρ$υσαν στPς Cντι-
δρ9σεις τSς  Aγγλ,ας, π$W �κ$λ$5θει φιλ$τ$υρκικ' π$λιτικA. Od ν,κες τNν
T$5ρκων καP Y πρ$$πτικ' νL @πανDλθ�η Y ΣερH,α \πV τVν σ$υλτmν$ πρ$-



εκ9λεσαν τ'ν @πDµHασιν τ$< τσ9ρ$υ, καP στPς 20  OκτωHρ,$υ 1876 \πε-
γρ9φη Cνακω=A. IH κυHDρνησις  Aλ. K$υµ$υνδ$5ρ$υ παρL τ'ν αsτησιν
συνδρ$µSς CπV τ$Wς ΣDρH$υς @τAρησε $hδDτερη στ9σιν. AhτV @GFργισε
τVν λαVν καP στPς 19 ΣεπτεµHρ,$υ 1876 @πραγµατ$π$ιAθηκε µεγ9λη συ-
γκDντρωσις στ'ν Πν5κα, π$W µεταGW τNν RµιλητNν lταν καP R Kων. Πα-
παρρηγ;π$υλ$ς, π$W Cπ�Aτησε CπV τ'ν κυHDρνησιν νL πρ$παρασκευασθ�S
π$λεµικL Y =Fρα. IO  Aλ. K$υµ$υνδ$<ρ$ς \πV τV H9ρ$ς τSς λαϊκSς πιD-
σεως �ναγκ9σθη νL συγκαλDσ�η τ'ν B$υλAν.

 Hκ$λ$5θησε περ,$δ$ς κυHερνητικSς Cστ9θειας {ως τVν δι$ρισµVν
$Tκ$υµενικSς κυHερνAσεως \πV τVν �ρωα τ$< ’21 Kωνσταντ_ν$ν Kαν9-
ρη στPς 26 Mα�$υ 1877, @ν�N εi=ε Gεσπ9σει R ρωσ$τ$υρκικVς π;λεµ$ς. Στ'ν
$Tκ$υµενικ' κυHDρνησιν συµµετε_=αν Oλα τL κ;µµατα πλ'ν τ$< ∆ηµ.
B$5λγαρη. IH αTτ,α τSς µ' κλAσεως τ$< B$5λγαρη στ'ν κυHDρνησιν φα-
νερFνεται ε3γλωττα στ'ν �Iστ	ρ7α τ	) �Eλληνικ	) �Eθν	υς τSς  Eκδ$-
τικSς  AθηνNν. ∆ιαH9X$υµε: «M; τ* B	�λγαρη Hπικ	ινων	)σαν ,π* τ*
φθιν!πωρ	 τ	) 1875 	L ΣDρJ	ι Hθνικιστ;ς κα� µDσ<ω αKτ�ν � σερJικ8 κυ-
JDρνηση. Στ� µDσα Mαρτ7	υ τ	) 1876, [στερα ,π* µακρ� ,λληλ	γραφ7α
µ; τ* B	�λγαρη, Iφθασε στ8ν �Aθ�να & Mιλ	)τιν Γκαρασ�νιν, ,πεσταλ-
µDν	ς τ>ς σερJικ>ς κυJερν�σεως, γι� ν� Hπιδι=#hη Hπαφ8 µ; τ8ν Yλλη-
νικ8 κυJDρνηση. �O K	υµ	υνδ	)ρ	ς τ*ν δD?θηκε µυστικ�, ,λλ� γνωρ7-
:	ντας τ8ν ,π!λυτη ,ντ7θεση τ	) Jασιλιl Γεωργ7	υ πρ*ς &π	ιαδ�π	τε
\δDα Jαλκανικ>ς συµπρ�#εως, περιωρ7σθηκε ν� Hπαναλ�Jhη τ8 γνωστ8
γραµµ8 	Kδετερ!τητ	ς τ>ς κυJερν�σε=ς τ	υ». M: fλλα λ;για Oπ$ι$ς εi=ε
@κδηλωθS \π:ρ τSς @µπλ$κSς τSς IEλλ9δ$ς στL γεγ$ν;τα, Cπεκλε,ετ$ τSς
κυHερνAσεως. 

T'ν 1η  I$υλ,$υ 1878 \πεγρ9φη τελικL Y ΣυνθAκη τ$< Bερ$λ,ν$υ. oOλες
$d Hαλκανικ:ς =Nρες εi=αν �φDλη. TV Mαυρ$H$5νι$ διπλασι9σθηκε σ=ε-
δ;ν· Y ΣερH,α CπDκτησε νDα @δ9φη πρVς N;τ$ν· Y B$υλγαρ,α κατDστη
CνεG9ρτητη, gστω καP =ωρPς διDG$δ$ν στV ATγα_$· Y Pωµυλ,α Cνακηρ5-
=θηκε αhτ;ν$µη περι$=A· Y µ;νη =ωρPς κDρδη @στ9θη Y P$υµαν,α, π$W
@πανDκτησε τελικL τ'ν BεσσαραH,αν· Y Ahστρ,α πρ$σAρτησε τ'ν B$σν,α
-  EρXεγ$H,νη· Y  Aγγλ,α µ: διµερS συµφων,α CπDκτησε τ'ν K5πρ$· Y δ:
Pωσ,α εi=ε µηδαµινL κDρδη µ: κ9π$ια @δ9φη στ'ν  Aσ,α. ΓιL τ'ν IEλλ9-
δα @πιφυλ9=θηκε Y πρ$σ9ρτησις τSς Θεσσαλ,ας, CλλL µ: σ5ν$ρα π$W θL
καθωρ,X$ντ$ µ: Cπευθε,ας συν$µιλ,ες µ: τ'ν T$υρκ,αν· καP γιL τ'ν KρA-
τη συνεφωνAθη καθεστ�ς τ$πικ$< κ$ιν$H$υλ,$υ, Oπ$υ $d =ριστιαν$P θL
εi=αν πλει$ψηφ,αν καP θL διωρ,Xετ$ =ριστιανVς δι$ικητAς.

1Aκεσdς
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1AρLα'α καG νεTτερη JEλλ,δα
∆;ν ε+ναι dνα κ	ιν* πρ!Jληµα συνηθισµDνων κρατ�ν µ; κ�π	ια Lστ	ρ7α.

�Eδ� I?	µε µι� τερ�στια Lστ	ρικ8 ,π!σταση, �ν πι�σωµε ,π* τ� �Oρφικ�
κα� dναν π	λιτισµ* π	U %µ	ι! τ	υ δ;ν γDννησε � Γ>, γι� ν� καταλ�#ωµε
µDσα ,π* περιπDτειες στ* σ�µερα. Φιλ	σ	φ7α, TD?νη κα� �Eπιστ�µη. �O
aνθρωπ	ς γι� πρ=τη φ	ρ� φ	ρ�ει τ� Pραι!τερ� τ	υ πνευµατικ� ρ	)?α.

VOµως & Πλαν�της περιστρDφεται κα� κατ� 24ωρ	 κα� κατ� Iτ	ς. Σκ	-
τειν8 κα� ,πρ	σδι!ριστη � π	ρε7α µας σ�ν ^ντα, µDσα σ’ dναν κ!σµ	 µ;
,πρ	σδι	ριστ7α, µ; Rπερπ�δηση τ	) ν!µ	υ τ>ς διατ�ρησης τ>ς HνDργει-
ας (τ* τ7µηµα δηλαδ�), τ	) φ	Jερ	) αKτ	) ν!µ	υ π	U δ;ν κ�νει καµµι�
π7στωση (στ* µεγ�κ	σµ	)· κι �ν π.?. σ	) σωθ{> τ* κα�σιµ	, πετ�ντας τ	
πληρ=νεις Hπ� τ!π	υ στ	Uς νεκρ	θ�φτες. �A! ε+ναι 	L καλ�τερ	ι κλητ>ρες
τ	υ! ∆ηλαδ8 aλλ	ι ν!µ	ι στ* µεγ�κ	σµ	, aλλ	ι στ* µικρ!κ	σµ	. Kι Iτσι
� µ�ννα Φ�ση δ;ν ε+ναι 	|τε Hντελ�ς πρ	σδιωρισµDνη 	|τε Hντελ�ς ,κα-
θ!ριστη. E+ναι Hλαστικ�, :ωνταν�, παι?νιδι�ρα, aπιαστη, aσωστη, ,π*
τρ	µερ8 µD?ρι να:ι�ρα. K�τι π	U δ;ν θ� καταλ�J	υν π	τ; 	L θρησκεZες.

OL µεγ�λ	ι καλλιτD?νες δ	ν	)νται, 	L φιλ!σ	φ	ι διερωτ�νται· «1EνxN εpς
τKν eδ;ν / lRω, �UδDν Pκ�Q�υν �X λα�'», %πως λDει & �Aλε#ανδριν!ς, γι�
ν� συµπληρωθ{> & ν!µ	ς τ>ς ,ντιφατικ!τητας, � Hλαστικ!της π	U λDγαµε.

Bγα7νει dνας �Hρ�κλειτ	ς κι ,π	θαυµ�:	ντας τ8 Φ�ση µ; τ8 µεγαλω-
σ�νη Yν*ς RπDρ	?	υ πλ�σµατ	ς, λDει: «τ? π,ντα ρε�». Πι�νει τ�ς καµπ�-
λες τ	) Σ�µπαντ	ς & Φειδ7ας κα� στ8 Zωφ!ρ	 τ	) Παρθεν�να, σ; µι� κα-
ταπληκτικ8 σ�νθεση φDρνει τ* Rπαρ#ιακ� aνω θρ{�σκ	ν πλασµατ�κι ν�
στρ	Jιλ7:εται σ’ dνα πανηγ�ρι :ω>ς.

VOµως στ8ν περιστρ	φ8 τ�ν ,#!νων τ	υ, στ8ν π7σω σκ	τειν8 πλευρ�,
& Πλαν�της µπα7νει στ*ν YJραι	?ριστιανισµ* γεµlτ	ς µισαλλ	δ	#7α, θρη-
σκευτικ* φανατισµ!, µικρ	ν	ϊκ!τητα, JαρJαρ!τητα. «OUκ3τι Φ��H�ς κα-
λQHην lLει...».

OL �Aγγλ	σ�#	νες, συνηθισµDν	ι ,π* τ�ς ,π	ικ7ες, φ	ρτ=ν	υν, λ;ς κα�
ε+ναι πατ�τες, τ* Rψηλ!τερ	 φ	ρτ7	 τ	) Πλαν�τη· κα� %σ	 δ;ν J	�λια#ε
στ* δρ!µ	 τ* µεταφDρ	υν σ�ν �Eλγ7νεια, δικ� τ	υς πλD	ν \δι	κτησ7α, %πως
λDνε, HκεZ π	U 	L δι�φ	ρ	ι LOYD 	\κ	ν	µικ	π	ι	)ν τ8ν µεγαλωσ�νη.
�Eστι δ7κης gφθαλµ!ς. OKδDπ	τε IJγαλαν 	|τε θ� Jγ�λ	υν καλλιτD?νη
πρ=τ	υ µεγDθ	υς· καταραµDν	ι ,π* τ8ν Lστ	ρ7α. N� µ8ν Hπιστραφ	)ν
π	τ; τ� συµπαντικ� αKτ� διακριτικ� τ	) Πλαν�τη, �ν &λ!κληρη � ,νθρω-
π!της δ;ν κλ�ψ{η γ	ερ� γι� τ* Iγκληµα. Πηδ�ντας, λ	ιπ*ν ,π* τ8ν
�Aρ?αι!τητα στ� κυκλ	τρ!νια, ,π* τ8ν θεωρ7α τ�ν KJ�ντα στ*ν YJραι-
	?ριστιανισµ* κα� ,π* τ	Uς �Aγγλ	σ�#	νες στ* παρ*ν (πλανηταρ?7α) I?	-
µε µεταJληθ> σD... πυρ	J�τες, ,ναστεν�ρηδες δηλαδ8 τ>ς Lστ	ρ7ας, δε-
δ	µDν	υ %τι πλησι�:ει � καταστρ	φ8 τ	) πλαν�τη ,π* τ8ν 	\κ	ν	µικ	-



π	7ηση, τ8ν ,?αλ7νωτη π	λιτισµικ� κα� τ8ν κατασπαταλ	)σα 	\κ	λ	γι-
κ�.

Σ’ αKτ* τ* πη?τ* σκ	τ�δι π	U Iρ?εται, � µ�ννα Φ�ση ,λ�θεια π�ς µlς
I?ει φτει�#ει; δ;ν µlς µDνει παρ� _φ8 κα� ,κ	�, γι� ν� «πι�σωµε» κι ,κ	�-
σωµε τ8 µ	υσικ� τ	υς. �Aκ	�στε, τ� λDνε 	L δικ	7 µας.

Kαταµεσ�ς ,π* τ*ν YJραι	?ριστιανισµ* Iρ?εται & Παπαδιαµ�ντης κι
,φ	) τ*ν H#	ρκ7σ{η παγανιστικ� κα� φθ�σ{η στ8ν _γι	σ�νη τ8ν πρωτ	-
γεν>, τ8ν &π	7α %λες 	L θρησκεZες καπηλε�τηκαν, µlς γεµ7:ει µυσταγω-
γ7α κα� ,ν�ταση. «Σ?ν ν? µKν εgLαν π�τD τελειωµ$ τ? π,θια κι �X καηµ�G
τ�@ κ;σµ�υ», ε+πε· κα� λ;ς κα� bταν σκυτ�λη, τ* πα7ρνει στ8ν κ	σµ	π	λ7-
τικη �Aλε#�νδρεια & KαJ�φης κα� µDσα ,π* τ8ν ταλαιπωρ7α κα� ,παγ!-
ρευση τ	) ?ριστιανισµ	), π	U στ8ν κ	ινων7α #εσπ	)ν σ�ν ,?αλ7νωτη �δ	-
ν� � ,π!Jλητη θDση κα� Rπ	κριτικ8 �θικ�, γρ�φ	ντας τ* µεγ�λ	 τ	υ π	7-
ηµα «πλησ'ασε σταθερ? πρ$ς τ$ παρ,θυρ�, κι ̀ κ�υσε µD συγκ'νησιν, Pλλ’
oLι / µD τNν δειλNν τ? παρακ,λια καG παρ,π�να, / �ς τελευτα'α Pπ;λαυ-
ση τ�Yς �L�υς, / τ? SRα'σια oργανα τ�@ µυστικ�@ θι,σ�υ, / κι Pπ�Lαιρ3τα
την, τKν 1AλεR,νδρεια π�Y L,νεις».

�Aπ	θαυµ�:ει & Kαρυωτ�κης ,πελπισµDν	ς: «Σ?ν δ3σµη Pπ$ τριαντ,-
φυλλα / εgδα τ$ Hρ,δυ αUτ;. / K,π�ια LρυσV λεπτ;τατη / στ�Yς δρ;µ�υς
εUωδι,. / KαG στKν καρδι? / αpφν'δια καλ�σQνη... hELω κ,τι σπασµ3να
φτερ,. / ∆Dν R3ρω κ�ν γιατG µdς �ρθε / τ$ καλ�κα'ρι αUτ;. / Γι? π�ι,ν
Pν3λπιστη Lαρ? γι? π�ι3ς Pγ,πες / γι? π�ι; ταR'δι bνειρευτ;».

VOλα αKτ�, �ν τ� µα:Dψ{ης, ε+ναι µ	ναδικ� σ�ν δειγµατ	λ!γι	. ∆;ν θ�
κωφε�σωµε στ8ν ,πDναντι Lστ	ρ7α τ�ν aλλων λα�ν, ,λλ� ,π* εKαισθη-
σ7α κα� ^?ι ,π* µωρ	πατριωτισµ* I?	µε dνα λυτρωτικ* δικ! µας στ�ριγ-
µα, ,ρκεZ ν� µπ	ρ{>ς. �Eδ� π�λι & #εν!φερτ	ς, & παγκ!σµι	ς ?ριστιανισµ*ς
µεθ	δε�ει π	λιτισµικ;ς ,λλ	ι=σεις, κρυµµDν	ς π7σω ,π* ?7λια δυ* πρ!-
σωπα, ,π* καν	νι	φ!ρ	υς µD?ρι ?ρ>µα.

�H δειγµατ	ληπτικ8 αKτ8 ,ναφ	ρ� δ;ν I?ει ,#ι=σεις HµπεριστατωµD-
νων ,ναλ�σεων κα� λεπτ	µερει�ν, ,λλ� τ* σπ	υδαι!τερ	, ν� ,π	δυνα-
µ=σ{η τ8ν #Dνη πρ	παγ�νδα, π	U µ; τ8ν καταιγιστικ8 πληρ	φ!ρηση κα�
µ!δα φDρνει σ�γ?υση, κα� ν� µπ	ρDσ{η & καθε7ς µας ν� α\σθανθ{> στ* πε-
τσ7 τ	υ αKτ!, π	U µ; τ� δι�φ	ρα... ,π	σµητικ� πlνε ν� µlς καταστρD-
ψ	υν.

Kι �ς µ8ν #ε?νlµε: µετ� τ8ν �Aρ?αι!τητα & κ!σµ	ς δ;ν JλDπει, παρ� µD-
νει µ; τ� Rπ!λ	ιπα ,κ	>ς κα� _φ>ς. E+?αν θε* τ	) φωτ*ς κα� � TD?νη
τ	υς bταν τDτ	ια. �Iσως Hδ� τ* πανανθρ=πιν	 πνε)µα, πιD:	ντας κα� πρ	-
σπαθ�ντας ν� ,ναπληρωθ{>, γDννησε τ* µDγα Mπετ!Jεν, τ*ν τιτ�να π	U
π>ρε στ�ς πλ�τες τ	υ %λ	 τ* φ	ρτ7	 αKτ	) π	U ?�θηκε!

ΠαντελVς Γλ,ρ�ς
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Od « Aρ=α_$ι oEλληνες  Iατρ$P» εiναι R δε5τερ$ς τ;µ$ς π$W παρ$υσι9Xει R συγγραφDας καP κα-
θηγητ'ς τSς IIστ$ρ,ας τSς  EπιστAµης, Kωνσταντ_ν$ς Γεωργακ;π$υλ$ς, στ'ν σειρL «IEλληνικ'
 Aρ=αι;τητα». TV σ5γγραµµα παρ$υσι9Xει 555 oEλληνες Tατρ$5ς, π$W gXησαν στ'ν =ρ$νικ' πε-
ρ,$δ$ CπV Cρ=αι$τ9των =ρ;νων �ς τV τDλ$ς τSς HυXαντινSς αhτ$κρατ$ρ,ας.  Aπ$δεικν5ει, Oτι $d
Cρ=α_$ι oEλληνες gθεσαν τPς H9σεις τSς TατρικSς @πιστAµης σ’ Oλ$υς τ$Wς τ$µε_ς της καP τ'ν Cπ$-
συνDδεσαν CπV τ'ν θε$κρατικA της θεFρηση. Σ: Oλες τPς εhρωπαϊκ:ς γλNσσες $d 60 στ$Wς 100 Tα-
τρικ$Wς Oρ$υς εiναι καθαρL ^λληνικSς πρ$ελε5σεως, $d 20 ^λληνικSς πρ$ελε5σεως CλλL διεσF-
θησαν µDσ�ω τSς ΛατινικSς καP $d \π;λ$ιπες 20 CνAκ$υν στPς τ$πικ:ς γλNσσες. TL =ιλι9δες φ9ρ-
µακα τNν IEλλAνων φαρµακ$λ;γων - TατρNν Cπ$τDλεσαν κατL τV µεγαλ5τερ$ µDρ$ς τV συνταγ$-
λ;γι$ τNν TατρNν Oλ$υ τ$< κ;σµ$υ �ς τVν 19$ αTNνα, Rπ;τε καP Cναπτ5σσεται Y �ργανικ' =ηµε,α.

IO συγγραφDας παρ$υσι9Xει τL Hι$γραφικL τNν TατρNν τSς Cρ=αι;τητας, τVν τ;π$ καP =ρ;ν$
γεννAσεFς των, τ$Wς διδασκ9λ$υς τ$υς, τVν τ$µDα στVν Rπ$_$ fσκησαν τV TατρικV @π9γγελµα, τL
συγγρ9µµατα, τ$Wς =ειρ;γραφ$υς κFδικες, τPς gντυπες @κδ;σεις καP τPς πηγDς, στPς Rπ$_ες Cνα-
φDρ$νται σ: παγκ;σµια κλ,µακα.

TL στ$ι=ε_α αhτL παρ$υσι9X$νται µD: «CλφαHητικV π,νακα �ν$µ9των», «π,νακα �ν$µ9των
κατL γνωστικV Cντικε,µεν$», Oπ$υ CναφDρεται Y Cντιστ$ι=,α τSς δραστηρι;τητ9ς τ$υς µ: τ' ση-
µεριν' εTδικ;τητα τNν TατρNν κα, «π,νακα κατL τ;π$ν καταγωγSς». Σ: Tδια,τερ$ κατ9λ$γ$ πα-
ρ$υσι9X$νται τL �ν;µατα τNν «γυναικNν TατρNν».

Σ: παρ9ρτηµα περιD=εται κατ9λ$γ$ς τNν «IIερNν  Aσκληπι$< - Θεραπευτηρ,ων», τL «N$σ$-

K. ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ, �Aρ?αZ	ι VEλληνες �Iατρ	�

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

ΠερG «Sλ3γL�υ» τNν συνειδ2σεων
W. Reich, Arthur Janov, � πρωτ	γεν8ς κραυγ�: %π	ι	ς HλDγ?ει

τ*ν σε#	υαλισµ* τ�ν µα:�ν HλDγ?ει κα� τ�ς συνειδ�σεις. (AKτ	�
«τ*ν ?αJl τ	υς», ,λλ� #ε?νlνε %τι αKτ* τ* «Sλ3γLει» στ8ν
�Aρ?αι!τητα bταν θDατρ	, τD?νη, δηµ	κρατ7α, ,γ	ρ�, γιατ� δ;ν
Iλεγ?αν ,λλ� πρ!τειναν, δ;ν π7στευαν ,λλ� ,νακ�λυπταν, ,µφι-
σJητ	)σαν).

Kατηγ	ρ	)ν τ8ν πρ	π	λεµικ8 Γερµαν7α – µ� τ* iδι	 δ;ν bταν
κα� 	L ,πDναντι �Aγγλαµερικαν	7; EKτυ?�ς π	U σ�µερα, µ; τ�
Hπερ?!µενα &λ	καυτ=µατα, τ8 µ!λυνση, τ8ν τρDλλα, δ;ν µπ	-
ρ	)ν ν� «παραλλαγ	)ν» στ�ς πτυ?;ς τ>ς �Iστ	ρ7ας.

Φυσικ� τ!τε � Γερµαν7α bταν ,ρ?αι	µαθ8ς κα� στ8ν Pωσ7α,
%π	υ «πρ	τ7µησαν» τ8ν «Hπαν�σταση», ε+?αν φρ	ντ7σει µDσ{ω

▲



κ$µε_α τSς BυXαντινSς Ahτ$κρατ$ρ,ας», «N$σ$κ$µειακVς π,νακας τ$<  Aσκληπιε,$υ τSς  Eπι-
δα5ρ$υ», π,νακας µ: τPς σηµαντικFτερες TατρικDς «σ=$λDς» (αdρDσεις) τSς Cρ=α,ας IEλλ9δ$ς, µι-
κρV λεGικ; «@G$πλισµ$< φαρµακε,$υ» φυτικSς, XωϊκSς, καP �ρυκτSς πρ$ελε5σεως καθ�ς καP µι-
κρV λεGικV «διατρ$φSς καP δια,της».

ΣτVν π$λυτελS τ;µ$ τNν 600 σελ,δων περιλαµH9ν$νται Cσπρ;µαυρες καP gγ=ρωµες εTκ;νες µ:
πρ$σωπ$γραφ,ες τNν µεγ9λων TατρNν, εTκ$ν$γραφηµDνα Cπ$σπ9σµατα CπV =ειρ;γραφ$υς κF-
δικες καP =9ρτες π$W παρ$υσι9X$υν τ$Wς τ;π$υς dδρ5σεως καP λειτ$υργ,ας  Aσκληπιε,ων καP ν$-
σ$κ$µε,ων, τPς {δρες τNν σ=$λNν  IατρικSς καP τPς π;λεις καταγωγSς τNν γνωστNν TατρNν.

N,νσυ Mπ'σκα

IO CναλυτικVς τρ;π$ς γραφSς καP τV wπλV |φ$ς, σ: συνδυασµV µ: τ'ν @παρκS παρ$υσ,αση dστ$-
ρικNν πληρ$φ$ριNν καθιστ$<ν τV HιHλ,$ αhτV τ$< κ. E. KαραµανFλη πρ$σιτV καP @νδιαφDρ$ν.
TV θDµα τ$υ εiναι R C=Fριστ$ς σ5ντρ$φ$ς τ$< CνθρFπ$υ τ;σ$ στ'ν εTρAνη Oσ$ καP στVν π;λε-
µ$: R �ππ$ς καP κατ’ @πDκτασιν τV dππικ;. IO συγγραφDας, κ9ν$ντας @Gαντλητικ' gρευνα τNν dστ$-
ρικNν πηγNν π$W CναφDρ$νται στV περ,φηµ$ dππικV τSς Tδια,τερης πατρ,δας τ$υ Θεσσαλ,ας, πρ$-
Hα,νει σ: µιL Rλ$κληρωµDνη παρ$υσ,αση τSς εTκ;νας τ$< θεσσαλικ$< dππικ$< CπV τ'ν Cρ=αι;-
τητα {ως τL νεFτερα =ρ;νια. �εκιν�m τ' συγγραφA τ$υ, γνωρ,X$ντ9ς µας τPς πρNτες dστ$ρικ:ς
µαρτυρ,ες γιL τ' =ρAση τ$< �ππ$υ στ' Θεσσαλ,α, Y @δαφικ' µ$ρφ$λ$γ,α τSς Rπ$,ας @πDτρεπε
CνDκαθεν τ'ν Cν9πτυGη δραστηρι$τAτων, π$W σ=ετ,X$νται µ: τ$Wς �ππ$υς (π$λεµικNν, Cθλη-
τικNν, γεωργικNν κ.f.), σ: σηµε_$ π$W τV fλ$γ$ νL γ,ν�η τV «σSµα κατατεθ:ν» τNν ΘεσσαλNν,
καθ�ς µ9λιστα τL περισσ;τερα ν$µ,σµατ9 τ$υς τV Cπεικ$ν,X$υν σ: δι9φ$ρες µ$ρφDς. Στ'ν πα-
ρ$υσ,αση τNν ν$µισµ9των αhτNν Cναλ,σκεται καP τV πρNτ$ κεφ9λαι$ τ$< HιHλ,$υ, @ν�N τV CµD-
σως ̂ π;µεν$ CναφDρεται στPς πρ$ϊστ$ρικ:ς καP dστ$ρικ:ς µαρτυρ,ες γιL τ' =ρAση τ$< Cλ;γ$υ CπV
τL θεσσαλικL φ<λα CλλL καP CπV θε$5ς, YµιθD$υς καP �ρωες. ΠεραιτDρω παρ$υσι9Xεται Y σ5ν-

EMMANOYHΛ Γ. KAPAMANΩΛHΣ, T* Θεσσαλικ* �Iππικ*

τ�ν τρι�ν Lεραρ?�ν τ� ,ργ!συρτα ?ριστιανικ� τραZνα τ	) T	λ-
στ!ϊ ν� #εκ	υJαλ�σ	υν ε\ς τ* π)ρ τ* H#=τερ	ν τ8ν γν=ση τ>ς
�Aρ?αι!τητας... BλDπ	µε, π!σ	 σατανικ8 ε+ναι � συµπτωµατι-
κ!της στ8ν �Iστ	ρ7α... Γιατ� %λ	 αKτ* τ* ψ�#ιµ	 τ	) Rπ	συνει-
δ�τ	υ, αKτ>ς τ>ς µεταφυσικ>ς κρυψ=νας, γ7νεται γι� ν� Jγ�-
:	υν %σα κ	υνDλια θDλ	υν, σ�ν ,π’ τ* τα?υδακτυλ	υργικ* τ	υς
καπDλλ	, γι� ν� δικαι	λ	γ�σ	υν «Hπιστηµ	νικ�» τ� aπλυτ�
τ	υς. Kα� δ�στ’ τ	υ Jι	λ	γικ8 τε?ν	λ	γ7α, συν�ψεις νε�ρων,
νευρ�νες, µυελ!ς, �λεκτρικ� ρε�µατα, ?ηµικ;ς ,λλ	ι=σεις, \!-
ντα κ.λπ. ∆;ν ε+δα ν� J�:	υν στ* δ	κιµαστ�ρι	 αKτ>ς τ>ς Jι	-
λ	γ7ας τ	υς γ7γαντες τ>ς �Aρ?αι!τητας. E+ναι δυνατ*ν µ; \α-
τρικ� παρασκευ�σµατα σ; γυ�λες γεµ�τες φ	ρµ!λη (µελ�ν τ	)
σ=µατ	ς) ν� πρ	σεγγ7σ{ης τ8ν gµ	ρφι� π.?. µιlς παν=ριας κ	-
πDλλας W Yν*ς Iστω κα� ,κ7νητ	υ ,γ�λµατ	ς Hκε7νης τ>ς TD?νης

▲
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τ�ν �Eλλ�νων; MDσα ,π* τ* Σ�µπαν γεννιDται � κ�θε µ	ρφ�
τ	υ κα� συµπληρ=νει τ* �Aπειρ	. Kα� JDJαια τ* Rπ	συνε7δητ	
,π	τελεZται ,π* ,ν�λ	γα «Rλικ�», ]στε ν� τρ	φ	δ	τ�σ{η τ*
Rπαρ#ιακ!, τ* δDσµι	 Hν σ?ετικ{> Hλευθερ7{α – κα� %λα αKτ� στ8
ρ	8 τ	) Σ�µπαντ	ς.

�Aφ�στε τα αKτ�, Hδ� γνωρ7:	µε µ!ν	ν Φειδ7ες, ∆ηµ!κριτ	υς,
�Hρ�κλειτ	υς, Πλ�τωνες, Mπετ!Jεν, M	ντιλλι�νι· Hδ� � ,νθρω-
π!της «Hκ!µισε ε\ς τ* Σ�µπαν». �H Rπαρ#ιακ8 Rπ	δ	µ8 Hπ�νω
στ* �ν aνθρωπ	ς µlς φDρνει στ*ν ,γ�να τ>ς συνε7δησης. �Aλλ	
τ* µη?�νηµα κα� aλλ	 � λειτ	υργ7α τ	υ µDσα στ8 Φ�ση. «Φ�-
σει τ	) ε\δDναι gρDγεται» & aνθρωπ	ς, π	U ε+πε & �Aριστ	τDλης,
,λλ� ^?ι στρεψ!δικα, %πως κατ� σατανικ* τρ!π	 πρ�ττει τ*
σ�στηµα. M	ιραZα, � ,γων7α τ	υ ν� ,π	φ�γ{η τ8ν �Aρ?αι!τη-
τα τ* µπερδε�ει περισσ!τερ	. ΠρDπει ν� καταλ�J	υν, %τι δ;ν

θεση καP Y δρ9ση τ$< Cρ=α,$υ θεσσαλικ$< dππικ$< κατL τ'ν κλασσικA, τ'ν CλεGανδριν' (µ: Tδι-
α,τερη µνε,α στVν  AλDGανδρ$ καP τV B$υκεφ9λα) καP τ' HυXαντιν' @π$=A. Kατ;πιν φθ9ν$υµε
στ' νεFτερη @π$=A, µD=ρι τPς πρ;σφατες δεκαετ,ες, Rπ;τε $d dστ$ρικ:ς συγκυρ,ες καP δ' $d π$-
λεµικ:ς κατDστησαν τ' =ρAση τ$< �ππ$υ περισσ;τερ$ Cναγκα,α CπV κ9θε πρ$ηγ$5µενη @π$=A.
M9λιστα CντP @πιλ;γ$υ R συγγραφDας παραθDτει {να µικρV κεφ9λαι$, Oπ$υ Cναλ5ει τ'ν \πε-
ρ$=' τ$< @φ,ππ$υ gναντι τ$< πεX$< τ;σ$ στ'ν π$λεµικ' - στρατιωτικ' Oσ$ καP στ'ν π$λιτικ' XωA,
@πιHεHαιFν$ντας τV τ$< Θε$κρ,τ$υ: «κ;σµ$ς �ρµατι θεσσαλVς �ππ$ς».

M,ρι�ς Mαµαν3ας

IO τρ;π$ς XωSς τNν Cρ=α,ων IEλλAνων, $d wπλ:ς καθηµερινDς τ$υ συνAθειες, τV σπ,τι, Y $Tκ$-
γDνεια, Y @ργασ,α, Y διασκDδαση, Y θρησκευτικ' XωA, περιγρ9φ$νται µ: Tδια,τερες λεπτ$µDρει-
ες καP γλαφυρ;τητα Cπ’ τVν Γ9λλ$ ^λληνιστ' συγγραφDα Robert Flaceliere. IO wπλ;ς, εTκ$νικ;ς
τ$υ λ;γ$ς µεταφDρει ν$ερL τVν CναγνFστη στ$Wς στεν$Wς δρ;µ$υς τSς Cρ=α,ας  AθAνας µ: τL
µικρL καP λιτL σπ,τια τNν π$λιτNν της, στL µεγαλ$πρεπS δηµ;σια κτAρι9 της, Cκ$5γ$ντας τPς
φων:ς τNν παιδιNν στ$Wς δρ;µ$υς, π$W πα,X$υν HFλ$υς x κυνηγητ;, τVν C=V τSς π$µπSς τNν θρη-
σκευτικNν τελετNν, τL µ$ιρ$λ;για τNν κηδειNν, τPς ε3θυµες φων:ς καP τL τραγ$5δια τNν συ-
µπ$σ,ων. IΩστ;σ$ σ’ αhτV τV καθ;λα CGι;λ$γ$ gργ$ τ$υ R συγγραφDας Cπ$ρε_, γιατP τV «^λλη-
νικV θα<µα», Oπως τV Cπ$καλε_, gγινε στ'ν IEλλ9δα, Cφ$< πλε_στα στ$ι=ε_α τSς καθηµερινSς
XωSς τNν IEλλAνων CπαντNνται – Oπως λDει – καP σ: fλλ$υς Cρ=α,$υς λα$5ς, στ$Wς ΠDρσες, στ$Wς
ATγυπτ,$υς, στ$Wς IEHρα,$υς. TDτ$ι$υ εsδ$υς Cπ$ρ,ες, συνAθεις στ$Wς εhρωπα,$υς dστ$ρικ$5ς,
g=$υν τPς αTτ,ες τ$υς στ$Wς θεωρητικ$Wς φιλ$σ;φ$υς τ$< 19$υ αTNνα, π$W π,στευαν (Oπως καP R
MαρGισµ;ς) Oτι $d κ$ινωνικ:ς συνθSκες καθ$ρ,X$υν τ'ν πνευµατικ' δηµι$υργ,α ^νVς λα$< x
µιmς Rµ9δ$ς. KαP sσως αhτVς R dστ$ρικVς ν;µ$ς νL Hρ,σκ�η @φαρµ$γ' στ'ν µεσαιωνικ' EhρFπη.

R. FLACELIERE, ∆ηµ!σι	ς κα� \διωτικ*ς J7	ς τ�ν �Eλλ�νων
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oOµως τV κλασσικV «θα<µα» CπDρρευσε CπV τ'ν δηµι$υργικ' CGι$π$,ηση τSς πρ$κλασικSς πνευ-
µατικSς παρ9δ$σης. IO ^λληνικVς τρ;π$ς σκDπτεσθαι καP XSν, πρ$ϊVν τSς φιλ$σ$φηµDνης XωSς,
Y HαθειL π,στη στ'ν fπειρη δυνατ;τητα τSς CνθρFπινης φ5σης εiναι στ$ι=ε_α καθαρNς π$ι$-
τικL καP δ:ν �πτ$νται κ$ινωνικNν ν;µων καP καν;νων. IH εhρωπαϊκ' ratio, εiναι φανερV καP
στVν =Nρ$ τNν ̂ λληνιστNν @κπρ$σFπων της Cδυνατε_ νL συλλ9H�η τ'ν IEλλ9δα καP γι’ αhτV Cπ$-
ρε_. IH καταν;ηση τ$< IEλληνικ$< Πνε5µατ$ς καP τNν καταH$λNν τ$υ θDλει π9νω Cπ’ Oλα ψυ=A,
κ9τι π$W λε,πει Cπ’ τ'ν �ρθ$λ$γικ' EhρFπη.

Παν. Λ. K�υHαλ,κης

Σ’ {ναν κ;σµ$, Oπ$υ Y Xω' καP $d δραστηρι;τητες τNν CνθρFπων γ,ν$νται Cντικε,µενα πρ$-
σH$λSς µ: διαφ;ρ$υς τρ;π$υς CπV τ' ∆ιεθνS  EG$υσ,α, Y Rπ$,α πρ$H9λλει καP ^ν,$τε @πιH9λλει
δ;γµατα καP Tδε$λ$γAµατα π$W CντιHα,ν$υν στ' φ5ση καP στV λ;γ$, Y fφθιτη καP CνFλεθρη
^λληνικ' σκDψη, καP @ν πρ$κειµDν�ω Y Πυθαγ;ρεια, δ,δει τV δικ; της «παρVν», στηλιτε5$ντας τ'
σαθρ;τητα τSς λεγ;µενης «NDας  Eπ$=Sς». IO στρατηγVς K. Kωνσταντιν,δης στV HιHλ,$ τ$υ πα-
ρ$υσι9Xει {ναν πανδDκτη τSς σκDψεως καP τ$< gργ$υ τ$< Πυθαγ;ρα, Cναλ5$ντας τL Hι$γραφικL
στ$ι=ε_α, τ' φιλ$σ$φ,α, τ'ν �θικA, τPς Cρ=:ς καP τV σ5στηµα παιδε,ας τ$< µεγ9λ$υ φιλ$σ;φ$υ.
IO HασικVς σκ$π;ς τ$υ εiναι νL καταδε,G�η τVν τρ;π$ µ: τVν Rπ$_$ $d δι9φ$ρ$ι «-ισµ$,», τ$Wς Rπ$,-
$υς κατL καιρ$Wς καP τ;π$υς «σερH,ρει» Y ∆ιεθν'ς  EG$υσ,α στ'ν Cνθρωπ;τητα CπV Cρ=αι$τ9-
των =ρ;νων, CντιHα,ν$υν πρVς τ'ν @λε5θερη CναXAτηση καP τ' γνFση. IH Cµερ$ληψ,α δ: τ$< συγ-
γραφDως συν,σταται στV Oτι CναφDρει καP τPς Cρνητικ:ς κριτικ:ς π$W @δD=θη τV πρ;σωπ$ καP τV
gργ$ τ$< Πυθαγ;ρα CπV διαν$$υµDν$υς τSς @π$=Sς τ$υ CλλL καP CπV νεωτDρ$υς στ$=αστDς.

 Aναφ$ρικL µ: τ'ν πνευµατικ' καP Tδε$λ$γικ' \π$δ$5λωση τ$< CνθρFπ$υ, R συγγραφDας δ:ν
παραλε,πει νL καυτηρι9σ�η καP τ' δικA µας συνυπευθυν;τητα, γρ9φ$ντας =αρακτηριστικ9: «∆;ν

K. KΩNΣTANTINI∆HΣ, Πυθαγ!ρας Iφα τ8ν πτ=ση τ>ς N. �Eπ	?>ς

µπ	ρ	)ν ν� φτει�#	υν &µελDττα ?ωρ�ς αKγ�. �E?	υν %µως τDτ	ι	
,γ�ριστ	 κεφ�λι, στηρι:!µεν	 στ8ν κ�κωση τ	) Rπ	συνειδ�τ	υ
(π	U ε+ναι 	L πρωτ	µ�στ	ρες), ]στε δ;ν θ� διστ�σ	υν ν� τιν�-
#	υν (π	U τ*ν τιν�:	υν) τ*ν Πλαν�τη στ*ν ,Dρα.

�H &π	ιαδ�π	τε ,νακ�λυψη γ�ρω µας στ* µDτρ	 τ>ς Iρευνας
κα� τ>ς Φ�σης σωστ�, ,λλ� δ;ν µlς πρ	στατε�ει ,π* τ	Uς µα-
θητευ!µεν	υς µ�γ	υς. VOµ	ια & Πρ	µηθDας Iδωσε τ* συκ=τι
τ	υ, π	U σηµα7νει %τι πλ�ρωσε τ* τ7µηµα.

�Eδ� τ* σ�στηµα κ	ιτ�:ει ν� _ρπ�#{η, ν� δη=σ{η, τ* τ7µηµα
τ* ?ρησιµ	π	ιεZ διαρρηκτικ�, γι’ αKτ* � J�ση τ	) ?ριστιανι-
σµ	) φιλ	σ	φικ� δ;ν στDκει κα� γι’ αKτ* κ!πτ	νται περ� ,γ�-
πης κ.λπ. «VOταν 	L ψαρlδες φων�:	υν φρDσκα ψ�ρια, κ�π	υ
,λλ	) Jρωµlνε»...

ΠαντελVς Γλ,ρ�ς
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Iφταιγαν µ!ν	ν 	L \δε	λ	γ7ες κα� 	L -ισµ	� γι� τ8 σηµεριν8 ?ρεωκ	π7α ,λλ� κ�τι Jαθ�τερ	. �O
τρ!π	ς σκDψε=ς µας. �H λ	γικ8 τ	) Παραλ!γ	υ. �H σηµεριν8 κ	σµ	αντ7ληψη, � &π	7α ,ρ?�-
στευσε πρ=τιστα τ* λ	γιστικ! µας ^ργαν	, τ* &π	Z	ν ,ντ� τ	) �Oρθ	) Λ!γ	υ παρ�γει W δD?εται
τ*ν Παρ� - Λ!γ	ν. AKτ*ς δ; ε+ναι ,π	τυπωµDν	ς ,νε#7τηλα στ8ν ,λλ	7ωση τ>ς Φ�σεως. �Eκφυ-
λ7στηκε � συνε7δησ� µας, ?�σαµε τ* “γν�θι σ’ αKτ!ν”, τ* “µDτρ	ν” κα� µεταJληθ�καµε σ; µα-
:ανθρ=π	υς µDσα στ	Uς δ	γµατικ	Uς κα� H#	υσιαστικ	Uς “παραδε7σ	υς” τ>ς νε	J�ρJαρης
Hπ	?>ς µας».

IO τρ;π$ς @ργασ,ας τ$< συγγραφDα g=ει kς γνFµ$να τV παραπ9νω συµπDρασµα. Σ: κ9θε κε-
φ9λαι$ τ$< gργ$υ καP γιL κ9θε @πιµDρ$υς θDµα CντιπαραH9λλ$νται $d @G$υσιαστικ:ς π$λιτικ$-
θρησκευτικ:ς θDσεις µ: τPς Πυθαγ;ρειες CντιλAψεις, $d Rπ$_ες Cπ$κτ$<ν µιL τραγικ' @πιHεHα,-
ωση, συγκριν;µενες µ: τL παρ9 - φ5σιν CGιFµατα, π$W δ:ν εiναι τ,π$τε fλλ$ παρL {να σ5ν$λ$
|Hρεων CπDναντι στ' δ$µ' καP τ' λειτ$υργ,α τ$< κ;σµ$υ. IH @πικε,µενη =ρεωκ$π,α τNν δ$γµ9-
των αhτNν Cπ$τελε_ τ'ν κεντρικ' TδDα τ$< HιHλ,$υ καP τV καθιστ�m @νδιαφDρ$ν γιL κ9θε µελετητ'
π$W θDλει νL π9ρ�η µ,α γε5ση τSς πρ$HληµατικSς τ$< καιρ$< µας.

M,ρι�ς Mαµαν3ας

Kαταν$ε_ π$λW καλL κανεPς τ'ν σκ$πιµ;τητα τSς συγγραφSς ^νVς HιHλ,$υ, Oταν σ’ αhτV CπV
τ'ν Cρ=A τ$υ (σελ. 11) \π$στηρ,Xεται, Oτι Y IEλλLς \πSρGε {νας CπV τ$Wς πιV σηµαντικ$Wς δρ;-
µ$υς διασπ$ρmς τNν πρFτων πληθυσµNν... τSς  AφρικSς πρVς τ'ν EhρFπη κατL τ'ν τελευτα,α
περ,$δ$ τNν παγετFνων τV 16.000 π.X. ∆:ν g=ει σηµασ,α π�ς στPς @π;µενες σελ,δες Cναγρ9φε-
ται, Oτι s=νη CνθρFπινης XωSς \π9ρ=$υν στ'ν IEλλ9δα πρPν 200.000.  Aναγνωρ,Xεται, Oτι $d
oEλληνες εiναι $d πρNτ$ι Ehρωπα_$ι καλλιεργητDς, CλλL τ'ν καλλιDργεια τSς γSς τ'ν @πSραν CπV
τ'ν M.  Aνατ$λA. oOλα CπV τ'ν  Aσ,α lρθαν· Cκ;µα καP R τρ;π$ς π$W @κτ,σθη Y Kνωσ;ς. KαP
HεHα,ως τL κωµικ$τραγικL Cρ=,X$υν µ: τPς Cντιφ9σεις τ$< sδι$υ τ$< συγγραφDως (Oπως συµ-
Hα,νει µ: τ$Wς Rµ$,$υς τ$υ), γιL νL στηρ,G�η τ’ CστAρικτα. Γρ9φει στ' σελ,δα 19: «∆;ν πιστε�	υ-
µε καθ!λ	υ πλD	ν σ; κ�π	ια “ε\σJ	λ8” νε	λιθικ�ν πληθυσµ�ν, π	U ταυτ7:	νται µ; \νδ	-ευρω-
παϊκ	Uς λα	�ς, %πως τ	Uς ,π	καλ	)ν». KαP στ'ν σελ,δα 35 Cναρωτmται: «∆ηλαδ8 ,π* π!τε aρ?ι-
σαν ν� µιλ	)ν στ8ν �Eλλ�δα κ�π	ι	 ε+δ	ς Yλληνικ>ς W πρωτ	ελληνικ>ς oτ	ι \νδ	ευρωπαϊκ>ς
γλ=σσας;». Kι @ν�N δD=εται, Oτι $d oEλληνες lλθαν CπV Cλλ$<, γιL νL «σFσ�η» τL @πιστηµ$νικL πρ$-
σ=Aµατα (καP sσως τV «κρ9Gιµ$»), γρ9φει: «Π�ντως πρDπει ν� συνειδητ	π	ι�σ	υµε, %τι δ;ν Rπ�ρ-
?	υν ,ρ?αι	λ	γικ>ς φ�σης ,π	δε7#εις, π	U ,φ	ρ	)ν στ8ν ?ρ	ν	λ	γ7α aφι#ης τ�ν �Eλλ�νων».
 AπV τ'ν π;λη gρ=$µαι καP στ'ν κ$ρφ' κανDλλα... Kι αhτL CπV {να Γ9λλ$ διευθυντ' CνασκαφNν
στL M9λλια τSς KρAτης. M: fλλα λ;για κατL τV λαϊκFτερ$ν: «uEHαλαν τVν λ5κ$ νL φυλ9�η τL
πρ;Hατα».

1Aθαν,σι�ς K�υκ�H'στας

HMAPTHMENA: ΣτPς σελ,δες 215, 218 καP 308 τ$< HιHλ,$υ τ$< κ. Kων. B. K$υτρ$υHDλη «�H �Aνα?ρ	ν	λ!γηση τ>ς Πρ	ϊ-
στ	ρ7ας κυρ7ως µ; J�ση τ�ς ,στρ	ν	µικ;ς πληρ	φ	ρ7ες ,ρ?α7ων συγγραφDων», π$W @GDδωσε πρ;σφατα R «∆αυλ;ς», Y
=ρ$ν$λ$γ,α τ$< Kατακλυσµ$< τ$< ∆ευκαλ,ων$ς νL δι$ρθωθ�S CντP 3165 π.X. (τυπ$γραφικ' CHλεψ,α) σ: 3615 π.X.

• Στ' σελ. 13334 τ$< πρ$ηγ$5µεν$υ 211 τε5=$υς, στVν στ,=$ 17 νL πρ$στεθaS τV παραλειφθ:ν @κ τυπ$γραφικSς CHλε-
ψ,ας: «Στ* ^ρ	ς P	) - �AπD?	υ (Ruapehu) τ>ς B. NDας Zηλανδρ7ας [ψ	υς 2796,5 µ., κατ� τ8ν τDλεσι σ’ αKτ* ?ειµεριν	)
σπ!ρ, H#ερρ�γη τ* �φα7στει! τ	υ, ,λλ’ 	L HπισκDπτες κα� 	L ,θλητDς Iµειναν ,πτ!ητ	ι στ�ς θDσεις τ	υς, dως %τ	υ � Hπερ-
?!µενη λ�Jα τ	Uς ,ν�γκασε ν� τραπ	)ν σ; φυγ�, γι� ν� σωθ	)ν. �Aν Hγν=ρι:αν ,ρ?αZα Yλληνικ�, δ;ν θ� Hκινδ�νευαν,
δι!τι � gν	µασ7α τ	) ^ρ	υς “P	) - �AπD?	υ” [“T	) ρ	) (τ>ς ρ	>ς τ>ς λ�Jας) ν� ,πD?hης”] ,π	τελεZ κα� &δηγ7α γι� τ	Uς
gρειJ�τες».

ZAN-KΛΩNT ΠOYPΣA, �H πρ	κλασσικ8 �Eλλ�δα
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