


ΣEΛIΣ 13712:
T� ν� γι�ρτ�σω;

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 13713:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
ΣΠ. ΠAPAΣKEYAΣ, A.Σ. APΣENHΣ – Σ.ΠAN, Γ.
KΩNΣTANTAKOΠOY-ΛOΣ, ∆. MΠEXPAKHΣ, ∆ρ. A.
ΛYPAKOΣ,E. MΠAPMΠAΓIANNI∆HΣ, Γ. KIPKINEZOΣ.

ΣEΛIΣ 13713:
�H πρ�ταση τ�� Γ. Γεµιστ�� - Πλ%θων�ς

∆ρ. XP. MΠAΛOΓΛOY
ΣEΛIΣ 13720:
Θε�κρατ�α κα* Φ,ση

ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 13721:

-Ως τ. 2006 τ� 2ργα στ.ν Παρθεν3να
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 13731:
�Eλληνικ4 M�υσικ4 7π. τ.ν 8Oµηρ� 9ς τ:ρα

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 13739:

Γι� τ4 θ;ση τ<ς Πελασγικ<ς ∆ωδ:νης
AΘANAΣIOΣ ∆AP∆OYMΠAΣ

ΣEΛIΣ 13741:
Φ�ινικικ� «7λφ�Aητ�»: M�α Dστ�ρικ4 7π�τη

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
ΣEΛIΣ 13753:

T� 7νθελληνικ� κε�µενα τ�� Xρυσ�στ�µ�υ
ΣTAYPOΣ BAΣ∆EKHΣ

ΣEΛIΣ 13757:
�O πρ�επαναστατικ.ς Fλληνικ.ς τ,π�ς στ4ν EGρ:πη

∆HM. Γ. ΠAΠAΪΩANNOY
ΣEΛIΣ 13769:

�H 7ρHαι�λ�γικ4 παρ�υσ�α στ.ν EIρηνικ.
NIK. ΣT. AΣΠIΩTHΣ

ΣEΛIΣ 13777:
«�Yλιστ;ς» κα* «Iδεαλιστ;ς» 8Eλληνες φιλ�σ�φ�ι

∆ρ. δρ. A. KOBATΣHΣ - I. KYΠAPIΣΣOΣ - ∆HM. I.
ΛAMΠPOY

ΣEΛIΣ 13782:
�Yπ�δε�Kεις γι� τ4ν παιδε�α τ3ν �Oµ�γεν3ν

ΘEO∆ΩPOΣ A. ΛYPAΣ
ΣEΛIΣ 13787:

Nε�ελληνικLς Mκφρ�σεις σL 7ρHαNα κε�µενα
KΩN. KAPMIPANTZOΣ

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ.
13729 • AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 13751 • O KAΛAΘOΣ
TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 13751 • O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 13776 

• H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 13787

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια!" Περι"δικ%
Kυδαθηνα(ων 29, Πλ-κα

105 58 2Aθ3να.
Tηλ4φωνα: 3223957, 9841655.

Tηλε"µ"ι<τυπ"ς: 3314997.

•
T@ Γραφε!α τ"A «∆» λειτ"υργ"Aν

πρωινEς Fρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν- (καH Σ-IIατ").

•
KIδρυτLς-2Iδι"κτ3της-
2Eκδ<της-∆ιευθυντ3ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
2AMιλλ4ως - M"υσOν 51

Παλαι% Φ-ληρ".
•

Παραγωγ3:
PRESS LINE

M-γερ 11, 2Aθ3να, τηλ.: 5225.479.
•

• Tιµ3 QντιτRπ"υ: 1.500 δρM.
• ∆ωδεκ-µηνη συνδρ"µ3: 14.000 δρM.
• 2OργανισµOν κ.λπ.: 20.000 δρM.

• Φ"ιτητOν: 10.000 δρM.
• 2ESωτερικ"A: 80 δ"λλ. HΠA.
• KH συνδρ"µL καταI-λλεται

κατ@ τLν Tγγραφ3.
• KH συνδρ"µL QνανεUνεται

αVτ"µ-τως µετ@ τLν λ3Sη τ"A
12µ3ν"υ. ∆ιακ"πL τWς συνδρ"µWς

γ(νεται µ<ν"ν κατ<πιν
τηλεφων3µατ"ς τ"A Tνδιαφερ"µ4ν"υ.

•
∆IAΦHMIΣEIΣ

∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•

T@ Mειρ<γραφα δEν Tπιστρ4φ"νται.
•

XOλες "Y συνεργασ(ες καH τ@
ταMυδρ"µικ@ TµI-σµατα στL διεRθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, M"υσOν 51

175 62, Π. Φ-ληρ", 2Aθ3να.
•

Παρακαλ"Aνται "Y συνδρ"µητEς
π"Z Qλλ-["υν διεRθυνση, ν@ τ%
γνωστ"π"ι"Aν στ% περι"δικ<.

•
2Aπαγ"ρεRεται \ Tν ]λ̂ω _ Tν µ4ρει

Qναδηµ"σ(ευση _ Qναµετ-δ"ση
καθ’ "Y"νδ3π"τε τρ<π"ν

δηµ"σιευµ-των τ"A «∆αυλ"A»
MωρHς τLν γραπτL aδεια τ"A Tκδ<τη.

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

�Hλεκτρ!νικ$ �Aλληλ!γραφ)α:
davlos@otenet.gr

ΣTO TEYXOΣ AYTO:

TOMOΣ IΘ´  • APIΘMOΣ TEYXOYΣ 217 • IANOYAPIOΣ 2000



T( ν@ γι"ρτ-σω;
�O Oπ�γραφ�µεν�ς γενν%θηκα MκεN π�P στ4ν QAρHαι�τητα Oπ<ρHε R π�λις - κρ�τ�ς τ<ς

QEρεσ�� (συγκεκριµ;να σ’ Uναν �Iκισµ� της, π�,, Wπως κα* τ. κ;ντρ� «QEρεσ�ς», φ;ρει
7κ�µη κα* σ%µερα τ. παν�ρHαι� πελασγ�ελληνικ. Xν�µα «X,δηρα»). Στ%ν π�λιν - κρ�-
τ�ς τ<ς QEρεσ�� τ�υλ�Hιστ�ν Mδ3 κα* 2.700 Hρ�νια κα* στ4 συν;Hεια Mπ* Kλασσικ<ς,
�Eλληνιστικ<ς κα* Pωµαϊκ<ς περι�δ�υ Oπ<ρHαν πρυτανεN� µL πρυτ�νεις («πρ�τανις»
στ4ν ΛεσAιακ4 δι�λεκτ�), A�υλ% («A�λλα»), θ;ατρ� 4.000 θ;σεων (πρ_γµα π�P σηµα�-
νει, Wτι Wλ�ς ` «κιν�,µεν�ς» πληθυσµ.ς Aρισκ�ταν στ. πνευµατικ. Mπ�πεδ� Fν.ς θεα-
τρ�φιλ�υ κ�ιν��), κτ%ρια, να�* κα* γλυπτ� 7ριστ�υργ%µατα, π�P κα* µ�ν� τ� θλιAερ�
λε�ψαν� τ�υς π�P σ:θηκαν 7π. τ4ν µαν�α τ�� δ�γµατισµ�� - σκ�ταδισµ�� bν δc< κανε*ς
σ%µερα, θ� αIσθανθc< µει�νεκτικ� γι� τ. π�λιτιστικ. - καλλιτεHνικ. Mπ�πεδ� τ<ς Mπ�H<ς
µας, MπιγραφLς µL ν�µ�υς, συνθ<κες κα* διατ�γµατα π�P dς π�λιτικ.ς λ�γ�ς OπερAα�-
ν�υν κατ� π�λP τ4ν σηµεριν4 µωρ�λ�γ�α τ<ς π�λιτικ<ς, 7κµ4 �Iκ�ν�µικ4 π�P ν� Mπι-
τρ;πcη στ4ν µικρ4ν αGτ4 π�λιν - κρ�τ�ς ν� ναυπηγc< κατ� καιρ�Pς στ.ν (κατεστραµµ;-
ν� σ%µερα) λιµ;να της µ;Hρι κα* 20 τρι%ρεις· κα* Wλα αGτ� µαf* µL πνευµατικ4 παρ�δ�-
ση τ;τ�ια, gστε ν� Kεφυτρ:σ�υν µ;σα 7π. τ.ν τ�πικ. π�λιτισµ� της µ�α Σαπφh R QEρε-
σ�α τ.ν 7� αI. π.X., Uνας Θε�φραστ�ς ` QEρ;σι�ς τ.ν 4� αI. π.X. (` δι�δ�H�ς τ�� QAρι-
στ�τ;λ�υς στ4 διε,θυνση τ<ς Φιλ�σ�φικ<ς ΣH�λ<ς τ�� Λυκε��υ τ3ν QAθην3ν), Uνας Φα-
ν�ας (σηµαντικ:τατ�ς µαθητ4ς τ�� QAριστ�τ;λ�υς, π�λυγραφ:τατ�ς συγγραφεPς τ�� 4�υ
αI. π.X.) κ.λπ.

�O Oπ�γραφ�µεν�ς, Wταν γενν%θηκα – 17 αI3νες µετ� τ4ν kγρια καταστρ�φ4 τ��
�Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� 7π. τ.ν θρησκευτικ. φανατισµ� – στ�ν «∆<µ� QEρεσ��» (2τσι
lν�µ�σθηκε σ%µερα) Mγh κα* �D συνδηµ�τες µ�υ XHι µ�ν� δLν K;ραµε τ�π�τε γι� πρυ-
τανεN�, A�υλ%, θ;ατρ�, 7ρHιτεκτ�νικ%, γλυπτικ%, λυρικ4 π��ηση, π�λιτικ. λ�γ�, φιλ�-
σ�φ�α κ.λπ., 7λλ� �mτε κ�ν �D λ;Kεις αGτLς Oπ<ρHαν στ. λεKιλ�γι� µας (στ4ν πραγµατι-
κ�τητα – κα* τ��τ� τ. καταθ;τω dς πρ�σωπικ4 µαρτυρ�α – µ�ν� στ�ιHειωδ3ς nµασταν
Dκαν�* ν� συνενν�ηθ��µε µεταK, µας δι� τ�� καθ�µιλ�υµ;ν�υ τ�τε MκεN λ�γ�υ). Σ’ W,τι
7φ�ρ_ στ4ν Σαπφ:, δLν K;ραµε τ� oταν (p τ. π�λP ν� τ4ν K;ραµε dς 2ν�Hη τ<ς τρισ�-
θλιας συκ�φαντ�ας τ�� σκ�ταδισµ��, δηλ. dς «λεσA�α»), σ’ W,τι 7φ�ρ_ στ.ν Θε�φραστ�,
αGτ.ν τ.ν θεωρ�,σαµε σ�ν κ�π�ι�ν, µακαρ�τη τ:ρα, π�P κ�π�ι�ς ν�ν�ς τ�υ, Fλλην�fων
δ�σκαλ�ς, τ.ν εqHε Aαπτ�σει 2τσι κα* σ’ W,τι 7φ�ρc_ στ.ν Φαν�α, δ;ν εrHαµε κ�ν 7κ�,σει
αGτ4 τ4 λ;Kη, p, bν κ�π�ι�ς τ4ν εqHε 7κ�,σει, nKερε Wτι Mπρ�κειτ� γι� κ�π�ι�ν «εIδω-
λ�λ�τρη».

QEφ;τ�ς διαν,�υµε τ. 2τ�ς µι_ς 2000στ<ς Mπετε��υ, δηλαδ4 τ<ς Hριστιανικ<ς περι�δ�υ
τ<ς �Iστ�ρ�ας, π�P εqναι πρ�φαν3ς Uνας F�ρτασµ.ς τ�� Xριστιανισµ�� (` B�υδισµ�ς, `
Tα�ϊσµ�ς, τ. QIσλ�µ κ.λπ. δLν 2H�υν γι� Mφ;τ�ς ν� γι�ρτ�σ�υν τ�π�τε, κα* bν κ�ν�υν κ�-
π�ιες Mκδηλ:σεις, θυµ�f�υν τ�Pς 7πρ�σκλητ�υς φτωH�Pς Mπισκ;πτες τ3ν παλαι3ν γ�µων,
π�P «κ�λλαγαν» κι αGτ�* στ�ν γαµ%λι� συρτ. p φαγ�π�τι). KαταλαAα�νω τ.ν P3σσ�, τ.ν
Γερµαν�, τ.ν tAγγλ�, τ.ν Γ�λλ�, τ.ν QAµερικαν�, τ.ν AGστραλ�, π�P γι�ρτ�f�υν. QEγh
Wµως, ` γεννηθε*ς στ. ∆<µ� QEρεσ�� 7π. πρ�γ�ν�υς πρ�αι:νι�υς QEρ;σι�υς π�λ�τες, δLν
καταλαAα�νω π�ι� millennium (R K;νη αGτ4 λ;Kη εqναι π�λP ταιριαστ4 Mδ3) ν� γι�ρτ�σω.

∆.I.Λ.



�Aγαπητ+ κ,ριε Λ-µπρ!υ,
�Aν1γνωσα µετ4 πρ!σ!56ς τ8 9ρθρ!ν τ!; φ)-

λ!υ κ. K. Γεωργαν>: «T� FAραϊκ� εqναι Fλληνι-
κ�», ?π!υ κα@ Aναφ1ρεται εBς τ8ν CD-κτιν!ν
Aστ1ρα, E Eπ!F!ς σαφGς δ+ν εIναι τ8 CJραϊκ8ν
LθνMσηµ!ν. NOπως κα@ E συγγραφεOς τ!;
9ρθρ!υ Aναφ1ρει, πρMκειται δι4 τ8 CλληνικP-
τατ!ν σ,µJ!λ!ν τ6ς διπλ6ς τετρακτ,!ς τ!;
�Eµπεδ!κλ1!υς, Qτις Aπ!τελεFται Lκ τGν δ,!
Aντεστραµµ1νων dσ"πλεRρων τριγPνων, τ4
Eπ!Fα συµπλ1κ!νται µεταD, των. T!;τ! R5ει τ$ν
διπλ6ν σηµασ)αν τ!; πνευµατικ!; κα@ τ!; Sλι-
κ!; τριγPν!υ. T!; µ+ν πρPτ!υ µ+ τ$ν κ!ρυφ$ν
πρ8ς τ4 9νω, τ!; δ+ δευτ1ρ!υ µ+ τ$ν κ!ρυφ$ν
πρ8ς τ4 κ-τω. NOπως κα@ E συγγραφεOς Aναφ1-
ρει, τ8 BσMπλευρ!ν τρ)γων!ν Aναφ1ρεται εBς τ8
θεF!ν, τ8 Eπ!F!ν Tς µ!ν4ς παρ!υσι-Uεται Lν τV6
τριαδικMτητι, R5!ν τ$ν JαθεFαν Aλληγ!ρ)αν τGν
τριGν πρωταρ5ικGν νMµων τ6ς δηµι!υργ)ας,
δηλ. �Eν1ργεια - K)νησις - ZωX. �Eπ@ πλ1!ν δ+
δηµι!υργεFται Y τρι-δα Lκ τ!; 1+2, Rνθα 1 τ8
9ρρεν, 2 τ8 θ6λυ, τ4 Eπ!Fα δ)δ!υν τ$ν LD1λιDιν

κα@ α[Dησιν 3. \H ]ερ4 τετρακτOς τ!; ΠυθαγM-
ρ!υ σ,γκειται Lκ τGν AριθµGν 1+2+3+4 = 10, E
Eπ!F!ς Aριθµ8ς εIναι τ6ς τελειMτητ!ς τ!; θε)!υ,
κα@ 1+0 = 1 δ)δει π-λιν τ$ν Aρ5ικ$ν µ!ν-δα. T8
4 εIναι Y LD1λιDις τGν µ!ρφGν. Γνωστ8ν ?τι τ8 4
δ+ν Eρ)Uει κα@ δι4 τ$ν
Γεωµετρ)αν `να Lπ)πε-
δ!ν, Tς τ8 3, συµJ!λ)-
Uει πλ1!ν τ4ς τρεFς Jα-
σικ4ς διαστ-σεις τ!;
5Pρ!υ, Tς εBς τ8 σ56µα
φα)νεται:

T8 Aντεστραµ-
µ1ν!ν τρ)γων!ν
συµJ!λ)Uει τ$ν
θε)αν Lπ1µJασιν
Lπ@ τ6ς δηµι!υρ-
γ)ας κα@ συµπλ1-
κεται Tς: ➡

aEνθα κα@ Aπ8
τ4ς bD κ!ρυφ4ς

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

KO eλληνικ%ς eS-κτιν"ς QστLρ καH \ τετρακτZς

KH πρ<ταση τ"A Γ. Γεµιστ"A - Πλ3θων"ς
γι@ τLν σωτηρ(α τ"A κρ-τ"υς κ.a. τιν@

QAKι�τιµε κ. διευθυντ�,
QAν;γνωσα τ. Mνδιαφ;ρ�ν kρθρ� τ�� συνεργ�τη σας κ. QAθανασ��υ

K�υκ�A�στα µL τ�τλ� «�O Kατατρεγµ.ς τ3ν �Eλλ%νων στ. uστερ� Bυ-
f�ντι� κα* ` Πλ,θων. – �H πρ:τη ν�σταλγ�α τ<ς QAρHαι�τητας», π�P
δηµ�σιε,θηκε στ. 2γκριτ� περι�δικ� σας, τε�H. 214, QOκτ:Aρι�ς 1999,
σσ. 13523-529. yAς µ�� Mπιτραπc< µ�α παρ;µAαση, 7φ�� ` συγγραφ;ας
7ναφ;ρεται στ. Xν�µ� µ�υ (σ. 13528) κα* σL σHετικ4 Mργασ�α µ�υ, στ4ν
`π��α παραπ;µπει. OD Hαρακτηρισµ�* τ�Pς `π���υς, Wπως γρ�φει `
7ρθρ�γρ�φ�ς, 7π�δ�δω στ.ν Γεµιστ�, δLν 7ν%κ�υν σL Mµ;να, Wπως θ�
µπ�ρc< ν� παρατηρ%σcη κ�θε κριτικ.ς 7ναγν:στης, �D Hαρακτηρισµ�*
Mδ�θησαν 7π. πλε�στ�υς Mρευνητ;ς, Wπως παραπ;µπω στ*ς σσ. 74-75
(παραπ�µπLς 49-59) στ� 7ντ�στ�ιHα 2ργα. QAπ. πλευρ_ς µ�υ 7ναφ;ρω

▲



(σ. 76), Wτι «�D Iδ;ες τ�� Γεµιστ�� εqναι 7π�τ�κες τ3ν Mπικρατ�υσ3ν
π�λιτικ3ν, κ�ινωνικ3ν, �Iκ�ν�µικ3ν, {θικ3ν, θρησκευτικ3ν, τεHνικ3ν
κα* θεσµικ3ν συνθηκ3ν τ<ς Mπ�H<ς τ�υ κα* πρ�εAλ%θησαν, γι� ν� δ:-
σ�υν τ4ν πρ;π�υσα λ,ση στ4 δι�ρθρωση κα* λειτ�υργ�α τ<ς �Iκ�ν�-
µ�υµ;νης κ�ινων�ας τ�� ∆εσπ�τ�τ�υ. �O π�λυ|στωρ τ�� Mυστρ_ γνω-
ρ�fει Mκ τ�� σ,νεγγυς τ� πρ�Aλ%µατα τ�� κρ�τ�υς κα* πρ�σπαθεN µL τ*ς
µεταρρυθµ�σεις π�P πρ�τε�νει ν� δ:σcη Uνα ν;� συν�λικ. κ�ινωνικ. κα*
δι�ικητικ. σ,στηµα, µL τ. `π�N�, Wπως ` rδι�ς Mπρ;σAευε, θ� oταν δυ-
νατ. ν� Mπιστρατευθ��ν φυσι�λ�γικ� κα* `µαλ� Wλες �D δυν�µεις τ��
τ�π�υ σL µ�α συνεH< κα* Mπωφελ< πρ�σπ�θεια γι� τ4ν πλ;�ν παραγω-
γικ4 7Kι�π��ηση Wλων τ3ν γεωργικ3ν Mκτ�σεων τ<ς H:ρας, �uτως gστε
ν� MπιτευHθc< R αmKηση τ3ν π�ρων της κα* στ4 συν;Hεια R MKασφ�λιση
αGταρκε�ας».

8Oσ�ν 7φ�ρc_ στ�Pς λ�γ�υς π�P dδ%γησαν τ.ν Γεµιστ. στ4 διατ,πω-
ση τ3ν δ,� συµA�υλευτικ3ν κα* στ4 συγγραφ4 τ�� 2ργ�υ «N�µ�ι», bς

R5!µεν π-ντ!τε τ$ν διαρκ6 Aντιστ!ι5)αν πνευ-
µατικMν - SλικMν, δηλ. κα@ τ4 δ,! εIναι CνιαFα.
EBς τ8 µ1σ!ν δηµι!υργεFται τ8 καν!νικ8ν CD--
γων!ν, µ+ ?λην τ$ν µεγ-λην σηµασ)αν τ!; 6.
Kατ4 τ8ν NικMµα5!ν Aπ!τελεF «µ�ρφ4ν τ<ς µ�ρ-
φ<ς» κα@ εIναι E µMν!ς Aριθµ8ς πρ!σηρµ!σµ1ν!ς
εBς τ$ν ψυ5$ν κα@ τ$ν καθαρ4ν `νωσιν τGν
µερGν τ!; Σ,µπαντ!ς. T8 ̀ D σηµα)νει Aγαθ!ερ-
γ)αν, εBρXνην, Sγιε)αν κα@ AλXθειαν. O] Πυθα-
γMρει!ι τ$ν eνMµαU!ν «τελε�ωσιν τ3ν µερ3ν».
Σ5ηµατ)Uεται κατMπιν π!λλαπλασιασµ!; τ!;
πρPτ!υ περιττ!; κα@ πρPτ!υ Aρτ)!υ 2x3 = 6 κα@
λMγVω τ6ς συµµετρ)ας Eµ!ι-Uει πρ8ς τ$ν `νωσιν
τ!; 9ρρεν!ς µ+ τ8 θ6λυ.

EBς τ8 µ1σ!ν τ6ς διπλ6ς τετρακτ,!ς δηµι!υρ-
γεFται `τερ!ν σηµεF!ν, τ8 `Jδ!µ!ν, Rνθα τ8 7
εIναι E Bσ5υρ8ς AριθµMς. O] ΠυθαγMρει!ι τ$ν
eνMµαU!ν «}γ�αν», «θε�αν» κα) «σεπτ%ν». EIναι
γνωστ8ς κα@ Tς «φυλακικ�ς», διMτι !] Cπτ4
πλαν6ται κατευθ,ν!υν κα@ Eδηγ!;ν τ8 Σ,µπαν.

Afτ4 τ4 gλFγα, δι4 ν4 γνωρ)σωµεν τ$ν Lθνι-
κXν µας κληρ!ν!µ)αν.

Mετ4 τιµ6ς
Σπυρ(δων Παρασκευfς

Kαθηγητ$ς Πανεπιστηµ)!υ �AθηνGν

▲
∆ΑΥΛkΣ/217, �Iαν!υ-ρι!ς 200013714

KH φρ-ση τ"A 2AρMιµ3δη «∆<ς µ"ι πgf στO...»

K,ριε διευθυντ-,
ΣτM τε;5!ς 212-213 (A[γ. - Σεπτ. ’99), σελ)δες

13409-13410, στ$ στXλη «O] ΓεννXτ!ρες τ!; Πα-
γκMσµι!υ Π!λιτισµ!;. – �Aρ5ιµXδης», E συγ-
γραφ1ας τ!; 9ρθρ!υ κ. Σαρ-ντ!ς Π4ν τελειPνει
µ+ τ$ν δι-σηµη φρ-ση «∆Mς µ!ι πV> στG κα@ τ4ν
γ>ν κινG». Σ,µφωνα µ+ τ8 µ!ναδικ8 5ειρMγρα-
φ! στ$ν JιJλι!θXκη τ!; Bατικαν!; Y φρ-ση
εIναι: «∆Mς µ!ι π!; στG κα@ κινG τ$ν γ6ν». �E4ν
E �Aρ5ιµXδης µιλ!;σε τ$ν ∆ωρικ$ν, τMτε θ4 Rλε-
γε: «∆Mς µ!ι πV> στG κα@ τ4ν γ>ν κιν-σω». aAλλη

µ)α παραλλαγX: «∆Mς µιν πV> στG κα@ τ4ν γ>ν
κινG». �EπειδX Sπ-ρ5ει κ-π!ια δι1νεDη σ5ετικ4
µ+ τ8 Sπ8 τ!; �Aρ5ιµXδη ρηθ1ν, θ4 σ>ς παρα-
καλ!;σα θερµGς γι4 τ$ν δικX σας LDXγηση
(rσως Rτσι Yσυ5-σ!υν κ-πως τ4 πνε,µατα). Θ4
tταν εfπρMσδεκτη µ)α Aπ-ντηση Lκ µ1ρ!υς τ!;
περι!δικ!; σας (τ!; καλ,τερ!υ π!O κυκλ!φM-
ρησε π!τ+ στ$ν \Eλλ-δα).

Φιλικ4
A.Σ. 2Aρσ4νης

Alvin, Texas, HΠA ▲



µ_ς Mπιτραπ~< ν� διατυπ:σ�υµε τ*ς παρακ�τω σκ;ψεις. T4ν �K,τητα τ<ς
2ριδ�ς �HσυHαστ3ν κα* Bαρλα�µ δLν 2fησε φυσικ� ̀  rδι�ς, γν:ρισε Wµως
τ. κεντρικ� της σηµεN�, τ4 διαστ�λ4 δηλαδ4 µεταKP �Gσ�ας κα* Mνερ-
γει3ν, «Oπερκειµ;νης» κα� «Oφεµ;νων» θε�τ%των (Θ. Nικ�λ��υ, «AD περ*
π�λιτε�ας κα* δικα��υ Iδ;αι τ�� Γ. Γεµιστ�� - Πλ%θων�ς», BραAεN�ν QAκα-
δηµ�ας QAθην3ν. Θεσσαλ�ν�κη 1974, σ. 42-44). Στ. φλ;γ�ν πρ�Aληµα τ<ς
σωτηρ�ας τ�� κινδυνε,�ντ�ς κρ�τ�υς πρ�σπαθεN ν� Aρc< µι� λ,ση, π�P
7φ�σταται τ�σ� 7π. τ4ν στρ�φ4 πρ.ς τ4 ∆,ση, Wσ� κα* 7π. τ4ν Iδ;α συ-
µπ%Kεως QOρθ�δ�K�υ Kρ�τ�υς Oπ. Kενικ4 κατ�H4 p συναγερµ�� Wλων
τ3ν �ρθ�δ�Kων λα3ν τ<ς QAνατ�λ<ς. Φα�νεται, Wτι R λ,ση 7νευρ�σκεται
στ4ν π�λιτειακ4 7ναδι�ρθρωση τ<ς κ�ινων�ας κα* στ4ν στεν:τερη σ,ν-
δεσ% της πρ.ς τ4ν Kλασσικ4 QAρHαι�τητα: «µ;Hρι δ’ bν �uτως 2Hωµεν, dς
2H�µεν, �mτ’ εI λατ�ν�ις `µ�λ�γ%σ�µεν, �mτ’ εI �Dστισιν��ν 7νθρ:πων,
σωθε�ηµεν kν» (Γεωργ��υ Γεµιστ��, «Πρ.ς τ. OπLρ τ�� λατινικ�� δ�γ-
µατ�ς AιAλ��ν», Patrologia Graeca, 160, στ. 980 c).

▲
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XYπ"πτ"ς «πρ"γραµµατισµ<ς» γι@ τ% να% τ"A 2Eπικ"υρε("υ

K,ριε διευθυντ-,
Σ>ς Aπευθ,νω τ$ν παρ!;σα, γι4 ν4 σ>ς Lπι-

σηµ-νω τ4 τρ15!ντα σ5ετικ4 µ+ τ@ς Lπικ)νδυνες
διαθ1σεις Tρισµ1νων Sπευθ,νων τ!; \Yπ!υρ-
γε)!υ Π!λιτισµ!; γι4 τ8ν να8 τ!; �Eπικ!υρε)!υ
�AπMλλων!ς στ$ν κ!ινMτητα Σκληρ!; Mεσση-

ν)ας.
Συγκεκριµ1να, LδG κα@ Aρκετ8 καιρM «ψιθυ-

ρ)Uεται», ?τι τ8 Rργ! αfτ8 τ!; �Iκτ)ν!υ κινδυ-
νε,ει (Aπ8 τ$ν δι-Jρωση τ!; Lδ-φ!υς) κα@ ?τι
εIναι AναγκαF! ν4 γ)ν!υν LπεµJ-σεις γι4 τ$ν
δι-σωσX τ!υ. Φυσικ-, L4ν πρ-γµατι εIναι Rτσι,

Σηµε(ωση τ"A κ. Σαρ-ντ"υ Παν%ς
K,ριε διευθυντ�,
QAν;γνωσα τ4ν Mπιστ�λ4 τ�� κ. A.Σ. QAρσ;νη, στ.ν `π�N� 2Hω ν� 7παντ%σω τ� FK<ς:
1. �H περ�φηµη κα* �GH* 7A�σιµη φρ�ση τ�� QAρHιµ%δ�υς «δ<ς µ"ι πgf στO καH τ@ν γfν κινO» (κατ’ kλλ�υς
«κιν3σω») Mλ;Hθη, Wταν ` µ�υσ�ληπτ�ς µαθηµατικ.ς κα* µηHανικ.ς 7νεκ�λυψε κα* διετ,πωσε τ*ς 7ρHLς
τ3ν µ�Hλ3ν· περιε�Hετ� δL στ%ν «Περ* fυγ3ν» πραγµατε�α τ�υ, π�P 7π�τελ��σε µ;ρ�ς τ�� «MηHανικ�»
n «Στ�ιHεNα MηHανικ3ν» 2ργ�υ τ�υ, τ. `π�N� 7πωλ;σθη. Περ* αGτ�� µ_ς πληρ�φ�ρεN ` Π�ππ�ς ` QAλε-
Kανδρε,ς (3�ς - 4�ς αI. µ.X.), π�P λ;γει τ� FK<ς: «∆ι<τι Qπεδε(Mθη στ% “Περ( [υγOν” jργ"ν τ"A 2AρMιµ3-
δ"υς... ΣτLν kδια πραγµατε(α lπ-γεται καH \ θεωρ(α περH τWς κιν3σεως δ"θ4ντ"ς I-ρ"υς δι@ δ"θε(σης δυ-
ν-µεως, καθmς καH n περ(φηµ"ς dσMυρισµ<ς, ]τι oν lπWρMε σηµε!"ν στηρ(Sεως Tκτ%ς τWς ΓWς, θ@ µπ"ρ"Aσε
ν@ τLν µετακιν3σgη...». T4ν φρ�ση αGτ4 τ�� Συρακ�υσ��υ τ4ν µεταφ;ρ�υν �D µεταγεν;στερ�ι µL δι�φ�ρες
παραλλαγ;ς, Wπως:
«πgf IO καH τ@ν γfν κινO» (Συµπλ�κι�ς)· p
«πgf IO καH Qριστ(ωνι (= µL µ�Hλ�) τ@ν γfν πfσαν κιν3σω»· p
«XOπgα IO καH τ@ν Mθ<να σαλεRσω» (Tf;τfης)· p
«εd γWν εqMεν eτ4ραν, Tκ(νησεν oν ταRτην µεταI@ς εdς Tκε(νην» (Πλ�,ταρH�ς)· κα*
«Mωρ("ν grτει (= fητ��σε) sς eαυτ%ν QντιταλαντεRσων ]λtη τgW γgW» (QEπ�σκ�π�ς Συν;σι�ς).

Mετ� τιµ<ς
Σαρ-ντ"ς Π@ν



Γι� τ. σκ�π. αGτ. φρ�νεN, Wτι ` καταλληλ�τερ�ς τ�π�ς π�P µπ�ρεN
ν� Aρc< 2δαφ�ς R διδασκαλ�α τ�υ εqναι R Πελ�π�ννησ�ς κα* Iδια�τερα
` Mυστρ_ς κα* R περι�H4 τ<ς M�νης. QEκεN R Hριστιανικ4 θρησκε�α
εqHε µ�λις τ.ν 9� αI3να Mπικρατ%σει (Kωνσταντ�ν�υ Π�ρφυρ�γενν%τ�υ,
De administrando Imperio, ed. G. Moravcsik et R.J. H. Jenkins, Budapest
1949, 236-37), κα* ` Γεµιστ.ς θεωρ��σε τ�Pς Πελ�π�ννησ��υς περισ-
σ�τερ� 8Eλληνες 7π. τ�Pς Oπ�λ��π�υς (Σπ. Λ�µπρ�υ, «Παλαι�λ�γεια
κα* Πελ�π�ννησιακ�», τ�µ. Γ´, 247, 10-15). K�τω 7π. τ. πρNσµα αGτ.
θ� πρ;πει ν� Mντ�K�υµε, ν�µ�fω, κα* τ4 φρ�ση π�P 7πευθ,νει πρ.ς τ.ν
Mαν�υ4λ περ* τ<ς Fλληνικ�τητ�ς τ<ς Πελ�π�νν%σ�υ (Σπ. Λ�µπρ�υ,
«Παλαι�λ�γεια κα* Πελ�π�ννησιακ�», τ�µ. Γ´, 247, 14-248,2).

QAναφ�ρικ� µL τ. 2τ�ς µεταA�σεως τ�� Γεµιστ�� στ4ν Πελ�π�ννησ�
` Fr. Schultze («Georgios Gemistos - Plethon und seine reformatorischen
Bestrebungen», Jena 1874, Leipzig 1975, σ. 31) κα* στ4 συν;Hεια ` Kα-
f�fης τ�π�θετ��ν τ. 2τ�ς 1393, κατ� τ� 2τη π�P oταν ∆εσπ�της τ��

θ4 tταν παρ-λ!γ! ν4 R5η κανε@ς Lπιφυλ-Dεις.
NOµως τ8 πιθανPτερ! εIναι ν4 πρMκειται γι4 ̀ να
καλ!στηµ1ν! σ51δι! LDαφ-νισης τ!; περ)λα-
µπρ!υ µνηµε)!υ, συµπ1ρασµα π!O πρ!κ,πτει
Aπ8 τ4 παρακ-τω στ!ι5εFα:

1. O] «LπεµJ-σεις», στ@ς Eπ!Fες Aναφ1ρ!νται
!] «εBδικ!)», εIναι στ$ν !fσ)α «... δι�λυση 9ς τ�
θεµ;λια...» (Lφηµ. «Θ-ρρ!ς», 26/6/97).

2. M+ τ!Oς πι8 αBσιMδ!D!υς Sπ!λ!γισµ!Oς τ8
Rργ! στερ1ωσης κα@ συντXρησης τ!; να!; θ4
κρατXσVη 15 5ρMνια, LνG E καθηγητ$ς κ. Λα-
µπριν!υδ-κης LκτιµV>, ?τι θ4 5ρειαστ!;ν 30 5ρM-
νια! («Θ-ρρ!ς», 27/6/97). aEτσι, ?ταν AναUητη-
θ!;ν εfθ,νες...

3. Γι4 πρPτη φ!ρ4 στ4 5ρ!νικ- τ!υ τ8 Kε-
ντρικ8 �Aρ5αι!λ!γικ8 ΣυµJ!,λι! δ15θηκε AκM-
µα κα@ τ$ν καταστρ!φ$ Cν8ς µ1ρ!υς τ!; µνη-
µε)!υ, «πρ�κειµ;ν�υ ν� σωθc< τ. Oπ�λ�ιπ�»
(«Θ-ρρ!ς», 27/6/97, «T4 N1α», 25/6/97). B1Jαια
τ8 πMσα θ4 θυσι-σ!υν κα@ πMσα θ4 σPσ!υν δ+ν
διευκριν)Uεται.

4. O] Sπε,θυν!ι Aρ5αι!λMγ!ι κα@ µη5ανικ!),
π!O παραJρ1θηκαν σ+ συν1δρι! τ8ν �I!,νι! τ!;
1997, δ15τηκαν πwς τ8 Lγ5ε)ρηµα εIναι τ8 πι8
δ,σκ!λ!, τ8 πι8 λεπτ8 κα@ τ8 πι8 σ,νθετ! «σω-
στικM» π!O Lπι5ειρεFται στ$ν \Eλλ-δα, λ1γ!ντας
πwς µπρ!στ- τ!υ «τ. 7ναστυλωτικ. πρ�Aληµα
τ3ν µνηµε�ων τ<ς QAκρ�π�λεως µ�ι�fει παιHνι-
δ�κι» («Θ-ρρ!ς», 27/6/97).

5. NOλ!ι στ8 rδι! συν1δρι! συµφPνησαν πPς,

xν δ+ν LDασφαλιστ!;ν ?λες !] πρ!ϋπ!θ1σεις,
(κ!νδ,λια, πρ!σλXψεις πρ!σωπικ!;, µη5ανX-
µατα, Aπαιτ!,µεν!ι 5Gρ!ι κ.λπ.), «εqναι καλ,-
τερ� ν� µ4ν Kεκιν%σcη τ. 2ργ� τ<ς δι�λυσης Wλ�υ
τ�� να��, γιατ� θ� κινδ,νευε ν� µ4ν Kαναστηθc<
π�τ;» («Θ-ρρ!ς», 27/6/97). MXπως πρMκειται
γι4 κρ)ση εBλικρ)νειας;

6. NEνα µ6να περ)π!υ µετ4 τ$ν πρPτη δηµ!-
σ)ευση στ8ν τ!πικ8 τ,π! γι4 τ4 παραπ-νω σ51-
δια Lµφαν)στηκε σ+ συν1ντευDη τ,π!υ E νε!ϊ-
δρυθε)ς (27/11/96) «NOµιλ!ς Φ)λων Nα!; �Eπι-
κ!,ρει!υ �AπMλλωνα», µ+ σκ!π8 κατ4 δXλωση
τ!; πρ!1δρ!υ κ. TUιJ)σκ!υ, ν4 «παρ;µA~~η στ*ς
}ρµ�διες Oπηρεσ�ες τ�� �Yπ�υργε��υ Π�λιτι-
σµ��, gστε ν� γ�ν�υν συντ�νισµ;νες πρ�σπ�-
θειες 7ναστ,λωσης» («Θ-ρρ!ς» 12/7/97), δ)ν!-
ντας κατ’ αfτM τ8ν τρMπ! τ$ν «Rγκριση» τ6ς
κ!ιν6ς γνPµης Aλλ4 κα@ τ$ν 5ρ!ι4 τ!; Lπε)γ!-
ντ!ς. M-λιστα στ!Oς σκ!π!Oς τ!; Eµ)λ!υ Aνα-
φ1ρεται καθαρ-: «... R Mπιτ�Hυνση τ3ν Mργασι3ν
συντ%ρησης κα* 7ν�δειK%ς τ�υ». Πρ8ς τ) τMση
Jιασ,νη; ∆υMµισυ 5ιλιετ)ες Aπ8 τ$ν κατασκευX
τ!υ Y Dαφνικ$ Jιασ,νη εIναι τ!υλ-5ιστ! {π!-
πτη. Afτ$ τ$ στιγµ$ µ-λιστα !] Lργασ)ες R5!υν
DεκινXσει, καθwς εI5ε διαJεJαιPσει E πρMεδρ!ς
τ6ς �Aρ5αι!λ!γικ6ς �Eπιτρ!π6ς �Aπ!κατ-στα-
σης τ!; �Eπικ!,ρει!υ �AπMλλωνα Γι-ννης TUε-
δ-κης (Lφηµ. «Σηµα)α», 12/10/99).

7. T8 µεγ-λ! !Bκ!ν!µικ8 µ1γεθ!ς π!O R5ει σ51-
ση µ+ τ8 Rργ!, 6 δ)ς («Σηµα)α», 12/10/99), καθwς

▲
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Mυστρ_ ` Θε�δωρ�ς A´ (1388-1407).
Eqναι γνωστ�, Wτι ̀  Γεµιστ.ς συν;γραψε τ4ν «Πρ�θεωρ�αν» (Σπ. Λ�-

µπρ�υ, 2νθ’ kν., τ�µ. Γ´ 3-7) στ.ν Mπικ%δει� π�P Mπρ�κειτ� ν� Mκφων%σcη
` Mαν�υ4λ στ.ν 7δελφ� τ�υ Θε�δωρ�. T. 2τ�ς συγγραφ<ς τ�π�θε-
τεNται στ� 1407 κα* R «Πρ�θεωρ�α» Oπ<ρKε «R πρ:τη µας δηµ�σια Mµφ�-
νιση τ�� Γεµιστ�� στ4ν �Eλλ�δα» (D. Nicol, «The last centuries of
Byzantium», London 1972, σ. 360). Παρ�λληλα στ. 7ργυρ�A�υλλ� τ��
1433 τ�� ∆εσπ�τη Θε�δ:ρ�υ B´ 7ναφ;ρεται: «�O �IκεN�ς τc< Bασιλε�cα
µ�υ κPρ Γε:ργι�ς ` Γεµιστ.ς oλθε µLν πρ� τινων Hρ�νων `ρισµc3 τ��
}γ��υ µ�υ αGθ;ντ�υ κα* Bασιλ;ως, τ�� πατρ�ς µ�υ, [...], κα* εOρ�σκε-
ται εIς τ4ν δ�υλ�σ,νην Rµ3ν...» (Σπ. Λ�µπρ�υ, «Παλαι�λ�γεια...», 2νθ’.
7ν., τ�µ. ∆´, 106, 1-4). Eqναι Mµφαν;ς, Wτι ` Mαν�υ4λ 7π;στειλε τ.ν Γε-
µιστ. στ4ν Πελ�π�ννησ�, Wπως ρητ� 7ναφ;ρει ` Θε�δωρ�ς. Παρ�λ-
ληλα ̀  Γεµιστ.ς Aρ�σκεται στ4ν Oπηρεσ�α τ�� ∆εσπ�τη. QAκριA4ς Hρ�-
ν�λ�γ�α 7φ�Kεως τ�� Γεµιστ�� δLν µνηµ�νε,εται, 7�ριστα µ�ν� «πρ�

▲
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KH lπ"IρRMια π<λη στ%ν Edρηνικ% 2Ωκεαν%

�ADιMτιµε κ. διευθυντ-,
N!µ)Uω πwς κ-θε κριτικ$ σ+ 9ρθρα τ!; «∆αυ-

λ!;» θ4 πρ1πει ν4 Aντιµετωπ)Uεται µ+ σεJασµM,
εBδικPτερα δ+ ?ταν πρMκειται γι4 κριτικ$ µ+ Lπι-
5ειρXµατα, π!O στ!5ε,ει στ$ν AναUXτηση τ6ς
AλXθειας.

Στ8 τε;5!ς τ!; «∆αυλ!;» 214 µ+ RκπληDη κα@
Aπ!ρ)α Aντ)κρυσα ̀ ναν JαρO 5αρακτηρισµ8 τ6ς
Lπιστ!λ6ς τ!; κ. M.Γ. ∆αν)κα, E Eπ!F!ς UXτησε,
π!λO σωστ4 κατ4 τ$ γνPµη µ!υ, Aπ8 τ8ν κ. K. Γε-
ωργαν> ν4 εIναι πι8 πρ!σεκτικ8ς στ@ς δηλPσεις
τ!υ. Πρ-γµατι Sπ-ρ5!υν δε)γµατα Cλληνικ!;
π!λιτισµ!; στ8ν EBρηνικ8 �ΩκεανM. �Aλλ4 τ8 ?τι
δι-φ!ρες σκMρπιες λ1Dεις µεταφρασµ1νες µ+
Aρκετ$ δMση φαντασ)ας Aπ!τελ!;ν συντριπτικ+ς

Aπ!δε)Dεις γι4 τ$ν CλληνικMτητα τ6ς Sπ!Jρ,-
5ιας πMλης τ!; EBρηνικ!; δυσκ!λε,!µαι ν4 τ8
καταν!Xσω. aIσως AργMτερα ν4 LπαληθευθV6 E κ.
Γεωργαν>ς, κ-τι π!O τ8 ε[5!µαι EλMψυ5α. aE5ω
τ$ν Lντ,πωση ?µως, πwς τ8 Aναγνωστικ8 κ!ιν8
τ!; «∆αυλ!;» δ+ν Aκ!λ!υθεF τM «π)στευε κα@ µ$
Lρε,να», ![τε κα@ Aρ1σκεται στ8 ν4 διαJ-UVη Jα-
ρ,γδ!υπ!υς τ)τλ!υς µ+ φτω58 περιε5Mµεν!. T1-
λ!ς, τ8 ?τι E κ. M.Γ. ∆αν)κας τυγ5-νει καθηγητ$ς
Cλληνικ!; πανεπιστηµ)!υ δ+ν σηµα)νει πwς πρ1-
πει ν4 ταυτ)Uεται µ+ τ@ς AπMψεις τ!; κ. Mπαµπι-
νιPτη } τ!; κ. Nτ!,µα κ.9.

Kλε)ν!ντας Lπιδ!κιµ-Uω τ8 Rργ! τ!; «∆αυ-
λ!;», E Eπ!F!ς R5ει πρ!σφ1ρει π-ρα π!λλ4 στ$ν
Lνηµ1ρωση τ!; κ!ιν!; κα@ συστXνω τ$ συν15ι-

κα@ Y 15ετ!;ς δι-ρκειας συµJ-σεις µ+ Aρ5αι!-
λMγ!υς, µη5ανικ!,ς, Lργατ!τε5ν)τες, Jελτ)ωση
DενPνων γι4 τ$ν διαµ!ν$ κ-π!ιων Aπ8 αfτ!,,
κ-νει τ!Oς τ!πικ!Oς παρ-γ!ντες ν4 Dε5ν!;ν
τ!Oς κινδ,ν!υς π!O Aναφ1ρθηκαν µπρ!στ4 στ4
AναµφισJXτητα !Bκ!ν!µικ4 gφ1λη γι4 τ$ν πε-
ρι!5X.

�Eλπ)Uω ν4 εIναι SπερJ!λικ!@ !] φMJ!ι µ!υ,
Aλλ4 R5ω λMγ!υς ν4 πιστε,ω ?τι στ8 µ1λλ!ν τ8
µMν! π!O θ4 Aπ!µε)νVη, εIναι Y κλεµµ1νη UωφM-

ρ!ς στ8 µ!υσεF! τ!; Λ!νδ)ν!υ! N4 θυµ)σω µM-
ν! στ!Oς Aνευθυν!ϋπε,θυν!υς, ?τι E Γ-λλ!ς
Aρ5αι!λMγ!ς Mπ!υσσ1, π!O Jρ6κε τ8 να8 τ8
1765 τυ5α)ως, πλXρωσε µ+ τ$ν UωX τ!υ τ$ν πρ!-
σπ-θει- τ!υ ν4 τ8ν συλXσVη, Aφ!; !] κ-τ!ικ!ι
τ6ς περι!56ς κατ-λαJαν τ4 σ51δι- τ!υ κα@ τ8ν
σκMτωσαν.

M+ Lκτ)µηση
ΓεUργι"ς Kωνσταντακ<π"υλ"ς

Kαλαµ-τα



τινων Hρ�νων». ∆Lν εqναι πασιφαν;ς, bν ` Γεµιστ.ς oλθε στ4ν Πελ�-
π�ννησ� µετ� τ4ν τ�π�θ;τηση τ�� Θε�δ:ρ�υ dς ∆εσπ�τ�υ (1407) p
πρωτ,τερα.

�H Fρµηνευτικ4 πρ�σ;γγιση στ4 σκ;ψη τ�� Γεµιστ�� 7π�τελεN πρ�-
κληση γι� τ.ν Mρευνητ%, 7λλ� εqναι παρ�λληλα κα* πρ�σκληση γι�
2ρευνα.

Mετ� τιµ<ς
XρWστ"ς Π. Mπαλ<γλ"υ

∆ιδ�κτωρ OIκ�ν�µικ3ν QEπιστηµ3ν Πανεπιστηµ��υ Φρανκφ�,ρτης

Σηµε(ωση τ"A κ. 2Aθ. K"υκ"I(στα:
Συµφων3 κι Mγh µL τ.ν δρ. Xρ. Mπαλ�γλ�υ, Wτι �D Hαρακτηρισµ�*
τ�� Γεµιστ�� - Πλ%θων�ς δLν εqναι δικ�� τ�υ, 7λλ� Mρανισµ;ν�ι, γι’
αGτ. κα* MHρησιµ�π��ησα τ. ρ<µα «σηµει:νει» κα* XHι «Hαρακτηρ�-
fει», Wπως θ� oταν R σωστ4 λ;Kη, M�ν τ�Pς 7π;διδα στ.ν Mπιστ�λ�-
γρ�φ�.

∆ΑΥΛkΣ/217, �Iαν!υ-ρι!ς 200013718

KH Mρ"ν"λ<γηση τOν TρωικOν Qπ% τ%ν κ. K. K"υτρ"υI4λη

K,ριε διευθυντ-,
Θ4 ~θελα ν4 AναφερθG στ8 JιJλ)! τ!; K.

K!υτρ!υJ1λη «\H �Aνα5ρ!ν!λMγηση τ6ς Πρ!ϊ-
στ!ρ)ας κυρ)ως µ+ J-ση τ@ς Aστρ!ν!µικ+ς πλη-
ρ!φ!ρ)ες Aρ5α)ων συγγραφ1ων» (Rκδ. «∆αυλMς»
1999), µι4 µελ1τη Y Eπ!)α πρ-γµατι θ1τει σ+ ν1-
ες J-σεις ?λα ?σα αfθα)ρετα διδ-σκ!νται γι4
τ$ν πρ!ϊστ!ρικ$ περ)!δ!.

∆ιαJ-U!ντας τ8 JιJλ)! διαπ)στωσα δ,! 5ρ!-
ν!λ!γικ+ς Aναφ!ρ1ς, !] Eπ!Fες κατ4 τ$ν 9π!ψX
µ!υ δ+ν συν-δ!υν µεταD, τ!υς. Συγκεκριµ1να

στ8 δ1κατ! κεφ-λαι! E Tρωικ8ς ΠMλεµ!ς Aν--
γεται στ8 3087 - 3078 π.X., E δ+ κατακλυσµ8ς τ!;
∆ευκαλ)ων!ς στ8 Rτ!ς 3165 π.X., ?ταν σ,µφωνα
µ+ τ8ν συγγραφ1α γεννXθηκε κα@ E \Hρακλ6ς
τ6ς �AλκµXνης. �Eκτ8ς τ!; ?τι E 5ρMν!ς εIναι
π!λO µικρMς, γι4 ν4 Aναπτυ5θV6 µετ4 τ8ν κατα-
κλυσµ8 τ!; ∆ευκαλ)ων!ς `νας π!λιτισµ8ς τ!;
µεγ1θ!υς τ!; Mυκηναϊκ!;, Aπ’ ?,τι R5ω Sπ’ �ψη
µ!υ δ+ν Aναφ1ρεται κ-π!ι!ς συσ5ετισµ8ς τ!;
κατακλυσµ!; µ+ τ8ν \Hρακλ6 τ6ς �AλκµXνης.
�Eπ)σης στ8 παρ-ρτηµα A´, A.A. 33, µεταD, τGν

Σηµε(ωση «∆»:

�H Mπιστ�λ4 µL τ*ς 7π�ψεις τ�� κ. M.Γ. ∆αν�κα δηµ�σιε,θηκε στ� «∆» Mπ* λ;Kει κα* Hωρ*ς κα-
ν;να σH�λι�, µ�λ�ν�τι στ. θ;µα τ<ς Fλληνικ�τητας p µ4 τ<ς Oπ�Aρ,Hιας π�λεως τ�� EIρηνικ��
R Mπιστ�λ% τ�υ αGτ4 δLν 7π�τελ��σε καµµι@ Qπ"λRτως "VσιαστικL συµI"λ3. Συνεπ3ς τ. «π�-
στευε κα* µ4 Mρε,να» τ�� Mπιστ�λ�γρ�φ�υ κ. ∆. Mπ. δLν µπ�ρεN ν� 7ναφ;ρεται στ.ν «∆» – σHε-
τ�fεται µL kλλ�υς. ΣL W,τι 7φ�ρc_ στ.ν τ�τλ� («�O “µαϊνταν�ς” τ<ς 7ντιδραστικ�τητας τ3ν κα-
θηγητ3ν τ3ν πανεπιστηµ�ων µας»), R λ;Kη π�P Mν:Hλησε τ.ν Mπιστ�λ�γρ�φ� («µαϊνταν�ς») 7π�-
δ�δεται στ4ν γνωστ4 7ντιδραστικ�τητα �Eλλ%νων πανεπιστηµιακ3ν, διαπ�στωση µL τ4ν ̀ π��α
κα* ` rδι�ς συµφωνεN. ∆.I.Λ.

ση τ!; Rργ!υ τ!υ µ+ τ$ν rδια Aπ!φασιστικMτη-
τα κα@ AγωνιστικMτητα.

M+ φιλικ!Oς 5αιρετισµ!Oς
∆ηµ3τρης MπεMρ-κης

EKTEN ΠOΛ 14-4, �-νθη
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9λλων 5ρ!ν!λ!γιGν Aναφ1ρεται π-λι τ8 Rτ!ς
3165 π.X., τ8 Eπ!F!, ν!µ)Uω, γι4 τ!Oς λMγ!υς π!O
πρ!αν1φερα, πρ1πει ν4 Aπ!κλεισθV6, καθwς κα@
διMτι E 5ρMν!ς Aπ8 τ8 3165 `ως τ8 3087 π.X.
(RναρDη Tρωικ!; π!λ1µ!υ) εIναι π!λO Jρα5,ς,
γι4 ν4 Lµπερι15ωνται σ’ αfτ8ν ?λες !] Aναφ!ρ+ς
τ!; Π)νακα Sπ8 A.A. 34 `ως 61. Λ!γικ4 λ!ιπ8ν
E κατακλυσµ8ς τ!; ∆ευκαλ)ων!ς, ?πως στ8
`Jδ!µ! κεφ-λαι!, σελ. 179 - 183 Aναφ1ρεται, πρ1-
πει ν4 Rγινε τ8 3637 π.X.

Π1ραν αfτGν ?µως Y µελ1τη τ!; κ. K!υτρ!υ-
J1λη, µ+ τ4 στ!ι5εFα τ4 Eπ!Fα περι15ει, θ4 πρ1-
πει π-σVη θυσ)Vα ν4 γ)νVη σ+ διεθν+ς Lπ)πεδ! γνω-
στX, µεταφραUMµενη στ$ν Aγγλικ$ γλGσσα Rστω
κα@ Lν περιλXψει τGν Jασικωτ1ρων στ!ι5ε)ων, τ4
Eπ!Fα Aναφ1ρει E συγγραφ1ας, µ+ τ$ν Lλπ)δα ν4
Aν!)DVη `νας διεθν$ς δι-λ!γ!ς Lπ@ τ!; θ1µατ!ς.

M+ τιµ$
∆ρ. 2AντUνι"ς Λυρ-κ"ς

Nευρ!λMγ!ς - ψυ5)ατρ!ς, Mελ)σσια

T% τετρ-στιM" µE τ"Zς Qριθµ"Zς - γρ-µµατα τ"A «π»

Mα[H µE τ%ν 2OλRµπι" ZWνα ν@ λατρευθgW καH n u4νι"ς

�ADιMτιµε κ. διευθυντ-,
M+ Aφ!ρµ$ τ$ν Lπιστ!λ$ Y Eπ!)α δηµ!σιε,-

θηκε στ8 Sπ’ Aριθ. 212-213 τε;5!ς (Afγ. - Σεπτ.
1999, σελ@ς 13379-80,) τ!; LDα)ρετ!υ περι!δικ!;
σας,  τ!; συµπατριPτη µας Aπ8 τ$ν N1α �Iερσ1η
HΠA κ. �Iω-ννη Tσαµ!,τα κα@ Y Eπ!)α Aναφ1-
ρεται στ8 π = 3,14, µ+ µεγ-λη εf5αρ)στησι σπε,-
δω ν4 ]καν!π!ιXσω τ$ν Lπιθυµ)α τ!υ, �στε αfτ$
ν4 γ)ν�η γνωστ$ κα@ σ’ 9λλ!υς κα@ στ8ν rδι! φυσι-
κ-, ?πως AκριJGς R5ει EλMκληρη Y πρMταση.

\O Aριθµ8ς αfτ8ς εIναι Aτ1ρµων, 9ρα Sπερ-
JατικMς, κα@ E Aε)µνηστ!ς καθηγητ$ς τ!; Πα-
νεπιστηµ)!υ �AθηνGν NικMλα!ς XατUηδ-κις
Lπ!)ησε `να TραιMτατ! τετρ-στι5!, τ!; Eπ!)!υ
!] λ1Dεις δι4 τ!; Aριθµ!; τGν γραµµ-των Cκ--
στης LD αfτGν δ)ν!υν τ8 Aκ1ραι! ψηφ)! 3 τ!;
«π» κα@ 22 Lκ τGν δεκαδικGν τ!υ. ΠρGτα τ8 «π»
= 3,1415926535897932384626. Kα@ τPρα παραθ1-
τω τM Lµπνευσµ1ν! τετρ-στι5!:

�Aε@ ❸ E ❶ Θε8ς ❹ E ❶ µ1γας ❺ γεωµετρεF ❾
τ8 ❷ κ,κλ!υ ❻ µ6κ!ς ❺ �να ❸ Eρ)σ�η ❺ δια

µ1τρ�ω ❽
παρXγαγεν ❾ Aριθµ8ν ❼ Aπ1ραντ!ν ❾
κα@ ❸ �ν ❷ φε;! ❸ !fδ1π!τε ❽ ?λ!ν ❹ θνητ!@
❻ θ4 ❷ ε{ρωσι ❻.

aEτσι Lλπ)Uω, πwς µ+ τ$ν Lπιστ!λX µ!υ αfτX
πρ8ς τ8ν «∆αυλM», π!O πραγµατικ4 φωτ)Uει κα@
σκ!ρπ)Uει τ4 «σκ!τ-δια», τ4 Eπ!Fα κ-π!ι!ι «φ)-
λ!ι» µας πρ!σπαθ!;ν ν4 µ>ς LπιJ-λ!υν, γι4 ν4
διαστρεJλPσ!υν τ$ν ]στ!ρ)α µας, θ4 ]καν!π!)-
ησ�η τ$ν Lπιθυµ)α τ!; \Eλλην!αµερικαν!; Lπι-
στ!λ!γρ-φ!υ σας. NOπως εIπε E ∆ι!γ1νης E Λα-
1ρτι!ς, Y µεγαλ,τερη πλ-νη στ8ν κMσµ! εIναι Y
9γν!ια. T8 µεγαλ,τερ! Aγαθ8 εIναι Y γνPση κα@
τ8 µεγαλ,τερ! κακ8 εIναι Y Aµ-θεια.

TελειPνω τ$ν Lπιστ!λX µ!υ µ’ `να SστερM-
γραφ!: ∆υστυ5Gς Aν-µεσ- µας κυκλ!φ!ρ!;ν
κα@ «Eπλ!φ!ρ!;ν» µ+ τ@ς «π1ννες» τ!υς π!λλ!@
YµιµαθεFς. Γι4 τ!;τ! φ"I"A τ"Zς \µιµαθε!ς κα@
9ρθρα στ@ς Lφηµερ)δες κα@ στ4 περι!δικ4 φ1-
ρ!ντες κα@ γρ-φ!ντες.

Γι4 τ!;τ!, Aγαπητ+ «∆αυλ1», φPτιUε, φPτιUε,
φPτιUε, διMτι 5ρει-Uεται Aφ,πνιση κα@ µελ1τη.
N- γνωρ)σ!υµε καλ4 τ8 Aληθιν8 παρελθMν µας,
γι4 ν4 µπ!ρ!;µε ν4 καταν!!;µε τ8 παρ8ν κα@ ν4
R5ωµε τ8 µ1λλ!ν δικM µας.

Mετ4 τιµ6ς
2Eλευθ. Mπαρµπαγιανν(δης

54 645 Θεσσαλ!ν)κη

�ADιMτιµε κ. Λ-µπρ!υ,
�Eπειδ$ κατ4 τ!Oς τελευτα)!υς καιρ!Oς Lκτ8ς

τ6ς �Aρετ6ς Aπ!υσι-Uει Aπ8 τ!Oς �Oλυµπιακ!Oς
�AγGνες κα@ E �1νι!ς Zε,ς, Lσκ1φθην ν4 πρ!-
τε)νω εBς τ!Oς εfγενικ!Oς AναγνGστας τ!;
«∆αυλ!;», ν4 κ-ν!υµε `να κ)νηµα παλινν!στX-
σεPς τ!υ. ΠGς; �AπλGς ν4 φιλ!DενXσ!υµε τ$ν
περ)!δ!ν τGν �AγPνων τ!; 2004 εrτε Eµ!γενεFς
µας εrτε, γιατ) �5ι, κα@ D1ν!υς. Φαντ-Uεσθε τ4
συναισθXµατα κα@ τ!; !Bκ!δεσπMτ!υ κα@ τ!; φι-
λ!Dεν!υµ1ν!υ, ?ταν παρακ!λ!υθ!;ν µαU) τ!,ς

AγGνες;
\H Bδ1α µ!υ JεJα)ως Aπ!τελεF τM 1% τ!; σκ!-

π!;, τ8 SπMλ!ιπ!ν 99% εIναι Lργασ)α, δι4 τ$ν
Eπ!)αν διατ)θεµαι Aµισθ). �E4ν τ$ν Bδ1αν µ!υ
τ$ν κρ)νετε gρθXν, φρ!ντ)στε ν4 φθ-σVη εBς τ4
�τα τ!; ∆Xµ!υ τGν �Aθηνα)ων Aλλ4 κα@ τGν
λ!ιπGν.

Mετ4 τιµ6ς
ΓεUργι"ς Kιρκιν4["ς 

�Aθ6ναι



Θε"κρατ(α καH ΦRση
�O παγκ�σµι�ς MK�υσιασµ.ς Mκµεταλλε,εται 7λλ� κα* παρασιωπ_ τ4ν

�Eλληνικ4 QAρHαι�τητα, 2Hει φθ�σει κυρι�λεκτικ� στ� «ν� φτει�Hνcη �µελ;τ-
τα Hωρ*ς αGγ�». ∆Lν εqναι δυνατ.ν �D γ�γαντες τ<ς QAρHαι�τητας φθ�ν�ντας
στ4ν uψιστη 7ντ�ληψη τ�� K�σµ�υ δι� τ<ς Fνια�ας Φιλ�σ�φ�ας - QEπιστ%µης
- T;Hνης (µ;σα 7π. τ. δι�νυσιακ. κα* τ. 7π�λλ:νι�) ν� παρασιωπ��νται
7π. «πρ�φ<τες». ∆ι;σπασαν τ*ς FνιαNες πρ�αναφερθεNσες τρεNς εGγενικLς
7νθρ:πινες δηµι�υργ�ες σL τεHν�λ�γ�α, �Iκ�ν�µικ�π��ηση κα* µεταφυσικ%.
�H κρ�ση τ3ν Rµερ3ν µας. tEτσι µεταHειρ�f�νται τ. FK<ς τ;Hνασµα: Στ� 7δι;-
K�δ� τ�υς ρ�Hν�υν Wλες τ*ς λ,σεις στ. «µετ� τ4ν Φ,ση». TαHυδακτυλ�υργ��.

T� QOρφικ�, τ. �Oµηρικ. Πνε�µα, ` �Eρµ<ς τ�� ΠραKιτ;λη, ` �Hν��H�ς, R
QAρHιτεκτ�νικ%, �D φιλ�σ�φ�ι γενικ� µL τ4ν αIσθητικ4 κα* πνευµατικ% τ�υς
7κτιν�A�λ�α φωτ�f�υν τ� Oψηλ�τατα Wρια τ�� OπαρKιακ��. T�π�τε Wµως 7π’
αGτ� δLν κυκλ�φ�ρεN: παρ�υσι�f�υν τ4ν κ�κωση σ�ν δεδ�µ;νη. ∆ηλαδ4
γενν��ν δικ� τ�υς OπαρKιακ� Mρωτηµατικ�, τ� `π�Nα 7ναπαρ�γ�υν τ. σ,-
στηµα, περι�ρ�f�ντας τ.ν `ρ�f�ντα. tAς π�ρ�υµε γι� παρ�δειγµα τ4ν εGθα-
νασ�α κα* τ. πρ�Aληµ� της. �επετ�γ�νται θε�λ�γ�ι, ψυH�λ�γ�ι, ψυH�ατρ�ι
µ;σα 7π. τ4ν µαυρ�λα τ�� συστ%µατ�ς, π�P 2Hει σA%σει τ. µεγαλει3δες σL
Wλες τ*ς Mκδηλ:σεις τ�υ, λ;νε W,τι θ;λ�υν, πhς θ� πεθ�νcη δηλαδ4 ` κατανα-
λωτ%ς... π�P κακ�π��ησε τ4ν καρδι� τ�υ p πρ�κ�λεσε τ.ν καρκNν� τ�υ (ψυ-
H�σωµατικ4 7ρρ:στια) στ. λυσσασµ;ν� κυν%γι τ<ς �Iκ�ν�µικ�π��ησης, πλη-
ρ:ν�ντας κι αGτ.ν 7κ�µα τ.ν θ�νατ�. 8Oταν ` δ�λ�ς 7π�τελc< 7κρ�γωνιαN�
λ�θ� τ�� συστ%µατ�ς, µL π�ι� {θικ4 θ� πρ�σεγγ�σcη κανε*ς τ. πρ�Aληµα;
8Oταν `δε,�υµε πρ.ς µεθ�δευµ;ν� παγκ�σµια `λ�κα,τωµα, γι� ν� 7παλ-
λαγ��ν �D Mκλεκτ�* 7π. τ�Pς 7τ�θασ�υς... Mπιστρ;φ�ντες µL διαστηµ�πλ�ια,
π�P µ�ν�ν αGτ�* 2H�υν γι� δικ% τ�υς Mπαναπ��κηση τ�� Πλαν%τη;

Σηµε(ωση: Στ.ν «∆αυλ�» δLν γ�νεται µι� 7ρHαι�λατρικ4 περιγραφ4 τ<ς
Mπ�H<ς Mκε�νης 7λλ� µι� συγκριτικ4 7ντιπαρ�θεση τ<ς µεταφυσικ<ς κα* θε-
�κρατ�ας µL τ. πνε�µα τ<ς QAρHαι�τητας, πρ_γµα τ. `π�N� �D kλλ�ι 7π�-
φε,γ�υν Mπιµελ3ς, µετατρ;π�ντ�ς την 2τσι σL µ�υσειακ. εqδ�ς· 7παρ�δεκτ�
γι� τ4ν π�ντ�τε πρωτ�π�ρ�α της στ.ν αI3να τ.ν �παντα. �H 7ντιπαρ�θεση
κα* µ�ν�ν µL τ.ν (γι� παρ�δειγµα) �Eρµ< τ�� ΠραKιτ;λη σA%νει τελε�ως τ4ν
θε�κρατικ4 {θικ4 σ�ν 7ντιAι�λ�γικ%, 7φ,σικη κα* αGθα�ρετη. Mι� {θικ%,
π�P 7ντιστρατε,εται τ*ς Aι�λ�γικLς κα* �ντ�λ�γικLς πρ�διαγραφ;ς µας κα*
π�, πρ�σκρ�,ει στ*ς Oψηλ�τερες FρµηνεNες π�P 2δωσε µ;Hρι τ:ρα ` kνθρω-
π�ς. Στ.ν �Eρµ< R H�ρη, R ρ:µη, R σκ;ψη, R αrσθηση, ` 2ρωτας, R Oγε�α, R
εGστρ�φ�α, R φιλ�α, R δηµ�κρατικ�της κα* kλλα, εqναι αIσθητικ3ς µετ�υ-
σιωµ;να µ;σα 7π. τ. κ�ινωνικ. γ�γνεσθαι. �Aµαρτ%µατα γι� τ4ν θε�κρατ�α
Wλα αGτ�...

ΠαντελWς Γλ-ρ"ς



EIκ�να µ�νιµη τ3ν τελευτα�ων Mτ3ν R QAκρ�π�λις τ3ν QAθην3ν
ν� περιστ�ιH�fεται 7π. σιδερ;νιες σκαλωσι;ς, µι� εIκ�να kκρως
7ντιαισθητικ%, 7φ�� εIκαστικ4 κα* αIσθητικ4 σH;ση µεταKP
τ�� λευκ�� µαρµ�ρ�υ κα* τ3ν σιδηρ3ν Iκριωµ�των εqναι 7δ,-
νατ�ν ν� Oπ�ρKcη. BεAα�ως R 7ναγκαι�τητα τ<ς συντ%ρησης
κα* 7π�κατ�στασης Fν.ς µνηµε��υ - συµA�λ�υ τ�� 7νθρωπ�ν�υ
π�λιτισµ�� δικαι�λ�γεN τ;τ�ιες εIκ�νες, 7ρκεN ν� εqναι πρ�σω-
ριν;ς· κα* µ;Hρι σ%µερα �Gδε*ς Mκ τ3ν }ρµ�δ�ων µ�λησε γι� τ.ν
Hρ�ν� τ<ς 7π�περ�τωσης. Γι’ αGτ. 7κριA3ς τ.ν λ�γ� ` «∆αυ-
λ�ς» Mπισκ;φθηκε τ4ν QAκρ�π�λη, συν�ντησε τ� συνεργεNα 7π�-
κατ�στασης κα* f%τησε σHετικLς MKηγ%σεις 7π’ τ.ν Oπε,θυν�
7ναστ%λωσης κα* 7π�κατ�στασης τ�� Παρθεν3ν�ς µηHανικ�
κ. N�κ� T�γαν�δη, π�P 7π. τ4ν 7ρH4 τ�� παρ�ντ�ς 2τ�υς 7ντι-
κατ;στησε στ4 θ;ση αGτ% τ.ν κ. M. K�ρρ;. �H συν;ντευKη π�P
µ_ς παρεH:ρησε εqναι Mπαρκ3ς διαφωτιστικ%.

ME TA XPHMATA THΣ ENΩMENHΣ EYPΩΠHΣ...

T8 Rτ!ς 2006

θ4 R5!υν

Eλ!κληρωθ6

!] Lργασ)ες

στ8ν ΠαρθενGναKO κ. N. T"γαν(δης, lπεRθυν"ς µη-
Mανικ%ς τWς Qναστ3λωσης καH Qπ"-

κατ-στασης τ"A ΠαρθενOν"ς.

EINAI ΠOΛY ΠIO ANTIΣEIΣMIKOΣ
AΠO TIΣ ΣHMEPINEΣ KATAΣKEYEΣ!



ΣYNT.: K,ριε T�γαν�δη, 2H�υµε συνηθ�σει τ� τελευταNα δ;κα - δεκαπ;ντε

Hρ�νια ν� Aλ;π�υµε, τ�σ� MµεNς Wσ� κα* τ� Fκατ�µµ,ρια τ3ν K;νων Mπισκε-

πτ3ν, τ.ν Παρθεν3να µ;σα σL σκαλωσι;ς. OD Mργασ�ες αGτLς σL τ� 7κριA3ς

7π�σκ�π��ν κα* π�τε `λ�κληρ:ν�νται;

N.T.: EIναι Lργασ)ες Aπ!κατ-στασης, Aλλ4 R5!υν κα@ κ-π!ι! Jαθµ8 Aνα-

στXλωσης. EIναι δηλαδ$ σωστικ1ς, γι4 ν4 Aπ!καταστXσ!υµε Jλ-Jες τ!; πα-

ρελθMντ!ς, Aλλ4 εIναι κα@ Lργασ)ες Aν-δειDης τ!; Aρ5α)!υ Sλικ!;, π!O Jρ)-

σκεται δι-σπαρτ! γ,ρω Aπ8 τ$ν �AκρMπ!λη. aEγινε µι4 συγκ1ντρωση ?λ!υ

τ!; Sλικ!; π!O Aν6κε στ8ν ΠαρθενGνα } στ4 9λλα µνηµεFα· σαρPθηκε ?λ!ς

E 5Gρ!ς, καταγρ-φηκαν ?λα τ4 µ-ρµαρα, µαUε,τηκαν αfτ4 π!O Aν6καν στ8

µνηµεF!, eργανPθηκε τ8 Lργ!τ-Dι! συστηµατικ4 Aπ’ τ8 1985 κα@ 9ρ5ισαν !]

Lργασ)ες.

ΣYNT.: QAπ’ W,τι µπ�ρεN ν� παρατηρ%σcη κανε�ς, αGτ4 τ4ν στιγµ4 7πασH�-

λεNτε 7ρκετ. κ�σµ�.

N.T.: Afτ8 gφε)λεται στ$ν LDασφ-λιση τGν Aπαρα)τητων !Bκ!ν!µικGν πM-

ρων γι4 τ@ς Lργασ)ες. EIναι Y πρPτη φ!ρ4 π!O συµJα)νει αfτM, 5-ρη στ$ν

5ρηµατ!δMτηση Aπ8 τ8 A´ κα@ B´ K!ιν!τικ8 Πλα)σι! ΣτXριDης τ6ς Efρω-

παϊκ6ς NEνωσης. aE5!υµε πλ1!ν σταθερMτητα στ4 !Bκ!ν!µικ4 κα@ Eµαλ$ ρ!$

στ8 Rργ!. Mπ!ρ!;µε ν4 Aπασ5!λXσ!υµε τ!Oς Aπαρα)τητ!υς τε5ν)τες.

ΣYNT.: OGσιαστικ� δηλαδ4 R EGρ:πη 7ναστηλ:νει τ.ν Παρθεν3να;

N.T.: M-λιστα. Παλι4 πληρωνMµασταν Aπ’ τ8 ΛOTTO κα@ Sπ6ρ5αν καθυ-

στερXσεις.

ΣYNT.: T�ση σπ�υδαι�τητα 2δινε στ. 2ργ� τ. Fλληνικ. κρ�τ�ς, gστε πρ�-

σπαθ��σε ν� σ_ς καλ,ψcη 7π. τυHερ� παιHν�δια;

N.T.: ∆+ν εIναι µMν! Lργασ)ες τ!; Sπ!υργε)!υ Π!λιτισµ!; π!O περιµ1ν!υν

Aπ8 τ8 ΛOTTO, AκMµη κα@ Rργα τ!; Sπ!υργε)!υ �Eθνικ6ς aAµυνας Aπ’ τ8

ΛOTTO 5ρηµατ!δ!τ!;νται. Kι Aπ’ ?,τι Jλ1πετε, τελευταFα !] εBσπρ-Dεις τ!υ

δ+ν π>νε καλ-, φα)νεται ?τι π!λλ!@ κατ-λαJαν πwς εIναι δ,σκ!λ! ν4 κερδ)-

σ!υν... �Eπιτα5,ν!υµε λ!ιπ8ν τ@ς δ!υλει1ς, εBσρ1!υν 5ρXµατα κα@ κυρ)ως

R5!υµε µαρµαρ!τε5ν)τες, διMτι εr5αµε φτ-σει στ8 σηµεF! µηδ1ν. Φτ-σαµε ν4

R5!υµε µMν! 14 κα@ τPρα R5!υµε 30. B1Jαια !] ν1!ι µαρµαρ>δες θ1λ!υν `να

µ+ δ,! 5ρMνια πρ!σαρµ!γX, ν4 LD!ικειωθ!;ν µ+ τ8 εIδ!ς αfτ8 τGν LργασιGν,

διMτι δ+ν εIναι Aπ’ τ@ς Lργασ)ες π!O κ-ν!υν RDω, ?πως τU-κια κα@ Aν-γλυφα.

ΣYNT.: T. 2ργ� αGτ. π�τε 7π�φασ�στηκε ν� γ�νcη;

Zηµι�ς κα
 �π τ��ς σεισµ��ς τ�� 1981

Xρηµατ�δ�τηση �π τ�ν E�ρωπαϊκ� !Eνωση
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N.T.: T8 Dεκ)νηµα τ!; Rργ!υ Rγινε µ+ Aφ!ρµ$ τ8ν σεισµ8 τ!; 1981. \H µε-

λ1τη πρ!ϋπ6ρ5ε J1Jαια.

ΣYNT.: tEκανε fηµιLς ` σεισµ.ς τ�� ’81 στ.ν Παρθεν3να;

N.T.: Nα), Sπ6ρDαν Uηµι1ς, !] Eπ!Fες δ+ν tταν σ!JαρPτερες, Lπειδ$ εI5αν

ληφθ6 µ1τρα πρ!στασ)ας, �στε ν4 µ$ν καταρρε,σ!υν κ-π!ια κ!µµ-τια στ@ς

γων)ες. EI5αν δεθ6 µ+ συρµατMσ5!ινα κα@ κρ-τησαν τ4 κ!µµ-τια στ$ θ1ση

τ!υς, κι Rτσι γλυτPσαµε τ$ µεγαλ,τερη καταστρ!φX.

ΣYNT.: T� µ�ρµαρα αGτ�, π�P MπεKεργ�f�νται �D µαρµαρ_δες Mδ3, εqναι

καιν�,ργια n παλι�;

N.T.: O] συµπληρPσεις γ)ν!νται Aπ8 καιν!,ργια.

ΣYNT.: ∆ηλαδ4 θ� συµπληρωθc< ` Παρθενhν κα* θ� 7ναστηλωθc< πλ%-

ρως;

N.T.: aO5ι. �EµεFς AναστηλPν!υµε τ4 Aρ5αFα κ!µµ-τια, κα@ στ$ν AναστX-

λωση αfτX, ?π!υ 5ρει-Uεται, τ!π!θετ!;µε κα@ ν1α. \O Παρθενwν θ4 συ-

µπληρωθV6 µ15ρις Cν8ς Jαθµ!;, π-ντα θ4 εIναι Lρε)πι!, Aφ!; π!λλ4 Aπ’ τ4

Aρ5αFα κ!µµ-τια R5!υν 5αθ6 Eριστικ-.

ΣYNT.: tEHει πρ�γραµµατισθ< ν� τ�π�θετηθc< κ�π�ια στ;γη πρ�στασ�ας

τ�� µνηµε��υ;

N.T.: \H στ1γη εIναι καθ!ριστικ8 στ!ι5εF! γι4 τ$ν πρ!στασ)α Cν8ς µνηµε)-

!υ, Aλλ4 Y Lπ!5X µας δ+ν εIναι ε[κ!λ! ν4 τ8 δε5θV6, εBδικ4 γι4 τ8ν Παρ-

θενGνα. Mι4 στ1γη, π!O θ4 γ)νVη µ+ µ!ντ1ρν! τρMπ!, ν4 µ$ν Lν!5λV6 τ8 Aρ5αF!,

εIναι δ,σκ!λ! θ1µα κα@ Aπ8 αBσθητικ$ 9π!ψη. NOµως τ8 �φελ!ς θ4 εIναι µε-

γ-λ!. ∆ιMτι R5!υµε τ$ν �Dινη Jρ!5X, π!O π1φτει στ8 µ-ρµαρ! κα@ τ8 φθε)ρει,

R5!υµε συστηµατικ$ Aπ!µε)ωση τ6ς µ-Uας. Mετ4 Aπ8 Aρκετ4 5ρMνια δ+ν θ4

Sπ-ρ5�η γλυπτ8ς δι-κ!σµ!ς ![τε ραJδPσεις ![τε Aρ5ιτεκτ!νικ4 µ1λη. NOπως

Rγινε στ8 Σ!,νι!, στ8 να8 τ!; Π!σειδGν!ς: LκεF δ+ν µπ!ρεF ν4 κρ)νVη πι4 κα-

νε@ς τ$ν π!ιMτητα. Πρ1πει δηλαδ$ µ+ τ$ν δικX µας πρ!σπ-θεια ν4 διατη-

ρηθV6 τ8 Rργ!.

ΣYNT.: OD µαρµαρ_δες δ�υλε,�υν µL τ� H;ρια;

N.T.: M-λιστα. B1Jαια Sπ!J!ηθ!;νται µ+ µη5ανXµατα, �στε E �γκ!ς ν-

π-ρVη 5!νδρικ4 τ$ µ!ρφX, κα@ τ8 τελικ8 στ-δι! κατεργασ)ας γ)νεται µ+ τ8

51ρι. aEτσι δ+ν R5!υµε τ8 λεγMµεν! «κ-ψιµ!» στ$ γλGσσα τGν µαρµαρ-δων,

στ$ν LDωτερικ$ Lπιφ-νεια, 9ρα δ+ν R5!υµε µειωµ1νη Aντ!5$ στ8 5ρMν! κα@

R5!υµε τ$ 5-ρη τ!; 5ειρ!π!)ητ!υ. NOταν R5!υµε καιν!,ργι!υς σπ!νδ,λ!υς,

Rρ5!νται Aπ’ RDω πρ!ετ!ιµασµ1ν!ι στ$ µ!ρφ$ κα@ Y τελικX τ!υς κατεργασ)α

"H $%ινη &ρ�'� φθε*ρει κα
 �π�µει+νει τ, µ-ρµαρα
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γ)νεται µ+ τ8 51ρι.

ΣYNT.: QAπ. π�� πρ�µηθε,�νταν τ� µ�ρµαρα �D 7ρHαN�ι;

N.T.: �Aπ8 τ$ν Πεντ1λη.

ΣYNT.: QEσεNς τ�Pς ν;�υς σπ�νδ,λ�υς 7π. π�� τ�Pς φ;ρνετε;

N.T.: Kι LµεFς Aπ8 LκεF. T!Oς φ1ρν!υµε Aπ’ τ8ν ∆ιMνυσ!. T4 λατ!µεFα τ6ς

Πεντ1λης, ?πως D1ρετε, R5!υν κλε)σει. �EδG Aντιµετωπ)U!υµε σ!JαρPτατ!

πρMJληµα. ∆+ν µπ!ρ!;µε ν4 Jρ!;µε τMσ! λευκ- µ-ρµαρα, ?σ! tταν τ4

Aρ5αFα. aIσως τ8  καλ8 µ-ρµαρ! ν4 R5Vη τελειPσει, rσως ν4 µ$ν µπ!ρ!;ν ν4

τ8 Lντ!π)σ!υν, Aφ!; σκ-J!υν σXµερα µMν! σ+ στ!1ς, �στε ν4 µ$ν τραυµατ)-

U!υν τ$ν LDωτερικ$ Lπιφ-νεια τ6ς γ6ς. aEτσι ?,τι Jρ!;ν στ@ς στ!1ς, αfτ8 Jγ--

U!υν.

ΣYNT.: Π�τε λ�ιπ.ν θ� `λ�κληρωθ~< τ. 2ργ�;

N.T.: Γι4 πρPτη φ!ρ4 Sπ-ρ5ει 5ρ!ν!δι-γραµµα. T8 Rργ! θ4 πρ1πει ν4 R5Vη

τελειPσει µ15ρι τ8 2006. Θ4 µε)ν!υν J1Jαια κ-π!ιες µικρ+ς Lργασ)ες. T8 2000

θ4 δ!υλε,!υµε µ+ τα5,τατ!υς ρυθµ!,ς, κα@ µ1σα στ8 Rτ!ς αfτ8 Lλπ)Uω ν4

Eλ!κληρPσ!υµε τ8 πρMγραµµα AναστXλωσης τ!; Πρ!ν-!υ.

ΣYNT.: QAνατ�λικ� δηλαδ%, π�P λε�π�υν δ,� κ��νες, θ� σηκωθ��ν ν;�ι;

N.T.: Nα).

ΣYNT.: Kα* στ4ν ν�τια πλευρ�, π�P φα�ν�νται �D µεγαλ,τερες 7π:λειες;

N.T.: aO5ι, αfτ8 τ8 Sλικ8 λε)πει.

ΣYNT.: �;ρετε π�� Aρ�σκεται αGτ. τ. Oλικ�;

N.T.: Kατρακ,λισε στ$ν νMτια πλευρ4 τ6ς �AκρMπ!λης κα@ Aπ8 κεF Rγινε

!Bκ!δ!µικ8 SλικM. �Eπ@ T!υρκ!κρατ)ας τ!Oς J-Uανε φ!υρν1λλ! – π!λλ4 µ-ρ-

µαρα R5!υν φ!υρνελι1ς –, τ4 Aνατιν-Uανε, γι4 ν4 γ)ν!υν µικρMτερα κ!µµ--

τια κα@ ν4 5ρησιµ!π!ιηθ!;ν. �EµεFς µαU1ψαµε ?,τι JρXκαµε Aπ8 κ-τω. K--

ναµε Lκτεταµ1νη Rρευνα γ,ρω Aπ’ τ$ν �AκρMπ!λη. �Eντ!π)σαµε µ-ρµαρα κα@

σ+ κτXρια τ6ς πMλης. NOταν Rγινε Y AναστXλωση τ!; �Aρσακε)!υ, Aφαιρ1σαµε

Aπ8 τ8 κτXρι! αfτ8 γ,ρω στ4 400 µ-ρµαρα κα@ τ4 AνεJ-σαµε Dαν4 στ$ν

�AκρMπ!λη.

ΣYNT.: T4ν Iδ;α ν� 7ναστηλωθc< ̀  Παρθενhν σ’ Wλη τ�υ τ4 µεγαλ�πρ;πεια,

∆�ν /'�υν 1ντ�πισθ2 τ, µυστικ, τ3ν �ναλ�γι3ν

T /ργ� θ, /'7η 8λ�κληρωθ2 τ /τ�ς 2006

∆�ν <π-ρ'�υν πι, π�λ� λευκ, µ-ρµαρα
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Wπως 7κριA3ς oταν στ4ν 7ρHαι�τητα, π3ς τ4 Aλ;πετε;

N.T.: Θ4 µπ!ρ!;σε ν4 γ)νVη, Sπ-ρ5ει Y δυνατMτητα. NOµως πιστε,ω, ?τι δ+ν

πρ1πει ν4 γ)νVη, γιατ@ Rτσι θ4 π-ψVη ν4 εIναι µνηµεF!. �Aν θ1λVη κανε@ς ν4 κ-νVη

κ-π!ι! Aντ)γραφ!, µπ!ρεF ν4 τ8 κ-νVη σ’ `ναν 9λλ! 5Gρ!. NOπως Rγινε στ$ν

�AµερικX, στ8 N-σJιλ, τ!; Eπ!)!υ E να8ς εIναι AκριJ+ς Aντ)γραφ!, Aλλ4 τσι-

µεντ1νι!. Στ$ Σκωτ)α, στ8 �EδιµJ!;ργ!, Rκαµαν Aντ)γραφ! τ6ς Aνατ!λικ6ς

πλευρ>ς.

ΣYNT.: tIσως ν� Hρει�fεται κα* ̀  Bρ�H�ς, γι� ν� γ�νcη Uνα 7ντ�γραφ� 7κρι-

A;ς;

N.T.: Σ)γ!υρα. Στ8 N-σJιλ γι4 παρ-δειγµα τ8 µ1ρ!ς εIναι Lπ)πεδ! µ+ γκα-

UMν.

ΣYNT.: �Yπ�ρHει µ�α σ�φ�α µαθηµατικ4 στ*ς διαστ�σεις τ�� Παρθεν3ν�ς,

R σH;ση 2α+1 µεταKP uψ�υς κα* πλ�τ�υς, µ%κ�υς κα* πλ�τ�υς, Wσ� κα* µε-

ταKP τ3ν κατ� µ<κ�ς κι�νων µL αGτ�Pς τ3ν κατ� πλ�τ�ς. T� MKυπηρετεN αGτ4

R σH;ση;

N.T.: T)ς Aναλ!γ)ες αfτ+ς τ@ς R5!υµε Lντ!π)σει, Aλλ4 µ$ ν!µ)Uετε ?τι τ4 D1-

ρ!υµε ?λα. ∆+ν D1ρ!υµε, xν στ!5ε,Vη αfτ$ Y σ51ση στ$ σταθερMτητα τ!; κτ)-

σµατ!ς, π-ντως τ8 αBσθητικ8 Aπ!τ1λεσµα εIναι LντυπωσιακM.

ΣYNT.: ML τ*ς σηµερινLς γν:σεις τ<ς στατικ�τητας θ� µπ�ρ��σε τ. �Iκ�-

δ�µηµα ν� γ�νcη πι. γερ�;

N.T.: aO5ι.

ΣYNT.: tEHει καλ,ψει δηλαδ% τ4ν σ,γHρ�νη στατικ%;

N.T.: Γι4 ν4 στ1κεται `να τ1τ!ι! µνηµεF! δυMµισυ 5ιλι-δες 5ρMνια, Lν�G τ4

κτXρια στ$ν πMλη µ+ ?λα τ4 µ!ντ1ρνα Sλικ-, µ+ Aντισεισµικ!Oς Sπ!λ!γι-

σµ!,ς, δ+ν µπ!ρ!;ν ν4 κρατηθ!;ν στ!Oς σεισµ!,ς, καταλαJα)νετε τ$ν Aντ!-

5X τ!υ· κα@ µ+ ?λη τ$ν ταλαιπωρ)α π!O R5ει κατ4 καιρ!,ς Sπ!στ6 Aπ’ τ!Oς

AνθρPπ!υς. Στ8ν πρMσφατ! σεισµ8 γι4 παρ-δειγµα τ4 µνηµεFα LδG δ+ν Rπα-

θαν τ)π!τα. �Aν δ!;µε παλαιMτερες µετακινXσεις τGν µελGν Aπ8 σεισµ!,ς,

καταλαJα)ν!υµε πMσ! τρ!µερX Rνταση εI5αν. �Aν γ)ν!υν τ1τ!ι!ι σεισµ!@ σX-

µερα, τ) θ4 γ)ν!υν τ4 κτXρια τ6ς πMλης; EIναι `να π!λO σ!Jαρ8 LρPτηµα.

Π!λO φ!J>µαι, τ8 Aπ!τ1λεσµα δ+ν θ1λω ν4 τ8 σκ1πτωµαι.

ΣYNT.: T� θεµ;λια τ�� Παρθεν3ν�ς π�σ� Aαθι� εqναι;

N.T.: \H πρPτη δ!υλει4 π!O κ-ναµε, πρ@ν DεκινXσ!υµε, tταν ν4 δ!;µε τ4

θεµ1λια. N4 δ!;µε π!; πατ-ει. EIναι λ!ιπ8ν συµπαγ6 θεµ1λια Aπ8 πωρMλι-

θ!, �5ι µMν! κ-τω Aπ’ τ@ς κ!λGνες } τ!Oς τ!)5!υς, π!O tταν σ,νηθες, Aλλ4

Πι �ντισεισµικς �π τ, σηµεριν, �>κ�δ�µ?µατα
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σ+ ?λη τ$ J-ση. aE5ει σκαφθ6 E Jρ-5!ς gδ!ντωτ-, κλιµακωτ- κα@ R5!υν µπ6

gρθ!γPνιες πλ-κες πωρMλιθ!υ.

ΣYNT.: Eqναι γερ. αGτ. τ. Oλικ�;

N.T.: �Aπ8 γεωτρXσεις π!O κ-ναµε, εrδαµε ?τι Tρισµ1ν!ι πωρMλιθ!ι εIναι

φρεσκMτατ!ι. \Yπ-ρ5!υν κα@ κ-π!ι!ι λασπ!π!ιηµ1ν!ι, λMγVω τGν νερGν π!O

διαπερν!;ν στ4 θεµ1λια, Lπειδ$ δ+ν Sπ-ρ5ει στ1γη ν4 τ4 πρ!στατ1ψVη. Π--

ντως δ+ν φα)νεται ν4 R5!υµε Sπ!λ!γ)σιµη φθ!ρ4 µετ4 Aπ8 τMσα 5ρMνια.

ΣYNT.: �H 7ντισεισµικ�τητα τ�� µνηµε��υ σL τ� 7κριA3ς 2γκειται;

N.T.: aEγινε µι4 δ!κιµ$ στ8 Π!λυτε5νεF! Aπ8 τ8ν κ. Kαρ,δη. B-λαµε µι4

κ!λPνα - Aντ)γραφ! τ!; Πρ!ν-!υ σ+ κλ)µακα 1:3 π-νω σ+ µι4 σεισµικ$ τρ--

πεUα· κα@ Rδωσαν !] τε5νικ!@ `να σεισµ8 παρMµ!ι! µ’ αfτ8ν τ6ς Kαλαµ-τας

(6,7 ρ)5τερ, ν!µ)Uω). Xωρ@ς καµµ)α σ,νδεση, 5ωρ@ς τ$ν τ1λ1ια κατεργασ)α

Lπαφ6ς τGν σπ!νδ,λων, περιεστρ-φησαν !] σπMνδυλ!ι κα@ παρ1µεινε Y κ!-

λPνα �ρθια.

ΣYNT.: �H σπ�νδυλωτ4 κατασκευ4 τ3ν κι�νων εqναι δηλαδ4 καθ�ριστικ%;

N.T.: Σωστ-. Afτ$ Y Aρθρωτ$ κατασκευ$ µ+ τ$ν τ1λεια κατεργασ)α κα@

Lπαφ$ µ+ διαφ!ρετικ8 J-ρ!ς κα@ συ5νMτητα συντελεF στ$ν 9ριστη συµπερι-

φ!ρ-.

ΣYNT.: OD κ�λ3νες εqναι γεµ_τες;

N.T.: \Yπ-ρ5ει µ1σα `να D,λιν! στ!ι5εF!, τ8 Eπ!F! Rµπαινε µMν! γι4 κε-

ντρ-ρισµα κα@ Rµενε µ1σα. �Aν περν> µ1σα Sγρασ)α, τ8 D,λ! LDαφαν)Uεται.

�Aν τ8 µ-ρµαρ! δ+ν R5�η ρωγµ+ς κα@ Y Lπαφ$ εIναι τ1λεια, πιθαν8ν τ8 D,λ!

ν4 εIναι µ1σα. �EµεFς Aντικαθιστ!;µε τ8 D,λ! Aπ8 `να µ$ gργανικ8 Sλικ8, τ8

τιτ-νι!. T4 µ1λη τPρα τGν τ!)5ων συνδ1!νται µεταD, τ!υς µ+ σιδηρ!;ς συν-

δ1σµ!υς, π!O περιJ-λλ!νται Aπ8 µ!λ,Jι. T8 σ)δηρ! π!O R5ει 5ρησιµ!π!ιηθ6

εIναι µεFγµα σκληρ!; κα@ µαλακ!; µετ-λλ!υ, µ+ Aπ!τ1λεσµα ν4 µ$ν σκ!υ-

ρι-UVη, AκMµα κι xν µε)ν�η Lκτεθειµ1ν!. aEτσι, ?ταν τ4 µ1λη Aρ5)σ!υν ν4 κ!υ-

νι!;νται Aπ’ τ8 σεισµM, τ@ς πρGτες παραµ!ρφPσεις τ@ς πα)ρνει τ8 µ!λ,Jι, π!O

εIναι µαλακM, λειτ!υργεF δηλαδ$ Tς «Aµ!ρτισσ1ρ». NOταν µεγαλPσ!υν !] δ!-

νXσεις, «U!ρ)Uεται» E σ)δηρ!ς κα@ σπ-ει, εrτε αfτ8ς εrτε τ8 µ-ρµαρ!. NOλ!ς

αfτ8ς E µη5ανισµ8ς δε)5νει, ?τι E Παρθενwν εIναι `να κτXρι! µ+ LλαστικM-

τητα, π!O τ!; Lπιτρ1πει ν4 στ1κεται δυMµισυ 5ιλιετ)ες.

ΣYNT.: �Eπ�µ;νως τ. 2006 �D Mργασ�ες τελει:ν�υν `ριστικ�;

N.T.: aAν ?λα π>νε καλ-, να). Θ4 µε)νVη µMν! `να µικρ8 συνεργεF!, π!O θ4

Lπ!πτε,Vη τ4 µνηµεFα κα@ θ4 LπεµJα)νVη ?π!υ 5ρει-Uεται.

Παν. Λ. K"υIαλ-κης
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λγ. Π"λRIι"ς
�O Mεγαλ�π�λ�της Dστ�ρικ.ς δLν διαθ;τει τ. λεπτ. κα* Hαριτωµ;ν� uφ�ς

τ�� �Hρ�δ�τ�υ �mτε τ4ν κριτικ4 Dκαν�τητα κα* τ4ν 7ντικειµενικ�τητα τ��
Θ�υκυδ�δ�υ. Eqναι Wµως MKαιρετικ� µ�ρφωµ;ν�ς. Σπ�,δασε γεωµετρ�α,
7στρ�ν�µ�α, Iατρικ4 κα* πρ. παντ.ς γεωγραφ�α, Mπιστ<µες π�P τ.ν A�%θη-
σαν στ4ν συγγραφ4 τ<ς Παγκ�σµ��υ �Iστ�ρ�ας τ�υ, τ<ς ̀ π��ας σεµν,νεται ν�
θεωρ<ται γενν%τωρ, 7φ�� «�Gδε*ς τ3ν µ;Hρι τ�τε Dστ�ρικ3ν 7ν;λαAε τ4ν 7π�-
στ�λ4ν ν� γρ�ψcη µ�αν παγκ�σµι�ν Dστ�ρ�αν» (A´, 4).

T. κ�σµ�ε�δωλ� τ�� Π�λυA��υ εqναι σ,µµ�ρφ� µL τ4ν ταραγµ;νη κα* νε-
φελ:δη Mπ�H4 π�P 2fησε· µ�α Mπ�H4 7δι�κ�πων π�λ;µων µεταKP QAθηνα�ων
κα* Πελ�π�ννησ�ων, QAHαι3ν κα* AIτωλ3ν, AIτωλ3ν κα* Mακεδ�νων, �Eλλ%-
νων κα* Γαλατ3ν. T�π�τε δLν oταν σταθερ. κα* A;Aαι�, 7λλ’ Wλα MKηρτ3ντ�
7π. τ4ν τ,Hη, «R `π��α <Mν τ;λει> καθωδ%γησε Wλα τ� κ�σµ�ϊστ�ρικ� γεγ�-
ν�τα πρ.ς τ4ν κατε,θυνση τ<ς παγκ�σµ��υ κυριαρH�ας τ3ν Pωµα�ων» (A´, 3-
4). �H «τ,Hη» τ�� Dστ�ρικ�� δLν 2Hει τ4ν 2νν�ια τ<ς συµπτ:σεως p τ�� 7πρ�σ-
δι�ρ�στ�υ παρ�γ�ντ�ς, 7λλ’ Mπ;Hει θ;ση Oπερφυσικ<ς �ντ�τητ�ς, τ<ς `π��ας
R Hε*ρ καθ�δηγεN τ.ν κ�σµ�. AGτ. σηµα�νει, Wτι ` Dστ�ρικ.ς στ. σηµεN� αGτ.
Mµφαν�fει µι�ν OπαναH:ρηση στ4ν πρ. τ�� Iωνικ�� διαφωτισµ�� Mπ�H%.

�H γλ3σσα τ�� Π�λυA��υ εqναι Uνα εqδ�ς καθαρε,�υσας, π�P MHρησιµ�π�ι-
εNτ� 7π. τ*ς Mπ�σηµες κρατικLς 7ρH;ς, γι’ αGτ. κα* δ;Hθηκε τ*ς Mπικρ�σεις τ3ν
7ττικιστ3ν κα* Iδ�ως τ�� ∆ι�νυσ��υ. �O Glover µ�λιστα σηµει:νει, Wτι «τ.
2ργ� τ�� Π�λυA��υ µπ�ρεN ν’ 7ναγνωσθc< σ’ Wλες τ*ς kλλες γλ3σσες Mκτ.ς 7π.
τ4ν γλ3σσα τ�� συγγραφ;ως».

�O Dστ�ρικ.ς Oπ<ρKε υD.ς τ�� Λυκ�ρτα κα* µαθητ4ς τ�� Φιλ�π��µεν�ς κα*
τ�� QAρ�τ�υ, π�P oσαν kνδρες Mν�ρετ�ι καθ’ Wλα 7λλ� τ�πικιστ;ς· Uνας τ�-
πικισµ�ς, π�P κληρ�ν�µ%θηκε 7π’ τ.ν Π�λ,Aι�, ` `π�N�ς µισεN κα* εIρωνε,-
εται τ. «I�στεφLς kστυ» κα* τ*ς 7ρH;ς τ�υ τ<ς Iσ�ν�µ�ας, τ{ς Mλευθερ�ας τ��
λ�γ�υ κα* τ<ς δικαι�σ,νης, �D ̀ π�Nες κατ� τ4ν γν:µη τ�υ µ�ν� στ%ν QAHαϊκ4
Συµπ�λιτε�α λειτ�υργ��σαν πραγµατικ�. �O τ�πικισµ�ς τ�υ εGθ,νεται κα*
γι� τ4ν 7λλ�πρ�σαλλη kπ�ψ% τ�υ περ* Mλευθερ�ας, 7λλ� κα* γι� τ4ν 2λλειψη
7ντικειµενικ�τητας σL π�λλLς περιπτ:σεις, µι� 7ρετ4 π�P τ4ν θεωρεN πρω-
ταρHικ4 γι� τ.ν �D�νδ%π�τε Dστ�ρικ�.

�H Dστ�ρ�α, κατ� τ.ν Π�λ,Aι�, 7π�τελεN τ.ν καλ,τερ� δ�σκαλ� τ3ν 7νθρ:-
πων. T� Mκ τ<ς Dστ�ρ�ας διδ�γµατα πρ�ετ�ιµ�f�υν τ�Pς 7νθρ:π�υς γι� τ4ν
π�λιτικ4 δραστηρι�τητα, R δL 7ν�µνηση τ3ν συµφ�ρ3ν τ3ν παλαι�τ;ρων
τ�Pς καθιστ��ν Dκαν�Pς ν� Oπ�µ;ν�υν εGγενικ� κα* 7Kι�πρεπ3ς τ*ς µεταA�λLς
τ<ς µ��ρας. �O Dστ�ρικ.ς �φε�λει ν� Mπικρ�νcη τ�Pς φ�λ�υς τ�υ κα* ν� Mγκωµι�fcη
τ�Pς MHθρ�,ς τ�υ, Wταν �D περιστ�σεις τ. MπιA�λλ�υν. N� εqναι γενικ3ς 7ντι-
κειµενικ.ς κα* φιλαλ%θης, δι�τι στ4ν 7ντ�θετη περ�πτωση εqναι kHρηστ�ς,
Wπως kHρηστ� εqναι τ. f�3�, π�P H�νει τ4ν Wρασ% τ�υ (A´, 14 κ.F.).

�H µ;θ�δ�ς π�P 7κ�λ�υθεN ` Π�λ,Aι�ς δLν εqναι τεµαHιστικ4 κα* Mπαγωγι-
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κ%. Φρ�νεN, Wτι ` Dστ�ρικ.ς π�P 7ναλ�σκεται στ4ν MK;ταση τ3ν καθ’ Uκαστ�ν
γεγ�ν�των, H�νει τ4ν θ;αση τ�� Wλ�υ κα* MK�µ�ι��ται µ’ MκεNν�ν, π�P πρ�-
σπαθεN ν’ 7νασυνθ;σcη τ4ν dραι�τητα κα* τ*ς δραστηρι�τητες κ�π�ι�υ νε-
κρ��, µελετ3ντας τ� τεµαHισµ;να µ;λη τ�� σ:µατ�ς τ�υ. �O Dστ�ρικ.ς �φε�-
λει ν� 2Hcη 2µπρ�σθ;ν τ�υ Wλα τ� γεγ�ν�τα κα* ν� µελετc_ τ4ν 7λληλ�υH�α, τ*ς
7ναλ�γ�ες κα* τ*ς παραλλαγ;ς τ�υς, 7ναfητ3ντας παρ�λληλα τ� αrτια κα* τ�
7π�τελ;σµατ� τ�υς.

�H MK�ρ�α τ�� Π�λυA��υ – Wπως κα* τ�� Θ�υκυδ�δ�υ – στ�θηκε R 7φ�ρµ%
τ<ς µεταπ%δησης τ�� 7νδρ.ς 7π. τ.ν π�λιτικ�-στρατιωτικ. στ�A� – bν κα* R
δρ�ση τ�υ oταν περιωρισµ;νη – στ. Oπ�,ργηµα τ�� Dστ�ρικ�� κα* τ�� συγ-
γραφ;ως Mν γ;νει. Στ4ν P:µη εqHε τ4ν τ,Hη ν� Aρεθc< στ4ν �Iκ�α τ�� AIµιλ�-
�υ Πα,λ�υ, ` `π�N�ς τ�� Mνεπιστε,θη τ4ν διαπαιδαγ:γηση τ�� Σκιπ�ων�ς
AIµιλιαν��, κα* Oπ�δ�υλ�ς εqHε πλ%ρη Mλευθερ�α κιν%σεων, τ4ν `π��α 7Kι�-
π�ι��σε δε�ντως, 7νατρ;H�ντας στ*ς AιAλι�θ<κες κα* Mπισκεπτ�µεν�ς π�λλLς
H3ρες κα* π�λεις: tEτσι γν:ρισε τ4ν Γαλατ�α, τ4ν QIταλ�α, τ4ν �Iσπαν�α, τ4ν
B�ρεια κα* ∆υτικ4 QAφρικ4 κι 2γινε αGτ�πτης µ�ρτυρας τ<ς καταστρ�φ<ς
τ<ς N�υµιδ�ας κα* τ<ς KαρHηδ�ν�ς.

Στ4ν �Iκ�α τ�� Σκιπ�ων�ς σφυρηλατ%θηκε R π�λιτικ4 κα* ` Hαρακτ%ρας
τ<ς Rγεµ�νισσας P:µης µL A�ση τ� διδ�γµατα τ�� παρελθ�ντ�ς κα* τ4 σ�φ�α
τ<ς QAλεKανδρε�ας, µι� διαδικασ�α π�P παρηκ�λ�,θησε λεπτ�µερ3ς ` Π�-
λ,Aι�ς, λαµA�ν�ντας µ�λιστα Mνεργ. ρ�λ�. �H P:µη 7σκεN πι� π�λιτικ4ν Rγε-
µ�ν�ας, π�P τ<ς Oπαγ�ρε,ει ν� Hρησιµ�π�ιc< περισσ�τερ� τ4ν διπλωµατ�α κα*
λιγ:τερ� τ4ν στρατιωτικ4 δ,ναµ% της. MεταHειρ�fεται µL εGµ;νεια τ*ς 7σθε-
νεNς π�λεις τ<ς QAνατ�λ<ς κα* πλ%ττει 7νηλε3ς τ� IσHυρ� κρ�τη, καλλιεργεN
τ.ν φθ�ν� κα* τ4ν διH�ν�ια κα* δηµι�υργεN πρ�ϋπ�θ;σεις MπεµA�σεων· καθι-
στc_, τ;λ�ς, καταν�ητ. σ’ Wλ�υς, Wτι κ�θε κ�νηση Mναντ��ν της θ� συντριAc<
kνευ �rκτ�υ κι Wτι �D λα��, bν θ;λ�υν ν� διατηρ%σ�υν κ�π�ια µ�ρφ4 αGτ�-
ν�µ�ας, δLν 2H�υν παρ� ν� εqναι πειθ%νι�ι.

�O Π�λ,Aι�ς παρακ�λ�υθεN τ*ς MKελ�Kεις σαστισµ;ν�ς, φα�νεται συγHυσµ;-
ν�ς Aαθι� κα* διHασµ;ν�ς. ∆ιαισθ�νεται, Wτι �Gδεµ�α δ,ναµη µπ�ρεN ν’ 7να-
κ�ψcη τ4ν π�ρε�α τ<ς P:µης πρ.ς τ4ν κ�σµ�κρατ�ρ�α, Mν�3 ταυτ�Hρ�να πα-
σH�fει ν� διασφαλ�σcη τ4ν 7νεKαρτησ�α τ3ν Fλληνικ3ν π�λεων· `ραµατ�fεται
κα* θαυµ�fει τ.ν 7νατ;λλ�ντα κ�σµ�π�λιτισµ�, «π�λιτικαντ�fει» dστ�σ� κα*
µηHαν�ρραφεN, εGH�µεν�ς τ4ν πραγµ�τωσ% τ�υ Oπ. τ4ν αIγ�δα τ<ς QAHαϊκ<ς
Συµπ�λιτε�ας.

Στ4ν �Eλλ�δα Mπ;στρεψε περ* τ� τ;λη τ<ς fω<ς τ�υ, διωρισµ;ν�ς 7π. τ4
P:µη ν� συµA�λcη στ4ν πραγµατ�π��ηση τ�� σHεδ��υ 7ν�ικ�δ�µησ%ς της,
κ�τι π�P 2πραKε µL περ�σσεια εGσυνειδησ�ας, γι’ αGτ. κα* �D π�λεις τ.ν τ�µη-
σαν στ%ν�ντ�ς τ�υ π�λλ� 7γ�λµατα κα* πρ�τ�µ;ς. QAπ. τ. 2ργ� τ�υ σ:θηκαν
τ� π;ντε πρ3τα AιAλ�α τ<ς «�Iστ�ρ�ας» τ�υ, µ;ρ�ς τ�� Uκτ�υ κα* π�λλ� 7π�-
σπ�σµατα· τ� Oπ�λ�ιπα τριαντατ;σσερα AιAλ�α, ` «B��ς Φιλ�π��µεν�ς» κα*
τ. «Περ� τ�Kεων», 7πωλ;σθησαν.

Σαρ-ντ"ς Π@ν
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«�O �Eρµ<ς κα* ` QAπ�λλων, R QAθην_, ` ∆ι�νυσ�ς κα*

αD M��σαι εqναι τ<ς Fλληνικ<ς µ�υσικ<ς �D θεµελιωτα�.

�Hµ�θε�ι σbν τ.ν K;νταυρ� Xε�ρωνα διδ�σκ�υν τ�Pς

7νθρ:π�υς τ4 Hρησιµ�π��ησ� της. �O QAµφ�ων κτ�fει τ4

Θ%Aα µL τ�Pς nH�υς τ<ς λ,ρας τ�υ κα* ` QOρφεPς Rµε-

ρ:νει τ� nθη τ3ν πρωτ�γ�νων 7νθρ:πων κα* Oπ�τ�σ-

σει τ� θηρ�α κα* τ� kψυHα 7κ�µη, δ;νδρα κα* A�υν� κα*

αGτ.ν τ.ν 8Aδη ’ς τ4ν }ρµ�ν�α κα* ’ς τ4ν εGρυθµ�α τ<ς

µ�υσικ<ς τ�υ. T;λ�ς R µεγ�λη δι�ν�ια τ�� Πυθαγ�ρα,

µL A�σι τ*ς µ�υσικLς συµφων�ες, διατυπ:νει σL 7ριθµη-

τικLς 7ναλ�γ�ες τ4 συµφων�α τ�� Σ,µπαντ�ς, πρ�σπα-

θ:ντας ν� εIσδ,σcη 2τσι µL τ4ν Dερ� 7ριθµ�λ�γ�α ’ς τ�

µυστ%ρια τ�� 7πε�ρ�υ.»

[Σ)µων Kαρ>ς]

ΣYNENTEY�H TOY κ. ΛAKH XAΛKIA ΣTO «∆»

\H \Eλληνικ$

M!υσικ$

εIναι συνε5$ς

Aπ8 τ8ν NOµηρ!

`ως σXµερα

ΓNΩPIZONTAΣ TO MOYΣIKO ΠAPEΛΘON MAΣ
ΣYMBAΛΛOYME ΣTO NEO ΠAΓKOΣMIO ΠOΛITIΣMO

Λ-κης Xαλκιfς.



«Στ. 2ργ� µ�υ καταδεικν,εται, Wτι ` 8Oµηρ�ς κα* τ. `µηρικ. πνε�µα µ;σα σL Wλη
αGτ4 τ4ν διαHρ�νικ4 περ��δ� δLν π;θαναν, 7λλ� �mτε κbν κ�ιµ%θηκαν µ;Hρι σ%µε-
ρα», δηλPνει µ+ AνεπιτXδευτ! λMγ! E Λ-κης Xαλκι>ς· κα@ φανερ4 συγκινηµ1ν!ς συ-
µπληρPνει: «Eqναι Uνα 2ργ� fω<ς, µ�α κατ�θεση ψυH<ς 7π. µ;να κα* µ�α παρακα-
ταθ%κη γι� Wλ�υς τ�Pς 8Eλληνες κα* εIδικ:τερα γι� τ4 νε:τερη γενι�. T. θεωρ3
σ�ν 7σπ�δα κα* σ�ν θωρ�κιση γι� τ� ν;α παιδι�. 8Eνας λα.ς γνωρ�f�ντας τ4ν κα-
ταγωγ%, τ4ν ρ�fα τ�υ κα* τ.ν π�λιτισµ� τ�υ πιστε,ω Wτι πρ�Hωρ_ σωστ� πρ.ς τ.
µ;λλ�ν. QAπ�τελεN ταυτ�Hρ�να κα* µ�α πρ�ταση γι� τ4 ν;α Hιλιετ�α, ν� γνωρ�σ�υµε,
Wσ� γ�νεται καλ,τερα, τ.ν Fαυτ� µας σ�ν λα.ς κα* σ�ν 2θν�ς. Kι αGτ�, γιατ� πιστε,ω
Wτι `λ�κληρ�ς ` κ�σµ�ς π�λι περιµ;νει 7π. τ4ν �Eλλ�δα κα* τ.ν �Eλληνισµ. ν� δ:-
σ�υν, πρ3τ�ι αGτ��, στ�ιHεNα κα* πρ�τ�σεις γι� Uναν π�λιτισµ�, π�P στηρ�fεται στ4ν
7νθρωπι� κα* στ.ν `π�N� θ� στηριHθ��ν �D π�λ�τες τ�� µ;λλ�ντ�ς».

T8 JιJλ)! Aλλ4 κα@ τ4 τραγ!,δια π!O περιλαµJ-ν!νται στ4 CD 5ωρ)U!νται σ+ π1-
ντε CνMτητες: Στ$ν πρPτη CνMτητα, π!O Aφ!ρ> στ$ν Aρ5α)α Cλληνικ$ µ!υσικX, συ-
νεργ-στηκαν καθηγητ+ς Πανεπιστηµ)!υ κα@ διδ-σκαλ!ι τ6ς Cλληνικ6ς µ!υσικ6ς:
ΠαναγιPτης Πρι!J!λ6ς, T-σ!ς ΦωτMπ!υλ!ς, Xαρ-λαµπ!ς Σπυρ)δης, �Aνδρ1ας Zε-
-κης - Γλυνι>ς κα@ Γι-ννης Παπα5ρMνης.

O] γραπτ+ς πηγ1ς, π!O Aφ!ρ!;ν στ$ν Aρ5α)α Cλληνικ$ µ!υσικX, σ,µφωνα µ+ τ8ν
Σπυρ)δη 5ωρ)U!νται σ+ δ,! κατηγ!ρ)ες, στ@ς πρακτικ+ς κα@ στ@ς θεωρητικ1ς. Πρα-
κτικ+ς πηγ+ς Aπ!τελ!;ν τ4 Sπ-ρ5!ντα µ!υσικ4 Aπ!σπ-σµατα σ+ µ!υσικ$ σηµει!-
γραφ)α. ∆ιασPθηκαν περ)π!υ 50 Aπ’ αfτ-, Aλλ4 εIναι σ,ντ!µα κα@ παρ!υσι-U!υν
κεν4 κα@ Lλλε)ψεις. �Eπ)σης R5ει διασωθ6 κα@ µ!υσικ$ JιJλι!γραφ)α Aπ8 Aρ5α)!υς
NEλληνες θεωρητικ!Oς τ6ς µ!υσικ6ς. Θεωρητικ+ς εIναι !] πηγ1ς, ?π!υ Sπ-ρ5!υν
Aναφ!ρ+ς στ$ µ!υσικ$ } στ8ν µ!υσικ8 τρMπ! Uω6ς τGν Aρ5α)ων \EλλXνων κα@ περι-

«"Oλ�κληρ�ς 8 κ�σµ�ς περιµBνει �π τ�ν "Eλλ-δα»

∆ΑΥΛkΣ/217, �Iαν!υ-ρι!ς 200013732

«�Eµ,στευσε» E Λ-κης Xαλκι>ς γι4 gκτw 5ρMνια στ$ν Cλληνικ$ µ!υσικ$ Aπ1-
5!ντας Aπ8 κ-θε Lπαγγελµατικ$ δραστηριMτητα. �Eπ@ 12 5ρMνια Lρε,νησε, µελ1-
τησε, Rµαθε Aρ5αFα Cλληνικ4 κα@ κατασκε,ασε πρMτυπα Aρ5αι!ελληνικGν µ!υ-
σικGν gργ-νων, γι4 ν4 µ>ς παραδPσVη ̀ να «Rργ! Uω6ς». «2500 Hρ�νια �Eλληνικ<ς
M�υσικ<ς. QAπ. τ.ν 8Oµηρ� µ;Hρι σ%µερα» εIναι E τ)τλ!ς τ6ς πρPτης Tλ!κλη-
ρωµ1νης Rκδ!σης στ8 εIδ!ς της· κα@ γι4 τ8ν δηµι!υργM της, τ8ν συνθ1τη κα@ τρα-
γ!υδιστ$ Λ-κη Xαλκι>, Aπ!τελεF κατ-θεση ψυ56ς κα@ παρακαταθXκη γι4 τ@ς νε-
Pτερες γενε1ς.

\H πρ!σεγµ1νη Rκδ!ση Aπ!τελεFται Aπ8 ̀ να JιJλ)!, στ8 Eπ!F! µ+ τ$ συµJ!λ$ κα-
θηγητGν Πανεπιστηµ)!υ κα@ 9λλων εBδικGν καταγρ-φεται Y LD1λιDη τ6ς Cλλη-
νικ6ς µ!υσικ6ς Aπ8 τ$ν κλασσικ$ Aρ5αιMτητα `ως σXµερα, 5ωρ@ς ν4 µπα)ν�η στ8
9λλ! τερ-στι! κεφ-λαι!, τXν παν-ρ5αια πρ!κλασσικ$ Cλληνικ$ µ!υσικX.

Συν!δε,εται Aπ8 τρεFς ψηφιακ!Oς δ)σκ!υς (CD) µ+ Lπιλ!γ$ κ!ρυφα)ων στιγµGν
τ!; Cλληνικ!; τραγ!υδι!; σ+ Uωνταν$ �5!γρ-φηση στ8 M1γαρ! M!υσικ6ς. T8
Rργ! αfτ8 καταγρ-φει τ$ν ]στ!ρ)α µας Aπ8 τ!Oς Kλασσικ!Oς XρMν!υς κα@ µετ-,
τ$ν Aδι-κ!πη π!ρε)α τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας κα@ τ$ συν15εια κα@ δια5ρ!νικM-
τητα τ6ς \Eλληνικ6ς M!υσικ6ς, LνVG Aπ!τελεF κα@ µ)α πρMταση γι4 τ8 µ1λλ!ν.
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λαµJ-ν!νται στ$ν Lν γ1νει φιλ!σ!φικ$ κα@ ]στ!ρικ$ JιJλι!γραφ)α. Tρ)τη κατηγ!ρ)α
πηγGν Aπ!τελ!;ν τ4 δι-φ!ρα κ!µµ-τια κα@ Sπ!λε)µµατα µ!υσικGν gργ-νων, π!O
R5!υν κατ4 καιρ!Oς Jρεθ6 σ+ Aνασκαφ1ς. Γι4 τ$ν παρ!υσ)αση τ6ς Aρ5α)ας Cλλη-
νικ6ς µ!υσικ6ς E Λ-κης Xαλκι>ς φρMντισε ν4 κατασκευασθ!;ν πιστ4 Aντ)γραφα
τGν Aρ5α)ων CλληνικGν µ!υσικGν gργ-νων (:κιθ-ρα τ!; �AπMλλωνα, λ,ρα 75!ρδη,
πανδ!,ρα } πανδ!υρ)ς, λ,ρα 135!ρδη, J-ρJιτ!ς κα@ ντ1φι διπλM). T4 �ργανα αfτ4
Lκτ)θενται στ8 K1ντρ! \Eλληνικ6ς M!υσικ6ς, π!O Rκανε κα@ τ$ν παραγωγ$ τ!; Rργ!υ.

«Θε:ρησα 7παρα�τητη τ4ν κατασκευ4 τ3ν 7ρHα�ων Fλληνικ3ν µ�υσικ3ν �ργ�νων
Wπως Mπ�σης κα* τ4ν Mκµ�θηση τ<ς 7ρHαι�ελληνικ<ς γλ:σσας, γι� ν� πρ�σεγγ�σω Wσ�
τ. δυνατ.ν µL περισσ�τερα Mφ�δια τ4ν µ�υσικ4 τ<ς Mπ�H<ς», LDηγεF στ8ν «∆αυλM»
E κ. Xαλκι>ς. «∆υστυH3ς Oπ�ρHει 2λλειψη µ�υσικ3ν 7κ�υσµ�των γι� τ4ν Fλληνικ4
7ρHαι�τητα κα* 2Hει καταστραφ< R παλαι� πρ�σcωδ�α, στ4ν `π��α Fδρ�f�νται αGτ�.
�Yπ�ρHει συνεπ3ς Mπ�γνωση τ3ν κεν3ν στ4ν φωνητικ4 καταν�ηση κα* 7π�δ�ση στ.
2ργ� µας, 7λλ� Mργαf�µεν�ι Wλ�ι µαf�, dς `µ�δα, φθ�σαµε σL Dκαν�π�ιητικ. Mπ�πε-
δ�. T� πρωιµ:τερα 7π�σπ�σµατα καταγεγραµµ;νης µ�υσικ<ς µL µ�υσικ4 σηµει�-
γραφ�α φθ�ν�υν µ;Hρι τ.ν 5� π.X. αI3να. OD Mπιλ�γLς τ3ν τραγ�υδι3ν στ. 2ργ� µας
καλ,πτ�υν τ4ν περ��δ� 7π. τ.ν 5� αI3να π.X. Uως κα* τ.ν 1� αI. µ.X. QAρH�f�υµε µL
Uνα κ�µµ�τι τ<ς ραψ�ωδ�ας A τ<ς QIλι�δας “εIς FK�µετρ�ν τ�ν�ν”, gστε ν� κ�ν�υµε
7ναφ�ρ� στ.ν 8Oµηρ�, καθhς τ. δακτυλικ. FK�µετρ� κατ;στη στ4 συν;Hεια 7π�-
κλειστικ. µ;τρ� τ<ς Mπικ<ς π��ησης, τ<ς Rρωικ<ς κα* τ<ς διδακτικ<ς καθ’ Wλη τ4ν
7ρHαι�τητα. T� 2πη τ�� �Oµ%ρ�υ δLν εqναι R 7ρH%, 7λλ� R gριµη κατ�ληKη µι_ς µα-
κρα�ωνης πρ�φ�ρικ<ς Mπικ<ς παραδ�σεως, τ<ς `π��ας �D ρ�fες H�ν�νται στ� A�θη
τ3ν αI:νων. T. 7ρHαι�τερ� δεNγµα 7ρHα�ας Fλληνικ<ς µ�υσικ<ς, τ. ̀ π�N� 2Hει Aρεθ<
µ;Hρι σ%µερα κα* περιλ�Aαµε στ4ν A´ Fν�τητα, εqναι τ. A´ στ�σιµ� 7π. τ4ν τραγ�ω-
δ�α “QOρ;στης” τ�� EGριπ�δη (5�ς µL 4�ς αI. π.X.)».

«Πρ�κειται γι� Uνα ταK�δι ψυH<ς στ�Pς αI3νες. QEπιλ;Kαµε γι� κ�θε Fν�τητα τ*ς
κ�ρυφαNες στιγµLς τ�� Fλληνικ�� τραγ�υδι��, µL τρ�π� gστε ταυτ�Hρ�να ν� πα-
ρ�υσι�fεται µ;σα 7π’ αGτ� τ�σ� R Dστ�ρ�α µας Wσ� κα* R MK;λιKη τ<ς γλ:σσας µας.
�H δε,τερη Fν�τητα 7φ�ρ_ στ4 Aυfαντιν4 µ�υσικ%. �εκιν��µε µL Uναν πρωτ�Hρι-
στιανικ. uµν�, ` `π�N�ς 7π�δεικν,ει περ�τρανα, Wτι R 7ρHα�α Fλληνικ4 µ�υσικ4 π;-
ρασε στ4ν Hριστιανικ4 λατρε�α κα* Hρησιµ�π�ι%θηκε µ;Hρι τ*ς 7ρHLς τ�� 5�υ αI. µ.X.
Kατ� τ�Pς πρ:τ�υς τ;σσερις αI3νες µ.X. MπικρατεN τ. σ,στηµα διδασκαλ�ας κα* R
γραφ4 τ<ς 7ρHα�ας Fλληνικ<ς µ�υσικ<ς, στ. τ;λ�ς τ3ν `π��ων διαµ�ρφ:θηκε `ρι-
στικ� πλ;�ν R Aυfαντιν4 µ�υσικ%. QEπ�σης κ�ν�υµε 7ναφ�ρ� στ*ς Oµν�ωδ�ες τ<ς
Mπ�H<ς, σL κ�λλαντα, στ. 2π�ς τ�� ∆ιγεν< QAκρ�τα (8�ς αI.) κα* `λ�κληρ:ν�υµε τ4ν
Fν�τητα µL Uνα τραγ�,δι τ�� Π�ντ�υ γι� τ4ν 8Aλωση τ<ς Kωνσταντιν�υπ�λεως.

»Στ. ∆ηµ�τικ. τραγ�,δι oταν MKαιρετικ� δ,σκ�λη R Mπιλ�γ4 τ3ν τραγ�υδι3ν,
καθhς διαθ;τ�υµε τερ�στι� Oλικ. στ� H;ρια µας. �εκιν��µε 7π. τ. 1550-60 µL B�-
ρει�ηπειρ:τικα τραγ�,δια, Wπως R “∆ρ�π�λ�τισσα”, τ. ̀ π�N� 7ναφ;ρεται στ4ν Mπ�H4
τ�� παιδ�µαf:µατ�ς κα* στ4ν πρ�σπ�θεια τ3ν T�,ρκων ν� MKισλαµ�σ�υν τ.ν �Eλλη-

– O� �π�λ	ιπες ν�τητες τ� περιλαµ��ν	υν, κ. Xαλκι�;

Kα
 Eνα κ�µµ-τι �π ραψGωδ*α τ2ς HIλι-δας
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∆,� 7π. τ�ς M��σες, π�P εIκ�ν�f�νται σ; σ,ν�λ� 7µφ�ρ;ως π�, Aρ�σκεται στ%ν
Πινακ�θ%κη τ�� M�ν�H�υ.



νισµ. κα* φθ�νει µ;Hρι τ�Pς Bαλκανικ�Pς 7γ3νες. QIδια�τερη 7ναφ�ρ� γ�νεται στ4
Mακεδ�ν�α, στ4ν ̀ π��α H,θηκε π�λP α�µα πρ�επαναστατικ� µL τ. τραγ�,δι τ<ς Πα-
λιγγενεσ�ας. T. δηµ�τικ. τραγ�,δι µ_ς διασc:fει τ�πικ� γλωσσικ� Iδι:µατα, τ�
`π�Nα φθ�ν�υν στ4ν 7ρHαι�τητα. Eqναι 7Kι�σηµε�ωτ� τ. γεγ�ν�ς, Wτι στ� δηµ�τικ�
µας τραγ�,δια συναντ��µε κ�ιν� θεµατικ� κα* γλωσσικ� στ�ιHεNα κα* κ�ινLς Mκφρ�-
σεις στ4ν rδια θ;ση τ�� στ�H�υ µL τ� �Oµηρικ� 2πη. Σ_ς παραθ;τω δ,� παραδε�γµα-
τα 7π. τ4ν Mργασ�α τ�� QIω�ννη Πρ�µπ�ν_, R `π��α δηµ�σιε,εται στ. AιAλ��:

«να!ε παρ’ KΩκεαν"!" y"Wς TπH πε(ρασι γα(ης» (NYµν!ς �Aφρ!δ)της 227).
«K�τω στ4ν kκρη τ�� γιαλ��, στ4ν τ;λειωση τ�� κ�σµ�υ» (X)!ς).
«καH τ<τε δL γ(γνωσκ"ν ]τ’ "Vκ4τι φυκτ@ π4λ"ντ"» (θ 299).
«Kα* τ�τε δ� τ. γν:ρισε, πhς εqν’ ` θ�νατ�ς τ�υ» (KρXτη).

»Στ4ν τρ�τη Fν�τητα παρ�υσι�f�νται �D δ,� νε:τερες σH�λLς τ<ς Fλληνικ<ς µ�υ-
σικ<ς µετ� τ4ν 7πελευθ;ρωση, Wταν ` 8Eλληνας 7ρH�fcη κα* π�λι τ4 δηµι�υργ�α: τ.
Mικρασι�τικ� κα* τ. Pεµπ;τικ�. Kατ� τ4 δι�ρκεια τ<ς T�υρκ�κρατ�ας ` �Eλληνι-
σµ.ς 2µεινε κρατηµ;ν�ς 7π. τ. παραδ�σιακ. δηµ�τικ� µας τραγ�,δι».

»�H τελευτα�α Fν�τητα 7ναφ;ρεται στ. λαϊκ� µας τραγ�,δι, Wπως MKελ�σσεται µετ�
τ. ∆ε,τερ� Παγκ�σµι� π�λεµ�, κα* φθ�νει στ. νε:τερ� τραγ�,δι, π�P µ_ς Hαρ�f�υν
µεγ�λλ�ι συνθ;τες - δηµι�υργ��, Wπως �D Xατfηδ�κις, Θε�δωρ�κης κα* Λ�|f�ς 7λλ�
κα* µεγ�λ�ι µας π�ιητLς Wπως �D P�τσ�ς, �Eλ,της κα* Σεφ;ρης».

– Π"ι< τ< Tρ4θισµ- σας, γι@ ν@ Sεκιν3σετε {να τ<σ" φιλ<δ"S" TγMε(ρηµα;

«T� Mρεθ�σµατα, γι� ν� Kεκιν%σω αGτ. τ. MγHε�ρηµα, µ�� δ�θηκαν κατ� τ*ς πε-
ρι�δεNες κα* τ*ς συναυλ�ες µ�υ στ. MKωτερικ. 7π. τ�Pς 7π�δηµ�υς 8Eλληνες. QAνι-
Hνε,�ντας τ*ς ρ�fες τ�υς κα* 7ναfητ:ντας τ4ν ταυτ�τητ� τ�υς µL Mρωτ��σαν γι� τ4ν
πρ�;λευση τ3ν τραγ�υδι3ν µας. ∆Lν Mγν:ριfα π�ντ�τε τ*ς 7παντ%σεις, κα* 2τσι µ��
δηµι�υργ%θηκε R 7ν�γκη γι� 7ναf%τηση. tAρHισα ν� ψ�Hνω 7π. τ. 1986. �εκ�νη-
σα 7π. τ. δηµ�τικ. τραγ�,δι, π�P µ�� oταν κα* πι. �IκεN�. Στ4 συν;Hεια γν:ρισα
7Kι�λ�γ�υς 7νθρ:π�υς, π�P µL A�%θησαν π�λP κα* συνεργ�στηκα µαf� τ�υς. M��
παραH:ρησαν τ� 7ρHεNα τ�υς κυρ�ως γι� τ4ν 7ρHα�α Fλληνικ4 µ�υσικ%, τ� ̀ π�Nα δια-
στα,ρωνα κα* µL τ� ν;α στ�ιHεNα, π�P kρHισαν ν� δηµ�σιε,ωνται τ4ν Mπ�H% Mκε�νη».

– KRριε Xαλκιf, π"ι< εqναι τ% σM<λι< σας γι@ τL σRγMρ"νη µ"υσικ3;

«�Yπ�ρH�υν kνθρωπ�ι σ%µερα στ.ν H3ρ� τ<ς µ�υσικ<ς, π�, πραγµατικ� παλε,-
�υν γι� ν� MπιAι:σ�υν. Bρισκ�µαστε rσως στ. κατ:τερ� σκαλ�π�τι 7π. π�λιτιστικ4
kπ�ψη. QEKαθλ�ωση. �Ωστ�σ� πιστε,ω, Wτι ` ν;�ς αI3νας θ� 7ν��Kcη Hαραµ�δες φω-
τ�ς. tAλλωστε R rδια Dστ�ρ�α 2Hει δε�Kει, Wτι µετ� τ4ν παρακµ4 2ρHεται R 7ναγ;ννη-
ση. tIσως, M�ν Mπιστρ;ψ�υµε στ� παλαι� 7κ�,σµατα, 7κ�µη κα* στ� 7ρHαι�ελληνι-
κ�, ν� πετ,H�υµε ν� κ�ν�υµε A%µατα µπρ�στ�. Πιστε,ω, Wτι τ;τ�ιες ν�τες κα* µελ�ω-
δ�ες, π�P 2H�υν ν� 7κ�υστ��ν 2000 Hρ�νια, θ� µ_ς A�ηθ%σ�υν ν� κτ�σ�υµε µ�α κα-
λ,τερη fω%, Uνα καλ,τερ� µ;λλ�ν κα* ν� Kανανδρωθ~< R 7νθρωπι� στ.ν kνθρωπ�».

\O Λ-κης Xαλκι>ς κατ-γεται Aπ8 τ4 Γι-ννενα κα@ AνXκει στ$ν τ1ταρτη γενι4 τ6ς
!Bκ!γ1νειας Xαλκι-δων, τ6ς µεγαλ,τερης µ!υσικ6ς !Bκ!γ1νειας στ$ν \Eλλ-δα. MπM-
λιασαν Aδι-κ!πα τ$ν µ!υσικX µας παρ-δ!ση SπηρετPντας την µ+ σεµνMτητα κα@

HAπ τ, Mικρασι-τικα µB'ρι τ, σηµεριν,
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Λαγ��τ� κα� ταµπ�υρ_ς. 8Eλληνες τραγ�υδιστ;ς. ΣH;δι� Th. Leblanc, 19�ς αI. 
(M�υσεN� Mπεν�κη, QAθ%να.)



tθ!ς. aADι!ς συνε5ιστ$ς τ6ς παρ-δ!σης E Λ-κης Xαλκι>ς, E Eπ!F!ς Lκτ8ς Aπ8 συν-
θ1της κα@ τραγ!υδιστ$ς πα)Uει κιθ-ρα, µπ!υU!,κι, λα!;τ!, τU!υρ> κα@ ![τι, δ+ν Lφη-
συ5-Uει:

«M;σα 7π. τ. 2ργ� αGτ. dλ�κλ%ρωσα Uναν κ,κλ�. T. Oλικ. Wµως π�P συγκ;ντρωσα
τ� τελευταNα 12 Hρ�νια εqναι σηµαντικ�. Θ� συνεH�σω τ4 µελ;τη τ�υ κα* θ� Mπικε-
ντρωθ3 στ. δηµ�τικ. τραγ�,δι τ<ς AIτωλ�ακαρναν�ας κα* τ<ς QHπε�ρ�υ, καθhς τ.
θεωρ3 Hρ;�ς τιµ<ς στ4ν �Iκ�γ;νει� µ�υ κα* στ.ν τ�π� µ�υ. QAλλ� γενικ:τερα Wλη R
H:ρα µας εqναι µ�υσικ4 κα* R Fλληνικ4 Dστ�ρ�α εqναι Uνα τραγ�,δι συνυφασµ;ν� µL
7ρHαNες µν<µες, uµν�υς κα* θρ%ν�υς, 2πη, Mρωτικ4 δι�θεση κα* Rρωισµ�,ς».

N-νσυ Mπ(σκα
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OI 18 TOMOI TOY «∆AYΛOY»
M� τ�ν τ�µ	 τ	
 1999 συµπληρ�νεται τ� «σ�µα» τ�ν 18 �τ�σιων τ�µων τ	
 Πε-

ρι	δικ	
 (1982-1999, τε%&η 1-216, σελ(δες 13.712), καλλιτε&νικ. /ι/λι	δετηµ0νων
(µαυρ�δετων µ� &ρυσ	τυπ(α).

• Στ�ν 18	 τ�µ	 τ	
 1999 µ� 2π	δεικτικ3 4σ&5 π	5 2νατρ0πει �κ /6θρων τ8ς κρα-
τ	
σες 2ντιλ�ψεις τ:ς �π(σηµης �πιστ�µης θεµελι�νεται µ� 2µ6&ητα στ	ι&ε;α
κα8 πληθ�ρα <ρθρων - �ρευν�ν = παν6ρ&αια �>6πλωση κα8 = �κτεταµ0νη π	λι-
τιστικ3 κα8 γλωσσικ3 �π(δραση τ�ν @Eλλ�νων στ3ν N�τια CAµερικ3 κα8 στ. 2ρ&ι-
πελ6γη τ	
 E4ρηνικ	
 CΩκεαν	
, γεγ	ν�ς π	5 �πι/6λλει τ3ν ριFικ3 2ναθε�ρηση
τ�ν 4σ&υ�ντων �πιστηµ	νικ�ν δ	γµ6των στ	5ς τ	µε;ς τ:ς @Iστ	ρ(ας, τ:ς Γλ�σ-
σας, τ	
 Π	λιτισµ	
 κα8 τ:ς γν�σεως τ	
 2π�τατ	υ Iστ	ρικ	
 παρελθ�ντ	ς.

• OI 18 τ�µ	ι τ	
 «∆» περι0&	υν �π(σης:
• τ3 συν0&εια τ�ν ριF	σπαστικ�ν, σ� παγκ�σµι	 �π(πεδ	, �ρευν�ν γι. τ3 γ0-

νεση τ:ς γλ�σσας κα8 τ:ς γραφ:ς κατ. τ3ν αNγ3 τ	
 π	λιτισµ	
, Oπως κα8 τ8ς
<γνωστες µαθηµατικ�ς κα8 Pντ	λ	γικ�ς πλευρ�ς τ:ς γλ�σσας µας·

• τ3 συν0&εια τ:ς Rρευνας τ	
 µεγ6λ	υ κα8 2γν�στ	υ κεφαλα(	υ τ:ς @Eλλη-
νικ:ς (2λλ. κα8 παγκ�σµιας) @Iστ	ρ(ας γι. τ3ν Iστ	ρικ3 σ%γκρ	υση @Eλληνισµ	

- Xριστιανισµ	
 κα8 τ8ς /αρει�ς συν0πει0ς της �π8 τ:ς �>ελ(>εως τ	
 Π	λιτισµ	
·

• πληθ�ρα µελετ�ν, 2ναλ%σεων κα8 σ&	λ(ων, π	5 2φ	ρ	
ν στ3ν παθ	γ0νεια
τ:ς �π	&:ς µας, 2νατ0µν	υν τ3ν κ	σµ	ϊστ	ρικ3 καµπ3 τ	
 καιρ	
 µας κα8 δια-
τυπ�ν	υν Rλλ	γη πρ�/λεψη γι. τ. �περ&�µενα. Στ�ν τ	µ0α αNτ� 	I πρ	/λ0ψεις
τ	
 «∆» κατ. τ. 18 &ρ�νια τ:ς �κδ�σε�ς τ	υ R&	υν �παληθευθ: πλ�ρως 2π� τ.
γεγ	ν�τα.

– M� γεµ*Oετε τ
ς &ι&λι�θ2κες σας µ� P'ρηστ� τυπωµBν� 'αρτ*. B-λτε στ, ρ--
φια τ�υς τ��ς 18 τ�µ�υς τ�� «∆» κα
 �π�κτ?στε /τσι γι, σTς κα
 τ��ς �π�γ�ν�υς
σας Eνα λ�γικ 8δηγ γι, τ�ν καταν�ηση τ3ν �ληθιν3ν γεγ�ν�των τ�� παρελ-
θ�ντ�ς, τ�ν δυνατ�τητα σ*γ�υρης Vρµηνε*ας τ3ν συµ&αιν�ντων στ παρν κα

τ�ν πρ�&λεψη τ�� µBλλ�ντ�ς – κα
 Eνα /ργ� π�� πρ�ηγεWται τ2ς 1π�'2ς µας.

TIMH TOMOY (ΣEΛI∆EΣ 800-900): ∆ρ&. 16.000.
• OI �τ�σι	ι τ�µ	ι τ	
 «∆» διατ(θενται µ�ν	 στ. Γραφε;α τ	
 Περι	δικ	
 Z 2π	στ0λλ	νται τα&υ-

δρ	µικ�ς κατ�πιν τηλεφων�µατ	ς στ. τηλ0φωνα 32.23.957 Z 98.41.655.



T$ν πληρ!φ!ρ)α ?τι τ8 MαντεF!
τ6ς ∆ωδPνης tταν Πελασγικ8 µ>ς
τ$ δ)νει E NOµηρ!ς. �Eπ)σης κα@ τ$ν
ταυτMτητα τ6ς περι!56ς ?π!υ
Sπ6ρ5ε LκεFν!ν τ8ν καιρ8 τ8 µα-
ντεF!, ?πως Aπ!δεικν,εται κα@ Aπ8
τ4 κε)µενα τ!; \Hσ)!δ!υ κα@ τ!;
\HρMδ!τ!υ. \O NOµηρ!ς λ1γει:
«�Hρθε 7π. τ.ν K,φ� ̀  Γ�υνεPς µL
εIκ�σιδ,� πρ�µνες. EqHε AIνι%νων
πληθυσµ. κα* ΠερραιA3ν γεννα�-
ων, Wσ�ι στ4ν κακ�Hε�µωνη ∆ωδ:-
νη κατ�ικ��σαν κι Wσ�ι 7π. τ.ν Tι-
ταρ%σι� π�τιfαν τ�Pς 7γρ�,ς τ�υς,
π�P H,νει µ;σ’ στ.ν Πηνει� τ� πρ�-
σHαρα νερ� τ�υ...» (\OµXρ!υ, �Iλι4ς
B 748 κ.C.).

T8 παραπ-νω κε)µεν! Dεκαθαρ)-
Uει, ?τι !] ΠερραιJ!) (ΠερραιJ)α:
σηµεριν$ Lπαρ5)α �EλασσMνας)
U!;σαν περ@ τ$ν δυσ5ε)µερη ∆ω-
δPνη κα@ ν1µ!νταν τ4 Aγαθ4 τ!;
π!ταµ!; TιταρXσι!υ, π!O πηγ-Uει
κα@ σXµερα Aπ8 τ8 �ρ!ς T)ταρ!ν-
ι!ν (LκεF π!O Jρ)σκεται τ8 5ωρι8
Σαραντ-π!ρ!) κα@ συνε5)U!ντας
σµ)γει µ+ τ8ν ΠηνειM, ?πως E NOµη-
ρ!ς Aναφ1ρει. EIναι, ν!µ)Uω, Y µε-
γαλ,τερη AπMδειDη τ6ς `δρας τ!;
Mαντε)!υ. ΣXµερα κ!ντ4 στ$ν κ!)-
τη τ!; TιταρXσι!υ π!ταµ!; γ)ν!-
νται Aνασκαφ+ς σ+ τρεFς Περραι-
Jικ+ς πMλεις (aAUωρ!ς, Π,θι!, ∆!-
λ)5η), !] Eπ!Fες κ-π!τε εI5αν κ!ινX
δι!)κηση, κα@ αfτ8 τ8 LπιJεJαιP-

νει κα@ τ8 Aρ5αF! νMµισµα π!O Jρ1θηκε στ$ν aAUωρ! (περι!5$ ∆Xµ!υ Σαραντα-
πMρ!υ), τ8 Eπ!F! φ1ρνει τ$ν RνδειDη «Tριπ!λιτ>ν» κα@ στ8 κ1ντρ! ̀ να µεγ-λ! τρ)-
π!δα Mαντε)!υ (Jλ. φωτ!γραφ)α). \O NOµηρ!ς πρ!σθ1τει: «∆�α τ<ς ∆ωδ:νης,
πρωτ�κ,Aερνε, Πελασγικ;, π�P µ;νεις µακρι�, τ4ν παγερ4 7φεντε,�ντας ∆ω-
δ:νη, κα* τριγ,ρω Hαµ�κ�ιτ�µεν�ι, 7νιφτ�π�δες, f��ν �D Σελλ��, �D δικ�� σ�υ
πρ�φ<τες...» (�Iλι4ς Π 230-235).

T8 κε)µεν! αfτM, τ8 Eπ!F! εIναι Rκκληση τ!; �A5ιλλ1α πρ8ς τ8ν ∆)α τ8ν ∆ω-
δωναF! κα@ ΠελασγικM, δηλPνει, ?τι E ZεOς E rδι!ς εIναι γ1ννηµα - θρ1µµα τ6ς ∆ω-

QAρHαN� ν�µισµα, π�P Aρ;θηκε στ*ς 7νασκαφLς
στ4ν tAfωρ� - µ�α 7π. τ*ς π�λεις τ<ς Tριπ�λ�τι-

δας. ∆ιακρ�νεται ` τρ�π�δας µαντε��υ.

Στ"ιMε!α Qπ% τ%ν XOµηρ" καH KHσ("δ"
γι@ τL θ4ση τWς ΠελασγικWς ∆ωδUνης



δPνης Aπ8 τ!Oς Πελασγ!Oς κα@ στ$ συν15εια ?τι στ8 MαντεF! Jρ)σκ!νταν !] Σελ-
λ!), !] AνιπτMπ!δες µ-ντεις. EIναι κα@ αfτ8 µ)α µεγ-λη µαρτυρ)α, πρGτ!ν διMτι
Y περι!5$ Aφεντε,εται Aπ8 τ8ν aOλυµπ! κα@ δε,τερ!ν µιλ-ει γι4 9νδρες Σελλ!Oς
µ-ντεις, διαψε,δ!ντας κατ4 κ-π!ι! τρMπ! τ@ς ]1ρειες τ!; Mαντε)!υ τ6ς �Hπει-
ρωτικ6ς ∆ωδPνης, !] Eπ!Fες κατ4 τ$ν Lπ)σκεψη τ!; \HρMδ!τ!υ Bσ5υρ)σθηκαν,
?πως κα@ E rδι!ς, ?τι δ,! πελι-δες (περιστ1ρια) π1ταDαν Aπ8 τ$ν Arγυπτ! κα@ ?τι
Y µ)α �δρυσε µαντεF! στ$ν \Eλλ-δα κα@ Y 9λλη στ$ ΛιJ,η κ.λπ. Συνε5)Uει E NOµη-
ρ!ς: «Γι’ αGτ.ν 2λεγε, Wτι π<γε στ4 ∆ωδ:νη, γι� ν’ 7κ�,σcη τ4 θ;ληση τ�� ∆�α 7π’
τ4ν ψηλ�κ�ρφη Aελανιδι� τ�� θε��, π3ς ν� Mπιστρ;ψcη στ4ν πλ�,σια H:ρα τ<ς
QIθ�κης, 7φ�� 7π�υσ�αfε nδη π�λλ� Hρ�νια, p φανερ� p κρυφ�...». (�Oδ,σσεια D
325-330 κ.C.). O] στ)5!ι αfτ!), π!O εIναι λMγια τ!; rδι!υ τ!; �Oδυσσ1α, δε)5ν!υν ?τι
τ8 MαντεF! tταν γνωστ8 σ’ ?λ!ν τ8ν Cλλαδικ8 5Gρ!, διMτι Lκτ8ς Aπ8 τ8ν �A5ιλλ1α
Aπ8 τ$ν Φθ)α τ8 γνωρ)Uει κα@ E �Oδυσσ1ας Aπ8 τ$ν �Iθ-κη.

aAς δ!;µε τPρα τ) λ1γει E \Hσ)!δ!ς: «�Yπ�ρHει κ�π�υ µ�α H:ρα, π�P τ4 λ;νε
QEλλ�π�α, π�λ,πλ�υτη κα* π�λυλειAαδ��σα, πλ�,σια σL πρ�Aατα κα* σL στρι-
φτ�π�δα A�δια, κι MκεN κατ�ικ��νε kνθρωπ�ι π�P πλ<θ�ς 2H�υνε κ�π�δια, πλ<θ�ς
A�δια, π�λλ��, 7ναρ�θµητ�ι, γενιLς θνητ3ν 7νθρ:πων. QEκεN, στ4ν kκρη της, εqναι
κτισµ;νη µ�α ∆ωδ:νη, π�P τ4ν 7γ�πησε ` ∆�ας κι gρισε ν� ’ναι µαντεN� τ�υ τι-
µηµ;ν� µ;σα στ�Pς 7νθρ:π�υς... Kα* κατ�ικ��σαν στ4ν κ�υφ�λα µ;σα µι_ς Aε-
λανιδι_ς, 7π’ Wπ�υ �D kνθρωπ�ι τ<ς γ<ς πα�ρν�υνε Wλα τ� µαντ;µατα, Wσ�ι 2ρθ�υ-
νε κα* τ.ν 7θ�νατ� θε. ρωτ%σ�υνε φ;ρν�ντας δ3ρα, µL καλ� σηµ�δια τ’ �Gρα-
ν��...» [\HσιMδ!υ, �H!Fαι 58 (134)]. T8 κε)µεν! αfτ8 τ!; \HσιMδ!υ µ>ς λ1ει, ?τι
κ-π!υ στ$ν Lσ5ατι4 µι>ς περι!56ς ~ λ)µνης, π!O gν!µαUMταν �Eλλ!π)α, Sπ-ρ5ει
τ8 µαντεF! τ6ς ∆ωδPνης, π!O E rδι!ς E ZεOς τ8 Aγ-πησε, γι4 ν- ’ναι τ)µι! µα-
ντεF! µεταDO τGν AνθρPπων.

T$ν πληρ!φ!ρ)α Tς πρ8ς τ$ν περι!5$ τ6ς �Eλλ!π)ας µ>ς τ$ δ)νει E rδι!ς E
\HρMδ!τ!ς στ8 JιJλ)! H 23, ?ταν γρ-φει: «QEπ* ∆:ρ�υ R Mκτειν�µενη στ�Pς πρ�-
π�δες τ<ς tOσσας κα* τ�� QOλ,µπ�υ περι�H4 καλεNται �Iστιαι3τις, R QEλλ�π�α
εqναι τµ<µα τ<ς �Iστιαι:τιδ�ς γ<ς». [�Hλ)α TσατσMµ!ιρ!υ, «\Iστ!ρ)α Γεν1σεως
τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας» (LκδMσεις «∆αυλMς», 1991, σελ. 33)]. �AD)Uει LδG ν4
Aναφ1ρω AκMµη ̀ να AπMσπασµα τ!; \HσιMδ!υ, π!O Aφ!ρ> στ!Oς Πελασγ!Oς κα@
τ$ ∆ωδPνη: «∆ωδ:νην φηγ�ν τε, Πελασγ3ν Uδραν�ν {µ;ν...». [\HσιMδ!υ, AπM-
σπ. A B 102 (309)].

EIναι τερ-στια Y σηµασ)α τ!; φυσικ!; κα@ γεωγραφικ!; 5Pρ!υ, Lντ8ς τ!;
Eπ!)!υ γεννXθηκε E ΠελασγMς, ?πως E Σ-µι!ς π!ιητ$ς aAσι!ς Rλεγε: «QAντ�θε-
�ν δL Πελασγ.ν Mν Oψ�κ�µ�ισιν Xρεσσι γαNα µ;λαιν’ 7ν;δωκεν, �να θνητ.ν γ;ν�ς
εrη...». (T8ν BσMθε! Πελασγ8 στ4 ψηλMκ!ρφα J!υν4 Y µα,ρη γ6 γ1ννησε, γι4 ν4
δηµι!υργηθV6 τ8 AνθρPπιν! γ1ν!ς: H.Λ. TσατσMµ!ιρ!ς, «\Iστ!ρ)α Γεν1σεως τ6ς
\Eλληνικ6ς ΓλPσσας», LκδMσεις «∆αυλMς» 1991, σελ. 15).

aE5!ντας Sπ’ �ψιν ?τι !] παν-ρ5αι!ι κ-τ!ικ!ι τ!; Cλληνικ!; 5Pρ!υ εI5αν τ@ς
κατ!ικ)ες των Lπ@ τGν gρ1ων («γε�νατ� �mρεα µακρ�, θε3ν Hαρ�εντας Mνα,λ�υς»,
λ1ει Y «Θε!γ!ν)α», στ)5. 129) κα@ τ8ν gρειν8 γεωγραφικ8 5Gρ! τ6ς περι!56ς τ!;
∆Xµ!υ ΣαρανταπMρ!υ τ6ς Lπαρ5)ας �EλασσMνας κα@ πα)ρν!ντας Sπ’ �ψιν ?λα τ4
παραπ-νω σ5ετικ4 µ+ τ$ν τ!π!θεσ)α τ6ς \Oµηρικ6ς ∆ωδPνης, θ4 tταν gρθ8 ν4
δ!θV6 στ$ν περι!5X τ8 �ν!µα ∆ωδPνη γι4 ]στ!ρικ!Oς λMγ!υς (κ-τι π!O διεκδι-
κεFται σXµερα Aπ8 τ8ν !Bκισµ8 Φαρµ-κης τ!; ∆Xµ!υ ΣαρανταπMρ!υ).

2Aθαν-σι"ς ∆αρδ"Rµπας
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[�O κ. K:στας Kατ<ς, διευθυντ4ς τ<ς «QAπ�γευµατιν<ς», εqναι
τ. µ�ν� Oψηλ� Dστ�µεν� στ;λεH�ς τ�� Rµερ%σι�υ 7θηναϊκ�� τ,-
π�υ, π�P µπ�ρεσε µL τ4ν εGαισθησ�α κα* τ4 γν:ση π�P διαθ;-
τει, ν� συλλ�Acη σ’ Wλη της τ4ν 2κταση τ4ν διαστρ;Aλωση, πα-
ραH�ραKη κα* µε�ωση π�P 2H�υν Oπ�στ< R �Eλληνικ4 �Iστ�ρ�α
κα* ` �Eλληνικ.ς Π�λιτισµ�ς, 7λλ� –τ. σπ�υδαι�τερ�– κα* τ4ν
µεγ�στη σηµασ�α π�P 2Hει γι� τ4ν σ,γHρ�νη �Eλλ�δα 7λλ� κα*
γι� τ4ν 7νθρωπ�τητα R 7π�κατ�σταση τ<ς 7λ%θειας γι� τ. πα-
ρελθ�ν.
QEν Xψει τ<ς παρατειν�µενης 7καδηµαϊκ<ς ψευδ�λ�γ�ας περ*
δ<θεν 7νακαλ,ψεως τ<ς 7λφαAητικ<ς γραφ<ς 7π. τ�Pς Φ��νι-
κες – τ4ν `π��α ` «∆» Mδ3 κα* 14 Hρ�νια περ�π�υ 2Hει µL πλη-
θ:ρα στ�ιHε�ων, π�P καλ,πτ�υν Hιλι�δες σελ�δες τ�υ, 7να-
σκευ�σει `λ�σHερ3ς – ` κ. K. Kατ<ς Mf%τησε 7π. τ.ν Mκδ�τη
τ�� «∆» ν� γρ�ψcη στ4ν Mφηµερ�δα π�P διευθ,νει Uνα σHετικ.
kρθρ�, gστε ν� δ�θc< κα* µ;σcω τ3ν στηλ3ν Fν.ς δηµ�σι�γρα-
φικ�� �ργ�ν�υ µαfικ<ς κυκλ�φ�ρ�ας εGρ,τερη δι�σταση στ.
µ;γα αGτ. θ;µα. �O Mκδ�της τ�� «∆» 2γραψε τ. kρθρ� π�P 7κ�-
λ�υθεN, π�P δηµ�σιε,θηκε σL περ��πτη θ;ση στ4ν «QAπ�γευµα-
τιν4 τ<ς Kυριακ<ς» τ<ς 21ης N�εµAρ��υ 1999 (σ.σ. 42-43), τ.
`π�N�, Mπειδ4 7π�τελεN σ,ν�ψη τ3ν IσHυρ�τ;ρων στ�ιHε�ων π�P
7π�δεικν,�υν τ4ν 7π�τη τ<ς «Φ�ινικικ<ς Θεωρ�ας» κα* ταυ-
τ�Hρ�να τ4ν Fλληνικ�τητα τ<ς µεγαλ,τερης 7νακαλ,ψεως στ%ν
�Iστ�ρ�α τ�� Π�λιτισµ��, κρ�ν�υµε σκ�πιµ� ν� τ. 7ναδηµ�σι-
ε,σ�υµε στ.ν «∆», 7κριA3ς Wπως 2Hει παρ�υσιασθ< στ*ς στ<λες
τ<ς «QAπ�γευµατιν<ς»].

ΦOINIKIKO «AΛΦABHTO»:
M)α ]στ!ρικ$ Aπ-τη

ΣYNTPIΠTIKEΣ OI AΠO∆EIuEIΣ

ΓIA THN EΛΛHNIKOTHTA

THΣ KOPYΦAIAΣ ANAKAΛYΨHΣ

ΣTHN IΣTOPIA TOY ΠOΛITIΣMOY

2Aναδηµ"σ(ευση
Qπ% τLν Tφηµερ(δα

«AΠOΓEYMATINH
THΣ KYPIAKHΣ»
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T% TSUφυλλ" τWς ρι["σπαστικWς jρευνας τ"A 2Hλ(α Tσατσ<µ"ιρ"υ, µE τLν nπ"(α, συνεM(["ντας τ%ν τρ<π" πρ"-
σ4γγισης τ"A πρ"Iλ3µατ"ς τWς γλUσσας Qπ% τ%ν Πλ-τωνα («KρατRλ"ς»), Qπ4δειSε ]τι κ-θε γρ-µµα τ"A KEλλη-
νικ"A 2AλφαI3τ"υ jMει µ(α σταθερL κωδικL σηµασ(α, τLν nπ"(α εdσ-γει sς µερικ% γνUρισµα τWς jνν"ιας τWς
eλληνικWς λ4Sης, στLν nπ"(α Qν3κει, καH συνεπOς τ@ γρ-µµατα τ"A KEλληνικ"A 2AλφαI3τ"υ Tφευρ4θηκαν γι@
ν@ σMηµατ(["υν λ4Sεις τWς KEλληνικWς ΓλUσσας καH µ<ν"ν αVτWς. (ΓHα τ% σMWµα καH τHς λ4Sεις τ"A TSωφRλλ"υ

Iλ4πε στ% κε(µεν" τ"A aρθρ"υ, σελ. 13746 κ. eS.)
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Kατ4 τ$ Γλωσσ!λ!γ)α Tς «�Aλφ-Jητ!» Eρ)Uεται τ8 «σ,ν�λ� συµA�λων µL dρι-

σµ;νη σειρ� κα* τ�Kη, π�P Hρησιµε,�υν γι� ν’ 7π�δ�δωνται �D στ�ιHει:δεις φθ�γ-

γ�ι µι_ς γλ:σσας, µL τ.ν περι�ρισµ. ` κ�θε φθ�γγ�ς ν’ 7ντιστ�ιHc< σ’ Uνα µ�ν�

σ,µA�λ� κα* 7ντ�στρ�φα». Στ$ν AλφαJητικ$ γραφ$ Cπ!µ1νως (δηλαδ$ τ$ γραφ$

τGν λαGν τ6ς EfρPπης, τ6ς �Aµερικ6ς, τ6ς Afστραλ)ας Aλλ4 κα@ 9λλων πε-

ρι!5Gν τ!; πλανXτη) κ-θε γρ-µµα Aπ!δ)δει `να στ!ι5ειPδη t5!.

T!;τ! δ+ν Bσ5,ει στ@ς Aτελ1στερες τ6ς AλφαJητικ6ς συλλαJικ+ς γραφ1ς, στ@ς

Eπ!Fες κ-θε σ,µJ!λ! Aπ!δ)δει µ)α συλλαJX (δ,! } κα@ περισσMτερ!υς ~5!υς-

φθMγγ!υς), ?πως π.5. στ@ς συλλαJικ+ς Cλληνικ+ς γραφ+ς Γραµµικ$ A κα@ B τ8 σ,µ-

J!λ! Aπ!δ)δει τ$ συλλαJ$ κ� (κ + !), τ8 σ,µJ!λ! τ$ συλλαJ$ π� (π + !)

κ.!.κ. Στ$ φ!ινικικ$ γραφX (π!O διαθ1τει µMν! σ,µφωνα κα@ καν1να φων6εν),

στ4 Lλ-5ιστα διασωθ1ντα δε)γµατ- της, Y κατ-σταση εIναι AκMµα «5ειρMτερη»,

δεδ!µ1ν!υ ?τι κ-θε σ,µJ!λM της δ+ν Aπ!δ)δει ![τε κxν µ)α συγκεκριµ1νη συλ-

λαJX, Aλλ4 διαφ!ρετικ1ς, π!O τ8 δι-Jασµ- τ!υς AφXνεται στ$ν «Rµπνευση» τ!;

AναγνPστη. aEτσι π.5. τ8 σ,µφων! µπ!ρεF ν4 διαJαστV6 Tς µπ-, µπ!;, µπ1, µπ),

µπM κ.!.κ., τM Tς γκ!;, γκ-, γκ1, γκ8 κ.λπ. \Eπ!µ1νως Y φ!ινικικ$ γραφ$ �5ι

µMν! δ+ν Aπ!τελεF Aλφ-Jητ!, Aλλ4 δ+ν εIναι ![τε κ4ν LDελιγµ1νη συλλαJικ$ γρα-

φX, τ!; Jαθµ!; τελειMτητας τGν Aντιστ!)5ων CλληνικGν συλλαJαρ)ων.

Kα@ εIναι πρ-γµατι καταπλητικ8 τ8 γεγ!νMς, ?τι R5ει καθιερωθ6 στ$ν LπιστX-

µη κατ4 τ4 τελευταFα 150 5ρMνια περ)π!υ E Aντιφατικ8ς ?ρ!ς «φ!ινικικ8 Aλφ--

Jητ!», πρ!κειµ1ν!υ γι4 µ)α γραφ$ π!O δ+ν R5ει καµµ)α σ51ση µ+ τ$ν AλφαJητι-

κX. Kα@ εIναι AκMµη πι8 Aπ)στευτη Y LπιJ!λ$ τ!; Lπιστηµ!νικ!; δMγµατ!ς, ?τι

τ8 \Eλληνικ8 �Aλφ-Jητ! πρ!6λθε Aπ8 τ8 φ!ινικικM, τ8 Eπ!F! �5ι µMν! δ+ν εIναι

Aλφ-Jητ!, Aλλ4 εIναι µ)α Aτελ1στερη γραφ$ Aπ8 τ@ς Cλληνικ+ς Γραµµικ+ς Γραφ+ς

A κα@ B. Γι4 τ!Oς λMγ!υς αfτ!,ς κατ4 τ8ν πρ!σφ-τως LκλιπMντα πρMεδρ! τ6ς

\Eταιρε)ας \EλλXνων Φιλ!λMγων Παν. Γεωργ!;ντU! E 5αρακτηρισµ8ς π!O Rδω-

σε E καθηγητ$ς Γ. MπαµπινιPτης στ$ φ!ινικικ$ γραφX «�D�νε* συλλαAικ. 7λφ�-

Aητ�» (;!) Aπ!ρρ)πτεται κα@ πρ1πει ν4 Aντικατασταθ�6 µ+ τ8 gρθM «καθαρ3ς συ-

νεπτυγµ;ν� συλλαAικ�» σ,στηµα γραφ6ς (Jλ1πε Παν. Γεωργ!,ντU!υ, «T8 �Aλφ--

Jητ!ν Lφε,ρεσις \EλληνικX»: 9ρθρ! τ!υ στ8 περι!δικM «∆αυλMς», τε;5!ς 142,

�OκτPJρι!ς 1993, σ. 8242).

α) OY QρMαι"λ"γικEς Qπ"δε(Sεις
\H θεωρ)α ?τι τ8 �Aλφ-Jητ! εIναι Lφε,ρεση τGν Φ!ιν)κων συντηρXθηκε Lκτ8ς

τGν 9λλων µ+ τ8 Lπι5ε)ρηµα ?τι Tρισµ1να σ,µJ!λα τ6ς φ!ινικικ6ς γραφ6ς µ!ι-

B. H EΛΛHNIKOTHTA TOY AΛΦABHTOY
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-U!υν µ+ τ4 AλφαJητικ4 γρ-µµατα, π.5. τ8 (9λεφ) εIναι Aντεστραµµ1ν! ~

πλαγιαστ8 τ8 Cλληνικ8 A κ.λπ. T8 Lπι5ε)ρηµα αfτ8 φαινMταν Bσ5υρ8 µ15ρι πρ8

100 LτGν περ)π!υ, ?ταν !] γλωσσ!λMγ!ι κα@ !] ]στ!ρικ!@ Bσ5υρ)U!νταν AκMµη ?τι

!] NEλληνες δ+ν LγνPριUαν γραφ$ πρ8 τ!; 800 π.X.! Γ,ρω στ8 1900 ?µως E

�Aρθ!;ρ!ς aEJανς Aν1σκαψε τ$ν Cλληνικ$ Mινωικ$ KρXτη κα@ Aνεκ-λυψε τ@ς

Cλληνικ+ς Γραµµικ+ς Γραφ1ς, τGν Eπ!)ων σ,µJ!λα tταν Tς σ5Xµατα παν!µ!ιM-

τυπα πρ8ς τ4 17 τ!υλ-5ιστ!ν Lκ τGν 24 γραµµ-των τ!; \Eλληνικ!; �AλφαJXτ!υ.

M+ δεδ!µ1να α) ?τι τ4 Aρ5αιMτερα δε)γµατα τGν CλληνικGν αfτGν γραφGν (Γραµ-

µικ$ A κα@ B), π!O στ$ συν15εια Aνακαλ,φθηκαν κα@ στ$ν Π,λ!, στ@ς Mυκ6νες,

στ8 Mεν)δι, στ$ ΘXJα, Aλλ4 κα@ J!ρειMτερα, µ15ρι τ$ γραµµ$ τ!; ∆!,ναJη κα@

5ρ!ν!λ!γXθηκαν τMτε πρ@ν Aπ8 τ8 1.500 π.X. κα@ J) ?τι !] Φ!)νικες κα@ Y γραφX

τ!υς Lµφαν)U!νται στ$ν ]στ!ρ)α �5ι πρ@ν τ8 1.300 π.X. E aEJανς στ8 Rργ! τ!υ

“Scripta Minoa” διετ,πωσε, πρGτ!ς αfτMς, AµφιJ!λ)ες γι4 τ$ν AλXθεια τ6ς θε-

ωρ)ας ?τι !] NEλληνες RλαJαν τ$ γραφ$ Aπ8 τ!Oς Φ!)νικες, Lκφρ-U!ντας ταυ-

τM5ρ!να τ$ν Lπιστηµ!νικ$ Sπ!ψ)α ?τι µ>λλ!ν συν1Jη τ8 Aντ)θετ!.

O] AµφιJ!λ)ες γι4 τ$ν µ$ πρ!τεραιMτητα τGν Φ!ιν)κων Rναντι τGν \EλλXνων

στ$ν Aνακ-λυψη τ6ς γραφ6ς Rγιναν JεJαιMτητα, ?ταν E καθηγητ$ς Πwλ ΦPρ,

διεθν$ς αfθεντ)α τ6ς Πρ!ϊστ!ρικ6ς �Aρ5αι!λ!γ)ας, δηµ!σ)ευσε στ8 Aµερικα-

νικ8 Aρ5αι!λ!γικ8 περι!δικM, LκδMσεως τ!; Πανεπιστηµ)!υ τ6ς �Iνδι-νας,

“Nestor” (Rτ!ς 16!ν, 1989, σελ. 2288) Aνακ!)νωση, στ$ν Eπ!)α παραθ1τει κα@ Aπ!-

κρυπτ!γραφεF πινακ)δες Cλληνικ6ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς, π!O Jρ1θηκαν σ+ Aνα-

σκαφ+ς στ8 κυκλPπει! τεF5!ς τGν Πιλικ-των τ6ς �Iθ-κης κα@ 5ρ!ν!λ!γXθηκαν

µ+ σ,γ5ρ!νες µεθMδ!υς στ8 2.700 π.X. ΓλGσσα τGν πινακ)δων εIναι Y \EλληνικX,

κα@ Y Aπ!κρυπτ!γρ-φηση τ!; Φwρ Aπ1δωσε φωνητικ4 τ8 συλλαJικ8 κε)µεν! Tς

CD6ς: A]RE-DA-TI. DA-MI-U-A-. A-TE-NA-KA-NA-RE (ija)-TE. \H φωνητικ$ αfτ$ AπM-

δ!ση µεταφρ-Uεται, κατ4 τ8ν Γ-λλ! καθηγητ$ π-ντ!τε: «QIδ�P τ� Mγh R QAρεδ_τις

δ�δω εIς τ4ν kνασσαν, τ4ν θε�ν P;αν: 100 αqγας, 10 πρ�Aατα, 3 H��ρ�υς». (Bλ1-

πε «∆αυλMν», τε;5!ς 107, N!1µJρι!ς 1990, σ. 6103). aEτσι E Φwρ Aπ1δειDε, ?τι !]

NEλληνες Rγραφαν κα@ µιλ!;σαν Cλληνικ4 τ!υλ-5ιστ!ν 1.400 5ρMνια πρ@ν Aπ8

τ$ν Lµφ-νιση τGν Φ!ιν)κων κα@ τ6ς γραφ6ς τ!υς στ$ν ]στ!ρ)α.

�Aλλ4 !] Aρ5αι!λ!γικ+ς Aνασκαφ+ς στ8ν Cλληνικ8 5Gρ! τ$ν τελευτα)α 12ετ)α

Aπ1δωσαν κα@ 9λλες π!λλ+ς κα@ µεγ-λες LκπλXDεις: O] NEλληνες Rγραφαν �5ι

µMν! τ@ς συλλαJικ+ς Γραµµικ$ A κα@ B Γραφ1ς τ!υς Aλλ4 κα@ `να εIδ!ς γραφ6ς

παν!µ!ιMτυπης µ+ Lκε)νη τ!; �AλφαJXτ!υ τ!υλ-5ιστ!ν Aπ8 τ8 6.000 π.X. Πρ-γ-

µατι στ8 ∆ισπηλιM, µ1σα στ4 νερ4 τ6ς λ)µνης τ6ς Kαστ!ρι>ς, E καθηγητ$ς Γ.

X!υρµ!υUι-δης Aνεκ-λυψε Lνεπ)γραφη πινακ)δα µ+ γραφ$ σ5εδ8ν ?µ!ια µ+ τ$ν

AλφαJητικX, Y Eπ!)α 5ρ!ν!λ!γXθηκε µ+ τ@ς σ,γ5ρ!νες µεθMδ!υς τ!; ραδιενερ-

γ!; 9νθρακα (C 14) κα@ τ6ς gπτικ6ς θερµ!φωτα,γειας στ8 5.250 π.X. (Jλ1πε
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T% κεραµικ% τ"A 5.500 - 6.000 π.X., π"Z Iρ4θηκε στL νησ(δα Γι"Aρα τOν B"ρε(ων Σπ"ρ-δων καH φ4-
ρει QλφαIητικL eλληνικL γραφ3, ]π"υ διακρ(ν"νται, σMεδ%ν ]µ"ια µE τ@ γρ-µµατα τOν κλασσικOν
eλληνικOν QλφαI3των, τ@ στ"ιMε!α A, Y, ∆. T% ε~ρηµα αVτ% Qπ"δεικνRει, ]τι τ% KEλληνικ% 2Aλφ--
Iητ" εqναι παλαι<τερ" τOν TλληνικOν ΓραµµικOν ΓραφOν. 2Eπ(σης καταρρ(πτεται µE συντριπτικ%
τρ<π" καH nριστικ@ \ ψευδLς θεωρ(α, ]τι "Y XEλληνες πWραν τ% Qλφ-Iητ" Qπ% τ"Zς Φ"(νικες ("Y
nπ"!"ι Tµφαν(σθηκαν στLν Yστ"ρ(α γRρω στ% 1300 π.X., δηλ. 4500 - 5000 Mρ<νια µετ@ τLν δηµι"υρ-

γ(α τ"A Tνεπ(γραφ"υ κεραµικ"A τOν Γι"Rρων). (Bλ4πε περισσ<τερα στ% κε(µεν" τ"A aρθρ"υ).



«∆αυλMν», τ. 147). Tρ)α 5ρMνια AργMτερα E Rφ!ρ!ς Πρ!ϊστ!ρικGν κα@ Kλασ-

σικGν �Aρ5αι!τXτων N. Σ-µψων, Aνασκ-πτ!ντας τ8 «ΣπXλαι! τ!; K,κλωπα» τ6ς

Lρηµ!νησ)δας Γι!;ρα \Aλ!ννXσ!υ (BMρειες Σπ!ρ-δες), Aνακ-λυψε θρα,σµατα

Aγγε)ων («�στρακα») µ+ γρ-µµατα παν!µ!ιMτυπα µ+ LκεFνα τ!; σηµεριν!; \Eλλη-

νικ!; �AλφαJXτ!υ, τ4 Eπ!Fα 5ρ!ν!λ!γXθηκαν µ+ τ@ς rδιες µεθMδ!υς στ8 5.500 -

6.000 π.X. («∆αυλMς», τε;5!ς 185, M-ι!ς 1997: Jλ. κα@ φωτ!γραφ)α πρ!ηγ!,µε-

νης σελ)δας). \O rδι!ς Aρ5αι!λMγ!ς, διενεργPντας τ8 1995 Aνασκαφ+ς στ$ M6λ!,

Aνεκ-λυψε «πρωτ!κυκλαδικ4 AγγεFα» τGν µ1σων τ6ς 3ης 5ιλιετ)ας π.X., π!O

Rφεραν παν!µ!ιMτυπα τ4 γρ-µµατα τ!; \Eλληνικ!; �AλφαJXτ!υ «X», «N», «M»,

«K», «�», «Π», «O», «E» (Jλ1πε φωτ!γραφ)α Rναντι σελ)δας, ?πως κα@ τ$ συν1-

ντευDη τ!; κ. N. Σ-µψων στ8ν «∆αυλM», τε;5!ς 204, ∆εκ1µJρι!ς 1998, σ. 12749).

EIναι πρMδηλ!, ?τι !] Aρ5αι!λ!γικ+ς αfτ+ς Aνακαλ,ψεις �5ι �πλGς πρ!σ1δω-

σαν ~δη τ8 5αρακτ6ρα τ!; κωµικ!; στ$ λεγMµενη «Φ!ινικικ$ Θεωρ)α» περ@

Aνακαλ,ψεως τ6ς γραφ6ς, Aλλ4 Aνατρ1π!υν Lκ J-θρων EλMκληρη τ$ν Lπ)σηµη

5ρ!ν!λMγηση τ6ς \Eλληνικ6ς \Iστ!ρ)ας, ?πως αfτ$ διδ-σκεται, Aλλ4 κα@ τ$ν Lπ)-

σηµη παγκMσµια \Iστ!ρ)α τ!; Π!λιτισµ!;. (Bλ. κα@ Kων. B. K!υτρ!υJ1λη, «\H

�Aνα5ρ!ν!λMγηση τ6ς Πρ!ϊστ!ρ)ας κυρ)ως µ+ J-ση τ@ς Aστρ!ν!µικ+ς πληρ!φ!-

ρ)ες Aρ5α)ων συγγραφ1ων», Lκδ. «∆αυλMς» 1999).

I) KH "Y"νεH µαθηµατικL Qπ<δειSη
�Aλλ4 παρ-λληλα πρ8ς τ$ν κατεδ-φιση τ!; 5-ρτιν!υ !Bκ!δ!µXµατ!ς τ!; «Φ!ι-

νικικ!;» AλφαJXτ!υ µ+ τ$ J!Xθεια τ6ς Aρ5αι!λ!γικ6ς σκαπ-νης, πρ!1κυψε κι

`να ν1! συντριπτικ8 στ!ι5εF!, π!O µ>ς τ8 πρMσφερε Y Lπ@ 20 5ρMνια σεµν$ κα@ AθM-

ρυJη µελ1τη τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας κα@ Γραφ6ς Aπ8 ̀ ναν µεγ-λ! LρευνητX, τ8ν

�Hλ)α Λ. TσατσMµ!ιρ!, π!O δυστυ5Gς 5-θηκε στ@ς 19 ∆εκεµJρ)!υ 1991, Aφ!;

?µως πρMλαJε ν4 Eλ!κληρPσVη λ)γ!υς µ6νες πρ@ν Aπ8 τ8ν AδMκητ! θ-νατM τ!υ

τ$ν ριU!σπαστικ$ Rρευν- τ!υ «�Iστ�ρ�α Γεν;σεως τ<ς �Eλληνικ<ς Γλ:σσας. –

QAπ. τ.ν 2λλ�πα θηρευτ4 µ;Hρι τ4ν Mπ�H4 τ�� ∆ι�ς. – �H 7π�κωδικ�π��ηση τ��

�Eλληνικ�� QAλφαA%τ�υ». Στ$ν Rρευν- τ!υ αfτX, τ$ν Eπ!)α E Sπ!γρ-φων τ8

παρ8ν 9ρθρ! εI5α τ$ν τιµ$ ν4 LκδPσω (Rκδ!ση «∆αυλMς», 1991) κα@ ν4 τ$ν Lπι-

µεληθG φιλ!λ!γικ- – Aλλ4 κα@ ν4 συνεργασθG µαU) τ!υ Lπ@ µ)α δεκαετ)α συUη-

τPντας τ4 9πειρα πρ!JλXµατα π!O πρ!1κυπταν στ$ν π!ρε)α της κα@ δηµ!σιε,-

!ντας Sπ8 µ!ρφ$ν 9ρθρων τµXµατ- της στ8ν «∆αυλM» – E Aε)µνηστ!ς συνεργ--

της µ!υ Aπ1δειDε µ+ θαυµαστ8 τρMπ!, ?τι κ-θε γρ-µµα τ!; \Eλληνικ!; �Aλφα-

JXτ!υ περι15ει µ)α σταθερ$ κωδικ$ σηµασ)α, τ$ν Eπ!)α εBσ-γει κυρι!λεκτικ4 }

µεταφ!ρικ4 Tς Lπ@ µ1ρ!υς Rνν!ια στ$ν γενικ$ Rνν!ια κ-θε Cλληνικ6ς λ1Dεως

στ$ν Eπ!)α AνXκει. aEτσι τελικ4 κ-θε (Aρ5α)α) Cλληνικ$ λ1Dη Aπ!τελεF `να !]!-

νε@ AρκτικMλεD! [?πως π.5. ∆(ηµMσια) �E(πι5ε)ρηση) �H(λεκτρισµ!;): ∆EH],

?π!υ κ-θε γρ-µµα (Aν-λ!γα µ+ τ$ θ1ση π!O κατ15ει στ$ σειρ4 τGν γραµµ-των
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τ6ς λ1Dεως) δ)νει `να σηµαντικ8 } λιγPτερ! σηµαντικ8 ν!ηµατικ8 στ!ι5εF! της

κα@ ?λα µαU@ δ)ν!υν τ8ν λ!γικ8 Eρισµ8 τ6ς Rνν!ιας π!O Lκφρ-Uει Y λ1Dη. Σηµει-

Pνεται LδG, ?τι τ$ν «εBδ!π!ι8 διαφ!ρ-» τ6ς Rνν!ιας δ)νει συνXθως τ8 Aρκτικ8

γρ-µµα.

∆+ν Sπ-ρ5ει LδG AσφαλGς E 5Gρ!ς, γι4 ν4 παρ!υσι-σω τ@ς κωδικ+ς σηµασ)ες

τGν γραµµ-των τ!; \Eλληνικ!; �AλφαJXτ!υ Lν τVG συνMλVω τ!υς, ?πως Aναλ,!-

νται στ$ν Lπαναστατικ$ αfτ$ Aνακ-λυψη στ8ν τ!µ1α τ6ς µελ1της τ!; Aνθρωπ)-

ν!υ ΛMγ!υ. �Aλλ4 Lνδεικτικ4 θ4 διαλ1Dω `να µMν! Aπ8 τ4 24 γρ-µµατ- µας, τ8

υ ~ Y (µι4 π!O αfτ8 θεωρεFται κα@ Tς «Aντιπρ!σωπευτικ4 CλληνικM», Y Graecum
στ8 δ6θεν «ΛατινικM» �Aλφ-Jητ!, π!O δ+ν εIναι 9λλ! Aπ8 µι4 παραλλαγ$ τ!;

\Eλληνικ!;, τ6ς Xαλκ)δας). T8 {ψιλ!ν λ!ιπMν, ?πως κα@ τ8 σ56µα τ!υ δε)5νει, R5ει

τ$ν κωδικ$ σηµασ)α τ6ς κ!ιλMτητας } (Aνεστραµµ1ν!) τ6ς κυρτMτητας κα@ αfτ$ν

εBσ-γει στ@ς Rνν!ιες τGν CλληνικGν λ1Dεων π!O τ8 περι15!υν – κα@ κατ’ Lπ1κτα-

σιν, Lν)!τε, κα@ τ$ν σηµασ)α τGν SγρGν (τ4 Eπ!Fα δι4 φυσικ6ς ρ!6ς καταλXγ!υν

κα@ γεµ)U!υν τ$ν κ!ιλMτητα). Πρ!5ε)ρως Aναφ1ρω µερικ+ς gν!µασ)ες Aγγε)ων κα@

SγρGν (Jλ1πε τ8 σ56µα τ6ς φωτ!τυπ)ας τ!; LDωφ,λλ!υ τ!; JιJλ)!υ στ$ σελ.

13742, ?π!υ τ8 Aµφικωνικ8 κ-Y-πελλ! εIναι τ!; 2.700 π.X. κα@ AπMκειται στ8

13747∆ΑΥΛkΣ/217, �Iαν!υ-ρι!ς 2000

ΣRµI"λα - γρ-µµατα Qπ% Πρωτ"κυκλαδικ@ Qγγε!α τWς M3λ"υ (µ4σα 3ης Mιλιετ(ας π.X.). ∆ιακρ(ν"νται Qρι-
στερ@ τ% X καH δεSι@ τ% N, παν"µ"ι<τυπα καH γραµµ4να ]πως τ@ γρ-µµατα τ"A KEλληνικ"A 2AλφαI3τ"υ. Bρ4-
θηκαν Tπ(σης σE aλλα Qγγε!α τ@ «M», «K», «u», «Π», «O», «E». (Bλ4πε περισσ<τερα στ% κε(µεν" τ"A aρθρ"υ).



M!υσεF! \Hρακλε)!υ: στ@ς AναφερMµενες LκεF λ1Dεις µπ!ρ!;ν ν4 πρ!στεθ!;ν κα@

π!λλ+ς 9λλες ?πως κ�τ-Y-λη, γ�-Y-ττ�ς, τρ-Y-Aλ��ν, π-Y-K�ς, 7µφ�ρε-Y-ς, A-Y-

τ��ν, λ-Y-Hν�ς, πρ�H�-Y-ς, σκε-Y-�ς κ.λπ. – ?λες µ+ τ$ν σηµασ)α τ!; κ!)λ!υ Aντι-

κειµ1ν!υ), Aλλ4 κα@ πλεFστες 9λλες λ1Dεις ?πως κ-Y-ησις (κυρτMτητα τ6ς κ!ιλι>ς

τ6ς Mγκ-Y-�υ γυνα)κας), κ-Y-µα (κυρτMτητα – κ!ιλMτητα στ$ν Lπιφ-νεια τ6ς θ--

λασσας), κρ-Y-πτη (κ!ιλMτητα Lδ-φ!υς), Y-π� (Y πρMθεση: κ!ιλMτητα κ-τω Aπ8

µ)α στ-θµη } Lπ)πεδ!), Y-π;ρ (Y πρMθεση: κυρτMτητα π-νω Aπ8 µ)α στ-θµη }

Lπ)πεδ! = Y-ψ!ς), ?λες !] λ1Dεις π!O R5!υν Tς πρGτα συνθετικ- τ!υς τ@ς πρ!θ1-

σεις Y-π8 κα@ Y-π1ρ, π!O Aν1ρ5!νται σ+ Cκατ!ντ-δες, Aλλ- κα@ 5ιλι-δες 9λλες.

\H µεγαλ!φυ$ς αfτ$ Aνακ-λυψη, τ$ν Eπ!)α δυστυ5Gς Y Lπ)σηµη LπιστXµη Lπ@

8 5ρMνια LDακ!λ!υθεF ν4 «Aγν!6», xν κα@ Aπ!τελ�6 συν15εια κα@ Eλ!κλXρωση τ6ς

λησµ!νηµ1νης Πλατωνικ6ς πρ!σεγγ)σεως τ!; πρ!JλXµατ!ς τ6ς γλPσσας («Kρα-

τ,λ!ς»):

➊ διαλ,ει Eριστικ4 τ$ν θεωρ)α, ?τι Y \Eλληνικ$ ΓλGσσα πρ!6λθε Aπ8 9λλη (τ$ν

δ6θεν «Bνδ!ευρωπαϊκX»), δεδ!µ1ν!υ ?τι Aπ!δεικν,εται Tς Y µMνη µ$ συµJατικ$

γλGσσα τ!; κMσµ!υ, Y µMνη γλGσσα δηλαδ$ π!O παρ!υσι-Uει αBτιPδη σ51ση

µεταDO τ!; σηµα)ν!ντMς της (λ1Dεως) κα@ τ!; σηµαιν!µ1ν!υ της (τ!; πρ-γµατ!ς

π!O gν!µ-Uει Y λ1Dη)·

➋ κατ’ Lπ1κτασιν Aπ!δεικν,ει, ?τι εIναι Y πρPτη κα@ Y µMνη δηµι!υργηθεFσα

γλGσσα τ!; Aνθρωπ)ν!υ εrδ!υς, Aπ8 τ$ν παραφθ!ρ4 τ6ς Eπ!)ας Aπ1ρρευσαν !]

συµJατικ+ς γλGσσες (δηλαδ$ αfτ+ς ?π!υ Sπ-ρ5ει AναιτιPδης σ51ση µεταDO ση-

µα)ν!ντ!ς κα@ σηµαιν!µ1ν!υ), ?πως εIναι ?λες AνεDαιρ1τως !] λ!ιπ+ς γλGσσες τ!;

πλανXτη·

➌ Aπ!δεικν,ει κατ4 µ$ Lπιδε5Mµεν! καµµ)α λ!γικ$ AµφισJXτηση τρMπ!, ?τι

τ8 �Aλφ-Jητ! Rγινε Aπ8 τ!Oς NEλληνες, γι4 ν4 Aπ!δPσ!υν µ+ τ4 κωδικ- τ!υ 24

} 27 γρ-µµατα τ@ς Rνν!ιες τGν CλληνικGν λ1Dεων – κα@ µMν!ν αfτGν·

➍ δε)5νει συγκριτικ-, ?τι τ4 σ,µJ!λα τ6ς φ!ινικικ6ς γραφ6ς κα@ !] gν!µασ)ες

τ!υς («9λεφ» = JMδι, «µπ1θ» = καλ,Jα, «γκιµ1λ» = καµXλα κ.λπ.) �5ι µMν! δ+ν πε-

ρικλε)!υν κωδικ+ς gν!µασ)ες, Aλλ4 συν-πτ!νται } παραπ1µπ!υν σ+ πρωτMγ!νες

Uωϊκ+ς καταστ-σεις.

NOλ!ι !] Aρ5αF!ι NEλληνες συγγραφεFς π!O Aναφ1ρ!νται στ8 �Aλφ-Jητ!

(«Γρ�µµατα», ?πως τ8 Rλεγαν), τ8 θεωρ!;ν παν-ρ5αια Cλληνικ$ Lφε,ρεση (τ!;

Πρ!µηθ1α, τ!; ΠαλαµXδη, τ!; Λ)ν!υ κ.λπ.). \H θεωρ)α τ!; «Φ!ινικικ!;» �Aλφα-

JXτ!υ π-ντ!τε στηριUMταν κα@ στηρ)Uεται AκMµη Aπ8 τ!Oς Sπ!στηρικτ1ς της σ+

µ)α LDα)ρεση τ!; κανMνα αfτ!;. T$ν LDα)ρεση αfτ$ Aπ!τελεF ̀ να AπMσπασµα τ!;

\Hρ!δMτ!υ, π!O E rδι!ς παρ!υσι-Uει Tς πρ!σωπικ$ γνPµη τ!υ («dς Mµ�* δ�κ;-

Γ. TO AΠOΣΠAΣMA TOY HPO∆OTOY
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ει» = ?πως µ!; φα)νεται...), τ$ν Eπ!)α σ5ηµ-τισε, ?πως Aναφ1ρει σ+ πρ!ηγ!,µενη

παρ-γραφ!, «7ναπυνθαν�µεν�ς» (= πα)ρν!ντας πληρ!φ!ρ)ες Aπ8 9λλ!υς). �Aλλ4

xς δ!;µε τ8 κε)µεν! τ!; \Hρ!δMτ!υ («\Iστ!ρ)α», E 58):

Στ8 AπMσπασµα αfτ8 τ8 σηµαντικPτερ! εIναι, ?τι στ$ν κρ)σιµη φρ-ση («�µα

τc< φωνc< µετ;Aαλλ�ν κα* τ.ν ρυθµ.ν τ3ν γραµµ�των») Aπ!καλ,πτεται, ?τι !]

Φ!)νικες - ΓεφυραF!ι, π!O π6γαν στ$ B!ιωτ)α µ+ τ8ν K-δµ!, Rφεραν Aπ8 τ$ Φ!ι-

ν)κη κ-π!ια γραφX τ!υς, Aλλ4 καθwς !] Φ!)νικες 9λλαDαν τ$ γλGσσα τ!υς (Rµα-

θαν πι4 δηλαδ$ τ4 \Eλληνικ-), 9λλαDαν κα@ αfτ$ τ$ γραφX τ!υς (Rγραφαν πι4

δηλαδ$ µ+ τ$ν Sπ-ρ5!υσα στ$ B!ιωτ)α παν-ρ5αια Cλληνικ$ γραφX). Στ$ δXλωση

λ!ιπ8ν αfτ$ τ!; \Hρ!δMτ!υ !] µεταφραστ+ς δ)ν!υν τ8 νMηµα, ?τι !] ντMπι!ι

NEλληνες B!ιωτ!@ κα@ �5ι !] Φ!)νικες µεταν-στες 9λλαDαν τ$ν δικX τ!υς γλGσσα

κα@ γραφ$ κα@ υ]!θ1τησαν τ$ φ!ινικικX!

Στ$ν γενικ4 Aσυν-ρτητη αfτ$ Aναφ!ρ4 στ8ν �Aλφ-Jητ!, ?πως διασPθηκε,

εIναι πρ!φανεFς κα@ !] παρεµJ-σεις – Aλλ!ιPσεις π!O Aκ!λ!υθ!;ν στ8 κε)µεν!

κα@ π!O διαπρ-5θηκαν 9γνωστ! Aπ8 π!ι!,ς κα@ πMτε. �Aλλ4 xς δ!;µε τ$ν {π!-

πτη συν15εια τ!; κειµ1ν!υ, ?πως Rφθασε σ’ Lµ>ς:

«Περι��κε�ν δL σφ;ας τ� π�λλ� τ3ν H:-
ρων τ��τ�ν τ.ν Hρ�ν�ν �Eλλ%νων tIωνες ��
παραλαA�ντες διδαHc< παρ� τ3ν Φ�ιν�κων
τ� γρ�µµατα, µεταρυθµ�σαντες σφ;ων �λ�-
γα MHρ;ωντ�, Hρε:µεν�ι δL Mφ�τισαν,
gσπερ κα* τ. δ�και�ν 2φερε εIσαγαγ�ντων
Φ�ιν�κων Mς τ4ν QEλλ�δα, Φ�ιν�κηια κε-
κλ<σθαι».

[Kατ!ικ!;σαν δ+ π1ριD αfτGν (τGν Φ!ι-
ν)κων) στ4 περισσMτερα µ1ρη κατ’ LκεFν!
τ8ν 5ρMν! (τ!; K-δµ!υ) Lκ τGν \EλλXνων
aIωνες, !] Eπ!F!ι παραλαJMντες δι4 τ6ς
Lπαφ6ς } κα@ διδασκαλ)ας παρ4 τGν Φ!ι-
ν)κων τ$ν γραφX τ!υς Aλλ-Dαντες τ$ν µ!ρ-
φ$ τ6ς γραφ6ς αfτGν gλ)γα µετε5ειρ)U!-
ντ!. Mετα5ειριUMµεν!ι δ+ αfτ4 εIπαν,
καθwς tταν δ)και!, Lπειδ$ τ4 εBσXγαγαν
στ$ν \Eλλ-δα Φ!)νικες, ν4 gν!µ-Uωνται
Φ!ινικικ-.]

«58. OD δL Φ��νικες ��τ�ι �D σPν K�δµcω
7πικ�µεν�ι τ3ν oσαν ΓεφυραN�ι kλλα τε
π�λλ� �Iκ%σαντες τα,την τ4ν H:ρην εIσ%-
γαγ�ν διδασκ�λια Mς τ�Pς 8Eλληνας κα* δ4
κα* γρ�µµατα, �Gκ M�ντα πρ*ν 8Eλλησι dς
Mµ�* δ�κ;ει, πρ3τα µLν τ�Nσι κα* �παντες
Hρ;ωνται Φ��νικες, µετ� δL Hρ�ν�υ πρ�-
Aα�ν�ντ�ς �µα τc< φωνc< µετ;Aαλλ�ν κα* τ.ν
�υθµ.ν τ3ν γραµµ�των».

[58. O] δ+ Φ!)νικες αfτ!), π!O µαU@ µ+
τ8ν K-δµ! Aφ)5θησαν, Lκ τGν Eπ!)ων κα@
!] ΓεφυραF!ι, κα@ σ+ π!λλ4 9λλα µ1ρη κα-
τ!ικXσαντες τ$ν 5Pραν αfτ$ν εBσXγαγαν
κα@ τ15νες (ν1ες } 9γνωστες) στ!Oς NEλλη-
νες κα@ µ-λιστα κα@ (κ-π!ια) γραφX, Y
Eπ!)α δ+ν tταν γνωστ$ πρ@ν στ!Oς NEλλη-
νες, καθwς Lγw ν!µ)Uω, πρGτα αfτ$ν τ$ν
γραφ$ τ$ν Eπ!)αν κα@ ?λ!ι !] Φ!)νικες µε-
τα5ειρ)U!νται· µετ4 ?µως µ+ τ$ν π-ρ!δ!
τ!; 5ρMν!υ (!] Φ!)νικες) µετ1Jαλλαν µαU@
µ+ τ$ γλGσσα (τ!υς) κα@ τ8 εIδ!ς αfτ8 τ6ς
γραφ6ς.]
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\H Aναφ!ρ4 αfτX, κατ4 τ8ν H. TσατσMµπ!ιρ! («∆αυλMς», τ. 118), ?τι δηλαδ$

Lκ τGν \EλλXνων !] aIωνες !] κατ!ικ!;ντες π1ριD τGν Φ!ιν)κων παρ1λαJαν τ$ν

Φ!ινικικ$ γραφ$ κα@ λ)γα γρ-µµατ- της µετα5ειρ)U!νταν, Aφ!; τ4 τρ!π!π!)η-

σαν, κα@ 5-ριν τ!; δικα)!υ, Lπειδ$ !] Φ!)νικες τ4 εBσXγαγαν στ$ν \Eλλ-δα, τ4

eνMµασαν Φ!ινικικ-, Aπ!τελεF κραυγαλ1α Aντ)φαση κα@ συνεπGς πρMκειται γι4

πλαστ$ Sπ!παρ-γραφ!, δ6θεν LπεDηγηµατικX, Y Eπ!)α σκ!πε,ει ν4 καταστX-

ση AJαρ6 τ$ν πρ!ηγηθεFσα πληρ!φ!ρ)α «�µα τc< φωνc< µετ;Aαλλ�ν κα* τ.ν ρυθ-

µ.ν τ3ν γραµµ�των». Kα@ ?µως Y «Φ!ινικικ$ Θεωρ)α» θεµελιPθηκε LD Eλ!κλX-

ρ!υ κα@ συντηρεFται π-νω στ8 θεµ1λι! τ6ς πρ!φαν!;ς αfτ6ς πλαστ!γραφ)ας.

\H «Φ!ινικικ$ Θεωρ)α» καθιερPθηκε στ$ν EfρPπη σ+ µι4 Lπ!5X, π!,, ?πως

γρ-φει E διαπρεπ$ς σ,γ5ρ!ν!ς aAγγλ!ς κλασσικ8ς φιλMλ!γ!ς S.G. Rembroke
(“The Legacy of Greece”, Lκδ. Oxford University Press, 1984), «στ�Pς Φ��νικες γε-

νικ� Mδ�δετ� Uνας ρ�λ�ς Mνδιαµ;σων», π!O D1φευγε Aπ8 !]αδXπ!τε πληρ!φ!ρ)α

τ6ς \Iστ!ρ)ας, `νας ρMλ!ς δηλαδ$ µεταφ!ρ1ων τ6ς σ!φ)ας κα@ τ!; π!λιτισµ!;

τ!; περι!υσ)!υ λα!; τ!; �Iσρα$λ στ!Oς Aπ!λ)τιστ!υς λα!Oς κα@ δ$ στ!Oς NEλλη-

νες. Afτ4 J1Jαια εIναι συγ5ωρητ1α, Aφ!; λ1γ!νταν περ@ τ4 τ1λη τ!; Mεσα)ω-

να, EπMτε E θρησκευτικ8ς φανατισµ8ς κα@ E σκ!ταδισµ8ς εI5αν φθ-σει σ+ τ1τ!ι!

σηµεF!, �στε ν4 θ1λ!υν τ$ν κMρη τ!; �Aγαµ1µν!ν!ς �Iφιγ1νεια Tς κMρη τ!; �Iε-

φθ-, τ8ν ∆ευκαλ)ωνα Tς NGε, τ8ν aAπι Tς σ,µJ!υλ! τ!; �IωσXφ, τ8ν �AπMλλω-

να, τ8ν Πρ)αµ!, τ8ν Tειρεσ)α κα@ τ8ν �Oρφ1α Tς διαστρ!φ+ς τ!; Mωυσ6, τ$ν

]στ!ρ)α τGν �Aργ!ναυτGν Tς δι-Jαση τGν �IσραηλιτGν Aπ8 τ$ν Arγυπτ! στ$ν

Παλαιστ)νη κα@ 9λλα π!λλ4 παρMµ!ια. Afτ+ς τ@ς Lπισηµ-νσεις τ@ς κ-νει E

Rembroke.
Kα@ καταλXγ!υµε LµεFς: TMτε E \EλληνισµMς, εSρισκMµεν!ς Aπ8 9π!ψη Lθνικ6ς

αfτ!συνειδησ)ας σ+ κωµατPδη πνευµατικ$ κατ-σταση κα@ Aπ8 9π!ψη ]στ!-

ρικ6ς αfτ!γνωσ)ας σ+ Aφασ)α, tταν LντελGς Aν)καν!ς ν4 SπερασπισθV6 τ$ν ]στ!-

ρ)α τ!υ κα@ τ8ν π!λιτισµM τ!υ, κα@ γι’ αfτ8 δ+ν Aντιδρ!;σε κα@ δ+ν µπ!ρ!;σε ν4

Aντιδρ-σVη. ΣXµερα µ+ τ$ν Aν!5$ } κα@ τ$ συνηγ!ρ)α µας µ>ς κ-ν!υν τ$ γλGσσα

µας «Bνδ!ευρωπαϊκX», τ$ γραφX µας «φ!ινικικX», τ$ν �Aθην> µας κα@ τ8ν Σω-

κρ-τη µας «µα,ρ!υς» κα@ τ8ν π!λιτισµM µας «AφρικανικM». TPρα �ραγε σ+ π!ι-

πνευµατικ$ κατ-σταση JρισκMµαστε;

∆ηµ3τρης I. Λ-µπρ"υ
�EκδMτης Περι!δικ!; «∆αυλMς»

∆. EΠIMETPO
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�O QEK�υσιασµ.ς γι�ρτ�fει τ. 2000 κα* 2Hει Mνεργ�π�ι%σει Wλα τ�υ τ� πρ�παγανδιστικ� κ;-
ντρα γι� τ��τ�. �εκιν:ντας 7π. τ.ν µεσα�ωνα π;ρασε στ.ν καπιταλισµ�, τ.ν µαρKισµ�, τ.ν
σ�σιαλισµ. κα* φθ�νει περι�,σι�ς παγκυρ�αρH�ς µL τ4 ν;α τ�Kη πραγµ�των Mπ* τ3ν Rµερ3ν
µας. Eqναι ̀  rδι�ς. Mεγ�λες {λεκτρικLς 7φ�σσες, π�P µετρ��σαν τ*ς µ;ρες κα* τ*ς �ρες π�P 7π;-
µεναν γι� τ. εGτυHLς γεγ�ν.ς κα* MπιγραφLς µL κιν�,µενα γρ�µµατα, Wτι αGτ�* π�P διαµ�ρ-
φ:ν�υν τ. παρ.ν φτει�Hν�υν τ. µ;λλ�ν – 7λλ� κα* τ. �Iκ�λ�γικ. `λ�κα,τωµα τ�� Πλαν%τη,
θ� µπ�ρ�,σαµε ν� πρ�σθ;σ�υµε...

T. µεγ�λ� τ�υς πρ�Aληµα R �Eλληνικ4 QAρHαι�της, τ4ν `π��α 7συγκρ�τητα φρ�ντισαν ν�
παραλε�ψ�υν 7π. τ. M�υσεN� EGρωπαϊκ�� Π�λιτισµ�� p Πνε,µατ�ς. OD ντ�πι�ι Γραικ,λ�ι
σπε,δ�υν ν� MνισH,σ�υν τ� πι. π�νω πρ�σαρµ�f�ντας κα* τ�πικ� τ.ν F�ρτασµ�. ∆,� Hιλι�-
δες Hρ�νια τ:ρα δ�λι�φθ�ρ��ν �D κ�πηλ�ι. Φωταγωγ%θηκε ` Παρθενhν κα* αGτ.ς πανηγυ-
ρι:τικα, 2ψαλαν τ. Hριστιανικ. «φ3ς Dλαρ�ν» µL H�ρ�ωδ�α πεντακ�σ�ων 7τ�µων. T� σH;ση 2Hει
τ. Oπ;ρτατ� φ3ς τ�� Πρ�µηθ;α, π�P τ. 2φερε 7π. τ4 Φ,ση, γι� ν� τ. δ:σcη στ.ν kνθρωπ�
µL Mλευθερ�α µ;σα 7π. τ. τρ�πτυH� τ3ν Fνωµ;νων Φιλ�σ�φ�ας - QEπιστ%µης - T;Hνης; �Iερ�-
συλ�α...

Π.Γ.

Περ�π�υ στ. Uνα Fκατ�µµ,ρι� Oπ�λ�γ�f�νται τ� παιδι� τ3ν �Eλλ%νων `µ�γεν3ν 7ν� τ4ν
Oφ%λι�, Mκ τ3ν `π��ων µ�ν� �D Fκατ.ν πεν%ντα Hιλι�δες διδ�σκ�νται σL σH�λεNα τ4 µητρικ%
τ�υς γλ3σσα τακτικ� p περιστασιακ� («EΘNOΣ» 21/11/99). �H Fλληνικ4 γλ3σσα λ�ιπ.ν τε�νει
πρ.ς MKαφ�νισιν κα* σL µ�α - δ,� δεκαετ�ες R συντριπτικ4 πλει�ψηφ�α τ3ν `µ�γεν3ν θ� συν-
δ;ωνται µL τ4ν �Eλλ�δα τ�σ�, Wσ� �D N;γρ�ι τ<ς QAµερικ<ς µL τ4ν QAφρικ%.

ErHαµε κα* παλαι�τερα σηµει:σει, πhς R Fλληνικ4 γλ3σσα κα* παιδε�α µελλ�ντικ� θ� κα-
τ;Hωνται µ�ν� 7π. τ�Pς Mκλεκτ�Pς Mκε�ν�υς π�P θ� γνωρ�f�υν τ4ν 7K�α τ�υς κα* συνειδητ�
θ� τ*ς Mπιλ;γ�υν, γι� ν� τ*ς παραδ�δ�υν στ� παιδι� τ�υς. 8Oσ�ι περιµ;ν�υν 7π’ τ. �Eλλαδικ.
κρ�τ�ς p τ*ς �ρθ�δ�Kες κ�ιν�τητες ν� µ�θ�υν γι� τ4ν �Eλλ�δα στ4ν µακρυν4 Kενιτει�,
πλαν3νται.

Π.Λ.K.

�Ωρισµ;ν�ι 8Eλληνες «πρ��δευτικ��» διαµαρτυρ%θηκαν 2ντ�να γι� τ4ν Mπ�σκεψη τ�� πλα-
νητ�ρHη στ4ν Πν,κα κα* στ.ν �Iερ. Bρ�H� τ<ς QAκρ�π�λεως. Σ,µA�λα τ<ς QEλευθερ�ας κα*
τ<ς ∆ηµ�κρατ�ας τ� µνηµεNα αGτ�, δLν εqναι δυνατ�ν, σ,µφωνα µL τ�Pς διαµαρτυρ�µεν�υς,
ν� AεAηλ:νωνται 7π. Uναν MK�υσιαστ%. Kα* τ. παλαι� τ�υς τρ�π�ρι� γι� τ4ν «δ�υλ�κτητικ4
κ�ινων�α» τ3ν QAθην3ν, γι� τ.ν πρωτ�φαν< στ4ν Dστ�ρ�α «Iµπεριαλισµ�» της; 8Oπως κα* R
σ�φ�α τ<ς QAνατ�λ<ς 2ναντι τ3ν «φασιστ3ν» �Eλλ%νων φιλ�σ�φων 7φ;θηκαν στ4ν kκρη κα*
KεH�στηκαν;

Σ%µερα R γαλαν�λευκη (πρ:ην σ,µA�λ� τ�� «συντηρητισµ��») �ρθ:νεται 7ν�µεσα στ�
κ�κκινα σφυρ�δρ;πανα, ` «πατριωτισµ�ς» µL τ.ν «σ�σιαλισµ�» Mναγκαλ�f�νται, δε�Hν�ντας
Wτι ` ∆ιεθν4ς QEK�υσιασµ.ς π�λεµ_ται κα* OπηρετεNται 7π. ν;� µετερ�fι...

Π.Λ.K.

XOλα Tντ%ς εdσαγωγικOν

M<ν" γι@ τ"Zς Tκλεκτ"Zς

KO Πρ"µηθ4ας καH \ ν4α Mιλιετ(α

AIΣIMA KAI A∆HPITA
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Σ�λ�ς Mσηκ:θη µL τ� «µαννεκ;ν», π�P OπεHρε:θησαν ν� κρατ��ν συντρ�φι� σL καθhς πρ;-
πει κα* πλ�,σι�υς κυρ��υς 2ναντι }δρ_ς 7µ�ιA<ς. �Oλ�κληρ� δ�Hτυ� π�ρνε�ας εqHε στηθ< γ,-
ρω 7π. τ� παν;µ�ρφα κ�ρ�τσια. 8Oλα καλ� lργανωµ;να. Kι 7ναλ�γ�f�µαι τ. π�σ� 2H�υν
πρ��δε,σει Wλα 7π. Mκε�νη τ4ν παλι� Mπ�H4 τ3ν πρ�φητ3ν. Π�σα π�λλ� περισσ�τερα θ� εqHε
κερδ�σει ` �γι�ς πρ�π�τ�ρας Rµ3ν (τ3ν �Eλλ%νων), ` QAAρα�µ, bν Oπ<ρHαν lργανωµ;ν�ι
«�qκ�ι». QAA�%θητ�ς κι 2Kω 7π. lργανωµ;να κυκλ:µατα µ�ν�ν δ,� πελ�τες {δυν%θη ν� εuρcη
γι� τ4 Σ�ρρα, τ4 σ,fυγ� τ�υ, πλ�,σι�υς µLν 7λλ� µ�ν�ν δ,�: τ.ν Φαραh κα* τ.ν QAAιµ;λεH·
γι� ν� µ4ν 7ναφερθ3 στ4ν καηµ;νη τ4ν Θ�µαρ, π�P, «παρεδ�θη» στ.ν πενθερ�ν της 7ντ*
Fν.ς κατσικι��· �mτε κbν γι� Hρυσ.ν dρ�λ�γι�ν. Φ:τισιν µεγ�λη 2στειλε ̀  ΓιαHA;, κι 2τσι Wλα
γ�ν�νται καλ3ς lργανωµ;να µL εIσ�δηµα σταθερ. κα* µεγ�λ�.

A.K.

28Eνας παν�ρHαι�ς να�ς, 7φιερωµ;ν�ς στ4 θε� QAθην_, 7νεσκ�φη στ4ν περι�H4 τ�� δ%µ�υ
ZαH�ρως τ�� N�µ�� QHλε�ας. QEκτ.ς τ�� 7γ�λµατ�ς τ<ς θε_ς QAθην_ς, π�P εOρ;θη Mντ.ς τ��
να��, 7νεσκ�φη Mπ�σης µι� κεφαλ4 7ρHαϊκ<ς κ�ρης, π�P 7π�δεικν,ει τ4ν 7ρHαι�τητα τ��
να��, ` `π�N�ς παρ�υσι�fει µεγ�λες `µ�ι�τητες µL τ.ν γειτ�νικ. σ’ αGτ.ν να. τ�� QEπικ�,-
ρι�υ QAπ�λλων�ς. T. Oπ�λ�ιπ� Mν λ�γ�ω µνηµεN� 2Hει Oπ�στ< τερ�στια καταστρ�φ4 τ�σ� 7π.
7ρHαι�καπ%λ�υς Wσ� κα* 7π. τ�Pς κατ��κ�υς τ<ς περι�H<ς, π�P πρ*ν 100 περ�π�υ Hρ�νια µε-
τ;φεραν τ� Oλικ� τ�υ, γι� ν� Hτ�σ�υν τ. Hωρι. Πρασιδ�κι κα* γι� ν� κατασκευ�σ�υν 7σA;-
στη 7π. τ� µαρµ�ρινα 7ρHιτεκτ�νικ� τ�υ µ;λη...

Π.Λ.K.

M�λις τ:ρα πληρ�φ�ρηθ%καµε πhς R Kαιν4 ∆ιαθ%κη εqναι R «ν;α Mντ�λ4 τ�� ∆ι.ς πρ.ς
τ�Pς 7νθρ:π�υς» (!), πhς ` Xριστ.ς oταν 8Eλληνας κα* µ�λιστα «�Eλληναρ_ς» κα* Mστ�λθη
7π’ τ.ν ∆�α, γι� ν� φ;ρcη τ�Pς �EAρα��υς στ.ν rσι� δρ�µ�. Πhς π�λλ�* 8Eλληνες φιλ�σ�φ�ι
«πρ�φ%τευσαν» τ4ν 2λευση τ�� Xριστ��, τ�� κατ� κ�σµ�ν QI�σων�ς Πανδ�ρα Mκ τ�� γ;ν�υς
τ�� θε�� QHφα�στ�υ. Πhς �D EGαγγελιστLς «συνωµ�τησαν» 7λλ�f�ντας τ� λ�για τ�� Xριστ��,
γι� ν� τ.ν FAραι�π�ι%σ�υν... AGτ� κι kλλα π�λλ� σL Mκδ�θLν AιAλ��. �H �Eλληνικ4 Mθνικ4 σHι-
f�φρ;νεια καταφ;ρνει ν� συνδυ�σcη τ4ν παραδ�σιακ4 τ3ν δ<θεν Fλληνιf�ντων 2Hθρα τ��
Xριστιανισµ�� κατ� τ3ν �EAρα�ων (δι�τι στα,ρωσαν τ.ν Xριστ�) κα* τ.ν Mγγεν< παραλ�γι-
σµ. µL Uναν Mµπ�ρικ. τ�τλ�, π�P σ�γ�υρα θ� «π�υλ%σcη».

Π.Λ.K.

2EθνικL σMι["φρ4νεια

2Eλγ(νεια καH [αρτι4ρες
Kα* λ;ει ` θρασ,τατ�ς λ�ιπ.ν γ�ν�ς τ<ς QAλιAι�ν�ς, Wτι MµεNς �D 8Eλληνες δLν εrµαστε

8Eλληνες· κα* γι’ αGτ. κρατ_νε αGτ�* τ� µ�ρµαρα, π�P εqναι 8Eλληνες. QAλλ� κατ� τ4ν λ�-
γικ% τ�υς µ%πως κα* �D rδι�ι δLν φ�ρ��ν... fαρτι;ρες;

�O διεθν4ς MK�υσιασµ.ς 2Hει σH;δι� Hιλιετι3ν µεθ�δικ<ς κα* «7�ρατης» καταστρ�φ<ς Wλων
τ3ν 7ρHα�ων. tA! T. 1938 τ�Hα τ�... καθ�ρισαν µL συρµατ�A�υρτσες κα* καυστικ� Oγρ�... yAν
εqναι δυνατ�ν, Uνα M�υσεN� ν� µ4ν K;ρcη τ� περ* συντηρ%σεως τ3ν µαρµ�ρων! �Yπ�λ�γισµ;-
νη δ�λι�φθ�ρ� αGτ3ν, π�P 7ντ* γι� γ�γαντες σ�ν τ.ν Φειδ�α, εqHαν µ�γ�υς κα* πρ�φ<τες.
AGτ. εqναι τ. πνε�µα τ�υς, κα* γι’ αGτ. π�τL δLν 2Aγαλαν καλλιτ;Hνη πρ:τ�υ µεγ;θ�υς.

Π.Γ.

2AσI4στη jκαναν QρMα!" να<...

�Aλλ"τε καH τUρα



\O Bδε!λ!γικ8ς τραγ1λαφ!ς τ!; \Eλλην!5ριστιανισµ!; εIναι Aν-γλυφα Aπ!τυπωµ1ν!ς κα@ στ!Oς
τMµ!υς τGν Rργων τ!; �Iω-ννη τ!; Xρυσ!στMµ!υ τGν LκδMσεων «ΓρηγMρι!ς E Παλαµ>ς», 1980. \H
σειρ4 φ1ρει τ8ν γενικ8 τ)τλ! «8Eλληνες Πατ;ρες τ<ς QEκκλησ�ας». T4 κε)µενα αfτ- Jρ)θ!υν Aπ8 λ!ι-
δ!ρ)ες, συκ!φαντ)ες κα@ κυρ)ως ψε,δη κατ4 τGν \EλλXνων. Kανε@ς περισσMτερ! Aπ8 αfτ8ν τ8ν ]ε-
ρ-ρ5η – π!O eν!µ-σθηκε µ1γας, εIναι �γι!ς π!O τ8ν γι!ρτ-U!υµε στ@ς 27 �Iαν!υαρ)!υ κα@ `νας Aπ8
τ!Oς τρεFς πρ!στ-τες τ6ς παιδε)ας τ!;... \Eλληνισµ!;, τ!Oς τρεFς \Iερ-ρ5ες, πρ8ς τιµ$ν τGν Eπ!)ων τ4
σ5!λεFα τ6ς \Eλλ-δ!ς παραµ1ν!υν κλειστ4 στ@ς 30/1 – δ+ν σXκωσε τ8ν τMν! τ6ς µισαλλ!δ!D)ας Sψη-
λMτερα κατ4 π-ντων τGν µ$ 5ριστιανGν, µ+ Bδια)τερη µ-λιστα Aκρ-τεια µ)σ!υς κατ4 τGν \EλλXνων κα@
τGν �I!υδα)ων, τGν δε,τερων γι4 9λλ!υς λMγ!υς JεJα)ως.

NAπαντες !] µεταφραστ1ς - παραφραστ+ς - θε!λMγ!ι (�Iω-ννης Πελ)της, Σπ;ρ!ς M!υστ-κας, Kων.
Xριστ!µ-ν!ς κα@ Λ.Σ.) τGν Lν λMγVω LκδMσεων παραφρ-U!υν τ$ν λ1Dη 8Eλλην σ+ «εBδωλ!λ-τρης», Y
Eπ!)α λ1Dη Aναφ1ρεται κατ4 κMρ!ν στ4 Rργα τ!; Xρυσ!στMµ!υ. \H µ!ναδικ$ LDα)ρεσι Sπ-ρ5ει στ4
LDPφυλλα. ∆ιMτι, L4ν δ+ν Sφ)στατ! E πρ!φαν$ς λMγ!ς τ6ς LDαιρ1σεως αfτ6ς, τMτε Aντ) τ!; τ)τλ!υ
«8Eλληνες Πατ;ρες τ<ς QEκκλησ�ας» θ4 Rπρεπε ν4 AναγραφV6 «EBδωλ!λ-τρες Πατ1ρες τ6ς �Eκκλη-
σ)ας»! M$ γ1ν!ιτ!... ∆6λα δ$ ?σ!ι πρPην NEλληνες AλλαD!π)στησαν παρ1µειναν !] µ!ναδικ!@ NEλλη-
νες, LνVG !] Lπιµ1ν!ντες στ4 π-τρια λ1γ!νται εBδωλ!λ-τρες. O] Jιασθ1ντες Sπ8 τGν BυUαντινGν (Xρι-
στιανGν τ$ν π)στιν) NEλληνες δι4 πυρ8ς κα@ σιδXρ!υ κα@ µα5α)ρας κα@ Sπ!5ρεωθ1ντες «σιγεNν p τε-
θν_ναι» εIναι λ!ιπ8ν !] NEλληνες, LνVG !] AνυπMτακτ!ι εIναι «γ�υρ�,νια» κατ4 τ8ν XρυσMστ!µ! κα@
γι4 τ$ν Aκρ)Jεια «Hειρ�τερ�ι κα* 7π’ αGτ�», ?πως Lπ@ λ1Dει γρ-φει.

M15ρις LδG R5!υµε δυ8 LκκρεµMτητες: \H πρPτη λ1γεται «εBδωλ!λατρ)α» κα@ Y δε,τερη JιασµMς. Θ-
Lπι5ειρXσ!υµε ν4 Dεκαθαρ)σ!υµε κα@ τ@ς δ,! Aπ!κλειστικ4 µ1σα Aπ8 κατ’ LD!5$ν 5ριστιανικ!Oς 5P-
ρ!υς.

Kα@ πρGτ!ν γι4 τ4 περ@ εBδωλ!λατρ)ας καθηγητ$ς τ6ς BυUαντιν6ς Φιλ!λ!γ)ας στ8 πανεπιστXµι!
�AθηνGν, τ8 1956, E NικMλα!ς Tωµαδ-κης, («EBσαγωγ$ εBς τ$ν BυUαντιν$ν Φιλ!λ!γ)αν», τMµ!ς A´,
τε;5!ς A´, B´ Rκδ!σι) γρ-φει: «�O Hριστιανισµ.ς Oπ<ρKε π�λ;µι�ς κατ� κ,ρι�ν λ�γ�ν τ�� �Eλληνισµ��,
dς fω<ς κα* dς σκ;ψεως... �H µεγαλυτ;ρα διαA�λ4 τ4ν `π��αν Mν%ργησε κατ� τ�� κλασσικ�� κ�σµ�υ
εqναι R Mµφ�νισις αGτ�� dς εIδωλ�λατρικ��. Λατρε�αν τ3ν εIδ:λων, δι’ �ν κατηγ�ρ��ν τ� συναK�ρια
τ�Pς µ4 Hριστιαν�Pς συHν�τατα, δLν Mγν:ρισαν �D 8Eλληνες· Mν τ�,τ�ις τ. Xν�µα 8Eλλην ταH,τατα συ-
ν;πεσε µL τ4ν 2νν�ια τ�� εIδωλ�λ�τρης, µ4 Hριστιαν�ς, κα* συHν�τατα εIς τ� συναK�ρια λ;γεται περ*
µαρτ,ρων “πατρ.ς µLν 8Eλλην�ς, µητρ.ς δL Hριστιαν<ς” (κα* Wταν πρ�κειται περ* Σ,ρων µ4 �Eλλη-
ν�φ:νων!)».

Kα@ δε,τερ!ν τPρα περ@ τ!; Jιασµ!;: �Eλ1νη Γλ,κατUη - �AρJελ1ρ, καθηγXτρια τ6ς BυUαντιν6ς
\Iστ!ρ)ας στ8 ΠανεπιστXµι! A´ τ!; Παρισι!;, JιJλ)! «\H π!λιτικ$ Bδε!λ!γ)α τ6ς BυUαντιν6ς αfτ!-
κρατ!ρ)ας», Rκδ!σι Ψυ5!γιMς, σελ. 17: «πρ�γµατι κατ� τ4 Aασιλε�α τ�� Θε�δ�σ��υ ` Hριστιανισµ.ς
γ�νεται R θρησκε�α τ�� κρ�τ�υς. QEναντ��ν τ3ν εIδωλ�λατρ3ν (�Eλλ%νων) Mφαρµ�σθηκαν µ;τρα, π�P
π<ραν συHν� τ. Hαρακτ<ρα πραγµατικ3ν δι:Kεων. T. µαντεN� τ3ν ∆ελφ3ν Oπ�Hρε:θηκε ν� σιγ%σcη,

T@ Qνθελληνικ@ καH QντιεIραϊκ@
κε(µενα τ"A 2Iω-νν"υ Xρυσ"στ<µ"υ

_

O ΦONIKOΣ ΦANATIΣMOΣ ENOΣ «AΓIOY»

*Bλ1πε κα@ M-ρι!υ ∆ηµMπ!υλ!υ - �Aπ!λλPνι!υ, «T� 7νθελληνικ� 7π�σπ�σµατα στ� 2ργα τ�� I. Xρυσ�στ�µ�υ», «∆αυ-
λMς», τε;5!ς 204, σ. 12761.



�D QOλυµπιακ�* 7γ3νες κα* τ� QEλευσ�νεια µυστ%ρια 7παγ�ρε,θηκαν, τ� Dερ� λεηλατ%θηκαν 7π. τ�Pς
Hριστιαν�,ς, �D εIδωλ�λ�τρες (8Eλληνες) DερεNς, Wπως γρ�φει µL κ�π�ια π�κρα ` ΛιA�νι�ς, Oπ�Hρε:-
θηκαν “ν� σιγ%σ�υν p ν� 7π�θ�ν�υν”». Kα@ Lρωτ!;µε LδG τ!Oς θε!λMγ!υς µεταφραστ1ς: Γιατ) Aπ!-
φε,γ!υν ν4 σ5!λι-σ!υν τ4 πρ!αναφερθ1ντα, παρ’ ?λ! π!O τ!Oς πρ!καλ1σαµε δηµ!σ)ως τMσες κα@ τM-
σες φ!ρ1ς;

�Aλλ4 xς δ!;µε πGς SJρ)Uει τ!Oς NEλληνες E «NEλλην» Πατ1ρας τ6ς �Eκκλησ)ας κα@ Πατρι-ρ5ης
Kωνσταντιν!υπMλεως \I. XρυσMστ!µ!ς: • «Mωρ�,ς»: τMµ!ς 18, σελ. 17. • �Eκφ1ρ!ντες «λ�γ�υς µατα�-
�υς κι 7καθ�ρτ�υς»: 18, 113. • «κυλι�µ;ν�υς µαf* µL π�ρν�υς κα* µ�ιH�,ς...»: 18, 115. • «δεισιδα�µ�-
νες»: 34, 429. • «αIµ�µεNκτες µετ� µητ;ρων κα* 7δελφ3ν»: 34, 459. • «7σ�φωτ;ρ�υς 7π. τ� fc3α»: 34,
497. • κα@ Lπ@ πλ1!ν «στιγµατισµ;ν�υς, Hειρ�τερ�υς 7π. τ�Pς H��ρ�υς π�P πασαλε�A�νται µL περιττ:-
µατα», «κυνικ� καθ�ρµατα», «παν�θλι�υς», «παµµ�αρ�υς», «7δι�ντρ�π�υς» κα@ 5)λιες δυ8 9λλες
{Jρεις.

Στ$ν «EBς τ$ν A´ K!ρινθ)!υς, ∆´ Eµιλ)αν» τ!υ, τMµ!ς 18, σελ. 92, ?π!υ εBρωνε,εται τ8ν Πλ-τωνα, γρ--
φει κα@ γι4 τ4 µαθηµατικ-: «π�σ�ν Mκ�π�ασεν ̀  Πλ�των µL τ�Pς µαθητ�ς τ�υ µL τ. ν� µ_ς συfητc< περ*
γραµµ<ς κα* γων�ας κα* σηµε��υ κα* περ* 7ριθµ3ν 7ρτ�ων κα* περιττ3ν κα* rσων µεταK, των κα* 7ν�-
σων, κα* δι� τ;τ�ια θ;µατα λεπτεπ�λεπτα dς ` Dστ.ς τ<ς 7ρ�Hνης – δι�τι αGτ� εqναι δι� τ4ν fω4ν πε-
ρισσ�τερ�ν kHρηστα 7π. MκεNνα τ� Oφ�σµατα – κα* Hωρ*ς ν� lφελ%σcη π�λP p �λ�γ�ν µL τ�ς συfητ%-
σεις αGτ�ς Mγκατ;λειψεν 2τσι τ4ν fω%ν;...».

Σ+ πρ!ηγ!,µενες Lργασ)ες µας καταδε)Dαµε τ8 µ)σ!ς τ!; πατρ8ς αfτ!; κατ4 τGν \EλληνικGν τε-
5νGν, ?πως τ!; θε-τρ!υ, τ6ς µ!υσικ6ς, τ!; 5!ρ!; κα@ ?λων τGν λ!ιπGν. aIσως κανε@ς 9λλ!ς 9νθρωπ!ς
δ+ν µ)σησε περισσMτερ! τ$ν Cλληνικ$ φιλ!σ!φ)α κα@ γενικ4 τ8ν \Eλληνισµ8 κα@ τ8ν \Eλληνικ8 Π!λιτι-
σµ8 Aπ8 τ8ν ]ερ-ρ5η αfτMν. EIναι αfτ8ς π!O Tς πατρι-ρ5ης Kωνσταντιν!υπMλεως δι1ταDε κα@ LπP-
πτευσε τ$ν Bσ!π1δωση τ!; Nα!; τ6ς �Aρτ1µιδ!ς στ$ν aEφεσ!, Aρ5ιτεκτ!νικ!; Aριστ!υργXµατ!ς κα@
Cν8ς Aπ8 τ- «\Eπτ4 Θα,µατα τ!; KMσµ!υ». Kι αfτ8ν Lπ1λεDε τ8 ρωµα)ικ8 κρατ)δι! γι4 πρ!στ-τη τ6ς
παιδε)ας τ!υ µαU@ µ+ τ!Oς Lπ)σης µισ1λληνες «φωστ6ρες» M1γα Bασ)λει! κα@ �Iω-ννη τ8ν Θε!λMγ!, πρ8ς
τιµ$ν τGν Eπ!)ων στ@ς 30 �Iαν!υαρ)!υ κ-θ+ 5ρMν! ?λα τ4 σ5!λεFα τ6ς \Eλλ-δ!ς ?λων τGν Jαθµ)δων πα-
ραµ1ν!υν κλειστ4 κα@ !] δ-σκαλ!ι Lκφων!;ν λMγ!υς, 5ωρ@ς ν4 Sπ!ψι-Uωνται τ8ν θλιJερ8 ρMλ! τ!υς.

�Aλλ4 Bδ!O τ) µ>ς Eµ!λ!γεF E rδι!ς E XρυσMστ!µ!ς («EBς τ$ν A´ K!ρινθ)!υς, \Oµιλ)α Z´», τMµ!ς 18,
σελ. 197): «...δι� ν� καταισH,νωµεν κα* τ�Pς 8Eλληνας. ∆ι�τι τ:ρα, bν κα* θ;λω ν� 7πευθ,νωµαι πρ.ς
αGτ�,ς, διστ�fω, µ%πως, Mν�3 τ�Pς νικ3µεν εIς τ�Pς λ�γ�υς κα* εIς τ4ν 7λ%θειαν τ3ν δ�γµ�των, Mπι-
σ,ρ�µεν εIς A�ρ�ς µας τ.ν Hλευασµ.ν 7π. τ4ν σ,γκρισιν τ�� A��υ, 7φ�� MκεNν�ι µ;ν, bν κα* εOρ�σκω-
νται εIς τ4ν πλ�νην κα* δLν πιστε,�υν εIς τ�π�τε Iσ�Kι�ν µL τ4ν Iδικ%ν µας π�στιν, Wµως f��ν A��ν φι-
λ�σ�φ�ας, Mνc3 MµεNς κ�µν�µεν τ. Mντελ3ς 7ντ�θετ�ν. QAλλ’ Wµως θ� `µιλ%σω· δι�τι πρ�σπαθ��ντες ν�
7νταγωνιf:µεθα αGτ�,ς, rσως Mπιδι:Kωµεν ν� γ�νωµεν καλ,τερ�ι 7π. αGτ�Pς κα* εIς τ4ν Iδ�αν τ4ν
fω%ν». NOµως τ) Lνν!εF E XρυσMστ!µ!ς γρ-φ!ντας τ$ν φρ-σι «A��ν φιλ�σ�φ�ας»; M>ς τ8 λ1νε !] θε!-
λMγ!ι µεταφραστ+ς στ$ν σελ)δα 49 τ!; Bδ)!υ τMµ!υ σ+ Sπ!σηµε)ωσι: «...τ4ν κατ� Xριστ.ν kσκησιν κα*
Zω%ν». T8 Dαναλ1ει στ8ν KΣT´ «ΛMγ!ν εBς τ$ν A´ K!ρινθ)!υς», τMµ!ς 18, A´, σελ. 177 E rδι!ς: «7λλ’ Mγh
τ:ρα θρην3, Wταν 8Eλληνες εqναι φιλ�σ�φ:τερ�ι 7π. Mµ_ς, π�P 2H�µεν Mντ�λ4ν ν� µιµ�,µεθα 7γγ;-
λ�υς». �Aλλ4 κι AκMµη περισσMτερ! στ8ν rδι! τMµ!, σελ. 103: «yAς µιµηθ3µεν λ�ιπ.ν τ�υλ�Hιστ�ν τ�Pς
AαρA�ρ�υς MµεNς �D π�λNται τ3ν �Gραν3ν».

∆+ν γ)νεται ν4 Sπ-ρDVη ̀ νας Θε!δMσι!ς, ̀ νας �Aρκ-δι!ς } ̀ νας �I!υστινιανMς, L4ν δ+ν πρ!ηγηθV6 ̀ νας
XρυσMστ!µ!ς. NOπως ![τε `νας Λ1νιν 9νευ M-ρD. �Aλλ4 ![τε κα@ XρυσMστ!µ!ς 9νευ Xριστ!;. Kα@
LDηγ!,µαστε: Efαγγ1λι!ν κατ4 Λ!υκ>ν (19.27): «πλ4ν τ�Pς MHθρ�,ς µ�υ Mκε�ν�υς τ�Pς µ4 θελ%σαντ�ς
µε Aασιλε�σαι Mπ’ αGτ�,ς, 7γ�γετε �δε κα* κατασφ�Kατε αGτ�Pς 2µπρ�σθ;ν µ�υ».

– aE5ετε δ)κι!, Aγαπητ!) µ!υ Aδελφ!), Aπαντ> E σ5!λιαστ$ς θε!λMγ!ς. ∆+ν Lνν!εF LδG αfτ8 π!O Aντι-
ληφθXκατε. Kα@ συνε5)Uει: «πρ�κειται γι� τ. Mπιµ,θι� τ<ς παραA�λ<ς τ3ν µν3ν. Eqναι παραA�λικ�».

Παρ’ ?λα ?µως αfτ4 LµεFς θ4 Aπ!δε5θ!;µε τ$ν 9π!ψι αfτ!; τ!; Xρυσ!στMµ!υ: «ΛMγ!ς A´ κατ4
�I!υδα)ων», τMµ!ς 34, σελ. 107: «... πρ_γµα π�P 2παθαν κα* �D QI�υδαN�ι, �D ̀ π�N�ι, 7φ�� κατ;στησαν τ�Pς
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Fαυτ�,ς τ�υς kHρηστ�υς γι� Mργασ�α, 2γιναν κατ�λληλ�ι γι� σφαγ%. Γι’ αGτ. κα* ̀  Xριστ.ς 2λεγε “τ�Pς
MHθρ�,ς µ�υ, π�P δL θ;λησαν ν� Aασιλε,σω σ’ αGτ�,ς, `δηγ%στε τ�υς Mδ3 κα* κατασφ�Kετ; τ�υς». \O
�γι!ς λ!ιπ8ν αfτ8ς Πατ1ρας µ>ς διευκριν)Uει LδG κα@ µ>ς LπιJεJαιPνει, ?τι E Xριστ8ς αfτ4 τ4 Rλεγε
τ!Fς µετρητ!Fς. NOπως δXλωσε κα@ γι4 τ!Oς NEλληνες, ?τι εIναι 9Dι!ι λιθ!J!λισµ!;.

Γι4 ?σ!υς δ+ν εfκ!λ,ν!νται ν4 διαJ-σ!υν τ8ν «A´ ΛMγ!ν κατ4 �I!υδα)ων» τ!; Xρυσ!στMµ!υ, θ4
στα5υ!λ!γXσ!υµε µερικ!Oς Aπ8 τ!Oς 5αρακτηρισµ!,ς τ!υ κατ4 τGν AνθρPπων αfτGν, 5-ριν τ!; LDα-
νεµισµ!; κ-θε AµφιJ!λ)ας γι4 τ8 9σJεστ! µ)σ!ς τ!υ κα@ τ$ν γεν!κτ!νικX τ!υ δι-θεσι πρ8ς αfτ!,ς.
T!Oς 5αρακτηρ)Uει λ!ιπMν: 9θλι!υς κα@ ταλα)πωρ!υς, παρ-ν!µ!υς, AσεJεFς, εSρισκMµεν!υς στ8 σκ!-
τ-δι, συγγενεFς τGν σκ,λων, LλεεινMτερ!υς π-ντων, µ1θυσ!υς, πMρν!υς, 5ειρMτερ!υς τGν 5!)ρων κα@
τGν τρ-γων, J1Jηλ!υς, µιαρ!,ς, δαιµ!νιUMµεν!υς, Aπ-νθρωπ!υς, �ρπαγες κα@ µ+ ̀ να σωρ8 9λλ!υς πα-
ρMµ!ι!υς 5αρακτηρισµ!,ς. Γι4 δ+ τ$ν συναγωγX των γρ-φει: «yH καλ,τερα δLν εqναι µ�ν� π�ρνεN�
κα* θ;ατρ�, 7λλ� κα* σπ%λαι� ληστ3ν κα* καταφ,γι� θηρ�ων». �Eπ)σης: «δι’ αGτ. λ�ιπ.ν πρ�π�ντων
πρ;πει ν� µισ<τε κα* αGτ�Pς κα* τ4 συναγωγ% τ�υς...». Kα* συνεH�fει: «QAλλ� τ:ρα 2H�υν 7π�στερηθ<
κ�θε συγγν:µης...». «8Ωστε dς πρ.ς τ4ν 7σ;Aεια καµµι� διαφ�ρ� δLν Oπ�ρHει µεταKP αGτ3ν κα* τ3ν
�Eλλ%νων». Kα@ συνε5)U!υµε µ+ τ4 5ε)ριστα τ!; Πατρ8ς τ6ς µισαλλ!δ!D)ας κα@ τ6ς γεν!κτ!ν)ας. «Kατ4
�I!υδα)ων ΛMγ!ς ∆´», σελ. 195: «Kι bν 7κ�µη φ�νε,σcη κ�π�ι�ς κατ� τ. θ;ληµα τ�� Θε��, ` φ�ν�ς
αGτ.ς εqναι 7π. κ�θε φιλανθρωπ�α καλ,τερ�ς, Mν�3, bν κ�π�ι�ς 7π. λ,πη δε�Kcη εGσπλαγHν�α κα* φι-
λανθρωπ�α παρ� τ. θ;ληµα τ�� Θε��, θ� µπ�ρ��σε R φειδh αGτ4 ν� 7π�Ac< πι. µιαρ4 7π. `π�ι�δ%-
π�τε φ�ν�». aE5!υµε LδG τ8 «κατ� τ. θ;ληµα τ�� Θε��». Π!ιM εIναι τ8 θ1ληµα αfτM; T8 Dαναγρ-φ!υµε:
EIναι Y κατασφαγ$ τGν L5θρGν τ!υ (Λ!υκ>ς 19. 27). Π!ι!) εIναι !] L5θρ!); NOλ!ι ?σ!ι δ+ν δ15!νται
τ$ν Jασιλε)α τ!υ.

\H θεωρ)α ?µως θ1λει κα@ τ8 παρ-δειγµ- της. \Oρ)στε: «Kατ4 �I!υδα)ων ΛMγ!ς ∆´», σελ. 199: «�O Φι-
νεLς λ�ιπ�ν, π�P δι;πραKε σL µι� στιγµ4 δυ. φ�ν�υς, φ�νε,�ντας Uνα kνδρα κα* µι� γυναNκα, τιµ%-
θηκε µL τ. 7K�ωµα τ<ς Dερωσ,νης, Mνc3 αGτ.ς XHι µ�ν� δLν µ�λυνε µL τ. α�µα τ� H;ρια τ�υ, 7λλ� κα-
θαρ:τερα τ� 2κανε». Kα@ AκMµη: «Kατ4 �I!υδα)ων ΛMγ!ς ΣT´», σελ. 321: «QAλλ� γι’ αGτ. κυρ�ως µισ3
τ4ν συναγωγ%». Kα@ στ$ σελ. 323: «Γι’ αGτ. κα* Mγh µισ3 τ�Pς QI�υδα��υς». Kα) «Kατ4 �I!υδα)ων ΛM-
γ!ς H´», σελ. 399: «�Yπ�ρH�υν Fπ�µ;νως }µαρτ%µατα, π�P OπερAα�ν�υν κ�θε συγγν:µη κα* δLν µπ�-
ρεN ν� Oπ�ρKcη 7π�λ�γ�α γι’ αGτ�».

Σ+ τ) εrδ!υς AνθρPπ!υς AπευθυνMταν E ]ερ-ρ5ης αfτMς κα@ πGς τ!,ς διαπαιδαγωγ!;σε γι4 τ8ν κα-
θηµεριν8 J)!; �Aς τ8 Aκ!,σ!υµε καλ,τερα Aπ8 τ8 στMµα τ!υ: «8Oπως 7κριA3ς δLν lφελεN καθ�λ�υ R
περιτ�µ4 �mτε Aλ�πτει R 2λλειψις περιτ�µ<ς, 2τσι �mτε Aλ�πτει R δ�υλε�α �mτε lφελεN R Mλευθερ�α».
(«EBς A´ K!ρινθ)!υς \Oµιλ)α IΘ´», σελ. 535). Kα@ συνε5)Uει Aµ1σως AναφερMµεν!ς στ4 λMγια τ!; Πα,-
λ!υ: «Kα* δι� ν� καταδε�K~η τ��τ� µL µεγαλυτ;ραν σαφ%νειαν λ;γει: QAλλ� κα* bν {µπ�ρc<ς ν� γ�νcης
Mλε,θερ�ς, Hρησιµ�π��ησε περισσ�τερ�ν τ4ν δ�υλε�αν, δηλαδ4 ν� εqσαι περισσ�τερ�ν δ��λ�ς. Kα*
διατ� τ;λ�ς π�ντων αGτ.ν π�P δ,ναται ν� Mλευθερωθc< τ.ν συµA�υλε,ει ν� µε�νcη δ��λ�ς; ∆ι�τι θ;λει
ν� δε�Kcη Wτι καθ�λ�υ δLν Aλ�πτει R δ�υλε�α, 7λλ’ lφελεN µ�λιστα». �Aν κα@ τ4 πρ-γµατα LδG λ1γ!-
νται µ+ τ’ �ν!µ- τ!υς, Aπερ)φραστα, πρ8ς Aπ!φυγ$ν παρεDηγXσεων E XρυσMστ!µ!ς διευκριν)Uει Aµ1-
σως στ$ συν15εια: «Kα* γνωρ�fω µLν Wτι µερικ�* IσHυρ�f�νται, Wτι τ. “Hρησιµ�π��ησε περισσ�τερ�ν”
τ. εqπε περ* Mλευθερ�ας, Oπ�στηρ�f�ντες Wτι σηµα�νει, M�ν {µπ�ρc<ς ν� Mλευθερωθc<ς, Mλευθερ:σ�υ...
∆Lν λ;γει λ�ιπ.ν τ��τ�, 7λλ’ MκεNν� π�P εqπα πρ�ηγ�υµ;νως, θ;λων ν� δε�Kcη Wτι δLν κερδ�fει τ�π�τε
περισσ�τερ�ν αGτ.ς π�P γ�νεται Mλε,θερ�ς, κα* Fπ�µ;νως, λ;γει, κα* bν 7κ�µη MKαρτ_ται 7π. σ;να ν�
Mλευθερωθc<ς, µ_λλ�ν µ;νε dς δ��λ�ς».

Π!ι!) µπ!ρεF ν- «τ1ρπωνται» µ+ τ1τ!ια διδασκαλ)α; MMν! δ!;λ!ι παραιτηµ1ν!ι LντελGς Aπ8 κ-θε
δι-θεσι AπελευθερPσεως. \O NEλλην, τ8 κατ4 δ,ναµιν, πρ!τιµV> τ8ν θ-νατ! Aπ8 τ$ν δ!υλε)α. M’ αfτ$ν
τ$ν διδασκαλ)α LκπαιδευMταν, ?πως εIναι γνωστMν. \O 5ριστιανισµ8ς γι4 τ8ν �I. XρυσMστ!µ! πρ!-
φανGς εIναι µ)α θρησκε)α δ!,λων.

ΣταAρ"ς Bασδ4κης
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Mεταν"ε!τε!

8Oσ� πλησι�fει αGτ4 R �για Rµ;ρα, τ�σ� R Hαρ� µ�υ 7νεAα�νει. Θ� δ3 µ;-
σα στ. 7ρK�µεν�ν 2000 ν’ αGτ�κτ�ν��ν kνθρωπ�ι 7π. φ�A�, 7π. θρησκευτικ4
π�στη. M�α ̀ λ�κληρη Hιλιετ�α πρ�ετ�ιµαf�µ�υν. QEγh K;ρω π�σ�υς παλαA�Pς
Oπ�Hρε:θηκα ν’ 7νεHθ3, γιατ* µL MA�λευαν �D πρ�φητεNες τ�υς γι� κατα-
στρ�φLς µL τ. γ,ρισµα τ<ς ν;ας Hιλιετ�ας. tA! εqναι σπ�υδαN� πρ_γµα κα* µ’
MKυπηρετεN 7φ�νταστα τ. ν� δ�νcης OπερφυσικLς Iδι�τητες σL µι� Rµερ�µην�α.
Kι bς γρ�φ�υν αGτ�* �D 7H:νευτ�ι τ�� «∆αυλ��», Wτι δLν Oπ�ρHει Hρ�ν�ς Hωρ*ς
παρατηρητ%. M%πως Oπ�ρH�υν πρ�λ%ψεις Hωρ*ς OπερφυσικLς δυν�µεις; tAρα,
Mφ’ Wσ�ν Oπ�ρH�υν πρ�λ%ψεις, Oπ�ρH�υν κα* OπερφυσικLς δυν�µεις. Π�ει τ:-
ρα, τ�Pς τ�πωσα. tOHι, θ� µ�� K;φευγαν. ΣPν ΓιαHA; κι 7π. µυαλ. σκ�f�υµε.
T� ν� τ*ς κ�ν�υµε τ*ς Mπιστ<µες, Wταν ` ν��ς τ�� 7νθρ:π�υ δ�υλε,~η, κα* δ�υ-
λε,~η πρ.ς τ4ν σωστ4 κατε,θυνση; Kα* σωστ4 κατε,θυνση εqναι αGτ4 π�P συµ-
φ;ρει Mµ;να, π�P µ�� φ;ρνει τ. π�π�λ� σιδερ�δ;σµι� ν� µL Dκετε,cη ν� τ. γλυ-
τ:σω 7π. τ4ν 7λλαγ4 τ<ς Hιλιετ�ας.

QAHρε�αστ�ι µ�� εqναι αGτ�* �D Mπιστ%µ�νες, π�P διατυµπαν�f�υν, Wτι R δι�ρ-
κεια τ�� 2τ�υς εqναι µ�α πλ%ρης περιστρ�φ4 τ<ς Γ<ς γ,ρω 7π. τ.ν 8Hλι�. tE
λ�ιπ�ν, κα* τ�� Hρ�ν�υ τ. rδι� θ� γ�νcη. T. rδι� γ�νεται 7π. τ�τε π�P MσHηµα-
τ�σθηκε τ. Rλιακ� µας σ,στηµα. AGτ� λ;ει R καταραµ;νη R 7στρ�ν�µ�α, π�P
7νακ�λυψαν �D τρισκατ�ρατ�ι 8Eλληνες. M� Mµ;να µ’ Mνδιαφ;ρει R 7στρ�λ�-
γ�α. 8Oταν R QAφρ�δ�τη Aρ�σκεται στ.ν Σκ�ρπι�, σ_ς περιµ;νει Mρωµ;νη στ4 γω-
ν�α. Στ4 H�,φτα σας τ4ν κρατ_τε· τ. λ;νε κι �D γραµµLς στ*ς παλ�µες σας. Γι�
πρ�σ;Hτε τις. tEτσι πρ;πει ν� σκ;πτεστε. Γι� ν� πρ�στρ;Hετε στ�Pς 7γαπηµ;-
ν�υς µ�υ 7στρ�λ�γ�υς. Πρ;πει ν� φωλι�σcη ̀  φ�A�ς µ;σα σας γι� τ� MρH�µενα.
OD 7�ρατες δυν�µεις MK�υσι�f�υν τ. µ;λλ�ν σας. QEKευµεν�στε τις. ∆Lν στ�ιH�-
fει τ�π�τε: λ�γα Hιλι�ρικα κα* π�λP Oπ�ταγ%. Kα* µ4ν 7π�ρεNτε, π�P δL σ_ς
Aρ<κε καν;να κακ�. Mπ�ρεN ` ΓιαHAL στ4ν εGσπλαγHν�α τ�υ ν� σ_ς λυπ%θηκε,
7λλ� δLν σ_ς K;Hασε. �H τιµωρ�α Mπ;ρHεται. �H 7Hλ�δα π�σω 2Hει τ4ν �Gρ�.

QEκτ.ς bν µεταν�%σετε· bν πρ�σπ;σετε στ� γ�νατα κα* δ:σετε τ.ν Dερ. Wρκ�,
Wτι θ’ 7κ�λ�υθ%σετε πιστ� τ*ς Mντ�λ;ς τ�υ. Kα* µι� κα* δLν Aλ;πετε τ.ν rδι�,
Mδ3 εqµαι κι Mγ:. Kι Mγh Mντ�λLς δ�νω κα* µ�λιστα θε�πνευστες. QAφ%στε στ4ν
kκρη τ*ς Mπιστηµ�νικLς σκ;ψεις κα* κρ�σεις. M�� φτ�ν�υν �D kθλι�ι Dστ�ρι-
κ��, π�P 7µφισAητ��ν τ� EGαγγ;λια κα* γρ�φ�υν, Wτι ` Xριστ.ς πρ;πει ν�
γενν%θηκε τ. 6 π.X. Tελε�ωσε!!! T. 2000 oρθε. ∆Lν εqναι δυνατ.ν ν� f��σε `
Xριστ.ς πρ. Xριστ��. M�ν�ν στ�Pς καλ�,ς µ�υ κ�µµ�υνιστLς Mπ;τρεψα ν�
Aρ��ν κ�µµ�υνιστLς πρ. κ�µµ�υνισµ��, σ�ν τ.ν QAνδρ��τσ� κα* τ.ν Kαραϊ-
σκ�κη. ∆Lν κ�νει ν� συγH,fωµαι, Iδια�τερα τ:ρα π�P π;ρασα καλ� κα* Oπ�-
δ;Hθηκα τ. 2000 στ. Σ�δνεϋ, σ’ MκεNν� τ. π�ρτυ π�P στ��Hισε 35.000.000 δρH.
τ. kτ�µ�. tEτσι, γι� ν� KεHνι;µαι· γι� ν� µ�� περν�cη ` καηµ�ς, καθhς Aλ;πω
τ�Pς Mπιστ%µ�νες ν� 2ρHωνται κατ� π�νω µ�υ κρατ3ντας τ.

Σ-ρωθρ"ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



�Aπ!τ1λεσµα τ6ς συνεργασ)ας τGν MαρκιδGν - Π!,λι!υ µ+ τ8ν PXγα κα@ τ6ς

πα,σης τ6ς «�Eφηµερ)δ!ς» tταν Y Aναδ)πλωση τ6ς Lκδ!τικ6ς Rντυπης πρ!-

σπ-θειας τ6ς Cλληνικ6ς παρ!ικ)ας τ6ς Bι1ννης κα@ Y αfστηρ$ AντιµετPπιση

Aπ8 τ@ς Aρ5+ς ν1ων Lγ5ειρηµ-των. Πρακτικ4 µεταφρ-Uεται σ+ δεκατρ)α 5ρM-

νια 5ωρ@ς Cλληνικ$ Lφηµερ)δα, Aρ56ς γεν!µ1νης µ+ τ$ν 9ρνηση τGν Aρ5Gν

στ8ν ]ερ1α τ6ς Cλληνικ6ς gρθ!δMD!υ κ!ινMτητας τ!; T!κ-ι (6) Π!λυUPη K!-

ντM, ν4 Aν!)D�η Cλληνικ8 τυπ!γραφεF! (28-8-1798). NEνα Lπ)σηµ! Rγγραφ! τ!;

1806 πρ8ς τ8 Sπ!υργεF! LDωτερικGν Aναφ1ρει: «tEκτ�τε παρ�υσι�σθησαν

π�λλ�* Mνδιαφερ�µεν�ι, �D ̀ π�N�ι nθελ�ν ν� συνεH�σ�υν τ4ν 2κδ�σιν τ<ς παυ-

θε�σης Mφηµερ�δ�ς». Γνωρ)U!υµε τ$ν αrτηση τ!; λMγι!υ ]ερ1α τ!; να!ι; τ!;

\Aγ)!υ Γεωργ)!υ (τ6ς Cλληνικ6ς κ!ινMτητας, π!O συγκ1ντρωνε NEλληνες µ+

τ!,ρκικη Sπηκ!Mτητα) NεMφυτ!υ ∆!,κα (1760 - 1845) κα@ τ$ν αrτηση τ!;

αfστριακ!; �Iωσ$φ Φραγκ)σκ!υ Halle, διευθυντ6 πρακτικ!; λυκε)!υ στ$ν

Bι1ννη κα@ λ!γ!κριτ6 τGν CλληνικGν JιJλ)ων, π!O Sπ!JλXθηκαν τ8 1804 κα@

τ8 1805. O] αBτXσεις δ+ν κατατ1θηκαν τ$ν rδια Lπ!5X, ?µως τ@ς κατ1στησε σ,-

γκαιρες Y SπερJ!λικ$ Aδιαφ!ρ)α τGν αfστριακGν Aρ5Gν – Y Rγκριση δMθη-

κε τ8 1807 – κα@ !] ταρα5+ς στ$ν EfρPπη.

�Aν κα@ LD Aρ56ς Y SπMθεση τ!; λMγι!υ ]ερ1α tταν 5αµ1νη, AD)Uει ν4 συ-

γκρ)ν!υµε τ4 Lπι5ειρXµατα, µ+ τ4 Eπ!Fα !] δ,! 9νδρες Uητ!;σαν τ$ν Rγκρι-

ση τGν αfστριακGν Aρ5Gν. Στ$ν αrτησX τ!υ E N. ∆!,κας θεωρεF, πwς Y Lφη-

µερ)δα τGν MαρκιδGν - Π!,λι!υ πα,θηκε «MK αIτ�ας συµπτ:σεως», σ+ Aντ)-

θεση µ+ τ8ν Halle, E Eπ!F!ς εI5ε τ$ν 9π!ψη, ?τι «` συντ�κτης Oπ�π;σας εrς

τινας 7Kι�π��ν�υς Mνεργε�ας Mτιµωρ%θη dς �φειλε, παυθε�σης Mν συνεHε�cα

τ<ς Mφηµερ�δ�ς». �Aν κα@ E N. ∆!,κας θεωρ�6 τ$ν Lφηµερ)δα «lφελιµ:τατ�ν

µ;σ�ν δι� τ4ν πρ�αγωγ4ν τ3ν κρατικ3ν συµφερ�ντων», πε)θει περισσMτερ!

E Halle, AφXν!ντας ν4 Lνν!ηθV6 ?τι Y Lφηµερ)δα θ4 πρ!-γVη τ4 κρατικ4 συµ-

φ1ρ!ντα: «τ. αGστριακ.ν κρ�τ�ς θ� oτ� δυνατ.ν ν� Hρησιµ�π�ι%σcη τ4ν Mν

I. O NEOΦYTOΣ ∆OYKAΣ KAI H AYΣTPIAKH ΛOΓOKPIΣIA

O ΠPOEΠANAΣTATIKOΣ EΛΛHNIKOΣ
TYΠOΣ ΣTIΣ EYPΩΠAΪKEΣ XΩPEΣ*

B. «EBδXσεις δι4 τ4 �Aνατ!λικ4 µ1ρη», «\Eλληνικ8ς
Tηλ1γραφ!ς», «\Eρµ6ς E ΛMγι!ς» κα@ «KαλλιMπη»

*Bλ1πε τ8 πρGτ! µ1ρ!ς τ6ς Rρευνας στ8 τε;5!ς 216 (∆εκεµJρ)!υ 1999), σ.σ. 13693-13698.



λ�γcω Mφηµερ�δα εIς Wλας τ�ς παρ�υσιαf�µ;νας εGκαιρ�ας... dς Uνα XHηµα,

δι� ν� πρ�παρασκευ�σcη τ*ς MπιHειρ%σεις τ�υ». \H συνεπαγωγικ$ θ1ση τ!; N.

∆!,κα γι4 τ$ν λ!γ!κρισ)α: «QEπειδ4 R Mν λ�γcω Mφηµερ*ς θ� Oπ�κειται ̀ πωσ-

δ%π�τε εIς τ4ν Mπ�σηµ�ν λ�γ�κρισ�αν, δLν θ� εqναι δυνατ.ν Fπ�µ;νως δι� τ<ς

κυκλ�φ�ρ�ας της ν� παραAλαφθ��ν κατ� Uνα �D�νδ%π�τε τρ�π�ν τ� κρατικ�

συµφ;ρ�ντα» Aπ15ει Aπ8 τ$ν Lγγ,ηση π!O Rδινε Y Cπταετ$ς παρ!υσ)α τ!;

Halle Tς λ!γ!κριτ6 CλληνικGν JιJλ)ων.

\O N. ∆!,κας 5ρησιµ!π!)ησε τ4 παρω5ηµ1να Lπι5ειρXµατα τ6ς Rκδ!σης

τGν DενMγλωσσων Lφηµερ)δων, δηλαδ$ τGν κερδGν τ6ς αfτ!κρατ!ρ)ας Aπ8

τ$ διακ)νηση τ6ς Lφηµερ)δας, π!O στXριUαν τ@ς Cλληνικ+ς Lκδ!τικ+ς πρ!-

σπ-θειες τ6ς περιMδ!υ 1784 - 1798. �EκεFν! π!O Lνδι1φερε tταν Y π!λιτικ$

σκ!πιµMτητα. Afτ8 gσµιUMµεν!ς E Halle Aναφ1ρει κατηγ!ρηµατικ-, ?τι «π�τL

δLν θ� 2θιγε κ�τι, τ. ̀ π�N�ν θ� oτ� δυνατ.ν ν� δ:σcη εGκαιρ�αν διαµαρτυρ�ας

Mκ µ;ρ�υς τ<ς �Yψηλ<ς Π,λης». �Eπ)σης πρMτρεDε ν4 JεJαιPσVη, ?τι Y Lφηµε-

ρ)δα τ!υ θ4 εI5ε «µ�αν µ_λλ�ν Mµπ�ρικ4ν παρ� π�λιτικ4ν Hρ�ι�ν». �Aπ8 9π!-

ψη τακτικ6ς tταν θετικ$ Y AπMφασX τ!υ ν4 Aπευθ,νVη τ$ν αrτησX τ!υ πρ!-

σωπικ4 στ8ν αfτ!κρ-τ!ρα ΦραγκFσκ! B´ (7), LνVG E N. ∆!,κας τ$ν Rστειλε

στ$ν καισαρ!Jασιλικ$ κυJ1ρνηση τ6ς K-τω Afστρ)ας. Στ$ν αrτηση τ!; Halle
διαφα)νεται ]κανMτητα στ!Oς διπλωµατικ!Oς Cλιγµ!,ς, Lµπ!ρικ8 πνε;µα –

«εIς περ�πτωσιν Oψηλ<ς Mγκρ�σεως τ<ς 7δε�ας τ�υ, Mγκριθc< συγHρ�νως κα* R

7π�κλειστικ�της αGτ<ς» – κα@ 9ριστη γνPση τGν κρατικGν AπαιτXσεων. M+

φρ-σεις ?πως «κατ� τρ�π�ν 7Kι�πρεπ< κα* 7AλαA<», «µετ� τ<ς 7παιτ�υµ;-

νης πρ�σ�H<ς κα* πρ�φυλ�Kεως» πρ!σπ-θησε ν4 Aπ!σπ-σVη τ$ν Rγκριση τGν

Aρ5Gν.

\H Rγκριση δMθηκε στ8ν Halle τ8 1817, LDαιτ)ας ?µως τGν εfρωπαϊκGν τα-

ρα5Gν Y Lφηµερ)δα «EBδXσεις δι4 τ4 �Aνατ!λικ4 M1ρη» LκδMθηκε τ8 1819.

Στ$ν περ)!δ! τ!; 25ετ!;ς δικαιPµατ!ς, π!O τ!; 5!ρηγXθηκε πρ8ς Rκδ!ση

Cλληνικ6ς Lφηµερ)δας, τ,πωσε δ,! Lφηµερ)δες. T$ν Lφηµερ)δα «EBδXσεις δι4

τ4 �Aνατ!λικ4 M1ρη» Aπ8 τ@ς 2 �I!υν)!υ 1811 `ως τ@ς 29 N!εµJρ)!υ τ!; Bδ)!υ

Rτ!υς, µ+ συνεκδMτη τ8 δ-σκαλ! τ6ς Cλληνικ6ς παρ!ικ)ας τ6ς Bι1ννης Pα-

φαXλ - EfφρMνι! ΠPπ!Jικ κα@ τ$ν Lφηµερ)δα «\Eλληνικ8ς Tηλ1γραφ!ς», τ$ν

µακρ!JιPτερη Lφηµερ)δα τ6ς παρ!ικ)ας Aπ8 τ@ς 3 �I!υν)!υ 1812 `ως τ8 1836·

τ$ν µMνη Lφηµερ)δα π!O RUησε Lκτ8ς Aπ8 τ$ν πρ!επαναστατικX, τ$ν Lπανα-

στατικ$ κα@ τ$ν µετ1πειτα περ)!δ!. ΣυνεκδMτης tταν E Lκ Tυρν-J!υ γιατρ8ς

∆ηµ. �AλεDανδρ)δης, Aνηψι8ς τ!; aAνθιµ!υ ΓαU6 (1758 - 1828). �Eκτ8ς Aπ8

τ$ν Aλλαγ$ τ)τλ!υ Y Lφηµερ)δα στ$ν 25ετ6 UωX της γνPρισε κα@ δ,! Bδι!-

κτ6τες, Aφ!; τ8 1817 π1θανε E Halle κα@ Rπειτα Aπ8 Rγκριση τGν Aρ5Gν τ8 δι-

κα)ωµα Rκδ!σης 5!ρηγXθηκε στ8ν ∆ηµ. �AλεDανδρ)δη. Kα@ !] δ,! Lφηµερ)-

δες κυκλ!φ!ρ!;σαν τ@ς συνηθισµ1νες Yµ1ρες. \H Lφηµερ)δα «EBδXσεις δι4 τ4
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�Aνατ!λικ4 M1ρη» Lµπερικλε)ει Rµµεσα τ8ν \Eλληνισµ8 στ8ν τ)τλ! της. T4

9ρθρα της δανειUMταν Aπ8 τ8ν «Afστριακ8 ΠαρατηρητX» κα@ τ$ν «�Eφηµε-

ρ)δα τ6ς Bι1ννης». \O LκδMτης εI5ε Tς κ,ρι! µ1ληµ- τ!υ ν’ Aπ!φ,γVη τ$ ρXDη

µ+ τ@ς αfστριακ+ς Aρ51ς, !] Eπ!Fες 9λλωστε παρακ!λ!υθ!;σαν στεν4 τ$ν Lφη-

µερ)δα. \H εfελιD)α κα@ Y Lµπ!ρικ$ συνε)δηση κατ-φεραν ν4 LDαντλXσ!υν τ8

25ετ+ς πρ!νMµι!.

Στ@ς 13 N!εµJρ)!υ LνηµερPθηκε E Sπ!υργ8ς τ6ς �Aστυν!µ)ας, πwς «` Γ�λ-

λ�ς πρ;σAυς 2λαAε τ4ν Mντ�λ4ν 7π. τ.ν αGτ�κρ�τ�ρ� τ�υ ν� τ�� 7π�στε�λcη

Wλας τ�ς µ;Hρι τ��δε Mκδ�θε�σας Fλληνικ�ς Mφηµερ�δας κα* ν� πρ�ττcη τ. αGτ.

κα* εIς τ. µ;λλ�ν». T$ν Cπ!µ1νη E X-γκερ UXτησε τ$ν λ!γ!κρισ)α ?λων τGν

φ,λλων τ6ς Lφηµερ)δας. \H Aπ-ντηση tταν καθησυ5αστικX, καθwς Y Lφηµε-

ρ)δα πληρ!;σε τ@ς πρ!διαγραφ1ς, π!O Aπαιτ!;σαν !] αfστριακ+ς Aρ51ς. Στ@ς

29 τ!; Bδ)!υ µ6να κυκλ!φMρησε τ8 τελευταF! φ,λλ! τ6ς Lφηµερ)δας. O] αBτ)ες

πρ1πει ν4 AναUητηθ!;ν σ’ Lσωτερικ!Oς λMγ!υς, Aφ!; δ+ν συν1τρε5αν λMγ!ι

πα,σεως. O] Lσωτερικ!@ λMγ!ι δ+ν εIναι εfδι-κριτ!ι. Θ4 πρ1πει ?µως ν’ Aνα-

φ1ρ!υµε τ$ν µ$ ]καν!π!ιητικ$ Aπ!δ!5$ τ6ς Lφηµερ)δας Aπ8 τ!Oς NEλληνες,

τ4 Aδ,νατα 9ρθρα κα@ τ$ν παρα)τηση τ!; PαφαXλ - Efφρ!ν)!υ ΠPπ!Jικ. \H
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Rκδ!ση τ6ς Lφηµερ)δας «\Eλληνικ8ς Tηλ1γραφ!ς» Aναγγ1λθηκε στ8 τελευ-

ταF! φ,λλ! τ6ς Lφηµερ)δας «EBδXσεις δι4 τ4 �Aνατ!λικ4 M1ρη» κα@ στ8ν

«\Eρµ6 τ8ν ΛMγι!ν». Στ$ν Aναγγελ)α περι15εται κα@ µι4 AλXθεια, π!O κρ)νε-

ται Tς Lπιτυ5ηµ1νη εf5X, µι4 κα@ !] Lφηµερ)δες τ!; παρ!ικιακ!; \Eλληνι-

σµ!; πλXθαιναν: «Wπ�υ Oπ�ρH�υσι τ�ια�τα περι�δικ� συγγρ�µµατα p Mφη-

µερ�δες, MκεN Aλ;π�µεν κα* τ. 2θν�ς πλ;�ν πεπαιδευµ;ν�ν παρ� τ� λ�ιπ� κα*

�Kυν�:τερ�ν κα* εGδαιµ�ν;στερ�ν κα* κ�ινωνικ:τερ�ν». T$ν Lφηµερ)δα πρ!-

µηθε,!νταν κα@ πλXρωναν τ@ς συνδρ!µ1ς τ!υς !] NEλληνες τ6ς παρ!ικ)ας Aπ8

τ8 ταµπακ!πωλεF! τ6ς Eδ!; K1λλνερ5!φγκ-σσε. \O ∆ηµ. �AλεDανδρ)δης Rδω-

σε 9λλη �θηση στ$ν Lφηµερ)δα, µ+ Aπ!τ1λεσµα ν4 αfDηθV6 Y κυκλ!φ!ρ)α της.

Γι4 πρPτη φ!ρ4 δMθηκε Y εfκαιρ)α σ’ Cλληνικ$ Lφηµερ)δα ν4 κυκλ!φ!ρV6

κ-θε µ1ρα (πλ$ν Kυριακ6ς κα@ C!ρτGν) κα@ ν4 Lκδ)δVη παραρτXµατα. NOταν

τ4 !Bκ!ν!µικ4 δ+ν τ8 Lπ1τρεπαν, LκδιδMταν δ,! φ!ρ+ς τ$ν CJδ!µ-δα. Συ-

µπλXρωµα τ6ς Lφηµερ)δας E «Φιλ!λ!γικ8ς Tηλ1γραφ!ς», κυκλ!φMρησε Aπ8

τ8 1817, καλ,πτ!ντας τ4 φιλ!λ!γικ4 θ1µατα, π!O tταν παραµεληµ1να στ8 κυ-

ρ)ως περι!δικ8 (πιθαν8ν κα@ Tς φιλ!λ!γικ$ Aντιπαρ-θεση πρ8ς τ8ν «\Eρµ6

τ8ν ΛMγι!ν»).

Στ4 1815 Y Aστυν!µ)α µπ6κε στ8 σπ)τι τ!; ∆ηµ. �AλεDανδρ)δη, ?π!υ Aνα-

κ-λυψε παρ-ν!µ! πιεστXρι! κα@ µ$ λ!γ!κριµ1νες Lφηµερ)δες. �EδG Lπανα-

λαµJ-νεται Y ]στ!ρ)α τ6ς Lφηµερ)δας τGν AδελφGν MαρκιδGν - Π!,λι!υ µ+

τ@ς δ,! LκδMσεις. \O ∆ηµ. �AλεDανδρ)δης κατηγ!ρXθηκε γι4 τ$ν Lκµ-θηση τ6ς

τυπ!γραφικ6ς σ’ 9τ!µα π!O Lφ1ρ!ντ! Tς Sπηρ1τες, µ’ Aντικειµενικ8 σκ!π8 τ$ν

Lπ-νδρωση τυπ!γραφε)!υ στ8 �I-σι!. \O Aστυν!µικ8ς διευθυντ$ς τ6ς Bι1ν-

νης εBσηγXθηκε τ$ν Aφα)ρεση τ6ς 9δειας τ6ς Lφηµερ)δας «\Eλληνικ8ς Tηλ1-

γραφ!ς», π!O ?µως δ+ν Rγινε. T$ν αfστριακ$ Aστυν!µ)α Aπασ5!λ!;σε τ4 τε-

λευταFα 5ρMνια Y δι-θεση τGν \EλλXνων τ6ς Bι1ννης ν4 ]δρ,σ!υν τυπ!γρα-

φεF! στ@ς Παρ)στριες Yγεµ!ν)ες, ?π!υ !] συνθ6κες δ!υλει>ς tταν πι8 Lλε,-

θερες. Παρ4 τ@ς κατασκ!πευτικ+ς Lπιτυ5)ες τ6ς αfστριακ6ς Aστυν!µ)ας, π!,,

πρ1πει ν4 σηµειωθV6, eφε)λ!νταν σ+ NEλληνες πληρ!φ!ρι!δMτες, τυπ!γρα-

φικ4 στ!ι5εFα κα@ πιεστXρι! π1ρασαν Aπ8 τ$ Λειψ)α µ1σVω Bι1ννης µ+ πρ!!-

ρισµ8 τ$ν Lµπ!ρικ$ Cταιρε)α «∆ι!γ1νης κα@ Σ)α» στ8 �I-σι!.

T$ν 1 �Iαν!υαρ)!υ 1811 Lγκρ)θηκε Y Rκδ!ση στ$ν Bι1ννη τ!; περι!δικ!;

«\Eρµ6ς E ΛMγι!ς». \O �Aδ. K!ρα6ς (1748 - 1833) Lπηρεασµ1ν!ς Aπ8 τ8 µεγ--

λ! δι-στηµα π!O εI5ε διαρρε,σει 5ωρ@ς Cλληνικ$ Lφηµερ)δα, στ8ν πρGτ! τM-

µ! τ!; Πλ!υτ-ρ5!υ, στ!Oς αfτ!σ51δι!υς στ!5ασµ!Oς γι4 τ$ν παιδε)α σηµει-

Pνει: «nθελ;ν π�υ ταH,νειν τ4ν εIς τ. καλ.ν τ<ς �Eλλ�δ�ς πρ�κ�π4ν κα* Aελ-

II. H EK∆OΣH TOY «EPMOY TOY ΛOΓIOY»
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τ�ωσιν Mφηµερ*ς π�λιτικ�φιλ�λ�γικ%». Π1ρα ?µως Aπ8 τ$ν πρ!τρ!π$ �ριUε

κα@ τ8 πλα)σι! µ1σα στ8 Eπ!F! Rπρεπε ν4 κινηθV6 τ8 περι!δικM:

1. \H γλGσσα τ!υ ν4 tταν «γραµµ;νη εIς τ4ν κ�ιν3ς λαλ�υµ;νην γλ3σσαν».

\H φρ-ση αfτ$ Lν15ει σφ!δρ+ς γλωσσικ+ς Aντιπαραθ1σεις. Στ8 περι!δικ8 δM-

θηκε 5Gρ!ς στ8 λεγMµεν! γλωσσικ8 UXτηµα γι4 9ρθρα µ+ κριτικ$ δι-θεση. \O

«\Eρµ6ς E ΛMγι!ς» Lπισηµ!π!)ησε τ$ γλωσσικ$ διαµ-5η, π!O ?µως tταν Y

Aφ!ρµX, καθwς Y αBτ)α JρισκMταν στ@ς Bδε!λ!γικ+ς θ1σεις τ!; διαφωτισµ!;,

π!O πρ1σJευε τ8 περι!δικM.

2. NOσ!ν Aφ!ρV> στ4 περιε5Mµεν- της: «tHγ�υν Mφηµερ�δα Mρανισµ;νη 7π.

τ�ς π�λιτικ�ς κα* φιλ�σ�φικ�ς τ3ν φωτισµ;νων τ<ς EGρ:πης Mθν3ν Mφηµε-

ρ�δας, 2πειτα κα* 7π. τ�ς εIδ%σεις τ3ν Iδ�ων συµAαιν�ντων εIς τ4ν �Eλλ�δα».

Γνωστ$ Y θεωρ)α τ!; �Aδ. K!ρα6 περ@ «µετακενPσεως» τ6ς Aν-γκης Lπαφ6ς

τ6ς \Eλλ-δ!ς µ+ τ$ν EfρPπη. T!,τη Y συµJ!υλX, καθwς µ+ τ8 5ρMν! Y Lπιρ-

ρ!$ τ!; �Aδ. K!ρα6 στ8 περι!δικ8 µεγ-λωνε, Rγινε στM5!ς τ!; περι!δικ!;.

�Aπ’ τ4 πρGτα κιMλας 5ρMνια LπιδιP5θηκε E Cλληνικ8ς 5αρακτ6ρας τ!; πε-

ρι!δικ!;, Aλλ4 κα@ τ8 εfρωπαϊκM τ!υ 5ρGµα. \H 5ρXση LDευρωπαϊσµ1νων λ1-

Dεων δε)5νει αfτ$ τ$ν τ-ση. T8 rδι! LπιδιPκ!υν κα@ !] µεταφρ-σεις 9ρθρων

Aπ8 δι-φ!ρες εfρωπαϊκ+ς Lφηµερ)δες.

3. Στ8 θ1µα τ!; LκδMτη E �Aδ. K!ρα6ς tταν AπMλυτ!ς, καθwς ~Dερε τ$ν σ51-

ση τGν τυπ!γρ-φων µ+ τ@ς Cλληνικ+ς Lφηµερ)δες: «πρ;πει ν� συντ�σσεται 7π.
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κ�λαµ�ν φιλ�σ�φ�υ». �AκMµα �ρισε κα@ τ8 λMγι! π!O θεωρ!;σε ]κανM: «Mπι-

τηδει�τερ�ν εIς τ�ια,της Mφηµερ�δ�ς σ,νταKιν δLν γνωρ�fω παρ� τ.ν σ�φ.ν

7ρHιµανδρ�την κα* φ�λ�ν µ�υ tAνθιµ�ν Γαf<ν».

4. \Ως τMπ! Rκδ!σης �ριUε τ$ν Bενετ)α ~ τ$ν Bι1ννη. \O �Aδ. K!ρα6ς D1ρ!-

ντας τ8 !Bκ!ν!µικ8 πρMJληµα τGν CλληνικGν Lφηµερ)δων, κυρ)ως LDαιτ)ας

τGν συνδρ!µGν, γ)νεται καιν!τMµ!ς κα@ µιλ> γι4 τ$ν Aν-γκη 5!ρηγGν: «T.

κ�ιν.ν τ<ς Kωνσταντιν�υπ�λεως εmκ�λα δ,ναται ν� πρ�Kεν%σcη κα* τ��τ� τ.

καλ.ν εIς τ4ν �Eλλ�δα, M�ν H�ρηγ%σcη εIς καν;να λ�γι�ν kνδρα τ�� γ;ν�υς, κ�-

τ�ικ�ν τ<ς Bενετ�ας p τ<ς Bι;ννης, τ4ν 7ναγκα�αν δαπ�νην εIς τ4ν σ,νταKιν

κα* δι� τ�� τ,π�υ 2κδ�σιν τ<ς Mφηµερ�δ�ς». �Aπ!δ1κτης τ!; µην,µατ!ς δ+ν

Rγινε τ8 Πατριαρ5εF!, 9λλωστε E �Aδ. K!ρα6ς δ+ν UXτησε τ$ν Lπιστασ)α τ!υ,

Aλλ4 τ$ 5!ρηγ)α τ!υ. Γι4 τ8ν «\Eρµ6 τ8ν ΛMγι!ν» Jρ1θηκε 5!ρηγMς, κα@ tταν

Y νε!φPτιστη «Φιλ!λ!γικ$ \Eταιρε)α τ!; B!υκ!υρεστ)!υ», µ+ τ@ς παραιν1σεις

τ!; �Iγν-τι!υ OSγγαρ!Jλα5)ας (1760-1828). \H 5!ρηγ)α κατ’ Rτ!ς tταν 500

5-ρτινα ρ!,Jλια, µ+ τ$ν Sπ!5ρ1ωση ν4 στ1λνεται δωρε4ν `να τε;5!ς σ+ κ-θε

σ5!λεF!. �Aπ’ τ$ στιγµ$ π!O Y «Φιλ!λ!γικ$ \Eταιρε)α» δ+ν µπ!ρ!;σε ν4 στη-

ρ)DVη !Bκ!ν!µικ4 τ8 περι!δικM, Sπ6ρDαν LπPνυµ!ι 5!ρηγ!@ ?πως E YγεµMνας

�Aλ1Dανδρ!ς Σκαρλ>τ!ς Kαλλιµ-5ης, E �Iω-ννης BαρJ-κης κ.9. T4 τελευ-

ταFα 5ρMνια τ$ν Rκδ!ση τ!; περι!δικ!; στXριDαν µ1λη τ6ς Φιλικ6ς \Eταιρε)-

ας ?πως E �IPαννης Σ1κερης, E ΓρηγMρι!ς ∆ικαF!ς κ.9. M!ι-Uει Tς «γραµµ$»

τ6ς Φιλικ6ς \Eταιρε)ας. aAλλωστε κα@ !] LκδMτες τ!; «\Eρµ6 τ!; Λ!γ)!υ»

tταν φιλικ!). \ΩστMσ! Sπ6ρDαν 5ρ!νι+ς δ,σκ!λες γι4 τ8 περι!δικM. T8 1813

UητXθηκε Y J!Xθεια τ!; ΘεMκλητ!υ Φαρµακ)δη (1784 - 1860), ]ερ1α τ!; να-

!; τ!; \Aγ)!υ �Iω-ννη, γι4 ν4 δPσVη ν1α πν!$ στ8 περι!δικM. �AκMµα Lπι-

στρατε,θηκε E φ)λ!ς τ!; K!ρα6 Rµπ!ρ!ς Γ. Bασιλε)!υ, π!O µ+ τ8 9ρθρ! τ!υ

«Πρ�σκλησις φιλ�λ�γικ%» Aναφ1ρθηκε στ@ς δυσκ!λ)ες τ!; περι!δικ!;. T8

1814 E δεκαπενθXµερ!ς «\Eρµ6ς E ΛMγι!ς» κυκλ!φMρησε µMν! Cπτ4 τε,5η,
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LνVG UητXθηκε Aπ8 τ8ν LκδMτη τ!; «\Eλληνικ!; Tηλεγρ-φ!υ», ∆ηµ. �Aλε-

Dανδρ)δη ν’ Aναλ-JVη τ$ν Rκδ!ση τ!; περι!δικ!;. ΠρMταση π!O LπαναλX-

φθηκε τ8 1815, ?ταν τ8 περι!δικ8 RJγαλε `να µMν! τε;5!ς. \O «\Eρµ6ς E ΛM-

γι!ς» tταν `να φιλ!λ!γικ8 περι!δικM, π!O Lκ τ6ς φ,σεPς τ!υ AπευθυνMταν

σ+ λ!γ)!υς. Afτ8 δ+ν LDηγεF τ8ν µικρ8 Aριθµ8 τGν συνδρ!µητGν, ![τε ση-

µα)νει πwς δ+ν διαJαUMταν τ8 περι!δικM. Στ!Oς Aργ!Oς ρυθµ!Oς µετ-λλαDης

τ6ς Cλληνικ6ς κ!ινων)ας δ+ν εI5ε AκMµα Lκλε)ψει Y µ!ρφ$ τ6ς Lπιστ!λιµα)ας

Lφηµερ)δας. Πρ8ς Lπ)ρρωση Aναφ1ρεται στ8 περι!δικM «KαλλιMπη»: «εOρ;-

θησ�ν [τινες] κατ� τ,Hην εIς τ4ν M�σHαν, Wπ�υ συν;Aη ν� διαA�fωσιν �D MκεN

`µ�γενεNς τ.ν Λ�γι�ν �Eρµ<. 8Eνας 7νεγ�γνωσκε, π�λλ�* nκ�υ�ν µL πρ�σ�-

H%ν».

\O aAνθιµ!ς ΓαU6ς Rµεινε LκδMτης τ!; περι!δικ!; `ως τ8 1816. aEπειτα

Aσ5!λXθηκε µ+ τ$ν πρ!παγ-νδιση τ6ς Φιλικ6ς \Eταιρε)ας. NOσ! tταν LκδM-

της τ!; περι!δικ!;, κρατ!;σε Aπ!στ-σεις Aπ8 τ8ν κ!ραϊσµM. aAλλωστε E �A.

ΓαU6ς tταν µι4 Dε5ωριστ$ πρ!σωπικMτητα. aEπειτα Aν1λαJαν E ΘεMκλητ!ς

Φαρµακ)δης κα@ E KωνσταντFν!ς K!κκιν-κης, E Eπ!F!ς Aπ8 τ8 1819 `ως τ8

1821 συν15ισε µMν!ς τ!υ. T8 περι!δικ8 στ$ν µετ4 ΓαU6 Lπ!5$ Rγινε Rντ!να κ!-

ραϊκM. \O �Aδ. K!ρα6ς εI5ε `να λMγ! παραπ-νω ν’ AγωνιστV6 γι4 τ$ διατXρη-

ση τ!; περι!δικ!;. Σ+ γρ-µµα τ!υ πρ8ς τ8ν �I-κωJ! PPτα (22 �OκτωJρ)!υ

1816) σηµειPνει: «T. µ;γα µ;σ�ν n, bν θ;λcης, R µεγ�λη κ�υτ�λα, ̀  Λ.E., kρHι-

σε ν� λαµA�νcη τ4ν ̀ π��αν πρ. π�λλ�� Mπεθ,µ�υν µ�ρφ%ν. 8Oσ�ι λ�ιπ.ν 7π.

σ_ς MπιθυµεNτε εIλικριν3ς τ4ν 7ναγ;ννησιν τ<ς ταλαιπ:ρ�υ πατρ�δ�ς, πρ;πει

XHι µ�ν�ν ν� µ4 Mµπ�δ�σετε τ4ν πα�σιν τ�� θε��υ τ�,τ�υ µ;σ�υ, 7λλ� ν� συν-

δρ�µετε εIς τ4ν Mπ* µ_λλ�ν κα* µ_λλ�ν τελει�π��ησιν αGτ��... Wθεν, παρα-

καλ3 µL δ�κρυα κα* σL κα* τ�Pς `µ���υς, ν� κρ�νετε τ.ν Λ.E. dς τ. µ;γα σας

καν�νι�ν, µL τ�� `π���υ τ�ς φλ�γας µ;λλετε ν� κατακα,σετε τ. π�λ,µ�ρφ�ν

κα* π�λυκ;φαλ�ν θηρ��ν τ<ς 7παιδευσ�ας».

T8 Lνδιαφ1ρ!ν τ!; «\Eρµ6 τ!; Λ!γ)!υ» tταν γενικ6ς παιδε)ας. \O �A. Π!-

λυUω)δης στ8 JιJλ)! τ!υ «T4 \Eλληνικ-» σηµειPνει: «7π�κατ;στη σ,γγραµ-

µα Mθνικ�ν». ΣτXριUε τ$ν πρ!αγωγ$ τ6ς παιδε)ας κα@ τ$ν δι-δ!ση τGν γνP-

σεων στ4 πλα)σια τ!; κινXµατ!ς τ!; ∆ιαφωτισµ!;. \O \Eλληνικ8ς ∆ιαφωτι-

σµ8ς περν> Aπ8 τ$ν Aρ5αιMτητα, γι’ αfτ8 κα@ τ’ 9ρθρα γι4 τ$ν Aρ5αιMτητα,

τ$ν Aρ5α)α Cλληνικ$ κληρ!ν!µι-, Aπασ5!λ!;σαν τ8 περι!δικM. T8 1814 Aνα-

κ!ινPθηκε Aπ8 τ8 περι!δικ8 Y �δρυση τ6ς «Φιλ!µ!,σ!υ \Eταιρε)ας», π!O

σκ!πMς της tταν Y πρ!στασ)α τGν CλληνικGν Aρ5αι!τXτων. Στ8ν κ,κλ! αfτ8

AνXκ!υν κα@ Y ]στ!ρ)α κα@ Y Aρ5α)α π!)ηση, µ+ Rµφαση στ8ν NOµηρ!.

T8 κ,ρι! J-ρ!ς τ!; περι!δικ!; Rπεσε στ$ν παιδε)α, µ’ Aναφ!ρ+ς σ+ σ5!-

λεFα π!O ]δρ,!νταν, σ+ δασκ-λ!υς, σ+ Lκπαιδευτικ+ς δραστηριMτητες, σ+ λM-

γ!υς Lκφωνηθ1ντες στ$ δι-ρκεια τGν LDετ-σεων Aλλ4 κα@ στ4 παιδαγωγικ4
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Aγαθ4 τ!; ∆ιαφωτισµ!;: Aναν1ωση τ6ς διδακτ1ας {λης µ+ φυσικ!µαθηµατικ4

µαθXµατα, Aλληλ!διδακτικ$ µ1θ!δ!ς κ.9. �Aναφ!ρ+ς στ$ν Cλληνικ$ JιJλι!-

παραγωγ$ γ)ν!νταν συ5ν4 κα@ µερικ+ς φ!ρ+ς κριτικ$ JιJλ)ων. Θ1ση στ8 πε-

ρι!δικ8 εI5αν κα@ !] Lπιστ6µες τ!; ∆ιαφωτισµ!;. aEτσι Jλ1π!υµε 9ρθρα Lθν!-

λ!γικ!;, Aνθρωπ!λ!γικ!; περιε5!µ1ν!υ. �Eπ)σης θ1µατα γεωγραφ)ας, Aστρ!-

ν!µ)ας, µαθηµατικGν.

T8 1819 Sπ6ρDε Rτ!ς LκδMσεως ν1ων CλληνικGν περι!δικGν στ$ ∆υτικ$

EfρPπη. Στ$ν Bι1ννη LκδMθηκε Y «KαλλιMπη» κα@ στ8 Παρ)σι Y «M1λισσα»,

Y «�Aθην>», τ8 «M!υσεF!ν». Στ$ν �Aγγλ)α Y «aIρις», π!O ?µως Rµεινε στ$ν

LDαγγελ)α. K1ντρ! αfτ6ς τ6ς Lκδ!τικ6ς παραγωγ6ς Sπ6ρDε E «\Eρµ6ς E ΛM-

III. «KAΛΛIOΠH», «MEΛIΣΣA», «AΘHNA», «MOYΣEION»
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γι!ς». ∆1κτης κα@ π!µπ8ς µι>ς διαµ-5ης, π!O 9λλ!τε εI5ε 5αρακτ6ρα Aντι-

π!λιτευτικ8 κα@ 9λλ!τε πρ!σωπικM, LνVG τ@ς περισσMτερες φ!ρ+ς αfτ4 τ4 δ,!

δ+ν 5ωρ)U!νταν.

ΠρPτη Rσυρε τ8 5!ρ8 τ6ς διαµ-5ης Y «KαλλιMπη». �EκδMτης τ!; περι!δι-

κ!;, π!O tταν 15Xµερ!, tταν E καθηγητ$ς τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας στ$ν Kαι-

σαρ!Jασιλικ$ �Aκαδηµ)α τGν �Aνατ!λικGν ΓλωσσGν �Aθαν-σι!ς Σταγειρ)-

της (8). �Eµπνευστ$ς τ!; περι!δικ!; tταν E �AθηναF!ς ΦαναριPτης, Jασικ8ς

Aντ)παλ!ς τ!; �Aδ. K!ρα6, ΠαναγιPτης K!δρικ>ς (1762 - 1827). ΛMγι!ς µ+

Aρκετ+ς ]κανMτητες, στ$ν Sπηρεσ)α ?µως τ!; σ5!λαστικισµ!; κα@ τ6ς συντX-

ρησης, Aντ)θετ!ς στ8 πνε;µα τ!; ∆ιαφωτισµ!; κα@ τ6ς Bδε!λ!γ)ας τ!; �Aδ.

K!ρα6. \H διαµ-5η τGν δ,! περι!δικGν καθwς κα@ Y δηµι!υργ)α πρ!σωπικGν

AντιπαθειGν µ+ καταλυτικ8 ρMλ! Aπ!τ1λεσαν µι4 µικρ!γραφ)α τGν διεν1Dε-

ων, π!O θ4 ταλαν)σ!υν τ!Oς NEλληνες Aπ8 τ$ν Cπ!µ1νη τ6ς \Eλληνικ6ς �Eπα-

ν-στασης. Στ$ν Aντιπαρ-θεση θ4 5ρησιµ!π!ιηθ!;ν AκMµα κα@ λ!γ!πα)γνια.

\O �Aδ. K!ρα6ς Aπ!τελ!;σε τ$ν «KαλλιMπη» QAθλι�πην, LνVG !] Aρθρ!γρ-φ!ι

τ!; «\Eρµ6 τ!; Λ!γ)!υ» eν!µ-U!νταν «�Eρµ�γρ�φ�ι» κα@ «κ�ραϊκ4 φατρ�α».

\H Aντιπ!λιτευτικ$ δι-θεση τ!; περι!δικ!; tταν 95ρωµη κα@ στε)ρα `νεκα

Rλλειψης Lµπνευσµ1νων AπMψεων κα@ BδεGν, περι5αρακωµ1νη στ8ν δ!γµατι-

σµM, τ8ν γλωσσικ8 κα@ πνευµατικ8 σ5!λαστικισµ8 κα@ τ$ν 9ρνηση τ!; ∆ια-

φωτισµ!;. Kαιν!τ!µ)α στ$ν θεµατ!γραφ)α της tταν Y δηµ!σ)ευση, π!O 9ρ5ι-

σε Aπ8 τ8 πρGτ! κιMλας φ,λλ!, τ6ς «�Iστ�ρ�ας τ3ν QEφηµερ�δων», µι4 Lνδια-

φ1ρ!υσα κα@ π!λ,τιµη Aναφ!ρ4 στ$ν µ15ρι τMτε παρ!υσ)α Lφηµερ)δων κα@

περι!δικGν. \H γνPµη τ!; �Aδ. K!ρα6 γι4 τ$ν «KαλλιMπη» Aναφ1ρεται σ+

γρ-µµα τ!υ στ8ν K. K!κκιν-κη (21 �I!υλ)!υ 1819): «T� περ* Kαλλι�πης δLν

µ’ Mκπλ%ττ�υσιν. “OG συλλ;γ�υσιν 7π. 7κανθ3ν σταφυλ%ν”. AGτ4 µ;λλει τ:-

ρα ν� κατασταθc< τ. κ�πρ�δ�HεN�ν, εIς τ. `π�N�ν 2H�υν ν� ρ�πτωσιν τ� πηλ�

των πρ3τ�ς ` T�υρκαθηναN�ς κα* µετ’ αGτ.ν Wλα τ� σH�λαστικ�π�υλα τ<ς

δεκ�της τετ�ρτης Fκατ�νταετηρ�δ�ς». \H ρXDη εI5ε Jαθ,τερα αrτια. Xρ!ν!-

λ!γ!;νταν Aπ8 τ@ς δ,! παγερ+ς συναντXσεις τ!; �Aδ. K!ρα6 µ+ τ8ν Π. K!-

δρικ> στ8 Παρ)σι. \H πρPτη, τυ5α)α, στ8ν περ)πατ! στ8ν Kεραµεικ8 κα@ Y

δε,τερη στ8 σπ)τι τ!; �Aδ. K!ρα6. �Hταν LκπρMσωπ!ι µι>ς εfρ,τερης δια-

µ-5ης µεταDO τGν ΦαναριωτGν, π!O Lκπρ!σωπ!;σαν τ$ν 9ρ5!υσα τ-Dη κα@

τGν LµπMρων, π!O Aπ8 τ4 µ1σα τ!; IH´ αBGνα Sπ6ρDαν Y Aνερ5Mµενη τ-Dη κα@

τ!Oς Eπ!)!υς !] ΦαναριGτες eνMµαUαν Sπ!τιµητικ4 «Jανα,σ!υς». \O Π. K!-

δρικ>ς εI5ε ?λες τ@ς BδιMτητες τ!; Φαναριωτισµ!;· στ$ν Sπηρεσ)α τ6ς �Eκκλη-

σ)ας (γραµµατικ8ς τ!; πατρι-ρ5η �Iερ!σ!λ,µων), στ$ν Sπηρεσ)α τGν Φανα-

ριωτGν YγεµMνων (καγκελ-ρι!ς κα@ AργMτερα γραµµατ1ας τ!; M. Σ!,τσ!υ),

στ$ν Sπηρεσ)α τ6ς τ!υρκικ6ς πρεσJε)ας στ$ν Γαλλ)α, στ$ν Sπηρεσ)α τ!;

Sπ!υργε)!υ LDωτερικGν τ6ς Γαλλ)ας. Στ8 κατPφλι τGν πρ!επαναστατικGν
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5ρMνων 5ρησιµ!π!)ησε τ$ν �5ι εfκαταφρMνητη λ!γι!σ,νη τ!υ, τ$ν πρ!ερ-

5Mµενη Aπ8 τ!Oς κ,κλ!υς τ!; Λ-µπρ!υ Φωτι-δη (9), τ!; �IPσηπ!υ M!ισιM-

δακα (1730 - 1800) κα@ τ!; ∆ηµ. Φωτι-δη - KαταρτU6 (1730 - 1807), γι4 ν4 Lπα-

ναφ1ρVη στ$ν καθεστηκυFα τ-Dη τ!Oς λMγι!υς τ!; ∆ιαφωτισµ!; (10).

\O �Aδ. K!ρα6ς AγωνιUMταν Tς θεωρητικ8ς τ!; \Eλληνικ!; ∆ιαφωτισµ!;

ν4 περ-σVη στ@ς γραµµ+ς τ6ς Cλληνικ6ς λ!γι!σ,νης τ@ς AντιλXψεις τ!υ κα@ ν4

τ$ν καταστXσVη τρMπ!ν τιν4 διεκπεραιωτ$ τGν σ5εδ)ων τ!υ. \O φMJ!ς τ6ς

AπMρριψης τ8ν TδXγησε στ$ν Lπιλ!γ$ !Bκε)ων, Aφωσιωµ1νων πρ!σPπων,

π!O δηµι!,ργησαν Eµ-δες, γι4 ν4 τ8ν στηρ)D!υν στ$ν Lπ)θεση π!O δε5Mταν,

κα@ Rνιωθε τρωτMς. Στ$ν πρ!σπ-θει- τ!υ ν4 κ-νVη αfτ+ς τ@ς Eµ-δες συνεκτικ+ς

κα@ ν4 περ-σVη αfτ8ς στ8 AπυρMJλητ!, δι-λεDε Tς εIδ!ς συν!56ς τ$ διαµ-5η.

Xωρ@ς π!τ+ ν4 γ)νVη E rδι!ς αB5µ$ τ!; δMρατ!ς, E LκδMτης δηλαδ$ κ-π!ι!υ πε-

ρι!δικ!;, δι1σπειρε Rντε5να τ$ διαµ-5η τGν φυλλαδ)ων. �Aν Y φρ-ση �5�6

9σ5ηµα, τ$ν LπιJεJαιPνει Y LρPτηση: Γιατ) δ+ν π6ρε πρωτ!J!υλ)α ν4 στα-

µατXσ!υν !] διαµ-5ες; aAλλωστε !] λMγι!ι κα@ Aπ8 τ@ς δ,! παρατ-Dεις τ8

εI5αν Aν-γκη, τ8 RδειDε Y στ-ση τ!υς στ8 σ-λπισµα τ6ς Lπαν-στασης, π!O τ!Oς

Jρ6κε ν4 π!λεµ!;ν γι4 τ8ν κ!ιν8 σκ!πM. T8 RδειDε Y στ-ση π-νω στ8 σκXνωµ-

τ!υ, π!O Rµπιστ!) τ!υ AπαρνXθηκαν τ@ς Bδ1ες τ!υ κα@ Aντ)παλ!) τ!υ ?πως E

∆!,κας τ8ν µακ-ρισαν.

\O φMJ!ς τ6ς AπMρριψης διακατεF5ε κα@ τ8ν Π. K!δρικ>· �5ι ?µως τ6ς πνευ-

µατικ6ς, Aλλ4 τ6ς LD!υσιαστικ6ς. \O κ)νδυν!ς τGν LµπMρων κ-νει τ8ν Π. K!-

δρικ> µετ4 µαν)ας σ5!λαστικM, Aντ)παλ! τ!; �Aδ. K!ρα6 πρGτα Aπ’ τ8ν

«\Eλληνικ8 Tηλ1γραφ!» κα@ Rπειτα Aπ’ τ$ν «KαλλιMπη». \O «\Eλληνικ8ς Tη-

λ1γραφ!ς» δηµ!σ)ευε µ+ πρ!σ!5$ 9ρθρα, π!O Rπλητταν τ8ν �Aδ. K!ρα6. T8

παραδ15εται κα@ E rδι!ς σ+ γρ-µµα τ!υ πρ8ς τ8ν �I-κωJ! PPτα (9 �I!υν)!υ

1819): «∆Lν πα,ει �Gδ’ αGτ.ς ν� τ�Kε,cη κατ’ Mµ�� κρυπτ� κα* δ�λια A;λη 7π.
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aEκπληDιν πρ!fκ-λεσε Y Lργασ)α τ!; γερµαν!; καθηγητ!; Nors Sigurd Josephson πρ8 δP-
δεκα LτGν, τ$ν Eπ!)αν LD1δωσεν ̀ να τGν παλαι!τ1ρων κα@ Lγκυρ!τ1ρων πανεπιστηµ)ων τ6ς B.
EfρPπης, τ6ς XαϊδελJ1ργης (Jλ. Lκτεν6 παρ!υσ)ασ)ν της εBς τ8ν «∆», τ. 169, �Iαν!υ-ρι!ς 1996·
κα@ 170, ΦεJρ!υ-ρι!ς 196, Tς κα@ συν1ντευDιν τ!; καθηγητ!; ΓιMUεφσ!ν εBς τ8ν «∆», τ. 214,
�OκτωJρ)!υ 1999). \O τ)τλ!ς της “Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages -
Hellenicum Pacificum” (\Eλληνικ4 Γλωσσικ4 Στ!ι5εFα εBς τ4ς Π!λυνησιακ4ς γλGσσας. \Eλλη-
νικ8ς EBρηνικMς), Heidelberg 1987, εBς τ$ν Aγγλικ$ν µ+ 223 σελ)δας. T8 JιJλ)!ν αfτ8 περιεF5ε
µ)αν σ,ντ!µ!ν εBσαγωγ$ν (τρεFς σελ)δας) κα@ `να κατ-λ!γ!ν Cπτακ!σ)ων CJδ!µXκ!ντα λ1Dε-
ων τ6ς γλPσσης τGν κατ!)κων τGν νXσων τ6ς Π!λυνησ)ας κα@ Bδ)ως τ!; Π-σ5α, α] Eπ!Fαι
R5!υν �)Uαν κα@ πρ!1λευσιν CλληνικXν. T4 σ5Mλια κα@ τ4 συµπερ-σµατα τ!; Josephson Lπ@ τ!;
θ1µατ!ς δι4 τ$ν πρ!1λευσιν τGν CλληνικGν λ1Dεων εBς τ$ν Π!λυνησ)αν κα@ τ$ν LDXγησιν τ!;
γλωσσικ!; φαιν!µ1ν!υ tσαν π!λO σ,ντ!µα } κα), δ,ναται κ-π!ι!ς ν4 εBπV6, διστακτικ-.

aEκπληDιν Aπ!τελεF κα@ Y δευτ1ρα Lργασ)α τ!; καθηγητ!;, Y Eπ!)α LDεδMθη πρ8 gλ)γων
µηνGν π-λι Aπ8 τ8ν Lκδ!τικ8ν !Iκ!ν τ!; πανεπιστηµ)!υ τ6ς XαϊδελJ1ργης (Universitätsverlag
C. Winter, Heidelberg), 300 σελ)δων, εBς τ$ν γερµανικ$ν µ+ τ)τλ!ν “Eine archaisch - griechische
Kultur auf der Osterinsel” (NEνας �Aρ5αι!ελληνικ8ς Π!λιτισµ8ς εBς τ$ν N6σ!ν τ!; Π-σ5α). T8
JιJλ)!ν περι15ει 45 φωτ!γραφ)ας κα@ µ)αν λεπτ!µερ6 Rρευναν τ!; π!λιτισµ!; κα@ τ!; J)!υ τGν
κατ!)κων (µ!υσικX, παραδMσεις, Lνδυµασ)α, Aρ5ιτεκτ!νικX, λα!γραφικ4 στ!ι5εFα, Aνθρωπ!-
λ!γικ4 στ!ι5εFα κ.λπ.) κα@ σ,γκρισ)ν τ!υ µ+ τ8ν Aρ5αι!ελληνικMν. \H Rρευνα τ!; συγγραφ1ως
συνε5)σθη, κα@ αfτ$ν τ$ν φ!ρ4ν παρ!υσι-Uει 1059 Aρ5αι!ελληνικ4ς λ1Dεις τ6ς Π!λυνησ)ας.
\O rδι!ς τ!ν)Uει, ?τι τ4 γλωσσικ4 στ!ι5εFα Lµφαν)U!νται συ5νMτερα εBς τ$ν ν!τι!ανατ!λικ$ν Π!-
λυνησ)αν (Mangareva κα@ Tuamotu), εBς τ$ν XαJ-ην κα@ τ!Oς Maori τ6ς N1ας Zηλανδ)ας. �Eπ)-
σης Lκ στ!ι5ε)ων L5Mντων σ51σιν µ+ τ$ν µ!υσικXν, κα@ Bδ)ως τ8 5Mρδισµα τ6ς «σ,ρριγγ!ς τ!;
ΠανMς», παρ!υσι-Uεται Eµ!ιMτης εBς τ4ς νXσ!υς Π-σ5α, Tuamotus, µ+ τ8ν π!λιτισµ8ν Nasca κα@
τ$ν νMτι!ν περιφ1ρειαν τ!; Περ!;. �Eκ τGν 1059 λ1Dεων τ8 8% AνXκ!υν εBς τ$ν γλGσσαν τGν
LπGν, 9% εBς τ$ν LπικXν - π!ιητικXν, 4% εBς τ$ν π!ιητικXν, 41 λ1Dεις (4%) AνXκ!υν εBς τ$ν µε-
θ!µηρικ$ν περ)!δ!ν (µετ4 τVG 700 π.X.) κα@ rσως ν4 Vtναι κα@ τ6ς Cλληνιστικ6ς περιMδ!υ. T8
2% εIναι αB!λικ6ς πρ!ελε,σεως, τ8 8% Bωνικ6ς κα@ τ8 11% Bωνικ6ς - Aττικ6ς µ+ Aρκετ4 δω-
ρικ4 στ!ι5εFα.

\O Josephson συν1γραψεν εBδικ8ν κεφ-λαι!ν δι4 τ4 φυλετικ4 5αρακτηριστικ4 τGν κατ!)κων.
aHδη τVG 1768 E γ-λλ!ς LDερευνητ$ς de Bougainville περι1γραψεν, ?τι εBς τ$ν Tαϊτ$ν Sπ-ρ5!υν

II. KAI ΦYΛETIKA EΛΛHNIKA XAPAKTHPIΣTIKA

I. H EΠANEK∆OΣIΣ TOY EPΓOY TOY N.S. JOSEPHSON

T4 Aρ5αιελληνικ4 γλωσσικ-, µ!υσικ-,
π!λιτικ!κ!ινωνικ4 κα@ θρησκευτικ4

στ!ι5εFα στ4 Aρ5ιπελ-γη τ!; EBρηνικ!;
ΠPOEΛEYΣH: AIΓAIO ΠEΛAΓOΣ KAI KYΠPOΣ



δ,! διαφ!ρετικα@ φυλα), Y λευκ$ µ+ εfρωπαϊκ4 5αρακτηριστικ4 κα@ Sψηλ8ν Aν-στηµα κα@ Y
δευτ1ρα µ+ σκ!;ρ!ν 5ρGµα κα@ Jρα5,τερ!ν Aν-στηµα. T4 rδια περ)π!υ περιγρ-φει E 9γγλ!ς
ναυτικ8ς Robarts, E Eπ!F!ς εBς τ4ς Aρ54ς τ!; 19!υ αBGν!ς LDερευν!;σε τ4ς Marquesas νXσ!υς
κα@ !] πρGτ!ι LDερευνητα@ τ6ς νXσ!υ τGν Maori N1ας Zηλανδ)ας Crozet κα@ Angas, !] Eπ!F!ι
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EIκ. A: K�τ�ικ�ς τ<ς N%σ�υ Π�σHα µL εGρωπαϊκ� Hαρακτηριστικ�· fωγραφ�-
σθηκε Mκ τ�� φυσικ�� 7π. τ.ν W. Hodges (1774), µ;λ�ς τ<ς 7π�στ�λ<ς K�,κ.



τ!ν)U!υν τ8 καστανMDανθ!ν 5ρGµα τGν µαλλιGν τ6ς φυλ6ς Urewera κα@ E Beechey τ4 εfρω-
παϊκ4 5αρακτηριστικ4 τ6ς φυλ6ς Vahitahi τ6ς νXσ!υ Tuamotu. �Eπ)σης E Behrens τ6ς Eλλαν-
δικ6ς Aπ!στ!λ6ς (1722), E Agüera τ6ς Aπ!στ!λ6ς Gonzalez (1770), E Langle τ6ς Aπ!στ!λ6ς
Pérouse (1786) κα@ Cook (εBκ. A: James Cook, “Second Voyage Towards the South Pole and
Round the World”, Performed in the “Resolution” and “Adventure”, 1772 - 1775, London (1777),
E Adelbert von Chamisso (1816) κα@ E πατ$ρ Eugène Eyraud (1864). O{τως συνεπ1ρανε E Alfred
Métraux (1940) µετ4 Aπ8 Lρε,νας, ?τι !] κ-τ!ικ!ι τ6ς NXσ!υ Π-σ5α R5!υν τ8 λευκMτερ!ν 5ρGµα
(εBκ. B). �AκMµη κα@ εBς τ8 Περ!; Sπ-ρ5!υν Lµφαν6 r5νη λευκGν µ+ εfρωπαϊκ4 5αρακτηριστικ4
(κασταν4 } κα@ καστανMDανθα µαλλι4) κα@ !] Eπ!F!ι Aν6κ!ν εBς Aριστ!κρατικ4ς φυλ4ς π.5. Y
περ)φηµη µ!,µια Paracas (εBκ. Γ), Y Eπ!)α 5ρ!ν!λ!γεFται µεταDO 300 π.X. κα@ 200 µ.X. κα@ α]
Lντυπωσιακα@ περιγραφα@ τ!; Pedro Pizzaro, E Eπ!F!ς RλαJε µ1ρ!ς εBς τ$ν ]σπανικ$ν Aπ!-
στ!λ$ν τ6ς κατακτXσεως τ!; Περ!; εBς τ4ς Aρ54ς τ!; 16!υ αBGν!ς, περ@ AτMµων AνηκMντων
εBς τ$ν φυλ$ν aIνκα, !] Eπ!F!ι tσαν λευκMτερ!ι τGν \IσπανGν κατακτητGν κα@ eν!µ-U!ντ!
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EIκ. B: ΓυναNκα τ<ς N%σ�υ τ�� Π�σHα µL εGρωπαϊκ� Hαρακτηριστικ�.



Aπ8 τ!Oς Sπ!λ!)π!υς Tς «T1κνα τGν θεGν» (Jλ. «∆αυλMν», τ. 216, ∆εκ1µJρι!ς 1999).

\O Josephson AφιερPνει `να κεφ-λαι!ν εBς τ$ν µ!υσικ$ν τGν Π!λυνησ)ων (Bδιαιτ1ρως τ6ς
NXσ!υ τ!; Π-σ5α) κα@ διαπιστPνει Eµ!ιMτητα κα@ εBς τ4ς λ1Dεις τ4ς σ5ετιU!µ1νας µ+ τ$ν µ!υ-
σικ$ν κα@ τ$ν π!)ησιν: aku-aku (Veδα@ πνευµ-των) Lκ τ!; δωρικ!; 7H:, ate κα@ uté (Lρωτικ8ν
V9σµα) Lκ τ!; clδ%, paina (λαϊκ8ν καλ!καιριν8ν V9σµα πρ8ς τιµ$ν Cν8ς πατρ8ς) Lκ τ!; παι�ν, roto
(µ!υσικX) Lκ τ!; ��θ�ς, himéne (V9δω) Lκ τ!; Oµν;ω, koro (µυστικιστικ!; 5αρακτ6ρ!ς {µν!ς)
Lκ τ!; H�ρ�ς, hikinga-kaunga (C!ρτ$ κατ4 τ$ν Eπ!)αν !] ν1!ι παρ!υσι-U!νται µ+ 5ρωµατισµ1-
να λευκ4 πρMσωπα) Lκ τ!; σ�κιννα, apo (Rπαιν!ς) Lκ τ!; 2π�ς, mele (Veδ$) Lκ τ!; µ;λ�ς, tu ryta
(�υθµικ4 V9σµατα) Lκ τ!; �υθµ.ς κ.λπ. Kα@ εBς τ$ν τε5νικ$ν τ!; παιD)µατ!ς τGν gργ-νων πα-
ρ!υσι-Uεται Eµ!ιMτης µ+ τ$ν Aρ5αι!ελληνικ$ν εBς τ$ν 5ρησιµ!π!)ησιν διαστηµ-των Lν-της,
δεκ-της, δωδεκ-της (δωδεκ-5!ρδ!ν), τετ-ρτης κα@ π1µπτης, διαστηµ-των AγνPστων εBς τ4ς

III. OI MOYΣIKEΣ EΠI∆PAΣEIΣ ΣTH NHΣO ΠAΣXA
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EIκ. Γ: M�,µια Paracas: τ� µαλλι� της 2H�υν κασταν�Kανθ� Hρ3µα.



γ,ρω περι!5-ς. Xαρακτηριστικ8ν θεωρεFται Y π!λυφων)α (µ15ρι κα@ τ1σσερες φωνα)), Y Eπ!)α
παρ!υσι-Uεται εBς τ$ν N6σ!ν τ!; Π-σ5α κυρ)ως µ+ gκτ-Jας κα@ ταυτ!φων)ας, α] Eπ!Fαι θυ-
µ)U!υν µ!υσικ$ν ν!τι!ανατ!λικ6ς EfρPπης κα@ συγκεκριµ1νως �πειρPτικη, π!ντιακ$ν (δια-
στXµατα δευτ1ρας κα@ τετ-ρτης) κα@ κυπριακXν.

Kατ4 τ8ν Métraux α] Aρ5αFαι κ!ινων)αι τ6ς NXσ!υ τ!; Π-σ5α tσαν 5ωρισµ1ναι εBς τ1σσε-
ρας τ-Dεις, τ!Oς ariki (Lκ τ!; 7ρH4) Aριστ!κρ-τας, τ!Oς ]ερεFς, τ!Oς π!λεµιστ4ς κα@ τ!Oς δ!,-
λ!υς } AγρMτας kio (Lκ τ!; κ,ων). O] ariki (Aριστ!κρ-ται) AνXκ!υν εBς τ8 Jασιλικ8ν γ1ν!ς τGν
Miru (Milu), τ8 Eπ!F!ν θυµ)Uει τ8 σ,νηθες Aρ5αι!ελληνικ8ν �ν!µα M)λων } M,ρων· τ8 πιθα-
νPτερ!ν ?µως εIναι κατ4 τ8ν Josephson ?τι πρMκειται γι4 τ8 �ν!µα τ6ς νXσ!υ MXλ!υ, τ6ς Eπ!)-
ας !] κ-τ!ικ!ι Tµ)λ!υν τ$ν δωρικ$ν δι-λεκτ!ν κα@ tσαν δι-σηµ!ι δι4 τ4 LργαλεFα, κ!σµXµα-
τα, Aµφ!ρεFς κα@ σφραγιδ!λ)θ!υς LD gψιδιαν!; λ)θ!υ. O] JασιλεFς Rφερ!ν εIδ!ς παλτw 5ρP-
µατ!ς κιτρ)ν!υ, εIδ!ς π)λ!υ } διαδXµατ!ς µ+ φτερ4 (εBκ. A κα@ E) κα@ εIδMς τι 5λαµ,δ!ς gνM-
µατι hami (Lκ τ!; Hλαµ,ς), 5ρPµατ!ς σκ!,ρ!υ Lρυθρ!; } π!ρτ!καλ). T8 ?λ!ν κ!ινωνικ8ν σ,-
στηµα θυµ)Uει τ4ς Aρ5αι!κρητικ4ς κ!ινων)ας κα@ τ4ς Lπ!54ς τ6ς µητριαρ5)ας, κα@ Lτιµ>τ! Bδι-

IV. ΠOΛITIKOKOINΩNIKH IEPAPXIA KAI ΘPHΣKEIA
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EIκ. ∆: Πινακ*ς σH%µατ�ς IHθ,�ς· Xψις α κα* A. (Museo Regional de Concepcion, 7ρ. 10059,
Xιλ%.)



αιτ1ρως Y Kirato (θε-) Lκ τ!; Σκιρ�ς QAθην_ κα@ E θε8ς Make - Make Lκ τ!; M�καρ. �Eπ)σης
συναντ>ται τ8 Aρ5αιελληνικ8ν Rθιµ!ν τ6ς AφιερPσεως τ6ς κMµης εBς τ!Oς θε!,ς, ?πως κα@ τ8
J-πτισµα τGν Aγαλµ-των εBς τ$ν θ-λασσαν (Aπ!λλPνια κα@ Lλευσ)νεια µυστXρια). \O Sπ1ρτατ!ς
θε8ς Make - Make LγεννXθη Lκ κραν)!υ (?πως Y Παλλ4ς �Aθην> Lκ τ6ς κεφαλ6ς τ!; ∆ιMς)· E
paro (Lκ τ!; φαλλ�ς) Aπ!τελεF, ?πως κα@ εBς τ$ν Aρ5α)α \Eλλ-δα, σ,µJ!λ!ν τ6ς τ,5ης (C!ρτα@
�Aρτ1µιδ!ς, B-κ5!υ κ.λπ.).

�Eντ,πωσιν πρ!DενεF Y πρ!1λευσις τ!; gνMµατ!ς morai / moray τGν Aγαλµ-των Lκ τ!; µ�Nραι
(θεα@ τ!; πεπρωµ1ν!υ, θυγατ1ρες τ6ς νυκτ8ς κα@ τ!; κ-τω κMσµ!υ), ?πως κα@ Y σηµασ)α τGν
Cρµαφρ!δ)των Aγαλµ-των κα@ τGν 5ρωµατιστGν τ!ι5!γραφιGν τ!; Orongo, α] Eπ!Fαι θυµ)U!υν
τ4ς τ!ι5!γραφ)ας τ!; �Aκρωτηρ)!υ τ6ς νXσ!υ ΘXρας κα@ τ6ς Φυλακωπ6ς τ6ς MXλ!υ.

Γραφ6ς Sπ-ρ5!υν τρεFς κ,ρι!ι τ,π!ι: α) Y t’u, J) Y mama κα@ γ) Y περ)φηµ!ς rongo - rongo,
γραφ$ τGν πινακ)δων (Lκ τ!; λ�γ�ς). M)α τ1τ!ι!υ εrδ!υς γραφ$ πινακ)δ!ς σ5Xµατ!ς B5θ,!ς
εIναι Y πινακ@ς Aρ. 10059 τ!; Museo Regional de Concepcion εBς τ$ν Xιλ$ν (εBκ. ∆)· E Josephson
θεωρεF πρ!1λευσιν τ6ς γραφ6ς Aπ8 τ$ν Aρ5α)αν κυπριακ$ν κα@ Eµ!)αν τ6ς κρητικ6ς Γραµµικ6ς
µ+ κ-π!ιαν Lπ)δρασιν τ6ς αBγυπτιακ6ς ]ερ!γλυφικ6ς. ΘεωρεF δ+ τ$ν Lπ)δρασιν τα,την ?τι
πρ!6λθε  Lκ τ6ς περιMδ!υ κατ4 τ$ν Eπ!)αν Y K,πρ!ς tτ! Sπ8 τ8ν Uυγ8ν τGν ABγυπτ)ων, ?πως
Lπ)σης ?ταν aIωνες µισθ!φMρ!ι παρ1σ5!ν τ4ς Sπηρεσ)ας των εBς τ!Oς ΨαµµXτι5!ν A´ (663 -
609 π.X.), B´ (594 - 589 π.X.) κα@ aAµασιν (569 - 526 π.X.)· τ!ν)Uει δ+ τ8ν σπ!υδαF!ν �Mλ!ν τGν
CλλXνων LµπMρων τ6ς Nαυκρ-τι!ς κα@ τ6ς K,πρ!υ.

EBς τ8ν καθηµεριν8ν J)!ν τGν κατ!)κων τ6ς NXσ!υ τ!; Π-σ5α Sπ6ρ5!ν παιγν)δια σ5ετιUM-
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EIκ. E: Kρ�ν�ς Fλληνικ�� σH%µατ�ς Mκ XαA�ης. (Bishop Museum,
Honolulu.)



µενα µ+ τ8ν Aθλητισµ8ν τGν Aρ5α)ων \EλλXνων: τρ1Dιµ!, AκMντι!, σφαFρα, π-λη (κυρ)ως Lν
Mangavera τ8 AγPνισµα aka-viviri, τ8 Eπ!F!ν θυµ)Uει παγκρ-τι!ν) κα@ εIδMς τι 5Mκεϋ gνMµατι
ake (Lκ τ!; κερητ�fειν).

\O Josephson AφιερPνει τ8 τελευταF!ν κεφ-λαι!ν τ6ς Lργασ)ας τ!υ εBς τ4ς Aπ!δε)Dεις περ@
τ6ς πατρ)δ!ς τ!; π!λιτισµ!; τ6ς Π!λυνησ)ας κα@ δ)δει µεγαλ,τερ!ν J-ρ!ς εBς τ4ς παραδMσεις
τGν κατ!)κων τ6ς Tuamotu περ@ Aφ)Dεως τGν Kuporu (Kυπρ)ων) κα@ Havaiki (�A5αιGν). Πρ-γ-
µατι Y K,πρ!ς ~δη Aπ8 τ!; 1400 π.X. Aν6κεν εBς τ8ν κρητ!µυκηναϊκ8ν π!λιτισµ8ν κα@ περ@ τ8
1230 π.X. Lδ15θη Lπ)δρασιν τGν �A5αιGν, !] Eπ!F!ι Tµ)λ!υν Sπ!δι-λεκτ!ν τ6ς αB!λικ6ς. Περ@
τ8 τ1λ!ς τ!; 8!υ αBGν!ς κατεκτXθη Sπ8 τGν �Aσσυρ)ων, τVG 560 Sπ8 τGν ABγυπτ)ων κα@ τVG 525
π.X. Sπ8 τGν ΠερσGν· rσως τ$ν περ)!δ!ν αfτ$ν ν4 R5ωµε τ$ν µεγαλυτ1ραν µεταν-στευσιν τGν
Kυπρ)ων.

Mεταν-στευσιν δ15εται κα@ Lκ τ6ς νXσ!υ MXλ!υ, Lφ’ ?σ!ν Miru εBς τ$ν δι-λεκτ!ν τ6ς NX-
σ!υ τ!; Π-σ5α σηµα)νει «τ-Dις Kυρ)ων» κα@ θε4 τ!; κ-τω κMσµ!υ } �ν!µα κατακτητρ)ας θε>ς,
τ6ς Eπ!)ας Y πατρ@ς κατεστρ-φη. \H M6λ!ς τ8ν 7!ν κα@ 6!ν αBGνα π.X. tτ! πασ)γνωστ!ς δι4
τ$ν τ15νην, τ!Oς Aµφ!ρεFς, τ!Oς σφραγιδ!λ)θ!υς κα@ τ4 LργαλεFα LD gψιδιαν!; λ)θ!υ· !] MX-
λι!ι eµ)λ!υν εIδ!ς δωρικ6ς διαλ1κτ!υ, κα@ !{τως LDηγεFται Y παρ!υσ)ασις τGν δωρικGν στ!ι-
5ε)ων εBς τ4ς Π!λυνησιακ4ς διαλ1κτ!υς. ∆+ν LDαιρεF Lπ)σης τ$ν πιθαν$ν Lπ)δρασιν τ6ς Σ)φ-
ν!υ, τ6ς ΣυJ-ρεως, τ6ς µικρασιατικ6ς Φωκα)ας, τGν Aπ!ικιGν τGν Aρ5αι!ελλXνων Lν \Iσπα-
ν)Vα, Γαλλ)Vα, J!ρει!δυτικ�6 �Aφρικ�6 κα@ τ8ν σπ!υδαF!ν �Mλ!ν τGν πλ!)ων κα@ Bδ)ως τGν πε-
ντηκ!ντMρων µ+ διπλ> πηδ-λια κα@ 200 9τ!µα πλXρωµα. A] διπλαF σπεFραι εBς τ$ν τ15νην, τ$ν
Aρ5ιτεκτ!νικ$ν, τ4 σ5Xµατα λαJυρ)νθ!υ, α] πρ!σωπ)δες, α] κεφαλα@ µεδ!υσGν κα@ τ6ς Γ!ρ-
γ!;ς δ+ν AφXν!υν καµµ)αν AµφιJ!λ)αν, ?τι πρMτυπ!ν ?λων αfτGν Aπ!τελ!;ν E π!λιτισµ8ς τGν
νXσων τ!; ABγα)!υ, E Kρητικ8ς κα@ E Mυκηναϊκ8ς π!λιτισµMς. �Eν gλ)γ!ις E καθηγητ$ς Aπ!-
δεικν,ει, ?τι !] π!λιτισµ!@ τGν νXσων τ6ς Π!λυνησ)ας κα@ κυρ)ως τ!; Π-σ5α, τ6ς Tαϊτ6ς, τ6ς
N1ας Zηλανδ)ας, τGν Hawai, Fidschi κα@ Περ!;, Nasca, Tiahuanaco, B!λιJ)ας εIναι π!τισµ1ν!ι
Aπ8 Bσ5υρ4ν Lπ)δρασιν Aρ5αι!ελληνικ!; στ!ι5ε)!υ τMσ!ν εBς τ8ν τ!µ1α τ6ς γλPσσης κα@ τ!;
καθηµεριν!; J)!υ ?σ!ν κα@ εBς τ8ν φυλετικMν.

\O Nors Sigurd Josephson µ+ τ$ν τελευτα)αν τ!υ Lργασ)αν RδειDεν, ?τι εIναι `νας ADιMλ!γ!ς
LπιστXµων, E Eπ!F!ς Dεπερν> κατ4 π!λO τ4 συνXθη ?ρια τ6ς συµJατικ6ς Aρ5αι!λ!γ)ας, 5ωρ@ς
αfτ8 ν4 σηµα)νVη ?τι δ+ν Sπ-ρ5!υν κα@ 9λλ!ι. \H Rρευν- τ!υ συνε5)Uεται· κα@ rσως εBς τ8 µ1λ-
λ!ν µ>ς περιµ1ν!υν κα@ 9λλαι LκπλXDεις. 

ΣMετικL IιIλι"γραφ(α Tκτ%ς τ"A IιIλ("υ τ"A N. Josephson:

A) Campbell, Ramon “La Herencia Musical de Rapanui”, Santiago de Chile 1971.
B) Ekschmitt, Werner “Die Kykladen: Bronzezeit, Geometrische und Archaische Zeit”, Mainz 1993.
Γ) Heyerdahl Thor., “Die Kunst der Osterinsel”, München 1975.
∆) Heyerdahl Thor., “Zwischen den Kontinenten: Archäolog. Abenteuer”, 1975.
E) Strierlin Henri, “Die Kunst der Inka und Ihrer Vorlaufer”, Stuttgart / Zürich 1983.
ς) Sudhoff Heinke, “Sorry Kolumbus: Seefahrer der Antike entdecken Amerika”, Bergisch Gladbach 1990.
Z) Muck Otto, “Alles über Atlantis”, Düsseldorf 1976.
H) Kottmann Albrecht, “Uralte Verbindungen zwischen Mittelmeer und Amerika”, Stuttgart 1988.
Θ) Van Tilburg - Jo Anne, “Easter Island: Archaeology, Ecology und Culture”, Washington 1994.

Nικ<λα"ς Σταµ. 2AσπιUτης
Γερµαν)α

V. AΠO TA NHΣIA TOY AIΓAIOY KAI THN KYΠPO
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Φ"ινικ"ϊνδ"ευρωπαϊκ%ς Qκαδηµαϊσµ%ς
Kαλ3ς τ�νε κι bς kργησε. Γρ�φω δι� τ.ν περιν�,στατ� 7καδηµαϊκ. κ,ρι� Σπ,ρ� QIακωA�-

δη, π�P εIς τ4ν κυριακ�τικη «QAπ�γευµατιν%» τ<ς 21 N�εµAρ��υ M.2. κατ;πληKεν τ�Pς π�ντες
µL τ4ν πρωτ�τυπ�α τ<ς Mπιστηµ�νικ<ς τ�υ συνεντε,Kεως: QAρHικ� ` ρηKικ;λευθ�ς αGτ.ς Mπι-
στ%µων πρ�Aα�νει εIς τ4ν FK<ς Aαρυσ%µαντ�ν δ%λωσιν: «�H Γραµµικ4 Γραφ4 A δLν εqναι Fλλη-
νικ%, 7λλ� εqναι παλαι�τερη 7π. τ4ν B κα* R Γραµµικ4 B τ4ν διαδ;Hθηκε». Tς, τς, τς! T� µ_ς
λ;ς, ρL παιδ� µ�υ! AGτ. εqναι συγκλ�νιστικ�. T:ρα π3ς δι�A�λ� δLν εqναι Fλληνικ4 R Γραµµικ4
Γραφ4 A, Wταν τ4ν Fλληνικ�τητ� της 2Hει 7π�δε�Kει ` Πhλ Φ:ρ, αGτ. µ�ν�ν ` κ. Σπ,ρ�ς QIα-
κωA�δης µπ�ρεN ν� µ_ς τ. MKηγ%σcη. �Ωστ�σ�ν MκεN π�P ` 7καδηµαϊκ�ς µας δ�νει ρ;στα εqναι R
7κ�λ�υθη περ��δ�ς: «�H Γραµµικ4 Γραφ4 B πα,ει ν� Hρησιµ�π�ι<ται γ,ρω στ. 1200 π.X. T.
Φ�ινικικ. 7λφ�Aητ� τ. π<ραν �D 8Eλληνες γ,ρω στ.ν 8� π.X. αI3να, µπ�ρεN κα* λ�γ� νωρ�τε-
ρα, 7λλ� π�ντως XHι πρ*ν τ. 900».

QEK Wσων λ�ιπ.ν συν�γ�νται, Mπ* τριακ�σια Hρ�νια �D παν,Aλακες πρ�γ�ν�� µας �mτε 2γρα-
φαν, �mτε µιλ��σαν, 7φ�� δLν εqHαν γλ3σσα. M�,γκα στ4ν στρ�,γκα λ�ιπ�ν. 8Ωσπ�υ oλθαν �D
Φ��νικες κα* µ_ς H�ρισαν τ. 7λφ�Aητ�, µπ�ς κα* KεστραAωθ��µε. T:ρα σεNς, � 7ναγν3σται τ��
«∆αυλ��», θ� πιστ;ψετε τ.ν EGριπ�δην, τ.ν QEπ�Hαρµ�ν, τ.ν Σιµων�δην, τ.ν Στησ�H�ρ�ν, τ.ν ∆ι�-
δωρ�ν τ.ν Σικελι:την κα* τ.ν Φλ�Aι�ν Φιλ�στρατ�ν π�P κατ�ν�µ�f�υν ρητ3ς κα* κατηγ�ρη-
µατικ3ς τ.ν Παλαµ%δη dς Mφευρ;την τ�� 7λφαA%τ�υ κα* XHι τ4ν 7καδηµαϊκ4ν αGθεντ�αν τ��
κ. Σπ,ρ�υ QIακωA�δη; yAν εqναι π�τL δυνατ�ν; T:ρα τ. γεγ�ν.ς Wτι Aρ;θηκαν κεραµικ� µL Fλλη-
νικ�Pς Hαρακτ<ρες εIς τ4ν νησ�δα Γι��ρα τ�� 6.000 π.X. κα* στ4ν M<λ� τ�� 2.500 π.X., Wταν δη-
λαδ4 �D Φ��νικες δLν Oπ<ρHαν �mτε σ�ν Oπ�ψ�α στ. µυαλ. τ�� ΓιαHA;, αGτ. εqναι Uνα 7σ%µα-
ντ� περιστατικ� π�P δLν π�λυσκ�τ�fει τ.ν 7καδηµαϊκ� µας. yAν εqναι π�τL δυνατ.ν µερικ� πα-
λι�κεραµικ� ν� γκρεµ�σ�υν τ. πυριφλεγ< 2ρωτ� τ�υ µL τ�Pς Φ��νικες. B;Aαια ` καλ.ς αGτ.ς
Mρευνητ4ς πρ�Aα�νει κα* σL µι� Aαρυσ%µαντη δ%λωση: «Γραµµικ4 Γραφ4 A στ4ν �Eλλ�δα δLν
Oπ�ρHει». Kα* κ�θ�µαι κα* 7ναλ�γ�f�µαι τ:ρα Mγh ̀ ... kντε µ4 γρ�ψω τ�, σL π�ι� γλ3σσα εqναι
γραµµ;νη Mκε�νη R ρηµ�δα R πινακ�δα στ� Πιλικ_τα τ<ς QIθ�κης τ�� 2700 π.X., π�P 7π�κρυ-
πτ�γρ�φησε ` Φhρ p R K,λινη πινακ�δα τ�� ∆ισπηλι�� τ<ς Kαστ�ρι_ς τ�� 5.250 π.X. Kα* Mπ*
τc< εGκαιρ�cα π�τε θ� τ4ν 7π�λα,σωµεν αGτ4 τ4ν K,λινη πινακ�δα σL κ�π�ι� µ�υσεN�;

�Ωστ�σ�, γιατ� ν� µ4 τιµ%σ�υµε 7π’ αGτ. τ. σηµε�ωµα κα* τ.ν κ. Mπαµπινι:τη, π�P κατ�-
φερε ν� µ_ς 7π�δε�Kcη Wτι R ν,φη εqναι �λ�γ�ν... 2γκυ�ς; Πρ�γµατι ` 7καταπ�νητ�ς αGτ.ς κα-
θηγητ4ς 2γραψε, Wτι R Φ�ινικικ4 γραφ4 εqναι «�I�νε� συλλαAικ. 7λφ�Aητ�». Nα�. 8Oπως τ.
διαA�σατε. ∆ηλαδ4 ` kνθρωπ�ς, κατ�φερε ν� Mκφρ�σcη τ.ν τελει�τερ�ν Mπιστηµ�νικ.ν παρα-
λ�γισµ�ν. ∆ι�τι Uνα σ,στηµα γραφ<ς 7π�τελεNται 7π. γρ�µµατα τ�� 7λφαA%τ�υ µL συγκε-
κριµ;νη Mκφ�ρ� p 7π. συλλαA�γρ�µµατα, Uκαστ� τ3ν ̀ π��ων 7π�τελεN KεHωριστ4 συλλαA%. Bε-
Aα�ως, γνωρ�f�ντας τ4ν κ�τσ�να π�P 2γραψε, κ�λλησε κι κεNν� τ� «�I�νε�», γι� ν� ’Hcη τ. κε-
φ�λι τ�υ �συH�. Kαθηγητ4ς γλωσσ�λ�γ�ας σ�� λ;ει ` kλλ�ς, δLν µπ�ρεN, κ�τι θ� K;ρcη παρα-
π�νω. 8Oµως bς γυρ�σ�υµε στ.ν κ. Σπ,ρ� QIακωA�δη, π�P φ;ρνει στ. φ3ς τ4ν Iνδ�γερµανικ4
`µ�γλωσσ�α, στ4ν `π��α, Oπ�στηρ�fει, Wτι Mντ�σσεται κα* R �Eλληνικ4 Γλ3σσα. Φα�νεται, Wτι
` 7καδηµαϊκ�ς µας δLν 2Hει 7κ�µη πληρ�φ�ρηθ< Wτι τ� 7νασκαπτικ� εOρ%µατα κ�ν�υν λ�γ�
γι� τ4ν αGτ�Hθ�ν�α τ�� 8Eλλην�ς 7νθρ:π�υ, π�P δLν 2Hει καµµι� σH;ση µL QIνδ�Pς κα* Γερ-
µαν�,ς, στ�Pς `π���υς δ�νεισε τ4ν γλ3σσ� τ�υ, Wταν MκεNν�ι 7κ�µη A;λαfαν. 8Oµως τ.ν 7φ%-
νει τ.ν κ. Σπ,ρ� QIακωA�δη ` νταλγκ_ς τ�υ µL τ�Pς Φ��νικες ν’ 7σH�ληθ< µL κ�τι τ;τ�ιες 7σ%-
µαντες λεπτ�µ;ρειες;

ΓιOργ"ς Πετρ<π"υλ"ς
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1. ΠερH «φυσικOν» καH «Qνθρωπ"λ"γικOν» φιλ"σ<φων

∆YO EΠIΣTOΛEΣ KAI MIA AΠANTHΣH

«Φυσικ"(», «Qνθρωπ"λ<γ"ι», «lλιστEς»
καH «dδεαλιστEς» XEλληνες φιλ<σ"φ"ι

[∆ηµ!σιε,!µε κατωτ1ρω Lπιστ!λ+ς α) τ!; καθηγητ6 τ!;
�Aριστ!τελε)!υ Πανεπιστηµ)!υ Θεσσαλ!ν)κης δρ. �Aνα-
στασ)!υ K!J-τση κα@ J) τ!; κ. �Iω-νν!υ Kυπαρισσ!;, !]
Eπ!Fες, AµφMτερες, Aναφ1ρ!νται στ!Oς δι-φ!ρ!υς 5αρα-
κτηρισµ!Oς π!O Aπ!δ)δ!υν !] νεPτερ!ι στ!Oς Aρ5α)!υς
NEλληνες φιλ!σMφ!υς, µαU@ µ+ `να δικM µας σ5Mλι! στ8 τ1-
λ!ς, π!O Aπ!τελεF κ!ιν$ Aπ-ντηση κα@ στ@ς δ,! Lπιστ!λ1ς.]

�Aγαπητ+ κ. Λ-µπρ!υ,
�EδG κα@ µερικ4 5ρMνια διαJ-Uω

τ!Oς Πρ!σωκρατικ!Oς φιλMσ!φ!υς
(µ>λλ!ν) Lρασιτε5νικ4 κα@ µ!; δηµι-
!υργXθηκαν πρMσφατα δ,! Aπ!ρ)ες,
τ@ς Eπ!Fες Lκθ1τω παρακ-τω, κα@ L4ν
κανε@ς Lκ τGν «LπαϊMντων» µπ!ρV6 ν4
µ!; τ@ς λ,σVη, θ4 5αιρMµ!υν π-ρα π!λ,.

1) �EνVG µ15ρι πρM τιν!ς ?λ!ι !] εBδι-
κ!@ κα@ Lπα�!ντες 5αρακτXριUαν
(NEλληνες κα@ Bδ)ως D1ν!ι) τ!Oς πρ!-
σωκρατικ!Oς Tς «φυσικ!Oς φιλMσ!-
φ!υς» } «κ!σµ!λMγ!υς», τ!ν)U!ντας
?τι αfτ!@ δ+ν εI5αν καµµ)α θ1ση µ+ τ$ν
�θικ$ κα@ Aνθρωπ!λ!γικ$ φιλ!σ!φ)α,
Y Eπ!)α 9ρ5ισε, κατ’ αfτ!,ς, µ+ τ!Oς
Σωκρ-τη - Πλ-τωνα, Rρ5εται πρMσφα-
τα E καθηγητ$ς ∆ηµ. Παπαδ6ς τ!;
Πανεπιστηµ)!υ K,πρ!υ κα@ µ+ τ4 δ,!
JιJλ)α τ!υ («\Hρ-κλειτ!ς περ@ AνθρP-
π!υ», LκδMσεις Σ,γ5ρ!νη Παιδε)α 1995
κα@ «\H �Aνθρωπ!λ!γ)α τGν Πρ!σω-
κρατικGν», LκδMσεις ΠαπαδXµα 1996)
κα@ µ+ τεκµηριωµ1να στ!ι5εFα κα@ Aνα-

λ,σεις Aπ!δεικν,ει, ?τι !] Πρ!σωκρα-
τικ!@ tταν !] πρGτ!ι Aνθρωπ!λ!γικ!@
φιλMσ!φ!ι κα@ δ+ν Lνδιαφ1ρθηκαν µM-
ν! γι4 τ$ «φ,ση» κα@ τ4 στ!ι5εFα της,
Aλλ4 κα@ γι4 τ8ν «kνθρωπ� κα* τ4ν ψυ-
H% τ�υ».

2) �EνVG µ15ρι πρM τιν!ς νMµιUα, κα@
π!λλ!@ Bσ5υρ)U!νταν, ?τι !] Πρ!σω-
κρατικ!@ δηµι!,ργησαν τ$ φυσικ$ φι-
λ!σ!φ)α (} κα@ τ$ν Aνθρωπ!λ!γικ$
κατ4 τ8ν κ. ∆. Παπαδ6) Lκ τ!; µηδε-
νMς, LνVG !] Σωκρ-της - Πλ-των Jρ6καν
«µαγι-» Aπ8 αfτ!Oς κα@ τ$ν LπεD1τει-
ναν, σXµερα διερωτGµαι, µXπως κα@
αfτ!@ (!] Πρ!σωκρατικ!@) Jρ6καν κ--
π!ια µαγι4 Aπ8 τ4 γραπτ4 τ!;
�Aλκµ>ν!ς («∆αυλMς» N!εµJρ)!υ 1999,
σελ. 13565) } κα@ τ!; �Oρφ1α κα@ τGν
�OρφικGν, π!O τ4 γραπτ- των κα@ δ$
τ4 περ@ 9στρων, Aστρ!ν!µ)ας κ.λπ. θε-
ωρ!;νται σXµερα σπ!υδα)ας σηµασ)ας
κα@ σπ!υδαιMτητας.

�Hταν λ!ιπ8ν !] Πρ!σωκρατικ!@ 1)
Aνθρωπ!λMγ!ι φιλMσ!φ!ι; 2) Aλλ4 µ+



µαγι4 Aπ8 πρ!γενεστ1ρ!υς NEλληνες
(π-ντα) πρ!ϋπ-ρDαντες φιλMσ!φ!υς;
Στ4 δ,! αfτ4 LρωτXµατα θ4 ~θελα, κ.
Λ-µπρ!υ, ν4 εI5α µ)α Aπ-ντηση } συµ-
J!λX, γι4 ν4 µ!; JγV6 Y Aπ!ρ)α, L4ν
σφ-λλω } �5ι.

�Eγw εIµαι ∆ρ. Bατρ8ς κα@ ∆ρ. 5η-
µικ8ς κα@ δ+ν µπ!ρG ν4 LµJαθ,νω στ4
περ@ φιλ!σ!φ)ας θ1µατα· κα@ γι’ αfτ8
Uητ-ω τ$ γνPµη τGν «LπαϊMντων»,

?σων θ4 ~θελαν ν4 µ!; AπαντXσ!υν,
Rστω κα@ xν θεωρXσ!υν τ@ς Aπ!ρ)ες
µ!υ «παιδικ1ς» } AστεFες.

M+ φιλικ!Oς 5αιρετισµ!Oς κα@ Lν
Aναµ!νV6 AπαντXσεων διατελG φιλικ4
κα@ µ+ θαυµασµ8 γι4 τ8ν «∆αυλM» κα@
τ8ν διευθυντ$ τ!υ κ. ∆. Λ-µπρ!υ.

2Aναστ. K"I-τσης
∆ρ. ∆ρ. Kαθηγητ$ς �Iατρικ6ς Σ5!λ6ς A.Π.Θ.

�Eµπειρ!γνPµων Lκτιµητ$ς πρ!τ-σεων στ$ν E.E.
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2. ΠερH «lλιστικWς» καH «dδεαλιστικWς» φιλ"σ"φ(ας

�Aγαπητ+ «∆αυλ1»,
T8 9ρθρ! τ!; κ. ∆. Λ-µπρ!υ µ+ τ8ν Aλληγ!-

ρικ8 τ)τλ! «�O QAνατ�λ�της π�P πρι�ν�fει τ.
δ;νδρ�» («∆αυλMς», Aρ. 204) µ+ τ@ς Jαθει+ς φι-
λ!σ!φικ+ς Rνν!ιες π!O διατυπPνει, µ+ παρεκ)-
νησε ν4 AναφερθG σ+ αfτM κα@ ν4 διατυπPσω
Tρισµ1νες σκ1ψεις κα@ AπMψεις.

T4 LρωτXµατα π!O θ1τει µ+ �πλM, παραστα-
τικ8 κα@ σ,ντ!µ! τρMπ! Lκφρ-U!υν θεµελιP-
δεις Lκφ-νσεις κα@ AναUητXσεις τ6ς AνθρPπι-
νης νMησης στ$ν π!λυα)ωνη ]στ!ρικX της δια-
δρ!µX. ∆,! εIναι τ4 Jασικ4 AµφιλεγMµενα Lρω-
τXµατα, π!O διεγε)ρ!υν τ$ν AνθρPπινη φα-
ντασ)α Aλλ4 κα@ τ$ν πνευµατικ$ Aδηµ!ν)α.

1) «T. σ,µπαν αGτ�δηµι�υργεNται π�ντ�τε
7διαλε�πτως κα* αGτ�εKελ�σσεται;» («εBδ1ναι»)·
}

2) «8Eνας δηµι�υργ.ς Mκτ.ς σ,µπαντ�ς πρ�-
ϋπ<ρKε αGτ�� κα* τ. 2πλασε Mφ’ �παK Mκ τ��
µηδεν�ς;» («πιστε,ειν»). \O συγγραφ1ας τ!;
9ρθρ!υ µετ4 τ$ν διατ,πωση τGν δ,! αfτGν φι-
λ!σ!φικGν κατηγ!ρηµ-των EδηγεFται περαι-
τ1ρω στ$ν Aν-λυσX τ!υς, γι4 ν4 διατυπPσVη τ$ν
διαλεκτικX τ!υς σ,νθεση µ+ τ$ν θ1ση:

3) «�H εIς θ�νατ�ν καταδ�κη κα* R Iδε�λ�-
γικ4 δ�λ�φ�ν�α τ�� Fν.ς Mκ τ3ν δ,� («εBδ1ναι»
} «πιστε,ειν») Iσ�δυναµεN µL uAριν, δηλαδ4 µL
Aιασµ. τ<ς 7νθρ:πινης φ,σεως».

Στ$ν ]στ!ρικ$ π!ρε)α τ6ς π-λης τGν BδεGν Y
τρ)τη αfτ$ θ1ση LφαρµMσθηκε LπPδυνα «µ+ τ8ν
Jιασµ8 τ6ς AνθρPπινης φ,σεως» κα@ µ+ θ,µα-

τα τ!Oς gπαδ!Oς τ!; πρPτ!υ LρωτXµατ!ς κα@
θ,τες τ!Oς gπαδ!Oς τ!; δευτ1ρ!υ. O] δ,!
πρGτες LρωτXσεις - Aπ!ρ)ες Aπ!τελ!;ν κυ-
ρ)αρ5ες Bδε!λ!γικ+ς AντιπαλMτητες, συνε5)U!-
νται κα@ Aνακ,πτ!υν AνελλιπGς στ$ν ]στ!ρικ$
π!ρε)α µ+ αfD!µει!,µενες Lντ-σεις κα@ κατ4
περιMδ!υς µ+ δραµατικ+ς κα@ καταστρ!φικ+ς
συν1πειες. �Aπ8 τ$ν διατ,πωση τGν LρωτXσε-
ων αfτGν πρ!κ,πτ!υν δ,! AλXθειες: \H AλX-
θεια τ6ς Φ,σης - NYλης } τ6ς Aντικειµενικ6ς
πραγµατικMτητας κα@ Y AλXθεια τ6ς �Iδ1ας -
∆ηµι!υργ!; } τ!; 9υλ!υ κα@ SπερJατ!;. \H
πρPτη διερευν>ται Aπ8 τ$ν �EπιστXµη, κυρ)ως
δ+ Aπ8 τ@ς φυσικ1ς - θετικ+ς Lπιστ6µες, Y δε,-
τερη Aπ8 τ$ν Θρησκε)α κα@ τ@ς θε!λ!γικ+ς Lπι-
στ6µες. \H διαιPνια Rριδα κα@ διαµ-5η µεταDO
τGν Lπιφανεστ1ρων διαν!ητGν τ6ς AνθρωπM-
τητας, π!O συνε5)Uεται κα@ `ως τ@ς Yµ1ρες µας,
εIναι τ8 LρPτηµα: π!ιM Aπ8 τ4 δ,! αfτ4 φιλ!-
σ!φικ4 ADιPµατα εIναι τ8 πρωτε;!ν κα@ π!ιM
τ8 δευτερε;!ν, παρ-γωγ! τ!; 9λλ!υ; �Aπα-
ντXσεις κα@ στ4 δ,! αfτ4 φιλ!σ!φικ4 LρωτX-
µατα, ?πως LD 9λλ!υ τ1θηκαν στ$ν Aρ5X, Rδω-
σαν Lµπεριστατωµ1να !] Aρ5αF!ι NEλληνες σ!-
φ!). Afτ!@ π!O παρεδ15!νταν τ$ν AλXθεια τ6ς
Φ,σης - NYλης κα@ τ$ν gρθMτητα τ!; πρPτ!υ
LρωτXµατ!ς θεωρ!;σαν τ$ν NYλη πρωταρ5ικM,
τ$ν δ+ �Iδ1α δευτερε;!ν, παρ-γωγ! τ6ς NYλης.
Γι’ αfτ8ν τ8ν λMγ! !] φιλMσ!φ!ι αfτ!@ eν!µ--
σθηκαν Sλιστ1ς, Y δ+ φιλ!σ!φ)α τ!υς SλισµMς.
Στ!Oς πι8 LπιφανεFς τGν SλιστGν φιλ!σMφων



AνXκ!υν !] \Hρ-κλειτ!ς, ∆ηµMκριτ!ς, �AναDα-
γMρας, �Eπ)κ!υρ!ς κ.λπ. �Aντ)θετα αfτ!@ π!O
παραδ15!νταν τ$ν AλXθεια τ6ς �Iδ1ας - ∆ηµι-
!υργ!; κα@ τ$ν gρθMτητα τ!; δε,τερ!υ Lρω-
τXµατ!ς θεωρ!;σαν τ$ν �Iδ1α πρωταρ5ικM, τ$ν
δ+ NYλη δευτερε;!ν, παρ-γωγ! τ6ς �Iδ1ας. Γι’
αfτ8ν τ8ν λMγ! !] φιλMσ!φ!ι αfτ!@ eν!µ-σθη-
καν Bδεαλιστ1ς, Y δ+ φιλ!σ!φ)α τ!υς Bδεαλι-
σµMς. Στ!Oς πι8 LπιφανεFς τGν BδεαλιστGν φι-
λ!σMφων συγκαταλ1γ!νται !] Πλ-των, �Aρι-
στ!τ1λης, Σωκρ-της, ΠυθαγMρας κ.λπ.

T8 µεγαλεF! κα@ Y λαµπρMτης τ!; Aρ5αι!ελ-
ληνικ!; πνε,µατ!ς Rγκειται µεταDO 9λλων στ8
γεγ!ν8ς ?τι �5ι µMν!ν διεµMρφωσε κα@ διετ,-
πωσε τ@ς δ,! Tς 9νω θεµελιPδεις φιλ!σ!φικ+ς
κατευθ,νσεις, π-νω στ@ς Eπ!Fες Cδρ-Uεται E ση-
µεριν8ς π!λιτισµMς, Aλλ4 Lπιπρ!σθ1τως κα-
τPρθωσε ν4 µ$ν πραγµατ!π!ιηθV6 Y τρ)τη Tς
9νω θ1ση, κα@ ν4 µ$ «Jιασθ�6 Y AνθρPπινη φ,-
ση». Afτ8 Lπετε,5θη 5-ρις στ@ς µεγ-λες �θικ+ς
Aρετ+ς τ!; π!λιτισµ!; Lκε)ν!υ, π!O συν)στατ!
στ$ν εBρηνικ$ συν,παρDη, AνεµπMδιστη κα@
Lλε,θερη Rκφραση κα@ διδασκαλ)α τGν δ,!
πρPτων, Lκ διαµ1τρ!υ Aντιθ1των κα@ Bδε!λ!-
γικ4 Aναιρ!υµ1νων πνευµατικGν κατευθ,νσε-
ων. �Hταν αfτ8 Y πεµπτ!υσ)α τ!; Aρ5αι!ελ-
ληνικ!; π!λιτισµ!;, `να Aπ8 τ4 Jασικ4 αrτια
τGν SψηλGν Lπιτευγµ-των τ!υ. T8 Lπ)τευγµα
αfτ8 Lκφρ-Uεται µ+ σαφXνεια Aπ8 τ8ν ν!µπε-
λ)στα κα@ Cλλην!λ-τρη φυσικM Er. Schröndiger,
E Eπ!F!ς στ8 JιJλ)! τ!υ «�H Φ,ση κα* �D 8Eλλη-
νες» Aπ!δ!κ)µασε τ$ν Sπ-ρ5!υσα AντιπαλM-
τητα κα@ τ8 «τεNH�ς π�P Hωρ�fει τ�Pς δ,� δρ�-
µ�υς», αfτ8ν τ6ς καρδι>ς Aπ8 LκεFν!ν τ6ς κα-
θαρ6ς λ!γικ6ς (σελ. 19), SπαινισσMµεν!ς πρ!-
φανGς τXν AντιπαλMτητα µεταDO θρησκε)ας
(«καρδι>ς») κα@ LπιστXµης («καθαρ6ς λ!-
γικ6ς»).

\H πνευµατικ$ δηµι!υργ)α τ!; Aρ5αι!ελλη-
νικ!; πνε,µατ!ς Aγκαλι-Uει κα@ Lπεκτε)νεται
σ+ ?λ!υς τ!Oς τ!µεFς τ6ς AνθρPπινης νMησης,
τ8 rδι! στ8 πεδ)! τ6ς NYλης - Sλιστικ6ς φιλ!-
σ!φ)ας, ?πως κα@ στ8 πεδ)! τ6ς �Iδ1ας - Bδεαλι-
στικ6ς φιλ!σ!φ)ας. ∆+ν περι!ρ)Uεται ?µως µM-
ν!ν σ+ αfτ-. ΠεριλαµJ-νει ADι!θα,µαστα Rργα

τGν Γραµµ-των, τGν Tε5νGν κα@ τ4 Sψ)στ!υ
κ-λλ!υς γλυπτ4 κα@ Aρ5ιτεκτ!νικ4 Aριστ!υρ-
γXµατα.

�Aνεκτ)µητη εIναι Lπ)σης Y πρ!σφ!ρ4 τ!;
Aρ5αι!ελληνικ!; πνε,µατ!ς στ8ν Xριστιανι-
σµ8 κα@ εBδικ4 στ$ν �Oρθ!δ!D)α. Xωρ@ς τ4 φι-
λ!σ!φικ4 Rργα κα@ τ4 πνευµατικ4 π!νXµατα
τGν πρ!αναφερθ1ντων BδεαλιστGν φιλ!σMφων
δ+ν θ4 µπ!ρ!;σε ν4 φθ-σVη Y θρησκευτικ$ Bδε-
!λ!γ)α στ4 {ψη τ6ς πνευµατικMτητας κα@ τ!;
SπερJατ!;, Aρ5αι!ελληνικGν �θικGν ADιGν,
στ@ς Eπ!Fες γαλ!υ5Xθηκαν γενε+ς πιστGν. Πα-
τ1ρες τ6ς �Eκκλησ)ας κα@ εBδικ!@ στ4 θρησκευ-
τικ4 θ1µατα µετ4 παρρησ)ας Sπ!γραµµ)U!υν,
?τι τ4 Bδε!λ!γικ4 κα@ θε!λ!γικ4 θεµ1λια τ!;
Xριστιανισµ!; δ+ν εSρ)σκ!νται στ4 πτω54 κα@
Aνεπαρκ6 Aπ8 φιλ!σ!φικ$ 9π!ψη κα@ LµJ1-
λεια κε)µενα τ6ς Π. ∆ιαθXκης, Aλλ4 στ4 Aνω-
τ1ρας πνευµατικ6ς κα@ Bδε!λ!γικ6ς σ,λληψης
Rργα τGν Aρ5α)ων \EλλXνων σ!φGν. O] Sπερ-
Jατ1ς, Bδεατ+ς Rνν!ιες, Bσ5υρ4 θεµ1λια τ6ς 5ρι-
στιανικ6ς π)στεως κα@ φιλ!σ!φ)ας, ?πως αfτ+ς
περ@ θυσ)ας, θεϊκ6ς Bδ1ας, ψυ56ς, Aθανασ)ας
κ.λπ., π!O κληρ!δMτησαν σ+ Lµ>ς, Aπαρτ)U!υν
τ$ν Aνεκτ)µητη κληρ!ν!µι4 EλMκληρης τ6ς
AνθρωπMτητας.

\H θεϊκ$ λ1Dη λ�γ�ς, αfτ8 τ8 Sπερ!,σι! συ-
µπ,κνωµα τ6ς Aρ5αι!ελληνικ6ς σ!φ)ας, εIναι
λ1Dη αfθεντικ$ CλληνικX, Aλλ4 κα@ εfρωπαϊκ$
κα@ παγκMσµια. \H θρησκευτικ$ φιλ!σ!φ)α
Lνστερν)σθηκε τ$ λ1Dη αfτ$ν κα@ τ$ν περι1λα-
Jε στ8 JασικM της Bδε!λ!γικ8 AD)ωµα: «QEν
7ρHc< oν ̀  Λ�γ�ς κα* ̀  Λ�γ�ς oν πρ.ς τ.ν Θε.ν
κα* Θε.ς oν ` Λ�γ�ς». T)π!τε 9λλ! δ+ν 5ρει--
Uεται ν4 πρ!στεθV6, γι4 ν4 LκφρασθV6 Y τελειM-
τητα τ6ς Bδεαλιστικ6ς φιλ!σ!φ)ας. O] Aρ5αF!ι
NEλληνες σ!φ!), ?πως Aναφ1ραµε ~δη, εIναι !]
Lµπνευστ+ς κα@ !] δηµι!υργ!@ τ6ς 9λλης, Bσ--
Dιας πρ8ς τ$ν BδεαλιστικX, Sλιστικ6ς φιλ!σ!-
φ)ας. Παραλληλ)U!ντας λ!ιπ8ν τ8 Πατερικ8
AπMφθεγµα τ6ς Bδεαλιστικ6ς φιλ!σ!φ)ας µ+
αfτ8 τ6ς Sλιστικ6ς θ4 µπ!ρ!,σαµε ν4 διατυ-
πPσ!υµε τ8 Aν-λ!γM της µ+ αfτM, ?π!υ Y αBθ1-
ρια λ1Dη Λ�γ�ς λαµJ-νει διαφ!ρετικ$ Sλιστικ$
Rνν!ια: «�Eν Aρ5V6 tν Y Φ,σις κα@ E ΛMγ!ς tν
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πρ8ς τ$ν Φ,σιν κα@ Φ,σις tν E ΛMγ!ς».
Στ8 Sλιστικ8 αfτ8 AD)ωµα Lµπερι15εται Y

!fσ)α τ6ς διδασκαλ)ας κα@ τGν πεπ!ιθXσεων τGν
SλιστGν φιλ!σMφων. \O ∆ηµMκριτ!ς Sπ!στXριUε,
?τι «τ. π_ν εqναι kπειρ�ν» κα@ πwς δ+ν Sπ-ρ5ει
καν1νας LDωγXιν!ς δηµι!υργMς – «δι� τ. µη-
δαµ3ς Oπ� τιν�ς δεδηµι�υργ<σθαι». �ED 9λλ!υ
στ8 πρGτ! µας LρPτηµα δ)νει µ+ σαφ6 τρMπ!
Aπ-ντηση E 9λλ!ς µεγ-λ!ς Sλιστ$ς φιλMσ!φ!ς
τ6ς Aρ5α)ας \Eλλ-δ!ς \Hρ-κλειτ!ς. Γνωστ4 εIναι
τ4 λMγια τ!υ: «K�σµ�ν... τ�νδε τ.ν αGτ.ν }π�-
ντων �m τις θε3ν �mτε 7νθρ:πων Mπ��ησεν, 7λλ�
oν 7ε* κα* 2σται π�ρ 7ε�fω�ν }πτ�µεν�ν µ;τρα
κα* 7π�σAενν,µεν�ν µ;τρα», [«...αBPνια Uωνταν$
φωτι-, π!O Aν-Jει µ+ κανMνες κα@ σJXνει µ+ κα-
νMνες»: Θε!δωρ)δης]. aAλλ!ς σπ!υδαF!ς Sλιστ$ς
σ!φ8ς εIναι E �AναDαγMρας, E Eπ!F!ς παραδε-
5Mταν ?τι Y {λη εIναι τ8 πρωταρ5ικM, Y δ+ Bδ1α
δευτερε;!ν, παρ-γωγ! τ6ς {λης. Πρ1σJευε, ?τι
«R uλη δLν εqναι νεκρ. στ�ιHεN�, µ� εqναι lργα-
νωµ;νη 2τσι, gστε ν� σκ;πτεται κα* ν� ν�c<»
(K!ρδ>τ!ς). \H φιλ!σ!φ)α τGν �λεκτρ!νικGν
Sπ!λ!γιστGν τ6ς Lπ!56ς µας δικαιPνει τ$ν ρX-
ση αfτ$ν τ!; �AναDαγMρα µ+ Lπιστηµ!νικ$ Lγκυ-
ρMτητα. Γι’ αfτ8 θεωρεFται Tς E πρMδρ!µ!ς τGν
σηµερινGν H/Y, ?σ!ν Aφ!ρ> στ$ν πρακτικ$ κα@
θεωρητικX τ!υς LD1λιDη. Afτ8 LπιJεJαιPν!υν
LπιπρMσθετα κα@ εBδικ!@ τ!; τ!µ1α, ?πως E N.
Gersherfeld, E Eπ!F!ς σ+ πρMσφατ! JιJλ)! τ!υ

Rδωσε τ8ν τ)τλ!: «8Oταν τ� kψυHα 7ντικε�µενα
7ρH�f�υν ν� σκ;πτωνται». O] γνGµες τGν Lπι-
στηµMνων γι4 αfτ$ν τ$ν δυνατMτητα τGν H/Y
δι�στανται, κα@ Sπ-ρ5ει φανερ$ Aντιπαρ-θεση
µεταD, των (R. Penrose - F. Tipler - St. Hawking).
\H Aντιπαρ-θεση αfτX, ?πως κα@ 9λλες τ1τ!ι!υ
εrδ!υς φιλ!σ!φικ+ς Aντιπαραθ1σεις, δ+ν πρ1πει
ν4 µ>ς Dαφνι-U!υν, διMτι εIναι LγγενεFς στ$ φ,-
ση αfτGν τGν πρ!Jληµ-των. �ED 9λλ!υ κα@ !]
Aρ5αF!ι σ!φ!@ 5αρακτηρ)U!νται Aπ8 συνε5εFς
Rριδες σ+ θ1µατα !fσ)ας ?πως π.5. Lκε)νη µετα-
D, τ!; Bδεαλιστ6 φιλMσ!φ!υ Πλ-των!ς κα@ τ!;
Sλιστ6 ∆ηµMκριτ!υ. Γι4 τ4 rδια πρ!αναφερθ1ντα
} παραπλXσια gντ!λ!γικ4 κα@ κ!σµ!λ!γικ4
πρ!JλXµατα γνωστ+ς tταν κα@ !] Rριδες µεταD,
Al. Einstein - N. Bohr κα@ σXµερα µεταDO St.
Hawking - R. Penrose (rδε «�H Φ,ση τ�� X:ρ�υ
κα* τ�� Xρ�ν�υ» τGν rδιων αfτGν LπιστηµMνων).

\H Tς 9νω σ,γκριση κα@ E παραλληλισµ8ς
τ6ς Aρ5αι!ελληνικ6ς LπιστXµης µ+ αfτ$ν τ6ς
Lπ!56ς µας κα@ τGν σ,γ5ρ!νων LπιφανGν Lπι-
στηµMνων Aπ!δεικν,ει Aδι-ψευστα τ$ν !Bκ!υ-
µενικMτητα, τ$ν δια5ρ!νικMτητα κα@ τ$ν συ-
νε56 LπικαιρMτητα τ6ς Aρ5α)ας \Eλληνικ6ς
Σκ1ψης.

M+ Lκτ)µηση
2Iω-ν. Kυπαρισσ%ς

�AθXνα
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Σηµε(ωση «∆»:

➊ Σ’ W,τι 7φ�ρc_ στ4ν Mπιστ�λ4 τ�� καθηγητ< δρ. δρ. A. K�A�τση:
�O δυϊσµ.ς φ,ση - ψυH4 εqναι 7ν,παρκτ�ς στ�Pς 8Eλληνες φιλ�σ�φ�υς. Στ4ν

�Eλληνικ4 Σκ;ψη Oπ�ρHει Fνισµ�ς, δηλαδ4 R φ,ση κα* R ψυH4 δLν ν���νται
K;νες µεταK, τ�υς κα* δLν διαHωρ�f�νται, εqναι Mκφ�νσεις τ�� Iδ��υ tOντ�ς κα*
Oπ�κεινται στ.ν γενικ�� κ,ρ�υς φυσικ. ν�µ� «�ν τ. π_ν». �Eπ�µ;νως R δι�-
κριση σL «φυσικ�Pς» κα* «7νθρωπ�λ�γικ�Pς φιλ�σ�φ�υς» εqναι, σ’ W,τι 7φ�ρc_
στ�Pς 7ρHα��υς 8Eλληνες, αGθα�ρετη κα* φαντασιακ% – �D rδι�ι �D 7ρHαN�ι
�Gδ;π�τε κατ;ταKαν τ�Pς Fαυτ�,ς τ�υς σL τ;τ�ιες κατηγ�ρ�ες, �D `π�Nες εqναι
εOρ%µατα τ<ς νε:τερης τεµαHιστικ<ς σκ;ψεως. T;λ�ς δ;ν Oπ�ρHει καµµ�α
7µφιA�λ�α, Wτι �D Πρ�σωκρατικ�* κα* �D µετ’ αGτ�Pς φιλ�σ�φ�ι Aρ<καν πλ�υ-
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σι:τατη, πνευµατικ%, κληρ�ν�µι� 7π. τ. 7π:τατ� �Eλληνικ. παρελθ�ν. QEκτ.ς
Mκε�νης π�P 2Hει Hαθ< σ%µερα, Oπ�ρHει R θαυµ�σια φιλ�σ�φ�α – κ�σµ�λ�γ�α
τ�� QOρφ;ως Wπως κα* Mκε�νη τ<ς πρ�κατακλυσµια�ας «Θε�γ�ν�ας» (π�P δLν
εqναι 2ργ� τ�� �Hσι�δ�υ, 7λλ� Mλ%φθη 7π. τ� 7ρHεNα τ3ν QAκαρν�νων Dερ;ων
κα* Mκδ�θηκε }πλ3ς 7π. αGτ�ν, Wπως λ;γει ̀  rδι�ς). Στ� 2ργα αGτ� �D περ* κ�-
σµ�υ κα* 7νθρ:π�υ καταγραφLς εqναι τ�σ� πρ�Hωρηµ;νες φιλ�σ�φικ�, gστε
R σ,γHρ�νη K�σµ�λ�γ�α κα* QOντ�λ�γ�α }πλ3ς MπαναλαµA�ν�υν τ� rδια (Wπως
π.H. περ* H��υς, παγκ�σµιας UλKεως – «2ρωτ�ς»: Iδ�P R Fν�της φ,σεως κα*
ψυH<ς – κ.λπ.). OD κ�σµ�λ�γικLς κα* ψυH�λ�γικLς (π.H. τ� 10 Xνειρα) θ;σεις τ��
�Oµ%ρ�υ εqναι τ�σ� Aαθει;ς, gστε ` Πλ�των ν� π~< γι’ αGτ.ν Wτι «��τ�ς ` π�ι-
ητ4ς π_σαν τ4ν �Eλλ�δα πεπα�δευκεν». Σηµεριν�* δL MρευνητLς (E.R. Dodds
κ. k.) θεωρ��ν Wτι `λ�κληρη R σκ;ψη τ�� �Hρακλε�τ�υ δLν εqναι παρ� δηµ�-
σ�ευση τ<ς φιλ�σ�φ�ας µι_ς παν�ρHαιας �ργαν:σεως µυηµ;νων.

➋ Σ’ W,τι 7φ�ρc_ στ4ν Mπιστ�λ4 τ�� κ. I. Kυπαρισσ��:
∆Lν Oπ�ρHει Mπ�σης ` δυϊσµ.ς uλη - πνε�µα, ` δL διαHωρισµ.ς τ3ν φιλ�σ�-

φων σL «Oλιστ;ς» κα* «Iδεαλιστ;ς» δLν 2γινε π�τL 7π. τ4ν 7ρHα�α �Eλληνικ4
Σκ;ψη, Wπως γρ�φει ` Mπιστ�λ�γρ�φ�ς, 7λλ� εqναι 7π�τ;λεσµα κα* 7π�κ,η-
µα τ3ν µανιHαϊστικ3ν 7ντιλ%ψεων τ<ς �EAραϊκ<ς Σκ;ψεως, δηλαδ4 τ�� Xρι-
στιανισµ�� παλαι�τερα κα* τ�� MαρKισµ�� κατ� τ� τελευταNα 150 Hρ�νια. Γι�
τ4ν «κατ�ταKη» αGτ4 κα* τ4 συντ%ρησ% της εGθ,νη φ;ρ�υν κα* �D δι�φ�ρ�ι
διδ�σκαλ�ι τ<ς Φιλ�σ�φ�ας, γι� τ�Pς `π���υς ` X�ιντεγκερ 2Hει γρ�ψει, dς
γνωστ�ν, Wτι «R µ�Nρα τ3ν 2ργων τ3ν µεγ�λων φιλ�σ�φων εqναι ν� καταντ��ν
περι�υσ�α πρ.ς Mκµετ�λλευσιν 7π. τ�Pς καθηγητLς τ<ς φιλ�σ�φ�ας». T.ν δυ-
ϊσµ.ν αGτ.ν 7π�ρρ�πτει κα* R σηµεριν4 Mπιστ%µη, R `π��α, dς γνωστ�ν, δLν
παραδ;Hεται τ4 δι�κριση µεταKP uλης κα* «πνε,µατ�ς» (= Mν;ργειας). �H δL
2νν�ια «Λ�γ�ς» στ.ν �Hρ�κλειτ� εqναι Mκ διαµ;τρ�υ 7ντ�θετη µL Mκε�νη τ��
QIω�ννη: Στ.ν πρ3τ� ` Λ�γ�ς εqναι «Kυν�ς», δηλ. δι�Hυτ�ς µ;σα στ. Σ,µπαν,
Mν�3 στ.ν δε,τερ� ` Λ�γ�ς εqναι MKωσυµπαντικ.ς κα* πρ�συµπαντικ�ς – kρα
δηµι�υργ�ς, «κτ�στης» τ�� Σ,µπαντ�ς. «Kτ�στης» τ�� Σ,µπαντ�ς σ’ `λ�κλη-
ρη τ4ν �Eλληνικ4 Σκ;ψη δLν Oπ�ρHει. tAν δL ̀  Πλ�των kκ�υε κ�π�ι�υς ν� τ��
λ;νε Wτι εqναι «Iδεαλιστ%ς» p bν kκ�υε ` �Hρ�κλειτ�ς Wτι εqναι «Oλιστ%ς», θ�
Kεκαρδ�f�νταν κα* �D δ,� 7π. τ� γ;λια.

QEπιτραπ%τω µ�ι Mν τ;λει ν� π3 dς συντ�κτης τ�� 7ρθριδ��υ «�O QAνατ�λ�-
της π�P πρι�ν�fει τ. δ;νδρ�», Wτι εGHαριστ3 τ.ν δε,τερ� Mπιστ�λ�γρ�φ� π�P
7σH�λ%θηκε µ’ αGτ�, 7λλ� εqναι πρ�φανLς Wτι µ�� 7π�δ�δει πρ�γµατα π�P δLν
2γραψα: στ. κε�µεν� µ�υ δLν γ�νεται καµµ�α συσH;τιση τ<ς θε�κρατ�ας µL τ.ν
δ<θεν «Iδεαλισµ�» – δLν Oπ�ρHει κ�ν αGτ4 R λ;Kη στ. 7ρθρ�δι� – κα* τ<ς αGτ�-
δηµι�υργ�ας τ�� Σ,µπαντ�ς µL τ.ν δ<θεν «Oλισµ�» – δLν Oπ�ρHει Mπ�σης στ.
7ρθρ�δι� αGτ4 R λ;Kη.

∆.I.Λ.



\H
Cλληνικ$ παιδε)α εBς τ$ν Eµ!γ1νειαν δι1ρ5εται AναµφιJMλως πε-
ρ)!δ!ν κρ)σεως. T!;τ! JεJα)ως gφε)λεται εBς τ$ν, µ+ τ$ν π-ρ!δ!ν
τGν LτGν, Aλλαγ$ν τ6ς π!ι!τικ6ς συνθ1σεως τGν µαθητGν µας εBς

τ4 Cλληνικ4 σ5!λεFα. T8 θ1µα δ+ν εIναι �πλM, 5ρXUει δ+ Jαθε)ας κα@ Lπιστα-
µ1νης µελ1της, δι4 ν4 εSρεθV6 µ)α λ,σις, Y Eπ!)α θ4 καλ,ψVη κα@ θ4 LDυπη-
ρετXσVη ?λες τ@ς πτυ5+ς τGν Aν!µ!ι!γενGν µαθητGν π!O R5!µεν. \H σπ!υ-
δαιMτης τ!; θ1µατ!ς καταφα)νεται κα@ Aπ8 τ4ς AλλεπαλλXλ!υς συσκ1ψεις δι4
τ$ν παιδε)αν, π!O λαµJ-ν!υν 5Pραν Aν4 τ$ν \Oµ!γ1νειαν. �Eν συνMψει τ8 θ1-
µα R5ει Tς CD6ς:

ΣYΓXPONA ΠPOBΛHMATA:

\O θεσµ8ς κα@ Y φ,σις τGν Aπ!γευµατινGν σ5!λε)ων R5!υν κ-πως µετα-
Jληθ6 Lν συγκρ)σει µ+ τ8ν θεσµ8ν π!O Sφ)στατ! πρ8 δεκαπενταετ)ας. \Ως συ-
ν1πεια δ+ τ!,τ!υ R5!υν διαµ!ρφωθ6 καταστ-σεις µ+ Aρνητικ4ς LπιπτPσεις
Lπ@ τGν σ5!λε)ων µας. M+ τ4 σηµεριν4 δεδ!µ1να τ4 πρ!JλXµατα π!O Aντι-
µετωπ)U!µε εIναι τ4 CD6ς:

1. 2Aν"µ"ι"γενEς jµψυM"ν lλικ<ν: O] σηµεριν!@ µαθητα@ τGν Aπ!γευµα-
τινGν σ5!λε)ων Aπ!τελ!;ν Aν!µ!ι!γεν+ς SλικMν. �Aντιµετωπ)U!µε µαθητ4ς
πρPτης, δευτ1ρας, τρ)της κα@ AκMµη τετ-ρτης γενε>ς, πρ>γµα τ8 Eπ!F!ν κα-
θιστ> τ!Oς φ!ιτGντας, Tς CνMτητα, τελε)ως Aν!µ!ιMµ!ρφ!ν Tς πρ8ς τ$ν gπτι-
κ!ακ!υστικ$ν Lµπειρ)αν τGν µαθητGν µι>ς CνMτητας (Tρισµ1νη τ-Dις κα@
Yλικ)α), π!O Lν συνε5ε)Vα πρ!Jληµατ)Uει τ8ν διδ-σκαλ!ν Tς πρ8ς τ8ν τρMπ!ν
διδασκαλ)ας τ6ς διδακτ1ας {λης.

2. MακρυναH Qπ"στ-σεις: \Ως LπακMλ!υθ!ν αfτ!; R5!µεν �λαττωµ1ν!ν
Aριθµ8ν µαθητGν. Afτ8 JεJα)ως δ+ν AνXκει εBς τ4 9µεσα πρ!JλXµατα Cν8ς
Aπ!γευµατιν!; σ5!λε)!υ, Aλλ4 π-ντως Lπηρε-Uει σηµαντικGς τ$ν πρM!δ!ν
κα@ τ$ν LD1λιDιν Cν8ς τ!ι!,τ!υ σ5!λε)!υ. K!ινMτης Y Eπ!)α θ4 Rπρεπε Lν συ-
γκρ)σει µ+ τ8ν Aριθµ8ν τGν !Bκ!γενειGν ν4 R5Vη 200 - 300 µαθητ-ς, R5ει µM-
ν!ν 100. T4 µ1λη τGν κ!ιν!τXτων εIναι διεσκ!ρπισµ1να π!λλ-κις εBς Aπ!-
στ-σεις λ)αν Aπ!µεµακρυσµ1νας Aπ8 τ$ν `δραν τ6ς κ!ινMτητ!ς } τ!; σ5!-
λε)!υ. T!;τ! δηµι!υργεF δυσκ!λ)ας πρ!σελε,σεως εBς τ8 σ5!λεF!ν εrτε λMγVω
5ρMν!υ (Aνεπαρκ+ς 5ρ!νικ8ν δι-στηµα µεταDO λXDεως τ!; Aµερικανικ!; σ5!-
λε)!υ κα@ Lν-ρDεως τ!; Cλληνικ!;) εrτε λMγVω Lλλε)ψεως µεταφ!ρικ!; µ1σ!υ,
?ταν Sπ-ρ5Vη `να µMν!ν αfτ!κ)νητ!ν εBς τ$ν !Bκ!γ1νειαν } ?ταν Lργ-Uωνται

KYπ"δε(Sεις γι@ τ% φλ4γ"ν [3τηµα
τWς παιδε(ας τOν KOµ"γενOν µας
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κα@ !] δ,! γ!νεFς. T4 σ5!λικ4 λεωφ!ρεFα εIναι λ,σις µ$ LφαρµMσιµ!ς.
3. Mικτ"H γ-µ"ι: Π!λλ!@ µαθητα@ σXµερ!ν πρ!1ρ5!νται Aπ8 µικτ!Oς γ--

µ!υς. T8 γεγ!ν8ς αfτ8 δηµι!υργεF σ!Jαρ4 πρ!JλXµατα, ?πως π.5. Aνεπαρ-
κ$ς J!Xθεια τ!; µαθητ!; εBς τ$ν κατ’ !Iκ!ν Lργασ)αν, Bδ)ως ?ταν Y µητ1ρα
εIναι «D1νη», } AκMµη κα@ Rλλειψιν Lνδιαφ1ρ!ντ!ς Aπ8 τ!Oς γ!νεFς δι4 τ8
Cλληνικ8ν σ5!λεF!ν.

4. 2Aδιαφ"ρ(α γ"ν4ων: Efτυ5Gς εf-ριθµ!ι µMν!ν γ!νεFς, κα@ �5ι Aπ!κλει-
στικGς µικτGν γ-µων, θεωρ!;ν τ8 Cλληνικ8ν σ5!λεF!ν Tς περιττMν. M+ τ8
σκεπτικ8ν ?τι U!;ν εBς τ4ς H.Π.A., ν!µ)U!υν ?τι θ4 πρ1πει ν4 Aκ!λ!υθXσ!υν
τ$ν ρ!$ν κα@ τ8ν τρMπ!ν Uω6ς τ6ς 5Pρας αfτ6ς. ∆15!νται, ?τι Sπ!τυπPδης
Cλληνικ$ µMρφωσις εIναι Aρκετ$ δι4 τ4 τ1κνα των πρ8ς �πλ6ν συνεννMησιν
µ+ τ8ν παππ!; } τ$ν γιαγι-.

5. ΣM"λικαH TκδηλUσεις QµερικανικOν σM"λε(ων: A] δι-φ!ρ!ι LκδηλPσεις
(Aθλητικα), καλλιτε5νικα)) τGν AµερικανικGν σ5!λε)ων δελε-U!υν περισσM-
τερ!ν τ!Oς µαθητ4ς κα@ ![τω } δ+ν πρ!σ1ρ5!νται καθMλ!υ εBς τ8 Cλληνικ8ν
σ5!λεF!ν ~, L4ν ~δη φ!ιτ!;ν, Aπ!υσι-U!υν ~ πρ!σ1ρ5!νται καθυστερηµ1ν!ι
} Lγκαταλε)π!υν τ8 σ5!λεF!ν πρ8 τ6ς λXDεPς τ!υ.

6. BιIλ(α: ΛMγVω Aλλαγ6ς εBς τ$ν σ,νθεσιν κα@ τ8 π!ι8ν τGν µαθητGν τ4 Aπ8
LτGν Sπ-ρ5!ντα διδακτικ4 JιJλ)α (Παπαλ!�U!υ κ.λπ.) καθ)στανται σXµερ!ν
Aκατ-λληλα δι4 τ!Oς σηµεριν!Oς µαθητ-ς. Afτ8 JεJα)ως R5ει γ)νει Aντιλη-
πτ8ν κα@ ~δη R5!υν Lµφανισθ6 ν1αι LκδMσεις JιJλ)ων, πλ$ν ?µως !fδεµ)α LD
αfτGν LDυπηρετεF πλXρως τ8 σηµεριν8 \Eλλην!αµερικανMπ!υλ!.

7. 2Aπρ"θυµ(α: O] πλεFστ!ι τGν µαθητGν δ+ν πρ!σ1ρ5!νται εBς τ8 σ5!λεF!ν
!Bκει!θελGς. T4 Aπ!γευµατιν- µας σ5!λεFα εIναι συν15εια τGν Yµερησ)ων
AµερικανικGν σ5!λε)ων, κα@ E µαθητ$ς εIναι ~δη κ!υρασµ1ν!ς. Πρ!σ1τι στε-
ρεFται µι>ς - δ,! TρGν παι5νιδι!;. ΘεωρεF Tς Lκ τ!,τ!υ τ8 Cλληνικ8ν σ5!-
λεF!ν Tς J-σαν!ν· κα@ Y φ!)τησις θεωρεFται Tς Aγγαρε)α.

YΠO∆EI�EIΣ ∆IA TYXON ΛYΣEIΣ

➊ T8 πρMJληµα τ6ς Aν!µ!ι!γεν!;ς φ,σεως τGν µαθητGν δ,ναται ν4 Aντι-
µετωπισθ�6 α) µ+ τ$ν Lκµετ-λλευσιν τ6ς σηµεριν6ς πρ!ηγµ1νης τε5ν!λ!γ)ας,
?πως Y 5ρ6σις gπτικ!ακ!υστικGν µ1σων κατ4 τ$ν διδασκαλ)αν, AκMµη κα@
5ρ6σις �λεκτρ!νικGν Sπ!λ!γιστGν· J) µ+ τ$ν καθι1ρωσιν πρ!καταρκτικ6ς τ--
Dεως, ~τ!ι µι>ς τ-Dεως εBς τ$ν Eπ!)αν θ4 φ!ιτ!;ν Lπ@ `να Rτ!ς µαθητα@ πρ!-
ερ5Mµεν!ι Aπ8 τελε)ως AγγλMφωνες !Bκ!γ1νειες. O{τω θ4 τ!Oς δ!θV6 Y εfκαι-
ρ)α ν4 Aπ!κτXσ!υν κ-π!ιαν Aκ!υστικ$ν Lµπειρ)αν εBς τ!Oς ~5!υς τ6ς \Eλλη-
νικ6ς ΓλPσσης, !{τως �στε AργMτερ!ν εBς τ$ν A´ τ-Dιν ν4 εIναι κ-πως LD!ι-
κειωµ1ν!ι µ+ τ!Oς ~5!υς τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσης κα@ ν4 µ$ν Sστερ!;ν τGν
µαθητGν τGν πρ!ερ5!µ1νων LD Cλλην!φPνων γ!ν1ων. Afτ8 JεJα)ως θ4 συµ-
J-λVη κα@ εBς τ$ν µε)ωσιν τ6ς Aν!µ!ι!µ!ρφ)ας τGν µαθητGν.
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➋ T8 πρMJληµα τGν µακρυνGν Aπ!στ-σεων, µ+ Aπ!τ1λεσµα Yλαττωµ1ν!ν
Aριθµ8ν µαθητGν, Aπ!τελεF πρMJληµα τ!πικ8ν κα@ Y λ,σις τ!υ εIναι Aν-λ!-
γ!ς τGν τ!πικGν συνθηκGν.

➌ T8 πρMJληµα τGν µικτGν γ-µων: T8 πρMJληµα αfτ8 δ+ν εIναι τMσ!ν τρ!-
µερMν, ?σ!ν φα)νεται Lκ πρPτης �ψεως. �E4ν E πατ$ρ εIναι«D1ν!ς», τ8 πρM-
Jληµα δ+ν εIναι σ!JαρMν. �E4ν ?µως Y µητ1ρα εIναι «D1νη», τMτε τ8 θ1µα
εIναι διαφ!ρετικMν. Π-ντως σηµασ)αν R5ει, τ) στ!ι5εFα κρατεF κανε@ς µ1σα τ!υ
κα@ �5ι τ) LθνικMτητ!ς 9τ!µ! παντρε,εται. �EκεFν! π!O 5ρει-Uεται δι4 τ$ν
AντιµετPπισιν τ!; πρ!JλXµατ!ς αfτ!;, κα@ δυστυ5Gς Lλλε)πει, εIναι ̀ να Tλ!-
κληρωµ1ν! πρMγραµµα δι4 τ$ν Lν)σ5υσιν κα@ Lνδυν-µωσιν τ6ς Cλληνικ6ς
ταυτMτητας εBς τ4 «D1να» µ1λη. NEνα τ!ι!;τ! πρMγραµµα, τ8 Eπ!F!ν θ4 πρ!-
σεγγ)σVη τ4 µικτ4 Uε,γη εBς τ$ν Eµ!γ1νειαν, δ+ν Sπ-ρ5ει.

➍ �Aδιαφ!ρ)α γ!ν1ων: Mικρ8ς JεJα)ως E AριθµMς, Aλλ4 Sπ-ρ5ει. Πρ8ς
AντιµετPπισιν 5ρXUει Y καθι1ρωσις εBδικGν διαλ1Dεων κα@ εBδικGν σεµινα-
ρ)ων δι4 τ!Oς γ!νεFς. Xρει-Uεται ν4 γ)ν!υν πρ!σπ-θειαι, γι4 ν4 πληρ!φ!-
ρηθ!;ν, ν4 γνωρ)σ!υν κα@ ν4 Lνν!Xσ!υν !] γ!νεFς τ$ν σηµασ)αν κα@ τ$ν
σπ!υδαιMτητα τ!; Cλληνικ!; σ5!λε)!υ κα@ τ8ν µεγ-λ!ν ρMλ!ν αfτ!; εBς τ$ν
διατXρησιν τ!; \Eλληνισµ!;. Π!λλ-κις 5ρει-Uεται κα@ Lκτ)µησις τ6ς πνευ-
µατικ6ς Aναπτ,Dεως γ!ν1ων τινων. N4 δ!θV6 Rµφασις εBς τ$ν σηµασ)αν κα@
τ$ν 5ρησιµMτητα τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσης, Qτις θεωρεFται Tς Y γλGσσα τGν
θεGν κα@ Tς Y µητ1ρα τGν γλωσσGν.

➎ A] δι-φ!ρ!ι σ5!λικα@ LκδηλPσεις: A] δι-φ!ρ!ι σ5!λικα@ LκδηλPσεις
τGν AµερικανικGν σ5!λε)ων Aπ!τελ!;ν πρ-γµατι σ!Jαρ8ν πρMJληµα, π!O
π!λO δ,σκ!λα δ,ναται ν4 AντιµετωπισθV6. A] Aρνητικα@ Lπιδρ-σεις τGν Lκδη-
λPσεων αfτGν Lπ@ τGν Aπ!γευµατινGν σ5!λε)ων µας εIναι Rντ!ν!ι κα@ δυ-
σκMλως δ,νανται ν4 καταπ!λεµηθ!;ν. �Eπαφι1µεθα εBς τ4ς πρ!σπαθε)ας,
τ$ν κατανMησιν κα@ τ$ν πειθw τGν γ!ν1ων.

➏ BιJλ)α: \Ως πρ8ς τ8 πρMJληµα τGν JιJλ)ων κα@ τ6ς διδακτ1ας {λης R5!-
µε σ!Jαρ+ς Lλλε)ψεις κα@ δυσκ!λ)ες. T8 πρMJληµα R5ει Aναγνωρισθ6 Lσ5--
τως, κα@ ν1αι σειρα@ JιJλ)ων Lµφαν)U!νται. ΠαραλλXλως rσως πρ1πει ν4 δ!θV6
µεγαλυτ1ρα Rµφασις εBς τ8 µ-θηµα τ6ς ]στ!ρ)ας καθwς κα@ εBς τ$ν διδασκα-
λ)αν τGν παραδMσεPν µας. Mεγ-λ! θ1µα Y παρ-δ!σις. EIναι τ8 Aθ-νατ!
νερ8 τ6ς «\Eλλην!σ,νης», τ4 αBPνια νι>τα τ!; \Eλληνισµ!;. X-ρις εBς τ$ν πα-
ρ-δ!σιν διετηρXσαµε κα@ διατηρ!;µε µ1σα σ+ κMσµ! SλιστικM, ?π!υ κ-θε
�θικ$ AD)α R5ει κατακρηµνισθ6, τ$ν LθνικX µας ταυτMτητα. T) εIναι παρ--
δ!σις; Παρ-δ!σις εIναι Y ]στ!ρ)α µας, τ4 ~θη κα@ Rθιµ- µας, Y µυθ!λ!γ)α,
τ4 δηµ!τικ4 τραγ!,δια, Y δηµ!τικ$ µ!υσικX, !] δηµ!τικ!@ 5!ρ!@ κα@ Y θρη-
σκε)α µας.

➐ \Iστ!ρ)α - παρ-δ!σις: ∆,! µεγ-λα κεφ-λαια, εBς τ4 Eπ!Fα πρ1πει ν4
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δ!θV6 Rµφασις, διMτι α] Aµερικαν!γεννηµ1ναι γενεα@ µMν!ν ?ταν γ)ν!υν
γνGσται τGν δ,! αfτGν JασικGν θεµ-των, θ4 Aπ!κτXσ!υν κα@ gλ)γην Cλλη-
νικ$ν συνε)δησιν, !{τως �στε ν4 παραµε)ν!υν εBς τ$ν \Oµ!γ1νειαν· 9λλως θ4
δηµι!υργXσωµεν Cλλην!φPν!υς �Aµερικαν!,ς, !] Eπ!F!ι εfκMλως θ4 συγ-
5ωνευθ!;ν µ+ τ8 περιJ-λλ!ν µ+ κατ-ληDιν τ$ν Aφ!µ!)ωσιν. \H πρMσληψις 5!-
ρ!διδασκ-λ!υ εIναι Aπαρα)τητ!ς δι4 τ$ν διδα5$ν παραδ!σιακGν 5!ρGν κα@
τραγ!υδιGν κα@ τ$ν διδα5$ν gλ)γων τινων δι4 τ$ν πρ!1λευσιν τGν 5!ρGν
κα@ τ$ν ]στ!ρ)αν τGν λαϊκGν µ!υσικGν gργ-νων. aIσως µ-λιστα πρ1πει ν4 κα-
ταφ,γωµεν εBς τ$ν �Aγγλικ$ν ΓλGσσαν δι4 τ$ν διδασκαλ)αν τ6ς ]στ!ρ)ας
κα@ τGν παραδMσεων, δι4 ν4 γ)ν!υν Aντιληπτ4 εBς J-θ!ς κα@ ν4 µ$ν θεω-
ρ!;νται Aνεπιθ,µητα µαθXµατα. BεJα)ως δ+ν Lνν!!;µε παραµ1ρισιν τ6ς
\Eλληνικ6ς ΓλPσσης, κ-θε 9λλ!. \H \Eλληνικ$ ΓλGσσα πρ1πει ν4 παραµε)νVη
π-σVη θυσ)Vα. aAλλωστε, ?ταν E µαθητ$ς Lνν!XσVη τ$ν ]στ!ρ)αν τ!υ, τ@ς πα-
ραδMσεις τ!υ κα@ τ@ς ρ)Uες τ!υ, τMτε θ4 κινηθV6 κα@ τ8 Lνδιαφ1ρ!ν τ!υ, δι4 ν4
µ-θVη κα@ τ$ν γλGσσαν. EBς τ$ν σηµεριν$ν Lπ!5Xν, µ+ τ8 π!ι8ν τGν µαθητGν
(2ας, 3ης, 4ης γενε>ς) π!O R5!µε, Aντιστρ1φ!νται τ4 καθιερωµ1να. EIναι λ--
θ!ς πλ1!ν ν4 5ρησιµ!π!ι6ται Y \Eλληνικ$ ΓλGσσα, δι4 ν4 διδα5θV6 τ$ν ]στ!-
ρ)αν τ!υ E µαθητXς! \H Lκµ-θησις κα@ Y κατανMησις τ6ς ]στ!ρ)ας κα@ τGν
παραδMσεων θ4 LDωθXσVη τ8ν µαθητ$ν ν4 µ-θVη κα@ τ$ν γλGσσαν τ!; λα!;
αfτ!; π!O R5ει τ!ια,την ]στ!ρ)αν. O]!σδXπ!τε γ)ν�η µ,στης τ6ς Cλληνικ6ς
]στ!ρ)ας κα@ τGν CλληνικGν παραδMσεων, πρ!φανGς θ4 LνδιαφερθV6 !f5@ LD
9λλ!υ τινMς, Aλλ4 τ!fλ-5ιστ!ν Lκ περιεργε)ας, ν4 γνωρ)σVη κα@ τ$ν \Eλληνικ$ν
ΓλGσσαν. �Aς LκµεταλευθGµεν λ!ιπ8ν τ$ν ]στ!ρ)αν µας, δι4 ν4 παρ!τρ,νω-
µεν τ8ν σηµεριν8ν µαθητ$ν ν4 µ-θVη τ$ν γλGσσαν τGν πρ!γMνων τ!υ. N4 δι-
δ-σκωνται λ!ιπ8ν Y ]στ!ρ)α κα@ Y παρ-δ!σις Tς πρωτε,!ντα µαθXµατα κα@
δ$ εBς τ$ν µητρικ$ν γλGσσαν τGν σηµερινGν µαθητGν.

➑ �Aπρ!θυµ)α µαθητGν: ΠλεFστ!ι µαθητα), xν �5ι ?λ!ι, δε)5ν!υν Aπρ!-
θυµ)αν ν4 πρ!σ1λθ!υν εBς τ8 Cλληνικ8ν σ5!λεF!ν. �Aν-γκη λ!ιπ8ν ν4 δηµι-
!υργηθ!;ν σ5!λεFα, τ4 Eπ!Fα θ4 πρ!καλ!;ν τ8 Lνδιαφ1ρ!ν τGν µαθητGν
µετ4 τ$ν Eλ!Xµερ!ν φ!)τησιν εBς τ4 Aµερικανικ4 σ5!λεFα. Afτ8 rσως Lπι-
τευ5θV6, L4ν Dεφ,γωµε Aπ8 τ$ν µ!νMτ!ν!ν πρ!φ!ρικ$ν διδασκαλ)α. �Aν-γκη
5ρησιµ!π!ιXσεως gπτικ!-ακ!υστικGν µ1σων. \H σηµεριν$ πρ!ηγµ1νη τε-
5ν!λ!γ)α θ4 J!ηθXσVη π!λO εBς τ8ν σκ!π8ν αfτMν. \Iστ!ρ)α κα@ παρ-δ!σις
λ!ιπ8ν ν4 διδ-σκωνται κα@ εBς τ$ν �Aγγλικ$ν ΓλGσσαν δι4 λMγ!υς π!O LDε-
θ1σαµε Aνωτ1ρω· πρ!σ1τι δ+ καθι1ρωσις Sπ!τρ!φιGν δι4 Sπ!ψηφ)!υς κ!λ-
λεγ)ων, Sπ8 τ8ν ?ρ!ν ν4 R5!υν φ!ιτXσει εBς τ8 Cλληνικ8ν Aπ!γευµατιν8ν σ5!-
λεF!ν µ+ καλ$ν Lπ)δ!σιν.

➓ �Eπ)σης Y καθι1ρωσις ταDιδ)ων εBς τ$ν \Eλλ-δα. ∆+ν Lνν!!;µε JεJα)ως
τ4ς Eµαδικ4ς κατασκηνPσεις τ,π!υ �I!νικ!; 5ωρι!; κ.λπ., διMτι εBς αfτ4ς
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EµιλεFται κατ’ LD!5$ν Y �Aγγλικ$ ΓλGσσα. �Eνν!!;µε µεµ!νωµ1νας φιλ!Dε-
ν)ας µαθητGν, «Aτ!µικ4ς κατασκηνPσεις» Yλικ)ας δηµ!τικ!; σ5!λε)!υ Sπ8
CλληνικGν !Bκ!γενειGν, πρ!τιµητ1!ν εBς µικρ4ς πMλεις κα@ 5ωρι-, ?π!υ τ8 πε-
ριJ-λλ!ν θ4 εIναι τελε)ως CλληνMφων!ν. Tεραστ)α θ4 εIναι Y J!Xθεια δι4 παι-
δι-, τ4 Eπ!Fα στερ!;νται Cλληνικ!; !Bκ!γενειακ!; περιJ-λλ!ντ!ς. �Eκ πα-
ραλλXλ!υ δ+ κα@ φιλ!Dεν)α \Eλλην!πα)δων Sπ8 Cλλην!αµερικανικGν !Bκ!-
γενειGν.

EIναι γνωστMν, ?τι Y Lκµ-θησις τ6ς γλPσσης Aρ5)Uει Aπ8 τ8 σπ)τι· τ8 Cλλη-
νικ8ν σ5!λεF!ν �πλGς µMν!ν J!ηθεF. EBς τ4 µ$ Cλληνικ4 σπ)τια α] Aνωτ1ρω
πρ!ταθεFσαι «Aτ!µικα@ κατασκηνPσεις» φανερ8ν εIναι ?τι θ4 AντικαταστX-
σ!υν µ15ρις Cν8ς Tρισµ1ν!υ Jαθµ!; τ8 LλλεFπ!ν CλληνMφων!ν σπ)τι.

XA
παντα τ4 Aνωτ1ρω Lκτεθ1ντα Aπ!τελ!;ν πρ!JλXµατα, τ4 Eπ!Fα
Lπηρε-U!υν δυσµενGς τ$ν λειτ!υργ)αν, πρM!δ!ν κα@ LD1λιDιν τGν
CλληνικGν Aπ!γευµατινGν σ5!λε)ων. Θ4 �δ,νατ! ν4 Aναφ1ρVη κα-

νε@ς π!λλ4 AκMµη δι4 τ8 φλ1γ!ν κα@ σπ!υδαF!ν αfτ8 θ1µα τ6ς παιδε)ας εBς
τ$ν \Oµ!γ1νειαν, ?πως τ4 κ1ντρα CλληνικGν σπ!υδGν εBς πανεπιστηµιακ!Oς
5Pρ!υς } !] `δρες CλληνικGν σπ!υδGν. EIναι κα@ αfτ4 LD rσ!υ σ!Jαρ4 Aλλ4
!f5@ τ!; παρMντ!ς. Πρ1πει ν4 πρ!σαρµ!σθGµεν εBς τ4ς ν1ας καταστ-σεις, ν4
Lνν!Xσωµεν τ8 ν1!ν π!ι8ν τGν σηµερινGν µαθητGν κα@ ν4 ADι!π!ιXσωµεν τ$ν
σηµεριν$ν πρ!ηγµ1νην τε5ν!λ!γ)αν. \H J!Xθεια τ6ς �Aρ5ιεπισκ!π6ς JεJα)-
ως εIναι π!λ,τιµ!ς εBς τ8 π!λ,πτυ5!ν κα@ πρ!Jληµατικ8ν µ1γα θ1µα τ6ς Παι-
δε)ας τGν Eµ!γενGν. \Aλλ4 µMν!ν µ+ λMγια δ+ν πρ!-γεται τ8 θ1µα αfτM. aIσως
κα@ κ-π!ια Sλικ$ Sπ!στXριDις πρ8ς τ4 Cλληνικ4 σ5!λεFα ν4 συντελ1σVη εBς τ$ν
διατXρησιν αfτGν κα@ ν4 Aπ!τρ1ψVη τ$ν διακ!πXν των. M15ρι σXµερ!ν ?λα
τ4 RD!δα γι4 τ$ λειτ!υργ)α τGν CλληνικGν σ5!λε)ων τ4 Lπωµ)U!νται α] κ!ι-
νMτητες, π!λλα@ τGν Eπ!)ων Aδυνατ!;ν ν4 AντεπεD1λθ!υν εBς τ4 RD!δα Cν8ς
Aπ!δ!τικ!; σ5!λε)!υ. EIναι πικρα@ α] ρ)Uαι τ6ς Παιδε)ας, Aλλ4 γλυκ,τατ!ι
!] καρπ!) της.

aE5!µε πρ!σ1τι Sπ!5ρ1ωσιν κα@ καθ6κ!ν ν4 κρατXσωµεν Aναµµ1νην τ$ν
δV>δα τGν Lφεστ)ων θεGν τ6ς Cλληνικ6ς γ6ς εBς τ4 π1ρατα τ6ς !Bκ!υµ1νης. �Aς
θυµηθGµεν λ!ιπ8ν τ8 5ρ1!ς µας αfτ8 µ+ τ4 λMγια τ!; Lθνικ!; π!ιητ!;:

«Xρωστ_µε, κα* σ’ Wσ�υς oρθαν, π;ρασαν.
Θ� ’ρθ��νε, θ� περ�σ�υν.

KριτLς θ� µ_ς δικ�σ�υν �D 7γ;ννητ�ι,
�D νεκρ��».

Θε<δωρ"ς A. ΛRρας
�IατρMς, ∆ιευθυντ$ς \Eλληνικ!; Σ5!λε)!υ

Tσ1ρρυ X)λ, N. �Iερσ1η
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ΠMσα λ-θη, παραλε)ψεις κα@ διαστρεJλPσεις R5!υν καταγραφ6 στ$ διεθν6 Jι-
Jλι!γραφ)α Aναφ!ρικ4 µ+ τ$ν ]στ!ρ)α τ6ς AνθρωπMτητας; M+ µ)α τεκµηριωµ1νη
Lργασ)α δ,! Eµ!γενεFς µας, E ∆ηµXτρης κα@ Y aAννα Φ1ρτη, Lπι5ειρ!;ν ν4 Aπ!κα-
ταστXσ!υν Tρισµ1να Aπ’ αfτ4 σ+ µ)α 5ρηστικ$ κα@ συν!πτικ$ Rκδ!ση, µ+ τ)τλ!
“Historical Evolutions of Infrastructure: 15.000 Years of History”, Y Eπ!)α LκδMθηκε
στ$ N1α \YMρκη.

BασιUMµεν!ι στ$ν εfρε)α Rνν!ια τ6ς λ1Dεως «Oπ�δ�µ%», ?πως τ$ν Eρ)Uει E Σω-
κρ-της, !] δ,! συγγραφεFς LDερευν!;ν τ$ν ]στ!ρικX της Aν-πτυDη µ+ Bδια)τερη Rµφα-
ση στ$ν �EπιστXµη κα@ τ$ν Tε5ν!λ!γ)α. �εκιν!;ν Aπ8 τ$ν Πρ!ϊστ!ρικ$ Lπ!5$ (15.000
5ρMνια πρ@ν τ8 παρMν) κα@ Aναφ1ρ!νται στ!Oς Πρ!σωκρατικ!Oς 5ρMν!υς, στ$ν Lπ!5$
τ!; Xρυσ!; ABGνα, στ$ν Pωµαϊκ$ – \Eλλην!ρρωµαϊκX, στ$ν �Aναγ1ννηση, τ$ σ,γ-
5ρ!νη, γι4 ν4 πρ!διαγρ-ψ!υν τ1λ!ς κα@ τ@ς AναµενMµενες LDελ)Dεις στ8 µ1λλ!ν. T8
JιJλ)! παρ!υσι-Uει τ@ς LDελ)Dεις σ+ τ!µεFς ?πως Y Π!λε!δ!µ)α, Y �Aρ5ιτεκτ!νικX, Y
Φιλ!σ!φ)α, Y Π!λιτικX, τ8 �EµπMρι!, Y T15νη, Y �Aνθρωπ!λ!γ)α, τ4 Mαθηµατικ4
κ.!.κ. �Eνδεικτικ4 Aναφ1ρ!υµε τ@ς Lπαν!ρθPσεις σ5ετικ4 µ+ τ$ν πρ!1λευση τ6ς γλPσ-
σας µας, τ$ν τε5ν!λ!γικ$ κα@ Lπιστηµ!νικ$ Aν-πτυDη τGν Πρ!σωκρατικGν, τ4 δι-
καιPµατα τGν γυναικGν στ$ν Aρ5α)α \Eλλ-δα (ΠυθαγMρας), τ$ν LD1λιDη τ!; AνθρP-
π!υ (�Aρ5-νθρωπ!ς τGν ΠετραλPνων) κ.!.κ.

∆. κα@ A. ΦEPTH, “Historical Evolutions of Infrastucture: 15.000 Years
of History” (\Iστ!ρικ+ς LDελ)Dεις τ6ς Sπ!δ!µ6ς: 15.000 Rτη ]στ!ρ)ας)

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

2Eκφρ-σεις τWς νε"ελληνικWς στ@ QρMα!α κε(µενα
EqHα τ4ν τ,5η ν4 DαναδιαJ-σω τ8 «ΣυµπMσι!» (Σ) κα@ τ8ν «ΦαFδρ!» (Φ) τ!; Πλ--

των!ς σ+ παλι4 Rκδ!ση (1) στ8ν κατ-λληλ! 5Gρ! - 5ρMν! - δι-θεση. \O Uωνταν8ς 5α-
ριτωµ1ν!ς δι-λ!γ!ς διανθ)Uεται Aπ8 κ!ιν1ς / καθηµεριν+ς Lκφρ-σεις, π!O 5αρ)U!υν
AµεσMτητα κα@ κ-π!ια θεατρικMτητα στ8 κε)µεν!. EBδικPτερα Y Rκφραση «...τ@ �@ τα!ς
θριS(ν (τ4µνει)» (Σ. 190e) µ�� θ,µισε τ4 νε�ελληνικ4 2κφραση «τ�κ"ψε στLν τρ(Mα»
µL τ4ν rδια 2νν�ια (= στ4ν Mντ;λεια). T�τε σκ;φθηκα, Wτι πιθαν.ν ν� Oπ�ρH�υν κα*
kλλες τ;τ�ιες, κ�ινLς στ4ν νε�ελληνικ4 κα* στ4ν 7ρHα�α.

Tαυτ�Hρ�να θυµ%θηκα µ�α δι�λεKη τ�� καθηγητ�� I. Πρ�µπ�ν_ µL τ�τλ� «K"ινEς
Tκφρ-σεις στ@ nµηρικ@ jπη καH τ@ δηµ"τικ@ τραγ"Rδια», π�P τ4ν τεκµηρ�ωνε µL 20
παραδε�γµατα. Λ�γ�υ H�ριν π<ρε 7π. τ4ν QOδ,σσεια (ι 355): «∆<ς µ"ι jτι πρ<φρων
κα( µ"ι τε%ν "�ν"µα εdπE αVτ(κα νAν, �να τ"ι δO Sε(νι"ν, gF κε σZ Mα(ρgης» [nτ�ι σL µε-
τ�φρασ% µας: «Kι’ 7κ�µα δ�ς µ�υ πρ�θυµα κα* π;ς µ�υ τ’ Xν�µ� σ�υ τ:ρα εGθ,ς, γι�
ν� σ�� δ:σω δ:ρηµα, π�P σP θ� τ. Hαρ<ς»]. Kα* Aρ<κε τ.ν 7ντ�στ�ιH� στ�H� σL δη-
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µ�τικ. τραγ�,δι: «N@ [3σgης, καIαλ-ρη µ"υ, γι@ π4ς µ"υ τ’ �ν"µ- σ"υ, καH M-ρισµα
Iασιλικ% θ@ κ-νω τσ’ Qφεδιfς σ"υ».

Στ4ν 2ρευν� µας σL Mπ�πεδ� συντακτικ�� θ� 7νακαλ,ψ�υµε Mκφρ�σεις διαHρ�νικLς
κα* µ�λιστα µ�ν�ν Fλληνικ;ς, bς τ*ς �ν�µ�σ�υµε «Fλλην�τρ�πες». 8Oπως γνωρ�f�υ-
µε, κ�θε γλ3σσα Hρησιµ�π�ιεN µ�ναδικLς IδιωµατικLς Mκφρ�σεις (7γγλισµ��, γαλλι-
σµ�� κλπ.). M�ν� λ�ιπ.ν 7π. τ� «Συµπ�σι�« κα* τ�ν «ΦαNδρ�» (2) εOρ�σκω Hρησι-
µ�π�ι�,µενες Mκφρ�σεις στ� νε�ελληνικ� (NE):

1. «Π<θεν, � ΓλαRκων;» (Σ. 172c). – NE: «2Aπ% π"A ’σαι»;
(QAπ. π�� σL φ;ρανε;) (Oπ�τιµ.).

2. «2AεH ]µ"ι"ς εq!» (173d). – NE: «Π-ντα n kδι"ς εqσαι!» 
(Π�ντα 2τσι φ;ρεσαι).

3. «]τι... µα(ν"µαι καH παραπα(ω» (173e). – NE: «Eqµαι τρελλ%ς καH
παλαI<ς» (παλα�ς < παλ�σσω =
7ναταρ�σσω/�µαι).

�Aπ1σπασε καλ+ς κριτικ+ς Aπ8 �Aµερικαν!Oς καθηγητ+ς κα@ τ8ν Aµερικανικ8 T,-
π!. \ΩστMσ! Bδια)τερ! Lνδιαφ1ρ!ν εI5αν τ4 σ5Mλια τGν µεταπτυ5ιακGν φ!ιτητGν τ!;
Πανεπιστηµ)!υ “Akron” τ!; �O5-ι!: NEνας LD αfτGν, E Raymond P. Trivoli, σηµειP-
νει 5αρακτηριστικ-: «Eqναι συναρπαστικ. ν� 7νακαλ,πτcη Wτι R A�ση τ<ς “Nευτ:-
νιας MηHανικ<ς” Mτ;θη 7π. τ.ν QAριστ�τ;λη». \O Heather T. See Lπισηµα)νει, ?τι
«τ. AιAλ�� δ�νει τ. κ�νητρ� ν� 7ναfητ%σcη κανε*ς τ4ν πραγµατικ4 Dστ�ρ�α τ<ς MK;λι-
Kης τ�� 7νθρ:π�υ. Πρ:τη πρ�τεραι�τητ� µ�υ, ν� µελετ%σω Πυθαγ�ρα».

«�H σωστ4 διδασκαλ�α τ<ς Dστ�ρ�ας τ�� 7νθρ:π�υ κα* τ<ς 7ν�πτυK%ς τ�υ 7π�τε-
λεN τ4ν πυK�δα, π�P θ� µ_ς καθ�δηγ%σcη στ. µ;λλ�ν», δηλPνει στ8ν «∆αυλM» E κ.
Φ1ρτης. «K�νητρ� γι� τ4ν Mργασ�α αGτ% µ_ς 2δωσαν τ� λ�θη π�P συναντ��σα dς κα-
θηγητ4ς στ4 διδακτ;α uλη τ3ν φ�ιτητ3ν. ΠρωταρHικ�ς µας στ�H�ς oταν R 7π�κα-
τ�σταση τ<ς 7λ%θειας 7ναφ�ρικ� µL τ4 συνεισφ�ρ� τ3ν 7ρHα�ων �Eλλ%νων στ4ν
7ν�πτυKη κα* MK;λιKη τ�� 7νθρ:π�υ». \O δρ. Φ1ρτης, π!λιτικ8ς µη5ανικMς, εIναι κα-
θηγητ$ς τ!; Πανεπιστηµ)!υ “Akron” στ8 �O5-ι!. aE5ει διατελ1σει σ,µJ!υλ!ς στ$
NAΣA, στ$ Ford, στ$ General Motors, στ$ Boeing κ.A. \H κ. Φ1ρτη εIναι σ,µJ!υλ!ς
µ-ρκετινγκ κα@ µ1λ!ς τ6ς �Aκαδηµ)ας �EπιστηµGν τ6ς N1ας \YMρκης.

�Iδια)τερ! Lνδιαφ1ρ!ν παρ!υσι-Uει τ8 τελευταF! κεφ-λαι! τ!; JιJλ)!υ, στ8 Eπ!F!
Aναφ1ρ!νται !] AναµενMµενες LDελ)Dεις στ8 κατPφλι τ6ς ν1ας 5ιλιετ)ας: «Στ. τ;λ�ς
τ<ς τρ�της δεκαετ�ας τ�� 21�υ αI3να 7ναµ;νεται ν� πραγµατ�π�ιηθc< R 7ν;γερση
A�σεως στ4 Σελ%νη κα* ν� MπιτευHθc< πρ�σγε�ωση διαστηµ�πλ���υ στ.ν tAρη. OD πι-
θαν�τητες ν� δηµι�υργηθ��ν διαστηµικLς 7π�ικ�ες εqναι σηµαντικ;ς, Mνc3 R ταH,-
τητα γι� διαγαλαKιακ� ταK�δια 7ναµ;νεται ν� πλησι�σcη τ4ν ταH,τητα τ�� φωτ�ς.
∆ιαστηµικ� Mργ�στ�σια θ� παρ�γ�υν κα,σιµες uλες γι� πυρηνικ4 σ,ντηKη, �D ̀ π�Nες
θ� MγκλωA�fωνται σL µικρLς γυ�λινες σφαNρες µL Oδρ�γ�ν� (internal confinement).
�H κα,σιµη uλη τ�� µ;λλ�ντ�ς 7ναµ;νεται ν� εqναι R “7ντι,λη” (antimatter)», συν!-
ψ)Uει E κ. Φ1ρτης.

N-νσυ Mπ(σκα
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\O συγγραφ1ας (καθηγητ$ς στ8 πανεπιστXµι! τ6ς Πρ!Jηγκ)ας) R5ει κ,ρι! θ1µα
Rρευνας τ$ν τ!υρκικ$ ]στ!ρ)α. Παρ’ ?λ’ αfτ4 Y AντικειµενικMτητ- τ!υ κα@ Y µεθ!δι-
κMτητ- τ!υ τ8ν TδXγησαν στ$ν συγγραφ$ Cν8ς Lνδιαφ1ρ!ντ!ς JιJλ)!υ, π!O Aνα-
τρ1πει π!λλ4 Aπ’ ?σα µ15ρι σXµερα R5!υµε συνηθ)σει ν4 διαJ-U!υµε. BεJα)ως στ8
πρ8ς κρ)σιν JιJλ)! E συγγραφ1ας Aσ5!λεFται µ+ τ8ν πι8 λαµπρ8 αBGνα τ6ς �Oθωµα-
νικ6ς Afτ!κρατ!ρ)ας, π!O τ8ν Lσφρ-γισε Y πρ!σωπικMτητα τ!; Σ!υλεϊµ-ν. EIναι δ+
5αρακτηριστικM, ?τι τ8 πρ!σων,µι! «Mεγαλ�πρεπ%ς» τ!; τ8 Rδωσαν !] NEλληνες
κα@ !] EfρωπαF!ι, LνVG !] T!;ρκ!ι τ8ν gν!µ-U!υν «N�µ�θ;τη». �ADι!σηµε)ωτ!ν, ?τι
τ8ν 16!ν αBGνα !] σ!υλτ>ν!ι Rδωσαν στ$ν Kωνσταντιν!,π!λιν τ$ν παλαι4ν της αrγλη,
π!O !] τελευταF!ι αfτ!κρ-τ!ρες (Παλαι!λMγ!ι) εI5αν φ1ρει σ’ Rσ5ατη κατ-πτωσιν.
N1α κτXρια Lκτ)σθησαν τ8ν 16! αBGνα κα@ Sπερδεκαπλασ)ασαν τ8ν πληθυσµMν της,
π!,, ?ταν τ$ν κατ1λαJαν τ8 1453, µMλις �ρ)θµει 70.000 κατ!)κ!υς. Kι αfτ$ν τ$ν µε-
ταµMρφωσ)ν της σ+ µεγαλ!,π!λιν παρακ!λ!υθ!;µε στ8 JιJλ)! αfτ8 τ!; Mαντρ4ν σ+
µ)α θαυµ-σια µετ-φρασιν τ!; Γι-ννη �Aγγ1λ!υ.

2Aθαν-σι"ς K"υκ"I(στας

\H τελευτα)α πνευµατικ$ πρ!σφ!ρ4 τ!; aAγγελ!υ Φ!υριPτη, πρ@ν φ,γVη γι4 τ8
Aγ,ριστ! ταD)δι, tταν Y µελ1τη τ!υ γι4 τ8ν Aρ5αF! κωµ!δι!γρ-φ!ν E[π!λιν, σ,γ-
5ρ!ν!ν τ!; �Aριστ!φ-ν!υς. T4 ?σα γνωρ)U!µε περ@ τ!; EfπMλιδ!ς, π!O 9λλωστε δ+ν
εIναι κα@ π!λλ-, Lντα;θα συστηµατ!π!ι!;νται, δι1ρ5!νται Aπ8 τ$ν J-σαν!ν τ6ς LDα-

AΓΓEΛOΣ ΦOYPIΩTHΣ, Emπ�λις (446 - 411 π.X.)

POMΠEPT MANTPAN, �H Kαθηµεριν4 Zω4 στ4ν Kωνσταντιν�,π�-
λη τ.ν AI3να τ�� Σ�υλεϊµ�ν τ�� Mεγαλ�πρεπ��ς

4. «"kMεται Qπ"πτ-µεν"ς» (183e). – NE: «ΦεRγει πετUντας».
5. «�Ω’ γαθ4, ]ρα τ( π"ιε!ς» (189). – ΝΕ: «Καλ4 (µ"υ), κ"(τα τ(

κ-νεις» (τ:ρα)!
6. «...τ@ �@ τα!ς θριSHν (κ�πτει)» (190e). – NE: «τ% jκ"ψε / jκανε στLν

τρ(Mα».
7. «Mαιρ4τω δ3» (199). – NE: «Mαιρ4τα τ"» (παρ�τα τ�).
8. «Eqεν δ3» (204c). – NE: «aς εqναι λ"ιπ<ν» (2στω).
9. «KΩς jπ"ς εdπε!ν» (209d). – NE: «Π"Z λ4ει n λ<γ"ς».

10. «�Mετ’ Qπιmν» (220d). – NE: «πWγε ν@ φRγgη».
11. «τ"υτH τ( �ν;» (συν%Hησις) (213b). – NE: «τH εqν’ τ"Aτ";(!)»
12. «"Vκ Qφ4Sετα( µ"υ τm Mε!ρε» (214d). – NE: «δEν γλυτUνω τ%

καταM4ρισµα» / K,λ�.
13. «καH τ( δε! λ4γειν» (217c). – NE: «καH τ(  (π��) ν@ στ@ λ4ω!»
14. «τ( Tστι τ% πρfγµα;» (217c). – NE: «π"A τ% π-ει τ% πρfγµα».
15. «Oqν"ς... καH πα(δων �ν Qληθ3ς» (217e). – NE: «2Aπ% παιδH κι’ Qπ% κρασH
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µαθα(νεις τLν Qλ3θεια».
16. «µεταSZ τOν λ<γων» («ΦαNδρ�ς») (230). – NE: «π-νω στ% λ<γ" /

κ"υI4ντα».
17. «τ( σ"ι φα(νεται;» (Φ 234d). – NE: «T( / πOς σ"A φα(νεται;».
18. «ΠαAσαι πρ<ς µε καλλωπι[<µεν"ς» (236d).– NE: «Π-ψε ν@ µ"A κ"υνι4σαι».
19. «oν g�ς �ς εq, λ4γε... θαρρOν» (243e). – ΝE: «oν εqσαι αVτ%ς π"Z εqσαι,

λ4γε θαρρετ-».

AGτ� σL πρ:τη 7ν�γνωση. BεAα�ως τ� κε�µενα Aρ�θ�υν 7π. φρ�σεις καθηµερινLς
λ.H. «φερ’ εdπε!ν» (` M. Tριανταφυλλ�δης τ*ς �ν�µ�fει «7π�λιθ:µατα»).

�H γλ3σσα µας, Wσ�ι ν�µ�ι κα* ν� τ4ν περι�ρ�σ�υν σL ε�ρ�ς, π�ντα θ� Oπ�ρHcη µ;-
σα µας σ�ν σ,ν�λ� κα* 2τσι θ� Mκφρ�fεται.

K. Kαρµιρ-ντ["ς
BιIλι"γραφ(α:

1. «Πλ�των�ς ∆ι�λ�γ�ι», Mκδ. ZαHαρ�π�,λ�υ 1939.
2. Πλ�των, «Συµπ�σι�ν», Mκδ. K�κτ�ς.

ντλητικ6ς κριτικ6ς κα@ δ)δ!νται εBς τ8ν AναγνPστην Sπ8 µ!ρφ$ν κατασταλ-γµατ!ς
τ6ς !fσ)ας. BεJα)ως κι LδG, ?πως 9λλως τε κα@ εBς ?λα τ4 Rργα τ!; aAγγελ!υ Φ!υ-
ριPτη, E AναγνPστης πρ1πει ν4 εIναι LπαρκXς· ~τ!ι ν4 µ$ εIναι 9µ!ιρ!ς παιδε)ας. Kα@
τ!;τ!, διMτι E συγγραφεOς θεωρεF δεδ!µ1νη τ$ν γνGσιν τGν ]στ!ρικGν γεγ!νMτων,
?πως κα@ τ!Oς πρωταγωνιστ-ς των !Bκε)!υς εBς τ8ν Aπ!δ1κτην τ!; π!νXµατMς τ!υ.
∆ι’ � κα@ 9ρ5εται τ!; λMγ!υ Aπ8 τ8 κρ)σιµ!ν γι4 LκεFν!ν «δι4 τα;τα». EBς µ)αν Lπ!-
5X, ?π!υ συνυπ6ρDαν τρεFς µεγ-λ!ι κωµωδι!γρ-φ!ι, E KρατFν!ς, E �Aριστ!φ-νης κα@
E E[π!λις, εIναι ε[λ!γ!ν ν4 διερευνGνται τ4 αrτια τ6ς Aναπτ,Dεως τ!; θεατρικ!;
αfτ!; εrδ!υς, ?πως κα@ µ!ιρα)α εIναι Y µεταD, των αBσθητικ$ κα@ θεµατ!λ!γικ$ σ,-
γκρισις. Afτ8 τ8 τρα5O κα@ Lπ)µ!5θ!ν Rργ!ν φ1ρει σ+ αrσι!ν π1ρας E µεταστ-ς, Aπ!-
δ)δων τ4 τ!; Kα)σαρ!ς τVG Kα)σαρι. �Aπ8 τ$ν θεµατ!λ!γ)α τGν κωµ�ωδιGν, Aλλ4 κα@
γι4 λMγ!υς πρ!σωπικ6ς Aντιθ1σεως πρ8ς τ8ν �Aριστ!φ-νη, E E[π!λις παρ!υσι-Uε-
ται περισσMτερ!ν εfπατρ)δης κα@ Sπ1ρµα5!ς τ6ς �Aθηναϊκ6ς Yγεµ!ν)ας. Xωρ@ς TστM-
σ!ν αfτ8 ν4 τ!; Aπαγ!ρε,Vη ν4 διακωµωδV6 τ4 κακGς κε)µενα τ6ς τGν �Aθηνα)ων
π!λιτε)ας Aλλ4 κα@ τ!Oς π!λιτικ!,ς της, π!O δ+ν εIναι πι4 τ)π!τε 9λλ! παρ4 καρι-
κατ!;ρες τGν 9λλ!τε πανελλXνιας Aλλ4 κα@ παγκMσµιας LµJελε)ας π!λιτικGν AνδρGν,
!] Eπ!F!ι Aγλ-ισαν τ$ν πMλιν. ΣαφGς πι8 Aγαπητ8ς Aπ8 τ8ν �Aριστ!φ-νη E E[π!-
λ)ς Rµεινε γι4 τ!Oς Lπιγεν!µ1ν!υς µι4 Aγαθ$ Aν-µνησις, rσως διMτι τ4 γραπτ- τ!υ δ+ν
Aφ)σταντ! τGν πρ-DεPν τ!υ. Πρ@ν κλε)σωµε τ8 παρ8ν σηµε)ωµα, θ4 ~θελα ν4 Aνα-
φερθG κα@ εBς τ8ν πρMλ!γ!ν τ!; «EfπMλιδ!ς», ?π!υ E T-κης Bαλ1ρης παρ!υσι-Uει
π1ραν Aπ8 τ8ν Cλλην!κεντρικPτατ!ν κα@ Aκ1ραι!ν Lρευνητ$ν aAγγελ!ν Φ!υριPτην
κα@ µι4 σειρ4ν Aπ8 δυσ!)ωνες πνευµατικ+ς σκ1ψεις, !] Eπ!Fες δυστυ5Gς Lπαληθε,!-
νται καθηµερινGς. �Eν κατακλεFδι E «E[π!λις» τ!; µακαρ)τη πι4 aAγγελ!υ Φ!υ-
ριPτη µ>ς µαθα)νει π!λλ-, J-U!ντας τ8 µυαλM µας ν4 κ-νVη τ!Oς Aπαρα)τητ!υς ]στ!-
ρικ!Oς συνειρµ!,ς.

ΓιOργ"ς Πετρ<π"υλ"ς
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