ΣTO TEYXOΣ AYTO:
Mηνια!ο Περιοδικ%

Kυδαθηνα(ων 29, Πλ-κα
105 58 2Aθ3να.
Tηλ4φωνα: 3223957, 9841655.
Tηλεοµοι<τυπος: 3314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
Hλεκτρονικ$ Aλληλογραφ)α:
davlos@otenet.gr
•
T@ Γραφε!α τοA «∆» λειτουργοAν
πρωινEς Fρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν- (καH Σ-IIατο).
•
KIδρυτLς-2Iδιοκτ3της2Eκδ<της-∆ιευθυντ3ς:
∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
2Aχιλλ4ως - MουσOν 51
Παλαι% Φ-ληρο.
•
Παραγωγ3:
PRESS LINE
M-γερ 11, 2Aθ3να, τηλ.: 5225.479.
•
• Tιµ3 QντιτRπου: 1.500 δρχ.
• ∆ωδεκ-µηνη συνδροµ3: 14.000 δρχ.
• 2OργανισµOν κ.λπ.: 20.000 δρχ.
• ΦοιτητOν: 10.000 δρχ.
• 2EξωτερικοA: 80 δολλ. HΠA.
• KH συνδροµL καταI-λλεται
κατ@ τLν Tγγραφ3.
• KH συνδροµL QνανεUνεται
αVτοµ-τως µετ@ τLν λ3ξη τοA
12µ3νου. ∆ιακοπL τWς συνδροµWς
γ(νεται µ<νον κατ<πιν
τηλεφων3µατος τοA Tνδιαφεροµ4νου.
•
∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•
T@ χειρ<γραφα δEν Tπιστρ4φονται.
•
XOλες οY συνεργασ(ες καH τ@
ταχυδροµικ@ TµI-σµατα στL διεRθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, MουσOν 51
175 62, Π. Φ-ληρο, 2Aθ3να.
•
ΠαρακαλοAνται οY συνδροµητEς
ποZ Qλλ-ζουν διεRθυνση, ν@ τ%
γνωστοποιοAν στ% περιοδικ<.
•
2AπαγορεRεται \ Tν ]λ^ω _ Tν µ4ρει
Qναδηµοσ(ευση _ Qναµετ-δοση
καθ’ οYονδ3ποτε τρ<πον
δηµοσιευµ-των τοA «∆αυλοA»
χωρHς τLν γραπτL aδεια τοA Tκδ<τη.

ΣEΛIΣ 13712:
T ν γιορτ σω;

∆.I.Λ.
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ΣΠ. ΠAPAΣKEYAΣ, A.Σ. APΣENHΣ – Σ.ΠAN, Γ.
KΩNΣTANTAKOΠOY-ΛOΣ, ∆. MΠEXPAKHΣ, ∆ρ. A.
ΛYPAKOΣ,E. MΠAPMΠAΓIANNI∆HΣ, Γ. KIPKINEZOΣ.
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Θεοκρατα κα* Φ,ση
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-Ως τ. 2006 τ 2ργα στ.ν Παρθεν3να
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
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AΘANAΣIOΣ ∆AP∆OYMΠAΣ
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∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
ΣEΛIΣ 13753:
T 7νθελληνικ κεµενα το Xρυσοστµου
ΣTAYPOΣ BAΣ∆EKHΣ
ΣEΛIΣ 13757:
O προεπαναστατικ.ς Fλληνικ.ς τ,πος στ4ν EGρ:πη
∆HM. Γ. ΠAΠAΪΩANNOY
ΣEΛIΣ 13769:
H 7ρχαιολογικ4 παρουσα στ.ν EIρηνικ.
NIK. ΣT. AΣΠIΩTHΣ
ΣEΛIΣ 13777:
«Yλιστ;ς» κα* «Iδεαλιστ;ς» 8Eλληνες φιλσοφοι
∆ρ. δρ. A. KOBATΣHΣ - I. KYΠAPIΣΣOΣ - ∆HM. I.
ΛAMΠPOY
ΣEΛIΣ 13782:
Yποδεξεις γι τ4ν παιδεα τ3ν Oµογεν3ν
ΘEO∆ΩPOΣ A. ΛYPAΣ
ΣEΛIΣ 13787:
NεοελληνικLς Mκφρ σεις σL 7ρχαNα κεµενα
KΩN. KAPMIPANTZOΣ
MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ.
13729 • AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 13751 • O KAΛAΘOΣ
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T( ν@ γιορτ-σω;
O Oπογραφµενος γενν%θηκα MκεN ποP στ4ν QAρχαιτητα Oπ<ρχε R πλις - κρ τος τ<ς
QEρεσο (συγκεκριµ;να σ’ Uναν οIκισµ της, πο,, Wπως κα* τ. κ;ντρο «QEρεσς», φ;ρει
7κµη κα* σ%µερα τ. παν ρχαιο πελασγοελληνικ. Xνοµα «X,δηρα»). Στ%ν πλιν - κρ τος τ<ς QEρεσο τουλ χιστον Mδ3 κα* 2.700 χρνια κα* στ4 συν;χεια Mπ* Kλασσικ<ς,
Eλληνιστικ<ς κα* Pωµαϊκ<ς περιδου Oπ<ρχαν πρυτανεNο µL πρυτ νεις («πρτανις»
στ4ν ΛεσAιακ4 δι λεκτο), Aουλ% («Aλλα»), θ;ατρο 4.000 θ;σεων (πρ_γµα ποP σηµανει, Wτι Wλος ` «κινο,µενος» πληθυσµ.ς Aρισκταν στ. πνευµατικ. Mππεδο Fν.ς θεατρφιλου κοινο), κτ%ρια, ναο* κα* γλυπτ 7ριστουργ%µατα, ποP κα* µνο τ θλιAερ
λεψαν τους ποP σ:θηκαν 7π. τ4ν µανα το δογµατισµο - σκοταδισµο bν δc< κανε*ς
σ%µερα, θ αIσθανθc< µειονεκτικ γι τ. πολιτιστικ. - καλλιτεχνικ. Mππεδο τ<ς Mποχ<ς
µας, MπιγραφLς µL νµους, συνθ<κες κα* διατ γµατα ποP dς πολιτικ.ς λγος OπερAανουν κατ πολP τ4ν σηµεριν4 µωρολογα τ<ς πολιτικ<ς, 7κµ4 οIκονοµικ4 ποP ν Mπιτρ;πcη στ4ν µικρ4ν αGτ4 πλιν - κρ τος ν ναυπηγc< κατ καιροPς στ.ν (κατεστραµµ;νο σ%µερα) λιµ;να της µ;χρι κα* 20 τρι%ρεις· κα* Wλα αGτ µαζ* µL πνευµατικ4 παρ δοση τ;τοια, gστε ν ξεφυτρ:σουν µ;σα 7π. τ.ν τοπικ. πολιτισµ της µα Σαπφh R QEρεσα τ.ν 7ο αI. π.X., Uνας Θεφραστος ` QEρ;σιος τ.ν 4ο αI. π.X. (` δι δοχος το QAριστοτ;λους στ4 διε,θυνση τ<ς Φιλοσοφικ<ς Σχολ<ς το Λυκεου τ3ν QAθην3ν), Uνας Φανας (σηµαντικ:τατος µαθητ4ς το QAριστοτ;λους, πολυγραφ:τατος συγγραφεPς το 4ου
αI. π.X.) κ.λπ.
O Oπογραφµενος, Wταν γενν%θηκα – 17 αI3νες µετ τ4ν kγρια καταστροφ4 το
Eλληνικο Πολιτισµο 7π. τ.ν θρησκευτικ. φανατισµ – στν «∆<µο QEρεσο» (2τσι
lνοµ σθηκε σ%µερα) Mγh κα* οD συνδηµτες µου Xχι µνο δLν ξ;ραµε τποτε γι πρυτανεNο, Aουλ%, θ;ατρο, 7ρχιτεκτονικ%, γλυπτικ%, λυρικ4 ποηση, πολιτικ. λγο, φιλοσοφα κ.λπ., 7λλ οmτε κν οD λ;ξεις αGτLς Oπ<ρχαν στ. λεξιλγι µας (στ4ν πραγµατικτητα – κα* τοτο τ. καταθ;τω dς προσωπικ4 µαρτυρα – µνο στοιχειωδ3ς nµασταν
Dκανο* ν συνεννοηθοµε µεταξ, µας δι το καθοµιλουµ;νου ττε MκεN λγου). Σ’ W,τι
7φορ_ στ4ν Σαπφ:, δLν ξ;ραµε τ oταν (p τ. πολP ν τ4ν ξ;ραµε dς 2νοχη τ<ς τρισ θλιας συκοφαντας το σκοταδισµο, δηλ. dς «λεσAα»), σ’ W,τι 7φορ_ στ.ν Θεφραστο,
αGτ.ν τ.ν θεωρο,σαµε σν κ ποιον, µακαρτη τ:ρα, ποP κ ποιος νονς του, Fλληνζων
δ σκαλος, τ.ν εqχε Aαπτσει 2τσι κα* σ’ W,τι 7φορc_ στ.ν Φανα, δ;ν εrχαµε κν 7κο,σει
αGτ4 τ4 λ;ξη, p, bν κ ποιος τ4ν εqχε 7κο,σει, nξερε Wτι Mπρκειτο γι κ ποιον «εIδωλολ τρη».
QEφ;τος διαν,ουµε τ. 2τος µι_ς 2000στ<ς Mπετεου, δηλαδ4 τ<ς χριστιανικ<ς περιδου
τ<ς Iστορας, ποP εqναι προφαν3ς Uνας Fορτασµ.ς το Xριστιανισµο (` Bουδισµς, `
Tαοϊσµς, τ. QIσλµ κ.λπ. δLν 2χουν γι Mφ;τος ν γιορτ σουν τποτε, κα* bν κ νουν κ ποιες Mκδηλ:σεις, θυµζουν τοPς 7πρσκλητους φτωχοPς Mπισκ;πτες τ3ν παλαι3ν γ µων,
ποP «κλλαγαν» κι αGτο* στν γαµ%λιο συρτ. p φαγοπτι). KαταλαAανω τ.ν P3σσο, τ.ν
Γερµαν, τ.ν tAγγλο, τ.ν Γ λλο, τ.ν QAµερικαν, τ.ν AGστραλ, ποP γιορτ ζουν. QEγh
Wµως, ` γεννηθε*ς στ. ∆<µο QEρεσο 7π. προγνους προαι:νιους QEρ;σιους πολτες, δLν
καταλαAανω ποι millennium (R ξ;νη αGτ4 λ;ξη εqναι πολP ταιριαστ4 Mδ3) ν γιορτ σω.

∆.I.Λ.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
KO eλληνικ%ς eξ-κτινος QστLρ καH \ τετρακτZς
Aγαπητ+ κ,ριε Λ-µπρου,
Aν1γνωσα µετ4 προσοχ6ς τ8 9ρθρον το; φ)λου κ. K. Γεωργαν>: «T FAραϊκ εqναι Fλληνικ », ?που κα@ Aναφ1ρεται εBς τ8ν Cξ-κτινον
Aστ1ρα, E EποFος σαφGς δ+ν εIναι τ8 CJραϊκ8ν
LθνMσηµον. NOπως κα@ E συγγραφεOς το;
9ρθρου Aναφ1ρει, πρMκειται δι4 τ8 CλληνικPτατον σ,µJολον τ6ς διπλ6ς τετρακτ,ος το;
Eµπεδοκλ1ους, Qτις AποτελεFται Lκ τGν δ,ο
Aντεστραµµ1νων dσοπλεRρων τριγPνων, τ4
EποFα συµπλ1κονται µεταξ, των. Tο;το Rχει τ$ν
διπλ6ν σηµασ)αν το; πνευµατικο; κα@ το; Sλικο; τριγPνου. Tο; µ+ν πρPτου µ+ τ$ν κορυφ$ν
πρ8ς τ4 9νω, το; δ+ δευτ1ρου µ+ τ$ν κορυφ$ν
πρ8ς τ4 κ-τω. NOπως κα@ E συγγραφεOς Aναφ1ρει, τ8 BσMπλευρον τρ)γωνον Aναφ1ρεται εBς τ8
θεFον, τ8 EποFον Tς µον4ς παρουσι-ζεται Lν τV6
τριαδικMτητι, Rχον τ$ν JαθεFαν Aλληγορ)αν τGν
τριGν πρωταρχικGν νMµων τ6ς δηµιουργ)ας,
δηλ. Eν1ργεια - K)νησις - ZωX. Eπ@ πλ1ον δ+
δηµιουργεFται Y τρι-δα Lκ το; 1+2, Rνθα 1 τ8
9ρρεν, 2 τ8 θ6λυ, τ4 EποFα δ)δουν τ$ν Lξ1λιξιν

κα@ α[ξησιν 3. \H ]ερ4 τετρακτOς το; ΠυθαγMρου σ,γκειται Lκ τGν AριθµGν 1+2+3+4 = 10, E
EποFος Aριθµ8ς εIναι τ6ς τελειMτητος το; θε)ου,
κα@ 1+0 = 1 δ)δει π-λιν τ$ν Aρχικ$ν µον-δα. T8
4 εIναι Y Lξ1λιξις τGν µορφGν. Γνωστ8ν ?τι τ8 4
δ+ν Eρ)ζει κα@ δι4 τ$ν
Γεωµετρ)αν `να Lπ)πεδον, Tς τ8 3, συµJολ)ζει πλ1ον τ4ς τρεFς Jασικ4ς διαστ-σεις το;
χPρου, Tς εBς τ8 σχ6µα
φα)νεται:
T8 Aντεστραµµ1νον τρ)γωνον
συµJολ)ζει τ$ν
θε)αν Lπ1µJασιν
Lπ@ τ6ς δηµιουργ)ας κα@ συµπλ1κεται Tς: ➡
aEνθα κα@ Aπ8
τ4ς bξ κορυφ4ς

KH πρ<ταση τοA Γ. ΓεµιστοA - Πλ3θωνος
γι@ τLν σωτηρ(α τοA κρ-τους κ.a. τιν@
QAξιτιµε κ. διευθυντ ,
QAν;γνωσα τ. Mνδιαφ;ρον kρθρο το συνεργ τη σας κ. QAθανασου
KουκοAστα µL ττλο «O Kατατρεγµ.ς τ3ν Eλλ%νων στ. uστερο Bυζ ντιο κα* ` Πλ,θων. – H πρ:τη νοσταλγα τ<ς QAρχαιτητας», ποP
δηµοσιε,θηκε στ. 2γκριτο περιοδικ σας, τεχ. 214, QOκτ:Aριος 1999,
σσ. 13523-529. yAς µο Mπιτραπc< µα παρ;µAαση, 7φο ` συγγραφ;ας
7ναφ;ρεται στ. Xνοµ µου (σ. 13528) κα* σL σχετικ4 Mργασα µου, στ4ν
`ποα παραπ;µπει. OD χαρακτηρισµο* τοPς `ποους, Wπως γρ φει `
7ρθρογρ φος, 7ποδδω στ.ν Γεµιστ, δLν 7ν%κουν σL Mµ;να, Wπως θ
µπορc< ν παρατηρ%σcη κ θε κριτικ.ς 7ναγν:στης, οD χαρακτηρισµο*
Mδθησαν 7π. πλεστους Mρευνητ;ς, Wπως παραπ;µπω στ*ς σσ. 74-75
(παραποµπLς 49-59) στ 7ντστοιχα 2ργα. QAπ. πλευρ_ς µου 7ναφ;ρω
▲
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Rχοµεν π-ντοτε τ$ν διαρκ6 Aντιστοιχ)αν πνευµατικMν - SλικMν, δηλ. κα@ τ4 δ,ο εIναι CνιαFα.
EBς τ8 µ1σον δηµιουργεFται τ8 κανονικ8ν Cξ-γωνον, µ+ ?λην τ$ν µεγ-λην σηµασ)αν το; 6.
Kατ4 τ8ν NικMµαχον AποτελεF «µορφ4ν τ<ς µορφ<ς» κα@ εIναι E µMνος Aριθµ8ς προσηρµοσµ1νος
εBς τ$ν ψυχ$ν κα@ τ$ν καθαρ4ν `νωσιν τGν
µερGν το; Σ,µπαντος. T8 `ξ σηµα)νει Aγαθοεργ)αν, εBρXνην, Sγιε)αν κα@ AλXθειαν. O] ΠυθαγMρειοι τ$ν eνMµαζον «τελεωσιν τ3ν µερ3ν».
Σχηµατ)ζεται κατMπιν πολλαπλασιασµο; το;
πρPτου περιττο; κα@ πρPτου Aρτ)ου 2x3 = 6 κα@
λMγVω τ6ς συµµετρ)ας Eµοι-ζει πρ8ς τ$ν `νωσιν
το; 9ρρενος µ+ τ8 θ6λυ.

EBς τ8 µ1σον τ6ς διπλ6ς τετρακτ,ος δηµιουργεFται `τερον σηµεFον, τ8 `Jδοµον, Rνθα τ8 7
εIναι E Bσχυρ8ς AριθµMς. O] ΠυθαγMρειοι τ$ν
eνMµαζον «}γαν», «θεαν» κα) «σεπτ%ν». EIναι
γνωστ8ς κα@ Tς «φυλακικς», διMτι ο] Cπτ4
πλαν6ται κατευθ,νουν κα@ Eδηγο;ν τ8 Σ,µπαν.
Afτ4 τ4 gλFγα, δι4 ν4 γνωρ)σωµεν τ$ν LθνικXν µας κληρονοµ)αν.
Mετ4 τιµ6ς

Σπυρ(δων Παρασκευfς

Kαθηγητ$ς Πανεπιστηµ)ου AθηνGν

KH φρ-ση τοA 2Aρχιµ3δη «∆<ς µοι πgf στO...»
µ)α παραλλαγX: «∆Mς µιν πV> στG κα@ τ4ν γ>ν
κινG». EπειδX Sπ-ρχει κ-ποια δι1νεξη σχετικ4
µ+ τ8 Sπ8 το; AρχιµXδη ρηθ1ν, θ4 σ>ς παρακαλο;σα θερµGς γι4 τ$ν δικX σας LξXγηση
(rσως Rτσι Yσυχ-σουν κ-πως τ4 πνε,µατα). Θ4
tταν εfπρMσδεκτη µ)α Aπ-ντηση Lκ µ1ρους το;
περιοδικο; σας (το; καλ,τερου ποO κυκλοφMρησε ποτ+ στ$ν \Eλλ-δα).
Φιλικ4

A.Σ. 2Aρσ4νης

Alvin, Texas, HΠA

▲

K,ριε διευθυντ-,
ΣτM τε;χος 212-213 (A[γ. - Σεπτ. ’99), σελ)δες
13409-13410, στ$ στXλη «O] ΓεννXτορες το; ΠαγκMσµιου Πολιτισµο;. – AρχιµXδης», E συγγραφ1ας το; 9ρθρου κ. Σαρ-ντος Π4ν τελειPνει
µ+ τ$ν δι-σηµη φρ-ση «∆Mς µοι πV> στG κα@ τ4ν
γ>ν κινG». Σ,µφωνα µ+ τ8 µοναδικ8 χειρMγραφο στ$ν JιJλιοθXκη το; Bατικανο; Y φρ-ση
εIναι: «∆Mς µοι πο; στG κα@ κινG τ$ν γ6ν». E4ν
E AρχιµXδης µιλο;σε τ$ν ∆ωρικ$ν, τMτε θ4 Rλεγε: «∆Mς µοι πV> στG κα@ τ4ν γ>ν κιν-σω». aAλλη

(σ. 76), Wτι «οD Iδ;ες το Γεµιστο εqναι 7πτοκες τ3ν Mπικρατουσ3ν
πολιτικ3ν, κοινωνικ3ν, οIκονοµικ3ν, {θικ3ν, θρησκευτικ3ν, τεχνικ3ν
κα* θεσµικ3ν συνθηκ3ν τ<ς Mποχ<ς του κα* προεAλ%θησαν, γι ν δ:σουν τ4ν πρ;πουσα λ,ση στ4 δι ρθρωση κα* λειτουργα τ<ς οIκονοµουµ;νης κοινωνας το ∆εσποτ του. O πολυ|στωρ το Mυστρ_ γνωρζει Mκ το σ,νεγγυς τ προAλ%µατα το κρ τους κα* προσπαθεN µL τ*ς
µεταρρυθµσεις ποP προτενει ν δ:σcη Uνα ν;ο συνολικ. κοινωνικ. κα*
διοικητικ. σ,στηµα, µL τ. `ποNο, Wπως ` rδιος Mπρ;σAευε, θ oταν δυνατ. ν Mπιστρατευθον φυσιολογικ κα* `µαλ Wλες οD δυν µεις το
τπου σL µα συνεχ< κα* Mπωφελ< προσπ θεια γι τ4ν πλ;ον παραγωγικ4 7ξιοποηση Wλων τ3ν γεωργικ3ν Mκτ σεων τ<ς χ:ρας, οuτως gστε
ν Mπιτευχθc< R αmξηση τ3ν πρων της κα* στ4 συν;χεια R Mξασφ λιση
αGταρκεας».
8Oσον 7φορc_ στοPς λγους ποP dδ%γησαν τ.ν Γεµιστ. στ4 διατ,πωση τ3ν δ,ο συµAουλευτικ3ν κα* στ4 συγγραφ4 το 2ργου «Nµοι», bς
▲
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Σηµε(ωση τοA κ. Σαρ-ντου Παν%ς
K,ριε διευθυντ ,
QAν;γνωσα τ4ν Mπιστολ4 το κ. A.Σ. QAρσ;νη, στ.ν `ποNο 2χω ν 7παντ%σω τ Fξ<ς:
1. H περφηµη κα* οGχ* 7A σιµη φρ ση το QAρχιµ%δους «δ<ς µοι πgf στO καH τ@ν γfν κινO» (κατ’ kλλους
«κιν3σω») Mλ;χθη, Wταν ` µουσληπτος µαθηµατικ.ς κα* µηχανικ.ς 7νεκ λυψε κα* διετ,πωσε τ*ς 7ρχLς
τ3ν µοχλ3ν· περιεχετο δL στ%ν «Περ* ζυγ3ν» πραγµατεα του, ποP 7ποτελοσε µ;ρος το «Mηχανικ »
n «ΣτοιχεNα Mηχανικ3ν» 2ργου του, τ. `ποNο 7πωλ;σθη. Περ* αGτο µ_ς πληροφορεN ` Π ππος ` QAλεξανδρε,ς (3ος - 4ος αI. µ.X.), ποP λ;γει τ Fξ<ς: «∆ι<τι Qπεδε(χθη στ% “Περ( ζυγOν” jργον τοA 2Aρχιµ3δους... ΣτLν kδια πραγµατε(α lπ-γεται καH \ θεωρ(α περH τWς κιν3σεως δοθ4ντος I-ρους δι@ δοθε(σης δυν-µεως, καθmς καH n περ(φηµος dσχυρισµ<ς, ]τι oν lπWρχε σηµε!ον στηρ(ξεως Tκτ%ς τWς ΓWς, θ@ µποροAσε
ν@ τLν µετακιν3σgη...». T4ν φρ ση αGτ4 το Συρακουσου τ4ν µεταφ;ρουν οD µεταγεν;στεροι µL δι φορες
παραλλαγ;ς, Wπως:
«πgf IO καH τ@ν γfν κινO» (Συµπλκιος)· p
«πgf IO καH Qριστ(ωνι (= µL µοχλ) τ@ν γfν πfσαν κιν3σω»· p
«XOπgα IO καH τ@ν χθ<να σαλεRσω» (Tζ;τζης)· p
«εd γWν εqχεν eτ4ραν, Tκ(νησεν oν ταRτην µεταI@ς εdς Tκε(νην» (Πλο,ταρχος)· κα*
«χωρ(ον grτει (= ζητοσε) sς eαυτ%ν QντιταλαντεRσων ]λtη τgW γgW» (QEπσκοπος Συν;σιος).
Mετ τιµ<ς

Σαρ-ντος Π@ν

XYποπτος «προγραµµατισµ<ς» γι@ τ% να% τοA 2Eπικουρε(ου
K,ριε διευθυντ-,
Σ>ς Aπευθ,νω τ$ν παρο;σα, γι4 ν4 σ>ς Lπισηµ-νω τ4 τρ1χοντα σχετικ4 µ+ τ@ς Lπικ)νδυνες
διαθ1σεις Tρισµ1νων Sπευθ,νων το; \Yπουργε)ου Πολιτισµο; γι4 τ8ν να8 το; Eπικουρε)ου
AπMλλωνος στ$ν κοινMτητα Σκληρο; Mεσση-

ν)ας.
Συγκεκριµ1να, LδG κα@ Aρκετ8 καιρM «ψιθυρ)ζεται», ?τι τ8 Rργο αfτ8 το; Iκτ)νου κινδυνε,ει (Aπ8 τ$ν δι-Jρωση το; Lδ-φους) κα@ ?τι
εIναι AναγκαFο ν4 γ)νουν LπεµJ-σεις γι4 τ$ν
δι-σωσX του. Φυσικ-, L4ν πρ-γµατι εIναι Rτσι,

µ_ς Mπιτραπ~< ν διατυπ:σουµε τ*ς παρακ τω σκ;ψεις. T4ν ξ,τητα τ<ς
2ριδος Hσυχαστ3ν κα* Bαρλαµ δLν 2ζησε φυσικ ` rδιος, γν:ρισε Wµως
τ. κεντρικ της σηµεNο, τ4 διαστολ4 δηλαδ4 µεταξP οGσας κα* Mνεργει3ν, «Oπερκειµ;νης» κα «Oφεµ;νων» θεοτ%των (Θ. Nικολ ου, «AD περ*
πολιτεας κα* δικαου Iδ;αι το Γ. Γεµιστο - Πλ%θωνος», BραAεNον QAκαδηµας QAθην3ν. Θεσσαλονκη 1974, σ. 42-44). Στ. φλ;γον πρAληµα τ<ς
σωτηρας το κινδυνε,οντος κρ τους προσπαθεN ν Aρc< µι λ,ση, ποP
7φσταται τσο 7π. τ4ν στροφ4 πρ.ς τ4 ∆,ση, Wσο κα* 7π. τ4ν Iδ;α συµπ%ξεως QOρθοδξου Kρ τους Oπ. ξενικ4 κατοχ4 p συναγερµο Wλων
τ3ν ρθοδξων λα3ν τ<ς QAνατολ<ς. Φανεται, Wτι R λ,ση 7νευρσκεται
στ4ν πολιτειακ4 7ναδι ρθρωση τ<ς κοινωνας κα* στ4ν στεν:τερη σ,νδεσ% της πρ.ς τ4ν Kλασσικ4 QAρχαιτητα: «µ;χρι δ’ bν οuτως 2χωµεν, dς
2χοµεν, οmτ’ εI λατνοις `µολογ%σοµεν, οmτ’ εI οDστισινον 7νθρ:πων,
σωθεηµεν kν» (Γεωργου Γεµιστο, «Πρ.ς τ. OπLρ το λατινικο δγµατος AιAλον», Patrologia Graeca, 160, στ. 980 c).
▲
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θ4 tταν παρ-λογο ν4 Rχη κανε@ς Lπιφυλ-ξεις.
NOµως τ8 πιθανPτερο εIναι ν4 πρMκειται γι4 `να
καλοστηµ1νο σχ1διο Lξαφ-νισης το; περ)λαµπρου µνηµε)ου, συµπ1ρασµα ποO προκ,πτει
Aπ8 τ4 παρακ-τω στοιχεFα:
1. O] «LπεµJ-σεις», στ@ς EποFες Aναφ1ρονται
ο] «εBδικο)», εIναι στ$ν οfσ)α «... δι λυση 9ς τ
θεµ;λια...» (Lφηµ. «Θ-ρρος», 26/6/97).
2. M+ τοOς πι8 αBσιMδοξους SπολογισµοOς τ8
Rργο στερ1ωσης κα@ συντXρησης το; ναο; θ4
κρατXσVη 15 χρMνια, LνG E καθηγητ$ς κ. Λαµπρινουδ-κης LκτιµV>, ?τι θ4 χρειαστο;ν 30 χρMνια! («Θ-ρρος», 27/6/97). aEτσι, ?ταν Aναζητηθο;ν εfθ,νες...
3. Γι4 πρPτη φορ4 στ4 χρονικ- του τ8 Kεντρικ8 Aρχαιολογικ8 ΣυµJο,λιο δ1χθηκε AκMµα κα@ τ$ν καταστροφ$ Cν8ς µ1ρους το; µνηµε)ου, «προκειµ;νου ν σωθc< τ. Oπλοιπο»
(«Θ-ρρος», 27/6/97, «T4 N1α», 25/6/97). B1Jαια
τ8 πMσα θ4 θυσι-σουν κα@ πMσα θ4 σPσουν δ+ν
διευκριν)ζεται.
4. O] Sπε,θυνοι AρχαιολMγοι κα@ µηχανικο),
ποO παραJρ1θηκαν σ+ συν1δριο τ8ν Iο,νιο το;
1997, δ1χτηκαν πwς τ8 Lγχε)ρηµα εIναι τ8 πι8
δ,σκολο, τ8 πι8 λεπτ8 κα@ τ8 πι8 σ,νθετο «σωστικM» ποO LπιχειρεFται στ$ν \Eλλ-δα, λ1γοντας
πwς µπροστ- του «τ. 7ναστυλωτικ. πρAληµα
τ3ν µνηµεων τ<ς QAκροπλεως µοι ζει παιχνιδ κι» («Θ-ρρος», 27/6/97).
5. NOλοι στ8 rδιο συν1δριο συµφPνησαν πPς,
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xν δ+ν Lξασφαλιστο;ν ?λες ο] προϋποθ1σεις,
(κονδ,λια, προσλXψεις προσωπικο;, µηχανXµατα, Aπαιτο,µενοι χGροι κ.λπ.), «εqναι καλ,τερο ν µ4ν ξεκιν%σcη τ. 2ργο τ<ς δι λυσης Wλου
το ναο, γιατ θ κινδ,νευε ν µ4ν ξαναστηθc<
ποτ;» («Θ-ρρος», 27/6/97). MXπως πρMκειται
γι4 κρ)ση εBλικρ)νειας;
6. NEνα µ6να περ)που µετ4 τ$ν πρPτη δηµοσ)ευση στ8ν τοπικ8 τ,πο γι4 τ4 παραπ-νω σχ1δια Lµφαν)στηκε σ+ συν1ντευξη τ,που E νεοϊδρυθε)ς (27/11/96) «NOµιλος Φ)λων Nαο; Eπικο,ρειου AπMλλωνα», µ+ σκοπ8 κατ4 δXλωση
το; προ1δρου κ. TζιJ)σκου, ν4 «παρ;µA~~η στ*ς
}ρµδιες Oπηρεσες το Yπουργεου Πολιτισµο, gστε ν γνουν συντονισµ;νες προσπ θειες 7ναστ,λωσης» («Θ-ρρος» 12/7/97), δ)νοντας κατ’ αfτM τ8ν τρMπο τ$ν «Rγκριση» τ6ς
κοιν6ς γνPµης Aλλ4 κα@ τ$ν χροι4 το; Lπε)γοντος. M-λιστα στοOς σκοποOς το; Eµ)λου Aναφ1ρεται καθαρ-: «... R Mπιτ χυνση τ3ν Mργασι3ν
συντ%ρησης κα* 7ν δειξ%ς του». Πρ8ς τ) τMση
Jιασ,νη; ∆υMµισυ χιλιετ)ες Aπ8 τ$ν κατασκευX
του Y ξαφνικ$ Jιασ,νη εIναι τουλ-χιστο {ποπτη. Afτ$ τ$ στιγµ$ µ-λιστα ο] Lργασ)ες Rχουν
ξεκινXσει, καθwς εIχε διαJεJαιPσει E πρMεδρος
τ6ς Aρχαιολογικ6ς Eπιτροπ6ς Aποκατ-στασης το; Eπικο,ρειου AπMλλωνα Γι-ννης Tζεδ-κης (Lφηµ. «Σηµα)α», 12/10/99).
7. T8 µεγ-λο οBκονοµικ8 µ1γεθος ποO Rχει σχ1ση µ+ τ8 Rργο, 6 δ)ς («Σηµα)α», 12/10/99), καθwς

Γι τ. σκοπ. αGτ. φρονεN, Wτι ` καταλληλτερος τπος ποP µπορεN
ν Aρc< 2δαφος R διδασκαλα του εqναι R Πελοπννησος κα* Iδιατερα
` Mυστρ_ς κα* R περιοχ4 τ<ς M νης. QEκεN R χριστιανικ4 θρησκεα
εqχε µλις τ.ν 9ο αI3να Mπικρατ%σει (Kωνσταντνου Πορφυρογενν%του,
De administrando Imperio, ed. G. Moravcsik et R.J. H. Jenkins, Budapest
1949, 236-37), κα* ` Γεµιστ.ς θεωροσε τοPς Πελοποννησους περισστερο 8Eλληνες 7π. τοPς Oπολοπους (Σπ. Λ µπρου, «Παλαιολγεια
κα* Πελοποννησιακ », τµ. Γ´, 247, 10-15). K τω 7π. τ. πρNσµα αGτ.
θ πρ;πει ν Mντ ξουµε, νοµζω, κα* τ4 φρ ση ποP 7πευθ,νει πρ.ς τ.ν
Mανου4λ περ* τ<ς Fλληνικτητος τ<ς Πελοπονν%σου (Σπ. Λ µπρου,
«Παλαιολγεια κα* Πελοποννησιακ », τµ. Γ´, 247, 14-248,2).
QAναφορικ µL τ. 2τος µεταA σεως το Γεµιστο στ4ν Πελοπννησο
` Fr. Schultze («Georgios Gemistos - Plethon und seine reformatorischen
Bestrebungen», Jena 1874, Leipzig 1975, σ. 31) κα* στ4 συν;χεια ` Kαζ ζης τοποθετον τ. 2τος 1393, κατ τ 2τη ποP oταν ∆εσπτης το
▲
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κα@ Y 15ετο;ς δι-ρκειας συµJ-σεις µ+ AρχαιολMγους, µηχανικο,ς, Lργατοτεχν)τες, Jελτ)ωση
ξενPνων γι4 τ$ν διαµον$ κ-ποιων Aπ8 αfτο,,
κ-νει τοOς τοπικοOς παρ-γοντες ν4 ξεχνο;ν
τοOς κινδ,νους ποO Aναφ1ρθηκαν µπροστ4 στ4
AναµφισJXτητα οBκονοµικ4 gφ1λη γι4 τ$ν περιοχX.
Eλπ)ζω ν4 εIναι SπερJολικο@ ο] φMJοι µου,
Aλλ4 Rχω λMγους ν4 πιστε,ω ?τι στ8 µ1λλον τ8
µMνο ποO θ4 Aποµε)νVη, εIναι Y κλεµµ1νη ζωφM-
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ρος στ8 µουσεFο το; Λονδ)νου! N4 θυµ)σω µMνο στοOς Aνευθυνοϋπε,θυνους, ?τι E Γ-λλος
AρχαιολMγος Mπουσσ1, ποO Jρ6κε τ8 να8 τ8
1765 τυχα)ως, πλXρωσε µ+ τ$ν ζωX του τ$ν προσπ-θει- του ν4 τ8ν συλXσVη, Aφο; ο] κ-τοικοι
τ6ς περιοχ6ς κατ-λαJαν τ4 σχ1δι- του κα@ τ8ν
σκMτωσαν.
M+ Lκτ)µηση

ΓεUργιος Kωνσταντακ<πουλος
Kαλαµ-τα

KH lποIρRχια π<λη στ%ν Edρηνικ% 2Ωκεαν%
AξιMτιµε κ. διευθυντ-,
Nοµ)ζω πwς κ-θε κριτικ$ σ+ 9ρθρα το; «∆αυλο;» θ4 πρ1πει ν4 Aντιµετωπ)ζεται µ+ σεJασµM,
εBδικPτερα δ+ ?ταν πρMκειται γι4 κριτικ$ µ+ LπιχειρXµατα, ποO στοχε,ει στ$ν AναζXτηση τ6ς
AλXθειας.
Στ8 τε;χος το; «∆αυλο;» 214 µ+ Rκπληξη κα@
Aπορ)α Aντ)κρυσα `ναν JαρO χαρακτηρισµ8 τ6ς
Lπιστολ6ς το; κ. M.Γ. ∆αν)κα, E EποFος ζXτησε,
πολO σωστ4 κατ4 τ$ γνPµη µου, Aπ8 τ8ν κ. K. Γεωργαν> ν4 εIναι πι8 προσεκτικ8ς στ@ς δηλPσεις
του. Πρ-γµατι Sπ-ρχουν δε)γµατα Cλληνικο;
πολιτισµο; στ8ν EBρηνικ8 ΩκεανM. Aλλ4 τ8 ?τι
δι-φορες σκMρπιες λ1ξεις µεταφρασµ1νες µ+
Aρκετ$ δMση φαντασ)ας Aποτελο;ν συντριπτικ+ς

Aποδε)ξεις γι4 τ$ν CλληνικMτητα τ6ς SποJρ,χιας πMλης το; EBρηνικο; δυσκολε,οµαι ν4 τ8
κατανοXσω. aIσως AργMτερα ν4 LπαληθευθV6 E κ.
Γεωργαν>ς, κ-τι ποO τ8 ε[χοµαι EλMψυχα. aEχω
τ$ν Lντ,πωση ?µως, πwς τ8 Aναγνωστικ8 κοιν8
το; «∆αυλο;» δ+ν AκολουθεF τM «π)στευε κα@ µ$
Lρε,να», ο[τε κα@ Aρ1σκεται στ8 ν4 διαJ-ζVη Jαρ,γδουπους τ)τλους µ+ φτωχ8 περιεχMµενο. T1λος, τ8 ?τι E κ. M.Γ. ∆αν)κας τυγχ-νει καθηγητ$ς
Cλληνικο; πανεπιστηµ)ου δ+ν σηµα)νει πwς πρ1πει ν4 ταυτ)ζεται µ+ τ@ς AπMψεις το; κ. MπαµπινιPτη } το; κ. Nτο,µα κ.9.
Kλε)νοντας Lπιδοκιµ-ζω τ8 Rργο το; «∆αυλο;», E EποFος Rχει προσφ1ρει π-ρα πολλ4 στ$ν
Lνηµ1ρωση το; κοινο; κα@ συστXνω τ$ συν1χι-

Mυστρ_ ` Θεδωρος A´ (1388-1407).
Eqναι γνωστ, Wτι ` Γεµιστ.ς συν;γραψε τ4ν «Προθεωραν» (Σπ. Λ µπρου, 2νθ’ kν., τµ. Γ´ 3-7) στ.ν Mπικ%δειο ποP Mπρκειτο ν Mκφων%σcη
` Mανου4λ στ.ν 7δελφ του Θεδωρο. T. 2τος συγγραφ<ς τοποθετεNται στ 1407 κα* R «Προθεωρα» Oπ<ρξε «R πρ:τη µας δηµσια Mµφ νιση το Γεµιστο στ4ν Eλλ δα» (D. Nicol, «The last centuries of
Byzantium», London 1972, σ. 360). Παρ λληλα στ. 7ργυρAουλλο το
1433 το ∆εσπτη Θεοδ:ρου B´ 7ναφ;ρεται: «O οIκεNος τc< Bασιλεcα
µου κPρ Γε:ργιος ` Γεµιστ.ς oλθε µLν πρ τινων χρνων `ρισµc3 το
}γου µου αGθ;ντου κα* Bασιλ;ως, το πατρς µου, [...], κα* εOρσκεται εIς τ4ν δουλοσ,νην Rµ3ν...» (Σπ. Λ µπρου, «Παλαιολγεια...», 2νθ’.
7ν., τµ. ∆´, 106, 1-4). Eqναι Mµφαν;ς, Wτι ` Mανου4λ 7π;στειλε τ.ν Γεµιστ. στ4ν Πελοπννησο, Wπως ρητ 7ναφ;ρει ` Θεδωρος. Παρ λληλα ` Γεµιστ.ς Aρσκεται στ4ν Oπηρεσα το ∆εσπτη. QAκριA4ς χρονολογα 7φξεως το Γεµιστο δLν µνηµονε,εται, 7ριστα µνο «πρ
▲
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ση το; Rργου του µ+ τ$ν rδια AποφασιστικMτητα κα@ AγωνιστικMτητα.

M+ φιλικοOς χαιρετισµοOς

∆ηµ3τρης Mπεχρ-κης
EKTEN ΠOΛ 14-4, Ξ-νθη

Σηµε(ωση «∆»:
H Mπιστολ4 µL τ*ς 7πψεις το κ. M.Γ. ∆ανκα δηµοσιε,θηκε στ «∆» Mπ* λ;ξει κα* χωρ*ς καν;να σχλιο, µολοντι στ. θ;µα τ<ς Fλληνικτητας p µ4 τ<ς OποAρ,χιας πλεως το EIρηνικο
R Mπιστολ% του αGτ4 δLν 7ποτελοσε καµµι@ QπολRτως οVσιαστικL συµIολ3. Συνεπ3ς τ. «πστευε κα* µ4 Mρε,να» το Mπιστολογρ φου κ. ∆. Mπ. δLν µπορεN ν 7ναφ;ρεται στ.ν «∆» – σχετζεται µL kλλους. ΣL W,τι 7φορc_ στ.ν ττλο («O “µαϊντανς” τ<ς 7ντιδραστικτητας τ3ν καθηγητ3ν τ3ν πανεπιστηµων µας»), R λ;ξη ποP Mν:χλησε τ.ν Mπιστολογρ φο («µαϊντανς») 7ποδδεται στ4ν γνωστ4 7ντιδραστικτητα Eλλ%νων πανεπιστηµιακ3ν, διαπστωση µL τ4ν `ποα
∆.I.Λ.
κα* ` rδιος συµφωνεN.

KH χρονολ<γηση τOν TρωικOν Qπ% τ%ν κ. K. KουτρουI4λη
K,ριε διευθυντ-,
Θ4 ~θελα ν4 AναφερθG στ8 JιJλ)ο το; K.
KουτρουJ1λη «\H AναχρονολMγηση τ6ς Προϊστορ)ας κυρ)ως µ+ J-ση τ@ς Aστρονοµικ+ς πληροφορ)ες Aρχα)ων συγγραφ1ων» (Rκδ. «∆αυλMς»
1999), µι4 µελ1τη Y Eπο)α πρ-γµατι θ1τει σ+ ν1ες J-σεις ?λα ?σα αfθα)ρετα διδ-σκονται γι4
τ$ν προϊστορικ$ περ)οδο.
∆ιαJ-ζοντας τ8 JιJλ)ο διαπ)στωσα δ,ο χρονολογικ+ς Aναφορ1ς, ο] EποFες κατ4 τ$ν 9ποψX
µου δ+ν συν-δουν µεταξ, τους. Συγκεκριµ1να

στ8 δ1κατο κεφ-λαιο E Tρωικ8ς ΠMλεµος Aν-γεται στ8 3087 - 3078 π.X., E δ+ κατακλυσµ8ς το;
∆ευκαλ)ωνος στ8 Rτος 3165 π.X., ?ταν σ,µφωνα
µ+ τ8ν συγγραφ1α γεννXθηκε κα@ E \Hρακλ6ς
τ6ς AλκµXνης. Eκτ8ς το; ?τι E χρMνος εIναι
πολO µικρMς, γι4 ν4 AναπτυχθV6 µετ4 τ8ν κατακλυσµ8 το; ∆ευκαλ)ωνος `νας πολιτισµ8ς το;
µεγ1θους το; Mυκηναϊκο;, Aπ’ ?,τι Rχω Sπ’ ψη
µου δ+ν Aναφ1ρεται κ-ποιος συσχετισµ8ς το;
κατακλυσµο; µ+ τ8ν \Hρακλ6 τ6ς AλκµXνης.
Eπ)σης στ8 παρ-ρτηµα A´, A.A. 33, µεταξ, τGν

τινων χρνων». ∆Lν εqναι πασιφαν;ς, bν ` Γεµιστ.ς oλθε στ4ν Πελοπννησο µετ τ4ν τοποθ;τηση το Θεοδ:ρου dς ∆εσπτου (1407) p
πρωτ,τερα.
H Fρµηνευτικ4 προσ;γγιση στ4 σκ;ψη το Γεµιστο 7ποτελεN πρκληση γι τ.ν Mρευνητ%, 7λλ εqναι παρ λληλα κα* πρσκληση γι
2ρευνα.
Mετ τιµ<ς

XρWστος Π. Mπαλ<γλου

∆ιδ κτωρ OIκονοµικ3ν QEπιστηµ3ν Πανεπιστηµου Φρανκφο,ρτης

Σηµε(ωση τοA κ. 2Aθ. KουκοI(στα:
Συµφων3 κι Mγh µL τ.ν δρ. Xρ. Mπαλγλου, Wτι οD χαρακτηρισµο*
το Γεµιστο - Πλ%θωνος δLν εqναι δικο του, 7λλ Mρανισµ;νοι, γι’
αGτ. κα* Mχρησιµοποησα τ. ρ<µα «σηµει:νει» κα* Xχι «χαρακτηρζει», Wπως θ oταν R σωστ4 λ;ξη, Mν τοPς 7π;διδα στ.ν Mπιστολογρ φο.
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9λλων χρονολογιGν Aναφ1ρεται π-λι τ8 Rτος
3165 π.X., τ8 EποFο, νοµ)ζω, γι4 τοOς λMγους ποO
προαν1φερα, πρ1πει ν4 AποκλεισθV6, καθwς κα@
διMτι E χρMνος Aπ8 τ8 3165 `ως τ8 3087 π.X.
(Rναρξη Tρωικο; πολ1µου) εIναι πολO Jραχ,ς,
γι4 ν4 Lµπερι1χωνται σ’ αfτ8ν ?λες ο] Aναφορ+ς
το; Π)νακα Sπ8 A.A. 34 `ως 61. Λογικ4 λοιπ8ν
E κατακλυσµ8ς το; ∆ευκαλ)ωνος, ?πως στ8
`Jδοµο κεφ-λαιο, σελ. 179 - 183 Aναφ1ρεται, πρ1πει ν4 Rγινε τ8 3637 π.X.
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Π1ραν αfτGν ?µως Y µελ1τη το; κ. KουτρουJ1λη, µ+ τ4 στοιχεFα τ4 EποFα περι1χει, θ4 πρ1πει π-σVη θυσ)Vα ν4 γ)νVη σ+ διεθν+ς Lπ)πεδο γνωστX, µεταφραζMµενη στ$ν Aγγλικ$ γλGσσα Rστω
κα@ Lν περιλXψει τGν Jασικωτ1ρων στοιχε)ων, τ4
EποFα Aναφ1ρει E συγγραφ1ας, µ+ τ$ν Lλπ)δα ν4
Aνο)ξVη `νας διεθν$ς δι-λογος Lπ@ το; θ1µατος.
M+ τιµ$

∆ρ. 2AντUνιος Λυρ-κος

NευρολMγος - ψυχ)ατρος, Mελ)σσια

T% τετρ-στιχο µE τοZς QριθµοZς - γρ-µµατα τοA «π»
AξιMτιµε κ. διευθυντ-,
M+ Aφορµ$ τ$ν Lπιστολ$ Y Eπο)α δηµοσιε,θηκε στ8 Sπ’ Aριθ. 212-213 τε;χος (Afγ. - Σεπτ.
1999, σελ@ς 13379-80,) το; Lξα)ρετου περιοδικο;
σας, το; συµπατριPτη µας Aπ8 τ$ν N1α Iερσ1η
HΠA κ. Iω-ννη Tσαµο,τα κα@ Y Eπο)α Aναφ1ρεται στ8 π = 3,14, µ+ µεγ-λη εfχαρ)στησι σπε,δω ν4 ]κανοποιXσω τ$ν Lπιθυµ)α του, στε αfτ$
ν4 γ)νη γνωστ$ κα@ σ’ 9λλους κα@ στ8ν rδιο φυσικ-, ?πως AκριJGς Rχει EλMκληρη Y πρMταση.
\O Aριθµ8ς αfτ8ς εIναι Aτ1ρµων, 9ρα SπερJατικMς, κα@ E Aε)µνηστος καθηγητ$ς το; Πανεπιστηµ)ου AθηνGν NικMλαος Xατζηδ-κις
Lπο)ησε `να TραιMτατο τετρ-στιχο, το; Eπο)ου
ο] λ1ξεις δι4 το; Aριθµο; τGν γραµµ-των Cκ-στης Lξ αfτGν δ)νουν τ8 Aκ1ραιο ψηφ)ο 3 το;
«π» κα@ 22 Lκ τGν δεκαδικGν του. ΠρGτα τ8 «π»
= 3,1415926535897932384626. Kα@ τPρα παραθ1τω τM Lµπνευσµ1νο τετρ-στιχο:
Aε@ ❸ E ❶ Θε8ς ❹ E ❶ µ1γας ❺ γεωµετρεF ❾
τ8 ❷ κ,κλου ❻ µ6κος ❺ να ❸ Eρ)ση ❺ δια
µ1τρω ❽
παρXγαγεν ❾ Aριθµ8ν ❼ Aπ1ραντον ❾
κα@ ❸ ν ❷ φε;! ❸ οfδ1ποτε ❽ ?λον ❹ θνητο@
❻ θ4 ❷ ε{ρωσι ❻.

aEτσι Lλπ)ζω, πwς µ+ τ$ν LπιστολX µου αfτX
πρ8ς τ8ν «∆αυλM», ποO πραγµατικ4 φωτ)ζει κα@
σκορπ)ζει τ4 «σκοτ-δια», τ4 EποFα κ-ποιοι «φ)λοι» µας προσπαθο;ν ν4 µ>ς LπιJ-λουν, γι4 ν4
διαστρεJλPσουν τ$ν ]στορ)α µας, θ4 ]κανοπο)ηση τ$ν Lπιθυµ)α το; \Eλληνοαµερικανο; Lπιστολογρ-φου σας. NOπως εIπε E ∆ιογ1νης E Λα1ρτιος, Y µεγαλ,τερη πλ-νη στ8ν κMσµο εIναι Y
9γνοια. T8 µεγαλ,τερο Aγαθ8 εIναι Y γνPση κα@
τ8 µεγαλ,τερο κακ8 εIναι Y Aµ-θεια.
TελειPνω τ$ν LπιστολX µου µ’ `να SστερMγραφο: ∆υστυχGς Aν-µεσ- µας κυκλοφορο;ν
κα@ «Eπλοφορο;ν» µ+ τ@ς «π1ννες» τους πολλο@
YµιµαθεFς. Γι4 το;το φοIοA τοZς \µιµαθε!ς κα@
9ρθρα στ@ς Lφηµερ)δες κα@ στ4 περιοδικ4 φ1ροντες κα@ γρ-φοντες.
Γι4 το;το, Aγαπητ+ «∆αυλ1», φPτιζε, φPτιζε,
φPτιζε, διMτι χρει-ζεται Aφ,πνιση κα@ µελ1τη.
N- γνωρ)σουµε καλ4 τ8 Aληθιν8 παρελθMν µας,
γι4 ν4 µπορο;µε ν4 κατανοο;µε τ8 παρ8ν κα@ ν4
Rχωµε τ8 µ1λλον δικM µας.
Mετ4 τιµ6ς

2Eλευθ. Mπαρµπαγιανν(δης
54 645 Θεσσαλον)κη

MαζH µE τ%ν 2OλRµπιο ZWνα ν@ λατρευθgW καH n Ξ4νιος
AξιMτιµε κ. Λ-µπρου,
Eπειδ$ κατ4 τοOς τελευτα)ους καιροOς Lκτ8ς
τ6ς Aρετ6ς Aπουσι-ζει Aπ8 τοOς OλυµπιακοOς
AγGνες κα@ E Ξ1νιος Zε,ς, Lσκ1φθην ν4 προτε)νω εBς τοOς εfγενικοOς AναγνGστας το;
«∆αυλο;», ν4 κ-νουµε `να κ)νηµα παλιννοστXσεPς του. ΠGς; AπλGς ν4 φιλοξενXσουµε τ$ν
περ)οδον τGν AγPνων το; 2004 εrτε EµογενεFς
µας εrτε, γιατ) χι, κα@ ξ1νους. Φαντ-ζεσθε τ4
συναισθXµατα κα@ το; οBκοδεσπMτου κα@ το; φιλοξενουµ1νου, ?ταν παρακολουθο;ν µαζ) το,ς

AγGνες;
\H Bδ1α µου JεJα)ως AποτελεF τM 1% το; σκοπο;, τ8 SπMλοιπον 99% εIναι Lργασ)α, δι4 τ$ν
Eπο)αν διατ)θεµαι Aµισθ). E4ν τ$ν Bδ1αν µου
τ$ν κρ)νετε gρθXν, φροντ)στε ν4 φθ-σVη εBς τ4
τα το; ∆Xµου τGν Aθηνα)ων Aλλ4 κα@ τGν
λοιπGν.
Mετ4 τιµ6ς

ΓεUργιος Kιρκιν4ζος
Aθ6ναι

Θεοκρατ(α καH ΦRση
O παγκσµιος Mξουσιασµ.ς Mκµεταλλε,εται 7λλ κα* παρασιωπ_ τ4ν
Eλληνικ4 QAρχαιτητα, 2χει φθ σει κυριολεκτικ στ «ν φτει χνcη µελ;ττα χωρ*ς αGγ ». ∆Lν εqναι δυνατ.ν οD γγαντες τ<ς QAρχαιτητας φθ νοντας
στ4ν uψιστη 7ντληψη το Kσµου δι τ<ς Fνιαας Φιλοσοφας - QEπιστ%µης
- T;χνης (µ;σα 7π. τ. διονυσιακ. κα* τ. 7πολλ:νιο) ν παρασιωπονται
7π. «προφ<τες». ∆ι;σπασαν τ*ς FνιαNες προαναφερθεNσες τρεNς εGγενικLς
7νθρ:πινες δηµιουργες σL τεχνολογα, οIκονοµικοποηση κα* µεταφυσικ%.
H κρση τ3ν Rµερ3ν µας. tEτσι µεταχειρζονται τ. Fξ<ς τ;χνασµα: Στ 7δι;ξοδ τους ρχνουν Wλες τ*ς λ,σεις στ. «µετ τ4ν Φ,ση». Tαχυδακτυλουργο.
T QOρφικ , τ. Oµηρικ. Πνεµα, ` Eρµ<ς το Πραξιτ;λη, ` Hνοχος, R
QAρχιτεκτονικ%, οD φιλσοφοι γενικ µL τ4ν αIσθητικ4 κα* πνευµατικ% τους
7κτινοAολα φωτζουν τ Oψηλτατα Wρια το Oπαρξιακο. Tποτε Wµως 7π’
αGτ δLν κυκλοφορεN: παρουσι ζουν τ4ν κ κωση σν δεδοµ;νη. ∆ηλαδ4
γεννον δικ τους Oπαρξιακ Mρωτηµατικ , τ `ποNα 7ναπαρ γουν τ. σ,στηµα, περιορζοντας τ.ν `ρζοντα. tAς π ρουµε γι παρ δειγµα τ4ν εGθανασα κα* τ. πρAληµ της. Ξεπετ γονται θεολγοι, ψυχολγοι, ψυχατροι
µ;σα 7π. τ4ν µαυρλα το συστ%µατος, ποP 2χει σA%σει τ. µεγαλει3δες σL
Wλες τ*ς Mκδηλ:σεις του, λ;νε W,τι θ;λουν, πhς θ πεθ νcη δηλαδ4 ` καταναλωτ%ς... ποP κακοποησε τ4ν καρδι του p προκ λεσε τ.ν καρκNν του (ψυχοσωµατικ4 7ρρ:στια) στ. λυσσασµ;νο κυν%γι τ<ς οIκονοµικοποησης, πληρ:νοντας κι αGτ.ν 7κµα τ.ν θ νατο. 8Oταν ` δλος 7ποτελc< 7κρογωνιαNο
λθο το συστ%µατος, µL ποι {θικ4 θ προσεγγσcη κανε*ς τ. πρAληµα;
8Oταν `δε,ουµε πρ.ς µεθοδευµ;νο παγκσµια `λοκα,τωµα, γι ν 7παλλαγον οD Mκλεκτο* 7π. τοPς 7τθασους... Mπιστρ;φοντες µL διαστηµπλοια,
ποP µνον αGτο* 2χουν γι δικ% τους Mπαναποκηση το Πλαν%τη;
Σηµε(ωση: Στ.ν «∆αυλ» δLν γνεται µι 7ρχαιολατρικ4 περιγραφ4 τ<ς
Mποχ<ς Mκενης 7λλ µι συγκριτικ4 7ντιπαρ θεση τ<ς µεταφυσικ<ς κα* θεοκρατας µL τ. πνεµα τ<ς QAρχαιτητας, πρ_γµα τ. `ποNο οD kλλοι 7ποφε,γουν Mπιµελ3ς, µετατρ;ποντ ς την 2τσι σL µουσειακ. εqδος· 7παρ δεκτο
γι τ4ν π ντοτε πρωτοπορα της στ.ν αI3να τ.ν παντα. H 7ντιπαρ θεση
κα* µνον µL τ.ν (γι παρ δειγµα) Eρµ< το Πραξιτ;λη σA%νει τελεως τ4ν
θεοκρατικ4 {θικ4 σν 7ντιAιολογικ%, 7φ,σικη κα* αGθαρετη. Mι {θικ%,
ποP 7ντιστρατε,εται τ*ς AιολογικLς κα* ντολογικLς προδιαγραφ;ς µας κα*
πο, προσκρο,ει στ*ς Oψηλτερες FρµηνεNες ποP 2δωσε µ;χρι τ:ρα ` kνθρωπος. Στ.ν Eρµ< R χ ρη, R ρ:µη, R σκ;ψη, R αrσθηση, ` 2ρωτας, R Oγεα, R
εGστροφα, R φιλα, R δηµοκρατικτης κα* kλλα, εqναι αIσθητικ3ς µετουσιωµ;να µ;σα 7π. τ. κοινωνικ. γγνεσθαι. Aµαρτ%µατα γι τ4ν θεοκρατα
Wλα αGτ ...

ΠαντελWς Γλ-ρος

ME TA XPHMATA THΣ ENΩMENHΣ EYPΩΠHΣ...

T8 Rτος 2006
θ4 Rχουν
Eλοκληρωθ6
ο] Lργασ)ες
KO κ. N. Tογαν(δης, lπεRθυνος µηχανικ%ς τWς Qναστ3λωσης καH Qποκατ-στασης τοA ΠαρθενOνος.

στ8ν ΠαρθενGνα

EINAI ΠOΛY ΠIO ANTIΣEIΣMIKOΣ
AΠO TIΣ ΣHMEPINEΣ KATAΣKEYEΣ!
EIκνα µνιµη τ3ν τελευταων Mτ3ν R QAκρπολις τ3ν QAθην3ν
ν περιστοιχζεται 7π. σιδερ;νιες σκαλωσι;ς, µι εIκνα kκρως
7ντιαισθητικ%, 7φο εIκαστικ4 κα* αIσθητικ4 σχ;ση µεταξP
το λευκο µαρµ ρου κα* τ3ν σιδηρ3ν Iκριωµ των εqναι 7δ,νατον ν Oπ ρξcη. BεAαως R 7ναγκαιτητα τ<ς συντ%ρησης
κα* 7ποκατ στασης Fν.ς µνηµεου - συµAλου το 7νθρωπνου
πολιτισµο δικαιολογεN τ;τοιες εIκνες, 7ρκεN ν εqναι προσωριν;ς· κα* µ;χρι σ%µερα οGδε*ς Mκ τ3ν }ρµοδων µλησε γι τ.ν
χρνο τ<ς 7ποπερ τωσης. Γι’ αGτ. 7κριA3ς τ.ν λγο ` «∆αυλς» Mπισκ;φθηκε τ4ν QAκρπολη, συν ντησε τ συνεργεNα 7ποκατ στασης κα* ζ%τησε σχετικLς Mξηγ%σεις 7π’ τ.ν Oπε,θυνο
7ναστ%λωσης κα* 7ποκατ στασης το Παρθεν3νος µηχανικ
κ. Nκο Tογανδη, ποP 7π. τ4ν 7ρχ4 το παρντος 2τους 7ντικατ;στησε στ4 θ;ση αGτ% τ.ν κ. M. Kορρ;. H συν;ντευξη ποP
µ_ς παρεχ:ρησε εqναι Mπαρκ3ς διαφωτιστικ%.
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ΣYNT.: K,ριε Tογανδη, 2χουµε συνηθσει τ τελευταNα δ;κα - δεκαπ;ντε
χρνια ν Aλ;πουµε, τσο MµεNς Wσο κα* τ Fκατοµµ,ρια τ3ν ξ;νων Mπισκεπτ3ν, τ.ν Παρθεν3να µ;σα σL σκαλωσι;ς. OD Mργασες αGτLς σL τ 7κριA3ς
7ποσκοπον κα* πτε `λοκληρ:νονται;
N.T.: EIναι Lργασ)ες Aποκατ-στασης, Aλλ4 Rχουν κα@ κ-ποιο Jαθµ8 AναστXλωσης. EIναι δηλαδ$ σωστικ1ς, γι4 ν4 AποκαταστXσουµε Jλ-Jες το; παρελθMντος, Aλλ4 εIναι κα@ Lργασ)ες Aν-δειξης το; Aρχα)ου Sλικο;, ποO Jρ)σκεται δι-σπαρτο γ,ρω Aπ8 τ$ν AκρMπολη. aEγινε µι4 συγκ1ντρωση ?λου
το; Sλικο; ποO Aν6κε στ8ν ΠαρθενGνα } στ4 9λλα µνηµεFα· σαρPθηκε ?λος
E χGρος, καταγρ-φηκαν ?λα τ4 µ-ρµαρα, µαζε,τηκαν αfτ4 ποO Aν6καν στ8
µνηµεFο, eργανPθηκε τ8 Lργοτ-ξιο συστηµατικ4 Aπ’ τ8 1985 κα@ 9ρχισαν ο]
Lργασ)ες.

Xρηµατοδτηση π τν Eρωπαϊκ !Eνωση
ΣYNT.: QAπ’ W,τι µπορεN ν παρατηρ%σcη κανες, αGτ4 τ4ν στιγµ4 7πασχολεNτε 7ρκετ. κσµο.
N.T.: Afτ8 gφε)λεται στ$ν Lξασφ-λιση τGν Aπαρα)τητων οBκονοµικGν πMρων γι4 τ@ς Lργασ)ες. EIναι Y πρPτη φορ4 ποO συµJα)νει αfτM, χ-ρη στ$ν
χρηµατοδMτηση Aπ8 τ8 A´ κα@ B´ Kοινοτικ8 Πλα)σιο ΣτXριξης τ6ς Efρωπαϊκ6ς NEνωσης. aEχουµε πλ1ον σταθερMτητα στ4 οBκονοµικ4 κα@ Eµαλ$ ρο$
στ8 Rργο. Mπορο;µε ν4 AπασχολXσουµε τοOς Aπαρα)τητους τεχν)τες.
ΣYNT.: OGσιαστικ δηλαδ4 R EGρ:πη 7ναστηλ:νει τ.ν Παρθεν3να;
N.T.: M-λιστα. Παλι4 πληρωνMµασταν Aπ’ τ8 ΛOTTO κα@ Sπ6ρχαν καθυστερXσεις.
ΣYNT.: Tση σπουδαιτητα 2δινε στ. 2ργο τ. Fλληνικ. κρ τος, gστε προσπαθοσε ν σ_ς καλ,ψcη 7π. τυχερ παιχνδια;
N.T.: ∆+ν εIναι µMνο Lργασ)ες το; Sπουργε)ου Πολιτισµο; ποO περιµ1νουν
Aπ8 τ8 ΛOTTO, AκMµη κα@ Rργα το; Sπουργε)ου Eθνικ6ς aAµυνας Aπ’ τ8
ΛOTTO χρηµατοδοτο;νται. Kι Aπ’ ?,τι Jλ1πετε, τελευταFα ο] εBσπρ-ξεις του
δ+ν π>νε καλ-, φα)νεται ?τι πολλο@ κατ-λαJαν πwς εIναι δ,σκολο ν4 κερδ)σουν... Eπιταχ,νουµε λοιπ8ν τ@ς δουλει1ς, εBσρ1ουν χρXµατα κα@ κυρ)ως
Rχουµε µαρµαροτεχν)τες, διMτι εrχαµε φτ-σει στ8 σηµεFο µηδ1ν. Φτ-σαµε ν4
Rχουµε µMνο 14 κα@ τPρα Rχουµε 30. B1Jαια ο] ν1οι µαρµαρ>δες θ1λουν `να
µ+ δ,ο χρMνια προσαρµογX, ν4 Lξοικειωθο;ν µ+ τ8 εIδος αfτ8 τGν LργασιGν,
διMτι δ+ν εIναι Aπ’ τ@ς Lργασ)ες ποO κ-νουν Rξω, ?πως τζ-κια κα@ Aν-γλυφα.

Zηµις κα

π τος σεισµος το 1981

ΣYNT.: T. 2ργο αGτ. πτε 7ποφασστηκε ν γνcη;

KO Παρθενmν lπ% Qναστ3λωσιν. Στ% Tσωτερικ< του διακρ(νονται τ@ dκριUµατα, ποZ χρησιµοποιοAν οY τεχν(τες, γι@ ν@
Qν4ρχωνται στ@ lψηλ<τερα σηµε!α τοA ναοA, «νοθεRοντας» παρ-λληλα τLν αdσθητικL ποι<τητα τοA µνηµε(ου TπH σειρ@ν
TτOν. xAν «]λα πfνε καλ-», \ εdκ<να τWς 2Aκροπ<λεως θ@ QποκατασταθgW στ@ eπ<µενα jτη.
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N.T.: T8 ξεκ)νηµα το; Rργου Rγινε µ+ Aφορµ$ τ8ν σεισµ8 το; 1981. \H µελ1τη προϋπ6ρχε J1Jαια.
ΣYNT.: tEκανε ζηµιLς ` σεισµ.ς το ’81 στ.ν Παρθεν3να;
N.T.: Nα), Sπ6ρξαν ζηµι1ς, ο] EποFες δ+ν tταν σοJαρPτερες, Lπειδ$ εIχαν
ληφθ6 µ1τρα προστασ)ας, στε ν4 µ$ν καταρρε,σουν κ-ποια κοµµ-τια στ@ς
γων)ες. EIχαν δεθ6 µ+ συρµατMσχοινα κα@ κρ-τησαν τ4 κοµµ-τια στ$ θ1ση
τους, κι Rτσι γλυτPσαµε τ$ µεγαλ,τερη καταστροφX.
ΣYNT.: T µ ρµαρα αGτ , ποP Mπεξεργ ζονται οD µαρµαρ_δες Mδ3, εqναι
καινο,ργια n παλι ;
N.T.: O] συµπληρPσεις γ)νονται Aπ8 καινο,ργια.
ΣYNT.: ∆ηλαδ4 θ συµπληρωθc< ` Παρθενhν κα* θ 7ναστηλωθc< πλ%ρως;
N.T.: aOχι. EµεFς AναστηλPνουµε τ4 AρχαFα κοµµ-τια, κα@ στ$ν AναστXλωση αfτX, ?που χρει-ζεται, τοποθετο;µε κα@ ν1α. \O Παρθενwν θ4 συµπληρωθV6 µ1χρις Cν8ς Jαθµο;, π-ντα θ4 εIναι Lρε)πιο, Aφο; πολλ4 Aπ’ τ4
AρχαFα κοµµ-τια Rχουν χαθ6 Eριστικ-.

"H $ξινη &ροχ φθε*ρει κα

ποµει+νει τ, µ-ρµαρα

ΣYNT.: tEχει προγραµµατισθ< ν τοποθετηθc< κ ποια στ;γη προστασας
το µνηµεου;
N.T.: \H στ1γη εIναι καθοριστικ8 στοιχεFο γι4 τ$ν προστασ)α Cν8ς µνηµε)ου, Aλλ4 Y LποχX µας δ+ν εIναι ε[κολο ν4 τ8 δεχθV6, εBδικ4 γι4 τ8ν ΠαρθενGνα. Mι4 στ1γη, ποO θ4 γ)νVη µ+ µοντ1ρνο τρMπο, ν4 µ$ν LνοχλV6 τ8 AρχαFο,
εIναι δ,σκολο θ1µα κα@ Aπ8 αBσθητικ$ 9ποψη. NOµως τ8 φελος θ4 εIναι µεγ-λο. ∆ιMτι Rχουµε τ$ν ξινη JροχX, ποO π1φτει στ8 µ-ρµαρο κα@ τ8 φθε)ρει,
Rχουµε συστηµατικ$ Aποµε)ωση τ6ς µ-ζας. Mετ4 Aπ8 Aρκετ4 χρMνια δ+ν θ4
Sπ-ρχη γλυπτ8ς δι-κοσµος ο[τε ραJδPσεις ο[τε Aρχιτεκτονικ4 µ1λη. NOπως
Rγινε στ8 Σο,νιο, στ8 να8 το; ΠοσειδGνος: LκεF δ+ν µπορεF ν4 κρ)νVη πι4 κανε@ς τ$ν ποιMτητα. Πρ1πει δηλαδ$ µ+ τ$ν δικX µας προσπ-θεια ν4 διατηρηθV6 τ8 Rργο.
ΣYNT.: OD µαρµαρ_δες δουλε,ουν µL τ χ;ρια;
N.T.: M-λιστα. B1Jαια SποJοηθο;νται µ+ µηχανXµατα, στε E γκος νπ-ρVη χονδρικ4 τ$ µορφX, κα@ τ8 τελικ8 στ-διο κατεργασ)ας γ)νεται µ+ τ8
χ1ρι. aEτσι δ+ν Rχουµε τ8 λεγMµενο «κ-ψιµο» στ$ γλGσσα τGν µαρµαρ-δων,
στ$ν Lξωτερικ$ Lπιφ-νεια, 9ρα δ+ν Rχουµε µειωµ1νη Aντοχ$ στ8 χρMνο κα@
Rχουµε τ$ χ-ρη το; χειροπο)ητου. NOταν Rχουµε καινο,ργιους σπονδ,λους,
Rρχονται Aπ’ Rξω προετοιµασµ1νοι στ$ µορφ$ κα@ Y τελικX τους κατεργασ)α

OY µαρµαροτεχν(τες τοA Tργοταξ(ου τοA ΠαρθενOνος TπH τ% jργον.
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γ)νεται µ+ τ8 χ1ρι.

∆ν <π-ρχουν πι, πολ λευκ, µ-ρµαρα
ΣYNT.: QAπ. πο προµηθε,ονταν τ µ ρµαρα οD 7ρχαNοι;
N.T.: Aπ8 τ$ν Πεντ1λη.
ΣYNT.: QEσεNς τοPς ν;ους σπονδ,λους 7π. πο τοPς φ;ρνετε;
N.T.: Kι LµεFς Aπ8 LκεF. TοOς φ1ρνουµε Aπ’ τ8ν ∆ιMνυσο. T4 λατοµεFα τ6ς
Πεντ1λης, ?πως ξ1ρετε, Rχουν κλε)σει. EδG Aντιµετωπ)ζουµε σοJαρPτατο
πρMJληµα. ∆+ν µπορο;µε ν4 Jρο;µε τMσο λευκ- µ-ρµαρα, ?σο tταν τ4
AρχαFα. aIσως τ8 καλ8 µ-ρµαρο ν4 RχVη τελειPσει, rσως ν4 µ$ν µπορο;ν ν4
τ8 Lντοπ)σουν, Aφο; σκ-Jουν σXµερα µMνο σ+ στο1ς, στε ν4 µ$ν τραυµατ)ζουν τ$ν Lξωτερικ$ Lπιφ-νεια τ6ς γ6ς. aEτσι ?,τι Jρο;ν στ@ς στο1ς, αfτ8 Jγ-ζουν.

T /ργο θ, /χ7η 8λοκληρωθ2 τ /τος 2006
ΣYNT.: Πτε λοιπ.ν θ `λοκληρωθ~< τ. 2ργο;
N.T.: Γι4 πρPτη φορ4 Sπ-ρχει χρονοδι-γραµµα. T8 Rργο θ4 πρ1πει ν4 RχVη
τελειPσει µ1χρι τ8 2006. Θ4 µε)νουν J1Jαια κ-ποιες µικρ+ς Lργασ)ες. T8 2000
θ4 δουλε,ουµε µ+ ταχ,τατους ρυθµο,ς, κα@ µ1σα στ8 Rτος αfτ8 Lλπ)ζω ν4
EλοκληρPσουµε τ8 πρMγραµµα AναστXλωσης το; Προν-ου.
ΣYNT.: QAνατολικ δηλαδ%, ποP λεπουν δ,ο κονες, θ σηκωθον ν;οι;
N.T.: Nα).
ΣYNT.: Kα* στ4ν ντια πλευρ , ποP φανονται οD µεγαλ,τερες 7π:λειες;
N.T.: aOχι, αfτ8 τ8 Sλικ8 λε)πει.
ΣYNT.: Ξ;ρετε πο Aρσκεται αGτ. τ. Oλικ;
N.T.: Kατρακ,λισε στ$ν νMτια πλευρ4 τ6ς AκρMπολης κα@ Aπ8 κεF Rγινε
οBκοδοµικ8 SλικM. Eπ@ Tουρκοκρατ)ας τοOς J-ζανε φουρν1λλο – πολλ4 µ-ρµαρα Rχουν φουρνελι1ς –, τ4 Aνατιν-ζανε, γι4 ν4 γ)νουν µικρMτερα κοµµ-τια κα@ ν4 χρησιµοποιηθο;ν. EµεFς µαζ1ψαµε ?,τι JρXκαµε Aπ8 κ-τω. K-ναµε Lκτεταµ1νη Rρευνα γ,ρω Aπ’ τ$ν AκρMπολη. Eντοπ)σαµε µ-ρµαρα κα@
σ+ κτXρια τ6ς πMλης. NOταν Rγινε Y AναστXλωση το; Aρσακε)ου, Aφαιρ1σαµε
Aπ8 τ8 κτXριο αfτ8 γ,ρω στ4 400 µ-ρµαρα κα@ τ4 AνεJ-σαµε ξαν4 στ$ν
AκρMπολη.

∆ν /χουν 1ντοπισθ2 τ, µυστικ, τ3ν ναλογι3ν
ΣYNT.: T4ν Iδ;α ν 7ναστηλωθc< ` Παρθενhν σ’ Wλη του τ4 µεγαλοπρ;πεια,
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Wπως 7κριA3ς oταν στ4ν 7ρχαιτητα, π3ς τ4 Aλ;πετε;
N.T.: Θ4 µπορο;σε ν4 γ)νVη, Sπ-ρχει Y δυνατMτητα. NOµως πιστε,ω, ?τι δ+ν
πρ1πει ν4 γ)νVη, γιατ@ Rτσι θ4 π-ψVη ν4 εIναι µνηµεFο. Aν θ1λVη κανε@ς ν4 κ-νVη
κ-ποιο Aντ)γραφο, µπορεF ν4 τ8 κ-νVη σ’ `ναν 9λλο χGρο. NOπως Rγινε στ$ν
AµερικX, στ8 N-σJιλ, το; Eπο)ου E να8ς εIναι AκριJ+ς Aντ)γραφο, Aλλ4 τσιµεντ1νιο. Στ$ Σκωτ)α, στ8 EδιµJο;ργο, Rκαµαν Aντ)γραφο τ6ς Aνατολικ6ς
πλευρ>ς.
ΣYNT.: tIσως ν χρει ζεται κα* ` Bρ χος, γι ν γνcη Uνα 7ντγραφο 7κριA;ς;
N.T.: Σ)γουρα. Στ8 N-σJιλ γι4 παρ-δειγµα τ8 µ1ρος εIναι Lπ)πεδο µ+ γκαζMν.
ΣYNT.: Yπ ρχει µα σοφα µαθηµατικ4 στ*ς διαστ σεις το Παρθεν3νος,
R σχ;ση 2α+1 µεταξP uψους κα* πλ τους, µ%κους κα* πλ τους, Wσο κα* µεταξP τ3ν κατ µ<κος κινων µL αGτοPς τ3ν κατ πλ τος. T MξυπηρετεN αGτ4
R σχ;ση;
N.T.: T)ς Aναλογ)ες αfτ+ς τ@ς Rχουµε Lντοπ)σει, Aλλ4 µ$ νοµ)ζετε ?τι τ4 ξ1ρουµε ?λα. ∆+ν ξ1ρουµε, xν στοχε,Vη αfτ$ Y σχ1ση στ$ σταθερMτητα το; κτ)σµατος, π-ντως τ8 αBσθητικ8 Aποτ1λεσµα εIναι LντυπωσιακM.

Πι

ντισεισµικ ς π τ, σηµεριν, ο>κοδοµ?µατα

ΣYNT.: ML τ*ς σηµερινLς γν:σεις τ<ς στατικτητας θ µποροσε τ. οIκοδµηµα ν γνcη πι. γερ;
N.T.: aOχι.
ΣYNT.: tEχει καλ,ψει δηλαδ% τ4ν σ,γχρονη στατικ%;
N.T.: Γι4 ν4 στ1κεται `να τ1τοιο µνηµεFο δυMµισυ χιλι-δες χρMνια, LνG τ4
κτXρια στ$ν πMλη µ+ ?λα τ4 µοντ1ρνα Sλικ-, µ+ AντισεισµικοOς Sπολογισµο,ς, δ+ν µπορο;ν ν4 κρατηθο;ν στοOς σεισµο,ς, καταλαJα)νετε τ$ν AντοχX του· κα@ µ+ ?λη τ$ν ταλαιπωρ)α ποO Rχει κατ4 καιρο,ς Sποστ6 Aπ’ τοOς
AνθρPπους. Στ8ν πρMσφατο σεισµ8 γι4 παρ-δειγµα τ4 µνηµεFα LδG δ+ν Rπαθαν τ)ποτα. Aν δο;µε παλαιMτερες µετακινXσεις τGν µελGν Aπ8 σεισµο,ς,
καταλαJα)νουµε πMσο τροµερX Rνταση εIχαν. Aν γ)νουν τ1τοιοι σεισµο@ σXµερα, τ) θ4 γ)νουν τ4 κτXρια τ6ς πMλης; EIναι `να πολO σοJαρ8 LρPτηµα.
ΠολO φοJ>µαι, τ8 Aποτ1λεσµα δ+ν θ1λω ν4 τ8 σκ1πτωµαι.
ΣYNT.: T θεµ;λια το Παρθεν3νος πσο Aαθι εqναι;
N.T.: \H πρPτη δουλει4 ποO κ-ναµε, πρ@ν ξεκινXσουµε, tταν ν4 δο;µε τ4
θεµ1λια. N4 δο;µε πο; πατ-ει. EIναι λοιπ8ν συµπαγ6 θεµ1λια Aπ8 πωρMλιθο, χι µMνο κ-τω Aπ’ τ@ς κολGνες } τοOς το)χους, ποO tταν σ,νηθες, Aλλ4

13728

∆ΑΥΛΟΣ/217, Iανου-ριος 2000

σ+ ?λη τ$ J-ση. aEχει σκαφθ6 E Jρ-χος gδοντωτ-, κλιµακωτ- κα@ Rχουν µπ6
gρθογPνιες πλ-κες πωρMλιθου.
ΣYNT.: Eqναι γερ. αGτ. τ. Oλικ;
N.T.: Aπ8 γεωτρXσεις ποO κ-ναµε, εrδαµε ?τι Tρισµ1νοι πωρMλιθοι εIναι
φρεσκMτατοι. \Yπ-ρχουν κα@ κ-ποιοι λασποποιηµ1νοι, λMγVω τGν νερGν ποO
διαπερνο;ν στ4 θεµ1λια, Lπειδ$ δ+ν Sπ-ρχει στ1γη ν4 τ4 προστατ1ψVη. Π-ντως δ+ν φα)νεται ν4 Rχουµε Sπολογ)σιµη φθορ4 µετ4 Aπ8 τMσα χρMνια.
ΣYNT.: H 7ντισεισµικτητα το µνηµεου σL τ 7κριA3ς 2γκειται;
N.T.: aEγινε µι4 δοκιµ$ στ8 ΠολυτεχνεFο Aπ8 τ8ν κ. Kαρ,δη. B-λαµε µι4
κολPνα - Aντ)γραφο το; Προν-ου σ+ κλ)µακα 1:3 π-νω σ+ µι4 σεισµικ$ τρ-πεζα· κα@ Rδωσαν ο] τεχνικο@ `να σεισµ8 παρMµοιο µ’ αfτ8ν τ6ς Kαλαµ-τας
(6,7 ρ)χτερ, νοµ)ζω). Xωρ@ς καµµ)α σ,νδεση, χωρ@ς τ$ν τ1λ1ια κατεργασ)α
Lπαφ6ς τGν σπονδ,λων, περιεστρ-φησαν ο] σπMνδυλοι κα@ παρ1µεινε Y κολPνα ρθια.
ΣYNT.: H σπονδυλωτ4 κατασκευ4 τ3ν κινων εqναι δηλαδ4 καθοριστικ%;
N.T.: Σωστ-. Afτ$ Y Aρθρωτ$ κατασκευ$ µ+ τ$ν τ1λεια κατεργασ)α κα@
Lπαφ$ µ+ διαφορετικ8 J-ρος κα@ συχνMτητα συντελεF στ$ν 9ριστη συµπεριφορ-.
ΣYNT.: OD κολ3νες εqναι γεµ_τες;
N.T.: \Yπ-ρχει µ1σα `να ξ,λινο στοιχεFο, τ8 EποFο Rµπαινε µMνο γι4 κεντρ-ρισµα κα@ Rµενε µ1σα. Aν περν> µ1σα Sγρασ)α, τ8 ξ,λο Lξαφαν)ζεται.
Aν τ8 µ-ρµαρο δ+ν Rχη ρωγµ+ς κα@ Y Lπαφ$ εIναι τ1λεια, πιθαν8ν τ8 ξ,λο
ν4 εIναι µ1σα. EµεFς Aντικαθιστο;µε τ8 ξ,λο Aπ8 `να µ$ gργανικ8 Sλικ8, τ8
τιτ-νιο. T4 µ1λη τPρα τGν το)χων συνδ1ονται µεταξ, τους µ+ σιδηρο;ς συνδ1σµους, ποO περιJ-λλονται Aπ8 µολ,Jι. T8 σ)δηρο ποO Rχει χρησιµοποιηθ6
εIναι µεFγµα σκληρο; κα@ µαλακο; µετ-λλου, µ+ Aποτ1λεσµα ν4 µ$ν σκουρι-ζVη, AκMµα κι xν µε)νη Lκτεθειµ1νο. aEτσι, ?ταν τ4 µ1λη Aρχ)σουν ν4 κουνιο;νται Aπ’ τ8 σεισµM, τ@ς πρGτες παραµορφPσεις τ@ς πα)ρνει τ8 µολ,Jι, ποO
εIναι µαλακM, λειτουργεF δηλαδ$ Tς «Aµορτισσ1ρ». NOταν µεγαλPσουν ο] δονXσεις, «ζορ)ζεται» E σ)δηρος κα@ σπ-ει, εrτε αfτ8ς εrτε τ8 µ-ρµαρο. NOλος
αfτ8ς E µηχανισµ8ς δε)χνει, ?τι E Παρθενwν εIναι `να κτXριο µ+ LλαστικMτητα, ποO το; Lπιτρ1πει ν4 στ1κεται δυMµισυ χιλιετ)ες.
ΣYNT.: Eποµ;νως τ. 2006 οD Mργασες τελει:νουν `ριστικ ;
N.T.: aAν ?λα π>νε καλ-, να). Θ4 µε)νVη µMνο `να µικρ8 συνεργεFο, ποO θ4
Lποπτε,Vη τ4 µνηµεFα κα@ θ4 LπεµJα)νVη ?που χρει-ζεται.

Παν. Λ. KουIαλ-κης

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY

λγ. ΠολRIιος
O Mεγαλοπολτης Dστορικ.ς δLν διαθ;τει τ. λεπτ. κα* χαριτωµ;νο uφος
το Hροδτου οmτε τ4ν κριτικ4 Dκαντητα κα* τ4ν 7ντικειµενικτητα το
Θουκυδδου. Eqναι Wµως Mξαιρετικ µορφωµ;νος. Σπο,δασε γεωµετρα,
7στρονοµα, Iατρικ4 κα* πρ. παντ.ς γεωγραφα, Mπιστ<µες ποP τ.ν Aο%θησαν στ4ν συγγραφ4 τ<ς Παγκοσµου Iστορας του, τ<ς `ποας σεµν,νεται ν
θεωρ<ται γενν%τωρ, 7φο «οGδε*ς τ3ν µ;χρι ττε Dστορικ3ν 7ν;λαAε τ4ν 7ποστολ4ν ν γρ ψcη µαν παγκσµιον Dστοραν» (A´, 4).
T. κοσµοεδωλο το ΠολυAου εqναι σ,µµορφο µL τ4ν ταραγµ;νη κα* νεφελ:δη Mποχ4 ποP 2ζησε· µα Mποχ4 7δι κοπων πολ;µων µεταξP QAθηναων
κα* Πελοποννησων, QAχαι3ν κα* AIτωλ3ν, AIτωλ3ν κα* Mακεδνων, Eλλ%νων κα* Γαλατ3ν. Tποτε δLν oταν σταθερ. κα* A;Aαιο, 7λλ’ Wλα Mξηρτ3ντο
7π. τ4ν τ,χη, «R `ποα <Mν τ;λει> καθωδ%γησε Wλα τ κοσµοϊστορικ γεγοντα πρ.ς τ4ν κατε,θυνση τ<ς παγκοσµου κυριαρχας τ3ν Pωµαων» (A´, 34). H «τ,χη» το Dστορικο δLν 2χει τ4ν 2ννοια τ<ς συµπτ:σεως p το 7προσδιορστου παρ γοντος, 7λλ’ Mπ;χει θ;ση Oπερφυσικ<ς νττητος, τ<ς `ποας
R χε*ρ καθοδηγεN τ.ν κσµο. AGτ. σηµανει, Wτι ` Dστορικ.ς στ. σηµεNο αGτ.
Mµφανζει µιν Oπαναχ:ρηση στ4ν πρ. το Iωνικο διαφωτισµο Mποχ%.
H γλ3σσα το ΠολυAου εqναι Uνα εqδος καθαρε,ουσας, ποP MχρησιµοποιεNτο 7π. τ*ς Mπσηµες κρατικLς 7ρχ;ς, γι’ αGτ. κα* δ;χθηκε τ*ς Mπικρσεις τ3ν
7ττικιστ3ν κα* Iδως το ∆ιονυσου. O Glover µ λιστα σηµει:νει, Wτι «τ.
2ργο το ΠολυAου µπορεN ν’ 7ναγνωσθc< σ’ Wλες τ*ς kλλες γλ3σσες Mκτ.ς 7π.
τ4ν γλ3σσα το συγγραφ;ως».
O Dστορικ.ς Oπ<ρξε υD.ς το Λυκρτα κα* µαθητ4ς το Φιλοποµενος κα*
το QAρ του, ποP oσαν kνδρες Mν ρετοι καθ’ Wλα 7λλ τοπικιστ;ς· Uνας τοπικισµς, ποP κληρονοµ%θηκε 7π’ τ.ν Πολ,Aιο, ` `ποNος µισεN κα* εIρωνε,εται τ. «IοστεφLς kστυ» κα* τ*ς 7ρχ;ς του τ<ς Iσονοµας, τ{ς Mλευθερας το
λγου κα* τ<ς δικαιοσ,νης, οD `ποNες κατ τ4ν γν:µη του µνο στ%ν QAχαϊκ4
Συµπολιτεα λειτουργοσαν πραγµατικ . O τοπικισµς του εGθ,νεται κα*
γι τ4ν 7λλοπρσαλλη kποψ% του περ* Mλευθερας, 7λλ κα* γι τ4ν 2λλειψη
7ντικειµενικτητας σL πολλLς περιπτ:σεις, µι 7ρετ4 ποP τ4ν θεωρεN πρωταρχικ4 γι τ.ν οDονδ%ποτε Dστορικ.
H Dστορα, κατ τ.ν Πολ,Aιο, 7ποτελεN τ.ν καλ,τερο δ σκαλο τ3ν 7νθρ:πων. T Mκ τ<ς Dστορας διδ γµατα προετοιµ ζουν τοPς 7νθρ:πους γι τ4ν
πολιτικ4 δραστηριτητα, R δL 7ν µνηση τ3ν συµφορ3ν τ3ν παλαιοτ;ρων
τοPς καθιστον DκανοPς ν Oποµ;νουν εGγενικ κα* 7ξιοπρεπ3ς τ*ς µεταAολLς
τ<ς µορας. O Dστορικ.ς φελει ν Mπικρνcη τοPς φλους του κα* ν Mγκωµι ζcη
τοPς Mχθρο,ς του, Wταν οD περιστ σεις τ. MπιA λλουν. N εqναι γενικ3ς 7ντικειµενικ.ς κα* φιλαλ%θης, διτι στ4ν 7ντθετη περπτωση εqναι kχρηστος,
Wπως kχρηστο εqναι τ. ζ3ο, ποP χ νει τ4ν Wρασ% του (A´, 14 κ.F.).
H µ;θοδος ποP 7κολουθεN ` Πολ,Aιος δLν εqναι τεµαχιστικ4 κα* Mπαγωγι-
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κ%. ΦρονεN, Wτι ` Dστορικ.ς ποP 7ναλσκεται στ4ν Mξ;ταση τ3ν καθ’ Uκαστον
γεγοντων, χ νει τ4ν θ;αση το Wλου κα* Mξοµοιοται µ’ MκεNνον, ποP προσπαθεN ν’ 7νασυνθ;σcη τ4ν dραιτητα κα* τ*ς δραστηριτητες κ ποιου νεκρο, µελετ3ντας τ τεµαχισµ;να µ;λη το σ:µατς του. O Dστορικ.ς φελει ν 2χcη 2µπροσθ;ν του Wλα τ γεγοντα κα* ν µελετc_ τ4ν 7λληλουχα, τ*ς
7ναλογες κα* τ*ς παραλλαγ;ς τους, 7ναζητ3ντας παρ λληλα τ αrτια κα* τ
7ποτελ;σµατ τους.
H Mξορα το ΠολυAου – Wπως κα* το Θουκυδδου – στ θηκε R 7φορµ%
τ<ς µεταπ%δησης το 7νδρ.ς 7π. τ.ν πολιτικο-στρατιωτικ. στAο – bν κα* R
δρ ση του oταν περιωρισµ;νη – στ. Oπο,ργηµα το Dστορικο κα* το συγγραφ;ως Mν γ;νει. Στ4ν P:µη εqχε τ4ν τ,χη ν Aρεθc< στ4ν οIκα το AIµιλου Πα,λου, ` `ποNος το Mνεπιστε,θη τ4ν διαπαιδαγ:γηση το Σκιπωνος
AIµιλιανο, κα* Oπδουλος εqχε πλ%ρη Mλευθερα κιν%σεων, τ4ν `ποα 7ξιοποιοσε δεντως, 7νατρ;χοντας στ*ς AιAλιοθ<κες κα* Mπισκεπτµενος πολλLς
χ3ρες κα* πλεις: tEτσι γν:ρισε τ4ν Γαλατα, τ4ν QIταλα, τ4ν Iσπανα, τ4ν
Bρεια κα* ∆υτικ4 QAφρικ4 κι 2γινε αGτπτης µ ρτυρας τ<ς καταστροφ<ς
τ<ς Nουµιδας κα* τ<ς Kαρχηδνος.
Στ4ν οIκα το Σκιπωνος σφυρηλατ%θηκε R πολιτικ4 κα* ` χαρακτ%ρας
τ<ς Rγεµνισσας P:µης µL A ση τ διδ γµατα το παρελθντος κα* τ4 σοφα
τ<ς QAλεξανδρεας, µι διαδικασα ποP παρηκολο,θησε λεπτοµερ3ς ` Πολ,Aιος, λαµA νοντας µ λιστα Mνεργ. ρλο. H P:µη 7σκεN πι πολιτικ4ν Rγεµονας, ποP τ<ς Oπαγορε,ει ν χρησιµοποιc< περισστερο τ4ν διπλωµατα κα*
λιγ:τερο τ4ν στρατιωτικ4 δ,ναµ% της. Mεταχειρζεται µL εGµ;νεια τ*ς 7σθενεNς πλεις τ<ς QAνατολ<ς κα* πλ%ττει 7νηλε3ς τ Iσχυρ κρ τη, καλλιεργεN
τ.ν φθνο κα* τ4ν διχνοια κα* δηµιουργεN προϋποθ;σεις MπεµA σεων· καθιστc_, τ;λος, κατανοητ. σ’ Wλους, Wτι κ θε κνηση Mναντον της θ συντριAc<
kνευ οrκτου κι Wτι οD λαο, bν θ;λουν ν διατηρ%σουν κ ποια µορφ4 αGτονοµας, δLν 2χουν παρ ν εqναι πειθ%νιοι.
O Πολ,Aιος παρακολουθεN τ*ς Mξελξεις σαστισµ;νος, φανεται συγχυσµ;νος Aαθι κα* διχασµ;νος. ∆ιαισθ νεται, Wτι οGδεµα δ,ναµη µπορεN ν’ 7νακψcη τ4ν πορεα τ<ς P:µης πρ.ς τ4ν κοσµοκρατορα, Mν3 ταυτχρονα πασχζει ν διασφαλσcη τ4ν 7νεξαρτησα τ3ν Fλληνικ3ν πλεων· `ραµατζεται
κα* θαυµ ζει τ.ν 7νατ;λλοντα κοσµοπολιτισµ, «πολιτικαντζει» dστσο κα*
µηχανορραφεN, εGχµενος τ4ν πραγµ τωσ% του Oπ. τ4ν αIγδα τ<ς QAχαϊκ<ς
Συµπολιτεας.
Στ4ν Eλλ δα Mπ;στρεψε περ* τ τ;λη τ<ς ζω<ς του, διωρισµ;νος 7π. τ4
P:µη ν συµA λcη στ4ν πραγµατοποηση το σχεδου 7νοικοδµησ%ς της,
κ τι ποP 2πραξε µL περσσεια εGσυνειδησας, γι’ αGτ. κα* οD πλεις τ.ν τµησαν στ%νοντ ς του πολλ 7γ λµατα κα* προτοµ;ς. QAπ. τ. 2ργο του σ:θηκαν
τ π;ντε πρ3τα AιAλα τ<ς «Iστορας» του, µ;ρος το Uκτου κα* πολλ 7ποσπ σµατα· τ Oπλοιπα τριαντατ;σσερα AιAλα, ` «Bος Φιλοποµενος» κα*
τ. «Περ τ ξεων», 7πωλ;σθησαν.

Σαρ-ντος Π@ν

ΣYNENTEYΞH TOY κ. ΛAKH XAΛKIA ΣTO «∆»

\H \Eλληνικ$
Mουσικ$
εIναι συνεχ$ς
Aπ8 τ8ν NOµηρο
Λ-κης Xαλκιfς.

`ως σXµερα

ΓNΩPIZONTAΣ TO MOYΣIKO ΠAPEΛΘON MAΣ
ΣYMBAΛΛOYME ΣTO NEO ΠAΓKOΣMIO ΠOΛITIΣMO
«O Eρµ<ς κα* ` QAπλλων, R QAθην_, ` ∆ινυσος κα*
αD Mοσαι εqναι τ<ς Fλληνικ<ς µουσικ<ς οD θεµελιωτα.
Hµθεοι σbν τ.ν K;νταυρο Xερωνα διδ σκουν τοPς
7νθρ:πους τ4 χρησιµοποησ της. O QAµφων κτζει τ4
Θ%Aα µL τοPς nχους τ<ς λ,ρας του κα* ` QOρφεPς Rµερ:νει τ nθη τ3ν πρωτγονων 7νθρ:πων κα* Oποτ σσει τ θηρα κα* τ kψυχα 7κµη, δ;νδρα κα* Aουν κα*
αGτ.ν τ.ν 8Aδη ’ς τ4ν }ρµονα κα* ’ς τ4ν εGρυθµα τ<ς
µουσικ<ς του. T;λος R µεγ λη δι νοια το Πυθαγρα,
µL A σι τ*ς µουσικLς συµφωνες, διατυπ:νει σL 7ριθµητικLς 7ναλογες τ4 συµφωνα το Σ,µπαντος, προσπαθ:ντας ν εIσδ,σcη 2τσι µL τ4ν Dερ 7ριθµολογα ’ς τ
µυστ%ρια το 7περου.»
[Σ)µων Kαρ>ς]
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«Eµ,στευσε» E Λ-κης Xαλκι>ς γι4 gκτw χρMνια στ$ν Cλληνικ$ µουσικ$ Aπ1χοντας Aπ8 κ-θε Lπαγγελµατικ$ δραστηριMτητα. Eπ@ 12 χρMνια Lρε,νησε, µελ1τησε, Rµαθε AρχαFα Cλληνικ4 κα@ κατασκε,ασε πρMτυπα AρχαιοελληνικGν µουσικGν gργ-νων, γι4 ν4 µ>ς παραδPσVη `να «Rργο ζω6ς». «2500 χρνια Eλληνικ<ς
Mουσικ<ς. QAπ. τ.ν 8Oµηρο µ;χρι σ%µερα» εIναι E τ)τλος τ6ς πρPτης Tλοκληρωµ1νης Rκδοσης στ8 εIδος της· κα@ γι4 τ8ν δηµιουργM της, τ8ν συνθ1τη κα@ τραγουδιστ$ Λ-κη Xαλκι>, AποτελεF κατ-θεση ψυχ6ς κα@ παρακαταθXκη γι4 τ@ς νεPτερες γενε1ς.
\H προσεγµ1νη Rκδοση AποτελεFται Aπ8 `να JιJλ)ο, στ8 EποFο µ+ τ$ συµJολ$ καθηγητGν Πανεπιστηµ)ου κα@ 9λλων εBδικGν καταγρ-φεται Y Lξ1λιξη τ6ς Cλληνικ6ς µουσικ6ς Aπ8 τ$ν κλασσικ$ AρχαιMτητα `ως σXµερα, χωρ@ς ν4 µπα)νη στ8
9λλο τερ-στιο κεφ-λαιο, τXν παν-ρχαια προκλασσικ$ Cλληνικ$ µουσικX.
Συνοδε,εται Aπ8 τρεFς ψηφιακοOς δ)σκους (CD) µ+ Lπιλογ$ κορυφα)ων στιγµGν
το; Cλληνικο; τραγουδιο; σ+ ζωνταν$ χογρ-φηση στ8 M1γαρο Mουσικ6ς. T8
Rργο αfτ8 καταγρ-φει τ$ν ]στορ)α µας Aπ8 τοOς KλασσικοOς XρMνους κα@ µετ-,
τ$ν Aδι-κοπη πορε)α τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας κα@ τ$ συν1χεια κα@ διαχρονικMτητα τ6ς \Eλληνικ6ς Mουσικ6ς, LνVG AποτελεF κα@ µ)α πρMταση γι4 τ8 µ1λλον.
«"Oλκληρος 8 κσµος περιµBνει π τν "Eλλ-δα»
«Στ. 2ργο µου καταδεικν,εται, Wτι ` 8Oµηρος κα* τ. `µηρικ. πνεµα µ;σα σL Wλη
αGτ4 τ4ν διαχρονικ4 περοδο δLν π;θαναν, 7λλ οmτε κbν κοιµ%θηκαν µ;χρι σ%µερα», δηλPνει µ+ AνεπιτXδευτο λMγο E Λ-κης Xαλκι>ς· κα@ φανερ4 συγκινηµ1νος συµπληρPνει: «Eqναι Uνα 2ργο ζω<ς, µα κατ θεση ψυχ<ς 7π. µ;να κα* µα παρακαταθ%κη γι Wλους τοPς 8Eλληνες κα* εIδικ:τερα γι τ4 νε:τερη γενι . T. θεωρ3
σν 7σπδα κα* σν θωρ κιση γι τ ν;α παιδι . 8Eνας λα.ς γνωρζοντας τ4ν καταγωγ%, τ4ν ρζα του κα* τ.ν πολιτισµ του πιστε,ω Wτι προχωρ_ σωστ πρ.ς τ.
µ;λλον. QAποτελεN ταυτχρονα κα* µα πρταση γι τ4 ν;α χιλιετα, ν γνωρσουµε,
Wσο γνεται καλ,τερα, τ.ν Fαυτ µας σν λα.ς κα* σν 2θνος. Kι αGτ, γιατ πιστε,ω
Wτι `λκληρος ` κσµος π λι περιµ;νει 7π. τ4ν Eλλ δα κα* τ.ν Eλληνισµ. ν δ:σουν, πρ3τοι αGτο, στοιχεNα κα* προτ σεις γι Uναν πολιτισµ, ποP στηρζεται στ4ν
7νθρωπι κα* στ.ν `ποNο θ στηριχθον οD πολτες το µ;λλοντος».
T8 JιJλ)ο Aλλ4 κα@ τ4 τραγο,δια ποO περιλαµJ-νονται στ4 CD χωρ)ζονται σ+ π1ντε CνMτητες: Στ$ν πρPτη CνMτητα, ποO Aφορ> στ$ν Aρχα)α Cλληνικ$ µουσικX, συνεργ-στηκαν καθηγητ+ς Πανεπιστηµ)ου κα@ διδ-σκαλοι τ6ς Cλληνικ6ς µουσικ6ς:
ΠαναγιPτης ΠριοJολ6ς, T-σος ΦωτMπουλος, Xαρ-λαµπος Σπυρ)δης, Aνδρ1ας Zε-κης - Γλυνι>ς κα@ Γι-ννης ΠαπαχρMνης.
O] γραπτ+ς πηγ1ς, ποO Aφορο;ν στ$ν Aρχα)α Cλληνικ$ µουσικX, σ,µφωνα µ+ τ8ν
Σπυρ)δη χωρ)ζονται σ+ δ,ο κατηγορ)ες, στ@ς πρακτικ+ς κα@ στ@ς θεωρητικ1ς. Πρακτικ+ς πηγ+ς Aποτελο;ν τ4 Sπ-ρχοντα µουσικ4 Aποσπ-σµατα σ+ µουσικ$ σηµειογραφ)α. ∆ιασPθηκαν περ)που 50 Aπ’ αfτ-, Aλλ4 εIναι σ,ντοµα κα@ παρουσι-ζουν
κεν4 κα@ Lλλε)ψεις. Eπ)σης Rχει διασωθ6 κα@ µουσικ$ JιJλιογραφ)α Aπ8 Aρχα)ους
NEλληνες θεωρητικοOς τ6ς µουσικ6ς. Θεωρητικ+ς εIναι ο] πηγ1ς, ?που Sπ-ρχουν
Aναφορ+ς στ$ µουσικ$ } στ8ν µουσικ8 τρMπο ζω6ς τGν Aρχα)ων \EλλXνων κα@ περι-

Kιθ-ρα τοA 2Aπ<λλωνα.

ΛRρα 13χορδη.

B-ρIιτος.
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λαµJ-νονται στ$ν Lν γ1νει φιλοσοφικ$ κα@ ]στορικ$ JιJλιογραφ)α. Tρ)τη κατηγορ)α
πηγGν Aποτελο;ν τ4 δι-φορα κοµµ-τια κα@ Sπολε)µµατα µουσικGν gργ-νων, ποO
Rχουν κατ4 καιροOς Jρεθ6 σ+ Aνασκαφ1ς. Γι4 τ$ν παρουσ)αση τ6ς Aρχα)ας Cλληνικ6ς µουσικ6ς E Λ-κης Xαλκι>ς φρMντισε ν4 κατασκευασθο;ν πιστ4 Aντ)γραφα
τGν Aρχα)ων CλληνικGν µουσικGν gργ-νων (:κιθ-ρα το; AπMλλωνα, λ,ρα 7χορδη,
πανδο,ρα } πανδουρ)ς, λ,ρα 13χορδη, J-ρJιτος κα@ ντ1φι διπλM). T4 ργανα αfτ4
Lκτ)θενται στ8 K1ντρο \Eλληνικ6ς Mουσικ6ς, ποO Rκανε κα@ τ$ν παραγωγ$ το; Rργου.

Kα Eνα κοµµ-τι π ραψGωδ*α τ2ς HIλι-δας
«Θε:ρησα 7παρατητη τ4ν κατασκευ4 τ3ν 7ρχαων Fλληνικ3ν µουσικ3ν ργ νων
Wπως Mπσης κα* τ4ν Mκµ θηση τ<ς 7ρχαιοελληνικ<ς γλ:σσας, γι ν προσεγγσω Wσο
τ. δυνατ.ν µL περισστερα Mφδια τ4ν µουσικ4 τ<ς Mποχ<ς», LξηγεF στ8ν «∆αυλM»
E κ. Xαλκι>ς. «∆υστυχ3ς Oπ ρχει 2λλειψη µουσικ3ν 7κουσµ των γι τ4ν Fλληνικ4
7ρχαιτητα κα* 2χει καταστραφ< R παλαι προσcωδα, στ4ν `ποα Fδρ ζονται αGτ .
Yπ ρχει συνεπ3ς Mπγνωση τ3ν κεν3ν στ4ν φωνητικ4 κατανηση κα* 7πδοση στ.
2ργο µας, 7λλ Mργαζµενοι Wλοι µαζ, dς `µ δα, φθ σαµε σL Dκανοποιητικ. Mππεδο. T πρωιµ:τερα 7ποσπ σµατα καταγεγραµµ;νης µουσικ<ς µL µουσικ4 σηµειογραφα φθ νουν µ;χρι τ.ν 5ο π.X. αI3να. OD MπιλογLς τ3ν τραγουδι3ν στ. 2ργο µας
καλ,πτουν τ4ν περοδο 7π. τ.ν 5ο αI3να π.X. Uως κα* τ.ν 1ο αI. µ.X. QAρχζουµε µL
Uνα κοµµ τι τ<ς ραψωδας A τ<ς QIλι δας “εIς Fξ µετρον τνον”, gστε ν κ νουµε
7ναφορ στ.ν 8Oµηρο, καθhς τ. δακτυλικ. Fξ µετρο κατ;στη στ4 συν;χεια 7ποκλειστικ. µ;τρο τ<ς Mπικ<ς ποησης, τ<ς Rρωικ<ς κα* τ<ς διδακτικ<ς καθ’ Wλη τ4ν
7ρχαιτητα. T 2πη το Oµ%ρου δLν εqναι R 7ρχ%, 7λλ R gριµη κατ ληξη µι_ς µακραωνης προφορικ<ς Mπικ<ς παραδσεως, τ<ς `ποας οD ρζες χ νονται στ A θη
τ3ν αI:νων. T. 7ρχαιτερο δεNγµα 7ρχαας Fλληνικ<ς µουσικ<ς, τ. `ποNο 2χει Aρεθ<
µ;χρι σ%µερα κα* περιλ Aαµε στ4ν A´ Fντητα, εqναι τ. A´ στ σιµο 7π. τ4ν τραγωδα “QOρ;στης” το EGριπδη (5ος µL 4ος αI. π.X.)».

– O πλοιπες ντητες τ περιλαµνουν, κ. Xαλκι;
«Πρκειται γι Uνα ταξδι ψυχ<ς στοPς αI3νες. QEπιλ;ξαµε γι κ θε Fντητα τ*ς
κορυφαNες στιγµLς το Fλληνικο τραγουδιο, µL τρπο gστε ταυτχρονα ν παρουσι ζεται µ;σα 7π’ αGτ τσο R Dστορα µας Wσο κα* R Mξ;λιξη τ<ς γλ:σσας µας.
H δε,τερη Fντητα 7φορ_ στ4 Aυζαντιν4 µουσικ%. Ξεκινοµε µL Uναν πρωτοχριστιανικ. uµνο, ` `ποNος 7ποδεικν,ει περτρανα, Wτι R 7ρχαα Fλληνικ4 µουσικ4 π;ρασε στ4ν χριστιανικ4 λατρεα κα* χρησιµοποι%θηκε µ;χρι τ*ς 7ρχLς το 5ου αI. µ.X.
Kατ τοPς πρ:τους τ;σσερις αI3νες µ.X. MπικρατεN τ. σ,στηµα διδασκαλας κα* R
γραφ4 τ<ς 7ρχαας Fλληνικ<ς µουσικ<ς, στ. τ;λος τ3ν `ποων διαµορφ:θηκε `ριστικ πλ;ον R Aυζαντιν4 µουσικ%. QEπσης κ νουµε 7ναφορ στ*ς Oµνωδες τ<ς
Mποχ<ς, σL κ λλαντα, στ. 2πος το ∆ιγεν< QAκρτα (8ος αI.) κα* `λοκληρ:νουµε τ4ν
Fντητα µL Uνα τραγο,δι το Πντου γι τ4ν 8Aλωση τ<ς Kωνσταντινουπλεως.
»Στ. ∆ηµοτικ. τραγο,δι oταν Mξαιρετικ δ,σκολη R Mπιλογ4 τ3ν τραγουδι3ν,
καθhς διαθ;τουµε τερ στιο Oλικ. στ χ;ρια µας. Ξεκινοµε 7π. τ. 1550-60 µL Bορειοηπειρ:τικα τραγο,δια, Wπως R “∆ροπολτισσα”, τ. `ποNο 7ναφ;ρεται στ4ν Mποχ4
το παιδοµαζ:µατος κα* στ4ν προσπ θεια τ3ν Tο,ρκων ν Mξισλαµσουν τ.ν Eλλη-
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∆,ο 7π. τς Mοσες, ποP εIκονζονται σ; σ,νολο 7µφορ;ως πο, Aρσκεται στ%ν
Πινακοθ%κη το Mον χου.
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νισµ. κα* φθ νει µ;χρι τοPς BαλκανικοPς 7γ3νες. QIδιατερη 7ναφορ γνεται στ4
Mακεδονα, στ4ν `ποα χ,θηκε πολP αµα προεπαναστατικ µL τ. τραγο,δι τ<ς Παλιγγενεσας. T. δηµοτικ. τραγο,δι µ_ς διασc:ζει τοπικ γλωσσικ Iδι:µατα, τ
`ποNα φθ νουν στ4ν 7ρχαιτητα. Eqναι 7ξιοσηµεωτο τ. γεγονς, Wτι στ δηµοτικ
µας τραγο,δια συναντοµε κοιν θεµατικ κα* γλωσσικ στοιχεNα κα* κοινLς Mκφρ σεις στ4ν rδια θ;ση το στχου µL τ Oµηρικ 2πη. Σ_ς παραθ;τω δ,ο παραδεγµατα 7π. τ4ν Mργασα το QIω ννη Προµπον_, R `ποα δηµοσιε,εται στ. AιAλο:
«να!ε παρ’ KΩκεανο!ο yοWς TπH πε(ρασι γα(ης» (NYµνος Aφροδ)της 227).
«K τω στ4ν kκρη το γιαλο, στ4ν τ;λειωση το κσµου» (X)ος).
«καH τ<τε δL γ(γνωσκον ]τ’ οVκ4τι φυκτ@ π4λοντο» (θ 299).
«Kα* ττε δ τ. γν:ρισε, πhς εqν’ ` θ νατς του» (KρXτη).

HAπ τ, Mικρασι-τικα µBχρι τ, σηµεριν,
»Στ4ν τρτη Fντητα παρουσι ζονται οD δ,ο νε:τερες σχολLς τ<ς Fλληνικ<ς µουσικ<ς µετ τ4ν 7πελευθ;ρωση, Wταν ` 8Eλληνας 7ρχζcη κα* π λι τ4 δηµιουργα: τ.
Mικρασι τικο κα* τ. Pεµπ;τικο. Kατ τ4 δι ρκεια τ<ς Tουρκοκρατας ` Eλληνισµ.ς 2µεινε κρατηµ;νος 7π. τ. παραδοσιακ. δηµοτικ µας τραγο,δι».
»H τελευταα Fντητα 7ναφ;ρεται στ. λαϊκ µας τραγο,δι, Wπως Mξελσσεται µετ
τ. ∆ε,τερο Παγκσµιο πλεµο, κα* φθ νει στ. νε:τερο τραγο,δι, ποP µ_ς χαρζουν
µεγ λλοι συνθ;τες - δηµιουργο, Wπως οD Xατζηδ κις, Θεοδωρ κης κα* Λο|ζος 7λλ
κα* µεγ λοι µας ποιητLς Wπως οD Pτσος, Eλ,της κα* Σεφ;ρης».
– Ποι< τ< Tρ4θισµ- σας, γι@ ν@ ξεκιν3σετε {να τ<σο φιλ<δοξο Tγχε(ρηµα;
«T Mρεθσµατα, γι ν ξεκιν%σω αGτ. τ. Mγχερηµα, µο δθηκαν κατ τ*ς περιοδεNες κα* τ*ς συναυλες µου στ. Mξωτερικ. 7π. τοPς 7πδηµους 8Eλληνες. QAνιχνε,οντας τ*ς ρζες τους κα* 7ναζητ:ντας τ4ν ταυττητ τους µL Mρωτοσαν γι τ4ν
προ;λευση τ3ν τραγουδι3ν µας. ∆Lν Mγν:ριζα π ντοτε τ*ς 7παντ%σεις, κα* 2τσι µο
δηµιουργ%θηκε R 7ν γκη γι 7ναζ%τηση. tAρχισα ν ψ χνω 7π. τ. 1986. Ξεκνησα 7π. τ. δηµοτικ. τραγο,δι, ποP µο oταν κα* πι. οIκεNο. Στ4 συν;χεια γν:ρισα
7ξιλογους 7νθρ:πους, ποP µL Aο%θησαν πολP κα* συνεργ στηκα µαζ τους. Mο
παραχ:ρησαν τ 7ρχεNα τους κυρως γι τ4ν 7ρχαα Fλληνικ4 µουσικ%, τ `ποNα διαστα,ρωνα κα* µL τ ν;α στοιχεNα, ποP kρχισαν ν δηµοσιε,ωνται τ4ν Mποχ% Mκενη».
– KRριε Xαλκιf, ποι< εqναι τ% σχ<λι< σας γι@ τL σRγχρονη µουσικ3;
«Yπ ρχουν kνθρωποι σ%µερα στ.ν χ3ρο τ<ς µουσικ<ς, πο, πραγµατικ παλε,ουν γι ν MπιAι:σουν. Bρισκµαστε rσως στ. κατ:τερο σκαλοπ τι 7π. πολιτιστικ4
kποψη. QEξαθλωση. Ωστσο πιστε,ω, Wτι ` ν;ος αI3νας θ 7νοξcη χαραµ δες φωτς. tAλλωστε R rδια Dστορα 2χει δεξει, Wτι µετ τ4ν παρακµ4 2ρχεται R 7ναγ;ννηση. tIσως, Mν Mπιστρ;ψουµε στ παλαι 7κο,σµατα, 7κµη κα* στ 7ρχαιοελληνικ , ν πετ,χουµε ν κ νουµε A%µατα µπροστ . Πιστε,ω, Wτι τ;τοιες ντες κα* µελωδες, ποP 2χουν ν 7κουστον 2000 χρνια, θ µ_ς Aοηθ%σουν ν κτσουµε µα καλ,τερη ζω%, Uνα καλ,τερο µ;λλον κα* ν ξανανδρωθ~< R 7νθρωπι στ.ν kνθρωπο».
\O Λ-κης Xαλκι>ς κατ-γεται Aπ8 τ4 Γι-ννενα κα@ AνXκει στ$ν τ1ταρτη γενι4 τ6ς
οBκογ1νειας Xαλκι-δων, τ6ς µεγαλ,τερης µουσικ6ς οBκογ1νειας στ$ν \Eλλ-δα. MπMλιασαν Aδι-κοπα τ$ν µουσικX µας παρ-δοση SπηρετPντας την µ+ σεµνMτητα κα@
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Λαγοτο κα ταµπουρ_ς. 8Eλληνες τραγουδιστ;ς. Σχ;διο Th. Leblanc, 19ος αI.
(MουσεNο Mπεν κη, QAθ%να.)
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tθος. aAξιος συνεχιστ$ς τ6ς παρ-δοσης E Λ-κης Xαλκι>ς, E EποFος Lκτ8ς Aπ8 συνθ1της κα@ τραγουδιστ$ς πα)ζει κιθ-ρα, µπουζο,κι, λαο;το, τζουρ> κα@ ο[τι, δ+ν Lφησυχ-ζει:
«M;σα 7π. τ. 2ργο αGτ. dλοκλ%ρωσα Uναν κ,κλο. T. Oλικ. Wµως ποP συγκ;ντρωσα
τ τελευταNα 12 χρνια εqναι σηµαντικ. Θ συνεχσω τ4 µελ;τη του κα* θ Mπικεντρωθ3 στ. δηµοτικ. τραγο,δι τ<ς AIτωλοακαρνανας κα* τ<ς QHπερου, καθhς τ.
θεωρ3 χρ;ος τιµ<ς στ4ν οIκογ;νει µου κα* στ.ν τπο µου. QAλλ γενικ:τερα Wλη R
χ:ρα µας εqναι µουσικ4 κα* R Fλληνικ4 Dστορα εqναι Uνα τραγο,δι συνυφασµ;νο µL
7ρχαNες µν<µες, uµνους κα* θρ%νους, 2πη, Mρωτικ4 δι θεση κα* Rρωισµο,ς».

N-νσυ Mπ(σκα

OI 18 TOMOI TOY «∆AYΛOY»
M τν τµο το 1999 συµπληρνεται τ «σµα» τν 18 τσιων τµων το Περιοδικο (1982-1999, τε%χη 1-216, σελ(δες 13.712), καλλιτεχνικ. /ι/λιοδετηµ0νων
(µαυρδετων µ χρυσοτυπ(α).
• Στν 18ο τµο το 1999 µ 2ποδεικτικ3 4σχ5 πο5 2νατρ0πει κ /6θρων τ8ς κρατο σες 2ντιλψεις τ:ς π(σηµης πιστµης θεµελινεται µ 2µ6χητα στοιχε;α
κα8 πληθρα <ρθρων - ρευνν = παν6ρχαια ξ6πλωση κα8 = κτεταµ0νη πολιτιστικ3 κα8 γλωσσικ3 π(δραση τν @Eλλνων στ3ν Nτια CAµερικ3 κα8 στ. 2ρχιπελ6γη το E4ρηνικο CΩκεανο , γεγονς πο5 πι/6λλει τ3ν ριζικ3 2ναθερηση
τν 4σχυντων πιστηµονικν δογµ6των στο5ς τοµε;ς τ:ς @Iστορ(ας, τ:ς Γλσσας, το Πολιτισµο κα8 τ:ς γνσεως το 2πτατου Iστορικο παρελθντος.
• OI 18 τµοι το «∆» περι0χουν π(σης:
• τ3 συν0χεια τν ριζοσπαστικν, σ παγκσµιο π(πεδο, ρευνν γι. τ3 γ0νεση τ:ς γλσσας κα8 τ:ς γραφ:ς κατ. τ3ν αNγ3 το πολιτισµο , Oπως κα8 τ8ς
<γνωστες µαθηµατικς κα8 Pντολογικς πλευρς τ:ς γλσσας µας·
• τ3 συν0χεια τ:ς Rρευνας το µεγ6λου κα8 2γνστου κεφαλα(ου τ:ς @Eλληνικ:ς (2λλ. κα8 παγκσµιας) @Iστορ(ας γι. τ3ν Iστορικ3 σ%γκρουση @Eλληνισµο
- Xριστιανισµο κα8 τ8ς /αρεις συν0πει0ς της π8 τ:ς ξελ(ξεως το Πολιτισµο ·
• πληθρα µελετν, 2ναλ%σεων κα8 σχολ(ων, πο5 2φορο ν στ3ν παθογ0νεια
τ:ς ποχ:ς µας, 2νατ0µνουν τ3ν κοσµοϊστορικ3 καµπ3 το καιρο µας κα8 διατυπνουν Rλλογη πρ/λεψη γι. τ. περχµενα. Στν τοµ0α αNτ οI προ/λ0ψεις
το «∆» κατ. τ. 18 χρνια τ:ς κδσες του Rχουν παληθευθ: πλρως 2π τ.
γεγοντα.
– M γεµ*ζετε τ ς &ι&λιοθ2κες σας µ Pχρηστο τυπωµBνο χαρτ*. B-λτε στ, ρ-φια τους τος 18 τµους το «∆» κα ποκτ?στε /τσι γι, σTς κα τος πογνους
σας Eνα λογικ 8δηγ γι, τν κατανηση τ3ν ληθιν3ν γεγοντων το παρελθντος, τν δυναττητα σ*γουρης Vρµηνε*ας τ3ν συµ&αινντων στ παρ ν κα
τν πρ&λεψη το µBλλοντος – κα Eνα /ργο πο προηγεWται τ2ς 1ποχ2ς µας.
TIMH TOMOY (ΣEΛI∆EΣ 800-900): ∆ρχ. 16.000.
• OI τσιοι τµοι το «∆» διατ(θενται µνο στ. Γραφε;α το Περιοδικο Z 2ποστ0λλονται ταχυδροµικς κατπιν τηλεφωνµατος στ. τηλ0φωνα 32.23.957 Z 98.41.655.

Στοιχε!α Qπ% τ%ν XOµηρο καH KHσ(οδο
γι@ τL θ4ση τWς ΠελασγικWς ∆ωδUνης
T$ν πληροφορ)α ?τι τ8 MαντεFο
τ6ς ∆ωδPνης tταν Πελασγικ8 µ>ς
τ$ δ)νει E NOµηρος. Eπ)σης κα@ τ$ν
ταυτMτητα τ6ς περιοχ6ς ?που
Sπ6ρχε LκεFνον τ8ν καιρ8 τ8 µαντεFο, ?πως Aποδεικν,εται κα@ Aπ8
τ4 κε)µενα το; \Hσ)οδου κα@ το;
\HρMδοτου. \O NOµηρος λ1γει:
«Hρθε 7π. τ.ν K,φο ` ΓουνεPς µL
εIκοσιδ,ο πρµνες. Eqχε AIνι%νων
πληθυσµ. κα* ΠερραιA3ν γενναων, Wσοι στ4ν κακοχεµωνη ∆ωδ:νη κατοικοσαν κι Wσοι 7π. τ.ν Tιταρ%σιο πτιζαν τοPς 7γρο,ς τους,
ποP χ,νει µ;σ’ στ.ν Πηνει τ πρσχαρα νερ του...» (\OµXρου, Iλι4ς
B 748 κ.C.).
T8 παραπ-νω κε)µενο ξεκαθαρ)ζει, ?τι ο] ΠερραιJο) (ΠερραιJ)α:
σηµεριν$ Lπαρχ)α EλασσMνας)
ζο;σαν περ@ τ$ν δυσχε)µερη ∆ωδPνη κα@ ν1µονταν τ4 Aγαθ4 το;
ποταµο; TιταρXσιου, ποO πηγ-ζει
κα@ σXµερα Aπ8 τ8 ρος T)ταρονιον (LκεF ποO Jρ)σκεται τ8 χωρι8
Σαραντ-πορο) κα@ συνεχ)ζοντας
σµ)γει µ+ τ8ν ΠηνειM, ?πως E NOµηρος Aναφ1ρει. EIναι, νοµ)ζω, Y µεγαλ,τερη AπMδειξη τ6ς `δρας το;
Mαντε)ου. ΣXµερα κοντ4 στ$ν κο)QAρχαNο νµισµα, ποP Aρ;θηκε στ*ς 7νασκαφLς τη το; TιταρXσιου ποταµο; γ)νοστ4ν tAζωρο - µα 7π. τ*ς πλεις τ<ς Tριπολτι- νται Aνασκαφ+ς σ+ τρεFς ΠερραιJικ+ς πMλεις (aAζωρος, Π,θιο, ∆οδας. ∆ιακρνεται ` τρποδας µαντεου.
λ)χη), ο] EποFες κ-ποτε εIχαν κοινX
διο)κηση, κα@ αfτ8 τ8 LπιJεJαιPνει κα@ τ8 AρχαFο νMµισµα ποO Jρ1θηκε στ$ν aAζωρο (περιοχ$ ∆Xµου ΣαρανταπMρου), τ8 EποFο φ1ρνει τ$ν Rνδειξη «Tριπολιτ>ν» κα@ στ8 κ1ντρο `να µεγ-λο τρ)ποδα Mαντε)ου (Jλ. φωτογραφ)α). \O NOµηρος προσθ1τει: «∆α τ<ς ∆ωδ:νης,
πρωτοκ,Aερνε, Πελασγικ;, ποP µ;νεις µακρι , τ4ν παγερ4 7φεντε,οντας ∆ωδ:νη, κα* τριγ,ρω χαµοκοιτ µενοι, 7νιφτποδες, ζον οD Σελλο, οD δικο σου
προφ<τες...» (Iλι4ς Π 230-235).
T8 κε)µενο αfτM, τ8 EποFο εIναι Rκκληση το; Aχιλλ1α πρ8ς τ8ν ∆)α τ8ν ∆ωδωναFο κα@ ΠελασγικM, δηλPνει, ?τι E ZεOς E rδιος εIναι γ1ννηµα - θρ1µµα τ6ς ∆ω-
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δPνης Aπ8 τοOς ΠελασγοOς κα@ στ$ συν1χεια ?τι στ8 MαντεFο Jρ)σκονταν ο] Σελλο), ο] AνιπτMποδες µ-ντεις. EIναι κα@ αfτ8 µ)α µεγ-λη µαρτυρ)α, πρGτον διMτι
Y περιοχ$ Aφεντε,εται Aπ8 τ8ν aOλυµπο κα@ δε,τερον µιλ-ει γι4 9νδρες ΣελλοOς
µ-ντεις, διαψε,δοντας κατ4 κ-ποιο τρMπο τ@ς ]1ρειες το; Mαντε)ου τ6ς Hπειρωτικ6ς ∆ωδPνης, ο] EποFες κατ4 τ$ν Lπ)σκεψη το; \HρMδοτου Bσχυρ)σθηκαν,
?πως κα@ E rδιος, ?τι δ,ο πελι-δες (περιστ1ρια) π1ταξαν Aπ8 τ$ν Arγυπτο κα@ ?τι
Y µ)α δρυσε µαντεFο στ$ν \Eλλ-δα κα@ Y 9λλη στ$ ΛιJ,η κ.λπ. Συνεχ)ζει E NOµηρος: «Γι’ αGτ.ν 2λεγε, Wτι π<γε στ4 ∆ωδ:νη, γι ν’ 7κο,σcη τ4 θ;ληση το ∆α 7π’
τ4ν ψηλκορφη Aελανιδι το θεο, π3ς ν Mπιστρ;ψcη στ4ν πλο,σια χ:ρα τ<ς
QIθ κης, 7φο 7πουσαζε nδη πολλ χρνια, p φανερ p κρυφ ...». (Oδ,σσεια ξ
325-330 κ.C.). O] στ)χοι αfτο), ποO εIναι λMγια το; rδιου το; Oδυσσ1α, δε)χνουν ?τι
τ8 MαντεFο tταν γνωστ8 σ’ ?λον τ8ν Cλλαδικ8 χGρο, διMτι Lκτ8ς Aπ8 τ8ν Aχιλλ1α
Aπ8 τ$ν Φθ)α τ8 γνωρ)ζει κα@ E Oδυσσ1ας Aπ8 τ$ν Iθ-κη.
aAς δο;µε τPρα τ) λ1γει E \Hσ)οδος: «Yπ ρχει κ που µα χ:ρα, ποP τ4 λ;νε
QEλλοπα, πολ,πλουτη κα* πολυλειAαδοσα, πλο,σια σL πρAατα κα* σL στριφτποδα Aδια, κι MκεN κατοικονε kνθρωποι ποP πλ<θος 2χουνε κοπ δια, πλ<θος
Aδια, πολλο, 7ναρθµητοι, γενιLς θνητ3ν 7νθρ:πων. QEκεN, στ4ν kκρη της, εqναι
κτισµ;νη µα ∆ωδ:νη, ποP τ4ν 7γ πησε ` ∆ας κι gρισε ν ’ναι µαντεNο του τιµηµ;νο µ;σα στοPς 7νθρ:πους... Kα* κατοικοσαν στ4ν κουφ λα µ;σα µι_ς Aελανιδι_ς, 7π’ Wπου οD kνθρωποι τ<ς γ<ς παρνουνε Wλα τ µαντ;µατα, Wσοι 2ρθουνε κα* τ.ν 7θ νατο θε. ρωτ%σουνε φ;ρνοντας δ3ρα, µL καλ σηµ δια τ’ οGρανο...» [\HσιMδου, HοFαι 58 (134)]. T8 κε)µενο αfτ8 το; \HσιMδου µ>ς λ1ει, ?τι
κ-που στ$ν Lσχατι4 µι>ς περιοχ6ς ~ λ)µνης, ποO gνοµαζMταν Eλλοπ)α, Sπ-ρχει
τ8 µαντεFο τ6ς ∆ωδPνης, ποO E rδιος E ZεOς τ8 Aγ-πησε, γι4 ν- ’ναι τ)µιο µαντεFο µεταξO τGν AνθρPπων.
T$ν πληροφορ)α Tς πρ8ς τ$ν περιοχ$ τ6ς Eλλοπ)ας µ>ς τ$ δ)νει E rδιος E
\HρMδοτος στ8 JιJλ)ο H 23, ?ταν γρ-φει: «QEπ* ∆:ρου R Mκτεινµενη στοPς πρποδες τ<ς tOσσας κα* το QOλ,µπου περιοχ4 καλεNται Iστιαι3τις, R QEλλοπα
εqναι τµ<µα τ<ς Iστιαι:τιδος γ<ς». [Hλ)α TσατσMµοιρου, «\Iστορ)α Γεν1σεως
τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας» (LκδMσεις «∆αυλMς», 1991, σελ. 33)]. Aξ)ζει LδG ν4
Aναφ1ρω AκMµη `να AπMσπασµα το; \HσιMδου, ποO Aφορ> στοOς ΠελασγοOς κα@
τ$ ∆ωδPνη: «∆ωδ:νην φηγν τε, Πελασγ3ν Uδρανον {µ;ν...». [\HσιMδου, AπMσπ. A B 102 (309)].
EIναι τερ-στια Y σηµασ)α το; φυσικο; κα@ γεωγραφικο; χPρου, Lντ8ς το;
Eπο)ου γεννXθηκε E ΠελασγMς, ?πως E Σ-µιος ποιητ$ς aAσιος Rλεγε: «QAντθεον δL Πελασγ.ν Mν Oψοκµοισιν Xρεσσι γαNα µ;λαιν’ 7ν;δωκεν, να θνητ.ν γ;νος
εrη...». (T8ν BσMθεο Πελασγ8 στ4 ψηλMκορφα Jουν4 Y µα,ρη γ6 γ1ννησε, γι4 ν4
δηµιουργηθV6 τ8 AνθρPπινο γ1νος: H.Λ. TσατσMµοιρος, «\Iστορ)α Γεν1σεως τ6ς
\Eλληνικ6ς ΓλPσσας», LκδMσεις «∆αυλMς» 1991, σελ. 15).
aEχοντας Sπ’ ψιν ?τι ο] παν-ρχαιοι κ-τοικοι το; Cλληνικο; χPρου εIχαν τ@ς
κατοικ)ες των Lπ@ τGν gρ1ων («γενατο οmρεα µακρ , θε3ν χαρεντας Mνα,λους»,
λ1ει Y «Θεογον)α», στ)χ. 129) κα@ τ8ν gρειν8 γεωγραφικ8 χGρο τ6ς περιοχ6ς το;
∆Xµου ΣαρανταπMρου τ6ς Lπαρχ)ας EλασσMνας κα@ πα)ρνοντας Sπ’ ψιν ?λα τ4
παραπ-νω σχετικ4 µ+ τ$ν τοποθεσ)α τ6ς \Oµηρικ6ς ∆ωδPνης, θ4 tταν gρθ8 ν4
δοθV6 στ$ν περιοχX τ8 νοµα ∆ωδPνη γι4 ]στορικοOς λMγους (κ-τι ποO διεκδικεFται σXµερα Aπ8 τ8ν οBκισµ8 Φαρµ-κης το; ∆Xµου ΣαρανταπMρου).

2Aθαν-σιος ∆αρδοRµπας

ΦOINIKIKO «AΛΦABHTO»:

M)α ]στορικ$ Aπ-τη

ΣYNTPIΠTIKEΣ OI AΠO∆EIΞEIΣ
ΓIA THN EΛΛHNIKOTHTA
THΣ KOPYΦAIAΣ ANAKAΛYΨHΣ
ΣTHN IΣTOPIA TOY ΠOΛITIΣMOY

2Aναδηµοσ(ευση
Qπ% τLν Tφηµερ(δα
«AΠOΓEYMATINH
THΣ KYPIAKHΣ»

[O κ. K:στας Kατ<ς, διευθυντ4ς τ<ς «QAπογευµατιν<ς», εqναι
τ. µνο Oψηλ Dστ µενο στ;λεχος το Rµερ%σιου 7θηναϊκο τ,που, ποP µπρεσε µL τ4ν εGαισθησα κα* τ4 γν:ση ποP διαθ;τει, ν συλλ Acη σ’ Wλη της τ4ν 2κταση τ4ν διαστρ;Aλωση, παραχ ραξη κα* µεωση ποP 2χουν Oποστ< R Eλληνικ4 Iστορα
κα* ` Eλληνικ.ς Πολιτισµς, 7λλ –τ. σπουδαιτερο– κα* τ4ν
µεγστη σηµασα ποP 2χει γι τ4ν σ,γχρονη Eλλ δα 7λλ κα*
γι τ4ν 7νθρωπτητα R 7ποκατ σταση τ<ς 7λ%θειας γι τ. παρελθν.
QEν Xψει τ<ς παρατεινµενης 7καδηµαϊκ<ς ψευδολογας περ*
δ<θεν 7νακαλ,ψεως τ<ς 7λφαAητικ<ς γραφ<ς 7π. τοPς Φονικες – τ4ν `ποα ` «∆» Mδ3 κα* 14 χρνια περπου 2χει µL πληθ:ρα στοιχεων, ποP καλ,πτουν χιλι δες σελδες του, 7νασκευ σει `λοσχερ3ς – ` κ. K. Kατ<ς Mζ%τησε 7π. τ.ν Mκδτη
το «∆» ν γρ ψcη στ4ν Mφηµερδα ποP διευθ,νει Uνα σχετικ.
kρθρο, gστε ν δοθc< κα* µ;σcω τ3ν στηλ3ν Fν.ς δηµοσιογραφικο ργ νου µαζικ<ς κυκλοφορας εGρ,τερη δι σταση στ.
µ;γα αGτ. θ;µα. O Mκδτης το «∆» 2γραψε τ. kρθρο ποP 7κολουθεN, ποP δηµοσιε,θηκε σL περοπτη θ;ση στ4ν «QAπογευµατιν4 τ<ς Kυριακ<ς» τ<ς 21ης NοεµAρου 1999 (σ.σ. 42-43), τ.
`ποNο, Mπειδ4 7ποτελεN σ,νοψη τ3ν Iσχυροτ;ρων στοιχεων ποP
7ποδεικν,ουν τ4ν 7π τη τ<ς «Φοινικικ<ς Θεωρας» κα* ταυτχρονα τ4ν Fλληνικτητα τ<ς µεγαλ,τερης 7νακαλ,ψεως στ%ν
Iστορα το Πολιτισµο, κρνουµε σκπιµο ν τ. 7ναδηµοσιε,σουµε στ.ν «∆», 7κριA3ς Wπως 2χει παρουσιασθ< στ*ς στ<λες
τ<ς «QAπογευµατιν<ς»].
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H.Λ. TΣATΣOMOIPOΣ

IΣTOPIA ΓENEΣEΩΣ
THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ
QAπ τν 2λλοπα-θηρευτ4
µ;χρι τ4ν QEποχ4 το ∆ι.ς
K ......
K ........
K ...........
X ..........
P ...........
Σ K .........
Λ H K ........

...... Π E Λ Λ O N
......... A Θ O Σ
.......... Λ I Ξ
............ T P A
............ T O N
.......... Φ O Σ
.......... Θ O Σ
.......... ∆ P I A
............ ∆ Ω P
.......... Γ P O N

‘H Qποκωδικοπο(ησι
τοA KEλληνικοA 2AλφαI3του
Φιλολογικ$ Lπιµ1λεια: ∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY

1991
T% TξUφυλλο τWς ριζοσπαστικWς jρευνας τοA 2Hλ(α Tσατσ<µοιρου, µE τLν nπο(α, συνεχ(ζοντας τ%ν τρ<πο προσ4γγισης τοA προIλ3µατος τWς γλUσσας Qπ% τ%ν Πλ-τωνα («KρατRλος»), Qπ4δειξε ]τι κ-θε γρ-µµα τοA KEλληνικοA 2AλφαI3του jχει µ(α σταθερL κωδικL σηµασ(α, τLν nπο(α εdσ-γει sς µερικ% γνUρισµα τWς jννοιας τWς
eλληνικWς λ4ξης, στLν nπο(α Qν3κει, καH συνεπOς τ@ γρ-µµατα τοA KEλληνικοA 2AλφαI3του Tφευρ4θηκαν γι@
ν@ σχηµατ(ζουν λ4ξεις τWς KEλληνικWς ΓλUσσας καH µ<νον αVτWς. (ΓHα τ% σχWµα καH τHς λ4ξεις τοA TξωφRλλου
Iλ4πε στ% κε(µενο τοA aρθρου, σελ. 13746 κ. eξ.)
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A. MIA EΠIΣTHMONIKH TEPATOΛOΓIA
Kατ4 τ$ Γλωσσολογ)α Tς «Aλφ-Jητο» Eρ)ζεται τ8 «σ,νολο συµAλων µL dρισµ;νη σειρ κα* τ ξη, ποP χρησιµε,ουν γι ν’ 7ποδδωνται οD στοιχει:δεις φθγγοι µι_ς γλ:σσας, µL τ.ν περιορισµ. ` κ θε φθγγος ν’ 7ντιστοιχc< σ’ Uνα µνο
σ,µAολο κα* 7ντστροφα». Στ$ν AλφαJητικ$ γραφ$ Cποµ1νως (δηλαδ$ τ$ γραφ$
τGν λαGν τ6ς EfρPπης, τ6ς Aµερικ6ς, τ6ς Afστραλ)ας Aλλ4 κα@ 9λλων περιοχGν το; πλανXτη) κ-θε γρ-µµα Aποδ)δει `να στοιχειPδη tχο.
Tο;το δ+ν Bσχ,ει στ@ς Aτελ1στερες τ6ς AλφαJητικ6ς συλλαJικ+ς γραφ1ς, στ@ς
EποFες κ-θε σ,µJολο Aποδ)δει µ)α συλλαJX (δ,ο } κα@ περισσMτερους ~χουςφθMγγους), ?πως π.χ. στ@ς συλλαJικ+ς Cλληνικ+ς γραφ+ς Γραµµικ$ A κα@ B τ8 σ,µJολο
Aποδ)δει τ$ συλλαJ$ κο (κ + ο), τ8 σ,µJολο
τ$ συλλαJ$ πο (π + ο)
κ.ο.κ. Στ$ φοινικικ$ γραφX (ποO διαθ1τει µMνο σ,µφωνα κα@ καν1να φων6εν),
στ4 Lλ-χιστα διασωθ1ντα δε)γµατ- της, Y κατ-σταση εIναι AκMµα «χειρMτερη»,
δεδοµ1νου ?τι κ-θε σ,µJολM της δ+ν Aποδ)δει ο[τε κxν µ)α συγκεκριµ1νη συλλαJX, Aλλ4 διαφορετικ1ς, ποO τ8 δι-Jασµ- τους AφXνεται στ$ν «Rµπνευση» το;
AναγνPστη. aEτσι π.χ. τ8 σ,µφωνο
µπορεF ν4 διαJαστV6 Tς µπ-, µπο;, µπ1, µπ),
µπM κ.ο.κ., τM
Tς γκο;, γκ-, γκ1, γκ8 κ.λπ. \Eποµ1νως Y φοινικικ$ γραφ$ χι
µMνο δ+ν AποτελεF Aλφ-Jητο, Aλλ4 δ+ν εIναι ο[τε κ4ν Lξελιγµ1νη συλλαJικ$ γραφX, το; Jαθµο; τελειMτητας τGν Aντιστο)χων CλληνικGν συλλαJαρ)ων.
Kα@ εIναι πρ-γµατι καταπλητικ8 τ8 γεγονMς, ?τι Rχει καθιερωθ6 στ$ν LπιστXµη κατ4 τ4 τελευταFα 150 χρMνια περ)που E Aντιφατικ8ς ?ρος «φοινικικ8 Aλφ-Jητο», προκειµ1νου γι4 µ)α γραφ$ ποO δ+ν Rχει καµµ)α σχ1ση µ+ τ$ν AλφαJητικX. Kα@ εIναι AκMµη πι8 Aπ)στευτη Y LπιJολ$ το; Lπιστηµονικο; δMγµατος, ?τι
τ8 \Eλληνικ8 Aλφ-Jητο προ6λθε Aπ8 τ8 φοινικικM, τ8 EποFο χι µMνο δ+ν εIναι
Aλφ-Jητο, Aλλ4 εIναι µ)α Aτελ1στερη γραφ$ Aπ8 τ@ς Cλληνικ+ς Γραµµικ+ς Γραφ+ς
A κα@ B. Γι4 τοOς λMγους αfτο,ς κατ4 τ8ν προσφ-τως LκλιπMντα πρMεδρο τ6ς
\Eταιρε)ας \EλλXνων ΦιλολMγων Παν. Γεωργο;ντζο E χαρακτηρισµ8ς ποO Rδωσε E καθηγητ$ς Γ. MπαµπινιPτης στ$ φοινικικ$ γραφX «οDονε* συλλαAικ. 7λφ Aητο» (;!) Aπορρ)πτεται κα@ πρ1πει ν4 Aντικατασταθ6 µ+ τ8 gρθM «καθαρ3ς συνεπτυγµ;νο συλλαAικ» σ,στηµα γραφ6ς (Jλ1πε Παν. Γεωργο,ντζου, «T8 Aλφ-Jητον Lφε,ρεσις \EλληνικX»: 9ρθρο του στ8 περιοδικM «∆αυλMς», τε;χος 142,
OκτPJριος 1993, σ. 8242).

B. H EΛΛHNIKOTHTA TOY AΛΦABHTOY
α) OY QρχαιολογικEς Qποδε(ξεις
\H θεωρ)α ?τι τ8 Aλφ-Jητο εIναι Lφε,ρεση τGν Φοιν)κων συντηρXθηκε Lκτ8ς
τGν 9λλων µ+ τ8 Lπιχε)ρηµα ?τι Tρισµ1να σ,µJολα τ6ς φοινικικ6ς γραφ6ς µοι-
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-ζουν µ+ τ4 AλφαJητικ4 γρ-µµατα, π.χ. τ8
(9λεφ) εIναι Aντεστραµµ1νο ~
πλαγιαστ8 τ8 Cλληνικ8 A κ.λπ. T8 Lπιχε)ρηµα αfτ8 φαινMταν Bσχυρ8 µ1χρι πρ8
100 LτGν περ)που, ?ταν ο] γλωσσολMγοι κα@ ο] ]στορικο@ Bσχυρ)ζονταν AκMµη ?τι
ο] NEλληνες δ+ν LγνPριζαν γραφ$ πρ8 το; 800 π.X.! Γ,ρω στ8 1900 ?µως E
Aρθο;ρος aEJανς Aν1σκαψε τ$ν Cλληνικ$ Mινωικ$ KρXτη κα@ Aνεκ-λυψε τ@ς
Cλληνικ+ς Γραµµικ+ς Γραφ1ς, τGν Eπο)ων σ,µJολα tταν Tς σχXµατα πανοµοιMτυπα πρ8ς τ4 17 τουλ-χιστον Lκ τGν 24 γραµµ-των το; \Eλληνικο; AλφαJXτου.
M+ δεδοµ1να α) ?τι τ4 AρχαιMτερα δε)γµατα τGν CλληνικGν αfτGν γραφGν (Γραµµικ$ A κα@ B), ποO στ$ συν1χεια Aνακαλ,φθηκαν κα@ στ$ν Π,λο, στ@ς Mυκ6νες,
στ8 Mεν)δι, στ$ ΘXJα, Aλλ4 κα@ JορειMτερα, µ1χρι τ$ γραµµ$ το; ∆ο,ναJη κα@
χρονολογXθηκαν τMτε πρ@ν Aπ8 τ8 1.500 π.X. κα@ J) ?τι ο] Φο)νικες κα@ Y γραφX
τους Lµφαν)ζονται στ$ν ]στορ)α χι πρ@ν τ8 1.300 π.X. E aEJανς στ8 Rργο του
“Scripta Minoa” διετ,πωσε, πρGτος αfτMς, AµφιJολ)ες γι4 τ$ν AλXθεια τ6ς θεωρ)ας ?τι ο] NEλληνες RλαJαν τ$ γραφ$ Aπ8 τοOς Φο)νικες, Lκφρ-ζοντας ταυτMχρονα τ$ν Lπιστηµονικ$ Sποψ)α ?τι µ>λλον συν1Jη τ8 Aντ)θετο.
O] AµφιJολ)ες γι4 τ$ν µ$ προτεραιMτητα τGν Φοιν)κων Rναντι τGν \EλλXνων
στ$ν Aνακ-λυψη τ6ς γραφ6ς Rγιναν JεJαιMτητα, ?ταν E καθηγητ$ς Πwλ ΦPρ,
διεθν$ς αfθεντ)α τ6ς Προϊστορικ6ς Aρχαιολογ)ας, δηµοσ)ευσε στ8 Aµερικανικ8 Aρχαιολογικ8 περιοδικM, LκδMσεως το; Πανεπιστηµ)ου τ6ς Iνδι-νας,
“Nestor” (Rτος 16ον, 1989, σελ. 2288) Aνακο)νωση, στ$ν Eπο)α παραθ1τει κα@ AποκρυπτογραφεF πινακ)δες Cλληνικ6ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς, ποO Jρ1θηκαν σ+ Aνασκαφ+ς στ8 κυκλPπειο τεFχος τGν Πιλικ-των τ6ς Iθ-κης κα@ χρονολογXθηκαν
µ+ σ,γχρονες µεθMδους στ8 2.700 π.X. ΓλGσσα τGν πινακ)δων εIναι Y \EλληνικX,
κα@ Y Aποκρυπτογρ-φηση το; Φwρ Aπ1δωσε φωνητικ4 τ8 συλλαJικ8 κε)µενο Tς
Cξ6ς: A]RE-DA-TI. DA-MI-U-A-. A-TE-NA-KA-NA-RE (ija)-TE. \H φωνητικ$ αfτ$ AπMδοση µεταφρ-ζεται, κατ4 τ8ν Γ-λλο καθηγητ$ π-ντοτε: «QIδοP τ Mγh R QAρεδ_τις
δδω εIς τ4ν kνασσαν, τ4ν θεν P;αν: 100 αqγας, 10 πρAατα, 3 χορους». (Bλ1πε «∆αυλMν», τε;χος 107, Nο1µJριος 1990, σ. 6103). aEτσι E Φwρ Aπ1δειξε, ?τι ο]
NEλληνες Rγραφαν κα@ µιλο;σαν Cλληνικ4 τουλ-χιστον 1.400 χρMνια πρ@ν Aπ8
τ$ν Lµφ-νιση τGν Φοιν)κων κα@ τ6ς γραφ6ς τους στ$ν ]στορ)α.
Aλλ4 ο] Aρχαιολογικ+ς Aνασκαφ+ς στ8ν Cλληνικ8 χGρο τ$ν τελευτα)α 12ετ)α
Aπ1δωσαν κα@ 9λλες πολλ+ς κα@ µεγ-λες LκπλXξεις: O] NEλληνες Rγραφαν χι
µMνο τ@ς συλλαJικ+ς Γραµµικ$ A κα@ B Γραφ1ς τους Aλλ4 κα@ `να εIδος γραφ6ς
πανοµοιMτυπης µ+ Lκε)νη το; AλφαJXτου τουλ-χιστον Aπ8 τ8 6.000 π.X. Πρ-γµατι στ8 ∆ισπηλιM, µ1σα στ4 νερ4 τ6ς λ)µνης τ6ς Kαστορι>ς, E καθηγητ$ς Γ.
Xουρµουζι-δης Aνεκ-λυψε Lνεπ)γραφη πινακ)δα µ+ γραφ$ σχεδ8ν ?µοια µ+ τ$ν
AλφαJητικX, Y Eπο)α χρονολογXθηκε µ+ τ@ς σ,γχρονες µεθMδους το; ραδιενεργο; 9νθρακα (C 14) κα@ τ6ς gπτικ6ς θερµοφωτα,γειας στ8 5.250 π.X. (Jλ1πε
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T% κεραµικ% τοA 5.500 - 6.000 π.X., ποZ Iρ4θηκε στL νησ(δα ΓιοAρα τOν Bορε(ων Σπορ-δων καH φ4ρει QλφαIητικL eλληνικL γραφ3, ]που διακρ(νονται, σχεδ%ν ]µοια µE τ@ γρ-µµατα τOν κλασσικOν
eλληνικOν QλφαI3των, τ@ στοιχε!α A, Y, ∆. T% ε~ρηµα αVτ% QποδεικνRει, ]τι τ% KEλληνικ% 2Aλφ-Iητο εqναι παλαι<τερο τOν TλληνικOν ΓραµµικOν ΓραφOν. 2Eπ(σης καταρρ(πτεται µE συντριπτικ%
τρ<πο καH nριστικ@ \ ψευδLς θεωρ(α, ]τι οY XEλληνες πWραν τ% Qλφ-Iητο Qπ% τοZς Φο(νικες (οY
nπο!οι Tµφαν(σθηκαν στLν Yστορ(α γRρω στ% 1300 π.X., δηλ. 4500 - 5000 χρ<νια µετ@ τLν δηµιουργ(α τοA Tνεπ(γραφου κεραµικοA τOν ΓιοRρων). (Bλ4πε περισσ<τερα στ% κε(µενο τοA aρθρου).
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«∆αυλMν», τ. 147). Tρ)α χρMνια AργMτερα E Rφορος ΠροϊστορικGν κα@ KλασσικGν AρχαιοτXτων N. Σ-µψων, Aνασκ-πτοντας τ8 «ΣπXλαιο το; K,κλωπα» τ6ς
Lρηµονησ)δας Γιο;ρα \AλοννXσου (BMρειες Σπορ-δες), Aνακ-λυψε θρα,σµατα
Aγγε)ων («στρακα») µ+ γρ-µµατα πανοµοιMτυπα µ+ LκεFνα το; σηµερινο; \Eλληνικο; AλφαJXτου, τ4 EποFα χρονολογXθηκαν µ+ τ@ς rδιες µεθMδους στ8 5.500 6.000 π.X. («∆αυλMς», τε;χος 185, M-ιος 1997: Jλ. κα@ φωτογραφ)α προηγο,µενης σελ)δας). \O rδιος AρχαιολMγος, διενεργPντας τ8 1995 Aνασκαφ+ς στ$ M6λο,
Aνεκ-λυψε «πρωτοκυκλαδικ4 AγγεFα» τGν µ1σων τ6ς 3ης χιλιετ)ας π.X., ποO
Rφεραν πανοµοιMτυπα τ4 γρ-µµατα το; \Eλληνικο; AλφαJXτου «X», «N», «M»,
«K», «Ξ», «Π», «O», «E» (Jλ1πε φωτογραφ)α Rναντι σελ)δας, ?πως κα@ τ$ συν1ντευξη το; κ. N. Σ-µψων στ8ν «∆αυλM», τε;χος 204, ∆εκ1µJριος 1998, σ. 12749).
EIναι πρMδηλο, ?τι ο] Aρχαιολογικ+ς αfτ+ς Aνακαλ,ψεις χι πλGς προσ1δωσαν ~δη τ8 χαρακτ6ρα το; κωµικο; στ$ λεγMµενη «Φοινικικ$ Θεωρ)α» περ@
Aνακαλ,ψεως τ6ς γραφ6ς, Aλλ4 Aνατρ1πουν Lκ J-θρων EλMκληρη τ$ν Lπ)σηµη
χρονολMγηση τ6ς \Eλληνικ6ς \Iστορ)ας, ?πως αfτ$ διδ-σκεται, Aλλ4 κα@ τ$ν Lπ)σηµη παγκMσµια \Iστορ)α το; Πολιτισµο;. (Bλ. κα@ Kων. B. KουτρουJ1λη, «\H
AναχρονολMγηση τ6ς Προϊστορ)ας κυρ)ως µ+ J-ση τ@ς Aστρονοµικ+ς πληροφορ)ες Aρχα)ων συγγραφ1ων», Lκδ. «∆αυλMς» 1999).

I) KH οYονεH µαθηµατικL Qπ<δειξη
Aλλ4 παρ-λληλα πρ8ς τ$ν κατεδ-φιση το; χ-ρτινου οBκοδοµXµατος το; «Φοινικικο;» AλφαJXτου µ+ τ$ JοXθεια τ6ς Aρχαιολογικ6ς σκαπ-νης, προ1κυψε κι
`να ν1ο συντριπτικ8 στοιχεFο, ποO µ>ς τ8 πρMσφερε Y Lπ@ 20 χρMνια σεµν$ κα@ AθMρυJη µελ1τη τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας κα@ Γραφ6ς Aπ8 `ναν µεγ-λο LρευνητX, τ8ν
Hλ)α Λ. TσατσMµοιρο, ποO δυστυχGς χ-θηκε στ@ς 19 ∆εκεµJρ)ου 1991, Aφο;
?µως πρMλαJε ν4 EλοκληρPσVη λ)γους µ6νες πρ@ν Aπ8 τ8ν AδMκητο θ-νατM του
τ$ν ριζοσπαστικ$ Rρευν- του «Iστορα Γεν;σεως τ<ς Eλληνικ<ς Γλ:σσας. –
QAπ. τ.ν 2λλοπα θηρευτ4 µ;χρι τ4ν Mποχ4 το ∆ις. – H 7ποκωδικοποηση το
Eλληνικο QAλφαA%του». Στ$ν Rρευν- του αfτX, τ$ν Eπο)α E Sπογρ-φων τ8
παρ8ν 9ρθρο εIχα τ$ν τιµ$ ν4 LκδPσω (Rκδοση «∆αυλMς», 1991) κα@ ν4 τ$ν LπιµεληθG φιλολογικ- – Aλλ4 κα@ ν4 συνεργασθG µαζ) του Lπ@ µ)α δεκαετ)α συζητPντας τ4 9πειρα προJλXµατα ποO προ1κυπταν στ$ν πορε)α της κα@ δηµοσιε,οντας Sπ8 µορφ$ν 9ρθρων τµXµατ- της στ8ν «∆αυλM» – E Aε)µνηστος συνεργ-της µου Aπ1δειξε µ+ θαυµαστ8 τρMπο, ?τι κ-θε γρ-µµα το; \Eλληνικο; AλφαJXτου περι1χει µ)α σταθερ$ κωδικ$ σηµασ)α, τ$ν Eπο)α εBσ-γει κυριολεκτικ4 }
µεταφορικ4 Tς Lπ@ µ1ρους Rννοια στ$ν γενικ$ Rννοια κ-θε Cλληνικ6ς λ1ξεως
στ$ν Eπο)α AνXκει. aEτσι τελικ4 κ-θε (Aρχα)α) Cλληνικ$ λ1ξη AποτελεF `να ο]ονε@ AρκτικMλεξο [?πως π.χ. ∆(ηµMσια) E(πιχε)ρηση) H(λεκτρισµο;): ∆EH],
?που κ-θε γρ-µµα (Aν-λογα µ+ τ$ θ1ση ποO κατ1χει στ$ σειρ4 τGν γραµµ-των
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ΣRµIολα - γρ-µµατα Qπ% Πρωτοκυκλαδικ@ Qγγε!α τWς M3λου (µ4σα 3ης χιλιετ(ας π.X.). ∆ιακρ(νονται Qριστερ@ τ% X καH δεξι@ τ% N, πανοµοι<τυπα καH γραµµ4να ]πως τ@ γρ-µµατα τοA KEλληνικοA 2AλφαI3του. Bρ4θηκαν Tπ(σης σE aλλα Qγγε!α τ@ «M», «K», «Ξ», «Π», «O», «E». (Bλ4πε περισσ<τερα στ% κε(µενο τοA aρθρου).

τ6ς λ1ξεως) δ)νει `να σηµαντικ8 } λιγPτερο σηµαντικ8 νοηµατικ8 στοιχεFο της
κα@ ?λα µαζ@ δ)νουν τ8ν λογικ8 Eρισµ8 τ6ς Rννοιας ποO Lκφρ-ζει Y λ1ξη. ΣηµειPνεται LδG, ?τι τ$ν «εBδοποι8 διαφορ-» τ6ς Rννοιας δ)νει συνXθως τ8 Aρκτικ8
γρ-µµα.
∆+ν Sπ-ρχει LδG AσφαλGς E χGρος, γι4 ν4 παρουσι-σω τ@ς κωδικ+ς σηµασ)ες
τGν γραµµ-των το; \Eλληνικο; AλφαJXτου Lν τVG συνMλVω τους, ?πως Aναλ,ονται στ$ν Lπαναστατικ$ αfτ$ Aνακ-λυψη στ8ν τοµ1α τ6ς µελ1της το; Aνθρωπ)νου ΛMγου. Aλλ4 Lνδεικτικ4 θ4 διαλ1ξω `να µMνο Aπ8 τ4 24 γρ-µµατ- µας, τ8
υ ~ Y (µι4 ποO αfτ8 θεωρεFται κα@ Tς «Aντιπροσωπευτικ4 CλληνικM», Y Graecum
στ8 δ6θεν «ΛατινικM» Aλφ-Jητο, ποO δ+ν εIναι 9λλο Aπ8 µι4 παραλλαγ$ το;
\Eλληνικο;, τ6ς Xαλκ)δας). T8 {ψιλον λοιπMν, ?πως κα@ τ8 σχ6µα του δε)χνει, Rχει
τ$ν κωδικ$ σηµασ)α τ6ς κοιλMτητας } (Aνεστραµµ1νο) τ6ς κυρτMτητας κα@ αfτ$ν
εBσ-γει στ@ς Rννοιες τGν CλληνικGν λ1ξεων ποO τ8 περι1χουν – κα@ κατ’ Lπ1κτασιν, Lν)οτε, κα@ τ$ν σηµασ)α τGν SγρGν (τ4 EποFα δι4 φυσικ6ς ρο6ς καταλXγουν
κα@ γεµ)ζουν τ$ν κοιλMτητα). Προχε)ρως Aναφ1ρω µερικ+ς gνοµασ)ες Aγγε)ων κα@
SγρGν (Jλ1πε τ8 σχ6µα τ6ς φωτοτυπ)ας το; Lξωφ,λλου το; JιJλ)ου στ$ σελ.
13742, ?που τ8 Aµφικωνικ8 κ-Y-πελλο εIναι το; 2.700 π.X. κα@ AπMκειται στ8
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MουσεFο \Hρακλε)ου: στ@ς AναφερMµενες LκεF λ1ξεις µπορο;ν ν4 προστεθο;ν κα@
πολλ+ς 9λλες ?πως κοτ-Y-λη, γο-Y-ττος, τρ-Y-Aλον, π-Y-ξς, 7µφορε-Y-ς, A-Yτον, λ-Y-χνος, πρχο-Y-ς, σκε-Y-ος κ.λπ. – ?λες µ+ τ$ν σηµασ)α το; κο)λου Aντικειµ1νου), Aλλ4 κα@ πλεFστες 9λλες λ1ξεις ?πως κ-Y-ησις (κυρτMτητα τ6ς κοιλι>ς
τ6ς Mγκ-Y-ου γυνα)κας), κ-Y-µα (κυρτMτητα – κοιλMτητα στ$ν Lπιφ-νεια τ6ς θ-λασσας), κρ-Y-πτη (κοιλMτητα Lδ-φους), Y-π (Y πρMθεση: κοιλMτητα κ-τω Aπ8
µ)α στ-θµη } Lπ)πεδο), Y-π;ρ (Y πρMθεση: κυρτMτητα π-νω Aπ8 µ)α στ-θµη }
Lπ)πεδο = Y-ψος), ?λες ο] λ1ξεις ποO Rχουν Tς πρGτα συνθετικ- τους τ@ς προθ1σεις Y-π8 κα@ Y-π1ρ, ποO Aν1ρχονται σ+ Cκατοντ-δες, Aλλ- κα@ χιλι-δες 9λλες.
\H µεγαλοφυ$ς αfτ$ Aνακ-λυψη, τ$ν Eπο)α δυστυχGς Y Lπ)σηµη LπιστXµη Lπ@
8 χρMνια LξακολουθεF ν4 «Aγνο6», xν κα@ Aποτελ6 συν1χεια κα@ EλοκλXρωση τ6ς
λησµονηµ1νης Πλατωνικ6ς προσεγγ)σεως το; προJλXµατος τ6ς γλPσσας («Kρατ,λος»):
➊ διαλ,ει Eριστικ4 τ$ν θεωρ)α, ?τι Y \Eλληνικ$ ΓλGσσα προ6λθε Aπ8 9λλη (τ$ν
δ6θεν «BνδοευρωπαϊκX»), δεδοµ1νου ?τι Aποδεικν,εται Tς Y µMνη µ$ συµJατικ$
γλGσσα το; κMσµου, Y µMνη γλGσσα δηλαδ$ ποO παρουσι-ζει αBτιPδη σχ1ση
µεταξO το; σηµα)νοντMς της (λ1ξεως) κα@ το; σηµαινοµ1νου της (το; πρ-γµατος
ποO gνοµ-ζει Y λ1ξη)·
➋ κατ’ Lπ1κτασιν Aποδεικν,ει, ?τι εIναι Y πρPτη κα@ Y µMνη δηµιουργηθεFσα
γλGσσα το; Aνθρωπ)νου εrδους, Aπ8 τ$ν παραφθορ4 τ6ς Eπο)ας Aπ1ρρευσαν ο]
συµJατικ+ς γλGσσες (δηλαδ$ αfτ+ς ?που Sπ-ρχει AναιτιPδης σχ1ση µεταξO σηµα)νοντος κα@ σηµαινοµ1νου), ?πως εIναι ?λες Aνεξαιρ1τως ο] λοιπ+ς γλGσσες το;
πλανXτη·
➌ Aποδεικν,ει κατ4 µ$ LπιδεχMµενο καµµ)α λογικ$ AµφισJXτηση τρMπο, ?τι
τ8 Aλφ-Jητο Rγινε Aπ8 τοOς NEλληνες, γι4 ν4 AποδPσουν µ+ τ4 κωδικ- του 24
} 27 γρ-µµατα τ@ς Rννοιες τGν CλληνικGν λ1ξεων – κα@ µMνον αfτGν·
➍ δε)χνει συγκριτικ-, ?τι τ4 σ,µJολα τ6ς φοινικικ6ς γραφ6ς κα@ ο] gνοµασ)ες
τους («9λεφ» = JMδι, «µπ1θ» = καλ,Jα, «γκιµ1λ» = καµXλα κ.λπ.) χι µMνο δ+ν περικλε)ουν κωδικ+ς gνοµασ)ες, Aλλ4 συν-πτονται } παραπ1µπουν σ+ πρωτMγονες
ζωϊκ+ς καταστ-σεις.

Γ. TO AΠOΣΠAΣMA TOY HPO∆OTOY
NOλοι ο] AρχαFοι NEλληνες συγγραφεFς ποO Aναφ1ρονται στ8 Aλφ-Jητο
(«Γρ µµατα», ?πως τ8 Rλεγαν), τ8 θεωρο;ν παν-ρχαια Cλληνικ$ Lφε,ρεση (το;
Προµηθ1α, το; ΠαλαµXδη, το; Λ)νου κ.λπ.). \H θεωρ)α το; «Φοινικικο;» AλφαJXτου π-ντοτε στηριζMταν κα@ στηρ)ζεται AκMµη Aπ8 τοOς Sποστηρικτ1ς της σ+
µ)α Lξα)ρεση το; κανMνα αfτο;. T$ν Lξα)ρεση αfτ$ AποτελεF `να AπMσπασµα το;
\HροδMτου, ποO E rδιος παρουσι-ζει Tς προσωπικ$ γνPµη του («dς Mµο* δοκ;-
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ει» = ?πως µο; φα)νεται...), τ$ν Eπο)α σχηµ-τισε, ?πως Aναφ1ρει σ+ προηγο,µενη
παρ-γραφο, «7ναπυνθανµενος» (= πα)ρνοντας πληροφορ)ες Aπ8 9λλους). Aλλ4
xς δο;µε τ8 κε)µενο το; \HροδMτου («\Iστορ)α», E 58):
«58. OD δL Φονικες οτοι οD σPν K δµcω
7πικµενοι τ3ν oσαν ΓεφυραNοι kλλα τε
πολλ οIκ%σαντες τα,την τ4ν χ:ρην εIσ%γαγον διδασκ λια Mς τοPς 8Eλληνας κα* δ4
κα* γρ µµατα, οGκ Mντα πρ*ν 8Eλλησι dς
Mµο* δοκ;ει, πρ3τα µLν τοNσι κα* παντες
χρ;ωνται Φονικες, µετ δL χρνου προAανοντος µα τc< φωνc< µετ;Aαλλον κα* τ.ν
υθµ.ν τ3ν γραµµ των».

[58. O] δ+ Φο)νικες αfτο), ποO µαζ@ µ+
τ8ν K-δµο Aφ)χθησαν, Lκ τGν Eπο)ων κα@
ο] ΓεφυραFοι, κα@ σ+ πολλ4 9λλα µ1ρη κατοικXσαντες τ$ν χPραν αfτ$ν εBσXγαγαν
κα@ τ1χνες (ν1ες } 9γνωστες) στοOς NEλληνες κα@ µ-λιστα κα@ (κ-ποια) γραφX, Y
Eπο)α δ+ν tταν γνωστ$ πρ@ν στοOς NEλληνες, καθwς Lγw νοµ)ζω, πρGτα αfτ$ν τ$ν
γραφ$ τ$ν Eπο)αν κα@ ?λοι ο] Φο)νικες µεταχειρ)ζονται· µετ4 ?µως µ+ τ$ν π-ροδο
το; χρMνου (ο] Φο)νικες) µετ1Jαλλαν µαζ@
µ+ τ$ γλGσσα (τους) κα@ τ8 εIδος αfτ8 τ6ς
γραφ6ς.]

Στ8 AπMσπασµα αfτ8 τ8 σηµαντικPτερο εIναι, ?τι στ$ν κρ)σιµη φρ-ση («µα
τc< φωνc< µετ;Aαλλον κα* τ.ν ρυθµ.ν τ3ν γραµµ των») Aποκαλ,πτεται, ?τι ο]
Φο)νικες - ΓεφυραFοι, ποO π6γαν στ$ Bοιωτ)α µ+ τ8ν K-δµο, Rφεραν Aπ8 τ$ Φοιν)κη κ-ποια γραφX τους, Aλλ4 καθwς ο] Φο)νικες 9λλαξαν τ$ γλGσσα τους (Rµαθαν πι4 δηλαδ$ τ4 \Eλληνικ-), 9λλαξαν κα@ αfτ$ τ$ γραφX τους (Rγραφαν πι4
δηλαδ$ µ+ τ$ν Sπ-ρχουσα στ$ Bοιωτ)α παν-ρχαια Cλληνικ$ γραφX). Στ$ δXλωση
λοιπ8ν αfτ$ το; \HροδMτου ο] µεταφραστ+ς δ)νουν τ8 νMηµα, ?τι ο] ντMπιοι
NEλληνες Bοιωτο@ κα@ χι ο] Φο)νικες µεταν-στες 9λλαξαν τ$ν δικX τους γλGσσα
κα@ γραφ$ κα@ υ]οθ1τησαν τ$ φοινικικX!
Στ$ν γενικ4 Aσυν-ρτητη αfτ$ Aναφορ4 στ8ν Aλφ-Jητο, ?πως διασPθηκε,
εIναι προφανεFς κα@ ο] παρεµJ-σεις – AλλοιPσεις ποO Aκολουθο;ν στ8 κε)µενο
κα@ ποO διαπρ-χθηκαν 9γνωστο Aπ8 ποιο,ς κα@ πMτε. Aλλ4 xς δο;µε τ$ν {ποπτη συν1χεια το; κειµ1νου, ?πως Rφθασε σ’ Lµ>ς:
«Περιοκεον δL σφ;ας τ πολλ τ3ν χ:ρων τοτον τ.ν χρνον Eλλ%νων tIωνες ο
παραλαAντες διδαχc< παρ τ3ν Φοινκων
τ γρ µµατα, µεταρυθµσαντες σφ;ων λγα Mχρ;ωντο, χρε:µενοι δL Mφ τισαν,
gσπερ κα* τ. δκαιον 2φερε εIσαγαγντων
Φοινκων Mς τ4ν QEλλ δα, Φοινκηια κεκλ<σθαι».

[Kατοικο;σαν δ+ π1ριξ αfτGν (τGν Φοιν)κων) στ4 περισσMτερα µ1ρη κατ’ LκεFνο
τ8ν χρMνο (το; K-δµου) Lκ τGν \EλλXνων
aIωνες, ο] EποFοι παραλαJMντες δι4 τ6ς
Lπαφ6ς } κα@ διδασκαλ)ας παρ4 τGν Φοιν)κων τ$ν γραφX τους Aλλ-ξαντες τ$ν µορφ$ τ6ς γραφ6ς αfτGν gλ)γα µετεχειρ)ζοντο. MεταχειριζMµενοι δ+ αfτ4 εIπαν,
καθwς tταν δ)καιο, Lπειδ$ τ4 εBσXγαγαν
στ$ν \Eλλ-δα Φο)νικες, ν4 gνοµ-ζωνται
Φοινικικ-.]
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\H Aναφορ4 αfτX, κατ4 τ8ν H. TσατσMµποιρο («∆αυλMς», τ. 118), ?τι δηλαδ$
Lκ τGν \EλλXνων ο] aIωνες ο] κατοικο;ντες π1ριξ τGν Φοιν)κων παρ1λαJαν τ$ν
Φοινικικ$ γραφ$ κα@ λ)γα γρ-µµατ- της µεταχειρ)ζονταν, Aφο; τ4 τροποπο)ησαν, κα@ χ-ριν το; δικα)ου, Lπειδ$ ο] Φο)νικες τ4 εBσXγαγαν στ$ν \Eλλ-δα, τ4
eνMµασαν Φοινικικ-, AποτελεF κραυγαλ1α Aντ)φαση κα@ συνεπGς πρMκειται γι4
πλαστ$ Sποπαρ-γραφο, δ6θεν LπεξηγηµατικX, Y Eπο)α σκοπε,ει ν4 καταστXση AJαρ6 τ$ν προηγηθεFσα πληροφορ)α «µα τc< φωνc< µετ;Aαλλον κα* τ.ν ρυθµ.ν τ3ν γραµµ των». Kα@ ?µως Y «Φοινικικ$ Θεωρ)α» θεµελιPθηκε Lξ EλοκλXρου κα@ συντηρεFται π-νω στ8 θεµ1λιο τ6ς προφανο;ς αfτ6ς πλαστογραφ)ας.

∆. EΠIMETPO
\H «Φοινικικ$ Θεωρ)α» καθιερPθηκε στ$ν EfρPπη σ+ µι4 LποχX, πο,, ?πως
γρ-φει E διαπρεπ$ς σ,γχρονος aAγγλος κλασσικ8ς φιλMλογος S.G. Rembroke
(“The Legacy of Greece”, Lκδ. Oxford University Press, 1984), «στοPς Φονικες γενικ Mδδετο Uνας ρλος Mνδιαµ;σων», ποO ξ1φευγε Aπ8 ο]αδXποτε πληροφορ)α
τ6ς \Iστορ)ας, `νας ρMλος δηλαδ$ µεταφορ1ων τ6ς σοφ)ας κα@ το; πολιτισµο;
το; περιουσ)ου λαο; το; Iσρα$λ στοOς Aπολ)τιστους λαοOς κα@ δ$ στοOς NEλληνες. Afτ4 J1Jαια εIναι συγχωρητ1α, Aφο; λ1γονταν περ@ τ4 τ1λη το; Mεσα)ωνα, EπMτε E θρησκευτικ8ς φανατισµ8ς κα@ E σκοταδισµ8ς εIχαν φθ-σει σ+ τ1τοιο
σηµεFο, στε ν4 θ1λουν τ$ν κMρη το; Aγαµ1µνονος Iφιγ1νεια Tς κMρη το; Iεφθ-, τ8ν ∆ευκαλ)ωνα Tς NGε, τ8ν aAπι Tς σ,µJουλο το; IωσXφ, τ8ν AπMλλωνα, τ8ν Πρ)αµο, τ8ν Tειρεσ)α κα@ τ8ν Oρφ1α Tς διαστροφ+ς το; Mωυσ6, τ$ν
]στορ)α τGν AργοναυτGν Tς δι-Jαση τGν IσραηλιτGν Aπ8 τ$ν Arγυπτο στ$ν
Παλαιστ)νη κα@ 9λλα πολλ4 παρMµοια. Afτ+ς τ@ς Lπισηµ-νσεις τ@ς κ-νει E
Rembroke.
Kα@ καταλXγουµε LµεFς: TMτε E \EλληνισµMς, εSρισκMµενος Aπ8 9ποψη Lθνικ6ς
αfτοσυνειδησ)ας σ+ κωµατPδη πνευµατικ$ κατ-σταση κα@ Aπ8 9ποψη ]στορικ6ς αfτογνωσ)ας σ+ Aφασ)α, tταν LντελGς Aν)κανος ν4 SπερασπισθV6 τ$ν ]στορ)α του κα@ τ8ν πολιτισµM του, κα@ γι’ αfτ8 δ+ν Aντιδρο;σε κα@ δ+ν µπορο;σε ν4
Aντιδρ-σVη. ΣXµερα µ+ τ$ν Aνοχ$ } κα@ τ$ συνηγορ)α µας µ>ς κ-νουν τ$ γλGσσα
µας «BνδοευρωπαϊκX», τ$ γραφX µας «φοινικικX», τ$ν Aθην> µας κα@ τ8ν Σωκρ-τη µας «µα,ρους» κα@ τ8ν πολιτισµM µας «AφρικανικM». TPρα ραγε σ+ ποιπνευµατικ$ κατ-σταση JρισκMµαστε;

∆ηµ3τρης I. Λ-µπρου
EκδMτης Περιοδικο; «∆αυλMς»

AIΣIMA KAI A∆HPITA

KO Προµηθ4ας καH \ ν4α χιλιετ(α
O QEξουσιασµ.ς γιορτ ζει τ. 2000 κα* 2χει Mνεργοποι%σει Wλα του τ προπαγανδιστικ κ;ντρα γι τοτο. Ξεκιν:ντας 7π. τ.ν µεσαωνα π;ρασε στ.ν καπιταλισµ, τ.ν µαρξισµ, τ.ν
σοσιαλισµ. κα* φθ νει περιο,σιος παγκυραρχος µL τ4 ν;α τ ξη πραγµ των Mπ* τ3ν Rµερ3ν
µας. Eqναι ` rδιος. Mεγ λες {λεκτρικLς 7φσσες, ποP µετροσαν τ*ς µ;ρες κα* τ*ς ρες ποP 7π;µεναν γι τ. εGτυχLς γεγον.ς κα* MπιγραφLς µL κινο,µενα γρ µµατα, Wτι αGτο* ποP διαµορφ:νουν τ. παρ.ν φτει χνουν τ. µ;λλον – 7λλ κα* τ. οIκολογικ. `λοκα,τωµα το Πλαν%τη,
θ µπορο,σαµε ν προσθ;σουµε...
T. µεγ λο τους πρAληµα R Eλληνικ4 QAρχαιτης, τ4ν `ποα 7συγκρ τητα φρντισαν ν
παραλεψουν 7π. τ. MουσεNο EGρωπαϊκο Πολιτισµο p Πνε,µατος. OD ντπιοι Γραικ,λοι
σπε,δουν ν Mνισχ,σουν τ πι. π νω προσαρµζοντας κα* τοπικ τ.ν Fορτασµ. ∆,ο χιλι δες χρνια τ:ρα δολιοφθορον οD κ πηλοι. Φωταγωγ%θηκε ` Παρθενhν κα* αGτ.ς πανηγυρι:τικα, 2ψαλαν τ. χριστιανικ. «φ3ς Dλαρν» µL χορωδα πεντακοσων 7τµων. T σχ;ση 2χει
τ. Oπ;ρτατο φ3ς το Προµηθ;α, ποP τ. 2φερε 7π. τ4 Φ,ση, γι ν τ. δ:σcη στ.ν kνθρωπο
µL Mλευθερα µ;σα 7π. τ. τρπτυχο τ3ν Fνωµ;νων Φιλοσοφας - QEπιστ%µης - T;χνης; Iεροσυλα...

M<νο γι@ τοZς TκλεκτοZς

Π.Γ.

Περπου στ. Uνα Fκατοµµ,ριο Oπολογζονται τ παιδι τ3ν Eλλ%νων `µογεν3ν 7ν τ4ν
Oφ%λιο, Mκ τ3ν `ποων µνο οD Fκατ.ν πεν%ντα χιλι δες διδ σκονται σL σχολεNα τ4 µητρικ%
τους γλ3σσα τακτικ p περιστασιακ («EΘNOΣ» 21/11/99). H Fλληνικ4 γλ3σσα λοιπ.ν τενει
πρ.ς Mξαφ νισιν κα* σL µα - δ,ο δεκαετες R συντριπτικ4 πλειοψηφα τ3ν `µογεν3ν θ συνδ;ωνται µL τ4ν Eλλ δα τσο, Wσο οD N;γροι τ<ς QAµερικ<ς µL τ4ν QAφρικ%.
Erχαµε κα* παλαιτερα σηµει:σει, πhς R Fλληνικ4 γλ3σσα κα* παιδεα µελλοντικ θ κατ;χωνται µνο 7π. τοPς MκλεκτοPς Mκενους ποP θ γνωρζουν τ4ν 7ξα τους κα* συνειδητ
θ τ*ς Mπιλ;γουν, γι ν τ*ς παραδδουν στ παιδι τους. 8Oσοι περιµ;νουν 7π’ τ. Eλλαδικ.
κρ τος p τ*ς ρθδοξες κοιντητες ν µ θουν γι τ4ν Eλλ δα στ4ν µακρυν4 ξενιτει ,
πλαν3νται.

XOλα Tντ%ς εdσαγωγικOν

Π.Λ.K.

Ωρισµ;νοι 8Eλληνες «προοδευτικο» διαµαρτυρ%θηκαν 2ντονα γι τ4ν Mπσκεψη το πλανητ ρχη στ4ν Πν,κα κα* στ.ν Iερ. Bρ χο τ<ς QAκροπλεως. Σ,µAολα τ<ς QEλευθερας κα*
τ<ς ∆ηµοκρατας τ µνηµεNα αGτ , δLν εqναι δυνατν, σ,µφωνα µL τοPς διαµαρτυρµενους,
ν AεAηλ:νωνται 7π. Uναν Mξουσιαστ%. Kα* τ. παλαι τους τροπ ριο γι τ4ν «δουλοκτητικ4
κοινωνα» τ3ν QAθην3ν, γι τ.ν πρωτοφαν< στ4ν Dστορα «Iµπεριαλισµ» της; 8Oπως κα* R
σοφα τ<ς QAνατολ<ς 2ναντι τ3ν «φασιστ3ν» Eλλ%νων φιλοσφων 7φ;θηκαν στ4ν kκρη κα*
ξεχ στηκαν;
Σ%µερα R γαλανλευκη (πρ:ην σ,µAολο το «συντηρητισµο») ρθ:νεται 7ν µεσα στ
κκκινα σφυροδρ;πανα, ` «πατριωτισµς» µL τ.ν «σοσιαλισµ» Mναγκαλζονται, δεχνοντας
Wτι ` ∆ιεθν4ς QEξουσιασµ.ς πολεµ_ται κα* OπηρετεNται 7π. ν;ο µετερζι...

Π.Λ.K.
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Aλλοτε καH τUρα
Σ λος Mσηκ:θη µL τ «µαννεκ;ν», ποP Oπεχρε:θησαν ν κρατον συντροφι σL καθhς πρ;πει κα* πλο,σιους κυρους 2ναντι }δρ_ς 7µοιA<ς. Oλκληρο δχτυο πορνεας εqχε στηθ< γ,ρω 7π. τ παν;µορφα κορτσια. 8Oλα καλ lργανωµ;να. Kι 7ναλογζοµαι τ. πσο 2χουν
προοδε,σει Wλα 7π. Mκενη τ4ν παλι Mποχ4 τ3ν προφητ3ν. Πσα πολλ περισστερα θ εqχε
κερδσει ` γιος προπ τορας Rµ3ν (τ3ν Eλλ%νων), ` QAAρα µ, bν Oπ<ρχαν lργανωµ;νοι
«οqκοι». QAAο%θητος κι 2ξω 7π. lργανωµ;να κυκλ:µατα µνον δ,ο πελ τες {δυν%θη ν εuρcη
γι τ4 Σ ρρα, τ4 σ,ζυγ του, πλο,σιους µLν 7λλ µνον δ,ο: τ.ν Φαραh κα* τ.ν QAAιµ;λεχ·
γι ν µ4ν 7ναφερθ3 στ4ν καηµ;νη τ4ν Θ µαρ, ποP, «παρεδθη» στ.ν πενθερν της 7ντ*
Fν.ς κατσικιο· οmτε κbν γι χρυσ.ν dρολγιον. Φ:τισιν µεγ λη 2στειλε ` ΓιαχA;, κι 2τσι Wλα
γνονται καλ3ς lργανωµ;να µL εIσδηµα σταθερ. κα* µεγ λο.

2AσI4στη jκαναν Qρχα!ο να<...

A.K.

28Eνας παν ρχαιος νας, 7φιερωµ;νος στ4 θε QAθην_, 7νεσκ φη στ4ν περιοχ4 το δ%µου
Zαχ ρως το Nοµο QHλεας. QEκτ.ς το 7γ λµατος τ<ς θε_ς QAθην_ς, ποP εOρ;θη Mντ.ς το
ναο, 7νεσκ φη Mπσης µι κεφαλ4 7ρχαϊκ<ς κρης, ποP 7ποδεικν,ει τ4ν 7ρχαιτητα το
ναο, ` `ποNος παρουσι ζει µεγ λες `µοιτητες µL τ.ν γειτονικ. σ’ αGτ.ν να. το QEπικο,ριου QAπλλωνος. T. Oπλοιπο Mν λγω µνηµεNο 2χει Oποστ< τερ στια καταστροφ4 τσο 7π.
7ρχαιοκαπ%λους Wσο κα* 7π. τοPς κατοκους τ<ς περιοχ<ς, ποP πρ*ν 100 περπου χρνια µετ;φεραν τ Oλικ του, γι ν χτσουν τ. χωρι. Πρασιδ κι κα* γι ν κατασκευ σουν 7σA;στη 7π. τ µαρµ ρινα 7ρχιτεκτονικ του µ;λη...
Π.Λ.K.

2Eλγ(νεια καH ζαρτι4ρες

Kα* λ;ει ` θρασ,τατος λοιπ.ν γνος τ<ς QAλιAινος, Wτι MµεNς οD 8Eλληνες δLν εrµαστε
8Eλληνες· κα* γι’ αGτ. κρατ_νε αGτο* τ µ ρµαρα, ποP εqναι 8Eλληνες. QAλλ κατ τ4ν λογικ% τους µ%πως κα* οD rδιοι δLν φορον... ζαρτι;ρες;
O διεθν4ς Mξουσιασµ.ς 2χει σχ;διο χιλιετι3ν µεθοδικ<ς κα* «7ρατης» καταστροφ<ς Wλων
τ3ν 7ρχαων. tA! T. 1938 τ χα τ... καθ ρισαν µL συρµατAουρτσες κα* καυστικ Oγρ ... yAν
εqναι δυνατν, Uνα MουσεNο ν µ4ν ξ;ρcη τ περ* συντηρ%σεως τ3ν µαρµ ρων! Yπολογισµ;νη δολιοφθορ αGτ3ν, ποP 7ντ* γι γγαντες σν τ.ν Φειδα, εqχαν µ γους κα* προφ<τες.
AGτ. εqναι τ. πνεµα τους, κα* γι’ αGτ. ποτL δLν 2Aγαλαν καλλιτ;χνη πρ:του µεγ;θους.

Π.Γ.

2EθνικL σχιζοφρ4νεια
Mλις τ:ρα πληροφορηθ%καµε πhς R Kαιν4 ∆ιαθ%κη εqναι R «ν;α Mντολ4 το ∆ι.ς πρ.ς
τοPς 7νθρ:πους» (!), πhς ` Xριστ.ς oταν 8Eλληνας κα* µ λιστα «Eλληναρ_ς» κα* Mστ λθη
7π’ τ.ν ∆α, γι ν φ;ρcη τοPς EAραους στ.ν rσιο δρµο. Πhς πολλο* 8Eλληνες φιλσοφοι
«προφ%τευσαν» τ4ν 2λευση το Xριστο, το κατ κσµον QI σωνος Πανδρα Mκ το γ;νους
το θεο QHφαστου. Πhς οD EGαγγελιστLς «συνωµτησαν» 7λλ ζοντας τ λγια το Xριστο,
γι ν τ.ν FAραιοποι%σουν... AGτ κι kλλα πολλ σL MκδοθLν AιAλο. H Eλληνικ4 Mθνικ4 σχιζοφρ;νεια καταφ;ρνει ν συνδυ σcη τ4ν παραδοσιακ4 τ3ν δ<θεν Fλληνιζντων 2χθρα το
Xριστιανισµο κατ τ3ν EAραων (διτι στα,ρωσαν τ.ν Xριστ) κα* τ.ν Mγγεν< παραλογισµ. µL Uναν Mµπορικ. ττλο, ποP σγουρα θ «πουλ%σcη».
Π.Λ.K.

T@ Qνθελληνικ@ καH QντιεIραϊκ@
κε(µενα τοA 2Iω-ννου Xρυσοστ<µου
_

O ΦONIKOΣ ΦANATIΣMOΣ ENOΣ «AΓIOY»
\O Bδεολογικ8ς τραγ1λαφος το; \Eλληνοχριστιανισµο; εIναι Aν-γλυφα Aποτυπωµ1νος κα@ στοOς
τMµους τGν Rργων το; Iω-ννη το; XρυσοστMµου τGν LκδMσεων «ΓρηγMριος E Παλαµ>ς», 1980. \H
σειρ4 φ1ρει τ8ν γενικ8 τ)τλο «8Eλληνες Πατ;ρες τ<ς QEκκλησας». T4 κε)µενα αfτ- Jρ)θουν Aπ8 λοιδορ)ες, συκοφαντ)ες κα@ κυρ)ως ψε,δη κατ4 τGν \EλλXνων. Kανε@ς περισσMτερο Aπ8 αfτ8ν τ8ν ]ερ-ρχη – ποO eνοµ-σθηκε µ1γας, εIναι γιος ποO τ8ν γιορτ-ζουµε στ@ς 27 Iανουαρ)ου κα@ `νας Aπ8
τοOς τρεFς προστ-τες τ6ς παιδε)ας το;... \Eλληνισµο;, τοOς τρεFς \Iερ-ρχες, πρ8ς τιµ$ν τGν Eπο)ων τ4
σχολεFα τ6ς \Eλλ-δος παραµ1νουν κλειστ4 στ@ς 30/1 – δ+ν σXκωσε τ8ν τMνο τ6ς µισαλλοδοξ)ας SψηλMτερα κατ4 π-ντων τGν µ$ χριστιανGν, µ+ Bδια)τερη µ-λιστα Aκρ-τεια µ)σους κατ4 τGν \EλλXνων κα@
τGν Iουδα)ων, τGν δε,τερων γι4 9λλους λMγους JεJα)ως.
NAπαντες ο] µεταφραστ1ς - παραφραστ+ς - θεολMγοι (Iω-ννης Πελ)της, Σπ;ρος Mουστ-κας, Kων.
Xριστοµ-νος κα@ Λ.Σ.) τGν Lν λMγVω LκδMσεων παραφρ-ζουν τ$ν λ1ξη 8Eλλην σ+ «εBδωλολ-τρης», Y
Eπο)α λ1ξη Aναφ1ρεται κατ4 κMρον στ4 Rργα το; XρυσοστMµου. \H µοναδικ$ Lξα)ρεσι Sπ-ρχει στ4
LξPφυλλα. ∆ιMτι, L4ν δ+ν Sφ)στατο E προφαν$ς λMγος τ6ς Lξαιρ1σεως αfτ6ς, τMτε Aντ) το; τ)τλου
«8Eλληνες Πατ;ρες τ<ς QEκκλησας» θ4 Rπρεπε ν4 AναγραφV6 «EBδωλολ-τρες Πατ1ρες τ6ς Eκκλησ)ας»! M$ γ1νοιτο... ∆6λα δ$ ?σοι πρPην NEλληνες Aλλαξοπ)στησαν παρ1µειναν ο] µοναδικο@ NEλληνες, LνVG ο] Lπιµ1νοντες στ4 π-τρια λ1γονται εBδωλολ-τρες. O] Jιασθ1ντες Sπ8 τGν BυζαντινGν (XριστιανGν τ$ν π)στιν) NEλληνες δι4 πυρ8ς κα@ σιδXρου κα@ µαχα)ρας κα@ Sποχρεωθ1ντες «σιγεNν p τεθν_ναι» εIναι λοιπ8ν ο] NEλληνες, LνVG ο] AνυπMτακτοι εIναι «γουρο,νια» κατ4 τ8ν XρυσMστοµο κα@
γι4 τ$ν Aκρ)Jεια «χειρτεροι κα* 7π’ αGτ », ?πως Lπ@ λ1ξει γρ-φει.
M1χρις LδG Rχουµε δυ8 LκκρεµMτητες: \H πρPτη λ1γεται «εBδωλολατρ)α» κα@ Y δε,τερη JιασµMς. ΘLπιχειρXσουµε ν4 ξεκαθαρ)σουµε κα@ τ@ς δ,ο Aποκλειστικ4 µ1σα Aπ8 κατ’ Lξοχ$ν χριστιανικοOς χPρους.
Kα@ πρGτον γι4 τ4 περ@ εBδωλολατρ)ας καθηγητ$ς τ6ς Bυζαντιν6ς Φιλολογ)ας στ8 πανεπιστXµιο
AθηνGν, τ8 1956, E NικMλαος Tωµαδ-κης, («EBσαγωγ$ εBς τ$ν Bυζαντιν$ν Φιλολογ)αν», τMµος A´,
τε;χος A´, B´ Rκδοσι) γρ-φει: «O χριστιανισµ.ς Oπ<ρξε πολ;µιος κατ κ,ριον λγον το Eλληνισµο,
dς ζω<ς κα* dς σκ;ψεως... H µεγαλυτ;ρα διαAολ4 τ4ν `ποαν Mν%ργησε κατ το κλασσικο κσµου
εqναι R Mµφ νισις αGτο dς εIδωλολατρικο. Λατρεαν τ3ν εIδ:λων, δι’ ν κατηγορον τ συναξ ρια
τοPς µ4 χριστιανοPς συχντατα, δLν Mγν:ρισαν οD 8Eλληνες· Mν το,τοις τ. Xνοµα 8Eλλην ταχ,τατα συν;πεσε µL τ4ν 2ννοια το εIδωλολ τρης, µ4 χριστιανς, κα* συχντατα εIς τ συναξ ρια λ;γεται περ*
µαρτ,ρων “πατρ.ς µLν 8Eλληνος, µητρ.ς δL χριστιαν<ς” (κα* Wταν πρκειται περ* Σ,ρων µ4 Eλληνοφ:νων!)».
Kα@ δε,τερον τPρα περ@ το; Jιασµο;: Eλ1νη Γλ,κατζη - AρJελ1ρ, καθηγXτρια τ6ς Bυζαντιν6ς
\Iστορ)ας στ8 ΠανεπιστXµιο A´ το; Παρισιο;, JιJλ)ο «\H πολιτικ$ Bδεολογ)α τ6ς Bυζαντιν6ς αfτοκρατορ)ας», Rκδοσι ΨυχογιMς, σελ. 17: «πρ γµατι κατ τ4 Aασιλεα το Θεοδοσου ` χριστιανισµ.ς
γνεται R θρησκεα το κρ τους. QEναντον τ3ν εIδωλολατρ3ν (Eλλ%νων) Mφαρµσθηκαν µ;τρα, ποP
π<ραν συχν τ. χαρακτ<ρα πραγµατικ3ν δι:ξεων. T. µαντεNο τ3ν ∆ελφ3ν Oποχρε:θηκε ν σιγ%σcη,
*Bλ1πε κα@ M-ριου ∆ηµMπουλου - AπολλPνιου, «T 7νθελληνικ 7ποσπ σµατα στ 2ργα το I. Xρυσοστµου», «∆αυλMς», τε;χος 204, σ. 12761.
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οD QOλυµπιακο* 7γ3νες κα* τ QEλευσνεια µυστ%ρια 7παγορε,θηκαν, τ Dερ λεηλατ%θηκαν 7π. τοPς
χριστιανο,ς, οD εIδωλολ τρες (8Eλληνες) DερεNς, Wπως γρ φει µL κ ποια πκρα ` ΛιA νιος, Oποχρε:θηκαν “ν σιγ%σουν p ν 7ποθ νουν”». Kα@ Lρωτο;µε LδG τοOς θεολMγους µεταφραστ1ς: Γιατ) Aποφε,γουν ν4 σχολι-σουν τ4 προαναφερθ1ντα, παρ’ ?λο ποO τοOς προκαλ1σαµε δηµοσ)ως τMσες κα@ τMσες φορ1ς;
Aλλ4 xς δο;µε πGς SJρ)ζει τοOς NEλληνες E «NEλλην» Πατ1ρας τ6ς Eκκλησ)ας κα@ Πατρι-ρχης
KωνσταντινουπMλεως \I. XρυσMστοµος: • «Mωρο,ς»: τMµος 18, σελ. 17. • Eκφ1ροντες «λγους µαταους κι 7καθ ρτους»: 18, 113. • «κυλιοµ;νους µαζ* µL πρνους κα* µοιχο,ς...»: 18, 115. • «δεισιδαµονες»: 34, 429. • «αIµοµεNκτες µετ µητ;ρων κα* 7δελφ3ν»: 34, 459. • «7σοφωτ;ρους 7π. τ ζc3α»: 34,
497. • κα@ Lπ@ πλ1ον «στιγµατισµ;νους, χειρτερους 7π. τοPς χορους ποP πασαλεAονται µL περιττ:µατα», «κυνικ καθ ρµατα», «παν θλιους», «παµµαρους», «7δι ντροπους» κα@ χ)λιες δυ8 9λλες
{Jρεις.
Στ$ν «EBς τ$ν A´ Kορινθ)ους, ∆´ Eµιλ)αν» του, τMµος 18, σελ. 92, ?που εBρωνε,εται τ8ν Πλ-τωνα, γρ-φει κα@ γι4 τ4 µαθηµατικ-: «πσον Mκοπασεν ` Πλ των µL τοPς µαθητ ς του µL τ. ν µ_ς συζητc< περ*
γραµµ<ς κα* γωνας κα* σηµεου κα* περ* 7ριθµ3ν 7ρτων κα* περιττ3ν κα* rσων µεταξ, των κα* 7νσων, κα* δι τ;τοια θ;µατα λεπτεπλεπτα dς ` Dστ.ς τ<ς 7ρ χνης – διτι αGτ εqναι δι τ4ν ζω4ν περισστερον kχρηστα 7π. MκεNνα τ Oφ σµατα – κα* χωρ*ς ν lφελ%σcη πολP p λγον µL τς συζητ%σεις αGτς Mγκατ;λειψεν 2τσι τ4ν ζω%ν;...».
Σ+ προηγο,µενες Lργασ)ες µας καταδε)ξαµε τ8 µ)σος το; πατρ8ς αfτο; κατ4 τGν \EλληνικGν τεχνGν, ?πως το; θε-τρου, τ6ς µουσικ6ς, το; χορο; κα@ ?λων τGν λοιπGν. aIσως κανε@ς 9λλος 9νθρωπος
δ+ν µ)σησε περισσMτερο τ$ν Cλληνικ$ φιλοσοφ)α κα@ γενικ4 τ8ν \Eλληνισµ8 κα@ τ8ν \Eλληνικ8 Πολιτισµ8 Aπ8 τ8ν ]ερ-ρχη αfτMν. EIναι αfτ8ς ποO Tς πατρι-ρχης KωνσταντινουπMλεως δι1ταξε κα@ LπPπτευσε τ$ν Bσοπ1δωση το; Nαο; τ6ς Aρτ1µιδος στ$ν aEφεσο, Aρχιτεκτονικο; AριστουργXµατος κα@
Cν8ς Aπ8 τ- «\Eπτ4 Θα,µατα το; KMσµου». Kι αfτ8ν Lπ1λεξε τ8 ρωµα)ικ8 κρατ)διο γι4 προστ-τη τ6ς
παιδε)ας του µαζ@ µ+ τοOς Lπ)σης µισ1λληνες «φωστ6ρες» M1γα Bασ)λειο κα@ Iω-ννη τ8ν ΘεολMγο, πρ8ς
τιµ$ν τGν Eπο)ων στ@ς 30 Iανουαρ)ου κ-θ+ χρMνο ?λα τ4 σχολεFα τ6ς \Eλλ-δος ?λων τGν Jαθµ)δων παραµ1νουν κλειστ4 κα@ ο] δ-σκαλοι Lκφωνο;ν λMγους, χωρ@ς ν4 Sποψι-ζωνται τ8ν θλιJερ8 ρMλο τους.
Aλλ4 BδοO τ) µ>ς EµολογεF E rδιος E XρυσMστοµος («EBς τ$ν A´ Kορινθ)ους, \Oµιλ)α Z´», τMµος 18,
σελ. 197): «...δι ν καταισχ,νωµεν κα* τοPς 8Eλληνας. ∆ιτι τ:ρα, bν κα* θ;λω ν 7πευθ,νωµαι πρ.ς
αGτο,ς, διστ ζω, µ%πως, Mν3 τοPς νικ3µεν εIς τοPς λγους κα* εIς τ4ν 7λ%θειαν τ3ν δογµ των, Mπισ,ροµεν εIς A ρος µας τ.ν χλευασµ.ν 7π. τ4ν σ,γκρισιν το Aου, 7φο MκεNνοι µ;ν, bν κα* εOρσκωνται εIς τ4ν πλ νην κα* δLν πιστε,ουν εIς τποτε Iσ ξιον µL τ4ν Iδικ%ν µας πστιν, Wµως ζον Aον φιλοσοφας, Mνc3 MµεNς κ µνοµεν τ. Mντελ3ς 7ντθετον. QAλλ’ Wµως θ `µιλ%σω· διτι προσπαθοντες ν
7νταγωνιζ:µεθα αGτο,ς, rσως Mπιδι:ξωµεν ν γνωµεν καλ,τεροι 7π. αGτοPς κα* εIς τ4ν Iδαν τ4ν
ζω%ν». NOµως τ) LννοεF E XρυσMστοµος γρ-φοντας τ$ν φρ-σι «Aον φιλοσοφας»; M>ς τ8 λ1νε ο] θεολMγοι µεταφραστ+ς στ$ν σελ)δα 49 το; Bδ)ου τMµου σ+ Sποσηµε)ωσι: «...τ4ν κατ Xριστ.ν kσκησιν κα*
Zω%ν». T8 ξαναλ1ει στ8ν KΣT´ «ΛMγον εBς τ$ν A´ Kορινθ)ους», τMµος 18, A´, σελ. 177 E rδιος: «7λλ’ Mγh
τ:ρα θρην3, Wταν 8Eλληνες εqναι φιλοσοφ:τεροι 7π. Mµ_ς, ποP 2χοµεν Mντολ4ν ν µιµο,µεθα 7γγ;λους». Aλλ4 κι AκMµη περισσMτερο στ8ν rδιο τMµο, σελ. 103: «yAς µιµηθ3µεν λοιπ.ν τουλ χιστον τοPς
AαρA ρους MµεNς οD πολNται τ3ν οGραν3ν».
∆+ν γ)νεται ν4 Sπ-ρξVη `νας ΘεοδMσιος, `νας Aρκ-διος } `νας IουστινιανMς, L4ν δ+ν προηγηθV6 `νας
XρυσMστοµος. NOπως ο[τε `νας Λ1νιν 9νευ M-ρξ. Aλλ4 ο[τε κα@ XρυσMστοµος 9νευ Xριστο;. Kα@
Lξηγο,µαστε: Efαγγ1λιον κατ4 Λουκ>ν (19.27): «πλ4ν τοPς Mχθρο,ς µου Mκενους τοPς µ4 θελ%σαντ ς
µε Aασιλεσαι Mπ’ αGτο,ς, 7γ γετε δε κα* κατασφ ξατε αGτοPς 2µπροσθ;ν µου».
– aEχετε δ)κιο, Aγαπητο) µου Aδελφο), Aπαντ> E σχολιαστ$ς θεολMγος. ∆+ν LννοεF LδG αfτ8 ποO AντιληφθXκατε. Kα@ συνεχ)ζει: «πρκειται γι τ. Mπιµ,θιο τ<ς παραAολ<ς τ3ν µν3ν. Eqναι παραAολικ».
Παρ’ ?λα ?µως αfτ4 LµεFς θ4 Aποδεχθο;µε τ$ν 9ποψι αfτο; το; XρυσοστMµου: «ΛMγος A´ κατ4
Iουδα)ων», τMµος 34, σελ. 107: «... πρ_γµα ποP 2παθαν κα* οD QIουδαNοι, οD `ποNοι, 7φο κατ;στησαν τοPς
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Fαυτο,ς τους kχρηστους γι Mργασα, 2γιναν κατ λληλοι γι σφαγ%. Γι’ αGτ. κα* ` Xριστ.ς 2λεγε “τοPς
Mχθρο,ς µου, ποP δL θ;λησαν ν Aασιλε,σω σ’ αGτο,ς, `δηγ%στε τους Mδ3 κα* κατασφ ξετ; τους». \O
γιος λοιπ8ν αfτ8ς Πατ1ρας µ>ς διευκριν)ζει LδG κα@ µ>ς LπιJεJαιPνει, ?τι E Xριστ8ς αfτ4 τ4 Rλεγε
τοFς µετρητοFς. NOπως δXλωσε κα@ γι4 τοOς NEλληνες, ?τι εIναι 9ξιοι λιθοJολισµο;.
Γι4 ?σους δ+ν εfκολ,νονται ν4 διαJ-σουν τ8ν «A´ ΛMγον κατ4 Iουδα)ων» το; XρυσοστMµου, θ4
σταχυολογXσουµε µερικοOς Aπ8 τοOς χαρακτηρισµο,ς του κατ4 τGν AνθρPπων αfτGν, χ-ριν το; Lξανεµισµο; κ-θε AµφιJολ)ας γι4 τ8 9σJεστο µ)σος του κα@ τ$ν γενοκτονικX του δι-θεσι πρ8ς αfτο,ς.
TοOς χαρακτηρ)ζει λοιπMν: 9θλιους κα@ ταλα)πωρους, παρ-νοµους, AσεJεFς, εSρισκMµενους στ8 σκοτ-δι, συγγενεFς τGν σκ,λων, LλεεινMτερους π-ντων, µ1θυσους, πMρνους, χειρMτερους τGν χο)ρων κα@
τGν τρ-γων, J1Jηλους, µιαρο,ς, δαιµονιζMµενους, Aπ-νθρωπους, ρπαγες κα@ µ+ `να σωρ8 9λλους παρMµοιους χαρακτηρισµο,ς. Γι4 δ+ τ$ν συναγωγX των γρ-φει: «yH καλ,τερα δLν εqναι µνο πορνεNο
κα* θ;ατρο, 7λλ κα* σπ%λαιο ληστ3ν κα* καταφ,γιο θηρων». Eπ)σης: «δι’ αGτ. λοιπ.ν προπ ντων
πρ;πει ν µισ<τε κα* αGτοPς κα* τ4 συναγωγ% τους...». Kα* συνεχζει: «QAλλ τ:ρα 2χουν 7ποστερηθ<
κ θε συγγν:µης...». «8Ωστε dς πρ.ς τ4ν 7σ;Aεια καµµι διαφορ δLν Oπ ρχει µεταξP αGτ3ν κα* τ3ν
Eλλ%νων». Kα@ συνεχ)ζουµε µ+ τ4 χε)ριστα το; Πατρ8ς τ6ς µισαλλοδοξ)ας κα@ τ6ς γενοκτον)ας. «Kατ4
Iουδα)ων ΛMγος ∆´», σελ. 195: «Kι bν 7κµη φονε,σcη κ ποιος κατ τ. θ;ληµα το Θεο, ` φνος
αGτ.ς εqναι 7π. κ θε φιλανθρωπα καλ,τερος, Mν3, bν κ ποιος 7π. λ,πη δεξcη εGσπλαγχνα κα* φιλανθρωπα παρ τ. θ;ληµα το Θεο, θ µποροσε R φειδh αGτ4 ν 7ποAc< πι. µιαρ4 7π. `ποιοδ%ποτε φνο». aEχουµε LδG τ8 «κατ τ. θ;ληµα το Θεο». ΠοιM εIναι τ8 θ1ληµα αfτM; T8 ξαναγρ-φουµε:
EIναι Y κατασφαγ$ τGν LχθρGν του (Λουκ>ς 19. 27). Ποιο) εIναι ο] Lχθρο); NOλοι ?σοι δ+ν δ1χονται
τ$ν Jασιλε)α του.
\H θεωρ)α ?µως θ1λει κα@ τ8 παρ-δειγµ- της. \Oρ)στε: «Kατ4 Iουδα)ων ΛMγος ∆´», σελ. 199: «O ΦινεLς λοιπν, ποP δι;πραξε σL µι στιγµ4 δυ. φνους, φονε,οντας Uνα kνδρα κα* µι γυναNκα, τιµ%θηκε µL τ. 7ξωµα τ<ς Dερωσ,νης, Mνc3 αGτ.ς Xχι µνο δLν µλυνε µL τ. αµα τ χ;ρια του, 7λλ καθαρ:τερα τ 2κανε». Kα@ AκMµη: «Kατ4 Iουδα)ων ΛMγος ΣT´», σελ. 321: «QAλλ γι’ αGτ. κυρως µισ3
τ4ν συναγωγ%». Kα@ στ$ σελ. 323: «Γι’ αGτ. κα* Mγh µισ3 τοPς QIουδαους». Kα) «Kατ4 Iουδα)ων ΛMγος H´», σελ. 399: «Yπ ρχουν Fποµ;νως }µαρτ%µατα, ποP OπερAανουν κ θε συγγν:µη κα* δLν µπορεN ν Oπ ρξcη 7πολογα γι’ αGτ ».
Σ+ τ) εrδους AνθρPπους AπευθυνMταν E ]ερ-ρχης αfτMς κα@ πGς το,ς διαπαιδαγωγο;σε γι4 τ8ν καθηµεριν8 J)ο; Aς τ8 Aκο,σουµε καλ,τερα Aπ8 τ8 στMµα του: «8Oπως 7κριA3ς δLν lφελεN καθλου R
περιτοµ4 οmτε Aλ πτει R 2λλειψις περιτοµ<ς, 2τσι οmτε Aλ πτει R δουλεα οmτε lφελεN R Mλευθερα».
(«EBς A´ Kορινθ)ους \Oµιλ)α IΘ´», σελ. 535). Kα@ συνεχ)ζει Aµ1σως AναφερMµενος στ4 λMγια το; Πα,λου: «Kα* δι ν καταδεξ~η τοτο µL µεγαλυτ;ραν σαφ%νειαν λ;γει: QAλλ κα* bν {µπορc<ς ν γνcης
Mλε,θερος, χρησιµοποησε περισστερον τ4ν δουλεαν, δηλαδ4 ν εqσαι περισστερον δολος. Kα*
διατ τ;λος π ντων αGτ.ν ποP δ,ναται ν Mλευθερωθc< τ.ν συµAουλε,ει ν µενcη δολος; ∆ιτι θ;λει
ν δεξcη Wτι καθλου δLν Aλ πτει R δουλεα, 7λλ’ lφελεN µ λιστα». Aν κα@ τ4 πρ-γµατα LδG λ1γονται µ+ τ’ νοµ- τους, Aπερ)φραστα, πρ8ς Aποφυγ$ν παρεξηγXσεων E XρυσMστοµος διευκριν)ζει Aµ1σως στ$ συν1χεια: «Kα* γνωρζω µLν Wτι µερικο* Iσχυρζονται, Wτι τ. “χρησιµοποησε περισστερον”
τ. εqπε περ* Mλευθερας, Oποστηρζοντες Wτι σηµανει, Mν {µπορc<ς ν Mλευθερωθc<ς, Mλευθερ:σου...
∆Lν λ;γει λοιπ.ν τοτο, 7λλ’ MκεNνο ποP εqπα προηγουµ;νως, θ;λων ν δεξcη Wτι δLν κερδζει τποτε
περισστερον αGτ.ς ποP γνεται Mλε,θερος, κα* Fποµ;νως, λ;γει, κα* bν 7κµη Mξαρτ_ται 7π. σ;να ν
Mλευθερωθc<ς, µ_λλον µ;νε dς δολος».
Ποιο) µπορεF ν- «τ1ρπωνται» µ+ τ1τοια διδασκαλ)α; MMνο δο;λοι παραιτηµ1νοι LντελGς Aπ8 κ-θε
δι-θεσι AπελευθερPσεως. \O NEλλην, τ8 κατ4 δ,ναµιν, προτιµV> τ8ν θ-νατο Aπ8 τ$ν δουλε)α. M’ αfτ$ν
τ$ν διδασκαλ)α LκπαιδευMταν, ?πως εIναι γνωστMν. \O χριστιανισµ8ς γι4 τ8ν I. XρυσMστοµο προφανGς εIναι µ)α θρησκε)α δο,λων.

ΣταAρος Bασδ4κης

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN

Mετανοε!τε!
8Oσο πλησι ζει αGτ4 R για Rµ;ρα, τσο R χαρ µου 7νεAανει. Θ δ3 µ;σα στ. 7ρξ µενον 2000 ν’ αGτοκτονον kνθρωποι 7π. φAο, 7π. θρησκευτικ4
πστη. Mα `λκληρη χιλιετα προετοιµαζµουν. QEγh ξ;ρω πσους παλαAοPς
Oποχρε:θηκα ν’ 7νεχθ3, γιατ* µL MAλευαν οD προφητεNες τους γι καταστροφLς µL τ. γ,ρισµα τ<ς ν;ας χιλιετας. tA! εqναι σπουδαNο πρ_γµα κα* µ’
MξυπηρετεN 7φ νταστα τ. ν δνcης OπερφυσικLς Iδιτητες σL µι Rµεροµηνα.
Kι bς γρ φουν αGτο* οD 7χ:νευτοι το «∆αυλο», Wτι δLν Oπ ρχει χρνος χωρ*ς
παρατηρητ%. M%πως Oπ ρχουν προλ%ψεις χωρ*ς OπερφυσικLς δυν µεις; tAρα,
Mφ’ Wσον Oπ ρχουν προλ%ψεις, Oπ ρχουν κα* OπερφυσικLς δυν µεις. Π ει τ:ρα, τοPς τ πωσα. tOχι, θ µο ξ;φευγαν. ΣPν ΓιαχA; κι 7π. µυαλ. σκζουµε.
T ν τ*ς κ νουµε τ*ς Mπιστ<µες, Wταν ` νος το 7νθρ:που δουλε,~η, κα* δουλε,~η πρ.ς τ4ν σωστ4 κατε,θυνση; Kα* σωστ4 κατε,θυνση εqναι αGτ4 ποP συµφ;ρει Mµ;να, ποP µο φ;ρνει τ. ππολο σιδεροδ;σµιο ν µL Dκετε,cη ν τ. γλυτ:σω 7π. τ4ν 7λλαγ4 τ<ς χιλιετας.
QAχρεαστοι µο εqναι αGτο* οD Mπιστ%µονες, ποP διατυµπανζουν, Wτι R δι ρκεια το 2τους εqναι µα πλ%ρης περιστροφ4 τ<ς Γ<ς γ,ρω 7π. τ.ν 8Hλιο. tE
λοιπν, κα* το χρνου τ. rδιο θ γνcη. T. rδιο γνεται 7π. ττε ποP Mσχηµατσθηκε τ. Rλιακ µας σ,στηµα. AGτ λ;ει R καταραµ;νη R 7στρονοµα, ποP
7νακ λυψαν οD τρισκατ ρατοι 8Eλληνες. M Mµ;να µ’ Mνδιαφ;ρει R 7στρολογα. 8Oταν R QAφροδτη Aρσκεται στ.ν Σκορπι, σ_ς περιµ;νει Mρωµ;νη στ4 γωνα. Στ4 χο,φτα σας τ4ν κρατ_τε· τ. λ;νε κι οD γραµµLς στ*ς παλ µες σας. Γι
προσ;χτε τις. tEτσι πρ;πει ν σκ;πτεστε. Γι ν προστρ;χετε στοPς 7γαπηµ;νους µου 7στρολγους. Πρ;πει ν φωλι σcη ` φAος µ;σα σας γι τ Mρχµενα.
OD 7ρατες δυν µεις Mξουσι ζουν τ. µ;λλον σας. QEξευµενστε τις. ∆Lν στοιχζει τποτε: λγα χιλι ρικα κα* πολP Oποταγ%. Kα* µ4ν 7πορεNτε, ποP δL σ_ς
Aρ<κε καν;να κακ. MπορεN ` ΓιαχAL στ4ν εGσπλαγχνα του ν σ_ς λυπ%θηκε,
7λλ δLν σ_ς ξ;χασε. H τιµωρα Mπ;ρχεται. H 7χλ δα πσω 2χει τ4ν οGρ .
QEκτ.ς bν µετανο%σετε· bν προσπ;σετε στ γνατα κα* δ:σετε τ.ν Dερ. Wρκο,
Wτι θ’ 7κολουθ%σετε πιστ τ*ς Mντολ;ς του. Kα* µι κα* δLν Aλ;πετε τ.ν rδιο,
Mδ3 εqµαι κι Mγ:. Kι Mγh MντολLς δνω κα* µ λιστα θεπνευστες. QAφ%στε στ4ν
kκρη τ*ς MπιστηµονικLς σκ;ψεις κα* κρσεις. Mο φτ νουν οD kθλιοι Dστορικο, ποP 7µφισAητον τ EGαγγ;λια κα* γρ φουν, Wτι ` Xριστ.ς πρ;πει ν
γενν%θηκε τ. 6 π.X. Tελεωσε!!! T. 2000 oρθε. ∆Lν εqναι δυνατ.ν ν ζοσε `
Xριστ.ς πρ. Xριστο. Mνον στοPς καλο,ς µου κοµµουνιστLς Mπ;τρεψα ν
Aρον κοµµουνιστLς πρ. κοµµουνισµο, σν τ.ν QAνδροτσο κα* τ.ν Kαραϊσκ κη. ∆Lν κ νει ν συγχ,ζωµαι, Iδιατερα τ:ρα ποP π;ρασα καλ κα* Oποδ;χθηκα τ. 2000 στ. Σδνεϋ, σ’ MκεNνο τ. π ρτυ ποP στοχισε 35.000.000 δρχ.
τ. kτοµο. tEτσι, γι ν ξεχνι;µαι· γι ν µο περν cη ` καηµς, καθhς Aλ;πω
τοPς Mπιστ%µονες ν 2ρχωνται κατ π νω µου κρατ3ντας τ.

Σ-ρωθρον

O ΠPOEΠANAΣTATIKOΣ EΛΛHNIKOΣ
TYΠOΣ ΣTIΣ EYPΩΠAΪKEΣ XΩPEΣ*
B. «EBδXσεις δι4 τ4 Aνατολικ4 µ1ρη», «\Eλληνικ8ς
Tηλ1γραφος», «\Eρµ6ς E ΛMγιος» κα@ «KαλλιMπη»
I. O NEOΦYTOΣ ∆OYKAΣ KAI H AYΣTPIAKH ΛOΓOKPIΣIA
Aποτ1λεσµα τ6ς συνεργασ)ας τGν MαρκιδGν - Πο,λιου µ+ τ8ν PXγα κα@ τ6ς
πα,σης τ6ς «Eφηµερ)δος» tταν Y Aναδ)πλωση τ6ς Lκδοτικ6ς Rντυπης προσπ-θειας τ6ς Cλληνικ6ς παροικ)ας τ6ς Bι1ννης κα@ Y αfστηρ$ AντιµετPπιση
Aπ8 τ@ς Aρχ+ς ν1ων Lγχειρηµ-των. Πρακτικ4 µεταφρ-ζεται σ+ δεκατρ)α χρMνια χωρ@ς Cλληνικ$ Lφηµερ)δα, Aρχ6ς γενοµ1νης µ+ τ$ν 9ρνηση τGν AρχGν
στ8ν ]ερ1α τ6ς Cλληνικ6ς gρθοδMξου κοινMτητας το; Tοκ-ι (6) ΠολυζPη KοντM, ν4 Aνο)ξη Cλληνικ8 τυπογραφεFο (28-8-1798). NEνα Lπ)σηµο Rγγραφο το;
1806 πρ8ς τ8 SπουργεFο LξωτερικGν Aναφ1ρει: «tEκτοτε παρουσι σθησαν
πολλο* Mνδιαφερµενοι, οD `ποNοι nθελον ν συνεχσουν τ4ν 2κδοσιν τ<ς παυθεσης Mφηµερδος». Γνωρ)ζουµε τ$ν αrτηση το; λMγιου ]ερ1α το; ναοι; το;
\Aγ)ου Γεωργ)ου (τ6ς Cλληνικ6ς κοινMτητας, ποO συγκ1ντρωνε NEλληνες µ+
το,ρκικη SπηκοMτητα) NεMφυτου ∆ο,κα (1760 - 1845) κα@ τ$ν αrτηση το;
αfστριακο; Iωσ$φ Φραγκ)σκου Halle, διευθυντ6 πρακτικο; λυκε)ου στ$ν
Bι1ννη κα@ λογοκριτ6 τGν CλληνικGν JιJλ)ων, ποO SποJλXθηκαν τ8 1804 κα@
τ8 1805. O] αBτXσεις δ+ν κατατ1θηκαν τ$ν rδια LποχX, ?µως τ@ς κατ1στησε σ,γκαιρες Y SπερJολικ$ Aδιαφορ)α τGν αfστριακGν AρχGν – Y Rγκριση δMθηκε τ8 1807 – κα@ ο] ταραχ+ς στ$ν EfρPπη.
Aν κα@ Lξ Aρχ6ς Y SπMθεση το; λMγιου ]ερ1α tταν χαµ1νη, Aξ)ζει ν4 συγκρ)νουµε τ4 LπιχειρXµατα, µ+ τ4 EποFα ο] δ,ο 9νδρες ζητο;σαν τ$ν Rγκριση τGν αfστριακGν AρχGν. Στ$ν αrτησX του E N. ∆ο,κας θεωρεF, πwς Y Lφηµερ)δα τGν MαρκιδGν - Πο,λιου πα,θηκε «Mξ αIτας συµπτ:σεως», σ+ Aντ)θεση µ+ τ8ν Halle, E EποFος εIχε τ$ν 9ποψη, ?τι «` συντ κτης Oποπ;σας εrς
τινας 7ξιοπονους Mνεργεας Mτιµωρ%θη dς φειλε, παυθεσης Mν συνεχεcα
τ<ς Mφηµερδος». Aν κα@ E N. ∆ο,κας θεωρ6 τ$ν Lφηµερ)δα «lφελιµ:τατον
µ;σον δι τ4ν προαγωγ4ν τ3ν κρατικ3ν συµφερντων», πε)θει περισσMτερο
E Halle, AφXνοντας ν4 LννοηθV6 ?τι Y Lφηµερ)δα θ4 προ-γVη τ4 κρατικ4 συµφ1ροντα: «τ. αGστριακ.ν κρ τος θ oτο δυνατ.ν ν χρησιµοποι%σcη τ4ν Mν
*Bλ1πε τ8 πρGτο µ1ρος τ6ς Rρευνας στ8 τε;χος 216 (∆εκεµJρ)ου 1999), σ.σ. 13693-13698.
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λγcω Mφηµερδα εIς Wλας τς παρουσιαζοµ;νας εGκαιρας... dς Uνα Xχηµα,
δι ν προπαρασκευ σcη τ*ς Mπιχειρ%σεις του». \H συνεπαγωγικ$ θ1ση το; N.
∆ο,κα γι4 τ$ν λογοκρισ)α: «QEπειδ4 R Mν λγcω Mφηµερ*ς θ Oπκειται `πωσδ%ποτε εIς τ4ν Mπσηµον λογοκρισαν, δLν θ εqναι δυνατ.ν Fποµ;νως δι τ<ς
κυκλοφορας της ν παραAλαφθον κατ Uνα οDονδ%ποτε τρπον τ κρατικ
συµφ;ροντα» Aπ1χει Aπ8 τ$ν Lγγ,ηση ποO Rδινε Y Cπταετ$ς παρουσ)α το;
Halle Tς λογοκριτ6 CλληνικGν JιJλ)ων.
\O N. ∆ο,κας χρησιµοπο)ησε τ4 παρωχηµ1να LπιχειρXµατα τ6ς Rκδοσης
τGν ξενMγλωσσων Lφηµερ)δων, δηλαδ$ τGν κερδGν τ6ς αfτοκρατορ)ας Aπ8
τ$ διακ)νηση τ6ς Lφηµερ)δας, ποO στXριζαν τ@ς Cλληνικ+ς Lκδοτικ+ς προσπ-θειες τ6ς περιMδου 1784 - 1798. EκεFνο ποO Lνδι1φερε tταν Y πολιτικ$
σκοπιµMτητα. Afτ8 gσµιζMµενος E Halle Aναφ1ρει κατηγορηµατικ-, ?τι «ποτL
δLν θ 2θιγε κ τι, τ. `ποNον θ oτο δυνατ.ν ν δ:σcη εGκαιραν διαµαρτυρας
Mκ µ;ρους τ<ς Yψηλ<ς Π,λης». Eπ)σης πρMτρεξε ν4 JεJαιPσVη, ?τι Y Lφηµερ)δα του θ4 εIχε «µαν µ_λλον Mµπορικ4ν παρ πολιτικ4ν χροι ν». Aπ8 9ποψη τακτικ6ς tταν θετικ$ Y AπMφασX του ν4 Aπευθ,νVη τ$ν αrτησX του προσωπικ4 στ8ν αfτοκρ-τορα ΦραγκFσκο B´ (7), LνVG E N. ∆ο,κας τ$ν Rστειλε
στ$ν καισαροJασιλικ$ κυJ1ρνηση τ6ς K-τω Afστρ)ας. Στ$ν αrτηση το; Halle
διαφα)νεται ]κανMτητα στοOς διπλωµατικοOς Cλιγµο,ς, Lµπορικ8 πνε;µα –
«εIς περπτωσιν Oψηλ<ς Mγκρσεως τ<ς 7δεας του, Mγκριθc< συγχρνως κα* R
7ποκλειστικτης αGτ<ς» – κα@ 9ριστη γνPση τGν κρατικGν AπαιτXσεων. M+
φρ-σεις ?πως «κατ τρπον 7ξιοπρεπ< κα* 7AλαA<», «µετ τ<ς 7παιτουµ;νης προσοχ<ς κα* προφυλ ξεως» προσπ-θησε ν4 Aποσπ-σVη τ$ν Rγκριση τGν
AρχGν.
\H Rγκριση δMθηκε στ8ν Halle τ8 1817, Lξαιτ)ας ?µως τGν εfρωπαϊκGν ταραχGν Y Lφηµερ)δα «EBδXσεις δι4 τ4 Aνατολικ4 M1ρη» LκδMθηκε τ8 1819.
Στ$ν περ)οδο το; 25ετο;ς δικαιPµατος, ποO το; χορηγXθηκε πρ8ς Rκδοση
Cλληνικ6ς Lφηµερ)δας, τ,πωσε δ,ο Lφηµερ)δες. T$ν Lφηµερ)δα «EBδXσεις δι4
τ4 Aνατολικ4 M1ρη» Aπ8 τ@ς 2 Iουν)ου 1811 `ως τ@ς 29 NοεµJρ)ου το; Bδ)ου
Rτους, µ+ συνεκδMτη τ8 δ-σκαλο τ6ς Cλληνικ6ς παροικ)ας τ6ς Bι1ννης PαφαXλ - EfφρMνιο ΠPποJικ κα@ τ$ν Lφηµερ)δα «\Eλληνικ8ς Tηλ1γραφος», τ$ν
µακροJιPτερη Lφηµερ)δα τ6ς παροικ)ας Aπ8 τ@ς 3 Iουν)ου 1812 `ως τ8 1836·
τ$ν µMνη Lφηµερ)δα ποO Rζησε Lκτ8ς Aπ8 τ$ν προεπαναστατικX, τ$ν Lπαναστατικ$ κα@ τ$ν µετ1πειτα περ)οδο. ΣυνεκδMτης tταν E Lκ Tυρν-Jου γιατρ8ς
∆ηµ. Aλεξανδρ)δης, Aνηψι8ς το; aAνθιµου Γαζ6 (1758 - 1828). Eκτ8ς Aπ8
τ$ν Aλλαγ$ τ)τλου Y Lφηµερ)δα στ$ν 25ετ6 ζωX της γνPρισε κα@ δ,ο Bδιοκτ6τες, Aφο; τ8 1817 π1θανε E Halle κα@ Rπειτα Aπ8 Rγκριση τGν AρχGν τ8 δικα)ωµα Rκδοσης χορηγXθηκε στ8ν ∆ηµ. Aλεξανδρ)δη. Kα@ ο] δ,ο Lφηµερ)δες κυκλοφορο;σαν τ@ς συνηθισµ1νες Yµ1ρες. \H Lφηµερ)δα «EBδXσεις δι4 τ4
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Aνατολικ4 M1ρη» Lµπερικλε)ει Rµµεσα τ8ν \Eλληνισµ8 στ8ν τ)τλο της. T4
9ρθρα της δανειζMταν Aπ8 τ8ν «Afστριακ8 ΠαρατηρητX» κα@ τ$ν «Eφηµερ)δα τ6ς Bι1ννης». \O LκδMτης εIχε Tς κ,ριο µ1ληµ- του ν’ Aποφ,γVη τ$ ρXξη
µ+ τ@ς αfστριακ+ς Aρχ1ς, ο] EποFες 9λλωστε παρακολουθο;σαν στεν4 τ$ν Lφηµερ)δα. \H εfελιξ)α κα@ Y Lµπορικ$ συνε)δηση κατ-φεραν ν4 LξαντλXσουν τ8
25ετ+ς προνMµιο.
Στ@ς 13 NοεµJρ)ου LνηµερPθηκε E Sπουργ8ς τ6ς Aστυνοµ)ας, πwς «` Γ λλος πρ;σAυς 2λαAε τ4ν Mντολ4ν 7π. τ.ν αGτοκρ τορ του ν το 7ποστελcη
Wλας τς µ;χρι τοδε Mκδοθεσας Fλληνικς Mφηµερδας κα* ν πρ ττcη τ. αGτ.
κα* εIς τ. µ;λλον». T$ν Cποµ1νη E X-γκερ ζXτησε τ$ν λογοκρισ)α ?λων τGν
φ,λλων τ6ς Lφηµερ)δας. \H Aπ-ντηση tταν καθησυχαστικX, καθwς Y Lφηµερ)δα πληρο;σε τ@ς προδιαγραφ1ς, ποO Aπαιτο;σαν ο] αfστριακ+ς Aρχ1ς. Στ@ς
29 το; Bδ)ου µ6να κυκλοφMρησε τ8 τελευταFο φ,λλο τ6ς Lφηµερ)δας. O] αBτ)ες
πρ1πει ν4 Aναζητηθο;ν σ’ LσωτερικοOς λMγους, Aφο; δ+ν συν1τρεχαν λMγοι
πα,σεως. O] Lσωτερικο@ λMγοι δ+ν εIναι εfδι-κριτοι. Θ4 πρ1πει ?µως ν’ Aναφ1ρουµε τ$ν µ$ ]κανοποιητικ$ Aποδοχ$ τ6ς Lφηµερ)δας Aπ8 τοOς NEλληνες,
τ4 Aδ,νατα 9ρθρα κα@ τ$ν παρα)τηση το; PαφαXλ - Efφρον)ου ΠPποJικ. \H
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Rκδοση τ6ς Lφηµερ)δας «\Eλληνικ8ς Tηλ1γραφος» Aναγγ1λθηκε στ8 τελευταFο φ,λλο τ6ς Lφηµερ)δας «EBδXσεις δι4 τ4 Aνατολικ4 M1ρη» κα@ στ8ν
«\Eρµ6 τ8ν ΛMγιον». Στ$ν Aναγγελ)α περι1χεται κα@ µι4 AλXθεια, ποO κρ)νεται Tς Lπιτυχηµ1νη εfχX, µι4 κα@ ο] Lφηµερ)δες το; παροικιακο; \Eλληνισµο; πλXθαιναν: «Wπου Oπ ρχουσι τοιατα περιοδικ συγγρ µµατα p Mφηµερδες, MκεN Aλ;ποµεν κα* τ. 2θνος πλ;ον πεπαιδευµ;νον παρ τ λοιπ κα*
ξυνο:τερον κα* εGδαιµον;στερον κα* κοινωνικ:τερον». T$ν Lφηµερ)δα προµηθε,ονταν κα@ πλXρωναν τ@ς συνδροµ1ς τους ο] NEλληνες τ6ς παροικ)ας Aπ8
τ8 ταµπακοπωλεFο τ6ς Eδο; K1λλνερχοφγκ-σσε. \O ∆ηµ. Aλεξανδρ)δης Rδωσε 9λλη θηση στ$ν Lφηµερ)δα, µ+ Aποτ1λεσµα ν4 αfξηθV6 Y κυκλοφορ)α της.
Γι4 πρPτη φορ4 δMθηκε Y εfκαιρ)α σ’ Cλληνικ$ Lφηµερ)δα ν4 κυκλοφορV6
κ-θε µ1ρα (πλ$ν Kυριακ6ς κα@ CορτGν) κα@ ν4 Lκδ)δVη παραρτXµατα. NOταν
τ4 οBκονοµικ4 δ+ν τ8 Lπ1τρεπαν, LκδιδMταν δ,ο φορ+ς τ$ν CJδοµ-δα. ΣυµπλXρωµα τ6ς Lφηµερ)δας E «Φιλολογικ8ς Tηλ1γραφος», κυκλοφMρησε Aπ8
τ8 1817, καλ,πτοντας τ4 φιλολογικ4 θ1µατα, ποO tταν παραµεληµ1να στ8 κυρ)ως περιοδικ8 (πιθαν8ν κα@ Tς φιλολογικ$ Aντιπαρ-θεση πρ8ς τ8ν «\Eρµ6
τ8ν ΛMγιον»).
Στ4 1815 Y Aστυνοµ)α µπ6κε στ8 σπ)τι το; ∆ηµ. Aλεξανδρ)δη, ?που Aνακ-λυψε παρ-νοµο πιεστXριο κα@ µ$ λογοκριµ1νες Lφηµερ)δες. EδG LπαναλαµJ-νεται Y ]στορ)α τ6ς Lφηµερ)δας τGν AδελφGν MαρκιδGν - Πο,λιου µ+
τ@ς δ,ο LκδMσεις. \O ∆ηµ. Aλεξανδρ)δης κατηγορXθηκε γι4 τ$ν Lκµ-θηση τ6ς
τυπογραφικ6ς σ’ 9τοµα ποO Lφ1ροντο Tς Sπηρ1τες, µ’ Aντικειµενικ8 σκοπ8 τ$ν
Lπ-νδρωση τυπογραφε)ου στ8 I-σιο. \O Aστυνοµικ8ς διευθυντ$ς τ6ς Bι1ννης εBσηγXθηκε τ$ν Aφα)ρεση τ6ς 9δειας τ6ς Lφηµερ)δας «\Eλληνικ8ς Tηλ1γραφος», ποO ?µως δ+ν Rγινε. T$ν αfστριακ$ Aστυνοµ)α Aπασχολο;σε τ4 τελευταFα χρMνια Y δι-θεση τGν \EλλXνων τ6ς Bι1ννης ν4 ]δρ,σουν τυπογραφεFο στ@ς Παρ)στριες Yγεµον)ες, ?που ο] συνθ6κες δουλει>ς tταν πι8 Lλε,θερες. Παρ4 τ@ς κατασκοπευτικ+ς Lπιτυχ)ες τ6ς αfστριακ6ς Aστυνοµ)ας, πο,,
πρ1πει ν4 σηµειωθV6, eφε)λονταν σ+ NEλληνες πληροφοριοδMτες, τυπογραφικ4 στοιχεFα κα@ πιεστXριο π1ρασαν Aπ8 τ$ Λειψ)α µ1σVω Bι1ννης µ+ προορισµ8 τ$ν Lµπορικ$ Cταιρε)α «∆ιογ1νης κα@ Σ)α» στ8 I-σιο.
II. H EK∆OΣH TOY «EPMOY TOY ΛOΓIOY»
T$ν 1 Iανουαρ)ου 1811 Lγκρ)θηκε Y Rκδοση στ$ν Bι1ννη το; περιοδικο;
«\Eρµ6ς E ΛMγιος». \O Aδ. Kορα6ς (1748 - 1833) Lπηρεασµ1νος Aπ8 τ8 µεγ-λο δι-στηµα ποO εIχε διαρρε,σει χωρ@ς Cλληνικ$ Lφηµερ)δα, στ8ν πρGτο τMµο το; Πλουτ-ρχου, στοOς αfτοσχ1διους στοχασµοOς γι4 τ$ν παιδε)α σηµειPνει: «nθελ;ν που ταχ,νειν τ4ν εIς τ. καλ.ν τ<ς Eλλ δος προκοπ4ν κα* Aελ-
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τωσιν Mφηµερ*ς πολιτικοφιλολογικ%». Π1ρα ?µως Aπ8 τ$ν προτροπ$ ριζε
κα@ τ8 πλα)σιο µ1σα στ8 EποFο Rπρεπε ν4 κινηθV6 τ8 περιοδικM:
1. \H γλGσσα του ν4 tταν «γραµµ;νη εIς τ4ν κοιν3ς λαλουµ;νην γλ3σσαν».
\H φρ-ση αfτ$ Lν1χει σφοδρ+ς γλωσσικ+ς Aντιπαραθ1σεις. Στ8 περιοδικ8 δMθηκε χGρος στ8 λεγMµενο γλωσσικ8 ζXτηµα γι4 9ρθρα µ+ κριτικ$ δι-θεση. \O
«\Eρµ6ς E ΛMγιος» Lπισηµοπο)ησε τ$ γλωσσικ$ διαµ-χη, ποO ?µως tταν Y
AφορµX, καθwς Y αBτ)α JρισκMταν στ@ς Bδεολογικ+ς θ1σεις το; διαφωτισµο;,
ποO πρ1σJευε τ8 περιοδικM.
2. NOσον AφορV> στ4 περιεχMµεν- της: «tHγουν Mφηµερδα Mρανισµ;νη 7π.
τς πολιτικς κα* φιλοσοφικς τ3ν φωτισµ;νων τ<ς EGρ:πης Mθν3ν Mφηµερδας, 2πειτα κα* 7π. τς εIδ%σεις τ3ν Iδων συµAαινντων εIς τ4ν Eλλ δα».
Γνωστ$ Y θεωρ)α το; Aδ. Kορα6 περ@ «µετακενPσεως» τ6ς Aν-γκης Lπαφ6ς
τ6ς \Eλλ-δος µ+ τ$ν EfρPπη. Tο,τη Y συµJουλX, καθwς µ+ τ8 χρMνο Y Lπιρρο$ το; Aδ. Kορα6 στ8 περιοδικ8 µεγ-λωνε, Rγινε στMχος το; περιοδικο;.
Aπ’ τ4 πρGτα κιMλας χρMνια LπιδιPχθηκε E Cλληνικ8ς χαρακτ6ρας το; περιοδικο;, Aλλ4 κα@ τ8 εfρωπαϊκM του χρGµα. \H χρXση Lξευρωπαϊσµ1νων λ1ξεων δε)χνει αfτ$ τ$ν τ-ση. T8 rδιο LπιδιPκουν κα@ ο] µεταφρ-σεις 9ρθρων
Aπ8 δι-φορες εfρωπαϊκ+ς Lφηµερ)δες.
3. Στ8 θ1µα το; LκδMτη E Aδ. Kορα6ς tταν AπMλυτος, καθwς ~ξερε τ$ν σχ1ση τGν τυπογρ-φων µ+ τ@ς Cλληνικ+ς Lφηµερ)δες: «πρ;πει ν συντ σσεται 7π.
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H πρ:τη σελδα τ<ς Mφηµερδας «Eλληνικ.ς Tηλ;γραφος».
κ λαµον φιλοσφου». AκMµα ρισε κα@ τ8 λMγιο ποO θεωρο;σε ]κανM: «Mπιτηδειτερον εIς τοια,της Mφηµερδος σ,νταξιν δLν γνωρζω παρ τ.ν σοφ.ν
7ρχιµανδρτην κα* φλον µου tAνθιµον Γαζ<ν».
4. \Ως τMπο Rκδοσης ριζε τ$ν Bενετ)α ~ τ$ν Bι1ννη. \O Aδ. Kορα6ς ξ1ροντας τ8 οBκονοµικ8 πρMJληµα τGν CλληνικGν Lφηµερ)δων, κυρ)ως Lξαιτ)ας
τGν συνδροµGν, γ)νεται καινοτMµος κα@ µιλ> γι4 τ$ν Aν-γκη χορηγGν: «T.
κοιν.ν τ<ς Kωνσταντινουπλεως εmκολα δ,ναται ν προξεν%σcη κα* τοτο τ.
καλ.ν εIς τ4ν Eλλ δα, Mν χορηγ%σcη εIς καν;να λγιον kνδρα το γ;νους, κ τοικον τ<ς Bενετας p τ<ς Bι;ννης, τ4ν 7ναγκααν δαπ νην εIς τ4ν σ,νταξιν
κα* δι το τ,που 2κδοσιν τ<ς Mφηµερδος». Aποδ1κτης το; µην,µατος δ+ν
Rγινε τ8 ΠατριαρχεFο, 9λλωστε E Aδ. Kορα6ς δ+ν ζXτησε τ$ν Lπιστασ)α του,
Aλλ4 τ$ χορηγ)α του. Γι4 τ8ν «\Eρµ6 τ8ν ΛMγιον» Jρ1θηκε χορηγMς, κα@ tταν
Y νεοφPτιστη «Φιλολογικ$ \Eταιρε)α το; Bουκουρεστ)ου», µ+ τ@ς παραιν1σεις
το; Iγν-τιου OSγγαροJλαχ)ας (1760-1828). \H χορηγ)α κατ’ Rτος tταν 500
χ-ρτινα ρο,Jλια, µ+ τ$ν Sποχρ1ωση ν4 στ1λνεται δωρε4ν `να τε;χος σ+ κ-θε
σχολεFο. Aπ’ τ$ στιγµ$ ποO Y «Φιλολογικ$ \Eταιρε)α» δ+ν µπορο;σε ν4 στηρ)ξVη οBκονοµικ4 τ8 περιοδικM, Sπ6ρξαν LπPνυµοι χορηγο@ ?πως E YγεµMνας
Aλ1ξανδρος Σκαρλ>τος Kαλλιµ-χης, E Iω-ννης BαρJ-κης κ.9. T4 τελευταFα χρMνια τ$ν Rκδοση το; περιοδικο; στXριξαν µ1λη τ6ς Φιλικ6ς \Eταιρε)ας ?πως E IPαννης Σ1κερης, E ΓρηγMριος ∆ικαFος κ.9. Mοι-ζει Tς «γραµµ$»
τ6ς Φιλικ6ς \Eταιρε)ας. aAλλωστε κα@ ο] LκδMτες το; «\Eρµ6 το; Λογ)ου»
tταν φιλικο). \ΩστMσο Sπ6ρξαν χρονι+ς δ,σκολες γι4 τ8 περιοδικM. T8 1813
ζητXθηκε Y JοXθεια το; ΘεMκλητου Φαρµακ)δη (1784 - 1860), ]ερ1α το; ναο; το; \Aγ)ου Iω-ννη, γι4 ν4 δPσVη ν1α πνο$ στ8 περιοδικM. AκMµα Lπιστρατε,θηκε E φ)λος το; Kορα6 Rµπορος Γ. Bασιλε)ου, ποO µ+ τ8 9ρθρο του
«Πρσκλησις φιλολογικ%» Aναφ1ρθηκε στ@ς δυσκολ)ες το; περιοδικο;. T8
1814 E δεκαπενθXµερος «\Eρµ6ς E ΛMγιος» κυκλοφMρησε µMνο Cπτ4 τε,χη,
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LνVG ζητXθηκε Aπ8 τ8ν LκδMτη το; «\Eλληνικο; Tηλεγρ-φου», ∆ηµ. Aλεξανδρ)δη ν’ Aναλ-JVη τ$ν Rκδοση το; περιοδικο;. ΠρMταση ποO LπαναλXφθηκε τ8 1815, ?ταν τ8 περιοδικ8 RJγαλε `να µMνο τε;χος. \O «\Eρµ6ς E ΛMγιος» tταν `να φιλολογικ8 περιοδικM, ποO Lκ τ6ς φ,σεPς του AπευθυνMταν
σ+ λογ)ους. Afτ8 δ+ν LξηγεF τ8ν µικρ8 Aριθµ8 τGν συνδροµητGν, ο[τε σηµα)νει πwς δ+ν διαJαζMταν τ8 περιοδικM. ΣτοOς AργοOς ρυθµοOς µετ-λλαξης
τ6ς Cλληνικ6ς κοινων)ας δ+ν εIχε AκMµα Lκλε)ψει Y µορφ$ τ6ς Lπιστολιµα)ας
Lφηµερ)δας. Πρ8ς Lπ)ρρωση Aναφ1ρεται στ8 περιοδικM «KαλλιMπη»: «εOρ;θησ ν [τινες] κατ τ,χην εIς τ4ν Mσχαν, Wπου συν;Aη ν διαA ζωσιν οD MκεN
`µογενεNς τ.ν Λγιον Eρµ<. 8Eνας 7νεγγνωσκε, πολλο* nκουον µL προσοχ%ν».
\O aAνθιµος Γαζ6ς Rµεινε LκδMτης το; περιοδικο; `ως τ8 1816. aEπειτα
AσχολXθηκε µ+ τ$ν προπαγ-νδιση τ6ς Φιλικ6ς \Eταιρε)ας. NOσο tταν LκδMτης το; περιοδικο;, κρατο;σε Aποστ-σεις Aπ8 τ8ν κοραϊσµM. aAλλωστε E A.
Γαζ6ς tταν µι4 ξεχωριστ$ προσωπικMτητα. aEπειτα Aν1λαJαν E ΘεMκλητος
Φαρµακ)δης κα@ E KωνσταντFνος Kοκκιν-κης, E EποFος Aπ8 τ8 1819 `ως τ8
1821 συν1χισε µMνος του. T8 περιοδικ8 στ$ν µετ4 Γαζ6 Lποχ$ Rγινε Rντονα κοραϊκM. \O Aδ. Kορα6ς εIχε `να λMγο παραπ-νω ν’ AγωνιστV6 γι4 τ$ διατXρηση το; περιοδικο;. Σ+ γρ-µµα του πρ8ς τ8ν I-κωJο PPτα (22 OκτωJρ)ου
1816) σηµειPνει: «T. µ;γα µ;σον n, bν θ;λcης, R µεγ λη κουτ λα, ` Λ.E., kρχισε ν λαµA νcη τ4ν `ποαν πρ. πολλο Mπεθ,µουν µορφ%ν. 8Oσοι λοιπ.ν 7π.
σ_ς MπιθυµεNτε εIλικριν3ς τ4ν 7ναγ;ννησιν τ<ς ταλαιπ:ρου πατρδος, πρ;πει
Xχι µνον ν µ4 Mµποδσετε τ4ν πασιν το θεου το,του µ;σου, 7λλ ν συνδρ µετε εIς τ4ν Mπ* µ_λλον κα* µ_λλον τελειοποησιν αGτο... Wθεν, παρακαλ3 µL δ κρυα κα* σL κα* τοPς `µοους, ν κρνετε τ.ν Λ.E. dς τ. µ;γα σας
καννιον, µL το `ποου τς φλγας µ;λλετε ν κατακα,σετε τ. πολ,µορφον
κα* πολυκ;φαλον θηρον τ<ς 7παιδευσας».
T8 Lνδιαφ1ρον το; «\Eρµ6 το; Λογ)ου» tταν γενικ6ς παιδε)ας. \O A. Πολυζω)δης στ8 JιJλ)ο του «T4 \Eλληνικ-» σηµειPνει: «7ποκατ;στη σ,γγραµµα Mθνικν». ΣτXριζε τ$ν προαγωγ$ τ6ς παιδε)ας κα@ τ$ν δι-δοση τGν γνPσεων στ4 πλα)σια το; κινXµατος το; ∆ιαφωτισµο;. \O \Eλληνικ8ς ∆ιαφωτισµ8ς περν> Aπ8 τ$ν AρχαιMτητα, γι’ αfτ8 κα@ τ’ 9ρθρα γι4 τ$ν AρχαιMτητα,
τ$ν Aρχα)α Cλληνικ$ κληρονοµι-, Aπασχολο;σαν τ8 περιοδικM. T8 1814 AνακοινPθηκε Aπ8 τ8 περιοδικ8 Y δρυση τ6ς «Φιλοµο,σου \Eταιρε)ας», ποO
σκοπMς της tταν Y προστασ)α τGν CλληνικGν AρχαιοτXτων. Στ8ν κ,κλο αfτ8
AνXκουν κα@ Y ]στορ)α κα@ Y Aρχα)α πο)ηση, µ+ Rµφαση στ8ν NOµηρο.
T8 κ,ριο J-ρος το; περιοδικο; Rπεσε στ$ν παιδε)α, µ’ Aναφορ+ς σ+ σχολεFα ποO ]δρ,ονταν, σ+ δασκ-λους, σ+ Lκπαιδευτικ+ς δραστηριMτητες, σ+ λMγους Lκφωνηθ1ντες στ$ δι-ρκεια τGν Lξετ-σεων Aλλ4 κα@ στ4 παιδαγωγικ4
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Παναγι:της Kοδρικ_ς (1762-1827).
Aγαθ4 το; ∆ιαφωτισµο;: Aναν1ωση τ6ς διδακτ1ας {λης µ+ φυσικοµαθηµατικ4
µαθXµατα, Aλληλοδιδακτικ$ µ1θοδος κ.9. Aναφορ+ς στ$ν Cλληνικ$ JιJλιοπαραγωγ$ γ)νονταν συχν4 κα@ µερικ+ς φορ+ς κριτικ$ JιJλ)ων. Θ1ση στ8 περιοδικ8 εIχαν κα@ ο] Lπιστ6µες το; ∆ιαφωτισµο;. aEτσι Jλ1πουµε 9ρθρα Lθνολογικο;, Aνθρωπολογικο; περιεχοµ1νου. Eπ)σης θ1µατα γεωγραφ)ας, Aστρονοµ)ας, µαθηµατικGν.
III. «KAΛΛIOΠH», «MEΛIΣΣA», «AΘHNA», «MOYΣEION»
T8 1819 Sπ6ρξε Rτος LκδMσεως ν1ων CλληνικGν περιοδικGν στ$ ∆υτικ$
EfρPπη. Στ$ν Bι1ννη LκδMθηκε Y «KαλλιMπη» κα@ στ8 Παρ)σι Y «M1λισσα»,
Y «Aθην>», τ8 «MουσεFον». Στ$ν Aγγλ)α Y «aIρις», ποO ?µως Rµεινε στ$ν
Lξαγγελ)α. K1ντρο αfτ6ς τ6ς Lκδοτικ6ς παραγωγ6ς Sπ6ρξε E «\Eρµ6ς E ΛM-
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γιος». ∆1κτης κα@ ποµπ8ς µι>ς διαµ-χης, ποO 9λλοτε εIχε χαρακτ6ρα Aντιπολιτευτικ8 κα@ 9λλοτε προσωπικM, LνVG τ@ς περισσMτερες φορ+ς αfτ4 τ4 δ,ο
δ+ν χωρ)ζονταν.
ΠρPτη Rσυρε τ8 χορ8 τ6ς διαµ-χης Y «KαλλιMπη». EκδMτης το; περιοδικο;, ποO tταν 15Xµερο, tταν E καθηγητ$ς τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσας στ$ν KαισαροJασιλικ$ Aκαδηµ)α τGν AνατολικGν ΓλωσσGν Aθαν-σιος Σταγειρ)της (8). Eµπνευστ$ς το; περιοδικο; tταν E AθηναFος ΦαναριPτης, Jασικ8ς
Aντ)παλος το; Aδ. Kορα6, ΠαναγιPτης Kοδρικ>ς (1762 - 1827). ΛMγιος µ+
Aρκετ+ς ]κανMτητες, στ$ν Sπηρεσ)α ?µως το; σχολαστικισµο; κα@ τ6ς συντXρησης, Aντ)θετος στ8 πνε;µα το; ∆ιαφωτισµο; κα@ τ6ς Bδεολογ)ας το; Aδ.
Kορα6. \H διαµ-χη τGν δ,ο περιοδικGν καθwς κα@ Y δηµιουργ)α προσωπικGν
AντιπαθειGν µ+ καταλυτικ8 ρMλο Aποτ1λεσαν µι4 µικρογραφ)α τGν διεν1ξεων, ποO θ4 ταλαν)σουν τοOς NEλληνες Aπ8 τ$ν Cποµ1νη τ6ς \Eλληνικ6ς Eπαν-στασης. Στ$ν Aντιπαρ-θεση θ4 χρησιµοποιηθο;ν AκMµα κα@ λογοπα)γνια.
\O Aδ. Kορα6ς Aποτελο;σε τ$ν «KαλλιMπη» QAθλιπην, LνVG ο] Aρθρογρ-φοι
το; «\Eρµ6 το; Λογ)ου» eνοµ-ζονταν «Eρµογρ φοι» κα@ «κοραϊκ4 φατρα».
\H Aντιπολιτευτικ$ δι-θεση το; περιοδικο; tταν 9χρωµη κα@ στε)ρα `νεκα
Rλλειψης Lµπνευσµ1νων AπMψεων κα@ BδεGν, περιχαρακωµ1νη στ8ν δογµατισµM, τ8ν γλωσσικ8 κα@ πνευµατικ8 σχολαστικισµ8 κα@ τ$ν 9ρνηση το; ∆ιαφωτισµο;. Kαινοτοµ)α στ$ν θεµατογραφ)α της tταν Y δηµοσ)ευση, ποO 9ρχισε Aπ8 τ8 πρGτο κιMλας φ,λλο, τ6ς «Iστορας τ3ν QEφηµερδων», µι4 Lνδιαφ1ρουσα κα@ πολ,τιµη Aναφορ4 στ$ν µ1χρι τMτε παρουσ)α Lφηµερ)δων κα@
περιοδικGν. \H γνPµη το; Aδ. Kορα6 γι4 τ$ν «KαλλιMπη» Aναφ1ρεται σ+
γρ-µµα του στ8ν K. Kοκκιν-κη (21 Iουλ)ου 1819): «T περ* Kαλλιπης δLν
µ’ Mκπλ%ττουσιν. “OG συλλ;γουσιν 7π. 7κανθ3ν σταφυλ%ν”. AGτ4 µ;λλει τ:ρα ν κατασταθc< τ. κοπροδοχεNον, εIς τ. `ποNον 2χουν ν ρπτωσιν τ πηλ
των πρ3τος ` TουρκαθηναNος κα* µετ’ αGτ.ν Wλα τ σχολαστικπουλα τ<ς
δεκ της τετ ρτης Fκατονταετηρδος». \H ρXξη εIχε Jαθ,τερα αrτια. Xρονολογο;νταν Aπ8 τ@ς δ,ο παγερ+ς συναντXσεις το; Aδ. Kορα6 µ+ τ8ν Π. Kοδρικ> στ8 Παρ)σι. \H πρPτη, τυχα)α, στ8ν περ)πατο στ8ν Kεραµεικ8 κα@ Y
δε,τερη στ8 σπ)τι το; Aδ. Kορα6. Hταν LκπρMσωποι µι>ς εfρ,τερης διαµ-χης µεταξO τGν ΦαναριωτGν, ποO Lκπροσωπο;σαν τ$ν 9ρχουσα τ-ξη κα@
τGν LµπMρων, ποO Aπ8 τ4 µ1σα το; IH´ αBGνα Sπ6ρξαν Y AνερχMµενη τ-ξη κα@
τοOς Eπο)ους ο] ΦαναριGτες eνMµαζαν Sποτιµητικ4 «Jανα,σους». \O Π. Kοδρικ>ς εIχε ?λες τ@ς BδιMτητες το; Φαναριωτισµο;· στ$ν Sπηρεσ)α τ6ς Eκκλησ)ας (γραµµατικ8ς το; πατρι-ρχη Iεροσολ,µων), στ$ν Sπηρεσ)α τGν ΦαναριωτGν YγεµMνων (καγκελ-ριος κα@ AργMτερα γραµµατ1ας το; M. Σο,τσου),
στ$ν Sπηρεσ)α τ6ς τουρκικ6ς πρεσJε)ας στ$ν Γαλλ)α, στ$ν Sπηρεσ)α το;
Sπουργε)ου LξωτερικGν τ6ς Γαλλ)ας. Στ8 κατPφλι τGν προεπαναστατικGν
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χρMνων χρησιµοπο)ησε τ$ν χι εfκαταφρMνητη λογιοσ,νη του, τ$ν προερχMµενη Aπ8 τοOς κ,κλους το; Λ-µπρου Φωτι-δη (9), το; IPσηπου MοισιMδακα (1730 - 1800) κα@ το; ∆ηµ. Φωτι-δη - Kαταρτζ6 (1730 - 1807), γι4 ν4 Lπαναφ1ρVη στ$ν καθεστηκυFα τ-ξη τοOς λMγιους το; ∆ιαφωτισµο; (10).
\O Aδ. Kορα6ς AγωνιζMταν Tς θεωρητικ8ς το; \Eλληνικο; ∆ιαφωτισµο;
ν4 περ-σVη στ@ς γραµµ+ς τ6ς Cλληνικ6ς λογιοσ,νης τ@ς AντιλXψεις του κα@ ν4
τ$ν καταστXσVη τρMπον τιν4 διεκπεραιωτ$ τGν σχεδ)ων του. \O φMJος τ6ς
AπMρριψης τ8ν TδXγησε στ$ν Lπιλογ$ οBκε)ων, Aφωσιωµ1νων προσPπων,
ποO δηµιο,ργησαν Eµ-δες, γι4 ν4 τ8ν στηρ)ξουν στ$ν Lπ)θεση ποO δεχMταν,
κα@ Rνιωθε τρωτMς. Στ$ν προσπ-θει- του ν4 κ-νVη αfτ+ς τ@ς Eµ-δες συνεκτικ+ς
κα@ ν4 περ-σVη αfτ8ς στ8 AπυρMJλητο, δι-λεξε Tς εIδος συνοχ6ς τ$ διαµ-χη.
Xωρ@ς ποτ+ ν4 γ)νVη E rδιος αBχµ$ το; δMρατος, E LκδMτης δηλαδ$ κ-ποιου περιοδικο;, δι1σπειρε Rντεχνα τ$ διαµ-χη τGν φυλλαδ)ων. Aν Y φρ-ση χ6
9σχηµα, τ$ν LπιJεJαιPνει Y LρPτηση: Γιατ) δ+ν π6ρε πρωτοJουλ)α ν4 σταµατXσουν ο] διαµ-χες; aAλλωστε ο] λMγιοι κα@ Aπ8 τ@ς δ,ο παρατ-ξεις τ8
εIχαν Aν-γκη, τ8 Rδειξε Y στ-ση τους στ8 σ-λπισµα τ6ς Lπαν-στασης, ποO τοOς
Jρ6κε ν4 πολεµο;ν γι4 τ8ν κοιν8 σκοπM. T8 Rδειξε Y στ-ση π-νω στ8 σκXνωµτου, ποO Rµπιστο) του AπαρνXθηκαν τ@ς Bδ1ες του κα@ Aντ)παλο) του ?πως E
∆ο,κας τ8ν µακ-ρισαν.
\O φMJος τ6ς AπMρριψης διακατεFχε κα@ τ8ν Π. Kοδρικ>· χι ?µως τ6ς πνευµατικ6ς, Aλλ4 τ6ς Lξουσιαστικ6ς. \O κ)νδυνος τGν LµπMρων κ-νει τ8ν Π. Kοδρικ> µετ4 µαν)ας σχολαστικM, Aντ)παλο το; Aδ. Kορα6 πρGτα Aπ’ τ8ν
«\Eλληνικ8 Tηλ1γραφο» κα@ Rπειτα Aπ’ τ$ν «KαλλιMπη». \O «\Eλληνικ8ς Tηλ1γραφος» δηµοσ)ευε µ+ προσοχ$ 9ρθρα, ποO Rπλητταν τ8ν Aδ. Kορα6. T8
παραδ1χεται κα@ E rδιος σ+ γρ-µµα του πρ8ς τ8ν I-κωJο PPτα (9 Iουν)ου
1819): «∆Lν πα,ει οGδ’ αGτ.ς ν τοξε,cη κατ’ Mµο κρυπτ κα* δλια A;λη 7π.
BιIλιογραφ(α
6. ΠολυχρMνης Eνεπεκ)δης, «\Eλληνικ8ς τ,πος κα@ τυπογραφεFα τ6ς Bι1ννης 1790-1821», Aρχικ4
Tς 9ρθρα στ$ν Lφηµερ)δα «BHMA», στ4 «ΘEΣΣAΛIKA XPONIKA», 1966: πανηγυρικ8 λε,κωµα
γι4 τ4 gγδMντα χρMνια Aπ8 τ$ν Aπελευθ1ρωση τ6ς Θεσσαλ)ας κα@ στ8 JιJλ)ο το; Π. Eνεπεκ)δη «Kορα6ς - Kο,µας - K-λJος».
7. «M1λισσα» (Παρ)σι 1819 - 1821), Aνατ,πωση τ6ς «\Eταιρε)ας \Eλληνικο; Λογοτεχνικο; κα@
\Iστορικο; Aρχε)ου» (E.Λ.I.A.), AθXνα 1984.
8. «Aθην>» (Παρ)σι 1819), εBσαγωγικ4 ABκ. Kουµαριανο;, Aνατ,πωση E.Λ.I.A., AθXνα 1989.
9. «MουσεFον» (Παρ)σι 1819), εBσαγωγικ4 ABκ. Kουµαριανο;, Aνατ,πωση E.Λ.I.A., AθXνα 1995.
10. «\Eρµ6ς E ΛMγιος» (Bι1ννη 1811 - 1821), Aνατ,πωση E.Λ.I.A., AθXνα 1990.

∆ηµ. Γ. Παπαϊω-ννου
[Σ ^πµενο τε χος: OI ^λληνικς φηµερ(δες στ Παρ(σι κα8 τ
Λονδ;νο.]

T4 Aρχαιελληνικ4 γλωσσικ-, µουσικ-,
πολιτικοκοινωνικ4 κα@ θρησκευτικ4
στοιχεFα στ4 Aρχιπελ-γη το; EBρηνικο;
ΠPOEΛEYΣH: AIΓAIO ΠEΛAΓOΣ KAI KYΠPOΣ
I. H EΠANEK∆OΣIΣ TOY EPΓOY TOY N.S. JOSEPHSON
aEκπληξιν προfκ-λεσε Y Lργασ)α το; γερµανο; καθηγητο; Nors Sigurd Josephson πρ8 δPδεκα LτGν, τ$ν Eπο)αν Lξ1δωσεν `να τGν παλαιοτ1ρων κα@ Lγκυροτ1ρων πανεπιστηµ)ων τ6ς B.
EfρPπης, τ6ς XαϊδελJ1ργης (Jλ. Lκτεν6 παρουσ)ασ)ν της εBς τ8ν «∆», τ. 169, Iανου-ριος 1996·
κα@ 170, ΦεJρου-ριος 196, Tς κα@ συν1ντευξιν το; καθηγητο; ΓιMζεφσον εBς τ8ν «∆», τ. 214,
OκτωJρ)ου 1999). \O τ)τλος της “Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages Hellenicum Pacificum” (\Eλληνικ4 Γλωσσικ4 ΣτοιχεFα εBς τ4ς Πολυνησιακ4ς γλGσσας. \Eλληνικ8ς EBρηνικMς), Heidelberg 1987, εBς τ$ν Aγγλικ$ν µ+ 223 σελ)δας. T8 JιJλ)ον αfτ8 περιεFχε
µ)αν σ,ντοµον εBσαγωγ$ν (τρεFς σελ)δας) κα@ `να κατ-λογον Cπτακοσ)ων CJδοµXκοντα λ1ξεων τ6ς γλPσσης τGν κατο)κων τGν νXσων τ6ς Πολυνησ)ας κα@ Bδ)ως το; Π-σχα, α] EποFαι
Rχουν )ζαν κα@ προ1λευσιν CλληνικXν. T4 σχMλια κα@ τ4 συµπερ-σµατα το; Josephson Lπ@ το;
θ1µατος δι4 τ$ν προ1λευσιν τGν CλληνικGν λ1ξεων εBς τ$ν Πολυνησ)αν κα@ τ$ν LξXγησιν το;
γλωσσικο; φαινοµ1νου tσαν πολO σ,ντοµα } κα), δ,ναται κ-ποιος ν4 εBπV6, διστακτικ-.
aEκπληξιν AποτελεF κα@ Y δευτ1ρα Lργασ)α το; καθηγητο;, Y Eπο)α LξεδMθη πρ8 gλ)γων
µηνGν π-λι Aπ8 τ8ν Lκδοτικ8ν οIκον το; πανεπιστηµ)ου τ6ς XαϊδελJ1ργης (Universitätsverlag
C. Winter, Heidelberg), 300 σελ)δων, εBς τ$ν γερµανικ$ν µ+ τ)τλον “Eine archaisch - griechische
Kultur auf der Osterinsel” (NEνας Aρχαιοελληνικ8ς Πολιτισµ8ς εBς τ$ν N6σον το; Π-σχα). T8
JιJλ)ον περι1χει 45 φωτογραφ)ας κα@ µ)αν λεπτοµερ6 Rρευναν το; πολιτισµο; κα@ το; J)ου τGν
κατο)κων (µουσικX, παραδMσεις, Lνδυµασ)α, AρχιτεκτονικX, λαογραφικ4 στοιχεFα, Aνθρωπολογικ4 στοιχεFα κ.λπ.) κα@ σ,γκρισ)ν του µ+ τ8ν AρχαιοελληνικMν. \H Rρευνα το; συγγραφ1ως
συνεχ)σθη, κα@ αfτ$ν τ$ν φορ4ν παρουσι-ζει 1059 Aρχαιοελληνικ4ς λ1ξεις τ6ς Πολυνησ)ας.
\O rδιος τον)ζει, ?τι τ4 γλωσσικ4 στοιχεFα Lµφαν)ζονται συχνMτερα εBς τ$ν νοτιοανατολικ$ν Πολυνησ)αν (Mangareva κα@ Tuamotu), εBς τ$ν XαJ-ην κα@ τοOς Maori τ6ς N1ας Zηλανδ)ας. Eπ)σης Lκ στοιχε)ων LχMντων σχ1σιν µ+ τ$ν µουσικXν, κα@ Bδ)ως τ8 χMρδισµα τ6ς «σ,ρριγγος το;
ΠανMς», παρουσι-ζεται EµοιMτης εBς τ4ς νXσους Π-σχα, Tuamotus, µ+ τ8ν πολιτισµ8ν Nasca κα@
τ$ν νMτιον περιφ1ρειαν το; Περο;. Eκ τGν 1059 λ1ξεων τ8 8% AνXκουν εBς τ$ν γλGσσαν τGν
LπGν, 9% εBς τ$ν LπικXν - ποιητικXν, 4% εBς τ$ν ποιητικXν, 41 λ1ξεις (4%) AνXκουν εBς τ$ν µεθοµηρικ$ν περ)οδον (µετ4 τVG 700 π.X.) κα@ rσως ν4 Vtναι κα@ τ6ς Cλληνιστικ6ς περιMδου. T8
2% εIναι αBολικ6ς προελε,σεως, τ8 8% Bωνικ6ς κα@ τ8 11% Bωνικ6ς - Aττικ6ς µ+ Aρκετ4 δωρικ4 στοιχεFα.
II. KAI ΦYΛETIKA EΛΛHNIKA XAPAKTHPIΣTIKA
\O Josephson συν1γραψεν εBδικ8ν κεφ-λαιον δι4 τ4 φυλετικ4 χαρακτηριστικ4 τGν κατο)κων.
aHδη τVG 1768 E γ-λλος Lξερευνητ$ς de Bougainville περι1γραψεν, ?τι εBς τ$ν Tαϊτ$ν Sπ-ρχουν
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EIκ. A: K τοικος τ<ς N%σου Π σχα µL εGρωπαϊκ χαρακτηριστικ · ζωγραφσθηκε Mκ το φυσικο 7π. τ.ν W. Hodges (1774), µ;λος τ<ς 7ποστολ<ς Kο,κ.
δ,ο διαφορετικα@ φυλα), Y λευκ$ µ+ εfρωπαϊκ4 χαρακτηριστικ4 κα@ Sψηλ8ν Aν-στηµα κα@ Y
δευτ1ρα µ+ σκο;ρον χρGµα κα@ Jραχ,τερον Aν-στηµα. T4 rδια περ)που περιγρ-φει E 9γγλος
ναυτικ8ς Robarts, E EποFος εBς τ4ς Aρχ4ς το; 19ου αBGνος Lξερευνο;σε τ4ς Marquesas νXσους
κα@ ο] πρGτοι Lξερευνητα@ τ6ς νXσου τGν Maori N1ας Zηλανδ)ας Crozet κα@ Angas, ο] EποFοι
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EIκ. B: ΓυναNκα τ<ς N%σου το Π σχα µL εGρωπαϊκ χαρακτηριστικ .
τον)ζουν τ8 καστανMξανθον χρGµα τGν µαλλιGν τ6ς φυλ6ς Urewera κα@ E Beechey τ4 εfρωπαϊκ4 χαρακτηριστικ4 τ6ς φυλ6ς Vahitahi τ6ς νXσου Tuamotu. Eπ)σης E Behrens τ6ς Eλλανδικ6ς Aποστολ6ς (1722), E Agüera τ6ς Aποστολ6ς Gonzalez (1770), E Langle τ6ς Aποστολ6ς
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$ρ Eugène Eyraud (1864). O{τως συνεπ1ρανε E Alfred
Métraux (1940) µετ4 Aπ8 Lρε,νας, ?τι ο] κ-τοικοι τ6ς NXσου Π-σχα Rχουν τ8 λευκMτερον χρGµα
(εBκ. B). AκMµη κα@ εBς τ8 Περο; Sπ-ρχουν Lµφαν6 rχνη λευκGν µ+ εfρωπαϊκ4 χαρακτηριστικ4
(κασταν4 } κα@ καστανMξανθα µαλλι4) κα@ ο] EποFοι Aν6κον εBς Aριστοκρατικ4ς φυλ4ς π.χ. Y
περ)φηµη µο,µια Paracas (εBκ. Γ), Y Eπο)α χρονολογεFται µεταξO 300 π.X. κα@ 200 µ.X. κα@ α]
Lντυπωσιακα@ περιγραφα@ το; Pedro Pizzaro, E EποFος RλαJε µ1ρος εBς τ$ν ]σπανικ$ν Aποστολ$ν τ6ς κατακτXσεως το; Περο; εBς τ4ς Aρχ4ς το; 16ου αBGνος, περ@ AτMµων AνηκMντων
εBς τ$ν φυλ$ν aIνκα, ο] EποFοι tσαν λευκMτεροι τGν \IσπανGν κατακτητGν κα@ eνοµ-ζοντο
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EIκ. Γ: Mο,µια Paracas: τ µαλλι της 2χουν καστανξανθο χρ3µα.
Aπ8 τοOς Sπολο)πους Tς «T1κνα τGν θεGν» (Jλ. «∆αυλMν», τ. 216, ∆εκ1µJριος 1999).
III. OI MOYΣIKEΣ EΠI∆PAΣEIΣ ΣTH NHΣO ΠAΣXA
\O Josephson AφιερPνει `να κεφ-λαιον εBς τ$ν µουσικ$ν τGν Πολυνησ)ων (Bδιαιτ1ρως τ6ς
NXσου το; Π-σχα) κα@ διαπιστPνει EµοιMτητα κα@ εBς τ4ς λ1ξεις τ4ς σχετιζοµ1νας µ+ τ$ν µουσικ$ν κα@ τ$ν πο)ησιν: aku-aku (Veδα@ πνευµ-των) Lκ το; δωρικο; 7χ:, ate κα@ uté (Lρωτικ8ν
9
V σµα) Lκ το; l
c δ%, paina (λαϊκ8ν καλοκαιριν8ν 9
V σµα πρ8ς τιµ$ν Cν8ς πατρ8ς) Lκ το; παι ν, roto
(µουσικX) Lκ το; θος, himéne (V9δω) Lκ το; Oµν;ω, koro (µυστικιστικο; χαρακτ6ρος {µνος)
Lκ το; χορς, hikinga-kaunga (Cορτ$ κατ4 τ$ν Eπο)αν ο] ν1οι παρουσι-ζονται µ+ χρωµατισµ1να λευκ4 πρMσωπα) Lκ το; σκιννα, apo (Rπαινος) Lκ το; 2πος, mele (Veδ$) Lκ το; µ;λος, tu ryta
(υθµικ4 V9σµατα) Lκ το; υθµ.ς κ.λπ. Kα@ εBς τ$ν τεχνικ$ν το; παιξ)µατος τGν gργ-νων παρουσι-ζεται EµοιMτης µ+ τ$ν Aρχαιοελληνικ$ν εBς τ$ν χρησιµοπο)ησιν διαστηµ-των Lν-της,
δεκ-της, δωδεκ-της (δωδεκ-χορδον), τετ-ρτης κα@ π1µπτης, διαστηµ-των AγνPστων εBς τ4ς
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EIκ. ∆: Πινακ*ς σχ%µατος Iχθ,ος· Xψις α κα* A. (Museo Regional de Concepcion, 7ρ. 10059,
Xιλ%.)
γ,ρω περιοχ-ς. Xαρακτηριστικ8ν θεωρεFται Y πολυφων)α (µ1χρι κα@ τ1σσερες φωνα)), Y Eπο)α
παρουσι-ζεται εBς τ$ν N6σον το; Π-σχα κυρ)ως µ+ gκτ-Jας κα@ ταυτοφων)ας, α] EποFαι θυµ)ζουν µουσικ$ν νοτιοανατολικ6ς EfρPπης κα@ συγκεκριµ1νως πειρPτικη, ποντιακ$ν (διαστXµατα δευτ1ρας κα@ τετ-ρτης) κα@ κυπριακXν.
IV. ΠOΛITIKOKOINΩNIKH IEPAPXIA KAI ΘPHΣKEIA
Kατ4 τ8ν Métraux α] AρχαFαι κοινων)αι τ6ς NXσου το; Π-σχα tσαν χωρισµ1ναι εBς τ1σσερας τ-ξεις, τοOς ariki (Lκ το; 7ρχ4) Aριστοκρ-τας, τοOς ]ερεFς, τοOς πολεµιστ4ς κα@ τοOς δο,λους } AγρMτας kio (Lκ το; κ,ων). O] ariki (Aριστοκρ-ται) AνXκουν εBς τ8 Jασιλικ8ν γ1νος τGν
Miru (Milu), τ8 EποFον θυµ)ζει τ8 σ,νηθες Aρχαιοελληνικ8ν νοµα M)λων } M,ρων· τ8 πιθανPτερον ?µως εIναι κατ4 τ8ν Josephson ?τι πρMκειται γι4 τ8 νοµα τ6ς νXσου MXλου, τ6ς Eπο)ας ο] κ-τοικοι Tµ)λουν τ$ν δωρικ$ν δι-λεκτον κα@ tσαν δι-σηµοι δι4 τ4 LργαλεFα, κοσµXµατα, AµφορεFς κα@ σφραγιδολ)θους Lξ gψιδιανο; λ)θου. O] JασιλεFς Rφερον εIδος παλτw χρPµατος κιτρ)νου, εIδος π)λου } διαδXµατος µ+ φτερ4 (εBκ. A κα@ E) κα@ εIδMς τι χλαµ,δος gνMµατι hami (Lκ το; χλαµ,ς), χρPµατος σκο,ρου Lρυθρο; } πορτοκαλ). T8 ?λον κοινωνικ8ν σ,στηµα θυµ)ζει τ4ς Aρχαιοκρητικ4ς κοινων)ας κα@ τ4ς Lποχ4ς τ6ς µητριαρχ)ας, κα@ Lτιµ>το Bδι-
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EIκ. E: Kρ νος Fλληνικο σχ%µατος Mκ XαA ης. (Bishop Museum,
Honolulu.)
αιτ1ρως Y Kirato (θε-) Lκ το; Σκιρς QAθην_ κα@ E θε8ς Make - Make Lκ το; M καρ. Eπ)σης
συναντ>ται τ8 Aρχαιελληνικ8ν Rθιµον τ6ς AφιερPσεως τ6ς κMµης εBς τοOς θεο,ς, ?πως κα@ τ8
J-πτισµα τGν Aγαλµ-των εBς τ$ν θ-λασσαν (AπολλPνια κα@ Lλευσ)νεια µυστXρια). \O Sπ1ρτατος
θε8ς Make - Make LγεννXθη Lκ κραν)ου (?πως Y Παλλ4ς Aθην> Lκ τ6ς κεφαλ6ς το; ∆ιMς)· E
paro (Lκ το; φαλλς) AποτελεF, ?πως κα@ εBς τ$ν Aρχα)α \Eλλ-δα, σ,µJολον τ6ς τ,χης (Cορτα@
Aρτ1µιδος, B-κχου κ.λπ.).
Eντ,πωσιν προξενεF Y προ1λευσις το; gνMµατος morai / moray τGν Aγαλµ-των Lκ το; µοNραι
(θεα@ το; πεπρωµ1νου, θυγατ1ρες τ6ς νυκτ8ς κα@ το; κ-τω κMσµου), ?πως κα@ Y σηµασ)α τGν
Cρµαφροδ)των Aγαλµ-των κα@ τGν χρωµατιστGν τοιχογραφιGν το; Orongo, α] EποFαι θυµ)ζουν
τ4ς τοιχογραφ)ας το; Aκρωτηρ)ου τ6ς νXσου ΘXρας κα@ τ6ς Φυλακωπ6ς τ6ς MXλου.
Γραφ6ς Sπ-ρχουν τρεFς κ,ριοι τ,ποι: α) Y t’u, J) Y mama κα@ γ) Y περ)φηµος rongo - rongo,
γραφ$ τGν πινακ)δων (Lκ το; λγος). M)α τ1τοιου εrδους γραφ$ πινακ)δος σχXµατος Bχθ,ος
εIναι Y πινακ@ς Aρ. 10059 το; Museo Regional de Concepcion εBς τ$ν Xιλ$ν (εBκ. ∆)· E Josephson
θεωρεF προ1λευσιν τ6ς γραφ6ς Aπ8 τ$ν Aρχα)αν κυπριακ$ν κα@ Eµο)αν τ6ς κρητικ6ς Γραµµικ6ς
µ+ κ-ποιαν Lπ)δρασιν τ6ς αBγυπτιακ6ς ]ερογλυφικ6ς. ΘεωρεF δ+ τ$ν Lπ)δρασιν τα,την ?τι
προ6λθε Lκ τ6ς περιMδου κατ4 τ$ν Eπο)αν Y K,προς tτο Sπ8 τ8ν ζυγ8ν τGν ABγυπτ)ων, ?πως
Lπ)σης ?ταν aIωνες µισθοφMροι παρ1σχον τ4ς Sπηρεσ)ας των εBς τοOς ΨαµµXτιχον A´ (663 609 π.X.), B´ (594 - 589 π.X.) κα@ aAµασιν (569 - 526 π.X.)· τον)ζει δ+ τ8ν σπουδαFον Mλον τGν
CλλXνων LµπMρων τ6ς Nαυκρ-τιος κα@ τ6ς K,πρου.
EBς τ8ν καθηµεριν8ν J)ον τGν κατο)κων τ6ς NXσου το; Π-σχα Sπ6ρχον παιγν)δια σχετιζM-
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µενα µ+ τ8ν Aθλητισµ8ν τGν Aρχα)ων \EλλXνων: τρ1ξιµο, AκMντιο, σφαFρα, π-λη (κυρ)ως Lν
Mangavera τ8 AγPνισµα aka-viviri, τ8 EποFον θυµ)ζει παγκρ-τιον) κα@ εIδMς τι χMκεϋ gνMµατι
ake (Lκ το; κερητζειν).
V. AΠO TA NHΣIA TOY AIΓAIOY KAI THN KYΠPO
\O Josephson AφιερPνει τ8 τελευταFον κεφ-λαιον τ6ς Lργασ)ας του εBς τ4ς Aποδε)ξεις περ@
τ6ς πατρ)δος το; πολιτισµο; τ6ς Πολυνησ)ας κα@ δ)δει µεγαλ,τερον J-ρος εBς τ4ς παραδMσεις
τGν κατο)κων τ6ς Tuamotu περ@ Aφ)ξεως τGν Kuporu (Kυπρ)ων) κα@ Havaiki (AχαιGν). Πρ-γµατι Y K,προς ~δη Aπ8 το; 1400 π.X. Aν6κεν εBς τ8ν κρητοµυκηναϊκ8ν πολιτισµ8ν κα@ περ@ τ8
1230 π.X. Lδ1χθη Lπ)δρασιν τGν AχαιGν, ο] EποFοι Tµ)λουν Sποδι-λεκτον τ6ς αBολικ6ς. Περ@
τ8 τ1λος το; 8ου αBGνος κατεκτXθη Sπ8 τGν Aσσυρ)ων, τVG 560 Sπ8 τGν ABγυπτ)ων κα@ τVG 525
π.X. Sπ8 τGν ΠερσGν· rσως τ$ν περ)οδον αfτ$ν ν4 Rχωµε τ$ν µεγαλυτ1ραν µεταν-στευσιν τGν
Kυπρ)ων.
Mεταν-στευσιν δ1χεται κα@ Lκ τ6ς νXσου MXλου, Lφ’ ?σον Miru εBς τ$ν δι-λεκτον τ6ς NXσου το; Π-σχα σηµα)νει «τ-ξις Kυρ)ων» κα@ θε4 το; κ-τω κMσµου } νοµα κατακτητρ)ας θε>ς,
τ6ς Eπο)ας Y πατρ@ς κατεστρ-φη. \H M6λος τ8ν 7ον κα@ 6ον αBGνα π.X. tτο πασ)γνωστος δι4
τ$ν τ1χνην, τοOς AµφορεFς, τοOς σφραγιδολ)θους κα@ τ4 LργαλεFα Lξ gψιδιανο; λ)θου· ο] MXλιοι eµ)λουν εIδος δωρικ6ς διαλ1κτου, κα@ ο{τως LξηγεFται Y παρουσ)ασις τGν δωρικGν στοιχε)ων εBς τ4ς Πολυνησιακ4ς διαλ1κτους. ∆+ν LξαιρεF Lπ)σης τ$ν πιθαν$ν Lπ)δρασιν τ6ς Σ)φνου, τ6ς ΣυJ-ρεως, τ6ς µικρασιατικ6ς Φωκα)ας, τGν AποικιGν τGν AρχαιοελλXνων Lν \Iσπαν)Vα, Γαλλ)Vα, Jορειοδυτικ6 Aφρικ6 κα@ τ8ν σπουδαFον Mλον τGν πλο)ων κα@ Bδ)ως τGν πεντηκοντMρων µ+ διπλ> πηδ-λια κα@ 200 9τοµα πλXρωµα. A] διπλαF σπεFραι εBς τ$ν τ1χνην, τ$ν
Aρχιτεκτονικ$ν, τ4 σχXµατα λαJυρ)νθου, α] προσωπ)δες, α] κεφαλα@ µεδουσGν κα@ τ6ς Γοργο;ς δ+ν AφXνουν καµµ)αν AµφιJολ)αν, ?τι πρMτυπον ?λων αfτGν Aποτελο;ν E πολιτισµ8ς τGν
νXσων το; ABγα)ου, E Kρητικ8ς κα@ E Mυκηναϊκ8ς πολιτισµMς. Eν gλ)γοις E καθηγητ$ς Aποδεικν,ει, ?τι ο] πολιτισµο@ τGν νXσων τ6ς Πολυνησ)ας κα@ κυρ)ως το; Π-σχα, τ6ς Tαϊτ6ς, τ6ς
N1ας Zηλανδ)ας, τGν Hawai, Fidschi κα@ Περο;, Nasca, Tiahuanaco, BολιJ)ας εIναι ποτισµ1νοι
Aπ8 Bσχυρ4ν Lπ)δρασιν Aρχαιοελληνικο; στοιχε)ου τMσον εBς τ8ν τοµ1α τ6ς γλPσσης κα@ το;
καθηµερινο; J)ου ?σον κα@ εBς τ8ν φυλετικMν.
\O Nors Sigurd Josephson µ+ τ$ν τελευτα)αν του Lργασ)αν Rδειξεν, ?τι εIναι `νας AξιMλογος
LπιστXµων, E EποFος ξεπερν> κατ4 πολO τ4 συνXθη ?ρια τ6ς συµJατικ6ς Aρχαιολογ)ας, χωρ@ς
αfτ8 ν4 σηµα)νVη ?τι δ+ν Sπ-ρχουν κα@ 9λλοι. \H Rρευν- του συνεχ)ζεται· κα@ rσως εBς τ8 µ1λλον µ>ς περιµ1νουν κα@ 9λλαι LκπλXξεις.
ΣχετικL IιIλιογραφ(α Tκτ%ς τοA IιIλ(ου τοA N. Josephson:
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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.
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Φοινικοϊνδοευρωπαϊκ%ς Qκαδηµαϊσµ%ς
Kαλ3ς τονε κι bς kργησε. Γρ φω δι τ.ν περινο,στατο 7καδηµαϊκ. κ,ριο Σπ,ρο QIακωAδη, ποP εIς τ4ν κυριακ τικη «QAπογευµατιν%» τ<ς 21 NοεµAρου M.2. κατ;πληξεν τοPς π ντες
µL τ4ν πρωτοτυπα τ<ς Mπιστηµονικ<ς του συνεντε,ξεως: QAρχικ ` ρηξικ;λευθος αGτ.ς Mπιστ%µων προAανει εIς τ4ν Fξ<ς Aαρυσ%µαντον δ%λωσιν: «H Γραµµικ4 Γραφ4 A δLν εqναι Fλληνικ%, 7λλ εqναι παλαιτερη 7π. τ4ν B κα* R Γραµµικ4 B τ4ν διαδ;χθηκε». Tς, τς, τς! T µ_ς
λ;ς, ρL παιδ µου! AGτ. εqναι συγκλονιστικ. T:ρα π3ς δι Aολο δLν εqναι Fλληνικ4 R Γραµµικ4
Γραφ4 A, Wταν τ4ν Fλληνικτητ της 2χει 7ποδεξει ` Πhλ Φ:ρ, αGτ. µνον ` κ. Σπ,ρος QIακωAδης µπορεN ν µ_ς τ. Mξηγ%σcη. Ωστσον MκεN ποP ` 7καδηµαϊκς µας δνει ρ;στα εqναι R
7κλουθη περοδος: «H Γραµµικ4 Γραφ4 B πα,ει ν χρησιµοποι<ται γ,ρω στ. 1200 π.X. T.
Φοινικικ. 7λφ Aητο τ. π<ραν οD 8Eλληνες γ,ρω στ.ν 8ο π.X. αI3να, µπορεN κα* λγο νωρτερα, 7λλ π ντως Xχι πρ*ν τ. 900».
QEξ Wσων λοιπ.ν συν γονται, Mπ* τριακσια χρνια οD παν,Aλακες πργονο µας οmτε 2γραφαν, οmτε µιλοσαν, 7φο δLν εqχαν γλ3σσα. Mο,γκα στ4ν στρο,γκα λοιπν. 8Ωσπου oλθαν οD
Φονικες κα* µ_ς χ ρισαν τ. 7λφ Aητο, µπς κα* ξεστραAωθοµε. T:ρα σεNς,  7ναγν3σται το
«∆αυλο», θ πιστ;ψετε τ.ν EGριπδην, τ.ν QEπχαρµον, τ.ν Σιµωνδην, τ.ν Στησχορον, τ.ν ∆ιδωρον τ.ν Σικελι:την κα* τ.ν Φλ Aιον Φιλστρατον ποP κατονοµ ζουν ρητ3ς κα* κατηγορηµατικ3ς τ.ν Παλαµ%δη dς Mφευρ;την το 7λφαA%του κα* Xχι τ4ν 7καδηµαϊκ4ν αGθενταν το
κ. Σπ,ρου QIακωAδη; yAν εqναι ποτL δυνατν; T:ρα τ. γεγον.ς Wτι Aρ;θηκαν κεραµικ µL FλληνικοPς χαρακτ<ρες εIς τ4ν νησδα Γιορα το 6.000 π.X. κα* στ4ν M<λο το 2.500 π.X., Wταν δηλαδ4 οD Φονικες δLν Oπ<ρχαν οmτε σν Oποψα στ. µυαλ. το ΓιαχA;, αGτ. εqναι Uνα 7σ%µαντο περιστατικ ποP δLν πολυσκοτζει τ.ν 7καδηµαϊκ µας. yAν εqναι ποτL δυνατ.ν µερικ παλιοκεραµικ ν γκρεµσουν τ. πυριφλεγ< 2ρωτ του µL τοPς Φονικες. B;Aαια ` καλ.ς αGτ.ς
Mρευνητ4ς προAανει κα* σL µι Aαρυσ%µαντη δ%λωση: «Γραµµικ4 Γραφ4 A στ4ν Eλλ δα δLν
Oπ ρχει». Kα* κ θοµαι κα* 7ναλογζοµαι τ:ρα Mγh `... kντε µ4 γρ ψω τ, σL ποι γλ3σσα εqναι
γραµµ;νη Mκενη R ρηµ δα R πινακδα στ Πιλικ_τα τ<ς QIθ κης το 2700 π.X., ποP 7ποκρυπτογρ φησε ` Φhρ p R ξ,λινη πινακδα το ∆ισπηλιο τ<ς Kαστορι_ς το 5.250 π.X. Kα* Mπ*
τc< εGκαιρcα πτε θ τ4ν 7πολα,σωµεν αGτ4 τ4ν ξ,λινη πινακδα σL κ ποιο µουσεNο;
Ωστσο, γιατ ν µ4 τιµ%σουµε 7π’ αGτ. τ. σηµεωµα κα* τ.ν κ. Mπαµπινι:τη, ποP κατ φερε ν µ_ς 7ποδεξcη Wτι R ν,φη εqναι λγον... 2γκυος; Πρ γµατι ` 7καταπνητος αGτ.ς καθηγητ4ς 2γραψε, Wτι R Φοινικικ4 γραφ4 εqναι «οIονε συλλαAικ. 7λφ Aητο». Nα. 8Oπως τ.
διαA σατε. ∆ηλαδ4 ` kνθρωπος, κατ φερε ν Mκφρ σcη τ.ν τελειτερον Mπιστηµονικ.ν παραλογισµν. ∆ιτι Uνα σ,στηµα γραφ<ς 7ποτελεNται 7π. γρ µµατα το 7λφαA%του µL συγκεκριµ;νη Mκφορ p 7π. συλλαAογρ µµατα, Uκαστο τ3ν `ποων 7ποτελεN ξεχωριστ4 συλλαA%. BεAαως, γνωρζοντας τ4ν κοτσ να ποP 2γραψε, κλλησε κι κεNνο τ «οIονε», γι ν ’χcη τ. κεφ λι του συχο. Kαθηγητ4ς γλωσσολογας σο λ;ει ` kλλος, δLν µπορεN, κ τι θ ξ;ρcη παραπ νω. 8Oµως bς γυρσουµε στ.ν κ. Σπ,ρο QIακωAδη, ποP φ;ρνει στ. φ3ς τ4ν Iνδογερµανικ4
`µογλωσσα, στ4ν `ποα, Oποστηρζει, Wτι Mντ σσεται κα* R Eλληνικ4 Γλ3σσα. Φανεται, Wτι
` 7καδηµαϊκς µας δLν 2χει 7κµη πληροφορηθ< Wτι τ 7νασκαπτικ εOρ%µατα κ νουν λγο
γι τ4ν αGτοχθονα το 8Eλληνος 7νθρ:που, ποP δLν 2χει καµµι σχ;ση µL QIνδοPς κα* Γερµανο,ς, στοPς `ποους δ νεισε τ4ν γλ3σσ του, Wταν MκεNνοι 7κµη A;λαζαν. 8Oµως τ.ν 7φ%νει τ.ν κ. Σπ,ρο QIακωAδη ` νταλγκ_ς του µL τοPς Φονικες ν’ 7σχοληθ< µL κ τι τ;τοιες 7σ%µαντες λεπτοµ;ρειες;
ΓιOργος Πετρ<πουλος

∆YO EΠIΣTOΛEΣ KAI MIA AΠANTHΣH
«Φυσικο(», «Qνθρωπολ<γοι», «lλιστEς»
καH «dδεαλιστEς» XEλληνες φιλ<σοφοι
[∆ηµοσιε,οµε κατωτ1ρω Lπιστολ+ς α) το; καθηγητ6 το;
Aριστοτελε)ου Πανεπιστηµ)ου Θεσσαλον)κης δρ. Aναστασ)ου KοJ-τση κα@ J) το; κ. Iω-ννου Kυπαρισσο;, ο]
EποFες, AµφMτερες, Aναφ1ρονται στοOς δι-φορους χαρακτηρισµοOς ποO Aποδ)δουν ο] νεPτεροι στοOς Aρχα)ους
NEλληνες φιλοσMφους, µαζ@ µ+ `να δικM µας σχMλιο στ8 τ1λος, ποO AποτελεF κοιν$ Aπ-ντηση κα@ στ@ς δ,ο Lπιστολ1ς.]
1. ΠερH «φυσικOν» καH «QνθρωπολογικOν» φιλοσ<φων
Aγαπητ+ κ. Λ-µπρου,
EδG κα@ µερικ4 χρMνια διαJ-ζω
τοOς ΠροσωκρατικοOς φιλMσοφους
(µ>λλον) Lρασιτεχνικ4 κα@ µο; δηµιουργXθηκαν πρMσφατα δ,ο Aπορ)ες,
τ@ς EποFες Lκθ1τω παρακ-τω, κα@ L4ν
κανε@ς Lκ τGν «LπαϊMντων» µπορV6 ν4
µο; τ@ς λ,σVη, θ4 χαιρMµουν π-ρα πολ,.
1) EνVG µ1χρι πρM τινος ?λοι ο] εBδικο@ κα@ Lπαοντες χαρακτXριζαν
(NEλληνες κα@ Bδ)ως ξ1νοι) τοOς προσωκρατικοOς Tς «φυσικοOς φιλMσοφους» } «κοσµολMγους», τον)ζοντας
?τι αfτο@ δ+ν εIχαν καµµ)α θ1ση µ+ τ$ν
θικ$ κα@ Aνθρωπολογικ$ φιλοσοφ)α,
Y Eπο)α 9ρχισε, κατ’ αfτο,ς, µ+ τοOς
Σωκρ-τη - Πλ-τωνα, Rρχεται πρMσφατα E καθηγητ$ς ∆ηµ. Παπαδ6ς το;
Πανεπιστηµ)ου K,πρου κα@ µ+ τ4 δ,ο
JιJλ)α του («\Hρ-κλειτος περ@ AνθρPπου», LκδMσεις Σ,γχρονη Παιδε)α 1995
κα@ «\H Aνθρωπολογ)α τGν ΠροσωκρατικGν», LκδMσεις ΠαπαδXµα 1996)
κα@ µ+ τεκµηριωµ1να στοιχεFα κα@ Aνα-

λ,σεις Aποδεικν,ει, ?τι ο] Προσωκρατικο@ tταν ο] πρGτοι Aνθρωπολογικο@
φιλMσοφοι κα@ δ+ν Lνδιαφ1ρθηκαν µMνο γι4 τ$ «φ,ση» κα@ τ4 στοιχεFα της,
Aλλ4 κα@ γι4 τ8ν «kνθρωπο κα* τ4ν ψυχ% του».
2) EνVG µ1χρι πρM τινος νMµιζα, κα@
πολλο@ Bσχυρ)ζονταν, ?τι ο] Προσωκρατικο@ δηµιο,ργησαν τ$ φυσικ$ φιλοσοφ)α (} κα@ τ$ν Aνθρωπολογικ$
κατ4 τ8ν κ. ∆. Παπαδ6) Lκ το; µηδενMς, LνVG ο] Σωκρ-της - Πλ-των Jρ6καν
«µαγι-» Aπ8 αfτοOς κα@ τ$ν Lπεξ1τειναν, σXµερα διερωτGµαι, µXπως κα@
αfτο@ (ο] Προσωκρατικο@) Jρ6καν κ-ποια µαγι4 Aπ8 τ4 γραπτ4 το;
Aλκµ>νος («∆αυλMς» NοεµJρ)ου 1999,
σελ. 13565) } κα@ το; Oρφ1α κα@ τGν
OρφικGν, ποO τ4 γραπτ- των κα@ δ$
τ4 περ@ 9στρων, Aστρονοµ)ας κ.λπ. θεωρο;νται σXµερα σπουδα)ας σηµασ)ας
κα@ σπουδαιMτητας.
Hταν λοιπ8ν ο] Προσωκρατικο@ 1)
AνθρωπολMγοι φιλMσοφοι; 2) Aλλ4 µ+
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µαγι4 Aπ8 προγενεστ1ρους NEλληνες
(π-ντα) προϋπ-ρξαντες φιλMσοφους;
Στ4 δ,ο αfτ4 LρωτXµατα θ4 ~θελα, κ.
Λ-µπρου, ν4 εIχα µ)α Aπ-ντηση } συµJολX, γι4 ν4 µο; JγV6 Y Aπορ)α, L4ν
σφ-λλω } χι.
Eγw εIµαι ∆ρ. Bατρ8ς κα@ ∆ρ. χηµικ8ς κα@ δ+ν µπορG ν4 LµJαθ,νω στ4
περ@ φιλοσοφ)ας θ1µατα· κα@ γι’ αfτ8
ζητ-ω τ$ γνPµη τGν «LπαϊMντων»,

?σων θ4 ~θελαν ν4 µο; AπαντXσουν,
Rστω κα@ xν θεωρXσουν τ@ς Aπορ)ες
µου «παιδικ1ς» } AστεFες.
M+ φιλικοOς χαιρετισµοOς κα@ Lν
AναµονV6 AπαντXσεων διατελG φιλικ4
κα@ µ+ θαυµασµ8 γι4 τ8ν «∆αυλM» κα@
τ8ν διευθυντ$ του κ. ∆. Λ-µπρου.

2Aναστ. KοI-τσης

∆ρ. ∆ρ. Kαθηγητ$ς Iατρικ6ς Σχολ6ς A.Π.Θ.
EµπειρογνPµων Lκτιµητ$ς προτ-σεων στ$ν E.E.

2. ΠερH «lλιστικWς» καH «dδεαλιστικWς» φιλοσοφ(ας
Aγαπητ+ «∆αυλ1»,
T8 9ρθρο το; κ. ∆. Λ-µπρου µ+ τ8ν Aλληγορικ8 τ)τλο «O QAνατολτης ποP πριονζει τ.
δ;νδρο» («∆αυλMς», Aρ. 204) µ+ τ@ς Jαθει+ς φιλοσοφικ+ς Rννοιες ποO διατυπPνει, µ+ παρεκ)νησε ν4 AναφερθG σ+ αfτM κα@ ν4 διατυπPσω
Tρισµ1νες σκ1ψεις κα@ AπMψεις.
T4 LρωτXµατα ποO θ1τει µ+ πλM, παραστατικ8 κα@ σ,ντοµο τρMπο Lκφρ-ζουν θεµελιPδεις Lκφ-νσεις κα@ AναζητXσεις τ6ς AνθρPπινης νMησης στ$ν πολυα)ωνη ]στορικX της διαδροµX. ∆,ο εIναι τ4 Jασικ4 AµφιλεγMµενα LρωτXµατα, ποO διεγε)ρουν τ$ν AνθρPπινη φαντασ)α Aλλ4 κα@ τ$ν πνευµατικ$ Aδηµον)α.
1) «T. σ,µπαν αGτοδηµιουργεNται π ντοτε
7διαλεπτως κα* αGτοεξελσσεται;» («εBδ1ναι»)·
}
2) «8Eνας δηµιουργ.ς Mκτ.ς σ,µπαντος προϋπ<ρξε αGτο κα* τ. 2πλασε Mφ’ παξ Mκ το
µηδενς;» («πιστε,ειν»). \O συγγραφ1ας το;
9ρθρου µετ4 τ$ν διατ,πωση τGν δ,ο αfτGν φιλοσοφικGν κατηγορηµ-των EδηγεFται περαιτ1ρω στ$ν Aν-λυσX τους, γι4 ν4 διατυπPσVη τ$ν
διαλεκτικX τους σ,νθεση µ+ τ$ν θ1ση:
3) «H εIς θ νατον καταδκη κα* R Iδεολογικ4 δολοφονα το Fν.ς Mκ τ3ν δ,ο («εBδ1ναι»
} «πιστε,ειν») IσοδυναµεN µL uAριν, δηλαδ4 µL
Aιασµ. τ<ς 7νθρ:πινης φ,σεως».
Στ$ν ]στορικ$ πορε)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 τοOς gπαδοOς το; πρPτου LρωτXµατος κα@
θ,τες τοOς gπαδοOς το; δευτ1ρου. O] δ,ο
πρGτες LρωτXσεις - Aπορ)ες Aποτελο;ν κυρ)αρχες Bδεολογικ+ς AντιπαλMτητες, συνεχ)ζονται κα@ Aνακ,πτουν AνελλιπGς στ$ν ]στορικ$
πορε)α µ+ αfξοµειο,µενες Lντ-σεις κα@ κατ4
περιMδους µ+ δραµατικ+ς κα@ καταστροφικ+ς
συν1πειες. Aπ8 τ$ν διατ,πωση τGν LρωτXσεων αfτGν προκ,πτουν δ,ο AλXθειες: \H AλXθεια τ6ς Φ,σης - NYλης } τ6ς Aντικειµενικ6ς
πραγµατικMτητας κα@ Y AλXθεια τ6ς Iδ1ας ∆ηµιουργο; } το; 9υλου κα@ SπερJατο;. \H
πρPτη διερευν>ται Aπ8 τ$ν EπιστXµη, κυρ)ως
δ+ Aπ8 τ@ς φυσικ1ς - θετικ+ς Lπιστ6µες, Y δε,τερη Aπ8 τ$ν Θρησκε)α κα@ τ@ς θεολογικ+ς Lπιστ6µες. \H διαιPνια Rριδα κα@ διαµ-χη µεταξO
τGν Lπιφανεστ1ρων διανοητGν τ6ς AνθρωπMτητας, ποO συνεχ)ζεται κα@ `ως τ@ς Yµ1ρες µας,
εIναι τ8 LρPτηµα: ποιM Aπ8 τ4 δ,ο αfτ4 φιλοσοφικ4 AξιPµατα εIναι τ8 πρωτε;ον κα@ ποιM
τ8 δευτερε;ον, παρ-γωγο το; 9λλου; AπαντXσεις κα@ στ4 δ,ο αfτ4 φιλοσοφικ4 LρωτXµατα, ?πως Lξ 9λλου τ1θηκαν στ$ν AρχX, Rδωσαν Lµπεριστατωµ1να ο] AρχαFοι NEλληνες σοφο). Afτο@ ποO παρεδ1χονταν τ$ν AλXθεια τ6ς
Φ,σης - NYλης κα@ τ$ν gρθMτητα το; πρPτου
LρωτXµατος θεωρο;σαν τ$ν NYλη πρωταρχικM,
τ$ν δ+ Iδ1α δευτερε;ον, παρ-γωγο τ6ς NYλης.
Γι’ αfτ8ν τ8ν λMγο ο] φιλMσοφοι αfτο@ eνοµ-σθηκαν Sλιστ1ς, Y δ+ φιλοσοφ)α τους SλισµMς.
ΣτοOς πι8 LπιφανεFς τGν SλιστGν φιλοσMφων
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AνXκουν ο] \Hρ-κλειτος, ∆ηµMκριτος, AναξαγMρας, Eπ)κουρος κ.λπ. Aντ)θετα αfτο@ ποO
παραδ1χονταν τ$ν AλXθεια τ6ς Iδ1ας - ∆ηµιουργο; κα@ τ$ν gρθMτητα το; δε,τερου LρωτXµατος θεωρο;σαν τ$ν Iδ1α πρωταρχικM, τ$ν
δ+ NYλη δευτερε;ον, παρ-γωγο τ6ς Iδ1ας. Γι’
αfτ8ν τ8ν λMγο ο] φιλMσοφοι αfτο@ eνοµ-σθηκαν Bδεαλιστ1ς, Y δ+ φιλοσοφ)α τους BδεαλισµMς. ΣτοOς πι8 LπιφανεFς τGν BδεαλιστGν φιλοσMφων συγκαταλ1γονται ο] Πλ-των, Aριστοτ1λης, Σωκρ-της, ΠυθαγMρας κ.λπ.
T8 µεγαλεFο κα@ Y λαµπρMτης το; Aρχαιοελληνικο; πνε,µατος Rγκειται µεταξO 9λλων στ8
γεγον8ς ?τι χι µMνον διεµMρφωσε κα@ διετ,πωσε τ@ς δ,ο Tς 9νω θεµελιPδεις φιλοσοφικ+ς
κατευθ,νσεις, π-νω στ@ς EποFες Cδρ-ζεται E σηµεριν8ς πολιτισµMς, Aλλ4 Lπιπροσθ1τως κατPρθωσε ν4 µ$ν πραγµατοποιηθV6 Y τρ)τη Tς
9νω θ1ση, κα@ ν4 µ$ «Jιασθ6 Y AνθρPπινη φ,ση». Afτ8 Lπετε,χθη χ-ρις στ@ς µεγ-λες θικ+ς
Aρετ+ς το; πολιτισµο; Lκε)νου, ποO συν)στατο
στ$ν εBρηνικ$ συν,παρξη, AνεµπMδιστη κα@
Lλε,θερη Rκφραση κα@ διδασκαλ)α τGν δ,ο
πρPτων, Lκ διαµ1τρου Aντιθ1των κα@ Bδεολογικ4 Aναιρουµ1νων πνευµατικGν κατευθ,νσεων. Hταν αfτ8 Y πεµπτουσ)α το; Aρχαιοελληνικο; πολιτισµο;, `να Aπ8 τ4 Jασικ4 αrτια
τGν SψηλGν Lπιτευγµ-των του. T8 Lπ)τευγµα
αfτ8 Lκφρ-ζεται µ+ σαφXνεια Aπ8 τ8ν νοµπελ)στα κα@ Cλληνολ-τρη φυσικM Er. Schröndiger,
E EποFος στ8 JιJλ)ο του «H Φ,ση κα* οD 8Eλληνες» Aποδοκ)µασε τ$ν Sπ-ρχουσα AντιπαλMτητα κα@ τ8 «τεNχος ποP χωρζει τοPς δ,ο δρµους», αfτ8ν τ6ς καρδι>ς Aπ8 LκεFνον τ6ς καθαρ6ς λογικ6ς (σελ. 19), SπαινισσMµενος προφανGς τXν AντιπαλMτητα µεταξO θρησκε)ας
(«καρδι>ς») κα@ LπιστXµης («καθαρ6ς λογικ6ς»).
\H πνευµατικ$ δηµιουργ)α το; Aρχαιοελληνικο; πνε,µατος Aγκαλι-ζει κα@ Lπεκτε)νεται
σ+ ?λους τοOς τοµεFς τ6ς AνθρPπινης νMησης,
τ8 rδιο στ8 πεδ)ο τ6ς NYλης - Sλιστικ6ς φιλοσοφ)ας, ?πως κα@ στ8 πεδ)ο τ6ς Iδ1ας - Bδεαλιστικ6ς φιλοσοφ)ας. ∆+ν περιορ)ζεται ?µως µMνον σ+ αfτ-. ΠεριλαµJ-νει Aξιοθα,µαστα Rργα
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τGν Γραµµ-των, τGν TεχνGν κα@ τ4 Sψ)στου
κ-λλους γλυπτ4 κα@ Aρχιτεκτονικ4 AριστουργXµατα.
Aνεκτ)µητη εIναι Lπ)σης Y προσφορ4 το;
Aρχαιοελληνικο; πνε,µατος στ8ν Xριστιανισµ8 κα@ εBδικ4 στ$ν Oρθοδοξ)α. Xωρ@ς τ4 φιλοσοφικ4 Rργα κα@ τ4 πνευµατικ4 πονXµατα
τGν προαναφερθ1ντων BδεαλιστGν φιλοσMφων
δ+ν θ4 µπορο;σε ν4 φθ-σVη Y θρησκευτικ$ Bδεολογ)α στ4 {ψη τ6ς πνευµατικMτητας κα@ το;
SπερJατο;, AρχαιοελληνικGν θικGν AξιGν,
στ@ς EποFες γαλουχXθηκαν γενε+ς πιστGν. Πατ1ρες τ6ς Eκκλησ)ας κα@ εBδικο@ στ4 θρησκευτικ4 θ1µατα µετ4 παρρησ)ας Sπογραµµ)ζουν,
?τι τ4 Bδεολογικ4 κα@ θεολογικ4 θεµ1λια το;
Xριστιανισµο; δ+ν εSρ)σκονται στ4 πτωχ4 κα@
Aνεπαρκ6 Aπ8 φιλοσοφικ$ 9ποψη κα@ LµJ1λεια κε)µενα τ6ς Π. ∆ιαθXκης, Aλλ4 στ4 Aνωτ1ρας πνευµατικ6ς κα@ Bδεολογικ6ς σ,λληψης
Rργα τGν Aρχα)ων \EλλXνων σοφGν. O] SπερJατ1ς, Bδεατ+ς Rννοιες, Bσχυρ4 θεµ1λια τ6ς χριστιανικ6ς π)στεως κα@ φιλοσοφ)ας, ?πως αfτ+ς
περ@ θυσ)ας, θεϊκ6ς Bδ1ας, ψυχ6ς, Aθανασ)ας
κ.λπ., ποO κληροδMτησαν σ+ Lµ>ς, Aπαρτ)ζουν
τ$ν Aνεκτ)µητη κληρονοµι4 EλMκληρης τ6ς
AνθρωπMτητας.
\H θεϊκ$ λ1ξη λγος, αfτ8 τ8 Sπερο,σιο συµπ,κνωµα τ6ς Aρχαιοελληνικ6ς σοφ)ας, εIναι
λ1ξη αfθεντικ$ CλληνικX, Aλλ4 κα@ εfρωπαϊκ$
κα@ παγκMσµια. \H θρησκευτικ$ φιλοσοφ)α
Lνστερν)σθηκε τ$ λ1ξη αfτ$ν κα@ τ$ν περι1λαJε στ8 JασικM της Bδεολογικ8 Aξ)ωµα: «QEν
7ρχc< oν ` Λγος κα* ` Λγος oν πρ.ς τ.ν Θε.ν
κα* Θε.ς oν ` Λγος». T)ποτε 9λλο δ+ν χρει-ζεται ν4 προστεθV6, γι4 ν4 LκφρασθV6 Y τελειMτητα τ6ς Bδεαλιστικ6ς φιλοσοφ)ας. O] AρχαFοι
NEλληνες σοφο), ?πως Aναφ1ραµε ~δη, εIναι ο]
Lµπνευστ+ς κα@ ο] δηµιουργο@ τ6ς 9λλης, Bσ-ξιας πρ8ς τ$ν BδεαλιστικX, Sλιστικ6ς φιλοσοφ)ας. Παραλληλ)ζοντας λοιπ8ν τ8 Πατερικ8
AπMφθεγµα τ6ς Bδεαλιστικ6ς φιλοσοφ)ας µ+
αfτ8 τ6ς Sλιστικ6ς θ4 µπορο,σαµε ν4 διατυπPσουµε τ8 Aν-λογM της µ+ αfτM, ?που Y αBθ1ρια λ1ξη Λγος λαµJ-νει διαφορετικ$ Sλιστικ$
Rννοια: «Eν AρχV6 tν Y Φ,σις κα@ E ΛMγος tν
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πρ8ς τ$ν Φ,σιν κα@ Φ,σις tν E ΛMγος».
Στ8 Sλιστικ8 αfτ8 Aξ)ωµα Lµπερι1χεται Y
οfσ)α τ6ς διδασκαλ)ας κα@ τGν πεποιθXσεων τGν
SλιστGν φιλοσMφων. \O ∆ηµMκριτος SποστXριζε,
?τι «τ. π_ν εqναι kπειρον» κα@ πwς δ+ν Sπ-ρχει
καν1νας LξωγXινος δηµιουργMς – «δι τ. µηδαµ3ς Oπ τινος δεδηµιουργ<σθαι». Eξ 9λλου
στ8 πρGτο µας LρPτηµα δ)νει µ+ σαφ6 τρMπο
Aπ-ντηση E 9λλος µεγ-λος Sλιστ$ς φιλMσοφος
τ6ς Aρχα)ας \Eλλ-δος \Hρ-κλειτος. Γνωστ4 εIναι
τ4 λMγια του: «Kσµον... τνδε τ.ν αGτ.ν }π ντων οm τις θε3ν οmτε 7νθρ:πων Mποησεν, 7λλ
oν 7ε* κα* 2σται πρ 7εζωον }πτµενον µ;τρα
κα* 7ποσAενν,µενον µ;τρα», [«...αBPνια ζωνταν$
φωτι-, ποO Aν-Jει µ+ κανMνες κα@ σJXνει µ+ κανMνες»: Θεοδωρ)δης]. aAλλος σπουδαFος Sλιστ$ς
σοφ8ς εIναι E AναξαγMρας, E EποFος παραδεχMταν ?τι Y {λη εIναι τ8 πρωταρχικM, Y δ+ Bδ1α
δευτερε;ον, παρ-γωγο τ6ς {λης. Πρ1σJευε, ?τι
«R uλη δLν εqναι νεκρ. στοιχεNο, µ εqναι lργανωµ;νη 2τσι, gστε ν σκ;πτεται κα* ν νοc<»
(Kορδ>τος). \H φιλοσοφ)α τGν λεκτρονικGν
SπολογιστGν τ6ς Lποχ6ς µας δικαιPνει τ$ν ρXση αfτ$ν το; AναξαγMρα µ+ Lπιστηµονικ$ LγκυρMτητα. Γι’ αfτ8 θεωρεFται Tς E πρMδροµος τGν
σηµερινGν H/Y, ?σον Aφορ> στ$ν πρακτικ$ κα@
θεωρητικX τους Lξ1λιξη. Afτ8 LπιJεJαιPνουν
LπιπρMσθετα κα@ εBδικο@ το; τοµ1α, ?πως E N.
Gersherfeld, E EποFος σ+ πρMσφατο JιJλ)ο του
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Rδωσε τ8ν τ)τλο: «8Oταν τ kψυχα 7ντικεµενα
7ρχζουν ν σκ;πτωνται». O] γνGµες τGν LπιστηµMνων γι4 αfτ$ν τ$ν δυνατMτητα τGν H/Y
διστανται, κα@ Sπ-ρχει φανερ$ Aντιπαρ-θεση
µεταξ, των (R. Penrose - F. Tipler - St. Hawking).
\H Aντιπαρ-θεση αfτX, ?πως κα@ 9λλες τ1τοιου
εrδους φιλοσοφικ+ς Aντιπαραθ1σεις, δ+ν πρ1πει
ν4 µ>ς ξαφνι-ζουν, διMτι εIναι LγγενεFς στ$ φ,ση αfτGν τGν προJληµ-των. Eξ 9λλου κα@ ο]
AρχαFοι σοφο@ χαρακτηρ)ζονται Aπ8 συνεχεFς
Rριδες σ+ θ1µατα οfσ)ας ?πως π.χ. Lκε)νη µεταξ, το; Bδεαλιστ6 φιλMσοφου Πλ-τωνος κα@ το;
Sλιστ6 ∆ηµMκριτου. Γι4 τ4 rδια προαναφερθ1ντα
} παραπλXσια gντολογικ4 κα@ κοσµολογικ4
προJλXµατα γνωστ+ς tταν κα@ ο] Rριδες µεταξ,
Al. Einstein - N. Bohr κα@ σXµερα µεταξO St.
Hawking - R. Penrose (rδε «H Φ,ση το X:ρου
κα* το Xρνου» τGν rδιων αfτGν LπιστηµMνων).
\H Tς 9νω σ,γκριση κα@ E παραλληλισµ8ς
τ6ς Aρχαιοελληνικ6ς LπιστXµης µ+ αfτ$ν τ6ς
Lποχ6ς µας κα@ τGν σ,γχρονων LπιφανGν LπιστηµMνων Aποδεικν,ει Aδι-ψευστα τ$ν οBκουµενικMτητα, τ$ν διαχρονικMτητα κα@ τ$ν συνεχ6 LπικαιρMτητα τ6ς Aρχα)ας \Eλληνικ6ς
Σκ1ψης.
M+ Lκτ)µηση

2Iω-ν. Kυπαρισσ%ς

AθXνα

Σηµε(ωση «∆»:

➊ Σ’ W,τι 7φορc_ στ4ν Mπιστολ4 το καθηγητ< δρ. δρ. A. KοA τση:
O δυϊσµ.ς φ,ση - ψυχ4 εqναι 7ν,παρκτος στοPς 8Eλληνες φιλοσφους. Στ4ν
Eλληνικ4 Σκ;ψη Oπ ρχει Fνισµς, δηλαδ4 R φ,ση κα* R ψυχ4 δLν νοονται
ξ;νες µεταξ, τους κα* δLν διαχωρζονται, εqναι Mκφ νσεις το Iδου tOντος κα*
Oπκεινται στ.ν γενικο κ,ρους φυσικ. νµο «ν τ. π_ν». Eποµ;νως R δι κριση σL «φυσικοPς» κα* «7νθρωπολογικοPς φιλοσφους» εqναι, σ’ W,τι 7φορc_
στοPς 7ρχαους 8Eλληνες, αGθαρετη κα* φαντασιακ% – οD rδιοι οD 7ρχαNοι
οGδ;ποτε κατ;ταξαν τοPς Fαυτο,ς τους σL τ;τοιες κατηγορες, οD `ποNες εqναι
εOρ%µατα τ<ς νε:τερης τεµαχιστικ<ς σκ;ψεως. T;λος δ;ν Oπ ρχει καµµα
7µφιAολα, Wτι οD Προσωκρατικο* κα* οD µετ’ αGτοPς φιλσοφοι Aρ<καν πλου-
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σι:τατη, πνευµατικ%, κληρονοµι 7π. τ. 7π:τατο Eλληνικ. παρελθν. QEκτ.ς
Mκενης ποP 2χει χαθ< σ%µερα, Oπ ρχει R θαυµ σια φιλοσοφα – κοσµολογα
το QOρφ;ως Wπως κα* Mκενη τ<ς προκατακλυσµιαας «Θεογονας» (ποP δLν
εqναι 2ργο το Hσιδου, 7λλ Mλ%φθη 7π. τ 7ρχεNα τ3ν QAκαρν νων Dερ;ων
κα* Mκδθηκε }πλ3ς 7π. αGτν, Wπως λ;γει ` rδιος). Στ 2ργα αGτ οD περ* κσµου κα* 7νθρ:που καταγραφLς εqναι τσο προχωρηµ;νες φιλοσοφικ , gστε
R σ,γχρονη Kοσµολογα κα* QOντολογα }πλ3ς MπαναλαµA νουν τ rδια (Wπως
π.χ. περ* χ ους, παγκσµιας Uλξεως – «2ρωτος»: IδοP R Fντης φ,σεως κα*
ψυχ<ς – κ.λπ.). OD κοσµολογικLς κα* ψυχολογικLς (π.χ. τ 10 Xνειρα) θ;σεις το
Oµ%ρου εqναι τσο Aαθει;ς, gστε ` Πλ των ν π~< γι’ αGτ.ν Wτι «οτος ` ποιητ4ς π_σαν τ4ν Eλλ δα πεπαδευκεν». Σηµερινο* δL MρευνητLς (E.R. Dodds
κ. k.) θεωρον Wτι `λκληρη R σκ;ψη το Hρακλετου δLν εqναι παρ δηµοσευση τ<ς φιλοσοφας µι_ς παν ρχαιας ργαν:σεως µυηµ;νων.
➋ Σ’ W,τι 7φορc_ στ4ν Mπιστολ4 το κ. I. Kυπαρισσο:
∆Lν Oπ ρχει Mπσης ` δυϊσµ.ς uλη - πνεµα, ` δL διαχωρισµ.ς τ3ν φιλοσφων σL «Oλιστ;ς» κα* «Iδεαλιστ;ς» δLν 2γινε ποτL 7π. τ4ν 7ρχαα Eλληνικ4
Σκ;ψη, Wπως γρ φει ` Mπιστολογρ φος, 7λλ εqναι 7ποτ;λεσµα κα* 7ποκ,ηµα τ3ν µανιχαϊστικ3ν 7ντιλ%ψεων τ<ς EAραϊκ<ς Σκ;ψεως, δηλαδ4 το Xριστιανισµο παλαιτερα κα* το Mαρξισµο κατ τ τελευταNα 150 χρνια. Γι
τ4ν «κατ ταξη» αGτ4 κα* τ4 συντ%ρησ% της εGθ,νη φ;ρουν κα* οD δι φοροι
διδ σκαλοι τ<ς Φιλοσοφας, γι τοPς `ποους ` X ιντεγκερ 2χει γρ ψει, dς
γνωστν, Wτι «R µοNρα τ3ν 2ργων τ3ν µεγ λων φιλοσφων εqναι ν καταντον
περιουσα πρ.ς Mκµετ λλευσιν 7π. τοPς καθηγητLς τ<ς φιλοσοφας». T.ν δυϊσµ.ν αGτ.ν 7πορρπτει κα* R σηµεριν4 Mπιστ%µη, R `ποα, dς γνωστν, δLν
παραδ;χεται τ4 δι κριση µεταξP uλης κα* «πνε,µατος» (= Mν;ργειας). H δL
2ννοια «Λγος» στ.ν Hρ κλειτο εqναι Mκ διαµ;τρου 7ντθετη µL Mκενη το
QIω ννη: Στ.ν πρ3το ` Λγος εqναι «ξυνς», δηλ. δι χυτος µ;σα στ. Σ,µπαν,
Mν3 στ.ν δε,τερο ` Λγος εqναι Mξωσυµπαντικ.ς κα* προσυµπαντικς – kρα
δηµιουργς, «κτστης» το Σ,µπαντος. «Kτστης» το Σ,µπαντος σ’ `λκληρη τ4ν Eλληνικ4 Σκ;ψη δLν Oπ ρχει. tAν δL ` Πλ των kκουε κ ποιους ν το
λ;νε Wτι εqναι «Iδεαλιστ%ς» p bν kκουε ` Hρ κλειτος Wτι εqναι «Oλιστ%ς», θ
ξεκαρδζονταν κα* οD δ,ο 7π. τ γ;λια.
QEπιτραπ%τω µοι Mν τ;λει ν π3 dς συντ κτης το 7ρθριδου «O QAνατολτης ποP πριονζει τ. δ;νδρο», Wτι εGχαριστ3 τ.ν δε,τερο Mπιστολογρ φο ποP
7σχολ%θηκε µ’ αGτ, 7λλ εqναι προφανLς Wτι µο 7ποδδει πρ γµατα ποP δLν
2γραψα: στ. κεµεν µου δLν γνεται καµµα συσχ;τιση τ<ς θεοκρατας µL τ.ν
δ<θεν «Iδεαλισµ» – δLν Oπ ρχει κν αGτ4 R λ;ξη στ. 7ρθρδιο – κα* τ<ς αGτοδηµιουργας το Σ,µπαντος µL τ.ν δ<θεν «Oλισµ» – δLν Oπ ρχει Mπσης στ.
7ρθρδιο αGτ4 R λ;ξη.

∆.I.Λ.

KYποδε(ξεις γι@ τ% φλ4γον ζ3τηµα
τWς παιδε(ας τOν KOµογενOν µας
IΣTOPIA - ΠAPA∆OΣH: TO MEΓAΛO OΠΛO

\H

Cλληνικ$ παιδε)α εBς τ$ν Eµογ1νειαν δι1ρχεται AναµφιJMλως περ)οδον κρ)σεως. Tο;το JεJα)ως gφε)λεται εBς τ$ν, µ+ τ$ν π-ροδον
τGν LτGν, Aλλαγ$ν τ6ς ποιοτικ6ς συνθ1σεως τGν µαθητGν µας εBς
τ4 Cλληνικ4 σχολεFα. T8 θ1µα δ+ν εIναι πλM, χρXζει δ+ Jαθε)ας κα@ Lπισταµ1νης µελ1της, δι4 ν4 εSρεθV6 µ)α λ,σις, Y Eπο)α θ4 καλ,ψVη κα@ θ4 LξυπηρετXσVη ?λες τ@ς πτυχ+ς τGν AνοµοιογενGν µαθητGν ποO Rχοµεν. \H σπουδαιMτης το; θ1µατος καταφα)νεται κα@ Aπ8 τ4ς AλλεπαλλXλους συσκ1ψεις δι4
τ$ν παιδε)αν, ποO λαµJ-νουν χPραν Aν4 τ$ν \Oµογ1νειαν. Eν συνMψει τ8 θ1µα Rχει Tς Cξ6ς:
ΣYΓXPONA ΠPOBΛHMATA:
\O θεσµ8ς κα@ Y φ,σις τGν AπογευµατινGν σχολε)ων Rχουν κ-πως µεταJληθ6 Lν συγκρ)σει µ+ τ8ν θεσµ8ν ποO Sφ)στατο πρ8 δεκαπενταετ)ας. \Ως συν1πεια δ+ το,του Rχουν διαµορφωθ6 καταστ-σεις µ+ Aρνητικ4ς LπιπτPσεις
Lπ@ τGν σχολε)ων µας. M+ τ4 σηµεριν4 δεδοµ1να τ4 προJλXµατα ποO Aντιµετωπ)ζοµε εIναι τ4 Cξ6ς:
1. 2AνοµοιογενEς jµψυχον lλικ<ν: O] σηµερινο@ µαθητα@ τGν AπογευµατινGν σχολε)ων Aποτελο;ν Aνοµοιογεν+ς SλικMν. Aντιµετωπ)ζοµε µαθητ4ς
πρPτης, δευτ1ρας, τρ)της κα@ AκMµη τετ-ρτης γενε>ς, πρ>γµα τ8 EποFον καθιστ> τοOς φοιτGντας, Tς CνMτητα, τελε)ως AνοµοιMµορφον Tς πρ8ς τ$ν gπτικοακουστικ$ν Lµπειρ)αν τGν µαθητGν µι>ς CνMτητας (Tρισµ1νη τ-ξις κα@
Yλικ)α), ποO Lν συνεχε)Vα προJληµατ)ζει τ8ν διδ-σκαλον Tς πρ8ς τ8ν τρMπον
διδασκαλ)ας τ6ς διδακτ1ας {λης.
2. MακρυναH Qποστ-σεις: \Ως LπακMλουθον αfτο; Rχοµεν λαττωµ1νον
Aριθµ8ν µαθητGν. Afτ8 JεJα)ως δ+ν AνXκει εBς τ4 9µεσα προJλXµατα Cν8ς
Aπογευµατινο; σχολε)ου, Aλλ4 π-ντως Lπηρε-ζει σηµαντικGς τ$ν πρMοδον
κα@ τ$ν Lξ1λιξιν Cν8ς τοιο,του σχολε)ου. KοινMτης Y Eπο)α θ4 Rπρεπε Lν συγκρ)σει µ+ τ8ν Aριθµ8ν τGν οBκογενειGν ν4 RχVη 200 - 300 µαθητ-ς, Rχει µMνον 100. T4 µ1λη τGν κοινοτXτων εIναι διεσκορπισµ1να πολλ-κις εBς Aποστ-σεις λ)αν Aποµεµακρυσµ1νας Aπ8 τ$ν `δραν τ6ς κοινMτητος } το; σχολε)ου. Tο;το δηµιουργεF δυσκολ)ας προσελε,σεως εBς τ8 σχολεFον εrτε λMγVω
χρMνου (Aνεπαρκ+ς χρονικ8ν δι-στηµα µεταξO λXξεως το; Aµερικανικο; σχολε)ου κα@ Lν-ρξεως το; Cλληνικο;) εrτε λMγVω Lλλε)ψεως µεταφορικο; µ1σου,
?ταν Sπ-ρχVη `να µMνον αfτοκ)νητον εBς τ$ν οBκογ1νειαν } ?ταν Lργ-ζωνται
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κα@ ο] δ,ο γονεFς. T4 σχολικ4 λεωφορεFα εIναι λ,σις µ$ LφαρµMσιµος.
3. MικτοH γ-µοι: Πολλο@ µαθητα@ σXµερον προ1ρχονται Aπ8 µικτοOς γ-µους. T8 γεγον8ς αfτ8 δηµιουργεF σοJαρ4 προJλXµατα, ?πως π.χ. Aνεπαρκ$ς JοXθεια το; µαθητο; εBς τ$ν κατ’ οIκον Lργασ)αν, Bδ)ως ?ταν Y µητ1ρα
εIναι «ξ1νη», } AκMµη κα@ Rλλειψιν Lνδιαφ1ροντος Aπ8 τοOς γονεFς δι4 τ8
Cλληνικ8ν σχολεFον.
4. 2Aδιαφορ(α γον4ων: EfτυχGς εf-ριθµοι µMνον γονεFς, κα@ χι AποκλειστικGς µικτGν γ-µων, θεωρο;ν τ8 Cλληνικ8ν σχολεFον Tς περιττMν. M+ τ8
σκεπτικ8ν ?τι ζο;ν εBς τ4ς H.Π.A., νοµ)ζουν ?τι θ4 πρ1πει ν4 AκολουθXσουν
τ$ν ρο$ν κα@ τ8ν τρMπον ζω6ς τ6ς χPρας αfτ6ς. ∆1χονται, ?τι SποτυπPδης
Cλληνικ$ µMρφωσις εIναι Aρκετ$ δι4 τ4 τ1κνα των πρ8ς πλ6ν συνεννMησιν
µ+ τ8ν παππο; } τ$ν γιαγι-.
5. ΣχολικαH TκδηλUσεις QµερικανικOν σχολε(ων: A] δι-φοροι LκδηλPσεις
(Aθλητικα), καλλιτεχνικα)) τGν AµερικανικGν σχολε)ων δελε-ζουν περισσMτερον τοOς µαθητ4ς κα@ ο[τω } δ+ν προσ1ρχονται καθMλου εBς τ8 Cλληνικ8ν
σχολεFον ~, L4ν ~δη φοιτο;ν, Aπουσι-ζουν ~ προσ1ρχονται καθυστερηµ1νοι
} Lγκαταλε)πουν τ8 σχολεFον πρ8 τ6ς λXξεPς του.
6. BιIλ(α: ΛMγVω Aλλαγ6ς εBς τ$ν σ,νθεσιν κα@ τ8 ποι8ν τGν µαθητGν τ4 Aπ8
LτGν Sπ-ρχοντα διδακτικ4 JιJλ)α (Παπαλοζου κ.λπ.) καθ)στανται σXµερον
Aκατ-λληλα δι4 τοOς σηµερινοOς µαθητ-ς. Afτ8 JεJα)ως Rχει γ)νει Aντιληπτ8ν κα@ ~δη Rχουν Lµφανισθ6 ν1αι LκδMσεις JιJλ)ων, πλ$ν ?µως οfδεµ)α Lξ
αfτGν LξυπηρετεF πλXρως τ8 σηµεριν8 \EλληνοαµερικανMπουλο.
7. 2Aπροθυµ(α: O] πλεFστοι τGν µαθητGν δ+ν προσ1ρχονται εBς τ8 σχολεFον
οBκειοθελGς. T4 Aπογευµατιν- µας σχολεFα εIναι συν1χεια τGν Yµερησ)ων
AµερικανικGν σχολε)ων, κα@ E µαθητ$ς εIναι ~δη κουρασµ1νος. Προσ1τι στερεFται µι>ς - δ,ο TρGν παιχνιδιο;. ΘεωρεF Tς Lκ το,του τ8 Cλληνικ8ν σχολεFον Tς J-σανον· κα@ Y φο)τησις θεωρεFται Tς Aγγαρε)α.
YΠO∆EIΞEIΣ ∆IA TYXON ΛYΣEIΣ

➊ T8 πρMJληµα τ6ς Aνοµοιογενο;ς φ,σεως τGν µαθητGν δ,ναται ν4 Aντιµετωπισθ6 α) µ+ τ$ν Lκµετ-λλευσιν τ6ς σηµεριν6ς προηγµ1νης τεχνολογ)ας,
?πως Y χρ6σις gπτικοακουστικGν µ1σων κατ4 τ$ν διδασκαλ)αν, AκMµη κα@
χρ6σις λεκτρονικGν SπολογιστGν· J) µ+ τ$ν καθι1ρωσιν προκαταρκτικ6ς τ-ξεως, ~τοι µι>ς τ-ξεως εBς τ$ν Eπο)αν θ4 φοιτο;ν Lπ@ `να Rτος µαθητα@ προερχMµενοι Aπ8 τελε)ως AγγλMφωνες οBκογ1νειες. O{τω θ4 τοOς δοθV6 Y εfκαιρ)α ν4 AποκτXσουν κ-ποιαν Aκουστικ$ν Lµπειρ)αν εBς τοOς ~χους τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσης, ο{τως στε AργMτερον εBς τ$ν A´ τ-ξιν ν4 εIναι κ-πως Lξοικειωµ1νοι µ+ τοOς ~χους τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσης κα@ ν4 µ$ν Sστερο;ν τGν
µαθητGν τGν προερχοµ1νων Lξ CλληνοφPνων γον1ων. Afτ8 JεJα)ως θ4 συµJ-λVη κα@ εBς τ$ν µε)ωσιν τ6ς Aνοµοιοµορφ)ας τGν µαθητGν.
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➋ T8 πρMJληµα τGν µακρυνGν Aποστ-σεων, µ+ Aποτ1λεσµα Yλαττωµ1νον
Aριθµ8ν µαθητGν, AποτελεF πρMJληµα τοπικ8ν κα@ Y λ,σις του εIναι Aν-λογος τGν τοπικGν συνθηκGν.
➌ T8 πρMJληµα τGν µικτGν γ-µων: T8 πρMJληµα αfτ8 δ+ν εIναι τMσον τροµερMν, ?σον φα)νεται Lκ πρPτης ψεως. E4ν E πατ$ρ εIναι«ξ1νος», τ8 πρMJληµα δ+ν εIναι σοJαρMν. E4ν ?µως Y µητ1ρα εIναι «ξ1νη», τMτε τ8 θ1µα
εIναι διαφορετικMν. Π-ντως σηµασ)αν Rχει, τ) στοιχεFα κρατεF κανε@ς µ1σα του
κα@ χι τ) LθνικMτητος 9τοµο παντρε,εται. EκεFνο ποO χρει-ζεται δι4 τ$ν
AντιµετPπισιν το; προJλXµατος αfτο;, κα@ δυστυχGς Lλλε)πει, εIναι `να Tλοκληρωµ1νο πρMγραµµα δι4 τ$ν Lν)σχυσιν κα@ Lνδυν-µωσιν τ6ς Cλληνικ6ς
ταυτMτητας εBς τ4 «ξ1να» µ1λη. NEνα τοιο;το πρMγραµµα, τ8 EποFον θ4 προσεγγ)σVη τ4 µικτ4 ζε,γη εBς τ$ν Eµογ1νειαν, δ+ν Sπ-ρχει.
➍ Aδιαφορ)α γον1ων: Mικρ8ς JεJα)ως E AριθµMς, Aλλ4 Sπ-ρχει. Πρ8ς
AντιµετPπισιν χρXζει Y καθι1ρωσις εBδικGν διαλ1ξεων κα@ εBδικGν σεµιναρ)ων δι4 τοOς γονεFς. Xρει-ζεται ν4 γ)νουν προσπ-θειαι, γι4 ν4 πληροφορηθο;ν, ν4 γνωρ)σουν κα@ ν4 LννοXσουν ο] γονεFς τ$ν σηµασ)αν κα@ τ$ν
σπουδαιMτητα το; Cλληνικο; σχολε)ου κα@ τ8ν µεγ-λον ρMλον αfτο; εBς τ$ν
διατXρησιν το; \Eλληνισµο;. Πολλ-κις χρει-ζεται κα@ Lκτ)µησις τ6ς πνευµατικ6ς Aναπτ,ξεως γον1ων τινων. N4 δοθV6 Rµφασις εBς τ$ν σηµασ)αν κα@
τ$ν χρησιµMτητα τ6ς \Eλληνικ6ς ΓλPσσης, Qτις θεωρεFται Tς Y γλGσσα τGν
θεGν κα@ Tς Y µητ1ρα τGν γλωσσGν.
➎ A] δι-φοροι σχολικα@ LκδηλPσεις: A] δι-φοροι σχολικα@ LκδηλPσεις
τGν AµερικανικGν σχολε)ων Aποτελο;ν πρ-γµατι σοJαρ8ν πρMJληµα, ποO
πολO δ,σκολα δ,ναται ν4 AντιµετωπισθV6. A] Aρνητικα@ Lπιδρ-σεις τGν LκδηλPσεων αfτGν Lπ@ τGν AπογευµατινGν σχολε)ων µας εIναι Rντονοι κα@ δυσκMλως δ,νανται ν4 καταπολεµηθο;ν. Eπαφι1µεθα εBς τ4ς προσπαθε)ας,
τ$ν κατανMησιν κα@ τ$ν πειθw τGν γον1ων.
➏ BιJλ)α: \Ως πρ8ς τ8 πρMJληµα τGν JιJλ)ων κα@ τ6ς διδακτ1ας {λης Rχοµε σοJαρ+ς Lλλε)ψεις κα@ δυσκολ)ες. T8 πρMJληµα Rχει Aναγνωρισθ6 Lσχ-τως, κα@ ν1αι σειρα@ JιJλ)ων Lµφαν)ζονται. ΠαραλλXλως rσως πρ1πει ν4 δοθV6
µεγαλυτ1ρα Rµφασις εBς τ8 µ-θηµα τ6ς ]στορ)ας καθwς κα@ εBς τ$ν διδασκαλ)αν τGν παραδMσεPν µας. Mεγ-λο θ1µα Y παρ-δοσις. EIναι τ8 Aθ-νατο
νερ8 τ6ς «\Eλληνοσ,νης», τ4 αBPνια νι>τα το; \Eλληνισµο;. X-ρις εBς τ$ν παρ-δοσιν διετηρXσαµε κα@ διατηρο;µε µ1σα σ+ κMσµο SλιστικM, ?που κ-θε
θικ$ Aξ)α Rχει κατακρηµνισθ6, τ$ν LθνικX µας ταυτMτητα. T) εIναι παρ-δοσις; Παρ-δοσις εIναι Y ]στορ)α µας, τ4 ~θη κα@ Rθιµ- µας, Y µυθολογ)α,
τ4 δηµοτικ4 τραγο,δια, Y δηµοτικ$ µουσικX, ο] δηµοτικο@ χορο@ κα@ Y θρησκε)α µας.
➐ \Iστορ)α - παρ-δοσις: ∆,ο µεγ-λα κεφ-λαια, εBς τ4 EποFα πρ1πει ν4
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δοθV6 Rµφασις, διMτι α] Aµερικανογεννηµ1ναι γενεα@ µMνον ?ταν γ)νουν
γνGσται τGν δ,ο αfτGν JασικGν θεµ-των, θ4 AποκτXσουν κα@ gλ)γην Cλληνικ$ν συνε)δησιν, ο{τως στε ν4 παραµε)νουν εBς τ$ν \Oµογ1νειαν· 9λλως θ4
δηµιουργXσωµεν CλληνοφPνους Aµερικανο,ς, ο] EποFοι εfκMλως θ4 συγχωνευθο;ν µ+ τ8 περιJ-λλον µ+ κατ-ληξιν τ$ν Aφοµο)ωσιν. \H πρMσληψις χοροδιδασκ-λου εIναι Aπαρα)τητος δι4 τ$ν διδαχ$ν παραδοσιακGν χορGν κα@
τραγουδιGν κα@ τ$ν διδαχ$ν gλ)γων τινων δι4 τ$ν προ1λευσιν τGν χορGν
κα@ τ$ν ]στορ)αν τGν λαϊκGν µουσικGν gργ-νων. aIσως µ-λιστα πρ1πει ν4 καταφ,γωµεν εBς τ$ν Aγγλικ$ν ΓλGσσαν δι4 τ$ν διδασκαλ)αν τ6ς ]στορ)ας
κα@ τGν παραδMσεων, δι4 ν4 γ)νουν Aντιληπτ4 εBς J-θος κα@ ν4 µ$ν θεωρο;νται Aνεπιθ,µητα µαθXµατα. BεJα)ως δ+ν Lννοο;µε παραµ1ρισιν τ6ς
\Eλληνικ6ς ΓλPσσης, κ-θε 9λλο. \H \Eλληνικ$ ΓλGσσα πρ1πει ν4 παραµε)νVη
π-σVη θυσ)Vα. aAλλωστε, ?ταν E µαθητ$ς LννοXσVη τ$ν ]στορ)αν του, τ@ς παραδMσεις του κα@ τ@ς ρ)ζες του, τMτε θ4 κινηθV6 κα@ τ8 Lνδιαφ1ρον του, δι4 ν4
µ-θVη κα@ τ$ν γλGσσαν. EBς τ$ν σηµεριν$ν LποχXν, µ+ τ8 ποι8ν τGν µαθητGν
(2ας, 3ης, 4ης γενε>ς) ποO Rχοµε, Aντιστρ1φονται τ4 καθιερωµ1να. EIναι λ-θος πλ1ον ν4 χρησιµοποι6ται Y \Eλληνικ$ ΓλGσσα, δι4 ν4 διδαχθV6 τ$ν ]στορ)αν του E µαθητXς! \H Lκµ-θησις κα@ Y κατανMησις τ6ς ]στορ)ας κα@ τGν
παραδMσεων θ4 LξωθXσVη τ8ν µαθητ$ν ν4 µ-θVη κα@ τ$ν γλGσσαν το; λαο;
αfτο; ποO Rχει τοια,την ]στορ)αν. O]οσδXποτε γ)νη µ,στης τ6ς Cλληνικ6ς
]στορ)ας κα@ τGν CλληνικGν παραδMσεων, προφανGς θ4 LνδιαφερθV6 οfχ@ Lξ
9λλου τινMς, Aλλ4 τοfλ-χιστον Lκ περιεργε)ας, ν4 γνωρ)σVη κα@ τ$ν \Eλληνικ$ν
ΓλGσσαν. Aς LκµεταλευθGµεν λοιπ8ν τ$ν ]στορ)αν µας, δι4 ν4 παροτρ,νωµεν τ8ν σηµεριν8ν µαθητ$ν ν4 µ-θVη τ$ν γλGσσαν τGν προγMνων του. N4 διδ-σκωνται λοιπ8ν Y ]στορ)α κα@ Y παρ-δοσις Tς πρωτε,οντα µαθXµατα κα@
δ$ εBς τ$ν µητρικ$ν γλGσσαν τGν σηµερινGν µαθητGν.
➑ Aπροθυµ)α µαθητGν: ΠλεFστοι µαθητα), xν χι ?λοι, δε)χνουν Aπροθυµ)αν ν4 προσ1λθουν εBς τ8 Cλληνικ8ν σχολεFον. Aν-γκη λοιπ8ν ν4 δηµιουργηθο;ν σχολεFα, τ4 EποFα θ4 προκαλο;ν τ8 Lνδιαφ1ρον τGν µαθητGν
µετ4 τ$ν EλοXµερον φο)τησιν εBς τ4 Aµερικανικ4 σχολεFα. Afτ8 rσως LπιτευχθV6, L4ν ξεφ,γωµε Aπ8 τ$ν µονMτονον προφορικ$ν διδασκαλ)α. Aν-γκη
χρησιµοποιXσεως gπτικο-ακουστικGν µ1σων. \H σηµεριν$ προηγµ1νη τεχνολογ)α θ4 JοηθXσVη πολO εBς τ8ν σκοπ8ν αfτMν. \Iστορ)α κα@ παρ-δοσις
λοιπ8ν ν4 διδ-σκωνται κα@ εBς τ$ν Aγγλικ$ν ΓλGσσαν δι4 λMγους ποO Lξεθ1σαµε Aνωτ1ρω· προσ1τι δ+ καθι1ρωσις SποτροφιGν δι4 Sποψηφ)ους κολλεγ)ων, Sπ8 τ8ν ?ρον ν4 Rχουν φοιτXσει εBς τ8 Cλληνικ8ν Aπογευµατιν8ν σχολεFον µ+ καλ$ν Lπ)δοσιν.
➓ Eπ)σης Y καθι1ρωσις ταξιδ)ων εBς τ$ν \Eλλ-δα. ∆+ν Lννοο;µε JεJα)ως
τ4ς Eµαδικ4ς κατασκηνPσεις τ,που Iονικο; χωριο; κ.λπ., διMτι εBς αfτ4ς
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EµιλεFται κατ’ Lξοχ$ν Y Aγγλικ$ ΓλGσσα. Eννοο;µε µεµονωµ1νας φιλοξεν)ας µαθητGν, «Aτοµικ4ς κατασκηνPσεις» Yλικ)ας δηµοτικο; σχολε)ου Sπ8
CλληνικGν οBκογενειGν, προτιµητ1ον εBς µικρ4ς πMλεις κα@ χωρι-, ?που τ8 περιJ-λλον θ4 εIναι τελε)ως CλληνMφωνον. Tεραστ)α θ4 εIναι Y JοXθεια δι4 παιδι-, τ4 EποFα στερο;νται Cλληνικο; οBκογενειακο; περιJ-λλοντος. Eκ παραλλXλου δ+ κα@ φιλοξεν)α \Eλληνοπα)δων Sπ8 CλληνοαµερικανικGν οBκογενειGν.
EIναι γνωστMν, ?τι Y Lκµ-θησις τ6ς γλPσσης Aρχ)ζει Aπ8 τ8 σπ)τι· τ8 Cλληνικ8ν σχολεFον πλGς µMνον JοηθεF. EBς τ4 µ$ Cλληνικ4 σπ)τια α] Aνωτ1ρω
προταθεFσαι «Aτοµικα@ κατασκηνPσεις» φανερ8ν εIναι ?τι θ4 AντικαταστXσουν µ1χρις Cν8ς Tρισµ1νου Jαθµο; τ8 LλλεFπον CλληνMφωνον σπ)τι.

XA

παντα τ4 Aνωτ1ρω Lκτεθ1ντα Aποτελο;ν προJλXµατα, τ4 EποFα
Lπηρε-ζουν δυσµενGς τ$ν λειτουργ)αν, πρMοδον κα@ Lξ1λιξιν τGν
CλληνικGν AπογευµατινGν σχολε)ων. Θ4 δ,νατο ν4 Aναφ1ρVη κανε@ς πολλ4 AκMµη δι4 τ8 φλ1γον κα@ σπουδαFον αfτ8 θ1µα τ6ς παιδε)ας εBς
τ$ν \Oµογ1νειαν, ?πως τ4 κ1ντρα CλληνικGν σπουδGν εBς πανεπιστηµιακοOς
χPρους } ο] `δρες CλληνικGν σπουδGν. EIναι κα@ αfτ4 Lξ rσου σοJαρ4 Aλλ4
οfχ@ το; παρMντος. Πρ1πει ν4 προσαρµοσθGµεν εBς τ4ς ν1ας καταστ-σεις, ν4
LννοXσωµεν τ8 ν1ον ποι8ν τGν σηµερινGν µαθητGν κα@ ν4 AξιοποιXσωµεν τ$ν
σηµεριν$ν προηγµ1νην τεχνολογ)αν. \H JοXθεια τ6ς Aρχιεπισκοπ6ς JεJα)ως εIναι πολ,τιµος εBς τ8 πολ,πτυχον κα@ προJληµατικ8ν µ1γα θ1µα τ6ς Παιδε)ας τGν EµογενGν. \Aλλ4 µMνον µ+ λMγια δ+ν προ-γεται τ8 θ1µα αfτM. aIσως
κα@ κ-ποια Sλικ$ SποστXριξις πρ8ς τ4 Cλληνικ4 σχολεFα ν4 συντελ1σVη εBς τ$ν
διατXρησιν αfτGν κα@ ν4 Aποτρ1ψVη τ$ν διακοπXν των. M1χρι σXµερον ?λα
τ4 Rξοδα γι4 τ$ λειτουργ)α τGν CλληνικGν σχολε)ων τ4 Lπωµ)ζονται α] κοινMτητες, πολλα@ τGν Eπο)ων Aδυνατο;ν ν4 Aντεπεξ1λθουν εBς τ4 Rξοδα Cν8ς
Aποδοτικο; σχολε)ου. EIναι πικρα@ α] ρ)ζαι τ6ς Παιδε)ας, Aλλ4 γλυκ,τατοι
ο] καρπο) της.
aEχοµε προσ1τι Sποχρ1ωσιν κα@ καθ6κον ν4 κρατXσωµεν Aναµµ1νην τ$ν
δV>δα τGν Lφεστ)ων θεGν τ6ς Cλληνικ6ς γ6ς εBς τ4 π1ρατα τ6ς οBκουµ1νης. Aς
θυµηθGµεν λοιπ8ν τ8 χρ1ος µας αfτ8 µ+ τ4 λMγια το; Lθνικο; ποιητο;:
«Xρωστ_µε, κα* σ’ Wσους oρθαν, π;ρασαν.
Θ ’ρθονε, θ περ σουν.
KριτLς θ µ_ς δικ σουν οD 7γ;ννητοι,
οD νεκρο».

Θε<δωρος A. ΛRρας

IατρMς, ∆ιευθυντ$ς \Eλληνικο; Σχολε)ου
Tσ1ρρυ X)λ, N. Iερσ1η

H

KINHΣIΣ
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∆. κα@ A. ΦEPTH, “Historical Evolutions of Infrastucture: 15.000 Years
of History” (\Iστορικ+ς Lξελ)ξεις τ6ς Sποδοµ6ς: 15.000 Rτη ]στορ)ας)
ΠMσα λ-θη, παραλε)ψεις κα@ διαστρεJλPσεις Rχουν καταγραφ6 στ$ διεθν6 JιJλιογραφ)α Aναφορικ4 µ+ τ$ν ]στορ)α τ6ς AνθρωπMτητας; M+ µ)α τεκµηριωµ1νη
Lργασ)α δ,ο EµογενεFς µας, E ∆ηµXτρης κα@ Y aAννα Φ1ρτη, Lπιχειρο;ν ν4 AποκαταστXσουν Tρισµ1να Aπ’ αfτ4 σ+ µ)α χρηστικ$ κα@ συνοπτικ$ Rκδοση, µ+ τ)τλο
“Historical Evolutions of Infrastructure: 15.000 Years of History”, Y Eπο)α LκδMθηκε
στ$ N1α \YMρκη.
BασιζMµενοι στ$ν εfρε)α Rννοια τ6ς λ1ξεως «Oποδοµ%», ?πως τ$ν Eρ)ζει E Σωκρ-της, ο] δ,ο συγγραφεFς Lξερευνο;ν τ$ν ]στορικX της Aν-πτυξη µ+ Bδια)τερη Rµφαση στ$ν EπιστXµη κα@ τ$ν Tεχνολογ)α. Ξεκινο;ν Aπ8 τ$ν Προϊστορικ$ Lποχ$ (15.000
χρMνια πρ@ν τ8 παρMν) κα@ Aναφ1ρονται στοOς ΠροσωκρατικοOς χρMνους, στ$ν Lποχ$
το; Xρυσο; ABGνα, στ$ν Pωµαϊκ$ – \EλληνορρωµαϊκX, στ$ν Aναγ1ννηση, τ$ σ,γχρονη, γι4 ν4 προδιαγρ-ψουν τ1λος κα@ τ@ς AναµενMµενες Lξελ)ξεις στ8 µ1λλον. T8
JιJλ)ο παρουσι-ζει τ@ς Lξελ)ξεις σ+ τοµεFς ?πως Y Πολεοδοµ)α, Y AρχιτεκτονικX, Y
Φιλοσοφ)α, Y ΠολιτικX, τ8 EµπMριο, Y T1χνη, Y Aνθρωπολογ)α, τ4 Mαθηµατικ4
κ.ο.κ. Eνδεικτικ4 Aναφ1ρουµε τ@ς LπανορθPσεις σχετικ4 µ+ τ$ν προ1λευση τ6ς γλPσσας µας, τ$ν τεχνολογικ$ κα@ Lπιστηµονικ$ Aν-πτυξη τGν ΠροσωκρατικGν, τ4 δικαιPµατα τGν γυναικGν στ$ν Aρχα)α \Eλλ-δα (ΠυθαγMρας), τ$ν Lξ1λιξη το; AνθρPπου (Aρχ-νθρωπος τGν ΠετραλPνων) κ.ο.κ.

2Eκφρ-σεις τWς νεοελληνικWς στ@ Qρχα!α κε(µενα
Eqχα τ4ν τ,χη ν4 ξαναδιαJ-σω τ8 «ΣυµπMσιο» (Σ) κα@ τ8ν «ΦαFδρο» (Φ) το; Πλ-τωνος σ+ παλι4 Rκδοση (1) στ8ν κατ-λληλο χGρο - χρMνο - δι-θεση. \O ζωνταν8ς χαριτωµ1νος δι-λογος διανθ)ζεται Aπ8 κοιν1ς / καθηµεριν+ς Lκφρ-σεις, ποO χαρ)ζουν
AµεσMτητα κα@ κ-ποια θεατρικMτητα στ8 κε)µενο. EBδικPτερα Y Rκφραση «...τ@ @ τα!ς
θριξ(ν (τ4µνει)» (Σ. 190e) µο θ,µισε τ4 νεοελληνικ4 2κφραση «τκοψε στLν τρ(χα»
µL τ4ν rδια 2ννοια (= στ4ν Mντ;λεια). Tτε σκ;φθηκα, Wτι πιθαν.ν ν Oπ ρχουν κα*
kλλες τ;τοιες, κοινLς στ4ν νεοελληνικ4 κα* στ4ν 7ρχαα.
Tαυτχρονα θυµ%θηκα µα δι λεξη το καθηγητο I. Προµπον_ µL ττλο «KοινEς
Tκφρ-σεις στ@ nµηρικ@ jπη καH τ@ δηµοτικ@ τραγοRδια», ποP τ4ν τεκµηρωνε µL 20
παραδεγµατα. Λγου χ ριν π<ρε 7π. τ4ν QOδ,σσεια (ι 355): «∆<ς µοι jτι πρ<φρων
κα( µοι τε%ν ονοµα εdπE αVτ(κα νAν, να τοι δO ξε(νιον, gF κε σZ χα(ρgης» [nτοι σL µετ φρασ% µας: «Kι’ 7κµα δς µου πρθυµα κα* π;ς µου τ’ Xνοµ σου τ:ρα εGθ,ς, γι
ν σο δ:σω δ:ρηµα, ποP σP θ τ. χαρ<ς»]. Kα* Aρ<κε τ.ν 7ντστοιχο στχο σL δη▲
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Aπ1σπασε καλ+ς κριτικ+ς Aπ8 AµερικανοOς καθηγητ+ς κα@ τ8ν Aµερικανικ8 T,πο. \ΩστMσο Bδια)τερο Lνδιαφ1ρον εIχαν τ4 σχMλια τGν µεταπτυχιακGν φοιτητGν το;
Πανεπιστηµ)ου “Akron” το; Oχ-ιο: NEνας Lξ αfτGν, E Raymond P. Trivoli, σηµειPνει χαρακτηριστικ-: «Eqναι συναρπαστικ. ν 7νακαλ,πτcη Wτι R A ση τ<ς “Nευτ:νιας Mηχανικ<ς” Mτ;θη 7π. τ.ν QAριστοτ;λη». \O Heather T. See Lπισηµα)νει, ?τι
«τ. AιAλο δνει τ. κνητρο ν 7ναζητ%σcη κανε*ς τ4ν πραγµατικ4 Dστορα τ<ς Mξ;λιξης το 7νθρ:που. Πρ:τη προτεραιτητ µου, ν µελετ%σω Πυθαγρα».
«H σωστ4 διδασκαλα τ<ς Dστορας το 7νθρ:που κα* τ<ς 7ν πτυξ%ς του 7ποτελεN τ4ν πυξδα, ποP θ µ_ς καθοδηγ%σcη στ. µ;λλον», δηλPνει στ8ν «∆αυλM» E κ.
Φ1ρτης. «Kνητρο γι τ4ν Mργασα αGτ% µ_ς 2δωσαν τ λ θη ποP συναντοσα dς καθηγητ4ς στ4 διδακτ;α uλη τ3ν φοιτητ3ν. Πρωταρχικς µας στχος oταν R 7ποκατ σταση τ<ς 7λ%θειας 7ναφορικ µL τ4 συνεισφορ τ3ν 7ρχαων Eλλ%νων στ4ν
7ν πτυξη κα* Mξ;λιξη το 7νθρ:που». \O δρ. Φ1ρτης, πολιτικ8ς µηχανικMς, εIναι καθηγητ$ς το; Πανεπιστηµ)ου “Akron” στ8 Oχ-ιο. aEχει διατελ1σει σ,µJουλος στ$
NAΣA, στ$ Ford, στ$ General Motors, στ$ Boeing κ.A. \H κ. Φ1ρτη εIναι σ,µJουλος
µ-ρκετινγκ κα@ µ1λος τ6ς Aκαδηµ)ας EπιστηµGν τ6ς N1ας \YMρκης.
Iδια)τερο Lνδιαφ1ρον παρουσι-ζει τ8 τελευταFο κεφ-λαιο το; JιJλ)ου, στ8 EποFο
Aναφ1ρονται ο] AναµενMµενες Lξελ)ξεις στ8 κατPφλι τ6ς ν1ας χιλιετ)ας: «Στ. τ;λος
τ<ς τρτης δεκαετας το 21ου αI3να 7ναµ;νεται ν πραγµατοποιηθc< R 7ν;γερση
A σεως στ4 Σελ%νη κα* ν Mπιτευχθc< προσγεωση διαστηµοπλοου στ.ν tAρη. OD πιθαντητες ν δηµιουργηθον διαστηµικLς 7ποικες εqναι σηµαντικ;ς, Mνc3 R ταχ,τητα γι διαγαλαξιακ ταξδια 7ναµ;νεται ν πλησι σcη τ4ν ταχ,τητα το φωτς.
∆ιαστηµικ Mργοστ σια θ παρ γουν κα,σιµες uλες γι πυρηνικ4 σ,ντηξη, οD `ποNες
θ MγκλωAζωνται σL µικρLς γυ λινες σφαNρες µL Oδρογνο (internal confinement).
H κα,σιµη uλη το µ;λλοντος 7ναµ;νεται ν εqναι R “7ντι,λη” (antimatter)», συνοψ)ζει E κ. Φ1ρτης.

N-νσυ Mπ(σκα
µοτικ. τραγο,δι: «N@ ζ3σgης, καIαλ-ρη µου, γι@ π4ς µου τ’ νοµ- σου, καH χ-ρισµα
Iασιλικ% θ@ κ-νω τσ’ Qφεδιfς σου».
Στ4ν 2ρευν µας σL Mππεδο συντακτικο θ 7νακαλ,ψουµε Mκφρ σεις διαχρονικLς
κα* µ λιστα µνον Fλληνικ;ς, bς τ*ς νοµ σουµε «Fλληντροπες». 8Oπως γνωρζουµε, κ θε γλ3σσα χρησιµοποιεN µοναδικLς IδιωµατικLς Mκφρ σεις (7γγλισµο, γαλλισµο κλπ.). Mνο λοιπ.ν 7π. τ «Συµπσιο« κα* τν «ΦαNδρο» (2) εOρσκω χρησιµοποιο,µενες Mκφρ σεις στ νεοελληνικ (NE):
1. «Π<θεν,  ΓλαRκων;» (Σ. 172c).
(QAπ. πο σL φ;ρανε;) (Oποτιµ.).
2. «2AεH ]µοιος εq!» (173d).
(Π ντα 2τσι φ;ρεσαι).
3. «]τι... µα(νοµαι καH παραπα(ω» (173e).

– NE: «2Aπ% ποA ’σαι»;
– NE: «Π-ντα n kδιος εqσαι!»
– NE: «Eqµαι τρελλ%ς καH
παλαI<ς» (παλας < παλ σσω =
7ναταρ σσω/οµαι).
▲
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POMΠEPT MANTPAN, H Kαθηµεριν4 Zω4 στ4ν Kωνσταντινο,πολη τ.ν AI3να το Σουλεϊµν το Mεγαλοπρεπος
\O συγγραφ1ας (καθηγητ$ς στ8 πανεπιστXµιο τ6ς ΠροJηγκ)ας) Rχει κ,ριο θ1µα
Rρευνας τ$ν τουρκικ$ ]στορ)α. Παρ’ ?λ’ αfτ4 Y AντικειµενικMτητ- του κα@ Y µεθοδικMτητ- του τ8ν TδXγησαν στ$ν συγγραφ$ Cν8ς Lνδιαφ1ροντος JιJλ)ου, ποO Aνατρ1πει πολλ4 Aπ’ ?σα µ1χρι σXµερα Rχουµε συνηθ)σει ν4 διαJ-ζουµε. BεJα)ως στ8
πρ8ς κρ)σιν JιJλ)ο E συγγραφ1ας AσχολεFται µ+ τ8ν πι8 λαµπρ8 αBGνα τ6ς Oθωµανικ6ς Afτοκρατορ)ας, ποO τ8ν Lσφρ-γισε Y προσωπικMτητα το; Σουλεϊµ-ν. EIναι δ+
χαρακτηριστικM, ?τι τ8 προσων,µιο «Mεγαλοπρεπ%ς» το; τ8 Rδωσαν ο] NEλληνες
κα@ ο] EfρωπαFοι, LνVG ο] Tο;ρκοι τ8ν gνοµ-ζουν «Nοµοθ;τη». Aξιοσηµε)ωτον, ?τι
τ8ν 16ον αBGνα ο] σουλτ>νοι Rδωσαν στ$ν Kωνσταντινο,πολιν τ$ν παλαι4ν της αrγλη,
ποO ο] τελευταFοι αfτοκρ-τορες (ΠαλαιολMγοι) εIχαν φ1ρει σ’ Rσχατη κατ-πτωσιν.
N1α κτXρια Lκτ)σθησαν τ8ν 16ο αBGνα κα@ Sπερδεκαπλασ)ασαν τ8ν πληθυσµMν της,
πο,, ?ταν τ$ν κατ1λαJαν τ8 1453, µMλις ρ)θµει 70.000 κατο)κους. Kι αfτ$ν τ$ν µεταµMρφωσ)ν της σ+ µεγαλο,πολιν παρακολουθο;µε στ8 JιJλ)ο αfτ8 το; Mαντρ4ν σ+
µ)α θαυµ-σια µετ-φρασιν το; Γι-ννη Aγγ1λου.

2Aθαν-σιος KουκοI(στας

AΓΓEΛOΣ ΦOYPIΩTHΣ, Emπολις (446 - 411 π.X.)
\H τελευτα)α πνευµατικ$ προσφορ4 το; aAγγελου ΦουριPτη, πρ@ν φ,γVη γι4 τ8
Aγ,ριστο ταξ)δι, tταν Y µελ1τη του γι4 τ8ν AρχαFο κωµοδιογρ-φον E[πολιν, σ,γχρονον το; Aριστοφ-νους. T4 ?σα γνωρ)ζοµε περ@ το; EfπMλιδος, ποO 9λλωστε δ+ν
εIναι κα@ πολλ-, Lντα;θα συστηµατοποιο;νται, δι1ρχονται Aπ8 τ$ν J-σανον τ6ς Lξα-

4. «οkχεται Qποπτ-µενος» (183e).
5. «Ω’ γαθ4, ]ρα τ( ποιε!ς» (189).
6. «...τ@ @ τα!ς θριξHν (κπτει)» (190e).
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«χαιρ4τω δ3» (199).
«Eqεν δ3» (204c).
«KΩς jπος εdπε!ν» (209d).
«χετ’ Qπιmν» (220d).
«τουτH τ( ν;» (συν%χησις) (213b).
«οVκ Qφ4ξετα( µου τm χε!ρε» (214d).

13. «καH τ( δε! λ4γειν» (217c).
14. «τ( Tστι τ% πρfγµα;» (217c).
15. «Oqνος... καH πα(δων ν Qληθ3ς» (217e).

– NE: «ΦεRγει πετUντας».
– ΝΕ: «Καλ4 (µου), κο(τα τ(
κ-νεις» (τ:ρα)!
– NE: «τ% jκοψε / jκανε στLν
τρ(χα».
– NE: «χαιρ4τα το» (παρ τα το).
– NE: «aς εqναι λοιπ<ν» (2στω).
– NE: «ΠοZ λ4ει n λ<γος».
– NE: «πWγε ν@ φRγgη».
– NE: «τH εqν’ τοAτο;(!)»
– NE: «δEν γλυτUνω τ%
καταχ4ρισµα» / ξ,λο.
– NE: «καH τ( (πο) ν@ στ@ λ4ω!»
– NE: «ποA τ% π-ει τ% πρfγµα».
– NE: «2Aπ% παιδH κι’ Qπ% κρασH
▲
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ντλητικ6ς κριτικ6ς κα@ δ)δονται εBς τ8ν AναγνPστην Sπ8 µορφ$ν κατασταλ-γµατος
τ6ς οfσ)ας. BεJα)ως κι LδG, ?πως 9λλως τε κα@ εBς ?λα τ4 Rργα το; aAγγελου ΦουριPτη, E AναγνPστης πρ1πει ν4 εIναι LπαρκXς· ~τοι ν4 µ$ εIναι 9µοιρος παιδε)ας. Kα@
το;το, διMτι E συγγραφεOς θεωρεF δεδοµ1νη τ$ν γνGσιν τGν ]στορικGν γεγονMτων,
?πως κα@ τοOς πρωταγωνιστ-ς των οBκε)ους εBς τ8ν Aποδ1κτην το; πονXµατMς του.
∆ι’  κα@ 9ρχεται το; λMγου Aπ8 τ8 κρ)σιµον γι4 LκεFνον «δι4 τα;τα». EBς µ)αν LποχX, ?που συνυπ6ρξαν τρεFς µεγ-λοι κωµωδιογρ-φοι, E KρατFνος, E Aριστοφ-νης κα@
E E[πολις, εIναι ε[λογον ν4 διερευνGνται τ4 αrτια τ6ς Aναπτ,ξεως το; θεατρικο;
αfτο; εrδους, ?πως κα@ µοιρα)α εIναι Y µεταξ, των αBσθητικ$ κα@ θεµατολογικ$ σ,γκρισις. Afτ8 τ8 τραχO κα@ Lπ)µοχθον Rργον φ1ρει σ+ αrσιον π1ρας E µεταστ-ς, Aποδ)δων τ4 το; Kα)σαρος τVG Kα)σαρι. Aπ8 τ$ν θεµατολογ)α τGν κωµωδιGν, Aλλ4 κα@
γι4 λMγους προσωπικ6ς Aντιθ1σεως πρ8ς τ8ν Aριστοφ-νη, E E[πολις παρουσι-ζεται περισσMτερον εfπατρ)δης κα@ Sπ1ρµαχος τ6ς Aθηναϊκ6ς Yγεµον)ας. Xωρ@ς TστMσον αfτ8 ν4 το; Aπαγορε,Vη ν4 διακωµωδV6 τ4 κακGς κε)µενα τ6ς τGν Aθηνα)ων
πολιτε)ας Aλλ4 κα@ τοOς πολιτικο,ς της, ποO δ+ν εIναι πι4 τ)ποτε 9λλο παρ4 καρικατο;ρες τGν 9λλοτε πανελλXνιας Aλλ4 κα@ παγκMσµιας LµJελε)ας πολιτικGν AνδρGν,
ο] EποFοι Aγλ-ισαν τ$ν πMλιν. ΣαφGς πι8 Aγαπητ8ς Aπ8 τ8ν Aριστοφ-νη E E[πολ)ς Rµεινε γι4 τοOς Lπιγενοµ1νους µι4 Aγαθ$ Aν-µνησις, rσως διMτι τ4 γραπτ- του δ+ν
Aφ)σταντο τGν πρ-ξεPν του. Πρ@ν κλε)σωµε τ8 παρ8ν σηµε)ωµα, θ4 ~θελα ν4 AναφερθG κα@ εBς τ8ν πρMλογον το; «EfπMλιδος», ?που E T-κης Bαλ1ρης παρουσι-ζει
π1ραν Aπ8 τ8ν CλληνοκεντρικPτατον κα@ Aκ1ραιον Lρευνητ$ν aAγγελον ΦουριPτην
κα@ µι4 σειρ4ν Aπ8 δυσο)ωνες πνευµατικ+ς σκ1ψεις, ο] EποFες δυστυχGς Lπαληθε,ονται καθηµερινGς. Eν κατακλεFδι E «E[πολις» το; µακαρ)τη πι4 aAγγελου ΦουριPτη µ>ς µαθα)νει πολλ-, J-ζοντας τ8 µυαλM µας ν4 κ-νVη τοOς Aπαρα)τητους ]στορικοOς συνειρµο,ς.

ΓιOργος Πετρ<πουλος

µαθα(νεις τLν Qλ3θεια».
– NE: «π-νω στ% λ<γο /
κουI4ντα».
17. «τ( σοι φα(νεται;» (Φ 234d).
– NE: «T( / πOς σοA φα(νεται;».
18. «ΠαAσαι πρ<ς µε καλλωπιζ<µενος» (236d).– NE: «Π-ψε ν@ µοA κουνι4σαι».
19. «oν gς ς εq, λ4γε... θαρρOν» (243e).
– ΝE: «oν εqσαι αVτ%ς ποZ εqσαι,
λ4γε θαρρετ-».
16. «µεταξZ τOν λ<γων» («ΦαNδρος») (230).

AGτ σL πρ:τη 7ν γνωση. BεAαως τ κεµενα Aρθουν 7π. φρ σεις καθηµερινLς
λ.χ. «φερ’ εdπε!ν» (` M. Tριανταφυλλδης τ*ς νοµ ζει «7πολιθ:µατα»).
H γλ3σσα µας, Wσοι νµοι κα* ν τ4ν περιορσουν σL ερος, π ντα θ Oπ ρχcη µ;σα µας σν σ,νολο κα* 2τσι θ Mκφρ ζεται.

K. Kαρµιρ-ντζος
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