ΣTO TEYXOΣ AYTO:
Mηνια!ο Περιοδικ'

Kυδαθηνα*ων 29, Πλ/κα
105 58 4Aθ5να.
Tηλ6φωνα: 3223957, 9841655.
Tηλεοµοι>τυπος: 3314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
Hλεκτρονικ$ Aλληλογραφ)α:
davlos@otenet.gr
•
TB Γραφε!α τοC «∆» λειτουργοCν
πρωινEς Fρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν/ (καH Σ/IIατο).
•
KIδρυτLς-4Iδιοκτ5της4Eκδ>της-∆ιευθυντ5ς:
∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
4Aχιλλ6ως - MουσOν 51
Παλαι' Φ/ληρο.
•
Παραγωγ5:
PRESS LINE
M/γερ 11, 4Aθ5να, τηλ.: 5225.479.
•
• Tιµ5 QντιτRπου: 1.500 δρχ.
• ∆ωδεκ/µηνη συνδροµ5: 14.000 δρχ.
• 4OργανισµOν κ.λπ.: 20.000 δρχ.
• ΦοιτητOν: 10.000 δρχ.
• 4EξωτερικοC: 80 δολλ. HΠA.
• KH συνδροµL καταI/λλεται
κατB τLν Tγγραφ5.
• KH συνδροµL QνανεUνεται
αVτοµ/τως µετB τLν λ5ξη τοC
12µ5νου. ∆ιακοπL τWς συνδροµWς
γ*νεται µ>νον κατ>πιν
τηλεφων5µατος τοC Tνδιαφεροµ6νου.
•
∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI
•
TB χειρ>γραφα δEν Tπιστρ6φονται.
•
XOλες οY συνεργασ*ες καH τB
ταχυδροµικB TµI/σµατα στL διεRθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, MουσOν 51
175 62, Π. Φ/ληρο, 4Aθ5να.
•
ΠαρακαλοCνται οY συνδροµητEς
ποZ Qλλ/ζουν διεRθυνση, νB τ'
γνωστοποιοCν στ' περιοδικ>.
•
4AπαγορεRεται \ Tν ]λ^ω _ Tν µ6ρει
Qναδηµοσ*ευση _ Qναµετ/δοση
καθ’ οYονδ5ποτε τρ>πον
δηµοσιευµ/των τοC «∆αυλοC»
χωρHς τLν γραπτL aδεια τοC Tκδ>τη.

ΣEΛIΣ 13792:
Στ γλσσα τν συµ λων

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 13713:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
∆ρ. NORS S. JOSEPHSON, A. ΛAΓOY∆AKHΣ, ∆. IΩANNI∆HΣ,
AXIΛ. TAΓAPHΣ, Γ. XATZHΣTAYPI∆HΣ, ∆. KPONI∆HΣ, K.
AΘHNAIOΣ, M. OIKONOMAKOY.
ΣEΛIΣ 13793:
∆ιλογος γι τ !Aσκληπιε&α
K. XATZHΣTAYPOY - K. KAPMIPANTZOΣ
ΣEΛIΣ 13801:
T τρ(α µηδενικ
AΘ. KOYKOBIΣTAΣ
ΣEΛIΣ 13804:
*O µιστεχνος καπηλε,εται τν T-χνη
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 13807:
.Eκθεση 0ξοχης 2λληνικ3ς T-χνης στ4 Mναχο
NIK. ΣT. AΣΠIΩTHΣ
ΣEΛIΣ 13813:
Kορυφα&ος Kιν-ζος 9καδηµαϊκ4ς θεωρε&
τν 2λληνικ φιλοσοφ(α 9ν;τερη τ3ς κινεζικ3ς
NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 13817:
*H διεθνς φρση «Kνκς =µ π ξ»
ANTΩNHΣ Θ. BAΣIΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 13825:
*H « α ο,ρα» περ? καταγωγ3ς τν *Eλλ@νων,
B Mπερνλ, C Λ-φκο ιτς κα? B Kων. TσουκαλEς
«Π. KENTPΩOΣ» - IAΣΩN TEΓOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 13829:
T4 Πατριαρχε&ο «Fκπαραθ,ρωσε»
τ4ν Σπυρ(δωνα γι «2λληνοπρ-πεια»
AΘANAΣIOΣ TPIBΩNIANOΣ
ΣEΛIΣ 13837:
OG µ,θοι κα? οG σκοπιµτητες
γ,ρω 9π4 τν πτ;ση τ3ς Πλεως
AΘAN. KOYKOBIΣTAΣ
ΣEΛIΣ 13843:
*H EHρ;πη τν παναρχα(ων *Eλλ@νων
MAPIOΣ ∆HMOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 13851:
Xαρακτηρισµο? τοJ «B@µατος»
γι τοLς πανεπιστηµιακοLς
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 13852:
*O σαδοµαζοχισµ4ς τ3ς ∆,ναµης
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 13855:
*O προεπαναστατικ4ς 2λληνικ4ς τ,πος στν EHρ;πη (γ)
∆HM. Γ. ΠAΠAΪΩANNOY
ΣEΛIΣ 13861
*H 9ξιοπιστ(α τν πληροφοριν γι τ Γ-ννηση τοJ !IησοJ
E. ATTABYPIOΣ
ΣEΛIΣ 13861:
OG Fκλε(ψεις κα? C χρονολγηση τ3ς Γ-ννησης
B.Σ. NIKOΛTΣHΣ
ΣEΛIΣ 13865:
M(α πρταση γι τν τριχοτµηση τ3ς γων(ας
K. ΣAMΠATAKAKHΣ
ΣEΛIΣ 13867:
!Eξουσιασµ4ς κα? πορνε(α
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ
AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 13805 • O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 13836
• O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 13842 • OI ΓENNHTOPEΣ
TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ. 13853 • H KINHΣIΣ TΩN
I∆EΩN: σελ. 13867
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ΣτL γλOσσα τOν συµI>λων
Στν χωρ?ς «χρονικ» 9ρχ κα? χωρ?ς «χρονικ4» τ-λος, 9λλ µP πολλPς RντολογικPς 9ρχPς κα? πολλ Rντολογικ τ-λη, πορε(α τ3ς 9νθρωπτητος C Rδ,σσεια τ3ς (9τοµικ3ς κα? Bµαδικ3ς) ψυχ3ς τν συν-δεσε Sλλοτε πι4 στεν κι Sλλοτε πι4 χαλαρ µP τ4ν Rµφλιο λρο της,
ποL τν 2ν;νει µP τ4 Σ,µπαν. Ψυχ3ς πε(ρατα UVν οHκ Wν εXρ@σοιο,
Yπως δPν µπορε&ς, Yσο κι Wν προχωρ@σZης, ν ρZ3ς τ π-ρατα τοJ Σ,µπαντος, τοJ 9-πε(ρου. !Aµφ(δροµα λοιπ4ν C ψυχ κιν@θηκε πντοτε πρ4ς τ µ-σα της κα? πρ4ς τ 0ξω της, γι ν ρZ3 τν παλ(νδροµον
[ρµον(ην.
*H διαταραχ τ3ς Fποχ3ς µας ε\ναι 9κρι ς 9ποτ-λεσµα τ3ς 9ναστολ3ς τ3ς κιν@σεως αHτ3ς, κιν@σεως στν Bπο(α Bδ4ς Sνω κτω µ(α
κα? ]υτ@, κα? τ3ς Fκτροπ3ς πρ4ς τ4 9δι-ξοδο τ3ς Sτης κα? τ3ς ^ ρεως, Fκτροπ3ς τ3ς δυσαρµον(ας, Yπου C Rδ,σσεια δPν 0χει ο_τε Σκ,λλες κα? Xαρ, δεις, ο_τε Yµως κα? !Iθκες. T4 Rδυσσεϊκ4 στοιχε&ο Fξατµ(σθηκε, C ν-µεσις, γ-ννηµα τ3ς ^ ρεως, 9δυσ;πητη Xποδ,εται τ4ν
ρλο της κα? δραµατουργε& τ δειν.
*H στατικ κατσταση, 9φ,σικη διλειψη τοJ ρ-οντος Σ,µπαντος,
Fµφανιζµενη µP τ?ς 9πα(σιες µορφ-ς τοJ ∆γµατος, τοJ !EξουσιασµοJ, τ3ς Θεοκρατ(ας, τοJ !Aλγου, κοχλζει µ-σα στ4ν 9δι-ξοδο λ-ητ της. Kσµον τνδε οHδε?ς θεν Fπο(ησεν, 9λλ τ4ν !Oδυσσ-α
τν κατ- ασαν στ4ν aAδη, Yπου αHτοσπαταλι-ται συναγελαζµενος
µP σκιPς - φαντσµατα. AG ψυχα? Yµως Rσµνται καθ’ aAδην κα?
9κτ&νες εUσ λλουν 9π4 τν εcσοδο τοJ K-ρ ερου, µP πηγ τοJ φωτς τους ποL Fκπ-µπει 9π4 πολL µακρυ, 9π4 τ4 Πρ(ν. AHτ4 τ4 Πρ?ν
ξυπνdE τ νοσταλγ(α τοJ M-λλοντος, τ3ς !Iθκης, Fκδι;κει τ λ@θη
κα? πλ-κει τ ροδπεπλ του eς fVς 2λληνικ@.
∆Pν 0χει µ-λλον C 9νθρωπτητα χωρ?ς µι 9φ,πνιση αHγιν@. *H παραµον στ4ν aAδη, C κατασκευ 2ν4ς ν-ου Mεσα(ωνα τοJ !EξουσιασµοJ, C 9φασ(α τοJ !Aλγου, C κωµατ;δης ψυχοτρπος κατσταση
τοJ !AνατολισµοJ 9κολουθοJνται 9π4 τ4 σκ(ρτηµα τ3ς παλιντρπου
[ρµον(ης. MP Σκ,λλες κα? Xαρ, δεις 9λλ κα? µP Cλιχαρες 2λληνικPς !Iθκες ε\ναι γεµEτα τ 2πµενα χρνια, ποL BδηγοJν στ µνη
δι-ξοδο. Kα? C κατατοµ τ3ς 2λληνικ3ς διεξδου gδη διαγρφεται
Fναρµνια κα? Bλοζ;ντανη στ4ν πρωιν4 hλιο τοJ Λγου.
∆.I.Λ.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
KO καθηγητLς τWς XαϊδελI6ργης N. Σ. Γι>ζεφσον
µιλd γιB τHς eρευν6ς του στ'ν Efρηνικ' 4Ωκεαν'
Aγαπητ+ κ,ριε Λ-µπρου,
Σ1ς ε3χαριστ6 πολ,, πο7 δηµοσιε,σατε τ9 :ρθρα πο7 <φορο=ν στ> γλωσσολογικA µου Bργο. M+ χαροποιεD Eδια)τερα τ> γεγον>ς Fτι σGµερα οH IEλληνες
<ναγν6στες κατανοο=ν πληρJστερα τ9 πολιτιστικ9 Kπιτε,γµατα τ6ν KνδAξων
προγAνων τους, τ9 MποDα KπηρJασαν το7ς προγενJστερους τ6ν NIνκα <ρχα)ους
πολιτισµο7ς το= Περο= καP τQς BολιS)ας καθTς καP α3τ>ν τQς NGσου το= Π-σχα.
VH N-νσυ Mπ)σκα µο= πρAτεινε ν9 σ1ς <ποστε)λω τ> νJο µου SιSλ)ο, τ> MποDο
καP σ1ς Kσωκλε)ω µ+ τ$ν παρο=σα KπιστολG. Θ9 χαιρAµουν EδιαιτJρως, K9ν τ>
σχολι-ζατε στ> περιοδικA σας.
T> νJο µου γερµανAγλωσσο SιSλ)ο εYναι κατ9 πολ7 διευρυµJνο σ+ σχJση µ+ τ>
πρ6το µου <γγλAγλωσσο SιSλ)ο το= 1987. Πολλ+ς νJες πληροφορ)ες Bχουν Bλθει
στ> φ6ς, συµπεριλαµSανοµJνων καP στοιχε)ων πο7 <φορο=ν σ+ µον-δες µετρGσεως καP µουσικ+ς Zκτ-Sες. NEχω Kπ)σης συµπεριλ-Sει κεφ-λαια σχετικ9 µ+ τ$ν
Bνδυση, τ$ν ναυπηγ)α καP πιθαν+ς ναυσιπλοϊκ+ς Mδο,ς.
E3χαριστ6 καP π-λι γι9 τ$ν δηµοσιοπο)ηση το= Bργου µου, πο7 π-ντοτε τ> θε-

∆ι/λογος γιB τLν fατρικL τOν 4Aσκληπιε*ων
1. KH aποψη τWς κατεστηµ6νης fατρικWς «φιλοσοφ*ας»
!AγαπητP κ. Λµπρου,
!Aναγν;σας τ4 Sρθρο µP τ(τλο «T !Aσκληπιε&α» τοJ Xπ’ 9ριθ. 216 τε,χους τοJ ∆εκεµ ρ(ου 1999 0χω ν παρατηρ@σω τ 9κλουθα:
α) T4 δηµοσ(ευµα ε\ναι 9ντιεπιστηµονικ4 κα? καταλ@γει σP αHθα(ρετα συµπερσµατα.
) *H σ,γχρονη Uατρικ ε\ναι 2λληνογενς κα? τ4 θρο τ3ς µεθοδολογ(ας της 9λλ
κα? τ3ς δεοντολογ(ας της 9ποτελε& C διδασκαλ(α τοJ *Iπποκρτους. !Aκµη κα? C σ,γχρονη Bρολογ(α ε\ναι στν 2λληνικ γλσσα, διτι κθε Uατρικ nννοια ταυτ(ζεται
9πλυτα µP τ4ν τρπο ποL 9ποδ(δεται στν γλσσα τοJ !AσκληπιοJ κα? τοJ *Iπποκρτους.
γ) !Eπειδ στ4 δηµοσιευθPν κε(µενο γ(νονται 9ναφορPς «περ? fθικ3ς», θ πρ-πει ν
τονισθZ3 τ4 γεγον4ς Yτι C τρ-χουσα fθικ κα? δεοντολογ(α τ3ς Uατρικ3ς παγκοσµ(ως
στηρ(ζονται στ4ν περ(φηµο aOρκο τοJ !Iπποκρτους. T4 «hφελ6ειν, µL Iλ/πτειν» 9πο▲
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ωρο=σα µ)α µικρ$ συµSολ$ στ>ν <ξιοθα,µαστο VEλληνικ> ΠολιτισµA, τ>ν MποDο
KσεDς καP KγT <γαπ1µε Kκ SαθJων.
M+ Kγκ-ρδιους χαιρετισµο7ς
∆ρ. Nors S. Josephson
N`υσταντ, Γερµαν)α

Σηµε(ωση «∆αυλοJ»: Bλ-πετε «∆αυλν», τε,χη 169 κα? 170: «OG κτοικοι τν νησιν τοJ EUρηνικοJ µιλοJν 9ρχα&α 2λληνικ»· κα? τεJχος 214: «*O καθηγητς Γιζεφσον µιλE γι τν 9ρχαιοελληνικ@ γλσσα τν Uθαγενν τοJ EUρηνικοJ» (συν-ντευξ@ του πρ4ς τ4ν «∆αυλ»).

KO µητροπολ*της N. ΣµRρνης Qπουσι/ζει Qπ' Tπ6τειο καταστροφWς τWς ΣµRρνης
Φ)λοι κ,ριοι το= «∆αυλο=»,
NEχω τ$ν τιµ$ν ν9 εYµαι συνδροµητGς σας
<π> Kτ6ν καP ν9 συµφων6 µ+ τPς <πAψεις σας
γι9 τ> <ρχαDο VEλληνικ> Πνε=µα.
NIσως M δικAς µας <ρχιεπ)σκοπος, M τωρινAς, ν9 εYναι καλ,τερος <π> το7ς προηγο,µενους <λλ9 _σως µAνο στ9 λAγια. Kι α3τ>
KπιSεSαι`θηκε µ+ το7ς σεισµο7ς το= ΣεπτεµSρ)ου, διAτι, Kνa6 b Eκκλησ)α θ9 µπορο=σε ξοδε,οντας λ)γα <π> τ$ν τερ-στια
περιουσ)α της ν9 <νακουφ)σcη το7ς σεισµοπαθεDς, χαρ)ζοντ-ς τους dνα οEκAπεδο στ>ν
καθJνα <π> τPς τερ-στιες Kκτ-σεις τQς

AττικQς, πο7 M Oργανισµ>ς ∆ιαχειρ)σεως
τQς EκκλησιαστικQς Περιουσ)ας (O∆EΠ)
Bχει fς Eδιοκτησ)α του, γι9 ν9 χτ)σουν dνα
σπ)τι, περιωρ)στηκε ν9 εEσφJρcη κ-τι <π> τ9
ξJνα, α3τ9 πο7 εEσJπραξε <π> το7ς δ)σκους
καP τPς θαυµατουργικ+ς εEκAνες πο7 περιJφερε «ΓIA TOYΣ ΣEIΣMOΠΛHKTOYΣ».
Eν π-σcη περιπτ`σει σ1ς περν-ω dνα
«φ-ξ» µ+ µ)α KπιστολG µου, πο7 hδη Bστειλα στ>ν µητροπολ)τη N. Σµ,ρνης καθTς καP
στ>ν <ρχιεπ)σκοπο, χωρPς ν9 λ-Sω <π-ντηση, κα), iν νοµ)ζετε, δηµοσιε,στε τη στ$
στGλη τ6ν <ναγνωστ6ν.

«Πρ4ς τν AHτοJ Σε ασµιτητα τ4ν Mητροπολ(τη N-ας Σµ,ρνης.
Σε ασµιτατε, MP Yλο τ4ν σε ασµ4 ποL τρ-φω πρ4ς τ4 9ξ(ωµ σας, Fπιτρ-ψτε µου

τελε& τν ση τ3ς Uατρικ3ς πρακτικ3ς παγκοσµ(ως. !Aλλ τ4 γεγον4ς Yτι Fπ? χιλιετ(ες
Yλοι οG Uατρο? ποL διδσκονται τν *Iπποκρατικ Uατρικ Rµν,ουν εUς τ4ν !Aπλλωνα
πρ-πει ν 9ποτρ-πZη 9π4 τ?ς παραδοξολογ(ες τοJ δηµοσιευθ-ντος κειµ-νου κα? ν προτρ-πZη εUς τ4ν σε ασµ4 τ3ς Uατρικ3ς κα? τν θεραπντων της.
δ) Στ4 σχολιαζµενο κε(µενο 9ναφ-ρεται, Yτι σχεδ4ν τ πντα 9γνοοJνται σ@µερα
eς πρ4ς τ4ν τρπο 9σκ@σεως τ3ς Uατρικ3ς στ !Aσκληπιε&α. Παρ ταJτα Xπρχουν τ
«aAπαντα» τοJ *Iπποκρτους, στ Bπο&α δ,ναται ν 9νατρ-ξZη πEς Fνδιαφερµενος
κα? ν 9ντλ@σZη χρ@σιµες πληροφορ(ες.
ε) T4 9ναφερµενο Yτι Xπρχει µνον τεχνολογικ προδος κα? δ τ3ς χειρουργικ3ς
ε\ναι 9νακρι -ς. *Yπρχουν σο αρPς προδοι κα? Fξελ(ξεις σP Yλους τοLς τοµε&ς τ3ς Uατρικ3ς, τοLς Bπο(ους B συγγραφεLς τοJ Sρθρου 9γνοε&.
στ) OG Fπικρ(σεις κατ τν συγχρνων θεραπευτικν µεθδων δυστυχς λπτουν
τ4 κοιν. Σκεφθ3τε nνα πσχοντα 9π4 φυµατ(ωση ν µν δ-χεται ν λ Zη τν θεραπε(α, διτι τ χορηγο,µενα φρµακα ε\ναι χηµειοθεραπευτικ. Συν-πεια αHτοJ θ
ε\ναι B θνατος τοJ 9σθενοJς. Πρ-πει λοιπ4ν ν FπισηµανθZ3 B κ(νδυνος ποL δηµιουργε&ται σP πσχοντες 9π4 σο αρ νοσ@µατα.
▲
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ν σEς 9πευθ,νω τν κτωθι Fπιστολ@: XθPς ∆ευτ-ρα 20 Σεπτεµ ρ(ου 1999, eς
καλς γνωρ(ζετε δεδοµ-νου Yτι προσκληθ@κατε 9π4 τν «*Eστ(α N-ας Σµ,ρνης»,
τ3ς Bπο(ας 0χω τν τιµ ν ε\µαι µ-λος, 2ωρτζαµε τ 77 χρνια 9π4 τν Mικρασιατικ καταστροφ@. !Eπ(σης γνωρ(ζετε πολL καλς, Yτι στν 2ορτ ε\χε προσκληθ3 κα? B 9ρχιεπ(σκοπος !Aθηνν κα? πσης *Eλλδος κ. Xριστδουλος. Mετ
δυσαρ-στου Fκπλ@ξεως, hτις µετε λ@θη σP Rργ@, διαπιστ;σαµε Yτι C Mητρπολη
N-ας Σµ,ρνης AΠOYΣIAZE EΠI∆EIKTIKΩΣ.
Kα? F ν µPν 9πουσιζατε Fσε&ς προσωπικς, θ µποροJσε ν 9ποδοθZ3 C 9πουσ(α σP
9νωτ-ρα (α, 9σθ-νεια κ.λπ. T4 γεγον4ς Yµως Yτι δPν Fπιτρ-ψατε ν παραστZ3 ο_τε κ ν
nνας [πλ4ς Gερε,ς, γι ν σEς Fκπροσωπ@σZη κα? ν σEς δικαιολογ@σZη, µEς Sγει 9 (αστα στ4 συµπ-ρασµα Yτι Fνεργ@σατε σκοπ(µως: [...] MP τν παρλειψ@ σας αHτ Yµως
θ-σατε σP δυσχερ-στατη θ-ση τν *Eστ(α N-ας Σµ,ρνης, ποL σEς προσκλεσε.
T4 ν µν σEς 9γγ(ζZη τ4 Bλοκα,τωµα τοJ 1922 – γιατ? 0τσι 9ποδε(ξατε – ε\ναι δικ@ σας Fπιλογ@. T4 ν προσ λλετε Yµως τν κεφαλ τ3ς !Eκκλησ(ας µας, 0στω κα?
Wν διαφων3τε µP τ?ς µεθδους της, αHτ4 τ4 δικα(ωµα δPν σEς τ4 παραχωροJµε[...].

4AντUνιος Λαγουδ/κης

Bιοµ@χανος - πλοιοκτ@της - εUσαγωγPας
!Aκτ Mιαο,λη, ΠειραιEς».

KH χρονολ>γηση τοC millennium καH \... συντ6λεια τοC K>σµου
K,ριε διευθυντ-,
Στ> :ρθρο του «*O Xριστ4ς γενν@θηκε τ4
6 π.X.» M κ. KουτρουSJλης δJχεται τ$ν
nπαρξι Bτους MH∆EN µεταξ7 τ6ν Kτ6ν 1 π.X.

καP 1 µ.X. Eξ Fσων Fµως γνωρ)ζω, τ> Bτος 1
µ.X. διαδJχεται τ> 1 π.X. χωρPς Bτος MH∆EN
KνδιαµJσως. A3τ> Zφε)λεται πιθαν6ς στ> Fτι
κατ9 τ>ν 6ο p 8ο αE6να πο7 Kθεσπ)σθη τ> Kν

ζ) Στ4 τ-λος προτε(νεται C «καταφυγ» στ?ς λεγµενες «FναλλακτικPς» µορφPς τ3ς
Uατρικ3ς. ∆υστυχς αHτPς οHδεµ(α σχ-σιν 0χουν µP τν 2λληνικ σκ-ψη κα? φιλοσοφ(α.
η) «...µ-χρις Xποδηµτων, t υρσοδ-ψα!».
MP Fκτ(µηση
Kωνσταντ!νος 4Aλ. XατζησταRρου
Πνευµονολγος, !Aναπληρωτς Kαθηγητς !EθνικοJ
κα? KαποδιστριακοJ Πανεπιστηµ(ου !Aθηνν

2. KH Qπ/ντηση τοC κ. K. Kαρµιρ/ντζου
K,ριε Λµπρου,
Mετ 9π4 κθε δηµοσ(ευση Sρθρου µου περιµ-νω τν παρ-µ αση τν 9ναγνωστν
εcτε προσθετντων στοιχε&α εcτε 9ναιρο,ντων µP στοιχε&α τ?ς θ-σεις µου. ∆ια ζοντας
τν Fπιστολ τοJ καθηγητ3 K. Xατζηστα,ρου γι τ !Aσκληπιε&α («∆αυλς», τ. 216)
δPν ρ3κα τ(ποτε 9π’ αHτ. !Aντ’ αHτοJ [πλE eς «9ντιεπιστηµονικ4» τ4 πετE στ4ν κλαθο. .Iσως τ4 δι ασε Fπιτροχδην, γιατ? προτε(νει τν iλληνογ6νεια τ3ς σ,γχρονης
▲
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Eσχ7ι bµερολογιακ> σ,στηµα π.X./µ.X., δ+ν
Kθεωρο=σαν τ> µηδ+ν <ριθµ> κι οtτε διJθεταν :λλωστε ψηφ)ο «µηδ+ν» τAσον οH uωµαϊκοP Fσον καP οH vλληνικοP <ριθµο), πο7
wσαν τAτε Kν χρGσει. VH µετ9 Xριστ>ν <ρ)θµησις <ρχ)ζει τ$ν 1η Iανουαρ)ου το= Bτους
1 µ.X., b Mπο)α wτο κατ9 το7ς θεσπ)σαντας
τ> σ,στηµα π.X./µ.X. b bµJρα τQς περιτοµQς
το= Iησο=. ∆εδοµJνου δ+ Fτι δ+ν προηγεDται
Bτος MH∆EN συν-γεται Fτι M Iησο=ς KγεννGθη κατ’ α3το7ς τ$ν 25η ∆εκεµSρ)ου το= 1
π.X. OH bµεροµην)ες rστAσο α3τ+ς εYναι
:κρως <µφισSητGσιµες, Fπως τ> <ποδεικν,ει καP M <ρθρογρ-φος σας, καP θ9 πρJπει
συνεπ6ς ν9 θεωρο=νται συµSατικ+ς καP yχι
HστορικJς.

VH <πουσ)α Bτους MH∆EN προκαλεD σ+
πολλο7ς σ,γχυσιν rς πρ>ς τ$ν Bναρξιν τ6ν
αE`νων καP τ6ν χιλιετι6ν. Πρ> Zλ)γων
bµερ6ν vωρτ-σθη b Bναρξις τQς τρ)της
µετ9 Xριστ>ν χιλιετ)ας, Kνa6 δι’ Fσους Bχουν
τ$ yρεξι ν9 χρησιµοποιGσουν στοιχει`δεις
µαθηµατικ+ς γν`σεις α3τ$ θ9 <ρχ)σcη τ$ν 11-2001. T> θJµα rστAσο α3τ> δ+ν Bχει µAνον
θεωρητικ$ – µαθηµατικ$ – σηµασ)α. ΠJραν τ6ν τεραστ)ων Kµπορικ6ν κερδ6ν Kκ
τ6ν vορτ6ν qπ-ρχουν καP πολλοP πο7 <γωνιο=ν, πAτε θ9 KπJλθcη b Kξ <ποκαλ,ψεως
<ναµενAµενη συντJλεια το= κAσµου!..
Mετ9 τιµQς
∆ηµοσθ6νης 4Iωανν*δης
NJα M-κρη

KH Tπ*θεση τοC 4AφροεIραϊσµοC κατB τοC KEλληνισµοC
K,ριε διευθυντ-,
Mεσο=ντος το= 20ο= αE6νος Kξαπελ,θη
«πυρηνικ>ς π,ραυλος» κατ9 το= VEλληνισµο=, συγκεκριµJνως κατ9 το= AρχαιοEλληνικο= Πολιτισµο=, κυρ)ας πηγQς το=
<ν9 τ$ν ΓQν συγχρAνου, µ+ BµSληµα Fτι:
«OH AρχαDοι IEλληνες Kδηµιο,ργησαν τ>ν
πολιτισµ>ν των <ντιγρ-φοντες τ>ν AEγυ-

πτιακ>ν τοιο=τον».
EπP πολλ9 Bτη (qπ+ρ τ>ν αE6να) αH Bρευναι τ6ν αEγυπτιολAγων qπQρξαν :καρποι
rς πρ>ς α3τA. Ποι-ν αEγυπτιακ$ν <ν,παρκτον σοφ)αν Bκλεψαν τAτε οH IEλληνες;
Iσχυρ)ζονται οH <φροκεντρισταP (ZπαδοP
το= Tζα)ηµς καP τQς θεωρ)ας Fτι M σ,γχρονος πολιτισµ>ς πηγ-ζει <π> τ$ν Aφρικ$ν)

Uατρικ3ς, σ ν τχα Fµε&ς ν 9ποδεικν,ουµε Yτι B !Aσκληπι4ς κα? B !Aπλλων zσαν
9λλοδαπο(!
Στ4 κεφ. «!Hθικ» τ4 Sρθρο 9ναφ-ρεται σαφ-στατα στ?ς 9ρχPς τ3ς 2λληνικ3ς fθικ3ς
κα? {χι στ4 ethics (π.χ. medical ethics), δεοντολογ*α ποL 9ντελ@φθZη B Fπιστολογρφος.
MEς µπλ-ξανε οG !Aγγλοσξονες.
T4 θ-µα τοJ Sρθρου ε\ναι τ !Aσκληπιε&α (Gδρ,θηκαν 9π4 τ4ν !Aσκληπι4 περ? τ4 1400
π.X. | 3.100, µετ τν !Aργοναυτικ Fκστρατε(α) κα? {χι B *Iπποκρτης (zταν µεταγεν-στερος: 4ος αU.). Παρεµπιπτντως τ «Περ? χυµν» ε\ναι C ασικ 9ρχ τοJ *Iπποκρτη («Περ? τ-χνης», «Περ? 9ερ(ων» κα? EUσαγωγ, Fκδ. Ππυρος), ποL προϋπ3ρχε
ε α(ως το,του (Στρατ3ς, «∆», τ. 210).
*H «Fλσσων χειρουργικ» (στ4 Sρθρο: σ. 13633) 9παιτε& Xψηλτατη τεχνικ κα?
9κρι -στατα Fργαλε&α, ποL 9νακλυψε C 9ρχαιολογικ σκαπνη. Γενικ τ4ν Fπιστολογρφο δPν τ4ν Fνδιαφ-ρει, Wν κα? πς 9σκε&το C ψυχοσωµατικ Uατρικ στ A. AHτ4
ποL τ4ν Fν;χλησε ε\ναι C Xποτιθ-µενη «διαφ@µιση» 9π4 µ-να τ3ς Fναλλακτικ3ς Uατρικ3ς κα? τ3ς κριτικ3ς Fπ? τ3ς φαρµακολαγνε(ας. T δ,ο θ-µατα ε\ναι 9νεξντλητα
παρ τοLς χιλιδες τµους ποL 0χουν γραφ3. *Aπλς Fπισηµα(νουµε τν στατιστικ
▲
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Fτι οH IEλληνες <ντJγραψαν καP τ9ς θρησκευτικ9ς λειτουργ)ας τ6ν AEγυπτ)ων, αH
MποDαι, καP α3τα), δ+ν Mµοι-ζουν µ+ τ9ς
vλληνικ-ς, κατ9 ρωµαϊκ9ς καταγραφ-ς.
AH προσπ-θειαι τ6ν <φροκεντριστ6ν
προJκυψαν – rς λJγουν οH σχετικοP µελετηταP το= φαινοµJνου – <π> <ντ)δρασιν
τ6ν εEς HΠA <πογAνων τ6ν µα,ρων τQς
AφρικQς, οH MποDοι Bζων qπ> Kσχ-την περιφρAνησιν <π> το7ς λευκο,ς, |στε ν9 παρουσι-σουν περιφανQ πολιτιστικ$ν προγονικGν των Hστορ)αν µ+ λαµπρ>ν πολιτισµAν, πηγ$ν το= συγχρAνου. IOταν KδηµιουργGθη τ-ξις Kκλεκτ6ν Aµερικανοαφρικαν6ν KπιστηµAνων (Kξ α3τ6ν προQλθε καP
M <ρχιστρ-τηγος το= πολJµου το= KAλπου
τ> 1991), <νελGφθη qπ’ α3τQς b µεγ-λη πολιτιστικ$ <ντεπ)θεσις, τεραστ)ας MλκQς,
καθ’ Fσον θ9 κατερρ)πτετο, καP δ$ κατ9
Kξευτελιστικ>ν τρAπον (κλοπG), b πρωτοπορ)α τ6ν λευκ6ν εEς τ> µJγιστον δηµιο,ργηµα τQς <νθρωπAτητος, τ>ν πολιτισµAν της, µ+ πηγGν του τ$ν VEλλ-δα. ΣGµερον (τJλη το= 20ο= αE6νος) οH <φροκεντρισταP Bχουν πληθυνθQ. T9 SιSλ)α των
διδ-σκονται εEς τ9 <µερικανικ9 πανεπιστGµια. Φα)νεται, Fτι α3τοP qποκινο=νται
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καP <π> τ> πανταχο= παρ>ν κατ9 το=
VEλληνισµο= vSραϊκ>ν «λAµπυ». AναφJρουν οH µα=ροι, Fτι τAτε qπQρχε παροικ)α
VESρα)ων εEς τ$ν NAτιον AφρικGν, λ)αν φιλοσοφηµJνη, Fτι οH «πρAγονοι» τ6ν VESρα)ων Φο)νικες (iν καP οH πρ6τοι κατ9 τ> Tαλµο7δ wσαν κατ9 αE6νας προγενJστεροι τ6ν
δευτJρων) Bδωσαν πλεDστα φ6τα εEς το7ς
IEλληνας, Fπως καP M MωυσQς «Kδ)δαξε»
το7ς νAµους του εEς τ>ν Πλ-τωνα, iν καP M
τελευταDος δ+ν wτο σ,γχρονος το= πρ`του.
∆ιατ) α3τοP δ+ν <νJπτυξαν τ>ν µJγαν πολιτισµ>ν τ6ν VEλλGνων; AρχαDοι IEλληνες
συγγραφεDς (VHρAδοτος, ∆ιAδωρος M Σικελι`της, ∆ιογJνης M ΛαJρτιος, I-µSλιχος)
<ναφJρουν ταξ)δια VEλλGνων εEς τ$ν A_γυπτον. Aλλ9 τ9 ταξ)δια KγJνοντο δι9 ποικ)λους λAγους, Eδ)ως οEκονοµικο,ς. EγJνετο καP καταγραφ$ Kντυπ`σεων, Kξ ο} καP
τ> «πολλν 9νθρ;πων cδεν Sστεα κα? νον
0γνω». Tαξ)δια KγJνοντο καP εEς τ$ν N∆κ$ν
Aσ)αν, µJχρις Iνδι6ν. VΩς γνωστAν, οH 3
<ρχαιAτεροι πολιτισµοP wσαν εEς τ$ν A_γυπτον (κατ9 τ>ν VEκαταDον «δ6ρον το= Nε)λου»), εEς τ$ν Mεσοποταµ)αν (δ6ρον το=
T)γρητος καP το= E3φρ-τη) καP εEς τ>
AEγαDον (δ6ρον τQς θαλ-σσης του) µετ9

9ποδεδειγµ-νη πολυφαρµακ*α τοJ aEλληνα (1ος στν EHρ;πη) κα? τν 9ποδοχ τ3ς
Fναλλακτικ3ς Uατρικ3ς στ σο αρ πανεπιστ@µια (γι τ4 !Eθνικ4 κα? Kαποδιστριακ4
Πανεπιστ@µιο !Aθηνν δP γνωρ(ζω σχετικ). Aς µν ξεχνEµε Yτι C Ψυχανλυση, πο,,
Yπως 9ποδεικν,εται, ε\ναι 9ρχαιοελληνικ θεωρ(α κα? µ-θοδος, θεωρ@θηκε 9π4 τοLς
νευροψυχ(ατρους τ3ς Fποχ3ς τ3ς Fπανεµφνισ@ς της (1880-1900) eς «Fναλλακτικ» =
κοµπογιαννιτισµς.
Kα? τ;ρα τ4 κερασκι τ3ς Fπιστολ3ς: «...µ6χρις jποδηµ/των, k Iυρσοδ6ψα»! AHτ4
Fπιτσσει B !Eξουσιασµς. *O καθε?ς ν κρατdE τ4 καλαθκι του, ν γζZη 9π4 µ-σα τ4
κουτκι µP τ?ς γν;σεις – κα? «φε κα? σκσε». .Eτσι B λοJστρος ν κοιτζZη τ4 κασσελκι του, B δσκαλος τ4 δασκαλ(κι του. .Oχι! Θ θαυµζουµε τ4ν *Eλληνικ4 Πολιτισµ, ποL προ-τρεπε τ4 υρσοδ-ψη ν γ(νZη κα? πρ,τανις τ3ς πλεως, ποL καµρωνε στν
!Aγορ τ4ν λιθοξο Σωκρτη. Kα? Xπρχει Fλπ(δα γι τν 9νθρωπτητα, Yσο ^πρχουν nνας 0µπορος Σλ3µαν µP τ?ς Mυκ3νες του | B 9ρχιτ-κτων B-ντρις µP τ Γραµµικ
Γραφ B κα? Uατροφιλσοφοι.

Kων. Kαρµιρ/ντζος
!Aρχιτ-κτων
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το= Mινωικο= εEς τ9 νAτι- του καP <ργAτερον το= Mυκηνα)κο= N∆κ- του. O}τοι
hρχοντο εEς Kπαφ9ς συχν-ς.
NHδη b προσSληθεDσα π-νοπλος διογενGς Aθην1 πρJπει ν9 <ντεπιτεθcQ. Aν καP
παρQλθαν 50 περ)που Bτη <π> τQς προσSολQς, OY∆EIΣ Kκ τ6ν VEλλGνων (Kδ6
καP <ποδGµων) συνεκινGθη. Eφηµερ)δες
µας <νJγραψαν τ> γεγον>ς (:ρθρον µου
Kδηµοσιε,θη εEς τ$ν «Kαθηµεριν$ν» τ$ν

3/7/98). EqρJθη µAνον µ)α vλλην)στρια, b
ΣλαSοαµερικανPς Mα)ρη ΛJφκοSιτς, ν9...
<ντεπιτεθcQ δι9 δ,ο SιSλ)ων της, Fπου <νασκευ-ζει το7ς µ,θους τ6ν <φροκεντριστ6ν.
Aλλ- πρJπει ν9 τQς συµπαρασταθcQ MλAκληρος M <πανταχο= VEλληνισµ>ς, <ναδεικν,ων καP στρατι9ν <ξ)ων µιµητ6ν της.
Mετ9 τιµQς

4AχιλλεZς T/γαρης
Στρατηγ>ς K.<.

Σηµε*ωση «∆»:
1. *H γ-ννηση τοJ δγµατος «!Eξ !Aνατολν τ4 φς» µP διφορα πρσωπα ταυτ(ζεται χρονικ µP τν Fµφνιση τοJ XριστιανισµοJ κα? δPν 0γινε «µεσοCντος τοC 20οC
αfOνος», Yπως φαντζεται B στρατηγ4ς Tγαρης. *Aπλς B *Eλληνισµ4ς δPν τ4 συνειδητοποιοJσε, γιατ? φορντας τ?ς παρωπ(δες τοJ *EλληνοχριστιανισµοJ «δPν
ε\χε µτια ν τ4 δZ3».
2. *O «∆» «παλε,ει» τ θ-µατα Φοινικισµς, !Aφροκεντρισµς, !Aνατολισµ4ς κ.λπ.
(9λλ κα? πολλ Sλλα παρεµφερ3, Yπως B !Iνδοευρωπαϊσµς κ.λπ.) µP πληθ;ρα
Fρευνν, µελετν, ρεπορτ ζ κ.λπ. 9π4 ττε ποL πρωτοκυκλοφρησε Fδ κα? 19
χρνια. .Aρα τ4 «OY∆EIΣ Fκ τν *Eλλ@νων (Fδ κα? 9ποδ@µων) συνεκιν@θη» τοJ
στρατηγοJ δPν 9φορdE στ4 περιοδικ4 αHτ.

Γιατ* m Xριστιανισµ'ς δEν κατ5ργησε τLν KEλληνικL ΓλOσσα
Aγαπητ+ κ. Λ-µπρου,
MJ αEτ)αν Kπιστολ$ <ναγν`στου το= περιοδικο= σας (τε=χος 209, «AπAψεις γι9 τ>
θJµα VEλληνισµ>ς - Xριστιανισµ>ς») θ9
hθελα ν9 παρατηρGσω τ9 vξQς, εEδικ9 στ$ν
<ναφορ9 Fτι, iν σGµερα µιλ1µε VEλληνικ-,
τ> χρωστ1µε στ>ν XριστιανισµA, διAτι θεσµοθJτησε τ$ν VEλληνικ$ Γλ6σσα. Θ9 <ναφερθ6 στ> SιSλ)ο το= Γι-ννη Σκαρ)µπα
«T> 1821 καP b AλGθεια» (τAµος A´, σελ)δα 25), Fπου <ναφJρονται τ9 vξQς:
«T4 δP γεγον4ς Yτι C *Eλληνικ µιλιταν
9π4 δεκδες λαοLς δPν πει ν πZ3 Yτι οG
λαο? αHτο? zσαν 2λληνικο(. ∆ε(χνει µνο,
Yτι C Λατινικ δPν zταν Sξια ν τν 9νταγωνιστZ3 σP πλοJτο, σP συνε(δηση κα? σP
πνεJµα.... *H Bυζαντιν AHτοκρατορ(α δPν
ε\χε τ(ποτα τ4 περισστερο 2λληνικ4 9π4
Yσο B Pωµαϊκ4ς Πολιτισµς, αHτ4ς τ4 ε\χε
eς πνεJµα. Kα? στθηκε (C Bυζαντιν
AHτοκρατορ(α) ρωµαϊκ4 κρτος (N-α P;µη) µ-χρι τ-λους της, µP µνο τ λαλι της
2λληνικ κα? τοJτο µνον Tξ Qν/γκης (Xπο-

γρµµιση δικ@ µου) [...] C 2λληνικ γλσσα
ττε µιλιο,τανε καθλη τν Fξπλωση τοJ
χ;ρου... Xωρ?ς αHτν zταν 9δ,νατη C µεταξL τν λαν 9λληλοσυνεννηση... MPς
σ’ αHτ4ν τ4ν 2λληνγλωσσο ]κεαν4 zταν
9δ,νατο ν Fπι ι;σZη τ4 Bυζντιο, Wν δPν
0κανε τν *Eλληνικ κι αHτ4 λαλι του... *H
δ-, µετ τν λωση, 9ποµε(νασα Bυζαντιν
9ριστοκρατ(α, Fκτ4ς 9π4 τ γλσσα, δPν
ε\χε τ(ποτα τ4 2λληνικ4 Xπ4 τν Fθνικιστικ
τουλχιστον 0ννοια. Kκιστη Xπθεση στθηκε γι τν 2λληνικ Gστορ(α C φαναρι;τικη περ(πτωση.»
VO Xριστιανισµ>ς µJχρι καP τ> 1829, MπAτε Bγινε b <νεξαρτητοπο)ησις τQς Eκκλησ)ας τQς Kλε,θερης τAτε VEλλ-δος, δ+ν Bκανε τ)ποτα πρ>ς yφελος τQς vλληνικAτητας.
OH διωγµο), οH σφαγJς, οH KµπρησµοP <ρχα)ων να6ν, οH καταστροφ+ς <γαλµ-των, οH
KµπρησµοP SιSλιοθηκ6ν, οnτως |στε ν9
σSGσcη α3τ$ b :σSεστη φλAγα το= <ρχα)ου
VEλληνικο= Πολιτισµο=, δ+ν Bπαυσαν ποτJ.
KαP M διωγµ>ς <π> τ>ν Xριστιανισµ> τAτε
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δ+ν wταν µAνο Kναντ)ον το= VEλληνικο= Πολιτισµο= µας, <λλ9 καP Kναντ)ον Kπ)σης
α3τQς τQς vλληνικQς συνειδGσεως.
EYναι καιρ>ς M IEλληνας ν- µ-θcη, Fτι
<κAµη τ> ΠατριαρχεDο, µετ9 <π> 178 χρAνια, δ+ν Bχει KπιτJλους ε3λογGσει τ$ν Kπαν-στασι το= 1821. VO <φορισµ>ς το= πα-
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τρι-ρχη Γρηγορ)ου το= E´ <κAµη στJκεται
Kναντ)ον τ6ν <γωνιστ6ν τQς Kλευθερ)ας
(«∆αυλAς», τ. 209, Fπου τ> πλQρες κε)µενο
το= πατριαρχικο= <φορισµο=).
M+ πατριωτιακο7ς χαιρετισµο7ς
ΓεUργιος Xατζησταυρ*δης
Oρλ-νδο, Φλ`ριδα, HΠA

OY Qρχα!ες iλληνικEς ρ*ζες στL δι/λεκτο τWς Kαππαδοκ*ας
K,ριε διευθυντ-,
Σχετικ9 µ+ τ$ν προJλευση <λλ9 καP τ$ν
σηµασ)α το= ρGµατος κρ- ω M κ. NικAλαος
I. MπJλτσος («∆αυλ>ς», τ. 214) wταν διαφωτιστικ`τατος. Mο= θ,µισε µ-λιστα καP
τ> κρ-ψιµο – κατοχικ> «Kπ-γγελµα» τ6ν
πιτσιρ)κων.
M+ τ$ν ε3καιρ)α θ’ <ναφερθ6 σ+ µερικ+ς
<κAµη λJξεις το= γλωσσικο= Eδι`µατος
Aξο= Kαππαδοκ)ας: 1) Λµνω, λµνησκα,
gλασα, λσε, τ> λσιµο = Zργ`νω. 2) Tσακοντ (Kξακοντ)ζω), τσακντηµα (Kξακοντισµ>ς) = ο3ρ6. 3) Bορ(ζω, ρεα, ν9 ορ(σω, ρσε, ορ(ζουµαι = λιχν)ζω· τ> ρισµα, τ> ρος = τ> λ)χνισµα. 4) X-κνω,
χ-κα το = S-ζω, θJτω· στ$ν π-λη σηµα)νει
S-ζω κ-τω, νικ6· χ-κεν τον = τ>ν ν)κησε
χεκτ3χεν (.... φων$) = νικGθηκε· προστακ.
χPς. 5) Παιδικ> παιχν)δι λεγAτανε Sνακα
(:ναξ;). 6) .Eλιος = λιος. 7) Παρ-ξενα γυναικεDα ZνAµατα: !Aχα | !Aργερ
(Aργυρ$), Mταρα (M-ρθα;), Σερεφε(να,
Συµ-λα (ΣουµJλα), τ> τελευταDο <παντ1ται
καP µεταξ7 τ6ν Ποντ)ων, οH MποDοι Bχουν
καP τ$ν «Παναγι9 Σουµελ1»· δ+ν νοµ)ζω ν9
Bχcη σχJση µ+ τ> ΣεµJλη, µητJρα το= ∆ιAνυσου, Fπως λJγεται.
Eνa6 σ’ :λλα χωρι9 συνGθιζαν ν’ <ν-Sουν φωτι+ς το= VAι-Γιαννιο=, στ$ν Aξ>
συνGθιζαν ν’ <ν-Sουν φωτι+ς τ$ν πρ`τη
A3γο,στου κατ9 τ> bλιοSασ)λεµα καP π-νω στ> σκαλP τQς α3λAπορτας κ-θε σπιτιο=,
κι α3τA, γι9 ν9 qποχρεωθο=ν τ9 σπιτικ9
ζa6α, πο7 τ$ν |ρα Kκε)νη γ,ρναγαν διψασµJνα <π’ τ9 κοπ-δια, ν9 σαλτ-ρουν π-νω
<π’ τPς φωτιJς, τρJχοντας ν9 Sρο=ν τ9 λακκι (πJτρινες σκ-φες µ+ νερ>) ν9 δροσισθο=ν. NEπειτα πηδ-γανε καP τ9 παιδι9 τQς

γειτονι1ς. Aπ> πο= τ> Bθιµο α3τA;
Στ$ν Aξ> µJχρι καP τ> 1922 µJσα στ>
Hερ> τQς Kκκλησ)ας καP π-νω στ$ν για
Tρ-πεζα γινAντουσαν αHµατηρ+ς θυσ)ες.
VΩρισµJνοι θJλουν τPς vλληνικ+ς νησ)δες τQς
Kαππαδοκ)ας καP τ>ν κ,ριο Aγκο το=
VEλληνισµο= τ6ν Ποντ)ων ν9 εYναι γηγενεDς. Kατ9 τ$ν θεωρ)α το= NAρη Πουλιανο= µπροστ9 <π> 10-15.000 χρAνια καP προτο= <κAµη λυ`σουν οH π-γοι τQς AEγαι)δος καP τQς Mεσογε)ου, οH πρ6τοι κ-τοικοι
τQς KρGτης προGρχοντο <π> τ$ν M. Aσ)α
καP <νQκαν στ$ν Kαυκασοµεσογειακ$ φυλG. BJSαια M Aµερικαν>ς ΓκAρντον κρ-ει, οH πρ6τοι κ-τοικοι τQς KρGτης ν9 εYναι
VESραDοι!
T> 2000 µ+ τ$ν παλι9 χρονολογ)α Bχουµε
δ,ο µετακινGσεις πληθυσµ6ν: 1) τ6ν Φιλιστα)ων VEλλGνων πο7 κατJρχονται <π> τ>ν
Sορρ1 πρ>ς τ$ν Παλαιστ)νη· καP 2) τ$ν µετακ)νησιν τ6ν Aχαι6ν VEλλGνων Kπ)σης
πρ>ς τ9 νAτια τµGµατα τQς ε3ρωπαϊκQς
VEλλ-δας. ΠιθανAν, οH δ,ο α3τ+ς µετακινGσεις τQς _διας KποχQς ν9 wταν S)αιες,
Fπως τ> 1922, p Bκο,σιες καP ν9 εYχαν κοιν>
σηµεDο <ναφορ1ς τ$ν M. Aσ)α.
Y.Γ.: Eπειδ$ τ> θ+µα τ6ν vλληνοτουρκικ6ν σχJσεων
εYναι Kπ)καιρο, <ναφJρουµε τ9 λAγια το= MακροχαλυS)δη: «*H (αιη 9πο ολ τοJ Mικρασιτη *EλληνισµοJ
9π4 τν κοιτ(δα του ε\ναι Fπακλουθο τν διεργασιν
ποL καλλι-ργησε C Tουρκ(α eς πολιτικ4 µρφωµα συγκεκριµ-νου κοινωνικοJ τ,που. Kα? αHτ Sλλωστε ε\ναι
C Uδιαιτερτητα ποL προκ,πτει 9π’ τν “φυλετικ ρ@ξη” (racial conflict) µεταξL τν δ,ο λαν».

Mετ9 τιµQς

∆ιοµ5δης Kρον*δης
K,ρια - ∆ρ-µας
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oEχτισε σπ*τι π/νω στLν Qρχα*α Qκρ>πολη τWς T5λου

K,ριε Λ-µπρου,
EYµαι τακτικ>ς <ναγν`στης το= Kξα)ρετου περιοδικο= σας, πο7 Kδ6 καP πολλ9
χρAνια <ποκαλ,πτει τ$ν <λGθειαν εEς F,τι
Bχει σχJση µ+ τ>ν VEλληνικ>ν ΠολιτισµA.
T> καλοκα)ρι πο7 µ1ς πJρασε καP εEδικ9
τ>ν Atγουστο hµουν γι9 ZκτT περ)που bµJρες εEς τ$ν TQλο, dνα νησ-κι Sορε)ως τQς
PAδου, µικρ> <λλ9 πανJµορφο. EEς τ> Kσωτερικ> το= νησιο= εqρ)σκεται b X`ρα, δηλ.
b πρωτε,ουσα, b Mπο)α εYναι κτισµJνη στ$ν
πλαγι9 vν>ς λAφου, εEς τ$ν κορυφ$ το=
Mπο)ου εqρ)σκεται vνετικ> κ-στρο, τ> MποDο
εYναι κτισµJνο Kπ)σης π-νω στ9 <ποµειν-ρια τQς <ρχα)ας vλληνικQς <κροπAλεως.
Σaa`ζονται qπολε)µµατα τQς <ρχα)ας τειχοποιας καP κ-τω <π> τ$ν <κρAπολη, διA-

τι KκεD wταν κτισµJνη καP b πρωτε,ουσα τQς
<ρχα)ας TGλου. K-ποιος λοιπ>ν SρQκε
σκAπιµο καP <σφαλ+ς ν9 κτ)σcη π-νω σ+
κοµµ-τι το= <ρχα)ου τε)χους τ$ν οEκ)α του.
MAλις εYδα α3τ$ν τ$ν α3θαιρεσ)α Kξεπλ-γην. ∆+ν π)στευα στ9 µ-τια µου. Σ1ς στJλνω τ$ φωτογραφ)α πο7 Kτρ-Sηξα, γι9 ν9
πεισθQτε καP KσεDς.
AλGθεια τ) κ-νει M δGµαρχος το= νησιο=
καP b ρµAδια <ρχαιολογικ$ Kφορε)α τQς
∆ωδεκανGσου; Eλπ)ζω ν9 δηµοσιευθο=ν
b φωτογραφ)α καP τ> κε)µενο στ> περιοδικA σας.
M+ τιµ$
K*µων 4Aθηνα!ος
Γκ,ζη, AθQναι

T5ν ζ5τησε _ δEν τLν ζ5τησε στ' τηλ6φωνο;
K,ριε διευθυντ-,
Στ> τε=χος NοεµSρ)ου 1999 το= περιοδικο= σας δηµοσιε,σατε KπιστολG το= κ. Γ.
ΠJππα (σ. 13608). Σ1ς Kνηµερ`νω, Fτι δ+ν
Bχω καµµι9 qπηρεσιακ$ σχJση µ+ τPς περιοχ+ς πο7 <ναφJρει. E9ν Fµως KνδιαφJρεται γι9 τ9 <ρχαDα, θ9 wταν πι> <ποτελεσµατικ> ν9 στε)λcη τ$ν KπιστολG του στ$ν
ρµAδια Eφορε)α AρχαιοτGτων AττικQς.

Kαλ> θ9 wταν Kπ)σης ν9 µ$ν δηµοσιε,ωνται σ+ Bντυπα ZνAµατα <ν,ποπτων, προτο= ν9 διασταυρωθο=ν τ9 στοιχεDα, Kπειδ$
ποτ+ δ+ν µ+ ζGτησε στ> τηλJφωνο M qπογρ-φων τ$ν KπιστολG.
Mετ9 τιµQς
M. Ofκον>µου

AρχαιολAγος

TB τρ*α µηδενικB

E

πιτJλους Fλος M πλανGτης v`ρτασε, :λλοι λαοP Zλιγ`τερον, :λλοι περισσAτερον,
µ+ ρωµαϊκο= τ,που Kκδηλ`σεις τ$ν Bλευσιν τQς 1ης Iανουαρ)ου το= 2000. Πολ7
καιρ> πρPν Fλα τ9 MJσα MαζικQς Eνηµερ`σεως εYχαν φροντ)σει ν9 τ$ν καταστGσουν πρ6το θJµα τQς KπικαιρAτητος. M-λιστα, γι9 ν9 προσδ`σουν µεγαλ,τερη σπουδαιAτητα, KνJσπειραν τ>ν πανικ> µ+ τ>ν λεγAµενον «E>ν τQς χιλιετ)ας». Kι α3τ> Mµοι-ζει
προσχεδιασµJνο, <φο= µ1ς ζητο=ν ν9 πιστε,σουµε, Fτι οH πανJξυπνοι προγραµµατιστ+ς
τ6ν λεκτρονικ6ν Kγκεφ-λων δ+ν BλαSαν qπ’ yψιν τους τ> α3τονAητο, Fτι: τ> 1999 θ9 κολο,θει τ> 2000. Eγν`ριζαν πολ7 καλ9 οH KξουσιαστJς, Fτι τ>ν πανικ> γι9 τ$ν δηµιουργ)αν
Kντυπ`σεων στ$ν KποχGν µας δ+ν θ9 τ>ν Bφεραν οH δι-φορες προφητεDες περP Kπικε)µενης
καταστροφQς. VO :νθρωπος Bχει <λλ-ξει κατ9 πολ7 <π> τ> τJλος τQς πρ`της χιλιετ)ας. Kι
α3τ$ b παρ-µετρος τQς δηµιουργ)ας Kντυπ`σεων εYναι κατ9 πολ7 EσχυρAτερη τQς οEκονοµικQς. VO διεθν$ς Kξουσιασµ>ς θJλησε µ+ το7ς vορτασµο7ς α3το7ς ν9 στε)λcη τ> µGνυµ- του. Γι9 τ>ν λAγον α3τ>ν παρεγν`ρισε τ> γεγονAς, Fτι b δε,τερη χιλιετ)α συµπληρο=ται
στPς 31 ∆εκεµSρ)ου το= 2000. HθJλησε ν9 σταθcQ στ$ν µεταφυσικ$ µαγε)α τ6ν τρι6ν µηδενικ6ν. Kα), στερεο,µενης τQς παγκοσµιοποιGσεως, wταν µ)α θαυµ-σια ε3καιρ)α ν9 συνεορτ-σcη Fλος M πλανGτης τ$ν <λλαγG. VYπερJSη τ> γεγονAς, Fτι b <ρ)θµησις τ6ν Kτ6ν
KκκινεD <π> τ$ν qποτιθJµενη γJννησιν το= Xριστο= (κι α3τ$ b bµεροµην)α εYναι κακ6ς
qπολογισµJνη). AφcGρεσε τ$ν θρησκευτικAτητα το= vορτασµο= κι KξJλαSε τ$ν Bναρξιν τQς
<ριθµGσεως σ9ν Bναρξιν πολιτικο= bµερολογ)ου. NEτσι Kστ-θη δυνατ>ν ν9 συνεορτ-σουν
τ$ν <λλαγ$ τQς χιλιετ)ας οH χριστιανοP µαζ7 µ+ µουσουλµ-νους, EνδουϊστJς, σιντοϊστ+ς καP
τAσους :λλους. Eξ :λλου b <νακο)νωσις τQς Eκκλησ)ας γι9 µ)α σειρ9ν vορταστικ6ν Kκδηλ`σεων καθ’ Fλον τ> Bτος (dως καP τ$ν 31ην ∆εκεµSρ)ου) KπιSεSαι`νει τ> παραπ-νω. Kυριολεκτικ9 α3τ>ς M παγκAσµιος vορτασµ>ς wταν b <ποθJωσις τQς Kν-ρξεως τQς νJας παγκοσµιοποιηµJνης KποχQς.
ι9 τ$ν VEλλ-δα Fµως M vορταστµ>ς α3τ>ς εYχε µ)α Eδια)τερη Sαρ,τητα, <φο= Kπ)κεντρο τ6ν Kκδηλ`σεων wταν M VIερ>ς Bρ-χος τQς AκροπAλεως καP M πJριξ α3το= χ6ρος.
Aλλ-, καP µJσaω τηλεορ-σεως, M vορτασµ>ς BλαSε παγκAσµια Sαρ,τητα, <φο= µ-λιστα εYναι κοιν> µυστικA, Fτι M σηµεριν>ς παγκAσµιος πολιτισµ>ς vδρ-ζεται κυριολεκτικ9
καP καθ’ Mλοκληρ)αν στ>ν <ρχαDο vλληνικA. Kι Bγινε :λλη µ)α <πAπειρα σφετερισµο= το=
µοναδικο= α3το= δηµιουργGµατος το= <νθρ`που. Στ> πολ,παθο α3τ> µνηµεDο, πο7 τ>
Bχουν περικλε)σει µεταξ7 τ6ν Mδ6ν AποστAλου Πα,λου καP ∆ιονυσ)ου Aρεοπαγ)του, το=
KπJρασαν καP τ>ν SρAχον τQς παγκοσµιοποιGσεως, Fπως α3τ$ Mρ)ζεται <π> τ>ν διεθνQ
KξουσιασµA. Kι εYναι λυπηρA, Fτι σ+ α3τ$ τ$ν nSριν συµµετεDχε b vλληνικ$ κυSJρνησις,
πο7 <πεµπAλησε τ$ν µοναδικ$ ε3καιρ)α ν9 προS-λcη τ$ν <ναγκαιAτητα τQς <ναSι`σεως
το= <ρχα)ου vλληνικο= πολιτισµο= γι9 τ$ν :ρσιν τ6ν <διεξAδων το= πλανητικο= πλJον
<νθρ`που. AντP α3το= KπJλεξε dναν συγκρητισµ> <νAµοιων στοιχε)ων. TρεDς nµνοι Bδωσαν τ> Eδεολογικ> στDγµα το= vορτασµο=: VO EθνικAς, M Oλυµπιακ>ς καP M χριστιανικ>ς
«Φς Gλαρν». Προσεπ-θησαν οH διοργανωτ+ς ν9 διατρJξουν τ$ν µακρα)ωνη Hστορ)α το=
τAπου <τυχ6ς. Kατ’ <ρχ$ν M «Oλυµπιακ>ς IYµνος» σ+ στ)χους K. Παλαµ1 Kγρ-φη γι9
το7ς πρ`τους νε`τερους Oλυµπιακο7ς Aγ6νες το= 1896, πο7 φυσικ9 <πJχουν πολ7 <π>
το7ς <ρχα)ους. OH KµπνευσµJνοι πρ-γµατι στ)χοι το= nµνου εYναι δυνατ>ν ν9 προκαλJσουν
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συγκ)νησιν κι KνδιαφJρον γι9 σπουδ$ τQς <ρχαιAτητος, δ+ν εYναι Fµως <ντιπροσωπευτικοP το= vλληνικο= πολιτισµο=. NIσως κ-τι τJτοιο ν9 Kλ-µSανε ο3σιαστικ`τερη δι-στασιν,
K9ν M nµνος Kψ-λλετο σ+ <ναστυλωµJνο χ6ρο τQς <ρχα)ας Oλυµπ)ας µ+ Fλες τPς πολιτιστικ+ς
παραµJτρους παρο=σες. EYναι προφανJς, Fτι οH διοργανωτ+ς θJλησαν ν9 θυµ)σουν τ$ν
<ν-ληψιν <π> τ$ν χ`ραν µας τQς τελJσεως τ6ν Oλυµπιακ6ν Aγ`νων το= 2004.
εγαλ,τερον <τAπηµα Fµως wταν b vρµηνε)α το= θρησκευτικο= nµνου «Φς Gλαρ4ν»
στ9 Προπ,λαια τQς AκροπAλεως. Aσφαλ6ς θ9 «Bτριξαν» <π> Zργ$ τ9 κAκκαλα
το= Iκτ)νου καP το= Kαλλικρ-τη µ+ τ> ν’ <κο,γεται nµνος τ6ν καταστροφJων το=
Bργου τους KπP τ6ν Kρειπ)ων του. VO δολοφAνος KπJστρεψε yχι µAνον στ>ν τAπο το= KγκλGµατος, <λλ- v`ρτασε κι Kπ-νω στ> λε)ψανο το= θ,µατAς του. Kι α3τ$ τ$ν δολοφον)α θ9
µ1ς τ$ν qπενθυµ)ζουν οH π-µπολλες χριστιανικ+ς Kκκλησ)ες, πο7 το7ς το)χους τους κοσµο=ν <ρχαDα <ρχιτεκτονικ9 µJλη· τ9 <γ-λµατα µ+ τ>ν χαραγµJνο σταυρ> στ> µJτωπο· τ9
Kλ-χιστα διασωθJντα <π> τ$ συστηµατικ$ καταστροφ$ Bργα τ6ν <ρχα)ων συγγραφJων.
∆υστυχ6ς γι9 το7ς Zπαδο7ς το= vλληνοχριστιανικο= qSριδ)ου οH π-µπολλοι, KκκλησιατικcQ qποδε)ξει, νAµοι καταστροφQς το= vλληνικο= πολιτισµο= KπP Bυζαντ)ου καθTς καP b
στPς bµJρες µας <ν-γνωσις στPς Kκκλησ)ες το= «Συνοδικο=», Fπου <φορ)ζεται M vλληνικ>ς
πολιτισµAς, το7ς διαψε,δουν. VEλληνισµ>ς καP χριστιανισµ>ς <νJκαθεν qπQρξαν ξJνοι µεταξ, τους, µ+ τ>ν χριστιανισµ> µAνο ν9 Kκφρ-ζcη τ> µ)σος του. K-τι <ν-λογο προετοιµ-ζει
καP b Eκκλησ)α,<φο= Bχει προαναγγε)λει τ$ν τJλεσιν vσπερινο= στ> χ6ρο το= Aρε)ου Π-γου γι9 τPς 29 Iουν)ου, bµJρα τQς vορτQς το= AποστAλου Πα,λου. ∆ιαιων)ζεται Bτσι dνα
Hστορικ> ψε=δος, <φο= M Πα=λος wταν <δ,νατον ν9 MµιλGσcη πρ>ς το7ς Aθηνα)ους στ>
χ6ρο το= <νωτ-του δικαστηρ)ου, Fπου γι9 σοSαρ`τατο µAνον <δ)κηµα wταν δυνατ>ν ν9
προσαχθcQ. TAτε Fµως οtτε θ9 το= Bλεγαν ν9 το7ς KξηγGσcη :λλη φορ9 τ9 χριστιανικ9 δAγµατα οtτε θ9 τ>ν Kχλε,αζαν, <φο= M κατηγορο,µενος wταν σεSαστ> πρAσωπο. IOµως οtτε
στ>ν παρακε)µενο χ6ρο τQς Eκκλησ)ας το= ∆Gµου wταν δυνατ>ν ν9 Kδ)δαξε M Πα=λος, Fσο
κι iν οH θεσµοP εYχαν παρακµ-σει. VO µAνος χ6ρος, Fπου διεκινο=ντο EδJες, παρJµενε καP
τAτε M χ6ρος τQς Aγορ1ς. Kι KκεD προφαν6ς rµ)λησε (iν rµ)λησε Kκτ>ς συναγωγQς) M
Πα=λος κι KκεD µερικοP τ>ν KπQραν κατ9 τ> κοινAν «µ+ τ9 λεµAνια» κα), σ,µφωνα µ+ τPς Πρ-ξεις τ6ν AποστAλων, τ>ν Kχλε,ασαν.
εSα)ως M Eθνικ>ς IYµνος, πο7 Kψ-λη πρ6τος, δ+ν <φGνει περιθ`ρια Fτι wταν µ)α Kπ)δειξις τQς κρατικQς Kξουσ)ας. T> vλληνικ> κρατ)διο <π> τPς Hδρ,σε`ς του, Fπως πολλ+ς φορ+ς Bχει γραφQ στPς στQλες α3το= το= περιοδικο=, εYναι κατJκτυπο τ6ν τAτε
ε3ρωπαϊκ6ν κρατ6ν, Fπως διεµορφ`θησαν µετ9 τ$ν Γαλλικ$ν Eπαν-στασιν. Kι <ξ)ζει
ν9 σηµει`σουµε Fτι b Γαλλικ$ Eπαν-στασις qπQρξε b <νασχετικ$ δ,ναµις τQς διαφαινAµενης <ναSι`σεως το= vλληνικο= πολιτισµο=, Fπως διεγρ-φετο <π> τ$ν AναγJννησιν καP
µετ-. VH λογικοκρατ)α <ντικατJστησε τ$ν λογικ$ν καP b qποταγ$ στ$ν κοινωνικ$ (<στικ$)
α3θεντ)α KπJστρεψε. AργAτερα b Kµφ-νισις το= κοµµουνισµο= qπJταξε τ9 π-ντα στ$ν
κοµµατικ$ α3θεντ)α. ∆+ν qπ-ρχουν πλJον πολ)τες παρ9 µAνον qπGκοοι, Fπως fµ9 γρ-φεται
στPς <στυνοµικ+ς ταυτAτητJς µας. VH Kπιστροφ$ το= µεσσιανισµο= Bγινε θριαµSευτικ9 καP
µ+ θAρυSο, qπ> τ>ν Zρυµαγδ> τ6ν δ,ο παγκοσµ)ων πολJµων, πο7 κατJστρεψαν κυριολεκτικ9 τ$ν κληρονAµο το= Kλληνικο= πολιτισµο=, τ$ν E3ρ`πη. VH σ,γχρονη Kποχ$ Bχει Fλα
τ9 χαρακτηριστικ9 το= νJου Kξουσιασµο=, Fπως κατεγρ-φησαν στ9 µυστικ9 «ΠρωτAκολ-
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λα τQς Σι`ν». KαP Mµοι-ζει α3τ$ b καταστροφ$ τQς E3ρ`πης µ+ χειρουργικ$ν KπJµSασιν
<φαιρJσεως yγκου, Fπου M χειρουργAς, <π> τ>ν φASο Kπανεµφαν)σεως yγκου p µεταστ-σε`ς του, <φαιρεD πολ7 µεγαλ,τερο τµQµα. VO φASος διατηρGσεως σπινθGρων το= vλληνικο= πολιτισµο= παρατε)νει τ>ν κατατρεγµAν του. Kι <π’ α3τ$ν τ$ν παγ)δα δ+ν διJφυγε
οtτε M Kορτασµ>ς τQς χιλιετ)ας.
∆ιακα$ς πAθος το= διεθνο=ς Kξουσιασµο= wταν <νJκαθεν b Hστορικ$ ταφ$ το= vλληνισµο=, |στε οH Kξουσιαστ+ς ν9 KπιλJγουν τ9 στοιχεDα, πο7 κατ9 τ$ν κρ)σιν τους παρατε)νουν
καP στερε`νουν τ$ν Kξουσ)αν τους. A3τ> το7ς Bκανε ν9 θJλουν ν9 περιορ)σουν, Fσον τ> δυνατAν, τ> χρονικ> ε}ρος τQς vλληνικQς Hστορ)ας. T> φ6ς Bπρεπε ν9 Bχcη λ-µψει στ$ν AνατολG. Γι9 τ>ν λAγον α3τ>ν διετυπ`θησαν οH θεωρ)ες περP Iνδοευρωπα)ων καP πρ`των πολιτισµ6ν <π> το7ς λαο7ς τQς MJσης AνατολQς. OH BυζαντινοP συγγραφεDς hρχιζαν τ$ν
Hστορ)αν τους <π> τ>ν ASρα9µ καP συνJχιζαν µ+ τ$ν ρωµαϊκ$ν - χριστιανικG. VO Nτυροζ+λ
στ$ν Hστορ)αν τQς E3ρ`πης δ+ν συµπεριJλαSε τ$ν <ρχα)α vλληνικG. Πι> ριζοσπ-στες οH
Hδρυτ+ς το= E3ρωπαϊκο= Mουσε)ου <ρχ)ζουν τ$ν ε3ρωπαϊκ$ Hστορ)α τ> 800 µ.X. Kι α3τ$
τ$ν συρρ)κνωσιν wλθε b vλληνικ$ κυSJρνησις ν9 τ$ν νοµιµοποιGσcη, <φο= Kπ)κεντρο το=
vορτασµο= Bθεσε τ$ν AκρAπολιν. Kι α3τ> εYναι <ντ)νοµο, διAτι καP b AκρAπολις εYναι µακροSι`τερη τQς Kπετε)ου κατ9 550 περ)που χρAνια καP οH OλυµπιακοP Aγ6νες κατ9 776,
iν δεχθο=µε µAνο τ$ συµSατικ$ χρονολAγηση. Kι Fσο κι iν τ> θελGσουν, τ$ν <λGθεια δ+ν
εYναι δυνατ>ν ν9 τ$ν <ποκρ,ψουν. ∆+ν εYναι δυνατ>ν b AκρAπολις καP οH OλυµπιακοP
Aγ6νες ν9 Kνταχθο=ν στ$ν δισχιλιετηρ)δα. IOπως δ+ν εYναι δυνατ>ν ν9 περιορισθcQ b Hστορ)α τQς ΓQς στ9 7.000 περ)που χρAνια, γι9 ν9 Kπαληθευθο=ν οH ΓραφJς, Fπως πρAσφατα KνοµοθJτησε b πολιτε)α το= K-νσας µετ9 <π> qπAδειξιν το= θρησκευτικο= συµSουλ)ου. IOσον
καP ν9 <ποκρ,πτεται στ9 λεξικ9 τ6ν διαφAρων γλωσσ6ν b vλληνικ$ KτυµολAγησις τ6ν λJξεων τους, π-ντα θ9 qπ-ρχουν καθηγητ+ς ΓιAζεφσον ν’ <ποδεικν,ουν τ> <ντ)θετο.
τσι M Kξουσιασµ>ς ρπασε τ$ν προσφερAµενη ε3καιρ)α ν9 περιορ)σcη τ$ν Hστορ)α
στ9 δ,ο χιλι-δες χρAνια. Aλλ-, iν γι9 το7ς :λλους λαο7ς τ> παρελθ>ν τ6ν 2000
Kτ6ν φαντ-ζcη µακρυνA, γι9 το7ς IEλληνες εYναι πρAσφατο. Kι α3τ> εYναι M πι>
φοSερ>ς συγκρητισµAς, M χρονικAς. KαP µJσα <π> α3τ>ν τ>ν συγκρητισµ> φα)νεται τ> <ποκρουστικ> πρAσωπο τQς «NJας EποχQς». T> πλανητικ> κρ-τος, κατ’ εEκAνα καP Mµο)ωσιν
το= <στικο=, πλωσε τ> προκρο,στειο κρεSS-τι του, γι9 ν9 πριον)σcη p ν9 τεντ`σcη τ>ν
:νθρωπο. Aντικατεστ-θη M θρησκευτικ>ς µεσσιανισµ>ς <π> τ>ν πολιτικA. T> ε3αγγελικ>
«B µ ν µετ’ FµοJ κατ’ FµοJ Fστ(· B µ συνγων µετ’ FµοJ σκορπ(ζει» <ντικατεστ-θη <π>
τ$ν διεθνQ πολιτικ$ (κ-τι παραπ-νω γνωρ)ζουν IρακινοP καP Γιουγκοσλ-Sοι). VO S-ρSαρος <νατολισµAς, πο7 bττGθη στο7ς Mηδικο7ς πολJµους, KπQρε θριαµSευτικ$ «ρεS-νς»
µ+ το7ς vορτασµο7ς το= «µιλλJννιουµ». T> µνηµεDο πο7 συµSολ)ζει τ$ν ν)κην το= Kλε,θερου vλληνικο= πνε,µατος qπετ-γη στ> νεο-S-ρSαρο νεοανατολισµA. Kι α3τ$ εYναι µ)α παρ-µετρος, πο7 _σως διJλαθε τ6ν Zργανωτ6ν. Kι α3τ> εYναι <κAµη πι> θλιSερA, γιατP α3τ>
δεικν,ει τ> µJγεθος τQς Kξαλλοτρι`σε`ς τους. Aλλ9 µ+ τ$ν ε3καιρ)α θ9 qπενθυµ)σουµε κι
KµεDς στο7ς KξουσιαστJς, Fτι τ9 qποκατ-στατα δ+ν KπιφJρουν τ$ν _ασι. KαP τ> α_τηµα το=
νJου <νθρ`που δ+ν εYναι b παρ-τασις το= Kξουσιασµο= µ+ qποκατ-στατα, <λλ9 b _ασις το=
πολιτισµο= <π> τ$ν Kξουσιαστικ$ <ρρ`στια του.

NE

4Aθαν/σιος KουκοI*στας

OY µισ>τεχνοι καπηλεRονται τLν T6χνη
OG θεο? τν *Eλλ@νων zταν αUσθητικο(. Mοναδικ καλλιτεχνικ 9ποτ(µηση τ3ς Φ,σης. OG AUγ,πτιοι πλι γι παρδειγµα ε\χαν Sλλη γν;µη, σχεδ4ν
µεταφυσικ@. Kα? διφοροι Sλλοι Sλλη. Kατ µ(α γενικ θε;ρηση Yλοι οG θεο? zταν πρωτογενε&ς, δηλαδ φτειχτηκαν στν πρ;τη µατι, «µ(α κι 0ξω»,
Yπως οG λαο? τοLς φαντστηκαν. E\χε πε& B aEλληνας σοφς Yτι, Wν τ ζα
φαντζονταν τ4 θε, θ τοJ 0διναν τ µορφ@ του τ4 καθ-να. .Iσαµε Fδ
9νθρ;πινα.
N Yµως ποL Fµφαν(ζεται B Γιαχ -, µοναδικ περ(πτωση, κατ τ4ν
Bπο&οY,τι eρα&ο 9παγορε,εται κα? Y,τι τ4 Sσχηµο 0χει C 9νθρ;πινη ψυχ
ε\ναι κα? δικ του. Bλ-ποµε σ@µερα τ( γ(νεται γ,ρω µας, ο_τε Gερ4 ο_τε Yσιο
– γνωστ. Στν στρεψοδικ(α αHτ λοιπ4ν B Γιαχ P δPν 9φ@νει τ(ποτε {ρθιο
µπροστ του. TοLς 9ρχα(ους 2λληνικοLς θεοLς τοLς 9ποστρ-φεται κα? τοLς
9ντιστρ-φει, γιατ? ξ-ρει Yτι τ4 φς τους τ4ν πειρζει. aOµως τ4ν λ-πουµε
µαζ? µP τ?ς αUγυπτιακPς θετητες, κπως 0τσι, γιατ? B προωθο,µενος σ@µερα
9π4 τ4 σ,στηµα θεολογικ4ς συνδικαλισµ4ς (γι ν κρατEνε χαµηλ τ?ς θρησκε&ες) τ?ς χρησιµοποιε& σ ν 9ντ( αρο τ3ς *Eλληνικ3ς !Aρχαιτητας στ µ-σα Fνηµ-ρωσης προ λλοντας 0ντονα τ?ς πυραµ(δες.
OG AUγ,πτιοι 9καδηµαϊκο? δ@λωσαν Yτι τ4 millenium δPν 0χει καµµι σχ-ση µP τ?ς πυραµ(δες, διτι τ?ς καπηλε,εται κα? αHτ-ς, 9λλζοντας µP τ4 πνεJµα
του τ4 δικ τους στ,λ, τ4 Bπο&ο ε\ναι µPν σχεδ4ν µεταφυσικ4 µP Yλα του τ
Fλαττ;µατα, 9λλ ε\ναι πρωτογεν-ς, αHθεντικ. ∆ηλαδ B 2 ραιοχριστιανισµ4ς µP τν !Aρχα(α Acγυπτο ε\ναι 9σ,µπτωτα πργµατα. .Aλλωστε µP τν
2λληνικ αUσθητικ ρ(σκουµε αHθεντικ στοιχε&α στν Acγυπτο. *O ΓιαχP Yµως ποJ τν ρ3κε τν αUσθητικ@; *H µεγλη του 9δυναµ(α! Kα? αHτ,
γιατ? B δλος κα? τ παρεµφερ3 ποL χρησιµοποιε&, τ4 πρτο πρEγµα ποL
σκοτ;νουν ε\ναι C αUσθητικ@ 9λ@θεια.
OG Γραικ,λοι περι-πλεξαν χωρ?ς καµµι φων διαµαρτυρ(ας τ4 µεγαλ,τερο πνευµατικ4 µνηµε&ο τ3ς 9νθρωπτητας, τ4ν Παρθεννα, σP Yλο αHτ4 τ4
καρνα λι. MποροJσαν ν πEνε 9λλοJ. Xορωδ(α υζαντιν (τ4 Bυζντιο
9π4 τοLς µεγαλ,τερους καταστροφε&ς µαρµρων) 0ψαλε τ4 «Φς Gλαρ4ν»
Fντ4ς τοJ χ;ρου τ3ς !Aκροπλεως· κα? πολλ Sλλα τ-τοια.
aOση σχ-ση 0χει B φντης µP τ4 ρετσινλαδο 0χει κα? τ4 Προµηθεϊκ4 Φς
τ3ς !Aρχαιτητας µP τ λυµφατικ λυχνρια τοJ Γιαχ -. T4 millennium στν
!Aκρπολη 9ποτελε& µι ]ργανωµ-νη 9λλο(ωση Fκ µ-ρους τ3ς παγκσµιας
προπαγνδας, ποL πει ν Xπο ι σZη, Uσοσκελ(σZη κα? Uσοπεδ;σZη τ4ν
!Aρχα&ο *Eλληνικ4 Πολιτισµ.

ΠαντελWς Γλ/ρος

AIΣIMA KAI A∆HPITA

«Θ6λω, QλλB δEν µπορO»
T δηµιουργ(α «EHρωπαϊκοJ K-ντρου Kλασσικν Σπουδν» κα? τν προ;θηση τ3ς διδασκαλ(ας τν 9ρχα(ων *Eλληνικν στ Fκπαιδευτικ Gδρ,µατα τ3ς EXρωπαϊκ3ς aEνωσης ζ@τησε πρσφατα B aEλληνας εHρω ουλευτς !Aλ-κος !Aλα νος µP Fρωτ@σεις του πρ4ς τν
EHρωπαϊκ !Eπιτροπ@. *O A. !Aλα νος Xπενθ,µισε τν κοιν δ@λωση τ3ς γαλλικ3ς, Uταλικ3ς, Gσπανικ3ς κα? 2λληνικ3ς κυ -ρνησης, ποL 0γινε τ4 1995, C Bπο(α Fπεσ@µαινε τν σπουδαιτητα τν κλασσικν γραµµτων: «T κλασσικ γρµµατα συνιστοJν στν Fποχ@ µας περισστερο παρ ποτP nνα Fκπαιδευτικ4 µ-σο πολL µεγλης 9ξ(ας γι τ διαµρφωση τν ν-ων, οG Bπο&οι χρη σ’ αHτν τν κοιν κληρονοµι τοJ πνε,µατος θ µποροJσαν ν κατακτ@σουν µ(α αHθεντικ εHρωπαϊκ συνε(δηση πλι στ νµιµα Fθνικ τους αUσθ@µατα». Π-ντε χρνια π-ρασαν 9π4 ττε, χωρ?ς ν γ(νZη στν πρξη 9πολ,τως τ(ποτα.
!Aπορε& κανε?ς λ-ποντας Yτι Xπρχει στοLς EHρωπα(ους Cγ-τες C Fπ(γνωση τ3ς σπουδαιτητας τοJ *EλληνικοJ ΠολιτισµοJ στ διαµρφωση µιEς πνευµατικ Uσχυρ3ς EHρ;πης, κα?
Fν το,τοις στν πρξη Xπρχει πλ@ρης 9δρνεια. Tελικ ποι ε\ναι Fκε&νο, ποL Fµποδ(ζει τν
πνευµατικ 9νκαµψη τ3ς ΓηραιEς !Hπε(ρου;

Π.Λ.K.

KIερL δισκογραφ*α
.Eγινε κι αHτ4. Mετ τν δηµοσιοπο(ησιν τν τιµοκαταλγων τν µυστηρ(ων κα? τν προαναγγελθε&σα εcσοδο τ3ς !Eκκλησ(ας στ4 χρηµατιστ@ριο C
!Eκκλησ(α Fκυκλοφρησε κα? C.D. µP τν λειτουργ(α, µP πρ;τη φων τ4ν
9ρχιεπ(σκοπο κ. Xριστδουλο. .Eτσι C !Eκκλησ(α 0χει τ δυναττητα ν µπZ3
κα? στ?ς «Nτ(σκο». AHτ4ς κι Wν ε\ναι Fκσυγχρονισµς. Πς τ4 0λεγε B 9ρχιεπ(σκοπος; «!EλEτε κα? µP τ σκουλαρ(κια σας». T;ρα 0χει τν εHκαιρ(α ν
τοLς καλ-σZη ν πα(ρνουν µι 9νσα 9π4 τ4ν τρελλ χορ τους, 9πολαµ νοντας nναν Fκκλησιαστικ4 ^µνο 2ρµηνευµ-νο 9π4 τ4ν cδιο. .Aντε, κα? πλατιν-νιος.
A.K.

T' µητρικ' γ/λα τWς 4Aρχαι>τητας
T( λυπηρ! .Aνθρωποι ποL δPν κατλα αν ποτP τν !Aρχαιτητα, µ-νοντας στ4 παραποιηµ-νο περι λλον τοJ *E ραιοχριστιανισµοJ, µ 0χοντας συνε(δηση γι Bτιδ@ποτε Fνορχηστρ;νεται κα? Fλ-γχεται 9π4 τ4 σ,στηµ του, σ@µερα ψχνουν κα? ρ(σκουν µελαν σηµε&α
τ3ς !Aρχαιτητας. *H 9νθρ;πινη µο(ρα ποτP δPν µπορε& ν 9παλλαγZ3 9π4 τ4 κακ, γιατ? ε\ναι
FγγενPς στν καθλου διαδικασ(α. ∆Pν µποροJν ν καταλ ουν τ διαφορ τ3ς µεγαλοφυας
τ3ς Φ,σης µP τ?ς µεγαλει;δεις Fξρσεις της 9π4 τν µεταφυσικ@, ποL τ4 σ,στηµ της δPν µπορε& ν τν φθσZη. E\ναι σ ν τ4 µητρικ4 γλα κα? τ4 Sλλο, τ3ς σκνης | τοJ κουτιοJ, ποL
ταζουµε µP Fπικ(νδυνες συν-πειες τ µωρ.

Tαπειν>φρονες

Π.Γ.

«!Aνµεσα στ OHρλια .Oρη κα? στν Kασπ(α Θλασσα, στν καρδι τ3ς EHρασ(ας, διαιοJσε µι φυλ πολυπληθ@ς, ποL gδη τν 6η χιλιετ(α ε\χε 9ν-λθει σP Xψηλ4 Fπ(πεδο πολιτι-
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σµοJ: OG !Iνδοευρωπα(οι»... AHτ γρφει B καθηγητς τ3ς κλασσικ3ς φιλολογ(ας τοJ Πανεπιστηµ(ου !Aθηνν M. Z. Kοπιδκης στ4 «!Aφι-ρωµα στν *Eλληνικ Γλσσα» τ3ς Fφηµερ(δας «KAΘHMEPINH».
Πολυπληθς φυλ@ κα? Xψηλ4 Fπ(πεδο πολιτισµοJ. AHτο? λοιπ4ν οG !Iνδοευρωπα&οι zταν τσο «πολιτισµ-νοι», ποL δPν Sφησαν καν-να cχνος µ-σα στν 9νθρ;πινη Gστορ(α, γιατ? πνω
9π’ Yλα Xπ3ρξαν... ταπεινφρονες. T µνα κατλοιπα ποL Sφησαν, ρ(σκονται στ µυαλ τν
φωτισµ-νων µας ταγν, κι αHτ4 9ρκε& ν πιστ-ψουµε στν ^παρξ@ τους. Φα(νεται, πVς µ(α ν-α
γενι Uνδοευρωπαϊστν κνει τν Fµφνισ@ της στ Fλληνικ πανεπιστ@µια, ποL διαθ-τει περισστερο θρρος (θρσος) κα? φαντασ(α 9π’ τοLς προηγο,µενους, ποL τελευτα&α Sρχισαν ν
µπερδε,ουν τ λγια τους.

KαταστροφL τοC νοητικοC εYρµοC

Π.Λ.K.

T4 ν δια ε αι;νZης eς θ-σφατον Yτι «σκοτεινιζZη» B παν(σχυρος aHλιος Fξαιτ(ας 2ν4ς
[πλοJ γ@ινου γεγοντος, Yτι 9ποσ,ρεται 9ποτµως C !Eρυθρ Θλασσα π-ραν τοJ φυσικοJ
της χ;ρου Sνευ παρεµ ολ3ς τν νµων τ3ς Φ,σεως ποL τν δι-πουν, Yτι Fγε(ρονται Fκ τοJ
τφου των Sτοµα ταφ-ντα κα? διαλυθ-ντα εUς τ Fξ ν συνετ-θησαν Fναντ(ον τν φυσικν νµων τ3ς τελε(ας φθορEς τν ζ;ντων Rργανισµν γενικς, Yτι Fµφαν(ζονται δ3θεν «Fνσαρκωµ-να» (;) | {χι πλσµατα χωρ?ς Xλικν Xπστασιν | κα? [πλς eς «Bρµατα», Fκτ4ς τοJ Yτι
καθιδρ,ει µεγ(στην 9πτην, 9σκε& καταστρεπτικν Fπ(δρασιν εUς τ4ν λογισµ4ν τοJ 9νθρ;που
κα? γενικς τ4ν νοητικ4ν αHτοJ εGρµν.

T' «πληκτρολ>γηµα»

K.Π.

Kα? αHτ4 τ4 Xπ-ροχο πλσµα τοJ κλλους κα? τοJ «µηδPν Sγαν», Yπως C γλυπτικ 9σ,λληπτα τ4 παρ-στησε, γιατ? 0τσι C Φ,ση τ4 0πλασε γι κτι τ-τοια εHα(σθητα καπρ(τσια της,
τ( θ κνZη; T( θ κνZη γι τ?ς λειτουργ(ες, ποL µP τση σοφ(α 9π4 τ Φ,ση φτειχτηκαν; T4
=ν αHτ4 στ4ν Xπ-ρλαµπρο αHτ4 κσµο ποL τοJ στ-ρησε τ4 σ,στηµα, Fν δPν θ ε\χε χρνο µ-σα στν 0κστασ@ του ν ψχνZη, τ;ρα 0ντροµο σκ-φτεται συνεχς τ4 θνατο.
Aς µν πληκτρολογοJµε λοιπ4ν θριαµ ευτικ τ διφορα bits, Yταν δλιοι καιροφυλακτοJν π(σω 9π4 9φροκεντρισµο,ς, φοινικισµο,ς κα? !Aποκαλ,ψεις τοJ !Iωννου! *H !Aρχαιτης Fξο ελ(ζεται 9π4 τοLς πλανητρχες παντοJ µP τ πι4 πνω θλι ερ, 9λλ κα? στν παγκσµια πρακτικ Rλ-θρια 9ποτελ-σµατα. aEνας καινο,ργιος µεσα(ωνας.

M>ρφωση καH KλWρος

Π.Γ.

*O 9ρχιεπ(σκοπος δηλ;νει τακτικ πVς θ-λει µορφωµ-νους κληρικο,ς. Πιστε,ουµε πVς κατανοε&, Yτι ν-οι µP Sρτια δοµηµ-νη προσωπικτητα διστζουν ν προσ-λθουν στ?ς τξεις τοJ
Kλ@ρου. Συν-στησε κποια νοµικ Fπιτροπ µελ-της τοJ Uσχ,οντος νµου 5383 περ? Fκκλησιαστικ3ς δικαιοσ,νης. Παραδξως 9ποκλε(σθηκαν τ µ-λη τοJ ∆.Σ. τοJ *IεροJ Συνδ-σµου
Kληρικν *Eλλδος. !Aλλ κα? C συσταθε&σα Fπιτροπ 9ποτελµατ;θηκε. Kα? Yµως B 9ρχιεπ(σκοπος πρ-πει ν τολµ@σZη τν 9ναθε;ρηση τοJ Nµου περ? !Eκκλησιαστικ3ς ∆ικαιοσ,νης.
Mνο µP τλµη θ γυρ(σZη C σελ(δα τ3ς !Eκκλησ(ας. *H δεσποτοκρατ(α, Yπου Xφ(σταται, µνο
φθορ προσφ-ρει στ4 0ργο της. MP τν 9ναθε;ρηση τοJ νµου 5383 B Fπ(σκοπος θ γ(νZη {χι
B τροµοκρτης 9λλ B φωτισµ-νος πνευµατικ4ς πατ-ρας.

Πρωτοπρεσ ,τερος E.Σ.

NEκθεση Bξοχης <ρχαιοελληνικQς
TJχνης µ+ θJµα τ>ν OδυσσJα

AΓNΩΣTA YΠEPMEΓEΘH ΣYMΠΛEΓMATA

EUκ. A: *O !Oδυσσε,ς, οG σ,ντροφο( του κα? B Πολ,φηµος.
T> MAναχον εYναι γνωστ>ν <π> πολιτιστικQς <πAψεως Kκτ>ς τ6ν :λλων
δι9 τ$ν περ)φηµον ΓλυπτοθGκην (Glyptothek München), b Mπο)α περιJχει
<γ-λµατα vλληνικQς τJχνης, προτοµ9ς <ρχαιοελλGνων φιλοσAφων (Mητροδ`ρου, Kαρνε-δου, Πλ-τωνος κ.:.), πολιτικ6ν (∆ηµοσθJνους), στρατηγ6ν
(M. Aλεξ-νδρου), Fπως Kπ)σης δι9 τ9 θαυµ-σια <γ-λµατα το= ναο= τQς
Aφα)ας AEγ)νης. Eκτ>ς α3τQς qπ-ρχει <κριS6ς <πJναντι b Aρχαιολογικ$
Συλλογ$ (Antikensammlung München) µ+ <γγεDα κεραµικ9 µεγ-λης <ρχαιολογικQς <ξ)ας. IOµως qπ-ρχουν καP :λλα µουσεDα uωµαϊκQς καP αEγυπτιακQς τJχνης, Fπου καP KκεD Kκτ)θενται vλληνικ9 Bργα τJχνης τQς vλληνιστικQς περιAδου καP τQς περιAδου τ6ν Πτολεµα)ων.
VΩς σπουδαιοτJρα Fµως KκδGλωσις το= Mον-χου τ6ν τελευτα)ων χρAνων
θεωρεDται b Bκθεσις «Oδυσσε7ς - M=θος καP Aν-µνησις» εEς τ> MουσεDον
τQς TJχνης (Haus der Kunst München), b Mπο)α διGρκεσε <π> 01.10.1999 µJχρι 09.01.2000. ΛAγaω τQς µεγ-λης κοσµοσυρροQς b Bκθεσις wταν καθηµε-
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EUκ. B: !Oδυσσε,ς. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µενον.)
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EUκ. Γ: *O Mεν-λαος κα? C σορ4ς τοJ !Aχιλλ-ως. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µενον.)
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EUκ. ∆: *H Σκ,λλα, B !OδυσσεLς κα? οG σ,ντροφο( του. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µενον.)
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EUκ. E: Πηνελπη. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µενον.).
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ριν6ς <νοικτ$ <π> 10.00 π.µ. µJχρι 22.00 µ.µ. T9 KκθJµατα προGρχοντο <π>
δι-φορα µουσεDα καP συλλογ9ς τQς ΓQς, τ9 MποDα Bχουν σχJσιν µ+ τ>ν OδυσσJα καP τ>ν IOµηρον: Aachen, A_γιναν, Amsterdam, AθGνας, Baia, BαλτιµAρρην, Bari, Basel, BατικανAν, Bενετ)αν, BερολDνον, BιJννην, Bologna,
Bochum, Boston, Cambridge, Catania, ∆αµασκAν, ∆ρJσδην, Friedberg, Florenz,
Karlsruhe, Zυρ)χην, Kοπεγχ-γην, Kωνσταντινο,πολιν, Lacco, Ameno, Leiden,
Λειψ)αν, Lipari, ΛονδDνον, MελSο,ρνην, MAναχον, N. VYAρκην, KαλλιφAρνιαν, OξφAρδην, Ostia, Parma, Perugia, VP`µην, Schwerin, Sperlonga, Split,
Στουττγ-ρδην, ΣτοκχAλµην, Συρακο,σας, T-ραντα, Urbino, Valetta, Voltera,
Warschau, Würzburg. Eκτ>ς τ6ν :λλων δJος Kπροκ-λεσαν τ9 qπερµεγJθη
συµπλJγµατα, τ9 MποDα φθ-νουν καP τ9 τJσσερα µJτρα nψους καP τ9 MποDα
εYναι δυστυχ6ς :γνωστα εEς τ$ν VEλλ-δα. EEς τ$ν µεγαλυτJραν α_θουσαν οH
ΓερµανοP KξJθεσαν τ$ν τ,φλωσιν το= ΠολυφGµου (εEκTν B), τ>ν MενJλαον
(εEκ. Γ) καP τ$ν Σκ,λλαν (εEκ. ∆), πρ> τQς Mπο)ας εYχαν κατασκευ-σει τεχνητ$ν λ)µνην, Fπου Kκαθρεπτ)ζετο τ> «φAντο» το= Fλου συγκροτGµατος,
πο7 wταν σκο=ρο κυανο=ν καP µα=ρον, |στε ν9 δηµιουργο=ν Kντ,πωσιν τ9
λευκ9 συµπλJγµατα. Eπ)σης qπQρχε α_θουσα κινηµατογρ-φου µ+ διαζ`µατα, Fπου οH KπισκJπται δ,ναντο ν9 παρακολουθGσουν καP ν9 KννοGσουν
<νασκαφ9ς καP <ναπαραστ-σεις, καθTς καP ταιν)ας Hστορικο= περιεχοµJνου. Aπ> κριτικ-ς, <λλ9 καP προσωπικ6ς, πιστε,ω Fτι b Bκθεσις εYναι <νεπαν-ληπτη, καP Fποιος εYχε τ$ν τ,χη ν9 τ$ν KπισκεφθQ, θ9 το= Bµεινε <ξJχαστη. IEνα µικρ>ν δεDγµα εYναι αH εEκAνες πο7 παρατ)θενται Kδ6.
Efκ. A: VH τ,φλωσις το= ΠολυφGµου <π> τ>ν OδυσσJα καP το7ς συντρAφους του, µαρµ-ρινον <ντ)γραφον (4-26 µ.X.) <π> α3θεντικ>ν χ-λκινον σ,µπλεγµα τQς vλληνιστικQς περιAδου (160 π.X.)· Sperlonga, Bochum,
Kunstsammlung der RuhrUniversität, <ναπαρ-στασις S. Bertoli, B. Andreae
καP H. Schroeteler, nψος 3.50 µ. καP µQκος 6 µ.
Efκ. B: Kεφαλ$ OδυσσJως, µαρµ-ρινον <ντ)γραφον (4-26 µ.X.) <π> α3θεντικ>ν χ-λκινον σ,µπλεγµα τQς vλληνιστικQς περιAδου (170-160 µ.X.)·
Sperlonga, Museo Nazionale, Inv. 43 (Sperlonga Iταλ)ας – Kκ το= spelunca =
σπGλαιον).
Efκ. Γ: VO MενJλαος καP τ> πτ6µα το= AχιλλJως, γνωστ>ν rς Pasquino - σ,µπλεγµα Kκ χαλκο= περP τ> 160 π.X. Aναπαρ-στασις Kκµαγε)ου B. Schweitzer,
Λειψ)α, Antikenmuseum der Universität, nψ. 2.5 µ.
Efκ. ∆: VH Σκ,λλα, M Oδυσσε7ς καP οH σ,ντροφο) του, Sperlonga, S. Bertolin,
B. Andreae, VP`µη, Museo della Cività Romana, nψ. 3.70 µ.
Efκ. E: VH ΠηνελAπη, uωµαϊκ>ν <ντ)γραφον Kξ α3θεντικο= το= 460 π.X.·
VP`µη, MουσεDον Vatikan.

Nικ>λαος Σταµ. 4AσπιUτης

KορυφαDος KινJζος καθηγητ$ς
θεωρεD τ$ν VEλληνικ$ Φιλοσοφ)α
rς πολ7 <ν`τερη τQς KινεζικQς

VO καθηγητ$ς MPν Xο,α Tσ+ν µ+ τ$ν N-νσυ Mπ)σκα. T> SιSλ)ο εYναι b Bκδοση στ9 Kινεζικ9 το= VOµGρου. (Στ> Kξ`φυλλο M τ)τλος καP στ9 vλληνικ9.)

O KOMΦOYKIOΣ MENEI ΣTIΣ AIΣΘHΣEIΣ,
O ΠΛATΩN TPYΠA ME TA «MATIA TON NOY»
«4EBν pνας µελετητLς θ6λqη νB κατανο5σqη τ'ν ∆υτικ' Πολιτισµ>, πρ6πει νB Qνατρ6ξqη
στLν Qρχ5 του: στLν KEλλ/δα καH στ'ν KEλληνικ' Πολιτισµ>», Fπισηµα(νει στ4ν «∆αυλ4»
BKιν-ζος διανοητς κα? καθηγητς κ. Minhua Chen κα? µP δισταγµ4 σηµει;νει: «∆υστυχOς QρκετοH Qπ' τοZς σηµερινοZς XEλληνες διαπρ/ττουν rIριν». !EκτιµE, Yτι: «KH
Qρχα*α iλληνικL γλOσσα εsναι eνα πολRτιµο Tργαλε!ο, γιB νB φιλοσοφqW κανε*ς. KH
Tκµ/θησ5 της µE Iο5θησε στ' eργο µου, QλλB µE Tπηρ6ασε καθοριστικB στLν προσωπικ5 µου πορε*α».
*O Kιν-ζος καθηγητς ε\ναι B πρτος στν χ;ρα του, ποL µετ-φρασε τν !Oδ,σσεια
κα? τν !Iλιδα 9πευθε(ας 9π4 τν 9ρχα(α 2λληνικ γλσσα σP πεζ4 λγο κα? 0µµετρα
στν κινεζικ γλσσα. .Eχει δηµοσιε,σει µελ-τες γι τοLς !Aριστοτ-λη, Πλτωνα κα?
AUσχ,λο. .Eχει γρψει πλ3θος µελετν κα? 9καδηµαϊκν Sρθρων κα? 0χει Fκδ;σει 16
ι λ(α γι τν 9ρχα(α *Eλληνικ Σκ-ψη, τ Bπο&α 9π-σπασαν κρατικ ρα ε&α. OG µεταφρσεις τ3ς !Oδ,σσειας κα? τ3ς !Iλιδας 0χουν κνει πολλαπλPς Fκδσεις στοLς τρε&ς
µεγαλ,τερους FκδοτικοLς ο\κους τ3ς χ;ρας του. Σπο,δασε στν K(να, στ?ς HΠA κα?
στ Θεσσαλον(κη. Σ@µερα ε\ναι καθηγητς κα? διευθυντς τοJ «Tµ@µατος Kεντρικ3ς
EHρ;πης κα? *Eλληνορωµαϊκν Mελετν» στ4 «aIδρυµα Ξ-νης Φιλολογ(ας» στν Kινεζικ !Aκαδηµ(α Kοινωνικ3ς !Eπιστ@µης στ4 Πεκ&νο.
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H ΣYNENTEYΞH TOY KINEZOY KAΘHΓHTH TΣEN
– KRριε Chen, ποι> uταν τ' κ*νητρ> σας, γιB νB µελετ5σετε τοZς Qρχα*ους XEλληνες κλασσικοRς;
– E9ν θJλcη κ-ποιος ν9 κατανοGσcη τ>ν ∆υτικ> ΠολιτισµA, Zφε)λει ν9 <νατρJξcη στ$ν <ρχG του,
στ>ν VEλληνικ> ΠολιτισµA. EYµαι ε3γν`µων στ>ν καθηγητG µου στPς HΠA, M MποDος µο= τ> KπεσGµανε στ$ν <ρχ$ τ6ν µεταπτυχιακ6ν µου σπουδ6ν. Γνωρ)ζοντας το7ς <ρχα)ους IEλληνες φιλοσAφους
Kνθουσι-στηκα <π> τ>ν συστηµατικ> τρAπο, µ+ τ>ν MποDο <νJλυαν τ$ σκJψη τους. VH θεωρητικ$ φιλοσοφ)α γεννGθηκε στ$ν VEλλ-δα. Mο= <ρJσει ν9 σκJφτωµαι καP ν9 διαλογ)ζωµαι. OH IEλληνες προσJφεραν στο7ς <νθρ`πους µ)α νJα <ντ)ληψη γι9 τ$ ζωG. Ξεκ)νησα µ+ τ>ν AριστοτJλη µεταφρ-ζοντας κε)µενα <π> τ9 <ρχαDα vλληνικ9 στ$ν γλ6σσα µου καP συνJχισα µ+ τ>ν Πλ-τωνα µεταφρ-ζοντας
<ποσπ-σµατα <π> το7ς διαλAγους του καP καταγρ-φοντας σχAλια περP α3τ6ν, |στε ν9 γ)νουν κατανοητοP <π> τ>ν λαA µου. VO Πλ-των θJτει τPς S-σεις τQς θεωρητικQς φιλοσοφ)ας το= ∆υτικο= Πολιτισµο=. ∆+ν δ)νει <παντGσεις, ζητ1 <π> το7ς στοχαστ+ς ν9 σκεφθο=ν καP ν9 <ναζητGσουν τPς <παντGσεις µAνοι τους.

«O Eλληνες µ δδαξαν ν# $ναλ%ω τ'ς καταστ(σεις»
– ΠιστεRετε, ]τι \ Qρχα*α KEλληνικL Σκ6ψη µπορε! νB Iοηθ5σqη τ'ν σRγχρονο aνθρωπο;
– ΣτPς bµJρες µας, πιστε,ω, b φιλοσοφ)α το= Πλ-τωνα εYναι πολ7 δηµοφιλ$ς σ’ MλAκληρο τ>ν κAσµο, διAτι θJτει τ> «µJτρο», γι9 ν9 µπορJσcη κανεPς ν9 σταθµ)σcη τ9 πρ-γµατα, ν- κρ)νcη. VO σ,γχρονος :νθρωπος εYναι περισσAτερο qλιστικAς παρ9 πνευµατικ>ς καP EδεαλιστικAς. EνδιαφJρεται περισσAτερο γι9 τ$ν <πAκτηση <γαθ6ν, γι9 ν9 Sελτι`σcη τ$ν qλικG του ζωG παρ9 τ$ν πνευµατικG.
AγνοεD τPς :λλες πλευρ+ς τQς ζωQς. IOπως M Σωκρ-της Bλεγε, θ9 πρJπει ν9 Kξετ-ζουµε διαρκ6ς τ$ν
ζωG µας.
VO Πλ-των µ1ς δ)δαξε, Fτι στ$ ζω$ qπ-ρχει νAηµα καP Fτι τ> σ,µπαν εYναι fργανωµJνο καP Bχει
σκοπA, καP M σκοπ>ς εYναι θικ6ς καλAς. VH σκJψη α3τ$ µ1ς δ)νει Kλπ)δα. Προσωπικ- b <ρχα)α VEλληνικ$ ΣκJψη µ+ Bχει Kπηρε-σει πολ,. ∆ιδ-χθηκα πολλ-: ποτ+ δ+ν φθ-νω σ+ <κρAτητες, προσπαθ6 ν9
µJνω ο3δJτερος, Kξασκ6 α3τοJλεγχο, προσJχω τPς σκJψεις µου. OH <ρχαDοι IEλληνες µο= δ)δαξαν ν9
εYµαι φ)λος τQς σοφ)ας. Mο= πρAσφεραν τ$ δυνατAτητα ν9 <ναλ,ω τPς καταστ-σεις µ+ σαφGνεια. N9
µ$ν στJκωµαι στ$ν Kπιφ-νεια. Kυρ)ως Fµως Bµαθα ν9 <γαπ6 τ$ν γν`ση. Σ’ α3τ$ τ$ν <γ-πη Bχω <φιερ`σει τ$ν ζωG µου.
– T* σdς vδ5γησε στ' νB µεταφρ/σετε τB eργα Qρχα*ων KEλλ5νων φιλοσ>φων στLν KινεζικL γλOσσα;
– NHθελα, οH KινJζοι ν9 πληροφορηθο=ν περισσAτερα γι9 τ> µεγαλεDο το= <ρχαιοελληνικο= πολιτισµο=. Γι’ α3τ> καP µετJφρασα το7ς <ρχα)ους IEλληνες κλασσικο,ς κατευθεDαν <π> τ$ν <ρχαιοελληνικ$ γλ6σσα καP yχι µJσω τQς <γγλικQς. T9 Bπη το= VOµGρου δ+ν εYχαν ποτ+ µεταφραστQ κατευθεDαν <π> τ> πρωτAτυπο. Προσπ-θησα ν9 τ9 <ποδ`σω Fσο τ> δυνατ>ν µ+ µεγαλ,τερη <κρ)Sεια καP
σεSασµ> στ> nφος το= VOµGρου. NHθελα ν9 το7ς δε)ξω τ$ν EδJα πο7 εYχε M IOµηρος γι9 τ>ν κAσµο,
τ$ν κοινων)α, τ>ν :νθρωπο. Γι’ α3τ> καP οH µεταφρ-σεις µου KκτιµGθηκαν <π> το7ς συναδJλφους
µου. EπP πλJον δ+ν <παντ6νται Bπη καP bρωικ$ πο)ηση στ>ν κινεζικ> πολιτισµA.
– Kατ6χετε τLν QρχαιοελληνικL γλOσσα πολZ καλ/, πOς τLν Qξιολογε!τε;
– EYναι πολ7 yµορφη, ποιητικ$ καP <κριSGς. EYναι µ)α θαυµ-σια γλ6σσα, γι9 ν9 φιλοσοφcQ κανε)ς,
<λλ9 καP χρGσιµη γι9 Kπιστηµονικ$ <ν-λυση. EYναι συστηµατικ$ καP <ναλυτικG. Π-ρα πολλοP KπιστηµονικοP Fροι εYναι vλληνικο). VH <ρχα)α κινεζικ$ γλ6σσα, παρ9 τ> γεγον>ς Fτι εYναι ποιητικG, δ+ν
εYναι κατ-λληλη γι9 τ$ φιλοσοφ)α. Γι’ α3τ> :λλωστε καP Bχουµε rς λαοP διαφορετικ+ς φιλοσοφ)ες. VH
γλ6σσα εYναι πολ7 σηµαντικ> BργαλεDο γι9 τ$ σκJψη. VH vλληνικ$ γλ6σσα «<κAνισε» τ$ λογικG µου.

H περοχ τ ς λληνικ ς φιλοσοφας ναντι τ ς κινεζικ ς
– Ποι> εsναι τ' θ6µα ποZ Tρευνdτε τUρα;
– Eπιχειρ6 µ)α συγκριτικ$ µελJτη Πλ-τωνα καP Kουµφο,κιου στPς θεωρ)ες τους γι9 τ$ν πο)ηση
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T4 Fξ;φυλλο τ3ς Fκδσεως τοJ AUσχ,λου στ Kινεζικ 9π4 τ4ν καθηγητ M?ν
Xο,α Tσ-ν.
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καP τPς Kαλ+ς TJχνες. Γι’ α3τ> τ>ν σκοπ> :λλωστε wρθα στ$ν VEλλ-δα, |στε ν9 συγκεντρ`σω Fσο τ>
δυνατ>ν περισσAτερες πηγ+ς σχετικ9 µ+ τ> θJµα µου.
– Ποι6ς οY διαφορEς _ τB κοινB σηµε!α µεταξZ τWς Qρχα*ας KEλληνικWς καH τWς KινεζικWς Σκ6ψης;
– VH <ρχα)α vλληνικ$ φιλοσοφ)α εYναι πολ7 πι> σηµαντικ$ καP πολ,πλοκη <π> τ$ν <ρχα)α κινεζικG. VH <ρχα)α κινεζικ$ φιλοσοφ)α MπωσδGποτε περιJχει στοιχεDα, τ9 MποDα εYναι πολ,τιµα πνευµατικ-. VO Λ-ο Tσ+ <ναφJρεται σ+ rρισµJνες <πAψεις, οH MποDες _σως <γνοGθηκαν <π> το7ς <ρχα)ους
IEλληνες διανοητJς. IOµως  φιλοσοφ)α µας δ+ν εYναι θεωρητικG. EYναι θικ$ καP yχι θεολογικ$ p
φυσικG. OH <ρχαDοι KινJζοι Kµπιστε,ονταν τPς αEσθGσεις, F,τι wταν πτA, MρατA. VH <νατολικ$ φιλοσοφικ$ σκJψη Kν γJνει εYναι συγκεκριµJνη καP κατηγορηµατικG. OH δικο) µας φιλAσοφοι δ+ν µ1ς διδ-σκουν ν9 προχωρο=µε π)σω <π> τ$ν Kπιφ-νεια τ6ν πραγµ-των. VO Kοµφο,κιος εYναι συγκεκριµJνος καP δ+ν µ1ς Kνθαρρ,νει ν9 προχωρGσουµε π)σω <π> α3τ9 πο7 M :νθρωπος µπορεD ν9 <ντιληφθcQ
µ+ τPς αEσθGσεις του: «T4 ν ζZ3ς πρακτικ ε\ναι τ4 ν ζZ3ς καλ. EHγενικ4ς Sνθρωπος ε\ναι Fκε&νος
B Bπο&ος 9ντιµετωπ(ζει τ?ς καταστσεις µP ρεαλισµ, κα? ασ(ζεται στν Fµπειρ(α». OH φιλAσοφο) µας
δ+ν µ1ς παρακινο=ν ν9 δο=µε µ+ τ9 «µ-τια το= νο=» πρ-γµατα πο7 εYναι qπαρκτ-, Fπως πρ-ττει M
Πλ-των. OH <ρχαDοι IEλληνες KπιπλJον <νJλυαν συστηµατικ9 τ$ σκJψη τους. Γι’ α3τ> εYναι πολ7 σηµαντικ> ν9 γνωρ)σcη M λαAς µου το7ς IEλληνες φιλAσοφους.

«O σ%γχρονοι Eλληνες προτιµο6ν τ7 παρ(λογο»
– ΠOς Iρ*σκετε τοZς σRγχρονους XEλληνες;
– ∆ιατηρο=ν <ρκετ9 στοιχεDα <π> το7ς προγAνους τους. VOπωσδGποτε δ+ν φιλοσοφο=ν, Fπως οH
<ρχαDοι IEλληνες, οH MποDοι <γων)ζονταν πολ7 σκληρ9 ν9 <ποφ,γουν τ$ν ^ ριν. AρκετοP <π> το7ς
σηµερινο7ς IEλληνες, να), διαπρ-ττουν nSριν. EYναι Zξ,θυµοι, δ+ν µελετο=ν καP καταλGγουν σ+ συµπερ-σµατα <ρκετ9 εtκολα. Στ$ν <ρχαιAτητα τ> Zρθολογικ> καP τ> παρ-λογο µπορο=σαν ν9 συνυπ-ρξουν. T`ρα φα)νεται ν9 Bχcη χαθQ b «Eσορροπ)α», τ> Zρθολογικ> στοιχεDο qποχωρεD καP κατακτ1
Bδαφος τ> παρ-λογο. NIσως ν9 κ-νω λ-θος, <λλ9 α3τ$ εYναι b γν`µη πο7 διαµAρφωσα κατ9 τ$ν παραµονG µου στ$ν VEλλ-δα.
– Θ/ θ6λατε, κ.καθηγητ/, νB προσθ6σετε κ/τι;
– EYµαι ε3γν`µων στ> Ων-σειο IIδρυµα καP το7ς <νθρ`πους του γι9 τ$ δυνατAτητα πο7 µο= προσJφεραν, ν9 Bρθω γι9 dνα µQνα στ$ν AθGνα, ν9 <ντλGσω νJες πηγ+ς καP ν9 <νταλλ-ξω KνδιαφJρουσες <πAψεις µ+ IEλληνες καθηγητJς. Kι Kπ)σης θ9 hθελα ν9 Kπαναλ-Sω τ> πAσο Kκτιµ6 τ$ν vλληνικ$
Hστορ)α καP πAσο σJSοµαι το7ς IEλληνες. Θ9 συνεχ)σω ν9 Kργ-ζωµαι σκληρ9, γι9 ν9 κατανοGσω καλ,τερα τ>ν vλληνισµA, τ>ν vλληνικ> πολιτισµA, κι εtχοµαι ν9 ζQτε εEρηνικ-. Σ1ς ε3χαριστ6, IEλληνες, γι9 τ$ν ε3καιρ)α πο7 µο= δ`σατε ν9 διδαχθ6 γι9 τ>ν IOµηρο, τ>ν AριστοτJλη καP τ>ν Πλ-τωνα. Θ9 συνεχ)σω ν9 Kπιδι`κω τ$ν <καδηµαϊκ$ λαµπρ$ Kπ)δοση καP ν9 προσφJρω τ$ δικG µου συµSολG, πρ>ς yφελος Fσων KνδιαφJρονται γι9 τPς Kργασ)ες µου.
• VO Minhua Chen γεννGθηκε στ$ Σαγκ-η τ> 1954. Aποφο)τησε <π> τ> ΠανεπιστGµιο Fuijian Normal University τ> 1976
(Bα.), Xiamen University τ> 1978 (Mα.). VH διδακτορικG του διατριS$ εYχε rς θJµα τ$ν Hστορ)α το= Θε-τρου («VEλληνικ+ς Tραγaωδ)ες») καP τPς δραµατικ+ς θεωρ)ες («Πλατωνικ$ καP AριστοτJλεια Πο)ηση»). T$ν <ρχα)α vλληνικ$ γλ6σσα
διδ-χθηκε κατ9 τ$ δι-ρκεια τ6ν σπουδ6ν του στ> ΠανεπιστGµιο Brigham Young. Aπ> τ> 1989 µJχρι τ> 1993 παρακολο,θησε µεταδιδακτορικ9 προγρ-µµατα στPς HΠA, µελετ`ντας το7ς ∆υτικο7ς κλασσικο,ς. T> 1995 σπο,δασε στ>
AριστοτJλειο ΠανεπιστGµιο τQς Θεσσαλον)κης καP Kπιδοτο,µενος <π> τ> IIδρυµα «AλJξανδρος Ων-σης» rλοκλGρωσε τ$ν Bρευν- του γι9 τ>ν Πλ-τωνα. VO κ. Chen Bχει γρ-ψει 20 SιSλ)α (τ9 4 qπ> Bκδοση) γι9 τ$ν <ρχα)α VEλλ-δα,
µεταξ7 τ6ν Mπο)ων τ9 «Homer’s the Iliad» 1993, «Homer’s the Odyssey» 1994 (τPς MποDες Kµπλο,τισε καP KπανεξJδωσε
τ> 1999 µ+ τ>ν τAµο «Iλι9ς - Oδ,σσεια»), «Aeshylus’s Seven Tragedies» 1998, «Aristotle’s Politics», «From Imi to Im: A
new approach to the study of Literature, Drama and the Fine Arts», µελJτη b Mπο)α <ναφJρεται στ$ν αEσθητικ$ το= Πλ-τωνος καP το= AριστοτJλη.

N/νσυ Mπ*σκα

H ∆IEΘNHΣ ΦPAΣH «KONKΣ OM ΠAΞ»
AΠO TA EΛEYΣINIA KAI THN KPHTH
T> «∆ακτυλ)δι το= M)νωα» <ποκαλ,πτει
παγκοσµιAτητα τQς MινωικQς Θρησκε)ας
VO «λατρευτGς», πο7 Bχει SρεθQ σ+ µορφ$ µικρο= <γαλµατιδ)ου εEδικ9 σ+
Fλα τ9 Hερ9 σπGλαια καP Hερ9 κορυφQς τQς KρGτης καP τ6ν γ,ρω α3τQς περιοχ6ν, µ1ς MδηγεD στ>ν τρAπο τJλεσης τ6ν τελετουργι6ν στ9 Hερ9 α3τ-. VH
λJξη «λατρευτ@ς», πο7 χρησιµοποιεDται γι9 τ> <γαλµατ)διο, εYναι λανθασµJνη, σ,µφωνα µ+ µ)α Kπιγραφ$ πο7 δι-Sασα π-νω σ+ <ν-λογο <γαλµατ)διο <π> τ$ν T,λισσο. VH Kπιγραφ$ ΓραµµικQς A διαS-ζεται na-u-a = να,α.
Kατ9 τ>ν VHσ,χιο να,ειν = Hκετε,ειν. Mαθα)νοµε Bτσι, Fτι στ$ Mινωικ$
Kποχ$ <ποκαλο=σαν τ9 πρAσωπα πο7 παρ)σταναν τ9 <φιερ`µατα α3τ9
«Gκ-τας». Aντιπροσωπευτικ>ς τ,πος Mινω)τη λατρευτ$ εYναι M χ-λκινος
<π> τ$ν T,λισσο τQς προθGκης 89 N 1831 το= Mουσε)ου VHρακλε)ου KρGτης, µ+ τ> Mινωικ> ζ6µα, µ+ περιδJρειο καP SραχιAλια, µ+ τ> δεξP χJρι στ9
µ-τια καP σ6µα λυγισµJνο <π> τ$ µJση καP π-νω Kλαφρ9 πρ>ς τ9 π)σω.
Γι9 ν9 KξηγGσωµε γιατP M «λατρευτς» p «σε (ζων» p «µ,στης» Bφερε τ> δεξι> p <ριστερ> χJρι του στ> πρAσωπο, καλ,πτοντας τ9 µ-τια του (σ+ Bνδειξη δJους γι9 τ$ν παρουσ)α µπροστ9 στ$ θεAτητα, γρ-φει M Σακελλαρ-κης σ+ Mδηγ> το= Mουσε)ου VHρακλε)ου, καP δ+ν κ-νει λ-θος Fσον <φορ1 στ> δJος), θεωρο=µε σκAπιµο ν9 <νατρJξωµε
στ> τελετουργικ> τ6ν Mικρ6ν καP Mεγ-λων Eλευσ)νιων Mυστηρ)ων, τ9 MποDα προJρχονται <π> τ$ν Mινωικ$ KρGτη καP yχι <π> τ$ν A_γυπτο, Fπως προσπ-θησαν <νεπιτυχ6ς ν9 καθιερ`σουν κ-ποιοι, τεχνητ9 µεγαλAσχηµοι, <δαεDς θρησκειολογο=ντες
ξJνοι (N)λσον, Π-ρκετ κ.:.) <λλ9 καP ντAπιοι, τυφλ9 ξενοµανεDς. VH µινωικ$ δ+ προJλευση τ6ν Mυστηρ)ων α3τ6ν <ποδεικν,εται <π> τ9 <ρχαιολογικ9 εqρGµατα το= λατρευτQ <λλ9 καP τPς λJξεις πο7 Bλεγαν οH HερεDς κατ9 τ> τελετουργικA, Fπως θ9 δο=µε
πι> κ-τω, οH MποDες <νQκαν στ$ν Kρητικ$ δι-λεκτο rς KπP τ> πλεDστον.
T9 Eλευσ)νια MυστGρια <πελ-µSαναν µεγ-λου σεSασµο= κατ9 τ$ν <ρχαιAτητα. KαP
KκεDνοι <κAµη οH συγγραφεDς πο7 εEρωνε,τηκαν τPς µυθολογικ+ς παραδAσεις, δ+ν τAλµησαν ν9 θ)ξουν τ$ν λατρε)α τ6ν «µεγ-λων θεαιν6ν». VH ∆Gµητρα καP b κAρη της ΠερσεφAνη wταν οH µεγ-λοι τελετ-ρχες τ6ν Mυστηρ)ων, τ6ν Mικρ6ν καP τ6ν Mεγ-λων, καP
σ’ α3τ> <κριS6ς χρωστο=σαν τ> γAητρA τους. Eνa6 M λα>ς τιµο=σε στ> πρAσωπο τQς ∆Gµητρας τ$ν µητJρα γQ καP τ$ν θε9 τQς γεωργ)ας, οH µυηµJνοι BSλεπαν στ> πρAσωπA της
τ> ο3ρ-νιο φ6ς, τ$ γεννGτρα τ6ν ψυχ6ν, τ>ν Θεϊκ> Nο=, ΩνAµαζαν µ-λιστα τ>ν vαυτA τους «YGοLς τ3ς Σελ@νης», προωρισµJνους <π> τ$ν <ρχ$ σ9ν µεσ-ζοντες µεταξ7
ΓQς καP O3ρανο= καP π)στευαν Fτι b καταγωγG τους wταν <π> τ$ν σφα)ρα Kκε)νη Fπου
Sρ)σκεται b γJφυρα πο7 συνδJει το7ς δ,ο α3το7ς τAπους καP <π> τ$ν Mπο)α περνοδιαSα)νουν οH ψυχ+ς κατ9 τ$ν :νοδο καP τ$ν κ-θοδA τους. ΠρωταρχικA τους χρJος
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wταν ν- ψ-λλουν nµνους στPς 3ψηλ+ς <πολα,σεις τQς ο3ρ-νιας ζωQς καP ν9 qποδεικν,ουν τ9 µJσα µ+ τ9 Mπο)α θ9 µπορο=σε ν9 SρcQ κανεPς τ>ν δρAµο πο7 MδηγεD σ’ α3τJς.
M+ µ)α τJχνη λεπτ$ καP Sαθει9 οH γAητες α3τοP κατ`ρθωσαν ν9 κεντGσουν µ+ τ9 <νθρ`πινα π-θη ο3ρ-νιες EδJες. Xρησιµοποιο=σαν Fλα τ9 µJσα, τ> θJλγητρο τ6ν αEσθGσεων, τ$ν λ-µψη τ6ν τελετ6ν, τ$ν µαγε)α τQς τJχνης, γι9 ν9 τρJψουν τ$ν ψυχ$ πρ>ς µ)α
καλ,τερη ζω$ καP τ> πνε=µα πρ>ς τ$ σ,λληψη τ6ν θε)ων <ληθει6ν.

H µελ8ωδα κα' 9 κατ(ρα τ ς ρευνας
Σ+ κανJνα :λλο µJρος το= κAσµου τ9 MυστGρια δ+ν εYχαν ποτ+ KµφανισθQ µ+ µορφ$
τAσο <νθρ`πινη, τAσο ζωντανG, τAσο <νθηρ-. VO µ,θος τQς ∆Gµητρας καP τQς κAρης
της ΠερσεφAνης πλJκει τ>ν πυρQνα τQς Eλευσ)νιας λατρε)ας. VOλAκληρη b Eλευσινιακ$ M,ηση περιφJρεται καP πλ`νεται γ,ρω <π> α3τ>ν τ>ν φωτειν> πυρQνα. VO µ,θος στ> Sαθ,τερA του νAηµα <ποτελεD µ)α συµSολικ$ <ναπαρ-σταση τQς Hστορ)ας τQς
ψυχQς, τQς καθAδου καP τQς δJσµευσGς της µJσα στ$ν nλη, τQς <νAδου καP τQς KπιστροφQς της στ$ν θεϊκ$ ζωG. VH Hστορ)α τQς ΨυχQς - ΠερσεφAνης wταν γι9 κ-θε ψυχ$
µ)α Kκπληκτικ$ <ποκ-λυψη. VH ζω$ vρµηνευAταν p σ9ν µ)α δοκιµασ)α p σ9ν dνας KξιλασµAς. IYστερα <π> τ$ν φρ)κη το= θαν-του b Kλπ)δα, b λ,τρωση καP <ν-µεσα στPς
στο+ς το= Mλ-νοικτου ναο= οH qµνaωδ)ες καP τ> KκθαµSωτικ> φJγγος vν>ς θαυµαστο= KAσµου. T9 MυστGρια wταν τ> Hερ> δρ-µα τQς ψυχQς, b τελε)ωση, b δικα)ωση το= γGινου
δρ-µατος το= <νθρ`που. T9 «Mικρ9 MυστGρια» Kτελο=ντο κατ9 τ>ν µQνα ΦεSρου-ριο p Aνθεστηρι6να στPς NAγρες, δQµο Bξω <π> τ$ν AθGνα. OH δAκιµοι, <φο= περνο=σαν <π> µ)α προκαταρκτικ$ KξJταση, γ)νονταν δεκτοP στ9 προπ,λαια το= κλειστο=
περιSAλου <π> τ>ν HερJα τQς Eλευσ)νας, τ>ν «Gεροκ@ρυκα», ντυµJνο σ9ν VEρµQ καP µ+
τ> «κηρ,κειον». VΩδηγο=σε το7ς πρ>ς µ,ηση σ’ dνα µικρ> να> <φιερωµJνο στ$ν «KAρη», τ$ν ΠαρθJνο ΠερσεφAνη.
VO να>ς wταν κρυµµJνος στ> S-θος vν>ς συχου λAγγου, στ$ν καρδι9 vν>ς Hερο=
:λσους µJσα σ+ δενδροσυστ-δες. Eκε)νη τ$ν στιγµ$ οH HJρειες BSγαιναν µJσα <π> τ>ν
να> µ+ πJπλα, µ+ γυµνο7ς Sραχ)ονες καP µ+ Hερο7ς ν-ρκισσους στ9 µαλλι-. Παρατ-σσονταν στ> κεφαλAσκαλο καP Bψαλλαν κατανυκτικ$ µελaωδ)α µ+ <ργ+ς ρυθµικ+ς κινGσεις. Mετ9 <π> α3τ$ τ$ µελaωδ)α µ+ τ9 κατ-λληλα λAγια qποδοχQς τ6ν νεοφερµJνων b
προφQτις p Hεροφ-ντις, πο7 wταν κορυφα)α το= χορο=, κατJSαινε τρ)α σκαλοπ-τια καP
<πGγγελλε τ$ν παρακ-τω κατ-ρα <ργ-, µ+ Sαρει9 φων$ καP SλJµµα παγερA, πο7 KµπνJει φρ)κη: «Kατρα σP Yσους zρθαν, µP σκοπ4 ν ε ηλ;σουν τ Mυστ@ρια. *H θε θ
κυνηγE αU;νια τ?ς φαJλες τους ψυχPς».
Aκολουθο=σαν πολλ+ς µJρες µ+ καθαρµο,ς, νηστεDες, προσευχ+ς καP :λλα προκαταρκτικ-. T> Sρ-δυ τQς τελευτα)ας µJρας οH νεAφυτοι µαζε,ονταν στ$ν πι> <πAκρυφη
γωνι9 το= Hερο= :λσους, γι9 ν9 παραστο=ν στ$ν VAρπαγ$ τQς ΠερσεφAνης. VH σκην$
α3τ$ παιζAταν στ$ν nπαιθρο <π> τPς HJρειες το= ναο=. A3τ> τ> Bθιµο Bχει ρ)ζες στ9 S-θη τ6ν αE`νων, <π> τ$ν πρωτοµινωικ$ KποχG, µ+ τ9 πραγµατικ9 δεδοµJνα χρονολAγησης καP yχι τ9 qποθετικ9 το= NESανς. M+ τPς Mδηγ)ες το= Hεροφ-ντη οH ποιητ+ς τQς
Eλευσ)νας φιλοτJχνησαν δι-λογο µεταξ7 HερJων καP Hερει6ν, πο7 παρ)σταναν τ>ν
VEρµQ, τ$ν ∆Gµητρα, τ$ν ΠερσεφAνη, τ>ν Πλο,τωνα, τPς N,µφες καP τ>ν NEρωτα.
VO δι-λογος τJλειωνε, Fταν εYχε πι9 νυκτ`σει. OH πJνθιµες λαµπ-δες σ-λευαν τ9
φ6τα τους <ν-µεσα στ9 µα=ρα κυπαρ)σσια, στ9 κρ-σπεδα το= ναο=. OH θεατ+ς <ποµακρ,νονταν σιωπηλο), κ-τω <π> τ>ν <ντ)λαλο τ6ν θρηνητικ6ν nµνων τ6ν Hερει6ν
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γι9 τ$ν ρπαγ$ τQς ΠερσεφAνης, πο7
καλο=σαν α3τGν:
– ΠερσεφAνη!.. ΠερσεφAνη!..
Eδ6 τJλειωναν τ9 MυστGρια, καP οH
νεAφυτοι εYχαν γ)νει «µ,σται». Θ9 KπιστρJψουν στPς καθηµεριν+ς <σχολ)ες
τους, <λλ9 M Hερ>ς «ΠJπλος τ6ν Mυστηρ)ων» wταν πι9 πλωµJνος π-νω
στ- µ-τια τους. Mετ9 τ9 Mικρ9 <κολουθο=σαν τ9 «Mεγ-λα MυστGρια»,
πο7 wταν γνωστ9 Kπ)σης καP σ9ν «VIερ9
MυστGρια» καP σ9ν «VIερ9 NOργια».
Eτελο=ντο µ+ Eδια)τερη λαµπρAτητα
κ-θε τJσσερα χρAνια τ>ν µQνα Bοηδροµι6να (ΣεπτJµSριο - Oκτ`Sριο)
στ$ν EλευσDνα. Σ’ α3τ9 <κριS6ς τ9 µυστGρια θ9 Sρο=µε τ$ν µορφ$ το= Kρητικο= ΛατρευτQ, <λλ9 Bπρεπε ν9 κ-νωµε Fλη α3τ$ τ$ν εEσαγωγG, γι9 ν9
γ)νcη <ντιληπτA, πAτε γινAταν κ-ποιος
«µ,στης» καP µπορο=σε πλJον ν9 συµµετJχcη σ+ µυστηριακ+ς τελετ+ς Fπως οH
Mινω)τες, τ$ν µορφ$ τ6ν Mπο)ων SλJποµε στ9 <ρχαιολογικ9 εqρGµατα το=
Mινω)τη «λατρευτQ». OH vορτ+ς α3τ+ς
εYχαν συµSολικ> χαρακτQρα καP διαρκο=σαν Kννι9 µJρες. T$ν yγδοη µο)ραζαν στο7ς µ,στες τ9 σ,µSολα µυGσεως:
τ>ν «θ,ρσον» καP τ$ν «κ(στην» µ+ κλων-ρια κισσο= <γκαλιασµJνη. MJσα σ’
α3τ$ν wταν κλεισµJνα µυστηρι`δη
<ντικε)µενα, b κατανAηση τ6ν Mπο)ων
<πεκ-λυπτε τ> µυστικ> τQς ζωQς.
Hταν vρµητικ9 κλειδωµJνη καP δ+ν
KπιτρεπAταν ν9 τ$ν <νο)ξουν παρ9 µAνο στ> τJλος τQς µ,ησης καP µπροστ9
στ>ν Hεροφ-ντη. KατAπιν <κολουθο=σε
ξJσπασµα χαρ1ς. Kινο=σαν τPς λαµπ-- *O Mινω(της µP τν χαρακτηριστικ θ-ση τοJ
δες, τPς Bδιναν M dνας στ>ν :λλο καP χεριοJ, τ4 Bπο&ο κατ- αζε µνον Yταν Sκουγε
BSγαζαν χαρο,µενες κραυγJς. T$ν _δια
τ?ς λ-ξεις «Kνκς Oµ Πξ».
µJρα µι9 Hερ$ ποµπ$ µετJφερε <π> τ$ν
AθGνα στ$ν EλευσDνα τ> :γαλµα το= ∆ιον,σου, στεφανωµJνο µ+ µ,ρτα, καP τ>ν καλο=σαν NIακχο. VH :φιξG του στ$ν EλευσDνα προµGνυε τ$ µεγ-λη <ναγJννηση. ΓιατP
<ντιπροσ`πευε τ$ θε)α πνο$ πο7 διαποτ)ζει κ-θε πρ1γµα, τ>ν <ναγεννητ$ τ6ν ψυχ6ν,
τ>ν µεσ-ζοντα µεταξ7 ο3ρανο= καP γQς.
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;Aπειλ ς κα' 9 κραυγ «Eκ#ς ο <=<ηλοι!»
A3τ$ τ$ φορ9 Bµπαιναν στ>ν να> <π> τ$ν µυστικ$ θ,ρα, γι9 ν9 περ-σουν KκεD µJσω
το= Kξωτερικο= περιSAλου. EκεD M κGρυκας µ+ τροµερ+ς <πειλ+ς καP µ+ τ$ν κραυγG:
«*Eκ ς οG - ηλοι!» <ποµ-κρυνε το7ς παρε)σακτους, πο7 κατ`ρθωναν πAτε-πAτε ν9
γλυστρGσουν µJσα στ> να> µαζP µ+ το7ς µ,στες (2κ ς = <ττικ>ς τ. 2κ ς = 1) µακρι-, µακρι- <πA, σ+ <πAσταση· 2) µακρι9 <π> κ-ποιον p <π> κ-τι, KκτAς· λJξη σχηµατισµJνη
<π> τ> θJµα τQς <ντων. v - καP τ> Kπ)θηµα - κας, πο7 δηλ`νει KπιµερισµA: Eγκ. Π-π. Λαρ. - Mπριτ.). OH µ,στες Bδιναν θαν-σιµο Fρκο, ν9 µ$ν <ποκαλ,ψουν τ)ποτε <π> α3τ9
πο7 KπρAκειτο ν9 δο=ν. NEπειτα M κGρυκας συνJχιζε:
– T`ρα σεDς στ> qποχθAνιο δ6µα τQς ΠερσεφAνης, γι9 ν9 συλλ-Sετε τ> νAηµα τQς µJλλουσας ζωQς καP τQς τωρινQς κατ-στασGς σας, πρJπει ν9 περ-σετε <π> τ$ χ`ρα το= θαν-του. A3τ$ εYναι b δοκιµασ)α τ6ν µυστ6ν. ΠρJπει ν’ <ψηφ1τε τ9 σκοτ-δια, γι9 ν9 χα)ρεστε τ> φ6ς.
Mετ9 ντ,νονταν δJρµα νεSρο= (µικρο= Kλαφιο=), πο7 συµSAλιζε τ>ν <ποχωρισµ> καP
τ$ν Zδ,νη τQς ψυχQς, πο7 Sυθ)ζεται µJσα στ$ σωµατικ$ ζωG. TJλος BσSηναν τPς λαµπ-δες καP το7ς λ,χνους καP Bµπαιναν στ>ν qπAγειο λαS,ρινθο. Στ$ν <ρχ$ τρ)κλιζαν
οH µ,στες µJσα στ9 σκοτ-δια, µετ9 δ+ <π> λ)γο <κο,ονταν θAρυSοι, µουγκρητ9 καP φοSερ+ς κραυγJς. AστραπJς, πο7 τPς συν`δευαν SροντJς, λAγχιζαν τ9 σκοτ-δια. MJσα στ$
λ-µψη τους BSλεπες τροµακτικ9 φαντ-σµατα. IOλες α3τ+ς οH Kµφαν)σεις wταν τAσο
<στραπιαDες, πο7 δ+ν πρAφταινες ν9 <ντιληφθcQς τ$ν τεχνικG τους. NEπειτα τPς <κολουθο=σε Sαθ7 σκοτ-δι, πο7 µεγ-λωνε τ$ φρ)κη καP τ>ν τρAµο πο7 KνJπνεαν. Στ> σηµεDο α3τ> <ς φαντασθο=µε, π6ς φα)νονταν Fλα α3τ9 σ+ χ`ρους µ+ φαντασµαγορικ> περιS-λλον, Fπως τ> IδαDον καP ∆ικταDον NAντρον, τ> σπGλαιο Σκοτεινο=, τ9 Hερ9 κορυφQς το= Γιο,κτα, το= Πετσοφ1 κοντ9 στ> Παλα)καστρο καP τ6ν KυθGρων, το= Mπο)ου <φιερ`µατα Bφερε πρAσφατα στ> φ6ς M I. Σακελλαρ-κης. VO Πλο,ταρχος παραS-λλει τ>ν τρAµο πο7 γεννο=σαν α3τ+ς οH Zπτασ)ες µ+ KκεDνο πο7 δοκιµ-ζει κανεPς
µπροστ9 σ’ dνα :νθρωπο πο7 πνJει τ9 λο)σθια. Φυσικ9 Fλο τ> τελετουργικ> δ+ν γινAταν στ9 σπGλαια καP στ9 Hερ9 κορυφQς λAγaω <καταλληλAτητας τ6ν χ`ρων.
Mετ9 <π> µι9 σειρ9 τελετουργι6ν Bχοµε µπροστ9 µας καθισµJνο σ+ θρAνο τ>ν <γJλαστο SασιλJα το= IAδη Πλο,τωνα - AιδωνJα, καP δ)πλα του κ-θεται b γυναDκα του,
b ψηλ$ καP αEθJρια ΠερσεφAνη. OH µ,στες τ$ν <ναγνωρ)ζουν <π> τ9 χαρακτηριστικτης. EYναι b Hεροφ-ντις πο7 εYχε παραστGσει τ$ θε9 στ9 Mικρ9 MυστGρια. EξακολουθεD ν- ’ναι πολ7 πι> yµορφη τ`ρα µ+ τ$ µεγαγχολικG της Bκφραση, διαφορετικ$
Fµως, ντυµJνη µ+ τ$ν πJνθιµη KσθQτα (τ> Bνδυµα τQς προφGτιδας µ+ τ9 <σηµJνια δ-κρυα) καP τ> χρυσ> δι-δηµα.
A3τ$ b προηγο,µενη περιγραφ$ µο= θυµ)ζει, καP αEσθ-νοµαι λ,πη, τ> ξενιτεµJνο µινωικ> χρυσελεφ-ντινο <γαλµατ-κι, πο7 <ρχαιοκ-πηλοι, <κρωτηρι-ζοντας τ> σ6µα
καP τ$ν Hστορ)α τQς KρGτης, Kξ`ρισαν πρ>ς Bοστ`νη, στ> KκεD µουσεDο. VH ΠερσεφAνη δ+ν εYναι πι9 b παρθJνος τQς σπηλι1ς. T`ρα ζcQ τ$ ζω$ το= κ-τω κAσµου, qποφJρει.
Bασ)λισσα τ6ν qποχθAνιων δυν-µεων, τ6ν νεκρ6ν, ξJνη Fµως στ> Sασ)λειA της. IEνα
χλωµ> µειδ)αµα φωτ)ζει Kλαφρ9 τ> πρAσωπA της, σκοτεινιασµJνο <π> τ$ σκι9 το= IAδη.
MJσα σ’ α3τ> τ> µειδ)αµα Fµως qπ-ρχει b συνε)δηση, b γν`ση το= Aγαθο= καP το= Kακο=, b <νJκφραστη γοητε)α το= ζωντανο= καP SουSο= πAνου. VYποδJχεται µ+ SλJµµα
γεµ1το συµπ-θεια το7ς µ,στες, οH MποDοι γονατ)ζουν καP <φGνουν στ9 πAδια της στJ-
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φανα µ+ ν-ρκισσους. Eκε)νη τ$ στιγµ$ µι9 σSησµJνη φλAγα ξαναλ-µπει µJσα στ9 µ-τια της, χαµJνη Kλπι´δα, µακριν$ <ν-µνηση το= O3ρανο=.
Ξαφνικ9 στ> :κρο τQς qπAγειας στο1ς λ-µπουν
πυρσοP καP διαπεραστικ9 <ντηχεD µ)α φωνG, πο7
λJει:
– Eλ1τε, µ,στες. Ξαναγ,ρισε M NIακχος. VH ∆Gµητρα περιµJνει τ$ν κAρη της. E3οD!! (EHο&! καP
εHα& καP ε_α καP εH ν = Kπιφ`νηµα – κραυγ$ ∆ιονυσιακο= Kνθουσιασµο= καP χαρ1ς τ6ν <κολο,θων το= B-κχου. VH παραλλαγ$ ε_α το= Kπιφων.
παρGγαγε τ> ρQµα εHζω καP τ> Kπ)θ. ε_ιος. Eπ)θετο δ+ το= ∆ιον,σου wταν καP E_ας, το= δ+ B-κχου E_ιος. EHζω θ9 πcQ κραυγ-ζω πρ>ς τιµ$ν το=
B-κχου.) Kι Kνa6 M δυνατ>ς <ντ)λαλος το= qπογε)ου KπαναλαµS-νει τ$ φωνG, b ΠερσεφAνη τιν-ζεται π-νω στ> θρAνο της, σ9ν ν9 ξ,πνησε <πAτοµα <π> dνα Sαθ7 nπνο µετ9 <π> τ> λAγχισµα
µι1ς <στραφτερQς σκJψης καP λJει:
– T> φ6ς!.. VH µητJρα!.. VO NIακχος!..
ΠετιJται <π> τ> θρAνο της, µ9 M Aιδωνε7ς τ$ν
συγκρατεD µ+ µ)α κ)νηση, πι-νοντ-ς την <π> τ$ν
KσθQτα της, καP ξαναπJφτει στ> θρAνο της σ9ν πεθαµJνη. TAτε οH λαµπαδηφAροι χ-νονται <πAτοµα
καP µ)α φων$ <κο,εται ν9 λJει:
– VO θ-νατος εYναι καινο,ργια ζωG!

«E?ο@!» κα' 9 φρ(ση «KAνκς Bµ π#ξ»

*O Gκ-της µP τν Fπιγραφ σP Γραµµικ A 9π4 τν T,λισσο.

OH µ,στες συνωστ)ζονται τ`ρα µJσα στ$ στο9
τ6ν bρ`ων καP τ6ν bµιθJων πρ>ς τ> :νοιγµα το= qπογε)ου. Tο7ς Sγ-ζουν τPς νεSρ)δες, το7ς ραντ)ζουν µ+ καθαρτGριο νερA, το7ς φορο=ν καθαρο7ς λευκο7ς χιτ6νες καP
το7ς Mδηγο=ν µJσα σ’ dνα λαµπρ9 φωταγωγηµJνο ναA. EκεD το7ς qποδJχεται M Hεροφ-ντης, M <ρχιερJας, dνας σεS-σµιος γJροντας ντυµJνος µ+ πορφ,ρα. VO Πορφ,ριος,
dνας νεοπλατωνικ>ς φιλAσοφος το= 3ου αE`να µ.X., περιγρ-φει τ$ν <ν`τατη µ,ηση τQς
Eλευσ)νας rς vξQς: «Στεφανωµ-νοι µP µυρτιPς µπα(νοµε Yλοι οG µυηµ-νοι στ4ν πρδοµο
τοJ ναοJ, τυφλο? 9κµη. – *O Gεροφντης, ποL ε\ναι µ-σα στ4 να4, θ µEς 9νο(ξZη σP λ(γο τ µτια. (Eδ6 SλJποµε τ$ν Mινω)τη λατρευτG). aOµως πρτα πρτα – γιατ? τ(ποτε
δPν πρ-πει ν κνωµε µP τν (α – Wς νιφτοJµε µP Gερ4 νερ. *O Gεροφντης µEς διαζει 9π4 nνα π-τρινο ι λ(ο πργµατα ποL πρ-πει ν τ κρατοJµε πντα µυστικ, Fπ?
ποινZ3 θαντου. B- αια αHτ ταιριζουν στ4 χρο κα? τ4 χρνο. Θ γελο,σατε cσως,
Wν τ’ 9κο,γατε 0ξω 9π4 τ4 να. aOµως Fδ καµµι τ-τοια διθεση δPν σEς γεννι-ται,
καθVς 9κοJτε τ λγια τοJ πρεσ ,τη – γιατ? ε\ναι πντα γ-ρος B Gεροφντης – κα?
κοιτEτε τ φανερωµ-να σ,µ ολα (τ9 χρυσ1 <ντικε)µενα δηλαδG, πο7 wταν µJσα στ$ν
κ)στη: κ6νος πιτ,ος, ε_δους πε,κου, γνωστο= rς κουκουναρι-, πο7 wταν σ,µSολο τQς
γυναικε)ας γονιµAτητας· M σπειρωτ>ς yφις, πο7 εYναι b πτ`ση τQς ψυχQς µJσα στ$ν
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nλη καP b <πολ,τρωσG της δι9 το= πεν,µατος· τ> α3γA, τ> MποDο εYναι σ,µSολο τQς
σφα)ρας p τQς θε)ας τελειAτητας, πο7 εYναι M προορισµ>ς το= <νθρ`που). ∆Pν σEς 0ρχεται καθλου ν γελEτε, Yταν C ∆@µητρα σEς ε αι;νZη µP τν Uδιµορφη γλσσα κα?
τοLς συµ ολισµο,ς της, µP ζωντανPς 9στραπPς φωτς, µP συννεφισµατα κα? ξανασυννεφισµατα Yσα µEς 0κανε ν δοJµε κα? ν’ 9κο,σουµε B σεπτ4ς Gερ-ας. Kα? ττε τελικ τ4 φς 2ν4ς γαλ@νιου θα,µατος γεµ(ζει τ4 να. N τ !Hλ,σια πεδ(α, B γιος τπος. N κα? οG φωνPς 9π4 τοLς ^µνους τοJ χοροJ τν Mακρων. Kα? τ στιγµ Fκε(νη
B Gεροφντης {χι µP τν Fξωτερικ@ του µνο Fµφνιση, {χι µP τ φιλοσοφικ@ του 2ρµηνε(α, 9λλ στ’ 9λ@θεια κα? πραγµατικ γ(νεται nνας “δηµιουργς”, nνας 9ποκαλυπτικ4ς Yλων τν πραγµτων 9πολογητ@ς. *O aHλιος ε\ναι B δαδοJχος του, C Σελ@νη B
τελουργικς του οηθ4ς κοντ στ4ν Gερ4 ωµ4 κα? B *Eρµ3ς B µυστικ4ς του κ@ρυκας.
M εUπ;θηκε κι C τελευτα(α λ-ξη “K>νκς yOµ ΠBξ”. *H τελετ τελε(ωσε, κα? τ;ρα εcµαστε γι πντα Fππτες».
T9 τελευταDα λAγια δε)χνουν yχι µAνο τ$ν µινωικ$ καταγωγ$ τ6ν θυσιαστικ6ν Hεροτελεστι6ν καP το= συµSολισµο= τ6ν Hερατικ6ν πρακτικ6ν τ6ν Eλευσ)νιων Mυστηρ)ων,
<λλ9 καP <κAµη µινωικ$ Kπ)δραση σ+ Fλες τPς θρησκεDες το= κAσµου, κ-τι πο7 δ+ν Bγινε
<ντιληπτ> <π> το7ς ξJνους θρησκειολAγους, διAτι δ+ν µπAρεσαν ποτ+ ν9 vρµηνε,σουν σωστ9 yχι µAνο τPς παραπ-νω τρεDς λJξεις πο7 <ναφJρονται σ+ Fλες τPς <ρχαDες γλ6σσες,
<λλ9 καP γι9 ποιA λAγο τ9 µοναδικ9 µινωικ9 <γαλµατ-κια Bδειχναν τ>ν λατρευτ$ ν9 Bχcη
µ+ τ> dνα χJρι καλ,ψει τ9 µ-τια του. A3τ$ <κριS6ς b στ-ση το= µινω)τη λατρευτQ <ποδεικν,ει τ$ν παγκοσµιAτητα τQς MινωικQς Θρησκε)ας τ$ν Kποχ$ Kκε)νη. ΣτPς θρησκευτικ+ς τελετ+ς τ6ν M-για Bχοµε τ$ φρ-ση «Kνεξ .Oµον Πνεξ», στο7ς Bραχµ-νους τ$
φρ-ση «Kνσα Oµ Πνσα». VO BραχµανισµAς, µι9 παν-ρχαια µεταµινωικ$ θρησκευτικ$
σχολ$ qπερSατικQς φιλοσοφ)ας, b Mπο)α <ποτελεD πρAδροµο τQς φιλοσοφ)ας το= Xριστιανισµο=, δJχεται πρ`ιµα τ> Bρ-χµαν (qπJρτατο ν) rς τρισυπAστατο, αE`νιο, Kνσυνε)δητο, :φθαρτο, πανταχο= παρ>ν καP πνευµατικ$ πηγ$ το= πεπερασµJνου καP µεταSαλλAµενου σ,µπαντος. VO τ,πος τQς θυσ)ας, πο7 Sασ)ζεται στ9 κε)µενα τ6ν Bεδδν,
εYναι µι9 περ)πλοκη λατρευτικ$ διαδικασ)α, πο7 περιλαµS-νει <παγγελ)α χωρ)ων το= Hεροτελεστικο= τυπικο=. OH θεοP περιJρχονται στ>ν Bλεγχο το= θυσιαστQ µJσaω τQς γν`σης
τ6ν Hερ6ν κειµJνων καP τ6ν λατρευτικ6ν τ,πων πο7 κατJχει. T$ν παγκοσµιAτητα Fµως
τQς MινωικQς Θρησκε)ας yχι µAνο γι9 τ$ν Kποχ$ Kκε)νη <λλ9 µJχρι σGµερα <ποδεικν,ει τ> qπ> τ9 στοιχεDα AM 1938.1110 γνGσιο «∆ακτυλ)δι το= M)νωα» καP τ> 585 <ντ)γραφο πο7 κατασκε,ασε M Gillieron, τ9 MποDα Sρ)σκονται στ> MουσεDο AσµAλεαν τQς
OξφAρδης µαζP µ+ τ9 :λλα κλεµµJνα <π> τ>ν NESανς, µ+ τ$ν παρ-σταση πο7 qπ-ρχει
π-νω του. N9 τον)σω Kδ6, Fτι τ9 δ,ο προαναφερθJντα <ντικε)µενα, πο7 Sρ)σκονται κλεµµJνα στ> KξωτερικA, δηλαδ$ τ> χρυσ> δακτυλ)δι στ> AσµAλεαν καP τ> χρυσελεφ-ντινο
<γαλµατ-κι τQς θε1ς «KAρης» στ$ Bοστ`νη καP τ9 δ,ο <π> τ9 περ)χωρα τQς Kνωσο=,
εYναι τ9 κορυφαDα δε)γµατα τQς παγκAσµιας MινωικQς Θρησκε)ας, τ9 MποDα µ1ς δε)χνουν καP µ1ς παρουσι-ζουν εtγλωττα τ> θεωρητικ> καP τελετουργικ> µJρος της. OH
Kνδυµασ)ες τAσο το= λατρευτQ Fσο καP τQς λ-τρισσας θυµ)ζουν <ντ)στοιχα τPς παραδοσιακ+ς κρητικJς. VΩρισµJνα <γαλµατ)δια, Fπως τ> χ-λκινο µ+ N 1829 τQς προθGκης 61 στ$ν
α_θουσα V το= Mουσε)ου VHρακλε)ου, <π> τ>ν Kατσαµπ1, πο7 λJνε Fτι παρουσι-ζει λατρευτ$ µ+ τ> χαρακτηριστικ> ψηλ> κ-λυµµα τQς κεφαλQς, σ,µφωνα µ+ τ$ν Kπιγραφ$ Hερογλυφικ6ν πο7 δι-Sασα στ$ν πJτρα τ6ν Mαλ)ων, εYναι HερJας καP συγκεκριµJνα, Fπως
γρ-φει, δατης (M HερJας πο7 κοµµ-τιαζε τ9 σφ-για), µοναχ>ς µ+ π)λο.
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Γι9 τPς τρεDς λJξεις, µ+ τPς MποDες
τελει`νουν τ9 MυστGρια, οH ξJνοι
γρ-φουν, Fτι εYναι µυστηρι`δεις
καP δ+ν εYχαν καµµι9 Bννοια στ$ν
vλληνικG. A3τ> σηµα)νει, λJνε, πTς
εYναι MπωσδGποτε «προελληνικ+ς»
καP <νατολικQς καταγωγQς. VO
Wilford τPς θεωρεD «σανσκριτικ+ς»
καP λJει Fτι σηµα)νουν: «Ecθε ν
πραγµατοποιηθοJν οG πθοι σου.
Ξαναγ,ρισε π(σω στν παγκσµια
ψυχ@». Eδ6 θ9 πο=µε, Fτι πρJπει
ν9 κατανοGσουν πρ6τα οH ξJνοι
καP µετ9 µερικοP IEλληνες, πο7
qποκλ)νονται χωρPς λAγο µπροσττους, πTς καµµι9 Bρευνα γραφ6ν
καP vρµηνει6ν γι9 δι-φορα θJµατα
δ+ν πρAκειται ν9 προχωρGσcη, K9ν
δ+ν <ντιληφθο=ν Fτι b µινωικ$
γλ6σσα, πο7 <ποτυπ`νεται µ+ τ$ν
Γραµµικ$ A καP τ9 Hερογλυφικ-,
Bχει παγκοσµιAτητα καP εYναι b καθαρ9 πρωτοελληνικG. A3τ> τ> SλJπω στ> κε)µενο πο7 εYναι γραµµJνο
στ>ν ∆)σκο τQς Φαιστο=, στ>ν πJλεκυ µ+ τ9 Hερογλυφικ9 το= Aρκαλοχωρ)ου, στ$ν καρφ)τσα (περAνη)
πο7 Bδωσε M J. P. Olivier στ> MουσεDο VAγ)ου Nικολ-ου, σ+ πολλ+ς
καP δι-φορες :λλες λJξεις, πο7 θυµ)ζουν στο7ς ξJνους κορακ)στικα.
Aπαρα)τητη προϋπAθεση γι9 ν9
<σχοληθcQ κ-ποιος µ+ τPς παραπ-νω γραφJς: πρJπει ν9 ζcQ στ$ν περιοχ$ πο7 <ναπτ,χθηκαν α3τ+ς
<π> µικρ>ς καP γι9 πολλ9 χρAνια,
iν εYναι δυνατ>ν ν9 Bχc η συχν$
Kπαφ$ µ+ το7ς χωρικο,ς, οH MποDοι
µιλο=ν <κAµη πολλ+ς µινωικJς, Kτεοκρητικ+ς λJξεις, οH MποDες δυστυχ6ς, Fσο περνο=ν τ9 χρAνια, χ-νονται µ+ τ$ν <στυφιλ)α καP ξενοµαν)α πο7 µ1ς διακατJχει καP µ1ς
Bχει καταστρJψει, <λλ9 καP ν9 εYναι
:µεσα συνδεδεµJνος µ+ τ> περι-
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*Iερ-ας «δατης» 9π4 τ4ν KατσαµπE *Hρακλε(ου µP τ4ν χαρακτηριστικ4 π(λο (σκοJφο), B Bπο&ος κρατοJσε στ χ-ρια
παν-ρι κκκινο 9π4 Uτι, τ4 Bπο&ο στ γιορτ τοJ *Eρµ3 |
τ3ς µητ-ρας του περιε&χε πικρορρδικα στν 9ρχ τοJ σεληνιακοJ µ3να (πρωτοµηνι ) κα? Fννι µ-ρες 9ργτερα 9π4
τ?ς καλ-νδες (πρωτοµηνι ) τ κοπτρια (ε\δος τονωτικοJ
9π4 9µ,γδαλα φρυγµ-να κα? τριµµ-να µαζ? µP µ-λι, πιπ-ρι
κα? Sλλες 9ρωµατικPς κα? διεγερτικPς οHσ(ες).
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S-λλον. A3τ> δ+ν Eσχ,ει µAνο γι9 τ$ν Kποχ$ πο7 ε_χαµε τ$ν Γραµµικ$ A, <λλ9 καP γι9
τ$ν Γραµµικ$ B, γι9 τ$ν Mπο)α πρJπει ν9 γ)νcη <ντιληπτA, πTς εYναι γραµµJνη σ+ δι-φορες vλληνικ+ς διαλJκτους p γλωσσικ9 Eδι`µατα µ+ διαφορετικ$ vρµηνε)α τQς _διας
λJξης κ-θε φορ-, µ+ πι> γνGσια vλληνικ$ τ$ν κρητικ$ δι-λεκτο, <φο= <π> α3τ$ν εYχαν
δηµιουργηθQ οH qπAλοιπες κατ9 τ$ν µινωικ$ KποχG, <λλ9 <κAµη καP σGµερα παρατηρο=µε τ> _διο φαινAµενο. A3τ> <κριS6ς δ+ν Bχουν <ντιληφθQ, <π’ F,τι φα)νεται, οH δι-φοροι ε3ρωπαDοι πο7 <σχολGθηκαν µ+ τ$ν Γραµµικ$ B, µ+ <ποτJλεσµα ν9 Bχωµε σωστ$ µ+ν <ν-γνωση, λ-θος Fµως µετ-φραση κ-θε φορ-.
VH Kπ)µαχη πρAταση «Kνκς Oµ Π ξ» (yχι Π-νξ) σηµα)νει «9ρκετ 9ν τ µτια»,
δηλαδ$ <ρκετ9 πι-, δ+ν χρει-ζεται ν9 Bχετε τ> χJρι στ9 µ-τια: A3τ> Bλεγε M Hεροφ-ντης στο7ς µ,στες στ> τJλος τQς τελετQς µ,ησης.
Πι> <ναλυτικ-:
K>νκς: <π> τ$ν κγχη p τ> κγχος, M, b = κο)λωµα το= σ`µατος, κAγχη (µεταφορικ9
τ9 µ-τια): Eγκυκλοπα)δεια Π-πυρος - Λαρο7ς - Mπριτ-ννικα.
oOµ: (αEολ. τ,πος) πρAθεση = <ν-. AEολικ>ς τ,πος τQς πρAθεσης 9ν πρ> τ6ν χειλικ6ν
συµφ`νων (πρSλ. αEολ. Rµµ-νω <ντP <ναµJνω): 9ν > Wν (µ+ <ποκοπ$) > ον (µ+ κ`φωση) > οµ (µ+ <φοµο)ωση): Eγκυκλοπα)δεια Π-πυρος - Λαρο7ς - Mπριτ-ννικα.
Π/ξ: T> Kπιφ`ν. π ξ <π> τ$ν συνεσταλµJνη (<σθενQ) Sαθµ)δα παγ - το= π@γνυµι p
πηγν,ω (πρSλ. -παξ, καθ-παξ) (παρακελευσµατικ> Kπιφων., προκειµJνου ν9 τελει`σcη µ)α συζGτηση) = <ρκετ-, φτ-νει πι-, <ρκεD: Eγκ. Π.–Λ.–M.
T9 εEδ`λια λοιπ>ν το= µινω)τη λατρευτQ εYναι <φιερ`µατα στ$ν θεAτητα, πο7 δε)χνουν Fτι α3τ>ς πο7 τ9 δωρ)ζει Bχει <φιερ`σει τ>ν vαυτA του, δηλαδ$ Bχει µυηθQ στ$ν
λατρε)α α3τQς, περν`ντας τ> πι> κρ)σιµο στ-διο, κατ9 τ> MποDο εYχε κλειστ9 τ9 µ-τια,
καP qπAσχεται π)στη.
«Στ4ν OHραν4 ν µαθα(νZης σηµα(νει ν λ-πZης. Στ Γ3 σηµα(νει ν ξαναθυµEσαι. Kαλτυχος Yποιος π-ρασε τ Mυστ@ρια. AHτ4ς ξ-ρει τν 9ρχ κα? τ4 τ-λος τ3ς ζω3ς» (Π)νδαρος). T9 µυστGρια κατ9 τ$ν µινωικ$ Kποχ$ <λλ9 καP µJχρι τ>ν 6ον π.X. αE6να εYχαν
φυλετικ> περιορισµA, Fπως φα)νεται καP <π> τ9 <ρχαιολογικ9 εqρGµατα. Στ$ συνJχεια
εYχαν διατηρGσει Kλ-χιστα <π> τ9 µινωικ9 στοιχεDα καP Fλα γ)νονταν πλJον κατ’ Bθιµο,
χωρPς ο3σ)α καP γι9 ψυχαγωγ)α. IOπως π.χ. τ9 µ-τια wταν κλειστ9 µAνο γι9 µ)α στιγµ$
Kθιµοτυπ)ας. T9 µυστGρια δηλαδ$ εYχαν qποστQ τ$ν φθορ9 πο7 Bφερε µαζ) της b παρακµG. T9 µυστGρια εYχαν τJτοια λαµπρAτητα στ> τελετουργικ> τυπικA τους, πο7 :ντεξαν ν9 διατηρηθο=ν τρεDς MλAκληρους αE6νες Kν yψει το= KπιSαλλοµJνου Xριστιανισµο=. Xρει-στηκε dνα δι-ταγµα το= ΘεοδAσιου, πο7 KνJκρινε τ$ν κατεδ-φιση το= ναο= τQς Eλευσ)νας, γι9 ν9 τεθcQ τJρµα στ$ν τAσων αE`νων λατρε)α, στ$ν Mπο)α b γοητε)α τQς vλληνικQς τJχνης <γαπο=σε πολ7 ν9 Kνσαρκ`νcη τ9 qψηλ9 διδ-γµατα το=
OρφJα (µινωικ-), το= ΠυθαγAρα καP το= Πλ-τωνα. IOπως δ+ γνωρ)ζοµε, Fλοι α3τοP διδ-χτηκαν στ$ν KρGτη.
N9 µ$ν ξεχνο=µε δJ, Fτι τ> µεγ-λο νJο στ9 κε)µενα πο7 εYναι γραµµJνα στ> ∆)σκο τQς
Φαιστο= εYναι Fτι M ΣAλων, α3τοεξAριστος, rρκ)στηκε στ9 Oρφικ9 τ6ν Φαιστ)ων καP
θυσ)ασε χο)ρους, Fπως θυσ)αζαν στ$ν VYρσT (πιθανAν τ$ν πAλη τ6ν γνωστ6ν <π> Kπιγραφ+ς VYρτJων). Aλλ9 µ+ α3τ> τ> θJµα θ9 <σχοληθο=µε :λλη φορ-.

4AντUνης Θ. Bασιλ/κης

H «BABOYPA» ΠEPI KATAΓΩΓHΣ
TΩN ΣHMEPINΩN EΛΛHNΩN
∆,ο Kπιστολ+ς <ναγνωστ6ν γι9 µ)α Kκποµπ$
τ6ν M. Mπερν9λ καP M. ΛJφκοSιτς στ$ «NET»
➊
AγαπητJ κ,ριε Λ-µπρου,
NHθελα ν9 σ1ς γρ-ψω <µJσως µετ9 τPς Kκποµπ+ς τQς KρατικQς Tηλεορ-σεως (NET) γι9 τ>ν M. Bernal (Fσοι τ>ν εYδαν θ9 κατ-λαSαν τ$ν <γων)α του) καP γι9 τ$ν M. Levcowicz (τρJµε Bernal!), <λλ9 τ> <µJλησα, θεωρ6ντας Fτι δ+ν <ξ)ζει τ>ν κAπο ν9 <σχολQται κανεPς µ+ <νθρ`πους πο7
Kπιδι`κουν ν9 µε)νουν στ$ν VIστορ)α µJσaω λιθιοτGτων. OH <πAψεις το=
Bernal εYναι γνωστJς. Aλλ9 καP b Levcowicz δ+ν πQγε π)σω. ΠροδAθηκε,
Fτι δ+ν ξJρει <λλ9 οtτε καP µπορεD ν9 καταλ-Scη τ9 vλληνικ-: εYπε Fτι b
δοµG τους φα)νεται Fτι εYναι Sορε)ας προελε,σεως! KακAµοιρε TσατσAµοιρε...
∆+ν µπAρεσα Fµως ν9 <ντJξω τελικ9 στ>ν πειρασµ> ν9 σ1ς γρ-ψω γι9
τ>ν κοινωνιολAγο κ. K. Tσουκαλ1, πο7 Bπαιρνε τPς συνεντε,ξεις, b bδον$
το= Mπο)ου wταν Kµφαν$ς κ-θε φορ9 πο7 ε_τε M Bernal ε_τε b Levcowicz
Bλεγαν κ-τι πο7 SAλευε τ$ν :ποψη Fτι οH NεοJλληνες δ+ν Bχουν καµµισχJση µ+ το7ς <ρχα)ους.
VO κ. Tσουκαλ1ς εYναι, rς γνωστAν, M συγγραφJας το= SιSλ)ου «Greek
Tragedy» (1969), KκδAσεως Penguin. Γι9 Fσους δ+ν γνωρ)ζουν <γγλικ9
qπ-ρχει καP b vλληνικ$ µετ-φραση στPς KκδAσεις NJα Σ,νορα – A.A. ΛιS-νη (1974), πο7 τιτλοφορεDται «VH VEλληνικ$ Tραγaωδ)α» µ+ qπAτιτλο
«!Aπ4 τν 9πελευθ-ρωση ς τοLς συνταγµατρχες», διAτι, Fπως KξηγεD
στ>ν πρAλογA του M κ. K. Tσουκαλ1ς, «Aν C 21η !Aπριλ(ου 1967 αUφνιδ(ασε τ διεθν3 κοιν γν;µη... γι τ4ν 2λληνικ4 λα... zταν... γεγον4ς
εHεξ@γητο κα? µλιστα Fνδεχµενο. Σκοπ4ς αHτοJ τοJ ι λ(ου ε\ναι ν
Fξηγ@σZη τν προ-λευση αHτοJ τοJ γεγοντος» κ.λπ. Kι Bτσι, γι9 ν9 εYναι
συνεπ$ς µ+ τ> KπιδιωκAµενο S-θος τQς µελJτης του, <νατρJχει µJχρι τ$ν
Tουρκοκρατ)α. Aπ> KκεD κατ9 τ$ γν`µη του ξεκιν-ει τ> νοσηρ> κλ)µα,
πο7 κατJληξε στ$ν 21η Aπριλ)ου.

H λληνικAτητα Cνας «µυστικοπαθ ς προσανατολισµAς»!
Σ’ α3τ$ν λοιπ>ν τ$ν vλληνικ$ µετ-φραση, στPς σελ)δες 8 και 9, qπ-ρχει
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τ> <ποκορ,φωµα τ6ν <πAψεων πο7 Kκφρ-ζονται στ> SιSλ)ο (τουλ-χιστον 12 σηµεDα, πο7 «S-ζουν τ-ξη» στPς φαντασι`σεις τ6ν «VEλλGνων»),
Kνa6 hδη <π> τ$ν σελ)δα 3 M <ναγν`στης Bχει προϊδεασθQ γι9 τ> τ) θ9 KπακολουθGσcη. Π.χ. «*O Gστορικ4ς κα? πνευµατικ4ς χαρακτ@ρας τοJ 2λληνικοJ 0θνους (KννοεD τ6ν NεοελλGνων) δPν ε\ναι ε_κολο ν προσδιοριστZ3.
E\ναι αλκανικ4ς χωρ?ς ν ε\ναι σλα ικς, µεσανατολ(τικος 9λλ {χι
µουσουλµανικς, εHρωπαϊκ4ς 9λλ {χι δυτικς».
Eπειδ$ Fµως ο3δ+ν Bγκληµα εYναι τJλειον, προδAθηκε καP τ> προκατασκευασµJνο τ6ν συνεντε,ξεων <π> τ9 εEπωθJντα <π> τ$ν Levcowicz
(θεωρεD δεδοµJνο τ>ν Eνδοευρωπαϊσµ>) Fτι «οG Nεο-λληνες, γι ν δε(ξουν
τν συν-χεια µP τν 9ρχαιτητα, Fπ- αλαν µ(α γλσσα “καθαρ” (KννοεD τ$ν καθαρε,ουσα) Fπαναφ-ροντας τ γραµµατικ στοιχε&α τν 9ρχα(ων 2λληνικν». Iδο7 καP b <ντ)στοιχη φρ-ση στ> SιSλ)ο το= κ. K. Tσουκαλ1 (σελ. 90): «Πργµατι B µυστικοπαθς προσανατολισµ4ς πρ4ς τν
κλασσικ 9ρχαιτητα... Fπ- αλε Fπ(σης µ(α γλσσα “καθαρ@”, πο,, Fπαναφ-ροντας τ γραµµατικ στοιχε&α τν 9ρχα(ων 2λληνικν...» κ.λπ. κ.λπ.
Σ,µφωνα µ+ τ9 γραφAµενα λοιπ>ν το= κ. K. Tσουκαλ1 MλAκληρη bAναγJννηση, MλAκληρος M NεοκλασσικισµAς, MλAκληρη b <ρχαιολατρε)α
(µαζP µ+ τPς κλοπ+ς τ6ν vλληνικ6ν <ριστουργηµ-των, πο7 δικαιολογο=ν
τ$ν nπαρξη τ6ν διαφAρων ξJνων µουσε)ων), MλAκληρο τ> κ)νηµα το= Φιλελληνισµο= σ+ E3ρ`πη καP Aµερικ$ qπQρξαν «µυστικοπαθς προσανατολισµ4ς πρ4ς τν κλασσικ 9ρχαιτητα». Eκτ>ς K9ν Fλα τ9 προηγο,µενα wταν qγι$ς προσανατολισµAς, καP µAνο Kδ6 στ$ν VEλλ-δα wταν
µυστικοπαθGς, µ)α καP κατ9 τ>ν κοινωνιολAγο K. Tσουκαλ1 ε_µαστε
« αλκνιοι 9λλ {χι σλ οι», «µεσανατολ(τες 9λλ {χι µουσουλµνοι»
κα), κυρ)ως, «εHρωπα&οι 9λλ {χι δυτικο(».

H κοµµατικοποηση τ ς Eλλ(δος κα' τ7 φετ'χ «$ντιρρατσισµ7ς»
IEνα :λλο σηµεDο, πο7 µ+ συνεκλAνισε, στ> συγκεκριµJνο SιSλ)ο, hδη
<π> τ> 1973 πο7 τ> δι-Sασα, wταν τ> διαχεAµενο συµπJρασµα (KµµJσως
πλ$ν σαφ6ς) Fτι dνας συνεπ$ς κεντρa6ος p κεντροαριστερAς, πAσο µ1λλον
dνας <ριστερAς, δ+ν νοεDται ν9 πιστε,cη σ+ θεωρ)ες περP συνεχε)ας το=
VEλληνικο= NEθνους. KαP γι9 Fσους δ+ν κατ-λαSαν (π.χ. οH παλαιοP καP
συνεπεDς κεντρa6οι, πο7 Bδιναν, Fπως φα)νεται, τζ-µπα τ$ν ζωG τους γι9
τ$ν πατρ)δα, νοµ)ζοντας Fτι εYναι IEλληνες) Bχει καP KπεξGγηση: «Θ
µποροJσε cσως κανε?ς ν 9ποδε(ξZη τν ^παρξη κποιας φυλετικ3ς κα?
πνευµατικ3ς συνοχ3ς 9νµεσα στ κλασσικ Fποχ@, τ υζαντιν αHτοκρατορ(α κα? τ σ,γχρονη *Eλλδα. Πντως αHτ4 δPν ε\ναι - αιο. AHτ4
ποL ε\ναι 9ναµφισ @τητο ε\ναι, Yτι C κοινωνικ κα? οUκονοµικ δοµ
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τ3ς σ,γχρονης *Eλλδας 0χει τ?ς ρ(ζες της στ µακρχρονη περ(οδο τ3ς
Rθωµανικ3ς κυριαρχ(ας» (σελ)δες 3, 4).
Iδο7 λοιπ>ν πο7 µ-θαµε KπιτJλους τ> SJSαιον καP τ> <ναµφισSGτητον.
IOλα τ’ :λλα <SJSαια «cσως». VH προσεκτικ9 διατυπωµJνη φρ-ση Fµως
(πο7 δε)χνει, Fπως καP π-ρα πολλ9 :λλα σηµεDα το= SιSλ)ου, Fτι Z κ. K.
Tσουκαλ1ς εYναι «λ)αν KκπαιδευµJνος» καP yχι κουλτουρι-ρης, <ριστερAς, <ριστερ)ζων p διεθν)ζων) δε)χνει καP κ-ποιο :λλο «SJSαιο»: Fτι b πιθαν$ συνοχ$ <φορ1 στ$ν περ)οδο <π> τ$ν κλασσικ$ VEλλ-δα µJχρι σGµερα (δ+ν µπορεD, SλJπετε, ν9 τ9 S-λcη µ+ τAσους καP τAσους Hστορικο,ς,
πο7 θεωρο=ν SJSαιη τ$ν συνοχ$ καP yχι πιθανG), <λλ9 γι9 τ$ν κλασσικ$
KποχG εYναι <ναµφισSGτητο (γι’ α3τ> καP δ+ν <ναφJρεται) Fτι b καταγωγ$ τ6ν VEλλGνων εYναι <Aριστη!
NEχουνε «µεγ-λη πλ-κα» Fλοι α3τοP οH δQθεν µ$ ρατσιστJς, IEλληνες καP
ξJνοι, πο7 ξοδε,ουν τAννους φαι1ς ο3σ)ας, |στε µ+ κοµψ+ς καP δQθεν <ντικειµενικ+ς καP <ποστασιοποιηµJνες Kκφρ-σεις, δηλ`σεις καP Kκδηλ`σεις
ν9 µ1ς πε)σουν Fτι δ+ν χρει-ζεται ν9 πολυσκοτιζ`µαστε γι9 τ>ν τAπο, διAτι b vλληνικAτητ- µας δ+ν <ποδεικν,εται (τ-χα) φυλετικ-! KαP Fτι, Fπως
KµεDς κ-ποτε hρθαµε καP <φοµοι`σαµε το7ς ντAπιους (Πελασγο,ς, ΠροJλληνες καP Fπως <λλι6ς το7ς Zνοµ-ζουν), πρ1γµα πο7 φα)νεται <π> τ$ν
SAρεια καταγωγ$ τQς γλ`σσας µας (!!!), Bτσι µπορεD ν9 Bρθcη καP Fποιος
γουστ-ρει, ν9 µ1ς qποδουλ`σcη, ν9 µ1ς <φοµοι`σcη, ν9 µ1ς Kξοντ`σcη καP
F,τι :λλο θJλει <ν-λογα µ+ τPς ZρJξεις τους· κι KµεDς δ+ν πρJπει οtτε κ9ν
ν9 διαµαρτυρηθο=µε, γιατP θ9 χαρακτηρισθο=µε ρατσιστJς, σωSινιστJς,
Zπισθοδροµικο), <ντιδραστικο) (τ9 ’χω <κο,σει α3τ9 <π> Γερµανο7ς τουρ)στες τ> 1992) καP F,τι :λλο µπορεD ν9 S-λcη M νο=ς το= <νθρ`που.
KαP κανεPς κουλτουρι-ρης Kδ6 στ$ν VEλλ-δα δ+ν κ-θεται ν9 σκεφθcQ τ>
vξQς πλA: IOλη α3τ$ b «SαSο,ρα» γ)νεται γι9 κανJνα :λλο κρ-τος καP
γι9 κανJνα :λλο λα> στ>ν κAσµο;
Mετ9 τιµQς
«Παµπ/λαιος Kεντρ^Oος»
AθGνα

➋
Aγαπητ+ «∆αυλJ»,
Eπειδ$ Bτυχε ν9 παρακολουθGσω εEς τ$ν κρατικ$ν NET τ9ς συνεντε,ξεις πρ>ς τ>ν κ. K. Tσουκαλ1 τAσον το= κ. M. Mπερν9λ Fσον καP τQς
κ. M. ΛJφκοSιτς, θ9 hθελα ν9 σο= µεταφJρω τ9 συµπερ-σµατ- µου.
ΠρAκειται περP δ,ο προSληµατικ6ν <τAµων, Eδ)ως το= κ. Mπερν-λ, τ6ν
Mπο)ων τ> µοναδικ>ν κ)νητρον κατ9 τ$ν γν`µην µου εYναι b δι-θεσις
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πρωτοτυπ)ας, Fπως συνJSη παλαιAτερα µ+ τ>ν O. Nοϋγκεµπ-ουερ, τ>ν ∆.
X)λµπερτ (κατ9 E. Σταµ-την, καP Zρθ6ς) καP :λλους πολλο,ς, κατ9 σ,µπτωσιν <νGκοντας εEς τ>ν λεγAµενον ∆υτικ>ν ΠολιτισµAν, διAτι b <λGθεια εYναι, Fτι δ+ν συναντ1ται εEς το7ς <νατολικο7ς τοια,τη µαν)α.
Πρ>ς Kπικ,ρωσιν το= Eσχυρισµο= µου δ+ν θ9 <ναφερθ6 εEς συγγραφεDς
(π.χ. <λαζονε)α καP κοµπασµ>ς το= Kαρτεσ)ου Bναντι τ6ν <ρχα)ων), δι9
ν9 µ$ νοµισθcQ Fτι πρAκειται περP µεµονωµJνων περιπτ`σεων, δεδοµJνου
Fτι qπ-ρχουν καP :λλοι (π.χ. δJος Nε,τωνος Bναντι το= AρχιµGδους), οH
MποDοι, rς M ΓκαDτε, εYναι εEς τ> Bπακρον θαυµασταP καP τQς <ρχα)ας καP
τQς νεωτJρας VEλλ-δος.

;Aγωνα $πελευθερEσεως $π7 πFν τ7 Eλληνικ7ν
Θ9 <ναφερθ6 εEς τ$ν TJχνην, b Mπο)α, rς γνωστ>ν, <ποδ)δει κ-λλιον
παντ>ς :λλου τ$ περιρρJουσαν <τµAσφαιραν. BλJποµεν εEς τ> «PJκSιεµ»
το= MAτσαρτ προσωπικ>ν nφος, εEς τ> «PJκSιεµ» το= BJρντι Zπερικ$ν
κατασκευGν, εEς τ> <ντ)στοιχον το= Mπερλι>ζ ποµπ6δες µεγαλεDον κ.λπ.
καP µAνον εEς τ> «PJκSιεµ» το= ΛPστ διακρ)νοµεν rς σκοπ>ν τ$ν Sαθµια)αν χαλ-ρωσιν τQς Kντ-σεως, τ$ν Sαθµια)αν Kπ)τευξιν ρεµ)ας καP τ$ν
τελικ$ν ψυχικ$ν <νακο,φισιν το= <κροατο=.
∆ι9 τ6ν <νωτJρω παραδειγµ-των θJλησα ν9 δε)ξω, Fτι εEς το7ς πλε)σους ∆υτικο7ς Kνυπ-ρχει <γων)α <πελευθερ`σεως <π> π1ν τ> vλληνικ>ν
(καP b :πελπις προσπ-θει- των Kπαυξ-νει τ>ν φθAνον), Kνa6 τοιο=το σ,µπλεγµα <πουσι-ζει κατ9 µJγα µJρος p παντελ6ς (Sλ. ΛοµπατσJφσκι)
<π> το7ς Aνατολικο,ς.
Otτω KπανερχAµενος εEς το7ς Kκλεκτο7ς φ)λους µας, νοµ)ζω yτι το7ς
qπερτιµ6µεν <σχολο,µενοι µ+ τ9 Bργα των. ∆ιAτι M µ+ν Mπερν9λ (<ξιολ,πητος Fπως Kπαρουσι-σθη) θJλησε ν9 <ντιπαραSληθcQ µ+ το7ς Γερµανο7ς τQς Kκ Sορρ1 «VEλληνικQς καθAδου», bδ+ ΛJφκοSιτς πλ6ς µ+
τ>ν Mπερν-λ! O}σα κατ9 τ9 :λλα καP α3τ$ Zπαδ>ς το= <ναντιρρGτου
κατ’ α3τ$ν γεγονAτος, τQς Kλε,σεως τ6ν VEλλGνων <π> <λλο=.
Θ9 παρακαλο=σα yθεν ν9 φροντ)σετε ν9 προµηθευθQτε <π> τ$ν NET
<ντ)γραφα τ6ν δ,ο µαγνητοταινι6ν, πρPν τ9ς καταστρJψουν, |στε εEς τ>
<ρχεDον σας ν9 qπ-ρχουν τ9 δ,ο α3τ9 τεκµGρια, κατ’ Kµ+ προσωπικQς
µειονεξ)ας, κατ’ :λλους Fµως _σως KσκεµµJνης <νθελληνικQς προπαγ-νδας, Bστω καP Sλακ`δους.
Mετ9 τιµQς
4I/σων Tεγ>πουλος
AθGνα

XEνας 4Aπ>δηµος
KEλληνισµ'ς
ποZ διαλRεται
Tκ τOν eνδον
οταν το Πατριαρχειο
«Eκπαραθυρ`νη»
τον κ. Σπυρ)δωνα
για «ελληνοπρεπεια»
*O τ. 9ρχιεπ(σκοπος !Aµερικ3ς κ.
Σπυρ(δων, B Bπο&ος Fξαναγκστηκε σP
παρα(τηση γι τν «2λληνοπρ-πει»
του. (Φωτογραφ(α ∆ηµ. Πανγου.)

Στ4 κατ;φλι τοJ 21ου αUνα B *Eλληνισµ4ς καλε&ται κα? πλι
ν προσφ-ρZη στν 9νθρωπτητα τ?ς διαχρονικPς κα? παγκσµιες
9ξ(ες του. *H 9νγκη αHτ Fπισηµα(νεται διαρκς κα? 9π4 τ4
1982 9π4 τ4ν «∆αυλ4» 9λλ κα? 9π4 σηµαντικPς προσωπικτητες, aEλληνες | ξ-νους. !Aνεξαρτ@τως κιν@τρων B cδιος B πρεδρος τν HΠA κ. Mπ?λ Kλ(ντον στν πρσφατη Fπ(σκεψ@ του
στν !Aθ@να eµολγησε: «Ecµαστε Yλοι aEλληνες». Πρ?ν λ(γο
καιρ4 B !Aµερικαν4ς πρ-σ υς στν !Aθ@να κ. N(κολας MπPρνς
δ@λωνε σP συν-ντευξ@ του στ4ν «∆αυλ», Yτι C !Aµερικ Rφε(λει
τν ^παρξ@ της στ4ν *Eλληνισµ.
Πρσφατα πραγµατοποι@θηκε στ Θεσσαλον(κη τ4 παγκσµιο συν-δριο τοJ
Συµ ουλ(ου !Aπδηµου *EλληνισµοJ (ΣAE) γι τ?ς προοπτικPς κα? τν πορε(α
τοJ *EλληνισµοJ στ ν-α χιλιετ(α. T4 συν-δριο χαρακτηρ(σθηκε «φι-στα» 9π4
τοLς cδιους τοLς Xπαλλ@λους τ3ς ΓΓAE σP σχετικ@ τους 9νακο(νωση(1). 1700 σ,νεδροι 9ντλλαξαν FπαγγελµατικPς κρτες, gπιαν «κοκτ-ιλς», π3ραν µ(α γε,ση
2λληνικ3ς 9νοργανωσιEς κα? προχειρτητας κα? 9πεχ;ρησαν, χωρ?ς ν καταλ@ξουν σP συντονισµ-νες Fν-ργειες 9ναφορικ µP τ4ν σκοπ4 τ3ς συνντησ@ς
τους: *O *Eλληνισµ4ς δPν γνωρ(ζει τ( θ-λει!..
*H 9πδηµη νεολα(α 9πογοητε,θηκε. *H πλειοψηφ(α της φιλοξεν@θηκε χιλιµετρα µακρι 9π4 τ4ν τπο τοJ συνεδρ(ου, στ Xαλκιδικ@. !Aποκλε(σθηκε 9π4

13830

∆ΑΥΛΟΣ/218, ΦεSρου-ριος 2000

τ4 γεJµα-«πρτυ» τοJ XπουργοJ !Eξωτερικν κ. Γ. Παπανδρ-ου. aOσοι συµµετε&χαν µP πρθεση ν συµ λουν στν προ;θηση τοJ *EλληνισµοJ 9πογοητε,θηκαν κι αHτο(. OG Fπιστ@µονες ποL Fκλ@θησαν γι τ4ν cδιο σκοπ, δPν προ-ρχονταν 9π4 τ?ς κοινωνικPς | 9νθρωπιστικPς Fπιστ3µες, 9λλ 9π4 Sλλους κλδους.
∆ιαπρεπε&ς Fπιστ@µονες καταξιωµ-νοι διεθνς δPν Fκλ@θησαν. Ψηφοθηρ(ες λοιπν, προεκλογικPς Xποσχ-σεις, «ξ,λινη γλσσα», «κλ(κες», «κοκτ-ιλ πρτυς γνωριµιν», παρ-λαση πολιτικν κα? σπατλη δηµοσ(ου χρ@µατος Fν (: «Fπι ε ληµ-νη δαπνη») Rνµατι τοJ *EλληνισµοJ. OG Fκπρσωποι τν Bµογενν, ποL
συµµετε&χαν στ4 συν-δριο, δPν FκπροσωποJσαν –δι στµατος, Yπως Fλ-χθη, τ3ς
∆ιακοµµατικ3ς !Eπιτροπ3ς τ3ς Bουλ3ς γι θ-µατα *EλληνισµοJ– παρ µνον τ4
5 µP 7% τν 9ποδ@µων(2). *H δP προαναφερµενη Fπιτροπ οHδ-ποτε παρουσ(ασε 9πολογισµ4 τοJ 0ργου της στ4 Kοινο ο,λιο(3).
Ποιο( λοιπ4ν ε\ναι αHτο? ποL πολεµοJν τ?ς 9ξ(ες τοJ *EλληνισµοJ; Aς µν
9ναζητοJµε τοLς «FχθροLς» πντοτε 0ξω. .Iσως ν προ-ρχωνται 9π4 τ cδια τ
σπλγχνα του, θεσµοθετηµ-νους δηλαδ φορε&ς, ποL Fξ BρισµοJ θ 0πρεπε ν
στηρ(ζουν κα? ν προωθοJν τ4ν *Eλληνισµ. *O «∆αυλς», συνεπς στν πορε(α
του, διεν@ργησε Fκτεταµ-νη 0ρευνα στν *Eλλδα κα? τ4 Fξωτερικ4 γι τ4 θ-µα
αHτ. Kα? σP συν-χειες θ καταγρψZη κα? θ 9ποκαλ,ψZη στοιχε&α µP συνεντε,ξεις κα? γεγοντα, ποL ρ(χνουν φς στοLς πραγµατικοLς Fνχους.

H «λληνοπρ=πεια» τGν κληρικGν τιµωρε@ται
A´ O ρλος τ ς Eκκλησας στν πδηµο λληνισµ (HΠA). – Γιατ# τιµωρ%θηκε π τ Φαν*ρι µ+ «παρατηση» π τ.ν Aρχιεπισκοπ. 0 κ. Σπυρδων;
Aναπ-ντητο Bµεινε τ> Sασανιστικ> γι9 τ$ν πλειοψηφ)α τQς VOµογJνειας Kρ`τηµα, µ+ <ποδJκτη τ>ν _διο τ>ν πατρι-ρχη, γιατP «Kκπαραθυρ`θηκε» καP δ+ν
στηρ)χθηκε <π> τ> ΠατριαρχεDο M νAµιµος <ρχιεπ)σκοπος κ. Σπυρ)δων. VO κ.
Σπυρ)δων <ποτJλεσε Kπιλογ$ τQς VIερ1ς ΣυνAδου το= Πατριαρχε)ου <λλ9 καP
το= Eδ)ου το= κ. Bαρθολοµα)ου.
Σ,µφωνα µ+ <σφαλεDς πληροφορ)ες M κ. Σπυρ)δων «Kκπαραθυρ`θηκε» γι9 τ$ν
«vλληνοπρJπει-» του καP γι9 τPς κινGσεις του στ> θJµα τQς παιδε)ας τ6ν <ποδGµων. EYναι γνωστ> σ+ ε3ρεDς κ,κλους τQς VOµογJνειας, Fτι M κ. Σπυρ)δων, Fταν KδJχετο φιλικ9 προσκε)µενους στ$ν vλληνικ$ Eδεολογ)α του KπισκJπτες στ> γραφεDο
του, Bκλεινε τ$ν πAρτα, BSγαζε τ9 ρ-σα του καP Bλεγε χαρακτηριστικ-: «Aς Bµιλ@σουµε περ? *EλληνισµοJ». AναφJρουµε Kπ)σης, Fτι σ+ Kρ`τηση δηµοσιογρ-φου
σχετικ9 µ+ τ> K9ν θ9 Bπρεπε b Eκκλησ)α τQς AµερικQς ν9 <παλλαγcQ <π> τ>ν
προσδιορισµ> «VEλληνικG», b <π-ντηση το= τAτε <ρχιεπισκAπου wταν: «Aν C
!Oρθοδοξ(α χσZη τν 2λληνικτητ της, ττε θ 0χZη χσει τ4ν µισ4 θησαυρ της».
VO κ. Σπυρ)δων, Fταν εYχε συµπληρωθQ dνα Bτος <π> τ$ν Kν ψυχρa6 δολοφον)α τ6ν
VEλληνοκυπρ)ων στ$ν Πρ-σινη ΓραµµG, hθελε ν9 τελJσcη µνηµAσυνο. VO πατρι-ρχης Fµως το= τ> <παγAρεψε. Mετ9 <π> πιJσεις τQς γνωστQς MµογενειακQς
Kφηµερ)δας «Eθνικ>ς KGρυκας», b Mπο)α qποστGριζε τ>ν Σπυρ)δωνα, <λλ9 καP
τPς διαµαρτυρ)ες Mµογεν6ν, τ> µνηµAσυνο KτελJσθη «κακ$ν κακ6ς».
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Σ,µφωνα µ+ <νεπιSεSα)ωτες πληροφορ)ες τ> qπουργεDο Eξωτερικ6ν τQς Tουρκ)ας :σκησε π)εση στ> qπουργεDο Eξωτερικ6ν τ6ν HΠA ζητ`ντας ν9 πιJσcη...
τ> ΠατριαρχεDο, γι9 ν9 σταµατGσcη b Eκκλησ)α τQς AµερικQς καP κατ’ KπJκταση b VOµογJνεια τ$ν <ν-µειξG τους στ9 Kθνικ9 θJµατα, στ9 MποDα πρωτοστατο=σε M κ. Σπυρ)δων. EµµJσως µ1ς KπιSεSα)ωσε τ$ν πληροφορ)α µητροπολ)της
µεγ-λης πAλης τ6ν HΠA, λJγοντας Fτι «Yλες οG φασαρ(ες γι τ Fθνικ θ-µατα
Fδ στν !Aµερικ δηµιουργοJν προ λ@µατα στ4 Φανρι».
EπιπλJον M τJως <ρχιεπ)σκοπος Bπεσε θ`µα τQς προσπ-θειας γι9 τ$ «σαλαµοπο)ηση» τQς AρχιεπισκοπQς Bορε)ου καP Nοτ)ου AµερικQς καθTς καP τ>ν
κατακερµατισµ> τQς AρχιεπισκοπQς τ6ν HΠA σ+ πJντε µητροπAλεις, γι9 ν9
Hκανοποιηθο=ν οH φιλοδοξ)ες συγκεκριµJνων Hεραρχ6ν. VO _διος M κ. Σπυρ)δων,
Fταν παραιτGθηκε, KξωµολογGθηκε σ+ στενA του φ)λο: «Γι ποι !Eκκλησ(α 0δωσα τσα χρνια 9π4 τ ζω@ µου;». VH Hστορ)α το= Kκκλησιαστικο= κατεστηµJνου
KπαναλαµS-νεται γι9 µ)α <κAµη φορ-.
VO πρ`ην <ρχιεπ)σκοπος AµερικQς κ. Σπυρ)δων µετ9 τ$ν <ναγκαστικ$ παρα)τησG του <π> τ> <ξ)ωµ- του καP τ$ν <πAφαση τQς VIερ1ς ΣυνAδου καP το= _διου το= οEκουµενικο= πατρι-ρχη ν9 τ>ν µεταθJσcη στ$ν MητρAπολη Xαλδ)ας, KπJλεξε ν9 παρακολουθGσcη σιωπηλ9 τPς Kξελ)ξεις στ$ν Aρχιεπισκοπ$ AµερικQς.
AπJστειλε δ+ Kπιστολ$ πρ>ς τ>ν πατρι-ρχη στPς 19 ΣεπτεµSρ)ου το= περασµJνου Bτους, στ$ν Mπο)α <νακο)νωνε τ$ν <πAφασG του «ν 9ποσυρθZ3 παντελς τ3ς
FνεργοJ Fκκλησιαστικ3ς διακον(ας»(4). M+ :λλα λAγια M κ. Σπυρ)δων διατηρεD µ+ν
τ> Kκκλησιαστικ> <ξ)ωµα το= µητροπολ)τη Xαλδ)ας, <λλ9 <ρνεDται τ$ν <ν-ληψη οHουδGποτε :λλου Kκκλησιαστικο= καθGκοντος.
EYναι χαρακτηριστικ+ς οH κατ9 καιρο7ς δηλ`σεις Mµογενειακ6ν παραγAντων
γι9 τ>ν κ. Σπυρ)δωνα, οH MποDες Kπαληθε,ουν τ9 προαναφερAµενα µ+ τ>ν καλ,τερο τρAπο:

•

VO πρAεδρος το= ΣAE AµερικQς κ. Xρ. Tοµαρ1ς σ+ τοποθJτησG του εYχε
qποστηρ)ξει µεταξ7 :λλων: «Aς µν ξεχνοJµε τ?ς κιν@σεις ποL 0κανε τελευτα&α
στ4 θ-µα τ3ς Παιδε(ας, Yπου τ προ λ@µατα ε\ναι ξστερα κα? µποροJµε ν τ
9ντιµετωπ(σουµε. !Eπ(σης σηµαντικ κ(νησ@ του zταν κα? C πρσκληση τν Bµογενν ν προσφ-ρουν στ4 φσµα τν Fθνικν µας θεµτων. MP τ4ν Fρχοµ4 τοJ
κ. Σπυρ(δωνα πν-ει πλ-ον καινο,ργιος Sνεµος κα? C !Eκκλησ(α θ κνZη Y,τι ε\ναι
δυνατ4ν γι τ διατ@ρηση τ3ς Fθνικ3ς µας Xπστασης. ∆Pν παραλε(πω ν τον(σω, πVς καν-νας µ-χρι τ;ρα δPν 0χει αUτιολογ@σει | πε&, τ( 0χει κνει, ποL ν δικαιολογZ3 τν 9ντικατστασ@ του».

•

Στ> _διο πνε=µα ε3θυγραµµ)ζεται καP b δGλωση το= προJδρου το= Eθνικο= ΣυµSουλ)ου κ. Θ. ΣπυρAπουλου σ+ Mµογενειακ> µJσο: «T( Fπο(ησεν B Sνθρωπος κα? ζητοJν τν 9ποµκρυνσ@ του; Πς ε\ναι δυνατν, κα? µP ποι θρρος
κα? θρσος, µπορ ν π, µερικο(, Fλχιστοι θ 0λεγα, 9µφισ ητοJν τν παρουσ(α τοJ κ. Σπυρ(δωνα, 9φοJ –κι αHτ4 ε\ναι τ4 σηµαντικ4– αHτ τ Sτοµα στ4
παρελθ4ν ε\χαν διαπιστ;σει πρα πολλPς 9τασθαλ(ες σP Yλες τ?ς παραµ-τρους
τ3ς Fκκλησιαστικ3ς ζω3ς κα? {χι µνον δPν 9πα(τησαν τν 9ποµκρυνση τοJ
9ρχιεπισκπου, 9λλ ο_τε κ ν ρθωσαν τ4 9νστηµ τους. ∆Pν ε\ναι περ(εργο,
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ποL Yλοι Yσοι ζ@τησαν τ4ν “9ποκεφαλισµ4” τοJ Σπυρ(δωνα 0χουν σ,νδεση µP
Sλλα πρσωπα, ποL στ4 παρελθ4ν –δPν θ-λω ν 9ναφερθ σP παραδε(γµατα– µP
τ στση τους προκαλοJσαν τ4ν *Eλληνισµ;»

Φιλοτουρκισµ7ς Iνδεδυµ=νος µ <υζαντιν7 µανδ%α

•

«Φανερ Fνωχληµ-νη κα? πικραµ-νη ε\ναι C *Oµογ-νεια γι τν παρα(τηση ποL Xποχρε;θηκε 9π4 τ4 Φανρι ν Xπο λZη B κ. Σπυρ(δων», Kπισηµα)νει
M KκδAτης τQς MµογενειακQς Kφηµερ)δας «Παροικιακ>ς ΛAγος» κ. ∆ηµGτρης
Πνευµατικ1τος. «*O πατριρχης Bαρθολοµα&ος, B Bπο&ος φ-ρει κα? 9κ-ραια τν
εHθ,νη γι τν τραγωδ(α ποL δηµιουργ@θηκε στν !Eκκλησ(α τ3ς !Aµερικ3ς, Wς
2τοιµασθZ3 ν θερ(σZη θ,ελλες... *H φιλοτουρκικ πολιτικ Fνδεδυµ-νη µP υζαντιν4 µανδ,α κα? φαναρι;τικο τρπο, ποL 9κολουθε& τ4 Φανρι σP ρος τν
Fθνικν µας συµφερντων, C Xποχ;ρηση τοJ πατριρχη πρ4ς τ οUκονοµικ
συµφ-ροντα κα? C 9διαφορ(α του γι τ4 µ-λλον τν Bµογενν 0πληξαν 9νεπανρθωτα τν 9ξιοπιστ(α τν λγων κα? τν πρξεων τοJ κ. Bαρθολοµα(ου». VO
κ. Πνευµατικ1τος καταλGγει: «T4 ρος ν Cγ3ται τ3ς 2λληνικ3ς Gστορ(ας, τ3ς
παρδοσης κα? τν κρυφν Rνε(ρων τοJ *EλληνισµοJ ε\ναι 9σ@κωτο γι τοLς
µους του. ∆υστυχς B κ. Bαρθολοµα&ος κα? C περ? αHτ4ν Σ,νοδος Fπ-λεξαν ν
περνEνε αHτο? καλ – κα? Wς πZη τ4 παλιµπελο ποL λ-γεται !Eλλς. aOµως οG
aEλληνες 2νωµ-νοι Yσο ποτP Sλλοτε –γνωστ4 πVς πντα 2νωνµαστε στ4ν κ(νδυνο– 2τοιµζονται ν 9ποκρο,σουν τ4 µεθοδευµ-νο 9π4 µερ(δα 9νθελλ@νων
πραξικπηµα, ποL Fπι λ@θηκε δι µ-σου τοJ Φαναρ(ου στν *Oµογ-νεια τ3ς
!Aµερικ3ς».
EYναι σηµαντικ> Fµως ν9 καταγρ-ψουµε καP τPς <πAψεις λιγ`τερο γνωστ6ν
Mµογενειακ6ν παραγAντων, πο7 Kκφρ-ζουν µεγ-λη µερ)δα συµπατριωτ6ν µας
καP οH MποDοι µ+ τPς δικJς τους µαρτυρ)ες καταλGγουν στ9 _δια συµπερ-σµατα:
1) VO γενικ>ς γραµµατJας τQς KοινAτητας VAγ)ας Tρι-δας Σικ-γου κ. E3-γγελος Tσιριγωτ-κης σ+ <νακο)νωση τQς κοινAτητας qποστGριζε: «T µ-λη µας
ε\ναι Fνθουσιασµ-να, ποL B 9ρχιεπ(σκοπος 0χει στ?ς προτεραιτητ-ς του τν
*Eλληνικ Παιδε(α κα? τ διατ@ρησ@ της. ΣP Yλους µας 9ρχ(ζει ν κλον(ζεται C
Fµπιστοσ,νη γι τ δικαιοδοσ(α τοJ Πατριαρχε(ου».
2) VO πρAεδρος το= συλλAγου «NJο K=µα Mεσσην)ας» (375 Kνεργ9 µJλη) κ.
Πα=λος Kατσαµπ-νης σ+ σχετικ$ <νακο)νωση KπεσGµανε: «*H µικρ Bµδα, ποL
σ@µερα τσσεται Fναντ(ον τοJ κ. Σπυρ(δωνα, Fθνικ zταν κα? ε\ναι 9ποJσα 9π4
Yλες τ?ς 2λληνικPς κινητοποι@σεις γι τν Xποστ@ριξη τν Fθνικν δικα(ων µας.
*H *Oµογ-νεια 9γρυπνdE, κα? B κ. Bαρθολοµα&ος κα? C σηµεριν *Iερ Σ,νοδος,
Wν Fνδ;σουν στ?ς πι-σεις, θ ε\ναι Xπε,θυνοι ποL B *Eλληνισµ4ς τ3ς 9µερικανικ3ς
*Oµογ-νειας, κα? {χι µνο, θ τραµαυτισθZ3 κα? θ χσZη τν Fµπιστοσ,νη του
στ?ς 9ποφσεις τοJ Πατριαρχε(ου.»

H «ρ7ζ» δηµοσιογραφικ Iπθεση

T9 τρ)α τελευταDα χρAνια παρακολουθGσαµε σ+ vλληνικ9 καP Mµογενειακ9
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Bντυπα δηµοσιε,µατα «ρ>ζ περιεχοµJνου» εEς S-ρος το= τJως <ρχιεπισκAπου κ.
Σπυρ)δωνα. T9 δηµοσιε,µατα α3τ9 εYχαν τPς «ε3λογ)ες» το= Φαναρ)ου, <φο=
καλλιεργGθηκαν qπ> τ$ν <νοχG του. NAλλωστε εYναι Kλ-χιστες οH περιπτ`σεις
<ποµ-κρυνσης HερωµJνων <π> τ$ν Eκκλησ)α γι9 λAγους πο7 <φορο=ν σ+ «ρ>ζ
σκ-νδαλα». OH σχετικ+ς φQµες πο7 <φωρο=σαν στ>ν <ρχιεπ)σκοπο Σπυρ)δωνα
KλJγχθηκαν ποτJ;

•

VO κ. Λεων)δας Mαριν-κος, :ρχοντας το= Πατριαρχε)ου, εYναι Kκ τ6ν
Hδρυτ6ν το= OCL (Orthodox Clairity Laity - ΛαϊκοP Xριστιανο)), M MποDος, µAλις
διαπ)στωσε πTς τ> OCL ξJφυγε <π> το7ς <ρχικο7ς σκοπο7ς γι9 το7ς Mπο)ους
Hδρ,θηκε, Bχει διαχωρ)σει τ$ θJση του (θJλησαν ν9 <φαιρJσουν τ$ν vλληνικ$
γλ6σσα <π> τPς vλληνικ+ς Kκκλησ)ες, µ+ τ$ δικαιολογ)α Fτι δ+ν <ποτελεD γλ6σσα
Kπικοινων)ας τ6ν νJων, καP b OCL πρωτοστ-τησε στ$ν <ποµ-κρυνση το= Σπυρ)δωνα). AναφJρει σχετικ9 σ+ Mµογενειακ> Bντυπο: «*H Yλη Xπθεση, νοµ(ζω,
Sρχισε τ4 1997, Yταν nνας σ(φουνας 9π4 εUκασ(ες κα? Xποθ-σεις 0µειναν 9ναπντητες 9π4 τν !Aρχιεπισκοπ@. .Aλλωστε zταν τσο φαιδρ-ς, ποL δPν χρειζονταν 9πντηση. Γελο&ες κα? 9νεπ(τρεπτες καταστσεις! Γι µ-να 9π4 τν µ-χρι
τ;ρα πορε(α τοJ κ. Σπυρ(δωνα στν !Aρχιεπισκοπ 0χω σχηµατ(σει τν εUκνα
πVς προωθε& τν 2λληνικτητ µας, κα? αHτ4 τ4 γεγον4ς δPν τοLς 9ρ-σει κα? τ4
πολεµEνε. Φωνζουν κα? λ-νε πVς ε\ναι !Aµερικανο(! T( θ πZ3, πVς εcµαστε
!Aµερικανο(; Aν 9πορρ(ψουµε τν 2λληνικτητ µας, τ?ς ρ(ζες µας, τ( θ λουµε
στ θ-ση τους; Nα(, εcµαστε !Aµερικανο(, 9λλ C ζω@ µας καθορ(ζεται 9π4 τ?ς
ρ(ζες µας».
Aναφορικ9 µ+ τ$ φGµη πο7 hθελε Mµ-δα Mµογεν6ν ν9 <ποστJλλcη µεγ-λα χρηµατικ9 ποσ9 στ> ΠατριαρχεDο µ+ <ντ)κρυσµα τ$ν <ποµ-κρυνση το= Σπυρ)δωνα, M κ. Mαριν-κος wταν καταπJλτης: «E\ναι λυπηρ, 9π4 Rρθδοξους ποL κπτονται γι fθικ ν προσπαθοJν, Wν ε\ναι 9λ@θεια, ν Fξαγορσουν τ4ν πατριρχη. Θεωρ, πVς Yλη αHτ τ σκευωρ(α τν 0χουν ξεκιν@σει Sνθρωποι τοJ
πρ;ην 9ρχιεπισκπου κ. !Iακ; ου. aOλοι αHτο(, 9φοJ διαπ(στωσαν πVς δPν µποροJν πλ-ον ν [λων(ζουν κα? ν FξυπηρετοJν διφορα συµφ-ροντα κνοντας
χρ@ση τ3ς σχ-σης τους µP τν !Aρχιεπισκοπ@, τοJ κ@ρυξαν τ4ν πλεµο».

•

T# παλαι# $λλ# π(ντοτε Iπκαιρα

VO KκδAτης το= «Παροικιακο= ΛAγου» κ. ∆. Πνευµατικ1τος συνοψ)ζει: «T4
θ-µα τοJ κ. Σπυρ(δωνα 0φερε στν Fπιφνεια τ 2ξ3ς παλαι 9λλ πντοτε Fπ(καιρα θ-µατα:
❶ Σκ-ψεις γι τ χρησιµτητα παραµον3ς τοJ Πατριαρχε(ου στν Kωνσταντινο,πολη.
❷ T4 ρλο ποL µπορε& ν διαδραµατ(σZη σP nνα τπο στεν4 κα? στεν Fπιτηρο,µενο, Sρα Fξηρτηµ-νο.
❸ !Aπορ(ες γι τν Rρθτητα πρξεων κα? 9ποφσεων τοJ Φαναρ(ου.
❹ Παραλληλισµ4 τοJ (ου τοJ σηµερινοJ µP τοLς προηγο,µενους πατριρχες.
❺ !Aσφεια στ?ς θ-σεις κα? σκοποLς ποL Fξυπηρετε&.
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❻ !Eκτιµ@σεις Yτι τ4 Φανρι 9φ-θηκε | 9φ@νεται ν παρασ,ρεται 9π4 µικροσυναλλαγPς κα? µικρο-παρασυναγωγ-ς, κα? τ4 χειρτερο: Yτι θυσιζει
τ4ν *Eλληνισµ4 τ3ς !Aµερικ3ς, προ λλοντας σκ-τη !Oρθοδοξ(α στν *Eλληνορθδοξη !Eκκλησ(α τ3ς !Aµερικ3ς –γι κατευνασµ4 τ3ς Tουρκ(ας». «B-αια», καταλGγει M κ. Πνευµατικ1τος, «τ ασικ εHθ,νη γι Yλα Yσα γρφονται, 9κο,γονται | λ-γονται τ φ-ρει τ4 cδιο τ4 Πατριαρχε&ο, διτι δPν
φρντισε ν παραµε(νZη 9κλνητο στ?ς πεποιθ@σεις κα? 9ποφσεις του κα?
Fπ? πλ-ον 0δειξε µεγλο Fνδιαφ-ρον, cσως µεγαλ,τερο 9π4 Y,τι θ 0πρεπε,
γι διευρυµ-νες γ@ινες Fξουσ(ες, συµποσο,µενες σP οUκονοµικ Rφ-λη».
Aς δο=µε Fµως συνοπτικ9 τ$ν KξJλιξη τQς qποθJσεως το= κ. Σπυρ)δωνα
µ+ τ$ SοGθεια πο7 µ1ς παρJσχε µ+ τ> <ρχεDο της, τ> MποDο Bθεσε στ$ δι-θεση το=
«∆αυλο=», b Kφηµερ)δα «Παροικιακ>ς ΛAγος»: ΠρPν τρ)α χρAνια b VOµογJνεια
στ$ν πλειοψηφ)α της τ>ν qποδJχθηκε rς λυτρωτ$ καP <ναµορφωτ$ τQς λιµν-ζουσας, <νθελληνικQς καP πρ>ς τ>ν Προτεσταντισµ> Sα)νουσας Eκκλησ)ας τQς
AµερικQς. Mετ9 <π> σ,ντοµο δι-στηµα καP <φο= Kλ-χιστοι, το= πρ`ην <ρχιεπισκAπου κ. Iακ`Sου, «προκαθGµενοι» διεπ)στωσαν πTς M κ. Σπυρ)δων δ+ν KνJδωσε στPς πιJσεις τους, KξαπJλυσαν αEσχρ$ λασπολογ)α Kναντ)ον του, Kπιρρ)πτοντ-ς του κ-θε λογQς κατηγορ)ες. VH <λGθεια Fµως εYναι, Fτι M κ. Σπυρ)δων
προσπ-θησε χωρPς τ$ SοGθεια κανεν>ς ν9 κτ)σcη π-νω στ9 Kρε)πια τ6ν προκαθηµJνων του:
❶ ξεκ)νησε <γ6να γι9 τ$ δι-σωση τQς VEλληνικQς Γλ`σσας·
❷ <πεµ-κρυνε Fλους α3το7ς πο7 µ+ τPς KνJργειJς τους εYχαν <ποµον`σει τ$ν
VOµογJνεια <π> τ9 κοιν9 τQς AρχιεπισκοπQς·
❸ KνεργοποιGθηκε στ9 Kθνικ- µας θJµατα·
❹ <νJλαSε πρωτοSουλ)ες γι9 τ$ν dνωση Fλων τ6ν Mµογενειακ6ν παραγAντων·
❺ ζGτησε <νδροπρJπεια <π> Fλους το7ς κληρικο,ς·
❻ wρθε σ+ Kπαφ$ µ+ τ> λαA·
❼ <γων)στηκε ν9 KπαναφJρcη τ$ν Oρθοδοξ)α στPς ρ)ζες της·
❽ προσπ-θησε ν9 <ναSαθµ)σcη τ$ Θεολογικ$ Σχολ$ τQς Bοστ`νης, |στε οH
<πAφοιτο) της ν9 Bχουν πληρJστερη VEλληνικ$ Παιδε)α.
A3τ9 λοιπ>ν εYναι τ9 «Bργα καP οH bµJραι» το= κ. Σπυρ)δωνα, πο7 Kν`χλησαν
συγκεκριµJνη Mµ-δα, b Mπο)α καP Bχανε τ>ν Bλεγχο τQς AρχιεπισκοπQς τQς AµερικQς.
IOµως δυστυχ6ς b Hστορ)α δ+ν σταµατ1 Kδ6: VH συκοφ-ντηση το= κ. Σπυρ)δωνα καP b KπακAλουθη <Sασ-νιστη <ποδοχ$ τQς παραιτGσεως <π> τ> Φαν-ρι
σ,µφωνα µ+ τ>ν «Παροικιακ> ΛAγο» συνωδε,θηκε <π> τρεDς παροχ+ς πρ>ς τ>ν
πατρι-ρχη: κAττερο (Bχει <ποκτηθQ)· πατριαρχικ$ S)λλα (συγκεντρ`νονται χρGµατα)· οEκονοµικ$ <νεξαρτησ)α καP Kλευθερ)α κινGσεων το= πατρι-ρχη. Kι Fπως
µ1ς KπεσGµανε γν`στης τQς καταστ-σεως rς πρ>ς τ$ν τρ)τη παροχG, θ9 πρJπει
ν9 ληφθcQ qπAψιν b <σταθ$ς καP <πρASλεπτη τουρκικ$ πολιτικ$ <πJναντι στ>
Φαν-ρι καP οH διωγµοP πο7 Bχει qποστQ τ> vλληνικ> στοιχεDο τQς Kωνσταντι-
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νουπAλεως <π> τ> τουρκικ> καθεστ`ς. EYναι φανερ> κατ9 συνJπεια, Fτι εYναι
Kντελ6ς <πραγµατοπο)ητη b τρ)τη παροχ$ χωρPς <νταποδοτικ> τJλος το= Πατριαρχε)ου πρ>ς τPς τουρκικ+ς <ρχJς.
∆ηλωτικ> τQς προοπτικQς τQς σηµερινQς AρχιεπισκοπQς τ6ν HΠA εYναι τ>
γεγον>ς Fτι τ> «δεξP χJρι» το= ν=ν <ρχιεπισκAπου εYναι M :νθρωπος πο7 KπJµενε «ν φ,γZη B Σπυρ(δων, 0στω κα? Wν χρειασθZ3 ν κψουµε τν !Eκκλησ(α».
NAλλωστε τυχα)α εYναι b πεισµατικ$ :ρνηση τQς AρχιεπισκοπQς AµερικQς, ν9
<ποστε)λcη τ> qπουργεDο Παιδε)ας 80 διδασκ-λους γι9 τ9 σχολεDα της;
VO «∆αυλ>ς» µ+ τ$ν Bρευνα α3τ$ προσκαλεD καP προκαλεD το7ς KµπλεκAµενους
µ+ θJµατα AποδGµου VEλληνισµο= σ+ dναν γAνιµο δι-λογο. E3χαριστεD δ+ τ$ν
Mµογενειακ$ Kφηµερ)δα «Παροικιακ>ς ΛAγος» καP τ$ν λεκτρονικ$ Kφηµερ)δα
«Kαλ-µι» γι9 τ9 <ρχεDα τους, τ9 MποDα Bθεσαν στ$ δι-θεσG µας, καθTς καP Fλους
το7ς Mµογενειακο7ς παρ-γοντες πο7 Kπ`νυµα p <ν`νυµα καταθJτουν τPς µαρτυρ)ες τους, γι9 ν9 συντεθcQ <ν-γλυφα τ> ψηφιδωτ> τQς qπονAµευσης το= VEλληνισµο= παγκοσµ)ως. VO «∆αυλ>ς» θ9 φιλοξενGσcη συνεντε,ξεις καP <π> τ9 καθ’
nλην θεσµοθετηµJνα yργανα τQς Πολιτε)ας.
KYποσηµειUσεις

(1) Xαρακτηριστικ$ εYναι b κριτικ$ πο7 <σκεD b <νακο)νωση τ6ν qπαλλGλων τQς ΓενικQς Γραµµατε)ας AποδGµου VEλληνισµο=, <ναφερAµενη στ$ν τρ)τη παγκAσµια συνJλευση το= ΣAE:
«M(α Fκδ@λωση FντυπωσιασµοJ γι Fσωτερικ κατανλωση µP κστος δυσανλογο πρ4ς τ?ς
σηµερινPς, οUκονοµικPς δυσκολ(ες τ3ς χ;ρας µας, µP RργανωτικPς κα? οHσιαστικPς 9δυναµ(ες,
οG Bπο&ες Xπο αθµ(ζουν τν ποιτητα τ3ς Fργασ(ας µας, XποτιµοJν τ4ν !Aπδηµο aEλληνα
κα? καθιστοJν Sνευ οHσ(ας κα? 9ποτελ-σµατος τν κορυφα(α διαδικασ(α τοJ θεσµοJ τοJ ΣAE.»
(2) Σ,µφωνα µ+ τ> µJλος τQς ∆ιακοµµατικQς EπιτροπQς γι9 το7ς <ποδGµους Sουλευτ$ κ. Στ. Παναγι`του οH IEλληνες τQς ∆ιασπορ1ς, πο7 εYναι fργανωµJνοι σ+ συλλAγους, Mµοσπονδ)ες, κοινAτητες κ.λπ., <νJρχονται στ> ποσοστ> το= 5-7% το= συνAλου τ6ν Mµογεν6ν.
(3) ΠρPν <π> τ$ν δρυση το= ΣAE στ> VEλληνικ> KοινοSο,λιο qπQρχε :τυπα µ)α µικρ$ διακοµµατικ$ Kπιτροπ$ Sουλευτ6ν, πο7 <πησχολεDτο µ+ θJµατα AπAδηµου VEλληνισµο=. M+ τ$ δηµιουργ)α το= ΣAE b Kπιτροπ$ α3τ$ Bγινε µAνιµη καP διαρκ$ς <ποκτ`ντας εEδικ> προϋπολογισµ> λειτουργ)ας. VH ∆ιακοµµατικ$ Eπιτροπ$ <ποτελεDται <π> 30 SουλευτJς, οH MποDοι Kκπροσωπο=νται <π> 5µελ+ς προεδρεDο. Eρ`τηµα: T) συγκεκριµJνο Bργο Bχουν ν9 Kπιδε)ξουν καP γιατ) KπP 4 Bτη τ`ρα δ+ν Bχουν καταθJσει στ$ Bουλ$ <πολογισµ> το= Bργου α3το=;
(4) T> πλQρες κε)µενο τQς KπιστολQς το= κ. Σπυρ)δωνα πρ>ς τ>ν οEκουµενικ> πατρι-ρχη κ. BαρθολοµαDο Bχει rς vξQς:
«Παναγι;τατε ∆-σποτα, .Eλα ον 9σφαλς τ4 9π4 τ3ς 19ης τηλεαντιγρφηµα τ3ς *Yµετ-ρας Παναγιτητος, δι’ ο AHτ γνωρ(ζει µοι τν Xπ4 τ3ς Mητρ4ς !Eκκλησ(ας Fκλογ@ν µου εUς Mητροπολ(την Xαλδ(ας.
*Yπο λλω θερµ ς τZ3 Mητρ? !Eκκλησ(dα εHχαριστ(ας Fπ? τZ3 ν-dα στοργικZ3 τα,τZη χειρονοµ(dα κα? κλ@σει. ∆υστυχς εUς τν κλ3σιν τα,την, eς gδη Fγν;ρισα τZ3 Mητρ? !Eκκλησ(dα κατ τν τελευτα(αν εUς
Φανριον Fπ(σκεψ(ν µου, 9δυνατ δι’ Yσα 9@θως συν- ησαν ν’ 9νταποκριθ, 9ποφασ(σας Yπως
Fπ? τ γε νJν 9ποσυρθ παντελς τ3ς FνεργοJ Fκκλησιαστικ3ς διακον(ας.
TαJτα εHλα ς Xπο λλων τZ3 Mητρ? !Eκκλησ(dα, διατελ,
Fν Πενσυλ αν(dα τZ3 19Zη σεπτεµ ρ(ου 1999,
µετ αθυττου σε ασµοJ,
B Fν Fπισκποις Fλχιστος Σπυρ(δων».

4Aθαν/σιος TριIωνιαν'ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ

4Aντιστασιακ/ {θη
T( 9κο,σανε τ’ αHτκια µας στν δ(κη τοJ κ. Γιαννπουλου Fναντ(ον τοJ κ. Kατρι νου; aOλα τ ’χα δε& στν ζω@ µου, 9λλ γι γιαλαντζ3 9ντιστασιακοLς δPν ε\χα 9κο,σει
ποτ-. Γιατ? µ-χρι τ;ρα gξερα γι πατριτες, 9νεξρτητα σP ποι παρταξη 9ν3καν. Kα?
Fρωτ: Mπορε& κανε?ς ν’ 9µφισ ητ@σZη τν 9ντιστασιακ δρση τοJ .Aρη Bελουχι;τη,
τοJ Στ-φανου Σαρφη, τοJ Nαπολ-οντα Z-ρ α, τοJ ΨαρροJ, τοJ TσαοLς !Aντ;ν | τ3ς
Λ-λας Kαραγιννη; Mνον nνας 9νιστρητος | παρφρων. .Aσε πο, Xπρχουν γραπτ
κα? ντοκουµ-ντα. !Eδ Yµως B λαλ(στατος Xπουργς µας Fπ? τ3ς ∆ικαιοσ,νης σ ν µ
µEς τ λ-Zη καλ. Kαθσον τ4 9γλισµα τν 9ντιστασιακν µας, τ4 κα,χηµα τ3ς ΠEAEA,
B 9ετ4ς τ3ς Pο,µελης, σ,µφωνα πντα µP τ?ς µαρτυρ(ες τν κυρ(ων Kατρι νου κα? Γικνογλου, ε\χε τση σχ-ση µP τν 9ντ(σταση Yσο κι B φντης µP τ4 ρετσινλαδο. AHτ4 συνγεται {χι µνον 9π4 τ?ς µαρτυρικPς καταθ-σεις 9λλ κι 9π4 τ?ς ...Fξαφαν(σεις ασικν
µαρτ,ρων, πο,, Fν 0λεγαν Yτι δPν ε\χαν 9παντ@σει τ4ν κ. Γιαννπουλο ο_τε σP κορφ
ο_τε σP ραχο,λα 9π4 τ4 1942 µ-χρι κα? τ4 1944, κατπιν 0γιναν Sφαντοι. ΛPς κα? τοLς κατπιε C γ3.
Προσωπικ θ gθελα, Yλη αHτ C Gστορ(α ν’ 9ποδειχθZ3 πλνη κα? παρεξ@γηση κα? ν
ξαναµπορ-σZη B κατ τ’ Sλλα γραφικς µας Xπουργ4ς ν ρ(ζZη Yσο τοJ γουστρZη τοLς πανθλιους συνεργτες τν Γερµανν, τοLς «ΓερµανοτσολιEδες» κα? τ Tγµατα !Aσφαλε(ας. !Aρκε& - αια ν’ 9ποδε(ξZη, Yτι δPν ε\χε καµµι σχ-ση µαζ( τους. Γιατ? κατ τ?ς µαρτυρ(ες πντα τ4 στρατιωτικ του µητρο γρφει Sλλα. aOτι τχα (Wν ε\ναι ποτP δυνατ4ν
γι nνα ταγ4 τοJ 0θνους) Xπ- αλε Uδιχειρη αcτηση µετ τν 9παραιτ@των δικαιολογητικν, προκειµ-νου ν FπανακαταταγZ3 στ4ν στρατ4 ποL 2το(µαζε C ττε κυ -ρνηση Tσολκογλου. Kι Yτι τχα, Sκουσον-Sκουσον, π-ρασε 9π4 τ?ς τξεις τν Fφ-δρων σ’ αHτ τν
µον(µων. Φυσικ κα? δPν τ πιστε,ουµε αHτ. *O µπαρουτοκαπνισµ-νος Xπουργς µας
zταν συνειδητ4ς *Eλασ(της. *Ωστσο δPν 9ποκλε(εται κα? B διχασµ4ς τ3ς προσωπικτητς του. Kι 0τσι Tρ(τη, Π-µπτη, Σ ατο ν πολεµοJσε στ κορφο ο,νια τοLς ΓερµανοτσολιEδες κα? ∆ευτ-ρα, Tετρτη κα? Παρασκευ 0µπλεως Bρµ3ς ν Fπ-πιπτε κατ τν
«Fθνικν µιασµτων». Ποις µπορε& ν ξ-ρZη; .A υσσος C ψυχ τοJ 9νθρ;που. T;ρα,
κα? µP τ4 δ(κιο σας, θ µP ρωτ@σετε τ? 0κανε τ?ς Kυριακ-ς. .Aχ, 9νιστρητο( µου! T?ς KυριακPς π@γαινε στ4 κ-ντρο διασκεδσεως ποL διη,θυνε κα? µζευε τ?ς εUσπρξεις τ3ς
2 δοµδος, γι ν τ?ς προσφ-ρZη στ4ν 9γνα.
*O κ,ριος Γιαννπουλος, ποL διακρ(νεται γι τοLς χαµηλο,ς του τνους του 9λλ κα?
γι τν ταπεινοφροσ,νη του, 9ποτελε& τν ζωνταν Gστορ(α τ3ς Fθνικ3ς µας 9ντ(στασης
·κα? πραγµατικ 9πορ κα? Fξ(σταµαι, πς οG Sθλιοι κατ@γορο( του στηριζµενοι σP µι
παλιοφωτογραφ(α, ποL τ4ν δε(χνει µP τν στολ τν ττε Fθνικν ταγµτων, στ4 στρατιωτικ του µητρο κα? σP καµµι πενηνταρι µαρτυρ(ες προσπαθοJν ν σπιλ;σουν τν
9ντιστασιακ@ του δρση. Mνον B .Aνυτος, B M-λητος κα? B Λ,κων, αHτο? ποL συκοφντησαν κα? κατεδ(κασαν τ4ν Σωκρτη, µποροJν ν συγκριθοJν µαζ( τους. EHτυχς δηλαδ ποL δPν Xπρχει πι τ4 κ;νειο, γιατ? αHτο? zταν, κ,ριε Γιαννπουλ- µου, Gκανο? ν
στ4 δ;σουν ν τ4 πιZ3ς. !Aλ(µονον! Ποις δικαστς δPν θ δ(καζε 9µερληπτα τ4ν καθ’
^λην [ρµδιον πολιτικ του προϊστµενο, κα? Uδ(ως Yταν αHτ4ς παρ(σταται αHτοπροσ;πως στν διαδικασ(α;

ΓιOργος Πετρ>πουλος

OY µRθοι καH οY σκοπιµ>τητες
γRρω Qπ' τLν πτUση τWς Π>λεως
O ΦIΛOTOYPKIΣMOΣ TOY ΠATPIAPXEIOY
H EKKΛHΣIA. VH πτ6σις τQς KωνσταντινουπAλεως περιεSλGθη <π> πολλο7ς µ,θους.
VH <ν)χνευσις τ6ν µ,θων α3τ6ν µ1ς MδηγεD καP στ$ν πολιτικ$ν Hστορ)α τQς OθωµανικQς
A3τοκρατορ)ας. T9 περ) «µαρµαρωµJνου Sασιλι1» καP <νακτGσεως τQς KωνσταντινουπAλεως «µP χρνια, µP καιροLς» Kµφαν)ζονται, Fταν οH Tο=ρκοι <ρχ)ζουν ν9 διαχωρ)ζωνται <π> το7ς Bυζαντινο7ς (ε_δαµε σ+ προηγο,µενο τε=χος, τ> 215ο, Fτι στ> τJλος το=
16ου αE6νος Bπαυσε b Kλληνικ$ γλ6σσα ν9 <ποτελcQ τ$ν διπλωµατικ$ γλ6σσα τ6ν σουλτ-νων). TαυτAχρονα τ> πατριαρχεDο καP οH BυζαντινοP :ρχοντες περιορ)ζονται στ> Φαν-ρι· Kνa6 b vδρα)ωσις καP <ν-πτυξις τQς MµοδAξου Pωσσ)ας διεσ-λευσε τPς σχJσεις Tο,ρκων καP qποτελ6ν ZρθοδAξων. Παρ-λληλα b Kπιθυµο,µενη <ν-πτυξις σχJσεων OθωµανικQς A3τοκρατορ)ας καP qπολο)πων κρατ6ν τQς E3ρ`πης προσJκρουσε στ$ν <µοιSα)α
<ντ)θεσιν ZρθοδAξων καP καθολικ6ν, µJχρι τ> 1529, Fταν οH Tο=ρκοι <πJτυχαν ν9 κατακτGσουν τ$ν BιJννη, κι Bτσι Kπαγι`θησαν τ9 ε3ρωπαϊκ9 Fρια τQς α3τοκρατορ)ας, Eκκλησ)α καP OθωµανοP εYχαν κοιν> Kχθρ> τ$ν ∆,σιν. Mετ- Fµως τ$ν <ποτυχο=σα πολιορκ)α
τQς BιJννης <φ’ vν>ς µ+ν οH <ντιθJσεις τ6ν ε3ρωπαϊκ6ν κρατ6ν καP <φ’ vτJρου b <ν-γκη
τ6ν δυτικ6ν bγεµAνων ν9 διατηρο=ν φιλικ+ς σχJσεις µ+ τ$ν Oθωµανικ$ A3τοκρατορ)α,
γι9 ν9 διεξ-γουν τ> KµπAριο µ+ τ$ν AνατολG, BSαλε στ> διεθν+ς πολιτικ> παιχν)δι το7ς
σουλτ-νους.
VH συµπAρευσις συµφερAντων τQς OρθAδοξης Eκκλησ)ας καP τ6ν Oθωµαν6ν εYχε
<φετηρ)α τ$ν δρ1σιν το= bσυχαστο= γ)ου Γρηγορ)ου Παλαµ1 (14ος αE`ν). Eπιφανειακ$ αEτ)α wταν b Kξε,ρεσις κοιν6ν σηµε)ων π)στεως µεταξ, Oρθοδοξ)ας καP Iσλ-µ, <φο=
καP οH δ,ο θρησκεDες εYχαν κοιν> σηµεDο KπαφQς τ$ν EουδαϊκG καταγωγG τους. Aν qπ-ρχcη <πορ)α γι9 τ$ν Kπιµον$ τ6ν Hεραρχ6ν ν9 Kπιζητο=ν λ,σιν στPς διαφορ+ς Oρθοδοξ)ας
καP Iσλ9µ καP yχι µ+ το7ς Kαθολικο,ς, θ9 πρJπει ν9 ληφθcQ qπ’ yψιν, Fτι b σχισµατικ$
∆,σις KSαρ,νετο µ+ τ$ν <ναS)ωσιν το= VEλληνικο= Πολιτισµο=. VH Eκκλησ)α δ+ν <πJSαλε
τ> µ)σος της ποτ+ πρ>ς τ>ν VEλληνικ> ΠολιτισµA. Προετ)µησε ν9 Bλθcη σ+ συνεννAησιν µ+
το7ς Oθωµανο7ς καP ν9 παραδ`σcη σ’ α3το7ς τPς πAλεις. KαP εYναι γνωστAν, Fτι τ$ν συνδιαλλαγ$ µ+ το7ς Tο,ρκους Kξεπροσ`πησε M Γε`ργιος Σχολ-ριος-Γενν-διος B´, πρ6τος
πατρι-ρχης KπP Tουρκοκρατ)ας. Πλησ)ον δ+ το= Kκκλησιαστικο= φιλοτουρκισµο= πρJπει ν9 τοποθετGσουµε τ>ν φιλοτουρκισµA τQς <ριστοκρατ)ας καθTς καP τ>ν λαϊκA. OH
Tο=ρκοι, Kπιδροµικ> φ,λο, κολο,θησαν τ$ν πολιτικ$ τ6ν Aρ-Sων πρ>ς το7ς κατακτηµJνους λαο,ς. NOχι µAνον δ+ν το7ς κατεδ)ωξαν, <λλ9 σ9ν νοµ-δες KπιδροµεDς καP στερο,µενοι προτ,που δηµοσ)ας διοικGσεως Kστηρ)χθησαν στο7ς κατακτηµJνους. NEτσι πολλο) τ6ν <ρχAντων (µηδ+ τ6ν α3τοκρατAρων KξαιρουµJνων, <φο= ο3σιαστικ9 τ> Bυζ-ντιο <π> τ>ν 13ον αE6να wταν φAρου qποτελ+ς στο7ς Tο,ρκους), προκειµJνου ν9 διατηρGσουν τ$ν περιουσ)αν τους καP τ9 προνAµι- τους, εYχαν συνδιαλλαγQ µ+ το7ς Tο,ρκους.
IOσο γι9 τ>ν λαA, προκειµJνου α3τ>ς ν9 <ποφ,γcη το7ς φAρους καP τPς στερGσεις Kλευθερ)ας, Kξισλαµ)ζετο vκουσ)ως p <πεδJχετο τ$ν τουρκικ$ Kπικυριαρχ)α, <φο= οH συνθQκες
διαSι`σεως wταν καλ,τερες <π> α3τ+ς στ> Bυζ-ντιο p στPς φραγκικ+ς κτGσεις στ$ν VEλλ--
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δα. Xαρακτηριστικ9 γρ-φει M Φ)νλεϋ στ$ν «VIστορ)α τQς Tουρκοκρατ)ας καP VEνετοκρατ)ας στ$ν VEλλ-δα». «*H κατκτηση τ3ς *Eλλδος 9π4 τ4 Mωµεθ τ4 B´ 0γινε αUσθητ
σ ν εHεργεσ(α 9π4 τ4 µεγαλ,τερο µ-ρος τοJ πληθυσµοJ. *H διακυ -ρνηση τν Bυζαντινν αHτοκρατρων τ3ς οUκογενε(ας τν Παλαιολγων, τν συγγενν των δεσποτν
τοJ MοριE κα? τν Φργκων πριγκ(πων κα? Bενετσινων εHγενν ε\χε Fπ? δ,ο αUνες καταντ@σει τν *Eλλδα πεδ(ο 9σταµτητων Fµφυλ(ων πολ-µων κα? φο ερ3ς καταπ(εσης.
*H µουσουλµανικ κυ -ρνηση 0 αλε τ-ρµα στν 9δικ(α τν τυρανν(σκων, ποL C [ρπακτικτητα κα? οG καυγEδες τους διασποJσαν, φτ;χαιναν κα? Fρ@µωναν τν χ;ρα» (µετ.
M)λτου Γαρ)δη, Kκδ. «Tολ)δης», σελ. 24,25).

KO πατρι/ρχης ΓεUργιος Γενν/διος Σχολ/ριος συνοµιλε! µE τ'ν σουλτdνο Mω/µεθ τ'ν
B´. (Γενν/δειος BιIλιοθ5κη). KO Σχολ/ριος Tξ6φραζε µE εfλικρ*νεια τ' QσυµI*Iαστο
µεταξZ XριστιανισµοC καH KEλληνισµοC, δηλUνοντας ]τι |πλOς mµιλε! iλληνικB QλλB
δEν εsναι XEλληνας, εsναι Xριστιαν>ς.
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H KOΣMIKH HΓEΣIA. EYναι φανερA, Fτι στ> χ6ρο τQς BαλκανικQς οH Tο=ρκοι <ντιµετ`πισαν µικρ$ <ντ)στασιν στ$ν KπJκτασ)ν τους Kξαιτ)ας τQς KκκλησιαστικQς καP κοσµικQς
πολιτικQς. Γι9 τ>ν λAγον α3τ>ν yχι µAνον εYχε KπικρατGσει b :ποψις, Fτι b τουρκικ$ κυριαρχ)α εYχε <ντικαταστGσει τ$ν Sυζαντιν$ καP τ$ν συνJχισε, <λλ9 <µφισSητεDται καP b
bρωικ$ πτ6σις τQς KωνσταντινουπAλεως. EYναι γνωστAν, Fτι, Fπως παραδ)δεται καP <π>
τ>ν ΦραντζQ, M _διος M ΠαλαιολAγος εqρ)σκετο σ+ συνοµιλ)ες µ+ τ>ν Mω-µεθ γι9 τ$ν παρ-δοσιν τQς KωνσταντινουπAλεως. Σ)γουρα µ-χη KδAθη, πρPν πJσcη b ΠAλις· <λλ9 µJσα
στ> γενικ> κλDµα bττοπαθε)ας καP προδοσ)ας τ> <ποτJλεσµ- της wταν προκαθωρισµJνο.
KαP α3τ> τ> πνε=µα τQς bττοπαθε)ας τ> εYχε καλλιεργGσει πρ`τη b Eκκλησ)α, πο7 τ$ν
τουρκικ$ κατ-κτησιν τ$ν παρουσ)αζε rς «θ-ληµα ΘεοJ». T> κJρδος γι9 τ$ν Eκκλησ)α
<π> τ$ν πτ6σιν τQς KωνσταντινουπAλεως wταν M θρ)αµSος τQς Oρθοδοξ)ας. T9 <ποδιδAµενα στ>ν Σχολ-ριο λAγια <ντικατοπτρ)ζουν α3τ$ τ$ν <λGθεια. ΦJρεται, Fτι εYπε: «∆Pν
λ-πετε, Yτι C !Oρθοδοξ(α Fθριµ ευσεν; !Aπ4 τοJ νJν οHδPν πλ-ον φο ε&ται». EπP πο)ου Kθρι-µSευσε, τ> λJει παραστατικ`τατα M ∆. ZακυνθηνAς, πο7 γρ-φει: «...εUς τν πολιορκουµ-νην πρωτε,ουσαν στανται 9π-ναντι 9λλ@λων δ,ο κσµοι 9ντ(παλοι, 2ρµητικς
κλειστο? εUς 9µοι α(ας Fπιδρσεις: 9π4 τ4 ν µ-ρος B κσµος B συντηρητικς, B προσηλωµ-νος πεισµνως εUς τν παρδοσιν, εUς τ4 δ,σκαµπτον θρησκευτικ4ν κα? πολιτικ4ν
σχ3µα τοJ παρελθντος, B 9ρκο,µενος εUς τν θεοσοφικν µυστικν κα? τ4 τυποποιηµ-νον φιλοσφηµα τοJ !Aριστοτ-λους, B συµ αλλµενος µετ τ3ς !Aνατολ3ς Fξ 9ντιδρσεως πρ4ς τν ∆,σιν. !Aπ4 τ4 Sλλο B φιλελε,θερος, B φωτιζµενος 9π4 τν δηµιουργ4ν δ,ναµιν τ3ς παραδσεως, B πιστε,ων εUς τ4ν Πλτωνα κα? καθοδηγο,µενος Xπ’ Fκε(νου, B
9νοιγµενος εUς τν πνον τοJ *EλληνισµοJ κα? εUς τ ς Fπιδρσεις τ3ς 9ναγεννηµ-νης ∆,σεως, τν Bπο(αν φιλοδοξε& ν διδξZη· B κσµος B δεχµενος eς 9συµ ( αστον τ4ν πολιτισµν του µετ τοJ πολιτισµοJ τοJ κατακτητοJ κα? 9κατανικ@τως φερµενος πρ4ς τ4ν
εHρωπαϊκ4ν χριστιανικ4ν συνασπισµν.» (T9 δ,ο τελευταDα <ποσπ-σµατα Bχουν ληφθQ
<π> τ> SιSλ)ο το= MανAλη Γ. ΣJργη «Γε`ργιος Σχολ-ριος-Γενν-διος B´», KκδAσεις «∆ηµιουργ)α», σελ. 50).
IOλο α3τ> τ> πλJγµα το= <νατολικο= <νθελληνισµο= KξJφραζαν οH «<νθενωτικοP» µ+
προεξ-ρχοντα τ>ν Γ. Σχολ-ριο, προσωπικAτητα <µφιλεγAµενη. VO Σχολ-ριος KγεννGθη
στ$ν Kωνσταντινο,πολιν (τ> 1400 κατ9 π1σα πιθανAτητα) <π> γονεDς καταγAµενους <π>
τ$ν Θεσσαλ)αν. T> <νθελληνικA του µJνος τ>ν Bκανε ν9 <παρνηθcQ <κAµα καP τ$ν vλλαδικ$ καταγωγG του. Γρ-φει M _διος: «εUµ? γ ρ FγV Bυζντιος, κα? τοJ πατρ4ς Fκ Θετταλ(ας FνταJθα µετωκηκτος, κα? οH φηµ? Θετταλ4ς ε\ναι eς Fν Bυζαντ(ω γεγενηµ-νος»
(«IAπαντα», III, 252). IO _διος δ+ KτAνιζε, Fτι rµ)λει τ$ν VEλληνικG, <λλ9 δ+ν wταν IEλλην
παρ9 χριστιανAς. EYναι δ+ γνωστAν, Fτι µ+ KπιστολGν του πρ>ς τ>ν :ρχοντα Pαο7λ το=
OEσQ τ>ν παρεκ)νει ν9 Sασαν)ζcη καP ν9 θανατ`νcη το7ς IEλληνες. KαP <π> F,τι φα)νεται,
µAνον στ>ν <νθελληνισµAν του Bµεινε <ταλ-ντευτος, <φο= οH φιλοδοξ)ες του γι9 <ν-ληψιν <ξιωµ-των τ>ν Bκαναν ν’ <λλ-ζcη στρατAπεδα. Kατ’ <ρχ9ς εYχε κατηγορηθQ γι9 φιλολατινισµA. VO _διος wταν γν`στης τQς ΛατινικQς καP εYχε µεταφρ-σει πολλ9 Bργα Λατ)νων θεολAγων, µεταξ7 τ6ν Mπο)ων καP το= Θωµ1 το= Aκιν-του. KαD σαφ6ς M <ριστοτελισµAς του Zφε)λεται σ+ δυτικ$ KπιρροG, Fπως α3τ>ς εYχε KκφρασθQ <π> τ>ν Aκιν-τη.
NEτσι κατ`ρθωσε ν9 <ναρριχηθcQ σ+ δηµAσια <ξι`µατα (Bγινε µJχρι <ν`τατος δικαστGς,
iν α3τ> δ+ν <ποτελcQ µ,θον, γι9 ν9 Kπισκι-σcη τ>ν <ντ)παλAν του ΠλGθωνα) καP ν9 σταλcQ
rς vνωτικ>ς στ$ν σ,νοδο Φερρ-ρας-Φλωρεντ)ας, Fπου Kκρ-τησε φιλενωτικ$ θJσιν. Γι9
τ>ν λAγο α3τ> καP διετGρησε τ’ <ξι`µατ- του µJχρι τ> 1445, Fταν περιJπεσε σ+ δυσµJνεια
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Kξαιτ)ας τQς <νθενωτικQς µεταστροφQς του. VH δ+ µεταστροφG του συµπτ)πτει µ+ τ>ν θ-νατο το= M-ρκου E3γενικο= καP τ$ν προSολG του rς <ρχηγο= τ6ν <νθενωτικ6ν, θJσις
πο7 το= KπJτρεπε ν9 <ποκτGσcη µεγ-λη πολιτικ$ δ,ναµιν. A3τ> τ>ν <νεS)Sασε στ$ν κορυφ$ καP τ>ν Bφερε σ+ _ση µοDρα µ+ τ>ν α3τοκρ-τορα σ9ν <ντ)παλον πAλον. KαP προφαν6ς, γι9 ν9 γλυτ`σcη <π> τ$ν α3τοκρατορικ$ν ZργGν, M µJχρι τAτε λαϊκ>ς Kκ-ρη µοναχ>ς τ> 1450 µ+ τ> προσων,µιο Γενν-διος. KαP <π> τ$ν µον$ Xαρσιανε)του KξαπJλυε το7ς
µ,δρους του κατ9 τQς α3τοκρατορικQς πολιτικQς, KργαζAµενος qπ+ρ τQς τουρκικQς κατακτGσεως. T> <ποδιδAµενον στ>ν Λουκ1ν Nοταρ1ν: «Kρειτττερν Fστι Uδε&ν Fν µ-σZη τZ3
πλει φακιλιον ασιλεJον Tο,ρκων | καλ,πτραν λατινικ@ν» τ> qπηρJτησε πιστAτερα M
Σχολ-ριος καP τ> Kξαργ,ρωσε <ργAτερα µ+ τ$ν πατριαρχ)αν του.
IOλη Fµως b µικροπρJπεια το= Σχολ-ριου φα)νεται στ$ν στ-σιν του <πJναντι στ>ν
ΠλGθωνα καP τ> Bργο του «NAµοι». T>ν ΠλGθωνα Γεµιστ>ν KτAλµησε ν9 συκοφαντGσcη µAνον µετ9 θ-νατον. T> δ+ Bργο του «NAµοι» τ> <φ`ρισε καP διJταξε τ$ν κα=σιν Fλων τ6ν

KO θρRλος τοC «µαρµαρωµ6νου Iασιλιd» Tµφαν*ζεται, ]ταν οY σουλτdνοι TπιδιUκουν Qν/πτυξη σχ6σεων µE τL ∆Rση καH τ' Πατριαρχε!ο
vς QντιδρOν περιορ*ζεται στ' Φαν/ρι. 4EδO m Qναµεν>µενος νB QναστηθqW Kωνσταντ!νος Παλαιολ>γος, ]πως εfκον*ζεται σE χειρ>γραφο
τοC 16 αf. (Στοκχ>λµη, BασιλικL BιIλιοθ5κη.)
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<ντιτ,πων, Fταν Bγινε πατρι-ρχης γι9 δε,τερη περ)οδο καP Fταν M Γεµιστ>ς εYχε πρ>
πολλ6ν Kτ6ν KκδηµGσει. EYναι δ+ χαρακτηριστικAν, Fτι τ$ν πρ`τη φορ9ν πο7 b σ,ζυγος
το= ∆ηµητρ)ου ΠαλαιολAγου το= <πJστειλε dνα <ντ)τυπον το= Bργου, τ> KπJστρεψε καP
KζGτησε <π> α3τ$ν ν9 τ> κα,σcη. ΣοSαρ`τατες δ+ qπQρξαν καP οH κατηγορ)ες γι9 τ$ν
στ-σιν του <πJναντι στ>ν τελευταDο α3τοκρ-τορα KωνσταντDνο. VO ΣJργης στ> προαναφερθ+ν SιSλ)ο του τPς συνοψ)ζει: «Προσεπθησε ν πε(σZη τοLς 9ρχιερε&ς ν µ δεχθοJν
ν τ4ν στ-ψουν ασιλ-α (σ.σ. κατ9 τ>ν Σπ. Λ-µπρον ο3δJποτε KστJφθη). Hταν Fνντιος
στν 9νληψη τοJ θρνου 9π’ αHτ4ν (Kπειδ$ wταν δQθεν λατινAφρων). ΠροτιµοJσε τ4 ∆ηµ@τριο Παλαιολγο eς ασιλ-α (σ.σ. γνωστ>ς καP α3τ>ς φιλAτουρκος, πο7 KτιµGθη µ+ παραχ`ρησιν τιµαρ)ου στ$ν Aνατολικ$ Θρ-κη <π> τ>ν Mω-µεθ B´). ΣυνωµοτοJσε Fναντ(ον τοJ θρνου του» (σελ. 89).
H ANYΠAPKTH AMYNA. IOµως <π> τ>ν φιλοτουρκισµ> τ6ν <νθενωτικ6ν µJχρι τ>
:νοιγµα τQς KερκAπορτας qπ’ α3τ6ν qπ-ρχει µεγ-λη <πAστασις. Eξ :λλου M Mω-µεθ δ+ν
εYχε <ν-γκη τJτοιων προδοτ6ν. Eξ :λλου οtτε φα)νεται ν9 KδAθησαν τAσο γενικευµJνες
λυσσ`δεις µ-χες. Πιθαν`τατα M µ,θος α3τ>ς KκαλλιεργGθη καP <π> τPς δ,ο πλευρJς, γιατP
Bτσι τPς «KSAλευε»· M Mω-µεθ δ+ν θ9 δ,νατο <λλι6ς ν9 λ-Scη τ>ν τιµητικ> τ)τλο το= «πορθητοJ»· καP το7ς :λλους, K9ν δ+ν Kγ)νετο πεπο)θησις Fτι Bπεσε bρωικ9 τ> Bυζ-ντιο. Σ)γουρα bρωικ`τατα <ντJστησαν M KωνσταντDνος ΠαλαιολAγος καP οH περP α3τ>ν Kλ-χιστοι µαχητJς, κυρ)ως ξJνοι. VH δι-ρκεια δ+ τQς πολιορκ)ας περισσAτερον Zφε)λεται στPς
διαπραγµατε,σεις πο7 Kγ)νοντο περP τ6ν Fρων παραδAσεως τQς ΠAλεως. Mετ9 δ+ τ$ν
<ποτυχ)αν τ6ν διαπραγµατε,σεων (πο7 τAσον M ΦραντζQς Fσον καP M ∆ο,κας <ναφJρουν) KδAθη τ> σ,νθηµα γι9 Bφοδον. VO ΠαπαρρηγAπουλος στ$ν Hστορ)αν του το7ς qπολογ)ζει σ+ 7.000, χωρPς ν9 εYναι <σφαλ$ς M qπολογισµAς του. KαταλGγει σ’ α3τ> τ> συµπJρασµα στηριζAµενος στ>ν ΦραντζQ, πο7 γρ-φει, Fτι M KωνσταντDνος Bδωσε διαταγ$
ν’ <πογραφο=ν οH δυν-µενοι καP θJλοντες ν9 φJρουν Fπλα. Kατεγρ-φησαν δ+ 4.973 :νδρες.
A3τ> Fµως δ+ν σηµα)νει, Fτι Kστρατε,θησαν κιAλας. Kι α3τ> Kνισχ,εται <π> τ> γεγονAς,
Fτι, Fπως π-λι γρ-φει M ΠαπαρρηγAπουλος, qπQρχαν 18 ξJνοι <ρχηγοP καP 8 EθαγενεDς
στρατιωτικ6ν <ποσπασµ-των. IOπως Fµως καP ν9 Bχcη τ> πρ1γµα, M µικρ>ς καP κακοεξωπλισµJνος α3τ>ς στρατ>ς wταν <δ,νατο ν9 <ντιµετωπ)σcη το7ς 160.000 καP :ρτια KξωπλισµJνους µαχητ+ς το= Mω-µεθ. NAλλωστε τAσον M ∆ο,κας Fσον καP M ΦραντζQς στJκονται περισσAτερον στ>ν bρωισµ> το= Tζουστινι-νι καP τ6ν ξJνων µισθοφAρων παρ9
στο7ς Bυζαντινο,ς. KαP θ9 πρJπει ν9 Bχουµε qπ’ yψιν µας, Fτι τρεDς χρονικογρ-φοι (M Kπ)σκοπος ΣαµουGλ, M AρµJνιος ASρα9µ <π> τ$ν NAγκυρα καP M Nικολ9 τQς Tο,κκια)
Bγραψαν, Fτι M KωνσταντDνος ΠαλαιολAγος τ> Bσκασε µ+ πλοDο. Aπ> δ+ τ9 µετJπειτα παραχωρηθJντα προνAµια καθ)σταται φανερAν, πTς µAνον οH ξJνοι µισθοφAροι <ντJστησαν. Kι’ α3τ> καθ)σταται <κAµη πι> φανερ>ν <π> τ$ν παρασπονδ)α το= Mω-µεθ B´ πρ>ς
τPς συµφων)ες του µ+ το7ς Γενου1τες το= Γαλατ1, διAτι προφαν6ς τ$ν πι> λυσσ`δη <ντ)στασιν προJταξαν οH 500 Γενου1τες qπ> τ>ν Tζουστινι-νι.
M+ τ$ν πτ6σιν τQς KωνσταντινουπAλεως στο7ς Tο,ρκους καθTς καP µ+ τ$ν KπJκτασ)ν
τους σ+ Aσ)α καP Aφρικ$ <νεστηλ`θη b Bυζαντιν$ A3τοκρατορ)α KπP τQς <κµQς της –
qπ> τουρκικ$ν διο)κησιν τ`ρα. TPς Kσ`τερες MµοιAτητες BυζαντινQς καP OθωµανικQς
A3τοκρατορ)ας θ9 τPς Kξετ-σουµε σ+ Eδια)τερο :ρθρο, Fπως καP τ$ν πολιτικ$ν το= Mω-µεθ, πο7 θεωρεDται συνεχιστ$ς τ6ν Bυζαντιν6ν α3τοκρατAρων.

4Aθαν/σιος KουκοI*στας

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN

Λερνα*α XYδρα
.Aχ, Sλλαξα τ?ς παλιPς γιορτPς µP χριστιανικ-ς· σταµτησα τ4 χρνο στ δ,ο χιλιδες χρνια, γι ν θψω Bριστικ τ4ν τρισκατρατο 2λληνικ4 πολιτισµ. T(ποτα
Yµως δPν 0κανα. !Eκε& ποL δPν τ4ν περιµ-νεις, ντος πετι-ται ξαφνικ κα? σοJ κει κθε διθεσι θριαµ ολογ(ας.
.Eτσι ποL κοιτζω π(σω µου τ4 παρελθν, Yλο κα? περισστερη 9πογο@τευσι
πα(ρνω. Kα? τ;ρα καθισµ-νος Fπνω στν αUχµ τ3ς ν-ας χιλιετ(ας προσπαθ ν
ξεδιαλ,νω τ4 µυστ@ριο τ3ς 9ποτυχ(ας µου. Γιατ(, Yπως κα? ν τ4 κνουµε, 9ποτυχ(α ε\ναι ν µν 0χω Fξαφαν(σει 9κµα τ4ν 2λληνικ4 πολιτισµ.
!Aντ? ν κθωµαι τ;ρα στ4 θρνο µου κα? ν’ 9πολαµ νω τ ν(κη µου, κθοµαι
σ’ 9ναµµ-να κρ ουνα σ ν 9ναστενρης. Πς 0χω µπλ-ξει 0τσι; Σ ν τν Λερνα(α
aYδρα, τοJ κ ω nνα κεφλι κα? φυτρ;νουν δ,ο. .Aχ, κποτε τοLς 0στειλα τοLς καλο,ς µου χριστιανο,ς· σφξανε, γκρ-µισαν, 0φεραν τ4ν Mεσα(ωνα, 9λλ τ(ποτε
δPν 0γινε. Hρθαν Fκε&νοι οG περ(εργοι .Aρα ες κα? τ4ν 9ν-στησαν ξαν. Kα? δPν
0φτανε αHτ, τ4ν π3γαν κα? σ’ Yλη τν EHρ;πη. ∆ηλαδ τ4ν 0φτασαν κα? σP µ-ρη
ποL zταν Sγνωστος. .Aντε κα? στ συν-χεια 0 αλα τοLς Γλλους ν κνουν Fπανστασι, γι ν’ 9νακψουν τν διδοσ(ν του. MηδPν εUς τ4 πηλ(κον. AHτ4ς B καταραµ-νος 0γινε παγκσµιος. M ε\ναι πργµατα αHτ; NεJρα µP πινουν κα? θ
κλατρω, Yταν 9κο,ω, Yτι, γι ν λειτουργ@σουν Sψογα οG fλεκτρονικο? Fγκ-φαλοι, χρειζονται τν 9ρχα(α 2λληνικ γλσσα. Λ-ω, ν µοJ κατασκευσουν τ πυρηνικ Yπλα, γι ν φο ερ(ζω κα? ν Xποτσσω τοLς λαο,ς, κα? µοJ ξεφυτρ;νουν
nνας σωρ4ς Fπιστ@µονες τ3ς Φυσικ3ς. Tµπολα! !EγV 9π4 τ?ς Fπιστ3µες θ-λω ν
γλυτ;σω, κα? σ’ αHτPς τελικ στηρ(ζοµαι. ∆Pν ε\ναι δυνατ4 ν παρα λ-ψω τ Mαθηµατικ, 9φοJ µοJ χρειζονται γι τ λογιστικ κιτπια, στε ν Xποτσσω τοLς
λαοLς οUκονοµικ. Kα? ν C 9ρχιτεκτονικ@· κα? ν C ναυπηγικ@· κα? ν C Uατρικ@,
ποL κι FγV τν χρειζοµαι γι τν Xγιε(α µου. ΠοJ κατντησα B δ,σµοιρος; N στηρ(ζωµαι κι FγV B cδιος στ4ν τρισκατρατο 2λληνικ4 πολιτισµ.
AHτ4 Yµως ποL µP σκει περισστερο ε\ναι, Yτι τ;ρα δPν τ4ν Xποστηρ(ζουν µνον Fκε&νοι οG 9κατανµαστοι τοJ «∆αυλοJ». Bγ3κε B καλς µου Mπερν λ µP τν
«Mα,ρη !AθηνE» του κι 9ντ? ν τοJ 9παντ@σουν οGaEλληνες, τ4ν ξετ(ναξε αHτ C
Λ-φκο ιτς. ΛPς κι ε\χε καµµ(α δουλει ν τ4 κνZη. Xρνια τ;ρα 9γων(ζοµαι ν
Xποτιµ@σω τν 2λληνικ γλσσα, κι 0ρχεται B 9π(θανος Γιζεφσον κι 9ποδεικν,ει, Yτι C 2λληνικ γλσσα ε\χε διαδοθ3 9κµα κα? στ πι4 9πµακρα νησι τοJ
EUρηνικοJ. .Aντε µετ B καλς µου Mπαµπινι;της ν διορθ;σZη τ πργµατα· ν
τ λZη µ’ nναν δσκαλο τοJ πανεπιστηµ(ου τ3ς Xαϊδελ -ργης. .Aχ, αHτο? οG Fπιστ@µονες! Πσο τοLς µισ κα? πσο τοLς 0χω 9νγκη.
Bρ-, πς 0χω µπλ-ξει 0τσι; .Eτσι µο_ρχεται ν δ;σω µι κα? ν φουντρω. ∆Pν
ε\ναι κατστασις αHτ@. Kοιτζω τν Bµ(χλη τοJ µ-λλοντς µου κα? λ-πω µι µορφ ν 0ρχεται 9π4 τ4 9νταριασµ-νο σ,ννεφο. M(α µορφ@, ποL γελE σαρδ;νεια.
E\ναι αHτ4ς B τρισκατρατος 2λληνικ4ς πολιτισµς. AHτ ε\ναι παρκρουσις. Nτος! πετι-ται κα? κρατει στ χ-ρια του τ4

Σ/ρωθρον

H EYPΩΠH TΩN EΛΛHNΩN

EVρωπα!οι γενετιστEς QποδεικνRουν
τLν παν/ρχαια iλληνικL Tπ6κταση
I. ΠPOΛOΓOΣ
ΠρAσφατη Bρευνα γενετιστ6ν το= πανεπιστηµ)ου τQς OξφAρδης Bρχεται
ν9 κλον)σcη γι9 µι9 <κAµη φορ9 τ$ν <ξιοπιστ)α καP τ> κ=ρος τQς EνδοευρωπαϊκQς θεωρ)ας, b Mπο)α πλ-σθηκε µ+ κ,ριο σκοπ> τ$ν συρρ)κνωσι το= παν-ρχαιου vλληνικο= παρελθAντος, Kφ’ Fσον µεταξ7 :λλων b θεωρ)α α3τ$
qποστηρ)ζει, Fτι δQθεν IEλληνες Bφθασαν στ>ν αEγαιακ> χ6ρο περP τ> 2000
π.X. καP Fτι M πρ6τος <ποικισµAς τους <ρχ)ζει περP τ> 1000 π.X. VH γενετ)στρια Eileen Hirkey καP οH συν-δελφο) της προσπ-θησαν µ+ τ$ν χρQσι το=
µιτοχονδριακο= DNA ν’ <νακαλ,ψουν, πAτε οH πρAγονοι τ6ν σ,γχρονων
E3ρωπα)ων κατο)κησαν τ$ν γηραι9 hπειρο. Σ,µφωνα µ+ τ>ν γενετιστ$ τQς
Mµ-δας Martin Richards οH περισσAτεροι E3ρωπαDοι κατ-γονται <π> γυναDκες τQς Aν`τερης ΠαλαιολιθικQς, κυνηγο7ς-τροφοσυλλJκτριες πο7 Bζησαν πρPν 11.000 ς 14.000 χρAνια, Kνa6 γ,ρω στ> 10% Bχουν <κAµα παλαιAτερη καταγωγ$ (50.000 π.X.). VH πι> πρAσφατη Mµ-δα wλθε <π’ τ$ν <νατολικ$ MεσAγειο καP δ$ <π> τ$ν περιοχ$ το= AEγα)ου πρPν 8000 χρAνια, <φο=
διJσχισε τ$ν Kεντρικ$ E3ρ`πη p <κολο,θησε τPς <κτ+ς τQς Mεσογε)ου. OH
:νθρωποι α3τοP wσαν γεωργοP κα), Fπως πιστε,ει b Mµ-δα α3τG, <ποτελο=ν
τ> 20% τQς γενετικQς δεξαµενQς τQς E3ρ`πης («National Geographic», τAµ.
3, Nο 4). OH γενετιστ+ς α3τοP δ+ν Mµιλο=ν γι9 καταγωγ$ τ6ν E3ρωπα)ων <π’
τ$ν φυλ$ τ6ν Iνδοευρωπα)ων, καP οH <πAψεις τους συν-δουν µ+ KκεDνες
:λλων KπιστηµAνων, <ρχαιολAγων καP <νθρωπολAγων, οH MποDοι rδηγGθηκαν δι’ :λλης Mδο= σ’ α3τ> τ> συµπJρασµα. IOπως δ+ θ’ <ποδειχθcQ κατωτJρω, περισσAτερο <π’ τ> 20% τ6ν σηµεριν6ν E3ρωπα)ων εYναι vλληνικQς καταγωγQς, Kφ’ Fσον b γηραι9 hπειρος κατακλυζAταν <π> διαδοχικ9 κ,µατα
VEλληνοπελασγικ6ν φυλ6ν <π’ τ$ν Nε`τερη Παλαιολιθικ$ περ)οδο |ς τ>ν
7ο π.X. αE6να.
II. EΠEKTAΣI EΛΛHNΩN KATA THN ΠAΛAIOΛIΘIKH EΠOXH
VO <νθρωπολAγος A. Πουλιαν>ς Bχει <ποδε)ξει, Fτι M vλλαδικ>ς χ6ρος κατοικεDται <π> <νθρ`πους Kδ6 καP 11 vκατοµµ,ρια χρAνια. VH <νακ-λυψι
<νθρ`πινου σκελετο= bλικ)ας 750.000 <π’ τ>ν A. Πουλιαν> στ> σπGλαιο Πετραλ`νων XαλκιδικQς :λλαξε τ> σκηνικ> τQς παγκAσµιας προϊστορ)ας (Eδ+
M. ∆ηµοπο,λου - Aπολλων)ου, «*O !Aφροκεντρισµ4ς ξαναχτυπdE», «∆αυλAς», τ. 193). T> ΠαγκAσµιο ΣυνJδριο Aνθρωπολογ)ας κατJληξε στ> συµπJρασµα, Fτι «B cδιος κατ σι λα4ς 0ζησε στ Bαλκνια 9π4 τν !Aρχαιτερη τοHλχιστον Παλαιολιθικ !Eποχ (600.000 π.X.) ς τοHλχιστον τ4
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1200 π.X.» (Kφ. «Eλευθεροτυπ)α», 5-6-1977). A3τ> σηµα)νει, Fτι b θεωρ)α
τQς Kλε,σεως τ6ν VEλλGνων τ> 2000 π.X. εYναι <στGρικτη. T> 1973 σ+ <νθρωπολογικ> συνJδριο στ> Σικ1γο M NAρης Πουλιαν>ς qπεστGριξε, καP b θJσι του
Bγινε <ποδεκτG, Fτι οH πι> κοντινοP <νθρωπολογικ9 σ,γχρονοι <πAγονοι το=
<ρχανθρ`που τ6ν Πετραλ`νων εYναι οH νοµ-δες τQς Π)νδου Σαρακατσ1νοι
καP γενικ`τερα οH κ-τοικοι τQς N. BαλκανικQς. OH Σαρακατσ1νοι κατοικο=ν
στ$ν VEλλ-δα το3λ-χιστον 50.000 Bτη. VO _διος KπιστGµονας <νεκο)νωσε στ>
8ο ∆ιεθν+ς ΣυνJδριο Aνθρωπολογικ6ν καP Eθνογραφικ6ν Eπιστηµ6ν, πο7
συνQλθε στ> TAκυο καP στ> KυAτο <π> 1ης µJχρι 12ης ΣεπτεµSρ)ου 1968, τ9
vξQς: «Πυρν τν πληθυσµν τ3ς EHρ;πης, πρτοι αHτχθονες EHρωπα&οι,
καρδι τν κατο(κων της, ε\ναι οG Σαρακατσανα&οι. !Aπ’ αHτοLς Fξεκ(νησεν
C πορε(α 9π4 τ θη τν µυθικν χρνων κα? {χι 9π4 τν !Aσ(αν. MP τοLς
Σαρακατσανα(ους οG EHρωπα&οι µποροJν κα? 9ποδεικν,ουν τν αHτχθονα
προ-λευσ(ν τους» (Kφ. «AκρAπολις», 18-9-68· Eδ+ καP A. Πουλιανο=, «ΣαρακατσEνοι: OG 9ρχαιτεροι κτοικοι τ3ς EHρ;πης»). ΣηµειωτJον, Fτι καP α3τ$
b :ποψ) του Bγινε πανηγυρικ9 <ποδεκτG, καP µετ9 <π> ψηφοφορ)α πο7 Kπηκολο,θησε KξελJγη <ντιπρAεδρος α3το= το= Συνεδρ)ου. A3τοP λοιπ>ν οH
α3τAχθονες πληθυσµοP το= AEγα)ου εYχαν πλωθQ <π> Kκε)νη τ$ν παρωχηµJνη Kποχ$ στ>ν ε3ρωπαϊκ> Sορρ1.
VH K-τω Παλαιολιθικ$ περ)οδος ξεκιν1 στ9 Πετρ-λωνα τQς Mακεδον)ας
περP τ> 700.000 π.X. (στ$ν πραγµατικAτητα πολ7 πι> π)σω), στ$ PοδAπη τ>
400.000 π.X., Kνa6 στ> NOλτ τQς Pουµαν)ας τ> 300.000 π.X. Παρατηρο=µε δηλαδ$ µι9 Sαθµια)α <ργ$ προ`θησι πολιτιστικ6ν στοιχε)ων <π> τ$ Mακεδον)α πρ>ς Sορρ1ν, πο7 συνεπ-γεται καP πληθυσµιακ$ µετακ)νησι. K-τι παρAµοιο συµSα)νει καP µ+ τ$ν MJση Παλαιολιθικ$ EποχG, b Mπο)α ξεκιν1
στ$ν Mακεδον)α τ> 100.000 π.X., Kνa6 στ> NOλτ τQς Pουµαν)ας τ> 40.000 π.X.
περ)που. VOµο)ως καP b NAνω Παλαιολιθικ$ Kποχ$ ξεκιν1 στ> AEγαDο τ>
33.000 π.X. περ)που (Aσπροχ-λικο Hπε)ρου, Φρ-γχθι Aργολ)δος), Kνa6 στ>
Ricipeni τQς Pουµαν)ας καP στ>ν ∆νεDπερ τQς Nοτ)ου Pωσ)ας τ> 21.700 π.X.
(Eδ+ A. KαψQ, «Θρακολογ)α»). VH µετακ)νησι α3τ$ Fµως δ+ν συµSα)νει µAνο πρ>ς Sορρ1 <λλ9 καP πρ>ς τ$ν δ,σι. OH παλαιολιθικοP κ-τοικοι το= AEγα)ου Bφθασαν µJχρι τ$ν N. Iταλ)α (τAτε µεταξ7 Hπε)ρου καP Θεσσαλ)ας δ+ν
qπQρχε θ-λασσα), Kφ’ Fσον στ> Romanelli εqρJθησαν KργαλεDα µικρολιθοτεχν)ας bλικ)ας 12.000 χρAνων Fµοια µ’ α3τ9 το= Aσπροχ-λικου τQς Hπε)ρου, πο7 χρονολογο=νται στ> 35.000 π.X. Aφο= Fµως, Fπως <ποδεικν,εται,
προηγεDται M AEγαιακ>ς πολιτισµ>ς το= E3ρωπαϊκο=, δ+ν <ποκλε)εται καP
οH γνωστ+ς σπηλαιογραφ)ες τQς Γαλλ)ας καP M προϊστορικ>ς πολιτισµ>ς πο7
<νεπτ,χθη KκεD κατ9 τ$ν Mαγδαληνα)α περ)οδο ν9 εYναι δηµιουργGµατα
τ6ν φορJων το= AEγαιακο= πολιτισµο=. Eξ α3τ6ν Kξ-γεται τ> συµπJρασµα,
Fτι στPς φλJSες πολλ6ν <π’ το7ς κυνηγο7ς τQς Aν`τερης ΠαλαιολιθικQς περιAδου p καP πληθυσµο7ς το= 50.000 π.X. τQς E3ρ`πης, <π’ το7ς Mπο)ους θεωρο=ν οH NAγγλοι γενετιστJς Fτι κατ-γεται τ> 70 µ+ 80% τ6ν σ,γχρονων
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E3ρωπα)ων, Bρρεε :φθονο vλληνικ> αµα.

III. EΠEKTAΣI TΩN EΛΛHNΩN KATA TH NEOΛIΘIKH ΠEPIO∆O
Πρ> 15.000 χρAνων b E3ρ`πη καλυπτAταν <π> παγετ6νες (τελευτα)α περ)οδος παγετ`νων) καP οH συνθQκες διαSι`σεως wσαν <φAρητες. M+ τ> λυ`σιµο Fµως τ6ν παγετ`νων :ρχισαν ν9 σχηµατ)ζωνται εtφορες κοιλ-δες κατ-λληλες γι9 ζωG. VH τQξι Fµως τ6ν παγετ`νων προχωρο=σε <π> νAτο πρ>ς
Sορρ1, καP εYναι λογικ> τ$ν _δια πορε)α ν9 <κολο,θησε καP b Kξ-πλωσι το=
πολιτισµο=. Γεωργικ9 φ,λα <π’ τ> AEγαDο, fθο,µενα <π’ τ$ν <ν-γκη <νευρJσεως νJων γαι6ν –Kφ’ Fσον b περιοχ$ τQς AEγη)δος wταν :γονη–, µεταν-στευσαν πρ>ς Sορρ1 καP πρ>ς <νατολ-ς. OH µετακινGσεις α3τ+ς KπιSεSαι`νονται τAσο <π’ τ$ν <νθρωπολογ)α Fσο καP <π> τ$ν <ρχαιολογ)α. OH <νθρωπολAγοι <νακαλ,πτοντας <νθρ`πινους σκελετο7ς τQς µεσογειακQς φυλQς
–b Mπο)α εYχε MρµητGριο τ$ν χερσAνησο το= Aµου– σ’ Fλη τ$ν E3ρωπαϊκ$
hπειρο <ποφα)νονται, Fτι Bγινε Kξ-πλωσι το= φ,λου α3το= <π’ τ$ν περιοχ$
το= AEγα)ου. VH KπιστGµη Kπ)σης τQς <ρχαιολογ)ας δJχεται, Fτι κ-ποια φ,λα Kπεκτ-θηκαν <π’ τ> AEγαDο καP τ9 παρ-λια τQς Mικρ1ς Aσ)ας σ’ Fλη τ$ν
Eυρ`πη, διαδ)δοντας τ$ν γεωργικG τους τJχνη, δηλαδ$ τ>ν νεολιθικ> πολιτισµA τους.
VO TσεχοσλοS-κος παλαιοανθρωπολAγος ΓJλινεκ τον)ζει, Fτι «B Mεσογειακ4ς 9νθρωπολογικ4ς τ,πος (σ.σ. οH IEλληνες δηλαδ$) Fµφαν(ζεται στ Nεολιθικ Fποχ παντοJ στν EHρ;πη κα? πολL ορειτερα 9π’ Y,τι θ νµιζε
κανε(ς. T4ν ρ(σκουµε τσο στ ρεια *Iσπαν(α Yσο κα? στ ρεια Γαλλ(α,
τ ρεια Γερµαν(α, τν Πολων(α κα? τν (πρ`ην) Σο ιετικ aEνωσι. AHτ4
τ4 φαινµενο στ?ς ρειες περιοχPς θ προϋπ-θετε αHθρµητες µετακιν@σεις
τοJ MεσογειακοJ πληθυσµοJ σ’ Yλα τ πλτη τ3ς EHρωπαϊκ3ς fπε(ρου»
(«Die Rassengeschichte der Tschechoslowakeis Rassengeschichte der
Menschet», 1978). M+ τ$ν :ποψι α3τ$ συµφωνεD καP M συγγραφJας ∆. ∆ηµAπουλος, M MποDος γρ-φει, Fτι «γ,ρω στ4 4.500 (σ.σ.: Fπως θ9 δο=µε, δ,ο χιλιετ)ες νωρ)τερα) Sρχισε C µαζικ 0ξοδος τν Mεσογειακν πρ4ς τν Xπλοιπη EHρ;πη εUς 9ναζ@τησιν ν-ων γαιν. AHτ4 9ποδεικν,εται 9π4 χιλιδες σκελετικ εXρ@µατα Mεσογειακν χρονολογηµ-να 0κτοτε σ’ Yλες τ?ς
χρες» («VH καταγωγ$ τ6ν VEλλGνων», Bκδ. 1994). Στ$ν VOλλανδ)α καP στ$
Γερµαν)α φθ-νουν οH MεσογειακοP γ,ρω στ> 4 µ+ 5000 π.X., καP α3τ> τ> παραδJχεται καP b Γερµαν)δα <νθρωπολAγος ΣSιντJτσκυ, στ$ Γαλλ)α τ> 3500
µ+ 4000 π.X. περ)που, καP τ$ν _δια περ)οδο φθ-νουν καP στ$ν Aγγλ)α. T$ν
KπJκτασι α3τ$ τ6ν Mεσογειακ6ν τ$ν δJχεται καP M <νθρωπολAγος ΓαSρ)λοSιτς, <ν-λογη δ+ θJσι Kκφρ-ζουν στ9 συγγρ-µµατ- τους οH <ρχαιολAγοι J.
Baker, J. Capitan, G.H. Buchholz, G. Ghilde, οH HστορικοP G. Lerou, J. Ramin,
J. Briard, R. Farron καP :λλοι.
VO καθηγητ$ς <ρχαιολογ)ας στ> πανεπιστGµιο το= KαDµπριτζ C. Renfrew
qπεστGριξε στ> SιSλ)ο του «Archaeology and Language», Fτι γεωργοP πο7 κα-
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τοικο=σαν στ9 παρ-λια τQς M. Aσ)ας <λλ9 καP στ$ν ε3ρ,τερη περιοχ$ το=
AEγα)ου, περP τ$ν 7η µ+ 6η χιλιετ)α µεταν-στευσαν πρ>ς Sορρ1, κ-τι πο7 συν-δει µ+ τ> πAρισµα τ6ν Bρετανν6ν γενετιστ6ν, σ,µφωνα µ+ τ> MποDο τ>
20% τ6ν E3ρωπα)ων κατ-γεται <π> γεωργο,ς, πο7 wλθαν <π’ τ$ν <νατολικ$
MεσAγειο περP τ> 6000 π.X. καP τ> MποDο <ποτελεD πανηγυρικ$ KπιSεSα)ωσι
τ6ν θJσεων το= Renfrew. Kατ’ α3τ>ν τ9 γεωγραφικ9 α3τ9 φ,λα διJδωσαν
Kκτ>ς <π’ τ>ν γεωργικ> πολιτισµA τους καP τ$ν νεολιθικ$ γλ6σσα τους, τ$ν
Mπο)α Zνοµ-ζει πρωτοελληνικ$ (Proto-greek language), συντελ6ντας rσα,τως στ$ν δηµιουργ)α τ6ν καλουµJνων Eνδοευρωπαϊκ6ν γλωσσ6ν. Σχετικ9 µ’
α3τ> τ> θJµα στ> Bγκυρο Kπιστηµονικ> περιοδικ> «New Scientist» (τ. 1597)
<νεγρ-φη, Fτι «αHτο? οG πρτοι EHρωπα&οι» (σ.σ. KννοεD το7ς γεωργο7ς το=
AEγα)ου) «0φεραν µαζ, τους τ γλσσα τους, C Bπο(α µ-σα στ?ς χιλιετ(ες,
διαµορφ;θηκε κατ’ 9ρχ ς σP διαλ-κτους, καθVς διεχωρ(σθησαν οG πληθυσµο(, κα? Fν συνεχε(dα στ?ς διφορες !IνδοευρωπαϊκPς γλσσες... !Eπ? παραδε(γµατι οG KελτικPς κα? οG ΓερµανικPς γλσσες προ-ρχονται 9π4 τ γλσσα,
ποL εUσ@γαγαν στ B. EHρ;πη οG Bµδες αHτPς τν γεωργν». Στ> χ-ρτη Kπ)σης το= «The Times Atlas of World History» qπεστηρ)χθη b _δια :ποψι, b
Mπο)α <ποτελεD τελευταDα κοινA τAπο µεταξ7 τ6ν <ρχαιολAγων.
Eνισχυτικ> τ6ν <πAψεων α3τ6ν <ποτελεD b θJσι το= καθηγητQ Neistipny,
πο7 αναγρ-φεται στ>ν A´ τAµο τQς «VIστορ)ας τQς AνθρωπAτητος», Fτι «B πολιτισµ4ς τοJ !AξιοJ-Mορ α προ@ρχετο 9π’ τν *Eλλδα κα? προχ;ρησε
πρ4ς ορρE δι τ3ς κοιλδος τοJ !AξιοJ ποταµοJ κα? κατ’ Fπ-κτασι 0φθασε
στ Bιν(τσα κα? τ?ς Sλλες παραδουν ιες περιοχ-ς». T$ν <πAδειξι γι’ α3τ>
τ$ν δ)δει M NAγγλος <ρχαιολAγος G. Childe: «T`4 σ,νολο τ3ς πολιτιστικ3ς
καλλι-ργειας τ3ς Bιν(τσας (στ$ Γιουγκοσλαυ)α) ε\ναι δεµ-νο µP τν πολιτιστικ καλλι-ργεια τ3ς 9νατολικ3ς Mεσογε(ου. *Oλκληρη C περιοχ ε\ναι κορεσµ-νη µP αUγαιακ στοιχε&α. T π@λινα 9γγε&α τ3ς Bιν(τσας ε\ναι φτωχPς
παραλλαγPς τν µα,ρων π@λινων αUγαιακν 9γγε(ων κα? τ 9γαλµατ(δια
9ν@κουν 9πλυτα στν αUγαιακ καλλι-ργεια. !Aκµη πολλ 9π4 τ περ(εργα σηµδια, ποL ρ-θηκαν χαραγµ-να σP π@λινους δ(σκους στ Bιν(τσα, στ4 Tρδος κα? στν Γκουλµεν(τσα (τQς Pουµαν)ας), µοιζουν µP τ’ 9ντ(στοιχα ποL ρ-θηκαν στν Kρ@τη κα? τ?ς Kυκλδες» (ΣοSιετικ$ Eγκυκλοπα)δεια, τAµ. 5, σελ. 452). VOµο)ως καP M Γιουγκοσλα=ος M)λοτζε B-σιτς, M
MποDος Bκανε <νασκαφ+ς σ+ περιοχ+ς κοντ9 στPς yχθες το= ∆ουν-Sεως ποταµο=, SρQκε εEδ`λια καP πGλινα πινακ)δια αEγαιακQς προελε,σεως καP συµπJρανε Fτι «οG πρτοι κτοικοι τ3ς Bιν(τσας πρ-πει ν ε\ναι aEλληνες» (Eδ+
K. KουτρουSJλη, «*H !Aναχρονολγηση τ3ς Προϊστορ(ας µP ση κυρ(ως
τ?ς 9στρονοµικPς πληροφορ(ες 9ρχα(ων συγγραφ-ων», Bκδ. «∆αυλAς», 1999).
∆εδοµJνου Fτι σ,µφωνα µ+ τ>ν G. Childe b Bιν)τσα, b Mπο)α χρονολογεDται
στ$ν 5η χιλιετ)α π.X., «zταν B κρ(κος ποL nνωνε τ4 AUγα&ο µP τν Kεντρικ
EHρ;πη» (Bνθ. <νωτ.), µπορο=µε ν9 συµπερ-νουµε µ+ SεSαιAτητα, Fτι οH
AEγαDοι εYχαν φθ-σει τ$ν 5η χιλιετ)α στPς περιοχ+ς γ,ρω <π’ τ> ∆ο,ναSι καP

TB µεγαλιθικB µνηµε!α στ' Στ>ουνχετζ τWς 4Aγγλ*ας (1800-1600 π.X.) T6τοια µεγαλιθικB µνηµε!α (µενHρ καH ντολµEν)
εsναι δι/σπαρτα σ’ ]λες τHς περιοχEς τοC πλαν5τη, τHς mπο!ες TξερεRνησαν καH Tκπολ*τισαν οY παν/ρχαιοι XEλληνες, Qπ'
τLν B>ρεια EVρUπη µ6χρι τLν Qποδεδειγµ6να πλ6ον δεχθε!σα IαθRτατες γλωσσικ6ς, µουσικ6ς, θρησκευτικEς καH
τεχνολογικEς QρχαιοελληνικEς Tπιδρ/σεις NWσο Π/σχα τοC EιρηνικοC. OY πρ>σφατες QνασκαφEς τOν oAγγλων
Qρχαιολ>γων eφεραν στ' φOς κεραµικB καH aλλα εjρ5µατα, ποZ δEν Qφ5νουν καµµιB QµφιIολ*α γιB τLν προ6λευσ5 τους
Qπ' τHς MυκWνες καH τL MινωικL Kρ5τη. (Bλ. Tγκυκλ. Britannica, λ. «Stonehedge»).
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<π> KκεD ξεχ,θηκαν στ$ν qπAλοιπη E3ρ`πη. Συνεπ6ς Bχουν <πAλυτο δ)κιο
οH NAγγλοι γενετιστ+ς καP M <ρχαιολAγος Renfrew, Fταν χρονοεντοπ)ζουν τ$ν
:νοδο τ6ν AEγα)ων στ> 6000 π.X.

IV. METANAΣTEYΣI TΩN EΛΛHNΩN ΣTHN ITAΛIA KAI IΣΠANIA
OH παν-ρχαιοι Fµως IEλληνες εYχαν Kποικ)σει yχι µAνο φορ9 <λλ9 πολλ+ς
φορ+ς τ$ν E3ρ`πη. A3τ> <ποδεικν,εται <π> <ναφορ+ς <ρχα)ων συγγραφJων, <π> τPς _διες τPς παραδAσεις τ6ν ε3ρωπαϊκ6ν λα6ν καP τPς <ρχαιολογικ+ς <νασκαφJς. Kατ9 τ> <π`τατο παρελθ>ν IEλληνες εYχαν µεταναστε,σει στ$ν Iταλ)α <ποτελ6ντας τ>ν κυρ)αρχο λα> τQς περιοχQς. OH Eτρο=σκοι,
οH πρAγονοι τ6ν Λατ)νων, wσαν :ποικοι Kκ το= AEγα)ου. Γι9 τ$ν vλληνικG
τους καταγωγ$ µ1ς πληροφορεD M ∆ιον,σιος VAλικαρνασσε7ς στ>ν πρ6το
τAµο τ6ν VIστορι6ν του. VOµο)ως καP M VHρAδοτος στ> A94 τ6ν VIστορι6ν του
λJγει, Fτι λAγaω Kλλε)ψεως τροφ)µων dνα µJρος το= πληθυσµο= τQς Λυδ)ας
(σηµ.: οH ΛυδοP wσαν IEλληνες) qπ> τ$ν <ρχηγ)α το= SασιλAπαιδος Tυρσηνο= µεταν-στευσε στ$ν Iταλ)α καP Kγκαταστ-θηκε στ$ν περιοχG, b Mπο)α
fνοµ-σθηκε Tυρρην)α. VO Στρ-Sων µαρτυρεD, Fτι οH TυρρηνοP ΠελασγοP τQς
ΛGµνου συνεκπλε,σαντες µετ9 τ6ν Λυδ6ν στ$ν Iταλ)α συναπετJλεσαν τ>
Bθνος τ6ν Eτρο,σκων. VO Θουκυδ)δης <ναφJρει µ-λιστα, Fτι πρ-γµατι στ$
ΛQµνο κατοικο=σαν Πελασγο), πο7 fνοµ-ζονταν TυρσηνοP (∆ 109). TPς <πAψεις α3τ+ς τ6ν <ρχα)ων γι9 τ$ν καταγωγ$ τ6ν Eτρο,σκων KπιSεSαι`νει
καP M πι> σηµαντικ>ς Kρευνητ$ς τ6ν πελασγικ6ν Kπιγραφ6ν, M I. ΘωµAπουλος: «aOτι δP οG !EτροJσκοι zσαν Πελασγο(, |τοι Πρωτο-λληνες, τοJτο πλν
τ3ς γλ;σσης συναποδεικν,ουσιν κα? πντα τ λοιπ... ∆ιτι πντα τ θεµελι;δη χαρακτηριστικ τοJ πολιτισµοJ τν !Eτρο,σκων, C γραφ@, C Fνδυµασ(α, C τ-χνη, C γυµναστικ@, B 9θλητισµς, οG περ? θεν κα? Cρ;ων µJθοι
εUσ? κατ κοινν Bµολογ(αν 2λληνικ» («Πελασγικ-», Bκδ. 1912).
M$ λησµονο=µε, Fτι Hδρυτ+ς τQς P`µης wσαν οH Aρκ-δες, Fπως φανερ`νει καP τ> yνοµα τQς πAλεως, τ> MποDο εYναι vλληνικ> (;µη=δ,ναµι). Eπ’
α3το= M Πλο,ταρχος παραδ)δει, Fτι «τ4 µ-γα τ3ς P;µης {νοµα [οH ΠελασγοP] Fπ? πλε&στα τ3ς οUκουµ-νης πλανηθ-ντες, λ-γεται αHτθι κατοικ3σαι
κα? δι τν Fν Yπλοις ρ;µην ο^τως Rνοµσαι τν πλιν» («B)ος Pωµ,λου»).
A3τ> τ> παραδJχονταν καP οH _διοι οH PωµαDοι, Fπως <ναφJρει M Στρ-Sων:
«.Aλλωστε κα? B Pωµα&ος συγγραφ-ας Kο(λιος τοJτο χρησιµοποιε& eς 9πδειξι, Yτι C P;µη ε\ναι 2λληνικ 9ποικ(α, τ4 Yτι δηλαδ σ’ αHτ C πατροπαρδοτη θυσ(α πρ4ς τιµν τοJ *Hρακλ-ους γ(νεται κατ τ4ν 2λληνικ4ν τρπον»
(c 230). Aν-λογη πληροφορ)α δ)δει καP M Παυσαν)ας: «Λ-νε λοιπ4ν Yτι B
πι4 σοφ4ς Sνθρωπος κα? Sριστος πολεµιστς µεταξL τν !Aρκδων zταν
nνας E_ανδρος. AHτ4ς στλθηκε, γι ν Gδρ,σZη 9ποικ(dα Fπικεφαλ3ς µιEς
δυνµεως !Aρκδων 9π4 τ4 Παλλντιον κα? 0κτισε µι πλι στ?ς {χθες τοJ
ποταµοJ Tι -ρεως. Kα? τ4 µ-ρος τ3ς σηµεριν3ς P;µης, στ4 Bπο&ον ε\χαν
Fγκατασταθ3 B E_ανδρος κα? οG !Aρκδες, ποL τ4ν 9κολο,θησαν, π3ρε τ4
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{νοµα Παλλντιον σ’ 9νµνησι τ3ς Bµων,µου πλεως τ3ς !Aρκαδ(ας»
(«Aρκαδικ-», σ. 43). VO Πελασγ>ς δ+ O_νωτρος σ,µφωνα µ+ τ>ν Παυσαν)α
(«Aρκαδικ-», 3) «π-ρασε µP πλο&α στν !Iταλ(α κα? C περιοχ@ OUνωτρ(α 0λαε τ’ {νοµ της 9π’ τ4ν Ocνωτρο». Eπ)σης M ∆ιAδωρος M Σικελι`της διασa`ζει τ$ν πληροφορ)α, Fτι παν-ρχαιοι KρQτες εYχαν KγκατασταθQ στ$ν Iταλ)α:
«*O ∆(ων προσωρµ(σθηκε στ λεγµενη Mιν;α, nνα λιµνι τοJ !Aκργαντα.
*H πλι αHτ ε\χε κτισθ3 παλαι 9π4 τ4ν M(νωα, τ4ν ασιλιE τν Kρητν»
(IΣT 9).
Σ,µφωνα µ+ τ$ν vλληνικ$ µυθολογ)α οH ΛατDνοι wσαν vλληνικ> φ=λο. Στ$
«Θεογον)α» <ναφJρεται, Fτι «C K(ρκη, κρη τοJ *Hλ(ου, τοJ γυιοJ τοJ *Yπερ(ωνος, Fγ-ννησε µP τ4ν 0ρωτα τοJ !Oδυσσ-α, τοJ καρτερικ3ς ψυχ3ς, τ4ν
!Aτρ-α κα? τ4ν Λατ&νο» (στ. 1011), M Σουδας δ+ συµπληρ`νει: «T@λεφος,
υG4ς *Hρακλ-ους, B Fπικληθε&ς Λατ&νος µετωνµασε τοLς πλαι Kητ(ους λεγοµ-νους Λατ(νους». Eπ)σης σ,µφωνα µ+ τPς vλληνικ+ς παραδAσεις M TηλJ-

O OMΦAΛOΣ TΩN ∆EΛΦΩN
ΣυγκλονιστικL mµοι>της µE τ'ν παρουσιαζ>µενο παραπλεRρως Tνεπ*γραφο λ*θο
τοC K>Iεντρυ. Tαυτ>της προελεRσεως,
KEλληνικWς τεχνοτροπ*ας, TµπνεRσεως.
4Eχρησιµοποιε!το γιB µυστηριακEς Yεροτελεστ*ες.

O OMΦAΛOΣ TΩN KEΛTΩN
Φωτογραφ*α Qπ' τLν «Παγκ>σµια Mυθολογ*α» τWς Bερ>νικα oAιονς, eκδοσις
AKMH 1978 (σελ. 169). KO Λ*θος Turoe
εfς τ' K>Iεντρυ Γκ/λου6ι (Galway), 3ος
π.X. αfUν: φ6ρει µαι/νδρους καH διπλEς
σπε!ρες.
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γονος νυµφε,θηκε τ$ν ΠηνελAπη κι KγJννησε τ>ν IταλA, M MποDος µετJSη
στ$ν Iταλ)α, Fπου δρυσε Sασ)λειο. Aπ’ τ> yνοµ- του fνοµ-σθηκε MλAκληρη b χερσAνησος Iταλ)α. Aφο= λοιπ>ν οH ΛατDνοι wσαν IEλληνες, καP b
γλ6σσα τους θ9 wταν vλληνικG, κ-τι πο7 δυστυχ6ς δ+ν δJχεται b κατεστηµJνη Hστορικοσυγκριτικ$ γλωσσολογ)α. IOµως b <κAλουθη <ναφορ9 το=
Πλουτ-ρχου δ+ν <φGνει περιθ`ρια γι9 παρερµηνεDες: «*O !Iαν4ς (θε>ς τ6ν
Pωµα)ων) zταν aEλλην Fκ τ3ς Περραι (ας (περιοχ$ τQς Θεσσαλ)ας), Yταν
zλθε δP στν !Iταλ(α κα? συγκατο(κησε µP τοLς Fκε& αρ ρους, µετ- αλε τν
γλσσα τους κα? τ4ν τρπο ζω3ς τους» («Pωµαϊκ9 A_τια», 22). Eξ :λλου
καP M ΛατDνος uητοροδιδ-σκαλος Kοϊντιλιαν>ς παραδεχAταν, Fτι «C γλσσα
µας ε\ναι Bµοιτατη µP τν αUολικ διλεκτο». Aν-λογη :ποψι εYχε καP M
B-ρρων καθTς καP M Tυρραν)ων, M MποDος Bλεγε: «Περ? τ3ς Pωµαϊκ3ς διαλ-κτου Yτι Fστ?ν Fκ τ3ς *Eλληνικ3ς». T$ν :ποψη α3τ$ συµµερ)ζονται καP οH
γλωσσολAγοι Kroll καP E. Gabba. Eκ το,των συν-γεται, Fτι στPς φλJSες τ6ν
σ,γχρονων Iταλ6ν uJει :φθονο Kλληνικ> αµα. A3τ> <πεδε)χθη καP <π>
Bρευνα πο7 Bκανε τ> Eταλικ> δηµAσιο σχετικ9 µ+ τ9 γον)δια (DNA) το= Eταλικο= λαο= καP τ$ν προJλευσ) του, σ,µφωνα µ+ τ$ν Mπο)α τ> αµα καP τ9 φυλετικ9 χαρακτηριστικ9 το= 80% τ6ν Iταλ6ν εYναι vλληνικ9 (Eδ+ Θ. Mαργαρ)τη, «!Aλ αν(α, *Eλληνικ Πανρχαια Γ3», σελ. 146).
OH παν-ρχαιοι IEλληνες εYχαν µεταSQ καP στ$ν VIσπαν)α, b Mπο)α KκυSερν1το <π> IEλληνες bγεµAνες, Fπως γρ-φει M ∆ιAδωρος M Σικελι`της: «*O
Xρυσωρ, ποL 0λα ε τν προσωνυµ(α 9π4 τ4ν πλοJτο, ασιλε,ει µPν Bλκληρης τ3ς *Iσπαν(ας... !AφοJ πρσταξε B EHρυσθεLς eς δ-κατο θλο ν
φ-ρZη B *Hρακλ3ς τ δια τοJ Γηρυνη, ποL συν- αινε ν σκουν στ πρ4ς
τ4ν ]κεαν4 (Aτλαντικ>) κατηφορικ µ-ρη τ3ς !I ηρ(ας (VIσπαν)ας)» (5, II,
παρ. 17). VO P. MAργκαν στ> Bργο του «*H Bρεταννικ Kαµ ρ(α» (Bκδ. 1857),
τ> MποDο στηρ)ζεται σ+ παραδAσεις Sορειοευρωπαϊκ6ν λα6ν, <ναφJρει: «*O
(Tρ`ας) BροJτος 0φθασε τν τρ(τη µ-ρα στ Mελ(τη (σ.σ. σηµεριν$ M-λτα).
Bρ(σκοντας Fκε& nνα να4 τ3ς !Aρτ-µιδος συµ ουλε,θηκε τ4 µαντε&ο της... *H
9πντησι χαρχθηκε µP 2λληνικ γρµµατα στ4ν ωµ4 τ3ς !Aρτ-µιδος».
NAρα τ$ν Kποχ$ τ6ν Tρωικ6ν qπQρχε vλληνικ$ πAλι στ$ν περιοχ$ α3τ$ καP
vλληνικ> <λφ-Sητο, τ> MποDο µπορο=σαν ν9 τ> διαS-σουν οH Tρ6ες. NEτσι
δικαιολογεDται καP b διαπ)στωσι το= B-σκου φιλολAγου F.K. Sagredo, Fτι:
«ΠEσαι αG εHρωπαϊκα? γλτται 0χουσι πλ-ον | 50% τοJ 2αυτν λεξιλογ(ου
Fκ τ3ς 2λληνικ3ς κλασσικ3ς γλ;ττης... 9λλ C ασκωνικ γλττα 0χει κα?
Sλλας (vλληνικ9ς) λ-ξεις, α οHκ zλθον µετ τ3ς 2λληνικ3ς παιδε(ας οHδP
δι τ3ς λατινικ3ς γλ;ττης, 9λλ αHτα? αG λ-ξεις λαλοJσι περ? µιEς 9ρχα(ας
συγγενε(ας (σ.σ. VEλλGνων καP B-σκων)».

M/ριος ∆ηµ>πουλος - 4AπολλUνιος
[Σ+ προσεχ+ς τε5χος: Παν*ρχαιες µετακιν%σεις Eλλ%νων
πρς Γαλλα, Γερµανα, Aγγλα, Iρλανδα, Σκυθα κ.λπ.].

XαρακτηρισµοP πανεπιστηµιακ6ν <π> τ> «BQµα»
Στ> τε=χος <ριθ. 206 το= «∆αυλο=» το= παρελθAντος ΦεSρουαρ)ου εYχε δηµοσιευθQ
<ποκαλυπτικ$ συνJντευξη το= B. Φ)λια, στ$ν Mπο)α M γνωστ>ς καθηγητ$ς περιJγραψε
ε3θαρσ6ς τ$ν τραγικ$ κατ-σταση πο7 KπικρατεD στ9 vλληνικ9 πανεπιστGµια, προϊ>ν το=
πρωτοφανο=ς θικο= ξεπεσµο= τ6ν πανεπιστηµιακ6ν µας ταγ6ν. VH συνJντευξη α3τ$
Bδωσε τ> Bναυσµα, Kνεθ-ρρυνε καP κ-ποιους :λλους, <π’ το7ς λιγοστο7ς ε3συνε)δητους καθηγητJς, ν9 Kµφανιστο=ν στ>ν bµερGσιο τ,πο καP ν9 καταγγε)λουν α3τ$ τ$ν :θλια κατ-σταση. Eνδεικτικ> τQς περ)πτωσης α3τQς τ> :ρθρο το= Θ. Λιανο=, καθηγητQ το= OEκονοµικο= Πανεπιστηµ)ου Aθην6ν, στ$ν Kφηµερ)δα «TO BHMA», στ> MποDο δηλ`νει πTς «τ4
πανεπιστ@µιο 0χει ε ηλωθ3 9π4 9νθρ;πους 9γρµµατους, 9π4 κοµπιναδρους, 9π4 πολιτικντηδες κα? 9π4 µικροαπατενες». ∆υστυχ6ς Fµως M Kν λAγaω καθηγητ$ς προτε)νει
µι9 παρ-δοξη λ,ση: «.Eχει 0ρθει C ρα γι µι σο αρ παρ-µ αση τοJ Xπουργε(ου Παιδε(ας µP σκοπ4 τν Fξ-ταση τοJ φαινοµ-νου τ3ς διαφθορEς στ4 χρο τ3ς Παιδε(ας...».
∆+ν εYναι τουλ-χιστον <φελ+ς ν9 θεωρο=µε το7ς Kποπτε,οντες qπαλλGλους το= qπουργε)ου p το= Παιδαγωγικο= Iνστιτο,του rς Hκανο7ς ν9 Kξυγι-νουν dναν χ6ρο :ρρωστο,
τ>ν MποDο θεσµικ9 καP νοµικ9 KκεDνοι καθορ)ζουν καP Kξαρτ1ται <π’ τPς δικJς τους πρ-ξεις, <ποφ-σεις καP σκοπιµAτητες; H µGπως εYναι :µοιροι ε3θυν6ν γι9 το7ς λειτουργικ9
<ναλφ-Sητους πο7 παρ-γουν οH δ,ο, κατ`τερες τQς πανεπιστηµιακQς, Sαθµ)δες Kκπα)δευσης (∆ηµοτικA, Γυµν-σιο - Λ,κειο); EYναι τραγικ> M «πνιγµJνος», προσπαθ`ντας ν9
σωθcQ, ν9 «πι-νεται <π’ τ9 µαλλι- του».
Aπ> τ$ν :λλη πλευρ9 οH φοιτητJς, οH :µεσα καP κ,ρια KνδιαφερAµενοι, δ+ν φα)νεται ν9
<ντιδρο=ν µ+ rριµAτητα Bναντι το= τJλµατος α3το=. M)α µεγ-λη µερ)δα α3τ6ν φα)νεται
ν9 <σχολQται µ+ τ$ν τοιχοκAλληση <φισσ6ν πο7 <ναγγJλλουν κοµµατικ+ς συγκεντρ`σεις
p «πικ-ντικα π-ρτυ», Kν6 οH qπAλοιποι Kµφαν)ζονται τPς bµJρες τ6ν Kξετ-σεων ψ-χνοντας
τ$ν α_θουσα διεξαγωγQς τους. «Pωτ`ντας π1ς στ$ν ΠAλη»! VYπ-ρχουν SεSα)ως καP κ-ποιες Kλ-χιστες «qγιεDς» <ντιδρ-σεις, πο7 στρJφονται Fµως περισσAτερο κατ9 τQς <ντιπαθητικAτητας το= δασκ-λου καP σπαν)ως κατ9 τQς ο3σ)ας τQς παρεχAµενης παιδε)ας. ΣυνGθως οH καθηγητ+ς πο7 γιαουρτ`νονται p uαπ)ζονται εYναι µ1λλον πολιτικ9 p προσωπικ9 <ντιπαθεDς, παρ9 <νεπαρκεDς στ9 µ-τια τ6ν φοιτητ6ν.
IOπως δηλ`νουν οE καταγγJλλοντες πανεπιστηµιακο), α3τ$ b µικρ$ µερ)δα τ6ν συναδJλφων τους πο7 φJρεται Bντιµα, σεSAµενη τ> Bργο της, δ+ν Bχει φωνG. BλJπει τ$ διαφθορ-, τ$ν <ποφε,γει, φοS1ται Fµως ν9 τ$ν καταγγε)λcη. VH KντιµAτητα α3τοSο,λως περιθωριοποιεDται, φοSο,µενη προφαν6ς τPς συνJπειες. NIσως M φASος ν9 το7ς <ποµακρ,νcη <π’
τ$ν διαφθορ-, καP τ)ποτε :λλο. IOµως µι9 κοινων)α σGψης γενικQς µπορεD ν9 διαθJτcη γερ$
παιδε)α; NEντιµοι καP :τιµοι θJτουν καP <παντο=ν τ> Kρ`τηµα α3τ> καP Kφησυχ-ζουν.
IOλα τ9 παραπ-νω, Fσο σηµαντικ9 κι iν εYναι, στJκονται µακρυ9 <π’ τ$ν ο3σ)α τQς
παιδε)ας. T> περιεχAµενA της, b KκρηκτικG της δ,ναµη, b Kξαληθευτικ$ καP Kλευθερωτικ$
της yψη, Fλα α3τ9 τ9 µεγ-λα vλληνικ9 νοGµατα Bχουν <π> καιρ> Kγκαταλε)ψει τ9 πανεπιστGµια. Kρ)νοντας τ$ν Fλη κατ-σταση, Bστω στ$ν Kπιφανειακ$ παιδαγωγικG της πλευρ-, συµπερα)νουµε Fτι α3τ$ τ$ στιγµ$ τ9 πανεπιστGµια KκτρJπουν καP <ναστρJφουν τ$ν
πνευµατικ$ πορε)α τQς VEλλ-δος καP διακυSε,ουν τ> µJλλον vν>ς λαο=, πο7 θJλει τ>ν KαυτA του <πAγονο τ6ν γεννητAρων το= Πολιτισµο=.

Παν. Λ. KουIαλ/κης

KO σαδοµαζοχισµ'ς τWς ∆Rναµης
*O ∆ιεθνς !Eξουσιασµ4ς προσπαθε& πντα ν παρασιωπ@σZη τν *Eλληνικ !Aρχαιτητα. *O Προµηθ-ας µP τ4ν Cρωισµ4 κα? τν 9µφισ @τηση
σP 9νυπ-ρ λητο Fπ(πεδο ποιτητας (στ4ν 9ντ(ποδα τ4 σ,νηθες «γκαγκστερο-κααουµποϋλ(κι») κα? τ4 !Aπολλ;νιο κα? ∆ιονυσιακ4 πνεJµα
καλ,πτουν τ4 φσµα τοJ XπαρξιακοJ, κα? οG FπικοινωνοJσες (ττε) Φιλοσοφ(α-!Eπιστ@µη-T-χνη 0δωσαν τν !Aρχαιτητα. Φυσικ κτι 9νλογο zταν κα? οG θεο( της. Tελε(ως διαφορετικο? 9π’ τοLς Sλλους, «παγανιστικοLς» | µ θεο,ς, γιατ? C 0ννοια τοJ θεοJ ε\ναι τελε(ως Xποκειµενικ@, τοJ 9νθρ;που.
aOταν λοιπ4ν διεδ-χθη B Γιαχ P Yλη αHτ τ µεγαλωσ,νη, µP 9πειλPς
κα? κατρες, κλαση κα? 9παγορε,σεις 9λλξανε τ πργµατα κα? B Cρωισµ4ς π.χ. 0γινε... 9σ- εια, µαν(α | ^ ρις κα? 9ντιστο(χως συρρικν;θηκε
τ4 κθε τι. AHτ 9παραιτ@τως, γι ν στηθZ3 τ4 πραγµατικ4 Gστορικ4
σκηνικ, τ4 Bπο&ο τοLς Fνοχλε&: Ψχνουν – Φουκογιµα κα? λοιπο? συν@γοροι τ3ς ∆,ναµης– γι τ4 «τ-λος τ3ς *Iστορ(ας».
Kα? προχωρEµε στ4 ζητο,µενο: *O Mπετ εν δPν χρειζεται µουσικολογικPς µαγγανε&ες, γιατ(, Yταν συνεγε(ρεται C ψυχ@ του µP τ θε(α Bρµ
κα? τν Fνατ-νιση τοJ Σ,µπαντος (χωρ?ς αHθα(ρετη µεταφυσικ@), ττε
κα? B [πλ4ς Sνθρωπος 9ντιλαµ νεται Yτι ο_τε καλ,πτεται ο_τε 0χει σχ-ση µP τ4ν κσµο τοJ Γιαχ -. E\ναι Προµηθ-ας! Φυσικ πολλPς «µουσικφιλες» κυρ(ες | διφοροι «Fστ-τ»... τρυφερν συναισθηµτων δPν 9ν-χονται τ διτορη µεγαλωσ,νη, Yταν B γ(γας, B λ-ων Fκε&νος BρµdE µP τν
Rρχ@στρα του στ4 Σ,µπαν.
TοLς πει C δ,ναµη καλ,τερα· µαζοχιστικ σ ν καµτσ(κι (τσιων, γιατ?
0τσι τ θ-λει τ4 σ,στηµα, κολο ωµ-νη. *O Mπετ εν δPν ε\ναι ροµαντικ4ς
κα? φιλοσοφικ-ποιητικ τ4ν καλ,πτει C !Aρχαιτης. aOσο κι Sν κοπανEνε τ?ς ντες του στ ]δε&α, B µα-στρος ποL θ 9πογει;σZη προµηθεϊκ τν Rρχ@στρα δPν 0χει ρεθZ3 9κµα, κι ο_τε 0χοµε τ-τοια µτια κα?
αHτι: *H παρωδ(α τ3ς !Eπιστ@µης, C Tεχνολογ(α, δPν ε\ναι πολιτισµς:
{χι µνο ληστε,ει τ Φ,ση 9λλ κα? τν ψυχ@.
T4 παραλ@ρηµα τ3ς ρκ ψυχεδ-λειας, ]ργανωµ-νο 9π4 τ4 σ,στηµα, δPν
ε\ναι τ(ποτε Sλλο παρ C παραποιηµ-νη κα? Xστερικ συµπεριφορ τοJ
σ,γχρονου 9πελπισµ-νου καταναλωτ3, C διαστροφ τοJ µεγαλει;δους.

ΠαντελWς Γλ/ρος

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY

κδ. ∆ι>δωρος ΣικελιUτης
T4 τλµηµα τοJ ∆ιοδ;ρου ν συγγρψZη µ(αν παγκσµια κα? διαχρονικ
Gστορ(α Xπ3ρξεν {ντως µοναδικ4 κα? Xπερνθρωπο, 9νεξαρτ@τως Sν αHτ4
δPν 0γινε 0ργο 9ντξιο τν δικν µας προσδοκιν κα? τν φιλοδοξιν τοJ
συγγραφ-ως Fξαιτ(ας τν 9νυπ-ρ λητων 9ντικειµενικν δυσκολιν κα? τ3ς
9πειρ(ας του. *H «*Iστορικ Bι λιοθ@κη» του Yµως, 0στω κα? µP τ λθη κα?
τ?ς 9τ-λει-ς της, µπορε& ν κατατξZη δικα(ως τ4ν Σικελι;τη µεταξL τν δηµιουργν τοJ Παγκοσµ(ου ΠολιτισµοJ.
T4 κοσµοε(δωλο τοJ GστορικοJ 9ντικατοπτρ(ζει τ4 πνεJµα κα? τ4ν πολιτισµ4 τ3ς Fποχ3ς του, ποL δι-πονται 9π4 τ?ς 9ρχPς τ3ς παγκοσµιτητος κα?
τοJ στωικισµοJ. *H κοσµοκρατορ(α τ3ς P;µης προκαλε& αθειPς 9λλαγPς
στν ψυχολογ(α, τ4ν τρπο σκ-πτεσθαι κα? τ?ς συνειδ@σεις τν 9νθρ;πων
κα? οG στωικPς 9ντιλ@ψεις περ? «Θε(ας Προνο(ας» κα? ]φελιµισµοJ (ξ-νες
κα? Fντελς Sγνωστες nως ττε στν 2λληνικ 9ντ(ληψη τ3ς ζω3ς κα? τοJ κσµου) Fπηρεζουν αθ,τατα τ?ς σκ-ψεις κα? τοLς διαλογισµοLς τν διανοητν τ3ς Fποχ3ς Fκε(νης. *O ∆ιδωρος 9πορρ(πτει τ?ς θεωρ?ες τν φυσικν φιλοσφων κα? καταφσκει στ4 θεϊσµ. *H «Θε(α Πρνοια» ε\ν’ αHτ
ποL 0 αλε σP [ρµονικ τξη τοLς 9στ-ρες κα? τ Γ3, κι αHτ κατευθ,νει κα?
διαµορφ;νει τ?ς GστορικPς πραγµατικτητες, 9πον-µοντας τ4 µερ(διο ποL
9ναλογε& στ4 κθε Sτοµο κα? στ4ν κθε λα.
«ΣκεJος Fκλογ3ς» τ3ς «Θε(ας Πρνοιας» 9ποτελε& κα( C P;µη, µ-σα στοLς
κλπους τ3ς Bπο(ας 9νθε& C στωικ Uδ-α τ3ς «κοσµοπλεως», τ3ς 2νια(ας
κοιντητος, τ3ς κοιν3ς ζω3ς. *H Gστορ(α κα? B πολιτισµ4ς 2κστου λαοJ 9ποτελοJν πολ,τιµη συνεισφορ στ4ν κοσµοπολιτισµ4 τ3ς P;µης, γι’ αHτ4 κα?
οG διανοητPς Rφε(λουν ν τοLς συγκεντρ;σουν κα? ν τοLς παρουσισουν
εUς µ(αν καθολικ σ,νθεση, ποL ν δ(δZη τν εUκνα «µιEς... τινος πλεως»
(A´, 3). Kτω 9π4 τν Fπ(ρροια τοJ πνε,µατος αHτοJ οG Fπιστ3µες, C φιλοσοφ(α κα? οG τ-χνες διαφοροποιοJνται 9π4 τ µ-χρι ττε Uσχ,οντα κα? προσπαθοJν ν Fκφρσουν κα? ν Xπηρετ@σουν τν ν-α αHτ πραγµατικτητα, πρEγµα ποL τ4 Fνεθρρυνε κα? τ4 FπιχορηγοJσε πλουσιοπροχα τ4 ρωµαϊκ4 imperium, Yπως µEς πληροφορε& B cδιος B συγγραφ-ας (A´, 4).
«Σκε,η Fκλογ3ς» τ3ς «Θε(ας Πρνοιας» 9ποτελοJν κα? οG Gστορικο(, τν
Bπο(ων τ 0ργα 9ποτελοJν «χρηµατιστ@ρια» τ3ς γν;σεως τοJ παρελθντος,
ποL χρησιµε,ει στ ελτ(ωση τοJ gθους κα? τ3ς διαγωγ3ς τν 9νθρ;πων.
«Γιατ? πρ-πει ν θεωροJµε τν Gστορ(α φρουρ4 τ3ς 9ρετ3ς τν Fπιφανν
9νθρ;πων, µρτυρα τ3ς µοχθηρ(ας τν φα,λων κα? εHεργ-τη Bλοκλ@ρου τοJ
9νθρωπ(νου γ-νους». !Eξυπακο,εται, Yτι οG Sλλες Fπιστ3µες κα? τ-χνες κατ-χουν Xποδε-στερη θ-ση· 9πδειξη, Yτι, Fν, τ 0ργα τους καταστρ-φονται
9π’ τ?ς 9λλαγPς τν καταστσεων, τ 0ργα τ3ς Gστορ(ας µ-νουν 9θνατα
παντοτειν. «Παρατηρντας κι Fµε&ς, Yτι οG Gστορικο? δικαι;νονται στ ζω@,
9νελ αµε µ’ Fνθουσιασµ4 nνα παρµοιο 0ργο» (A´, 3).
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OG Sνθρωποι 9ποτελοJν Fφ@µερα {ντα· «ζοJν µι φευγαλ-α στιγµ τ3ς
αUωνιτητος, Fν {λον τ4ν Sλλο χρνο ε\ναι πεθαµ-νοι». *O Gστορικ4ς δPν
λ-πει Sλλον λγο δικα(ωσ@ς τους π-ραν τ3ς Xστεροφηµ(ας. Σκοπ4ς τοJ
9νθρ;που ε\ναι ν πρξZη κτι «θαυµαστ4 κα? µεγλο», στε ν’ 9παθανατισθZ3 9π4 τν Gστορ(α.
AHτ4ς ε\ν’ B λγος, γι τ4ν Bπο&ο B *Hρακλ3ς κα? οG Sλλοι hρωες κα? σοφο? Xπε λ@θησαν σP τσους µχθους κα? κινδ,νους. !Aξιλογοι Sνθρωποι
ε\ναι οG aEλληνες, οG Bπο&οι ε\ναι σαφς 9ν;τεροι τν αρ ρων, Fπειδ
XπηρετοJν τ?ς Fπιστ3µες κα? τ?ς τ-χνες κα? διτι ε\ναι µορφωµ-νοι κα? Uσχυρο? στ4 Fπιχειρηµατολογε&ν, Fξ ο κα? «Sξιοι λγου» (A´, 2).
*H συγχρονιστικ (µ 2λληνικ) µ-θοδος, τν Bπο(α 9πεφσισε ν’ 9κολουθ@σZη, τοJ δηµιο,ργησε λα υρ(νθους συγχ,σεων κα? 9ξεπ-ραστων δυσκολιν, ποL τ4ν 9νγκασαν ν περιπ(πτZη σP πλ3θος 9ντιφσεων, ποL καταστρ-φουν τν Fσωτερικ 2ντητα τ3ς «*Iστορικ3ς Bι λιοθ@κης» του. AHτ4
Rφε(λεται Fν πολλο&ς στν πληθ;ρα τν πηγν ποL χρησιµοπο(ησε, τν
Bπο(ων οG συγγραφε&ς –9νεξρτητοι κα? Fλε,θεροι διανοητ-ς– 9ναλ,ουν διαφορετικ τ φαινµενα κα? γεγοντα. ∆ιτι B ∆ιδωρος, παρ τ?ς µακρτατες κα? Fπικ(νδυνες περιηγ@σεις του 9ν τ4ν κσµο, δPν ασ(σθηκε στ?ς δικ-ς του παρατηρ@σεις κα? 0ρευνες, 9λλ κατ-φυγε στοLς παλαιτερο,ς του,
τν Bπο(ων τ 0ργα, Wν κα? µEς µεταφ-ρZη 2ν(οτε αHτολεξε? Yπως γι παρδειγµα τ4ν .Eφορο, τ4ν *Eκατα&ο, τ4ν T(µαιο, τ4ν !Aπολλδωρο κ.S., Fν το,τοις δPν κατενησε τ?ς αθ,τερες Uδ-ες τους.
*Yφολογικ B ∆ιδωρος ε\ναι 2λληνιστικ4ς συγγραφ-ας, ποL γρφει στν
κοιν διλεκτο Bµαλ κα? χωρ?ς χασµωδ(ες. OG διαφορ-ς, ποL Fντοπ(ζονται
στ4ν τρπο 9φ@γησης, Rφε(λονται προφανς στ?ς πηγPς ποL χρησιµοπο(ησε κατ τν συγγραφ@, κτι ποL δPν 9ποκρ,πτει, Sν κρ(νουµε 9π4 τ4ν τ(τλο
τοJ συγγρµµατς του· διτι τ4 «Bι λιοθ@κη *Iστορικ» σηµα(νει, Yτι πρκειται περ? συνοπτικ3ς Fκθ-σεως Gστοριν, ποL 9ναπτ,σσονται εUς 0ργα προγενεστ-ρων. AHτ4 eστσο 9ποτελε& κα? τν 9ξ(α τοJ 0ργου του: aOτι µEς
διασ;ζει πολ,τιµες πληροφορ(ες 9π4 9ξιλογους συγγραφε&ς, τν Bπο(ων
τ 0ργα δυστυχς 9πωλ-σθησαν.
*H «Bι λιοθ@κη *Iστορικ» 9παρτ(ζεται 9π4 σαρντα ι λ(α κα? πραγµατε,εται τν παγκσµια Gστορ(α 9π4 τν 9ρχαιοττων χρνων µ-χρι τ4 60
π.X. περ(που. ∆ιαιρε&ται εUς τρ(α µ-ρη, Fξ ν τ4 πρτο Fξιστορε& τοLς µυθικοLς χρνους µ-χρι τν λωση τ3ς Tρο(ας ( ι λ(α α´-δ´). T4 δε,τερο µ-ρος
9π4 τ Tρωικ µ-χρι τ4ν θνατο τοJ !Aλεξνδρου ( ι λ(α ε´-ιζ´) κα? τ4 τρ(το 9π4 τ4ν θνατο τοJ !Aλεξνδρου κα? 2ξ3ς ( ι λ(α ιη´-µ´). ∆ιεσ;θησαν
Bλκληρα τ π-ντε πρτα ι λ(α κα? τ ι λ(α τ3ς δε,τερης δεκδος (ι´-κ´),
9ποσπσµατα δP Yλων τν Xπολο(πων. !Eξαιρετικ σηµασ(αν 0χουν τ nξι
πρτα ι λ(α, Yπου 9ναπτ,σσονται οG µυθολογ(ες, οG 9ντιλ@ψεις κα? B τρπος ζω3ς τν αρ ρων, κτι ποL παρ-χει µ-τρον σ,γκρισης µP τοLς .Eλληνες, τοLς δηµιουργοLς τοJ Παγκοσµ(ου ΠολιτισµοJ.

Σαρ/ντος Π/ν

O EΛΛHNIKOΣ TYΠOΣ ΣTO ΠAPIΣI
ΠPIN AΠO THN EΠANAΣTAΣH TOY ’21

Γ. OH Kφηµερ)δες «Aθην1», «MουσεDον», «MJλισσα»*
Στ> Παρ)σι κυκλοφAρησε στPς 29 ΦεSρουαρ)ου 1819 τ> περιοδικ> «Aθην1» (ΦεSρου-ριος-M-ιος 1819). VH δηµιουργ)α περιοδικο= µακρι9 <π> τ$ µοναρχικ$ A3στρ)α, Eδ)ως στ>
φιλελε,θερο Παρ)σι, εYχε σ9ν <ποτJλεσµα τ$ν <λλαγ$ το= Kκδοτικο= κατεστηµJνου. Eκε)νη τ$ν Kποχ$ κυκλοφορο=σε καP b Mµ`νυµη γαλλικ$ Kφηµερ)δα «Aθην1». VH «Aθην1»
wταν τ> πρ6το vλληνικ> περιοδικ> πJρα <π> τ9 σ,νορα τQς vλληνικQς παροικ)ας τQς BιJννης, καP το=το <ποτελεD µι9 πρωτοπορ)α. VYπε,θυνος Bκδοσης wταν M ΣµυρναDος Παναγι`της Iωανν)δης µ+ τ> ψευδ`νυµο ΦοιSοαπAλλων. VΩστAσο qπQρχε µι9 τετραµελ$ς Mµ-δα: «VH VEταιρε)α τQς Aθην1ς». T$ν <ναγγελ)α τQς Bκδοσης τQς «Aθην1ς», πο7 δηµοσιε,θηκε καθυστερηµJνα στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον», qπογρ-φουν µ+ τ9 <ρχικ- τους b τετραµελ$ς Mµ-δα. Στ> περιοδικ> «MουσεDον», πο7 KκδAθηκε µετ9 τ$ν πα,ση τQς «Aθην1ς»,
<ναφJρεται rς KκδAτης τQς «Aθην1ς» M KκδAτης το= «Mουσε)ου» Π. Iωανν)δης. T$ν Bκδοση τQς «Aθην1ς» στGριξαν µεταξ7 :λλων M KωνσταντDνος OEκονAµος (1760-1857) καP M
Bµπορος Iω-ννης Πολυχρονι-δης. Eπιδ)ωξη τQς Mµ-δας, πο7 εYχε τ$ν ε3θ,νη το= περιοδικο=, wταν b «Sφιξις τ3ς !AθηνEς εUς τν πατρ;αν 2στ(αν, Yπου πολλο? τν Bµογενν,
πλ@ρεις φρονηµτων προγονικν, πλ@ρεις πθου θερµοJ, περι-µενον 9νυποµνως ν cδωσιν αHτν ν περι-ρχηται τν *Eλλην(δα γ3ν, eπλισµ-νη µP τ4 δρυ κα? τν φο ερ ν αUγ(δα κατ τ3ς 9µαθε(ας κα? στεφανωµ-νην τν κεφαλν µP τρυφερ4ν κλδον τ3ς εUρηνικ3ς
Fλα(ας...». VH εEκAνα µ1ς παραπJµπει στ> Kπ)γραµµα το= Σολωµο= γι9 τ9 Ψαρ-, Fπου M
ποιητ$ς σ’ dνα τJτοιο περ)πατο στJλνει τ$ δAξα. T$ν καθυστJρηση Bκδοσης το= περιοδικο=
οH KκδAτες αEτιολAγησαν rς vξQς: «*H ρδυνσις Yµως αHτ3ς προ3λθεν, Fπειδ περι-µενε
ν cδZη, Wν κα? οG νJν aEλληνες, τν Bπο(ων οG πργονοι Fλτρευον eς θεν, διασ;ζωσ( τινα µν@µην περ? αHτ3ς, κα? ο^τως ν µετα Z3 εUς τν 9ρχα(αν 2στ(αν».
T> περιοδικ> διαπνJεται <π> τPς <ρχ+ς το= ∆ιαφωτισµο= καP Kκφρ-ζεται qπ+ρ το= Aδ.
KοραQ («B περικλε-στατος κ. Kορα3ς»), <π’ τ>ν MποDο Fµως κρατ1 <ποστ-σεις. Σκοπ>ς το=
περιοδικο=, πο7 wταν 15Gµερο, wταν b µετ-δοση γν`σεων γενικ`τερης παιδε)ας. T9 περιεχAµεν- του εYναι στ9 πλα)σια τ6ν vλληνικ6ν προεπαναστατικ6ν περιοδικ6ν. Iδια)τερο
KνδιαφJρον δε)χνει γι9 :ρθρα κοινωνικο= προSληµατισµο= («Περ? πατριωτισµοJ», «Περ?
πολιτισµοJ») καP στPς πολιτιστικ+ς δραστηριAτητες (vλληνικ9 θJατρα στ$ν OδησσA, στ>
BουκουρJστι). VYπ-ρχουν µεταφρασµJνα :ρθρα <π> γαλλικ+ς Kφηµερ)δες, χωρPς Fµως ν9
<ναφJρεται b πηγG. Γι9 τ$ν «Aθην1» µ)λησε µ+ καλ9 λAγια M KκδAτης τQς «Revue
Encyclopédique». E3µενQ qποδοχ$ εYχε καP <π> τ>ν Firmin Didot. ΣτPς προθJσεις τQς Kφηµερ)δας wταν ν9 µ$ν KµπλακcQ στ$ν διαµ-χη τ6ν περιοδικ6ν. «ΠαρακαλοJνται –σηµει`νεται στ> τJλος το= τρ)του τε,χους, 30 Mαρτ)ου 1819– οG σπουδα&οι Bµογενε&ς ν µ µEς στ-λλωσι διατρι ς, ατινες ν περι-χουν προσωπικ ς 0ριδας, Fπειδ δPν θ-λουν λαµ νειν χ;ραν εUς Fφηµερ(δα, τ3ς Bπο(ας σκοπ4ς ε\ναι ν ]φελ@σZη κα? {χι ν παροξ,νZη τοLς Bµογενε&ς». AκAµα δ+ν εYχε KκδηλωθQ b διαµ-χη της µ+ τ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον».
* BλJπε τ9 προηγο,µενα µJρη τQς Bρευνας το= κ. ∆ηµ. Παπαϊω-ννου γι9 τ>ν προεπαναστατικ> vλληνικ> T,πο στ$ν E3ρ`πη στ9 τε,χη 216 καP 217.
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T4 Fξ;φυλλο - 1η σελ(δα τ3ς Fν Παρισ(οις Fκδιδοµ-νης προεπαναστατικ3ς 2λληνικ3ς Fφηµερ(δας «!AθηνE» (φ,λλο 15ης Mαρτ(ου 1819).
VH γεωγραφικ$ µετ-θεση το= vλληνικο= περιοδικο= Kντ,που στ> Παρ)σι <ναστ-τωσε
το7ς κ,κλους τQς BιJννης. VH θJση πο7 θ9 Bπαιρνε τ> περιοδικ> στ> Eδεολογικ> Kπ)πεδο,
<λλ9 καP b KµπορικG του διακ)νηση σ+ χ`ρους πο7 εYχαν παγι`σει το7ς <ναγν6στες σ+ συγκεκριµJνα περιοδικ-, wταν πηγ$ προSληµατισµο=. EκεDνο πο7 χαρακτηρ)ζει τ$ν µικρ$
πορε)α του wταν b διJνεξG του µ+ τ>ν Kν A3στρ)α «VEρµQ τ>ν ΛAγιον», πο7 qπQρξε καταλυτικG. VO Aδ. KοραQς σ+ γρ-µµα του στ>ν Kοκκιν-κη (13 Mαρτ)ου 1819) Bστειλε τ> δικA
του µGνυµα: «Γνωστ σEς ε\ναι C 9νων,µως Fκδιδοµ-νη Fδ Fφηµερ(ς. TοLς Fκδτας δPν
γνωρ(ζω, φο οJµαι Yµως µ τοLς Fσυνθροισε κα? Fσυγκρτησεν B Tουρκοδρ(ικ1ς), eς
Fπιτε(χισµα | Bρµητ@ριον κατ τ3ς Uδικ3ς σας. Tοια,την ε_λογον Xποψ(αν 0δωκεν C κρυφιτης εUς τοLς Fδ Bµογενε&ς τ3ς καλ3ς µερ(δος. TοJτο λοιπ4ν σEς διδσκει, φ(λοι, ν’ αHξ@σετε τν προσοχ@ν σας εUς τν σ,νταξιν τοJ “*EρµοJ” κα? ν σφ(γξετε Uσχυρτερα τ4ν δεσµν σας µετ τν Bµογενν τ3ς καλ3ς µερ(δος κα? τν αHτοJ κα? τν Fδ κα? µλιστα τοJ
Nικολοπο,λου κα? τοJ Π... κα? Sλλων τινων γνωστν σας. ∆ιτι (µ 9µφι λλετε), F ν
9ληθς B TοJρκος (Kνν. τ>ν Kοδρικ1) ε\ναι στρατηγ4ς τ3ς µυστικ3ς τα,της *Eταιρε(ας, δPν
θ-λει 9ργ@σειν ν ταρξZη τν σ,µπονοιν σας, µP σκοπ4ν B λυµεVν ν σEς χωρ(σZη, δι ν
σEς πολεµZ3 εHκολ;τερα».
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T4 Fξ;φυλλο - 1η σελ(δα τ3ς 2λληνικ3ς Fφηµερ(δας τοJ ΠαρισιοJ «Mουσε&ον».
VO ZηνASιος Π`π, <π> το7ς λ)γους <ρχαϊστ+ς πο7 κατ-φερε ν9 π-ρcη µ+ τ> µJρος του M
Aδ. KοραQς, δ+ν δJχτηκε ν’ <ναλ-Scη τ$ν Kπιστασ)α το= περιοδικο= στ$ BιJννη καP κοινοπο)ησε τ$ν :ρνησG του µJσaω το= «VEρµο= το= Λογ)ου». T$ν :ρνησG του συνοδε,ει τ> αEτιολογικA, πTς τ> περιοδικ> εYναι <ν`νυµο καP πTς διωρ)στηκε Kπιστ-της χωρPς ν9 KρωτηθcQ.
Στ$ν :ρνηση το= ZηνASιου Π`π, στ$ν Kκχ`ρησG της στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον» καP στ$ν καθυστJρηση τQς δηµοσ)ευσης τQς <γγελ)ας τQς «Aθην1ς» διαφα)νεται b γραµµ$ το= «VEρµο=
το= Λογ)ου» ν9 <ρνηθcQ συνεργασ)α. VH «Aθην1» µ+ :ρθρο της στ> τε=χος τQς 15ης Aπριλ)ου Kπιχε)ρησε µι9 <π-ντηση στ9 KπιχειρGµατα το= ZηνASιου Π`π. «M-γιστον µ-ρος –σηµει`νει <ναφερAµενη στ$ν <νωνυµ)α– τν περιφ@µων Fφηµερ(δων 9νων,µως Fκδ(δονται,
τ4 αHτ4 κα? εUς τν !Aγγλ(αν κα? cσως Yλην τν EHρ;πην»· Kπ)σης σηµει`νει: «TοLς Fκδτας τ3ς “!AθηνEς”» κατηγορε& δι τν 9νωνυµ(αν, κα? αHτ4ς Xπογρφεται “Mισοκλπος
Φιλοδικα(ου”». Aφοπλ)ζει µ+ τ$ν παρατGρηση, «C ταχυδροµ(α τρ?ς τ3ς 2 δοµδος 9νεχ;ρει
9π4 Bι-ννην δι τοLς Παρισ(ους, κα? fµπρει ν µEς τ4 γρψZη». VH <π-ντηση περιJχει καP
dναν προSληµατισµA: «εUµ Yτι B κ,ριος ΠVπ Fπιθυµε& ν λ-πZη τ4 0θνος µας µP µ(αν Fφηµερ(δα».
T>ν <γ6να Kναντ)ον τQς «Aθην1ς» διεξGγαγε <π> τ> Παρ)σι µ+ τρ)α :ρθρα του (18 Mαρτ)ου, 26 Aπριλ)ου, 10 Iουν)ου) M MισοκλAπος Φιλοδικα)ου – ψευδ`νυµο το= K. NικολAπουλου (1786-1841), στενο= συνεργ-τη το= Aδ. KοραQ, M MποDος <ρθρογραφο=σε στ>ν
«VEρµQ τ>ν ΛAγιον» µ+ τ9 ψευδ`νυµα «VEλληνAφρων», «Σαλαµ)νιος» καP στ> περιοδικ>
«MJλισσα» µ+ τ> ψευδ`νυµο «AγαθAφρων ΛακεδαιµAνιος». VO K. NικολAπουλος εYχε τ$ν
Kπιστασ)α το= «VEρµο= το= Λογ)ου» στ> Παρ)σι. Eδ6, γι9 ν9 δε)ξουµε τ$ν Kµπ-θεια στ$ν
Mπο)α MδηγεD b διαµ-χη, <ναφJρουµε τ$ν <ρχικ$ γν`µη τQς «Aθην1ς» γι9 τ>ν K. Nικο-
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λAπουλο, πο7 τ>ν <ναδεικν,ει σ+ <ξιAλογο λAγιο τQς παροικ)ας: «Πρ τινων Fτν, Wν Fξαιρ-σZη τις τ4ν σοφν µας κα? σε σµιον Kορα3ν, τ4ν κ,ριον KοδρικEν, τ4ν κ,ριον Nικολπουλον, δPν zσαν εUµ Rλ(γοι τιν-ς». Γι9 τPς <ν-γκες τQς διαµ-χης M ΦοιSοαπAλλων, M KκδAτης τQς «Aθην1ς», τ>ν Zνοµ-ζει «Xποθηκριον τοJ πανεπιστηµ(ου», «µισ-λληνα», «γραικοκρακα». Συνολικ9 στ9 :ρθρα το= AγαθAφρονος Λακεδαιµον)ου <π-ντησε τ> περιοδικ>
«MουσεDον», καθTς b «Aθην1» εYχε σταµατGσει ν9 Kκδ)δεται. VO «VEρµQς M ΛAγιος» τ>ν
<γ6να του Kναντ)ον τQς «Aθην1ς» τ>ν ξεκιν1 (18 Mαρτ)ου) µ’ α3τ$ τ$ν πρAταση: «!Eµθατε - αια Yτι Fκδ(δεται εUς τα,την τν πλιν ν-α Fφηµερ?ς Γραικικ@, Fπιγραφοµ-νη
!AθηνE». Σ’ α3τ$ν τ$ν θJση <π-ντησε M Π. Iωανν)δης στ> «MουσεDον»: «τ4 Fδικν µας γ-νος, τ4 Bπο&ον παρωνοµσθη µP διαφρους Fπωνυµ(ας κατ διαφρους Fποχ ς κα? χαρακτηρ(ζεται τ;ρα Fσχτως µP τ ς λ-ξεις Xριστιαν4ς | Pωµα&ος | Tουρκοµερ(της, δPν θ-λει
προτιµ@σει ε α(ως Sλλην Fπωνυµ(αν Fκτ4ς τοJ aEλληνος, F ν προτεθσιν εUς αHτ4 αG Rνοµασ(αι !Aχαις, ∆ανας, MυρµιδVν κ.S. T4 {νοµα Γραικ4ς πρ-πει 9ξ(ως ν 9ποδ(δεται εUς
Fκε(νους οτινες κατοικοJσι τν *Eλλδα κα? δPν fξε,ρουσι τν 2λληνικν φων@ν». AκAµα καυτηρι-ζει τ$ν χρGση µεταφρασµJνων :ρθρων χωρPς <ναφορ9 στPς πηγJς. Παρ-λληλα σπε,δει ν’ <ναφJρcη, Fτι ποτ+ M «VEρµQς M ΛAγιος» δ+ν θ9 Bπεφτε σ+ τJτοιο Zλ)σθηµα.
Στ> δε,τερο :ρθρο (26 Aπριλ)ου) θεωρεD, πTς οH KκδAτες τQς «Aθην1ς» δ+ν εYχαν HκανAτητες γι9 dνα τJτοιο Kγχε)ρηµα, καP :ς Kπιθυµο=σαν ν9 SοηθGσουν τ$ν VEλλ-δα. «OG δP
καλο? 2τα&ροι... χωρ?ς ν fξε,ρουν µ@τε τν τεχνολογ(αν µ@τε τν σ,νταξιν µ@τε τν Rρθογραφ(αν µλις περσαντες τν παιδικν Cλικ(αν... .Eπειτα αHτο? Yλοι ε\ναι µειρκια». AκAµα στ> :ρθρο qπερασπ)ζεται τ$ν <πAφαση το= ZηνοS)ου Π`π. VH «Aθην1» πJρα <π> «κλ-πτρα» στ> παρ>ν :ρθρο προσωνυµεDται «ΨευδαθηνE», «παρφρων κα? λογοκλπος
!AθηνE».
T> τρ)το :ρθρο (10 Iουν)ου) εYναι dνας διθ,ραµSος, διAτι b «Aθην1» Bπαψε ν9 Kκδ)δεται. IEνας διθ,ραµSος καP α3το= το= <ρθρογρ-φου. NEµµεσα φα)νεται στ$ν εEρωνε)α: «Mθατε cσως Yτι C ΨευδαθηνE Fµακαρ(σθη. !Oλ(γον 0ζησεν C καηµ-νη». T> :ρθρο <ναλ`νεται καP σ+ λ-θη Zρθογραφικ-, πο7 εYχε σηµει`σει M <ρθρογρ-φος διαS-ζοντας τ$ν
«Aθην1». IOσο γι9 τ9 λ-θη τQς Kφηµερ)δας M KκδAτης τQς «Aθην1ς» <ναφJρει: «!Eγν;ριζα Gκανς τν 9τ-λειαν τοJ πνε,µατς µου κα? τν 9δυναµ(αν, πλν B πθος πρ4ς τν 9γαπητν πατρ(δα µου Fν(κησεν Yλα τ Fνντια». VH δικG µας <πορ)α εYναι, :ν M M. Φιλοδικα)ου, Fταν σηµε)ωνε το=τα τ9 λ-θη, στοχ-στηκε, πAσα θ9 BSρισκε στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον»
κ-ποιος, πο7 θ9 τ>ν Bκρινε <π> <ρχαϊκ$ γλωσσικ$ σκοπι-;
Στ> τελευταDο φ,λλο τQς «Aθην1ς» <ναφJρεται b αEτ)α πο7 σταµ-τησε b Bκδοση το= περιοδικο=: EYναι b <παγAρευση τQς κυκλοφορ)ας το= περιοδικο= στ$ν BιJννη <π> τ$ν <στυνοµ)α. VO KκδAτης <πορεD γι9 τ$ν <παγAρευση, τ$ στιγµ$ πο7 στ> περιοδικ> δ+ν θ)γεται b
A3στρ)α. AκAµα <πορεD, γιατP KπιτρJπεται b κυκλοφορ)α το= περιοδικο= στ$ν TεργJστη,
πο7 οH νAµοι περP λογοκρισ)ας wταν οH _διοι. VO KκδAτης θεωρεD α_τιους τQς <παγAρευσης
το7ς κ,κλους το= «VEρµο= το= Λογ)ου». ∆+ν τ>ν <ναφJρει, rστAσο b φρ-ση «0χουσι τν
9νδρε(αν ν εHχηθσι τν καλν προκοπν τα,της κα? στερ-ωσιν» τ>ν φωτογραφ)ζει, διAτι α3τ$ b ε3χ$ γρ-φτηκε στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον» κ-τω <π> τ$ν <ναγγελ)α τQς «Aθην1ς».
T> τελευταDο :ρθρο το= «VEρµο= το= Λογ)ου», πο7 <σχολGθηκε µ+ τ$ν «Aθην1», εYναι
<ν`νυµο καP <ναφJρεται στ$ν προσπ-θεια το= <ρθρογρ-φου ν9 <ποδε)ξcη πTς M «VEρµQς
M ΛAγιος» δ+ν εYχε καµµι9 σχJση µ+ τ$ν <παγAρευση. «OG Fκδται τοJ Λ.E. διαµαρτ,ρονται
Fν;πιον Yλου τοJ 2λληνικοJ γ-νους, Yτι µ@τε Fκιν@θησαν ποτP Fναντ(ον τ3ς !AθηνEς, µ@τε
εUς τ4ν νοJν των Fπ3λθε ν Fνεργ@σωσι τν 9παγρευσιν αHτ3ς εUς τν AHστρ(αν». Σ’ α3τ>
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T4 Fξ;φυλλο τ3ς «M-λισσας».
παρακινGθηκε yχι µAνο <π> τ$ν «Aθην1» <λλ9 καP <π> τ$ν «KαλλιAπη», b Mπο)α Bγραψε
πTς στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον» «Fπσχισαν µ-χρι τοJδε 9µ-σως κα? Fµµ-σως ν Fµποδ(σωσι
τν 0κδοσιν πολλν ]φελ(µων συγγραµµτων τσον περιοδικν, Yσον κα? διδακτικν».
Mετ9 τ$ν πα,ση τQς «Aθην1ς» KκδAθηκε τ> περιοδικ> «MJλισσα». EνδιαφJρον γι9 τ>
περιοδικ> Bδειξε καP M Aδ. KοραQς µ+ γρ-µµα του στ>ν I-κωSο P`τα (15 NοεµSρ)ου 1819):
«TοJ Kνδου κα? τοJ Nικολοπο,λου τ ς παρακλ@σεις µ 9πο λZης, Wν δ,νασαι ν οηθ@σZης τν Fπιχε(ρησιν αHτν». Hταν µι9 προσπ-θεια τQς κοραϊκQς µερ)δας ν9 KλJγξcη τ>ν
vλληνικ> τ,πο στ> Παρ)σι. VH «MJλισσα» wταν b <π-ντηση το= κοραϊκο= κ,κλου στ> Παρ)σι, καθTς b «VEταιρε)α τQς Aθην1ς» µπορεD ν9 wταν στ> πνε=µα το= ∆ιαφωτισµο=, Fµως
δ+ν <νQκε στο7ς <νθρ`πους το= Aδ. KοραQ. T> περιοδικ> «MουσεDον» στ> πρ6το καP µοναδικ> του φ,λλο (Iο,λιος 1819) γρ-φει, <ναφερAµενο στ$ «MJλισσα»: «Kατ’ αHτ ς τ ς Cµ-ρας 9νεφνη ν-α τις Fφηµερ?ς 2λληνικ@, Fπιγραφοµ-νη “M-λισσα” Xπ4 Σ. KονδοJ... Fδ µ-
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νον τσον 9ναφ-ρω, Yτι κα? αHτ 0χει πνεJµα φατρ(ας».
Στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγιον» (20 OκτωSρ)ου) <ναγγJλθηκε b Bκδοση τQς «KαθολικQς VIστορ)ας» το= Σ. Kονδο=. Στ$ν τελευτα)α παρ-γραφο τQς προκGρυξης <ναφJρει τ9 µελλοντικτου σχJδια, στ9 MποDα περιλαµSανAταν καP «µ(α περιοδικ συλλογ πονηµτων». T>ν vπAµενο χρAνο Bγινε b Bκδοση το= περιοδικο= «MJλισσα», Fπου b «Kαθολικ$ VIστορ)α» <ποτJλεσε τ>ν πρ6το τAµο. T> 1820 b Bκδοση Bγινε «µετ !Aγαθφρονος Λακεδαιµον(ου, πολ(του Παρισ(ων». Στ$ν ο3σ)α τ> περιοδικ> <νJλαSε µ)α vταιρε)α, Fπως <ναγρ-φεται στ>
συµφωνητικ> γι9 τ$ν Kξακολο,θηση τQς «MJλισσας». Eκτ>ς <π> τ>ν Σ. Kονδ> καP τ>ν
AγαθAφρονα ΛακεδαιµAνιο, πο7 εYναι dνα <π> τ9 ψευδ`νυµα το= K. NικολAπουλου, συνεργ-τη το= «VEρµο= το= Λογ)ου», συνJταιροι wσαν οH νJοι λAγιοι ∆.N. ΦωτGλας καP K. Γαλ-της. T> περιοδικ> Bγινε πι> µαχητικA. NAλλωστε b παρουσ)α το= K. NικολAπουλου σηµατοδοτο=σε α3τ$ τ$ν KξJλιξη. T>ν τρ)το χρAνο (1821) Kξαιτ)ας οEκονοµικ6ν προSληµ-των
KκδAθηκε µ+ τ$ν χορηγ)α «Φιλαρ-του Mετριοφρον(δου». T> ψευδ`νυµο εEκ-ζεται Fτι <νQκε
στ>ν κAµη Frederick Guilford (Γκυλφορντ, 1766-1827).
OH Kλευθερ)ες, πο7 πρAσφερε b γαλλικ$ πρωτε,ουσα, Bδιναν στο7ς KκδAτες τ> δικα)ωµα
ν9 Kκφρ-ζωνται χωρPς τ>ν κ)νδυνο τQς λογοκρισ)ας. VO Aδ. KοραQς Bγραψε (µJσα ∆εκεµSρ)ου 1820) στ>ν K. Kοκκιν-κη: «!Eδ κα? σL κα? Cµε&ς Fδυνµεθα ν γρψωµεν εUς Sλλον
τρπον κα? µP Sλλα νεJρα, στε ν µ γ-νZη Fξ αHτοJ παρ θρ(αµ ος». T> προσ>ν α3τ>
Kκµεταλλε,τηκε µ+ τ>ν καλ,τερο τρAπο τ> περιοδικA. EξJφραζε <πAψεις <γJρωχα, KλJγχοντας <κAµα καP τ$ν Eκκλησ)α. Iδια)τερα κατJκρινε τ$ν πολιτικ$ το= Πατριαρχε)ου κατ9
το= προοδευτικο= συστGµατος τ6ν σχολε)ων, τ$ν προσπ-θεια ν9 παρεµποδιστcQ b Kλε,θερη λειτουργ)α τQς vλληνικQς KκδοτικQς παραγωγQς µ+ τ$ν Kπαν)δρυση το= πατριαρχικο=
τυπογραφε)ου, τQς Mπο)ας «θεωρ4ς κα? Fπισττης» rρ)στηκε M VIλαρ)ων Σινατης. T> περιοδικ> προκGρυξε διαγωνισµA, το= Mπο)ου b θεµατογραφ)α Bχει ν9 κ-νcη µ+ τ$ διαµ-χη
τ6ν φυλλαδ)ων. T$ν πρ`τη χρονι9 «*O Σχολαστικισµς», Bπειτα «*O Mακια ελλισµ4ς» καP
κατAπιν «*H !Eκκλησ(α κα? οG Fκκλησιαστικο? παργοντες». T9 θJµατα καP τ6ν τρι6ν διαγωνισµ6ν εYχαν <ναπτυχθQ διεξοδικ9 <π’ τ> περιοδικA.
T> µικρAτερης δι-ρκειας περιοδικ> wταν τ> «MουσεDον», πο7 KκδAθηκε στ> Παρ)σι τ> 1819
µετ9 τ$ν <ναστολ$ KκδAσεως το= περιοδικο= «Aθην1». T,πωσε µον-χα dνα τε=χος (Iο,λιος). T> «MουσεDον» KκδAθηκε, γι9 ν9 συνεχ)σcη τ$ν <νασταλεDσα Bκδοση τQς «Aθην1ς»,
µ+ τ$ν προϋπAθεση, :ν KπανεκδιδAταν b «Aθην1», ν9 µ$ συνεχιζAταν b BκδοσG του. AEτ)α
KπανJκδοσης τQς «Aθην1ς» θεωρο=σε τ$ν :δεια ν9 KπανακυκλοφορGσcη στ$ν BιJννη. EκδAτης το= «Mουσε)ου» wταν M Π. Iωανν)δης. Γι9 ν9 καλ,πτcη τ$ν nλη το= περιοδικο=, ζητο=σε τ$ν SοGθεια φιλολAγων καP λογ)ων, µ+ :ρθρα Fµως πο7 ν9 εYναι µακρι9 <π> προκαταλGψεις καP φατρ)ες. Στο7ς συνεργ-τες το= περιοδικο= qποσχAταν dνα τε=χος δωρε-ν.
∆ωρε-ν Kπ)σης θ9 Bστελνε τε,χη καP σ+ δι-φορα σχολεDα καP Kπιστηµονικ9 Hδρ,µατα. VH
<ν-γκη ν9 <ναφερθcQ σ’ F,τι <φωρο=σε στ$ν «Aθην1», wταν <ρκετ> γι9 ν9 µ$ν κρατGσcη
<ποστ-σεις <π> τ$ διαµ-χη, πο7 ταλ-νιζε τ9 vλληνικ9 περιοδικ9 τQς KποχQς. OH φρ-σεις
πο7 χρησιµοποιεD γι9 τ>ν Aδ. KοραQ («Sθλιος κραξ», «B 0φορος τ3ς φατρ(ας») εYναι Kνδεικτικ+ς το= κλ)µατος το= περιοδικο=.

∆ηµ. Γ. Παπαϊω/ννου
Eκπαιδευτικ>ς

[Σ+ πµενο τε5χος: H λληνικ. ;φηµερδα «=Iρις > τ? ν5ν Eλληνικ?» το5 Λονδνου].

VH <ξιοπιστ)α τ6ν πληροφορι6ν
τ6ν ε3αγγελιστ6ν γι9 τ$ ΓJννηση
OYTE MAΓOI OYTE AΣTEPI OYTE ΣΦAΓH
K,ριε Λ-µπρου,
VO Iησο=ς γεννGθηκε τ> 6 π.X.; T> Kρ`τηµ- µου γεννGθηκε <π> τ$ν θαυµ-σια <στρονοµικ$ µελJτη το= καταξιωµJνου συνεργ-τη το= «∆αυλο=» κυρ)ου
Kων. B. KουτρουSJλη, το= Mπο)ου yντως οH HστορικJς-<στρονοµικ+ς µελJτες Bχουν
<λλ-ξει πολλ9 Hστορικ9 δεδοµJνα. IOµως S-ση τ6ν qπολογισµ6ν του, <ληθ+ς δεδοµJνο, εYναι M VHρ`δης M MJγας, Fπως παρουσι-ζεται µJσα <π> τ9 κε)µενα τQς
KαινQς ∆ιαθGκης. ΠεριJχουν Fµως α3τ9 Hστορικ$ <λGθεια p Kκκλησιαστικ$ σκοπιµAτητα; NAς τ> διερευνGσουµε.
Σ,µφωνα µ+ τ>ν Hστορικ> I`σηπο M PωµαDος α3τοκρ-τορας TιSJριος <νJλαSε τ$ν Kξουσ)α τ> 768 <π> κτ)σεως P`µης· καP γνωρ)ζοντ-ς το M Λουκ1ς (3,2123) µ1ς πληροφορεD, Fτι στ> δJκατο πJµπτο (15ο) Bτος τQς Sασιλε)ας του, δηλαδ$ τ> 783 <π> κτ)σεως P`µης, M Iησο=ς wταν τρι-ντα Kτ6ν. NEτσι, <φαιρ`ντας
τ> τρι-ντα (30) <π> τ> 783, Sρ)σκουµε Fτι M Iησο=ς γεννGθηκε τ> 753 <π> κτ)-

OY Tκλε*ψεις καH \ χρονολ>γηση τWς Γ6ννησης
!AγαπητP «∆αυλ-»,
!Eπιθυµ ν θ(ξω δ,ο θ-µατα, τ Bπο&α 9φοροJν:
α) στ4 πρ ληµα τοJ «µιλλ-νιουµ» κα? τ3ς διατ,πωσης κα? Fφαρµογ3ς τ3ς
σ,γχρονης χρονολγησης (Yπως αHτ 0χει καθιερωθ3) σP σχ-ση µλιστα µP
τ4 Sρθρο τοJ τε,χους 216 µP τ(τλο «KO Xριστ'ς γενν5θηκε τ' 6 π.X.», τ4 Bπο&ο
ε\δα στν σελ(δα τοJ «∆αυλοJ» στ4 ∆ιαδ(κτυο· κα?
) στ4 θ-µα τν Fκλε(ψεων, Yπως παρατ(θεται στ4ι παραπνω Sρθρο.

A *O Arthur G. Clarke στ4 ι λ(ο του «The Gost From The Grand Banks»,

▲

2λληνικ4ς τ(τλος «Tιτανικ>ς», Fκδ. Kκτος 1991, σελ. 29, κεφ. 4: «T' ΣRνδροµο τοC AfUνα» γρφει: «]ταν οY δε!κτες τOν ρολογιOν eδειχναν µεσ/νυχτα στHς 31 ∆εκεµIρ*ου τοC 1999, ]λοι οY aνθρωποι εsχαν πλ6ον συνειδητοποι5σει ]τι τοZς eµενε aλλος pνας χρ>νος, µ6χρι νB µποCν στ'ν
εfκοστ' πρOτο αfOνα»· κα(: «... τ' δυτικ' \µερολ>γιο aρχισε νB µετρ/qη
Qπ' τ' eτος 1 καH }χι Qπ' τ' eτος 0».
.Eχοντας προ ληµατισθ3 µP τ?ς δ,ο παραπνω φρσεις κα? λγω τ3ς παραφιλολογ(ας ποL 0χει 9ναπτυχθ3 πνω στ4 θ-µα τ3ς χιλιετ(ας ποL τελει;νει κα? Fπειδ Yλα τ MME δPν κνουν τ(ποτε Sλλο 9π4 τ4 ν παραπληροφοροJν κα? ν µπερδε,ουν πρτα τ4ν 2αυτ τους κα? µετ Yλους τοLς Xπ-
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σεως P`µης.
VΩστAσο M _διος M Hστορικ>ς λJει, Fτι M VHρ`δης M MJγας <νJλαSε τ$ν Kξουσ)α
τ> 717 καP πJθανε τ> 750 <π> κτ)σεως P`µης. Aφο= λοιπ>ν M Iησο=ς γεννGθηκε τ> 753, :ρα M VHρ`δης M MJγας δ+ν ζcQ, γεννGθηκε τρ)α (3) χρAνια µετ9 τ> θ-νατA του.
T> Fτι M Iησο=ς δ+ν γεννGθηκε ζ6ντος το= VHρ`δη το= Mεγ-λου τ> µαθα)νουµε
κι <π> :λλο κεφ-λαιο (2,1) το= Λουκ1. ΛJει δηλαδG, Fτι γεννGθηκε, Fταν διοικητ$ς στ$ Συρ)α wταν M KυρGνιος. VO KυρGνιος σ,µφωνα π-λι µ+ τ>ν I`σηπο
διο)κησε τ$ Συρ)α <π> τ> 760 µJχρι τ> 765 <π> κτ)σεως P`µης. VΩστAσο σ+ δ,ο
συνεχQ κεφ-λαια το= Eδ)ου συγγραφJα παρατηρεDται τροµερ$ χρονολογικ$ p
Hστορικ$ <συνJπεια, διAτι, iν λ-Sωµε rς <ληθQ Fσα λJει στ> 3,21-23 κεφ-λαιο,
τAτε τ> 760 dως τ> 765 b bλικ)α το= Iησο= κυµα)νεται µεταξ7 τ6ν vπτ9 (7) dως
δ`δεκα (12) Kτ6ν. NAν π-λι λ-Sωµε <ληθιν9 Fσα λJει στ> 32,1 κεφ-λαιο, τAτε M
Iησο=ς γεννGθηκε <ν-µεσα στ9 760 καP 765. Παρ’ Fλα α3τ9 µJσα <π> τ$ν <συνJπεια α3τ$ το= Λουκ1 π-λι παρατηρο=µε, Fτι, Fταν γεννιJται M Iησο=ς, M VHρ`δης M MJγας δ+ν ζcQ.
NAς π1µε Fµως καP στ> E3αγγJλιο το= Iω-ννη (2,20). AπευθυνAµενος M Iησο=ς στο7ς VESρα)ους λJει: «Γκρεµ(στε αHτ4ν τ4ν να, κι FγV µ-σα σP τρε&ς µ-ρες
τ4ν ξανακτ(ζω». VOπAτε πα)ρνει τ$ν <π-ντηση: «Σαραντα-ξι χρνια χρειστη-

λοιπους, θε;ρησα Xποχρ-ωσ@ µου ν σοJ στε(λω αHτ4 τ4 µ@νυµα. .Eθεσα
λοιπ4ν τ κτωθι Fρωτ@µατα κα? προσπθησα ν τ 9παντ@σω:
EPΩTHMATA:

1. Ποι ε\ναι τ4 πρτο µεταχριστιανικ4 0τος κα? ποιανοJ 0τους nπεται;
2. Ποι διστηµα περιλαµ νει C πρ;τη µεταχριστιανικ δεκαετ(α;
3. Ποι διστηµα περιλαµ νει B πρτος µεταχριστιανικ4ς αU;ν;
4. Ποι διστηµα περιλαµ νει C πρ;τη µεταχριστιανικ χιλιετ(α;
AΠANTHΣEIΣ:

1. T4 πρτο µεταχριστιανικ4 0τος καλ,πτει τν περ(οδο 9π4 01/01/0001 nως
κα? 31/12/0001... T4 0τος 1 µ.X. Yµως nπεται τοJ 0τους 1 π.X. κα? {χι τοJ 0τους
0, διτι µεταξL τν Fτν «πρ4 XριστοJ» κα? «µετ Xριστ4ν» οHδ-ποτε Xπολογ(σθηκε 0τος 0.
2. *Ως πρ;τη λοιπ4ν µεταχριστιανικ δεκαετ(α Fκλαµ νουµε τν περ(οδο
9π4 01/01/0001 nως κα? 31/12/0010.
3. E_κολα µποροJµε ν Xπολογ(σουµε κα? τ4ν πρτο µεταχριστιανικ4 αUνα
eς τν περ(οδο 9π4 01/01/0001 nως κα? 31/12/0100.
4. !Eπ(σης Xπολογ(ζουµε τν πρ;τη µεταχριστιανικ χιλιετ(α eς τν περ(οδο 9π4 01/01/0001 nως κα? 31/12/1000.
*Oµο(ως Xπολογ(ζουµε τν δε,τερη µεταχριστιανικ χιλιετ(α: 9π4
01/01/1001 nως 31/12/2000 (C Bπο(α ε\ναι κα? C τρ-χουσα)· κα? τν τρ(τη µε▲

∆ΑΥΛΟΣ/218, ΦεSρου-ριος 2000

13863

καν γι ν κτισθZ3, κα? σL τ4ν κτ(ζεις σP τρε&ς µ-ρες;». Kι Kδ6 πληροφορο,µεθα
<π> τ>ν I`σηπο, Fτι b <νοικοδAµηση το= ναο= :ρχισε στ> δJκατο yγδοο (18ο)
Bτος τQς Sασιλε)ας το= VHρ`δη το= Mεγ-λου. Σ,µφωνα µ+ τ>ν I`σηπο M VHρ`δης M MJγας Sασ)λεψε <π> τ> 717 dως τ> 750 <π> κτ)σεως P`µης. NAν στ9 717
προσθJσουµε τ> 18, γ)νονται 735. Συνεπ6ς b <νοικοδAµηση το= ναο= ξεκ)νησε
τ> 735. ΠροσθJτοντας καP σαρανταJξι (46) χρAνια, Sρ)σκουµε Fτι α3τ9 τ9 λAγια
M Iησο=ς τ9 εYπε τ> 781, π-ντα <π> κτ)σεως P`µης. Aφαιρ`ντας τ`ρα τρι-ντα
(30) χρAνια, Kπειδ$ ξJρουµε Fτι στ9 τρι-ντα του <ρχ)ζει ν9 δραστηριοποιQται M
Iησο=ς, Sρ)σκουµε Fτι γεννGθηκε τ> 751. IOµως καP µ+ α3τ$ τ$ν πληροφορ)α παρατηρο=µε, π-ντα µ+ S-ση τ>ν I`σηπο, Fτι, Fταν γεννιJται M Iησο=ς, M VHρ`δης M MJγας δ+ν ζcQ. VEποµJνως, Fπως <ναπτ,ξαµε σ+ προηγο,µενα τε,χη το=
«∆αυλο=», οtτε <στJρας qπQρξε οtτε µ-γοι Mδοιπορο=ντες οtτε σφαγ$ τ6ν νηπ)ων τQς BηθλεJµ, πο7 στ> κ-τω-κ-τω µAνο M «MατθαDος» <ναφJρει καP κανJνας :λλος.
Aλλ9 µι9 πο7 M <γαπητ>ς δι9 το= «∆αυλο=» κ,ριος KουτρουSJλης <ναφJρθηκε καP στ$ στα,ρωση («∆αυλAς», τ. 216), Bχουµε ν9 παρατηρGσουµε τ9 vξQς:
NOντως οH τρεDς πρ6τοι ε3αγγελιστ+ς µ1ς πληροφορο=ν, Fτι M Iησο=ς σταυρ`θηκε στPς KννJα (9) b |ρα τ> πρωP τQς ΠαρασκευQς κι Fτι µετ9 τρεDς ρες, δηλαδ$ <π> τPς δ`δεκα (12) τ> µεσηµJρι καP µJχρι τPς τρεDς (3) τ> <πAγευµα, Bγινε

ταχριστιανικ χιλιετ(α: 9π4 01/01/2001 nως 31/12/3000. MP λ(γα λγια «Sνθρακες B θησαυρς», µιEς κα? τ µεσνυχτα τ3ς 31/12/1999 δPν τελε(ωσε C χιλιετ(α ποL διαν,ουµε 9λλ «µνο» nνας 9κµη χρνος...
!Eπ(σης µP προ ληµατ(ζει B τρπος µP τ4ν Bπο&ο «Rνοµατ(ζουµε» τ?ς δεκαετ(ες µας... *Yποτ(θεται, Yτι διαν,ουµε τν λεγµενη δεκαετ(α τοJ ’90, 9λλ
ξεκιν;ντας µP τ4 παραπνω σκεπτικ4 καταλα α(νουµε Yτι C πρ;τη µεταχριστιανικ δεκαετ(α (01/01/0001 - 31/12/0010) δPν µπορε& ν « απτισθZ3»
παρ δεκαετ(α τοJ ’10... !Aπ4 τ4ν π(νακα ποL παραθ-τω γ(νεται 9ντιληπτ,
Yτι Fφ’ Yσον οG Rνοµασ(ες τν δεκαετιν κθε αUνα µ-νουν cδιες (λγω
9λλαγ3ς µνο τοJ ψηφ(ου τ3ς χιλιδας), C τρ-χουσα δεκαετ(α µας ε\ναι C δεκαετ(α ’00 | 0στω δεκαετ(α τοJ 2000..!

Περ*οδος (µ.X.)
01/01/0001 - 31/12/0010
01/01/0011 - 31/12/0020
01/01/0021 - 31/12/0030
01/01/0031 - 31/12/0040
01/01/0041 - 31/12/0050
01/01/0051 - 31/12/0060

➔
➔
➔
➔
➔
➔

∆εκαετ*α
’10
’20
’30
’40
’50
’60

Περ*οδος (µ.X.)
01/01/0061 - 31/12/0070
01/01/0071 - 31/12/0080
01/01/0081 - 31/12/0090
01/01/0091 - 31/12/0100

➔
➔
➔
➔

∆εκαετ*α
’70
’80
’90
’00 (33)
(τρ-χουσα)

B .Eχω στν κατοχ@ µου τ4 πργραµµα fλεκτρονικ3ς παρατ@ρησης 9στρο▲
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Bκλειψη VHλ)ου. KαP µο= κ-µνει Kντ,πωση τ> Fτι Fσοι KπιστGµονες καταπι-στηκαν µ’ α3τ> τ> φαινAµενο KκλαµS-νουν rς <ληθιν$ τ$ν πληροφορ)α τ6ν τρι6ν
ε3αγγελιστ6ν, πο7 τ> <ναφJρουν, κα), νοµ)ζω, :δικα κουρ-ζονται γι9 <π)θανες
πιθανAτητες. BJSαια δ+ν εYµαι <στρονAµος, γνωρ)ζω Fµως Fτι Bκλειψη bλ)ου
ποτ+ δ+ γ)νεται, Fταν Bχουµε πανσJληνο· καP µι9 πο7 τ> Π-σχα τ6ν VESρα)ων
γιορταζAταν π-ντα µ+ τ$ν πανσJληνο, b Bκλειψη τ6ν συνοπτικ6ν ε3αγγελιστ6ν
καταρρ)πτεται. NAν τ> <ναγ-γωµε σ+ «θα=µα», θ9 Bπρεπε α3τAµατα ν’ <λλ-ξουν
τροχι9 ΓQ καP ΣελGνη καP ν9 Bλθουν σ+ ε3θεDα γραµµ$ µ+ τ>ν IHλιο, πο7 θ9 πcQ
καταστροφ$ το= Σ,µπαντος, «Fπερ :τοπον». Kι Fµως, :ν <νατρJξωµε στ>ν Iω-ννη (19, 13-16), θ9 µ1ς πcQ Fτι, Fταν M Πιλ1τος καθAταν KπP το= θρAνου του στ>
«ΛιθAστρωτον» δικ-ζοντας τ>ν Iησο=, b bµJρα wταν παραµον$ το= (vSραϊκο=)
Π-σχα, δηλαδ$ Παρασκευ$ καP «ρα eσε? nκτη». ∆ηλαδG, Fταν οH :λλοι ε3αγγελιστ+ς θJλουν τ>ν Iησο= στPς δ`δεκα (12) τ> µεσηµJρι στ> σταυρ> καP τ>ν
IHλιο KπP τρεDς ρες «σκοτισθ-ντα», M Iω-ννης λJει yχι. Hταν <κAµα σ+ KνJργεια b δ)κη του. NAν µ-λιστα λ-Sουµε qπAψη µας Fτι M Iω-ννης wταν M µAνος
<π> το7ς µαθητ+ς πο7 Bµεινε κοντ- στ>ν Iησο= µJχρι τ$ στα,ρωσG του, τAτε rς
α3τAπτης µ-ρτυς πρ+πει ν9 ληφθcQ σοSαρ9 qπ’ yψη.
Mετ9 τιµQς

E. 4AτταIRριος

νοµικν συµ ντων SKYMAP ver 3.1.10 (evaluation version), τ4 Bπο&ο 9π-κτησα 9π4 τν fλεκτρονικ σελ(δα τ3ς κατασκευστριας 2ταιρε(ας SKYMAP στ4
∆ιαδ(κτυο (http://www.skymap.com) κα? µ-σω τοJ Bπο(ου ε\ναι πολL ε_κολο
ν δZ3 κανε?ς σP «πραγµατικ4 χρνο», πVς C µετ αση 9π4 τ4 0τος 1 π.X. στ4
1 µ.X. γ(νεται χωρ?ς τν µεσολ ηση 0τους 0.
Θ-τοντας στ4 πργραµµα αHτ4 eς Cµεροµην(ες συµ ντων τ?ς Cµεροµην(ες
τοJ Sρθρου κα? eς θ-ση παρατ@ρησης τ *Iεροσλυµα, π3ρα τ κτωθι 9ποτελ-σµατα:
A/A

KHµεροµην*α

XΩρα

ΣυµIBν

1
30 !Iουν(ου 1973:
1:32´ - 3:06´ µ.µ.: Mερικ 0κλειψη
2
30 !Iουν(ου 1979:
aOλη τν Cµ-ρα:
Kαν-να συµ ν
3
18 Mαρτ(ου 25:
aOλη τν Cµ-ρα:
Kαν-να συµ ν
4
18 Mαρτ(ου 31:
aOλη τν Cµ-ρα:
Kαν-να συµ ν
*H κοντιν µερικ 0κλειψη κατ τ4 χρονικ4 διστηµα, τ4 Bπο&ο 9ναφ-ρεται τ4 Sρθρο, συν- η στ?ς 06 Φε ρ. 26 κα? ρα 7:25´ π.µ. - 10:05´ π.µ. – Συµν 5ο).
Πιστε,ω, πVς τ4 Yλο ζ@τηµα πρ-πει ν FξετασθZ3 σχολαστικ;τερα.
Mετ τιµ3ς

Bασ*λειος Σ. Nικ>λτσης
Nουσα

M)α πρAταση γι9 τ> πρASληµα
τQς τριχοτοµGσεως τQς γων)ας
Πρ>Iληµα: TριχοτAµησις τυχο,σης γων)ας δι9 κανAνος καP διαSGτου.
ΛRσις: ΛαµS-νοµε τυχο=σαν γων)αν A´ BΓ´.

A´

M

∆

Λ

Ξ

N

F´
Γ

A
I

H

K

Θ

B

P´

P

E

Σ

Σ´

Z

ΣχWµα 1.

M+ κJντρον τ$ν κορυφ$ν E´ τQς γων)ας καP τυχο=σαν <κτDνα φJροµε περιφJρειαν κ,κλου, M MποDος τJµνει τ9 σκJλη τQς γων)ας εEς
τ9 σηµεDα A καP Γ.
∆ιχοτοµο=µε τ$ν γων)αν ABΓ καP λαµS-νοµε τ$ν διχοτAµον ∆B,
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τ$ν Mπο)αν προεκτε)νοµε πJραν τQς κορυφQς B. TJµνει τ>ν κ,κλον
εEς τ> σηµεDον E· καP λαµS-νοµε σηµεDον Z KπP τQς προεκτ-σεως
τQς διχοτAµου <πJχον Kκ το= σηµε)ου E Fσον τ> E Kκ το= B hτοι
_σον µ+ µ)αν <κτDνα το= κ,κλου.
Aκολο,θως φJροµε τ$ν δι-µετρον HΘ το= κ,κλου κ-θετον πρ>ς
τ$ν διχοτAµον ∆B καP τ$ν προJκτασιν τQς BEZ.
VEν`νοµε δι’ ε3θει6ν τ9 σηµεDα ΓZ καP AZ. VH ΓZ τJµνει τ$ν
<κτDνα BΘ εEς τ> σηµεDον K, b δ+ AZ τJµνει τ$ν <κτDνα HB εEς τ>
σηµεDον I hτοι IB-BK.
∆ι9 τQς <κτDνος το= κ,κλου δυν-µεθα ν9 διαιρJσωµε τ$ν bµιπεριφJρειαν το= κ,κλου εEς τρ)α _σα µJρη. NAρα θ9 πρJπει ν9 εqρεθcQ
τµQµα τQς <κτDνος, πο7 ν9 διαιρcQ τ> τAξον τ> περιλαµSανAµενον
µεταξ7 τ6ν σκελ6ν τQς γων)ας, καP Kν προκειµJνaω τ> τAξον AΓ,
εEς τρ)α _σα µJρη.
NEχοµε τ> τµQµα τQς <κτDνος BK p IB. MεταφερAµενον δι9 το=
διαSGτου εEς τ> τAξον AΓ, διαιρεD το=το <κριS6ς εEς τρ)α _σα µJρη hτοι ΓΞ=NΞ=NA.
M+ <κτDνα ΓN καP µ+ κJντρον τ> σηµεDον Γ φJροµεν bµιπεριφJρειαν κ,κλου πρ>ς τ> σηµεDον N. IYστερα µ+ κJντρον τ> σηµεDον
N φJροµεν bµιπεριφJρειαν κ,κλου πρ>ς σηµεDον Γ. A}ται τJµνονται εEς τ> σηµεDον M· µ+ τ$ν Eδ)αν π-ντα <κτDνα Kκ το= σηµε)ου
A φJροµεν bµιπεριφJρειαν κ,κλου πρ>ς τ> σηµεDον Ξ καP Kκ το=
σηµε)ου Ξ φJροµεν µιπεριφJρειαν κ,κλου πρAς τι σηµεDον A.
A}ται τJµνονται εEς τ> σηµεDον Λ.
VEν`νοµε δι’ ε3θει6ν τ9 σηµεDα BM καP BΛ. VH µ+ν BM διJρχεται δι9 το= σηµε)ου Ξ καP καθ)σταται διχοτAµος τQς γων)ας NBΓ,
b δ+ BΛ διJρχεται δι9 το= σηµε)ου Ξ καP καθ)σταται διχοτAµος τQς
γων)ας NBΓ, b δ+ BΛ διJρχεται δι9 το= σηµε)ου N καP καθ)σταται
διχοτAµος τQς γων)ας ABΞ, καP θ9 Bχωµε γων)αν ABN=NBΞ=ΓBΞ
<λλ9 καP ΓBΞ=ABN.
EπιπροσθJτως: M+ κJντρον τ> σηµεDον Ξ καP <κτDνα ΞΓ φJροµε
περιφJρειαν κ,κλου, b Mπο)α διJρχεται Kκ το= σηµε)ου N. IYστερα µ+ κJντρον τ> σηµεDον N καP τ$ν Eδ)αν <κτDνα φJροµε περιφJρειαν κ,κλου· αnτη διJρχεται Kκ το= σηµε)ου A <λλ9 καP Kκ το= σηµε)ου Ξ· καP θ9 Bχωµε NΞ <κτDνα κοιν$ν τ6ν δ,ο κ,κλων. NAρα
Fλαι οH <κτDνες καP τ6ν δ,ο κ,κλων εYναι _σαι. VEποµJνως <πJναντι _σων γωνι6ν κεDνται _σαι πλευρα).
Kωνσταντ!νος Γρ. Σαµπατακ/κης

H

KINHΣIΣ

TΩN

I∆EΩN

HANSON καP HEATH, Who Killed Homer
«!E ν FπιθυµZ3ς ν µθZης, γιατ? C 9φρκρεµα τοJ 0θνους µας δPν διαθ-τει zθος, γιατ? οG δικηγροι µας, γιατρο(, πολιτικο(, δηµοσιογρφοι κα? µεγιστEνες Fξισ;νουν τ συσσωρευµ-να δεδοµ-να µP τν γν;ση, τν εUλικρ(νεια µP τν 9λ@θεια, τν κληρονοµηµ-νη Fξουσ(α µP τ δικαιοσ,νη, τοLς τ(τλους κα? τ κοστο,µια µP τν 9ξιοπρ-πεια κα? τ4 κεφλαιο µP τ4 ταλ-ντο –Fπειδ
9γνοοJν τν 2λληνικ σοφ(α– πρ-πει ν FξετσZης τοLς µ-ντορες οG Bπο&οι τοLς Fκπα(δευσαν κα?
τοLς 0δωσαν τ διπλ;µατ τους».T9 λAγια α3τ9 µπορεD ν9 <ποδ)δουν καP τ$ν vλληνικ$ πραγµατικAτητα. VΩστAσο στ$ συγκεκριµJνη περ)πτωση περιγρ-φουν τ$ν Bλλειψη το= hθους καP τ$ν
EσοπJδωση τ6ν <ξι6ν στ$ σ3γχρονη <µερικανικ$ κοινων)α –τ$ν Mπο)α καP <ποδ)δουν στ$ν
:γνοια τQς vλληνικQς φιλοσοφ)ας– οH συγγραφεDς Hanson καP Heath στ> SιSλ)ο τους «Who Killed
Homer», τ> MποDο κυκλοφAρησε πρAσφατα καP στ$ν VEλλ-δα.
ΠοιAς ε3θ,νεται γι9 τ$ν Kξαφ-νιση τQς κλασσικQς παιδε)ας στPς HΠA; Π-ντως yχι b τηλεAραση
οtτε b κυSJρνηση οtτε M µοντερνισµ>ς p b κοινωνικ$ KπιστGµη. OH Hanson καP Heath, καθηγητ+ς
κλασσικ6ν σπουδ6ν στ9 ΠανεπιστGµια τQς KαλιφAρνιας Kalifornia State στ> Fresno καP Santa Clara,
<περ)φραστα Kπιρρ)πτουν τ$ν ε3θ,νη στο7ς σ,γχρονους «κλασσικιστJς»· καP Kξηγο=ν: VH κ)νηση
το= <ποκαλο,µενου «πολυ-πολιτισµο=» (multiculturalism) τPς δ,ο τελευταDες δεκαετ)ες διακηρ,ττει,
Fτι Fλοι οH πολιτισµοP εYναι _σης <ξ)ας καP συνεισφορ1ς γι9 τ$ν <νθρωπAτητα, Kνa6 b ποιAτητα τ6ν
Eδε6ν Bχει δευτερε,ουσα K9ν yχι µικρAτερη <ξ)α. T> γεγον>ς Fτι M ∆υτικ>ς Πολιτισµ>ς διαµορφ`θηκε <π> τPς <ρχ+ς καP τPς <ξ)ες τQς <ρχα)ας VEλλ-δος εYναι :νευ σηµασ)ας γι9 το7ς qποστηρικτ+ς
τQς νJας α3τQς τ-σης. OH σηµερινοP κλασσικιστJς, συντασσAµενοι µ+ τ$ νJα µAδα, p θεωρο=ν τ>ν
κλασσικ> κAσµο «Kπα)σχυντο» καP «Kκµεταλλευτ$» καP δυσφηµο=ν το7ς IEλληνες p εYναι πλοD καρριερ)στες καP κοντAφθαλµοι. Eγκαταλε)πουν τ$ν ο3σ)α τQς κλασσικQς µελJτης γι9 «eρισµ-νες Sνευ

4Eξουσιασµ'ς καH πορνε*α
Συµπληρ;θηκαν δ-κα χρνια 9π4 τν κατρρευση τοJ «XπαρκτοJ σοσιαλισµοJ» στ?ς
χρες τ3ς !Aνατολικ3ς EHρ;πης κα? 9ντ? τοJ παραδε(σου τ3ς Fλευθερ(ας κα? τοJ πλο,του,
ποL 0ταξε στοLς λαο,ς του B φερµενος eς µεταρρυθµιστς Mιχαλ Γκορµπατσ;φ, zρθαν
C οUκονοµικ διλυση τν κρατν, C φτ;χεια κα? C Fξαθλ(ωση τν 9νθρ;πων. *H γενικ
αHτ οUκονοµικ κατπτωση συνοδε,εται κι 9π4 µι πρωτγνωρη κοινωνικ σ@ψη, µι
Sνευ προηγουµ-νου κατλυση τν 9ξιν τοJ πολιτισµοJ κα? τ3ς 9νθρ;πινης 9ξ(ας.
OG κατ-χοντες UσχυρPς θ-σεις στ σηµεριν κρατικ µηχαν τν χωρν αHτν καταχρνται χωρ?ς οHδεµ(α 9ναστολ τ κονδ,λια ποL παραχωρε& Xπ4 µορφ δανε(ων τ4 ∆ιεθνPς Nοµισµατικ4 Tαµε&ο Yπως κα? Sλλοι πιστωτικο? Rργανισµο? τ3ς ∆,σης, Fν Yσοι δPν
0χουν πρσ αση σ’ αHτν τ νοµ Fπιδ(δονται στν Rργνωση Fγκληµατικν κυκλωµτων
Fκτελ;ντας Fκ ιασµο,ς, δολοφον(ες, Fµπριο ναρκωτικν κα? nνα µεγλο Fµπριο γυναικν.
Kα? κοντ σ’ αHτ µι 9τ-λειωτη στρατι Fξουθενωµ-νων 9νθρ;πων πα(ρνει τ4 δρµο
τ3ς µετανστευσης 9ναζητντας ψωµ? κα? Fργασ(α.
*O 9ε(µνηστος Kορν@λιος Kαστοριδης στ4 0ργο του «Γραφειοκρατικ Kοινων(α», ποL
Fξεδθη τ4 1965, Xπ3ρξε προφητικ4ς eς πρ4ς τν Fξ-λιξη τν καθεστ;των τ3ς !Aν. EHρ;-
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σηµασ(ας καρ-κλες κα? τ(τλους, γι τν 9ξιολ,πητη αHταρ-σκει τους ν 9ν@κουν στν πι4 ν-α Fσωτερικ αρεση, γι Fλχιστο χρ3µα...» καP Kπικεντρ`νονται σ+ θJµατα δυσπρAσιτα, πο7 KνδιαφJρουν
τ$ν <καδηµαϊκ$ κοινAτητα.
Παρ9 τ> γεγον>ς Fτι γρ-φονται περισσAτερα συγγρ-µµατα καP :ρθρα <π> F,τι στ> παρελθAν,
σκοπAς τους φα)νεται ν9 εYναι b θεµατολογ)α τους ν9 συµφωνcQ µ+ το7ς σκεπτAµενους «πολιτικ
Rρθς». Kατ9 συνJπεια KκεDνοι οH MποDοι Bπρεπε ν9 <φιερ`σουν τPς ζωJς τους στο7ς IEλληνες, Bχουν
µετατραπQ σ+ <νθJλληνες τAσο στ> πνε=µα Fσο καP στPς πρ-ξεις τους καP Bχουν καταστρJψει τ> _διο
τ> Kπ-γγελµ- τους. VH <ποτυχ)α τους α3τ$ σηµα)νει, Fτι b τυπικ$ µελJτη τQς προJλευσης το= ∆υτικο= Πολιτισµο= Kξαφαν)ζεται <π> τ$ν <µερικανικ$ ζωG, <κριS6ς τ$ν Kποχ$ πο7 τ$ν χρει-ζεται περισσAτερο, γι9 ν9 καθοδηγGσcη καP ν9 προειδοποιGσcη τ> κοιν> γι9 το7ς κινδ,νους το= δικο= τους
πολιτισµο=. Παροµο)ως τ> γεγον>ς Fτι µAνο τ9 vλληνικ9 πολιτιστικ9 Bργα Bγιναν γι9 τ>ν :νθρωπο
καP yχι γι9 τ>ν Sασιλι1 (bγJτες) Kπ)σης δ+ν Kκτιµ1ται, παρ9 τ> γεγον>ς Fτι <ποτJλεσε τ>ν <κρογωνιαDο λ)θο τQς σ,γχρονης δηµοκρατ)ας καP κυρ)ως τQς <µερικανικQς.
OH συγγραφεDς Kπισηµα)νουν στ> SιSλ)ο τους τ$ν vλληνικAτητα τ6ν <κAλουθων Eδε6ν, οH MποDες
καP <ποτελο=ν τ>ν <κρογωνιαDο λ)θο το= <µερικανικο= συντ-γµατος καP το= ∆υτικο= Πολιτισµο=:
«*H Fπιστ@µη, C 0ρευνα κα? C 9πκτηση γν;σεων παραµ-νουν 9νεπηρ-αστες κα? 9π4 τ?ς θρησκευτικPς κα? 9π4 τ?ς πολιτικPς 9ρχ-ς, C στρατιωτικ Fξουσ(α λειτουργε& Xπ4 κα? Fλ-γχεται 9π4 τν πολιτικ Fξουσ(α, κυριαρχε& C συνταγµατικ κα? κοιν3ς συνα(νεσης διακυ -ρνηση, C Πλις Fµπιστε,εται τ4ν µ-σο πολ(τη της κα? {χι τ4ν πλο,σιο | τ4ν φτωχ, C Uδ-α τ3ς διαφων(ας κα? τ3ς 9νοιχτ3ς
κριτικ3ς τ3ς κυ ερν@σεως, τ3ς θρησκε(ας κα? τοJ στρατοJ...».
NIσως τ> παρ-δειγµα τ6ν Hanson καP Heath θ- Bπρεπε ν9 µιµηθο=ν καP οH IEλληνες πανεπιστηµιακοP καP συγγραφεDς, γι9 ν9 διαπιστ`σουν ποιAς «σκοτ`νει» τPς κλασσικ+ς KπιστQµες <λλ9 καP τ$ν
VEλληνικ$ Γλ6σσα στ9 vλληνικ9 Kκπαιδευτικ9 Eδρ,µατα...
N/νσυ Mπ*σκα

∆HMHTPIOΣ BIKEΛAΣ, *H Zω@ µου

VYπ-ρχουν µερικοP λAγιοι το= περασµJνου αE6νος, πο7 b <ν-γνωσις τ6ν κειµJνων τους <ποτελεD

πης. EUκοσιπ-ντε χρνια πρ?ν τν διλυσ@ τους B Fν λγω φιλσοφος κατ-δειξε τ 9δι-ξοδ τους κα? τν 9δ(στακτη Fκµετλλευση 9γροτν κα? Fργατν 9π4 τν πολυριθµη «κκκινη» κρατικ µηχαν@. Συγκεκριµ-να τ4 1965 τ4 63% τν οUκονοµικς Fνεργν P;σσων διεσπθιζε τ4 80% τοJ 9καθαρ(στου FθνικοJ προϊντος τ3ς Σο ιετικ3ς aEνωσης ζντας παρασιτικ, µP µνη «[ρµοδιτητα» ν Fποπτε,Zη κα? ν 9στυνοµε,Zη τ4 Xπλοιπο 37% τοJ πληθυσµοJ, ποL 9ποτελοJσε κα? τ4 παραγωγικ4 δυναµικ4 τ3ς 9π-ραντης αHτ3ς χ;ρας.
OG νοοτροπ(ες αHτ-ς, ποL γαλο,χησαν πνω 9π4 δ,ο γενιPς 9νθρ;πων, µετ τν κατρρευση ζ@τησαν ν ροJν nναν 9νλογο τρπο 0κφρασης κα? Fπι (ωσης στ4 ν-ο περι λλον
τ3ς Fλε,θερης 9γορEς. !Eκε&νο τ4 63%, ποL εHηµεροJσε χωρ?ς ν Fργζεται, ε\ναι αHτ4 ποL
συνεχ(ζει τν κρατικ διαφθορ, τ4 0γκληµα κα? τ4 Fµπριο γυναικν. T4 Xπλοιπο 37%,
ποL Fργαζταν σP καθεστVς καταπ(εσης, ε\ναι Fκε&νο ποL δι τ3ς µετανστευσης 9ναζητε&
σ@µερα ν-α 9φεντικ.
*H πλ-ον Fντυπωσιακ {ψη αHτοJ τοJ ν-ου παρασιτισµοJ Fκδηλ;νεται µP τν Fκµετλλευση 2ν4ς τροµερ Fµπορε,σιµου στ?ς δυτικPς 9γορPς «9γαθοJ»: τν γυναικν, τν Bµοεθνν τους γυναικν. NεαρPς γυνα&κες 9π4 τ Pωσσ(α, τν OHκραν(α, τ Bουλγαρ(α κα?
τ?ς Yµορες χρες «στελεχ;νουν» σχεδ4ν τ4 σ,νολο τν οcκων 9νοχ3ς, τν µπ ρ κα? τν κ-ντρων διασκεδσεως ποL προσφ-ρουν 9γορα&ο «σ-ξ» {χι µνο στν EHρ;πη κα? στ B-
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<ληθιν$ <πAλαυσιν. Στ$ν χορε)α τ6ν λογ)ων α3τ6ν <σφαλ6ς <νGκει καP M ∆ηµ. BικJλας, M συγγραφε7ς το= «ΛουκQ Λ-ρα». «VH ZωG µου» εYναι τ> κ,κνειον σµα του. ΠροJλαSε ζωνταν>ς τ$ν
στοιχειοθεσ)αν qπ> τ$ν Kπ)Sλεψ)ν του, <λλ9 b Bκδοσις Bγινε µετ9 τ>ν θ-νατAν του. Στ> Bργο α3τ> M
BικJλας κατJγραψε τPς <ναµνGσεις του, yχι Fµως MλAκληρης τQς ζωQς του. Aτυχ6ς σταµατο=ν στ>
1863. NEτσι στερο,µεθα πληροφορι6ν γι9 τ9 µετJπειτα χρAνια· κυρ)ως περP τQς <ναSι`σεως τ6ν
Oλυµπιακ6ν Aγ`νων, καθTς qπQρξε M πρ6τος πρAεδρος τQς ∆ιεθνο=ς OλυµπιακQς EπιτροπQς.
Aλλ9 µJχρι Kκε)νης τQς KποχQς οH πληροφορ)ες του εYναι σηµαντικJς. NAλλωστε M _διος γAνος µεγ-λης
<στικQς οEκογJνειας Bζησε στ> ΛονδDνο, τ$ν Kωνσταντινο,πολιν καP τ$ν AθGνα. XωρPς M _διος ν9
λ-Scη ποτ+ δηµAσιαν θJσιν, Kν το,τοις λAγaω καταγωγQς Kγν`ριζε πολλ-.
Iδια)τερα γι9 τ$ν ζω$ν τQς vλληνικQς παροικ)ας στ$ν <γγλικ$ν πρωτε,ουσα καP φυσικ9 σ9ν λAγιος το= περασµJνου αE6νος δ+ν wταν δυνατ>ν ν’ <φGσcη <σχολ)αστο τ> γλωσσικ> ζGτηµα. EYναι δ+
καταλυτικ>ς στ$ν τελικG του κρ)σιν: «!Aλλ δPν 9ναµιγν,οµαι εUς τν συζ@τησιν περ? γλωσσικοJ ζητ@µατος, δPν fξε,ρω δP κα? Sν Xφ(σταται 9ληθς γλωσσικ4ν ζ@τηµα». Kι α3τ$ εYναι b πικρ$ <λGθεια· τ> γλωσσικ>ν ζGτηµα wταν πρωτ)στως πολιτικA.
A. KουκοI*στας

1ο λυκειο κερατσινιου, Προσεγγ(σεις στ4ν Πλτωνα

«ΘJλει <ρετ$ν καP τAλµην» τ> λειτο,ργηµα το= Kκπαιδευτικο=· <ρετGν, |στε ν’ <ποφε,γεται b µετ-δοσις <νεξJλεγκτων καP σκοπιµοθηρικ6ν γν`σεων καP τρAπων σκJψεως, καP τAλµην, |στε ν’ <ντικρο,ωνται µ+ KπιχειρGµατα τ9 πολιτικ9 δAγµατα καP τ9 ψε,δη, πο7 µ)α γνωστ$ Mµ-δα KπιστηµAνων το= Παιδαγωγικο= Iνστιτο,του προσπαθεD Kδ6 καP δεκαετ)ες ν9 περ-σcη στ9 VEλληνAπουλα, µ+
σκοπ> τ$ν κ-µψι το= θικο-πνευµατικο= τους µηχανισµο= καP τ>ν <φελληνισµA τους.
ΠAσο hθελεν fφεληθQ b παιδε)α <λλ9 καP b <νθρωπAτητα στ> σ,νολA της, :ν <ναθJταµε τ$ν µ-θησιν καP τ$ν µAρφωσιν τ6ν νJων <νθρ`πων σ+ δασκ-λους σ9ν τ>ν Π.K. MητροπJτρο, τ>ν διευθυντ$ το= 1ου Λυκε)ου Kερατσιν)ου, M MποDος κατ-φερε, σ+ µι9 Kποχ$ Kκπτ`σεων καP παρακµQς, ν9 κεντρ)σcη τ> KνδιαφJρον τ6ν µαθητρι6ν του κα), <ποσπ6ντ-ς τες <π’ τ9 µπ9ρ καP τPς καφετJριες, ν9 τPς
στρJψcη πρ>ς τ$ν µελJτη τ6ν vλληνικ6ν γραµµ-των, πο7 Kξανθρωπ)ζουν καP «λαµπρ,νουν τ>ν νο=ν».

ρειο !Aµερικ 9λλ πλ-ον σP παγκσµιο Fπ(πεδο. MερικPς χιλιδες τν γυναικν αHτν ρ(σκονται στν *Eλλδα.
T4 «Fντυπωσιακ4» αHτ4 φαινµενο οG περισστεροι τ4 2ρµηνε,ουν eς 9ποτ-λεσµα τ3ς
φτ;χειας, τ3ς 9ν-χειας, Sλλοι δP eς 0µφυτη τση τν Fθνοτ@των αHτν πρ4ς τν Fλευθεριτητα, | συντηροJν τ4 µ,θο ποL Fπικρτησε στ χρνια τοJ ψυχροJ πολ-µου περ? «Fλευθερογαµ(ας» κα? «κοινοκτηµοσ,νης τν γυναικν», ποL Fπ- αλε B κοµµουνισµς. *Ωστσο
C fθικ τ3ς κοινωνικ3ς συµπεριφορEς παραµ-νει π-ραν τ3ς ιολογ(ας κα? διαµορφ;νεται
σει τν 9ντιλ@ψεων κα? τν 9ξιν τ3ς κοινων(ας. aOπως κα? τ4 γεγον4ς τ3ς φτ;χειας
κα? C 9νγκη τ3ς Fπι (ωσης FξωθοJν πρ4ς µι χαλρωση τν fθν, χωρ?ς Yµως ν 0χουν
καθοριστικ κατληξη. !Eπ? παραδε(γµατι οG cδιες συνθ3κες 9ν-χειας Fµφαν(ζονται στ?ς περισστερες χρες τοJ µουσουλµανικοJ κσµου, Fκµετλλευση τν γυναικν Yµως παρατηρε&ται Fξαιρετικ σπνια. aOπως κα? τ κοµµουνιστικ καθεσττα {χι µνο δPν Fπ- αλαν Fλευθεριτητα, 9λλ διατηρ;ντας τ4 κλ&µα τ3ς Fπανστασης, 9π4 τ4 Bπο&ο γενν@θηκαν, δPν Fπ-τρεψαν οHδεµ(α fθικ | κοινωνικ χαλρωση. Mλιστα στοιχε&α, ποL θ eδηγοJσαν σP µι τ-τοια 9λλο(ωση, 9παγορε,ονταν αHστηρς Yπως C τζ ζ κα? C ρκ µουσικ
τ3ς *Eσπερ(ας.
*H Fξ@γηση τοJ µεταψυχροπολεµικοJ αHτοJ φαινοµ-νου 0ρχεται 9π4 τν Gστορ(α: OG λα-
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T> Bργο τ6ν µαθητρι6ν Bρχεται ν’ <νατρJψcη τ$ν γενικ$ εEκAνα, πο7 Bχοµε σχηµατ)σει γι9 τ$ν µαθητι6σα νεολα)α καP ν9 µ1ς SεSαι`σcη, Fτι τ)ποτα δ+ν Bχει χαθQ. OH «Προσεγγ(σεις στ4ν Πλτωνα»
<ποτελο=ν γεγονAς, τ> MποDο δ+ν µπορεD ν’ <µφισSητηθcQ. OH µαθGτριες προσGγγισαν τ> πνε=µα καP
τPς <πAψεις το= Πλ-τωνος, <φο= µελJτησαν KµπεριστατωµJνα το7ς σηµαντικ`τερους διαλAγους το=
φιλοσAφου, τ> νAηµα καP τ$ν σηµασ)α τ6ν Mπο)ων µ1ς µεταφJρουν µJσα στ>ν τAµο, πο7 Bχοµε στ9
χJρια µας· καP yχι µAνο: OH µαθGτριες-συγγραφεDς, <κολουθ6ντας προδιαγεγραµµJνο σχJδιο, µ1ς παρJχουν συνοπτικ+ς πληροφορ)ες περP το= Πλ-τωνος καP τ6ν προσ`πων τ6ν διαλAγων· περP το= τAπου καP το= χρAνου συγγραφQς το= κ-θε Bργου· περP τ6ν συγγραφJων Fλων τ6ν Kποχ6ν –καP δ+ν
εYναι λ)γοι– πο7 <σχολGθηκαν µ+ τ9 πλατωνικ9 Bργα.
X-ριτες rστAσο Zφε)λονται καP στ>ν Π.K. MητροπJτρο, τ>ν πραγµατικ> δηµιουργ> α3το= το=
θα,µατος. Στ>ν δωδεκασJλιδο πρAλογA του Kκτυλ)γει τ>ν µ)το τ6ν σκJψε`ν του, πο7 <λλο= δ+ν σκοπε,ουν παρ9 στ$ν Kλευθερ)α καP τ$ν <ρετG. M+ τAλµη καP παρρησ)αν <πορρ)πτει τ9 λογοκρατικ9
δAγµατα το= «Iνδοευρωπαϊσµο=», το= «δοτο= <λφαSGτου», το= «πολιτισµο= τ6ν 4.000 Kτ6ν», «το=
πολιτισµο= τQς :νευ πρ-ξεως θεωρ)ας». VOµιλεD περP τQς AEγη)δος, τQς παναρχαιAτητος καP τQς
α3τοχθον)ας το= vλληνικο= Bθνους· περP τQς vλληνικQς γλ`σσας, τQς «µητJρας Fλων τ6ν qπολο)πων
γλωσσ6ν»· περP τQς οEκουµενικAτητος το= VEλληνικο= Πολιτισµο= καP τQς παγκοσµ)ου παρουσ)ας
τ6ν Kκπολιτιστ6ν VEλλGνων· περP τ6ν <ρχα)ων VEλλGνων θετικ6ν KπιστηµAνων καP το= Bργου τους·
περP τQς διαλεκτικQς το= Πλ-τωνος καP τQς λογικQς το= AριστοτJλους, rς σταθερ6ν S-σεων κ-θε
πολιτισµο=.
T> SιSλ)ο «Προσεγγ(σεις στ4ν Πλτωνα» <παρτ)ζεται <π> 350 σελ)δες καP KξεδAθη <π> τ>ν ∆Qµο
Kερατσιν)ου. Παρ9 τPς τεχνικ+ς <δυναµ)ες καP τ$ν <πουσ)α εEδικ6ν τυπογρ-φων τ> SιSλ)ο Bχει
γραφQ στ> πολυτονικ> σ,στηµα, στJλνοντας Bτσι dνα µGνυµα στο7ς καταSεSληµJνους καP συµSιSασµJνους, Fτι τ> µονοτονικ> σ,στηµα δ+ν µπορεD ν’ <ποτελJσcη πραγµατικAτητα «δι9 νAµου».
Σαρ/ντος ΠBν
ο? τ3ς 9νατολικ3ς EHρ;πης 0µειναν µακρυ 9π’ τ?ς 9ρχPς τοJ διαφωτισµοJ, ποL Fπαγγελλταν τν αHτοδιθεση τοJ 9νθρ;που κα? τν 9νπτυξη τ3ς προσωπικτητας. *O Sνθρωπος eς αHθ,παρκτη Rνττητα, ποL γ-ννησε B 2λληνικ4ς 9νθρωπισµ4ς τοJ 9ρχα(ου κσµου
κα? µεταλαµπδευσε στοLς νε;τερους χρνους B εHρωπαϊκ4ς διαφωτισµς, δPν Sγγιξε τοLς
λαοLς αHτο,ς. !Aπ4 τ4 {ψιµο µεσαιωνικ4 καθεστVς τ3ς τσαρικ3ς θεοκρατ(ας δι3λθαν στν
9πλυτη Xποταγ στ4 κµµα κα? στ4ν «κκκινο» στρατ. Kα? C Xποταγ 0γινε συνε(δηση,
τρπος σκ-ψης κα? ζω3ς. OG γυνα&κες αHτ-ς, ποL 0χουν κατακλ,σει τν παγκσµια 9γορ
τοJ πληρωµ-νου «0ρωτα», δPν 0χουν δικ τους 2αυτ, γιατ? [πλο,στατα οHδ-ποτε διδχθηκαν πς ν 0χουν. *H κτην;δης πλευρ τους τ?ς κνει ν λειτουργοJν «φυσιολογικ »
κτω 9π4 τ?ς FντολPς τοJ προσττη-προαγωγοJ. *H φιγο,ρα τοJ σκληροJ «Sρρενος» 9ποτελε& 9κρι ς τ µετουσ(ωση τ3ς προηγο,µενης δεσποτοκρατ(ας.
!Aλλ κα? C πρσφατη γνωριµ(α τους µP τν κοινων(α τ3ς 9γορEς τ( Sλλο διδσκει; T4
γυµν4 κα? προσπελσιµο γυναικε&ο κορµ? «πουλει» Yσο Bτιδ@ποτε. *H Fπι (ωση, C δξα
κι B πλουτισµ4ς µP κθε τυχοδιωκτικ4 µ-σο, µακρυ 9π’ τν 9νθρ;πινη αHταξ(α, δPν ε\ναι
Fκε&να ποL καλοJνται ν µθουν κα? ν Fφαρµσουν 9π4 τν κοινων(α τ3ς «9φθον(ας» οG
δ,σµοιρες αHτPς Xπρξεις;
Π.Λ. KουIαλ/κης

• HMAPTHMENO: Στ> τε=χος 216, στPς σελ)δες 13677 καP 13668, Fπου qπ-ρχει b bµεροµην)α «18
Mαρτ)ου» ν9 γ)νcη «18 Aπριλ)ου».

