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ΣτL γλOσσα τOν συµI>λων
Στ�ν +ωρ?ς «+ρ�νικ�» 9ρ+� κα? +ωρ?ς «+ρ�νικ4» τ-λ�ς, 9λλ  µP π�λ-

λPς Rντ�λ�γικPς 9ρ+Pς κα? π�λλ  Rντ�λ�γικ  τ-λη, π�ρε(α τ3ς 9νθρω-
π�τητ�ς C Rδ,σσεια τ3ς (9τ�µικ3ς κα? Bµαδικ3ς) ψυ+3ς τ�ν συν-δε-
σε Sλλ�τε πι4 στεν  κι Sλλ�τε πι4 +αλαρ  µP τ4ν Rµφ�λι� λ�ρ� της,
π�L τ�ν 2ν;νει µP τ4 Σ,µπαν. Ψυ+3ς πε(ρατα UVν �Hκ Wν εXρ@σ�ι�,
Yπως δPν µπ�ρε&ς, Yσ� κι Wν πρ�+ωρ@σZης, ν  ρZ3ς τ  π-ρατα τ�J Σ,-
µπαντ�ς, τ�J 9-πε(ρ�υ. !Aµφ(δρ�µα λ�ιπ4ν C ψυ+� κιν@θηκε π�ντ�-
τε πρ4ς τ  µ-σα της κα? πρ4ς τ  01ω της, γι  ν  ρZ3 τ�ν παλ(νδρ�µ�ν
[ρµ�ν(ην.

*H διαταρα+� τ3ς Fπ�+3ς µας ε\ναι 9κρι�ς 9π�τ-λεσµα τ3ς 9να-
στ�λ3ς τ3ς κιν@σεως αHτ3ς, κιν@σεως στ�ν Bπ�(α Bδ4ς Sνω κ�τω µ(α
κα? ]υτ@, κα? τ3ς Fκτρ�π3ς πρ4ς τ4 9δι-1�δ� τ3ς Sτης κα? τ3ς ^ρε-
ως, Fκτρ�π3ς τ3ς δυσαρµ�ν(ας, Yπ�υ C Rδ,σσεια δPν 0+ει �_τε Σκ,λ-
λες κα? Xαρ,δεις, �_τε Yµως κα? !Iθ�κες. T4 Rδυσσεϊκ4 στ�ι+ε&� F1α-
τµ(σθηκε, C ν-µεσις, γ-ννηµα τ3ς ^ρεως, 9δυσ;πητη Xπ�δ,εται τ4ν
ρ�λ� της κα? δραµατ�υργε& τ  δειν�.

*H στατικ� κατ�σταση, 9φ,σικη δι�λειψη τ�J ρ-�ντ�ς Σ,µπαντ�ς,
Fµφανι8�µενη µP τ?ς 9πα(σιες µ�ρφ-ς τ�J ∆�γµατ�ς, τ�J !E1�υσια-
σµ�J, τ3ς Θε�κρατ(ας, τ�J !Aλ�γ�υ, κ�+λ�8ει µ-σα στ4ν 9δι-1�δ� λ--
ητ� της. K�σµ�ν τ�νδε �Hδε?ς θε�ν Fπ�(ησεν, 9λλ  τ4ν !Oδυσσ-α
τ�ν κατ-ασαν στ4ν aAδη, Yπ�υ αHτ�σπαταλι-ται συναγελα8�µεν�ς
µP σκιPς - φαντ�σµατα. AG ψυ+α? Yµως Rσµ�νται καθ’ aAδην κα?
9κτ&νες εUσ�λλ�υν 9π4 τ�ν εcσ�δ� τ�J K-ρερ�υ, µP πηγ� τ�J φω-
τ�ς τ�υς π�L Fκπ-µπει 9π4 π�λL µακρυ�, 9π4 τ4 Πρ(ν. AHτ4 τ4 Πρ?ν
1υπνdE τ� ν�σταλγ(α τ�J M-λλ�ντ�ς, τ3ς !Iθ�κης, Fκδι;κει τ� λ@θη
κα? πλ-κει τ  ρ�δ�πεπλ� τ�υ eς fVς 2λληνικ@.

∆Pν 0+ει µ-λλ�ν C 9νθρωπ�τητα +ωρ?ς µι  9φ,πνιση αHγιν@. *H πα-
ραµ�ν� στ4ν aAδη, C κατασκευ� 2ν4ς ν-�υ Mεσα(ωνα τ�J !E1�υσια-
σµ�J, C 9φασ(α τ�J !Aλ�γ�υ, C κωµατ;δης ψυ+�τρ�π�ς κατ�σταση
τ�J !Aνατ�λισµ�J 9κ�λ�υθ�Jνται 9π4 τ4 σκ(ρτηµα τ3ς παλιντρ�π�υ
[ρµ�ν(ης. MP Σκ,λλες κα? Xαρ,δεις 9λλ  κα? µP Cλι�+αρες 2λλη-
νικPς !Iθ�κες ε\ναι γεµEτα τ  2π�µενα +ρ�νια, π�L Bδηγ�Jν στ� µ�νη
δι-1�δ�. Kα? C κατατ�µ� τ3ς 2λληνικ3ς διε1�δ�υ gδη διαγρ�φεται
Fναρµ�νια κα? Bλ�8;ντανη στ4ν πρωιν4 hλι� τ�J Λ�γ�υ.

∆.I.Λ.



�Aγαπητ+ κ,ριε Λ-µπρ!υ,
Σ1ς ε34αριστ6 π!λ,, π!7 δηµ!σιε,σατε τ9 :ρθρα π!7 <φ!ρ!=ν στ> γλωσσ!-

λ!γικA µ!υ Bργ!. M+ 4αρ!π!ιεD Eδια)τερα τ> γεγ!ν>ς Fτι σGµερα !H IEλληνες
<ναγν6στες καταν!!=ν πληρJστερα τ9 π!λιτιστικ9 Kπιτε,γµατα τ6ν KνδALων
πρ!γAνων τ!υς, τ9 Mπ!Dα KπηρJασαν τ!7ς πρ!γενJστερ!υς τ6ν NIνκα <ρ4α)!υς
π!λιτισµ!7ς τ!= Περ!= καP τQς B!λιS)ας καθTς καP α3τ>ν  τQς NGσ!υ τ!= Π--
σ4α.

VH N-νσυ Mπ)σκα µ!= πρAτεινε ν9 σ1ς <π!στε)λω τ> νJ! µ!υ SιSλ)!, τ> Mπ!D!
καP σ1ς Kσωκλε)ω µ+ τ$ν παρ!=σα Kπιστ!λG. Θ9 4αιρAµ!υν EδιαιτJρως, K9ν  τ>
σ4!λι-Xατε στ> περι!δικA σας.

T> νJ! µ!υ γερµανAγλωσσ! SιSλ)! εYναι κατ9 π!λ7 διευρυµJν! σ+ σ4Jση µ+ τ>
πρ6τ! µ!υ <γγλAγλωσσ! SιSλ)! τ!= 1987. Π!λλ+ς νJες πληρ!φ!ρ)ες B4!υν Bλθει
στ> φ6ς, συµπεριλαµSαν!µJνων καP στ!ι4ε)ων π!7 <φ!ρ!=ν σ+ µ!ν-δες µετρG-
σεως καP µ!υσικ+ς Zκτ-Sες. NE4ω Kπ)σης συµπεριλ-Sει κεφ-λαια σ4ετικ9 µ+ τ$ν
Bνδυση, τ$ν ναυπηγ)α καP πιθαν+ς ναυσιπλ!ϊκ+ς Mδ!,ς.

E34αριστ6 καP π-λι γι9 τ$ν δηµ!σι!π!)ηση τ!= Bργ!υ µ!υ, π!7 π-ντ!τε τ> θε-

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

KO καθηγητLς τWς XαϊδελI6ργης N. Σ. Γι>[εφσ"ν
µιλd γιB τHς eρευν6ς τ"υ στ'ν Efρηνικ' 4Ωκεαν'

∆ι/λ"γ"ς γιB τLν fατρικL τOν 4Aσκληπιε*ων
1. KH aπ"ψη τWς κατεστηµ6νης fατρικWς «φιλ"σ"φ*ας»

!AγαπητP κ. Λ�µπρ�υ,
!Aναγν;σας τ4 Sρθρ� µP τ(τλ� «T  !Aσκληπιε&α» τ�J Xπ’ 9ριθ. 216 τε,+�υς τ�J ∆ε-

κεµρ(�υ 1999 0+ω ν  παρατηρ@σω τ  9κ�λ�υθα:
α) T4 δηµ�σ(ευµα ε\ναι 9ντιεπιστηµ�νικ4 κα? καταλ@γει σP αHθα(ρετα συµπερ�-

σµατα.
) *H σ,γ+ρ�νη Uατρικ� ε\ναι 2λλην�γεν�ς κα? τ4 �θρ� τ3ς µεθ�δ�λ�γ(ας της 9λλ 

κα? τ3ς δε�ντ�λ�γ(ας της 9π�τελε& C διδασκαλ(α τ�J *Iππ�κρ�τ�υς. !Aκ�µη κα? C σ,γ-
+ρ�νη Bρ�λ�γ(α ε\ναι στ�ν 2λληνικ� γλ�σσα, δι�τι κ�θε Uατρικ� nνν�ια ταυτ(8εται
9π�λυτα µP τ4ν τρ�π� π�L 9π�δ(δεται στ�ν γλ�σσα τ�J !Aσκληπι�J κα? τ�J *Iππ�-
κρ�τ�υς.

γ) !Eπειδ� στ4 δηµ�σιευθPν κε(µεν� γ(ν�νται 9ναφ�ρPς «περ? fθικ3ς», θ  πρ-πει ν 
τ�νισθZ3 τ4 γεγ�ν4ς Yτι C τρ-+�υσα fθικ� κα? δε�ντ�λ�γ(α τ3ς Uατρικ3ς παγκ�σµ(ως
στηρ(8�νται στ4ν περ(φηµ� aOρκ� τ�J !Iππ�κρ�τ�υς. T4 «hφελ6ειν, µL Iλ/πτειν» 9π�-

▲



Φ)λ!ι κ,ρι!ι τ!= «∆αυλ!=»,
NE4ω τ$ν τιµ$ν ν9 εYµαι συνδρ!µητGς σας

<π> Kτ6ν καP ν9 συµφων6 µ+ τPς <πAψεις σας
γι9 τ> <ρ4αD! VEλληνικ> Πνε=µα. 

NIσως M δικAς µας <ρ4ιεπ)σκ!π!ς, M τωρι-
νAς, ν9 εYναι καλ,τερ!ς <π> τ!7ς πρ!ηγ!,-
µεν!υς <λλ9 _σως µAν! στ9 λAγια. Kι α3τ>
KπιSεSαι`θηκε µ+ τ!7ς σεισµ!7ς τ!= Σε-
πτεµSρ)!υ, διAτι, Kνa6 b �Eκκλησ)α θ9 µπ!-
ρ!=σε L!δε,!ντας λ)γα <π> τ$ν τερ-στια
περι!υσ)α της ν9 <νακ!υφ)σcη τ!7ς σεισµ!-
παθεDς, 4αρ)X!ντ-ς τ!υς dνα !EκAπεδ! στ>ν
καθJνα <π> τPς τερ-στιες Kκτ-σεις τQς

�AττικQς, π!7 M �Oργανισµ>ς ∆ια4ειρ)σεως
τQς �EκκλησιαστικQς Περι!υσ)ας (O∆EΠ)
B4ει fς Eδι!κτησ)α τ!υ, γι9 ν9 4τ)σ!υν dνα
σπ)τι, περιωρ)στηκε ν9 εEσφJρcη κ-τι <π> τ9
LJνα, α3τ9 π!7 εEσJπραLε <π> τ!7ς δ)σκ!υς
καP τPς θαυµατ!υργικ+ς εEκAνες π!7 περιJ-
φερε «ΓIA TOYΣ ΣEIΣMOΠΛHKTOYΣ».

�Eν π-σcη περιπτ`σει σ1ς περν-ω dνα
«φ-L» µ+ µ)α Kπιστ!λG µ!υ, π!7 hδη Bστει-
λα στ>ν µητρ!π!λ)τη N. Σµ,ρνης καθTς καP
στ>ν <ρ4ιεπ)σκ!π!, 4ωρPς ν9 λ-Sω <π--
ντηση, κα), iν ν!µ)Xετε, δηµ!σιε,στε τη στ$
στGλη τ6ν <ναγνωστ6ν.

τελε& τ�ν �ση τ3ς Uατρικ3ς πρακτικ3ς παγκ�σµ(ως. !Aλλ  τ4 γεγ�ν4ς Yτι Fπ? +ιλιετ(ες
Yλ�ι �G Uατρ�? π�L διδ�σκ�νται τ�ν *Iππ�κρατικ� Uατρικ� Rµν,�υν εUς τ4ν !Aπ�λλωνα
πρ-πει ν  9π�τρ-πZη 9π4 τ?ς παραδ�1�λ�γ(ες τ�J δηµ�σιευθ-ντ�ς κειµ-ν�υ κα? ν  πρ�-
τρ-πZη εUς τ4ν σεασµ4 τ3ς Uατρικ3ς κα? τ�ν θεραπ�ντων της.

δ) Στ4 σ+�λια8�µεν� κε(µεν� 9ναφ-ρεται, Yτι σ+εδ4ν τ  π�ντα 9γν��Jνται σ@µερα
eς πρ4ς τ4ν τρ�π� 9σκ@σεως τ3ς Uατρικ3ς στ  !Aσκληπιε&α. Παρ  ταJτα Xπ�ρ+�υν τ 
«aAπαντα» τ�J *Iππ�κρ�τ�υς, στ  Bπ�&α δ,ναται ν  9νατρ-1Zη πEς Fνδιαφερ�µεν�ς
κα? ν  9ντλ@σZη +ρ@σιµες πληρ�φ�ρ(ες.

ε) T4 9ναφερ�µεν� Yτι Xπ�ρ+ει µ�ν�ν τε+ν�λ�γικ� πρ��δ�ς κα? δ� τ3ς +ειρ�υργικ3ς
ε\ναι 9νακρι-ς. *Yπ�ρ+�υν σ�αρPς πρ��δ�ι κα? F1ελ(1εις σP Yλ�υς τ�Lς τ�µε&ς τ3ς Uα-
τρικ3ς, τ�Lς Bπ�(�υς B συγγραφεLς τ�J Sρθρ�υ 9γν�ε&.

στ) OG Fπικρ(σεις κατ  τ�ν συγ+ρ�νων θεραπευτικ�ν µεθ�δων δυστυ+�ς λ�πτ�υν
τ4 κ�ιν�. Σκεφθ3τε nνα π�σ+�ντα 9π4 φυµατ(ωση ν  µ�ν δ-+εται ν  λ�Zη τ�ν θερα-
πε(α, δι�τι τ  +�ρηγ�,µενα φ�ρµακα ε\ναι +ηµει�θεραπευτικ�. Συν-πεια αHτ�J θ 
ε\ναι B θ�νατ�ς τ�J 9σθεν�Jς. Πρ-πει λ�ιπ4ν ν  FπισηµανθZ3 B κ(νδυν�ς π�L δηµι-
�υργε&ται σP π�σ+�ντες 9π4 σ�αρ  ν�σ@µατα.

▲
∆ΑΥΛlΣ/218, ΦεSρ!υ-ρι!ς 200013794

KO µητρ"π"λ*της N. ΣµRρνης Qπ"υσι/[ει Qπ' Tπ6τει" καταστρ"φWς τWς ΣµRρνης

«Πρ4ς τ�ν AHτ�J Σεασµι�τητα τ4ν Mητρ�π�λ(τη N-ας Σµ,ρνης.
Σεασµι�τατε, MP Yλ� τ4ν σεασµ4 π�L τρ-φω πρ4ς τ4 91(ωµ� σας, Fπιτρ-ψτε µ�υ

Σηµε(ωση «∆αυλ�J»: Bλ-πετε «∆αυλ�ν», τε,+η 169 κα? 170: «OG κ�τ�ικ�ι τ�ν νησι�ν τ�J EUρη-
νικ�J µιλ�Jν 9ρ+α&α 2λληνικ�»· κα? τεJ+�ς 214: «*O καθηγητ�ς Γι�8εφσ�ν µιλE γι  τ�ν 9ρ+αι�ελ-
ληνικ@ γλ�σσα τ�ν Uθαγεν�ν τ�J EUρηνικ�J» (συν-ντευ1@ τ�υ πρ4ς τ4ν «∆αυλ�»).

ωρ!=σα µ)α µικρ$ συµS!λ$ στ>ν <Lι!θα,µαστ! VEλληνικ> Π!λιτισµA, τ>ν Mπ!D!
KσεDς καP KγT <γαπ1µε Kκ SαθJων.

M+ Kγκ-ρδι!υς 4αιρετισµ!7ς
∆ρ. Nors S. Josephson

N`υσταντ, Γερµαν)α
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8) Στ4 τ-λ�ς πρ�τε(νεται C «καταφυγ�» στ?ς λεγ�µενες «FναλλακτικPς» µ�ρφPς τ3ς
Uατρικ3ς. ∆υστυ+�ς αHτPς �Hδεµ(α σ+-σιν 0+�υν µP τ�ν 2λληνικ� σκ-ψη κα? φιλ�σ�φ(α.

η) «...µ-+ρις Xπ�δηµ�των, t υρσ�δ-ψα!».

MP Fκτ(µηση
Kωνσταντ!ν"ς 4Aλ. Xατ[ησταRρ"υ

Πνευµ�ν�λ�γ�ς, !Aναπληρωτ�ς Kαθηγητ�ς !Eθνικ�J 

κα? Kαπ�διστριακ�J Πανεπιστηµ(�υ !Aθην�ν

2. KH Qπ/ντηση τ"C κ. K. Kαρµιρ/ντ["υ

K,ριε Λ�µπρ�υ,
Mετ  9π4 κ�θε δηµ�σ(ευση Sρθρ�υ µ�υ περιµ-νω τ�ν παρ-µαση τ�ν 9ναγνωστ�ν

εcτε πρ�σθετ�ντων στ�ι+ε&α εcτε 9ναιρ�,ντων µP στ�ι+ε&α τ?ς θ-σεις µ�υ. ∆ια�8�ντας
τ�ν Fπιστ�λ� τ�J καθηγητ3 K. Xατ8ηστα,ρ�υ γι  τ  !Aσκληπιε&α («∆αυλ�ς», τ. 216)
δPν ρ3κα τ(π�τε 9π’ αHτ�. !Aντ’ αHτ�J [πλE eς «9ντιεπιστηµ�νικ4» τ4 πετE στ4ν κ�-
λαθ�. .Iσως τ4 δι�ασε Fπιτρ�+�δην, γιατ? πρ�τε(νει τ�ν iλλην"γ6νεια τ3ς σ,γ+ρ�νης

▲

ν  σEς 9πευθ,νω τ�ν κ�τωθι Fπιστ�λ@: XθPς ∆ευτ-ρα 20 Σεπτεµρ(�υ 1999, eς
καλ�ς γνωρ(8ετε δεδ�µ-ν�υ Yτι πρ�σκληθ@κατε 9π4 τ�ν «*Eστ(α N-ας Σµ,ρνης»,
τ3ς Bπ�(ας 0+ω τ�ν τιµ� ν  ε\µαι µ-λ�ς, 2ωρτ�8αµε τ  77 +ρ�νια 9π4 τ�ν Mικρα-
σιατικ� καταστρ�φ@. !Eπ(σης γνωρ(8ετε π�λL καλ�ς, Yτι στ�ν 2�ρτ� ε\+ε πρ�-
σκληθ3 κα? B 9ρ+ιεπ(σκ�π�ς !Aθην�ν κα? π�σης *Eλλ�δ�ς κ. Xριστ�δ�υλ�ς. Mετ 
δυσαρ-στ�υ Fκπλ@1εως, hτις µετελ@θη σP Rργ@, διαπιστ;σαµε Yτι C Mητρ�π�λη
N-ας Σµ,ρνης AΠOYΣIAZE EΠI∆EIKTIKΩΣ.

Kα? F ν µPν 9π�υσι�8ατε Fσε&ς πρ�σωπικ�ς, θ  µπ�ρ�Jσε ν  9π�δ�θZ3 C 9π�υσ(α σP
9νωτ-ρα (α, 9σθ-νεια κ.λπ. T4 γεγ�ν4ς Yµως Yτι δPν Fπιτρ-ψατε ν  παραστZ3 �_τε κ ν
nνας [πλ4ς Gερε,ς, γι  ν  σEς Fκπρ�σωπ@σZη κα? ν  σEς δικαι�λ�γ@σZη, µEς Sγει 9(α-
στα στ4 συµπ-ρασµα Yτι Fνεργ@σατε σκ�π(µως: [...] MP τ�ν παρ�λειψ@ σας αHτ� Yµως
θ-σατε σP δυσ+ερ-στατη θ-ση τ�ν *Eστ(α N-ας Σµ,ρνης, π�L σEς πρ�σκ�λεσε.
T4 ν  µ�ν σEς 9γγ(8Zη τ4 Bλ�κα,τωµα τ�J 1922 – γιατ? 0τσι 9π�δε(1ατε – ε\ναι δι-
κ@ σας Fπιλ�γ@. T4 ν  πρ�σ�λλετε Yµως τ�ν κεφαλ� τ3ς !Eκκλησ(ας µας, 0στω κα?
Wν διαφων3τε µP τ?ς µεθ�δ�υς της, αHτ4 τ4 δικα(ωµα δPν σEς τ4 παρα+ωρ�Jµε[...].

4AντUνι"ς Λαγ"υδ/κης
Bι�µ@+αν�ς - πλ�ι�κτ@της - εUσαγωγPας

!Aκτ� Mια�,λη, ΠειραιEς».

K,ριε διευθυντ-,
Στ> :ρθρ! τ!υ «*O Xριστ4ς γενν@θηκε τ4

6 π.X.» M κ. K!υτρ!υSJλης δJ4εται τ$ν
nπαρLι Bτ!υς MH∆EN µεταL7 τ6ν Kτ6ν 1 π.X.

καP 1 µ.X. �EL Fσων Fµως γνωρ)Xω, τ> Bτ!ς 1
µ.X. διαδJ4εται τ> 1 π.X. 4ωρPς Bτ!ς MH∆EN

KνδιαµJσως. A3τ> Zφε)λεται πιθαν6ς στ> Fτι
κατ9 τ>ν 6! p 8! αE6να π!7 Kθεσπ)σθη τ> Kν

KH Mρ"ν"λ>γηση τ"C millennium καH \... συντ6λεια τ"C K>σµ"υ



Uατρικ3ς, σ ν τ�+α Fµε&ς ν  9π�δεικν,�υµε Yτι B !Aσκληπι4ς κα? B !Aπ�λλων zσαν
9λλ�δαπ�(!

Στ4 κεφ. «!Hθικ�» τ4 Sρθρ� 9ναφ-ρεται σαφ-στατα στ?ς 9ρ+Pς τ3ς 2λληνικ3ς fθικ3ς
κα? {+ι στ4 ethics (π.+. medical ethics), δε"ντ"λ"γ*α π�L 9ντελ@φθZη B Fπιστ�λ�γρ�φ�ς.
MEς µπλ-1ανε �G !Aγγλ�σ�1�νες.

T4 θ-µα τ�J Sρθρ�υ ε\ναι τ  !Aσκληπιε&α (Gδρ,θηκαν 9π4 τ4ν !Aσκληπι4 περ? τ4 1400
π.X. | 3.100, µετ  τ�ν !Aργ�ναυτικ� Fκστρατε(α) κα? {+ι B *Iππ�κρ�της (zταν µεταγε-
ν-στερ�ς: 4�ς αU.). Παρεµπιπτ�ντως τ  «Περ? +υµ�ν» ε\ναι C ασικ� 9ρ+� τ�J *Iππ�-
κρ�τη («Περ? τ-+νης», «Περ? 9ερ(ων» κα? EUσαγωγ�, Fκδ. Π�πυρ�ς), π�L πρ�ϋπ3ρ+ε
εα(ως τ�,τ�υ (Στρατ3ς, «∆», τ. 210).

*H «Fλ�σσων +ειρ�υργικ�» (στ4 Sρθρ�: σ. 13633) 9παιτε& Xψηλ�τατη τε+νικ� κα?
9κρι-στατα Fργαλε&α, π�L 9νακ�λυψε C 9ρ+αι�λ�γικ� σκαπ�νη. Γενικ  τ4ν Fπιστ�-
λ�γρ�φ� δPν τ4ν Fνδιαφ-ρει, Wν κα? π�ς 9σκε&τ� C ψυ+�σωµατικ� Uατρικ� στ  A. AHτ4
π�L τ4ν Fν;+λησε ε\ναι C Xπ�τιθ-µενη «διαφ@µιση» 9π4 µ-να τ3ς Fναλλακτικ3ς Uα-
τρικ3ς κα? τ3ς κριτικ3ς Fπ? τ3ς φαρµακ�λαγνε(ας. T  δ,� θ-µατα ε\ναι 9νε1�ντλητα
παρ  τ�Lς +ιλι�δες τ�µ�υς π�L 0+�υν γραφ3. *Aπλ�ς Fπισηµα(ν�υµε τ�ν στατιστικ 

▲
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KH Tπ*θεση τ"C 4Aφρ"εIραϊσµ"C κατB τ"C KEλληνισµ"C

K,ριε διευθυντ-,
Mεσ!=ντ!ς τ!= 20!= αE6ν!ς KLαπελ,θη

«πυρηνικ>ς π,ραυλ!ς» κατ9 τ!= VEλληνι-
σµ!=, συγκεκριµJνως κατ9 τ!= �Aρ4αι!-
Eλληνικ!= Π!λιτισµ!=, κυρ)ας πηγQς τ!=
<ν9 τ$ν ΓQν συγ4ρAν!υ, µ+ BµSληµα Fτι:
«OH �Aρ4αD!ι IEλληνες Kδηµι!,ργησαν τ>ν
π!λιτισµ>ν των <ντιγρ-φ!ντες τ>ν AEγυ-

πτιακ>ν τ!ι!=τ!ν».
�EπP π!λλ9 Bτη (qπ+ρ τ>ν αE6να) αH Bρευ-

ναι τ6ν αEγυπτι!λAγων qπQρLαν :καρπ!ι
rς πρ>ς α3τA. Π!ι-ν αEγυπτιακ$ν <ν,-
παρκτ!ν σ!φ)αν Bκλεψαν τAτε !H IEλληνες;
�Iσ4υρ)X!νται !H <φρ!κεντρισταP (Zπαδ!P
τ!= TXα)ηµς καP τQς θεωρ)ας Fτι M σ,γ4ρ!-
ν!ς π!λιτισµ>ς πηγ-Xει <π> τ$ν �Aφρικ$ν)

Eσ47ι bµερ!λ!γιακ> σ,στηµα π.X./µ.X., δ+ν
Kθεωρ!=σαν τ> µηδ+ν <ριθµ> κι !tτε διJθε-
ταν :λλωστε ψηφ)! «µηδ+ν» τAσ!ν !H uω-
µαϊκ!P Fσ!ν καP !H vλληνικ!P <ριθµ!), π!7
wσαν τAτε Kν 4ρGσει. VH µετ9 Xριστ>ν <ρ)θ-
µησις <ρ4)Xει τ$ν 1η �Iαν!υαρ)!υ τ!= Bτ!υς
1 µ.X., b Mπ!)α wτ! κατ9 τ!7ς θεσπ)σαντας
τ> σ,στηµα π.X./µ.X. b bµJρα τQς περιτ!µQς
τ!= �Iησ!=. ∆εδ!µJν!υ δ+ Fτι δ+ν πρ!ηγεDται
Bτ!ς MH∆EN συν-γεται Fτι M �Iησ!=ς Kγεν-
νGθη κατ’ α3τ!7ς τ$ν 25η ∆εκεµSρ)!υ τ!= 1
π.X. OH bµερ!µην)ες rστAσ! α3τ+ς εYναι
:κρως <µφισSητGσιµες, Fπως τ> <π!δει-
κν,ει καP M <ρθρ!γρ-φ!ς σας, καP θ9 πρJπει
συνεπ6ς ν9 θεωρ!=νται συµSατικ+ς καP y4ι
Hστ!ρικJς.

VH <π!υσ)α Bτ!υς MH∆EN πρ!καλεD σ+
π!λλ!7ς σ,γ4υσιν rς πρ>ς τ$ν BναρLιν τ6ν
αE`νων καP τ6ν 4ιλιετι6ν. Πρ> Zλ)γων
bµερ6ν vωρτ-σθη b BναρLις τQς τρ)της
µετ9 Xριστ>ν 4ιλιετ)ας, Kνa6 δι’ Fσ!υς B4!υν
τ$ yρεLι ν9 4ρησιµ!π!ιGσ!υν στ!ι4ει`δεις
µαθηµατικ+ς γν`σεις α3τ$ θ9 <ρ4)σcη τ$ν 1-
1-2001. T> θJµα rστAσ! α3τ> δ+ν B4ει µAν!ν
θεωρητικ$ – µαθηµατικ$ – σηµασ)α. ΠJ-
ραν τ6ν τεραστ)ων Kµπ!ρικ6ν κερδ6ν Kκ
τ6ν v!ρτ6ν qπ-ρ4!υν καP π!λλ!P π!7 <γω-
νι!=ν, πAτε θ9 KπJλθcη b KL <π!καλ,ψεως
<ναµενAµενη συντJλεια τ!= κAσµ!υ!..

Mετ9 τιµQς
∆ηµ"σθ6νης 4Iωανν*δης

NJα M-κρη
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9π�δεδειγµ-νη π"λυφαρµακ*α τ�J aEλληνα (1�ς στ�ν EHρ;πη) κα? τ�ν 9π�δ�+� τ3ς
Fναλλακτικ3ς Uατρικ3ς στ  σ�αρ  πανεπιστ@µια (γι  τ4 !Eθνικ4 κα? Kαπ�διστριακ4
Πανεπιστ@µι� !Aθην�ν δP γνωρ(8ω σ+ετικ�). �Aς µ�ν 1ε+νEµε Yτι C Ψυ+αν�λυση, π�,,
Yπως 9π�δεικν,εται, ε\ναι 9ρ+αι�ελληνικ� θεωρ(α κα? µ-θ�δ�ς, θεωρ@θηκε 9π4 τ�Lς
νευρ�ψυ+(ατρ�υς τ3ς Fπ�+3ς τ3ς Fπανεµφ�νισ@ς της (1880-1900) eς «Fναλλακτικ�» =
κ�µπ�γιαννιτισµ�ς.

Kα? τ;ρα τ4 κερασ�κι τ3ς Fπιστ�λ3ς: «...µ6Mρις jπ"δηµ/των, k Iυρσ"δ6ψα»! AHτ4
Fπιτ�σσει B !E1�υσιασµ�ς. *O καθε?ς ν  κρατdE τ4 καλαθ�κι τ�υ, ν  γ�8Zη 9π4 µ-σα τ4
κ�υτ�κι µP τ?ς γν;σεις – κα? «φ�ε κα? σκ�σε». .Eτσι B λ�Jστρ�ς ν  κ�ιτ�8Zη τ4 κασσε-
λ�κι τ�υ, B δ�σκαλ�ς τ4 δασκαλ(κι τ�υ. .O+ι! Θ  θαυµ�8�υµε τ4ν *Eλληνικ4 Π�λιτι-
σµ�, π�L πρ�-τρεπε τ4 υρσ�δ-ψη ν  γ(νZη κα? πρ,τανις τ3ς π�λεως, π�L καµ�ρωνε στ�ν
!Aγ�ρ  τ4ν λιθ�1�� Σωκρ�τη. Kα? Xπ�ρ+ει Fλπ(δα γι  τ�ν 9νθρωπ�τητα, Yσ� ^π�ρ-
+�υν nνας 0µπ�ρ�ς Σλ3µαν µP τ?ς Mυκ3νες τ�υ | B 9ρ+ιτ-κτων B-ντρις µP τ� Γραµµικ�
Γραφ� B κα? Uατρ�φιλ�σ�φ�ι.

Kων. Kαρµιρ/ντ["ς
!Aρ+ιτ-κτων

Fτι !H IEλληνες <ντJγραψαν καP τ9ς θρη-
σκευτικ9ς λειτ!υργ)ας τ6ν AEγυπτ)ων, αH
Mπ!Dαι, καP α3τα), δ+ν Mµ!ι-X!υν µ+ τ9ς
vλληνικ-ς, κατ9 ρωµαϊκ9ς καταγραφ-ς.

AH πρ!σπ-θειαι τ6ν <φρ!κεντριστ6ν
πρ!Jκυψαν – rς λJγ!υν !H σ4ετικ!P µελε-
τηταP τ!= φαιν!µJν!υ – <π> <ντ)δρασιν
τ6ν εEς HΠA <π!γAνων τ6ν µα,ρων τQς
�AφρικQς, !H Mπ!D!ι BXων qπ> Kσ4-την πε-
ριφρAνησιν <π> τ!7ς λευκ!,ς, |στε ν9 πα-
ρ!υσι-σ!υν περιφανQ π!λιτιστικ$ν πρ!-
γ!νικGν των Hστ!ρ)αν µ+ λαµπρ>ν π!λιτι-
σµAν, πηγ$ν τ!= συγ4ρAν!υ. IOταν Kδηµι-
!υργGθη τ-Lις Kκλεκτ6ν �Aµερικαν!αφρι-
καν6ν KπιστηµAνων (KL α3τ6ν πρ!Qλθε καP
M <ρ4ιστρ-τηγ!ς τ!= π!λJµ!υ τ!= KAλπ!υ
τ> 1991), <νελGφθη qπ’ α3τQς b µεγ-λη π!-
λιτιστικ$ <ντεπ)θεσις, τεραστ)ας MλκQς,
καθ’ Fσ!ν θ9 κατερρ)πτετ!, καP δ$ κατ9
KLευτελιστικ>ν τρAπ!ν (κλ!πG), b πρωτ!-
π!ρ)α τ6ν λευκ6ν εEς τ> µJγιστ!ν δηµι-
!,ργηµα τQς <νθρωπAτητ!ς, τ>ν π!λιτι-
σµAν της, µ+ πηγGν τ!υ τ$ν VEλλ-δα. ΣG-
µερ!ν (τJλη τ!= 20!= αE6ν!ς) !H <φρ!κε-
ντρισταP B4!υν πληθυνθQ. T9 SιSλ)α των
διδ-σκ!νται εEς τ9 <µερικανικ9 πανεπι-
στGµια. Φα)νεται, Fτι α3τ!P qπ!κιν!=νται

καP <π> τ> παντα4!= παρ>ν κατ9 τ!=
VEλληνισµ!= vSραϊκ>ν «λAµπυ». �AναφJ-
ρ!υν !H µα=ρ!ι, Fτι τAτε qπQρ4ε παρ!ικ)α
VESρα)ων εEς τ$ν NAτι!ν �AφρικGν, λ)αν φι-
λ!σ!φηµJνη, Fτι !H «πρAγ!ν!ι» τ6ν VESρα)-
ων Φ!)νικες (iν καP !H πρ6τ!ι κατ9 τ> Tαλ-
µ!7δ wσαν κατ9 αE6νας πρ!γενJστερ!ι τ6ν
δευτJρων) Bδωσαν πλεDστα φ6τα εEς τ!7ς
IEλληνας, Fπως καP M MωυσQς «Kδ)δαLε»
τ!7ς νAµ!υς τ!υ εEς τ>ν Πλ-τωνα, iν καP M
τελευταD!ς δ+ν wτ! σ,γ4ρ!ν!ς τ!= πρ`τ!υ.
∆ιατ) α3τ!P δ+ν <νJπτυLαν τ>ν µJγαν π!-
λιτισµ>ν τ6ν VEλλGνων; �Aρ4αD!ι IEλληνες
συγγραφεDς (VHρAδ!τ!ς, ∆ιAδωρ!ς M Σικε-
λι`της, ∆ι!γJνης M ΛαJρτι!ς, �I-µSλι4!ς)
<ναφJρ!υν  ταL)δια VEλλGνων εEς τ$ν A_γυ-
πτ!ν. �Aλλ9 τ9 ταL)δια KγJν!ντ! δι9 π!ικ)-
λ!υς λAγ!υς, Eδ)ως !Eκ!ν!µικ!,ς.  �EγJνε-
τ! καP καταγραφ$ Kντυπ`σεων, KL !} καP
τ> «π�λλ�ν 9νθρ;πων cδεν Sστεα κα? ν��ν
0γνω». TαL)δια KγJν!ντ! καP εEς τ$ν N∆κ$ν
�Aσ)αν, µJ4ρις �Iνδι6ν. VΩς γνωστAν, !H 3
<ρ4αιAτερ!ι π!λιτισµ!P wσαν εEς τ$ν A_γυ-
πτ!ν (κατ9 τ>ν VEκαταD!ν «δ6ρ!ν τ!= Nε)-
λ!υ»), εEς τ$ν Mεσ!π!ταµ)αν (δ6ρ!ν τ!=
T)γρητ!ς καP τ!= E3φρ-τη) καP εEς τ>
AEγαD!ν (δ6ρ!ν τQς θαλ-σσης τ!υ) µετ9
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Γιατ* m Xριστιανισµ'ς δEν κατ5ργησε τLν KEλληνικL ΓλOσσα

�Aγαπητ+ κ. Λ-µπρ!υ,
MJ αEτ)αν Kπιστ!λ$ <ναγν`στ!υ τ!= πε-

ρι!δικ!= σας (τε=4!ς 209, «�AπAψεις γι9 τ>
θJµα VEλληνισµ>ς - Xριστιανισµ>ς») θ9
hθελα ν9 παρατηρGσω τ9 vLQς, εEδικ9 στ$ν
<ναφ!ρ9 Fτι, iν σGµερα µιλ1µε VEλληνικ-,
τ> 4ρωστ1µε στ>ν XριστιανισµA, διAτι θε-
σµ!θJτησε τ$ν VEλληνικ$ Γλ6σσα. Θ9 <να-
φερθ6 στ> SιSλ)! τ!= Γι-ννη Σκαρ)µπα
«T> 1821 καP b �AλGθεια» (τAµ!ς A´, σελ)-
δα 25), Fπ!υ <ναφJρ!νται τ9 vLQς:

«T4 δP γεγ�ν4ς Yτι C *Eλληνικ� µιλι�ταν
9π4 δεκ�δες λα�Lς δPν π�ει ν  πZ3 Yτι �G
λα�? αHτ�? zσαν 2λληνικ�(. ∆ε(+νει µ�ν�,
Yτι C Λατινικ� δPν zταν S1ια ν  τ�ν 9ντα-
γωνιστZ3 σP πλ�Jτ�, σP συνε(δηση κα? σP
πνεJµα.... *H Bυ8αντιν� AHτ�κρατ�ρ(α δPν
ε\+ε τ(π�τα τ4 περισσ�τερ� 2λληνικ4 9π4
Yσ� B Pωµαϊκ4ς Π�λιτισµ�ς, αHτ4ς τ4 ε\+ε
eς πνεJµα. Kα? στ�θηκε (C Bυ8αντιν�
AHτ�κρατ�ρ(α) ρωµαϊκ4 κρ�τ�ς (N-α P;-
µη) µ-+ρι τ-λ�υς της, µP µ�ν� τ� λαλι� της
2λληνικ� κα? τ�Jτ� µ�ν�ν TS Qν/γκης (Xπ�-

γρ�µµιση δικ@ µ�υ) [...] C 2λληνικ� γλ�σσα
τ�τε µιλι�,τανε καθ�λη τ�ν F1�πλωση τ�J
+;ρ�υ... Xωρ?ς αHτ�ν zταν 9δ,νατη C µε-
τα1L τ�ν λα�ν 9λληλ�συνενν�ηση... MPς
σ’ αHτ4ν τ4ν 2λλην�γλωσσ� ]κεαν4 zταν
9δ,νατ� ν  Fπιι;σZη τ4 Bυ8�ντι�, Wν δPν
0κανε τ�ν *Eλληνικ� κι αHτ4 λαλι� τ�υ... *H
δ-, µετ  τ�ν �λωση, 9π�µε(νασα Bυ8αντιν�
9ριστ�κρατ(α, Fκτ4ς 9π4 τ� γλ�σσα, δPν
ε\+ε τ(π�τα τ4 2λληνικ4 Xπ4 τ�ν Fθνικιστικ�
τ�υλ�+ιστ�ν 0νν�ια. K�κιστη Xπ�θεση στ�-
θηκε γι  τ�ν 2λληνικ� Gστ�ρ(α C φαναρι;-
τικη περ(πτωση.»

VO Xριστιανισµ>ς µJ4ρι καP τ> 1829, MπA-
τε Bγινε b <νεLαρτητ!π!)ησις τQς �Eκκλη-
σ)ας τQς Kλε,θερης τAτε VEλλ-δ!ς, δ+ν Bκα-
νε τ)π!τα πρ>ς yφελ!ς τQς vλληνικAτητας.
OH διωγµ!), !H σφαγJς, !H Kµπρησµ!P <ρ4α)-
ων να6ν, !H καταστρ!φ+ς <γαλµ-των, !H
Kµπρησµ!P SιSλι!θηκ6ν, !nτως |στε ν9
σSGσcη α3τ$ b :σSεστη φλAγα τ!= <ρ4α)!υ
VEλληνικ!= Π!λιτισµ!=, δ+ν Bπαυσαν π!τJ.
KαP M διωγµ>ς <π> τ>ν Xριστιανισµ> τAτε

Σηµε*ωση «∆»:
1. *H γ-ννηση τ�J δ�γµατ�ς «!E1 !Aνατ�λ�ν τ4 φ�ς» µP δι�φ�ρα πρ�σωπα ταυτ(-
8εται +ρ�νικ  µP τ�ν Fµφ�νιση τ�J Xριστιανισµ�J κα? δPν 0γινε «µεσ"Cντ"ς τ"C 20"C
αfOν"ς», Yπως φαντ�8εται B στρατηγ4ς T�γαρης. *Aπλ�ς B *Eλληνισµ4ς δPν τ4 συ-
νειδητ�π�ι�Jσε, γιατ? φ�ρ�ντας τ?ς παρωπ(δες τ�J *Eλλην�+ριστιανισµ�J «δPν
ε\+ε µ�τια ν  τ4 δZ3».
2. *O «∆» «παλε,ει» τ  θ-µατα Φ�ινικισµ�ς, !Aφρ�κεντρισµ�ς, !Aνατ�λισµ4ς κ.λπ.
(9λλ  κα? π�λλ  Sλλα παρεµφερ3, Yπως B !Iνδ�ευρωπαϊσµ�ς κ.λπ.) µP πληθ;ρα
Fρευν�ν, µελετ�ν, ρεπ�ρτ 8 κ.λπ. 9π4 τ�τε π�L πρωτ�κυκλ�φ�ρησε Fδ� κα? 19
+ρ�νια. .Aρα τ4 «OY∆EIΣ Fκ τ�ν *Eλλ@νων (Fδ� κα? 9π�δ@µων) συνεκιν@θη» τ�J
στρατηγ�J δPν 9φ�ρdE στ4 περι�δικ4 αHτ�.

τ!= Mινωικ!= εEς τ9 νAτι- τ!υ καP <ργAτε-
ρ!ν τ!= Mυκηνα)κ!= N∆κ- τ!υ. O}τ!ι
hρ4!ντ! εEς Kπαφ9ς συ4ν-ς.

NHδη b πρ!σSληθεDσα π-ν!πλ!ς δι!γε-
νGς �Aθην1 πρJπει ν9 <ντεπιτεθcQ. �Aν καP
παρQλθαν 50 περ)π!υ Bτη <π> τQς πρ!-
σS!λQς, OY∆EIΣ Kκ τ6ν VEλλGνων (Kδ6
καP <π!δGµων) συνεκινGθη. �Eφηµερ)δες
µας <νJγραψαν τ> γεγ!ν>ς (:ρθρ!ν µ!υ
Kδηµ!σιε,θη εEς τ$ν «Kαθηµεριν$ν» τ$ν

3/7/98). EqρJθη µAν!ν µ)α vλλην)στρια, b
ΣλαS!αµερικανPς Mα)ρη ΛJφκ!Sιτς, ν9...
<ντεπιτεθcQ δι9 δ,! SιSλ)ων της, Fπ!υ <να-
σκευ-Xει τ!7ς µ,θ!υς τ6ν <φρ!κεντριστ6ν.
�Aλλ- πρJπει ν9 τQς συµπαρασταθcQ MλA-
κληρ!ς M <παντα4!= VEλληνισµ>ς, <ναδει-
κν,ων καP στρατι9ν <L)ων µιµητ6ν της.

Mετ9 τιµQς
4AMιλλεZς T/γαρης

Στρατηγ>ς K.<.
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OY QρMα!ες iλληνικEς ρ*[ες στL δι/λεκτ" τWς Kαππαδ"κ*ας
K,ριε διευθυντ-,
Σ4ετικ9 µ+ τ$ν πρ!Jλευση <λλ9 καP τ$ν

σηµασ)α τ!= ρGµατ!ς κρ-ω M κ. NικAλα!ς
I. MπJλτσ!ς («∆αυλ>ς», τ. 214) wταν δια-
φωτιστικ`τατ!ς. M!= θ,µισε µ-λιστα καP
τ> κρ-ψιµ� – κατ!4ικ> «Kπ-γγελµα» τ6ν
πιτσιρ)κων.

M+ τ$ν ε3καιρ)α θ’ <ναφερθ6 σ+ µερικ+ς
<κAµη λJLεις τ!= γλωσσικ!= Eδι`µατ!ς
�AL!= Kαππαδ!κ)ας: 1) Λ�µνω, λ�µνησκα,
gλασα, λ�σε, τ> λ�σιµ� = Zργ`νω. 2) Tσα-
κ�ντ� (KLακ!ντ)Xω), τσακ�ντηµα (KLακ!-
ντισµ>ς) = !3ρ6. 3) B�ρ(8ω, �ρεα, ν9 �-
ρ(σω, �ρσε, �ρ(8�υµαι = λι4ν)Xω· τ> �-
ρισµα, τ> �ρ�ς = τ> λ)4νισµα. 4) X-κνω,
+-κα τ� = S-Xω, θJτω· στ$ν π-λη σηµα)νει
S-Xω κ-τω, νικ6· 4-κεν τ�ν = τ>ν ν)κησε
+εκτ3+εν (.... φων$) = νικGθηκε· πρ!στακ.
+Pς. 5) Παιδικ> παι4ν)δι λεγAτανε Sνακα
(:ναL;). 6) .Eλι�ς = �λι!ς. 7) Παρ-Lενα γυ-
ναικεDα ZνAµατα: !A+α | !Aργερ�
(�Aργυρ$), M�ταρα (M-ρθα;), Σερεφε(να,
Συµ-λα (Σ!υµJλα), τ> τελευταD! <παντ1ται
καP µεταL7 τ6ν Π!ντ)ων, !H Mπ!D!ι B4!υν
καP τ$ν «Παναγι9 Σ!υµελ1»· δ+ν ν!µ)Xω ν9
B4cη σ4Jση µ+ τ> ΣεµJλη, µητJρα τ!= ∆ιA-
νυσ!υ, Fπως λJγεται.

�Eνa6 σ’ :λλα 4ωρι9 συνGθιXαν ν’ <ν--
S!υν φωτι+ς τ!= VAι-Γιαννι!=, στ$ν �AL>
συνGθιXαν ν’ <ν-S!υν φωτι+ς τ$ν πρ`τη
A3γ!,στ!υ κατ9 τ> bλι!Sασ)λεµα καP π--
νω στ> σκαλP τQς α3λAπ!ρτας κ-θε σπιτι!=,
κι α3τA, γι9 ν9 qπ!4ρεωθ!=ν τ9 σπιτικ9
Xa6α, π!7 τ$ν |ρα Kκε)νη γ,ρναγαν διψα-
σµJνα <π’ τ9 κ!π-δια, ν9 σαλτ-ρ!υν π-νω
<π’ τPς φωτιJς, τρJ4!ντας ν9 Sρ!=ν τ9 λακ-
κι  (πJτρινες σκ-φες µ+ νερ>) ν9 δρ!σι-
σθ!=ν. NEπειτα πηδ-γανε καP τ9 παιδι9 τQς

γειτ!νι1ς. �Aπ> π!= τ> Bθιµ! α3τA;
Στ$ν �AL> µJ4ρι καP τ> 1922 µJσα στ>

Hερ> τQς Kκκλησ)ας καP π-νω στ$ν �για
Tρ-πεXα γινAντ!υσαν αHµατηρ+ς θυσ)ες.
VΩρισµJν!ι θJλ!υν τPς vλληνικ+ς νησ)δες τQς
Kαππαδ!κ)ας καP τ>ν κ,ρι! Aγκ! τ!=
VEλληνισµ!= τ6ν Π!ντ)ων ν9 εYναι γηγε-
νεDς. Kατ9 τ$ν θεωρ)α τ!= NAρη Π!υλια-
ν!= µπρ!στ9 <π> 10-15.000 4ρAνια καP πρ!-
τ!= <κAµη λυ`σ!υν !H π-γ!ι τQς AEγαι)-
δ!ς καP τQς Mεσ!γε)!υ, !H πρ6τ!ι κ-τ!ικ!ι
τQς KρGτης πρ!Gρ4!ντ! <π> τ$ν M. �Aσ)α
καP <νQκαν στ$ν Kαυκασ!µεσ!γειακ$ φυ-
λG. BJSαια M �Aµερικαν>ς ΓκAρντ!ν κρ--
ει, !H πρ6τ!ι κ-τ!ικ!ι τQς KρGτης ν9 εYναι
VESραD!ι!

T> 2000 µ+ τ$ν παλι9 4ρ!ν!λ!γ)α B4!υµε
δ,! µετακινGσεις πληθυσµ6ν: 1) τ6ν Φιλι-
στα)ων VEλλGνων π!7 κατJρ4!νται <π> τ>ν
S!ρρ1 πρ>ς τ$ν Παλαιστ)νη· καP 2) τ$ν µε-
τακ)νησιν τ6ν �A4αι6ν VEλλGνων Kπ)σης
πρ>ς τ9 νAτια τµGµατα τQς ε3ρωπαϊκQς
VEλλ-δας. ΠιθανAν, !H δ,! α3τ+ς µετακι-
νGσεις τQς _διας Kπ!4Qς ν9 wταν S)αιες,
Fπως τ> 1922, p Bκ!,σιες καP ν9 εY4αν κ!ιν>
σηµεD! <ναφ!ρ1ς τ$ν M. �Aσ)α.

Y.Γ.: �Eπειδ$ τ> θ+µα τ6ν vλλην!τ!υρκικ6ν σ4Jσεων
εYναι Kπ)καιρ!, <ναφJρ!υµε τ9 λAγια τ!= Mακρ!4αλυ-
S)δη: «*H (αιη 9π��λ� τ�J Mικρασι�τη *Eλληνισµ�J
9π4 τ�ν κ�ιτ(δα τ�υ ε\ναι Fπακ�λ�υθ� τ�ν διεργασι�ν
π�L καλλι-ργησε C T�υρκ(α eς π�λιτικ4 µ�ρφωµα συ-
γκεκριµ-ν�υ κ�ινωνικ�J τ,π�υ. Kα? αHτ� Sλλωστε ε\ναι
C Uδιαιτερ�τητα π�L πρ�κ,πτει 9π’ τ�ν “φυλετικ� ρ@-
1η” (racial conflict) µετα1L τ�ν δ,� λα�ν».

Mετ9 τιµQς
∆ι"µ5δης Kρ"ν*δης 

K,ρια - ∆ρ-µας

δ+ν wταν µAν! Kναντ)!ν τ!= VEλληνικ!= Π!-
λιτισµ!= µας, <λλ9 καP Kναντ)!ν Kπ)σης
α3τQς τQς vλληνικQς συνειδGσεως.

EYναι καιρ>ς M IEλληνας ν- µ-θcη, Fτι
<κAµη τ> Πατριαρ4εD!, µετ9 <π> 178 4ρA-
νια, δ+ν B4ει KπιτJλ!υς ε3λ!γGσει τ$ν Kπα-
ν-στασι τ!= 1821. VO <φ!ρισµ>ς τ!= πα-

τρι-ρ4η Γρηγ!ρ)!υ τ!= E´ <κAµη στJκεται
Kναντ)!ν τ6ν <γωνιστ6ν τQς Kλευθερ)ας
(«∆αυλAς», τ. 209, Fπ!υ τ> πλQρες κε)µεν!
τ!= πατριαρ4ικ!= <φ!ρισµ!=).

M+ πατριωτιακ!7ς 4αιρετισµ!7ς
ΓεUργι"ς Xατ[ησταυρ*δης

�Oρλ-νδ!, Φλ`ριδα, HΠA
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K,ριε Λ-µπρ!υ,
EYµαι τακτικ>ς <ναγν`στης τ!= KLα)ρε-

τ!υ περι!δικ!= σας, π!7 Kδ6 καP π!λλ9
4ρAνια <π!καλ,πτει τ$ν <λGθειαν εEς F,τι
B4ει σ4Jση µ+ τ>ν VEλληνικ>ν Π!λιτισµA.

T> καλ!κα)ρι π!7 µ1ς πJρασε καP εEδικ9
τ>ν Atγ!υστ! hµ!υν γι9 ZκτT περ)π!υ bµJ-
ρες εEς τ$ν TQλ!, dνα νησ-κι S!ρε)ως τQς
PAδ!υ, µικρ> <λλ9 πανJµ!ρφ!. EEς τ> Kσω-
τερικ> τ!= νησι!= εqρ)σκεται b X`ρα, δηλ.
b πρωτε,!υσα, b Mπ!)α εYναι κτισµJνη στ$ν
πλαγι9 vν>ς λAφ!υ, εEς τ$ν κ!ρυφ$ τ!=
Mπ!)!υ εqρ)σκεται vνετικ> κ-στρ!, τ> Mπ!D!
εYναι κτισµJν! Kπ)σης π-νω στ9 <π!µειν--
ρια τQς <ρ4α)ας vλληνικQς <κρ!πAλεως.

Σaa`X!νται qπ!λε)µµατα τQς <ρ4α)ας τει-
4!π!ι�ας καP κ-τω <π> τ$ν <κρAπ!λη, διA-

τι KκεD wταν κτισµJνη καP b πρωτε,!υσα τQς
<ρ4α)ας TGλ!υ. K-π!ι!ς λ!ιπ>ν SρQκε
σκAπιµ! καP <σφαλ+ς ν9 κτ)σcη π-νω σ+
κ!µµ-τι τ!= <ρ4α)!υ τε)4!υς τ$ν !Eκ)α τ!υ.
MAλις εYδα α3τ$ν τ$ν α3θαιρεσ)α KLεπλ--
γην. ∆+ν π)στευα στ9 µ-τια µ!υ. Σ1ς στJλ-
νω τ$ φωτ!γραφ)α π!7 Kτρ-SηLα, γι9 ν9
πεισθQτε καP KσεDς.

�AλGθεια τ) κ-νει M δGµαρ4!ς τ!= νησι!=
καP b �ρµAδια <ρ4αι!λ!γικ$ Kφ!ρε)α τQς
∆ωδεκανGσ!υ; �Eλπ)Xω ν9 δηµ!σιευθ!=ν
b φωτ!γραφ)α καP τ> κε)µεν! στ> περι!δι-
κA σας.

M+ τιµ$
K*µων 4Aθηνα!"ς

Γκ,Xη, �AθQναι

T5ν [5τησε _ δEν τLν [5τησε στ' τηλ6φων";

K,ριε διευθυντ-,
Στ> τε=4!ς N!εµSρ)!υ 1999 τ!= περι!δι-

κ!= σας δηµ!σιε,σατε Kπιστ!λG τ!= κ. Γ.
ΠJππα (σ. 13608). Σ1ς Kνηµερ`νω, Fτι δ+ν
B4ω καµµι9 qπηρεσιακ$ σ4Jση µ+ τPς πε-
ρι!4+ς π!7 <ναφJρει. �E9ν Fµως KνδιαφJ-
ρεται γι9 τ9 <ρ4αDα, θ9 wταν πι> <π!τελε-
σµατικ> ν9 στε)λcη τ$ν Kπιστ!λG τ!υ στ$ν
�ρµAδια �Eφ!ρε)α �Aρ4αι!τGτων �AττικQς.

Kαλ> θ9 wταν Kπ)σης ν9 µ$ν δηµ!σιε,ω-
νται σ+ Bντυπα ZνAµατα <ν,π!πτων, πρ!-
τ!= ν9 διασταυρωθ!=ν τ9 στ!ι4εDα, Kπειδ$
π!τ+ δ+ν µ+ XGτησε στ> τηλJφων! M qπ!-
γρ-φων τ$ν Kπιστ!λG.

Mετ9 τιµQς
M. Ofκ"ν>µ"υ

�Aρ4αι!λAγ!ς

oEMτισε σπ*τι π/νω στLν QρMα*α Qκρ>π"λη τWς T5λ"υ



TB τρ*α µηδενικB

�E
πιτJλ!υς Fλ!ς M πλανGτης v`ρτασε, :λλ!ι λα!P Zλιγ`τερ!ν, :λλ!ι περισσAτερ!ν,
µ+ ρωµαϊκ!= τ,π!υ Kκδηλ`σεις τ$ν Bλευσιν τQς 1ης �Iαν!υαρ)!υ τ!= 2000. Π!λ7
καιρ> πρPν Fλα τ9 MJσα MαXικQς �Eνηµερ`σεως εY4αν φρ!ντ)σει ν9 τ$ν κατα-

στGσ!υν πρ6τ! θJµα τQς KπικαιρAτητ!ς. M-λιστα, γι9 ν9 πρ!σδ`σ!υν µεγαλ,τερη σπ!υ-
δαιAτητα, KνJσπειραν τ>ν πανικ> µ+ τ>ν λεγAµεν!ν «E>ν τQς 4ιλιετ)ας». Kι α3τ> Mµ!ι-Xει
πρ!σ4εδιασµJν!, <φ!= µ1ς Xητ!=ν ν9 πιστε,σ!υµε, Fτι !H πανJLυπν!ι πρ!γραµµατιστ+ς
τ6ν �λεκτρ!νικ6ν Kγκεφ-λων δ+ν BλαSαν qπ’ yψιν τ!υς τ> α3τ!νAητ!, Fτι: τ> 1999 θ9 �κ!-
λ!,θει τ> 2000. �Eγν`ριXαν π!λ7 καλ9 !H KL!υσιαστJς, Fτι τ>ν πανικ> γι9 τ$ν δηµι!υργ)αν
Kντυπ`σεων στ$ν Kπ!4Gν µας δ+ν θ9 τ>ν Bφεραν !H δι-φ!ρες πρ!φητεDες περP Kπικε)µενης
καταστρ!φQς. VO :νθρωπ!ς B4ει <λλ-Lει κατ9 π!λ7 <π> τ> τJλ!ς τQς πρ`της 4ιλιετ)ας. Kι
α3τ$ b παρ-µετρ!ς τQς δηµι!υργ)ας Kντυπ`σεων εYναι κατ9 π!λ7 Eσ4υρAτερη τQς !Eκ!-
ν!µικQς. VO διεθν$ς KL!υσιασµ>ς �θJλησε µ+ τ!7ς v!ρτασµ!7ς α3τ!7ς ν9 στε)λcη τ> µGνυ-
µ- τ!υ. Γι9 τ>ν λAγ!ν α3τ>ν παρεγν`ρισε τ> γεγ!νAς, Fτι b δε,τερη 4ιλιετ)α συµπληρ!=ται
στPς 31 ∆εκεµSρ)!υ τ!= 2000. �HθJλησε ν9 σταθcQ στ$ν µεταφυσικ$ µαγε)α τ6ν τρι6ν µη-
δενικ6ν. Kα), στερε!,µενης τQς παγκ!σµι!π!ιGσεως, wταν µ)α θαυµ-σια ε3καιρ)α ν9 συ-
νε!ρτ-σcη Fλ!ς  M πλανGτης τ$ν <λλαγG. VYπερJSη τ> γεγ!νAς, Fτι b <ρ)θµησις τ6ν Kτ6ν
KκκινεD <π> τ$ν qπ!τιθJµενη γJννησιν τ!= Xριστ!= (κι α3τ$ b bµερ!µην)α εYναι κακ6ς
qπ!λ!γισµJνη). �AφcGρεσε τ$ν θρησκευτικAτητα τ!= v!ρτασµ!= κι KLJλαSε τ$ν BναρLιν τQς
<ριθµGσεως σ9ν BναρLιν π!λιτικ!= bµερ!λ!γ)!υ. NEτσι Kστ-θη δυνατ>ν ν9 συνε!ρτ-σ!υν
τ$ν <λλαγ$ τQς 4ιλιετ)ας !H 4ριστιαν!P µαX7 µ+ µ!υσ!υλµ-ν!υς, Eνδ!υϊστJς, σιντ!ϊστ+ς καP
τAσ!υς :λλ!υς. �EL :λλ!υ b <νακ!)νωσις τQς �Eκκλησ)ας γι9 µ)α σειρ9ν v!ρταστικ6ν Kκδη-
λ`σεων καθ’ Fλ!ν τ> Bτ!ς (dως καP τ$ν 31ην ∆εκεµSρ)!υ) KπιSεSαι`νει τ> παραπ-νω. Kυ-
ρι!λεκτικ9 α3τ>ς M παγκAσµι!ς v!ρτασµ>ς wταν b <π!θJωσις τQς Kν-ρLεως τQς νJας πα-
γκ!σµι!π!ιηµJνης Kπ!4Qς.

Γ
ι9 τ$ν VEλλ-δα Fµως M v!ρταστµ>ς α3τ>ς εY4ε µ)α Eδια)τερη Sαρ,τητα, <φ!= Kπ)κε-
ντρ! τ6ν Kκδηλ`σεων wταν M VIερ>ς Bρ-4!ς τQς �Aκρ!πAλεως καP M πJριL α3τ!= 46ρ!ς.
�Aλλ-, καP µJσaω τηλε!ρ-σεως, M v!ρτασµ>ς BλαSε παγκAσµια Sαρ,τητα, <φ!= µ-λι-

στα εYναι κ!ιν> µυστικA, Fτι M σηµεριν>ς παγκAσµι!ς π!λιτισµ>ς vδρ-Xεται κυρι!λεκτικ9
καP καθ’ Mλ!κληρ)αν στ>ν <ρ4αD! vλληνικA. Kι Bγινε :λλη µ)α <πAπειρα σφετερισµ!= τ!=
µ!ναδικ!= α3τ!= δηµι!υργGµατ!ς τ!= <νθρ`π!υ. Στ> π!λ,παθ! α3τ> µνηµεD!, π!7 τ>
B4!υν περικλε)σει µεταL7 τ6ν Mδ6ν �Aπ!στAλ!υ Πα,λ!υ καP ∆ι!νυσ)!υ �Aρε!παγ)τ!υ, τ!=
KπJρασαν καP τ>ν SρA4!ν τQς παγκ!σµι!π!ιGσεως, Fπως α3τ$ Mρ)Xεται <π> τ>ν διεθνQ
KL!υσιασµA. Kι εYναι λυπηρA, Fτι σ+ α3τ$ τ$ν nSριν συµµετεD4ε b vλληνικ$ κυSJρνησις,
π!7 <πεµπAλησε τ$ν µ!ναδικ$ ε3καιρ)α ν9 πρ!S-λcη τ$ν <ναγκαιAτητα τQς <ναSι`σεως
τ!= <ρ4α)!υ vλληνικ!= π!λιτισµ!= γι9 τ$ν :ρσιν τ6ν <διεLAδων τ!= πλανητικ!= πλJ!ν
<νθρ`π!υ. �AντP α3τ!= KπJλεLε dναν συγκρητισµ> <νAµ!ιων στ!ι4ε)ων. TρεDς nµν!ι Bδω-
σαν τ> Eδε!λ!γικ> στDγµα τ!= v!ρτασµ!=: VO �EθνικAς, M �Oλυµπιακ>ς καP M 4ριστιανικ>ς
«Φ�ς Gλαρ�ν». Πρ!σεπ-θησαν !H δι!ργανωτ+ς ν9 διατρJL!υν τ$ν µακρα)ωνη Hστ!ρ)α τ!=
τAπ!υ <τυ46ς. Kατ’ <ρ4$ν M «�Oλυµπιακ>ς IYµν!ς» σ+ στ)4!υς K. Παλαµ1 Kγρ-φη γι9
τ!7ς πρ`τ!υς νε`τερ!υς �Oλυµπιακ!7ς �Aγ6νες τ!= 1896, π!7 φυσικ9 <πJ4!υν π!λ7 <π>
τ!7ς <ρ4α)!υς. OH KµπνευσµJν!ι πρ-γµατι στ)4!ι τ!= nµν!υ εYναι δυνατ>ν ν9 πρ!καλJσ!υν



συγκ)νησιν κι KνδιαφJρ!ν γι9 σπ!υδ$ τQς <ρ4αιAτητ!ς, δ+ν εYναι Fµως <ντιπρ!σωπευτι-
κ!P τ!= vλληνικ!= π!λιτισµ!=. NIσως κ-τι τJτ!ι! ν9 Kλ-µSανε !3σιαστικ`τερη δι-στασιν,
K9ν M nµν!ς Kψ-λλετ! σ+ <ναστυλωµJν! 46ρ! τQς <ρ4α)ας �Oλυµπ)ας µ+ Fλες τPς π!λιτιστικ+ς
παραµJτρ!υς παρ!=σες. EYναι πρ!φανJς, Fτι !H δι!ργανωτ+ς �θJλησαν ν9 θυµ)σ!υν τ$ν
<ν-ληψιν <π> τ$ν 4`ραν µας τQς τελJσεως τ6ν �Oλυµπιακ6ν �Aγ`νων τ!= 2004.

M
εγαλ,τερ!ν <τAπηµα Fµως wταν b vρµηνε)α τ!= θρησκευτικ!= nµν!υ «Φ�ς Gλαρ4ν»
στ9 Πρ!π,λαια τQς �Aκρ!πAλεως. �Aσφαλ6ς θ9 «BτριLαν» <π> Zργ$ τ9 κAκκαλα
τ!= �Iκτ)ν!υ καP τ!= Kαλλικρ-τη µ+ τ> ν’ <κ!,γεται nµν!ς τ6ν καταστρ!φJων τ!=

Bργ!υ τ!υς KπP τ6ν Kρειπ)ων τ!υ. VO δ!λ!φAν!ς KπJστρεψε y4ι µAν!ν στ>ν τAπ! τ!= KγκλG-
µατ!ς, <λλ- v`ρτασε κι Kπ-νω στ> λε)ψαν! τ!= θ,µατAς τ!υ. Kι α3τ$ τ$ν δ!λ!φ!ν)α θ9
µ1ς τ$ν qπενθυµ)X!υν !H π-µπ!λλες 4ριστιανικ+ς Kκκλησ)ες, π!7 τ!7ς τ!)4!υς τ!υς κ!-
σµ!=ν <ρ4αDα <ρ4ιτεκτ!νικ9 µJλη· τ9 <γ-λµατα µ+ τ>ν 4αραγµJν! σταυρ> στ> µJτωπ!· τ9
Kλ-4ιστα διασωθJντα <π> τ$ συστηµατικ$ καταστρ!φ$ Bργα τ6ν <ρ4α)ων συγγραφJων.
∆υστυ46ς γι9 τ!7ς Zπαδ!7ς τ!= vλλην!4ριστιανικ!= qSριδ)!υ !H π-µπ!λλ!ι, Kκκλησια-
τικcQ qπ!δε)Lει, νAµ!ι καταστρ!φQς τ!= vλληνικ!= π!λιτισµ!= KπP BυXαντ)!υ καθTς καP b
στPς bµJρες µας <ν-γνωσις στPς Kκκλησ)ες τ!= «Συν!δικ!=», Fπ!υ <φ!ρ)Xεται M vλληνικ>ς
π!λιτισµAς, τ!7ς διαψε,δ!υν. VEλληνισµ>ς καP 4ριστιανισµ>ς <νJκαθεν qπQρLαν LJν!ι µε-
ταL, τ!υς, µ+ τ>ν 4ριστιανισµ> µAν! ν9 Kκφρ-Xcη τ> µ)σ!ς τ!υ. K-τι <ν-λ!γ! πρ!ετ!ιµ-Xει
καP b �Eκκλησ)α,<φ!= B4ει πρ!αναγγε)λει τ$ν τJλεσιν vσπεριν!= στ> 46ρ! τ!= �Aρε)!υ Π--
γ!υ γι9 τPς 29 �I!υν)!υ, bµJρα τQς v!ρτQς τ!= �Aπ!στAλ!υ Πα,λ!υ. ∆ιαιων)Xεται Bτσι dνα
Hστ!ρικ> ψε=δ!ς, <φ!= M Πα=λ!ς wταν <δ,νατ!ν ν9 MµιλGσcη πρ>ς τ!7ς �Aθηνα)!υς στ>
46ρ! τ!= <νωτ-τ!υ δικαστηρ)!υ, Fπ!υ γι9 σ!Sαρ`τατ! µAν!ν <δ)κηµα wταν δυνατ>ν ν9
πρ!σα4θcQ. TAτε Fµως !tτε θ9 τ!= Bλεγαν ν9 τ!7ς KLηγGσcη :λλη φ!ρ9 τ9 4ριστιανικ9 δAγ-
µατα !tτε θ9 τ>ν K4λε,αXαν, <φ!= M κατηγ!ρ!,µεν!ς wταν σεSαστ> πρAσωπ!. IOµως !tτε
στ>ν παρακε)µεν! 46ρ! τQς �Eκκλησ)ας τ!= ∆Gµ!υ wταν δυνατ>ν ν9 Kδ)δαLε M Πα=λ!ς, Fσ!
κι iν !H θεσµ!P εY4αν παρακµ-σει. VO µAν!ς 46ρ!ς, Fπ!υ διεκιν!=ντ! EδJες, παρJµενε καP
τAτε M 46ρ!ς τQς �Aγ!ρ1ς. Kι KκεD πρ!φαν6ς rµ)λησε (iν rµ)λησε Kκτ>ς συναγωγQς) M
Πα=λ!ς κι KκεD µερικ!P τ>ν KπQραν κατ9 τ> κ!ινAν «µ+ τ9 λεµAνια» κα), σ,µφωνα µ+ τPς Πρ--
Lεις τ6ν �Aπ!στAλων, τ>ν K4λε,ασαν.

B
εSα)ως M �Eθνικ>ς IYµν!ς, π!7 Kψ-λη πρ6τ!ς, δ+ν <φGνει περιθ`ρια Fτι wταν µ)α Kπ)-
δειLις τQς κρατικQς KL!υσ)ας. T> vλληνικ> κρατ)δι! <π> τPς Hδρ,σε`ς τ!υ, Fπως π!λ-
λ+ς φ!ρ+ς B4ει γραφQ στPς στQλες α3τ!= τ!= περι!δικ!=, εYναι κατJκτυπ! τ6ν τAτε

ε3ρωπαϊκ6ν κρατ6ν, Fπως διεµ!ρφ`θησαν µετ9 τ$ν Γαλλικ$ν �Eπαν-στασιν. Kι <L)Xει
ν9 σηµει`σ!υµε Fτι b Γαλλικ$ �Eπαν-στασις qπQρLε b <νασ4ετικ$ δ,ναµις τQς διαφαινA-
µενης <ναSι`σεως τ!= vλληνικ!= π!λιτισµ!=, Fπως διεγρ-φετ! <π> τ$ν �AναγJννησιν καP
µετ-. VH λ!γικ!κρατ)α <ντικατJστησε τ$ν λ!γικ$ν καP b qπ!ταγ$ στ$ν κ!ινωνικ$ (<στικ$)
α3θεντ)α KπJστρεψε. �AργAτερα b Kµφ-νισις τ!= κ!µµ!υνισµ!= qπJταLε τ9 π-ντα στ$ν
κ!µµατικ$ α3θεντ)α. ∆+ν qπ-ρ4!υν πλJ!ν π!λ)τες παρ9 µAν!ν qπGκ!!ι, Fπως fµ9 γρ-φεται
στPς <στυν!µικ+ς ταυτAτητJς µας. VH Kπιστρ!φ$ τ!= µεσσιανισµ!= Bγινε θριαµSευτικ9 καP
µ+ θAρυS!, qπ> τ>ν Zρυµαγδ> τ6ν δ,! παγκ!σµ)ων π!λJµων, π!7 κατJστρεψαν κυρι!λε-
κτικ9 τ$ν κληρ!νAµ! τ!= Kλληνικ!= π!λιτισµ!=, τ$ν E3ρ`πη. VH σ,γ4ρ!νη Kπ!4$ B4ει Fλα
τ9 4αρακτηριστικ9 τ!= νJ!υ KL!υσιασµ!=, Fπως κατεγρ-φησαν στ9 µυστικ9 «ΠρωτAκ!λ-
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λα τQς Σι`ν». KαP Mµ!ι-Xει α3τ$ b καταστρ!φ$ τQς E3ρ`πης µ+ 4ειρ!υργικ$ν KπJµSασιν
<φαιρJσεως yγκ!υ, Fπ!υ M 4ειρ!υργAς, <π> τ>ν φAS! Kπανεµφαν)σεως yγκ!υ p µεταστ--
σε`ς τ!υ, <φαιρεD π!λ7 µεγαλ,τερ! τµQµα. VO φAS!ς διατηρGσεως σπινθGρων τ!= vλληνι-
κ!= π!λιτισµ!= παρατε)νει τ>ν κατατρεγµAν τ!υ. Kι <π’ α3τ$ν τ$ν παγ)δα δ+ν διJφυγε
!tτε M K!ρτασµ>ς τQς 4ιλιετ)ας.

∆ιακα$ς πAθ!ς τ!= διεθν!=ς KL!υσιασµ!= wταν <νJκαθεν b Hστ!ρικ$ ταφ$ τ!= vλληνι-
σµ!=, |στε !H KL!υσιαστ+ς ν9 KπιλJγ!υν τ9 στ!ι4εDα, π!7 κατ9 τ$ν κρ)σιν τ!υς παρατε)ν!υν
καP στερε`ν!υν τ$ν KL!υσ)αν τ!υς. A3τ> τ!7ς Bκανε ν9 θJλ!υν ν9 περι!ρ)σ!υν, Fσ!ν τ> δυ-
νατAν, τ> 4ρ!νικ> ε}ρ!ς τQς vλληνικQς Hστ!ρ)ας. T> φ6ς Bπρεπε ν9 B4cη λ-µψει στ$ν �Aνα-
τ!λG. Γι9 τ>ν λAγ!ν α3τ>ν διετυπ`θησαν !H θεωρ)ες περP �Iνδ!ευρωπα)ων καP πρ`των π!-
λιτισµ6ν <π> τ!7ς λα!7ς τQς MJσης �Aνατ!λQς. OH BυXαντιν!P συγγραφεDς hρ4ιXαν τ$ν
Hστ!ρ)αν τ!υς <π> τ>ν �ASρα9µ καP συνJ4ιXαν µ+ τ$ν ρωµαϊκ$ν - 4ριστιανικG. VO Nτυρ!X+λ
στ$ν Hστ!ρ)αν τQς E3ρ`πης δ+ν συµπεριJλαSε τ$ν <ρ4α)α vλληνικG. Πι> ριX!σπ-στες !H
Hδρυτ+ς τ!= E3ρωπαϊκ!= M!υσε)!υ <ρ4)X!υν τ$ν ε3ρωπαϊκ$ Hστ!ρ)α τ> 800 µ.X. Kι α3τ$
τ$ν συρρ)κνωσιν wλθε b vλληνικ$ κυSJρνησις ν9 τ$ν ν!µιµ!π!ιGσcη, <φ!= Kπ)κεντρ! τ!=
v!ρτασµ!= Bθεσε τ$ν �AκρAπ!λιν. Kι α3τ> εYναι <ντ)ν!µ!, διAτι καP b �AκρAπ!λις εYναι µα-
κρ!Sι`τερη τQς Kπετε)!υ κατ9 550 περ)π!υ 4ρAνια καP !H �Oλυµπιακ!P �Aγ6νες κατ9 776,
iν δε4θ!=µε µAν! τ$ συµSατικ$ 4ρ!ν!λAγηση. Kι Fσ! κι iν τ> θελGσ!υν, τ$ν <λGθεια δ+ν
εYναι δυνατ>ν ν9 τ$ν <π!κρ,ψ!υν. ∆+ν εYναι δυνατ>ν b �AκρAπ!λις καP !H �Oλυµπιακ!P
�Aγ6νες ν9 Kντα4θ!=ν στ$ν δισ4ιλιετηρ)δα. IOπως δ+ν εYναι δυνατ>ν ν9 περι!ρισθcQ b Hστ!-
ρ)α τQς ΓQς στ9 7.000 περ)π!υ 4ρAνια, γι9 ν9 Kπαληθευθ!=ν !H ΓραφJς, Fπως πρAσφατα Kν!-
µ!θJτησε b π!λιτε)α τ!= K-νσας µετ9 <π> qπAδειLιν τ!= θρησκευτικ!= συµS!υλ)!υ. IOσ!ν
καP ν9 <π!κρ,πτεται στ9 λεLικ9 τ6ν διαφAρων γλωσσ6ν b vλληνικ$ Kτυµ!λAγησις τ6ν λJ-
Lεων τ!υς, π-ντα θ9 qπ-ρ4!υν καθηγητ+ς ΓιAXεφσ!ν ν’ <π!δεικν,!υν τ> <ντ)θετ!.

NE
τσι M KL!υσιασµ>ς �ρπασε τ$ν πρ!σφερAµενη ε3καιρ)α ν9 περι!ρ)σcη τ$ν Hστ!ρ)α
στ9 δ,! 4ιλι-δες 4ρAνια. �Aλλ-, iν γι9 τ!7ς :λλ!υς λα!7ς τ> παρελθ>ν τ6ν 2000
Kτ6ν φαντ-Xcη µακρυνA, γι9 τ!7ς IEλληνες εYναι πρAσφατ!. Kι α3τ> εYναι M πι>

φ!Sερ>ς συγκρητισµAς, M 4ρ!νικAς. KαP µJσα <π> α3τ>ν τ>ν συγκρητισµ> φα)νεται τ> <π!-
κρ!υστικ> πρAσωπ! τQς «NJας �Eπ!4Qς». T> πλανητικ> κρ-τ!ς, κατ’ εEκAνα καP Mµ!)ωσιν
τ!= <στικ!=, �πλωσε τ> πρ!κρ!,στει! κρεSS-τι τ!υ, γι9 ν9 πρι!ν)σcη p ν9 τεντ`σcη τ>ν
:νθρωπ!. �Aντικατεστ-θη M θρησκευτικ>ς µεσσιανισµ>ς <π> τ>ν π!λιτικA. T> ε3αγγελικ>
«B µ� �ν µετ’ Fµ�J κατ’ Fµ�J Fστ(· B µ� συν�γων µετ’ Fµ�J σκ�ρπ(8ει» <ντικατεστ-θη <π>
τ$ν διεθνQ π!λιτικ$ (κ-τι παραπ-νω γνωρ)X!υν �Iρακιν!P καP Γι!υγκ!σλ-S!ι). VO S-ρ-
Sαρ!ς <νατ!λισµAς, π!7 bττGθη στ!7ς Mηδικ!7ς π!λJµ!υς, KπQρε θριαµSευτικ$ «ρεS-νς»
µ+ τ!7ς v!ρτασµ!7ς τ!= «µιλλJννι!υµ». T> µνηµεD! π!7 συµS!λ)Xει τ$ν ν)κην τ!= Kλε,θε-
ρ!υ vλληνικ!= πνε,µατ!ς qπετ-γη στ> νε!-S-ρSαρ! νε!ανατ!λισµA. Kι α3τ$ εYναι µ)α πα-
ρ-µετρ!ς, π!7 _σως διJλαθε τ6ν Zργανωτ6ν. Kι α3τ> εYναι <κAµη πι> θλιSερA, γιατP α3τ>
δεικν,ει τ> µJγεθ!ς τQς KLαλλ!τρι`σε`ς τ!υς. �Aλλ9 µ+ τ$ν ε3καιρ)α θ9 qπενθυµ)σ!υµε κι
KµεDς στ!7ς KL!υσιαστJς, Fτι τ9 qπ!κατ-στατα δ+ν KπιφJρ!υν τ$ν _ασι. KαP τ> α_τηµα τ!=
νJ!υ <νθρ`π!υ δ+ν εYναι b παρ-τασις τ!= KL!υσιασµ!= µ+ qπ!κατ-στατα, <λλ9 b _ασις τ!=
π!λιτισµ!= <π> τ$ν KL!υσιαστικ$ <ρρ`στια τ!υ.

4Aθαν/σι"ς K"υκ"I*στας
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OY µισ>τεMν"ι καπηλεR"νται τLν T6Mνη
OG θε�? τ�ν *Eλλ@νων zταν αUσθητικ�(. M�ναδικ� καλλιτε+νικ� 9π�τ(µη-

ση τ3ς Φ,σης. OG AUγ,πτι�ι π�λι γι  παρ�δειγµα ε\+αν Sλλη γν;µη, σ+εδ4ν
µεταφυσικ@. Kα? δι�φ�ρ�ι Sλλ�ι Sλλη. Kατ  µ(α γενικ� θε;ρηση Yλ�ι �G θε-
�? zταν πρωτ�γενε&ς, δηλαδ� φτει�+τηκαν στ�ν πρ;τη µατι�, «µ(α κι 01ω»,
Yπως �G λα�? τ�Lς φαντ�στηκαν. E\+ε πε& B aEλληνας σ�φ�ς Yτι, Wν τ  8��α
φαντ�8�νταν τ4 θε�, θ  τ�J 0διναν τ� µ�ρφ@ τ�υ τ4 καθ-να. .Iσαµε Fδ�
9νθρ;πινα.

N  Yµως π�L Fµφαν(8εται B Για+-, µ�ναδικ� περ(πτωση, κατ  τ4ν
Bπ�&�Y,τι eρα&� 9παγ�ρε,εται κα? Y,τι τ4 Sσ+ηµ� 0+ει C 9νθρ;πινη ψυ+�
ε\ναι κα? δικ� τ�υ. Bλ-π�µε σ@µερα τ( γ(νεται γ,ρω µας, �_τε Gερ4 �_τε Yσι�
– γνωστ�. Στ�ν στρεψ�δικ(α αHτ� λ�ιπ4ν B Για+P δPν 9φ@νει τ(π�τε {ρθι�
µπρ�στ� τ�υ. T�Lς 9ρ+α(�υς 2λληνικ�Lς θε�Lς τ�Lς 9π�στρ-φεται κα? τ�Lς
9ντιστρ-φει, γιατ? 1-ρει Yτι τ4 φ�ς τ�υς τ4ν πειρ�8ει. aOµως τ4ν λ-π�υµε
µα8? µP τ?ς αUγυπτιακPς θε�τητες, κ�πως 0τσι, γιατ? B πρ�ωθ�,µεν�ς σ@µερα
9π4 τ4 σ,στηµα θε�λ�γικ4ς συνδικαλισµ4ς (γι  ν  κρατEνε +αµηλ� τ?ς θρη-
σκε&ες) τ?ς +ρησιµ�π�ιε& σ ν 9ντ(αρ� τ3ς *Eλληνικ3ς !Aρ+αι�τητας στ  µ--
σα Fνηµ-ρωσης πρ��λλ�ντας 0ντ�να τ?ς πυραµ(δες.

OG AUγ,πτι�ι 9καδηµαϊκ�? δ@λωσαν Yτι τ4 millenium δPν 0+ει καµµι  σ+--
ση µP τ?ς πυραµ(δες, δι�τι τ?ς καπηλε,εται κα? αHτ-ς, 9λλ�8�ντας µP τ4 πνεJµα
τ�υ τ4 δικ� τ�υς στ,λ, τ4 Bπ�&� ε\ναι µPν σ+εδ4ν µεταφυσικ4 µP Yλα τ�υ τ 
Fλαττ;µατα, 9λλ  ε\ναι πρωτ�γεν-ς, αHθεντικ�. ∆ηλαδ� B 2ραι�+ριστιανι-
σµ4ς µP τ�ν !Aρ+α(α Acγυπτ� ε\ναι 9σ,µπτωτα πρ�γµατα. .Aλλωστε µP τ�ν
2λληνικ� αUσθητικ� ρ(σκ�υµε αHθεντικ  στ�ι+ε&α στ�ν Acγυπτ�. *O Για+-
P Yµως π�J τ�ν ρ3κε τ�ν αUσθητικ@; *H µεγ�λη τ�υ 9δυναµ(α! Kα? αHτ�,
γιατ? B δ�λ�ς κα? τ  παρεµφερ3 π�L +ρησιµ�π�ιε&, τ4 πρ�τ� πρEγµα π�L
σκ�τ;ν�υν ε\ναι C αUσθητικ@ 9λ@θεια.

OG Γραικ,λ�ι περι-πλε1αν +ωρ?ς καµµι  φων� διαµαρτυρ(ας τ4 µεγαλ,τε-
ρ� πνευµατικ4 µνηµε&� τ3ς 9νθρωπ�τητας, τ4ν Παρθεν�να, σP Yλ� αHτ4 τ4
καρνα�λι. Mπ�ρ�Jσαν ν  πEνε 9λλ�J. X�ρ�ωδ(α υ8αντιν� (τ4 Bυ8�ντι�
9π4 τ�Lς µεγαλ,τερ�υς καταστρ�φε&ς µαρµ�ρων) 0ψαλε τ4 «Φ�ς Gλαρ4ν»
Fντ4ς τ�J +;ρ�υ τ3ς !Aκρ�π�λεως· κα? π�λλ  Sλλα τ-τ�ια.

aOση σ+-ση 0+ει B φ�ντης µP τ4 ρετσιν�λαδ� 0+ει κα? τ4 Πρ�µηθεϊκ4 Φ�ς
τ3ς !Aρ+αι�τητας µP τ  λυµφατικ  λυ+ν�ρια τ�J Για+-. T4 millennium στ�ν
!Aκρ�π�λη 9π�τελε& µι  ]ργανωµ-νη 9λλ�(ωση Fκ µ-ρ�υς τ3ς παγκ�σµιας
πρ�παγ�νδας, π�L π�ει ν  Xπ�ι�σZη, Uσ�σκελ(σZη κα? Uσ�πεδ;σZη τ4ν
!Aρ+α&� *Eλληνικ4 Π�λιτισµ�.

ΠαντελWς Γλ/ρ"ς



T� δηµι�υργ(α «EHρωπαϊκ�J K-ντρ�υ Kλασσικ�ν Σπ�υδ�ν» κα? τ�ν πρ�;θηση τ3ς διδα-
σκαλ(ας τ�ν 9ρ+α(ων *Eλληνικ�ν στ  Fκπαιδευτικ  Gδρ,µατα τ3ς EXρωπαϊκ3ς aEνωσης 8@-
τησε πρ�σφατα B aEλληνας εHρω�υλευτ�ς !Aλ-κ�ς !Aλα�ν�ς µP Fρωτ@σεις τ�υ πρ4ς τ�ν
EHρωπαϊκ� !Eπιτρ�π@. *O A. !Aλα�ν�ς Xπενθ,µισε τ�ν κ�ιν� δ@λωση τ3ς γαλλικ3ς, Uτα-
λικ3ς, Gσπανικ3ς κα? 2λληνικ3ς κυ-ρνησης, π�L 0γινε τ4 1995, C Bπ�(α Fπεσ@µαινε τ�ν σπ�υ-
δαι�τητα τ�ν κλασσικ�ν γραµµ�των: «T  κλασσικ  γρ�µµατα συνιστ�Jν στ�ν Fπ�+@ µας πε-
ρισσ�τερ� παρ  π�τP nνα Fκπαιδευτικ4 µ-σ� π�λL µεγ�λης 91(ας γι  τ� διαµ�ρφωση τ�ν ν--
ων, �G Bπ�&�ι +�ρη σ’ αHτ�ν τ�ν κ�ιν� κληρ�ν�µι  τ�J πνε,µατ�ς θ  µπ�ρ�Jσαν ν  κατα-
κτ@σ�υν µ(α αHθεντικ� εHρωπαϊκ� συνε(δηση πλ�ι στ  ν�µιµα Fθνικ� τ�υς αUσθ@µατα». Π--
ντε +ρ�νια π-ρασαν 9π4 τ�τε, +ωρ?ς ν  γ(νZη στ�ν πρ�1η 9π�λ,τως τ(π�τα.

!Aπ�ρε& κανε?ς λ-π�ντας Yτι Xπ�ρ+ει στ�Lς EHρωπα(�υς Cγ-τες C Fπ(γνωση τ3ς σπ�υδαι-
�τητας τ�J *Eλληνικ�J Π�λιτισµ�J στ� διαµ�ρφωση µιEς πνευµατικ  Uσ+υρ3ς EHρ;πης, κα?
Fν τ�,τ�ις στ�ν πρ�1η Xπ�ρ+ει πλ@ρης 9δρ�νεια. Tελικ  π�ι� ε\ναι Fκε&ν�, π�L Fµπ�δ(8ει τ�ν
πνευµατικ� 9ν�καµψη τ3ς ΓηραιEς !Hπε(ρ�υ;

Π.Λ.K.

T( λυπηρ�! .Aνθρωπ�ι π�L δPν κατ�λααν π�τP τ�ν !Aρ+αι�τητα, µ-ν�ντας στ4 παραπ�ι-
ηµ-ν� περι�λλ�ν τ�J *Eραι�+ριστιανισµ�J, µ� 0+�ντας συνε(δηση γι  Bτιδ@π�τε Fν�ρ+η-
στρ;νεται κα? Fλ-γ+εται 9π4 τ4 σ,στηµ� τ�υ, σ@µερα ψ�+ν�υν κα? ρ(σκ�υν µελαν  σηµε&α
τ3ς !Aρ+αι�τητας. *H 9νθρ;πινη µ�(ρα π�τP δPν µπ�ρε& ν  9παλλαγZ3 9π4 τ4 κακ�, γιατ? ε\ναι
FγγενPς στ�ν καθ�λ�υ διαδικασ(α. ∆Pν µπ�ρ�Jν ν  καταλ��υν τ� διαφ�ρ  τ3ς µεγαλ�φυ�ας
τ3ς Φ,σης µP τ?ς µεγαλει;δεις F1�ρσεις της 9π4 τ�ν µεταφυσικ@, π�L τ4 σ,στηµ� της δPν µπ�-
ρε& ν  τ�ν φθ�σZη. E\ναι σ ν τ4 µητρικ4 γ�λα κα? τ4 Sλλ�, τ3ς σκ�νης | τ�J κ�υτι�J, π�L
τα�8�υµε µP Fπικ(νδυνες συν-πειες τ  µωρ�.

Π.Γ.

«!Aν�µεσα στ  OHρ�λια .Oρη κα? στ�ν Kασπ(α Θ�λασσα, στ�ν καρδι  τ3ς EHρασ(ας, δια-
ι�Jσε µι  φυλ� π�λυπληθ@ς, π�L gδη τ�ν 6η +ιλιετ(α ε\+ε 9ν-λθει σP Xψηλ4 Fπ(πεδ� π�λιτι-

Tαπειν>φρ"νες

T' µητρικ' γ/λα τWς 4AρMαι>τητας

KIερL δισκ"γραφ*α
.Eγινε κι αHτ4. Mετ  τ�ν δηµ�σι�π�(ησιν τ�ν τιµ�καταλ�γων τ�ν µυστη-

ρ(ων κα? τ�ν πρ�αναγγελθε&σα εcσ�δ� τ3ς !Eκκλησ(ας στ4 +ρηµατιστ@ρι� C
!Eκκλησ(α Fκυκλ�φ�ρησε κα? C.D. µP τ�ν λειτ�υργ(α, µP πρ;τη φων� τ4ν
9ρ+ιεπ(σκ�π� κ. Xριστ�δ�υλ�. .Eτσι C !Eκκλησ(α 0+ει τ� δυνατ�τητα ν  µπZ3
κα? στ?ς «Nτ(σκ�». AHτ4ς κι Wν ε\ναι Fκσυγ+ρ�νισµ�ς. Π�ς τ4 0λεγε B 9ρ+ιε-
π(σκ�π�ς; «!EλEτε κα? µP τ  σκ�υλαρ(κια σας». T;ρα 0+ει τ�ν εHκαιρ(α ν 
τ�Lς καλ-σZη ν  πα(ρν�υν µι  9ν�σα 9π4 τ4ν τρελλ� +�ρ� τ�υς, 9π�λαµ�-
ν�ντας nναν Fκκλησιαστικ4 ^µν� 2ρµηνευµ-ν� 9π4 τ4ν cδι�. .Aντε, κα? πλα-
τιν-νι�ς.

A.K.

«Θ6λω, QλλB δEν µπ"ρO»

AIΣIMA KAI A∆HPITA



σµ�J: OG !Iνδ�ευρωπα(�ι»... AHτ  γρ�φει B καθηγητ�ς τ3ς κλασσικ3ς φιλ�λ�γ(ας τ�J Πανε-
πιστηµ(�υ !Aθην�ν M. Z. K�πιδ�κης στ4 «!Aφι-ρωµα στ�ν *Eλληνικ� Γλ�σσα» τ3ς Fφηµερ(-
δας «KAΘHMEPINH».

Π�λυπληθ�ς φυλ@ κα? Xψηλ4 Fπ(πεδ� π�λιτισµ�J. AHτ�? λ�ιπ4ν �G !Iνδ�ευρωπα&�ι zταν τ�-
σ� «π�λιτισµ-ν�ι», π�L δPν Sφησαν καν-να c+ν�ς µ-σα στ�ν 9νθρ;πινη Gστ�ρ(α, γιατ? π�νω
9π’ Yλα Xπ3ρ1αν... ταπειν�φρ�νες. T  µ�να κατ�λ�ιπα π�L Sφησαν, ρ(σκ�νται στ  µυαλ  τ�ν
φωτισµ-νων µας ταγ�ν, κι αHτ4 9ρκε& ν  πιστ-ψ�υµε στ�ν ̂ παρ1@ τ�υς. Φα(νεται, πVς µ(α ν-α
γενι� Uνδ�ευρωπαϊστ�ν κ�νει τ�ν Fµφ�νισ@ της στ  Fλληνικ  πανεπιστ@µια, π�L διαθ-τει πε-
ρισσ�τερ� θ�ρρ�ς (θρ�σ�ς) κα? φαντασ(α 9π’ τ�Lς πρ�ηγ�,µεν�υς, π�L τελευτα&α Sρ+ισαν ν 
µπερδε,�υν τ  λ�για τ�υς.

Π.Λ.K.

T4 ν  διαεαι;νZης eς θ-σφατ�ν Yτι «σκ�τεινι�8Zη» B παν(σ+υρ�ς aHλι�ς F1αιτ(ας 2ν4ς
[πλ�J γ@ιν�υ γεγ�ν�τ�ς, Yτι 9π�σ,ρεται 9π�τ�µως C !Eρυθρ  Θ�λασσα π-ραν τ�J φυσικ�J
της +;ρ�υ Sνευ παρεµ�λ3ς τ�ν ν�µων τ3ς Φ,σεως π�L τ�ν δι-π�υν, Yτι Fγε(ρ�νται Fκ τ�J
τ�φ�υ των Sτ�µα ταφ-ντα κα? διαλυθ-ντα εUς τ  F1 �ν συνετ-θησαν Fναντ(�ν τ�ν φυσικ�ν ν�-
µων τ3ς τελε(ας φθ�ρEς τ�ν 8;ντων Rργανισµ�ν γενικ�ς, Yτι Fµφαν(8�νται δ3θεν «Fνσαρ-
κωµ-να» (;) | {+ι πλ�σµατα +ωρ?ς Xλικ�ν Xπ�στασιν | κα? [πλ�ς eς «Bρ�µατα», Fκτ4ς τ�J Yτι
καθιδρ,ει µεγ(στην 9π�την, 9σκε& καταστρεπτικ�ν Fπ(δρασιν εUς τ4ν λ�γισµ4ν τ�J 9νθρ;π�υ
κα? γενικ�ς τ4ν ν�ητικ4ν αHτ�J εGρµ�ν.

K.Π.

Kα? αHτ4 τ4 Xπ-ρ�+� πλ�σµα τ�J κ�λλ�υς κα? τ�J «µηδPν Sγαν», Yπως C γλυπτικ� 9σ,λ-
ληπτα τ4 παρ-στησε, γιατ? 0τσι C Φ,ση τ4 0πλασε γι  κ�τι τ-τ�ια εHα(σθητα καπρ(τσια της,
τ( θ� κ�νZη; T( θ  κ�νZη γι  τ?ς λειτ�υργ(ες, π�L µP τ�ση σ�φ(α 9π4 τ� Φ,ση φτει�+τηκαν; T4
=ν αHτ4 στ4ν Xπ-ρλαµπρ� αHτ4 κ�σµ� π�L τ�J στ-ρησε τ4 σ,στηµα, Fν�� δPν θ  ε\+ε +ρ�ν� µ--
σα στ�ν 0κστασ@ τ�υ ν  ψ�+νZη, τ;ρα 0ντρ�µ� σκ-φτεται συνε+�ς τ4 θ�νατ�.

�Aς µ�ν πληκτρ�λ�γ�Jµε λ�ιπ4ν θριαµευτικ  τ  δι�φ�ρα bits, Yταν δ�λι�ι καιρ�φυλα-
κτ�Jν π(σω 9π4 9φρ�κεντρισµ�,ς, φ�ινικισµ�,ς κα? !Aπ�καλ,ψεις τ�J !Iω�νν�υ! *H !Aρ+αι-
�της F1�ελ(8εται 9π4 τ�Lς πλανητ�ρ+ες παντ�J µP τ  πι4 π�νω θλιερ�, 9λλ� κα? στ�ν πα-
γκ�σµια πρακτικ� Rλ-θρια 9π�τελ-σµατα. aEνας καιν�,ργι�ς µεσα(ωνας.

Π.Γ.

*O 9ρ+ιεπ(σκ�π�ς δηλ;νει τακτικ  πVς θ-λει µ�ρφωµ-ν�υς κληρικ�,ς. Πιστε,�υµε πVς κα-
ταν�ε&, Yτι ν-�ι µP Sρτια δ�µηµ-νη πρ�σωπικ�τητα διστ�8�υν ν  πρ�σ-λθ�υν στ?ς τ�1εις τ�J
Kλ@ρ�υ. Συν-στησε κ�π�ια ν�µικ� Fπιτρ�π� µελ-της τ�J Uσ+,�ντ�ς ν�µ�υ 5383 περ? Fκκλη-
σιαστικ3ς δικαι�σ,νης. Παραδ�1ως 9π�κλε(σθηκαν τ  µ-λη τ�J ∆.Σ. τ�J *Iερ�J Συνδ-σµ�υ
Kληρικ�ν *Eλλ�δ�ς. !Aλλ  κα? C συσταθε&σα Fπιτρ�π� 9π�τελµατ;θηκε. Kα? Yµως B 9ρ+ιε-
π(σκ�π�ς πρ-πει ν  τ�λµ@σZη τ�ν 9ναθε;ρηση τ�J N�µ�υ περ? !Eκκλησιαστικ3ς ∆ικαι�σ,νης.
M�ν� µP τ�λµη θ  γυρ(σZη C σελ(δα τ3ς !Eκκλησ(ας. *H δεσπ�τ�κρατ(α, Yπ�υ Xφ(σταται, µ�ν�
φθ�ρ  πρ�σφ-ρει στ4 0ργ� της. MP τ�ν 9ναθε;ρηση τ�J ν�µ�υ 5383 B Fπ(σκ�π�ς θ  γ(νZη {+ι
B τρ�µ�κρ�της 9λλ  B φωτισµ-ν�ς πνευµατικ4ς πατ-ρας.

Πρωτ�πρεσ,τερ�ς E.Σ.

M>ρφωση καH KλWρ"ς

T' «πληκτρ"λ>γηµα»

Kαταστρ"φL τ"C ν"ητικ"C εYρµ"C
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T> MAνα4!ν εYναι γνωστ>ν <π> π!λιτιστικQς <πAψεως Kκτ>ς τ6ν :λλων

δι9 τ$ν περ)φηµ!ν Γλυπτ!θGκην (Glyptothek München), b Mπ!)α περιJ4ει

<γ-λµατα vλληνικQς τJ4νης, πρ!τ!µ9ς <ρ4αι!ελλGνων φιλ!σAφων (Mητρ!-

δ`ρ!υ, Kαρνε-δ!υ, Πλ-των!ς κ.:.), π!λιτικ6ν (∆ηµ!σθJν!υς), στρατηγ6ν

(M. �AλεL-νδρ!υ), Fπως Kπ)σης δι9 τ9 θαυµ-σια <γ-λµατα τ!= να!= τQς

�Aφα)ας AEγ)νης. �Eκτ>ς α3τQς qπ-ρ4ει <κριS6ς <πJναντι b �Aρ4αι!λ!γικ$

Συλλ!γ$ (Antikensammlung München) µ+ <γγεDα κεραµικ9 µεγ-λης <ρ4αι-

!λ!γικQς <L)ας. IOµως qπ-ρ4!υν καP :λλα µ!υσεDα uωµαϊκQς καP αEγυ-

πτιακQς τJ4νης, Fπ!υ καP KκεD Kκτ)θενται vλληνικ9 Bργα τJ4νης τQς vλληνι-

στικQς περιAδ!υ καP τQς περιAδ!υ τ6ν Πτ!λεµα)ων.

VΩς σπ!υδαι!τJρα Fµως KκδGλωσις τ!= M!ν-4!υ τ6ν τελευτα)ων 4ρAνων

θεωρεDται b Bκθεσις «�Oδυσσε7ς - M=θ!ς καP �Aν-µνησις» εEς τ> M!υσεD!ν

τQς TJ4νης (Haus der Kunst München), b Mπ!)α διGρκεσε <π> 01.10.1999 µJ-

4ρι 09.01.2000. ΛAγaω τQς µεγ-λης κ!σµ!συρρ!Qς b Bκθεσις wταν καθηµε-

NEκθεση BL!4ης <ρ4αι!ελληνικQς
TJ4νης µ+ θJµα τ>ν �OδυσσJα

AΓNΩΣTA YΠEPMEΓEΘH ΣYMΠΛEΓMATA

EUκ. A: *O !Oδυσσε,ς, �G σ,ντρ�φ�( τ�υ κα? B Π�λ,φηµ�ς.



EUκ. B: !Oδυσσε,ς. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µεν�ν.)
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EUκ. Γ: *O Mεν-λα�ς κα? C σ�ρ4ς τ�J !A+ιλλ-ως. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µεν�ν.)
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EUκ. ∆: *H Σκ,λλα, B !OδυσσεLς κα? �G σ,ντρ�φ�( τ�υ. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µεν�ν.)
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EUκ. E: Πηνελ�πη. (Bλ-πε εUς τ4 κε(µεν�ν.).



ριν6ς <ν!ικτ$ <π> 10.00 π.µ. µJ4ρι 22.00 µ.µ. T9 KκθJµατα πρ!Gρ4!ντ! <π>

δι-φ!ρα µ!υσεDα καP συλλ!γ9ς τQς ΓQς, τ9 Mπ!Dα B4!υν σ4Jσιν µ+ τ>ν �Oδυσ-

σJα καP τ>ν IOµηρ!ν: Aachen, A_γιναν, Amsterdam, �AθGνας, Baia, Bαλτι-

µAρρην, Bari, Basel, BατικανAν, Bενετ)αν, Bερ!λDν!ν, BιJννην, Bologna,
Bochum, Boston, Cambridge, Catania, ∆αµασκAν, ∆ρJσδην, Friedberg, Florenz,
Karlsruhe, Zυρ)4ην, K!πεγ4-γην, Kωνσταντιν!,π!λιν, Lacco, Ameno, Leiden,
Λειψ)αν, Lipari, Λ!νδDν!ν, MελS!,ρνην, MAνα4!ν, N. VYAρκην, KαλλιφAρ-

νιαν, �OLφAρδην, Ostia, Parma, Perugia, VP`µην, Schwerin, Sperlonga, Split,
Στ!υττγ-ρδην, Στ!κ4Aλµην, Συρακ!,σας, T-ραντα, Urbino, Valetta, Voltera,
Warschau, Würzburg. �Eκτ>ς τ6ν :λλων δJ!ς Kπρ!κ-λεσαν τ9 qπερµεγJθη

συµπλJγµατα, τ9 Mπ!Dα φθ-ν!υν καP τ9 τJσσερα µJτρα nψ!υς καP τ9 Mπ!Dα

εYναι δυστυ46ς :γνωστα εEς τ$ν VEλλ-δα. EEς τ$ν µεγαλυτJραν α_θ!υσαν !H

Γερµαν!P KLJθεσαν τ$ν τ,φλωσιν τ!= Π!λυφGµ!υ (εEκTν B), τ>ν MενJλα!ν

(εEκ. Γ) καP τ$ν Σκ,λλαν (εEκ. ∆), πρ> τQς Mπ!)ας εY4αν κατασκευ-σει τε-

4νητ$ν λ)µνην, Fπ!υ Kκαθρεπτ)Xετ! τ> «φAντ!» τ!= Fλ!υ συγκρ!τGµατ!ς,

π!7 wταν σκ!=ρ! κυαν!=ν καP µα=ρ!ν, |στε ν9 δηµι!υργ!=ν Kντ,πωσιν τ9

λευκ9 συµπλJγµατα. �Eπ)σης qπQρ4ε α_θ!υσα κινηµατ!γρ-φ!υ µ+ διαX`-

µατα, Fπ!υ !H KπισκJπται �δ,ναντ! ν9 παρακ!λ!υθGσ!υν καP ν9 Kνν!Gσ!υν

<νασκαφ9ς καP <ναπαραστ-σεις, καθTς καP ταιν)ας Hστ!ρικ!= περιε4!µJ-

ν!υ. �Aπ> κριτικ-ς, <λλ9 καP πρ!σωπικ6ς, πιστε,ω Fτι b Bκθεσις εYναι <νε-

παν-ληπτη, καP Fπ!ι!ς εY4ε τ$ν τ,4η ν9 τ$ν KπισκεφθQ, θ9 τ!= Bµεινε <LJ-

4αστη. IEνα µικρ>ν δεDγµα εYναι αH εEκAνες π!7 παρατ)θενται Kδ6.

Efκ. A: VH τ,φλωσις τ!= Π!λυφGµ!υ <π> τ>ν �OδυσσJα καP τ!7ς συντρA-

φ!υς τ!υ, µαρµ-ριν!ν <ντ)γραφ!ν (4-26 µ.X.) <π> α3θεντικ>ν 4-λκιν!ν σ,-

µπλεγµα τQς vλληνιστικQς περιAδ!υ (160 π.X.)· Sperlonga, Bochum,
Kunstsammlung der RuhrUniversität, <ναπαρ-στασις S. Bertoli, B. Andreae
καP H. Schroeteler, nψ!ς 3.50 µ. καP µQκ!ς 6 µ.

Efκ. B: Kεφαλ$ �OδυσσJως, µαρµ-ριν!ν <ντ)γραφ!ν (4-26 µ.X.) <π> α3θε-

ντικ>ν 4-λκιν!ν σ,µπλεγµα τQς vλληνιστικQς περιAδ!υ (170-160 µ.X.)·

Sperlonga, Museo Nazionale, Inv. 43 (Sperlonga �Iταλ)ας – Kκ τ!= spelunca =
σπGλαι!ν).

Efκ. Γ: VO MενJλα!ς καP τ> πτ6µα τ!= �A4ιλλJως, γνωστ>ν rς Pasquino - σ,-

µπλεγµα Kκ 4αλκ!= περP τ> 160 π.X. �Aναπαρ-στασις Kκµαγε)!υ B. Schweitzer,
Λειψ)α, Antikenmuseum der Universität, nψ. 2.5 µ.

Efκ. ∆: VH Σκ,λλα, M �Oδυσσε7ς καP !H σ,ντρ!φ!) τ!υ, Sperlonga, S. Bertolin,
B. Andreae, VP`µη, Museo della Cività Romana, nψ. 3.70 µ.

Efκ. E: VH ΠηνελAπη, uωµαϊκ>ν <ντ)γραφ!ν KL α3θεντικ!= τ!= 460 π.X.·

VP`µη, M!υσεD!ν Vatikan.

Nικ>λα"ς Σταµ. 4AσπιUτης
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«4EBν pνας µελετητLς θ6λqη νB καταν"5σqη τ'ν ∆υτικ' Π"λιτισµ>, πρ6πει νB Qνατρ6Sqη
στLν QρM5 τ"υ: στLν KEλλ/δα καH στ'ν KEλληνικ' Π"λιτισµ>», Fπισηµα(νει στ4ν «∆αυλ4»
BKιν-8�ς διαν�ητ�ς κα? καθηγητ�ς κ. Minhua Chen κα? µP δισταγµ4 σηµει;νει: «∆υ-
στυMOς Qρκετ"H Qπ' τ"Zς σηµεριν"Zς XEλληνες διαπρ/ττ"υν rIριν». !EκτιµE, Yτι: «KH
QρMα*α iλληνικL γλOσσα εsναι eνα π"λRτιµ" Tργαλε!", γιB νB φιλ"σ"φqW κανε*ς. KH
Tκµ/θησ5 της µE I"5θησε στ' eργ" µ"υ, QλλB µE Tπηρ6ασε καθ"ριστικB στLν πρ"σω-
πικ5 µ"υ π"ρε*α».
*O Kιν-8�ς καθηγητ�ς ε\ναι B πρ�τ�ς στ�ν +;ρα τ�υ, π�L µετ-φρασε τ�ν !Oδ,σσεια
κα? τ�ν !Iλι�δα 9πευθε(ας 9π4 τ�ν 9ρ+α(α 2λληνικ� γλ�σσα σP πε84 λ�γ� κα? 0µµετρα
στ�ν κινε8ικ� γλ�σσα. .E+ει δηµ�σιε,σει µελ-τες γι  τ�Lς !Aριστ�τ-λη, Πλ�τωνα κα?
AUσ+,λ�. .E+ει γρ�ψει πλ3θ�ς µελετ�ν κα? 9καδηµαϊκ�ν Sρθρων κα? 0+ει Fκδ;σει 16
ιλ(α γι  τ�ν 9ρ+α(α *Eλληνικ� Σκ-ψη, τ  Bπ�&α 9π-σπασαν κρατικ  ραε&α. OG µε-
ταφρ�σεις τ3ς !Oδ,σσειας κα? τ3ς !Iλι�δας 0+�υν κ�νει π�λλαπλPς Fκδ�σεις στ�Lς τρε&ς
µεγαλ,τερ�υς Fκδ�τικ�Lς �\κ�υς τ3ς +;ρας τ�υ. Σπ�,δασε στ�ν K(να, στ?ς HΠA κα?
στ� Θεσσαλ�ν(κη. Σ@µερα ε\ναι καθηγητ�ς κα? διευθυντ�ς τ�J «Tµ@µατ�ς Kεντρικ3ς
EHρ;πης κα? *Eλλην�ρωµαϊκ�ν Mελετ�ν» στ4 «aIδρυµα �-νης Φιλ�λ�γ(ας» στ�ν Kι-
νε8ικ� !Aκαδηµ(α K�ινωνικ3ς !Eπιστ@µης στ4 Πεκ&ν�.

K!ρυφαD!ς KινJX!ς καθηγητ$ς
θεωρεD τ$ν VEλληνικ$ Φιλ!σ!φ)α
rς π!λ7 <ν`τερη τQς KινεXικQς

VO καθηγητ$ς MPν X!,α Tσ+ν µ+ τ$ν N-νσυ Mπ)σκα. T> SιSλ)! εYναι b Bκδ!-
ση στ9 KινεXικ9 τ!= VOµGρ!υ. (Στ> KL`φυλλ! M τ)τλ!ς καP στ9 vλληνικ9.)

O KOMΦOYKIOΣ MENEI ΣTIΣ AIΣΘHΣEIΣ,
O ΠΛATΩN TPYΠA ME TA «MATIA TON NOY»



– KRριε Chen, π"ι> uταν τ' κ*νητρ> σας, γιB νB µελετ5σετε τ"Zς QρMα*"υς XEλληνες κλασσικ"Rς;
– �E9ν θJλcη κ-π!ι!ς ν9 καταν!Gσcη τ>ν ∆υτικ> Π!λιτισµA, Zφε)λει ν9 <νατρJLcη στ$ν <ρ4G τ!υ,

στ>ν VEλληνικ> Π!λιτισµA. EYµαι ε3γν`µων στ>ν καθηγητG µ!υ στPς HΠA, M Mπ!D!ς µ!= τ> KπεσG-
µανε στ$ν <ρ4$ τ6ν µεταπτυ4ιακ6ν µ!υ σπ!υδ6ν. Γνωρ)X!ντας τ!7ς <ρ4α)!υς IEλληνες φιλ!σAφ!υς
Kνθ!υσι-στηκα <π> τ>ν συστηµατικ> τρAπ!, µ+ τ>ν Mπ!D! <νJλυαν τ$ σκJψη τ!υς. VH θεωρητικ$ φι-
λ!σ!φ)α γεννGθηκε στ$ν VEλλ-δα. M!= <ρJσει ν9 σκJφτωµαι καP ν9 διαλ!γ)Xωµαι. OH IEλληνες πρ!-
σJφεραν στ!7ς <νθρ`π!υς µ)α νJα <ντ)ληψη γι9 τ$ XωG. �εκ)νησα µ+ τ>ν �Aριστ!τJλη µεταφρ-X!-
ντας κε)µενα <π> τ9 <ρ4αDα vλληνικ9 στ$ν γλ6σσα µ!υ καP συνJ4ισα µ+ τ>ν Πλ-τωνα µεταφρ-X!ντας
<π!σπ-σµατα <π> τ!7ς διαλAγ!υς τ!υ καP καταγρ-φ!ντας σ4Aλια περP α3τ6ν, |στε ν9 γ)ν!υν κατα-
ν!ητ!P <π> τ>ν λαA µ!υ. VO Πλ-των θJτει τPς S-σεις τQς θεωρητικQς φιλ!σ!φ)ας τ!= ∆υτικ!= Π!λι-
τισµ!=. ∆+ν δ)νει <παντGσεις, Xητ1 <π> τ!7ς στ!4αστ+ς ν9 σκεφθ!=ν καP ν9 <ναXητGσ!υν τPς <πα-
ντGσεις µAν!ι τ!υς.

– ΠιστεRετε, ]τι \ QρMα*α KEλληνικL Σκ6ψη µπ"ρε! νB I"ηθ5σqη τ'ν σRγMρ"ν" aνθρωπ";
– ΣτPς bµJρες µας, πιστε,ω, b φιλ!σ!φ)α τ!= Πλ-τωνα εYναι π!λ7 δηµ!φιλ$ς σ’ MλAκληρ! τ>ν κA-

σµ!, διAτι θJτει τ> «µJτρ!», γι9 ν9 µπ!ρJσcη κανεPς ν9 σταθµ)σcη τ9 πρ-γµατα, ν- κρ)νcη. VO σ,γ4ρ!-
ν!ς :νθρωπ!ς εYναι περισσAτερ! qλιστικAς παρ9 πνευµατικ>ς καP EδεαλιστικAς. �EνδιαφJρεται πε-
ρισσAτερ! γι9 τ$ν <πAκτηση <γαθ6ν, γι9 ν9 Sελτι`σcη τ$ν qλικG τ!υ XωG παρ9 τ$ν πνευµατικG.
�Aγν!εD τPς :λλες πλευρ+ς τQς XωQς. IOπως M Σωκρ-της Bλεγε, θ9 πρJπει ν9 KLετ-X!υµε διαρκ6ς τ$ν
XωG µας.

VO Πλ-των µ1ς δ)δαLε, Fτι στ$ Xω$ qπ-ρ4ει νAηµα καP Fτι τ> σ,µπαν εYναι fργανωµJν! καP B4ει
σκ!πA, καP M σκ!π>ς εYναι �θικ6ς καλAς. VH σκJψη α3τ$ µ1ς δ)νει Kλπ)δα. Πρ!σωπικ- b <ρ4α)α VEλλη-
νικ$ ΣκJψη µ+ B4ει Kπηρε-σει π!λ,. ∆ιδ-4θηκα π!λλ-: π!τ+ δ+ν φθ-νω σ+ <κρAτητες, πρ!σπαθ6 ν9
µJνω !3δJτερ!ς, KLασκ6 α3τ!Jλεγ4!, πρ!σJ4ω τPς σκJψεις µ!υ. OH <ρ4αD!ι IEλληνες µ!= δ)δαLαν ν9
εYµαι φ)λ!ς τQς σ!φ)ας. M!= 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$ν <γ-πη B4ω <φιε-
ρ`σει τ$ν XωG µ!υ.

– T* σdς vδ5γησε στ' νB µεταφρ/σετε τB eργα QρMα*ων KEλλ5νων φιλ"σ>φων στLν Kινε[ικL γλOσσα;
– NHθελα, !H KινJX!ι ν9 πληρ!φ!ρηθ!=ν περισσAτερα γι9 τ> µεγαλεD! τ!= <ρ4αι!ελληνικ!= π!λι-

τισµ!=. Γι’ α3τ> καP µετJφρασα τ!7ς <ρ4α)!υς IEλληνες κλασσικ!,ς κατευθεDαν <π> τ$ν <ρ4αι!ελ-
ληνικ$ γλ6σσα καP y4ι µJσω τQς <γγλικQς. T9 Bπη τ!= VOµGρ!υ δ+ν εY4αν π!τ+ µεταφραστQ κατευ-
θεDαν <π> τ> πρωτAτυπ!. Πρ!σπ-θησα ν9 τ9 <π!δ`σω Fσ! τ> δυνατ>ν µ+ µεγαλ,τερη <κρ)Sεια καP
σεSασµ> στ> nφ!ς τ!= VOµGρ!υ. NHθελα ν9 τ!7ς δε)Lω τ$ν EδJα π!7 εY4ε M IOµηρ!ς γι9 τ>ν κAσµ!,
τ$ν κ!ινων)α, τ>ν :νθρωπ!. Γι’ α3τ> καP !H µεταφρ-σεις µ!υ KκτιµGθηκαν <π> τ!7ς συναδJλφ!υς
µ!υ. �EπP πλJ!ν δ+ν <παντ6νται Bπη καP bρωικ$ π!)ηση στ>ν κινεXικ> π!λιτισµA.

– Kατ6Mετε τLν QρMαι"ελληνικL γλOσσα π"λZ καλ/, πOς τLν QSι"λ"γε!τε;
– EYναι π!λ7 yµ!ρφη, π!ιητικ$ καP <κριSGς. EYναι µ)α θαυµ-σια γλ6σσα, γι9 ν9 φιλ!σ!φcQ κανε)ς,

<λλ9 καP 4ρGσιµη γι9 Kπιστηµ!νικ$ <ν-λυση. EYναι συστηµατικ$ καP <ναλυτικG. Π-ρα π!λλ!P Kπι-
στηµ!νικ!P Fρ!ι εYναι vλληνικ!). VH <ρ4α)α κινεXικ$ γλ6σσα, παρ9 τ> γεγ!ν>ς Fτι εYναι π!ιητικG, δ+ν
εYναι κατ-λληλη γι9 τ$ φιλ!σ!φ)α. Γι’ α3τ> :λλωστε καP B4!υµε rς λα!P διαφ!ρετικ+ς φιλ!σ!φ)ες. VH
γλ6σσα εYναι π!λ7 σηµαντικ> BργαλεD! γι9 τ$ σκJψη. VH vλληνικ$ γλ6σσα «<κAνισε» τ$ λ!γικG µ!υ.

– Π"ι> εsναι τ' θ6µα π"Z Tρευνdτε τUρα;
– �Eπι4ειρ6 µ)α συγκριτικ$ µελJτη Πλ-τωνα καP K!υµφ!,κι!υ στPς θεωρ)ες τ!υς γι9 τ$ν π!)ηση

�H �περ�	
 τ�ς �λληνικ�ς φιλ�σ�φ�ας �ναντι τ�ς κινε�ικ�ς

«O� �Eλληνες µ  δ�δα"αν ν# $ναλ%ω τ'ς καταστ(σεις»
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καP τPς Kαλ+ς TJ4νες. Γι’ α3τ> τ>ν σκ!π> :λλωστε wρθα στ$ν VEλλ-δα, |στε ν9 συγκεντρ`σω Fσ! τ>
δυνατ>ν περισσAτερες πηγ+ς σ4ετικ9 µ+ τ> θJµα µ!υ.

– Π"ι6ς "Y διαφ"ρEς _ τB κ"ινB σηµε!α µεταSZ τWς QρMα*ας KEλληνικWς καH τWς Kινε[ικWς Σκ6ψης;
– VH <ρ4α)α vλληνικ$ φιλ!σ!φ)α εYναι π!λ7 πι> σηµαντικ$ καP π!λ,πλ!κη <π> τ$ν <ρ4α)α κινεXι-

κG. VH <ρ4α)α κινεXικ$ φιλ!σ!φ)α MπωσδGπ!τε περιJ4ει στ!ι4εDα, τ9 Mπ!Dα εYναι π!λ,τιµα πνευµα-
τικ-. VO Λ-! Tσ+ <ναφJρεται σ+ rρισµJνες <πAψεις, !H Mπ!Dες _σως <γν!Gθηκαν <π> τ!7ς <ρ4α)!υς
IEλληνες διαν!ητJς. IOµως � φιλ!σ!φ)α µας δ+ν εYναι θεωρητικG. EYναι �θικ$ καP y4ι θε!λ!γικ$ p
φυσικG. OH <ρ4αD!ι KινJX!ι Kµπιστε,!νταν τPς αEσθGσεις, F,τι wταν �πτA, MρατA. VH <νατ!λικ$ φιλ!-
σ!φικ$ σκJψη Kν γJνει εYναι συγκεκριµJνη καP κατηγ!ρηµατικG. OH δικ!) µας φιλAσ!φ!ι δ+ν µ1ς δι-
δ-σκ!υν ν9 πρ!4ωρ!=µε π)σω <π> τ$ν Kπιφ-νεια τ6ν πραγµ-των. VO K!µφ!,κι!ς εYναι συγκεκριµJ-
ν!ς καP δ+ν µ1ς Kνθαρρ,νει ν9 πρ!4ωρGσ!υµε π)σω <π> α3τ9 π!7 M :νθρωπ!ς µπ!ρεD ν9 <ντιληφθcQ
µ+ τPς αEσθGσεις τ!υ: «T4 ν  8Z3ς  πρακτικ  ε\ναι τ4 ν  8Z3ς καλ�. EHγενικ4ς Sνθρωπ�ς ε\ναι Fκε&ν�ς
B Bπ�&�ς 9ντιµετωπ(8ει τ?ς καταστ�σεις µP ρεαλισµ�, κα? ασ(8εται στ�ν Fµπειρ(α». OH φιλAσ!φ!) µας
δ+ν µ1ς παρακιν!=ν ν9 δ!=µε µ+ τ9 «µ-τια τ!= ν!=» πρ-γµατα π!7 εYναι qπαρκτ-, Fπως πρ-ττει M
Πλ-των. OH <ρ4αD!ι IEλληνες KπιπλJ!ν <νJλυαν συστηµατικ9 τ$ σκJψη τ!υς. Γι’ α3τ> εYναι π!λ7 ση-
µαντικ> ν9 γνωρ)σcη M λαAς µ!υ τ!7ς IEλληνες φιλAσ!φ!υς.

– ΠOς Iρ*σκετε τ"Zς σRγMρ"ν"υς XEλληνες;
– ∆ιατηρ!=ν <ρκετ9 στ!ι4εDα <π> τ!7ς πρ!γAν!υς τ!υς. VOπωσδGπ!τε δ+ν φιλ!σ!φ!=ν, Fπως !H

<ρ4αD!ι IEλληνες, !H Mπ!D!ι <γων)X!νταν π!λ7 σκληρ9 ν9 <π!φ,γ!υν τ$ν ^ριν. �Aρκετ!P <π> τ!7ς
σηµεριν!7ς IEλληνες, να), διαπρ-ττ!υν nSριν. EYναι ZL,θυµ!ι, δ+ν µελετ!=ν καP καταλGγ!υν σ+ συ-
µπερ-σµατα <ρκετ9 εtκ!λα. Στ$ν <ρ4αιAτητα τ> Zρθ!λ!γικ> καP τ> παρ-λ!γ! µπ!ρ!=σαν ν9 συνυ-
π-ρL!υν. T`ρα φα)νεται ν9 B4cη 4αθQ b «Eσ!ρρ!π)α», τ> Zρθ!λ!γικ> στ!ι4εD! qπ!4ωρεD καP κατακτ1
Bδαφ!ς τ> παρ-λ!γ!. NIσως ν9 κ-νω λ-θ!ς, <λλ9 α3τ$ εYναι b γν`µη π!7 διαµAρφωσα κατ9 τ$ν πα-
ραµ!νG µ!υ στ$ν VEλλ-δα.

– Θ/ θ6λατε, κ.καθηγητ/, νB πρ"σθ6σετε κ/τι;
– EYµαι ε3γν`µων στ> �Ων-σει! IIδρυµα καP τ!7ς <νθρ`π!υς τ!υ γι9 τ$ δυνατAτητα π!7 µ!= πρ!-

σJφεραν, ν9 Bρθω γι9 dνα µQνα στ$ν �AθGνα, ν9 <ντλGσω νJες πηγ+ς καP ν9 <νταλλ-Lω KνδιαφJρ!υ-
σες <πAψεις µ+ IEλληνες καθηγητJς. Kι Kπ)σης θ9 hθελα ν9 Kπαναλ-Sω τ> πAσ! Kκτιµ6 τ$ν vλληνικ$
Hστ!ρ)α καP πAσ! σJS!µαι τ!7ς IEλληνες. Θ9 συνε4)σω ν9 Kργ-Xωµαι σκληρ9, γι9 ν9 καταν!Gσω κα-
λ,τερα τ>ν vλληνισµA, τ>ν vλληνικ> π!λιτισµA, κι εt4!µαι ν9 XQτε εEρηνικ-. Σ1ς ε34αριστ6, IEλλη-
νες, γι9 τ$ν ε3καιρ)α π!7 µ!= δ`σατε ν9 διδα4θ6 γι9 τ>ν IOµηρ!, τ>ν �Aριστ!τJλη καP τ>ν Πλ-τω-
να. Θ9 συνε4)σω ν9 Kπιδι`κω τ$ν <καδηµαϊκ$ λαµπρ$ Kπ)δ!ση καP ν9 πρ!σφJρω τ$ δικG µ!υ συµ-
S!λG, πρ>ς yφελ!ς Fσων KνδιαφJρ!νται γι9 τPς Kργασ)ες µ!υ.

• VO Minhua Chen γεννGθηκε στ$ Σαγκ-η τ> 1954. �Aπ!φ!)τησε <π> τ> ΠανεπιστGµι! Fuijian Normal University τ> 1976
(Bα.), Xiamen University τ> 1978 (Mα.). VH διδακτ!ρικG τ!υ διατριS$ εY4ε rς θJµα τ$ν Hστ!ρ)α τ!= Θε-τρ!υ («VEλλη-
νικ+ς Tραγaωδ)ες») καP τPς δραµατικ+ς θεωρ)ες («Πλατωνικ$ καP �Aριστ!τJλεια Π!)ηση»). T$ν <ρ4α)α vλληνικ$ γλ6σσα
διδ-4θηκε κατ9 τ$ δι-ρκεια τ6ν σπ!υδ6ν τ!υ στ> ΠανεπιστGµι! Brigham Young. �Aπ> τ> 1989 µJ4ρι τ> 1993 παρακ!-
λ!,θησε µεταδιδακτ!ρικ9 πρ!γρ-µµατα στPς HΠA, µελετ`ντας τ!7ς ∆υτικ!7ς κλασσικ!,ς. T> 1995 σπ!,δασε στ>
�Aριστ!τJλει! ΠανεπιστGµι! τQς Θεσσαλ!ν)κης καP Kπιδ!τ!,µεν!ς <π> τ> IIδρυµα «�AλJLανδρ!ς �Ων-σης» rλ!κλG-
ρωσε τ$ν Bρευν- τ!υ γι9 τ>ν Πλ-τωνα. VO κ. Chen B4ει γρ-ψει 20 SιSλ)α (τ9 4 qπ> Bκδ!ση) γι9 τ$ν <ρ4α)α VEλλ-δα,
µεταL7 τ6ν Mπ!)ων τ9 «Homer’s the Iliad» 1993, «Homer’s the Odyssey» 1994 (τPς Mπ!Dες Kµπλ!,τισε καP KπανεLJδωσε
τ> 1999 µ+ τ>ν τAµ! «�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 Mπ!)α <ναφJρεται στ$ν αEσθητικ$ τ!= Πλ--
των!ς καP τ!= �Aριστ!τJλη.

N/νσυ Mπ*σκα

«O� σ%γ	ρ�ν�ι �Eλληνες πρ�τιµ�6ν τ7 παρ(λ�γ�»
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VO «λατρευτGς», π!7 B4ει SρεθQ σ+ µ!ρφ$ µικρ!= <γαλµατιδ)!υ εEδικ9 σ+
Fλα τ9 Hερ9 σπGλαια καP Hερ9 κ!ρυφQς τQς KρGτης καP τ6ν γ,ρω α3τQς πε-
ρι!46ν, µ1ς MδηγεD στ>ν τρAπ! τJλεσης τ6ν τελετ!υργι6ν στ9 Hερ9 α3τ-. VH
λJLη «λατρευτ@ς», π!7 4ρησιµ!π!ιεDται γι9 τ> <γαλµατ)δι!, εYναι λανθα-
σµJνη, σ,µφωνα µ+ µ)α Kπιγραφ$ π!7 δι-Sασα π-νω σ+ <ν-λ!γ! <γαλµα-
τ)δι! <π> τ$ν T,λισσ!. VH Kπιγραφ$ ΓραµµικQς A διαS-Xεται na-u-a = να,α.
Kατ9 τ>ν VHσ,4ι! να,ειν = Hκετε,ειν. Mαθα)ν!µε Bτσι, Fτι στ$ Mινωικ$
Kπ!4$ <π!καλ!=σαν τ9 πρAσωπα π!7 παρ)σταναν τ9 <φιερ`µατα α3τ9
«Gκ-τας». �Aντιπρ!σωπευτικ>ς τ,π!ς Mινω)τη λατρευτ$ εYναι M 4-λκιν!ς
<π> τ$ν T,λισσ! τQς πρ!θGκης 89 N 1831 τ!= M!υσε)!υ VHρακλε)!υ KρG-
της, µ+ τ> Mινωικ> X6µα, µ+ περιδJρει! καP Sρα4ιAλια, µ+ τ> δεLP 4Jρι στ9
µ-τια καP σ6µα λυγισµJν! <π> τ$ µJση καP π-νω Kλαφρ9 πρ>ς τ9 π)σω.

H ∆IEΘNHΣ ΦPAΣH «KONKΣ OM ΠAw»
AΠO TA EΛEYΣINIA KAI THN KPHTH

T> «∆ακτυλ)δι τ!= M)νωα» <π!καλ,πτει
παγκ!σµιAτητα τQς MινωικQς Θρησκε)ας

Γι9 ν9 KLηγGσωµε γιατP M «λατρευτ�ς» p «σε(8ων» p «µ,στης» Bφερε τ> δεLι> p <ρι-
στερ> 4Jρι τ!υ στ> πρAσωπ!, καλ,πτ!ντας τ9 µ-τια τ!υ (σ+ BνδειLη δJ!υς γι9 τ$ν πα-
ρ!υσ)α µπρ!στ9 στ$ θεAτητα, γρ-φει M Σακελλαρ-κης σ+ Mδηγ> τ!= M!υσε)!υ VHρα-
κλε)!υ, καP δ+ν κ-νει λ-θ!ς Fσ!ν <φ!ρ�1 στ> δJ!ς), θεωρ!=µε σκAπιµ! ν9 <νατρJLωµε
στ> τελετ!υργικ> τ6ν Mικρ6ν καP Mεγ-λων �Eλευσ)νιων Mυστηρ)ων, τ9 Mπ!Dα πρ!-
Jρ4!νται <π> τ$ν Mινωικ$ KρGτη καP y4ι <π> τ$ν A_γυπτ!, Fπως πρ!σπ-θησαν <νε-
πιτυ46ς ν9 καθιερ`σ!υν κ-π!ι!ι, τε4νητ9 µεγαλAσ4ηµ!ι, <δαεDς θρησκει!λ!γ!=ντες
LJν!ι (N)λσ!ν, Π-ρκετ κ.:.) <λλ9 καP ντAπι!ι, τυφλ9 Lεν!µανεDς. VH µινωικ$ δ+ πρ!J-
λευση τ6ν Mυστηρ)ων α3τ6ν <π!δεικν,εται <π> τ9 <ρ4αι!λ!γικ9 εqρGµατα τ!= λα-
τρευτQ <λλ9 καP τPς λJLεις π!7 Bλεγαν !H HερεDς κατ9 τ> τελετ!υργικA, Fπως θ9 δ!=µε
πι> κ-τω, !H Mπ!Dες <νQκαν στ$ν Kρητικ$ δι-λεκτ! rς KπP τ> πλεDστ!ν.

T9 �Eλευσ)νια MυστGρια <πελ-µSαναν µεγ-λ!υ σεSασµ!= κατ9 τ$ν <ρ4αιAτητα. KαP
KκεDν!ι <κAµη !H συγγραφεDς π!7 εEρωνε,τηκαν τPς µυθ!λ!γικ+ς παραδAσεις, δ+ν τAλ-
µησαν ν9 θ)L!υν τ$ν λατρε)α τ6ν «µεγ-λων θεαιν6ν». VH ∆Gµητρα καP b κAρη της Περ-
σεφAνη wταν !H µεγ-λ!ι τελετ-ρ4ες τ6ν Mυστηρ)ων, τ6ν Mικρ6ν καP τ6ν Mεγ-λων, καP
σ’ α3τ> <κριS6ς 4ρωστ!=σαν τ> γAητρA τ!υς. �Eνa6 M λα>ς τιµ!=σε στ> πρAσωπ! τQς ∆G-
µητρας τ$ν µητJρα γQ καP τ$ν θε9 τQς γεωργ)ας, !H µυηµJν!ι BSλεπαν στ> πρAσωπA της
τ> !3ρ-νι! φ6ς, τ$ γεννGτρα τ6ν ψυ46ν, τ>ν Θεϊκ> N!=, �ΩνAµαXαν µ-λιστα τ>ν vαυ-
τA τ!υς «YG�Lς τ3ς Σελ@νης», πρ!ωρισµJν!υς <π> τ$ν <ρ4$ σ9ν µεσ-X!ντες µεταL7
ΓQς καP O3ραν!= καP π)στευαν Fτι b καταγωγG τ!υς wταν <π> τ$ν σφα)ρα Kκε)νη Fπ!υ
Sρ)σκεται b γJφυρα π!7 συνδJει τ!7ς δ,! α3τ!7ς τAπ!υς καP <π> τ$ν Mπ!)α περν!-
διαSα)ν!υν !H ψυ4+ς κατ9 τ$ν :ν!δ! καP τ$ν κ-θ!δA τ!υς. Πρωταρ4ικA τ!υς 4ρJ!ς



wταν ν- ψ-λλ!υν nµν!υς στPς 3ψηλ+ς <π!λα,σεις τQς !3ρ-νιας XωQς καP ν9 qπ!δει-
κν,!υν τ9 µJσα µ+ τ9 Mπ!)α θ9 µπ!ρ!=σε ν9 SρcQ κανεPς τ>ν δρAµ! π!7 MδηγεD σ’ α3τJς.
M+ µ)α τJ4νη λεπτ$ καP Sαθει9 !H γAητες α3τ!P κατ`ρθωσαν ν9 κεντGσ!υν µ+ τ9 <νθρ`-
πινα π-θη !3ρ-νιες EδJες. Xρησιµ!π!ι!=σαν Fλα τ9 µJσα, τ> θJλγητρ! τ6ν αEσθGσε-
ων, τ$ν λ-µψη τ6ν τελετ6ν, τ$ν µαγε)α τQς τJ4νης, γι9 ν9 τρJψ!υν τ$ν ψυ4$ πρ>ς µ)α
καλ,τερη Xω$ καP τ> πνε=µα πρ>ς τ$ σ,λληψη τ6ν θε)ων <ληθει6ν.

Σ+ κανJνα :λλ! µJρ!ς τ!= κAσµ!υ τ9 MυστGρια δ+ν εY4αν π!τ+ KµφανισθQ µ+ µ!ρφ$
τAσ! <νθρ`πινη, τAσ! XωντανG, τAσ! <νθηρ-. VO µ,θ!ς τQς ∆Gµητρας καP τQς κAρης
της ΠερσεφAνης πλJκει τ>ν πυρQνα τQς �Eλευσ)νιας λατρε)ας. VOλAκληρη b �Eλευσι-
νιακ$ M,ηση περιφJρεται καP �πλ`νεται γ,ρω <π> α3τ>ν τ>ν φωτειν> πυρQνα. VO µ,-
θ!ς στ> Sαθ,τερA τ!υ νAηµα <π!τελεD µ)α συµS!λικ$ <ναπαρ-σταση τQς Hστ!ρ)ας τQς
ψυ4Qς, τQς καθAδ!υ καP τQς δJσµευσGς της µJσα στ$ν nλη, τQς <νAδ!υ καP τQς Kπι-
στρ!φQς της στ$ν θεϊκ$ XωG. VH Hστ!ρ)α τQς Ψυ4Qς - ΠερσεφAνης wταν γι9 κ-θε ψυ4$
µ)α Kκπληκτικ$ <π!κ-λυψη. VH Xω$ vρµηνευAταν p σ9ν µ)α δ!κιµασ)α p σ9ν dνας KLι-
λασµAς. IYστερα <π> τ$ν φρ)κη τ!= θαν-τ!υ b Kλπ)δα, b λ,τρωση καP <ν-µεσα στPς
στ!+ς τ!= Mλ-ν!ικτ!υ να!= !H qµνaωδ)ες καP τ> KκθαµSωτικ> φJγγ!ς vν>ς θαυµαστ!= KA-
σµ!υ. T9 MυστGρια wταν τ> Hερ> δρ-µα τQς ψυ4Qς, b τελε)ωση, b δικα)ωση τ!= γGιν!υ
δρ-µατ!ς τ!= <νθρ`π!υ. T9 «Mικρ9 MυστGρια» Kτελ!=ντ! κατ9 τ>ν µQνα ΦεSρ!υ--
ρι! p �Aνθεστηρι6να στPς NAγρες, δQµ! BLω <π> τ$ν �AθGνα. OH δAκιµ!ι, <φ!= περ-
ν!=σαν <π> µ)α πρ!καταρκτικ$ KLJταση, γ)ν!νταν δεκτ!P στ9 πρ!π,λαια τ!= κλειστ!=
περιSAλ!υ <π> τ>ν HερJα τQς �Eλευσ)νας, τ>ν «Gερ�κ@ρυκα», ντυµJν! σ9ν VEρµQ καP µ+
τ> «κηρ,κει�ν». VΩδηγ!=σε τ!7ς πρ>ς µ,ηση σ’ dνα µικρ> να> <φιερωµJν! στ$ν «KA-
ρη», τ$ν ΠαρθJν! ΠερσεφAνη.

VO να>ς wταν κρυµµJν!ς στ> S-θ!ς vν>ς �συ4!υ λAγγ!υ, στ$ν καρδι9 vν>ς Hερ!=
:λσ!υς µJσα σ+ δενδρ!συστ-δες. �Eκε)νη τ$ν στιγµ$ !H HJρειες BSγαιναν µJσα <π> τ>ν
να> µ+ πJπλα, µ+ γυµν!7ς Sρα4)!νες καP µ+ Hερ!7ς ν-ρκισσ!υς στ9 µαλλι-. Παρατ-σ-
σ!νταν στ> κεφαλAσκαλ! καP Bψαλλαν κατανυκτικ$ µελaωδ)α µ+ <ργ+ς ρυθµικ+ς κινG-
σεις. Mετ9 <π> α3τ$ τ$ µελaωδ)α µ+ τ9 κατ-λληλα λAγια qπ!δ!4Qς τ6ν νε!φερµJνων b
πρ!φQτις p Hερ!φ-ντις, π!7 wταν κ!ρυφα)α τ!= 4!ρ!=, κατJSαινε τρ)α σκαλ!π-τια καP
<πGγγελλε τ$ν παρακ-τω κατ-ρα <ργ-, µ+ Sαρει9 φων$ καP SλJµµα παγερA, π!7 KµπνJ-
ει φρ)κη: «Kατ�ρα σP Yσ�υς zρθαν, µP σκ�π4 ν  εηλ;σ�υν τ  Mυστ@ρια. *H θε  θ 
κυνηγE αU;νια τ?ς φαJλες τ�υς ψυ+Pς».

�Aκ!λ!υθ!=σαν π!λλ+ς µJρες µ+ καθαρµ!,ς, νηστεDες, πρ!σευ4+ς καP :λλα πρ!κα-
ταρκτικ-. T> Sρ-δυ τQς τελευτα)ας µJρας !H νεAφυτ!ι µαXε,!νταν στ$ν πι> <πAκρυφη
γωνι9 τ!= Hερ!= :λσ!υς, γι9 ν9 παραστ!=ν στ$ν VAρπαγ$ τQς ΠερσεφAνης. VH σκην$
α3τ$ παιXAταν στ$ν nπαιθρ! <π> τPς HJρειες τ!= να!=. A3τ> τ> Bθιµ! B4ει ρ)Xες στ9 S--
θη τ6ν αE`νων, <π> τ$ν πρωτ!µινωικ$ Kπ!4G, µ+ τ9 πραγµατικ9 δεδ!µJνα 4ρ!ν!λA-
γησης καP y4ι τ9 qπ!θετικ9 τ!= NESανς. M+ τPς Mδηγ)ες τ!= Hερ!φ-ντη !H π!ιητ+ς τQς
�Eλευσ)νας φιλ!τJ4νησαν δι-λ!γ! µεταL7 HερJων καP Hερει6ν, π!7 παρ)σταναν τ>ν
VEρµQ, τ$ν ∆Gµητρα, τ$ν ΠερσεφAνη, τ>ν Πλ!,τωνα, τPς N,µφες καP τ>ν NEρωτα.

VO δι-λ!γ!ς τJλειωνε, Fταν εY4ε πι9 νυκτ`σει. OH πJνθιµες λαµπ-δες σ-λευαν τ9
φ6τα τ!υς <ν-µεσα στ9 µα=ρα κυπαρ)σσια, στ9 κρ-σπεδα τ!= να!=. OH θεατ+ς <π!-
µακρ,ν!νταν σιωπηλ!), κ-τω <π> τ>ν <ντ)λαλ! τ6ν θρηνητικ6ν nµνων τ6ν Hερει6ν

�H µελ8ωδ�α κα' 9 κατ(ρα τ�ς �ρευνας
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γι9 τ$ν �ρπαγ$ τQς ΠερσεφAνης, π!7
καλ!=σαν α3τGν:

– ΠερσεφAνη!.. ΠερσεφAνη!..
�Eδ6 τJλειωναν τ9 MυστGρια, καP !H

νεAφυτ!ι εY4αν γ)νει «µ,σται». Θ9 Kπι-
στρJψ!υν στPς καθηµεριν+ς <σ4!λ)ες
τ!υς, <λλ9 M Hερ>ς «ΠJπλ!ς τ6ν Mυ-
στηρ)ων» wταν πι9 �πλωµJν!ς π-νω
στ- µ-τια τ!υς. Mετ9 τ9 Mικρ9 <κ!-
λ!υθ!=σαν τ9 «Mεγ-λα MυστGρια»,
π!7 wταν γνωστ9 Kπ)σης καP σ9ν «VIερ9
MυστGρια»  καP σ9ν «VIερ9 NOργια».
�Eτελ!=ντ! µ+ Eδια)τερη λαµπρAτητα
κ-θε τJσσερα 4ρAνια τ>ν µQνα B!η-
δρ!µι6να (ΣεπτJµSρι! - �Oκτ`Sρι!)
στ$ν �EλευσDνα. Σ’ α3τ9 <κριS6ς τ9 µυ-
στGρια θ9 Sρ!=µε τ$ν µ!ρφ$ τ!= Kρη-
τικ!= ΛατρευτQ, <λλ9 Bπρεπε ν9 κ--
νωµε Fλη α3τ$ τ$ν εEσαγωγG, γι9 ν9
γ)νcη <ντιληπτA, πAτε γινAταν κ-π!ι!ς
«µ,στης» καP µπ!ρ!=σε πλJ!ν ν9 συµ-
µετJ4cη σ+ µυστηριακ+ς τελετ+ς Fπως !H
Mινω)τες, τ$ν µ!ρφ$ τ6ν Mπ!)ων SλJ-
π!µε στ9 <ρ4αι!λ!γικ9 εqρGµατα τ!=
Mινω)τη «λατρευτQ». OH v!ρτ+ς α3τ+ς
εY4αν συµS!λικ> 4αρακτQρα καP διαρ-
κ!=σαν Kννι9 µJρες. T$ν yγδ!η µ!)ρα-
Xαν στ!7ς µ,στες τ9 σ,µS!λα µυGσεως:
τ>ν «θ,ρσ�ν» καP τ$ν «κ(στην» µ+ κλω-
ν-ρια κισσ!= <γκαλιασµJνη. MJσα σ’
α3τ$ν wταν κλεισµJνα µυστηρι`δη
<ντικε)µενα, b κατανAηση τ6ν Mπ!)ων
<πεκ-λυπτε τ> µυστικ> τQς XωQς.
�Hταν vρµητικ9 κλειδωµJνη καP δ+ν
KπιτρεπAταν ν9 τ$ν <ν!)L!υν παρ9 µA-
ν! στ> τJλ!ς τQς µ,ησης καP µπρ!στ9
στ>ν Hερ!φ-ντη. KατAπιν <κ!λ!υθ!=σε
LJσπασµα 4αρ1ς. Kιν!=σαν τPς λαµπ--
δες, τPς Bδιναν M dνας στ>ν :λλ! καP
BSγαXαν 4αρ!,µενες κραυγJς. T$ν _δια
µJρα µι9 Hερ$ π!µπ$ µετJφερε <π> τ$ν
�AθGνα στ$ν �EλευσDνα τ> :γαλµα τ!= ∆ι!ν,σ!υ, στεφανωµJν! µ+ µ,ρτα, καP τ>ν κα-
λ!=σαν NIακ4!. VH :φιLG τ!υ στ$ν �EλευσDνα πρ!µGνυε τ$ µεγ-λη <ναγJννηση. ΓιατP
<ντιπρ!σ`πευε τ$ θε)α πν!$ π!7 διαπ!τ)Xει κ-θε πρ1γµα, τ>ν <ναγεννητ$ τ6ν ψυ46ν,
τ>ν µεσ-X!ντα µεταL7 !3ραν!= καP γQς.
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A3τ$ τ$ φ!ρ9 Bµπαιναν στ>ν να> <π> τ$ν µυστικ$ θ,ρα, γι9 ν9 περ-σ!υν KκεD µJσω
τ!= KLωτερικ!= περιSAλ!υ. �EκεD M κGρυκας µ+ τρ!µερ+ς <πειλ+ς καP µ+ τ$ν κραυγG:
«*Eκ ς �G -ηλ�ι!» <π!µ-κρυνε τ!7ς παρε)σακτ!υς, π!7 κατ`ρθωναν πAτε-πAτε ν9
γλυστρGσ!υν µJσα στ> να> µαXP µ+ τ!7ς µ,στες (2κ ς = <ττικ>ς τ. 2κ ς = 1) µακρι-, µα-
κρι- <πA, σ+ <πAσταση· 2) µακρι9 <π> κ-π!ι!ν p <π> κ-τι, KκτAς· λJLη σ4ηµατισµJνη
<π> τ> θJµα τQς <ντων. v - καP τ> Kπ)θηµα - κας, π!7 δηλ`νει KπιµερισµA: �Eγκ. Π-π. -
Λαρ. - Mπριτ.). OH µ,στες Bδιναν θαν-σιµ! Fρκ!, ν9 µ$ν <π!καλ,ψ!υν τ)π!τε <π> α3τ9
π!7 KπρAκειτ! ν9 δ!=ν. NEπειτα M κGρυκας συνJ4ιXε:

– T`ρα σεDς στ> qπ!4θAνι! δ6µα τQς ΠερσεφAνης, γι9 ν9 συλλ-Sετε τ> νAηµα τQς µJλ-
λ!υσας XωQς καP τQς τωρινQς κατ-στασGς σας, πρJπει ν9 περ-σετε <π> τ$ 4`ρα τ!= θα-
ν-τ!υ. A3τ$ εYναι b δ!κιµασ)α τ6ν µυστ6ν. ΠρJπει ν’ <ψηφ1τε τ9 σκ!τ-δια, γι9 ν9 4α)-
ρεστε τ> φ6ς.

Mετ9 ντ,ν!νταν δJρµα νεSρ!= (µικρ!= Kλαφι!=), π!7 συµSAλιXε τ>ν <π!4ωρισµ> καP
τ$ν Zδ,νη τQς ψυ4Qς, π!7 Sυθ)Xεται µJσα στ$ σωµατικ$ XωG. TJλ!ς BσSηναν τPς λα-
µπ-δες καP τ!7ς λ,4ν!υς καP Bµπαιναν στ>ν qπAγει! λαS,ρινθ!. Στ$ν <ρ4$ τρ)κλιXαν
!H µ,στες µJσα στ9 σκ!τ-δια, µετ9 δ+ <π> λ)γ! <κ!,!νταν θAρυS!ι, µ!υγκρητ9 καP φ!-
Sερ+ς κραυγJς. �AστραπJς, π!7 τPς συν`δευαν Sρ!ντJς, λAγ4ιXαν τ9 σκ!τ-δια. MJσα στ$
λ-µψη τ!υς BSλεπες τρ!µακτικ9 φαντ-σµατα. IOλες α3τ+ς !H Kµφαν)σεις wταν τAσ!
<στραπιαDες, π!7 δ+ν πρAφταινες ν9 <ντιληφθcQς τ$ν τε4νικG τ!υς. NEπειτα τPς <κ!-
λ!υθ!=σε Sαθ7 σκ!τ-δι, π!7 µεγ-λωνε τ$ φρ)κη καP τ>ν τρAµ! π!7 KνJπνεαν. Στ> ση-
µεD! α3τ> <ς φαντασθ!=µε, π6ς φα)ν!νταν Fλα α3τ9 σ+ 4`ρ!υς µ+ φαντασµαγ!ρικ> πε-
ριS-λλ!ν, Fπως τ> �IδαD!ν καP ∆ικταD!ν NAντρ!ν, τ> σπGλαι! Σκ!τειν!=, τ9 Hερ9 κ!-
ρυφQς τ!= Γι!,κτα, τ!= Πετσ!φ1 κ!ντ9 στ> Παλα)καστρ! καP τ6ν KυθGρων, τ!= Mπ!)-
!υ <φιερ`µατα Bφερε πρAσφατα στ> φ6ς M I. Σακελλαρ-κης. VO Πλ!,ταρ4!ς παρα-
S-λλει τ>ν τρAµ! π!7 γενν!=σαν α3τ+ς !H Zπτασ)ες µ+ KκεDν! π!7 δ!κιµ-Xει κανεPς
µπρ!στ9 σ’ dνα :νθρωπ! π!7 πνJει τ9 λ!)σθια. Φυσικ9 Fλ! τ> τελετ!υργικ> δ+ν γινA-
ταν στ9 σπGλαια καP στ9 Hερ9 κ!ρυφQς λAγaω <καταλληλAτητας τ6ν 4`ρων.

Mετ9 <π> µι9 σειρ9 τελετ!υργι6ν B4!µε µπρ!στ9 µας καθισµJν! σ+ θρAν! τ>ν <γJ-
λαστ! SασιλJα τ!= IAδη Πλ!,τωνα - �AιδωνJα, καP δ)πλα τ!υ κ-θεται b γυναDκα τ!υ,
b ψηλ$ καP αEθJρια ΠερσεφAνη. OH µ,στες τ$ν <ναγνωρ)X!υν <π> τ9 4αρακτηριστικ-
της. EYναι b Hερ!φ-ντις π!7 εY4ε παραστGσει τ$ θε9 στ9 Mικρ9 MυστGρια. �ELακ!-
λ!υθεD ν- ’ναι π!λ7 πι> yµ!ρφη τ`ρα µ+ τ$ µεγαγ4!λικG της Bκφραση, διαφ!ρετικ$
Fµως, ντυµJνη µ+ τ$ν πJνθιµη KσθQτα (τ> Bνδυµα τQς πρ!φGτιδας µ+ τ9 <σηµJνια δ--
κρυα) καP τ> 4ρυσ> δι-δηµα.

A3τ$ b πρ!ηγ!,µενη περιγραφ$ µ!= θυµ)Xει, καP αEσθ-ν!µαι λ,πη, τ> LενιτεµJν! µι-
νωικ> 4ρυσελεφ-ντιν! <γαλµατ-κι, π!7 <ρ4αι!κ-πηλ!ι, <κρωτηρι-X!ντας τ> σ6µα
καP τ$ν Hστ!ρ)α τQς KρGτης, KL`ρισαν πρ>ς B!στ`νη, στ> KκεD µ!υσεD!. VH ΠερσεφA-
νη δ+ν εYναι πι9 b παρθJν!ς τQς σπηλι1ς. T`ρα XcQ τ$ Xω$ τ!= κ-τω κAσµ!υ, qπ!φJρει.
Bασ)λισσα τ6ν qπ!4θAνιων δυν-µεων, τ6ν νεκρ6ν, LJνη Fµως  στ> Sασ)λειA της. IEνα
4λωµ> µειδ)αµα φωτ)Xει Kλαφρ9 τ> πρAσωπA της, σκ!τεινιασµJν! <π> τ$ σκι9 τ!= IAδη.
MJσα σ’ α3τ> τ> µειδ)αµα Fµως qπ-ρ4ει b συνε)δηση, b γν`ση τ!= �Aγαθ!= καP τ!= Kα-
κ!=, b <νJκφραστη γ!ητε)α τ!= Xωνταν!= καP S!υS!= πAν!υ. VYπ!δJ4εται µ+ SλJµµα
γεµ1τ! συµπ-θεια τ!7ς µ,στες, !H Mπ!D!ι γ!νατ)X!υν καP <φGν!υν στ9 πAδια της στJ-

;Aπειλ ς κα' 9 κραυγ
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φανα µ+ ν-ρκισσ!υς. �Eκε)νη τ$ στιγµ$ µι9 σSη-
σµJνη φλAγα Lαναλ-µπει µJσα στ9 µ-τια της, 4α-
µJνη Kλπι´δα, µακριν$ <ν-µνηση τ!= O3ραν!=.
�αφνικ9 στ> :κρ! τQς qπAγειας στ!1ς λ-µπ!υν
πυρσ!P καP διαπεραστικ9 <ντη4εD µ)α φωνG, π!7
λJει:

– �Eλ1τε, µ,στες. �αναγ,ρισε M NIακ4!ς. VH ∆G-
µητρα περιµJνει τ$ν κAρη της. E3!D!! (EH�&! καP
εHα& καP ε_α καP εH ν = Kπιφ`νηµα – κραυγ$ ∆ι!-
νυσιακ!= Kνθ!υσιασµ!= καP 4αρ1ς τ6ν <κ!λ!,-
θων τ!= B-κ4!υ. VH παραλλαγ$ ε_α τ!= Kπιφων.
παρGγαγε τ> ρQµα εH�8ω καP τ> Kπ)θ. ε_ι�ς. �Eπ)-
θετ! δ+ τ!= ∆ι!ν,σ!υ wταν καP E_ας, τ!= δ+ B-κ-
4!υ E_ι�ς. EH�8ω θ9 πcQ κραυγ-Xω πρ>ς τιµ$ν τ!=
B-κ4!υ.) Kι Kνa6 M δυνατ>ς <ντ)λαλ!ς τ!= qπ!-
γε)!υ KπαναλαµS-νει τ$ φωνG, b ΠερσεφAνη τι-
ν-Xεται π-νω στ> θρAν! της, σ9ν ν9 L,πνησε <πA-
τ!µα <π> dνα Sαθ7 nπν! µετ9 <π> τ> λAγ4ισµα
µι1ς <στραφτερQς σκJψης καP λJει:

– T> φ6ς!.. VH µητJρα!.. VO NIακ4!ς!..
ΠετιJται <π> τ> θρAν! της, µ9 M �Aιδωνε7ς τ$ν

συγκρατεD µ+ µ)α κ)νηση, πι-ν!ντ-ς την <π> τ$ν
KσθQτα της, καP LαναπJφτει στ> θρAν! της σ9ν πε-
θαµJνη. TAτε !H λαµπαδηφAρ!ι 4-ν!νται <πAτ!µα
καP µ)α φων$ <κ!,εται ν9 λJει:

– VO θ-νατ!ς εYναι καιν!,ργια XωG!

OH µ,στες συνωστ)X!νται τ`ρα µJσα στ$ στ!9
τ6ν bρ`ων καP τ6ν bµιθJων πρ>ς τ> :ν!ιγµα τ!= qπ!γε)!υ. T!7ς Sγ-X!υν τPς νεSρ)-
δες, τ!7ς ραντ)X!υν µ+ καθαρτGρι! νερA, τ!7ς φ!ρ!=ν καθαρ!7ς λευκ!7ς 4ιτ6νες καP
τ!7ς Mδηγ!=ν µJσα σ’ dνα λαµπρ9 φωταγωγηµJν! ναA. �EκεD τ!7ς qπ!δJ4εται M Hερ!-
φ-ντης, M <ρ4ιερJας, dνας σεS-σµι!ς γJρ!ντας ντυµJν!ς µ+ π!ρφ,ρα. VO Π!ρφ,ρι!ς,
dνας νε!πλατωνικ>ς φιλAσ!φ!ς τ!= 3!υ αE`να µ.X., περιγρ-φει τ$ν <ν`τατη µ,ηση τQς
�Eλευσ)νας rς vLQς: «Στεφανωµ-ν�ι µP µυρτιPς µπα(ν�µε Yλ�ι �G µυηµ-ν�ι στ4ν πρ�δ�µ�
τ�J να�J, τυφλ�? 9κ�µη. – *O Gερ�φ�ντης, π�L ε\ναι µ-σα στ4 να4, θ  µEς 9ν�(1Zη σP λ(-
γ� τ  µ�τια. (�Eδ6 SλJπ!µε τ$ν Mινω)τη λατρευτG). aOµως πρ�τα πρ�τα – γιατ? τ(π�τε
δPν πρ-πει ν  κ�νωµε µP τ�ν (α – Wς νιφτ�Jµε µP Gερ4 νερ�. *O Gερ�φ�ντης µEς δια-
�8ει 9π4 nνα π-τριν� ιλ(� πρ�γµατα π�L πρ-πει ν  τ  κρατ�Jµε π�ντα µυστικ�, Fπ?
π�ινZ3 θαν�τ�υ. B-αια αHτ  ταιρι�8�υν στ4 +�ρ� κα? τ4 +ρ�ν�. Θ  γελ�,σατε cσως,
Wν τ’ 9κ�,γατε 01ω 9π4 τ4 να�. aOµως Fδ� καµµι  τ-τ�ια δι�θεση δPν σEς γεννι-ται,
καθVς 9κ�Jτε τ  λ�για τ�J πρεσ,τη – γιατ? ε\ναι π�ντα γ-ρ�ς B Gερ�φ�ντης – κα?
κ�ιτEτε τ  φανερωµ-να σ,µ�λα (τ9 4ρυσ1 <ντικε)µενα δηλαδG, π!7 wταν µJσα στ$ν
κ)στη: κ6ν!ς πιτ,!ς, ε_δ!υς πε,κ!υ, γνωστ!= rς κ!υκ!υναρι-, π!7 wταν σ,µS!λ! τQς
γυναικε)ας γ!νιµAτητας· M σπειρωτ>ς yφις, π!7 εYναι b πτ`ση τQς ψυ4Qς µJσα στ$ν

«E?�@!» κα' 9 φρ(ση «KAνκς Bµ π#"»
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nλη καP b <π!λ,τρωσG της δι9 τ!= πεν,µατ!ς· τ> α3γA, τ> Mπ!D! εYναι σ,µS!λ! τQς
σφα)ρας p τQς θε)ας τελειAτητας, π!7 εYναι M πρ!!ρισµ>ς τ!= <νθρ`π!υ). ∆Pν σEς 0ρ+ε-
ται καθ�λ�υ ν  γελEτε, Yταν C ∆@µητρα σEς εαι;νZη µP τ�ν Uδι�µ�ρφη γλ�σσα κα?
τ�Lς συµ�λισµ�,ς της, µP 8ωντανPς 9στραπPς φωτ�ς, µP συννεφι�σµατα κα? 1ανα-
συννεφι�σµατα Yσα µEς 0κανε ν  δ�Jµε κα? ν’ 9κ�,σ�υµε B σεπτ4ς Gερ-ας. Kα? τ�τε τε-
λικ  τ4 φ�ς 2ν4ς γαλ@νι�υ θα,µατ�ς γεµ(8ει τ4 να�. N  τ  !Hλ,σια πεδ(α, B �γι�ς τ�-
π�ς. N  κα? �G φωνPς 9π4 τ�Lς ^µν�υς τ�J +�ρ�J τ�ν Mακ�ρων. Kα? τ� στιγµ� Fκε(νη
B Gερ�φ�ντης {+ι µP τ�ν F1ωτερικ@ τ�υ µ�ν� Fµφ�νιση, {+ι µP τ� φιλ�σ�φικ@ τ�υ 2ρµη-
νε(α, 9λλ  στ’ 9λ@θεια κα? πραγµατικ� γ(νεται nνας “δηµι�υργ�ς”, nνας 9π�καλυ-
πτικ4ς Yλων τ�ν πραγµ�των 9π�λ�γητ@ς. *O aHλι�ς ε\ναι B δαδ�J+�ς τ�υ, C Σελ@νη B
τελ�υργικ�ς τ�υ �ηθ4ς κ�ντ  στ4ν Gερ4 ωµ4 κα? B *Eρµ3ς B µυστικ4ς τ�υ κ@ρυκας.
M  εUπ;θηκε κι C τελευτα(α λ-1η “K>νκς yOµ ΠBS”. *H τελετ� τελε(ωσε, κα? τ;ρα εcµα-
στε γι  π�ντα Fπ�πτες».

T9 τελευταDα λAγια δε)4ν!υν y4ι µAν! τ$ν µινωικ$ καταγωγ$ τ6ν θυσιαστικ6ν Hερ!-
τελεστι6ν καP τ!= συµS!λισµ!= τ6ν Hερατικ6ν πρακτικ6ν τ6ν �Eλευσ)νιων Mυστηρ)ων,
<λλ9 καP <κAµη µινωικ$ Kπ)δραση σ+ Fλες τPς θρησκεDες τ!= κAσµ!υ, κ-τι π!7 δ+ν Bγινε
<ντιληπτ> <π> τ!7ς LJν!υς θρησκει!λAγ!υς, διAτι δ+ν µπAρεσαν π!τ+ ν9 vρµηνε,σ!υν σω-
στ9 y4ι µAν! τPς παραπ-νω τρεDς λJLεις π!7 <ναφJρ!νται σ+ Fλες τPς <ρ4αDες γλ6σσες,
<λλ9 καP γι9 π!ιA λAγ! τ9 µ!ναδικ9 µινωικ9 <γαλµατ-κια Bδει4ναν τ>ν λατρευτ$ ν9 B4cη
µ+ τ> dνα 4Jρι καλ,ψει τ9 µ-τια τ!υ. A3τ$ <κριS6ς b στ-ση τ!= µινω)τη λατρευτQ <π!-
δεικν,ει τ$ν παγκ!σµιAτητα τQς MινωικQς Θρησκε)ας τ$ν Kπ!4$ Kκε)νη. ΣτPς θρησκευ-
τικ+ς τελετ+ς τ6ν M-για B4!µε τ$ φρ-ση «K�νε1 .Oµ�ν Π�νε1», στ!7ς Bρα4µ-ν!υς τ$
φρ-ση «K�νσα �Oµ Π�νσα». VO Bρα4µανισµAς, µι9 παν-ρ4αια µεταµινωικ$ θρησκευτικ$
σ4!λ$ qπερSατικQς φιλ!σ!φ)ας, b Mπ!)α <π!τελεD πρAδρ!µ! τQς φιλ!σ!φ)ας τ!= Xρι-
στιανισµ!=, δJ4εται πρ`ιµα τ> Bρ-4µαν (qπJρτατ! �ν) rς τρισυπAστατ!, αE`νι!, Kνσυ-
νε)δητ!, :φθαρτ!, παντα4!= παρ>ν καP πνευµατικ$ πηγ$ τ!= πεπερασµJν!υ καP µετα-
SαλλAµεν!υ σ,µπαντ!ς. VO τ,π!ς τQς θυσ)ας, π!7 Sασ)Xεται στ9 κε)µενα τ6ν Bεδδ�ν,
εYναι µι9 περ)πλ!κη λατρευτικ$ διαδικασ)α, π!7 περιλαµS-νει <παγγελ)α 4ωρ)ων τ!= Hε-
ρ!τελεστικ!= τυπικ!=. OH θε!P περιJρ4!νται στ>ν Bλεγ4! τ!= θυσιαστQ µJσaω τQς γν`σης
τ6ν Hερ6ν κειµJνων καP τ6ν λατρευτικ6ν τ,πων π!7 κατJ4ει. T$ν παγκ!σµιAτητα Fµως
τQς MινωικQς Θρησκε)ας y4ι µAν! γι9 τ$ν Kπ!4$ Kκε)νη <λλ9 µJ4ρι σGµερα <π!δεικν,-
ει τ> qπ> τ9 στ!ι4εDα AM 1938.1110 γνGσι! «∆ακτυλ)δι τ!= M)νωα» καP τ> 585 <ντ)γρα-
φ! π!7 κατασκε,ασε M Gillieron, τ9 Mπ!Dα Sρ)σκ!νται στ> M!υσεD! �AσµAλεαν τQς
�OLφAρδης µαXP µ+ τ9 :λλα κλεµµJνα <π> τ>ν NESανς, µ+ τ$ν παρ-σταση π!7 qπ-ρ4ει
π-νω τ!υ. N9 τ!ν)σω Kδ6, Fτι τ9 δ,! πρ!αναφερθJντα <ντικε)µενα, π!7 Sρ)σκ!νται κλεµ-
µJνα στ> KLωτερικA, δηλαδ$ τ> 4ρυσ> δακτυλ)δι στ> �AσµAλεαν καP τ> 4ρυσελεφ-ντιν!
<γαλµατ-κι τQς θε1ς «KAρης» στ$ B!στ`νη καP τ9 δ,! <π> τ9 περ)4ωρα τQς Kνωσ!=,
εYναι τ9 κ!ρυφαDα δε)γµατα τQς παγκAσµιας MινωικQς Θρησκε)ας, τ9 Mπ!Dα µ1ς δε)-
4ν!υν καP µ1ς παρ!υσι-X!υν εtγλωττα τ> θεωρητικ> καP τελετ!υργικ> µJρ!ς της. OH
Kνδυµασ)ες τAσ! τ!= λατρευτQ Fσ! καP τQς λ-τρισσας θυµ)X!υν <ντ)στ!ι4α τPς παραδ!-
σιακ+ς κρητικJς. VΩρισµJνα <γαλµατ)δια, Fπως τ> 4-λκιν! µ+ N 1829 τQς πρ!θGκης 61 στ$ν
α_θ!υσα V τ!= M!υσε)!υ VHρακλε)!υ, <π> τ>ν Kατσαµπ1, π!7 λJνε Fτι παρ!υσι-Xει λα-
τρευτ$ µ+ τ> 4αρακτηριστικ> ψηλ> κ-λυµµα τQς κεφαλQς, σ,µφωνα µ+ τ$ν Kπιγραφ$ Hε-
ρ!γλυφικ6ν π!7 δι-Sασα στ$ν πJτρα τ6ν Mαλ)ων, εYναι HερJας καP συγκεκριµJνα, Fπως
γρ-φει, δα�της (M HερJας π!7 κ!µµ-τιαXε τ9 σφ-για), µ!να4>ς µ+ π)λ!.
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Γι9 τPς τρεDς λJLεις, µ+ τPς Mπ!Dες
τελει`ν!υν τ9 MυστGρια, !H LJν!ι
γρ-φ!υν, Fτι εYναι µυστηρι`δεις
καP δ+ν εY4αν καµµι9 Bνν!ια στ$ν
vλληνικG. A3τ> σηµα)νει, λJνε, πTς
εYναι MπωσδGπ!τε «πρ!ελληνικ+ς»
καP <νατ!λικQς καταγωγQς. VO
Wilford τPς θεωρεD «σανσκριτικ+ς»
καP λJει Fτι σηµα)ν!υν: «Ecθε ν 
πραγµατ�π�ιηθ�Jν �G π�θ�ι σ�υ.
�αναγ,ρισε π(σω στ�ν παγκ�σµια
ψυ+@». �Eδ6 θ9 π!=µε, Fτι πρJπει
ν9 καταν!Gσ!υν πρ6τα !H LJν!ι
καP µετ9 µερικ!P IEλληνες, π!7
qπ!κλ)ν!νται 4ωρPς λAγ! µπρ!στ-
τ!υς, πTς καµµι9 Bρευνα γραφ6ν
καP vρµηνει6ν γι9 δι-φ!ρα θJµατα
δ+ν πρAκειται ν9 πρ!4ωρGσcη, K9ν
δ+ν <ντιληφθ!=ν Fτι b µινωικ$
γλ6σσα, π!7 <π!τυπ`νεται µ+ τ$ν
Γραµµικ$ A καP τ9 Hερ!γλυφικ-,
B4ει παγκ!σµιAτητα καP εYναι b κα-
θαρ9 πρωτ!ελληνικG. A3τ> τ> SλJ-
πω στ> κε)µεν! π!7 εYναι γραµµJν!
στ>ν ∆)σκ! τQς Φαιστ!=, στ>ν πJ-
λεκυ µ+ τ9 Hερ!γλυφικ9 τ!= �Aρκα-
λ!4ωρ)!υ, στ$ν καρφ)τσα (περAνη)
π!7 Bδωσε M J. P. Olivier στ> M!υ-
σεD! VAγ)!υ Nικ!λ-!υ, σ+ π!λλ+ς
καP δι-φ!ρες :λλες λJLεις, π!7 θυ-
µ)X!υν στ!7ς LJν!υς κ!ρακ)στικα.
�Aπαρα)τητη πρ!ϋπAθεση γι9 ν9
<σ4!ληθcQ κ-π!ι!ς µ+ τPς παραπ--
νω γραφJς: πρJπει ν9 XcQ στ$ν πε-
ρι!4$ π!7 <ναπτ,4θηκαν α3τ+ς
<π> µικρ>ς καP γι9 π!λλ9 4ρAνια,
iν εYναι δυνατ>ν ν9 B4cη συ4ν$
Kπαφ$ µ+ τ!7ς 4ωρικ!,ς, !H Mπ!D!ι
µιλ!=ν <κAµη π!λλ+ς µινωικJς, Kτε-
!κρητικ+ς λJLεις, !H Mπ!Dες δυ-
στυ46ς, Fσ! περν!=ν τ9 4ρAνια, 4--
ν!νται µ+ τ$ν <στυφιλ)α καP Lεν!-
µαν)α π!7 µ1ς διακατJ4ει καP µ1ς
B4ει καταστρJψει, <λλ9 καP ν9 εYναι
:µεσα  συνδεδεµJν!ς µ+ τ> περι-
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*Iερ-ας «δα�της» 9π4 τ4ν KατσαµπE *Hρακλε(�υ µP τ4ν +α-
ρακτηριστικ4 π(λ� (σκ�Jφ�), B Bπ�&�ς κρατ�Jσε στ  +-ρια
παν-ρι κ�κκιν� 9π4 Uτι�, τ4 Bπ�&� στ� γι�ρτ� τ�J *Eρµ3 |
τ3ς µητ-ρας τ�υ περιε&+ε πικρ�ρρ�δικα στ�ν 9ρ+� τ�J σε-
ληνιακ�J µ3να (πρωτ�µηνι ) κα? Fννι  µ-ρες 9ργ�τερα 9π4
τ?ς καλ-νδες (πρωτ�µηνι ) τ  κ�πτ�ρια (ε\δ�ς τ�νωτικ�J
9π4 9µ,γδαλα φρυγµ-να κα? τριµµ-να µα8? µP µ-λι, πιπ-ρι

κα? Sλλες 9ρωµατικPς κα? διεγερτικPς �Hσ(ες).



S-λλ!ν. A3τ> δ+ν Eσ4,ει µAν! γι9 τ$ν Kπ!4$ π!7 ε_4αµε τ$ν Γραµµικ$ A, <λλ9 καP γι9
τ$ν Γραµµικ$ B, γι9 τ$ν Mπ!)α πρJπει ν9 γ)νcη <ντιληπτA, πTς εYναι γραµµJνη σ+ δι--
φ!ρες vλληνικ+ς διαλJκτ!υς p γλωσσικ9 Eδι`µατα µ+ διαφ!ρετικ$ vρµηνε)α τQς _διας
λJLης κ-θε φ!ρ-, µ+ πι> γνGσια vλληνικ$ τ$ν κρητικ$ δι-λεκτ!, <φ!= <π> α3τ$ν εY4αν
δηµι!υργηθQ !H qπAλ!ιπες κατ9 τ$ν µινωικ$ Kπ!4G, <λλ9 <κAµη καP σGµερα παρατη-
ρ!=µε τ> _δι! φαινAµεν!. A3τ> <κριS6ς δ+ν B4!υν <ντιληφθQ, <π’ F,τι φα)νεται, !H δι--
φ!ρ!ι ε3ρωπαD!ι π!7 <σ4!λGθηκαν µ+ τ$ν Γραµµικ$ B, µ+ <π!τJλεσµα ν9 B4ωµε σω-
στ$ µ+ν <ν-γνωση, λ-θ!ς Fµως µετ-φραση κ-θε φ!ρ-.

VH Kπ)µα4η πρAταση «K�νκς �Oµ Π 1» (y4ι Π-νL) σηµα)νει «9ρκετ  9ν  τ  µ�τια»,
δηλαδ$ <ρκετ9 πι-, δ+ν 4ρει-Xεται ν9 B4ετε τ> 4Jρι στ9 µ-τια: A3τ> Bλεγε M Hερ!φ--
ντης στ!7ς µ,στες στ> τJλ!ς τQς τελετQς µ,ησης.

Πι> <ναλυτικ-:
K>νκς: <π> τ$ν κ�γ+η p τ> κ�γ+�ς, M, b = κ!)λωµα τ!= σ`µατ!ς, κAγ4η (µεταφ!ρικ9

τ9 µ-τια): �Eγκυκλ!πα)δεια Π-πυρ!ς - Λαρ!7ς - Mπριτ-ννικα.
oOµ: (αE!λ. τ,π!ς) πρAθεση = <ν-. AE!λικ>ς τ,π!ς τQς πρAθεσης 9ν  πρ> τ6ν 4ειλικ6ν

συµφ`νων (πρSλ. αE!λ. Rµµ-νω <ντP <ναµJνω): 9ν  > Wν (µ+ <π!κ!π$) > �ν (µ+ κ`φω-
ση) > �µ (µ+ <φ!µ!)ωση): �Eγκυκλ!πα)δεια Π-πυρ!ς - Λαρ!7ς - Mπριτ-ννικα.

Π/S: T> Kπιφ`ν. π 1 <π> τ$ν συνεσταλµJνη (<σθενQ) Sαθµ)δα παγ - τ!= π@γνυµι p
πηγν,ω (πρSλ. �-πα1, καθ-�πα1) (παρακελευσµατικ> Kπιφων., πρ!κειµJν!υ ν9 τελει-
`σcη µ)α συXGτηση) = <ρκετ-, φτ-νει πι-, <ρκεD: �Eγκ. Π.–Λ.–M.

T9 εEδ`λια λ!ιπ>ν τ!= µινω)τη λατρευτQ εYναι <φιερ`µατα στ$ν θεAτητα, π!7 δε)-
4ν!υν Fτι α3τ>ς π!7 τ9 δωρ)Xει B4ει <φιερ`σει τ>ν vαυτA τ!υ, δηλαδ$ B4ει µυηθQ στ$ν
λατρε)α α3τQς, περν`ντας τ> πι> κρ)σιµ! στ-δι!, κατ9 τ> Mπ!D! εY4ε κλειστ9 τ9 µ-τια,
καP qπAσ4εται π)στη.

«Στ4ν OHραν4 ν  µαθα(νZης σηµα(νει ν  λ-πZης. Στ� Γ3 σηµα(νει ν  1αναθυµEσαι. Kα-
λ�τυ+�ς Yπ�ι�ς π-ρασε τ  Mυστ@ρια. AHτ4ς 1-ρει τ�ν 9ρ+� κα? τ4 τ-λ�ς τ3ς 8ω3ς» (Π)ν-
δαρ!ς). T9 µυστGρια κατ9 τ$ν µινωικ$ Kπ!4$ <λλ9 καP µJ4ρι τ>ν 6!ν π.X. αE6να εY4αν
φυλετικ> περι!ρισµA, Fπως φα)νεται καP <π> τ9 <ρ4αι!λ!γικ9 εqρGµατα. Στ$ συνJ4εια
εY4αν διατηρGσει Kλ-4ιστα <π> τ9 µινωικ9 στ!ι4εDα καP Fλα γ)ν!νταν πλJ!ν κατ’ Bθιµ!,
4ωρPς !3σ)α καP γι9 ψυ4αγωγ)α. IOπως π.4. τ9 µ-τια wταν κλειστ9 µAν! γι9 µ)α στιγµ$
Kθιµ!τυπ)ας. T9 µυστGρια δηλαδ$ εY4αν qπ!στQ τ$ν φθ!ρ9 π!7 Bφερε µαX) της b πα-
ρακµG. T9 µυστGρια εY4αν τJτ!ια λαµπρAτητα στ> τελετ!υργικ> τυπικA τ!υς, π!7 :ντε-
Lαν ν9 διατηρηθ!=ν τρεDς MλAκληρ!υς αE6νες Kν yψει τ!= KπιSαλλ!µJν!υ Xριστιανι-
σµ!=. Xρει-στηκε dνα δι-ταγµα τ!= Θε!δAσι!υ, π!7 KνJκρινε τ$ν κατεδ-φιση τ!= να-
!= τQς �Eλευσ)νας, γι9 ν9 τεθcQ τJρµα στ$ν τAσων αE`νων λατρε)α, στ$ν Mπ!)α b γ!η-
τε)α τQς vλληνικQς τJ4νης <γαπ!=σε π!λ7 ν9 Kνσαρκ`νcη τ9 qψηλ9 διδ-γµατα τ!=
�OρφJα (µινωικ-), τ!= ΠυθαγAρα καP τ!= Πλ-τωνα. IOπως δ+ γνωρ)X!µε, Fλ!ι α3τ!P δι-
δ-4τηκαν στ$ν KρGτη.

N9 µ$ν Lε4ν!=µε δJ, Fτι τ> µεγ-λ! νJ! στ9 κε)µενα π!7 εYναι γραµµJνα στ> ∆)σκ! τQς
Φαιστ!= εYναι Fτι M ΣAλων, α3τ!εLAριστ!ς, rρκ)στηκε στ9 �Oρφικ9 τ6ν Φαιστ)ων καP
θυσ)ασε 4!)ρ!υς, Fπως θυσ)αXαν στ$ν VYρσT (πιθανAν τ$ν πAλη τ6ν γνωστ6ν <π> Kπι-
γραφ+ς VYρτJων). �Aλλ9 µ+ α3τ> τ> θJµα θ9 <σ4!ληθ!=µε :λλη φ!ρ-.

4AντUνης Θ. Bασιλ/κης
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➊
�AγαπητJ κ,ριε Λ-µπρ!υ,
NHθελα ν9 σ1ς γρ-ψω <µJσως µετ9 τPς Kκπ!µπ+ς τQς KρατικQς Tηλε!-

ρ-σεως (NET) γι9 τ>ν M. Bernal (Fσ!ι τ>ν εYδαν θ9 κατ-λαSαν τ$ν <γω-
ν)α τ!υ) καP γι9 τ$ν M. Levcowicz (τρJµε Bernal!), <λλ9 τ> <µJλησα, θε-
ωρ6ντας Fτι δ+ν <L)Xει τ>ν κAπ! ν9 <σ4!λQται κανεPς µ+ <νθρ`π!υς π!7
Kπιδι`κ!υν ν9 µε)ν!υν στ$ν VIστ!ρ)α µJσaω �λιθι!τGτων. OH <πAψεις τ!=
Bernal εYναι γνωστJς. �Aλλ9 καP b Levcowicz δ+ν πQγε π)σω. Πρ!δAθηκε,
Fτι δ+ν LJρει <λλ9 !tτε καP µπ!ρεD ν9 καταλ-Scη τ9 vλληνικ-: εYπε Fτι b
δ!µG τ!υς φα)νεται Fτι εYναι S!ρε)ας πρ!ελε,σεως! KακAµ!ιρε TσατσA-
µ!ιρε...

∆+ν µπAρεσα Fµως ν9 <ντJLω τελικ9 στ>ν πειρασµ> ν9 σ1ς γρ-ψω γι9
τ>ν κ!ινωνι!λAγ! κ. K. Tσ!υκαλ1, π!7 Bπαιρνε τPς συνεντε,Lεις, b bδ!ν$
τ!= Mπ!)!υ wταν Kµφαν$ς κ-θε φ!ρ9 π!7 ε_τε M Bernal ε_τε b Levcowicz
Bλεγαν κ-τι π!7 SAλευε τ$ν :π!ψη Fτι !H Nε!Jλληνες δ+ν B4!υν καµµι-
σ4Jση µ+ τ!7ς <ρ4α)!υς.

VO κ. Tσ!υκαλ1ς εYναι, rς γνωστAν, M συγγραφJας τ!= SιSλ)!υ «Greek
Tragedy» (1969), KκδAσεως Penguin. Γι9 Fσ!υς δ+ν γνωρ)X!υν <γγλικ9
qπ-ρ4ει καP b vλληνικ$ µετ-φραση στPς KκδAσεις NJα Σ,ν!ρα – A.A. Λι-
S-νη (1974), π!7 τιτλ!φ!ρεDται «VH VEλληνικ$ Tραγaωδ)α» µ+ qπAτιτλ!
«!Aπ4 τ�ν 9πελευθ-ρωση �ς τ�Lς συνταγµατ�ρ+ες», διAτι, Fπως KLηγεD
στ>ν πρAλ!γA τ!υ M κ. K. Tσ!υκαλ1ς, «�Aν C 21η !Aπριλ(�υ 1967 αUφνι-
δ(ασε τ� διεθν3 κ�ιν� γν;µη... γι  τ4ν 2λληνικ4 λα�... zταν... γεγ�ν4ς
εHε1@γητ� κα? µ�λιστα Fνδε+�µεν�. Σκ�π4ς αHτ�J τ�J ιλ(�υ ε\ναι ν 
F1ηγ@σZη τ�ν πρ�-λευση αHτ�J τ�J γεγ�ν�τ�ς» κ.λπ. Kι Bτσι, γι9 ν9 εYναι
συνεπ$ς µ+ τ> KπιδιωκAµεν! S-θ!ς τQς µελJτης τ!υ, <νατρJ4ει µJ4ρι τ$ν
T!υρκ!κρατ)α. �Aπ> KκεD κατ9 τ$ γν`µη τ!υ Lεκιν-ει τ> ν!σηρ> κλ)µα,
π!7 κατJληLε στ$ν 21η �Aπριλ)!υ.

Σ’ α3τ$ν λ!ιπ>ν τ$ν vλληνικ$ µετ-φραση, στPς σελ)δες 8 και 9, qπ-ρ4ει

�H �λληνικAτητα Cνας «µυστικ�παθ
ς πρ�σανατ�λισµAς»!

H «BABOYPA» ΠEPI KATAΓΩΓHΣ
TΩN ΣHMEPINΩN EΛΛHNΩN

∆,! Kπιστ!λ+ς <ναγνωστ6ν γι9 µ)α Kκπ!µπ$
τ6ν M. Mπερν9λ καP M. ΛJφκ!Sιτς στ$ «NET»
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τ> <π!κ!ρ,φωµα τ6ν <πAψεων π!7 Kκφρ-X!νται στ> SιSλ)! (τ!υλ-4ι-
στ!ν 12 σηµεDα, π!7 «S-X!υν τ-Lη» στPς φαντασι`σεις τ6ν «VEλλGνων»),
Kνa6 hδη <π> τ$ν σελ)δα 3 M <ναγν`στης B4ει πρ!ϊδεασθQ γι9 τ> τ) θ9 Kπα-
κ!λ!υθGσcη. Π.4. «*O Gστ�ρικ4ς κα? πνευµατικ4ς +αρακτ@ρας τ�J 2λληνι-
κ�J 0θν�υς (Kνν!εD τ6ν Nε!ελλGνων) δPν ε\ναι ε_κ�λ� ν  πρ�σδι�ριστZ3.
E\ναι αλκανικ4ς +ωρ?ς ν  ε\ναι σλαικ�ς, µεσανατ�λ(τικ�ς 9λλ  {+ι
µ�υσ�υλµανικ�ς, εHρωπαϊκ4ς 9λλ  {+ι δυτικ�ς».

�Eπειδ$ Fµως !3δ+ν Bγκληµα εYναι τJλει!ν, πρ!δAθηκε καP τ> πρ!κα-
τασκευασµJν! τ6ν συνεντε,Lεων <π> τ9 εEπωθJντα <π> τ$ν Levcowicz
(θεωρεD δεδ!µJν! τ>ν Eνδ!ευρωπαϊσµ>) Fτι «�G Nε�-λληνες, γι  ν  δε(1�υν
τ�ν συν-+εια µP τ�ν 9ρ+αι�τητα, Fπ-αλαν µ(α γλ�σσα “καθαρ�” (Kνν!-
εD τ$ν καθαρε,!υσα) Fπαναφ-ρ�ντας τ  γραµµατικ  στ�ι+ε&α τ�ν 9ρ+α(-
ων 2λληνικ�ν». �Iδ!7 καP b <ντ)στ!ι4η φρ-ση στ> SιSλ)! τ!= κ. K. Tσ!υ-
καλ1 (σελ. 90): «Πρ�γµατι B µυστικ�παθ�ς πρ�σανατ�λισµ4ς πρ4ς τ�ν
κλασσικ� 9ρ+αι�τητα... Fπ-αλε Fπ(σης µ(α γλ�σσα “καθαρ@”, π�,, Fπα-
ναφ-ρ�ντας τ  γραµµατικ  στ�ι+ε&α τ�ν 9ρ+α(ων 2λληνικ�ν...» κ.λπ. κ.λπ.

Σ,µφωνα µ+ τ9 γραφAµενα λ!ιπ>ν τ!= κ. K. Tσ!υκαλ1 MλAκληρη b�Aνα-
γJννηση, MλAκληρ!ς M Nε!κλασσικισµAς, MλAκληρη b <ρ4αι!λατρε)α
(µαXP µ+ τPς κλ!π+ς τ6ν vλληνικ6ν <ριστ!υργηµ-των, π!7 δικαι!λ!γ!=ν
τ$ν nπαρLη τ6ν διαφAρων LJνων µ!υσε)ων), MλAκληρ! τ> κ)νηµα τ!= Φι-
λελληνισµ!= σ+ E3ρ`πη καP �Aµερικ$ qπQρLαν «µυστικ�παθ�ς πρ�σα-
νατ�λισµ4ς πρ4ς τ�ν κλασσικ� 9ρ+αι�τητα». �Eκτ>ς K9ν Fλα τ9 πρ!η-
γ!,µενα wταν qγι$ς πρ!σανατ!λισµAς, καP µAν! Kδ6 στ$ν VEλλ-δα wταν
µυστικ!παθGς, µ)α καP κατ9 τ>ν κ!ινωνι!λAγ! K. Tσ!υκαλ1 ε_µαστε
«αλκ�νι�ι 9λλ  {+ι σλ��ι», «µεσανατ�λ(τες 9λλ  {+ι µ�υσ�υλµ�ν�ι»
κα), κυρ)ως, «εHρωπα&�ι 9λλ  {+ι δυτικ�(».

IEνα :λλ! σηµεD!, π!7 µ+ συνεκλAνισε, στ> συγκεκριµJν! SιSλ)!, hδη
<π> τ> 1973 π!7 τ> δι-Sασα, wταν τ> δια4εAµεν! συµπJρασµα (KµµJσως
πλ$ν σαφ6ς) Fτι dνας συνεπ$ς κεντρa6!ς p κεντρ!αριστερAς, πAσ! µ1λλ!ν
dνας <ριστερAς, δ+ν ν!εDται ν9 πιστε,cη σ+ θεωρ)ες περP συνε4ε)ας τ!=
VEλληνικ!= NEθν!υς. KαP γι9 Fσ!υς δ+ν κατ-λαSαν (π.4. !H παλαι!P καP
συνεπεDς κεντρa6!ι, π!7 Bδιναν, Fπως φα)νεται, τX-µπα τ$ν XωG τ!υς γι9
τ$ν πατρ)δα, ν!µ)X!ντας Fτι εYναι IEλληνες) B4ει καP KπεLGγηση: «Θ 
µπ�ρ�Jσε cσως κανε?ς ν  9π�δε(1Zη τ�ν ^παρ1η κ�π�ιας φυλετικ3ς κα?
πνευµατικ3ς συν�+3ς 9ν�µεσα στ� κλασσικ� Fπ�+@, τ� υ8αντιν� αHτ�-
κρατ�ρ(α κα? τ� σ,γ+ρ�νη *Eλλ�δα. Π�ντως αHτ4 δPν ε\ναι -αι�. AHτ4
π�L ε\ναι 9ναµφισ@τητ� ε\ναι, Yτι C κ�ινωνικ� κα? �Uκ�ν�µικ� δ�µ�

�H κ�µµατικ�π��ηση τ�ς �Eλλ(δ�ς κα' τ7 φετ'	 «$ντιρρατσισµ7ς»



τ3ς σ,γ+ρ�νης *Eλλ�δας 0+ει τ?ς ρ(8ες της στ� µακρ�+ρ�νη περ(�δ� τ3ς
Rθωµανικ3ς κυριαρ+(ας» (σελ)δες 3, 4).

�Iδ!7 λ!ιπ>ν π!7 µ-θαµε KπιτJλ!υς τ> SJSαι!ν καP τ> <ναµφισSGτητ!ν.
IOλα τ’ :λλα <SJSαια «cσως». VH πρ!σεκτικ9 διατυπωµJνη φρ-ση Fµως
(π!7 δε)4νει, Fπως καP π-ρα π!λλ9 :λλα σηµεDα τ!= SιSλ)!υ, Fτι Z κ. K.
Tσ!υκαλ1ς εYναι «λ)αν KκπαιδευµJν!ς» καP y4ι κ!υλτ!υρι-ρης, <ριστε-
ρAς, <ριστερ)Xων p διεθν)Xων) δε)4νει καP κ-π!ι! :λλ! «SJSαι!»: Fτι b πι-
θαν$ συν!4$ <φ!ρ�1 στ$ν περ)!δ! <π> τ$ν κλασσικ$ VEλλ-δα µJ4ρι σG-
µερα (δ+ν µπ!ρεD, SλJπετε, ν9 τ9 S-λcη µ+ τAσ!υς καP τAσ!υς Hστ!ρικ!,ς,
π!7 θεωρ!=ν SJSαιη τ$ν συν!4$ καP y4ι πιθανG), <λλ9 γι9 τ$ν κλασσικ$
Kπ!4G εYναι <ναµφισSGτητ! (γι’ α3τ> καP δ+ν <ναφJρεται) Fτι b κατα-
γωγ$ τ6ν VEλλGνων εYναι <Aριστη!

NE4!υνε «µεγ-λη πλ-κα» Fλ!ι α3τ!P !H δQθεν µ$ ρατσιστJς, IEλληνες καP
LJν!ι, π!7 L!δε,!υν τAνν!υς φαι1ς !3σ)ας, |στε µ+ κ!µψ+ς καP δQθεν <ντι-
κειµενικ+ς καP <π!στασι!π!ιηµJνες Kκφρ-σεις, δηλ`σεις καP Kκδηλ`σεις
ν9 µ1ς πε)σ!υν Fτι δ+ν 4ρει-Xεται ν9 π!λυσκ!τιX`µαστε γι9 τ>ν τAπ!, διA-
τι b vλληνικAτητ- µας δ+ν <π!δεικν,εται (τ-4α) φυλετικ-! KαP Fτι, Fπως
KµεDς κ-π!τε hρθαµε καP <φ!µ!ι`σαµε τ!7ς ντAπι!υς (Πελασγ!,ς, Πρ!-
Jλληνες καP Fπως <λλι6ς τ!7ς Zν!µ-X!υν), πρ1γµα π!7 φα)νεται <π> τ$ν
SAρεια καταγωγ$ τQς γλ`σσας µας (!!!), Bτσι µπ!ρεD ν9 Bρθcη καP Fπ!ι!ς
γ!υστ-ρει, ν9 µ1ς qπ!δ!υλ`σcη, ν9 µ1ς <φ!µ!ι`σcη, ν9 µ1ς KL!ντ`σcη καP
F,τι :λλ! θJλει <ν-λ!γα µ+ τPς ZρJLεις τ!υς· κι KµεDς δ+ν πρJπει !tτε κ9ν
ν9 διαµαρτυρηθ!=µε, γιατP θ9 4αρακτηρισθ!=µε ρατσιστJς, σωSινιστJς,
Zπισθ!δρ!µικ!), <ντιδραστικ!) (τ9 ’4ω <κ!,σει α3τ9 <π> Γερµαν!7ς τ!υ-
ρ)στες τ> 1992) καP F,τι :λλ! µπ!ρεD ν9 S-λcη M ν!=ς τ!= <νθρ`π!υ.

KαP κανεPς κ!υλτ!υρι-ρης Kδ6 στ$ν VEλλ-δα δ+ν κ-θεται ν9 σκεφθcQ τ>
vLQς �πλA: IOλη α3τ$ b «SαS!,ρα» γ)νεται γι9 κανJνα :λλ! κρ-τ!ς καP
γι9 κανJνα :λλ! λα> στ>ν κAσµ!;

Mετ9 τιµQς
«Παµπ/λαι"ς Kεντρ^O"ς»

�AθGνα

➋
�Aγαπητ+ «∆αυλJ»,
�Eπειδ$ Bτυ4ε ν9 παρακ!λ!υθGσω εEς τ$ν κρατικ$ν NET τ9ς συνε-

ντε,Lεις πρ>ς τ>ν κ. K. Tσ!υκαλ1 τAσ!ν τ!= κ. M. Mπερν9λ Fσ!ν καP τQς
κ. M. ΛJφκ!Sιτς, θ9 hθελα ν9 σ!= µεταφJρω τ9 συµπερ-σµατ- µ!υ.

ΠρAκειται περP δ,! πρ!Sληµατικ6ν <τAµων, Eδ)ως τ!= κ. Mπερν-λ, τ6ν
Mπ!)ων τ> µ!ναδικ>ν κ)νητρ!ν κατ9 τ$ν γν`µην µ!υ εYναι b δι-θεσις
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πρωτ!τυπ)ας, Fπως συνJSη παλαιAτερα µ+ τ>ν O. N!ϋγκεµπ-!υερ, τ>ν ∆.
X)λµπερτ (κατ9 E. Σταµ-την, καP Zρθ6ς) καP :λλ!υς π!λλ!,ς, κατ9 σ,-
µπτωσιν <νGκ!ντας εEς τ>ν λεγAµεν!ν ∆υτικ>ν Π!λιτισµAν, διAτι b <λG-
θεια εYναι, Fτι δ+ν συναντ1ται εEς τ!7ς <νατ!λικ!7ς τ!ια,τη µαν)α.

Πρ>ς Kπικ,ρωσιν τ!= Eσ4υρισµ!= µ!υ δ+ν θ9 <ναφερθ6 εEς συγγραφεDς
(π.4. <λαX!νε)α καP κ!µπασµ>ς τ!= Kαρτεσ)!υ Bναντι τ6ν <ρ4α)ων), δι9
ν9 µ$ ν!µισθcQ Fτι πρAκειται περP µεµ!νωµJνων περιπτ`σεων, δεδ!µJν!υ
Fτι qπ-ρ4!υν καP :λλ!ι (π.4. δJ!ς Nε,των!ς Bναντι τ!= �Aρ4ιµGδ!υς), !H
Mπ!D!ι, rς M ΓκαDτε, εYναι εEς τ> Bπακρ!ν θαυµασταP καP τQς <ρ4α)ας καP
τQς νεωτJρας VEλλ-δ!ς.

Θ9 <ναφερθ6 εEς τ$ν TJ4νην, b Mπ!)α, rς γνωστ>ν, <π!δ)δει κ-λλι!ν
παντ>ς :λλ!υ τ$ περιρρJ!υσαν <τµAσφαιραν. BλJπ!µεν εEς τ> «PJκSιεµ»
τ!= MAτσαρτ πρ!σωπικ>ν nφ!ς, εEς τ> «PJκSιεµ» τ!= BJρντι Zπερικ$ν
κατασκευGν, εEς τ> <ντ)στ!ι4!ν τ!= Mπερλι>X π!µπ6δες µεγαλεD!ν κ.λπ.
καP µAν!ν εEς τ> «PJκSιεµ» τ!= ΛPστ διακρ)ν!µεν rς σκ!π>ν τ$ν Sαθµι-
α)αν 4αλ-ρωσιν τQς Kντ-σεως, τ$ν Sαθµια)αν Kπ)τευLιν �ρεµ)ας καP τ$ν
τελικ$ν ψυ4ικ$ν <νακ!,φισιν τ!= <κρ!ατ!=.

∆ι9 τ6ν <νωτJρω παραδειγµ-των �θJλησα ν9 δε)Lω, Fτι εEς τ!7ς πλε)-
σ!υς ∆υτικ!7ς Kνυπ-ρ4ει <γων)α <πελευθερ`σεως <π> π1ν τ> vλληνικ>ν
(καP b :πελπις πρ!σπ-θει- των KπαυL-νει τ>ν φθAν!ν), Kνa6 τ!ι!=τ! σ,-
µπλεγµα <π!υσι-Xει κατ9 µJγα µJρ!ς p παντελ6ς (Sλ. Λ!µπατσJφσκι)
<π> τ!7ς �Aνατ!λικ!,ς.

Otτω Kπανερ4Aµεν!ς εEς τ!7ς Kκλεκτ!7ς φ)λ!υς µας, ν!µ)Xω yτι τ!7ς
qπερτιµ6µεν <σ4!λ!,µεν!ι µ+ τ9 Bργα των. ∆ιAτι M µ+ν Mπερν9λ (<Lι!-
λ,πητ!ς Fπως Kπαρ!υσι-σθη) �θJλησε ν9 <ντιπαραSληθcQ µ+ τ!7ς Γερ-
µαν!7ς τQς Kκ S!ρρ1 «VEλληνικQς καθAδ!υ», bδ+ ΛJφκ!Sιτς �πλ6ς µ+
τ>ν Mπερν-λ! O}σα κατ9 τ9 :λλα καP α3τ$ Zπαδ>ς τ!= <ναντιρρGτ!υ
κατ’ α3τ$ν γεγ!νAτ!ς, τQς Kλε,σεως τ6ν VEλλGνων <π> <λλ!=.

Θ9 παρακαλ!=σα yθεν ν9 φρ!ντ)σετε ν9 πρ!µηθευθQτε <π> τ$ν NET
<ντ)γραφα τ6ν δ,! µαγνητ!ταινι6ν, πρPν τ9ς καταστρJψ!υν, |στε εEς τ>
<ρ4εD!ν σας ν9 qπ-ρ4!υν τ9 δ,! α3τ9 τεκµGρια, κατ’ Kµ+ πρ!σωπικQς
µει!νεL)ας, κατ’ :λλ!υς Fµως _σως KσκεµµJνης <νθελληνικQς πρ!παγ-ν-
δας, Bστω καP Sλακ`δ!υς.

Mετ9 τιµQς
4I/σων Tεγ>π"υλ"ς

�AθGνα

;Aγων�α $πελευθερEσεως $π7 πFν τ7 �Eλληνικ7ν
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Πρ�σφατα πραγµατ�π�ι@θηκε στ� Θεσσαλ�ν(κη τ4 παγκ�σµι� συν-δρι� τ�J
Συµ�υλ(�υ !Aπ�δηµ�υ *Eλληνισµ�J (ΣAE) γι  τ?ς πρ��πτικPς κα? τ�ν π�ρε(α
τ�J *Eλληνισµ�J στ� ν-α +ιλιετ(α. T4 συν-δρι� +αρακτηρ(σθηκε «φι-στα» 9π4
τ�Lς cδι�υς τ�Lς Xπαλλ@λ�υς τ3ς ΓΓAE σP σ+ετικ@ τ�υς 9νακ�(νωση(1). 1700 σ,-
νεδρ�ι 9ντ�λλα1αν FπαγγελµατικPς κ�ρτες, gπιαν «κ�κτ-ιλς», π3ραν µ(α γε,ση
2λληνικ3ς 9ν�ργανωσιEς κα? πρ�+ειρ�τητας κα? 9πε+;ρησαν, +ωρ?ς ν  κατα-
λ@1�υν σP συντ�νισµ-νες Fν-ργειες 9ναφ�ρικ  µP τ4ν σκ�π4 τ3ς συν�ντησ@ς
τ�υς: *O *Eλληνισµ4ς δPν γνωρ(8ει τ( θ-λει!..

*H 9π�δηµη νε�λα(α 9π�γ�ητε,θηκε. *H πλει�ψηφ(α της φιλ�1εν@θηκε +ιλι�-
µετρα µακρι  9π4 τ4ν τ�π� τ�J συνεδρ(�υ, στ� Xαλκιδικ@. !Aπ�κλε(σθηκε 9π4

XEνας 4Aπ>δηµ"ς
KEλληνισµ'ς
π"Z διαλRεται
Tκ τOν eνδ"ν
!ταν τ! Πατριαρ4ει!
«Eκπαραθυρ`νη»
τ!ν κ. Σπυρ)δωνα
για «ελλην!πρεπεια»

*O τ. 9ρ+ιεπ(σκ�π�ς !Aµερικ3ς κ.
Σπυρ(δων, B Bπ�&�ς F1αναγκ�στηκε σP
παρα(τηση γι  τ�ν «2λλην�πρ-πει�»
τ�υ. (Φωτ�γραφ(α ∆ηµ. Παν�γ�υ.)

Στ4 κατ;φλι τ�J 21�υ αU�να B *Eλληνισµ4ς καλε&ται κα? π�λι
ν  πρ�σφ-ρZη στ�ν 9νθρωπ�τητα τ?ς δια+ρ�νικPς κα? παγκ�σµιες
91(ες τ�υ. *H 9ν�γκη αHτ� Fπισηµα(νεται διαρκ�ς κα? 9π4 τ4
1982 9π4 τ4ν «∆αυλ4» 9λλ  κα? 9π4 σηµαντικPς πρ�σωπικ�τη-
τες, aEλληνες | 1-ν�υς. !Aνε1αρτ@τως κιν@τρων B cδι�ς B πρ�ε-
δρ�ς τ�ν HΠA κ. Mπ?λ Kλ(ντ�ν στ�ν πρ�σφατη Fπ(σκεψ@ τ�υ
στ�ν !Aθ@να eµ�λ�γησε: «Ecµαστε Yλ�ι aEλληνες». Πρ?ν λ(γ�
καιρ4 B !Aµερικαν4ς πρ-συς στ�ν !Aθ@να κ. N(κ�λας MπPρνς
δ@λωνε σP συν-ντευ1@ τ�υ στ4ν «∆αυλ�», Yτι C !Aµερικ� Rφε(λει
τ�ν ^παρ1@ της στ4ν *Eλληνισµ�.



�H «�λλην�πρ=πεια» τGν κληρικGν τιµωρε@ται

A´ �O ρ�λ	ς τ�ς Eκκλησ�ας στ�ν �π�δηµ	 �λληνισµ� (HΠA). – Γιατ# τιµωρ%-
θηκε �π� τ� Φαν*ρι µ+ «παρα�τηση» �π� τ.ν Aρ/ιεπισκ	π. 0 κ. Σπυρ�δων;

�Aναπ-ντητ! Bµεινε τ> Sασανιστικ> γι9 τ$ν πλει!ψηφ)α τQς VOµ!γJνειας Kρ`-
τηµα, µ+ <π!δJκτη τ>ν _δι! τ>ν πατρι-ρ4η, γιατP «Kκπαραθυρ`θηκε» καP δ+ν
στηρ)4θηκε <π> τ> Πατριαρ4εD! M νAµιµ!ς <ρ4ιεπ)σκ!π!ς κ. Σπυρ)δων. VO κ.
Σπυρ)δων <π!τJλεσε Kπιλ!γ$ τQς VIερ1ς ΣυνAδ!υ τ!= Πατριαρ4ε)!υ <λλ9 καP
τ!= Eδ)!υ τ!= κ. Bαρθ!λ!µα)!υ.

Σ,µφωνα µ+ <σφαλεDς πληρ!φ!ρ)ες M κ. Σπυρ)δων «Kκπαραθυρ`θηκε» γι9 τ$ν
«vλλην!πρJπει-» τ!υ καP γι9 τPς κινGσεις τ!υ στ> θJµα τQς παιδε)ας τ6ν <π!δG-
µων. EYναι γνωστ> σ+ ε3ρεDς κ,κλ!υς τQς VOµ!γJνειας, Fτι M κ. Σπυρ)δων, Fταν KδJ-
4ετ! φιλικ9 πρ!σκε)µεν!υς στ$ν vλληνικ$ Eδε!λ!γ)α τ!υ KπισκJπτες στ> γραφεD!
τ!υ, Bκλεινε τ$ν πAρτα, BSγαXε τ9 ρ-σα τ!υ καP Bλεγε 4αρακτηριστικ-: «�Aς Bµι-
λ@σ�υµε περ? *Eλληνισµ�J». �AναφJρ!υµε Kπ)σης, Fτι σ+ Kρ`τηση δηµ!σι!γρ-φ!υ
σ4ετικ9 µ+ τ> K9ν θ9 Bπρεπε b �Eκκλησ)α τQς �AµερικQς ν9 <παλλαγcQ <π> τ>ν
πρ!σδι!ρισµ> «VEλληνικG», b <π-ντηση τ!= τAτε <ρ4ιεπισκAπ!υ wταν: «�Aν C
!Oρθ�δ�1(α +�σZη τ�ν 2λληνικ�τητ� της, τ�τε θ  0+Zη +�σει τ4ν µισ4 θησαυρ� της».
VO κ. Σπυρ)δων, Fταν εY4ε συµπληρωθQ dνα Bτ!ς <π> τ$ν Kν ψυ4ρa6 δ!λ!φ!ν)α τ6ν
VEλλην!κυπρ)ων στ$ν Πρ-σινη ΓραµµG, hθελε ν9 τελJσcη µνηµAσυν!. VO πα-
τρι-ρ4ης Fµως τ!= τ> <παγAρεψε. Mετ9 <π> πιJσεις τQς γνωστQς Mµ!γενειακQς
Kφηµερ)δας «�Eθνικ>ς KGρυκας», b Mπ!)α qπ!στGριXε τ>ν Σπυρ)δωνα, <λλ9 καP
τPς διαµαρτυρ)ες Mµ!γεν6ν, τ> µνηµAσυν! KτελJσθη «κακ$ν κακ6ς».
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τ4 γεJµα-«π�ρτυ» τ�J Xπ�υργ�J !E1ωτερικ�ν κ. Γ. Παπανδρ-�υ. aOσ�ι συµµε-
τε&+αν µP πρ�θεση ν  συµ�λ�υν στ�ν πρ�;θηση τ�J *Eλληνισµ�J 9π�γ�ητε,-
θηκαν κι αHτ�(. OG Fπιστ@µ�νες π�L Fκλ@θησαν γι  τ4ν cδι� σκ�π�, δPν πρ�-ρ-
+�νταν 9π4 τ?ς κ�ινωνικPς | 9νθρωπιστικPς Fπιστ3µες, 9λλ  9π4 Sλλ�υς κλ�δ�υς.
∆ιαπρεπε&ς Fπιστ@µ�νες κατα1ιωµ-ν�ι διεθν�ς δPν Fκλ@θησαν. Ψηφ�θηρ(ες λ�ι-
π�ν, πρ�εκλ�γικPς Xπ�σ+-σεις, «1,λινη γλ�σσα», «κλ(κες», «κ�κτ-ιλ π�ρτυς γνω-
ριµι�ν», παρ-λαση π�λιτικ�ν κα? σπατ�λη δηµ�σ(�υ +ρ@µατ�ς Fν (: «Fπιελη-
µ-νη δαπ�νη») Rν�µατι τ�J *Eλληνισµ�J. OG Fκπρ�σωπ�ι τ�ν Bµ�γεν�ν, π�L
συµµετε&+αν στ4 συν-δρι�, δPν Fκπρ�σωπ�Jσαν –δι  στ�µατ�ς, Yπως Fλ-+θη, τ3ς
∆ιακ�µµατικ3ς !Eπιτρ�π3ς τ3ς B�υλ3ς γι  θ-µατα *Eλληνισµ�J– παρ  µ�ν�ν τ4
5 µP 7% τ�ν 9π�δ@µων(2). *H δP πρ�αναφερ�µενη Fπιτρ�π� �Hδ-π�τε παρ�υ-
σ(ασε 9π�λ�γισµ4 τ�J 0ργ�υ της στ4 K�ιν��,λι�(3).

Π�ι�( λ�ιπ4ν ε\ναι αHτ�? π�L π�λεµ�Jν τ?ς 91(ες τ�J *Eλληνισµ�J; �Aς µ�ν
9να8ητ�Jµε τ�Lς «F+θρ�Lς» π�ντ�τε 01ω. .Iσως ν  πρ�-ρ+ωνται 9π4 τ  cδια τ 
σπλ�γ+να τ�υ, θεσµ�θετηµ-ν�υς δηλαδ� φ�ρε&ς, π�L F1 Bρισµ�J θ  0πρεπε ν 
στηρ(8�υν κα? ν  πρ�ωθ�Jν τ4ν *Eλληνισµ�. *O «∆αυλ�ς», συνεπ�ς στ�ν π�ρε(α
τ�υ, διεν@ργησε Fκτεταµ-νη 0ρευνα στ�ν *Eλλ�δα κα? τ4 F1ωτερικ4 γι  τ4 θ-µα
αHτ�. Kα? σP συν-+ειες θ  καταγρ�ψZη κα? θ  9π�καλ,ψZη στ�ι+ε&α µP συνεντε,-
1εις κα? γεγ�ν�τα, π�L ρ(+ν�υν φ�ς στ�Lς πραγµατικ�Lς Fν�+�υς.



Σ,µφωνα µ+ <νεπιSεSα)ωτες πληρ!φ!ρ)ες τ> qπ!υργεD! �ELωτερικ6ν τQς T!υρ-
κ)ας :σκησε π)εση στ> qπ!υργεD! �ELωτερικ6ν τ6ν HΠA Xητ`ντας ν9 πιJσcη...
τ> Πατριαρ4εD!, γι9 ν9 σταµατGσcη b �Eκκλησ)α τQς �AµερικQς καP κατ’ KπJκτα-
ση b VOµ!γJνεια τ$ν <ν-µειLG τ!υς στ9 Kθνικ9 θJµατα, στ9 Mπ!Dα πρωτ!στα-
τ!=σε M κ. Σπυρ)δων. �EµµJσως µ1ς KπιSεSα)ωσε τ$ν πληρ!φ!ρ)α µητρ!π!λ)της
µεγ-λης πAλης τ6ν HΠA, λJγ!ντας Fτι «Yλες �G φασαρ(ες γι  τ  Fθνικ  θ-µατα
Fδ� στ�ν !Aµερικ� δηµι�υργ�Jν πρ�λ@µατα στ4 Φαν�ρι».

�EπιπλJ!ν M τJως <ρ4ιεπ)σκ!π!ς Bπεσε θ`µα τQς πρ!σπ-θειας γι9 τ$ «σαλα-
µ!π!)ηση» τQς �Aρ4ιεπισκ!πQς B!ρε)!υ καP N!τ)!υ �AµερικQς καθTς καP τ>ν
κατακερµατισµ> τQς �Aρ4ιεπισκ!πQς τ6ν HΠA σ+ πJντε µητρ!πAλεις, γι9 ν9
Hκαν!π!ιηθ!=ν !H φιλ!δ!L)ες συγκεκριµJνων Hεραρ46ν. VO _δι!ς M κ. Σπυρ)δων,
Fταν παραιτGθηκε, KLωµ!λ!γGθηκε σ+ στενA τ!υ φ)λ!: «Γι  π�ι� !Eκκλησ(α 0δω-
σα τ�σα +ρ�νια 9π4 τ� 8ω@ µ�υ;». VH Hστ!ρ)α τ!= Kκκλησιαστικ!= κατεστηµJν!υ
KπαναλαµS-νεται γι9 µ)α <κAµη φ!ρ-.

VO πρ`ην <ρ4ιεπ)σκ!π!ς �AµερικQς κ. Σπυρ)δων µετ9 τ$ν <ναγκαστικ$ πα-
ρα)τησG τ!υ <π> τ> <L)ωµ- τ!υ καP τ$ν <πAφαση τQς VIερ1ς ΣυνAδ!υ καP τ!= _δι-
!υ τ!= !Eκ!υµενικ!= πατρι-ρ4η ν9 τ>ν µεταθJσcη στ$ν MητρAπ!λη Xαλδ)ας, KπJ-
λεLε ν9 παρακ!λ!υθGσcη σιωπηλ9 τPς KLελ)Lεις στ$ν �Aρ4ιεπισκ!π$ �AµερικQς.
�AπJστειλε δ+ Kπιστ!λ$ πρ>ς τ>ν πατρι-ρ4η στPς 19 ΣεπτεµSρ)!υ τ!= περασµJ-
ν!υ Bτ!υς, στ$ν Mπ!)α <νακ!)νωνε τ$ν <πAφασG τ!υ «ν  9π�συρθZ3 παντελ�ς τ3ς
Fνεργ�J Fκκλησιαστικ3ς διακ�ν(ας»(4). M+ :λλα λAγια M κ. Σπυρ)δων διατηρεD µ+ν
τ> Kκκλησιαστικ> <L)ωµα τ!= µητρ!π!λ)τη Xαλδ)ας, <λλ9 <ρνεDται τ$ν <ν-λη-
ψη !H!υδGπ!τε :λλ!υ Kκκλησιαστικ!= καθGκ!ντ!ς.

EYναι 4αρακτηριστικ+ς !H κατ9 καιρ!7ς δηλ`σεις Mµ!γενειακ6ν παραγAντων
γι9 τ>ν κ. Σπυρ)δωνα, !H Mπ!Dες Kπαληθε,!υν τ9 πρ!αναφερAµενα µ+ τ>ν καλ,-
τερ! τρAπ!:

• VO πρAεδρ!ς τ!= ΣAE �AµερικQς κ. Xρ. T!µαρ1ς σ+ τ!π!θJτησG τ!υ εY4ε
qπ!στηρ)Lει µεταL7 :λλων: «�Aς µ�ν 1ε+ν�Jµε τ?ς κιν@σεις π�L 0κανε τελευτα&α
στ4 θ-µα τ3ς Παιδε(ας, Yπ�υ τ  πρ�λ@µατα ε\ναι 1�στερα κα? µπ�ρ�Jµε ν  τ 
9ντιµετωπ(σ�υµε. !Eπ(σης σηµαντικ� κ(νησ@ τ�υ zταν κα? C πρ�σκληση τ�ν Bµ�-
γεν�ν ν  πρ�σφ-ρ�υν στ4 φ�σµα τ�ν Fθνικ�ν µας θεµ�των. MP τ4ν Fρ+�µ4 τ�J
κ. Σπυρ(δωνα πν-ει πλ-�ν καιν�,ργι�ς Sνεµ�ς κα? C !Eκκλησ(α θ  κ�νZη Y,τι ε\ναι
δυνατ4ν γι  τ� διατ@ρηση τ3ς Fθνικ3ς µας Xπ�στασης. ∆Pν παραλε(πω ν  τ�ν(-
σω, πVς καν-νας µ-+ρι τ;ρα δPν 0+ει αUτι�λ�γ@σει | πε&, τ( 0+ει κ�νει, π�L ν  δι-
και�λ�γZ3 τ�ν 9ντικατ�στασ@ τ�υ».

• Στ> _δι! πνε=µα ε3θυγραµµ)Xεται καP b δGλωση τ!= πρ!Jδρ!υ τ!= �Eθνι-
κ!= ΣυµS!υλ)!υ κ. Θ. ΣπυρAπ!υλ!υ σ+ Mµ!γενειακ> µJσ!: «T( Fπ�(ησεν B Sνθρω-
π�ς κα? 8ητ�Jν τ�ν 9π�µ�κρυνσ@ τ�υ; Π�ς ε\ναι δυνατ�ν, κα? µP π�ι� θ�ρρ�ς
κα? θρ�σ�ς, µπ�ρ� ν  π�, µερικ�(, Fλ�+ιστ�ι θ  0λεγα, 9µφισητ�Jν τ�ν πα-
ρ�υσ(α τ�J κ. Σπυρ(δωνα, 9φ�J –κι αHτ4 ε\ναι τ4 σηµαντικ4– αHτ  τ  Sτ�µα στ4
παρελθ4ν ε\+αν διαπιστ;σει π�ρα π�λλPς 9τασθαλ(ες σP Yλες τ?ς παραµ-τρ�υς
τ3ς Fκκλησιαστικ3ς 8ω3ς κα? {+ι µ�ν�ν δPν 9πα(τησαν τ�ν 9π�µ�κρυνση τ�J
9ρ+ιεπισκ�π�υ, 9λλ  �_τε κ ν �ρθωσαν τ4 9ν�στηµ� τ�υς. ∆Pν ε\ναι περ(εργ�,
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π�L Yλ�ι Yσ�ι 8@τησαν τ4ν “9π�κεφαλισµ4” τ�J Σπυρ(δωνα 0+�υν σ,νδεση µP
Sλλα πρ�σωπα, π�L στ4 παρελθ4ν –δPν θ-λω ν  9ναφερθ� σP παραδε(γµατα– µP
τ� στ�ση τ�υς πρ�καλ�Jσαν τ4ν *Eλληνισµ�;»

Φιλ�τ�υρκισµ7ς Iνδεδυµ=ν�ς µ  <υ�αντιν7 µανδ%α

• «Φανερ  Fνω+ληµ-νη κα? πικραµ-νη ε\ναι C *Oµ�γ-νεια γι  τ�ν παρα(τη-
ση π�L Xπ�+ρε;θηκε 9π4 τ4 Φαν�ρι ν  Xπ��λZη B κ. Σπυρ(δων», Kπισηµα)νει
M KκδAτης τQς Mµ!γενειακQς Kφηµερ)δας «Παρ!ικιακ>ς ΛAγ!ς» κ. ∆ηµGτρης
Πνευµατικ1τ!ς. «*O πατρι�ρ+ης Bαρθ�λ�µα&�ς, B Bπ�&�ς φ-ρει κα? 9κ-ραια τ�ν
εHθ,νη γι  τ�ν τραγ�ωδ(α π�L δηµι�υργ@θηκε στ�ν !Eκκλησ(α τ3ς !Aµερικ3ς, Wς
2τ�ιµασθZ3 ν  θερ(σZη θ,ελλες... *H φιλ�τ�υρκικ� π�λιτικ� Fνδεδυµ-νη µP υ8α-
ντιν4 µανδ,α κα? φαναρι;τικ� τρ�π�, π�L 9κ�λ�υθε& τ4 Φαν�ρι σP �ρ�ς τ�ν
Fθνικ�ν µας συµφερ�ντων, C Xπ�+;ρηση τ�J πατρι�ρ+η πρ4ς τ  �Uκ�ν�µικ 
συµφ-ρ�ντα κα? C 9διαφ�ρ(α τ�υ γι  τ4 µ-λλ�ν τ�ν Bµ�γεν�ν 0πλη1αν 9νεπα-
ν�ρθωτα τ�ν 91ι�πιστ(α τ�ν λ�γων κα? τ�ν πρ�1εων τ�J κ. Bαρθ�λ�µα(�υ». VO
κ. Πνευµατικ1τ!ς καταλGγει: «T4 �ρ�ς ν  Cγ3ται τ3ς 2λληνικ3ς Gστ�ρ(ας, τ3ς
παρ�δ�σης κα? τ�ν κρυφ�ν Rνε(ρων τ�J *Eλληνισµ�J ε\ναι 9σ@κωτ� γι  τ�Lς
�µ�υς τ�υ. ∆υστυ+�ς B κ. Bαρθ�λ�µα&�ς κα? C περ? αHτ4ν Σ,ν�δ�ς Fπ-λε1αν ν 
περνEνε αHτ�? καλ� – κα? Wς π�Zη τ4 παλι�µπελ� π�L λ-γεται !Eλλ�ς. aOµως �G
aEλληνες 2νωµ-ν�ι Yσ� π�τP Sλλ�τε –γνωστ4 πVς π�ντα 2νων�µαστε στ4ν κ(ν-
δυν�– 2τ�ιµ�8�νται ν  9π�κρ�,σ�υν τ4 µεθ�δευµ-ν� 9π4 µερ(δα 9νθελλ@νων
πρα1ικ�πηµα, π�L Fπιλ@θηκε δι  µ-σ�υ τ�J Φαναρ(�υ στ�ν *Oµ�γ-νεια τ3ς
!Aµερικ3ς».

EYναι σηµαντικ> Fµως ν9 καταγρ-ψ!υµε καP τPς <πAψεις λιγ`τερ! γνωστ6ν
Mµ!γενειακ6ν παραγAντων, π!7 Kκφρ-X!υν µεγ-λη µερ)δα συµπατριωτ6ν µας
καP !H Mπ!D!ι µ+ τPς δικJς τ!υς µαρτυρ)ες καταλGγ!υν στ9 _δια συµπερ-σµατα:

1) VO γενικ>ς γραµµατJας τQς K!ινAτητας VAγ)ας Tρι-δας Σικ-γ!υ κ. E3-γ-
γελ!ς Tσιριγωτ-κης σ+ <νακ!)νωση τQς κ!ινAτητας qπ!στGριXε: «T  µ-λη µας
ε\ναι Fνθ�υσιασµ-να, π�L B 9ρ+ιεπ(σκ�π�ς 0+ει στ?ς πρ�τεραι�τητ-ς τ�υ τ�ν
*Eλληνικ� Παιδε(α κα? τ� διατ@ρησ@ της. ΣP Yλ�υς µας 9ρ+(8ει ν  κλ�ν(8εται C
Fµπιστ�σ,νη γι  τ� δικαι�δ�σ(α τ�J Πατριαρ+ε(�υ».

2) VO πρAεδρ!ς τ!= συλλAγ!υ «NJ! K=µα Mεσσην)ας» (375 Kνεργ9 µJλη) κ.
Πα=λ!ς Kατσαµπ-νης σ+ σ4ετικ$ <νακ!)νωση KπεσGµανε: «*H µικρ� Bµ�δα, π�L
σ@µερα τ�σσεται Fναντ(�ν τ�J κ. Σπυρ(δωνα, Fθνικ  zταν κα? ε\ναι 9π�Jσα 9π4
Yλες τ?ς 2λληνικPς κινητ�π�ι@σεις γι  τ�ν Xπ�στ@ρι1η τ�ν Fθνικ�ν δικα(ων µας.
*H *Oµ�γ-νεια 9γρυπνdE, κα? B κ. Bαρθ�λ�µα&�ς κα? C σηµεριν� *Iερ  Σ,ν�δ�ς,
Wν Fνδ;σ�υν στ?ς πι-σεις, θ  ε\ναι Xπε,θυν�ι π�L B *Eλληνισµ4ς τ3ς 9µερικανικ3ς
*Oµ�γ-νειας, κα? {+ι µ�ν�, θ  τραµαυτισθZ3 κα? θ  +�σZη τ�ν Fµπιστ�σ,νη τ�υ
στ?ς 9π�φ�σεις τ�J Πατριαρ+ε(�υ.»

�H «ρ7�» δηµ�σι�γραφικ
 Iπ�θεση
T9 τρ)α τελευταDα 4ρAνια παρακ!λ!υθGσαµε σ+ vλληνικ9 καP Mµ!γενειακ9

∆ΑΥΛlΣ/218, ΦεSρ!υ-ρι!ς 200013832



Bντυπα δηµ!σιε,µατα «ρ>X περιε4!µJν!υ» εEς S-ρ!ς τ!= τJως <ρ4ιεπισκAπ!υ κ.
Σπυρ)δωνα. T9 δηµ!σιε,µατα α3τ9 εY4αν τPς «ε3λ!γ)ες» τ!= Φαναρ)!υ, <φ!=
καλλιεργGθηκαν qπ> τ$ν <ν!4G τ!υ. NAλλωστε εYναι Kλ-4ιστες !H περιπτ`σεις
<π!µ-κρυνσης HερωµJνων <π> τ$ν �Eκκλησ)α γι9 λAγ!υς π!7 <φ!ρ!=ν σ+ «ρ>X
σκ-νδαλα». OH σ4ετικ+ς φQµες π!7 <φωρ!=σαν στ>ν <ρ4ιεπ)σκ!π! Σπυρ)δωνα
KλJγ4θηκαν π!τJ;

• VO κ. Λεων)δας Mαριν-κ!ς, :ρ4!ντας τ!= Πατριαρ4ε)!υ, εYναι Kκ τ6ν
Hδρυτ6ν τ!= OCL (Orthodox Clairity Laity - Λαϊκ!P Xριστιαν!)), M Mπ!D!ς, µAλις
διαπ)στωσε πTς τ> OCL LJφυγε <π> τ!7ς <ρ4ικ!7ς σκ!π!7ς γι9 τ!7ς Mπ!)!υς
Hδρ,θηκε, B4ει δια4ωρ)σει τ$ θJση τ!υ (θJλησαν ν9 <φαιρJσ!υν τ$ν vλληνικ$
γλ6σσα <π> τPς vλληνικ+ς Kκκλησ)ες, µ+ τ$ δικαι!λ!γ)α Fτι δ+ν <π!τελεD γλ6σσα
Kπικ!ινων)ας τ6ν νJων, καP b OCL πρωτ!στ-τησε στ$ν <π!µ-κρυνση τ!= Σπυ-
ρ)δωνα). �AναφJρει σ4ετικ9 σ+ Mµ!γενειακ> Bντυπ!: «*H Yλη Xπ�θεση, ν�µ(8ω,
Sρ+ισε τ4 1997, Yταν nνας σ(φ�υνας 9π4 εUκασ(ες κα? Xπ�θ-σεις 0µειναν 9ναπ�-
ντητες 9π4 τ�ν !Aρ+ιεπισκ�π@. .Aλλωστε zταν τ�σ� φαιδρ-ς, π�L δPν +ρει�8�-
νταν 9π�ντηση. Γελ�&ες κα? 9νεπ(τρεπτες καταστ�σεις! Γι  µ-να 9π4 τ�ν µ-+ρι
τ;ρα π�ρε(α τ�J κ. Σπυρ(δωνα στ�ν !Aρ+ιεπισκ�π� 0+ω σ+ηµατ(σει τ�ν εUκ�να
πVς πρ�ωθε& τ�ν 2λληνικ�τητ� µας, κα? αHτ4 τ4 γεγ�ν4ς δPν τ�Lς 9ρ-σει κα? τ4
π�λεµEνε. Φων�8�υν κα? λ-νε πVς ε\ναι !Aµερικαν�(! T( θ  πZ3, πVς εcµαστε
!Aµερικαν�(; �Aν 9π�ρρ(ψ�υµε τ�ν 2λληνικ�τητ� µας, τ?ς ρ(8ες µας, τ( θ  �λ�υµε
στ� θ-ση τ�υς; Nα(, εcµαστε !Aµερικαν�(, 9λλ  C 8ω@ µας καθ�ρ(8εται 9π4 τ?ς
ρ(8ες µας».

�Aναφ!ρικ9 µ+ τ$ φGµη π!7 hθελε Mµ-δα Mµ!γεν6ν ν9 <π!στJλλcη µεγ-λα 4ρη-
µατικ9 π!σ9 στ> Πατριαρ4εD! µ+ <ντ)κρυσµα τ$ν <π!µ-κρυνση τ!= Σπυρ)δω-
να, M κ. Mαριν-κ!ς wταν καταπJλτης: «E\ναι λυπηρ�, 9π4 Rρθ�δ�1�υς π�L κ�-
πτ�νται γι  fθικ� ν  πρ�σπαθ�Jν, Wν ε\ναι 9λ@θεια, ν  F1αγ�ρ�σ�υν τ4ν πα-
τρι�ρ+η. Θεωρ�, πVς Yλη αHτ� τ� σκευωρ(α τ�ν 0+�υν 1εκιν@σει Sνθρωπ�ι τ�J
πρ;ην 9ρ+ιεπισκ�π�υ κ. !Iακ;�υ. aOλ�ι αHτ�(, 9φ�J διαπ(στωσαν πVς δPν µπ�-
ρ�Jν πλ-�ν ν  [λων(8�υν κα? ν  F1υπηρετ�Jν δι�φ�ρα συµφ-ρ�ντα κ�ν�ντας
+ρ@ση τ3ς σ+-σης τ�υς µP τ�ν !Aρ+ιεπισκ�π@, τ�J κ@ρυ1αν τ4ν π�λεµ�».

T# παλαι# $λλ# π(ντ�τε Iπ�καιρα

• VO KκδAτης τ!= «Παρ!ικιακ!= ΛAγ!υ» κ. ∆. Πνευµατικ1τ!ς συν!ψ)Xει: «T4
θ-µα τ�J κ. Σπυρ(δωνα 0φερε στ�ν Fπιφ�νεια τ  213ς παλαι  9λλ  π�ντ�τε Fπ(-
καιρα θ-µατα:

❶ Σκ-ψεις γι  τ� +ρησιµ�τητα παραµ�ν3ς τ�J Πατριαρ+ε(�υ στ�ν Kωνστα-
ντιν�,π�λη.

❷ T4 ρ�λ� π�L µπ�ρε& ν  διαδραµατ(σZη σP nνα τ�π� στεν4 κα? στεν  Fπιτη-
ρ�,µεν�, Sρα F1ηρτηµ-ν�.

❸ !Aπ�ρ(ες γι  τ�ν Rρθ�τητα πρ�1εων κα? 9π�φ�σεων τ�J Φαναρ(�υ.
❹ Παραλληλισµ4 τ�J (�υ τ�J σηµεριν�J µP τ�Lς πρ�ηγ�,µεν�υς πατρι�ρ+ες.
❺ !Aσ�φεια στ?ς θ-σεις κα? σκ�π�Lς π�L F1υπηρετε&.
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❻ !Eκτιµ@σεις Yτι τ4 Φαν�ρι 9φ-θηκε | 9φ@νεται ν  παρασ,ρεται 9π4 µι-
κρ�συναλλαγPς κα? µικρ�-παρασυναγωγ-ς, κα? τ4 +ειρ�τερ�: Yτι θυσι�8ει
τ4ν *Eλληνισµ4 τ3ς !Aµερικ3ς, πρ��λλ�ντας σκ-τη !Oρθ�δ�1(α στ�ν *Eλλη-
ν�ρθ�δ�1η !Eκκλησ(α τ3ς !Aµερικ3ς –γι  κατευνασµ4 τ3ς T�υρκ(ας». «B--
αια», καταλGγει M κ. Πνευµατικ1τ!ς, «τ� ασικ� εHθ,νη γι  Yλα Yσα γρ�-
φ�νται, 9κ�,γ�νται | λ-γ�νται τ� φ-ρει τ4 cδι� τ4 Πατριαρ+ε&�, δι�τι δPν
φρ�ντισε ν  παραµε(νZη 9κλ�νητ� στ?ς πεπ�ιθ@σεις κα? 9π�φ�σεις τ�υ κα?
Fπ? πλ-�ν 0δει1ε µεγ�λ� Fνδιαφ-ρ�ν, cσως µεγαλ,τερ� 9π4 Y,τι θ  0πρεπε,
γι  διευρυµ-νες γ@ινες F1�υσ(ες, συµπ�σ�,µενες σP �Uκ�ν�µικ  Rφ-λη».

• �Aς δ!=µε Fµως συν!πτικ9 τ$ν KLJλιLη τQς qπ!θJσεως τ!= κ. Σπυρ)δωνα
µ+ τ$ S!Gθεια π!7 µ1ς παρJσ4ε µ+ τ> <ρ4εD! της, τ> Mπ!D! Bθεσε στ$ δι-θεση τ!=
«∆αυλ!=», b Kφηµερ)δα «Παρ!ικιακ>ς ΛAγ!ς»: ΠρPν τρ)α 4ρAνια b VOµ!γJνεια
στ$ν πλει!ψηφ)α της τ>ν qπ!δJ4θηκε rς λυτρωτ$ καP <ναµ!ρφωτ$ τQς λιµν--
X!υσας, <νθελληνικQς καP πρ>ς τ>ν Πρ!τεσταντισµ> Sα)ν!υσας �Eκκλησ)ας τQς
�AµερικQς. Mετ9 <π> σ,ντ!µ! δι-στηµα καP <φ!= Kλ-4ιστ!ι, τ!= πρ`ην <ρ4ιε-
πισκAπ!υ κ. �Iακ`S!υ, «πρ!καθGµεν!ι» διεπ)στωσαν πTς M κ. Σπυρ)δων δ+ν KνJ-
δωσε στPς πιJσεις τ!υς, KLαπJλυσαν αEσ4ρ$ λασπ!λ!γ)α Kναντ)!ν τ!υ, Kπιρρ)-
πτ!ντ-ς τ!υ κ-θε λ!γQς κατηγ!ρ)ες. VH <λGθεια Fµως εYναι, Fτι M κ. Σπυρ)δων
πρ!σπ-θησε 4ωρPς τ$ S!Gθεια κανεν>ς ν9 κτ)σcη π-νω στ9 Kρε)πια τ6ν πρ!κα-
θηµJνων τ!υ:

❶ Lεκ)νησε <γ6να γι9 τ$ δι-σωση τQς VEλληνικQς Γλ`σσας·
❷ <πεµ-κρυνε Fλ!υς α3τ!7ς π!7 µ+ τPς KνJργειJς τ!υς εY4αν <π!µ!ν`σει τ$ν

VOµ!γJνεια <π> τ9 κ!ιν9 τQς �Aρ4ιεπισκ!πQς·
❸ Kνεργ!π!ιGθηκε στ9 Kθνικ- µας θJµατα·
❹ <νJλαSε πρωτ!S!υλ)ες γι9 τ$ν dνωση Fλων τ6ν Mµ!γενειακ6ν παραγAντων·
❺ XGτησε <νδρ!πρJπεια <π> Fλ!υς τ!7ς κληρικ!,ς·
❻ wρθε σ+ Kπαφ$ µ+ τ> λαA·
❼ <γων)στηκε ν9 KπαναφJρcη τ$ν �Oρθ!δ!L)α στPς ρ)Xες της·
❽ πρ!σπ-θησε ν9 <ναSαθµ)σcη τ$ Θε!λ!γικ$ Σ4!λ$ τQς B!στ`νης, |στε !H

<πAφ!ιτ!) της ν9 B4!υν πληρJστερη VEλληνικ$ Παιδε)α.
A3τ9 λ!ιπ>ν εYναι τ9 «Bργα καP !H bµJραι» τ!= κ. Σπυρ)δωνα, π!7 Kν`4λησαν

συγκεκριµJνη Mµ-δα, b Mπ!)α καP B4ανε τ>ν Bλεγ4! τQς �Aρ4ιεπισκ!πQς τQς �Aµε-
ρικQς.

IOµως δυστυ46ς b Hστ!ρ)α δ+ν σταµατ1 Kδ6: VH συκ!φ-ντηση τ!= κ. Σπυρ)-
δωνα καP b KπακAλ!υθη <Sασ-νιστη <π!δ!4$ τQς παραιτGσεως <π> τ> Φαν-ρι
σ,µφωνα µ+ τ>ν «Παρ!ικιακ> ΛAγ!» συνωδε,θηκε <π> τρεDς παρ!4+ς πρ>ς τ>ν
πατρι-ρ4η: κAττερ! (B4ει <π!κτηθQ)· πατριαρ4ικ$ S)λλα (συγκεντρ`ν!νται 4ρG-
µατα)· !Eκ!ν!µικ$ <νεLαρτησ)α καP Kλευθερ)α κινGσεων τ!= πατρι-ρ4η. Kι Fπως
µ1ς KπεσGµανε γν`στης τQς καταστ-σεως rς πρ>ς τ$ν τρ)τη παρ!4G, θ9 πρJπει
ν9 ληφθcQ qπAψιν b <σταθ$ς καP <πρASλεπτη τ!υρκικ$ π!λιτικ$ <πJναντι στ>
Φαν-ρι καP !H διωγµ!P π!7 B4ει qπ!στQ τ> vλληνικ> στ!ι4εD! τQς Kωνσταντι-
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ν!υπAλεως <π> τ> τ!υρκικ> καθεστ`ς. EYναι φανερ> κατ9 συνJπεια, Fτι εYναι
Kντελ6ς <πραγµατ!π!)ητη b τρ)τη παρ!4$ 4ωρPς <νταπ!δ!τικ> τJλ!ς τ!= Πα-
τριαρ4ε)!υ πρ>ς τPς τ!υρκικ+ς <ρ4Jς.

∆ηλωτικ> τQς πρ!!πτικQς τQς σηµερινQς �Aρ4ιεπισκ!πQς τ6ν HΠA εYναι τ>
γεγ!ν>ς Fτι τ> «δεLP 4Jρι» τ!= ν=ν <ρ4ιεπισκAπ!υ εYναι M :νθρωπ!ς π!7 KπJµε-
νε «ν  φ,γZη B Σπυρ(δων, 0στω κα? Wν +ρειασθZ3 ν  κ�ψ�υµε τ�ν !Eκκλησ(α».
NAλλωστε τυ4α)α εYναι b πεισµατικ$ :ρνηση τQς �Aρ4ιεπισκ!πQς �AµερικQς, ν9
<π!στε)λcη τ> qπ!υργεD! Παιδε)ας 80 διδασκ-λ!υς γι9 τ9 σ4!λεDα της;
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KYπ"σηµειUσεις
(1) Xαρακτηριστικ$ εYναι b κριτικ$ π!7 <σκεD b <νακ!)νωση τ6ν qπαλλGλων τQς ΓενικQς Γραµ-

µατε)ας �Aπ!δGµ!υ VEλληνισµ!=, <ναφερAµενη στ$ν τρ)τη παγκAσµια συνJλευση τ!= ΣAE:
«M(α Fκδ@λωση Fντυπωσιασµ�J γι  Fσωτερικ� καταν�λωση µP κ�στ�ς δυσαν�λ�γ� πρ4ς τ?ς
σηµερινPς, �Uκ�ν�µικPς δυσκ�λ(ες τ3ς +;ρας µας, µP RργανωτικPς κα? �HσιαστικPς 9δυναµ(ες,
�G Bπ�&ες Xπ�αθµ(8�υν τ�ν π�ι�τητα τ3ς Fργασ(ας µας, Xπ�τιµ�Jν τ4ν !Aπ�δηµ� aEλληνα
κα? καθιστ�Jν Sνευ �Hσ(ας κα? 9π�τελ-σµατ�ς τ�ν κ�ρυφα(α διαδικασ(α τ�J θεσµ�J τ�J ΣAE.»

(2) Σ,µφωνα µ+ τ> µJλ!ς τQς ∆ιακ!µµατικQς �Eπιτρ!πQς γι9 τ!7ς <π!δGµ!υς S!υλευτ$ κ. Στ. Πα-
ναγι`τ!υ !H IEλληνες τQς ∆ιασπ!ρ1ς, π!7 εYναι fργανωµJν!ι σ+ συλλAγ!υς, Mµ!σπ!νδ)ες, κ!ι-
νAτητες κ.λπ., <νJρ4!νται στ> π!σ!στ> τ!= 5-7% τ!= συνAλ!υ τ6ν Mµ!γεν6ν.

(3) ΠρPν <π> τ$ν �δρυση τ!= ΣAE στ> VEλληνικ> K!ιν!S!,λι! qπQρ4ε :τυπα µ)α µικρ$ διακ!µ-
µατικ$ Kπιτρ!π$ S!υλευτ6ν, π!7 <πησ4!λεDτ! µ+ θJµατα �AπAδηµ!υ VEλληνισµ!=. M+ τ$ δη-
µι!υργ)α τ!= ΣAE b Kπιτρ!π$ α3τ$ Bγινε µAνιµη καP διαρκ$ς <π!κτ`ντας εEδικ> πρ!ϋπ!λ!-
γισµ> λειτ!υργ)ας. VH ∆ιακ!µµατικ$ �Eπιτρ!π$ <π!τελεDται <π> 30 S!υλευτJς, !H Mπ!D!ι Kκπρ!-
σωπ!=νται <π> 5µελ+ς πρ!εδρεD!. �Eρ`τηµα: T) συγκεκριµJν! Bργ! B4!υν ν9 Kπιδε)L!υν καP για-
τ) KπP 4 Bτη τ`ρα δ+ν B4!υν καταθJσει στ$ B!υλ$ <π!λ!γισµ> τ!= Bργ!υ α3τ!=;

(4) T> πλQρες κε)µεν! τQς Kπιστ!λQς τ!= κ. Σπυρ)δωνα πρ>ς τ>ν !Eκ!υµενικ> πατρι-ρ4η κ. Bαρ-
θ!λ!µαD! B4ει rς vLQς: 

«Παναγι;τατε ∆-σπ�τα, .Eλα�ν 9σφαλ�ς τ4 9π4 τ3ς 19ης τηλεαντιγρ�φηµα τ3ς *Yµετ-ρας Πα-
ναγι�τητ�ς, δι’ �� AHτ� γνωρ(8ει µ�ι τ�ν Xπ4 τ3ς Mητρ4ς !Eκκλησ(ας Fκλ�γ@ν µ�υ εUς Mητρ�π�λ(-
την Xαλδ(ας.

*Yπ��λλω θερµ ς τZ3 Mητρ? !Eκκλησ(dα εH+αριστ(ας Fπ? τZ3 ν-dα στ�ργικZ3 τα,τZη +ειρ�ν�µ(dα κα? κλ@-
σει. ∆υστυ+�ς εUς τ�ν κλ3σιν τα,την, eς gδη Fγν;ρισα τZ3 Mητρ? !Eκκλησ(dα κατ  τ�ν τελευτα(αν εUς
Φαν�ρι�ν Fπ(σκεψ(ν µ�υ, 9δυνατ� δι’ Yσα 9@θως συν-ησαν �ν’ 9νταπ�κριθ�, 9π�φασ(σας Yπως
Fπ? τ� γε νJν 9π�συρθ� παντελ�ς τ3ς Fνεργ�J Fκκλησιαστικ3ς διακ�ν(ας.

TαJτα εHλα�ς Xπ��λλων τZ3 Mητρ? !Eκκλησ(dα, διατελ�,
Fν Πενσυλαν(dα τZ3 19Zη σεπτεµρ(�υ 1999,

µετ  αθυτ�τ�υ σεασµ�J,
B Fν Fπισκ�π�ις Fλ�+ιστ�ς Σπυρ(δων».

4Aθαν/σι"ς TριIωνιαν'ς

VO «∆αυλ>ς» µ+ τ$ν Bρευνα α3τ$ πρ!σκαλεD καP πρ!καλεD τ!7ς KµπλεκAµεν!υς
µ+ θJµατα �Aπ!δGµ!υ VEλληνισµ!= σ+ dναν γAνιµ! δι-λ!γ!. E34αριστεD δ+ τ$ν
Mµ!γενειακ$ Kφηµερ)δα «Παρ!ικιακ>ς ΛAγ!ς» καP τ$ν �λεκτρ!νικ$ Kφηµερ)δα
«Kαλ-µι» γι9 τ9 <ρ4εDα τ!υς, τ9 Mπ!Dα Bθεσαν στ$ δι-θεσG µας, καθTς καP Fλ!υς
τ!7ς Mµ!γενειακ!7ς παρ-γ!ντες π!7 Kπ`νυµα p <ν`νυµα καταθJτ!υν τPς µαρ-
τυρ)ες τ!υς, γι9 ν9 συντεθcQ <ν-γλυφα τ> ψηφιδωτ> τQς qπ!νAµευσης τ!= VEλλη-
νισµ!= παγκ!σµ)ως. VO «∆αυλ>ς» θ9 φιλ!LενGσcη συνεντε,Lεις καP <π> τ9 καθ’
nλην θεσµ!θετηµJνα yργανα τQς Π!λιτε)ας.



4Aντιστασιακ/ {θη
T( 9κ�,σανε τ’ αHτ�κια µας στ�ν δ(κη τ�J κ. Γιανν�π�υλ�υ Fναντ(�ν τ�J κ. Kατρι�-

ν�υ; aOλα τ� ’+α δε& στ�ν 8ω@ µ�υ, 9λλ  γι  γιαλαντ83 9ντιστασιακ�Lς δPν ε\+α 9κ�,σει
π�τ-. Γιατ? µ-+ρι τ;ρα g1ερα γι  πατρι�τες, 9νε1�ρτητα σP π�ι  παρ�τα1η 9ν3καν. Kα?
Fρωτ�: Mπ�ρε& κανε?ς ν’ 9µφισητ@σZη τ�ν 9ντιστασιακ� δρ�ση τ�J .Aρη Bελ�υ+ι;τη,
τ�J Στ-φαν�υ Σαρ�φη, τ�J Nαπ�λ-�ντα Z-ρα, τ�J Ψαρρ�J, τ�J Tσα�Lς !Aντ;ν | τ3ς
Λ-λας Kαραγι�ννη; M�ν�ν nνας 9νιστ�ρητ�ς | παρ�φρων. .Aσε π�, Xπ�ρ+�υν γραπτ 
κα? ντ�κ�υµ-ντα. !Eδ� Yµως B λαλ(στατ�ς Xπ�υργ�ς µας Fπ? τ3ς ∆ικαι�σ,νης σ  ν  µ�
µEς τ  λ-Zη καλ�. Kαθ�σ�ν τ4 9γλ�ισµα τ�ν 9ντιστασιακ�ν µας, τ4 κα,+ηµα τ3ς ΠEAEA,
B 9ετ4ς τ3ς P�,µελης, σ,µφωνα π�ντα µP τ?ς µαρτυρ(ες τ�ν κυρ(ων Kατρι�ν�υ κα? Γι-
κ�ν�γλ�υ, ε\+ε τ�ση σ+-ση µP τ�ν 9ντ(σταση Yσ� κι B φ�ντης µP τ4 ρετσιν�λαδ�. AHτ4 συ-
ν�γεται {+ι µ�ν�ν 9π4 τ?ς µαρτυρικPς καταθ-σεις 9λλ  κι 9π4 τ?ς ...F1αφαν(σεις ασικ�ν
µαρτ,ρων, π�,, Fν�� 0λεγαν Yτι δPν ε\+αν 9παντ@σει τ4ν κ. Γιανν�π�υλ� �_τε σP κ�ρφ�
�_τε σP ρα+�,λα 9π4 τ4 1942 µ-+ρι κα? τ4 1944, κατ�πιν 0γιναν Sφαντ�ι. ΛPς κα? τ�Lς κα-
τ�πιε C γ3.

Πρ�σωπικ  θ  gθελα, Yλη αHτ� C Gστ�ρ(α ν’ 9π�δει+θZ3 πλ�νη κα? παρε1@γηση κα? ν 
1αναµπ�ρ-σZη B κατ  τ’ Sλλα γραφικ�ς µας Xπ�υργ4ς ν  ρ(8Zη Yσ� τ�J γ�υστ�ρZη τ�Lς πα-
ν�θλι�υς συνεργ�τες τ�ν Γερµαν�ν, τ�Lς «Γερµαν�τσ�λιEδες» κα? τ  T�γµατα !Aσφα-
λε(ας. !Aρκε& -αια ν’ 9π�δε(1Zη, Yτι δPν ε\+ε καµµι  σ+-ση µα8( τ�υς. Γιατ? κατ  τ?ς µαρ-
τυρ(ες π�ντα τ4 στρατιωτικ� τ�υ µητρ��� γρ�φει Sλλα. aOτι τ�+α (Wν ε\ναι π�τP δυνατ4ν
γι  nνα ταγ4 τ�J 0θν�υς) Xπ-αλε Uδι�+ειρη αcτηση µετ  τ�ν 9παραιτ@των δικαι�λ�γη-
τικ�ν, πρ�κειµ-ν�υ ν  FπανακαταταγZ3 στ4ν στρατ4 π�L 2τ�(µα8ε C τ�τε κυ-ρνηση Tσ�-
λ�κ�γλ�υ. Kι Yτι τ�+α, Sκ�υσ�ν-Sκ�υσ�ν, π-ρασε 9π4 τ?ς τ�1εις τ�ν Fφ-δρων σ’ αHτ� τ�ν
µ�ν(µων. Φυσικ  κα? δPν τ  πιστε,�υµε αHτ�. *O µπαρ�υτ�καπνισµ-ν�ς Xπ�υργ�ς µας
zταν συνειδητ4ς *Eλασ(της. *Ωστ�σ� δPν 9π�κλε(εται κα? B δι+ασµ4ς τ3ς πρ�σωπικ�τη-
τ�ς τ�υ. Kι 0τσι Tρ(τη, Π-µπτη, Σ�ατ� ν  π�λεµ�Jσε στ  κ�ρφ��,νια τ�Lς Γερµαν�-
τσ�λιEδες κα? ∆ευτ-ρα, Tετ�ρτη κα? Παρασκευ� 0µπλεως Bρµ3ς ν  Fπ-πιπτε κατ  τ�ν
«Fθνικ�ν µιασµ�των». Π�ι�ς µπ�ρε& ν  1-ρZη; .Aυσσ�ς C ψυ+� τ�J 9νθρ;π�υ. T;ρα,
κα? µP τ4 δ(κι� σας, θ  µP ρωτ@σετε τ? 0κανε τ?ς Kυριακ-ς. .A+, 9νιστ�ρητ�( µ�υ! T?ς Kυ-
ριακPς π@γαινε στ4 κ-ντρ� διασκεδ�σεως π�L διη,θυνε κα? µ�8ευε τ?ς εUσπρ�1εις τ3ς
2δ�µ�δ�ς, γι  ν  τ?ς πρ�σφ-ρZη στ4ν 9γ�να.

*O κ,ρι�ς Γιανν�π�υλ�ς, π�L διακρ(νεται γι  τ�Lς +αµηλ�,ς τ�υ τ�ν�υς τ�υ 9λλ  κα?
γι  τ�ν ταπειν�φρ�σ,νη τ�υ, 9π�τελε& τ�ν 8ωνταν� Gστ�ρ(α τ3ς Fθνικ3ς µας 9ντ(στασης
·κα? πραγµατικ  9π�ρ� κα? F1(σταµαι, π�ς �G Sθλι�ι κατ@γ�ρ�( τ�υ στηρι8�µεν�ι σP µι 
παλι�φωτ�γραφ(α, π�L τ4ν δε(+νει µP τ�ν στ�λ� τ�ν τ�τε Fθνικ�ν ταγµ�των, στ4 στρα-
τιωτικ� τ�υ µητρ��� κα? σP καµµι  πενηνταρι  µαρτυρ(ες πρ�σπαθ�Jν ν  σπιλ;σ�υν τ�ν
9ντιστασιακ@ τ�υ δρ�ση. M�ν�ν B .Aνυτ�ς, B M-λητ�ς κα? B Λ,κων, αHτ�? π�L συκ�φ�-
ντησαν κα? κατεδ(κασαν τ4ν Σωκρ�τη, µπ�ρ�Jν ν  συγκριθ�Jν µα8( τ�υς. EHτυ+�ς δη-
λαδ� π�L δPν Xπ�ρ+ει πι  τ4 κ;νει�, γιατ? αHτ�? zταν, κ,ριε Γιανν�π�υλ- µ�υ, Gκαν�? ν 
στ4 δ;σ�υν ν  τ4 πιZ3ς. !Aλ(µ�ν�ν! Π�ι�ς δικαστ�ς δPν θ  δ(κα8ε 9µερ�ληπτα τ4ν καθ’
^λην [ρµ�δι�ν π�λιτικ� τ�υ πρ�ϊστ�µεν�, κα? Uδ(ως Yταν αHτ4ς παρ(σταται αHτ�πρ�σ;-
πως στ�ν διαδικασ(α;

ΓιOργ"ς Πετρ>π"υλ"ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



H EKKΛHΣIA. VH πτ6σις τQς Kωνσταντιν!υπAλεως περιεSλGθη <π> π!λλ!7ς µ,θ!υς.
VH <ν)4νευσις τ6ν µ,θων α3τ6ν µ1ς MδηγεD καP στ$ν π!λιτικ$ν Hστ!ρ)α τQς �OθωµανικQς
A3τ!κρατ!ρ)ας. T9 περ) «µαρµαρωµJν!υ Sασιλι1» καP <νακτGσεως τQς Kωνσταντιν!υ-
πAλεως «µP +ρ�νια, µP καιρ�Lς» Kµφαν)X!νται, Fταν !H T!=ρκ!ι <ρ4)X!υν ν9 δια4ωρ)Xω-
νται <π> τ!7ς BυXαντιν!7ς (ε_δαµε σ+ πρ!ηγ!,µεν! τε=4!ς, τ> 215!, Fτι στ> τJλ!ς τ!=
16!υ αE6ν!ς Bπαυσε b Kλληνικ$ γλ6σσα ν9 <π!τελcQ τ$ν διπλωµατικ$ γλ6σσα τ6ν σ!υλ-
τ-νων). TαυτA4ρ!να τ> πατριαρ4εD! καP !H BυXαντιν!P :ρ4!ντες περι!ρ)X!νται στ> Φα-
ν-ρι· Kνa6 b vδρα)ωσις καP <ν-πτυLις τQς Mµ!δAL!υ Pωσσ)ας διεσ-λευσε τPς σ4Jσεις T!,ρ-
κων καP qπ!τελ6ν Zρθ!δALων. Παρ-λληλα b Kπιθυµ!,µενη <ν-πτυLις σ4Jσεων �Oθωµα-
νικQς A3τ!κρατ!ρ)ας καP qπ!λ!)πων κρατ6ν τQς E3ρ`πης πρ!σJκρ!υσε στ$ν <µ!ιSα)α
<ντ)θεσιν Zρθ!δALων καP καθ!λικ6ν, µJ4ρι τ> 1529, Fταν !H T!=ρκ!ι <πJτυ4αν ν9 κατα-
κτGσ!υν τ$ν BιJννη, κι Bτσι Kπαγι`θησαν τ9 ε3ρωπαϊκ9 Fρια τQς α3τ!κρατ!ρ)ας, �Eκκλη-
σ)α καP �Oθωµαν!P εY4αν κ!ιν> K4θρ> τ$ν ∆,σιν. Mετ- Fµως τ$ν <π!τυ4!=σα π!λι!ρκ)α
τQς BιJννης <φ’ vν>ς µ+ν !H <ντιθJσεις τ6ν ε3ρωπαϊκ6ν κρατ6ν καP <φ’ vτJρ!υ b <ν-γκη
τ6ν δυτικ6ν bγεµAνων ν9 διατηρ!=ν φιλικ+ς σ4Jσεις µ+ τ$ν �Oθωµανικ$ A3τ!κρατ!ρ)α,
γι9 ν9 διεL-γ!υν τ> KµπAρι! µ+ τ$ν �Aνατ!λG, BSαλε στ> διεθν+ς π!λιτικ> παι4ν)δι τ!7ς
σ!υλτ-ν!υς.

VH συµπAρευσις συµφερAντων τQς �OρθAδ!Lης �Eκκλησ)ας καP τ6ν �Oθωµαν6ν εY4ε
<φετηρ)α τ$ν δρ1σιν τ!= bσυ4αστ!= �γ)!υ Γρηγ!ρ)!υ Παλαµ1 (14!ς αE`ν). �Eπιφανει-
ακ$ αEτ)α wταν b KLε,ρεσις κ!ιν6ν σηµε)ων π)στεως µεταL, �Oρθ!δ!L)ας καP �Iσλ-µ, <φ!=
καP !H δ,! θρησκεDες εY4αν κ!ιν> σηµεD! KπαφQς τ$ν E!υδαϊκG καταγωγG τ!υς. �Aν qπ-ρ-
4cη <π!ρ)α γι9 τ$ν Kπιµ!ν$ τ6ν Hεραρ46ν ν9 KπιXητ!=ν λ,σιν στPς διαφ!ρ+ς �Oρθ!δ!L)ας
καP �Iσλ9µ καP y4ι µ+ τ!7ς Kαθ!λικ!,ς, θ9 πρJπει ν9 ληφθcQ qπ’ yψιν, Fτι b σ4ισµατικ$
∆,σις KSαρ,νετ! µ+ τ$ν <ναS)ωσιν τ!= VEλληνικ!= Π!λιτισµ!=. VH �Eκκλησ)α δ+ν <πJSαλε
τ> µ)σ!ς της π!τ+ πρ>ς τ>ν VEλληνικ> Π!λιτισµA. Πρ!ετ)µησε ν9 Bλθcη σ+ συνεννAησιν µ+
τ!7ς �Oθωµαν!7ς καP ν9 παραδ`σcη σ’ α3τ!7ς τPς πAλεις. KαP εYναι γνωστAν, Fτι τ$ν συν-
διαλλαγ$ µ+ τ!7ς T!,ρκ!υς KLεπρ!σ`πησε M Γε`ργι!ς Σ4!λ-ρι!ς-Γενν-δι!ς B´, πρ6τ!ς
πατρι-ρ4ης KπP T!υρκ!κρατ)ας. Πλησ)!ν δ+ τ!= Kκκλησιαστικ!= φιλ!τ!υρκισµ!= πρJ-
πει ν9 τ!π!θετGσ!υµε τ>ν φιλ!τ!υρκισµA τQς <ριστ!κρατ)ας καθTς καP τ>ν λαϊκA. OH
T!=ρκ!ι, Kπιδρ!µικ> φ,λ!, �κ!λ!,θησαν τ$ν π!λιτικ$ τ6ν �Aρ-Sων πρ>ς τ!7ς κατα-
κτηµJν!υς λα!,ς. NO4ι µAν!ν δ+ν τ!7ς κατεδ)ωLαν, <λλ9 σ9ν ν!µ-δες Kπιδρ!µεDς καP στε-
ρ!,µεν!ι πρ!τ,π!υ δηµ!σ)ας δι!ικGσεως Kστηρ)4θησαν στ!7ς κατακτηµJν!υς. NEτσι π!λ-
λ!) τ6ν <ρ4Aντων (µηδ+ τ6ν α3τ!κρατAρων KLαιρ!υµJνων, <φ!= !3σιαστικ9 τ> BυX--
ντι! <π> τ>ν 13!ν αE6να wταν φAρ!υ qπ!τελ+ς στ!7ς T!,ρκ!υς), πρ!κειµJν!υ ν9 διατη-
ρGσ!υν τ$ν περι!υσ)αν τ!υς καP τ9 πρ!νAµι- τ!υς, εY4αν συνδιαλλαγQ µ+ τ!7ς T!,ρκ!υς.
IOσ! γι9 τ>ν λαA, πρ!κειµJν!υ α3τ>ς ν9 <π!φ,γcη τ!7ς φAρ!υς καP τPς στερGσεις Kλευ-
θερ)ας, KLισλαµ)Xετ! vκ!υσ)ως p <πεδJ4ετ! τ$ν τ!υρκικ$ Kπικυριαρ4)α, <φ!= !H συνθQκες
διαSι`σεως wταν καλ,τερες <π> α3τ+ς στ> BυX-ντι! p στPς φραγκικ+ς κτGσεις στ$ν VEλλ--

OY µRθ"ι καH "Y σκ"πιµ>τητες
γRρω Qπ' τLν πτUση τWς Π>λεως
O ΦIΛOTOYPKIΣMOΣ TOY ΠATPIAPXEIOY



δα. Xαρακτηριστικ9 γρ-φει M Φ)νλεϋ στ$ν «VIστ!ρ)α τQς T!υρκ!κρατ)ας καP VEνετ!κρα-
τ)ας στ$ν VEλλ-δα». «*H κατ�κτηση τ3ς *Eλλ�δ�ς 9π4 τ4 Mω�µεθ τ4 B´ 0γινε αUσθητ�
σ ν εHεργεσ(α 9π4 τ4 µεγαλ,τερ� µ-ρ�ς τ�J πληθυσµ�J. *H διακυ-ρνηση τ�ν Bυ8α-
ντιν�ν αHτ�κρατ�ρων τ3ς �Uκ�γενε(ας τ�ν Παλαι�λ�γων, τ�ν συγγεν�ν των δεσπ�τ�ν
τ�J M�ριE κα? τ�ν Φρ�γκων πριγκ(πων κα? Bενετσι�νων εHγεν�ν ε\+ε Fπ? δ,� αU�νες κα-
ταντ@σει τ�ν *Eλλ�δα πεδ(� 9σταµ�τητων Fµφυλ(ων π�λ-µων κα? φ�ερ3ς καταπ(εσης.
*H µ�υσ�υλµανικ� κυ-ρνηση 0αλε τ-ρµα στ�ν 9δικ(α τ�ν τυρανν(σκων, π�L C [ρπα-
κτικ�τητα κα? �G καυγEδες τ�υς διασπ�Jσαν, φτ;+αιναν κα? Fρ@µωναν τ�ν +;ρα» (µετ.
M)λτ!υ Γαρ)δη, Kκδ. «T!λ)δης», σελ. 24,25).
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KO πατρι/ρMης ΓεUργι"ς Γενν/δι"ς ΣM"λ/ρι"ς συν"µιλε! µE τ'ν σ"υλτdν" Mω/µεθ τ'ν
B´. (Γενν/δει"ς BιIλι"θ5κη). KO ΣM"λ/ρι"ς TS6φρα[ε µE εfλικρ*νεια τ' QσυµI*Iαστ"

µεταSZ Xριστιανισµ"C καH KEλληνισµ"C, δηλUν"ντας ]τι |πλOς mµιλε! iλληνικB QλλB
δEν εsναι XEλληνας, εsναι Xριστιαν>ς.



H KOΣMIKH HΓEΣIA. EYναι φανερA, Fτι στ> 46ρ! τQς BαλκανικQς !H T!=ρκ!ι <ντιµε-
τ`πισαν µικρ$ <ντ)στασιν στ$ν KπJκτασ)ν τ!υς KLαιτ)ας τQς KκκλησιαστικQς καP κ!σµικQς
π!λιτικQς. Γι9 τ>ν λAγ!ν α3τ>ν y4ι µAν!ν εY4ε KπικρατGσει b :π!ψις, Fτι b τ!υρκικ$ κυ-
ριαρ4)α εY4ε <ντικαταστGσει τ$ν SυXαντιν$ καP τ$ν συνJ4ισε, <λλ9 <µφισSητεDται καP b
bρωικ$ πτ6σις τQς Kωνσταντιν!υπAλεως. EYναι γνωστAν, Fτι, Fπως παραδ)δεται καP <π>
τ>ν ΦραντXQ, M _δι!ς M Παλαι!λAγ!ς εqρ)σκετ! σ+ συν!µιλ)ες µ+ τ>ν Mω-µεθ γι9 τ$ν πα-
ρ-δ!σιν τQς Kωνσταντιν!υπAλεως. Σ)γ!υρα µ-4η KδAθη, πρPν πJσcη b ΠAλις· <λλ9 µJσα
στ> γενικ> κλDµα bττ!παθε)ας καP πρ!δ!σ)ας τ> <π!τJλεσµ- της wταν πρ!καθωρισµJν!.
KαP α3τ> τ> πνε=µα τQς bττ!παθε)ας τ> εY4ε καλλιεργGσει πρ`τη b �Eκκλησ)α, π!7 τ$ν
τ!υρκικ$ κατ-κτησιν τ$ν παρ!υσ)αXε rς «θ-ληµα Θε�J». T> κJρδ!ς γι9 τ$ν �Eκκλησ)α
<π> τ$ν πτ6σιν τQς Kωνσταντιν!υπAλεως wταν M θρ)αµS!ς τQς �Oρθ!δ!L)ας. T9 <π!δι-
δAµενα στ>ν Σ4!λ-ρι! λAγια <ντικατ!πτρ)X!υν α3τ$ τ$ν <λGθεια. ΦJρεται, Fτι εYπε: «∆Pν
λ-πετε, Yτι C !Oρθ�δ�1(α Fθρι�µευσεν; !Aπ4 τ�J νJν �HδPν πλ-�ν φ�ε&ται». �EπP π!)-
!υ Kθρι-µSευσε, τ> λJει παραστατικ`τατα M ∆. ZακυνθηνAς, π!7 γρ-φει: «...εUς τ�ν π�-
λι�ρκ�υµ-νην πρωτε,�υσαν �στανται 9π-ναντι 9λλ@λων δ,� κ�σµ�ι 9ντ(παλ�ι, 2ρµητικ�ς
κλειστ�? εUς 9µ�ια(ας Fπιδρ�σεις: 9π4 τ4 �ν µ-ρ�ς B κ�σµ�ς B συντηρητικ�ς, B πρ�ση-
λωµ-ν�ς πεισµ�νως εUς τ�ν παρ�δ�σιν, εUς τ4 δ,σκαµπτ�ν θρησκευτικ4ν κα? π�λιτικ4ν
σ+3µα τ�J παρελθ�ντ�ς, B 9ρκ�,µεν�ς εUς τ�ν θε�σ�φικ�ν µυστικ�ν κα? τ4 τυπ�π�ιηµ--
ν�ν φιλ�σ�φηµα τ�J !Aριστ�τ-λ�υς, B συµαλλ�µεν�ς µετ  τ3ς !Aνατ�λ3ς F1 9ντιδρ�σε-
ως πρ4ς τ�ν ∆,σιν. !Aπ4 τ4 Sλλ� B φιλελε,θερ�ς, B φωτι8�µεν�ς 9π4 τ�ν δηµι�υργ4ν δ,-
ναµιν τ3ς παραδ�σεως, B πιστε,ων εUς τ4ν Πλ�τωνα κα? καθ�δηγ�,µεν�ς Xπ’ Fκε(ν�υ, B
9ν�ιγ�µεν�ς εUς τ�ν πν��ν τ�J *Eλληνισµ�J κα? εUς τ ς Fπιδρ�σεις τ3ς 9ναγεννηµ-νης ∆,-
σεως, τ�ν Bπ�(αν φιλ�δ�1ε& ν  διδ�1Zη· B κ�σµ�ς B δε+�µεν�ς eς 9συµ(αστ�ν τ4ν π�λι-
τισµ�ν τ�υ µετ  τ�J π�λιτισµ�J τ�J κατακτητ�J κα? 9κατανικ@τως φερ�µεν�ς πρ4ς τ4ν
εHρωπαϊκ4ν +ριστιανικ4ν συνασπισµ�ν.» (T9 δ,! τελευταDα <π!σπ-σµατα B4!υν ληφθQ
<π> τ> SιSλ)! τ!= MανAλη Γ. ΣJργη «Γε`ργι!ς Σ4!λ-ρι!ς-Γενν-δι!ς B´», KκδAσεις «∆η-
µι!υργ)α», σελ. 50).

IOλ! α3τ> τ> πλJγµα τ!= <νατ!λικ!= <νθελληνισµ!= KLJφραXαν !H «<νθενωτικ!P» µ+
πρ!εL-ρ4!ντα τ>ν Γ. Σ4!λ-ρι!, πρ!σωπικAτητα <µφιλεγAµενη. VO Σ4!λ-ρι!ς KγεννGθη
στ$ν Kωνσταντιν!,π!λιν (τ> 1400 κατ9 π1σα πιθανAτητα) <π> γ!νεDς καταγAµεν!υς <π>
τ$ν Θεσσαλ)αν. T> <νθελληνικA τ!υ µJν!ς τ>ν Bκανε ν9 <παρνηθcQ <κAµα καP τ$ν vλλα-
δικ$ καταγωγG τ!υ. Γρ-φει M _δι!ς: «εUµ? γ ρ FγV Bυ8�ντι�ς, κα? τ�J πατρ4ς Fκ Θεττα-
λ(ας FνταJθα µετ�ωκηκ�τ�ς, κα? �H φηµ? Θετταλ4ς ε\ναι eς Fν Bυ8αντ(�ω γεγενηµ-ν�ς»
(«IAπαντα», III, 252). IO _δι!ς δ+ KτAνιXε, Fτι rµ)λει τ$ν VEλληνικG, <λλ9 δ+ν wταν IEλλην
παρ9 4ριστιανAς. EYναι δ+ γνωστAν, Fτι µ+ Kπιστ!λGν τ!υ πρ>ς τ>ν :ρ4!ντα Pα!7λ τ!=
OEσQ τ>ν παρεκ)νει ν9 Sασαν)Xcη καP ν9 θανατ`νcη τ!7ς IEλληνες. KαP <π> F,τι φα)νεται,
µAν!ν στ>ν <νθελληνισµAν τ!υ Bµεινε <ταλ-ντευτ!ς, <φ!= !H φιλ!δ!L)ες τ!υ γι9 <ν-λη-
ψιν <Lιωµ-των τ>ν Bκαναν ν’ <λλ-Xcη στρατAπεδα. Kατ’ <ρ49ς εY4ε κατηγ!ρηθQ γι9 φι-
λ!λατινισµA. VO _δι!ς wταν γν`στης τQς ΛατινικQς καP εY4ε µεταφρ-σει π!λλ9 Bργα Λα-
τ)νων θε!λAγων, µεταL7 τ6ν Mπ!)ων καP τ!= Θωµ1 τ!= �Aκιν-τ!υ. KαD σαφ6ς M <ριστ!-
τελισµAς τ!υ Zφε)λεται σ+ δυτικ$ Kπιρρ!G, Fπως α3τ>ς εY4ε KκφρασθQ <π> τ>ν �Aκιν-τη.
NEτσι κατ`ρθωσε ν9 <ναρρι4ηθcQ σ+ δηµAσια <Lι`µατα (Bγινε µJ4ρι <ν`τατ!ς δικαστGς,
iν α3τ> δ+ν <π!τελcQ µ,θ!ν, γι9 ν9 Kπισκι-σcη τ>ν <ντ)παλAν τ!υ ΠλGθωνα) καP ν9 σταλcQ
rς vνωτικ>ς στ$ν σ,ν!δ! Φερρ-ρας-Φλωρεντ)ας, Fπ!υ Kκρ-τησε φιλενωτικ$ θJσιν. Γι9
τ>ν λAγ! α3τ> καP διετGρησε τ’ <Lι`µατ- τ!υ µJ4ρι τ> 1445, Fταν περιJπεσε σ+ δυσµJνεια
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KLαιτ)ας τQς <νθενωτικQς µεταστρ!φQς τ!υ. VH δ+ µεταστρ!φG τ!υ συµπτ)πτει µ+ τ>ν θ--
νατ! τ!= M-ρκ!υ E3γενικ!= καP τ$ν πρ!S!λG τ!υ rς <ρ4ηγ!= τ6ν <νθενωτικ6ν, θJσις
π!7 τ!= KπJτρεπε ν9 <π!κτGσcη µεγ-λη π!λιτικ$ δ,ναµιν. A3τ> τ>ν <νεS)Sασε στ$ν κ!-
ρυφ$ καP τ>ν Bφερε σ+ _ση µ!Dρα µ+ τ>ν α3τ!κρ-τ!ρα σ9ν <ντ)παλ!ν πAλ!ν. KαP πρ!-
φαν6ς, γι9 ν9 γλυτ`σcη <π> τ$ν α3τ!κρατ!ρικ$ν ZργGν, M µJ4ρι τAτε λαϊκ>ς Kκ-ρη µ!-
να4>ς τ> 1450 µ+ τ> πρ!σων,µι! Γενν-δι!ς. KαP <π> τ$ν µ!ν$ Xαρσιανε)τ!υ KLαπJλυε τ!7ς
µ,δρ!υς τ!υ κατ9 τQς α3τ!κρατ!ρικQς π!λιτικQς, KργαXAµεν!ς qπ+ρ τQς τ!υρκικQς κα-
τακτGσεως. T> <π!διδAµεν!ν στ>ν Λ!υκ1ν N!ταρ1ν: «Kρειττ�τερ�ν Fστι Uδε&ν Fν µ-σZη τZ3
π�λει φακι�λι�ν ασιλεJ�ν T�,ρκων | καλ,πτραν λατινικ@ν» τ> qπηρJτησε πιστAτερα M
Σ4!λ-ρι!ς καP τ> KLαργ,ρωσε <ργAτερα µ+ τ$ν πατριαρ4)αν τ!υ.

IOλη Fµως b µικρ!πρJπεια τ!= Σ4!λ-ρι!υ φα)νεται στ$ν στ-σιν τ!υ <πJναντι στ>ν
ΠλGθωνα καP τ> Bργ! τ!υ «NAµ!ι». T>ν ΠλGθωνα Γεµιστ>ν KτAλµησε ν9 συκ!φαντGσcη µA-
ν!ν µετ9 θ-νατ!ν. T> δ+ Bργ! τ!υ «NAµ!ι» τ> <φ`ρισε καP διJταLε τ$ν κα=σιν Fλων τ6ν

KO θρRλ"ς τ"C «µαρµαρωµ6ν"υ Iασιλιd» Tµφαν*[εται, ]ταν "Y σ"υλ-
τdν"ι TπιδιUκ"υν Qν/πτυSη σM6σεων µE τL ∆Rση καH τ' ΠατριαρMε!"
vς QντιδρOν περι"ρ*[εται στ' Φαν/ρι. 4EδO m Qναµεν>µεν"ς νB Qνα-
στηθqW Kωνσταντ!ν"ς Παλαι"λ>γ"ς, ]πως εfκ"ν*[εται σE Mειρ>γραφ"

τ"C 16 αf. (Στ"κM>λµη, BασιλικL BιIλι"θ5κη.)
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<ντιτ,πων, Fταν Bγινε πατρι-ρ4ης γι9 δε,τερη περ)!δ! καP Fταν M Γεµιστ>ς εY4ε πρ>
π!λλ6ν Kτ6ν KκδηµGσει. EYναι δ+ 4αρακτηριστικAν, Fτι τ$ν πρ`τη φ!ρ9ν π!7 b σ,Xυγ!ς
τ!= ∆ηµητρ)!υ Παλαι!λAγ!υ τ!= <πJστειλε dνα <ντ)τυπ!ν τ!= Bργ!υ, τ> KπJστρεψε καP
KXGτησε <π> α3τ$ν ν9 τ> κα,σcη. Σ!Sαρ`τατες δ+ qπQρLαν καP !H κατηγ!ρ)ες γι9 τ$ν
στ-σιν τ!υ <πJναντι στ>ν τελευταD! α3τ!κρ-τ!ρα KωνσταντDν!. VO ΣJργης στ> πρ!ανα-
φερθ+ν SιSλ)! τ!υ τPς συν!ψ)Xει: «Πρ�σεπ�θησε ν  πε(σZη τ�Lς 9ρ+ιερε&ς ν  µ� δε+θ�Jν
ν  τ4ν στ-ψ�υν ασιλ-α (σ.σ. κατ9 τ>ν Σπ. Λ-µπρ!ν !3δJπ!τε KστJφθη). �Hταν Fν�ντι�ς
στ�ν 9ν�ληψη τ�J θρ�ν�υ 9π’ αHτ4ν (Kπειδ$ wταν δQθεν λατινAφρων). Πρ�τιµ�Jσε τ4 ∆η-
µ@τρι� Παλαι�λ�γ� eς ασιλ-α (σ.σ. γνωστ>ς καP α3τ>ς φιλAτ!υρκ!ς, π!7 KτιµGθη µ+ πα-
ρα4`ρησιν τιµαρ)!υ στ$ν �Aνατ!λικ$ Θρ�-κη <π> τ>ν Mω-µεθ B´). Συνωµ�τ�Jσε Fνα-
ντ(�ν τ�J θρ�ν�υ τ�υ» (σελ. 89).

H ANYΠAPKTH AMYNA. IOµως <π> τ>ν φιλ!τ!υρκισµ> τ6ν <νθενωτικ6ν µJ4ρι τ>
:ν!ιγµα τQς KερκAπ!ρτας qπ’ α3τ6ν qπ-ρ4ει µεγ-λη <πAστασις. �EL :λλ!υ M Mω-µεθ δ+ν
εY4ε <ν-γκη τJτ!ιων πρ!δ!τ6ν. �EL :λλ!υ !tτε φα)νεται ν9 KδAθησαν τAσ! γενικευµJνες
λυσσ`δεις µ-4ες. Πιθαν`τατα M µ,θ!ς α3τ>ς KκαλλιεργGθη καP <π> τPς δ,! πλευρJς, γιατP
Bτσι τPς «KSAλευε»· M Mω-µεθ δ+ν θ9 �δ,νατ! <λλι6ς ν9 λ-Scη τ>ν τιµητικ> τ)τλ! τ!= «π�ρ-
θητ�J»· καP τ!7ς :λλ!υς, K9ν δ+ν Kγ)νετ! πεπ!)θησις Fτι Bπεσε bρωικ9 τ> BυX-ντι!. Σ)-
γ!υρα bρωικ`τατα <ντJστησαν M KωνσταντDν!ς Παλαι!λAγ!ς καP !H περP α3τ>ν Kλ-4ι-
στ!ι µα4ητJς, κυρ)ως LJν!ι. VH δι-ρκεια δ+ τQς π!λι!ρκ)ας περισσAτερ!ν Zφε)λεται στPς
διαπραγµατε,σεις π!7 Kγ)ν!ντ! περP τ6ν Fρων παραδAσεως τQς ΠAλεως. Mετ9 δ+ τ$ν
<π!τυ4)αν τ6ν διαπραγµατε,σεων (π!7 τAσ!ν M ΦραντXQς Fσ!ν καP M ∆!,κας <ναφJ-
ρ!υν) KδAθη τ> σ,νθηµα γι9 Bφ!δ!ν. VO ΠαπαρρηγAπ!υλ!ς στ$ν Hστ!ρ)αν τ!υ τ!7ς qπ!-
λ!γ)Xει σ+ 7.000, 4ωρPς ν9 εYναι <σφαλ$ς M qπ!λ!γισµAς τ!υ. KαταλGγει σ’ α3τ> τ> συ-
µπJρασµα στηριXAµεν!ς στ>ν ΦραντXQ, π!7 γρ-φει, Fτι M KωνσταντDν!ς Bδωσε διαταγ$
ν’ <π!γραφ!=ν !H δυν-µεν!ι καP θJλ!ντες ν9 φJρ!υν Fπλα. Kατεγρ-φησαν δ+ 4.973 :νδρες.
A3τ> Fµως δ+ν σηµα)νει, Fτι Kστρατε,θησαν κιAλας. Kι α3τ> Kνισ4,εται <π> τ> γεγ!νAς,
Fτι, Fπως π-λι γρ-φει M ΠαπαρρηγAπ!υλ!ς, qπQρ4αν 18 LJν!ι <ρ4ηγ!P καP 8 EθαγενεDς
στρατιωτικ6ν <π!σπασµ-των. IOπως Fµως καP ν9 B4cη τ> πρ1γµα, M µικρ>ς καP κακ!ε-
LωπλισµJν!ς α3τ>ς στρατ>ς wταν <δ,νατ! ν9 <ντιµετωπ)σcη τ!7ς 160.000 καP :ρτια KLω-
πλισµJν!υς µα4ητ+ς τ!= Mω-µεθ. NAλλωστε τAσ!ν M ∆!,κας Fσ!ν καP M ΦραντXQς  στJ-
κ!νται περισσAτερ!ν στ>ν bρωισµ> τ!= TX!υστινι-νι καP τ6ν LJνων µισθ!φAρων παρ9
στ!7ς BυXαντιν!,ς. KαP θ9 πρJπει ν9 B4!υµε qπ’ yψιν µας, Fτι τρεDς 4ρ!νικ!γρ-φ!ι (M Kπ)-
σκ!π!ς Σαµ!υGλ, M �AρµJνι!ς �ASρα9µ <π> τ$ν NAγκυρα καP M Nικ!λ9 τQς T!,κκια)
Bγραψαν, Fτι M KωνσταντDν!ς Παλαι!λAγ!ς τ> Bσκασε µ+ πλ!D!. �Aπ> δ+ τ9 µετJπειτα πα-
ρα4ωρηθJντα πρ!νAµια καθ)σταται φανερAν, πTς µAν!ν !H LJν!ι µισθ!φAρ!ι <ντJστη-
σαν. Kι’ α3τ> καθ)σταται <κAµη πι> φανερ>ν <π> τ$ν παρασπ!νδ)α τ!= Mω-µεθ B´ πρ>ς
τPς συµφων)ες τ!υ µ+ τ!7ς Γεν!υ1τες τ!= Γαλατ1, διAτι πρ!φαν6ς τ$ν πι> λυσσ`δη <ντ)-
στασιν πρ!JταLαν !H 500 Γεν!υ1τες qπ> τ>ν TX!υστινι-νι.

M+ τ$ν πτ6σιν τQς Kωνσταντιν!υπAλεως στ!7ς T!,ρκ!υς καθTς καP µ+ τ$ν KπJκτασ)ν
τ!υς σ+ �Aσ)α καP �Aφρικ$ <νεστηλ`θη b BυXαντιν$ A3τ!κρατ!ρ)α KπP τQς <κµQς της –
qπ> τ!υρκικ$ν δι!)κησιν τ`ρα. TPς Kσ`τερες Mµ!ιAτητες BυXαντινQς καP �OθωµανικQς
A3τ!κρατ!ρ)ας θ9 τPς KLετ-σ!υµε σ+ Eδια)τερ! :ρθρ!, Fπως καP τ$ν π!λιτικ$ν τ!= Mω-
-µεθ, π!7 θεωρεDται συνε4ιστ$ς τ6ν BυXαντιν6ν α3τ!κρατAρων.

4Aθαν/σι"ς K"υκ"I*στας



Λερνα*α XYδρα
.A+, Sλλα1α τ?ς παλιPς γι�ρτPς µP +ριστιανικ-ς· σταµ�τησα τ4 +ρ�ν� στ  δ,� +ι-

λι�δες +ρ�νια, γι  ν  θ�ψω Bριστικ  τ4ν τρισκατ�ρατ� 2λληνικ4 π�λιτισµ�. T(π�τα
Yµως δPν 0κανα. !Eκε& π�L δPν τ4ν περιµ-νεις, ν�τ�ς πετι-ται 1αφνικ  κα? σ�J κ�-
ει κ�θε δι�θεσι θριαµ�λ�γ(ας.

.Eτσι π�L κ�ιτ�8ω π(σω µ�υ τ4 παρελθ�ν, Yλ� κα? περισσ�τερη 9π�γ�@τευσι
πα(ρνω. Kα? τ;ρα καθισµ-ν�ς Fπ�νω στ�ν αU+µ� τ3ς ν-ας +ιλιετ(ας πρ�σπαθ� ν 
1εδιαλ,νω τ4 µυστ@ρι� τ3ς 9π�τυ+(ας µ�υ. Γιατ(, Yπως κα? ν  τ4 κ�ν�υµε, 9π�τυ-
+(α ε\ναι ν  µ�ν 0+ω F1αφαν(σει 9κ�µα τ4ν 2λληνικ4 π�λιτισµ�.

!Aντ? ν  κ�θωµαι τ;ρα στ4 θρ�ν� µ�υ κα? ν’ 9π�λαµ�νω τ� ν(κη µ�υ, κ�θ�µαι
σ’ 9ναµµ-να κ�ρ�υνα σ ν 9ναστεν�ρης. Π�ς 0+ω µπλ-1ει 0τσι; Σ ν τ�ν Λερνα(α
aYδρα, τ�J κ�ω nνα κεφ�λι κα? φυτρ;ν�υν δ,�. .A+, κ�π�τε τ�Lς 0στειλα τ�Lς κα-
λ�,ς µ�υ +ριστιαν�,ς· σφ�1ανε, γκρ-µισαν, 0φεραν τ4ν Mεσα(ωνα, 9λλ  τ(π�τε
δPν 0γινε. �Hρθαν Fκε&ν�ι �G περ(εργ�ι .Aραες κα? τ4ν 9ν-στησαν 1αν�. Kα? δPν
0φτανε αHτ�, τ4ν π3γαν κα? σ’ Yλη τ�ν EHρ;πη. ∆ηλαδ� τ4ν 0φτασαν κα? σP µ-ρη
π�L zταν Sγνωστ�ς. .Aντε κα? στ� συν-+εια 0αλα τ�Lς Γ�λλ�υς ν  κ�ν�υν Fπα-
ν�στασι, γι  ν’ 9νακ�ψ�υν τ�ν δι�δ�σ(ν τ�υ. MηδPν εUς τ4 πηλ(κ�ν. AHτ4ς B κα-
ταραµ-ν�ς 0γινε παγκ�σµι�ς. M  ε\ναι πρ�γµατα αHτ�; NεJρα µP πι�ν�υν κα? θ 
κλατ�ρω, Yταν 9κ�,ω, Yτι, γι  ν  λειτ�υργ@σ�υν Sψ�γα �G fλεκτρ�νικ�? Fγκ-φα-
λ�ι, +ρει�8�νται τ�ν 9ρ+α(α 2λληνικ� γλ�σσα. Λ-ω, ν  µ�J κατασκευ�σ�υν τ  πυ-
ρηνικ  Yπλα, γι  ν  φ�ερ(8ω κα? ν  Xπ�τ�σσω τ�Lς λα�,ς, κα? µ�J 1εφυτρ;ν�υν
nνας σωρ4ς Fπιστ@µ�νες τ3ς Φυσικ3ς. T�µπ�λα! !EγV 9π4 τ?ς Fπιστ3µες θ-λω ν 
γλυτ;σω, κα? σ’ αHτPς τελικ  στηρ(8�µαι. ∆Pν ε\ναι δυνατ4 ν  παραλ-ψω τ  Mα-
θηµατικ�, 9φ�J µ�J +ρει�8�νται γι  τ  λ�γιστικ  κιτ�πια, �στε ν  Xπ�τ�σσω τ�Lς
λα�Lς �Uκ�ν�µικ�. Kα? ν  C 9ρ+ιτεκτ�νικ@· κα? ν  C ναυπηγικ@· κα? ν  C Uατρικ@,
π�L κι FγV τ�ν +ρει�8�µαι γι  τ�ν Xγιε(α µ�υ. Π�J κατ�ντησα B δ,σµ�ιρ�ς; N  στη-
ρ(8ωµαι κι FγV B cδι�ς στ4ν τρισκατ�ρατ� 2λληνικ4 π�λιτισµ�.

AHτ4 Yµως π�L µP σκ�ει περισσ�τερ� ε\ναι, Yτι τ;ρα δPν τ4ν Xπ�στηρ(8�υν µ�-
ν�ν Fκε&ν�ι �G 9καταν�µαστ�ι τ�J «∆αυλ�J». Bγ3κε B καλ�ς µ�υ Mπερν λ µP τ�ν
«Mα,ρη !AθηνE» τ�υ κι 9ντ? ν  τ�J 9παντ@σ�υν �GaEλληνες, τ4ν 1ετ(να1ε αHτ� C
Λ-φκ�ιτς. ΛPς κι ε\+ε καµµ(α δ�υλει  ν  τ4 κ�νZη. Xρ�νια τ;ρα 9γων(8�µαι ν 
Xπ�τιµ@σω τ�ν 2λληνικ� γλ�σσα, κι 0ρ+εται B 9π(θαν�ς Γι�8εφσ�ν κι 9π�δεικν,-
ει, Yτι C 2λληνικ� γλ�σσα ε\+ε διαδ�θ3 9κ�µα κα? στ  πι4 9π�µακρα νησι  τ�J
EUρηνικ�J. .Aντε µετ  B καλ�ς µ�υ Mπαµπινι;της ν  δι�ρθ;σZη τ  πρ�γµατα· ν 
τ  �λZη µ’ nναν δ�σκαλ� τ�J πανεπιστηµ(�υ τ3ς Xαϊδελ-ργης. .A+, αHτ�? �G Fπι-
στ@µ�νες! Π�σ� τ�Lς µισ� κα? π�σ� τ�Lς 0+ω 9ν�γκη.

Bρ-, π�ς 0+ω µπλ-1ει 0τσι; .Eτσι µ�_ρ+εται ν  δ;σω µι  κα? ν  φ�υντ�ρω. ∆Pν
ε\ναι κατ�στασις αHτ@. K�ιτ�8ω τ�ν Bµ(+λη τ�J µ-λλ�ντ�ς µ�υ κα? λ-πω µι  µ�ρ-
φ� ν  0ρ+εται 9π4 τ4 9νταριασµ-ν� σ,ννεφ�. M(α µ�ρφ@, π�L γελE σαρδ;νεια.
E\ναι αHτ4ς B τρισκατ�ρατ�ς 2λληνικ4ς π�λιτισµ�ς. AHτ� ε\ναι παρ�κρ�υσις. N�-
τ�ς! πετι-ται κα? κρατ�ει στ  +-ρια τ�υ τ4

Σ/ρωθρ"ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



I. ΠPOΛOΓOΣ
ΠρAσφατη Bρευνα γενετιστ6ν τ!= πανεπιστηµ)!υ τQς �OLφAρδης Bρ4εται

ν9 κλ!ν)σcη γι9 µι9 <κAµη φ!ρ9 τ$ν <Lι!πιστ)α καP τ> κ=ρ!ς τQς Eνδ!ευρω-
παϊκQς θεωρ)ας, b Mπ!)α πλ-σθηκε µ+ κ,ρι! σκ!π> τ$ν συρρ)κνωσι τ!= πα-
ν-ρ4αι!υ vλληνικ!= παρελθAντ!ς, Kφ’ Fσ!ν µεταL7 :λλων b θεωρ)α α3τ$
qπ!στηρ)Xει, Fτι δQθεν IEλληνες Bφθασαν στ>ν αEγαιακ> 46ρ! περP τ> 2000
π.X. καP Fτι M πρ6τ!ς <π!ικισµAς τ!υς <ρ4)Xει περP τ> 1000 π.X. VH γενετ)-
στρια Eileen Hirkey καP !H συν-δελφ!) της πρ!σπ-θησαν µ+ τ$ν 4ρQσι τ!=
µιτ!4!νδριακ!= DNA ν’ <νακαλ,ψ!υν, πAτε !H πρAγ!ν!ι τ6ν σ,γ4ρ!νων
E3ρωπα)ων κατ!)κησαν τ$ν γηραι9 hπειρ!. Σ,µφωνα µ+ τ>ν γενετιστ$ τQς
Mµ-δας Martin Richards !H περισσAτερ!ι E3ρωπαD!ι κατ-γ!νται <π> γυ-
ναDκες τQς �Aν`τερης Παλαι!λιθικQς, κυνηγ!7ς-τρ!φ!συλλJκτριες π!7 BXη-
σαν πρPν 11.000 �ς 14.000 4ρAνια, Kνa6 γ,ρω στ> 10% B4!υν <κAµα παλαιA-
τερη καταγωγ$ (50.000 π.X.). VH πι> πρAσφατη Mµ-δα wλθε <π’ τ$ν <νατ!-
λικ$ MεσAγει! καP δ$ <π> τ$ν περι!4$ τ!= AEγα)!υ πρPν 8000 4ρAνια, <φ!=
διJσ4ισε τ$ν Kεντρικ$ E3ρ`πη p <κ!λ!,θησε τPς <κτ+ς τQς Mεσ!γε)!υ. OH
:νθρωπ!ι α3τ!P wσαν γεωργ!P κα), Fπως πιστε,ει b Mµ-δα α3τG, <π!τελ!=ν
τ> 20% τQς γενετικQς δεLαµενQς τQς E3ρ`πης («National Geographic», τAµ.
3, N! 4). OH γενετιστ+ς α3τ!P δ+ν Mµιλ!=ν γι9 καταγωγ$ τ6ν E3ρωπα)ων <π’
τ$ν φυλ$ τ6ν �Iνδ!ευρωπα)ων, καP !H <πAψεις τ!υς συν-δ!υν µ+ KκεDνες
:λλων KπιστηµAνων, <ρ4αι!λAγων καP <νθρωπ!λAγων, !H Mπ!D!ι rδηγGθη-
καν δι’ :λλης Mδ!= σ’ α3τ> τ> συµπJρασµα. IOπως δ+ θ’ <π!δει4θcQ κατωτJ-
ρω, περισσAτερ! <π’ τ> 20% τ6ν σηµεριν6ν E3ρωπα)ων εYναι vλληνικQς κα-
ταγωγQς, Kφ’ Fσ!ν b γηραι9 hπειρ!ς κατακλυXAταν <π> διαδ!4ικ9 κ,µατα
VEλλην!πελασγικ6ν φυλ6ν <π’ τ$ν Nε`τερη Παλαι!λιθικ$ περ)!δ! |ς τ>ν
7! π.X. αE6να.

II. EΠEKTAΣI EΛΛHNΩN KATA THN ΠAΛAIOΛIΘIKH EΠOXH
VO <νθρωπ!λAγ!ς A. Π!υλιαν>ς B4ει <π!δε)Lει, Fτι M vλλαδικ>ς 46ρ!ς κα-

τ!ικεDται <π> <νθρ`π!υς Kδ6 καP 11 vκατ!µµ,ρια 4ρAνια. VH <νακ-λυψι
<νθρ`πιν!υ σκελετ!= bλικ)ας 750.000 <π’ τ>ν A. Π!υλιαν> στ> σπGλαι! Πε-
τραλ`νων XαλκιδικQς :λλαLε τ> σκηνικ> τQς παγκAσµιας πρ!ϊστ!ρ)ας (Eδ+
M. ∆ηµ!π!,λ!υ - �Aπ!λλων)!υ, «*O !Aφρ�κεντρισµ4ς 1ανα+τυπdE», «∆αυ-
λAς», τ. 193). T> ΠαγκAσµι! ΣυνJδρι! �Aνθρωπ!λ!γ)ας κατJληLε στ> συ-
µπJρασµα, Fτι «B cδι�ς κατ  �σι λα4ς 08ησε στ  Bαλκ�νια 9π4 τ�ν !Aρ+αι-
�τερη τ�Hλ�+ιστ�ν Παλαι�λιθικ� !Eπ�+� (600.000 π.X.) �ς τ�Hλ�+ιστ�ν τ4

H EYPΩΠH TΩN EΛΛHNΩN
EVρωπα!"ι γενετιστEς Qπ"δεικνR"υν
τLν παν/ρMαια iλληνικL Tπ6κταση



1200 π.X.» (Kφ. «�Eλευθερ!τυπ)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+ <νθρω-
π!λ!γικ> συνJδρι! στ> Σικ1γ! M NAρης Π!υλιαν>ς qπεστGριLε, καP b θJσι τ!υ
Bγινε <π!δεκτG, Fτι !H πι> κ!ντιν!P <νθρωπ!λ!γικ9 σ,γ4ρ!ν!ι <πAγ!ν!ι τ!=
<ρ4ανθρ`π!υ τ6ν Πετραλ`νων εYναι !H ν!µ-δες τQς Π)νδ!υ Σαρακατσ1ν!ι
καP γενικ`τερα !H κ-τ!ικ!ι τQς N. BαλκανικQς. OH Σαρακατσ1ν!ι κατ!ικ!=ν
στ$ν VEλλ-δα τ!3λ-4ιστ!ν 50.000 Bτη. VO _δι!ς KπιστGµ!νας <νεκ!)νωσε στ>
8! ∆ιεθν+ς ΣυνJδρι! �Aνθρωπ!λ!γικ6ν καP �Eθν!γραφικ6ν �Eπιστηµ6ν, π!7
συνQλθε στ> TAκυ! καP στ> KυAτ! <π> 1ης µJ4ρι 12ης ΣεπτεµSρ)!υ 1968, τ9
vLQς: «Πυρ�ν τ�ν πληθυσµ�ν τ3ς EHρ;πης, πρ�τ�ι αHτ�+θ�νες EHρωπα&�ι,
καρδι  τ�ν κατ�(κων της, ε\ναι �G Σαρακατσανα&�ι. !Aπ’ αHτ�Lς F1εκ(νησεν
C π�ρε(α 9π4 τ  �θη τ�ν µυθικ�ν +ρ�νων κα? {+ι 9π4 τ�ν !Aσ(αν. MP τ�Lς
Σαρακατσανα(�υς �G EHρωπα&�ι µπ�ρ�Jν κα? 9π�δεικν,�υν τ�ν αHτ�+θ�να
πρ�-λευσ(ν τ�υς» (Kφ. «�AκρAπ!λις», 18-9-68· Eδ+ καP A. Π!υλιαν!=, «Σαρα-
κατσEν�ι: OG 9ρ+αι�τερ�ι κ�τ�ικ�ι τ3ς EHρ;πης»). ΣηµειωτJ!ν, Fτι καP α3τ$
b :π!ψ) τ!υ Bγινε πανηγυρικ9 <π!δεκτG, καP µετ9 <π> ψηφ!φ!ρ)α π!7 Kπη-
κ!λ!,θησε KLελJγη <ντιπρAεδρ!ς α3τ!= τ!= Συνεδρ)!υ. A3τ!P λ!ιπ>ν !H
α3τA4θ!νες πληθυσµ!P τ!= AEγα)!υ εY4αν �πλωθQ <π> Kκε)νη τ$ν παρω4η-
µJνη Kπ!4$ στ>ν ε3ρωπαϊκ> S!ρρ1.

VH K-τω Παλαι!λιθικ$ περ)!δ!ς Lεκιν�1 στ9 Πετρ-λωνα τQς Mακεδ!ν)ας
περP τ> 700.000 π.X. (στ$ν πραγµατικAτητα π!λ7 πι> π)σω), στ$ P!δAπη τ>
400.000 π.X., Kνa6 στ> NOλτ τQς P!υµαν)ας τ> 300.000 π.X. Παρατηρ!=µε δη-
λαδ$ µι9 Sαθµια)α <ργ$ πρ!`θησι π!λιτιστικ6ν στ!ι4ε)ων <π> τ$ Mακε-
δ!ν)α πρ>ς S!ρρ1ν, π!7 συνεπ-γεται καP πληθυσµιακ$ µετακ)νησι. K-τι πα-
ρAµ!ι! συµSα)νει καP µ+ τ$ν MJση Παλαι!λιθικ$ �Eπ!4G, b Mπ!)α Lεκιν�1
στ$ν Mακεδ!ν)α τ> 100.000 π.X., Kνa6 στ> NOλτ τQς P!υµαν)ας τ> 40.000 π.X.
περ)π!υ. VOµ!)ως καP b NAνω Παλαι!λιθικ$ Kπ!4$ Lεκιν�1 στ> AEγαD! τ>
33.000 π.X. περ)π!υ (�Aσπρ!4-λικ! �Hπε)ρ!υ, Φρ-γ4θι �Aργ!λ)δ!ς), Kνa6 στ>
Ricipeni τQς P!υµαν)ας καP στ>ν ∆νεDπερ τQς N!τ)!υ Pωσ)ας τ> 21.700 π.X.
(Eδ+ A. KαψQ, «Θρακ!λ!γ)α»). VH µετακ)νησι α3τ$ Fµως δ+ν συµSα)νει µA-
ν! πρ>ς S!ρρ1 <λλ9 καP πρ>ς τ$ν δ,σι. OH παλαι!λιθικ!P κ-τ!ικ!ι τ!= AEγα)-
!υ Bφθασαν µJ4ρι τ$ν N. �Iταλ)α (τAτε µεταL7 �Hπε)ρ!υ καP Θεσσαλ)ας δ+ν
qπQρ4ε θ-λασσα), Kφ’ Fσ!ν στ> Romanelli εqρJθησαν KργαλεDα µικρ!λιθ!-
τε4ν)ας bλικ)ας 12.000 4ρAνων Fµ!ια µ’ α3τ9 τ!= �Aσπρ!4-λικ!υ τQς �Hπε)-
ρ!υ, π!7 4ρ!ν!λ!γ!=νται στ> 35.000 π.X. �Aφ!= Fµως, Fπως <π!δεικν,εται,
πρ!ηγεDται M AEγαιακ>ς π!λιτισµ>ς τ!= E3ρωπαϊκ!=, δ+ν <π!κλε)εται καP
!H γνωστ+ς σπηλαι!γραφ)ες τQς Γαλλ)ας καP M πρ!ϊστ!ρικ>ς π!λιτισµ>ς π!7
<νεπτ,4θη KκεD κατ9 τ$ν Mαγδαληνα)α περ)!δ! ν9 εYναι δηµι!υργGµατα
τ6ν φ!ρJων τ!= AEγαιακ!= π!λιτισµ!=. �EL α3τ6ν KL-γεται τ> συµπJρασµα,
Fτι στPς φλJSες π!λλ6ν <π’ τ!7ς κυνηγ!7ς τQς �Aν`τερης Παλαι!λιθικQς πε-
ριAδ!υ p καP πληθυσµ!7ς τ!= 50.000 π.X. τQς E3ρ`πης, <π’ τ!7ς Mπ!)!υς θε-
ωρ!=ν !H NAγγλ!ι γενετιστJς Fτι κατ-γεται τ> 70 µ+ 80% τ6ν σ,γ4ρ!νων
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E3ρωπα)ων, Bρρεε :φθ!ν! vλληνικ> α�µα.

III. EΠEKTAΣI TΩN EΛΛHNΩN KATA TH NEOΛIΘIKH ΠEPIO∆O
Πρ> 15.000 4ρAνων b E3ρ`πη καλυπτAταν <π> παγετ6νες (τελευτα)α πε-

ρ)!δ!ς παγετ`νων) καP !H συνθQκες διαSι`σεως wσαν <φAρητες. M+ τ> λυ`-
σιµ! Fµως τ6ν παγετ`νων :ρ4ισαν ν9 σ4ηµατ)Xωνται εtφ!ρες κ!ιλ-δες κα-
τ-λληλες γι9 XωG. VH τQLι Fµως τ6ν παγετ`νων πρ!4ωρ!=σε <π> νAτ! πρ>ς
S!ρρ1, καP εYναι λ!γικ> τ$ν _δια π!ρε)α ν9 <κ!λ!,θησε καP b KL-πλωσι τ!=
π!λιτισµ!=. Γεωργικ9 φ,λα <π’ τ> AEγαD!, fθ!,µενα <π’ τ$ν <ν-γκη <νευ-
ρJσεως νJων γαι6ν –Kφ’ Fσ!ν b περι!4$ τQς AEγη)δ!ς wταν :γ!νη–, µεταν--
στευσαν πρ>ς S!ρρ1 καP πρ>ς <νατ!λ-ς. OH µετακινGσεις α3τ+ς KπιSεSαι`-
ν!νται τAσ! <π’ τ$ν <νθρωπ!λ!γ)α Fσ! καP <π> τ$ν <ρ4αι!λ!γ)α. OH <νθρω-
π!λAγ!ι <νακαλ,πτ!ντας <νθρ`πιν!υς σκελετ!7ς τQς µεσ!γειακQς φυλQς
–b Mπ!)α εY4ε MρµητGρι! τ$ν 4ερσAνησ! τ!= A�µ!υ– σ’ Fλη τ$ν E3ρωπαϊκ$
hπειρ! <π!φα)ν!νται, Fτι Bγινε KL-πλωσι τ!= φ,λ!υ α3τ!= <π’ τ$ν περι!4$
τ!= AEγα)!υ. VH KπιστGµη Kπ)σης τQς <ρ4αι!λ!γ)ας δJ4εται, Fτι κ-π!ια φ,-
λα Kπεκτ-θηκαν <π’ τ> AEγαD! καP τ9 παρ-λια τQς Mικρ1ς �Aσ)ας σ’ Fλη τ$ν
Eυρ`πη, διαδ)δ!ντας τ$ν γεωργικG τ!υς τJ4νη, δηλαδ$ τ>ν νε!λιθικ> π!λι-
τισµA τ!υς.

VO Tσε4!σλ!S-κ!ς παλαι!ανθρωπ!λAγ!ς ΓJλινεκ τ!ν)Xει, Fτι «B Mεσ�γει-
ακ4ς 9νθρωπ�λ�γικ4ς τ,π�ς (σ.σ. !H IEλληνες δηλαδ$) Fµφαν(8εται στ� Nε-
�λιθικ� Fπ�+� παντ�J στ�ν EHρ;πη κα? π�λL �ρει�τερα 9π’ Y,τι θ  ν�µι8ε
κανε(ς. T4ν ρ(σκ�υµε τ�σ� στ� �ρεια *Iσπαν(α Yσ� κα? στ� �ρεια Γαλλ(α,
τ� �ρεια Γερµαν(α, τ�ν Π�λων(α κα? τ�ν (πρ`ην) Σ�ιετικ� aEνωσι. AHτ4
τ4 φαιν�µεν� στ?ς �ρειες περι�+Pς θ  πρ�ϋπ-θετε αHθ�ρµητες µετακιν@σεις
τ�J Mεσ�γειακ�J πληθυσµ�J σ’ Yλα τ  πλ�τη τ3ς EHρωπαϊκ3ς fπε(ρ�υ»
(«Die Rassengeschichte der Tschechoslowakeis Rassengeschichte der
Menschet», 1978). M+ τ$ν :π!ψι α3τ$ συµφωνεD καP M συγγραφJας ∆. ∆η-
µAπ!υλ!ς, M Mπ!D!ς γρ-φει, Fτι «γ,ρω στ4 4.500 (σ.σ.: Fπως θ9 δ!=µε, δ,! 4ι-
λιετ)ες νωρ)τερα) Sρ+ισε C µα8ικ� 01�δ�ς τ�ν Mεσ�γειακ�ν πρ4ς τ�ν Xπ�-
λ�ιπη EHρ;πη εUς 9να8@τησιν ν-ων γαι�ν. AHτ4 9π�δεικν,εται 9π4 +ιλι�-
δες σκελετικ  εXρ@µατα Mεσ�γειακ�ν +ρ�ν�λ�γηµ-να 0κτ�τε σ’ Yλες τ?ς
+�ρες» («VH καταγωγ$ τ6ν VEλλGνων», Bκδ. 1994). Στ$ν VOλλανδ)α καP στ$
Γερµαν)α φθ-ν!υν !H Mεσ!γειακ!P γ,ρω στ> 4 µ+ 5000 π.X., καP α3τ> τ> πα-
ραδJ4εται καP b Γερµαν)δα <νθρωπ!λAγ!ς ΣSιντJτσκυ, στ$ Γαλλ)α τ> 3500
µ+ 4000 π.X. περ)π!υ, καP τ$ν _δια περ)!δ! φθ-ν!υν καP στ$ν �Aγγλ)α. T$ν
KπJκτασι α3τ$ τ6ν Mεσ!γειακ6ν τ$ν δJ4εται καP M <νθρωπ!λAγ!ς ΓαSρ)λ!-
Sιτς, <ν-λ!γη δ+ θJσι Kκφρ-X!υν στ9 συγγρ-µµατ- τ!υς !H <ρ4αι!λAγ!ι J.
Baker, J. Capitan, G.H. Buchholz, G. Ghilde, !H Hστ!ρικ!P G. Lerou, J. Ramin,
J. Briard, R. Farron καP :λλ!ι.

VO καθηγητ$ς <ρ4αι!λ!γ)ας στ> πανεπιστGµι! τ!= KαDµπριτX C. Renfrew
qπεστGριLε στ> SιSλ)! τ!υ «Archaeology and Language», Fτι γεωργ!P π!7 κα-
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τ!ικ!=σαν στ9 παρ-λια τQς M. �Aσ)ας <λλ9 καP στ$ν ε3ρ,τερη περι!4$ τ!=
AEγα)!υ, περP τ$ν 7η µ+ 6η 4ιλιετ)α µεταν-στευσαν πρ>ς S!ρρ1, κ-τι π!7 συ-
ν-δει µ+ τ> πAρισµα τ6ν Bρετανν6ν γενετιστ6ν, σ,µφωνα µ+ τ> Mπ!D! τ>
20% τ6ν E3ρωπα)ων κατ-γεται <π> γεωργ!,ς, π!7 wλθαν <π’ τ$ν <νατ!λικ$
MεσAγει! περP τ> 6000 π.X. καP τ> Mπ!D! <π!τελεD πανηγυρικ$ KπιSεSα)ωσι
τ6ν θJσεων τ!= Renfrew. Kατ’ α3τ>ν τ9 γεωγραφικ9 α3τ9 φ,λα διJδωσαν
Kκτ>ς <π’ τ>ν γεωργικ> π!λιτισµA τ!υς καP τ$ν νε!λιθικ$ γλ6σσα τ!υς, τ$ν
Mπ!)α Zν!µ-Xει πρωτ!ελληνικ$ (Proto-greek language), συντελ6ντας rσα,-
τως στ$ν δηµι!υργ)α τ6ν καλ!υµJνων Eνδ!ευρωπαϊκ6ν γλωσσ6ν. Σ4ετικ9 µ’
α3τ> τ> θJµα στ> Bγκυρ! Kπιστηµ!νικ> περι!δικ> «New Scientist» (τ. 1597)
<νεγρ-φη, Fτι «αHτ�? �G πρ�τ�ι EHρωπα&�ι» (σ.σ. Kνν!εD τ!7ς γεωργ!7ς τ!=
AEγα)!υ) «0φεραν µα8, τ�υς τ� γλ�σσα τ�υς, C Bπ�(α µ-σα στ?ς +ιλιετ(ες,
διαµ�ρφ;θηκε κατ’ 9ρ+ ς σP διαλ-κτ�υς, καθVς διε+ωρ(σθησαν �G πληθυ-
σµ�(, κα? Fν συνε+ε(dα στ?ς δι�φ�ρες !Iνδ�ευρωπαϊκPς γλ�σσες... !Eπ? παρα-
δε(γµατι �G KελτικPς κα? �G ΓερµανικPς γλ�σσες πρ�-ρ+�νται 9π4 τ� γλ�σσα,
π�L εUσ@γαγαν στ� B. EHρ;πη �G Bµ�δες αHτPς τ�ν γεωργ�ν». Στ> 4-ρτη Kπ)-
σης τ!= «The Times Atlas of World History» qπεστηρ)4θη b _δια :π!ψι, b
Mπ!)α <π!τελεD τελευταDα κ!ινA τAπ! µεταL7 τ6ν <ρ4αι!λAγων.

�Eνισ4υτικ> τ6ν <πAψεων α3τ6ν <π!τελεD b θJσι τ!= καθηγητQ Neistipny,
π!7 αναγρ-φεται στ>ν A´ τAµ! τQς «VIστ!ρ)ας τQς �AνθρωπAτητ!ς», Fτι «B π�-
λιτισµ4ς τ�J !A1ι�J-M�ρ�α πρ�@ρ+ετ� 9π’ τ�ν *Eλλ�δα κα? πρ�+;ρησε
πρ4ς �ρρE δι  τ3ς κ�ιλ�δ�ς τ�J !A1ι�J π�ταµ�J κα? κατ’ Fπ-κτασι 0φθασε
στ� Bιν(τσα κα? τ?ς Sλλες παραδ�υν�ιες περι�+-ς». T$ν <πAδειLι γι’ α3τ>
τ$ν δ)δει M NAγγλ!ς <ρ4αι!λAγ!ς G. Childe: «T`4 σ,ν�λ� τ3ς π�λιτιστικ3ς
καλλι-ργειας τ3ς Bιν(τσας (στ$ Γι!υγκ!σλαυ)α) ε\ναι δεµ-ν� µP τ�ν π�λιτι-
στικ� καλλι-ργεια τ3ς 9νατ�λικ3ς Mεσ�γε(�υ. *Oλ�κληρη C περι�+� ε\ναι κ�-
ρεσµ-νη µP αUγαιακ  στ�ι+ε&α. T  π@λινα 9γγε&α τ3ς Bιν(τσας ε\ναι φτω+Pς
παραλλαγPς τ�ν µα,ρων π@λινων αUγαιακ�ν 9γγε(ων κα? τ  9γαλµατ(δια
9ν@κ�υν 9π�λυτα στ�ν αUγαιακ� καλλι-ργεια. !Aκ�µη π�λλ  9π4 τ  πε-
ρ(εργα σηµ�δια, π�L ρ-θηκαν +αραγµ-να σP π@λιν�υς δ(σκ�υς στ� Bιν(-
τσα, στ4 T�ρδ�ς κα? στ�ν Γκ�υλµεν(τσα (τQς P!υµαν)ας), µ�ι�8�υν µP τ’ 9ντ(-
στ�ι+α π�L ρ-θηκαν στ�ν Kρ@τη κα? τ?ς Kυκλ�δες» (Σ!Sιετικ$ �Eγκυκλ!-
πα)δεια, τAµ. 5, σελ. 452). VOµ!)ως καP M Γι!υγκ!σλα=!ς M)λ!τXε B-σιτς, M
Mπ!D!ς Bκανε <νασκαφ+ς σ+ περι!4+ς κ!ντ9 στPς y4θες τ!= ∆!υν-Sεως π!-
ταµ!=, SρQκε εEδ`λια καP πGλινα πινακ)δια αEγαιακQς πρ!ελε,σεως καP συ-
µπJρανε Fτι «�G πρ�τ�ι κ�τ�ικ�ι τ3ς Bιν(τσας πρ-πει ν  ε\ναι aEλληνες» (Eδ+
K. K!υτρ!υSJλη, «*H !Aνα+ρ�ν�λ�γηση τ3ς Πρ�ϊστ�ρ(ας µP �ση κυρ(ως
τ?ς 9στρ�ν�µικPς πληρ�φ�ρ(ες 9ρ+α(ων συγγραφ-ων», Bκδ. «∆αυλAς», 1999).
∆εδ!µJν!υ Fτι σ,µφωνα µ+ τ>ν G. Childe b Bιν)τσα, b Mπ!)α 4ρ!ν!λ!γεDται
στ$ν 5η 4ιλιετ)α π.X., «zταν B κρ(κ�ς π�L nνωνε τ4 AUγα&� µP τ�ν Kεντρικ�
EHρ;πη» (Bνθ. <νωτ.), µπ!ρ!=µε ν9 συµπερ-ν!υµε µ+ SεSαιAτητα, Fτι !H
AEγαD!ι εY4αν φθ-σει τ$ν 5η 4ιλιετ)α στPς περι!4+ς γ,ρω <π’ τ> ∆!,ναSι καP
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<π> KκεD Lε4,θηκαν στ$ν qπAλ!ιπη E3ρ`πη. Συνεπ6ς B4!υν <πAλυτ! δ)κι!
!H NAγγλ!ι γενετιστ+ς καP M <ρ4αι!λAγ!ς Renfrew, Fταν 4ρ!ν!εντ!π)X!υν τ$ν
:ν!δ! τ6ν AEγα)ων στ> 6000 π.X.

IV. METANAΣTEYΣI TΩN EΛΛHNΩN ΣTHN ITAΛIA KAI IΣΠANIA
OH παν-ρ4αι!ι Fµως IEλληνες εY4αν Kπ!ικ)σει y4ι µAν! φ!ρ9 <λλ9 π!λλ+ς

φ!ρ+ς τ$ν E3ρ`πη. A3τ> <π!δεικν,εται <π> <ναφ!ρ+ς <ρ4α)ων συγγραφJ-
ων, <π> τPς _διες τPς παραδAσεις τ6ν ε3ρωπαϊκ6ν λα6ν καP τPς <ρ4αι!λ!-
γικ+ς <νασκαφJς. Kατ9 τ> <π`τατ! παρελθ>ν IEλληνες εY4αν µεταναστε,-
σει στ$ν �Iταλ)α <π!τελ6ντας τ>ν κυρ)αρ4! λα> τQς περι!4Qς. OH �Eτρ!=σκ!ι,
!H πρAγ!ν!ι τ6ν Λατ)νων, wσαν :π!ικ!ι Kκ τ!= AEγα)!υ. Γι9 τ$ν vλληνικG
τ!υς καταγωγ$ µ1ς πληρ!φ!ρεD M ∆ι!ν,σι!ς VAλικαρνασσε7ς στ>ν πρ6τ!
τAµ! τ6ν VIστ!ρι6ν τ!υ. VOµ!)ως καP M VHρAδ!τ!ς στ> A94 τ6ν VIστ!ρι6ν τ!υ
λJγει, Fτι λAγaω Kλλε)ψεως τρ!φ)µων dνα µJρ!ς τ!= πληθυσµ!= τQς Λυδ)ας
(σηµ.: !H Λυδ!P wσαν IEλληνες) qπ> τ$ν <ρ4ηγ)α τ!= SασιλAπαιδ!ς Tυρση-
ν!= µεταν-στευσε στ$ν �Iταλ)α καP Kγκαταστ-θηκε στ$ν περι!4G, b Mπ!)α
fν!µ-σθηκε Tυρρην)α. VO Στρ-Sων µαρτυρεD, Fτι !H Tυρρην!P Πελασγ!P τQς
ΛGµν!υ συνεκπλε,σαντες µετ9 τ6ν Λυδ6ν στ$ν �Iταλ)α συναπετJλεσαν τ>
Bθν!ς τ6ν �Eτρ!,σκων. VO Θ!υκυδ)δης <ναφJρει µ-λιστα, Fτι πρ-γµατι στ$
ΛQµν! κατ!ικ!=σαν Πελασγ!), π!7 fν!µ-X!νταν Tυρσην!P (∆ 109). TPς <πA-
ψεις α3τ+ς τ6ν <ρ4α)ων γι9 τ$ν καταγωγ$ τ6ν �Eτρ!,σκων KπιSεSαι`νει
καP M πι> σηµαντικ>ς Kρευνητ$ς τ6ν πελασγικ6ν Kπιγραφ6ν, M I. ΘωµAπ!υ-
λ!ς: «aOτι δP �G !Eτρ�Jσκ�ι zσαν Πελασγ�(, |τ�ι Πρωτ�-λληνες, τ�Jτ� πλ�ν
τ3ς γλ;σσης συναπ�δεικν,�υσιν κα? π�ντα τ  λ�ιπ�... ∆ι�τι π�ντα τ  θεµε-
λι;δη +αρακτηριστικ  τ�J π�λιτισµ�J τ�ν !Eτρ�,σκων, C γραφ@, C Fνδυ-
µασ(α, C τ-+νη, C γυµναστικ@, B 9θλητισµ�ς, �G περ? θε�ν κα? Cρ;ων µJθ�ι
εUσ? κατ  κ�ιν�ν Bµ�λ�γ(αν 2λληνικ�» («Πελασγικ-», Bκδ. 1912).

M$ λησµ!ν!=µε, Fτι Hδρυτ+ς τQς P`µης wσαν !H �Aρκ-δες, Fπως φανερ`-
νει καP τ> yν!µα τQς πAλεως, τ> Mπ!D! εYναι vλληνικ> (�;µη=δ,ναµι). �Eπ’
α3τ!= M Πλ!,ταρ4!ς παραδ)δει, Fτι «τ4 µ-γα τ3ς P;µης {ν�µα [!H Πελα-
σγ!P] Fπ? πλε&στα τ3ς �Uκ�υµ-νης πλανηθ-ντες, λ-γεται αHτ�θι κατ�ικ3σαι
κα? δι  τ�ν Fν Yπλ�ις ρ;µην �^τως Rν�µ�σαι τ�ν π�λιν» («B)!ς Pωµ,λ!υ»).
A3τ> τ> παραδJ4!νταν καP !H _δι!ι !H PωµαD!ι, Fπως <ναφJρει M Στρ-Sων:
«.Aλλωστε κα? B Pωµα&�ς συγγραφ-ας K�(λι�ς τ�Jτ� +ρησιµ�π�ιε& eς 9π�-
δει1ι, Yτι C P;µη ε\ναι 2λληνικ� 9π�ικ(α, τ4 Yτι δηλαδ� σ’ αHτ� C πατρ�πα-
ρ�δ�τη θυσ(α πρ4ς τιµ�ν τ�J *Hρακλ-�υς γ(νεται κατ  τ4ν 2λληνικ4ν τρ�π�ν»
(c 230). �Aν-λ!γη πληρ!φ!ρ)α δ)δει καP M Παυσαν)ας: «Λ-νε λ�ιπ4ν Yτι B
πι4 σ�φ4ς Sνθρωπ�ς κα? Sριστ�ς π�λεµιστ�ς µετα1L τ�ν !Aρκ�δων zταν
nνας E_ανδρ�ς. AHτ4ς στ�λθηκε, γι  ν  Gδρ,σZη 9π�ικ(dα Fπικεφαλ3ς µιEς
δυν�µεως !Aρκ�δων 9π4 τ4 Παλλ�ντι�ν κα? 0κτισε µι  π�λι στ?ς {+θες τ�J
π�ταµ�J Tι-ρεως. Kα? τ4 µ-ρ�ς τ3ς σηµεριν3ς P;µης, στ4 Bπ�&�ν ε\+αν
Fγκατασταθ3 B E_ανδρ�ς κα? �G !Aρκ�δες, π�L τ4ν 9κ�λ�,θησαν, π3ρε τ4
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O OMΦAΛOΣ TΩN ∆EΛΦΩN
Συγκλ"νιστικL mµ"ι>της µE τ'ν παρ"υ-

σια[>µεν" παραπλεRρως Tνεπ*γραφ" λ*θ"
τ"C K>Iεντρυ. Tαυτ>της πρ"ελεRσεως,
KEλληνικWς τεMν"τρ"π*ας, TµπνεRσεως.

4EMρησιµ"π"ιε!τ" γιB µυστηριακEς Yερ"-
τελεστ*ες.

O OMΦAΛOΣ TΩN KEΛTΩN
Φωτ"γραφ*α Qπ' τLν «Παγκ>σµια Mυθ"-

λ"γ*α» τWς Bερ>νικα oAι"νς, eκδ"σις
AKMH 1978 (σελ. 169). KO Λ*θ"ς Turoe
εfς τ' K>Iεντρυ Γκ/λ"υ6ι (Galway), 3"ς
π.X. αfUν: φ6ρει µαι/νδρ"υς καH διπλEς

σπε!ρες.

{ν�µα Παλλ�ντι�ν σ’ 9ν�µνησι τ3ς Bµων,µ�υ π�λεως τ3ς !Aρκαδ(ας»
(«�Aρκαδικ-», σ. 43). VO Πελασγ>ς δ+ O_νωτρ!ς σ,µφωνα µ+ τ>ν Παυσαν)α
(«�Aρκαδικ-», 3) «π-ρασε µP πλ�&α στ�ν !Iταλ(α κα? C περι�+@ OUνωτρ(α 0λα-
ε τ’ {ν�µ� της 9π’ τ4ν Ocνωτρ�». �Eπ)σης M ∆ιAδωρ!ς M Σικελι`της διασa`-
Xει τ$ν πληρ!φ!ρ)α, Fτι παν-ρ4αι!ι KρQτες εY4αν KγκατασταθQ στ$ν �Iταλ)α:
«*O ∆(ων πρ�σωρµ(σθηκε στ� λεγ�µενη Mιν;α, nνα λιµ�νι τ�J !Aκρ�γαντα.
*H π�λι αHτ� ε\+ε κτισθ3 παλαι  9π4 τ4ν M(νωα, τ4ν ασιλιE τ�ν Kρητ�ν»
(IΣT 9).

Σ,µφωνα µ+ τ$ν vλληνικ$ µυθ!λ!γ)α !H ΛατDν!ι wσαν vλληνικ> φ=λ!. Στ$
«Θε!γ!ν)α» <ναφJρεται, Fτι «C K(ρκη, κ�ρη τ�J *Hλ(�υ, τ�J γυι�J τ�J *Yπε-
ρ(ων�ς, Fγ-ννησε µP τ4ν 0ρωτα τ�J !Oδυσσ-α, τ�J καρτερικ3ς ψυ+3ς, τ4ν
!Aτρ-α κα? τ4ν Λατ&ν�» (στ. 1011), M Σ!υ�δας δ+ συµπληρ`νει: «T@λεφ�ς,
υG4ς *Hρακλ-�υς, B Fπικληθε&ς Λατ&ν�ς µετων�µασε τ�Lς π�λαι Kητ(�υς λε-
γ�µ-ν�υς Λατ(ν�υς». �Eπ)σης σ,µφωνα µ+ τPς vλληνικ+ς παραδAσεις M TηλJ-



γ!ν!ς νυµφε,θηκε τ$ν ΠηνελAπη κι KγJννησε τ>ν �IταλA, M Mπ!D!ς µετJSη
στ$ν �Iταλ)α, Fπ!υ �δρυσε Sασ)λει!. �Aπ’ τ> yν!µ- τ!υ fν!µ-σθηκε MλAκλη-
ρη b 4ερσAνησ!ς �Iταλ)α. �Aφ!= λ!ιπ>ν !H ΛατDν!ι wσαν IEλληνες, καP b
γλ6σσα τ!υς θ9 wταν vλληνικG, κ-τι π!7 δυστυ46ς δ+ν δJ4εται b κατεστη-
µJνη Hστ!ρικ!συγκριτικ$ γλωσσ!λ!γ)α. IOµως b <κAλ!υθη <ναφ!ρ9 τ!=
Πλ!υτ-ρ4!υ δ+ν <φGνει περιθ`ρια γι9 παρερµηνεDες: «*O !Iαν4ς (θε>ς τ6ν
Pωµα)ων) zταν aEλλην Fκ τ3ς Περραι(ας (περι!4$ τQς Θεσσαλ)ας), Yταν
zλθε δP στ�ν !Iταλ(α κα? συγκατ�(κησε µP τ�Lς Fκε& αρ�ρ�υς, µετ-αλε τ�ν
γλ�σσα τ�υς κα? τ4ν τρ�π� 8ω3ς τ�υς» («Pωµαϊκ9 A_τια», 22). �EL :λλ!υ
καP M ΛατDν!ς uητ!ρ!διδ-σκαλ!ς K!ϊντιλιαν>ς παραδε4Aταν, Fτι «C γλ�σσα
µας ε\ναι Bµ�ι�τατη µP τ�ν αU�λικ� δι�λεκτ�». �Aν-λ!γη :π!ψι εY4ε καP M
B-ρρων καθTς καP M Tυρραν)ων, M Mπ!D!ς Bλεγε: «Περ? τ3ς Pωµαϊκ3ς δια-
λ-κτ�υ Yτι Fστ?ν Fκ τ3ς *Eλληνικ3ς». T$ν :π!ψη α3τ$ συµµερ)X!νται καP !H
γλωσσ!λAγ!ι Kroll καP E. Gabba. �Eκ τ!,των συν-γεται, Fτι στPς φλJSες τ6ν
σ,γ4ρ!νων �Iταλ6ν uJει :φθ!ν! Kλληνικ> α�µα. A3τ> <πεδε)4θη καP <π>
Bρευνα π!7 Bκανε τ> Eταλικ> δηµAσι! σ4ετικ9 µ+ τ9 γ!ν)δια (DNA) τ!= Eτα-
λικ!= λα!= καP τ$ν πρ!Jλευσ) τ!υ, σ,µφωνα µ+ τ$ν Mπ!)α τ> α�µα καP τ9 φυ-
λετικ9 4αρακτηριστικ9 τ!= 80% τ6ν �Iταλ6ν εYναι vλληνικ9 (Eδ+ Θ. Mαργα-
ρ)τη, «!Aλαν(α, *Eλληνικ� Παν�ρ+αια Γ3», σελ. 146).

OH παν-ρ4αι!ι IEλληνες εY4αν µεταSQ καP στ$ν VIσπαν)α, b Mπ!)α KκυSερ-
ν1τ! <π> IEλληνες bγεµAνες, Fπως γρ-φει M ∆ιAδωρ!ς M Σικελι`της: «*O
Xρυσ�ωρ, π�L 0λαε τ�ν πρ�σωνυµ(α 9π4 τ4ν πλ�Jτ�, ασιλε,ει µPν Bλ�-
κληρης τ3ς *Iσπαν(ας... !Aφ�J πρ�στα1ε B EHρυσθεLς eς δ-κατ� �θλ� ν 
φ-ρZη B *Hρακλ3ς τ  �δια τ�J Γηρυ�νη, π�L συν-αινε ν  �σκ�υν στ  πρ4ς
τ4ν ]κεαν4 (�Aτλαντικ>) κατηφ�ρικ  µ-ρη τ3ς !Iηρ(ας (VIσπαν)ας)» (5, II,
παρ. 17). VO P. MAργκαν στ> Bργ! τ!υ «*H Bρεταννικ� Kαµρ(α» (Bκδ. 1857),
τ> Mπ!D! στηρ)Xεται σ+ παραδAσεις S!ρει!ευρωπαϊκ6ν λα6ν, <ναφJρει: «*O
(Tρ`ας) Bρ�Jτ�ς 0φθασε τ�ν τρ(τη µ-ρα στ� Mελ(τη (σ.σ. σηµεριν$ M-λτα).
Bρ(σκ�ντας Fκε& nνα να4 τ3ς !Aρτ-µιδ�ς συµ�υλε,θηκε τ4 µαντε&� της... *H
9π�ντησι +αρ�+θηκε µP 2λληνικ  γρ�µµατα στ4ν ωµ4 τ3ς !Aρτ-µιδ�ς».
NAρα τ$ν Kπ!4$ τ6ν Tρωικ6ν qπQρ4ε vλληνικ$ πAλι στ$ν περι!4$ α3τ$ καP
vλληνικ> <λφ-Sητ!, τ> Mπ!D! µπ!ρ!=σαν ν9 τ> διαS-σ!υν !H Tρ6ες. NEτσι
δικαι!λ!γεDται καP b διαπ)στωσι τ!= B-σκ!υ φιλ!λAγ!υ F.K. Sagredo, Fτι:
«ΠEσαι αG εHρωπαϊκα? γλ�τται 0+�υσι πλ-�ν | 50% τ�J 2αυτ�ν λε1ιλ�γ(�υ
Fκ τ3ς 2λληνικ3ς κλασσικ3ς γλ;ττης... 9λλ  C ασκωνικ� γλ�ττα 0+ει κα?
Sλλας (vλληνικ9ς) λ-1εις, α� �Hκ zλθ�ν µετ  τ3ς 2λληνικ3ς παιδε(ας �HδP
δι  τ3ς λατινικ3ς γλ;ττης, 9λλ  αHτα? αG λ-1εις λαλ�Jσι περ? µιEς 9ρ+α(ας
συγγενε(ας (σ.σ. VEλλGνων καP B-σκων)».

M/ρι"ς ∆ηµ>π"υλ"ς - 4Aπ"λλUνι"ς

[Σ+ πρ	σε/+ς τε5/	ς: Παν*ρ/αιες µετακιν%σεις �Eλλ%νων
πρ�ς Γαλλ�α, Γερµαν�α, Aγγλ�α, Iρλανδ�α, Σκυθ�α κ.λπ.].
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Xαρακτηρισµ!P πανεπιστηµιακ6ν <π> τ> «BQµα»
Στ> τε=4!ς <ριθ. 206 τ!= «∆αυλ!=» τ!= παρελθAντ!ς ΦεSρ!υαρ)!υ εY4ε δηµ!σιευθQ

<π!καλυπτικ$ συνJντευLη τ!= B. Φ)λια, στ$ν Mπ!)α M γνωστ>ς καθηγητ$ς περιJγραψε
ε3θαρσ6ς τ$ν τραγικ$ κατ-σταση π!7 KπικρατεD στ9 vλληνικ9 πανεπιστGµια, πρ!ϊ>ν τ!=
πρωτ!φαν!=ς �θικ!= Lεπεσµ!= τ6ν πανεπιστηµιακ6ν µας ταγ6ν. VH συνJντευLη α3τ$
Bδωσε τ> Bναυσµα, Kνεθ-ρρυνε καP κ-π!ι!υς :λλ!υς, <π’ τ!7ς λιγ!στ!7ς ε3συνε)δητ!υς κα-
θηγητJς, ν9 Kµφανιστ!=ν στ>ν bµερGσι! τ,π! καP ν9 καταγγε)λ!υν α3τ$ τ$ν :θλια κατ--
σταση. �Eνδεικτικ> τQς περ)πτωσης α3τQς τ> :ρθρ! τ!= Θ. Λιαν!=, καθηγητQ τ!= OEκ!-
ν!µικ!= Πανεπιστηµ)!υ �Aθην6ν, στ$ν Kφηµερ)δα «TO BHMA», στ> Mπ!D! δηλ`νει πTς «τ4
πανεπιστ@µι� 0+ει εηλωθ3 9π4 9νθρ;π�υς 9γρ�µµατ�υς, 9π4 κ�µπιναδ�ρ�υς, 9π4 π�-
λιτικ�ντηδες κα? 9π4 µικρ�απατε�νες». ∆υστυ46ς Fµως M Kν λAγaω καθηγητ$ς πρ!τε)νει
µι9 παρ-δ!Lη λ,ση: «.E+ει 0ρθει C �ρα γι  µι  σ�αρ� παρ-µαση τ�J Xπ�υργε(�υ Παι-
δε(ας µP σκ�π4 τ�ν F1-ταση τ�J φαιν�µ-ν�υ τ3ς διαφθ�ρEς στ4 +�ρ� τ3ς Παιδε(ας...».
∆+ν εYναι τ!υλ-4ιστ!ν <φελ+ς ν9 θεωρ!=µε τ!7ς Kπ!πτε,!ντες qπαλλGλ!υς τ!= qπ!υρ-
γε)!υ p τ!= Παιδαγωγικ!= �Iνστιτ!,τ!υ rς Hκαν!7ς ν9 KLυγι-ν!υν dναν 46ρ! :ρρωστ!,
τ>ν Mπ!D! θεσµικ9 καP ν!µικ9 KκεDν!ι καθ!ρ)X!υν καP KLαρτ1ται <π’ τPς δικJς τ!υς πρ--
Lεις, <π!φ-σεις καP σκ!πιµAτητες; �H µGπως εYναι :µ!ιρ!ι ε3θυν6ν γι9 τ!7ς λειτ!υργικ9
<ναλφ-Sητ!υς π!7 παρ-γ!υν !H δ,!, κατ`τερες τQς πανεπιστηµιακQς, Sαθµ)δες Kκπα)-
δευσης (∆ηµ!τικA, Γυµν-σι! - Λ,κει!); EYναι τραγικ> M «πνιγµJν!ς», πρ!σπαθ`ντας ν9
σωθcQ, ν9 «πι-νεται <π’ τ9 µαλλι- τ!υ».

�Aπ> τ$ν :λλη πλευρ9 !H φ!ιτητJς, !H :µεσα καP κ,ρια KνδιαφερAµεν!ι, δ+ν φα)νεται ν9
<ντιδρ!=ν µ+ rριµAτητα Bναντι τ!= τJλµατ!ς α3τ!=. M)α µεγ-λη µερ)δα α3τ6ν φα)νεται
ν9 <σ4!λQται µ+ τ$ν τ!ι4!κAλληση <φισσ6ν π!7 <ναγγJλλ!υν κ!µµατικ+ς συγκεντρ`σεις
p «πικ-ντικα π-ρτυ», Kν6 !H qπAλ!ιπ!ι Kµφαν)X!νται τPς bµJρες τ6ν KLετ-σεων ψ-4ν!ντας
τ$ν α_θ!υσα διεLαγωγQς τ!υς. «Pωτ`ντας π1ς στ$ν ΠAλη»! VYπ-ρ4!υν SεSα)ως καP κ--
π!ιες Kλ-4ιστες «qγιεDς» <ντιδρ-σεις, π!7 στρJφ!νται Fµως περισσAτερ! κατ9 τQς <ντι-
παθητικAτητας τ!= δασκ-λ!υ καP σπαν)ως κατ9 τQς !3σ)ας τQς παρε4Aµενης παιδε)ας. Συ-
νGθως !H καθηγητ+ς π!7 για!υρτ`ν!νται p uαπ)X!νται εYναι µ1λλ!ν π!λιτικ9 p πρ!σω-
πικ9 <ντιπαθεDς, παρ9 <νεπαρκεDς στ9 µ-τια τ6ν φ!ιτητ6ν.

IOπως δηλ`ν!υν !E καταγγJλλ!ντες πανεπιστηµιακ!), α3τ$ b µικρ$ µερ)δα τ6ν συνα-
δJλφων τ!υς π!7 φJρεται Bντιµα, σεSAµενη τ> Bργ! της, δ+ν B4ει φωνG. BλJπει τ$ διαφθ!-
ρ-, τ$ν <π!φε,γει, φ!S1ται Fµως ν9 τ$ν καταγγε)λcη.  VH KντιµAτητα α3τ!S!,λως περιθω-
ρι!π!ιεDται, φ!S!,µενη πρ!φαν6ς τPς συνJπειες. NIσως M φAS!ς ν9 τ!7ς <π!µακρ,νcη <π’
τ$ν διαφθ!ρ-, καP τ)π!τε :λλ!. IOµως µι9 κ!ινων)α σGψης γενικQς µπ!ρεD ν9 διαθJτcη γερ$
παιδε)α; NEντιµ!ι καP :τιµ!ι θJτ!υν καP <παντ!=ν τ> Kρ`τηµα α3τ> καP Kφησυ4-X!υν.

IOλα τ9 παραπ-νω, Fσ! σηµαντικ9 κι iν εYναι, στJκ!νται µακρυ9 <π’ τ$ν !3σ)α τQς
παιδε)ας. T> περιε4AµενA της, b KκρηκτικG της δ,ναµη, b KLαληθευτικ$ καP Kλευθερωτικ$
της yψη, Fλα α3τ9 τ9 µεγ-λα vλληνικ9 ν!Gµατα B4!υν <π> καιρ> Kγκαταλε)ψει τ9 πανε-
πιστGµια. Kρ)ν!ντας τ$ν Fλη κατ-σταση, Bστω στ$ν Kπιφανειακ$ παιδαγωγικG της πλευ-
ρ-, συµπερα)ν!υµε Fτι α3τ$ τ$ στιγµ$ τ9 πανεπιστGµια KκτρJπ!υν καP <ναστρJφ!υν τ$ν
πνευµατικ$ π!ρε)α τQς VEλλ-δ!ς καP διακυSε,!υν τ> µJλλ!ν vν>ς λα!=, π!7 θJλει τ>ν Kαυ-
τA τ!υ <πAγ!ν! τ6ν γεννητAρων τ!= Π!λιτισµ!=.

Παν. Λ. K"υIαλ/κης



*O ∆ιεθν�ς !E1�υσιασµ4ς πρ�σπαθε& π�ντα ν  παρασιωπ@σZη τ�ν *Eλλη-
νικ� !Aρ+αι�τητα. *O Πρ�µηθ-ας µP τ4ν Cρωισµ4 κα? τ�ν 9µφισ@τηση
σP 9νυπ-ρλητ� Fπ(πεδ� π�ι�τητας (στ4ν 9ντ(π�δα τ4 σ,νηθες «γκα-
γκστερ�-καα�υµπ�ϋλ(κι») κα? τ4 !Aπ�λλ;νι� κα? ∆ι�νυσιακ4 πνεJµα
καλ,πτ�υν τ4 φ�σµα τ�J Xπαρ1ιακ�J, κα? �G Fπικ�ινων�Jσες (τ�τε) Φι-
λ�σ�φ(α-!Eπιστ@µη-T-+νη 0δωσαν τ�ν !Aρ+αι�τητα. Φυσικ  κ�τι 9ν�-
λ�γ� zταν κα? �G θε�( της. Tελε(ως διαφ�ρετικ�? 9π’ τ�Lς Sλλ�υς, «πα-
γανιστικ�Lς» | µ� θε�,ς, γιατ? C 0νν�ια τ�J θε�J ε\ναι τελε(ως Xπ�κει-
µενικ@, τ�J 9νθρ;π�υ.

aOταν λ�ιπ4ν διεδ-+θη B Για+P Yλη αHτ� τ� µεγαλωσ,νη, µP 9πειλPς
κα? κατ�ρες, κ�λαση κα? 9παγ�ρε,σεις 9λλ�1ανε τ  πρ�γµατα κα? B Cρω-
ισµ4ς π.+. 0γινε... 9σ-εια, µαν(α | ^ρις κα? 9ντιστ�(+ως συρρικν;θηκε
τ4 κ�θε τι. AHτ  9παραιτ@τως, γι  ν  στηθZ3 τ4 πραγµατικ4 Gστ�ρικ4
σκηνικ�, τ4 Bπ�&� τ�Lς Fν�+λε&: Ψ�+ν�υν – Φ�υκ�γι�µα κα? λ�ιπ�? συ-
ν@γ�ρ�ι τ3ς ∆,ναµης– γι  τ4 «τ-λ�ς τ3ς *Iστ�ρ(ας».

Kα? πρ�+ωρEµε στ4 8ητ�,µεν�: *O Mπετ�εν δPν +ρει�8εται µ�υσικ�-
λ�γικPς µαγγανε&ες, γιατ(, Yταν συνεγε(ρεται C ψυ+@ τ�υ µP τ� θε(α Bρµ�
κα? τ�ν Fνατ-νιση τ�J Σ,µπαντ�ς (+ωρ?ς αHθα(ρετη µεταφυσικ@), τ�τε
κα? B [πλ4ς Sνθρωπ�ς 9ντιλαµ�νεται Yτι �_τε καλ,πτεται �_τε 0+ει σ+--
ση µP τ4ν κ�σµ� τ�J Για+-. E\ναι Πρ�µηθ-ας! Φυσικ  π�λλPς «µ�υσι-
κ�φιλες» κυρ(ες | δι�φ�ρ�ι «Fστ-τ»... τρυφερ�ν συναισθηµ�των δPν 9ν--
+�νται τ� δι�τ�ρη µεγαλωσ,νη, Yταν B γ(γας, B λ-ων Fκε&ν�ς BρµdE µP τ�ν
Rρ+@στρα τ�υ στ4 Σ,µπαν.

T�Lς π�ει C δ,ναµη καλ,τερα· µα8�+ιστικ  σ ν καµτσ(κι (τσιων, γιατ?
0τσι τ� θ-λει τ4 σ,στηµα, κ�λ�ωµ-νη. *O Mπετ�εν δPν ε\ναι ρ�µαντικ4ς
κα? φιλ�σ�φικ�-π�ιητικ  τ4ν καλ,πτει C !Aρ+αι�της. aOσ� κι Sν κ�-
πανEνε τ?ς ν�τες τ�υ στ  �]δε&α, B µα-στρ�ς π�L θ  9π�γει;σZη πρ�µη-
θεϊκ  τ�ν Rρ+@στρα δPν 0+ει ρεθZ3 9κ�µα, κι �_τε 0+�µε τ-τ�ια µ�τια κα?
αHτι�: *H παρ�ωδ(α τ3ς !Eπιστ@µης, C Tε+ν�λ�γ(α, δPν ε\ναι π�λιτισµ�ς:
{+ι µ�ν� ληστε,ει τ� Φ,ση 9λλ  κα? τ�ν ψυ+@.

T4 παραλ@ρηµα τ3ς ρ�κ ψυ+εδ-λειας, ]ργανωµ-ν� 9π4 τ4 σ,στηµα, δPν
ε\ναι τ(π�τε Sλλ� παρ  C παραπ�ιηµ-νη κα? Xστερικ� συµπεριφ�ρ  τ�J
σ,γ+ρ�ν�υ 9πελπισµ-ν�υ καταναλωτ3, C διαστρ�φ� τ�J µεγαλει;δ�υς.

ΠαντελWς Γλ/ρ"ς

KO σαδ"µα["Mισµ'ς τWς ∆Rναµης



T4 τ�λµηµα τ�J ∆ι�δ;ρ�υ ν  συγγρ�ψZη µ(αν παγκ�σµια κα? δια+ρ�νικ�
Gστ�ρ(α Xπ3ρ1εν {ντως µ�ναδικ4 κα? Xπερ�νθρωπ�, 9νε1αρτ@τως Sν αHτ4
δPν 0γινε 0ργ� 9ντ�1ι� τ�ν δικ�ν µας πρ�σδ�κι�ν κα? τ�ν φιλ�δ�1ι�ν τ�J
συγγραφ-ως F1αιτ(ας τ�ν 9νυπ-ρλητων 9ντικειµενικ�ν δυσκ�λι�ν κα? τ3ς
9πειρ(ας τ�υ. *H «*Iστ�ρικ� Bιλι�θ@κη» τ�υ Yµως, 0στω κα? µP τ  λ�θη κα?
τ?ς 9τ-λει-ς της, µπ�ρε& ν  κατατ�1Zη δικα(ως τ4ν Σικελι;τη µετα1L τ�ν δη-
µι�υργ�ν τ�J Παγκ�σµ(�υ Π�λιτισµ�J.

T4 κ�σµ�ε(δωλ� τ�J Gστ�ρικ�J 9ντικατ�πτρ(8ει τ4 πνεJµα κα? τ4ν π�λι-
τισµ4 τ3ς Fπ�+3ς τ�υ, π�L δι-π�νται 9π4 τ?ς 9ρ+Pς τ3ς παγκ�σµι�τητ�ς κα?
τ�J στωικισµ�J. *H κ�σµ�κρατ�ρ(α τ3ς P;µης πρ�καλε& αθειPς 9λλαγPς
στ�ν ψυ+�λ�γ(α, τ4ν τρ�π� σκ-πτεσθαι κα? τ?ς συνειδ@σεις τ�ν 9νθρ;πων
κα? �G στωικPς 9ντιλ@ψεις περ? «Θε(ας Πρ�ν�(ας» κα? ]φελιµισµ�J (1-νες
κα? Fντελ�ς Sγνωστες nως τ�τε στ�ν 2λληνικ� 9ντ(ληψη τ3ς 8ω3ς κα? τ�J κ�-
σµ�υ) Fπηρε�8�υν αθ,τατα τ?ς σκ-ψεις κα? τ�Lς διαλ�γισµ�Lς τ�ν δια-
ν�ητ�ν τ3ς Fπ�+3ς Fκε(νης. *O ∆ι�δωρ�ς 9π�ρρ(πτει τ?ς θεωρ?ες τ�ν φυ-
σικ�ν φιλ�σ�φων κα? καταφ�σκει στ4 θεϊσµ�. *H «Θε(α Πρ�ν�ια» ε\ν’ αHτ�
π�L 0αλε σP [ρµ�νικ� τ�1η τ�Lς 9στ-ρες κα? τ� Γ3, κι αHτ� κατευθ,νει κα?
διαµ�ρφ;νει τ?ς Gστ�ρικPς πραγµατικ�τητες, 9π�ν-µ�ντας τ4 µερ(δι� π�L
9ναλ�γε& στ4 κ�θε Sτ�µ� κα? στ4ν κ�θε λα�.

«ΣκεJ�ς Fκλ�γ3ς» τ3ς «Θε(ας Πρ�ν�ιας» 9π�τελε& κα( C P;µη, µ-σα στ�Lς
κ�λπ�υς τ3ς Bπ�(ας 9νθε& C στωικ� Uδ-α τ3ς «κ�σµ�π�λεως», τ3ς 2νια(ας
κ�ιν�τητ�ς, τ3ς κ�ιν3ς 8ω3ς. *H Gστ�ρ(α κα? B π�λιτισµ4ς 2κ�στ�υ λα�J 9π�-
τελ�Jν π�λ,τιµη συνεισφ�ρ  στ4ν κ�σµ�π�λιτισµ4 τ3ς P;µης, γι’ αHτ4 κα?
�G διαν�ητPς Rφε(λ�υν ν  τ�Lς συγκεντρ;σ�υν κα? ν  τ�Lς παρ�υσι�σ�υν
εUς µ(αν καθ�λικ� σ,νθεση, π�L ν  δ(δZη τ�ν εUκ�να «µιEς... τιν�ς π�λεως»
(A´, 3). K�τω 9π4 τ�ν Fπ(ρρ�ια τ�J πνε,µατ�ς αHτ�J �G Fπιστ3µες, C φιλ�-
σ�φ(α κα? �G τ-+νες διαφ�ρ�π�ι�Jνται 9π4 τ  µ-+ρι τ�τε Uσ+,�ντα κα? πρ�-
σπαθ�Jν ν  Fκφρ�σ�υν κα? ν  Xπηρετ@σ�υν τ�ν ν-α αHτ� πραγµατικ�τη-
τα, πρEγµα π�L τ4 Fνεθ�ρρυνε κα? τ4 Fπι+�ρηγ�Jσε πλ�υσι�π�ρ�+α τ4 ρω-
µαϊκ4 imperium, Yπως µEς πληρ�φ�ρε& B cδι�ς B συγγραφ-ας (A´, 4).

«Σκε,η Fκλ�γ3ς» τ3ς «Θε(ας Πρ�ν�ιας» 9π�τελ�Jν κα? �G Gστ�ρικ�(, τ�ν
Bπ�(ων τ  0ργα 9π�τελ�Jν «+ρηµατιστ@ρια» τ3ς γν;σεως τ�J παρελθ�ντ�ς,
π�L +ρησιµε,ει στ� ελτ(ωση τ�J gθ�υς κα? τ3ς διαγωγ3ς τ�ν 9νθρ;πων.
«Γιατ? πρ-πει ν  θεωρ�Jµε τ�ν Gστ�ρ(α φρ�υρ4 τ3ς 9ρετ3ς τ�ν Fπιφαν�ν
9νθρ;πων, µ�ρτυρα τ3ς µ�+θηρ(ας τ�ν φα,λων κα? εHεργ-τη Bλ�κλ@ρ�υ τ�J
9νθρωπ(ν�υ γ-ν�υς». !E1υπακ�,εται, Yτι �G Sλλες Fπιστ3µες κα? τ-+νες κα-
τ-+�υν Xπ�δε-στερη θ-ση· 9π�δει1η, Yτι, Fν��, τ  0ργα τ�υς καταστρ-φ�νται
9π’ τ?ς 9λλαγPς τ�ν καταστ�σεων, τ  0ργα τ3ς Gστ�ρ(ας µ-ν�υν 9θ�νατα
παντ�τειν�. «Παρατηρ�ντας κι Fµε&ς, Yτι �G Gστ�ρικ�? δικαι;ν�νται στ� 8ω@,
9νελ�αµε µ’ Fνθ�υσιασµ4 nνα παρ�µ�ι� 0ργ�» (A´, 3).

κδ. ∆ι>δωρ"ς ΣικελιUτης

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



OG Sνθρωπ�ι 9π�τελ�Jν Fφ@µερα {ντα· «8�Jν µι  φευγαλ-α στιγµ� τ3ς
αUωνι�τητ�ς, Fν�� {λ�ν τ4ν Sλλ� +ρ�ν� ε\ναι πεθαµ-ν�ι». *O Gστ�ρικ4ς δPν
λ-πει Sλλ�ν λ�γ� δικα(ωσ@ς τ�υς π-ραν τ3ς Xστερ�φηµ(ας. Σκ�π4ς τ�J
9νθρ;π�υ ε\ναι ν� πρ�1Zη κ�τι «θαυµαστ4 κα? µεγ�λ�», �στε ν’ 9παθανατι-
σθZ3 9π4 τ�ν Gστ�ρ(α.

AHτ4ς ε\ν’ B λ�γ�ς, γι  τ4ν Bπ�&� B *Hρακλ3ς κα? �G Sλλ�ι hρωες κα? σ�-
φ�? Xπελ@θησαν σP τ�σ�υς µ�+θ�υς κα? κινδ,ν�υς. !A1ι�λ�γ�ι Sνθρωπ�ι
ε\ναι �G aEλληνες, �G Bπ�&�ι ε\ναι σαφ�ς 9ν;τερ�ι τ�ν αρ�ρων, Fπειδ�
Xπηρετ�Jν τ?ς Fπιστ3µες κα? τ?ς τ-+νες κα? δι�τι ε\ναι µ�ρφωµ-ν�ι κα? Uσ+υ-
ρ�? στ4 Fπι+ειρηµατ�λ�γε&ν, F1 �� κα? «S1ι�ι λ�γ�υ» (A´, 2).

*H συγ+ρ�νιστικ� (µ� 2λληνικ�) µ-θ�δ�ς, τ�ν Bπ�(α 9πεφ�σισε ν’ 9κ�-
λ�υθ@σZη, τ�J δηµι�,ργησε λαυρ(νθ�υς συγ+,σεων κα? 91επ-ραστων δυ-
σκ�λι�ν, π�L τ4ν  9ν�γκασαν ν  περιπ(πτZη σP πλ3θ�ς 9ντιφ�σεων, π�L κα-
ταστρ-φ�υν τ�ν Fσωτερικ� 2ν�τητα τ3ς «*Iστ�ρικ3ς Bιλι�θ@κης» τ�υ. AHτ4
Rφε(λεται Fν π�λλ�&ς στ�ν πληθ;ρα τ�ν πηγ�ν π�L +ρησιµ�π�(ησε, τ�ν
Bπ�(ων �G συγγραφε&ς –9νε1�ρτητ�ι κα? Fλε,θερ�ι διαν�ητ-ς– 9ναλ,�υν δια-
φ�ρετικ  τ  φαιν�µενα κα? γεγ�ν�τα. ∆ι�τι B ∆ι�δωρ�ς, παρ  τ?ς µακρ�τα-
τες κα? Fπικ(νδυνες περιηγ@σεις τ�υ 9ν  τ4ν κ�σµ�, δPν ασ(σθηκε στ?ς δι-
κ-ς τ�υ παρατηρ@σεις κα? 0ρευνες, 9λλ  κατ-φυγε στ�Lς παλαι�τερ�,ς τ�υ,
τ�ν Bπ�(ων τ  0ργα, Wν κα? µEς µεταφ-ρZη 2ν(�τε αHτ�λε1ε? Yπως γι  παρ�-
δειγµα τ4ν .Eφ�ρ�, τ4ν *Eκατα&�, τ4ν T(µαι�, τ4ν !Aπ�λλ�δωρ� κ.S., Fν τ�,-
τ�ις δPν κατεν�ησε τ?ς αθ,τερες Uδ-ες τ�υς.

*Yφ�λ�γικ  B ∆ι�δωρ�ς ε\ναι 2λληνιστικ4ς συγγραφ-ας, π�L γρ�φει στ�ν
κ�ιν� δι�λεκτ� Bµαλ  κα? +ωρ?ς +ασµ�ωδ(ες. OG διαφ�ρ-ς, π�L Fντ�π(8�νται
στ4ν τρ�π� 9φ@γησης, Rφε(λ�νται πρ�φαν�ς στ?ς πηγPς π�L +ρησιµ�π�(η-
σε κατ  τ�ν συγγραφ@, κ�τι π�L δPν 9π�κρ,πτει, Sν κρ(ν�υµε 9π4 τ4ν τ(τλ�
τ�J συγγρ�µµατ�ς τ�υ· δι�τι τ4 «Bιλι�θ@κη *Iστ�ρικ�» σηµα(νει, Yτι πρ�-
κειται περ? συν�πτικ3ς Fκθ-σεως Gστ�ρι�ν, π�L 9ναπτ,σσ�νται εUς 0ργα πρ�-
γενεστ-ρων. AHτ4 eστ�σ� 9π�τελε& κα? τ�ν 91(α τ�J 0ργ�υ τ�υ: aOτι µEς
διασ�;8ει π�λ,τιµες πληρ�φ�ρ(ες 9π4 91ι�λ�γ�υς συγγραφε&ς, τ�ν Bπ�(ων
τ  0ργα δυστυ+�ς 9πωλ-σθησαν.

*H «Bιλι�θ@κη *Iστ�ρικ�» 9παρτ(8εται 9π4 σαρ�ντα ιλ(α κα? πραγµα-
τε,εται τ�ν παγκ�σµια Gστ�ρ(α 9π4 τ�ν 9ρ+αι�τ�των +ρ�νων µ-+ρι τ4 60
π.X. περ(π�υ. ∆ιαιρε&ται εUς τρ(α µ-ρη, F1 �ν τ4 πρ�τ� F1ιστ�ρε& τ�Lς µυθι-
κ�Lς +ρ�ν�υς µ-+ρι τ�ν �λωση τ3ς Tρ�(ας (ιλ(α α´-δ´). T4 δε,τερ� µ-ρ�ς
9π4 τ  Tρωικ  µ-+ρι τ4ν θ�νατ� τ�J !Aλε1�νδρ�υ (ιλ(α ε´-ι8´) κα? τ4 τρ(-
τ� 9π4 τ4ν θ�νατ� τ�J !Aλε1�νδρ�υ κα? 213ς (ιλ(α ιη´-µ´). ∆ιεσ;θησαν
Bλ�κληρα τ  π-ντε πρ�τα ιλ(α κα? τ  ιλ(α τ3ς δε,τερης δεκ�δ�ς (ι´-κ´),
9π�σπ�σµατα δP Yλων τ�ν Xπ�λ�(πων. !E1αιρετικ� σηµασ(αν 0+�υν τ  n1ι
πρ�τα ιλ(α, Yπ�υ 9ναπτ,σσ�νται �G µυθ�λ�γ(ες, �G 9ντιλ@ψεις κα? B τρ�-
π�ς 8ω3ς τ�ν αρ�ρων, κ�τι π�L παρ-+ει µ-τρ�ν σ,γκρισης µP τ�Lς .Eλλη-
νες, τ�Lς δηµι�υργ�Lς τ�J Παγκ�σµ(�υ Π�λιτισµ�J.

Σαρ/ντ"ς Π/ν
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Στ> Παρ)σι κυκλ!φAρησε στPς 29 ΦεSρ!υαρ)!υ 1819 τ> περι!δικ> «�Aθην1» (ΦεSρ!υ--
ρι!ς-M-ι!ς 1819). VH δηµι!υργ)α περι!δικ!= µακρι9 <π> τ$ µ!ναρ4ικ$ A3στρ)α, Eδ)ως στ>
φιλελε,θερ! Παρ)σι, εY4ε σ9ν <π!τJλεσµα τ$ν <λλαγ$ τ!= Kκδ!τικ!= κατεστηµJν!υ. �Eκε)-
νη τ$ν Kπ!4$ κυκλ!φ!ρ!=σε καP b Mµ`νυµη γαλλικ$ Kφηµερ)δα «�Aθην1». VH «�Aθην1»
wταν τ> πρ6τ! vλληνικ> περι!δικ> πJρα <π> τ9 σ,ν!ρα τQς vλληνικQς παρ!ικ)ας τQς BιJν-
νης, καP τ!=τ! <π!τελεD µι9 πρωτ!π!ρ)α. VYπε,θυν!ς Bκδ!σης wταν M ΣµυρναD!ς Πανα-
γι`της �Iωανν)δης µ+ τ> ψευδ`νυµ! Φ!ιS!απAλλων. VΩστAσ! qπQρ4ε µι9 τετραµελ$ς Mµ--
δα: «VH VEταιρε)α τQς �Aθην1ς». T$ν <ναγγελ)α τQς Bκδ!σης τQς «�Aθην1ς», π!7 δηµ!σι-
ε,θηκε καθυστερηµJνα στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν», qπ!γρ-φ!υν µ+ τ9 <ρ4ικ- τ!υς b τετρα-
µελ$ς Mµ-δα. Στ> περι!δικ> «M!υσεD!ν», π!7 KκδAθηκε µετ9 τ$ν πα,ση τQς «�Aθην1ς»,
<ναφJρεται rς KκδAτης τQς «�Aθην1ς» M KκδAτης τ!= «M!υσε)!υ» Π. �Iωανν)δης. T$ν Bκδ!-
ση τQς «�Aθην1ς» στGριLαν µεταL7 :λλων M KωνσταντDν!ς OEκ!νAµ!ς (1760-1857) καP M
Bµπ!ρ!ς �Iω-ννης Π!λυ4ρ!νι-δης. �Eπιδ)ωLη τQς Mµ-δας, π!7 εY4ε τ$ν ε3θ,νη τ!= περι!-
δικ!=, wταν b «Sφι1ις τ3ς !AθηνEς εUς τ�ν πατρ�;αν 2στ(αν, Yπ�υ π�λλ�? τ�ν Bµ�γεν�ν,
πλ@ρεις φρ�νηµ�των πρ�γ�νικ�ν, πλ@ρεις π�θ�υ θερµ�J, περι-µεν�ν 9νυπ�µ�νως ν  cδω-
σιν αHτ�ν ν  περι-ρ+ηται τ�ν *Eλλην(δα γ3ν, eπλισµ-νη µP τ4 δ�ρυ κα? τ�ν φ�ερ ν αUγ(-
δα κατ  τ3ς 9µαθε(ας κα? στεφανωµ-νην τ�ν κεφαλ�ν µP τρυφερ4ν κλ�δ�ν τ3ς εUρηνικ3ς
Fλα(ας...». VH εEκAνα µ1ς παραπJµπει στ> Kπ)γραµµα τ!= Σ!λωµ!= γι9 τ9 Ψαρ-, Fπ!υ M
π!ιητ$ς σ’ dνα τJτ!ι! περ)πατ! στJλνει τ$ δALα. T$ν καθυστJρηση Bκδ!σης τ!= περι!δικ!=
!H KκδAτες αEτι!λAγησαν rς vLQς: «*H ρ�δυνσις Yµως αHτ3ς πρ�3λθεν, Fπειδ� περι-µενε
ν  cδZη, Wν κα? �G νJν aEλληνες, τ�ν Bπ�(ων �G πρ�γ�ν�ι Fλ�τρευ�ν eς θε�ν, διασ�;8ωσ( τι-
να µν@µην περ? αHτ3ς, κα? �^τως ν  µεταZ3 εUς τ�ν 9ρ+α(αν 2στ(αν».

T> περι!δικ> διαπνJεται <π> τPς <ρ4+ς τ!= ∆ιαφωτισµ!= καP Kκφρ-Xεται qπ+ρ τ!= �Aδ.
K!ραQ («B περικλε-στατ�ς κ. K�ρα3ς»), <π’ τ>ν Mπ!D! Fµως κρατ1 <π!στ-σεις. Σκ!π>ς τ!=
περι!δικ!=, π!7 wταν 15Gµερ!, wταν b µετ-δ!ση γν`σεων γενικ`τερης παιδε)ας. T9 πε-
ριε4Aµεν- τ!υ εYναι στ9 πλα)σια τ6ν vλληνικ6ν πρ!επαναστατικ6ν περι!δικ6ν. �Iδια)τερ!
KνδιαφJρ!ν δε)4νει γι9 :ρθρα κ!ινωνικ!= πρ!Sληµατισµ!= («Περ? πατριωτισµ�J», «Περ?
π�λιτισµ�J») καP στPς π!λιτιστικ+ς δραστηριAτητες (vλληνικ9 θJατρα στ$ν �OδησσA, στ>
B!υκ!υρJστι). VYπ-ρ4!υν µεταφρασµJνα :ρθρα <π> γαλλικ+ς Kφηµερ)δες, 4ωρPς Fµως ν9
<ναφJρεται b πηγG. Γι9 τ$ν «�Aθην1» µ)λησε µ+ καλ9 λAγια M KκδAτης τQς «Revue
Encyclopédique». E3µενQ qπ!δ!4$ εY4ε καP <π> τ>ν Firmin Didot. ΣτPς πρ!θJσεις τQς Kφη-
µερ)δας wταν ν9 µ$ν KµπλακcQ στ$ν διαµ-4η τ6ν περι!δικ6ν. «Παρακαλ�Jνται –σηµει`νε-
ται στ> τJλ!ς τ!= τρ)τ!υ τε,4!υς, 30 Mαρτ)!υ 1819– �G σπ�υδα&�ι Bµ�γενε&ς ν  µ� µEς στ-λ-
λωσι διατρι�ς, α�τινες ν  περι-+�υν πρ�σωπικ ς 0ριδας, Fπειδ� δPν θ-λ�υν λαµ�νειν +;-
ραν εUς Fφηµερ(δα, τ3ς Bπ�(ας σκ�π4ς ε\ναι ν  ]φελ@σZη κα? {+ι ν  παρ�1,νZη τ�Lς Bµ�γε-
νε&ς». �AκAµα δ+ν εY4ε KκδηλωθQ b διαµ-4η της µ+ τ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν».

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

Γ. OH Kφηµερ)δες «�Aθην1», «M!υσεD!ν», «MJλισσα»*

* BλJπε τ9 πρ!ηγ!,µενα µJρη τQς Bρευνας τ!= κ. ∆ηµ. Παπαϊω-νν!υ γι9 τ>ν πρ!επαναστατικ> vλλη-
νικ> T,π! στ$ν E3ρ`πη στ9 τε,4η 216 καP 217.
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T4 F1;φυλλ� - 1η σελ(δα τ3ς Fν Παρισ(�ις Fκδιδ�µ-νης πρ�επαναστα-
τικ3ς 2λληνικ3ς Fφηµερ(δας «!AθηνE» (φ,λλ� 15ης Mαρτ(�υ 1819).

VH γεωγραφικ$ µετ-θεση τ!= vλληνικ!= περι!δικ!= Kντ,π!υ στ> Παρ)σι <ναστ-τωσε
τ!7ς κ,κλ!υς τQς BιJννης. VH θJση π!7 θ9 Bπαιρνε τ> περι!δικ> στ> Eδε!λ!γικ> Kπ)πεδ!,
<λλ9 καP b Kµπ!ρικG τ!υ διακ)νηση σ+ 4`ρ!υς π!7 εY4αν παγι`σει τ!7ς <ναγν6στες σ+ συ-
γκεκριµJνα περι!δικ-, wταν πηγ$ πρ!Sληµατισµ!=. �EκεDν! π!7 4αρακτηρ)Xει τ$ν µικρ$
π!ρε)α τ!υ wταν b διJνεLG τ!υ µ+ τ>ν Kν A3στρ)�α «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν», π!7 qπQρLε κατα-
λυτικG. VO �Aδ. K!ραQς σ+ γρ-µµα τ!υ στ>ν K!κκιν-κη (13 Mαρτ)!υ 1819) Bστειλε τ> δικA
τ!υ µGνυµα: «Γνωστ� σEς ε\ναι C 9νων,µως Fκδιδ�µ-νη Fδ� Fφηµερ(ς. T�Lς Fκδ�τας δPν
γνωρ(8ω, φ��Jµαι Yµως µ� τ�Lς Fσυν�θρ�ισε κα? Fσυγκρ�τησεν B T�υρκ�δρ(ικ1ς), eς
Fπιτε(+ισµα | Bρµητ@ρι�ν κατ  τ3ς Uδικ3ς σας. T�ια,την ε_λ�γ�ν Xπ�ψ(αν 0δωκεν C κρυ-
φι�της εUς τ�Lς Fδ� Bµ�γενε&ς τ3ς καλ3ς µερ(δ�ς. T�Jτ� λ�ιπ4ν σEς διδ�σκει, φ(λ�ι, ν’ αH1@-
σετε τ�ν πρ�σ�+@ν σας εUς τ�ν σ,ντα1ιν τ�J “*Eρµ�J” κα? ν  σφ(γ1ετε Uσ+υρ�τερα τ4ν δε-
σµ�ν σας µετ  τ�ν Bµ�γεν�ν τ3ς καλ3ς µερ(δ�ς κα? τ�ν αHτ�J κα? τ�ν Fδ� κα? µ�λιστα τ�J
Nικ�λ�π�,λ�υ κα? τ�J Π... κα? Sλλων τινων γνωστ�ν σας. ∆ι�τι (µ� 9µφι�λλετε), F ν
9ληθ�ς B T�Jρκ�ς (Kνν. τ>ν K!δρικ1) ε\ναι στρατηγ4ς τ3ς µυστικ3ς τα,της *Eταιρε(ας, δPν
θ-λει 9ργ@σειν ν  ταρ�1Zη τ�ν σ,µπ�ν�ι�ν σας, µP σκ�π4ν B λυµεVν ν  σEς +ωρ(σZη, δι  ν 
σEς π�λεµZ3 εHκ�λ;τερα».
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T4 F1;φυλλ� - 1η σελ(δα τ3ς 2λληνικ3ς Fφηµερ(δας τ�J Παρισι�J «M�υσε&�ν».

VO ZηνASι!ς Π`π, <π> τ!7ς λ)γ!υς <ρ4αϊστ+ς π!7 κατ-φερε ν9 π-ρcη µ+ τ> µJρ!ς τ!υ M
�Aδ. K!ραQς, δ+ν δJ4τηκε ν’ <ναλ-Scη τ$ν Kπιστασ)α τ!= περι!δικ!= στ$ BιJννη καP κ!ιν!-
π!)ησε τ$ν :ρνησG τ!υ µJσaω τ!= «VEρµ!= τ!= Λ!γ)!υ». T$ν :ρνησG τ!υ συν!δε,ει τ> αEτι!-
λ!γικA, πTς τ> περι!δικ> εYναι <ν`νυµ! καP πTς διωρ)στηκε Kπιστ-της 4ωρPς ν9 KρωτηθcQ.
Στ$ν :ρνηση τ!= ZηνASι!υ Π`π, στ$ν Kκ4`ρησG της στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν» καP στ$ν κα-
θυστJρηση τQς δηµ!σ)ευσης τQς <γγελ)ας τQς «�Aθην1ς» διαφα)νεται b γραµµ$ τ!= «VEρµ!=
τ!= Λ!γ)!υ» ν9 <ρνηθcQ συνεργασ)α. VH «�Aθην1» µ+ :ρθρ! της στ> τε=4!ς τQς 15ης �Aπρι-
λ)!υ Kπι4ε)ρησε µι9 <π-ντηση στ9 Kπι4ειρGµατα τ!= ZηνASι!υ Π`π. «M-γιστ�ν µ-ρ�ς –ση-
µει`νει <ναφερAµενη στ$ν <νωνυµ)α– τ�ν περιφ@µων Fφηµερ(δων 9νων,µως Fκδ(δ�νται,
τ4 αHτ4 κα? εUς τ�ν !Aγγλ(αν κα? cσως Yλην τ�ν EHρ;πην»· Kπ)σης σηµει`νει: «T�Lς Fκδ�-
τας τ3ς “!AθηνEς”» κατηγ�ρε& δι  τ�ν 9νωνυµ(αν, κα? αHτ4ς Xπ�γρ�φεται “Mισ�κλ�π�ς
Φιλ�δικα(�υ”». �Aφ!πλ)Xει µ+ τ$ν παρατGρηση, «C τα+υδρ�µ(α τρ?ς τ3ς 2δ�µ�δ�ς 9νε+;ρει
9π4 Bι-ννην δι  τ�Lς Παρισ(�υς, κα? fµπ�ρει ν  µEς τ4 γρ�ψZη». VH <π-ντηση περιJ4ει καP
dναν πρ!SληµατισµA: «εUµ� Yτι B κ,ρι�ς ΠVπ Fπιθυµε& ν  λ-πZη τ4 0θν�ς µας µP µ(αν Fφη-
µερ(δα».

T>ν <γ6να Kναντ)!ν τQς «�Aθην1ς» διεLGγαγε <π> τ> Παρ)σι µ+ τρ)α :ρθρα τ!υ (18 Mαρ-
τ)!υ, 26 �Aπριλ)!υ, 10 �I!υν)!υ) M Mισ!κλAπ!ς Φιλ!δικα)!υ – ψευδ`νυµ! τ!= K. Nικ!λA-
π!υλ!υ (1786-1841), στεν!= συνεργ-τη τ!= �Aδ. K!ραQ, M Mπ!D!ς <ρθρ!γραφ!=σε στ>ν
«VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν» µ+ τ9 ψευδ`νυµα «VEλληνAφρων», «Σαλαµ)νι!ς» καP στ> περι!δικ>
«MJλισσα» µ+ τ> ψευδ`νυµ! «�AγαθAφρων ΛακεδαιµAνι!ς». VO K. Nικ!λAπ!υλ!ς εY4ε τ$ν
Kπιστασ)α τ!= «VEρµ!= τ!= Λ!γ)!υ» στ> Παρ)σι. �Eδ6, γι9 ν9 δε)L!υµε τ$ν Kµπ-θεια στ$ν
Mπ!)α MδηγεD b διαµ-4η, <ναφJρ!υµε τ$ν <ρ4ικ$ γν`µη τQς «�Aθην1ς» γι9 τ>ν K. Nικ!-



λAπ!υλ!, π!7 τ>ν <ναδεικν,ει σ+ <LιAλ!γ! λAγι! τQς παρ!ικ)ας: «Πρ� τινων Fτ�ν, Wν F1αι-
ρ-σZη τις τ4ν σ�φ�ν µας κα? σε�σµι�ν K�ρα3ν, τ4ν κ,ρι�ν K�δρικEν, τ4ν κ,ρι�ν Nικ�λ�-
π�υλ�ν, δPν zσαν εUµ� Rλ(γ�ι τιν-ς». Γι9 τPς <ν-γκες τQς διαµ-4ης M Φ!ιS!απAλλων, M KκδA-
της τQς «�Aθην1ς», τ>ν Zν!µ-Xει «Xπ�θηκ�ρι�ν τ�J πανεπιστηµ(�υ», «µισ-λληνα», «γραι-
κ�κ�ρακα». Συν!λικ9 στ9 :ρθρα τ!= �AγαθAφρ!ν!ς Λακεδαιµ!ν)!υ <π-ντησε τ> περι!δικ>
«M!υσεD!ν», καθTς b «�Aθην1» εY4ε σταµατGσει ν9 Kκδ)δεται. VO «VEρµQς M ΛAγι!ς» τ>ν
<γ6να τ!υ Kναντ)!ν τQς «�Aθην1ς» τ>ν Lεκιν1 (18 Mαρτ)!υ) µ’ α3τ$ τ$ν πρAταση: «!Eµ�-
θατε -αια Yτι Fκδ(δεται εUς τα,την τ�ν π�λιν ν-α Fφηµερ?ς Γραικικ@, Fπιγραφ�µ-νη
!AθηνE». Σ’ α3τ$ν τ$ν θJση <π-ντησε M Π. �Iωανν)δης στ> «M!υσεD!ν»: «τ4 Fδικ�ν µας γ--
ν�ς, τ4 Bπ�&�ν παρων�µ�σθη µP διαφ�ρ�υς Fπωνυµ(ας κατ  διαφ�ρ�υς Fπ�+ ς κα? +αρα-
κτηρ(8εται τ;ρα Fσ+�τως µP τ ς λ-1εις Xριστιαν4ς | Pωµα&�ς | T�υρκ�µερ(της, δPν θ-λει
πρ�τιµ@σει εα(ως Sλλην Fπωνυµ(αν Fκτ4ς τ�J aEλλην�ς, F ν πρ�τεθ�σιν εUς αHτ4 αG Rν�-
µασ(αι !A+αι�ς, ∆ανα�ς, MυρµιδVν κ.S. T4 {ν�µα Γραικ4ς πρ-πει 91(ως ν  9π�δ(δεται εUς
Fκε(ν�υς ��τινες κατ�ικ�Jσι τ�ν *Eλλ�δα κα? δPν f1ε,ρ�υσι τ�ν 2λληνικ�ν φων@ν». �AκA-
µα καυτηρι-Xει τ$ν 4ρGση µεταφρασµJνων :ρθρων 4ωρPς <ναφ!ρ9 στPς πηγJς. Παρ-λλη-
λα σπε,δει ν’ <ναφJρcη, Fτι π!τ+ M «VEρµQς M ΛAγι!ς» δ+ν θ9 Bπεφτε σ+ τJτ!ι! Zλ)σθηµα.

Στ> δε,τερ! :ρθρ! (26 �Aπριλ)!υ) θεωρεD, πTς !H KκδAτες τQς «�Aθην1ς» δ+ν εY4αν Hκα-
νAτητες γι9 dνα τJτ!ι! Kγ4ε)ρηµα, καP :ς Kπιθυµ!=σαν ν9 S!ηθGσ!υν τ$ν VEλλ-δα. «OG δP
καλ�? 2τα&ρ�ι... +ωρ?ς ν  f1ε,ρ�υν µ@τε τ�ν τε+ν�λ�γ(αν µ@τε τ�ν σ,ντα1ιν µ@τε τ�ν Rρθ�-
γραφ(αν µ�λις περ�σαντες τ�ν παιδικ�ν Cλικ(αν... .Eπειτα αHτ�? Yλ�ι ε\ναι µειρ�κια». �AκA-
µα στ> :ρθρ! qπερασπ)Xεται τ$ν <πAφαση τ!= Zην!S)!υ Π`π. VH «�Aθην1» πJρα <π> «κλ--
πτρα» στ> παρ>ν :ρθρ! πρ!σωνυµεDται «ΨευδαθηνE», «παρ�φρων κα? λ�γ�κλ�π�ς
!AθηνE».

T> τρ)τ! :ρθρ! (10 �I!υν)!υ) εYναι dνας διθ,ραµS!ς, διAτι b «�Aθην1» Bπαψε ν9 Kκδ)δε-
ται. IEνας διθ,ραµS!ς καP α3τ!= τ!= <ρθρ!γρ-φ!υ. NEµµεσα φα)νεται στ$ν εEρωνε)α: «M�-
θατε cσως Yτι C ΨευδαθηνE Fµακαρ(σθη. !Oλ(γ�ν 08ησεν C καηµ-νη». T> :ρθρ! <ναλ`νε-
ται καP σ+ λ-θη Zρθ!γραφικ-, π!7 εY4ε σηµει`σει M <ρθρ!γρ-φ!ς διαS-X!ντας τ$ν
«�Aθην1». IOσ! γι9 τ9 λ-θη τQς Kφηµερ)δας M KκδAτης τQς «�Aθην1ς» <ναφJρει: «!Eγν;-
ρι8α Gκαν�ς τ�ν 9τ-λειαν τ�J πνε,µατ�ς µ�υ κα? τ�ν 9δυναµ(αν, πλ�ν B π�θ�ς πρ4ς τ�ν 9γα-
πητ�ν πατρ(δα µ�υ Fν(κησεν Yλα τ  Fν�ντια». VH δικG µας <π!ρ)α εYναι, :ν M M. Φιλ!δι-
κα)!υ, Fταν σηµε)ωνε τ!=τα τ9 λ-θη, στ!4-στηκε, πAσα θ9 BSρισκε στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν»
κ-π!ι!ς, π!7 θ9 τ>ν Bκρινε <π> <ρ4αϊκ$ γλωσσικ$ σκ!πι-;

Στ> τελευταD! φ,λλ! τQς «�Aθην1ς» <ναφJρεται b αEτ)α π!7 σταµ-τησε b Bκδ!ση τ!= πε-
ρι!δικ!=: EYναι b <παγAρευση τQς κυκλ!φ!ρ)ας τ!= περι!δικ!= στ$ν BιJννη <π> τ$ν <στυ-
ν!µ)α. VO KκδAτης <π!ρεD γι9 τ$ν <παγAρευση, τ$ στιγµ$ π!7 στ> περι!δικ> δ+ν θ)γεται b
A3στρ)α. �AκAµα <π!ρεD, γιατP KπιτρJπεται b κυκλ!φ!ρ)α τ!= περι!δικ!= στ$ν TεργJστη,
π!7 !H νAµ!ι περP λ!γ!κρισ)ας wταν !H _δι!ι. VO KκδAτης θεωρεD α_τι!υς τQς <παγAρευσης
τ!7ς κ,κλ!υς τ!= «VEρµ!= τ!= Λ!γ)!υ». ∆+ν τ>ν <ναφJρει, rστAσ! b φρ-ση «0+�υσι τ�ν
9νδρε(αν ν  εH+ηθ�σι τ�ν καλ�ν πρ�κ�π�ν τα,της κα? στερ-ωσιν» τ>ν φωτ!γραφ)Xει, διA-
τι α3τ$ b ε34$ γρ-φτηκε στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν» κ-τω <π> τ$ν <ναγγελ)α τQς «�Aθην1ς».

T> τελευταD! :ρθρ! τ!= «VEρµ!= τ!= Λ!γ)!υ», π!7 <σ4!λGθηκε µ+ τ$ν «�Aθην1», εYναι
<ν`νυµ! καP <ναφJρεται στ$ν πρ!σπ-θεια τ!= <ρθρ!γρ-φ!υ ν9 <π!δε)Lcη πTς M «VEρµQς
M ΛAγι!ς» δ+ν εY4ε καµµι9 σ4Jση µ+ τ$ν <παγAρευση. «OG Fκδ�ται τ�J Λ.E. διαµαρτ,ρ�νται
Fν;πι�ν Yλ�υ τ�J 2λληνικ�J γ-ν�υς, Yτι µ@τε Fκιν@θησαν π�τP Fναντ(�ν τ3ς !AθηνEς, µ@τε
εUς τ4ν ν�Jν των Fπ3λθε ν  Fνεργ@σωσι τ�ν 9παγ�ρευσιν αHτ3ς εUς τ�ν AHστρ(αν». Σ’ α3τ>
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T4 F1;φυλλ� τ3ς «M-λισσας».

παρακινGθηκε y4ι µAν! <π> τ$ν «�Aθην1» <λλ9 καP <π> τ$ν «KαλλιAπη», b Mπ!)α Bγραψε
πTς στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν» «Fπ�σ+ισαν µ-+ρι τ�Jδε 9µ-σως κα? Fµµ-σως ν  Fµπ�δ(σωσι
τ�ν 0κδ�σιν π�λλ�ν ]φελ(µων συγγραµµ�των τ�σ�ν περι�δικ�ν, Yσ�ν κα? διδακτικ�ν».

Mετ9 τ$ν πα,ση τQς «�Aθην1ς» KκδAθηκε τ> περι!δικ> «MJλισσα». �EνδιαφJρ!ν γι9 τ>
περι!δικ> BδειLε καP M �Aδ. K!ραQς µ+ γρ-µµα τ!υ στ>ν �I-κωS! P`τα (15 N!εµSρ)!υ 1819):
«T�J K�νδ�υ κα? τ�J Nικ�λ�π�,λ�υ τ ς παρακλ@σεις µ� 9π��λZης, Wν δ,νασαι ν  �η-
θ@σZης τ�ν Fπι+ε(ρησιν αHτ�ν». �Hταν µι9 πρ!σπ-θεια τQς κ!ραϊκQς µερ)δας ν9 KλJγLcη τ>ν
vλληνικ> τ,π! στ> Παρ)σι. VH «MJλισσα» wταν b <π-ντηση τ!= κ!ραϊκ!= κ,κλ!υ στ> Πα-
ρ)σι, καθTς b «VEταιρε)α τQς �Aθην1ς» µπ!ρεD ν9 wταν στ> πνε=µα τ!= ∆ιαφωτισµ!=, Fµως
δ+ν <νQκε στ!7ς <νθρ`π!υς τ!= �Aδ. K!ραQ. T> περι!δικ> «M!υσεD!ν» στ> πρ6τ! καP µ!-
ναδικ> τ!υ φ,λλ! (�I!,λι!ς 1819) γρ-φει, <ναφερAµεν! στ$ «MJλισσα»: «Kατ’ αHτ ς τ ς Cµ--
ρας 9νεφ�νη ν-α τις Fφηµερ?ς 2λληνικ@, Fπιγραφ�µ-νη “M-λισσα” Xπ4 Σ. K�νδ�J... Fδ� µ�-



ν�ν τ�σ�ν 9ναφ-ρω, Yτι κα? αHτ� 0+ει πνεJµα φατρ(ας».
Στ>ν «VEρµQ τ>ν ΛAγι!ν» (20 �OκτωSρ)!υ) <ναγγJλθηκε b Bκδ!ση τQς «Kαθ!λικQς VIστ!-

ρ)ας» τ!= Σ. K!νδ!=. Στ$ν τελευτα)α παρ-γραφ! τQς πρ!κGρυLης <ναφJρει τ9 µελλ!ντικ-
τ!υ σ4Jδια, στ9 Mπ!Dα περιλαµSανAταν καP «µ(α περι�δικ� συλλ�γ� π�νηµ�των». T>ν vπA-
µεν! 4ρAν! Bγινε b Bκδ!ση τ!= περι!δικ!= «MJλισσα», Fπ!υ b «Kαθ!λικ$ VIστ!ρ)α» <π!-
τJλεσε τ>ν πρ6τ! τAµ!. T> 1820 b Bκδ!ση Bγινε «µετ  !Aγαθ�φρ�ν�ς Λακεδαιµ�ν(�υ, π�-
λ(τ�υ Παρισ(ων». Στ$ν !3σ)α τ> περι!δικ> <νJλαSε µ)α vταιρε)α, Fπως <ναγρ-φεται στ>
συµφωνητικ> γι9 τ$ν KLακ!λ!,θηση τQς «MJλισσας». �Eκτ>ς <π> τ>ν Σ. K!νδ> καP τ>ν
�AγαθAφρ!να ΛακεδαιµAνι!, π!7 εYναι dνα <π> τ9 ψευδ`νυµα τ!= K. Nικ!λAπ!υλ!υ, συ-
νεργ-τη τ!= «VEρµ!= τ!= Λ!γ)!υ», συνJταιρ!ι wσαν !H νJ!ι λAγι!ι ∆.N. ΦωτGλας καP K. Γα-
λ-της. T> περι!δικ> Bγινε πι> µα4ητικA. NAλλωστε b παρ!υσ)α τ!= K. Nικ!λAπ!υλ!υ ση-
µατ!δ!τ!=σε α3τ$ τ$ν KLJλιLη. T>ν τρ)τ! 4ρAν! (1821) KLαιτ)ας !Eκ!ν!µικ6ν πρ!Sληµ-των
KκδAθηκε µ+ τ$ν 4!ρηγ)α «Φιλαρ-τ�υ Mετρι�φρ�ν(δ�υ». T> ψευδ`νυµ! εEκ-Xεται Fτι <νQκε
στ>ν κAµη Frederick Guilford (Γκυ�λφ!ρντ, 1766-1827).

OH Kλευθερ)ες, π!7 πρAσφερε b γαλλικ$ πρωτε,!υσα, Bδιναν στ!7ς KκδAτες τ> δικα)ωµα
ν9 Kκφρ-Xωνται 4ωρPς τ>ν κ)νδυν! τQς λ!γ!κρισ)ας. VO �Aδ. K!ραQς Bγραψε (µJσα ∆εκεµ-
Sρ)!υ 1820) στ>ν K. K!κκιν-κη: «!Eδ� κα? σL κα? Cµε&ς Fδυν�µεθα ν  γρ�ψωµεν εUς Sλλ�ν
τρ�π�ν κα? µP Sλλα νεJρα, �στε ν  µ� γ-νZη F1 αHτ�J παρ  θρ(αµ�ς». T> πρ!σ>ν α3τ>
Kκµεταλλε,τηκε µ+ τ>ν καλ,τερ! τρAπ! τ> περι!δικA. �ELJφραXε <πAψεις <γJρω4α, KλJγ-
4!ντας <κAµα καP τ$ν �Eκκλησ)α. �Iδια)τερα κατJκρινε τ$ν π!λιτικ$ τ!= Πατριαρ4ε)!υ κατ9
τ!= πρ!!δευτικ!= συστGµατ!ς τ6ν σ4!λε)ων, τ$ν πρ!σπ-θεια ν9 παρεµπ!διστcQ b Kλε,θε-
ρη λειτ!υργ)α τQς vλληνικQς Kκδ!τικQς παραγωγQς µ+ τ$ν Kπαν)δρυση τ!= πατριαρ4ικ!=
τυπ!γραφε)!υ, τQς Mπ!)ας «θεωρ4ς κα? Fπιστ�της» rρ)στηκε M VIλαρ)ων Σινα�της. T> πε-
ρι!δικ> πρ!κGρυLε διαγωνισµA, τ!= Mπ!)!υ b θεµατ!γραφ)α B4ει ν9 κ-νcη µ+ τ$ διαµ-4η
τ6ν φυλλαδ)ων. T$ν πρ`τη 4ρ!νι9 «*O Σ+�λαστικισµ�ς», Bπειτα «*O Mακιαελλισµ4ς» καP
κατAπιν «*H !Eκκλησ(α κα? �G Fκκλησιαστικ�? παρ�γ�ντες». T9 θJµατα καP τ6ν τρι6ν δια-
γωνισµ6ν εY4αν <ναπτυ4θQ διεL!δικ9 <π’ τ> περι!δικA.

T> µικρAτερης δι-ρκειας περι!δικ> wταν τ> «M!υσεD!ν», π!7 KκδAθηκε στ> Παρ)σι τ> 1819
µετ9 τ$ν <ναστ!λ$ KκδAσεως τ!= περι!δικ!= «�Aθην1». T,πωσε µ!ν-4α dνα τε=4!ς (�I!,-
λι!ς). T> «M!υσεD!ν» KκδAθηκε, γι9 ν9 συνε4)σcη τ$ν <νασταλεDσα Bκδ!ση τQς «�Aθην1ς»,
µ+ τ$ν πρ!ϋπAθεση, :ν KπανεκδιδAταν b «�Aθην1», ν9 µ$ συνε4ιXAταν b Bκδ!σG τ!υ. AEτ)α
KπανJκδ!σης τQς «�Aθην1ς» θεωρ!=σε τ$ν :δεια ν9 Kπανακυκλ!φ!ρGσcη στ$ν BιJννη. �EκδA-
της τ!= «M!υσε)!υ» wταν M Π. �Iωανν)δης. Γι9 ν9 καλ,πτcη τ$ν nλη τ!= περι!δικ!=, Xη-
τ!=σε τ$ν S!Gθεια φιλ!λAγων καP λ!γ)ων, µ+ :ρθρα Fµως π!7 ν9 εYναι µακρι9 <π> πρ!κα-
ταλGψεις καP φατρ)ες. Στ!7ς συνεργ-τες τ!= περι!δικ!= qπ!σ4Aταν dνα τε=4!ς δωρε-ν.
∆ωρε-ν Kπ)σης θ9 Bστελνε τε,4η καP σ+ δι-φ!ρα σ4!λεDα καP Kπιστηµ!νικ9 Hδρ,µατα. VH
<ν-γκη ν9 <ναφερθcQ σ’ F,τι <φωρ!=σε στ$ν «�Aθην1», wταν <ρκετ> γι9 ν9 µ$ν κρατGσcη
<π!στ-σεις <π> τ$ διαµ-4η, π!7 ταλ-νιXε τ9 vλληνικ9 περι!δικ9 τQς Kπ!4Qς. OH φρ-σεις
π!7 4ρησιµ!π!ιεD γι9 τ>ν �Aδ. K!ραQ («Sθλι�ς κ�ρα1», «B 0φ�ρ�ς τ3ς φατρ(ας») εYναι Kνδει-
κτικ+ς τ!= κλ)µατ!ς τ!= περι!δικ!=.

∆ηµ. Γ. Παπαϊω/νν"υ
�Eκπαιδευτικ>ς

[Σ+ �π�µεν	 τε5/	ς: �H �λληνικ. ;φηµερ�δα «=Iρις > τ? ν5ν �Eλληνικ?» τ	5 Λ	νδ�ν	υ].
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K,ριε Λ-µπρ!υ,
VO �Iησ!=ς γεννGθηκε τ> 6 π.X.; T> Kρ`τηµ- µ!υ γεννGθηκε <π> τ$ν θαυµ--

σια <στρ!ν!µικ$ µελJτη τ!= καταLιωµJν!υ συνεργ-τη τ!= «∆αυλ!=» κυρ)!υ
Kων. B. K!υτρ!υSJλη, τ!= Mπ!)!υ yντως !H Hστ!ρικJς-<στρ!ν!µικ+ς µελJτες B4!υν
<λλ-Lει π!λλ9 Hστ!ρικ9 δεδ!µJνα. IOµως S-ση τ6ν qπ!λ!γισµ6ν τ!υ, <ληθ+ς δε-
δ!µJν!, εYναι M VHρ`δης M MJγας, Fπως παρ!υσι-Xεται µJσα <π> τ9 κε)µενα τQς
KαινQς ∆ιαθGκης. ΠεριJ4!υν Fµως α3τ9 Hστ!ρικ$ <λGθεια p Kκκλησιαστικ$ σκ!-
πιµAτητα; NAς τ> διερευνGσ!υµε.

Σ,µφωνα µ+ τ>ν Hστ!ρικ> �I`σηπ! M PωµαD!ς α3τ!κρ-τ!ρας TιSJρι!ς <νJλα-
Sε τ$ν KL!υσ)α τ> 768 <π> κτ)σεως P`µης· καP γνωρ)X!ντ-ς τ! M Λ!υκ1ς (3,21-
23) µ1ς πληρ!φ!ρεD, Fτι στ> δJκατ! πJµπτ! (15!) Bτ!ς τQς Sασιλε)ας τ!υ, δη-
λαδ$ τ> 783 <π> κτ)σεως P`µης, M �Iησ!=ς wταν τρι-ντα Kτ6ν. NEτσι, <φαιρ`ντας
τ> τρι-ντα (30) <π> τ> 783, Sρ)σκ!υµε Fτι M �Iησ!=ς γεννGθηκε τ> 753 <π> κτ)-

!AγαπητP «∆αυλ-»,
!Eπιθυµ� ν  θ(1ω δ,� θ-µατα, τ  Bπ�&α 9φ�ρ�Jν:
α) στ4 πρ�ληµα τ�J «µιλλ-νι�υµ» κα? τ3ς διατ,πωσης κα? Fφαρµ�γ3ς τ3ς

σ,γ+ρ�νης +ρ�ν�λ�γησης (Yπως αHτ� 0+ει καθιερωθ3) σP σ+-ση µ�λιστα µP
τ4 Sρθρ� τ�J τε,+�υς 216 µP τ(τλ� «KO Xριστ'ς γενν5θηκε τ' 6 π.X.», τ4 Bπ�&�
ε\δα στ�ν σελ(δα τ�J «∆αυλ�J» στ4 ∆ιαδ(κτυ�· κα?

) στ4 θ-µα τ�ν Fκλε(ψεων, Yπως παρατ(θεται στ4ι παραπ�νω Sρθρ�.

A *O Arthur G. Clarke στ4 ιλ(� τ�υ «The Gost From The Grand Banks»,
2λληνικ4ς τ(τλ�ς «Tιτανικ>ς», Fκδ. K�κτ�ς 1991, σελ. 29, κεφ. 4: «T' ΣRν-
δρ"µ" τ"C AfUνα» γρ�φει: «]ταν "Y δε!κτες τOν ρ"λ"γιOν eδειMναν µε-
σ/νυMτα στHς 31 ∆εκεµIρ*"υ τ"C 1999, ]λ"ι "Y aνθρωπ"ι εsMαν πλ6"ν συ-
νειδητ"π"ι5σει ]τι τ"Zς eµενε aλλ"ς pνας Mρ>ν"ς, µ6Mρι νB µπ"Cν στ'ν
εfκ"στ' πρOτ" αfOνα»· κα(: «... τ' δυτικ' \µερ"λ>γι" aρMισε νB µετρ/qη
Qπ' τ' eτ"ς 1 καH }Mι Qπ' τ' eτ"ς 0».

.E+�ντας πρ�ληµατισθ3 µP τ?ς δ,� παραπ�νω φρ�σεις κα? λ�γ�ω τ3ς πα-
ραφιλ�λ�γ(ας π�L 0+ει 9ναπτυ+θ3 π�νω στ4 θ-µα τ3ς +ιλιετ(ας π�L τελει;-
νει κα? Fπειδ� Yλα τ  MME δPν κ�ν�υν τ(π�τε Sλλ� 9π4 τ4 ν  παραπληρ�-
φ�ρ�Jν κα? ν  µπερδε,�υν πρ�τα τ4ν 2αυτ� τ�υς κα? µετ  Yλ�υς τ�Lς Xπ�-

OY Tκλε*ψεις καH \ Mρ"ν"λ>γηση τWς Γ6ννησης

▲

VH <Lι!πιστ)α τ6ν πληρ!φ!ρι6ν
τ6ν ε3αγγελιστ6ν γι9 τ$ ΓJννηση

OYTE MAΓOI OYTE AΣTEPI OYTE ΣΦAΓH



λ�ιπ�υς, θε;ρησα Xπ�+ρ-ωσ@ µ�υ ν  σ�J στε(λω αHτ4 τ4 µ@νυµα. .Eθεσα
λ�ιπ4ν τ  κ�τωθι Fρωτ@µατα κα? πρ�σπ�θησα ν  τ  9παντ@σω:
EPΩTHMATA:
1. Π�ι� ε\ναι τ4 πρ�τ� µετα+ριστιανικ4 0τ�ς κα? π�ιαν�J 0τ�υς nπεται;
2. Π�ι� δι�στηµα περιλαµ�νει C πρ;τη µετα+ριστιανικ� δεκαετ(α;
3. Π�ι� δι�στηµα περιλαµ�νει B πρ�τ�ς µετα+ριστιανικ4ς αU;ν;
4. Π�ι� δι�στηµα περιλαµ�νει C πρ;τη µετα+ριστιανικ� +ιλιετ(α;
AΠANTHΣEIΣ:
1. T4 πρ�τ� µετα+ριστιανικ4 0τ�ς καλ,πτει τ�ν περ(�δ� 9π4 01/01/0001 nως

κα? 31/12/0001... T4 0τ�ς 1 µ.X. Yµως nπεται τ�J 0τ�υς 1 π.X. κα? {+ι τ�J 0τ�υς
0, δι�τι µετα1L τ�ν Fτ�ν «πρ4 Xριστ�J» κα? «µετ  Xριστ4ν» �Hδ-π�τε Xπ�-
λ�γ(σθηκε 0τ�ς 0.

2. *Ως πρ;τη λ�ιπ4ν µετα+ριστιανικ� δεκαετ(α Fκλαµ�ν�υµε τ�ν περ(�δ�
9π4 01/01/0001 nως κα? 31/12/0010.

3. E_κ�λα µπ�ρ�Jµε ν  Xπ�λ�γ(σ�υµε κα? τ4ν πρ�τ� µετα+ριστιανικ4 αU�να
eς τ�ν περ(�δ� 9π4 01/01/0001 nως κα? 31/12/0100.

4. !Eπ(σης Xπ�λ�γ(8�υµε τ�ν πρ;τη µετα+ριστιανικ� +ιλιετ(α eς τ�ν περ(�-
δ� 9π4 01/01/0001 nως κα? 31/12/1000.
*Oµ�(ως Xπ�λ�γ(8�υµε τ�ν δε,τερη µετα+ριστιανικ� +ιλιετ(α: 9π4

01/01/1001 nως 31/12/2000 (C Bπ�(α ε\ναι κα? C τρ-+�υσα)· κα? τ�ν τρ(τη µε-

σεως P`µης.
VΩστAσ! M _δι!ς M Hστ!ρικ>ς λJει, Fτι M VHρ`δης M MJγας <νJλαSε τ$ν KL!υσ)α

τ> 717 καP πJθανε τ> 750 <π> κτ)σεως P`µης. �Aφ!= λ!ιπ>ν M �Iησ!=ς γεννGθη-
κε τ> 753, :ρα M VHρ`δης M MJγας δ+ν XcQ, γεννGθηκε τρ)α (3) 4ρAνια µετ9 τ> θ--
νατA τ!υ.

T> Fτι M �Iησ!=ς δ+ν γεννGθηκε X6ντ!ς τ!= VHρ`δη τ!= Mεγ-λ!υ τ> µαθα)ν!υµε
κι <π> :λλ! κεφ-λαι! (2,1) τ!= Λ!υκ1. ΛJει δηλαδG, Fτι γεννGθηκε, Fταν δι!ι-
κητ$ς στ$ Συρ)α wταν M KυρGνι!ς. VO KυρGνι!ς σ,µφωνα π-λι µ+ τ>ν �I`σηπ!
δι!)κησε τ$ Συρ)α <π> τ> 760 µJ4ρι τ> 765 <π> κτ)σεως P`µης. VΩστAσ! σ+ δ,!
συνε4Q κεφ-λαια τ!= Eδ)!υ συγγραφJα παρατηρεDται τρ!µερ$ 4ρ!ν!λ!γικ$ p
Hστ!ρικ$ <συνJπεια, διAτι, iν λ-Sωµε rς <ληθQ Fσα λJει στ> 3,21-23 κεφ-λαι!,
τAτε τ> 760 dως τ> 765 b bλικ)α τ!= �Iησ!= κυµα)νεται µεταL7 τ6ν vπτ9 (7) dως
δ`δεκα (12) Kτ6ν. NAν π-λι λ-Sωµε <ληθιν9 Fσα λJει στ> 32,1 κεφ-λαι!, τAτε M
�Iησ!=ς γεννGθηκε <ν-µεσα στ9 760 καP 765. Παρ’ Fλα α3τ9 µJσα <π> τ$ν <συ-
νJπεια α3τ$ τ!= Λ!υκ1 π-λι παρατηρ!=µε, Fτι, Fταν γεννιJται M �Iησ!=ς, M VHρ`-
δης M MJγας δ+ν XcQ.

NAς π1µε Fµως καP στ> E3αγγJλι! τ!= �Iω-ννη (2,20). �AπευθυνAµεν!ς M �Iη-
σ!=ς στ!7ς VESρα)!υς λJει: «Γκρεµ(στε αHτ4ν τ4ν να�, κι FγV µ-σα σP τρε&ς µ-ρες
τ4ν 1ανακτ(8ω». VOπAτε πα)ρνει τ$ν <π-ντηση: «Σαραντα-1ι +ρ�νια +ρει�στη-
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καν γι  ν  κτισθZ3, κα? σL τ4ν κτ(8εις σP τρε&ς µ-ρες;». Kι Kδ6 πληρ!φ!ρ!,µεθα
<π> τ>ν �I`σηπ!, Fτι b <ν!ικ!δAµηση τ!= να!= :ρ4ισε στ> δJκατ! yγδ!! (18!)
Bτ!ς τQς Sασιλε)ας τ!= VHρ`δη τ!= Mεγ-λ!υ. Σ,µφωνα µ+ τ>ν �I`σηπ! M VHρ`-
δης M MJγας Sασ)λεψε <π> τ> 717 dως τ> 750 <π> κτ)σεως P`µης. NAν στ9 717
πρ!σθJσ!υµε τ> 18, γ)ν!νται 735. Συνεπ6ς b <ν!ικ!δAµηση τ!= να!= Lεκ)νησε
τ> 735. Πρ!σθJτ!ντας καP σαρανταJLι (46) 4ρAνια, Sρ)σκ!υµε Fτι α3τ9 τ9 λAγια
M �Iησ!=ς τ9 εYπε τ> 781, π-ντα <π> κτ)σεως P`µης. �Aφαιρ`ντας τ`ρα τρι-ντα
(30) 4ρAνια, Kπειδ$ LJρ!υµε Fτι στ9 τρι-ντα τ!υ <ρ4)Xει ν9 δραστηρι!π!ιQται M
�Iησ!=ς, Sρ)σκ!υµε Fτι γεννGθηκε τ> 751. IOµως καP µ+ α3τ$ τ$ν πληρ!φ!ρ)α πα-
ρατηρ!=µε, π-ντα µ+ S-ση τ>ν �I`σηπ!, Fτι, Fταν γεννιJται M �Iησ!=ς, M VHρ`-
δης M MJγας δ+ν XcQ. VEπ!µJνως, Fπως <ναπτ,Lαµε σ+ πρ!ηγ!,µενα τε,4η τ!=
«∆αυλ!=», !tτε <στJρας qπQρLε !tτε µ-γ!ι Mδ!ιπ!ρ!=ντες !tτε σφαγ$ τ6ν νη-
π)ων τQς BηθλεJµ, π!7 στ> κ-τω-κ-τω µAν! M «MατθαD!ς» <ναφJρει καP κανJ-
νας :λλ!ς.

�Aλλ9 µι9 π!7 M <γαπητ>ς δι9 τ!= «∆αυλ!=» κ,ρι!ς K!υτρ!υSJλης <ναφJρ-
θηκε καP στ$ στα,ρωση («∆αυλAς», τ. 216), B4!υµε ν9 παρατηρGσ!υµε τ9 vLQς:
NOντως !H τρεDς πρ6τ!ι ε3αγγελιστ+ς µ1ς πληρ!φ!ρ!=ν, Fτι M �Iησ!=ς σταυρ`-
θηκε στPς KννJα (9) b |ρα τ> πρωP τQς ΠαρασκευQς κι Fτι µετ9 τρεDς �ρες, δη-
λαδ$ <π> τPς δ`δεκα (12) τ> µεσηµJρι καP µJ4ρι τPς τρεDς (3) τ> <πAγευµα, Bγινε

τα+ριστιανικ� +ιλιετ(α: 9π4 01/01/2001 nως 31/12/3000. MP λ(γα λ�για «Sνθρα-
κες B θησαυρ�ς», µιEς κα? τ  µεσ�νυ+τα τ3ς 31/12/1999 δPν τελε(ωσε C +ιλιε-
τ(α π�L διαν,�υµε 9λλ  «µ�ν�» nνας 9κ�µη +ρ�ν�ς...

!Eπ(σης µP πρ�ληµατ(8ει B τρ�π�ς µP τ4ν Bπ�&� «Rν�µατ(8�υµε» τ?ς δε-
καετ(ες µας... *Yπ�τ(θεται, Yτι διαν,�υµε τ�ν λεγ�µενη δεκαετ(α τ�J ’90, 9λλ 
1εκιν;ντας µP τ4 παραπ�νω σκεπτικ4 καταλαα(ν�υµε Yτι C πρ;τη µετα-
+ριστιανικ� δεκαετ(α (01/01/0001 - 31/12/0010) δPν µπ�ρε& ν  «απτισθZ3»
παρ  δεκαετ(α τ�J ’10... !Aπ4 τ4ν π(νακα π�L παραθ-τω γ(νεται 9ντιληπτ�,
Yτι Fφ’ Yσ�ν �G Rν�µασ(ες τ�ν δεκαετι�ν κ�θε αU�να µ-ν�υν cδιες (λ�γω
9λλαγ3ς µ�ν� τ�J ψηφ(�υ τ3ς +ιλι�δας), C τρ-+�υσα δεκαετ(α µας ε\ναι C δε-
καετ(α ’00 | 0στω δεκαετ(α τ�J 2000..!

B .E+ω στ�ν κατ�+@ µ�υ τ4 πρ�γραµµα fλεκτρ�νικ3ς παρατ@ρησης 9στρ�-

Περ*"δ"ς (µ.X.) ∆εκαετ*α
01/01/0001  - 31/12/0010 ➔ ’10
01/01/0011 - 31/12/0020 ➔ ’20
01/01/0021 - 31/12/0030 ➔ ’30
01/01/0031 - 31/12/0040 ➔ ’40
01/01/0041 - 31/12/0050 ➔ ’50
01/01/0051 - 31/12/0060 ➔ ’60

Περ*"δ"ς (µ.X.) ∆εκαετ*α
01/01/0061 - 31/12/0070 ➔ ’70
01/01/0071 - 31/12/0080 ➔ ’80
01/01/0081 - 31/12/0090 ➔ ’90
01/01/0091 - 31/12/0100 ➔ ’00 (33)

(τρ-+�υσα)
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ν�µικ�ν συµ�ντων SKYMAP ver 3.1.10 (evaluation version), τ4 Bπ�&� 9π-κτη-
σα 9π4 τ�ν fλεκτρ�νικ� σελ(δα τ3ς κατασκευ�στριας 2ταιρε(ας SKYMAP στ4
∆ιαδ(κτυ� (http://www.skymap.com) κα? µ-σω τ�J Bπ�(�υ ε\ναι π�λL ε_κ�λ�
ν  δZ3 κανε?ς σP «πραγµατικ4 +ρ�ν�», πVς C µετ�αση 9π4 τ4 0τ�ς 1 π.X. στ4
1 µ.X. γ(νεται +ωρ?ς τ�ν µεσ�λ�ηση 0τ�υς 0.
Θ-τ�ντας στ4 πρ�γραµµα αHτ4 eς Cµερ�µην(ες συµ�ντων τ?ς Cµερ�µην(ες
τ�J Sρθρ�υ κα? eς θ-ση παρατ@ρησης τ  *Iερ�σ�λυµα, π3ρα τ  κ�τωθι 9π�-
τελ-σµατα:

A/A KHµερ"µην*α XΩρα ΣυµIBν
1 30 !I�υν(�υ 1973: 1:32´ - 3:06´ µ.µ.: Mερικ� 0κλειψη
2 30 !I�υν(�υ 1979: aOλη τ�ν Cµ-ρα: Kαν-να συµ ν
3 18 Mαρτ(�υ 25: aOλη τ�ν Cµ-ρα: Kαν-να συµ ν
4 18 Mαρτ(�υ 31: aOλη τ�ν Cµ-ρα: Kαν-να συµ ν

*H κ�ντιν� µερικ� 0κλειψη κατ  τ4 +ρ�νικ4 δι�στηµα, τ4 Bπ�&� 9ναφ-ρε-
ται τ4 Sρθρ�, συν-η στ?ς 06 Φερ. 26 κα? �ρα 7:25´ π.µ. - 10:05´ π.µ. – Συµ-
 ν 5�).

Πιστε,ω, πVς τ4 Yλ� 8@τηµα πρ-πει ν  F1ετασθZ3 σ+�λαστικ;τερα.

Mετ  τιµ3ς

Bασ*λει"ς Σ. Nικ>λτσης
N��υσα

Bκλειψη VHλ)!υ. KαP µ!= κ-µνει Kντ,πωση τ> Fτι Fσ!ι KπιστGµ!νες καταπι-στη-
καν µ’ α3τ> τ> φαινAµεν! KκλαµS-ν!υν rς <ληθιν$ τ$ν πληρ!φ!ρ)α τ6ν τρι6ν
ε3αγγελιστ6ν, π!7 τ> <ναφJρ!υν, κα), ν!µ)Xω, :δικα κ!υρ-X!νται γι9 <π)θανες
πιθανAτητες. BJSαια δ+ν εYµαι <στρ!νAµ!ς, γνωρ)Xω Fµως Fτι Bκλειψη bλ)!υ
π!τ+ δ+ γ)νεται, Fταν B4!υµε πανσJλην!· καP µι9 π!7 τ> Π-σ4α τ6ν VESρα)ων
γι!ρταXAταν π-ντα µ+ τ$ν πανσJλην!, b Bκλειψη τ6ν συν!πτικ6ν ε3αγγελιστ6ν
καταρρ)πτεται. NAν τ> <ναγ-γωµε σ+ «θα=µα», θ9 Bπρεπε α3τAµατα ν’ <λλ-L!υν
τρ!4ι9 ΓQ καP ΣελGνη καP ν9 Bλθ!υν σ+ ε3θεDα γραµµ$ µ+ τ>ν IHλι!, π!7 θ9 πcQ
καταστρ!φ$ τ!= Σ,µπαντ!ς, «Fπερ :τ!π!ν». Kι Fµως, :ν <νατρJLωµε στ>ν �Iω-
-ννη (19, 13-16), θ9 µ1ς πcQ Fτι, Fταν M Πιλ1τ!ς καθAταν KπP τ!= θρAν!υ τ!υ στ>
«ΛιθAστρωτ!ν» δικ-X!ντας τ>ν �Iησ!=, b bµJρα wταν παραµ!ν$ τ!= (vSραϊκ!=)
Π-σ4α, δηλαδ$ Παρασκευ$ καP «�ρα eσε? nκτη». ∆ηλαδG, Fταν !H :λλ!ι ε3αγ-
γελιστ+ς θJλ!υν τ>ν �Iησ!= στPς δ`δεκα (12) τ> µεσηµJρι στ> σταυρ> καP τ>ν
IHλι! KπP τρεDς �ρες «σκ�τισθ-ντα», M �Iω-ννης λJει y4ι. �Hταν <κAµα σ+ KνJρ-
γεια b δ)κη τ!υ. NAν µ-λιστα λ-S!υµε qπAψη µας Fτι M �Iω-ννης wταν M µAν!ς
<π> τ!7ς µαθητ+ς π!7 Bµεινε κ!ντ- στ>ν �Iησ!= µJ4ρι τ$ στα,ρωσG τ!υ, τAτε rς
α3τAπτης µ-ρτυς πρ+πει ν9 ληφθcQ σ!Sαρ9 qπ’ yψη.

Mετ9 τιµQς
E. 4AτταIRρι"ς
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M)α πρAταση γι9 τ> πρASληµα
τQς τρι4!τ!µGσεως τQς γων)ας

Πρ>Iληµα: Tρι4!τAµησις τυ4!,σης γων)ας δι9 κανAν!ς καP διαSGτ!υ.
ΛRσις: ΛαµS-ν!µε τυ4!=σαν γων)αν A´ BΓ´.

M+ κJντρ!ν τ$ν κ!ρυφ$ν E´ τQς γων)ας καP τυ4!=σαν <κτDνα φJ-
ρ!µε περιφJρειαν κ,κλ!υ, M Mπ!D!ς τJµνει τ9 σκJλη τQς γων)ας εEς
τ9 σηµεDα A καP Γ.

∆ι4!τ!µ!=µε τ$ν γων)αν ABΓ καP λαµS-ν!µε τ$ν δι4!τAµ!ν ∆B,

ΣMWµα 1.

A´

Λ ∆
M

A

N w

Γ

H I

B
K Θ

P´
P E

Σ Σ´

Z

F´



τ$ν Mπ!)αν πρ!εκτε)ν!µε πJραν τQς κ!ρυφQς B. TJµνει τ>ν κ,κλ!ν
εEς τ> σηµεD!ν E· καP λαµS-ν!µε σηµεD!ν Z KπP τQς πρ!εκτ-σεως
τQς δι4!τAµ!υ <πJ4!ν Kκ τ!= σηµε)!υ E Fσ!ν τ> E Kκ τ!= B hτ!ι
_σ!ν µ+ µ)αν <κτDνα τ!= κ,κλ!υ.

�Aκ!λ!,θως φJρ!µε τ$ν δι-µετρ!ν HΘ τ!= κ,κλ!υ κ-θετ!ν πρ>ς
τ$ν δι4!τAµ!ν ∆B καP τ$ν πρ!Jκτασιν τQς BEZ.

VEν`ν!µε δι’ ε3θει6ν τ9 σηµεDα ΓZ καP AZ. VH ΓZ τJµνει τ$ν
<κτDνα BΘ εEς τ> σηµεD!ν K, b δ+ AZ τJµνει τ$ν <κτDνα HB εEς τ>
σηµεD!ν I hτ!ι IB-BK.

∆ι9 τQς <κτDν!ς τ!= κ,κλ!υ δυν-µεθα ν9 διαιρJσωµε τ$ν bµιπε-
ριφJρειαν τ!= κ,κλ!υ εEς τρ)α _σα µJρη. NAρα θ9 πρJπει ν9 εqρεθcQ
τµQµα τQς <κτDν!ς, π!7 ν9 διαιρcQ τ> τAL!ν τ> περιλαµSανAµεν!ν
µεταL7 τ6ν σκελ6ν τQς γων)ας, καP Kν πρ!κειµJνaω τ> τAL!ν AΓ,
εEς τρ)α _σα µJρη.

NE4!µε τ> τµQµα τQς <κτDν!ς BK p IB. MεταφερAµεν!ν δι9 τ!=
διαSGτ!υ εEς τ> τAL!ν AΓ, διαιρεD τ!=τ! <κριS6ς εEς τρ)α _σα µJ-
ρη hτ!ι Γ�=N�=NA.

M+ <κτDνα ΓN καP µ+ κJντρ!ν τ> σηµεD!ν Γ φJρ!µεν bµιπεριφJ-
ρειαν κ,κλ!υ πρ>ς τ> σηµεD!ν N. IYστερα µ+ κJντρ!ν τ> σηµεD!ν
N φJρ!µεν bµιπεριφJρειαν κ,κλ!υ πρ>ς σηµεD!ν Γ. A}ται τJµν!-
νται εEς τ> σηµεD!ν M· µ+ τ$ν Eδ)αν π-ντα <κτDνα Kκ τ!= σηµε)!υ
A φJρ!µεν bµιπεριφJρειαν κ,κλ!υ πρ>ς τ> σηµεD!ν � καP Kκ τ!=
σηµε)!υ � φJρ!µεν �µιπεριφJρειαν κ,κλ!υ πρAς τι σηµεD!ν A.
A}ται τJµν!νται εEς τ> σηµεD!ν Λ.

VEν`ν!µε δι’ ε3θει6ν τ9 σηµεDα BM καP BΛ. VH µ+ν BM διJρ4ε-
ται δι9 τ!= σηµε)!υ � καP καθ)σταται δι4!τAµ!ς τQς γων)ας NBΓ,
b δ+ BΛ διJρ4εται δι9 τ!= σηµε)!υ � καP καθ)σταται δι4!τAµ!ς τQς
γων)ας NBΓ, b δ+ BΛ διJρ4εται δι9 τ!= σηµε)!υ N καP καθ)σταται
δι4!τAµ!ς τQς γων)ας AB�, καP θ9 B4ωµε γων)αν ABN=NB�=ΓB�
<λλ9 καP ΓB�=ABN.

�Eπιπρ!σθJτως: M+ κJντρ!ν τ> σηµεD!ν � καP <κτDνα �Γ φJρ!µε
περιφJρειαν κ,κλ!υ, b Mπ!)α διJρ4εται Kκ τ!= σηµε)!υ N. IYστε-
ρα µ+ κJντρ!ν τ> σηµεD!ν N καP τ$ν Eδ)αν <κτDνα φJρ!µε περιφJ-
ρειαν κ,κλ!υ· αnτη διJρ4εται Kκ τ!= σηµε)!υ A <λλ9 καP Kκ τ!= ση-
µε)!υ �· καP θ9 B4ωµε N� <κτDνα κ!ιν$ν τ6ν δ,! κ,κλων. NAρα
Fλαι !H <κτDνες καP τ6ν δ,! κ,κλων εYναι _σαι. VEπ!µJνως <πJνα-
ντι _σων γωνι6ν κεDνται _σαι πλευρα).

Kωνσταντ!ν"ς Γρ. Σαµπατακ/κης
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«!E ν FπιθυµZ3ς ν  µ�θZης, γιατ? C 9φρ�κρεµα τ�J 0θν�υς µας δPν διαθ-τει zθ�ς, γιατ? �G δικη-
γ�ρ�ι µας, γιατρ�(, π�λιτικ�(, δηµ�σι�γρ�φ�ι κα? µεγιστEνες F1ισ;ν�υν τ  συσσωρευµ-να δε-
δ�µ-να µP τ�ν γν;ση, τ�ν εUλικρ(νεια µP τ�ν 9λ@θεια, τ�ν κληρ�ν�µηµ-νη F1�υσ(α µP τ� δικαι-
�σ,νη, τ�Lς τ(τλ�υς κα? τ  κ�στ�,µια µP τ�ν 91ι�πρ-πεια κα? τ4 κεφ�λαι� µP τ4 ταλ-ντ� –Fπειδ�
9γν��Jν τ�ν 2λληνικ� σ�φ(α– πρ-πει ν  F1ετ�σZης τ�Lς µ-ντ�ρες �G Bπ�&�ι τ�Lς Fκπα(δευσαν κα?
τ�Lς 0δωσαν τ  διπλ;µατ� τ�υς».T9 λAγια α3τ9 µπ!ρεD ν9 <π!δ)δ!υν καP τ$ν vλληνικ$ πραγ-
µατικAτητα. VΩστAσ! στ$ συγκεκριµJνη περ)πτωση περιγρ-φ!υν τ$ν Bλλειψη τ!= hθ!υς καP τ$ν
Eσ!πJδωση τ6ν <Lι6ν στ$ σ3γ4ρ!νη <µερικανικ$ κ!ινων)α –τ$ν Mπ!)α καP <π!δ)δ!υν στ$ν
:γν!ια τQς vλληνικQς φιλ!σ!φ)ας– !H συγγραφεDς Hanson καP Heath στ> SιSλ)! τ!υς «Who Killed
Homer», τ> Mπ!D! κυκλ!φAρησε πρAσφατα καP στ$ν VEλλ-δα.

Π!ιAς ε3θ,νεται γι9 τ$ν KLαφ-νιση τQς κλασσικQς παιδε)ας στPς HΠA; Π-ντως y4ι b τηλεAραση
!tτε b κυSJρνηση !tτε M µ!ντερνισµ>ς p b κ!ινωνικ$ KπιστGµη. OH Hanson καP Heath, καθηγητ+ς
κλασσικ6ν σπ!υδ6ν στ9 ΠανεπιστGµια τQς KαλιφAρνιας Kalifornia State στ> Fresno καP Santa Clara,
<περ)φραστα Kπιρρ)πτ!υν τ$ν ε3θ,νη στ!7ς σ,γ4ρ!ν!υς «κλασσικιστJς»· καP KLηγ!=ν: VH κ)νηση
τ!= <π!καλ!,µεν!υ «π!λυ-π!λιτισµ!=» (multiculturalism) τPς δ,! τελευταDες δεκαετ)ες διακηρ,ττει,
Fτι Fλ!ι !H π!λιτισµ!P εYναι _σης <L)ας καP συνεισφ!ρ1ς γι9 τ$ν <νθρωπAτητα, Kνa6 b π!ιAτητα τ6ν
Eδε6ν B4ει δευτερε,!υσα K9ν y4ι µικρAτερη <L)α. T> γεγ!ν>ς Fτι M ∆υτικ>ς Π!λιτισµ>ς διαµ!ρφ`-
θηκε <π> τPς <ρ4+ς καP τPς <L)ες τQς <ρ4α)ας VEλλ-δ!ς εYναι :νευ σηµασ)ας γι9 τ!7ς qπ!στηρικτ+ς
τQς νJας α3τQς τ-σης. OH σηµεριν!P κλασσικιστJς, συντασσAµεν!ι µ+ τ$ νJα µAδα, p θεωρ!=ν τ>ν
κλασσικ> κAσµ! «Kπα)σ4υντ!» καP «Kκµεταλλευτ$» καP δυσφηµ!=ν τ!7ς IEλληνες p εYναι �πλ!D καρ-
ριερ)στες καP κ!ντAφθαλµ!ι. �Eγκαταλε)π!υν τ$ν !3σ)α τQς κλασσικQς µελJτης γι9 «eρισµ-νες Sνευ

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

Συµπληρ;θηκαν δ-κα +ρ�νια 9π4 τ�ν κατ�ρρευση τ�J «Xπαρκτ�J σ�σιαλισµ�J» στ?ς
+�ρες τ3ς !Aνατ�λικ3ς EHρ;πης κα? 9ντ? τ�J παραδε(σ�υ τ3ς Fλευθερ(ας κα? τ�J πλ�,τ�υ,
π�L 0τα1ε στ�Lς λα�,ς τ�υ B φερ�µεν�ς eς µεταρρυθµιστ�ς Mι+α�λ Γκ�ρµπατσ;φ, zρθαν
C �Uκ�ν�µικ� δι�λυση τ�ν κρατ�ν, C φτ;+εια κα? C F1αθλ(ωση τ�ν 9νθρ;πων. *H γενικ�
αHτ� �Uκ�ν�µικ� κατ�πτωση συν�δε,εται κι 9π4 µι  πρωτ�γνωρη κ�ινωνικ� σ@ψη, µι 
Sνευ πρ�ηγ�υµ-ν�υ κατ�λυση τ�ν 91ι�ν τ�J π�λιτισµ�J κα? τ3ς 9νθρ;πινης 91(ας.

OG κατ-+�ντες Uσ+υρPς θ-σεις στ� σηµεριν� κρατικ� µη+αν� τ�ν +ωρ�ν αHτ�ν κατα-
+ρ�νται +ωρ?ς �Hδεµ(α 9ναστ�λ� τ  κ�νδ,λια π�L παρα+ωρε& Xπ4 µ�ρφ� δανε(ων τ4 ∆ιε-
θνPς N�µισµατικ4 Tαµε&� Yπως κα? Sλλ�ι πιστωτικ�? Rργανισµ�? τ3ς ∆,σης, Fν�� Yσ�ι δPν
0+�υν πρ�σαση σ’ αHτ�ν τ� ν�µ� Fπιδ(δ�νται στ�ν Rργ�νωση Fγκληµατικ�ν κυκλωµ�των
Fκτελ;ντας Fκιασµ�,ς, δ�λ�φ�ν(ες, Fµπ�ρι� ναρκωτικ�ν κα? nνα µεγ�λ� Fµπ�ρι� γυναικ�ν.

Kα? κ�ντ� σ’ αHτ  µι  9τ-λειωτη στρατι  F1�υθενωµ-νων 9νθρ;πων πα(ρνει τ4 δρ�µ�
τ3ς µεταν�στευσης 9να8ητ�ντας ψωµ? κα? Fργασ(α.

*O 9ε(µνηστ�ς K�ρν@λι�ς Kαστ�ρι�δης στ4 0ργ� τ�υ «Γραφει�κρατικ� K�ινων(α», π�L
F1εδ�θη τ4 1965, Xπ3ρ1ε πρ�φητικ4ς eς πρ4ς τ�ν F1-λι1η τ�ν καθεστ;των τ3ς !Aν. EHρ;-

4ES"υσιασµ'ς καH π"ρνε*α

▲

HANSON καP HEATH, Who Killed Homer



πης. EUκ�σιπ-ντε +ρ�νια πρ?ν τ�ν δι�λυσ@ τ�υς B Fν λ�γ�ω φιλ�σ�φ�ς κατ-δει1ε τ  9δι-1�-
δ� τ�υς κα? τ�ν 9δ(στακτη Fκµετ�λλευση 9γρ�τ�ν κα? Fργατ�ν 9π4 τ�ν π�λυ�ριθµη «κ�κ-
κινη» κρατικ� µη+αν@. Συγκεκριµ-να τ4 1965 τ4 63% τ�ν �Uκ�ν�µικ�ς Fνεργ�ν P;σσων διε-
σπ�θι8ε τ4 80% τ�J 9καθαρ(στ�υ Fθνικ�J πρ�ϊ�ντ�ς τ3ς Σ�ιετικ3ς aEνωσης 8�ντας πα-
ρασιτικ�, µP µ�νη «[ρµ�δι�τητα» ν  Fπ�πτε,Zη κα? ν  9στυν�µε,Zη τ4 Xπ�λ�ιπ� 37% τ�J πλη-
θυσµ�J, π�L 9π�τελ�Jσε κα? τ4 παραγωγικ4 δυναµικ4 τ3ς 9π-ραντης αHτ3ς +;ρας.

OG ν��τρ�π(ες αHτ-ς, π�L γαλ�,+ησαν π�νω 9π4 δ,� γενιPς 9νθρ;πων, µετ  τ�ν κατ�ρ-
ρευση 8@τησαν ν  ρ�Jν nναν 9ν�λ�γ� τρ�π� 0κφρασης κα? Fπι(ωσης στ4 ν-� περι�λλ�ν
τ3ς Fλε,θερης 9γ�ρEς. !Eκε&ν� τ4 63%, π�L εHηµερ�Jσε +ωρ?ς ν  Fργ�8εται, ε\ναι αHτ4 π�L
συνε+(8ει τ�ν κρατικ� διαφθ�ρ�, τ4 0γκληµα κα? τ4 Fµπ�ρι� γυναικ�ν. T4 Xπ�λ�ιπ� 37%,
π�L Fργα8�ταν σP καθεστVς καταπ(εσης, ε\ναι Fκε&ν� π�L δι  τ3ς µεταν�στευσης 9να8ητε&
σ@µερα ν-α 9φεντικ�.

*H πλ-�ν Fντυπωσιακ� {ψη αHτ�J τ�J ν-�υ παρασιτισµ�J Fκδηλ;νεται µP τ�ν Fκµετ�λ-
λευση 2ν4ς τρ�µερ  Fµπ�ρε,σιµ�υ στ?ς δυτικPς 9γ�ρPς «9γαθ�J»: τ�ν γυναικ�ν, τ�ν Bµ�-
εθν�ν τ�υς γυναικ�ν. NεαρPς γυνα&κες 9π4 τ� Pωσσ(α, τ�ν OHκραν(α, τ� B�υλγαρ(α κα?
τ?ς Yµ�ρες +�ρες «στελε+;ν�υν» σ+εδ4ν τ4 σ,ν�λ� τ�ν �cκων 9ν�+3ς, τ�ν µπ ρ κα? τ�ν κ--
ντρων διασκεδ�σεως π�L πρ�σφ-ρ�υν 9γ�ρα&� «σ-1» {+ι µ�ν� στ�ν EHρ;πη κα? στ� B�-

σηµασ(ας καρ-κλες κα? τ(τλ�υς, γι  τ�ν 91ι�λ,πητη αHταρ-σκει� τ�υς ν  9ν@κ�υν στ�ν πι4 ν-α Fσω-
τερικ� α�ρεση, γι  Fλ�+ιστ� +ρ3µα...» καP Kπικεντρ`ν!νται σ+ θJµατα δυσπρAσιτα, π!7 KνδιαφJρ!υν
τ$ν <καδηµαϊκ$ κ!ινAτητα.

Παρ9 τ> γεγ!ν>ς Fτι γρ-φ!νται περισσAτερα συγγρ-µµατα καP :ρθρα <π> F,τι στ> παρελθAν,
σκ!πAς τ!υς φα)νεται ν9 εYναι b θεµατ!λ!γ)α τ!υς ν9 συµφωνcQ µ+ τ!7ς σκεπτAµεν!υς «π�λιτικ 
Rρθ�ς». Kατ9 συνJπεια KκεDν!ι !H Mπ!D!ι Bπρεπε ν9 <φιερ`σ!υν τPς XωJς τ!υς στ!7ς IEλληνες, B4!υν
µετατραπQ σ+ <νθJλληνες τAσ! στ> πνε=µα Fσ! καP στPς πρ-Lεις τ!υς καP B4!υν καταστρJψει τ> _δι!
τ> Kπ-γγελµ- τ!υς. VH <π!τυ4)α τ!υς α3τ$ σηµα)νει, Fτι b τυπικ$ µελJτη τQς πρ!Jλευσης τ!= ∆υτι-
κ!= Π!λιτισµ!= KLαφαν)Xεται <π> τ$ν <µερικανικ$ XωG, <κριS6ς τ$ν Kπ!4$ π!7 τ$ν 4ρει-Xεται πε-
ρισσAτερ!, γι9 ν9 καθ!δηγGσcη καP ν9 πρ!ειδ!π!ιGσcη τ> κ!ιν> γι9 τ!7ς κινδ,ν!υς τ!= δικ!= τ!υς
π!λιτισµ!=. Παρ!µ!)ως τ> γεγ!ν>ς Fτι µAν! τ9 vλληνικ9 π!λιτιστικ9 Bργα Bγιναν γι9 τ>ν :νθρωπ!
καP y4ι γι9 τ>ν Sασιλι1 (bγJτες) Kπ)σης δ+ν Kκτιµ1ται, παρ9 τ> γεγ!ν>ς Fτι <π!τJλεσε τ>ν <κρ!γω-
νιαD! λ)θ! τQς σ,γ4ρ!νης δηµ!κρατ)ας καP κυρ)ως τQς <µερικανικQς.

OH συγγραφεDς Kπισηµα)ν!υν στ> SιSλ)! τ!υς τ$ν vλληνικAτητα τ6ν <κAλ!υθων Eδε6ν, !H Mπ!Dες
καP <π!τελ!=ν τ>ν <κρ!γωνιαD! λ)θ! τ!= <µερικανικ!= συντ-γµατ!ς καP τ!= ∆υτικ!= Π!λιτισµ!=:
«*H Fπιστ@µη, C 0ρευνα κα? C 9π�κτηση γν;σεων παραµ-ν�υν 9νεπηρ-αστες κα? 9π4 τ?ς θρησκευ-
τικPς κα? 9π4 τ?ς π�λιτικPς 9ρ+-ς, C στρατιωτικ� F1�υσ(α λειτ�υργε& Xπ4 κα? Fλ-γ+εται 9π4 τ�ν π�-
λιτικ� F1�υσ(α, κυριαρ+ε& C συνταγµατικ� κα? κ�ιν3ς συνα(νεσης διακυ-ρνηση, C Π�λις Fµπιστε,-
εται τ4ν µ-σ� π�λ(τη της κα? {+ι τ4ν πλ�,σι� | τ4ν φτω+�, C Uδ-α τ3ς διαφων(ας κα? τ3ς 9ν�ι+τ3ς
κριτικ3ς τ3ς κυερν@σεως, τ3ς θρησκε(ας κα? τ�J στρατ�J...».

NIσως τ> παρ-δειγµα τ6ν Hanson καP Heath θ- Bπρεπε ν9 µιµηθ!=ν καP !H IEλληνες πανεπιστη-
µιακ!P καP συγγραφεDς, γι9 ν9 διαπιστ`σ!υν π!ιAς «σκ!τ`νει» τPς κλασσικ+ς KπιστQµες <λλ9 καP τ$ν
VEλληνικ$ Γλ6σσα στ9 vλληνικ9 Kκπαιδευτικ9 Eδρ,µατα...

N/νσυ Mπ*σκα

VYπ-ρ4!υν µερικ!P λAγι!ι τ!= περασµJν!υ αE6ν!ς, π!7 b <ν-γνωσις τ6ν κειµJνων τ!υς <π!τελεD

∆HMHTPIOΣ BIKEΛAΣ, *H Zω@ µ�υ
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<ληθιν$ <πAλαυσιν. Στ$ν 4!ρε)α τ6ν λ!γ)ων α3τ6ν <σφαλ6ς <νGκει καP M ∆ηµ. BικJλας, M συγ-
γραφε7ς τ!= «Λ!υκQ Λ-ρα». «VH ZωG µ!υ» εYναι τ> κ,κνει!ν �σµα τ!υ. Πρ!JλαSε Xωνταν>ς τ$ν
στ!ι4ει!θεσ)αν qπ> τ$ν Kπ)Sλεψ)ν τ!υ, <λλ9 b Bκδ!σις Bγινε µετ9 τ>ν θ-νατAν τ!υ. Στ> Bργ! α3τ> M
BικJλας κατJγραψε τPς <ναµνGσεις τ!υ, y4ι Fµως MλAκληρης τQς XωQς τ!υ. �Aτυ46ς σταµατ!=ν στ>
1863. NEτσι στερ!,µεθα πληρ!φ!ρι6ν γι9 τ9 µετJπειτα 4ρAνια· κυρ)ως περP τQς <ναSι`σεως τ6ν
�Oλυµπιακ6ν �Aγ`νων, καθTς qπQρLε M πρ6τ!ς πρAεδρ!ς τQς ∆ιεθν!=ς �OλυµπιακQς �Eπιτρ!πQς.
�Aλλ9 µJ4ρι Kκε)νης τQς Kπ!4Qς !H πληρ!φ!ρ)ες τ!υ εYναι σηµαντικJς. NAλλωστε M _δι!ς γAν!ς µεγ-λης
<στικQς !Eκ!γJνειας BXησε στ> Λ!νδDν!, τ$ν Kωνσταντιν!,π!λιν καP τ$ν �AθGνα. XωρPς M _δι!ς ν9
λ-Scη π!τ+ δηµAσιαν θJσιν, Kν τ!,τ!ις λAγaω καταγωγQς Kγν`ριXε π!λλ-.

�Iδια)τερα γι9 τ$ν Xω$ν τQς vλληνικQς παρ!ικ)ας στ$ν <γγλικ$ν πρωτε,!υσα καP φυσικ9 σ9ν λA-
γι!ς τ!= περασµJν!υ αE6ν!ς δ+ν wταν δυνατ>ν ν’ <φGσcη <σ4!λ)αστ! τ> γλωσσικ> XGτηµα. EYναι δ+
καταλυτικ>ς στ$ν τελικG τ!υ κρ)σιν: «!Aλλ  δPν 9ναµιγν,�µαι εUς τ�ν συ8@τησιν περ? γλωσσικ�J 8η-
τ@µατ�ς, δPν f1ε,ρω δP κα? Sν Xφ(σταται 9ληθ�ς γλωσσικ4ν 8@τηµα». Kι α3τ$ εYναι b πικρ$ <λG-
θεια· τ> γλωσσικ>ν XGτηµα wταν πρωτ)στως π!λιτικA.

A. K"υκ"I*στας

«ΘJλει <ρετ$ν καP τAλµην» τ> λειτ!,ργηµα τ!= Kκπαιδευτικ!=· <ρετGν, |στε ν’ <π!φε,γεται b µε-
τ-δ!σις <νεLJλεγκτων καP σκ!πιµ!θηρικ6ν γν`σεων καP τρAπων σκJψεως, καP τAλµην, |στε ν’ <ντι-
κρ!,ωνται µ+ Kπι4ειρGµατα τ9 π!λιτικ9 δAγµατα καP τ9 ψε,δη, π!7 µ)α γνωστ$ Mµ-δα KπιστηµA-
νων τ!= Παιδαγωγικ!= �Iνστιτ!,τ!υ πρ!σπαθεD Kδ6 καP δεκαετ)ες ν9 περ-σcη στ9 VEλληνAπ!υλα, µ+
σκ!π> τ$ν κ-µψι τ!= �θικ!-πνευµατικ!= τ!υς µη4ανισµ!= καP τ>ν <φελληνισµA τ!υς.

ΠAσ! hθελεν fφεληθQ b παιδε)α <λλ9 καP b <νθρωπAτητα στ> σ,ν!λA της, :ν <ναθJταµε τ$ν µ--
θησιν καP τ$ν µAρφωσιν τ6ν νJων <νθρ`πων σ+ δασκ-λ!υς σ9ν τ>ν Π.K. Mητρ!πJτρ!, τ>ν διευθυ-
ντ$ τ!= 1!υ Λυκε)!υ Kερατσιν)!υ, M Mπ!D!ς κατ-φερε, σ+ µι9 Kπ!4$ Kκπτ`σεων καP παρακµQς, ν9 κε-
ντρ)σcη τ> KνδιαφJρ!ν τ6ν µαθητρι6ν τ!υ κα), <π!σπ6ντ-ς τες <π’ τ9 µπ9ρ καP τPς καφετJριες, ν9 τPς
στρJψcη πρ>ς τ$ν µελJτη τ6ν vλληνικ6ν γραµµ-των, π!7 KLανθρωπ)X!υν καP «λαµπρ,ν!υν τ>ν ν!=ν».

1! λυκει! κερατσινι!υ, Πρ�σεγγ(σεις στ4ν Πλ�τωνα

ρει� !Aµερικ� 9λλ  πλ-�ν σP παγκ�σµι� Fπ(πεδ�. MερικPς +ιλι�δες τ�ν γυναικ�ν αHτ�ν ρ(-
σκ�νται στ�ν *Eλλ�δα.

T4 «Fντυπωσιακ4» αHτ4 φαιν�µεν� �G περισσ�τερ�ι τ4 2ρµηνε,�υν eς 9π�τ-λεσµα τ3ς
φτ;+ειας, τ3ς 9ν-+ειας, Sλλ�ι δP eς 0µφυτη τ�ση τ�ν Fθν�τ@των αHτ�ν πρ4ς τ�ν Fλευθε-
ρι�τητα, | συντηρ�Jν τ4 µ,θ� π�L Fπικρ�τησε στ  +ρ�νια τ�J ψυ+ρ�J π�λ-µ�υ περ? «Fλευ-
θερ�γαµ(ας» κα? «κ�ιν�κτηµ�σ,νης τ�ν γυναικ�ν», π�L Fπ-αλε B κ�µµ�υνισµ�ς. *Ωστ�σ�
C fθικ� τ3ς κ�ινωνικ3ς συµπεριφ�ρEς παραµ-νει π-ραν τ3ς ι�λ�γ(ας κα? διαµ�ρφ;νεται
�σει τ�ν 9ντιλ@ψεων κα? τ�ν 91ι�ν τ3ς κ�ινων(ας. aOπως κα? τ4 γεγ�ν4ς τ3ς φτ;+ειας
κα? C 9ν�γκη τ3ς Fπι(ωσης F1ωθ�Jν πρ4ς µι  +αλ�ρωση τ�ν fθ�ν, +ωρ?ς Yµως ν  0+�υν
καθ�ριστικ� κατ�λη1η. !Eπ? παραδε(γµατι �G cδιες συνθ3κες 9ν-+ειας Fµφαν(8�νται στ?ς πε-
ρισσ�τερες +�ρες τ�J µ�υσ�υλµανικ�J κ�σµ�υ, Fκµετ�λλευση τ�ν γυναικ�ν Yµως παρα-
τηρε&ται F1αιρετικ  σπ�νια. aOπως κα? τ  κ�µµ�υνιστικ  καθεστ�τα {+ι µ�ν� δPν Fπ-α-
λαν Fλευθερι�τητα, 9λλ  διατηρ;ντας τ4 κλ&µα τ3ς Fπαν�στασης, 9π4 τ4 Bπ�&� γενν@θη-
καν, δPν Fπ-τρεψαν �Hδεµ(α fθικ� | κ�ινωνικ� +αλ�ρωση. M�λιστα στ�ι+ε&α, π�L θ  eδη-
γ�Jσαν σP µι  τ-τ�ια 9λλ�(ωση, 9παγ�ρε,�νταν αHστηρ�ς Yπως C τ8 8 κα? C ρ�κ µ�υσικ�
τ3ς *Eσπερ(ας.

*H F1@γηση τ�J µεταψυ+ρ�π�λεµικ�J αHτ�J φαιν�µ-ν�υ 0ρ+εται 9π4 τ�ν Gστ�ρ(α: OG λα-
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�? τ3ς 9νατ�λικ3ς EHρ;πης 0µειναν µακρυ  9π’ τ?ς 9ρ+Pς τ�J διαφωτισµ�J, π�L Fπαγγελ-
λ�ταν τ�ν αHτ�δι�θεση τ�J 9νθρ;π�υ κα? τ�ν 9ν�πτυ1η τ3ς πρ�σωπικ�τητας. *O Sνθρω-
π�ς eς αHθ,παρκτη Rντ�τητα, π�L γ-ννησε B 2λληνικ4ς 9νθρωπισµ4ς τ�J 9ρ+α(�υ κ�σµ�υ
κα? µεταλαµπ�δευσε στ�Lς νε;τερ�υς +ρ�ν�υς B εHρωπαϊκ4ς διαφωτισµ�ς, δPν Sγγι1ε τ�Lς
λα�Lς αHτ�,ς. !Aπ4 τ4 {ψιµ� µεσαιωνικ4 καθεστVς τ3ς τσαρικ3ς θε�κρατ(ας δι3λθαν στ�ν
9π�λυτη Xπ�ταγ� στ4 κ�µµα κα? στ4ν «κ�κκιν�» στρατ�. Kα? C Xπ�ταγ� 0γινε συνε(δηση,
τρ�π�ς σκ-ψης κα? 8ω3ς. OG γυνα&κες αHτ-ς, π�L 0+�υν κατακλ,σει τ�ν παγκ�σµια 9γ�ρ 
τ�J πληρωµ-ν�υ «0ρωτα», δPν 0+�υν δικ� τ�υς 2αυτ�, γιατ? [πλ�,στατα �Hδ-π�τε διδ�-
+θηκαν π�ς ν  0+�υν. *H κτην;δης πλευρ� τ�υς τ?ς κ�νει ν  λειτ�υργ�Jν «φυσι�λ�γικ »
κ�τω 9π4 τ?ς Fντ�λPς τ�J πρ�στ�τη-πρ�αγωγ�J. *H φιγ�,ρα τ�J σκληρ�J «Sρρεν�ς» 9π�-
τελε& 9κρι�ς τ� µετ�υσ(ωση τ3ς πρ�ηγ�,µενης δεσπ�τ�κρατ(ας.

!Aλλ  κα? C πρ�σφατη γνωριµ(α τ�υς µP τ�ν κ�ινων(α τ3ς 9γ�ρEς τ( Sλλ� διδ�σκει; T4
γυµν4 κα? πρ�σπελ�σιµ� γυναικε&� κ�ρµ? «π�υλ�ει» Yσ� Bτιδ@π�τε. *H Fπι(ωση, C δ�1α
κι B πλ�υτισµ4ς µP κ�θε τυ+�διωκτικ4 µ-σ�, µακρυ  9π’ τ�ν 9νθρ;πινη αHτα1(α, δPν ε\ναι
Fκε&να π�L καλ�Jνται ν  µ�θ�υν κα? ν  Fφαρµ�σ�υν 9π4 τ�ν κ�ινων(α τ3ς «9φθ�ν(ας» �G
δ,σµ�ιρες αHτPς Xπ�ρ1εις;

Π.Λ. K"υIαλ/κης

T> Bργ! τ6ν µαθητρι6ν Bρ4εται ν’ <νατρJψcη τ$ν γενικ$ εEκAνα, π!7 B4!µε σ4ηµατ)σει  γι9 τ$ν µα-
θητι6σα νε!λα)α καP ν9 µ1ς SεSαι`σcη, Fτι τ)π!τα δ+ν B4ει 4αθQ. OH «Πρ�σεγγ(σεις στ4ν Πλ�τωνα»
<π!τελ!=ν γεγ!νAς, τ> Mπ!D! δ+ν µπ!ρεD ν’ <µφισSητηθcQ. OH µαθGτριες πρ!σGγγισαν τ> πνε=µα καP
τPς <πAψεις τ!= Πλ-των!ς, <φ!= µελJτησαν KµπεριστατωµJνα τ!7ς σηµαντικ`τερ!υς διαλAγ!υς τ!=
φιλ!σAφ!υ, τ> νAηµα καP τ$ν σηµασ)α τ6ν Mπ!)ων µ1ς µεταφJρ!υν µJσα στ>ν τAµ!, π!7 B4!µε στ9
4Jρια µας· καP y4ι µAν!: OH µαθGτριες-συγγραφεDς, <κ!λ!υθ6ντας πρ!διαγεγραµµJν! σ4Jδι!, µ1ς πα-
ρJ4!υν συν!πτικ+ς πληρ!φ!ρ)ες περP τ!= Πλ-των!ς καP τ6ν πρ!σ`πων τ6ν διαλAγων· περP τ!= τA-
π!υ καP τ!= 4ρAν!υ συγγραφQς τ!= κ-θε Bργ!υ· περP τ6ν συγγραφJων Fλων τ6ν Kπ!46ν –καP δ+ν
εYναι λ)γ!ι– π!7 <σ4!λGθηκαν µ+ τ9 πλατωνικ9 Bργα.

X-ριτες rστAσ! Zφε)λ!νται καP στ>ν Π.K. Mητρ!πJτρ!, τ>ν πραγµατικ> δηµι!υργ> α3τ!= τ!=
θα,µατ!ς. Στ>ν δωδεκασJλιδ! πρAλ!γA τ!υ Kκτυλ)γει τ>ν µ)τ! τ6ν σκJψε`ν τ!υ, π!7 <λλ!= δ+ν σκ!-
πε,!υν παρ9 στ$ν Kλευθερ)α καP τ$ν <ρετG. M+ τAλµη καP παρρησ)αν <π!ρρ)πτει τ9 λ!γ!κρατικ9
δAγµατα τ!= «�Iνδ!ευρωπαϊσµ!=», τ!= «δ!τ!= <λφαSGτ!υ», τ!= «π!λιτισµ!= τ6ν 4.000 Kτ6ν», «τ!=
π!λιτισµ!= τQς :νευ πρ-Lεως θεωρ)ας». VOµιλεD περP τQς AEγη)δ!ς, τQς παναρ4αιAτητ!ς καP τQς
α3τ!4θ!ν)ας τ!= vλληνικ!= Bθν!υς· περP τQς vλληνικQς γλ`σσας, τQς «µητJρας Fλων τ6ν qπ!λ!)πων
γλωσσ6ν»· περP τQς !Eκ!υµενικAτητ!ς τ!= VEλληνικ!= Π!λιτισµ!= καP τQς παγκ!σµ)!υ παρ!υσ)ας
τ6ν Kκπ!λιτιστ6ν VEλλGνων· περP τ6ν <ρ4α)ων VEλλGνων θετικ6ν KπιστηµAνων καP τ!= Bργ!υ τ!υς·
περP τQς διαλεκτικQς τ!= Πλ-των!ς καP τQς λ!γικQς τ!= �Aριστ!τJλ!υς, rς σταθερ6ν S-σεων κ-θε
π!λιτισµ!=.

T> SιSλ)! «Πρ�σεγγ(σεις στ4ν Πλ�τωνα» <παρτ)Xεται <π> 350 σελ)δες καP KLεδAθη <π> τ>ν ∆Qµ!
Kερατσιν)!υ. Παρ9 τPς τε4νικ+ς <δυναµ)ες καP τ$ν <π!υσ)α εEδικ6ν τυπ!γρ-φων τ> SιSλ)! B4ει
γραφQ στ> π!λυτ!νικ> σ,στηµα, στJλν!ντας Bτσι dνα µGνυµα στ!7ς καταSεSληµJν!υς καP συµSιSα-
σµJν!υς, Fτι τ> µ!ν!τ!νικ> σ,στηµα δ+ν µπ!ρεD ν’ <π!τελJσcη πραγµατικAτητα «δι9 νAµ!υ».

Σαρ/ντ"ς ΠBν
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• HMAPTHMENO: Στ> τε=4!ς 216, στPς σελ)δες 13677 καP 13668, Fπ!υ qπ-ρ4ει b bµερ!µην)α «18
Mαρτ)!υ» ν9 γ)νcη «18 �Aπριλ)!υ».




