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«Πρ#-φυσικM» – ΦυσικM – «Mετα - φυσικM»
�H Φ5ση α:τ�δηµι�υργ�5µενη κα2 α:τ�ε"ελισσ.µενη φθCνει στ* ρηγµατικ*

συµ?Cν, στ�ν «6κ'ε(λιση» τ�8 «'-υµ�8» τ�8 γ(γνεσθαι, στ* X-C�ς. LAπ* α:τ*ν
τ*ν '-υµ., Wπως στD φυτD παρCγ�νται νε�φανM παρCγωγα (κλCδ�ι - φ5λλα -
Xνθη - καρπ�(), στD GY&α παρCγεται «θ-υµ*ς» κα2 στ*ν Xνθρωπ�, τ�ν κ�ρυφα(α
µ�ρφ� τ�8 γ(γνεσθαι, παρCγεται λ.γ�ς. X-υµ*ς κα2 θ-υµ*ς δAν διαφ#ρ�υν παρD
µ.ν�ν κατD Zνα γρCµµα: Στ�ν �ν.ργανη Φ5ση K '-υµ*ς σηµα(νει τ* ρMγµα τMς
6"#λι"ης ('-α(νω) κα2 στ�ν 6ν.ργανη K θ-υµ*ς σηµα(νει τ*ν θ-ρ�8ν, θ-.ρυ?�ν τ�8
«[λµατ�ς», π�\ δAν ε]ναι τ(π�τε Xλλ� �π* τ�ν φων=, πρ�καλ�5µενη �π* τ�ν
καρπ�φ.ρ� 6νεργ�π�(ηση τ&ν '-υµ&ν (µA τ�ν �ριστ�τ#λεια ^νν�ια τMς λ#"εως)
τ�8 σ;µατ�ς. (ΓιD τ2ς _ντ�λ�γικAς σηµασ(ες τ&ν γραµµCτων X κα2 Θ ?λ. LHλ(αν
Λ. Tσατσ.µ�ιρ�ν εOς  «�Iστ�ρ(αν Γεν#σεως τMς �EλληνικMς Γλ;σσας. – LAπ* τ*ν
^λλ�πα θηρευτ� µ#'ρι τ�ν 6π�'� τ�8 ∆ι.ς. – �H �π�κωδικ�π�(ηση τ�8 �Eλλη-
νικ�8 LAλφα?=τ�υ», 6κδ. «∆αυλ*ς» 1991.) Στ*ν «πλακ�8ντα» τ�8 �συνειδ=τ�υ,
Wπ�υ K _µφCλι�ς λ&ρ�ς τ�8 �νθρ;πιν�υ ψυ'ισµ�8 συνδ#εται µA τ* ρηγµατικ*
συµ?Dν τ�8 φυσικ�8 γ(γνεσθαι, Nν(G�νται c �ντικειµενικ� Φ5ση κα2 K 4π�κει-
µενικ*ς 9Aνθρωπ�ς κα2 παρCγεται K Λ.γ�ς:  Φ � A = Λ. �O Λ.γ�ς ε]ναι c πρω-
τ�π�ρ(α κα2 c 6µπρ�σθ�φυλακ� τMς 6"ελ("εως τ�8 Σ5µπαντ�ς.

∆Aν 4πCρ'ει λ�ιπ*ν �eτε πρ�-φυσικ*ς (πρ�-συµπαντικ*ς) f 6"ω-φυσικ*ς
(6"ω-συµπαντικ*ς) Λ.γ�ς - «κτ(στης κα2 π�ιητ�ς» τ�8 K.σµ�υ, �eτε µετα-φυ-
σικ*ς Λ.γ�ς, Wπως φαντCG�νται �h θε�κρCτες τ�8 LAνατ�λισµ�8 κα2 ταλαιπω-
ρ�8ν 6π2 'ιλιετ(ες µA τ2ς φαντασι;σεις τ�υς α:τAς τ�ν �νθρωπ.τητα. T* Σ5-
µπαν α:τ�δηµι�υργεPται κα2 α:τ�ε"ελ(σσεται σ5µφωνα µA τ�ν �ρ'α(α �Eλλη-
νικ� Σκ#ψη �λλD κα2 σ5µφωνα µA τD π�ρ(σµατα τMς σ5γ'ρ�νης φυσικMς 6πι-
στ=µης κα2 κ�σµ�λ�γ(ας.

T* 6κρηκτικ* συµ?Dν τMς γεν#σεως τ�8 Λ.γ�υ ε]ναι µ�ναδικ., Wπως µ�ναδικ�
ε]ναι c MεγCλη 9Eκρη"η («Big Bang»). �H φ5ση δAν πειραµατ(Gεται, δAν α:τ�-
επαναλαµ?Cνεται κα2 δAν 'Cνεται µ#σα στ�ν �πειρ�µ�ρφ(α της, �λλD «σηµα+-
νει» κατD τ* ?αρυσ=µαντ� ρMµα τ�8 �Hρακλε(τ�υ. �Eπ�µ#νως κα2 c 6µφCνιση
τ�8 Λ.γ�υ ^γινε 'ρ�νικD 6φ’ [πα" κα2 6π2 Nν*ς 'ωρικ�8 σηµε(�υ, στ�ν �EλλC-
δα (Wπ�υ c 6"#λι"η τ�8 φυσικ�8 περι?Cλλ�ντ�ς κα2 τ�8 �νθρωπ(ν�υ jντ�ς kταν
c πρωτ�π�ρ(α στ* γ(γνεσθαι) κα2 σA συγκεκριµ#νη στιγµ� τ�8 �πωτCτ�υ πα-
ρελθ.ντ�ς – κα2 j'ι σA διCφ�ρα σηµεPα τMς �Yδρ�γε(�υ κα2 σA διCφ�ρες 6π�'#ς,
Wπως φαντCG�νται �h µεταφυσικ�2 - δ�γµατικ�2 τMς Γλ;σσας. �H µ�ναδικ.τη-
τα τMς �EλληνικMς lς µ� συµ?ατικMς γλ;σσας (lς µ?νης γλ;σσας δηλαδ=, στ�ν
Kπ�(α τ* σηµαPν�ν - λ#"η ^'ει αOτι;δη σ'#ση µA τ* σηµαιν.µεν� - ^νν�ια) �π�-
τελεP κα2 τ�ν µαθηµατικ� �π.δει"η τMς Oδι.τητCς της lς µητ#ρας τ�8 �νθρω-
π(ν�υ Λ.γ�υ· �λλD κα2 τMς φυσικ.τητας τ�8 συµπαντικ�8 Λ.γ�υ, στ*ν Kπ�P�
δAν κρ5?εται καν#να πρ�φυσικ* f µεταφυσικ* µυστ=ρι�, Wπως ν�µ(Gει c �λ�-
γ(α τMς θε�κρατ(ας, �λλD ε]ναι πρ.δηλη σ’ Wλ� τ* µεγαλεP� της lς κ�ρυφα(α
φCση c α:τ�ε"ελισσ.µενη π�ρε(α τMς Φ5σεως.

∆.I.Λ.



EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

LH QντιγραφM Qπ( τ(ν Xριστιανισµ(
θε#λ#γικPν καI λατρευτικPν στ#ιNε+ων

LAγαπητA «∆αυλ#»,
KατD τ* ?ι?λ(� «Boundesh» (c Γ#νεση τ&ν Περσ&ν) ^'�υµε: τ*ν θε*

Ormusd ν�ητ* Θε* - nHλι�, δηµι�υργ* τ�8 σ5µπαντ�ς, Wπ�υ µC'εται τ*ν
θε* τ�8 σκ.τ�υς Ahriman. �O Ormusd 6κπρ.σωπ�ς τMς �ν�("εως κα2 τ�8
θ#ρ�υς, K Ahriman θε*ς τ�8 φθιν�π;ρ�υ κα2 τ�8 'ειµ&να. �O τελευταP�ς
φτειC'νει Zνα φ(δι, π�\ θD σπε(ρoη τ* κακ* στ� γM (τ* «φ(δι τMς Eeας»).
E]'αν 6π(σης «παρCδεισ�» κα2 «κ.λαση», «�γγ#λ�υς τ�8 σκ.τ�υς» κα2
«�γγ#λ�υς τ�8 φωτ.ς».

�O θε*ς Ormusd Wµως θD στε(λoη στ�ν γM τ*ν υh. τ�υ, «Yh*ν τ�8 Φωτ.ς»,
µA τ* jν�µα M(θρας, π�\ θD γεννηθoM κατD τ* τ#λ�ς τ�8 'ειµ&να κα2 συ-
γκεκριµ#να κατD τ* 'ειµεριν* cλι�στCσι�, στ2ς 25 ∆εκεµ?ρ(�υ, µ#σα σ’ Zνα
σπ=λαι� �π* παρθ#να µητ#ρα, καθpς Zνα Xστρ� θD φωτ(Goη τ�ν φCτνη τMς

▲

�A-ι.τιµε κ. Λ0µπρ$υ,
∆υστυ56ς µ75ρι σ8µερ$ν δ:ν ;5$µεν α<θε-

ντικ? ;ργα @ ;στω Bπ$σπ0σµατα τ6ν φιλ$σ.-
φων τCς ΣτωικCς σ5$λCς. T? περισσ.τερα
Bπ$σπ0σµατα εDναι BπE Bντ,γραφα τ$F τρ,-
τ$υ, τετ0ρτ$υ καG π7µπτ$υ αH6ν$ς µ.X. �AπE
Z8νωνα τEν Kιτι7α, τEν Kδρυτ'ν τCς ΣτωικCς
φιλ$σ$φ,ας, τEν µαθητ8ν τ$υ Kλε0νθη καG τEν
XρLσιππ$ν, «qς» κατ? ∆ι$γ7νη τEν Λα7ρτι$ν
«Nπτακ.σια ?ι?λ(α φιλ�σ�φικ�8 περιε'�µ#-
ν�υ ^γραψεν», διαθ7τ$υµε µ.ν$ν Bπ$σπ0-
σµατα, Bντιγραφ?ς καG παραπ$µπ?ς BπE µε-
ταγενεστ7ρ$υς Mπως N Σεν7κας καG O MQρκ$ς
A<ρ8λι$ς. TEν �OκτRSρι$ν τ$F ’99 N παπυρ$-
λ.γ$ς �Aριστε,δης Malnati τ$F πανεπιστηµ,$υ
τ$F ΣτρασS$Lργ$υ Bνεκ0λυψεν εHς τ'ν Vασιν
Fayum, OκτW 5ιλι.µετρα ν$τι$δυτικ? τ$F
KαXρ$υ, Yνα π0πυρ$ν µεγ0λης σπ$υδαι.τη-
τ$ς τCς Zπ$5Cς Πτ$λεµα,$υ τ$F ∆´ @ E´ (περG
τE 200 π.X.)· N π0πυρ$ς α<τEς Bπ$τελε_ τE
Bρ5αι.τερ$ν α<θεντικEν δε_γµα τ6ν Στωικ6ν

φιλ$σ.φων. �H Mλη περι$5' θεωρε_ται ̀ ς Hδι-
αιτ7ρα, Bφ$F Bν8κει εHς τ'ν aδια περιφ7ρεια
µ: bλλας cλληνικ?ς π.λεις µεγ0λης Bρ5αι$-
λ$γικCς B-,ας τCς µεταλε-ανδρινCς περι.δ$υ,
Mπως Kρ$κ$δειλ$Lπ$λις, Karanis, Hawara, ∆,-
µη, ∆ι$νυσι0ς, Tebtynis κ.b. AK παραπ0νω π.-
λεις θεωρ$Fνται dς «S$υν? παπLρων» BπE
τ$�ς Bρ5αι$λ.γ$υς, Bφ$F µ.ν$ν εHς τ'ν π.λιν
Tebtynis τ? τελευτα_α δRδεκα Yτη εfρ7θησαν
fπ:ρ τ$�ς 1500 π0πυρ$ι.

TE κε,µεν$ν τ$F παπLρ$υ ;5ει `ς θ7µα τ'ν
gθικ'ν µ: τ'ν Bρ5αι$ελληνικ'ν σηµασ,αν: «c
�ρετ� δAν 6"αρτrται �π* τDς �σηµCντ�υς
sθικDς �λλαγDς τ�8 ?(�υ τ�8 �νθρ;π�υ». EHς
τE περιθRρι$ν τ$F παπLρ$υ Bναγρ0φεται µ0-
λιστα `ς παρ0δειγµα τE Vν$µα τ$F Σωκρ0-
τ$υς. AK Zργασ,αι τ6ν Bρ5αι$λ.γων συνε5,-
h$νται µ: τ'ν S$8θειαν τ6ν Bστυν$µικ6ν,
Bφ$F fπ0ρ5ει N φ.S$ς τCς S,ας τ6ν Hσλαµι-
στ6ν, $K Nπ$_$ι δ:ν δ75$νται τ$�ς Bλλ$δα-
π$Lς. Π$λ� σωστ? καG εHρωνικ? Zπισηµα,νει

5AνακαλRφθηκε π0πυρ#ς µF κε+µενα τWς ΣτωικWς φιλ#σ#φ+ας



γ#ννησ=ς τ�υ. TρεPς µCγ�ι θD τ�8 πrνε δ&ρα. TελικD K Θε*ς θανατ;νεται
�π’ τ*ν θε* τ�8 σκ.τ�υς, Wµως �ναστα(νεται τ�ν tδια �κρι?&ς 6π�'� µA τ*
'ριστιανικ* ΠCσ'α. KατD τ�ν �νCσταση τ�8 M(θρα �h πιστ�2 �νC?�υν
λευκAς λαµπCδες, γιD νD εOκ�ν(σ�υν τ*ν θρ(αµ?� τ�8 φωτ.ς. Oh hερεPς τ�8
Θε�8 φ�ρ�8ν Xσπρα ρ�8'α κα2 �h πιστ�2 µεταφ#ρ�υν τ* ν#� φ&ς τ�8 Θε-
�8 - nHλι�υ στD σπ(τια τ�υς. �O 4π#ρτατ�ς hερε\ς λ#γεται «π�ντ(φη"» κα2
�h να�2 τ&ν Mιθραϊστ&ν kταν �κρι?&ς tδι�ι µA τ2ς σηµερινAς ?υGαντιν�ρ-
θ.δ�"ες 6κκλησ(ες. �H Mιθραϊκ� λατρε(α ε]'ε 6π(σης τD µυστ=ριC της. T*
?Cπτισµα, τ2ς ε:'αριστ(ες, τ�ν κ�ινων(α, τ* ν.µ� τMς 6γκρCτειας, τ�ν �π�-
δ�'� τMς �ναστCσεως. nOλα α:τD τ�υλC'ιστ�ν 2.500 'ρ.νια π.X. Συµπτ;-
σεις; LAντιγραφ=, κα2 µCλιστα κακ=;

Παρ.µ�ια λατρε(α τ�8 Θε�8 - nHλι�υ γιν.ταν κα2 στ�ν �EλλCδα π�λ\
παλαι.τερα. Στ�ν ';ρα τ�8 φωτ*ς λ�ιπ*ν K N�ητ*ς nHλι�ς ταυτ(στηκε µA
π�λλ�\ς θε�5ς: ∆(ας, ∆ι.νυσ�ς, LAπ.λλων, cµ(θε�ς �HρακλMς, µ5στης
LOρφ#ας κ.X. Πρ.σωπα γιD Xλλ�υς hστ�ρικD κα2 Xλλ�υς φανταστικC. wAς▲

∆ΑΥΛkΣ/219, M0ρτι$ς 200013874

KLριε διευθυντ0,
Παρακ$λ$υθRντας τE κεντρικE δελτ,$

εHδ8σεων γνωστ$F τηλε$πτικ$F σταθµ$F,
«αHφνιδι0στηκα» (γι? µ,α Bκ.µη φ$ρ0...) BπE
τEν Bρ5ιεπ,σκ$π$ κ. Xριστ.δ$υλ$, N Nπ$_$ς
Zπισκεπτ.µεν$ς τE Zπιστηµ$νικE κ7ντρ$ «∆η-
µ.κριτ$ς», καG σ: µεγ0λη ε<φ$ρ,α εfρισκ.-
µεν$ς, Zκαυ5Qτ$ Mτι «c LAνατ�λικ� LEκκλη-
σ(α �ν#καθεν 6στ=ριGε τ�ν 6πιστ=µη».

�O «αHφνιδιασµ.ς» µ$υ ε<τυ56ς mταν σL-
ντ$µ$ς. nOσ$ι παρακ$λ$υθ$Fν µ7σoω τ$F
«∆αυλ$F» τ'ν σ5ετικ' µ: τE θ7µα Kστ$ρικ'
Zπιστηµ$νικ' ;ρευνα γνωρ,h$υν bριστα τE
π.σ$ p �Eκκλησ,α σ: qρµ$νικRτατη συνερ-
γασ,α µ: τE SυhαντινE @ Bργ.τερα τE Oθω-
µανικE κρ0τ$ς κατεδ,ω-αν µ75ρις Z-αφαν,-
σεως κ0θε τι τE �Eλληνικ., καG Hδ,ως τ'ν cλλη-
νικ' Zπιστ8µη, φιλ$σ$φ,α καG σκ7ψη. �E?ν
κρατ$Fσαν Bπ7ναντ, τ$υς µ,α ;σω Bνεκτικ' -

$<δ7τερη στ0ση, τ.τε α<τ:ς θ? συν75ιhαν ν?
καρπ$φ$ρ$Fν Bπ$τρ7π$ντας τE δηµι$Lργη-
µα τ$F Xριστιανισµ$F, τEν Mεσα,ωνα καG
Zκτ$-εL$ντας τ'ν Zπιστ8µη καG τEν π$λιτισµE
σ: bλλα Zπ,πεδα, Bδιαν.τητα σ8µερα. nOµως
p Zπιστ8µη Zκπ7µπει φ6ς, κα,, `ς γνωστ.ν,
τE φ6ς τCς ;ρευνας καταργε_ τ? δ.γµατα.
rEπρεπε λ$ιπEν Yνας BπE τ$�ς δL$ ν? λε,ψsη. 

tAς µ0θsη N συµπαθ'ς Bρ5ιεπ,σκ$π$ς, πWς
σ: τ$Fτ$ τEν τ.π$ ZκτEς BπE τ'ν πλει$ψηφ,α
(;) τ6ν θε$φ$S$Lµενων (;) πιστ6ν, π$� κατα-
π,ν$υν M,τι Bκ$Lσ$υν BπE τ'ν κ0θε «α<θε-
ντ,α», hsC καG µ,α µει$ψηφ,α «qµαρτωλ6ν»
«�ρ'αι�µανιτ&ν», Mπως dν.µαhε τ$�ς µ'
fπ$τασσ.µεν$υς στEν BσιατικE θρησκευτικE
φανατισµE καG σκ$ταδισµE nEλληνες N M7-
γας Bασ,λει$ς, π$� ;5$υν τ'ν συν8θεια τCς
«Bπωλε,ας»· δηλ. ν? κρ,ν$υν, ν? συγκρ,ν$υν,
ν? BµφισSητ$Fν, ν? Zρευν$Fν τ? π0ντα Bνε-

5AρNιεπισκ#πικC θ7σφατα περI σN7σεως 5Eπιστ6µης-5Eκκλησ+ας

N γρ0φων τE παραπ0νω bρθρ$ Dietmar
Polaczek («Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
26.10.99), Mτι ZκτEς τCς Bδιαφ$ρ,ας, p Nπ$,α

διακατ75ει τ$�ς Hσλαµιστ0ς, fπ0ρ5ει καG πλ8-

ρης bγν$ια, Zφ’ Mσ$ν N Xριστιανισµ.ς Mσ$ν

καG τE �Iσλ?µ – Zµµ7σως – Zπηρε0σθησαν π0-

ρα π$λ� BπE τ'ν cλληνικ' κληρ$ν$µι0, τ'ν
Στωικ'ν φιλ$σ$φ,αν καG τQς Hδ7ας τ6ν Στω-
ικ6ν.

M: φιλικ$�ς 5αιρετισµ$�ς
Nικ?λα#ς Σταµ. 5AσπιUτης

M$υσικ$συνθ7της
B.λφµπ$υργκ, Γερµαν,α



πCρ�υµε τ�ν περ(πτωση τ�8 ∆ι�ν5σ�υ - BCκ'�υ - nHλι�υ. Γενν=θηκε σ’
Zνα σπ=λαι� πCλι τ�ν 25η ∆εκεµ?ρ(�υ. nEκανε θα5µατα κατD τ�ν περ(�-
δ� τ�8 ?(�υ τ�υ, θερCπευε �σθενεPς, �ν#σταινε νεκρ�\ς κα2 πρ�#λεγε τ*
µ#λλ�ν. KατD τ�ν  ?ρεφικ= τ�υ cλικ(α �πειλ=θηκε νD δ�λ�φ�νηθoM. Στ2ς 6
LIαν�υαρ(�υ NωρταG.ταν τ* θα8µα τ&ν τρι&ν 4δρι&ν, Wπ�υ τ* νερ* γιν.-
ταν κρασ(. Στ* να. τ�υ στ�ν 9Aνδρ�, στ�ν hερ= τ�υ σπηλιC, µ(α πηγ= �νC-
?λυGε κρασ( �ντ2 γιD νερ* τ�ν Kµ;νυµη cµ#ρα. Kαλ�8σαν τ*ν θε*
«ΣωτMρα», «Yh* τ�8 Θε�8» κα2 «N.ησ=» τ�υ. Mητ#ρα τ�υ kταν c �:ρCνια
Παρθ#ν�ς. Oh πιστ�( τ�υ περ(µεναν τ�ν δευτ#ρα παρ�υσ(α τ�8 Θε�8. T�ν
σ�ρ. τ�υ τ�ν µετ#φεραν µ#σα σ’ Zναν λ�υλ�υδιασµ#ν� τCφ� λ(γ� πρ2ν τ�ν
�νCστασ= τ�υ.

�H λατρε(α τ�υ N�ητ�8 nHλι�υ ^γινε παγκ.σµια µA τD tδια σ'εδ.ν τελε-
τ�υργικC. 9Eτσι ̂ '�υµε: 9Aδωνις τ&ν Φ�ιν(κων, 9Aττης τ&ν Φρυγ&ν, 9Oσι-
ρις - QΩρ�ς - Σ#ραπις τ&ν AOγυπτ(ων, Σ*λ τ&ν Pωµα(ων, BMλ�ς - BAλ τ&ν
Bα?υλων(ων κ.X. �O κατCλ�γ�ς ε]ναι µακρ5ς. 36 γνωστAς 6κδ�'#ς. A:τD▲
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∆ηµ#κρατ+ες - «µπαναν+ες» στMν καρδιC τWς EVρUπης

KαλRτερα νC παραµε+ν#υν στ( Bρεταννικ( M#υσε"#;

-αιρ7τως, µ: µ$ναδικE γνRµ$να τ'ν Bρ5' τCς
λ$γικCς Bπ.δει-ης, 5ωρGς καµµι? πρ$κατ0-
ληψη καG φ.S$, πρEς 50ριν π0ντα τCς B-λ8-
θειας. A<τ$�ς N µακαρι.τατ$ς, 5ρησιµ$π$ι-
Rντας «πυρ$τε5ν8µατα» Mπως τE παραπ0νω,

δ:ν θ? κατ$ρθRσsη π$τ: ν? τ$�ς πρ$σεγγ,σsη.

M: τιµ'
Nικ?λα#ς E. Kαπεταν7λλης

Mυτιλ8νη

KLριε διευθυντ0,
[...]�O κ.µπ$ς ;φθασε στE 5τ7νι. �H κρυφ'

τυρανν,α µεταS0λλει τRρα σ: «µπαναν,ες»
HΠA καG E.E. �O λαEς τCς A<στρ,ας Z-7λε-ε
µ: δηµ$κρατικ:ς διαδικασ,ες τE κ.µµα τCς
�Eλευθερ,ας, καG θ7λ$υν ν? τE θ7σ$υν ZκτEς
ν.µ$υ, δι.τι εDναι Bντ,θετ$ µ: τ'ν µ$ν.δρ$µη
π$λιτικ8 τ$υς. TG bλλ$ ν? σηµα,νsη p Bπ$π$-
µπ8 τ$υ BπE τ? Vργανα τCς E.E. ∆ηλαδ'
«∆ηµ$κρατ,α Bλ? N.τι$ς �Aµερικ8» στ'ν
καρδι? τCς E<ρRπης. TE aδι$ δ:ν κ0ν$υν καG

$K T$Fρκ$ι στρατ$κρ0τες, Mταν καταργ$Fν τ?
κ.µµατα (E<ηµερ,ας, K$υρδικE κ.b.); A|ρι$
θ? δ7σ$υν καG τEν B$λτα_ρ$, π$� εDπε: «θD
�γων(Gωµαι µ#'ρι θανCτ�υ, γιD νD 6κφρCGoης
6λε5θερα τ�ν �ντ(θετη γν;µη σ�υ». TRρα p
καµπ0να 5τυπ0ει γι? σ7να, �Aµερικαν: καG
E<ρωπα_ε. �H Παγκ.σµια Συνωµ$σ,α π7τα-
-ε τ'ν µ0σκα.

Mετ? τιµCς
K. X. Kωνσταντιν+δης

�Yπ$στρ0τηγ$ς Z.B., �Aθ8να

�A-ι.τιµε κ. Λ0µπρ$υ,
�Eπειδ' τE τελευτα_$ 5ρ$νικE δι0στηµα

Bνακινε_ται -αν? τE θ7µα τCς Zπιστρ$φCς τ6ν
γλυπτ6ν τ$F Παρθεν6ν$ς BπE τE BρεταννικE
M$υσε_$, θ? }θελα ν? παρ$υσι0σω µ,α δια-

φ$ρετικ' bπ$ψη. �H bπ$ψ8 µ$υ α<τ' σ5η-
µατ,στηκε κατ? τ'ν Zπ,σκεψ8 µ$υ στE Bρε-
ταννικE M$υσε_$.

ΠιστεLω, Mτι p κληρ$ν$µι? τCς �Aρ5α,ας
�Eλλ0δ$ς εDναι καG παγκ.σµια κληρ$ν$µι?



πρ*ς τιµ�ν τ�8 Gω�δ.τη κα2 Gω�π�ι�8 �Hλ(�υ. LEπ(σης Wλη c �µερικανικ�
zπειρ�ς λCτρευε τ*ν nHλι� Wπως κα2 c K(να κα2 c LIαπων(α, c ';ρα τ�8
�νατ#λλ�ντ�ς �Hλ(�υ.

ΘD πρ�'ωρ=σω στ2ς �ντιγραφAς f διαστρε?λ;σεις "#νων στ�ι'ε(ων �π*
τ*ν Xριστιανισµ.. Oh hερεPς τ�8 ∆ελφικ�8 Mαντε(�υ {ν�µCG�νταν «Wσι�ι»
κα2 «πρ�φMτες», �h «Xγγελ�ι» ε]ναι Kρ�λ�γ(α τ&ν Nε�πλατωνικ&ν, �h «δα(-
µ�νες» Kρ�λ�γ(α τ&ν Πυθαγ�ρε(ων µA Xλλη ^νν�ια, K «�Eωσφ.ρ�ς», K φ#-
ρων τ* φ&ς θε.ς, ^γινε «διC?�λ�ς»  = ?Cλλει τ*ν ∆(α. LEDν πρ�σθ#σ�υµε
τ2ς δ�"ασ(ες τ&ν Πυθαγ.ρα κα2 ΠλCτων�ς περ2 µιrς �ρ'Mς κα2 j'ι Nν*ς κα2
µ.ν� θε�8, τ�ν τριαδικ.τητα τMς LAρ'Mς τ&ν Nε�πλατωνικ&ν, θD δ�8µε Wτι
c 'ριστιανικ� θρησκε(α δAν ^'ει �eτε στ�ν θε�λ�γ(α της µD �eτε κα2 στ�ν
Kρ�λ�γ(α της πρωτ�τυπ(α.

TD παραπCνω �ναφ#ρ�νται κυρ(ως στ* ?ι?λ(� τMς KαινMς ∆ιαθ=κης.
E]ναι ?#?αια δευτερ�γεν�ς K µ8θ�ς τ�8 N&ε κα2 τMς κι?ωτ�8 τ�υ, καθ.τι
πρ.κειται γιD κακ� �ντιγραφ� τ�8 µ5θ�υ τ�8 ∆ευκαλ(ων�ς κα2 τMς Π5ρ-

καG V5ι µ.ν$ν τCς σηµερινCς �Eλλ0δ$ς. ΣτE
BρεταννικE M$υσε_$ ZκτEς BπE τ? Zκθ7µατα
τ6ν cλληνικ6ν γλυπτ6ν τ$F Παρθεν6ν$ς
fπ0ρ5$υν καG bλλα Zκθ7µατα bλλων π$λιτι-
σµ6ν Mπως: �Aσσυρ,ων, BαSυλων,ων, AHγυ-
πτ,ων κ.λπ. �Aν? πQσα στιγµ' καG ~ρα p πλει-
$ν.τητα (80%) τ6ν Zπισκεπτ6ν Sρ,σκεται
στ'ν �Eλληνικ' Aaθ$υσα. TGς fπ.λ$ιπες
αaθ$υσες N Zπισκ7πτης τGς πρ$σπερνQ ZπG τρ$-
50δην, θ? ;λεγα. A<τE Z-ηγε_ται BπE τE γε-
γ$νEς Mτι τ? Zκθ7µατα τ6ν bλλων π$λιτισµ6ν
δηµι$υργ$Fν στEν Zπισκ7πτη αHσθ8µατα φ.-
S$υ, Bπελπισ,ας, καταπι7σεως. �O Zπισκ7πτης
Sρ,σκεται σ: µ,α Z-ωφυσικ' κατ0σταση. M.-
ν$ στ'ν �Eλληνικ' Aaθ$υσα N Zπισκ7πτης
πρ$σγειRνεται σ: φυσικE καG BνθρRπιν$ πε-
ριS0λλ$ν. �Eκε_ µπ$ρε_ καG κ0π$ι$ς BµLητ$ς
ν? αHσθανθsC τ'ν Bνωτερ.τητα τ$F �Aρ5α,$υ
�Eλληνικ$F Π$λιτισµ$F. ΣτE BρεταννικE

M$υσε_$ µπ$ρε_ ν? γ,νsη µ: qπλE τρ.π$ p σL-
γκριση τ6ν Bρ5α,ων π$λιτισµ6ν. �AπE α<τ'ν
τ'ν σLγκριση Sγα,νει νικητ'ς καG τρ$παι-
$F5$ς N �Aρ5α_$ς �Eλληνικ.ς.

�Eπειδ' cκατ$µµLρια bνθρωπ$ι BπE Mλ$ν
τEν κ.σµ$ Zπισκ7πτ$νται τ'ν Bγγλικ' πρω-
τεL$υσα καG τE µ$υσε_$ κ0θε ;τ$ς, φαντ0hε-
σθε τ, πλCγµα θ? fπ$στ$Fν $K σηµεριν:ς καG
µελλ$ντικ:ς γενε:ς τ6ν BνθρRπων, �ν στερη-
θ$Fν τ'ν Zπαφ8 τ$υς µ: τEν �Aρ5α_$ �Eλλη-
νικE Π$λιτισµ.. TE γεγ$νEς α<τE Z-ηγε_ καG
τ'ν bρνηση τ6ν Sρεταννικ6ν κυSερν8σεων
ν? Zπιτρ7ψ$υν τ'ν µεταφ$ρ? τ6ν cλληνικ6ν
Bριστ$υργηµ0των στ'ν �Eλλ0δα. XωρGς τ?
Bγ0λµατα τ$F Παρθεν6ν$ς τE BρεταννικE
M$υσε_$ κλε,νει.

M: Zκτ,µηση
∆ηµ. Σ#υγλ7ρης

K$h0νη

▲
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LO 5Iησ#Dς, e Θωµfς e ∆+δυµ#ς καI \ Yστ#ρικM Qλ6θεια

KLριε διευθυντ0,
Στ'ν Zπιστ$λ' τ$F BναγνRστη σας κ. I.

�Aνεµ$γι0ννη µ: τ,τλ$ «Oh hστ�ρικAς πληρ�-
φ�ρ(ες Wτι K LIησ�\ς kταν δ(δυµ�ς» fπ0ρ5ει
τE ZρRτηµα, �ν N ΘωµQς mταν N δ,δυµ$ς Bδελ-

φEς τ$F �Iησ$F. �EπG τ$F θ7µατ$ς Zπιτρ7ψτε
µ$υ ν? σηµειRσω τ? c-Cς:

1) �Iστ$ρικ:ς πληρ$φ$ρ,ες, Mτι N �Iησ$Fς
mταν δ,δυµ$ς B$ρ,στως µ: BδελφE @ Bδελφ8,
δ:ν fπ0ρ5$υν.



ρας. ∆ι.τι π&ς ε]ναι δυνατ*ν λα*ς ?�σκ&ν, π�\ δAν ε]'αν δεP τ� θCλασσα,
�h LE?ραP�ι, νD ναυπηγ=σ�υν Zνα τ#τ�ι� µεγCλ� πλ�P� 'ωρ2ς ναυπηγικAς
γν;σεις;

�H λ#"η «φ?J#ς» 4πCρ'ει πCνω �π* πεντακ.σιες φ�ρAς διCσπαρτη µ#σα
στ�ν «B(?λ�». 9Eτσι µαG2 µA τ*ν τερατ.µ�ρφ� σατανr (ε]ναι c µ�ρφ� τ�8
Παν.ς, θε�8 τMς διασκεδCσεως, π�\ κρατεP τ�ν τρ(αινα τ�8 Π�σειδ&να)
,µA τ*ν �ν5παρκτ� δαιµ�νικ. θ(ασ� π�\ τ*ν �κ�λ�υθεP, τ* πρ�πατ�ρικ*
|µCρτηµα, τ�ν κ.λαση µA τ2ς 'ειρ.τερες τιµωρ(ες, τ�ν συντ#λεια µA �να-
στCσεις νεκρ&ν σωµCτων π�\ περιφ#ρ�νται στ�\ς δρ.µ�υς κα2 κCπ�ι�ν θε*
τιµωρ* νD κρ(νoη τ�\ς πCντες κα2 τD πCντα σ5µφωνα µA τ* παρCλ�γ�, κα-
ταλ=γ�υµε στ* συµπ#ρασµα Wτι: c 'ριστιανικ� θρησκε(α ε]ναι µ(α �ντι-
γραφ� 6νν�ι&ν �π* διCφ�ρες παλαι.τερες θρησκεPες f θε�λ�γικAς σ'�λ#ς.

MετD τιµMς
Bασ+λει#ς Mαυρ#µµ0της

LAθ=να
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KLριε διευθυντ0,
�H συνδυασµ7νη Bν0γνωσις τCς Zπιστ$λCς

τ$F συναναγνRστ$υ κ. Γ. Kωνσταντακ.π$υ-
λ$υ περG τCς «συντηρ8σεως» τ$F να$F τ$F
�Eπικ$υρε,$υ �Aπ.λλων$ς καG τ$F bρθρ$υ /
συνεντεL-εως µ: τEν κ. N. T$γαν,δη περG
Παρθεν6ν$ς στE τεF5$ς �Iαν$υαρ,$υ µ$F δη-
µι$Lργησε θλιSερ$�ς συνειρµ$Lς.

T? δ: Bπ$σιωπ$ιητικ? στEν fπ7ρτιτλ$ τ$F
δεLτερ$υ («MA τD 'ρ=µατα τMς �Eνωµ#νης
E:ρ;πης...», παραπ7µπ$υν ε<θ7ως στE στ,-
5$ τ$F �O. �EλLτη «QHρθαν ντυµ#ν�ι φ(λ�ι

�µ#τρητες φ�ρAς �h 6'θρ�( µ�υ». KαG
Bσφαλ6ς δ:ν Zνν$6 Z5θρ$�ς τ$�ς E<ρωπα,-
$υς συµπ$λ,τες συλλ8Sδην· καG Bσφαλ6ς
εDµαι SεSα,α, Mτι π$λλ$G καG BπE τ$�ς πρ$-
σφ7ρ$ντες καG BπE τ$�ς λαµS0ν$ντες καG
δαπαν6ντες πιστεL$υν, Mτι Vντως «σoRh$υν»
Yνα µ7γιστ$ µνηµε_$ - σLµS$λ$ τCς Bνθρω-
π.τητας. (M' δ:ν εaµαστε bλλωστε Mλ$ι
nEλληνες...)

Mετ? τιµCς
Γεωργ+α Tριανταφυλλ+δη

TC gργα συντηρ6σεως να#D 5Eπικ#υρε+#υ καI ΠαρθενPν#ς

2) Γι? τE �ν mταν δ,δυµ$ς µ: τEν ΘωµQ
,Kστ$ρικ:ς µαρτυρ,ες Zπ,σης δ:ν fπ0ρ5$υν.
�Yπ0ρ5ει µ.ν$ στE SιSλ,$ τ$F Hησ$υXτη
Ambelain «�Iησ$Fς» p Bναφ$ρ? Mτι p λ7-η
«Θωµrς» δ:ν εDναι Vν$µα. Στ? E<αγγ7λια
πρ$σφωνε_ται N ΘωµQς: «δ(δυµ# µ�υ». �O
�AµπελαGν Sγ0hει τE συµπ7ρασµα, Mτι N
ΘωµQς mταν δ,δυµ$ς BδελφEς τ$F �Iησ$F καG
Mτι α<τEς Zµφαν,hετ$ µετ? τ'ν Bν0σταση `ς
«Bνεστηµ7ν$ς �Iησ$Fς».

�O Ambelain `ς Hησ$υXτης κ0νει τE Hησ$υϊ-
τικE τ75νασµα τCς «µισCς Bλ8θειας» }τ$ι:
�Aπ$κρLπτει Mτι π7ρι- τ$F �Iησ$F εfρ,σκ$νταν
τρε_ς �I$Fδες, π$� θ? ;πρεπε ν? -ε5ωρ,hωνται
καG V5ι ν? παρ$υσι0hωνται `ς Yνα πρ.σωπ$:

α) �I$Lδας N BδελφEς τ$F �Iησ$F: πρ$σε-
φωνε_τ$ «Bδελφ.θε$ς»· S) �I$Lδας N �Iσκα-
ριRτης: πρ$σεφωνε_τ$ «�IσκαριRτης»· γ) �I$L-
δας N ∆,δυµ$ς: πρ$σεφωνε_τ$ «ΘωµQς».

TE Vν$µα τ$F «ΘωµQ» λ$ιπEν mταν �I$Lδας.
ΘωµQς (:δ,δυµ$ς) πρ$σεφωνε_τ$, δι.τι mταν δ,-
δυµ$ς µ: µι? Bδελφ8, τ'ν Λυδ,α. �H καταγωγ8
τ$υ σ: Bντ,θεση µ: τEν �Iησ$F mταν BπE πλ$L-
σια $Hκ$γ7νεια.

A<τ' εDναι p περG τ6ν Oν$µ0των «ΘωµQς»
καG «∆,δυµ$ς» Kστ$ρικ' Bλ8θεια.

Mετ? τιµCς
hAγγελ#ς Mπελιτσ0κ#ς

X$λαργ.ς, �Aθ8να



KLριε διευθυντ0,
M: Bφ$ρµ' τE bρθρ$ τ$F Bγαπητ$F συνα-

ναγνRστη κ. �Aλε-0νδρ$υ X. M8τσι$υ σ5ε-
τικ6ς µ: τEν α<τ$κρ0τ$ρα �I$υλιανE θ? Zπι-
θυµ$Fσα ν? καταθ7σω τ'ν πρ$σωπικ8 µ$υ
bπ$ψη ZπG τ$F θ7µατ$ς Zν συντ$µ,�α µ7σα BπE
Yνα µ$υ π$,ηµα µ: τ,τλ$ «�I$υλιαν.ς»: «E]παν
�h Xριστιαν�( / πpς ̂ φυγες στ�ν K.λαση / κι’
�h Xθε�ι πpς πrς στ* π�υθενC. / MD 6σ\ τ�\ς
Xφησες νD λ#νε· / QHταν / 'ρυσ� κι’ _ρθCν�ι-
'τη τ�ν ~ρα π�\ περν�8σες / τ&ν �Hλυσ(ων
Πεδ(ων c π5λη. / Kι’ ε]δες / –γν;ση στερν=–

/ πpς κα2 νD ?γoMς / µ’ �ρ'αP� 'ιτ&να, π;γω-
να, κα2 πρr�ς στ�ν Kδ* τ&ν LEθνικ&ν / δAν
φτCνει. / �ΩσDν τ�\ς jφεις / O�?�λ�8σαν τ�ν
�γCπη τ�υς �h �µν�2 / κι’ �π�υλ� '#ρι πρ�σ-
δ�κ�8σε γιD �µ�ι?� / µιD ψευδεπ(γραφη
“|γι�σ5νη” δ�λ�φ.ν�υ...».

XωρGς ν? θ7λω ν? µειRσω τ'ν πρ$σωπικ.-
τητα τ$F cλλην$λ0τρη α<τ$κρ0τ$ρα, π$� p
µν8µη τ$υ Bπ$τελε_ π0ντα µι? BπE τGς KερR-
τερες παρακαταθCκες pµ6ν (τ6ν �Eλλ8νων),
πιστεLω Mτι δ:ν ;πρα-ε τE SασικRτερ$, τE
Nπ$_$ εD5ε 5ρ7$ς ν? πρ0-sη: ν? φερθsC δηλαδ'
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LH iπια π#λιτικM τ#D αVτ#κρ0τ#ρα 5I#υλιαν#D

KLριε διευθυντ0,
�Eδ6 καG π$λλ? ;τη µ: 5αρ? καG Kκαν$π$,-

ηση διαS0hω τEν «∆αυλ.». Π$λλ:ς φ$ρ:ς γι?
τE aδι$ θ7µα διαS0hω δι0φ$ρες Bπ.ψεις
εHδικ6ν καG µ8, π0ντως Kκαν6ν συγγραφ7ων
καG Zρευνητ6ν. Kαµµι? φ$ρ? ν$µ,hω, πWς κ$-
νταρ$µα5$Fν γι? τ'ν θε? Bλ8θεια, κι α<τE πι-
στεLω πWς εDναι OρθE καG cλληνικ.. ΣτE
τεF5$ς 216 γι? τEν «∆ιCλ�γ� γιD τ*ν nHρωνα»
µετα-� τ6ν κ.κ. Xρ8στ$υ ∆. Λ0h$υ καG Σ.
ΠανEς �ς µ$F ZπιτραπsC ν? π6 κι ZγW τ'ν δι-
κ8 µ$υ bπ$ψη.

∆:ν ν$µ,hω πWς ;5ει δ,και$ N κ. Π0ν, Mταν
λ7sη «εtτε zκµασε τ* 200 π.X. εtτε τ* 100 δAν
�λλCGει τ(π�τε». N$µ,hω, πWς καG p λεπτ$µ7-
ρεια dφελε_ τ'ν Bλ8θεια καG τ'ν Bκρ,Sεια.
KαG α<τ'ν τ'ν λεπτ$µ7ρεια aσως δ:ν πρ.σε-
-ε $|τε N κ. Λ0h$ς, N Nπ$_$ς γρ0φει πWς N
Πτ$λεµα_$ς N A´ N Σωτ'ρ Sασ,λευε BπE τE 305
Yως τE 284 π.X. καG Mτι εDναι N Kδρυτ'ς τ$F
«M$υσε,$υ». ∆:ν εDναι BκριS6ς ;τσι. Bλ7πε-
τε p λεπτ$µ7ρεια. �O Πτ$λεµα_$ς δ:ν ZSασ,-
λευσε στ'ν Aaγυπτ$ BπE τE 305 π.X. rO5ι. TE
305 π.X. N Πτ$λεµα_$ς α<τ$Sαπτ,hεται Sασι-
λεLς, Bρ5Cς γεν$µ7νης BπE τEν �Aντ,γ$ν$ τE
306 π.X., καG µετ? Bκ$λ$υθ$Fν $K bλλ$ι Sασι-
λε_ς Σ7λευκ$ς, Λυσ,µα5$ς κ.λπ. �O Πτ$λε-
µα_$ς κατ75ει τ'ν Aaγυπτ$ BπE τE 323 π.X.
µ75ρι τE θ0νατ. τ$υ, Nπ.τε τEν διαδ75εται N
γι.ς τ$υ Πτ$λεµα_$ς N B´ τE 283 π.X. O|τε
εDναι N Kδρυτ'ς @, �ν θ7λετε, N Zµπνευστ'ς τCς
Hδ7ας τ$F KδρLµατ$ς. �H Hδ7α ;ρ5εται τE 297

π.X. καG fλ$π$ιε_ται κυρ,ως BπE τE 294 π.X.
µ75ρι τE 290 π.X. �O φ7ρων τ'ν  Hδ7α εDναι N
∆ηµ8τρι$ς N ΦαληρεLς. A<τEς N φιλ.σ$φ$ς,
π$λυγραφRτατ$ς nEλλην, εDναι π$� Zπηρε0-
hει τ? π0ντα στ'ν α<λ' τ$F Πτ$λεµα,$υ τ$F
A´ καG εDναι N αaτι$ς γι? τ'ν bνθηση τ.σ$ τCς
π.λεως Mσ$ καG τ6ν Zπιστηµ6ν στ'ν �Aλε-
-0νδρεια. ∆υστυ56ς δ:ν σRθηκε καν7να τ$υ
;ργ$. KαG τE τ7λ$ς τ$υ V5ι qρµ.h$ν (5Rρια $K
συκ$φαντ,ες τ6ν �I$υδα,ων καG �I$υδαι$5ρι-
στιαν6ν στ? µετ7πειτα 5ρ.νια καG µ75ρι σ8-
µερα). Γνωστ., π6ς ;φθασε N Bπ,θαν$ς bρ5ων
τ6ν �Aθην6ν στ'ν Aaγυπτ$. ∆ηµ8τρι$ς N Π$-
λι$ρκητ'ς 307 π.X. �Aθ8να. Θ8Sα 297 π.X.
θ0νατ$ς Kασσ0νδρ$υ 297 π.X., Aaγυπτ$ς. N?
τ, γρ0φει Yνας -7ν$ς, N von Albrecht Dihle,
γι? τEν ∆. τEν Φαληρ7α: «�O ∆ηµ=τρι�ς θε-
ωρεPται σDν K hδρυτ�ς κα2 K αtτι�ς γιD τ�ν
Xνθιση τMς ΦυσικMς, τMς Γεωγραφ(ας, τMς Φι-
λ�σ�φ(ας κα2 Xλλων 6πιστηµ&ν, �h Kπ�Pες µ.-
ν� τ*ν 19� αO&να "επερCστηκαν»: Alfred
Knoner, «Griechische Litteratur Geschichte»
(�EλληνικCς �Iστ$ρ,α τCς T75νης), Verlag in
Stüttgart 1967, σελ. 271.

OK λεπτ$µ7ρειες λ$ιπEν δ:ν πρ7πει ν? µQς
διαφεLγ$υν, δι.τι καµµι? φ$ρ? εDναι α<τ:ς
π$� µQς Nδηγ$Fν στ'ν Bλ8θεια, κι α<τ' στ'ν
γνRση, κι α<τ' στ'ν Zλευθερ,α.

E<5αριστ6 γι? τ' φιλ$-εν,α
∆ρ. E. Xαϊτ+δης

Παν.ραµα Θεσσαλ$ν,κης

Xρ#ν#λ#γικFς λεπτ#µ7ρειες γιC τM [ωM τ#D XHρωνα
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`ς π$λιτικEς pγ7της καG V5ι `ς καλλιτ75νης,
Bφ$F ;πρεπε ν? γνωρ,hsη µ: π$ι$Lς εD5ε ν?
κ0µsη: µ: δηλητηριRδεις Vφεις π$� ;φεραν τ'ν
πρ$Sι? τ$F Bρνι$F. Kα, SεSα,ως ν? τσακ,σsη
δι? π$λεµικCς π$λιτικCς τ$�ς Z5θρ$�ς τ$F
�Eλληνισµ$F. �Aντ’ α<τ$F Zπ7λε-ε τ'ν }πια
στ0ση, καG τ? Bπ$τελ7σµατα τCς Zπιλ$γCς τ$υ

α<τCς fπCρ-αν Oλ7θρια καG γι? τEν �Eλληνι-
σµE καG (κατ’ Zπ7κτασιν) γι? Nλ.κληρη τ'ν
Bνθρωπ.τητα.

Mετ? τιµCς
5OδυσσεZς Πατερ0κης

�Hρ0κλει$ Kρ8της

KLριε Zκδ.τα καG διευθυντ0,
rAν καG ;5ω σπ$υδ0σει θε$λ$γ,αν, Mµως

Nµ$λ$γ6 Mτι τυγ50νω «λ0τρης» τCς cλληνικCς
µας γλRσσης.

Λ$ιπEν συµφων6 µ: τ'ν bπ$ψιν, Mτι p
cλληνικ' φυλ' ;5ει παλαι$τ0την Kστ$ρ,αν καG
δια5ρ$νικ'ν θαυµαστ'ν π$ρε,αν. B0σει δ:
τ6ν Mσων γνωρ,hω, πιστεLω Bκραδ0ντως Mτι
p Φ$ιν,κη mτ$ Bπ$ικ,α τ6ν Kρητ6ν καG δι?

τ$Fτ$ τE φ$ινικικEν Bλφ0Sητ$ν Nµ$ι0hει µ:
τ'ν κρητικ'ν A καG B Γραµµικ'ν Γραφ8ν.
rAλλωστε αK Bπ$ικ,αι τ6ν Kρητ6ν πρE τCς
παρακµCς τCς Kρ8της mσαν πλε_σται Mσαι.

Mετ’ Zκτιµ8σεως
5AντUνι#ς K#υλ#Rρης

�IερεLς, Παπ0γ$υ

LH παρ#υσ+α τPν MινωιτPν LEλλ6νων στM Φ#ιν+κη

KLριε διευθυντ0,
Θ? }θελα ν? πληρ$φ$ρ8σω τ$�ς Bνα-

γν6στες τ$F περι$δικ$F σας γι? τ'ν �παρ-η
cνEς σ5ετικ? bγνωστ$υ Kστ$ρικ$F τ.π$υ τCς
νεRτερης Kστ$ρ,ας µας, π$� συνδ7εται µ: τE
πρ.σωπ$ τ$F Θ. K$λ$κ$τρRνη. Συγκεκριµ7-
να πρ.κειται γι? τE «∆7ντρ$ τ$F K$λ$κ$-
τρRνη», π$� Sρ,σκεται στ'ν M$ν' �Eπ0νω
Xρ7πας, στ'ν Tρ,π$λη.

Kατ? τ'ν πρ$φ$ρικ' παρ0δ$ση τCς πε-
ρι$5Cς καG σLµφωνα µ: τ? Mσα Bφηγε_ται p
pγ$υµ7νη τCς M$νCς κ0τω BπE τE δ7ντρ$
α<τE συν8θιhε ν? κ0θεται, Mπ$τε }θελε ν?
σκεφτsC @ ν? -εκ$υραστsC, N K$λ$κ$τρRνης
κατ? τ'ν παραµ$ν8 τ$υ στE 56ρ$ τCς µ$νCς.
TE δ7νδρ$ Sρ,σκεται γLρω στ? 20 µ7τρα πρGν
BπE τ'ν εaσ$δ$ στ' µ$ν8, λ,γ$ πιE π0νω BπE
τE Z-ωκκλ8σι τCς �Aγ,ας ΠαρασκευCς καG δ,-
πλα στ'ν πηγ8, Bπ’ τ'ν Nπ$,α ;παιρναν νερE
τ? στρατεLµατα τE 1821. TE Zντ$π,hει κανεGς
ε|κ$λα, γιατG εDναι τE µ$ναδικE -ερE δ7νδρ$
µ7σα σ: Yνα καταπρ0σιν$ δ0σ$ς. ΣτEν κ$ρµ.
τ$υ $K µ$να5:ς ;5$υν καρφRσει Yναν -Lλιν$
µπλ: σταυρ..

Mετ? τιµCς
5Eµµ. Παπαµατθαι0κης

∆ικηγ.ρ$ς, Σητε,α Kρ8της

T( «∆7ντρ# τ#D K#λ#κ#τρUνη» στMν 5Eπ0νω Xρ7πα



ΠCνω π�\ ^λεγα K Xνθρωπ�ς ν’ |γιCσω, νXσ�υ K κ. Γε;ργι�ς �Iερ�διCκ�ν�ς µA τ* ?ι?λ(� τ�υ «�H
µεθ�δευµ#νη δ�λ�φ�ν(α τ�8 Π�λιτισµ�8» ^ρ'εται νD µA κCνoη µπαρ�5τι δηµητσαν(τικ�, Zνεκα 6κεP
6δ& παρατιθεµ#νων �π�σπασµCτων �π* τ* Tαλµ�5δ. LAπ�σπασµCτων, π�\, 6Dν ε]ναι α:θεντικC,
'αρακτηρ(G�νται �π* �4µανιστικ* πνε8µα κα2 πανανθρ;πινη θε;ρηση, lς ε:κ.λως συνCγεται
�π* τD κCτωθι: «LEσεPς �h �E?ραP�ι ε]στε �h 6κλεκτ�(, 6νY& τ’ Xλλα ^θνη τ�8 κ.σµ�υ δAν ε]ναι σωστ*
νD �π�καλ�8νται Xνθρωπ�ι �λλD |πλr γ=ιν�ι». Etδατε ε:αισθησ(α! Mrς 6πιτρ#πει τ�:λC'ιστ�ν τ�ν
γ=ιν= µας 4π.σταση. LAλλC, γιD νD µ� πα(ρν�υµε κα2 π�λλD θCρρητα, 4πCρ'ει κα2 c N"Mς Xκρως
δηµ�κρατικ� συν#'εια: «�h γ=ιν�ι 4πCρ'�υν µ.ν�, γιD νD 4πηρετ�8ν τ�\ς �E?ρα(�υς», µA τ�ν ε:γενM
πρ�σθ=κη: Wτι «nOλ�ι �h λα�2 θD 4πηρετ�8ν τ�\ς �E?ρα(�υς κα2 Wλα τD ̂ θνη θD ε]ναι 4π�τελM τ�υς».
Για'?# µ�υ! T( φιλCνθρωπ�ς 6"αγγελ(α γιD τ*ν κ�σµCκη, π�\ 6π2 τ#λ�υς τ�8 παρα'ωρ�8ν τ�ν τιµ�
νD ε]ναι K ^σ'ατ�ς 4πηρ#της τ�8 περι�5σι�υ λα�8. Γιατ2 ?#?αια Xλλα 6"α(ρετα πρ�?λ#π�νται γι’
α:τ�\ς π�\ "ε'ωρ(G�υν: «Σκ�τ&στε τ�\ς 6κλεκτ.τερ�υς µετα"\ τ&ν �λλ�φ5λων κρατ&ν - στ.'ων».
9E! T;ρα περι�5σι�ς λα*ς ε]ν’ α:τ.ς, Xν δAν �π�λαµ?Cνoη κα2 κCτι παραπCνω �π* µrς τ�\ς κ�ι-
ν�\ς θνητ�5ς, π&ς θD "ε'ωρ(Goη; 9Aντε! 9Iσα κι Wµ�ια εtµαστε Wλ�ι; M� τρελλαθ�8µε τελε(ως...

nOµως κα2 �h νε�ρρα?ινικAς ρ=σεις, π�\ συµπληρ;ν�υν τ* Tαλµ�5δ, διακρ(ν�νται γιD τ�ν δι-
και�σ5νη, τ�ν �ρετ� κα2 τ�ν �γCπη π�\ διδCσκ�υν. Π�ι.ς µπ�ρεP νD µ�ν θαυµCσoη τ�ν ρ=ση: «MιD
κ.ρη γ=ινων κα2 τρι&ν µ.λις 6τ&ν ε]ναι δυνατ*ν νD διακ�ρε5εται». Θαυµαστ�ς τ�8 κ. K�ρκ�λM K
ρα??Pν�ς. Kι �λ=θεια, ?λ#πετε π�υθενD τ(π�τε τ* µεµπτ*ν εOς τ�ν ρMσιν «�O �E?ραP�ς δικαι�8ται
νD κCνoη σA µιD µ� �E?ρα(α W,τι τ�8 �ρ#σει. ∆ικαι�8ται νD τ�ν 'ρησιµ�π�ι=σoη, σDν νD kταν Zνα
κ�µµCτι κρ#ας». Για'?# µ�υ! T( κ�µψ.της κα2 τ( λεπτ.της 6κφρCσεως... LEνY& τ�ν �π.λυτη αtσθη-
σιν τMς δικαι�σ5νης τ�ν δ(δει c παρακCτω ρMσις, π�\ πρ#πει νD τ(θεται lς πρ�µετωπ(δα Wλων τ&ν
ν�µικ&ν σ'�λ&ν τ�8 κ.σµ�υ: «9Aν Zνας γ=ιν�ς φ�νε5σoη Zναν Xλλ�ν γ=ιν�ν f Zναν �E?ραP�ν, α:τ*ς
ε]ναι ^ν�'�ς. nOµως, Xν Zνας �E?ραP�ς φ�νε5σoη Zνα γ=ιν�ν, α:τ*ς δAν ε]ναι ^ν�'�ς». Για'?# µ�υ!
∆Aν �ντ#'ω τ.σην δικαι�σ5νη!

LAλλD κι �π* sθικ� �h ρα?ινικAς ρ=σεις (π�\ συµπληρ;ν�υν τ* Tαλµ�5δ...) σκ(G�υν. T( ΣωκρC-
της, τ( LAριστ�τ#λης... Πρ�σ#"τε λ�ιπ*ν τ* κατωτ#ρω ?αθυστ.'αστ� ρητ.: «�O �E?ραP�ς δ5ναται νD
?ιCGoη, νD κλ#?oη, νD ψευδ�ρκoM, �λλD πρ#πει νD φρ�ντ(Goη νD µ� �π�καλ5πτεται, γιD νD µ� πρ�-
σ?Cλoη τ*ν LIσρα=λ». nOµως c �κ.λ�υθ�ς ρMσις ε]ναι c πεµπτ�υσ(α τMς παγκ�σµ(�υ sθικMς, π�\ πρ#-
πει νD �να'θoM σA δ.γµα �π’ Wλες τ2ς φιλ�σ�φικAς σ'�λAς τ�8 πλαν=τη µας: «nOλα τD 4πCρ'�ντα τ&ν
Xλλων 6θν&ν �ν=κ�υν στ* N?ραϊκ* ^θν�ς, τ* Kπ�P� Nπ�µ#νως δικαι�8ται νD τD |ρπC"oη 'ωρ2ς δι-
σταγµ�5ς. nEνας _ρθ.δ�"�ς �E?ραP�ς δAν 4π�'ρε�8ται νD τηρoM τ2ς sθικAς �ρ'Aς lς πρ*ς τ2ς Xλλες
φυλ#ς. A:τ*ς δ5ναται νD 6νεργ=σoη �ντιθ#τως πρ*ς τ2ς �ρ'Aς τMς sθικMς, 6φ’ Wσ�ν α:τ* {φελεP
α:τ*ν κα2 τ�\ς �E?ρα(�υς 6ν γ#νει». Bε?α(ως κα2 µπ�ρεPτε νD θαυµCσετε τ�ν 6"α(σια διαλεκτικ=,
�π’ Wπ�υ πρ�Mλθεν c πCνσ�φη α:τ� ρMσις. Kι Wπ�ι�ς ?ρoM κCτι τ* ρατσιστικ* στ�ν παρακCτω, θD
ε]ναι φασ(στας τ�8 κερατr: «�O �Iε'ω?rς δηµι�5ργησε τ�\ς µ� �E?ρα(�υς σA �νθρ;πιν� σ'Mµα, γιD
νD µ� 6"υπηρετ�8νται �h �E?ραP�ι �π* κτ=νη». LIδ�5, κ5ρι�ι, K �ντιρρατσισµ*ς σA Wλη τ�υ τ�ν µε-
γαλ�πρ#πεια. B�υν* τ* hστ�ρικ. τ�υς δ(κι�, π�\ �κ�υµπr σA τ#τ�ια δ�γµατικ=.

Kα2 κCθ�µαι τ;ρα, 6γ; K γ=ιν�ς, K �τυ'=σας Xνευ �E?ρα(ων πρ�γ.νων, κα2 κλα(ω τ�ν θλι?ερ= µ�υ
τ5'η, π�\ δAν ε]µαι µ#λ�ς τ�8 περι�5σι�υ λα�8. nOµως, νC! LAπ* τ�ν Xλλη κCπως παρηγ�ρι#µαι, π�\
ε]µαι ^στω κα2 6" �π�στCσεως στ�ν Kµ�φυλ(α κCπ�ιων λ(γ�-π�λ\ γνωστ&ν γ=ινων, π�\ φα(νεται Wτι
δAν π�λυασπCG�ντ� τ2ς �π.ψεις τ�8 Tαλµ�\δ κα2 τ&ν ρα?(νων. Στ* κCτω-κCτω δAν ̂ καναν τ(π�τε πε-
ρισσ.τερ� �π’ W,τι µrς 4π.σ'�νται Tαλµ�\δ κα2 ρα??Pν�ι, Wταν ^λθ�υν 6ν τoM ?ασιλε(�α των... LEκτ*ς
Fν τD �ναφερ.µενα στ* ?ι?λ(� τ�8 κ. Γ. �Iερ�διακ.ν�υ ε]ναι �µφισ?ητ=σιµα, Kπ.τε �h |ρµ.δι�ι φ�-
ρεPς τMς �E?ραϊκMς Θρησκε(ας καλ* ε]ναι νD "εκαθαρ(σ�υν τ* G=τηµα. LEµεPς πCντως  Fν κα2 τ* ψC-
'ν�υµε 'ρ.νια, δAν καταφ#ραµε νD �νακαλ5ψ�υµε π�υθενD τ* hερ* ?ι?λ(� τ&ν �E?ρα(ων.

ΓιPργ#ς Πετρ?π#υλ#ς

Ekναι ταλµ#υδικ0;
O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



�H κλασσικ' φυσικ' µ: τGς σηµεριν:ς λ$γικ:ς καG µαθηµατικ:ς S0σεις της
Bρ5,hει Zπισ8µως µ: τEν Galileo Galilei. nHµισυν αH6να Bργ.τερα διατυ-
π$Fται µαθηµατικ6ς p µη5ανικ' fπE τ$F Newton. �O περ,φηµ$ς Isaac Newton
γρ0φει εHς τE SιSλ,$ν τCς µη5ανικCς τ$υ «Phincipia Mathematica Philosophiae
Naturalis»: «�O �π.λυτ�ς, �ληθιν*ς κα2 µαθηµατικ*ς 'ρ.ν�ς �φ’ Nαυτ�8 κα2
6κ τMς φ5σε;ς τ�υ ρ#ει Kµαλ&ς �σ'#τως πρ*ς K,τιδ=π�τε 6"ωτερικ.ν. M# δια-
φ�ρετικ*ν jν�µα καλεPται K 'ρ.ν�ς κα2 διCρκεια. �O σ'ετικ.ς, K φαιν.µεν�ς
κα2 K κ�ιν*ς 'ρ.ν�ς καθ(στανται τ* ν�ητ.ν, τ* 6"ωτερικ*ν µ#τρ�ν διαρκε(-
ας µA τ�ν ?�=θειαν τMς κιν=σεως. �H κ(νησις 'ρησιµ�π�ιεPται κ�ιν&ς �ντ2
τ�8 �ληθιν�8 'ρ.ν�υ, Wπως τMς ~ρας, τMς cµ#ρας, τ�8 µην.ς, τ�8 ^τ�υς.»

�O W. Unruh σ5$λι0hων τGς Bπ.ψεις α<τ:ς τ$F Newton περG 5ρ.ν$υ ;γρα-
φε Zν ;τει 1995: «∆ια?CG�ντας α:τ*ν τ*ν Kρισµ*ν σ=µερα δυσκ�λευ.µεθα νD
�ντιληφθ�8µε, γιατ2 Wλη α:τ� c ... φασαρ(α»(1). ∆ηλαδ' fπ0ρ5ει BµφιS$λ,α
περG τ$F bν N µεγ0λ$ς µαθηµατικEς καG φυσικEς Newton εD5εν BντιληφθC, τ,
εDναι α<τ., τE Nπ$_$ν Oν$µ0h$µε 5ρ.ν$ν. �E- bλλ$υ $K δυσκ$λ,ες α<-0ν$νται
εHς τ'ν θεωρ,αν τCς σ5ετικ.τητ$ς. nEνα Zκ τ6ν σηµαντικωτ0των ν7ων, τE
Nπ$_$ν πρ$σ7θεσεν N Einstein εHς τE h8τηµα τ$F 5ρ.ν$υ, συν,σταται εHς τ'ν
συνLφανσιν α<τ$F µ: τEν 56ρ$ν. ΣLµφωνα µ: τ'ν θεωρ,αν τCς σ5ετικ.τητ$ς
πQν σηµε_$ν τ$F 5Rρ$υ x ;5ει τEν Hδικ.ν τ$υ 5ρ.ν$ν t. Παραδ.-ως V5ι καG
πQν σωµ0τι$ν, εfρισκ.µεν$ν εHς τE σηµε_$ν x,t, Mπως πρ$7τεινεν N Dirac(2). �H
πρ.τασις τ$F Dirac πρ$7Sλεπε τ'ν 5ρCσιν Hδ,ας µεταSλητCς 5ρ.ν$υ δι’ Yκα-
στ$ν σωµ0τι$ν δ$θ7ντ$ς συστ8µατ$ς περιγραφ$µ7ν$υ δι? τCς Z-ισRσεως
Schrödinger. �H πρ.τασις Zκε,νη τ$F Dirac παρεν$8θη Bτυ56ς.

�O �ρ�ν�ς ε�ς τν �πιστ�µην

Xρ?ν#ς: ΣυνειδησιακE γεγ$νEς
XωρGς Bντικειµενικ' fπ.σταση

∆EN YΠAPXEI Σ’ ENA «KATEΨYΓMENO» ΣYMΠAN

[rIσως α<τE ν? φα,νεται `ς Bνυπ.φ$ρ$ς fπερS$λ8, `ς fπ7ρ-
Sασις τ$F Nρ,$υ Bν$5Cς τCς λ$γικCς. ∆:ν εDναι! rE5$υν διατυ-
πωθC BπE τ'ν Bρ5αι.τητα π$λλ:ς καG δι0φ$ρες Bπ.ψεις περG
τ$F τ, εDναι 5ρ.ν$ς. Mερικ:ς BπE α<τ:ς Bντ75$υν καG εHς α<τEν
τ$Fτ$ν τEν 5ρ.ν$ν. ΠερG α<τ6ν Sλ7πετε τ? πρ$ηγηθ7ντα bρθρα
τ$F τ. πρυτ0νεως καG καθηγητ$F ΠυρηνικCς ΦυσικCς τ$F Πα-
νεπιστηµ,$υ Πατρ6ν κ. K.H. ΣLρ$υ, τ? Nπ$_α Zδηµ$σιεLθη-
σαν εHς τ? τεL5η 210, 212-13, 214 καG 216 τ$F «∆αυλ$F».]



�A-ι$θαLµαστ$ν εDναι τE γεγ$ν.ς, Mτι πQν «ν8ν» τ$F �Aριστ$τ7λ$υς εDναι
συνυφασµ7ν$ν µ: Yνα καG µ.ν$ν Yνα παρατηρητ8ν, καG $�τ$ς εfρ,σκεται εHς
Yν «σηµε_$ν» τ$F 5Rρ$υ. T$Fτ$ ;5ει Sαρυσ8µαντες Zπαληθευµ7νες συν7πει-
ες δι? τ'ν Bντ,ληψιν τ$F 5ρ.ν$υ Bλλ? καG τ$F κ.σµ$υ γενικRτερα: Π.5. Z?ν
δL$ γεγ$ν.τα συµSα,ν$υν εHς τE α<τE «ν8ν» cνEς παρατηρητ$F ταυτ.5ρ$να,
δ:ν εDναι ταυτ.5ρ$να καG δι’ bλλ$υς παρατηρητ:ς εfρισκ$µ7ν$υς εHς bλλα ση-
µε_α τ$F 5Rρ$υ καG κιν$υµ7ν$υς µ: µεγ0λην τα5Lτητα `ς πρEς τEν πρ6τ$ν.
nOλ$ι δLνανται ν? φαντασθ$Fν, τ, εaδ$υς συν7πειες µπ$ρε_ ν? ;5sη τ$Fτ$ δι?
γενικ? ν$µικ? θ7µατα καG εHδικ? δι? καταθ7σεις διαφ.ρων µαρτLρων ZνR-
πι$ν δικαστηρ,$υ κ.τ.λ., Mταν Bρ5,σ$υν τ? διαστηµικ? τα-,δια.

�Eνo6 N 5ρ.ν$ς τ$F Newton ;5ει S7λ$ς, Zφ’ Mσ$ν «ρ7ει», τ.σ$ν $K Z-ισRσεις
τ$υ Mσ$ν καG Zκε_νες τ$F Einstein δ:ν ;5$υν S7λ$ς. ΣLµφωνα µ: α<τ:ς τGς θε-
ωρ,ες τ? φυσικ? φαιν.µενα, τ? Nπ$_α περιγρ0φ$υν $K Z-ισRσεις α<τ7ς, Bλλ?
καG Zκε_νες τCς κSαντικCς θεωρ,ας, Z-ελ,σσ$νται Mµ$ια εHς τ'ν µ,αν @ τ'ν
bλλην διεLθυνσιν τ$F 5ρ.ν$υ. M: bλλα λ.για $K Z-ισRσεις διατηρ$Fν τ'ν
Hδ,αν µ$ρφ'ν καG δ,δ$υν τGς α<τ:ς λLσεις, εaτε γραφ$Fν µ: θετικEν 5ρ.ν$ν (+t),
δηλαδ' BπE τE παρελθEν πρEς τE µ7λλ$ν, εaτε µ: BρνητικEν 5ρ.ν$ν (-t), }τ$ι
BπE τE µ7λλ$ν πρEς τE παρελθ.ν.

Kατ? τE ;τ$ς 1947 N δι0σηµ$ς µαθηµατικEς Goedel Bπ7δει-εν, Mτι $K Z-ι-
σRσεις τ$F Einstein πρ$Sλ7π$υν τ'ν δυνατ.τητα ν? τα-ιδεLσsη N bνθρωπ$ς
εHς τE παρελθ.ν τ$υ. Πρ.κειται SεSα,ως περG παραδ.-$υ Bπ$τελ7σµατ$ς, τE
Nπ$_$ν πηγ0hει Zκ τCς εHσαγωγCς εHς τ'ν θεωρ,αν τCς σ5ετικ.τητ$ς τ$F 5ρ.-
ν$υ µ: τ'ν τ$π$λ$γ,αν τ$F 5ρ.ν$υ τ$F Newton. Mετ? τEν Newton καG τEν
Einstein ;5$υν ZµφανισθC π$λλ:ς θεωρ,ες περG 5ρ.ν$υ, Bλλ? δ:ν Nδηγ$Fν εHς
τ'ν λLσιν τ$F παραδ.-$υ τ$F 5ρ.ν$υ.

nOλα τ? λε5θ7ντα εDναι π$λ� γνωστ0. ∆:ν Zπ7τρεψαν Mµως τ'ν καταν.η-
σιν τ$F τ, εDναι �ραγε α<τ., τE Nπ$_$ν Bπ$καλ$Fµε 5ρ.ν$ν. ∆:ν κατωρθRθη
ν? εfρεθsC Kκαν$π$ιητικEς Nρισµ.ς τ$F 5ρ.ν$υ εHς τE πλα,σι$ν τCς µη5ανικCς
τ$F Newton @ τCς κSαντικCς µη5ανικCς @ τCς σ5ετικ.τητ$ς. ΠιθανEν µ0λι-
στα, α<τ:ς $K Bντιλ8ψεις περG 5ρ.ν$υ ν? εDναι BκριS6ς p αHτ,α p Zπιτε,ν$υ-
σα τ'ν σLγ5υσιν καG p δηµι$υργ$Fσα παρ0δ$-α εHς τ'ν σLγ5ρ$ν$ν Zπιστ8-
µην, Mπως θ? Bπ$δει5θsC. Π.5.:

• ΠρGν N Newton διατυπRσsη τ'ν µη5ανικ8ν τ$υ, δ:ν fπCρ5αν µαθηµατικ:ς
Z-ισRσεις τCς φυσικCς, $K Nπ$_ες ν? ;διδαν τE παρ0δ$-$ν Bπ$τ7λεσµα, Mτι τE
παρελθEν καG τE µ7λλ$ν εDναι πρ$σπελ0σιµα κατ? τEν α<τEν τρ.π$ν, `ς καG
τE παρ.ν.

• ΠρGν N Einstein κατασκευ0σsη τ'ν θεωρ,αν τCς σ5ετικ.τητ$ς, µ: τEν 5ρ.ν$ν
τ$F Newton $<δεGς Zφαντ0hετ$ Mτι δLναται ν? τα-ιδεLσsη εHς τE παρελθ.ν τ$υ
(λLσις τ$F Goedel) καG ν? συναντ8σsη π.5. τEν cαυτ.ν τ$υ εHς Sρεφικ'ν pλικ,αν.
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• ΠρGν N Schrödinger BνακαλLψsη τ'ν κSαντικ'ν µη5ανικ'ν καG εHσαγ0γsη
εHς α<τ'ν τEν 5ρ.ν$ν τ$F Newton, δ:ν fπCρ5αν π.5. τE παρ0δ$-$ν τ$F «Γ0-
τ$υ τ$F Schrödinger», N Nπ$_$ς «εDναι» ταυτ$5ρ.νως νεκρEς καG hωνταν.ς,
$|τε τE παρ0δ$-$ν τCς «‘Z-$υθεν8σεως τCς δ7σµης κυµ0των» 5ωρGς Z-ωτε-
ρικEν αaτι$ν.

�Aφ$F Mλες $K φιλ$σ$φ,ες Mπως καG $K ν7ες καG σπ$υδα_ες θεωρ,ες τCς Φυ-
σικCς δ:ν ;λυσαν, Bλλ? µQλλ$ν Bπεκ0λυψαν τ'ν π$λυπλ$κ.τητα τ$F hητ8-
µατ$ς τ$F 5ρ.ν$υ, παρ7µεινε τE θ7µα Bν$ικτ.ν. �E-8τασα κατ? τ'ν λ8-ασαν
δεκαετ,αν Mλες τGς Sασικ:ς ;νν$ιες τCς ΦυσικCς καG κατ7λη-α εHς τE συµπ7-
ρασµα, Mτι N 5ρ.ν$ς mτ$ τE πλ7$ν BS7Sαι$ν καG �π$πτ$ν στ$ι5ε_$ν της. OK
cπ.µενες θεωρ8σεις Bπ$τελ$Fν τE πρ$ϊEν τ6ν Zρευν6ν µ$υ, $K Nπ$_ες ;5$υν
δηµ$σιευθC Zν µ7ρει εHς διεθνC περι$δικ0. EDναι b-ι$ν θαυµασµ$F τE γεγ$-
ν.ς, Mτι p Bρ5α,α φιλ$σ$φ,α περG 5ρ.ν$υ συµSιS0hεται κατ? σηµαντικ'ν ;κτα-
σιν µ: τEν MρισµEν τ$F 5ρ.ν$υ, N Nπ$_$ς θ? δ$θsC εHς συν75ειαν, π$� θ? δη-
µ$σιευθsC εHς πρ$σε5:ς τεF5$ς τ$F «∆αυλ$F». M: S0σιν α<τ'ν τ'ν θεωρ,αν
περG 5ρ.ν$υ ZλLθησαν τ? παρ0δ$-α τCς κSαντικCς µη5ανικCς, τ? σ5ετιh.µε-
να, Mπως Bπεδε,5θη, µ: τ'ν τ$π$λ$γικ'ν δ$µ'ν τ$F 5ρ.ν$υ. Π$_α εDναι α<τ0;

rHδη Zπιθυµ6 ν? περιγρ0ψω πρ$καταρκτικ? εHς τE παρEν στ0δι$ν µ: λ,γες
λ7-εις τGς Bπ.ψεις τCς παρ$Lσης θεωρ,ας περG 5ρ.ν$υ: �O 5ρ.ν$ς γεννQται
µ7σoω τ6ν π7ντε αHσθ8σεων εHς τEν Zγκ7φαλ$ν τ$F BνθρRπ$υ `ς Bπεικ.νισις
παρατηρ$υµ7νων µεταS$λ6ν εHς παρατηρ8σιµα φυσικ? µεγ7θη τ$F Z-ωτερι-
κ$F @ τ$F Zσωτερικ$F κ.σµ$υ, πρ$καλ$υµ7νων fπE τ6ν τεσσ0ρων θεµελιωδ6ν
δυν0µεων Bλληλεπιδρ0σεως τCς φLσεως: τCς SαρLτητ$ς, τ$F gλεκτρ$µαγνη-
τισµ$F, τCς Bσθεν$Fς Bλληλεπιδρ0σεως (τCς S-ραδιενεργε,ας) καG τ6ν Hσ5υρ6ν
πυρηνικ6ν δυν0µεων. rAν $<δεµ,α µεταS$λ' συν7Sαινεν εHς τEν κ.σµ$ν, τ.-
τε 5ρ.ν$ς δ:ν θ? fπCρ5ε. A<τ' mτ$ BκριS6ς p bπ$ψις τ$F Πλ0των$ς καG τ$F
�Aριστ$τ7λ$υς. («Kα2 τα5την µCλιστα λ#γειν εO;θαµεν 4π* τ�8 'ρ.ν�υ φθ�-
ρCν. O: µ�ν �λλ’ �:δA τα5την K 'ρ.ν�ς π�ιεP, �λλD συµ?α(νει 6ν 'ρ.νYω γ(-
γνεσθαι κα2 τα5την τ�ν µετα?�λ=ν...»). Π$_ες εDναι Mµως $K αHτ,ες τ6ν Bλλαγ6ν
εHς τ'ν φLσιν; Φαντ0h$µαι αaφνης τE ΣLµπαν κατεψυγµ7ν$ν. rO5ι εHς µηδ:ν
Sαθµ$�ς Kελσ,$υ (0°). rO5ι εHς µε_$ν τ7σσαρες Sαθµ$�ς Kελσ,$υ (-4°), Mπ$υ
συντηρ$Fνται τ? κατεψυγµ7να τρ.φιµ0 µας. �Aλλ? εHς τE Bπ.λυτ$ν µηδ7ν, εHς
τ$�ς 273,16 Sαθµ$�ς Kελσ,$υ fπE τE µηδ7ν. �Eκε_, Mπ$υ παLει πQσα θερµικ'
κ,νησις τ6ν Bτ.µων τCς �λης*. �Eκε_ Mπ$υ δ:ν συµSα,ν$υν Sι$λ$γικ:ς διερ-
γασ,ες τCς hωCς καG Zκε_ Mπ$υ $K καρδ,ες πρE π$λλ$F δ:ν π0λλ$νται πλ7$ν.

Mετα��λ ε�ς τ�ν �ρ�ν�ν � �ρ�ν�ς �κ µετα��λ�ς
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2 Kατ? τ'ν κSαντ$µη5ανικ'ν fπ0ρ5ει p Zν7ργεια τ$F Bπ$λLτ$υ µηδενEς εHς θερµ$κρασ,αν -273,16.



Φαντ0h$µαι τ$�ς πλανCτες καG τ$�ς Bπλανε_ς Bστ7ρες τ$F Πλ0των$ς Bκιν8-

τ$υς καG σκ$τειν$Lς. EHς α<τ'ν τ'ν διηνεκC κατ0στασιν Bπ$λLτ$υ σιγCς καG

Bκινησ,ας τ$F Παρµεν,δ$υ N 5ρ.ν$ς δ:ν Nρ,hεται. �O Nρισµ.ς τ$υ δ:ν ;5ει $|τε

ν.ηµα $|τε 5ρησιµ.τητα.

rAν εHς α<τ'ν τ'ν κατ0στασιν τ$F σLµπαντ$ς συµSsC µ,α µ$ναδικ' µεταS$λ'

εHς φυσικEν µ7γεθ$ς δL$ BλληλεπιδρRντων σωµατ,ων, τ.τε «Z-ωτερικEς» πα-

ρατηρητ'ς τCς µεταS$λCς αHσθ0νεται τ'ν Bν0γκη cνEς µ7σ$υ πρEς περι-

γραφ'ν τCς παρατηρηθε,σης µεταS$λCς. �AκριS6ς α<τ' p µεταS$λ' εDναι

τE λ,κν$ν τ$F 5ρ.ν$υ, τE «ν8ν» τ$F �Aριστ$τ7λ$υς! T.τε N παρατηρητ'ς Zπι-

ν$ε_ τ'ν ;νν$ιαν τ$F «5ρ$νικ$F διαστ8µατ$ς». �EνEς µαθηµατικ$F µεγ7θ$υς,

cνEς συν.λ$υ Bριθµ6ν κατ0 Πλ0τωνα, τE Nπ$_$ν Bντιστ$ι5ε_ κατ? µ7γεθ$ς,

κατ.πιν µετασ5ηµατισµ$F µ7σoω cνEς τ6ν αHσθητηρ,ων Oργ0νων τ$υ, εHς τ'ν

παρατηρηθε_σαν µεταS$λ8ν. nOσ$ν Bφ$ρ�Q Mµως εHς τ? Bλληλεπιδρ0σαντα

σωµ0τια, ταFτα $<δεµ,αν 5ρ$νικ'ν ;νν$ιαν «Bναγνωρ,h$υν». ∆:ν «Zνδιαφ7-

ρ$νται» δι? τGς περιγραφικ:ς Bν0γκες τ$F BνθρRπ$υ. TE µ.ν$ν τE Nπ$_$ν

Bναγνωρ,h$υν τ? κS0ντα, εDναι $K θεµελιRδεις φυσικ:ς Bλληλεπιδρ0σεις, $K

δυν0µεις καG $K ν.µ$ι εHς τ$�ς Nπ$,$υς fπακ$L$υν.

rAν p µεταS$λ' Bκ$λ$υθCται BπE bλλες, π$λλ7ς, 5ωριστ:ς µεταS$λ7ς, τ.-

τε p περιγραφ' α<τ6ν µπ$ρε_ ν? γ,νsη µ: τ'ν S$8θειαν bλλων, Bντιστ$,5ων,

5ρ$νικ6ν διαστηµ0των. rAν $K µεταS$λ:ς εDναι π$λυ0ριθµες καG µετα-L των

πυκν7ς, τ.τε p περιγραφ' Mλων α<τ6ν τ6ν µεταS$λ6ν Zπιτυγ50νεται, Z?ν

cνωθ$Fν Mλα τ? 5ρ$νικ? διαστ8µατα εHς cνια_$ν καG συνε5:ς 5ρ$νικEν δι0-

στηµα. A<τE Bντιπρ$σωπεLει τGς π$λυ0ριθµες, διακριτ:ς ZπG µ7ρ$υς µετα-

S$λ7ς, εHς τGς Nπ$_ες Bντιστ$ι5$Fν τ? Zπ, µ7ρ$υς 5ρ$νικ? διαστ8µατα, τ?

Nπ$_α συνενRθησαν. M: τEν τρ.π$ν α<τEν δηµι$υργε_ται εHς τEν bνθρωπ$ν

µ7σoω τ6ν µεταS$λ6ν τ$F περιS0λλ$ντ$ς κ.σµ$υ p ZντLπωσις τ$F παραδ$-

σιακ? αHσθητ$F 5ρ.ν$υ. A<τEς dν$µ0σθη 5ρ.ν$ς. Παραδ.-ως $K γενν8τριες

µεταS$λ7ς, $K 5$ρηγ$Fσες τ'ν ;νν$ιαν τ$F 5ρ.ν$υ, τ'ν ZντLπωσιν τCς ρ$Cς

τ$υ, gγν$8θησαν καG Zλησµ$ν8θησαν παντελ6ς εHς τGς µετ? τEν Newton θε-

ωρ,ες.

�H φLσις πρ$τιµQ π$λλ:ς φ$ρ:ς τ'ν qπλ.τητα, καG εHς α<τ'ν Zν$ικε_ τE κ0λ-

λ$ς. A<τE Mµως δ:ν συµSα,νει π0ντ$τε. �Eν,$τε p πραγµατικ.της Zµφαν,hεται

`ς συνδυασµEς Oλ,γων @ π$λλ6ν qπλ6ν φαιν$µ7νων. EDναι Mµως γνωστ.ν, Mτι

συν0θρ$ισις π$λλ6ν qπλ6ν πραγµ0των συνιστQ τ'ν π$λυπλ$κ.τητα. Παρ.-

µ$ι.ν τι συµSα,νει καG εHς τE σLνθετ$ν φαιν.µεν$ν τCς αHσθ8σεως τ$F 5ρ.ν$υ.
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EHς τ'ν παρ$υσ,ασιν τCς θεωρ,ας α<τCς θ? Bκ$λ$υθ8σω Bν$ρθ.δ$-$ν π$-
ρε,αν. ΠρGν δRσω τEν NρισµEν τ$F 5ρ.ν$υ, θ? Bπαντ8σω εHς τE ZρRτηµα: T,
δ:ν εDναι N 5ρ.ν$ς; ΠρEς τ$Fτ$ πρ$Sα,νω εHς δι0κρισιν µετα-� δL$ µ$ρφ6ν
τ$F 5ρ.ν$υ:

α) Mικρ#σκ#πικ(ς Nρ?ν#ς: N Bναφερ.µεν$ς εHς τ? στ$ι5ειRδη φαιν.µενα
τCς φLσεως.

S) Mακρ#σκ#πικ(ς Nρ?ν#ς: εDναι τCς καθηµερινCς hωCς, N γιν.µεν$ς
αHσθητEς `ς, Zν γ7νει, N συν8θης Bπ.λυτ$ς παγκ.σµι$ς 5ρ.ν$ς τ$F Newton.

�Iδ$� $K Bπαντ8σεις εHς τE ZρRτηµα: T, δ:ν εDναι µικρ$σκ$πικEς 5ρ.ν$ς;
∆:ν εDναι: γεωµετρικEν µCκ$ς, τα5Lτης, �λη, δLναµις, gλεκτρικEν φ$ρτ,$ν,
ρευστEν @ στερεEν σ6µα, σLνθετ$ν Z- Zν,ων @ Z- Mλων τ6ν bνω, µ7λ$ς τ$F συ-
ν.λ$υ τ6ν φυσικ6ν Bντικειµ7νων. T, εDναι λ$ιπEν N µικρ$σκ$πικEς 5ρ.ν$ς;
�Iδ$� µ,α πρ$καταρκτικ' περιγραφ8: �O 5ρ.ν$ς Bπ$τελε_ εHκ.να εHς τ'ν συ-
νε,δησιν τ$F BνθρRπ$υ τCς παρατηρ$υµ7νης µεταS$λCς τυ5.ντ$ς φυσικ$F
µεγ7θ$υς. �Eπειδ' p παρατηρ$υµ7νη µεταS$λ' δ,δει πεπερασµ7ν$ν Zρ7θι-
σµα (gλεκτρικEν ρεFµα, gλεκτρικ'ν τ0σιν, gλεκτρικ'ν π.λωσιν εHς τ? µι-
κρ$σωλην,δια τ6ν νευρRνων τ$F Zγκεφ0λ$υ)(3), Bπ$τελε_ πεπερασµ7νην εHκ.-
να α<τCς.

EDναι γνωστ.ν, Mτι $K µεταS$λ:ς φυσικ6ν µεγεθ6ν εHς τ'ν φLσιν παρ0γ$-
νται σLµφωνα πρEς τ'ν κSαντικ'ν θεωρ,αν κατ? διακριτ? π$σ? καG δLνανται
ν? Bριθµηθ$Fν. �E- bλλ$υ τE σLν$λ$ν τ6ν δυνατEν ν? παρατηρηθ$Fν µετα-
S$λ6ν εDναι π$λυπληθ:ς καG p παρατ8ρησις µιQς µεταS$λCς δ:ν δLναται π0-
ντ$τε ν? γ,νεται διακριτ' BπE τ'ν cπ$µ7νην µεταS$λ'ν (Yνεκα τCς περιωρι-
σµ7νης διακριτικCς Kκαν.τητ$ς τ6ν αHσθητηρ,ων Oργ0νων τ$F BνθρRπ$υ).

�O bνθρωπ$ς συνειδητ$π$ιε_ δι? τ6ν αHσθητηρ,ων Oργ0νων τ$υ cκ0στ$τε
µ,αν µεταS$λ'ν @ µ,αν µικρ?ν Nµ0δα µερικ6ς @ $<δ.λως Zπικαλυπτ$µ7νων
µεταS$λ6ν. Mετ? τ'ν παρατ8ρησιν µιQς µεταS$λCς Bκ$λ$υθε_ p συνειδητ$-
π$,ησις τCς cπ$µ7νης µεταS$λCς, bν α<τ:ς δ:ν ZπικαλLπτωνται µερικ6ς.
T$Fτ$ συµSα,νει Mµως εHς τ$�ς περισσ$τ7ρ$υς BνθρRπ$υς κατ? τE µQλλ$ν @
�ττ$ν µη5ανικ? κατ? τ'ν καθηµεριν'ν hω8ν· καG ZπG 2500 ;τη παρ7µεινε Bνε-
-ι5ν,αστ$ς p φLσις καG δ$µ' τ$F 5ρ.ν$υ παρ? τ'ν τεραστ,αν Bρ5ικ'ν συµ-
S$λ'ν τ$F Πλ0των$ς καG τ$F �Aριστ$τ7λ$υς εHς τ'ν καταν.ησ,ν τ$υ.
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Mπ�ρεP γιD τ*ν σ5γ'ρ�ν� Xνθρωπ� �h �π�στCσεις στ*ν Πλαν=τη λ.γYω
�νCπτυ"ης τ&ν µ#σων νD µ(κρυναν, ^'�υν Wµως µεγαλ;σει δυσανCλ�γα �h
�π�στCσεις τ�8 Σ5µπαντ�ς, γιατ(, Wσ� πρ�'ωρrνε τD µ#σα, τ.σ� πι* ?αθιD
κι �π5θµενα µrς φ#ρν�υν στ� γν;ση, καθpς µεγCλωσαν κα2 �h πνευµατικAς
�π�στCσεις τMς συνε(δησης τ�8 �νθρ;π�υ, π�\ πCνω τ�υς πα(Gεται πρ�πα-
γανδιστικ* παι'ν(δι. ΣDν Xνθρωπ�ι κCπ�υ θD σκαλ;ναµε στ�ν τεραστι.τη-
τα, �λλD νD σκαλ;ναµε δ(καια, 'ωρ2ς δ.λ� κα2 παληκαρ(σια, 4π�φερτC.

ΛαµπρD Wµως c �Eλληνικ� LAρ'αι.της µA τ2ς �"επ#ραστες κα2 Nνωµ#νες
Φιλ�σ�φ(α - LEπιστ=µη - T#'νη τ.τε ̂ φθασε π�λ\ µακρ5τερα. LAπ* τ�ν �ρ'�
τ* σ5στηµα τ�ν καπηλε5τηκε, 'ωρ2ς νD πρ�σθ#σoη τ(π�τε, 6νY&, �ναπτ5σσ�-
ντας �σ5µµετρα µA δ.λ� κ�µµCτια τ�υς, παρ�υσιCGει τC'α «π�λιτισµ.», κC-
τι π�\ δAν στ#κει, ε]ναι Xδικ�!

Oh 9Iωνες φιλ.σ�φ�ι δAν θD 6π#τρεπαν στ�ν κ.ρη τMς LEπιστ=µης, τ�ν Tε-
'ν�λ�γ(α, νD κατασκευCσoη �τ�µικAς ?.µ?ες, ^"υπνες ?.µ?ες, γενετικAς ?.µ-
?ες κα2 π�λλD Xλλα εtδη τ#τ�ι�υ φυρCµατ�ς ?�µ?&ν. �H Φιλ�σ�φ(α δAν θD
6π#τρεπε στ� µεταφυσικ� θε�λ�γ(α τ5π�υ Για'?A (G&ντ�ς σA �ν5παρκτ�
«4περπ#ραν») νD «κατ#?oη» στ� ΓM µ#σYω θρησκει&ν, �h Kπ�Pες �νCγκασαν
τ�ν �νθρ;πινη σκ#ψη διD πυρ*ς κα2 σιδ=ρ�υ νD 6κφρCGoη τ�ν µ� 6πι?ε?αι-
ωµ#νη �π* τ� Φ5ση θεωρ(α τ�υς.

9Eτσι Wλ�ι 6κεPν�ι �h «φιλ.σ�φ�ι», π�\ πρ�#κυψαν κατD θλι?ερ� �π�µ(-
µηση τ&ν �ρ'α(ων, G&ντας σA µεσαιωνικAς π.λεις π�\ δAν �στειευ.ντ�υσαν,
^φτεια"αν W,τι ̂ φτεια"αν µA �π�τ#λεσµα τ* «�λλαλ�\µ» κα2 πCνω �π* Nκατ*ν
Nκατ�µµ5ρια νεκρ�5ς, γιD νD σταθ�8ν �h θεωρ(ες τ�υς Kαπιταλισµ*ς/Mαρ-
"ισµ.ς, π�\ �ν=κ�υν φυσικD στ* tδι� σ5στηµα. TD tδια κα2 c T#'νη.

�H T#'νη τMς LAρ'αι.τητας δAν kταν �σ5νδετ� αOθερ.?αµ�ν ε]δ�ς λ�"&ν
«καλλιτε'ν&ν», �h Kπ�P�ι κατD τ* δ�κ�8ν 6κπρ�σωπ�8σαν 6ντελ&ς 4π�κει-
µενικD τ*ν κ.σµ�. TD πρ.τυπα τMς LAρ'α(ας T#'νης lδ=γησαν σA καταπλη-
τικD �ψη τ* jν Xνθρωπ�ς ψυ'�λ�γικC, ν�ητικC, σωµατικD σA σ5νδεση µA τ�ν
πραγµατικ� φ5ση, π�\ kταν πCντα c ?Cση. T* σηµεριν* �νθρ;πιν� πλCσµα,
καλ�υπωµ#ν� λ.γYω τ�8 συστ=µατ�ς, �λλD κα2 K πλαν=της, ε]ναι Zτ�ιµα νD
τινα'τ�8ν στ*ν �#ρα.

ΨC'ν�υν γιD τ* �δι#"�δ� τC'ατες. Π�λλD �π* τD �νυπ#ρ?λητα �ρ'αPα
�γCλµατα θD ^λυναν Wλα µας τD πρ�?λ=µατα, γιατ2 �παντ�8ν 4π#ρ�'α 6κεP
π�\ 6µεPς σκαλ;σαµε. B#?αια, Wταν Kλ.κληρη c Φ5ση ε]ναι c ?Cση, τ.τε
µπ�ρεP νD τ�ν µετατρ#πoη αOσθητικD σA T#'νη· κα2 �ντιστρ.φως c T#'νη �π*
αOσθητικ� νD "αναγ(νεται Φ5ση. ΨιλD γρCµµατα, Wταν ?Cση ε]ναι c �Oκ�-
ν�µ(α. �H µεγαλ�σ5νη δAν �π�τιµrται �Oκ�ν�µικC α:τ* ε]ναι K _ντ�λ�γικ*ς
ν.µ�ς τ�8 Σ5µπαντ�ς γιD τ*ν Xνθρωπ�.

ΠαντελWς Γλ0ρ#ς

ΦRση καI T7Nνη



«Πνευµατικ*ς π�λιτισµ*ς �νε"Cρτητ�ς �π* τ* π�λιτικ*-hστ�ρικ* πλα(σι� τMς Kλ.-
τητας 9Eθν�ς δAν ν�εPται, δι.τι δAν 4πMρ"ε π�τ#. LEπ2 διεθν�8ς, 4περεθνικ�8 6πιπ#-
δ�υ µ.ν� τε'ν�λ�γικ*ς π�λιτισµ*ς µπ�ρεP νD 4πCρ"oη κα2 �:δ#π�τε πνευµατικ.ς.»

(∆ηµ. I. Λ0µπρ$υ, «LAναG=τηση», �Aθ8να 1980, σελ. 62.)

X
αρακτηριστικE γνRρισµα τ$F σLγ5ρ$ν$υ κ.σµ$υ Bπ$τελε_ p Zπικ$ινωνιακ' cν$-
π$,ηση τCς Bνθρωπ.τητας, π$� συν8θως Bπ$καλε_ται «παγκ$σµι$π$,ηση». OK Hδι-
α,τερες Zθνικ:ς παραδ.σεις Bτ$ν$Fν καG σταδιακ? 50ν$νται µπρ$στ? στ' δ,νη cνEς

µ$ν$δι0στατ$υ –bν καG π$λυσυλλεκτικ$F– «π$λιτισµ$F», π$� Mλ$ι SιRν$υµε. T? π$λιτι-
στικ? στ$ι5ε_α π$� συνθ7τ$υν τEν σηµερινE τρ.π$ hωCς δ:ν Bπ$τελ$Fν α<τ$τελε_ς δηµι-
$υργ,ες, γενν8µατα τ$F παρ.ντ$ς, Bλλ? πρ$7ρ5$νται BπE τEν συγκερασµE παλαι$τ7ρων
(@ cτερ.κλιτων συγ5ρ.νων) Zθνικ6ν παραδ.σεων (συγκρητισµ.ς), κατασκευασµ7νων µ:
τ7τ$ι$ τρ.π$, ~στε ν? πρ$ωθ$Fν τE «µ$ντ7λλ$» τ$F `µ$γεν$π$ιηµ7ν$υ καG Zθνικ? Bδια-
φ$ρ$π$,ητ$υ BνθρRπ$υ.

T
? ;θνη παL$υν πλ7$ν ν? παρ0γ$υν δικ0 τ$υς π$λιτισµικ? στ$ι5ε_α, µι? καG ;5ασαν
τ'ν συνειδησιακ8 τ$υς Zλευθερ,α. �O ;λεγ5$ς τ6ν Zθνικ6ν συνειδ8σεων, τ$F -ε5ω-
ριστ$F ^θ�υς κ0θε λα$F, Zµφαν,hεται γι? πρRτη φ$ρ? στ'ν Kστ$ρ,α µ: τE Z-$υσια-

στικE Zγ5ε,ρηµα τCς N7ας PRµης (Kωνσταντιν$υπ.λεως) ν? fπ$τ0-sη τEν κ.σµ$ δι? τCς
ZπιS$λCς τ$F 5ριστιανικ$F δ.γµατ$ς. Σ’ Nλ.κληρ$ τEν κ.σµ$ τCς Bρ5αι.τητας, Bπ’ τ$�ς
παν0ρ5αι$υς π$λ7µ$υς π$� διασoRh$υν $K Bρ5α_$ι συγγραφε_ς, $<δ7π$τε $K κατακτητ:ς Zπι-
5ειρ$Fσαν ν? ZπιS0λ$υν τ$�ς δικ$Lς τ$υς θε$Lς, τGς δικ7ς τ$υς B-,ες στ$�ς κατακτηµ7-
ν$υς.

�Aπ’ τEν �AτλαντικE π.λεµ$, π$� διασoRhει N πλατωνικEς «T(µαι�ς», τEν Tρωικ., τ$�ς
Mηδικ$�ς καG µ75ρι τE Zγ5ε,ρηµα τ$F �Aλε-0νδρ$υ p fπ$ταγ' περιωρ,hετ$ στ'ν π$λιτι-
κ$στρατιωτικ' καG $,κ$ν$µικ' ZπιS$λ8. TE 5ριστιανικE Bυh0ντι$ πρωτ$τυπε_ στ'ν Kστ$-
ρ,α: �E-$λ$θρεLει τ'ν πνευµατικ' fπ.σταση τ6ν Zθν6ν καG τ? fπ$τ0σσει δι? τ$F Zλ7γ5$υ
τ6ν συνειδ8σεων τ6ν λα6ν. Tρε_ς αH6νες Bργ.τερα τE �Iσλ?µ τE µιµε_ται Zπιτυ56ς. TE aδι$
πρ0ττει καG p 5ριστιανικ' E<ρRπη στ$�ς λα$�ς τ6ν ν7ων 5ωρ6ν π$� BνακαλLπτει µετ?
τEν 15$ αH6να, µ: Hδια,τερη SαρSαρ.τητα στ$�ς λα$�ς τCς BµερικανικCς gπε,ρ$υ.

T
E γεγ$νEς τCς «παγκ$σµι$π$,ησης» ταυτ,hεται Kστ$ρικ? καG π$λιτικ? µ: τE φαιν.-
µεν$ τ$F ∆ιεθνισµ$F, π$� µ: τ'ν �παρ-η τCς τε5ν$λ$γ,ας µπ$ρε_ ν? κυριαρ58σsη σ:
κ0θε γωνι? τCς ΓCς. nEνας ∆ιεθνισµEς παγκ.σµι$ς κατ? τ? ρωµαϊκ? καG Sυhαντιν?

πρ.τυπα. �H σηµεριν' κ$σµ$π$λιτικ' Bρ58, p ∆ιεθν'ς �E-$υσ,α, καταν.ησε Mτι τE «µα-
λακE fπ$γ0στρι$» τ$F BνθρRπ$υ εDναι Bσφαλ7στερη NδEς ZπιS$λCς παρ’ M,τι p δι0θεση
cνEς Bκ.µη θε$κρατικ$F δηµι$υργ8µατ$ς, µι? π$� p τε5ν$λ$γ,α τE Zπιτρ7πει. KαG µ: αH5µ'
τ$F δ.ρατ$ς τ'ν τηλε.ραση καG τEν κινηµατ$γρ0φ$ Bσκε_ µ,α παγκ.σµια πρ$παγ0νδα
πρ$σανατ$λ,h$ντας τEν BνθρRπιν$ ψυ5ισµE πρEς τ'ν Bγ$ρ0. ∆:ν εDναι σ8µερα $K καθ$-
δηγητ7ς, $K «Hνστρ$Lκτ$ρες» τCς πρ$παγ0νδας α<τCς περισσ.τερ$ι BπE τ$�ς Nµ$,$υς τ$υς

LH TS#λ?θρευση τPν 5EθνPν
κι e κατατρεγµ(ς τ#D Π#λιτισµ#D



τ6ν παραδ$σιακ6ν κ$µµ$υνιστικ6ν @ Zθνικιστικ6ν δικτατ$ρι6ν, Bναλ$γικ? µ: τE π$,-
µνι$ π$� διαS$υκ$λ$Fν καG καθ$δηγ$Fν τ'ν παγκ.σµια κ$ιν' γνRµη. ΣτEν 5$λλυγ$υ-
ντιανE κινηµατ$γρ0φ$, π$� κυριαρ5ε_ παγκ$σµ,ως, $K «Zγκεκριµ7ν$ι» παραγωγ$G καG
σκην$θ7τες εDναι Zλ05ιστ$ι, Mπως καG $K Hδι$κτCτες τ6ν διεθν$Fς ZµS7λειας τηλε$πτικ6ν
διαLλων. T$πικEς κινηµατ$γρ0φ$ς καG τηλε.ραση Bκ$λ$υθ$Fν µιµ$Lµεν$ι.

�O ∆ιεθνισµEς BπE τ'ν φLση τ$υ Bδυνατε_ ν? παραγ0γsη π$λιτισµ., Bφ$F τ? Zρε,σµατ0
τ$υ καG $K πρ$θ7σεις τ$υ ;5$υν Z-$υσιαστικE περιε5.µεν$. �AντιστρατεLεται τ' φυσικ'
δια,ρεση τ6ν BνθρRπων καG τ'ν ZλεLθερη Nµαδικ' συµS,ωση. �Eκε_ν$ π$� κ0νει εDναι, ν?
µετα5ειρ,hεται καG ν? BναµειγνLsη διαφ$ρετικ? Zθνικ? στ$ι5ε_α κατ? τE δ$κ$Fν. �Oλ.-
κληρη p Kστ$ρικ' παρ0δ$ση τ6ν Zθν6ν Bπ’ τGς Bφρικανικ:ς φυλ:ς Yως τ'ν κλασσικ' Bρ5αι-
.τητα εDναι στ' δι0θεσ8 τ$υ. nOλα α<τ? τ? cτερ.κλιτα καG π$λλ:ς φ$ρ:ς Bντ,θετα συνει-
δησιακ? στ$ι5ε_α θ? µπ$Fν στE Zργαστ8ρι$ τ$F συγκρητισµ$F καG θ? δηµι$υργ8σ$υν τ'ν
κ$σµ$π$λιτικ' µ.δα. nOλες $K µ$ρφ:ς τ75νης στ'ν σLγ5ρ$νη, «µ$ντ7ρνα» τ$υς ;κφραση
Bπ’ τE Zργαστ8ρι$ α<τE παρ0γ$νται.

T? ;θνη παL$υν ν? παρ0γ$υν π$λιτισµ., γιατG $K παραδ.σεις τ$υς κρ,ν$νται Bνεδαφι-
κ7ς, Bναπ$τελεσµατικ:ς `ς µ7σα ZπιS,ωσης @ πνευµατικCς ;κφρασης καG Zγκαταλε,π$-
νται. �Oδηγ6ντας ;τσι σταδιακ? στ'ν Bνα,ρεση τCς φυσικCς τ$υς α<τ$ν$µ,ας $K bνθρω-
π$ι µαθα,ν$υν ν? περιµ7ν$υν τE καιν$Lργι$ «Zκ τ6ν bνω», Bπ’ τ? κ$σµ$π$λιτικ? κ7ντρα,
γι? ν? τE SιRσ$υν (καταναλRσ$υν) -ε5νRντας Zγκαταλελειµµ7ν$ σ: µι?ν bκρη τEν aδι$ τ$υς
τEν cαυτ.. �O καθ7νας εDναι Yτ$ιµ$ς ν? Bκ$Lσsη, ν? δsC, ν? 5ρησιµ$π$ι8σsη, ν? θαυµ0σsη, Bλλ?
π$τ: ν? Zπιν$8σsη, ;5$ντας Zναπ$θ7σει τGς πρ$σδ$κ,ες τ$υ σ: κ0π$ι$υς bλλ$υς, π$� πρ$-
φαν6ς τ$�ς αHσθ0νεται Hσ5υρ.τερ$υς BπE τEν aδι$.

A<τ' p µ$ν$λιθικ.τητα τ$F σLγ5ρ$ν$υ π$λιτισµ$F καταλ8γει σταδιακ? στ'ν Nµ$ι$-
µ$ρφ,α. KαG Zδ6 διακυSεLεται τE µ7λλ$ν τ$F π$λιτισµ$F. TE διαφ$ρετικ., τE bλλ$, Bκ.-
µη καG τE Z-ωτικE 50ν$νται. rEτσι 50νεται καG Yνα µ7τρ$ σLγκρισης γι? τEν aδι$ µας τEν
cαυτ.. OK µεγ0λ$ι nEλληνες φιλ.σ$φ$ι τα-,δευαν σ: SαρSαρικ:ς 56ρες, γιατG fπCρ5αν κι
Zκε_ π$λLτιµες BνθρRπινες συν8θειες. �H BνθρRπινη π$ικιλ$µ$ρφ,α O-Lνει τ'ν σκ7ψη καG
τ'ν Nδηγε_ στ'ν Zπιν.ηση καG στ' δηµι$υργ,α.

Ω
στ.σ$ διαπιστRνεται Kστ$ρικ0, πWς $K κ$σµ$π$λιτικ:ς Zπ$5:ς δ:ν εDναι µακρ.Sιες.
Σταδιακ? καταρρ7$υν Bφ8ν$ντας π,σω τ$υς τ'ν φθ$ρ? καG τ'ν Bδρ0νεια τCς
BνθρRπινης σκ7ψης. nOµως $|τε p παθητικ' Bναµ$ν' cνEς ν7$υ κ.σµ$υ $|τε p

fπερS0λλ$υσα στρ$φ' πρEς τGς παραδ.σεις συνιστ6νται σ8µερα. �Eκε_ν$ π$� 5ρει0hεται
εDναι, ν? Bπελευθερωθ$Fν πνευµατικ:ς δυν0µεις, κρυφ:ς πρ$σδ$κ,ες καG π.θ$ι, π$� τR-
ρα Sρ,σκ$νται «ταπωµ7να» Bπ’ τ'ν διεθνιστικ' δ,νη. �H π$ικιλ$µ$ρφ,α π$� fπ0ρ5ει πα-
ντ$F στ' φLση καG στ$�ς BνθρRπ$υς πρ7πει ν? γ,νsη σεSαστ8, γι? ν? Bπ$κτ8σsη Zκφρ0σεις
π$λλαπλ:ς Bν0λ$γα µ: τ'ν διαφ$ρετικ' κ0θε φ$ρ? $<σ,α της. Γνωρ,h$ντας τ'ν BνθρR-
πινη φLση κανεGς µπ$ρε_ ν? καταν$8σsη, πWς Bρκετ:ς φ$ρ:ς Yως σ8µερα ν.θ$ι καG Zπ,-
πλαστ$ι κ.σµ$ι κατ7ρρευσαν `ς 50ρτιν$ι πLργ$ι. EDναι BδLνατ$ν ν? συνε5,hsη γι? Bκ.µη
π$λ� καιρE N σηµερινEς bνθρωπ$ς ν? BναhητQ –παρ? τGς γενικευµ7νες, µαhικ:ς ψυ5R-
σεις– τ'ν ε<δαιµ$ν,α τ$υ στ'ν µ0ρκα cνEς Bπ$ρρυπαντικ$F, cνEς Bναψυκτικ$F @ cνEς
Bφρ$F -υρ,σµατ$ς.

Π.Λ. K#υJαλ0κης

13888∆ΑΥΛkΣ/219, M0ρτι$ς 2000



OK nEλληνες κατ? τ'ν πρ$ϊστ$ρικ' περ,$δ$ πρ$5Rρησαν καG πρEς τ' Γαλλ,α,
τ'ν 5Rρα τ6ν Kελτ6ν καG Γαλατ6ν, Mπως ZπιSεSαιRνει N ∆ι.δωρ$ς ΣικελιRτης:
«�O �HρακλMς παρ#δωσε τ&ν LI?=ρων τ�ν ?ασιλε(α στ�\ς Xριστ�υς ντ.πι�υς.
LAφ�8 πMρε τ�ν στρατιD κα2 κατ#λη"ε στ�ν Kελτικ� κα2 �φ�8 τ�ν περιMλθε Kλ.-
κληρη, κατ=ργησε τ2ς παραν�µ(ες κα2 δ�λ�φ�ν(ες τ&ν "#νων π�\ συν=θιGαν,
�φ�8 δA µ#γα πλMθ�ς �νθρ;πων �π* Kλ.κληρ� τ* ^θν�ς τ&ν Kελτ&ν µA τ�ν θ#-
λησ( τ�υ συµµετεP'ε στ�ν 6κστρατε(α τ�υ, ̂ κτισε µεγCλη π.λι, π�\ πMρε τ�ν _ν�-
µασ(α της �π* τMς κατD τ�ν 6κστρατε(α Xλης (περιπλαν8σεως) LAλησ(α κα2 π�λ-
λ�\ς �π’ τ�\ς 6γ';ρι�υς �ν#µει"ε στ�ν π.λι (σ.σ.: Zνν. µ: νε$εισελθ.ντες nEλλη-
νες)... Oh δA K#λτες µ#'ρι τ�\ς σηµεριν�\ς 'ρ.ν�υς τιµ�8ν α:τ� τ�ν π.λι lς Nστ(α

V. OI ΠPO·I·ΣTOPIKOI EΛΛHNEΣ ΣTH ΓAΛΛIA

LAπ* τ�ν ^ρευνα τMς �ρ'α(ας �EλληνικMς Γραµµατε(�ς πρ�κ5πτει, Wτι �h
�ρ'αP�ι πρ.γ�ν�( µας ε]'αν 6κτεταµ#νη γν;ση τMς LI?ηρικMς Xερσ�ν=σ�υ,
τ&ν λα&ν κα2 τMς γεωγραφ(ας της. T�\ς BCσκ�υς πρ�φαν&ς 6ν#τασσαν στ�\ς
9I?ηρες f τ�\ς γν;ριGαν µA Xλλ� jν�µα.

9Hδη παρατηρεPται, Wτι �h �ρ'αPες _ν�µασ(ες �π* τ�\ς OθαγενεPς 4π�δει-
κν5�υν συγγ#νεια τMς LI?ηρικMς κα2 τMς BασκικMς µA τ�ν �Eλληνικ� γλ&σσα
lς c _ν�µασια τ�8 π�ταµ�8 Π7ρτη, π�\ σαφ&ς δηλ;νει τ�ν Nλληνικ� ρ(Gα
περ-, π�\ �κρι?&ς δηλ;νει τ*ν “περ0την”, τ*ν π�ταµ* f τ*ν Xνθρωπ� π�\
διασ'(Gει κα2 δια-περνf τ�ν ';ρα. Kα2 c _ν�µασ(α τMς 'ερσ�ν=σ�υ κα2 τMς
Wλης ';ρας 5IJηρ+α –lς κα2 τ�8 π�ταµ�8 hIJηρ#ς– πρ�#ρ'�νται �π* τ�ν
Nλληνικ� λ#"η oµ-J-ρ#ς (µ ε:φωνικ*ν πρ�τασσ.µεν� τ�8 -ρ#ς (κατCλη"η): θ#-
µα oJ- / pJ / gJ- : π�ταµ*ς hEJρ#ς).

�H _ν�µασ(α τMς γλ;σσας κα2 τ�8 λα�8 τ&ν BCσκων στ�ν Bασκικ� γλ&σσα
ε]ναι Euskara. Πρ�τε(ν�υµε τ�ν 6τυµ�λ.γηση lς N"Mς: ρ(Gα eusk- → αVσκ →
αqS- (c �ντιµετCθεση κ+σ → σ+κ γ(νεται συ'νD κα2 στ�ν �ρ'α(α �Eλληνικ=).
�Oπ.τε c _ν�µασ(α B0σκ#ι Oσ�δυναµεP µA τ* ArSι#ι f Arσκι#ι. Oh Aeσκι�ι

LEλληνικFς καταJ#λFς στM γλPσσα τPν B0σκων
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H EYPΩΠH TΩN EΛΛHNΩN
B. �H παν0ρ5αια cλληνικ' Zπ7κταση πρEς Γαλλ,α,

Γερµαν,α, Bρετανν,α, �Iρλανδ,α, Σκυθ,α κ.λπ.*

* Bλ7πε τE α´ µ7ρ$ς τCς ;ρευνας τ$F κ. M0ρι$υ ∆ηµ.π$υλ$υ µ: τ,τλ$ «E:ρωπαP�ι γενετιστAς
�π�δεικν5�υν πανCρ'αια Nλληνικ� 6π#κταση στ� B. E:ρ;πη» στE τεF5$ς 218, σελ. 13843-13850.



�παντ&νται στ�ν tδια περι�'� µA τ�ν ';ρα τ&ν BCσκων, τ�ν LAκυϊτανικ� Γα-
λατ(α, κ�ντD στ*ν π�ταµ* Γαρ�5να.

�O λα*ς α:τ*ς 4πετCγη στ�\ς Pωµα(�υς τ* 58 π.X. κα2 ^δωσε τ* jν�µC τ�υ
στ�ν π.λη Augusta Auscirum (σηµεριν� 9A�υ'). Σηµει;νεται, Wτι �π* τ*
Nλληνικ* ρMµα αrSω = κCνω κCτι νD α:"ηθoM, α:"Cνω, �νυψ&, 6νισ'5ω, �π*
τ* Kπ�P� παρCγεται τ* 6θνικ* Ae"ι�ι f Aeσκι�ι κατD τ�ν �νωτ#ρω πρ.τα-
ση, παρCγεται κα2 τ* λατινικ* augustus, π�\ σηµα(νει κατ’ �ρ'Dς 6νισ'υµ#-
ν�ς, δηλαδ� Oσ'υρ*ς - δυνατ*ς κα2 κατD συν#πειαν σεπτ.ς, σε?αστ*ς (π�\ 6ν#-
πνεε σ#?ας λ.γYω Oσ'5�ς).

LA"ι�σηµε(ωτ� γεγ�ν*ς γιD τ2ς �ναφαιν.µενες σ'#σεις τ�8 λα�8 τ&ν BC-
σκων µA τ�\ς �ρ'α(�υς nEλληνες ε]ναι τD _ν.µατα, π�\ δ(δ�υν µ#'ρι σ=µε-
ρα στD παιδιC τ�υς, π#ραν τ&ν συγκεκριµ#νων κ�ινωνικ&ν συµπεριφ�ρ&ν lς
c φιλ�"εν(α, c �νδρε(α, c �ντ�'� στ�\ς π�λ#µ�υς, c �ναG=τηση 6"�υσι&ν
κα2 τιµ&ν, �h sθικAς �"(ες. Kα2 c ναυτικ= τ�υς 6πιδε"ι.τητα κα2 c ε:κ�λ(α
τMς µετανCστευσης ^'�υν τD �νCλ�γC τ�υς στ�ν Nλληνικ� φυλ=. �H _ν�µα-
τ�δ�σ(α ε]ναι Oσ'υρ* µ#σ� διCδ�σης _ν�µCτων πρ�σ;πων τMς φυλMς, π�\
διεδραµCτισαν hστ�ρικ* ρ.λ� f π�\ �νεδε('θησαν lς 6"#'�υσες φυσι�γνω-
µ(ες µετα"\ τ&ν µελ&ν τMς φυλMς f π�\ τ�\ς θυµ(G�υν πρ.σωπα τMς παρC-

κα2 µητρ.π�λι Kλ.κληρης τMς KελτικMς» (SιSλ. IV, τ. II, §19). [Σ.σ. Kατ? τEν κ.
K. ΓεωργανQ p π.λι �Aλησ,α δ:ν εDναι bλλη Bπ’ τE σηµερινE Παρ,σι (πρQλ. Alesia,
Clamps Elysées κ.λπ.): Hδ: «∆αυλ.ν», τ. 96, «T* Παρ(σι hδρ5θη �π* τ*ν �Hρα-
κλM».] T'ν bφι-ι τ$F �HρακλC στ' 5Rρα τ6ν Kελτ6ν ZπιSεSαιRνει καG N Λ$υ-
κιαν.ς: «T*ν �HρακλM �h K#λτες _ν�µCG�υν στ� γλ&σσα τ�υς 9Oγµι�ν. LEπισκ#-
φθηκε τ�ν ';ρα τ&ν Kελτ&ν...» (Luciani Opera, τ.µ. III, σελ. 129, § 83, ;κδ. Λει-
ψ,ας).

�O ∆ι.δωρ$ς N ΣικελιRτης συνε5,h$ντας τ'ν Z-ιστ.ρησ, τ$υ γι? τ'ν bφι-ι τ$F
�HρακλC στ' Γαλλ,α Bναφ7ρει, Mτι τEν ZρωτεLτηκε µι? ντ.πια γυνα_κα, p Nπ$,α,
«�φ�8 kλθε σ’ 6παφ� µA τ*ν �HρακλM, 6γ#ννησε γι* µA τ* jν�µα ΓαλCτης... nOταν
^γινε Xνδρας (N Γαλ0της) κα2 διεδ#'θη τ�ν πατρικ� ?ασιλε(α, π�λλ� �π’ τ�ν συ-
ν�ρε5�υσα ';ρα κατ#κτησε...LAφ�8 δA ̂ γινε περι?.ητ�ς γιD τ�ν �νδρε(α, α:τ�5ς,
π�\ kσαν 4π�ταγµ#ν�ι σ’ α:τ.ν, {ν.µασε ΓαλCτες, �π* τ�\ς Kπ�(�υς Kλ.κληρη
c Γαλατ(α {ν�µCσθηκε» (τ.µ. III, SιSλ. V, 24). �O γεν0ρ5ης συνεπ6ς τ6ν Γα-
λατ6ν εD5ε nEλληνα πατ7ρα καG µητ7ρα Bπ’ τ' φυλ' τ6ν Kελτ6ν. �Aλλ? κατ? τEν
πρ$αναφερθ7ντα Bρ5α_$ Kστ$ρικE N γεν0ρ5ης τ6ν Kελτ6ν K7λτης mταν γιEς cνEς
TιτQνα καG κ0π$ιας γυνα,κας Bπ’ τ'ν Kρ8τη, συνεπ6ς nEλλην. �ΩσαLτως δικαι-
$λ$γε_ται καG p πληρ$φ$ρ,α τ$F Π$λLSι$υ, Mτι τE κελτικE φFλ$ τ6ν �Iνσ.Sρων
Zλ0τρευε τ'ν �AθηνQ: «Oh �ρ'ηγ�2 δA τ&ν LIνσ.?ρων... κατ#?ασαν �π* τ* hερ. τMς
LAθηνrς τ2ς 'ρυσAς σηµαPες...» (B 32). �EκτEς BπE τ'ν �AθηνQ $K K7λτες Zλ0-
τρευαν καG τEν ∆ι.νυσ$, Mπως µQς πληρ$φ$ρε_ N Στρ0Sων: «Στ*ν {κεαν* 4πCρ-
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K7λτες µ#υσικ#I µF tρπα καI αVλ( τ#D Παν?ς. (5AκριJFς Qντ+γραφ# QρNα+#υ κελτικ#D
κ#σµ6µατ#ς). LH eµ#ι?τητα τPν δR# uργ0νων µF τC Qντ+στ#ιNα vλληνικC εkναι πλ6ρης.

δ�σης f τMς θε�γ�ν(ας τ�υς.
Στ�\ς BCσκ�υς συναντ&νται κα2 σ=µερα �ρ'αPα NλληνικD _ν.µατα π�\

δAν δ(δ�νται συν=θως �eτε στ�ν σηµεριν� �EλλCδα, Wπως Agenor (LAγ=νωρ),
Akileo (LA'ιλλε5ς), Anakleto (LAνCκλητ�ς), Andromaka (LAνδρ�µC'η),
Apollonio (LAπ�λλ;νι�ς), Aristarko (LAρ(σταρ'�ς), Aristofanes (LAριστ�φC-
νης), Artemis (9Aρτεµις), Atenea (LAθηνα(α), Bakho (BCκ'�ς), Dioni (∆ι;-
νη), Didako (∆ιδC'�ς), Elefteria (LEλευθερ(α), Emeterio (�Hµετ#ρι�ς),
Epimako (LEπ(µα'�ς), Etor (9Iτωρ �π* τ* ε]µι = ^ρ'�µαι), Eufemio (E:φ=-
µι�ς), Filemon (Φιλ=µων), Filomen (Φιλ�µ#νη), Genes (Γ#νης), Hektor
(nEκτωρ), Heliodoro (�Hλι.δωρ�ς), Herodion (�Hρωδ(ων), Hiajinto (�YCκιν-
θ�ς), Hipolita (�Iππ�λ5τη), Hipolito (�Iππ.λυτ�ς), Hygino (�YγPν�ς), Isokrates
(LIσ�κρCτης), Jason (LICσων), Kalemin (Kαληµ#νης), Krisogono (Xρυσ.γ�-
ν�ς), Leandro (Λ#ανδρ�ς), Moxo (M.ψ�ς), Narjiso (NCρκισσ�ς), Nikomedes
(Nικ�µ=δης), Orestes (LOρ#στης), Selene (Σελ=νη), Tirtso (Θ5ρσ�ς), Zoilo
(Zω(λ�ς).

�H παρ�5σα 6ργασ(α 6ντCσσεται σA 4π* ^κδ�ση ε:ρ5τερη µελ#τη µας γιD
τ�ν �Eλληνικ� �Oµ�γλωσσ(α. LE"ετCG�υµε 6δ& σειρD ?ασκικ&ν λ#"εων, π�\
�ναδεικν5�υν τ�ν Nλληνικ� πρ�#λευσ= τ�υς.

▲
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1. etxe = �]κ�ς, σπ(τι· Foik → Foit → oit → etx.
2. argi = φ&ς, �π* τ* Qργ?ς = φωτειν.ς, λαµπρ.ς.
3. lüc = �λι�ς, �π* τ* θ#µα λυκ-, 6" �� τ* λυκ-αυγ#ς, c �µφι-λRκη κα2 K λR-

Nν#ς.
4. aide f aire = K �#ρας. �H 6ναλλαγ� d → r �παντrται στ2ς NλληνικAς διαλ#-

κτ�υς.
5. hur (a) = τ* νερ., τ* �δωρ (c tδια 6ναλλαγ=).
6. erdi = K περι?Cλλων '&ρ�ς, c περι�'=: �π* τ* gρρα = c γM (6" �� κα2 c

θεD P7α κα2 τ* λατινικ* terra: tδια µετατρ�π=).
7. naia = κ8µα, �π* τ* �ρ'αι�ελληνικ* ρMµα ν0ω = ρ#ω.
8. oren = ~ρα.
9. sanko καI banko = γCµπα (�π* τ* κ0µπτω).

10. alai = 'αρ(εις (�π* τ* Yλαρ?ς).
11. ogi = π.ν�ς (�π* τ* aγ#ς).
12. eraiki = 4ψηλ.ς, �π* τ* αpρω.
13. gora = 4ψηλ.ς, �π* τ* oρ-νυµι = σηκ;νω, 6" �� κα2 τ* oρνε#ν κα2 τ* oρ#ς.
14. üsain = _σµ=.
15. pondo = πυθµ=ν, �π* τ* πRνδαS.

'ει µιD µικρ� νMσ�ς, ^µπρ�σθεν τ&ν 6κ?�λ&ν τ�8 π�ταµ�8 Λ(γηρ�ς (τCς B. Γαλ-
λ,ας), κα2 τ� νMσ� α:τ� κατ�ικ�8ν �h γυναPκες τ&ν Σαµνιτ&ν, �h Kπ�Pες ε]ναι
�φωσιωµ#νες στ*ν ∆ι.νυσ�... τD κ�µµCτια τD περι#φεραν µA Bακ'ικ�\ς �λα-
λαγµ�\ς» (c 98).

�Aπ.δει-ι τCς Zπιδρ0σεως τ6ν �Eλλ8νων ZπG τ6ν Kελτ6ν Bπ$τελε_ τE γεγ$ν.ς,
Mτι α<τ$G 5ρησιµ$π$ι$Fσαν cλληνικ? γρ0µµατα, Mπως SεSαιRνει κι Yνας α<τ.-
πτης µ0ρτυρας, N �I$Lλι$ς Kα_σαρ («De Bello Gallico», i 29 καG v14: «Graecis
utuntur litteris»: v 48).

Συγκλ$νιστικ' εDναι p µαρτυρ,α τ$F λατ,ν$υ Kστ$ρικ$F T0κιτ$υ, Zκ τCς Nπ$,-
ας Bπ$δεικνLεται, Mτι $K nEλληνες τCς Zπ$5Cς τ6ν Tρωικ6ν εD5αν -επερ0σει τGς
στCλες τ$F ΓιSραλτ?ρ καG εD5αν κ0νει Bπ$ικ,α στ'ν Γερµαν,α. Γρ0φει σ5ετικ0:
«�O LOδυσσε\ς στ� µακρυν� 6κε(νη περιπλCνησ( τ�υ, �φ�8 ^φθασε σA τ�8τ� τ*ν
{κεαν* (τEν �Aτλαντικ.), kλθε κα2 στ2ς '&ρες τMς Γερµαν(ας. LAπ* 6κεPν�ν λ#-
γεται, Wτι κτ(σθηκε κα2 ^λα?ε τ’ jν�µα c π.λι LAσκιπ5ργι�, π�\ ε4ρ(σκεται στ�ν
j'θη τ�8 P=ν�υ κα2 σ=µερα κατ�ικεPται. Kα2 λ#γεται �κ.µη, Wτι �νευρ#θηκε κC-
π�τε στ*ν tδι� τ.π� ?ωµ*ς �φιερωµ#ν�ς στ*ν LOδυσσ#α, πρ�στεθ#ντ�ς τ�8 _ν.-
µατ�ς τ�8 πατρ*ς Λα#ρτη κα2 Wτι στD σ5ν�ρα Γερµαν(ας κα2 Pαιτ(ας σY;G�νται
µ#'ρι σ=µερα µνηµεPα κα2 κCπ�ι�ι τ5µ?�ι 6νεπ(γραφ�ι µA NλληνικD γρCµµατα»
(«De origine situ moribus ac populis Germanorum», κεφ. 3).

�EπιSεSα,ωσι τ6ν Mσων πρE δL$ 5ιλιετι6ν Bν7φερε N T0κιτ$ς Bπ$τελε_ p πρ.-
σφατη Bνακ0λυψι Bπ’ τEν ΓερµανE Bρ5αι$λ.γ$ Manfred Moosauer µυκηναϊκ$F
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θησαυρ$F στ'ν κ$ιλ0δα τ$F π$ταµ$F rAµπερ, N Nπ$_$ς 5ρ$ν$λ$γε_ται περ,π$υ
στE 1.600 π.X. (Hδ: «∆αυλ.ν», τ. 211). �Aπ’ τE 1928 Mµως N von Friesen fπεστ8ρι-
hε στE ;ργ$ τ$υ «Frage mach dem Usprung der runnen Namen», Mτι $K nEλληνες

16. naba = κ�ιλCς, �π* τ* ν0πη.
17. jakü = σCκκ�ς.
18. sare = καλCθι, �π* τ* wρις (δασεPα → s).
19. tegi = στ#γη, 4π.στεγ�, κατCλυµα �π* τD στ7γη f τ7γ#ς.
20. thili = γυναικεP� στMθ�ς, θηλ� �π* τ* θηλ6 f thiti, �π* τ* τιτθ6 = c θη-

λ=.
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LO κελτικ(ς θε(ς τ#D κυνηγι#D Kερν#Dν#ς (κερασφ?ρ#ς) Qν0µεσα σF [^Pα τ#D δ0σ#υς.
MιC κελτικM gκδ#ση τ#D Παν(ς καI τ#D τρ?π#υ π#Z κ0θηται (σταυρ#π#δητI) e XEλληνας 

θε(ς τPν π#ιµ7νων καI τPν δασPν.



εD5αν φθ0σει στ' Γερµαν,α κατ? µCκ$ς τ$F ∆$LναSι καG Mτι p γραφ' Runar
(P$Fνες) τ6ν S$ρει$ευρωπαϊκ6ν πληθυσµ6ν ;5ει cλληνικ' πρ$7λευσι, «6φ’ Wσ�ν
lρισµ#να σ5µ?�λα πρ�σεγγ(G�υν s'ητικD τ�ν �Eλληνικ� Kµιλ(α (ng, γγ, kh, xi,
ci)» (Hδ: Kαλλ,µα5$ν ∆ι$γ7ν$υς, «�H ?�ρει�ευρωπαϊκ� �P�υνικ� Γραφ� ε]ναι
παραλλαγ� τMς ΓραµµικMς A», «∆αυλ.ς», τ. 133).

OK K7λτες Mµως δ:ν κατ$ικ$Fσαν µ.ν$ στ' Γαλλ,α Bλλ? καG στ'ν Σκανδιναυ-
,α, στ'ν Σκωτ,α, στ'ν �Iρλανδ,α καG στ' M. Bρετανν,α. KαG $K περι$5:ς α<τ:ς φ7-
ρ$υν ;κδηλη τ'ν cλληνικ' Zπιρρ$8. OK S$ρει$ευρωπαϊκ:ς παραδ.σεις διασoR-
h$υν τGς Bντιλ8ψεις τ6ν Bρ5α,ων κατ$,κων τCς B. E<ρRπης, Mτι Yλκ$υν τ'ν κα-
ταγωγ8 τ$υς Bπ’ τ$�ς Bρ5α,$υς nEλληνες, Bφ$F α<τ$G mσαν $K πρ6τ$ι της κ0-
τ$ικ$ι. T? Hρλανδικ? κε,µενα «Lebor Gabala Erenn» (BιSλ,$ EHσS$λ6ν στ'ν
�Iρλανδ,α), «Lebor na Huidre» (BιSλ,$ τ$F Nτ�ν K0$υ), τE SιSλ,$ τ$F Λ7νστερ
κ.λπ. –τ? Nπ$_α διασRθηκαν σ: 5ειρ.γραφα τ$F 11$υ αH6να, µ.X.– Bναφ7ρ$υν,
Mτι στ'ν �Iρλανδ,α ;φθασαν πρ6τα κ0τ$ικ$ι τ$F AHγα,$υ µ: Bρ5ηγE τEν Παρ-
θ$λ6να, Zν συνε5ε,�α Zπ$,κισαν τE νησG $K ∆ανα$G (Z- �ν καG $K σLγ5ρ$ν$ι ∆α-
ν$G) καG τ7λ$ς $K Mιλ8σι$ι. �O δι0σηµ$ς Kστ$ρικEς W. Durant στ'ν «Παγκ.σµι$
�Iστ$ρ,α τ$F Π$λιτισµ$F» (τ. ∆´, σελ. 103) γρ0φει: «Oh LIρλανδ�2 πιστε5�υν, κα2
δAν ^'�υµε καµµ(α πρ.θεσι νD τ�\ς �ντικρ�5σ�υµε, Wτι c νMσ�ς των 6κατ�ικεPτ�
κατ’ �ρ'Dς �π* nEλληνας κα2 Σκ5θας (σ.σ. $K ΣκFθες mσαν Πελασγ$G) 1000 tσως
κα2 περισσ.τερα ^τη π.X.».

ΣτEν Zπ$ικισµE τCς �Iρλανδ,ας Bπ’ τEν Παρθ$λ6να Bναφ7ρεται N Thιρ0λντ$υς
ντ: Mπ?ρ (1147-1223 µ.X.), N Nπ$_$ς στE SιSλ,$ τ$υ «�Iστ$ρ,α καG T$π$γραφ,α
τCς �Iρλανδ,ας» δι7σωσε Bρ5α_ες Hρλανδικ:ς παραδ.σεις. Γρ0φει σ5ετικ0: «Στ*
τριακ�στ* ^τ�ς µετD τ*ν κατακλυσµ* K Παρθ�λpν kλθε στ2ς �κτAς τMς LIρλαν-
δ(ας... �O Παρθ�λ;ν, �h γι�( τ�υ κα2 �h �π.γ�ν�( τ�υς kσαν τυ'ερ�2 j'ι µ.ν� στD
4λικC τ�υς 6πιτε5γµατα �λλD κα2 στ�ν αe"ησι τMς φυλMς τ�υς». Mετ? τ'ν Zγκα-
τ0στασ, τ$υς «K ?ασιλε\ςς τ&ν �Eλλ=νων», Mπως Bναφ7ρεται σ: `ρισµ7ν$υς κR-
δικες τ$F 5ειρ$γρ0φ$υ τ6ν «EHσS$λ6ν», τ$�ς ;στειλε δ6ρα. Συνεπ6ς p bφι-ι
τ6ν �Eλλ8νων στ'ν B. E<ρRπη δ:ν ;γινε τυ5α_α, Bλλ? fπCρ5ε στεν' Zπαφ' τ6ν
�Eλλ8νων Bπ$,κων τCς �Iρλανδ,ας µ: τ' µητρ$π$λιτικ' �Eλλ0δα.

�O rOγκυ tO K0ρρυ στE SιSλ,$ τ$υ «rHθη καG rEθιµα τ6ν Bρ5α,ων �Iρλανδ6ν»
(;κδ. 1873, ∆$υSλ_ν$) γρ0φει: «Oh πι* �ρ'αP�ι συγγραφεPς µας κατ#γραψαν, Wτι
K Παρθ�λpν kλθε στ�ν LIρλανδ(α µετD τ*ν Kατακλυσµ.. Λ#γεται Wτι "εκ(νησε �π*
τ� Mακεδ�ν(α f M#ση �EλλCδα µA µιD µικρ� KµCδα �νθρ;πων, �νCµεσα στ�\ς
Kπ�(�υς kταν τρεPς ∆ρυ�δες _ν�µαG.µεν�ι ΦP�ς, At�λ�ς κα2 Φ�µ.ρης, δηλαδ=,
Xν θελ=σ�υµε νD ψC"�υµε τ�ν 6τυµ�λ�γικ� σηµασ(α τ&ν λ#"εων, N.ησι, Γν&σι
κα2 9Eρευνα». Mετ7δωσαν δηλαδ' τ' γν6σι καG τ'ν σ$φ,α $K nEλληνες στ'ν B.
E<ρRπη. K0τ$5$ι α<τCς τCς σ$φ,ας mσαν $K ∆ρυXδες, nEλληνες µFστες, π$� κα-
τε_5αν µυστικ:ς κ0π$ιες γνRσεις, Mπως $K Kερε_ς τ6ν ∆ελφ6ν καG τCς �Eλευσ_ν$ς.
�O Pωµα_$ς στρατηγEς �I$Lλι$ς Kα_σαρ Bν7φερε, Mτι «�h ∆ρυ�δες διδCσκ�υν γιD
τD Xστρα κα2 τ2ς κιν=σεις τ�υς, γιD τ*ν κ.σµ�, τ* µ#γεθ�ς τ&ν 'ωρ&ν, γιD τ�ν φι-
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λ�σ�φ(α κα2 τ�ν φ5σι τ&ν θε&ν».
�Yψηλ:ς Mµως Bστρ$ν$µικ7ς, κ$σµ$λ$-
γικ:ς καG γεωγραφικ:ς γνRσεις εD5αν,
`ς γνωστ.ν, µ.ν$ν $K nEλληνες. OK
∆ρυXδες 5ρησιµ$π$ι$Fσαν στ? γραπτ0
τ$υς τE �EλληνικE �Aλφ0Sητ$, κ0τι π$�
fπ$δηλRνει τ'ν Bν0µνησι τCς cλλη-
νικCς καταγωγCς τ$υς. Γρ0φει Zπ’
α<τ$F N �I$Lλι$ς Kα_σαρ: «Θεωρ�8ν
�πρ#πεια νD µεταφ#ρ�υν τ2ς σπ�υδ#ς
τ�υς σA γραπτ* λ.γ�, Xν κα2 'ρησιµ�-
π�ι�8ν τ* Nλληνικ* �λφC?ητ� γιD
σ'εδ*ν K,τιδ=π�τε Xλλ�». M? καG τE
Vν$µα τ6ν ∆ρυϊδ6ν εDναι cλληνικ.. TE
Druid Zτυµ$λ$γε_ται Bπ’ τ'ν cλληνικ'
λ7-ι δρ8ς καG τ'ν κατ0λη-ι -(δης, π$�
σηµα,νει γιEς (πρSλ. Λεων,δης= N γιEς
τ$F Λ7$ντ$ς). Συνεπ6ς druid σηµα,νει
τ7κν$ τCς δρυ.ς.

OK nEλληνες π$λ� Bργ.τερα -αναε-
π$,κισαν τ'ν �Iρλανδ,α. ΣτE SιSλ,$ «�Aρ5α_ες �Iρλανδικ:ς �Iστ$ρ,ες», π$� Z-ε-
δ.θη γι? πρRτη φ$ρ? τE 1936 στE ∆$υSλ_ν$, Bναφ7ρεται, Mτι «�h ∆ανα�2 kλθαν
µA Zνα µεγCλ� στ.λ� στ�ν LIρλανδ(α». TE SιSλ,$ τ$F Λ7νστερ, π$� σRθηκε σ: 5ει-
ρ.γραφ$ τ$F 11$υ αH., περιγρ0φει τ'ν τρ,τη εHσS$λ' τ6ν �Eλλ8νων στ'ν �Iρλαν-
δ,α: «QHταν Π#µπτη, Πρωτ�µαγιD κα2 δ#κατη Z?δ�µη µ#ρα τ�8 φεγγαρι�8, Wταν
�h Mιλ=σι�ι ̂ φθασαν στ�ν LIρλανδ(α». TE Mτι $K «Mιλ8σι$ι» mσαν nEλληνες Bπ$-
δεικνLεται Bπ’ τ? Oν.µατ0 τ$υς –π$� Bναφ7ρ$νται στGς Hρλανδικ:ς παραδ.σεις–,
τ? Nπ$_α εDναι cλληνικ? (�Aµεργ_ν$ς, rIθυς, Φ,αλη, π$� σηµα,νει σεµν' κ.λπ.).

�Eπ,σης τE «BιSλ,$ τ6ν EHσS$λ6ν» Bπ$δ,δει σ’ Yναν �ρωα τ6ν Bπ$,κων, τEν
�Aµεργ_ν$, δL$ π$ι8µατα, π$� εDναι παν$µ$ι.τυπα µ: τ'ν «Θε$γ$ν,α», Mπως πα-
ραδ75εται N ντ’ �Aρµπ$υ? ZιµπενS,γ στE ;ργ$ «�IρλανδικEς Mυθ$λ$γικEς KL-
κλ$ς». �E- bλλ$υ N M,λητ$ς, υKEς τ$F �Aπ.λλων$ς καG τCς �Aρε,ας, καταγ.ταν
Bπ’ τ'ν Kρ8τη καG mταν σLγ5ρ$ν$ς τ$F Bρ5αι.τερ$υ M,νω$ς. ΣLµφωνα µ: στ$ι-
5ε_α π$� περι75$νται σ’ α<τ? τ? Hρλανδικ? κε,µενα `ρισµ7να 5ρ$ν$εντ$π,h$υν
τ'ν bφι-ι τ6ν Mιλησ,ων στEν 17$ αH6να. �O rOγκυν tO K0ρρυ στE SιSλ,$ τ$υ
«rHθη καG rEθιµα τ6ν �Aρ5α,ων �Iρλανδ6ν» fπ$λ$γ,hει, Mτι $K Mιλ8σι$ι ;φθα-
σαν στ'ν �Iρλανδ,α δL$ αH6νες µετ? τ$�ς ∆ανα$Lς, }τ$ι τE 1530 π.X., δι? τCς c-Cς
Nδ$F: Πρ6τα µεταν0στευσαν στ'ν Σκυθ,α, Zν συνε5ε,�α πCγαν στ'ν Aaγυπτ$,
;πειτα ;φθασαν στ'ν �Iσπαν,α καG BπE Zκε_ µ: πλ$_α στ'ν �Iρλανδ,α.

�EκτEς καG BπE τGς Hρλανδικ:ς παραδ.σεις καG τ? Bρ5α_α cλληνικ? κε,µενα πι-
στ$π$ι$Fν, Mτι $K πρ$ϊστ$ρικ$G nEλληνες εD5αν φθ0σει στ'ν �Iρλανδ,α. Στ?
«�Aργ$ναυτικ?» τ$F �Oρφ7ως, π$� 5ρ$ν$λ$γ$Fνται 100 5ρ.νια πρE τ6ν Tρω-
ικ6ν, Bναφ7ρεται, Mτι «K LAγκαP�ς κιν�8σε µA τ#'νη τD πηδCλια κα2 παρ#πλεε τ�
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νMσ� LI#ρνιδα» (στ. 1185). TE Mτι p νCσ$ς α<τ' εDναι p �Iρλανδ,α τE ZπιSεSαιR-
νει N Στρ0Sων, N Nπ$_$ς γρ0φει: «Π#ρι" τMς BρεταννικMς 4πCρ'�υν κα2 Xλλα µι-
κρD νησιC, µεγCλη ε]ναι c LI#ρνη, 6κτειν.µενη πρ*ς ?�ρρrν α:τMς, c Kπ�(α ^'ει
σ'Mµα 6π(µηκες κα2 _λιγ;τερ� πλCτ�ς» (c 200). �Aλλ? καG N Στρ0Sων δ75εται
cλληνικ' παρ$υσ,α (πιθανRτατα) σ’ α<τE τE νησ,. Περσσ.τερ$ν Mµως B-ι$π,-
στευτα εDναι τ? Mσα λ7γει, Mτι πλησ,$ν τCς BρεταννικCς fπ0ρ5ει νCσ$ς, στ'ν
Nπ$,α γ,ν$νται Kερ$τελεστ,ες πρEς τιµ'ν τCς ∆8µητρας καG τCς K.ρης, Mµ$ιες
πρEς τGς τελ$Lµενες στ'ν Σαµ$θρ�0κη» (c 198). �Eπ,σης N ∆ι.δωρ$ς N ΣικελιR-
της µQς δ,νει τ'ν c-Cς πληρ$φ$ρ,α: «LAπ�δε("εις α:τ&ν φ#ρ�υν, 6πιδεικν5�ντες
τ�\ς K#λτες π�\ κατ�ικ�8ν στD παρCλια τ�8 LΩκεαν�8 (Zνν. Σκανδιναυ$Lς, ΣκR-
τ$υς, �Iρλανδ$Lς), �h Kπ�P�ι σ#?�νταν περισσ.τερ� �π* Wλ�υς τ�\ς θε�\ς τ�\ς
∆ι.σκ�υρ�υς. ∆ι.τι c παρCδ�σ( τ�υς ̂ λεγε, Wτι c παρ�υσ(α α:τ&ν τ&ν θε&ν �π’
τ�\ς παλαι�\ς 'ρ.ν�υς πρ�ερ'.ταν �π’ τ*ν {κεαν*» (τ. II, σελ. 522). Σ’ bλλ$ ση-
µε_$ τ$F ;ργ$υ τ$υ Bναφ7ρει: «�O �EκαταP�ς κα2 µερικ�2 Xλλ�ι λ#γ�υν, Wτι στ�\ς
�ντιπ#ραν τ.π�υς τMς ';ρας τ&ν Kελτ&ν πρ*ς τ�ν πλευρD τ�8 {κεαν�8 ε]ναι
νMσ�ς j'ι µικρ.τερη τMς Σικελ(ας... α:τ� ε4ρ(σκεται µAν πρ*ς ?�ρρrν... �YπCρ-
'ει δA κα2 τ#µεν�ς τ�8 LAπ.λλων�ς µεγαλ�πρεπAς στ� νMσ� κα2 �"ι.λ�γ�ς να.ς...
4πCρ'ει κα2 hερD π.λις α:τ�8 τ�8 θε�8... κα2 �π* τ�\ς nEλληνες µερικ�2 περν�8ν
�π* τ�\ς �Yπερ?.ρει�υς κα2 �φ=ν�υν �ναθ=µατα π�λυτελM µA NλληνικAς 6πι-
γραφ#ς» (τ. II). �A-ι$σηµε,ωτ$ εDναι, Mτι καG τ? Oν.µατα τ6ν περι$56ν α<τ6ν
εDναι cλληνικ0. �EπG παραδε,γµατι τE Vν$µα �Iρλανδ,α παρ0γεται Bπ’ τGς λ7-εις
]ρις καG λCνδη, p Σκωτ,α @ Σκωτλανδ,α σηµα,νει σκ$τειν' 5Rρα, p Γρ$ιλανδ,α
εDναι p fγρ' 5Rρα (4γρ.ς + λCνδη), p O<αλλ,α (Wales) πρ$7ρ5εται Bπ’ τ'ν cλλη-
νικ' λ7-ι BCλις, π$� εDναι Zπ,θετ$ τ$F ∆ι$νLσ$υ κ.λπ.

�O P. M.ργκαν στE SιSλ,$ τ$υ «�H Bρεταννικ' KαµSρ,α» (;κδ. 1857, Λ$νδ_ν$)
Bναφ7ρεται στ'ν καταγωγ' τ$F Sρεταννικ$F λα$F, Bντλ6ντας τ? στ$ι5ε_α BπE
Bρ5α_ες cλληνικ:ς πηγ:ς καG Bπ’ τGς διασωθε_σες Bρ5α_ες Sρεταννικ:ς παραδ.-
σεις, καG γρ0φει τ? c-Cς: «�H καταγωγ� τ�8 ?ρεταννικ�8 λα�8 �π* τ�ν Tρ�(α κα2
τ�\ς Tρ&ες π�τA δAν �µφισ?ητ=θηκε 6δ& κα2 δεκαπ#ντες αO&νες. T* “Nησ2 τ�8
Bρ�5τ�υ” kταν τ* συνηθισµ#ν� jν�µα τMς ν=σ�υ στ�\ς �ρ'α(�υς καιρ�5ς. �H
λ#"ι tan ε]ναι K �ρ'αP�ς ?ρεταννικ*ς f Oαπετικ*ς Wρ�ς γιD τ� “';ρα” κα2
Brutannia (πρ$φερ.µεν$ Mπριτ0ννια, Bφ$F τE SρεταννικE u Bκ$Lγεται σ?ν «ι»)
ε]ναι c “X;ρα τ�8 Bρ�5τ�υ”. TD µ.να δ5� 6θνικD _ν.µατα π�\ �ναγνωρ(G�νταν
�π* τ�\ς �ρ'α(�υς Bρετ.ν�υς kταν Kymry κα2 Ylin Troja (φυλ� τMς Tρ�(ας). �H
τρωικ� πρ�#λευσι 6"ηγεP Wλες τ2ς Oδιαιτερ.τητες τMς ?ρεταννικMς ν�µ�θεσ(ας,
π�\ �λλι&ς θD kσαν 6ντελ&ς �νε"=γητες». �Aφ$F παραθ7τει N συγγραφ7ας τ?
στ$ι5ε_α π$� ̀ δ8γησαν στEν Tρωικ., Bπ$δεικνL$ντας Mτι $K Tρ6ες mσαν nEλλη-
νες καG Mτι $<σιαστικ? τ? Tρωικ? δ:ν mσαν παρ? µι? ZµφLλια διαµ05η, Bναφ7-
ρεται στ'ν πρ$σπ0θεια τ$F Bρ$Lτ$υ, Bνηψι$F τ$F AHνε,α, ν? δηµι$υργ8σsη τ'
«N7α Tρ$,α» µετ? τ'ν �λωσι τCς µικρασιατικCς Tρ$,ας Bπ’ τ$�ς Mυκηνα,$υς.
Γρ0φει Zν συνε5ε,�α: «9Eπειτα π#ρασαν (N Bρ$Fτ$ς καG $K Tρ6ες) µ#σα �π’ τD
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στενD τ�8 Λ(?υ�ς �HρακλM, τ* σηµεριν* Γι?ραλτCρ, κα2 �ν�('θηκαν στ*ν LAτλα-
ντικ.... Στ2ς ν.τιες �κτAς τMς �Iσπαν(ας συνCντησαν τ#σσερις τρωικAς �π�ικ(ες,
π�\ κυ?ερνι&νταν �π* τ*ν TρCνι�. Oh Xπ�ικ�ι πρ.θυµα δ#'θηκαν νD Nνωθ�8ν
µαG5 τ�υς. 9Eτσι Wλ�ι µαG2 ^πλευσαν ?.ρεια κα2 αe"ησαν τ*ν �ριθµ. τ�υς µA µε-
ρικ�\ς �π* τ�\ς nEλληνες µιrς κρητικMς �π�ικ(ας, κCτω �π’ τ�ν �ρ'ηγ(α τ�8 Tε5-
κρ�υ... Oh τρεPς εOρηνικAς φυλAς (Zνν. τCς Bρετανν,ας) καλωσ.ρισαν τ�\ς Kµ�-
γενεPς τ�υς �π* τ�ν LAνατ�λ� [σ.σ.: συνεπ6ς καG πρE τ$F Bρ$Lτ$υ εD5αν Bπ$ι-
κ,σει τ' Bρετανν,α $K nEλληνες]... Oh τρεPς γι�2 τ�8 Bρ�5τ�υ, γεννηµ#ν�ι µετD τ�ν
^λευσ( τ�υ στ� Bρετανν(α, πMραν τ’ jν�µC τ�υς �π* τ2ς τρεPς εOρηνικAς φυλ#ς: Λ�-
κρPν�ς, KCµ?ειρ�ς κα2 LAλφC?ακτ�ς [σ.σ. τ? Oν.µατα α<τ? εDναι Bναµφ,S$λα
cλληνικ0]. �O Bρ�8τ�ς 6"υµνεPται �π* τ2ς TριCδες τ&ν ?Cρδων σDν Zνας �π’ τ�\ς
µεγCλ�υς µεταρρυθµιστAς τMς Bρετανν(ας... �H διακυ?#ρνησι τMς Bρετανν(ας
kταν tδια µA τMς ΣπCρτης στ�ν �EλλCδα κα2 τMς �P;µης στ�ν LIταλ(α. KCθε 4π=-
κ��ς �π�λCµ?ανε τ�ν tδια 6λευθερ(α µA τ*ν ?ασιλιr... ∆Aν 4πMρ'αν σκλC?�ι. Oh
πρ&τ�ι σκλC?�ι στD µετ#πειτα 'ρ.νια kταν �h Caethion f αO'µCλωτ�ι π�λ#µ�υ».

�Aν0λ$γη πληρ$φ$ρ,α δ,νει καG N ∆ι.δωρ$ς N ΣικελιRτης: «c Bρεταννικ� κα-
τ�ικεPται �π* φυλAς α:τ.'θ�νες, π�\ διατηρ�8ν τ*ν παλαι* τρ.π� GωMς. Στ�\ς
π�λ#µ�υς 'ρησιµ�π�ι�8ν [ρµατα, Wπως κατD τ�ν παρCδ�σι 'ρησιµ�π�ι�8σαν
�h �ρ'αP�ι nEλληνες στ*ν Tρωικ* π.λεµ�» (E, 21). �O ∆ι$νLσι$ς N Περιηγητ'ς
στE ;ργ$ τ$υ «OHκ$υµ7νης Περιηγ8σεις» Bναφ7ρει, Mτι $K Bρ5α_$ι nEλληνες εD5αν
κ0νει Bπ$ικ,α στ'ν �Aγγλ,α καG Mτι $K Bπ.γ$ν$, τ$υς λ0τρευαν τEν ∆ι.νυσ$,
στεφανωµ7ν$ι µ: κισσ..

OK πληρ$φ$ρ,ες α<τ:ς τ6ν Bρ5α,ων συγγραφ7ων ZπιSεSαιRν$νται καG Bπ’ τ'ν
Bρ5αι$λ$γικ' σκαπ0νη. Στ'ν �Aγγλ,α (Bλλ? καG στ'ν �Iρλανδ,α καG τ'ν Γαλ-
λ,α) fπ0ρ5$υν πρ$ϊστ$ρικ? νεκρ$ταφε_α (1800-1500 π.X.), τ6ν Nπ$,ων p Bρ5ι-
τεκτ$νικ' κατ? τ$�ς Bρ5αι$λ.γ$υς εDναι Bν0λ$γη µ: τ'ν Bρ5ιτεκτ$νικ' τ6ν µι-
νωικ6ν καG µυκηναϊκ6ν τ0φων. �O Φερν?ν Nι:λ στE ;ργ$ τ$υ «T? Mυστ8ρια
τ$F Στ.$υν5ετh» καG N καθηγητ'ς N.ρµαν Λ.κνερ fπεστ8ρι-αν, Mτι κα, p γνω-
στ' µεγαλιθικ' κατασκευ' τ$F Στ.$υν5ετh, π$� 5ρ$ν$λ$γε_ται µετα-� τ$F 2.600
καG 1.600 π.X., εDναι κτισµ7νη Bπ’ τ$�ς Bρ5α,$υς nEλληνες. Στ$�ς λ,θ$υς της
fπ0ρ5$υν Zγ50ρακτ$ι µινωικ$G διπλ$_ πελ7κεις καG µυκηναϊκE -ιφ,δι$. �O πρ$-
σανατ$λισµEς καG $K Bναλ$γ,ες τ$F Στ.$υν5ετh εDναι BκριS6ς Mπως τ6ν cλλη-
νικ6ν να6ν. �Eπ,σης N καθηγητ'ς P7τhι K0λντ O<,λλιαµσ$ν SρCκε δι0σπαρτα
σ’ Mλη τ'ν �Aγγλ,α Mπλα καG κ$σµ8µατα cλληνικCς κατασκευCς. EDναι Bπ$δε-
δειγµ7ν$ δ7, Mτι $K �Eλλην$κρCτες καG πρE τ$F 3.000 π.X. τα-,δευαν ~ς τ? νησι?
τCς M. Bρετανν,ας, γι? ν? Sρ$Fν κασσ,τερ$, N Nπ$_$ς εDναι Bπαρα,τητ$ς γι? τ'ν
κατασκευ' Oρε,5αλκ$υ (σ.σ. N Oρε,5αλκ$ς εD5ε κατασκευασθC στ'ν Kρ8τη πρE
τ$F 3.000 π.X.). Γι’ α<τE καG τ? νησι? α<τ? $K Bρ5α_$ι nEλληνες τ? dν.µαhαν
«Kασσιτερ,δες N8σ$υς», Mπως SεSαιRνει καG N Στρ0Sων: «πρ*ς ?�ρρrν ε]ναι �h
λεγ.µενες Kασσιτερ(δες νMσ�ι, �h Kπ�Pες ε4ρ(σκ�νται στ* π#λαγ�ς στ*ν ?ρεταν-
νικ* παρCλληλ�» (c 20). Kατηγ$ρηµατικEς εDναι καG N �Hρ.δ$τ$ς: «nOσ�ν δA
�φ�ρ�r στ2ς Kασσιτερ(δες ν=σ�υς..., τ�8τ� µ.ν� ε]ναι ?#?αι�, Wτι K κασσ(τερ�ς κα2
τ* zλεκτρ�ν ^ρ'�νται σ’ 6µrς �π* τ�ν Xκρη τ�8 κ.σµ�υ».
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OK nEλληνες Zπ,σης εD5αν φθ0σει καG ZγκατασταθC σ: περι$5:ς π7ραν τ$F ∆$υ-
ν0Sεως, στ'ν Σκυθ,α. �O ∆ι.δωρ$ς N ΣικελιRτης Bναφ7ρει, Mτι «�h Σκ8θες µυ-
θ�λ�γ�8ν, Wτι γενν=θηκε σ’ α:τ�\ς παρθ#ν�ς 6κ τMς γMς... MA α:τ�ν συνευρεθε2ς
K ∆(ας 6γ#ννησε γι., π�\ τ’ jν�µC τ�υ kταν Σκ5θης. LAφ�8 δA ^γινε K πλ#�ν 6πι-
φαν�ς τ&ν πρ* α:τ�8, �π* τ* jν�µC τ�υ τ�\ς λα�\ς {ν.µασαν Σκ8θες» (τ.µ. II,
SιSλ. II, 43,2). M? καG στ? «�Aργ$ναυτικ?» τ$F �Oρφ7ως Bναφ7ρεται, Mτι $K �Aργ$-
ναFτες εD5αν φθ0σει «στ�\ς φ#ρ�ντες τD τ."α Σκ8θες» (στ. 1077). �O �Hρ.δ$τ$ς
περιγρ0φ$ντας τ'ν Zκστρατε,α τ$F SασιλιQ τ6ν Περσ6ν ∆αρε,$υ κατ? τ6ν
Σκυθ6ν µQς πληρ$φ$ρε_: «Oh B�υδPν�ι ε]ναι µεγCλ� κα2 π�λυCριθµ� ^θν�ς...
Στ*ν τ.π� τ�υς ̂ 'ει κτισθM π.λι �π* "5λα, π�\ _ν�µCGεται Γελων.ς... ∆ι.τι 4πCρ-
'�υν στ*ν τ.π� τ�8τ� hερD Nλληνικ&ν θε&ν κατασκευασµ#να κατD Nλληνικ* τρ.-
π�, µA �γCλµατα κα2 ?ωµ�\ς κα2 να�\ς "5λιν�υς, N�ρτCG�υν δA πρ*ς τιµ�ν τ�8
∆ι�ν5σ�υ N�ρτAς κCθε τρ(α 'ρ.νια κα2 παραδ(δ�νται σA ?ακ'ικAς τελετ#ς. Oh Γε-
λων�2 κατCγ�νται �π* πρ�γ.ν�υς nEλληνες... c δA γλ&σσα π�\ µετα'ειρ(G�νται
ε]ναι 6ν µ#ρει µAν Σκυθικ=, 6ν µ#ρει δA �Eλληνικ�» (Mελπ$µ7νη 108). �A-ι$ση-
µε,ωτ$ εDναι, Mτι N �Iνδ0θυρσ$ς, SασιλιQς τ6ν Σκυθ6ν, Bπ8ντησε στEν κ8ρυκα
τ$F ∆αρε,$υ λ7γ$ντας: «lς κυρ(αρ'�υς µ�υ δA 6γp θεωρ& µ.ν� τ*ν ∆(α πρ.γ�-
ν. µ�υ κα2 τ�ν ?ασ(λισσα τ&ν Σκυθ&ν �Eστ(α» (�Hρ.δ$τ$ς ∆ 127).

�E-  Mλων τ6ν πρ$αναφερθ7ντων στ$ι5ε,ων Bπεδε,5θη, Mτι $K πρ$ϊστ$ρικ$G
nEλληνες εD5αν ZπεκταθC καG KδρLσει Bπ$ικ,ες σ’ Nλ.κληρη τ'ν E<ρRπη, Bπ$-
τελ6ντας τEν κυρ,αρ5$ λαE τCς ΓηραιQς �Hπε,ρ$υ. rEτσι ZπιSεSαιRνεται p θ7σι
τ$F ∆ι$γ7νη Λαερτ,$υ, σLµφωνα µ: τ'ν Nπ$,α «�π’ τ�\ς nEλληνες j'ι µ.ν� c
φιλ�σ�φ(α �λλD κα2 τ* γ#ν�ς τ&ν �νθρ;πων "εκ(νησε» (;κδ. Π0πυρ$ς 1975, σελ.
25). OK Bρ5α_ες παραδ.σεις ZπιSεSαιRν$υν τ'ν ;ρευνα τ6ν rAγγλων γενετιστ6ν
καG κλ$ν,h$υν Zκ S0θρων τ'ν Hνδ$ευρωπαϊκ' θεωρ,α, p Nπ$,α µ' ;5$ντας Kστ$-
ρικ? Zρε,σµατα πρ7πει ν? παρα5ωρ8σsη τ'ν θ7σι της στ'ν Kστ$ρικ' Bλ8θεια, Zφ’
Mσ$ν V5ι κ0θ$δ$ς Bλλ? bν$δ$ς τ6ν �Eλλ8νων συν7Sη.

�ΩσαLτως δικαι$λ$γε_ται p φυλετικ' Nµ$ι.τητα π$λλ6ν σLγ5ρ$νων E<ρω-
πα,ων µ: τ$�ς nEλληνες καG καταδεικνLεται p παγκ$σµι.τητα τ$F �Eλληνικ$F Π$-
λιτισµ$F καG τCς �EλληνικCς ΓλRσσας. �H E<ρRπη συνεπ6ς, Mπως φανερRνει καG
τE Vν$µ0 της (ε:ρεPα+�ψ), fπCρ-ε p }πειρ$ς τ6ν �Eλλ8νων.

[�Ωρισµ	να �π�σπ�σµατα �π’ τ� παραδ�σιακ� κε�µενα τ�ς �Iρλαν-
δ�ας �λ�φθησαν �π’ τ� "ι"λ�α: «Kελτικ&ς Παραδ(σεις τ)ν ∆ρυϊδ)ν
κα- �Aρ/α�α �Eλλ�δα», 3κδ. Π5ριν�ς K(σµ�ς· κα- «Λευκ8 Θε�» τ�:
P(µπερτ Γκρ	ι"ς, 3κδ. K�κτ�ς.]

M0ρι#ς ∆ηµ?π#υλ#ς-5Aπ#λλUνι#ς

IX. EΠIΛOΓOΣ

VIII. METANAΣTEYΣI TΩN EΛΛHNΩN ΣTHN ΣKYΘIA
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XC! τ( περ(µεναν �h 'αG�(; ∆�υλε5ω, κ5ρι�ι κα2 κυρ(ες, σε?αστC µ�υ 4π�'ε(ρια.
∆�υλε5ω, γιD νD διατηρ=σω τ�ν 6"�υσ(αν µ�υ, κα2 δAν θD 6πιτρ#ψω σA καν#ναν νD
µ�8 τ�ν �γγ("oη. ΘD τ* δια?Cσατε, πιστε5ω, στ2ς 6φηµερ(δες, Wτι τ* 6νδιαφ#ρ�ν τ�8
κ.σµ�υ νD 6πισκεφθoM τD �ρ'αι�λ�γικD µ�υσεPα µει;νεται σταθερC. A:τ* θ#λω κι
6γ;. ∆Aν πρ#πει νD 4πCρ'oη παρελθ.ν, κα2 τ* παρ*ν κα2 µ#λλ�ν ε]µ’ 6γ;.

∆Aν τj'ω σκ�π* νD σrς ?λ#πω νD 'Cνετε τ2ς �ρες µπρ�στD στ’ �ρ'αPα �γCλµατα
κα2 νD σrς γεννι�8νται π�νηρAς σκ#ψεις. A:τ* µ�8 ̂ λειπε. Γι’ α:τ* κα2 π�τA δAν θD
δMτε �π* µ#να διαφηµιστικ� 6κστρατε(α νD 6πισκεφθMτε �ρ'αι�λ�γικ�\ς ';ρ�υς
κα2 µ�υσεPα. T* π�λ\ π�λ\ νD 6πιτρ#πω νD πρ�σκυνrτε καν#να εOκ.νισµα, κι α:τ*
φυσικD τ* διαφηµ(Gω. A:τ* δD ^λειπε· νD διαφηµ(Gω 6π(σκεψιν στ�ν LAκρ.π�λιν
f τ�\ς ∆ελφ�5ς. T* µ.ν� π�\ 6πιτρ#πω, Wταν �νε?α(νετε στ*ν Παρνασ., ε]ναι τ* κ�-
κ�ρ#τσι στ�ν LAρC'ω?α κα2 γραµµ� µετD γιD τ* 'ι�ν�δρ�µικ* κ#ντρ�, Wπ�υ X"ια
θαυµασµ�8 στ#κ�υν τD 6να#ρια καθ(σµατα, π�\ σrς µεταφ#ρ�υν στ*ν 'ι�ν�διC-
δρ�µ� κα2 τ* τ�υριστικ* περ(πτερ�. A:τ* δD ^λειπε, νD σrς παρακιν& νD �νε?α(-
νετε στ�ν LAκρ.π�λη κα2 νD θαυµCGετε τ2ς �ρ'αι.τητες, ^στω κα2 Wπως ^'�υν κα-
ταντ=σει.

9O'ι ?#?αια, δAν κCνω τ#τ�ια λCθη. Σ5µπασα c π�λιτειακ� κα2 π�λιτικ� cγεσ(α
κατMλθε στD ^γκατα τMς γMς γιD τD 6γκα(νια τ�8 µητρ�π�λιτικ�8 σιδηρ�δρ.µ�υ.
Πλ5σιν 6γκεφCλ�υ 4π#στητε νD µετα?Mτε κι 6σεPς κα2 νD θαυµCσετε 6κ τ�8 σ5νεγ-
γυς τ* µεγαλ�5ργηµα τ�8 ν#�υ π�λιτισµ�8. Kι α:τ*ς ε]ναι K δικ.ς µ�υ π�λιτισµ.ς.
A:τ* ε]ναι τ* µεγαλ�5ργηµα τ�8 δικ�8 µ�υ συστ=µατ�ς. nOσ� ε]στε 4πCκ�υ�ι, τ.-
σ� κι 6γp θD σrς κατασκευCGω τ.σ� µεγCλα ^ργα. KατD Nκατ�µµ5ρια 6τρ#"ατε νD
τ* πρ�σκυν=σετε. Σrς ^?αλα κα2 δ5�-τρ(α �ρ'αPα µ#σα, j'ι γιD νD 6νθ�υσιαστMτε,
�λλD γιD νD σrς Kδηγ=σω στ�ν σ5γκρισιν τMς συντριπτικMς 4περ�'Mς τ�8 δικ�8
µ�υ ^ργ�υ. Kι Xλλωστε π&ς νD συγκριθoM Zνας σκελετ*ς µA τD µαρµαρ#νια |λ;νια;
ΣιγD τ;ρα π�\ θD κCτσετε µπρ�στD στ* κ�µµCτι τ�8 4δραγωγε(�υ τ�8 Πεισ(στρα-
τ�υ, 6νY& πλCι σας θD κυλ�8ν τD _'=µατα τ�8 µητρ�π�λιτικ�8. 9Aσε π�\ ^τσι, Wπως
σrς ^'ω κCνει, θD τρ#'ετε νD κτυπ=σετε τ�ν κCρτα 6ργασ(ας, 'ωρ2ς νD ?λ#πετε �π*
π�8 περνrτε. nOσ� γιD τD Xλλα ε4ρ=µατα, κα2 τ�ν �"(α τ�υς �γν�εPτε κα2 τ�ν τ5-
'ην τ�υς.

Kα2 γιατ2 νD σrς 6νδιαφ#ρoη Xλλωστε; Π�λ\ lραPα τD κατCφερα µA τ* 2000· κα2
γι�ρτAς γιD τ* «µιλλ#ννι�υµ», κα2 6γκα(νια τ�8 «Mετρ.», κα2 c π�λιτιστικ� κληρ�-
ν�µιD 6πMγε περ(πατ�. nOσ� γιD τ�ν Nν�π�(ησιν τ&ν �ρ'αι�λ�γικ&ν ';ρων, ^πα-
ψα ν’ �νησυ'&. �#ρω, Wλ�ι θD θαυµCG�υν τD sλεκτρικD λεωφ�ρεPα, π�\ θD µετα-
φ#ρ�υν τ*ν κ.σµ�, τD παγκCκια κα2 W,τι Xλλ� σκεφθ&, γιD νD σrς τρα?="ω τ�ν πρ�-
σ�'=. K�υτ.καφρ�ι, δAν πρ.κειται π�τA νD τ* καταλC?ετε, Wτι σrς 'αρ(Gω καθρε-
φτCκια κα2 'Cντρες, γιD νD σrς πCρω τ�ν ψυ'=· γιD νD σrς κCνω νD περπατrτε τ*ν
�ρ'αι�λ�γικ*ν περ(πατ.ν σας 6π2 τ&ν Kδ&ν LAπ�στ.λ�υ Πα5λ�υ κα2 ∆ι�νυσ(�υ
LAρε�παγ(τ�υ. nEνα µ�νC'α µA �νησυ'εP· α:τ�2 �h �ναγν&στες τ�8 τρισκατCρατ�υ
«∆αυλ�8» Wλ� κα2 α:"Cν�νται. Mεγαλ;νει τ* πλMθ�ς τ�υς· κι Wλ� µA πλησιCGει·
κα2 Wλ�ι τ�υς κρατ�8ν στD '#ρια τ�υς �π* Zνα

Σ0ρωθρ#ν

Π#λιτισµ(ς τυφλ#π?ντικων

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



Σ: µι? Zπ$5' π$� τ? π0ντα ρευστ$π$ι$Fνται, π$� $K Zθνικ:ς πα-
ραδ.σεις Bφ$µ$ιRν$νται BπE τE µεγ0λ$ «5ωνευτ8ρι» τCς λε-
γ.µενης «παγκ$σµι$π$,ησης», $K B-,ες τ$F �Eλληνικ$F Π$λιτι-
σµ$F εDναι κυρ,αρ5ες, Bπ$δεικνL$ντας γι? µ,α Bκ.µη φ$ρ? τ'ν
δια5ρ$νικ8 τ$υς Hσ5L. TE aδι$ Mµως δ:ν συµSα,νει καG µ: τ'ν
π$ρε,α τ$F σLγ5ρ$ν$υ �Eλληνισµ$F, π$L, καθWς ;5ει Bπ$µα-
κρυνθC BπE τGς κλασσικ7ς τ$υ καταS$λ7ς, Bντιµετωπ,hει πρ$-
Sλ8µατα ZπιS,ωσης. �H �Eνωµ7νη E<ρRπη µ7σα σ’ Yναν κ.σµ$
συνενωµ7ν$ Zπικ$ινωνιακ? Bπ$τελε_ µ,α πρ.κληση, στ'ν Nπ$,α
p σηµεριν' �Eλλ0δα πρ7πει ν? Bνταπ$κριθsC δυναµικ0, ~στε ν?
Z-ασφαλ,σsη τ'ν -ε5ωριστ8 της �παρ-η.
TGς Bπ.ψεις τ$υ γι’ α<τE καταθ7τει N πρRην fπ$υργEς �Aλ7κ$ς
Παπαδ.π$υλ$ς, Yνας π$λιτικEς στEν Nπ$_$ –παρ? τGς συν8θει-
7ς τ$υ– BπευθLνθηκε N «∆», δι.τι διακρ,νεται γι? τ'ν σπ0νια
στ$�ς Zπαγγελµατ,ες π$λιτικ$�ς ε<θLτητα τ$F π$λιτικ$F λ.γ$υ
τ$υ. �O κ. A.Π. ε<γεν6ς µQς παρε5Rρησε τ'ν συν7ντευ-η π$�
Bκ$λ$υθε_.

ΣYNENTEY�H TOY κ. AΛEKOY ΠAΠA∆OΠOYΛOY

Θ? 5αθ$Fµε,

�ν συνε5,σ$υν

τ? πανεπιστ8µι0 µας

ν? Bπ$τελ$Fν

Zκδ$τ8ρια πτυ5,ων
NA AΠEΛEYΘEPΩΘOYN OI KATAΠIEΣMENEΣ ∆YNAMEIΣ

ΣYNT: �H �EλλCδα µπα(νει σA µιD ν#α hστ�ρικ� π�ρε(α µ#σα στ�ν �Eνωµ#νη E:ρ;πη.
Π&ς ?λ#πετε τ* µ#λλ�ν της;

A.Π.: �H �Eλλ0δα κατRρθωσε ν? -εφLγsη BπE τE σLνδρ$µ$ µιQς µακρQς καθυστ7ρη-

TO KEIMENO THΣ ΣYNENTEY8HΣ TOY κ. A. ΠAΠA∆OΠOYΛOY
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σης, Bπ$µακρLνθηκε BπE τEν Tρ,τ$ K.σµ$ καG θ? συµπλεLσsη σ: µι? πανευρωπαϊκ'
πρ$σπ0θεια, π$� τRρα γ,νεται. Γι? ν? µπ$ρ7σsη Mµως ν? ZπιSιRσsη, ν? κρατ8σsη τ'ν Hδι-
αιτερ.τητ0 της, θ? πρ7πει ν? Zνισ5Lσsη τGς Zσωτερικ7ς της Bντ$57ς.

ΣYNT: �H �Eνωµ#νη E:ρ;πη δε('νει νD ^'oη µ#λλ�ν;
A.Π.: �H �Eνωµ7νη E<ρRπη εDναι µ7ρ$ς α<τ$F π$� λ7µε «παγκ$σµι$π$,ηση», καG τE

µ7λλ$ν της θ? Z-αρτηθsC BπE τE bν θ? B-ι$π$ι8σsη τGς $Hκ$ν$µικ:ς καG π$λιτισµικ7ς της
δυν0µεις.

ΣYNT: Bλ#π�υµε Wµως σ=µερα, π#ραν τMς �Oκ�ν�µικMς 4περ�'Mς τ&ν HΠA, πpς κα2
τD περισσ.τερα MME τMς E:ρ;πης �ν=κ�υν σA �µερικανικD συµφ#ρ�ντα. nOπως κα2
�h ν��τρ�π(ες, κα2 �h ν#ες συν=θειες π�\ 6µφαν(G�νται, φα(νεται νD ^ρ'ωνται �π’ τ�ν
Xλλη πλευρD τ�8 LAτλαντικ�8.

A.Π.: nOσ$ν Bφ$ρQ στGς Z-ωτερικ:ς συµπεριφ$ρ7ς, ;5ετε δ,κι$. �O E<ρωπαϊκEς Π$-
λιτισµEς Mµως, ;5$ντας τGς ρ,hες τ$υ στ'ν Kλασσικ' �Aρ5αι.τητα, π$� π7ρασε δι? πυρEς
καG σιδ8ρ$υ BπE τ'ν Zπ$5' τ$F ∆ιαφωτισµ$F, εDναι κ0τι SαθLτερ$, π$� δ:ν δLναται ν?
Bλλ$ιωθsC @ ν? πρ$σSληθsC BπE τ7τ$ιες µ.δες. �Eµ7να δ:ν µ: φ$S,hει α<τEς N π$λιτι-
στικEς HµπεριαλισµEς τ6ν HΠA. TE παι5ν,δι φα,νεται ν? πα,hεται στE $Hκ$ν$µικE Zπ,-
πεδ$. Γι’ α<τE p Yνωση τCς E<ρRπης καG p $Hκ$ν$µικ8 της Hσ5υρ$π$,ηση θ? συντελ7-
σ$υν καG στ' δι0σωση τ6ν B-ι6ν της.

ΣYNT: Παρατηρ�8µε, κ5ριε 4π�υργ#, πpς K �Eλληνισµ*ς K 6κτ*ς τ&ν τει'&ν τ�8 Nλλα-
δικ�8 κρCτ�υς πρωτ�π�ρεP σ=µερα κα2 στ2ς 6πιστMµες κα2 στD γρCµµατα κα2 στ2ς τ#'νες.
LEδ& �eτε 6πιστ=µη 4πCρ'ει, �eτε ̂ ρευνα παρCγεται, �eτε τε'ν�λ�γ(α. �H 6π(σηµη κρα-
τικ� παιδε(α ?ρ(σκεται σA τραγικ� κατCσταση. LEσεPς K tδι�ς σA σ'ετικ� συG=τηση στ�
B�υλ� 6κρ�5σατε 6ντ.νως τ*ν κ;δωνα τ�8 κινδ5ν�υ. A:τ� c κατCσταση θD συνε'ιστoM;

A.Π.: Θ? πρ7πει Nπωσδ8π$τε ν? -εφLγ$υµε BπE α<τ' τ' παιδε,α, π$� παρ0γει Bµ.ρ-
φωτ$υς καG Bµαθε_ς. EDναι p µεγαλLτερη fπ$5ρ7ωση τ6ν cπ$µ7νων κυSερν8σεων ν?
πρ$S$Fν σ: µεγ0λες Bνατρ$π7ς. rAν συνε5,σ$υν τ? πανεπιστ8µια ν? εDναι Zκδ$τ8ρια
πτυ5,ων, θ? 5αθ$Fµε. Z$Fµε σ: Zπ$57ς, π$L, γι? ν? Bντ7-sη κανεGς τEν Bνταγωνισµ., θ?
πρ7πει ν? διαθ7τsη fψηλ' εHδ,κευση, ν? κατ75sη Z-ειδικευµ7νη γνRση. nOπως παλι.τε-
ρα ;παιρναν τ? φτυ0ρια καG ;σκαSαν, ;τσι καG σ8µερα µ: τ'ν aδια ε<κ$λ,α θ? πρ7πει
ν? 5ειρ,hεται κανεGς τ'ν ν7α τε5ν$λ$γ,α. KαG $K fπ$κειµενικ:ς δυνατ.τητες fπ0ρ5$υν,
Mµως εaµαστε παγιδευµ7ν$ι µ7σα σ’ Yνα Zντελ6ς παρ0λ$γ$ σLστηµα. Γι? παρ0δειγµα δ:ν
ν$ε_ται σ8µερα φ$ιτητ'ς στE πανεπιστ8µι$ ν? µεταφ7ρsη µαθ8µατα Bπ’ τE πρ6τ$ ;τ$ς
στE τελευτα_$, ;τσι δ:ν µαθα,νει τ,π$τα. �EπαναλαµS0νω, bν δ:ν γ,ν$υν µεγ0λες Bνα-
τρ$π7ς, θ? 5αθ$Fµε.

TRρα γι? τ'ν bλλη σας ZρRτηση: �Eµ7να δ:ν µ: -εν,hει τE Mτι $K nEλληνες διαπρ7-
π$υν στE Z-ωτερικ.. Π0ντ$τε στ'ν Kστ$ρ,α τ$F cλληνικ$F ;θν$υς N �EλληνισµEς bνθη-
σε, µεγαλ$Lργησε ZκτEς τ6ν cλλαδικ6ν συν.ρων. OK µεγ0λες παρ$ικ,ες στ? 5ρ.νια τCς
T$υρκ$κρατ,ας σ’ Mλ$ τEν κ.σµ$ mταν $K πυρCνες τ$F π$λιτισµ$F. KαG Mταν µιλQµε γι?
$Hκ$υµενικ.τητα τ$F �Eλληνικ$F Π$λιτισµ$F, Zνν$$Fµε τ'ν δια5ρ$νικ8 τ$υ παρ$υσ,α
µ7σα στE 56ρ$ καG τE 5ρ.ν$. �O �EλληνικEς Π$λιτισµEς δ:ν περιωρ,στηκε π$τ: µ7σα σ:
κρατικ? Mρια, γι’ α<τE καG Bπ7κτησε α<τ' τ' δLναµη µ7σα στ'ν παγκ.σµια Kστ$ρ,α.
rAλλ$ �EλληνισµEς καG bλλ$ �Eλλαδισµ.ς. KαG τE σLγ5ρ$ν$ cλληνικE κρ0τ$ς δ:ν πρ$-

T� �Eλληνικ� Kρ#τ�ς σκ�τωσε τ� �Eλληνικ� 9Eθν�ς

«�H Παιδε�α µας παρ#γει >µ�ρφωτ�υς κα$ >µαθε@ς»



σ7φερε συνθCκες, ~στε ν? ZκδηλωθsC α<τ' p δLναµη τ$F �Eλληνικ$F ΠνεLµατ$ς. �O µε-
γ0λ$ς Kστ$ρικEς Kωνσταντ_ν$ς Παπαρρηγ.π$υλ$ς εD5ε πε_ τ'ν c-Cς ρ8ση: «∆υστυ'&ς
τ* νε�ελληνικ*ν κρCτ�ς 6σκ.τωσε τ* Nλληνικ*ν ^θν�ς»!

�O �EλληνισµEς µεγαλ$υργε_, Mπ$υ Sρ,σκει πρ.σφ$ρ$ ;δαφ$ς. �Aκ.µη καG στ? 5ρ.-
νια τCς T$υρκ$κρατ,ας SρCκε κατ0λληλες συνθCκες π$λλ:ς φ$ρ7ς. Στ? �Iω0ννινα λ.-
γ$υ 50ριν BπE τE 1202 µ75ρι τE τ7λ$ς τ$F πρ$ηγ$Lµεν$υ αHRνα bνθισαν τ? γρ0µµατα
περισσ.τερ$ Bπ’ Nπ$ιαδ8π$τε bλλη π.λη τ6ν Bαλκαν,ων, δηµι$υργRντας τGς πρ$ϋπ$-
θ7σεις τ$F Nε$ελληνικ$F ∆ιαφωτισµ$F. OK µεγ0λ$ι ∆0σκαλ$ι τ$F Γ7ν$υς fπE τ$υρ-
κικ' κατ$5' δ:ν -εκ,νησαν; TE σLγ5ρ$ν$ cλληνικE κρ0τ$ς, Mπως γενν8θηκε καG Mπως
κρατ8θηκε p �παρ-8 τ$υ, δ:ν δηµι$Lργησε παρ.µ$ιες συνθCκες. ∆ηµι$υργ$Fνται τR-
ρα, Mπως φα,νεται, καG Oφε,λ$υµε ν? τGς δηµι$υργ8σ$υµε.

ΣYNT: 9Aς π�8µε κα2 λ(γα λ.για γιD τ�ν π�λιτικ=. ΠαρατηρεPται µAν µιD παρακµ�
τ&ν φα5λων �ντιπαραθ#σεων κα2 τ�8 κ�µµατικ�8 φανατισµ�8, �π* τ�ν Xλλη πλευρD
Wµως "εκ(νησε µ(α µC'η πρ�?�λMς �π* τ�ν τηλε.ραση κατD τD δυτικD µrλλ�ν πρ.τυ-
πα. TD πρ.σωπα π�\ ^'�υν «δηµ�τικ.τητα» συµ?�υλε5�νται τ�\ς δικ�5ς τ�υς «image
makers», γιD νD κρατ=σ�υν τ�ν καλ= τ�υς εOκ.να. LAκ.µα κα2 K ν8ν �ρ'ιεπ(σκ�π�ς λ#-
γεται πpς λαµ?Cνει συµ?�υλAς �π* σ'ετικ* γραφεP�...

A.Π.: EDναι πικρ' Bλ8θεια, πWς τ? M7σα MαhικCς �Eνηµ7ρωσης ;5$υν Bλλ0-ει τE πε-
ριε5.µεν$ τCς π$λιτικCς, π$� στηρ,hεται σ5εδEν Bπ$κλειστικ? στ'ν Zπικ$ινωνιακ' πρ$-
σ7γγιση τ$F κ$ιν$F. Φθ0σαµε στE σηµε_$, Mταν κ0π$ι$ς δ:ν πρ$S0λλεται, ν? µ'ν fπ0ρ-
5sη, Bνε-0ρτητα BπE τ'ν πραγµατικ8 τ$υ B-,α καG τE ;ργ$ π$� Zπιτελε_. rAνθρωπ$ι
Bσ8µαντ$ι καG BνLπαρκτ$ι γ,ν$νται Bντικε,µεν$ συh8τησης, πρ$S$λCς καG ZπιS0λλ$-
νται `ς Hδανικ$,. Γ,νεται Yνας Bγ6νας ν? κερδηθ$Fν συνειδ8σεις. �H π$λιτικ' µετα-
τρ7πεται σ: τε5νικ8. TE 5ειρ.τερ$ Bπ’ Mλα εDναι, Mτι $Hκ$δ$µε_ται Yνα σLστηµα π$λιτικ6ν
πρακτικ6ν, τE Nπ$_$ δ:ν εDναι OργανικE πρ$ϊEν τCς κ$ινων,ας, Bλλ? µη5ανιστικ., κα-
θ$δηγ$Lµεν$ καG διαµ$ρφ$Lµεν$ BπE α<τ$�ς π$� Zλ7γ5$υν τ? MME.

ΣYNT: nYπCρ'ει jντως �π�στρ�φ� τ�8 κ.σµ�υ πρ*ς τ�\ς π�λιτικ�5ς;
A.Π.: EDναι BδLνατ$ν κανεGς ν? µ'ν ν$ι0hεται γι? τ'ν κ$ινων,α, τEν κ.σµ$ στEν Nπ$_$

hsC, γι? τGς fπ$θ7σεις τ$υ, τE µ7λλ$ν τ6ν παιδι6ν τ$υ. A<τ' p «Bπ$στρ$φ'», π$� λ7γε-
ται, εDναι Yνας µFθ$ς, π$� δηµι$Lργησαν κ0π$ι$ι SαθLτατα Zλλειµµατικ$G µ: πρ$σωπικ:ς
BγκυλRσεις καG Zν$57ς, πρ$σπαθRντας ν? ρ,-$υν τGς πρ$σωπικ7ς τ$υς Bπ$τυ5,ες π0νω
στ'ν κ$ινων,α. KαG στE τ7λ$ς π$ι$, εDναι $K π$λιτικ$,; �Aντανακλ$Fν τ'ν cλληνικ' κ$ι-
νων,α, p Nπ$,α –Mπως καG κ0θε κ$ινων,α– ;5ει τ'ν pγεσ,α π$� τCς ταιρι0hει.

ΣYNT: Π�ι.ς ε]ναι K �π;τερ�ς στ.'�ς σας, f, Xν ^'ετε, π�ι. ε]ναι τ* WραµC σας γιD
τ*ν κ.σµ� π�\ θD G=σ�υν �h Nπ.µενες γενιAς �Eλλ=νων;

A.Π.: ∆:ν θ7λω ν? fπερS0λλω. ∆:ν ;5ω καν7να πρ$σωπικE Mραµα ν? καταθ7σω. TE
τ, πρ7πει ν? γ,νsη στ'ν �Eλλ0δα τE Sγ0hει p aδια p hω8.  N? Bπελευθερωθ$Fν δυν0µεις,
π$� α<τ' τ' στιγµ' καταπι7h$νται. N? δRσ$υµε α<τ$πεπ$,θηση στ$�ς nEλληνες, ~στε
καταν$Rντας τGς δυνατ.τητ7ς τ$υς –π$� εDναι µεγ0λες– ν? ε<ηµερ8σ$υν καG ν? δηµι-
$υργ8σ$υν πνευµατικ0. ∆:ν πρ7πει ν? κρυSRµαστε: Θ? fπ0ρ-sη π,εση Bφανισµ$F µ7-
σα BπE τ'ν παγκ$σµι$π$,ηση, τ'ν Nπ$,α θ? πρ7πει ν? εaµαστε σ: θ7ση ν? συγκρατ8-
σ$υµε.

Π.Λ. K#υJαλ0κης

NB >πελευθερωθ�Cν �D καταπιεE�µενες δυν#µεις
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Πρ&τα �π’ Wλα δι0λ#γ#ς σηµα(νει συν�µιλ(α. Kα2 �h δ5� α:τAς λ#"εις ε]ναι σ5νθετες,
π�\ σηµα(νει Wτι συµπυκν;ν�υν µερικD Oδια(τερα γνωρ(σµατα· κα2 K δηµ.σι�ς διCλ�γ�ς
^'ει τD 'αρακτηριστικD τMς NλληνικMς σκ#ψης κα2 πρακτικMς. ΓιD τ* λ.γ� τ�8τ� K διCλ�-
γ�ς µπMκε στ�ν �γγλικ� γλ&σσα α:τ�5σι�ς lς dialogue = «a discourse from the Greek verb”
διαλ#γ�µαι = I discourse». �O Nλληνικ*ς διCλ�γ�ς lς Wρ�ς δAν µεταφρCGεται.

LEπειδ� π�λλAς φ�ρAς �h σηµεριν�2 nEλληνες τ* «διCλ�γ�» τ*ν καταντ=σαµε νD σηµα(νoη
περισσ.τερ� �νταλλαγ� 4?ρε�λ�γ(�υ –π�λλAς φ�ρAς µCλιστα µA σπCνιες λ#"εις, γιD νD µ�ν
µrς καταλα?α(ν�υν «�h π�λλ�(», �λλD νD µrς θεωρ�8ν ^"υπν�υς �h πι* λ(γ�ι–, �h �ντιδρC-
σεις µας δAν ε]ναι τ(π�τε Xλλ� παρD �µ�ι?αPες παρε"ηγ=σεις. LEπειδ� δA δια?λ#πω πpς �π*
NλληνικMς πλευρrς Zνας τ#τ�ι�ς «διCλ�γ�ς» δAν ε]ναι παρD �νταλλαγ� 6µπCθειας κα2 6γω-
πλη"(ας κα2 �π�δεικν5εται Xκρως �νθελληνικ.ς, θD zθελα νD �ναφερθ& σA µ(α πρ�ϋπ.-
θεση Nν*ς κατD τ� γν;µη µ�υ σωστ�8 διαλ.γ�υ, π�\ νD δικαι�λ�γoM τ�ν Nλληνικ= τ�υ κα-
ταγωγ=.

Oh «διαλεγ.µεν�ι» πρ&τα �π’ Wλα θD πρ#πει νD πρ�σπαθ�8ν νD καταλC?�υν K Zνας τ*ν
Xλλ�. T* φ&ς π�\ '5νεται σ’ Zνα διCλ�γ� δAν πρ#πει νD ε]ναι µ�ν�διCστατ�. �H tδια λCµπα
πρ#πει νD φωτ(Goη κα2 τ2ς δ5� πλευρAς κα2 �µ�ι?αPα πρ#πει νD πρ�σπαθ�8ν νD καταλC?oη
K Zνας τ*ν Xλλ�ν. �O �π;τερ�ς στ.'�ς Nν*ς καλ�8 διαλ.γ�υ θD πρ#πει νD ε]ναι c �ναG=-
τηση τMς �λ=θειας κα2 j'ι K «θρ(αµ?�ς» τ�8 Nν*ς κα2 c «�ττα» τ�8 Xλλ�υ. LE"Cλλ�υ Xς σε-
?αστ�8µε τ( �κρι?&ς σηµα(νει K διCλ�γ�ς = (διC+λ.γ�ς). �H �λ=θεια δAν µπ�ρεP νD ?ρεθoM
µA τ* λ.γ� µ.ν� �λλD διD τ�8 λ.γ�υ, δηλαδ� µA τ� ?�=θεια τ�8 λ.γ�υ.

9Eτσι µ.ν� –διD τ�8 λ.γ�υ– δηµι�υργ=θηκε c Nλληνικ� φιλ�σ�φ(α, π�\ δAν µεταφρCGεται
σA καµµ(α Xλλη γλ&σσα τ�8 κ.σµ�υ κα2 παραµ#νει φιλ�σ�φ(α (= philosophy) σ’ Wλες τ2ς
γλ&σσες τ�8 κ.σµ�υ. T* tδι� συµ?α(νει κα2 µA τ* διCλ�γ� (= dialogue). MA τ* διCλ�γ� �h
nEλληνες δηµι�5ργησαν πρ&τ�ι κα2 µ.ν�ι σ’ Wλ�ν τ*ν κ.σµ� φιλ�σ�φ(α, π�\ kταν τελε(-
ως �π�κ�µµ#νη �π* τ�ν θρησκε(α, γιατ2 στ� θρησκε(α 4πCρ'ει τ* δ.γµα lς c �λ=θεια, 6νY&
�h nEλληνες µ#σα �π* τ* διCλ�γ� πρ�σπCθησαν νD ?ρ�8ν τ�ν �λ=θεια, κα2 γιD α:τ*ν
�κρι?&ς τ*ν λ.γ� θαυµCG�νται lς πρωτ�π.ρ�ι κα2 �"επ#ραστ�ι σ’ Wλη τ�ν hστ�ρ(α τ�8 κ.-
σµ�υ.

ΣHMEIΩΣH: Στ� Mελ?�5ρνη τελευταPα �κ�5στηκε �π* nEλληνες π�λιτικ�\ς π�\ µrς 6πι-
σκ#πτ�νται, Wτι στ�ν �EλλCδα γ(νεται «κCπ�ι� ντιµπ#ιτ γι’ α:τ* τ* G=τηµα». Oh 6θν�πατ#-
ρες µας �π�?Cλλ�υν τ*ν Nλληνικ* διCλ�γ� κα2 εOσCγ�υν τ* �γγλικ* «ντιµπ#ιτ» (debate).
T* dibate σA καµµ(α περ(πτωση δAν θD φτCσoη τ�ν �νωτερ.τητα ^κφρασης κα2 ε:γενικMς
παραγωγικMς πρ�#λευσης τ�8 διαλ.γ�υ.

T( σηµα(νει 6τυµ�λ�γικD debate; Πρ&τα ε]ναι σ5νθετη λ#"η: de = down = κCτω (στD λα-
τινικD) κα2 battere = κ�παν(Gω, �γγλ. to batter = 'τυπ&, κ�παν(Gω, συντρ(?ω �κ.µη κα2 κα-
τεδαφ(Gω. Battery 6κτ*ς �π* τ�ν sλεκτρικ� συστ�ι'(α ε]ναι κα2 c πυρ�?�λαρ'(α. ∆ηλαδ�
debate = κατακ�παν(Gω κCπ�ι�ν. Συγκρ(νετε τ* διCλ�γ� µA τ* κατακ�πCνισµα. Λ#τε α:τ�
c ε:γ#νεια νD µrς κCνoη... πι* π�λιτισµ#ν�υς; Θ#λ�υν �ληθιν* κ�πCνισµα α:τ�2 π�\ εOσC-
γ�υν τ#τ�ια ?Cρ?αρα γλωσσικD δαιµ.νια στ� σηµεριν= µας γλωσσικ� πραγµατικ.τητα. �O
«διCλ�γ�ς» δAν µεταφρCGεται κα2 παραµ#νει διCλ�γ�ς σ’ Wλες τ2ς γλ&σσες τ�8 κ.σµ�υ.

Θωµfς Γ. 5Hλι?π#υλ#ς
∆ιευθυντ�ς K�λλεγ(�υ «Παιδε(α»

Mελ?�5ρνη, A:στραλ(α

�O διCλ�γ�ς, τ* debate κα2 K... κ.παν�ς



M,α Bκαθ.ριστη θε.τητα τCς �EλευσινιακCς λατρε,ας, τCς Nπ$,ας N 5αρακτCρας mτ$ Bδι-
ευκρ,νιστ$ς καG γι? τ$�ς nEλληνες τCς κλασσικCς Zπ$5Cς, 50νεται στ? S0θη τCς λεγ$µ7-
νης Πρ$ϊστ$ρ,ας. Πρ.κειται γι? τ'ν ∆0ειρα, p Nπ$,α Bναφ7ρεται στ? Bρ5α_α κε,µενα ̀ ς
µητ7ρα τ$F �ρω$ς �Eλευσ_ν$ς, N Nπ$_$ς ;κτισε τ'ν π.λιν µετ? BπE κατακλυσµ., ;δωσε δ:
σ’ α<τ'ν τE Vν$µ0 τ$υ.

�O Παυσαν,ας λ7γει: «LEλευσPνα δA �ρωα, �φ’ �� τ�ν π.λιν _ν�µCG�υσιν, �h µAν �Eρµ�8
παPδα ε]ναι κα2 ∆αε(ρας LΩκεαν�8 θυγατρ*ς λ#γ�υσι, τ�Pς δ’ 6στι πεπ�ιηµ#να 9Ωγυγ�ν
ε]ναι πατ#ρα LEλευσPνι» (�Aττ. 38.7). T$Fτ$ σηµα,νει, Mτι N �ρωας �Eλευσ,ς, BπE τ$F Nπ$,-
$υ Zπ$ν$µ0h$υν τ'ν π.λη, bλλ$ι µ:ν λ7γ$υν Mτι εDναι υKEς τ$F �Eρµ$F καG τCς ∆αε,ρας
τCς θυγατρEς τ$F �Ωκεαν$F, fπ’ bλλων δ: ;5ει λε5θC Mτι πατ'ρ τ$F �Eλευσ_ν$ς mτ$ N rΩγυ-
γ$ς. �O �Aθαν0σι$ς Σταγειρ,της λ7γει: «Bασιλε5�ντ�ς τ�(νυν τ�8 LΩγ5γ�υ, συν#?η K
πρ&τ�ς κατακλυσµ*ς εOς τ�ν �EλλCδα κα2 ̂ πνι"ε τ�ν LAττικ=ν. Oh δA 6γκCτ�ικ�ι Xλλ�ι µAν
6πν(γησαν Xλλ�ι δA ^φυγ�ν <...>. E]'ε δA γυναPκα K 9Ωγυγ�ς τ�ν Θ=?ην, θυγατ#ρα τ�8
∆ι.ς, κα2 6γ#ννησε 6" α:τMς τ*ν LEλευσPνα κα2 τDς Πρα"ιδ(κας lς εtρηται. �O µAν ��ν
LEλευσ2ς ^κτισε τ�ν LEλευσPνα κα2 ^µεινεν 6κεP µετD τ*ν κατακλυσµ.ν. 9Aλλ�ι δA λ#γ�υσι
τ�8τ�ν υh*ν τ�8 �Eρµ�8 κα2 τMς ∆αε(ρας τ�8 LΩκεαν�8. TινAς δA ε]π�ν τ*ν Tριπτ.λεµ�ν
υh*ν τ�8 LEλευσPν�ς»(1).

�H ∆0ειρα (καG ∆α_ρα) λατρεLθηκε στ'ν �Eλευσ_να `ς 5θ$ν,α θε.της καG ταυτ,σθηκε
Bργ.τερα πρEς τ'ν K.ρη. Kατ? τ'ν δηµRδη παρ0δ$ση καG τEν ΦερεκLδη mτ$ �Ωκεαν,ς,
Bδελφ' τCς ΣτυγEς καG φLλακας τCς Περσεφ.νης στEν rAδη(2). rAλλ$ι ZταLτισαν α<τ'ν
πρEς τ'ν ∆8µητρα, τ'ν �Aφρ$δ,τη, τ'ν nHρα. ∆0ειρα Oν$µ0h$υν καG τ'ν σLhυγ$ τ$F
E<µ.λπ$υ, BπE τEν Nπ$_$ κατ0γ$νται $K Kερ$φ0ντες E<µ$λπ,δες. �O �Aθαν0σι$ς Σταγει-
ρ,της Bναφ7ρει π7ντε (κ0π$ι$ι µπ$ρε_ ν? ταυτ,hωνται) ;5$ντες τE Vν$µα E|µ$λπ$ς: α)
E|µ$λπ$ς Z- AHγLπτ$υ (AHθ,$πας), υKEς τCς Xι.νης καG τ$F Π$σειδ6ν$ς, διδα5θεGς τ? µυ-
στ8ρια fπE τCς ∆8µητρ$ς, σLγ5ρ$ν$ς τ$F Tριπτ$λ7µ$υ, π$� Bν7λαSε Kερ$φ0ντης µετ?
τEν πρ6τ$, τEν Sασιλ7α Kελε., τEν πατ7ρα τ$F Tριπτ$λ7µ$υ. S) E|µ$πλ$ς N υKEς τCς ∆ρυ.-
πης (@ ∆ηϊ.πης), τCς θυγατρEς τ$F Tριπτ$λ7µ$υ. γ) E|µ$λπ$ς N Θρ�Q-, πατ7ρας τ$F �Iµµ0-
ραδ$υ (@ rIσµαρ$υ), σLµµα5$ς τ6ν �Eλευσιν,ων στEν π.λεµ$ µ: τEν �Eρε5θ7α τ6ν �Aθην6ν.
δ) E|µ$λπ$ς N Kερ$φ0ντης, N σLγ5ρ$ν$ς τ$F �Hρακλ7$υς (στ'ν �Aθ8να τ.τε }δη Sασ,λευε
N AHγε�ς @ N ΘησεLς), N Nπ$_$ς ZµLησε τEν �HρακλC στ? µυστ8ρια, Bφ$F πρ$ηγ$υµ7νως
τEν Z-0γνισε BπE τ$�ς φ.ν$υς τ6ν KενταLρων. ε) E|µ$λπ$ς N υKEς τ$F M$υσα,$υ (@ τ$F
�Oρφ7ως), π$ιητ8ς(3). �Aναφ7ρεται καG «h#ρεια ∆αειρPτις» `ς Yνα Zκ τ6ν λειτ$υργηµ0των
τ6ν Kερ7ων τCς �Eλευσ_ν$ς. Στ'ν ∆0ειρα πρ$σ7φεραν κατ? τGς c$ρτ:ς τCς �AττικCς Tε-
τραπ.λεως (στEν Mαραθ6να) θυσ,α κατ? τEν µCνα Γαµηλι6να στ$�ς κλασσικ$�ς 5ρ.-
ν$υς(4).

Παρ$υσι0h$υµε τRρα Yνα ν7$ δεδ$µ7ν$, τE Nπ$_$ σηµατ$δ$τε_ τ'ν Zκδ$5' τCς ταLτι-

�Aπ$κρυπτ$γρ0φηση ZπιγραφCς
ΓραµµικCς ΓραφCς σ: Bµφ$ρ7α
H ΛATPEIA THΣ ∆AEIPAΣ ΣTHN EΛEYΣINA



σης τCς ∆αε,ρας ̀ ς µητρEς τ$F �ρω$ς �Eλευσ_ν$ς σ: Zπ$5:ς πρE τCς «�EλεLσεως» τCς ∆8-
µητρ$ς (π$� mλθε ZπG Kελε$F) καG cπ$µ7νως πρE τCς $Hκ$δ$µ8σεως τ$F να$F τCς ∆8µη-
τρ$ς καG τCς Zν0ρ-εως τ6ν �Eλευσιν,ων Mυστηρ,ων: �H fπE τ$F γρ0φ$ντ$ς Bν0γνωση
τCς ZπιγραφCς τ$F cτερ$στ.µ$υ Bµφ$ρ7ως τCς �Eλευσ_ν$ς, N Nπ$_$ς δ:ν εD5ε µ75ρι τRρα
Bπ$κρυπτ$γραφηθC, Zµφαν,hει τE Vν$µα τCς ∆αε,ρας καθWς καG τE Vν$µα τCς θεQς ΓCς
πρE τCς Oν$µασ,ας της `ς ∆8µητρ$ς(5).

�O Bµφ$ρε�ς α<τEς εfρ7θη τE ;τ$ς 1933 σ: S0θ$ς τρι6ν µ7τρων στ'ν ν$τι$ανατ$λικ'
γων,α τ6ν Mικρ6ν Πρ$πυλα,ων, BκριS6ς Bπ7ναντι BπE τE σπ8λαι$ν, Mπ$υ κτ,σθηκε
Bργ.τερα τE Πλ$υτRνι$ν. MαhG µ: τE Bγγε_$, π$� φ7ρει δL$ σειρ:ς ΣυλλαSικCς ΓραφCς,
Bνευρ7θη καG τµCµα τ$,5$υ (π05$υς 0,40 µ.), Bν8κ$ντ$ς σ: δωµ0τι$ Zκτειν.µεν$ πρEς
Bνατ$λ0ς(6). �O Παπαγιανν.π$υλ$ς-ΠαλαιEς θεRρησε τE Bγγε_$ `ς πληµ$5.η καG τE δω-
µ0τι$ α<τE ̀ ς τE Bρ5ικE κ7ντρ$ τCς λατρε,ας τCς ∆8µητρ$ς κατ? τ$�ς Mυκηναϊκ$Lς, aσως
δ: καG τ$�ς πρ$γενεστ7ρ$υς 5ρ.ν$υς. «LEπι?Cλλεται, λ7γει, c 6πισταµ#νη �νασκαφικ� 6"ε-
ρε5νησις τ�8 4π* τD MικρD Πρ�π5λαια πρ�ϊστ�ρικ�8 στρ;µατ�ς, δι.τι �γ.µεν.ς τις 6κ τMς
παρ�υσ(ας τ�8 φυσικ�8 λατρευτικ�8 Σπηλα(�υ, συνCγει τ* πιθαν*ν συµπ#ρασµα Wτι 6κεP
kτ� τ* πανCρ'αι�ν λειτ�υργ�8ν τελεστ=ρι�ν µετD τ�8 πρ;τ�υ µεγCλ�υ να�8 κα2 ?ωµ�8 τMς
∆=µητρ�ς»(6α). (Eyκzν 1).

nOµως N ΓεRργι$ς MυλωνQς Bπ$δεικνLει Zπαρκ6ς, Mτι Z- Bρ5Cς N ναEς τCς ∆8µητρ$ς
κτ,σθηκε ZπG τ$F 5Rρ$υ τ$F τTελεστηρ,$υ, π$� γνωρ,h$µε BπE τ$�ς κλασσικ$�ς 5ρ.ν$υς.
Γρ0φει δ: τ? c-Cς: «T* 4π* τD θεµ#λια τMς Φιλωνε(�υ Στ�rς φρ#αρ, �ναγ.µεν�ν εOς τ�\ς
�Yστερ�ελλαδικ�\ς 'ρ.ν�υς, ε]ναι τ* Kαλλ('�ρ�ν τ�8 nYµν�υ (καG V5ι τE εfρισκ.µεν$
Bνατ$λικ6ς τ6ν Mεγ0λων Πρ$πυλα,ων, π$� Bν0γεται στ$�ς κλασσικ$�ς 5ρ.ν$υς). KατD
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Eyκzν 1: T( Σπ6λαι#, δεSιC τC MικρC Πρ#πRλαια, gµπρ#σθεν δF e NPρ#ς, ]π#υ εxρ7θηκε
e Qµφ#ρεZς  καI e τ#"N#ς τ#D δωµατ+#υ σF J0θ#ς τριPν µ7τρων.



τα8τα τ* µεγαρ.σ'ηµ�ν κτ=ρι�ν, τ* �π�καλυφθAν 4π* τD δCπεδα τ&ν τελεστηρ(ων τ&ν
hστ�ρικ&ν 'ρ.νων, ε]ναι K �ρ'ικ*ς κα2 �ρ'αι.τατ�ς να*ς τMς ∆=µητρ�ς. Πληρ�P δA τ�\ς
Wρ�υς τ�8 �Oµηρικ�8 nYµν�υ: ε]ναι “4πα2 π.λιν αOπ5 τε τεP'�ς”, κεPται “6π2 πρ�e'�ντ�ς
κ�λων�8” κα2 c θ#σις τ�υ δ5ναται νD KρισθoM �κρι?&ς lς “Kαλλι'.ρ�υ καθ5περθεν”»(7)

(Eyκzν 2).

�H σLγ5υση περG τ$F Bµφ$ρ7ως καG τCς σηµασ,ας τ$υ, καθWς καG περG τ$F $Hκ8µατ$ς
Mπ$υ α<τEς εfρ7θη, dφε,λετ$ κυρ,ως στGς λανθασµ7νες Bπ.πειρες Bπ$κρυπτ$γραφ8σε-
ως τCς ZπιγραφCς π$� φ7ρει. �O µ:ν Παπαγιανν.π$υλ$ς-ΠαλαιEς θεRρησε τ'ν γραφ'
`ς φθ$γγικ8, µ: φ$ρ? BναγνRσεως BπE τ? δε-ι? πρEς τ? Bριστερ0, Bπ$δ,δ$ντας α<θαι-
ρ7τως τ'ν µυστικ' ρ8ση «K.νκς 9Oµ ΠDν"» στ'ν Zπιγραφ8, N δ: MυλωνQς Zπε5ε,ρησε ν?
BναγνRσsη τ? ZπG τ$F Bγγε,$υ σηµε_α S0σει τ$F fπE A. ΠCρσ$ν καταρτισθ7ντ$ς π,νακ$ς,
καG δι0Sασε τGς c-Cς συλλαS7ς: «δα-ι-πα δα-νε-FT-κα-κυ». ΘεRρησε δ: τ'ν φ$ρ? Bνα-
γνRσεως BπE τ? δε-ι? πρEς τ? Bριστερ0, Bπ$δ,δ$ντας «παPδα κυκ�F�ν#δα», π$� κατ? τE
ν.ηµα Bν7πτυ-ε ̀ ς: «� παP (Περσεφ.νη), τ*ν κυκε&να τ�8τ�ν (τEν Zµπεριε5.µεν$ν εHς τE
Bγγε_$ν) <Bνατ,θηµι>(8)». rAς σηµειωθC, Mτι N MυλωνQς γρ0φει τE 1956, πWς τE σLστηµα
B7ντρις δ:ν παρ75ει ν$ητ'ν Bν0γνωση τCς ZπιγραφCς τ$F Bµφ$ρ7ως τCς �Eλευσ_ν$ς(8).

�H Zπιγραφ' Mµως διαS0hεται S0σει τ$F π,νακ$ς τ6ν B7ντρις καG Tσ0ντγ$υϊκ καG µ0-

�H >π�κρυπτ�γρ#φηση τ�ς �πιγραφ�ς
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Eyκzν 2: 5AριστερC στ( J0θ#ς εkναι τ( στ0δι#, στMν µ7ση τ( τελεστ6ρι# µF τMν ΦιλUνει#
Στ#C καI δεSιC διακρ+νεται τ( σπ6λαι# µF τ( Πλ#υτUνι# στMν εpσ#δ# τ#D Yερ#D NUρ#υ,

]π#υ Qργ?τερα Qνηγ7ρθησαν τC MικρC Πρ#πRλαια.



λιστα κατ? τ'ν µελ7τη τ$F γρ0φ$ντ$ς λ7γει τ? c-Cς:
«∆A TI-ΘO ∆A-I-PA ZO-FA», µεταγραφ$µ7νη ̀ ς:
«∆r τ(θω ∆αε(ρας Gω�r», δηλαδ8: «Στ'ν θε? ΓC
Bνατ,θηµι (τEν Bµφ$ρ7α τ$Fτ$ν) 50ριν τCς hωCς
τCς ∆αε,ρας». (Eyκzν 3).

�Eπειδ' λ$ιπEν Zµφαν,hεται p θε? ΓC ̀ ς ∆r στ'ν
Zπιγραφ' τ$F Bµφ$ρ7ως καG Zπειδ' ;τσι BκριS6ς
Zµφαν,hεται γραµµ7νη µ: Γραµµικ' Γραφ' A (`ς
∆A MA <θε? ΓC Mητ7ρα) ZπG διπλ$F πελ7κεως στE
σπ8λαι$ τ$F �Aρκαλ$5ωρ,$υ Kρ8της (πρQγµα π$�
σηµα,νει, Mτι p Γα_α ZλατρεLετ$ καG πρGν Oν$µασθsC
∆ηµ8τηρ), ;5$υµε Yνα στ$ι5ε_$ γι? τ'ν 5ρ$ν$λ$-
γικ' τ$π$θ7τηση τ$F Bµφ$ρ7ως πρE τCς λεγ.µενης
�Yστερ$ελλαδικCς περι.δ$υ. TE Vν$µα δ: τCς ∆α-
ε,ρας ZπG τ$F Bµφ$ρ7ως συναρτQται µ: Zπ$5:ς κα-
τακλυσµια_ες, ZπG �ΩγLγ$υ @ ∆ευκαλ,ων$ς, K7κρ$-
π$ς καG Kρανα$F, π$� ;hησαν πρE τ$F Kελε$F καG
διεσRθησαν BπE τ$�ς σηµειωθ7ντες κατακλυ-
σµ$Lς(9).

TRρα πλ7$ν καθ,σταται λ$γικ' p fπ.θεση π$�
φανερRν$υµε γι? πρRτη φ$ρ0, δι.τι N τ.π$ς εfρ7σεως τ$F Bγγε,$υ, τE µεγ0λ$ S0θ$ς π$�
Sρ7θηκε καθWς καG τE περιε5.µεν$ τCς ZπιγραφCς συνηγ$ρ$Fν στE Mτι µπ$ρε_ ν? ;5$υµε
λατρευτικE KερE V5ι τCς ∆8µητρ$ς Bλλ? τCς ∆αε,ρας, Bπ7ναντι BκριS6ς BπE τE σπ8λαι$
τ$F Kερ$F Sρ05$υ –τCς �Aγ7λαστης Π7τρας– `ς τE παν0ρ5αι$ πρ6τ$ KερE π$� ;στησαν $K
$Hκιστ:ς τCς π.λεως, λατρεL$ντες τ'ν πρRτη �Eλευσιν,α γυνα_κα, τ'ν µητ7ρα τ$F �ρω$ς
�Eλευσ_ν$ς, τ'ν ∆0ειρα. �Eπειδ' α<τE συν7Sη πρGν BπE (Bλλ? καG παραλλ8λως πρEς) τ'ν
πρRτη λατρε,α τCς ∆8µητρ$ς, Zπισκι0σθηκε πλ8ρως κατ.πιν fπ’ α<τCς· καG ;τσι µπ$ρε_
ν? Z-ηγηθsC p Bδυναµ,α τ6ν κλασσικ6ν καG τ6ν µετ7πειτα συγγραφ7ων καG Zρευνητ6ν ν?
συνδ7σ$υν τ'ν λατρε,α τ6ν �Eλευσιν,ων στ'ν θε.τητα ∆0ειρα.
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Eyκzν 4: LO Qµφ#ρεZς φ7ρων Tπι-
γραφM µF δR# σειρFς γραµµ0των 

ΣυλλαJικWς ΓραφWς.



�O M#των τ�8 Παυσαν(α 4πMρ"ε µ#γας γεωµ#τρης, µη'ανικ*ς κα2 �στρ�-
ν.µ�ς, OσC"ι�ς κατD π�λλ�\ς τ�8 ΘαλM τ�8 Mιλ=σι�υ, τ�8 Kπ�(�υ τ2ς �στρ�-
ν�µικAς κατακτ=σεις σ'ετικD µA τ�ν µετα?�λ� τMς γωνι;δ�υς τα'5τητ�ς τMς
6τ=σιας κιν=σεως τ�8 �Hλ(�υ κα2 τ�ν �νισ.τητα τ&ν lρ&ν τ�8 ^τ�υς πρ�;-
θησε hκαν�π�ιητικC. Mαθητ�ς τ�8 µετ�(κ�υ Φαε(ν�υ, 6γκατ#στησε �στερ�-
σκ�πεP� στ*ν Λυκα?ηττ* (432 π.X.) κα2 δηµ�σ(ευσε τ2ς παρατηρ=σεις τ�υ,
π�\ τ*ν κατ#στησαν γνωστ* �νD τ�ν 4φ=λι�.

�O LAριστ�φCνης µrς πληρ�φ�ρεP, Wτι 4πMρ"ε �"ι.λ�γ�ς γεωµ#τρης κα2
π�λε�δ.µ�ς. LAσ'�λ=θηκε µA τ*ν τετραγωνισµ* τ�8 κ5κλ�υ –«_ρθY& καν.νι
µετρ=σω πρ�στιθε(ς, �να K κ5κλ�ς γ#νητα( σ�ι τετρCγων�ς»– κα2 6"επ.νησε
π�λε�δ�µικD σ'#δια, Wπ�υ 6κθ#τει τ2ς �ντιλ=ψεις τ�υ σ'ετικD µA τ�ν θ#ση
τ&ν Kδ&ν, τ&ν κτηρ(ων κα2 τ&ν πλατει&ν, σ5µφωνα µA τ2ς Kπ�Pες «πρ#πει
στ� µ#ση νD ?ρ(σκεται c �γ�ρD κα2 6κεPθεν νD "εκιν�8ν Wλ�ι �h δρ.µ�ι, tσι-
�ι Wπως �κρι?&ς κα2 �h �κτPνες τ�8 φωτ.ς, π�\ φε5γ�υν tσιες κα2 λαµπερAς
�π* τD στρ�γγυλD Xστρα πρ*ς Wλες τ2ς κατευθ5νσεις» («9Oρνιθες» 992 κN.).

Mη'ανικ*ς µA Oδια(τερες 6πιδ.σεις στ�ν 4δρ�στατικ=, kταν K 4πε5θυν�ς τ�8
δικτ5�υ 4δρε5σεως LAθην&ν κα2 Πειραι&ς –«�]δα K τDς κρ=νας Xγων...»–
κα2 K κατασκευαστ�ς ν#�υ 4δραγωγε(�υ στ*ν K�λων* –«... tσως 6ν τY& K�λωνY&
κρ=νην κατεσκευCσατ�»–, Wπως µrς πληρ�φ�ρεP K Φρ5νι'�ς («Mεν.τρ�-
π�ς»). Π�λ\ lστ.σ� θαυµCσθηκε γιD τ* �Ωρ�λ.γι.ν τ�υ, π�5, 6γκατεστηµ#-
ν� στ�ν Πν5κα, ^δει'νε τ�ν 6τ=σια π�ρε(α τ�8 �Hλ(�υ, κα2 περισσ.τερ� γιD
τ* �Hµερ�λ.γι.ν τ�υ, π�\ κ�σµ�8σε τ* κ#ντρ� τ&ν LAθην&ν. LEπρ.κειτ� περ2
σπ�υδα(�υ ̂ ργ�υ τ#'νης, �π�τελ�5µεν�υ �π* µ(αν µαρµCρινη πλCκα, 6π2 τMς
Kπ�(ας kσαν τ�π�θετηµ#ν�ι µικρ�2 _ρει'Cλκιν�ι δ(σκ�ι, π�\ ^δει'ναν ταυ-
τ�'ρ.νως τD ^τη, τ�\ς µMνες κα2 τ2ς N�ρτ#ς, τ�ν �νατ�λ� κα2 τ� δ5ση τ�8
�Hλ(�υ καθpς κα2 Xλλων �στ#ρων, Wπως µrς πληρ�φ�ρεP K Φιλ.'�ρ�ς.

�O M#των lστ.σ� kταν κατ’ 6"�'�ν �στρ�ν.µ�ς κα2 'ρ�ν�λ.γ�ς. LEν συ-
νεργασ(�α µA τ*ν µαθητ= τ�υ E:κτ=µ�να θεµελ(ωσε τ�ν 'ρ�ν�λ�γικ� 6πι-
στ=µη, τ�ν Kπ�(α τελει�π�(ησαν K KCλλιππ�ς K KυGικην*ς (4�ς π.X. αOpν)
κα2 K 6κ Bιθυν(ας nIππαρ'�ς (2�ς π.X. αO;ν). Oh µετα?�λAς π�\ ε]'ε 6πιφ#-
ρει K Kλε.στρατ�ς K Tεν#δι�ς στ* cµερ�λ.γι�ν τ�8 σ�φ�8 Σ.λων�ς �eτε τD
cµαρτηµ#να ε]'αν δι�ρθ;σει �eτε τ�ν σ5µπτωση cλιακ&ν κα2 σεληνιακ&ν
µην&ν ε]'αν 6πιτ5'ει, µ’ �π�τ#λεσµα τ�ν δι.γκωση τMς 4φισταµ#νης συγ'5-
σεως. ∆ιD τ�8 Mετωνικ�8 LEνιαυτ�8 6πιτυγ'Cνεται c σ5µπτωση σ'εδ*ν
cλιακ&ν cµερ&ν κα2 ν�υµηνι&ν.

�O Mετωνικ*ς LEνιαυτ*ς f K5κλ�ς f «περ2 τ&ν cλ(�υ περιφ�ρ&ν τ&ν 6ννε-
ακαιδεκαετηρ(δων» καθωρ(σθηκε τ�ν 13ην Σκιρ�φ�ρι&ν�ς 6π2 Xρ'�ντ�ς
LAψε5δ�υ zτ�ι στ2ς 20-06-432 π.X., σ5µφωνα µA µιD 6πιγραφ� τMς Mιλ=τ�υ.
KCθε δεκαεννεαετ(α περιλαµ?Cνει δ;δεκα κ�ινD (δ;δεκα µην&ν) ^τη κα2
NπτD 6µ?.λιµα (δεκατρι&ν µην&ν) f 6.940 cµ#ρες· ^'�υµε δηλαδ� ^τη τ&ν
365 5/19 cµερ&ν, π�\ 6λC'ιστα διαφ#ρ�υν τ&ν συγ'ρ.νων. ∆ιD τMς 6ννεα-

λε. M7των e 5Aθηνα"#ς
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καιδεκαετ(ας συµ?ι?CG�νται λ(αν 6πιτυ'&ς �h κιν=σεις τ�8 �Hλ(�υ κα2 τMς
Σελ=νης· κα2 �h δυ* �στ#ρες, π�\ �π�'ωρ(G�νται κατD τ�ν ̂ ναρ"η τ�8 κ5κλ�υ,
φα(νεται νD συναντι�8νται στ* tδι� σηµεP� κατD τ�ν λ="η τ�υ. �O M#των µε-
τ#θεσε κα2 τ�ν �ρ'� τ�8 ^τ�υς �π* τ�ν 'ειµεριν� στ�ν θεριν� τρ�π� zτ�ι
�π* τ*ν µMνα Γαµηλι&να (= LIαν�υCρι�ς) στ*ν �Eκατ�µ?αι&να (= LI�5λι�ς).

�O M#των�ς LEνιαυτ*ς γιD Xγνωστ�υς λ.γ�υς �:δ#π�τε 'ρησιµ�π�ι=θηκε 6πισ=-
µως, 6" �� κα2 c �=ση «�να?Cλλεσθαι εOς M#των�ς 6νιαυτ.ν», π�\ τ�ν υh�θ#τησαν �h
ΛατPν�ι lς «ad calendas Graecas». Kι Wµως �h LAθηναP�ι �κ�λ�υθ�8σαν τ* cµερ�λ.-
γι� τ�8 συµπ�λ(τη τ�υς µ#'ρι κα2 τD 'ρ.νια τ�8 ∆ι�δ;ρ�υ Σικελι;τη, Wπως K τελευ-
ταP�ς µrς πληρ�φ�ρεP: «∆ι* µ#'ρι τ&ν καθ’ cµrς 'ρ.νων �h πλεPστ�ι τ&ν �Eλλ=νων
'ρ;µεν�ι τoM 6ννεακαιδεκαετηρ(δι �: διεψε5δ�ντ� τMς �ληθε(ας, δι.τι τD Xστρα κι-
ν�8νται κα2 6πηρεCG�υν τD γεγ�ν.τα τ�8 κ.σµ�υ συµφ;νως πρ*ς α:τ�ν τ�ν �νακC-
λυψιν» (XII, 36). Λ#γεται, Wτι �h LAθηναP�ι τ.σ� 6νθ�υσιCσθηκαν �π* τ* σ5στηµα
'ρ�ν�λ.γησης τ�8 M#των�ς, ~στε 6'Cρα"αν διD 'ρυσ&ν γραµµCτων στ*ν να*ν τMς
LAθηνrς τ�ν 6παρκτ�ν τ�8 ^τ�υς 6κε(ν�υ, c Kπ�(α κα2 �πεκλ=θη ^κτ�τε Xρυσ�8ς
�ριθµ.ς.

Oh nEλληνες µπ�ρεP νD �π#ρριψαν τ* σ5στηµα 'ρ�ν�λ.γησης τ�8 M#των�ς,
�h LI�υδαP�ι lστ.σ� τ* υh�θ#τησαν κα2 τ* 'ρησιµ�π�ι�8σαν 6π2 π�λλ�\ς
αO&νες. ∆ιD τ&ν LI�υδα(ων τ* παρ#λα?αν �h Xριστιαν�(, �h Kπ�P�ι κα2 σ=µε-
ρα �κ.µη 4π�λ�γ(G�υν δι’ α:τ�8 τ2ς cµερ�µην(ες τ�8 ΠCσ'α lς N"Mς: �H τC-
"η τ�8 κ5κλ�υ τMς Σελ=νης ε]ναι γνωστ� παλαι.θεν· δ(δει δA στD ̂ τη µιrς δε-
καεννεαετ�8ς περι.δ�υ κα2 Zναν �ριθµ* �π* τ* ^τ�ς 1 µ#'ρι τ* ^τ�ς 19, K
Kπ�P�ς καλεPται Xρυσ�8ς �ριθµ*ς 6π(σης. �O �ριθµ*ς α:τ*ς µετα?Cλλεται,
καθpς ε]ναι φυσικ., �π* (Mετωνικ*) κ5κλ� σA κ5κλ�. ΓιD νD ?ρ�8µε τ*ν 'ρυ-
σ�8ν �ριθµ* µιrς �hασδ=π�τε 'ρ�ν�λ�γ(ας, πρ�σθ#τ�υµε σ’ α:τ�ν τ�ν µ�-
νCδα κα2 διαιρ�8µε τ* Xθρ�ισµα διD τ�8 δεκαεννιC. T* πηλ(κ�ν π�\ πρ�κ5-
πτει, 6κφρCGει τ*ν �ριθµ* τ&ν Mετωνικ&ν κ5κλων 6ντ*ς α:τMς τMς περι.-
δ�υ, τ* δA 4π.λ�ιπ�ν ε]ναι K Xρυσ�8ς �ριθµ.ς, π�\ σηµα(νει Wτι �h φCσεις
τMς Σελ=νης �κ�λ�υθ�8ν τ�ν σειρD τ&ν cµερ�µηνι&ν α:τ�8 τ�8 ^τ�υς τMς
6ννεακαιδεκαετ(ας. BCσει α:τ&ν γνωρ(G�υµε τ2ς cµερ�µην(ες τ&ν πανσελ=-
νων, π�\ θD συµ?�8ν µετD τ�ν 21η Mαρτ(�υ (= 6αριν� Oσηµερ(α), c δA πρ;-
τη Kυριακ� π�\ θD ^'oη πανσ#λην�, Kρ(Gεται lς ΠCσ'α.

�O M#των lς nEλλην κα2 δ� LAθηναP�ς kταν κα2 π�λιτικ*ς �ν�ρ. Σ5µφω-
να µA τ*ν AOλιαν., πρ�κειµ#ν�υ ν’ �π�φ5γoη τ*ν πλ�8ν εOς Σικελ(αν, 6πειδ�
πρ�#?λεπε τ�ν ^κ?αση τMς 6πι'ε(ρησης, 4πεκρ(θη τ*ν µανιακ*ν κα2 µCλιστα
κατD τ#τ�ι�ν τρ.π�, ~στε τ�\ς πCντες 6"ηπCτησε: «Kα( µ�ι δ�κεP K M#των
Xµειν�ν 4π�κρ(νασθαι τ�ν µαν(αν LOδυσσ#ως τ�8 LIθακησ(�υ· 6κεPν�ν µAν
γDρ K Παλαµ=δης κατεφ;ρασε, τ�8τ�ν δA LAθηνα(ων �:δε(ς» (“Π�ικ(λη
�Iστ�ρ(α”).

Στ* M�υσεP� τ�8 Λ�5?ρ�υ K «ΠCπυρ�ς E:δ."�υ» περι#'ει τ2ς παρατηρ=-
σεις τ�8 M#των�ς κα2 τ�8 µαθητM τ�υ E:κτ=µ�ν�ς, 6νY& Zνας κρατ=ρας τMς
Σελ=νης _ν�µCGεται «M#των».

Σαρ0ντ#ς ΠCν
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�Yπ0ρ5$υν στ'ν �Eλληνικ' T75νη εfρ8µατα BπE Mλες τGς κα-
τηγ$ρ,ες της. T? KυκλRπεια καG $K Θ$λωτ$G τ0φ$ι στGς
MυκCνες Bντιπρ$σωπεL$υν τE µεγαλει6δες. �O ΠαρθενWν
τE `ρα_$ν. �O ναEς τCς �Aπτ7ρ$υ N,κης τ'ν 50ριν. Γι? τ?
σφραγιδ.γλυφα Bντικε,µενα, εHδικRτερα τCς µινωικCς
Zπ$5Cς, πρ7πει ν? ZφεLρ$υµε ν7α αHσθητικ' κατηγ$ρ,α: TE
5αριτωµ7ν$ν, π$� περι75ει τE δ7$ς, τ'ν qρµ$ν,α τ$F κ0λ-
λ$υς καG τEν θαυµασµE τCς λειτ$υργ,ας. T, εDναι ZπG τ7λ$υς
τ? σφραγιδ.γλυφα; EDναι συν8θως φακ$ειδε_ς ;γ5ρωµ$ι λ,-
θ$ι µεγ7θ$υς νυ5ι$F µ: ;γγλυφη (κ$,λη) παρ0σταση.

H ANEΠANAΛHΠTH MEΓAΛH TEXNH 
TΩN MYKHNO-MINΩIKΩN ΣΦPAΓI∆OΛIΘΩN

Mυστ8ριες παραµ7ν$υν p τε5νικ'
καG p τε5ν$λ$γ,α κατασκευCς τ$υς

Eyκzν 1. (Bλ7πε στ( κε+µεν#.)



Σφραγιδ.γλυφα εfρ7θησαν καG
στGς Bνασκαφ:ς τCς Mεσ$π$ταµ,ας (� 1.100 π.X.), qπλ6ς µ:
5αρακτ:ς σ5ηµατικ:ς BνθρRπινες µ$ρφ:ς σ: πηλE καG Zλ0-
5ιστα σ: Zλεφαντ.δ$ντ$. �Eπ,σης σ: αHγυπτιακ$�ς τ0φ$υς
(� 1.350 π.X.) fπE µ$ρφ' σκαραSα,ων σ: Zγ50ρακτ$υς pµι-
π$λLτιµ$υς λ,θ$υς. (Eyκ 1J). T? σφραγιδ.γλυφα Mµως, π$�
εfρ7θησαν Bρ5ικ? στ' Kρ8τη (Mινωικ0), Zν τ7λει δ: σ: Mλη
τ'ν Πελ$π.ννησ$ (Mυκηναϊκ0), Nησι0, Στερε? �Eλλ0δα καG
Θεσσαλ,α, δ:ν ;5$υν καµµ,α σ57ση µ: τ? Bνωτ7ρω, γιατG 1)
εDναι Bρ5αι.τερα (τ$υλ05ιστ$ν BπE τE 2800 π.X. Yως 1.100 π.X.) καG 2) εDναι ;γγλυ-
φα (τE BρνητικE τ$F Bν0φλυφ$υ) µ: παραστ0σεις τρι6ν διαστ0σεων.

T? σφραγιδ.γλυφα Bντικε,µενα 5ωρ,h$νται σ: δL$ κατηγ$ρ,ες1: 1) T$�ς δακτυλ,-
$υς (Eyκzν 1) µ: @ 5ωρGς δακτυλι.λιθ$υς, Mπως $K 5ρυσ$_ δακτLλι$ι, π$� εDναι 5υτ$G
µ: ;γγλυφες φιλ$τε5νηµ7νες Zκ τ6ν fστ7ρων παραστ0σεις· καG 2) τ$�ς σφραγιδ.λι-
θ$υς. T? εaδη τ$υς εDναι τ? c-Cς: α) Φακ$ειδε_ς, S) Bµυγδαλ$ειδε_ς, γ) σφραγ,δες µ:
λαS8, δ) κLλινδρ$ι κρεµαστ$G καG ε) γλυπτ$,. �Aπ’ Mλα α<τ? θ? Bσ5$ληθ$Fµε µ.ν$
µ: τ$�ς φακ$ειδε_ς σφραγιδ.λιθ$υς, δι.τι εDναι $K περισσ.τερ$ι (π0νω BπE 90%) µ:
;γγλυφες παραστ0σεις (κυρ,ως hoRων) σ: σκληρ.τατ$υς pµιπ$λLτιµ$υς λ,θ$υς. nOσ$
γι? τ$�ς δακτυλ,$υς, δ:ν θ? τ$�ς Bναφ7ρωµε πλ7$ν, παρ’ Mλη τ'ν Zκπληκτικ8 τ$υς
µικρ$τε5ν$υργ,α (p τ75νη καG τε5νικ8 τ$υς aσως εDναι BνRτερη) λ.γoω τCς σ5ετικ?
ε|κ$λης Zπε-εργασ,ας τ$F µαλακ$F 5ρυσ$F2.

OK σφραγιδ.λιθ$ι α<τ$G εDναι περ,π$υ κυκλικ$G λειασµ7ν$ι λ,θ$ι κυ-
ρ,ως BπE 5αλαh,α (O-ε,δι$ τ$F πυριτ,$υ, SiO2), εfρισκ.µεν$ι fπE δι0φ$ρες µ$ρφ:ς
π.5. καθαρ.ς, διαφαν'ς `ς Oρε,α κρLσταλλ$ς (σπ0νια) @ µ: πρ$σµε,-εις `ς B50της,
aασπις, καπν,ας, Bµ7θυστ$ς, καλ5ηδ.νι$ς, σαρδ6νυ-, σερπεντ,νης κ.b. διαφ.ρων
5ρωµ0των συν8θως σ: λεπτ:ς στρRσεις. (Eyκ. 2).

rEτσι εDναι σ5εδEν BδLνατ$ δι? γυµν$F Oφθαλµ$F, V5ι ν? HδsC κανεGς τ'ν ;γγλυφη
παρ0σταση, bλλ’ $|τε κ?ν ν? BντιληφθsC τ'ν �παρ-8 της. �Aπ$τ7λεσµα τ$Lτ$υ mταν
p Bπ.ρριψη BπE τ$�ς Bνασκαφε_ς στ? µπ0hα α<τ6ν τ6ν τ.σ$ µικρ6ν λ,θων (BπE 7
Yως 20 5λσ. διαµ7τρ$υ καG π05$υς 3 5λσ.) καG p δι? παντEς BπRλει0 των. �Iδια,τερα
Mταν $K περισσ.τερ$ι σφραγιδ.λιθ$ι ;5$υν SρεθC Zδ6 καG 200 5ρ.νια BπE Hδι6τες
καG V5ι BπE Bνασκαφ:ς Bρ5αι$λ.γων (τ0φων, $Hκ,σκων κ.λπ.).

�O 5αλαh,ας εDναι σκληρ.τατ$ fλικE µ: SαθµE σκληρ.τητ$ς 8 S0σει τCς δεκαSαθ-
µ,$υ κλ,µακ$ς (Bδ0µας 10, κ$ρ$Lνδι$ν 9). ∆:ν 5αρ0σσεται λ$ιπEν παρ? µ.ν$ν BπE

TO YΛIKO.

Eyκzν 2.

OI ΣΦPAΓI∆OΛIΘOI.

∆ΑΥΛkΣ/219, M0ρτι$ς 200013912

Eyκzν 1J.

→ →

→

→

←
←

←

←



τEν Bδ0µαντα (BνLπαρκτ$ στ'ν �Eλλ0δα) καG BπE κ$ρ$Lνδι$ (τρι$-ε,δι$ τ$F Bργι-
λ,$υ, Al2O3). T$Lτ$υ p ε<γεν'ς µ$ρφ' εDναι δι0φ$ρ$ι π$λLτιµ$ι λ,θ$ι σπ0νι$ι στ'ν
�Eλλ0δα }τ$ι ρ$υµπ,νι, σ0πφειρ$ς, σµ0ραγδ$ς, τ$π0hι. TE κ$ινE κ$ρ$Lνδι$ fπE µ$ρ-
φ' σµLριδ$ς Sρ,σκεται bφθ$ν$ στ' N0-$ εaτε `ς λ,θ$ς εaτε `ς κ.νις. Παρ’ Mλ$ π$�
$K Mινω,τες καG Bργ.τερα $K Mυκηνα_$ι καG λ$ιπ$G nEλληνες 5ρησιµ$π$,ησαν καG
(Zλ05ιστα S7Sαια) bλλα fλικ? λιγRτερ$ σκληρ? Mπως αKµατ,τη, στεατ,τη καG Zλεφα-
ντ.δ$ντ$, p λLση Zκλ$γCς τ$υς mσαν $K παραλλαγ:ς τ$F σκληρ.τατ$υ 5αλαh,α, 5α-
ρασσ.µεν$υ µ.ν$ BπE τ' σµLριδα.

Γιατ, ;γινε α<τ' p Zπιλ$γ8, µ: Bπ$τ7λεσµα ν? τ$�ς δυσκ$λ7ψsη p Zπε-εργασ,α τ$υ
Bφ0νταστα; �H Bπ0ντηση δυσκ$λRτατη. �Aπ$τ$λµ$Fµε µ,α ρη-ικ7λευθη τ$ιαLτη:
rIσως mταν µ,α πρ.κληση γι? κατασκευ' Bναλλ$,ωτης ταυτ.τητ$ς διαρκε,ας Nλ$-
κλ8ρ$υ hωCς, περασµ7νης µ: κλωστ' στE λαιµ. (�Hρ.δ. I, 195: «σφραγPδα Zκαστ�ς
^'ει»· �Iσ$κρ., �Eπιστ. XVII, 33: «σφραγ(δας 6πι?Cλλ�υσι»). rAν λ0S$υµε fπ’ Vψη,
Mτι p B-,α τ$F fλικ$F καG τCς Zπε-εργασ,ας τ$υ mταν µεγ0λη (N Larsen Bναφ7ρει κε,-
µεν$ τ$F 1600 π.X., π$� δηλRνει B-,α σφραγιδ.λιθ$υ aση µ: δL$ S.δια, περ,π$υ Yνα
cκατ$µµLρι$ δρ5. σηµεριν7ς)4, Zλ05ιστ$ι πτω5$G θ? τEν εD5αν στ'ν κατ$58 τ$υς. �O
λ$ιπEς Mµως πληθυσµ.ς, δηλαδ' τE 40% περ,π$υ, εaτε mσαν fπ.5ρε$ι @ δι? λ.γ$υς
γ$8τρ$υ, θ? δι7θεταν τ' µικρ' α<τ' περι$υσ,α γι? µι? τ7τ$ια ταυτ.τητα. rAν λ0S$υµε
fπ’ Vψη καG τGς ∆ηµ.σιες �Yπηρεσ,ες, π0νω BπE 1.000.000 σφραγ,δες κατασκευ0h$-
ντ$ Bν? γενε? }τ$ι 3 cκατ$µµLρια τ'ν cκατ$νταετ,α. rAν π$λλαπλασι0σωµε ZπG 17
περ,π$υ αH6νες, ;5$µε 3x17 � 50 cκατ$µµLρια σφραγιδ.λιθ$υς! �AπE τEν τερ0στι$
α<τE BριθµE δηµ$σιεLθηκαν µ75ρι τRρα στE CMS1 µ.ν$ 7.000 σ: 20 τ.µ$υς, bν δ:
fπ$λ$γ,σ$υµε bλλ$υς τ.σ$υς σ: Hδιωτικ:ς συλλ$γ:ς κ.λπ., $K εfρεθ7ντες σφραγιδ.-
λιθ$ι εDναι µ.ν$ τE �0,5‰ τ$F συν$λικ$F Bριθµ$F των (15.000:50.000.000) }τ$ι Yνας
στGς δL$ 5ιλι0δες. OK λ$ιπ$G περιµ7ν$υν τ'ν ε�ρεσ8 τ$υς @ Z50θησαν δι? παντ.ς.

OK 5ωρικ$G τCς �Eλλ0δ$ς Bν7καθεν Zλ0τρευαν τ? Bρ5α_α
κ$σµ8µατα. OK δ: KρCτες καG Πελ$π$νν8σι$ι εD5αν συν8θως στE σπ,τι τ$υς µερικ$�ς
σφραγιδ.λιθ$υς @ δακτυλ,δια, π$� Zµφαν,h$νται κατ? καιρ$�ς στ? παλαι$πωλε_α
τCς �Aθ8νας. �Eκε_ aσως τ? πρωτ.ειδε N rESανς καG Bπεφ0σισε ν? SρsC τ'ν πηγ8 τ$υς,
τEν MινωικE π$λιτισµ.. M: Bφ$ρµ' τ? «πετραδ0κια» α<τ? µQς BπεκαλLφθη N Zκπλη-
κτικEς Bρ5αι.τατ$ς πρωτ$ελληνικEς α<τEς π$λιτισµ.ς. �O rESανς τEν 5ωρ,hει σ:
ε<ρε_ες 5ρ$νικ:ς κατηγ$ρ,ες µ: συνε56ς διευρυν.µενες 5ρ$ν$λ$γ,ες: ΠρRιµ$ς Mι-
νωικ.ς, Πρ$-ανακτ$ρικEς, Πρωτ$-ανακτ$ρικ.ς, Mεσ$-, N7$-, Mετα-ανακτ$ρικ.ς.

Mπ$ρ$Fµε λ$ιπEν ν? 5ρ$ν$λ$γ8σ$υµε τ$�ς σφραγιδ.λιθ$υς θ7τ$ντ0ς τ$υς στ'ν
Bντ,στ$ι5η περ,$δ$ Bν0λ$γα µ: τ'ν τε5ν$τρ$π,α τ$υς @ τ? παρ0λληλα εfρ8µατα; �H
δι$,κηση τ$F µ$ναδικ$F `λ$κληρωµ7ν$υ CMS (Corpus Minoischen Siegel) µ: διευ-
θυντ' τEν δρ. Pini, καλ6ς π$ι$Fσα, Bπηγ.ρευσε τ'ν ;στω καG µ: fπ.ν$ια 5ρ$ν$λ.-
γηση cκ0στ$υ τ6ν �7.000 παρ$υσιασθ7ντων Bντικειµ7νων (παρ’ Mλη τ'ν Nλ$σ7λιδη
λεπτ$µερειακ' παρ$υσ,αση). �O aδι$ς N Pini σ: δι0λε-8 τ$υ Zπ’ ε<καιρ,�α τCς Bν0-
δει-8ς τ$υ `ς διδ0κτ$ρ$ς τCς Φιλ$σ$φικCς Σ5$λCς τ$F Πανεπιστηµ,$υ �Aθην6ν
Bπ7τρεψε τ$�ς Bρ5αι$λ.γ$υς BπE τE ν? 5ρ$ν$λ$γ$Fν µ: ταφικ? κυρ,ως εfρ8µατα
τ$�ς σφραγιδ.λιθ$υς, λ.γoω τ$F Mτι µπ$ρε_ ν? εDναι 1) µεταγεν7στερ$ι, BπE BνRτερα
στρRµατα @ 2) πρ$γεν7στερ$ι, BπE 5ρ8ση πρ$ηγ$υµ7νων ταφ6ν @ λ.γoω παλαι6ν
κειµηλ,ων.

H XPONOΛOΓHΣH.
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KαG N Zρευνητ'ς V. Kenna5, τ$λµ6ντας ν? πρ$τε,νsη τα-ιν.µηση µ: S0ση τ'ν τε-
5ν$τρ$π,α (α=ΠρRιµ$ς, S= Πρ$-ανακτ$ρικ8, γ=Πρωτ$-, δ καG ε = Mεσ$-, στ = Nε$-,
h= Mυκηναϊκ8), Bπ$δεικνLει Mτι µετ? BπE µ,α «Bρ5ικ' Bτ$λµ,α» (α,S,γ) Zµφαν,hε-
ται µ,α πρRιµη Z-7λι-η fψηλ6ν πρ$διαγραφ6ν (δ,ε) καG µετ? φθ,ν$υσα π$ρε,α (στ,
h).

�Aπ’ M,τι φα,νεται, Z- Bρ5Cς τ$F Mινωικ$F π$λιτισµ$F fπCρ5αν µQλλ$ν καλ$G καG
κακ$G τε5ν,τες παρ? καλ7ς/κακ:ς περ,$δ$ι.

�H παρ$υσ,αση στE CMS κ0θε σφραγιδ.λιθ$υ γ,νεται µ: τ'ν φω-
τ$γρ0φισ8 τ$υ fπE µεγ7θυνση τ$υλ05ιστ$ν 5:1 ̀ ς καG τ$F ZντυπRµατ.ς τ$υ fπE aδια
µεγ7θυνση, Bν0λ$γα φωτισµ7ν$υ, ~στε ν? φα,-
νωνται $K λεπτ$µ7ρειες στE Bν0γλυφ. τ$υ. �AπE
α<τ., Bφ$F HδsC N Zρευνητ'ς µ: εHδικE φακ., θ?
hωγραφ,σsη λεπτ$µερ7στατα τEν σφραγιδ.λιθ$
συµπληρRν$ντας τGς φθ$ρ:ς καG BναδεικνL$ντας
τGς λεπτ$µ7ρειες (στ? ho6α φλ7Sες, τ7ν$ντες κ.λπ.).
Παρ.µ$ια ;ρευνα θ? Zγ,νετ$ καG στ' Mινωικ'
Zπ$58.

Σ: δL$ φ0σεις 5ρ8σεως θ? Z5ρησιµ$π$ιε_τ$
Nπωσδ8π$τε µεγεθυντικE Zργαλε_$ κατ? τ'ν
κατασκευ8 τ$υ καG κατ? τEν ;λεγ5$-ZπικLρω-
ση τ$F σφραγ,σµατ$ς. �Eλ05ιστες µελ7τες ;5$υν γραφC γι? τ$�ς φακ$�ς στ'ν Bρ5αι-
.τητα, καG α<τ:ς Bντιφατικ7ς. �Aπ’ α<τ:ς δL$ -ε5ωρ,h$υν: p µ,α µ: Bπ$δ$5' 5ρ8σε-
ως φακ6ν (Σακελλαρ0κης= Σ.)4 καG p bλλη Bντιθ7τως (∆. Πλ0ντh$ς= Π.)6. �O Σ. πα-
ρ$υσι0hει τ? δL$ φακ$ειδC Zπιπεδ.κυρτα Bντικε,µενα, π$� Bνακ0λυψε στE �Iδα_$ν
rAντρ$ν, BπE Oρε,α κρLσταλλ$, διαφαν7στατα, διαµ7τρ$υ 8 5λσ., π05$υς 4 καG µ: δυ-
νατ.τητα µεγεθLνσεως 20 5λσ. (πρακτικ? 7 5λσ.). Παρ.µ$ια εfρ7θησαν σ: $Hκ,ες 5α-
ρακτ6ν στ'ν Π$µπη,α. T? πρ$τε,νει `ς Zργαλε_α µεγεθυντικ? (κατασκευ8-ZπικL-
ρωση σφραγ,δων), Bλλ? καG γι? καLση7 `ς καG γι? Hατρικ' 5ρ8ση.

�O rESανς SρCκε 23, N δ: Σλ8µαν 50. �O Π. τ? θεωρε_ λ.γoω τ6ν Oπ6ν τ$υς διακ$-
σµητικ? @ πι.νια Zπιτραπ7hι$υ παι5νιδι$F. Πρ$τε,νει δ: `ς τρ.π$ κατασκευCς τ6ν
σφραγιδ$λ,θων τ' 50ρα-η µ: τρLπαν$ν BπE νεαρ? Bγ.ρια µ: µυωπ,α, γι? ν? τ$�ς
Sλ7π$υν µεγεθυµ7ν$υς. nOλα α<τ? στηρ,h$νται στE µ$ναδικE ε�ρηµα cνEς τρυπ0-
ν$υ σ: ρωµαϊκE τ0φ$ τ$F B´ αH6να µ.X., µ: τ'ν Zπιγραφ' OKTΩKAI∆EKETHΣ= δε-
κα$κταετ8ς... (Eyκ. 4).

Kατ? τ'ν γνRµη µ$υ N τ0φ$ς mταν -υλ$υργ$F @ Bγαλµατ$π$ι$F, µ: τE σLµS$λ$ τCς

OI ΦAKOI.
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Zργασ,ας τ$υ, τE τρLπαν$ν. EDναι
pλικιωµ7ν$ς τε5ν,της καG V5ι παι-
δ0κι, δεκα$κταετ'ς δ: mταν p θη-
τε,α τ$υ στE Zπ0γγελµα.

nOσ$ γι? τ$�ς σπ0νι$υς τε5ν,τες
σφραγιδ$λ,θων (κλειστE Zπ0γγελ-
µα), πρ7πει ν? mσαν ~ριµ$ι bνδρες
µ: µεγ0λη πε,ρα καG καλ' Mραση.
(�O µLωψ δ:ν Sλ7πει µεγεθυµ7να
τ? Bντικε,µενα, qπλ6ς πρ$σπαθε_
ν? τ? cστι0σsη κ$ντ? στ? µ0τια
τ$υ.) KαG N Σεν7κας εD5ε τ'ν aδια γνRµη. TE α<τE �σ5υε καG γι? τ$�ς 5ιλι0δες Mινω-
,τες δηµ.σι$υς @ Hδι6τες Zλεγκτ7ς.

Συµπερασµατικ? δ75$µαι τ'ν 5ρ8ση φακ6ν Z- Oρε,ας κρυστ0λλ$υ γι? τ'ν κατα-
σκευ' τ6ν πρ$πλασµ0των (κυρτ6ν καG V5ι κ$,λων, δηλαδ' Mπως θ? φα,ν$νταν στE
ZντLπωµα). Kατ? τ'ν κατασκευ' Mµως τ$F σφραγιδ$λ,θ$υ θ? µπ$ρ$Fσαν ν? κ0ν$υν

κ0τι qπλ$Lστατ$ (τGς «fδ0τινες φυ-
σαλ,δες» π$� Bναφ7ρει N Πλ,νι$ς,
36,67 καG 37,10: «bullae crystalli»).
∆ηλαδ' Yνα Oρει50λκιν$ Zργαλε_$
σ58µατ$ς κλειδι$F (ΣN. 1), π05$υς
2 5λσ., µ: Oπ' διαµ7τρ$υ 5 5λσ..

rAν ρ,-$υµε σταγ.να νερ$F στ'ν
Oπ8, θ? γ,νsη Bµφ,κ$ιλ$ς φακ.ς,
π$� θ? µικρα,νsη τ? Bντικε,µενα.
rAν Mµως ρ,-$υµε bλλη µ,α σταγ.-
να, θ? γ,νsη Bµφ,κυρτ$ς (µ: κ0τω
µεγαλLτερη κυρτ.τητα λ.γoω S0-
ρ$υς τ$F νερ$F) καG θ? µεγεθLνsη

τ$�ς σφραγιδ.λιθ$υς. �AπE τ' µ7ση τCς
OπCς, διαπερν6ντας τEν fδ0τιν$ φακ., θ?

περν$Fσε p ZγγλυφGς τ$F τ.ρν$υ, π$� θ? Zρευν8σωµε κατωτ7ρω, µειRν$ντας καG τ'ν
θερµ.τητα τριSCς της.

(κατασκευ' τ6ν σφραγιδ$λ,θων)8,9. �H Zγγλυφ' (engraving) Zγ,νε-
τ$ σLµφωνα µ: τEν Kenna5 µ: 50ρα-η, σκ0λισµα, τρLπηµα, Zγγλυφ8-τ.ρνευση (cutting,
grind, bore, saw). ΣτE κεφ. «Tε'νικ=» µ.ν$ν α<τEς τ$λµQ ν? πρ$τε,νsη (γενικ0, πλ'ν
σαφ6ς) περιστρ$φικ? Zργαλε_α BπE Oρε,5αλκ$, π$λ� αH5µηρ0, λειαντικ:ς $<σ,ες καG
πηγ' Zν7ργειας τEν τρ$5.. �O δ: Θε.φραστ$ς («ΠερG λ,θων» 1.5) λ7γει: «... λ(θ�ι· γλυ-
πτ�2 γDρ κα2 τ�ρνευτ�2 κα2 πριστ�(». �Aλλ? καG p G. Richter3 στEν πρ.λ$γ. της Bνα-
φ7ρει τ'ν «τε5νικ' τ$F τρ$5$F», παραθ7τ$ντας γκραS$Lρα τ$F 17$υ αH. εHκ$ν,h$υ-
σα τραπ7hι διαθ7τ$ν τρ$5$Lς.

ΠρGν Z-ετ0σωµε τ'ν τε5νικ' καG τGς συσκευ7ς/Zργαλε_α γι? τ'ν Zγγλυφ' τ6ν σφρα-
γιδ$λ,θων, θ? πρ$τε,ν$υµε µερικ? 5αρακτηριστικ? παραδε,γµατα τCς ZκπληκτικCς
α<τCς τ75νης καG τε5νικCς τ6ν Mινωιτ6ν. (Eyκ. 5). KαG φυσικ? δ:ν θ? fπεισ7λθ$υµε

H EΓΓΛYΦH
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στ'ν αHσθητικ' Bν0λυση τCς Bνεπαν0ληπτης α<τCς τ75νης, π$� δε,5νει Mλ$ τE σ7Sας
της στ' ΦLση, τCς τ75νης π$� δ:ν ZπαναλαµS0νει τEν cαυτ. της: κανεGς σφραγιδ.-
λιθ$ς δ:ν εDναι Mµ$ι$ς µ: τEν bλλ$, παρ’ Mλ$ π$� θ7µατα καG τε5ν$τρ$π,α Zπαν7ρ5$-
νται µερικ:ς φ$ρ7ς.

�H Zπ,σηµη Zκδ$5' τ$F τρ.π$υ ZγγλυφCς τ6ν σφραγιδ$λ,θων εDναι p δι? τ$F τ$-
-ωτ$F τρυπ0ν$υ. (Eyκ. 6). �H λειτ$υργ,α τ$F τ.-$υ-5$ρδCς διαδρ$µCς �30 cκ. �Eπειδ'
Mµως δ:ν εDναι Hσ$τα5'ς p κ,νηση (στE A καG B
p τα5Lτης εDναι µηδενικ8), p διαδρ$µ' π$� πα-
ρ0γει ;ργ$ εDναι µ.ν$ 10 cκ. rAν λ$ιπEν N πε-
ριστρεφ.µεν$ς Nριh.ντι$ς b-ων ;5sη δι0µετρ$
4 5λσ., σ: κ0θε περιστρ$φ' θ? πρ$5ωρsC 4x3,14
� 13 5λσ. KαG σ: µ,α κ,νηση τ$F τ.-$υ AB θ?
κ0νsη 100 5λσ.: 13 � 7 περιστρ$φ7ς. rAν τE τ.-
-$ κινCται µ: max ρυθµ. = 3 κιν8σεις τE δευτε-
ρ.λεπτ$, τ.τε θ? ;5ωµε 3x7 = 21 στρ./δευτ. @ 21x60 � 1.200 στρ$φ7ς/λεπτ., καG α<τ:ς
V5ι σ,γ$υρες, V5ι σταθερ:ς καG V5ι γι? π$λλ'ν ~ρα.

�H πρ.ταση p δικ8 µας εDναι: T.ρν$ς π$� πα,ρνει Zν7ργεια BπE τEν «τρ$5E Oδ$-
ντι0τρ$υ» λ.γoω τCς Nµ$ι.τητ.ς τ$υ µ: τE π$δ$κ,νητ$ παλαιE Oδ$ντ$γλLφαν$ν.
(Eyκzν 7).

ΣτE δ0πεδ$ τCς τρ0πεhας Zργασ,ας (λ) fπ0ρ5ει BρθρωτE π7διλ$
(pedale) µ: Zπαναφ$ρ? (Zλατ8ρι$;) (α). �H διπλQ Bρθρωτ' ρ0Sδ$ς (S) δ,νει κυκλικ'
κ,νηση στEν τρ$5E (γ), π$� περιστρ7φει µ: λεπτE νCµα (µετ0-ι;) τ'ν µικρ' κ0θετη τρ$-
5αλ,α (δ). A<τ' µ: τ'ν σειρ0 της δ,νει κ,νηση σ: Mµ$ια Nριh.ντια τρ$5αλ,α (ε) µ: πα-
κτωµ7ν$ στ7λε5$ς (h), π$� στηρ,hεται σ: σταθερE b-$να (στ) στ'ν τρ0πεhα.

ΠEPIΓPAΦH:
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Eyκ. 6.

Λεπτ�µ#ρειαEyκ. 5.

Λεπτ�µ#ρεια

10 vκ.

30 vκ.
B A



TE λεπτE α<τE Oρει50λκιν$ στ7λε5$ς περιστρε-
φ.µεν$ µ: τα5Lτητα διαπερνQ (ψυ5.µεν$) τ'ν
Oπ' τ$F «κλειδ.σ5ηµ$υ» Zργαλε,$υ (Eyκ. 7) καG
τ'ν σταγ.να τ$υ καG καταλ8γει στ'ν πρ$σαρµ$-
h.µενη καG Bλλαh.µενη Zγγλυφ,δα (η).

OK Zγγλυφ,δες α<τ:ς θ? mσαν διαφ.ρων Bπ$-
λ8-εων (Eyκ. 8) Bναλ.γως τCς 5ρ8σεως (50ρα-η,
σκ0λισµα, τρLπηµα, τ.ρνευση). OK Bπ$λ8-εις
;πρεπε ν? mσαν
($K λεπτ.τερες
0,03 5λσ. = 30 µι-
κρ0!) Zνισ5υµ7-
νες µ: παιπ0λη
(b5νη) Zκ Nα-
-,ας �κ.νας (Π,νδ. I.6) = σµLριδ$ς, Sυθιh.µενες
σ’ α<τ8, Bφ$F πρ.τερ$ν @ τ$π$θετ$Fσαν H5θυ.-
κ$λλα (∆ι$σκ$ρ,δης, Γαλην.ς), bν bντε5ε σ:
fψηλ:ς θερµ$κρασ,ες λ.γoω τριSCς, @ τGς Zθ7ρ-
µαιναν Bναλ.γως.

�O b-ων (στ) SεSα,ως θ? Zλιπα,νετ$ µ: λ0δι (θ), N δ: τρ$πικEς φωτισµEς BπE πα-
ρ0θυρ$ (κ) θ? BντανακλQτ$ σ: κ$_λ$ καθρ7πτη (ι).

�O τ.ρν$ς λειτ$υργ$Fσε `ς c-Cς: M: τE Yνα π.δι
στE π7διλ$ µ: ρυθµE 4 κιν8σεων/δευτ. ;διδε N τε5ν,της τα5Lτητα στEν (διαµ. D = 40
cκ.) τρ$5E 4 στρ./δευτ., π$� τ'ν µετ7διδε στ$�ς µικρ$�ς τρ$5$�ς (δ καG ε) 15πλασια-
σµ7νη }τ$ι 4x15 = 60x60´´ = 3.600 στρ./λεπτE (N λ.γ$ς Dγ : Dε = 40 : 2,7 cκ. = 15). �H
τα5Lτης περιστρ$φCς εDναι µεγ0λη (τριπλ0σια τ$F τ$-ωτ$F τρυπ0ν$υ) καG µπ$ρε_ ν?
διαρκ7σsη καG 15´. �H αH5µ' τCς Zνισ5υµ7νης µ: σµLριδα Zγγλυφ,δας µπ$ρε_ πλ7$ν ν?
τ$ρνεLσsη τGς σκληρ.τατες π$ικιλ,ες τ$F 5αλαh,α.

OK λ,θ$ι α<τ$,, γι? ν? γ,ν$υν σφραγιδ.λιθ$ι, ;πρεπε πρ6τα ν? π0ρ$υν τE Bν0λ$-
γ$ σ5Cµα, δηλαδ' φακ$ειδ:ς (στρ$γγυλE) @ Bµυγδαλ$ειδ:ς (Zλλειπτικ.), ν? τρυπη-
θ$Fν, γι? ν? κρεµ$Fνται στE λαιµE µ: δερµ0τιν$ λ$υρ0κι, καG ν? λειανθ$Fν.

�πειδ' mταν π$λ� µικρ$G (D = 7 � 20 5λσ.), θ? τ$�ς «Zντ$,5ιhαν» 5Lν$ντας aσως
γLψ$ γLρω τ$υς fπE µ$ρφ' δ,σκ$υ D � 5 cκ. καG π05$υς = 1,5 cκ. M: τEν aδι$ τρ.-
π$ θ? τEν Z5ειρ,h$ντ$ καG κατ? τ'ν Zγγλυφ8 τ$υ (Eyκ. 9).

�Eν συνε5ε,�α α<τCς τCς πρ$εργασ,ας
τ$F σφραγιδ.λιθ$υ fπCρ5ε Nλ.κληρη δια-
δικασ,α.

�O νεαρEς HδιRτης, N δηµ.σι$ς λειτ$υργEς
@ N Zπι5ειρηµατ,ας πρ$σ8ρ5ετ$ στEν καλ-
λιτ75νη, π$� τ$F παρ$υσ,αhε τ'ν συλλ$γ8
τ$υ 0πE pµιπ$λLτιµ$υς λ,θ$υς @ καG φθη-
ν.τερ$υς µαλακRτερ$υς τ$ι$Lτ$υς. �Aφ$F
Zγ,νετ$ p Zπιλ$γ8, τ$F ;δει5νε δε,γµατα τCς
τ75νης τ$υ, καG Bπεφασ,hετ$ τE π$λLπλ$κ$

ΠPOΣXE∆IO - XHMIKH EΠE8EPΓAΣIA.

ΛEITOYPΓIA-XEIPIΣMOΣ:
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Eyκzν 7.

Eyκ. 8.

Eyκ. 9.



@ µ' τ$F σ5εδ,$υ. rEτσι καθωρ,hετ$ καG p συν$λικ' τιµ' τ$F σφραγιδ.λιθ$υ.
Στ'ν cπ.µενη συν0ντηση θ? τ$F ;δει5νε τE πρ.πλασµα σ: Bν0γλυφ$ (Bντ,θετ$ τ$F

σφραγιδ.λιθ$υ), τ$υλ05ιστ$ν πενταπλ0σι$ τ$F φυσικ$F, σ: γLψ$ @ πηλ.. �Aφ$F Zγ,-
ν$ντ$ $K σ5ετικ:ς Bλλαγ:ς καG δι$ρθRσεις, θ? Zλ0µSανε τ'ν ;γκριση BπE τ'ν qρµ.-
δια fπηρεσ,α Bρ5ε,ων.

Mετ0, σLµφωνα µ: τ' καθιερωµ7νη fπ.θεση, N καλλιτ75νης bρ5ιhε τ'ν Zγγλυφ' τ$F
σφραγιδ$λ,θ$υ, Bρ5,h$ντας BπE µ,α µερι0, 5ωρGς πρ$σ5εδ,αση. Kατ’ Zµ: p fπ.θεση
εDναι Bπαρ0δεκτη, λ.γoω τ$F Mτι: 1) p σLνθεση δ:ν θ? µπ$ρ$Fσε ν? τ$π$θετηθsC σω-
στ? (κ0τι θ? ;λειπε @ θ? περ,σσευε) καG 2) τE παραµικρE λ0θ$ς θ? ̀ δηγ$Fσε τEν π$-
λLτιµ$ σφραγιδ.λιθ$ στ? σκ$υπ,δια. Πρ$τε,ν$υµε τ'ν c-Cς διαδικασ,α δL$ σταδ,ων
@ πρ$σ57δι$ καG λεπτ$µ7ρειες µ: τ.ρν$-Zγγλυφ,δες:

1. X$νδρ$ειδ'ς κ$,λανση `ς πρ$σ57δι$. �H Richter3, σ. 7, παρ$υσι0hει Yνα τ7τ$ι$
BπE σπανιRτατη περ,πτωση pµιτελ$Fς σφραγιδ$λ,θ$υ. A<τ' γ,νεται εaτε µ: Zπ,π$-
νη 5ρ$ν$S.ρ$ Zργασ,α µ: Zγγλυφ,δες εaτε µ: 5ηµικ? µ7σα }τ$ι Zπε-εργασ,α µ: fδρ$-
φθ$ρικEν O-� = HF (δικ8 µας πρ.ταση). Γι’ α<τ' τ'ν διαδικασ,α Bπαιτε_τ$ κατα-
σκευ' BναγλLφ$υ πρ$πλ0σµατ$ς σ: φυσικE µ7γεθ$ς BπE $<σ,α Bπρ.σSλητη BπE τE
HF. 2. �H Xηµε,α Bναφ7ρει τ'ν παραφ,νη, Zµε_ς πρ$τε,ν$µε τ'ν bσφαλτ$ @ τ'ν ρητ,-
νη, εfρισκ.µενη στ? �I.νια νησι?, µ7ρη τCς δικαι$δ$σ,ας τ6ν Mινωιτ6ν. TE fδρ$-
φθ$ρικE O-� κατασκευ0hεται BπE φθ$ρ,τη µ: Zπ,δραση θεικ$F O-7$ς: CaF2 + H2SO4

→ CaSO4 + 2HF. �O φθ$ρ,της ZλαµS0νετ$ BπE Kh8µατα θερµ6ν πηγ6ν (κασσιτερ$L-
5ων), τE δ: θειXκE O-� δι’ Bπ$στ0-εως στυπτηρ,ας γCς τCς KιµRλ$υ Al2 · (SO4)3...
rEτσι, µ: τE HF διαλυµ7ν$ στE νερE καG τ$π$θετηµ7ν$ σ: Bσφ0λτιν$ δ$5ε_$ bλειφαν
τE Bσφ0λτιν$ πρ.πλασµα καG τE τ$π$θετ$Fσαν στE 5αλαh,α. A<τEς Zπρ$σS0λλετ$ BπE
HF καG µετ? BπE πρ$σπ0θειες π0θαινε κ$,λανση. [�O Πλ,νι$ς Bναφ7ρει, Mτι $K τε5ν,τες
fπ7φεραν BπE π$ν.µατ$ (Bτµ$G HF;): HN 35$].

rAν φα,νωνται Mλα α<τ? π$λLπλ$κα καG Bδιαν.ητα γι? τ'ν Zπ$5' Zκε,νη, Bπ7δει-
-α Mτι Mλα τ? fλικ? mσαν στ'ν δι0θεσ8 τ$υς καG τE µ.ν$ π$� ;λειπε mταν p τε5ν$-
γνωσ,α. �Aλλ’ ;λειπε; �O π$λιτισµEς α<τEς µ: Zκπληκτικ? ZπιτεLγµατα στ'ν ναυτιλ,α,
Bρ5ιτεκτ$νικ8, Oργ0νωση, τ75νες δ:ν θ? ;µενε π,σω στGς ZπιστCµες καG πιθανRτατα
καG στ' 5ηµε,α.

rAν λ$ιπEν 50θηκαν (aσως V5ι γι? π0ντα) τ? δεδ$µ7να τ6ν γνRσεων α<τ6ν, τ? Zπι-
τεLγµατα τ6ν Mινωιτ6ν �Eλλ8νων παραµ7ν$υν Bδι0ψευστ$ι µ0ρτυρες τ$F BσLλλη-
πτ$υ α<τ$F π$λιτισµ$F. KαG Yνα BπE α<τ? εDναι p σφραγιδ$γλυφ,α.
BιJλι#γραφ+α
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2. K. Kαρµιρ0ντh$ς, «�O ∆(σκ�ς τMς Φαιστ�8», fπE δηµ$σ,ευση σ: πρ$σε5:ς τεF5$ς τ$F «∆αυλ$F».
3. G. Richter, «Engraved gems of the Greeks» 1968.
4. A. Σακελλαρ0κης, «Lenses in Antiquity», AJA, τ. 91, σ.196/1987.
5. V. Kenna, «Gretan Seals».
6. ∆. Πλ0ντh$ς, «Crystals and Lenses in Graeco-Roman World», AJA, τ. 101.
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MA �φ�ρµ� τ*ν σCλ� π�\ πρ�κCλεσαν παραεκκλησιαστικAς κ.λπ. _ργαν;σεις στ�
Θεσσαλ�ν(κη 6ναντ(�ν κCπ�ι�υ ?ι?λ(�υ, τ* Kπ�P� �µφισ?ητ�8σε τ*ν α:θα(ρετ� κα2
�ν5παρκτ� «κ.σµ�» τ�8 Για'?#, ν�µικ&ς κα2 π�λιτειακ&ς κατω'υρωµ#ν�ν σA παγκ.-
σµι� 6π(πεδ�, ~στε νD �π�τελoM �?ρη κCθε ^"ω �π’ α:τ*ν Xπ�ψη, παρατηρ�8µε: M(α
Kλ.κληρη �Eλληνικ� LAρ'αι.της φιµ;νεται µεθ�δικD µA �ν�ι'τ�\ς κα2 κρυφ�\ς τρ.-
π�υς, Wπ�υ τ* Σ5στηµα j'ι µ.ν�ν γι’ α:τ=ν, �λλD �eτε κα2 γιD τ*ν Nαυτ. τ�υ 6πιτρ#-
πει πρ�?ληµατισµ�5ς. Παγκ.σµι� τ#'νασµα τ�8 Για'?A νD µ�ν 6πιτρ#πoη �ναφ�ρD σ’
Xλλες �ντιλ=ψεις, ~στε νD �νακυκλ;νεται K tδι�ς. LEDν µετD τ�ν �Eλληνικ� LAρ'αι.-
τητα πCρωµε τ�ν πνευµατικ� παραγωγ=, θD δ�8µε Wτι α:τ� ̂ 'ει πιεστM 6πCνω σ’ α:τ�
τ�ν παραµ.ρφωση ^τσι, ~στε c Θε�κρατ(α νD �Oκει�π�ιMται τD τCλαντα α:τ&ν π�\
διακρ(ν�νται.

LAπ�µ�νωµ#νη λ�ιπ*ν c �Eλληνικ� LAρ'αι.της, στ* πνε8µα τMς Kπ�(ας δAν 4πCρ'�υν
τ#τ�ια πρ�?λ=µατα, 6νY& K Για'?A 6π2 αO&νες �γων(Gεται γιD τ�ν «τ=ρηση τMς τC"εως»
µA πCνω �π* Nκατ*ν Nκατ�µµ5ρια νεκρ�\ς µ#'ρι σ=µερα κα2 µA τ�ν συνακ.λ�υθη κα-
ταστρ�φ� τMς Φ5σης.

Π.Γ.

[...] Π�8 λ�ιπ*ν τ* ^γκληµα, τ* λCθ�ς f τ* �τ.πηµα; A:τD τD «Kµιλ�8ντα πλCσµα-
τα», π�\ κ.πτ�νταν γιD τ� δηµ�κρατ(α, τ*ν πλ�υραλισµ* κα2 τ’ �νθρ;πινα δικαι;µατα,
σ=µερα τ( τ. µεµπτ*ν ?ρ(σκ�υν στ�ν A:στρ(α; Παρα?ιCστηκε τ* σ5νταγµα τMς ';ρας;
�h �κρ�δε"ι�2 6"ελ#γησαν διD τMς ?(ας; f µ=πως "εγελCστηκε K α:στριακ*ς λα.ς, τ�8
Kπ�(�υ �h στρατι&τες κατD τ�ν περ(�δ� τMς γερµανικMς στ� ';ρα µας κατ�'Mς 6π#-
δει"αν τ.ση �νθρωπιC, �π* τ�ν Kπ�(α �h σ=µερα �νησυ'�8ντες κα2 πρ�ειδ�π�ι�8ντες
�π#'�υν �ναρ(θµητα ^τη φωτ.ς.

Π�ι. τC'α τ* Gητ�5µεν� τ&ν διεθν&ν πρ�αγωγ&ν f 6π2 τ* ε:γενικ;τερ� πρ�στατ&ν;
T* παι'ν(δι στ�ν A:στρ(α δAν πα('τηκε µA τ�\ς καν.νες π�\ ^'ει καθ�ρ(σει c ∆ιε-
θν�ς LE"�υσ(α;

∆.A.

5Aδικαι#λ?γητη gκπληSη
LAναγν&στες µας στ2ς H.Π.A. µrς 6κφρCG�υν τ�ν _ργ= τ�υς �λλD κα2 τ�ν µεγC-

λη ^κπλη"= τ�υς, δι.τι κCπ�ι�ς hερε5ς-καθηγητ�ς _ν.µατι Γε;ργι�ς ∆ηµ.π�υλ�ς,
τακτικ*ς �ρθρ�γρCφ�ς τMς 6φηµερ(δ�ς «Πρωϊν=» τMς N. �Y.ρκης, καταφ#ρεται συ-
στηµατικD 6ναντ(�ν τ&ν �ρ'α(ων �Eλλ=νων φιλ�σ.φων µA �?ρεις κα2 εOρωνεPες, 6νY&
ταυτ.'ρ�να �πειλεP κα2 6κφ�?(Gει τ�\ς Kµ�γενεPς π�\... τ�λµ�8ν νD τ�\ς δια?CG�υν.

LAπ�ρεP κανε(ς, γιατ2 �h 6ν λ.γYω Kµ�γενεPς 6κπλ=σσ�νται �π* τD λ.για Nν*ς κα-
τη'ητM, π�\ δAν θD µπ�ρ�8σαν νD ε]ναι Xλλα �π’ τ�ν δικ= τ�υ σκ�πιC: �O Xρι-
στιανισµ*ς j'ι |πλ&ς 6"αφCνισε τ�ν φιλ�σ�φ(α, �λλD κα2 τ�ν 4?ρ(Gει κα2 σ=µερα
στ�\ς να�\ς («LAκCθιστ�ς nYµν�ς», «TριY;δι�ν», «Παρακλητικ�» κ.λπ.). 9Aλλωστε
καθε2ς ε]ναι 6λε5θερ�ς νD λ#oη α:τD π�\ θ#λει. T* G=τηµα ε]ναι, Wτι �h tδι�ι �h Kµ�-
γενεPς δ#'�νται νD �π�τελ�8ν τ* π�(µνι� τ#τ�ιων «π�ιµ#νων», Wπως κα2 νD τ�\ς
πληρ;ν�υν lς «καθηγητ#ς», γιD νD διδCσκ�υν τD δικC τ�υς παιδιC πρCγµατα γιD
τD Kπ�Pα διαµαρτ5ρ�νται. T* ε:τ5'ηµα ε]ναι πCντως, πpς π�λλ�2 �π’ τ�\ς Kµ�γε-
νεPς �ρ'(G�υν νD �φυπν(Gωνται κα(, Wπως φα(νεται, κCν�υν Kλ�#να κα2 δυσκ�λ;-
τερ�  τ* «διαφωτιστικ*» ^ργ� τ#τ�ιων δασκCλων τMς... �EλληνικMς Παιδε(ας.

Π.Λ.K.

EVρωπαϊκFς «µπαναν+ες»

MεσαιωνικWς {ραι?τητ#ς Qνδραγ0θηµα

AIΣIMA KAI A∆HPITA



Πρ2ν τρ(α 'ρ.νια στ�ν κεντρικ� πλατεPα τMς ΠρCγας �π�καθ=λωσαν τ* 6πι?λη-
τικ* Xγαλµα τ�8 Λ#νιν κα2 στ� θ#ση τ�υ ^στησαν Kµ�(ωµα τ�8 LAµερικαν�8 «?ασι-
λιr» τMς π.π MCικλ TGCκσ�ν. T*ν παρελθ.ντα LIαν�υCρι� στ�ν πρωτε5�υσα τMς Λι-
θ�υαν(ας B(λνα, στ* ?Cθρ� π�\ Xλλ�τε δ#σπ�Gε c µ�ρφ� τ�8 Λ#νιν, τ�π�θ#τησαν τ�ν
πρ�τ�µ� τ�8 LAµερικαν�8 «ρ.κ στCρ» ΦρCνκ ZCπα («EΛEYΘEPOTYΠIA», 2/2/2000).
nOλα α:τD τ* µ.ν� π�\ 6πι?ε?αι;ν�υν ε]ναι, πpς c πνευµατικ� παρCλυση τ&ν λα&ν
τMς LAνατ�λικMς E:ρ;πης ε]ναι πλ#�ν 'ρ.νια �ρρ;στια κα2 µπρ�στD στ�ν γενικ=
τ�υς �νηµπ�ριD τ* µ.ν� π�\ τ�\ς �π�µ#νει ε]ναι νD καταργ�8ν τD παλαιC τ�υς «φε-
τ('» κα2 στ�ν θ#ση τ�υς νD ?CG�υν καιν�5ργια, κατD τD πρ.τυπα πCντα τMς «παγκ�-
σµι�π�(ησης»...

Π.Λ.K.

MA λ5πη κα2 _ργ� παρακ�λ�5θησα �π* τD µ#σα 6νηµ#ρωσης τ�ν N�ρτ� τ&ν Tρι&ν
�Iεραρ'&ν, �h Kπ�P�ι πρ�σεπCθησαν νD πλαστ�γραφ=σ�υν κα2 νD �Oκει�π�ιηθ�8ν τ�ν
�Eλληνικ� LAρ'αι.τητα σDν δεκαν(κι τ�8 Για'?#, �φ�8 τ�ν 6"5?ρισαν κα2 τ�ν συκ�-
φCντησαν �σ5στ�λα, K δA Zνας 6" α:τ&ν, K Xρυσ.στ�µ�ς, ε]ναι K δι�ργανωτ�ς τMς 6κ
θεµελ(ων καταστρ�φMς τ�8 �ρ'ιτεκτ�νικ�8 �ριστ�υργ=µατ�ς τ�8 να�8 τMς LAρτ#µι-
δ�ς LEφ#σ�υ, Nν*ς �π* τD NπτD θα5µατα τ�8 κ.σµ�υ. ΘD συµπληρ;σ�υν �h γ(γαντες
τ�8 πνε5µατ�ς τMς LAρ'αι.τητας µCγ�υς κα2 πρ�φMτες τ�8 Για'?#; ∆ηλαδ� αtσ'ιστη
6κµετCλλευση τ&ν καταστρ�φ#ων lς πρ*ς τ* θ8µα τ�υς, 4π�κρισ(α! Kα2 Wλα α:τD
^γιναν στ�ν σηµεριν� LAκαδηµ(α LAθην&ν, Wπ�υ c «τελετ�» ^κλεισε µA �µν�υς τ�8
Για'?#...

Π.Γ.

XEρπ#υσα φ6µη
T( πι* κερδ�φ.ρ� π�λιτικC γιD Zναν 'ριστιαν�-«ελλην�»ειδ�-εθνικιστ�-κ�κκι-

ν�µηλι;τη «ν�ν*» f (τ( πι* κερδ�φ.ρ� �Oκ�ν�µικD) γιD Zναν πρ�?ληµατ(α πωλη-
τ= «Nλληνισµ�8» περιφερ.µεν� στD διCφ�ρα παραµCγαGα τMς καπηλ(ας κα2 τMς
6µπ�ρευµατ�π�ι=σεως παντ*ς Nλληνικ�8, Wταν �µφ.τερ�ι σφυρ(G�υν στ’ α:τιD κC-
π�ιων Wτι K «∆αυλ*ς» �γ�ρCστηκε �π* τ*ν ∆ηµ�σι�γραφικ* LOργανισµ* Λα-
µπρCκη;

LAλλD κα2 π.σ� πειστικ� c Zρπ�υσα α:τ� φ=µη γιD Xτ�µα π�\ c µανι�καταθλι-
πτικ� 6ν κραν(Yω τρικυµ(α τ�8 πρ�σωπικ�8 κα2 Oδε�λ�γικ�8 τ�υς ναυαγ(�υ (π�\  πC-
ντ�τε κα2 Kλ.κληρ� τ* 'ρε;ν�υν στ�\ς Xλλ�υς κα2 π�τA στ�ν �νικαν.τητα f τ�
σ5γ'υση τ&ν φρεν&ν τ�υς) �παιτεP Zναν Zν�'�, Zνα 6"ιλαστ=ρι� θ5µα, µιD 6κτ.νωση,
µιD παρηγ�ριC, «|να παρ0λλαµα, |να ψ7µα» – γιD νD θυµηθ�8µε τ*ν Παλαµr –, π�\
τ* «τρ&νε �µCσητ�», �φ�8 c διαταραγµ#νη Oσ�ρρ�π(α τ�υς δAν τ�\ς 6πιτρ#πει νD
καταλC?�υν, δια?CG�ντας ^στω Zνα µ.ν� τε8'�ς τ�8 «∆», τ* πρ.δηλ�, τ* 6";-
φθαλµ�, τ* κραυγαλ#�, Wτι δηλαδ� �h Oδ#ες, �h θ#σεις �λλD κα2 K tδι�ς K λ.γ�ς π�\
6π2 19 'ρ.νια �ρθρ;νει σταθερD τ* περι�δικ* α:τ* ε]ναι 6κ διαµ#τρ�υ �ντ(θετα
πρ*ς Wσα στηρ(G�υν τ�ν κατεστηµ#νη τC"η Oδε&ν – ντ.πια κα2 "#νη;

9Eτσι λ�ιπ*ν κCπ�ια πλCσµατα – π�µπ�(, π�\ 'ρηµατ�δ�τ�8νται γιD νD «ντ�υ-
µπλCρ�υν» τ*ν «∆», κα2 κCπ�ια πλCσµατα – δ#κτες, π�\ ?�5λια"αν µ#σα στ�ν �νυ-
παρ"(α τ�υς, συναντ=θηκαν κα2 πCντρεψαν τ�\ς καηµ�5ς τ�υς: T( ΛαµπρCκης, τ(
ΛCµπρ�υ!

Ω

Πρ#στ0τες #Y καταστρ#φε"ς

5AλλαγM φετ+N

∆ΑΥΛkΣ/219, M0ρτι$ς 200013920



EDναι σ8µερα γνωστ., Mτι $K ∆ελφ$G fπCρ-αν λατρευτικE κ7ντρ$ BπE τE 2000
π.X. καG aσως καG παλαι.τερα13,14, Zνo6 εDναι Bκ.µη πιE S7Sαι$, Mτι τ$<λ05ιστ$ν
στ? 5ρ.νια τ$F Tρωικ$F π$λ7µ$υ fπCρ5ε Zκε_ µαντε_$. OK στ,5$ι 83-85 στE θ τCς
�OδLσσειας εDναι Bπ$καλυπτικ$,, στE 5ρησµE π$� h8τησε N �Aγαµ7µνων:

«Γιατ2 ^τσι K Φ�P?�ς µιD φ�ρD τ�8 τC ’πε πpς θD γ(ν�υν
στ� ?λ�γηµ#νη τ�ν Πυθ;, τ* π#τριν� κατ;φλι
σDν π#ρασε, π�\ πMγε 6κεP 'ρησµ* νD τ�8 Gητ=σoη.»

�AπE τ? �Oµηρικ? κε,µενα Zπ,σης φα,νεται π$λ� καθαρ0, Mτι τ'ν Zπ$5' τ$<λ0-
5ιστ$ν τ$F Tρωικ$F π$λ7µ$υ τE Vν$µα τ$F Mαντε,$υ καG τCς περι$5Cς mταν
ΠυθWν @ ΠυθR, Mπως Bναφ7ρεται στ'ν �Iλι0δα (I 404-405):

«O:δ’ Wσα λCιν�ς �:δ*ς �φ=τ�ρ�ς 6ντ*ς 6#ργει
Φ�(?�υ LAπ.λλων�ς, Πυθ�P ^νι πετρη#σσoη»·

καG Zπ,σης στE B 219, καG στ'ν �OδLσσεια θ 84 καG λ 581.
�Eπ$µ7νως καG σLµφωνα π0ντα µ: τ? Bρ5α_α κε,µενα }δη BπE τ'ν Zπ$5' τ6ν

Tρωικ6ν στE Mαντε_$ fπCρ5ε p λατρε,α τ$F �Aπ.λλων$ς καG p περι$5' λεγ.ταν
τ.τε Bλλ? καG π$λ� Bργ.τερα ΠυθW @ ΠυθWν3,11,12. TE πιE πιθανE εDναι, Mτι BπE
τ'ν Zπ$5' π$� $K Mινω,τες ;φεραν τ' λατρε,α στEν τ.π$ σLµφωνα µ: τ? Bρ5α_α
κε,µενα10,13, fπCρ-ε ταυτ.5ρ$νη λατρε,α τCς Γα,ας, τ$F Π$σειδ6ν$ς, τ$F ∆ι$νL-
σ$υ, π$� }δη fπCρ5ε5,8, καG τ$F νε$εισα5θ7ντ$ς �Aπ.λλων$ς. EDναι S7Sαι$, Mπως
ε|κ$λα µπ$ρε_ ν? συνα5θsC BπE τ? Bρ5α_α κε,µενα, Mτι p εHσαγωγ' τCς �Aπ$λ-
λRνιας λατρε,ας θ? πρ7πει ν? ;γινε σηµαντικE 5ρ$νικE δι0στηµα πρGν BπE τ?
Tρωικ0, ~στε ν? fπCρ-ε BρκετEς 5ρ.ν$ς γι? τ'ν Zγκαθ,δρυση τCς µαντικCς τ$F
�Aπ.λλων$ς µ7σoω τCς Πυθ,ας, Mπως φα,νεται στ'ν �Iλι0δα (I 404). �Oπωσδ8π$-
τε Mµως α<τ? πρ7πει ν? ;γιναν πρGν BπE τ'ν καταστρ$φ' τ$F Mινωικ$F π$λιτι-
σµ$F, π$� συν7Sη σ: κ0π$ια 5ρ$νικ' στιγµ' µετα-� τ$F 1300 καG τ$F 1650 π.X.
(MαρινQτ$ς 1939, Treuil et al. 1989). Σ,γ$υρα Mµως, Nπ$τεδ8π$τε κι bν ;γινε p κα-
ταστρ$φ' τ$F Mινωικ$F π$λιτισµ$F, α<τE συν7Sη µετ? τ? Tρωικ0, γιατG Bφ’
cνEς N τ.σ$ BκριS$λ.γ$ς nOµηρ$ς, Mπ$ι$ς κι bν mταν, δ:ν περιγρ0φει τ,π$τε BπE
Yνα τ.σ$ σηµαντικE γεγ$νEς καG Bφ’ cτ7ρ$υ στ'ν �Iλι0δα (B 645-652) Bναφ7ρ$-
νται KρCτες µ: ZπικεφαλCς τEν �Iδ$µεν7α καG µ: 80 καρ0Sια `ς συµµετασ5.ντες
στEν π.λεµ$, καG στ'ν �OδLσσεια (τ 171-201) δ,δεται µ,α Z-αιρετικ' περιγραφ'
τCς Bνθ$Lσας καG Bκµ0h$υσας κρητικCς π$λιτε,ας, Mπ$υ Bναφ7ρεται καG p
�Aµνισσ.ς, p Nπ$,α, Mπως εDναι γνωστ., κατεστρ0φη µαhG µ: τEν fπ.λ$ιπ$ Mι-
νωικE κ.σµ$. Συνεπ6ς p καταστρ$φ' ;γινε µετ? τ? Tρωικ0, τ? Nπ$_α, φα,νεται
µ: νεRτερες ;ρευνες, ν? συν7Sησαν V5ι τE 1200 περ,π$υ π.X., Mπως µ75ρι σ8µε-

ΓLρω BπE τ'ν Zτυµ$λ$γ,α - cρµηνε,α
τCς παν0ρ5αιας cλληνικCς λ7-εως «∆ελφ$,»
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ρα πιστεLεται, Bλλ? σ: κ0π$ια 5ρ$νικ' περ,$δ$ µετα-� τ$F 1600 καG τ$F 1700 π.X.
EDναι λ$ιπEν φανερ., Mτι στ' Mινωικ' καG Mυκηναϊκ' περ,$δ$, τ$υλ05ιστ$ν

µ75ρι τ? Tρωικ0, τE Mαντε_$ Zλ7γετ$ ΠυθWν @ ΠυθR, καG Bκ.µη δ:ν εD5ε Zπι-
κρατ8σει τE καθαρE �Aπ$λλRνι$ πνεFµα, παρ? τE γεγ$νEς Mτι }δη N �Aπ.λλων
ZλατρεLετ$ στE Mαντε_$ καG 5ρησµ$δ$τ$Fσε µ7σoω τCς Πυθ,ας. �H Zπικρατ$Fσα
bπ$ψη σ8µερα εDναι, Mτι τE Vν$µα ∆ελφ�2 πρ$7ρ5εται BπE τEν δελφPνα, µ: τEν
Nπ$_$ fπ$τ,θεται Mτι ;φθασε N �Aπ.λλων στE Mαντε_$, @ Mτι τE Vν$µα Oφε,λεται
στEν ∆ελφEν @ τ7λ$ς πρ$7ρ5εται BπE τE δελφ5ς –γαστ7ρα, µ8τρα–, @ bλλες πα-
ρ.µ$ιες Zκδ$57ς13. TE θ7µα Mµως π$� BνακLπτει εDναι, Mτι, bν τE Vν$µα dφε,λε-
τ$ σ: κ0π$ια BπE τGς Zκδ$5:ς π$� Bναφ7ρθηκαν, θ? ;πρεπε ν? fπCρ5ε }δη BπE
τ'ν Zπ$5' τ6ν Tρωικ6ν τE Vν$µα ∆ελφ$,.

EDναι σ8µερα BναµφισS8τητ$, Mτι Yνα τ$πωνLµι$ δ,νεται µετ? BπE µ,α µακρ?
παραµ$ν' BνθρRπων σ: µ,α περι$5' καG εDναι τE Bπ$τ7λεσµα κ0π$ι$υ φυσικ$F
σ58µατ$ς, κ0π$ιας παρ0δ$σης @ κ0π$ι$υ γεγ$ν.τ$ς π$� Zτελε_τ$ στEν τ.π$ν
α<τ.· @ bλλα δι0φ$ρα. Στ'ν περι$5' λ$ιπEν α<τ' fπCρ5ε Yνα σηµαντικE γεγ$νEς
γι? τ'ν Zπ$58, Yνα µαντε_$ σεSαστE καG πανελλ8νι$. Στ'ν Bρ5' 5ρησµ$δ.τες mσαν
$K 5θ.νιες θε.τητες Γα_α, Π$σειδ6ν (θεEς τ6ν fπ$γε,ων fδ0των) καG Bργ.τερα
N ∆ι.νυσ$ς, 5θ.νι$ς Bλλ? καG φεγγαρικEς θε.ς. TE φ,δι εDναι $Hκ$υµενικE σLµ-
S$λ$ καG στGς δL$ περιπτRσεις, τ6ν 5θ$ν,ων @ τ6ν φεγγαρικ6ν θε$τ8των, καG
συµS$λ,hει τ'ν Bναγ7ννηση Z- αHτ,ας τCς BλλαγCς δ7ρµατ$ς α<τ$F τ$F cρπετ$F.
A<τEς N συµS$λισµEς εDναι πρ$φαν:ς Mτι γ7ννησε καG τE µυθ$λ$γικE θηλυκE φ,-
δι, τEν ΠLθωνα, π$� φLλαγε τE Mαντε_$, BπE τE Nπ$_$ πρ$8ρ5ετ$ καG τE Bρ5αϊκE
Vν$µ0 τ$υ. �Aργ.τερα mλθε N �Aπ.λλων, θεEς Zπ,σης φεγγαρικEς στ'ν Bρ58, ταυ-
τ.σηµ$ς σ: π$λλ? µ: τE ∆ι.νυσ$8, Bλλ? καG κατ? τEν Mακρ.Sι$ Bπ$λLτως ταυ-
τ.σηµ$ι καG $K δL$ µ: τEν Yνα καG µ$ναδικE θε., σLµφωνα µ: τE διασoωh.µεν$
Bπ.σπασµα: «ε�ς Zε5ς, ε�ς nAιδης, ε�ς nHλι�ς, ε�ς ∆ι.νυσ�ς, ε�ς θε.ς». OK δL$ θε-
$G µ: τGς τ.σ$ στεν:ς συγγ7νειες, π$� Zκπηγ0h$υν BπE τ' φεγγαρικ8 τ$υς πρ$7-
λευση8, Zναλλ0σσ$νταν στ'ν παρ$υσ,α τ$υς στE Mαντε_$, N ∆ι.νυσ$ς τ$�ς 5ει-
µεριν$�ς τ7σσερις µCνες καG N �Aπ.λλων τ$�ς fπ.λ$ιπ$υς. �O πρ6τ$ς δηλαδ'
στ'ν περ,$δ$ π$� N �λι$ς Sρ,σκεται στE 5αµηλ.τερ$ σηµε_$ τ$υ στEν Nρ,h$ντα,
Mταν τE φ6ς λιγ$στεLsη, καG N δεLτερ$ς Mταν N �λι$ς BνεSα,νsη στEν Nρ,h$ντα καG
p ;νταση τCς φωτειν.τητας α<-0νsη. �O ∆ι.νυσ$ς Z- bλλ$υ θεωρε_ται N θεEς τ$F
φεγγαρι$F π$� λιγ$στεLει, καG N �Aπ.λλων N θεEς τ$F φεγγαρι$F π$� α<-0νεται.

�H µυθ$λ$γικ' παρ0δ$ση λ7ει, Mτι N �Aπ.λλων σκ.τωσε τE φ,δι καG µετ? τEν
Z-αγνισµ. τ$υ γι? τE φ.ν$ µ: Oκτ05ρ$νη Bπ$υσ,α ;γινε N κLρι$ς τ$F Mαντε,$υ.
�H µυθ$λ$γικ' α<τ' παρ0δ$ση συνταιρι0hεται Bπ.λυτα µ: τ'ν πραγµατικ.τη-
τα π$� κυρι0ρ5ησε µ: τ$�ς αH6νες: Mταν δηλαδ' p θεϊκ' φLση τ$F �Aπ.λλων$ς
bρ5ισε ν? -εφεLγsη BπE τ'ν �Oρφικ8-∆ι$νυσιακ' λατρε,α τ$F φεγγαρι$F καG ν?
πρ$σαρµ.hεται στ'ν νεRτερη cλληνικ' ν$$τρ$π,α, τCς πνευµατικCς πρ$.δ$υ
καG τCς λατρε,ας τ$F πνεLµατ$ς. rEπρεπε λ$ιπEν N �Aπ.λλων ν? σκ$τRσsη τEν ∆ι.-
νυσ$-ΠLθωνα καG ν? γ,νsη α<τEς N κLρι$ς τ$F Mαντε,$υ. �Hταν πλ7$ν N �Aπ.λ-
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λων pλιακEς θε.ς, θεEς τ$F φωτ.ς, V5ι µ.ν$ν τ$F φυσικ$F φωτEς Bλλ? κυρ,ως τ$F
πνευµατικ$F, τ$F Πρ$µηθεϊκ$F φωτ.ς, τ$F λαµπρ$F φωτEς τCς γνRσης. T$F
φωτEς π$L mταν πι? «φανερ.», «;ντ$ν$» καG µ: τGς λ7-εις τCς Zπ$5Cς «δMλ�ν» @
«δ#ελ�ν» (Sλ. �OδLσσ. υ 333).

T'ν ;νν$ια α<τ' συν7λαSε καG N K.λλιας6 καG πρ.τεινε τ'ν bπ$ψη Mτι $K ∆ελ-
φ$G πρ$7ρ5$νται BπE τ' σLµφυση τ6ν λ7-εων del καG φC�ς. nOµως p λ7-η del δ:ν
Bναφ7ρεται σ: καν7να λε-ικ.1,2,4,7. �O K.λλιας Bναφ7ρει τ'ν BρSαν,τικη λ7-η
«ντ#λj» `ς φ6ς, Bλλ? τE φ6ς στ' σηµεριν' BλSανικ' εDναι dritë, p Bνατ$λ' lidje
καG N �λι$ς diell, ;νν$ιες π$� δ:ν Sρ,σκ$νται σ: Bπ.λυτη γλωσσ$λ$γικ' qρµ$ν,α
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µ: τ'ν πελασγικ' γλ6σσα, κλειδG τCς Nπ$,ας σ8µερα εDναι σ: π$λλ:ς περιπτRσεις
p σLγ5ρ$νη BλSανικ' γλ6σσα. �H λ7-η Mµως «δ#ελ�ς» µ: τGς ;νν$ιες τ$F Nρατ.ς,
καθαρ.ς, φανερ.ς, σαφ8ς, καθαρ? �Oµηρικ' λ7-η τCς Zπ$5Cς Zκε,νης καG p Zπ,-
σης �Oµηρικ' λ7-η «φC�ς» µπ$ρ$Fν θαυµ0σια ν? Bπ$δRσ$υν τE τ$πωνLµι$.

rAν µ: τ'ν Bν0πτυ-η τCς νεRτερης �Aπ$λλRνιας φιλ$σ$φ,ας λ$ιπEν Zπικρ0-
τησε σιγ0-σιγ0, Mτι στ'ν ΠυθW διδ0σκεται, παρα5ωρε_ται, ZκδηλRνεται, @ Mπως
Bλλι6ς, τE «δ#ελ�ν φC�ς», εDναι φυσικE µ: τ'ν π0ρ$δ$ τ$F 5ρ.ν$υ ν? γ,νsη Vν$-
µα τ$F τ$πωνυµ,$υ, Mπως σ: πλCθ$ς περι$56ν τCς �Eλλ0δας ;5ει συµSC @ καG Bκ.-
µα συµSα,νει. TE «∆#ελ�ν φC�ς» µ: τEν καιρE ε|κ$λα µετατρ7πεται σ: «∆ελ$ν-
φ0$ς», «∆ελφ0$ς» καG τελικ? µ: τ'ν πληθυντικ' κατ0λη-η «∆ελφ�(». �O πλη-
θυντικEς δ:ν θ? πρ7πει ν? -εν,hsη, Bφ$F πλCθ$ς τ$πωνLµια στEν τ.π$ µας καG τ.-
τε Mπως LAθMναι, AOγα(, MυκMναι, LEρυθραP, καG τRρα Mπως ∆�λ�(, Λ�υσσ�(,
∆�λιανC, Φ#ρρες κ.τλ., Sρ,σκ$νται στEν πληθυντικ.. �H πρ.ταση λ$ιπEν εDναι,
Mτι «∆ελφ�2» εDναι p σLµφυση καG Z-7λι-η τ6ν λ7-εων «∆#ελ�ν-φC�ς».
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TA ΠΛHPH KEIMENA TOY AΦOPIΣMOY
TOY EIKOΣIENA AΠO TO ΠATPIAPXEIO

�H Zπ,σηµη π$λιτικ' τCς �Oρθ.δ$-ης �Eκκλησ,ας

�H Zπ,σηµη �Oρθ.δ$-η �Eκκλησ,α –Z-αιρ7σει π$λλ6ν µεµ$νω-
µ7νων Bνωτ7ρων καG κατωτ7ρων κληρικ6ν– δ:ν Zτ05θη fπ:ρ
τCς �Eπαναστ0σεως τ$F 1821, Bντιθ7τως mταν Hδε$λ$γικ? καG
π$λιτικ? σκληρEς διRκτης της καG ;νθερµ$ς fπερασπιστ'ς τCς
«κ�ινMς cµ&ν ε:εργ#τιδ�ς κα2 τρ�φ�8 κραταιrς κα2 �ηττ=τ�υ
?ασιλε(ας (τ$F Σ$υλτ0ν$υ)», Mπως p aδια λ7γει. TE Πατριαρ5ε_$
εD5ε }δη Bφ$ρ,σει τEν P8γα Φερα_$ τE 1898 (ZπG 1ης πατριαρ-
5,ας Γρηγ$ρ,$υ τ$F E´), τ$�ς Σ$υλι6τες τE 1805 καG τE 1820 καG
τ$�ς Bρµατ$λ$�ς τE 1806. TEν M0ρτι$ τ$F 1821, µ.λις Z-ερρ0-
γη p Zπαν0σταση στ' M$λδ$Sλα5,α BπE τ$�ς Mι5α'λ B.δα
Σ$Fτσ$ καG �Aλ7-ανδρ$ �Yψηλ0ντη, N πατρι0ρ5ης Γρηγ.ρι$ς
N E´ (ZπG 3ης πατριαρ5,ας τ$υ) Z-7δωσε τρε_ς Bφ$ριστικ:ς Zγκυ-
κλ,$υς, µ,α πρEς Mλ$υς τ$�ς πιστ$Lς τ$υ, π$� διαS0στηκε σ’
Mλες τGς Zκκλησ,ες τCς �OθωµανικCς α<τ$κρατ$ρ,ας (τE πλCρες
κε,µεν. της δηµ$σιεLθηκε στE τεF5$ς 207, Mαρτ,$υ 1999, τ$F
«∆»), µ,α Zπ,σηµη Bν$ι5τ' πρEς τ$�ς κληρικ$�ς κα, µ,α πρ$-
σωπικ8-Zµπιστευτικ' πρEς τ$�ς µητρ$π$λ,τες, τ? πλ8ρη κε,-
µενα τ6ν Nπ$,ων δηµ$σιεL$µε κατωτ7ρω. �H τρ,τη `ς Zµπι-
στευτικ'-πρ$σωπικ' –Zν Bγν$,�α τ6ν τ$υρκικ6ν Bρ56ν– Zκφρ0-
hει τ'ν α<θεντικ' π$λιτικ' τCς �Oρθ$δ$-,ας 5ωρGς τ'ν π,εση
τCς σ$υλτανικCς Z-$υσ,ας καG cπ$µ7νως Bπ$τελε_ ντ$κ$υµ7ντ$
τερ0στιας Kστ$ρικCς B-,ας, π$� Bπ$δεικνLει Mτι N Γρηγ.ρι$ς N
E´ α<τ$S$Lλως συµφων$Fσε µ: τ'ν πρ0-η τ$F Bφ$ρισµ$F. �H
Zκτ7λεσ8 τ$υ στ' συν75εια δ:ν Bπ$φασ,σθηκε γι? τ? φιλ$επα-
ναστατικ? φρ$ν8µατ0 τ$υ, Bλλ? mταν πρ0-η τCς τ$υρκικCς
Z-$υσ,ας µ: καθαρ? ψυ5$λ$γικE σκ$πE (τρ$µ$κρ0τηση τ$F
Pωµι6ν).
ΣτGς Bφ$ριστικ:ς Zγκυκλ,$υς τ$F Πατριαρ5ε,$υ ZντLπωση κ0-
ν$υν τE Bνηλε:ς σφυρ$κ.πηµα τ6ν Zπαναστατ6ν («�λαG.νες»,
«�'ρεP�ι», «κακ.?�υλ�ι», «κακ�π�ι�(», ... «µισελε5θερ�ι» κ.λπ.),
p πρ.σκληση – µ: τ'ν Bπειλ' Bπ$σ5ηµατισµ$F – πρEς τ$�ς κλη-
ρικ$�ς ν? σκ$τRν$υν @ ν? καταδ,δ$υν τ$�ς στασιαστ:ς καG p



fπ.µνηση µεταθανατ,ων π$ιν6ν, N BναθεµατισµEς καG $K Bρ:ς
ν? µε,ν$υν «Xλυτ�ι» (ν? µ'ν Bπ$συντεθ$Fν δηλαδ' τ? σRµα-
τ0 τ$υς), Mπως καG «νD 4πCρ'ωσιν �φωρισµ#ν�ι», «τυµπανια(Yω
�ναθ#µατι 4π.δικ�ι» καG «κατηραµ#ν�ι κα2 �συγ';ρητ�ι».
�O «∆αυλEς» δηµ$σιεLει τ? ντ$κ$υµ7ντα α<τ0, µ: τ? Nπ$_α
Bνατρ7πεται bρδην p Kστ$ρικ' S0ση τCς Zπ,σηµης Hδε$λ$γ,ας
τ$F Nε$ελληνικ$F Kρ0τ$υς (σLµφωνα µ: τ'ν Nπ$,α p Bναγ7ν-
νηση τ$F �Eλληνικ$F rEθν$υς ;γινε Zν συµφων,�α καG Zν συµ-
µα5,�α µ: τ'ν �Oρθ$δ$-,α «γιD τ�8 Xριστ�8 τ�ν π(στη τ�ν
|γ(α»), µ: τ' SεSαι.τητα Mτι p γνRση τ$F (Bληθιν$F) παρελ-
θ.ντ$ς εDναι Bπαρα,τητη πρ$ϋπ.θεση γι? τ'ν Oρθ' καταν.η-
ση τ$F παρ.ντ$ς καG Bσφαλ'ς NδηγEς γι? τ'ν π$ρε,α στE µ7λ-
λ$ν – NδηγEς πρE παντEς γι? τ$�ς nEλληνες κληρικ$Lς, ~στε
στE µ7λλ$ν ν? µ' ZπαναλαµS0νωνται $K Z5θρικ:ς πρ0-εις `ρι-
σµ7νων πρ$κατ.5ων τ$υς κατ? τCς πατρ,δας τ$υς καG τCς Zλευ-
θερ,ας τ$F rEθν$υς τ$υς.
�Aκ$λ$υθ$Fν τ? πλ8ρη κε,µενα τ6ν Bφ$ρισµ6ν τCς �Eπανα-
στ0σεως τ$F 1821 BπE τE OHκ$υµενικE Πατριαρ5ε_$ Kωνστα-
ντιν$υπ.λεως.
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«ΓPHΓOPIOΣ

»�Eλ7oω Θε$F Bρ5ιεπ,σκ$π$ς Kωνσταντιν$υπ.λεως, N7ας PRµης καG $Hκ$υ-

µενικEς πατρι0ρ5ης.

»�IερRτατε µητρ$π$λ,τα... fπ7ρτιµε καG ;-αρ5ε πλαγην6ν, Zν qγ,oω ΠνεLµατι

Bγαπητ: Bδελφ: καG συλλειτ$υργ7, καG ε<γεν7στατ$ι bρ5$ντες $K Zν τsC Zπαρ-

5,�α ταLτsη, α<τ.5θ$ν7ς τε καG pµεδαπ$,, τιµιRτατ$ι πραγµατευτα,, 5ρησιµR-

τατ$ι πρ.κριτ$ι τ6ν α<τ.θι ε<λ$γηµ7νων ρ$υφετ,ων (συντε5νι6ν) καG λ$ι-

π$G qπα-0παντες ε<λ$γηµ7ν$ι Xριστιαν$G cκ0στης τ0-εως καG Sαθµ$F, τ7κνα

Zν Kυρ,oω pµ6ν Bγαπητ0, 50ρις εaη fµ_ν καG εHρ8νη παρ? Θε$F.

»�H πρRτη S0σις τCς gθικCς εDναι p πρEς τ$�ς ε<εργετ$Fντας ε<γνωµ$σL-

νη, εDναι pλ,$υ λαµπρ.τερ$ν, καG Mστις ε<εργετ$Lµεν$ς B5αριστε_, εDναι N

κ0κιστ$ς π0ντων BνθρRπων. A<τ'ν τ'ν κακ,αν Sλ7π$µεν π$λλα5$F στηλι-

τευ$µ7νην παρ? τ6ν Kερ6ν γραφ6ν καG παρ’ α<τ$F τ$F κυρ,$υ pµ6ν �Iησ$F

Xριστ$F Bσυγ5Rρητ$ν, καθWς ;5$µεν τE παρ0δειγµα τ$F �I$Lδα.

»nOταν p B5αριστ,α εDναι συνδεδεµ7νη καG µ: πνεFµα κακ$π$ιEν καG Bπ$-

1. – �H ε�δικ �γκLκλι�ς στ$ς µητρ�π�λεις



στατικEν Zναντ,$ν τCς κ$ινCς pµ6ν ε<εργ7τιδ$ς καG τρ$φ$F κραταιQς καG

Bηττ8τ$υ Sασιλε,ας, τ.τε Zµφα,νει καG τρ.π$ν Bντ,θε$ν, Zπειδ' $<κ ;στι, φη-

σ,, Sασιλε,α καG Z-$υσ,α εH µ' fπE Θε$F τεταγµ7νη, καG πQς N Bντιτασσ.µε-

ν$ς α<τsC τsC θε.θεν Zφ’ pµQς τεταγµ7νsη κραται�Q Sασιλε,�α τsC τ$F Θε$F δια-

ταγsC Bνθ7στηκε. A<τ? τ? δL$ $<σιRδη καG Sασικ? gθικ? καG θρησκευτικ?

5ρ7η κατεπ0τησαν µ: Bπαραδειγµ0τιστ$ν θρασLτητα καG Bλαh$νε,αν M τε

πρ$σδι$ρισθεGς τCς M$λδαυ,ας pγεµRν, `ς µ' �φειλε, Mι5α'λ καG N �Aλ7-

-ανδρ$ς �Yψηλ0ντης.

»EHς Mλ$υς τ$�ς Nµ$γενε_ς µας εDναι γνωστ? τ? bπειρα Zλ7η, Mσα p B7ννα-

$ς τCς Zφ’ pµQς τεταγµ7νης κραταιQς Sασιλε,ας πηγ' Z-75εεν εHς τEν κακ.-

S$υλ$ν Mι5α8λ. �AπE µικρ$F καG ε<τελ$Fς τEν BνLψωσεν εHς Sαθµ$�ς καG

µεγαλε_α. �AπE Bδ.-$υ καG Bσ8µ$υ τEν πρ$8γαγεν εHς δ.-ας καG τιµ0ς. TEν

Zπλ$Lτισε. TEν περι7θαλψε, τ7λ$ς π0ντων τEν Zτ,µησε καG µ: τEν λαµπρ.τα-

τ$ν τCς pγεµ$ν,ας α<τCς θρ.ν$ν καG τEν κατ7στησεν bρ5$ντα λα6ν.

»A<τEς Mµως, φLσει κακ.S$υλ$ς ~ν, Zφ0νη τ7ρας ;µψυ5$ν B5αριστ,ας, καG

συµφων8σας µετ? τ$F δραπ7τ$υ καG φυγ0δ$ς �Aλε-0νδρ$υ �Yψηλ0ντ$υ,

Bµφ.τερ$ι Bπ$νεν$ηµ7ν$ι Zπ,σης, Bλαh.νες, δ$-$µανε_ς @ µQλλ$ν εHπε_ν µα-

ται.φρ$νες, Zκ8ρυ-αν Zλευθερ,αν τ$F γ7ν$υς. KαG µ: τ'ν φων'ν fφε,λκυσαν

καG π$λλ$�ς τ6ν α<τ.θι, διασπε,ραντες καG Bπ$στ.λ$υς εHς δι0φ$ρα µ7ρη,

δι? ν? Z-απατ8σωσι καG ν? ZφελκLσωσιν εHς τEν aδι$ν τCς Bπωλε,ας κρηµνEν

καG bλλ$υς π$λλ$�ς τ6ν Nµ$γεν6ν µας.

»∆ι? ν? δυνηθ6σι δ: τρ.π$ν τιν? ν? ZνθαρρLνωσι τ$�ς Bκ$L$ντας, µετε-

5ειρ,σθησαν καG τE Vν$µα τCς PωσσικCς ∆υν0µεως, πρ$Sαλλ.µεν$ι Mτι καG

α<τ' εDναι σLµφων$ς µ: τ$�ς στ$5ασµ$�ς καG τ? κιν8µατ0 των, πρ.Sληµα δι.-

λ$υ ψευδ:ς καG BνLπαρκτ$ν, καG µ.νης τCς HδικCς των µαται$φρ$σLνης Bπ$-

κLηµα, Zπειδ8, Zνo6 τE τ$ι$Fτ$ν εDναι BδLνατ$ν gθικ6ς καG π$λλCς πρ.-εν$ς

µ$µφCς εHς τ'ν ρωσσικ'ν α<τ$κρατ$ρ,αν, καG N aδι$ς ZνταFθα Z-$5Rτατ$ς

πρ7σSυς α<τCς ;δωκεν ;γγραφ$ν πληρ$φ$ρ,αν, Mτι $<δεµ,αν @ εaδησιν @ µε-

τ$5'ν ;5ει τE ρωσσικEν κρ0τ$ς εHς α<τ'ν τ'ν fπ.θεσιν, καταµεµφ.µεν$ς µ0-

λιστα καG Bπ$τρ$πιαh.µεν$ς τ$F πρ0γµατ$ς τ'ν Sδελυρ,αν.

»M: τ$ιαLτας ραδι$υργ,ας Zσ5ηµ0τισαν τ'ν Oλεθρ,αν σκην'ν $K δL$ $�τ$ι

καG $K τ$Lτων συµπρ0κτ$ρες φιλελεLθερ$ι, @ µQλλ$ν εHπε_ν µισελεLθερ$ι, καG

Zπε5ε,ρησαν εHς ;ργ$ν µιαρ.ν, θε$στυγ:ς καG BσLνετ$ν, θ7λ$ντες ν? διατα-

ρ0-ωσι τ'ν bνεσιν καG pσυ5,αν τ6ν Nµ$γεν6ν µας, πιστ6ν ρεαγι0δων τCς

κραταιQς Sασιλε,ας, τ'ν Nπ$,αν Bπ$λαµS0ν$υσιν fπE τ'ν BµφιλαφC σκι?ν

α<τCς µ: τ.σα πρ$ν.µια Zλευθερ,ας, Mσα δ:ν Bπ$λαµS0νει bλλ$ ;θν$ς fπ$-

τελ:ς καG fπ$κε,µεν$ν, τ0 τε bλλα καG εHς τ? τCς θρησκε,ας µας κατ’ Z-$58ν,
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�τις διεφυλ05θη καG διατηρε_ται Bσκανδ0λιστ$ς µ75ρι τCς σ8µερ$ν ZπG ψυ-

5ικsC pµ6ν σωτηρ,�α.

»�AντG λ$ιπEν φιλελεLθερ$ι Zφ0νησαν µισελεLθερ$ι, BντG φιλ$γενε_ς καG

φιλ.θρησκ$ι Zφ0νησαν µισ$γενε_ς, µισ.θρησκ$ι καG Bντ,θε$ι, δι$ργαν,h$-

ντες, φεF, $K Bσυνε,δητ$ι µ: τ? Bπ$νεν$ηµ7να κιν8µατ0 των τ'ν Bγαν0κτη-

σιν τCς ε<µεν$Fς κραταιQς Sασιλε,ας Zναντ,$ν τ6ν fπηκ.ων της Nµ$γεν6ν

µας, καG σπεLδ$ντες ν? Zπιφ7ρωσι κ$ινEν καG γενικEν τEν Vλεθρ$ν Zναντ,$ν

παντEς τ$F γ7ν$υς.

»T$ιαFτα τ$,νυν Bκ$Lσαντες pµε_ς τε καG πQσα p περG pµQς Kερ? Bδελφ.-

της, καG Mλα τ? ZνταFθα µ7λη τ$F ε<σεS$Fς pµ6ν γ7ν$υς cκ0στης τ0-εως, κα-

τηφε,ας Zπλ8σθηµεν π$λλCς καG καιρ,ας OδLνης καG πρ$85θηµεν fπE φιλ$-

στ$ργ,ας πατρικCς καG πρ$ν$,ας ZκκλησιαστικCς Bµ7σως εHς τE ν? ZµπνεL-

σωµεν fµ_ν τ? σωτ8ρια.

»KαG δ' γρ0φ$ντες Zντελλ.µεθα καG παραγγ7λλ$µεν τsC Bρ5ιερωσLνsη σ$υ,

καG N aδι$ς Bµ7σως καG δι? τ6ν fπαλλ8λων σ$ι pγ$υµ7νων, Kερ$µ$ν05ων καG

πνευµατικ6ν πατ7ρων ν? διακηρL-sης τ'ν Bπ0την τ6ν εHρηµ7νων κακ$S$L-

λων BνθρRπων καG ν? καταρτ,σsης τ$�ς fπE τ'ν πνευµατικ'ν πρ$στασ,αν

σ$υ Xριστιαν$�ς cκ0στης τ0-εως εHς τ'ν διατ8ρησιν τ$F πιστ$F ρεαγιαλικ,-

$υ καG τCς bκρας fπ$ταγCς καG δ$υλικCς ε<πειθε,ας πρEς α<τ'ν τ'ν θε.θεν

Zφ’ pµQς τεταγµ7νην κραται?ν Sασιλε,αν, ν? διαλLσsης µ: τ?ς πραγµατικ?ς

Bπ$δε,-εις τCς Bληθε,ας τ?ς πλεκτ0νας τ6ν Oλεθρ,ων Zκε,νων BνθρRπων καG

ν? τ$�ς Bπ$δε,-sης κ$ιν$�ς λυµε6νας καG µαται.φρ$νας, 5ωρGς µ8τε p Bρ5ιε-

ρωσLνη σ$υ µ8τε τE λ$γικ.ν σ$υ α<τE π$,µνι$ν ν? δRσητε εHς τ$�ς λ.γ$υς

των καG εHς τ? κιν8µατ0 των καµµ,αν πρ$σ$58ν, µ0λιστα δ: ν? τ$�ς µισCτε

καG ν? τ$�ς Bπ$στρ7φεσθε, καθ.τι καG p Zκκλησ,α καG τE γ7ν$ς τ$�ς ;5ει µε-

µισηµ7ν$υς, καG ZπισωρεLει κατ’ α<τ6ν τ?ς παλαµναι$τ0τας Bρ0ς, `ς µ7λη

σεσηπ.τα τ$�ς ;5ει Bπ$κεκ$µµ7ν$υς τCς καθαρQς καG fγιαιν$Lσης 5ριστια-

νικCς Nλ$µελε,ας. �Ως παραS0ται τ6ν θε,ων ν.µων καG Bπ$στ$λικ6ν διατ0-

-εων, `ς καταφρ$νηταG τ$F Kερ$F 5ρ8µατ$ς τCς πρEς τ$�ς ε<εργετ8σαντες

ε<γνωµ$σLνης καG ε<5αριστ,ας, ̀ ς Zναντ,$ι τ6ν gθικ6ν καG π$λιτικ6ν Mρων,

`ς τ'ν BπRλειαν τ6ν BθRων καG BνευθLνων Nµ$γεν6ν µας Bσυνειδ.τως τε-

κταιν.µεν$ι, Bφωρισµ7ν$ι fπ0ρ5$υσι καG κατηραµ7ν$ι καG Bσυγ5Rρητ$ι καG

bλυτ$ι µετ? θ0νατ$ν καG τo6 αHων,oω fπ.δικ$ι Bναθ7µατι καG τυµπανια_$ι. AK

π7τραι, τ? -Lλα καG N σ,δηρ$ς λυθε,ησαν, α<τ$G δ: µηδαµ6ς. Σ5ισθε_σα p γC

καταπ,$ι α<τ$Lς, $<5 `ς τEν ∆αθ?ν καG �ASειρRν, Bλλ? τρ.πoω δ8 τινι πα-

ραδ.-oω, εHς θαFµα καG παρ0δειγµα. Πατ0-αι KLρι$ς α<τ$�ς τs6  ψL5ει, τo6

πυρετo6, τsC Bνεµ$φθ$ρ,�α καG τsC �5ρ�α. Γενηθ8τω N $<ραν.ς, N fπ7ρ τ'ν κε-
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φαλ'ν α<τ6ν, 5αλκ$Fς, καG p γC, p fπE τ$�ς π.δας α<τ6ν, σιδηρQ. �Eκκ$-

πτ$,ησαν BRρως τCς παρ$Lσης hωCς καG πρ$σhηµιωθε,ησαν καG τ'ν µ7λ-

λ$υσαν. �Eπιπεσ0τωσαν ZπG τ?ς κεφαλ?ς α<τ6ν κεραυν$G τCς θε,ας Bγανα-

κτ8σεως. Eaησαν τ? κτ8µατα α<τ6ν εHς παντελC BφανισµEν καG εHς Z-$λ.-

θρευσιν. Γενηθ8τωσαν τ? τ7κνα α<τ6ν Oρφαν? καG αK γυνα_κες α<τ6ν 5Cραι.

�Eν γενε�Q µι�Q Z-αλειφθε,η τE Vν$µα α<τ6ν µετ’ }5$υ, καG $< µ' µ7νsη α<τ$_ς

λ,θ$ς ZπG λ,θ$υ. rAγγελ$ς Kυρ,$υ καταδι6-αι α<τ$�ς Zν πυρ,νsη ρ$µφα,�α, ;5$-

ντας καG τ?ς Bρ?ς π0ντων τ6ν Bπ’ αH6ν$ς qγ,ων καG τ6ν Nσ,ων καG θε$φ.-

ρων πατ7ρων, καG α<τ$G καG Mσ$ι τ$_ς a5νεσιν α<τ$_ς κατηκ$λ$Lθησαν Bµε-

ταµελ8τως, @ κατακ$λ$υθ8σωσι τ$F λ$ιπ$F.

»T$ιαFτα BπαρRµεθα κατ’ α<τ6ν, κρ$υν$�ς δακρLων Zκ τ6ν Oφθαλµ6ν

pµ6ν Bφι7ντες καG πλ8ρεις Bγανακτ8σεως δικα,ας fπ0ρ5$ντες.

»�Eπειδ' δ: πρEς τ$_ς bλλ$ις ZγνRσθη, Mτι τE σατανικEν τCς δηµεγερσ,ας

φρ.νηµα ν$8σαντες καG cταιρε,αν τ$ιαLτην συστησ0µεν$ι πρEς Bλλ8λ$υς

συνεδ7θησαν καG µ: τEν δεσµEν τ$F Mρκ$υ, γινωσκ7τωσαν, Mτι N Mρκ$ς α<τEς

εDναι Bπ0της, εDναι Bδι0κριτ$ς καG BσεS8ς, Mµ$ι$ς µ: τEν Mρκ$ν τ$F �HρR-

δ$υ, Mστις, δι? ν? µ' φανsC παραS0της τ$F Mρκ$υ τ$υ, Bπεκεφ0λισεν �Iω0ν-

νην τEν Sαπτιστ8ν. tAν }θελεν Bθετ8σει τEν παρ0λ$γ$ν Mρκ$ν, τEν Nπ$_$ν

Zπεν.ησεν p bλ$γ$ς Zπιθυµ,α τ$υ, ;hη τ.τε S7Sαια N θε_$ς Πρ.δρ$µ$ς, ~στε

cνEς παραλ.γ$υ Mρκ$υ Zπιµ$ν' ;φερε τEν θ0νατ$ν τ$F Πρ$δρ.µ$υ. �H Zπι-

µ$ν' bρα τ$F Mρκ$υ εHς διατ8ρησιν τ6ν fπ$σ5εθ7ντων παρ? τCς φατρ,ας

α<τCς, πραγµατευ$µ7νης $<σιωδ6ς τ'ν BπRλειαν cνEς Nλ$κλ8ρ$υ γ7ν$υς, π.-

σ$ν εDναι Oλεθρ,α καG θε$µ,σητ$ς, εDναι φανερ.ν· Z- Zναντ,ας p Bθ7τησις τ$F

Mρκ$υ α<τ$F, Bπαλλ0ττ$υσα τE γ7ν$ς Zκ τ6ν Zπερ5$µ7νων Bπαραµυθ8των

δειν6ν, εDναι θε$φιλ'ς καG σωτηριRδης.

»∆ι? τ$Fτ$ τsC 50ριτι τ$F παναγ,$υ ΠνεLµατ$ς ;5ει p Zκκλησ,α διαλελυµ7-

ν$ν τEν Mρκ$ν α<τ6ν καG Bπ$δ75εται καG συγ5ωρε_ Zκ καρδ,ας τ$�ς µεταν$-

$Fντας καG Zπιστρ7φ$ντας καG τ'ν πρ$τ7ραν Bπ0την Nµ$λ$γ$Fντας καG τE πι-

στEν τ$F ρεαγιαλικ,$υ α<τ6ν Zναγκαλιh$µ7ν$υς, εHλικριν6ς Bπ$τε,ν$ντες δ:

τEν λ.γ$ν Hδ,ως καG πρEς τ'ν Bρ5ιερωσLνην σ$υ Bπ$φαιν.µεθα, Z?ν µ' Sα-

δ,σsης εHς Mσα Zν πνεLµατι qγ,oω παραιν$Fµεν δι? τ$F παρ.ντ$ς Zκκλησια-

στικ6ς, Z?ν δ:ν δε,-sης Zν ;ργoω τ'ν Zπιµ7λει0ν σ$υ καG πρ$θυµ,αν εHς τ'ν δι0-

λυσιν τ6ν σκευωρι6ν, εHς τ'ν Bναστ$λ'ν τ6ν κατα5ρ8σεων καG Bτα-ι6ν, εHς

Zπιστρ$φ'ν τ6ν πλανηθ7ντων, εHς τ'ν bµεσ$ν καG ;µµεσ$ν καταδρ$µ'ν καG

Zκδ,κησιν τ6ν Zπιµεν.ντων εHς τ? Bπ$στατικ? φρ$ν8µατα, Z?ν δ:ν συµφρ$-

ν8σsης τsC Zκκλησ,α καG cνG λ.γoω Z?ν καθ’ $K$νδ8π$τε τρ.π$ν κατενε5θsCς

κατ? τCς κ$ινCς pµ6ν ε<εργ7τιδ$ς κραταιQς Sασιλε,ας, σ: Y5$µεν BργEν π0-
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σης Bρ5ιερ$πρα-,ας καG τsC δυν0µει τ$F qγ,$υ ΠνεLµατ$ς ;κπτωτ$ν τ$F Sαθ-

µ$F τCς Bρ5ιερωσLνης καG τ6ν Kερ6ν περιS.λων Bπ.Sλητ$ν καG τCς θε,ας

50ριτ$ς γεγυµνωµ7ν$ν καG τo6 πυρG τCς γε7νης ;ν$5$ν, `ς τ'ν BπRλειαν τ$F

γ7ν$υς pµ6ν αKρετησ0µεν$ν καG πρ$τιµ8σαντα.

»O�τω τ$,νυν, Bγαπητ$G Bδελφ$,, Bναν8ψατε πρEς Θε$F καG π$ι8σατε

καθWς Zκκλησιαστικ6ς fµ_ν γρ0φ$ντες κελευ.µεθα, Mτι περιµ7ν$µεν κατ?

τ05$ς τ'ν αHσ,αν τ6ν γραφ$µ7νων Zκτ7λεσιν, aνα καG p τ$F Θε$F 50ρις καG

τE bπειρ$ν ;λε$ς εaη µετ? π0ντων fµ6ν.

»αωκα´ (1821) Zν µηνG µαρτ,oω.

»�Yπεγρ0φη συν$δικ6ς ZπG τCς qγ,ας Tραπ7hης παρ? τCς pµ6ν µετρι.τη-

τ$ς, καG τCς µακαρι.τητ.ς τ$υ καG π0ντων τ6ν qγ,ων Bρ5ιερ7ων.

»�O Kωνσταντιν$υπ.λεως ΓPHΓOPIOΣ Bπ$φα,νεται.

�O �Iερ$σ$λLµων ΠOΛYKAPΠOΣ συναπ$φα,νεται.

�O Kαισαρε,ας IΩANNIKIOΣ.

�O �Hρακλε,ας MEΛETIOΣ.

�O Kυh,κ$υ KΩNΣTANTINOΣ.

�O Nικ$µηδε,ας AΘANAΣIOΣ.

�O Nικα,ας MEΛETIOΣ.

�O Xαλκηδ.ν$ς ΓPHΓOPIOΣ.

�O ∆7ρκων ΓPHΓOPIOΣ.

�O Θεσσαλ$ν,κης IΩΣHΦ.

�O Tυρν.S$υ IΩANNIKIOΣ.

�O �Aνδριαν$υπ.λεως ∆ΩPOΘEOΣ.

�O Πρ$Lσσης MEΛETIOΣ.

�O ∆ιδυµ$τ$,5$υ KAΛΛINIKOΣ.

�O �AγκLρας AΘANAΣIOΣ.

�O Nα-,ας ΓPHΓOPIOΣ.

�O Σ,φν$υ KAΛΛINIKOΣ.

�O Φαναρ,$υ καG Φερσ0λων ∆AMAΣKHNOΣ κ.τλ. κ.τλ.».

«ΓPHΓOPIOΣ

»�Eλ7oω Θε$F Bρ5ιεπ,σκ$π$ς Kωνσταντιν$υπ.λεως, N7ας �PRµης καG $Hκ$υ-

µενικEς πατρι0ρ5ης.

»�IερRτατε µητρ$π$λ_τα... fπ7ρτιµε καG ;-αρ5ε πλαγην6ν, Zν qγ,oω ΠνεLµατι

Bγαπητ: Bδελφ: καG συλλειτ$υργ: τCς pµ6ν µετρι.τητ$ς, KLριε (N δε_να)

50ρις εaη σ$υ τsC Kερ.τητι καG εHρ8νη παρ? Θε$F.

2. – �H �µπιστευτικ πρ�σωπικ �γκLκλι�ς
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»Π.σ$ν διετ0ρα-ε τ?ς καρδ,ας $< µ.ν$ν τ6ν Zκκλησιαστικ6ν Bλλ? καG π0-

ντων τ6ν Zν τsC Sασιλευ$Lσsη κατ$,κων Nµ$γεν6ν BπE µικρ$F Yως µεγ0λ$υ τE

Bπρ$σδ.κητ$ν Bπ$στατικEν α<τ.θι κ,νηµα, Bδυνατ$Fµεν γραφsC παρα-

δ$Fναι.

»nOλ$ι πενθ$Fντες καG σκυθρωπ0h$ντες µ7ν$µεν Zκστατηκ.τες, Mτι καG τCς

Zκκλησ,ας καG τCς θε.θεν Zφ’ pµQς τεταγµ7νης κραταιQς καG Bηττ8τ$υ Sα-

σιλε,ας ;φθασεν ZπG τ$σ$Fτ$ν BγνRµων καG B50ριστ$ς ν? φανsC N ZπG τ'ν

pγεµ$νε,αν α<τ8ν, ̀ ς µ' �φειλε, πρ$α5θεGς Mι5α8λ, καG µ: τE πρ.σ5ηµα τCς

Zλευθερ,ας ν? κηρυ5θsC τo6 πρ0γµατι καG τsC Bληθε,�α Z5θρEς τ$F γ7ν$υς Zπ,-

σηµ$ς, συµφων8σας τo6 φυγ0δι Zκε,νoω καG Zπ,σης BγνRµ$νι �Aλε-0νδρoω τo6

�Yψηλ0ντsη. A<τ$G µ8τε τ? πρEς ΘεEν Mσια µ8τε τ? πρEς BνθρRπ$υς δ,καια

διατηρ8σαντες, καταπατ8σαντες καG θρησκευτικ? καG gθικ0, $< µ.ν$ν Z-η-

π0τησαν τ$�ς α<τ.θι $<τιδαν$�ς καG Bφελεστ7ρ$υς Bλλ? καG τE γ7ν$ς Mλ$ν

Bσυνειδ.τως Zσυκ$φ0ντησαν, πρ$Sαλλ.µεν$ι τE κακ$ηθ7στατ$ν σ57δι$ν

α<τE `ς Zθνικ.ν.

»�Aλλ’ p θε,α πρ.ν$ια καG p ZπαγρLπνησις τCς κραταιQς καG Bηττ8τ$υ Sα-

σιλε,ας, δι? τ6ν κατ? τ.π$υς φωραθ7ντων γραµµ0των καG Z- α<τCς τCς Zπαγ-

γελµατικ6ς δ$θε,σης εHδ$π$ι8σεως τ$F Z-$5ωτ0τ$υ πρ7σSεως τCς �Pωσσ,ας,

Bπεκ0λυψε τ'ν σκην8ν, καG ZγνRσθη p S0σις καG p Bρ5' π.θεν καG Zφωρ0-

θη τE ψεFδ$ς τ$F πρ$Sλ8µατ$ς καG p Bπ0τη, τ'ν Nπ$,αν Bναισ5Lντως µετα-

5ειρ,h$νται, ̀ ς ;5$ντες δCθεν συνεργEν εHς τ$ι$Lτ$υς σκ$π$�ς Oλεθρ,$υς τ'ν

Pωσσικ'ν ∆Lναµιν, καθWς ταFτα π0ντα διεκηρL5θησαν καG δι? τ$F Zπ,τη-

δες Zπ’ α<τsC τsC fπ.θεσει Zκδ$θ7ντ$ς καG σ8µερ$ν Zπ’ Bκρ$0σει κ$ινsC π0-

ντων pµ6ν Bναγνωσθ7ντ$ς fψηλ$F Sασιλικ$F πρ$σκυνητ$F Nρισµ$F.

»TE SασιλικEν κρ0τ$ς Zπε5ε,ρησεν ε<τ0κτως τ'ν Bνατρ$π'ν τ$F κακ$8θ$υς

σ5εδ,$υ, καG p qγ,α τ$F Xριστ$F Zκκλησ,α, κατ? 5ρ7$ς Bπαρα,τητ$ν Zπα-

γρυπν$Fσα fπ:ρ τ6ν Bπαντα5$F Nµ$γεν6ν, Z-7δωκε γρ0µµατα καG δι7νειµε

δι’ Z-0ρ5ων, fπαγ$ρεL$υσα τ$_ς Nµ$γεν7σι κ$ιν6ς τε καG κατ? µ7ρ$ς τ? σω-

τ8ρια καG στηρ,h$υσα π0ντας εHς τE πιστEν τ$F ρεαγιαλικ,$υ καG τ? 5ρ7η τCς

εHλικριν$Fς ε<πειθε,ας καG fπ$ταγCς, Zκε,ν$υς δ: τ$�ς πρωτ$υργ$�ς καG τ$�ς

Bµεταµελ8τως α<τ$_ς κατακ$λ$υθ$Fντας καG συµφων$Fντας Bρα_ς BλLτ$ις

καθυπ$S0λλει καG Bναθ7µασιν, `ς πρ$φαν6ς OλετCρας καG τ'ν ;κ5υσιν τ.-

σων καG τ.σων BθRων αKµ0των Nµ$γεν6ν Bσπλ0γ5νως καG BπανθρRπως Zπι-

θυµ8σαντας.

»T$ιαFτα γρ0µµατα στ7λλ$νται πρ$σφ.ρως καG εHς τ'ν Zπαρ5,αν τCς Kε-

ρ.τητ.ς σ$υ καG τ6ν θε$φιλεστ0των Zπισκ.πων σ$υ, Zκ τ6ν Nπ$,ων γραµ-

µ0των καG BκριS7στερ$ν πληρ$φ$ρε_σαι, Hδ,ως δ: γρ0φ$ντες καG δι? τCς πα-
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ρ$Lσης Zντελλ.µεθ0 σ$ι Zκλησιαστικ6ς ν? διασαλπ,σsης εHς Mλ$υς τ$�ς fπE

τ'ν πνευµατικ8ν σ$υ πρ$στασ,αν Xριστιαν$�ς τ?ς Zνν$,ας τ6ν Zκκλησια-

στικ6ν µας γραµµ0των, ν? BγωνισθsCς Zκ παντEς τρ.π$υ εHς τE ν’ Bπ$δε,-sης

τ'ν πλ0νην, εHς τ'ν Nπ$,αν εfρ,σκ$νται, ν? διαλLσsης τ$�ς µατα,$υς στ$5α-

σµ$Lς των καG τ7λ$ς π0ντων ν’ Bπ$δε,-sης, Mτι µ: τ'ν Zπιµ$ν'ν α<τ6ν εHς τE

Bπ$νεν$ηµ7ν$ν τ$Fτ$ κ,νηµα δι$ργαν,h$υσι τEν Vλεθρ$ν Mλ$υ τ$F γ7ν$υς,

ν? πληρ$φ$ρ8σsης α<τ$Lς, Mτι, bν δ:ν δι$ρθRσωσι τE σφ0λµα µ: µ,αν τελε,-

αν καG εHλικρινC µεταµ7λειαν, p Zκκλησ,α τ$�ς ;5ει Bπ$κεκ$µµ7ν$υς τCς τ6ν

πιστ6ν Nλ$µελε,ας καG Bπ$Sλ8τ$υς καG Zν.5$υς τo6 αHων,oω Bναθ7µατι.

»ΠρE π0ντων δ: πρ$σεκτικRτατ$ς ;σ$ p Kερ.της σ$υ, Bγαπητ: Bδελφ7,

Zνν.ησ$ν Mτι ;5εις ν? δo6ς Bπ$λ$γ,αν ZπG τ$F Bδεκ0στ$υ S8µατ$ς τ$F Kυρ,-

$υ pµ6ν Zν τsC φ$SερQ Zκε,νsη pµ7ρα τCς Zτ0σεως περG Mλων τ6ν α<τ.θι Nµ$-

γεν6ν καG τ6ν Bλλα5$F εfρισκ$µ7νων καG Z- αHτ,ας α<τ6ν κακ.ν τι fπ$στη-

σ$µ7νων.

»�Eκ τCς 5ειρ.ς σ$υ Zκhητηθ8σεται τE αDµα α<τ6ν, bν µ' καG λ.γoω καG ;ργoω

δ:ν πρ$φθ0σsης τ'ν Bναγκα,αν θεραπε,αν καG δι.ρθωσιν, bν δ:ν Zκτελ7σsης

τ? Bρ5ιερατικ? 5ρ7η σ$υ, µεταπε,θων τ$�ς Z-απατηθ7ντας, Bπ$δε5.µεν$ς

καG συγ5ωρ6ν τ$�ς µεταν$$Fντας καG τ6ν Mρκων Zκε,νων τ6ν σατανικ6ν

Bπαλλ0ττων, µισ6ν, Bπ$στρεφ.µεν$ς, καταδιRκων καG κατατρ75ων τ$�ς λει-

π$τακτ8σαντας, καG κατ? π0ντα συµφρ$ν6ν τsC Θε$F Zκκλησ,�α καG τsC Zφ’

pµQς θε$δ.τoω κραται�Q Sασιλε,�α, καθ.τι, Z0ν, M µ' γ7ν$ιτ$, BντιδιατεθsC καG

bλλα παρ? τ? Zκκλησιαστικ6ς γραφ.µενα Zπι5ειρ8σsης @ λ.γoω @ ;ργoω @ δια-

ν$,�α, σ: ;5$µεν Z- Zκε,νης τCς ~ρας ;κπτωτ$ν τ$F Bρ5ιερατικ$F Sαθµ$F,

α<τ$κατ0κριτ$ν καG µ7λ$ς Bλλ.τρι$ν καG -7ν$ν τCς Zκκλησ,ας τ$F Θε$F καG

καθαιρ7σει Bµετακλ8τoω ;ν$5$ν.

»∆ι., περιπ.θητε Bδελφ7, Bγων,σθητι Mσ$ν τE δυνατ.ν, δι? ν’ Bπ$φLγsης

τEν ψυ5ικEν κ,νδυν$ν, Mτι Zν O5ετ$_ς δακρLων καG τE στελλ.µεν.ν σ$ι συν$-

δικEν γρ0µµα ZπG τ$F θε,$υ fπεγρ0φη θυσιαστηρ,$υ, $�τως Z-εκαLθη p δι-

κα,α τCς Zκκλησ,ας Bγαν0κτησις κατ? τ6ν κ$ιν6ν φθ$ρ7ων καG λυµεRνων.

»Περιµ7ν$µε ν? 5αρ$π$ιηθ6µεν µ: τ?ς τα5ε,ας Bπ$κρ,σεις σ$υ, δηλωτικ?ς

τCς αHσ,ας τ6ν γραφ$µ7νων Bπ$περατRσεως, δι? ν? σ: καταστ7ψωµεν καG µ:

τ?ς κ$ιν?ς pµ6ν ε<5?ς καG ε<φηµ,ας, p δ: τ$F Θε$F 50ρις εaη µετ? τCς Bρ5ιε-

ρωσLνης σ$υ.

»�O Kωνσταντιν$υπ.λεως Zν Xριστo6 BδελφEς αωκα´ (1821) Mαρτ,$υ κα´

(21)».
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TE 1819 ;γινε µι? Bκ.µη Bναγγελ,α τ$F περι$δικ$F «�Iρις @ τ? νFν �Eλλη-
νικ0», π$� πρ$ερ5.ταν Bπ’ τ'ν �Aγγλ,α, τ'ν «4περτCτην Zδραν M�υσ&ν κα2
6λευθερ(ας», Mπως δηλRν$υν στ'ν πρ$κ8ρυ-η. ΣτGς 15 �Aπριλ,$υ δηµ$σιεL-
θηκε στEν «�EρµC τEν Λ.γι$ν» µαhG µ: τ'ν Bναγγελ,α τCς «�AθηνQς» καG p
Bναγγελ,α τ$F περι$δικ$F «�Iρις».

Γι? τ'ν καθυστ7ρηση πρ$S0λλεται p c-Cς δικαι$λ$γ,α: «Xς µ� παρα"ε-
νευθ&σιν Wµως �h Kµ�γενεPς, Wτι µ.λις µετD _κτp περ(π�υ µMνας κηρ5ττ�µεν
τ�ν �γγελ(αν τMς LAθηνrς· αtτι�ι τMς �να?�λMς τα5της ε]ναι α:τ�2 �h tδι�ι
�h 6κδ.ται, δι.τι δAν µrς ̂ στειλαν τ�ν �γγελ(αν πρ�τ=τερα κα2 µ.λις πρ* δ5�
f τρι&ν N?δ�µCδων τ�ν 6λC?�µεν διD φ(λ�υ τιν.ς». M: τE κε,µεν$ τ$F «�EρµC
τ$F Λ$γ,$υ», π$� συν$δεLει τGς Bγγελ,ες, N πρ$αγγ7λλων αHσθ0νεται τ'ν
Bν0γκη –καθWς πληθα,ν$υν $K cλληνικ:ς Zφηµερ,δες– ν? -εκαθαρ,σsη τ$�ς
γενν8τ$ρες α<τCς τCς πρ$σπ0θειας, π$� κατ? τ' γνRµη τ$υ εDναι N �Aδ. K$-
ραCς καG τE aδι$ τE περι$δικ.: «�O Λ.E. λ�ιπ*ν ε]ναι c πρ;τη τ�8 γ#ν�υς µας
φιλ�λ�γικ� 6φηµερ2ς κα2 c πρ;τη αOτ(α τ�5τ�υ K K�ραMς· Xν ��τ�ς δAν 6πρ.-
?αλλε τ�ι�8τ.ν τι, δAν zθελεν tσως 4πCρ'ει �κ.µη 6φηµερ(ς· κα2 Xν K Λ.E.
δAν 4πMρ'ε, δAν 6γεννrτ� c Oδ#α Xλλης 6φηµερ(δ�ς εOς cµrς, ~στε K Λ.E. ̂ δω-
κεν �παρ"ιν εOς τDς Xλλας 6φηµερ(δας». Kαµµι? Bναφ$ρ? στGς πρ$σπ0θειες
τ$F Γ. Bεντ.τη καG τ6ν Bδελφ6ν Mαρκιδ6ν-Π$Lλι$υ.

�H πρ$κ8ρυ-η τCς «rIριδ$ς» Bναγρ0φεται καG στ? cλληνικ? καG στ? Bγγλι-
κ0. �Eκδ.της τ$F περι$δικ$F mταν N γνωστEς Bπ’ τGς Zκδ.σεις cλληνικ6ν ;ργων
στ'ν �Aγγλ,α John Murray. �YπεLθυν$ς γι? τ'ν θεµατ$γραφ,α καG τ'ν διεκ-
περα,ωση τCς ;κδ$σης τCς «rIριδ$ς» mταν N ∆ηµ8τρι$ς Σ5$ινQς, π$� µαhG µ:
τEν φιλ7λληνα κ.µη τα Frederick Guilford mταν $K Zµπνευστ:ς τ$F περι$δι-
κ$F. �O ∆. Σ5$ινQς π,στευε, Mτι, Mπως Bναφ7ρει σ: γρ0µµα τ$υ στEν John
Murray, ;πρεπε p ;κδ$ση ν? στηρι5θsC στGς συνδρ$µ7ς. TE περι$δικE θ? στη-
ριh.ταν BπE bπ$ψη θεµατ$γραφ,ας στ$�ς fπ$τρ.φ$υς τ$F Frederick
Guilford11. M7σα σ’ α<τ$�ς περιλαµS0ν$νταν N Kωνσταντ_ν$ς �AσRπι$ς, N
Xριστ.φ$ρ$ς ΦιλητQς, N Θε.κλητ$ς Φαρµακ,δης, Mλ$ι συνεργ0τες τ$F «�EρµC
τ$F Λ.γι$υ». A<τ., καθWς καG p πρ$κ8ρυ-η π$� κινε_ται στE κ$ραϊκE πνεFµα,
τ$π$θετ$Fν τ'ν «rIριδα» στ'ν γραµµ' τ$F «�EρµC τ$F Λ$γ,$υ».

O EΛΛHNIKOΣ ΠPOEΠANAΣTATIKOΣ
TYΠOΣ ΣTIΣ EYPΩΠAΪKEΣ XΩPEΣ

∆. �H Zν Λ$νδ,νoω Zφηµερ,δα «�Iρις @ τ? νFν �Eλληνικ0»*

* Bλ7πε τ? πρ$ηγ$Lµενα µ7ρη τCς ;ρευνας τ$F κ. ∆ηµ. Παπαϊω0νν$υ γι? τEν πρ$επαναστατικE
�EλληνικE TLπ$ στ'ν E<ρRπη στ? τεL5η 216, 217 καG 218.



�H διαδικασ,α τCς
;κδ$σης τ$F περι$δι-
κ$F Sρισκ.ταν σ: καλE
δρ.µ$. �O ∆. Σ5$ινQς
γρ0φει πρEς τEν Xρι-
στ.φ$ρ$ ΦιλητQ (24
�Aπριλ,$υ τ$F 1820):
«�Eτ�ιµCσ�υ Wµως νD
OδoMς κα2 τ�ν QIριν, κα2
?Cστα πλ#�ν "υστMρας
κα2 κ�λαπτMρας διD
τ�ν ρC'ιν της· θ’ �ρ'(-
σω 6ντ*ς _λ(γ�υ νD σA
τ�ν στ#λνω κ�µµCτια
κ�µµCτια». �H καθυ-
στ7ρηση Mµως τCς
;κδ$σης BνησL5ησε
τEν Frederick Guilford
καG Bν0γκασε τEν ∆.
Σ5$ινQ ν? τ$F γρ0ψsη
(�OκτRSρι$ς τ$F 1821):
«T* τMς 9Iριδ�ς σ'#-
δι�ν, µA λ#γετε πCλιν,
εOς ^ργ�ν διατ2 δAν
?Cλθηκεν;... Π�τ# µ�υ
δAν 6τ.λµησα νD Oδεα-
σθ&, Wτι τ�ι�8τ�ν π.-
νηµα ^πρεπε νD
6?γα(νoη Kλ.κληρ�ν

�π* τD µυελC µ�υ. Oh LAσ;πι�ς, Φιλητrς, Θε.κλητ�ς κα2 καθε"Mς... ̂ µελλ�ν
εOς α:τ* νD γρCψ�υν, �h δA π�8 6συναθρ�(σθησαν;» Στ'ν Zπιστ$λ8 τ$υ N ∆.
Σ5$ινQς Bρνε_ται, Mτι }θελε α<τEς ν? Sγ0hsη Mλη τ'ν Zφηµερ,δα καG συγ5ρ.-
νως γι? τ'ν καθυστ7ρηση ρ,5νει τGς ε<θLνες στ$�ς fπ.τρ$φ$υς τ$F Fr.
Guilford, π$� τ$�ς Zπιρρ,πτει Bδιαφ$ρ,α. �H ;κδ$ση τCς «rIριδ$ς» τελικ? δ:ν
ε<$δRθηκε. Π0ντως θ? πρ7πει ν? θεωρηθsC ̀ ς Yνα κ$µµ0τι στ? φιλελληνικ?
σ57δια τ$F Frederick Guilford, π$� περιελ0µSαναν τ'ν �I.νι$ �Aκαδηµ,α καG
fπ$τρ$φ,ες �Eλλ8νων στ'ν E<ρRπη, π$� θ? δ,δασκαν Bργ.τερα στ'ν �Aκα-
δηµ,α.

�H ;ναρ-η τCς �EλληνικCς �Eπαν0στασης καG N Bφ$ρισµEς τ$F �Aλ. �Yψη-
λ0ντη (1792-1828) BπE τEν πατρι0ρ5η Γρηγ.ρι$ E´ ;παι-αν σηµαντικE ρ.λ$
στ'ν π$ρε,α τ6ν cλληνικ6ν περι$δικ6ν. Στ'ν Bι7ννη N «�EρµCς N Λ.γι$ς»
καG p «Kαλλι.πη» κατ.πιν πι7σεως BπE τE α<στριακE κρ0τ$ς δηµ$σ,ευσαν
τEν Bφ$ρισµ.. �O «�EρµCς N Λ.γι$ς» δηµ$σ,ευσε τEν Bφ$ρισµE σ: παρ0ρτη-

∆ΑΥΛkΣ/219, M0ρτι$ς 200013934

LO hAγγλ#ς φιλ7λληνας κ?µης Frederick Guilford (1766-1827),
#Y XEλληνες xπ?τρ#φ#ι τ#D eπ#+#υ στ6ριSαν yδε#λ#γικC καI

θεµατ#γραφικC τMν Tφηµερ+δα «�Iριδα».



µα, Mπ$υ N K. K$κκιν0κης σηµειRνει µ: ;µφαση σ: θ7ση τ,τλ$υ: «LEπαρακα-
λ#σθην νD δε'θ& τ* 6φε"Mς Oδια(τερ�ν παρCρτηµα...».

�A-,hει ν? σηµειωθsC, Mτι M Zκδ.της τ$F «�EρµC τ$F Λ$γ,$υ» K. K$κκιν0-
κης φυλακ,στηκε BπE τGς α<στριακ:ς Bρ57ς. �EκτEς τ$F «�Eλληνικ$F Tηλε-
γρ0φ$υ», π$� δηµ$σ,ευσε bνευ Bντιρρ8σεως τEν Bφ$ρισµE (α<τE mταν καG
αHτ,α ν? συνε5,σsη Yως τE 1836 τ'ν ;κδ$σ8 τ$υ), N «�EρµCς N Λ.γι$ς» καG p
«Kαλλι.πη» σταµ0τησαν τ'ν ;κδ$σ8 τ$υς. �Hταν p ~ρα τ6ν Mπλων καG Bνε-
-0ρτητα µ: τGς Hδε$λ$γικ:ς καG πρ$σωπικ:ς διαφ$ρ:ς τ? Zπιτελε_α Mλων τ6ν
cλληνικ6ν Zφηµερ,δων συστρατεLθηκαν στEν fπ:ρ π0ντων Bγ6να.

�O cλληνικEς πρ$επαναστατικEς τLπ$ς καθρ7φτισε Mλες τGς δυν0µεις π$�
συσσRρευε τE γ7ν$ς. rEδωσε πν$' καG δρ$µ$λ.γησε τ? Nρ0µατα τ$F �Eλλη-
νισµ$F. �EµS$λ,ασε τ'ν τ$υρκ$κρατ$Lµενη �Eλλ0δα µ: τ'ν Zλπ,δα τCς λευ-
τεριQς.

LYπ#σηµε+ωση
11. Σ: γρ0µµα πρEς τEν Zκδ.τη τ$F «�EρµC τ$F Λ$γ,$υ» – «Φ(λτατ# µ�ι κ5ριε K�κκινCκη...» (15 �I$L-

νι$ς 1820, Bρ. 12)– Bναφ7ρεται στEν κ.µη Frederick Guilford: «Γε;ργι�ς K ∆´, ?ασιλε\ς τMς Mε-

γCλης Bρετανν(ας κα2 πρ�στCτης τ&ν LI�ν(ων N=σων 6πρ.?αλεν εOς τ�ν Πανι.νι�ν B�υλ�ν lς µ#-

γαν πρ.εδρ�ν τ�8 Πανεπιστηµ(�υ <p Nπ$,α καG Zψ8φισε> τ*ν κ.µητα Γυ(λφ�ρδ, πασ(γνωστ�ν

διD τDς |δρCς τ�υ δαπCνας, τ�ν �κ�(µητ�ν κα2 πατρικ�ν φρ�ντ(δα, τ*ν �κCµατ�ν GMλ�ν εOς {φ#-

λειαν τ�8 γ#ν�υς κα2 τ�ν εOς Wλ�υς κ�ιν&ς τ�\ς nEλληνας ε:ν�ϊκ=ν τ�υ διCθεσιν».

∆ηµ. Γ. Παπαϊω0νν#υ
�EκπαιδευτικEς
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LH Qναγγελ+α τWς Tφηµερ+δ#ς «�Iρις _ τC νDν LEλληνικC» στC 5Aγγλικ0, ]πως δηµ#σιεR-
θηκε στ(ν «LEρµW τ(ν Λ?γι#ν».



Σκ#υτ0ρι: LO Παλαι?πυργ#ς, ]π#υ gγινε τ( πρPτ# eλ#καRτωµα τWς T#υρκ#κρατ+ας. LH
θυσ+α τPν Σκ#υταριωτPν gγινε σF λ+γα Nρ?νια παρ0δειγµα πρ(ς µ+µησιν: K#Rγκι, M#νM

Σ7κ#υ, Ψαρ0, Mεσ#λ?γγι καI 5Aρκ0δι e Qπ?ηN#ς.



�O σ$υλτQν$ς µ: Bφ$ρµ' τ'ν συµµετ$5' τ6ν Mανιατ6ν (θεληµατικ6ς
@ Bθελ8τως) στ'ν Bπ$τυ5ηµ7νη �Oρλωφικ' �Eπαν0σταση στ'ν Πελ$-
π.ννησ$ (1770-4) τEν M0ρτι$ τ$F 1770 στ7λνει στ'ν περι$5' τCς M0νης
τ$υρκ$αλSανικ' δLναµη 8.000 Bνδρ6ν πεhικ$F fπE τCν δι$,κησιν τ$F
XατhC �Oσµ?ν ΠασσQ, γι? ν? ZπιS0λsη τ'ν ;νν$µη τ0-η. �Aρ5ικ6ς 5τLπησε
τ'ν M0νη BπE τ'ν δυτικ8 της εaσ$δ$, στ'ν περι$5' Π.ρ$ς τ$F �Aλµυρ$F.
Kατ? µεταµεσ$νLκτια Mµως ~ρα πρ$σεSλ8θη BπE Bλαλ0h$ντες δαιµ$-
νιωδ6ς MανιQτες καG Mανι0τισσες καG πανικ.Sλητ$ς Zπιστρ7φει στ'ν
Kαλαµ0τα, Bφ8ν$ντας στE πεδ,$ τCς µ05ης περ,π$υ 5ιλ,$υς νεκρ$�ς καG
bφθ$ν$ π$λεµικE fλικ..

�H Bντ,δρασ8 τ$υ σ: µι? τ7τ$ια �ττα τ$υ εDναι bµεση: ∆ιπλασι0hει τ'ν
δLναµ8 τ$υ σ: 16.000 πεh$�ς µ: Bν0λ$γ$ KππικE καG πυρ$S$λικ.. �H δL-
ναµ8 τ$υ δηλαδ' fπερSα,νει τGς 18.000 Bνδρ6ν. Mετ? BπE Yνα µCνα καG
µ: Nρµητ8ρι$ τEν MυστρQ εHσS0λλει στ'ν M0νη BπE Bνατ$λ0ς – κατ? τ?ς
Bρ5?ς MαX$υ. KαταλαµS0νει τE µικρE ΓLθει$, τ? 5ωρι? τ$F Mαλευρ,$υ,
τ$F ΠασσαSQ καG πρ$5ωρε_ γι? ν? κυριεLσsη Mλη τ'ν M0νη. Περν6ντας
Bπ’ τ? 5ωρι? σκ$τRνει, Sι0hει, κα,ει σπ,τια, qρπ0hει ho6α, καταστρ7φει. OK
κ0τ$ικ$ι κρLS$νται στ’ Bπ0τητα S$υν0. �αφνικ? Mµως Yνας Bγγελιαφ.-
ρ$ς τ$F διαµηνLει, πWς $K Σκ$υταρι6τες-KαλκαντCδες πρ$S0λλ$υν πει-
σµατRδη Bντ,σταση. ∆:ν συλλαµS0νει τ'ν σπ$υδαι.τητα τCς καταστ0-
σεως Bµ7σως καG στ7λνει διαπραγµατευτ:ς γι? τ'ν παρ0δ$ση.

OK KαλκαντCδες, π$� δ75θηκαν τ'ν Zπ,θεση τ6ν T$υρκ$αλSαν6ν τ'ν
1η MαX$υ 1770, συhητ$Fν µαhG µ: συγγενε_ς καG bλλ$υς συγ5ωριαν$Lς, γι?
ν? δε5θ$Fν τ$�ς Mρ$υς τ$F �Oσµ0ν, π$� $K διαπραγµατευτ7ς τ$υ πρ$-
σκ$µ,h$υν, δι.τι θ7λ$υν ν? δRσ$υν 5ρ.ν$ στ$�ς Bµ05$υς ν? Bπ$µα-
κρυνθ$Fν καG ν? σωθ$Fν καG στ$�ς συναρ5ηγ$�ς τCς �Aνατ$λικCς M0-
νης καπετ?ν Γρηγ.ρη Thωρτh0κη καG καπετ?ν ∆ηµητρ0κη Γρηγ$ρ0κη
(KαSαλλι7ρη Bργ.τερα) `ς καG στ$�ς ∆υτικ$µανιQτες καπετανα,$υς
Mαυρ$µι50ληδες, K$υµ$υνδ$υρ0κηδες, Tρ$υπ0κηδες, K$υτηφαρα,$υς
καG bλλ$υς (Sλ. ThRρτhη Π. Thωρτh0κη, «ΓLθει$ν-Mαραθ$ν8σι», σελGς
13)· Bφ’ cτ7ρ$υ πρ$σπαθ$Fν ν? συγκρ$τ8σ$υν τGς διαλυµ7νες δL$ Λε-

TE πρ6τ$ Nλ$καLτωµα �Eλλ8νων
στ? 5ρ.νια τCς T$υρκ$κρατ,ας

H ΘYΣIA TΩN KAΛKANTH∆ΩN ΣTH MANH



γε6νες τCς M0νης γι? µι? Zπ,θεση σωτ8ρια γι? τ$�ς aδι$υς (τ$�ς Kαλ-
καντCδες) καG Mλη τ'ν M0νη καG φυσικ? καταστρεπτικ' γι? τ'ν τ$υρ-
καλSανικ' δLναµη. ∆ιR5ν$υν µ: Bν0ρµ$στ$ τρ.π$ τ$�ς διαπραγµατευτ:ς
κα,, γι? ν? τ$�ς Zρεθ,σ$υν περισσ.τερ$, κρεµ$Fν Bπ’ τ'ν κ$ρυφ' τ$F
πLργ$υ δL$ «µπ�υG(α» (γ$υρ$υν.π$υλα), π$� $K στριγγλι:ς τ$υς ;5$υν
θρησκευτικE καG ταπεινωτικE 5αρακτCρα γι? τ$�ς εHσS$λε_ς. OK π7ντε
Bδελφ$G KαλκαντC µ: τ$�ς συγ5ωριαν$Lς τ$υς δ:ν fπερSα,ν$υν τ$�ς
cSδ$µ8ντα. �Eτ$ιµ0h$νται γι? π$λυ8µερη bµυνα.

OK διαπραγµατευτ:ς Bναφ7ρ$υν στEν δι$ικητ8 τ$υς �Oσµ?ν τ'ν bρνη-
ση καG τ'ν πρ$κλητικ.τητα τ6ν Mανιατ6ν, π$� Bπ$φασ,hει ν? τ$�ς δRσsη
Yνα µ0θηµα καλCς συµπεριφ$ρQς. �Eπισκ7πτεται τEν 56ρ$ τ$F πLργ$υ µ7-
σα στE Σκ$υτ0ρι. ΓLρωθι τ$F πLργ$υ fπ0ρ5$υν $K πατρ$γ$νικ$G πLργ$ι
τ6ν Γρηγ$ρ0κηδων καG bλλες $Hκ,ες, π$� δ:ν Zπιτρ7π$υν τ0-ιµ$ καν$-
νι6ν. TE κακ$τρ05αλ$ τ$F δρ.µ$υ Zπ,σης δ:ν S$ηθε_ στ'ν µεταφ$ρ? κα-
ν$νι6ν. rEτσι Bπ$φασ,hει ν? καταλ0Ssη τEν πLργ$ µ: Zφ.δ$υς πεhικ$F καG
µη5ανικ$F.

OK T$Fρκ$ι ;5$υν 50σει κ0π$ι$υς στρατι6τες Bπ’ τ'ν πρRτη Zπαφ8
τ$υς µ: τ$�ς fπερασπιστ:ς τ$F πLργ$υ. Λ.γoω τCς στεν.τητ$ς τ$F 5Rρ$υ
δ:ν µπ$ρ$Fν ν’ Bναπτυ5θ$Fν σωστ0. �O �Oσµ?ν -εγελι7ται. ΠιστεLει, πWς
µ: τE πρ6τ$ 5τLπηµα θ? παραδ$θ$Fν $K KαλκαντCδες. T'ν δεLτερη pµ7-
ρα, 2-5-1770, Zπιτ,θεται. OK T$Fρκ$ι fπ$5ωρ$Fν. T'ν τρ,τη pµ7ρα Zπιτ,-
θενται, φθ0ν$υν ~ς τEν πLργ$.

OK λ$στ$φ.ρ$ι Bρ5,h$υν τ'ν Z-.ρυ-η λ,θων Bπ’ τEν πLργ$, γι? ν? τ$-
π$θετ8σ$υν πυρ,τιδα καG ν? τEν Bνατιν0-$υν. OK KαλκαντCδες τ$�ς ρ,-
5ν$υν π7τρες, καG $K T$Fρκ$ι Bναγκ0h$νται σ: bτακτη fπ$5Rρηση. T'ν
τετ0ρτη pµ7ρα (4-5-1770) -αναεπιτ,θενται µ: µεγαλLτερη σφ$δρ.τητα.
OK λ$στ$φ.ρ$ι Zπι5ειρ$Fν τ? aδια, µ? $K KαλκαντCδες τ$�ς ρ,5ν$υν καυτE
λ0δι καG τ$�ς hεµατ,h$υν. �Yπ$5ωρ$Fν καG fπ$5ωρ6ντας δ75$νται τ?
ε|στ$5α καG Bσταµ0τητα πυρ? τ6ν fπερασπιστ6ν τ$F πLργ$υ. OK BπR-
λειες τ6ν T$Lρκων α<-0ν$νται. �O �Oσµ?ν Bπ$φασ,hει ν? Bν$,-sη σ8-
ραγγα, π$� ν? φθ0νsη ~ς τ? θεµ7λια τ$� πLργ$υ καG ν? τ$�ς Bνατιν0-sη.
�Aκ$Lει Mµως τ$�ς KαλκαντCδες-Σκ$υταρι6τες ν? τραγ$υδ$Fν καG ν?
πρ$καλ$Fν τ$�ς T$Lρκ$υς.

Mι? φων' πιE δυνατ' Bκ$Lστηκε ν? λ7sη «T�υρκαλ?αν.π�υλα, φ5γετε
νD σωθMτε. �O XατGM LOσµDν ε]ναι �ν.ητ�ς κα2 "εγελι#ται. ΘD πCθετε
W,τι πCθατε στ*ν Π.ρ� τ’ �Aλµυρ�8 κι’ �κ.µα 'ειρ.τερα. Kα2 σ5, LOσµCν,
λυπ=σ�υ τ�\ς στρατι&τες σ�υ». OK KαλκαντCδες εD5αν δ,κι$, µ? N �Oσµ?ν
δ:ν }-ερε Mτι σ: λ,γ$ θ? τEν κLκλωναν 5ιλι0δες MανιQτες. MQς λ7γει p
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πρ$φ$ρικ' παρ0δ$ση, Mτι α<τEς π$� φRναhε mταν N �Aλ7-ι$ς Kαλκα-
ντCς, N γεν0ρ5ης τ6ν $Hκ$γενει6ν �Aλε-0κ$υ, π$� h$Fν στE Mαυρ$S$L-
νι Γυθε,$υ.

�Aκ$Lγ$ντας α<τ? τ? fπ$τιµητικ? λ.για N �Oσµ?ν φ$S8θηκε, Mτι aσως
Bρ5,σ$υν ν? λιπ$τακτ$Fν $K στρατι6τες τ$υ @ ν? µ'ν fπακ$L$υν. KαG
Bµ7σως διατ0σσει ν? πρ$παρασκευαστ$Fν γι? ν7α Zπ,θεση, πιE σφ$δρ'
BπE κ0θε bλλη φ$ρ0, τ'ν bλλη µ7ρα. T'ν π7µπτη pµ7ρα, 5-5-1770, $K
T$Fρκ$ι Zπαν7ρ5$νται. rE5$υν ρητ:ς διαταγ7ς: ∆:ν θ? fπ$5ωρ8σ$υν, bν
δ:ν τ$π$θετ8σ$υν Zκρηκτικ? γι? τ'ν Bνατ,να-η τ$F πLργ$υ. ΓLρωθι τ$F
πLργ$υ τE πεhικE S0λλει µ: Sρ$5' σφαιρ6ν κατ? τ$F πLργ$υ. �O πLργ$ς
φλ7γεται: Γ,νεται B.ρατ$ς BπE τ$�ς καπν$Lς. OK λ$στ$φ.ρ$ι τCς ν.τιας
πλευρQς κ$ντεL$υν ν? Sγ0λ$υν µι? π7τρα. �O �Oσµ?ν τE πληρ$φ$ρε_ται
καG Bρ5,hει γενικ' Zπ,θεση. ΣτGς bλλες πλευρ7ς, παρ? τ'ν Bντ,σταση τ6ν
Kαλκαντ8δων, $K λ$στ$φ.ρ$ι πρ$5ωρ$Fν. M? -αφνικ? φεLγ$υν σ?ν τρελ-
λ$,. OK B-ιωµατικ$G τ$Lς διατ0σσ$υν ν? γυρ,σ$υν π,σω. ΣτE τ7λ$ς φεL-
γ$υν καG $K B-ιωµατικ$,, δε5.µεν$ι τ'ν Zπ,θεση cκατ$µµυρ,ων Bγριεµ7-
νων µελισσ6ν, π$� τ$�ς κεντρ,h$υν καG τ$�ς κυνηγ$Fν σ: µεγ0λες Bπ$-
στ0σεις. OK KαλκαντCδες τ$�ς εD5αν ρ,-ει κυψ7λες µελισσ6ν καG aσως
εD5αν πα,-ει τE τελευτα_$ τ$υς 5αρτ,. nOµως εD5αν πετL5ει, Sραδυ-
π$ρ6ντας τEν Z5θρ., ν? σRσ$υν τ$�ς Bµ05$υς καG ν? Oργανωθ$Fν $K Λε-
γε6νες. ΣτGς δυν0µεις α<τ:ς πρ$σετ7θησαν καG πλCθ$ς Mανιατισσ6ν µα-
5ητρι6ν. 

�O �Oσµ?ν ;5ει 50σει κατ? τ'ν παρ0δ$ση 300 Nπλ,τες (BριθµEς fπερ-
S$λικEς µQλλ$ν) καG δ:ν σκ$πεLει ν? 50σsη bλλ$υς. K0τω BπE α<τ'ν τ'ν
ψυ5$λ$γ,α N �Oσµ?ν Bπ$φασ,hει ν? σκ0ψsη σ8ραγγα στ'ν ν.τια πλευρ?
τ$F πLργ$υ καG φθ0νει ~ς τ? θεµ7λια. T$π$θετε_ Zκρηκτικ? καG τ'ν νL-
κτα τCς 7 πρEς 8-5-1770 τ$�ς Bνατιν0hει. OK fπερασπιστ:ς µ7σα στ? Zρε,-
πια Mλ$ι νεκρ$,. �O N.Γ. �Hλι.π$υλ$ς γρ0φει: «�O LOσµDν πρ�σ#κρ�υσε
µ.ν�ν εOς Zνα �νεπα(σθητ�ν διD µ(αν τ.σ�ν Oσ'υρDν δ5ναµιν πρ.σκ�µµα,
τ* Kπ�P�ν �ρθωσεν εOς τ*ν δρ.µ�ν τ�υ δρD" πρ�ασπιστ&ν τ�8 πατρ(�υ
6δCφ�υς – lς λ(θ�ς 6κτρ�'ιCGων Kλ.κληρ�ν |µα"�στ�ι'(αν». OK Kαλκα-
ντCδες Bναφ7ρ$νται Zπ,σης κι’ Bπ’ τEν A.Γ. K$υτσιλι7ρη στE ;ργ$ τ$υ
«�Iστ$ρ,α τCς M0νης» καG τEν στρατηγE Γ. MαραSελ7α στ'ν “Στρατιω-
τικ' �EπιθεRρηση”.

Mετ? τ'ν µ05η µ: τ$�ς KαλκαντCδες N �Oσµ?ν h8τησε ν? δsC τ$�ς Bρ5η-
γ$�ς τ6ν Mανιατ6ν γι? διαπραγµ0τευση τCς εHρ8νης. �Eκε_ν$ι ;στειλαν
δυE γ7ρ$υς παπQδες κι Yνα Zπ,σης γ7ρ$ HδιRτη στEν �Oσµ0ν. A<τEς θεR-
ρησε δCθεν fπ$τιµητικ. τE ν? συhητsC µ: γ7ρ$υς καG V5ι Bρ5ηγ$�ς καG
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Bπ$κεφαλ,hει τ$�ς τρε_ς Bπεσταλµ7ν$υς, π$� Bρν8θηκαν τ$�ς Mρ$υς τ$υ,
τ? δ: κεφ0λια τ$υς τ? παλ$Lκωσε καG τ? στ7ριωσε ψηλ? στ'ν �AραS,κια,
γι? ν? τρ$µ$κρατ8σsη πρ$φαν6ς τ$�ς Mανι0τες. �AπE τ.τε p περι$5' λ7-
γεται Tρικεφ0λι.

Mετ? BπE α<τE $K MανιQτες Z-ωργ,σθηκαν καG τE aδι$ Sρ0δυ τ$F θα-
ν0τ$υ τ6ν γερ.ντων καG µι? @ δL$ pµ7ρες µετ? τ'ν καταστρ$φ' τ$F πLρ-
γ$υ τ6ν Kαλκαντ8δων Zπιτ,θενται στ$�ς T$Lρκ$υς στ? �Aγι$π8γαδα
(π7ντε λεπτ? µ: τ? π.δια S.ρεια τ$F Σκ$υταρι$F), στEν ΠασσαSQ, στ$�ς
λ.φ$υς Πεταλ7ας καG Mαστρ$λ7ας. OK Bνωτ7ρω θ7σεις, καG κυρ,ως τ’
�Aγι$π8γαδα (µ: τ$�ς Σκ$υταρι6τες Γρηγ$ρ0κηδες), θ? γ,ν$υν N τ0φ$ς
«4περµυρ(ων T�υρκαλ?αν&ν», Mπως γρ0φει N N.Γ. �Hλι.π$υλ$ς («M0νη»,
σελGς 87). �Eκε_ θ? σκ$τωθsC καG N aδι$ς N �Oσµ?ν (�Hλι.π$υλ$ς, «M0νη»,
σελGς 87· καG K$υτσιλι7ρης, σελGς 313, `ς Zπ,σης καG ThRρτhης Thωρτh0-
κης, «ΓLθει$ν-Mαραθ$ν8σι», σελGς 13). T? �Aγι$π8γαδα µετων$µ0σθη-
καν σ: Bρωµ$π8γαδα, δι.τι τ? πηγ0δια α<τ? γ7µισαν µ: πτRµατα καG
SρRµισαν. Bρωµ$π8γαδα Oν$µ0hεται p περι$5' π$� Nρ,hεται BπE τ'ν
διασταLρωσιν Παρασυρ$F-Σκ$υτ0ρι µ75ρι S.ρεια, τGς �Aσ$Lλιανες, π$�
καG α<τ:ς πCραν τ’ Vν$µ0 τ$υς BπE τ$�ς σκ$τωµ7ν$υς �Aσ$υλι6τες T$Lρ-
κ$υς, καG τ$�ς λ.φ$υς �υν$καS0λας καG �AγριλιωτCς, δυτικ? καG Bνα-
τ$λικ? Bντ,στ$ι5α.

�Eκε_ν$ π$� B-,hει ν? σηµειRσsη N BναγνRστης τ$F παρ.ντ$ς εDναι, Mτι
p θυσ,α τ6ν Kαλκαντ8δων Bπετ7λεσε τE πρ6τ$ Nλ$καLτωµα τCς cλλη-
νικCς Bντ,στασης κατ? τ6ν T$Lρκων. T? bλλα γνωστ? Nλ$καυτRµατα
;γιναν:
• Σ$Lλι-K$Lγκι, 16-12-1803: τρε_ς νεκρ$G nEλληνες.
• M$ν' Σ7κ$υ, M$λδαS,α, 9/1821: Γι6ργ$ς �OλLµπι$ς καG bλλ$ι δRδεκα
νεκρ$G nEλληνες.
• Ψαρ? - Φτελι., 20-6-1824· καG Ψαρ? - Παλαι.καστρ$, 20-6-1824.
• Mεσ$λ.γγι, $Hκ,α  Xρ8στ$υ Kαψ0λη, 10-4-1826.
• �Aρκ0δι, 9-11-1866: νεκρ$G nEλληνες 946 καG 1500 T$Fρκ$ι.

BιJλι#γραφ+α
1. NRντας Γ. �Hλι.π$υλ$ς, «MCνη», σελ. 85, 86, 87.

2. �Aναργ. Γ. K$υτσιλι7ρης, «�Iστ�ρ(α τMς MCνης», σελ. 306-313.

3. ThRρτhης Π. Thωρτh0κης, «Γ5θει�ν-Mαραθ�ν=σι», σελ. 13.

4. Γ. MαραSελ7ας, περι$δ. «Στρατιωτικ' �EπιθεRρησις».

5. OK pµερ$µην,ες καG $K φ0σεις τCς µ05ης σRθηκαν ZκτEς τCς γραπτCς καG BπE τ'ν πρ$φ$ρικ'

παρ0δ$ση.

ΓεUργι#ς ∆. K#υρfκ#ς
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LH
�Eπαν0στασις τ$F ’21 ;5ει π$λλ:ς παραµ7τρ$υς, π$� λ.γoω τCς
fπερπρ$S$λCς τ$F pρωισµ$F ;5$υν παραµεριστC, @ Z- αHτ,ας
π$λιτικ6ν σκ$πιµ$τ8των ;5$υν διαστρεSλωθC. TE γεγ$νEς

Mµως τ$F Zµφυλ,$υ π$λ7µ$υ (1823-1825) ;5ει fπ$στC καG τ? δL$· καG ;5ει
fπ$SαθµιστC σ?ν γεγ$νEς καG ;5ει διαστρεSλωθC. KαG Mµως N ZµφLλι$ς
;σSησε τ'ν �Eπαν0στασιν. tAν δ:ν συν7Sαινε p ναυµα5,α τ$F Nαυαρ,-
ν$υ, �ν p �παρ-ις ZλεLθερ$υ cλληνικ$F κρατιδ,$υ δ:ν Z-υπηρ7τει τ'ν π$-
λιτικ' τ6ν Mεγ0λων ∆υν0µεων, p Bπελευθ7ρωσις τ6ν �Eλλ8νων σ,γ$υ-
ρα θ? εD5ε µετατεθC. nOλ$ι δ: $K Kστ$ρικ$G συµφων$Fν σ’ α<τ., καG κα-
νεGς δ:ν παραλε,πει ν? πρ$S0λsη τ? δειν? π$� Zπιφ7ρει Yνας ZµφLλι$ς π.-
λεµ$ς. �Aλλ? π7ρα τ$Lτων p σηµεριν' κατ0στασις, N τ.τε ZµφLλι$ς καG p
aδια p �Eπαν0στασις Bπ$τελ$Fν Yνα πλ7γµα, π$� κρατQ κλειστE τE µ7λ-
λ$ν µας καG Zν π$λλ$_ς Zµπερι75ει α<τE π$� Oν$µ0h$υµε νε$ελληνικ' σ5ι-
h$φρ7νεια. Γι? ν? καταν$8σ$υµε δ: τ? αaτια τ$F Zµφυλ,$υ π$λ7µ$υ, π$�
συν7Sη στ'ν δι0ρκεια τCς �Eπαναστ0σεως, πρ7πει ν? καταν$8σωµε τ'ν
aδια τ' ν$$τρ$π,α καG τGς κ$ινωνικ$$ικ$ν$µικ:ς Hδ7ες τ6ν Zπαναστατ6ν.

LH
δι$ικητικ' δι0θρωσις τCς �OθωµανικCς A<τ$κρατ$ρ,ας, κλη-
ρ$ν$µι? τ$F Sυhαντιν$F δι$ικητικ$F πρ$τLπ$υ, δ:ν η<ν.ει τ'ν
δηµι$υργ,α ZθνικCς συνειδ8σεως. �Aντ,θετα κ0τω BπE µ,α θρη-

σκευτικ.τητα BνεπτL5θησαν Bτ$µιστικ:ς δυν0µεις, π$� ε�λκ$ν τ'ν Z-$υ-
σ,α τ$υς BπE τEν µ$ν0ρ5η. T.σ$ κατ? τ'ν δι0ρκεια τCς BυhαντινCς A<τ$-
κρατ$ρ,ας Mσ$ καG κατ? τ'ν T$υρκ$κρατ,α Z-εδηλRθησαν π0µπ$λλες
στ0σεις τ$παρ56ν @ καG συγκρ$Lσεις µετα-L τ$υς γι? τ'ν Zνδυν0µωσιν
τCς $Hκ$ν$µικCς τ$υς S0σεως καG τCς Z-$υσ,ας τ$υς. T$�ς δ: τ$π0ρ5ες,
Mπως καG τEν µ$ν0ρ5η, περι7Sαλε µ,α α<λ8, π$� τ$�ς ZS$8θει στ'ν Z-α-
σφ0λισιν τ6ν Bτ$µικ6ν συµφερ.ντων τ$υς καG τ'ν bσκησιν τCς Z-$υσ,ας
τ$υς. KαG $K σ57σεις τ$υς Z-ηρτ6ντ$ Bπ$κλειστικ? BπE τ? fλικ? συµφ7-
ρ$ντ0 τ$υς, π$� Z-ετε,ν$ντ$ µ75ρι τ? Mρια τCς περι$υσ,ας τ$υς. Mετ? δ:
τ'ν δηµι$υργ,α Zθνικ6ν κρατ6ν στ' ∆Lσιν τ? Mρια µετεκυλ,σθησαν στ?
κρατικ? σLν$ρα. nOµως σ: καµµ,α περ,πτωσιν δ:ν fπCρ-ε π$λιτιστικEς
δεσµ.ς. OK $Hκ$ν$µικ$G δεσµ$G mταν α<τ$G π$� καθRριhαν πλ7$ν τGς σ57-
σεις καG mταν bµεσα συνδεδεµ7ν$ι µ: τ? σLν$ρα τCς Zπικρ0τειας, εaτε
α<τ? mταν τ$πικ? εaτε κρατικ0. A<τE εDναι p καρδι? τ$F κρατισµ$F. ∆η-
λαδ' τGς σ57σεις πλ7$ν δ:ν τGς καθ$ρ,hει N π$λιτισµ.ς, Bλλ? τ? στεν?

LH yδε#λ#γ+α τPν TπαναστατPν
καI e TµφRλι#ς π?λεµ#ς τ#D 1823-5

OTAN O KPATIKIΣMOΣ ΣKOTΩNH THN EΛΛHNIKOTHTA...



Zνν$$Lµενα $Hκ$ν$µικ$κ$ινωνικ? συµφ7ρ$ντα. M7σα σ’ α<τ? p ;νν$ια
τCς πατρ,δας λαµS0νει διαφ$ρετικE περιε5.µεν$ καG N π$λιτισµEς µετα-
π,πτει σ: στ8ριγµα τCς Z-$υσ,ας. KλασσικE παρ0δειγµα Bπ$τελ$Fν $K
H.Π.A., π$� 5ωρGς Zθνικ' Nµ$ι$γ7νεια $K κ0τ$ικ$, τ$υς Bπ7κτησαν κρα-
τικ$-εθνικιστικ' συνε,δησιν.

�O ∆. Παπαδ.π$υλ$ς στE SιSλ,$ τ$υ «�Iστ$ρ,α τCς Zπαρ5,ας Mεγαλ$υ-
π.λεως» γρ0φει: «ΣτD κλ#φτικα τραγ�5δια, π�\ τραγ�υδ�8ν τ*ν cρωι-
σµ* f θρην�8ν τ*ν θCνατ� τ&ν Kλεφτ&ν δAν 4πCρ'�υν �h λ#"εις πατρ(-
δα, 6θνικ� �νε"αρτησ(α f κ�ινωνικ� δικαι�σ5νη. A:τD ε]ναι ρ�µαντι-
σµ.ς, π�\ πρ�σδ(δ�υν  �h κατ�πιν�2 παρατηρητAς στ�ν πρC"η τ�υς. �O
κλ#φτης µα'.ταν µ.ν� γιD τ*ν Nαυτ. τ�υ κα2 τ�ν 6πι?(ωσ= τ�υ» (σελ. 89).
�H κρ,σις τ$F Γ. Bλα5$γι0ννη γι? τ$�ς κλ7φτες στE SιSλ,$ τ$υ «OK Kλ7-
φτες τ$F MωριQ» εDναι p Bκ.λ$υθη: «�O Kλ#φτης πρ&τα κα2 κ5ρια zτα-
νε λoηστ=ς, κι c λoηστε(α τ* 6πCγγελµC τ�υ· Fν τ;ρα _µ�ρφα(ν�υµε τ2ς
πρC"εις τ�υ, ε]ναι γιατ2 c δηµ.σια �ρ'� π�\ τ*ν κατCτρε'ε kταν "ενικ�
κι �λλ.πιστη» («nAπαντα τ6ν Nε$ελλ8νων Kλασσικ6ν», τ.µ$ς ∆´, σελ.
139). BεSα,ως θ? συµπληρRσ$υµε Zµε_ς, Mτι τ$�ς Kλ7φτες κατ7τρε5αν καG
$K nEλληνες τ$πικ$G bρ5$ντες καθWς καG p �Eκκλησ,α (BπE αaτηµα τ$F πα-
τρι0ρ5$υ Z-απελLθη N διωγµEς τ6ν κλεφτ6ν τCς Πελ$π$νν8σ$υ καG p
δι0λυσ,ς τ$υς τE 1805). �Aλλ? p κλ$π' δ:ν mταν µ.ν$ν cλληνικE φαιν.-
µεν$. Kλ7φτες mταν καG �AρSαν,τες καG Bκ.µα καG T$Fρκ$ι. M0λιστα δ:ν
mταν σπ0νιες $K µικτ:ς συµµ$ρ,ες. �AνακεφαλαιRν$ντας Sλ7π$υµε, Mτι
Oλ,γ$ν πρGν BπE τ'ν �Eπαν0στασιν µ.ν$ν Zθνικ' ;-αρσις δ:ν fπCρ5ε. Π,-
σω BπE τGς διακηρL-εις ZκρLSετ$ κατ? τE πλε_στ$ν p πρ$σωπικ' φιλ$-
δ$-,α καG p Hδι$τ7λεια. �O Mαυρ$µι50λης fπ7Sλεπε τEν ∆ηµ8τρι$ �Yψη-
λ0ντη, γιατG Zπ,στευε, Mτι α<τEς ;πρεπε ν? γ,νsη µ$ν0ρ5ης. OK MανιQτες
;λυσαν τ'ν πρRτη π$λι$ρκ,α τCς Tριπ.λεως, γιατG δ:ν συνεφRνησαν στ'ν
διαν$µ' τ6ν λαφLρων. TE πρ6τ$ δ0νει$ BπE τ'ν �Aγγλ,α κατεσπαταλ8-
θη σ: διεν7-εις µετα-� τ6ν φατρι6ν τ$F Zµφυλ,$υ, µ: Bπ$τ7λεσµα ν? µ'ν
fπ0ρ5$υν 5ρ8µατα ν? κινηθssC N στ.λ$ς, ~στε ν’ Bνεφ$διαστsC τE π$λι$ρ-
κ$Lµεν$ Mεσ$λ.γγι BπE τEν �Iµπρα8µ. A<τ' p κατ0στασις gν0γκασε τEν
K$ραC σ’ Zπιστ$λ8 τ$υ πρEς τEν K$υντ$υριRτη ν? γρ0ψsη, Mτι δ:ν Zκι-
ν8θησαν κατ? τ$F σ$υλτ0ν$υ BπE ;ρωτα πρEς τ'ν Zλευθερ,αν τCς πα-
τρ,δας.

A
<τE SεSα,ως δ:ν Bναιρε_ τEν pρωισµE τ6ν Zπαναστατηµ7νων
�Eλλ8νων. �Aπ$καλLπτει Mµως τGς πρ$θ7σεις τ$υς. nOλες $K Bπ$-
5ρ6σες Zνδε,-εις, Mπως λ7γεται, Nδηγ$Fν στE συµπ7ρασµα, Mτι:

Bντικατ0στασιν τ6ν Bρ5.ντων }θελαν καG V5ι τ' δηµι$υργ,α cνEς κρ0-
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τ$υς, π$� θ? ZπανεLρισκε τE νCµα, π$� θ? τ$�ς συν7δεε µ: τEν Bρ5α_$
cλληνικE π$λιτισµ.. �Aλλ? $|τε καG πρEς τ? τ.τε ε<ρωπαϊκ? κρ0τη }θε-
λαν ν? Nµ$ι0σ$υν. Γι’ α<τE καG καταστατικE 50ρτη, π$� θ? καθRριhε τE
π$λ,τευµα, τ'ν ν$µ$θεσ,α καG τGς π$λιτικ:ς δ$µ:ς λειτ$υργ,ας cνEς κρ0-
τ$υς, ναG µ:ν Zπε-εργ0σθησαν, $<δ7π$τε Mµως Zφ8ρµ$σαν @, γι? ν? εaµα-
στε πιE BκριSε_ς, Zφ8ρµ$σαν κατ? τE δ$κ$Fν. ∆εδ$µ7ν$υ δ: Mτι τ? σRµατα
π$� Z-7φραhαν τ'ν κεντρικ' Z-$υσ,α mταν δL$ (B$υλευτικEν καG �Eκτε-
λεστικEν) καG $K διαµ$ρφωµ7νες π$λιτικ:ς µερ,δες τρε_ς (στρατιωτικ$G, πα-
λαι$G bρ5$ντες καG Φαναρι6τες), Zσ5ηµατ,σθησαν συµµα5,ες, π$� τ? µ7-
λη τ$υς }λλασσαν κατ? τ? συµφ7ρ$ντα. �O K$λ$κ$τρRνης, Z5θρEς τ6ν τ$-
πικ6ν Bρ5.ντων, συνεµ05ησε µαh, τ$υς, πρ$κειµ7ν$υ ν? περι$ρισθsC p
δLναµις τ$F ∆. �Yψηλ0ντ$υ καG τ6ν Φιλικ6ν. M0λιστα τ' ν7α τ$υ συµ-
µα5,α Zπεσφρ0γισε µ’ Zπιγαµ,αν µ: τ'ν $Hκ$γ7νεια τ6ν ∆εληγιαννα,ων.
�AπE τE bλλ$ µ7ρ$ς Πλαπ$υτα_$ι καG ∆εληγιαννα_$ι mλθαν σ’ ;ν$πλη σL-
γκρ$υσιν γι? τGς πρ$σ.δ$υς τ6ν 5ωρι6ν τCς περι$5Cς τCς Λι$δRρας. KαG
Mµως Πλαπ$Lτας καG K$λ$κ$τρRνης mταν συγγενε_ς καG σLµµα5$ι. TE
π6ς BντελαµS0ν$ντ$ τ'ν δηµι$υργ,α κεντρικCς δι$ικ8σεως $K πρωτα-
γωνιστ:ς τCς �Eπαναστ0σεως φα,νεται στE Mτι στ? 1823 fπCρ-αν δL$ κυ-
Sερν8σεις, α<τ' τ$F Kρανιδ,$υ καG α<τ' τCς Tριπ.λεως. rEλαSαν δ: καG
τ$πικιστικE 5αρακτCρα, Bφ$F στ' µ,α (Tριπ.λεως) εD5αν συνασπισθC
Sασικ? $K Πελ$π$νν8σι$ι καG στ'ν bλλη Φαναρι6τες. Nησι6τες, P$υµε-
λι6τες καG �Hπειρ6τες. �Aλλ? $|τε καG µετα-L τ$υς fπCρ5ε σLµπν$ια.
Bλ7π$ντες $K πρ$L5$ντες τCς Πελ$π$νν8σ$υ τ'ν α|-ησιν τCς δυν0µεως
τ$F K$λ$κ$τρRνη, fπ$ν$µεL$υν τ'ν π$λι$ρκ,α τCς Π0τρας 0πE τEν K$-
λ$κ$τρRνη καG τEν Πλαπ$Lτα. �O N. P$τh6κ$ς γρ0φει γι? τ'ν συµµα5,α
στρατιωτικ6ν καG πρ$υ5.ντων: «ΠαρD τ�\ς Wπ�ι�υς �νταγωνισµ�\ς στ2ς
σ'#σεις τ�υς �h πρ�5'�ντες τMς Πελ�π�νν=σ�υ Nν;ν�νται κα2 συµπαρα-
τCσσ�νται, Wταν τ* 6πιτCσσoη c συγκυρ(α: Wταν δηλαδ� διακυ?ε5ωνται
τD συµφ#ρ�ντC τ�υς �π* τ�\ς στρατιωτικ�5ς». («�Eπαν0σταση κι �EµφL-
λι$ς στE EHκ$σι7να», σελ. 72, σηµε,ωσις).

Σ’
α<τ' τ' δ,νη τ6ν Bντιθ7σεων N -7ν$ς παρ0γων δ:ν διεισδLει
qπλ6ς, Bλλ? πρ$σκαλε_ται ν? διεισδLσsη. K0θε τι π$� Zκφρ0hει
τ'ν κεντρικ' δι$,κησιν καG π$� περι$ρ,hει τ'ν δLναµιν τCς φα-

τρ,ας, Bντιµετωπ,hει καθ$λικ' Bντ,δρασιν. �O Kαπ$δ,στριας, N SασιλικEς
θεσµEς @ $K δι0φ$ρες δικτατ$ρ,ες δ:ν Bντιµετωπ,h$νται BπE τ$�ς π$λι-
τικ$�ς µ: Hδε$λ$γικ? κριτ8ρια, Bλλ? σ?ν Zµπ.δια Bσκ8σεως τCς δικCς
τ$υς Z-$υσ,ας. �O ΓεRργι$ς Παπανδρ7$υ, BπE τ$�ς στυλ$S0τες τCς Zπα-
ν.δ$υ τ$F Sασιλ7ως µετ? τEν B´ Παγκ.σµι$ Π.λεµ$, mλθε σ: σLγκρ$υσιν
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µ: τ’ �Aν0κτ$ρα τE 1965. �O καG Oν$µαh.µεν$ς «SασιλικEς πρωθυπ$υργEς»
K. KαραµανλCς ;πρα-ε τE aδι$. �Aντ,θετα N BριστερEς καG λ,αν BντιSα-
σιλικEς �Hλ,ας Tσιριµ6κ$ς Zδ75θη ν? παρ$υσιασθsC ZνRπι$ν τCς B$υλCς
`ς «SασιλικEς πρωθυπ$υργ.ς». �H bσκησις τCς κυSερνητικCς Z-$υσ,ας
σ8µερα δ:ν -εφεLγει BπE τ? Mρια µιQς κ$ιν$S$υλευτικCς δικτατ$ρ,ας. �O
δ: λα.ς, πρ$σδ$κ6ντας fλικ? Oφ7λη, πρ�ν�ιCGεται (θ7τει cαυτEν fπE
πρ$στασ,αν) στ? δι0φ$ρα π$λιτικ? κ.µµατα. rO5ι δ: OλιγRτερ$ν µεγα-
λ$παρ0γ$ντες τCς κ$ινωνικCς hωCς δρ$Fν καG κιν$Fνται fπερ0νω θε-
σµ6ν καG ν.µων. ∆:ν 5ρει0h$νται παραδε,γµατα. �H Bν0γνωσις καG µ.-
ν$ν τ6ν Zφηµερ,δων µQς πε,θει περG α<τ$F. nOσ$ν δ: γι? τ? Zπι5ειρ8µα-
τα τ6ν διαφ.ρων π$λιτικ6ν Nµ0δων, α<τ? δ:ν διαφ7ρ$υν τ6ν Zπι5ειρη-
µ0των τ$F Zµφυλ,$υ τ$F 1823-1825, Bφ$F πρ$τ0σσεται ̀ ς SασικEν τE συµ-
φ7ρ$ν τ$F ;θν$υς. T? δ: γεγ$ν.τα τ$F Zµφυλ,$υ ;5$υν µ:ν τ'ν Kστ$ρικ'ν
SαρLτητ0 τ$υς· Mµως σπ$υδαι.τερες εDναι $K Zπισηµ0νσεις τ6ν αHτι6ν
καG τ6ν Bπ$τελεσµ0των τ$υ.

nOπως εaδαµε, $K π$λιτικ:ς δ$µ:ς (µ: διαφ$ρετικ:ς S7Sαια Zκφ0νσεις)
παραµ7ν$υν σταθερ:ς αH6νες τRρα. rIσως µ0λιστα τRρα, στEν αH6να τCς
παγκ$σµι$π$ι8σεως, τ? cλληνικ? π$λιτικ? πρ0γµατα Bπ$τελ$Fν πρ.τυ-
π$· Bφ$F $G δι0φ$ρ$ι λα$G 6πρ�ν�ιCσθησαν σ: κ0π$ια BπE τGς µεγ0λες
δυν0µεις, π$� gθ7λησαν ν? δι$ικ8σ$υν τEν κ.σµ$ πρEς τE συµφ7ρ$ν τ$υς,
Mπως λ7νε. KαG ̀ ς πρEς τ, διαφ7ρει p π$λιτικ8 τ$υς BπE τ'ν π$λιτικ' τ$F
αKµ$σταγ$Fς �AλC µ: τE fπ$5ρεωτικE πρ�ν�(ασµα; M.ν$ν ̀ ς πρEς τE µ7-
γεθ$ς. �H τακτικ' εDναι p aδια. �Aλλ? στE aδι$ µ7τρ$ κινε_ται καG p Zπ,-
κλησις τ$F Bρ5α,$υ cλληνικ$F π$λιτισµ$F. �Aντ,στ$ι5$ι λ.γι$ι, Mπως καG
τ.τε, Zπιhητ$Fν τ'ν σπ$υδ8ν τ$υ καG θ7λ$υν τ'ν Zπιρρ$8ν στEν καθηµε-
ρινE S,$. �Eνo6 $K δι0φ$ρ$ι κυSερν6ντες, 5ωρGς ν? τEν fSρ,h$υν, πρ$ω-
θ$Fν τEν �Aνατ$λισµE µ: τ'ν fπαγωγ' τ$F BνθρRπ$υ σ: ν7ες Z-ωκ$-
σµικ:ς δυν0µεις, εaτε α<τ:ς λ7γ$νται �ASατ?ρ εaτε π$λιτικE σLστηµα Zκ
τ6ν bνω ZπιSαλλ.µεν$ (N7α T0-ις). �H κLρια ;κφρασις τ$F cλληνικ$F
π$λιτισµ$F, p hεF-ις, Zλλε,πει BπE τ'ν παγκ.σµια π$λιτικ' δL$ 5ιλι0δες
5ρ.νια τRρα. OK bνθρωπ$ι πλ7$ν δ:ν συνδιαλ7γ$νται. �EπιS0λλ$νται ZπG
Bλλ8λων µ: τ'ν S,α καG τE α�µα, Mπως τ? ε<αγγ7λια πρ$τ0σσ$υν: «�O µ�
�ν µετ’ 6µ�8 κατ’ 6µ�8 6στι· K µ� συνCγων µετ’ 6µ�8 σκ�ρπ(Gει». A<τE
καG µ.ν$ν Bναιρε_ τEν π$λιτισµE BπE τ'ν καθηµεριν8 hω8 µας. �O καθη-
µερινEς ZµφLλι$ς στEν cαυτ.ν µας τEν aδι$, στ'ν $Hκ$γ7νεια, στ'ν Nµ0-
δα, στ'ν κ$ιν.τητα, στE κρ0τ$ς δ:ν θ? π0ψsη, �ν p hεF-ις τ$F cλληνικ$F
π$λιτισµ$F δ:ν Zπαν7λθsη.

Θαν0σης K#υκ#J+στας
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M: bφθ$ν$ 5αρτ$γραφικ., Kστ$ρικ., γεωγραφικE καG Bνθρωπ$λ$γικE fλικE καG
πηγ:ς N καθηγητ'ς τ$F Παντε,$υ Πανεπιστηµ,$υ κ. ΣταFρ$ς Θε$φαν,δης cτ$ιµ0hει
τ'ν ;κδ$ση τ$F «�Eλληνικ�8 Π�λιτισµικ�8 XCρτη», N Nπ$_$ς θ? περιλαµS0νsη Mλ$υς
τ$�ς cλληνικ$�ς $Hκισµ$�ς µ: τ? Bντ,στ$ι5α τ$πωνLµια καG τ'ν π$λε$δ$µικ' συ-
γκρ.τησ8 τ$υς (θ7ατρα, Bρ5α,$υς να$Lς, S$υλευτ8ρια, φιλ$σ$φικ:ς σ5$λ:ς κ.λπ.). Λ,-
γ$ι �Eλληνες γνωρ,h$υν π.5. Mτι τE σηµερινE M$νακE εDναι Bρ5α_$ς cλληνικEς $Hκι-
σµEς καG πρ$7ρ5εται `ς Oν$µασ,α BπE τ$�ς πρRτ$υς nEλληνες $Hκιστ7ς, $K Nπ$_$ι
εD5αν ̀ ς πρ$στ0τη τEν �HρακλC τEν «M�ν.�ικ�ν» (Z- $� καG p Oν$µασ,α «M�νακ.»). 

�O 50ρτης γεωγραφικ? περιλαµS0νει τ? c-Cς: • Nλ.κληρη τ' λεκ0νη τCς Mεσ$-
γε,$υ καG τ' ∆υτικ' E<ρRπη· • τ' B.ρει$ �Aφρικ8· • τGς π.λεις π$� KδρLθηκαν κατ?
τ$�ς �Eλληνιστικ$�ς 5ρ.ν$υς BπE τEν M. �Aλ7-ανδρ$ καG τ$�ς Zπιγ.ν$υς τ$υ· • τGς
Bυhαντιν:ς κτ8σεις· • τ' Xιλ' τ6ν �Aρα$υκαν6ν κ.$.κ. Kεντρικ? κριτ8ρια Zπιλ$γCς
τ$F γεωγραφικ$F 5Rρ$υ τ$F �Eλληνικ$F Π$λιτισµικ$F X0ρτη εDναι: α) p cλληνικ'
Oν$µατ$δ$σ,α τ$F τ.π$υ @ / καG S) p �παρ-η Bρ5α,ων καG Sυhαντιν6ν µνηµε,ων (να-
$,, θ7ατρα κ.λπ.).

N0νσυ Mπ+σκα

«T* Kρητικ* Λε"ιλ.γι�» τ$F συνεργ0τη τ$F «∆αυλ$F» �AντRνη ΘωµQ Bασιλ0κη
εDναι µι? bκρως συστηµατικ' Zργασ,α π0νω στGς λ7-εις τCς κρητικCς Bρ5αι.τητ$ς,

ANT·NHΣ Θ. BAΣIΛAKHΣ, T* Kρητικ* Λε"ιλ.γι�

στAYPOΣ. θε$φανιδησ, �Eλληνικ*ς Π�λιτισµικ*ς XCρτης

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

T( video clip, \ µελωπ+α καI \ TSελλ6νιση
τPν εyσαγ#µ7νων aγγλ#σαSωνικPν λ7Sεων

T*ν περασµ#ν� µ.λις αO&να δηµι�υργ=θηκαν 4π#ρ�'ες NλληνικAς λ#"εις,
µεταφ#ρ�ντας στ�ν διαµ�ρφ�5µενη (Nε�)�Eλληνικ� ε:ρωαµερικανικD δε-
δ�µ#να κCθε εtδ�υς 4π* µ�ρφ�ν γλωσσικ&ν δανε(ων κα2 �ντιδανε(ων. Π.'.
δηµ#σι#γρ0φ#ς, µαρτυρ�5µενη �π* τ* 1826 στ*ν N. ΣπηλιCδη lς �π.δ�-
ση τ�8 γαλλικ�8 publiciste· πατριωτισµ?ς, �ντιδCνει� µ#σYω τ�8 γαλλικ�8
patriotisme, πρωτ�'ρησιµ�π�ιηθεPσα �π’ τ�\ς P. ΦεραP�, E:γ. B�5λγαρι
κ.X.·, π#δ6λατ#: c λ. π#δηλατ#δρ#µ+α µαρτυρεPται �π* τ* 1887· �κ�λ�υ-
θ�8ν τD Xλλα συναφM κα2 παρCγωγα (?λ#πε Γ. Mπαµπινι;τη, «Λε"ικ* τMς
N#ας �EλληνικMς Γλ;σσας», �π’ Wπ�υ �h παραπCνω �ναφ�ρ#ς).

�H 4γι�ς α:τ� �νταπ.κριση τMς �EλληνικMς Γλ;σσας (τ&ν 'ρηστ&ν της δη-
λαδ� κα2 µCλιστα τ&ν πνευµατικ&ν �νθρ;πων, τ&ν π�λιτικ&ν κα2 �ρθρ�-
γρCφων) συνε'(στηκε �ς κα2 τ*ν π.λεµ� (Fς θυµηθ�8µε �κ.µα: π3δ5σ7αιρ3
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6κ τ�8 football, �π’ τ* 1895· #Vραν#SRστης, δCνει� 6κ τ�8 skyscraper· σινεµfς,
�ντιδCνει� 6κ τ�8 γαλλικ�8 cinéma (← cinématographe ← κινηµατ�γρCφ�ς)·
µετD �π’ α:τ*ν Xρ'ισε (µA Nρµηνε5σιµες κ�ινωνι�λ�γικAς αOτ(ες ?#?αια) c
σταδιακ� «6κµ�ντ#ρνιση» ..., γιD νD φθCσ�υµε στ� σηµεριν� κατCσταση.

M(α �π’ τ2ς ε:ρ5τατα 'ρησιµ�π�ι�5µενες σ=µερα "ενικAς _ν�µασ(ες ε]ναι
α:τ� τ�8 video clip (v.c.). ∆ι’ α:τMς πρ�σδι�ρ(Gεται c _πτικ�π�(ηση Nν*ς
τραγ�υδι�8, µιrς µ�υσικMς σ5νθεσης. Πρ.κειται γιD µιD µικρMς διCρκειας
ταιν(α, π�\ �ναφ#ρεται, καλ5πτει κα2 �π�δ(δει (�νCλ�γα µA τ2ς hκαν.τητες
τ�8 σκην�θ#τη) τ* θ#µα κα2 τ* Wπ�ι� µ=νυµα Nν*ς τραγ�υδι�8 f µιrς σ5ν-
θεσης. LEπι'ειρ=θηκε 6" �ρ'Mς νD �π�δ�θoM στD NλληνικD τ* v.c. Πρ�τCθη-
καν ^τσι διCφ�ρες �π.ψεις («µ�υσικ� ταιν(α», «µ�υσικ�θ#αµα», «_πτικ�-
π�ιηµ#ν� τραγ�5δι» κ.X.), �λλC, �τυ'=σασες Wλες, "ε'Cστηκαν κα2 6γκα-
ταλε(φθηκαν.

�H λ. video ?#?αια (στD LAγγλικC: τηλε.ραση, τηλε�πτικ*ς) πρ�ερ'.µενη
�π’ τ� ρ(Gα  fid - τ�8 ρ=µατ�ς (ρ.) εpδω (συµπληρ�5µεν�υ 6ν π�λλ�Pς διD τ�8

π$� ;5$υν διασωθC BπE τ$�ς Bρ5α,$υς λε-ικ$γρ0φ$υς. �O συγγραφε�ς Zδ6 µ: Kερ8,
θ? γρ0φαµε, ε<λ0Sεια Bναδιφε_ στ? παλι? SιSλ,α, γι? ν? Zντ$π,σsη τE γλωσσικ. τ$υ
ε�ρηµα, µ: σκ$πE ν? µQς δRσsη Yνα ̀ λ$κληρωµ7ν$ BλφαSητικE λε-ικ., Bπαρα,τητ$ν
Nπωσδ8π$τε σ: Mπ$ι$ν θ? }θελε ν’ Bσ5$ληθsC σ$Sαρ? µ: τ'ν Zπ,δρασιν τ$F κρητικ$F
HδιRµατ$ς ZπG τCς �EλληνικCς ΓλRσσης Bλλ? καG τ'ν συ5ν.τητα 5ρ8σεως τ$F HδιR-
µατ$ς α<τ$F. �Ωστ.σ$ν N �AντRνης ΘωµQ Bασιλ0κης δ:ν Bρκε_ται στ'ν qπλC κατα-
γραφ' τ6ν Bρ5α,ων κρητικ6ν λ7-εων, π$� Zν π0σsη περιπτRσει θ? mταν ε|κ$λη.
�Aντ,θετα µ0λιστα µ: Zπιστηµ$νικ' ε<συνειδησ,α παραθ7τει τ'ν πηγ8ν τ$υ, καG Mπ$υ
α<τE κρ,νεται Bπαρα,τητ$ν, δ,δ$νται καG Bπ$σαφην,σεις bλλ$τε µ: ZκτενC καG bλλ$-
τε µ: µικρ.τερα σηµειRµατα, τ? Nπ$_α π0ντως εDναι πλ$Lσια σ: γεωγραφικE καG
Kστ$ρικE <λικ., π$� S$ηθQ τ? µ0λα τ'ν καταν.ησιν κ0π$ιων ληµµ0των. Πρ.κειται
γι? µ,α Zνδιαφ7ρ$υσα Mσ$ν καG πρωτ.τυπη Zργασ,α γραµµ7νη µ: τE BληθινE µερ0-
κι τ$F Zρευνητ$F, N Nπ$_$ς γνωρ,hει καG τE µ7γεθ$ς τCς πρ$σφ$ρQς τ$υ καG τE τ, δL-
ναται ν? πρ$σφ7ρsη Bκ.µη. rA-ιες δ: παρατηρ8σεως εDναι $K πρ$τασσ.µενες Z-α-
ντλητικ:ς Zργ$Sι$γραφικ:ς Bναφ$ρ:ς τ6ν συγγραφ7ων, τ$�ς Nπ$,$υς 5ρησιµ$π$ιε_
`ς πηγ?ς στE Zν λ.γoω π.νηµ0 τ$υ· 5ριστιαν$G καG Zθνικ$G συγγραφε_ς, Kστ$ρικ$,, λε-
-ικ$γρ0φ$ι, γραµµατικ$, καG Mσ$ι ;γραψαν κ0τι γι? τ'ν Kρ8τη παρ$υσι0h$νται λε-
πτ$µερειακ? καG Zκτεν6ς. �Aκ.µη fπ0ρ5ει καG µι? bλλη ZνταFθα B-ι$πρ.σεκτ$ς cν.-
τητα µ: Bναφ$ρ:ς στ'ν Kρ8τη BπE τ$�ς κ$ρυφα,$υς τCς Bρ5αι$ελληνικCς γραµµα-
τε,ας: τEν nOµηρ$, τEν �Aριστ$τ7λη καG τEν Πλ0τωνα, Zνo6 τ? κε,µενα γι? τ'ν Kρ8-
τη συµπληρRν$υν N nYµν�ς τ$F Kαλλ,µα5$υ στEν ∆,α, N �µν$ς τ$F Πινδ0ρ$υ εHς τEν
Oλυµπι$ν,κη �Eργ$τ7λη BπE την KνωσE καG N BγνRστ$υ π$ιητ$F �µν$ς στEν ∆ικτα_$
∆,α. «T* Kρητικ* Λε"ιλ.γι�» τ$F �AντRνη ΘωµQ Bασιλ0κη εDναι Zµπεριστατωµ7ν$ν
εHς τE ;πακρ$ν, καθWς στηρ,hεται σ: µι? µεγ0λη καG fψηλCς Zπιστηµ$νικCς B-,ας Sι-
Sλι$γραφ,α, p Nπ$,α γι? τE µ7γεθ$ς τ$F SιSλ,$υ τ$Lτ$υ φαντ0hει fπερS$λικ8. nOπως
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καG ν0 ’5sη π0ντως τE πρQγµα, «T* Kρητικ* Λε"ιλ.γι�» ν$µ,hω Mτι συµS0λλει Bπ$-
φασιστικ? στGς κρητ$λ$γικ:ς ;ρευνες καG σπ$υδ:ς σ?ν Yνα 5ρηστικE S$8θηµα σ: κ0-
θε Yναν π$� ZντρυφQ σ’ α<τ7ς.

ΓιPργ#ς Πετρ?π#υλ#ς

nOταν p π$λιτικ' BσκCται µ: τ'ν Zπ,κληση τCς θρησκε,ας, τCς «S$Lλησης τ$F Θε-
$F», p Nπ$,α S7Sαια δ:ν Zπιτρ7πει $<δεµ,α BµφισS8τηση, τ.τε fφ,σταται p πλ7$ν
Bπ0νθρωπη µ$ρφ' Z-$υσ,ας: p θε$κρατ,α. �O θε$κρατικEς  Z-$υσιασµ.ς, π$� κα-
ταργε_ τE fπ$κε,µεν$ καG fπ$τ0σσει τGς BνθρRπινες κ$ινων,ες στ$�ς «Zλ7oω Θε$F»
κρατ$Fντες, κυρι0ρ5ησε στ'ν Kστ$ρ,α τCς Bνθρωπ.τητ$ς. �AπE τ$�ς «hερ�?ασιλεPς»
τ6ν πρωτ.γ$νων φυλ6ν (N µ0γ$ς mταν ταυτ.5ρ$να καG Bρ5ηγEς) µ75ρι τGς µεσαιω-
νικ:ς Bπ$λυταρ5,ες κατRρθωνε π0ντ$τε ν? BναιρsC τ'ν ;µφυτη ;φεση τ$F BνθρRπ$υ
πρEς τ' γνRση καG τ'ν Zλευθερ,α.

nOλα τ$Fτα mταν Bδιαν.τητα στGς π$λιτικ:ς παραδ.σεις τ$F Bρ5αι$ελληνικ$F κ.-
σµ$υ @ mταν πρ0γµατα, π$� $K nEλληνες συναντ$Fσαν στ$�ς λα$�ς τCς �Aνατ$λCς καG
τ? ταLτιhαν µ: τ' SαρSαρ.τητα. �H π$λιτικ' ̀ ς ;νν$ια καG ̀ ς πρ0-η γενν8θηκε στ'ν
�Eλλ0δα καG στ.5ευε στ'ν Bρετ8, δηλαδ' στ'ν gθικ' καG πνευµατικ' BνLψωση,V5ι
στ' δια5ε,ριση τ$F Sι$π$ρισµ$F (`ς ;5ει σ8µερα) @ στ'ν fπ$ταγ' στ' θε$κρατ,α
(Mεσα,ων).

�O �I$υλιαν.ς γι? τEν συγγραφ7α κ. A.M. mταν N τελευτα_$ς pγ7της π$� πρ$σπ0-
θησε ν? δRσsη στ'ν π$λιτικ' τE πραγµατικ. της ν.ηµα, π$� }θελε τ'ν BνθρRπινη κ$ι-
νων,α ν? µιµCται τ'ν κ$ινων,α τ6ν θε6ν καG V5ι ν? fπ$τ0σσεται µετ? φ.S$υ καG
τρ.µ$υ στ'ν α<θα,ρετη S$Lληση cνEς Z-ωκ.σµι$υ θε$F. M: τE θ0νατ$ τ$F �I$υλια-
ν$F κλε,νει p π$λιτικ' παρ0δ$ση τCς �Eλλ0δ$ς. �H 5ριστιανικ' θε$λ$γ,α Zναγκαλ,-

AΛE�AN∆POΣ MHTΣIOY, Π�λιτικ� θε�λ�γ(α κα2 LI�υλιαν.ς

eρ0ω) δAν ε]ναι παρD NλληνικMς πρ�#λευσης. LEκ τMς Oδ(ας ρ(Gας (κατD τ*
«M#γα Λε"ικ*ν» τ&ν Liddell-Scott, �π’ Wπ�υ κα2 Wλες �h σ'ετικAς �ναφ�ρAς)
κα2 τD σ'ετικD ρ. τMς LAγγλ�σα"ωνικMς wit-an κα2 LAγγλικMς wit (= γνωρ(-
Gω, �λλD κα2 πνε8µα, ε:φυ�α). T* ρ. clip (σ5µφωνα µA τ* «Divry’s New
Dictionary», 1971, �π’ Wπ�υ κα2 Wλες �h �ναφ�ρAς) σηµα(νει περικ.πτω, �π�-
κ.πτω, ψαλιδ(Gω, συγκρατ&, λα?(δα 'αρτι&ν (clipping = �π.κ�µµα). LAπ�-
κ.πτω, θρα5ω, «τσακ(Gω» σηµα(νει κα2 τ* ρ. κλ0ω («TS wλης πτ?ρθ#ν κλ0σε»:
LOδ5σ. G 128). ∆Aν θ#λει κα2 π�λ\ φαντασ(α, γιD νD 6ντ�π(σoη κανε2ς τ�ν πρ�-
#λευση τ�8 �γγλικ�8 clip, εOδικD Fν σκεφθoM Wτι (κατD «Liddell - Scott» πCντα)
�π’ τ* παραπλ=σιας ρ(Gας Nλληνικ* κλ0[ω (=κρCGω, φωνCGω, ?�& κ.λπ.) πα-
ρCγ�νται τD Kµ.σηµα clash (=παταγ&), clang, clank (=κρ�τ&) τMς LAγγλικMς.
(Στ* τ. 204 τ�8 «∆αυλ�8» φιλ�"εν=θηκαν κε(µενα τ&ν Θ. LHλι.π�υλ�υ κα2
Kων. KαρµιρCντG�υ, π�\ �ναφερ.ντ�υσαν στ2ς NλληνικAς ρ(Gες τMς
LAγγλικMς. MA �νCλ�γη θεµατ�λ�γ(α κα2 γενικ;τερα µA τD κτυπ=µατα κατD
τMς �EλληνικMς ^'�υν δηµ�σιευθM 6π(σης πλMθ�ς 6ργασι&ν κα2 6πιστ�λ&ν.)
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�H _ν�µασ(α v.c. ε]ναι λ�ιπ*ν ��τως f Xλλως Nλληνικ� f NλληνικMς πρ�-
#λευσης, Fν πρ�τιµCoη κανε(ς. Mπ�ρεP Wµως Xριστα κα2 κCλλιστα νD �π�δ�θoM
στD NλληνικC. (ΓιD τD φαιν.µενα τ&ν �λλαγ&ν στ* γραµµατικ* κα2 σηµα-
σι�λ�γικ* σ5στηµα µιrς γλ;σσας καθpς κα2 γιD τ*ν γλωσσικ* δανεισµ*
κα2 �ντιδανεισµ* ?λ#πε κα2 X. Συµεων(δη, «LIστ�ρικ�συγκριτικ� Γραµµα-
τικ� τ&ν LIνδ�ευρωπαϊκ&ν Γλωσσ&ν. – A. Γενικ� EOσαγωγ=» (σελ. 97-112,
6κδ. �]κ�ς LAφ&ν Kυριακ(δη, Θεσσαλ�ν(κη 1981*). T* v.c. �π�τελεP ?ασικD
Zνα _πτικ* κατασκε5ασµα, Zνα θ#αµα. T* θ#αµα α:τ* _ργαν;νεται, δ�-
µεPται, 6κτυλ(σσεται κα2 διαπλ#κεται π#ρι" Nν*ς µ�υσικ�8 6ρεθ(σµατ�ς. Θ#-
αµα κα2 µ�υσικ� (τραγ�5δι) ε]ναι λ�ιπ*ν �h συνιστ&σες τ�8 v.c.

Στ�ν �Eλληνικ� lς ?ασικ* συνθετικ* θεωµ#νων �ντικειµ#νων f jντων 'ρη-
σιµ�π�ιεPται c ρ(Gα uπ- (6κ τMς λ#"εως c oψ. τMς uπ-?ς: jψις, _φθαλµ.ς, πρ.-

hεται τ'ν π$λιτικ8, γι? ν? τ'ν πν,-sη, Mπως Bπεδε,5θη στ$�ς σκ$τειν$�ς αH6νες π$�
Bκ$λ$Lθησαν.

Παν. Λ. K#υJαλ0κης

ΣεSαστ' καG θαυµαστ' εDναι p Zργασ,α µεµ$νωµ7νων Bτ.µων γι? τ'ν Bν0δει-ιν τCς
Kστ$ρ,ας τ$F τ.π$υ καταγωγCς τ$υς. �Iδια,τερα, Mταν Bνατρ75$υν στ'ν τ.σ$ (γι?
τ$�ς π$λλ$�ς) bγνωστη Bρ5α,α Kστ$ρ,α. Λ7µε, Mτι εaµαστε fπερ8φαν$ι γι? τ$�ς πρ$-
γ.ν$υς µας, Bλλ? Bγν$$Fµε τ'ν Kστ$ρ,α τ$υς. Kι α<τE τE κενE πρ$σπαθε_ ν? καλLψsη
τE SιSλ,$ τ$F Θ. �Aνδρ$υτσ.π$υλ$υ. Σ: µ,α µεστ' µ$ν$γραφ,α τ$υ ;5ει κατωρθRσει
ν? συµπεριλ0Ssη Yνα πλCθ$ς πληρ$φ$ρι6ν γι? τ'ν Kστ$ρ,α τCς �Hλε,ας κατ? τ'ν
Bρ5αι.τητα. ΣυµS0λλει ;τσι $<σιαστικ? σ: µ,α γενικRτερη πρ$σπ0θεια, π$� πρ7πει
ν? ZπαινCται. rIσως ν? µ'ν πρ$σθ7τsη κ0τι καιν$Lργι$, µ? Bν0γκη ν? µ0θ$υµε πρ6τα
τ? fπ0ρ5$ντα.

A. K#υκ#J+στας

�Eµπνευσµ7ν$ BπE τ'ν π$λιτιστικ' κληρ$ν$µι? τ6ν �Eλλ8νων καG Bφιερωµ7ν$ σ’
α<τ$�ς εDναι τE ;ργ$ της κ. A. Πωλι$υδ0κη. �O τ,τλ$ς εDναι γενικEς καG Bφ$ρ�Q σ: µ,α
συλλ$γ' εHκαστικ6ν δηµι$υργηµ0των, π$� ;5$υν ̀ ς θ7µα τ'ν Kστ$ρικ8, π$λιτισµικ'
καG γεωγραφικ' παρ$υσ,α τCς �Eλλ0δ$ς στEν κ.σµ$. Πρ.κειται γι? µι? σειρ? BπE
γκραS$Fρες, φιλ$τε5νηµ7νες µ: 5ρωµατιστ' σινικ' µελ0νη π0νω σ: περγαµην8. K0-
θε µ,α Bπ’ α<τ:ς εHκ$ν,hει τE 50ρτη τCς κ0θε περι$5Cς τ$F cλληνικ$F 5Rρ$υ (Kρ8-
της, �AττικCς, Mακεδ$ν,ας, �Hπε,ρ$υ, Θρ�0κης, �I$ν,ων N8σων, Kυκλ0δων κ.b.) καG
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* (Σηµ. «∆αυλ�8»): «LIνδ�ευρωπαϊκAς» γλ&σσες δAν 4πCρ'�υν, εOµ� µ.ν� στ� φαντασ(α τ&ν δι-
δασκCλων τMς Γλωσσ�λ�γ(ας: πρ.κειται γιD τ2ς γλ&σσες π�\ διαµ�ρφ;θηκαν �π* τ�ν παρα-
φθ�ρD τMς �EλληνικMς κατD τ.π�υς κα2 κατD 'ρ.ν�υς, Oδ(ως πανCρ'αι�υς.



πλαισι$Fται BπE παραστ0σεις, π$� σ5ετ,h$νται µ: τ$πικ? µυθ$λ$γικ0, Kστ$ρικ? καG
π$λιτιστικ? στ$ι5ε_α.

�Iδια,τερ$ Zνδιαφ7ρ$ν παρ$υσι0hει p µεγαλLτερη BπE τGς γκραS$Fρες, π$� ;5ει ̀ ς
κεντρικE θ7µα τEν γεωγραφικE 50ρτη τCς �Eλλ0δ$ς, στ'ν «µπ$ρντ$Lρα» τ$F Nπ$,$υ
p καλλιτ75νις ;5ει σ5εδι0σει τGς µ$ρφ:ς εaκ$σι Y-ι Kστ$ρικ6ν πρ$σωπικ$τ8των Bπ’ Mλη
τ'ν Kστ$ρικ' π$ρε,α τ$F �Eλληνισµ$F καθWς καG στ,5$υς BπE τEν �EθνικE nYµν$.
�Eκατ7ρωθεν τ$F κεντρικ$F 50ρτη εHκ$ν,h$νται συµS$λικ? στ$ι5ε_α Mπως N �OµφαλEς
τ6ν ∆ελφ6ν, τE KηρLκει$ τ$F �EρµC καG bλλα θ7µατα Mπως N ΠαρθενRν, N �HρακλCς
τα-ιδεLων µ7σα στE δ7πας κ.λπ.

Σ: µι? Zπ$58 π$� N κ.σµ$ς Bνατρ75ει στGς Bρ5α_ες cλληνικ:ς B-,ες, γι? ν? Z-7λθsη
BπE τ? Bδι7-$δα στ? Nπ$_α τEν ;5ει Nδηγ8σει p υK$θ7τηση τ$F κακ6ς ν$$υµ7ν$υ
συγ5ρ.ν$υ π$λιτισµ$F, τE SιSλ,$ δ:ν εDναι τE µ.ν$ µ7σ$ π$� δLναται ν? διαφωτ,σsη
τ$�ς Bναhητ$Fντες. TE µ8νυµα µιQς Bφ,σσας εDναι σ: π$λλ:ς περιπτRσεις qπλ$L-
στερ$ καG γ,νεται πιE ε|κ$λα Bντιληπτ., Zφ’ Mσ$ν µ0λιστα p καλαισθησ,α τ$F συν.-
λ$υ τ$υ τE κ0νει πιE $Hκε_$.

M0ρι#ς Mαµαν7ας

M,α Zπ$58, π$� σφραγ,σθηκε BπE τ'ν Bνδρε,α, τ'ν Bρετ' καG pρωικ? κατ$ρθR-
µατα, Bναπ$λε_ται στE Zν Zπικεφαλ,δι SιSλ,$. �H συγγραφ7ας παρ$υσι0hει τ' µ05η
τ$F Mαραθ6ν$ς καG τ? περG α<τ'ν γεγ$ν.τα µ: Yναν Zντελ6ς πρωτ.τυπ$ τρ.π$. T?
πρ.σωπα hωντανεL$υν καG συνδιαλ7γ$νται τ.σ$ µετα-L τ$υς, Mσ$ καG µ: τ'ν aδια τ'
συγγραφ7α, π$� πα,hει τE ρ.λ$ τCς Bφηγητρ,ας. rEτσι Z-υπηρετ$Fνται δL$ στ.5$ι:
�O µ:ν πρ6τ$ς Bφ$ρ�Q στ'ν Zκδ,πλωση τCς ψυ5$συνθ7σεως καG τ$F }θ$υς τ6ν πρω-
ταγωνιστ6ν, Zνo6 N δεLτερ$ς συν,σταται στ'ν πραγµατ$λ$γικ' πληρ$φ.ρηση γLρω
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σωπ�) τ�8 ρ. eρ0ω. �O παρακε(µεν�ς oπωπα 'ρησιµ�π�ιεPται �π�κλειστικD
µA τ�ν ^νν�ια τ�8 θεωρ&, παρατηρ&, �ντιλαµ?Cν�µαι. 9Eτσι: κ0τ#πτ#ς
(=Kρατ.ς), κ0τ#πτρ#ν, µ7τωπ#ν, µετ?πη, uπ6, aνθρωπ#ς κα2 φυσικD τD πρ�-
αναφερθ#ντα πρ?σ-ωπ#ν, uφ-θαλµ?ς, καθpς κα2 Wσα 6κ τ&ν �νωτ#ρω πα-
ρCγωγα. (Bλ#πε κα2 LIω. ΣταµατCκ�υ, «Λε"ικ*ν τMς LAρ'α(ας �EλληνικMς
Γλ;σσης»). LAκ.µη c µ�υσικ=, 6π2 τMς Kπ�(ας πρ�σαρµ.Gεται κCπ�ι� ��σµα,
καλεPται µ7λ#ς, Wπως 6π(σης κα2 c Y{δ� f K τ.ν�ς κCπ�ι�υ µ�υσικ�8 _ργC-
ν�υ. LAπ* 6δ& κα2 c λ. µελ̂ωδ+α. Στ*ν πληθυντικ* τD µ7λη: τD λυρικD Xσµα-
τα, c λυρικ� π�(ηση. �O ΠλCτων 6θεωρ�8σε τ* µ7λ#ς συγκε(µεν� 6κ τ�8 λ.-
γ�υ, τMς |ρµ�ν(ας κα2 τ�8 ρυθµ�8. LEκ τ�8 µ7λ#ς λ�ιπ*ν κα2 τMς ρ(Gα uπ- µπ�-
ρ�8µε νD σ'ηµατ(σ�υµε τ* σ5νθετ� µελωπ-+α, τ* Kπ�P� �π�δ(δει σαφ#στα-
τα, �κρι?&ς κα2 Nλληνικ;τατα τ* ν�ηµατικ* πλα(σι� κα2 τ�ν περιε'.µενη
�:σ(α τMς _ν�µασ(ας video clip. �H παραγ.µενη λ. τυγ'Cνει εeη'�ς, δυναµι-
κ=, 6πακρι?=ς, 6κφραστικ� κα2 παραπ#µπ�υσα στ� µελ̂ωδ+α, µA τ�ν Kπ�(α
καθ(σταται συναφ=ς.
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9O'ι π�λ\ παλαι.τερα ε]'ε �ναπτυ'θM µ(α (Xτυπη) κ(νηση �π.δ�σης στD
NλληνικD "#νων λ#"εων. Xαρακτηριστικ;τερη 6πιτυ'(α 4πMρ"ε τ* ταNυφα-
γε"# lς �ντικατCσταση τ�8 fast food, Fν κα2 τ* 6ναρµ�νισµ#ν� στD NλληνικD
φασφ#υντ0δικ# �π�τελεP θετικ* δεPγµα �φ�µ�ιωτικ.τητας κα2 λειτ�υργι-
κ.τητας τMς γλ;σσας µας. ∆Aν "#ρω Fν 6κτρ#πωµαι πρ*ς τ�ν 4περ?�λ� κα2
τ�ν κατC'ρηση, Fν πρ.τεινα νD �ναπτυσσ.ταν στ2ς φιλ."ενες στMλες τ�8
�γαπητ�8 «∆αυλ�8» µιD σ'ετικ� τεκµηριωµ#νη πρ�τασι�λ�γ(α �νCπλασης
"#νων λ#"εων κα2 φρCσεων, "ενισµ&ν κα2 Kρ�λ�γι&ν. ΘD �π�τελ�8σε µιD τ#-
τ�ια κ(νηση κατCδει"η τMς �γωνιστικ.τητας (µερ(δας ^στω) τ�8 Nλληνικ�8
λα�8, π�\ 6"ακ�λ�υθεP νD σκ#φτεται, νD φρ�νoM κα2 νD 6κφρCGεται µA ?Cση
τ2ς π�λιτιστικAς συντεταγµ#νες τ�8 ^θν�υς µας. Kα2 φυσικD |πτ� �π.δει"η
τMς 6νCργειας κα2 τ�8 µεγαλε(�υ τMς 6"α(ρετης µητρ(δας µας, τMς �Eλλη-
νικMς Γλ;σσας.

Γι0ννης Bασ. Π7ππας
Φιλ.λ�γ�ς

BπE τ? π$λιτιστικ? στ$ι5ε_α καG τE γενικE περιS0λλ$ν, π$� συνθ7τ$υν τ'ν εHκ.να
τCς hωCς στ'ν �AττικC τ$F 490 π.X. TE σηµαντικRτερ$ `στ.σ$ εDναι, Mτι p µυθιστ$-
ρηµατικ' παρ$υσ,αση, Mπως θ? ZδLνατ$ ν? 5αρακτηρισθsC, τεκµηριRνεται Bπ$λLτως
BπE τ' 5ρ8ση ZγκLρων πηγ6ν, Mπως τ? «LAττικD» τ$F Παυσαν,α, p «�Iστ�ρ(α» τ$F
�Hρ$δ.τ$υ καθWς καG φιλ$λ$γικ7ς, Bρ5αι$λ$γικ:ς καG λα$γραφικ:ς µελ7τες γLρω
BπE τE Bντικε,µεν$ τCς συγγραφCς.

• T'ν aδια BκριS6ς συγγραφικ' τακτικ' Bκ$λ$υθε_ p κ. Mπ. Παντ,ν$υ καG στE
δεLτερ$ ;ργ$ της, π$� τιτλ$φ$ρε_ται «M#γας LAλ#"ανδρ�ς, c Gω� κα2 τ* ^ργ� τ�υ».
�Eδ6 p δι8γηση -εκινQ BπE τ'ν γ7ννηση καG τ? πρ6τα 5ρ.νια τCς hωCς τ$F M. �Aλε-
-0νδρ$υ καG φθ0νει Yως τGς µετ? τEν θ0νατ. τ$υ π$λιτικ:ς hυµRσεις καG συγκρ$L-
σεις. M: κLρι$ σηµε_$ Bναφ$ρQς τ'ν πρ$σωπικ.τητα καG τ'ν ψυ5$λ$γικ' fπ.στα-
ση τ$F µεγ0λ$υ στρατηλ0τη p συγγραφ7ας περιγρ0φει τEν περ,γυρ. τ$υ, τGς περι-
π7τειες καG τ? περιστατικ0, π$� σηµ0δεψαν τ'ν π$ρε,α τ$υ πρEς τ'ν �Aσ,α καG ταυ-
τ.5ρ$να παρεµS0λλει Kστ$ρικ:ς πληρ$φ$ρ,ες, π$� S$ηθ$Fν τEν BναγνRστη ν? τα-ι-
δ7ψsη ν$ερ? στEν τ.π$ καG τE 5ρ.ν$, ;5ων πρE Oφθαλµ6ν τ.σ$ τE πρ$σκ8νι$ Mσ$ καG
τE παρασκ8νι$ τ6ν γεγ$ν.των τ$F καιρ$F Zκε,ν$υ.

Συν$λικ? τE ;ργ$ τCς κ. Mπ. Παντ,ν$υ 5αρακτηρ,hεται τ.σ$ BπE τ'ν συν7πεια καG
τ'ν fπευθυν.τητα στ' 5ρCσι τ6ν πηγ6ν Mσ$ καG BπE τ'ν Hδι$τυπ,α τCς συγγραφCς,
ν? παρ$υσι0hsη τ? γεγ$ν.τα τ$π$θετηµ7να στ'ν BκριSC θ7σι τ$υς. TE διαλ$γικE �φ$ς,
π$� Bπ$τελε_ τEν SασικE δρ.µ$ Bναhητ8σεως τ$F ;ργ$υ, µεταS0λλεται σ: Zργαλε_$
µεταδ.σεως γνRσεων µ: τρ.π$, ~στε α<τ:ς ν? γ,νωνται πιE σαφε_ς καG πιE ε|ληπτες.

M0ρι#ς Mαµαν7ας
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HMAPTHMENO: ΣτE πρ$ηγ$Lµεν$ τεF5$ς 218 p Bριστερ' φωτ$γραφ,α τCς σελ,δας 13849 («O
OMΦAΛOΣ TΩN ∆EΛΦΩN») πρ7πει ν? τεθsC στ' θ7ση τCς δε-ιQς φωτ$γραφ,ας («O OMΦAΛOΣ TΩN
KEΛTΩN») καG τBν0παλιν.




